
    
 

 
     

របាយការណ៍សង្ខេបជាភាសាខ្មែរ 
គង្រោខកាត់បន្ថយឧសែន័្ផ្ទះកញ្ចក ់ខ្ែលង្េញមក 
ពីការ បាត់បខ់ព្រពង្ ើ ន្ិខ ការង្រេរលឹព្ន្ព្រពង្ ើ 
ង្ៅកនខុតំបន្ព់្រពការពារ សោី កនខុរបង្េសកមពុជា 

 
ឈ ម្ ោះគឈរោង 

 
កម្មវធីិកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ច ក់ដែលឈេញម្កពីការបាត់បង់ព្រពឈ ើ និ្ង  
ការឈរេរលឹព្ន្ព្រពឈ ើឈៅកនុងតំបន់្ព្រពការពារសី្ោ 

ឯកសារផ្សពវផ្ាយ S១.៣ [ឯកសារផ្សពវផ្ាយផ្លូវការ] - របាយការណ៍ស្ឈងេប 
កាលបរឈិេេឈេញផ្ាយ [១៣-សី្ហា-២០១៣] [ស្រោប់ពិឈររោះឈោបល់ជាសាធារណៈ] 

ឈរៀបឈរៀងឈោយ អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រពតំណាងឱ្យរែឋបាលព្រពឈ ើព្ន្រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា  
ទំនាក់ទំន្ង   រែឋបាលព្រពឈ ើ៖ បណឌិ ត ដកវ អូោ៉ាលីស្ (Keo Omaliss) omaliss@gmail.com  

អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រព៖បណឌិ ត ថម្ អីុវ៉ាន្(Tom Evans) tevans@wcs.org  
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   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 

 

i 
 

ឈ ម្ ោះគឈរោង 
 

គររមាងកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ច ក់ដែលឈេញម្កពីការបាត់បង់ព្រពឈ ើ និ្ង 

ការឈរេរលឹព្ន្ព្រពឈ ើឈៅកនុងតំបន់្ព្រពការពារសី្ោ 

ទីតាំងគររមាង តំបន់្ព្រពការពារសី្ោ រេត្តមណ្ឌ លគីេ ីនិងរររចេះ ររេះជាណាចរររមពុជា  

មាា ស់គររមាង េដឋបាលព្រររ ើ ព្នររសួងរសិរមម េកុ្ខា ររមាញ់ និងរនសាទ រាេដ្ឋឋ ភិបាលរមពុជា  

ទាំនារ់ទាំនង: បណឌិ ត ដកវ អូោ៉ាលីស, omaliss@gmail.com, +855 12 75 55 58 

សវនរេ ររុមហ ុន SCS Global Services, ក្ខលីហវញ៉ា  សហេដឋអារមេរិ 

ទាំនារ់ទាំនង: រោរ រស ន ហារត្មា៉ា   (Zane Haxtema), 

zhaxtema@scsglobalservices.com, +1 510 292 5968 

េយេះររលគររមាង ក្ខេរេរិចេទព្នក្ខេចារ់រ្តើមគររមាង: ១ មររា ២០១០  

រាំឡុងររលគណ្នាឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ច ក់ និង េយៈររលព្នគររមាង: ៦០ ឆ្ន ាំ  

ក្ខេ្តល់សុរលភារ  ក្ខេ្តល់សុរលភាររដ្ឋយររញរលញ 

សាា នភារ CCB  សាិត្រៅររក្ខមក្ខេ្តល់សុរលភារ (Undergoing validation) 

រទដ្ឋឋ ន CCB  CCBA. 2013. Climate, Community & Biodiversity Standards Third Edition. 

CCBA, Arlington, VA, USA. December, 2013. 

រសចរតីសរងារ គម្រោងនឹងកាត់បនថយនូវឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ច ក់រៅរនុងត្ាំរន់អភិេរសជីវៈចរមុេះសីមា តមេ
យៈក្ខេរគរ់រគងព្រររ ើរដ្ឋយេមួនិងទូលាំទូោយ។ គររមាងរត្ូវបានេ ាំរឹងទុរថា
នឹងចូលេមួក្ខត់្រនាយ ឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ច ក់េហូត្រៅដល់ ៥៨ ោនរតនព្នឧសម័នក្ខរូ
និរ រៅរនុងរាំឡុងររលព្នក្ខេអនុវត្តគររមាង។ មានក្ខេេ ាំរឹងទុរថារររោជន៍សាំខា
ន់ៗជាររចើនសរមារ់សហគមន៍ជនជាតិ្រដើមភាគតិ្ច តមេយៈក្ខេករលមអនូវសុវតិ្ា
ភារដីធ្លី និងក្ខេកែេរានូវក្ខេរររើរបាស់ធ្នធានព្រររ ើតមររព្រណី្ រ៍ដូចជា 
ក្ខេរិចាេណារៅរលើរមមវធីិ្ករលមអនូវជីវភាសហគមន៍្ងកដេ។ គម្រោងម្នេះក៍្តល់
នូវ្លរររោជន៍ជីវៈចរមុេះដ៍រររសើេ្ងកដេ រដ្ឋយសាេកត្ត្ាំរន់រនេះសាិត្រៅរនុង
ត្ាំរន់ជីវៈចរមុេះកដលមានអាទិភារជាររចើន និងមាននូវរររភទកដលេងនូវក្ខេគាំរាម
រាំកហងជាលរាណ្ៈសារលកែមរទៀត្្ង។ 

ររមិត្មាស  

(Gold Level)  

ររមិត្មាសរត្ូវបាន្តល់ឱ្យសរមារ់្លរររោជន៍ជីវៈចរមុេះដ៍រររសើេ រដ្ឋយក្អរ

រលើសុចនរេព្នភារេងរររេះ រៅររលកដលគររមាង្តល់នូវ្លវជិជមានដ៍សាំខាន់ 

រៅរលើត្ាំរន់កដលមានគុណ្ត្ព្មលសរមារ់ក្ខេអភិេរស កដលេមួរញ្ាូ លនូវរររភទ

កដលងាយេងរររេះជាលរាណ្ៈសារល។ 
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   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 

 

ii 
 

កាលបរឈិេេទឈេញផ្ាយ [១៣-សី្ហា-២០១៣] [សរមារ់ក្ខេរិរររេះសាេធាេណ្ៈ] 

ឯកសារផ្សពវផ្ាយ ១.៣ [ឯកសារសរមារ់ក្ខេ្តល់សុរលភារ]  

ក្ខលវភិាគសរមារ់ 

ក្ខេរ្ទៀងផ្ទទ ត់្ 

(Verification schedule)  

ក្ខេរ្ទៀងផ្ទទ ត់្េ ាំរឹងថានឹងរត្ូវបានរធ្វើរឡើងរៅរនុងរាំឡុងឆ្ន ាំ ២០១៥  

ឈរៀបឈរៀងឈោយ អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រពតំណាងឱ្យរែឋបាលព្រពឈ ើព្ន្រាជរោឋ ភិបាល

កម្ពុជា 

ទំនាក់ទំន្ង   រែឋបាលព្រពឈ ើ ៖ បណឌិ ត ដកវ អូោ៉ាលីស  omaliss@gmail.com  
អងគការសមាគមអភិរកសស្តវព្រព ៖ បណឌិ ត ថម្ អីុវ៉ាន្  tevans@wcs.org  

ោតិកា 

mailto:omaliss@gmail.com
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   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 

 

1 

 

១ េិែឋភាពេូង្ៅ 

១.១ ង្សេកដីបរយិាយសង្ខេបអំពីគង្រោខ (G៣) 

តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះសី្ោ (SPF) រគបែណដ ប់ឈលើព្ផ្ទែីទំហំ ២៩២
៦៩០ហិកតា។  តំបន់្ឈន្ោះស្ថិតឈៅភាគខាងឈកើតរបឈទស្កម្ពុជា ដែលភាគឈរេើន្ស្ថិតកនុង 
ឈេតដម្ណឌ លគិរ ី និ្ង ោន្មួ្យដផ្នកតូេស្ថិតកនុងឈេតតរកឈេោះ។ គឈរោងកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ 
ផ្ទោះកញ្ច ក់ដែលឈេញម្កពីការបាត់បង់ព្រពឈ ើ និ្ង ការឈរេរលឹព្ន្ព្រពឈ ើ (REDD) រគប 
ែណដ ប់ឈលើព្ផ្ទែីព្រពទំហំ ១៨០៥១៣ហិកតា ដែលស្ថិតឈៅកនុងតំបន់្ការពារស្នូលរបស់្ 
តំបន់្ព្រពការពារសី្ោ(SPF)។ តំបន់្ SPF រតូវបាន្បឈងកើត ឈ ើង ឈោយអនុ្រកឹតយ របស់្ 
នាយករែឋម្ន្រន្ដីឈៅេុងឆ្ន ំ២០០៩។ ែំឈណើ រការឈន្ោះបាន្ឈលើកកម្ពស់្ សាថ ន្ភាពអភិរកសអតីត 
តំបន់្អភិរកសជីវេរម្រោះសី្ោ ដែលបាន្ែំឈណើ រការឈៅកនុងអំ ុងឆ្ន ំ  ២០០២-២០០៩។ 
ទីតំាងឈន្ោះ គឺជាដផ្នកមួ្យព្ន្ទឹកែីកំឈណើ តតំាងពីែូន្តារបស់្ជន្ជាតិ ឈែើម្ភាគតិេ ភនង
ោ៉ាងឈរេើន្ ឈហើយស្រោប់ពួករត់ ព្រពឈ ើ គឺជារបភពរបាក់េំណូលែ៏សំ្ខាន់្ និ្ងជាស្នូល 
ព្ន្ជំឈន្ឿរបស់្ពួករត់ឈៅឈលើរពលឹង។ មិ្ន្ដតប៉ាុឈណាណ ោះ តំបន់្ឈន្ោះ គឺជាទីរបជំុតំបន់្បរសិាថ ន្ 
ែ៏សំ្ខាន់្េំនួ្ន្ពីរឈពាលគឺជួរភនំអាណាម្(ដែលគួរឱ្យកត់ស្ោគ ល់ឈៅឈលើលកេណៈេុស្ដបលក ពី 
ឈគោ៉ាងខាល ំងឈៅមូ្លោឋ ន្ កនុងេំឈណាម្របឈភទព្រព ព្បតងរគប់រែូវកាល) និ្ងព្រពស្ងួត
ឈៅតំបន់្ទឈន្លឈម្គងគឈរកាម្ (ដែលោន្សារសំ្ខាន់្បំផុ្តស្រោប់ការរស់្រាន្របស់្រកុេជាតិជា 
ឈរេើន្របឈភទដែលោន្លកេណៈជា ព្រពរជរោះស្លឹករបចំឆ្ន ំឈៅតាម្តំបន់្ែីទំនាប)។ ោន្ស្តវ
ោន្ឆ្អឹងេនងេំនួ្ន្ ៤១របឈភទ ដែលទទួលរង ការគំរាម្កំដហងទូទំងសាកលឈោក រតូវ
បាន្រកឈ ើញឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះ (កនុងឈនាោះ ៤របឈភទ រប ម្នឹ្ងការផុ្តពូជខាល ំង
បំផុ្ត និ្ង១៤របឈភទរប ម្នឹ្ងការផុ្តពូជ)។ ភាគឈរេើន្ព្ន្របឈភទស្តវទំងឈន្ោះស្ថិតកនុង
េំនួ្ន្មួ្យដែលរតូវយកេិតតទុកោក់ជាសាកល ឬ ឈៅថ្នន ក់តំបន់្ ដែលរមួ្ោន្ែំរអីាសីុ្ 
អម្បូរសាវ  អម្បូរឈរព្រព អម្បូរមំ្សាសី្ និ្ង បកស ីែូេជា រតយ៉ាងយកស និ្ង ឈកាង ក។ 

កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះតំបន់្ SPF ស្ថិតឈរកាម្ការគំរាម្កំដហងពីការឈកើន្ឈ ើងនូ្វការ
កាប់រាន្ព្រពស្រោប់ឈធវើកសិ្កម្មស្ស្បរន នឹ្ងការទញយកធន្ធាន្ដែលរម ន្និ្រន្តរភាព (ែូេ 
ជា ការបរបាញ់ស្តវ ការកាប់ឈ ើ និ្ង ការឈធវើឈន្សាទ)។ ស្កម្មភាពទំងឈន្ោះឈធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ 
ទំងឈៅឈលើជីវេរម្រោះ និ្ងការរបកបរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិដែលពឹងដផ្អកឈៅឈលើព្រពឈ ើកនុងមូ្ល 
ោឋ ន្។ កតាត ជំរញុការគំរាម្កំដហងឈោយផ្ទទ ល់កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះោន្ែូេជា កំឈណើ ន្ព្ន្ 
ការឈរបើរបាស់្ផ្លូវថនល់ កំឈណើ ន្របជាជន្ រកបេ័ណឌ អនុ្វតតេាប់ និ្ង អភិបាលកិេចោន្ភាព 
ទន់្ឈេាយ ការមិ្ន្សូ្វយល់ែឹងពីគុណតព្ម្លរបស់្ជីវេរម្រោះ និ្ង ឈស្វកម្មដផ្នកបរសិាថ ន្ និ្ង 
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កំឈណើ ន្តរម្ូវការទីផ្ារ ទំងឈៅឈលើផ្លិតផ្លពីព្រព និ្ងផ្លិតផ្លកសិ្កម្ម។ ការអភិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្ដរ ៉ា និ្ងែំណំាកសិ្ឧស្ាហកម្មក៏អាេកាល យជាកតាត បំផ្លិេបំផ្ទល ញព្រពឈ ើ កនុងឈពល
អនាគតែ៏ោន្ស្កាដ នុ្ពលផ្ងដែរ របសិ្ន្ឈបើរោឋ ភិបាលមិ្ន្បាន្ការពារតំបន់្ឈនាោះោ៉ាង
ឈពញឈលញឈទ។ ការរបមូ្លផ្លរបឈភទឈ ើរបណីតករម្ឈោយេុស្េាប់ គឺទក់ទងនឹ្ង
កិេចការអនុ្វតតេាប់ែ៏តឹងរងឹឈៅកនុងទីតំាងឈនាោះ ក៏ែូេជាឈៅតាម្កដន្លងឈផ្សងឈទៀតឈៅកនុង
របឈទស្កម្ពុជាដែរ ក៏ប៉ាុដន្តវោន្ឥទធិពលតិេតួេកនុងរយៈឈពលដវងឈៅឈលើការស្តុកទុកកាបូន្។ 

ចប់តំាងពីឆ្ន ំ២០០២ម្ក រែឋបាលព្រពឈ ើបាន្ស្ហការជាមួ្យនឹ្ងអងគការអភិរកស 
ស្តវព្រព (WCS) និ្ង ព្ែគូអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាលកនុងស្ស្រកមួ្យេំនួ្ន្ឈទៀតឈែើម្បីបឈងកើត
របព័ន្ធរគប់រគងតំបន់្ SPF ស្រោប់ដថរកា និ្ង សាដ រតព្ម្លជីវេរម្រោះ រពម្ទំងការពារ មុ្េ 
របររបស់្របជាជន្មូ្លោឋ ន្ផ្ងដែរ។ 
គឈរោងអភិរកសឈន្ោះោន្វធីិសាស្រស្ដរគប់រជរងឈរជាយមួ្យ ដែលោន្អន្តរាគម្ន៍្ផ្ទទ ល់េំនួ្ន្៤
៖ ការពរងឹងយន្តការេាប់ និ្ង ការរំរទដផ្នកឈរលន្ឈោបាយ ការអនុ្វតតេាប់ឈោយ
ផ្ទទ ល់ ការពរងឹងការរគប់រគងធន្ធាន្ធម្មជាតិកនុងស្ហគម្ន៍្ និ្ង ការបឈងកើតមុ្េរបរជំនួ្ស្។ 
ការអនុ្វតតេាប់របកបឈោយរបសិ្ទធភាពោន្សារសំ្ខាន់្ខាល ំងណាស់្ ឈរពាោះវជួយរំរទ
ែល់រគប់ស្កម្មភាពការងារឈផ្សងឈទៀត។ ការរមួ្េំដណករបកបឈោយនិ្រន្តរភាពកនុងការរំរទ
ែល់ការផ្ដល់ប័ណណកម្មសិ្ទធិជូន្ស្ហគម្ន៍្ជន្ ជាតិឈែើម្ភាគតិេទំងអស់្ឈៅកនុងតំបន់្ឈនាោះ 
ោន្លកេណៈគួរឱ្យកត់ស្ោគ ល់បំផុ្ត ពីឈរពាោះវការពារមុ្េរបរ និ្ង សិ្ទធិកាន់្កាប់ែីធលីរបស់្
ពួករត់ ឈហើយទន្ទឹម្រន ឈនាោះបឈងកើតបាន្ជាមូ្លោឋ ន្រងឹោំមួ្យស្រោប់ស្ហការរន អនុ្វតត
គឈរោងឈន្ោះ។ 

ការអន្តរាគម្ឈែើម្បីអភិរកសឈៅមុ្ន្ឈពលអនុ្វតតគឈរោងREDD គឺឈៅោន្កំរតិតិេតួេឈៅ 
ឈ ើយ។ ស្កម្មភាពអនុ្វតតេាប់ទទួលបាន្ឈជាគជ័យកនុងការកាត់បន្ថយ (ក៏ប៉ាុដន្តមិ្ន្បាន្
ទប់សាក ត់) ការគំរាម្កំដហងធំៗឈៅរគប់ដផ្នករបស់្តំបន់្SPF ឈោយបាន្កាត់បន្ថយអរតា
កាប់បំផ្ទល ញព្រពឈ ើ និ្ង បាន្ជួយឱ្យរបឈភទស្តវព្រពសំ្ខាន់្ៗមួ្យេំនួ្ន្ឈៅគង់វងសកនុង
េំនួ្ន្ឈរេើន្។ ការអន្តរាគម្កនុងករមិ្តតិេតួេឈន្ោះរតូវបាន្ស្ន្និោឋ ន្ថ្ននឹ្ងបន្ត ឈធវើជាដផ្នកមួ្យ
ព្ន្គរោងមូ្លោឋ ន្កនុងឈពលអនាគត។ ឈទោះបីជាដបបណាកដី អន្តរាគម្ន៍្ឈន្ោះស្ថិតឈៅឈរកាម្
ករមិ្តមួ្យដែលេង់បាន្ ឈែើម្បីឈឆ្លើយតបឈៅនឹ្ងរទង់រទយព្ន្ការគំរាម្កំដហងទំងឡាយ។ 
ការគំរាម្កំដហងភាគឈរេើន្ឈៅដតោន្ករមិ្តធងន់្ធងរឈៅឈ ើយ ឈហើយកំពុងបន្តឈកើន្ឈ ើង
ទំងរទង់រទយ និ្ង របឈភទេុស្ៗរន ។ អរតាកាប់ឈ ើ និ្ង កាប់បំផ្ទល ញព្រពឈ ើបាន្ឈកើន្
ឈ ើង ឈោយកនុងឈនាោះោ៉ាងឈហាេណាស់្ោន្ស្តវែ៏សំ្ខាន់្មួ្យរបឈភទ (ខាល ) បាន្ឈធវើឱ្យ
បាត់បង់ពីេំនួ្ន្ដែលបរម្រងទុក ឈហើយរពឹំងថ្ននឹ្ងោន្ការថយេុោះដបបឈន្ោះស្រោប់ របឈភទ
ស្តវែព្ទឈទៀត។ ការកំណត់រពំរបទល់ ការោម្លាតរបកបឈោយរបសិ្ទធភាព ការេុោះ
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អប់រតំាម្ស្ហគម្ន៍្ ស្កម្មភាពរបកបមុ្េរបរឈផ្សងពីមុ្ន្ ជាឈែើម្ រតូវបាន្អនុ្វតតដត ឈៅឈលើ
មួ្យដផ្នកធំព្ន្ព្រពបរម្រងឈនាោះប៉ាុឈណាណ ោះ។ របសិ្ទធភាពកនុងការរគប់រគង ការអភិរកស រតូវបាន្
រារាងំោ៉ាងខាល ំង ឈោយសារដត ការផ្ដល់មូ្លនិ្ធិមិ្ន្បាន្រគប់ររន់្ មិ្ន្ឈទៀងទត់ និ្ង បន្ត
ធាល ក់េុោះ រពម្រន ជាមួ្យនឹ្ងការែឈណដើ ម្ឈរបើរបាស់្ែីធលី។ ឈហតុែូឈេនោះ ឈហើយការផ្ដល់ហិរញ្ញ
បបទន្របកបឈោយនិ្រន្តរភាពតាម្រយៈរបាក់េំណូលពីការលក់កាបូន្ ោន្សារសំ្ខាន់្
ណាស់្ស្រោប់ស្រម្ួលែល់ការពរងីក និ្ង ការរទរទង់ស្កម្មភាពអភិរកសស្រោប់រយៈ
ឈពលដវង។ កតាត ឈន្ោះនឹ្ងជួយែល់រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា និ្ង ព្ែគូអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល
របស់្េលួន្កនុងការពរងីកស្កម្មភាពបដន្ថម្ឈទៀត ឈែើម្បីឈឆ្លើយតបឈៅនឹ្ងករមិ្តព្ន្ការគំរាម្
កំដហង ធានាការរំរទស្រោប់រយៈឈពលដវងតាម្រយៈការរា៉ា ប់រងឈលើការេំណាយរបតិបតិតការ 
និ្ង ផ្ដល់រងាវ ន់្ឈលើកទឹកេិតតជាថវកិាស្រោប់ការអភិរកសឈៅថ្នន ក់មូ្លោឋ ន្ និ្ង ថ្នន ក់ជាតិ។ 

