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ការរ គប់រ គងៃរ ពេឈីរ បកបេដាយនិរនតរភាព 

  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា ស្ថ តិក្ន ងុចំ  ម  ទសក កី បំផុតមួយ  ក្ន ងុពិភព  ក ដលមា ន  ជា ពលរដ្ឋ វ័យក្ម ង អា យុក  ម 

២០ ឆា  ំ ចំនួន ៤៨% ដលឈា នដល់វ័យធ្វ ើកា រ និងកំពុង  ូវកា រនូវទីផ  រកា រងា រ។ កា រកើនឡើងនូវសមា  ធ និងត  ូវកា រដី និង

ធនធា នធម្ម ជា តិ  យសា រតកំណើន  ជា ជន (  ហល ១,៥៣%) កំណើននភា ពគា  នកា រងា រ កា រផា  ស់ប្ដ ូរទីលំ  ក្ន ុង  ទស 

និងកា រអភិវឌ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងវិស័យសដ្ឋ កិច្ច ផ ងៗ គួបផ ំជា មួយកង្វ ះខា តខា ងផ្ន កច  ប់ និងកា រអនុវត្ដ  មិនទា ន់មា ន

 សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ផង  ះ បណា្ដ  លឱ   ឈើរបស់យើង  ឈមនឹងកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម  យគា  ននិរន្ដ រភា ព  មទា ំងបង្ក ឱ មា នទំនា ស់

ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងសិទ្ធ ិកា ន់កា ប់ និង  ើ   ស់   ឈើ។

  ះជា យា៉ ងណា    ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  បា នទទួល  គជ័យគួរឱ កត់សមា្គ  ល់ក្ន ុងកា រថរក  ធនធា ន   ឈើ ដល  ប

ដណ្ដ ប់់ជា ង ៥៩% ស្ម ើនឹងជា ង ១០,៨ លា នហិកតា នផ្ទ  ទស។ ធនធា ន   ឈើទា ំងនះ មា នលក្ខ ណៈជីវសា ្ដ  ពិសសប្ល ក 

និងជា តំបន់មរតកវប ធម៌ជា តិ ដលមា នសកា  នុពល និងផ្ដ ល់ទិន្ន ផលខ្ព ស់។ ជា ងនះ  ទៀត   ឈើរបស់កម្ព ុជា មា នទំនា ក់ទំនង

យ៉ា ងជិតស្ន ទិ្ធ ជិា មួយនឹងវិស័យកសិកម្ម  និងជលផល  យជួយរក  និរន្ដ រភា ព និងផលិតភា ពនវិស័យទា ងំពីរនះ។ សវា កម្ម   ឈើ

រួមមា នទា ំងកា ររក  និយ័តភា ព  ភពទឹក ចរន្ដ ទឹក កា រទប់សា្ក  ត់ភា ពរា ំងស្ង ួត និងទឹកជំនន់ កា រកា ត់បន្ថ យកា រហូរ   ះដី កា ររា ក់  ក

នទន្ល -ស្ទ ឹង-អូរ-បឹងបួរ។ល។ ដូច្ន ះ   ឈើមា នតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា រអភិវឌ ជា តិ  យចីរភា ព។ កា រ  ើ   ស់   ឈើ  កប  យ

និរន្ដ រភា ពអា ចផ្ដ ល់ផល   ជន៍ យា៉ ង  ើនដល់  ទសជា តិ និង  ជា ជន។ ឱកា សជា  ើនកំពុងតកើតមា នឡើង  លើទីផ  រ

អន្ដ រជា តិ ដូចជា កា រកច្ន ផលិតផល   ឈើ និងផលិតផល   ឈើកច្ន ដលមា នតម្ល ខ្ព ស់ និងសកា  នុពលនកា រអភិវឌ ទីផ  រ

កា បូន   ឈើជា ដើម។  ភពហិរញ្ញ វត្ថ ុថ្ម ីៗ កំពុង  ូវបា នគបង្ក ើតឡើងតា មរយៈយន្ដ កា រ  ៉កា របង់ថ្ល សវា កម្ម បរិសា  ន ៉  ស   ប់កា រ

អភិរក ធនធា ន   ឈើ និងជីវច  ុះ។

 ភា គ  ើនន  ជា ពលរដ្ឋ ជនបទជា កសិករ ហើយ  មា ណជា  ៧៥%នគា ត់ ក៏ដូចជា  ួសា រដលគា  នដី    គឺពឹងផ្អ ក  

លើកា រ  មូលផលពីធនធា ន   ឈើស   ប់កា រចិញ្ច ឹមជីវិត ពិសស  ពលជួប   ះធម្ម ជា តិ។   ឈើ ក៏បា នផ្ដ ល់អំ  យផល

ដល់  ជា កសិករផងដរនូវឱកា សក្ន ងុកា រដា ដុំះដំណា ចំ  ះុ កា ររក   ក់ចំណូលបន្ថ ម និងកា របង្ក ើតកា រងា រ  យសហ   សផលិតកម្ម 

អនុផល   ឈើ។

 កា រថ្ល ឹងថ្ល ងឱ មា នតុល ភា ពរវា ងជំរីសនកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច  កា រទា ញយកផល   ជន៍កា ន់ត  ើនឡើងពី   ឈើ និង

កិច្ច កា រពា របរិសា  ន គឺជា ប   លំបា កមួយ  យយើងមិនអា ចទុក  លនូវប   ណា មួយបា នឡើយ។ កា រចា ត់ចង  ប់  ងដ៏បិុន  សប់

នធនធា ន   ឈើ  កប  យសមធម៌ គឺជា មូលដា  នស   ប់ផល   ជន៍សដ្ឋ កិច្ច  ទំនើប  ហើយក៏អា ចរក    និងព  ីកនូវមុខងា រ

 ព័ន្ធ អកូឡូសុី ភា ពសម ូរបបនជីវច  ុះ និងភា ពខុសគា  នអកូឡូសុី ទៀតផង។

១០
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 ទន្ទ មឹនឹងកា រផ្ដ ល់ជា  ភពចំណូលស   ប់ជីវភា ពរស់  ដល់  ជា ជនរស់  តា មជនបទ  ះ   ឈើក៏ជា  ភពមួយនទំនា ស់

នឹងកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ផងដរ។  អំឡុងទសវត  ១៩៨០  ប់ភា គីទំនា ស់បា ន  ើ   ស់   ឈើធ្វ ើជា តំបន់លា ក់ខ្ល ួន និង  ើ   ស់

ធនធា ន   ឈើស   ប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ពួកគ។ ក  យពល  ទសជា តិ រ  ះចញពីរបប  ល័យពូជសា សន៍បុ៉លពត 

ធនធា ន   ឈើក៏  ូវបា ន  ើ   ស់ស   ប់កា រសា  រ  ទសជា តិឡើងវិញ ដលខ្ទ ចខា  ំ  យស ្គ   មសុីវិល។  ទសវត ទី ៩០ 

កា រជំរុញវិនិ  គទុនពីវិស័យឯកជនបា នធ្វ ើឱ មា នកា រកើនឡើងនូវកា រផ្ដ ល់សម ទា ន   ឈើធំៗ ហើយបង្ក ើតជា ឱកា សដលក មុហុ៊ន

មួយចំនួនអា ចធ្វ ើអា ជីវកម្ម ខុសច  ប់ និងគា  ននិរន្ដ រភា ព។ រយៈពលជា ងបួនទសវត កន្ល ងផុត   គ  ប   ឈើកម្ព ជុា  វូបា នបា ត់បង់

ជិត ៣ លា នហិកតា  គឺ  មា ណជា ង ១៤% នផ្ទ ដីសរុបរបស់  ទស។

  ទសកម្ព ុជា មា នកា រអភិវឌ ផា  សប់្ដ ូរយា៉ ងឆា ប់រហស័។ ទស នវិសយ័វងឆា  យស   ប់អភិវឌ ន៍  យចរីភា ព  ូវបា នគូសប   ក់

 ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណទា ំងពីរដំណា ក់កា ល និង  ក្ន ុងផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ  អភិវឌ ន៍ជា តិ បច្ច ុប ន្ន កម្ម  ២០០៩-២០១៣។ 

កា រអភិវឌ  កប  យនិរន្ដ រភា ពតា មរយៈអភិបា លកិច្ច ល្អ  គឺជា  លកា រណ៍គន្ល ឹះតមួយគត់  ក្ន ុង  លន  បា យរបស់  ទស។ 

កម្ម វិធី   ឈើជា តិដំបូងរបស់យើង (២០១០-២០២៩) នះនឹងកលម្អ លក្ខ ខណ ស   ប់សា  នភា ព   ឈើ សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និង

តួនា ទីរបស់  ទសកម្ព ុជា   លើឆា កអន្ដ រជា តិ ហើយកម្ម វិធីនះផ្ដ ល់នូវទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ដលកំណត់ថា   អភិបា លកិច្ច ល្អ  និង

កា រចូលរួម គឺជា  លកា រណ៍  ឹះនកា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព និងកា របង្ក ើនវិភា គទា នរបស់   ឈើ  ក្ន ុងកា រអភិវឌ

 ទសជា តិ។
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កា រ  ឈមក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព មា នពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយឱកា សក្ន ុងកា រអភិវឌ  សដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម។ 
ប   ទា ងំនះមា នរៀបរា ប់ជូនខា ងក  ម ដលដំបូងគឺមា នអធិប  យអំពីប    ថា  ក់ម៉ា ក  ូហើយបនា  ប់មក ពិពណ៌នា 
កា ន់តច  ស់អំពីបពាា  ឈមដលទា ក់ទងនឹងវិស័យ   ឈើ។

ខ.១ខ.១  កា រ  តមា នត  ូវកា រនវិស័យ   ឈើក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យ កា រ  តមា នត  ូវកា រនវិស័យ   ឈើក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យ
  ភា ពក ីក   កា របង្ក ើនជីវភា ពរស់   និងសដ្ឋ កិច្ច ជា តិ   ភា ពក ីក   កា របង្ក ើនជីវភា ពរស់   និងសដ្ឋ កិច្ច ជា តិ 
 អ្វ ីដលជា ប    ឈម  ះគឺត  ូវកា រកា រ  ើ   ស់ និងបង្ក ើនវិភា គទា នរបស់វិស័យ   ឈើក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យ

ភា ពក កី តា មរយៈកា របង្ក ើនជីវភា ពនិងសដ្ឋ កិច្ច  សួា រ។ ភា គ  ើនន  ជា ជន  ជនបទពឹងផ្អ កលើកា រចូល   រកផល-

អនុផល   ឈើ ជា ពិសសស   ប់អា ហា រ ថា មពលអុស កូនឈើតូចៗ និងសសរ  មូលជ័រ ឃា  ល  ក បី  មូលរុក្ខ ជា តិ

ថា  បុំរា ណ និងមា នជំនឿអា រក អ្ន កតា ជា ដើម។  ជា ជនមូលដា  ន  វូតមា នសិទ្ធ ជិា សា រវន្ដ ក្ន ងុកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ

 យ  បច  ប់ និង  កប  យនិរន្ដ រភា ព។

 តួនា ទីរបស់   ឈើក្ន ុងកា រចូលរួមវិភា គទា នដល់កា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ ពុំទា ន់មា នកា រយល់ច  ស់  និងឱ តម្ល 

 ទ ើយ។ ម  ៉ងទៀត  វិភា គទា នផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច របស់   ឈើ  ក្ន ងុផលិតផលសរុបក្ន ងុ  កុ (GDP) បា នបន្ដ ធា  ក់ចុះជា 

បន្ដ បនា  ប់។ អ្វ ដីលជា ប    ឈម  ះ គឺកា រ  មូលចំណូលអំពីសកម្ម ភា ពផ ងៗ ដលទា ក់ទង  នឹងផលិតកម្ម ផល 

អនុផល   ឈើ  យរួមបញ្ច ូលទា ំងតម្ល នកា រអភិរក ជីវច  ុះ និងសវា កម្ម បរិសា  ន ឬ  ព័ន្ធ អកូទ ូសុីផងដរ។

ខ.២ខ.២  កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងឥទ្ធ ិពលលើជីវភា ពរស់   កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងឥទ្ធ ិពលលើជីវភា ពរស់  
  របស់អ្ន កដលពឹងផ្អ កលើ   ឈើ  របស់អ្ន កដលពឹងផ្អ កលើ   ឈើ
 កា រ    ួលអា កា សធា តុគឺជា ប    ឈមជា សកលរបស់ពិភព  ក ហើយប   នះនឹងជះឥទ្ធ ិពលដល់ក  ិត

កម្ព ស់ផ្ទ ទឹកសមុ   ទិន្ន ផលកសិកម្ម   ផលនសា ទ និងនិរន្ដ រភា ពនកា រអភិវឌ ។

 ភា ពមិនច  ស់លា ស់នផលប៉ះពា ល់ដលបណា្ដ  លមកពីកា រ    លួអា កា សធា តុ  លើ   ឈើ ជីវច  ះុ កសិកម្ម  

វា ល    និងតំបន់ដីផ ងៗទៀត គឺជា ប    ឈមដ៏ចម ងៗ។ យុទ្ធ សា ្ដ  កា ត់បន្ថ យ និងបន ុកំា រ    លួអា កា សធា តុ

 ូវតរៀបចំជា ចា ំបា ច់ដើម ីកា រពា រ   ឈើ និងជីវច  ុះធម្ម ជា តិ តា មលក្ខ ណៈអកូឡូសុីរបស់វា  ដលអា ចធា នា បា ននូវ

សកា  នុពលផលិតកម្ម  និងសវា កម្ម បរិសា  ន និងអា ចជួយកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់ដល់កា រធ្វ ើកសិកម្ម  តា មតំបន់ជំុវិញ និង

តំបន់ដលមា នអ    ជា ជនរស់  ខ្ព ស់។

ខ
បពាហារ បឈម 
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ខ.៣ខ.៣  កា ររៀបចំផនកា រ  ើ   ស់ដីធ្ល ី កា ររៀបចំផនកា រ  ើ   ស់ដីធ្ល ី
 កា ររៀបចំផនកា ររបស់វិស័យនីមួយៗតឯកឯង បណា្ដ  លឱ មា នកា រទា មទា រជា ន់គា   កា រជំទា ស់តវា៉  ើន  លើដី   ឈើ 

ដលករណីទា ំងនះត  ូវឱ មា នកា ររៀបចំផនកា រ  ប់  ងថា  ក់មា៉ ក ូរយៈពលវង និង  ូវមា នកា រចូលរួមសហកា រពីវិស័យសដ្ឋ កិច្ច 

ផ ងៗ ដលអា ចជះឥទ្ធ ពិលលើ ឬទទួលរងឥទ្ធ ពិលពីសកម្ម ភា ព   ឈើដូចជា  វិស័យកសិកម្ម  កា រផ្ដ ល់ដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច  កា រផ្ដ ល់

សម ទា នរ និងកា រអភិវឌ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ដ ។ល។ ដើម ីស   ចឱ បា នកា ររួមចំណកពី   ឈើជា អតិបរមា ដល់កា រអភិវឌ

សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ  ះ គឺទា មទា រឱ មា នកិច្ច សហកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពរវា ងក សួង និងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។

ខ.៤ខ.៤  សកម្ម ភា ពល្ម ើសច  ប់ និងភា ពមា នក  ិតនកិច្ច សហកា រ  សកម្ម ភា ពល្ម ើសច  ប់ និងភា ពមា នក  ិតនកិច្ច សហកា រ 
 ប    ឈមទា ក់ទងនឹងចំណុចនះមា ន  ើន ហើយ  ៉   ះថា  ក់បា ត់បង់  ព សម ត្ដ ិសា ធា រណៈ  ៉ គឺជា ចំណុចគួរឱ  ួយ

បា រម្ភ ជា ងគ។ តំបន់   ឈើដលមា នទំហំធំមួយចំនួនគា  នកា រ  ប់  ងច  ស់លា ស់ បណា្ដ  លឱ មា នទំនា ស់ កា រកា ប់ឈើខុសច  ប់ 

និងកា ររ  ភបំពា នចា ប់យកដី។ ភា គ  ើននដី   ឈើ  មិនទា ន់  ូវបា នកំណត់  ំ  ទល់ច  ស់លា ស់ គួបផ ំនឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

 មា នក  តិ ហើយត  វូកា រដីធ្ល កីើនឡើងខ្ព ស់ រឹតតជំរុញឱ មា នកា ររ  ភទ    នចា ប់យកដី   ឈើ កា រធ្វ ើចមា្ក  រពនចរគា  ននិរន្ដ រភា ព 

និងកា រ  ើ   ស់ដី   ឈី  យគា  នកា រសិក    វ   វ និងវា យតម្ល ឱ បា ន  ឹម  ូវ។

ខ.៥ខ.៥  ទំនា ស់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើទំនា ស់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ
 ជា រឿយៗ ទំនា ស់   ឈើកើតចញមកពីអតុល ភា ពនសិទ្ធ ិអំណា ច កា រចង់បា នផល   ជន៍ខុសៗគា  ពី ដី   ឈើ និង

ផល   ឈើ ប   អភិបា លកិច្ច  កា រ  ប់  ងបកខ្ញ ក និងប   សិទ្ធ ិមនុស ជា ដើម។ ភា គ  ើននទំនា ស់ គឺអសមប មា ណ 

(ភា គីទា ំងសងខា ងតងរងនូវផលប៉ះពា ល់) និងកើត  តំបន់ជនបទ ហើយភា គ  ើន  ជា ជនជនបទ និង  ជា ជនដលពឹងផ្អ ក

លើ   ឈើតងកា  យជា ជនរង   ះ   យសា រតសិទ្ធ អំិណា ចនិងកមា  ងំសដ្ឋ កិច្ច របស់គ  មា នក  តិ។ បើសិនជា ទំនា ស់   ឈើ

មិន  ូវបា ន  ប់  ងទ  ះ វា អា ចកា  យ  ជា ជំងឺរុា ំរ និងជះឥទ្ធ ិពលយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់កា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព។ ទំនា ស់

  ឈើបា នកា  យ  ជា ប    ឈមយា៉ ងធំ ចំ  ះកា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ពនា ពលបច្ច ុប ន្ន ។

ខ.៦ខ.៦  សមត្ថ ភា ព និងចំណះដឹង  មា នក  ិតសមត្ថ ភា ព និងចំណះដឹង  មា នក  ិត
 សមត្ថ ភា ពបុគ្គ ល និងសា  ប័ន  មា នក  តិ គួបផ សំា ធា រណជនមា នកា រយល់ដឹងតិចតួចរបស់  ះ គឺជា ចំ  ទប   សំខា ន់

មួយក្ន ុងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ ពិសស កា រខ្វ ះខា តចំណះដឹងក្ន ុងកា រអនុវត្ដ  និងកា រផ្ទ រចំណះដឹងពីអ្ន កបញ្ច ប់កា រសិក  

វិទ  សា ្ដ  បច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗក៏ជា ឧបសគ្គ មួយដល់កា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ពផងដរ។

១៣



ខ.៧ខ.៧  កា ររចរឹល   ឈើកា ររចរឹល   ឈើ
 កា ររចរឹល   ឈើបា នកា ត់បន្ថ យគុណភា ពរបស់   ឈើ និងសមត្ថ ភា ពដំណុះឡើងវិញ  យធម្ម ជា តិ ដល  កា រនះធ្វ ើឱ

ប៉ះពា ល់ដល់សមត្ថ ភា ពផ្ដ ល់សវា កម្ម សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  នរបស់   ឈើយា៉ ងខា  ំង។ កា ររចរឹលជ  ក និងជីវច  ុះ បណា្ដ  ល

ឱ កា ត់បន្ថ យភា ពសំបូរបបនធនធា ន   ឈើ និងតំល  ើ   ស់នា ពលអនា គត។ ប    ឈម  គឺកា រថរក  អកូឡូសុី   ឈើ

ដលល្អ  និងអភិរក  ភទដលងា យរង   ះ។

ខ.៨ខ.៨  និរន្ដ រភា ពនគំរូ  ប់  ងនិរន្ដ រភា ពនគំរូ  ប់  ង
 នា ពលបច្ច បុ ន្ន នះ តំបន់   ឈើផ្ដ ល់ផលជា   សម ទា នមួយចំនួនធំមិនមា នគំរូជ  ើសនកា រ  ប់  ងច  ស់លា ស់មួយ  

ទ ើយទ។ គំរូ  ប់  ង   ឈើដលមា ន   ប់នឹង  វូបា នកលម្អ តា មអ្វ ដីលអា ចធ្វ ើ  បា ន។ នះគឺជា កា រងា រ  ឈមមួយស   ប់

យើងដល  ូវរៀបចំគំរូ  ប់  ងឱ  បតា មវិជា  ជីវៈ និងធ្វ ើកា រសា កល ងវា យតម្ល  ហើយដក  ង់បទពិ  ធន៍ដើម ីកលម្អ គំរូ  ប់

 ងទា ំងនះ។

ខ.៩ខ.៩   ភពហិរញ្ញ ប ទា ន ភពហិរញ្ញ ប ទា ន
 បច្ច ុប ន្ន ចំណូលបា នពី   ឈើ  មា នក  ិត ហើយមិន  ូវបា នវិនិ  គ  ក្ន ុងវិស័យនះវិញ  យផា  ល់ទ ដល  កា រនះ

ធ្វ ើឱ រា ំងស្ទ ះដល់កា រធ្វ ើទំនើបកម្ម  និងកា របង្ក ើតនូវកា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព។ ទន្ទ ឹមនឹងនះ   ឈើរបស់កម្ព ុជា មា ន

សកា  នុពលយ៉ា ងធំក្ន ងុកា រចូលរួមវិភា គទា នដល់សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ និងសង្គ ម។ ប    ឈម គឺកា រធ្វ ើឱ មនុស  ប់រូបទទួលយកនិងចា ត់ទុក

កា រងា រវិស័យ   ឈើថា ជា កា រធ្វ ើជំនួញមួយ ដលអា ចផ្ដ ល់   ក់ចំណូល ហើយ  ូវកា រកា រវិនិ  គ  វិញជា បន្ដ បនា  ប់ និង  ូវកា រ

គ   ងថវិកា ស   ប់   ង់់  តិបត្ដ ិកា រទា ំងអស់នះ។

១៤



ទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ

ទស នវិស័យនរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  គឺ 

កា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើដលធា នា និរន្ដ រភា ព 

អកូឡូសុី  សដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម វប ធម៌ និងបរិសា  ន 

គឺជា មូលដា  ន  ឹះនសុខុមា លភា ពសា ធា រណៈ។

បសកកម្ម នកម្ម វិធី   ឈើជា តិ

បសកកម្ម រួមរបស់យើង គឺជ  ុញឱ មា ន

កា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ   ឈើ  កប  យ

និរន្ដ រភា ព ដើម ីរួមចំណកដល់កា រកា ត់បន្ថ យ

ភា ពក ីក  កា រលើកកម្ព ស់ជីវភា ពរស់   កា រ

អភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច  កា រកា រពា របរិសា  ន រួមទា ំងកា រ

អភិរក ជីវច  ុះ  និងមរតកវប ធម៌របស់យើង។

គ.១ ទស នវិស័យ និងបសកកម្ម គ.១ ទស នវិស័យ និងបសកកម្ម 
 ទស នវិស័យនិងបសកកម្ម របស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  ូវបា នកំណត់ចញពីកា រពិភា ក  ជា មួយបណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុង

សិកា្ខ  សា លា ជា  ើនលើក។ តា មរយៈកា រពិភា ក  ជា  ើនលើក និងកា រពិ   ះ  បល់ជា សា ធា រណៈ ៦ លើកបា នកំណត់ចញជា 

ពា ក   កមួយថា     និ៉រន្ដ រភា ព   ឈើស   ប់  ជា ជនរបស់យើង  ៉។

 ទស នវិស័យ បា នពិពណ៌នា អំពីសចក្ដ ី   ថា   និងទិស  ស   ប់អនា គតជា  ល  រយៈពលវង។ បសកកម្ម  គឺបា ន

សំ  គចញពីទស នវិស័យ និងជា   គមួយខ្ល ីដលបងា  ញថា  តើ  ូវធ្វ ើបបណា  ដើម ីឈា ន  ស   ចទស នវិស័យបា ន។

ទសស នវិស័យ េបសកកមម និង 
េគាលបំណងៃនកមមវិធីៃរ ពេឈីជាតិ

គ

១៥

 រចនា សម្ព ័ន្ធ អភិបា លកិច្ច រួមបា នកំណត់  ក្ន ុងរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  ហើយកា រកំណត់ច  ស់លា ស់ជា ងនះ គឺមា នចងក្ន ុងឋា នា នុក មន

ច  ប់និងបទប ញ្ញ ត្ដ ផិ ងៗ។ ផនកា រនវិស័យនីមួយៗ គឺផ្អ ក  តា ម  លបំណង និងផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ  អភិវឌ ន៍ជា តិ គួបផ សំា  រតី

ក្ន ុងអនុស   និងពិធីសា រអន្ដ រជា តិ ក៏ដូចជា កិច្ច  ម  ៀងនា នា ដលបា នបង្ក ើតឡើងក្ន ុងតំបន់។



 អភិបា លកិច្ច ល្អ  គឺជា ចំណុចស្ន លូនយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណទា ងំពីរដំណា ក់់កា ល ស   ប់កំណើនកា រងា រ សមធម៌ និង  សិទ្ធ ភា ព។ 

យុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណនះបា នកំណត់ សសរ  ូង ៣ សំខា ន់ៗ ស   ប់វិស័យ   ឈើ ហើយកា រកំណត់នះ មា នចងផងដរ  

ក្ន ុងផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ  អភិវឌ ន៍ជា តិបច្ច ុប ន្ន កម្ម  ២០០៩-២០១៣។ កា រកា រពា រ និងកា របង្ក ើនធនធា នធម្ម ជា តិ  ូវបា នកំណត់ថា ជា 

កូន  គន្ល ឹះក្ន ុងកា រអភិវឌ ជនបទ ហើយ  កា រនះក៏មា នកា រទទួលសា្គ  ល់  ក្ន ុង  ល  អភិវឌ ន៍សហវត កម្ព ុជា ដរ។ អ្វ ីដល

ពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ  ូវបា នកំណត់  ក្ន ុង  ល  ទី៧ ៖ ស្ថ រភា ពបរិសា  ន កា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព និងកា រ

ថរក  គ  ប   ឈើឱ បា ន ៦០% នផ្ទ ដីសរុបរបស់  ទស  ឆា  ំ ២០១៥។

គ.២  លបំណងជា យុទ្ធ សា ្ដ  គ.២  លបំណងជា យុទ្ធ សា ្ដ  

 លបំណងទី ១  បង្ក ើនជា អតិបរមា នូវកា រទទួលផល   ជន៍ពី   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព ដើម ីចូលរួម បង្ក ើនជីវភា ព កា ត់បន្ថ យ

   ភា ពក ីក  និងជ  ុញកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  កប  យសមធម៌។

 លបំណងទី ២  បន ុំជា មួយកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងកា ត់បន្ថ យឥទ្ធ ិពលអា ក ក់នកា រ    ួលអា កា សធា តុ  លើជីវភា ព

   រស់  ដលពឹងអា  ័យលើ   ឈើ។

 លបំណងទី ៣  ជំរុញឱ មា នកា ររៀបចំផនកា ររួមនកា រ  ើ   ស់ដី ដលអនុ   តឱ មា នកា រធ្វ ើផនកា រ  ប់  ុង   យ  យ

   ឆ្ល ងផុតពីវិស័យ ពីដនយុតា  ធិកា រ និងពី  ំ  ទល់រដ្ឋ បា លមូលដា  ន ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  កប

    យនិរន្ដ រភា ព។

 លបំណងទី ៤  ព  ឹងអភិបា លកិច្ច ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ និងព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់   ប់ក  ិត។

 លបំណងទី ៥  កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ  ប់  ងទំនា ស់ពា ក់ពន្ធ ័នឹងវិស័យ   ឈើទា ំងក្ន ុង និងក   ព័ន្ធ តុលា កា រ។

 លបំណងទី ៦  លើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹង បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពមនុស  សា  ប័ន និងគុណភា ពអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដើម ីឱ កា រអនុវត្ដ 

   កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងមា ននិរន្ដ រភា ព។

 លបំណងរួមរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ

៉ធនធា ន   ឈើផ្ដ ល់វិភា គទា នជា អតិបរមា ដល់កំណើនមា៉ ក ូសដ្ឋ កិច្ច  កប  យសមធម៌ 

និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ជា ពិសស  តា មតំបន់ជនបទ តា មរយៈកា រអភិរក និងកា រ  ប់  ង

  ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  យមា នកា រចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ពីភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់   ៉

១៦



 លបំណងទី ៧  ធា នា ឱ បា ននូវកា រអភិរក ធនធា ន   ឈើ និងកិច្ច កា រពា របរិសា  ន។

 លបំណងទី ៨  អនុវត្ដ គំរូថ្ម ីៗ នកា រ  ប់  ង   ឈើ  យចីរភា ពដលសម  ប  តា មសា  នភា ព លក្ខ ខណ  មុខងា រ សកា  នុពល

   ជា ក់ស្ដ ងរបស់   ឈើ និង  ប  តា មបរិបទនកា រ    ួល ។

 លបំណងទី ៩  អភិវឌ ន៍  ព័ន្ធ ហិរញ្ញ ប ទា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព រួមទា ំងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  ឥណទា នកា បូន   ឈើ និង 

   បង្ក ើត  ព័ន្ធ គណនយ កា បូន   ឈើជា តិផងដរ។ 

១៧



ឃ.១ឃ.១  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ១ គឺបង្ក ើនជីវភា ពរស់   ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ១ គឺបង្ក ើនជីវភា ពរស់   
  កា រងា រ និងសដ្ឋ កិច្ច    កា រងា រ និងសដ្ឋ កិច្ច  
 សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ និងដី   ឈើរបស់ជនជា តិភា គតិច និងសហគមន៍មូលដា  ន  ូវបា នធា នា តា មរយៈ

កា របង្ក ើនចំណះដឹង និងកា រអនុវត្ដ ច  ប់។ កា របង្ក ើតកា រងា រគឺជា  លបំណងរួមរបស់ជា តិ ហើយនឹង  ូវបា នបង្ក ើន

តា មរយៈកា រអនុវត្ដ សកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ដូចជា កា រថទា ំ   ឈើ កា រដា ំដុះដើមឈើ កា រសា  រ

  ឈើឡើងវិញ កា រធ្វ ើរុក្ខ វប កម្ម  កា រផលិតអនុផល   ឈើ និងកា រគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ សហ   សជនបទធុនតូច និង

មធ ម ដលអា ចបន្ថ មតម្ល ដល់ផលិតផល   ឈើ  បតា មលក្ខ ណៈ  កួត  ជងទីផ  រ និង  សិទ្ធ ភា ពតម្ល ផលិតកម្ម ។ 

យើងមា នសកា  នុពលធំណា ស់ក្ន ុងកា របង្ក ើនតម្ល បន្ថ មដល់ផល-អនុផល   ឈើដលយកមក  ើ   ស់ ឬលក់  យមិន

ទា ន់បា នកច្ន ឱ អស់លទ្ធ ភា ព និងសមត្ថ ភា ព  ឡើយ។

 កា របង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ពនកា រដកហូត កា របញ្ច ូលបច្ច កវិជា  កច្ន  (បង្ក ើនចងា  ក់តម្ល /ផលិតកម្ម ) នឹងអា ចបង្ក ើត

កា រងា រជា បន្ដ បនា  ប់ គួបផ ជំា មួយនឹងកា រឈា នចូលទីផ  រដលផ្ដ ល់តម្ល ខ្ព ស់នឹងអា ចបង្ក ើន   ក់ចំណូលស   ប់សហ   ស 

និងសិប កម្ម ផលិតផល   ឈើ  ក្ន ុង  ុក។ យន្ដ កា រធ្វ ើវិ   បនប  ប   ក់គុណភា ពផល-អនុផល   ឈើអា ចជួយ

ផ្ដ ល់ជា មធ  យបា យស   ប់អនុវត្ដ កា រងា រ។ វិស័យឯកជន និងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លនឹង  វូបា នលើកទឹកចិត្ដ ក្ន ងុកា រ

បណ្ដ ុះបណា្ដ  លអភិវឌ ន៍សមត្ថ ភា ព និងបច្ច កវិជា  ស   ប់ជួយដល់ឱកា សទា ំងនះ។ 

 យើងនឹងផ្ដ ល់អា ទិភា ពដល់កា រអភិវឌ គំរូ  ប់  ង   ឈើបបសហគមន៍   ឈើ បបឯកជន និងបបរដ្ឋ  ដល

អា ច   ង់ថវិកា ខ្ល នួឯងបា ន។ សកម្ម ភា ព   ឈើដលមា នកា រ  ប់  ង  មឹ  វូនឹងផ្ដ ល់   ក់ចំណូលឱ រដ្ឋ តា មរយៈ កា រ

បង់ថ្ល សួយសា រផល-អនុផល   ឈើ ពន្ធ ដា រលើកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម  ពា ណិជ្ជ កម្ម ពីក ុមហ៊ុនឯកជន សហ   ស សហគមន៍ 

កា រលក់ឥណទា នកា បូន កា របង់ថ្ល សវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើ និងសម ទា នអភិរក ផ ងៗទៀត។

 ក៏ដូចជា សដ្ឋ កិច្ច ផ្អ កលើកសិកម្ម ដរ វិស័យ   ឈើ និងឧស  ហកម្ម កច្ន   ឈើ ក៏មា នសា រៈសំខា ន់ចំ  ះកា រ

លូតលា ស់ កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និងកា រធា នា សន្ដ ិសុខស ៀងផងដរ។ កា រ  ើ   ស់កសិកម្ម ជា មូលដា  ន ស   ប់ 

កំណើនសដ្ឋ កិច្ច ទា មទា រឱ មា នកា រធ្វ ើបដិវត្ដ ន៍ផលិតភា ព  តា មកសិដា  នធុនតូច ខណៈដលកា រដា ំចមា្ក  រ   ឈើអា ច

ចូលរួមវិភា គទា នដល់កា រលើកកំពស់កសិដា  នតូចៗឱ ចញផុតពីភា ពក កី  តា មរយៈកា របញ្ច លូគា  នកា រធ្វ ើកសិកម្ម ផលិតផល

ឃ
ទិសេដ឴ជាយុទធសារ សដសរ មាប់ការរ គប់រ គង

ៃរ ពេឈីឱយ មាននិរនដរភាព

១៨



  ឈើ និងកសិរុក្ខ កម្ម ។ កា រធ្វ ើកសិរុក្ខ កម្ម នឹងជួយបង្ក ើនទិន្ន ផលកសិកម្ម ជា មួយគា  នឹងកា រទទួលបា នបន្ថ មនូវផលិតផល   ឈើ និង

សវា កម្ម   ឈើផងដរ។ 

ឃ.២ឃ.២  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ២ គឺប      ួលអា កា សធា តុ ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ២ គឺប      ួលអា កា សធា តុ 
 កា រកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់ដលបណា្ដ  លមកពីកា រ    ួលអា កា សធា តុនឹង  ូវកំណត់តា មរយៈយន្ដ កា រហិរញ្ញ វត្ថ ុនកា រកា ត់

បន្ថ យកា រប ្ច ញឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់ពីកា របា ត់បង់ និងរចរឹល   ឈើ (REDD) យន្ដ កា រអភិវឌ សា  ត (CDM) នពិធីសា រ Kyoto 

និងយន្ដ កា រច្ន  ឌិតផ ងៗទៀត។ ទីផ  រឥណទា នកា បូន   ឈើអន្ដ រជា តិ មា នទា ងំទីផ  រក  មលក្ខ ខណ ផ្ល វូកា រ និងទីផ  រស្ម ័  ចិត្ដ 

ដលចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រអភិវឌ  និងអនុវត្ដ ឱ បា ន  ដើម ីជា កា រលើកទឹកចិត្ដ បន្ថ មដល់កា រ  ប់  ង កា រកា រពា រ   ឈើ  និងកា រសា  រកា រ

ដា ំដុះ   ឈើឡើងវិញ ជា ពិសសស   ប់កា រចូលរួម  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពរបស់សហគមន៍មូលដា  ន ។ 

 កា រសិក  អំពីកា របន ុំ និងយុទ្ធ សា ្ដ  ផ ងៗដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងសកម្ម ភា ព   ឈើក្ន ុងកា រចូលរួមចំណក ក្ន ុងកា រជំនះលើកា រ

គំរា មកំហងដលបណា្ដ  លមកពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ ដើម ីធា នា សន្ដ ិសុខស ៀង បង្ក ើនជីវភា ពរស់   និងកលំអកា រ  ប់  ង

បរិសា  ន។ ដូច្ន ះកា រងា រនះ នឹងអា ចជា ផ្ន កមួយនកា របង្ក ើត  ព័ន្ធ  ប់  ង និងអភិរក នា ពលអនា គត។

ឃ.៣ឃ.៣  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៣ គឺកា ររៀបចំផនកា រ  ើ   ស់ដីធ្ល ី ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៣ គឺកា ររៀបចំផនកា រ  ើ   ស់ដីធ្ល ី 
 ចរិតលក្ខ ណៈពហុវិស័យរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ គឺសង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម  ក្ន ុងរចនា សម្ព ័ន្ធ ផនកា រជា តិដល

ធ្វ ើឱ មា នសុខដុមនីយកម្ម  និងភា ពសុីសងា  ក់គា  រវា ងវិស័យ   ឈើ និងវិស័យផ ងៗក្ន ុងក បខណ រួមរបស់ជា តិ។ កា រកលម្អ ផនកា រ

 ើ   ស់ដី និងកា រធ្វ ើកិច្ច សហកា ររវា ងបណា្ដ  ក សួង សា  ប័នផ ងៗ គឺជា មូលដា  នធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា រ  ើ   ស់ដី និងកា ររៀបចំ

ផនកា រធនធា នស   ប់ជា   ជន៍ដល់វិស័យទា ំងអស់ និងសង្គ មជា តិ។ កា រងា រនះ ត  ូវឱ មា នកា រស  បស  ួលពីក ុមកា រងា រ

បច្ច កទសច  ះុ (TWGs) ដលមា នតំណា ងមកពីបណា្ដ  ក សួងសា  ប័ននរា ជរដា  ភិបា ល ដគូអភិវឌ ន៍ សង្គ មសីុវិល និងវិស័យឯកជន

ផងដរ។ កា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើនឹងអា ចជួយ  ះ   យប   កា រងា រ  ួតសុីគា   ឬកា រប្ដ ឹងតវ៉ា នា នា ។

ឃ.៤ឃ.៤  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៤ គឺអភិបា លកិច្ច ល្អ វិស័យ   ឈើទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៤ គឺអភិបា លកិច្ច ល្អ វិស័យ   ឈើ
 ដើម ីស   ចបា នអភិបា លកិច្ច ល្អ វិស័យ   ឈើ គឺត  ូវឱ មា នកា របងចកអំណា ចតា មវិធីមួយដលមា នតមា  ភា ព និង  ជា 

ធិបតយ ដលអា ចបំរី  ប់ផ្ន កនសង្គ មបា នល្អ បំផុត។ អភិបា លកិច្ច   ឈើផ  រភា  ប់ជា មួយ  លន  បា យ  នីតិកម្ម   កា រព  ងឹច  ប់  

 និងកា រអនុវត្ដ របស់សា  ប័នទូ  ។ កា រកលម្អ អភិបា លកិច្ច គឺ   ត  លើ ៖

  កា របង្ក ើតភា ពជឿជា ក់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ តា មរយៈកា របង្ក ើត  ព័ន្ធ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ួតពិនិត  និង

  តុល ភា ព (Check and Balance) ដើម ធីា នា ថា អំណា ចនីតិបញ្ញ ត្ដ  ិ អំណា ចនីតិ  តិបត្ដ  ិ អំណា ចតុលា កា រ  វូបា នអនុវត្ដ 

  ដា ច់  យឡក  ឹម  ូវ និងឯករា ជ ។

១៩



  ដំណើរកា រនកា រចូលរួម និងកា រពិ   ះ  បល់ គឺដើម ីបង្ក ើតឱ មា នភា ពជឿជា ក់កា ន់តរឹងមា ំ ហើយជំរុញឱ

  មា នកា រចូលរួមពីបណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ តា មរយៈដំណើរកា ររៀបចំកម្ម វិធី   ឈើជា តិ និងកា ររៀបចំយុទ្ធ សា ្ដ   ទំនា ក់ទំនងក្ន ងុ

  កា រផ្ដ ល់និងទទួលព័ត៌មា នស្ដ ីពីវិស័យ   ឈើ និងកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ និងជីវច  ុះ  កប  យតមា  ភា ព។

  កា រព  ឹងនីតិកម្ម   ឈើនិងកា រអនុវត្ដ ច  ប់   ប់ក  ិតចំ  ះរា ល់ជនល្ម ើស និងរា ល់សកម្ម ភា ពល្ម ើសច  ប់ 

  ទា ំងអស់ តា មរយៈកា រ   វ   វ បងា្ក  រ ទប់សា្ក  ត់ និងចា ត់វិធា នកា រប ្ក   បជា បនា  ន់។

  កិច្ច សហកា រ និងកា រពិភា ក    ូវធ្វ ើជា មួយបណា្ដ  ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មកពី  ប់ជា ន់ថា  ក់នសង្គ ម ដើម ី  ួស   យផ្ល ូវ 

  ឈា ន  រកកា រ  ប់  ង និងអភិវឌ ន៍វិស័យ   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព។

  កា របងចកផល  កប  យសមធម៌ នឹងអា ចចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រធា នា លើកកំពស់ជីវភា ពរស់  របស់  ជា ជន 

  ដលពឹងអា  ័យលើ   ឈើ គឺអា ចធ្វ ើតា មរយៈកា របង្ក ើត  ព័ន្ធ  ប់  ង ដើម ីផល   ជន៍ដល់អ្ន កក ីក  ដលបា ន

  ចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងសកម្ម ភា ពជួយ  ប់  ង កា រពា រ ដា ំដុះ ថទា ំ   ឈើ។

ឃ.៥ឃ.៥  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៥ គឺកា រ  ប់  ងទំនា ស់ ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៥ គឺកា រ  ប់  ងទំនា ស់ 
 កា រ  ប់  ងទំនា ស់  យសា  ប័ន គឺជា វិធីសា ្ដ  មួយអា ចធ្វ ើបា នល្អ បំផុត ដើម ីជួយបំពញនូវភា ពចា ំបា ច់ និងត  ូវកា រនកិច្ច 

សហកា រ  បរិបទតឹងតងក្ន ុងសា  នភា ពដល  រពញ  យភា ពក ីក  និងក្ន ុងសា  នភា ពដល  ជា ជនកំពុងត  វ  វា ស្វ ងរក

មធ  បា យដើម រីស់ និងក្ន ងុសា  នភា ពដលធនធា នធម្ម ជា តិរងសមា  ធខា  ងំ  មជា មួយកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និង  ព័ន្ធ យុត្ដ ធិម៌  មា នក  តិ។

 រដ្ឋ បា ល   ឈើ នឹង  ូវបងា្ក  រទប់សា្ក  ត់កំុឱ មា នទំនា ស់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើកើនឡើងរហូតដល់  ួត   មិនបា ន ហើយ

អា ចបង្ក  ជា កា របំផ្ល ិចបំផា  ញ  យ  ូវមា ននីតិវិធី និងបច្ច កទសកា ត់បន្ថ យសា  នភា ពតឹងតង។ រដ្ឋ បា ល   ឈើ នឹងអា ចអនុវត្ដ 

បា នតា មរយៈបច្ច កទស  ប់  ងទំនា ស់ដូចខា ងក  ម ៖

  វិភា គ និងទប់សា្ក  ត់ទំនា ស់  យធ្វ ើកា រស្វ ងយល់ និងកា ត់បន្ថ យបរិយា កា សដលជំរុញឱ កើតទំនា ស់។

  ទប់សា្ក  ត់កា ររីកសា យទំនា ស់ តា មរយៈកា រ  ើវិធីសា ្ដ   ប់  ងទំនា ស់ដ៏បុិន  សព្វ  ហើយទុកឱកា សស   ប់កិច្ច 

  សហកា រ  ថ្ង អនា គត។

  ព័ន្ធ  ប់  ងទំនា ស់ជា ផ្ល ូវកា រ គឺត  ូវឱ មា នសមត្ថ ភា ព និងទព  សល ក្ន ុងកា របង្ក ើតទំនុកចិត្ដ  ចំណះដឹង អំពីចរិត និង

ទំហំនទំនា ស់ ហើយនិងកា រ  ើវិធី  ះ   យជា មួយគា  នឹងអា ចរួមចំណកដល់កា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព។ រដ្ឋ បា ល

  ឈើនឹងចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ងុកា រ  ប់  ងទំនា ស់ចា ប់ពីដំណា ក់កា លដំបូង ដលជា ចំណុចអា ច  ះ   យស   ចបា នផលវិជ្ជ មា ន

ស   ប់កា រឈា ន  មុខ និងកា រអភិវឌ  រកកា រ  ប់  ង  យមា ននិរន្ដ រភា ព។

ឃ.៦ឃ.៦  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៦ គឺកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៦ គឺកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព 
 ប   អន្ដ រវិស័យ និងសមត្ថ ភា ព ជា ហា និយភ័យធំបំផុតដល់ភា ព  គជ័យនកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  កប  យចីរភា ព។

២០



 កា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើទា មទា រឱ មា នសា  ប័នមួយដលមា នកា រជឿជា ក់ និងមា នសមត្ថ ភា ពបច្ច កទសជា  ើនមុខវិជា   

និងមា ន   ប់លំដា ប់ថា  ក់នអង្គ ភា ពដើម ីឆ្ល ើយតប និងបន ំុ  តា មសា  នភា ព និងកា រ    ួលនសា កលភា វូបនីយកម្ម ។ ដើម ី

ស   ចឱ បា ន  គជ័យ យើង  វូកសា ងសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ី  តា មចំណង់ចំណូលចិត្ដ ពិត   កដ និងកា រសន  របស់ពួកគ។   កា រអភិវឌ

សមត្ថ ភា ពគឺជា កា រផា  ស់ប្ដ ូរតម្ល  និងឥរិយា បទរបស់មនុស  ដើម ីឱ ពួកគ  ើ   ស់សមត្ថ ភា ពជំនា ញពិត្របាកដក្ន ុងកា រ  ប់  ង

  ឈើ  យចីរភា ព។

 កា រអនុវត្ដ ចំណះដឹងដលទទួលបា ន និងដើម ីឱ ម ្ដ  ីសា ធា រណៈអនុវត្ដ ចំណះដឹងឱ បា នល្អ បំផុត  ះ គឺជា ប    ឈម

មួយផ ងទៀត។ ទន្ទ ឹមនឹងយើង  ូវកា រកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លក្ន ុងពលកំពុងប  ើកា រងា រ យើងក៏  ូវបង្ក ើនគុណភា ពអប់របច្ច កទស  

ទា ំង ៣ ក  ិតផងដរ ទើបមា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតក្ន ុងកា រធា នា និរន្ដ រភា ព។  យធ្វ ើកា រគា ំ  ដល់វិស័យអប់រ និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លណា 

ដលចា ំបា ច់  ពលកំពុងប  ើកា រងា រ យើងសងឃឹមថា ពួកគអា ចអភិវឌ ន៍សមត្ថ ភា ព  យខ្ល ួនឯង។ កា រវិនិ  គ  លើកា របង្ក ើន

សមត្ថ ភា ពដល់យុវវ័យរបស់យើងឱ កា  យ  ជា អ្ន កធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ ដ៏  ឹម  ូវបា ន  ះ គឺជា កា រវិនិ  គមួយដើម ីអនា គតន

ធនធា នធម្ម ជា តិរបស់យើង ហើយក៏ដើម ីជីវិតនកូន  ជំនា ន់ក  យរបស់យើងដរ។ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពនឹង  ូវ   ត  លើ ៖

  កា រអភិវឌ សា  ប័នអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដើម ីផ្ដ ល់នូវធនធា នមនុស ដលល្អ សក្ដ ិសមបំផុតស   ប់កា រ  ប់  ង 

  ធនធា នធម្ម ជា តិ ដើម ីឱ ពួកគមា នលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម  កប  យគុណភា ព។ ត  ូវកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លមិន

   ឹមតកា របណ្ដ ុះទព  សល បច្ច កទសប៉ុ   ះទ តថមទា ំងបច្ច កទស  ប់  ងខ្ល ួនឯង និងកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម 

  សា ធា រណៈតា មរយៈមរៀនបទពិ  ធន៍ និងកា រអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ងផងដរ។

   សិទ្ធ ភា ពនសា  ប័ននិងធនធា នមនុស  គឺជា កា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់  លើអា ទិភា ពរបស់សា  ប័ន លើកា រងា រយុទ្ធ សា ្ដ   

  និងលទ្ធ ផល   វ   វដល  ូវអនុវត្ដ  យបុគ្គ លិកដលសកម្ម ក្ន ុងកា រងា រ និងមា នសមត្ថ ភា ពបច្ច កទស និងសមត្ថ ភា ព

  ចា ត់ចងក្ន ុ្ន ងកិច្ច សហកា រជា មួយបណា្ដ  ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។

  កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពនិង   តលើគុណធម៌ ឥរិយា បទ និងកា រអនុវត្ដ ចំណះដឹង តា មរយៈកា រចូលរួមអនុវត្ដ  

  និងរៀនសូ  ក្ន ុងបរិយា កា សជា ក់ស្ដ ងនជីវិតពិត កា រដើរតួ កា រផ្ទ រចំណះដឹង កា រទទួលបា ននូវកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លក្ន ុង

  ពលធ្វ ើកា រងា រជា មួយអង្គ ភា ព ឬក ុមផ ងៗទៀត ដើម ីទទួលបា នចំណះដឹងជំនា ញ និងមា នសមត្ថ ភា ពស   ប់បំពញ

  ភា រកិច្ច ដលដា ក់ឱ ។

ឃ.៧ឃ.៧  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី៧ គឺកា រកា រពា របរិសា  ន និង    
  កា រអភិរក ធនធា ន   ឈើ
 កា រវា យតម្ល សដ្ឋ កិច្ច សរុបនផលិតផល និងសវា កម្ម របស់   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រសិក   ស   ប់កា រធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ 

 ើ   ស់ដីធ្ល ី។ កា រវា យតម្ល នះ រួមមា នមុខងា រអកូឡូសុីពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក កា រកា រពា រហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ជីវច  ុះ និង

សកា  នុពល   ក់ចំណូលពីកា រលក់ឥណទា នកា បូន។ កា រអភិរក   ឈើដល  ល្អ នឹងអា ច  ូបបា ននូវ   ក់ចំណូលតា មរយៈកា រ

បង់   ក់ស   ប់សវា កម្ម បរិសា  ន។

២១



   កា រពា រនឹងធ្វ ើកា រពិនិត ឡើងវិញដើម ធីា នា ដល់កា រអភិរក  ភទពូជមា នតម្ល ខ្ព ស់/  ភទរងកា រគំរា មកំហង  ព័ន្ធ អកូឡូសីុ

ផុយ  ួយ និងតំបន់មរតកវប ធម៌។

ឃ.៨ឃ.៨  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី៨ គឺជ  ើសរបប  ប់  ង   ឈើទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី៨ គឺជ  ើសរបប  ប់  ង   ឈើ
 វិធីសា ្ដ  ច  ុះនកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពនឹង  ូវរៀបចំ  យផ្អ កលើរបប  ប់  ងដលមា ន   ប់  ពល

បច្ច ុប ន្ន  និងបញ្ច ូលនូវគំរូ  ប់  ងថ្ម ីៗផ ងៗទៀត។ របប  ប់  ង   ឈើបច្ច ុប ន្ន  រួមមា ន៖

  សហគមន៍   ឈើបា នអភវិឌ បន្ដ ិចម្ដ ងៗតា ងំពពីា កក់ណា្ដ  លឆា  ១ំ៩៩០ តា មរយៈគំ  ងសា កល ងតចូៗ ដល

  បា នបងា  ញឱ ឃើញពីសកា  នុពលក្ន ងុកា រកា រពា រ   ឈើ និង   ង់ដល់ជីវភា ព  ជា ជនជនបទ។ ថ្ម ីៗ នះសហគមន៍   ឈើ

  បា នព  ីកពីតំបន់   រចរឹលរហូតដល់   ឈើមា នតម្ល ។

    គុបដញថ្ល  ចា ំឆា  ំ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងមុននះក្ន ុង  វត្ដ ិសា ្ដ    ឈើ ហើយ  ូវបា នយកមក  ើ   ស់ឡើង

  វិញក្ន ុងឆា  ំ ២០០៤ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងកា របញ ប់អា ជីវកម្ម   សម ទា នស   ប់នា ំចញ ហើយថ្ម ីៗ នះ ក ុមអនុវត្ដ 

  បច្ច កទស   ឈើក៏  ូវបា នអភិវឌ ។

  កា រសា  រ កា រដា ដុំះដើមឈើនិង   ឈើឡើងវិញ ជា ពិសស   ត  លើកា រសា  រ កា របង្ក ើនគុណភា ព និងកា របង្ក ើត

  ឡើងវិញឱ ដូច   ធម្ម ជា តិ។ យើងមា នបទពិ  ធន៍ខ្ល ះពីគំ  ងដា ំ  ភទឈើកំណើត  ទីវា លចំហ និងក្ន ុងគ  ប   

  រចរឹល គួបផ ំនឹងកា រដា ំសា កល ង  ភពកំណើត ឃើញថា អា ចផ្ដ ល់លទ្ធ ផលល្អ ស   ប់កា រងា រនា អនា គត។

  ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ ជា កា រដា ំដុះ  យរដ្ឋ  ឯកជន ឬ សហគមន៍។ កា រដា ំ  ភទឈើច  ុះស   ប់  លបំណង  ើនយ៉ា ង 

  ស   ប់កលំអជីវភា ពរស់   និងសវា កម្ម បរិសា  ន ដូចជា  កា រពា រដំណា ំកសិកម្ម  និងផលនសា ទជា ដើម។ បច្ច ុប ន្ន រដ្ឋ 

  បា នដើរតួជា អ្ន កអភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ បុ៉ន្ដ កា រដា ំភា គ  ើនគឺជា  ភទឈើនា ំចូល និងដា ំតមួយ  ភទ។

 គំរូ  ប់  ង   ឈើថ្ម ី រួមមា ន ៖
  កា រធ្វ ើសម ទា នអភិរក   ឈើ ជា វិធីសា ្រស្ដ ថ្ម ីមួយក្ន ុងកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព  ើស   ប់ធ្វ ើ

  កា រ  ប់  ង និងកា រពា រតំបន់   ដ៏ធំទា ំងនះ ពិសសសក្ដ ិសមនឹងសម ទា ន   ឈើបច្ច ុប ន្ន ។ កា រអភិរក នះអា ចធ្វ ើឱ

   ទសសបូំរ   ឈើទទួលនវូផលចំណញបា ន  ើនពីកា រថរក  ធនធា នធម្ម ជា តិជា ជា ងកា រផា  សប់្ដ ូរកា រ  ើ   សដ់តីា មវធិី

  ផ ងៗ។ នះជា ដំ  ះ   យថ្ម មួីយចំ  ះ ភា ពមិនចុះស  ងុគា  រវា ង  លបំណងនត  វូកា រសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រអភិរក ។

  ឯកជនភា វូបនីយកម្ម   ឈើទំហំតូចៗ នឹង  វូយកមកពិចា រណា ផងដរ។ បច្ច បុ ន្ន រា ជរដា  ភិបា លជា អ្ន ក  ប់  ង   ឈើ

  ទា ំងអស់ កា រ  ប់  ង   ឈើឯកជនពំុទា ន់មា ន  ទ ើយ េទ។ បុ៉ន្ដ  តា ម  ទសមួយចំនួនលើពិភព  ក   ឈើ

  ឯកជនដើរតួនា ទីសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើទា ន់ពលវលា  និងមា នតម្ល សមរម ទៀតផង។ កា រផ្ទ រអំណា ចបន្ដ ិច

  ម្ដ ងៗ  ឱ វិស័យឯកជនចំ  ះដី    ដល  សល់នឹងជំរុញកា រអភិវឌ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ហើយទន្ទ ឹមនះ សា  ប័ន

  រា ជរដា  ភិបា លនឹងមា នពលវលា  ើន   ត  លើកា រងា ររៀបចំ  លន  បា យ បទប ញ្ញ ត្ដ ិ ច  ប់ និងបច្ច កទស។ 

  គំរូ  ប់  ងនះអា ចសម  បស   ប់តំបន់   ឈើដលមា នទំហំតូចៗ  ដា ច់ឆា  យពីគា  ដលពិបា កក្ន ុងកា រ  ប់  ង។ 

២២



  បុ៉ន្ដ យើង  ូវកា របង្ក ើតបទប ញ្ញ ត្ដ ិស   ប់កា រ  ប់  ងគំរូនះឱ បា នសម  បជា ចា ំបា ច់។   ក់ចំណូលដលបា នមកពី

  កា រធ្វ ើឯកជនភា វូបនីយកម្ម នះ នឹង  ូវយកមក  ើ   ស់ស   ប់កា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព។

  កា រ  ើ   ស់ធនធា នស   ប់  ៉កា រ ជា សកម្ម ភា ពមួយអា ចនឹង  ូវសា កល ង  តំបន់មួយចំនួន។ នះជា មធ  បា យ

  មួយដលកា រចំណា យមា ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះតំបន់ដលសមត្ថ ភា ព  មា នក  ិត។

    ឈើលំហកំសា ន្ដ ក្ន ងុក ងុ កំពុង  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រទីក ុងរយៈពលវងកា ន់ត  ើនឡើង 

  ដើម ធីា នា កា រលូតលា ស់របស់ទីក ងុឱ  តរក  បា នពណ៌បតង ទីធា  ទូលា យ ដើម ធី្វ ើឱ  សើរឡើងនូវសុខុមា លភា ព

  ទា ងំកា យ និងចិត្ដ   យផ្ដ ល់នូវបរិសា  នល្អ  កប  យផា សុខភា ព ស   ប់កា រហា ត់   ណ និងកា រលំហកា យ។ ជា ធម្ម តា 

  មនុស កា ន់តចា ស់កា ន់ត  ូវកា រពលវលា លំហកា យ  ើនទ ើង ដូច្ន ះតម្ល នកា រលំហកា យជា មួយ   ឈើក៏កា ន់ត

  កើនឡើងដរ។ ក៏ប៉ុន្ដ បទពិ  ធន៍បងា  ញថា  កា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់ចំ  ះកា ររៀបចំ   ឈើស   ប់លំហកា យក្ន ុងទី

   ជំុជន  តា មទីក ុងដលរីកលូតលា ស់លឿន ជា រឿយៗ តងតមា នភា ពយឺតយ៉ា វ។ កា ររៀបចំផនកា របង្ក ើត   ឈើ

  ក្ន ុងក ុងគឺជា ភា រកិច្ច របស់សា លា  រា ជធា នី ខត្ដ  ក ុង ដល  ូវគិតពិចា រណា ដា ក់  ក្ន ុងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដើម ីទទួល

  បា នកា រគា ំ  ថវិកា  និងបច្ច កទសពីរដ្ឋ បា ល   ឈើ។

ឃ.៩ឃ.៩  ទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៩ គឺកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  កប  យទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់  លបំណងទី ៩ គឺកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  កប  យ
  និរន្ដ រភា ព ស   ប់វិស័យ   ឈើ  និរន្ដ រភា ព ស   ប់វិស័យ   ឈើ
 កម្ម វិធី   ឈើជា តិ មា នបំណងកំណត់វិធីសា ្រស្ដ ធ្វ ើឱ ស   ចបា នស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់វិស័យ   ឈើ  យមា នកា រ

គា ំ  ពីរា ជរដា  ភិបា ល និងដគូអភិវឌ ន៍ ជា មួយនឹងចំណូលថវិកា ដលអា ច  មូលបា នពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម  ពា ណិជ្ជ កម្ម ផល-អនុផល   ឈើ

 យចីរភា ព កា រធ្វ ើវិ   បនប   សវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើ និងកា រលក់ឥណទា នកា បូន   ឈើពីទីផ  រកា បូនដលមា នលក្ខ ខណ 

ត  ូវផ្ល ូវកា រ និងទីផ  រកា បូនស្ម ័  ចិត្ដ ។

 កា រកលំអ  ព័ន្ធ សា រពើពន្ធ នឹងអា ចធា នា ថា ៖ ចំណូលពីវិស័យ   ឈើអា ច  មូលបា នទា ំងអស់ អា ចទទួលបា នចំណូលពី

កា របង់ថ្ល សវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើតា មរយៈយន្ដ កា រកច្ន ថ្ម ី និងទទួលបា នកា រលើកទឹកចិត្ដ  ស   ប់វិនិ  គទុន និងកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ស   ប់វិស័យ   ឈើ។

២៣



ក បខណ នកម្ម វិធី   ឈើជា តិមា ន ៣ ផ្ន ក ដលផ្ន កទី១ និយា យពីឯកសា រកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ផ្ន កទី២ និយា យ
អំពីតួនា ទីរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ និងផ្ន កទី៣ កា របងា  ញអំពីកម្ម វិធីអនុវត្ដ ។

រ កបខណឌៃនកមមវិធីៃរ ពេឈីជាតិ

ង.១ង.១  ទំរង់នឯកសា រកម្ម វិធី   ឈើជា តិទំរង់នឯកសា រកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
 ឯកសា រក បខណ យុទ្ធ សា ្ដ  កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ពិពណ៌នា សង្ខ បអំពីបរិបទនិងសា  នភា ព  ប់  ង   ឈើឱ មា ន

និរន្ដ រភា ព  កម្ព ជុា ។ ឯកសា រនះផ្ដ ល់នូវទស នវិស័យ និងសចក្ដ ថី្ល ងកា រណ៍ស្ដ ពីីកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ កា រពិពណ៌នា អំពី

អា ទិភា ពន  បា យនិងទិស  ជា យុទ្ធ សា ្ដ  និងជំហា នឈា ន  រកកា រស   ចបា ននូវកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ

និរន្ដ រភា ព កា រគូសប   ក់អំពីជ  ើស  ប់  ងនា ពលអនា គត កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី កា របា៉ ន់សា  នអំពីហិរញ្ញ ប ទា ន។ ឯកសា រ

យុទ្ធ សា ្ដ  នះដា ក់ចញនូវ  លន  បា យរួមស   ប់អនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

 ឯកសា រព័ត៌មា នស្ត ពីីកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ផ្ដ ល់នូវព័ត៌មា នពិត បងា  ញអំពីកា រវិភា គ ជា ពិសសផ្ដ ល់នូវយុត្ដ កិម្ម លើ   ង

កា រណ៍យុទ្ធ សា ្ដ   និងកម្ម វិធីអនុវត្ដ ។ ឯកសា រផ្ដ ល់នូវព័ត៌មា នអំពីវិស័យ   ឈើកម្ព ុជា  ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច បច្ច ុប ន្ន  និង 

ក បខ័ណ ច  ប់ស   ប់   ឈើ និងដីធ្ល  ី  មទា ងំសង្ខ បអនុសា សន៍ពីកា រ  តួពិនិត វិស័យ   ឈើមុនៗ និងកា រពិពណ៌នា 

អំពីដំណើរកា រនកា ររៀបចំកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ ឯកសា រព័ត៌មា នស្ត ីពីកម្ម វិធី   ឈើជា តិពិតជា បា នបងា  ញអំពីព័ត៌មា ន

សំខា ន់ៗ និងគា ំ  ដល់កា រវិភា គពីក  យ  លន  បា យទា ំងមូល។

 ឯកសា រគ   ង  តិបត្ដ ិកា រមា ន ៦ កម្ម វិធី។ កម្ម វិធីនីមួយៗមា ន  ធា នបទធំមួយជា អា ទិភា ពស   ប់រយៈពល

ពីឆា  ំ ២០១០-២០២៩។ កម្ម វិធីនីមួយៗមា នផ្ន កទូ  ដលពណ៌នា  បដណ្ដ ប់លើកម្ម វិធីទា ំងមូល និងមា នផ្ន កជា ក់លា ក់ 

 យទ កដលមា នពី ២   ៩ អនុកម្ម វិធី។   ងកា រណ៍  តិបត្ដ ិ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម ីងា យ  ួលក្ន ុងកា រ 

រៀបចំកម្ម វិធីកា រងា រ។ រីឯកម្ម វិធីកា រងា រផ ងទៀត ដលចា ត់ទុកថា ជា ផ្ន កសំខា ន់នកម្ម វិធី   ឈើជា តិដរ  ះ នឹង 

 ូវរៀបចំ  ក្ន ុងឆា  ំ ២០១០ ដូចជា  ៖

 ១   ព័ន្ធ  ប់  ងទំនា ស់ ដើម ឈីា ន  រកកា រ  ប់  ង និងអភិវឌ   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ពតា មរយៈអភិបា លកិច្ច  

    ឈើ កា របងា្ក  រ ទប់សា្ក  ត់ និង  ះ   យជ   ះឱ បា នទា ន់ពលវលា  និងលទ្ធ ផលល្អ  សើរ។ 

 ២   ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណ៍ ដើម ីធា នា ឱ មា នតមា  ភា ព កា រទទួលខុស  ូវ រៀនសូ   និងកលំអទា ន់

  ពលវលា   តា មរយៈកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ និងកា រទទួល  គជ័យនដំណើរកា រកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

  ដើម ីស   ច  ល  យុទ្ធ សា ្ដ  ។

ង

២៤



២៥

 ៣ ផនកា រសកម្ម ភា ពរយៈពលខ្ល  ី រួមមា នផនកា ររកិល៥ឆា   ំនិងផនកា រសកម្ម ភា ព  ចា ឆំា   ំបា ននឹងកំពុងតរៀបចំស   ប់

  អនុកម្ម វិធីនីមួយៗ។ ផនកា រទា ងំនះជា ចំណុចចា ប់ផ្ដ ើម ស   ប់កា រកំណត់អំពីលទ្ធ ផលរពឹងទុក និងមធ  បា យអនុវត្ដ ។ 

  ផនកា រទា ងំនះ  វូបា នរៀបចំជា តា រា ងម៉ា  កី ដលមា នពិពណ៌នា អំពី  លបំណង សកម្ម ភា ព សូចនា ករ លទ្ធ ផល ថវិកា  

  និងពលវលា កំណត់កា រចា ប់ផ្ដ ើមសកម្ម ភា ព និងកា រស   ចលទ្ធ ផល។

ង.២ង.២  តួនា ទីរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ តួនា ទីរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
 អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មកពី  ើនផ្ន ក មា នកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ខុសៗគា   លើ   ឈើ ទា ំង  ថា  ក់មូលដា  ន ថា  ក់ក  មជា តិ ថា  ក់ជា តិ 

ថា  ក់តំបន់ និងថា  ក់អន្ដ រជា តិ។ ដូចនះបណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗទា ងំនះ  វូបា នលើកទឹកចិត្ដ  និងអ ្ជ ើញឱ ចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ងុ

ដំណើរកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

  សា  ប័ននិងអង្គ ភា ពរដា  ភិបា ល ទទួលខុស  ូវរៀបចំ  លន  បា យ ច  ប់ ផនកា រសកម្ម ភា ពដលទា ក់ទងនឹងកា រ 

  បង្ក ើត និងរក  លក្ខ ខណ សម  បស   ប់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដូចជា កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់កា រ  ះ   យ

  ទំនា ស់ កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម  និងកា រធា នា ឱ មា នម ្ដ  ីធនធា នមនុស  កប  យសមត្ថ ភា ព និងជំនួយបច្ច កទសចា ំបា ច់

  ស   ប់កា រអភិវឌ ។

  សង្គ មសីុវិល ចូលរួមជួយបង្ក ើតជា វទិកា សា ធា រណៈ ស   ប់កា រ  មូលផ្ដ ុសំកម្ម ភា ពរួមគា  ស្ដ ពីីផល   ជន៍  លបំណង 

  និងតម្ល  ដលបា នផា  ស់ប្ដ ូរព័ត៌មា នគា   ហើយធា នា ថា មា នកា រគា ំ  ជំនួយក្ន ុងកា រ  ប់  ង កា រតា មដា ន និងកា រវា យតម្ល ។ 

  អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លអា ចជួយក្ន ុងកា រអនុវត្ដ  កា រគា ំ   តា មដា ន និង វា យតម្ល  ផងដរ។

  វិស័យឯកជន ចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន និងកា រវិនិ  គ កា របង្ក ើតកា រងា រ កា របង្ក ើត   ក់ចំណូល កា រ

   ប់  ង និងកា ររៀបចំផនកា រស   ប់ដំណើរកា រ  ប់  ង និងអភិវឌ វិស័យ   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។

   ឹះសា  នអប់រ /បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពធនធា នមនុស  កា រស  បស  ួល កា រផ្ដ ល់ 

  ចំណះដឹងវិទ  សា ្ដ  បច្ច កវិទ   បំពញនូវកា រខ្វ ះខា តបច្ច កទស រួមទា ំងកា រតា មដា ន និងវា យតម្ល ។

  ដគូអភិវឌ ន៍ ចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រពិភា ក  កំណត់  លន  បា យ និងគា ំ  ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មទា ំងជំនួយបច្ច កទស 

  តា មត  ូវកា រចា ំបា ច់។

ង.៣ង.៣  ក បខណ  តិបត្ដ ិកា រក បខណ  តិបត្ដ ិកា រ 
 ក បខណ នះបា នឆ្ល ះុប   ងំអំពីកា រវិភា គ និងឯកសា រព័ត៌មា នស្ត ពីីកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ ក មុកា រងា ររៀបចំកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

និងព័ត៌មា នផ ងៗ ដលបា នមកពីកា រពិ   ះ  បល់ជា សា ធា រណៈ ហើយមា នកម្ម វិធីកា រងា រធំៗ ចំនួន ៦ ដលបា នកំណត់អំពី

យុទ្ធ សា ្ដ   និងរបៀបអនុវត្ដ ច  ស់លា ស់។ កម្ម វិធីកា រងា រនីមួយៗនឹងមា នបន្ថ ម  យផនកា ររយៈពលខ្ល ី៥ឆា  ំរកិល រួមជា មួយ

ផនកា រសកម្ម ភា ព  ចា ំឆា  ំ ដលផ  រភា  ប់ជា មួយផនកា រសកម្ម ភា ពរបស់ក ុមកា រងា របច្ច កទសច  ុះស្ដ ីពីកំណទ  ង់   ឈើ 

(ឆា  ំ២០០៧-២០១០)។ កម្ម វិធីកា រងា រទា ងំ ៦ រួមមា ន ៖



២៦

១. កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ កា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា 
 ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ កម្ម វិធីនះនឹងអនុវត្ដ កា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ និងកា រធ្វ ើ

ចំណា ត់ថា  ក់   ឈើជា  ព័ន្ធ  បតា មមុខងា រ និងសកា  នុពលជា ក់ស្ដ ងរបស់   ឈើ និង  កប  យតមា  ភា ព មា នសុខដុមនីយកម្ម 

ជា មួយក បខណ ច  ប់ផ ងៗ ដើម រួីមចំណកទប់សា្ក  ត់ទំនា ស់ដីធ្ល  ី ដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយប   កម្ម សិទ្ធ  ិ និងសិទ្ធ អិ្ន ក  ើ   ស់តា មរយៈ

ដំណើរកា រមួយដលលើកទឹកចិត្ដ ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់ឱ ចូលរួមក្ន ងុកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ។ កម្ម វិធីនះមា នអនុកម្ម វិធីចំនួន២ ៖

  អនុកម្ម វិធី ១.១ -កា រកំណត់  ំ  ទល់  និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍

  អនុកម្ម វិធី ១.២ -កា រចា ត់ថា  ក់   ឈើជា តិ តា មមុខងា រ។

២. កម្ម វិធីអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើ និងជីវច  ុះ
  បជា មួយនឹង  លបំណងរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រអភិរក  និងកា រអភិវឌ ធនធា ន   ឈើ និងជីវច  ះុ   ត  លើកា រ

អនុវត្ដ ដលមា ននា ពលបច្ច បុ ន្ន  និងបូកបញ្ច លូជា មួយគំរូនកា រ  ប់  ង   ឈើដលកំពុងលច    និងកា របន្ថ មតម្ល  លើផលិត

ផល   ឈើ ដើម បីង្ក ើនកា ររួមវិភា គទា នរបស់   ឈើ ក្ន ងុកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក កី  កា របង្ក ើនជីវភា ពរស់   និងកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច  

ទន្ទ ឹមនឹងកា រកា រពា រសវា កម្ម បរិសា  នតា មរយៈកា រអនុវត្ដ អនុកម្ម វិធីដូចខា ងក  ម ៖

  អនុកម្ម វិធី ២.១ - ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ

  អនុកម្ម វិធី ២.២ - កា រអភិវឌ  និងអនុវត្ដ បច្ច កទស  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល

  អនុកម្ម វិធី ២.៣ - ព  ងឹកា រតា មដា ន  តួពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព

  អនុកម្ម វិធី ២.៤ - កា រអភិរក ធនធា នជីវច  ុះ និងសត្វ   

  អនុកម្ម វិធី ២.៥ - កា រអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា នសនទិច និង  ភពពូជ

  អនុកម្ម វិធី ២.៦ - កា រដា ំដុះដើមឈើ និងកា រអភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ

  អនុកម្ម វិធី ២.៧ - កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ និងព  ីកទីផ  រ

  អនុកម្ម វិធី ២.៨ -កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  និងកា រកច្ន ផល-អនុផល   ឈើ

  អនុកម្ម វិធី ២.៩ - កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើ។

៣. កម្ម វិធីព  ឹងច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច 
 អភិបា លកិច្ច   ឈើ និងកា រព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ គឺមា នសា រៈសំខា ន់ជា សា រវន្ដ ដល់និរន្ដ រភា ពនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ កម្ម វិធី

នះជំរុញឱ មា នកា រចូលរួមពីបណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់ក្ន ងុកា រជួយ  ប់  ង និងកា រពា រ   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព និងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

តា មរយៈអនុកម្ម វិធីដូចខា ងក  ម ៖

  អនុកម្ម វិធី ៣.១ - កា រកទ  ង់ច  ប់ និង រដ្ឋ បា ល 

  អនុកម្ម វិធី ៣.២ - កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និង កា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ



២៧

  អនុកម្ម វិធី ៣.៣ - កា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ

  អនុកម្ម វិធី ៣.៤ - កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ  ប់  ងទំនា ស់ (នឹងរៀបចំ និងអនុវត្ដ ចា ប់ពីឆា  ំ២០១០)

 អនុកម្ម វិធីនះ នឹងអភិវឌ សមត្ថ ភា ព  ប់  ងទំនា ស់របស់សមត្ថ កិច្ច បំរីកា រក្ន ងុវិស័យ   ឈើដើម ទីប់សា្ក  ត់់ បងា្ក  រ និង  ះ   យ

ប   ទំនា ស់ដលពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយវិស័យ   ឈើ ជា ពិសសទំនា ស់ដលកើតចញពីកា របំផា  ញធនធា ន   ឈើ។

  អនុកម្ម វិធី ៣.៥ -  ព័ន្ធ  ួតពិនិត  តា មដា ន និង វា យតម្ល  (នឹងរៀបចំ  ឆា  ំ២០១០)

  ព័ន្ធ  តួពិនិត  តា មដា ន និងវា យតម្ល  នឹងផ្ដ ល់នូវព័ត៌មា នពិសា  រអំពីដំណើរកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី  យធ្វ ើកា រតា មដា ន  តួពិនិត

 លើកា រអនុវត្ដ  លទ្ធ ផល និងផ្ដ ល់អនុសា សន៍កលម្អ  ដើម ឱី ដំណើរកា រនកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងមា នចីរភា ព។

៤. កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ
 កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើនឹងចូលរួមវិភា គទា ន  យផា  ល់  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ កម្ម វិធីនះលើកទឹកចិត្ដ 

ឱ សហគមន៍មូលដា  នចូលរួម  ប់  ង អភិរក  និងអភិវឌ ន៍   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព តា មរយៈកា រទទួលផល   ជន៍  កប  យ

សមធម៌ និងធ្វ ើឱ ជីវភា ពរស់   សើរឡើង ដើម ីចូលរួមកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ជា ពិសស  តា មតំបន់ជនបទន  ះរា ជា ណា ចក 

កម្ព ុជា ។ កម្ម វិធីនះមា ន ៣ អនុកម្ម វិធីដូចខា ងក  ម ៖

  អនុកម្ម វិធី ៤.១ កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល និង កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ

  អនុកម្ម វិធី ៤.២ កា រអភិវឌ សហគមន៍ និង កា របង្ក ើនជីវភា ព

  អនុកម្ម វិធី ៤.៣ កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ។

៥. កម្ម វិធីអភិវឌ សមត្ថ ភា ព និងកា រ   វ   វ
 កម្ម វិធីនះនឹងអភិវឌ នូវសមត្ថ ភា ពចា ំបា ច់ស   ប់កា រអនុវត្ដ  និងស   ចឱ បា ន  លបំណងរួមរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ 

កម្ម វិធីនះរួមមា ន ៣ អនុកម្ម វិធីដូចខា ងក  ម ៖

  អនុកម្ម វិធី ៥.១ កា រអភិវឌ សា  ប័ន និង ធនធា នមនុស

  អនុកម្ម វិធី ៥.២ កា រអប់រ និង ផ ព្វ ផ  យសា ធា រណៈ

  អនុកម្ម វិធី ៥.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពសិក    វ   វ។

៦. កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យចីរភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ
 កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  យចីរភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ   នឹងផ្ដ ល់នូវក បខណ សដ្ឋ កិច្ច ស្ថ រភា ព និងតមា  ភា ព ដើម ីស   ច

បា ននូវ  លបំណងរួមរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ ប   នះស   ច  បា នតា មអនុកម្ម វិធីទា ំង ៥ ដូចខា ងក  ម៖

  អនុកម្ម វិធី ៦.១ - ហិរញ្ញ ប ទា នផ្ដ ល់  យរដ្ឋ  



២៨

  អនុកម្ម វិធី ៦.២ - ចំណូលពីវិស័យ   ឈើ

  អនុកម្ម វិធី ៦.៣ - ចំណូលពីវិស័យឯកជន និង សហគមន៍   ឈើ

  អនុកម្ម វិធី ៦.៤ - កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  យដគូអភិវឌ ន៍

  អនុកម្ម វិធី ៦.៥ -  ភពហិរញ្ញ ប ទា នថ្ម ីៗនសវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើ និងឥណទា នកា បូន។



២៩

កា រអភិវឌ វិស័យ   ឈើ និង តួនា ទី   ឈើត  ូវឱ មា នកិច្ច  ឹង   ងសហកា រល្អ  ក្ន ុងចំ  មបណា្ដ  ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

ទា ំងអស់។ រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងសា  ប័ន អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗទៀត  ូវធ្វ ើកា រ  តិបត្ដ ិអភិបា លកិច្ច   ឈើឱ បា នល្អ  

ហើយធា នា រក  បរិសា  នល្អ ក្ន ងុកា រអភិវឌ   យសហកា រជា មួយបណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។  ពលណា ដលមា នត  វូកា រអំពី

ធនធា នសមត្ថ ភា ព តមិនអា ចរកបា ន  ក្ន ុងសា  ប័នមូលដា  ន  ះ ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ូវសកម្ម ផ្ដ ល់ជំនួយ  ឹក  ជា ចា ំបា ច់ ។

ច.១ច.១  កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន និងចំណា យកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន និងចំណា យ
 កា រវិភា គអំពីហិរញ្ញ ប ទា នបងា  ញថា  វិស័យ   ឈើមា នសកា  នុពលខ្ព ស់ក្ន ុងកា រធ្វ ើស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា ន ហើយអា ច

កលម្អ ជីវភា ពរស់  ឱ  សើរឡើង ផ្ដ ល់នូវកា រងា រ  យផា  ល់និង  យ   ល  មទា ំងបង្ក ើត   ក់ចំណូល។ កា រ

បង្ក ើនបរិមា ណឈើអា ជីវកម្ម  បច  ប់ អា ចធ្វ ើឱ ទីផ  រឈើក្ន ុង  ុកមា នស្ថ រភា ព។ កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ

សមធម៌នឹងធា នា ឱ មា នលំហូរ   ក់ចំណូលពីសកម្ម ភា ព   ឈើស   ប់បង់ជូនរដ្ឋ  និងសង្គ ម តា មរយៈថ្ល សួយសា រ និងពន្ធ ដា រ

ផ ងៗទៀត។

 បុ៉ន្ដ ដើម សី   ចលទ្ធ ផលខា ងលើ លុះ   តមា នកា រវិនិ  គជា មុនសិន គួបផ នឹំងកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពឱ មា ន

 ប់   ន់ក្ន ងុរយៈពលដំបូងពី ៥   ១០ឆា  ។ំ ជំនួយបច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ នឹុង  វូកា រជា ចា បំា ច់ក្ន ងុដំណា ក់កា លនះ

ដើម ីប ្ជ ៀសបា ននូវកា ររា ំងស្ទ ះជា យថា ហតុ។

 បើ  ងតា មកា រសិក  វិភា គ បា នបា៉ ន់សា  នកា រចំណា យស   ប់រយៈពល ៥ ឆា  ំដំបូង រួមមា នចំណា យលើកា រ

 តិបត្ដ ិកា រចំណា យមូលធន និងជំនួយបច្ច កទស គឺ  ូវកា រថវិកា  មា ណ ៤៥,១ លា នដុលា  អា មរិក។ ភា គ  ើនន

ថវិកា នះនឹង  ូវវិនិ  គ  លើកម្ម វិធីអភិវឌ សមត្ថ ភា ព កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ និងសហគមន៍   ឈើ។

ច.២ច.២   ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណ៍នកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណ៍នកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
 កម្ម វិធី   ឈើជា តិអា ចអនុវត្ដ  យរលូន  បា ន លុះ   តមា ន  ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណ៍  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ព និងជឿទុកចិត្ដ បា ន។ យើងដឹងច  ស់ណា ស់ថា  ដើម ីធ្វ ើឱ សហគមន៍អន្ដ រជា តិមា នទំនុកចិត្ដ  និងបណា្ដ  អ្ន ក

វិនិ  គទុនកើនឡើង គឺទា មទា រឱ មា នតមា  ភា ព កា រផ្ដ ល់ព័ត៌មា នបា ន  ឹម  ូវ និងទា ន់ពលវលា ។ មា នន័យថា  ទីផ  រ

អន្ដ រជា តិ  វូកា រឱ មា នវិ   បនប  ផលនិងអនុផល   ឈើផ ងៗ បន្ថ ម  លើវិ   បនប   ភពផលិតផល។  លបំណង

នកា រតា មដា នគឺដើម កំីណត់សូចនា ករវា ស់វងពីវឌ នភា ព និងសា  នភា ពនផលិតកម្ម    ឈើ ជីវច  ះុ កា រស្ដ កុឥណទា ន

ច
ការអនុវតដ ការតាមដាននិងរាយការណ៍



កា បូន កា រ  ើ   ស់ដីធ្ល ី កា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ និងអនុផល   ឈើ កា រធ្វ ើសម ទា ន កា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  កា រអនុវត្ដ ច  ប់ កា រ  ះ   យ

