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តាំរន់លននរលខតតល ោះរុង។ 

ព្ប រ៤.- 
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 នងៃ........................ខខ................ឆ្ន ាំជូត លទស័រ ព្.ស.២៥៦... 
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– ដូ្ចក្រ រ៤ 
– ឯរស្មរ- េរបវតតិ



EXECUTIVE SUMMARY 
 

The Coastal Strategy of Koh Kong province (2019-2039) has been formally approved by the 

Provincial Council and is aligned to the Koh Kong Development Plan (2020-2024) and the 

Provincial Investment Program (2020-2022). In addition, this Coastal Strategy is a master plan 

that articulates the shared vision of the people of Koh Kong province in terms of natural 

resources and biodiversity for effective and equitable management and development to 

contribute to poverty reduction, livelihood programs, environmental protection and our 

cultural heritage. 

 

The Coastal Strategy of Koh Kong province was developed through   a comprehensive consult-

ation process involved all stakeholders such as board of provincial councils, board of governors, 

local governments, relevant provincial departments, communities, NGOs, etc. to ensure the 

unity, completeness and ownership of all stakeholders. Through existing government policies 

and strategies, such as the Phase 4 Rectangular Strategy, National Strategic Development Plan 

(2019-2023) and Sector Strategic Plan, including the Koh Kong Development Plan, we have 

developed strategies that address challenges to natural resources and biodiversity in an 

integrated framework. 

 

The strategy noted the rich value and development potential of Koh Kong province, which has 

been under constant threat and requires the attention of all stakeholders. Increasing economic 

and social development opportunities is one of the key targets of the Koh Kong Coastal 

Strategy, which will initiate the recognition of national and international administrations. 

 

The vision outlined in this strategy will be “to transform Koh Kong into a green city, beautiful 

beaches, blue sea, rich in natural resources and biodiversity to ensure sustainable development 

and inclusiveness that will be achieved through implementing Integrated Coastal Management 

Program and Integrated Systems by all stakeholders.” The Koh Kong Coastal Strategy consists 

of   four strategies: inform, protect, mitigate and develop; to achieve effective implementation 

towards achieving the Vision of Koh Kong provincial Coastal Strategy and the Koh Kong 

Development Plan as brief following: 

 

1. `Inform’ strategy: the public shall be informed about issues concerning the coastal and 

marine environment in order fully participate in the development and implementation of 

environmental management program. 

1.1. To ensure that scientific and technical data, research studies, and related information 

are understandable and accessible to all stakeholders. 

1.2. To improve communication with youth, coastal and indigenous communities. 

1.3. To develop education, training and capacity-building opportunities for local stakeholders. 



2. `Protect’ strategy: significant resources, habitats, environmental features, and areas of 

geological, cultural and historical features in the entire coastal area and watershed area 

shall be protected and preserved through integrated planning and management programs. 

2.1. To protect coastal and marine habitats and associated flora and fauna. 

2.2. To mitigate destructive use and over-exploitation of fisheries resources and other 

coastal and marine resources. 

2.3. To ensure that reserved public lands be protected and maintained. 

2.4. To protect and conserve areas with significant geological, ecological, cultural and 

historical values. 

 

3. `Mitigate’ strategy: Human activities that cause damage to the ecosystems and human 

health shall be mitigated and controlled through integrated management process, effective 

mechanisms, and innovative partnerships among the different sectors and stakeholders. 

3.1. To mitigate and manage pollution from land-based activities. 

3.2. To protect water quality of rivers, estuaries and bays. 

3.3. To improve marine water quality by controlling pollution from sea-based activities. 

3.4. To mitigate and reserve siltation and sedimentation. 

3.5. To mitigate contamination and over-extraction of ground water resources. 

3.6. To mitigate risks from natural and man-made hazards, and climate change. 

 

4. `Develop’ strategy: Development opportunities of coastal and marine areas and future use 

of the natural resources shall be planned and undertaken in accordance with the health and 

well-being of the ecosystems, environment and the millions of people who live around, use, 

visit and benefit from the coast. 

4.1. To ensure well-defined and integrated environmental impact and risk assessment, 

planning and approval process for coastal development. 

4.2. To ensure that data collection, research, environmental monitoring, information 

management and analysis are coordinated and provide support to management, 

policymaking and development plan. 

4.3. To clearly define management boundaries and responsibilities for achieving develop-

ments in coastal and marine. 

4.4. To implement and integrated land- and sea-use plan to provide direction for the 

location and scale of use and development along the coastal and foreshore areas, and 

mechanism to resolve multiple-use conflicts. 

4.5. To improve tourism infrastructure. 

4.6. To develop clean energy as priority. 

4.7. To encourage the adoption of innovative environmental management systems both in 

the private and public sectors. 

4.8. To develop financing mechanisms to ensure the sustainable implementation of Inte-

grated Coastal Management (ICM) program, environmental facilities and related 

activities/services. 



This Coastal Strategy covers the entire geographical area of Koh Kong province, including the 

mainland, the coast and the sea within the province’s administrative boundary. Koh Kong 

Provincial Administrative and Local Governments will incorporate their strategies and plans 

into action to ensure responsiveness to local issues by selecting appropriate pilot sites and 

continuously expanding them to achieve the Vision of Koh Kong province. 

 

Once again, I urge the Local Governments, relevant Departments, National and International 

NGOs, the private sector, and development partners to further strengthen close cooperation 

with the Cambodian Coastal Management and Development Committee in Koh Kong Province. 

Prioritizing challenges, especially to contribute to sustainable development of our Koh Kong 

province. 
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 យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង ក្តូវបានក្រុមក្រឹរាលខតតល ោះរុងអនុម័តជាផ្លូវ រ លហើយបាន
ដ្ឋរ់រញ្ចូ េលៅរនុងខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍លខតតល ោះរុងរយៈលព្េក្បាាំឆ្ន ាំ (ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៤) និងលសៀវលៅ
រមាវធិើវនិិលោគរើឆ្ន ាំរ ាំរិេលខតតល ោះរុង (ឆ្ន ាំ២០២០-២០២២)។ លេើសព្ើលនោះលទៀត យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរ 
គឺជាខផ្ន រលមខដ្េបានរ ាំលេចនូវ ចក្ខុវិស័យរួម ររស់ក្រជាព្េរដ្ឋលខតតល ោះរុងចាំលពាោះធនធានធមាជាតិ 
និងជើវចក្មុោះសក្មារ់ រក្គរ់ក្គង និង រអភិវឌ្ឍក្រររលដ្ឋយក្រសិទធភាព្ និងសមធម៌ លដ្ើមបើរមួចាំខណរ
ដ្េ់ រ ត់រនាយភាព្ក្រើក្រ  រលេើររមពស់ជើវភាព្រស់លៅ  រ រពារររសិ្មា ន និងមរតរវរបធម៌លយើង។ 

 ឯរស្មរយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុងលនោះ ក្តូវបានលរៀរចាំល ើងលដ្ឋយខផ្ារលេើដ្ាំលណើ រ រ
ពិ្លក្គាោះលោរេ់ទូេាំទូលាយ លដ្ើមបើធានាឱ្យមាន រឯរភាព្គាន  ភាព្លព្ញលេញ និងភាព្ជាមាច ស់ររស់
អនរពារ់ព័្នធ។ តមរយៈឯរស្មរលគាេនលោបាយ និងយុទធស្មន្តសតររស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេខដ្េមានក្ស្មរ់
ដូ្ចជា យុទធស្មន្តសតចតុល ណដ្ាំណារ់ េទើ៤ ខផ្ន រយុទធស្មន្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងខផ្ន រយុទធស្មន្តសត
តមវសិ័យ រមួទាំងខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍លខតតល ោះរុង លយើងបានលរៀរចាំយុទធស្មន្តសតខដ្េលនលើយតរនឹងរញ្ញា
ក្រឈមនានាលៅនឹងធនធានធមាជាតិ និងជើវចក្មុោះរនុងក្ររខ័ណឌ ក្រទរ់ក្រឡាគាន ។ 

 យុទធស្មន្តសតលនោះ បានលធវើ ររត់សមាគ េ់លៅលេើគុណតនមលដ៏្សាំរូរខររ និងស ត នុព្េអភិវឌ្ឍន៍
ននលខតតល ោះរុង ខដ្េបាននិងរាំពុ្ងរង រគាំរាមរាំខហងជារនតរនាទ រ់ លហើយតក្មូវឱ្យមាន រយរចិតតទុរ
ដ្ឋរ់ព្ើក្គរ់ភាគើពារ់ព័្នធ។  ររលងាើនឱ្ សអភិវឌ្ឍន៍លសដ្ឋរិចច និងសងគមរិចច ជាសូចនាររលគាេលៅមួយ
រនុងចាំលណាមលគាេលៅលក្ចើនលទៀតននយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង ខដ្េនឹងផ្តួចលផ្តើមឱ្យមាន រទទួេ
ស្មគ េ់ព្ើរដ្ឋបាេថាន រ់ជាតិ រ៏ដូ្ចជាស្មា រ័នអនតរជាតិ។ 

 ចរាុវសិ័យខដ្េបានលេើរល ើងរនុងយុទធស្មន្តសតលនោះនឹងខក្រ ល យ លខតតល ោះរុង ឱ្យលៅជាទើក្រុង
នរតង លននរស្មា ត សមុក្ទលខៀវក្សង្កត់ ខដ្េសាំរូរលៅលដ្ឋយធនធានធមាជាតិ និងជើវចក្មុោះ លដ្ើមបើធានាបាន
នូវ រអភិវឌ្ឍក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ និងររោិរ័នន ខដ្េនឹងសលក្មចបានតមរយៈ រអនុវតតរមាវធិើក្គរ់ក្គង
តាំរន់លននរតមខររសមាហរណរមា និងក្រព័្នធអនុវតតន៍លដ្ឋយមាន រចូេរមួព្ើក្គរ់ភាគើពារ់ព័្នធ ខដ្េ
លយើងលៅថា យនត រវយ័ឆ្ល ត លដ្ឋយបានដ្ឋរ់លចញនូវយុទធស្មន្តសតចាំនួន ៤ រមួគាន  គឺ ផ្សព្វផ្ាយ  រពារ 
 ត់រនាយ និងអភិវឌ្ឍ អមលដ្ឋយសរមាភាព្នានាព្ហុវសិ័យ លដ្ើមបើធានាឱ្យ រអនុវតតមានក្រសិទធភាព្
ខពស់ និងឈានលៅសលក្មចបាននូវចរាុវសិ័យននយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង និងខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍
លខតតល ោះរុងទាំងមូេ។ 

 យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលនោះ មានវសិ្មេភាព្សក្មារ់ភូមិស្មន្តសតលខតតល ោះរុង លដ្ឋយរារ់រញ្ចូ េ
ទាំងដ្ើលគារ តាំរន់លននរ និងសមុក្ទខដ្េសាិតរនុងខដ្នក្គរ់ក្គងរដ្ឋបាេ។ រដ្ឋបាេលខតតល ោះរុង និងរដ្ឋបាេ
មូេដ្ឋឋ ននឹងយរសរមាភាព្ដ្ឋរ់រញ្ជូ េរនុងយុទធស្មន្តសត និងខផ្ន រររស់ខលួន លដ្ើមបើធានានូវ រលនលើយតរ
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លៅនឹងរញ្ញា ខដ្េរាំពុ្ងលរើតមានរនុងមូេដ្ឋឋ ន លដ្ឋយលក្ជើសលរ ើសទើតាំងស្មរេបងសមក្សរណាមួយ និង
ព្ក្ងើរសរមាភាព្លនោះជារនតរនាទ រ់ ឈានលៅសលក្មចបាននូវចរាុវសិ័យរមួររស់លខតតល ោះរុង។ 

 ជាងាើមតងលទៀត ខុ្ាំសូមឱ្យរដ្ឋបាេក្រុង ក្សុរ មនទើរ-អងគភាព្ជុាំវញិលខតត អងគ រមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ
ជាតិនិងអនតរជាតិ វសិ័យឯរជន និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា រនតព្ក្ងឹងរិចចសហក្រតិរតតិ រជិតសនិទធជាមួយ
គណៈរមាា ធិ រក្គរ់ក្គងនិងអភិវឌ្ឍតាំរន់លននរសមុក្ទរមពុជាលខតតល ោះរុង រនុង រអនុវតតសរមាភាព្នានា
លនលើយតរនឹងរញ្ញា ក្រឈមទាំងឡាយជាអាទិភាព្ ជាពិ្លសសសាំលៅរមួចាំខណរអភិវឌ្ឍលខតតល ោះរុងលយើង
ក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ និងររោិរ័នន។ 

 នងៃ.......................ខខ..............ឆ្ន ាំជូត លទស័រ ព្.ស.២៥៦... 
 លខតតល ោះរុង, នងៃទើ..............ខខ..............ឆ្ន ាំ២០២០ 
 អភិបាល និងជាព្បធានគណៈកម្មា ធិ រ 
 ព្គប់ព្គងនងិអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរ្េុព្ទ្ឆ្េតរឆ្ ោះកងុ 
 
 
 
 េិថុនា ភូថង  
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ជេចកតើ ផលែងអណំរគុណ 
 រនុងនាមលេខាធិ រដ្ឋឋ ន ននគណៈរមាា ធិ រក្គរ់ក្គងនិងអភិវឌ្ឍតាំរន់លននរសមុក្ទរមពុជា និង
ក្រុម រង្ករទាំងអស់ ខុ្ាំសូមសខមតងនូវ រលគារព្ដ៏្ខពង់ខពស់ចាំលពាោះ លោក្ជទំាវ មថិុនា ភថូង អភិបាេនន
គណៈអភិបាេលខតតល ោះរុង និងជាក្រធានគណៈរមាា ធិ រក្គរ់ក្គងនិងអភិវឌ្ឍតាំរន់លននរសមុក្ទរមពុជា
(គ.អ.ន.រ.) លខតតល ោះរុង ខដ្េបានគាាំក្ទោ៉ា ងលព្ញទាំហងឹ និងយរចិតតទុរដ្ឋរ់ខពស់លៅលេើធនធាន
ធមាជាតិ និងជើវចក្មុោះ ខដ្េរាំពុ្ងក្រឈមរនុងដ្ាំលណើ រ រអភិវឌ្ឍលខតតល ោះរុង។ យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតត
ល ោះរុង បានរាំណត់ោ៉ា ងចាស់នូវយុទធស្មន្តសតអាទិភាព្ សក្មារ់លនលើយតរនឹង រជោះឥទធិព្េអវជិជមាន
លេើរិចចខិតខាំក្រឹងខក្រងអភិវឌ្ឍន៍លខតតល ោះរុង។ 

  រចងក្រងយុទធស្មន្តសតលនោះបានចរ់លផ្តើមលៅចុងឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្េមានរយៈលព្េជាងមួយឆ្ន ាំ
មរលហើយ។ ទនទឹមលនោះ ខុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណោ៉ា ងក្ជាេលក្ៅ និងល តសរលសើរជូនចាំលពាោះ ឯរឧតតម 
លលារជាំទវ លលារ លលារក្សើ ខដ្េជាថាន រ់ដឹ្រនាាំលខតត មនទើរ-អងគភាព្ជាំនាញ រដ្ឋបាេមូេដ្ឋឋ ន អងគ រ
មិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ សហគមន៍ ក្រជាព្េរដ្ឋលៅមូេដ្ឋឋ ន និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍នានា ខដ្េគាាំក្ទ និងចូេរមួ
ោ៉ា ងសរមារនុងដ្ាំលណើ រ រលរៀរចាំយុទធស្មន្តសតលនោះ។ 

 ខុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណដ្េ់ មនទើរ-អងគភាព្ជុាំវញិលខតតល ោះរុង និងរដ្ឋបាេមូេដ្ឋឋ ន ខដ្េបាន
រមួចាំខណរោ៉ា ងសាំខាន់រនុង រចូេរមួ សិ ា ស្មលាពិ្លក្គាោះលោរេ់ និងបានផ្តេ់នូវធាតុចូេចមបងៗ
សក្មារ់ ររស្មងយុទធស្មន្តសតលនោះល ើង។ 

 ខុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណដ្េ់ អងគ រមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ សហគមន៍ និងក្រជាព្េរដ្ឋលៅមូេ
ដ្ឋឋ ន ខដ្េបានចូេរមួផ្តេ់ជាមតិលោរេ់លេើរញ្ញា ក្រឈម និងតក្មូវ រចាំបាច់នានា ខដ្េយុទធស្មន្តសត
តាំរន់លននរលខតតល ោះរុង នឹងលនលើយតររញ្ញា ក្រឈម រ៏ដូ្ចជាតក្មូវ រររស់ព្ួរគាត់។ 

 យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង មិនអាចលរៀរចាំលជាគជ័យបានល ើយ លរើគាា ន រគាាំក្ទោ៉ា ង
ខាល ាំង ល ព្ើមនទើរ-អងគភាព្ជុាំវញិលខតត រដ្ឋបាេក្រុង ក្សុរ និងរដ្ឋបាេ ុាំ សង្កា ត់ អងគ រមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ 
សហគមន៍ និងក្រជាព្េរដ្ឋលៅមូេដ្ឋឋ នទាំងអស់ ដូ្លចនោះលយើងសូមខងលងអាំណរគុណចាំលពាោះ រចូេរមួ
ររស់ឯរឧតតម លលារជាំទវ លលារ លលារក្សើ។ 

ើ..............ខខ...............ឆ្ន ាំ២០២០ 
 អភិបាលរង និងជាព្បធាន 
 ឆ្លខាធិ រដាឋ ន នន គ.អ.ន.ក. ឆ្េតរឆ្ ោះកងុ 
 
 
 

 អ ុក ភ័ស្ត រ   

 នងៃ.......................ខខ..............ឆ្ន ជាំ ូត លទស័រ ព្.ស.២៥៦... 
 លខតតល ោះរុង, នងៃទ



 

- iv - 

យនតការជរៀបចយុំទធសាស្តេតតបំន់ជនេរជេតតជកាោះកុង 
១. គណៈកម្មា ធិ រព្គប់ព្គងនិងអភិវឌ្ឍតបំន់ឆ្នេរ្េុព្ទ្កេពុជាឆ្េតរឆ្ ោះកងុ 