គឈរោងឈន្ោះទទួលបាន្របឈោជន៍្ពីការរំរទែ៏ខាល ំងកាល  និ្ងរបកបឈោយនិ្រន្តរភាពពី 
ោច ស់្ជំនួ្យ និ្ង ដផ្នកន្ឈោបាយ ព្ែគូអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល/រោឋ ភិបាលដែលោន្
ទស្សន្ៈ ឈបើកេំហ រូម្ស្ហការ ោន្ឈស្ថរភាព និ្ង ោន្រយៈឈពលដវង វតតោន្បុគគលកាន់្មុ្េ
តំដណងជាអនកែឹកនំាដែលោន្ការឈបតជាា េិតតេពស់្ ការទទួលសាគ ល់ថ្ន ការអនុ្វតតេាប់របកប
ឈោយរបសិ្ទធភាព និ្ង ស្ម្ធម៌្ គឺជាមូ្លោឋ ន្រគឹោះស្រោប់រាល់អន្តរាគម្ន៍្ឈផ្សងឈទៀត និ្ង 
ឆ្ន្ទៈកនុងការអនុ្វតតបឈេចកឈទស្ថមីៗ។ ការអនុ្វតតសាកលបងនូ្វបឈេចកឈទស្មួ្យេំនួ្ន្ចប់តំាង
ពីឆ្ន ំ២០០២ម្ក កំណត់បាន្នូ្វវធីិសាស្រស្ដឈជាគជ័យមួ្យេំនួ្ន្កនុងការឈោោះស្សាយបញ្ហា
រប ម្សំ្ខាន់្ៗមួ្យេំនួ្ន្ធំដែលបាន្ជួបរបទោះ ឈហើយបូករួម្នឹ្ងហិរញ្ញបបទន្រគប់ររន់្ 
ការរគប់រគងែ៏ឈពញឈលញ និ្ង ោន្របសិ្ទធភាពអាេែំឈណើ រការឈៅបាន្។ 

ការបរោិយជាលម្អិតអំពីឈរលឈៅ និ្ង ស្កម្មភាពរបស់្គឈរោងឈន្ោះ គឺអាេរកបាន្
ឈៅកនុងឯកសារឈរលរបស់្គឈរោង។ ដផ្នកមួ្យេំនួ្ន្ដែលពាក់ព័ន្ធឈរេើន្ជាមួ្យនឹ្ងស្ហ
គម្ន៍្មូ្លោឋ ន្រតូវបាន្បកដរបឈៅកនុងដផ្នកមួ្យេំនួ្ន្ខាងឈរកាម្ឈន្ោះ។  

គឈរោងឈន្ោះោន្ឈរលបំណងស្ឈរម្េបាន្នូ្វការផ្ដល់សុ្ពលភាពរួម្ឈធៀបឈៅ
នឹ្ងរបព័ន្ធ ផ្ដល់វញិ្ហញ បន្បរតបញ្ហា ក់កាបូន្ (VCS) និ្ង បទោឋ ន្ស្ម្ព័ន្ធអាកាស្ធាតុ 
ស្ហគម្ន៍្ និ្ង ជីវេរម្រោះ (CCBA)។  

 
សហគមន្៍ខ្ែលេូលរមួ  
អងគភាពរែឋបាល 

តារាង ១.១ និ្ង របូភាព ១.៣ បរោិយស្ឈងេបអំពីអងគភាពរែឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធកនុង
គឈរោងឈន្ោះ។ រករម្របឹកា ំុ គឺជាអងគភាពជាប់ឈឆ្ន តថ្នន ក់ឈរកាម្បងអស់្ឈៅកនុងរោឋ ភិបាល
កម្ពុជា ឈហើយរបធាន្ភូមិ្រតូវបាន្ដតងតំាងឈោយរកសួ្ងម្ហាព្ផ្ទ។ ការស្ទង់ម្តិមួ្យេំនួ្ន្



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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បាន្រកឈ ើញថ្នោន្ភូមិ្េំនួ្ន្ ២០ ដែលងាយនឹ្ងទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ពីគឈរោងឈន្ោះ  
ឈហើយភូមិ្ទំងឈនាោះរតូវបាន្កំណត់ថ្នជា ភូមិ្ដែលេូលរមួ្។ គឈរោងឈន្ោះរមួ្បញ្ចូ ល 
ភូមិ្សំ្ខាន់្ េំនួ្ន្ ១៧ (ដែលោន្ែីឈធវើកសិ្កម្ម ឬ ែីលំឈៅឋាន្ឈៅកនុងតំបន់្ការពារស្នូល) 
និ្ង ភូមិ្អនកឈរបើរបាស់្េំនួ្ន្ ៣ ឈផ្សងឈទៀត (ដែលបាន្បញ្ហា ក់ថ្នោន្ការឈរបើរបាស់្ ព្រពឈ ើ 
ជាឈទៀងទត់ និ្ងកនុងបរោិណឈរេើន្ឈៅកនុងតំបន់្ការពារស្នូល ក៏ប៉ាុដន្តមិ្ន្ោន្ែីឈធវើកសិ្កម្ម 
ឬ ែីលំឈៅឋាន្ឈៅកនុងឈនាោះឈទ)។ ឈៅកនុងបណាដ ភូមិ្សំ្ខាន់្ៗ ភូមិ្ទំងមូ្លេូលរមួ្ឈៅកនុង 
ទិែឋភាពភាគឈរេើន្ បំផុ្តរបស់្គឈរោង ឈោយសារថ្ន រគួសារភាគឈរេើន្ ឬ ទំងអស់្ដតម្ដង 
គឺជាអនកឈរបើរបាស់្ េណៈដែលឈៅកនុងភូមិ្ឈរបើរបាស់្ ៣ ឈផ្សងឈទៀតស្កម្មភាពរបស់្ 
គឈរោង ឈផ្ទដ តសំ្ខាន់្ឈៅឈលើរករម្រគួសារទំងឡាយដែលរតូវបាន្កំណត់ថ្ន ជាអនកឈរបើ
របាស់្តំបន់្គឈរោងឈន្ោះជាឈទៀងទត់ បូករមួ្ទំងម្ន្រន្ដីភូមិ្ដែលពាក់ព័ន្ធផ្ងដែរ។     

 
តារាង ១.១ ៖ អងគភាពរែឋបាលដែលពាក់ព័ន្ធកនុងគឈរោង 

ឈេតត ស្ស្រក  ំុ ភូមិ្សំ្ខាន់្ ភូមិ្អនកឈរបើរបាស់្
ែព្ទឈទៀត 

ម្ណឌ លគិរ ី ដកវសី្ោ៉ា  ដស្ស្េទុម្  អូរអាម្ អូររណារ 
ដស្ស្លវី 

 

  ដស្ស្រពោះ ដស្ស្រពោះ ហាគ ទី ពូចរ 
អូរចរ ពូគង់ 

 

  ដស្ស្ ូក េក់ចរ កមូម្ 
ដស្ស្អឈណាដ ល ដស្ស្េទង់ 

 

  ឈម្ម្៉ាង់ ពូឈគោះ ពូឈងា៉ាល  
 អូរាងំ ដស្ន្ម្ឈនារម្យ អណដូ ងរក ឹង  

ពូហាម្ ពូរា៉ាង  
 

 ដស្ន្ម្ឈនារម្យ រម្នា  ដស្ស្ ១ ពូរតរំ ពូតំាង  
១ឈេតត ៣ស្ស្រក ៦ ំុ ១៧ភូមិ្ ៣ ភូមិ្ឈផ្សងឈទៀត 

 
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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របូ ១.៣ ៖ ភូមិ្ដែលេូលរមួ្ឈៅកនុងតំបន់្  SPF របស់្គឈរោង REDD  

 
 

ពាកយ “ភូមិ្” និ្ង “ទីលំឈៅ” រតូវបាន្ឈរបើឈែើម្បីបញ្ហា ក់អតថន័្យជាក់ោក់ោេ់ឈោយ
ដ កពីរន ឈៅកនុងឯកសារគឈរោងឈន្ោះ។ ភូមិ្សំ្ឈៅឈលើភូមិ្រែឋបាល ដែលកនុងឈនាោះទីលំឈៅ
មួ្យ ឬ ទីលំឈៅមួ្យរករម្ រតូវបាន្រគប់រគងឈោយរបធាន្ភូមិ្ផ្លូវការមួ្យរបូ។ លំឈៅឋាន្
សំ្ឈៅឈលើបណដុំ ផ្ទោះោេ់ឈោយដ កពីឈគឈៅកនុងភូមិ្រែឋបាលមួ្យ ដែលោន្លកេណៈែូេរន
នឹ្ង “ភូមិ្មួ្យ” ដែរស្រោប់អនកអឈងកតធម្មតា។ ឈៅកនុងឈេតតម្ណឌ លគិរ ី ទីលំឈៅឈផ្សងៗរន
ឈៅកនុងភូមិ្រែឋបាលមួ្យោន្េោង យឈរេើន្គី ូដម្៉ារតពីរន ។ ឈៅឈពលេលោះ ក៏ប៉ាុដន្តមិ្ន្ទូឈៅ
ឈនាោះឈទ ទីលំឈៅទំងឡាយរតូវបាន្ដបងដេកឈៅជាអនុ្ភូមិ្ (រករម្)។ ជាញឹកញាប់  ំុ ភូមិ្ 
និ្ង កដន្លងតំាងទីលំឈៅោន្ឈ ម្ ោះែូេៗរន ។ ឈៅកនុងឯកសារឈន្ោះ ភូមិ្អាេសំ្ឈៅឈៅឈលើ
ភូមិ្រែឋបាលទំងមូ្លរបសិ្ន្ឈបើរម ន្ការបញ្ហា ក់ជាក់ោក់ឈនាោះឈទ។ 

េំណុេកណាដ លព្ន្ភូមិ្ផ្លូវការទំងឡាយ រតូវបាន្កំណត់ឈៅកនុងដផ្ន្ទីឈោយនាយក
ោឋ ន្ភូមិ្សាស្រស្ដ ដែលអាេរកបាន្ឈៅទូទំងរបឈទស្កនុងទរម្ង់ជារបព័ន្ធទិន្នន័្យ បឈងកើតឈ ើង 
កនុងឆ្ន ំ១៩៩៩។ ឈៅកនុង និ្ង ឈៅជិតទីតំាងទីលំឈៅនី្មួ្យៗកនុងតំបន់្ SPF ក៏រតូវបាន្ឈធវើ
ដផ្ន្ទីផ្ងដែរ ឈហើយការផ្ទល ស់្បដូរទំងឡាយរតូវបាន្រតួតពិនិ្តយ (Evans និ្ង Delattre 
២០០៥, Evans ២០០៧, Pollard និ្ង Evans ២០០៩)។  
រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តំបន់្គឈរោងឈន្ោះ គឺជាទឹកែីកំឈណើ តរបស់្រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ ២រករម្ និ្ង ផ្ដល់
កដន្លងស្រោប់របជាជន្ោ៉ាងឈរេើន្ម្កពីរករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្ឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា 
ដែលជាជន្ជាតិដេមរ។ រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេធំបំផុ្ត គឺ ភនង (ដែលជាស្ោជិករបស់្
រករម្របជាជន្ឈរបើរបាស់្ភាសាម្ន្-ដេមរ) (Bourdier ២០០៩)។ ឈៅទីឈនាោះ ក៏ោន្រករម្រគួសារ
ឈស្ទៀងមួ្យេំនួ្ន្តូេផ្ងដែរ ដែលរស់្ឈៅោយ ំជាមួ្យនឹ្ងរគួសារភនង ឈហើយពួកឈគោន្
លកេណៈស្ស្ឈែៀងរន ោ៉ាងខាល ំងពាក់ព័ន្ធនឹ្ងរបូស្ម្បតតិ ទំឈន្ៀម្ទោល ប់ ជំឈន្ឿឈលើរពលឹង និ្ង 
មុ្េរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិតាម្ដបបរបព្ពណី។ ឈោយសារដតោន្លកេណៈេុស្ដបលករន ជាក់ោក់
ែ៏តិេតួេឈៅកនុងបរបិទភាគឈរេើន្បំផុ្ត ជន្ជាតិឈស្ទៀងរតូវបាន្ោក់បញ្ចូ លជាមួ្យនឹ្ងជន្
ជាតិភនងភាគឈរេើន្ឈៅកនុងស្កម្មភាពភាគឈរេើន្របស់្គឈរោងជា “របជាជន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគ
តិេ” ក៏ប៉ាុដន្តឈៅឈពលដែលរកឈ ើញថ្ន លកេណៈេុស្ដបលករន ឈនាោះោន្សារសំ្ខាន់្េំឈពាោះ
ស្ហគម្ន៍្ឈៅកនុងអំ ុងឈពលេុោះឈធវើការងារតាម្មូ្លោឋ ន្ រករម្ការងារគឈរោងនឹ្ងឈធវើការ
ពិចរណាឈៅឈលើេំណុេឈន្ោះ។ 

ភាសារបស់្រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ទំងពីរឈន្ោះ មិ្ន្ោន្ស្រឈស្រឈៅតាម្របព្ពណីឈ ើយ 
ក៏ប៉ាុដន្តអកេររកម្ភាសាភនងរតូវបាន្បឈងកើតឈ ើងកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះ ឈហើយកំពុងបងាា ត់បឈរងៀន្
ឈៅកនុងឈេតតម្ណឌ លគិរ។ី ជន្ជាតិភនង គឺជារករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេធំជាងឈគបងអស់្ឈៅ
កនុងឈេតតម្ណឌ លគិរ ី និ្ង ោន្តិេតួេឈៅកនុងឈេតតរតន្គិរ ី និ្ង ឈេតតរកឈេោះ។ រករម្ែូេរន ឈន្ោះ
ក៏ោន្រស់្ឈៅកនុងរបឈទស្ឈវៀតណាម្ផ្ងដែរ ដែលោន្ឈ ម្ ោះថ្ន ម្នង។ ជន្ជាតិឈស្ទៀង
ោន្រស់្ឈៅឈរេើន្កនុងឈេតតរកឈេោះ និ្ង ោន្រស់្ឈៅតិេតួេឈៅភាគខាងលិេឈេតតម្ណឌ ល
គិរ។ី ជន្ជាតិឈន្ោះក៏ោន្រស់្ឈៅកនុងរបឈទស្ឈវៀតណាម្ផ្ងដែរ ដែលោន្ឈ ម្ ោះថ្ន ឈហទៀង។
ម្ន្រន្ដីរែឋបាលមូ្លោឋ ន្ជាឈរេើន្ គឺជាជន្ជាតិភនង។  

បេចុបបន្នឈន្ោះ ជន្ជាតិដេមរឈែើម្ឈៅទំនាបកណាដ លបាន្ឈធវើេំណាកស្ស្រកោ៉ាងឈរេើន្ឈៅ
កាន់្តំបន់្ឈន្ោះ (តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩៨) ក៏ប៉ាុដន្តោន្េំនួ្ន្តិេតួេប៉ាុឈណាណ ោះដែលរស់្ឈៅទីឈន្ោះបាន្
យូរ។ របជាជន្ដែលបាន្ម្ករស់្ឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងភាគឈរេើន្ម្កពីឈេតតកំពង់ចម្ តាដកវ 
ព្រពដវង និ្ង សាវ យឈរៀង (Pollard និ្ង Evans ២០០៩)។  

រករម្ជន្ជាតិឈផ្សងឈទៀតដែលោន្វតតោន្តិេតួេោន្ែូេជាជន្ជាតិរ ៉ាង និ្ង ជន្ជាតិ
ឈរកាល (ជន្ជាតិឈែើម្ពីររករម្ឈន្ោះោន្របភពឈេញពីរករម្ម្ន្-ដេមរ) ឡាវ និ្ង ឈវៀតណាម្ 
(ដែលភាគឈរេើន្ជារករម្របជាជន្កម្ពុជាឈរកាម្ម្កពីតំបន់្ែីស្ណដ ទឈន្លឈម្គងគ ដែលជារករម្
ដេមរឈែើម្)។ 

េំនួ្ន្របហាក់របដហលព្ន្របជាជន្ឈៅកនុងរករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេនី្មួ្យៗ គឺោន្
បងាា ញឈៅកនុងតារាង ១.២។ របជាជន្ដេមរភាគឈរេើន្រស់្ឈៅកនុងភូមិ្ អូ អាម្។ របសិ្ន្ឈបើែក
ភូមិ្អូអាម្ឈេញ ភាគរយជន្ជាតិភនង និ្ង ឈស្ទៀងឈៅកនុងភូមិ្ែព្ទឈទៀតោន្េំនួ្ន្ ៨៧%។   



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តារាង ១.២ ៖ េំនួ្ន្របជាជន្តាម្រករម្ជន្ជាតិឈែើម្នី្មួ្យៗកនុងឆ្ន ំ ២០០៨  
ភូមិ្ដែលេូលរមួ្ ភនង ឬ ឈស្ទៀង ដេមរ ឈផ្សងឈទៀត* ស្របុ 
រគួសារ ១៧១៣ ៨២៨ ១១ ២៥៥២ 
ភាគរយ ៦៧% ៣២% <១% ១០០% 
របភព ៖ ការវភិាគទិន្នន័្យឈ ើងវញិឈៅកនុង Pollard និ្ង Evans (២០០៩) 
*ឡាវ ឈវៀតណាម្ រ ៉ាង ឈរកាល…  
 

របូ ១.៤ បងាា ញពីទំហំភូមិ្ និ្ង រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថ្ន តំបន់្គឈរោង
ភាគឈរេើន្បំផុ្ត រតូវបាន្កាន់្កាប់ឈោយលំឈៅឋាន្ជន្ជាតិភនងភាគឈរេើន្ (េំណុេពណ៌
សាវ យ)  និ្ង ទីលំឈៅជន្ជាតិដេមរភាគឈរេើន្ឈៅកនុង ឬ ជិតគឈរោង (េំណុេពណ៌រកហម្) 
ស្ថិតឈៅជាយខាងទិស្និ្រតី។ ឈៅតាម្ទីតំាងលំឈៅឋាន្ជន្ជាតិភនងពិតរបាកែតាម្តំបន់្
ោេ់ស្ស្ោល របជាជន្ឈស្ទើរដតទំងអស់្ គឺជាជន្ជាតិភនង ឈោយោន្រគួសារដេមរដែលឈធវើ
ជំនួ្ញរតឹម្ដតមួ្យ ឬ ពីររគួសារប៉ាុឈណាណ ោះដែលឈបើកហាងលក់ទំនិ្ញតិេតូេ។ ផ្ទុយឈៅវញិ 
ភូមិ្ទំងឡាយដែលោន្ជន្ជាតិដេមរភាគឈរេើន្ បាន្រកីរាលោលព័ទធជំុវញិទីលំឈៅចស់្
របស់្ជន្ជាតិភនង ឈហតុែូឈេនោះឈហើយឈទើបោន្ជន្ជាតិភនងតិេតួេរស់្ឈៅោយរន ឈៅកនុង
ភូមិ្ទំង ឈនាោះ។         
របូ ១.៤ ៖ ទំហំទីតំាងទីលំឈៅ និ្ង ជន្ជាតិឈែើម្ឈៅកនុងតំបន់្ SPF  

 
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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របជាសាស្រស្ដ 
តួឈលេផ្លូវការស្រោប់ភូមិ្នី្មួ្យៗ ដែលបាន្រតួតពិនិ្តយឈ ើងវញិតាម្រយៈការស្ទង់

ម្តិឈផ្សងឈទៀត បាន្បងាា ញនូ្វការបា៉ា ន់្សាម ន្លអបំផុ្តអំពីេំនួ្ន្របជាជន្ឈៅកនុងតំបន់្ឈន្ោះ 
(Evans និ្ង Delattre ២០០៥, Evans ២០០៦, Pollard និ្ង Evans ២០០៩)។ តារាង 
១.៣ក បងាា ញពីេំនួ្ន្របជាជន្បា៉ា ន់្សាម ន្ឈៅរតឹម្ឆ្ន ំ២០១០ ឈហើយតារាង ១.៣េ បងាា ញពី 
អាយុ និ្ង ឈភទរបស់្របជាជន្ឈៅកនុងស្ហគម្ន៍្ទំងឈន្ោះ។ អរតាកំឈណើ ន្របជាជន្ោ៉ាង
ឈលឿន្បាន្ឈកើតឈ ើងកនុងភូមិ្ទំងឈន្ោះឈៅកនុងអំ ុងឈពលកន្លងឈៅថមីៗឈន្ោះ តាម្រយៈការផ្សំ
េូលរន រវងការឈធវើេំណាកស្ស្រក និ្ង េំនួ្ន្កំឈណើ តដែលឈកើន្ឈលើស្ពីេំនួ្ន្ម្រណភាព ែូេ
ដែលបាន្បញ្ហា ក់ឈោយ Pollard និ្ង Evans (២០០៩)។  



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តារាង ១.៣ក ៖ េំនួ្ន្របជាជន្ឈៅកនុងភូមិ្ដែលេូលរមួ្ទំង ២០  
ភូមិ្សំ្ខាន់្ៗ 

    ំុ ភូមិ្ រគួសារ (២០១០) េំនួ្ន្របជាជន្ 
ដស្ស្េទុម្ អូរអាម្ ៧៣៣ ៣៣៣៨ 
 អូររណារ ១៧៨ ៧៦៩ 
  ដស្ស្លវី ៣៣ ១៦០ 
ដស្ស្រពោះ ដស្ស្រពោះ ១២៨ ៥៨៩ 
 ហាគ ទី ៤៥ ២៥០ 
 ពូចរ ៧២ ៣៥០ 
 អូរចរ ២៨ ១២៩ 
  ពូគង់ ៦២ ៣១០ 
ដស្ស្ ូក េក់ចរ ១១២ ៥៧១ 
 កមូម្ ៧២ ៣៧៦ 
 ដស្ស្អឈណាដ ល ៥២ ២៥២ 
  ដស្ស្េទង់ ១៧៤ ៨៤១ 
មី្ងឈោង  ពូឈគោះ ១១៨ ៥៤១ 
  ពូឈងា៉ាល ៨៤ ៣៧២ 
ដស្ន្ម្ឈនារម្យ អណដូ ងរក ឹង ១១៤ ៤៦៦ 
 ពូហាម្/រកាថមី  ៣១៦ ១៣២៧ 
  ពូរា៉ាង ៩៤ ៤១៤ 
ស្របុ ១៧ ២៤១៥ ១១០៥៥ 
ភូមិ្អនកឈរបើរបាស់្ឈផ្សងឈទៀត 