ទំនា ស់ ផលប៉ះពា ល់សង្គ មនិងបរិសា  ន និងកា របងចកផល   ជន៍។

  លបំណងចំបងន  ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណន៍កម្ម វិធី   ឈើជា តិ គឺដើម ីស្វ ងយល់ពីសា  នភា ព និងមា នព័ត៌មា ន

ជា មូលដា  នមួយស   ប់កា រអនុវត្ដ  និងកា រ  ួតពិនិត កលំអកម្ម វិធី។ យើង  ូវកា រ  ព័ន្ធ មួយដលមា នលក្ខ ណៈជឿនលឿន និងមា ន

តមា  ភា ព ដើម ីធា នា ដល់សមភា ពនកា រប ្ច ញព័ត៌មា ន និងរបា យកា រណ៍ឱ មា នតមា  ភា ព ដំណា លគា   ឱ បណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។ 

ព័ត៌មា នទទួលបា ននិងបទពិ  ធន៍ទា ងំនះ នឹង  វូដា ក់បញ្ច លូ  ក្ន ងុកា រងា រ  ប់  ង  ចា ថំ្ង នា ពលអនា គត។  ព័ន្ធ នះ  វូមា ន

រយៈពលវង និងជា លក្ខ ណៈអន្ដ រវិស័យ។

 ហា និភ័យរួមនកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ គឺទា ក់ទងសំខា ន់បំផុត  លើកា រ  ើ   ស់ចំណះដឹងដលទទួលបា ន និងកង្វ ះ

ខា តនកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់ដល់ទំហំ និងចំនួននទំនា ស់។ ចំណូលពីវិស័យ   ឈើ  ូវយកមកវិនិ  គក្ន ុងកា របង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ពកា រ

អភិវឌ វិស័យ   ឈើឈា ន  រកនិរន្ដ រភា ព។ ហា និភ័យ និងផលវិបា កផ ងៗទៀត គឺមា នប   ក់  ក្ន ុងកម្ម វិធីអនុវត្ដ ន៍នីមួយៗ។

ច.៣ច.៣  សូចនា ករស   ប់តា មដា នរយៈពលវងលើកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ សូចនា ករស   ប់តា មដា នរយៈពលវងលើកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ 
  (  ឹមឆា  ំ ២០២៩)  (  ឹមឆា  ំ ២០២៩)
  គ  ប   ឈើនឹង  ូវបង្ក ើនឱ បា ន ៦០% នផ្ទ ដីសរុបរបស់  ទសកម្ព ុជា ។ 

  កា រ  ប់  ង   ឈើដលមា នលក្ខ ណៈរុក្ខ វប កម្ម នឹង  វូបា នអនុវត្ដ លើផ្ទ ដីចំនួន ២,៤ លា នហិកតា ន   ឈើផ្ដ ល់ផល។

   តា មបណា្ដ  ខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើនីមួយៗ សហ   ស ឬសិប កម្ម ធុនតូច និងមធ ម  ើ   ស់ផលិតផល   ឈើ  យ

  ផា  ល់ ឬ  យ   លយ៉ា ងតិច ២០  វូបា នចុះបញ្ជ ។ី យ៉ា ងតិច ៥០% នបរិមា ណឈើកច្ន  នឹង  វូបា នផ្ដ ល់វិ   បនប  

  ស   ប់នា ំចញក្ន ុង ១ ឆា  ំៗ។

    ក់ចំណូលសរុប  ចា ំឆា  ំ គឺ ១២៥ លា នដុលា  អា មរិក នឹង  ូវ  មូលបា នពីវិស័យ   ឈើ។

  ចំណូលជា មធ ម  ចា ំឆា  ំ គឺ ២៥ លា នដុលា  អា មរិក នឹងបា នមកពីកា រលក់ឥណទា នកា បូន (មិនគិតបញ្ច ូលកា រចំណា យ

  លើកា របង្ក ើតគំ  ង និងថទា ំ)។

  កា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើសរុបឱ បា ន ១២០.០០០ គ.ម (  យកា រងា រភា គ  ើននឹង  ូវបញ្ច ប់  ក្ន ុងអំឡុង ១០ ឆា  ំ 

  ចុងក  យ)។

  កា រស   ចចិត្ដ ជា យុទ្ធ សា ្ដ  នវិស័យ   ឈើ  ូវមា នកា រចូលរួមពីក សួង សា  ប័ន និងសង្គ មសុីវិលពា ក់ព័ន្ធ តា មរយៈកិច្ច 

   ជំុពិភា ក  ជា សា ធា រណៈយា៉ ងតិចពីរដងក្ន ុងមួយឆា  ំ។ 

   ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណ៍អំពី   ឈើ  ូវធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពជា  ចា ំខ ហើយ  ូវមា នព័ត៌មា ន ស   ប់សា ធា រណជន

   ប់ពលវលា តា មកា រចា ំបា ច់។

៣០



  ទំនា ស់ដី   ឈើជា  ង់   យធំៗដលអា ចមា នមហន្ដ រា យដល់ធនធា ន   ឈើ  ូវបា នយកចិត្ដ ទុកដា ក់  ះ   យពី

  ថា  ក់ជា តិ យា៉ ងតិចបា នចំនួនពីរករណីក្ន ុងមួយឆា  ំតា មរយៈយន្ដ កា រ  ះ   យទំនា ស់ដីធ្ល ី។

  ម ្ដ  រីា ជកា រប  ើកា រក្ន ងុវិស័យ   ឈើមា នសមត្ថ ភា ពអា ចផ្ដ ចួផ្ដ ើមគំនិត និងអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពជា មួយដគូខា ងក   ដូចជា កា រ

  បំពញភា រកិច្ច កា រងា រ  ចា ំថ្ង របស់ពួកគដរ។

  តំបន់    ូវកា រពា រ នឹង  បដណ្ដ ប់លើផ្ទ ក ឡា ចំនួន ៣ លា នហិកតា ។

  ចមា្ក  រ   ឈើដា ំដលដា ំដុះ  យ  ភទឈើមា នតម្ល មា នទំហំ ៥០០.០០០ ហិកតា  នឹង  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ហើយ 

  កូនឈើចំនួន ១០ លា នដើមក្ន ុងមួយឆា  ំ  ូវបា នបណ្ដ ុះចកជូន  ជា ពលរដ្ឋ ដា ំដុះ  ទូទា ំង  ទស។

    ឈើ២លា ន ហ.ត  ូវបា នកំណត់ជា សហគមន៍   ឈើ (  ហល ១.០០០ កន្ល ង)និងបា នអនុម័ត និងចុះកិច្ច  ម

          ៀងជា ផ្ល ូវកា រ។

  វិស័យ   ឈើអា ចធ្វ ើស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា នទា ំង  ុង។

៣១



ការេធីវបចចុបប ននភាពកមមវិធីៃរ ពេឈីជាតិ
 កម្ម វិធី   ឈើជា តិសំដងឱ ឃើញនូវកា រប្ដ ជា  ចិត្ដ ខ្ព ស់ និងទស នវិស័យវងឆា  យក្ន ុងរយៈពល២០ឆា  ំ ហើយ

កម្ម វិធីនះគឺជា ដំណើរកា រកំពុង   ឹត្ដ  មួយដលបន ុា  នឹងលក្ខ ខណ    ួល ដលត  ូវលើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នកា រធ្វ ើ

សមា ហរណកម្ម ផ្ន កថ្ម ីៗ និង មុខងា រភា រកិច្ច បន្ថ ម។ មធ  បា យនះសម  បស   ប់ កា រកត  ូវទា ំងយុទ្ធ សា ្ដ   និង 

កា រ  តិបត្ដ ិ និងកា រអភិវឌ កម្ម វិធីបន្ថ មផ ងៗទៀត។

  ពលដល  ព័ន្ធ តា មដា ន និងរា យកា រណ៍ គំ  ងយន្ដ កា រ  ប់  ងទំនា ស់បា នរៀបចំរួចរា ល់ និងមា នកា រផ្ដ ល់

ហិរញ្ញ ប ទា ន  ឆា  ំ ២០១០ ពល  ះនឹងមា នកា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពមួយចំនួនតា មកា រចា ំបា ច់ដូចជា ៖

 ១  កា រចា ប់ផ្ដ ើមពិនិត ទ ើងវិញនកា រអនុវត្ដ ដំណា ក់កា លដំបូងនឹង  ូវធ្វ ើ  ដើមឆា  ំ ២០១១។ 

 ២  ឯកសា រក បខណ យុទ្ធ សា ្ដ   និងឯកសា រព័ត៌មា នស្ត ពីីកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដលបា នបងា  ញជូននូវយុទ្ធ សា ្ដ   

  និងព័ត៌មា នដលនឹង  ូវធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពរៀងរា ល់ ៥ ឆា  ំម្ដ ងបុ៉   ះ (ចា ប់ផ្ដ ើមលើកទី១ នា ឆា  ំ ២០១៤)។

 ៣ ក បខណ  តិបត្ដ ិៈ

   កម្ម វិធីកា រងា រស   ប់អនុវត្ដ  រួមមា នកា រងា រអា ទិភា ព មា នហតុផល និងកា រងា រស   ប់អនុវត្ដ រយៈពល ៥ឆា  ។ំ

   អនុកម្ម វិធីកា រងា រស   ប់អនុវត្ដ  នឹង  វូធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពក្ន ងុរយៈពល៥ឆា  មំ្ដ ង គឺចា ប់ផ្ដ ើមដំបូងនា ឆា  ២ំ០១៤។ 

   កា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពមុនកា រកំណត់អា ចធ្វ ើ  បា នតា មកា រចា ំបា ច់។ 

   កា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពផនកា រសកម្ម ភា ព ៥ ឆា  ំនឹងចា ប់ផ្ដ ើមក្ន ុង ឆា  ំ ២០១៤។ កា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពមុនកា រ

   កំណត់អា ចធ្វ ើ  បា នតា មកា រចា ំបា ច់ ។

   ផនកា រសកម្ម ភា ព  ចា ំឆា  ំ គឺ ជា ផនកា រមា នរៀបរា ប់ពិសា  រលម្អ ិតអំពីកា រងា រ  ចា ំឆា  ំ។

 ក មុកា រងា របច្ច កទសច  ះុស្ដ ពីីកំណទ  ង់   ឈើនឹងបង្ក ើតក មុកា រងា រមួយ  យមា នកា រគា ំ  ជំនួយបច្ច កទស

ពីខា ងក  ស   ប់កា រធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពទា ងំនះ។ រា ល់កា រធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ព  ក្ន ងុរយៈពលសុពលភា ពនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

 វូកំណត់  យក មុកា រងា របច្ច កទសច  ះុស្ដ ពីីកំណទ  ង់   ឈើ និង  វូសំុកា រស   ចពីក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ 

និងនសា ទ។

៣២

ឆ



កម្ម វិធីទី ១ៈ  កា រកំណត់  ំ  ទល់

  ឈើ កា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា 

៣៤ ៤៩ ៧៧

កម្ម វិធីទី ២ៈ  កា រអភិរក  និងកា រ 

អភិវឌ ធនធា ន   ឈើ និងជីវច  ុះ

កម្ម វិធីទី ៣ៈ  ព  ឹងកា រអនុវត្ត ច  ប់

ស្ត ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច 

កមមវិធីការងារៃនកមមវិធីៃរ ពេឈីជាតិ

កម្ម វិធីទី ៤ៈ  សហគមន៍   ឈើ
កម្ម វិធីទី ៥ៈ  កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព 

និងកា រ   វ   វ

កម្ម វិធីទី ៦ៈ  ហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ព

ស   ប់វិស័យ   ឈើ

១០០ ១២២

១៤៣



១.១១.១  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ
 កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ 

 កា ររៀបចំផនទីដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ និង កា រចុះបញ្ជ ិកា 

 កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ  យផ្អ ក  លើមុខងា រ

 កា រ  ះ   យទំនា ស់

 កា រធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពផនទីគ  ប   ឈើ

១.២១.២  រយៈពលកម្ម វិធីរយៈពលកម្ម វិធី
 មា នរយៈពល ២០ឆា  ំ  ចា ប់ពី ឆា  ំ ២០១០ ដល់ ឆា  ំ ២០២៩

១.៣១.៣  កា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិកា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
 កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់ ចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ នឹងឆ្ល ើយតបចំ  ះចក្ខ ុវិស័យនកម្ម វិធី 

  ឈើជា តិ  យផ្ដ ល់នូវទិន្ន ន័យជា គន្ល ឹះ និងជា មូលដា  នច  ប់ចា ំបា ច់ស   ប់កា រ  ប់  ងអភិវឌ  និងអភិរក សម ត្ដ ិ 

  ឈើអចិ ្ដ   យ៍ដើម ីប  ើផល   ជន៍សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និង បរិសា  ន។ 

 កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ច  ស់លា ស់ នឹងកំណត់បា ននូវភា ពជា មា  ស់ និងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់  ប

ច  ប់លើធនធា ន   ឈើរបស់  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ហើយក៏  វូបា នទទួលសា្គ  ល់ថា ជា កា រចា បំា ច់ស   ប់កា រ  ប់  ង អភិវឌ ន៍

និងអភិរក ធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងផល   ជន៍សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  ន រួម

ទា ំងកា រអភិរក ជីវច  ុះ និងមរតកវប ធម៌ផងដរ។ 

 កា រកំណត់  ំ  ទល់ កា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ កិា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍នឹងជួយស  លួដល់សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ធនធា ន

  ឈើរបស់ជនជា តិដើមភា គតិច និងសហគមន៍មូលដា  ន។ ដំណើរកា រនះនឹង  វូធ្វ ើឡើង  យមា នកា រពិ   ះ  បល់

ជា មួយ  ប់ភា គីសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  អា ជា  ធរមូលដា  ន ក ុមជនជា តិដើមភា គតិច និងសហគមន៍មូលដា  ន។ កា រទទួលសា្គ  ល់

សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ជា  ពណីរបស់សហគមន៍មូលដា  នដលពឹងអា  ័យលើផល-អនុផល   ឈើ គឺជា  លកា រណ៍  ឹះន 

ចក្ខ ុវិស័យរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដើម ីជំរុញឱ កា រ  ើ   ស់   ឈើ  កប  យសមធម៌ និងមា នចីរភា ព។ 

កមមវិធីទី ១
ការកំណត់រ ពំរ បទល់ ការចាត់ថនាក់ និងចុះបពាជកិា

៣៤



១.៤១.៤  កា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិកា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
 ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ រា ជរដា  ភិបា លបា នកំណត់នូវនិយមន័យ   ឈើដូចត  ៈ   ឈើ 

គឺជា ឯកតា ន  ព័ន្ធ មជ ដា  នធម្ម ជា តិ ឬ សិប និមិត្ដ  ក  មទ  ង់ជា ដីសើម ដីលិចទឹក ឬ ដីស្ង ួត ដល  បដណ្ដ ប់  យរុក្ខ ជា តិដុះ

 យធម្ម ជា តិ ឬ ដា  ំមា នកម្ព ស់ចា ប់ពី ៥ ម៉  ទ ើងលើ ផ្ទ ដីលើសពី ០.៥ ហិកតា  និង មា នក  តិ  បដណ្ដ ប់របស់កន  មស្ល កឹលើស

ពី ១០ ភា គរយ។ ចមា្ក  រឈើដា ំ ដូចជា  ស៊ូ ដូង   ង អា កា ស   ម៉សា ក់   ងខ ល់ និង  ភទរុក្ខ ជា តិផ្ដ ល់ឈើដទទៀត ដលមា ន

លក្ខ ណៈដូចរៀបរា ប់ខា ងលើក៏  ូវបា នចា ត់ចូលជា   ដរ។ 

 កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់ កា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ កិា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ អា ចនឹងឱ សា  ប័នអា ជា  ធរ   ឈើ  ះ   យនូវ

ទំនា ស់លើកា រ  ើ   ស់ដី   ឈើ និងធ្វ ើកា រកំណត់តំបន់   ឈើ  យផ្អ កលើសកា  នុពល  យឡកៗនដី និងមុខងា រ   ឈើ។ 

កម្ម វិធីនះនឹងរួមវិភា គទា នយ៉ា ងសំខា ន់ក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើជា តិ ដើម ីបង្ក ើននូវ  សិទ្ធ ភា ពនកា រអភិរក  

និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ 

 ដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ ចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ កិា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ គឺជា ដំណើរកា រដលលើកទឹកចិត្ដ ឱ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

ទា ងំអស់ចូលរួម ដើម ធីា នា នូវកម្ម សិទ្ធ  ិ និងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់របស់សហគមន៍មូលដា  ន ក៏ដូចជា រួមចំណកក្ន ងុកា ររៀបចំធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង

ធនធា ន   ឈើ។ កា រងា រនះនឹងជួយដល់កា រវា យតម្ល ្ល កម្ម វិធី និងធា នា ថា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូបា ន  ប់  ង  កប  យលក្ខ ណៈ

តមា  ភា ព។ 

១.៥១.៥  សា វតា រកម្ម វិធីសា វតា រកម្ម វិធី
 គ  ប   ឈើកម្ព ុជា បា នថយចុះមក   មា ណជា  ៥៩% នផ្ទ ក ឡា  ទស(១០,៧ លា នហិកតា )ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦។ 

កា រថយចុះនះ បណា្ដ  លមកពីកា ររុករា នទ    នកា ន់កា ប់ដី   ឈើ កា របំលងដី   ឈើ  ជា ដីកសិកម្ម  និងកា រ  ើ   ស់ផ ងៗទៀត

ក  ពីវិស័យ   ឈើ។ 

 កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ូវពិចា រណា លើកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើនិងដី   ឈើ ដើម ីផល   ជន៍ 

សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  បរិសា  ន និងលទ្ធ ភា ពចូលរួមនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។ កា រកើនឡើងនូវត  ូវកា រ  ើ   ស់ផលិតផល   ឈើនិងដី   ឈើ 

រួមផ ំនឹងភា ពក ីក របស់  ជា ជនផង  ះ បា នជំរុញឱ  ជា ជនកា ប់រុករា ន ទ    ន ជា បន្ដ បនា  ប់  លើធនធា ននិងដី   ឈើ ដើម ី

៣៥



 ះ   យជីវភា ពរស់   ចា ំថ្ង  ដូចជា កា របំលងដី   ឈើ  ជា ដីកសិកម្ម  ដីលំ  ឋា នស   ប់រស់   ឬលក់បន្ដ  កា រ  មូល និង

កា រលក់ផល-អនុផល   ឈើផ ងៗទៀត ដលជា ហតុបណា្ដ  លឱ ធនធា ន   ឈើថយចុះផងដរ។ 

 កា រថយចុះធនធា ន និងដី   ឈើ និងកា រខូចខា ត  ព័ន្ធ អកូឡូសុី   ឈើ បា នជះឥទ្ធ ិពលជា  ើន  លើ សង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច 

របស់សហគមន៍មូលដា  នដូចជា  កា រធ្វ ើកសិកម្ម  កា រនសា ទ កា រចិញ្ច មឹសត្វ ។ល។  ជា ជនដលបា នចូល  តំបន់   ឈើ  ឆា  យពី

មូលដា  នរបស់ខ្ល ួនដើម ីរុករកផល-អនុផល   ឈើ ជា រឿយៗតងតបង្ក ឱ មា នជ   ះជា មួយសហគមន៍ផ ងទៀត ឬ ម ្ដ  ីព  ឹង

កា រអនុវត្ត ច  ប់។  ក្ន ុងសា  នភា ពបបនះ  ជា ជនមូលដា  នជា  ើនក៏បា នងា កមកសា  រ និងកា រពា រ   រចរឹលដល  ជិតលំ  

ឋា នខ្ល នួ ដើម បំីពញនូវត  វូកា រ  ើ   ស់ក្ន ងុជីវភា ពរស់   ចា ថំ្ង ។ សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ពំុទា ន់បា នកំណត់  ំ  ទល់ ចា ត់ថា  ក់ 

និងចុះបញ្ជ កិា ឱ បា នច  ស់លា ស់  ឡើយ ជា មូលហតុចម ងមួយអា ចធ្វ ើឱ រខា នដល់កា របក   យនូវកម្ម សិទ្ធ  ិ និងសិទ្ធ អិ្ន ក  ើ   ស់

ដីធ្ល ីដលជា ធា តុមួយសំខា ន់ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង និងទប់សា្ក  ត់ជ   ះ។ 

 រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា បា នដា ក់ចញនូវ  ល  សំខា ន់៤  ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណជំហា នទី២ដល  ក្ន ុង  ះ  ល  

ទី ៤ គឺធា នា នូវចីរភា ពបរិសា  នតា មរយៈកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង ដើម ី

កំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើនះ  ូវបា នចា ត់ទុកជា ផ្ន កដ៏សំខា ន់មួយនវិធា នកា រជា យុទ្ធ សា ្ដ  របស់រា ជរដា  ភិបា ល ដើម ីកា រពា រ 

កា ត់បន្ថ យ និងលុបបំបា ត់កា រកា ប់រា នទ    នដី   ឈើ  យខុសច  ប់។ កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ប  នឹង

សចក្ដ ីថ្ល ងកា រណ៍របស់រា ជរដា  ភិបា លស្ដ ីពី  លន  បា យវិស័យ   ឈើជា តិ។  លបំណងសំខា ន់នសចក្ដ ីថ្ល ងកា រណ៍នះ រួម

បញ្ជ ូលកា រអនុវត្ដ កា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  កប  យចីរភា ព កា រអភិរក   ឈើសំខា ន់ៗ  តា មមុខងា រ និងសកា  នុពល ហើយ

នឹងកា រដា ដំើមឈើ និង   ឈើឡើងវិញ  យមា នកា រចូលរួមពី  ជា ជនមូលដា  ន ដលសកម្ម ភា ពទា ងំនះសំ  ជួយបង្ក ើនសន្ដ សុិខ

ស ៀង និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។ កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ច  ស់លា ស់ ក៏ជា ជំហា នដំបូងសំខា ន់មួយនកិច្ច 

ខិតខំ  ឹង   ងរបស់រា ជរដា  ភិបា ល ដើម ីឈា ន  ស   ច  ល  ទី៧ ន  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត កម្ព ុជា ដលចងថា   ូវ

រក  គ  ប   ឈើឱ បា ន ៦០% នផ្ទ ក ឡា  ទសរហូតដល់ឆា   ំ២០១៥។ ទិន្ន ន័យនះ នឹងផ្ដ ល់ជា មូលដា  ន  ះឹស   ប់កា រ  ប់  ង

ធនធា ន និងដី   ឈើ  កប  យចីរភា ព និងកិច្ច កា រពា របរិសា  ន។ 

 កា រកំណត់  ំ  ទល់ និងកា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូផ្អ ក  លើក បខណ គតិយុត្ដ  ជា ពិសសច  ប់សំខា ន់

ពីរគឺ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើឆា  ំ ២០០២ និងច  ប់ភូមិបា លឆា  ំ ២០០១  មទា ំងលិខិតបទដា  នដលពា ក់ព័ន្ធ ។ល។ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ 

បា នចងថា  សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវ  ប់  ង  កប  យនិរន្ដ រភា ព ដើម ីបង្ក ើនជា អតិបរមា នូវផល   ជន៍សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  

បរិសា  ន និងតម្ល មរតកវប ធម៌ ស   ប់  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា ។ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ  ូវចា ត់ថា  ក់ ចុះបញ្ជ ិកា  

និងកំណត់  ំ  ទល់   ឈើទា ំងអស់  ក្ន ុងដនសម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍។ ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពនះក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ 

និងនសា ទ ទទួលខុស  ូវក្ន ុងកា រស  បស  ួលជា មួយសហគមន៍មូលដា  ន អា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ  និងក សួងរៀបចំដនដីនគរូបនីយកម្ម  

និងសំណង់ ដើម សី  បស  លួដល់ដំណើរកា រចុះបញ្ជ កិា កម្ម សិទ្ធ ដីិសហគមន៍ជនជា តិដើមភា គតិច រៀបចំផនទី  ើ   ស់ដីថា  ក់ជា តិ  

និងធា នា ថា  កា រចុះបញ្ជ ីសម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍បា នចូល  ក្ន ុងបញ្ជ ីដីរដ្ឋ ។ 

 សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នចា ត់ថា  ក់ជា  ភទន  ៉   ផ្ដ ល់ផល ៉  ៉    កា រពា រ ៉  ឬ  ៉   ស   ប់ផ្ទ រ  និង  ូវបា នចុះ

បញ្ជ ីជា   ៉សម ត្ដ ិ   ឈើជា តិ ៉។ អនុក ឹត លខ ៥៣ អនក .បកចុះថ្ង ទី០១ ខមសា  ឆា  ំ២០០៥ ស្ដ ីពីនីតិវិធីកា របង្ក ើតកា រចា ត់

៣៦



ថា  ក់ និងកា រចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ បា ន  គល់ភា រកិច្ច ជូនក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ ដើម ីសិក  កំណត់

ដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  ទូទា ំង  ទស  យកំណត់យកផនទីគ  ប   ឈើឆា  ំ ២០០២ ជា ផនទី  ល ហើយ  ូវមា នកា រ

ចូលរួមពីអា ជា  ធរមូលដា  នពា ក់ព័ន្ធ ។ អនុក ឹត នះក៏បា នប   ក់ផងដរថា  ក្ន ុងករណីមា នបា តុភា ព ឬមា នពា ក តវា៉ ដលមិនអា ច

 ះ   យបា ន គណៈកមា  ធិកា រថា  ក់ជា តិដើម ី  ះ   យបា តុភា ពក្ន ងុកា របង្ក ើតដន   បំរុងទុកអចិ ្ដ   យ៍នឹង  វូបង្ក ើតឡើង  យ

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ។  

 សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍មួយចំនួន  ូវបា នកំណត់  ំ  ទល់រួច ដូចជា តំបន់   សម ទា ន តំបន់កា រពា រ   កា រពា រ តំបន់

អភិរក  តំបន់   សហគមន៍ និងតំបន់ផ ងៗមួយចំនួនទៀត បុ៉ន្ដ  ំ  ទល់នតំបន់ទា ំងនះក៏មា នកា រ    ួល ដលចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើ

កា រពិនិត ឡើងវិញផងដរ។ 

១.៦១.៦  កា រវិភា គប   កា រវិភា គប   
 រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា បា ននឹងកំពុងខិតខំពុះពា រ ដើម បីង្ក ើនកា រអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើដលកំពុងតថយចុះ។ តំបន់

ដ៏ធំនសា រព័ន្ធ     ងនិង   ពា ក់កណា្ដ  ល   ងស្ថ ិតក  មកា រគំរា មកំហងយា៉ ងខា  ំងពីកា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើស   ប់កា រធ្វ ើ

កសិ-ឧស  ហកម្ម  កា រអភិវឌ  និងកា រព  កីដីកសិកម្ម ។ កា ររ  ភបំពា នសិទ្ធ  ិនិងកា រទទួលខុស  វូក្ន ងុកា រ  ប់  ង   ឈើជា រឿយៗ

តងកើតមា នវិវា ទ ហើយឬសគល់នវិវា ទទា ងំនះភា គ  ើនបណា្ដ  លមកពីភា ពមិនច  ស់លា ស់ន  ំ  ទល់   ឈើ និងចំណា ត់ថា  ក់

  ឈើ។ ភា ពមិនច  ស់ក្ន ងុកម្ម សិទ្ធ ដីិ   ឈើ និងសិទ្ធ អិ្ន ក  ើ   ស់មិនបា នលើកទឹកចិត្ដ ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ក្ន ងុកា រចូលរួមកា រពា រ

អភិរក  និង  ប់  ង   ឈើ  កប  យចីរភា ព។ សា  នភា ពបបនះ អា ចនឹងបន្ដ មា នជា រៀងរហូត លុះ   តសម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍

 ូវបា នកំណត់  ំ  ទល់ និងធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់រួច។ 

 កា រគា  នសុវត្ថ ិភា ពលើកម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី មា នផលប៉ះពា ល់ជា អវិជ្ជ មា នដល់សដ្ឋ កិច្ច  និងកា រលើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នកា រចូលរួមក្ន ុងកា រ

 ប់  ងធនធា ន   ឈើ ហើយក៏បា នរា រា ំងដល់កិច្ច  ម  ៀងរយៈពលវងរវា ងរា ជរដា  ភិបា ល និងសហគមន៍មូលដា  ន ដូចជា កិច្ច 

 ម  ៀងសហគមន៍   ឈើ  មទា ំងធ្វ ើឱ ថយចុះនូវសកម្ម ភា ពបង្ក ើនជីវភា ពរបស់  ជា សហគមន៍មូលដា  ន។ 

 ដើម ី  ប់  ងធនធា ន   ឈើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រចា ត់ថា  ក់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  តា មមុខងា រ និង

សកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើដូចជា    ផ្ដ ល់ផល   កា រពា រ ឬ   ស   ប់ផ្ទ រ។ នះជា ជំហា នដំបូង   ះ  រកកា រកំណត់

 លបំណង  ប់  ងជា ក់លា ក់នចំណា ត់ថា  ក់   ឈើនីមួយៗ។ កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់នះ មា នសា រៈសំខា ន់យា៉ ងខា  ំង ដើម ីធ្វ ើឱ មា ន

តុល ភា ពរវា ងតំបន់ដី   ឈើស   ប់កា រ  ើ   ស់ផ ងៗ ជា មួយនឹងកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់ជា ពិសស  លើកា រ  ប់  ងទីជ   ល

  កា រពា រអភិរក  ភពទឹកសា ប តំបន់   លំហកំសា ន្ដ  តំបន់  ប់  ងពិសស។ល។ ដូចជា តំបន់អភិរក សត្វ    និង  ភពផ្ដ ល់

ពូជជា ដើម។ 

៣៧



  ពលដលមា នកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និងមា នផនទីដន   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍  ះជ   ះនអ្ន ក

 ើ   ស់ដី  ក្ន ុងឬក រតំបន់   ឈើ  ូវបា នពិភា ក   និង  ះ   យ។ កា រកា ន់កា ប់ដី   ឈើ  យខុសច  ប់នឹង  ូវដកហូតមក

វិញ ហើយដីដលបា នកា ន់កា ប់  បច  ប់  វូបា នទទួលសា្គ  ល់ ដលចា បំា ច់  វូ  ើ   ស់នូវនីតិវិធីសម  ប និងមា នតមា  ភា ព។ កា រ

កំណត់  ំ  ទល់  យ  ើ   ស់វិធីសា ្ដ  សម  ប អា ចធ្វ ើឱ មា នឥទ្ធ ិពលជា វិជ្ជ មា ន  មទា ំងធ្វ ើឱ កា ន់តងា យ  ួល  ះ   យ

ទំនា ស់ផងដរ។ បច្ច បុ ន្ន រដ្ឋ បា ល   ឈើបា ន និងកំពុងធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពនូវលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័ នីតិវិធី និងមធ  បា យបច្ច កទស ដើម ធី្វ ើ

អត្ដ ស   ណ និងកំណត់  ំ  ទល់ដី   ឈើឱ បា នសុក ឹត។  

 អនុក ឹត លខ ៥៣ អនក .បក បា នត  ូវឱ មា នកា រសិក    តលើមុខងា របរិសា  ន និងអកូឡូសុី   ឈើ សកា  នុពល និង

បច្ច ុប ន្ន ភា ពនកា រ  ើ   ស់ដី   ឈើ  យមា នកា រពិ   ះ  បល់មុនពលសម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់។

 បនា  ប់ពីតំបន់   ឈើមួយនសម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នចុះបញ្ជ ិកា  យក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ ហើយ

ក សួងរៀបចំដនដីនគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់  ូវចុះតំបន់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ទា ំងអស់នះ  ក្ន ុងបញ្ជ ីដីរដ្ឋ ជា ចា ំបា ច់។ 

១.៧១.៧   លបំណងនកម្ម វិធី លបំណងនកម្ម វិធី 
  លបំណងរួមនកម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់ចា ត់ថា  ក់និងចុះបញ្ជ កិា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ គឺរួមចំណកក្ន ងុកា ររៀបចំ  ប់  ង

ធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  យបង្ក ើតនូវសុវត្ថ ភិា ពកម្ម សិទ្ធ  ិ និងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់របស់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ជា ពិសសសហគមន៍

មូលដា  ន  មទា ំងធ្វ ើឱ  សើរឡើងដល់កា រ  ះ   យទំនា ស់ដលកីតមា នឡីង។

  លបំណងជា ក់លា ក់់ គឺបង្ក ើតនូវ  ព័ន្ធ មួយ  កប  យតមា  ភា ពដើម ីកំណត់  ំ  ទល់ និងចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ  យ

យកផនទីគ  ប   ឈើឆា  ំ ២០០២ ជា  លស   ប់ផ្ទ ៀងផា  ត់នឹងភា ពជា ក់ស្ដ ង និងធ្វ ើសុខដុមកម្ម ជា មួយនឹងច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ  សំ  

រួមចំណកដល់កា រទប់សា្ក  ត់ជ   ះដីធ្ល ីទា ក់ទង  នឹងកម្ម សិទ្ធ ិ និងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់   ឈើរបស់សហគមន៍មូលដា  ន។ 

សកម្ម ភា ពចម ងៗន  លបំណងនះ រួមមា ន ៖
 កំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ទា ំងអស់លើផនទីនិង  លើទីតា ំងជា ក់ស្ដ ងដើម ីធា នា ថា កម្ម សិទ្ធ ិដលទា ក់ទង  

 នឹងសម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍មា នភា ពច  ស់លា ស់ចំ  ះ  ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ហើយទំនា ស់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រកា ន់កា ប់ដី   ឈើ  វូបា ន

  ះ   យ

 ធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ គឺផ្អ កលើមុខងា រ និងសកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើ ដើម ីឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុង

 កា រធ្វ ើផនកា រអភិវឌ ន៍ និង  ើ   ស់   ឈើ

 ចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ក្ន ុងកា រចុះបញ្ជ ីដីរដ្ឋ  ។   

៣៨



១.៨១.៨  សូចនា ករសូចនា ករ
 វិធីសា ្ដ   និង  លកា រណ៍ណនា ដំើម ឱី មា នកា រចូលរួមជា សា ធា រណៈ និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ក្ន ងុកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ

  ូវបា នបង្ក ើតឡើង និង  ូវបា ន  ើ   ស់  ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ 

 ដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ  វូបា នធ្វ ើសុខដុមកម្ម ជា មួយនឹងដំណើរកា រធ្វ ើអត្ដ ស   ណកម្ម ផនទីដីរដ្ឋ  និងកា រចុះបញ្ជ កិា 

 ដីកម្ម សិទ្ធ ិសហគមន៍ជនជា តិដើមភា គតិច

  ជា ជន  មូលដា  នមា នកា រយល់ដឹង  ឹម  ូវពី  លបំណងនកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ 

  ព័ន្ធ នកា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ  ូវបា នរៀបចំឡើង  យមា នតមា  ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព

  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ សហគមន៍ និងអា ជា  ធរមូលដា  នបា នចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ

 សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នកំណត់  ំ  ទល់យា៉ ងច  ស់  លើផនទីដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ជា ផ្ល ូវកា រ និង  ទីតា ំង

 ជា ក់ស្ដ ង 

  ជា ជន  មូលដា  នបា នដឹងពីទីតា ំង  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និងមុខងា រ   ឈើ

 សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នចុះបញ្ជ ិកា  ក សងួកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ ់និងនសា ទ និងចុះក្ន ុងបញ្ជ ីដីរដ្ឋ   ក សងួរៀបចំដនដី 

 នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់

 កម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី  មូលដា  ន និងសិទ្ធ ិអ្ន ក  ើ   ស់  ូវបា នធា នា សុវត្ថ ិភា ព បនា  ប់ពីបញ្ច ប់កា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ

 សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ផ្អ ក  លើមុខងា រ និងសកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើដើម ីគា ំ  ដល់

 សកម្ម ភា ព  ប់  ង និងអភិវឌ វិស័យ   ឈើ 

  ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យស្ដ ីពី   ឈើដលបា នចុះបញ្ជ ិកា  ូវបា ន  ើ   ស់ស   ប់កា ររៀបចំផនកា រក្ន ុងវិស័យ   ឈើ។ 

១.៩១.៩  កា រផ្ទ ៀងផា  ត់កា រផ្ទ ៀងផា  ត់
 ផនទីដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ដលជា លទ្ធ ផលទទួលបា នពីកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ 

 ទិន្ន ន័យ  ំ  ទល់ដន    និងចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ  តា មមុខងា រ និងសកា  នុពល

  លកា រណ៍ណនា ំស   ប់កា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ 

 យន្ដ កា រ  ះ   យជ   ះ  ថា  ក់មូលដា  ន និងថា  ក់ជា តិ 

 សហ  តិបត្ដ ិកា ររវា ងក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ និងក សួងរៀបចំដនដី នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់ ដើម ីធ្វ ើឱ មា ន

 សុខដុមកម្ម ដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ

 របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីដំ  ះ   យទំនា ស់ដី   ឈើ

 កិច្ច  ជំុ និងកំណត់ហតុឯកសា រស្ដ ីពីសហ  តិបត្ដ ិកា រអន្ដ រសា  ប័ន

៣៩



 កា របញ្ច ូលផនទី  ំ  ទល់ដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  ក្ន ុងឯកសា រចុះបញ្ជ ីដីរដ្ឋ 

 ប ្គ  លកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ  ូវបា ន  ះ  លើទីតា ំងជា ក់ស្ដ ង

 កា រអង្ក តដើម ីផ្ទ ៀងផា  ត់ចំណះដឹងរបស់  ជា ជន  មូលដា  នស្ដ ីពី  ំ  ទល់   ឈើ 

 ផនទីដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ និងចំណា ត់ថា  ក់   ឈើមា ន  មូលដា  ន និង  ថា  ក់ជា តិ  ូវបា នទទួលសា្គ  ល់ជា ផ្ល ូវកា រ

 ស្ថ ិតិ   ឈើ និងផនទីគ  ប   ឈើឆា  ំ ២០០២  ូវបា នធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ព

 ផនកា រសកម្ម ភា ពរបស់កម្ម វិធី  ូវបា នបង្ក ើតឡើង

 ដំណើរកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល កម្ម វិធី។

១.១០១.១០   ហា និភ័យនកម្ម វិធីហា និភ័យនកម្ម វិធី
 ខ្វ ះកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា ររវា ងសា  ប័នរា ជរដា  ភិបា ល សា  ប័នអនុវត្ដ  និងអា ជា  ធរមូលដា  នពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីចូលរួមអនុវត្ដ កា រកំណត់  ំ

  ទល់ដន   ឈើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព

 កា រចំណា យក្ន ុងកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើមា នទំហំធំ រីឯថវិកា ដលផ្ដ ល់មា នក  ិតកំណត់។ 

១.១១១.១១   យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធីយុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី
 ១.១១.១ សុខដុមកម្ម រវា ងកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និងកា រធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ  ១.១១.១ សុខដុមកម្ម រវា ងកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និងកា រធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ 
  កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ ស្ថ តិ  ក្ន ងុដំណើរកា រចា ប់ផ្ដ ើម  ឡើយ។ ដូចនះ ចា បំា ច់  វូធ្វ ើកា រដក  ង់

 នូវបទពិ  ធន៍ល្អ ៗ  ដលធា នា បា នថា  សកម្ម ភា ព និងយន្ដ កា រទា ំង  ះ អា ចយក  អនុវត្ដ បា ន  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និង

 មា នកា រចូលរួមពី  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និង  ជា ជនមូលដា  ន។ ក្ន ុងដំណើរកា រនះ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបន្ដ កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងដើម ី

 ធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពនូវវិធីសា ្ដ  កំណត់  ំ  ទល់ដន    ដើម ីបង្ក ើតផនទី  ើ   ស់ដី សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ ឈា ន  ដល់កា រ

 ចុះបញ្ជ ីដីរដ្ឋ   យសហកា រជា មួយក សួងរៀបចំដនដី នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់។ កា រកំណត់  ំ  ទល់ និងកា រចុះបញ្ជ ិកា  ូវ

 បា នកំណត់លម្អ ិត  ក្ន ុងអនុកម្ម វិធីទី ១។ 

 ១.១១.២ កំណត់តំបន់អា ទិភា ពស   ប់កំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ ១.១១.២ កំណត់តំបន់អា ទិភា ពស   ប់កំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍
   រដ្ឋ បា ល   ឈើបា ននិងកំពុងព  ីកដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ សំ  គា ំ   និង

 បង្ក ើនល ឿននកិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ងអនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងកិច្ច កា រពា របរិសា  ន   ឈើក្ន ងុ  ទស

 កម្ព ុជា ។ អា ទិភា ពក្ន ុងកា រកំណត់តំបន់នះ នឹងផ្អ ក  លើដំណើរកា របើកចំហជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ជា ពិសស   ត  លើ ៖

    ឈើដលមា នតម្ល ស   ប់កា រកា រពា រពិសស (ជីវច  ះុ ភ្ន  ំ ទីជ   ល  ភពទឹកសា ប  ះ  ភពផ្ដ ល់ពូជ ជ  កសត្វ    

    អា រក  តំបន់សិក    វ   វ   ឈើ។ល។)

៤០



  តំបន់   ឈើដលទទួលរងនូវកា រកា ប់ទ    នយកដី   ឈើធ្វ ើជា កម្ម សិទ្ធ ិខុសច  ប់

  តំបន់   ឈើដលមា នផនកា រសា  បនា  ឬ  ូវព  ីកផ្ល ូវបន្ថ មទៀត 

  តំបន់   ឈើស្ថ ិតតា មប ្ដ  យផ្ល ូវ ដលបច្ច ុប ន្ន បា ននិងកំពុងធ្វ ើកា រកលំអ ឬមា ន  ក្ន ុងផនកា រអភិវឌ ន៍

  ឡូត៍គំរូសិក    វ   វវិទ  សា ្ដ    ឈើ ទឹកដី និង អា កា សធា តុ

  សហគមន៍   ឈើ   ឈើដគូ និងសហគមន៍   កា រពា រ។

 ១.១១.៣ កា រចូលរួមរបស់ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ  ១.១១.៣ កា រចូលរួមរបស់ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ 
   កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូបា នទទួលសា្គ  ល់ថា  មិនមនជា មធ  បា យតមួយស   ប់កា រពា រ   ឈើ

  ះទ  សិនបើគា  នកា រចូលរួម  យពិត   កដពីភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  មូលដា  ន។ ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ យន្ដ កា រ

  ះ   យទំនា ស់  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  ថា  ក់មូលដា  ន  វូបា នបង្ក ើត និងអនុវត្ដ  យមា នកា រចូលរួមពី  ប់ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។ 

  សហគមន៍មូលដា  ននឹង  ូវបា នផ្ដ ល់ឱកា សសម  ម និងមធ  បា យ  ប់   ន់ ដើម ីចូលរួមក្ន ុងកា រធ្វ ើផនទី កា រកំណត់

  ំ  ទល់ដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍តា មកា រជា ក់ស្ដ ង កា រថរក  ប ្គ  ល  ំ  ទល់   ឈើ និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ តា ម

 រយៈអា ជា  ធរមូលដា  នដលជា សា  នភា  ប់ទំនា ក់ទំនងរវា ងសហគមន៍មូលដា  ន និងរា ជរដា  ភិបា ល។ អា ជា  ធររដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន 

  ូវទទួលយកនូវគំនិតសម  បដលស្ន ើឡើង  យសហគមន៍មូលដា  ន ហើយសហកា រជា មួយម ្ដ  ីរា ជរដា  ភិបា លដលមា ន

 បទពិ  ធន៍ និងមា នសមត្ថ ភា ព ដើម ជួីយស  បស  លួដល់ដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ និងកា រ  ះ   យទំនា ស់។ 

 ១.១១.៤ កា រ  ះ   យទំនា ស់តា មរយៈគណៈកមា  ធិកា រជា តិ ១.១១.៤ កា រ  ះ   យទំនា ស់តា មរយៈគណៈកមា  ធិកា រជា តិ
  រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នតួនា ទីធ្វ ើឱ មា នសុខដុមកម្ម រវា ងកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើជា មួយនឹងកា រធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ ។ ករណី

 ទំនា ស់ក្ន ុងកា របង្ក ើតដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍មិនអា ច  ះ   យបា ន  ះ ទំនា ស់នឹង  ូវលើកយកមក  ះ   យ  យ

 គណៈកមា  ធិកា រជា តិដើម ី  ះ   យបា តុភា ពក្ន ុងកា របង្ក ើតដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ ហើយជា ចុងក  យស   ច  យ

 រា ជរដា  ភិបា ល។ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងសហកា រយ៉ា ងសកម្ម ជា មួយសា  ប័នតុលា កា រ ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់យា៉ ងពញលញ ដើម ី

 លុបបំបា ត់កា រចា ប់យកដី   ឈើធ្វ ើជា កម្ម សិទ្ធ ិ  យខុសច  ប់។ 

  ដំណើរកា រនះមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់ភា ព  គជ័យនា ពលអនា គតរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិដលទា មទា រឱ

 មា នកា រប្ដ ជា  ចិត្ដ រួមគា   រព និងអនុវត្ដ ច  ប់  មទា ំង  រពសិទ្ធ ិជា  ពណីរបស់សហគមន៍មូលដា  ន។ អា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ  ូវធ្វ ើ

 កា រសិក  ពីឬសគល់នទំនា ស់ដី   ឈើដលបា ននិងកំពុងតកើតមា ននា ពលបច្ជ បុ ន្ន  និងរកដំ  ះ   យសម  ប។ ជា កា រ

 ចា បំា ច់  ប់ទំនា ស់ទា ងំ  ះ  វូបា ន  ះ   យមុនពលកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើធ្វ ើឡើង។ ទំនា ស់នឹង  វូ  ះ   យ

 តា មរយៈកា រទទួលសា្គ  ល់ពីភា ព  ឹម  ូវនដីរបស់សហគមន៍មូលដា  ន។  ពលបច្ច ុប ន្ន នះ មា នលិខិតប   ក់កម្ម សិទ្ធ ិ  លើ

 ដី   ឈើជា  ើនពុំ  ឹម  ូវតា មផ្ល ូវច  ប់។ ក្ន ុងសា  នភា ពនះ អា ជា  ធរមូលដា  ន  ូវទទួលខុស  ូវ និងបញ ប់កា រចញលិខិត

 ប   ក់លើដី   ឈើ  ប់  ភទ រហូតដល់កា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ  ូវបា នបញ្ច ប់។ 

៤១



  ក សួងរៀបចំដនដី នគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់ ដលមា នមន្ទ ីរជំនា ញ និងកា រិយា ល័យភូមិបា ល  ុក ក៏ដូចជា  ក សួង

 មហា ផ្ទ  និងអា ជា  ធរដនដី  ប់ជា ន់ថា  ក់ ខត្ដ   ុក ក ុង និងជា ពិសស មឃុំ  សងា្ក  ត់ និងមភូមិ  ូវបញ ប់កា រប   ក់

 លើកា រលក់ទិញ ឬផ្ទ រកម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ី ដលអា ចមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយដី   ឈើ ឬដី   លិចទឹកដលជា សម ត្ដ ិសា ធា រណៈរបស់

 រដ្ឋ ។ ជា ពិសស  ទីណា ដលមិនទា ន់មា នកា រកំណត់  ំដន   ឈើជា សម ត្ដ ិសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ  ឡើយ  ះ គឺមិន  ូវ

 មា នកា រប   ក់ទទួលសា្គ  ល់កា រទិញ-លក់ និងកម្ម សិទ្ធ ិដីធ្ល ីទ។

 ១.១១.៥ កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ ១.១១.៥ កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ
  ដើម ីរៀបចំផនកា រ និងអនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើរយៈពលវង  កប  យចីរភា ព អនុក ឹត លខ៥៣អនក .បក 

 ចុះថ្ង ទី០១ ខមសា  ឆា  ំ២០០៥ ស្ដ ីពីនីតិវិធីស   ប់កា របង្ក ើតកា រចា ត់ថា  ក់ និងកា រចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍បា ន

 ចងថា  រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នភា រកិច្ច ក្ន ុងដំណើរកា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍។ រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវទទួល

 ខុស  វូរៀបចំឱ បា នច  ស់លា ស់ និងមា នតមា  ភា ពនូវវិធីសា ្ដ   ដើម ី  ើក្ន ងុកា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ ហើយ

 ស  បស  ួលជា មួយភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីធា នា ថា កា រកំណត់តំបន់   នះ  ង  លើនិរន្ដ រភា ពនអកូឡូសុី និងមុខងា រ

 សំខា ន់ៗរបស់   ឈើ។ ចំ  ះដំណើរកា រទា ំងមូលពិសា  រនឹងមា នកំណត់លម្អ ិត  ក្ន ុងអនុកម្ម វិធីទី ២។ 

១.១២១.១២  អនុកម្ម វិធី ១ កំណត់  ំ  ទល់ និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍អនុកម្ម វិធី ១ កំណត់  ំ  ទល់ និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍
 ១.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ១.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ នឹងផ្ដ ល់ជា មូលដា  ន  ះឹស   ប់កា រ  ប់  ង និង  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ

  យចីរភា ព។ កិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ងដើម សី   ចឱ បា ននូវកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ គឺជា បំណង   ថា  ឈា ន

   ះ  រកកា រ  ប់  ង និង  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  មទា ំងធ្វ ើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រ

  ើ   ស់ដី កា របងចកដីធ្ល ី កា រដា ំដើមឈើ និង   ឈើ  មទា ំងកា រកា រពា រ និងកា រអភិវឌ   ឈើក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។ 

  តា មរយៈច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអនុក ឹត លខ ៥៣ អនក .បក ចុះថ្ង ទី០១ ខមសា  ឆា  ំ ២០០៥ ស្ដ ីពីនីតិវិធីស   ប់

 កា របង្ក ើត កា រចា ត់ថា  ក់ និងកា រចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា បា នជ  ុញកា រងា រកំណត់  ំ  ទល់

 សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ចា ប់ពីឆា  ំ ២០០៦ មក ហើយរហូតមកដល់ពលនះ (ឆា  ំ ២០០៩) រដ្ឋ បា ល   ឈើបា ននិងកំពុងធ្វ ើ

 កា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ  ក្ន ុងខត្ដ មួយចំនួន ដើម ីទទួលបា នបទពិ  ធន៍ធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពនូវវិធីសា ្ដ  និង  លកា រណ៍

 ណនា អំនុវត្ដ មួយស   ប់បន្ដ អនុវត្ដ  ទូទា ងំ  ទស  យ  លកា រណ៍ណនា នំះ មា នកំណត់នូវលក្ខ ណៈបច្ច កទស លក្ខ ណៈ

 វិនិច្ឆ ័យ  មទា ំងនីតិវិធីនកា រធ្វ ើអត្ដ ស   ណកំណត់  ំ  ទល់ដី   ឈើ  យបា នសម  ប និងអា ចអនុវត្ដ បា ន  កប  យ

  សិទ្ធ ភា ព។ 

  កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវធ្វ ើឡើង  យយកផនទីគ  ប   ឈើឆា  ំ២០០២ ជា  ល និងតា ម

 សា  នភា ពជា ក់ស្ដ ង។ 

៤២



 ១.១២.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ១.១២.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
   ១.១២.២.១ សុខដុមនីយកម្ម ននីតិវិធីកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និង  លកា រណ៍ណនា ំ    ១.១២.២.១ សុខដុមនីយកម្ម ននីតិវិធីកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និង  លកា រណ៍ណនា ំ 
   ស   ប់កា រធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ    ស   ប់កា រធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ 
    នីតិវិធីកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍នឹង  ូវធ្វ ើកា រពិនិត កលម្អ  ដើម ីធា នា ថា  កា រកំណត់  ំ  ទល់

   ដន   ឈើនះ មា ន  សិទ្ធ ភា ព និងគា ំ  ដល់កម្ម វិធីធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ ។ ចំណុចចា ប់ផ្ដ ើមនកម្ម វិធីនះ នឹងពិនិត លើវិធីសា ្ដ  

   ដលមា នចង  ក្ន ងុអនុក តឹ លខ ៥៣ អនក .បក និងបទពិ  ធន៍ដលទទួលបា នពីដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន

     ឈើក្ន ុងឆា  ំ២០០៦-២០០៩។ ប   សំខា ន់ៗដលកើតមា នកន្ល ងមកនឹងបន្ដ  ះ   យតា មរយៈកា របង្ក ើនកិច្ច 

   សហកា រជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  ន អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  និងមា នកា រចូលរួមជា អតិបរមា របស់  ជា ជនមូលដា  ន ដើម ីឱ ដំណើរ

   កា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ទទួលបា ន  គជ័យ ហើយក៏  បនឹងកម្ម វិធីចុះបញ្ជ ីដីថា  ក់ជា តិដរ។

   ១.១២.២.២ កា រស  បស  ួលជា មួយអា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ    ១.១២.២.២ កា រស  បស  ួលជា មួយអា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ 
    អនុកម្ម វិធីនះ នឹងធ្វ ើកា រជា ពិសស   ះ  បង្ក ើនកិច្ច សហកា ររវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  ន និង

   អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  ដើម បីង្ក ើនល ឿនដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ និងភា  ប់ទំនា ក់ទំនងជា មួយផនកា រ  ើ   ស់

   ដីឃុំសងា្ក  ត់ និងដំណើរកា រសម ទា នដីសង្គ មកិច្ច ។ 

   ១.១២.២.៣ កា រចូលរួមកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ  ថា  ក់មូលដា  ន១.១២.២.៣ កា រចូលរួមកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ  ថា  ក់មូលដា  ន
    បច្ច ុប ន្ន រដ្ឋ បា ល   ឈើបា ននិងកំពុងធ្វ ើកា រ  ះប ្គ  ល  ំ  ទល់ដន   ឈើ  យសហកា រជា មួយអា ជា  ធរ 

   មូលដា  ននិងភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។ ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់នះ រដ្ឋ បា ល   ឈើបា នធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យ និងពិ   ះ 

    បល់ជា មួយសហគមន៍មូលដា  ន និងភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀតឱ បា នយល់ដឹងពី  លបំណងនកា រកំណត់  ំ  ទល់

   ដន   ឈើ  មទា ំងសិទ្ធ ិនិងកា តព្វ កិច្ច របស់  ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុងកា រទទួលខុស  ូវថររក  ប ្គ  ល  ំ  ទល់ដន   ឈើ 

   ដលជា សម ត្ដ ិសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ ។ កា រពិ   ះ  បល់ជា មួយសហគមន៍មូលដា  នជា កា រចា ំបា ច់ ពិសសជា មួយអ្ន ក

   ភូមិចា ស់ទំុ ពី   ះពួកគា ត់ជា  ភពនកា រផ្ដ ល់ភស្ដ ុតា ងផ្ន ក  វត្ដ ិសា ្ដ   និងវប ធម៌  ក្ន ុងសហគមន៍។  

    ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់នះ  ូវយកផនទីគ  ប   ឈើឆា  ំ២០០២ជា  ល  យ  ូវអនុវត្ដ តា ម 

   សា  នភា ពជា ក់ស្ដ ង។ តំបន់ដលកា ន់កា ប់  បច  ប់  យ  ជា ពលរដ្ឋ  ូវទទួលសា្គ  ល់  យ  ូវកា ត់ចញពីផនទី

   គ  ប   ឈើឆា  ២ំ០០២ នូវផ្ទ ដីបង្ក បង្ក ើនផល ផ្ទ ដីសង់លំ  ដា  ន ហើយតំបន់ដលដា ដុំះបា នជា ចមា្ក  រឈើដា ដំល  ប

   តា មនិយមន័យ   ឈើដលបា នកំណត់ក្ន ុងឯកសា រនះ  ូវបញ្ច ូល  ក្ន ុងផនទីដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍។ រា ល់

   សកម្ម ភា ពបម្ល ងដី    កា រលា ក់បា ំងដី    ឬ កា ររា រា ំងសមត្ថ កិច្ច មិនឱ កំណត់  ំ  ទល់ដី    ក្ន ុង  លបំណងហ៊ុព័ទ្ធ 

   កា ន់កា ប់ដី    គឺជា សកម្ម ភា ពល្ម ើសនងឹច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ ដលជនល្ម ើស  ូវផ្ដ នា   សតា មមា    ៩៧។

៤៣



   ១.១២.២.៤ កា រកំណត់  ំ  ទល់ និងចុះបពិាកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍១.១២.២.៤ កា រកំណត់  ំ  ទល់ និងចុះបពិាកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍
    កា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើផ្អ ក  លើ  លកា រណ៍ណនា ំដលនឹងកលម្អ បង្ក ើតឡើងក្ន ុងដំណា ក់កា ល

   ដំបូងនកា រអនុវត្ដ អនុកម្ម វិធីនះ។ ជំហា នសំខា ន់ៗក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើមា ន ៖

    ១. រៀបចំកលម្អ  លកា រណ៍កំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  យផ្អ កលើផនទីគ  ប   ឈើ

     ឆា  ំ ២០០២ ជា ផនទី  ល

    ២. ធ្វ ើល  តឡើងវិញនូវទីតា ំងចំណុចដល  ូវ  ះប ្គ  ល  ំ់  លើទីតា ំងជា ក់ស្ដ ង ដលបា នឯកភា ពគា   

    ៣. ធ្វ ើកា រអង្ក តនិង  ះ   យ  យអនុវត្ដ តា ម  លកា រណ៍ណនា ថំា  ក់ជា តិ ចំ  ះតំបន់ដលមា នកា រ  ប់  ង

     មិនច  ស់លា ស់ 

    ៤. ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់និងនសា ទ  វូចញសចក្ដ ី  កា សស្ដ ពីីកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ប  ងុទុក

     អចិ ្ដ   យ៍ និងធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈរហូតដល់ក  ិតថា  ក់សហគមន៍មូលដា  ន

    ៥. កា របិទផ  យជា សា ធា រណៈមា នរយៈពល៤៥ថ្ង ដើម ទីទួលពា ក តវ៉ា  ៖  សិនបើមិនមា នពា ក តវ៉ា ទ  ះ 

     សចក្ដ ី   ង  ំ  ទល់ដលបា នស្ន ើសុំ  ូវធ្វ ើកា រស   ចជា សា  ពរ

    ៦.  សិនបើមា នពា ក តវ៉ា មិនអា ច  ះ   យបា ន  វូបញ្ជ នូ  អនុគណៈកមា  ធិកា រថា  ក់ខត្ដ ក ងុ  ះ   យ 

     បន្ដ  ឬ  សិនបើមា នកា រចា ំបា ច់អា ចធ្វ ើកា រ  ះ   យ  គណៈកមា  ធិកា រថា  ក់ជា តិ  ះ   យបា តុភា ព

     ក្ន ុងកា របង្ក ើតដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ ឬ ស្ន ើសុំកា រស   ចពីរា ជរដា  ភិបា ល 

    ៧. រដ្ឋ បា ល   ឈើរៀបចំស  បស  លួ និង  ះប ្គ  ល  អំចិ ្ដ   យ៍  យប ្គ  លបតុង លើ  ំ  ទល់ដន

       ឈើ ដលបា ន  ះ   យរួច

    ៨. ធ្វ ើ  កា សចុះបញ្ជ ិកា    ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ និងចុះបញ្ជ ី ផនទី

     ដន   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍ជា តំបន់ដីសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ  ក សួងរៀបចំដនដីនគរូបនីយកម្ម  និងសំណង់។

   ១.១២.២.៥ កា រ  ះ   យបា តុភា ពក្ន ុងកា របង្ក ើតដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍   ១.១២.២.៥ កា រ  ះ   យបា តុភា ពក្ន ុងកា របង្ក ើតដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍
    រា ជរដា  ភិបា លនងឹបង្ក ើតគណៈកមា  ធិកា រថា  ក់ជា តិ  ះ   យបា តុភា ពក្ន ុងកា របង្ក ើតដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ ៍

   ហើយគណៈកមា  ធិកា រនះអា ចបង្ក ើតអនុគណៈកមា  ធិកា រថា  ក់ខត្ដ តា មកា រចា បំា ច់។ ដូច្ន ះទំនា ស់ដី   ឈើដលមិនអា ច 

    ះ   យបា ន  ថា  ក់ខត្ដ  នឹង  វូបា នលើកយកមក  ះ   យ  គណៈកមា  ធិកា រថា  ក់ជា តិ រួចហើយដា ក់ជូនរា ជរដា   

   ភិបា លស   ច។ បុ៉ន្ដ ក្ន ុងករណីជា  ើន ប   ទំនា ស់កើតឡើង  យសា រជនមួយចំនួនមា នប័ណ្ណ កា ន់កា ប់ដីលើតំបន់ដី

     ឈើដលសម ត្ដ ិសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ  ដលជា កតា  ធ្វ ើឱ រា ំងស្ទ ះដល់ដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើនឹង  ូវ 

    ះ   យតា ម  ព័ន្ធ តុលា កា រ ។ 

៤៤



   ១.១២.២.៦ កា រចុះបញ្ជ ិកា    ១.១២.២.៦ កា រចុះបញ្ជ ិកា 
    បនា  ប់ពីដន   ឈើ  តំបន់ណា មួយ  វូបា នកំណត់  ំ  ទល់រួច  រដ្ឋ បា ល   ឈើ  វូបញ្ជ នូគ   ងសំណើចា ត់

   ថា  ក់   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍  យភា  ប់នូវសំណំុឯកសា រ ផនទី និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ពីីដំណើរកា ររៀបចំចា ត់ថា  ក់   ប  ងុ

   ទុកអចិ ្ដ   យ៍  ះតា មនីតិវិធី ដើម ីស្ន ើសុំ  កា សរបស់ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ។  ភទចំណា ត់ថា  ក់

   ដន   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍នីមួយៗ  វូមា នអត្ដ លខចុះបញ្ជ កិា ដលផ្ដ ល់ និងតម្ក ល់ទុកនូវរដ្ឋ បា ល   ឈើ ស   ប់សមា្គ  ល់ 

   ជា អត្ដ ស   ណន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  ះ។

    បនា  ប់ពីបា ន  កា សចុះបញ្ជ ិកា   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  យក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់និងនសា ទ រដ្ឋ បា ល 

     ឈើ  ូវចម្ល ងសំណំុឯកសា រ   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ចំនួនមួយច  ប់ជូនក សួងរៀបចំដនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 

   ដើម ីចុះបញ្ជ ិកា ជា ដីរដ្ឋ ជា ចា ំបា ច់។ 

 ១.១២.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ១.១២.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  វិធីសា ្ដ   នីតិវិធី និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដី   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម ីកំណត់  ំ

   ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូបា នអនុវត្ដ  យមា នតមា  ភា ព  ប់ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់  វូបា នចូលរួម ហើយជ   ះ

  ស្ដ ពីីកា រកា ន់កា ប់ដី   ឈើ  យល្ម ើសច  ប់  វូបា ន  ះ   យយ៉ា ងមា ន  សិទ្ធ ភា ពតា មរយៈកា រអនុវត្ដ ច  ប់ពញលញ និង

  មា នកិច្ច សហកា ររវា ងសា  ប័នបា នល្អ ។ ដំណើរកា រនកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូគា ំ  ដល់កា រធ្វ ើផនទីដីរដ្ឋ 

  សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នកំណត់  ំ  ទល់ច  ស់លា ស់  លើផនទី និងបា ន  ះប ្គ  ល  ទីតា ំងជា ក់ស្ដ ង ដើម ី

  អា ចធ្វ ើកា រចា ត់ថា  ក់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  យផ្អ ក  លើមុខងា រនិងសកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើ។  ំ  ទល់

  សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូបា នចុះបញ្ជ កិា  ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់និងនសា ទ និងចុះបញ្ជ ដីីរដ្ឋ  ក សួងរៀបចំដន

  ដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។ ដី   ឈើដលជា សម ត្ដ ិសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ  ូវបា នកា រពា រ  យមា ន  ំ  ទល់ច  ស់លា ស់ 

  និងមា នមូលដា  នផ្ល ូវច  ប់យា៉ ងរឹងមា ំ ដើម ីអា ចអនុវត្ដ កា រ  ប់  ង និងអភិវឌ   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព 

  សហគមន៍មូលដា  នយល់ដឹងពី  លបំណងនកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ និងយល់ដឹងពីសា រៈសំខា ន់នកា រចូលរួមរបស់

  ពួកគា ត់ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ 

  សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ និងកា ររ  ភកា ន់កា ប់ដី   ឈើ  វូបា នកា ត់បន្ថ យតា មរយៈកា រកំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ   ឈើ

  អចិ ្ដ   យ៍ច  ស់លា ស់ 

  សហគមន៍យល់ដឹងពីសិទ្ធ ិនិងកា រទទួលខុស  ូវរបស់ពួកគា ត់ ក្ន ុងកា រកា រពា រនិង  ើ   ស់   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព 

  ហើយទំនា ស់លើដី   ឈើ  វូបា នកា ត់បន្ថ យ និង  ះ   យយ៉ា ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព  យសា រសមត្ថ ភា ពក្ន ងុកា រ  ះ   យ

  ទំនា ស់  ូវបា នបង្ក ើនឡើង។

៤៥



១.១៣១.១៣  អនុកម្ម វិធី ២ កា រចា ត់ថា  ក់   ឈើជា តិតា មមុខងា រអនុកម្ម វិធី ២ កា រចា ត់ថា  ក់   ឈើជា តិតា មមុខងា រ
 ១.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ១.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ឈើច  ស់់លា ស់  យផ្អ ក  លើកតា   ព័ន្ធ មជ ដា  នសកា  នុពល និងមុខងា ររបស់   ឈើជា កា រ

 ចា ំបា ច់ស   ប់កា រខិតខំ  ឹង   ងដើម ីធ្វ ើឱ មា នតុល ភា ពរវា ងកា រ  ើ   ស់ផលិតផល   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពជា មួយ

 នឹងកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម កា រពា របរិសា  ន។ បច្ច ុប ន្ន កម្ព ុជា បា នធ្វ ើកា រចា ត់ថា  ក់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍តា មមុខងា រ   ដូចត  ៈ

  ក.   ផ្ដ ល់ផល  ូវបា នរក  ទុកស   ប់ផលិតកម្ម ផល-អនុផល   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពដលក្ន ុង  ះ មុខងា រកា រពា រ

    ូវចា ត់ទុកជា អា ទិភា ពបនា  ប់។   ផ្ដ ល់ផលមា នជា អា ទិ៍ ៖

      សម ទា ន

      ផ្ដ ល់ផលក  ពី   សម ទា ន

      ឈើ  ូវសា  រឡើងវិញ

    ផ្ទ ដី   ប  ុងទុកស   ប់ដា ំដើមឈើឡើងវិញ ឬចមា្ក  រ   ឈើ  

    ផ្ទ ដី   ប  ុងទុកស   ប់បន្ដ ពូជ   ឈើ

    ផ្ទ ដី   រចរិល

      សហគមន៍ក  មកិច្ច  ម  ៀង

    សា  នីយ៍ផ ព្វ ផ  យ និង សា  រ   ឈើ។

  ខ.   កា រពា រ  វូបា នរក  ទុកជា ចម ងដើម ផី្ដ ល់សវា កម្ម បរិសា  ន និងកា រពា រ  ព័ន្ធ មជ ដា  ននិងធនធា នធម្ម ជា តិ។   កា រពា រ

   មា នជា អា ទិ៍ ៖

      ប  ុងទុកស   ប់  ព័ន្ធ មជ ដា  នពិសស (   ទប់សា្ក  ត់កា រ    ួលអា កា សធា តុ) 

      ឈើស   ប់សិក    វ   វ  

      ឈើរក  និយតកម្ម  ភពទឹក

      ឈើកា រពា រទីជ   ល

      អភិរក សត្វ   

      អភិរក ស   ប់កីឡា  មា ញ់

      អភិរក ធនធា នសនទិច និងពូជ

      អភិរក ជីវច  ុះ

      ឈើស   ប់  ឆា ំងភា ពរ  សា  ន

៤៦



      លំហកំសា ន្ដ  

    សួនភូតគា ម

    ឧទ  នសួនសត្វ  

      សា  រលទ្ធ ភា ពជីវសា ្ដ  សត្វ   

       ករបៀងសត្វ   

      ជំនឿសា សនា ។

  គ. ផ្ទ ដី   ស   ប់ផ្ទ រ ដើម ី  លបំណងអភិវឌ ផ ងទៀត  ជា ដីទំនរដលដុះរុក្ខ ជា តិ   បនា  ប់បន ំ ដលមិនទា ន់ស្ថ ិត  

   ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់របស់វិស័យណា មួយ  ឡើយ  ូវតដា ក់ឱ ស្ថ ិត  ក្ន ុងចំណា ត់ថា  ក់ន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ រហូត

   ដល់មា នកា រស   ចឱ  ើ   ស់ និងអភិវឌ ស   ប់  លបំណងផ ងទៀត  យរា ជរដា  ភិបា ល ជា ពិសសសម ទា នដី

   សង្គ មកិច្ច ។ 

    សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា នរៀបចំកន្ល ងមកមា ន   សម ទា ន តំបន់កា រពា រ   កា រពា រ តំបន់  ភព   ប់ពូជ

  សហគមន៍   ឈើ   កា រពា រទីជ   ល និងតំបន់កា រពា រផ ងទៀត។ តំបន់ទា ំងនះ  ូវបា នធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់រួចហើយ បុ៉ន្ដ 

   ំ  ទល់នតំបន់ទា ងំនះមា នកា រ    លួ ដលចា បំា ច់  វូកា រធ្វ ើពិនិត ឡើងវិញ។  ះជា យ៉ា ងនះក្ដ  ីផ្ទ ដី   ឈើដ៏ធំពំុទា ន់

  បា នធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ និងពំុទា ន់មា ននីតិវិធីលម្អ ិតធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់  ឡើយ។ 

     លបំណងនកា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់  យផ្អ ក  លើមុខងា រនិងសកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើគឺ ដើម ីធា នា ថា 

  សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  ូវបា ន  ប់  ង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស ់ អា ចធ្វ ើកា រកំណត់តំបន់ដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពដើម ីកា ត់

  បន្ថ យឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា នដល់កា រផា  ស់ប្ដ ូរកា រ  ើ   ស់ដី និងជួយកា រពា រយា៉ ងសំខា ន់ដល់សវា កម្ម បរិសា  នរបស់   ឈើ។  

 ១.១៣.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ១.១៣.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
   រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នភា រកិច្ច ក្ន ុងដំណើរកា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ដូចខា ងក  ម ៖

  ចុះអង្ក តវា ស់វងចំណុចនិយា មកា  និងសិក  សា  នភា ព   ជា ក់ស្ដ ង ដលនឹង  ូវចា ត់ថា  ក់ផ្អ កតា មផនទីដន   ប  ុងទុក

  អចិ ្ដ   យ៍  យ  មូលទិន្ន ន័យអំពី  ព័ន្ធ មជ ដា  ន   ឈើ ធនធា ន   ឈើ និងព័ត៌មា នអំពីត  ូវកា រសង្គ ម                      សដ្ឋ កិច្ច  និង 

  សកា  នុពលផ ងទៀតរបស់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍តា មតំបន់ ឬភូមិសា ្ដ    ឈើនីមួយៗ  

  ធ្វ ើកា រវិភា គលើទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា ន ដល  មូលបា នក្ន ងុតំបន់ ឬ ភូមិសា ្ដ    ឈើនីមួយៗ ដើម ធី្វ ើអត្ដ ស   ណ   ប  ងុ

  ទុកអចិ ្ដ   យ៍  តា មចំណា ត់ថា  ក់នីមួយៗ  

   ចំណុចនិយា មកា សមា្គ  ល់  ំសីមា  លរបស់ចំណា ត់ថា  ក់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍នីមួយៗ  លើផនទីដន   ប  ុងទុក

  អចិ ្ដ   យ៍ និង  លើទីតា ំងជា ក់ស្ដ ង  យកំណត់យក  ំធម្ម ជា តិ ជា អា ទិភា ពដូចជា  ផ្ល ូវ អូរ ស្ទ ឹង   ក ជួរខ្ន ងភ្ន ំ  

  ធ្វ ើកា រស  បស  លួ និងពិ   ះ  បល់ជា មួយអា ជា  ធរដនដី សហគមន៍មូលដា  ន ឬសមត្ថ កិច្ច ពា ក់ព័ន្ធ  ដើម សី  បស  លួ

  ដល់ដំណើរកា រចា ត់ថា  ក់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  តា មមូលដា  នខត្ដ នីមួយៗ 
៤៧



  រៀបចំឯកសា រស   ប់គ   ងចំណា ត់ថា  ក់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍នីមួយៗ  យកំណត់នូវទីតា ំងភូមិសា ្ដ   ទីតា ំងរដ្ឋ បា ល 

   ំ  ទល់ និងនិយា មកា ច  ស់លា ស់  មទា ំងបងា  ញពីសា រៈសំខា ន់និង  លបំណងសំខា ន់ក្ន ុងកា រចា ត់ថា  ក់   ប  ុងទុក

  អចិ ្ដ   យ៍នីមួយៗ និងទិស  អនា គតក្ន ុងកា រអភិវឌ  ើ   ស់ និង  ប់  ងចំណា ត់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍នីមួយៗ 

  រៀបចំគ   ងសំណើចា ត់ថា  ក់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  យភា  ប់សំណុំឯកសា រផនទី និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីដំណើរកា រចា ត់

  ថា  ក់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ដើម ីសុំ  កា សចា ត់ថា  ក់ ពីក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់និងនសា ទ។ 

 ១.១៣.៣ លទ្ឋ ផលរពឹងទុក ១.១៣.៣ លទ្ឋ ផលរពឹងទុក
  តំបន់   ឈើ  ូវបា នធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា  ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ  

  មុខងា រ  ព័ន្ធ ចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ អា ចជួយដល់កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  យរួមទា ងំកា រផ្ដ ល់តម្ល ស   ប់ 

  សវា កម្ម បរិសា  ន កា រពា រតម្ល វប ធម៌ និងចំណូលពីទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ។ល។

  សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍  វូបា នចា ត់ថា  ក់  តា មមុខងា រ និងសកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើ ហើយធនធា ន   ឈើ  វូ

  បា នអភិវឌ  និង  ើ   ស់  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព

  ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា រ  ើ   ស់ និងកា រធ្វ ើផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ។

១.១៤១.១៤  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ថវិកា ស   ប់ កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ កា រចា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ កិា ស   ប់ឆា   ំ២០១០-២០២០
អនុកម្ម វិធី ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១០-២០១៤ (ដុលា  អា មរិក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១៥-២០២០ (ដុលា  អា មរិក)

១-១ កំណត់  ំ  ទល់ និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ

  ឈើអចិ ្ដ   យ៍

២.៣៤០.០០០ ៥.៧៧៤.០០០

១-២ កា រចា ត់ថា  ក់   ឈើជា តិតា មមុខងា រ ៤៤៣.០០០ ៤៤៣.០០០

ចំណា យសរុប ២.៧៨៣.០០០ ៦.២១៧.០០០

ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ១.០០០.០០០

សន្ម ត់ថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផលនឹងធ្វ ើឱ

កា រអនុវត្ដ កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា នសម  ប និងមា នសង្គ តិភា ពជា មួយនឹងកម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន

 យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ។ ចំណកឯថវិកា បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់តមា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  

ជំហា នទី២ ដលមា នរយៈពល៥ឆា  ំទៀត។
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៤៩

២.១២.១  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ
 កា រអភិវឌ   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព

  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ

 ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ

 កា រអភិរក ធនធា នសត្វ    និងជីវច  ុះ

 ទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ (Eco-tourism)

 កា រគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិជា  កច្ន  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ និងព  ីកទីផ  រ

 កា រកច្ន ឈើ និងអនុផល   ឈើ។

២.២២.២  រយៈពលកម្ម វិធីរយៈពលកម្ម វិធី
  មា នរយៈពល ២០ឆា  ំ  ចា ប់ពី ឆា  ំ ២០១០ ដល់ ឆា  ំ ២០២៩

២.៣២.៣  កា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិកា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  កម្ម វិធីអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើនឹងចូលរួមចំណកធ្វ ើឱ  សើរឡើងដល់កា រកា រពា របរិសា  ន កា រកា ត់បន្ថ យ

ភា ពក ីក  និងកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម។

២.៤២.៤  កា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិកា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  កម្ម វិធីនះមា ន  លបំណងគា ំ  ដល់កិច្ច អភិវឌ ជា តិ តា មរយៈកា រទា ញយកផល   ជន៍ជា អតិបរមា ពីធនធា ន

  ឈើ និងសវា កម្ម បរិសា  នរបស់   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ 

កមមវិធីទី ២ 
ការអភិរកស  និង ការអភិវឌឍ ធនធានៃរ ពេឈី និង 

ជីវចរ មុះ



២.៥២.៥  សា វតា រកម្ម វិធីសា វតា រកម្ម វិធី
    ឈើគឺជា ផ្ន កមួយនកា រ   ង់ដល់ជីវិតរស់   និងវប ធម៌របស់  ជា ជនកម្ព ជុា យើងតា ងំពីដើមរៀងរហូតមក។  ជា ពលរដ្ឋ 

ជនបទភា គ  ើន  កបរបរចិញ្ច មឹជីវិតពឹងផ្អ ក  លើផលិតផល   ឈើ។ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា  ចា ត់ទុកថា កា រអភិរក  និងកា រ  ប់  ង

ធនធា ន   ឈើបា នគង់វង ចីរភា ព គឺជា កា ររក  និងបង្ក ើនបា ននូវ  ព សម ត្ដ ិរបស់ជា តិដ៏មា នតម្ល  ហើយកា រ  ប់  ង   ឈើបា ន

ល្អ នឹងនា ំមកនូវកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និងជំរុញដល់កា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  យចីរភា ព។  ពលបច្ច ុប ន្ន នះ កា រ  ប់  ង

  ឈើជួប  ទះនូវកា រលំបា ក  យសា រតមា នក ុមជនឆ្ល ៀតឱកា សមួយចំនួនធ្វ ើកា ររ  ភកា ន់កា ប់ដី   ឈើរបស់រដ្ឋ  ក្ន ុងខណៈ

ដលតំបន់   ឈើ  ទូទា ំង  ទសមា នត  ំ  ទល់  លើផនទី តមិនទា ន់បា ន  ះប ្គ  លកំណត់  ំ  លើទីតា ំងភូមិសា ្ដ  

ជា ក់ស្ដ ង  ឡើយ។  យមើលឃើញនូវផលវិបា កនកា របា ត់បង់   ឈើដូចនះ រា ជរដា  ភិបា លបា នស   ចនូវ  លន  បា យ

យុទ្ធ សា ្ដ   និងវិធា នកា រមួយចំនួនដើម ីថរក  កា រពា រសម ត្ដ ិធម្ម ជា តិ   ឈើដ៍មា នតម្ល នះឱ បា នរីកច  ើន និងគង់វង  ក្ន ុង  ះ

រា ជរដា  ភិបា លបា នប្ដ ជា  ចិត្ដ តា មរយៈ  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត កម្ព ជុា ថា នឹងរក  គ  ប   ឈើឱ បា ន ៦០% នផ្ទ ក ឡា  ទស

 ឆា  ំ២០១៥។ ទន្ទ ឹម  ះដររា ជរដា  ភិបា លក៏បា នរៀបចំនូវកម្ម វិធី   ឈើជា តិនះឡើង ដើម ីអនុវត្ដ ដំណើរកា រកា រ  ប់  ង

  ឈើ  កម្ព ុជា ឱ មា ននិរន្ដ រភា ព ក្ន ុង  ះកម្ម វិធីអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើជា តិរួមចំណកក្ន ុងកា រ៖

 កលំអដល់ផនកា រ  ើ   ស់ដី និងធនធា ន   ឈើជា តិ

 គា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើជា តិ

 អភិរក ធនធា នសនទិច និងជីវច  ុះ

 បង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ព និងផល   ជន៍ពីសវា កម្ម   ឈើ

 កា រគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិជា  កច្ន  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ និង  សិទ្ធ ភា ពទីផ  រ។

២.៦២.៦  កា រវិភា គប   កា រវិភា គប   
   ះបីជា  ទសកម្ព ជុា បច្ច បុ ន្ន កំពុងមា នកា រអភិវឌ លឿនក្ដ  ីក៏កម្ព ជុា  មា នអ   គ  ប   ឈើ ក្ន ងុក  តិមួយខ្ព ស់ បើ  ៀប

ធៀប  នឹង  ទសក រខា ង  ក្ន ងុតំបន់។  ះជា យ៉ា ងនះក្ដ  ី បច្ច បុ ន្ន   ឈើ  កម្ព ជុា  កំពុងទទួលរងនូវកា របា ត់បង់ជា បន្ដ បនា  ប់

គួរឱ  ួយបា រម្ភ   យសា រកា រផ្ទ រកា រ  ើ   ស់ដីខុសពីមុខងា រដើម ពិសសកា របំប្ល ងដី   ឈើឱ  ជា ដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច  និង

កា រឈូសឆា យហ៊ុព័ទ្ធ ទ    នដី   ឈើធ្វ ើជា កម្ម សិទ្ធ ិ  យខុសច  ប់។

៥០



៥១

  ដើម ី  ះ   យប   ទា ងំអស់នះ ចា បំា ច់  វូព  ងឹកា រងា រអនុវត្ដ ន៍ជា ក់ស្ដ ងនា ពលបច្ច បុ ន្ន  ហើយ  វូត  កា ន់យកនូវ

ភា ពសម  បដើម ីថរក    ឈើដល  សសសល់ និងសា  រដា ំដុះបន្ថ មជា ចា ំបា ច់។ ក្ន ុងបរិបទនកា រ  ប់  ង   ឈើ  ូវមា ន  ព័ន្ធ  

និងយន្ដ កា រច  ស់លា ស់ដើម ីអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពនា នា  ដលរួមចំណកដល់កា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព ក្ន ុង  ះរួមមា នកា រ

រៀបចំផនកា រ  ប់  ង   ឈើឡើងវិញបនា  ប់ពី   សម ទា ន  ូវបា នបញ្ច ប់សុពលភា ព និងកា រទប់សា្ក  ត់ឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ  យ

 សិទ្ធ ភា ព  មទា ំងផ្ដ ល់នូវជ  ើសសម  បស   ប់ធ្វ ើឱ  សើរឡើងដល់  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ ស   ប់កា រ  ឈមក្ន ុងពល

អនា គត ។  

   ទសកម្ព ជុា មា នតំបន់កា រពា រជា  ើនដលមា នទំនា ក់ទំនងគា  ។ បុ៉ន្ដ តំបន់កា រពា រមួយចំនួនពំុបា នដា ក់បញ្ច លូក្ន ងុតំបន់   ឈើ

ដលមា នជីវច  ុះខ្ព ស់ទ បរជា   តត  លើតំបន់   ផ្ដ ល់ផលដលមា នគុណភា ពខ្ព ស់ ឬក៏តំបន់   មា នសកា  នុពលជីវច  ុះ

ទា ប  វិញ។ មិនតបុ៉   ះ តំបន់កា រពា រមួយចំនួន  វូបា នអនុ   តឱ ធ្វ ើកា រ   កា  យទា ងំ  ងុធ្វ ើឱ ខូច  ង់   យ និងរចនា សម្ព ន័្ធ 

  ឈើតម្ដ ង ដលជា  កា រមិនសម  បឡើយ ដូចជា កា រអនុ   តឱ មា នដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច  ដលជា កា របង្វ រកា រ  ើ   ស់ដី