១. លលារជាំទវ េិថុនា ភូថង អភិបាេននគណៈអភិបាេលខតត ក្រធាន 
២. លលារ រ្ ់វីរា៉ា វុធ ក្រធានមនទើរ ដ្.ន.ស.ស. លខតត អនុក្រធានអចិនន្តនតយ ៍
៣. លលារ ្េុ ចាន់ព្គរោះសាេ  ក្រធានមនទើរលទសចរណ៍លខតត អនុក្រធាន 
៤. លលារ េ៉ាន ផល្លល  ក្រធានមនទើរររសិ្មា នលខតត អនុក្រធាន 
៥. លលារឧ.លទ ្េុ្វុតរិ ទ្ុេ លមរញ្ញជ  រក្រតិរតតិ រសឹររងល ោះរុង សមាជិរ 
៦. លលារឧ.លទ ្ឃំតិ ឆ្វៀន សនង រនគរបាេលខតត សមាជិរ 
៧. លលារឧ.ក្តើ ថុង ណារងុ លមរញ្ញជ  ររងរាជអាវុធហតាលខតត សមាជិរ 
៨. លលារ លរេ សាវាន់ នាយររដ្ឋបាេស្មលាលខតត សមាជិរ 
៩. លលារ ឆ្េង ្វុណណ ដា អភិបាេននគណៈអភិបាេក្រុងលខមរភូមិនទ សមាជិរ 
១០. លលារ ព្បាក់ វិចិព្ត អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរមណឌ េសើមា សមាជិរ 
១១. លលារ ជា ្វូី អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរល ោះរុង សមាជិរ 
១២. លលារ ជា ច័នទកញ្ញា  អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរខក្សអាំរិេ សមាជិរ 
១៣. លលារ ហាក់ ឆ្េង អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុររូទុមស្មគរ សមាជិរ 
១៤. លលារ ឃរេ ច័នទឌ្ី អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរគិរ ើស្មគរ សមាជិរ 
១៥. លលារ អន ្ធុារទិ្ធ អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរងាបាាំង សមាជិរ 
១៦. លលារ ឆ្ទ្រ វិ្កលុ ក្រធានមនទើរលសដ្ឋរិចចនិងហរិញ្ញវតាុលខតត សមាជិរ 
១៧. លលារ អុី ឆ្េ៉ាងល្លង ក្រធានមនទើររសរិមា រុ ា ក្រមាញ់ និងលនស្មទលខតត សមាជិរ 
១៨. លលារ បុិច ្ុយីនុ ក្រធានមនទើរខរ ៉ានិងថាមព្េលខតត សមាជិរ 
១៩. លលារ េលរេ គគីរ ក្រធានមនទើរឧសាហរមា វទិាស្មន្តសត រលចចរវទិា  

និងនវានុវតតន៍លខតត សមាជិរ 
២០. លលារ សាញ ់េុនេីរត័េ ក្រធានមនទើរធនធានទរឹនងិឧតុនយិមលខតត សមាជិរ 
២១. លលារ អន ដាវុដ្ ក្រធានមនទើរស្មធារណ រនិងដ្ឹរជញ្ជូ នលខតត សមាជិរ 
២២. លលារ ឆ្អៀត វណាណ  ក្រធានមនទើរខផ្ន រលខតត សមាជិរ 
២៣. លលារ ឆ្ៅ េុរង ក្រធានមនទើរសុខាភិបាេ សមាជិរ 
២៤. លលារ ឆ្អៀង ដារា៉ា វុធ ក្រធានមនទើរអភិវឌ្ឍនជ៍នរទលខតត សមាជិរ 
២៥. លលារ ខង៉ាត េរង ក្រធានមនទើរអរ់រ ាំ យុវជន នងិរើឡាលខតត សមាជិរ 
២៦. លលារ េិន យនិ ក្រធានមនទើរវរបធម៌នងិវចិិក្តសិេបៈលខតត សមាជិរ 
២៧. លលារ អ ូច ទ្ូច ក្រធានមនទើរធមា រនងិស្មសនាលខតត សមាជិរ 
២៨. លលារក្សើ ្េុ ្ធុាវី ក្រធានមនទើររិចច រនារ ើលខតត សមាជិរ 
២៩. លលារ ខវ៉ាន ្ខុា នាយរសតើទើទើចត់ រខផ្ន រនិងវនិិលោគ សមាជិរ 
៣០. លលារ អ ៊ួង ្ឆំ្អឿន នាយរទើចត់ រអនតរវសិ័យ សមាជិរ 
៣១. លលារ េងុ ប ុណាណ ត នាយរទើចត់ រហរិញ្ញវតាុ សមាជិរ 
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២. ឆ្លខាធិ រដាឋ ន គ.អ.ន.ក. 

១. លលារ អ ុក ភ័ស្ត រ  អភិបាេរងននគណៈអភិបាេលខតត ក្រធាន 
២. លលារ លរេ សាវាន់ នាយររដ្ឋបាេស្មលាលខតត អនុក្រធាន 
៣. លលារ ឆ្្ក ្អំុល នាយររងរដ្ឋបាេស្មលាលខតត សមាជិរ 
៤. លលារ រ្ ់ ជីវិន ក្រធាន រ.ិក្គរ់ក្គង រអភិវឌ្ឍនិងណង់ លេខាធិ រ 
៥. លលារ គង់ ហ៊ួត ក្រធាន រោិេ័យរស្មងសមតាភាព្ សមាជិរ 
៦. លលារ វិន សាឆ្រ ៉ាត ក្រធាន រោិេ័យក្គរ់ក្គងរុគគេិរ សមាជិរ 

៣. ព្កុេ រងារឆ្រៀបចំ និងចងព្កង 

១. លលារ រ្ ់ ជីវិន ក្រធាន រោិេ័យក្គរ់ក្គង រអភិវឌ្ឍនិងសាំណង់ 
២. លលារ គង់ ហ៊ួត ក្រធាន រោិេ័យរស្មងសមតាភាព្ 
៣. លលារ វិន សាឆ្រ ៉ាត ក្រធាន រោិេ័យក្គរ់ក្គងរុគគេិរ 

៤. ព្កុេ រងារបឆ្ចេកឆ្ទ្្ 

៤.១ រិចចក្រជុាំលេើរទើ១៖ ក្រមូេធាតុចូេ និងរស្មងយុទធស្មន្តសត (នងៃទើ៣០ ខខមររា ឆ្ន ាំ២០១៩) 
១.  លលារជាំទវ ឆ្ោេ ឆ្អេ សមាជិរក្រុមក្រឹរាលខតត 
២.      លលារជាំទវ េ ី វា៉ា  សមាជិរក្រុមក្រឹរាលខតត 
៣. ឯរឧតតម ្៊ួន ្ហីា សមាជិរក្រុមក្រឹរាលខតត 
៤. លលារ អន ភារៈ អភិបាេរងននគណៈអភិបាេលខតត 
៥. លលារ អន ្ធុារទិ្ធ អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរងាបាាំង 
៦. លលារ េរេ ្េបរុ អភិបាេរងននគណៈអភិបាេក្រុងលខមរភូមិនទ 
៧. លលារ ម្ម៉ា ្ ់ ្ជុា អភិបាេរងននគណៈអភិបាេក្សុររូទុមស្មគរ 
៨. លលារ ណរេ ភិរេយ អភិបាេរងននគណៈអភិបាេក្សុរគើរ ើស្មគរ 
៩. លលារ ឆ្ចង េុនីរទិ្ធ អភិបាេរងននគណៈអភិបាេក្សុរមណឌ េសើមា 
១០. លលារ ល ី ច័នទរា្ ី អភិបាេរងននគណៈអភិបាេក្សុរខក្សអាំរិេ 
១១. លលារ េលរេ គគីរ ក្រធានមនទើរឧសាហរមា និងសិរបរមា 
១២. លលារ យក់ គីេហ៊ួត អនុក្រធានមនទើរលសដ្ឋរិចច និងហរិញ្ញវតាុ 
១៣. លលារ ផាត់ ឆ្្ង អនុក្រធានមនទើរស្មធារណ រ និងដឹ្រជញ្ជូ ន 
១៤. លលារ ហ៊ួរ ងី អនុក្រធានមនទើរខផ្ន រ 
១៥. លលារ ឆ្អៀវ វណាណ រា៉ា  អនុក្រធានមនទើរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 
១៦. លលារ ្េុ ចាន់ព្គរោះសាេ  អនុក្រធានមនទើរលទសចរណ៍ 
១៧. លលារ ម្ម៉ា ក ឆ្លម្ម៉ា ន នាយររងទើចត់ រហរិញ្ញវតាុ 
១៨. លលារ ឆ្ហង ្លូ ី ក្រធាន រ.ិលសដ្ឋរិចចនិងសងគមរិចច 
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១៩. លលារ ្េុ ្ោំត ក្រធាន រ.ិ ននមនទើររសិរមា រុ ា ក្រមាញ់ និង
លនស្មទ 

២០. លលារ ឃរេ ្េបតរ ិ ក្រធាន រ.ិ ននមនទើរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម 
២១. រញ្ញញ  គុជ ព្្ឆី្ៅ ក្រធាន រោិេ័យ ននមនទើរររសិ្មា ន 
២២. លលារ អ ូ ឡា ក្រធានសតើទើ រ.ិរលចចរលទស ននមនទើរសុខាភិបាេ 
២៣. លលារ េងុ គរេថា អនុក្រធាន រ.ិ ននមនទើរ ដ្.ន.ស.ស 
២៤. លលារ សាគុណ ភករី អនុក្រធាន រ.ិ ននមនទើរលទសចរណ៍ 
២៥. លលារ ហ៊ួន តាន់ មន្តនតើ ននមនទើរឧសាហរមា និងសិរបរមា 
២៦. លលារ ឆ្វ៉ាត ្នុីេ អនរសក្មរសក្មួេ ននអងគ រ IUCN 
២៧. លលារ ឆ្ៅ ្ណំាង គណៈរមា រសហគមន៍តាំរន់ រពារធមាជាតិ

ពាមក្រលស្មរ 
២៨. លលារ ្ពូ្ត ចាន់ថុល និសសតិននសរេវទិាេ័យភូមិនទភនាំលព្ញ 

 

៤.២ រិចចក្រជុាំលេើរទើ២៖ ពិ្និតយ និងខរសក្មេួលសចរតើក្ពាងយុទធស្មន្តសត (នងៃទើ៨ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩) 
 

១.  ឯរឧតតម អ ុង ទ្ីណា សមាជិរក្រុមក្រឹរាលខតត 
២.      ឯរឧតតម ខកវ ឆ្្ដាឋ  សមាជិរក្រុមក្រឹរាលខតត 
៣. ឯរឧតតម ដ្៊ួង សាឆ្វឿន សមាជិរក្រុមក្រឹរាលខតត 
៤. លលារ ឆ្េង ្វុណណដា អភិបាេននគណៈអភិបាេក្រុងលខមរភូមិនទ 
៥. លលារ ឃរេ ច័នធឌ្ី អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរគើរ ើស្មគរ 
៦. លលារ ជា ្វូី អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរល ោះរុង 
៧. លលារ ព្បាក់ វិចិព្ត អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរមណឌ េសើមា 
៨. លលារ ជា ច័នទកញ្ញា  អភិបាេននគណៈអភិបាេក្សុរខក្សអាំរិេ 
៩. លលារ េលរេ គគីរ ក្រធានមនទើរឧសាហរមា និងសិរបរមា 
១០. លលារ ឆ្ៅ ្គុនធវារ ី ក្រធានមនទើរអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ 
១១. លលារ ឆ្ៅ ប ុនឆ្េង នាយរទើចត់ ររដ្ឋបាេ 
១២. លលារ ព្កូច បូរ ី្ ហីា អភិបាេរងននគណៈអភិបាេក្សុររូទុមស្មគរ 
១៣. លលារ ្េុ ្ោំត អនុក្រធានមនទើររសិរមា រុ ា ក្រមាញ់ និងលនស្មទ 
១៤. លលារ ហ៊ួរ ងី អនុក្រធានមនទើរខផ្ន រ 
១៥. លលារ ផាត់ ឆ្្ង អនុក្រធានមនទើរស្មធារណ រ និងដឹ្រជញ្ជូ ន 
១៦. លលារ ឆ្ដាក ងី ក្រធានអងគភាព្េទធរមាស្មលាលខតត 
១៧. លលារ ឆ្ហង ្លូ ី នាយររងទើចត់ រអនតរវសិ័យ 
១៨. លលារ ឆ្ៅ ្គុនធឧតរេ ក្រធាន រ.ិខផ្ន រ ននមនទើរ អ.យ.រ. 
១៩. លលារ ឆ្េៀង វិចឆ័យ អនុក្រធាន រ.ិ ននមនទើរលទសចរណ៍ 
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អកសរេជងេប 
  រ.ិ  រោិេ័យ 
 ក្រសួង ដ្.ន.ស ក្រសួងលរៀចាំខដ្នដ្ើ នគរូរនើយរមា និងសាំណង់ 
 គ.ម គើ ូខម៉ាក្ត 
 គ.អ.ន.រ. គណៈរមាា ធិ រក្គរ់ក្គងនិងអភិវឌ្ឍតាំរន់លននរសមុក្ទរមពុជា 
 មនទើរ ដ្.ន.ស.ស. មនទើរលរៀរចាំខដ្នដ្ើ នគរូរនើយរមា សាំណង់ និងសុរលិោដ្ើ 
 មនទើរ អ.យ.រ. មនទើរអរ់រ ាំ យុវជន និងរើឡា 
 
 CCCA Cambodia Climate Change Alliance 
  សមព័នធភាព្ខក្រក្រួេអា សធាតុរមពុជា 
 CDB Commune Database; ទិននន័យ ុាំ សង្កា ត់ 
 DoE Department of Environment; មនទើរររសិ្មា ន 
 EIA Environmental Impact Assessment 
   រវាយតនមលលហតុរ៉ាោះពាេ់ររសិ្មា ន 
 ha Hectare; ហរិត  
 ICM Integrated Coastal Management 
   រក្គរ់ក្គងតាំរន់លននរតមខររសមាហរណរមា 
 IUCN International Union for Conservation of Nature 
  អងគ រសហភាព្អនតរជាតិលដ្ើមបើ រអភិររសធមាជាតិ 
 KKG Koh Kong province 
  លខតតល ោះរុង 
 ODC Open Development Cambodia 
  អងគ រទិននន័យអាំព្ើ រអភិវឌ្ឍរមពុជា 
 PEMSEA Partnerships in Environment Management for the Seas of East Asia 
  អងគ រភាព្ជានដ្គូរនុង រក្គរ់ក្គងររសិ្មា នសមុក្ទអាសុើរូព៌ា 

ការជ្បើ្ាេ់្ បព័នធជេេ 
 រនុង រចងក្រងលសៀវលៅ សតើព្ើយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុងលនោះ  រលក្រើក្បាស់ក្រព័្នធលេខ 
គឺលោងតមវចនានុក្រមសលមតចសងឃ ជួន ណាត ខដ្េរើខទង់មតងក្តូវលក្រើវណណយុតត (.) ចាំនួនមួយ និង
ចាំនួនទសសភាគក្តូវលក្រើវណណយុតត (,)៕ 

 ឧទហរណ៍៖ មួយពាន់គត់ គឺ ១.០០០។ / រនលោះ គឺ ០,៥៕  



 

- 1 - 

 ំពកូ១ ទដិ្ឋភាពទជូៅជេតតជកាោះកុង 
 លខតតល ោះរុង (ជាភាស្មអង់លគលស Koh Kong province និងមានអរសរ ត់ KKG) គឺជាលខតត
មួយរនុងចាំលណាមលខតតជារ់សមុក្ទទាំងរួន និងសាិតលៅខរ៉ារនិរតើរាំផុ្តននក្រលទសរមពុជា លហើយមានក្ព្ាំ
ក្រទេ់ខាងលរើតជារ់នឹងលខតតក្ព្ោះសើហនុ និងលខតតរាំព្ង់សពឺ ខាងេិចនិងខាងតបូងជារ់នឹងឈូងសមុក្ទ 
និងក្រលទសនង និងខាងលជើងជារ់លខតតលពាធិ៍ស្មត់។ លខតតល ោះរុងមានក្រុងចាំនួន ១ និងក្សុរចាំនួន ៦  ុាំ
ចាំនួន ២៦ និងសង្កា ត់ចាំនួន ៣ ខដ្េ
បានខរងខចរជា ១១៩ ភូមិ និងមាន
នផ្ទដ្ើសរុរ ១០.០៤៥,៥៨ គើ ូខម៉ាក្ត
 លរ។ ជាមួយនឹងធនធានធមាជាតិ និង
ជើវចក្មុោះដ៏្សាំរូរខររ លខតតល ោះរុងមាន
លននរសមុក្ទសរុរ ២៣៧ គើ ូខម៉ាក្ត 
លសាើនឹងជាង ៥០% ននលននរសមុក្ទររស់
ក្រលទសរមពុជាទាំងមូេ។ 

១.១ ព្បវតរិ្ឆ្ងេប 

 លខតតល ោះរុង ក្តូវបានរលងាើតល ើងរនុងសម័យសងគមរាន្តសតនិយមននរជជ េ ក្ព្ោះបាទសលមតចក្ព្ោះ
នលរាតតម សុរាក្មឹត លដ្ឋយក្ព្ោះរាជក្រមលេខ ២៤៦ ន.ស. ចុោះនងៃទើ១៣ ខខមររា ឆ្ន ាំ១៩៥៨ ខដ្េបាន ត់
លចញព្ើលខតតរាំព្ត និងតាំងលៅរខនលងមួយលៅថា «ចំយាម» រនុង ុាំល ោះលបា៉ា  មាននផ្ទដ្ើទាំហាំ ៦០៦.៦៤០ 
ហរិត និងមានក្សុរចាំនួន ២  េជាំនាន់លនាោះ គឺ រាំព្ង់លស្មម និងល ោះរុង។ 