   រម្យនា ដស្ស្អីុ ១០៥ ៤៥០ 

 
ពូរតរំ ១៣៥ ៦២២ 

  ពូតំាង ១៧០ ៧៥២ 
ស្របុ ៣ ៤១០ ១៨២៤ 
ស្របុរមួ្ ២០ ២៨២៥ ១២៨៧៩ 

 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តារាង ១.៣េ ៖ េំនួ្ន្របជាជន្កនុងភូមិ្ដែលេូលរមួ្ទំង ២០ 
ភូមិ្សំ្ខាន់្ 

         ំុ ភូមិ្ របរស្ ស្សី្ អាយុ 
០-៦ 

អាយុ 
៧-១៧ 

អាយុ 
១៨-៣៥ 

អាយុ 
៣៦-៦០ 

អាយុ 
៦០+ 

ដស្ស្េទុម្ អូរអាម្ ១៧០៧ ១៦៣១ ៩២៤ ៨៧៧ ៧៨២ ៦៣៦ ១១៩ 
 អូររណារ ៤០១ ៣៦៨ ១៣៩ ២០៤ ២១៦ ១៥៩ ៥១ 
  ដស្ស្លវី ១០២ ៥៨ ៤១ ៤៣ ៤៤ ២៧ ៥ 
ដស្ស្រពោះ ដស្ស្រពោះ ២៩០ ២៩៩ ១២២ ១៦៥ ១៥៩ ១២២ ២១ 
 ហាគ ទី ១១៤ ១៣៦ ៥៨ ៥៧ ៤៥ ៨២ ៨ 
 ពូចរ ១៧៧ ១៧៣ ១០១ ៨៨ ៩១ ៦១ ៩ 
 អូរចរ ៦៧ ៦២ ៤៤ ២៤ ២៩ ២៨ ៤ 
  ពូគង់ ១៥៣ ១៥៧ ៨០ ៩០ ៨៦ ៤៥ ៩ 
ដស្ស្ ូក ចក់ចរ ២៩៣ ២៧៨ ១១៨ ១៨៦ ១៥១ ១០០ ១៦ 
 កមូម្ ១៧៨ ១៩៨ ៧២ ១០៨ ១២៥ ៦០ ១១ 
 ដស្ស្អឈណាដ ល ១២៤ ១២៨ ៦៤ ៨០ ៥៥ ៤៦ ៧ 
  ដស្ស្េទង់ ៤៣២ ៤០៩ ២២៤ ២២១ ២៣១ ១៤៧ ១៨ 
ឈម្ម្៉ាង់ ពូឈគោះ ២៦៨ ២៧៣ ១៤២ ១៥២ ១៤០ ៩៣ ១៤ 
  ពូឈងា៉ាល ១៧៥ ១៩៧ ១០៧ ៨៣ ៨៥ ៧៩ ១៨ 
ដស្ន្ម្ឈនារម្យ អណដូ ងរក ឹង ២៥៩ ២០៧ ១៣៦ ៩៧ ៨៣ ១១៣ ៣៧ 
ដស្ន្ម្ឈនារម្យ ពូហាម្/រកាថមី  ៦៥៨ ៦៦៩ ២៤៥ ២៦៧ ៣៩៤ ៣៦៦ ៥៥ 
  ពូរា៉ាង ២០៣ ២១១ ៧៣ ១៤៧ ១១៦ ៦៤ ១៤ 
ស្របុ   ៥៦០១ ៥៤៥៤ ២៦៩០ ២៨៨៩ ២៨៣២ ២២២៨ ៤១៦ 
ភូមិ្អនកឈរបើរបាស់្ឈផ្សងឈទៀត 

       រម្នា ដស្ស្អីុ ២២៤ ២២៦ ១៣៣ ១២៥ ៩៥ ៨០ ១៧ 
រម្នា ពូរតរំ ៣១៦ ៣០៦ ១២៩ ២១៧ ១៥៧ ១០២ ១៧ 
រម្នា ពូតំាង ៣៨៩ ៣៦៣ ២០៣ ២១១ ១៧០ ១៤៣ ២៥ 

Total   ៩២៩ ៨៩៥ ៤៦៥ ៥៥៣ ៤២២ ៣២៥ ៥៩ 
ស្របុរមួ្   ៦៥៣០ ៦៣៤៩ ៣១៥៥ ៣៤៤២ ៣២៥៤ ២៥៥៣ ៤៧៥ 
%   ៥១% ៤៩% ២៤% ២៧% ២៥% ២០% ៤% 

 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ឈៅឈែើម្ទស្វតសរឆ៍្ន ំ ១៩៧០ របជាជន្ភាគឈរេើន្ដែលរស់្ឈៅកនុងភូមិ្ទំង ២០ (ដែលឈៅ
ឈពលឈនាោះឈស្ទើរដតជារគសួារភនងទំងអស់្) រតូវបាន្ជឈម្លៀស្ឈេញពីតំបន់្ឈនាោះឈៅកនុងអំ ុង
របបដេមររកហម្ ឈហើយឈរកាយម្កអនកដែលឈៅរស់្រាន្ និ្ង កូន្ឈៅរបស់្ពួករត់បាន្
រត ប់ឈៅកាន់្តំបន់្ឈនាោះវញិបន្តិេម្ដងៗ ឈៅឈពលដែលស្ន្តិសុ្េោន្ភាពលអរបឈស្ើរឈ ើង
ឈៅអំ ុងឆ្ន  ំ ១៩៧៩-១៩៩៨ (Evans ២០០៧)។ របជាជន្បាន្វលិឈៅកាន់្ទីលំឈៅឈែើម្
របស់្េលួន្វញិ ឬ តំបន់្ដែលស្ថិតឈៅជាប់ទីឈនាោះ អាស្ស័្យឈៅឈលើកាលៈឈទស្ៈកនុងមូ្ល
ោឋ ន្។ រកាថមី (ដែលជាទីលំឈៅស្ថិតឈៅឆ្ង យពីភូមិ្ពូហាម្) និ្ង ទីលំឈៅមួ្យេំនួ្ន្កនុង ំុ
ដស្ស្ ូករតូវបាន្កាន់្កាប់ឈ ើងវញិឈៅកនុងអំ ុងឆ្ន ំ១៩៩៨ ដតប៉ាុឈណាណ ោះ ឈហើយបនាទ ប់ម្ក
មិ្ន្ោន្ទីលំឈៅធំៗរតូវបាន្បឈងកើតឈ ើងវញិឈ ើយ ក៏ប៉ាុដន្តោន្ការេល័តេុោះឈ ើងរវងភូមិ្
ដែលបាន្បឈងកើតរេួឈហើយ ស្ស្បឈពលនឹ្ងោន្ការឈធវើេំណាកស្ស្រកឈៅកាន់្តំបន់្ឈនាោះ។ 
ដស្ស្អំបូយ (ដផ្នកព្ន្ភូមិ្េក់ចរ) រតូវបាន្បឈងកើតឈ ើងឈៅកនុងឆ្ន ំ១៩៩៨ ឈោយរករម្ជន្ជាតិ
ឈែើម្ភនងដែលជាឈោធាដេមររកហម្កាត់រសំាយ។  

របជាជន្ដេមរោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុងភូមិ្អូរអាម្ គឺជាបាតុភូតកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះ ដែលបាន្
ឈកើតឈ ើងតាម្រយៈការឈធវើេំណាកស្ស្រកេូលឈៅកាន់្ទីឈនាោះ ឈោយោន្អនកឈធវើេំណាកស្ស្រក
ដែលចប់យកែីឈោយេុស្េាប់ឈៅកនុងដែន្ជរម្កស្តវព្រពស្នួល និ្ង តំបន់្ SPF1ផ្ងដែរ។ 
កតាត ជំរញុមួ្យេំនួ្ន្ធំបាន្ឈកើតឈ ើងបន្តិេម្ដងៗ។ កាលពីែំបូងឈ ើយ ករណីឈន្ោះឈកើតឈេញ
ពីឱ្កាស្ការងារពាក់ព័ន្ធនឹ្ងស្កម្មភាពកាប់ឈ ើកនុងគឈរោងស្ម្បទន្ និ្ង ការកាត់រសំាយ
អតីតរគួសារដេមររកហម្េំនួ្ន្ ២០០រគួសារឈៅទីឈនាោះឈៅកនុងឆ្ន ំ១៩៩៨ (Degen et al. 
២០០៤)។ បនាទ ប់ម្កឈទៀត ការសាងស្ង់ផ្លូវថនល់ ការអនុ្វតតេាប់ការពារព្រពឈ ើមិ្ន្ោន្
របសិ្ទធភាពពីសំ្ណាក់អាជាា ធរមូ្លោឋ ន្ និ្ង កតាត ែព្ទឈទៀតបាន្ជំរញុឱ្យោន្កំឈណើ ន្
បដន្ថម្ឈទៀត។ 

ការតំាងទីលំឈៅកនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះភាគឈរេើន្ោន្រទង់រទយតូេ ដែលោន្របជា
ជន្ពី ១២ ែល់ ១៥៩៨នាក់ឈៅកនុងឆ្ន ំ២០០៦ ឈហើយជាម្ធយម្ ១៦១នាក់ ឬ របដហល ៣០
រគួសារ (Evans ២០០៧)។ ការតំាងទីលំឈៅធំៗភាគឈរេើន្ គឺឈៅតាម្ជាយតំបន់្ SPF កនុង
តំបន់្េសមឹ្ អូអំដឆ្នង និ្ង ឈម្៉ាងម្៉ាង់េុងផ្ទល ស់្ ឈហើយការតំាងទីលំឈៅកនុងតំបន់្ទំង ៣ឈន្ោះស្ថិត
ឈៅជិតៗរន  ឬ ឈស្ទើរដតបន្តជាប់រន ។ ផ្ទុយឈៅវញិ ការតំាងទីលំឈៅភាគឈរេើន្ឈៅខាងកនុង 
តំបន់្គឈរោងឈន្ោះោន្ម្នុ្ស្សរតឹម្ដតពី ៥០ ឈៅ ២៥០នាក់ (ពី ១០ ឈៅ ៥០រគួសារ) 
ប៉ាុឈណាណ ោះ ឈោយឈៅឈពលេលោះោន្េំនួ្ន្តិេជាងឈន្ោះ ឈហើយពរងាយេោង យពី ៥ ឈៅ 
១៥គី ូដម្៉ារតពីរន ។     
 
                                                      
1 ឈម្ើលតារាង ១.៤ ស្រោប់ការបរោិយអំពីសាថ ន្ភាពបេចុបបន្នព្ន្ការចប់យកែីឈោយេុស្េាប់ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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លកេណៈស្ងគម្របស់្ភូមិ្ជន្ជាតិភនង2 
ជន្ជាតិភនងោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុងតំបន់្ឈន្ោះ បន្តរស់្ឈៅតាម្រឈបៀបរបព្ពណីជាេម្បង ែូេ

ោន្ឈលើកឈ ើងខាងឈរកាម្ឈន្ោះ។ ជន្ជាតិភនងែព្ទឈទៀត ជាពិឈស្ស្អនកដែលរស់្ឈៅជាប់ផ្លូវ
ធំៗ ឬ ោន្ទំនាក់ទំន្ងជិតស្និទធជាមួ្យអនកតាំងទីលំឈៅដែលជាជន្ជាតិដេមរ (ជាពិឈស្ស្
កនុងភូមិ្អូអាម្) បាន្ដកដរបដផ្នកេលោះព្ន្រឈបៀបរស់្ឈៅរបស់្ពួករត់ឈែើម្បីឱ្យស្ស្បរន ភាគឈរេើន្
ជាមួ្យនឹ្ងជន្ជាតិដេមរឈៅទំនាបកណាដ ល។ ពួករត់មួ្យេំនួ្ន្បាន្បដូរឈៅកាន់្សាស្នា
រគឹស្ដ ឈោយបាន្កាត់បន្ថយការឈររពខាា ប់េាួន្ឈៅតាម្វបបធម៌្របព្ពណីរបស់្ពួករត់។ 

រគួសារភនងតាម្លកេណៈរបព្ពណីោន្បដី របពន្ធ និ្ង កូន្របស់្ពូករត់ (រមួ្ទំងកូន្
ដែលឈរៀបការឈហើយ ប៉ាុដន្តមិ្ន្ទន់្ដបកផ្ទោះ) និ្ង ឪពុក ោដ យឈៅរស់្ដែលទន់្ឈេាយឈពកមិ្ន្
អាេរស់្ឈៅឈោយេលួន្ឯងបាន្។ ស្ោជិកកនុងរគួសារេូលរមួ្កនុងការងារោំែុោះឈៅឈលើែី
របស់្ពួករត់ ឈហើយភាគឈរេើន្ហូបរមួ្រន  និ្ង រករបាក់េំណូលរមួ្រន ។ ភាគឈរេើន្កនុង
េំឈណាម្រគួសារឈផ្សងឈទៀតដែលរស់្ឈៅកនុងទីតំាងដតមួ្យ ោន្ទំនាក់ទំន្ងជិតស្និទ្ធ
ជាមួ្យរន តាម្រយៈពួជពងស ឬ តាម្រយៈការឈរៀបការ។ ពួករត់ោន្របព្ពណីខាា ប់េាួន្កនុង
ការដេករដំលកែល់រន ឈៅវញិឈៅម្ក និ្ង ការឱ្យេចីឈោយមិ្ន្យកការរបាក់រវងរគួសារ និ្ង 
រគួសារ និ្ង ញាតិជិតខាង 
ដែលផ្ដល់នូ្វយុទធសាស្រស្ដែ៏សំ្ខាន់្កនុងការរបកបមុ្េរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិ និ្ង ្ន្ឈៅ
កាត់បន្ថយគោល តព្ន្របាក់េំណូល និ្ង រទពយធន្រវងរគួសារទំងឡាយ។ រករម្រគួសារ
ទំងឡាយេង់បាន្ផ្ទោះពីរ ដែលផ្ទោះអេិព្ន្រន្តយ៍មួ្យស្ថិតឈៅកនុងទីលំឈៅឈរល ឈហើយ
ផ្ទោះតូេមួ្យឈទៀតឈៅឯេោក រ ដែលអាេោន្េោង យ ៣ ឈៅ ៤គី ូដម្៉ារតពីភូមិ្ ជាកដន្លងដែល
ពួករត់ហូបេុក និ្ង ស្រោន្តឈៅកនុងរែូវកាលោំែុោះ។ កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះ ពួករត់ករម្
ឈស្លៀកពាក់ស្ឈម្លៀកបំពាក់របព្ពណីណាស់្ ក៏ប៉ាុដន្តឈៅតាម្តំបន់្ោេ់ស្ស្ោល ពួករត់មួ្យ
េំនួ្ន្ឈៅសាងស្ង់ផ្ទោះតាម្របព្ពណីដែលោន្ជញ្ហា ងំទបៗឈៅឈ ើយ។ 

ជន្ជាតិភនងឈស្ទើរដតទំងអស់្ គឺអនកដែលោន្ជំឈន្ឿឈលើរពលឹង ឈោយឈជឿឈៅឈលើ
រពលឹងែ៏ោន្ឥទធិពល ដែលស្ថិតឈៅកនុងវតថុធម្មជាតិ ឬ តាម្ទីតំាងជាឈរេើន្។ កតាត ឈន្ោះ បូក
រមួ្នឹ្ងការពឹងដផ្អកឈលើដផ្នកឈស្ែឋកិេចឈៅឈលើធន្ធាន្ធម្មជាតិ បឈងកើតបាន្នូ្វេំណងវបបធម៌្
ែ៏រងឹោំជាមួ្យនឹ្ងែី និ្ង ព្រពឈ ើ។ ោន្ពិធីោ៉ាងឈរេើន្រតូវបាន្ឈធវើឈ ើងឈែើម្បីធានាបាន្នូ្វ
ទំនាក់ទំន្ងលអជាមួ្យនឹ្ងរពលឹងទំងឈន្ោះ រមួ្ោន្ពិធីបូជាយញ្ញ និ្ង ការដស្ន្ឈរពន្ឈផ្សងៗ 
ឈហើយពួករត់ោន្ជំឈន្ឿថ្ន រពលឹងទំងឈនាោះទក់ទងជាមួ្យម្នុ្ស្សតាម្រយៈសុ្បិន្។ 

                                                      
2 ដផ្នកឈន្ោះដផ្អកជាសំ្ខាន់្ឈៅឈលើការសិ្ការបស់្ McAndrew et al. (២០០៣), Evans et al. (២០០៣), Richardson 
(២០០៣), Ironside (២០០៤ក), ICC (២០០៣), Degen et al. (២០០៤) and Drury (២០០៥) ដែលការសិ្កាទំងអស់្ឈន្ោះ
រគបែណដ ប់ឈៅឈលើដផ្នកពាក់ព័ន្ធរន ោ៉ាងឈរេើន្របស់្ភូមិ្ទំងឡាយឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះ។ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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កដន្លងតំាងទីលំឈៅនី្មួ្យៗដតងដតងោន្បុរស្ជាទីឈររព ដែលរតូវបាន្អនកភូមិ្ចត់ទុកថ្ន
ជាចស់្ទំុ រពម្ទំងអនកោន្ឯកឈទស្ពិឈស្ស្ោន ក់ ឬ ឈរេើន្នាក់កនុងភាា ប់ទំនាក់ជាមួ្យនឹ្ង
របភពរពលឹង និ្ង ឈរៀបេំពិធីឈផ្សងៗ។  តាម្របព្ពណី ចស់្ទំុទំងឈន្ោះបាន្ឈែើរតួនាទីោ៉ាង
សំ្ខាន់្កនុងការដថរកាទំឈន្ៀម្ទោល ប់ ឈោោះស្សាយជឈោល ោះឈផ្សងៗ ស្ឈរម្េេិតតឈៅឈលើទីតំាង
ោំែុោះ និ្ង ែឹកនំាស្ហគម្ន៍្តាម្វធីិឈផ្សងៗឈទៀត។  ឈបើឈទោះបីជាតួនាទីឈន្ោះឈៅោន្សារ
សំ្ខាន់្ក៏ឈោយ វបាន្ធាល ក់េុោះោ៉ាងខាល ំងឈៅកនុងភូមិ្ជាឈរេើន្ ឈោយសារដតការរគបែណដ ប់
ព្ន្រេនាស្ម្ព័ន្ធរែឋបាលជាតិ (របធាន្ភូមិ្ ជាឈែើម្) និ្ង ភាពវកឹវរកនុងស្ងគម្កាលពីប៉ាុនាម ន្
ទស្វតសរក៍ន្លងឈៅ។  

កនុងឈពលថមីៗឈន្ោះ អងគការស្ហគម្ន៍្ផ្លូវការដែលោន្ការទទួលសាគ ល់ពីខាងឈរៅ រតូវ
បាន្បឈងកើតឈ ើងឈៅកនុងភូមិ្មួ្យេំនួ្ន្ ទំងភូមិ្ជន្ជាតិដេមរ និ្ង ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ 
ឈោយឈពលេលោះបឈងកើតឈ ើងឈោយដផ្អកឈៅឈលើរេនាស្ម្ព័ន្ធរបព្ពណី ឈហើយជាទូឈៅោន្ការ
ជួយរំរទពីអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល និ្ង/ឬ ភាន ក់ងាររោឋ ភិបាល (Pollard and Evans 
២០០៩, WCS ២០០៩)។ ជាទូឈៅោន្ការឈរៀបេំជាផ្លូវការ ឬ ស្កម្មភាពរមួ្រន តិេតួេឈៅ
ថ្នន ក់ខាងឈលើភូមិ្ ជាលកេណៈរបព្ពណី ឬ លកេណៈទំឈន្ើប ឈលើកដលងដតរេនាស្ម្ព័ន្ធរែឋ
បាល។ ឈទោះពីជាដបបណាកដីបុគគលមួ្យេំនួ្ន្បាន្ភាា ប់ទំនាក់ទំន្ងជាមួ្យនឹ្ងបណាដ ញ
ស្ហគម្ន៍្ព្រពឈ ើថ្នន ក់ជាតិ ឬ បណាដ ញស្កម្មជន្សិ្ទធិម្នុ្ស្ស។ 

សូ្ម្បីដតភូមិ្ដែលឈររពរបព្ពណីបំផុ្ត ក៏ោន្ទំនាក់ទំន្ងជាឈរេើន្ជាមួ្យនឹ្ងពិភព
ខាងឈរៅដែរ។ របវតតិព្ន្ការផ្ទល ស់្បដូរទីកដន្លងរស់្ឈៅឈធវើឱ្យម្នុ្ស្សឈពញវយ័ោ៉ាងឈរេើន្បាន្
ឈៅរស់្ឈៅតាម្កដន្លងែព្ទឈទៀត ឈហើយពួករត់មួ្យេំនួ្ន្បាន្ឈធវើែំឈណើ ររគប់ទិស្ទីកនុង
នាម្ជាស្ោជិកកងកោល ំងរបោប់អាវធុ។ ជាទូឈៅ ោន្ទំនាក់ទំន្ងលអរបឈស្ើររវងទីលំឈៅ
ទំងឡាយ ដែលបាន្ជំរញុឈោយទំនាក់ទំន្ងរបស់្រគួសារធំៗ និ្ង របវតតិែង់សីុ្ឈតរបជាជន្
ទបដែលនំាឱ្យោន្ការរបដជងករមិ្តទបកនុងការទញយកធន្ធាន្។ ឈស្ែឋកិេចទីផ្ារបាន្
េូលឈៅែល់រគប់ទីលំឈៅជាយូរណាស់្ម្កឈហើយ ែូេដែលបាន្បងាា ញតាម្រយៈការវនិិ្
ឈោគករមិ្តេពស់្ និ្ង ោន្រយៈឈពលដវងឈៅឈលើការរកជ័រស្រោប់លក់។ អនកភូមិ្ជាឈរេើន្
បាន្ជំពាក់បំណុលពាណិជាករ។ 