  ឈើពីតំបន់កា រពា រ  ជា ដីកសិកម្ម អចិ ្ដ   យ៍។ សា  នភា ពបបនះត  ូវឱ មា នកា រពិនិត ឡើងវិញនូវតំបន់កា រពា រ និងធ្វ ើកា រក

  តំបន់នះ  យផ្អ ក  លើមុខងា របរិសា  នកា រពា រ និងសា  នភា ពជីវច  ះុជា ក់ស្ដ ងដលត  វូឱ មា នកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់កា រពា រ

ជា ចា បំា ច់។ កា រ  តួពិនិត លើពហុវិស័យន   ឈើធម្ម ជា តិដល  សសសល់របស់  ទសកម្ព ជុា នឹងទា មទា រឱ  ព័ន្ធ នីមួយៗមា ន

របៀបរៀបរយ ដើម ីរកឱ ឃើញច  ស់នូវអា ទិភា ពនា នា  ស   ប់កា រអភិរក  ហើយសំខា ន់ជា ងនះ  ទៀត  ព័ន្ធ តំបន់កា រពា រ  

មា នកា រខ្វ ះខា តជា  ើននូវកា រកា រពា រ ទា ំងក្ន ុងក  ិត  ទស តំបន់ និងអន្ដ រជា តិ។ ដើម ីរួមចំណកបន្ថ ម  លើកា រអភិរក ជីវច  ុះ 

  កា រពា រមួយចំនួន  ូវបា នរដ្ឋ បា ល   ឈើរៀបចំបង្ក ើតឡើង  ក  តំបន់កា រពា រស   ប់អភិរក ជីវច  ុះ  តា មតំបន់អកូឡូសុី

សំខា ន់ៗដលចា បំា ច់  វូអភិរក  ថរក   ជីវច  ះុ សនទិច   ឈើ និងសត្វ     យបង្ក ើតជា តំបន់   ប់ពូជដលយក   ើ   ស់

ជា លក្ខ ណៈ  ពណី កន្ល ងដលមា ន  ភទក   និង  ភទក្ន ងុតំបន់។ តំបន់ទា ងំនះ  វូបា នរកឃើញនូវ  ភទសត្វ    និងរុក្ខ ជា តិ

ជា  ើន  ភទ ហើយក្ន ងុ  ះមា ន  ភទសត្វ  និងរុក្ខ ជា តិកំពុងរង   ះ និង  ភទជិតផុតពូជ ដលស្ថ តិក្ន ងុបញ្ជ កី ហមរបស់សហព័ន្ធ 

អន្ដ រជា តិ ស   ប់កា រអភិរក ធម្ម ជា តិ (IUCN)។ 

  ថ្វ ីបើធនធា ន   ឈើកំពុងដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់ស   ប់សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មក៏  យ ក៏កម្ព ុជា មិនទា ន់ទា ញយកផល   ជន៍ពី

ធនធា ននះឱ អស់លទ្ធ ភា ព  ឡើយ  យសា រតមា នភា ពខុសគា  ខា  ងំរវា ងតម្ល នកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ផល-អនុផល   ឈើ ដល  វូ

លក់  ះ  មា នក  ិត។ បច្ច កវិទ  កច្ន ឈើ ដើម ីផ្ដ ល់តម្ល បន្ថ ម និងទីផ  រ ផលិតផលមា នកា រអភិវឌ យឺតយា៉ វយា៉ ងខា  ំងបើ

 ៀបធៀប  នឹង  ទសជិតខា ងក្ន ុងតំបន់។ 

  ដើម ីធា នា នូវនិរន្ដ រភា ព   ឈើនា ពលអនា គត កា រតា ក់តងកម្ម វិធីអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើនិងជីវច  ុះនះ គឺ

ជា កតា  សំខា ន់ និងចា បំា ច់  វូរៀបចំចងក ងឡើង  យស្វ ងរកដំ  ះ   យឱ បា នសម  ប។ កម្ម វិធីនះនឹង   តលើកា រ  ប់  ង

ធនធា ន   ឈើ និងជីវច  ះុដលផ្ដ ល់ឱ នូវជំហា នអភិវឌ ដលជឿជា ក់បា ន ដើម កីលម្អ អភិបា លកិច្ច ក្ន ងុកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ។

២.៧២.៧   លបំណងនកម្ម វិធី លបំណងនកម្ម វិធី
   លបំណងរួម គឺធា នា ដល់កា រអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើនិងជីវច  ះុ  កម្ព ជុា  កប  យនិរន្ដ រភា ព។  លបំណង

ជា ក់លា ក់  ូវបា នបង្ក ើតស   ប់កា រងា រអា ទិភា ព ៣ ដូចខា ងក  ម៖



 កា រងា រអា ទិភា ពទី ១ ៖ រៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ
   អភិវឌ  និង អនុវត្ដ ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ និង សា រពើភ័ណ   ឈើ

    យផ្អ កលើសកា  នុពលនកា រអនុវត្ដ  ព័ន្ធ កា ត់បន្ថ យកា របំភា យឧស្ម ័នពីកា របា ត់បង់ និងរចរឹល   ឈើ  ះកម្ម វិធីនះ

     ងបង្ក ើតឱ មា ន  ព័ន្ធ គណនយ កា បូនជា តិ។

 កា រងា រអា ទិភា ពទី ២ ៖ ព  ឹង  ព័ន្ធ  ប់  ង និង អភិរក  ក  ិតឯកតា  ប់  ង   ឈើ
   អភិវឌ  និង អនុវត្ដ  ព័ន្ធ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផលក  ពី   សម ទា ន

   អភិវឌ  និង អនុវត្ដ  ព័ន្ធ  ប់  ង   កា រពា រ រួមទា ំងកា រអភិរក សត្វ    ជីវច  ុះ និងកា រអភិវឌ ទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ 

   អភិរក   ឈើក្ន ងុតំបន់ និងក  តំបន់នូវធនធា នសនទិច និងកា របង្ក ើតជា ចមា្ក  រ   ប់ពូជឈើស   ប់កម្ម វិធីចមា្ក  រ   ឈើដា ំ

   អភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំក្ន ុង  លបំណង  ើ   ស់  ើនយ៉ា ង។

 កា រងា រអា ទិភា ពទី ៣ ៖ គា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិជា  កច្ន   បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ និងទីផ  រ
   អភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន ឈើ និង សកម្ម ភា ពនា នា ដលបង្ក ើនតម្ល បន្ថ ម

   កច្ន ផលិតផល   ឈើ និង កា រផ ព្វ ផ  យរកទីផ  រ។

២.៨២.៨  សូចនា ករសូចនា ករ
 កា រងា រអា ទិភា ពទី ១ ៖ រៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ 
   ផនកា រ  ប់  ងសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ នឹង  ូវបា នអភិវឌ  យឈរលើមូលដា  ននកា រពិ   ះ  បល់

   កា រអនុវត្ដ ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ  ូវ  បគា  ជា មួយនឹង  លបំណងរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ

   សូចនា ករដលពា ក់ព័ន្ធ វិស័យបរិសា  ន សដ្ឋ កិច្ច  ន  បា យ និងសង្គ ម ដើម ី  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពនឹង

    ូវបា នអភិវឌ

   វិធីសា ្ដ  ស   ប់ធ្វ ើសា រពើភ័ណ ធនធា ន   ឈើ  ូវបា នរៀបចំ និងដា ក់ឱ អនុវត្ដ ដើម ី  មូលទិន្ន ន័យ និងរា យកា រណ៍

   រយៈពល ៥ ឆា  ំម្ដ ង

   ទិន្ន ន័យពីសា រពើភ័ណ ធនធន   ឈើ  ូវបា នចងក ង និង ធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ព

   កា រ  ប់  ង   ឈើយកឥណទា នកា បូន

   ផ្ទ ក ឡា   កា រពា រនឹង  ូវបង្ក ើនពី ១,៥ លា នហិកតា    ៣ លា នហិកតា 

   ចមា្ក  រ   ឈើដា ំដលដា ំ  យ  ភទឈើមា នតម្ល ខ្ព ស់នឹង  ូវបង្ក ើនឱ ដល់ ៥០០.០០០ ហិកតា 

   យា៉ ងតិច ៥០% នឈើកច្ន ស   ប់នា ំចញនឹង  ូវមា នវិ   បនប  ប   ក់។
៥២



៥៣

 កា រងា រអា ទិភា ពទី ២ ៖ ព  ឹង  ព័ន្ធ  ប់  ង និង អភិរក  ក  ិតឯកតា  ប់  ង   ឈើ
   កា រ  ប់  ងតា មបច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម នឹង  ូវអនុវត្ដ លើផ្ទ ដី   ឈើ ចំនួន ២,៤ លា នហិកតា 

   ព  ឹង និងកលម្អ វិធីសា ្ដ   ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់   ផ្ដ ល់ផល។   ផ្ដ ល់ផល  ូវ  ប់  ង  បតា ម

   កតា  អកូឡូសុី សង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច 

   កា របញ្ច ូល  ព័ន្ធ  ប់  ងស   ប់   កា រពា រ រួមទា ំងទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ គឺ  ូវបា នអភិវឌ ជា គំរូ និងបញ្ច ូល  ក្ន ុងកា រ

    ប់  ង  កប  យតមា  ភា ព

   តំបន់អភិរក ជីវច  ះុ និងតំបន់ផលិតកម្ម   ប់ពូជ  វូបា នអភិវឌ ស   ប់  ប់  ភទរុក្ខ ជា តិ និងសត្វ   អា ទិភា ពទា ងំអស់ 

    ព័ន្ធ  ប់  ងចមា្ក  រ   ឈើដា ំស   ប់  ើ   ស់ក្ន ុង  លបំណង  ើនយ៉ា ង  ូវព  ីក និងធ្វ ើជា គំរូ។

 កា រងា រអា ទិភា ពទី ៣ ៖ គា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ 
 និង  សិទ្ធ ភា ពទីផ  រ
   ជំរុញ និង លើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នកា រកច្ន  ផ្ដ ល់តម្ល បន្ថ មដល់ផលិតផល   ឈើ និងព  ីកទីផ  រ

   គា ំ   និងជំរុញដល់កា របង្ក ើនកា រផលិតនិងកច្ន ផលិតផល   ឈើឱ មា នភា ពសម ូរបប ផ ព្វ ផ  យលក់  លើទីផ  រ

   ក្ន ុង និងក   ទស

   កលម្អ បច្ច កទសកច្ន ឈើ និងអនុផល   ឈើ និងអភិវឌ បច្ច កវិទ  ឈើ 

    ព័ន្ធ តា មដា ន  ួតពិនិត វិ   បនប    ឈើ។ 

២.៩២.៩  កា រផ្ទ ៀងផា  ត់កា រផ្ទ ៀងផា  ត់
 កា រងា រអា ទិភា ពទី ១ ៖ រៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ  
   ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ  វូបា នចងក ងរួច ដលជា លទ្ធ ផលនកា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង

     ឈើរបស់អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន 

   មា នរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រធ្វ ើសិកា្ខ  សា លា ពិ   ះ  បល់ និងកា រសា  ប់មតិជា សា ធា រណៈ

   ទិន្ន ន័យសា រពើភណ   ឈើជា តិ  ូវបា នអភិវឌ  និងថរក   និងធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ព 

   មា នរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រអនុវត្ដ ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ  ចា ំឆា  ំ។

 កា រងា រអា ទិភា ពទី ២ ៖ ព  ឹង  ព័ន្ធ  ប់  ង និងអភិរក  ក  ិតឯកតា  ប់  ង   ឈើ 
   ផនកា រ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល និង   អភិរក

   មា ន  លកា រណ៍ណនា ំស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង   ឈើស   ប់តំបន់   ផ្ដ ល់ផល



   មា នទិន្ន ន័យ   ឈើស   ប់   ផ្ដ ល់ផលនិង   អភិរក

    លកា រណ៍ណនា ំស្ដ ីពី  ព័ន្ធ  ប់  ង   កា រពា រ  ូវបា នរៀបចំរួច និង ដា ក់ឱ អនុវត្ដ 

   មា នទិន្ន ន័យ និង របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីភា ពជឿនលឿននកា រអភិរក ជីវច  ុះ និង  ភពពូជ

   មា នទិន្ន ន័យ និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីភា ពជឿនលឿននកា រអភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំក្ន ុង  លបំណង  ើ   ស់  ើនយ៉ា ង។

 កា រងា រអា ទិភា ពទី ៣ ៖ គា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ និងទីផ  រ
   ឯកសា រស្ថ ិតិអំពីឧស  ហកម្ម កច្ន ឈើ

   ឯកសា រគតិយុត្ដ នា នា  ដលគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ និងទីផ  រ

   មា នរបា យកា រណ៍ ឯកសា រ និង ស្ថ ិតិ អំពីផលិតផលថ្ម ី និងកា រកលំអបច្ច កទសកច្ន 

   ផលិតផលកច្ន មា នភា ពសម ូរបបកើនឡើង និងផ ព្វ ផ  យ  លើទីផ  រជា តិ និងអន្ដ រជា តិ

   របា យកា រណ៍រីកចំរីនពីបច្ច កទសកច្ន អនុផល   ឈើរបស់សហគមន៍   ឈើ

   របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រអភិវឌ វិ   បនប    ឈើ។

២.១០២.១០   ហា និភ័យនកម្ម វិធីហា និភ័យនកម្ម វិធី
 កង្វ ះខា តដំណើរកា រដលសម  ប និង តមា  ភា ព ដើម ីកំណត់   ផ្ដ ល់ផល   អភិរក  និងចមា្ក  រ   ឈើដា ំ 

 ឥទ្ធ ិពលអា ក ក់នកា ររីករា លដា លដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច  លើដី   ឈើ ស្ថ ិត  ពីក  យកា រខិតខំ  ឹង   ង  ប់  ង   ឈើ

  កប  យនិរន្ដ រភា ព

 កង្វ ះកិច្ច សហកា រល្អ ពីភា គីពា ក់ព័ន្ធ ដលមា នទំនា ស់ផល   ជន៍ជា មួយវិស័យ   ឈើ

 កង្វ ះឆន្ទ ៈរបស់ផ្ន កផ ងៗដើម ីបង្ក ើតឱ មា នបរិយា កា សសម  បស   ប់ជំរុញកា រផលិត កា រកច្ន បង្ក ើនតម្ល បន្ថ ម  លើ

 ផលិតផល   ឈើ និងកា រព  ីកទីផ  រ

 ខ្វ ះកា រទទួល និងចកចា យព័ត៌មា ន កា រទំនា ក់ទំនង និងកា រពិភា ក  រវា ងភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។

២.១១២.១១   យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធយុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី
   សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព អា  ័យ  លើកា រចា ប់ផ្ដ ើមសកម្ម ភា ព  ប់  ងទា ំងឡា យ  តា ម

លក្ខ ខណ  និងសា  នភា ពសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម។ ដំណើរកា រពិ   ះ  បល់ជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ងុអំឡុងពលធ្វ ើផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង

  ឈើមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ ក្ន ុងកា រស្វ ងរកនូវមតិ  បល់ដីម ីធា នា ដល់កា រ  ប់  ង   ឈើជា តិឱ មា ននិរន្ដ រភា ព។ 

  គំរូថ្ម ីៗជា  ើននកា រ  ប់  ង   ឈើនា ពលបច្ច ុប ន្ន  បា នចា ប់ផ្ដ ើមសា កល ងធ្វ ើ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។  លកា រណ៍ និង 

គំរូទា ងំនះរួមមា នជា អា ទិ៍  គំរូ   សម ទា ន   គុបផ្ដ ល់ផលក  ពី   សម ទា ន កា រ  ប់  ង   ឈើ  យមា នកា រចូលរួម បទពិ  ធន៍

៥៤



៥៥

នកា រដា ំ   ឈើជា ចមា្ក  រ តំបន់   កា រពា រ តំបន់កា រពា រ និងតំបន់អភិរក សត្វ   និងទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ សហគមន៍   ឈើ កា រ  ប់  ង

  ឈើយកឥណទា នកា បូន។ល។ កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងដំណើរកា រសា កល ងអនុវត្ដ ដក  ង់នូវបទពិ  ធន៍ដើម ីព  ីកបន្ដ ។ 

  កម្ម វិធីអភិរក  និង អភិវឌ ធនធា ន   ឈើជា តិមា នយុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ ដូចត   ៖

   អភិវឌ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ និង សូចនា ករស   ប់កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  

   បង្ក ើតយន្ដ កា រស   ប់តា មដា នកា រអនុវត្ដ ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ 

   បង្ក ើត  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព  តា មក  ិតឯកតា  ប់  ង   ឈើ

   អភិវឌ យុទ្ធ សា ្ដ   និង ចា ត់វិធា នកា រដើម គីា ំ  ដល់កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  និងបង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល   ឈើ និង 

    សិទ្ធ ភា ពទីផ  រ

   បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពដើម ីព  ឹងបច្ច កទស  ប់  ងតា មបបរុក្ខ វប កម្ម ឱ មា ននិរន្ដ រភា ព

   បង្ក ើនចមា្ក  រ   ដា ំ  ភទឈើដលមា នតម្ល  ដើម ីធា នា កា រអភិវឌ  យនិរន្ដ រភា ពនសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងអកូឡូសុី។

២.១២២.១២   អនុកម្ម វិធីទី ១ ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើអនុកម្ម វិធីទី ១ ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ
 ២.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
  ដំណើរកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ ជា សកម្ម ភា ពគន្ល ះឹដល  វូអនុវត្ដ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងដគូអភិវឌ ន៍

 នា នា  ផ្អ ក  តា មកម្ម វិធី   ឈើជា តិ និង  លន  បា យរបស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា លើវិស័យ   ឈើ។

  ២.១២.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ ២.១២.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
  ២.១២.២.១ កា រអភិវឌ  និងថរក  ទិន្ន ន័យសា រពើភណ   ឈើ  ២.១២.២.១ កា រអភិវឌ  និងថរក  ទិន្ន ន័យសា រពើភណ   ឈើ
   សា រពើភណ   ឈើនឹង  វូបា នអនុវត្ដ  លើទីតា ងំជា ក់ស្ដ ងដើម ី  មូល និងធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពទិន្ន ន័យ  មទា ងំ

  វិភា គរកបរិមា ណកា បូនស្ដ កុក្ន ងុ   ឈើ។ កម្ម វិធីនះ នឹងរៀបចំនូវវិធីសា ្រ ស្ដ ធ្វ ើសា រពើភណ   ឈើ ដើម ី  មូលទិន្ន ន័យ

  ពីទីតា ំងជា ក់ស្ដ ងដលអា ចជឿជា ក់បា នស   ប់វិភា គ និង  ើ   ស់ក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ។ 

  កិច្ច ដំណើរកា រនះ  ូវអនុវត្ដ ដូចខា ងក  ម៖

    រៀបចំគ   ងសា រពើភណ   ឈើ ស   ប់អនុវត្ដ   ប់ចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ 

    អភិវឌ  លកា រណ៍ណនា ំស្ដ ីពីកា រធ្វ ើសា រពើភណ   ឈើថា  ក់ជា តិ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ដើម ីវា យតម្ល  

    គុណភា ព និងបរិមា ណធនធា ន   ឈើ (រួមមា នកា រធ្វ ើសា រពើភណ រុក្ខ ជា តិឱសថ ដំណុះ   ប់ឈើ ដំណុះ 

    កូនឈើតូចៗ ដំណុះកូនឈើ ឈើ សន្ន ិធិជីវមា ៉ស អនុផល   ឈើ កា បូនស្ដ ុក សវា កម្ម បរិសា  ន  ភទជិត 

    ផុតពូជ។ល។) 



    កំណត់នូវសមត្ថ ភា ព និងបទពិ  ធន៍ជំនា ញក្ន ងុកា រធ្វ ើសា រពើភណ ធនធា ន   ឈើ (  ប់  ភទ និងលំដា ប់

    ថា  ក់ទំហំរុក្ខ ជា តិ) 

    បញ្ច ូល និងវិភា គទិន្ន ន័យសា រពើភណ   ឈើជា តិ  និងចងក ងរក  ទុក និង  ើ   ស់មូលដា  នទិន្ន ន័យ

   សា រពើភណ ធនធា ន   ឈើថា  ក់ជា តិ គឺជា មធ  បា យចម ងរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម តីា មដា ន  ល  អភិវឌ

  សហស វត កម្ព ុជា ក្ន ុងកា រថរក  គំរប   ឈើឱ បា ន ៦០% នផ្ទ ក ឡា  ទស  មទា ំងផ្ដ ល់ទិន្ន ន័យកា បូនស្ដ ុក។

   ២.១២.២.២ ក ុមកា រងា រស   ប់ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ   ២.១២.២.២ ក ុមកា រងា រស   ប់ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ
    កា របង្ក ើតផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ គឺស្ថ ិត  ក្ន ុងផ្ន កមួយនកណំទ  ង់របស់រា ជរដា  ភិបា ល ដលបា ន

   នឹងកំពុងអនុវត្ដ  ដើម ីធា នា ថា  កា រ  ប់  ង និងកា រធ្វ ើផនកា រ   ឈើជា តិ គឺមា នតមា  ភា ព។ កា រងា រនះត  ូវឱ បង្ក ើត

   ក មុកា រងា រស  បស  លួស   ប់កា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ។

    ក ុមរៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងកំណត់ថវិកា ស   ប់កា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព

    ប់  ង   ឈើ។ ក ុមកា រងា រផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើត  ូវឲ មា នកា រចូលរួមពីភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីជួយ

   គា ំ  ផនកា រនះឱ ស   ចបា ននូវ  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត កម្ព ុជា ។    ក ុមកា រងា រផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង    

   ឈើ  ូវអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពដូចត   ៖

      មូល ពិនិត ឡើងវិញ និងធ្វ ើសំ  គនូវរា ល់ព័ត៌មា នដលទា ក់ទង ដើម ីគា ំ  ដល់កា ររៀបចំផនកា រ 

     សកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ (រួមទា ំងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់ជា លក្ខ ណៈ  ពណីរបស់សហគមន៍មូលដា  ន និងសិទ្ធ ិ

     របស់សហគមន៍ជនជា តិភា គតិច)

     រៀបចំឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ ស   ប់កា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ 

     តា មដា នពីភា ពរីកចំរីននដំណើរកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ ដូចជា  កា ររៀបចំទ  ង់ 

     មា តិកា  និង សចក្ដ ី   ងនផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ

     រៀបចំសិកា្ខ  សា លា  ពិ   ះ  បល់ និងផ ព្វ ផ  យផនកា រនះជា មួយភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ តា មកា រចា ំបា ច់។

    កា រទទួលមតិកលម្អ ពីសំណា ក់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងដំណើរកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ គឺមា ន

   សា រៈ   ជន៍ចំ  ះវិស័យពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗទៀត។ 

    ទ  ង់នផនកា រនះគួរមា នបមា ណីមួយច  ស់លា ស់  យមា នកា រប   ក់ច  ស់ពីចក្ខ ុវិស័យ  ល   និង

   លទ្ធ ផលរពឹងទុកដលមា នសា រៈសំខា ន់ចំ  ះកា រគា ំ  ដល់កម្ម វិធី   ឈើជា តិក្ន ងុរយៈកា ល ២០ឆា  ។ំ កា ររៀបចំផនកា រ

   សកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ គួរពិនិត  លើច  ប់ និងលិខិតបទដា  នក  មច  ប់នា នា  នឹង  អនា គត អា ចធ្វ ើកា រពិនិត

   កស  ួលតា មកា រចា ំបា ច់។ 
៥៦



៥៧

    ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ គឺជា ផនកា របច្ច កទសមួយ មា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើ

   ជា តិដលគា ំ  ដល់ផនកា រអភិវឌ ន៍ជា តិ។  

   ២.១២.២.៣ ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ   ២.១២.២.៣ ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ
    ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ ជា សមា ហរណកម្ម ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើរបស់អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល

     ឈើមូលដា  ន  ដលអនុ  ម  តា មកម្ម វិធី   ឈើជា តិ  លន  បា យរបស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  និងច  ប់ស្ដ ីពី

     ឈើ។ ក ុមរៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើនរដ្ឋ បា ល   ឈើ មា នគំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើមអនុវត្ដ បច្ច កទសក្ន ុងកា រ

    ប់  ង   ឈើជា តិ។ កា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  ូវអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពដូចត  ៈ

     តា មដា នពីភា ពរីកចំរីនក្ន ុងដំណើរកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើ

     មូលដា  ន

      មូលផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើរបស់អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន ដើម ីពិនិត ឡើងវិញ និង 

     ធ្វ ើសំ  គនូវរា ល់ព័ត៌មា នដលទា ក់ទង  នឹងកា រ  ប់  ង   ឈើ

     បូកសរុបរៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើទូទា ំង  ទស។

    ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  ូវរៀបចំសកម្ម ភា ពលម្អ ិត ដល  បតា មចក្ខ ុវិសយ័អភិវឌ   ឈើនផនកា រ 

   ៥ ឆា  ំនអនុកម្ម វិធី និងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ  យមា នប   ក់ពី  លបំណង សកម្ម ភា ព លទ្ធ ផលរពឹងទុក សូចនា ករ 

   មធ  បា យផ្ទ ៀងផា  ត់ និងមា នកា លកំណត់ច  ស់លា ស់។ លើសពីនះទៀត ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើជា តិ 

   ជា ឯកសា រមា នភា ពទន់ភ្ល ន់អា ចធ្វ ើកា រកស  ួល ឬធ្វ ើវិ  ធនកម្ម បា ន  បតា មកា រវិវត្ដ  និងសា  នភា ពរីកច  ើនរបស់

    ទសជា តិ។ ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើជា តិ គឺជា ផនកា របច្ច កទសលម្អ ិតសកម្ម ភា ពកា រងា រដើម ីស   ច 

    ល  អភិវឌ ន៍ដលបា នចងក្ន ុងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

  ២.១២.៣ លទ្ឋ ផលរពឹងទុក២.១២.៣ លទ្ឋ ផលរពឹងទុក
   ព័ត៌មា នស្ដ ីពីធនធា ននិងសា  នភា ព   ឈើ  ូវបា នអភិវឌ  និងចងក ង និងផ ព្វ ផ  យ។ ទិន្ន ន័យសា រពើភណ   ឈើ 

 មា ន   ជន៍ចំ  ះកា រធ្វ ើសចក្ដ សី   ចចិត្ដ ក្ន ងុកា រ  ប់  ង   ឈើ និងជា មូលដា  នបច្ច កទសស   ប់រៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព

 អភិវឌ   ឈើ។

   រៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ តា មមា គា៌ នកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដលជា មូលដា  ន  ឹះមួយច  ស់លា ស់ ស   ប់

 កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងធា នា ឱ មា នតុល ភា ពរវា ងត  ូវកា រសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម ទំនៀមទំលា ប់  ពណី 

 និរន្ដ រភា ពផលិតផលពា ណិជ្ជ កម្ម   ឈើ កា រអភិរក ធនធា ន   ឈើ និងផ្ដ ល់សវា កម្ម នា នា ។ 



២.១៣២.១៣   អនុកម្ម វិធីទី២ កា រអភិវឌ  និងអនុវត្ដ បច្ច កទស  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល      អនុកម្ម វិធីទី២ កា រអភិវឌ  និងអនុវត្ដ បច្ច កទស  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល    
 ២.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍កម្ព ជុា  វូបា នចា ត់ថា  ក់ជា   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍ និង   ឯកជន។   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍រួមមា ន 

 ៣  ភទ គឺ   ផ្ដ ល់ផល ដល  ូវរក  ទុកស   ប់ផលិតកម្ម ផល-អនុផល   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពដលក្ន ុង  ះមុខងា រ

 កា រពា រ  ូវចា ត់ទុកជា អា ទិភា ពបនា  ប់។   កា រពា រ  ូវបា នរក  ទុកជា ចម ងដើម ីកា រពា រ  ព័ន្ធ មជ ដា  ននិងធនធា នធម្ម ជា តិ។ 

 ក  ពី  ះ គឺជា ផ្ទ ដី   ស   ប់ផ្ទ រ។  ព័ន្ធ ចម ងៗ ដលបា នអនុវត្ដ លើកា រ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផលគឺ   សហគមន៍ក  មកិច្ច 

  ម  ៀង   សម ទា ន   គុប  ចា ឆំា   ំ   ឈើ  វូសា  រឡើងវិញ និង   ប  ងុទុកស   ប់ដា ដំើមឈើឡើងវិញ ឬចមា្ក  រ   ឈើ

 ដា ំ។ កា រ  ប់  ងតា មបច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម គឺជា កា រងា រលំបា ក ហើយទើបតបា នធ្វ ើកា រ   វ   វសា កល ង  យពុំទា ន់បា ន

 យកមកអនុវត្ដ  ឡើយ បុ៉ន្ដ កា រអនុវត្ដ បច្ច កទសបបនះមា នសកា  នុពលខ្ព ស់ដល់កា របង្ក នីគុណភា ព   ឈើធម្ម ជា តិ។ សកម្ម ភា ព 

   សម ទា ន  វូបា នផា  កចា ប់តា ងំពីឆា   ំ២០០១ រហូតមកដល់បច្ច បុ ន្ន   យកា រស   ចរបស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា ត  វូឱ ក មុហុ៊ន

 រៀបចំផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ   ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  បតា មនិយា មអន្ដ រជា តិ។  យ   សម ទា ន  វូបា នផា  កសកម្ម ភា ព 

 រា ជរដា  ភិបា លបា នស   ចឱ រៀបចំ   គុបដញថ្ល  ដើម ីផ្គ ត់ផ្គ ង់ត  ូវកា រឈើ  ើ   ស់ក្ន ុង  ុក។ 

            តា មមា គា៌ នទស នៈ និងបសកកម្ម  របស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ជា កា រចា ំបា ច់  ូវអភិវឌ  ព័ន្ធ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផលតា ម

 ជ  ើសផ ងៗទៀតដលផ្ដ ល់សា រៈសំខា ន់លើកា រងា របង្ក ើនកា រងា រ  ជា ពលរដ្ឋ ជនបទ ធា នា សុវត្ថ ិភា ព សវា កម្ម បរិសា  ន និង 

 ទីជ   ល និងកា រស្ដ ុកកា  ន។

 ២.១៣.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ២.១៣.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
  ២.១៣.២.១ កា រអភិវឌ កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  តំបន់ទសភា ព   ២.១៣.២.១ កា រអភិវឌ កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  តំបន់ទសភា ព (Landscape)(Landscape) 
    កា រពិនិត ឡើងវិញថា  ក់ជា តិអំពី  ព័ន្ធ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផលនឹង  វូបា នផ្ដ ចួផ្ដ ើម និងជំនួសនូវ  ព័ន្ធ ថ្ម ជីា បន្ដ បនា  ប់

    យមា នតមា  ភា ព និងទទួលខុស  ូវជា សា ធា រណៈ  មទា ំង  ូវបា នអភិវឌ ន៍ក្ន ុងតំបន់ទសភា ព។ កា រពិនិត ឡើងវិញ 

   និងកា រកលំអ  ូវធា នា ឱ បា ននូវ៖

     ផនកា រ   ឈើ  វូបា នរៀបចំ  ក្ន ងុតំបន់ទសភា ពដលជា មូលដា  នធា នា កា រទទួលខុស  វូ  យសា ធា រណៈ

     តា មរយៈយន្ដ កា រតំណា ងឱ ថា  ក់ខត្ដ   ុក ឃុំ  មទា ំងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ។ កា រងា រនះនឹង  ូវធ្វ ើសកម្ម ភា ព 

      យផ  រភា  ប់រវា ង  ៉ក  ៉កា រធ្វ ើផនកា រក្ន ុងតំបន់ទសភា ពជា មួយនឹង  ៉ខ ៉ កា រស   ចតា មដា ន  ួតពិនិត  

     និងកា រអនុវត្ដ 

     រចនា សម្ព ័ន្ធ របស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ នឹង  ូវធ្វ ើកា របងចកឱ ដា ច់ពីគា  រវា ង កា រងា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រអនុវត្ដ  

     ជា មួយនឹងកា រងា រធ្វ ើសចក្ដ ីស   ច តា មដា ន  ួតពិនិត  (regulatory fucntions) ដូចមា ន ចង  ក្ន ុង

     ចំណុច  ៉ក ៉ និង   ៉ខ  ៉ ខា ងលើ៥៨



៥៩

     យន្ដ កា រទទួលខុស  ូវជា សា ធា រណៈនឹង  ូវបា នរៀបចំ និងអនុវត្ដ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។

  ២.១៣.២.២ កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ក្ន ងុតំបន់   សម ទា នក  យបញ្ច ប់កិច្ច  ម  ៀង   ២.១៣.២.២ កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ក្ន ងុតំបន់   សម ទា នក  យបញ្ច ប់កិច្ច  ម  ៀង 
    កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា រ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល  កប  យនិរន្ដ រភា ព គឺជា អា ទិភា ពដើម ី  តួពិនិត  និងប   ក់

   ឱ ច  ស់នូវអនា គតន   សម ទា នដល  សសសល់ទា ំងអស់។ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយ

   ភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់ ដើម អីភិវឌ  ព័ន្ធ  តួពិនិត  កប  យតមា  ភា ព និងប   ក់ឱ ច  ស់នូវអនា គតន   សម ទា ន។ 

   ដំណើរកា រនះរដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើឱ បា នទូលំទូលា យនូវជ  ើស  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពតា ម

   មា គា៌ នទស នៈ និងបសកកម្ម របស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ ឧទា ហរណ៍   ឈើពា ណិជ្ជ កម្ម  សហគមន៍   ឈើ កា រកា ត់

   បន្ថ យកា រសា យភា យឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់ពីកា របា ត់បង់និងកា ររចរឹល   ឈើ (REDD)   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក ។ កា រ

    ួតពិនិត ទា ំងនះនឹងអភិវឌ នូវយុទ្ធ សា ្ដ   និង  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  យធា នា ថា ៖

       ផ្ដ ល់ផល និង   កា រពា រក្ន ងុ   សម ទា ន គឺ  វូបា នកំណត់  តា មតំបន់ទសភា ពដើម កីា ត់បន្ថ យឥទ្ធ ពិល

     ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នពីសកម្ម ភា ពមិនមា ននិរន្ដ រភា ពលើសវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុី

       ឈើដលមា នមុខងា រខ្ព ស់ផ្ន កជីវច  ុះក្ន ុងតំបន់   សម ទា ន  ូវរៀបចំកំណត់ជា តំបន់អភិរក  

       សម ទា នមួយចំនួនដលអា ចចា ប់ដំណើរកា រឡើងវិញ នឹង  វូ  តិបត្ដ ឱិ បា ន  មឹ  វូតា មមុខងា រ   ឈើ 

     ដូចជា  អកូឡូសុី សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម  មទា ំងមា នកា រប   ក់វិ   បនប  

       សម ទា នដល  វូបា នលុប និងមិនមា នសកម្ម ភា ព  វូកា រពា ររហូតដល់មា នដំណើរកា រ  តួពិនិត ឡើងវិញ។

  ២.១៣.២.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពបច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម  និងជ  ើសគំរូនកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  ២.១៣.២.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពបច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម  និងជ  ើសគំរូនកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ
   កប  យនិរន្ដ រភា ព    កប  យនិរន្ដ រភា ព 
    ជំហា នដំបូងគឺ  ូវអភិវឌ កា រយល់ដឹង និងសមត្ថ ភា ពកា រងា របច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម ចំ  ះម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ

   ដលមា នភា រកិច្ច អនុវត្ដ កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  លើទីតា ំងជា ក់ស្ដ ង។ 

    ភា ពទូលទូំលា យនជ  ើសក្ន ុង  ព័ន្ធ កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព នឹង  ូវបា នអភិវឌ  យ

   បញ្ច ូលនូវកា របងចកផល   ជន៍ជា មួយសហគមន៍មូលដា  ន  កិច្ច កា រពា រ និងផ្ដ ល់សវា កម្ម បរិសា  ន កា រពា រទីជ   ល 

   និងកា រ  បូយកកា បូនពីបរិយា កា ស។ ជ  ើស  ព័ន្ធ នះ នឹង  វូធ្វ ើកា រអនុវត្ដ សា កល ង ហើយធ្វ ើកា រតា មដា ននូវលទ្ធ ផល

   នះដើម ភីា  ប់  នឹងកិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ង   ះ  រកកា រផ្ដ ល់វិ   បនប   ប់  ង   ឈើ  កម្ព ជុា ។ កា រអនុវត្ដ ល្អ នជ  ើស

    ព័ន្ធ នះ នឹង  ូវបា នទទួលយក និងព  ីកកា រអនុវត្ដ  យបញ្ច ូល  ក្ន ុងផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ។

  ២.១៣.២.៤ កា រ  ប់  ង   គុបដញថ្ល  ចា ំឆា  ំ  ២.១៣.២.៤ កា រ  ប់  ង   គុបដញថ្ល  ចា ំឆា  ំ
    ដើម អីនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   គុបដញថ្ល ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព តមា  ភា ព និងកា រពិនិត តា មដា ន ចា បំា ច់  វូ  តួពិនិត  

   អភិវឌ  និងអនុវត្ដ ឱ ធា នា បា ននូវកតា   ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព គឺ  ព័ន្ធ អកូឡូសុី សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម។ 

   ក្ន ុងកា រកំណត់ទីតា ំង   គុបដញថ្ល   ូវរៀបចំយន្ដ កា រដំណើរកា រពិ   ះ  បល់ និងមា នតមា  ភា ព។



  ២.១៣.២.៥ កា រកំណត់ និង  ប់  ងតំបន់   ឈើ  ូវសា  រឡើងវិញ  ២.១៣.២.៥ កា រកំណត់ និង  ប់  ងតំបន់   ឈើ  ូវសា  រឡើងវិញ
    វិធីសា ្ដ  ស   ប់កំណត់តំបន់ដល  ូវសា  រ   ឈើឡើងវិញ ចា ំបា ច់ពិនិត អង្ក តលើផ្ទ ដី   រចរឹល   ក  យ

   ពល  មូលផល   ឈើ និង   ឈើដលមា ន  ភទឈើមា នតម្ល ពា ណិជ្ជ កម្ម តិចតួច។ តំបន់   រចរឹល  ះ  វូបា ន

   កំណត់ និងរៀបចំសា  រឡើងវិញតា មរយៈកា ររៀបចំ និងអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពដា ដុំះ   ឈើឡើងវិញ និងកា រអនុវត្ដ រុក្ខ វប កម្ម ។ កា រ

   អនុវត្ដ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពត  វូឱ មា នកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពកា រងា រដា បំង្ក ើនធនធន   ឈើ កា រអនុវត្ដ រុក្ខ វប កម្ម  

   និងកា រថទា ឈំើដា ដំើម ធីា នា ឱ មា នលក្ខ ណៈអកូឡូសីុ សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម  មទា ងំបង្ក ើនកា រ  បូយកកា បូនពីបរិយា កា ស។ 

 ២.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ២.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  មា នបរិយា កា សសម  បមួយក្ន ងុកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  វូបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ងុ   ផ្ដ ល់ផល តា មរយៈ

  នកា រ  តួពិនិត ឡើងវិញពីអនា គតរបស់   សម ទា នដល  សសសល់ និងតមា  ភា ពន  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ

  និរន្ដ រភា ពស   ប់តំបន់ទសភា ព  ូវបា នអនុវត្ដ ក្ន ុងតំបន់អតីត   សម ទា ន

  ជ  ើសន  ព័ន្ធ កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពដ៍ទូលំទូលា យស   ប់   ផ្ដ ល់ផល  ូវបា នឆ្ល ើយតប  នឹង

  កតា   សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  ន។ ជ  ើសន  ព័ន្ធ នះ នឹង  ូវបា នទទួលយក  សា កល ង និងព  ីក  មទា ំងធ្វ ើឱ

  មា ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល អនុ  មតា មផនកា រ  ប់  ងថា  ក់ជា តិ និងមូលដា  ន ដលនឹង  ូវអភិវឌ

    បំរុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ដលមា នធនធា នឈើ  ភទពា ណិជ្ជ កម្ម តិចតួច និងមា នកា ររចរឹល  ូវបា នផ្ដ ល់ថវិកា ស   ប់ដា ំដុះ

    ឈើសា  រឡើងវិញ  ចា ំឆា  ំ  មា ណពី ២.០០០ - ៤.០០០ ហកិតា ។

២.១៤   អនុកម្ម វិធីទី ៣ ព  ឹងកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រ  អនុកម្ម វិធីទី ៣ ព  ឹងកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រ
    ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព        ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព    
 ២.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   កា រអនុវត្ដ កា រងា រ  យមិនមា នកា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវអភិបា លកិច្ច  កា រអនុវត្ដ ក បខណ ច  ប់ តា មដា ន  ួតពិនិត  និង 

វា យតម្ល  គឺមិនអា ចជំនះបា ននូវឧបសគ្គ ដលរា ំងស្ទ ះកា រងា រ។  សិទ្ធ ភា ពនកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល មា នសា រៈសំខា ន់

ក្ន ងុ  ព័ន្ធ  ប់  ង។ កំឡុងឆា   ំ២០០៧-២០០៨ រដ្ឋ បា ល   ឈើបា នអភិវឌ ទ  ង់បបបទស   ប់បំពញទិន្ន ន័យតា មដា ន  តួពិនិត  

វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពអនុ  ម  តា មក បខណ ដលបា នអនុម័ត  យអា ស៊ា ន 

និង អង្គ កា រ ITTO នា ឆា  ២ំ០០៥។ ទ  ង់នះគឺជា ឯកសា របច្ច កទសមួយដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពស   ប់វា យតម្ល   តួពិនិត  និងរៀបចំ

ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ  និង  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ។ អនុកម្ម វិធីនះសំ   កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពក្ន ុង

 ទសកម្ព ជុា  តា មរយៈកា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា រតា មដា ន  តួពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  

យនិរន្ដ រភា ព។

៦០



៦១

 ២.១៤.២ មធ  បា យស   ប់កា រអនុវត្ដ  ២.១៤.២ មធ  បា យស   ប់កា រអនុវត្ដ  
  កណំតន់វូលក្ខ ណៈវនិចិ្ឆ ័យ នងិសចូនា ករ ស   បត់ា មដា នកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនរិន្ដ រភា ព  កម្ព ុជា  
  បង្ក ើតក ុមកា រងា រថា  ក់ជា តិ ដើម ីបង្ក ើតសូចនា ករដើម ីបា៉ ន់  មា ណ កតា  បរិសា  ន សង្គ ម ន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុងកា រ

   ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ក្ន ុងក  ិតថា  ក់មូលដា  ន និងថា  ក់ជា តិក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។

  រៀបចំ  ព័ន្ធ តា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព
  ជំរុញឱ មា នកា របង្ក ើតកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ តា មរយៈកា របង្ក ើតនិងថរក   មូលដា  នទិន្ន ន័យ 

  ដើម ីធ្វ ើកា រវិភា គទិន្ន ន័យ   ឈើជា តិ មា នដូចជា  ទិន្ន ន័យអំពី សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម បរិសា  ន និងសា រពើភណ ។ សកម្ម ភា ព

  ទា ំង  ះរួមមា នៈ

   បំពញទិន្ន ន័យក  ិតជា តិ និងឯកតា  ប់  ងក្ន ុងទ  ង់តា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង

     ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព

   ពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ ស្ដ ីពីកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ចា ំឆា  ំ 

   បង្ក ើតមូលដា  នទិន្ន ន័យកា រ  ប់  ង   ឈើ ដើម វីា យតម្ល  កា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍ និងកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ

   ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  ក  ិតជា តិ និងឯកតា  ប់  ង

   សហកា រជា មួយនឹងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  ដលអា ចជួយរដ្ឋ បា ល   ឈើក្ន ុងកា រតា មដា ន និង វា យតម្ល ពី កតា  សង្គ ម ន  បា យ 

   និងសដ្ឋ កិច្ច នកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ក  ិតជា តិ និងឯកតា  ប់  ង ដើម ីអនុវត្ដ កា រងា រ  កប

    យចីរភា ព។ 

   ទ  ង់បបបទតា មដា ន  តួពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ជា ផ្ន កមួយ

 ដ៏សំខា ន់ស   ប់អភិវឌ ផនកា រសកម្ម ភា ព   ឈើ។ លើសពីនះ ទិន្ន ន័យតា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពី

 កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពអា ចដា ក់បញ្ច ូលកា ររៀបចំផនកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ។

 ២.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក២.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក 
  មា នទិន្ន ន័យតា មដា ន  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកតា   បរិសា  ន សង្គ ម ន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច  សំ  ធ្វ ើឱ

  មា នកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  មទា ងំបា នបន ុី  នឹងផនកា រអភិវឌ ជា តិក្ន ងុកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ

  និរន្ដ រភា ពនកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ  វូបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើង និងរួមចំណក  ក្ន ងុ  ល  ជា តិកា ត់បន្ថ យភា ពក កី  

  កា រកា រពា របរិសា  ន និងកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច ។



២.១៥២.១៥   អនុកម្ម វិធីទី ៤ កា រអភិរក ធនធា នជីវច  ុះ និងសត្វ         អនុកម្ម វិធីទី ៤ កា រអភិរក ធនធា នជីវច  ុះ និងសត្វ       
 ២.១៥.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៥.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
     ឈើ តំបន់ដីសើម និងវា ល    ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា ជា ទីជ  កដ៏មា នសា រៈសំខា ន់ស   ប់ធនធា នសត្វ    និងជីវច  ះុ

 រួមមា ន សត្វ សា  ប ថនិកសត្វ  ឧរង្គ សត្វ  ថលជលិកសត្វ  បា ណកសត្វ  សប សីត្វ  សត្វ ឥតឆ្អ ងឹកង និងរុក្ខ ជា តិ  ប់  ភទ។ ក សួង

 កសិកម្ម រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ បា នធ្វ ើ្ធ ចំណា ត់ថា  ក់សត្វ   ជា បី  ភទគឺ ក ុម  ភទ ជិតផុតពូជ ក ុម  ភទមា ន  យក   

 និងក ុម  ភទមា ន  យបង្គ ួរ។ ក ុម  ភទជិតផុតពូជរួមមា ន ថនិកសត្វ  ចំនួន ១០  ភទ សត្វ សា  បចំនួន ៦  ភទ រីឯក ុម

  ភទមា ន  យក  មា ន ថនិកសត្វ ចំនួន ២៧  ភទ សត្វ សា  ប ចំនួន ៤៥  ភទ និងឧរង្គ សត្វ ចំនួន ៥  ភទ និង  ភទរុក្ខ ជា តិ

 កំពុងរង   ះថា  ក់ជា  ើន  ភទទៀត។  ភទសត្វ    កម្ព ុជា ចំនួន ២៣  ភទ  ូវបា នចុះក្ន ុងបញ្ជ ីក ហម IUCN 

 (IUCN Red List) ជា  ភទកំពុងរង   ះថា  ក់ជា សា កល។ ធនធា នសត្វ   និងជីវច  ុះមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់

 ចូលរួមអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងបរិសា  ន  មទា ំង   ង់ដល់កា ររស់  របស់សហគមន៍មូលដា  ន។ ធនធា នសត្វ    និងជីវ

 ច  ះុក៏ផ្ដ ល់នូវធនធា នហ នមា នតម្ល ស   ប់អភិវឌ វិស័យកសិកម្ម  ឱសថ កា រ   វ   វវិទ  សា ្ដ   អប់រផ ព្វ ផ  យ ទសចរណ៍ 

 ធម្ម ជា តិ  និងជួយថរក  តុល ភា ព  ព័ន្ធ មជ ដា  ន   ឈើ រួមទា ំងសម ត្ដ ិវប ធម៌ធម្ម ជា តិ។ បច្ច ុប ន្ន នះ សត្វ    និងជីវច  ុះ 

 កំពុងទទួលរងកា រគំរា មកំហង  យសា រកា របា ត់បង់ទីជ  ក កា របរបា ញ់ហួសក  តិ កា របំពុល កា រកកើតជម្ង រឺា តត  ត និងកតា  

 ផ ងទៀត។ 

   យុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណជំហា នទី ២ របស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  បា នដា ក់ចញទិស   និង  លន  បា យច  ស់លា ស់

 ស   ប់អភិរក ធនធា ន   ឈើ សត្វ    និងជីវច  ះុ សំ  ឈា ន   ះ  កា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ និងសត្វ    កប  យ

 ចីរភា ព។ កា រដា ក់ចញទិស   និង  លន  បា យទា ំងនះ សំ  បំពញនូវកា តព្វ កិច្ច អន្ដ រជា តិរបស់  ទសកម្ព ុជា ដលជា 

 សមា ជិកអនុស   ជីវច  ះុ (CBD) អនុស   សា យតស (CITES)  មទា ងំកិច្ច  ម  ៀងអន្ដ រជា តិពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀត ជា ពិសស

 ព  ឹងកា រអភិរក ធនធា ន   ឈើ សត្វ    និងជីវច  ុះ  បតា មច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងលិខិតបទដា  នច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត។ 

 ក្ន ងុករណីចា បំា ច់  វូមា នកិច្ច សហកា រស  បស  លួ  ក្ន ងុដនយុតា  ធិកា ររបស់រដ្ឋ បា លជលផល ក សួងបរិសា  ន សា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  

 និងអា ជា  ធរមូលដា  ន។ 

   កា រអភិរក ទីជ  ក  ភទរុក្ខ ជា តិ និងសត្វ   ដលទទួលរងកា រគំរា មកំហង អា ចទទួល  គជ័យបា នតា មរយៈកា រ

 បង្ក ើតតំបន់   កា រពា រ តំបន់អភិរក ផ ងៗទៀត និងយន្ដ កា រ  ប់  ង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ វិធា នកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   ប

 បទល្ម ើសកា រជួញដូរ  ភទសត្វ    និងរុក្ខ ជា តិ  ូវធ្វ ើឡើងតា មរយៈព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់  ក្ន ុងឬក រតំបន់   កា រពា រ និង 

 ទីកន្ល ងផ ងទៀតទូទា ងំ  ទស។ ឧទ  នសួនសត្វ  និងមជ មណ លស ្គ   ះសត្វ   ភ្ន តំា  ៉ បា ននឹងកំពុងដើរតួនា ទីយ៉ា ងសំខា ន់

 ក្ន ុងកា រស ្គ   ះសត្វ    ដលចា ប់រឹបអូសបា នពីបទល្ម ើស ជួញដូរសត្វ    ហើយជា ទីកន្ល ងដលផ្ដ ល់នូវកា រថរក   ព  បា ល 

 វិបុលកម្ម  អប់រផ ព្វ ផ  យសា ធា រណៈ   វ   វវិទ  សា ្ដ   និងសា  រលទ្ធ ភា ពលក្ខ ណៈជីវសា ្ដ  សត្វ   ទា ំង  ះឡើងវិញ។

   សកម្ម ភា ព  ប់  ងតំបន់   កា រពា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  មិន  ឹមតផ្ដ ល់ផល   ជន៍ដល់សត្វ   និងជីវច  ុះ

 បុ៉   ះទ ថមទា ំងបា នផ្ដ ល់ឱកា ស    ផ្ដ ល់កា រងា រ សវា កម្ម   ឈើ   ក់ចំណូលតា មរយៈកា រលក់ផល-  អនុផល   ឈើ ដលជា 

៦២



៦៣

 សកម្ម ភា ពរួមចំណកដល់កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។ កា រ  ប់  ងតំបន់  យ  សិទ្ធ ភា ព ជា សកម្ម ភា ពមួយដលបា នមកពីកា រ

 ខិតខំ  ឹង   ងរួមគា  ជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និងយន្ដ កា រ  ប់  ងមួយច  ស់លា ស់។

 ២.១៥.២ មធ  បា យស   ប់កា រអនុវត្ដ   ២.១៥.២ មធ  បា យស   ប់កា រអនុវត្ដ  
  ២.១៥.២.១ កំណត់សកម្ម ភា ពជា អា ទិភា ពរបស់ជា តិស   ប់កា រអភិរក  ២.១៥.២.១ កំណត់សកម្ម ភា ពជា អា ទិភា ពរបស់ជា តិស   ប់កា រអភិរក
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកា រស  បស  ួលជា មួយសា  ប័ន អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  អា ជា  ធរ និងសហគមន៍មូលដា  ន  ម

   ទា ំងដគូអភិវឌ ន៍ផ ងទៀត ដើម ីពិនិត  និងវា យតម្ល ដំណើរកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈ ើ ទីជ  ក និងសត្វ    ក្ន ុង  ទស

   ឡើងវិញតា មលក្ខ ណៈវិទ  សា ្ដ  ។ លទ្ធ ផលនកា រវា យតម្ល  នឹងកំណត់បា ននូវសកម្ម ភា ពជា អា ទិភា ពរបស់ជា តិស   ប់

   កា រងា រអភិរក  ក្ន ុងនិងក  តំបន់សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ ហើយ  ូវធា នា ថា តំបន់ដលមា នសកា  នុពលជីវច  ុះខ្ព ស់

    ូវចា ត់ទុកជា តំបន់អា ទិភា ពស   ប់បង្ក ើតជា តំបន់   កា រពា រ និងអភិរក  យមា នកា រពិ   ះ  បល់ជា មួយអ្ន ក

   ពា ក់ព័ន្ធ ។

    រដ្ឋ បា ល   ឈើជា អង្គ ភា ពនា មុំខក្ន ងុកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពជា តិស   ប់អភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើ 

   សត្វ    និងជីវច  ុះ  យមា នកា រចូលរួមពីសា  ប័ន អង្គ ភា ព និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត។

    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងកំណត់អា ទិភា ពសំខា ន់ៗស   ប់បញ្ច ូលកា រកា រពា រជីវច  ុះ  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងតំបន់ដ៏ទ

   ទៀត  ក្ន ុងដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  រួមមា ន   គុប   សហគមន៍ និងកា រ  ើ   ស់ដី   ឈើផ ងទៀត ដើម ីធា នា 

   ដល់កា រកា រពា រទីជ  កសំខា ន់ៗ និងរក  តំបន់  ករបៀងស   ប់កា រអភិរក ។ 

    រដ្ឋ បា ល   ឈើធា នា ថា  កម្ម វិធីផ្ដ ចួផ្ដ ើមថ្ម ីៗ ដូចជា កា រកា ត់បន្ថ យកា រប ្ច ញឧស្ម ន័ដលបណា្ដ  លមកពីកា របា ត់បង់

    និងរចរឹល   ឈើ (REDD) នឹងធា នា ដល់កា រកា រពា រ អភិរក សត្វ    និងជីវច  ុះ។

    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងផ្ដ ល់មតិ  បល់ផ្ល ូវច  ប់ និងបច្ច កទសដល់ក សួងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ដើម ីធា នា ថា  ក សួង 

   សា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំ  ះ  វូចា ត់វិធា នកា រចា បំា ច់នា នា  ដើម កីា រពា រសត្វ   និងជីវច  ះុ  ក្ន ងុគ   ងអភិវឌ ន៍នា នា  ហដា  

   រចនា សម្ព ័ន្ធ  កា រអភិវឌ កសិ-ឧស  ហកម្ម ជា ដើម  ក្ន ុងតំបន់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍។   

  ២.១៥.២.២ កា រ  ប់  ង   កា រពា រ និង តំបន់អភិរក ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  ២.១៥.២.២ កា រ  ប់  ង   កា រពា រ និង តំបន់អភិរក ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងរៀបចំផនកា រ  ប់  ងតំបន់   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក  និងកំណត់កា រទទួលខុស  ូវ  យ

   ផ្អ កលើ  លកា រណ៍ច  ប់ បច្ច កទស និងវិទ  សា ្ដ    យរួមបញ្ច លូទា ងំយុទ្ធ សា ្ដ  បន  ំុុុុ  នឹងកា រ    លួអា កា ស

   ធា តុន  ព័ន្ធ មជ ដា  នន   ឈើ។ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងកំណត់តំបន់មា នសកា  នុពល និងបង្ក ើតតំបន់អភិរក បន្ថ មទៀត 

    មទា ំងកំណត់អនុតំបន់  ក្ន ុងតំបន់   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក នីមួយៗ  យផ្អ កតា មលក្ខ ណៈជីវសា ្ដ   មជ ដា  ន

     ឈើ និងសត្វ   ។   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក ផ ងទៀត គួររួមបញ្ច ូលនូវសកម្ម ភា ពអភិវឌ សហគមន៍មូលដា  ន និង

   ទសចរណ៍ធម្ម ជា តិក្ន ងុលក្ខ ខណ សម  ប។ សកម្ម ភា ពកា រពា រ អភិរក  និងកា ររៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ពឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព 

   ចា ំបា ច់  ូវមា នយន្ដ កា រនិរន្ដ រភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ។



    សកម្ម ភា ពជា អា ទិភា ពស   ប់  ប់  ង   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក ផ ងទៀត រួមមា ន កា រ  ះប ្គ  ល  ំតំបន់

     កា រពា រ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ កា រសិក    វ   វ និងកា រអភិវឌ សហគមន៍ ដលកតា  ទា ំងអស់នះ  ូវមា នកា រ

   ចូលរួមពីសហគមន៍មូលដា  នផងដរ។ កា រ  ប់  ងសត្វ   រួមមា ន កា រ  ប់  ង  ភទសត្វ  និងទីជ  ករបស់វា ។ កា រ

   ចូលរួមនឹងកា រលើកស្ទ យួជីវភា ព  ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ងុសហគមន៍មូលដា  ន នឹងរួមចំណកកា ត់បន្ថ យកា រពឹងផ្អ ក  លើធនធា ន

   ធម្ម ជា តិ។ កា រចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្ន ុងកា រ  ប់  ងតំបន់   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក ផ ងទៀត មា នតួនា ទីសំខា ន់ និង

   លើកទឹកចិត្ដ ក្ន ុងសកម្ម ភា ពកា រពា រ និងអភិរក ធនធា ន   ឈើនិងសត្វ    និងអា ចបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពសហគមន៍ក្ន ុងកា រ

   ចូលរួមអប់រផ ព្វ ផ  យបន្ដ  ក្ន ុងទិស  ជំរុញកា រងា រកា រពា រ និងអភិរក ធនធា នធម្ម ជា តិឱ កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ព។ កា រ

    ប់  ងតំបន់   កា រពា រ តំបន់អភិរក  និងតំបន់អា ទិភា ពសំខា ន់ៗផ ងទៀត គួរគិតគូរលើកា ររៀបចំបង្ក ើតកម្ម វិធី  ះ   យ

   ជ   ះរវា ងមនុស និងសត្វ   ។ រា ល់ផនកា រទា ំងអស់  ូវធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យដល់អា ជា  ធរ សហគមន៍មូលដា  ន  មទា ំង

   ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត ដើម ីធា នា ឱ មា នកា រចូលរួម និងអនុវត្ដ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់។ 

  ២.១៥.២.៣ កា ររៀបចំ និងកា រ  ប់  ងតំបន់លំហកំសា ន្ដ  និងអកូ-ទសចរណ៍  ២.១៥.២.៣ កា ររៀបចំ និងកា រ  ប់  ងតំបន់លំហកំសា ន្ដ  និងអកូ-ទសចរណ៍
    កា ររៀបចំតំបន់លំហកំសា ន្ដ  និងអកូ-ទសចរណ៍  វូគិតគូរកា រអភិវឌ ពីតម្ល ធម្ម ជា តិដលអា ចទា ក់ទា ញទសចរណ៍ 

   និងគិតគូរពីកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ សកម្ម ភា ព  តិបត្ដ ិ និងរកទីផ  រ  មទា ំងសកម្ម ភា ពមគ្គ ុទ្ទ សក៍ សវា កម្ម  អកូ-

   ទសចរណ៍  មទា ំងវប ធម៌  ពណីរបស់សហគមន៍មូលដា  ន និងកា រ  ប់  ងទសចរណ៍  យរៀបចំលិខិតបទដា  ន 

   ដើម ីធា នា កា រអភិវឌ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និង យន្ដ កា របងចកផល   ជន៍  កប  យតមា  ភា ព និងសមធម៌។

    អកូ-ទសចរណ៍ និងកីឡា  មា ញ់ស   ប់កំសា ន្ដ   ូវរៀបចំជា លក្ខ ណៈសា កល ង  យធា នា នូវនិរន្ដ រភា ព 

   ធនធា នសត្វ      យផ្អ កតា មលទ្ធ ផល   វ   វវិទ  សា ្ដ  ។ កីឡា  មា ញ់ស   ប់កំសា ន្ដ   ូវមា នលិខិតបទដា  ន 

   ច  ស់លា ស់  យ  ូវសិក  ពីជំរឿនសត្វ    កា រកំណត់រដូវបរបា ញ់ កា រកំណត់កូតា ដកហូត កា រកំណត់  ភទសត្វ   

   ដលអា ចអនុ   តឱ  មា ញ់ កា រកំណត់តម្ល សួយសា រ ថ្ល អភិរក សត្វ    តម្ល សំណា ក វិធីសា ្ដ   និងឧបករណ៍ 

   ស   ប់  មា ញ់តា មបមា ណីជា តិ (ស្ដ ង់ដា រ/បទដា  ន) ឬអន្ដ រជា តិ។ 

  ២.១៥.២.៤ កា រទប់សា្ក  ត់កា រជួញដូរសត្វ   ខុសច  ប់ និងកា រ  ប់  ងសត្វ   ដលរឹបអូសបា ន   ២.១៥.២.៤ កា រទប់សា្ក  ត់កា រជួញដូរសត្វ   ខុសច  ប់ និងកា រ  ប់  ងសត្វ   ដលរឹបអូសបា ន 
    ព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់សំ  លុបបំបា ត់កា រជួញដូរសត្វ    ប់  ភទ  ទូទា ងំ  ទស និងបន្ដ រៀបចំយុទ្ធ សា ស្ដ ្រ ថ្ម ីៗ

    ស   ប់ទប់សា្ក  ត់កា រជួញដូរសត្វ   ។ ម ្ដ  ីចុះព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់នឹងធ្វ ើកា រក្ន ុងដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៏ និង

    តំបន់  ើ   ស់ដីផ ងទៀត  មទា ំងកា រទប់សា្ក  ត់កា រជួញដូរសត្វ   ឆ្ល ងដន។ 

    គា ំ  កម្ម វិធីស ្គ   ះ សា  រលទ្ធ ភា ព កា របងា្ក  ត់ពូជ និង  ះលងសត្វ    ក្ន ុងដន   ធម្ម ជា តិ។ កម្ម វិធីនះ   ត

     លើកា រសា ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ដ  (កា រសា ងសង់អគា រ និង  ុងសត្វ ) សម  បស   ប់សត្វ   រឹបអូស  សត្វ   

៦៤



៦៥

    មា នរបួស សត្វ    តូចគា  នម-បា   មទា ំងកា របងា្ក  ត់ពូជពពួក  ភទរង   ះថា  ក់ជិតផុតពូជ និងកម្ម វិធីសា  រ

    លទ្ធ ភា ពលក្ខ ណៈជីវសា ្ដ  សត្វ   ។ 

  ២.១៥.២.៥ កា រ   វ   វ និងកា រ  ប់  ងទិន្ន ន័យ  ២.១៥.២.៥ កា រ   វ   វ និងកា រ  ប់  ងទិន្ន ន័យ
    កា រ   វ   វនិងសកម្ម ភា ពអប់រផ ព្វ ផ  យ   ត  លើកម្ម វត្ថ ដុលជួយបង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ប់  ង។ កម្ម វិធី

   ទា ងំនះរមួមា ន កា ររៀបចំ  ពន័្ធ ទនិ្ន នយ័ពត័ម៌ា នភមូសិា ្ដ      កា រ   វ   វជវីសា ្ដ  សត្វ     កា រ   វ   វធនធា នធម្ម ជា ត ិ

   និងជីវច  ះុ កា រសិក  អំពីសហគមន៍ កា រ  ប់  ងតំបន់លំហកំសា ន្ដ  អកូ-ទសចរណ៍ កា រអភិរក  ភទសត្វ ជា អា ទិភា ព 

   កា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម សត្វ    កា រ  ើ   ស់ធនធា នធម្ម ជា តិរបស់  ជា ពលរដ្ឋ ដលរស់  ក្ន ងុតំបន់អភិរក ជីវច  ះុសំខា ន់ៗ 

   និងផលប៉ះពា ល់  យសា រកា រ    ួលអា កា សធា តុ  លើ  ភទសត្វ    ទីជ  ក ជីវភា ព និងកា រគំរា មកំហងផ ងៗ

   ទៀត។ រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ប់  ងទិន្ន ន័យ   ឈើ និងសត្វ    ហើយលទ្ធ ផលនកា រ   វ   វ  វូ  ះពុម្ព ផ  យ  មទា ងំ

   ផ ព្វ ផ  យដល់  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ។  ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យ  តា មតំបន់   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក នា នា  ូវមា នបមា ណីឯកភា ព

   រួមមួយ ដើម ីជំរុញកា រ  ប់  ង  មូល និងចករលកទិន្ន ន័យ   ឈើ និងសត្វ    កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។

  ២.១៥.២.៦ កា រអប់រផ ព្វ ផ  យ  ២.១៥.២.៦ កា រអប់រផ ព្វ ផ  យ
    កា រអប់រផ ព្វ ផ  យដល់សា ធា រណជនស្ដ ីពីលិខិតបទដា  នផ្ល ូវច  ប់ទា ក់ទង  នឹងវិស័យ   ឈើនិងសត្វ    និង 

   បទពិ  ធន៍អភិរក  គឺជា សកម្ម ភា ពចា ំបា ច់សំ  បង្ក ើនកា រយល់ដឹង និងជ  ុញឱ មា នកា រចូលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ពកា រពា រ 

   និងអភិរក   មទា ំងកា រផា  ស់ប្ដ ូរបទពិ  ធន៍  គជ័យពីកន្ល ងមួយ  កន្ល ងមួយ។ 

 ២.១៥.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក  ២.១៥.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក 
  មា នយន្ដ កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុយូរអង្វ ងដល់កា រ  ប់  ង   កា រពា រ និងតំបន់អភិរក ផ ងទៀត 

  កា រអភិរក  ភទសត្វ    និងជីវច  ុះសំខា ន់ៗបា នល្អ  សើរឡើង

  កំណត់បា ននូវកា រទទួលខុស  ូវច  ស់លា ស់ស   ប់កា រ  ប់  ង   កា រពា រ កា រទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស បរបា ញ់ និងជួញដូរ

  សត្វ    ទូទា ំង  ទស

  មា ន  លកា រណ៍ណនា ំច  ស់លា ស់ស្ដ ីពីកា ររៀបចំទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ

  កា ត់បន្ថ យកា រជួញដូរសត្វ    យខុសច  ប់ទូទា ំង  ទសកម្ព ុជា ។

  មា នចំណះដឹង  ប់   ន់ស   ប់  ប់  ង  ភទសត្វ   សំខា ន់ៗ និងទីជ  ករបស់វា  និងតា មដា នអំពីផលប៉ះពា ល់  យ

  សា រកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ 

  មា នកា រយល់ដឹងជា អតិបរមា អំពីកា រងា រអភិរក  និងឥរិយា បទវិជ្ជ មា នចំ  ះកា រអភិរក   មទា ំងកា រផា  ស់ប្ដ ូរឥរិយា បទដល

  ផ្ដ ល់ផល   ជន៍ចំ  ះកា រអភិរក ។ 

  មា ន  ព័ន្ធ  ប់  ងទិន្ន ន័យច  ស់លា ស់ឯកភា ពរួមទូទា ំង  ទស។



២.១៦២.១៦   អនុកម្ម វិធីទី ៥ កា រអភិរក  និង អភិវឌ ធនធា នសនទិច និង  ភពពូជ  អនុកម្ម វិធីទី ៥ កា រអភិរក  និង អភិវឌ ធនធា នសនទិច និង  ភពពូជ
 ២.១៦.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៦.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   មា ន  ភទឈើក្ន ុង  ុកជា  ើន  កម្ព ុជា  ដល  ូវបា នចុះក្ន ុងបញ្ជ ីជា  ភទឈើងា យរង   ះឬរង   ះ  យ

  ងលើកា រវិនិច្ឆ ័យនបញ្ជ ីក ហមរបស់សហគមន៍អន្ដ រជា តិស   ប់កា រអភិរក ធនធា នធម្ម ជា តិ (International Union for 

 Conservation and Nature) ហើយមា ន  ភទឈើមួយចំនួនទៀត  វូបា នទទួលកា រគ   មគំហងនឹងអា ចឈា នដល់កា របា ត់បង់។ 

 កា រចុះថយនធនធា នសនទិក និងគុណភា ព   ប់ពូជបា នបង្ក ឱ មា នផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នដល់សកម្ម ភា ពអភិវឌ  កា រដា ំឈើ

 បំរីឱ វិស័យពា ណិជ្ជ កម្ម  (  ភទឈើសំណង់  ឈើឧស  ហកម្ម ) ជីវភា ពរស់   (  ភទឈើស   ប់កសិ-រុក្ខ កម្ម  ច  រដំណា ំ

 ក រផ្ទ ះ ឈើថា មពល។ល។  បរិសា  ន (  ភទឈើស   ប់កា រពា រ ទីជ   ល កា រ  ប់  ងកា រហូរ   ះ យន្ដ កា រអភិវឌ សា  ត)។

   ដើម ីឆ្ល ើយតបនូវសកម្ម ភា ពទា ំងនះ រា ជរដា  ភិបា លបា នផ្ដ ល់សចា  នុម័តលើអនុស   ស្ដ ីពី ជីវច  ុះ (Convention on 

 Biodiversity)  ឆា  ំ១៩៩៥ ក្ន ុង  លបំណងដើម ីបំពញនូវយុទ្ធ សា ្ដ  ជីវច  ុះថា  ក់ជា តិ និងផនកា រសកម្ម ភា ព ដល

 បា នស្វ ងរកកា រអភិវឌ  និងកា រអនុវត្ដ នកម្ម វិធីស   ប់ធ្វ ើឱ  សើរឡើងដល់  ភទរុក្ខ ជា តិ ដលបា នរង   ះ ក្ន ុង  ះរួមមា ន

 ផនកា រអភិរក ក្ន ុងតំបន់ និងផនកា រអភិរក ក  តំបន់។ កា រអភិរក ធនធា នសនទិក   ឈើនឹងចូលរួមវិភា គទា នដល់  ទស

 កម្ព ុជា នូវកា តព្វ កិច្ច   ះ  រកកា រកា ត់បន្ថ យកា រ    ួលអា កា សធា តុ ក  មអនុស   ក បខ័ណ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស   ប់

 កា រ    លួអា កា សធា តុ (United Nations Framework Convention for Climate Change - UNFCCC) និងពិធីសា ក តូូ  (Kyoto Protocol).

   កម្ព ុជា ធា  ប់បា នរៀបចំយុទ្ធ សា ្ដ  អភិរក ហ ន   ឈើ ក្ន ុង  ះបា នផ្ដ ល់នូវគ   ងកា រស   ប់កា រ  ប់  ង   ភទរុក្ខ ជា តិ

 ដលបា នកំណត់អត្ដ ស   ណ  ក្ន ុងបណា ្ដ ញកា រងា រនតំបន់អភិរក ហ ន   ឈើដលបា ន  ើសរីស។

   កម្ម វត្ថ ុនអនុកម្ម វិធីនះគឺ ដើម ីអភិរក ធនធា នសនទិក   ឈើ តា មរយៈកា រ  ប់  ង និងកា រ  ើ   ស់  កប  យ

 និរន្ដ រភា ព ។

 ២.១៦.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ   ២.១៦.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  
  បង្ក ើតបណា្ដ  ញកា រងា រ   ប់ពូជជា តិ  និងផ្ន កឯកជនស   ប់កា រអភិរក ហ ន   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព

  បង្ក ើតផនកា រដា ំឈើបន ុំា រវា ង  ភទឈើ និង  ភពកំណើត  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ

  សិក  ពី  ភទ និងគុណភា ពឈើដា ំ  មទា ំងធ្វ ើកា រសា កល ងពូជឈើ 

  កំណត់ និងបង្ក ើតតំបន់អភិរក ហ ន   ឈើក  តំបន់និងក្ន ុងតំបន់ ហើយដា ក់បញ្ច ូលកា រតា មដា ន និងកា រ  ប់  ង  ក្ន ុង

  ផនកា រ  ប់  ង   ឈើថា  ក់មូលដា  ន

៦៦



៦៧

  រៀបចំ  ភព   ប់ពូជ និងសំភា រៈហ នចា ំបា ច់ដលមា ន ដើម ីស  ប  តា មកា រ    ួលអា កា សធា តុ 

  បង្ក ើតឡូត៍បងា  ញអំពីកា របង្ក ើនគុណភា ពដើមឈើ តា មរយៈកា រ  ើ   ស់   ប់ពូជឈើ ចញពីតំបន់ អភិរក ហ ន   ឈើ

  ផ្ដ ួចផ្ដ ើមឱ មា នកា របង្ក ើនគុណភា ពឈើដា ំ តា មរយៈកា រ  ើ   ស់ពូជឈើបងា្ក  ត់

  បង្ក ើនកា រផ ព្វ ផ  យ ស្ដ ីពីសា រៈសំខា ន់នកា រ  ើ   ស់   ប់ពូជដលមា នគុណភា ព 

  អភិវឌ ទីផ  រ   ប់ពូជ ដើម ធី្វ ើឱ  សើរឡើង និងលើកកម្ព ស់ពីកា ររកចំណូល  មូលដា  ន ដលបា នមកពី  ភព   ប់ពូជឈើ 

  ផ្ដ ល់កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងដល់ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ សហគមន៍មូលដា  ន និងដគូពា ក់ព័ន្ធ នា នា ស្ដ ពីីធនធា ន

  សនទិក   ឈើ និងកា រផ្គ ូផ្គ ងទីតា ំងដា ំដុះ ជា មួយកា រ    ួលអា កា សធា តុ 

  ជំរុញចលនា អភិរក  និងថរក    ប់ពូជឈើ

  ស្វ ងរកដគូស   ប់គា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុដល់សហគមន៍មូលដា  នក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា នសនទិក

  លើកទឹកចិត្ដ សហគមន៍មូលដា  នឱ បា នទូលំទូលា យ ក្ន ុងកា រកំណត់  ភទ   ប់ពូជសំខា ន់ៗ

  អភិវឌ បច្ច កទសបះ  មូល   ប់ពូជ និងមធ  បា យថរក  ទុកដា ក់   ប់ពូជឱ បា នសម  ប

  បង្ក ើតមន្ទ ីរពិ  ធន៍   ប់ពូជឈើ។

២.១៦.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក២.១៦.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  កា រធ្វ ើពា ណិជ្ច កម្ម ន  ភទឈើដា ំ តា មរយៈ  លកា រណ៍  ៉កា រអភិរក ស   ប់  ើ   ស់ ៉ និងបង្ក ើនកា រដា ំដុះ និងសា  រ

    ឈើឡើងវិញ

   ភទរុក្ខ ជា តិក   ឬ  ភទឈើមា នតម្ល   ូវបា នអភិរក  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុងបណា្ដ  កា ររងា រ   អភិរក  

   ភព   ប់ពូជឈើមា នគុណភា ព  ូវបា នបង្ក ើតឡើងស   ប់កា រសា  រ   ឈើឡើងវិញ និងសកម្ម ភា ពដា ំឈើ

  យន្ដ កា រនកា របងចកផល   ជន៍ ដលទទួលបា នពីកា រ  ប់  ងនិងកា រលក់   ប់ពូជឈើ ដលមា ន  ក្ន ុងសហគមន៍

  មូលដា  ន

  កំណត់បា ន  ភទឈើស   ប់កា របន ុំា  នឹងធា តុអា កា ស

  ធ្វ ើឱ កើតមា នឡើងនូវ   ប់ពូជឈើដលមា នគុណភា ព ហើយបា ន បន ុំា  នឹងធា តុអា កា ស

  មា នចំណះដឹងអំពីទំនា ក់ទំនងរវា ង  ភទ  ភពកំណើត និងអា កា សធា តុ

  កា រយល់ដឹងនតួនា ទីសដ្ឋ កិច្ច  និងអកូឡូសុី  ភទឈើក្ន ុង  ុក  ូវបា នលើកកម្ព ស់

  ភា ពកា ន់ត  សើរឡើងនចមា្ក  រឈើដា ំ

  ពូជឈើអា ទិភា ព  ូវធ្វ ើកា រពិ  ធ កា ររក  សន្ន ិធិ   ប់ពូជ ភា ពធន់ និងអ   ដំណុះ។ល។



២.១៧២.១៧   អនុកម្ម វិធីទី ៦ កា រដា ំដុះដើមឈើ និង កា រអភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ  អនុកម្ម វិធីទី ៦ កា រដា ំដុះដើមឈើ និង កា រអភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ
 ២.១៧.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៧.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   កម្ម វធិអីភវិឌ ថា  កជ់ា តិ  កម្ព ុជា បា នទទលួសា្គ  លយ់ា៉ ងច  សព់សីា រៈសខំា នន់ធនធា ន   ឈើ ចំ  ះកា រចញិ្ច ឹមជវីតិ  តា ម

 ជនបទ និង  ជា ជនមូលដា  នដលអា ចចូល   មូលផលលើធនធា នទា ំង  ះ។ រដ្ឋ បា ល   ឈើបា ន  ឹង   ងបង្ក ើតនូវ

 បរិយា កា សសម  បមួយ  យបា ន   តសំខា ន់លើកា រអភិវឌ ចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់បា ន  ើនយ៉ា ង ដលមា នសកា  នុពលក្ន ងុ

 កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ផលិតផលឈើស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុង  ុក បង្ក ើន   ក់ចំណូលស   ប់សហគមន៍មូលដា  ន និងធ្វ ើឱ  សើឡើង

 នូវបរិសា  ន តា មរយៈកា រកា រពា រទីជំរា ល និង  ប់  ងកា រហូរ   ះ។ វា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ដូចជា  ចមា្ក  រឈើទា ំងនះ  ូវបា ន 

 អភិវឌ  យយកចិត្ដ ទុកដា ក់ និងបា នគិតគូរលើ  ភទមួយចំនួនស   ប់កា រ  ើ   ស់  ើនយ៉ា ងក្ន ងុរយៈពលវងនិងខ្ល ី ៍ដូចជា 

  កា រដា ំ  ភទឈើទា ល គគី     ស៊ូ  ភទ   ងខ ល់ អា កា ស   និងអងា្គ  ដី។ល។ ម ៉ ងទៀតកា រអភិវឌ ចមា្ក  រ

 ឈើដា ំនះ  ូវដើរទន្ទ ឹមនឹងត  ូវកា រទីផ  រទា ំងបច្ច ុប ន្ន និងអនា គត។ ក្ន ុងករណីនះ វា ក៏មា នសា រៈសំខា ន់ផងដរ គឺយកចិត្ដ ទុក

 ដា ក់  លើពូជឈើដលធា  ប់សា្គ  ល់ និងធា  ប់បា ន  ើ   ស់  យសហគមន៍មូលដា  ន។ កា រសា្គ  ល់ ឬ យល់ច  ស់នកា រអភិវឌ

 ចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់យា៉ ង  ើនយា៉ ងនះ នឹងអា ចកា ត់បន្ថ យឥរិយា បថអវិជ្ជ មា នរបស់សហគមន៍មូលដា  ន ហើយសហគមន៍

 មូលដា  នចូលរួមយ៉ា ងខា  ប់ខ្ជ នួក្ន ងុកា រអនុវត្ដ ជា  ង់   យធំ។ សកម្ម ភា ពនះអា ចជំរុញឱ វិស័យឯកជនមា នកា រចា ប់អា ម្ម រណ៍ចំ  ះ

 កា រដា ឈំើ  យសហគមន៍  លើដីទំនររបស់ពួកគា ត់ផងដរ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ   អនុកម្ម វិធីនះ  វូតបញ្ច លូសកម្ម ភា ព

 ផ ព្វ ផ  យ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល និងកា រអប់រឱ បា នទូលំទូលា យស   ប់សហគមន៍មូលដា  ន ដលក្ន ងុ  ះ រួមមា នចំណះដឹងបច្ច កទស

 នវិធីសា ្ដ  ដា ំឈើ កា រថទា ំកូនឈើក្ន ុងថា  ល និងកា រ  ប់  ងចមា្ក  រឈើដា ំឱ មា ននិរន្ដ រភា ព។

 ២.១៧.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ២.១៧.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
   រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់បា ន  ើនយា៉ ង   ប់តំបន់សម  បទា ំងអស់ ក្ន ុងភា ពដគូជា មួយ

  ស ហ គមន៍ មូលដា  ន អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លជា តិនិងអន្ដ រជា តិនិងដគូផ ងទៀតដលមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ។ 

 រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹង ៖

  បន្ដ កិច្ច ខំ  ងឹ   ង ដើម ធី្វ ើឱ  សើរឡើងនូវបរិសា  ន និង  លន  បា យថា  ក់ជា តិស   ប់កា រអភិវឌ ចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់

  បា ន  ើនយ៉ា ង តា មរយៈសកម្ម ភា ពដលបា ននិងកំពុងតធ្វ ើកា រកំណទ  ង់ មា នដូចជា  កា រ  ះប ្គ  ល  ំដី   ឈើ និង 

  កា រធា នា សិទ្ធ ិរបស់  ជា ជនមូលដា  ន និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រដា ំឈើ  មូលផល រកទីផ  រផលិតផល   ឈើ និងសវា កម្ម 

  កំណត់អត្ដ ស   ណ  ភទឈើសម  បស   ប់ចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់បា ន  ើនយ៉ា ង

  រៀបចំថា  លបណ្ដ ុះតា មបបទំទើបវិទ  សា ្ដ   ដើម ីធា នា បា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់  កប  យនិរន្ដ រភា ពចំ  ះ  ភទកូនឈើដល

  មា នគុណភា ពល្អ ស   ប់សកម្ម ភា ពចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់បា ន  ើនយ៉ា ង

៦៨



៦៩

  កំណត់ទីតា ំងចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់បា ន  ើនយា៉ ង    ហើយចមា្ក  រឈើនះ  ូវបា នគា ំ   យផនកា រ  ប់  ងថា  ក់ជា តិ  

  និងគា ំ  ក្ន ុងរង្វ ង់ផនកា រ  ប់  ង   ឈើថា  ក់មូលដា  ន

  បង្ក ើតចមា្ក  រឈើបងា  ញ  ើ   ស់  ើនយ៉ា ង  តា មខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងសហគមន៍មូលដា  ន

  អភិវឌ សវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យ និងដឹកនា ំយុទ្ធ នា កា រលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹង ដើម ីគា ំ  សកម្ម ភា ពដា ំឈើ ទា ំងបច្ច កទស និង 

  ផ្ល ូវច  ប់

  អភិវឌ នូវកិច្ច សហកា រលើកា របង្ក ើតចមា្ក  រឈើដា ំ រវា ងសហគមន៍ ផ្ន កឯកជន និងរដ្ឋ បា ល   ឈើតា មរយៈ កា រអភិវឌ នគំរូ

  កិច្ច  ម  ៀងស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង និងបងចកផល   ជន៍។ គំរូកិច្ច  ម  ៀងនះ  វូបា នធ្វ ើយុត្ដ កិម្ម  ក្ន ងុអនុក តឹ ស្ដ ពីី

   វិធា ននកា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ដី   របស់រដ្ឋ ស   ប់កា រដា ំឈើ