 
រូរភាព្ ២ លចតិយ  ុន ឆ្ង 

រូរភាព្ ១ សហគមន៍ពាមក្រលស្មរ; រូរភាព្ព្ើទាំព័្រលហវសរ ុរ សក្មស់ល ោះរុង 
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១.២ អំរីព្បជាសាស្ត្រ 

 លខតតល ោះរុងមានក្រជាជនសរុរក្រមាណ ១៣៦.៦៧៥ នារ់ (ក្សើ ៦៧.៨៤៦ នារ់) ជាមួយ
នឹងអក្តរាំលណើ ន ២,៤៧% មានដ្ង់សុើលតក្រជាជន ១២ នារ់រនុងមួយគើ ូខម៉ាក្ត លរ និងមានអក្តភាព្
ក្រើក្រ ៩,៦២% (ទិននន័យឆ្ន ាំ២០១៩)។ ក្រជាជនក្រមាណ ៥៧,៥០% រស់លៅពឹ្ងខផ្ារលេើវសិ័យ
រសិរមា លក្ៅព្ើលនោះវសិ័យលសវារមា ៤២,៣% វសិ័យឧសាហរមា ០,២% ខដ្េទាំងលនោះជាមូេដ្ឋឋ នរនុង
 ររលងាើត រង្ករជូនក្រជាព្េរដ្ឋឲ្យមានជើវភាព្ក្រលសើរល ើង។ 

េ.រ ររោិយ ឆ្ន ាំ២០១៧ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
១ នផ្ទដ្ើលខតត (គម២) ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ ១០.០៤៥,៥៨ 
២ ចាំនួនក្គួស្មរ ២៨.៦៣៨ ២៩.១៩៩ ២៩.៨៩៤ 
៣ ចាំនួនក្រជាជនសរុរ (នារ់) ១៣០.៨៦៨ ១៣៣.៣៨៦ ១៣៦.៦៧៥ 
៤ ចាំនួនក្សើ (នារ់) ៦៥.១៥០ ៦៦.៤៧១ ៦៧.៨៤៦ 
៥ រាំលណើ នលសដ្ឋរិចច ៨,៥% ៦%              –  
៦ %អនរមានអាយុព្ើ០-១៧ឆ្ន ាំ ៣៨,៤៦% ៣៨,០៦% ៣៧,១៨% 
៧ %អនរមានអាយុព្ើ១៨-៦០ឆ្ន ាំ ៥៥,៦១% ៥៥,៩១% ៥៦,២៩% 
៨ %អនរមានអាយុព្ើ៦១ឆ្ន ាំល ើង ៥,៩២% ៦,០៤% ៦,៥២% 
៩ %ខនងផ្ទោះមានអគគើសនើលក្រើក្បាស់ ៦២,៤២% ៦៦,១៧% ៧៣,១៧% 
១០ %ក្គួស្មរមានទឹរស្មា តលក្រើក្បាស់ ៧២,៥៧% ៧១,៧៦% ៦៩,៦០% 
១១ %ក្គួស្មរមានរងគន់អនាម័យលក្រើក្បាស ់ ៥៦,៨៤% ៦១,០៦% ៦៣,២០% 

តរាង ១ ទិននន័យសលងារអាំព្ើលខតតល ោះរុង 

 
រូរភាព្ ៣ ទូរលនស្មទររស់ក្រជាព្េរដ្ឋចតលៅខផ្អូរ័រ 
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១.៣ ខផនទ្ីឆ្ផសងៗននឆ្េតរឆ្ ោះកងុ 
 

 
ខផ្នទើ ១ ខផ្នទើរដ្ឋបាេននលខតតល ោះរុង ផ្េិតលដ្ឋយក្រសួង ដ្.ន.ស ឆ្ន ាំ២០០៩ 
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ខផ្នទើ 1 ខផ្នទើរង្កា ញតាំរន់រលសើរននលខតតល ោះរុង ផ្េិតលដ្ឋយក្រសួង ដ្.ន.ស ឆ្ន ាំ២០០៩ 

  

ខផ្នទើ ២ ខផ្នទើភូគព្ពស្មន្តសតក្រលទសរមពុជា (ឆ្ន ាំ២០០៦) 

ខផ្នទើ ៣ ខផ្នទើរង្កា ញតាំរន់ង្កយរងលក្គាោះនឹង រខក្រក្រួេអា សធាតុ (ឆ្ន ាំ២០១៥) 
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ខផ្នទើ ៤ ខផ្នទើរង្កា ញតាំរន់ រពារធមាជាតិននក្រលទសរមពុជា 

 

 
ខផ្នទើ ៥ ខផ្នទើរង្កា ញសហគមន៍ រពារធមាជាតិននក្រលទសរមពុជា 
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ខផ្នទើ ៦ ខផ្នទើរង្កា ញតាំរន់លក្រង និងឧសា័នននក្រលទសរមពុជា 

  

 
ខផ្នទើ ៧ ខផ្នទើរង្កា ញទើតាំងទាំនរ់វារ ើអគគិសនើននក្រលទសរមពុជា 
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  ំពកូ២ គុណតម្ម្ែ 
២.១ វបបធេ៌ និងព្បវតរិសាស្ត្រ 

 សាំណង់លចតិយមួយរខនលង ខដ្េក្តូវបានស្មងសង់លៅលេើផ្លទ ាំងងា ននខក្ព្រល ោះលបា៉ា  សាិតរនុង
ក្សុរមណឌ េសើមា និងមានចមាៃ យក្រខហេ ៣,៥ គ.ម ព្ើទើរមួលខតតល ោះរុង មានក្រវតតិយូរេង់ណាស់
មរលហើយ លដ្ឋយក្តូវបានក្រជាព្េរដ្ឋស្មគ េ់លឈាា ោះថា លចតិយ ុនឆ្ង ទរ់ទងនឹងលរឿងលក្ព្ងរុរាណ 
និងបាន ល យជារខនលងទើស ា ររូជាររស់អនរលខតតល ោះរុង និងតាំរន់រមណើ យដ្ឋឋ នសក្មារ់លភ្ៀវលទសចរ។  

 ទើស ា រក្ព្ោះអងគលគារធលរ ខដ្េមានជារ់ពារ់ព័្នធនឹងលរឿងតាំណាេតាំងព្ើ ររលរើតរាជាណាចក្រ
ទើមួយររស់ក្រលទសរមពុជា។ រដិ្មាក្ព្ោះអងគលគារធលរខររក្ព្ោះភន្តរតលៅទិសខាងេិចក្រឈមនឹងក្រលទសនង 
លហើយមនុសសភាគលក្ចើនចត់ទុរជាអារាមគាា នក្ព្ោះសងឃ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

២.២ ធនធានធេាជាតិ 

២.២.១ តាំរន់ រពារធមាជាតិ 

 លខតតល ោះរុងមានតាំរន់ រពារធមាជាតិចាំនួន ៧ និងបានខរងខចរជា តាំរន់ឧទានជាតិ តាំរន់
ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ តាំរន់រា៉ា មស្មរ និងតាំរន់លក្រើក្បាស់លក្ចើនោ៉ា ង ដូ្ចលរៀររារ់ខាងលក្ ម៖ 

២.២.១.១ តាំរន់ឧទានជាតិ 

 – ឧទានជាតិរូទុមស្មគរ៖ មានទាំហាំ ១៧១.២៥០ ហរិត និងមានក្ព្ាំក្រទេ់ជាង ៥០% សាិត
តមរលណាត យលននរសមុក្ទលខតតល ោះរុង។ ឧទានជាតិរូទុមស្មគរសាំរូរលដ្ឋយនក្ព្លក្ស្មងសាិត
រនុងសភាព្េាក្រលសើរលៅល ើយ។ 

 –  ឧទានជាតិគើរ ើរមយ៖ មានទាំហាំ ៣៥.០០០ ហរិត និងក្គរដ្ណត រ់លខតតល ោះរុង លខតតរាំព្ង់សពឺ 
និងលខតតក្ព្ោះសើហនុ។ 

 – ឧទានជាតិជួរភនាំក្រវាញរណាត េ៖ មានទាំហាំ ២៣២.២៣១ ហរិត និងក្គរដ្ណត រ់លេើលខតត
ល ោះរុង លខតតលពាធិ៍ស្មត់ និងលខតតរាំព្ង់សពឺ។ 

រូរភាព្ ៤ លចតិយ ុនឆ្ង ក្សុរមណឌ េសើមា លខតតល ោះរុង; រូរ
ភាព្ព្ើលហវសរ ុរ សក្មស់ល ោះរុង 

រូរភាព្ ៥ ក្ព្ោះអងគលគារធលរ ក្សុរមណឌ េសើមា លខតតល ោះរុង; រូរ
ភាព្ព្ើលលារ ផ្ល េើណា 
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 – ឧទានជាតិជួរភនាំក្រវាញខាងតបូង៖ មានទាំហាំ ៣៨៤.៧០១ ហរិត និងក្គរដ្ណត រ់លេើលខតត
ល ោះរុង លខតតរាំព្ង់សពឺ និងលខតតក្ព្ោះសើហនុ។ ឧទានជាតិលនោះសាំរូរលៅលដ្ឋយនក្ព្លក្ស្មង និង
ងនិរសតវ ររាររសើរក្មជាលក្ចើន ខដ្េជាលគាេលៅនន រអភិររសក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ សក្មារ់
អភិវឌ្ឍន៍លេើវសិ័យលទសចរណ៍ធមាជាតិ។ 

 – ឧទានជាតិសមុក្ទល ោះរុង៖ មានទាំហាំ ៥២,៤៩៨ ហរិត និងក្គរដ្ណត រ់លខតតល ោះរុង និង
លខតតក្ព្ោះសើហនុ។ 

២.២.១.២ ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ និងតាំរន់លក្រើក្បាស់លក្ចើនោ៉ា ង 

 – ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាមក្រលស្មរ៖ មានទាំហាំ ២៣.៧៥០ ហរិត សាិតរនុងក្សុរមណឌ េសើមា 
ក្សុរល ោះរុង និងក្រុងលខមរភូមិនទ ននលខតតល ោះរុង។ តាំរន់ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្លនោះសាំរូរលៅ
លដ្ឋយ នក្ព្ល ង ងសុទធ លក្ចើនជាងលគរនុងក្រលទសរមពុជា និងជានក្ព្ល ង ងធាំរាំផុ្តរនុងតាំរន់
លននរសមុក្ទរមពុជា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្តនត៖ មានទាំហាំ ១៤៤.២៧៥ ហរិត សាិតរនុងក្សុរមណឌ េសើមា ក្សុរ

ល ោះរុង និងក្សុរងាបាាំង ននលខតតល ោះរុង។ ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្តនតសាំរូរលៅលដ្ឋយនក្ព្លក្ស្មង 
និងងនិរសតវ ររាររសើរក្មជាលក្ចើន និងជាក្ចររលរៀងសតវដ្ាំរ ើភាគនិរតើ។ តាំរន់រា៉ាមស្មរល ោះ
 ពិ្និងក្រជុាំរូនល ោះ ខដ្េមានទាំហាំ ១២.០០០ ហរិត រ៏សាិតលៅរនុងខដ្នជក្មរលនោះខដ្រ។ 

ខផ្នទើ ៨  រខរងខចរតាំរន់ក្គរ់ក្គង និងលក្រើក្បាស់រនុងខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាមក្រលស្មរ 
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 – ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ភនាំសាំរុស៖ មានទាំហាំ ៣៣៣.៧៥០ ហរិត សាិតរនុងលខតតល ោះរុង និងលខតត
លពាធិ៍ស្មត់ ខដ្េសាំរូរលដ្ឋយនក្ព្លឈើធាៗំ  និងមានងនិរសតវធាំៗជាលក្ចើន។ រចចុរបននខដ្នជក្មរ
សតវនក្ព្ភនាំសាំរុសមានទើស្មន រ់ រ និងមាននាយរទទួេខុសក្តូវសាិតលៅរនុងលខតតលពាធិ៍ស្មត់។ 

 – តាំរន់លក្រើក្បាស់លក្ចើនោ៉ា ងដ្ងខព្ង៖ សាិតរនុងក្សុរខក្សអាំរិេ លខតតល ោះរុង ខដ្េមានទាំហាំ  
២៧.៧០០ ហរិត ជាតាំរន់ផ្តេ់នូវភាព្សាិតលសារននក្រភព្ទឹរ នក្ព្លឈើ សតវនក្ព្ ក្តើ វាេលមា ។ 

២.២.២ លននរសមុក្ទ 

 លននរសមុក្ទននក្រលទសរមពុជាមានក្រខវងសរុរ ៤៤០ គើ ូខម៉ាក្ត និងក្តូវបានទទួេស្មគ េជ់ា
សមាជិរលព្ញសិទធិននរលឹរលននរសមុក្ទស្មា តរាំផុ្តលេើសរេលលារ  េព្ើនងៃទើ២២ ខខមររា ឆ្ន ាំ២០១១ 
លៅទើក្រុង ខហសស ក្រលទសបារា ាំង និងក្តូវបានក្រសិទធនាមថា «តារារះនាទិសនិរតី»។ ដូ្ចបានលរៀររារ់
រចួមរលហើយ លននរក្រខវង ២៣៧ គើ ូខម៉ាក្ត លៅរនុងលខតតល ោះរុង លាតសនធឹងលេើក្រុងលខមរភូមិនទ និងក្សុរ
ចាំនួន ៦ លទៀត លេើរខេងខតក្សុរងាបាាំង តមរលណាត យចាំណុចចាំោម ក្សុរមណឌ េសើមា រហូតដ្េ់
ចាំណុចខរវផុ្ស លៅ ុាំលក្ជាយស្មវ យ ក្សុរខក្សអាំរិេ។ ភាគលក្ចើនននតាំរន់លននរសមុក្ទមានទើតាំងរនុង
តាំរន់ រពារធមាជាតិដូ្ចជា ឧទានជាតិរូទុមស្មគរ ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្តនត ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាម
ក្រលស្មរ និងតាំរន់លក្រើក្បាស់លក្ចើនោ៉ា ងដ្ងខព្ង។ លខតតល ោះរុង មានល ោះចាំនួន ៣៥ ខដ្េល ោះសាិតលៅ
រនុងេមាសមុក្ទចាំនួន ២៣ និងល ោះលៅរនុងខក្ព្រចាំនួន១២ លដ្ឋយមានលននរខាច់ និងផ្លា ងាបាតសមុក្ទតម
ក្រជុាំល ោះលសតច ក្រជុាំល ោះរុងលក្ៅ ក្ព្មទាំងលមា សមុក្ទលៅ ុាំលក្ជាយក្រស់ និងតាំរន់នក្ព្ល ង ងខដ្េ
ជាខដ្នជក្មរដ៏្សុខស្មនតននជើវៈចក្មុោះក្គរ់ក្រលភទរនុងខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាមក្រលស្មរ។ ទនទឹមលនោះ ល ោះ
ចាំនួន ១៤ ក្តូវបានវនិិលោគលដ្ឋយក្រុមហ ុនឯរជន រនុងលនាោះមានល ោះរនុងនដ្ខក្ព្រចាំនួន ១ ផ្ងខដ្រ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូរភាព្ ៦ លននរលនស្មទ លៅ ុាំលក្ជាយស្មវ យ ក្សុរខក្សអាំរិេ លខតតល ោះរុង 
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២.២.៣ ធនធានសមុក្ទ 

 ស្មា នក្រព័្នធតាំរន់លននរសមុក្ទរមួមាន នក្ព្ល ង ង លមា សមុក្ទ ផ្លា ងា វាេទាំនារទឹរនក្រ និង
ពាមសមុក្ទ ជាជក្មរជើវចក្មុោះ ខដ្េជិតផុ្តពូ្ជមានដូ្ចជា អលណតើ រសមុក្ទ រនាធ យសមុក្ទ ក្ជូរទឹរ ក្តើ
ដូ្ហវើនសមុក្ទ រមួនឹងសតវសមុក្ទដ្នទលទៀត ក្តើឆ្ល ម ក្តើតុរខរ រង្កគ ... (UNEP,២០០៥)។ ជើវចក្មុោះជិត
ផុ្តពូ្ជទាំងលនោះមានវតតមានោ៉ា ងសុខស្មនតរនុងតាំរន់សមុក្ទននលខតតល ោះរុង និងក្តូវបានយរចិតតទុរ
ដ្ឋរ់ព្ើអាជ្ាធរ មន្តនតើជាំនាញ អងគ រនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍មូេដ្ឋឋ នរនុង រខងររា និងអភិររស។ 

 
រូរភាព្ ៧ សតវលផ្ាតសមុក្ទ លៅតាំរន់ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាមក្រលស្មរ 

 

េ.រ ធនធានធមាជាតិ ចាំនួន(ha) ទើតាំងក្គរ់ក្គង ក្រភព្ទិននន័យ 
១ នក្ព្ល ង ង ៦២.០០០ - FiA ២០១០ 
២ លមា សមុក្ទ ៣.៩៩៣ លក្ជាយក្រស ់ នាយរដ្ឋឋ នអភិររសជេផ្េ ២០១៣ 
៣ ផ្លា ងា ៦០២ ក្រជុាំល ោះលសតច នាយរដ្ឋឋ នអភិររសជេផ្េ ២០១៣ 
៤ វាេភរ់ ១៦២  ក្រសួង ដ្.ន.ស 