ភាពសាទ ត់ជំនាញកនុងការនិ្ោយភាសាដេមរោន្ការដរបរបួល ឈហើយោន្ករមិ្តេពស់្
កនុងេំឈណាម្បុរស្ឈពញវយ័ និ្ង ោន្ករមិ្តទបកនុងេំឈណាម្ស្សី្ កុោរ និ្ង ម្នុ្ស្សចស់្។ 
អរតាអកេរកម្ម និ្ង ការេូលឈរៀន្ឈៅសាោឈៅោន្ករមិ្តទបោ៉ាងខាល ំង ឈបើឈទោះបីជា     
ទីលំឈៅោន្សំ្ណាងទទួលបាន្សាោឈរៀន្ក៏ឈោយ។ រគូឈពទយបុរាណផ្ដល់ឈស្វដថទំ
សុ្េភាពឈោយឈរបើរបាស់្ថ្នន ំបុរាណ និ្ង វជិាា ខាងរពលឹង ក៏ប៉ាុដន្តស្រោប់ជំងឺធងន់្ធងរ អនកជំងឺ
អាេនឹ្ងពាោម្ឈធវើែំឈណើ រឈៅកាន់្ម្ណឌ លសុ្េភាពរែឋ ឬ ម្ន្ទីរពាបាលឯកជន្។ ការ



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ពាបាលដបបឈន្ោះមិ្ន្ទទួលបាន្ផ្លលអរបឈស្ើរឈនាោះឈទ ឈហើយោន្តព្ម្លព្ថល។ ស្រោប់ជំងឺ
ធងន់្ធងរ រករម្រគួសារអាេនឹ្ងជំពាក់បំណុលឈគោ៉ាងឈរេើន្។ ការេល័តកោល ំងពលកម្មតាម្
រែូវកាលករម្ឈកើតោន្ណាស់្ឈៅកនុងេំឈណាម្ជន្ជាតិភនងឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះ។    
 
លកេណៈស្ងគម្របស់្ស្ហគម្ន៍្ជន្ជាតិដេមរ 

ស្ហគម្ន៍្ជន្ជាតិដេមរឈៅកនុងភូមិ្ អូអាម្ អូរណារ និ្ង ដស្ស្រពោះ គឺជាទីលំឈៅជួរមុ្េ
ឈៅកនុងព្រពដែលឈទើបនឹ្ងបាន្បឈងកើតឈ ើងឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា។ របជាជន្ភាគឈរេើន្កាន់្
ពុទធសាស្នា ឈហើយបាន្ឈៅឈធវើបុណយឈៅតាម្វតតដែលោន្ និ្ង បាន្ចត់ទុករពោះស្ងឃជា
អនកែឹកនំាសាម រតីរបស់្ស្ហគម្ន៍្។ របជាជន្ភាគឈរេើន្រស់្ឈៅកនុងរគសួារតូេឈៅឈលើ ឬ 
ឈៅជិតែីកសិ្កម្មរបស់្ពួករត់។ ភូមិ្ទំងឈន្ោះោន្ទំហំធំជាងភូមិ្ែព្ទឈទៀត និ្ង ោន្
ទំនាក់ទំន្ងស្ហគម្ន៍្ ឬ ស្កម្មភាពរមួ្រន ទបជាងភូមិ្របព្ពណីជន្ជាតិភនង ដែលមួ្យ
ដផ្នកបណាដ លម្កពីរករម្រគួសារទំងឈនាោះឈទើបដតឈធវើែំឈណើ រម្កពីឈេតតេុស្ៗរន ។ េំណង
វបបធម៌្េំឈពាោះែី និ្ង ព្រពឈ ើ ជាទូឈៅោន្ករមិ្តទបជាងភូមិ្ជន្ជាតិភនងដែលបាន្បឈងកើត
ឈ ើងយូរលុងណាស់្ម្កឈហើយ។ របជាជន្ដេមរោន្ទំនាក់ទំន្ងលអរបឈស្ើរជាមួ្យនឹ្ងដផ្នក
ឆ្ង យៗឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា ឈហើយបាន្បឈងកើន្ការផ្ារភាា ប់ជាមួ្យទីផ្ារ និ្ង បាន្ឈបើកផ្លូវ
ស្ងគម្ឈែើម្បីឱ្យោន្ការឈធវើេំណាកស្ស្រកបដន្ថម្ឈទៀត។  

ការង្របើរបាសែ់ ី
ទិែឋភាពទូឈៅព្ន្ការឈរបើរបាស់្ស្រោប់ដផ្នកឈស្ែឋកិេច 

ការស្ទង់ម្តិដផ្នកគុណភាព បាន្បងាា ញឱ្យឈ ើញពីស្កម្មភាពរបកបរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិ
សំ្ខាន់្ៗដតតិេតួេប៉ាុឈណាណ ោះឈៅទូទំងតំបន់្ SPF ដែលោន្ែូេជា ការឈធវើដស្ស្តាម្ែីទំនាប
ឈោយពឹងទឹកឈភលៀង ការឈធវើដស្ស្ឈៅតំបន់្ែីេពស់្ ការោំែំណំាស្រោប់លក់ និ្ង ការចក់ជ័រ
ឈៅកនុងព្រពចស់្។ ឈៅកនុងឈពលបេចុបបន្ន ស្កម្មភាពទំងឈន្ោះឈកើតឈ ើងរមួ្រន កនុងករមិ្តមួ្យ
ដែលអាេទស្សទយបាន្ ឈោយដផ្អកឈៅឈលើស្ណាឋ ន្ែី លទធភាពឈរបើរបាស់្ និ្ង ឈែើម្
កំឈណើ តព្ន្ទីលំឈៅនី្មួ្យៗ  (Evans ២០០៧, Pollard និ្ង Evans ២០០៩)។ ឈៅតាម្តំបន់្
ោេ់ស្ស្ោល និ្ង តំបន់្ភនំដែលោន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្ ការឈធវើដស្ស្ឈៅតាម្តំបន់្ែី
េពស់្បាន្រមួ្ផ្សជំាមួ្យនឹ្ងការរកជ័រ និ្ង ការោំែំណំាតិេតួេស្រោប់លក់។ ឈៅតាម្តំបន់្
ែីទំនាបោេ់ស្ស្ោលដែលោន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគឈរេើន្ ការឈធវើដស្ស្ឈៅតាម្តំបន់្ែីទំនាប
បាន្រមួ្ផ្សំជាមួ្យនឹ្ងការរកជ័រ និ្ង ការោំែំណំាតិេតួេស្រោប់លក់ ឬ ការឈធវើដស្ស្ឈៅ
តំបន់្ែីេពស់្។ ស្រោប់តំបន់្ែីទំនាបដែលអាេឈរបើរបាស់្បាន្ឈរេើន្ (ជាពិឈស្ស្តំបន់្ដែល
រគប់រគងឈោយជន្ជាតិដេមរ) ការោំែំណំាស្រោប់លក់ោន្បរោិណឈរេើន្ជាងឈគ ឈហើយ



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ជាឈរឿយៗបាន្រមួ្ផ្សជំាមួ្យនឹ្ងការឈធវើដស្ស្តាម្ែីទំនាប ប៉ាុដន្តោន្ការរកជ័រតិេតួេ ឬ រម ន្
ដតម្ដង។ កនុងឈពលកន្លងម្ក បញ្ហា កងវោះទីផ្ារបាន្បណាដ លឱ្យោន្ការចប់អារម្មណ៍តិេតួេ
ឈៅឈលើការផ្លិតែំណំាស្រោប់លក់ឈៅមុ្ន្ឆ្ន ំ២០០២។ ឈៅឈពលដែលោន្បណាដ ញផ្លូវលអ
របឈស្ើរ ទីលំឈៅោេ់ស្ស្ោលកនុងឈពលកន្លងម្កឈនាោះបាន្ផ្ទល ស់្បដូរកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះឈៅ
ចប់យកការផ្លិតែំណំាស្រោប់លក់វញិ (Pollard និ្ង Evans ២០០៩) ឈហើយរបជាជន្
ឈរេើន្ជាងមុ្ន្ ឬ អាេឈរេើន្បំផុ្ត នឹ្ងអនុ្វតតដបបឈន្ោះឈៅកនុងឈពលអនាគត។ 

ោន្ទីលំឈៅមួ្យេំនួ្ន្តូេបាន្រាយការណ៍អំពីស្កម្មភាពឈផ្សងៗឈទៀតថ្ន កំពុងដត
ោន្សារសំ្ខាន់្េំឈពាោះរគួសារោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុងទីតំាងឈនាោះ (Evans ២០០៧, Pollard និ្ង 
Evans ២០០៩) រមួ្ោន្ ការឈធវើពាណិជាកម្ម (ឈៅេំណុេកណាដ លភូមិ្អូអាម្) ការផ្លិតឆ្អឹង
ធូបពីឫស្ស ី (ឈៅជិតតំបន់្ព្រពឫស្សែ៏ធំ, Mann Mouy ២០១០) និ្ង ការរបមូ្លសំ្ណល់
ររប់ចស់្ៗដែលបន្សល់ពីស្ម័្យស្ន្រងាគ ម្ (បាន្ ប់ឈហើយកនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះ ក៏ប៉ាុដន្ត
បាន្រកីរាលោលោ៉ាងឈលឿន្ឈៅកនុងឆ្ន ំ២០០៥-២០០៦។ ស្កម្មភាពរទង់រទយតូេឈផ្សង
ឈទៀតជាឈរេើន្ (តម្ាញ ការសីុ្ នួល ការទញយក/ការដកព្េនអនុ្ផ្លព្រពឈ ើ ឧស្ាហ
កម្មដផ្នកឈស្វកម្ម) ក៏ោន្សារសំ្ខាន់្ផ្ងដែរឈៅកនុងឈពលឈវោជាក់ោក់ ឬ ស្រោស់្រករម្
រគួសារមួ្យេំនួ្ន្ ក៏ប៉ាុដន្តមិ្ន្ោន្លកេណៈឈរេើន្ឈលើស្លប់ស្រោប់មូ្លោឋ ន្ណាមួ្យឈនាោះ
ឈទ។ ជាពិឈស្ស្ ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេបាន្ពរងីកស្កម្មភាពរបកបមុ្េរបរតូេៗជាឈរេើន្ 
ឈោយបាន្ផ្ារភាា ប់ឈៅនឹ្ងការរបមូ្លផ្លិតផ្លព្រពឈ ើស្រោប់រទរទង់ការរស់្ឈៅ ឬ 
ស្រោប់លក់ និ្ង ឈោយពឹងដផ្អកឈៅឈលើេំឈណោះែឹងលម្អិតរបស់្ពួករត់អំពីបរសិាថ ន្របស់្
តំបន់្ឈនាោះ។  
 
ការោំែំណំា  

របព័ន្ធោំែំណំាបាន្រមួ្បញ្ចូ លែំណំាឈរេើន្របឈភទ ឈោយកនុងឈនាោះកសិ្ករោន ក់ៗោន្
ឯកឈទស្កនុងការោំែំណំាមួ្យ ឬ ពីររបឈភទ ក៏ប៉ាុដន្តពួករត់បាន្ោំែំណំាឈផ្សងឈទៀតជា
ឈរេើន្។ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងែំណំាស្រោប់លក់ ែំណំាសាវ យេន្ទីរតូវបាន្ោំោ៉ាងឈរេើន្បំផុ្ត រមួ្
ជាមួ្យនឹ្ងែំ ូងមី្ ស្ដណដ កឈស្ៀង សាោ៉ា វ និ្ង ែំណំាែព្ទឈទៀត ដែលស្ម្ស្ស្បស្រោប់
ោំឈៅជិតផ្លូវធំៗដតប៉ាុឈណាណ ោះ ឈោយសារដតោន្ការលំបាកកនុងការែឹកជញ្ាូ ន្។ ឈៅកនុងឈពល
ស្រឈស្ររបាយការណ៍ឈន្ោះ ែំណំាែំ ូងមី្បាន្កាល យឈៅជាែំណំាេម្បងឈៅតាម្ែំបន់្ដែល
ោន្ការោំែុោះ។ ោន្ទិន្នន័្យតិេតួេប៉ាុឈណាណ ោះពាក់ព័ន្ធនឹ្ងផ្លិតភាព ក៏ប៉ាុដន្តកសិ្ករដែលោំ
បាន្បញ្ហា ក់ថ្ន ទទួលបាន្ទិន្នផ្លលអ។ ែីោំឈៅស្ ូមួ្យេំនួ្ន្បាន្ោំែំ ូងមី្ឈៅកនុងឈនាោះ
ស្រោប់តំបន់្មួ្យេំនួ្ន្កនុងរទង់រទយតូេចប់តំាងពីឆ្ន ំ២០០៨។ ែំណំាឈផ្សងៗរន ែព្ទ
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ឈទៀតក៏រតូវបាន្ោំផ្ងដែរស្រោប់ជាស្ោស្ភាគបនាទ ប់បន្សំរបស់្របព័ន្ធោំែំណំាស្រោប់
លក់។ 

ផ្លិតភាពព្ន្ការឈធវើដស្ស្ឈៅតំបន់្ែីទំនាប និ្ង តំបន់្ែីេពស់្ោន្ករមិ្តទប (តាម្
ធម្មតារបដហល ១-១.៥ឈតាន្/ហិកតា) ឈោយោន្ការឈស្សាេស្ស្ពតិេតួេ ឬ រម ន្ការ   
ឈស្សាេស្ស្ព ឈហើយទទួលរងការខាតបង់ោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុងឆ្ន ំេលោះឈោយសារដតអាកាស្
ធាតុ និ្ង ស្តវលអិតបំផ្ទល ញ។ ឈែើម្បីបំឈពញកងវោះខាតស្ស្វូរបចំឆ្ន ំ អាហាររបឈភទឈម្ៅរតូវ
បាន្ទិញ ឈោោះែូរ ឬ បាន្ោក់ជំនួ្ស្ឈោយឈម្ើម្ឈ ើដែលរកបាន្ពីកនុងព្រព។ ោន្របឈភទ
ែំណំាឈផ្សងឈទៀតជាឈរេើន្ ែូេជា ែំ ូងមី្ ែំ ូងជាវ  ស្ដណដ ក ឈពាត ឈពព  និ្ង បដន្លស្លឹក 
ដែលជាឈរឿយៗរតូវបាន្ោំរមួ្ផ្សជំាមួ្យនឹ្ងការឈធវើដស្ស្ឈៅតំបន់្ែីេពស់្ ឬ ោំែុោះឈៅជិតែី
ដស្ស្ឈៅតំបន់្ទំនាប។ ឈែើម្ឈ ើហូបដផ្លរតូវបាន្ោំជាបន្តបនាទ ប់ផ្ងដែរ។ 

ការោំែំណំាស្រោប់លក់អាេោន្លកេណៈជាយកថ្នផ្ល ឬ ជាខាន តតូេ អាស្ស័្យ
ឈៅឈលើេំណង់េំណូលេិតតរបស់្កសិ្ករ និ្ង ែង់សីុ្ឈតរបជាជន្។ វលដស្ស្ឈៅតំបន់្ែីេពស់្ 
និ្ង តំបន់្ទំនាបស្ថិតឈៅរាយបា៉ាយ ឈោយោន្ទំហំែីតូេៗឈៅកនុងព្រព ឈហើយជួន្កាលោន្
េោង យឈរេើន្គី ូដម្៉ារតពីទីលំឈៅ អាស្ស័្យឈៅឈលើលទធភាពរកបាន្ែីដែលស្ម្ស្ស្បស្រោប់
ការោំែុោះ។ ឈោងឈៅឈលើរបវតតិព្ន្ការោំែុោះ ដស្ស្ឈៅតំបន់្ែីេពស់្រតូវបាន្ឈបាោះបង់ឈចល
ឈរកាយពីឈធវើបាន្ពី ២ ឈៅ ៦ឆ្ន ំ ឈហើយទុកឈចលឈោយមិ្ន្ោំែុោះពី ១០ ឈៅ ២០ឆ្ន ំឈទើប
ចប់ឈផ្ដើម្កាប់ឆ្ក រឈ ើងវញិ ឈហើយជាញឹកញាប់រតូវបាន្ឈធវើឈ ើងឈោយរករម្រគួសារែដែល
ឈនាោះ ក៏ប៉ាុដន្តក៏អាេឈធវើឈ ើងឈោយរគួរសាឈផ្សងផ្ងដែរ។ ោន្ែីដស្ស្កាន់្ដតតិេឈៅៗដែល
រតូវបាន្ទុកឱ្យឈៅទំឈន្រ ឈោយកនុងឈនាោះែីភាគឈរេើន្បំផុ្តរតូវបាន្បដងវរឈៅជាែីោំែំណំា
អេិព្ន្រន្ដយ៍ ជាពិឈស្ស្ ែំណំាសាវ យេន្ទី ឈរកាយពីផ្លិតកម្មស្ស្ូវធាល ក់េុោះទិន្នផ្ល។ 

រករម្រគួសារភាគឈរេើន្េិញ្ច ឹម្ោន់្ពី ៥ ឈៅ ២០កាល រជូក ១ ឈៅ២កាល និ្ង ោន្
េិញ្ច ឹម្ទមួ្យេំនួ្ន្ផ្ងដែរ។ របសិ្ន្ឈបើោន្រទពយធន្រគប់ររន់្ ពួគកាត់អាេោន្ឈរ/រកបី
៣ ឈៅ ៤កាល ឬ អាេោន្ែល់ែំរផី្ងដែរ។ ការេិញ្ច ឹម្ស្តវរទង់រទយធំបន្តិេករម្នឹ្ងទុក
ស្រោប់ទទួលទន្ ឬ ស្រោប់លក់ណាស់្ ក៏ប៉ាុដន្តទុកជារទពយស្រោប់ឈរបើរបាស់្ឈពលោន្
ពិធីពិឈស្ស្ៗ ឬ ស្រោប់ឈពលោន្ឈររោះអាស្ន្ន (ឧ. ការឈរៀបការ ឬ ោន្ជំងឺធងន់្ធងរ)។ ឈរ 
រកបី និ្ង ែំររីតូវបាន្ឈរបើរបាស់្ជាកោល ំងអូស្ទញផ្ងដែរ។   

 
ការឈរបើរបាស់្ព្រពឈ ើ ៖ អនុ្ផ្លព្រពឈ ើ និ្ង ឈ ើ 

ស្ោោរតែ៏ធំព្ន្មុ្េរបរស្របុបាន្ទញឈេញម្កពីព្រព។ ផ្លិតផ្លោ៉ាងឈរេើន្រតូវ
បាន្ឈរបើរបាស់្ឈៅកនុងរគសួារ (ឧ. ឈ ើ វលលិ ឫស្ស ីបដន្ល រតី សាេ់ស្តវព្រព និ្ង រកុេជាតិឈធវើ
ឱ្ស្ថ)។ ោន្ផ្លិតផ្លព្រពឈ ើមួ្យេំនួ្ន្ក៏អាេលក់បាន្ផ្ងដែរ។ កនុងឈពលកន្លងម្ក 
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ផ្លិតផ្លសំ្ខាន់្បំផុ្តឈៅកនុងតំបន់្ឈន្ោះ គឺជ័ររាវដែលទញយកពីឈែើម្ឈ ើឈៅកនុងព្រពធម្ម
ជាតិ (ភាគឈរេើន្បំផុ្តទញយកពីឈែើម្ឈ ើទលឈពញវយ័) ស្រោប់លក់ឈេញ ដែលជារបភព
របាក់េំណូលែ៏សំ្ខាន់្ ឈហើយបនាទ ប់ម្ក គឺការឈធវើដស្ស្ឈៅជិតៗទីលំឈៅ (Evans et al. 
២០០៣)។ របព័ន្ធកាន់្កាប់ឈែើម្ឈ ើតាម្លកេណៈរបព្ពណីបាន្ឈធវើឱ្យែំឈណើ រការឈន្ោះកាល យ
ឈៅជារបភពរបាក់េំណូលដែលអាេទុកេិតតបាន្ និ្ង ោន្និ្រន្តរភាពស្រោប់រករម្រគួសារ
ដែលេូលរមួ្។ ស្ថិតឈរកាម្របព័ន្ធឈន្ោះ រករម្រគសួារឈស្ទើរដតទំងអស់្បាន្កាន់្កាប់ឈែើម្ឈ ើ
មួ្យេំនួ្ន្ (ជាទូឈៅពី ១០ ឈៅ ១០០ឈែើម្ ឬ ឈលើស្ពីឈន្ោះ) ដែលពួករត់អាេចក់យកជ័រ
បាន្ជាឈរៀងរាល់ស្បាដ ហ៍។ ជ័រដែលរបមូ្លបាន្រតូវបាន្លក់ឈៅឱ្យ មួញកណាដ ល (ជា
ញឹកញាប់ជាោច ស់្ហាងជន្ជាតិដេមរដែលម្កពីកដន្លងតាំងទីលំឈៅឈរល) ដែលលក់ជ័រ
ឈនាោះបន្តឈៅតាម្រពំដែន្របឈទស្ឈវៀតណាម្។ ឈៅកនុងដផ្នកជាឈរេើន្កនុងតំបន់្ឈន្ោះ ពាណិជា
កម្មឈន្ោះបាន្ចប់ែំឈណើ រការឈៅឈរកាយឆ្ន ំ១៩៧៩។ ឈៅកនុងរយៈឈពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ំេុងឈរកាយ
ឈន្ោះ តព្ម្លជ័របាន្ឈកើន្ឈ ើងជាប់ជារបចំ។ បណាដ ញពាណិជាកម្មជ័រឈន្ោះបាន្រគប់ែណដ ប់
តំបន់្ឈន្ោះទំងមូ្ល ដែលកនុងឈនាោះពាណិជាករបាន្នំាឈេញជ័រកនុងបរោិណោ៉ាងឈរេើន្ឈៅ
កាន់្របឈទស្ឈវៀតណាម្ ឬ តំបន់្មួ្យេំនួ្ន្កនុងរបឈទស្កម្ពុជា។ បណាដ ញែឹកជញ្ាូ ន្ជ័រឈៅ
កាន់្បណាដ ភូមិ្ោេ់ស្ស្ោលរតូវបាន្ឈរបើរបាស់្ឈែើម្បីលក់ផ្លិតផ្លែព្ទឈទៀត ទំងស្ស្ប
េាប់ (ទំនិ្ញចំបាេ់ស្រោប់អនកឈរបើរបាស់្) និ្ង មិ្ន្ស្ស្បេាប់ (ឧ. ស្តវព្រព)។ 