  សា កល ងពី  សទិ្ធ ភា ពនកា រដុះលតូលា សរ់បស់ដើមឈើ  ក្ន ុងចមា្ក  រ-   របស់កសកិរ ដលជា វិធីសា ្ដ   ឱ មា នភា ពច  ុះ 

  និងបង្ក ើននូវ   ក់ចំណូលរបស់  ជា កសិករ

  អនុវត្ដ កា រដា ំឈើជា ចមា្ក  រលើផ្ទ ដីចំនួន ៥០. ០០០ ហិកតា  ក្ន ុងមួយឆា  ំ ដើម ីបង្ក ើនធនធា ន   ឈើ ។

២.១៧.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ២.១៧.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក 
  មា នបរិយា កា សមួយសម  បស   ប់វិនិ  គិន និង  ជា ជនមូលដា  នចូលរួមកា រដា ឈំើ ដលអា ច  ើ   ស់បា ន  ើនយ៉ា ង

  កា របង្ក ើតចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់បា ន  ើនយ៉ា ងនឹងផ្ដ ល់   ក់ចំណូល និងកា រចិញ្ច ឹមជីវិតកា ន់ត  សើរឡើង

  កា ត់បន្ថ យកា រហូរ   ះ និងកា រពា រទីជំរា ល  ក្ន ុងតំបន់  មូលផ្ដ ុំចមា្ក  រឈើដា ំ  ើ   ស់  ើនយ៉ា ង

  កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើស   ប់  ើ   ស់ក្ន ុង  ុក និងនា ំចញ  ទីផ  របរទស តា មរយៈ  ភពផលិតផលឈើដា ំ

  ជួយបង្ក ើនគ  ប   ឈើយា៉ ងតិច ៦០%  បតា ម  ល  សហសវត ។

២.១៨២.១៨   អនុកម្ម វិធី ៧ កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ និង ព  ីកទីផ  រ  អនុកម្ម វិធី ៧ កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ និង ព  ីកទីផ  រ
 ២.១៨.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៨.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   សចក្ដ ីថ្ល ងកា រណ៍អំពី  លន  បា យ   ឈើជា តិរបស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  ឆា  ំ២០០២ សំ  លើកស្ទ ួយកិច្ច 

 អភិវឌ ផលិតផល   ឈើរបស់ផ្ន កឯកជន និងសហគមន៍មូលដា  ន ដើម ីបំពញនូវត  ូវកា ររបស់ទីផ  រក្ន ុង  ុក និងនា ំចញ។ 

 កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ុង  ុក និងកា រព  ឹងទីផ  រ គឺជា ផ្ន កសំខា ន់មួយពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា ររស់  របស់  ជា ជន

 មូលដា  នភា គ  ើន។ កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ងុ  កុ និងកា រព  ងឹទីផ  រនា ពលបច្ច បុ ន្ន នះ  មា នក  តិទា ប  

 ឡើយ ហើយ  វូកា រឱ មា នកា រវិនិ  គបន្ថ ម  មូលដា  ន លើកា រកច្ន  ដើម បីង្ក ើនតម្ល បន្ថ ម និងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ផលិតផល

   ឈើ  មទា ងំបង្ក ើតកា រងា រ  មូលដា  ន និងផ្ដ ល់នូវវិភា គទា នដល់កា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មរបស់កម្ព ជុា ។ កា រងា រនះ ផ  រភា  ប់

  នឹងខ ចងា  ក់  ប់  ងផលិតកម្ម កច្ន  ដលអា ចឱ យើង  ប់  ងបា ននូវ  ភពឈើ  បច  ប់ផ ងៗទៀតផងដរ។ 



    លបំណងនអនុកម្ម វិធីនះ គឺបង្ក ើតឱ មា នយន្ដ កា រ និងបរិយា កា សល្អ ស   ប់កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ុង

  ុក កា រធ្វ ើពា ណជិ្ជ កម្ម  កា រព  ឹង នងិកា រស្វ ងរកទផី  រស   បផ់លតិផល នងិកា របង្ក ើន  សទិ្ធ ភា ពន  ពន័្ធ  ប់  ងផលតិផល

   ឈើក្ន ុង  ុក។ 

 ២.១៨.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ២.១៨.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
  ២.១៨.២.១ បង្ក ើតក ុមកា រងា រមួយស   ប់ជំរុញដំណើរកា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ុង  ុក   ២.១៨.២.១ បង្ក ើតក ុមកា រងា រមួយស   ប់ជំរុញដំណើរកា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ុង  ុក 
  និង កា រព  ឹងទីផ  រ   និង កា រព  ឹងទីផ  រ 
    ដើម ីឱ កា រងា រនះអនុវត្ដ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតក ុមកា រងា រមួយស  បស  ួល 

   សហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍ អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ផ្ន កឯកជន និងសហគមន៍មូលដា  ន ដើម ចូីលរួមក្ន ងុកា រងា រអភិវឌ

   ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ងុ  កុ។ ក មុកា រងា រនះដឹកនា ំ  យនា យកដា  នអភិវឌ ន៍ឧស  ហកម្ម   ឈើ និងសហ  តិបត្ដ កិា រ

   អន្ដ រជា តិ មា នតួនា ទី និងភា រកិច្ច ដូចខា ងក  ម ៖

    រៀបចំបង្ក ើតផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ   និង  លកា រណ៍ណនា ំស   ប់កា រងា រ  ប់  ង អភិវឌ ន៍ផលិតផល   ឈើកច្ន 

    ក្ន ុង  ុក និងព  ឹងទីផ  រ។ 

    ធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពលិខិតបទដា  នច  ប់ និងបច្ច កទស  ប  តា មសភា ពកា ររីកច  ើនរបស់  ទស និងនិនា  កា រវិវត្ដ ន៍

    របស់ទីផ  រ  មទា ំងសិទ្ធ ិចូលរួមរបស់  ជា ជនមូលដា  ន ផ្ន កឯកជនក្ន ុងកា រអភិវឌ អា ជីវកម្ម  កច្ន   និងធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម 

    ផលិតផល   ឈើ។ 

    ស  បស  ួល សហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍ ផ្ន កឯកជន អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លដលពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីជួយសហគមន៍

    មូលដា  នក្ន ុងកា រអភិវឌ ផលិតកម្ម កច្ន ផល -អនុផល   ឈើ និងជួយរកទីផ  រ។

    រៀបចំវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លដល់ផលិតករកច្ន ផល-     អនុផល   ឈើ ពិសសសហគមន៍មូលដា  ននូវចំណះដឹង និងបច្ច កទស

    កច្ន  មទា ំងត  ូវកា រផលិតផល  លើទីផ  រ។

    បង្ក ើត  ព័ន្ធ  ប់  ងផលិតផលដលធា នា បា ននូវគុណភា ពផលិតផល   ឈើកច្ន   បតា មស្ដ ង់ដា រជា តិ និង

    អន្ដ រជា តិ ។

  ២.១៨.២.២ ព  ឹងកា រងា រ   វ   វ និងអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ  ២.១៨.២.២ ព  ឹងកា រងា រ   វ   វ និងអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងព  ឹងកា រងា រ   វ   វ និងអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ  យសហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍ 

   ផ្ន កឯកជន សហគមន៍មូលដា  ន និងសង្គ មសុីវិល។ ដើម ីស   ចបា ននូវកា រងា រនះ ចា ំបា ច់  ូវ ៖

    ព  ឹងសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីជំនា ញ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លើកា រងា រ   វ   វ និងអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ

៧០



៧១

      វ   វបច្ច កវិទ  ថ្ម ី ទំនើប និងអភិវឌ ផលិតផលមា នគុណភា ព និងតម្ល  ដលអា ច  កួត  ជងលើទីផ  រ ហើយ

    ចងក ងជា ឯកសា រដើម ីផ ព្វ ផ  យដល់ផលិតករកច្ន ផល   ឈើ 

      វ   វរកផលិតផល   ឈើកច្ន ដលមា នចរិតលក្ខ ណៈ  ពណីវប ធម៌របស់សហគមន៍ដើម ីធ្វ ើកា រកស  ួល

    បច្ច កទសកច្ន ផលិតផលផ្ដ ល់នូវតម្ល បន្ថ ម។

  ២.១៨.២.៣ កា រព  ឹងទីផ  រ  ២.១៨.២.៣ កា រព  ឹងទីផ  រ
    ព  ឹងគុណភា ពផលិតផល   ឈើកច្ន សម  បតា មត  ូវកា ររបស់ទីផ  រ  និងមា នតម្ល អា ច  កួត  ជងបា ន

    ព  ងឹទីផ  រដលមា ន   ប់ និងសិក  ស្វ ងរកទីផ  រថ្ម ីៗ បន្ថ មទៀត ដើម នីា យំកមុខទំនិញផលិតផល   ឈើដល

    ទើបអភិវឌ ថ្ម ីៗ និងមុខទំនិញដលមា ន   ប់  កា ន់ទីផ  រ 

    សិក  ស្វ ងយល់ពីចំណុចខា  ងំ និងចំណុចខ  យរបស់់ដគូ  កួត  ជង ដើម ងីា យ  លួដល់កា រជំរុញពា ណិជ្ជ កម្ម 

    ផលិតផល   ឈើ  

     រៀបចំ និងផ្ដ ល់វិ   បនប  ប   ក់លើផលិតផល   ឈើ

       វ   វ ចងក ង និងផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា នទីផ  រដល់សហគមន៍មូលដា  ន ផ្ន កឯកជន និងផលិតករពា ក់ព័ន្ធ ។

    រក  និរន្ដ រភា ពផលិតផលស   ប់បំពញសចក្ដ ី  ូវកា ររបស់ទីផ  រ។ 

 ២.១៨.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ២.១៨.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  ក មុកា រងា រស   ប់ជំរុញដំណើរកា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ងុ  កុ និងកា រព  ងឹទីផ  រ  វូបា នបង្ក ើតឡើងដើម ី

  ស  បស  ួល សហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍ អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ផ្ន កឯកជន និង សហគមន៍មូលដា  ន 

  ផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ   និង  លកា រណ៍ណនា ំស   ប់កា រងា រ  ប់  ង អភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ុង  ុក និងព  ឹង

  ទីផ  រ  ូវបា នរៀបចំ និងដា ក់ឱ អនុវត្ដ 

  លិខិតបទដា  នច  ប់ និងបច្ច កទស  ូវបា នធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពជា បន្ដ បនា  ប់  

  បង្ក ើតបា ននូវយន្ដ កា រ និងបរិយា កា សល្អ ស   ប់កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើកច្ន ក្ន ុង  ុក កា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  កា រព  ឹង 

  និងស្វ ងរកទីផ  រ និងកា របង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ពន  ព័ន្ធ  ប់  ងផលិតផល   ឈើក្ន ុង  ុក

  ទីផ  រដលមា ន   ប់ និងទីផ  រថ្ម ី  ូវបា នព  ឹង និងព  ីកបន្ថ ម និងអា ចរក  បា ននូវនិរន្ដ រភា ពផលិតផល

  ព័ត៌មា នទីផ  រ និងបច្ច កវិទ  ថ្ម ី ទំនើប  ូវបា នផ ព្វ ផ  យ និងបណ្ដ ុះបណា្ដ  លដល់សហគមន៍មូលដា  ន ផ្ន កឯកជន ផលិតករ 

  និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

   ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យស្ដ ីពីផលិតផល   ឈើ  ូវបា នរៀបចំឡើង

   ព័ន្ធ ផ្ដ ល់វិ   បនប  ប   ក់លើផលិតផល   ឈើ  ូវបា នរៀបចំ និងអនុវត្ដ ។



២.១៩២.១៩   អនុកម្ម វិធី ៨ កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  និង កា រកច្ន ផល -   អនុផល   ឈើ  អនុកម្ម វិធី ៨ កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  និង កា រកច្ន ផល -   អនុផល   ឈើ
 ២.១៩.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.១៩.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   ក្ន ងុ  លបំណងលើកទឹកចិត្ដ ឧស  ហកម្ម កច្ន ផលិតផល   ឈើក្ន ងុ  កុឱ មា នគុណភា ពខ្ព ស់ សំ  បង្ក ើនតម្ល បន្ថ ម

 ស   ប់កា រ  កួត  ជង  លើទីផ  រ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា បា នចញអនុក ឹត លខ១៣១ ស្ដ ីពី  ភទផល         - អនុផល

   ឈើអនុញា  តឱ នា ចំញ នា ចូំល ចុះថ្ង ទី ២៨ ខ វិច្ឆ កិា  ឆា   ំ២០០៦ បា នហា មឃា ត់កា រនា ចំញឈើហុបមូល ឈើអា រសុទ្ធ សា ធ 

 និងឈើ  ងុដលមា នក   ស់លើសពី ២៥ ស.ម  ះបីបា នឈូសហើយក៏  យ។ ទន្ទ មឹនឹង  ះដរ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា គា ំ  

 ឱ មា នកា រនា ំចូលនូវផល-អនុផល   ឈើកច្ន  ឬមិនទា ន់កច្ន ដើម ីបំពញបន្ថ មនូវវត្ថ ុធា តុដើមស   ប់កា រកច្ន  ើ   ស់ក្ន ុង

  ុក និងនា ំចញ  វិញ។ 

    ះជា យ៉ា ងនះក្ដ  ី ផលិតផល   ឈើនា ចំញពី  ទសកម្ព ជុា  ភា គ  ើនជា ផលិតផលមា នកា រកច្ន តិចតួចមិនបា នផ្ដ ល់

 តម្ល បន្ថ ម  ើន  ឡើយ។ បើ  ៀបធៀប  នឹង  ទសជិតខា ង  ទសកម្ព ជុា  មា នធនធា ន   ឈើ  ើន ដលជា សកា  នុពល

 ជួយដល់សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ។ ដូចនះ ដើម ី  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  បតា ម  លន  បា យកា ត់បន្ថ យ

 ភា ពក កី របស់រា ជរដា  ភិបា ល ចា បំា ច់  វូយកចិត្ដ ទុកដា ក់ ជំរុញកិច្ច អភិវឌ ឧស  ហកម្ម  កច្ន ផលិតផល   ឈើឱ អស់លទ្ធ ភា ព 

 និងមា នគុណភា ពខ្ព ស់ តា មត  ូវកា ររបស់ទីផ  រ រួមចំណកបង្ក ើនចំណូលលើកស្ទ ួយជីវភា ពរស់  របស់  ជា ជន។

    លបំណងនអនុកម្ម វិធីនះ គឺដើម ជំីរុញកា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  ឈើ និងកា រកច្ន ផល-អនុផល   ឈើ ពី  ភពធនធា ន

   ឈើក្ន ុង និងក   ុក សំ  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផលឆ្ល ើយតបតា មលក្ខ ខណ នត  ូវកា ររបស់ទីផ  រ។ 

 ២.១៩.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ២.១៩.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
  ២.១៩.២.១ កា រវិភា គសកា  នុពលនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់និងត  ូវកា រវត្ថ ុធា តុដើមផល-អនុផល   ឈើ  បច  ប់  ២.១៩.២.១ កា រវិភា គសកា  នុពលនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់និងត  ូវកា រវត្ថ ុធា តុដើមផល-អនុផល   ឈើ  បច  ប់
  ក្ន ុងក បខ័ណ   ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព   ក្ន ុងក បខ័ណ   ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព 
    មុននឹងជំរុញកា រវិនិ  គខា  តធំលើកា រកច្ន ឈើ រា ជរដា  ភិបា លនឹងធ្វ ើកា រវិភា គយា៉ ងយកចិត្ដ ទុកដា ក់  

   លើសកា  នុពលនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើ  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់ទីផ  រនា ំចញនិងក្ន ុង  ុក  ដើម ីធា នា ថា សមត្ថ ភា ពផលិតន

   ឧស  ហកម្ម ក ច្ន ឈើដលបា នអនុ   តមា នតុល ភា ពជា មួយកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់។ សកម្ម ភា ពចា ំបា ច់ដើម ីអនុវត្ដ អនុកម្ម វិធីនះ

   មា នដូចខា ងក  ម ៖

    សិក  វា យតម្ល អំពីត  ូវកា រ  ើ   ស់ផល-អនុផល   ឈើក្ន ុង  ុក

    សិក  វា យតម្ល អំពីសកា  នុពល និង  ភពផ្គ ត់ផ្គ ង់វត្ថ ុធា តុដើមផល-    អនុផល   ឈើ

    វិភា គ ចងក ងទិន្ន ន័យ ព័ត៌មា នដល  មូលបា ន។

៧២



៧៣

  ២.១៩.២.២ កា រ  ប់  ងឧស  ហកម្ម កច្ន ឈើ និងបច្ច កវិទ  ឈើ   ២.១៩.២.២ កា រ  ប់  ងឧស  ហកម្ម កច្ន ឈើ និងបច្ច កវិទ  ឈើ 
    ដើម ីធា នា បា ននូវនិរន្ដ រភា ពនកា រនា ំចញឈើកច្ន ពីកម្ព ុជា  រា ជរដា  ភិបា លលើកទឹកចិត្ដ ដល់ឧស  ហកម្ម កច្ន  

   ឈើទា ំងអស់ឱ  ើ   ស់ឈើដលបា នធ្វ ើអា ជីវកម្ម  បច  ប់ពីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ចា ំបា ច់  ូវ 

   អនុវត្ដ នូវបណា្ដ  សកម្ម ភា ព ដូចខា ងក  ម ៖ 

    សិក  កំណត់មូលដា  នកច្ន  ដល  ើ   ស់ផល-អនុផល   ឈើជា វត្ថ ុធា តុដើម  មទា ំងអ   កច្ន 

    ជំរុញកា ររៀបចំខ ចងា  ក់ផលិតកម្ម កច្ន ផល-អនុផល   ឈើឱ បា នសម  ប ដើម ីធា នា ដល់  តិបត្ដ ិកា ររបស់

    ឧស  ហកម្ម កច្ន ឈើឱ មា នតុល ភា ព  នឹងលទ្ធ ភា ពនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់វត្ថ ធុា តុដើម និងសំ  បង្ក ើនគុណភា ពផលិតផល

    ឆ្ល ើយតបតា មលក្ខ ខណ នត  ូវកា រទីផ  រ។ 

  ២.១៩.២.៣ ព  ឹងកា រងា រ   វ   វ និង អភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន ឈើ  ២.១៩.២.៣ ព  ឹងកា រងា រ   វ   វ និង អភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន ឈើ
    រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  នឹងបង្ក ើត  ព័ន្ធ សម  បដើម ីព  ឹងកា រងា រ   វ   វ និងអភិវឌ បច្ច កទសកច្ន ឈើ

   ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព និងសា កល ងបច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗ   យសហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍ ផ្ន កឯកជន និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល 

   ដើម ីធា នា កា រកច្ន ឈើសម  ប  នឹងស្ដ ង់ដា រជា តិ-អន្ដ រជា តិ។ បច្ច កវិទ  ទា ំងនះផ្ដ ល់នូវចំណះដឹងក្ន ុងកា រអភិវឌ

   កា រកច្ន ផល-អនុផល   ឈើដល់ផ្ន កឯកជន និងសហគមន៍មូលដា  ន។    

 ២.១៩.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ២.១៩.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  កា រអភិវឌ កច្ន ផលិតផល   ឈើពី  ភព  បច  ប់របស់ផ្ន កឯកជន  ូវបា នទទួលកា រលើកទឹកចិត្ដ  

  ទិន្ន ន័យព័ត៌មា ន និងលទ្ធ ផលនកា រវិភា គពីសកា  នុពលនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងត  ូវកា រវត្ថ ុធា តុដើម  បច  ប់  ូវបា នចងក ង និង

  ផ ព្វ ផ  យ 

  មូលដា  នកច្ន  ដល  ើ   ស់ផល-អនុផល   ឈើជា វត្ថ ុធា តុដើម  មទា ំងអ   កច្ន   ូវបា នកំណត់បរិមា ណ និងអ   

  ច  ស់លា ស់

  ខ ចងា  ក់ផលិតកម្ម កច្ន ផល-អនុផល   ឈើ  ូវបា នកស  ួលសម  ប ហើយគុណភា ពផលិតផល  ូវបា នបង្ក ើន

  ឆ្ល ើយតបតា មលក្ខ ខណ នត  ូវកា រទីផ  រ

  បច្ច កវិទ  កច្ន ផល -អនុផល   ឈើទា ន់សម័យ  ូវបា នអភិវឌ  និងដា ក់ឱ អនុវត្ដ 

  ឧស  ហកម្ម កច្ន ផល-អនុផល   ឈើ  វូបា នព  កីក្ន ងុក  តិដលអា ចទា ញយកផល   ជន៍ពី បច្ច កវិទ  ថ្ម  ី និងឱកា ស

  ទីផ  រស   ប់កា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម 

  កា រងា រ   វ   វ អភិវឌ ផលិតផល   ឈើ និងកា រកច្ន  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់  ូវបា នព  ឹង។



២.២០២.២០   អនុកម្ម វិធីទី ៩ កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើ  អនុកម្ម វិធីទី ៩ កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើ
 ២.២០.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ២.២០.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   បច្ច ុប ន្ន នះ វិ   បនប    ឈើមា នសកម្ម ភា ពខា  ំងកា   បណា្ដ   ទសអភិវឌ ជា  ើនលើពិភព  ក ប៉ុន្ដ  តា ម

 បណា្ដ   ទសកំពុងអភិវឌ ក្ន ុងតំបន់  ូពិកដលជា  ទសផលិតឈើ កា រអនុវត្ដ វិ   បនប    ឈើមា នចំនួនតិចតួចបុ៉   ះ។ 

 ចា ប់ពីឆា  ំ ២០០២ មកទល់នឹងពលនះ ផ្ទ ដី   ឈើដលបា នទទួលវិ   បនប  មា នកា រកើនឡើងគួរឱ កត់សមា្គ  ល់។

   កា រផ្ដ ល់វិ   បនប    ឈើក្ន ុងតំបន់  ូពិក ភា គ  ើនផ្ដ ល់  ឱ   សម ទា ន ឬ   ឯកជន ឬ ផ្ន កឯកជន ដល

  ប់  ងផ្ទ ដី   ឈើខា  តធំ។  យឡក ផ្ន កឯកជនដល  ប់  ងផ្ទ ដី   ឈើខា  តតូចទទួលបា នវិ   បនប  តិចតួចបំផុត  

 ចំណកឯសហគមន៍   ឈើ ទទួលបា នវិ   បនប   ឹមត ១៤% បុ៉   ះ។ 

   បច្ច ុប ន្ន  លើពិភព  ក មា ន  ទសចំនួន ៣២ បា នបង្ក ើតវិ   បនប    ឈើជា តិ  ើ   ស់រៀងៗខ្ល ួន រីឯ  ក្ន ុង

 ក  តិសា កលមា នបណា្ដ  ញវិ   បនប    ឈើពីរកំពុង  កួត  ជងគា   ដលកម្ម វិធីវិ   បនប    ឈើ  ះ មា នរបៀប  តិបត្ដ ិ

 ខុសៗគា  ដលមួយមា ន   ះថា  Forest Stewardship Council (FSC) និងមួយទៀតគឺ Pan Europe Forest Certifi cation (PEFC). 

    យឡក  ក្ន ុងតំបន់អា សា៊ ន  ទសមួយចំនួនកំពុងតខិតខំអភិវឌ កម្ម វីធីវិ   បនប    ឈើរបស់ខ្ល ួនដរ ដូចជា 

   ទសមា៉ ឡសុី គបង្ក ើត Malaysian Timber Council ។ រីឯ   ទស ឥណ ូនសុី ក៏មា នកម្ម វិធីវិ   បនប  របស់ខ្ល ួន

 ដរដល  កា ត់ថា  LEY ។ ក្ន ុងក បខណ អា សា៊ ន បណា្ដ  សមា ជិកទា ំង ១០ កំពុងពិភា ក  គា  អំពី Pan-ASEAN Certifi cation ។ 

 លើសពី  ះទៀត អង្គ កា រ ITTO ក៏កំពុងតជំរុញឱ អនុវត្ដ  ITTO C&I ដល  ដៀងគា   នឹងកា រអនុវត្ដ ដើម ីទទួលយក

 វិ   បនប    ឈើដរ។ 

   កម្ព ជុា ជា  ទសមួយក្ន ងុចំ  ម  ទសជា  ើន ដលសំដងនូវកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ក្ន ងុកា ររៀបចំឱ មា ន  ព័ន្ធ  វិ   បនប  

   ឈើ ហើយរដ្ឋ បា ល   ឈើបច្ច ុប ន្ន កំពុងផ្ដ ួចផ្ដ ើមគំនិតរៀបចំឱ មា ន  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើជា តិដើម  ីធា នា ដល់កា រ  ប់  ង

 ធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងទា ញយកផលចំណញពីកា រនា ចំញផលិតផល   ឈើ  កា ន់ទីផ  រអន្ដ រជា តិផងដរ។

       លបណំងនអនុកម្ម វិធីនះគឺ ដើម បីង្ក ើតវិ   បនប    ឈើជា តិមួយសំ  ធា នា កា រធ្វ ើពា ណជិ្ជ កម្ម ផលតិផល   ឈើ

 កម្ព ុជា   បតា មលក្ខ ខណ ត  ូវកា រទីផ  រជា តិ អន្ដ រជា តិ ព  ីកទីផ  រ និងបង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ  ប់  ងកា រ  មូល

 ផល-អនុផល   ឈើ និងកា រកច្ន  កប  យនិរន្ដ រភា ព។

   អ្វ ី  ជា  វិ   បនប   ហើយអ្វ ី  ជា  វិ   បនប    ឈើ?
    វិ   បនប   គឺជា ដំណើរកា រផ្ដ ល់សក្ខ ីភា ពដល់ភា គីមា្ខ  ងទៀតថា  អង្គ ភា ពឬបុគ្គ លដលបា នបំពញតា មស្ដ ង់ដា រ 

    គុណភា ព និងបរិមា ណ ឬ ក  ិតអប បរមា នកា រអនុវត្ដ ជា ក់លា ក់ដលបា នកំណត់
៧៤



៧៥

    វិ   បនប    ឈើ គឺជា ដំណើរកា រវា យតម្ល អំពីកា រ  ប់  ង   ឈើ ជា មួយនឹងដំណើកា រខ ចងា  ក់ផលិតកម្ម ធៀប

    នឹងស្ដ ង់ដា រដលបា នកំណត់។

 ២.២០.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ២.២០.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
    បង្ក ើតក ុមកា រងា ររៀបចំវិ   បនប    ឈើជា តិមួយ  រដ្ឋ បា ល   ឈើ។  ក ុមកា រងា រនះចា ំបា ច់  ូវអនុវត្ដ នូវបណា្ដ  

 សកម្ម ភា ព ដួចខា ងក  ម ៖

  សិក   និងរៀបចំ  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើជា តិ ដលសម  ប  នឹងលក្ខ ខណ ន  ទសកម្ព ជុា  និងមា នលក្ខ ណៈសម  ប

   នឹង  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើអន្ដ រជា តិ

  បង្ក ើនកា រនា ំចញនូវឈើកច្ន  និងឈើដលមា នប   ក់វិ   បនប័  

  កំណត់ស្ដ ង់ដា រជា តិ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ និងសូចនា ករ ស   ប់កា រផ្ដ ល់វិ   បនប  លើកា រ  ប់  ង   ឈើ

  រៀបចំវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល សិកា្ខ  សា លា ផ ព្វ ផ  យ  លកា រណ៍ណនា បំច្ច កទស ចំណះដឹងអំពីលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័ និងសូចនា ករ

  តា មស្ដ ង់ដា រជា តិ ដើម ីឈា ន  ទទួលបា នកា រប   ក់វិ   បនប    ឈើថា  ក់ជា តិដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

  ធ្វ ើសកម្ម ភា ពលើកទឹកចិត្ដ ដល់សហគមន៍   ឈើ ឧស  ហកម្ម  និងសហ   ស  ប់  ង   ឈើ ឱ  តិបត្ដ ិតា មលក្ខ ណៈ

  វិនិច្ឆ ័យ និងសូចនា ករ ដើម ីឈា ន  ទទួលបា នកា រប   ក់វិ   បនប    ឈើថា  ក់ជា តិ និងចូលរួមចំណកធ្វ ើឱ  ព័ន្ធ 

  វិ   បនប    ឈើ  កម្ព ុជា មា នកា ររីកច  ើនជា លំដា ប់

  ធ្វ ើកា រសា កល ងអនុវត្ដ  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើជា តិ ។

 ២.២០.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ២.២០.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  ក ុមកា រងា ររៀបចំវិ   បនប    ឈើជា តិ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង 

  លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័ និងសូចនា ករមា នលក្ខ ណៈជា ស្ដ ង់ដា រជា តិស   ប់អនុវត្ដ កា រផ្ដ ល់វិ   បនប    ឈើជា តិ  វូបា នបង្ក ើតឡើង

  លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ និងសូចនា ករមា នលក្ខ ណៈជា ស្ដ ង់ដា រជា តិ ដើម ីទទួលបា នវិ   បនប    ឈើជា តិ  ូវបា នធ្វ ើកា រសា ក

  ល ង  តំបន់   ឈើមួយកន្ល ង

  ឯកសា រអំពីលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ សូចនា ករ និង  លកា រណ៍ណនា ំបច្ច កទសដលមា នស្ដ ង់ដា រជា តិ ដើម ីឈា ន  ទទួលបា ន

  កា រប   ក់វិ   បនប    ឈើថា  ក់ជា តិ  ូវបា នរៀបចំរួច ហើយធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យ និង បណ្ដ ុះបណា្ដ  លដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  

  វិ   បនប    ឈើនឹង  ូវបា នផ្ដ ល់ដល់សហគមន៍   ឈើ ឧស  ហកម្ម  និងសហ   ស  ប់  ង   ឈើ ដលបា នធ្វ ើ

  កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពតា មលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ សូចនា ករ និង  លកា រណ៍ណនា ំបច្ច កទសដលមា ន

  ស្ដ ង់ដា រជា តិ

  កា រសា កល ងអនុវត្ដ  លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ និងសូចនា ករមា នលក្ខ ណៈជា ស្ដ ង់ដា រជា តិ ដើម ីទទួលបា នកា រប   ក់វិ   បនប  

    ឈើជា តិ  ូវបា នទទួលកា រផ្ដ ល់ថវិកា  ប់   ន់ដើម ីអនុវត្ដ ។ 
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២.២១២.២១   ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ថវិកា ស   ប់ កម្ម វិធីអភិរក  និងអភិវឌ ធនធា ន   ឈើនិងជីវច  ុះ ស   ប់ឆា  ំ ២០១០-២០២០

អនុកម្ម វិធី

ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១០-២០១៤ 

(ដុលា  អា មរិក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១៥-២០២០

(ដុលា  អា មរិក)

២-១  ផនកា រសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ ១.៥០០.០០០ ៥០០.០០០

២-២   កា រអភិវឌ  និង អនុវត្ដ បច្ច កទស  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល ២.០០០.០០០ ២.២៥០.០០០

២-៣  ព  ឹងកា រតា មដា ន  ួតពិនិត   វា យតម្ល  និង   

          របា យកា រណ៍ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព

២.០០០.០០០ ២.២៥០.០០០

២-៤   កា រអភិរក ធនធា នជីវច  ុះ និង សត្វ   ២.០០០.០០០ ២.០០០.០០០

២-៥   កា រអភិរក  និង អភិវឌ ធនធា នសនទិច និង  ភពពូជ ២.០០០.០០០ ១០០.០០០

២-៦   កា រដា ំដុះដើមឈើ និង កា រអភិវឌ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ ២.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០

២-៧  កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ និង ព  ីកទីផ  រ ២០០.០០០ ៥៥០.០០០

២-៨   កា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  កច្ន  និង កា រកច្ន ផល       

          អនុផល   ឈើ

១០០.០០០ ៣០០.០០០

២-៩   កា រអភិវឌ  ព័ន្ធ វិ   បនប    ឈើ ២០០.០០០ ៤០០.០០០

ចំណា យសរុប ១២.០០០.០០០ ១២.២៥០.០០០

ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ៩.២០០.០០០

សន្ម តថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផលនឹងធ្វ ើឱ កា រអនុវត្ដ  

កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា នសម  ប និងមា នសង្គ តិភា ពជា មួយនឹងកម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ព 

ស   ប់វិស័យ   ឈើ។ ចំណកឯថវិកា បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់តមា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  ជំហា នទី២ ដលមា ន 

រយៈពល៥ឆា  ំទៀត។
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៣.១៣.១  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ 
 ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ

 បងា្ក  រ និង ទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើ

 បង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និង លិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

 អភិបា លកិច្ច   ឈើ

៣.២៣.២  រយៈពលកម្ម វិធី រយៈពលកម្ម វិធី
  មា នរយៈពល ២០ឆា  ំ  ចា ប់ពី ឆា  ំ ២០១០ ដល់ ឆា  ំ ២០២៩

៣.៣៣.៣  កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធី  នឹងទស នវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធី  នឹងទស នវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  ធនធា ន   ឈើគឺជា សម ត្ដ ិធម្ម ជា តិមួយរបស់ជា តិដ៏មា នតម្ល បំផុត ដល  ជា ជនរស់  ក្ន ុងនិងក រតំបន់   

ភា គ  ើនពឹងអា  ័យលើផល-អនុផល   ឈើស   ប់ជីវភា ព  ចា ំថ្ង ។   ឈើគឺជា  ព សម ត្ដ ិសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ 

ដល  ូវត  ប់  ងឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព ដើម ីជា   ជន៍ដល់មនុស ជំនា ន់បច្ច ុប ន្ន  និងជំនា ន់ក  យ។ សកម្ម ភា ព

កា ប់ឈើខុសច  ប់ កា រកា ប់រា នដី    និងបទល្ម ើស   ឈើផ ងៗទៀត បា នធ្វ ើឱ   ឈើរចរឹល និងជះឥទ្ធ ិពលដល់

កា លា នុវត្ដ ភា ពក្ន ុងកា រអភិវឌ ជា តិ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ សកម្ម ភា ពបំផា  ញ   ឈើធ្វ ើឱ បា ត់បង់ជីវច  ុះ មា នប   

ប  ួលបរិសា  ន បា ត់បង់ចំណូល និងកា លា នុវត្ដ ភា ពជា តិ  មទា ំងធ្វ ើឱ មា នកា រកើនឡើងកំ  លើភពផនដីផងដរ។ 

កម្ម វិធីព  ងឹកា រអនុវត្ត ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច នឹងចូលរួមចំណកជួយកម្ម វិធី   ឈើជា តិក្ន ងុកា រ  ប់  ង   ឈើ

 កប  យចីរភា ព  កម្ព ុជា ។

៣.៤៣.៤  កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធី  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធី  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច  នឹងចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើឱ កា ន់ត

 សើរឡើងដើម ីផល   ជន៍  ជា ជន  យធ្វ ើកា រទប់សា្ក  ត់ និងលបុបំបា ត់បទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទឱ បា នជា 

អតិបរមា ។ កម្ម វិធីនះ នឹងជួយធ្វ ើឱ  សើរឡើងផងដរនូវក  ិតជីវភា ពរស់  របស់  ជា ជន និងសហគមន៍មូលដា  ន 

 មទា ំងជនជា តិដើមភា គតិចដលពឹងផ្អ កលើ   ឈើ។ ជា រឿយៗ ជីវភា ពរស់  របស់សហគមន៍មូលដា  ន  ូវរងផល

កមមវិធី ៣
ពរ ងឹងការអនុវតតចប ាប់សតីពីៃរ ពេឈី និង អភិបលកិចច
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ប៉ះពា ល់  យសា រសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើពីអ្ន កខា ងក   ឬ  យសា រសហគមន៍ខ្ល នួឯងជា អ្ម ក   តឹ្ដ ។ កា រទប់សា្ក  ត់ និងលុបបំបា ត់

សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ កា រសុើបអង្ក ត និងចំណា ត់កា រតា មផ្ល ូវតុលា កា រចំ  ះអ្ន ក   ឹត្ដ បទល្ម ើស   ឈើ នឹងជួយដល់រា ជ

រដា  ភិបា លក្ន ុងកា រអនុវត្ដ  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងផ្ដ ល់ផល   ជន៍ដល់សហគមន៍មូលដា  ន។ តា មរយៈ

កា រទប់សា្ក  ត់ និងលុបបំបា ត់សកម្ម ភា ពកា ប់ឈើ និងកា រកា ប់រា នដី   ខុសច  ប់របស់កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និង

អភិបា លកិច្ច នឹងទប់សា្ក  ត់មិនឱ ផលិតផល   ឈើដលមា ន  ភពមិន  បច  ប់ក្ន ុងទីផ  រ ហើយរក  បា ននូវលំនឹងរវា ងត  ូវកា រ និង

កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ផលិតផល   ឈើពី  ភព  បច  ប់ និងមា នកា រ  កួត  ជង  យស្ម ើភា ព។ កម្ម វិធីនះនឹងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងដល់

សា ធា រណជន ម ្ដ  ីរា ជកា រ កងកំលា ំង  ដា ប់អា វុធ អំពីវិធា នច  ប់ និងអភិបា លកិច្ច   ឈើ ដើម ីរួមចំណកក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ

 កប  យចីរភា ព។ 

៣.៥៣.៥  សា វតា រកម្ម វិធី សា វតា រកម្ម វិធី
  ផ្អ កតា មអនុសា សន៍របស់ក ុម  ួតពិនិត វា យតម្ល វិស័យ   ឈើ  យឯករា ជ  (Independent Forest Sector Review-IFSR) 

បា នលើកឡើងថា  កា រកា ប់ឈើខុសច  ប់  ង់   យធំ និងសកម្ម ភា ពកា ប់រា នដី   ឈើ បា នធ្វ ើឱ រចរឹលធនធា ន   ឈើដ៏មា នតម្ល 

របស់កម្ព ុជា  ហើយជះឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា នដល់សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងបរិសា  ន។ មូលហតនុកា របា ត់បង់និងរចរឹល   ឈើគឺ បណា្ដ  ល

មកពីស ្គ   មសីុវិល និងភា ពក ីក ដលធ្វ ើឱ កា រចូលរួមរបស់  ជា ជនក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  មា នក  ិត។ 

ចា ប់តា ំងពីមា នស ្គ   មសុីវិលរហូតដល់សង្គ មជា តិមា នសន្ដ ិភា ព កា រអនុវត្ដ ច  ប់មិនទា ន់  ូវបា នអនុវត្ដ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុង

កា រទប់សា្ក  ត់និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ  ឡើយទ។ កំណើន  ជា ជន និងត  ូវកា រដីកសិកម្ម ក៏ជា មូលហតុនកា រ

បា ត់បង់   ឈើផងដរ។ ចំនួនម ្ដ  បីច្ច កទស សមា  រៈ និងមធ  បា យមា នកំណត់នា ឱំ សមត្ថ ភា ពព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់រដ្ឋ បា ល

  ឈើ  មា នក  តិ។ កិច្ច សហកា ររវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ ក៏មិនទា ន់មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ងុកា រ  ប់  ង   ឈើ  

តំបន់ដា ច់  យា ល  ឡើយ (IFSR 2004)។

  ជា មួយគា  នះ IFSR និង ITTO ក៏បា នលើកឡើងនូវអនុសា សន៍បន្ថ មទៀតថា  កម្ព ុជា មា នបទពិ  ធន៍ចំ  ះសកម្ម ភា ព

ទប់សា្ក  ត់កា រកា ប់ឈើ  យខុសច  ប់ ជា ពិសសក្ន ុងអំឡុងពលដំណើរកា រអនុវត្ដ   សម ទា ន។ ឆ្ល ើយតបនឹងប   ជា  ើនដល

បណា្ដ  លមកពីសកម្ម ភា ពកា ប់ឈើខុសច  ប់ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ បា នផា  កកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ   សម ទា ន  

ខ មករា  ឆា   ំ២០០២។ បនា  ប់មករា ជរដា  ភិបា លបា នរៀបចំតំបន់គំរូសា កល ង  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព រៀបចំ

នីតិវិធីអនុវត្ដ កា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម   គុបដញថ្ល  និង  ព័ន្ធ ផ ងៗទៀតស   ប់ធ្វ ើកា រសា កល ងនា ពលអនា គត។ ក្ន ងុដំណា ក់កា លសំខា ន់



៧៩

នះ រា ជរដា  ភិបា លក៏បា នព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  ដើម ីទប់សា្ក  ត់ប   ពីពលមុនមិនឱ កើតឡើងម្ដ ងទៀត 

(IFSR 2004, ITTO 2004)។

  កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលក្ន ុង  លន  បា យយុទ្ធ សា ្ដ  របស់រា ជរដា  ភិបា ល ជា ពិសស

យុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណអា ណត្ដ ទីិ ២ (យុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណជំហា នទី១) របស់រា ជរដា  ភិបា លក្ន ងុឆា   ំ២០០២ បា នបញ្ច លូ  លបំណង

ជា ក់លា ក់គឺ   ព៉  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ ពិសសកា រ  យុទ្ធ  ឆា ងំកា រកា ប់រា ន និងហុ៊មព័ទ្ធ ដី   ឈើខុសច  ប់   ៉(RGC 2002a). 

ផនកា រអភិវឌ យុទ្ធ សា ្ដ  ជា តិ មិនបា នបងា  ញនូវកា រ  ះ   យបទល្ម ើស   ឈើ ឬកា រកា ប់រា នដី   ឈើទ បុ៉ន្ដ បា នដា ក់ចញ

នូវអភិបា លកិច្ច ល្អ    រួមមា នកា របំបា ត់អំពើពុករលួយ កំណទ  ង់ច  ប់ និងតុលា កា រ និងកំណទ  ង់កងកំលា ំង  ដា ប់អា វុធ (RGC 

2006d). កា រព  ឹងវិធា នកា រច  ប់ និងកំណទ  ង់អភិបា លកិច្ច ជា អា ទិភា ពចម ងផងដរក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណអា ណត្ដ ិទី ៣ 

(យុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណជំហា នទី ២) របស់រា ជរដា  ភិបា ល (RGC 2008b) ។

  បសកកម្ម វិនិច្ឆ ័យរបស់ IFSR និង ITTO  ឆា  ំ ២០០៤ បា នធ្វ ើកា រវិភា គប    និងកា លា នុវត្ដ ភា ពវិស័យ   ឈើកម្ព ុជា ។ 

កា រសិក  របស់អង្គ កា រ ITTO នះបា នផ្ដ ល់អនុសា សន៍ទា ក់ទងនឹងកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ និងកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និង

អភិបា លកិច្ច រួមមា ន៖ 

  ព  ឹងវិធា នកា របរិសា  នដើម ីកា ត់បន្ថ យកា រខូចខា តបណា្ដ  លមកពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ

  សិទ្ធ ិរបស់  ជា ជនមូលដា  ន  ូវបា ន  រព  យអ្ន កធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ

  ទទួលបា នព័ត៌មា នបន្ថ មទៀតអំពីផលប៉ះពា ល់ជីវច  ុះបណា្ដ  លមកពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ និងកា រកា ពា រ   ឈើមា នតម្ល 

  ដើម ីធ្វ ើកា រអភិរក

  លិខិតបទដា  នដលមា នភា ពស្ម ុគសា  ញនឹងមិនអា ចលុបបំបា ត់អំពើពុករលួយបា នទា ំង  ុងទ 

   ប់កម្ម វិធី/គ   ង   ឈើទា ំងអស់  កម្ព ុជា នឹងកា  យជា បទពិ  ធន៍ ហើយបទពិ  ធន៍ដលទទួលបា ននះមា នសា រៈ

  សំខា ន់ណា ស់  ូវតធ្វ ើកា រតា មដា នឱ បា នដិតដល់ (ITTO 2004) ។

  ក ុមពិនិត វា យតម្ល វិស័យ   ឈើ  យឯករា ជ  ឆា  ំ ២០០៤ បា នធ្វ ើកា រសន្ន ិដា  នថា  មា នប   គន្ល ឹះ និងកា រលើកទឹកចិត្ដ 

ស   ប់កា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា  ដលប   គន្ល ះឹ និងកា រលើកទឹកចិត្ដ ទំា ងនះ រួមមា ន  ងចក អា រឈើមា នសមត្ថ ភា ព

ផលិតខ្ព ស់ពក (ត  វូកា រផលិតឈើលើសពីកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់) កា រប ្ក   ប និងកា រពិន័យមិនទា ន់ធ្វ ើឱ ជនល្ម ើសរា ងចា ល  ឡើយ ហើយ

ចំណូលមិនទា ន់សម  បចំ  ះអ្ន កដលរស់  ក្ន ុង ឬ ក រតំបន់   ឈើ (IFSR 2004, p.70) ។  ទា ក់ទងនឹងកា រទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស

  ឈើវិញ ក ុមពិនិត វា យតម្ល វិស័យ   ឈើ  យឯករា ជ បា នផ្ដ ល់អនុសា សន៍ថា  គួរលុបបំបា ត់កា រលើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នសកម្ម ភា ព

បទល្ម ើស   ឈើ ហើយ  វូធ្វ ើយ៉ា ងណា ឱ យន្ដ កា រ និងកា រព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់មា នកា រ  តួពិនិត  និងមា នតុល ភា ពគា  ។  អនុសា សន៍

ចំ  ះបទល្ម ើស   ឈើមា នដូចខា ងក  ម ៖

  មិនឃើញមា នផ្ល ូវថ្ម ី  ក្ន ុង   ដលមិនទា ន់រងកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម  

  មា នកា រប៉ះពា ល់សិទ្ធ ិ  បច  ប់ និង កា រតវ៉ា ថ្ម ីៗ  តំបន់   សម ទា ន និង តំបន់ក    សម ទា ន

   ព័ន្ធ តា មដា នឈើ  បច  ប់  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ពលដលមា នកា រផា  កកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ



៨០

  យន្ដ កា រអភិបា លកិច្ច ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ប់  ង   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើតដើម ីឱ  ជា ជនមូលដា  នចូលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ពធ្វ ើកា រ

  ស   ចចិត្ដ  និង កា រ  ប់  ង   ឈើ

  កា រចុះបញ្ជ ីផល   ជន៍   ឈើឯកជន (Private Forest Interest Register)  ូវបា នបង្ក ើតដើម ីធ្វ ើឱ មា នតមា  ភា ព

  ផល   ជន៍ឯកជន

  ផ្ន កតា មដា ន និងសុើបអង្ក តបទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងដើម ីទទួលខុស  ូវលើកា រងា រតា មដា នកា រ    ួល

  ជីវច  ុះ (IFSR 2004, Chapter 3 and 4) ។

  ដើម ី  យុទ្ធ  ឆា ំងកា រកា ប់រា ន និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើខុសច  ប់ រា ជរដា  ភិបា លបា នបង្ក ើតគណៈកមា  ធិកា រជា តិ និងអនុគណៈ

កមា  ធិកា រខត្ដ ដើម ីទប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   បកា រកា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើដើម ីវា តយកដីធ្វ ើកម្ម សិទ្ធ ិ  

ឆា  ំ ២០០៤ ដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បកា រកា ប់រា ន និងហ៊ុមព័ទ្ធ វា តយកដី   ធ្វ ើកម្ម សិទ្ធ ិ (RGC 2004a)  ។     ជា មួយគា  នះដរ រា ជរដា  

ភិបា លក៏បា នបង្ក ើតអា ជា  ធរជា តិ  ះ   យទំនា ស់ដីធ្ល ី តា ំងពីឆា  ំ ២០០៦ (RGC 2006b,  RGC 2008a)។

៣.៦៣.៦  កា រវិភា គប    កា រវិភា គប   
  សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើបា នធ្វ ើឱ បា ត់បង់និងរចរឹល   ឈើ ដលជា ឧបសគ្គ ក្ន ុងកា រអភិវឌ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  

កម្ព ុជា  ពី   ះវា បា នធ្វ ើឱ បា ត់   ក់ចំណូលស   ប់សដ្ឋ កិច្ច ជា តិ និងសង្គ ម។ 

   ក  ិតមូលដា  ន  ជា ជនបា នធ្វ ើឱ   ឈើរចរឹល  យសា រភា ពខ្វ ះខា តក្ន ុងជីវភា ពរស់   ចា ំថ្ង ។  ជា ជនដលចូល

រួមក្ន ុងសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  យសា រតពួកគា ត់ចង់បា នផល   ជន៍ក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី។ កា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើហួស  មា ណ

នា ំឱ រចរឹលបរិសា  ន និងមា នផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នដល់កា ររស់  របស់សហគមន៍មូលដា  ន ប៉ះពា ល់ដល់  សិទ្ធ ភា ពនដំណើរកា រ

កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និងយុទ្ធ សា ្ដ  អភិវឌ មូលដា  នរបស់រា ជរដា  ភិបា ល។ 

   ក  ិតជា តិ សកម្ម ភា ពកា ប់ឈើខុសច  ប់ធ្វ ើឱ មា នកា រលំបា កចំ  ះយន្ដ កា ររកទីផ  រ   ះតម្ល ផលិតផលឈើធា  ក់ចុះ 

 យសា រមា នកា រគចពន្ធ  និងកា រ  កួត  ជងមិនសម  បចំ  ះក មុហុ៊នមួយចំនួនដលបា នអនុវត្ដ  មឹ  វូតា មច  ប់ (IFSR 2004) ។

 មា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រកំណត់ឱ បា ន  ឹម  ូវចំ  ះមូលហតុចម ងនកា រកា ប់ឈើខុសច  ប់ និងបទល្ម ើស   ឈើផ ងៗទៀត 

ជួនកា លវា ទា ក់ទង  នឹងប    ឹះក្ន ុង  លន  បា យ   ឈើជា តិ ច  ប់ និងលិខិតបទដា  ន   ឈើ អា ណត្ដ ិ្ដ សា  ប័ន និង សមត្ថ 

ភា ពទប់សា្ក  ត់និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ (WB 2006)។ ភា ព  ឈមទា ំងនះ  ូវមា នកម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ 

និងអភិបា លកិច្ច ។

 អភិបា លកិច្ច   ឈើអា  ័យលើ ៖
  បង្ក ើត  លន  បា យ   ឈើ និង អនុវត្ដ ផនកា រផ្អ កលើតមា  ភា ព និង  ព័ន្ធ គណនយ ភា ព

  ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

  ឆ្ល ើយតបចំ  ះកា រគំរា មកំហង និង ផលប៉ះពា ល់។



៨១

  សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើជា និច្ច កា ល កើតឡើង  យសា រភា ពទន់ខ  យនអភិបា លកិច្ច   ឈើ និងកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ 

ច  ប់  មា នក  ិត។ តា មកា រសិក    វ   វរបស់អ្ន កជំនា ញកា រជា តិនគ   ង ITTO  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៧ បា នប   ក់ថា  មូលហតុ

ចម ងដលនា ំឱ កើតមា នបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទគឺមា នកតា  ក្ន ុងនិងក  វិស័យ   ឈើដូចខា ងក  ម ៖

  កា រតា មដា ន និងធ្វ ើសចក្ដ ីរា យកា រណ៍បទល្ម ើស   ឈើមិនបា នដិតដល់ 

  កា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ  មា នក  ិត

  មធ  បា យ និង សមា  រៈមិន  ប់   ន់ក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ និង ប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ 

  ម ្ដ  ីមា នសមត្ថ ភា ពរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នមិន  ប់   ន់

  កិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយ  ទសជិតខា ង និងអន្ដ រជា តិ  មា នក  ិត

  កា រអនុវត្ដ នីតិវិធីរបស់តុលា កា រមិនទា ន់មា ន  សិទ្ធ ភា ព

  កា រចូលរួមជា សា ធា រណៈក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  មា នក  ិតដលនា ំឱ ខ្វ ះភា ពជឿជា ក់រវា ងអ្ន ក  ើ   ស់   ឈើ និង 

  អា ជា  ធរមា នសមត្ថ កិច្ច ។

  ប   ខា ងលើនះ  ូវកា រ  ះ   យតា មផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ   និង  មពលជា មួយគា   ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ឱ មា ន

 សិទ្ធ ភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ។ 

  ដើម ី  ះ   យអភិបា លកិច្ច   ឈើ និងបទល្ម ើស   ឈើដលកើតមា នពីកតា  ខា ងក  ឱ បា នសម  ប គឺ  វូកា រកិច្ច សហកា រ

ល្អ ពីសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  ជា ពិសសក សួង-អង្គ ភា ពព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និង  ព័ន្ធ យុត្ដ ធិម៌។ ក្ន ងុកា រអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ង  ជា ជន សមត្ថ កិច្ច 

រដ្ឋ បា ល   ឈើ អ្ន កតា មដា ន និងអា ជា  ធរ  ូវចករលក  ល  រួម ស   ប់កា រ  ប់  ង   ឈើ និងកា របងចកផល   ជន៍

ពី   ឈើ។ ជា មួយគា  នះ សា  ប័នរា ជរដា  ភិបា ល ដូចជា រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងកងកំលា ំង  ដា ប់អា វុធ  ូវជឿជា ក់ និង  រពតួនា ទី

និងភា រកិច្ច របស់ខ្ល ួន ព  ឹងទំនា ក់ទំនងជា មួយ  ជា ជន និងអា ជា  ធរមូលដា  ន។ គួរបង្ក ើតវទិកា ផ ព្វ ផ  យដើម ីបង្ក ើនភា ពជឿជា ក់ក្ន ុង

ចំ  មសា ធា រណជនចំ  ះអា ជា  ធរមា នសមត្ថ កិច្ច  និងធ្វ ើឱ មា នកា រទុកចិត្ដ លើ  ព័ន្ធ ដឹកនា ដំលជា កតា  នា ឱំ ទទួលបា ននូវភា ព  គជ័យ

ក្ន ងុកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ។ កា របា ត់បង់   ឈើជា និច្ច កា លកើតឡើងមា ន  ង់   យ និងមា នមូលហតុផ ងៗគា   ហើយកម្ម វិធី

  ឈើជា តិមា នបំណង  ះ   យប    ឈមនកា របា ត់បង់   ឈើ  យកា រឆ្ល ើយតបដ៏ជា ក់លា ក់  នឹងប   ជា ក់ស្ដ ង។ 

៣.៧៣.៧   លបំណងនកម្ម វិធី  លបំណងនកម្ម វិធី
   លបំណងទូ  នកម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  នឹងចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រ  ប់  ង កា រពា រ 

និងអភិវឌ   ឈើ  កប  យតមា  ភា ព  ឹម  ូវ និងមា ន  សិទ្ធ ភា ព។   លបំណងជា ក់លា ក់នកម្ម វិធីគឺ ៖

  ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់  យធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត ទប់សា្ក  ត់ ប ្ក   ប និងលុបបំបា ត់សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ 

  រៀបចំលិខិតបទដា  នផ ងៗដើម ីគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ 

  អនុវត្ដ អភិបា លកិច្ច   ឈើល្អ តា មរយៈធ្វ ើឱ  សើរនូវសមត្ថ ភា ព  ប់  ង និង  ះ   យទំនា ស់ 



៨២

  ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា រ  ើ   ស់   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព

  បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើក្ន ុងកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ 

  អភិវឌ វិធា នកា រតា មដា ន   វ   វ ទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់

  បង្ក ើនកា រយល់ដឹងជា សា ធា រណៈអំពីច  ប់ និងលិខិតបទដា  ននា នា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ ដើម ី

  ឱ មា នកា រ  រពច  ប់ជា ទូ  ។

៣.៨៣.៨  សូចនា ករ សូចនា ករ
 សហគមន៍ដលពឹងអា  ័យលើ   ឈើបា នចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា រ  ួតពិនិត  និងរា យកា រណ៍ពីសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ

 ដល់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអា ជា  ធរមូលដា  ន 

 តមា  ភា ព និងគណនយ ភា ពក្ន ុងវិស័យ   ឈើ  ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរតា មរយៈអភិបា លកិច្ច   ឈើល្អ 

 មា នកា រយល់ដឹងជា សា ធា រណៈអំពីកា រ  រពសិទ្ធ ិ និងកម្ម សិទ្ធ ិរបស់  ជា ជន 

 មា នកា រយល់ដឹងជា សា ធា រណៈអំពី  លន  បា យ   ឈើ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ 

 ទំនា ស់ផល   ជន៍   ឈើ  ូវបា ន  ប់  ង និង  ះ   យ  យសមភា ពផ្អ កតា មទិដ្ឋ ភា ពច  ប់ និង លិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ  

  ប  តា មកា លទសៈជា ក់ស្ដ ង

 ករណីបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ  ូវបា នធ្វ ើសចក្ដ ីរា យកា រណ៍ និងចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធី ហើយបា នបញ្ច ូលទិន្ន ន័យក្ន ុង

  ព័ន្ធ តា មដា នព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ (Case Tracking System/CTS)

 សំណុំរឿងបទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នរៀបចំ និងបញ្ជ ូន  អយ កា រអមសា លា ដំបូងតា មនីតិវិធី

 សំណុំរឿងបទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នជំនំុជ  ះ  យសា លា ជ  ះក្ដ ី  ប់ថា  ក់  កប  យយុត្ដ ិធម៌ 

 សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ  ូវបា នថយចុះតា មរយៈកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច ល្អ 

 ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច  

 ព័ត៌មា នដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ  ូវបា ន  ប់  ង។

៣.៩៣.៩  កា រផ្ទ ៀងផា  ត់ កា រផ្ទ ៀងផា  ត់
 ឯកសា រច  ប់

 លិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ 

 ផនទី (ផនទីគ  ប   ឈើកម្ព ុជា  ឆា  ំ ២០០២ និង ២០០៦)

 របា យកា រណ៍សុើបអង្ក តដំបូង និងករណីសំណុំរឿងបទល្ម ើស   ឈើក្ន ុង CTS

 សា លក ម និងសា លដីកា របស់សា លា ជ  ះក្ដ ី  ប់ថា  ក់ដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងបទល្ម ើស   ឈើ
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 កិច្ច  ម  ៀងសហគមន៍   ឈើ

 វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លសមត្ថ ភា ព  ប់  ងទំនា ស់

 ផ្ន ក  ប់  ង និង  ះ   យទំនា ស់ដលបា នបង្ក ើតឡើង

 របា យកា រណ៍សកម្ម ភា ព និងលទ្ធ ផលកា រងា រ

 តា មដា ន និង  ួតពិនិត កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច ។

៣.១០៣.១០   ហា និភ័យនកម្ម វិធី  ហា និភ័យនកម្ម វិធី
  ពលដំណើរកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី អា ចជួប  ទះនូវហា និភ័យដូចត   ៖

 ដំណើរកា រជំនំុជ  ះក្ដ ីលើសំណុំរឿងបទល្ម ើស   ឈើ  យ  ព័ន្ធ តុលា កា រ 

  លន  បា យដើម ីធ្វ ើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រស  បស  ួលជា មួយសា  ប័ន និងអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  

 កិច្ច សហកា រ ឬកា រចូលរួមពីអា ជា  ធរមូលដា  ន និង អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  

 កិច្ច សហកា រ ឬកា រចូលរួមពីសហគមន៍មូលដា  ន 

 ថវិកា ពីរា ជរដា  ភិបា លដើម ីគា ំ  ដំណើរកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច បន្ដ 

 កិច្ច សហកា រ និងកា រផ្ដ ល់ព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើជា មួយ  ទសជិតខា ង និងអន្ដ រជា តិក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស

   ឈើឆ្ល ងដន

 កា រគា ំ  ពីរា ជរដា  ភិបា លក្ន ុងកា រចា ត់វិធា នកា រចំ  ះករណីបទល្ម ើស   ឈើ  ង់   យធំ។

៣.១១៣.១១   យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី  យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី
  កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច   ូវកា រកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា ររវា ងសា  ប័នរា ជរដា  ភិបា ល និង  ទស

ជា  ើនដើម ចីា ត់វិធា នកា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ។ ដូចមា ន  ក្ន ងុកម្ម វិធីផ ងៗទៀតដលបា នលើក

ឡើងអំពីកំណទ  ង់អភិបា លកិច្ច ដរ កា រកទ  ង់អភិបា លកិច្ច  គឺជា ដំណើរកា រមួយដ៏វងឆា  យដល  ូវកា រចូលរួមពីសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ 

របស់រា ជរដា  ភិបា ល។ កម្ម វិធីនះនឹង   តសំខា ន់លើយុទ្ធ សា ្ដ  ចម ងៗមួយចំនួន ដើម ធី្វ ើយ៉ា ងណា ឱ កា រព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី

  ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  មា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់រយៈពល ២០ ឆា  ំ នា ពលអនា គត។

 ៣.១១.១  បង្ក ើនកិច្ច សហកា រជា មួយអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល ៣.១១.១  បង្ក ើនកិច្ច សហកា រជា មួយអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  និងអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល
   កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  នឹងធ្វ ើឱ   កដថា  សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ

  ូវបា នចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធីច  ប់។ ដំណា ក់កា លដំបូង គឺ  ូវធ្វ ើកា កំណត់  ភទបទល្ម ើស   ឈើនិងរៀបចំយុទ្ធ សា ្ដ  

 អនុវត្ដ ក្ន ុងកា រ  ះ   យប   ដលកើតមា នឡើង។ ចណំចុសខំា ន់ៗ  ដលបា នលើកឡើង  យក ុមពនិតិ វា យតម្ល វសិយ័   ឈើ

 ឯករា ជ  (IFSR) គឺៈ



៨៤

   កា រប ្ក   ប និងកា រពិន័យលើបទល្ម ើស   ឈើពំុទា ន់ធ្វ ើឱ ជនល្ម ើសរា ងចា ល  ឡើយ

   ជីវភា ពរស់   និងកា លា នុវត្ដ ភា ពរក   ក់ចំណូលស   ប់  ជា ជនដលអា  ័យលើ   ឈើ និងអ្ន ករស់  ក រតំបន់   

    មា នក  ិត

    ព័ន្ធ  ួតពិនិត វា យតម្ល មុនកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើស   ប់ឧស  ហកម្ម  ដើម ីធ្វ ើឱ ត  ូវកា រឈើមា នតុល ភា ពជា មួយកា រ

   ផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  មា នក  ិត

   យុទ្ធ សា ្ដ  ដល  ូវបង្ក ើតឡើង នឹងធ្វ ើយា៉ ងណា ឱ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច  មា នលក្ខ ណៈ

 សម  បជា មួយកម្ម វិធីជា តិសំខា ន់ៗដ៏ទទៀតដូចជា កម្ម វិធីចុះបញ្ជ ិកា ដីធ្ល ី កម្ម វិធី  ប់  ង   ឈើ  យមា នកា រចូលរួម

 កម្ម វិធីបង្ក ើនជីវភា ពរស់  ដើម ីកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និងកម្ម វិធី    ស់ថា មពលសា  ត។

 ៣.១១.២ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ព  ះ   យទំនា ស់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ ៣.១១.២ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ព  ះ   យទំនា ស់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ
   រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកា រ  ប់  ងទំនា ស់ដលទា ក់ទងនឹង   ឈើទា ំងទំនា ស់តូចតា ច (ទំនា ស់បុគ្គ ល និងសហគមន៍) 

 និង ទំនា ស់ធំៗ (ទំនា ស់រវា ងសហគមន៍ជា មួយអ្ន កក  សហគមន៍  សហគមន៍ជា មួយសា  ប័ន និងសហគមន៍ជា មួយក ុមហ៊ុន)។ 

   ដើម ធី្វ ើឱ មា នតមា  ភា ពក្ន ងុកា រ  ះ   យទំនា ស់   ឈើ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងផ្ដ ល់សិទ្ធ កិ្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ដ សី   ចចិត្ដ មួយ

 ចំនួនដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន  បតា មច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ។ រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នផ្ន កទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈស   ប់ទា ក់ទង

 ជា មួយនឹងមហា ជនក្ន ុងកា រផ្ដ ល់នូវព័ត៌មា នស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង   ឈើជូនដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  តា មកា រចា បំា ច់។ 

 ៣.១១.៣ កិច្ច ស  បស  ួលជា មួយសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ  ៣.១១.៣ កិច្ច ស  បស  ួលជា មួយសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ 
   ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកា រស  បស  ួលជា មួយសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុង

 កា រអនុវត្ដ ច  ប់និង  លន  បា យឱ បា នសម  បពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ  មទា ងំបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ 

 ម ្ដ  ីអនុវត្ដ ច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ  និងម ្ដ  ីតុលា កា រ។

 ៣.១១.៤ អភិបា លកិច្ច ល្អ ក្ន ុងកា ររកទីផ  រនា ំចញផលិតផល   ឈើ ៣.១១.៤ អភិបា លកិច្ច ល្អ ក្ន ុងកា ររកទីផ  រនា ំចញផលិតផល   ឈើ
   ដើម ធី្វ ើឱ កា ន់ត  សើរដល់កា រ  ប់  ងដំណើរកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើ រា ជរដា  ភិបា លអា ចនឹងបង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀងដគូស្ម ័  ចិត្ដ  

 (Voluntary Partnership Agreement-VPA) ដើម ីស្វ ងរកទីផ  រផលិតផល   ឈើសំខា ន់ៗ ដូចជា  ទីផ  រសហគមន៍អឺរុប  សិនបើ

 ចា បំា ច់។ ដើម សី   ចកា រងា រនះ រា ជរដា  ភិបា លនឹងអភិវឌ  ព័ន្ធ ធា នា រ៉ា ប់រងផ្ល វូច  ប់ (Legality Insurance System-LAS)។ ដំណើរ

 កា រអនុវត្ដ  ព័ន្ធ ធា នា រា ៉ប់រងផ្ល ូវច  ប់ នះរួមមា ន ៖

  កំណត់និយមន័យឱ បា នច  ស់លា ស់នូវផលិតផល   ឈើ  បច  ប់ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា 

  បង្ក ើត និងអភិវឌ  ព័ន្ធ ជឿទុកចិត្ដ មួយ ដើម ផី្ទ ៀងផា  ត់កា រអនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើ  ថា  ក់មូលដា  ន និងកំណត់និយមន័យ

   ព័ន្ធ ផ្ទ ៀងផា  ត់

  ផ្ដ ល់អា ជា  ប័ណ្ណ ដល់កា រនា ំចញដើម ីប   ក់ភា ព  បច  ប់របស់ផលិតផល   ឈើ។



៨៥

 ៣.១១.៥ កា របង្ក ើតវិ   បនប    ឈើ  ៣.១១.៥ កា របង្ក ើតវិ   បនប    ឈើ 
    ក្ន ងុរយៈពលវង  ព័ន្ធ ធា នា រ៉ា ប់រងផ្ល វូច  ប់នឹងជួយវិស័យ   ឈើឱ បង្ក ើតបា ននូវវិ   បនប    ឈើ ដើម បី   ក់លើ

 ផលិតផល   ឈើ ដលបា នមកពីកា រ  ប់  ង  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ កម្ម វិធីព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  

 នឹងជួយភា  ប់វិ   បនប    ឈើ  នឹងផនកា រកំពុងអនុវត្ដ របស់រា ជរដា  ភិបា ល។ វិ   បនប  ជា វិធា នកា រមួយជួយកា ត់បន្ថ យ

 សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ ហើយផ្ដ ល់កា រលើកទឹកចិត្ដ ស   ប់អ្ន កដល  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព មា នកា រទទួលខុស  វូ

 ចំ  ះសង្គ ម និងបរិសា  ន។

 ៣.១១.៦ កា រធ្វ ើឱ  សើរនូវកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយ  ទសជិតខា ង និងអន្ដ រជា តិ  ៣.១១.៦ កា រធ្វ ើឱ  សើរនូវកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយ  ទសជិតខា ង និងអន្ដ រជា តិ 
   រា ជរដា  ភិបា លនឹងព  ឹងកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយ  ទសជិតខា ង និងអន្ដ រជា តិ ដើម ី  យុទ្ធ  ឆា ំងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម 

 ឈើ និងសត្វ   ខុសច  ប់ ហើយយកចិត្ដ ទុកដា ក់ក្ន ងុកា រទប់សា្ក  ត់និងប ្ក   បសកម្ម ភា ពបទល្ម ើសឆ្ល ងដនផ ងៗទៀតដលមា ន

 ទំនា ក់ទំនងជា មួយបទល្ម ើស   ឈើ (ករណីនះមា នលម្អ ិតក្ន ុងអនុកម្ម វិធីទី២)។

 ៣.១១.៧ កា របង្ក ើតវិធា នកា រធ្វ ើឱ មា នតុល ភា ពរវា ងត  ូវកា រឧស  ហកម្ម និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈី  ៣.១១.៧ កា របង្ក ើតវិធា នកា រធ្វ ើឱ មា នតុល ភា ពរវា ងត  ូវកា រឧស  ហកម្ម និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈី 
            យនិរន្ដ រភា ព            យនិរន្ដ រភា ព
   រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកា រសិក  វិភា គសមត្ថ ភា ពផលិតរបស់ឧស  ហកម្ម ឈើ  កម្ព ជុា  ដើម ឱី សម  ប  នឹងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ 

 និងត  ូវកា រឈើពិត   កដ។ កា រសិក  អំពីឧស  ហកម្ម ឈើនឹងជួយវា យតម្ល សមត្ថ ភា ពផលិតរបស់ឧស  ហកម្ម ឈើ  យ

  ៀបធៀបត  ូវកា រឈើរបស់ឧស  ហកម្ម  នឹងសកា  នុពលនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើ។ ជា មួយគា  នះ កា រសិក  នឹងធ្វ ើកា រវិភា គផងដរ

 នូវកា រលើកទឹកចិត្ដ  និងកា រទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើ។ កា រសិក  ទា ងំនះនឹងបងា  ញកា រកិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ងទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស

   ឈើ និងកា រស   ចចិត្ដ ខា ង  លន  បា យក្ន ុងកា រធ្វ ើនិយ័តកម្ម ទំហំឧស  ហកម្ម ឈើ  កម្ព ុជា ។

 ៣.១១.៨ ៣.១១.៨ លទ្ធ ផលរពឹងទុកលទ្ធ ផលរពឹងទុក
  មូលហតុសំខា ន់នបទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នកំណត់ច  ស់លា ស់ និងចា ត់វិធា នកា របន្ដ  ក្ន ុងកំណទ  ង់ច  ប់ សា  ប័ន និង

  កម្ម វិធីអនុវត្ដ ផ ងៗ ដើម ជួីយដល់កា រព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ និងទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ។ យុទ្ធ សា ្ដ  

  ទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើក  តិជា តិមួយ  វូបា នបង្ក ើត និងអនុវត្ដ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ ហើយសហកា រយ៉ា ងជិតស្ន ទិ្ធ ជា មួយ

  អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ របស់រា ជរដា  ភិបា ល  ក្ន ុងកម្ម វិធីមួយចំនួនដលមា ន  លបំណងកា ត់បន្ថ យកា រពឹងអា  ័យលើ   ឈើ

  វិស័យ   ឈើបា នកា  យ  ជា វិស័យឈា នមុខមួយផ្អ កលើតមា  ភា ព និង គណនយ ភា ព 

  កំណទ  ង់តុលា កា រ បា នចូលរួមចំណកក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើ

  កិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយ  ទសជិតខា ង  ូវបា នព  ឹងនិងព  ីក ដើម ីរកវិធីយា៉ ងណា ធ្វ ើឱ មា នកិច្ច អន្ដ រា គមន៍ក្ន ុងតំបន់

  ក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើឆ្ល ងដន

  តុល ភា ពរវា ងត  ូវកា រឈើនិងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ឈើ  បច  ប់ចញពី   ដា ំ និង   ធម្ម ជា តិ  ូវបា នអនុវត្ដ  ដើម ីលុបបំបា ត់កា រ

   ើ   ស់ឈើខុសច  ប់  ក្ន ុងឧស  ហកម្ម ឈើ



៨៦

  អភិបា លកិច្ច  វូបា នធ្វ ើឱ មា នលក្ខ ណៈ  សើរ ដើម ពិីនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ភា ព  បច  ប់នឈើនា ចំញ ហើយកា រនា ចំញផលិតផល

    ឈើកច្ន  សហគមន៍អឺរុប និងអា មរិកខា ងជើង  ូវបា នបង្ក ើន

   ព័ន្ធ វិ   បនប   ូវបង្ក ើតឡើង និងអភិវឌ ដើម ី  ប់  ង   ឈើ  កប  យចីរភា ព។ 

៣.១២៣.១២   អនុកម្ម វិធីទី ១ កា រកទ  ង់ច  ប់ និង រដ្ឋ បា ល   អនុកម្ម វិធីទី ១ កា រកទ  ង់ច  ប់ និង រដ្ឋ បា ល 
 ៣.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៣.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងឆ្ន ំា ២០០២ ហើយរដ្ឋ បា ល   ឈើបា ននឹងកំពុងរៀបចំលិខិតបទដា  នក  ម

 ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើដលពុំទា ន់បា នរៀបចំរួច។ បទបញ្ញ ត្ដ ិច  ប់និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ មួយចំនួនរបស់អង្គ ភា ពផ ងៗដល

 បា នចងភា រកិច្ច ជា ន់គា  ក្ន ុងកា រអនុវ ត្ត  ក៏  ូវតធ្វ ើកា រពិនិត ពិចា រណា ផងដរ។

   អភិបា លកិច្ច ល្អ  ក្ន ងុវិស័យ   ឈើពឹងផ្អ ក  លើផ្ន កសំខា ន់ៗផ ងទៀត ដលពំុមនទា ក់ទងត  នឹងប   ច  ប់  ះ

 ទ។ ផនកា រសកម្ម ភា ពមួយនឹង  ូវបង្ក ើតឡើង ដើម ីបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗទៀត។ ត  ូវ

 កា រថវិកា  មធ  បា យ សមា  រៈ និងម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ គឺជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ ក្ន ុងកិច្ច ដំណើរកា រអនុវត្ដ ផនកា រសកម្ម ភា ពនះ។ 

 ៣.១២.២ មធ  បា យអនុវត្ដ   ៣.១២.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  
  ៣.១២.២.១ ក ុមកា រងា ររៀបចំលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ   ៣.១២.២.១ ក ុមកា រងា ររៀបចំលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ 
    ក មុកា រងា រមួយដលមា នម ្ដ  បី ្គ  លពីរដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល និងថា  ក់មូលដា  ននឹង  វូបង្ក ើតឡើង ដើម ី

   រៀបចំលិខិតបទដា  ន និងពិនិត កស  លួបទបញ្ញ ត្ដ និច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ លិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ  និងលិខិតបទដា  នផ ងៗ

   ទៀតដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ ហើយក៏ជួយដល់ចក្ខ ុវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិផងដរ។ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ  ូវបា ន

   ទទួលសា្គ  ល់ថា  ជា ច  ប់មា នលក្ខ ណៈល្អ  មឹ  វូ និងសម  បស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗ ហើយផ្ដ ល់នូវបទបញ្ញ ត្ដ ចិ  ស់លា ស់

   ស   ប់ឱ  ជា ជនមូលដា  នទទួលផល   ជន៍ពី   ឈើ។   ក ុមកា រងា រនះមា នតួនា ទីនិងភា រកិច្ច ដូចខា ងក  ម៖

    រៀបចំ និងអនុវត្ដ ផនកា រកា រងា ររបស់ក មុកា រងា រ ហើយធ្វ ើកា រតា មដា នដំណើរវិវឌ ន៍នលិខិតបទដា  ន   ប់លំដា ប់

    ថា  ក់រហូតដល់កា រស   ចរួចរា ល់

    ពិនិត លើបទបញ្ញ ត្ដ ិនច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ ពា ក់ព័ន្ធ នឹងច  ប់នះ និងបទបញ្ញ ត្ដ ិនច  ប់

    ផ ងៗទៀតដលទា ក់ទងនឹងវិស័យ   ឈើដលអនុវត្ដ  យក សួងពា ក់ព័ន្ធ 

    ធ្វ ើកិច្ច សហកា រជា មួយសា  ប័នផ ងៗដើម ីកំណត់អំពីបទល្ម ើស   ឈើឱ បា នច  ស់លា ស់ ដើម ី  យុទ្ឋ  ឆា ំងអំពើ

    ពុករលួយ និងចា ត់វិធា នកា របទល្ម ើស   ឈើ 

    រៀបចំលិខិតបទដា  នក  មច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ  យសហកា រជា មួយនឹងនា យកដា  ន និងអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ របស់រដ្ឋ បា ល

      ឈើ



៨៧

    ទំនា ក់ទំនងជា មួយក សួង សា  ប័ន អង្គ ភា ព និងអង្គ កា រពា ក់ព័ន្ធ នា នា ដើម ជំីរុញ និងធ្វ ើឱ  សើរដល់ដំណើរកា រពិនិត  

    និងស   ចលិខិតបទដា  ន

    ស  បស  ួលជា មួយដគូអភិវឌ ន៍នា នា  ដើម ីរកថវិកា គា ំ  ដល់ក ុមកា រងា រ និងផ្ន កអភិបា លកិច្ច ល្អ ។

  ៣.១២.២.២ ក ុមកា រងា រសុើបអង្ក ត និងអធិកា រកិច្ច បទល្ម ើស   ឈើ  ៣.១២.២.២ ក ុមកា រងា រសុើបអង្ក ត និងអធិកា រកិច្ច បទល្ម ើស   ឈើ
    ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតក ុមកា រងា រសុើបអង្ក ត និង

   អធិកា រកិច្ច របស់នា យកដា  ននីតិកម្ម និងព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ ដើម ីធ្វ ើកា រសុើបអង្ក តសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើទូទា ំង

    ទស និងសកម្ម ភា ព  តិបត្ដ ិរបស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ។ សកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗរបស់ក ុមកា រងា រនះគឺ ៖

    ចុះពិនិត  និង ធ្វ ើសវនកម្ម   ប់ថា  ក់នរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  នពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រងា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ 

    ស  បស  ួលជា មួយអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីអភិវឌ  ព័ន្ធ ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ឱ មា នលក្ខ ណៈសម  ប និងមា ន

     សិទ្ធ ភា ព 

    តា មដា ន និងសុើបអង្ក តបទល្ម ើស   ឈើទូទា ំង  ទស រួមទា ំងកា រកា ប់រា ន និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើខុសច  ប់

     មូល និងវិភា គព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើពី  ភពផ ងៗ និងបញ្ច លូ  ក្ន ងុ  ព័ន្ធ ព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ ស្ដ ពីី   ឈើ

    រៀបចំរបា យកា រណ៍សុើបអង្ក ត និងអធិកា រកិច្ច  យមា នអនុសា សន៍ជូនរដ្ឋ បា ល   ឈើ។

  ៣.១២.២.៣ គណៈកម្ម កា រពិនិត វា យតម្ល សកម្ម ភា ពកា រងា របស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ៣.១២.២.៣ គណៈកម្ម កា រពិនិត វា យតម្ល សកម្ម ភា ពកា រងា របស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតគណៈកម្ម កា រមួយដើម ពិីនិត វា យតម្ល សកម្ម ភា ពកា រងា រ ដើម លីើកសរសើរដល់ម ្ដ  ី

   ដលមា នសា  ដល្អ  ឬដា ក់ពិន័យដល់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើណា ដលបា ន   ឹត្ដ ល្ម ើសនឹងវិជា  ជីវៈរបស់ខ្ល ួន។ សកម្ម ភា ព

   សំខា ន់ៗនគណៈកម្ម កា រនះគឺ ៖

    តា មដា នសកម្ម ភា ព  តិបត្ដ ិទូ  របស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ 

    រៀបចំកិច្ច  ជំុដើម វីា យតម្ល ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម លីើកទឹកចិត្ដ ម ្ដ  ដីលបំពញកា រងា រល្អ  និងដា ក់ពិន័យចំ  ះ

    ម ្ដ  ីដលមា នកំហុសឆ្គ ង

    រៀបចំរបា យកា រណ៍វា យតម្ល ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  យមា នអនុសា សន៍ជូនរដ្ឋ បា ល   ឈើ។

  ៣.១២.២.៤ កា រធ្វ ើឱ  សើរនូវរចនា សម្ព ័ន្ធ រដ្ឋ បា ល   ឈើ   ៣.១២.២.៤ កា រធ្វ ើឱ  សើរនូវរចនា សម្ព ័ន្ធ រដ្ឋ បា ល   ឈើ 
    ព  ងឹកា រងា ររដ្ឋ បា លដល់អ្ន ក  ប់  ងថា  ក់ក  ម ពិសសរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន ដើម អីភិវឌ អង្គ ភា ព រដ្ឋ បា ល

     ឈើជា អា ជា  ធររា ជរដា  ភិបា លមួយ  កប  យសមត្ថ ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព ធ្វ ើកា រកស  ួលរចនា សម្ព ័ន្ធ របស់រដ្ឋ បា ល

     ឈើ  ថា  ក់មូលដា  ន (ខណ  ផ្ន ក និងសងា្ក  ត់រដ្ឋ បា ល   ឈើ) ឱ មា នដនសមត្ថ កិច្ច សម  បក្ន ងុកា រ  ប់  ងធនធា ន

     ឈើ លើកទឹកចិត្ដ ដល់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើជា ្ដ  ីចូលរួមក្ន ុងកា រងា រ  ប់  ង។



៨៨

  ៣.១២.២.៥ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើដើម ី  ប់  ង និង  ះ   យទំនា ស់  ៣.១២.២.៥ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើដើម ី  ប់  ង និង  ះ   យទំនា ស់
    បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពដល់ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើអំពីកា រងា រ  ប់  ង និងនីតិវិធី  ះ   យទំនា ស់ក្ន ងុវិស័យ   ឈើ តា មរយៈ

    កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល កា រផ ព្វ ផ  យ និងសិកា្ខ  សា លា ស្ដ ីពីកា រ  ះ   យទំនា ស់ 

    បង្ក ើតបណា្ដ  ញកា រងា រក្ន ុងករណីចា ំបា ច់ ដើម ី  ប់  ង និង  ះ   យទំនា ស់

    ផ្ដ ល់មធ  បា យ សមា  រៈ និងថវិកា ដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើដើម ីដំណើរកា រ  ប់  ង ទប់សា្ក  ត់ និង  ះ   យទំនា ស់

    ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ។

  ៣.១២.២.៦ ធ្វ ើឱ  សើរនូវទំនា ក់ទំនងកា រងា ររបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ៣.១២.២.៦ ធ្វ ើឱ  សើរនូវទំនា ក់ទំនងកា រងា ររបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ
    បង្ក ើនឱ មា នបណា្ដ  ញអ៊ីនធឺរណត  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល និងថា  ក់មូលដា  ន ដើម ីងា យ  ួលដល់ទំនា ក់

    ទំនងកា រងា រ 

    បង្ក ើតគ   ងកា រសា កល ងចំ  ះផ្ន ករដ្ឋ បា ល   ឈើមួយចំនួន  យធ្វ ើកា រផ្ដ ល់កំុព ូទ័រដើម ីអភិវឌ  ក្ន ុងផ្ន ក

    ទា ំង  ះ

    បង្ក ើតផ្ន កបច្ច កវិជា  ព័ត៌មា ន  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល ដើម ី  ប់  ង ថទា ំ និងជួសជុលកុំព ូទ័រ  រដ្ឋ បា ល

      ឈើ ឬក៏រៀបចំកិច្ច សន  ជា មួយក ុមហ៊ុនសវា កម្ម ឯកជន។ 

  ៣.១២.២.៧ អភិបា លកិច្ច   ឈើ   ៣.១២.២.៧ អភិបា លកិច្ច   ឈើ 
    អភិបា លកិច្ច  គឺជា ផ្ន កសំខា ន់មួយនកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ ដើម ី  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  

   ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។ រា ជរដា  ភិបា លនឹងបន្ដ ធ្វ ើអភិបា លកិច្ច   ឈើលើកា រងា រដូចខា ងក  ម ៖

    លើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នកា រចូលរួមពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  (ក សួងសា  ប័នផ ងៗ ដគូអភិវឌ ន៍ និងសង្គ មសីុវិល) ក្ន ងុដំណើរ

    អនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ហើយបង្ក ើតនិងអភិវឌ វិធា នកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស

      ឈើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព 

    ព  ឹងកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រអន្ដ រក សួង (បើចា ំបា ច់ តា មរយៈក ុមកា រងា របច្ច កទសច  ុះស្ដ ីពីកំណទ  ង់   ឈើ/ 

    TWG-F&E) និងសហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍ អង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល និងសង្គ មសុីវិល

    ព  ឹងគណៈកមា  ធិកា រជា តិ និងអនុគណៈកមា  ធិកា រខត្ដ ដើម ីទប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   ប កា រកា ប់រា ន ដុត 

    ឈូសឆា យ និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើដើម ីវា តយកដីធ្វ ើកម្ម សិទ្ធ ិ ដើម ីអភិវឌ  ព័ន្ធ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ

     ះ   យទំនា ស់ដី   ឈើ  មទា ងំធ្វ ើកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   ប កា រកា ប់រា ន និងហុ៊មព័ទ្ធ  ដី   ឈើខុសច  ប់  យ

    មា នកា រចូលរួមពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ 

    សហ  តិបត្ដ កិា រជា មួយអា ជា  ធរជា តិ  ះ   យទំនា ស់ដីធ្ល ដីើម ី  ះ   យទំនា ស់ដីធ្ល  ី  យមា នកា រចូលរួមពីក សួង

    ពា ក់ព័ន្ធ 

    លើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នកា រចូលរួមពី  ជា ជនមូលដា  នក្ន ុងកា រអភិរក  និងអភិវឌ   ឈើ  មូលដា  ន ។



៨៩

    ធ្វ ើឱ  សើរនូវវិធា នកា រអនុវត្ដ ច  ប់ដូចជា  ៖ 

     បន្ដ កំណទ  ង់ដើម ីធ្វ ើឱ មនុស  ប់រូបក្ន ុងសង្គ ម  រពច  ប់

     គា ំ    ផ្ដ ល់កា រលើកទឹកចិត្ដ  និងផ្ដ ល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់ប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ

     ធ្វ ើឱ កា ន់ត  សើរឡើងនូវទំនា ក់ទំនងជា មួយសា  ប័នតុលា កា រ ដើម ជំីនំុជ  ះបទល្ម ើស   ឈើឱ បា នឆា ប់រហ័ស។ 

     ធ្វ ើឱ  សើរនូវតមា  ភា ព ៖

     ទិន្ន ន័យ ព័ត៌មា ន និង ស្ថ ិតិពា ក់ព័ន្ធ នឹងបទល្ម ើស   ឈើនឹងធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ

     រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបន្ដ ចញផ  យទស នា វដ្ដ ី   ឈើជា រៀងរា ល់៦ខម្ដ ង សៀវ  ស្ថ ិតិវិស័យ   ឈើរៀងរា ល់ 

     ២ ឆា  ំម្ដ ង និងធ្វ ើឱ  សើរគហទំព័ររបស់ខ្ល ួន

     រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបន្ដ ដំណើរកា រ និងអភិវឌ ផ្ន កទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈដើម ផី្ដ ល់ព័ត៌មា ន ឯកសា រ និងលិខិត

     បទដា  នច  ប់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ស្ន ើសុំ

     រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបន្ដ ចូលរួម និងចករលកព័ត៌មា ន និងបទពិ  ធន៍  ក្ន ុងវទិកា ជា តិ តំបន់ និងអន្ដ រជា តិ 

     ដូចជា  វទិកា ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច តំបន់អា សុីខា ងកើត (EA FLEG), វទិកា ព  ឹង

     កា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ អភិបា លកិច្ច  និងពា ណិជ្ជ កម្ម  (EU FLEGT), វទិកា ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី

       ឈើ និងអភិបា លកិច្ច អា សា៊ ន (ASEAN FLEG), សមា គម  ជា ជា តិអា សុីអគ្ន យ៍ (ASEAN), វទិកា បណា្ដ  ញ 

     ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់សត្វ   អា សា៊ ន (ASEAN-WEN), អង្គ កា រឈើតំបន់  ូពិកអន្ដ រជា តិ (ITTO) និងធនា គា រ

     ពិភព  ក (WB).