តរាង ២ ទិននន័យធនធានធមាជាតិរនុងលខតតល ោះរុង 

២.៣ ឆ្ទ្្ចរណ៍ និង រកំសានរ 

 លខតតល ោះរុងមានស ត នុព្េលទសចរណ៍ធមាជាតិជាលក្ចើនដូ្ចជា តាំរន់លអរូលទសចរណ៍អាខរ ៉ាង 
និងជើផ្លត លៅរនុងក្សុរងាបាាំង ខដ្េជាសមុក្ទនក្ព្ដ៏្ធាំមួយ មានជើវៈចក្មុោះ សួនសតវធមាជាតិ និងសតវរក្ម
លក្ចើនក្រលភទ។ តាំរន់នក្ព្ល ង ងខដ្េជាខដ្នជក្មរសតវស្មល រ និងមចឆជាតិរនុងទឹរធាំជាងលគលៅអាសុើ
អាលគនយស៍ាិតរនុងក្សុរមណឌ េសើមា លខតតល ោះរុង។ សក្មស់ធមាជាតិដ៏្ក្ត េនននក្ព្ភនាំ ទឹរលក្ជាោះ ដ្ង
ខក្ព្រ សទឹង ដ្ងអូរ ខដ្នល ោះ និងតាំរន់លននរខាច់ស្មា ត ខដ្េអាចលៅលេងបានក្គរ់រដូ្វ េ តាំរន់អនលុង
លផ្ាតសមុក្ទ លមើេផ្លា ងា សទូចក្តើសមុក្ទ និងលេងតមក្រជុាំល ោះសាិតរនុងក្សុរគិរ ើស្មគរ និងបានទរ់
ទញលភ្ៀវលទសចរជាតិ និងអនតរជាតិចូេចិតតមររមានត និងស្មន រ់លៅ ខដ្េជាខផ្នរមួយលេើររមពស់
ជើវភាព្ក្រជាព្េរដ្ឋលខតតល ោះរុងឲ្យមានភាព្ក្រលសើរល ើង។ 
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២.៤ ្កេាភារឆ្្ដ្ឋកិចេ 

 លខតតល ោះរុង ជាលខតតតាំរន់លននរសមុក្ទ ក្ព្មទាំងសាំរូរលៅលដ្ឋយភនាំ និងតាំរន់ខពង់រារ។ ចាំខណរ ដ្ើ
មានេរាណៈសាំរូរលៅលដ្ឋយជើវជាតិ រនុងលនាោះក្រជាព្េរដ្ឋក្រមាណ ៥៧,៥% ជារសិររ រស់លៅលដ្ឋយ
ពឹ្ងខផ្ារលេើវសិ័យរសិរមាជាចមបង។ ពួ្រគាត់ភាគលក្ចើនលធវើខក្ស និងចមាា រដ្ាំណាាំហូរខផ្លដូ្ចជា ធូលរ ៉ាន 
ស្មវមា៉ា វ មឃុត លចរ េាុង ដូ្ង និង ដ្ាំណាាំរសិឧសាហរមាលផ្សងលទៀតដូ្ចជា លៅស ូ លក្មច ស្មវ យចនទើ អាំលៅ 
ជាលដ្ើម និងមានក្រជាជនក្រមាណ ១៤,៧% ក្ររររររលនស្មទសមុក្ទលដ្ឋយលក្រើឧរររណ៍ធុនតូចតម
ខររក្រនព្ណើ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូរភាព្ ៨ រមណើ យដ្ឋឋ នល ោះអខណត ត ក្សុរល ោះរុង លខតតល ោះរុង រូរភាព្ ៩ អនលង់អាខរ ៉ាង ក្សុរងាបាាំង លខតតល ោះរុង 

រូរភាព្ ១១ លទសភាព្ជួរភនាំក្រវាញ (សមុក្ទនក្ព្); Credit: Jeremy 
Holden/FFI 

រូរភាព្ ១០ តាំរន់វសិសម េតរាស្មគរ ក្សុរគើរ ើស្មគរ លខតត
ល ោះរុង 

រូរភាព្ ១២ សរមាភាព្ររខក្គងឈាមររស់ក្រជាព្េរដ្ឋសហគមន៍ពាមក្រលស្មរ លខតតល ោះរុង 
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 លខតតល ោះរុងមានតាំរន់លសដ្ឋរិចចពិ្លសស
ចាំនួន ៤ រខនលង លដ្ឋយមានលរាងចក្រសរុរចាំនួន 
៧ ចាំខណរសហក្គាសធុនតូចចាំនួន ១០ រខនលង 
សក្មារ់វសិ័យ ត់លដ្រ លក្គឿងលអ រិក្តូនិច បាេ់
មើ ហា រងគុ ាំខខសលភលើង និងដ្ាំល ើងរងយនត។ លរាង
សិរបរមា ២៦៩ រខនលង ក្រុមហ ុនវារ ើអគគើសនើ
ចាំនួន ៣ រខនលង ខដ្េមានអានុភាព្សរុរ ៦០២ 
លមហាគ វា៉ា ត់ លរាងចក្រសារស និងលរាងចក្រជាលក្ចើន
រខនលងលទៀត ខដ្េរាំពុ្ងសិរា និងលក្គាងរលងាើត
នាលព្េខាងមុខ។ រនុងលនាោះក្រុមហ ុនឯរជន និង
លរាងចក្រឧសាហរមាបានក្សូរយររមាល ាំង រង្ករព្ើរមាររ និងនិលោជិតចាំនួនក្រមាណ ១២,៨% នន
ក្រជាជនរនុងលខតត (CDB ២០១៧)។ 

 ក្ចរទវ រក្ព្ាំខដ្នអនតរជាតិចាំោម សាិតលៅជារ់នឹងលខតតក្តត ននក្រលទសនង លដ្ើរតួនាទើោ៉ា ង
សាំខានរ់នុង រនាាំលចញនាាំចូេនូវទាំនិញ ផ្េិតផ្េរសិរមា ផ្េលនស្មទ លក្គឿងឧរលភាគររលិភាគ និង
សមាភ រលក្រើក្បាស់ជាលក្ចើនលទៀត លដ្ើមបើរលក្មើដ្េ់តក្មូវ រក្រជាជន និងលេើរសទួយវសិ័យពាណិជជរមា។ លក្ៅ
ព្ើក្ចរក្ព្ាំខដ្នលគារ លខតតល ោះរុងរ៏រាំពុ្ងដ្ាំលណើ រ រស្មងសង់ក្ព្លានយនតលហាោះរក្មិត ៤E និងរាំព្ង់ខផ្
ទឹរលក្ៅរខនាមលទៀត។ 

 

  

រូរភាព្ ១៣ នាយររដ្ឋមន្តនតើ និងរមាររ រមា រនិើ រនុងពិ្ធើ
សាំលណោះសាំណាេ លខតតល ោះរុង 

រូរភាព្ ១៤ តាំរន់វសិសម េតរាស្មគរ ក្សុរគើរ ើស្មគរ លខតតល ោះរុង 
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 ំពកូ៣ ការគរំាម្កំផែង និងបញ្ហា ្បឈម្ 
 លៅលខតតល ោះរុង រាំលណើ នក្រជាជន និង ររ ើរចលក្មើនលសដ្ឋរិចចោ៉ា ងឆ្រ់រហ័ស ខដ្េរាំពុ្ងរងា
ឱ្យមាន ររាំពុ្េររសិ្មា ន។ សរមាភាព្អភិវឌ្ឍន៍លសដ្ឋរិចច បានរលងាើតជាផ្េវបិារខផ្នរររសិ្មា នសាំខាន់ៗ  
រមួទាំងរញ្ញា សាំណេ់រងឹ សាំណេ់រាវ  ររាំពុ្េទឹរ សាំណង់អនាធិរលតយយលៅលេើទឹរនិងរនុងតាំរន់
 រពារធមាជាតិ  ររាំផ្លល ញជក្មរធមាជាតិ  រលនស្មទខុសចារ់  រខក្រក្រួេអា សធាតុ និង រ
បាត់រង់នូវជើវចក្មុោះ ខដ្េរតត ទាំងលនោះនាាំឱ្យរលតត ខផ្នដ្ើលរើនល ើងរនុងរយៈលព្េខវង ក្ព្មទាំងរណាត េ
ឱ្យបាតុភូតធមាជាតិមាន រខក្រក្រួេរនុងេរាណៈគាំហុរជាងសព្វដ្ង និងមិនលទៀងទត់ដូ្ចមុន ទាំងភាព្
រា ាំងសៃួត រេររលតត  និង ទឹរជាំនន់។ 

៣.១  របំរុលេករី្កេាភារឆ្លើដ្ី 

 រញ្ញា ចមបងៗលៅតាំរន់ទើក្រជុាំជន ននលខតត
ល ោះរុង គឺ រលចេសាំរាម និង រក្គរ់ក្គង
សាំណេ់រងឹ។  ររលញ្ចញសាំណេ់ មានទាំនារ់ទាំនង
លដ្ឋយផ្លទ េ់ជាមួយនឹង រាំលណើ នក្រជាជន ខដ្េនាាំ
ឱ្យមាន រក្ពួ្យបារមភអាំព្ើរញ្ញា ររសិ្មា ន និងសុខភាព្
មនុសស។   រយេ់ដឹ្ងជាស្មធារណៈលៅមានរក្មិត 
និងរងវោះខាតនន រអនុវតត រក្គរ់ក្គងសាំណេ់ឱ្យ
បានក្តឹមក្តូវ រញ្ញា លនោះលៅខតជាសមាព ធដ៏្ធាំមួយ។ 

 លយើងសលងាតល ើញថា មាន រលចេសាំរាមគាា ន
សណាត រ់ធាន រ់លៅតមទើស្មធារណៈ និងតមខខសទឹរដូ្ចជា 
សទឹង ខក្ព្រ សមុក្ទ ជាលដ្ើម  រទុរដ្ឋរ់លវចខចរ់សាំរាមមិន
បានេា  ររងាូរសាំណេ់រាវចូេផ្លទ េ់លៅរនុងខក្ព្រ សមុក្ទ 
លដ្ឋយមិនមាន រលធវើក្រក្ពឹ្តតរមា និងសាំណង់អនាធិរលតយយ
លេើទឹរ។ ទនទឹមនឹងលនោះ រ៏មានក្រជាលនស្មទមួយចាំនួន បាន
លចេ រសាំណេ់លក្រងមា៉ា សុើនលដ្ឋយផ្លទ េ់ លៅរនុងតាំរន់
ខដ្េពួ្រគាត់លនស្មទ។ លក្ៅព្ើសរមាភាព្ទាំងលនោះ  រលក្រើ
ក្បាស់ជើរសិរមា និងថាន ាំសមាល រ់សតវេាិត/ថាន ាំសមាល រ់លមា  រ៏
ជារញ្ញា មួយគួរឱ្យរត់សមាគ េ់ផ្ងខដ្រ ខដ្េអាចនាាំឱ្យមាន
 រធាល រ់ចុោះ និងលរចរេឹននធនធានធមាជាតិរនុងតាំរន់សមុក្ទ 
លដ្ឋយស្មរ រហូរចូេសមុក្ទតមរយៈទឹរលភលៀង។ 

រូរភាព្ ១៥  ុាំល ោះលសតច ក្សុរគើរ ើស្មគរ លខតតល ោះរុង 

រូរភាព្ ១៦  ុាំបា៉ា រ់ខលង ក្សុរមណឌ េសើមា លខតត
ល ោះរុង 
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៣.២  របំផាល ញជព្េកធេាជាតិ 

 ជក្មរធមាជាតិលៅលខតតល ោះរុងមានេរាណៈសាំរូរខររដូ្ចជា ឧទានជាតិ ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ 
តាំរន់លក្រើក្បាស់លក្ចើនោ៉ា ង តាំរន់រា៉ាមស្មរ លននរសមុក្ទ នក្ព្ល ង ង នក្ព្េិចទឹរ ផ្លា ងា លមា សមុក្ទ... 
ខដ្េពិ្តជាមានស្មរសាំខាន់ោ៉ា ងខាល ាំងចាំលពាោះ រអភិវឌ្ឍលសដ្ឋរិចច និងលេើររមពស់ជើវភាព្ក្រជាព្េរដ្ឋ។ 
លរើលទោះរើជាោ៉ា ងលនោះរ៏លដ្ឋយ សរមាភាព្ រ់រានហ ុមព័្នធដ្ើនក្ព្លឈើ  ររានដ្ើនក្ព្េិចទឹរលដ្ឋយខុស
ចារ់ លៅខតលរើតមានពុ្ាំលចោះចរ់រហូតមរដ្េ់ទេ់រចចុរបននលនោះ។ លយើងសលងាតល ើញថា  ដ្ើនក្ព្ រពារ នក្ព្
េិចទឹរ និងនក្ព្ល ងក្តូវបានរង រ រ់រាន ឬខរខក្រលៅជា ដ្ើរសិរមា ដ្ើេាំលៅឋាន និងវារ ើវរបរមា ជាលដ្ើ
ម។ ជារ់ខសតង លដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៨ នផ្ទដ្ើជាង ៣៥០ ហរិត ក្តូវបានរង រ រ់ទន្តនាទ ន (DoE, ២០១៨)។ 
ឆ្ន ាំ២០០៩ លខតតល ោះរុងមានគក្មរនក្ព្លឈើចាំនួន ៥,៣៧% រ៉ាុខនតបានធាល រ់មរលៅ ៤,៧៧% ឆ្ន ាំ២០១៤ 
(វភិាគគក្មរនក្ព្លឈើ, ២០១៦)។ សមាព ធននតក្មូវ រដ្ើសក្មារ់លក្រើក្បាស់ បានក្រឈមទេ់លៅនឹង រ
ចាំបាច់រនុង រ រពារគក្មរនក្ព្លឈើ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 មានសរមាភាព្លផ្សងលទៀត ខដ្េលធវើឱ្យរ៉ាោះពាេ់ជក្មរធមាជាតិដូ្ចជា  ររូមខាច់េុរដ្ើតាំរន់លននរ 
 រតាំងទើេាំលៅ  រស្មងសង់រ ើសត ឬតាំរន់េាំខហ យ អាហារដ្ឋឋ នលៅតមដ្ងសទឹង ខក្ព្រ និងតាំរន់លននរ
ជាលដ្ើម ខដ្េជាក្រភព្នន រខូចគុណភាព្ទឹរ។ 

 
រូរភាព្ ១៩  ររូមខាច់េុរនក្ព្េិចទឹរ លៅតាំរន់ខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាមក្រលស្មរ 

រូរភាព្ ១៧  រ រ់រាំផ្លល ញនក្ព្េិចទឹរ លៅ ុាំអណតូ ងទឹរ  
ក្សុររូទុមស្មគរ លខតតល ោះរុង 

រូរភាព្ ១៨ សាំណង់អនាធិរលតយយ លៅសង្កា ត់សទឹងខវង  
ក្រុងលខមរភូមិនទ លខតតល ោះរុង 
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៣.៣  រឆ្នសាទ្េុ្ចាប ់

 រទលេាើសលនស្មទលៅខតលរើតមាន ជាពិ្លសស រលក្រើឧរររណ៍នរ់  ររាំផ្ទុោះក្គារ់ខររ (ខរនចន) 
 រលក្រើក្រឡាមងញឹរ ខដ្េលធវើឱ្យរ៉ាោះពាេ់ដ្េ់ជក្មរធមាជាតិដូ្ចជា ផ្លា ងា លមា សមុក្ទ...។ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.៤  រខព្បព្បួលោ ្ធាតុ 

 តាំរន់លននរ គឺជាតាំរន់ខដ្េង្កយរងលក្គាោះជាងលគលៅនឹង រខក្រក្រួេអា សធាតុ លៅក្រលទស
រមពុជា។  រសិរានានាបានរង្កា ញថា ក្រសិនលរើតាំរន់លននរជួររាំលណើ ននើវ ៉ាូទឹរសមុក្ទចាំនួន ១ ខម៉ាក្ត នផ្ទដ្ើ 
០,៤% ននលខតតល ោះរុងនឹងសាិតលក្ មនផ្ទទឹរជាអចិនន្តនតយ ៍(CCCA, ២០១២)។  តាំរន់លននរលខតតល ោះរុង
មានក្រភព្ទឹរស្មរជាលក្ចើនខដ្េបានមរព្ើសទឹង និងរឹងនានា ខដ្េហូរ ត់តាំរន់ រ៉ាុខនតលរើលទោះរើជាមាន
ក្រភព្ទឹរស្មរក្រររលដ្ឋយស ត នុព្េខររលនោះរ៏លដ្ឋយ រងវោះទឹរស្មរ គឺជារញ្ញា ក្រឈមមួយខដ្រ។ 
 េព្ើឆ្ន ាំ២០១៦ លខតតល ោះរុងធាល រ់បានរងនូវបាតុភូតខអេនើណូ (El Niño) និងលៅលដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៨ 
បាននិងរាំពុ្ងជួរក្រទោះមតងលទៀត ខដ្េបានរងាឱ្យមាន រលរើនល ើងរលតត ខាល ាំងរហូតដ្េ់ ៣៤ អងារលស 
និងខវោះក្រភព្ទឹរលក្រើក្បាស់ក្រចាំនងៃ។ 

 

 
 
 
 
 
 

រូរភាព្ ២១ ទូរលនស្មទ លៅតាំរន់ល ោះរុងលក្ៅ ក្សុរល ោះរុង 
លខតតល ោះរុង 

រូរភាព្ ២០  ររន្តង្កា ររទលេាើសលនស្មទ រនុងខដ្នសមុក្ទលៅលខតត
ល ោះរុង 

រូរភាព្ ២៣ ក្រភព្ទឹរស្មររ ើង ក្រុងលខមរភូមិនទ លខតតល ោះរុង រូរភាព្ ២២  រលក្ជៀតចូេទឹរនក្រ ក្សុរខក្សអាំរិេ លខតតល ោះរុង 
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 លៅរដូ្វលភលៀង សទឺង និងរឹង មានទឹរជាំនន់រណាត េព្ើ រធាល រ់លភលៀងខាល ាំងខដ្េរាំផ្លល ញដ្ាំណាាំលៅ
តាំរន់ទាំនារ។ លៅរដូ្វក្បាាំង តាំរន់ខខសទឹរខាងលក្ មននទឹរសទឹងទទួេបានេាយទឹរនក្រ និងទឹរស្មរ
ខដ្េលធវើឱ្យទឹរលនោះមិនសមក្សរសក្មារ់លគាេរាំណងនន រលក្ស្មចក្សព្ល ើយ។ លៅតាំរន់ខលោះ លយើង
សលងាតល ើញមាន រលក្ជៀតចូេទឹរនក្រមររនុងខក្សររស់ក្រជាព្េរដ្ឋ (រូរភាព្ ២៣)។ 