ចប់តំាងពីឆ្ន ំ២០០៦ ការរបមូ្លផ្ល និ្ង ការដកព្េនឫស្សឈីែើម្ធំៗឈៅតាម្ផ្ទោះបាន្
កាល យឈៅជាមុ្េរបរសំ្ខាន់្មួ្យឈៅកនុងភូមិ្មួ្យេំនួ្ន្ (ឧ. ភូមិ្អូអាម្ និ្ង ភូមិ្រណារ) ជា
ពិឈស្ស្ស្រោប់អនកឈធវើេំណាកស្ស្រកម្កពីដផ្នកជាឈរេើន្ឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា ដែលមិ្ន្
ោន្របាក់េំណូលពីការរកជ័រ ឈោយសារដតពួករត់មិ្ន្ោន្ឈែើម្ឈ ើស្រោប់ផ្លិតវ។ 
ឈែើម្ឫស្សីរតូវបាន្ឈរេៀកតូេៗឈធវើជាឆ្អឹងធូប ឈហើយលក់ឈេញជាបាេ់ធំៗឈៅឱ្យ មួញម្កពី
របឈទស្ឈវៀតណាម្ (Mann Mouy ២០១០)។ 

ការឈធវើអាជីវកម្មផ្លិតផ្លិតព្រពឈ ើែព្ទឈទៀត  រតូវបាន្ជំរញុឈោយ មួញកណាដ ល
ដែលឈធវើការបញ្ហា ទិញជាក់ោក់ឈៅតាម្ឈពលឈវោដែលមិ្ន្ឈទៀងទត់។ ឈៅឈពលោន្ការ
បញ្ហា ទិញឈដដ  ស្តវសាវ រស់្ ររប់អងគុញ ររប់ស្រម្ង់ និ្ង ដផ្លដស្លង ឬ ផ្លិតផ្លែព្ទឈទៀត 
អនកភូមិ្ ដតងដតេូលឈៅរបមូ្លយកពីកនុងព្រពកនុងបរោិណោ៉ាងឈរេើន្តាម្លទធភាពដែល
ពួករត់អាេរបមូ្លបាន្ស្រោប់លក់ឈេញ ឈោយោន្ការគិតគូតិេតួេអំពីនិ្រន្តរភាព។ 

ការរបមូ្លផ្លឈ ើមួ្យេំនួ្ន្ ដែលឈធវើឈ ើងឈោយស្ហគម្ន៍្មូ្លោឋ ន្ឈៅកនុងតំបន់្
ឈន្ោះមិ្ន្ស្ស្បេាប់ឈនាោះឈទ ឈហើយបាន្ជំរញុឈោយការឈធវើពាណិជាកម្ម ក៏ប៉ាុដន្តឈ ើមួ្យេំនួ្ន្
ទទួលបាន្េាប់អនុ្ញ្ហញ តស្រោប់យកឈៅស្ង់ផ្ទោះ។  
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ធន្ធាន្ជលផ្ល 
ការទញយកធន្ធាន្ជលផ្លឈៅកនុងតំបន់្ SPF ឈន្ោះ ោន្លកេណៈខាន តតូេស្ស្ប

តាម្បទោឋ ន្របស់្របទស្កម្ពុជា ក៏ប៉ាុដន្តវោន្សារសំ្ខាន់្ោ៉ាងខាល ំងស្រោប់ជាមុ្េរបរកនុង
មូ្លោឋ ន្ ឈរពាោះរតីបាន្ផ្គត់ផ្គង់តរម្ូវការជាតិរបូឈតអីុន្កនុងស្ោោរតមួ្យេពស់្ជាងស្តវព្រព 
និ្ង ស្តវេិញ្ច ឹម្។ ការសិ្កាមួ្យកនុងឆ្ន ំ២០០៣ ឈៅឈលើតំបន់្ស្នូលរបស់្តំបន់្  SPF បាន្
បងាា ញថ្ន អាហារជាង ៥០% បាន្រមួ្បញ្ចូ លរតី ដែលផ្ទុយរន ពីបរោិណឈរកាម្ ១០% ដែល
បាន្ម្កពីរបូឈតអីុន្ស្តវែព្ទឈទៀត ដែលភាគឈរេើន្បាន្ម្កពីស្តវេិញ្ច ឹម្ (Richardson 
២០០៣)។ រគួសារភាគឈរេើន្ឈៅតាម្ទីលំឈៅភាគឈរេើន្បាន្ឈធវើឈន្សាទជាឈទៀងទត់ ដែល
ជាទូឈៅចប់រតីកនុងបរោិណតិេលមម្ពីកនុងរតពំាង និ្ង ស្ទឹង។ ឈៅឈពលេលោះ ពួគរត់រតូវឈធវើ
ែំឈណើ រឆ្ង យឈៅរែូវរបំាងឈែើម្បីឈៅឈន្សាទឈៅតាម្កដន្លងដែលោន្រតីឈរេើន្។ ធន្ធាន្
ជលផ្លអាេអាស្ស័្យផ្លបាន្ឈោយឈបើកេំហ ឈហើយវបាន្ធាល ក់េុោះមួ្យដផ្នកឈោយសារ
ដតវធីិសាស្រស្ដឈន្សាទដែលបងកអន្តរាយឈធវើឈ ើងឈោយអនកម្កពីខាងឈរៅ និ្ង អនករស់្ឈៅ
កនុងមូ្លោឋ ន្មួ្យេំនួ្ន្តូេស្រោប់ចប់រតីលក់។  
 
ការបរបាញ់ស្តវ 

ការបរបាញ់ស្តវព្រព គឺជាការងារទូឈៅមួ្យ ក៏ប៉ាុដន្តវលំបាកជាងការឈន្សាទកនុងការ
រកឱ្យបាន្បរោិណឈរេើន្ ពីឈរពាោះការបរបាញ់របឈភទស្តវករម្ និ្ង ការបរបាញ់ស្រោប់ឈធវើ
អាជីវកម្មសុ្ទធសឹ្ងដតេុស្េាប់ទំងអស់្។ ការសិ្កាឈផ្សងៗរន ឈៅកនុងតំបន់្ SPF បាន្បា៉ា ន់្
របោណថ្ន ោ៉ាងឈហាេណាស់្ ២០ ឈៅ ៧០% ព្ន្រករម្រគួសារបាន្េូលរមួ្កនុងស្កម្មភាព
បរបាញ់ស្តវ។ ការបរបាញ់ភាគឈរេើន្ គឺឈែើម្បីចប់របឈភទស្តវតូេៗ (ឧ. ស្តវវរតូេៗ 
កាដ ន់្ដញ៉ាង របោ) ឈហើយចប់ស្រោប់ទទួលទន្ ឬ ស្រោប់ឈធវើអាជីកម្ម ដែលតាម្ជាក់
ដស្ដងោន្បរោិណតិេតួេស្រោប់រគួសារនី្មួ្យៗ។ ការបរបាញ់ស្តវធំៗដែលោន្តព្ម្ល
េពស់្ ( លួស្យកស ឈរបើស្ស្បូវ ឈរព្រព ពរងូល អឈណដើ ក) ក៏ឈកើតោន្ផ្ងដែរ។ ជាទូឈៅ ការ
បរបាញ់ដបបឈន្ោះមិ្ន្ដម្ន្ស្រោប់ទទួលទន្ឈនាោះឈទ ក៏ប៉ាុដន្តស្រោប់កាប់សាេ់លក់ ឬ លក់
ជាដផ្នកៗ។ របជាជន្ជាឈរេើន្បាន្េូលរមួ្ឈធវើអាជីវកម្មរបឈភទស្តវព្រពតូេៗកនុងបរោិណតិេ
តួេ ឈហើយោន្មួ្យេំនួ្ន្តូេេូលរមួ្ឈធវើអាជីវកម្មស្តវព្រពធំៗដែលោន្តព្ម្លេពស់្។ ជាទូឈៅ
ការបរបាញ់ស្តវព្រពធំៗឈធវើឈ ើងឈោយឈរបើអាវធុ ឬ ឈោយស្ហការជាមួ្យអនកោន្អាវធុ 
ែូេជាកងកោល ំងរបោប់អាវធុជាឈែើម្។          



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ការកាន់្កាប់ែីធលី 
ែីឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះោន្សាថ ន្ភាពផ្លូវេាប់េុស្ៗរន  អាស្ស័្យឈៅឈលើរបវតតិ

របស់្វ និ្ង ការឈរបើរបាស់្កនុងឈពលបេចុបបន្ន (ឈម្ើលតារាង ១.៤ របូ ១.៥ ឈហើយឈម្ើល 
Oberndorf ២០១០)។ តំបន់្គឈរោងឈន្ោះឈស្ទើរដតជាតំបន់្ព្រពការពារស្នូលទំងអស់្ ដែល
ជារបឈភទរតូវការពារជាចំបាេ់ឈៅកនុងតំបន់្ស្ម្បតតិព្រពអេិព្ន្រន្ដយ៍ (PFE) ក៏ប៉ាុដន្តេាប់ឈៅ
ដតអនុ្ញ្ហញ តឱ្យការឈរបើរបាស់្ជាឈរេើន្របឈភទតាម្ទោល ប់ស្រោប់បឈរម្ើឱ្យដផ្នកឈស្ែឋកិេច។ 
ឈលើស្ពីឈន្ោះឈៅឈទៀត កនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះោន្តំបន់្កម្មសិ្ទធិរមួ្របស់្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគ
តិេ (ICT) ដែលោន្បកស្សាយលម្អិតឈៅកនុងឈលេឈោងរបស់្តារាង។ ជាទូឈៅ ឈោយ
សារដតទីតំាងឈន្ោះោន្ស្ោោរតែ៏ធំព្ន្តំបន់្ព្រពឈ ើរបស់្របឈទស្កម្ពុជា ដផ្នកមួ្យេំនួ្ន្
ឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះ រតូវបាន្រគបែណដ ប់ឈោយអាជាា ប័ណណអនុ្ញ្ហញ តឱ្យរកុរកដរ ៉ា ដែល
កនុងឈនាោះមិ្ន្បាន្ផ្ដល់ជាកម្មសិ្ទធិ ឬ សិ្ទធិឈរបើរបាស់្ែីឈនាោះឈទ។  

ការឈលេធាល យឈៅតាម្រកវត់ព័ទធជំុវញិបាន្បណាដ លឱ្យោន្ការកាន់្កាប់របឈភទឈផ្សង
ឈទៀត ែូេោន្បញ្ហា ក់ឈៅកនុងតារាង។ 

តំបន់្គឈរោង និ្ង ដផ្នកភាគឈរេើន្ព្ន្ដេសរកវត់ដែលឈលេធាល យឈនាោះ ក៏ោន្ផ្ងដែរ
ឈៅកនុងតំបន់្ព្រពស្ម្បទន្របស់្រករម្ហ ុន្ Samling International Ltd Logging Concession 
ដែលរតូវបាន្ផ្ដល់ឱ្យឈៅកនុងឆ្ន ំ១៩៩៤ (សូ្ម្ឈម្ើលដផ្នក ៣.២ ស្រោប់ការបរោិយកាន់្ដត
លម្អិត)។    



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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របូ ១.៥ ៖ របឈភទកាន់្កាប់ែីឈៅកនុងតំបន់្គឈរោង និ្ង តំបន់្រកវត់ដែលឈលេធាល យ (រតឹម្ឆ្ន ំ២០១០) 

 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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គុណតព្មៃមពសស់រោប់ការអភរកស (HCV) 
ឈោយសារដតរម ន្ការបកស្សាយឈៅថ្នន ក់ជាតិ គុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់ការអភិរកស

របស់្គឈរោងឈន្ោះរតូវបាន្កំណត់ឈោយដផ្អកឈៅឈលើវធីិសាស្រស្ដកំណត់គុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់
ការអភិរកសដែលឈរបើរបាស់្ជាសាកល (Global HCV Toolkit) (ProForest ២០០៣។) ការ
បា៉ា ន់្របោណឈែើម្បបីងាា ញពីគុណតព្ម្លឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះរតូវបាន្ឈធវើឈ ើងឈោយរករម្
ការងារគឈរោង (Pollard និ្ង Evans ២០១២)។ ការបា៉ា ន់្របោណឈន្ោះឈធវើឈ ើងឈោយដផ្អក
ឈរេើន្ឈលើស្លុបឈៅឈលើការសិ្កា និ្ង របាយការណ៍មួ្យេំនួ្ន្ដែលោន្ស្សាប់។ មិ្ន្ដត
ប៉ាុឈណាណ ោះ ការពិឈររោះឈោបល់ជាមួ្យនឹ្ងស្ហគម្ន៍្នី្មួ្យៗ និ្ង រករម្អនកពាក់ព័ន្ធឈផ្សងៗ
រន ក៏រតូវបាន្ឈធវើឈ ើងផ្ងដែរឈែើម្បីឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ឈៅឈលើតព្ម្លស្ងគម្ និ្ង ឈធវើដផ្ន្ទីទីតំាងរបស់្
ពួករត់។   

ការបា៉ា ន់្របោណឈន្ោះ បាន្បងាា ញឱ្យឈ ើញពីគុណតព្ម្លជាឈរេើន្ឈៅទូទំងតំបន់្គឈរោង
ទំងមូ្ល (តារាង ១.៧)។   



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តារាង ១.៧ ៖ ឈស្េកដីស្ឈងេបអំពីគុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់ការអភិរកសដែលកំណត់បាន្ឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈន្ោះ 
គុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់ការអភិរកស (HCV)  ឈស្េកដីលម្អិត ឈោង 
HCV ១ ៖ តំបន់្ព្រពឈ ើដែលផ្ទុកឈៅឈោយ
បណដុ ំ គុណតព្ម្លព្ន្ជីវេរម្រោះែ៏សំ្ខាន់្ថ្នន ក់
សាកលឈោក ថ្នន ក់តំបន់្ ឬ ថ្នន ក់ជាតិ  

  

HCV ១.១ ៖ តំបន់្ការពារ តំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ SPF រតូវបាន្ចត់ជាតំបន់្ព្រពការពារ ដែលជា
តំបន់្ការពារមួ្យរគប់រគងឈោយរែឋបាលព្រពឈ ើ។ កនុងេំឈណាម្ឈរល
បំណងរបស់្តំបន់្ SPF ឈន្ោះ ោន្ ៖ 

 ឈែើម្បីការពារ អភិរកស និ្ង សាដ រឈ ើងវញិនូ្វធន្ធាន្ដស្ន្របស់្
របឈភទស្តវ និ្ងរកុេជាតិដែលទទួលរងការគំរាម្កំដហងជាសាកល 

 ឈែើម្បីដថរកា និ្ង សាដ រឈ ើងវញិនូ្វរបព័ន្ធបរសិាថ ន្ដែលសំ្ខាន់្
ស្រោប់ឈធវើជាទីជរម្ក និ្ង ស្រោប់ការបងកកំឈណើ តរបស់្ស្តវ/រកុេ
ជាតិរគប់របឈភទ និ្ង ធន្ធាន្ជីវេរម្រោះ 

អនុ្រកឹតយឈលេ ១៤៣ 
(២០០៩) 

HCV ១.២: របឈភទរងការគំរាម្កំដហង 
និ្ង រប ម្នឹ្ងការផុ្តពូជ 

ស្តវោន្ឆ្អឹងេនង ៤១របឈភទដែលទទួលរងការគំរាម្កំដហងជា
សាកល និ្ង រកុេជាតិ ១០របឈភទដែល្ន្ឈៅផុ្តពូជជាសាកលរតូវ
បាន្រកឈ ើញោន្ឈៅកនុងតំបន់្ស្នូលរបស់្តំបន់្ SPF។  

IUCN ២០១០.  
WCS/FA ២០០៦a.  
WCS/FA data. 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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គុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់ការអភិរកស (HCV)  ឈស្េកដីលម្អិត ឈោង 
HCV ១.៣ ៖ របឈភទស្តវកនុងតំបន់្  បកសីករម្េំនួ្ន្ ៣របឈភទ រតូវបាន្រកឈ ើញឈៅកនុងតំបន់្ស្នូលរបស់្

តំបន់្  SPF ឈហើយតំបន់្ឈនាោះ គឺជាដផ្នករបស់្របឈទស្ឈវៀតណាម្ភាគខាង
តបូង/តំបន់្បកសរីស់្ឈៅែីទំនាបរបឈទស្កម្ពុជា (CLEBA)។ 

ឈទេថ្នព ល់ឈលឿង និ្ង សាវ រកវត់ ឬ សាវ កន្ទុយស្ គឺោន្ឈៅដតកនុង
របឈទស្ឈវៀតណាម្ភាគខាងតបូង និ្ង របឈទស្កម្ពុជាភាគខាងឈកើត
ប៉ាុឈណាណ ោះ។ ពូជស្តវពីររបឈភទឈន្ោះោន្ឈរេើន្ឈៅកនុងតំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ 
SPF។ 

បេចុបបន្នឈន្ោះ បាន្រកឈ ើញោន្កដងកបមួ្យរបឈភទដែលោន្ឈៅដត
កនុងរបព័ន្ធទឈន្លមួ្យឈៅកនុងតំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ SPF ប៉ាុឈណាណ ោះ។ 

របឈភទឈដដ  Calamus lateralis ោន្ដតឈៅកនុងតំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ 
SPF និ្ង តំបន់្មួ្យឈទៀតដែលស្ថិតឈៅជាប់រន ឈន្ោះឈៅកនុងរបឈទស្ឈវៀត
ណាម្។ 

Stattersfield et al ១៩៩៨ 
Pollard et al ២០០៧ 
Stuart et al ២០០៦ 
Henderson ២០០៩ 

HCV ២ ៖ តំបន់្ព្រពឈ ើដែលផ្ទុកឈៅឈោយ
ព្រពឈ ើឈៅឈលើព្ផ្ទែីធំឈធងថ្នន ក់សាកល 
ឈោក ថ្នន ក់តំបន់្ ឬ ថ្នន ក់ជាតិ 

តំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ SPF អាេចត់ទុកថ្នជាតំបន់្ព្រពឈ ើែ៏ធំខាង
ដផ្នកឈទស្ភាព។ តំបន់្ SPF រគបែណដ ប់ឈលើតំបន់្ "ធម្មជាតិេុងឈរកាយ” 
េំនួ្ន្ ២។ មិ្ន្ដតប៉ាុឈណាណ ោះ តំបន់្ SPF គឺជាដផ្នកព្ន្ឈទស្ភាពតំបន់្ទំនាប
ភាគខាងឈកើត (EPL) (ដែលោន្ព្រពែុោះជាប់រន េោង យ ១៦៨០០ គម្២)។  

Sanderson et al ២០០២a 
WWF/WCS ២០០៨ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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គុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់ការអភិរកស (HCV)  ឈស្េកដីលម្អិត ឈោង 
HCV ៣ ៖ តំបន់្ព្រពឈ ើដែលស្ថិតកនុង ឬ 
ផ្ទុកឈៅឈោយរបព័ន្ធបរសិាថ ន្ដែលទទួលរង
ការគំរាម្កំដហង ឬ ទទួលរងឈររោះថ្នន ក់ 
 

តំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ SPF ឈន្ោះអភិរកសឈៅឈលើអវី ដែលអាេជាតំបន់្ 
ព្រពឈ ើដែលឈៅឈស្ស្ស្ល់ធំបំផុ្តឈៅទំនាបជួរភនំអាណាម្ភាគខាង
តបូង និ្ង តំបន់្ព្រពអម្បូរឈ ើទលែ៏ធំដែលរជរោះស្លឹករបចំឆ្ន ំ។ ព្រពទំងពីរ
របឈភទឈន្ោះ បាន្ទទួលរងការកាប់បំផ្ទល ញ និ្ង ការបំដបលងករមិ្តេពស់្បំផុ្ត
ឈៅទូទំងសាកលឈោក។ តំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ SPF រមូ្បញ្ចូ លតំបន់្វល
ឈមម ដស្ន្ម្ឈនារម្យែ៏របណីតផ្ងដែរ។ តំបន់្ SPF គឺជាតំបន់្មួ្យកនុង
េំឈណាម្តំបន់្េំនួ្ន្ពីរដែលឈធវើកិេចការែូេរន ។ 

Olson & Dinerstein ២០០២, 
Baltzer et al ២០០១ 
Tordoff et al ២០០៧ 

HCV ៥ ៖ តំបន់្ព្រពឈ ើដែលោន្សារ
សំ្ខាន់្ស្រោប់បំឈពញតរម្ូវការមូ្លោឋ ន្
របស់្ស្ហគម្ន៍្កនុងមូ្លោឋ ន្  