    ធ្វ ើឱ  សើរនូវភា ពទទួលខុស  ូវ ៖

     រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតយន្ដ កា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម ី

     ពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ និងចា ត់វិធា នកា រសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ សត្វ    និងដី   ឈើដលបា នធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យ

     តា មបណា្ដ  ញសា រព័ត៌មា ន ដូចបា នអធិប  យ  ក្ន ុងកម្ម វិធីទី ៣

       រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបន្ដ កា រខិតខំ  ឹង   ងទំនា ក់ទំនង និងសហកា រឱ បា នល្អ ជា មួយយន្ដ កា រឆើ្ល យតបរហ័សនទី

     ស្ដ ីកា រគណៈរដ្ឋ ម ្ដ  ី និងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗទៀត។

   ៣.១២.២.៨ កា រ  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល ្     ៣.១២.២.៨ កា រ  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល ្  (M&E)(M&E)

    ដើម ីព  ឹងអភិបា លកិច្ច ល្អ ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតកា រ  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល កា រអនុវត្ដ 

   កម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី និងគ   ងអភិវឌ ន៍វិស័យ   ឈើ ដលកា រងា រនះស្ថ ិត  ក  មសមត្ថ កិច្ច របស់នា យកដា  ន នីតិកម្ម  

   និងព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់។ សកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗរបស់កា រងា រនះមា នដូចខា ងក  ម ៖

    រៀបចំ និងអនុវត្ដ  លកា រណ៍បច្ច កទស ដើម ីធ្វ ើកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល ពីលទ្ធ ផលស   ចបា នលើ

    កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី គ   ងអភិវឌ វិស័យ   ឈើ និងកា រងា រផ ងៗទៀត 



៩០

    ធ្វ ើកា រស  បស  ួលក្ន ុងកា រកំណត់អា ទិភា ព និងរៀបចំរា ល់កម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី និងគ   ងអភិវឌ វិស័យ   ឈើ 

     យសហកា រជា មួយបណា្ដ  អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធក  មឱវា ទរដ្ឋ បា ល   ឈើ 

    ពិនិត  កស  លួ និងកំណត់សូចនា ករ តា រា ងតក្ក ភា ព និងទ  ង់របា យកា រណ៍វឌ នភា ព  មទា ងំគៀងគរជំនួយគា ្ំរ ទ

    បច្ច កទសក្ន ុងដំណើរកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល  សិទ្ធ ភា ពកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី គ   ងអភិវឌ

    វិស័យ   ឈើ និងកា រងា រផ ងទៀត

    បង្ក ើត  ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យនកម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី គ   ងអភិវឌ វិស័យ   ឈើ និងកា រងា រផ ងទៀតដលកំពុងស្ន ើសុំ និង

    កំពុងអនុវត្ដ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រជា តិ អង្គ កា រអន្ដ រជា តិ និងវិស័យឯកជនដលពា ក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ   ឈើ

    ធ្វ ើកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល កម្ម វិធី អនុកម្ម វិធី គ   ងអភិវឌ វិស័យ   ឈើ និងកា រងា រផ ងៗទៀត

    តា មកា រចា ំបា ច់។

   លទ្ធ ផលរពឹងទុក
    លិខិតបទដា  នក  មច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើដល  សសសល់ និងលិខិតបទដា  នផ ងៗដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ 

     ូវបា នរៀបចំ និងស   ច

    បទបញ្ញ ត្ដ ិនបទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នកំណត់ច  ស់លា ស់ ដើម ីមា នវិធា នកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   ប

    ក ុមកា រងា រសុើបអង្ក ត និងអធិកា រកិច្ច បទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម ីធ្វ ើកា រសុើប

    អង្ក តសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើទូទា ំង  ទស និងសកម្ម ភា ព  តិបត្ដ ិរបស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ 

     ព័ន្ធ លើកទឹកចិត្ដ ក្ន ងុកា រអនុវត្ដ កា រងា រ  វូបា នបង្ក ើត ហើយម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ  វូបា នធ្វ ើកា រវា យតម្ល ជា បន្ដ បនា  ប់ 

    ដលធ្វ ើឱ ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើបំពញកា រងា របា នល្អ  តា មតួនា ទី និងភា រកិច្ច 

    កា រងា ររដ្ឋ បា ល  ូវបា នព  ឹងដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន ដើម ីធ្វ ើឱ មា នសមត្ថ ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រអនុវត្ដ 

    កា រងា រ

    ម  ្ត ីរដ្ឋ បា ល   ឈើជា ្ដ  ី  ូវបា នលើកទឹកចិត្ដ ក្ន ុងកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ 

    កា រទំនា ក់ទំនងក្ន ុងរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរ ដើម ីដំណើរកា រកា រងា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព

    កា រចករលកចំណះដឹង និងព័ត៌មា នអំពីវិស័យ   ឈើដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ   ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរតា មរយៈផ្ន កទំនា ក់

    ទំនងសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ

    រា ជរដា  ភិបា លនឹងបន្ថ មថវិកា ដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម ីអនុវត្ដ កម្ម វិធីវិនិ  គសា ធា រណៈ (Public Investment 

    Program-PIP) និងកម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច ។ ជា មួយគា  នះ ជំនួយថវិកា ពីដគូ

    អភិវឌ ន៍អា ចរួមចំណកជា មួយថវិកា មា នកំណត់របស់រា ជរដា  ភិបា ល។



៩១

៣.១៣៣.១៣   អនុកម្ម វិធីទី ២ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងកា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍  អនុកម្ម វិធីទី ២ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងកា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍
   ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ      ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ   
 ៣.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៣.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   ដើម ី  ះ   យប   នកា របា ត់បង់ និងរចរឹលធនធា ន   ឈើ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា បា នដា ក់ចញនូវ  លន  បា យ

 ដើម ីលុបបំបា ត់សកម្ម ភា ពបទល្ម ើសក្ន ុងវិស័យ   ឈើ និងដើម ីអភិវឌ កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  បតា ម

 បមា ណីអន្ដ រជា តិ និងសចក្ដ ី  ូវកា ររបស់  ជា ជន។ រា ជរដា  ភិបា លបា នចា ត់វិធា នកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ ធ្វ ើកា រ

 ទប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   បសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ  យមា នកា រសហកា រ និងគា ំ  យ៉ា ងសកម្ម ពី  ប់សា  ប័ន

 ជា តិ និងភា  ក់ងា រអន្ដ រជា តិ។ រា ជរដា  ភិបា លបា នធ្វ ើកា រស្ន ើសុំថា  ក់ដឹកនា ំ  ទសជិតខា ងជួយសហ  តិបត្ដ ិកា រក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់

 កា រនា ឈំើចញពី  ទសកម្ព ជុា  យខុសច  ប់ ហើយក៏បា នចុះកិច្ច  ម  ៀងជា មួយ  ទសជិតខា ង ដើម ធី្វ ើកិច្ច សហ  តិបត្ដ កិា រ

 ទប់សា្ក  ត់ និងលុបបំបា ត់កា របា ត់បង់   ឈើ រួមមា នកា រកា ប់ឈើខុសច  ប់ និងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ឈើ និងសត្វ   ឆ្ល ងដន។

   រា ជរដា  ភិបា លនឹងបន្ដ  ះ   យប   ដលមិនទា ន់ស   ច ជា ពិសសប   កា រកា ប់រា នដី និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើយកធ្វ ើ

 ជា កម្ម សិទ្ធ ិខុសច  ប់ និងកា រចញលិខិតប   ក់ទិញ-លក់ដី  យអា ជា  ធរមូលដា  នខ្ល ះ។ រា ជរដា  ភិបា លនឹងគា ំ  ដល់សកម្ម ភា ព

 របស់អា ជា  ធរខត្ដ ក្ន ុងកា រផ ព្វ ផ  យ និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីច  ប់ និងលិខិតបទដា  នពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើដល់សហគមន៍ 

 និងអា ជា  ធរមូលដា  ន ដើម ីឱ ពួកគា ត់ចូលរួមសហកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងតា មដា នបទល្ម ើស   ឈើ។

   រា ជរដា  ភិបា លទទួលសា្គ  ល់ថា  កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងកា រតា មដា នបទល្ម ើស   ឈើមិនអា ចធ្វ ើបា នស   ច  យ

 រដ្ឋ បា ល   ឈើតឯង  ះទ ចា ំបា ច់  ូវមា នកិច្ច សហកា រ និងកា រគា ំ  ពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។

 ៣.១៣.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ៣.១៣.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
  ៣.១៣.២.១ កា រផ្ដ ល់មធ  បា យ សមា  រៈ និងបរិកា្ខ  រ  ៣.១៣.២.១ កា រផ្ដ ល់មធ  បា យ សមា  រៈ និងបរិកា្ខ  រ
    ថវិកា  មធ  បា យ សមា  រៈ និងបរិកា្ខ  រ គឺជា ឧបករណ៍ដ៍មា នសា រៈសំខា ន់បំផុតក្ន ងុកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស

     ឈើ  ប់  ភទ។ បច្ច ុប ន្ន  រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ  យសា រ

   ពំុមា នថវិកា  មធ  បា យ សមា  រៈ និងបរិកា្ខ  រសម  ប។ ដូចនះរដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងផ្ដ ល់ថវិកា  មធ  បា យ សមា  រៈ និងបរិកា្ខ  រ

   ដល់ម ្ដ  ពី  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ តា មរយៈកា ររៀបចំគ   ងសំណើ  រា ជរដា  ភិបា ល និងដគូអភិវឌ ន៍។ 

  ៣.១៣.២.២ អភិវឌ យន្ដ កា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  ៣.១៣.២.២ អភិវឌ យន្ដ កា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើឱ  សើរបន្ថ មទៀតនូវយន្ដ កា រតា មដា ននិងរា យកា រណ៍ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ ដលបា ន

   និងកំពុងអនុវត្ដ  យ  គជ័យតា ំងពីឆា  ំ ១៩៩៩  យមា នអ្ន កតា មដា ន  យឯករា ជ លើឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើចូលរួម។ 

   សកម្ម ភា ពដើម ីធ្វ ើឱ  សើរនូវយន្ដ កា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើមា នដូចខា ងក  មៈ

    អភិវឌ នីតិវិធីតា មដា ន និង  ួតពិនិត របស់ម ្ដ  ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់នរដ្ឋ បា ល   ឈើ



៩២

    អភិវឌ  ព័ន្ធ តា មដា ន និង  ួតពិនិត រួមគា  រវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងសហគមន៍មូលដា  ន ពិសស  តំបន់ដលមា ន

    សកា  នុពលអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច ខ្ព ស់

    រៀបចំកូនសៀវ  ណនា ំស្ដ ីពីនីតិវិធីនកា រតា មដា ន  ួតពិនិត  កា រចងក ងសំណុំរឿង និងធ្វ ើសចក្ដ ីរា យកា រណ៍

    បទល្ម ើស   ឈើ ស   ប់ម ្ដ  ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ 

    ធ្វ ើឱ  សើរនូវកា រ  ើ   ស់ និងធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ព  ព័ន្ធ តា មដា នព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ ដលមា ន  រដ្ឋ បា ល   ឈើ 

    ធ្វ ើកា រសិក  រូបភា ពផា្ក  យរណបដើម ីដឹងពីកា រ    ួលគ  បធនធា ន   ឈើ

    លើកទឹកចិត្ដ ឱ មា នកា រចូលរួមពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រតា មដា នបទល្ម ើស   ឈើ។

  ៣.១៣.២.៣ អភិវឌ  ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនងជា មួយសា  ប័នតុលា កា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព   ៣.១៣.២.៣ អភិវឌ  ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនងជា មួយសា  ប័នតុលា កា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព 
     ភា ពខ្វ ះខា តក្ន ុងកា រធ្វ ើទំនា ក់ទំនងជា មួយសា  ប័នតុលា កា រ នា ំឱ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើមិនទា ន់

   មា ន  សិទ្ធ ភា ព។ សកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗដលរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវអនុវត្ដ គឺ ៖ 

    ធ្វ ើឱ  សើរទំនា ក់ទំនងជា មួយសា  ប័នតុលា កា រ ដើម ីដំណើរកា ររឿងក្ដ ីបទល្ម ើស   ឈើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព

    ផ្ដ ល់កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លនីតិវិធីដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យច  ប់ដល់ម ្ដ  ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ និង

    បង្ក ើតសៀវ   លកា រណ៍ណនា ំដល់ម ្ដ  ីទា ំង  ះ

    បង្ក ើតយន្ដ កា រជំនួយផ្ន កច  ប់ ដើម ីគា ំ  រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  មូលដា  ន ដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   ប

    បទល្ម ើស   ឈើ  ង់   យធំ

    សហកា រជា មួយអា ជា  ធរមា នសមត្ថ កិច្ច ពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ចីា ត់វិធា នកា រតា មផ្ល វូតុលា កា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព ចំ  ះបទល្ម ើស

      ឈើ  ង់   យធំ។

  ៣.១៣.២.៤ ធ្វ ើឱ  សើរកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើឆ្ល ងដន   ៣.១៣.២.៤ ធ្វ ើឱ  សើរកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើឆ្ល ងដន 
    កិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រតា ម  ំដនជា មួយ  ទសជិតខា ងនឹង  ូវធ្វ ើឱ បា នសុីជ    និងព  ឹងថមទៀត ដើម ី

    យុទ្ធ  ឆា ំងបទល្ម ើស   ឈើឆ្ល ងដន  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ សកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗដល  ូវអនុវត្ដ គឺ ៖ 

    ព  ឹងកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយសា ធា រណរដ្ឋ សង្គ មនិយមវៀតណា ម សា ធា រណរដ្ឋ  ជា ធិបតយ  ជា មា និតឡា វ 

    និង  ះរា ជា ណា ចក ថ ដើម ីទប់សា្ក  ត់កា រកា ប់ឈើ និងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ឈើ និងសត្វ   ខុសច  ប់ឆ្ល ងដន

    អភិវឌ  ព័ន្ធ ផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន និងទំនា ក់ទំនងឆ្ល ងដនឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពស្ដ ពីីកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ឈើ និងសត្វ   ខុសច  ប់ 

    ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់   ឈើ និងសត្វ   



៩៣

    ព  ងឹកិច្ច សហ  តិបត្ដ កិា រជា មួយវទិកា ព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច តំបន់អា សីុខា ងកើត វទិកា 

    ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច តំបន់អា សា៊ ន និងវទិកា បណា្ដ  ញព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់សត្វ   

    តំបន់អា សា៊ ន ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់   ឈើ និងសត្វ   ។

  ៣.១៣.២.៥  ៣.១៣.២.៥ សហកា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា មួយអង្គ ភា ពព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ផ ងៗសហកា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា មួយអង្គ ភា ពព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ផ ងៗ 
    ដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  កា រធ្វ ើចរា ចរឈើ និងសត្វ   ខុសច  ប់ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  រដ្ឋ បា ល

     ឈើបន្ដ ធ្វ ើកិច្ច សហកា រជា មួយសា  ប័ន ឬអង្គ ភា ពព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ផ ងៗទៀត។ សកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗ ដល  ូវ

   អនុវត្ដ គឺ ៖ 

    បង្ក ើនកិច្ច សហកា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពរវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើជា មួយអគ្គ នា យកដា  នគយ និងរដា  ករ (ក សួង សដ្ឋ កិច្ច  

    និងហិរញ្ញ វត្ថ )ុ នា យកដា  ននគរបា ល  ឆា ងំបទល្ម ើសសដ្ឋ កិច្ច  (ក សួងមហា ផ្ទ ) និងអគ្គ ប   កា រដា  នកងរា ជអា វុធហត្ថ 

    លើផ្ទ  ទស ដើម ីអភិវឌ យុទ្ធ សា ស្ដ ្រ ក្ន ុងកា រចា ត់វិធា នកា របទល្ម ើស   ឈើ 

    រៀបចំវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លរួមគា  រវា ងម ្ដ  ពី  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងម ្ដ  ពី  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ផ ងៗ

    ទៀតស្ដ ីពីកា រទំនា ក់ទំនង និងកា រសុើបអង្ក តបទល្ម ើស   ឈើ និងសត្វ    

    សហ  តិបត្ដ ិកា ររួមគា  ដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើនិងសត្វ   ខុសច  ប់  ង់   យធំ។

  ៣.១៣.២.៦  ៣.១៣.២.៦ អនុវត្ដ ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពយន្ដ កា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងកា រកា ប់រា នអនុវត្ដ ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពយន្ដ កា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងកា រកា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ  ដុត ឈូសឆា យ 
  និងហ៊ុមព័ទ្ធ យកដី   ឈើខុសច  ប់   និងហ៊ុមព័ទ្ធ យកដី   ឈើខុសច  ប់ 
    បច្ច ុប ន្ន សកម្ម ភា ពកា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ និងហ៊ុមព័ទ្ធ វា តយកដី   ឈើ  យខុសច  ប់ បា នកើតមា នឡើង

    ក្ន ងុដន   របស់រដ្ឋ  ទា ងំ   ដា  ំនិង   ធម្ម ជា តិ។ ផ្អ កតា មច  ប់ដលមា នជា ធរមា ន រា ជរដា  ភិបា លបា នបង្ក ើតយន្ដ កា រ 

   និងនីតិវិធីដើម ីទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បសកម្ម ភា ពខុសច  ប់ទា ំងនះ។  សកម្ម ភា ពដល  ូវអនុវត្ដ គឺ ៖ 

    បង្ក ើនសមត្ថ ភា ព និងព  ងឹអនុគណៈកមា  ធិកា រខត្ដ  ដើម ទីប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   បកា រកា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ 

    និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើដើម ីវា តយកដីធ្វ ើកម្ម សិទ្ធ ិ

    បង្ក ើតវទិកា  ះ   យទំនា ស់  មូលដា  ន ដើម ី  ះ   យប   ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រកា ប់រា ន និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើ

    តា មនីតិវិធី

    ជំរុញកា រផ ព្វ ផ  យច  ប់ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ ពា ក់ព័ន្ធ នឹងបទល្ម ើសកា រកា ប់រា ន និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ខុសច  ប់

    ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព

    ចា ត់វិធា នកា រទប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   បកា រកា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ និងហុ៊មព័ទ្ធ ដី   ឈើ ដើម វីា តយកដីធ្វ ើ

    កម្ម សិទ្ធ ិឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  យធ្វ ើកា រ   វ   វរកម   ង និងអ្ន ករួមសមគំនិតក្ន ុងចលនា បង្ក ឱ មា នកា រកា ប់រា ន

    ហ៊ុមព័ទ្ធ  និងបងចកដី   ឈើ  យខុសច  ប់បញ្ជ ូន  អយ កា រអមសា លា ដំបូងខត្ដ តា មនីតិវិធី  មទា ំងធ្វ ើកា រ

      វ   វជីវ  វត្ដ ិជនចំណា ក  ុកដលបា ន  ះទីតា ំងសង់លំ  ឋា ន  យអនា ធិបតយ ក្ន ុងតំបន់   ឈើ ដើម ី

    កំណត់ឱ ចំមុខស    និងចា ត់វិធា នកា រឱ បា នសម  ប។



៩៤

    ស្វ ងរក និងផ្ដ ល់ថវិកា ដល់គណៈកមា  ធិកា រជា តិ អនុគណៈកមា  ធិកា រខត្ត  ដើម ទីប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   បកា រ

    កា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើវា តយកដីធ្វ ើកម្ម សិទ្ធ ិ និងរដ្ឋ បា ល   ឈើ (នា យកដា  ននីតិកម្ម  និង

    ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់) ដើម ីធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត  ផ្ទ ៀងផា  ត់ កំណត់អត្ដ ស   ណ  ង់ស្ថ ិតិ និងដកហូតដី   ឈើ

    ដលបា នកា ប់រា ន និងហ៊ុមព័ទ្ធ ខុសច  ប់មកទុកជា សម ត្ដ ិរដ្ឋ  កា ររៀបចំផនទីទីតា ំងដីដកហូត សា  កស     ះ

    ប ្គ  ល  ំ កា រដា ំដុះ   ឈើ កា រ  ង់ស្ថ ិតិ និងដកហូតរណា រយន្ដ កា ត់ឈើ  ប់  ភទ កា រផ ព្វ ផ  យច  ប់ និង

    លិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ  និងកា រចា ត់វិធា នកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បតា ម  ព័ន្ធ តុលា កា រ។ល។

    ធ្វ ើកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយក សួង សា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  និងអា ជា  ធរដនដី ដើម ីទប់សា្ក  ត់ លុបបំបា ត់ និងប ្ក   បកា រ

    កា ប់រា ន ដុត ឈូសឆា យ និងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើដើម ីវា តយកដីធ្វ ើកម្ម សិទ្ធ ិ និងបញ ប់ កា រទិញ លក់ និងផ្ទ រសិទ្ធ ិ

    កា ន់កា ប់ដី   ឈើ ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងផនទីគ  ប   ឈើឆា  ំ២០០២។

  ៣.១៣.២.៧ ក ុមកា រងា រព  ឹងកា រអនុវត្ត ច  ប់   ៣.១៣.២.៧ ក ុមកា រងា រព  ឹងកា រអនុវត្ត ច  ប់ 
    ដើម ីកា ត់បន្ថ យ និងលុបបំបា ត់សកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតក ុមកា រងា រ

   ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់នា យកដា  ននីតិកម្ម និងព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ ដើម ីចុះ  ួតពិនិត  ទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស

     ឈើទូទា ងំ  ទស សំ  ឈា ន   ះ  រកកា រ  ប់  ង កា រពា រ និងអភិវឌ   ឈើ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ សកម្ម ភា ព

   សំខា ន់ៗរបស់ក ុមកា រងា រនះមា នដូចខា ងក  ម ៖

     ួតពិនិត  តា មដា ន   វ   វ សុើបអង្ក ត និងចុះអន្ដ រា គមន៍ប ្ក   បរា ល់សកម្ម ភា ពបទល្ម ើសក្ន ុងវិស័យ   ឈើ 

    ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

    ចុះ   វ   វដល់មូលដា  នដើម ីតា មដា ន និងវា យតម្ល លើកា រអនុវត្ដ ច  ប់របស់រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន ហើយដា ក់

    វិធា នកា រព  ឹង និងណនា ំឱ អនុវត្ដ  បតា មនីតិវិធីច  ប់

    សហកា រជា មួយអា ជា  ធរដនដី កងកំលា ំង  ដា ប់អា វុធ និងអង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

    ធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យច  ប់ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ ពា ក់ព័ន្ធ វិស័យ   ឈើដល់មូលដា  ន។

 ៣.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៣.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  មា នមធ  បា យ សមា  រៈ និង បរិកា្ខ  រ ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ

  កា រងា រតា មដា ន កា រសុើបអង្ក ត កា រ  មូលព័ត៌មា ន កា របញ្ច លូទិន្ន ន័យ និងកា រធ្វ ើសចក្ដ រីា យកា រណ៍ ព័ត៌មា ន និងទិន្ន ន័យបទ

  ល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព

  ដំណើរកា រជំនំុជ  ះក្ដ ីលើសំណុំរឿងបទល្ម ើស   ឈើ  យតុលា កា រ មា ន  សិទ្ធ ភា ព ធ្វ ើឱ  ជា ជន  រព និងអនុវត្ដ ច  ប់ 

  ច  ប់ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ   ូវបា នធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យទូលំទូលា យដល់  ជា ជន និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

  មា នកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់ខ្ព ស់ដល់  ជា ជនមូលដា  ន ដើម ីឱ មា នកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើតា មបបសហគមន៍



៩៥

  មា នកិច្ច សហកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពជា មួយអង្គ ភា ពព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ផ ងៗដើម ីកា ត់បន្ថ យបទល្ម ើស   ឈើ  ប់

   ភទ ធ្វ ើឱ កា រ  ប់  ង និងកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 

  កា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បកា រកា ប់រា ន និងហុ៊មព័ទ្ធ ដី   ឈើខុសច  ប់  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ដើម ចូីលរួមថរក  គ  ប   ឈើ

  ឱ បា ន ៦០%  ឆា  ំ ២០១៥  តា ម  ល  អភិវឌ សហសវត

  បទល្ម ើស   ឈើ  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ និងលុបបំបា ត់

  មា នកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រកា ន់ត  សើរឡើងជា មួយ  ទសជិតខា ង តំបន់ និងអន្ដ រជា តិក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បកា រធ្វ ើ

  ពា ណិជ្ជ កម្ម ឈើ និងសត្វ   ឆ្ល ងដន។

៣.១៤៣.១៤   អនុកម្ម វិធីទី ៣ កា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ    អនុកម្ម វិធីទី ៣ កា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ  
 ៣.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ  ៣.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ 
   រា ជរដា  ភិបា លបា នបង្ក ើតយន្ដ កា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា ន ដលបា នចុះផ  យតា មបណា្ដ  ញសា រព័ត៌មា ន ដើម ធី្វ ើឱ

  សើរដល់ដំណើរកា រកា រងា ររបស់ក សួង និងសា  ប័ននា នា ។ យន្ដ កា រនះស្ថ ិតក  មទីស្ដ ីកា រគណៈរដ្ឋ ម ្ដ  ី ដលមា នភា រកិច្ច 

  មូល វិភា គ កត់   ទិន្ន ន័យ និងធ្វ ើរបា យកា រណ៍អំពីសកម្ម ភា ព និងលទ្ធ ផលកា រងា រជូនរា ជរដា  ភិបា ល។ 

   ផ្ដ ើមចញពីនះ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបង្ក ើតក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  ថា  ក់កណា្ដ  ល 

និងថា  ក់មូលដា  ន។ ក ុមកា រងា រ  ថា  ក់កណា្ដ  លមា នភា រកិច្ច  មូល វិភា គ  និងកត់   ព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  ប់  ភទដលបា ន

ផ ព្វ ផ  យក្ន ុងបណា្ដ  ញសា រព័ត៌មា ន ហើយធ្វ ើសចក្ដ ីរា យកា រណ៍ជូន  ធា នរដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម ីចា ត់វិធា នកា រ  តា មកា រចា ំបា ច់។ 

រីឯក មុកា រងា រ  ថា  ក់មូលដា  ននឹងរៀបចំរបា យកា រណ៍ជូនរដ្ឋ បា ល   ឈើ អំពីលទ្ធ ផលនចំណា ត់កា រក  យទទួលបា នព័ត៌មា នបទល្ម ើស

  ឈើដលបា នចុះផ  យក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន។ កិច្ច សហកា រជា មួយអ្ន កសា រព័ត៌មា ន និងអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន គឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុង

កា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើ និងសត្វ    រួមមា នកា រកា ប់ឈើខុសច  ប់ កា រដឹកជញ្ជ ូន និងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម 

ឈើ និងសត្វ   ល្ម ើសច  ប់ និងកា រកា ប់រា ននិងហ៊ុមព័ទ្ធ ដី   ឈើខុសច  ប់ផងដរ។

 ៣.១៤.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ៣.១៤.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
  ៣.១៤.២.១ ក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល  ៣.១៤.២.១ ក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល
     ក ុមកា រងា រនះស្ថ ិត  ក  មកា រ  ប់  ងរបស់នា យកដា  ននីតិកម្ម និងព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់  យមា នភា រកិច្ច ពិនិត  

   និងឆ្ល ើយបំភ្ល ចំឺ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើដលបា នចុះផ  យតា មបណា្ដ  ញសា រព័ត៌មា ន។ សកម្ម ភា ពរបស់ក មុកា រងា រ

   នះគឺ៖

    តា មដា ន និង  ង់ព័ត៌មា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងប     ឈើ សត្វ    និងដី   ឈើក្ន ុងបណា្ដ  ញផ ព្វ ផ  យនា នា  

    ធ្វ ើកា រវិភា គ និងចា ត់ថា  ក់ព័ត៌មា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងប     ឈើ សត្វ    និងដី   ឈើ ហើយបញ្ជ ូន  រដ្ឋ បា ល   ឈើ

    មូលដា  ន ដើម ីពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ និងចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធី និងធ្វ ើរបា យកា រណ៍បំភ្ល ឺតា មកា រចា ំបា ច់



៩៦

    ពិនិត មើលរបា យកា រណ៍បំភ្ល ឺដលបា នទទួលពីរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន និងរៀបចំរបា យកា រណ៍ឆ្ល ើយបំភ្ល ឺព័ត៌មា ន

    ពា ក់ព័ន្ធ នឹងប     ឈើ ជូន  ធា នរដ្ឋ បា ល   ឈើ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ ឬ សា  ប័នផ ងៗទៀត

    ក្ន ុងករណីចា ំបា ច់

    ទំនា ក់ទំនងជា មួយសា  ប័ន និងអង្គ ភា ព ដលសា រព័ត៌មា នចុះផ  យប   ពា ក់ព័ន្ធ នឹងបទល្ម ើស   ឈើ ដើម សីហកា រ

    ចុះពិនិត   វ   វ ផ្ទ ៀងផា  ត់ព័ត៌មា ន និងចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធី

    ចុះពិនិត   វ   វ ផ្ទ ៀងផា  ត់ព័ត៌មា ន និងចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធី ចំ  ះបទល្ម ើស   ឈើ  ទីវា លជា ក់ស្ដ ងក្ន ុង

    ករណីចា បំា ច់ ឬដើម ឱី   កដថា  ព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើក្ន ងុសា រព័ត៌មា ន ឬរបា យកា រណ៍ឆ្ល ើយបំភ្ល ព័ឺត៌មា នបទល្ម ើស

      ឈើរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  នមា នភា ពពិត និងមា នតមា  ភា ព

    លើកសំណើជូន  ធា នរដ្ឋ បា ល   ឈើពិនិត  និងស   ច ក្ន ងុករណីរកឃើញភ័ស្ដ តុា ងថា  មា នម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ 

    ឬម ្ដ  សីា  ប័ន ឬអង្គ ភា ព ឬម ្ដ  អីា ជា  ធរមូលដា  ន មា នជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើដលបា នចុះផ  យ

    ក្ន ងុសា រព័ត៌មា ន

    បញ្ច លូព័ត៌មា ន និង របា យកា រណ៍បំភ្ល បឺទល្ម ើស   ឈើ  ក្ន ងុ  ព័ន្ធ កំុព ទ័ូរ

    ចករលកព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើដលបា នចុះផ  យក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន និងរបា យកា រណ៍បំភ្ល ឺក្ន ុងគហទំព័រ រដ្ឋ បា ល

      ឈើក្ន ងុករណីចា បំា ច់

    បង្ក ើនកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍នា នា ដើម ីព  ឹងកា រងា រសុើបអង្ក ត និង  តិកម្ម រហ័ស ឱ បា នទូលំ

    ទូលា យក្ន ងុទូទា ងំ  ទស។

  ៣.១៤.២.២ ក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់មូលដា  ន  ៣.១៤.២.២ ក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់មូលដា  ន
    ក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  ថា  ក់មូលដា  ន (  អធិកា រដា  ន ឬខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើ)  ូវ

   បា នបង្ក ើតឡើង ដើម ីពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ និងឆ្ល ើយតប  នឹងព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន។ ក ុមកា រងា រនះ

   មា នភា រកិច្ច ដូចខា ងក  ម ៖

    ពិនិត មើលព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើដលបា នចុះផ  យក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន ចុះពិនិត   វ   វផ្ទ ៀងផា  ត់ព័ត៌មា ន និង

    ចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធី  យសហកា រជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  ន  ប់លំដា ប់ថា  ក់ និង អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ  មូលដា  ន

    ទំនា ក់ទំនងជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  ន  ប់លំដា ប់ថា  ក់ និងអង្គ ភា ពនា នា  មូលដា  ន ដលសា រព័ត៌មា នបា នចុះផ  យថា 

    មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងបទល្ម ើស   ឈើ ដើម ីសហកា រចុះពិនិត   វ   វ ផ្ទ ៀងផា  ត់ ព័ត៌មា ន និង  ះ   យតា ម

    នីតិវិធីក្ន ុងករណីចា ំបា ច់

    លើកសំណើជូនថា  ក់ដឹកនា រំដ្ឋ បា ល   ឈើពិនិត  និងស   ចក្ន ងុករណីរកឃើញភស្ដ តុា ងថា  មា នម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ

    មូលដា  ន ឬម ្ដ  អីា ជា  ធរមូលដា  ន ឬម ្ដ  អីង្គ ភា ព  មូលដា  ន ជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសកម្ម ភា ពបទល្ម ើស   ឈើដលបា ន

    ចុះផ  យក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន

    រៀបចំរបា យកា រណ៍ឆ្ល ើយតបព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើជូនរដ្ឋ បា ល   ឈើ

    បញ្ច ូលព័ត៌មា ន និងរបា យកា រណ៍បំភ្ល ឺបទល្ម ើស   ឈើ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ កំុព ូទ័រ។



៩៧

  ៣.១៤.២.៣ កិច្ច សហកា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា មួយអ្ន កសា រព័ត៌មា ន និងអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន  ៣.១៤.២.៣ កិច្ច សហកា រឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា មួយអ្ន កសា រព័ត៌មា ន និងអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងសហកា រឱ បា នជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយអ្ន កសា រព័ត៌មា ន និងអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន ដើម ីអភិវឌ យន្ដ កា រ

   ឆ្ល ើយតប និងធ្វ ើរបា យកា រណ៍បំភ្ល ឺ  កប  យសមត្ថ ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពចំ  ះបទល្ម ើស   ឈើ និងកា រកា ប់រា នដី   ខុស

   ច  ប់។ វិធា នកា រមួយចំនួននឹង  វូយកមកអនុវត្ដ  ដើម ឱី ព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើដលបា នចុះផ  យ  យសា រព័ត៌មា ន 

   ឬផ្ដ ល់ឱ  យអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា នមា នវិជា  ជីវៈ  ឹម  ូវ និងពិត   កដ។ សកម្ម ភា ពដល  ូវអនុវត្ដ រួមមា ន ៖  

    រៀបចំកិច្ច  ជំុរវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន ឬអ្ន កសា រព័ត៌មា ន ដើម ីរកវិធីសហកា រគា  ឱ បា នសម  ប

    ធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យច  ប់ និងលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ ដលចា ំបា ច់ដល់អ្ន កសា រព័ត៌មា ន

    រៀបចមា្ក  របណ្ដ ុះបណា្ដ  លអំពី  ភទ និងកា រសុើបអង្ក តបទល្ម ើស   ឈើ

    រៀបចំទស នកិច្ច សិក  ស   ប់អ្ន កសា រព័ត៌មា ន  ទីតា ំងកើតមា នបទល្ម ើស   ឈើ

    ផ្ទ ៀងផា  ត់រួមគា  នូវព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើក្ន ុងករណីចា ំបា ច់

    ចករលកព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ

    ស្វ ងរកថវិកា ដើម ីផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា នអំពីចំណា ត់កា រទប់សា្ក  ត់ និងប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើ

    បង្ក ើត  ព័ន្ធ ទូរស័ព្ទ មិនបង់   ក់ (Free Telephone Hotline) និង  ព័ន្ធ ផ្ញ ើសា រ (SMS) រា យកា រណ៍ពីបទល្ម ើស   ឈើ 

    ស   ប់ទទួលព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើពីសា ធា រណជន និងបង្ក ើតមូលដា  ន  ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យស   ប់ផ្ទ កុព័ត៌មា នទា ងំនះ

    ថទា ំ និងព  ីកកា រ  ើ   ស់ឱ អស់លទ្ធ ភា ពនូវ  ព័ន្ធ វិទ ុទា ក់ទង ដលមា ន  តា មអង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម ី

    បង្ក ើនកា រផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន

    បង្ក ើត  អប់សំបុ  ទទួលព័ត៌មា ន  តា មសា  ក់កា ររបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន ដើម ីទទួលព័ត៌មា នបទល្ម ើស

      ឈើ និងមតិ  បល់កលំអផ ងៗ។

 ៣.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក៣.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  ក ុមកា រងា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល និងថា  ក់មូលដា  ននឹងធ្វ ើកា រ

   ួតពិនិត ផ្ទ ៀងផា  ត់ព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើដលបា នចុះផ  យក្ន ុងសា រព័ត៌មា ន និងចា ត់វិធា នកា រតា មនីតិវិធីច  ប់

  មា នកិច្ច សហកា រកា ន់តល្អ  សើរឡើងថមទៀតជា មួយអ្ន កសា រព័ត៌មា ន និងអ្ន កផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន 

  មា នថវិកា  ប់   ន់ដើម ីគា ំ  ដល់ដំណើរកា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ។

 ៣.១៥ ៣.១៥ កា រជា ប់ទា ក់ទងនឹងកម្ម វិធី កា រជា ប់ទា ក់ទងនឹងកម្ម វិធី (Cross-cutting implications)(Cross-cutting implications)

   ៣.១៥.១  លន  បា យ និង ច  ប់   ៣.១៥.១  លន  បា យ និង ច  ប់
   កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច  មា នជា ប់ទា ក់ទង  នឹងកា ររៀបចំ និងអនុវត្ដ  លន  បា យ 

 និងច  ប់របស់រា ជរដា  ភិបា លដូចខា ងក  ម ៖



៩៨

  រៀបចំលិខិតបទដា  នក  មច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ

  ពិនិត មើលលិខិតបទដា  នគតិយុត្ដ ដលមា ន និងបង្ក ើតថ្ម ីបន្ថ មតា មកា រចា ំបា ច់ដើម ីគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ត  ល  អភិវឌ ន៍

  សហសវត កម្ព ុជា  ដលប្ដ ជា  រក  គ  ប   ឈើចំនួន ៦០%  ឆា  ំ ២០១៥ 

  ចូលរួមក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព និងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  បតា មសចក្ដ ីថ្ល ងកា រណ៍របស់រា ជរដា  ភិបា ល 

  ស្ដ ីពី  លន  បា យវិស័យ   ឈើជា តិ

  ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងកា រផ ព្វ ផ  យដើម ីកា ត់បន្ថ យបទល្ម ើស   ឈើ និងសត្វ   

  ធ្វ ើឱ   កដថា  ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ  ូវបា នអនុវត្ដ  យសា  ប័ននិងអង្គ ភា ពនា នា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ 

  ធ្វ ើឱ   កដថា  ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងលិខិតបទដា  នក  មច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ  ូវបា នអនុវត្ដ  យ  ជា ជន  ប់  ទា ប់

  វណ្ណ ៈក្ន ុងសង្គ ម

  ជំរុញឱ មា នកា រចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើបបសហគមន៍

  សហកា រជិតស្ន ទិ្ធ ជា មួយសា  ប័នព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ដទទៀតក្ន ងុកា រកា ត់បន្ថ យបទល្ម ើស   ឈើ និងសត្វ    ដើម ី  ប់  ង 

  និង  ើ   ស់   ឈើ  យចីរភា ព និងកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។

 ៣.១៥.២ កំណទ  ង់ និងទំនា ក់ទំនងសា  ប័ន ៣.១៥.២ កំណទ  ង់ និងទំនា ក់ទំនងសា  ប័ន
   ដើម ីធ្វ ើឱ កា រ  ប់  ង កា រពា រ និងអភិវឌ   ឈើកា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ពថមទៀត  ះ កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

 ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  មា នទំនា ក់ទំនងជា មួយកា រកទ  ង់សា  ប័នដូចខា ងក  ម ៖

  ព  ឹងកា រងា ររដ្ឋ បា លដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ប់លំដា ប់ថា  ក់ ដើម ីឱ មា នសមត្ថ ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់

  ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងអា ចបំពញកា រងា រមា នសមត្ថ ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពតា មរយៈកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព និងកា រធ្វ ើអធិកា រកិច្ច 

  ធ្វ ើឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ពដល់កា រងា រតា មដា ន   វ   វ  មូល បញ្ច ូលទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា នបទល្ម ើស   ឈើ និងកា រធ្វ ើ

  សចក្ដ ីរា យកា រណ៍ 

  ព  ឹងសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ប់លំដា ប់ថា  ក់ឱ មា នសមត្ថ ភា ព   វ   វ និងចងក ងសំណុំរឿងបទល្ម ើស   ឈើ

  បញ្ជ ូន  តុលា កា រ និងធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពសំណុំរឿងដលស្ថ ិតក្ន ុងសមត្ថ កិច្ច តុលា កា រ។ 



៩៩

៣.១៥៣.១៥   ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

គ   ងថវិកា  ស   ប់កម្ម វិធី ព  ឹងច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  ឆា  ំ ២០១០-២០២០ 
(គិតជា ដុលា  អា មរិច)

អនុកម្ម វិធី ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១០-២០១៤ 

(ដុលា  អា មរិក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១៥-២០២០

(ដុលា  អា មរិក)

៣.១ កា រកទ  ង់ច  ប់ និង រដ្ឋ បា ល ៤៨៨.០០០ ៤៨៨.០០០

៣.២ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងកា រតា មដា ន និងរា យ 

កា រណ៍ពីឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ

៩៤៤.០០០ ៩៤៤.០០០

៣.៣  កា រឆ្ល ើយតបរហ័សចំ  ះព័ត៌មា នបទឧក ិដ្ឋ កម្ម   ឈើ ៥៦៨.០០០ ៥៦៨.០០០

សរុប ២.០០០.០០០ ២.០០០.០០០

ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ១.៥០០.០០០

សន្ម តថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផល នឹងធ្វ ើឱ កា រអនុវត្ដ  

កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា នសម  ប និង មា នសង្គ តិភា ពជា មួយនឹង កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ព 

ស   ប់វិស័យ   ឈើ។ ចំណកឯថវិកា បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់តមា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  ជំហា នទី២ ដលមា ន 

រយៈពល៥ឆា  ំទៀត។



១០០

១  ពា ក    ៉សហគមន៍   ឈើ   ៉   ក្ន ុងកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ គឺ  ើ   ស់ក្ន ុងន័យទូលំទូលា យ  យរួមបញ្ច ូលទា ំងរបៀបនកា របង្ក ើតសហគមន៍ផ ងៗ 

 យមា នកា រចូលរួមពីសហគមន៍មូលដា  ន។ កា រ  ើ   ស់ពា ក សហគមន៍   ឈើនះ សូមកំុ  ឡំជា មួយកា រ  ើ   ស់ពា ក ដូចគា  ក្ន ុងកា រពណ៌នា ពីរបៀបនកា រ 

អនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ ដលមា នចងលម្អ ិត  ក្ន ុងអនុក ឹត ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និង  កា សស្ដ ីពី  លកា រណ៍ណនា ំអំពីសហគមន៍   ឈើ 

(កសក. ២០០៦)។  លបំណងនកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ គឺ  ើ   ស់ឱ បា នទូលំទូលា យនូវលិខិតបទដា  នច  ប់ដលមា ន   ប់ ស   ប់កា រអនុវត្ដ នូវ

 ប់  ភទនកា របង្ក ើតសហគមន៍ដលកំពុងសា កល ង ហើយសហគមន៍ទា ំងនះ  ូវបា នគឱ   ះថា  សហគមន៍   ឈើ។ 

៤.១៤.១  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ
 វិមជ កា រកា រ  ប់  ង   ឈើ ៖ (សហគមន៍   ឈើ សហគមន៍   ផ្ដ ល់ផល   ឈើដគូ និងសហគមន៍   កា រពា រ)

 កំណត់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ និងបង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ

 ព  ឹងសមត្ថ ភា ព អភិវឌ សហគមន៍ និងបង្ក ើនជីវភា ព

 ផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ

៤.២៤.២  រយៈពលកម្ម វិធី រយៈពលកម្ម វិធី
មា នរយៈពល ២០ឆា  ំ  ចា ប់ពី ឆា  ំ ២០១០ ដល់ ឆា  ំ២០២៩

៤.៣៤.៣  កា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ ដលអនុ  មតា ម  លកា រណ៍យុទ្ធ សា ្ដ  នកម្ម វិធី   ឈើជា តិមា នដូចខា ងក  ម ៖

   លបំណងនះ គឺដូចមា ន  ក្ន ុងកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើដលបា នអភិវឌ  ឆា  ំ ២០០៦ ដលនឹង  ូវ   

  បន្ដ អនុវត្ដ ឱ បា នទូលំទូលា យតា មបបវិមជ កា រនកា រ  ប់  ង   ឈើឱ បា នពីរលា នហិកតា 

   យផ្អ កលើ  លកា រណ៍ជំនួយឧបត្ថ ម្ភ  សហគមន ៍   ឈើជា ជ  ើសដ៍  សើរបំផុតក្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ដ សី   ចចិត្ដ 

  រួមគា   ស្ដ ពីីកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើស   ប់ជា   ជន៍សហគមន៍ហើយសហគមន៍   ឈើនឹងរួមចំណកធ្វ ើ

  ឱ  សើរឡើងក  តិជីវភា ពរស់   ចា ថំ្ង របស់សហគមន៍ជនបទ កា ត់បន្ថ យភា ពក កី ។ សហគមន៍   ឈើនឹង

  ទទួលបា នផល   ជន៍  យផា  ល់ និងធា នា បា ននូវសុវត្ថ ិភា ពចំ  ះធនធា ន   ឈើ ដលសហគមន៍បា ន

   ើ   ស់  យ  សិទ្ធ ភា ពតា មត  ូវកា រ និងជា ទុនវិនិ  គក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។

  ទ  ង់ផ ងៗគា   ជា ដគូ និង កា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើ គឺជា បបបទគន្ល ឹះរបស់សហគមន៍   ឈើ

កមមវិធី ៤
សហគមន៍ៃរ ពេឈី ១   



១០១

  កម្ម វិធីនះនឹងអភិវឌ  និងព  ឹងដល់រចនា សម្ព ័ន្ធ  ប់  ងនិងក បខណ ច  ប់ស   ប់អភិវឌ សហគមន៍   ឈើដើម ីបង្ក ើនកា រ

  ចូលរួមនិងគា ំ  ពីសហគមន៍មូលដា  នក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព 

  ជា ទំលា ប់ សហគមន៍   ឈើមា នតុល ភា ពពហុ   ជន៍ពី   ឈើ រួមមា នអភិរក ជីវច  ះុ និងបរិសា  ន ក៏ដូចជា ផលិតផល

  ឈើសំណង់ ឈើថា មពល អនុផល   ឈើជា  ើន  ភទទៀតដលស   ប់  ើ   ស់ផា  ល់ ឬ លក់។

៤.៤៤.៤  កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធី  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធី  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើរួមចំណក  យផា  ល់ដល់  លបំណងរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដលមា នយុទ្ធ សា ្ដ  សំខា ន់ៗ

ដូចខា ងក  ម ៖

   ប់ទ  ង់សហគមន៍   ឈើមា ន  លបំណង  ប់  ងតំបន់   សហគមន៍  កប  យនិរន្ដ រភា ព ដលជា ផ្ន កមួយនតំបន់

    ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍។  ប់តំបន់   សហគមន៍ នឹងមា នកា រ  ះ  ំ  ទល់ និងចុះបញ្ជ ិកា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍ និងចុះ

  បញ្ជ ីដីសា ធា រណៈរបស់រដ្ឋ   

  ពហុបំណងនកា រ  ប់  ង   ឈើ គឺអា  ័យលើកា រស   ចលើផនកា រ  ប់  ង ដលធា នា ឱ មា ននិរន្ដ រភា ព ដូចជា កា រ

  អភិរក ជីវច  ុះ និងបរិសា  ន  យផ  រភា  ប់  នឹងសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម សមធម៌ និងអភិបា លកចិ្ច  

  សហគមន៍   ឈើអនុ   តឱ សមា ជិកសហគមន៍ទា ំងអស់ចូលរួមក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ  និងទទួលខុស  ូវជា មួយ

  គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើដលកើតឡើងពីកា រ  ះ   ត  ើសរីស  យសមា ជិកសហគមន៍។ មូលដា  នន

  កា រអភិវឌ រចនា សម្ព ័ន្ធ សហគមន៍ និងអភិបា លកិច្ច  ជា ធិបតយ  គឺជា  លបំណងតមួយ ហើយទ  ង់ផ ងៗនសហគមន៍

    ឈើនឹងគា ំ  ដល់  លបំណងនះ   

  សហគមន៍មូលដា  នអា ចគៀងគរចលនា មហា ជនដើម កីា រពា រ   ឈើ បើសិនជា មហា ជនយល់ថា គា ត់ទទួលបា នផល   ជន៍

  ពីកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើ  ះ។ ផល   ជន៍នហតុផលទា ំងនះអា ចជួយដល់កា រកា ត់បន្ថ យកា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើ

  ផងដរ 

  កា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម អា ចជួយជំរុញ  យទ  ង់ផ ងៗនសហគមន៍   ឈើ 

  សហគមន៍   ឈើមា នឥទ្ធ ពិលយ៉ា ងខា  ងំចំ  ះផល   ជន៍នកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម ដូចនះកម្ម វិធីនះចា បំា ច់  វូព  កី

  តំបន់  ល  និងក បខណ ច  ប់ឱ បា នទូលំទូលា យ និងព  ឹងសមត្ថ ភា ព និងផ្ដ ល់ផល   ជន៍  សហគមន៍   ឈើឱ

  បា នឆា ប់រហ័ស  



១០២

  កម្ម វិធីនះ នឹងអភិវឌ នូវគំរូដ៍មា ន  សិទ្ធ ភា ពថមទៀត ដើម គីា ំ  ដល់សហគមន៍ក្ន ុងកា រអភិវឌ កា រ  ប់  ង   ឈើនិងអភិបា ល

  កិច្ច  កប  យនិរន្ដ រភា ព កា រ  ើ   ស់ កា រកច្ន  ទីផ  រ និងទទួលបា ននូវផល   ជន៍ផ ងៗទៀត

  សហគមន៍   ឈើបបអភិរក នឹងអា ចជួយផ្ដ ល់ដល់កា រកា ត់បន្ថ យឥទ្ធ ពិលនកា រ    លួអា កា សធា តុ។ លើសពីនះ តា មរយៈ

  សហគមន៍បបអភិរក មា នសកា  នុពលស   ប់កា រលក់ឥណទា នកា បូន និងក៏ជា ជ  ើសដ៍  សើរមួយក្ន ងុកា រ  ប់  ង   ឈើ

   យនិរន្ដ រភា ព។   ក់ចំណូលដលទទួលបា នពីកា រលក់ឥណទា នកា បូន នឹងរួមចំណកជួយដល់សហគមន៍ឱ មា នស្វ យ័ភា ព

  ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  យនិរន្ដ រភា ព។ 

៤.៥៤.៥  សា វតា រនកម្ម វិធី សា វតា រនកម្ម វិធី
  សហគមន៍   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង តា ំងពីពា ក់កណា្ដ  លទសវត ទី ៩០ តា មរយៈគ   ងសា កល ង  យមា នកា រគា ំ  

ពីរា ជរដា  ភិបា ល អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលជា តិ និងអន្ដ រជា តិ។ សហគមន៍   ឈើមា នសកា  នុពលក្ន ុងកា រកា រពា រ   ឈើ និងធ្វ ើឱ  សើរ

ឡើងនូវផលិតភា ព   ឈើ និងសមត្ថ ភា ព ដើម ីគា ំ  ដល់ជីវភា ពរស់  របស់សហគមន៍មូលដា  ន  មទា ំងរក  បា ននូវលំនឹង  ព័ន្ធ 

អកូឡូសុី និងកា រពា រទីជ   ល។

  ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើឆា  ២ំ០០២បា នផ្ដ ល់សិទ្ធ អំិណា ចដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើក្ន ងុកា រសិក  រៀបចំ   ប  ងុទុកអចិ ្ដ   យ៍ដើម បីង្ក ើត

  ជា   សហគមន៍ ស   ប់សហគមន៍មូលដា  នធ្វ ើកា រ  ប់  ង និងទា ញយកផល   ជន៍ពីធនធា ន   ឈើ

   ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ជា តិកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក បា នត  ូវឱ  ប់វិស័យទា ំងអស់ចូលរួមចំណកស   ច  ល  ជា តិក្ន ុងកា រ

  កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក ។ លើសពីនះទៀត  ល  អភិវឌ ន៍សហសវត កម្ព ុជា បា នប   ក់ថា   ូវរក  គ  ប   ឈើឱ បា ន 

  ៦០%  ឆា  ំ ២០១៥។  លន  បា យនះ  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូលក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណឆា  ំ ២០០៤  ក្ន ុងចតុ  ណ

  ទី ១ មំុទី ៤ ស្ដ ពីីកំណទ  ង់វិស័យ   ឈើ និង  វូបា នដា ក់បញ្ច លូបន្ថ មផងដរក្ន ងុយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណរបស់រា ជរដា  ភិបា ល

  ដំណា ក់កា លទី ២ ក៏បា នចា ត់ទុកសហគមន៍   ឈើជា កា រងា រអា ទិភា ពក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ។ រដា  ភិបា លនឹងបន្ដ តា មដា ន

  វា យតម្ល  សិទ្ធ ភា ពកម្ម វិធីលើកកម្ព ស់ក  ិតជីវភា ព  ជា ជនជនបទ និងថរក  ចីរភា ព   ឈើ និងជំរុញកា រអនុវត្ដ   

  សហគមន៍ឱ កា ន់តទូលំទូលា យ។  

   ពលថ្ម ីៗ នះរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា បា នផ្ដ ល់កា រលើកទឹកចិត្ដ ដល់សហគមន៍   ឈើ ថរក   កា រពា រ   ឈើនិងផ្ដ ល់អា ទិភា ព 

  ជា  លកា រណ៍ស   ប់កា រលក់ឥណទា នកា បូន   ឈើក្ន ុងទីផ  រកា បូន និងកា រកា ត់បន្ថ យកា របំភា យឧស្ម ័នពីកា របា ត់បង់ 

  និងរចរឹល   ឈើ    

  កា រអនុម័តអនុក ឹត ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើកា លពីខធ្ន ូ ឆា  ំ២០០៣ គឺជា របត់  វត្ដ ិសា  ្ត ថ្ម ីនកា រ  ប់  ង

  សហគមន៍   ឈើតា មបបមិនផ្ល ូវកា រ  ជា ផ្ល ូវកា រ  យទទួលសា្គ  ល់ពីរា ជរដា  ភិបា ល ហើយនះគឺជា ចំណុចចា ប់ផ្ដ ើមដល

  សហគមន៍   ឈើ  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ជា តិ  មទា ំងមា នកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់ពីសំណា ក់រា ជរដា  ភិបា ល

  កម្ព ុជា ផងដរ    

  តា មរយៈរបា យកា រណ៍ និងកា រផ្ដ ល់អនុសា សន៍របស់ក ុមវា យតម្ល   ឈើឯករា ជ  ឆា  ំ២០០៤ បនា  ប់ពីបា នធ្វ ើកា សិក  

    វ   វ និងពិ   ះ  បល់ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ ក ុមវា យតម្ល បា នសំណូមពរឱ បន្ដ គា ំ  កា រអនុវត្ដ 

  សហគមន៍   ឈើ  យ   តលើកា រអភិវឌ សហគមន៍ ដើម ីធ្វ ើឱ សហគមន៍   ឈើធា នា បា ននូវកា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ 



១០៣

  និងអា ច  ប់  ងបា ន  យខ្ល ួនឯង  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ របា យកា រណ៍ក៏បា នផ្ដ ល់អនុសា សន៍បន្ថ មឱ មា នកា រសា កល ង

  អនុវត្ដ គ   ង   ឈើដគូ។ ផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ  អភិវឌ វិស័យកសិកម្ម  ២០០៦-២០១០ របស់ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ 

  និងនសា ទ ក៏បា នប   ក់បន្ថ មពីសា រៈសំខា ន់នកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើផងដរ 

   យផ្អ កលើអនុសា សន៍ និងកា រវិភា គសដ្ឋ កិច្ច របស់ក ុមវា យតម្ល   ឈើឯករា ជ  និងផ្អ កលើផលិតភា ព   ឈើដលមា ន

    ប់ និងតម្ល ឈ្ន ួលតា មផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រ  ះ ក ុមវា យតម្ល   ឈើ ឯករា ជ បា នផ្ដ ល់អនុសា សន៍ថា  ស   ប់ឃុំដល

  មា នផ្ទ ដី    មា ណជា  ៥.០០០ ហ.ត ហើយជា  ភទ   ដលមា នតម្ល សដ្ឋ កិច្ច  ះ គអា ចទទួល   ក់ចំណូលចំនួន

   ហល ១៥០.០០០ ដុលា  រអា មរិកក្ន ុង ១ឆា  ំ (GFA II 2005) 

   កា សស្ដ ីពី  លកា រណ៍ណនា ំអំពីសហគមន៍   ឈើ  ូវបា នអនុម័ត និងចុះហត្ថ លខា ជា ផ្ល ូវកា រ  ឆា  ំ២០០៦ ដើម ីជា 

  មូលដា  នក្ន ុងកា ររៀបចំ អនុវត្ដ  និង  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ 

  កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ  វូបា នបង្ក ើតឡើង  យមា នកា រចូលរួមពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ងុកា រអភិវឌ  សហគមន៍   ឈើក  ម

  កា រដឹកនា ំរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ ហើយបា នផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ  ខឧសភា  ឆា  ំ២០០៦។  លបំណងសំខា ន់ន

  កម្ម វិធី គឺរៀបចំឱ មា នកា រទទួលសា្គ  ល់ជា ផ្ល ូវកា រដល់សហគមន៍   ឈើដលបា នបង្ក ើត។  លបំណងផ ងទៀត គឺជួយ

  ដល់សហគមន៍   ឈើទា ងំ  ះឱ មា នសមត្ថ ភា ព  សើរឡើងនូវកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ និងធា នា បា ននូវផល   ជន៍

  ជា អតិបរមា ដល់សមា ជិកសហគមន៍   ឈើទា ំងអស់  

  របា យកា រណ៍ថ្ម ីៗជា  ើន ដូចជា  ៖ IFSR, 2004; ITTO, 2005; Van Acker, 2005; CDRI, 2006 & CTSP,2004 បា នផ្ដ ល់

  អនុសា សន៍  យចា ត់អា ទិភា ពលើ  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើផ្ដ ល់ផល  យមា នកា រចូលរួមពីសហគមន៍ និងតា មបបវិមជ កា រ 

   យធ្វ ីកា រសា កល ងតា មសា  នភា ពជា ក់ស្ដ ងរបស់   សហគមន៍នីមួយៗ ដលចា ំបា ច់  ូវមា នកា រចូលរួមពីក ុម  ឹក  ឃុំ   

  រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា បា ននិងកំពុងអនុវត្ដ  លន  បា យវិមជ កា រផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងអំណា ចរដ្ឋ បា លឱ ដល់ក ុម  ឹក  ឃុំ

  ក្ន ុងកា រគា ំ  សហគមន៍   ឈើតា មរយៈកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើក្ន ុងភា ពជា ដគូ  យរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រងា រសហគមន៍

    ឈើ កា រងា រសហគមន៍   កា រពា រ កា រងា រសហគមន៍   ផ្ដ ល់ផល និងកា រងា រ   ឈើដគូ  ក្ន ុងផនកា រ  ើ   ស់ដីថា  ក់

  ឃុំ និងផនកា រអភិវឌ ឃំុ  មទា ំងគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ របស់សហគមន៍  យអនុ  មតា មប   ត្ដ ិនថវិកា វិនិ  គរបស់ឃុំ   

   ងតា មទិន្ន ន័យសហគមន៍   ឈើ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០០៩ បា នបងា  ញថា  មា នសហគមន៍   ឈើចំនួន ៤០១  បដណ្ដ ប់

  លើផ្ទ ដី    មា ណ ៣៨០.៥៨៧ ហ.ត ស្ថ ិត  ក្ន ុង  ុកចំនួន ៨០ ឃុំចំនួន ១៩៤ ភូមិចំនួន ៧១៧ និងមា នសមា ជិក

  សហគមន៍ចំនួន ៧៩.៩២៤  ួសា រ។ ក្ន ុង  ះក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ បា នអនុម័តចំនួន ១២៦ សហគមន៍

    ឈើ ដលស្ម ើនឹងផ្ទ ដី ១៤៥.០៣៦ ហ.ត ស្ថ ិត  ក្ន ុងខត្ដ  សៀមរា ប ឧត្ដ រមា នជ័យ បនា  យមា នជ័យ កំពង់ធំ កំពង់ឆា  ំង 

  និង  ះកុង។ ខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើសា មីបា នចុះកិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍ជា មួយគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   

  ឈើចំនួន ៩៤ កន្ល ង ស្ម ើនឹង ១១៣.៥៤៤ ហ.ត   

  សហគមន៍   ឈើចំនួន ១២ កន្ល ង ស្ថ តិ  ក្ន ងុខត្ដ ឧត្ដ រមា នជ័យ ដលមា នផ្ទ ដីជា ង ៦០.៤៧៧ ហ.ត បា នធ្វ ើកា រសា កល ង

  អនុវត្ដ គ   ងឥណទា នកា បូនសហគមន៍   ឈើលើកទី ១ ស   ប់ទីផ  រឥណទា ន កា បូន   ទសកម្ព ុជា   

  ក ុមកា រងា របច្ច កទសច  ុះស្ត ីពីកំណទ  ង់   ឈើ តំណា ង  យរដ្ឋ បា ល   ឈើនិងមា នកា រចូលរមួពីបណា្ដ  ក សងួពា ក់ព័ន្ធ  

  មា  ស់ជំនួយ និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិលបា នដា ក់បញ្ច ូលនូវកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ  ក្ន ុងផនកា ររបស់ពួកគ និង  



១០៤

  ក្ន ុងសូចនា ករតា មដា នរួមគា  ។ គ   ងនិងអង្គ កា រមួយចំនួនបា ននឹងកំពុងបន្ដ ជួយអភិវឌ សហគមន៍   ឈើតា មរយៈក ុម

  កា រងា របច្ច កទសច  ុុះស្ត ីពីកំណទ  ង់   ឈើ

  កា រិយា ល័យសហគមន៍   ឈើបា នបង្ក ើតគណៈកម្ម កា រស  បស  ួលកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ  ឆា  ំ២០០៧ ដល

  ជា និច្ច កា លតងតរៀបចំកិច្ច  ជំុពិភា ក   ចករលកបទពិ  ធន៍ ស  បស  លួសកម្ម ភា ពកា រងា រ និងផ្ដ ល់អនុសា សន៍ ដើម ី

   ះ   យប   ដលកើតមា នឡើង នា ពលបច្ច ុប ន្ន ក្ន ុងកា រងា រសហគមន៍   ឈើ។ 

  កម្ម វិធីនះនឹងមា នអធិប  យអំពីទស នៈទូ  នយុទ្ធ សា ្ដ   និង  ល  របស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសហគមន៍

  ឈើដល   តលើកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើតា មរយៈទ  ង់ទា ំង ៤ គឺបន្ថ មពីលើកា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ ដលមា នកា រ

ប   ក់លម្អ ិត  ក្ន ុងអនុក ឹត ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និង  កា សស្ដ ីពី  លកា រណ៍ណនា ំអំពីសហគមន៍   ឈើ  ះ 

 មា នទ  ង់ ៣ ផ ងទៀត ដលកំពុងអនុវត្ដ សា កល ង ដើម ីទទួលសា្គ  ល់  បច  ប់ ដូចជា   ក្ន ុងតំបន់   កា រពា រ តំបន់   

ដលក ុម  ឹក  ឃុំមា នកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ចូលរួម  ប់  ង   ឈើ  ូវបង្ក ើត   ឈើដគូ និង  តំបន់ដលមា នផ្ទ ដី   ឈើធំទូលា យ 

និងមា នសកា  នុពលក្ន ងុកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  វូបង្ក ើតសហគមន៍   ផ្ដ ល់ផល។ ក្ន ងុអំឡុងពលអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ លិខិតបទដា  ន

ច  ប់ដលគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ នឹង  វូបា នធ្វ ើកា រពិនិត ឡើងវិញ  យផ្អ កលើបទពិ  ធន៍ និងមរៀនដលទទួល

បា នពីកា រអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ងក្ន ុងកា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ និងដើម ពី  ីកខ្ល ឹមសា រនពា ក សហគមន៍   ឈើ ដើម ី  បដណ្ដ ប់  ប់ទ  ង់

នកា រ  ប់  ង   ឈើតា មបបវិមជ កា រ។ 

  បើ  ះបីជា ចំណុចទា ងំបួនខា ងលើខុសប្ល កគា  បន្ដ ចិបន្ដ ចួ តវា មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ដល់កា រ  ប់  ង   ឈើ  យមា នកា រចូលរួម

យ៉ា ងសកម្ម ពីសហគមន៍មូលដា  ន និងមា នកា រគា ំ  ពីរដ្ឋ បា ល   ឈើទា ងំ  ថា  ក់ខត្ដ  និងថា  ក់ជា តិ  មទា ងំមា  ស់ជំនួយផ ងៗទៀត។ 

សហគមន៍   ឈើបា នរួមចំណកយា៉ ង  ើនដល់កា រ  ប់  ងដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ ដលជា គ  ប   ធម្ម ជា តិដ៏ធំទូលា យ។ 

កា រអនុវត្ដ  និងកា រគា ំ  ដល់ទ  ង់ទា ំងបួនខា ងលើ មា នលក្ខ ណៈ  ដៀងគា   ហតុនះហើយទើបកម្ម វិធីនះ  ូវបា នបងចកជា  ៣ 

អនុកម្ម វិធីដូចខា ងក  ម ៖

  កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ និងកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ គឺជា កា រកំណត់តំបន់   ឈើដល

  មា នសកា  នុពល និងកា រចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដា  នដើម ីបង្ក ើតជា   សហគមន៍  ប  តា មទ  ង់នីតិវិធីនកា របង្ក ើត

  សហគមន៍   ឈើ

  កា រអភិវឌ សហគមន៍ និងកា របង្ក ើនជីវភា ព គឺជា កា រគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ  ថា  ក់មូលដា  នក្ន ុង

   លបំណងដើម ីចូលរួម  ប់  ង   ឈើ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព សំ  រួមចំណកដល់កា រអភិរក ជីវច  ុះ និងកា រអភិវឌ

    ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងផ្ដ ល់ផល   ជន៍ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច -សង្គ មដល់សហគមន៍មូលដា  ន

  កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ គឺជា កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់សហគមន៍   ឈើ ដូចជា  វគ្គ បណ្ដ ុះ

  បណា្ដ  លបច្ច កទសកច្ន ផល-អនុផល   ឈើ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពផ្ន កច  ប់ កា រ  ប់  ងសហគមន៍ កា រ  ប់  ងព័ត៌មា ន 

  និងបណា្ដ  ញកា រងា រ។ល។

  អនុកម្ម វិធីទា ំងបីខា ងលើ នឹងរួមចំណកយា៉ ងសំខា ន់ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  កប  យ  គជ័យ  យសហគមន៍

មូលដា  ន។



១០៥

៤.៦៤.៦  កា រវិភា គប     កា រវិភា គប    
   ជា ពលរដ្ឋ  តា មជនបទ  មា នភា ពក កី  ឡើយ។ កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ មិនទា ន់បា នរួមចំណក  ប់   ន់

ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ឡើយទ  យហតុថា  ៖

 ៤.៦.១ ក បខណ ច  ប់ ៤.៦.១ ក បខណ ច  ប់
  កា រទា ញយកផល   ជន៍ពី   ឈើរបស់សហគមន៍ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  មា នក  ិត។ សហគមន៍   ឈើមា នកា រលំបា ក

  ក្ន ុងកា របង្ក ើត  ក្ន ុងដី   សម ទា ន និងសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច ។ នះគឺជា កា រខ្វ ះខា តនូវ  លកា រណ៍ណនា  ំនិងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ

  ក្ន ុងកា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍។ 

  បនា  ប់ពីកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើរយៈពល ១៥ ឆា  ំ (រយៈពលដលបា នកំណត់ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍) សិទ្ធ ិ

  នកា រដឹកនា ំ និង  ប់  ងសហគមន៍   ឈើមិន  ូវបា នធា នា  និងបណា្ដ  លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យស   ប់កា រវា យតំលមា នភា ពមិន

    កដ នា ំ  យកា រវិនិ  គលើកា រងា រសហគមន៍   ឈើ  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ 

  អ   ថ្ល សួយសា រ និងបុព្វ លា ភ មា នភា ពមិន   កដ  ជា  រា ល់កា រធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ ក្ន ុងកា រវិនិ  គ មិនអា ចដំណើរកា រ

   បា នក្ន ុងបរិយា កា សនភា ពមិន   កដ  ជា ខា ងផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  

  ក បខណ ច  ប់មា នលក្ខ ណៈស្ម ុ  សា  ញ និងតឹងរឹង សិទ្ធ ិអំណា ចរបស់គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ  មា នក  ិត

  ក្ន ុងកា រប ្ក   បបទល្ម ើស   ឈើដលបង្ក ឡើង  យអ្ន កខា ងក  សហគមន៍ និងកា រគា ំ  ពីរដ្ឋ បា ល   ឈើដល់កា រអនុវត្ដ 

  កា រងា រសហគមន៍   ឈើមិនទា ន់បា ន  ប់   ន់  ឡើយ 

  កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ  មិនទា ន់មា នគ   ងគា ំ  សកម្ម ភា ពមុខរបរចិញ្ច ឹមជីវិតរបស់សហគមន៍   ឈើ  ឡើយ

  កា ររៀបចំសហគមន៍   ឈើបច្ច ុប ន្ន  កំពុងរៀបចំ  តា មបបបទផ ងៗគា   ប៉ុន្ដ មា នលក្ខ ណៈបត់បន  តា មសា  នភា ព

  ជា ក់ស្ដ ង  មូលដា  ន 

   ះបីក ុម  ឹក  ឃុំមា នតួនា ទីក្ន ុងកា រកា រពា រ និងអភិរក ធនធា នធម្ម ជា តិនិងបរិសា  នក៏  យ ក៏ក ុម  ឹក  ឃុំពំុបា នបំពញនូវ

  តួនា ទីខា ងលើនះឱ បា នសកម្ម  ឡើយ (ច  ប់ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ងរដ្ឋ បា លឃុំ /សងា្ក  ត់ មា    ៤៥)។ ហតុនះគួរព  ឹង

  សមត្ថ ភា ពក ុម  ឹក  ឃុំឱ មា នកា រចូលរួមកា ន់តសកម្ម ក្ន ុងកា រកា រពា រ អភិរក ធនធា នធម្ម ជា តិ និងបរិសា  ន ។  

 ៤.៦.២ ក បខណ សា  ប័ន ៤.៦.២ ក បខណ សា  ប័ន
  តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ និងសហគមន៍   ឈើជា  ើន  មិនទា ន់មា នកា រទទួលសា្គ  ល់ជា ផ្ល ូវច  ប់  ឡើយ។ ជា 

  លទ្ធ ផល ភា ពជា មា  ស់ ឬសិទ្ធ ិនកា រ  ើ   ស់ដី   សហគមន៍មិន  ូវបា នធា នា  ជា ហតុធ្វ ើឱ សហគមន៍មា នកា ររា រកក្ន ុងកា រ

  ចំណា យពលវលា  កា រខិតខំ  ឹង   ង កា រលះបង់ធនធា នដើម ីគា ំ   និងចូលរួមក្ន ុងកា រងា រសហគមន៍   ឈើឱ បា នពល

  លញ។ កា រពន  រពលនះ មិនបា នលើកទឹកចិត្ដ ដល់បណា្ដ  សហគមន៍ដលមា នភា រៈយា៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ 

  បើ  ៀបធៀបជា មួយអ្ន ក  ើ   ស់ដីដទទៀត



១០៦

  កង្វ ះខា តកា រទទួលសា្គ  ល់ផ្ន កច  ប់ ក៏ជា រនា ងំមួយចំ  ះសហគមន៍   ឈើក្ន ងុកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម   ឈើឱ បា នពញលញ។ 

  ជ   ះក្ន ុងកា រ  ើ   សដី់ធ្ល ី (   សម ទា នដី សម ទា នសដ្ឋ កិច្ច  ចមា្ក  រ   ដា  ំកសដិា  ន កា ររុករករ។ល។)  តជា ប   ដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ

  ដល  ូវកា រ  ះ   យជា បនា  ន់  

  កា រគា ំ   និងកិច្ច សហកា ររបស់សា  ប័ន និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ  មា នក  ិត  ឡើយ។ 

  ហតុនះទា មទា រឱ មា នកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព និងស្វ ងរកវិធីសា ្ដ  សហកា រល្អ ៗ រវា ងភា គីពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗក្ន ុងកា រគា ំ  ដល់

  កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ 

  រដ្ឋ បា ល   ឈើខ្វ ះម ្ដ  ីទទួលបន្ទ ុកកា រងា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងកា រលើកទឹកចិត្ដ  ដើម ីគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ 

  ក៏ដូចជា ខ្វ ះធនធា នដើម ីអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពកា រងា រ  តា មបណា្ដ  ខត្ដ ឱ មា នភា ពរលូន  

  សហគមន៍មូលដា  នមិនទា ន់បា នយកចិត្ដ ទុកដា ក់ និងមិនមា នចំណះដឹង  ប់   ន់ពី   ជន៍នកា រធ្វ ើរុក្ខ វប កម្ម  ដើម ី

  បង្ក ើននូវគុណភា ព   ឈើ ទា ំង   ធម្ម ជា តិ និងចមា្ក  រ   ដា ំ 

  កា រចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដា  ន និងក មុអ្ន ក  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ ក្ន ងុកា រអនុវត្ដ គ   ង  មា នក  តិ ហើយបទពិ  ធន៍ 

  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើក៏មិនទា ន់រឹងមា ំ  ឡើយ

  តា មរបា យកា រណ៍របស់បណ តិ សុខ ហង និង អី៊ដា  សីុហ្គ រឹ បា នបងា  ញថា  សហគមន៍   ឈើ  វូបា នទទួលសា្គ  ល់កា ន់

  តខា  ំងឡើង ក្ន ុងកា របង្ក ើនក  ិតជីវភា ពរស់  របស់សហគមន៍មូលដា  ន និងក្ន ុងកា រជួយទប់សា្ក  ត់នូវប   បរិសា  នផ ងៗ តា ម

  រយៈកា រលើកទឹកចិត្ដ ឱ សហគមន៍មូលដា  នចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ បុ៉ន្ដ 

  កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើកន្ល ងមកមា នភា ពយឺតយ៉ា វ  យសា រខ្វ ះខា តធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ សមត្ថ ភា ព និងធនធា នមនុស  

  ហើយផ្អ កស្ទ ើរតទា ំង  ុងលើជំនួយបរទស និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល

  មា នយន្ដ កា រមួយចំនួន  ូវបា នបង្ក ើតឡើងដើម ីគា ំ  ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ ដលក្ន ុង  ះរួមមា នកា របង្ក ើត

  គណៈកម្ម កា រស  បស  លួកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ ដលដឹកនា ំ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ (កា រិយា ល័យសហគមន៍   ឈើ)

  និងមា នសមា ជិកមកពីបណា្ដ  អង្គ កា រជា តិ និងអន្ដ រជា តិ ដលបា ននិងកំពុងអនុវត្ដ កា រងា រសហគមន៍   ឈើ។ គណៈកម្ម កា រ

  ស  បស  ួលកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិនះ បា នបង្ក ើតឡើងក្ន ុងឆា  ំ២០០៧ ដើម ីស  បស  ួលសកម្ម ភា ពសហគមន៍

    ឈើ រៀបចំផនកា រសកម្ម ភា ព និងពិភា ក  រកដំ  ះ   យលើប   ក្ន ុងកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើដលកើតឡើង

   មូលដា  ន។ លើសពីនះទៀត ក៏មា នបណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើ  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ខត្ដ ផងដរ ដលបា នបង្ក ើតឡើង

  តា ំងឆា  ំ ១៩៩៥  យគ   ង  ប់  ងបរិសា  នកម្ព ុជា  ក្ន ុង  លបំណងដើម ីផ្ដ ល់វទិកា ជូនសហគមន៍មូលដា  ន និងភា គី

  ពា ក់ព័ន្ធ បា នជួប  ជុំ និងចករលកបទពិ  ធន៍រវា ងគា   វិញ  មក។ បើ  ះជា មា នយន្ដ កា រជា  ើនយា៉ ងនះក្ដ ី ក៏កា រ

  គា ំ   និងកិច្ច សហកា ររវា ងសា  ប័ន និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  មា នក  ិត  ឡើយ។ ហតុនះចា ំបា ច់  ូវមា នកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព 

  និងស្វ ងរកវិធីសា ្ដ  សហកា រល្អ ៗ បន្ថ មទៀតរវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ ក្ន ុងកា រគា ំ  ដល់កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ 

  បណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើនឹង  ូវបា ត់បង់និរន្ដ រភា ព ហើយកិច្ច ខិតខំ  ឹង   ងពីមុន  ូវបា នគា ំង ខណៈពលដលកា រគា ំ  

  ថវិកា ពីខា ងក  ក៏  ូវបា នផា  ក។ របៀបវា រៈនកា រ  ើសរីសអ្ន កចូលរួម និងកិច្ច ដំណើរកា រទូ  នសហគមន៍   ឈើ  ូវ

  បា នដឹកនា ផំ្ដ ចួផ្ដ ើម  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ ឬអង្គ កា រសង្គ មសីុវិល។ ហតុនះគួរតបង្ក ើតឱ មា នជា បណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើ 



១០៧

  បនា  ប់ពីសហគមន៍   ឈើបា នទទួលកិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍ ដល  វូដឹកនា  ំ និង  ប់  ង  យសមា ជិកសហគមន៍ខ្ល នួ

  ឯងផា  ល់ ហើយមា នតបណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើបបនះទ ទើបមា ននិរន្ដ រភា ព។ 

 ៤.៦.៣ សដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម ៤.៦.៣ សដ្ឋ កិច្ច -សង្គ ម
  ត  ូវកា ររបស់សហគមន៍មូលដា  ននិងជនជា តិដើមភា គតិច មិនតងត  ូវបា នគទទួលសា្គ  ល់ និងផ្ដ ល់អា ទិភា ពជា និច្ច កា ល

   ះទ ហតុនះហើយទើបកា រចូលរួមក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  មា នក  ិត

  ស   ប់បន្ថ ម  លើប   ដលបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ សកម្ម ភា ពចិញ្ច ឹមជីវិត  ក្ន ុងសហគមន៍   ឈើ  មា នក  ិត  ឡើយ 

    ះបច្ច កទស  មា នក  ិតទា ប ធនធា នមនុស ដលមា នជំនា ញ  មា នក  ិត និង ខ្វ ះថវិកា  

  ជា ទូ   ព័ន្ធ នកា រផ្ដ ល់ថវិកា ស   ប់អភិវឌ សហគមន៍   ឈើនា ពលបច្ច បុ ន្ន  មិនមា ននិរន្ដ រភា ព (មា នតគ   ងខ្ល ីៗ របស់