៣.៥ ជឆ្ម្មល ោះនន រឆ្ព្បើព្បា្ឆ់្ព្ចើនយ៉ា ង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 រចចុរបននលនោះ រលង់លគាេលក្រើក្បាស់ដ្ើ និងសមុក្ទសក្មារ់លខតតល ោះរុងលៅមិនទន់មានលៅល ើយ 
ខដ្េនាាំឱ្យ រលក្រើក្បាស់ដ្ើលៅរនុងទើក្រុង រ៏ដូ្ចជាតាំរន់ភាគលក្ចើនលៅរនុងលខតតទាំងមូេមានភាព្សាុគស្មា ញ។ 
លដ្ឋយខ រ លៅរនុងតាំរន់ រពារធមាជាតិ រ៏បានខរងខចរឱ្យមានតាំរន់ក្គរ់ក្គងចាំនួន ៤ ខដ្រ តាំរន់សនូេ 
តាំរន់អភិររស តាំរន់លក្រើក្បាស់លដ្ឋយចើរភាព្ និងតាំរន់សហគមន៍ លហើយមានខតខដ្នជក្មរសតវនក្ព្ពាម
ក្រលស្មរមួយរ៉ាុលណាណ ោះ ខដ្េមាន រខរងខចរតាំរន់ក្គរ់ក្គង។ 

ខផ្ន រយុទធស្មន្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 
 ព័្ត៌មានដ្ើធលើ ក្តូវបានលធវើរចចុរបននភាព្មិនទន់បានលព្ញលេញ ខដ្េអាចនាាំឱ្យក្រព័្នធព័្ត៌មាន

សុរលិោដ្ើមិនសូវមានសុក្រឹតយភាព្ ទាំនាស់នន រលក្រើក្បាស់ដ្ើ  រខសវងររដ្ើនិងក្គរ់ក្គងដ្ើ
និង រចូេរមួព្ើក្រុម រង្ករថាន រ់លក្ មជាតិសក្មារ់អនុវតតរមាវធិើសមបទនដ្ើសងគមរិចច មិន
ទន់បានលព្ញលេញ  រចូេរមួនិង រទទួេខុសក្តូវររស់ស្មា រ័នមានសមតារិចចពារ់ព័្នធ 
និងមន្តនតើជាំនាញលៅមានរក្មិតទាំងលេើ រង្ករលរៀរចាំ និង រទរ់ស្មា ត់  រក្រក្ពឹ្តតខុសព្ើ រ
អនុញ្ញញ ត ឬខុសរលចចរលទស។ 
រងវោះខាតធនធានមនុសសខផ្នរសិរាក្ស្មវក្ជាវលៅថាន រ់លក្ មជាតិ។ 

១ 
ផ្លូវរបា៉ា េ់/ទូរ 

២ 
 រលនស្មទ 

៣ 
លទសចរណ៍ 

៤ 
ឧសាហរមា 

៥ 
េាំលៅឋាន 

រូរភាព្ ២៤ ជលមាល ោះនន រលក្រើក្បាស់តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ 
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ខផ្នទើ ៩ លសចរតើក្ពាងរលង់លគាេលក្រើក្បាស់សមុក្ទលខតតល ោះរុង ២០១៨-២០២៣ លដ្ឋយក្រសួងររសិ្មា ន 

 

៣.៦ បញ្ញា បរសិាា នអនររតំបន់ 

  រលនស្មទលដ្ឋយលក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ហាមឃាត់ និង ររ ាំលលាភ ររាំណត់ទើតាំងល ើញលរើត
មានលរឿយៗលៅរនុងខដ្នសមុក្ទលខតតល ោះរុង លដ្ឋយស្មរខតចារ់ជេផ្េននក្រលទសរមពុជា បានរាំណត់
អាំព្ើជលក្តទឹរខដ្េអាចលនស្មទបាន ជាជាង ររាំណត់តាំរន់លនស្មទ (ជលក្ត ២០ ខម៉ាក្ត សក្មារ់ រ
លនស្មទសមុក្ទលក្ៅ)។ មា៉ាងវញិលទៀត លយើងមិនទន់មានខផ្នទើសតើព្ើ ររង្កា ញជលក្តទឹររនុងតាំរន់លៅ
ល ើយ ខដ្េអាចឱ្យជនលនលៀតឱ្ សមួយចាំនួនង្កយេួចចូេលនស្មទខុសចារ់ លៅរនុងខដ្នទឹរននលខតត
ល ោះរុង។ សូមរញ្ញជ រ់ផ្ងខដ្រថា លខតតល ោះរុងមានក្ព្ាំក្រទេ់ជារ់ជាមួយលខតតក្ព្ោះសើហនុ និងលខតតក្តត 
ក្រលទសនង ក្ព្មទាំងឈូងសមុក្ទនង។  ររន្តង្កា ររទលេាើសលនស្មទលៅខដ្នសមុក្ទ ភាគលក្ចើនគឺពឹ្ងខផ្ារ
លេើគណៈរមាា ធិ រជាតិសនតិសុខេមាសមុក្ទ ខដ្េមានសមាភ រររ ិា រក្គរ់ក្គាន់។ 
 សាំរាមរ៏ជារញ្ញា ចមបងមួយខដ្រ ជារ់ខសតង េព្ើនងៃទើ១០ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ លននរសមុក្ទលៅ
លខតតក្ព្ោះសើហនុក្តូវរងលដ្ឋយរាំលបាល រ និងក្តលរៀត លហើយមួយភាគតូចរ៏បានរស្មត់មរដ្េ់លននរសមុក្ទ
លខតតល ោះរុងខដ្រ ជាពិ្លសសលៅក្សុរគើរ ើស្មគរ។ លក្ៅព្ើលនោះ  ររាំណត់ខខសចរាចរណ៍ផ្លូវទឹរលៅមិនទន់
មានរូររាងចាស់លាស់លៅល ើយ ខដ្េលយើងសលងាតល ើញថា  រចរាចរណ៍ទូរ  ណូត និងរបា៉ា េ់ស
មុក្ទ មិនចាស់លាស់លនោះអាចជា ររ ាំខានដ្េ់ធនធានសមុក្ទផ្ងខដ្រ។ 
 រតត រងវោះធនធានមនុសស និងអនររលចចរលទសក្រររលដ្ឋយគុណភាព្ និងសមតាភាព្ តមមុខ
ជាំនាញនើមួយៗ លដ្ើមបើទញយរផ្េព្ើភាព្រ ើរចលក្មើនននរលចចរវទិា និង រលធវើនវានុវតតភាព្ (ផ្.យ.អ.ជ) ។
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តរាង ៣ រញ្ញា ក្រឈម និងហានិភ័យ លៅលខតតល ោះរុង 

 

ក្រុង ក្សុរ  ុាំ សង្កា ត ់

 ររាំពុ្េ សរមាភាព្នាាំឱ្យរាំពុ្េខខសទឹរ  ររាំផ្លល ញជក្មរធមាជាត ិ  រលនស្មទខុសចារ ់

Re
d T

ide
 

 
រក្ជា

រទ
ឹរន
ក្រ

 

លក្គាោះធមាជាត ិ

ព្េ
អា
ហា
រ (

E. 
co

li)
 

ជ ើវ
ជា
ត ិ,

 ថា
នាំស
មាល
រ់ស

តវេ
ា ិត+
លម
ា 

ស
ាំណ
េ់
រាវ

, ទ
រឹស

ា ុយ
 

ទ ឹរ
មា
នស្ម

រធា
តុខ
រ៉ាព្
េ

 

ស
ាំណ
េ់
រងឹ

 

លក្រ
ង 

 
រ 
រ់រ
ាំផ្លល
ញ
នក្ព្
លឈ

ើ 

 
រហូ
រលក្
ច
ោះេ
ារ
ភ់រ

 ់

 
រជ
ើរយ

រខ
រ៉ា,  

រវា
យ
យ
រង
ា 

ស
ាំណ
េ់
រងឹ
រន ុង
ខខ
សទ
ឹរ 

ស
ាំណ
ង់ អ
នា
ធ ិរ
លត
យ
យលៅ

លេ
ើទ ឹរ

 

លផ្
សង
ៗ 

 
ររា
នដ្
ើឬខ
រខ
ក្រ
ដ្ ើ 

េ
ាំលៅ
ឋា
ន 

 
រ់ន
ក្ព្
ល 
ង 

ងល
ៅ
ជា
ខក្ស

រង្ក
គ 

ស
ណា
ឋគា

រ, រ
ើស
ត 

 
រលន
ស្ម
ទរ
ន ុងជ
ក្ម
រធ
មាជា

ត ិ

លផ្
សង
ៗ 

លន
ស្ម
ទហួ

ស
រក្
មតិ

 

 
រលន
ស្ម
ទរ
ាំផ្លល
ញ

 

 
រអ
នុវ
តតវា
រ ើវរ
បរ
មាខុ
ស
រល
ចចរ
លទ
ស

 

លផ្
សង
ៗ 

ទ ឹរ
ជាំ ន
ន ់

 
រលរ
ើនល
 
ើងន
ើវ៉ា ូទ
ឹរស

មុក្
ទ 

ភនាំល
ភល ើង

 

 
របា
រ់ដ្
ើ 

លខមរភូមនិទ 
ដ្ងទង ់   √  √ √    √ √               √   

សទឹងខវង   √  √      √             √     

ស្មា ច់មានជយ័   √  √ √     √     √             

មណឌ េសើមា 
បា៉ា រ់ខលង   √  √ √ √ √   √  √ √ √ √ √  √      √ √   

ពាមក្រលស្មរ   √  √                        

ទួេគគើរ                             

ងាបាាំង  

 ុាំឬសសើក្ជុាំ  √ √    √      √                

 ុាំតនទលេើ       √      √                

 ុាំងាដូ្នលៅ       √      √                

 ុាំជើផ្លត       √      √                

 ុាំជាំនារ ់       √      √                

 ុាំក្រឡាយ       √      √                

ល ោះរុង  

ក្តពាាំងរូង                             

តនតលក្ ម             √                

ល ោះ ព្ ិ                    √         

លក្ជាយក្រស់   √   √ √    √   √   √  √       √   
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ក្រុង ក្សុរ  ុាំ សង្កា ត ់

 ររាំពុ្េ សរមាភាព្នាាំឱ្យរាំពុ្េខខសទឹរ  ររាំផ្លល ញជក្មរធមាជាត ិ  រលនស្មទខុសចារ ់

Re
d T

ide
 

 
រក្ជា

រទ
ឹរន
ក្រ

 

លក្គាោះធមាជាត ិ

ព្េ
អា
ហា
រ (

E. 
co

li)
 

ជ ើវ
ជា
ត ិ,

 ថា
នាំស
មាល
រ់ស

តវេ
ា ិត+
លម
ា 

ស
ាំណ
េ់
រាវ

, ទ
រឹស

ា ុយ
 

ទ ឹរ
មា
នស្ម

រធា
តុខ
រ៉ាព្
េ

 

ស
ាំណ
េ់
រងឹ

 

លក្រ
ង 

 
រ 
រ់រ
ាំផ្លល
ញ
នក្ព្
លឈ

ើ 

 
រហូ
រលក្
ច
ោះេ
ារ
ភ់រ

 ់

 
រជ
ើរយ

រខ
រ៉ា,  

រវា
យ
យ
រង
ា 

ស
ាំណ
េ់
រងឹ
រន ុង
ខខ
សទ
ឹរ 

ស
ាំណ
ង់ អ
នា
ធ ិរ
លត
យ
យលៅ

លេ
ើទ ឹរ

 

លផ្
សង
ៗ 

 
ររា
នដ្
ើឬខ
រខ
ក្រ
ដ្ ើ 

េ
ាំលៅ
ឋា
ន 

 
រ់ន
ក្ព្
ល 
ង 

ងល
ៅ
ជា
ខក្ស

រង្ក
គ 

ស
ណា
ឋគា

រ, រ
ើស
ត 

 
រលន
ស្ម
ទរ
ន ុងជ
ក្ម
រធ
មាជា

ត ិ

លផ្
សង
ៗ 

លន
ស្ម
ទហួ

ស
រក្
មតិ

 

 
រលន
ស្ម
ទរ
ាំផ្លល
ញ

 

 
រអ
នុវ
តតវា
រ ើវរ
បរ
មាខុ
ស
រល
ចចរ
លទ
ស

 

លផ្
សង
ៗ 

ទ ឹរ
ជាំ ន
ន ់

 
រលរ
ើនល
 
ើងន
ើវ៉ា ូទ
ឹរស

មុក្
ទ 

ភនាំល
ភល ើង

 

 
របា
រ់ដ្
ើ 

រូទុមស្មគរ 

អណតូ ងទឺរ       √   √   √           √     

តនូន                             

ងាស  √ √    √   √   √   √        √     

រលណាត េ       √                 √     

គើរ ើស្មគរ 

ល ោះលសតច √  √  √ √   √  √   √  √   √       √   

ភ្ើមាស   √  √ √     √  √                

ខក្ព្រខាច ់   √  √ √   √  √  √                

ខក្សអាំរិេ 

ខក្សអាំរិេ   √ √  √   √     √  √   √     √ √ √   

លក្ជាយស្មវ យ   √  √     √                   

ដ្ងខព្ង  √ √  √  √   √   √            √ √   

ជើខលេើ  √   √  √       √               

ជើខលក្ ម  √ √  √  √   √    √               

រឹងក្ពាវ  √ √  √         √          √     

សរុរ ១ ៦ ១៦ ១ ១៣ ៨ ១៤ ១ ៣ ៦ ៨ ០ ១៣ ៧ ១ ៥ ២ ០ ៤ ១ ០ ០ ០ ៦ ៣ ៦ ០ ០ 
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 ំពកូ៤ ការជនែើយតបរបេ់ជយើង 
៤.១ ចកេវុិ្យ័ 

 យុទធស្មន្តសតលនោះ មានចរាុវសិ័យ ខក្រ ល យ លេតតល ះក្ងុ ឱ្យលៅជាទើក្រុងនរតង លននរស្មា ត សមុក្ទ
លខៀវក្សង្កត់ ខដ្េសាំរូរលៅលដ្ឋយធនធានធមាជាតិ និងជើវចក្មុោះ លដ្ើមបើធានាបាននូវ រអភិវឌ្ឍក្រររ
លដ្ឋយចើរភាព្ និងររោិរ័នន។ 

 
រូរភាព្ ២៥ លននរលនស្មទ  ុាំលក្ជាយស្មវ យ ក្សុរខក្សអាំរិេ លខតតល ោះរុង 

 

៤.២ ឆ្ប្កកេា 

 យុទធស្មន្តសតលខតតល ោះរុង មានលរសររមា ជាំរុញឱ្យមាន រលក្រើក្បាស់  រក្គរ់ក្គង និង រ
អភិវឌ្ឍធនធានធមាជាតិ និងជើវចក្មុោះក្រររលដ្ឋយក្រសិទធភាព្ និងសមធម៌ តមរយៈ រអនុវតតរមាវធិើ
ក្គរ់ក្គងតាំរន់លននរតមខររសមាហរណរមា លដ្ើមបើរមួចាំខណរដ្េ់ រ ត់រនាយភាព្ក្រើក្រ  រលេើររមពស់
ជើវភាព្រស់លៅ  រ រពារររសិ្មា ន និងមរតរវរបធម៌ររស់លយើង។ 

៤.៣ តព្េូវ រផាល ្ប់រូរ និងលទ្ធផលររំរងទ្ុក 

៤.៣.១ តក្មវូ រផ្លល ស់រតូ រយនត រ 

– មជឈមណឌ េក្ស្មវក្ជាវ ឬមនទើរពិ្លស្មធន៍ / រញ្ច រ់ងវ ិក្ស្មវក្ជាវ 
– រលង់លគាេលក្រើក្បាស់ដ្ើ និងសមុក្ទសក្មារ់រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
– ខផ្ន រលក្រើក្បាស់ដ្ើ និងសមុក្ទសក្មារ់រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
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– ខផ្ន រក្គរ់ក្គងលក្គាោះមហនតរាយ/ រខក្រក្រួេអា សធាតុ 
– ខផ្ន រក្គរ់ក្គងសាំណេ់រងឹ រាវទើក្រុង 
– ខផ្ន រលក្រើក្បាស់ថាមព្េស្មា ត 

៤.៣.២ តក្មវូ រផ្លល ស់រតូ រ រអនុវតត 

– សងគតិភាព្ភាព្លៅលេើ រលរៀរចាំនូវអាទិភាព្លគាេនលោបាយ ខផ្ន រ និងរមាវធិើនិរនតរភាព្ ររស់
រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ និងអនុវតតន៍ឱ្យមានក្រសិទធភាព្ខពស់ និងក្គរ់ក្ជុងលក្ជាយ 

o លគាេនលោបាយជាតិ និងអនតរជាតិ 
o ចារ់សតើព្ើនក្ព្លឈើ, ចារ់លក្រើក្បាស់តាំរន់លននរ, ចារ់ជេផ្េ, ជាលដ្ើម 
o ចារ់សតើព្ើសុវតាិភាព្ និងគុណភាព្ 
o  រវាយតនមលលហតុរ៉ាោះពាេ់ររសិ្មា ន និងយនត រតមដ្ឋន 

–  រអនុវតតរមាវធិើក្គរ់ក្គងតាំរន់លននរតមខររសមាហរណរមា 
–  រដ្ឋរ់លចញនូវ យនត រវ័យឆ្លាត ខដ្េមាន រចូេរមួក្គរ់ភាគើ 
– រមាវធិើព្ក្ងឹងសមតាភាព្ 
– របាយ រណ៍ស្មា នភាព្តាំរន់លននរ/ទិននន័យវទិាស្មន្តសតខដ្េអាចររបាន 

 
រូរភាព្ ២៦ ក្ររខ័ណឌ សក្មារ ់រអភិវឌ្ឍតាំរន់លននរសមុក្ទក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ 
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៤.៣.៣ េទធផ្េរ ាំពឹ្ងទុររយៈលព្េខវង 

– តាំរន់ រពារធមាជាតិក្តូវបាន រពារ, ពិ្ពិ្ធភាព្ និង រររាភាព្លដ្ើមននជើវចក្មុោះ និង រអភិររស
តាំរន់វរបធម៌ 