ោន្របជាជន្របដហល ១២៥០០នាក់កំពុងរស់្ឈៅកនុងភូមិ្េំនួ្ន្ 
២០ ដែលឈរបើរបាស់្តំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ SPF ឈហើយពួករត់ភាគឈរេើន្ពឹង
ដផ្អកឈៅឈលើធន្ធាន្ព្រពឈ ើ។ ការរបមូ្លជ័រទឹកពីឈែើម្ឈ ើឈៅកនុងព្រព 
ដែលភាគឈរេើន្ជាឈែើម្ឈ ើទល គឺជារបភពរបាក់េំណូលែ៏សំ្ខាន់្បំផុ្ត
ស្រោប់ស្ហគម្ន៍្ោេ់ស្ស្ោល ឈោយផ្ដល់នូ្វរបាក់េំណូលដែល
ចំបាេ់ស្រោប់ទិញស្ស្ូវ/អងករ និ្ង បំឈពញតរម្ូវការមូ្លោឋ ន្ែព្ទឈទៀត។ 
ធន្ធាន្ជលផ្លឈៅកនុងទឈន្ល/ស្ទឹង និ្ង របភពទឹកដែលស្ថិតឈៅកនុងតំបន់្
ស្នូលរបស់្តំបន់្ SPF ោន្សារសំ្ខាន់្ោ៉ាងខាល ំង ដែលជារបភពផ្គត់ផ្គង់
របូឈតអីុន្ែ៏ធំស្រោប់រករម្រគួសារភាពឈរេើន្បំផុ្ត។ ធន្ធាន្សំ្ខាន់្ៗែព្ទ
ឈទៀតោន្ែូេជាឈដដ  ឫស្ស ីទឹក មុំ និ្ង រកុេជាតិស្រោប់ផ្លិតឱ្ស្ថ។  

Evans et al ២០០៣ 
Degen et al ២០០៤ 
Richardson ២០០៣ 
Mann Mouy ២០១០ 
WCS/FA ២០០៦b 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
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គុណតព្ម្លេពស់្ស្រោប់ការអភិរកស (HCV)  ឈស្េកដីលម្អិត ឈោង 
HCV ៦ ៖ តំបន់្ព្រពឈ ើដែលោន្ភាព
ចំបាេ់ស្រោប់ដថរកាអតតស្ញ្ហញ ណវបបធម៌្
របព្ពណីរបស់្ស្ហគម្ន៍្កនុងមូ្លោឋ ន្ 

ភូមិ្េំនួ្ន្ ១៩ កនុងេំឈណាម្ ២០ភូមិ្ ោន្ជន្ជាតិឈែើម្ភនងឈរេើន្ឈលើស្លុប 
ដែលជាអនកោន្ជំឈន្ឿឈលើរពលឹង ឈហើយោន្ទំនាក់ទំន្ងវបបធម៌្រងឹោំជា
មួ្យនឹ្ងព្រពឈ ើ។ តំបន់្ដែលោន្សារសំ្ខាន់្ដផ្នកវបបធម៌្ (“ព្រពអារកេ” 
“ស្ស្ោះទឹកអារកេ” និ្ង ព្រពបញ្ចុ ោះស្ព) រតូវបាន្កំណត់ឈៅកនុងដផ្ន្ទីស្រោប់
ភូមិ្េំនួ្ន្ ៩ ឈហើយបាន្ែឹងថ្ន ោន្ទីតំាងដបបឈន្ោះឈៅកនុងស្ហគម្ន៍្ភាគ
ឈរេើន្ឈផ្សងឈទៀត។ 

Evans ២០០៧ 
Degen et al ២០០៤ 
WCS/FA data 
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១.៤ អនកគរំេគង្រោខ (G៤) 

អនករំរទគឈរោងឈន្ោះ គឺរាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ដែលតំណាងឈោយរែឋបាលព្រពឈ ើ 
ព្ន្រកសួ្ងកសិ្កម្ម រកុាេ របោញ និ្ង ឈន្សាទ។ ស្រោប់ព័ត៌ោន្ទំនាក់ទំន្ង សូ្ម្ឈម្ើល
ឧបស្ម្ព័ន្ធ ១.១។ រែឋបាលព្រពឈ ើទទួលេុស្រតូវកនុងការរគប់រគងទីតំាងឈន្ោះ ឈោយោន្
តួនាទីែូេខាងឈរកាម្ ឬ ឈស្ើលពីឈន្ោះ ៖ 

 ការចត់តំាងបុគគលិក រមួ្ោន្របធាន្រគប់រគងព្រពការពារ ឬ អនកដែលោន្
តំដណងឈស្មើ  

 ការបឈងកើតដផ្ន្ការងារ និ្ង កញ្ច ប់ថវកិា 
 ការអនុ្វតតស្កម្មភាពទំងឡាយ ែូេជា ការអនុ្វតតេាប់ ការងារស្ហគម្ន៍្ និ្ង 

ការកំណត់រពំរបទល់  
 ការតាម្ោន្ឈម្ើលការេូលរមួ្របស់្ភាន ក់ងារែព្ទឈទៀតឈៅកនុងរោឋ ភិបាល ែូេជា 

កងកោល ំងរបោប់អាវធុ ជាឈែើម្ 
 ការស្រម្បស្រម្ួលជាមួ្យនឹ្ងសាថ ន្ប័ន្េំណុោះរោឋ ភិបាល 
 ការតាម្ោន្ឈម្ើលការេូលរមួ្របស់្អងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល 

 
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងគឈរោងកាត់បន្ថយឧស្ម័ន្ផ្ទោះកញ្ច ក់ ដែលឈេញម្កពីការបាត់បង់ព្រពឈ ើ 

និ្ង ការឈរេរលឹព្ន្ព្រពឈ ើ (REDD) រែឋបាលព្រពឈ ើទទួលេុស្រតវូែួេខាងឈរកាម្ ៖  
 ការតាម្ឈម្ើល និ្ង ការរគប់រគងជារមួ្ (រមួ្ទំងរកបេ័ណឌ ដបងដេកផ្លរបឈោជន៍្ 

និ្ង ការស្រម្បស្រម្លួព្ែគូេូលរមួ្ផ្ងដែរ) 
 ការចត់តំាងបុគគលិកសំ្ខាន់្ៗ រមួ្ោន្ របធាន្រករម្ការងារ និ្ង អនករគប់រគង  
 ការអនុ្ម័្តឈៅឈលើការអភិវឌ្ឍគឈរោង ដផ្ន្ការការងារ និ្ង របាយការណ៍រតួត

ពិនិ្តយ 
 ការអនុ្វតតស្កម្មភាពមួ្យេំនួ្ន្ឈៅកនុងដផ្ន្ការការងារដែលរែឋបាលព្រពឈ ើ

ទទួលេុស្រតូវ 
 ការស្រម្បស្រម្ួលការងាររបស់្គឈរោង REDD ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងទិែឋភាពរគប់រគង

តំបន់្ SPF    
តួនាទីរបស់្ព្ែគូេូលរមួ្កនុងគឈរោងឈន្ោះ ោន្បរោិយឈៅកនុងដផ្នក ១.៥។ ការេូលរមួ្

របស់្អងគការស្ហគន៍្ឈៅថ្នន ក់ភូមិ្ោន្បរោិយឈៅកនុងដផ្នក ៧។  
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១.៥ អខគភាពែព្េង្េៀតខ្ែលេូលរមួកនខុគង្រោខង្ន្ះ (G៤) 

ព័ត៌ោន្ស្រោប់ទក់ទងជាមួ្យនឹ្ងអងគការទំងឡាយោន្បញ្ហា ក់ឈៅកនុងឧបស្ម្ព័ន្ធ១.១។  

ព្ែគូបង្េចកង្េស 
អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព ដែលោន្កម្មវធីិឈៅកនុងរបឈទស្កម្ពុជា គឺជាព្ែគូ

បឈេចកឈទស្្ន្មុ្េឈគ។ អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពបាន្ស្ហការជាមួ្យនឹ្ងរែឋ
បាលព្រពឈ ើឈៅកនុងទីតំាងឈន្ោះចប់តំាងពីការស្ទង់ម្តិអំពីស្តវព្រពឈលើកែំបូងកនុងឆ្ន ំ ២០០០
ម្កឈម្លោះ។ អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពឈធវើការឈលើគឈរោង REDD ឈរកាម្អាណតតិព្ន្
កិេចរពម្ឈរពៀងបន្តគឈរោង ៣ឆ្ន ំម្ដងជាមួ្យនឹ្ងរកសួ្ងកសិ្កម្ម រកុាេ របោញ់ និ្ង ឈន្សាទ។ 
កិេចរពម្ឈរពៀងដែលបន្ត ៣ឆ្ន ំម្ដងៗជាបន្តបនាទ ប់បាន្ឈធវើឈ ើងចប់តំាងពីឆ្ន ំ១៩៩៩ ឈហើយ
ទំន្ងជាបន្តរហូតែល់ឈពលអនាគតដែលអាេពាករណ៍បាន្ ឈរកាម្ការរពម្ឈរពៀងរន ឈៅ
វញិឈៅម្ក។ របសិ្ន្ឈបើកិេចរពម្ឈរពៀងឈន្ោះរតវូបាន្បញ្ច ប់ឈោយដផ្អកឈលើឆ្នាទ នុ្សិ្ទធិរបស់្
ភាគីណាមួ្យ ឈនាោះរោឋ បាលព្រពឈ ើនឹ្ងទទួលេុស្រតូវកនុងការេុោះកិេចរពម្ឈរពៀងែព្ទឈទៀត 
ឈែើម្បីបំឈពញតួនាតីរបស់្អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពកនុងការអនុ្វតតស្កម្មភាពទំងឡាយ
កនុងគឈរោង REDD។  

ស្ថិតកនុងវសិាលភាពដែលអាេឈធវើបាន្ដផ្អកឈលើថវកិា និ្ង ធន្ធាន្ដែលោន្ អងគការ
ស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពទទួលេុស្រតូវែូេខាងឈរកាម្ ៖ 

 ផ្ដល់ែំបូនាម ន្ដផ្នកបឈេចកឈទស្ឈៅឈលើរគប់ទិែឋភាពព្ន្ការអភិរកសឈៅនឹ្ងទីតំាង 
ផ្ទទ ល់ 

 ជួយឈធវើឈស្េកដីរពាងឯកសារគរោងមួ្យេំនួ្ន្ ែូេជា ឯកសារអភិវឌ្ឍគឈរោង 
របាយការណ៍របចំឆ្ន ំ និ្ង របាយការណ៍ឈផ្ទៀងផ្ទទ ត់ 

 រគប់រគងបុគគលិកអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាលរបស់្េលួន្ផ្ទទ ល់ដែលេូលរមួ្ឈៅកនុង
គឈរោងឈន្ោះ 

 ស្រម្បស្រម្លួការេូលរមួ្េំដណករបស់្អងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល ដែលឈធវើការ
ដផ្នកអភិវឌ្ឍន៍្/មុ្េរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិ 

 រមួ្ស្ហការឈែើម្បីរកាឈស្ថរភាពថវកិាឈរៅគឈរោង REDD ដែលរតូវការស្រោប់
អាជីវកម្មដែលជាស្កម្មភាពធម្មតា។  
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ព្ែគូអនុ្វតតសំ្ខាន់្ៗែព្ទឈទៀត គឺជាអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាលកនុងស្ស្រក និ្ង អន្តរជាតិ
ដែលឈធវើការដផ្នកអភិវឌ្ឍន៍្។ ព្ែគូជាក់ោក់នឹ្ងអាស្ស័្យឈៅឈលើករមិ្តថវកិា និ្ង តរម្ូវការ
បឈេចកឈទស្របស់្គឈរោង ឈហើយអាេនឹ្ងោន្ការដរបរបលួឈៅកនុងអំ ុងឈពលអនុ្វតត
គឈរោងឈន្ោះឈោយដផ្អកឈលើមូ្លោឋ ន្ព្ន្កិេចស្ន្ាដែលបាន្ពិភាកាឈែើម្បផី្ដល់ឈស្វនានា។ 
ព្ែគូេម្បងកនុងរយៈឈពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ំឈៅឈែើម្គឈរោងឈន្ោះ គឺរករម្អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទកម្ពុជា 
(CRDT)។ រករម្អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទកម្ពុជាបាន្ស្ហការជាមួ្យនឹ្ងរែឋបាលព្រពឈ ើ និ្ង 
អងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពឈៅកនុងទីតំាងគឈរោងចប់តំាងពីឆ្ន ំ២០០៥ម្កឈម្លោះ ឈហើយ
ឈៅកនុងអំ ុងឆ្ន ំ២០០៨-២០១០ រករម្អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទកម្ពុជាបាន្ឈធវើការឈៅទីឈនាោះ ឈោយ
មួ្យដផ្នកស្ថិតឈរកាម្ការេុោះកិេចស្ន្ាផ្ទទ ល់ជាមួ្យនឹ្ងអងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព។ 
ព្ែគូែព្ទឈទៀតដែលស្ហការឈៅកនុងគឈរោងឈន្ោះោន្ែូេជាម្ជណម្ណឌ លសំ្វស្នា និ្ង 
World Education Inc.។  

រករម្អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទកម្ពុជា និ្ង ព្ែគូែព្ទឈទៀតស្ស្ឈែៀងរន ឈន្ោះ នឹ្ងទទូលេុស្រតូវ
កនុងការអនុ្វតតស្កម្មភាពរបកបរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិជាក់ោក់ឈផ្សងឈទៀត ឧទហរណ៍ ការបឈងកើត
គឈរោងកសិ្កម្មរបកបឈោយនិ្រន្តរភាព ឈទស្េរណ៍ធម្មជាតិ និ្ង គឈរោងឈលើកកម្ពស់្
មុ្េរបរឈរៅពីកសិ្កម្ម ជាឈែើម្។ ការងារឈន្ោះពាក់ព័ន្ធជាេម្បងឈៅនឹ្ងស្កម្មភាពនានាស្ថិត
ឈរកាម្អនុ្ឈរលឈៅទី ៤ ព្ន្ដផ្ន្ការការងារ ឈោយកនុងឈនាោះរករម្អភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទកម្ពុជា
ក៏េូលរមួ្កនុងការផ្សពវផ្ាយមួ្យេំនួ្ន្ផ្ងដែរ (អនុ្ឈរលឈៅទី ៣ ស្កម្មភាពទី ៥)។ 

អងគការេំនួ្ន្ ៣ ឈផ្សងឈទៀតបាន្េូលរមួ្កនុងការេងរកងឯកសារគឈរោង REDD។ 
អងគការវនី្រ ៉ាកុអន្តរជាតិ (WI) បាន្ជួយកនុងការផ្ដួេឈផ្ដើម្គំនិ្តែំបូង ការបណដុ ោះបណាដ ល
បុគគលិក និ្ង ការពិនិ្តយដផ្នកបឈេចកឈទស្ឈៅឈលើដផ្នកនានាឈៅកនុងឯកសារគឈរោង។          
ម្ជណម្ណឌ លអប់រេំាប់ស្រោប់ស្ហគម្ន៍្ (CLEC) បាន្ជួយោ៉ាងឈរេើន្កនុងែំឈណើ ការ
របមូ្លការយល់រពម្ឈោយស្ម័រគេិតត ជាមុ្ន្ និ្ង ឈោយទទួលបាន្ព័ត៌ោន្រគប់ររន់្
ពីស្ហគម្ន៍្ទំងឡាយឈៅកនុងមូ្លោឋ ន្។ កិេចស្ន្ាដែលកំណត់រយៈឈពលនឹ្ងរតូវឈធវើ
ឈ ើងជាមួ្យនឹ្ងអងគការទំងឈន្ោះ ឬ ជាមួ្យអងគការឈផ្សងឈទៀតដែលោន្លកេណៈស្ស្ឈែៀង
រន ឈន្ោះ ឈែើម្បីផ្ដល់ឈស្វកម្មដែលោន្លកេណៈរបហាក់របដហលរន ឈន្ោះឈៅតាម្រយៈឈពល
ដែលបាន្កំណត់ឈៅកនុងវែដគឈរោងទំងមូ្ល។   

 
 
 
 
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
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តារាង ២.១ ៖ ឈស្េកដីស្ឈងេបអំពីស្ហគម្ន៍្សំ្ខាន់្ៗ និ្ង ផ្លរបឈោជន៍្ពីជីវេរម្រោះរបស់្
គឈរោង 

 
ទិន្នន័្យមូ្លោឋ  ន្ 

ស្ហគម្ន៍្
^ 

ជីវេរម្រោះ^ 
និ្នាន ការគឈរោង 

បទោឋ ន្ស្នូលរបស់្ CCB 
 

  
 

ផ្លរបឈោជន៍្វជិាោន្សុ្ទធ 
ស្រោប់សុ្េុោលភាព 

ស្ងគម្ 
និ្ង ឈស្ែឋកិេចរបស់្   

ស្ហគម្ន៍្ 
ការដេករដំលកព្ថល

េំណាយ/ផ្លរបឈោជន៍្
របកបឈោយស្ម្ធម៌្ 

ស្ថិតឈៅរទឹង ឬ ធាល ក់េុោះ
ស្រោប់អនក

ពាក់ព័ន្ធដែលងាយ
រងឈររោះ 

 
រកីេឈរម្ើន្ស្រោប់ 
អនកពាក់ព័ន្ធដែល
មិ្ន្សូ្វងាយ 
រងឈររោះ 

y  

រកីេឈរម្ើន្ស្រោប់រករម្
អនកពាក់ព័ន្ធទំងអស់្ 
រមួ្ទំងរករម្ងាយ           

ដែលរងឈររោះផ្ងដែរ 
 

របសិ្ទធភាពវជិាោន្សុ្ទធ
ឈៅឈលើជីវេរម្រោះ 

ធាល ក់េុោះធងន់្ធងរ 
ឈោយសារដតផុ្តពូជ
របឈភទស្តវងាយរង
ឈររោះោ៉ាងឈរេើន្ 

 y 
គុណតព្ម្លរបស់្ជីវេរម្រោះ 
ឈកើន្ឈ ើង វលិឈៅរក
ករមិ្តែូេឈែើម្វញិ 

ឈរលឈៅគំរទូស្សនាទន្ 
 

  
 

ដថរកាភាពេរម្រោះរន   
បូរណភាព និ្ង វសិាល

ភាពព្ន្ព្រពឈ ើរគប់របឈភទ 

ធាល ក់េុោះវសិាលភាព 
និ្ង គុណភាពរបស់្
រកុេជាតិរគប់របឈភទ 

y y ោន្គរម្បរកុេជាតិ
ជាប់ជារបចំ 

បឈងកើន្គុណភាព  

បឈងកើន្េំនួ្ន្ស្តវព្រពដែល
រតូវឈធវើការអភិរកសជាចំបាេ់ 

ការធាល ក់េុោះ/ការផុ្តពូជ
របឈភទដែលទទួល
រងការគំរាម្កំដហង 

បំផុ្តឈៅទូទំងសាកល
ឈោក 

y y 
េំនួ្ន្បាន្ឈកើន្ឈ ើង
ែល់ករមិ្តដែល 

េង់បាន្ 

បឈងកើន្ស្ន្តិសុ្េ និ្ង 
ផ្លិតភាពរបស់្ធន្ធាន្

ធម្មជាតិឈែើម្បីរទរទង់មុ្េរបរ 
របស់្ស្ហគម្ន៍្កនុង 

មូ្លោឋ ន្ 

ការធាល ក់េុោះស្ន្តិសុ្េ 
ភាពស្ម្បូរឈលើស្លប់ 
និ្ង ផ្លិតភាពរបស់្
ធន្ធាន្ធម្មជាតិដែល
បាន្ទញយកផ្ល និ្ង 
លទធភាពរកបាន្ទឹក

សាអ ត 

y  ស្ន្តិសុ្េ 
ភាពស្ម្បូរឈលើស្លប់ 
និ្ង ផ្លិតភាពរបស់្
ធន្ធាន្សំ្ខាន់្ៗបាន្ 
ឈកើន្ឈ ើង ោន្ទឹកសាអ ត

ស្រោប់ស្ហគម្ន៍្ទំងអស់្
ឈរបើរបាស់្ឈោយឈស្រ ី



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
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ោន្ែីកសិ្កម្មរគប់ររន់្
ស្រោប់រទរទង់មុ្េរបររបស់្

របជាជន្េំណូលថមី 

កំឈណើ ន្ភាពរម ន្ែីធលី 
ផ្លភាពកសិ្កម្មស្ថិត
ឈៅរទឹង ឬ ថយេុោះ 

y  ភាពរម ន្ែីធលីឈៅកនុង
េំឈណាម្របជាជន្រកីរកថយ

េុោះ និ្ង ឈៅរទឹង 
ផ្លិតភាព និ្ង និ្រន្តរភាព

កសិ្កម្មឈកើន្ឈ ើង  
ការគំរាម្កំដហងដផ្អកឈលើ 

គំរទូស្សនាទន្  
  

 
ការកាប់រាន្ែីព្រព 

កនុងគឈរោងែីស្ម្បទន្ និ្ង 
គឈរោងែព្ទឈទៀត 

ឈកើន្ការបាត់បង់
ឈោយសារដតស្ម្បទន្ 

y y ការបាត់បង់ឈោយសារ              
ដតស្ម្បទន្បាន្ថយេុោះ 

/បាន្បញ្ច ប់ 
ការកំណត់រពំរបទល់ និ្ង 
បទបញ្ហា មិ្ន្បាន្េាស់្
ោស់្ស្រោប់តំបន់្ 

SPF 

អូស្បនាល យ 
ភាពទន់្ឈេាយ
កនុងការការពារ 

y y រពំរបទល់ តំបន់្ និ្ង 
បទបញ្ហា រតូវបាន្កំណត់

ោ៉ាងេាស់្ោស់្ 
ឈហើយអនុ្វតតតាម្  

កំឈណើ ន្របជាជន្ 
ការឈធវើេំណាកស្ស្រកេូល 

លទធភាពទទួលបាន្របឈស្ើរ
ជាងមុ្ន្ 

ការឈធវើេំណាកស្ស្រក
េូលឈៅដតបន្ត 

ការរបកួតរបដជងឈកើន្
ឈ ើង ជឈោល ោះឈកើន្ឈ ើង  

y y កំឈណើ ន្របជាជន្ទបជាង
តំបន់្ែព្ទឈទៀត េំនួ្ន្ឈធវើ
េំណាកស្ស្រកេូលសុ្ទធមិ្ន្

គួរឱ្យបារម្ភ 
លទធភាពឈេញេូលឈៅកាន់្
តំបន់្ព្រពឈ ើរតូវបាន្រគប់

រគងទំងស្ស្រង 
 

ការកាប់រាន្ែីព្រព/ការចប់ 
យកែីឈោយបុគគល 

ការឈន្សាទឈរេើន្ហួស្
ករមិ្ត ការបរបាញ់ស្តវ
ព្រពឈរេើន្ហួស្ករមិ្ត 

ការកាប់ឈ ើឈោយេុស្េា
ប់និ្ង ការទញយកអនុ្ផ្ល
ព្រពឈ ើឈរេើន្ហួស្ករមិ្ត   

 
រាលោលនូ្វការ

របមូ្លផ្ល/ការកាប់រាន្ែី
ព្រពឈរេើន្ហួស្ករមិ្ត 

 