  អង្គ កា រជា តិ អន្ដ រជា តិ ឬអង្គ កា រក  រដា  ភិបា ល)។ ដូច្ន ះគួរស្វ ងរកយន្ដ កា រផ្ដ ល់ថវិកា គា ំ  ដល់សហគមន៍   ឈើ ដើម ី

  ថរក   កា រពា រ និងអភិវឌ   សហគមន៍ រួមទា ំង  ព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថ ុឥណទា នកា បូនផងដរ 

  ជំរុញឱ មា នភា ពជា មា  ស់លើសហ   សផលិតផល   ឈើ  ក្ន ុងសហគមន៍   ឈើ និងគួរធ្វ ើកា រវិភា គបន្ថ មលើខ ចងា  ក់

  ផលិតកម្ម   យចា ប់ពីចំណុច  មូលផល កា រផលិត និងកា រស្វ ងរកទីផ  រ ក្ន ុង  លបំណងដើម ីយល់ឱ បា នច  ស់ពីកា រ

  បងចកផល   ជន៍ និងជួយដល់សមា ជិកសហគមន៍   ឈើកំណត់បា ននូវឱកា សក្ន ុងកា របន្ថ មតម្ល លើផលិតផល   

  ឈើរបស់ខ្ល ួន  

  គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ  វូកត់   ពីកា រ  ើ   ស់ផល-អនុផល   ឈើស   ប់ប  ើជីវភា ពរស់   ចា ថំ្ង  

  ដលអា ចគណនា បរិមា ណពិត   កដនកា រដកហូតពី   សហគមន៍។

 ៤.៦.៤ បរិសា  ន ៤.៦.៤ បរិសា  ន
   តមា នកា រគំរា មកំហងជា  ចា ំ និងមា នសមា  ធ  លើតំបន់   ធម្ម ជា តិ ទា ំងនះក៏អា  ័យ  យមា នកា រខ្វ ះខា តក្ន ុងទប់

  សា្ក  ត់កា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើ និងកា រទប់សា្ក  ត់កា រផ្ទ រដី   ឈើជា លក្ខ ណៈ  ង់   យធំស   ប់កា រធ្វ ើកសិដា  ន និងចមា្ក  រ

  ដំណា ំពា ណិជ្ជ កម្ម ឧស  ហកម្ម ។ 

  កសិកម្ម  តជា  ភពមុខរបរមួយដ៏សំខា ន់ស   ប់  ជា ជនតា មជនបទ។ បើ  ះជា យា៉ ងនះក្ដ ី កា រវិភា គតម្ល ចំណញមិន

   ូវបា នគធ្វ ើឡើងមុនពលស   ចចិត្ដ ផ្ទ រពីដី    ជា ដីកសិកម្ម  ះឡើយ។ មា នកា រសិក  តិចតួចប៉ុ   ះ ដលបា ន

  អះអា ងអំពីកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព ថា ជា ជ  ើសមួយដ៏ល្អ  និងមា នលក្ខ ណៈយូរអង្វ ង។ លើសពីនះ  

  ទៀត កា របងចកផល   ជន៍ក្ន ងុសហគមន៍ គួរតធ្វ ើកា រពិចា រណា ថា  តើសកម្ម ភា ពដលបា នលើកឡើងនះបា នរួមចំណក

  ដល់កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក កី  យរបៀបណា ? តើ   ឈើបា នរក  ជីវច  ះុនិងបរិសា  នយ៉ា ងណា ខ្ល ះ? និងតើអ្ន កណា ជា អ្ន ក

  ទទួលផល   ជន៍ទា ំង  ះ   

  កា រជះឥទ្ធ ិពលជា អវិជ្ជ មា ននកា រ    ួលអា កា សធា តុលើដំណុះ    ជីវច  ុះ  មទា ំងជ  ើសក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដីផ ងៗ 

  កំពុង  ូវបា នគគិតតពីកតា  សដ្ឋ កិច្ច  ើនជា ង  យមិនបា នគិតដល់ផល   ជន៍របស់វា ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យកា រផា  ស់ប្ដ ូរ

  អា កា សធា តុ។



១០៨

 ៤.៦.៥ តម្ល  ៤.៦.៥ តម្ល 
  កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ  ូវកា រចំណា យថវិកា  ើន។

៤.៧៤.៧   លបំណងនកម្ម វិធី  លបំណងនកម្ម វិធី
 ដើម ីធា នា ដល់កា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ  កប  យសមធម៌ និង  ជា ធិបតយ

 ផ្ដ ល់ឱកា សដល់សហគមន៍មូលដា  នដលរស់  ក្ន ងុនិងក រតំបន់    បា នចូលរួមរៀបចំបង្ក ើត  ប់  ង និងអភិវឌ   សហគមន៍

  ប  តា ម  លកា រណ៍ណនា ំអំពីសហគមន៍   ឈើ  យចូលរួមក្ន ុងកា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ និងកា រ

 ចូលរួមធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ ផ ងៗ

 ពិនិត  និងកស  ួលឡើងវិញក្ន ុងករណីចា ំបា ច់នូវរា ល់លិខិតបទដា  ននា នា ដលគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ  យ

 ផ្អ ក  លើបទពិ  ធន៍ដលទទួលបា នពីកា រអនុវត្ដ កន្ល ងមក ដើម ឆី្ល ើយតប  នឹងត  វូកា រជា ក់ស្ដ ងរបស់សហគមន៍មូលដា  ន 

 និង  ះ   យប   នា នា ដលកើតមា នឡើង

 ផ្ដ ល់កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និងគា ំ  ដល់ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ ដើម ឱី មា នសមត្ថ ភា ព  ប់   ន់ក្ន ងុកា រជួយគា ំ   និងផ្ដ ល់សវា កម្ម 

 ដល់សហគមន៍   ឈើ  កប  យគុណភា ព

 ព  ឹងនិងជំរុញកា រ  ប់  ង   សហគមន៍  កប  យនិរន្ដ រភា ព ក្ន ុង  លបំណងពា ណិជ្ជ កម្ម  និងកា របង្ក ើនជីវភា ពតា មរយៈ

 កា របង្ក ើនផល-អនុផល   ឈើ កា រអភិរក ជីវច  ះុ និងកា រលក់ឥណទា នកា បូន   ឈើ  ទីផ  រអន្ដ រជា តិដើម ធី្វ ើឱ សហគមន៍

   ឈើមា នលទ្ឋ ភា ព និងសមត្ថ ភា ព  ប់  ង   សហគមន៍បា ន  យខ្ល ួនឯង 

 បង្ក ើនកា រចូលរួមរបស់សមា ជិកសហគមន៍   ឈើ ជា ពិសស ្ដ  ី ដើម ីឱ មា នតមា  ភា ព អភិបា លកិច្ច ល្អ  និងកា របងចក

 ផល   ជន៍  កប  យសមធម៌

 ដើម ីបងា  ញនូវភា ពផ ងៗគា  នកា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ និងបង្ក ើននូវភា ពជឿជា ក់ថា សហគមន៍មូលដា  ន ពិតជា មា នសា រៈ

 សំខា ន់ក្ន ុងកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើ។ 

៤.៨៤.៨  សូចនា ករ សូចនា ករ
 ចំនួនភូមិ និងចំនួន  ជា ជនដលបា នចូលរួមបង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ

 ទំហំផ្ទ ដី   ឈើ ដលស្ថ ិត  ក  មកា ររៀបចំបង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ

 សចក្ដ ីណនា ំស   ប់កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល  ូវបា នអនុម័ត និងអនុវត្ដ 

 លិខិតបទដា  នពា ក់ព័ន្ធ ដល់កា រគា ំ  កា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ

 ចំនួនម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើដលមា នសមត្ថ ភា ពក្ន ងុកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់សហគមន៍មូលដា  ន  កប  យគុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព

 កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពផ្ដ ល់នូវបរិមា ណផល-អនុផល   ឈើ ជីវច  ុះកើនឡើង និងមា នឥណទា នកា បូន



១០៩

 បរិមា ណផលិតផល   ឈើ  បច  ប់ ដលបា នផ្គ ត់ផ្គ ង់

 ចំនួនសហគមន៍   ឈើបា នរួមចំណកដល់កា របង្ក ើនជីវភា ព និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  

 ចំនួនសហគមន៍   ឈើដលអា ចដំណើរកា រ  យខ្ល ួនឯងបា ន និងចំនួនសហគមន៍ដលបា នបង្ក ើតសហ   ស   ឈើ

 ថវិកា ដលទទួលបា នពីកា រលក់កា បូន   ឈើរបស់សហគមន៍   ឈើ

  លកា រណ៍ស   ប់ធ្វ ើកា រ  តួពិនិត  និងវា យតម្ល ដំណើរកា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ  វូបា នរៀបចំឡើង  យមា នកា រចូលរួម

 ពីសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ  កប  យតមា  ភា ព និងអភិបា លកិច្ច ល្អ ។

៤.៩៤.៩  មធ  បា យផ្ទ ៀងផា  ត់ មធ  បា យផ្ទ ៀងផា  ត់
 លិខិតបទដា  នច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រងា រសហគមន៍   ឈើ (  កា ស សចក្ដ ីណនា ំ កិច្ច  ម  ៀង .. )

 ផនទី   សហគមន៍

 ទិន្ន ន័យកា របា៉ ន់  មា ណធនធា ន និងកា រធ្វ ើសា រពើភណ 

 ទិន្ន ន័យសហគមន៍   ឈើ

 កិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍

 របា យកា រណ៍សិក    វ   វ

 របា យកា ណ៍វា យតម្ល ។

៤.១០៤.១០   ហា និភ័យនកម្ម វិធី  ហា និភ័យនកម្ម វិធី
 ដី   ឈើភា គ  ើននឹង  ូវបា នផ្ទ រ  ជា កា រ  ើ   ស់ដីនិងកា រ  ប់  ង   ឈើតា មទ  ង់ផ ងៗទៀត  សិនបើសហគមន៍

   ឈើមិន  ូវបា នគចា ត់ជា អា ទិភា ព 

 កា រ  ើ   ស់ដីមា នលក្ខ ណៈ  កួត  ជង   ះមា នកា រគិតពីតម្ល 

 សមត្ថ ភា ពរបស់សហគមន៍  មា នក  ិតក្ន ុងកា រកា រពា រ និង  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព

 កា រ  ប់  ង កា រលើកទឹកចិត្ដ  និងសមត្ថ ភា ពរបស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  មា នក  ិត ដើម ីជួយគា ំ  ដល់កា រកា រពា រ និងកា រ

 អភិវឌ សហគមន៍   ឈើ 

 ខ្វ ះខា តថវិកា ស   ប់កា ររៀបចំសហគមន៍   ឈើ

 ខ្វ ះកា រសហកា រ និងកា រចូលរួមពីអា ជា  ធរមូលដា  ន សហគមន៍មូលដា  ន និងសា  ប័នរដា  ភិបា លផ ងៗទៀត  

  លន  បា យស   ប់កា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ  ប់  ង   ឈើដល់សហគមន៍មូលដា  ន និងកា រពិនិត កស  ួលលិខិតបទដា  នគា ំ  

 ដល់កា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ ដើម ី  ះ   យប   ខា ងលើពំុទា ន់  ប់   ន់
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 កា រ    លួអា កា សធា តុ៖  ទសកម្ព ជុា  វូបា នរពឹងទុកថា  ទទួលរងនូវវិបត្ដ ធិ្ង ន់ធ្ង រ  សិនបើវិធា នកា រនកា រកា ត់បន្ថ យកា រប ្ច ញ

 ឧស្ម ័ន មិន  ូវបា នអនុវត្ដ ឱ បា ន  ឹម  ូវ

  ះបីជា ទីផ  រឥណទា នកា បូន   ឈើមា នកា រផា  ស់ប្ដ ូរ ឬមិនផា  ស់ប្ដ ូរក៏  យ ក៏កា របង់ចំណា យផ ងៗចំ  ះកា រកា ត់បន្ថ យ

 កា រប ្ច ញឧស្ម ័យពីកា របា ត់បង់ និងរចរឹល   ឈើ គួរតធ្វ ើឱ  សើរបំផុតដល់ភា ពគង់វង របស់សហគមន៍   ឈើ។

៤.១១៤.១១   យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី  យុទ្ធ សា ្ដ  ស   ប់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី
 គណៈកម្ម កា រស  បស  ួលកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ នឹងធ្វ ើកា រស  បស  ួលសកម្ម ភា ពរវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រ

 មិនមនរដា  ភិបា លជា តិ/អន្ដ រជា តិ និងសា  ប័នរដ្ឋ ពា ក់ព័ន្ធ  ៖

  កំណត់សកម្ម ភា ពសំខា ន់និងចា ំបា ច់ដើម ីអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ 

  វា យតម្ល ពីសា  នភា ពសហគមន៍   ឈើដលមា ន   ប់ 

  ពិនិត សកម្ម ភា ពដលជា កា រប្ដ ជា  ចិត្ដ របស់សហគមន៍ ដើម ីបញ្ច ប់សកម្ម ភា ពទា ំង  ះ 

  កា រវិភា គសកម្ម ភា ពដលជា ត  ូវកា រស   ប់គា ំ  ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ  

  កសា ងផនកា រសកម្ម ភា ព និងថវិកា  ដើម ីអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពចា ំបា ច់  យមា នកា រស  បស  ួលតា មរយៈកា រធ្វ ើសំណើស្វ ង

  រកថវិកា បន្ថ ម   

  របា យកា រណ៍សកម្ម ភា ពរបស់ដគូអភិវឌ ន៍សហគមន៍   ឈើ។

 រដ្ឋ បា ល   ឈើបញ្ជ នូម ្ដ  សីហគមន៍   ឈើ ដើម ជួីយផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់សហគមន៍  យមា នប   ក់លក្ខ ខណ កា រងា រ (ToRs)

 គណៈកម្ម កា រស  បស  លួកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ រៀបចំសចក្ដ ី   ង  លកា រណ៍ណនា សំ   ប់កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល

   សហគមន៍ ដើម ីដា ក់ជូនរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ ពិនិត  និងស   ច

 គណៈកម្ម កា រស  បស  ួលកម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ រៀបចំឯកសា រដលជា ពិ  ធន៍ល្អ ៗ ទទួលបា នពីកា រអនុវត្ដ សហគមន៍

   ឈើ និងដឹកនា ំកា រពិនិត ឡើងវិញនូវរា ល់លិខិតបទដា  នដលគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ  

 ព  ឹងសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល អា ជា  ធរមូលដា  ន និងសមា ជិកសហគមន៍ 

 ព  ឹងកិច្ច សហកា រជា មួយអា ជា  ធរមូលដា  ន អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងក ុមហ៊ុនឯកជន ជា ពិសសកា រអភិវឌ សហ   ស 

 និងទីផ  រ  យមា នប   ក់ពីតួនា ទី និងកា រទទួលខុស  ូវច  ស់លា ស់

 រៀបចំវិធីសា ្ដ  ស   ប់កា រវា យតម្ល បរិមា ណកា បូនស្ដ កុក្ន ងុ   សហគមន៍  យមា នកា រចូលរួមពីសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ។ 

 ចងក ងសហគមន៍   ឈើក្ន ុង  លបំណងទីផ  រឥណទា នកា បូន បង្ក ើតយន្ដ កា របងចកផលចំណញ  កប  យសមធម៌ពី

 កា រលក់ឥណទា នកា បូន   ឈើ និងកា រចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ដ សី   ចចិត្ដ ពា ក់ពន្ធ ័  នឹងកា រធ្វ ើឥណទា នកា បូន

 កា រិយា ល័យសហគមន៍   ឈើទទួលខុស  ូវលើកា រ  ប់  ងព័ត៌មា ន វិភា គ រៀបចំ និងផ ព្វ ផ  យឯកសា រសហគមន៍   ឈើ

 បង្ក ើតសហពន្ធ ័សហគមន៍   ឈើ ពីកិច្ច  ជំុបណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើ  ថា  ក់ខត្ដ  និងថា  ក់ជា តិ។



១១១

៤.១២៤.១២   អនុកម្ម វិធីទី ១ កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល និង កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ    អនុកម្ម វិធីទី ១ កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល និង កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ  
 ៤.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៤.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   ជំហា នចា ំបា ច់ដើម ីជំរុញដល់កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ  ទូទា ំង  ទស គឺ  ូវប   ក់ឱ ច  ស់លា ស់ពីសា  នភា ព 

 ភា ព  បច  ប់ និងសិទ្ធ ិរបស់សហគមន៍   ឈើដលមា ន   ប់ រួមទា ំងសហគមន៍   ឈើដលមា ន  ក្ន ុងតំបន់   សម ទា ន 

 ហើយ  ូវធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ  ថា តើកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើថ្ម ីគួរធ្វ ើ  តំបន់ណា ។ ដំណើរកា ររៀបចំ និងកំណត់តំបន់   

 សហគមន៍ នឹងធា នា ថា សហគមន៍   ឈើទា ំងអស់នឹងទទួលសា្គ  ល់  យ  បច  ប់ ហើយមិនអនុ   តឱ មា នកា រផ្ទ រដី   

 សហគមន៍  ជា កា រ  ើ   ស់ដីផ ងបា នឡើយ។

 ៤.១២.២ មធ  បា យអនុវត្ដ   ៤.១២.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  
   ៤.១២.២.១ វិធីសា  ្ត ក្ន ុងកា រកំណត់តំបន់ និង បង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ     ៤.១២.២.១ វិធីសា  ្ត ក្ន ុងកា រកំណត់តំបន់ និង បង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ  
    កា រកំណត់តំបន់ និងអនុម័តលើតំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ គឺជា ជំហា នដំបូងក្ន ងុកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ។ 

   កា រងា រនះមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ជា មួយរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ ក៏ដូចជា  អា ជា  ធរមូលដា  ន 

   និងដគូអភិវឌ ន៏។ នះគឺជា ផ្ន កមួយនផនកា រ  ើ   ស់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ ដលកា រ  ប់  ង   សហគមន៍ គឺជា 

   ទ  ង់មួយនកា រ  ប់  ង  យមា នកា រចូលរួមពីសហគមន៍មូលដា  នដលមា នកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ និងពឹងអា  ័យលើ

   ធនធា ន   ឈើ។    

    កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ ត  ូវឱ កម្ម វិធីផ ងទៀតនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ អនុវត្ដ នូវសកម្ម ភា ព 

   ដំណា លគា   ជា ពិសសកា រកំណត់  ំ  ទល់ និងកា រចា ត់ថា  ក់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍។

   ៤.១២.២.២ កា រធ្វ ើអត្ដ ស   ណកម្ម    ៤.១២.២.២ កា រធ្វ ើអត្ដ ស   ណកម្ម 
    ធ្វ ើកា រកំណត់  ថា  ក់ឃុំ  ុក និងខត្ដ  ដលអ្ន កភូមិកំពុងរស់  ក្ន ុង ឬ ក រតំបន់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ និងមា ន

    កា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ចូលរួមក្ន ុងកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ

    ខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងពិ   ះ  បល់ជា មួយក មុ  កឹ  ឃំុ និងសហគមន៍មូលដា  ន ដើម បី   ក់អំពីកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ 

    និងសម  បអា ចរៀបចំជា សហគមន៍   ឈើ  មទា ំងធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យពីត  ូវកា រផល   ជន៍ និងកា របង្ក ើន

    សមត្ថ ភា ព

    កា រធា នា ពីក ុម  ឹក  ឃុំ និងកា រិយា ល័យភូមិបា លមូលដា  នថា  ដីតំបន់នះនឹងដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងផនកា រ  ើ   ស់

    ដីរបស់ឃំុ ផនកា រអភិវឌ ន៍ឃំុ និងកា រធ្វ ើផនទីដីរបស់សហគមន៍ជនជា តិភា គតិច  មទា ងំពិចា រណា ក្ន ងុពលធ្វ ើផនទី

     ើ   ស់ដីរដ្ឋ     



១១២

    កំណត់  ំ  ទល់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់  យ  ើ   ស់ឧបករណ៍ ជីភីអស 

    និងបង្ក ើតជា ផនទី  មទា ំងកត់   នូវរា ល់កា រ  ម  ៀងជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង  ះ។ ផនទី   សហគមន៍ និង

    ឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  ូវរក  ទុកក្ន ុង  ព័ន្ធ  ប់  ងទិន្ន ន័យសហគមន៍   ឈើ  ថា  ក់ខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើ

    បញ្ជ ូនផនទីនិងឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  អា ជា  ធរ  ុក និងខត្ដ  ដើម ីដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងផនកា រ  ើ   ស់ដី ដលបង្ក ើត

    ឡើង  យគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងដីរដ្ឋ ថា  ក់ខត្ដ /ក ុង  មទា ំងបញ្ជ ូនមករដ្ឋ បា ល   ឈើ (កា រិយា ល័យសហគមន៍

      ឈើ) ពិនិត និងរៀបចំបបបទបញ្ជ ូនបន្ដ  ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ ដើម ីស   ច។ ផនទី

    និងឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ   ូវបា នក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ យក  ធ្វ ើកា រផ្ទ ៀងផា  ត់់ ដើម ីធា នា ថា កា រផ្ដ ល់

    ដី   សហគមន៍នះមិន  ួតសុីគា  លើដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច  និងចមា្ក  រ   ដា ំដទទៀតឡើយ។  

     ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ នឹងប  ួមដំណើរកា រពិនិត  និងទទួលសា្គ  ល់តំបន់សកា  នុពល    

   សហគមន៍  យ  ូវកំណត់ពីពលវលា ឱ បា នច  ស់លា ស់ ហើយធា នា ថា ប   ដលកើតឡើងក្ន ុងតំបន់មួយនខត្ដ 

   មួយនឹងមិនពន  រពលដល់ខត្ដ ដទដលគា  នប   ។ ដំណើរកា រនះ នឹងបន្ដ រហូតដល់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍

   ទា ំងអស់ទទួលបា នកា រអនុម័ត។

     កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមបង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ អា ចធ្វ ើឡើង  យសហគមន៍មូលដា  ន តា មរយៈកា រទំនា ក់ទំនងជា មួយ

   រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន បនា  ប់មកសហគមន៍មូលដា  ន  ូវអនុវត្ដ  នីតិវិធីដូចបា នរៀបរា ប់ខា ងលើ។

      សិនបើមា នកា រផ្ទ រដី    ដើម ី  ើ   ស់ដីក្ន ងុរូបភា ពផ ង  ះ សហគមន៍មូលដា  នគួរ  វូបា នចូលរួមពិ   ះ

    បល់ជា មុនសិន ដើម ីឱ ដឹងច  ស់ថា ពួកគា ត់មា នកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍ក្ន ុងកា ររៀបចំសហគមន៍   ឈើ ឬយ៉ា ងណា មុន

   នឹងស   ចឱ មា នកា រ  ើ   ស់ដីក្ន ុងរូបភា ពណា មួយទៀត  ះ ហតុនះជ  ើសនកា រ  ើ   ស់ដីផ ងៗ គួរ  ូវបា ន

   ព ួរទុកសិនរហូតដល់សំណើតំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍បា នដំណើរកា រពិនិត ជា មុន។

   ៤.១២.២.៣ កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ   ៤.១២.២.៣ កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ
     ជំហា ននីមួយៗនកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ  ភទគំរូណា មួយ (សហគមន៍   ឈើ   ឈើដគូ សហគមន៍

     ផ្ដ ល់ផល និងសហគមន៍   កា រពា រ) ឱ  ប  តា មច  ប់  ូវកំណត់យា៉ ងច  ស់លា ស់  ក្ន ុងអនុក ឹត ស្ដ ីពីកា រ

    ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និង  កា សស្ដ ីពី  លកា រណ៍ណនា ំអំពីសហគមន៍   ឈើ។ កា ររៀបចំបង្ក ើតនីតិវិធីន

   ដំណើរកា រសហគមន៍គំរូនីមួយៗ គួរតរៀបចំ  យផ្អ កត  លើអនុក តឹ ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និង  កា ស

   ស្ដ ីពី  លកា រណ៍ណនា ំអំពីសហគមន៍   ឈើ។ ជំហា ននីមួយៗនកា របង្ក ើតសហគមន៍គំរូខា ងលើ មា នលក្ខ ណៈខុស

   ប្ល កគា  តិចតួច  យផ្អ ក  តា មសា  នភា ពដលបា ននិងកំពុងអនុវត្ដ  ហើយចា ំបា ច់  ូវតប   ក់នូវចំណុចដលមា ន

   លក្ខ ណៈខុសប្ល កគា  ណា មួយ។ ជំហា ននកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើរួមមា ន ៖ 

    ជំហា ន ០ ៖ កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន ៍ (សូមអា នអត្ថ បទដលបា នពន ល់ខា ងលើ)

    ជំហា ន ១ ៖ កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ  
    សហគមន៍មូលដា  នដលមា នកា រចា ប់អា រម្ម ណ៍  ូវដា ក់ពា ក ស្ន ើសុំបង្ក ើតសហគមន៍   ឈើជូនអភិបា លខត្ដ សា មី 



១១៣

     យមា នកា រឯកភា ពពី  ធា នភូមិ មឃុំ និងអភិបា ល  ុក ដើម ីទទួលបា នកា រឯកភា ព។ ក  យពីទទួលបា នកា រ

    ឯកភា ពពីអភិបា លខត្ដ  សហគមន៍មូលដា  ន  វូធ្វ ើកា រស្ន ើសំុបង្ក ើត   សហគមន៍មកខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើសា មី  យ

    មា នបងា  ញពីចូលរួមរបស់សមា ជិកយ៉ា ងតិច ៦០% នចំនួន  ួសា រសរុប  ក្ន ុងភូមិ។

    ជំហា ន ២ ៖ កា រ  មូលព័ត៌មា ន 
    បង្ក ើតក ុមកា រងា រមួយដលរួមមា ន រដ្ឋ បា ល   ឈើ សហគមន៍មូលដា  ន ក ុម  ឹក  ឃុំ និងតំណា ងអង្គ កា រដគូ ដើម ី

     មូលព័ត៌មា នអំពីសហគមន៍ និងកា រ  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើ ហើយរបា យកា រណ៍ទា ងំនះនឹង  ើ   ស់ជា មូលដា  ន

    ស   ប់ធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង   សហគមន៍ក្ន ុងពលអនា គត។ 

    ជំហា ន ៣ ៖ កា ររៀបចំរចនា សម្ព ័ន្ឋ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ  
    ក្ន ុងដំណា ក់កា លនះ រចនា សម្ព ន្ធ ័  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ គឺជា គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ឬ ក ុម

     កឹ  ភិបា លនឹង  វូបា នបង្ក ើត។ គណៈកម្ម កា រ  ះ   តប ្ដ  ះអា សន្ន  វូបា នបង្ក ើតឡើង និងបក្ខ ជនឈរ   ះ

     ះ   ត  ូវបា ន  ើសរីស  យសហគមន៍ ឬចា ត់តា ំង  យក ុម  ឹក  ឃុំស   ប់   ឈើដគូ។ បនា  ប់មក 

    គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើនះ  ូវដា ក់ពា ក ស្ន ើសំុបង្ក ើត   សហគមន៍ជូននា យខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើ

    សា មី ដើម ីទទួលបា នកា រឯកភា ព។  

    ជំហា ន ៤ ៖ កា ររៀបចំបទប   ផ្ទ ក្ន ុងរបស់គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ / 
    ក ុម  ឹក  ភិបា ល /ក ុម  ឹក  ឃំុ 
    បទប   ផ្ទ ក្ន ុងរបស់គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ/ក ុម  ឹក  ភិបា ល  ូវបា នរៀបចំ  យគណៈកម្ម កា រ

     ប់  ងសហគមន៍   ឈើ/ក ុម  ឹក  ភិបា លឬក ុម  ឹក  ឃុំ  យមា នកា រស  បស  ួលពីរដ្ឋ បា ល   ឈើ ឬ

    អង្គ កា រដគូ។ បទប   ផ្ទ ក្ន ុងនះ  ូវចុះហត្ថ លខា  យ  ធា នគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ /ក ុម

     ឹក  ភិបា លឬក ុម  ឹក  ឃុំ និងមា នកា រប   ក់និងឯកភា ពពីមឃុំ បនា  ប់មក  ូវធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យដល់សមា ជិក

    សហគមន៍   ឈើដើម ចូីលរួមអនុវត្ដ ។ 

    ជំហា ន ៥ ៖ កា រកំណត់  ំ  ទល់   សហគមន៍ និង កា រធ្វ ើផនទី   សហគមន៍  
     យមា នជំនួយបច្ច កទសពីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអង្គ កា រដគូ កា ររៀបចំ  ំ  ទល់   សហគមន៍  វូបា នកំណត់  យ

     ើ   ស់ឧបករណ៍ជីភីអស (GPS) និងមា នកា រចូលរួមពីសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ អ្ន កភូមិជិតខា ង និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

    ផ ងទៀត ដើម ីចៀសវា ងមា នទំនា ស់  ំ  ទល់  ួតគា  ។ 

    ជំហា ន ៦ ៖ កា ររៀបចំលក្ខ ន្ដ ិកៈសហគមន៍   ឈើ 
    លក្ខ ន្ដ កិៈសហគមន៍   ឈើ នឹង  វូរៀបចំ  យគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ក មុ  កឹ  ភិបា ល ក មុ  កឹ  

    ឃុំ  យមា នកា រជួយស  បស  ួលពីរដ្ឋ បា ល   ឈើនិងអង្គ កា រដគូ។ លក្ខ ន្ដ ិកៈនះ  ូវបា នចុះហត្ថ លខា  យ

     ធា នគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ក ុម  ឹក  ភិបា ល ក ុម  ឹក  ឃុំ និងមា នកា រប   ក់និងឯកភា ពពី

    មឃុំ បនា  ប់មក  ូវធ្វ ើកា រផ ព្វ ផ  យដល់សមា ជិកសហគមន៍   ឈើដើម ីចូលរួមអនុវត្ដ ។ 



១១៤

    ជំហា ន ៧ ៖ កា ររៀបចំកិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍ 
    សចក្ដ ី   ងនកិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍ នឹងរៀបចំ  យខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើសា មី និងធ្វ ើកា រពិ   ះ  បល់

    ជា មួយគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ក ុម  ឹក  ភិបា ល ក ុម  ឹក  ឃុំ។ កិច្ច  ម  ៀងនះនឹង  ូវចុះ

    ហត្ថ លខា  យ  ធា នគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ក មុ  កឹ  ភិបា ល ក មុ  កឹ  ឃំុ និងរដ្ឋ បា ល   ឈើ 

    ឬអ្ន កមា នសិទ្ធ ចុិះហត្ថ លខា ។ សចក្ដ ី   ងនកិច្ច  ម  ៀងនះ មា នកា រសង្ខ បអំពីតួនា ទី និងកា រទទួលខុស  វូរបស់

    គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ក ុម  ឹក  ភិបា ល ក ុម  ឹក  ឃុំ រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ  ។

     យបំពញបា ននូវជំហា នទា ំងនះរួចហើយ សហគមន៍   ឈើនឹងអា ច  ើ   ស់ធនធា ន   ឈើរបស់ខ្ល ួន ក្ន ុង

   រយៈពលដូចបា នកំណត់ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀង   សហគមន៍ បុ៉ន្ដ  ឈមនឹងកា រដកហូតដី   សហគមន៍មកវិញ  សិនបើ

   សហគមន៍   ឈើ  ះមិនបា នបំពញ  តា មតួនា ទីរបស់ខ្ល ួនមា នចងក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀង។  ះជា យា៉ ងនះក្ដ ី ជំហា ន

   ខា ងក  ម  តជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ដើម ីឱ សហគមន៍   ឈើអា ច  ប់  ង   ឈើលក្ខ ណៈពា ណិជ្ជ កម្ម   មទា ំងធា នា 

   បា ននូវភា ពជា មា  ស់លើកា រ  ើ   ស់ដី   សហគមន៍របស់ខ្ល ួន។

    ជំហា ន ៨ ៖ កា ររៀបចំផនកា រ  ប់  ង   សហគមន៍  
    ផនកា រ  ប់  ង   សហគមន៍  ូវរៀបចំឡើង  យគណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ក ុម  ឹក  ភិបា ល 

    ក ុម  ឹក  ឃុំ  យមា នកា រស  បស  ួលពីរដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រដគូ ឬ វិស័យឯកជន។ ដំណើរកា ររៀបចំនះ

    មា នកា រចូលរួមពីសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល កា រ  មូលព័ត៌មា ន កា រវិភា គ និងធ្វ ើផនទី។ ផនកា រ

     ប់  ង   សហគមន៍  ូវពិនិត និងអនុម័ត  យនា យខណ រដ្ឋ បា ល   ឈើសា មី។ 

    ជំហា ន ៩ ៖ កា រអភិវឌ សហ   សសហគមន៍   ឈើ 
    ស   ប់សហគមន៍   ផ្ដ ល់ផល ឬអា ចសហគមន៍   ឈើ និង   ឈើដគូ កា រអភិវឌ សហ   សនឹង  ូវបា នបង្ក ើត

    ឡើង។ ដំណើរកា របង្ក ើតសហ   សគឺអា  ័យ  តា ម  ភទនសហ   ស និងលិខិតបទដា  នដលមា ន   ប់នា 

    ពលបច្ច ុប ន្ន ។

    ជំហា ន ១០ ៖ កា រអនុវត្ដ ផនកា រ  ប់  ង  
    ផនកា រ  ប់  ង   សហគមន៍  វូបា នអនុវត្ដ  និងអា ច  តិបត្ដ កិា រជា មួយសហ   សដទទៀតបា ន។ កិច្ច  ជំុ  ចា ំ

    ឆា  ំរបស់សហគមន៍នឹង  ូវរៀបចំ និងធ្វ ើកា រឡើងវិញលើផនកា រ  តិបត្ដ ិ  ចា ំឆា  ំ។

    ជំហា ន ១១ ៖ កា រ  ួតពិនិត  និង វា យតម្ល  
    កា រ  តួពិនិត និងវា យតម្ល នឹង  វូធ្វ ើឡើង  យសហកា រយ៉ា ងជិតស្ន ទិ្ធ ជា មួយកា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍របស់កម្ម វិធី

      ឈើជា តិ។

    គួរកត់សំគា ល់ផងដរថា  ថ្វ ីបើកា រអធិប  យខា ងលើមា នលក្ខ ណៈជា ជំហា ន ប៉ុន្ដ មិនចា ំបា ច់អនុវត្ដ តា មលំដា ប់

   លំ  យទា ងំ  ងុ  ះទ ជំហា ននីមួយៗអា ចធ្វ ើឡើងក្ន ងុពលដំណា លគា  ក្ន ងុកា ររៀបចំសហគមន៍   ឈើ។ សកា  នុពល

   នទីផ  រឥណទា នកា បូន   ឈើ អា ច  ូវបា នគិតពិចា រណា ក្ន ុងដំណើរកា ររៀបចំសហគមន៍   ឈើ ហើយ  ូវរៀបចំជា 

    លបំណង និងសកម្ម ភា ពនកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើមួយចំនួន។



១១៥

 ៤.១២.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៤.១២.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
   ៤.១២.៣.១ លទ្ធ ផលរពឹងទុកស   ប់រយៈពលវង (២០ ឆា  ំ) ៖    ៤.១២.៣.១ លទ្ធ ផលរពឹងទុកស   ប់រយៈពលវង (២០ ឆា  ំ) ៖ 
     ប់សហគមន៍មូលដា  នទា ំងអស់ដលរស់  ក្ន ុងឬក រតំបន់   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ មា នឱកា សក្ន ុងកា រចូលរួម

     ប់  ង   ឈើ កំណត់តំបន់ស   ប់រៀបចំជា   សហគមន៍ និងដំណើរកា ររៀបចំបង្ក ើតសហគមន៍   ឈើ

    កិច្ច សហកា ររវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងក ុម  ឹក  ឃុំ (   ឈើដគូ) ក្ន ុងកា របង្ក ើតផនកា រ  ើ   ស់ដី   សហគមន៍ 

    និងកា រ  ះ   យប   ផ ងទៀតពា ក់ព័ន្ធ នឹង   ឈើ

    កា ត់បន្ថ យទំនា ស់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ និង  ប់  ងធនធា ន  ក្ន ុងដន   ប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍  យផ្ដ ល់នូវសិទ្ធិចូលរួម

     ប់  ង   ឈើដល់សហគមន៍មូលដា  ន 

    បទពិ  ធន៍ដលទទួលបា នពីកា រអនុវត្ដ កា រងា រសហគមន៍   ឈើ សហគមន៍   ផ្ដ ល់ផល   ឈើដគូ និងសហគមន៍

      កា រពា រ  ូវបា នចងក ងជា ឯកសា រ និងផ្ដ ល់ដល់កា ររៀបចំនិងកលំអ  លន  បា យសំ  ធ្វ ើឱ  សើរឡើង

    នូវកា រ  ប់  ង   ឈើ  ថ្ង អនា គត។ 

   ៤.១២.៣.២ លទ្ធ ផលរពឹងទុកក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី (៥ ឆា  ំ) ៖   ៤.១២.៣.២ លទ្ធ ផលរពឹងទុកក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី (៥ ឆា  ំ) ៖
    សហគមន៍   ឈើចំនួន ៣០០ កន្ល ង នឹង  វូបា នរៀបចំ  យមា នកិច្ច  ម  ៀង និងផនកា រ  ប់  ង   សហគមន៍ 

    ហើយយ៉ា ង  ចណា ស់តំបន់សកា  នុពល   សហគមន៍ថ្ម ចំីនួន ២០០ កន្ល ង  វូបា នកំណត់ស   ប់រៀបចំសហគមន៍

      ឈើ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងសំណូមពររបស់សហគមន៍មូលដា  ន និងក ុម  ឹក  ឃុំ

      ឈើដគូចំនួន ៥ កន្ល ង នឹង  ូវរៀបចំ  ក្ន ុង ៥ឃុំ ន ៥ ខត្ដ  ដលជា គ   ងសា កល ងដើម ីជួយក្ន ុងកា ររៀបចំ

    លិខិតបទដា  នច  ប់ស   ប់ដំណើរកា ររៀបចំ និងអនុវត្ដ   ឈើដគូ

    សហគមន៍   ផ្ដ ល់ផលនឹងរៀបចំ  ក្ន ុង ១០ ឃុំនខត្ដ  ល  ចំនួន ០៥ ដលជា គ   ងសា កល ង ដើម ីជួយ

    ក្ន ុងកា ររៀបចំលិខិតបទដា  នច  ប់ស   ប់ដំណើរកា ររៀបចំ និងអនុវត្ដ សហគមន៍   ផ្ដ ល់ផល 

    សហគមន៍   កា រពា រចំនួន ១០ កន្ល ងនឹង  ូវរៀបចំ ដលជា គំ  ងសា កល ងដើម ី ជួយក្ន ុងកា ររៀបចំលិខិតបទដា  ន

    ច  ប់ស   ប់ដំណើរកា ររៀបចំ និងអនុវត្ដ សហគមន៍   កា រពា រ។

៤.១៣៤.១៣   អនុកម្ម វិធីទី ២ កា រអភិវឌ សហគមន៍ និង កា របង្ក ើនជីវភា ព   អនុកម្ម វិធីទី ២ កា រអភិវឌ សហគមន៍ និង កា របង្ក ើនជីវភា ព 
 ៤.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៤.១៣.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   អនុកម្ម វិធីទី ២ គឺជួយដល់កា រអភិវឌ រចនា សម្ព ័ន្ធ  ប់  ងសា  ប័ន និងកា របង្ក ើនជីវភា ពដល់សមា ជិកសហគមន៍   ឈើ

 ក្ន ុង  លបំណងដើម ីទា ញយកផល   ជន៍ឱ បា នជា អតិបរមា  (ផលិតផល និងសវា កម្ម   ឈើ) ពីកា រ  ប់  ង   ឈើ

  កប  យនិរន្ដ រភា ព រួមចំណកដល់កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវជីវភា ពរស់   និងរួមចំណកកា ត់បន្ថ យភា ពក កី របស់សហគមន៍



១១៦

 មូលដា  ន។ កា រអភិវឌ សហគមន៍ និងកា រព  ងឹសា  ប័ន គឺ   តសំខា ន់  លើកា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ អង្គ កា រចា ត់តា ងំសហគមន៍

   ឈើ ដើម គីា ំ  ដល់កា របង្ក ើនជីវភា ពរបស់សហគមន៍  កប  យសមធម៌។ កា របង្ក ើនជីវភា ពដល់សហគមន៍នឹងផ្ដ ល់អា ទិភា ព

 ដល់កា រ  ើ   ស់ផលិតផលក្ន ុង  ុក  កប  យនិរន្ដ រភា ព (កា រចិញ្ច ឹមសត្វ  ម្ហ ូបអា ហា រ ផលិតផលឈើ ឈើថា មពល ឱសថ

 បុរា ណ និងអនុផល   ឈើ ដលអា ចជួយគា ំ  ដល់ជីវភា ពរបស់សហគមន៍មូលដា  ន)។ កា របង្ក ើន   ក់ចំណូលតា មរយៈកា រ 

 ធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ផល-អនុផល   ឈើ នឹង  ូវបា នលើកទឹកចិត្ដ ផងដរ ដូចជា ទីផ  រផល-អនុផល   ឈើ ធ ូង អកូទសចរណ៍ 

 និងឥណទា នកា បូន។ 

  កសា ងសមត្ថ ភា ពដល់គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និងដល់សមា ជិកសហគមន៍   ឈើ  ដើម ីលើកទឹកចិត្ដ ដល់

  អភិបា លកិច្ច សា  ប័ន រួមមា ន ៖ 

   បង្ក ើនកា រចូលរួម និង កា រឯកភា ពគា  ក្ន ុងកា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ

   កា រទទួលខុស  ូវរបស់គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើចំ  ះសមា ជិកសហគមន៍ និងភា គីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

   កា រកសា ងផនកា រសកម្ម ភា ព និង ថវិកា  យមា នកា រចូលរួម 

   កា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ គណនយ  និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

   កា របងចកផល   ជន៍  កប  យសមធម៌

   កា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល  

   កា រធ្វ ើរបា យកា រណ៍

   កា រសរសរគ   ងសំណើ

   កា រកា រពា រ    និង កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់

   កា រ  ប់  ងទំនា ស់។

  កា រព  ងឹសមត្ថ ភា ពរបស់គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និងសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ ដើម ឈីា ន  រកនិរន្ដ រភា ព 

  ផលិតភា ព និងគុណភា ពនផលិតផល   ឈើ ស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុង  ុក និងធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម  

  ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវជំនា ញ  ប់  ង និងអភិវឌ ផល-អនុផល   ឈើ  មទា ំងកា រស្វ ងរកទីផ  រផលិតផល

  បង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីកា រងា រសហគមន៍   ឈើដល់ម ្ដ  ីរដា  ភិបា លថា  ក់មូលដា  ន ដើម ីលើកទឹកចិត្ដ ចំ  ះកា រគា ំ  របស់

  ពួកគ និងលើកទឹកចិត្ដ ក្ន ងុកា ររៀបចំផនកា រអភិវឌ ន៍និងកា រ  ើ   ស់ដី  មទា ងំគា ំ  ថវិកា ស   ប់អភិវឌ សហគម   ឈើ

  ឱ កា ន់ត  សើរថមទៀត 

  កា រអភិវឌ សហ   ស  កន្ល ងដលសហគមន៍   ឈើ  វូកា រក្ន ងុទិស  ធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម ផលិតផល   ឈើ ឬ សវា កម្ម ដទ

  ទៀតដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹង   ឈើ ដូចជា  ទសចរណ៍ធម្ម ជា តិដលអា ចជំរុញឱ មា ន  តា មបណា្ដ   សួា រជា សមា ជិកសហគមន៍ 



១១៧

  ឬ  ក្ន ុងសហគមន៍   ឈើតា មភូមិ ឬអន្ដ រសហគមន៍   ឈើ។ បណា្ដ  សហ   សអា ចអនុវត្ដ នូវគំរូពា ណិជ្ជ កម្ម រួមគា   ឬ

  សហកា រជា សមា គម។ កា រគា ំ  ចំ  ះកា រអភិវឌ សហ   សទា មទា រនូវកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព  លើជំនា ញជា  ើនដូចដល

  បា នកំណត់ខា ងលើ ក៏ដូចជា កា រធ្វ ើជំនួញ កា រស្វ ងរកទីផ  រ កា រផ្ដ ល់បច្ច កទស កា រវចខ្ច ប់និង  ប់  ងគុណភា ព  ូវបា ន

  លើកទឹកចិត្ដ ក្ន ុងភា ពជា ដគូជា មួយវិស័យឯកជន  យមា នជំនួយពីអ្ន កស  បស  ួលកា រងា រសហគមន៍   ឈើ។ 

 ៤.១៣.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ៤.១៣.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
  កា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើទា មទា រឱ មា នកា រសិក  វា យតម្ល ចំ  ះកា រអភិវឌ សា  ប័ន និងកា របង្ក ើនជីវភា ពរស់  របស់

   ជា ពលរដ្ឋ ក្ន ុង  លបំណងដើម ីឱ កា រគា ំ  ចំទិស   និងត  ូវកា រជា ក់ស្ដ ង។ កា រកំណត់ សកា  នុពលស   ប់អភិវឌ

  សហ   សអា ចធ្វ ើឡើងកំឡុងពលរៀបចំផនកា រ  ប់  ង   សហគមន៍ដើម ីធា នា ឱ មា នកា រគា ំ  យា៉ ងពញលញពី

  សមា ជិកសហគមន៍   ឈើ   

  កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លបណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើ កា រធ្វ ើទស នកិច្ច សិក   និងកា រចករលកបទពិ  ធន៍ជា ក់ស្ដ ងនឹង  ូវ

  បា នអនុវត្ដ ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា រយល់ដឹងពីកា រងា រសហគមន៍   ឈើ និង សមត្ថ ភា ពផ ងៗ 

  ថវិកា ដើមទុន  ូវបា នរៀបចំស   ប់បង្ក ើតសហ   សសហគមន៍   ឈើ រួមទា ំងថ្ល  តិបត្ដ ិ និងថ្ល ដើមដលអា ចរកបា នមកពី 

  ថវិកា ជំនួយ   ក់កម្ច ី ឬ គ   ងឥណទា នខា  តតូចផ ងៗ និងកា រគា ំ  ពីថវិកា របស់រដា  ភិបា លថា  ក់មូលដា  ន។ 

  កា ររៀបចំ បច្ច កទស វិធីសា ្ដ   សកម្ម ភា ព ឧបករណ៍ ក ួន ខិត្ដ បណ្ណ ។ល។ ស   ប់  ើ   ស់ ដើម ីផ្ដ ល់នូវ  លកា រណ៍

  ណនា ំក្ន ុងទិដ្ឋ ភា ពផ ងៗនកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើផ្អ ក  តា មបបបទផ ងៗដលឆ្ល ុះប   ំងនូវវប ធម៌តា ម

  តំបន់នីមួយៗ។

 ៤.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៤.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  និរន្ដ រភា ព ភា ពរឹងមា ំ  សិទ្ធ ភា ពនរៀបចំ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និងផល   ជន៍ដលទទួលបា នពី   សហគមន៍ 

  ដល  ូវបា នបងចក  យសមធម៌ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា របង្ក ើនជីវភា ព និងរួមចំណកដល់កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 

  បណា្ដ  មធ  បា យ វិធីសា ្ដ   និងបច្ច កទសដលបា នរៀបចំដ៍សម  ប  ូវបា នយល់  ម និង  ើ   ស់  យបណា្ដ  ដគូ

  អភិវឌ ន៏សហគមន៍   ឈើ

  សមត្ថ ភា ពសម  ប  ប់   ន់របស់បណា្ដ  ដគូអភិវឌ ន៏សហគមន៍   ឈើ ដើម គីា ំ  ដល់ដំណើរកា រអភិវឌ កា របង្ក ើនជីវភា ព 

  និងកា រងា រសហគមន៍

  កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់នផលិតផល   ឈើដល  បច  ប់និងមា នលិខិតប   ក់សវា កម្ម ផ ងៗស   ប់កា រនា ំចញ និងកា រ  ើ   ស់

  ក្ន ុង  ុក  ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើង

  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ  ូវបា នព  ឹងក្ន ុង  លបំណងដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវគុណភា ពផល-អនុផល

    ឈើ និងទីផ  រ ដើម បីង្ក ើន   ក់ចំណូលដល់សមា ជិកសហគមន៍តា មរយៈកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព 

  រួមចំណកដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍ និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 



១១៨

  សហគមន៍   ឈើ  ូវបា នទទួលនូវជំនា ញកច្ន ផល-អនុផល   ឈើ និងមា នលទ្ធ ភា ពស្វ ងរកទីផ  រស   ប់ផលិតផល

    ឈើរបស់ខ្ល ួន

  សមា ជិកសហគមន៍   ឈើមា នលទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងអា ច  ះ   យ

  ទំនា ស់ដលអា ចកើតមា នឡើង  ក្ន ុងសហគមន៍បា ន។

៤.១៤៤.១៤   អនុកម្ម វិធី ៣ កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ    អនុកម្ម វិធី ៣ កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ  
 ៤.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៤.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   ដើម ឱី សហគមន៍   ឈើបា នរួមចំណកដល់កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក កី  និងជំរុញឱ មា នកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ

 និរន្ដ រភា ព កា រគា ំ  និងកា រទទួលសា្គ  ល់ផ្ល ូវច  ប់ គឺទា មទា រអនុវត្ដ នូវ  ប់ក  ិតទា ំងអស់រួមទា ំង កា រពិនិត  កា រកស  ួលលើ

 លិខិតបទដា  នច  ប់ កា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ ដូចមា នរៀបរា ប់ខា ងក  ម ៖

 រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា 
  ដើម ីជួយដល់អ្ន កធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ ឱ បា នយល់ដឹងពីវិធីសា ្ដ  ដ៏ល្អ និងគា ំ  ដល់ដំណើរកា ររៀបចំ  ប់  ង និងអភិវឌ

  សហគមន៍   ឈើ ចា ំបា ច់  ូវរៀបចំ និងព  ឹង  លន  បា យ លិខិតបទដា  ន ច  ប់ដលពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ  យ

  ផ្អ កលើព័ត៌មា ននិងឯកសា រដលទទួលបា នពីបណា្ដ  សា  ប័ន ដលកំពុងអនុវត្ដ កា រងា រសហគមន៍   ឈើ និងទទួលបា នពីកា រ

  ពិ   ះ  បល់ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។ 

  បនា  ប់ពីអនុវត្ដ កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើបា នរយៈពល ៥ ឆា  ំ រដ្ឋ បា ល   ឈើក្ន ុងកិច្ច សហកា រជា មួយដគូពា ក់ព័ន្ធ ចា ំបា ច់  ូវ

  ធ្វ ើកា រពិនិត  និងកស  ួលនូវទ  ង់នកា របង្ក ើតសហគមន៍   ឈើដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងសា  នភា ពជា ក់ស្ដ ង ។

 រដ្ឋ បា ល   ឈើរដ្ឋ បា ល   ឈើ 
  រៀបចំ  ព័ន្ធ  ប់  ងព័ត៌មា ន រួមមា នទិន្ន ន័យ លទ្ធ ផល និងព័ត៌មា នភូមិសា ្ដ  ដទទៀតដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងសហគមន៍   ឈើ។ 

  ទិន្ន ន័យទា ំងនះ នឹងដា ក់ឱ  ើ   ស់ជា សា ធា រណៈតា មរយៈគហទំព័ររបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងចកចា យដល់ដគូពា ក់ព័ន្ធ 

  លើកទឹកចិត្ដ ដល់សហគមន៍តា មរយៈកា រកា ត់បន្ថ យថ្ល សួយសា រ និងបុព្វ លា ភដល់សហគមន៍   ឈើដើម រួីមចំណកដល់កា រ

  កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក របស់រដា  ភិបា ល

  គា ំ  ដល់សហគមន៍ក្ន ុងកា រទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើក្ន ុង   សហគមន៍។

 អា ជា  ធរមូលដា  នអា ជា  ធរមូលដា  ន 
  គា ំ  ដល់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើតា មរយៈកា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ផនកា រសហគមន៍   ឈើ  ក្ន ងុផនកា រអភិវឌ  និង

   ើ   ស់ដី និងកម្ម វិធីវិនិ  គឃុំ  មទា ំងផ្ដ ល់កា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុដល់សហគមន៍   ឈើ។  



១១៩

 សហគមន៍   ឈើ  សហគមន៍   ឈើ 
   វូចងក ងឯកសា រ និងទិន្ន ន័យសហគមន៍   ឈើទា ងំអស់ រួមទា ងំបទពិ  ធន៍ដលទទួលបា នពីកា រអនុវត្ដ កា រងា រសហគមន៍

    ឈើ

  ចងក ងសមា ជិកសហគមន៍   ឈើជា បណា្ដ  ញ ក្ន ុង  លបំណងបង្ក ើតជា សម្ព ័ន្ធ ភា ព ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវទំនា ក់ទំនង 

  និងចករលកនូវបទពិ  ធន៍ដលទទួលបា នពីកា រអនុវត្ដ រវា ងសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ ភា  ក់ងា ររា ជរដា  ភិបា ល និងភា គី

  ដគូពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗទៀត។

 ៤.១៤.២ វិធីសា ្ដ  អនុវត្ដ   ៤.១៤.២ វិធីសា ្ដ  អនុវត្ដ  
   អនុកម្ម វិធីនះនឹង  ូវអនុវត្ដ  យមា នកា រចូលរួមពីសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ដលបា ននិងកំពុងធ្វ ើកា រងា រសហគមន៍   ឈើ 

 ក៏ដូចជា  អង្គ កា រដគូ និងសហគមន៍មូលដា  ន។ ដើម អីនុវត្ដ អនុកម្ម វិធីនះបា នទទួល  គជ័យ សកម្ម ភា ពមួយចំនួននឹង  វូធ្វ ើដូចត   ៖

  ផ្ដ ល់ចំណះដឹងព  ឹងសមត្ថ ភា ពផ ព្វ ផ  យ និងសិក    វ   វ៖ ដូចមា នចង  ក្ន ុងកម្ម វិធីអភិវឌ សមត្ថ ភា ព និង

    វ   វ 

   ប់  ងព័ត៌មា ន៖  មូល វិភា គ  ប់  ង និងចកចា យព័ត៌មា នអំពី   ឈើ  ឱ ភា គីពា ក់ព័ន្ឋ 

  យន្ដ កា រ  ះ   យទំនា ស់៖ ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកា រស  ះុស  លួ  ះ   យទំនា ស់ ដើម កីា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់

  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ 

  រៀបចំបណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើ៖ រៀបចំបណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើថា  ក់ជា តិ និង  មូលដា  ន ដើម ពី  ងឹកា រ  ប់  ង

  បណា្ដ  ញ  យខ្ល ួនឯង  

  ស  បស  ួល និងកិច្ច សហកា រ៖ បង្ក ើនទំនា ក់ទំនងរវា ងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ឋ  តា មរយៈគណៈកម្ម កា រស  បស  ួលកម្ម វិធី

  សហគមន៍   ឈើ 

  កស  ួល  លន  បា យ និងលិខិតបទដា  ននា នា ៖ ធ្វ ើកា រពិនិត ឡើងវិញពី  សិទ្ធ ភា ពនកា រអនុវត្ដ លិខិតបទដា  ន

  នា នា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសហគមន៍   ឈើ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងកា រអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ង  

  ថ្ល សួយសា រ និងបុព្វ លា ភ៖ រៀបចំ  ព័ន្ធ ឱ មា នតមា  ភា ពក្ន ុងកា រកំណត់ថ្ល សួយសា រ និងបុព្វ លា ភស   ប់សហគមន៍   

  ឈើ ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវចំណះដឹងដល់សហគមន៍មូលដា  ន និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ អំពីបច្ច កទស  ប់  ង   ឈើជា 

  មូលដា  នទា ំង   ធម្ម ជា តិ និងចមា្ក  រ   ដា ំរបស់សហគមន៍។ 



១២០

 ៤.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៤.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
 លទ្ធ ផលរពឹងទុកស   ប់រយៈពល ២០ ឆា  ំ មា នដូចខា ងក  ម ៖
  ចំណះដឹងផ្ន កសហគមន៍   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើន

  សមត្ថ ភា ពរបស់ភា គីពា ក់ព័ន្ឋ  នឹងកា រងា រសហគមន៍   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើន

  ព័ត៌មា នពា ក់ព័ន្ឋ នឹងកា រអនុវត្ដ សហគមន៍   ឈើ  ូវបា នកា រ  មូល  ប់  ង និងធ្វ ើកា រចកចា យដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ តា មរយៈ
  គហទំព័ររបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ 

  ទំនា ស់ក្ន ុងកា រ  ប់  ង   សហគមន៍  ូវបា នកា ត់បន្ថ យ

  បណា្ដ  ញសហគមន៍   ឈើ  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន  ូវបា នបង្ក ើតឡើង

  គ   ងឥណទា នកា បូនសហគមន៍   ឈើ  ូវបា នបង្ក ើត

  កា រ  ប់  ង   សហគមន៍ កា របងចកផល   ជន៍ អភិបា លកិច្ច  ទីផ  រ និងកា របង្ក ើនជីវភា ព  ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើង

  កិច្ច សហកា ររវា ងភា គីពា ក់ព័ន្ធ   ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើង

  លិខិតបទដា  នច  ប់ពា ក់ព័ន្ធ សហគមន៍   ឈើ  ូវបា នកលំអ  យ  ង  លើបទពិ  ធន៍ដលទទួលបា នពីកា រអនុវត្ដ  
  និងយុទ្ធ សា  ្ត ថ្ម ីៗ

   កា សស្ដ ីពីកា រកំណត់ថ្ល សួយសា រ និងបុព្វ លា ភស   ប់សហគមន៍   ឈើ  ូវបា នអនុម័ត និងអនុវត្ដ ។ 

៤.១៥៤.១៥   ផ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ (  លន  បា យ ច  ប់ កំណទ  ង់សា  ប័ន ទំនា ក់ទំនង   ផ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ (  លន  បា យ ច  ប់ កំណទ  ង់សា  ប័ន ទំនា ក់ទំនង 
   សមត្ថ ភា ព ហិរញ្ញ ប ទា ន ត  ូវកា រ និងកា របងចកផល   ជន៍)   សមត្ថ ភា ព ហិរញ្ញ ប ទា ន ត  ូវកា រ និងកា របងចកផល   ជន៍)
 ផ្ដ ល់សិទ្ធ ិអំណា ចដល់សហគមន៍   ឈើ ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដី និងកា ររៀបចំ  ប់  ង   ឈើក្ន ុងរយៈពលវង 

 កា រកស  ួលលិខិតបទដា  នច  ប់ ដើម ីបង្ក ើតជា ទ  ង់បបបទស   ប់សហគមន៍   ឈើ អនុវត្ដ   យរលូន និងឯកភា ពគា  
 ក្ន ុងចំ  មសហគមន៍   ឈើទា ំងអស់ ដលចា ំបា ច់  ូវប   ក់ឱ បា នច  ស់លា ស់ ពីកា រទទួលខុស  ូវផ្ន កសវា កម្ម ឱ ដល់
 ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗ

 ព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងអភិបា លកិច្ច  ដើម ជីៀសវា ងរា ល់ប   ទំនា ស់ផល   ជន៍ និង  លបំណងដើម សី្វ ងរកផល   ជន៍

 ជំរុញឱ មា នកា រដា ំដុះ   ឈើឡើងវិញ ក្ន ុង  លបំណង  ើនយ៉ា ង

  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  វូបា នធ្វ ើឱ ងា យ  លួឡើង (សា រពើភណ   ឈើ រុក្ខ វប កម្ម  អ   ដំណុះ តា រា ង
 មា ឌឈើ អនុផល   ឈើ កា រ  ប់  ង និង  ួតពិនិត ជីវច  ុះ។ល។)

 អភិបា លកិច្ច ផ្ទ ក្ន ុងសា  ប័នល្អ 

 ផ្ដ ល់សមា  រៈផ ព្វ ផ  យ ស   ប់សហគមន៍   ឈើ ដូចជា ផា  ំងរូបភា ព បដា  ខិត្ដ បណ្ណ  វិទ ុ ខ ភា ពយន្ដ ។ល។

 អា ជា  ធរមូលដា  នទទួលបា នថវិកា ពីក សួងមហា ផ្ទ  ស   ប់កា រអភិវឌ សហគមន៍   ឈើ

 បន្ដ នូវមូលនិធិ  ក  ិតសហគមន៍   ឈើ ស   ប់និរន្ដ រភា ពផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុនកា រងា រសហគមន៍   ឈើ

 កា រវិនិ  គឡើងវិញ  យផា  ល់ នូវរា ល់ចំណូលដលបា នមកពីពន្ធ អា ករ និងឥណទា នកា បូន (ឧទា ហរណ៍ ពីក  ិតជា តិ  
 ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ)។



១២១

៤.១៦៤.១៦   ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

គ   ងថវិកា  ស   ប់កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើជា តិ ឆា  ំ ២០១០-២០២០ (គិតជា ដុលា  រអា មរិច)

អនុកម្ម វិធី ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ

២០១០-២០១៤ 

(ដុលា  រអា មរិក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ

២០១៥-២០២០

(ដុលា  រអា មរិក)

៤.១ កា រកំណត់តំបន់សកា  នុពល និងកា របង្ក ើត 

សហគមន៍   ឈើ

៦.៣៥០.០០០ ៦៣៥.០០០

៤.២ កា រអភិវឌ សហគមន៍ និង កា របង្ក ើនជីវភា ព ១.៤៥០.០០០ ១.៤៥០.០០០

៤.៣ កា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ដល់កា រអភិវឌ  សហគមន៍   ឈើ ១.២០០.០០០ ១.២០០.០០០

សរុប ៩.០០០.០០០ ៩.០០០.០០០

ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ៦.១០០.០០០

សន្ម តថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  វូធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ងុផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផល នឹងធ្វ ើឱ កា រអនុវត្ដ  

កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ ័យហិរញ្ញ ប ទា នសម  ប និងមា នសង្គ តិភា ពជា មួយនឹងកម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ព 

ស   ប់វិស័យ   ឈើ។ ចំណកឯថវិកា បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់តមា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  ជំហា នទី២ ដលមា ន

រយៈពល៥ឆា  ំទៀត។



១២២

៥.១៥.១  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ
 អភិវឌ ធនធា នមនុស

 អភិវឌ កា រអប់រ និង សា  ប័ន

 ផ ព្វ ផ  យស្ដ ីពីវិស័យ   ឈើ និង បង្ក ើនកា រយល់ដឹងជា សា ធា រណៈ

 វិភា គ និង បក   យទិន្ន ន័យ 

 អភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ

 ស  បស  ួលក្ន ុងចំ  មអ្ន កអនុវត្ដ 

៥.២៥.២  រយៈពលកម្ម វិធី រយៈពលកម្ម វិធី
  មា នរយៈពល ២០ឆា  ំ  ចា ប់ពី ឆា  ំ ២០១០ ដល់ ឆា  ំ ២០២៩

៥.៣៥.៣  កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធីនះ  នឹងទស នវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិ  កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធីនះ  នឹងទស នវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 
  រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា បា ន  កា សស្ដ ីពីយុទ្ឋ សា ្ដ  ចតុ  ណដំណា ក់កា លទី ២  ឆា  ំ ២០០៨ ដលក្ន ុង  ះ 

មា ន  លបំណងមួយគឺ ធា នា នូវនិរន្ដ រភា ពបរិសា  ន តា មរយៈកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។  កម្ម វិធី

  ឈើជា តិផ្ដ ល់នូវគំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើមជា យុទ្ធសា ្ដ  ដលមា ន  លបំណងគា ំ  ដល់  លន  បា យវិស័យ   ឈើជា តិ 

ដើមី   ះ  រកកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច  កា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  និងកា រអភិរក ជីវច  ុះនិងបរិសា  ន។

   សិនបើពុំមា នឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និង  ះ   យប    ឈម  ះទ  ះនឹងពុំអា ចអនុវត្ដ កម្ម វិធី

  ឈើជា តិបា ន  គជ័យតា មកា រត  វូកា រជា ក់ស្ដ ងទ ើយ។ ដូចនះ កា រព  ងឹសមត្ថ ភា ពដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មា នសា រៈសំខា ន់

ណា ស់ ដើមី រួមចំណកធ្វ ើឱ ស   ច  លបំណងក្ន ុងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ កម្ម វិធីអភិវឌ សមត្ថ ភា ព និងកា រ   វ   វ

ជា មូលដា  ន  ឹះគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  យធ្វ ើកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព   ប់ក  ិត និងធ្វ ើឱ  សើរឡើង

នូវសមត្ថ ភា ពនិងសកម្ម ភា ពកា រងា រ   វ   វ ដើម ធី្វ ើឱ ស   ចដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី ផនកា រ និង  លន  បា យវិស័យ

  ឈើជា តិ។

កមមវិធីទី ៥
អភិវឌឍ សមតថភាព និង ការរ សាវរ ជាវ   



១២៣

  កតា  សំខា ន់ ដើម ីនិរន្ដ រភា ពសកម្ម ភា ពកា រងា រទា ំងអស់នះ គឺធា នា ធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុដើម ីបង្ក ើនគុណភា ពកម្ម វិធីសិក  អប់រ

វិស័យ   ឈើ និងធា នា ឱ មា នអ្ន កមា នសមត្ថ ភា ពសម  ប ដល  វូ  ើសរីសមកប  ើកា រងា រក្ន ងុវិស័យ   ឈើ។ សា លា ជា តិកសិកម្ម 

  កលៀប និងសកលវិទ  ល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម  ដលជា  ឹះសា  នអប់រអំពីវិស័យ   ឈើដ៏សំខា ន់ ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រផា  ស់ប្ដ ូរនូវទមា  ប់

ចា ស់ (វប ធម៌) នកា រអនុវត្ដ  និងចា បំា ច់  វូមា នទស នវិស័យវងឆា  យ គួបផ ជំា មួយកា រលើកកម្ព ស់វិធីសា ្ដ  ប  ៀន និងបច្ច បុ ន្ន ភា ព

កម្ម វិធី និងមុខវិជា  សិក   មទា ំងសមត្ថ ភា ព  ូប  ៀន។ 

៥.៤៥.៤  កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធីនះ  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតបរបស់កម្ម វិធីនះ  នឹង  លបំណងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  កម្ម វិធីនះនឹងកំណត់បា ននូវត  ូវកា រសមត្ថ ភា ពជា យុទ្ឋ សា ្ដ   និងរៀបចំកម្ម វិធីព  ឹងសមត្ថ ភា ព ដើមី ជួយដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

 ក្ន ងុវិស័យ   ឈើ និងបរិសា  នទទួលបា ន   ជន៏ពីកា រចូលរួមក្ន ងុកា រងា រទា ងំនះ និងធ្វ ើឱ ស   ចបា នតា ម  លបំណងកម្ម វិធី

  ឈើជា តិ។ កម្ម វិធីនះនឹងព  ងឹសមត្ថ ភា ពដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដើម ជំីនះឧបសគ្គ នា ពលអនា គត តា មរយៈកា រអភិវឌ ជា  ចា នូំវជំនា ញ

 ះ   យប   ចំ  ះមុខ  ព័ន្ធ  ប់  ង និងកា របង្ក ើតបច្ច កទសថ្ម ីៗទៀតក្ន ុងវិស័យ   ឈើ។ ធ្វ ើដូច្ន ះនឹងបង្ក ើននូវក្ដ ីសង ឹមន

កា រអភិវឌ  និងកា រ  ប់  ង   ឈើបបថ្ម ី  យនិរន្ដ រភា ព ក៏ដូចជា កា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមគ   ងមូលនិធិបបថ្ម ីផងដរ។

៥.៥៥.៥  សា វតា រកម្ម វិធី សា វតា រកម្ម វិធី
  កា រអភិវិឌ ធនធា នមនុស ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ ពា ក់ព័ន្ធ  យផា  ល់  នឹង  ុង ២ នមុំទី ៤ នយុទ្ឋ សា ្ដ  ចតុ  ណដំណា ក់

កា លទី ២ (ដលបា នវិវត្ដ ពី យុទ្ធ សា ្ដ   ី  ណ) គឺជា   ៉កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវវិស័យកសិកម្ម  និងកសា ងសមត្ថ ភា ពនិងអភិវឌ ធនធា ន

មនុស   ៉ (រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  ២០០៨)។ ដូចនះកម្ម វិធីនះ ពា ក់ព័ន្ធ  យផា  ល់  នឹងអា ទិភា ពជា តិរបស់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា ។

  កា រសិក  មួយចំនួននា ពលថ្ម ីៗ នះ បា នបងា  ញឱ ឃើញនូវសា រៈសំខា ន់និងត  វូកា រជា ចា បំា ច់ក្ន ងុកា រ អភិវឌ សមត្ថ ភា ព ដូចជា 

អ្ន កបញ្ច ប់កា រសិក  ក  ិតមធ មសិក  បច្ច កទស និងពីសកលវិទ  ល័យមា នចំណះដឹងមិន  ប់   ន់ក្ន ុងកា រ  ះ   យបពា   ា។

នះគឺជា ប   ចម ងមួយក្ន ុងដំណើរកា រកំណទ  ង់កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងកា រ  ប់  ងបបវិមជ កា រ

(អង្គ កា រ JICA ២០០៤ ធនា គា រពិភព  ក ២០០៤ គ   ង CTSP ២០០៥ និង GFA ២០០៥)។ ម ៉ ងវិញទៀត  ក្ន ុង

ដំណើរកា រធ្វ ើវិមជ កា រ ជា ឧទា ហរណ៍  ូវបា នធ្វ ើកា របា៉ ន់សា  នថា  ដើម ីកសា ងបា ននូវសមត្ថ ភា ពរបស់ម ្ដ  ីរដា  ភិបា លក ុម  ឹក  ឃុំ 

និងសហគមន៍មូលដា  ន ទា មទា ររយៈពលជា  ើនឆា  ំ។



១២៤

  វិស័យ   ឈើបា នទទួលនូវជំនួយអភិវឌ សមត្ថ ភា ពកា លពីឆា  ំមុនៗ ប៉ុន្ដ  តមា នភា ពខ្វ ះច   ះ ដលចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ

 ះ   យដើម ធី្វ ើឱ រដ្ឋ បា ល   ឈើកា  យ  ជា អា ជា  ធរ   ឈើដលមា នសមត្ថ ភា ពពញលញ។ កម្ម វិធីព  ងឹសមត្ថ ភា ពស   ប់

វិស័យ   ឈើនា ពលបច្ច ុប ន្ន ដលគា ំ   យអង្គ កា រ JICA បា នរកឃើញថា  ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវកា រវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លស្ដ ីពីកា រ

ធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង   ឈើ កា រអនុវត្ដ កា រងា រ  លើទីតា ំងជា ក់ស្ដ ងបច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម  និងសហគមន៍   ឈើ ។ 

  មា នកា រផ្ដ ល់ជា អនុសា សន៍ផងដរថា  កា រព  ងឹសមត្ថ ភា ព  វូ   តកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់លើជំនា ញអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ងក្ន ងុចំ  ម

អ្ន កពា ក់ពន្ឋ ័ទា ំងអស់ សមត្ថ ភា ពវិភា គ សមត្ថ ភា ព  ប់  ង និងសមត្ថ ភា ពគរុ  សល ។

  ដើម ីឱ អនុកម្ម វិធីនីមួយៗរបស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិអនុវត្ដ បា ន  គជ័យ កា រសំខា ន់គឺអ្ន កអនុវត្ដ  ូវមា នសមត្ថ ភា ព  ប់   ន់ 

ដើម ីចូលរួមចំណកពញលញធ្វ ើឱ ស   ចនូវ  លបំណងនកម្ម វិធីនីមួយៗ។  យបច្ច ុប ន្ន  មា នគមា  តខា  ំងរវា ងសមត្ថ ភា ព

ជា ក់ស្ដ ង និងត  ូវកា រ  ះ ជា កា រចា ំបា ច់  ូវអភិវឌ កម្ម វិធីកសា ងសមត្ថ ភា ព ដើម ីព  ឹងសមត្ថ ភា ពអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួមអនុវត្ដ កម្ម វិធី

  ឈើជា តិឱ បា នរឹងមា ំ។

  កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍សមត្ថ ភា ពនិងកា រ   វ   វ  ូវបា នរៀបចំឡើងដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងចំណុចខ្វ ះខា តនធនធា នមនុស  ក្ន ុង

វិស័យ   ឈើ។ កម្ម វិធីនះ  ូវឆ្ល ើយតបទា ំងផ្អ ក  ីស្ដ ីនិងកា រអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ង ជា ពិសស  ូវផ  រភា  ប់រវា ង  ឹស្ដ ី និងកា រអនុវត្ដ ។ 

 កា រនះនឹងរួមចំណកដល់កា រអភិវឌ ធនធា នមនុស ដលជា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ នឺងជួយគា ំ  ដល់រា ជរដា  ភិបា ល

កម្ព ុជា ក្ន ុងកា រស   ចនូវពហុបំណងទា ក់ទង  នឹងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ត រភា ព។

៥.៦៥.៦  កា រវិភា គប    កា រវិភា គប   
  នា ពលបច្ច ុប ន្ន នះ តំបន់   ឈើជា  ើនដលពំុទា ន់  ូវបា នរៀបចមា្ក  រ  ប់  ងឱ ល្អ  មា នហា និភ័យខ្ព ស់ ចំ  ះកា ររចរឹល

  ឈើ និងកា រផា  ស់ប្ដ ូរ  ជា ដី  ើ   ស់ក្ន ុង  លបំណងផ ងៗ។ ចំ  ះមុខ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  កំពុងដំណើរកា រកំណទ  ង់

វិស័យ   ឈើ ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកា ររួមចំណករបស់វិស័យ   ឈើដល់កា រអភិវឌ  និងកា រអភិរក ។

   ក្ន ុងកំណទ  ង់វិស័យ   ឈើ កំពុងជួប  ទះនូវកា រលំបា កក្ន ុងកា រស្វ ងរកនូវ  ព័ន្ធ ដលសម  ប ដើម ីគា ំ  ដល់កា រ

អនុវត្ដ ចក្ខ វិុស័យ   ឈើជា តិ និងចា បំា ច់  វូបន្ដ កា រសិក    វ   វ និងធ្វ ើកា រសា កល ងនូវគំរូថ្ម ីៗ នកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ

និរន្ដ រភា ពនិងព  ីកបន្ថ មកា រអនុវត្ដ ។ នា ពលថ្ម ីៗ នះ រដ្ឋ បា ល   ឈើកំពុងស្ថ ិត  ក្ន ុងដំណើរកា រព  ីក  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ

 យមា នកា រចូលរួម ដូចជា សហគមន៍   ឈើ នឹងធ្វ ើកា រសិក  នូវគំរូ  ប់  ង   ឈើតា មបបសហគមន៍ពា ណិជ្ជ កម្ម   ឈើ  

ក្ន ុងតំបន់   សម ទា ន។ បក្ខ ជននិសិ តចញមកពីសកលវិទ  ល័យ និងសា លា មធ មបច្ច កទសនា នា  មិនទា ន់មា នសមត្ថ ភា ព

 ប់   ន់ដើម ី  ះ   យប    ឈមដលអា ចនឹងកើតមា នឡើង  ពលអនា គតទ។ ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដលអ្ន កកំពុង

 ប់  ង   ឈើបច្ច បុ ន្ន  និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុវិស័យ   ឈើ  វូអភិវឌ ន៍ជំនា ញដើម បំីពញ  នឹងត  វូកា រថ្ម ីៗ នះ ក្ន ងុ  លបំណង

គា ំ  ដល់សហគមន៍ ក ុម  ឹក  ឃុំ ដគូឯកជន និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល ដលដើរតួនា ទីដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា រអភិវឌ  និងអនុវត្ដ ន៍គំរូ 

 ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព។ ជំនា ញទា ងំនះ មិន  មឹតទា ក់ទងដល់កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវចំណះដឹងបុ៉   ះទ ថមទា ងំ

រួមចំណកក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ដ ូរឥរិយា បថទំនា ក់ទំនង  កប  យសមធម៌ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ថមទៀតផង។ នះគឺជា ដំណើរកា ររយៈពល

យូរមួយ  យត  ូវឱ មា នកា រឆ្ល ុះប   ំងជា  ចា ំដើម ីកលំអកា រ  ប់  ង   ឈើឱ ទទួលបា នលទ្ធ ផលល្អ ។



១២៥

  នា ពលបច្ច ុប ន្ន នះ កា រ   វ   វអំពីវិស័យ   ឈើ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  មា នក  ិត និងពុំសូវមា នកា រស  បស  ួល 

ហើយជា ធម្ម តា  កា រសិក    វ   វទា ំងនះពំុបា នគា ំ  ពញលញដល់កិច្ច ខិតខំរបស់រា ជរដា  ភិបា លក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  យ

និរន្ដ រភា ពឡើយ។ រដ្ឋ បា ល   ឈើបច្ច ុប ន្ន នះពុំទា ន់មា នសមត្ថ ភា ពពញលញដើម ីអនុវត្ដ កា រងា រ   វ   វជា មូលដា  នអំពី   ឈើ

ទ ហើយសកលវិទ  ល័យនា នា ក៏ខ្វ ះនូវធនធា នមនុស  និងថវិកា ដើម អីនុវត្ដ គ   ង   វ   វ   ឈើដរ។ កា រ   វ   វទា ក់ទង

នឹង   ឈើកន្ល ងមក  ើនតធ្វ ើឡើង  យអង្គ កា រសង្គ មសុីវិលជា តិ និងអន្ដ រជា តិនា នា   យមា នកា រគា ំ  ពីដគូអភិវឌ ន៍ និង

អ្ន ក   វ   វអន្ដ រជា តិ ។

  លទ្ឋ ផល   វ   វទា ងំនះមិន  វូបា នផ្ដ ល់មករដ្ឋ បា ល   ឈើដើម ពិីនិត  និង  ើ   ស់ក្ន ងុពលរៀបចំនូវ  លន  បា យ

  ឈើទ ើយ។ ត  វូកា រចា បំា ច់ដលថា  ក់ជា តិ  វូធ្វ ើឱ  សើរឡើង  ះ គឺកិច្ច សហ  តិបត្ដ កិា រស  បស  លួរវា ងអង្គ កា រ   វ   វ 

និងអង្គ ភា ពរដា  ភិបា លដើម ី  ើ   ស់លទ្ធ ផល   វ   វស   ប់រៀបចំយុទ្ធ សា ្ត    ថ្ម ីៗ  ប  ើដល់កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យ

និរន្ដ រភា ព កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ធា នា កិច្ច កា រពា រ អភិរក ជីវច  ុះ បរិសា  ន និងអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច ។

   ក្ន ុងដំណើរកា រ  ួតពិនិត  និងធ្វ ើផនកា រ  ប់  ងវិស័យ   ឈើ ចា ំបា ច់  ូវ  មូលទិន្ន ន័យ  យ  ើ   ស់នូវវិធីសា ្ដ  

វិទ  សា ្ដ  សម  ប។ សំខា ន់ជា ងនះ  ទៀតគឹថា  ទិន្ន ន័យទា ងំ  ះគួរ  វូបា នយកមក  ើ   ស់តា មរយៈកា រវិភា គ និងបក   យ

ទិន្ន ន័យច  ស់លា ស់។ លទ្ឋ ផលនឹង  ូវយក  បងា  ញដល់អ្ន ក  ប់  ង និងអ្ន កធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ ទា ំងក្ន ុងរដ្ឋ បា ល   ឈើ និង 

សា  ប័ន អង្គ ភា ពពា ក់ព័ន្ធ គឺដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងលើកា រងា រ  ួតពិនិត  កា រធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង   ឈើស   ប់កា រអភិវឌ ធនធា ន

  ឈើជា បន្ដ បនា  ប់។ ជា ងនះ  ទៀត ជា កា រចា បំា ច់  វូមា នតមា  ភា ពក្ន ងុកា រចករលកព័ត៌មា ន និង  វូរៀបចំផងដរនូវយុទ្ឋ សា ្ដ   

ទំនា ក់ទំនង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពដើម ីជូនជា ព័ត៌មា នដល់អ្ន ករៀបចំ  លន  បា យ អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល អ្ន ក  ប់  ង   ឈើ

តា មមូលដា  ន និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ   មទា ំងផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា ន   វ   វ និងផ្ដ ល់ឯកសា រផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ។

៥.៧៥.៧   លបំណង  លបំណង
   លបំណងរបស់កម្ម វិធីនះ គឺមា នសមត្ថ ភា ព ដើម ីគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព គឺ  ូវធ្វ ើ

 យយកចិត្ដ ទុកដា ក់បំផុត  យមិន  មឹតធ្វ ើកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  លបុ៉   ះទ បុ៉ន្ដ ថមទា ងំធ្វ ើឱ  សើរទ ើងនូវសមត្ថ ភា ពរបស់បុគ្គ ល

មា  ក់ៗ ឬក ុមដលមា នភា រកិច្ច បំពញតួនា ទីរបស់ខ្ល ួន។ ម ៉ ងទៀត កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពមិន  ឹមតកសា ងធនធា នមនុស ប៉ុ   ះ

ទ គឺ  ូវគិតគូរអំពីធនធា នដលជា ត  ូវកា រក្ន ុងកា រអនុវត្ដ របស់ពួកគ។

 លបំណងជា ក់លា ក់របស់កម្ម វិធីនះរួមមា ន ៖
 លើកកម្ព ស់កា រអប់រជា មូលដា  ន  លើកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ

 បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីឱ មា នសមត្ថ ភា ពនិងជឿជា ក់ក្ន ុងកា រ  ះ   យប    ឈមដល

 កើតមា ន  ក្ន ុងពលដំណើរកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ពតា មបបគំរូថ្ម ី

 បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពនិង  សិទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា ររៀបចំជា យុទ្ឋ សា ្ដ  ផ ព្វ ផ  យនិងផ្ដ ល់នូវសវា ផ ព្វ ផ  យ ដលផ្ដ ល់កា រគា ំ  យា៉ ង

 សកម្ម ជា  ចា ំដល់កា រងា រសា  រ   ឈើឡើងវិញ និង  ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន



១២៦

 អភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ សា លា បច្ច កទស សកលវិទ  ល័យ និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិលដលធ្វ ើកា រងា រ

   វ   វ ដើម ីផ្ដ ល់នូវព័ត៌មា នឯករា ជ  និងជឿជា ក់បា នស   ប់គា ំ  ដល់កា ររៀបចំ និងអនុវត្ដ  លន  បា យ   ឈើ និង

  លបំណងស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព កា រកា រពា រ បរិសា  ន និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក 

 ប    បកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  ថា  ក់ជា តិ និង  មូលដា ន។

៥.៨៥.៨  សូចនា ករ សូចនា ករ
 ៥.៨.១ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និង កា រកទ  ង់អង្គ ភា ព ៥.៨.១ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និង កា រកទ  ង់អង្គ ភា ព
  កា របា៉ ន់សា  នត  ូវកា រសមត្ថ ភា ព និងយុទ្ឋ សា ្ដ  បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  តា ម  ឹះសា  នសិក  អប់រពា ក់ព័ន្ធ  រដ្ឋ បា ល   ឈើ 

  អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចា ំបា ច់  ូវរៀបចំនិងអនុវត្ដ ។