– ក្រជាជនមានសុខភាព្េា និងសនតិសុខលសបៀង 
– ក្រភព្ទឹរស្មរ និងង្កយររបានទឹរសុវតាិភាព្ 
–  រក្ររររររចិញ្ច ឹមជើវតិ និងរាំលណើ នលសដ្ឋរិចចក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ 
– តាំរន់លននរ និងសមុក្ទក្តូវបានរាំណត់ និងក្គរ់ក្គងមានក្រសិទធភាព្ 
– ររសិ្មា នស្មា ត៖ ខខសទឹរ មាត់ពាម និងសមុក្ទគាា នសាំរាម រមួទាំងមានស្មរធាតុចិញ្ច ឹមនិងសរ ើរាងគ
ក្គរ់ក្គាន់ និងេុររាំបាត់ រលក្ជៀតចូេស្មរធាតុលក្គាោះថាន រ់ 

– តាំរន់រាំស្មនតេាំដ្ឋរ់ពិ្ភព្លលារ និងលគាេលៅលទសចរណ៍ 

៤.៤  រព្គប់ព្គង និងរចនា្េព័នធអនុវតរន៍ 

 យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង តក្មូវឱ្យក្គរ់ភាគើពារ់ព័្នធ អនុវតត និងទទួេខុសក្តូវខពស់លៅ
លេើតួនាទើ និងភាររិចចខដ្េមានខចងលៅរនុងក្ររខ័ណឌ ចារ់ និងគតិយុតតនានាខដ្េមានជាធរមាន ឱ្យ
មានក្រសិទធភាព្ ក្រររលដ្ឋយននទៈនន រចូេរមួ និងគាាំក្ទនូវគាំនិតរលងាើតងាើ។ 

៤.៤.១ រដ្ឋបាេថាន រ់ជាតិ 

 – ដ្ឋរ់លចញនូវលគាេនលោបាយជាតិ រមាវធិើអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងរទដ្ឋឋ នគតិយុតតនានា លដ្ើមបើ
ធានាឱ្យ រអនុវតតលៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ លនលើយតរបានរក្មិតខពស់លៅនឹងរញ្ញា ក្រឈម 
និងតក្មូវ រចាំបាច់លៅមូេដ្ឋឋ នផ្លទ េ់ 

 – លេើររមពស់ និងដ្ឋរ់លចញនូវយនត រសមក្សរ លដ្ើមបើង្កយក្សួេពិ្និតយ និងវាយតនមលក្រព័្នធ
ក្គរ់ក្គង និងក្រសិទធភាព្អនុវតតន៍ រង្ករលៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 

 – លរៀរចាំនូវ ក្មមវិធីពង្ងឹងសមតថភាព លដ្ើមបើលេើររមពស់ និងព្ក្ងឹង រក្គរ់ក្គងធនធានធមាជាតិ 
តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ សក្មារ់មន្តនតើអនុវតតន៍លៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 

៤.៤.២ រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 

 – លរៀរចាំខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍ររស់រដ្ឋបាេនើមួយៗ ក្សរតម រតក្មង់ទិសននយុទធស្មន្តសតលនោះ 
 – លរៀរចាំឱ្យមាន យនត រវ័យឆ្លាត ជាមួយអងគ រនិងសមាគមមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ រនុងក្សុរនិង

ររលទស សហគមន៍ និងវសិ័យឯរជន 
 – សិរា និងលចញផ្ាយនូវ  ោនុវតតភាពវិនិលយាគផ្នែក្បរិស្ថាន សក្មារ់អភិវឌ្ឍន៍លសដ្ឋរិចច 
 – តមដ្ឋន វាយតនមល និងរាយ រណ៍វឌ្ឍនភាព្ នន រអនុវតតយុទធស្មន្តសតលនោះ 
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៤.៤.៣ អងគ រនិងសមាគមមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេរនុ ងក្សរុនិងររលទស 

 – គាាំក្ទរលចចរលទស និងហរិញ្ញវតាុសក្មារ់ រអនុវតតយុទធស្មន្តសតររស់រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
 – ចូេរមួលៅរនុង យនត រវ័យឆ្លាត ររស់រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ លដ្ើមបើរចួចាំខណរលដ្ឋោះក្ស្មយ

រញ្ញា ក្រឈម និងតក្មូវ រលៅមូេដ្ឋឋ ន 
 – លរៀរចាំនូវ ក្មមវិធីពង្ងឹងសមតថភាព លដ្ើមបើលេើររមពស់ និងព្ក្ងឹង រក្គរ់ក្គងធនធានធមាជាតិ 

តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ សក្មារ់មន្តនតើអនុវតតន៍លៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
 – ចូេរមួរនុងដ្ាំលណើ រ រលរៀរចាំខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍ និងយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរ 

៤.៤.៤ សរេវទិាេ័យ និងអនរសិរាក្ស្មវក្ជាវ 

 – ក្ស្មវក្ជាវ និងខសវងររវធិើស្មន្តសត រលចចរលទសនានា និងផ្តេ់ទិននន័យវទិាស្មន្តសតសក្មារ់ រ
ក្គរ់ក្គងររសិ្មា ន ធនធានធមាជាតិ តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ 

 – លរៀរចាំនូវ ក្មមវិធីពង្ងឹងសមតថភាព តមរយៈសិ ា ស្មលា រទរង្កា ញខលើៗ និងជាពិ្លសសតម
ក្រព័្នធអនឡាញ ខដ្េចាំណាយតិច និងង្កយក្សួេររបាន 

៤.៤.៥ វស័ិយឯរជន 

 – ចូេរមួលៅរនុង យនត រវ័យឆ្លាត ររស់រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ លដ្ើមបើលេើររមពស់ រអភិវឌ្ឍ
ក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ននតាំរន់លននរ និងសមុក្ទ 

 – ទទួេខុសក្តូវលេើ រលក្រើក្បាស់ និងរមួចាំខណររនុង រខងររាធនធានធមាជាតិ 
 – វនិិលោគ លានុវតតភាព្ខផ្នរររសិ្មា ន រនុងលគាេរាំណងឱ្យក្រជាព្េរដ្ឋ និងររសិ្មា ន លៅរនុង

តាំរន់ទទួេបានអតាក្រលោជន៍ លដ្ើមបើគាាំក្ទឱ្យ រដ្ឋរ់លចញយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរ 

៤.៤.៦ សហគមន៍ 

 – អភិវឌ្ឍ ររលងាើនសមតាភាព្យេ់ដឹ្ងជាស្មធារណៈអាំព្ើរញ្ញា ររសិ្មា ន 
 – ផ្លល ស់រតូរ និងរ ាំរិេក្រជាព្េរដ្ឋមូេដ្ឋឋ នឱ្យមាន  រចូលរួម រនុងយនត រវយ័ឆ្ល ត 
 – លរៀរចាំឱ្យមានយនត រ «ឃាល ាំលមើេសហគមន៍» លដ្ើមបើរមួចាំខណររនុង រតមដ្ឋន និងវាយតនមល

ក្រសិទធភាព្អនុវតតន៍ រង្ករ និងលគាេនលោបាយររស់រដ្ឋបាេថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់លក្ មជាតិ  
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 ំពកូ៥ យុទធសាស្តេត 
 យុទធស្មន្តសត និងលគាេ រណ៍លនោះបានរាំណត់នូវសរមាភាព្ោ៉ា ងជារ់លារ់ លដ្ើមបើធានានូវ រ
សលក្មចបាន ចរាុវសិ័យ និង លរសររមា ននយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង។ យុទធស្មន្តសតចាំនួន ៤ ក្តវូ
បានដ្ឋរ់លចញជាមូេដ្ឋឋ ន ដូ្ចបានលរៀររារ់លដ្ឋយសលងារខាងលក្ ម៖ 

– យុទធស្ស្តសតទ១ី «នាសពវនាាយ» មានលោល រណ៖៍ ស្ធារណជនគរួង្តវូបាននាសពវនាាយ
អំពបីញ្ហាទាក្ទ់ងលៅនងឹបរសិ្ថានតំបនល់នែរ នសិមងុ្ទ ល ើមាបចីលូរមួយា ាងលពញលលញលៅ
ក្ែុង រអនវុតត នងិអភវិឌាឍនផ៍្នន រង្គបង់្គងបរសិ្ថាន។ 

– យុទធស្ស្តសតទី២ « រពារ» មានលគាេ រណ៍៖ ធនធានធមាជាតិ និងតាំរន់វរបធម៌សាំខាន់ៗ
ក្តូវបាន រពារ និងអភិររសតមរយៈយនត រក្គរ់ក្គង និងខផ្ន រជារ់លារ់ ព្ក្ងឹង រ
អនុវតតចារ់ និងលគាេនលោបាយ និងភាព្ជានដ្គូព្ើក្គរ់ភាគើពារ់ព័្នធ។ 

– យុទធស្ស្តសតទី៣ « ត់បនថយ» មានលគាេ រណ៍៖  ររាំពុ្េ និងសរមាភាព្មនុសសខដ្េ
គាំរាមរាំខហងដ្េ់ក្រព័្នធក្ទក្ទង់ជើវចក្មុោះននស្មា នក្រព័្នធ គួរក្តូវបាន ត់រនាយតមរយៈ
ដ្ាំលណើ រ រក្គរ់ក្គង និងលរៀរចាំខផ្ន រ យនត រខដ្េមានក្រសិទធិភាព្ និងភាព្ជានដ្គូ។ 

– យុទធស្ស្តសតទី៤ «អភិវឌាឍ» មានលគាេ រណ៍៖  លានុវតតភាព្អភិវឌ្ឍន៍តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ 
និងអនាគតនន រលក្រើក្បាស់ធនធានគួរក្តូវបានលរៀរចាំខផ្ន រ និងដ្ឋរ់អនុវតតលដ្ឋយររា
សុខុមាេភាព្ស្មា នក្រព័្នធ ររសិ្មា ន និងក្រជាព្េរដ្ឋខដ្េរស់លៅជុាំវញិ លក្រើក្បាស់ មរលេង
រាំស្មនត និងទញយរអតាក្រលោជន៍ព្ើតាំរន់លននរ។  

រូរភាព្ ២៧ សរមាភាព្សមាា តនដ្ខក្ព្រ លៅក្រុងលខមរភូមិនទ លខតតល ោះរុង 
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យទុធស្ស្តសតទ១ី «នាសពវនាាយ» 

លោល រណ៍៖ ស្ធារណជនគួរង្តូវបាននាសពវនាាយអំពីបញ្ហាទាក្់ទងលៅនឹងបរិស្ថានតំបន់លនែរ និងសមុង្ទ ល ើមាបីចូលរួមយា ាងលពញលលញលៅក្ែុង រអនុវតត និង
អភិវឌាឍន៍ផ្នន រង្គប់ង្គងបរិស្ថាន។ 

 

លគាេលៅ សរមាភាព្ មនទើរ-អងគភាព្ និងនដ្គូ 
១.១ ធានានូវទិននន័យ រលចចរលទសសិរា

ក្ស្មវក្ជាវ និងព័្ត៌មានពារ់ព័្នធ
ង្កយយេ់ និងអាចង្កយររបាន 

១.១.១ លរៀរចាំខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍សមតាភាព្។ 
– លគាេលៅ៖ មន្តនតើរាជ រលៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ, អងគ រ និងសមាគម
មិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ, សហគមន៍, ក្រជាព្េរដ្ឋ 

– ក្រធានរទលនលើយតរនឹងរញ្ញា ក្រឈមចមបងៗ 
o ផ្េរ៉ាោះពាេ់ននសាំរាម,  រលក្រើក្បាស់ជើគើមើ,  ររាំផ្លល ញជក្មរធមាជាតិ 
o ស្មរក្រលោជន៍ននធនធានធមាជាតិ 
o  រវាយតនមលលហតុរ៉ាោះពាេ់ររសិ្មា ន (EIA) 

–  រអរ់រ ាំលក្ៅក្រព័្នធ 

 

១.១.២ លរៀរចាំរណាត ញសងគម និង រផ្សព្វផ្ាយព័្ត៌មានក្គរ់ក្ជុងលក្ជាយ។ 
– លគហទាំព័្ររដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ និងរណាត ញសងគម 
– វ ើលដ្អូខលើៗ, ក្រដ្ឋសរត់, រូរភាព្... 
– ក្រព័្នធក្គរ់ក្គងទិននន័យ សក្មារ់ ក្រមូេ រញ្ចូ េ ផ្ទុរ និងទញយរ 

 

១.១.៣ លរៀរចាំឱ្យមាន រផ្សព្វផ្ាយ រវាយតនមលហានិភ័យររសិ្មា ន និងរចចុរបនន-
ភាព្ស្មា នភាព្។ 
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១.២ លធវើឱ្យក្រលសើរល ើងនូវទាំនារ់ទាំនងជា
មួយសហគមន៍ ជនជាតិលដ្ើមភាគ
តិច និងយុវជន 

១.២.១ លរៀរចាំទិវាររសិ្មា ននានាររស់ក្ព្ោះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអនតរជាតិ។ 
– ទិវាររសិ្មា នជាតិ, រុរាទិវា (អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍), ទិវាមចឆជាតិ, ទិវាអនាម័យ... 

 

១.២.២ លរៀរចាំលវទិ ររសិ្មា ន។ 
– លវទិ ស្មធារណៈររស់ក្រុមក្រឹរារដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
o ក្រធានរទទរ់ទងនឹងររសិ្មា ន និងរាំណត់ េររលិចឆទជារ់លារ់ 

– លវទិ ជួរជាមួយអងគ រ និងសមាគមមិនខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ 
– លវទិ យុវជន និងររសិ្មា ន 
o លវទិ ខចររ ាំខេររទពិ្លស្មធន៍ 
o  រក្រ ងក្រណាាំងសរមាភាព្យុវជនគាំរូ 

 

១.២.៣ ធានាឱ្យមាន រពិ្លក្គាោះលោរេ់ និងមតិស្មា រនារមួគាន លៅរនុងដ្ាំលណើ រ រ
រស្មងលគាេនលោបាយ ខផ្ន រ និងយនត រនានា។ 

 

១.៣ អភិវឌ្ឍ រអរ់រ ាំ  ររណតុ ោះរណាត េ
និងឱ្ សរស្មងសមតាភាព្
សក្មារ់អនរពារ់ព័្នធរនុងមូេដ្ឋឋ ន 

១.៤.១ រលងាើតរណាណ េ័យស្មធារណៈ។  
១.៤.២ រលងាើតមជឈមណឌ េក្ស្មវក្ជាវ។ 
– មនទើរពិ្លស្មធន៍ និងស្មរមនទើរ 
– រញ្ច រ់ងវ ិក្ស្មវក្ជាវ និងលរៀរចាំរលងាើតវគគខលើៗលនលើយតរនឹងស្មា ន ររចចុរបនន 

 

១.៤.៣ ជាំរុញឱ្យមានសរេវទិាេ័យ លៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ លដ្បា៉ា តឺម៉ាង់
ទរ់ទងររសិ្មា ន ធនធានធមាជាតិ និងសមុក្ទ ជាលដ្ើម។ 

 

១.៤.៤ ជាំរុញ និងខសវងររឱ្យមានអាហារូរររណ៍សក្មារ់ផ្តេ់ជូននិសសតិ ខដ្េ
រស់លៅលខតតល ោះរុង។ 
– លរៀរចាំយនត រលេើរទឹរចិតត ចាំលពាោះនិសសតិខដ្េបានរញ្ច រ់ រសិរាឱ្យដ្ឋរ់
រលក្មើ រង្ករលៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
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យទុធស្ស្តសតទ២ី « រពារ» 

លោល រណ៍៖ ធនធានធមមជាតិ និងតំបន់វបាបធម៌សំខាន់ៗង្តូវបាន រពារ និងអភិរក្ាសតាមរយៈយនត រង្គប់ង្គង និងផ្នន រជាក់្ោក់្ ពង្ងឹង រអនុវតតចាាប់ និង
លោលនលយាបាយ និងភាពជាដ គូពីង្គប់ភាគីពាក់្ព័នធ។ 

 

លគាេលៅ សរមាភាព្ មនទើរ-អងគភាព្ និងនដ្គូ 

២.១  រពារខដ្នជក្មរធនធានធមាជាតិ ២.១.១ លរៀរចាំយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង សក្មារ់ក្គរ់ក្គង និងព្ក្ងឹង 
ក្រសិទធភាព្ក្គរ់ក្គងតាំរន់ រពារធមាជាតិ តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ។ 
– យនត រ៖ រដ្ឋបាេថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់លក្ មជាតិ, អងគ រនិងសមាគមមិន
ខមនរដ្ឋឋ ភិបាេ រនុងក្សុរនិងររលទស, សហគមន៍ (ឆ្ា ាំសមុក្ទ, លអរូលននរ) 
និងវសិ័យឯរជន 

–  រលក្រើក្បាស់រលចចរវទិា 
o  រេាតលដ្ឋយយនតលហាោះគាា នមនុសសលរើរ 

 
 

២.១.២ ដ្ឋរ់លចញនូវ រលេើរទឹរចិតតសក្មារ់ រ រពារធនធានជើវចក្មុោះ និង
តាំរន់ រពារធមាជាតិ។ 
– ពិ្ធើផ្តេ់រ័ណណសរលសើរ / លក្គឿងឥសសរយិយស 
–  រក្រ ងក្រណាាំងទើក្រុង/ទើក្រជុាំជនស្មា ត 
– មូេនិធិររសិ្មា ន 

 

២.១.៣ រាំណត់តាំរន់អាទិភាព្សក្មារ់ស្មត រល ើងវញិនូវផ្លា ងា លមា សមុក្ទ នក្ព្
ល ង ង េារ់ភរ់ តាំរន់ដ្ើលសើម និងនក្ព្លឈើ។ 
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២.១.៤ សិរាដ្ឋរ់តាំរន់លផ្សងៗខដ្េមានេរាណវចិឆ័យសមក្សរលៅជាតាំរន់
 រពារធមាជាតិ។ 

 

២.១.៥ ខរខក្រខក្សរង្កគ  និងតាំរន់វារ ើវរបរមាខដ្េមិនមាននិរនតភាព្ ឬលបាោះរង់
លចេឱ្យក្ត រ់លៅជាតាំរន់នក្ព្ល ង ងវញិ។ 

 