 
 
 
 
y 

 
 
 
 
y 

ស្កម្មភាពេុស្េាប់ 
(ការកាប់រាន្ែីព្រព ការបរ
បាញ់ស្តវ ការកាប់ឈ ើ 

ការរបមូ្លអនុ្ផ្លព្រពឈ ើ)  
ោន្កនុងករមិ្តតិេតួេបំផុ្ត 

ការឈផ្ទរកម្មសិ្ទធិែីធលី និ្ង 
ទំនាស់្ដផ្នកផ្លូវេាប់ 

ការឈផ្ទរកម្មសិ្ទធិ 
ការលក់ឈោយបងេំ 

ការកាន់្កាប់មិ្ន្េាស់្
ោស់្ឈោយសារដតការ

y  ការឈផ្ទរកម្មសិ្ទធិែីបាន្បញ្ច ប់ 
រម ន្ការកាន់្កាប់ែីឈោយ

េុស្េាប់ និ្ង មិ្ន្ 
រប ម្ឈៅនឹ្ងទំនាស់្ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ពរងីកឈៅខាងឈរៅ
បលង់ឈរបើរបាស់្ែីដែល

បាន្ឯកភាពរន   

ឈផ្សងៗ 

សាថ ប័ន្ដផ្នករបព្ពណីោន្ 
ភាពទន់្ឈេាយ និ្ង  
េវោះការបឈញ្ចញម្តិ 

ធាល ក់េុោះធងន់្ធងរ 

 
y 

 សាថ ប័ន្ដផ្នករបព្ពណី និ្ង 
សាថ ប័ន្ស្ហគម្ន៍្ថមីោន្
របសិ្ទធភាព ទំនាក់ទំន្ង

វបបធម៌្ឈកើន្ឈ ើង 

ផ្លិតភាពកសិ្កម្ម 
ោន្ករមិ្តទប 

ការធាល ក់េុោះ 
ភាពស្ថិតឈៅរទឹង ឬ 
ការរកីេឈរម្ើន្តិេតួេ 

y  
ផ្លិតភាពកសិ្កម្ម 

ឈកើន្ឈ ើង 

ភាពករម្ព្ន្ឱ្កាស្កនុងការ
អភិវឌ្ឍមុ្េរបរដែលោន្

និ្រន្តរភាព ទំងដផ្នកកសិ្កម្ម 
និ្ង ឈរៅពីកសិ្កម្ម 

បន្តពឹងដផ្អកឈៅឈលើមុ្េ 
របរដែលោន្េំនួ្ន្តិេ
តួេ ឈហើយជាញឹកញាប់

រម ន្និ្រន្តរភាព 

y  បឈងកើន្ភាពេរម្រោះរន ព្ន្
ឱ្កាស្របកបរបរដែល

ជាក់ោក់ និ្ង 
ោន្និ្រន្តរភាព 

ការដរបរបួលអាកាស្ធាតុ 

ពិបាកកនុងការបន្ាុឈំៅ
នឹ្ងការផ្ទល ស់្បដូរឈៅកនុង  
ឈពលដែលោន្ធន្ធាន្
ដែលអាេរបមូ្លបាន្ 
ពីកនុងព្រព និ្ង របព័ន្ធ
កសិ្កម្មដែលោន្

ផ្លិតភាព 

y  

បឈងកើន្ស្ម្តថភាពបន្ាុំឈៅ
នឹ្ងការផ្ទល ស់្បដូរដែល 

បណាដ លម្កពីអាកាស្ធាតុ 

^  ស្ហគម្ន៍្ = ស្ហគម្ន៍្ដែលរងផ្លប៉ាោះពាល់/ទទួលផ្លរបឈោជន៍្; ជីវេរម្រោះ = ជីវេរម្រោះដែលរងផ្ល
ប៉ាោះពាល់/ទទួលបាន្ផ្លរបឈោជន៍្  

*  អនកពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតកនុងរបឈភទងាយរងឈររោះបំផុ្តទំន្ងជាយកេិតតទុកោក់ោ៉ាងខាល ំងឈៅឈលើផ្លប៉ាោះ  
 
២.៣ ការគប់រគខហាន្ភិយ័េំង្ពាះផ្លរបង្យាជន្៍របសគ់ង្រោខ (G៣) 
វិធាន្ការង្ែើមបធីានាភាពគខ់វខស 

គឈរោងឈន្ោះបាន្រមួ្បញ្ចូ លវធិាន្ការមួ្យេំនួ្ន្ ឈែើម្បីធានាបាន្នូ្វលទធផ្លដែលោន្
និ្រន្តរភាពយូរអដងវង។ វធិាន្ការសំ្ខាន់្ៗោន្ែូេខាងឈរកាម្ ៖ 

១. ការបឈងកើតមូ្លោឋ ន្េាប់រងឹោំ រមួ្ោន្ ការរបកាស្ជាអេិព្ន្រន្តយ៍អំពីព្រពការពារ
ឈៅកនុងអនុ្រកឹតយឆ្ន ំ២០០៩ និ្ង កម្មវធីិរំរទការឈេញប័ណណកម្មសិ្ទធិអេិព្ន្រន្ដយ៍
ឈៅឱ្យភូមិ្ពាក់ព័ន្ធទំងអស់្ដែលបាន្កាន់្កាប់ែីឈោយស្ស្បេាប់។  



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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២. ការវនិិ្ឈោគឈៅឈលើការកំណត់រពំរបទល់របូវន្ត និ្ង ការសាងស្ង់ឈហោឋ រេនា
ស្ម្ព័ន្ធសំ្ខាន់្ៗស្រោប់បឈរម្ើែល់ការរគប់រគងឧទាន្។ 

៣. ការរួម្បញ្ចូ លមូ្លនិ្ធិអេិព្ន្រន្តយ៍ឈៅកនុងគំរូហិរញ្ញវតថុមួ្យ ឈែើម្បីធានាថ្ន ស្ោោរត
មួ្យព្ន្របាក់េំណូលែំបូងរតូវបាន្ព្លទុកស្រោប់រា៉ា ប់រងការេំណាយឈៅឈលើការ
រគប់រគងជាបន្តបនាទ ប់ស្រោប់រយៈឈពលដវង។ 

៤. ការឈរបើរបាស់្វធីិសាស្រស្ដរគប់រគងដែលោន្ភាពបត់ដបន្ឈែើម្បីធានាថ្ន ការឈធវើ
ដផ្ន្ការការងារបាន្ឈឆ្លើយតបឈៅនឹ្ងលកេេណឌ ដែលដរបរបួល។ 

៥. ការបឈងកើតយន្តការជំរញុការេូលរមួ្របស់្ស្ហគម្ន៍្ស្រោប់រយៈឈពលដវងឈៅកនុង
ការឈធវើដផ្ន្ការរគប់រគង និ្ង ការអនុ្វតត។ 

៦. ការឈផ្ទដ តឈៅឈលើការងារបឈងកើតមុ្ន្របរជំនួ្ស្ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការបឈងកើតជឈរម្ើស្ថមីៗ
ស្រោប់រយៈឈពលដវងឈែើម្បីឈឆ្លើយតបឈៅនឹ្ងការកាប់បំផ្ទល ញព្រពឈ ើ ការបរបាញ់
ស្តវដែលរម ន្និ្រន្តរភាព ជាឈែើម្ បូករមួ្ទំងស្កម្មភាពបឈងកើន្របាក់េំណូល និ្ង 
ការបឈងកើតជំនាញមូ្លោឋ ន្ដែលអាេឈផ្ទរឱ្យរន បាន្ តាម្រយៈឈធវើការអប់រែំល់
ម្នុ្ស្្ស្ឈពញវយ័។ 

៧. ការរមួ្បញ្ចូ លស្កម្មភាពបឈងកើន្ការយល់ែឹងអំពីបរសិាថ ន្ឈៅកនុងកម្មវធីិរមួ្បញ្ចូ ល
ស្ហគម្ន៍្។ 

៨. វធិាន្ការធានាការបឈងកើន្ស្ោោរតរបស់្បុគគលិកដែលឈរជើស្ឈេញពីស្ហគម្ន៍្
មូ្លោឋ ន្ ឈហើយឈធវើការអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពរបស់្ពួករត់។  

 

ឱកាសង្សែើភាពគន  
ការងារភាគឈរេើន្ឈៅកនុងគឈរោងឈន្ោះរតូវបាន្ឈធវើការផ្សពវផ្ាយ ជាោយលកេណ៍

អកសរ ឬ ឈោយផ្ទទ ល់ោត់តាម្រយៈបណាដ ញរបស់្ឈយើងឈៅថ្នន ក់ជាតិ និ្ង ថ្នន ក់មូ្លោឋ ន្។ 
គឈរោងឈន្ោះោន្ឈរលការណ៍ឈរជើស្ឈរ ើស្បុគគលិកដែលផ្ដល់ឱ្កាស្ឈស្មើភាពរន  ឈោយមិ្ន្
របកាន់្ពូជសាស្ន៍្ ឈភទ រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ ទំឈនារផ្លូវឈភទ ឬ ពិការភាពឈ ើយ។  

គឈរោងឈន្ោះអនុ្វតតឈរលការណ៍ផ្ដល់ឱ្កាស្ឈស្មើភាពរន  និ្ង ោន្ឈរលបំណងបឈងកើន្
ស្ោោរតបុគគលិកដែលឈរជើស្ឈរ ើស្ឈៅកនុងមូ្លោឋ ន្ បុគគលិកស្រស្ដី និ្ង បុគគលិកដែលម្កពី
រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ ឈៅឈពលដែលអាេឈធវើឈៅបាន្។ ករណីឈលើកដលងពាក់ព័ន្ធនឹ្ង
ការឈរជើស្ឈរ ើស្បុគគលិកកនុងមូ្លោឋ ន្ រតូវបាន្ឈធវើឈ ើងឈៅកនុងឈពលថមីៗឈន្ោះេំឈពាោះម្ន្រន្ដីអនុ្វតត
េាប់ ឈោយសារដតការឈសុ្ើបអឈងកតបាន្បងាា ញពីលទធភាពរប ម្នឹ្ងការឈកើន្ឈ ើងនូ្វការ
អាក់អន់្េិតត/ការេឹងស្ម្ា ឬ អំឈពើពុករលួយឈៅកនុងេំឈណាម្ម្ន្រន្ដីដែលោន្ទំនាក់ទំន្ង
រគួសារជិតស្និទធឈៅកនុងមូ្លោឋ ន្ ឈហើយឈរលការណ៍ឈន្ោះរតូវបាន្រតតួពិនិ្តយឈ ើងវញិជា



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ឈទៀងទត់។ ការរកាទុកបុគគលិកជាស្រស្ដីអាេជាការលំបាកខាល ំងមួ្យ ឈោយសាដតសាថ ន្ភាព
េុោះឈៅតាម្មូ្លោឋ ន្ោេ់ស្ស្ោល និ្ង ជួបការលំបាកឈរេើន្។ 

ឈយើងោន្ការលំបាកកនុងការឈរជើស្ឈរ ើស្របជាជន្កនុងមូ្លោឋ ន្ស្រោប់មុ្េតំដណងជាន់្
េពស់្ ពីឈរពាោះរបជាជន្កនុងមូ្លោឋ ន្ដតកនុងេំនួ្ន្ែ៏តិេតួេប៉ាុឈណាណ ោះបាន្េូលឈរៀន្រតឹម្ករមិ្ត
មូ្លោឋ ន្ព្ន្ការអប់រកំនុងរបព័ន្ធ ឈហើយឈស្ទើរដតរម ន្អនកដែលបាន្េូលរមួ្ជាមួ្យភាន ក់ងារ
បឈេចកឈទស្ដែលពាក់ព័ន្ធកនុងជួររោឋ ភិបាល។ ឈទោះបីជាដបបឈន្ោះកដី បុគគលិកកនុងមូ្លោឋ ន្
ោន្ស្ោោរតេពស់្ស្រោប់មុ្េតំដណងថ្នន ក់ទបឈៅកនុងរករម្ការងារស្ហគម្ន៍្ រករម្តាម្
ោន្ស្តវព្រព និ្ង បុគគលិកជំនួ្យការ (កិេចការរែឋបាល អនកោំស្ល អនកឈបើកបរ។ល។)។ ឈយើង    
េិតេំពាោម្កំណត់អតតស្ញ្ហញ ណបុគគលិកថ្នន ក់ទបដែលោន្ស្កាដ នុ្ពល ឈហើយឈធវើការ
អភិវឌ្ឍវជិាា ជីវរបស់្ពួករត់ ែូេោន្បញ្ហា ក់ឈៅកនុងដផ្នក G៤.៣។ បុគគលិកទំងអស់្ឈន្ោះរតូវ
បាន្ែំឈ ើងឈៅកាន់្មុ្េតំដណងថ្នន ក់េពស់្ ឈៅឈពលដែលស្ម្តថភាពរបស់្ពួកកាត់ឈកើន្
ឈ ើង។  

ឈរៅពីឈន្ោះ ឈយើងបាន្ឈរជើស្ឈរ ើស្របជាជន្កនុងមូ្លោឋ ន្ដែលោន្ស្កាដ នុ្ពល និ្ង 
ោន្េំណង់េំណូលេិតតឱ្យឈធវើជាអនកហាត់ឈរៀន្ឈធវើការងារ ឬ អនកស្ម័រគេិតតស្រោប់រយៈឈពល
ែំបូង បនាទ ប់ម្កអនក ដែលបាន្បងាា ញនូ្វការតំាងេិតតេពស់្េំឈពាោះការងារ រតូវបាន្ឈរជើស្
ឈរ ើស្ឱ្យេូលឈធវើការ ឈហើយផ្ដល់ការបណដុ ោះបណាដ លបដន្ថម្ឈទៀត។ 

ការអប់រ ំ និ្ង បទពិឈសាធន៍្បាន្ឈកើន្ឈ ើងជារបចំឈៅកនុងស្ហគម្ន៍្មូ្លោឋ ន្ ស្ស្ប
ឈពលដែលរបឈទស្កម្ពុជាោន្ការរកីេឈរម្ើន្ ឈហើយគឈរោងឈន្ោះដតងដតស្ម្លឹងរកបុគគលិកពី
កនុងស្ហគម្ន៍្មូ្លោឋ ន្ដែលឈេោះនិ្ោយភាសាដេមរ និ្ង ភាសាភនងបាន្សាទ ត់ជំនាញ។ 
កាលពីឆ្ន ំឈៅ ឈយើងបាន្ឈរជើស្ឈរ ើស្បុគគលិកេុោះមូ្លោឋ ន្ ៣នាក់ ដែលជាជន្ជាតិឈែើម្ភនង 
ឈហើយម្កែល់ឈពលឈន្ោះពួករត់បាន្សិ្កាេប់ថ្នន ក់បរញិ្ហញ បរតទំងអស់្រន ។ ពួករត់ទំង 
៣នាក់ឈន្ោះ ស្ថិតកនុងេំឈណាម្ម្នុ្ស្សជំនាន់្ទីមួ្យរបស់្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេឈៅកនុងរបឈទស្
កម្ពុជាដែលបាន្បញ្ច ប់ការអប់រកំរមិ្តឈន្ោះ។  
 

២.៧ ភាគីពាក់ព័ន្ធ (G៣) 

ការវិភាគអំពីអនកពាក់ព័ន្ធ 
ភាគីពាក់ព័ន្ធ គឺអាេដបងដេកឈៅជាស្ោជិកស្ហគម្ន៍្ (ឈៅកនុង និ្ង ឈៅឈរៅទីតំាង) 

និ្ង ស្ោជិកមិ្ន្ដម្ន្ជាស្ហគម្ន៍្ (ឧ. ភាន ក់ងារោឋ ភិបាល)។ ការវភិាគបឋម្ឈៅឈលើភាគី
ពាក់ព័ន្ធកនុងស្ហគម្ន៍្ (ោន្ស្ឈងេបឈៅកនុងរបូ ២.២) រតូវបាន្ឈធវើឈ ើងឈោយរករម្ការងារ
គឈរោង ឈោយដផ្អកឈៅឈលើបទពិឈសាធន៍្របស់្ពួករត់ និ្ង ការសិ្កាោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុង
ឈពលកន្លងម្កឈៅកនុងតំបន់្ឈន្ោះ។ ការវភិាគឈន្ោះរតូវបាន្ផ្ដល់សុ្ពលភាពឈៅកនុងអំ ុង



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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សិ្កាេ សាោដែលបាន្ឈរៀបេំឈ ើងជាមួ្យនឹ្ងឈម្ែឹកនាំស្ហគម្ន៍្ម្កពីភូមិ្េំនួ្ន្ ១៥ កនុង
េំឈណាម្ភូមិ្សំ្ខាន់្ៗេំនួ្ន្ ១៧ (Sopha Sokun Narong ២០១០គ)។ វធីិសាស្រស្ដវភិាគភាគី
ពាក់ព័ន្ធឈន្ោះ គឺដផ្អកឈៅឈលើ Richards និ្ង Panfil (២០១១)។ រកបេ័ណឌ ឈន្ោះបឈងកើត
បាន្ជាមូ្លោឋ ន្មួ្យស្រោប់ការឈធវើដផ្ន្ការគឈរោង ការពិភាកាអំពីផ្លប៉ាោះពាល់ និ្ង 
ស្រោប់ការពិនិ្តយតាម្ោន្ផ្ងដែរ។  
 
របូ ២.២ ៖ ការកំណត់េំណាត់ថ្នន ក់ភាគីពាក់ព័ន្ធកនុងស្ហគម្ន៍្ 
 
 

All community stakeholders

Onsite stakeholders (20 villages) Offsite stakeholders

Key villages (17) (land and forest) Other user villages(3) (forest only)

Indigenous families
-typical families (2+ adults, farming and tapping)

-wealthy families/officials/NGO staff
-specialist collectors (e.g. bamboo)

- specialist cash-croppers (no tapping)
-single parent/other poorest

Khmer families
-typical families – 2+ adults cash crops, no tapping

- wealthy: traders, officials, other off-farm incomes
- poorer: forest dependent (tappers, bamboo collectors)

- wage labourers/ landless 
- single parent/other poorest

Regular forest users
- Indigenous

- resin tappers
-other users (e.g. fishing)

Major community stakeholders classified by 
likely impacts from project based on location, 
ethnicity, wealth and income source

 

ភាគីពាក់ព័ន្ធសំ្ខាន់្បំផុ្តកនុងស្ហគម្ន៍្ទក់ទងនឹ្ងេំនួ្ន្ម្នុ្ស្ស និ្ង ករមិ្តទំនាក់
ទំន្ងជាមួ្យនឹ្ងគឈរោងឈន្ោះ គឺជារបជាជន្ដែលរស់្ឈៅកនុងភូមិ្សំ្ខាន់្ទំង ១៧ភូមិ្។ ភាគី

ភាគីពាក់ព័ន្ធកនុងស្ហគម្ន៍្សំ្ខាន់្ៗរតូវបាន្ដបងដេកឈៅតាម្ករមិ្តឥទធិពលដែលអាេោន្ពីគឈរោងឈន្ោះ 
អាស្ស័្យឈៅឈលើទីតំាង ជន្ជាតិឈែើម្ រទពយធន្ និ្ង របភពរបាក់េំណូល។ 

 
ភាគីពាក់ព័ន្ធទំងអស់្ឈៅកនុងស្ហគម្ន៍្ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធឈៅកនុងទីតំាង២០ភូមិ្ ភាគីពាក់ព័ន្ធឈៅឈរៅទីតំាង 

ភូមិ្សំ្ខាន់្ (១៧) (ែី និ្ង ព្រព) ភូមិ្អនកឈរបើរបាស់្ឈផ្សងឈទៀត (៣) (ព្រព) 

អនកឈរបើរបាស់្ព្រពជាឈទៀងទត់ 
- ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ 

- អនករកជ័រ 
- អនកឈរបើរបាស់្ែព្ទឈទៀត                

(ឧ. ឈន្សាទ) 

រគួសារជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ 
- រគួសារធម្មតា (២+ ម្នុ្ស្សឈពញវយ័ ឈធវើកសិ្កម្ម និ្ង រកជ័រ) 

- រគួសារធូរធា / ម្ន្រន្ដី / បុគគលិក NGO 

- អនកឯកឈទស្របមូ្លធន្ធាន្ (ឧ. ឫស្សី) 
- អនកឯកឈទស្ោំែំណំាលក់ (មិ្ន្រកជ័រ) 

- ឈពាោះោ៉ាយ/ឈម្ោ៉ាយ / អនករកបំផុ្តែព្ទឈទៀត 

 

រគួសារជន្ជាតិដេមរ 
- រគួសារធម្មតា -២+ ម្នុ្ស្សឈពញវយ័ ោំែំណំា មិ្ន្រកជ័រ 

- រគួសារធូរធា ៖  មួញ / ម្ន្រន្ដី / អនករករបាក់េំណួល
ឈរៅពីឈធវើកសិ្កម្្ម្ 

- អនករកបន្តិេ ៖ ពឹងដផ្អកឈលើព្រពឈ ើ (អនករកជ័រ អនកកាប់ឫស្សី) 
- កម្មករសីុ្ នួល / អនករម ន្ែី 