  កា រកទ  ង់រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវតធើ្វ   យមា នកា រកំណត់អំពីតួនា ទី និងកា រទទួលខុស  ូវយា៉ ងច  ស់លា ស់ស   ប់ម ្ដ  ី

  ថា  ក់កណា្ដ  ល និងថា  ក់មូលដា  ន និងកា រកំណត់អំពីត  ូវកា រវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល 

  កម្ម វិធីលើកទឹកចិត្ដ  ដើម ីបង្ក ើនផលិតភា ព  យម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវរៀបចំ និងអនុវត្ដ  

  ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល សហគមន៍មូលដា  ន  ឺះសា  នសិក  អប់រចូលរួមក្ន ុងវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

  ផនកា រវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លស   ប់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល និងថា  ក់មូលដា  ន  ូវបា នរៀបចំ និងអនុវត្ដ 

  បង្ក ើនកា រយល់ដឹង និងកា រអនុវត្ដ   យធ្វ ើផនកា រផ ព្វ ផ  យ និងវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លស្ដ ីពីកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  យ

  និរន្ដ រភា ពតា មបបគំរូថ្ម  ី ដូចជា យន្ដ កា រកា ត់បន្ថ យឧស្ម ន័ផ្ទ ះកញ្ច ក់ កា ត់បន្ថ យកា របំភា យឧស្ម ន័ពីកា របា ត់បង់និងរចរឹល   ឈើ 

  (REDD) សវា កម្ម អភិរក ជីវច  ុះ និងបរិសា  ន  ូវបា នរៀបចំនិងអនុវត្ដ ។

 ៥.៨.២ កា រផ ព្វ ផ  យ និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹង ៥.៨.២ កា រផ ព្វ ផ  យ និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹង
   លកា រណ៍ណនា ំអំពីកា រប    ប  លន  បា យ   ឈើជា តិ និងឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  នឹងវិស័យ   ឈើ  ូវបា នអភិវឌ

  ក មុ  កឹ  ឃំុ សហគមន៍  ជា ជនមូលដា  ន គា ំ  កា រអនុវត្ដ ឱ បា ន  គជ័យចំ  ះកា រងា រ  ប់  ង   ឈើតា មបបវិមជ កា រ 

  និងកា រដា ំដុះ   ឈើឡើងវិញជា លក្ខ ណៈឯកជន

  ម ្ដ  ីផ ព្វ ផ  យ  ូវបា នទទួលកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លស្ដ ីពីកា រងា រស  បស  ួល និង  ះ   យទំនា ស់

  យុទ្ឋ នា កា រផ ព្វ ផ  យ និងកា រផ្ដ ល់ព័ត៌មា នតា ម  ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា នស្ដ ីពីកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  ូវបា នរៀបចំ និង

  អនុវត្ដ 

  កា រពិ   ះ  បល់ជា មួយរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន សហគមន៍មូលដា  ន អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  ូវបា ន

  រៀបចំ

  ឯកសា រផ ព្វ ផ  យ  ូវបា នរៀបចំអភិវឌ  និងផ ព្វ ផ  យ  យផ្ដ ល់ឯកសា រតា មគហទំព័រ និងតា មមធ  បា យសម  ប

  ផ ងៗទៀត 



១២៧

  មជ មណ លផ ព្វ ផ  យ   ឈើ  ូវបា នរៀបចំទ ើង និងដា ក់ឱ ដំណើរកា រ

  គហទំព័រ  វូបា នរៀបចំអភិវឌ  និងធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពព័ត៌មា នទៀងទា ត់ ឬតា មកា រចា បំា ច់ ស   ប់អ្ន ក  ើ   ស់  យទូលំទូលា យ 

  កា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងកម្ម វិធីសិក   តា ម  ឹះសា  នអប់រសិក   ប់ក  ិត។

 ៥.៨.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ   ឈើ ៥.៨.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ   ឈើ
  កម្ម វិធី   វ   វដើមី គា ំ  ដល់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ដល  ូវអនុវត្ដ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ សកលវិទ  ល័យពា ក់ព័ន្ធ  និង 

  វិទ  សា  ន   វ   វផ ងៗទៀត នឹង  ូវរៀបចំ និងបន្ដ អនុវត្ដ  

  យុទ្ឋ សា ្ដ  ទំនា ក់ទំនងក្ន ុងកា រងា រ   វ   វ  ូវបា នរៀបចំ និងអនុវត្ដ 

  ឯកសា រ   វ   វ  លន  បា យ ស្ថ ិតិ និងក ួនអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ង  ូវបា នរៀបចំ និង  ះពុម្ព 

  កម្ម វិធី ឬគ   ង   វ   វ   ឈើ ជីវច  ុះរួមគា  ជា មួយអង្គ កា រជា តិ និងអន្ដ រជា តិ  ូវបា នរៀបចំ និង អនុវត្ដ 

  ផ្ដ ល់បទបងា  ញស្ដ ីពីលទ្ធ ផល   វ   វថ្ម ីៗក្ន ុងសិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ជា តិ និង អន្ដ រជា តិ

  ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអង្គ កា រ   វ   វពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួមប  ៀនដល់និស ិតផ្ន ក   ឈើ និងបរិសា  ន ស   ប់ក  ិតឧត្ដ ម 

  និងក  យឧត្ដ ម។

៥.៩៥.៩  មធ  បា យផ្ទ ៀងផា  ត់ មធ  បា យផ្ទ ៀងផា  ត់
 ៥.៩.១ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និងកា រកទ  ង់អង្គ ភា ព
  ឯកសា របា៉ ន់សា  នត  ូវកា រសមត្ថ ភា ព

  ឯកសា រភា រកិច្ច កា រងា ររបស់ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ (ថា  ក់កណា្ដ  លនិងមូលដា  ន) និង ឯកសា រត  ូវកា រវគ្គ បណ្ដ ុះ បណា្ដ  ល 

  ឯកសា រម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើទទួលអនុវត្ដ កម្ម វិធីលើកទឹកចិត្ដ 

  ឯកសា រវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល (ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល  ឹះសា  នសិក  )

  ឯកសា រ ផនកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

  ឯកសា រផ ព្វ ផ  យ ឫ ផនកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ។

៥.៩.២ កា រផ ព្វ ផ  យ និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹង៥.៩.២ កា រផ ព្វ ផ  យ និងបង្ក ើនកា រយល់ដឹង
  ឯកសា រ  លកា រណ៍ណនា ំស្ដ ីពីកា រប    ប  លន  បា យ   ឈើជា តិ និងឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  នឹងវិស័យ   ឈើ 

  ឯកសា រ និង របា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រចូលរួម  ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន 

  ឯកសា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លម ្ដ  ីផ ព្វ ផ  យ



១២៨

  ឯកសា រនិងរបា យកា រណ៍ស្ដ ីពីកា រផ ព្វ ផ  យតា ម  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ន

  ឯកសា រ របា យកា រណ៍ពិ   ះ  បល់ 

  គហទំព័រដំណើរកា រជា អចិ ្ដ   យ៍ 

  របា យកា រណ៍មជ មណ លផា  ស់ប្ដ ូរព័ត៌មា ន

  ឯកសា រកម្ម វិធីសិក   តា ម  ឹះសា  នអប់រសិក   ។

៥.៩.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ   ឈើ៥.៩.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ   ឈើ
  ឯកសា រកម្ម វិធី និងលទ្ធ ផល   វ   វ

  ឯកសា រយុទ្ធ សា ្ដ  ទំនា ក់ទំនងកា រងា រ   វ   វ

  ឯកសា រ  ះពុម្ព ស្ដ ីពីលទ្ធ ផល   វ   វ និងឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  

  ឯកសា រកម្ម វិធី   វ   វ ឬគ   ង   វ   វ រួមគា  ជា មួយអង្គ កា រជា តិ អន្ដ រជា តិ

  របា យកា រណ៍បទបងា  ញលទ្ធ ផល   វ   វ ក  ិតជា តិ អន្ដ រជា តិ

  ឯកសា រ និងរបា យកា រណ៍ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអង្គ កា រ   វ   វពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួមប  ៀនដល់និសិ ត។

៥.១០៥.១០  កា ររពឹងទុក និងហា និភ័យនកម្ម វិធី កា ររពឹងទុក និងហា និភ័យនកម្ម វិធី
 ៥.១០.១ កា ររពឹងទុក
   ប់  ឹះសា  នសិក  អប់រដលពា ក់ព័ន្ធ មា នកា រយកចិត្ដ ទុកដា ក់

  ម ្ដ  ី  ូវបា នលើកទឹកចិត្ដ  ឱ ចូលរួមក្ន ុងសកម្ម ភា ពបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

  ថវិកា គឺជា អា ទិភា ពចម ងស   ប់កា រងា របង្ក ើនសមត្ថ ភា ព និងកា រងា រ   វ   វ 

  ម ្ដ  ី   វ   វមា នជំនា ញច  ស់លា ស់ ឬម ្ដ  ីមា នសកា  នុពលអភិវឌ ជំនា ញ  ូវបា ន  ើសរីស។

 ៥.១០.២ ហា និភ័យ ៥.១០.២ ហា និភ័យ
  ខ្វ ះភា ពជឿជា ក់រវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងសា  ប័ន អង្គ ភា ពផ ងៗ

  ខ្វ ះ  ូឯកទស  ូបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល អ្ន កស  បស  ួល  ដលមា នសមត្ថ ភា ពសម  ប

  ខ្វ ះកិច្ច សហកា រចា ំបា ច់ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

  ខ្វ ះកិច្ច សហកា រពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីអនុវត្ដ ចំណះដឹងដលទទួលបា នពីកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លដូចជា  ក ុម  ឹក  ឃុំ សងា្ក  ត់ ម ្ដ  ី

  នគរបា ល តុលា កា រ

  ខ្វ ះធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងមធ  បា យសមា  រៈក្ន ុងដំណើរកា រកំណទ  ង់។



១២៩

៥.១១៥.១១  យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី
  កា រអនុវត្ដ អនុកម្ម វិធីនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ទា មទា រនូវចំណះដឹងជា ក់លា ក់   ប់ក  តិ និងជំនា ញថ្ម ីៗ ពីរដ្ឋ បា ល   ឈើ និង

អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដលចូលរួម  ក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ ជា ពិសស លទ្ធ ភា ពនកា រផ្ទ រនិងផ្ដ ល់នូវចំណះដឹងផ្ន ក  ីស្ដ ីពិបា កៗតា មវិធី

ងា យ  លួគឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ដល់អ្ន កអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ង។ កា រប    បចំណះដឹងទា ងំ  ះដល់បណា្ដ  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក៏មា នសា រៈសំខា ន់

ក្ន ុងកា រធ្វ ើឱ ស   ច  គជ័យនកម្ម វិធី   ឈើជា តិដរ។ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពអា ច  ូវបា នស  បស  ួល  យរដា  ភិបា ល និង

អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលដលនឹង  ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លដើម ីអា ចឱ មា នលទ្ធ ភា ពអា ចផ្ដ ល់សវា កម្ម បា នល្អ ។

  ទា ំងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លជា ផ្ល ូវកា រ និងកា រហ្វ ឹកហ្វ ឺនក  ផ្ល ូវកា រ រួមទា ំងជំនួយផ្ន កសា  រតីនឹង  ូវធ្វ ើឡើងដើម ីលើកកម្ព ស់កា រ

យល់ដឹង និងបង្ក ើនសមត្ថ ភា ព។ កា រផា  ស់ប្ដ ូរទស នកិច្ច  ក៏ដូចជា កា រផា  ស់ប្ដ ូរព័ត៌មា ននឹង  ូវធ្វ ើដូចគា   ដើម ីឱ សិកា្ខ  កា មចករលក

បទពិ  ធន៍ និងសិក  ពីគា   វិញ  មក ។

  មា នអនុកម្ម វិធីចំនួនបីនឹង  ូវអនុវត្ដ  ដើម ីកសា ងសមត្ថ ភា ពដលពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់  នឹងកង្វ ះខា តក្ន ុងវិស័យ   ឈើ ដើម ី

បំពញ  យចក្ខ ុវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិមា នជា អា ទិ៍  ៖

  កា រអភិវឌ កា រអប់រ

  កា រអភិវឌ ធនធា នមនុស  និងសា  ប័ន

  កា របង្ក ើនចំណះដឹង និងផ ព្វ ផ  យ

  កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ

  កម្ម វិធីនឹង  ះ   យប   ជា  ើនក្ន ងុវិស័យ   ឈើ តា មរយៈកា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវផ្ន កទា ងំ ៤ ទា ក់ទង  នឹងកា រកសា ង

សមត្ថ ភា ព ៖

  បរិបទ (  លន  បា យ បទបញ្ញ ត្ដ ិ កា រគា ំ   លន  បា យ តួនា ទីនិងកា រទទួលខុស  ូវ)

  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ( ៉ជួរនកា របងា្គ  ប់ប    ៉ តា មខ ទទឹង/ខ ប ្ដ  យ រចនា សម្ព ន្ធ ័  ប់  ងតា មឋា នា នុក ម តួនា ទី កា របង្ក ើត

  សា  ប័ន ទីសា  ក់កា រកណា្ដ  ល និងខត្ដ )

   ពណីទំនា ក់ទំនង (ធ្វ ើសចក្ដ ីស   ចចិត្ដ ក  ផ្ល ូវកា រ ពិធីកា រ នីតិវិធី  ើសរីស កា រសរសើរ)

  សមត្ថ ភា ពបច្ច កទស ។



១៣០

  កំណទ  ង់សា  ប័នបន្ដ បនា  ប់ទា ក់ទង  នឹងផ្ន កខា ងលើក្ន ុងរយៈពល ២០ ឆា  ំ ខា ងមុខនឹងធ្វ ើឱ រដ្ឋ បា ល   ឈើកា  យជា 

សា  ប័នមួយមា ន  សិទ្ធ ភា ព សុក ឹតភា ព និងមា ននិរន្ដ រភា ពក្ន ុងកា របន្ដ ស   ចនូវ  លបំណងពា ក់ព័ន្ធ នឹងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

៥.១២៥.១២  អនុកម្ម វិធីទី ១ កា រអភិវឌ សា  ប័ន និងធនធា នមនុស   អនុកម្ម វិធីទី ១ កា រអភិវឌ សា  ប័ន និងធនធា នមនុស  
 ៥.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៥.១២.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
  រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នម ្ដ  រីា ជកា រសរុបចំនួន ១.៦៦៧ នា ក់ ក្ន ងុ  ះមា នតម ្ដ  ី  មា ណ ៦០០ នា ក់បុ៉   ះ ដលមា នជំនា ញ

ខា ង   ឈើចា ប់ពីក  ិតថា  ក់បរិ   ប  ឡើង  ។ ម ្ដ  ីបន្ថ មនឹង  ូវបា ន  ើសរីសឱ បំពញកា រងា រ  តា មបណា្ដ  អង្គ ភា ពក  ម

ឱវា ទរដ្ឋ បា ល   ឈើ។ ម ្ដ  ីថ្ម ីនិងម ្ដ  ីដលកំពុងបំពញកា រងា រនា ពលបច្ច ុប ន្ន  ូវកា រនូវកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងកា រជំរុញលើក

ទឹកចិត្ដ ដើម ីឱ អា ចបំពញនូវតួនា ទីថ្ម ី និង  តិបត្ដ ិនូវកា រទទួលខុស  ូវពញសមត្ថ ភា ព។ ដើម ីអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិឱ បា ន

 គជ័យ ទា មទា រឱ មា នកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពដល់ដគូពា ក់ព័ន្ធ ដល  ូវចូលរួមអនុវត្ដ អនុកម្ម វិធីនះ ។

 ៥.១២.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ៥.១២.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
   ៥.១២.២.១ កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវរចនា សម្ព ័ន្ឋ រដ្ឋ បា ល   ឈើ    ៥.១២.២.១ កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវរចនា សម្ព ័ន្ឋ រដ្ឋ បា ល   ឈើ 
    អនុកម្ម វិធីនះនឹងគា ំ  រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ក្ន ុងកា រកទ  ង់ដលកំពុងតដំណើរកា រ ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវ

  សមត្ថ ភា ពអង្គ ភា ព  យ ៖

    បំពា ក់មធ  បា យ  ើ   ស់ស   ប់អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  នដលបា នបង្ក ើតថ្ម  ី ដើម គីា ំ  ដល់គំនិតផ្ដ ចួផ្ដ ើម 

    កា រ  ប់  ង   ឈើមូលដា  ន

    អនុវត្ដ កា រ  ប់  ងសកម្ម ភា ព  តិបត្ដ ិ ដើម ីធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវលទ្ធ ផលកា រងា ររបស់ម ្ដ  ី

    កំណត់តួនា ទី និងកា រទទួលខុស  ូវឱ បា នច  ស់លា ស់ស   ប់ម ្ដ  ី  ល  

    ធ្វ ើឱ  សើរឡើង  ព័ន្ធ រដ្ឋ បា លតា មរយៈកា របង្ក ើតឡើង  ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនង និងចករលកព័ត៌មា នឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព 

    ចករលក  លកា រណ៍ណនា ំបច្ច កទស ឯកសា រក ួនណនា ំ របា យកា រណ៍។ល។ ក្ន ុងចំ  មម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល

      ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។

   ៥.១២.២.២ អភិវឌ កា រអប់រដើម ីធា នា ម ្ដ  ីមា នគុណភា ព  ូវបា ន  ើសរីសឱ ចូលប  ើកា រងា រ   ៥.១២.២.២ អភិវឌ កា រអប់រដើម ីធា នា ម ្ដ  ីមា នគុណភា ព  ូវបា ន  ើសរីសឱ ចូលប  ើកា រងា រ
    កតា  សំខា ន់ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ គឺកា រលើកកម្ព ស់កា រអប់រខា ងផ្ន ក   ឈើ និង  ប់  ងធនធា ន

   ធម្ម ជា តិ ដើម ធីា នា ឱ មា នអ្ន កមា នសមត្ថ ភា ពសម  បក្ន ងុកា រអនុវត្ដ កា រងា រ។  ះឺសា  នសិក  អប់រចា បំា ច់  វូធ្វ ើកា ណនា ំ

   ឡើងវិញ   ះ  រកកា របំពា ក់បំប៉នជំនា ញ និងសមា  រៈឱ  បតា មសមត្ថ ភា ពចា ំបា ច់ដល់អ្ន ក  ប់  ង   ឈើនា ពល

   អនា គត និងដើម ី  ះ   យកា រ  ឈមចំ  ះមុខក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ កា រអនុវត្ដ 

   នះអា ចធ្វ ើ  បា ន ទា មទា រឱ មា នទស នវិស័យក្ន ុងរយៈពលវងមួយ និងសុឆន្ទ ៈពីដគូអភិវឌ ន៍ក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ដ ូរវប ធម៌

    ក្ន ុង  ឹះសា  នសិក  ទា ំងពីរ គឺសា លា កសិកម្ម   កលា ប និងសា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម   យកា រលើកកម្ព ស់ ឬ

   ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកម្ម វិធីសិក   និងសមត្ថ ភា ព  ូប  ៀន។ 



១៣១

    ដើម ីធា នា ថា ម ្ដ  ីដលបា ន  ើសរីសឱ ចូលប  ើកា រងា រ មា នសមត្ថ ភា ពបំពញកា រងា រតា មតួនា ទី  ប់  ង

   ធនធា នធម្ម ជា តិតា មកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កម្ម វិធីនះនឹងជួយរួមចំណកលើកកម្ព ស់កា រអប់រវិស័យ   ឈើ  ក  ិតឧត្ដ ម

   សិក  តា មរយៈកា រ ៖

    អភិវឌ សមត្ថ ភា ពរបស់  ះឹសា  នអប់រពហុបច្ច កទសទា ងំពីរ គឺសា លា កសិកម្ម ជា តិ   កលៀប (បរិ   ប   និងមធ ម

    សិក  បច្ច កទស) និងសកលវិទ  ល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម  (អនុបណ ិត និងបរិ   ប  ) តា មរយៈកិច្ច សហកា របញ្ជ ូនម ្ដ  ី

    ជំនា ញជួយប  ៀនតា មមុខវិជា  ចា ំបា ច់

    រួមចំណកចំ  ះកា ររៀបចំសៀវ  អប់រពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ដើម ធីា នា ថា កា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិបា នបញ្ច លូពញលញ

     ក្ន ុងកម្ម វិធីអប់រថា  ក់ជា តិ

    កំណត់តួនា ទី និងកា រទទួលខុស  ូវឱ បា នច  ស់លា ស់ស   ប់បុគ្គ លិក  ល  

    ធ្វ ើឱ  សើរឡើង  ព័ន្ធ អប់រតា មរយៈកា របង្ក ើតឡើង  ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនង និងចករលកព័ត៌មា នឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព 

    ដើម ីចករលក  លកា រណ៍ណនា ំបច្ច កទស ឯកសា រក ួនណនា ំ របា យកា រណ៍។ល។ ក្ន ុងចំ  មម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល

      ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

    រួមចំណករៀបចំវគ្គ អប់រពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ដើម ធីា នា ថា កា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិបា នបញ្ច លូពញលញ  ក្ន ងុកម្ម វិធី

    អប់រថា  ក់ជា តិ ។

   ៥.១២.២.៣ កា រ  ើសរីសម ្ដ  ីថ្ម ី និងកា រអភិវឌ ធនធា នមនុស  រដ្ឋ បា ល   ឈើ   ៥.១២.២.៣ កា រ  ើសរីសម ្ដ  ីថ្ម ី និងកា រអភិវឌ ធនធា នមនុស  រដ្ឋ បា ល   ឈើ
    រដ្ឋ បា ល   ឈើ នឹងធ្វ ើកា  ើសរីសម ្ដ  ីបច្ច កទសមកបន្ដ វន  យផ្អ ក  លើគុណភា ពនកា រអប់រ ហើយ

   បនា  ប់មកនឹងមា នកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពបន្ថ មជា ប់ជា  ចា ំ  យផ្ដ ល់នូវឱកា សសិក  តា មរយៈវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លស   ប់

   រយៈពលវង ឬ ខ្ល ី តា មកា រចា ំបា ច់។

   ៥.១២.២.៤ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពដើម ីអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ   ៥.១២.២.៤ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពដើម ីអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ
    វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លទូ  នឹងរៀបចំ  រដ្ឋ បា ល   ឈើថា  ក់កណា្ដ  ល ជូនដល់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទា ក់ទង  នឹងកម្ម វិធី 

   ទា ំងឡា យ ដលរួមមា នទា ំងជំនា ញធ្វ ើឱ  សើរឡើងស   ប់ ៖

    ធ្វ ើកា រស  បស  ួលជា មួយនឹងអ្ន កពា ក់ព័ន្ឋ  ដើម ីអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ

    រៀបចំ  ប់  ង  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល គ   ង

    កា របងា  ញពីរបៀបដលរដ្ឋ បា ល   ឈើកណា្ដ  ល អា ចមា នលទ្ធ ភា ពគា ំ  ដល់រដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន អភិវឌ ជំនា ញ

     ប់  ង  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងវិភា គប    ។



១៣២

    ដើម ឆី្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា រសមត្ថ ភា ពស   ប់អនុវត្ដ ន៍កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  កម្ម វិធីនះនឹងរៀបចំវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

   ស   ប់ម ្ដ  ីរា ជកា រមា នសមត្ថ កិច្ច  ម ្ដ  ីមកពី  ឺះសា  នសិក  អប់រពា ក់ព័ន្ធ  ដគូសង្គ មសុីវិល និងគណៈកម្ម កា រ  ប់  ង

     ឈើមូលដា  ន  មទា ំងសមា ជិកសហគមន៍។ ផ្ន កសំខា ន់ៗនគ   ងព  ឹងសមត្ថ ភា ពមា នដូចខា ងក  ម ៖

   ៥.១២.២.៥ កា រកំណត់  ំ  ទល់ ធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា   ឈើជា តិ   ៥.១២.២.៥ កា រកំណត់  ំ  ទល់ ធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ិកា   ឈើជា តិ
    កិច្ច សហកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព កា រ  ះ   យទំនា ស់ និងកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់

     ំ  ទល់   ឈើ អនុ  ម  តា ម  លកា រណ៍ណនា ំថា  ក់ជា តិ  យភា ពរលូនស   ប់កំណត់  ំ  ទល់សម ត្ដ ិ

      ឈើអចិ ្ដ   យ៍ 

    ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើកណា្ដ  លមា នបទពិ  ធ ដល  វូបា ន  គល់ភា រកិច្ច ឱ ចូលរួមក្ន ងុកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ 

    នឹង  ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដើម ីផ្ដ ល់កា រគា ំ  ដល់អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា លមូលដា  ន រួមមា ន កា រធ្វ ើផនកា រ និងកា របណ្ដ ុះ

    បណា្ដ  លម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើមូលដា  ន អំពី  លកា រណ៍ថា  ក់ជា តិ និងផ្ដ ល់នូវកា រគា ំ  ផ ងៗទៀត  ពលចា បំា ច់។

   ៥.១២.២.៦ កា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើនិងអភិរក  (ស   ប់  ឺះសា  នសិក  អប់រនិងរដ្ឋ បា ល   ឈើ)   ៥.១២.២.៦ កា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើនិងអភិរក  (ស   ប់  ឺះសា  នសិក  អប់រនិងរដ្ឋ បា ល   ឈើ)
    អភិបា លកិច្ច ល្អ ក្ន ុង  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ

    វិធីសា ្ដ  សម  បតា មធម្ម ជា តិស   ប់ធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង   ឈើ ដើម ីធ្វ ើសមា ហរណកម្ម វិស័យផ ងៗទៀត និង

    កា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម 

    កា រធ្វ ើផនកា រ  ប់  ង   ឈើ  ក  ិតថា  ក់ជា តិនិងមូលដា  ន ដើម ីស  បស  ួលកា រអនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើ

     យនិរន្ដ រភា ព

    ជ  ើសផ ងទៀតន  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព (ពហុ  លបំណងនវិស័យ   ឈើ  យមិន   ត

    ជា សំខា ន់  លើ   ឈើពា ណិជ្ជ កម្ម ) ផ្អ ក  លើ  លកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ល្អ ន   ឈើ

    វិធីសា ស្ដ ្រ ថ្ម ីៗ ចំ  ះកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  ក្ន ុងតំបន់   ផ្ដ ល់ផល  

    កា រអភិរក សនទិច   ឈើ និងកា រ  ើ   ស់ 

    បច្ច កទសរុក្ខ វប កម្ម 

    បច្ច កទសដា ំដុះ   ឈើឡើងវិញ និងកា រថទា ំ

    អកូ-ទសចរណ៍ដលមា ន  ក្ន ុងតំបន់   ឈើ  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  កា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម រវា ងកា រអភិរក   ឈើ 

    និងទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ និងកា រចករលកផល   ជន៍ជា មួយនឹងសហគមន៍មូលដា  ន 

    ជ  ើស  ភពថា មពលផ ងៗ (ក  ពីអុស)

    កា រអភិរក ជីវច  ុះ

    កា រកា ត់បន្ថ យ និងទប់សា្ក  ត់ កា រ    ួលអា កា សធា តុ

    ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ  យនិរន្ដ រភា ព  យគិតអំពីទិដ្ឋ ភា ពអកូឡូសុី សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម



១៣៣

    វិ   បនប   និងខ ចងា  ក់ផ្ទ ៀងផា  ត់ស   ប់ផលិតផល   ឈើ

    កា រកច្ន ផល-អនុផល   ឈើ និងកា រអភិវឌ បច្ច កវិទ  ឈើ

    កា រផ ព្វ ផ  យ  ថា  ក់មូលដា  នស្ដ ីពីផនកា រ  ប់  ង   ឈើ និង  ព័ន្ធ  ួតពិនិត  វា យតម្ល  និងរា យកា រណ៍ស   ប់

    កា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព (MAR-SFM).

   ៥.១២.២.៧ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច    ៥.១២.២.៧ កា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើនិងអភិបា លកិច្ច 
    ធ្វ ើសមា ហរណកម្ម នកា រព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ីអំពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  ក្ន ុង  ឹះសា  នសិក  អប់រជា មូលដា  ន 

    (វិ   បនប  -បរិ   ប  រង-បរិ   ប  ) 

    រៀបចំវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូប ្គ  លដលចញពី  ឹះសា  នសិក  អប់រ ដើម ីបង្ក ើតជា ក ុមម ្ដ  ីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ ស្ដ ី

    ពី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  ដើម ីមា នសមត្ថ ភា ពអា ចរៀបចំវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងណនា ំបន្ដ ដល់អ្ន កផ ងៗទៀត 

    បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  បូ  ៀន ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើ អង្គ កា រសង្គ មសីុវិលជា ដគូ អា ជា  ធរមូលដា  ន គណៈកម្ម កា រ  ប់  ង

    សហគមន៍   ឈើ និងសមា ជិកសហគមន៍ នូវរា ល់បច្ច កទស ស   ប់ទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើ

    បណ្ដ ុះបណា្ដ  លអ្ន ក  ប់  ង ដើម ីកំណត់ប   ដលងា យកើតឡើង ដលអា ចបណា្ដ  លឱ មា នបទល្ម ើស   ឈើ 

    បណ្ដ ះុបណា្ដ  លម ្ដ  ពី  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ដ ពីី   ឈើ និងអភិបា លកិច្ច  ដើម កីា រពា រ និងទប់សា្ក  ត់បទល្ម ើស   ឈើ 

    និងសត្វ   

    រៀបចំវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លអន្ដ រក សួងដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងកង្វ ះខា តសមត្ថ ភា ពផ្ន កច  ប់ នីតិបញ្ញ ត្ដ ិ និងអំណា ចនីតិ

     តិបត្ដ ិ ដលកា រនះនឹងធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវកិច្ច សហកា រអន្ដ រក សួងក្ន ុងកា រ  យុទ្ឋ  ឆា ំង និងទប់សា្ក  ត់សកម្ម ភា ព

      ឈើខុសច  ប់ ។

   ៥.១២.២.៨ សហគមន៍   ឈើ    ៥.១២.២.៨ សហគមន៍   ឈើ 
    ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើទទួលបន្ទ ុក អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលជា ដគូ អា ជា  ធរមូលដា  ន គណៈកម្ម កា រ  ប់  ងសហគមន៍ 

      ឈើ និងសមា ជិក ដលចូលរួម  តិបត្ដ កិ្ន ងុសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ នឹង  វូបា នបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ង

      ឈើតា មបបវិមជ កា រតា មគំរូផ ងៗ (សហគមន៍   ឈើ   ឈើដគូសហគមន៍ពា ណិជ្ជ កម្ម   ឈើ ។ល។)។ 

    កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង   ឈើតា មបបវិមជ កា រនឹងធ្វ ើដល់ក ុម  ល  ផ ងៗ ដូចជា  ៖

     តា ម  ឹះសា  នសិក  អប់រក  ិតមធ មសិក  បច្ច កទស និងបរិ   ប   

     ូជំនា ញបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល (បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូប ្គ  ល)

    ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើដលមា នតួនា ទីទទួលខុស  ូវកា រងា រអភិវឌ ន៍សហគមន៍   ឈើ

    បុគ្គ លិកអង្គ កា រសង្គ មសុីវិលដលធ្វ ើកា ស  បស  ួលកា រងា រសហគមន៍   ឈើ

    គណៈកម្ម កា រនិងសមា ជិកសហគមន៍   ឈើ អា ជា  ធរមូលដា  ន ដលមា នតួនា ទីចូលរួមក្ន ុងកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ

    វិស័យឯកជន ដលមា នមុខងា រក្ន ុងកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ។



១៣៤

   ៥.១២.២.៩ ហិរញ្ញ ប ទា ន   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព     ៥.១២.២.៩ ហិរញ្ញ ប ទា ន   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  
   កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពស្ដ ីពីហិរញ្ញ ប ទា ន   ឈើ នឹង   តជា បឋម  លើ ៖

    សិក  ក  ិតបរិ   ប   អនុបណ ិត និងបណ ិត  តា ម  ឹះសា  នសិក  អប់រ ថា  ក់ជា តិ និងអន្ដ រជា តិ

     ូជំនា ញបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល (បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូប ្គ  ល)

    ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ ដលមា នភា រកិច្ច ទទួលខុស  ូវក្ន ុងកា រងា រពា ក់ព័ន្ធ 

    អា ជា  ធរមូលដា  នដលមា នកា រងា រពា ក់ព័ន្ធ 

    វិស័យឯកជនដលមា នកា រងា រពា ក់ព័ន្ធ 

    បណ្ដ ុះបណា្ដ  លដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ស្ដ ីពីកា រកា ត់បន្ថ យកា របំភា យឧស្ម ័នពីកា របា ត់បង់និងរចរឹល   ឈើ (REDD)។

 ៥.១២.៣ លទ្ឋ ផលរពឹងទុក ៥.១២.៣ លទ្ឋ ផលរពឹងទុក
   ៥.១២.៣.១ កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងលើកា រងា រកសា ងសមត្ថ ភា ព  តា ម  ឹះសា  នសិក  អប់រ    ៥.១២.៣.១ កា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងលើកា រងា រកសា ងសមត្ថ ភា ព  តា ម  ឹះសា  នសិក  អប់រ 
   និងរដ្ឋ បា ល   ឈើ    និងរដ្ឋ បា ល   ឈើ 
    ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវបា នកំណត់តួនា ទី និងកា រងា រទទួលខុស  ូវច  ស់លា ស់  ឆា  ំ ២០១០ 

    កា រធ្វ ើឱយ  សើរឡើងនូវកម្ម វិធីសិក  ផ្ន ក  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  ូវបា នកំណត់ និងធ្វ ើផនកា រដើម ីអនុវត្ដ  

    កា រវិភា គលើលទ្ធ ផលប  ៀនរបស់  ូប  ៀន  ូវបា នអនុវត្ដ 

    កម្ម វិធី  ប់  ងលើលទ្ធ ផលអនុវត្ដ កា រងា រ  វូបា នធ្វ ើយ៉ា ងយូរ  ឆា   ំ ២០១៥ ដើម ឱី ម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើមា នឆន្ទ ៈ

    បំពញកា រងា រ និងសកម្ម មា  ស់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  ថា  ក់ជា តិ និងមូលដា  ន

     ព័ន្ធ ចករលកព័ត៌មា ន  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  និង  ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនង  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ឹមឆា  ំ ២០១៣។

      ៥.១២.៣.២  ៥.១២.៣.២  សមត្ថ ភា ពនរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត  នឹងវិស័យ   ឈើ  វូបា នធ្វ ើសមត្ថ ភា ពនរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត  នឹងវិស័យ   ឈើ  វូបា នធ្វ ើ
   ឱ  សើរឡើង   ឱ  សើរឡើង
    ម ្ដ  ីមា នសមត្ថ ភា ពដលសម  បនឹងត  ូវកា រថ្ម ីនរចនា សម្ព ័ន្ធ កា រងា ររបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវបា ន  ើសរីស 

    និងបណ្ដ ុះបណា្ដ  លបន្ថ ម  តា មតួនា ទីដលនឹងទទួលខុស  ូវ។ កា រងា រនះ  ូវស   ចឱ បា ន  ឹមឆា  ំ ២០១៥ 

    ផនកា រអភិវឌ ធនធា នមនុស ទា ងំអស់ គឺជា ផ្ន ករួមបញ្ច លូគា  មួយនកា រព  ងឹសមត្ថ ភា ព  រដ្ឋ បា ល   ឈើ ហើយ

    សមត្ថ ភា ពម ្ដ  រីដ្ឋ បា ល   ឈើនឹង  វូបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើងតា មរយៈកា រងា រអនុវត្ដ ជា ក់ស្ដ ង និងកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល

    រយៈពលវង និងខ្ល ី លើមុខវិជា  ជា ក់លា ក់ ដលទា ក់ទង  នឹងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ

    អា ជា  ធរមូលដា  ន អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និងគណៈកមា  ធិកា រ  ប់  ង   ឈើមូលដា  ន សមា ជិក  ប់  ង   ឈើ

    មូលដា  ន និងភា គីឯកជនទា ំងអស់  ូវបា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងមា នសមត្ថ ភា ពអា ចបំពញតួនា ទីដលរពឹងទុក



១៣៥

    កម្ម វិធីសិក  លើជំនា ញ  ប់  ង   ឈើ និងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លមុខវិជា    ឈើជា មូលដា  ន  ឹះ  ូវបា នកលំអ 

    ដើម ីធា នា ដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

៥.១៣៥.១៣  អនុកម្ម វិធីទី២ កា រអប់រ និងផ ព្វ ផ  យសា ធា រណៈ  អនុកម្ម វិធីទី២ កា រអប់រ និងផ ព្វ ផ  យសា ធា រណៈ 
 ៥.១៣.១ សចក្ដ ីផ្ដ ើម ៥.១៣.១ សចក្ដ ីផ្ដ ើម
   មូលដា  ន  ឹះនសកម្ម ភា ពផ ព្វ ផ  យ   ឈើដលមា នលក្ខ ណៈអប់រល្អ  គឺជា កា រត  ង់ទិសអភិវឌ  និងព  ីកបន្ថ មនូវ

 ក  ិតនកា រ  ប់  ង   ឈើ  យមា នកា រចូលរួមពីសហគមន៍មូលដា  ន។

   ដើម ីឱ មា នកា រជឿជា ក់ និងចូលរួមក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ ភា ពពីសំណា ក់សហគមន៍មូលដា  ន និងភា គី

 ពា ក់ព័ន្ធ  កា របងា  ញនូវគំរូនិងភា ព  គជ័យលើកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ និងកា រដា ំដុះ   ឈើរបស់វិស័យឯកជន គឹមា នសា រៈ

 សំខា ន់ណា ស់   ះជា កា របងា  ញនូវឧទា ហរណ៍ល្អ នកា រអនុវត្ដ ច  ប់ បច្ច កទស និងកា រងា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  កប

  យ  សិទ្ធ ភា ពពីអ្ន កជំនា ញ។

   កា រប    បចំណះដឹងទូ  ស្ដ ីពី   ឈើ  ដល់សិស  និស ិត  តា ម  ឹះសា  នសិក  នា នា  មា ន   ជន៍យា៉ ងខា  ំង

 ក្ន ុងកា រព  ីកចំណះដឹងពីកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងបណ្ដ ុះគំនិតចូលរួមក្ន ុងកា រកា រពា រ និងថរក  

   ឈើនា ពលអនា គត។ រដ្ឋ បា ល   ឈើក៏  ូវទទួលបន្ទ ុកចំ  ះកា រប    បនូវចំណះដឹងទា ំងនះ  ដល់សា ធា រណជន

 ផងដរ។ 

   ដើម ីអនុវត្ដ សកម្ម ភា ពផ ព្វ ផ  យ និងប    បចំណះដឹងទូ  ស្ដ ីពី   ឈើឱ បា ន  គជ័យ រដ្ឋ បា ល   ឈើ  ូវព  ឹង

 សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រផ្ដ ល់សវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យ   ឈើឱ បា នទូលំទូលា យ ។ 

 ៥.១៣.២ មធ  បា យនកា រអនុវត្ដ  ៥.១៣.២ មធ  បា យនកា រអនុវត្ដ 
   ៥.១៣.២.១ ជំរុញកា រក   ឥរិយា បថមនុស ជំនា ន់ក  យ   ៥.១៣.២.១ ជំរុញកា រក   ឥរិយា បថមនុស ជំនា ន់ក  យ
    ដើម ីជំរុញកា រក   ឥរិយា បថក្ន ុងរយៈពលវង អនុកម្ម វិធីនះនឹងផ្ដ ល់ចំណះដឹងដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពដល់

   សិស សា លា  ល  ទា ំងឡា យ ឱ មា នកា រយល់ដឹងខ្ព ស់ពីកា រ  ើ   ស់ និង  ប់  ង   ឈើនា ពលអនា គត។ ម ៉ ង

   ទៀត កា របង្ក ើតបរិយា កា សក្ន ុងកា រ    ័យទា ក់ទង កា រចករលកព័ត៌មា ន និងកា រផា  ស់ប្ដ ូរចំណះដឹង គឺជា ផ្ន កមួយ

   យា៉ ងសំខា ន់  ក្ន ុងសកម្ម ភា ពផ ព្វ ផ  យ។ កម្ម វិធីនះនឹង៖

    កំណត់យន្ដ កា រផ ព្វ ផ  យអំពីកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  តា ម  ឹះសា  នសិក   ឬ សា លា 

    បណ្ដ ុះបណា្ដ  លវិជា  ជីវៈនា នា ។

    រៀបចំបង្ក ើតឯកសា រ និងសមា  រៈផ ព្វ ផ  យ   ឈើសម  ប 

    ជំរុញសកម្ម ភា ពផ ព្វ ផ  យដល់  បូ  ៀន សិស  និងនិស តិ ដើម បីង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីសា រៈសំខា ន់នកា រ  ប់  ង

    ធនធា នធម្ម ជា តិ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។ 



១៣៦

   ៥.១៣.២.២ ជំរុញយុទ្ធ នា កា រផ ព្វ ផ  យដើម ីជួយដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ    ៥.១៣.២.២ ជំរុញយុទ្ធ នា កា រផ ព្វ ផ  យដើម ីជួយដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ 
   ជំរុញយុទ្ធ នា កា រផ ព្វ ផ  យដល់ ក ុម  ឹក  ឃុំ និង សហគមន៍មូលដា  ន និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ស្ដ ីពី ៖

     លបំណង និងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

    ឱកា សស   ប់  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  មូលដា  ន

     លបំណង និងនីតិវិធីនកា រកំណត់  ំ  ទល់ដន   ឈើ 

    ផនកា រសកម្ម ភា ពអភិវឌ   ឈើ និង របា យកា រណ៍វា យតម្ល ន  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព

    ច  ប់ បទប    និងកា តព្វ កិច្ច របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

    កា រអនុវត្ដ ច  ប់ រួមទា ំងកា រធ្វ ើពា ណិជ្ជ កម្ម   ឈើ និងសត្វ   

    ប   ផ ងៗទៀតដលជា ត  ូវកា រ ដើម ីលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹង។

   ៥.១៣.២.៣ កា ររៀបចំ និងដំណើរកា រមជ មណ លផ ព្វ ផ  យ   ឈើ   ៥.១៣.២.៣ កា ររៀបចំ និងដំណើរកា រមជ មណ លផ ព្វ ផ  យ   ឈើ
     ពលអនា គតរដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងរៀបចំដា ក់ឱ ដំណើរកា រមជ មណ លផ ព្វ ផ  យ   ឈើដើម ីចករលក 

   ចំណះដឹងទូ   និងព័ត៌មា នស្ដ ពីី   ឈើ  កា ន់សា ធា រណជន។ មជ មណ លនះនឹងផលិតឯកសា រ និងសមា  រៈផ ព្វ ផ  យ

     ឈើស   ប់ផ ព្វ ផ  យតា មវិទ  ុទូរទស ន៍ ទស នា វដ្ដ  ីកា សត និងគហទំព័រផងដរ ដើម ជួីយបំពញបន្ថ មនូវចំណះដឹង

   ដល់សា ធា រណជននិងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ។ លើសពីនះ ឯកសា រនិងសមា  រៈផ ព្វ ផ  យ   ឈើទា ំងអស់  ូវបា នរក  ទុកក្ន ុង

    ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យ ដើម ីងា យ  ួល  ើ   ស់។ មជ មណ លនះនឹងដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា រចូលរួមអប់រ  តា មសា លា រៀន 

   ដើម ីបង្ក ើនកា រយល់ដឹងពីកា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  កប  យនិរន្ដ រភា ព។

   ៥.១៣.២.៤ យុទ្ធ សា ្ដ     ័យទា ក់ទង   ៥.១៣.២.៤ យុទ្ធ សា ្ដ     ័យទា ក់ទង
    រដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងធ្វ ើកិច្ច សហ  តិបត្ដ កិា រជា មួយដគូអភិវឌ ន៍នា នា   ះឹសា  នអប់រសា ធា រណៈ និងសា លា បណ្ដ ះុ

   បណា្ដ  លវិជា  ជីវៈ ក្ន ុងកា រអភិវឌ មូលដា  នចំណះដឹងស្ដ ីពី   ឈើ  យកសា ងបន្ថ មនូវយុទ្ធ សា ្ដ     ័យទា ក់ទង 

   ដើម ជំីរុញកា រចូលរួមពីសា ធា រណជននិងភា គីពា ក់ព័ន្ធ នា នា ក្ន ងុកម្ម វិធីផ ព្វ ផ  យ   ឈើកា ន់តទូលំទូលា យ។ យុទ្ធ សា ្ដ  

      យ័ទា ក់ទងនឹងជួយដល់កា រកំណត់ក មុ  ល  សំខា ន់ៗ ស   ប់ទទួលសវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យ និងរៀបចំយុទ្ធ សា ្ដ  

   សម  ប  នឹងត  ូវកា ររបស់ក ុម  ល  នីមួយៗ។

   ៥.១៣.២.៥ កា រគា ំ  ពិសសចំ  ះសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន   ៥.១៣.២.៥ កា រគា ំ  ពិសសចំ  ះសកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន
    ដើម គីា ំ  ដល់កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព រដ្ឋ បា ល   ឈើ  វូរៀបចំសវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យសម  ប

   ងា យនឹងធ្វ ើកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយដគួអភិវឌ ន៍នា នា  មូលដា  ន ជួយដល់កា រ  ប់  ង   ឈើតា មបបវិមជ កា រ 

   រួមទា ំងកា រដា ំដុះ   ឈើវិស័យឯកជនផងដរ។ ដើម ីស   ចបា ននូវសកម្ម ភា ពខា ងលើ ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

   បន្ថ មនូវបច្ច កទស និងជំនា ញដល់ម ្ដ  ផី ព្វ ផ  យ   ឈី ដើម មីា នសមត្ថ ភា ព  ប់   ន់ក្ន ងុកា រអនុវត្ដ កា រងា រផ ព្វ ផ  យ 

   គា ំ  ដល់សកម្ម ភា ព  ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន។



១៣៧

   ៥.១៣.២.៦ កា រវា យត  ូវកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព   ៥.១៣.២.៦ កា រវា យត  ូវកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព
    រដ្ឋ បា ល   ឈើ នឹងធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត និងវា យតម្ល ត  ូវកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពដើម ីកំណត់តំបន់  ល   និងមុខ

   ជនំា ញដល  ូវផ្ត លក់ា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លដលចបំា ចប់នា  នដ់លក់ា រអភវិឌ សវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យ សំ  គា ំ  ដលក់ា រធ្វ ើកណំ

   ទ  ង់ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ និងដល់កា រ  ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន។ 

   ៥.១៣.២.៧ កា រចករលកបទពិ  ធក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ   ៥.១៣.២.៧ កា រចករលកបទពិ  ធក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ
    វិសយ័អប់រអា ចជួយ រដ្ឋ បា ល   ឈើក្ន ុងកា របង្ក ើនកិច្ច សហកា រជា មួយអង្គ កា រសង្គ មសុវិីល  ឹះសា  នសកិ    វ   វ 

   និងដគូអភិវឌ ន៍ ដើម បីន្ដ  តួពិនិត  វា យតម្ល  និងកំណត់នូវវិធីសា ្ដ   ប់  ង   ឈើ  មូលដា  ន  កប  យនិរន្ដ រភា ព 

    មទា៉ ងចងក ងនូវឯកសា រផ ព្វ ផ  យផ្អ កលើបទពិ  ធន៍ទា ំងនះ។  តា មរយៈនះ បណា្ដ  ញផ ព្វ ផ  យ   ឈើថា  ក់ជា តិ 

   នឹង  ូវបា នព  ឹងផងដរ។ 

    ចំណះដឹងជា មូលដា  នមួយចំនួន ដូចជា  កា រ  ប់  ងបណា  ល័យ កា របង្ក ើត កា រថរក   ព័ន្ធ ទិន្ន ន័យ និង 

   កា របញ្ច ូលទិន្ន ន័យនឹង  ូវបា នផ្ដ ល់ឱ ដល់មជ មណ លបងចកព័ត៌មា ន។

 ៥.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៥.១៣.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រស  បស  ួល និងផ្ត ល់សវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យ   ឈើពញលញ ដើម ីជួយសហគមន៍មូលដា  ន និង

  ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ផ ងក្ន ុងកា រងា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ

  កា រយល់ដឹងស្ត ពីីកា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  កប  យនិរន្ត រភា ពបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើងតា មរយៈកា រប  ្ជ ាប កា រផ ព្វ ផ  យ

    ឈើតា មបណា្ដ   ឹៈសា  នសិក  អប់រ និងសា លា បណ្ដ ុះបណា្ដ  លវិជា  ជីវៈផ ងៗ

  ព័ត៌មា ន   ឈើ  ូវបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើងតា មរយៈកា រ  ះពុម្ព ផ  យជា  ចា ំនូវឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  នឹងវិស័យ   ឈើ 

  (ទស នា វដ្ត ី  ឹត្ត ប   ខិត្ត បណ្ណ  រូបភា ពផ ព្វ ផ  យ អត្ថ បទផ ព្វ ផ  យ   ឈើតា មគហទំព័រ និង  ព័ន្ធ  សនា នា នា ។

  សវា កម្ម ផ ព្វ ផ  យ  វូបា ន  តួពិនិត  និងវា យតម្ល ជា  ចា ដំើម បី   ក់ថា  កា រផ្ត ល់សវា កម្ន ស   ប់  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ

   មូលដា  ន បា នធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពជា មួយកម្ម វិធីអភិវឌ ន៍ថ្ម ីៗ

  ចំណះដឹងទូ  ស្ត ពីីកា រងា រ  ប់  ងធនធា ន   ឈើ  វូបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើង តា មរយៈកា រផ ព្វ ផ  យជា  ចា  ំ ដើម ជំីរុញ

  និងលើកទឹកចិត្ត ដល់សហគមន៏មូលដា  ន និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ដទៗទៀតក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ត រភា ព៕



១៣៨

៥.១៤៥.១៤  អនុកម្ម វិធីទី ៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពសិក    វ   វ   អនុកម្ម វិធីទី ៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពសិក    វ   វ  
 ៥.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៥.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
    យសា រតចំនួនម ្ដ  ី   វ   វ  វិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ   នរដ្ឋ បា ល   ឈើ មា នចំនួនតិចតួច 

 ហើយសមត្ថ ភា ព  មា នក  តិក្ន ងុកា របំពញកា រងា រជា អ្ន ក   វ   វ គួបផ នឹំងកា រខ្វ ះថវិកា  និងមធ  បា យស   ប់ធ្វ ើកា   វ   វ

 ផង  ះ ជា ហតុធ្វ ើឱ កា រ   វ   វទទួលបា នលទ្ធ ផលមិនទា ន់ឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា រជា ក់ស្ដ ង ហើយព័ត៌មា នជា មូលដា  ន

 ស្ដ ីពី   ឈើ  កម្ព ុជា មិនទា ន់មា ន  ប់   ន់  ឡើយ។ ប    ដៀងគា  នះ ក៏កើតមា នឡើង  តា មមហា វិទ  ល័យ សា កល

 វិទ  ល័យ និងសា  ប័ន   វ   វនា នា  ទូទា ំង  ទសកម្ព ុជា ផងដរ។ ហតុដូច្ន ះ ជា កា រចា ំបា ច់ណា ស់  ូវព  ឹងកា រងា រ   វ

   វពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើ  កម្ព ុជា ឱ បា នសកម្ម  ដើម ីចូលរួមក្ន ុងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

 ៥.១៤.២ មធ  បា យអនុវត្ដ  ៥.១៤.២ មធ  បា យអនុវត្ដ 
   ៥.១៤.២.១ ក ុមកា រងា រស  បស  ួលកា រងា រ   វ   វ   ឈើ   ៥.១៤.២.១ ក ុមកា រងា រស  បស  ួលកា រងា រ   វ   វ   ឈើ
      ក ុមកា រងា រស  បស  ួលកា រងា រ   វ   វ   ឈើមួយនងឹ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងដលមា នសមា ជិកមកពី នា យកដា  ន-

   អង្គ ភា ពក  មឱវា ទរដ្ឋ បា ល   ឈើ សា កលវិទ  ល័យ អង្គ ភា ព   វ   វ និងដគូអភិវឌ ន៍នា នា ។ ក ុមកា រងា រនះមា ន

   ភា រកិច្ច  ៖

    រៀបចំត  ង់ទិសយុទ្ធ សា ្ដ    វ   វឱ  បតា មកម្ម វិធី   ឈើជា តិ

    ស  បស  ួល និងផ្ដ ល់មតិណនា ំ លើកគ   ងសំណើសិក    វ   វវិទ  សា ្ដ    ឈើ ធ្វ ើយា៉ ងណា ឱ គ   ង

    សំណើទា ំង  ះ  បតា ម  លន  បា យវិស័យ   ឈើជា តិ និងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

    ស  បស  ួលកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា ររវា ងរដ្ឋ បា ល   ឈើនិងជំនា ញផ ងទៀត ដលចូលមកសិក    វ   វ  

    ក្ន ុងតំបន់   ឈើ

    ស  បស  ួលកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា រជា មួយនឹងសា  ប័នជា តិ និងអន្ដ រជា តិ លើកា រសិក    វ   វវិស័យ   ឈើ 

    រៀបចំយុទ្ធ សា ្ដ     ័យទា ក់ទង ដើម ីចករលកព័ត៌មា នសិក    វ   វឱ មា ន  សិទ្ធ ភា ព 

    ពិនិត  ផ្ដ ល់មតិ  បល់ កលំអ  លើលទ្ធ ផលនកា រសិក    វ   វ   ឈើ ដើម ីធា នា ថា លទ្ធ ផលទា ំង  ះ

    អា ចជឿជា ក់បា ន។

      ៥.១៤.២.២ វិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ    ៥.១៤.២.២ វិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ    
    វិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ   នរដ្ឋ បា ល   ឈើ  វូ បន្ដ កិច្ច ខិតខំ  ងឹ   ងរបស់ខ្ល នួថមទៀត

   ដើម ីស  បស  ួល និងអនុវត្ដ ន៍កា រងា រសិក    វ   វវិស័យ   ឈើ ធ្វ ើយា៉ ងណា ឱ កា រងា រនះមា នភា ពរីកច  ើន។ 

   ដើម ីឱ កា រងា រនះអា ចស   ច  បា ន ចា ំបា ច់  ូវមា នម ្ដ  ី  ប់   ន់ដលមា នសមត្ថ ភា ព   វ   វច  ស់លា ស់រួមនឹង

   ម ្ដ  ីដលទើបបញ្ច ប់កា រសិក  ថ្ម ីៗជា ជំនួយកា រ   វ   វ។ 



១៣៩

    វិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ   ចា ំបា ច់  ូវមា នកញ្ច ប់ថវិកា  ប់   ន់ពី  ភពផ ងៗ (ជា តិ និង

   អន្ដ រជា តិ) ដើម លីើកទឹកចិត្ដ ដល់អ្ន កជំនា ញក្ន ងុកា រលើកគ   ង និងអនុវត្ដ កា រងា រសិក    វ   វ។ វិទ  សា  ន   វ   វ

   និងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ   នឹងអា ចមា នសមត្ថ ភា ព ៖

    រៀបចំអនុវត្ដ កា រងា រ   វ   វ ដើម ីស្វ ងរកគំរូ និងជ  ើសនបបផន  ប់  ង   ឈើឱ មា ននិរន្ដ រភា ព

    រៀបចំបង្ក ើត និងថរក  ទ ូត៍គំរូ និងតំបន់   វ   វ  ក្ន ុងដនសម ត្ដ ិ   ឈើប  ុងទុកអចិ ្ដ   យ៍ 

    សា កល ងគំរូ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  យសហកា រជា មួយភា គីពា ក់ព័ន្ធ 

    អនុវត្ដ កា រផ ព្វ ផ  យកម្ម វិធី   វ   វ  យសហកា រជា មួយដគូអភិវឌ ដលពា ក់ព័ន្ធ  ដើម រីៀបចំវិធីដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព

    ក្ន ុងកា រផ្ដ ល់ជំនួយក្ន ុងកា ររៀបចំផនកា រ  ប់  ង   ឈើ និងសកម្ម ភា ពដា ំដុះ   ឈើជា មួយ  ជា ពលរដ្ឋ មូលដា  ន

    ស  បស  ួលនិងសហកា រជា មួយដគូអភិវឌ  និងសា  ប័ន   វ   វ   ឈើជា តិ និងអន្ដ រជា តិ ដើម ីស្វ ងរកថវិកា 

    ស   ប់   វ   វ និង បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

    រៀបចំផនកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងបំពា ក់បំប៉នឯកទសដល់អ្ន ក  ប់  ងកា រ   វ   វ អ្ន ក   វ   វ និងអ្ន កជំនួយ

    កា រ   វ   វ។

   ៥.១៤.២.៣ កា រផ  រភា  ប់កា រងា រ   វ   វ   ឈើជា មួយសា កលវិទ  ល័យ និង  ឹះសា  ន   វ   វ
    ដើម ីធា នា ឱ មា នអ្ន កជំនា ញក្ម ងៗអា ចបំពញកា រងា រ   វ   វ   ឈើ កម្ម វិធី   វ   វនឹងសហកា រជួយលើក

   កម្ព ស់គុណភា ពសិក  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រងា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព និងកា រកា រពា របរិសា  ន។ រដ្ឋ បា ល   ឈើ

   នឹងសហកា រជា មួយសា  ប័ន   វ   វ សា កលវិទ  ល័យ  កម្ព ុជា និងបរទស ដើម ីធ្វ ើកា រសិក    វ   វលើមុខជំនា ញ

     ឈើ។ ផ្ន កនផនកា រនះគឺ  ូវព  ឹងសមត្ថ ភា ព   វ   វដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកា រអនុវត្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើជា តិ

    កប  យនិរន្ដ រភា ព។

    កា រ   វ   វ   ឈើដលធ្វ ើឡើង  យសា  ប័ន   វ   វនិងភា គីពា ក់ព័ន្ធ  ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកិច្ច សហកា រជា មួយ

   វិទ  សា  ន   វ   វ និងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ    ដើម ធី្វ ើឱ  សើរឡើងនូវទំនា ក់ទំនងរវា ងគា  នឹងគា   និងលទ្ធ ផលដល

   បា នមកពីកា រសិក    វ   វ  ះអា ចទទួលយកបា ន និងមា ន   ជន៍ដល់អ្ន ក  ើ   ស់លទ្ធ ផល ជា ពិសសស   ប់

   អ្ន ករៀបចំផនកា រ និង  លន  បា យ។ 

      ៥.១៤.២.៤ កា រធ្វ ើឱ  សើរដល់បណា្ដ  ញ   វ   វ៥.១៤.២.៤ កា រធ្វ ើឱ  សើរដល់បណា្ដ  ញ   វ   វ
    កម្ម វិធី   វ   វ និងអភិវឌ សមត្ថ ភា ពនឹងព  ឹងកិច្ច សហកា រជា មួយសា  ប័ន   វ   វជា តិ និងអន្ដ រជា តិ ដើម ី

   អភិវឌ ជំនា ញបច្ច កទស រៀនសូ  បទពិ  ធន៍ល្អ ៗ  និងទា ញយក   ជន៍ពីកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងស្វ ងរកជំនួយ

   ថវិកា ស   ប់កា រងា រ   វ   វ។

   ៥.១៤.២.៥ កា រ   វ   វដើម ីគា ំ  កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ   ៥.១៤.២.៥ កា រ   វ   វដើម ីគា ំ  កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ
    កា រងា រ   វ   វជា ជំហា នដំបូងមួយចំនួន  ូវបា នកំណត់ដូចខា ងក  ម។  ះបីយា៉ ងណា ក៏  យ ចា ំបា ច់  ូវ

   មា នកា រកំណត់អា ទិភា ព និងត  ូវកា រកា រងា រ   វ   វ  ពលអនា គតផងដរ។



១៤០

   កា រ  ប់  ង និងអភិរក ធនធា ន   ឈើ
    រៀបចំអភិវឌ  និងអនុវត្ដ ផនកា រ   វ   វ  ប់ក  តិ និងតា មដា នវា យតម្ល កា រអនុវត្ដ សិក    វ   វមូលដា  ន   ឈើ  

    សិក  អំពី  ភទ ភា ពសម រូ និងចលនា    លួនរុក្ខ ជា តិ    ស   ប់ជ  កសត្វ    សិក  ជីវសា ្ដ   និងជីវមជ ដា  ន

    សត្វ   -ជីវច  ះុ អង្ក ត និងធ្វ ើសា រពើភណ សត្វ    ប់  ភទ និងវា យតម្ល ជីវច  ះុ តា មតំបន់ក្ន ងុភូមិភា គ   ឈើ

    សំខា ន់ៗ

      វ   វកតា   វិទ  សា ្ដ   ជ  ើស និងបងា្ក  ត់ពូជរុក្ខ ជា តិ-សត្វ    ពិ  ធ   វ   វដើម ីអភិវឌ បច្ច កទសបង្ក ើន

    គុណភា ព   ឈើឡើងវិញ និងរៀបចំសួនភូតគា មសា ្ដ   និងបងា្ក  ត់ពូជរុក្ខ ជា តិលំអ និងមា ន  ភ័ណភា ព 

    សិក    វ   វ និងបង្ក ើតសា  នីយ   វ   វ   ឈើ និងជីវច  ុះ  តា មភូមិភា គនិង  ភទ   ឈើសំខា ន់ៗក្ន ុង

    ទូទា ំង  ទស

    សិក    វ   វពីលក្ខ ណៈរូប និងលក្ខ ណៈគីមីរបស់ដី   ឈើ

    សិក  អំពីឱកា សនកា របង្ក ើតទសចរធម្ម ជា តិ  ក្ន ុងតំបន់   ឈើកម្ព ុជា  និងសមា ហរណកម្ម វា  ក្ន ុងកា រអភិរក

      ឈើ និង  ព័ន្ធ និរន្ដ រភា ពមួយស   ប់កា របងចកផល   ជន៍រវា ងរដា  ភិបា ល និងសហគមន៍មូលដា  ន

    កា រ   វ   វ និងអភិវឌ កា រកច្ន  ផល-អនុផល   ឈើ។

   កា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងអភិបា លកិច្ច   ឈើ
    រៀបចំ និងអភិវឌ កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល លើផនកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងអភិបា លកិច្ច   ឈើ 

    និងបណ្ដ ុះបណា្ដ  លធនធា នមនុស ស   ប់រដ្ឋ បា ល   ឈើ និងកា រអភិវឌ វិស័យ   ឈើ។

   សហគមន៍   ឈើជា តិ
    សិក    វ   វអត្ដ ស   ណ និងកា រ  ើ   ស់ផល-អនុផល   ឈើ បច្ច កវិទ  កច្ន  និងបង្ក ើនគុណភា ពតម្ល  និង

    បមា ណីផលិតផល   ឈើ វិភា គពីសង្គ ម-សដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ដ ូរមុខរបរ ដើម ីកា ត់បន្ថ យសមា  ធប៉ះពា ល់   ឈើ

    សិក  ពីរចនា សម្ព ័ន្ធ លើកទឹកចិត្ដ ស   ប់កា រអភិវឌ ផលិតផល   ឈើ និងកា រស្វ ងរកទីផ  រ

    ធ្វ ើឱ មា នភា ពងា យ  លួនូវ  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព (សា រពើភណ  រុក្ខ វប កម្ម  កា រតា មដា នអ   

    កំណើនមា ឌឈើ វិធីសា ្ដ  កា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់ក្ន ងុពលអា ជីវកម្ម   ឈើ កា រតា មដា ន និង  ប់  ងជីវច  ះុ...)

    ធ្វ ើកា រវិភា គអំពីកា រ  ើ   ស់ និងចរា ចរផលិតផល-អនុផល   ឈើ ធ ូង  យធ្វ ើផនទីប   ក់ និងចង្អ ុលបងា  ញ

    លក្ខ ណៈតំបន់ ភា ព  ឈម និងឱកា ស (   ឈើ ចមា្ក  រ   ឈើដា ំ ផលិតផលធៀបជា មួយនឹងកា រ  មូលផល)

    កា រស្វ ងរកទីផ  រស   ប់ផលិតផលក្ន ុង  ុក។



១៤១

   កា រ    ួលអា កា សធា តុ 
    សិក  អំពីឥទ្ធ ពិលនកា រ    លួអា កា សធា តុ  លើ   ឈើ និងតួនា ទីរបស់   ឈើ  ក្ន ងុកា រកា ត់បន្ថ យកា រ    លួ

    អា កា សធា តុ

    សិក    វ   វតំបន់សកា  នុពលស   ប់អនុវត្ដ គ   ងកា ត់បន្ថ យកា រប ្ច ញឧស្ម ័នពីកា របា ត់បង់និងរចរឹល   ឈើ 

    (REDD)។

   ហិរញ្ញ ប ទា ន
    ធ្វ ើកា រ  ួតពិនិត  វា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងបរិសា  នធម្ម ជា តិចំ  ះរា ល់គ   ងសំណើវិនិ  គ 

    និងអភិវឌ ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ

    កា រវិភា គ  ៀបធៀបផល-តម្ល  ធៀបនឹងកា រ  ើ   ស់ដី ឬ កា រ  ប់  ង   ឈើតា មជ  ើសផ ងៗ

    សិក  ស្វ ងរក  ភពចំណូលពីកា របង់ថ្ល សវា កម្ម បរិសា  ន និងកា រលក់ឥណទា នកា បូនតា មរយៈកា រកា ត់ បន្ថ យកា រ 

    ប ្ច ញឧស្ម ័នពីកា របា ត់បង់ និងរចរឹល   ឈើ។

 ៥.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក៥.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  យុទ្ធ សា ្ដ    វ   វ   ឈើក  ិតជា តិ  ូវបា នរៀបចំឡើងដើម ីកំណត់ទិស    វ   វ និងអភិវឌ សមត្ថ ភា ព   វ   វ 

  ដើម ីគា ំ  កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ

  ក ុមកា រងា រស  បស  ួលកា រងា រ   វ   វ   ឈើមួយនឹង  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម ីរៀបចំត  ង់ទិសយុទ្ធ សា ្ដ    វ   វ

  ឱ  បតា មកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

  វិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ    នរដ្ឋ បា ល   ឈើនឹងបន្ដ កិច្ច ខិតខំ  ឹង   ង ដើម ីស  បស  ួល និង

  អនុវត្ដ កា រងា រសិក    វ   វវិស័យ   ឈើ ឆ្ល ើយតប  នឹងកម្ម វិធីទា ំង   ំដលបា នចងក្ន ុងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ 

  ទំនា ក់ទំនង និងកិច្ច សហ  តិបត្ដ ិកា ររវា ងវិទ  សា  ន   វ   វនិងអភិវឌ ន៍   ឈើ-សត្វ   ជា មួយសា កល វិទ  ល័យ  មទា ំង 

  អង្គ ភា ព   វ   វនា នា  វូបា នធ្វ ើឱ  សើរឡើង តា មរយៈកា រសិក    វ   វរួមគា   ហើយលទ្ធ ផលដលបា នមកពីកា រសិក  

    វ   វទា ំង  ះនឹង  ូវបា ន  ើ   ស់ជា   ជន៍ដល់អ្ន ក  ើ   ស់ និងអ្ន ករៀបចំផនកា រនិង  លន  បា យ។ 

  កា រចូលរួមរបស់អង្គ ភា ព   វ   វ  កម្ព ុជា  ក្ន ុងបណា្ដ  ញ   វ   វ   ឈើជា តិ តំបន់ និងអន្ដ រជា តិ  ូវបា នព  ឹង ហើយ

  អង្គ ភា ព   វ   វទា ងំនះនឹងអា ចទា ញយកផល   ជន៍ពីកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល និងមា នលទ្ធ ភា ពអា ចស្វ ងរកជំនួយបរទស

  ស   ប់ធ្វ ើកា រសិក    វ   វវិស័យ   ឈើ។



១៤២

៥.១៥  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

គ   ងថវិកា  ស   ប់អនុវត្ដ កម្ម វិធីអភិវឌ សមត្ថ ភា ព និងកា រ   វ   វ ពីឆា  ំ ២០១០-២០២០ 
អនុកម្ម វិធី ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១០-២០១៤ (ដុលា  អា មរិក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  ន ក្ន ុងឆា  ំ 

២០១៥-២០២០ (ដុលា  អា មរិក)

៥.១ កា រអភិវឌ សា  ប័ន និងធនធា នមនុស ៨.០៥០.០០០ ៥.០០០.០០០

៥.២ កា រអប់រ និង ផ ព្វ ផ  យសា ធា រណៈ ២.៣៥០.០០០ ២.៣៥០.០០០

៥.៣ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពសិក    វ   វ ២.៦០០.០០០ ២.០០០.០០០

សរុប ១៣.០០០.០០០  ហល ៩.៣៥០.០០០

ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ៩.២០០.០០០

សន្ម តថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផល និងធ្វ ើឱ កា រអនុវត្ដ  

កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ យ័ហិរញ្ញ ប ទា នសម  ប និងមា នសង្គ តភា ពជា មួយនឹងកម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់

វិស័យ   ឈើ។ ចំណកឯថវិកា បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់តមា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  ជំហា នទី២ ដលមា នរយៈពល ៥ 

ឆា  ំទៀត។



១៤៣

៦.១៦.១  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ ៖  ចំណុចអា ទិភា ពសំខា ន់ៗ ៖ 
 មា ននិរន្ដ រភា ពធុរកិច្ច ស   ប់កា រងា រសហគមន៍មូលដា  ន កា រងា រ  ប់  ង និង កា រងា រអភិរក   ឈើ

 មា នកា រចូលរួមពីសា  ប័ន អង្គ ភា ព និងដគូពា ក់ព័ន្ធ  (រា ជរដា  ភិបា ល ដគូអភិវឌ ន៍ វិស័យឯកជន សហគមន៍មូលដា  ន 

 អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលជា តិ និងអន្ដ រជា តិ ។ល។)

 ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវធុរកិច្ច  និងបរិយា កា សវិនិ  គ (តមា  ភា ព និងសុវត្ថ ិភា ពនកា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ និងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់)។

 ផ្ដ ល់ឱកា សឱ ស្ម ើភា ពគា  និងយុត្ដ ិធម៌  ប់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ 

៦.២៦.២  រយៈពលកម្ម វិធី រយៈពលកម្ម វិធី
  មា នរយៈពល ២០ឆា  ំ  ចា ប់ពី ឆា  ំ ២០១០ ដល់ ឆា  ំ ២០២៩

៦.៣៦.៣  កា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតប  នឹងទស នវិស័យកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
  កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើមា នទិស  គា ំ   និងចូលរួមផ្ដ ល់ដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី

  ឈើជា តិតា មបណា្ដ  អនុកម្ម វិធី  យភា  ប់ទំនា ក់ទំនង  នឹងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធីទា ំង ៥ របស់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

  អនុកម្ម វិធីនីមួយៗនកម្ម វិធី   ឈើជា តិអា ច   ឹត្ដ  បា នតា មកា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  ះជា តា ម កា របង្ក ើត   ក់

ចំណូល មូលនិធិរា ជរដា  ភិបា ល ឬជំនួយអភិវឌ ក្ដ  ីសុទ្ធ តមា នអា នុភា ព  លើ  ប់សកម្ម ភា ព និងផ្ដ ល់ឱ ដឹងនូវវិសា លភា ព 

និងក  ិតសកម្ម ភា ពកា រងា រផ ងៗគា  ។ កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ មា នទិស  ផ្ដ ល់ឱ

មា នគ   ងសដ្ឋ កិច្ច  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។

កមមវិធីទី ៦
ហិរពាញបប ទានេដាយនិរនដរភាពសរ មាប់វិស័យៃរ ពេឈី



១៤៤

៦.៤៦.៤  កា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ កា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ
   លបំណងនកម្ម វិធី   ឈើជា តិ នឹងទទួលបា ន  គជ័យអា  យ័លើកា រអនុវត្ដ បណា្ដ  កម្ម វិធីនីមួយៗ។ កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន

 យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ មា នអនុកម្ម វិធីចំនួន ៥ ដូចខា ងក  មៈ  

 ១  កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន និងកា រចំណា យ 
 ២  ចំណូលពីវិស័យ   ឈើ
 ៣ ចំណូលពីវិស័យឯកជន និងសហគមន៍   ឈើ
 ៤  កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន តា មរយៈដគូអភិវឌ ន៍  
 ៥   ភពហិរញ្ញ ប ទា នថ្ម ីៗនសវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើ និងឥណទា នកា បូន ។

 កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ននះបងា  ញថា  វិស័យ   ឈើងា យទទួលបា នស្វ ័យភា ព  ពលដលមា នកា រ   ង់ជា សំខា ន់

 លើកា រងា រកលំអជីវភា ព  ជា ជន កា រងា រអភិវឌ ធុរកិច្ច  និងកិច្ច ធា នា នូវសវា បរិសា  ន ហើយជា   ជន៍ដល់ផលិតកម្ម  

ស   ប់វិស័យចម ងផ ងៗទៀត។ កិច្ច កា រទា ំងអស់នះ ស្ថ ិត  ក  មលក្ខ ខណ ដលកម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន គឺជា ធា តុមួយ

នកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ កម្ម វិធីនះអា  ័យលើ  លកា រណ៍និរន្ដ រភា ពដល  ូវយកចិត្ដ ទុកដា ក់គិតគូរដល់កា រអភិវឌ

សមត្ថ ភា ពឱ បា នសម  ប តា មកា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមវិនិ  គរបស់បណា្ដ  អ្ន កផ្ដ ល់ជំនួយ  មទា ំងកា ររៀបចំនិតិវិធី  ើ   ស់

ចំណូលពីវិសយ័   ឈើស   ប់វិនិ  គឡើងវិញ។

៦.៥៦.៥   វត្ដ ិកម្ម វិធី  វត្ដ ិកម្ម វិធី
   ទសកម្ព ជុា  មា នបទពិ  ធន៍អំពីផលវិបា កនកា របំផ្ល ចិបំផា  ញ   ឈើ  យសា រកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម   ឈើគា  នកា រ  តួពិនិត  

ជា ពិសស  ក្ន ុងកំឡុងពលមា នស ្គ   មផ្ទ ក្ន ុង និងកា រផ្ដ ើមអនុវត្ដ កិច្ច  ម  ៀង   សម ទា ន។ ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងប   ដល

កើតឡើងពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើខុសច  ប់ រា ជរដា  ភិបា លបា នផា  កកា រងា រអា ជីវកម្ម   សម ទា នទា ំងអស់ចា ប់ពីខមករា ឆា  ំ ២០០២ 

រហូតមកដល់បច្ច ុប ន្ន ។

  ឆា  ំ ២០០៦ គ  ប   ឈើកម្ព ុជា បា នថយចុះពី ៧៣% (ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៦៥) មក  ឹម  មា ណ ៥៩% (  ហល ១០,៧ 

លា នហិកតា )។ កា រថយចុះគ  ប   ឈើនះបណា្ដ  លមកពីកា រកា ប់រា ន និងហ៊ុព័ទ្ធ កា ន់កា ប់ដី   ឈើ  យខុសច  ប់ និងកា រ   

កា  យដី   ឈើ  ជា ដីកសិកម្ម ។



១៤៥

  កំឡុងទស វត ឆា   ំ១៩៩០ និងដើមទស វត ឆា   ំ២០០០ ផ្ទ ដី   ឈើ  មា ណ ៦,៨ លា នហិកតា   វូបា នផ្ដ ល់ជា   សម ទា ន 

ចំណូលផល   ឈើដលទទួលបា នពីរបប  ប់  ង   សម ទា ននះ មា នចំនួនតិចតួចជា ងចំនួនដលបា នរពឹងទុក (  មឹត៤-១២%

ប៉ុ   ះ) នផលទុនក្ន ុង  ុកសរុបរបស់ជា តិ។ កា រនា ំឈើចញ  មា ណជា  ៥៩០. ០០០ ម៉  គូប ដលជា ក  ិតកំពូល  ឆា  ំ 

១៩៩៥  ូវបា នធា  ក់មក  ឹម  មា ណ ៧៤ .០០០ ម៉  គូប  ឆា  ំ ២០០០ ហើយ ស្ទ ើរតសូន  ឆា  ំ ២០០៧។ 

  បច្ច ុប ន្ន នះ ផ្ទ ដី   ឈើសរុបជា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍មា ន ៥៩% នផ្ទ ដី  ទស ក្ន ុង  ះ ២៨%  ូវបា នចា ត់ថា  ក់

ជា តំបន់កា រពា រ (  មា ណជា ៣លា នហិកតា ) ១៤% ជា   កា រពា រ (  មា ណជា  ១,៥ លា នហិកតា ) ៣០%ជា   សម ទា ន 

(  មា ណជា  ៣,២ លា នហិកតា ) និង  សល់ ២៨% (  មា ណជា ៣លា នហិកតា ) គឺជា   ផ្ដ ល់ផលផ ងទៀត។ 

   ទសកម្ព ជុា មា ន  ជា ជន ៨៥% រស់  ក្ន ងុតំបន់ជនបទ ហើយភា គ  ើនពឹងផ្អ កលើធនធា នធម្ម ជា តិ។ ដូចនះ កា រ  ប់  ង

  ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ពមា នភា ពសំខា ន់ណា ស់ស   ប់ជីវភា ពរស់   ក៏ដូចជា ក្ន ុងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  (Schweithelm, 

2009)។ប   នះបា នឆ្ល ុះប   ំង  ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណស្ដ ីពី កំណើនផលទុនជា តិ បង្ក ើតកា រងា រ សមភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព រួម

ទា ំងយុទ្ធ សា ្ដ  កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  (២០០២) និងផនកា រយុទ្ធ សា ្ដ  អភិវឌ ន៍ជា តិ (២០០៦-១០) បា នកំណត់កា រងា រ  ប់  ង

វិស័យ   ឈើជា ចំណុចអា ទិភា ពក្ន ងុកម្ម វិធីអភិវឌ ជា តិ ហើយទីបំផុតកា ររក  គ  ប   ឈើ  ក្ន ងុក  តិ ៦០% នផ្ទ ដីទូទា ងំ  ទស 

គឺជា  ល  មួយក្ន ុងចំ  ម  ល  អភិវឌ ន៍សហស វត របស់កម្ព ុជា ។

  ករណី  ៀបធៀបជា មួយ  ទសជិតខា ង សា  នភា ព   ឈើកម្ព ុជា  គឺ  មា នលក្ខ ណៈល្អ  សើរជា ង។ ដូចនះ  សិនបើជា 

មា នកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  ះ   ឈើជា  ភពចំណូលដ៏សំខា ន់ស   ប់ជា តិ និងមូលដា  ន។

៦.៦៦.៦  កា រវិភា គប    កា រវិភា គប   
  វិស័យ   ឈើ  វូកា រផ្ដ ល់នូវហតុផលសម  បនកា របង្ក ើត   ក់ចំណូល។ តំបន់   សម ទា ន តំបន់   ឈើសហគមន៍ និង

តំបន់   ផ្ដ ល់ផលផ ងទៀត រួមបញ្ច ូលមា នទំហំ  មា ណជា ង ៥,៧ លា នហិកតា  ដូចនះ បើសិនជា គិតពីសន្ន ិធិ   ក់ចំណូលជា 

មធ មពីឈើហ៊ុបដលផ្ដ ល់តម្ល  ចា ំឆា  ំក្ន ុងមួយហិកតា  មា ណ ៨ - ១០ ដុលា  រ ឬ សន្ន ិធិ   ក់ចំណូលសរុបអា ចទទួលបា ន  ចា ំឆា  ំ

ជា មធ ម  មា ណ ៤៦-៥៧ លា នដុលា  រ។ បច្ច បុ ន្ន  សន្ន ធិិ   ក់ចំណូលនះមិនទា ន់បា នគិតគូររកចំណូលឱ បា នជា ក់ស្ដ ង  ឡើយ។ 

ជា ងនះ  ទៀត កា របង់សវា   ឈើ ដូចជា  សវា បរិសា  ន អកូ-ទសចរណ៍ ចំណូលពីពា ណិជ្ជ កម្ម កា បូន ឬ ពីគំរូ  ប់  ង   ឈើ

ផ ងៗទៀតនឹងអា ចចា ប់ផ្ដ ើមដំណើរកា រ និងទទួលបា នចំណូលចំនួនមិនតិចជា ង ឬអា ច  ើនជា ងចំណូលពីអា ជីវកម្ម ឈើហុ៊ប ហើយ

ក៏ជា  ភទចំណូល  យមា ននិរន្ដ រភា ព។  សិនបើ ដី   ឈើមិនអា ចផ្ដ ល់ចំណូលពីឈើហ៊ុប  ចា ំឆា  ំបា ន ៨-១០ ដុលា  ក្ន ុងមួយ

ហិកតា  ះទ ក៏មា នជ  ើស  ភទចំណូលពីកា របង់សវា   ឈើ ឬពីគំរូ  ប់  ង   ឈើផ ងៗទៀតមកអនុវត្ដ ផងដរ។ ដូច្ន ះ

ហតុផលនឹង  ូវបា ន  ទសួរ និងធ្វ ើកា  ៀបធៀបស្ដ ីពី  ភទចំណូលពីកា រដកហូតផល   ឈើ (ឈើហ៊ុប) ជា មួយនឹង  ភទ

ចំណូលពីសវា   ឈើ ហើយនឹងជា មួយ  ភទចំណូលពីកា រ  ើ   ស់ដី ផ ងៗទៀត។ 

  រូបវន្ដ បុគ្គ ល សហគមន៍ និងវិស័យឯកជនអា ចចូលរួមធ្វ ើកា រវិនិ  គក្ន ងុវិស័យ   ឈើ  ពលដលពួកគមា នធនធា ន  ប់   ន់ 

និងទទួលបា នកា រលើកទឹកចិត្ដ ។ កា រវិនិ  គរយៈពលវងក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព គឺអា  ័យ  លើធា តុ

សំខា ន់ៗដូចខា ងក  ម ៖



១៤៦

  សុវត្ថ ិភា ពសិទ្ធ ិនកា រ  ើ   ស់ដី

  សុវត្ថ ិភា ពផ្ដ ល់មូលនិធិ/ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

  ភា ពច  ស់លា ស់ តមា  ភា ព លទ្ធ ភា ព  ប់  ង និងភា ព  ឹម  ូវនកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងបទដា  នផ ងៗទៀត

  កា រងា ររដ្ឋ បា លសម  ប និងមា នទំនុកចិត្ដ របស់  ជា ជន  លើអា ជា  ធរសា ធា រណៈ

  បង្ក ើតកា រផ្ដ ួចផ្ដ ើមជំនួយបច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ។

  ច  ប់ស្ដ ីពី   ឈើឆា  ំ ២០០២ និងយុទ្ធ សា ្ដ  ចតុ  ណផ្ដ ល់នូវក បខណ យុទ្ធ សា ្ដ   និងច  ប់ស   ប់កា រ  ប់  ង   ឈើ

 កប  យនិរន្ដ រភា ព បុ៉ន្ដ កា រអនុវត្ត នកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  វូទទួល   ះថា  ក់  យសា រកា រយល់ដឹងរបស់  ជា ជន  

អំពីថា  ៉តើគ  ូវធ្វ ើដូចម្ដ ច ៉ កា រមិនគិតគូរវងឆា  យ កា របា ត់ជំនឿលើអា ជា  ធរ និងកា រអភិរក និយមលើវប ធម៌។

 មា នសំណួរពា ក់ព័ន្ធ មួយចំនួន ៖
  តើមា នផ្ទ ដីបុ៉នា  នហិកតា ទៀតដល  ូវកំណត់  គល់ឱ សហគមន៍   ឈើ?