២.២  ត់រនាយ រលក្រើក្បាស់រាំផ្លិច
រាំផ្លល ញនិង រទញយរលេើស
រក្មិតព្ើធនធានជេផ្េ 

២.២.១ លរៀរចាំខផ្ន រក្គរ់ក្គងជេផ្េ។ 
– សូចនាររសក្មារ់តមដ្ឋននិងវាយតនមលផ្េិតរមាក្តើក្រររលដ្ឋយនិរនតរភាព្ 
និងព្ក្ងើររខនាមលៅសូចនាររលផ្សងលទៀត 

– យនត រតមដ្ឋន និងក្តួតពិ្និតយ រលនស្មទខុសចារ់ 

 

២.២.២ ខរេមាវារ ើវរបរមា និងទរ់ស្មា ត់ រលនស្មទហួសរក្មិត។  
២.២.៣ សិរាខសវងររឧរររណ៍លនស្មទខដ្េចាំណាយតិច លដ្ើមបើផ្តេ់ រលេើរ
ទឹរចិតតដ្េ់ រលនស្មទក្សរចារ់ និងអនុវតតន៍វារ ើវរបរមាខដ្េមាននិរនតភាព្។ 

 

២.៣ ធានាថាដ្ើស្មធារណៈក្តូវបាន
 រពារ និងអភិររស 

២.៣.១ លរៀរចាំរលង់លគាេលក្រើក្បាស់ដ្ើ និងសមុក្ទ។ 
– សូចនាររសាំខាន់ៗនន រអភិវឌ្ឍទើក្រុង/ទើក្រជុាំជនក្រររលដ្ឋយចើរភាព្ 
– រាំណត់ក្ព្ាំក្រទេ់រដ្ឋបាេ និងតាំរន់ក្គរ់ក្គងលននរនិងសមុក្ទ 

 

២.៣.២ លរៀរចាំខផ្ន រលក្រើក្បាស់ដ្ើ និងសមុក្ទ។  
២.៤  រពារ និងអភិររសតាំរន់ខដ្េមាន

តនមលភូមិស្មន្តសត ស្មា នក្រព័្នធ តាំរន់
វរបធម៌ 

២.៤.១ រាំណត់ក្ព្ាំតាំរន់ រពារធមាជាតិលដ្ឋយលបាោះរលង្កគ េ និងលពាង។  
២.៤.២ រាំណត់និងខរងខចរតាំរន់ក្គរ់ក្គងតាំរន់រនុងតាំរន់ រពារធមាជាតិ។ 
– តាំរន់សនូេ តាំរន់អភិររស តាំរន់លក្រើក្បាស់លដ្ឋយចើរភាព្ និងតាំរន់សហគមន៍ 

 

២.៤.៣ លរៀរចាំខផ្ន រ រពារតាំរន់វរបធម៌។ 
– តាំរន់លទសចរណ៍វរបធម៌ ធមាជាតិ និងក្រវតតិស្មន្តសត 
– តាំរន់វរបធម៌ (វតតអារាម, ទើស ា ររូជា...) 
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យទុធស្ស្តសតទ៣ី « តប់នថយ» 

លោល រណ៍៖  របំពុល និងសក្មមភាពមនុសាសផ្ លគំរាមកំ្ផ្ែង ល់ង្បព័នធង្ទង្ទង់ជីវចង្មុះដនស្ថានង្បព័នធ គួរង្តូវបាន ត់បនថយតាមរយៈ ំលណើរ រង្គប់ង្គង 
និងលរៀបចំផ្នន រ យនត រផ្ លមានង្បសិទធិភាព និងភាពជាដ គូ។ 

 

លគាេលៅ សរមាភាព្ មនទើរ-អងគភាព្ និងនដ្គូ 

៣.១  ត់រនាយនិងក្គរ់ក្គង ររាំពុ្េ
មរព្ើសរមាភាព្លេើដ្ើ 

៣.១.១ លរៀរចាំខផ្ន រក្គរ់ក្គងសាំណេ់រងឹទើក្រុង/ទើក្រជុាំជន។ 
– ទើលានចរ់សាំរាមសមក្សរ 
o សតង់ដ្ឋ / រលចចរលទស 

– យនត រក្រមូេសាំរាមមានក្រសិទធភាព្ 
o ក្រលភទអាជើវរមា / ខនងផ្ទោះ 
o រយៈលព្េនន រក្រមូេ 
o ក្រព័្នធផ្លូវនន រក្រមូេ 

 

៣.១.២ លរៀរចាំព្ក្ងឹងសរមាភាព្ឱ្យមាន រខញរសាំរាមលៅតមផ្ទោះ ស្មា រ័នរដ្ឋ 
និងទើស្មធារណៈជាលដ្ើម។ 
– សាំណេ់លក្រើក្បាស់ល ើងវញិ 
– សាំណេ់មិនអាចលក្រើក្បាស់ល ើងវញិ 
– សាំណេ់ផ្ទោះបាយ 
– សាំណេ់លវជជស្មន្តសត និងសាំណេ់គើមើលក្គាោះថាន រ់ 
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៣.១.៣ រលងាើតសហគមន៍ខរនចនសាំរាម។  
៣.១.៤ លរៀរចាំខផ្ន រក្គរ់ក្គងសាំណេ់រាវទើក្រុង/ទើក្រជុាំជន។ 
– ក្រព័្នធេូរងាូរទឹររខវរ់ (ក្រព័្នធលម, ក្រព័្នធរង) 
– អាងក្រក្ពឹ្តតរមាទឹររខវរ់លចញព្ើសណាឋ គារ, លភាជនើយដ្ឋឋ ន ជាលដ្ើម 
– អាងក្រក្ពឹ្តតរមាទឹររខវរ់លម 
o សតង់ដ្ឋ (អាងក្រក្ពឹ្តតរមា, គុណភាព្ទឹររងាូរចូេសមុក្ទ) 
o  រស្មយភាយឧសា័នពុ្េ 

 

៣.១.៥ លរៀរចាំខផ្ន រ ត់រនាយភាន រ់ង្កររងាលរាគ ខដ្េលរើតលចញព្ើសាំរាម 
រាំណរេារ់ ថាន ាំសមាល រ់សតវេាិត លក្រង និងក្រលភទបារ់លតរ ើ toxic...។ 

 

៣.១.៦ រលងាើតក្រព័្នធតមដ្ឋន និងវភិាគគុណភាព្ទឹរ េារ់ភរ់ និងធនធាន
ខដ្េមានរនុងទឹរស្មរ និងសមុក្ទ។ 

 

៣.២  រពារគុណភាព្ទឹរសទឹង ខក្ព្រ 
មាត់ពាម និងតាំរន់លននរ 

៣.២.១ លរៀរចាំខផ្ន រក្គរ់ក្គងទឹរ។ 
– ក្រភព្ទឹរស្មរ៖ អណតូ ង ក្សោះ ក្តពាាំង រឹង 
– រណាត ញផ្លូវទឹរ៖ សទឹង អូរ ខក្ព្រ និងសមុក្ទ 

 

៣.២.២ រលងាើតសតង់ដ្ឋគុណភាព្ទឹរលដ្ឋយលក្រើអញ្ញតតិជារ់លារ់ឬអាទិភាព្ និង
ស្មរធាតុបារ់លតរ ើ។ 
– លសចរតើខណនាាំ និងេរាណវនិិចឆ័យគុណភាព្ទឹរ 

 

៣.២.៣ វនិិលោគ និងរលងាើតយនត រហរិញ្ញវតាុគាាំក្ទ រស្មងសង់ ក្រតិរតតិ រ 
និងខងទាំសុខូរតាមភវតាុររសិ្មា ន។ 

 

៣.៣  ត់រនាយ ររាំពុ្េខដ្េរណាត េ ៣.៣.១ លរៀរចាំខផ្ន រក្គរ់ក្គងរាំព្ង់ខផ្ និងចរាចរសមុក្ទ។  
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មរព្ើសរមាភាព្តមរនុងតាំរន់ 
សមុក្ទ 

– ខផ្ន រសក្មារ់ក្គរ់ក្គង ររាំពុ្រលក្រង និងក្រព័្នធលនលើយតរ 
– លសចរតើខណនាាំសតើព្ើ រក្រររអាជើវរមារូមខាច់ 
– លសចរតើខណនាាំសតើព្ើ រលចេសាំណេ់ និង ររងាូរលចញ ព្ើទូរ របា៉ា េ់... 
– ក្រព័្នធសវនរមាសក្មារ់ក្ចរសមុក្ទ និងរាំព្ង់ខផ្ 

៣.៤  ត់រនាយ រខរខក្រដ្ើ និងរាំណរ
េារ់ 

៣.៤.១ លរៀរចាំខផ្ន រ យនត រ ក្គរ់ក្គង និងព្ក្ងឹង លដ្ើមបើលនលើយតរលៅនឹង រ
 រ់រាំផ្លល ញនក្ព្លឈើ។ 
–  រលធវើរសិរមាលេើដ្ើលគារខដ្េមិនមាននិរនតរភាព្និងខុសចារ់ 
– សាំណង់អនាធិរលតយយរនុងតាំរន់ រពារធមាជាតិ 

 

៣.៤.២ វាយតនមល និងលធវើចាំណាត់ថាន រ់ក្រលភទដ្ើ (ដ្ើរសិរមា, វារ ើវរបរមា...)។  
៣.៤.៣ ដ្ឋរ់លចញនូវ ររាំណត់សាិរភាព្ននតាំរន់មាត់ក្ចាំង និងតាំរន់ខដ្េបារ់
ក្ចាំង។ 
– សាំណង់អនាធិរលតយយលៅលេើចាំណើ ខក្ព្រ សទឹង សមុក្ទ 

 

៣.៥  ត់រនាយ រទញយរទឹរលក្ ម
ដ្ើលេើសរក្មិត 

៣.៥.១ ក្រមូេទិននន័យ និងរលងាើតខផ្នទើអាងសតុរទឹរ និងអណតូ ង តាំរន់ង្កយរង
លក្គាោះលៅនឹង រខវោះខាតទឹរលក្រើក្បាស់។ 

 

៣.៥.២ រលងាើនក្រសិទធភាព្ រផ្គត់ផ្គង់ទឹរ។  
៣.៦  ត់រនាយហានិភ័យលក្គាោះមហនត

រាយនិង រខក្រក្រួេអា សធាតុ 
៣.៦.១ លរៀរចាំខផ្ន រក្គរ់ក្គងលក្គាោះមហនតរាយ/ រខក្រក្រួេអា សធាតុ។ 
–  រលរៀរចាំខផ្នទើលក្គាោះមហនតរាយ 
– ខផ្ន រលក្តៀមរក្មុងលនលើយតរលក្គាោះមហនតរាយ (លសបៀង, ទឹរលក្រើក្បាស់...) 
– រមាវធិើរលងាើនជើវភាព្ក្រជាព្េរដ្ឋ និងសហគមន៍តាំរន់លននរ 
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យទុធស្ស្តសតទ៤ី «អភវិឌាឍ» 

លោល រណ៍៖  ោនុវតតភាពអភិវឌាឍន៍តំបន់លនែរ និងសមុង្ទ និងអនាគតដន រលង្បើង្បាស់ធនធានគួរង្តូវបានលរៀបចំផ្នន រ និងដាក់្អនុវតតលដាយរក្ាាសុេុមាល
ភាពស្ថានង្បព័នធ បរិស្ថាន និងង្បជាពលរ ឋផ្ លរស់លៅជំុវិញ លង្បើង្បាស់ មក្លលងកំ្ស្នត និងទាញយក្អតថង្បលយាជន៍ពីតំបន់លនែរ។ 

 

លគាេលៅ សរមាភាព្ មនទើ-អងគភាព្ និងនដ្គូ 

៤.១ ធានានូវផ្េរ៉ាោះពាេ់ខផ្នរររសិ្មា ននិង រ
វាយតនមលហានិភ័យោ៉ា ងេាិតេាន់ 

៤.១.១ លរៀរចាំក្រព័្នធអនុម័តិ និង រក្គរ់ក្គង រទញយរធនធានជេ
ផ្េ ខរ ៉ា និងឧសាហរមា។ 
– វាយតនមលលហតុរ៉ាោះពាេ់ររសិ្មា ន 
o ផ្េរ៉ាោះពាេ់ និងហានិភ័យ 
o  រក្គរ់ក្គងសាំណេ់រងឹ-រាវ 
o តាំរន់វរបធម៌, ជនជាតិលដ្ើមភាគតិច... 

– យនត រតមដ្ឋន រអនុវតតររស់អនរទទួេសិទធិវនិិលោគ 

 

៤.១.២ អនុម័តគលក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ក្សរនឹងរលង់លគាេនិងខផ្ន រលក្រើ
ក្បាស់ដ្ើ និងសមុក្ទ។ 

 

៤.២ ធានា រក្រមូេទិននន័យ  រក្ស្មវក្ជាវ  រ
ក្តួតពិ្និតយររសិ្មា ន  រក្គរ់ក្គងទិននន័យ 
និង រវភិាគក្តូវបានសក្មរសក្មួេនិងផ្ត

៤.២.១ ដ្ឋរ់រញ្ចូ េសូចនាររននរបាយ រណ៍ស្មា នភាព្តាំរន់លននរលៅរនុង
របាយ រណ៍ររស់រដ្ឋបាេលខតតល ោះរុង 
– ក្រព័្នធទាំនារ់ទាំនង 
–  រលនលើយតរឆ្រ់រហ័ស 
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េ់ រគាាំក្ទដ្េ់ រក្គរ់ក្គង អនរលរៀរចាំ
លគាេនលោបាយ និងខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍ 

៤.២.២ វាយតនមលហានិភ័យររសិ្មា ន។ 
– ក្រចាំឆ្ន ាំ ឬ៣ឆ្ន ាំមតង 
–  រលធវើរចចុរបននភាព្ធនធានជើវចក្មុោះ ឬគុណតនមលននតាំរន់ រពារធមា
ជាតិ 

 

៤.៣ រាំណត់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវក្ព្ាំក្រទេ់រដ្ឋ
បាេ និង រទទួេខុសក្តូវសក្មារ់ រ
សលក្មចបាននូវ រអភិវឌ្ឍតាំរន់លននរ និង
តាំរន់សមុក្ទ 

៤.៣.១ អនុវតតលគាេនលោបាយ  រលរៀរចាំខផ្ន រខដ្េក្គរ់ដ្ណត រ់
ដ្េ់តាំរន់លននរ និងសមុក្ទ លដ្ឋយលធវើសុខុដុ្មនើយរមាចារ់ននលខតតជារ់ក្ព្ាំ
ក្រទេ់។ 
– លខតតក្ព្ោះសើហនុ 
– លខតតលពាធិ៍ស្មត់ 
– លខតតក្តត ក្រលទសនង 
– សមុក្ទអនតរជាតិ 

 

៤.៣.២ លរៀរចាំខផ្ន រទើក្រុង/ទើក្រជុាំជនខដ្េបានដ្ឋរ់រញ្ចូ េសូចនាររ
ធនធានធមាជាតិ េរាណៈននតាំរន់លននរ និងរញ្ញា នលងតាំរន់។ 

 

៤.៣.៣ រាំណត់ខដ្នក្គរ់ក្គង និងក្រព័្នធទិននន័យផ្លូវ រសក្មារ់រដ្ឋបាេ
ថាន រ់លក្ មជាតិ លដ្ើមបើយេ់បានព្ើ រទទួេខុសក្តូវរាំណត់លដ្ឋយចារ់ 
និងទាំហាំនន រទទួេខុសក្តូវ។ 
–  រលរៀរចាំ និង រក្រក្ពឹ្តតលៅ ននរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិនើមួយៗ 
–  រលធវើរចចុរបននភាព្គណៈរមា រ, គណៈរមាា ធិ រ, លេខាធិ រ
ដ្ឋឋ ន, ក្រុម រង្ករ 
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៤.៣.៤ លសចរតើខណនាាំសតើព្ើ រអនុវតត និងយនត រនានា លដ្ើមបើអនុវតត
ចារ់ និងលគាេនលោបាយជាតិ អនុសញ្ញញ អនតរជាតិ ជាលដ្ើម។ 

 

៤.៤ អនុវតតរលង់លគាេនិងខផ្ន រលក្រើក្បាស់ដ្ើ 
និងសមុក្ទលដ្ើមបើតក្មង់ទិសសក្មារ់តាំរន់ 
និងទាំហាំនន រលក្រើក្បាស់និងអភិវឌ្ឍន៍តាំរន់
លននរ និងសមុក្ទ 

៤.៤.១ លរៀរចាំលសចរតើខណនាាំ ឬសតង់ដ្ឋ ឬសូចនាររសក្មារ់ រស្មង
សង់ និងលក្រើក្បាស់អគារលៅតាំរន់លននរ។ 
– ក្រព័្នធលនលើយតរលៅនឹងសរមាភាព្រងាូរសាំណេ់ចូេសមុក្ទលដ្ឋយ
ផ្លទ េ់ 

 

៤.៤.២ រាំណត់ និងលេើររមពស់ឱ្ សនន រអភិវឌ្ឍលដ្ើមបើលធវើឱ្យតាំរន់
លននរក្រលសើរល ើង។ 

 

៤.៤.៣ រលងាើតយនត រសក្មារ់ រអភិវឌ្ឍសនូេលសដ្ឋរិចច និង រលដ្ឋោះ
ក្ស្មយជលមាល ោះនន រលក្រើក្បាស់លក្ចើនោ៉ា ង។ 

 

៤.៥ ព្ក្ងឹងលហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធលទសចរណ៍ ៤.៥.១ ខងររា និងរលងាើនសុខូរវតាុសក្មារ់លក្រើក្បាស់ជាស្មធារណៈ និង
តក្មូវ ររខនលងស្មន រ់លៅលនលើយតរនឹងរាំលណើ នលភ្ៀវលទសចរ។ 

 

៤.៥.២ រលងាើន រតភាជ រ់លហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធតមរលណាត យលននរ និងខផ្
សក្មារ់លទសភាព្ និង ររាំស្មនតតាំរន់លននរ។ 

 

៤.៥.៣ អភិវឌ្ឍគាំនិតនចនក្រឌិ្តងាើៗរនុង រអភិររស និង រអភិវឌ្ឍ រមួទាំង
រលងាើតឱ្ សសក្មារ់ចើរភាព្លអរូលទសចរណ៍និងយនត រហរិញ្ញរបទន។ 

 

៤.៦ អភិវឌ្ឍថាមព្េស្មា តជាចមបង ៤.៦.១ លរៀរចាំខផ្ន រលក្រើក្បាស់ថាមព្េស្មា ត។ 
– ថាមព្េលដ្ើរលដ្ឋយព្នលឺក្ព្ោះអាទិតយ 
– ថាមព្េលដ្ើរលដ្ឋយរមាល ាំងខយេ ់
– ថាព្េលដ្ើរលដ្ឋយរលតត ដ្ើ 
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– ជើវថាមព្េ 
– ថាមព្េវារ ើអគគិសនើ 
– ថាមព្េលដ្ើរលដ្ឋយរមាល ាំងទឹរលជារនាច 
– ថាមព្េលដ្ើរលដ្ឋយរមាល ាំងរេរសមុក្ទ 

៤.៧ លេើរទឹរចិតតឱ្យអនុវតតក្រព័្នធក្គរ់ក្គងររសិ្មា
នជាតិ និងអនតរជាតិទាំងរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ ម
ជាតិ និងវសិ័យឯរជន 

៤.៧.១ អនុវតតក្រព័្នធ ISO១៤០០០។ 
– រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 
– វសិ័យឯរជន 

 

៤.៧.២ អនុវតតរមាវធិើក្គរ់ក្គងតាំរន់លននរតមខររសមាហរណរមា។ 
– រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ 

 

៤.៧.៣ ព្ក្ងឹងគុណភាព្ននឧសាហរមាលទសចរណ៍ តមទសសនាទន  
«លសវាមួយ សតង់ដ្ឋមួយ»។ 

 

៤.៨ ព្ក្ងឹងយនត រហរិញ្ញវតាុធានាឱ្យ រអនុវតត
រមាវធិើក្គរ់ក្គងតាំរន់លននរតមខររសមាហរ
ណរមាក្រររលដ្ឋយនិរនតរភាព្ 

៤.៨.១ ដ្ឋរ់រញ្ចូ េសរមាភាព្ខដ្េមានក្ស្មរ់លៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ ម
ជាតិ លៅរនុងរបាយ រណ៍។ 

 

៤.៨.២ លរៀរគរងវ ិ។ 
– គលក្មាងវនិិលោគ, អងគ រនដ្គូ, វសិ័យឯរជន 
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 ំពកូ៦ ការតាម្ដាន និងវាយតម្ម្ែ 
៦.១ យនរ រតាេដាន 

  ររាំណត់នូវសូចនាររលគាេលៅ ក្តូវបានលរៀរចាំល ើងសក្មារ់លនលើយតរលៅនឹងដ្ាំលណើ រ រ នន
 រអនុវតត យុទធស្ស្តសតតំបន់លនែរលេតតល ះកុ្ង ខដ្េមានភាព្ង្កយក្សួេរនុង រតមដ្ឋននូវវឌ្ឍនភាព្
 រង្ករក្សរជាមួយនឹង រលរៀរចាំរចនាសមព័នធអនុវតតន៍ និង រដ្ឋរ់លចញនូវខផ្ន រសរមាភាព្រនត និង
ក្តូវបានខរងខចរជា ៣ ក្រលភទធាំៗដូ្ចបានលរៀររារ់ខាងលក្ ម៖ 

– សក្មមភាពស្ថាប័ន៖ លដ្ឋយរារ់រញ្ចូ េទាំងលគាេនលោបាយ ចារ់ និងរទដ្ឋឋ នគតិយុតត
នានា ខដ្េអនុវតតលដ្ឋយរដ្ឋបាេថាន រ់ជាតិ និងរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ លៅលខតតល ោះរុង 
និងខដ្នសមតារិចចររស់រដ្ឋបាេនើមួយៗ 

– សក្មមភាពង្បតិបតតិ រ៖ រង្កា ញ ររាំណត់ព្ើក្គរ់ភាគើពារ់ព័្នធ លដ្ើមបើរនាុាំ  ត់រនាយ និង
 រពារទេ់នឹង ររាំផ្លិចរាំផ្លល ញធនធានធមាជាតិ ខដ្េបានលរើតល ើងលដ្ឋយធមាជាតិ និង
សរមាភាព្មនុសស ដូ្ចខដ្េបានលេើរល ើងលៅរនុងយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង 

– ស្ថានភាពបរិស្ថាន៖ សាំលៅលៅលេើគុណភាព្និងររមិាណននធនធានធមាជាតិ និងស្មា នភាព្
សុខុមាេភាព្មនុសស និងស្មា នក្រព័្នធ។ 

 លៅរនុងដ្ាំលណើ រ រនន រលរៀរចាំ យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង មាន រចូេរមួព្ើក្គរ់ភាគើ
ពារ់ព័្នធ លៅរដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ លដ្ើមបើរាំណត់ និងឯរភាព្លេើសូចនាររលគាេលៅ េទធផ្េរ ាំពឹ្ងទុរ 
ឬជាអនរផ្តេ់ទិននន័យគុណតនមល។ ជាជាំហានរនាទ រ់ តក្មូវ រផ្លល ស់រតូរទាំងស្មា រ័ន និង រអនុវតត នឹង ល យ
ជាសូចនាររតមដ្ឋន យុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង។  រលធវើវលិស្មធនរមា លដ្ើមបើលធវើ រផ្លល ស់រតូរ និង
រខនាមសូចនាររនឹងអាចលរៀរចាំល ើង ក្សរតម រតមដ្ឋន និងវាយតនមលលៅលេើវឌ្ឍនភាព្របាយ រណ៍ 
រលចចរលទស និងសមតាភាព្ននក្គរ់ភាគើពារ់ព័្នធ លៅរដ្ឋបាេថាន រ់ជាតិ និងថាន រ់លក្ មជាតិ។ 

 
រូរភាព្ ២៨ សិ ា ស្មលាពិ្លក្គាោះលោរេ់សតើព្ើយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរលខតតល ោះរុង 
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៦.២ ចាប់ និងបទ្ដាឋ នគតិយតុរ 

 េិខិតរទដ្ឋឋ នគតិយុតត ខដ្េមានជាធរមាន ដូ្ចបានលរៀររារ់ខាងលក្ ម៖ 

េ.រ ចារ់ និងរទដ្ឋឋ នគតិយុតត  រលបាោះពុ្មពផ្ាយ 
១ រដ្ឋធមានុញ្ញននក្ព្ោះរាជាណាចក្ររមពុជា ១៩៩៣, ២០១៨ 
២ ចារ់សតើព្ើ លរៀរចាំទឹរដ្ើ នគរូរនើយរមា និងសាំណង់ ១៩៩៤ 
៣ ចារ់សតើព្ើរិចច រពារររសិ្មា ន និង រក្គរ់ក្គងធនធានធមាជាតិ ១៩៩៦ 
៤ ចារ់ភូមិបាេ ២០០១ 
៥ ចារ់សតើព្ើអសាមិររណ៍ ២០០៩ 
៦ ចារ់សតើព្ើ រ រពារធមាជាតិ ២០០៨ 
៧ ចារ់សតើព្ើជេផ្េ ២០០៦, ២០១៧ 
៨ ចារ់សតើព្ើនក្ព្លឈើ ២០០២ 
៩ ចារ់សតើព្ើ រក្គរ់ក្គងធនធានទឹរ ២០០៧ 
១០ ចារ់សតើព្ើលទសចរណ៍ ២០០៩ 
១១ ចារ់សតើព្ើ រក្គរ់ក្គងលក្គាោះមហនតរាយ ២០១៥ 
១២ ចារ់សតើព្ើសហគមន៍រសិរមា ២០១៣ 
១៣ ចារ់សតើព្ើជើវសុវតាិភាព្ ២០០៨ 
១៤ ចារ់សតើព្ើ រក្គរ់ក្គង និង រលធវើអាជើវរមាធនធានខរ ៉ា ២០០១, ២០១៨ 
១៥ ចារ់សតើព្ើ រក្គរ់ក្គងថាន ាំរសិរមា និងជើរសិរមា ២០១២ 
១៦ ចារ់សតើព្ើ រក្គរ់ក្គងអាសុើដ្ខាល ាំង ២០១១ 
១៧ ចារ់សតើព្ើសាំណង់ ២០១៩ 

តរាង ៨ រញ្ជ ើចារ់ និងរទដ្ឋឋ នគតិយុតតនានា 
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ឯកសារជោង 
– យុទធស្មន្តសតចតុល ណដ្ាំណារ់ េទើ៤ 

– លគាេនលោបាយជាតិសតើព្ើធនធានខរ ៉ាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៨ 

– លគាេនលោបាយជាតិសតើព្ើ រអភិវឌ្ឍនរតងឆ្ន ាំ២០១៣ 

– រមាវធិើជាតិសតើព្ើនក្ព្លឈើឆ្ន ាំ២០១០-២០២៩ 

– ខផ្ន រយុទធស្មន្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ 

– ខផ្ន រយុទធស្មន្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ (លសចរតើក្ពាង) 

– ខផ្ន រយុទធស្មន្តសត រខក្រក្រួេអា សធាតុឆ្ន ាំ២០១៤-២០២៣ 

– ក្ររខ័ណឌ ខផ្ន រយុទធស្មន្តសតសក្មារ់វសិ័យជេផ្េឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៤ 

– យុទធស្មន្តសតជាតិសតើព្ើជើវចក្មុោះ និងខផ្ន រសរមាភាព្ឆ្ន ាំ២០១៦ 

– ខផ្ន រអភិវឌ្ឍន៍លខតតល ោះរុងឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៨ 

– រមាវធិើវនិិលោគ ៣ឆ្ន ាំ រ ាំរិេ លខតតល ោះរុងឆ្ន ាំ២០១៨-២០២០ 

– លសៀវលៅខណនាាំសតើព្ើ រលរៀរចាំយុទធស្មន្តសតតាំរន់លននរ ឆ្ន ាំ២០០៨ 

– វភិាគគក្មរនក្ព្លឈើឆ្ន ាំ២០១៦, ទទួេបានព្ើ https://opendevelopmentcambodia.net 
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េន្ទា នុ្កម្ 
 លានុវតតភាព្ សាំលៅលេើឱ្ សដ៏្េាសក្មារ់លធវើមួយក្រររលដ្ឋយលជាគជ័យ។ 

 រក្គរ់ក្គងតាំរន់លននរ- ជាឧរររណ៍មួយជួយដ្េ់ រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ សលក្មចបាននូវលគាេលៅ 
តមខររសមាហរណរមា អភិវឌ្ឍន៍លសដ្ឋរិចច និងសងគមលៅរនុងជាលក្ចើនដូ្ចជា  រក្គរ់ក្គងសាំណេ់ និង

 ត់រនាយ ររាំពុ្េ;  រក្គរ់ក្គងសនតិសុខចាំណើ អាហារ និង រចិញ្ច ឹមជើវតិ; 
 រក្គរ់ក្គង រផ្គត់ផ្គង់និងលក្រើក្បាស់ទឹរ;  រក្គរ់ក្គង ស្មត រ និង រពារជើវចក្មុោះ; 
 រក្គរ់ក្គង និងរលញ្ច ៀសលក្គាោះមហនតរាយ។ ក្គរ់ររណើ បានទទួេលជាគជ័យ
តមរយៈវធិើស្មន្តសតរមួគាន  ឬ រចូេរមួ។ 

តាំរន់លក្រើក្បាស់លក្ចើន- សាំលៅដ្េ់តាំរន់រនុងខដ្នដ្ើលគារ និង/ឬ ខដ្នទឹរ ខដ្េរនុងលនាោះមានសមបូរណ៍ 
ោ៉ា ង លដ្ឋយក្រព័្នធធមាជាតិ ខដ្េពុ្ាំទន់រង ររាំផ្លិចរាំផ្លល ញ និងតក្មូវឱ្យមានសរមាភាព្

ក្គរ់ក្គង លដ្ើមបើធានា រ រពារ  រខងទាំធនធានជើវៈចក្មុោះ និងក្រព័្នធអូរូ ូសុើ 
សក្មារ់លព្េយូរខងវង។ [លគហទាំព័្រក្រសួងររសិ្មា ន] 

តាំរន់រលសើរ សាំលៅលេើតាំរន់ខដ្េបាននិងរាំពុ្ងមានរញ្ញា ក្រឈម និងហានិភ័យពារ់ព័្នធនឹង
ខផ្នរររសិ្មា ន។ 

នវានុវតតភាព្ សាំលៅលេើគាំនិតផ្តួចលផ្តើម ឬភាព្រលងាើតងាើ។ 

ររោិរ័នន ជា រលេើររមពស់ស្មា នភាព្ររស់រុគគេ និងក្រុមនានារនុង រចូេរមួ និងទទួេ
ផ្េព្ើសរមាភាព្នានាររស់សងគមលដ្ឋយមិនលរ ើសលអើង។ លគាេរាំណងននររោិរ័នន 
គឺ រផ្តេ់នូវសិទធិដ្េ់ក្រុមលផ្សងៗ ជាពិ្លសសក្រជាព្េរដ្ឋក្រើក្រ ក្រុមជនង្កយ
រងលក្គាោះឲ្យទទួេបាននូវឱ្ សសមក្សរ ក្ព្មទាំងធានាថាមតិលោរេ់ និង
 រយេ់ល ើញនានាររស់ក្រុមទាំងលនាោះក្តូវបានយរមរពិ្ចរណាសក្មារ់ រ
លធវើលសចរតើសលក្មចចិតត ខដ្េរ៉ាោះពាេ់ដ្េ់ជើវភាព្រស់លៅររស់ពួ្រលគ រ៏ដូ្ចជាលដ្ើមបើ
ធានាឲ្យពួ្រលគទទួេ និងលក្រើក្បាស់លដ្ឋយលសាើភាព្ នូវផ្េក្រលោជន៍ព្ើ រផ្តេ់
លសវា  រអភិវឌ្ឍមូេដ្ឋឋ ន និងេរាខណឌ នានាខផ្នរសងគម នលោបាយ និងរូរវនត។ 

 [លសៀវលៅខផ្ន រអនុវតតរយៈលព្េ ៣ឆ្ន ាំ ដ្ាំណារ់ េទើ២ (២០១៥-២០១៧) 
ននរមាវធិើជាតិសក្មារ់ រអភិវឌ្ឍតមខររក្រជាធិរលតយយលៅថាន រ់លក្ មជាតិ] 

បាតុភូតខអេនើណូ សាំលៅលេើេាំនាាំអា សធាតុទូលៅមួយ លរើតល ើងលៅលព្េសើតុណា ភាព្លេើនផ្ទ
មហាសមុក្ទបា៉ា សុើហវរិក្តូពិ្រលរើនល ើងខពស់ជាងរក្មិតធមាតរនុងរយៈលព្េយូរ។ 

នក្ព្ល ង ងសុទធ  សាំលៅលៅលេើនក្ព្ល ង ងខដ្េដុ្ោះលដ្ឋយធមាជាតិ និងមិនខមនដុ្ោះលដ្ឋយ រ
ដ្ឋាំស្មត រល ើងវញិ។ 
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យនត រវយ័ឆ្ល ត សាំលៅដ្េ់យនត រខដ្េមាន រចូេរមួក្គរ់ភាគើ លដ្ឋយខផ្ារលេើរលចចរវទិា និង
 រលនលើយតរមានក្រសិទធភាព្ និងឆ្រ់រហ័ស។ 

រដ្ឋបាេថាន រ់លក្ មជាតិ សាំលៅលេើ រដ្ឋបាេរាជធានើ-លខតត និងរដ្ឋបាេមូេដ្ឋឋ ន ខដ្េខចរជាព្ើរថាន រ់លទៀត
គឺ រដ្ឋបាេក្រុង-ក្សុរ-ខណឌ  និងរដ្ឋបាេ ុាំ-សង្កា ត់។ 

សុខូរតាមភវតាុ ជាលហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធផ្គត់ផ្គង់គាាំក្ទដូ្ចជា អគារ ឃាល ាំង រនទរ់ តុ ទូ ឧរររណ៍ 
លក្គឿងអគគិសនើ ទូរស័ព្ទ… ឬ យនត រនានា លដ្ើមបើរងាភាព្ង្កយក្សួេសក្មារ់
អតិងិជន អនរលក្រើក្បាស់ ឬ ស្មធារណជន…; ជាវតាុសក្មារ់ឧរតាមភឱ្យមាន
សុខុមាេភាព្។ [រលចចរស័ព្ទលយនឌ័្រនិងវធិើស្មន្តសតក្ស្មវក្ជាវ] 

ស្មា នក្រព័្នធ (ឬ ក្រព័្នធលអរូ ូសុើ) ជាសាំណុាំ ស្មរពាងគ យមានជើវ ើតទាំងអស់ រមួជាមួយ
មជឈដ្ឋឋ នជើវ ើត និងមានអាំលព្ើលៅវញិលៅមររវាងស្មរពាងគ យមានជិវ ើតទាំងលនាោះ
ជាមួយមជឈដ្ឋឋ នជើវ ើតររស់វា ខដ្េសាិតលៅរនុងទើរខនលងរាំណត់មួយ។ 

សទឹង ផ្លូវទឹរខដ្េមានរាេហូរលចញព្ើភនាំ, ព្ើលក្ជាោះ, ព្ើរឹង, ព្ើអូរធាល រ់ចុោះជួរនឹងទលនល
ឬសមុក្ទ។ 

អញ្ញញ ត មានន័យថា ខដ្េមិនដឹ្ង, មិនស្មគ េ់, មិនលចោះ, មិនយេ់; េៃង់; ខដ្េលគមិន
ស្មគ េ់; ពុ្ាំក្បារដ្។ (ឧទហរណ៍៖ x ជាអញ្ញញ តតាំណាងឱ្យតនមលណាមួយខដ្េ
ពុ្ាំស្មគ េ់ នាាំឱ្យររល ើញតនមល x លសាើនឹងដឹ្ងតនមលលនាោះខដ្ឬ)។



 

 

 