  តើតំបន់សម ទា នបច្ច ុប ន្ន នឹងស្ថ ិត  ក  ិតណា ?

  តើរដ្ឋ បា ល   ឈើនឹង  ប់  ង  យផា  ល់ចំ  ះ   ឈើផ្ដ ល់ផលឬទ?

  តើក្ន ុងតំបន់   ឈើអចិ ្ដ   យ៍របស់រដ្ឋ មា នគ   ងផ្ដ ល់ដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច បុ៉នា  នហិកតា ទៀត?

  កា រផ្ដ ល់មូលនិធិ គឺ  ូវកា រអភិវឌ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ចា ំបា ច់ ដើម ីគា ំ  ដល់កា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ត ីពី   ឈើ ឆា  ំ ២០០២ និងកម្ម វិធី

អនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ បច្ច ុប ន្ន  រា ជរដា  ភិបា លនិងរដ្ឋ បា ល   ឈើមា នសមត្ថ ភា ព បុ៉ន្ត ពំុមា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ប់   ន់ដើម ីអនុវត្ដ ន៍

កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ហតុនះហើយទើបទា មទា រឱ មា នកា រគា ំ  ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងបច្ច កទសស   ប់ជំហា នអនុវត្ដ ដំបូងជា ចា ំបា ច់ 

មុនពលដលវិស័យ   ឈើជា តិអា ចមា  ស់កា រខ្ល ួនឯងក្ន ុងកា ររួមចំណករយៈពលវងក្ន ុងកំណើន និងសុខមា លភា ពសា ធា រណៈ។

៦.៧៦.៧   លបំណងនកម្ម វិធី  លបំណងនកម្ម វិធី
  អនុកម្ម វិធីទា ំងអស់  ូវចូលរួមចំណកដល់កា រ  ប់  ង   ឈើ  កប  យនិរន្ដ រភា ព  ហើយស   ចឱ បា ននូវសុខមា លភា ព

សា ធា រណៈតា មមធ  បា យ ៖

  សុវត្ថ ិភា ពនកម្ម សិទ្ធ ិ និង សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ 

  ធា នា ថា តម្ល ពញលញរបស់ធនធា ន   ឈើ  ូវ   បកា  ប់បា ន

  បង្ក ើតយន្ដ កា រហិរញ្ញ វត្ថ ុឱ មា ននិរន្ដ រភា ព និងកម្ម វិធីវិនិ  គ

  ជំរុញកា ររួមចំណកកា រ  ូបឧស្ម ័នកា បូន ស   ប់   ឈើ

  ជំរុញចរន្ដ នកា រ  ើ   ស់ចំណូល   ឈើមកធ្វ ើកា រវិ  គឡើងវិញក្ន ុងវិស័យនះ ដើម ីទទួលបា ននូវនិរន្ដ រភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ

  ជំរុញកា រផ្ដ ើមគំនិតអភិវឌ ន៍ពីកា រពឹងអា  ័យលើជំនួយមកពឹងលើខ្ល ួនឯង



១៤៧

៦.៨៦.៨  សូចនា ករ សូចនា ករ
  កា រប្ដ ជា  ចិត្ដ ផ្ន កន  បា យ

  បុគ្គ លិកមា នកា រយល់ដឹង មា នកា រប្ដ ជា  ចិត្ដ ដើម ីស   ច  ល  

  វិធីគៀងគរហិរញ្ញ ប ទា នឱ បា ន  ប់   ន់ និងសកម្ម ភា ពជា ក់លា ក់ស   ប់អនុកម្ម វិធី

  បណា្ដ  សហគមន៍   ឈើ និងអ្ន កដា ំឈើឯកជនទា ំងឡា យមា នកា រជឿជា ក់ក្ន ុងកា រធ្វ ើវិបុលកម្ម 

  តមា  ភា ពថវិកា សា ធា រណៈ និងគណនយ ភា ពចំ  ះកា រវិភា ជន៍មូលនិធិស   ប់ដំណើរកា រសកម្ម ភា ព អនុកម្ម វិធីរបស់កម្ម វិធី

    ឈើជា តិតា ម  លបំណងដលបា នកំណត់ 

   ើ   ស់ចំណូល   ឈើដើម ីវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងវិស័យនះ

  ធ្វ ើកា រ  ប់  ងផលិតផលឈើដលមា នតម្ល ខ្ព ស់ដើម ីធ្វ ើកា រកច្ន នា ំចញ

   សិទ្ធ ភា ព និង  សិទ្ធ ផលនកា រអនុវត្ដ ច  ប់

   គុណ   ជន៍ និង   ក់ចំណូលពីសកម្ម ភា ពសហគមន៍   ឈើ រួមទា ំងចំណូលបា នមកពីកា រលក់ផលិតផល   ឈើ 

  កា រវិភា ជន៍ធនធា នរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើដើម ីអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ មា នហិរញ្ញ ប ទា ន ក៏ដូចជា ធនធា នមនុស  និង

  មូលនិធិផ ងទៀត។

៦.៩៦.៩  កា រផ្ទ ៀងផា  ត់កា រផ្ទ ៀងផា  ត់ 
   ព័ន្ធ តា មដា នកម្ម វិធី   ឈើជា តិ

  អនុក ឹត

   លកា រណ៍ណនា ំអនុវត្ដ លើកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព

  ផនកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ

  ស្ថ ិតិនា ំចូល  ៀបធៀប និងស្ថ ិតិនា ំចញរបស់កម្ព ុជា 

  គណនយ សហគមន៍   ឈើ

  គណនយ  ចា ំឆា  ំរបស់រដ្ឋ បា ល   ឈើ

  ស្ថ ិតិ   ឈើ

  បទដា  នវិ   បណ្ណ ប  

  កា រថរក  ឯកសា រស្ដ ីពី ចំនួនមនុស ដលចា ប់ខ្ល ួន រឿងក្ដ ីតុលា កា រ និង កា រកា ត់  ស



១៤៨

៦.១០៦.១០  ហា និភ័យហា និភ័យ
  ពំុមា នសុឆន្ទ ៈ  ប់   ន់ក្ន ុងកា ររិះរកវិធី  ះ   យថ្ម ីៗ ហើយនិងដើម ីទទួលហា និភ័យ

  ភា ពមិន   កដ  ជា  និងកា រអនុវត្ដ ពុំបា ន  ប់  ុង   យនូវន  បា យបច្ច ុប ន្ន  រួមទា ំងកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ

   យសា រខ្វ ះសមត្ថ ភា ពសា  ប័ន

  សមត្ថ ភា ពកត់   ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ  មា នកា រខ្វ ះច   ះ ជា ពិសស គឺកា រកត់   តួរលខផលិតកម្ម 

  ខ្វ ះកា រវា យតម្ល លើត  ូវកា រអប់រដលអា ចទុកចិត្ដ បា ន និងខ្វ ះសមត្ថ ភា ពធ្វ ើ

  ខ្វ ះកា រប្ដ ជា   និងសមត្ថ ភា ពដើម ីចូលរួមក្ន ុងភា ពជា ដគូជា មួយផ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

  កា រកា ប់ឈើខុសច  ប់ដលកើតទ ើង  យសា រកា រអនុវត្ដ ច  ប់  ខ  យ

  ខ្វ ះកា រអនុម័ត  លកា រណ៍ណនា ំចំ  ះកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព

  កា ររីករា លដា លនូវទំហំ និងអនា គតដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច 

  ខ្វ ះកា រចូលរួមឱ បា នពញលញ  យសា រមា នភា គីខ្ល ះពំុចង់ឱ មា នកា ររៀបចំបា នល្អ នូវវិស័យ   ឈើ

  កង្វ ះមា  ស់ជំនួយដលចង់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ថវិកា ជំនួយ។

៦.១១៦.១១  យុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធីយុទ្ធ សា ្ដ  អនុវត្ដ កម្ម វិធី
  យុទ្ធ សា ្ដ  នកម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ គឺឈរលើមូលដា  ននកា រសន្ម តដូចត   ៖

  គ  ប   ឈើកម្ព ុជា នឹងស្ថ ិត  ក  ិតកំណត់ ៦០% នផ្ទ ក ឡា  ទស (១០,៩ លា នហិកតា )

  តំបន់   សម ទា ននឹងរៀបចំ អភិវឌ  តា មមុខងា រ និងសកា  នុពលពិត   កដរបស់   ឈើ

  សកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  ដូចជា អកូទសចរណ៍ និងកម្ម វិធី REDD  ូវបា នកំណត់ផ្ទ ដី   ឈើ  មា ណយា៉ ងតិច ៣ លា នហិកតា  

  ស   ប់  ប់  ភទ   ទា ំងអស់ (ក្ន ុងតា រា ង ទី៤)

  តំបន់   ឈើ  មា ណ ២ លា នហិកតា   ូវបា នរៀបចំជា សហគមន៍   ឈើ (តា រា ង ទី៤)

  កា រធើ្វ ចំណា ត់ថា  ក់ឡើងវិញ ស   ប់  ភទ   ផ្ដ ល់ផល ចំនួន ២,៤ លា នហិកតា  និង  ូវបា ន  ប់  ង  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ

  និងឯកជន ធ្វ ើកា រអនុវត្ដ តា មសៀវ  បច្ច កទសស្ដ ីពីកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព (តា រា ង ទី៤)

  កា រផ្ដ ល់ឱកា សស   ប់កា រជួលឱ ភា គីទីបី និងកា រដា ក់ដញថ្ល  កួត  ជងនឹង  ូវបា នជំរុញ និងបង្ក ើននូវតម្ល  សិទ្ធ ភា ព

  ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ 

  កា រផ្ដ ល់ជំរីសនឹង  វូបា នជំរុញស   ប់កា រ  មូលពន្ធ បរិសា  នពីឧស  ហកម្ម   ឈើ ដលបណា្ដ  លឱ មា នផលប៉ះពា ល់បរិសា  ន។

   កា រទទួល  គជ័យលើផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច រយៈពលវង     គឺជា  ះឹស   ប់កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើ។ 

ទស នៈក្ន ុងកា រសំរចឱ បា ននិរន្ដ រភា ព និង  គជ័យសដ្ឋ កិច្ច  គឺអា  ័យលើកា រសន្ម តថា  អ្ន កផ្ដ ល់ជំនួយអន្ដ រជា តិនឹងវិនិ  គក្ន ុង



១៤៩

កា ររៀបចំដំបូងដលចំណា យថវិកា  ើន បុ៉ន្ត នះជា ហដា  រចនា សម្ព ន័្ធ ដលចា បំា ច់។  ពលហដា  រចនា សម្ព ន័្ធ នះដំណើរកា រហើយ 

ពលនោះវា នឹង  វូកា រថវិកា តិចជា ងក្ន ងុកា រអនុវត្ត ។ នះជា ចំណុចសំខា ន់បំផុតស   ប់កម្ព ជុា អភិវឌ បន្ត  យ  ើ្រ បា ស់ធនធា នធម្ម ជា តិ

របស់ខ្ល ូន។ ដើម ីអភិវឌ ន៍ពីកា រពឹងផ្អ កលើជំនួយមកជា កា រពឹងលើខ្ល ួនឯង យុទ្ធ សា ្ដ  ហិរញ្ញ វត្ថ ុជា រួម  ូវបា នអភិវឌ ។

តា រា ងទី១៖ សចក្ដ ីសង្ខ បកម្ម វិធី

  ក បខណ  លន  បា យ   ឈើជា រួម  ូវបា នបង្ក ើត និងកំពុងអនុវត្ដ  (ច  ប់ស្ត ីពី   ឈើឆា  ំ ២០០២) បុ៉ន្ដ ដើម ីអនុវត្ដ កម្ម  
វិធី   ឈើជា តិឱ បា ន  គជ័យ ចា បំា ច់  វូធ្វ ើកា រពិនិត  និងកសំរួលឡើងវិញ ឬរៀបចំបន្ថ មនូវអនុក តឹ  និងលិខិតបទដា  នពា ក់ព័ន្ធ មួយ
ចំនួន ឧទា ហរណ៍ដូចជា  អនុក តឹ ស្ដ ពីីកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ និងបទដា  នស្ដ ពីីកា រកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ ចា បំា ច់  វូកំណត់

 លបំណងឱ បា នច  ស់លា ស់ និងផ្ដ ល់សា រៈសំខា ន់ ហើយ  ូវមា នកា រគា ំ  ផ្ន កន  បា យចំ  ះសំណើសកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច ។ 
ដូចជា សកម្ម ភា ពផ ងៗ អា ចទទួលយកមកអនុវត្ដ ក្ន ុងតំបន់កា រពា រ និង   កា រពា រ ។ 

  តំបន់កា រពា រក៏ជា តំបន់   ឈើដរ (មិនមនសុទ្ធ ត   ទា ំងអស់  ះទ កន្ល ងខ្ល ះជា វា ល    កន្ល ងខ្ល ះជា   គុ   ត) បុ៉ន្ដ 
 ប់  ង  យក សួងបរិសា  ន។

  ដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច ស្ថ ិត  ក្ន ុងតំបន់កា រពា រដលជា សម ត្ដ ិ   ឈើអចិ ្ដ   យ៍មា នភា ពច  ស់លា ស់អំពីសា  នភា ព  ប់  ង
នឹង  ូវដំណើរកា រយា៉ ងដូចម្ដ ចនា ពលអនា គត។

  កា ររៀបចំ  លន  បា យ និងលិខិតបទដា  នពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យ   ឈើមា នភា ពជឿនលឿន  មុខល្អ  បុ៉ន្ដ កា រអនុវត្ដ  
មា នកា រខ្វ ះខា ត។ កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិជា កា រសំខា ន់ណា ស់ ដល  ូវកំណត់  ំ  ទល់   ឈើ កា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ និងសិទ្ធ ិ

   រយៈពលខ្ល ីៈ ដំណា ក់កា ល 
សា កល ង  (៥ឆា  ំ)

រយៈពលមធ មៈ ដំណា ក់កា ល 
ព  ីក (៨ឆា  ំក  យ)

រយៈពលវងៈ ដំណា ក់កា ល 
ព  ឹង(៧ឆា  ំ)

ស
កម

្ម ភា 
ព

កា រកសា ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
កា រ  មូលទិន្ន ន័យដំបូង
បង្ក ើនកា រអប់រ
កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព
រៀបចំ  ព័ន្ធ គណនីកា បូនជា តិ

កា េព  ឹងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
កា រកំណត់  ល  (បរិមា ណី)
បង្ក ើនកា រអប់រ
កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព
កា រតា មដា ននិងវា យតំល

កា ររក  ដំណើកា រហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 
កា រតា មដា ននិងវា យតំល
កា រផ្ត ល់សវា កម្ម បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល
កា រផា  ស់ប្ដ ូរចំណះដឹង
កា រតា មដា ននិងវា យតំល

កា 
រផ
្គ ត់ផ

្គ ង់ 
ហ
ិរញ

្ញ វត
្ថ ុ ជំនួយស   ប់កា រអភិវឌ (ODA)

ជំនួយគា  នសំណង(grants)
កា រវិភា ជន៍ថវិកា ជា តិ

ODA = ៦០%  
វិស័យឯកជន = ២៥%
ថវិកា ជា តិ = ១៥% 

ODA = ៤០% 
វិស័យឯកជន = ៣៥%
ថវិកា ជា តិ = ២៥%

ល
ក្ខ ខ

ណ
 កា រអភិវឌ ហដា  រចនា សម្ព ន័្ធ ដូចជា 

នីតិកម្ម -ទីផ  រ កា រកំណត់ធនធា ន
កា ររៀបចំសា  ប័ន

កា រកទ  ង់ដីធ្ល ីៈ កា រផ្ត ល់កម្ម សិទ្ធ ិដី
និងសិទ្ធ ិ  ើ   ស់ដី។ល។
មា នទីផ  រល្អ -វប ធម៌សា  តស្អ ំ 
(មិនពុករលួយ) និងតមា  ភា ព

វិភា ជន៍ជា ថ្ម ី ដូចជា កា រលើកទឹកចិត្ដ 
ដល់មា  ស់ដី កា រគា ំ  កា រផ ព្វ ផ  យ
សវា កម្ម   ឈើ កា រ   វ   វ និង 
កា រអភិវឌ

មុខស   នកម្ម វត្ថ ុ  ទា ក់ក ឡា  (ន  បា យ ច  ប់ កា រកទ  ង់អង្គ ភា ព  ទា ក់ក ឡា  ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  សមត្ថ ភា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងកា របងចកផល   ជន៍)។



១៥០

 ើ   ស់ដី ដើម ី  គល់កា រទទួលខុស  ូវស   ប់សហគមន៍   ឈើ ក៏ដូចជា ជួយដល់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  យទទួលសា្គ  ល់ភា ពជា មា  ស់ 

និងអនុវត្ដ ឱ សម  បតា មវិធា ន  តិបត្ដ ិ។

  ភា ពផា  ស់ប្ដ ូរនកា រចា ត់ចងរៀបចំ និងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ ជា កា រសំខា ន់បំផុត។ សហគមន៍   ឈើចំនួន 

៣២៥ ដល  បដណ្ដ ប់លើផ្ទ ដី  មា ណជា  ៣៥០. ២៣៩ ហិកតា  នឹង  ូវផ្ដ ល់សវា ផ ព្វ ផ  យដល់ក ុម  ប់  ង   សហគមន៍

ដើម ី  ប់  ង   ឈើសហគមន៍  យនិរន្ដ រភា ព។

  ភា ព   ះ  ង់ និងតមា  ភា ពនកា រងា រសម ទា នផ ងៗ និងកា រដញថ្ល   គុប  ចា ំឆា  ំ  ូវរៀបចំនិងអនុវត្ដ ឱ បា ន  ល

កា រណ៍ណនា ំ និងលិខិតបទដា  នដលកំពុងអនុវត្ដ យន្ដ កា រ  ួតពិនិត ពីក  អង្គ ភា ព ជា លទ្ធ ភា ពនជ  ើសចា ំបា ច់ផ្ដ ល់កា រងា យ  ួល

ក្ន ុងកា រអនុវត្ដ  និងជា សកា  នុពលដើម ី  សិទ្ធ ភា ពតម្ល ។ 

  កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និងកា រអភិវឌ អង្គ ភា ពនកិច្ច សហកា រកា រងា រ  ប់  ង និងវប ធម៌រួបរួមគា  ជា កិច្ច កា រដ៏ចំបងបំផុត។ 

ជា មួយនឹងកា រប្ដ ជា  ចិត្ដ ចំ  ះកា រងា រកំណត់  ំ  ទល់ដី   ឈើ និងធ្វ ើចំណា ត់   ឈើ កា រចញប័ណ្ណ កា ន់កា ប់ដី និងកា របរិយា យ

អំពីសិទ្ធ កិា ន់កា ប់ និងសិទ្ធ ិ  ើបា ស់ ជា កា រចា បំា ច់ឱ មា នធា តុចូលដ៏ចំបងនូវធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងបច្ច កទស។ ក្ន ងុពលអភិវឌ ន៍សមត្ថ ភា ព

អង្គ ភា ព ត  ូវឱ មា នកា រ  ឹង   ងព  យា មជា និរន្ដ រដើម ីទទួលបា នសុទិដ្ឋ ិនិយមចំ  ះកា ររៀបចំអនុវត្ដ កា រងា រ  ប់ពលវលា ។ 

  កម្ម វិធី REDD ដលមា នរដ្ឋ បា ល   ឈើជា អា ជា  ធរ  តិបត្ដ ិ គឺជា ផ្ន កមួយដ៏សំខា ន់នកម្ម វិធីកា រ  ប់  ង   ឈើ  យ

និរន្ដ រភា ព។ កម្ម វិធីនះអា ចមា នទិស  ច  ស់លា ស់អា  ័យ  តា មលទ្ធ ផលនកិច្ច  ជំុលើកទី១៥ នសន្ន ិសិទ្ធ  ទសបណា្ដ  ភា គី 

COP 15 (Conference of the Party) របស់កិច្ច  ម  ៀងក បខណ អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិស្ដ ីពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ 

៦.១២៦.១២  សា វតា រនកា រគណនា ថវិកា  សា វតា រនកា រគណនា ថវិកា 
  កា របង្ក ើតចំណូល នឹង  ូវបា នពន  រ   ះសកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗមួយចំនួន មិនអា ចចា ប់ផ្ដ ើមបា នមុនពលបំពា ក់ហដា  រចនា 

សម្ព ័ន្ធ ចា ំបា ច់ស   ប់កិច្ច ដំណើរកា រ  ះបា នទ។

  ចំ  ះ  ភទចំណូលសុទ្ធ  ដូចក្ន ុងករណី REDD  ូវបា នគណនា  យបញ្ច ុះតម្ល កា បូន  យសា រកា រចំណា យមា នក  ិត

ខ្ព ស់លើកា ររៀបចំ  ព័ន្ធ កា រងា រ។ដើម ី  ះ   យប   នះ គឺ  មូលផ្ដ ំុពីគ   ងតូចៗ បង្ក ើតជា គ   ងធំ។ 

  ះបីកា រលក់ឥណទា នកា បូន ដលជា  ភពចំណូលមួយដលអា ចមា នចំណូលដល់់ ២០% នអនុកម្ម វិធីខ្ល ះក្ន ុង

ចំ  មអនុកម្ម វិធីទា ំងអស់(អនុកម្ម វិធីទី២និង៣)ស   ប់រយៈពល ២០ឆា  ំក  យ ក៏មិនរពឹងទុកជា ចំណូល  ប់   ន់

ស   ប់ជួយអភិរក   ឈើទា ងំមូលបា នដរ។ វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ  តចា បំា ច់នូវជំនួយតា មទមា  ប់ បុ៉ន្ដ កា រ  ប់  ង   ឈើ

 យនិរន្ដ រភា ព  តជា  លកា រណ៍សំខា ន់។



១៥១

បរិយា យ ចំនួន
សកា  នុពលនកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើហ៊ុបមូល  កប  យនិរន្ត រភា ពមា ន  ០,៥-១ លា ន ម៉  គូប

សកា  នុពលនកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម  ធ ូង អុស  ប ្គ  លរបង។ល។  កប  យនិរន្ដ រភា ពមា ន ១,៥-២ លា ន ម៉  គូប

កា រប៉ា ន់  មា ណនកា រ  មូលផលឈើហុ៊បមូលជា និរន្ដ រ (កា រគណនា តា មកំរឹតលូតលា ស់ឈើ) ០,៣-០,៥ ម៉  គូប/ហិកតា /ឆា  ំ

តម្ល ឈើហ៊ុបមូល   ងចក អា រឈើ  មា ណៈ ១៥០-២០០ ដុលា  / ម៉  គូប

ផ្ទ ដីសម ទា នសដ្ឋ កិច្ច មា នទំហំ  មា ណ ០,៨-១ លា ន ហិកតា 

កា រធ្វ ើនិយ័តកម្ម សហគមន៍   ឈើ និងគ   ង  ប់  ងកា រអភិវឌ    ងចំណា យ ២០ ដុលា  /ហិកតា 

សហគមន៍   ឈើ  ឆា  ំ ២០០៩ មា នចំនួន ៣២៥ សហគមន៍   ឈើ

សហគមន៍   ឈើសងឃឹមថា នឹងរៀបចំបា នចំនួន ១.០៧០ សហគមន៍   ឈើ

ផ្ទ ដី   ឈើសហគមន៍  ឆា  ំ ២០០៩ មា នទំហំ ៣៥០.២៣៩ ហិកតា 

ផ្ទ ដី   ឈើសហគមន៍ស   ប់ផនកា រ ៥ ឆា  ំបនា  ប់   ងស   ចបា នបន្ថ មទៀតមា នទំហំ ៣៥០.០០០ ហិកតា 

ផ្ទ ដី   ឈើសហគមន៍ដលសងឃឹមថា នឹងធ្វ ើកា រ  ប់  ងជា   ឈើសហគមន៍សរុបមា នទំហំ ២ លា ន ហិកតា 

ម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ  ឆា  ំ ២០០៨ មា នចំនួន ១.៥៨០ នា ក់

រដ្ឋ បា ល   ឈើទទួលបា នកា របង់ថ្ល សួយសា រឈើក្ន ុងឆា  ំ ២០០៨ (៣៦ .៧៨៥ម៣)

មា នទឹក   ក់ចំនួន

២.៥៦៥.៨៦១ ដុលា  

តម្ល សួយសា រឈើលខ ២ មួយម៉  គូប  ៥៤ ដុលា   និង បុព្វ លា ភ ២,៥ ដុលា   

(ពីឆា  ំ ១៩៩៩ ដល់បច្ច ុប ន្ន  ២០០៩)

 ៥៦,៥ ដុលា   

ចំណូលទទួលបា នពីផា កពិន័យ  ឆា  ំ ២០០៨ មា នទឹក   ក់ចំនួន ៥៩៦.២៧០ ដុលា  

កា រ  ើ   ស់ធ ូង  ចា ំឆា  ំ  មា ណ (០,៣ លា នម៉  គូបនឈើ) ៤៣.០០០  ន

កា រ  ើ   ស់អុស  ចា ំឆា  ំ  មា ណ ២,៣ លា នម៉  គូប

ត  ូវកា រ  ើ   ស់ឈើសំណង់មា ន  មា ណ ៣០០.០០០-៣៦០.០០០ម៉  គូប

កា របា៉ ន់សា  នសន្ន ិធិកា បូន   ឈើមា ន (តួរលខរដ្ឋ បា ល   ឈើ) ១០០  ន/ហិកតា 

ចំណូល   ងទទួលបា នពីឥណទា នកា បូន (ចំណូលសុទ្ធ ) (តួរលខរដ្ឋ បា ល   ឈើ) ៥ ដុលា  /  ន
(  ភពៈ តម្ល  ខមិថុនា  ឆា  ំ ២០០៩ )

  បើ  ះបីជា វិស័យ   ឈើអា ចជួយបង្ក ើតនូវ   ក់ចំណូលបា ន  ើន និងជួយដល់និរន្ដ រភា ពនផនកា រអភិវឌ ន៍ជា តិក៏  យ ក៏

ត  ូវឱ មា នកា រវិនិ  គដំបូងពីខា ងក   ឧទា ហរណ៍ មូលនិធិអភិវឌ អន្ដ រជា តិ  ODA។

តា រា ងទី២៖ តួលខសំខា ន់ៗមួយចំនួន 



១៥២

ចំណា ត់ថា  ក់ A ចំណា ត់ថា  ក់ B ចំណា ត់ថា  ក់់ C ចំណា ត់ថា  ក់ D ចំណា ត់ថា  ក់ E
 ប់  ង  យក សួងបរិសា  ន  ប់  ង  យក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ/រដ្ឋ បា ល   ឈើ

តំបន់កា រពា រ  មា ណ ៣  លា ន 

ហិកតា 

  កា រពា រ  មា ណ 

១,៥ លា ន ហិកតា 

  ឈើសហគមន៍ 

 មា ណ ២ លា ន ហិកតា 

  សម ទា ន  មា ណ 

៣,២ លា ន ហិកតា 

  ផ្ដ ល់ផល  មា ណ 

១,២ លា ន ហិកតា 

ដី   ផ ងៗ 

២០០.០០០ ហិកតា  

ដី   ផ ងៗ

១០០.០០០ ហិកតា  

ដី   ផ ងៗ

២០០.០០០ ហិកតា  

ដី   ផ ងៗ

៣០០.០០០ ហិកតា  

ដី   ផ ងៗ

២០០.០០០ ហិកតា  

តំបន់  តិបត្ដ ិ 
២,៨ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 
១,៤ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 
១,៨ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 
២,៩ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ  
១ លា ន ហិកតា 

ចំណា ត់ថា  ក់ A ចំណា ត់ថា  ក់ B ចំណា ត់ថា  ក់់ C ចំណា ត់ថា  ក់ D ចំណា ត់ថា  ក់ E
 ប់  ង  យក សួងបរិសា  ន  ប់  ង  យក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ/រដ្ឋ បា ល   ឈើ

តំបន់កា រពា រ  មា ណ ៣  

លា នហិកតា 

  កា រពា រ  មា ណ 

៣ លា ន ហិកតា 

  សហគមន៍  មា ណ 

២ លា ន ហិកតា 

  សម ទា ន  មា ណ 

០,៣ លា ន ហិកតា 

  ផ្ដ ល់ផល  មា ណ 

២,៦ លា ន ហិកតា 

កា រ  ើ   ស់ផ ងៗ

២០០.០០០ ហិកតា  

កា រ  ើ   ស់ផ ងៗ

០ ហិកតា  

កា រ  ើ   ស់ផ ងៗ

០ ហិកតា  

កា រ  ើ   ស់ផ ងៗ

០ ហិកតា 

កា រ  ើ   ស់ផ ងៗ

១០០.០០០ ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 

២,៨ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 

៣ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 

២ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 

០,៣ លា ន ហិកតា 

តំបន់  តិបត្ដ ិ 

២,៥ លា ន ហិកតា 

តា រា ងទី ៣៖ ចំណា ត់ថា  ក់មុខងា រ   ឈើបច្ច ុប ន្ន  យ  ងតា មកា រស   ចរក  គ  ប   ឈើឱ បា ន ៦០% 
នផ្ទ ដីទូទា ំង  ទស។ 

តា រា ងទី៤ ៖ កា ររពឹងទុកនកា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់   ឈើឡើងវិញ តា មមុខងា រ   ឈើ  យ  ងតា មកា រស   ច
រក  គ  ប   ឈើ  យបា ន ៦០% នផ្ទ ដីទូទា ំង  ទស

 ៦.១២.១ តួលខថវិកា ៦.១២.១ តួលខថវិកា 
   តួលខស   ប់ធ្វ ើកា រគណនា  គឺបា នមកពីកា រធ្វ ើសមា  សន៍ជា មួយម ្ដ  ីរដ្ឋ បា ល   ឈើ។ លទ្ធ ផលនសមា  សន៍នះគឺទទួល

 បា នពីកា ររៀបចំ និងកា របំពញបញ្ជ ីសំណួរ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ និងក ុមពិនិត វា យតម្ល   ឈើឯករា ជ (ឆា  ំ ២០០៤)។ 



១៥៣

 ភពចំណូល ដុលា  រ កា រចំណា យតា មកម្ម វិធី ដុលា  រ
ហិរញ្ញ ប ទា នពីរា ជរដា  ភិបា ល ១៥ លា ន ១. កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់(កា រងា រចុះបញ្ជ និីងចា ត់ថា  ក់)        ៩ លា ន

កា រ   ងវិភា ជន៍ចំណូលពី   ឈើ

ជា តិ

១,៧ លា ន ២. កម្ម វិធីអភិរក និងអភិវឌ ន៍ធនធា ន   ឈើ និង 

     ជីវច  ុះ (៥ឆា  ំ)

១០ លា ន  

វិស័យឯកជន ១ លា ន ៣.កម្ម វិធីព  ងឹកា រអនុវត្ដ ច  ប់និងអភិបា លកិច្ច ល្អ (៥ឆា  )ំ ២ លា ន

អ្ន កផ្ដ ល់ជំនួយស   ប់អនុវត្ដ កម្ម វិធី                   

  ឈើជា តិស   ប់រយៈពល ៤ឆា  ំ              

២៧,១ លា ន     ៤.កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ (៥-៨ឆា  ំ) ៩ លា ន             

មូលនិធិផ ងៗទៀត                                ២ លា ន ៥.កម្ម វិធីកសា ងសមត្ថ ភា ព និងកា រ   វ   វ (៥ឆា  ំ) ១៣ លា ន

៦.កម្ម វិធីហិរញ្ញ ប ទា ននិងបញ្ជ ីគណនយ (៥ឆា  ំ) ០,១ លា ន

៧.កា រងា រ  ប់  ងទំនា ស់(៥ឆា  ំ) ១ លា ន

៨.កម្ម វិធី  ព័ន្ធ  ួតពិនិត និងរា យកា រណ៍ (៥ឆា  ំ) ១ លា ន

សរុបចំណូលដំបូង ៤៦,៨ លា ន សរុបចំណា យដំបូង                                     ៤៥,១ លា ន
(សមា្គ  ល់ ៖ តួលខទា ំងនះ  ូវបា នពិនិត ពិចា រណា ស្ដ ីពីត  ូវកា រធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុដើម ីផ្ដ ើមធ្វ ើកា រវិនិ  គក្ន ុងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ និងត  ូវឱ មា ន

លក្ខ ខណ ដំបូងចំ  ះសកា  នុពលចំណូល (ដលបា នធ្វ ើកា រគណនា ) តា មបណា្ដ  អនុកម្ម វិធី និងតា មកា រប   ក់ក្ន ុងសណា រីយូនកម្ម វិធីនិរន្ដ រភា ព

ហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់វិស័យ   ឈើ។

    ក់ចំណូលពីសវា កម្ម សំខា ន់ៗ និង   ក់ចំណូលផ ងៗទៀត ដលមិនទា ន់បា នបា៉ ន់សា  ន៖
    តម្ល អនុផល   ឈើ (រួមមា ន អុស និងធ ូង រុក្ខ ជា តិជា ឱសថ សត្វ   )

    តម្ល  សិទ្ធ ភា ពនកា របង្ក ើតកា រងា រ ពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើហ៊ុប និងកា រកច្ន 

    បង្ក ើនតម្ល បន្ថ មតា មរយៈបង្ក ើនកា រកឆ្ន ឈើបន្ថ មទៀត

    តម្ល  សិទ្ធ ភា ព   ឈើដលធ្វ ើឱ មា នស្ថ ិរភា ពជា វិជ្ជ មា ន ដូចជា  កា រកា រពា រភា ពរា ំងស្ង ួត និងទឹកជំនន់ស   ប់វិស័យ

    កសិកម្ម  និងវិស័យផ ងៗទៀត

    កា របង់ថ្ល សវា កម្ម   ឈើស   ប់កិច្ច កា រពា របរិសា  ន (Payment for Ecosystem Service)

    តម្ល អកូ-ទសចរណ៍

    ហតុដូច្ន ះហើយ ស   ប់កា រគិតគូរចំ  ះតឈើហុ៊ប ឈើអា រ និងឥណទា នកា បូនទា ងំនះ   ន់តជា តម្ល មួយផ្ន ក 

  ដលមា នតម្ល  មា ណតិចជា ងពា ក់កណា្ដ  លនតម្ល   ឈើសរុប។

៦.១៣៦.១៣  សង្ខ បនត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ សង្ខ បនត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ



១៥៤

  ជា ងនះ  ទៀត កា រអនុវត្ត កម្ម វិធីនីមួយៗ មា នភា  ប់នូវតា រា ងចំណា យថវិកា លម្អ ិតនកម្ម វិធី។

 កំណត់សមា្គ  ល់លើកា រចំណា យ  កំណត់សមា្គ  ល់លើកា រចំណា យ 
   កម្ម វិធីកំណត់  ំ  ទល់   ឈើជា តិ កា រចា ត់ថា  ក់ និងកា រចុះបញ្ជ ី
     កា រកំណត់  ំ  ទល់ ៖ ២.០០០ គ.ម/ឆា  ំ ផ្អ កលើតម្ល គ   ងសា កល ងដំបូងមា នថ្ល  ៥០០ ដុលា  រ/គ.ម ។  

    ពលទទួលបា នបទពិ  ធន៍ និង  សិទ្ធ ផិលកា រងា រ  ះកា រចំណា យនឹងថយចុះ  មា ណ ៣០% ឫ ៣៥០ ដុលា  រ/គ.ម។ 

    សមា្គ  ល់ ៖ កា រចូលរួមកា រដញថ្ល  កួត  ជងពីភា គីខា ងក  ដើម ីអនុវត្ដ កា រងា រកំណត់  ំ  ទល់ និងកា រចា ត់ថា  ក់ 

    វា ជា ជ  ើសនកា រកា ត់បន្ថ យចំណា យ។ 

    កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ និងចុះបញ្ជ ី   ឈើ ៖ ផ្ទ ដី   ឈើជា ង ៨ លា នហិកតា មិនទា ន់ធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់។ តម្ល 

    ប៉ា ន់សា  នគឺ ១ដុលា  រ/ហិកតា ។ កា រងា រចំណា ត់ថា  ក់   ឈើ គួរតធ្វ ើតា មសភា ព   ឈើជា ក់ស្ដ ងតា មត  វូកា រចា បំា ច់ 

    និងឱ  បតា មដំណើរកា រ  តិបត្ដ ិផ ងទៀត។ 

   សមត្ថ ភា ព និង  ព័ន្ធ  ះ   យជ   ះមិនទា ន់បា នអភិវឌ  ដូច្ន ះមិនទា ន់គណនា ។ បុ៉ន្ដ ទឹក   ក់ចំនួន ១ លា នដុលា  រ 

 បា នប៉ា ន់សា  នថា  ជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ និង  ប់   ន់ស   ប់កា រកសា ងចំណះដឹង  ប់  ងជ   ះ និងសមត្ថ ភា ពចូលរួមជា មួយ

 សា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ។

 កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ត ីពី   ឈើ និង អភិបា លកិច្ច  កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ស្ត ីពី   ឈើ និង អភិបា លកិច្ច 
   នះជា កា រចា ំបា ច់នកា រងា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពអង្គ ភា ព បង្ក ើត  ព័ន្ធ  ួតពិនិត  និងអភិវឌ ន៍កម្ម វិធីព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់និង

 អភិបា លកិច្ច ។ បង្ក ើតក ុមកា រងា រច  ុះនកម្ម វិធីហិរញ្ញ  ទា ន   ឈើ ដលជួយជំរុញឱ មា នកា រវិនិ  គស   ប់រយៈពល 

 ៥ ឆា  ំដំបូង ដលនឹងចំណា យ  មា ណ ១ លា នដុលា  រ។ ដំណា ក់កា លបនា  ប់ ដលជា ដំណា ក់កា លព  ីកសកម្ម ភា ពកា រងា រនឹង

  ូវ  ៀមវិនិ  គ  មា ណ ១ លា នដុលា  របន្ថ មទៀត។

 កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ កម្ម វិធីសហគមន៍   ឈើ
   រហូតដល់ពលបច្ច ុប ន្ន  មា នផ្ទ ដី    មា ណជា ង ៣៥០.០០០ ហិកតា   ូវបា នផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ  ប់  ងជូនសហគមន៍ ចំនួន 

 ៣២៥  យបា នចំណា យ  មា ណជា ង ៩៧៥.០០០ ដុលា  រ ឬ ២,៨ ដុលា  រ/ហ.ត។ ប៉ុន្ដ តា មកា រប   ក់  យម ្ដ  ីកម្ម វិធី

 សហគមន៍   ឈើជា តិ ចំណា យពញលញ និងជា ក់ស្ដ ង  មា ណ ២០ដុលា  រ/ហិកតា ។ កា រ  ៀមដី   ឈើ  មា ណ 

 ១.៦៥០.០០០ ហិកតា  ទៀតជូនសហគមន៍  មា ណ ៦៧៥ រពឹងថា នឹង  ូវអនុវត្ដ បា នក្ន ុងរយៈពល ៨ ឆា  ំ ខា ងមុខ។ កា រផ្ដ ល់

 អនុសា សន៍ស   ប់វិនិ  គក្ន ុងកា រងា រនះ  មា ណពី ៤,៨   ៥ លា នដុលា  រ គឺជា កម្ម វត្ថ ុនកា រទទួលបា នពីអ្ន កផ្ដ ល់ជំនួយ។

    ពលដលសហគមន៍   ឈើបា ន  តិបត្ដ ិកា រងា រ មា នន័យថា បា ន  គល់សិទ្ធ ិ  ប់  ងពញលញ និងបា នស   ច

 លើផនកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព។ សហគមន៍   ឈើអា ចអភិវឌ ធនធា ន   ឈើលើសពីសចក្ដ ី  ូវកា រ  ចា ំថ្ង  

 ហើយ  ះជា ជា កម្ម វត្ថ បុង់សួយសា រ ឬពន្ធ ជូនរដ្ឋ  ដូចសហ   សឯកជនដទទៀតដរ។  ះជា យ៉ា ងក៏  យ សមិទ្ធ ផលសហគមន៍

   ឈើជា និច្ច ជា កា ល  ូវធ្វ ើកា  ៀបធៀប  នឹងជ  ើសថ្ម ីៗ ទៀតនកា រ  ប់  ង   ឈើ  យនិរន្ដ រភា ព។  ះបីទទួលបា ន



១៥៥

 សួយសា រពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម   ឈើយ៉ា ងណា ក៏  យ ក៏  វូគិតថា  សហគមន៍   ឈើបា នផ្ដ ល់វិភា គទា នលើកា រចំណា យក្ន ងុកា រងា រ

  តិបត្ដ ិចំ  ះកម្ម វិធី   ឈើជា តិ ។

   ជា កា រចា ំបា ច់ដល  ូវអភិវឌ  ព័ន្ធ ផនកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ  យសា មញ្ញ ។  ះបីធ្វ ើបា នដូច្ន ះក្ដ ី និងផន

 កា រ  ប់  ង   សហគមន៍អា ចរៀបចំបា ន  កប  សិទ្ធ ភា ពក៏  យ ក៏  ូវរពឹងថា  សហគមន៍នឹងមា នឆន្ទ ៈចំណា យស   ប់កា រ

 អភិវឌ ផនកា រ  ប់  ង   ឈើ។ កា រប៉ា ន់សា  នចំណា យចំ  ះកា រងា រនះ មា ន  មា ណ ៥ លា នដុលា  រ ក្ន ងុរយៈពល ៥-៨ ឆា  ។ំ 

 កម្ម វិធីកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និង អភិវឌ ន៍កា រងា រ   វ   វ កម្ម វិធីកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និង អភិវឌ ន៍កា រងា រ   វ   វ
    ងតា មកា រវិភា គក បខណ យុទ្ធ សា ្ដ   និងត  ូវកា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  ូវមា នកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពជា ចា ំបា ច់ 

 (កសា ងធនធា នមនុស  និងកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពអង្គ ភា ព)ស   ប់វិស័យ   ឈើ។ កសា ងធនធា នមនុស  និងកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព

 អង្គ ភា ព  វូគិតពីដំណើរកា រឱ មា ននិរន្ដ រភា ព បុ៉ន្ដ  ះជា ដូច្ន ះក្ដ ក៏ីត  វូឱ មា នកា រចិត្ដ ទុកដា ក់បន្ថ មទៀតចំ  ះ  ះឹសា  នសិក  

 អប់រ និងចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវគុណភា ពនសមត្ថ ភា ព និងផា  ស់ប្ដ ូរឱ ឆ្ល ើយតបនឹងត  ូវកា រនដំ  ះ   យប   

  ឈមនា ពលអនា គតក្ន ុងវិស័យ   ឈើ និងបរិសា  ន។ 

៦.១៤៦.១៤  អនុកម្ម វិធីទី១ ហិរញ្ញ ប ទា នផ្ដ ល់  យរដ្ឋ  អនុកម្ម វិធីទី១ ហិរញ្ញ ប ទា នផ្ដ ល់  យរដ្ឋ 
 ៦.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៦.១៤.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   អនុកម្ម វិធីនះ នឹងយកចិត្ដ ទុកដា ក់លើលទ្ធ ភា ពហិរញ្ញ ប ទា នរបស់រដា  ភិបា លស   ប់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ ឧទា ហរណ៍៖ កា រ

 ធ្វ ើវិភា ជន៍មូលនិធិឡើងវិញពីថវិកា ជា តិ ចំណូលពី   ក់ពិន័យនិងពន្ធ នា ំចញផលិតផល   ឈើ។

    ឆា  ំ ២០០៨ រដ្ឋ បា ល   ឈើមា នម ្ដ  ីសរុបចំនួន ១ .៥៨០ នា ក់ និងមា នថវិកា ស   ប់  តិបត្ដ ិកា រងា រចំនួន ១,៣៥ 

 លា ន  ដុលា  រ (ក្ន ុង  ះមា នថវិកា គ   ង P3 និង P4) ហើយ   ក់ពិន័យដល  មូលបា នមា នចំនួន ០,៥ លា ន ដុលា  រអា មរិក 

 (  ភពចំណូលពី   ក់ពិន័យនឹងធា  ក់ចុះទា បបំផុត  ពលអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិទទួលបា ន  គជ័យ)។ 

 ៦.១៤.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ៦.១៤.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
  កា រងា រហិរញ្ញ វត្ថ ុនះនឹងផ្ដ ល់នូវព៌ត័មា នស   ប់កា រងា រតា មដា ន  ភពចំណូល

  គណនយ  ចា ំឆា  ំ  ូវមា នកា រកត់   លម្អ ិត និងផ ព្វ ផ  យជា សា ធា រណៈ

  សា  ប័នមា នសមត្ថ កិច្ច នឹងស   ចទទួលយកលើកា រវិភា ជន៍មូលនិធិឡើងវិញ  តា មក  ិតថវិកា ដលបា នកំណត់ ដើម ីគា ំ  

  ដល់កា រអនុវត្ដ កម្ម វិធី   ឈើជា តិទា ំងមូល

  ជា មួយនឹងកា រចា ំបា ច់នកា រផ្ដ ល់មូលនិធិ ធនធា នមនុស ក៏  ូវធ្វ ើកា បងចកតា ម  ល  សម  ប

  កា រវិភា ជន៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់កម្ម វិធី   ឈើជា តិ  ូវឱ  បតា មទ  ង់ផនកា រ P3 និង P4 ន  ព័ន្ធ នថវិកា ជា តិ



១៥៦

 ៦.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៦.១៤.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
   កា រវិភា ជន៍ថវិកា  ូវធ្វ ើតា មសំណើដូចខា ងក  ម ៖
    សហហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់កា រ  ប់  ង   ឈើតា ម  លកា រណ៍និរន្ដ រភា ពមា ន ៩៣០ .០០០ ដុលា  អា មរិក /ឆា  ំ។ 

    រយៈពល ៥ ឆា  ំ មា នថវិកា សរុបចំនួន ៤,៦៥ លា នដុលា  រអា មរិក។

     ព័ន្ធ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផល ៖ ១០០. ០០០ ដុលា  រអា មរិក/ឆា  ំ។ រយៈពល ៨ ឆា  ំ មា នថវិកា ចំនួន ៨០០. ០០០ ដុលា  រ

    អា មរិក។

៦.១៥៦.១៥  អនុកម្ម វិធីទី ២ ចំណូលពីវិស័យ   ឈើ អនុកម្ម វិធីទី ២ ចំណូលពីវិស័យ   ឈើ
 ៦.១៥.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៦.១៥.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
    ក្ន ុងបណា្ដ   ទសជា  ើន កា រ  ប់  ង   ឈើរដ្ឋ  (សូមពិនិត ខ្ទ ង់ E នតា រា ងទី៤) ធ្វ ើឡើង  យអង្គ ភា ពរដ្ឋ  បុ៉ន្ដ 

 មា នកា របងចកដា ច់ពីគា  រវា ងអង្គ ភា ពដលទទួលខុស  ូវលើកា រងា រ  ប់  ង និងអង្គ ភា ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់។

 ៦.១៥.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ៦.១៥.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
    ថ្ល សួយសា រ និង ពន្ធ ផ ងទៀតពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើ

    កា រលក់ផលិតផល   ឈើ 

    កា រលក់ឥណទា នកា បូន

    ចំណូលពី  ព័ន្ធ  ប់  ង   ឈើផ ងៗទៀត 

 ៦.១៥.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៦.១៥.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
    វូបា នរពឹងទុកថា   ពា ក់កណា្ដ  ល   ង និង     ង ៥០% មិនទា ន់ធ្វ ើអា ជីវកម្ម  និង   ល  ះ មា ន  មា ណ ៥០%។ 

 កា រ  មូលផលឈើ  យនិរន្ដ រភា ព  ចា ំឆា  ំជា មធ មគឺ ០,៨ ម៣/ហត ក្ន ុង  ះផលវិបា កពីកា រថយចុះបរិមា ណឈើក៏  ូវគិតគូរ

 ផងដរ។ ឈើក  ពីឈើហុ៊បអា ចរពឹងថា នឹង  ើ   ស់ស   ប់ផលិតកម្ម ផ ងទៀត ដូចជា  ធ ងូ អុស ឬ ប ្គ  ល។ល។ កា រ  មូល

 ផលឈើសរុប  ូវគរពឹងថា មា នចំនួនទា បជា ងកំណើនរបស់   ក្ន ុងរយៈពល ១០-២០ ឆា  ំខា ងមុខនះ  យសា រតភា ព

 រចរឹលន   ឈើ។ 

 ថ្ល សួយសា រឈើទទួលបា នពីតំបន់   មិនទា ន់ធ្វ ើអា ជីវកម្ម  (ចំណា ត់ថា  ក់់ E នតា រា ងទី៤)



១៥៧

កា រពណ៌នា ឯកតា តំល/ឯកតា សរុប ដុលា  
ផ្ទ ដី  មា ណជា ង ១,២៥ លា នហ.ត

(៥០% ន   ផ្ដ ល់ផល)

០,៨ ម៣/ឆា  ំ/ហ.ត ៥៦  ហល 

៥៦ លា ន/ឆា  ំ

ចា ប់ផ្ដ ើមពីឆា  ំទី៤ ប៉ុន្ដ  សិទ្ធ ិភា ពធ្វ ើអា ជីវកម្ម 
មា នចំនួន ១៣ ឆា  ំ នកម្ម វិធីរយៈពល ២០ ឆា  ំ

១៣ ឆា  ំ ៥៦ លា ន ៧២៨ លា ន

សន្ន ិធិកា បូន  ូវបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងតំបន់   រចរឹល  យសា រកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម មា នក  ិតតិចជា ងបរិមា ណកំណើនរបស់   ។ 

កា រពណ៌នា ឯកតា តម្ល /ឯកតា សរុប ដុលា  រ
ផ្ទ ដី  មា ណជា ង ០,៥ លា នហិចតា ១០០  ន ៥ ដុលា  រ /  ន ២៥០ លា ន

កា រពណ៌នា ដុលា  រ
១-ថ្ល សួយសា រឈើទទួបា នពីតំបន់   មិនទា ន់ធ្វ ើអា ជីវកម្ម  (ចំណា ត់ថា  ក់់ E នតា រា ងទី៤) ៧២៨ លា ន

២-ចំណូលពីស្ដ ុកកា បូន(១ម៣  ហល ១  ន កា បូនឌីអុកសុីត) ២៥០ លា ន

សរុបរួមរយៈ ២០ ឆា  ំ ៩៧៨ លា ន
(សមា្គ  ល់៖ តួលខនកា រ  មូលផល គឺមា នកា រ    ួល)

ចំណូលពីឥណទា នកា បូន (១ម៣  ហល ១  ននកា បូនឌីអុកសុីត)

៦.១៦៦.១៦  អនុកម្ម វិធីទី ៣ ចំណូលពីវិស័យឯកជន និង សហគមន៍   ឈើ អនុកម្ម វិធីទី ៣ ចំណូលពីវិស័យឯកជន និង សហគមន៍   ឈើ
 ៦.១៦.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៦.១៦.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   សហគមន៍   ឈើ (សូមពិនិត ចំណា ត់ថា  ក់ C នតា រា ងទី៤)  ូវបា នពិចា រណា ចំ  ះកា រផា  ស់ប្ដ ូរជា  ចមា្ក  រ   ដា ំ ឬកា រ

 ធ្វ ើសម ទា នតា មរយៈគ   ងផ ងៗទៀត (ឥណទា នកា បូន ទសចរណ៍ធម្ម ជា តិ។ល។)។ ជា ទូ   ដី   ឈើ  វូបា ន  ើ   ស់

 ស   ប់ផលិតកម្ម នកំណើនផល-អនុផល   ឈើ  ចា ំឆា  ំ។  សិនបើកំណើនផល-អនុផល   ឈើនះមិនធ្វ ើអា ជីវកម្ម ដកហូត

 ទ  ះផល-អនុផល   ឈើទា ងំនះនឹង  វូបា ត់បង់  វិញតា មកា រពុកផុយ (នះជា ចំណុចស្ត កុកា បូនកើនខ្ព ស់បំផុត)ដូច្ន ះ  ភព

   ក់ចំណូលក៏  វូបា ត់បង់។ ដូចនះ  វូចះពិចា រណា អំពីផល   ជន៍សដ្ឋ កិច្ច ចំ  ះកា រ  ើ   ស់សកា  នុពលធនធា ន   ឈើ 

  ពលដលគមិនទា ន់ដា ក់អភិរក តឹងតងលើធនធា នទា ំងនះ។

  រា ជរដា  ភិបា លអា ចបង្ក ើត   ក់ចំណូលដលបា នមកពីៈ
     ផ្ដ ល់ផលទំហំ  មា ណជា ង ១,២ លា ន ហ.ត និងចមា្ក  រ   ដា ំទំហំ  មា ណជា ង ៥០០.០០០ ហ.ត (៥០% ចំណា ត់

   ថា  ក់ E នតា រា ងទី៤)



១៥៨

   សហគមន៍   ឈើ  ២ លា នហ.ត (ចំណា ត់ថា  ក់ C នតា រា ងទី៤)

     កា រពា រ ឫ   ផ្ដ ល់ផល (ឥណទា នកា បូន។ល។)

   មធ  បា យសំខា ន់ៗ ដើម ធីា នា ឱ កា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម   ឈើ និងថរក  កា រពា រ   កា រពា រ  យនិរន្ដ រភា ពនិង   សហគមន៍ 

 គឺ  វូមា នផនកា រ  ប់  ង វិ   ប័នប   REDD និងសា រៈសំខា ន់បំផុតនា ះ គឺផ្ដ ល់សុវត្ថ ភិា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងកា របណា្ដ  ក់ទុនរយៈពល

 វង រួមទា ំងកា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ និងសិទ្ធ ិអ្ន ក  ើ   ស់ផងដរ។

 ៦.១៦.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ   ៦.១៦.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  
  ពន្ធ លើផលរបរចំ  ះកា រដា ំឈើ  យឯកជន 

  ថ្ល សួយសា រ និង ពន្ធ អា ករ លើអា ជីវកម្ម ឈើក្ន ុងសហគមន៍   ឈើ

  ថ្ល សួយសា រ និង ពន្ធ អា ករ លើអា ជីវកម្ម 

  កំរផ្ដ ល់សវា កម្ម ក្ន ុងវិស័យ   ឈើ 

 ៦.១៦.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៦.១៦.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
    ូវបា នរពឹងទុកថា មា នតំបន់   ផ្ដ ល់ផល(ដល  ូវបា នបងចក  ក្ន ុងកម្ម វិធីនះ)ដលមា នផ្ទ ដី   ឈើ  មា ណ 

 ១,២៥ លា នហិកតា  (សូមពិនិត  ៥០% ចំណា ត់ថា  ក់ E ៃនតា រា ងទី៤) ក្ន ងុ  ះរួមមា នផ្ទ ដី   ឈើ  មា ណ ១/៣ ជា   ល  ះ

 រចរឹល ១/៣ ជា   ពា ក់កណា្ដ  ល   ង និង ១/៣ ជា     ង និងជា មធ មចមា្ក  រឈើដា ំមា ន  មា ណ ១០០.០០០ ហិកតា ។ 

   កា រ  មូលផលឈើជា មធ ម រួមទា ងំផលចមា្ក  រ   ឈើដា  ំអា ចផ្ដ ល់បា នឈើហុ៊បមូល ០,៥ម៣ ក្ន ងុ ១ ហិកតា  ក្ន ងុ ១ ឆា  ំ 

  ក  ពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ដកហូតឈើមូល គឺ  ូវបា នរពឹងទុកថា នឹងមា នកា រកច្ន កា កសំណល់ឈើ ដើម ី  ើ   ស់ស   ប់

  ផលិតផលដូចជា  ធ ូង អុស ឬ ប ្គ  ល។ល។ 

   កា រ  មូលផលឈើសរបុ  ូវសន្ម តថា  ឱ ទា បជា ងបរិមា ណកំណើ នមា ឌឈើសរុបក្ន ុងរយៈពល១០-២០ឆា  ំខា ងមុខ។ 

 ចំណូលថ្ល សួយសា រពី   ផ្ដ ល់ផល (៥០% ចំណា ត់ថា  ក់ E នតា រា ងទី៤)

កា រពិពណ៍នា ឯកតា តម្ល /ឯកតា សរុប ដុលា  រ

ផ្ទ ដី  មា ណជា ង ១,២៥ លា ន ហ.ត ០,៥ ម៣/ឆា  ំ/ហ.ត ៥៦  ហល ៣៥ លា ន/ឆា  ំ

ចា ប់ផ្ដ ើមពីឆា  ទីំ ៤ បុ៉ន្ដ  សិទ្ធ ភា ពធ្វ ើអា ជីវកម្ម មា ន

ចំនួន ១៣ ឆា  ំ នកម្ម វិធី រយៈពល ២០ ឆា  ំ

១៣ ឆា  ំ ៣៥ លា ន ៤៥៥ លា ន

   មា នកា ររពឹងទុកថា   ឈើសហគមន៍ (សូមពិនិត ចំណា ត់ថា  ក់  C នតា រា ងទី៤) ក្ន ងុ  ះរួមមា ន ៣/៤ជា   រចរឹល និង

 ១/៤ជា   ពា ក់កណា្ដ  ល   ងរចរឹលបា នទទូលកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ។  ពលរា ល់សហគមន៍   ឈើ ចា ប់ផ្ដ ើមដំណើរកា រ  តា ម



១៥៩

កា រពិពណ៍នា ឯកតា តម្ល /ឯកតា សរុប ដុលា  រ

ផ្ទ ដី  មា ណជា ង ២ លា ន ហ.ត ១/៤ម៣/ឆា  ំ/ហ.ត ៥៦  ហល២៨ លា ន/ឆា  ំ

ចា ប់ផ្ដ ើមបន្ដ ិចម្ដ ងៗរហូតដល់  សិទ្ធ ភា ពពញលញ

ក្ន ុងកំឡុងពល ១៧ ឆា  ំ ន កម្ម វិធីរយៈពល ២០ ឆា  ំ

១៧ឆា  ំ ២៨ លា ន ៤៧៦ លា ន

(សមា្គ  ល់ៈ កា រ  មូលផលឈើគឺតិចជា ងកំណើននកា រលូតលា ស់មា ឌឈើពិសស  សហគមន៍មា នតំបន់   រចរឹល)

(សមា្គ  ល់ៈ ថ្ល សួយសា រផលឈើពីសហគមន៍នឹងអា ចចុះថ្ល )

ចំណូលលក់ឥណទា នកា បូនពីតំបន់   សហគមន៍ 

កា រពិពណ៍នា ឯកតា តម្ល /ឯកតា សរុប ដុលា  រ
ផ្ទ ដី  មា ណជា ង ០,៥ លា នហិចតា  

(សហគមន៍តំបន់   រចរឹល)

១០០  ន /ឆា  ំ /ហ.ត ៥ ដុលា  /  ន ២៥០ លា ន

កា រពិពណ៍នា ដុលា  រ/ឆា  ំ
១-ចំណូលថ្ល សួយសា រពី   ផ្ដ ល់ផល (សូមពិនិត ចំណា ត់ថា  ក់ E នតា រា ងទី៤) ៤៥៥ លា ន

២-ចំណូលថ្ល សួយសា រពីសហគមន៍   ឈើ ( សូមពិនិត ចំណា ត់ថា  ក់ C នតា រា ងទី៤) ៤៧៦ លា ន

៣-ចំណូលពីកា រលក់ឥណទា នកា បូនពី   សហគមន៍ ២៥០ លា ន

សរុបរួមរយៈពល ២០ ឆា  ំ ១.១៨១ លា ន

(សមា្គ  ល់ៈ តួលខនកា រ  មូលផល អា ចមា នកា រ    ួល)

 ផនកា រ  ប់  ងដលបា នដា ក់ឱ អនុវត្ដ   ះថ្ល សួយសា រផលឈើ នឹងអា ច  មូលបា ន  ពលដលសហគមន៍ធ្វ ើអា ជីវកម្ម ។ ក្ន ងុ

 រយៈពលឆា  ំទី ៨ មា នកា ររពឹងទុកថា  កា រ  មូលផលឈើអា រចំនួន ១/៤ម៣នឈើមូល/ឆា  ំ/ហ.ត បន្ថ មលើកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម អុស 

 ធ ូង និងអនុផល   ឈើ។ល។ ដូចនះ សរុបកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើគួរកត់សមា្គ  ល់ថា  មា នចំនួនតិចជា ងកំណើននកា រលូតលា ស់

 មា ឌឈើក្ន ុងរយៈពល ២០ ឆា  ំ បនា  ប់។ 

 ចំណូលថ្ល សួយសា រពីសហគមន៍   ឈើ (សូមពិនិត មើលចំណា ត់ថា  ក់ C នតា រា ងទី៤)

៦.១៧  អនុកម្ម វិធីទី ៤ កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  យដគូអភិវឌ ន៍ អនុកម្ម វិធីទី ៤ កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  យដគូអភិវឌ ន៍
 ៦.១៧.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៦.១៧.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
    ទសកំពុងអភិវឌ  ជា បក្ខ ភា ព  ទសអា ចទទួលបា នជំនួយអភិវឌ ន៍ពីបរទស។  ភពធនធា នធម្ម ជា តិ គឺជា  ព សម ត្ដ ិ

 របស់  ទស។   ឈើមា នតួនា ទីចូលរួមចំណកជា សកល ក្ន ុងកា រ  យុទ្ធ  ឆា ំងនឹងកា ររប   ប  ួលអា កា សធា តុ  យសា រ



១៦០

 កា រ  បូយកកា បូនពីបរិយា កា ស។   ឈើក៏បា នរួមចំណកក្ន ងុកា រអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច  និងបង្ក ើនជីវភា ពសហគមន៍ជនបទ  សិន

 បើមា នកា រ  ប់  ង  យនិរន្ដ រភា ព។

   អ្ន កផ្ដ ល់ជំនួយអា ចមា នតួនា ទីជា ដគូទ្វ ភា គី ពហុភា គី និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវីុល។ ចំ  ះមូលនិធិពីសប ុរសជន និងកិច្ច 

 សហកា រពីវិស័យឯកជន ក្ន ុងកា រផ្ដ ល់ជំនួយ ក៏  ូវចា ត់ចូលក្ន ុងក ុមខា ងលើនះដរ។

 ៦.១៧.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ៦.១៧.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
   វិស័យ   ឈើ  វូកា រចា បំា ច់កា រគា ពំា រផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ  តា មតួនា ទី និងកា លា នុវត្ដ ភា ពន   ឈើ។ ដូចនះ  វូយកចិត្ដ ទុក

 ដា ក់ត  ូវឱ មា នគំរូបបបទតមួយ ឬ  កចញចូលតមួយ ឧទា ហរណ៍ ផ្ដ ល់គ   ងជំនួយតា មរយៈយន្ដ កា ររា ជរដា  ភិបា ល 

 (TWG-F&E : ក ុមកា រងា របច្ច កទសច  ុះស្ដ ីពីកំណទ  ង់   ឈើ)ហើយជំនួយទា ំងនះក៏មិន   ន់់តជា កា រផ្ដ ល់អនុសា សន៍

 ទទៗ  ះទ។

 ៦.១៧.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៦.១៧.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
 តា រា ងទី៦៖ កា រគណនា ហិរញ្ញ ប ទា នជំនួយលើបណា្ដ  គ   ងស   ប់រយៈពល៥ឆា  ដំំបូង និងរយៈពលបន្ដ បនា  ប់ទៀត

គ   ងដល  ូវផ្ដ ល់ជំនួយ ចំនួនឆា  ំដលគា ំ  សរុប ជា លា នដុលា  រ
កា រកំណត់  ំ  ទល់ កា រចុះបញ្ជ ី និងកា រចា ត់ថា  ក់ (៩ លា នក្ន ុង ១០ ឆា  ំ) ១-៥ ១,០

 ព័ន្ធ  ះ   យជ   ះនិងសមត្ថ ភា ព ១-៥ ១,០

 លកា រណ៍ណនា ំ SFM ១-៥ ១,៥

ធនធា ន   ឈើ និងកា រអភិរក  ១-៥ ៥,៥

វា យតំល និងវិ   បនប  ១-៥ ០,២

ព  ឹងកា រអនុវត្ដ ច  ប់ និងអភិបា លកិច្ច រួមទា ំងកា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍ ១-៨ ១,៥

កា របង្ក ើត  ព័ន្ធ គណនីកា បូនជា តិ ១-៥ ៥

សា រពើភណ   ឈើជា តិ ១-៨ ៨

កា របង្ក ើត និងធ្វ ើផនកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ១-៥(៨) ១,៥

កា រអភិវឌ ផនកា រ  ប់  ងសហគមន៍   ឈើ ១-៥(៨) ៤,៦

កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ព រួមទា ំង  ឹះសា  នសិក  អប់រ ១-៥ ៩,២

កា រតា មដា ន  ួតពិនិត  និងរា យកា រណ៍ ១-៥ ១,០

 ពន្ធ ័គណនយ  និងចុះបញ្ជ ីគណនី ១-៥ ០,១

៤០,១



១៦១

៦.១៨៦.១៨  អនុកម្ម វិធីទី ៥:  ភពហិរញ្ញ ប ទា នថ្ម ីៗ នសវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើ និងឥណទា នកា បូន អនុកម្ម វិធីទី ៥:  ភពហិរញ្ញ ប ទា នថ្ម ីៗ នសវា កម្ម បរិសា  ន   ឈើ និងឥណទា នកា បូន
 ៦.១៨.១ សចក្ដ ីអធិប  យ ៦.១៨.១ សចក្ដ ីអធិប  យ
   ធនធា ន   ឈើផ្ដ ល់សកា  នុពល   ក់ចំណូលតា មបប  ពណីតិចតួច។   ឈើជា មូលដា  ននកា របង្ក ើតទសចរណ៍

 ធម្ម ជា តិ ដលជា ឧស  ហកម្ម មួយកំពុងរីកលូតលា ស់លើពិភព  ក។ ក  ពីនះ   ឈើក៏ផ្ដ ល់នូវកិច្ច កា រពា របរិសា  នដូចជា  កា រពា រ

 កា រហូរ   ះ ផ្ដ ល់ទឹកសា  ត។ល។ ដលជា កា រងា រចា ំបា ច់និងចំបងស   ប់សុខមា លភា ព និងកា ររីកចំរីនរបស់  ជា ជន។ ជា ង

 នះ  ទៀត កិច្ច កា រពា រខ្ល ះក្ន ុងចំ  មកិច្ច កា រពា រខា ងលើអា ចនឹងមា នទីផ  រ  ពលអនា គត។

   មា នទីផ  រដំណើរកា រល្អ ស   ប់អនុផល   ឈើ។ ពិសសក្ន ងុសហគមន៍   ឈើ កា រកច្ន អនុផល   ឈើ និងរុក្ខ ជា តិឱសថ

 អា ចបន្ថ មតំលស   ប់ផលិតផល   ឈើ។ ដំណើរកា រលក់នឹងអា ចជា កម្ម វត្ថ ុស   ប់កំណត់ពន្ធ អា ករ  ដំណា ក់កា លបនា  ប់។

 ៦.១៨.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ  ៦.១៨.២ មធ  បា យស   ប់អនុវត្ដ 
  កា របង់កំរស   ប់សវា បរិសា  ន

  កា រផ្ដ ល់សម ទា នតា មកា រងា រអភិរក

  កា របង់ថ្ល ពីកា រចូលកំសា ន្ដ តំបន់   កា រពា រ

  កា រចញអា ជា  ប័ណ្ណ ផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ  មូលផល-អនុផល   ឈើ

  កា រលក់កា បូនតា មរយៈកា រប ្ជ ៀសកា របា ត់បង់ និងរចរឹល   ឈើ (REDD)

  កា រលក់សន្ន ិធិកា បូន  យផ្អ កលើកា រកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់ពីកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម   ឈើ

  កា រលក់សន្ន ិធិ/  ូបយកកា បូន  តំបន់   ល  ះរចរឹល

  កា រលក់សិទ្ធ ិ  មា ញ់។

កម្ម វិធី REDD គឺជា ឱកា សល្អ ស   ប់ព  ឹងវិស័យ   ឈើ ហើយវា ជា ផ្ន កមួយនកម្ម វិធី  ប់  ង   ឈើ  យមា ន

និរន្ដ រភា ព និងអា ចជួួយដល់កា រកា ត់បន្ថ យកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ កម្ម វិធី REDD នះនឹងមា នសកា  នុពលខា  ំង  លើ

វិស័យ   ឈើ  យសា រមិន  មឹតផ្ដ ល់នូវកិច្ច  ងឹ   ងលើកា រកា រពា រ   ឈើបុ៉   ះទ វា ថមទា ងំចូលរួមចំណកលើ

កា រអភិរក ជីវច  ុះ និងសត្វ    លើសពីនះ  ទៀតគឺកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក តា មរយៈ កា រផ្ដ ល់ផល   ជន៍ជា កា ងា រ 

និងថវិកា  ដលបា នមកពីកា រលក់ឥណទា នកា បូន។ សកម្ម ភា ពរបស់កម្ម វិធី REDD អា ចមា នរូបភា ព  ើនអា  ័យលើលពី

របស់  COP ១៥  របស់ UNFCCC  ចុងឆា  ំ ២០០៩។



១៦២

 ៦.១៨.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក ៦.១៨.៣ លទ្ធ ផលរពឹងទុក
  កា របង់ក   ស   ប់សវា បរិសា  ន៖  ះជា កា រងា រកំណត់យកកំរសវា មិនទា ន់បា នអនុវត្ដ  បុ៉ន្ដ កា រព  យា មខិតខំរៀបចំ

  បទដា  នកំរស   ប់សវា បរិសា  នបា ន និងកំពុងដំណើរកា រ  មុខ។ ក  ពីសន្ន ិធិកា បូន ទីជ  កសត្វ   ដ៏វិសស និង  ភព

  ទឹកសា  ត អា ចជា  ភពសវា ចំណូល  ក្ន ុងគ   ងនះ (មិនទា ន់បា នគណនា )

  កា របង់ថ្ល ពីកា រចូលកំសា ន្ដ ៖ ជា តំបន់ងា យ  ួលក្ន ុងកា របង្ក ើត និង  មូលចំណូលពីកា រចូលកំសា ន្ដ  បុ៉ន្ដ ត  ូវឱ មា ន

  ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ អប បរមា មួយ ដូចជា  អា ហា រ កន្ល ងសា  ក់ ផ្ល ូវលំ ផនទី និងសំភា រៈព័ត៌មា ន (មិនទា ន់បា នគណនា )

  កា រ  មូលអនុផល   ឈើ៖ កា រផ្ដ ល់សិទ្ធ កិ្ន ងុកា រ  មូលអនុផល   ឈើ អា ចដា ក់លក់  យដញថ្ល បា ន (បុ៉ន្ដ មិនទា ន់

  បា នគណនា )។ កិច្ច កា រនះមិនទា មទា រឱ មា នទុនវិ  គ ហើយក៏ងា យ  ួលក្ន ុងកា រអនុវត្ដ 

  កម្ម វិធី REDD៖ កា រគណនា កា បូនពីកម្ម វិធីនះទា ក់ទងនឹងជីវមា៉ ស់  ខា ងលើនិងក  មដី (ឈើងា ប់ ស   ម ស្ល ឹកឈើ និង

  សរីរា ង្គ ក្ន ុងដី)។ បរិមា ណមា ឌឈើឈរ  ក្ន ុង     ង ដលមិនទា ន់ធ្វ ើអា ជីវកម្ម   ូវបា នគណនា ថា  មា នផលឈើ

   មា ណ ២៤៣ ម៣/ហ.ត (តួលខនះគណនា តពីមា ឌឈើពា ណិជ្ជ កម្ម បុ៉   ះ) ម  ៉ងវិញទៀត     ង  ះបា នទទួល

  រងកា រខូចខា តជា បន្ដ បនា  ប់់។  វូបា នរពឹងទុកថា ផ្ទ   កា រពា រ (  ប់  ង  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ) នឹងកើនដល់ ៣ លា នហិកតា  

  (សូមពិនិត ចំណា ត់ថា  ក់ B តា រា ងទី ៤) ដលភា គ  ើនជា     ងពា ក់កណា្ដ  ល   ងមិនទា ន់រងកា រធើ្វ អា ជីវកម្ម ។  ក្ន ងុករណី

    កា រពា រទា ងំអស់មិនរងទទួលកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម រយៈពល ២០ ឆា   ំខា ងមុខ  ះ   ទា ងំ  ះនឹងវិវត្ដ ន៍  ជា   ពញសកា  នុពល

  ន   បតងជា និច្ច  ដលមា នមា នឌឈើឈរ  មា ណ ២៤០ ម៣/ហត។ គ   ងកា រវា យតម្ល   ឈើចំ  ះកា រងា រឥណទា ន

  កា បូន  ូវកា ររយៈពលពី ២   ៣ ឆា  ំ ដើម ីឱ ដឹងថា ពំុមា នកា របំផ្ល ិចបំផា  ញ   ឈើ ហើយ  ូវទទួលសា្គ  ល់ជា លក្ខ ណៈ

  អន្ដ រជា តិ និងស   ប់ទីផ  រកា បូន។ តម្ល លក់កា បូនគឺគិតតា មកា បូនស្ដ ុក/  ន ដលតម្ល លក់កា បូនក្ន ុងមួយ  ន រួមមា ន

  ទា ំងតម្ល ចំណា យស   ប់រៀបចំ និងអភិវឌ ផ ងៗទៀត  

  កីឡា  មា ញ់៖ កា រងា រនះបា នអនុវត្ដ   ទសជា  ើនក្ន ុងពិភព  ក ជា ពិសស កា រ  មា ញ់  ក  មកា រ  ួតពិនិត

  យា៉ ងតឹងរឹុង ហើយអា ច  មូលចំណូលបា ន  ើន ហើយមា នផលប៉ះពា ល់តិចតួច  សិនបើយើងអនុវត្ដ កា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ  មា ញ់

  នះបា ន  ឹម  ូវ។ បុ៉ន្ដ  កីឡា  មា ញ់នះប៉ះពា ល់ដល់ប   បុណ បា បរបស់សា សនា  (ចំណូលពីកា រងា រនះមិនទា ន់បា ន

  គណនា )។ កីឡា  មា ញ់នះ  ូវកា រទុនវិនិ  គទា ប។

 សណា រីយូសម្ម តិកម្ម ចំនួនពីរសណា រីយូសម្ម តិកម្ម ចំនួនពីរ
   ជ  ើសសណា រីយូ  វូបា នបងា  ញនូវចំណុចពិសសពីរ។ សណា រីយូទា ងំនះគឺជា កា រប៉ា ន់សា  នលើកដំបូង  យផ្អ ក  

 លើរបៀប  ប់  ងវិសយ័   ឈើ ដលមា នវិធីសា  ្ត ក្ន ុងកា រ  មូលផលឈើ  យនិរន្ដ រភា ព និងតា ម  លកា រណ៍អភិបា លកិច្ច   

 ដូចមា នចង  ក្ន ុងកម្ម វិធី   ឈើជា តិ។ តួលខចំណូលពីកម្ម វិធី REDD គឺ   ន់តជា កា របា៉ ន់សា  នបុ៉   ះ។

   ១. កា រលក់កា បូនសុទ្ធ   យមិនមា នធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើបប  ពណី (REDD)   ១. កា រលក់កា បូនសុទ្ធ   យមិនមា នធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើបប  ពណី (REDD)
    តំបន់   ឈើស្ថ តិ  ក  មកា រ  ប់  ង  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ រួមទា ងំ   ឈើសហគមន៍ គឺមា នផ្ទ ដី   ឈើ  មា ណ 

   ៧,៩ លា នហិកតា  (តា រា ងទី៤)។  ះបីពុំមា នគ   ងសា  រ   ឈើឡើងវិញក្ដ ី ក៏   ឈើទា ំងនះ អា ចមា នលទ្ធ ភា ព



១៦៣

    មា ណ ៥ លា នហិកតា  ស   ប់អនុវត្ដ ឥណទា នកា បូនដលអា ចផ្ដ ល់ចំណូលបា នចំនួន ២.៥០០ លា នដុលា  រ ស   ប់

   រយៈពល ៦០ ឆា  ំ ឬ ៤២ លា នដុលា  រ/ឆា  ំ (៥ លា នហិកតា  X ១០០  ន X ៥ ដុលា  រ = ២.៥០០ ស   ប់រយៈពល 

   ៦០ ឆា  ំ)។ កា រងា រនះត  ូវ  យមា នកា រវិនិ  គមួយចំនួនលើកា រងា រដា ំឈើ និងដំណុះឈើធម្ម ជា តិ។

   ២. កា រ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផលឈើ  យនិរន្ដ រភា ព (SFM)   ២. កា រ  ប់  ង   ផ្ដ ល់ផលឈើ  យនិរន្ដ រភា ព (SFM)
      ផ្ដ ល់ផលនិង   ឈើសហគមន៍មា នទំហំ  មា ណ ៤,៥ លា នហិចតា ។ តា មកា របា៉ ន់សា  ន  មា ណ ២,២៥ 

   លា នហិចតា  (៥០%)  ូវបា នចា ត់ជា   ឈើរចរឹល ដលមា នផលិតភា ពតិចតួចស   ប់រយៈពល ២០ ឆា  ំដំបូង  យ

   មា នលទ្ធ ភា ពដកហូតឈើ  ចា ំឆា  ំ  មា ណ ០,៥ ម៣/ហិចតា  និងមា នតំលសួយសា រមធ ម ៥៤ ដុលា  រ/ម៣ (រដ្ឋ ធ្វ ើ

   អា ជីវកម្ម   គុបតា មលក្ខ ណ  ពណី) ដូច្ន ះចំណូលសរុបគឺចំនួន ៦០,៧៥ លា នដុលា  រ/ឆា  ំ។ ចំ  ះផ្ទ ដី    មា ណ 

   ២,២៥ លា នហិចតា ទៀត ដលជា   មិនទា ន់ធ្វ ើអា ជីវកម្ម អា ចមា នលទ្ធ ភា ពដកហូតឈើ  ចា ំឆា  ំបា ន  មា ណ ១,១ 

   ម៣/ហិចតា  និងមា នតំលសួយសា រជា មធ ម ៥៤ ដុលា  រ/ម៣ ដូច្ន ះចំណូលសរុបគឺ ១៣៣,៦៥ លា នដុលា  រ/ឆា   ំ។ កា រងា រ

   នះត  ូវ  យមា នកា រវិនិ  គមួយចំនួនលើកា រងា រដា ំឈើ និងដំណុះឈើធម្ម ជា តិ។    

   រូបទី១ ៖ កា រលក់កា បូនសុទ្ធ   យមិនមា នធ្វ ើអា ជីវកម្ម ឈើបប  ពណី (REDD)

កា រលក់តកា បូន កា រធ្វ តីអា ជីវកម្ម ឈី

សណា រីយូ៉សម្ម តិកម្ម ចំនួនពីរ

លា 
នដុ

លា
  រ/ឆា

  ំ



១៦៤

៦.១៩៦.១៩  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៦.២០៦.២០  ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់កម្ម វិធីបន្ថ ម ដល  ូវអភិវឌ  ឆា  ំ ២០១០ ត  ូវកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់កម្ម វិធីបន្ថ ម ដល  ូវអភិវឌ  ឆា  ំ ២០១០

ថវិកា គ   ងស   ប់កម្ម វិធី ហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ដ រភា ពស   ប់វិស័យ   ឈើរយៈពល ២០១០-២០២០ 
(គិតជា ដុលា  រ អា មរិក)

អនុកម្ម វិធី (អនុកម្ម វិធីទា ំងអស់មា ន  ព័ន្ធ  គណនយ
ទំនា ក់ទំនងតកា រអនុវត្ដ  យឡក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  នក្ន ុងឆា  ំ 
២០១០-២០១៤ (ដុលា  រអា មរិក)

ថវិកា បា៉ ន់សា  នក្ន ុងឆា  ំ 
២០១៥-២០២០ (ដុលា  រអា មរិក)

៦.១ ហិរញ្ញ ប ទា នផ្ដ ល់  យរដ្ឋ ២០.០០០ ១០.០០០

៦.២ ចំណូលពីវិសយ័   ឈើ ២០.០០០ ១០.០០០

៦.៣ ចំណូលពីវិស័យឯកជន និង សហគមន៍   ឈើ ២០.០០០ ១០.០០០

៦.៤ កា រផ្ដ ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន  យដគូ អភិវឌ ន៍ ៣០.០០០ ១០.០០០

៦.៥  ភពហិរញ្ញ ប ទា នថ្ម ីៗនសវា កម្ម  បរិសា  ន   ឈើ 
          និងឥណទា នកា បូន

១០.០០០ ១០.០០០

សរុប ១០០.០០០ ៥០.០០០
ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ១០០.០០០

សន្ម តថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផល នឹងធ្វ ើឱ កា រអនុវត្ដ  
កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ ័យហិរញ្ញ បទា នសម  បនឹងថវិកា ទា ំង  ះ។ ចំណកឯថវិកា បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់ត 
មា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  ជំហា នទី២ ដលមា នរយៈពល ៥ ឆា  ំទៀត។

គ   ងថវិកា (ដុលា  រអា មរិក)ស   ប់កម្ម វិធី  ប់  ង និង  ះ   យជ   ះក្ន ុងវិស័យ   ឈើ និង
កា រតា មដា ន និងរា យកា រណ៍ ក្ន ងុកា រអនុវត្ដ ពីឆា   ំ២០១០ ដល់ ២០២០ នឹង  វូធ្វ ើឱ  សើរឡើង  ឆា   ំ២០១០ 

កម្ម វិធីបន្ថ ម ថវិកា គណនា  ២០១០-២០១៤ ថវិកា ប៉ា ន់សា  ន ២០១៥-២០២០
កា របង្ក ើត  ព័ន្ធ  វា ស់វង រា យកា រណ៍ និងផ្ទ ៀងផា  ត់ (MRV) ២.០០០.០០០ ២.០០០.០០០

កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ផ ព្វ ផ  យនិង  ឹក   បល់ពីកម្ម វិធី REDD ២.០០០.០០០ ២.០០០.០០០

កា របង្ក ើត ក  ិតសំអា ងកា រប ្ច ញឧស្ម ័ន ២.០០០.០០០

កា រព  ឹងសមត្ថ ភា ពជំនា ញ ២.០០០.០០០ ២.០០០.០០០

កម្ម វិធី  ប់  ងជ   ះ ១.០០០.០០០ ៦០០.០០០

តា មដា ន និងរា យកា រណ៍ ១.០០០.០០០ ៣០០.០០០

សរុប ១០.០០០.០០០  ហល ៦.៩០០.០០០
ថវិកា បរិចា  គមកពីដគូអភិវឌ ន៍ ២.០០០.០០០

សន្ម តថា  ចំណូលពី   ឈើនឹង  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គឡើងវិញ  ក្ន ុងផ្ន កនិងកា រងា រខា ងលើនះ ដលជា លទ្ធ ផល នឹងធ្វ ើឱ កា រអនុវត្ដ  
កា រងា រនះកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្វ ័យហិរញ្ញ បទា នសម  បនឹងថវិកា ទា ំង  ះ ។ ចំណកឯថវិកា  បរិចា  គពីដគូអភិវឌ ន៍នឹងកា ន់ត 
មា នកា រថយចុះបន្ដ ិចម្ដ ងៗ  ជំហា នទី២ ដលមា នរយៈពល ៥ ឆា  ំទៀត។