- ឈពាោះោ៉ាយ/ឈម្ោ៉ាយ / អនករកបំផុ្តែព្ទឈទៀត 

 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ពាក់ព័ន្ធទំងឡាយរតូវបាន្ដបងដេកឈៅតាម្រករម្ជន្ជាតិឈែើម្ ឈហើយបនាទ ប់ម្ក មុ្េរបរ
សំ្ខាន់្ៗ ដែលចត់ទុកថ្នពាក់ព័ន្ធរន ឈៅវញិឈៅម្កជាមួ្យនឹ្ងរទពយធន្ និ្ង ជាមួ្យ
របឈភទផ្លរបឈោជន៍្/ឥទធិពលអវជិាោន្ ដែលពួករត់ទំន្ងជាទទួលរងពីគឈរោងឈន្ោះ។ 
រករម្សំ្ខាន់្បំផុ្តបនាទ ប់ឈទៀត គឺរករម្អនកឈរបើរបាស់្ព្រពឈ ើជាឈទៀងទត់ឈៅកនុងភូមិ្
សំ្ខាន់្េំនួ្ន្ ៣ឈផ្សងឈទៀត។ អនកពាក់ព័ន្ធទំងឈន្ោះក៏រតូវបាន្ដបងដេកផ្ងដែរ ក៏ប៉ាុដន្តទំន្ង
ជាស្ថិតកនុងរករម្ម្នុ្ស្សដែលម្ន្សាថ ន្ភាពរបហាក់របដហលរន  ពីឈរពាោះភាគឈរេើន្បំផុ្តកនុង
េំឈណាម្ពួករត់ គឺជាអនករកជ័រដែលោន្ជីវភាពរកីរក ឈហើយដតងដតឈធវើែំឈណើ រោ៉ាង
ឆ្ង យជារបចំឈៅកាន់្តំបន់្ស្នូលព្ន្តំបន់្ព្រពការពារ។ ស្ោជិកស្ហគម្ន៍្ដែលេូលរមួ្
កនុងស្កម្មភាពេុស្េាប់ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងព្រពឈ ើ មិ្ន្រតូវកំណត់ថ្នជារបឈភទមួ្យោេ់ឈោយ
ដ កឈនាោះឈទ ពីឈរពាោះថ្នពួករត់ោន្េំនួ្ន្តិេតួេ  ឈហើយរបសិ្ន្ឈបើោន្អនកដែលោន្
ជំនាញខាងស្កម្មភាពដបបឈន្ោះអស់្រយៈជាយូរម្កឈហើយ ស្កម្មភាពទំងឈន្ោះរតវូបាន្ចត់
ទុកថ្នជាស្កម្មភាពបំឈពញបដន្ថម្ ដែលអាេនឹ្ងរបរពឹតតឈោយម្នុ្ស្សជាឈរេើន្ឈទៀតឈៅ
តាម្ករមិ្តេុស្ៗរន ឈៅកនុងឈពលឈវោេុស្ៗរន ។ 

ការស្ទង់ម្តិដផ្នកស្ងគម្បាន្បងាា ញផ្ងដែរថ្ន ោន្អនកឈរបើរបាស់្តំបន់្ស្នូលឈន្ោះឈោយ
ស្ស្បេាប់ និ្ង តាម្របព្ពណីដតកនុងេំនួ្ន្តិតតួេប៉ាុឈណាណ ោះ ដែលពួករត់ស្ថិតឈៅរាយបា៉ាយ
តាម្ភូមិ្ែព្ទឈទៀតដែលោន្េោង យឆ្ង យពីតំបន់្ស្នូលឈន្ោះ។ ភាគឈរេើន្កនុងេំឈណាម្ពួក
រត់ គឺជាអនករកជ័រ ឈោយសារដតរបាក់េំណូលពីការលក់ជ័រឈន្ោះជួយឱ្យការអាស្ស័្យផ្ល
ោន្ភាពឈទៀងទត់ និ្ង ឋិតឈថរ។ ឈយើងបាន្បា៉ា ន់្សាម ន្ថ្ន ោន្រគសួារស្របុេំនួ្ន្ ៨២ 
ដែលរស់្ឈៅពរងាយរន តាម្ភូមិ្េំនួ្ន្ ១៧ឈផ្សងឈទៀត (ោន្ទិន្នន័្យស្រោប់ផ្ដល់ជូន្តាម្
សំ្ឈណើ )។ រករម្របជាជន្ទំងឈន្ោះបាន្បឈងកើតជាដផ្នកតូេមួ្យឈៅកនុងេំឈណាម្របជាជន្ស្របុ
កនុងភូមិ្ទំង ១៧ឈន្ោះ (ោន្រគួសារេំនួ្ន្ ៣៤៤៣) ឈហតុែូឈេនោះឈហើយភូមិ្ទំងឈនាោះមិ្ន្រតូវបាន្
ោក់បញ្ចូ លឈៅកនុងែំឈណើ រការឈស្នើសំុ្ការរពម្ឈរពៀងពីស្ហគម្ន៍្ស្រោប់គឈរោង REDD 
ឈ ើយ។ ម្៉ាាងវញិឈទៀត ពួករត់តំណាងឱ្យស្ោោរតែ៏តូេមួ្យកនុងេំឈណាម្របជាជន្
ស្របុដែលឈរបើរបាស់្តំបន់្ស្នូលឈន្ោះ ឈហតុឈន្ោះឈហើយ ឈទើបពួករត់មិ្ន្រតូវបាន្ឈគពិចរណា
បដន្ថម្ឈៅកនុងការតាម្ោន្ជាលកេណៈស្ងគម្ឈៅឈលើរបជាជន្ទំងមូ្ល។ ឈទោះបីជាដបប
ណាកដី សិ្ទធិបុគគលរបស់្រករម្ម្នុ្ស្សែ៏តូេឈន្ោះចំបាេ់រតូវោន្ការទទួលសាគ ល់ ឈហើយ
ការឈរៀបេំគឈរោងថមីៗរតវូដតពរងឹងសិ្ទធិរបស់្ពួករត់កនុងការរបមូ្លផ្លជ័រ និ្ង បឈងកើន្មុ្េ
របរតាម្រយៈការការពារឈែើម្ឈ ើទំងឡាយរបស់្ពួគកាត់ ឈោយមិ្ន្បងកឱ្យោន្ផ្លប៉ាោះ
ពាល់អវជិាោន្អវីឈ ើយ។ របសិ្ន្ឈបើឈៅឈពលឈរកាយម្ក ការរបមូ្លផ្លជ័រឈនាោះរតូវបាន្
ឈស្នើឱ្យបញ្ណប់ឈៅកនុងតំបន់្ស្នូលដែលការពារតឹងរងឹ ដែលអាេបណាដ លឱ្យោន្ឥទធិពលអវជិា



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ោន្ឈៅឈលើពួករត់ ឈនាោះរគួសារពួករត់នឹ្ងទទួលបាន្ការយកេិតតទុកោក់ និ្ង ការការពារ
ស្ស្ឈែៀងរន នឹ្ងរករម្រគសួារឈៅកនុងភូមិ្ដែលេូលរមួ្ទំង ២០ឈនាោះដែរ។ 

ភាគីពាក់ព័ន្ធកនុងស្ហគម្ន៍្ឈផ្សងឈទៀត គឺជារបជាជន្ដែលរស់្ឈៅឈរៅតំបន់្ការពារ 
ឆ្ង យពីតំបន់្ការពារ និ្ង មិ្ន្ឈរបើរបាស់្តំបន់្ឈន្ោះឈោយផ្ទទ ល់ ឬ មិ្ន្ឈរបើរបាស់្តំបន់្ឈន្ោះកនុង
ឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះ (តារាង ២.៤)។  
 
តារាង ២.៤ ៖ ការចត់េំណាត់ថ្នន ក់ភាគីពាក់ព័ន្ធឈៅកនុងស្ហគម្ន៍្ដែលមិ្ន្ស្ថតិកនុងទីតំាង
ការពារ  

រករម្/អនុ្រករម្អនកពាក់ព័ន្ធ ឧទហរណ៍ 
របជាជន្ដែលពឹងដផ្អកឈៅឈលើឈស្វបរសិាថ ន្
កនុងតំបន់្ SPF 

អនកឈរបើរបាស់្ទឹក របជាជន្ដែលចប់      
រតីឈ ើង/េុោះតាម្ទឹក 

របជាជន្ដែលេង់តំាងទីលំឈៅកនុងតំបន់្
ការពារ ឬ េង់លក់ែី 

អនកតំាងទីលំឈៅ អនករកសីុ្ទិញ/លក់ែី 

របជាជន្ដែលេង់របមូ្លធន្ធាន្ឈផ្សងៗ
ឈៅកនុងតំបន់្ការពារ 

អនកកាប់ឈ ើ អនកបរបាញ់ស្តវ អនកឈន្សាទ
អនករបមូ្លអនុ្ផ្លព្រពឈ ើ 

  
អនកទទួលផ្លពីឈស្វបរសិាថ ន្រពឹំងថ្ន នឹ្ងទទួលបាន្ផ្លរបឈោជន៍្វជិាោន្សុ្ទធពី 

គឈរោង REDD ដែលឈជាគជ័យ។ ឈោយសារដតលំបាកកនុងការបញ្ហា ក់ឱ្យេាស់្ថ្នពួករត់
ជាន្រណាេលោះ ឈហើយពួករត់មិ្ន្ោន្លទធភាពែឹងពីឥទធិពលអវជិាោន្ ឈទើបវជាឈរឿងដែល
អាេទទួលយកបាន្កនុងការដែលមិ្ន្រមួ្បញ្ចូ លពួករត់ឈៅកនុងការវភិាគឈន្ោះ។ របជាជន្
ស្ថិតកនុងរបឈភទឈផ្សងឈទៀត ដែលអាេនឹ្ងស្ងឃមឹ្ឈោយមិ្ន្េាស់្ោស់្ថ្ន នឹ្ងទទួលបាន្
ផ្លរបឈោជន៍្ឈផ្សងៗពីតំបន់្ការពារសី្ោឈន្ោះរបសិ្ន្ឈបើរម ន្វតតោន្គឈរោង REDD ឈនាោះ 
អាេនឹ្ងរបរពឹតតបំពាន្េាប់ និ្ង រម ន្សិ្ទធិទម្ទរតាម្ផ្លូវេាប់ឈៅឈលើធន្ធាន្បរម្រងឈន្ោះ
ឈ ើយ ឈហតុែូឈេនោះឈហើយឈទើបមិ្ន្ចំបាេ់ឈធវើការវភិាគឈៅឈលើការេំណាយ និ្ង ផ្លរបឈោជន៍្
នានារបស់្ពួករត់ស្ថិតឈរកាម្រកបេ័ណឌ  CCB ឈន្ោះ។ 

ការចត់េំណាត់ថ្នន ក់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិ្ន្ដម្ន្ជាស្ហគម្ន៍្ែំណាក់កាលបឋម្ គឺោន្
បងាា ញឈៅកនុងតារាង ២.៥។ ឈោយសារថ្នអនករំរទគឈរោងឈន្ោះ គឺជារែឋបាលព្រពឈ ើកនុង
នាម្រាជរោឋ ភិបាលកម្ពុជា ជាទិែឋភាពរមួ្ ភាន ក់ងារែព្ទឈទៀតរបស់្រោឋ ភិបាលមិ្ន្រតូវបាន្
ចត់ទុកថ្នជាភាគីពាក់ព័ន្ធោេ់ឈោយដ កឈនាោះឈទ ក៏ប៉ាុដន្ដជាសាខារបស់្សាថ ន្ប័ន្ែដែល
ឈន្ោះ។ ឈទោះបីជាដបបឈន្ោះកដី ឈែើម្បីអនុ្វតតគឈរោងរបកបឈោយរបសិ្ទធភាព ជាការសំ្ខាន់្រតូវ
ឈ វងយល់ និ្ង ស្រម្លួឱ្យោន្អាណតតិ និ្ង ដផ្ន្ការេុស្ៗរន ស្រោប់ភាន ក់ងារទំងឡាយ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ឈែើម្បីធានាបាន្នូ្វកិេចស្ហរបតិបតតិការ ែូឈេនោះឈហើយ ទីភាន ក់ងាររោឋ ភិបាលសំ្ខាន់្ៗរតូវ
បាន្បញ្ហា ក់ឈៅខាងឈរកាម្ឈន្ោះ។   
 
តារាង ២.៥ ៖ ការចត់េំណាត់ថ្នន ក់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិ្ន្ដម្ន្ជាស្ហគម្ន៍្ែំណាក់កាលបឋម្  

រករម្/អនុ្រករម្អនកពាក់ព័ន្ធ ឧទហរណ៍ 
រោឋ ភិបាល  
ភាន ក់ងារបឈេចកឈទស្ ម្ន្ទីរឈរៀបេំដែន្ែី ន្គរបូនី្កម្ម និ្ង សំ្ណង់ ម្ន្ទីរបរសិាថ ន្ 

ម្ន្ទីរឈទស្េរណ៍ ម្ន្ទីរកសិ្កម្ម ម្ន្ទីរអភិវឌ្ឍជន្បទ បូករមួ្
នឹ្ងរកសួ្ងពាក់ព័ន្ធឈៅថ្នន ក់ជាតិស្រោប់កិេចការសំ្ខាន់្ៗ   

អាជាា ធរឈេតត  
អាជាា ធរស្ស្រក  
រករម្របឹកា ំុ  
កងកោល ំងរបោប់អាវធុ ឈោធា កងរាជអាវធុហតថ ន្គរបាល 
មិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល  
អងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល អងគការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ង ភាពជាព្ែគូកនុងស្កម្មភាព 

(គឈរោងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ) អងគការ Nomad (សុ្េភាព) 
អងគការអប់រពិំភពឈោក (អកេរកម្ម) 

វស័ិ្យឯកជន្  
គឈរោងស្ម្បទន្ឈ ើ រករម្ហ ុន្ Samling International 

  
ែំណាក់កាលបនាទ ប់ព្ន្ការវភិាគឈៅឈលើភាគីពាក់ព័ន្ធ គឺការបា៉ា ន់្របោណឈៅឈលើផ្ល

របឈោជន៍្ផ្លូវេាប់ 3  របស់្រករម្នី្មួ្យៗ និ្ង ទំនាក់ទំន្ងរបស់្ពួកឈគជាមួ្យនឹ្ងភាគីពាក់
ព័ន្ធ។ ការវភិាគឈន្ោះោន្បងាា ញឈៅកនុងឧបស្ម្ព័ន្ធ ២.៤ ឈោយោន្ការបា៉ា ន់្របោណកាន់្ដត
ឈពញឈលញអំពីឥទធិពលវជិាោន្ និ្ង ឥទធិពលអវជិាោន្ដែលបាន្រពឹំងទុក ឈៅកនុងដផ្នក ៦.១ 
និ្ង ៦.២។  

ដផ្នកឈលើការវភិាគទំងឈន្ោះ តារាង ២.៦ ចត់េំណាត់ថ្នន ក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំងឡាយ 
ឈោយឈោងឈៅឈលើសារសំ្ខាន់្របស់្ពួកឈគ (ករមិ្តព្ន្ការស្ឈរម្េឈរលឈៅរបស់្គឈរោង

                                                      
3 រងាវ ន់្ឈលើកទឹកេិតតដែលបឈងកើតឈ ើងតាម្រយៈអំឈពើពុករលួយមិ្ន្រតូវបាន្បា៉ា ន់្របោណកនុងការគណនាអំពីផ្លរបឈោជន៍្
សុ្ទធស្ថិតឈរកាម្បទោឋ ន្ CCBS (បទោឋ ន្ឆ្ន ំ២០០៩, ដផ្នក CM១ ឈលេឈោង 4១) ឈនាោះឈទ។ ឈទោះបីជាដបបណាកដី ឈន្ោះគឺជា
បញ្ហា ជាក់ដស្ដងែ៏សំ្ខាន់្មួ្យ ដែលឈៅរគប់ឈពលទំងអស់្ បាន្ឈធវើឱ្យប៉ាោះពាល់ោ៉ាងខាល ំងឈៅឈលើការឈធវើឈស្េកដីស្ឈរម្េពី
សំ្ណាក់ម្ន្រន្ដីរែឋ ឈហើយស្ោជិករករម្ការងារគឈរោងបាន្ែឹងោ៉ាងេាស់្អំពីបញ្ហា ឈន្ោះ។   



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ឈោយដផ្អកឈលើការេូលរមួ្របស់្ភាគីពាក់ព័ន្ធឈនាោះ មុ្េងារព្ន្ទំហំរបជាជន្ និ្ង ឥទធិពលពី
ស្កម្មភាពកនុងឈពលបេចុបបន្ន) និ្ង ឥទធិពល (ករមិ្តដែលភាគីពាក់ព័ន្ធមួ្យោន្អំណាេឈៅ
ឈលើគឈរោង ែូឈេនោះឈហើយអាេជំរញុ ឬ រារាងំអន្តរាគម្ន៍្របស់្គឈរោង មុ្េងារព្ន្អំណាេរមួ្
ដផ្នកឈរលន្ឈោបាយ និ្ង ឋាន្ៈពិឈស្ស្ដែលបាន្ឯកភាពឈោយ CCBS) ឈោយអនុ្
ឈោម្ឈៅតាម្ Richards and Panfil (២០១១)។ ការឈរៀបេំគឈរោង ចំបាេ់រតូវឈផ្ទដ តឈៅ
ឈលើភាគីពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតឈៅរជរងខាងឈលើដផ្នកខាងឈឆ្វងព្ន្ែារកាម្ ពីឈរពាោះពួកឈគោន្
អំណាេខាល ំងបំផុ្តកនុងការរញុគឈរោងឈឆ្ព ោះឈៅមុ្េ និ្ង ោន្ឥទធិពលធំបំផុ្តកនុងការរារាងំ
ភាពឈជាគជ័យរបស់្គឈរោង។  
 

តារាង ២.៦ ៖ ការវភិាគឥទធិពល  និ្ង សារសំ្ខាន់្របស់្ភាគីពាក់ព័ន្ធ (ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមិ្ន្
ស្ថិតកនុងភូមិ្េូលរមួ្ ស្រឈស្រជាអកសរឈរទត)។  

ឥទធិពល
របស់្រករម្ 

សារសំ្ខាន់្េំឈពាោះការស្ឈរម្េឈរលឈៅគឈរោង 

 ខាល ំងបំផុ្ត ខាល ំង ម្ធយម្ ឈេាយ 
 
ខាល ំងបំផុ្ត 

រគួសារជន្ជាតិឈែើម្
ភាគតិេពិតរបាកែ 
អនកឈៅឈរៅទីតំាង -
អនកម្កតំាងទីលំឈៅ 
អាជាា ធរឈេតត 
កងកោល ំងរបោប់
អាវធុ 

រគួសារជន្ជាតិឈែើម្
ភាគតិេជា 
វរីបុរស្ 

រគួសារដេមរជា 
វរីបុរស្ 

 

ខាល ំង  រគួសារដេមរពិត
របាកែ 
អនកឈៅឈរៅទីតំាង - 
អនកកាប់ឈ ើ 
អាជាា ធរស្ស្រក 
រករម្របឹកា ំុ 
ភាន ក់ងារ 
ភាន ក់ងារតាម្ដេស 
បឈណាដ យ 

  

ម្ធយម្ 
 

  អនកោំបដន្លលក់ជា
ជន្ជាតិឈែើម្ភាគ
តិេ 

 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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អនកឯកឈទស្ខាង
ព្រពឈ ើជាដេមរ 
អនកឈរបើរបាស់្ែព្ទ
ឈទៀត - ជ័រ 
អនកឈរបើរបាស់្ែព្ទ
ឈទៀត  - មិ្ន្ដម្ន្ជ័រ 
អងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ
ភិបាល 
រករម្ហ ុន្ឯកជន្* 

ឈេាយ  ជន្ជាតិភាគតិេ
រកីរកបំផុ្ត^ 
ជន្ជាតិដេមររកីរក
បំផុ្ង^ 
ជន្ជាតិដេមររម ន្
ែីធលី^ 
ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ
ដែលជាអនកកាប់
ឫស្ស ី

 អនកឈៅឈរៅ
ទីតំាង - អនក
ទទួលផ្លពី
ឈស្វបរសិាថ ន្ 

*រករម្ហ ុន្ឯកជន្នឹ្ងកាល យឈៅជាោន្សារសំ្ខាន់្បំផុ្ត និ្ង ោន្ឥទធិពលខាល ំងបំផុ្តរបសិ្ន្ឈបើគឈរោងធំៗរតូវ
បាន្អនុ្ម័្តឱ្យែំឈណើ រការ (ឧ. ការទញយកដរ ៉ា)។  
^រករម្ទំងឈន្ោះោន្ឥទធិពលខាល ំងឈោយសារដតសារសំ្ខាន់្ដែលរតូវបាន្ផ្ដល់ឈៅឱ្យពួកឈគឈៅកនុង CCBS Gold 
Standard។ 
 

រករម្ហ ុន្ Samling International មិ្ន្រតវូបាន្ោក់បញ្ចូ លឈៅកនុងតារាងឈន្ោះឈ ើយ 
ឈោយសារដតរករម្ហ ុន្ឈន្ោះ រតូវបាន្វយតព្ម្លថ្នរម ន្តួនាទីផ្ទទ ល់ឈៅកនុងការអនុ្វតដគឈរោង
ឈន្ោះឈនាោះឈទ។  

ការពិង្រគះង្យាបលជ់ាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធង្ៅកនខុអំឡខុង្ពលង្រៀបេំគង្រោខ 
 

គឈរោងអភិរកសដែលោន្ស្សាប់ បាន្េូលរមួ្កនុងការពិឈររោះឈោបល់ោ៉ាងផុ្ស្ផុ្ល
ជាមួ្យនឹ្ងស្ោជិកស្ហគម្ន៍្ និ្ង ម្ន្រន្ដីមូ្លោឋ ន្ចប់តំាងពីគឈរោងចប់ឈន្ោះឈផ្ដើម្ឈៅកនុង 
២០០២ម្ក។ ការពិឈររោះឈោបល់ទំងឈន្ោះបាន្ផ្ដល់ជាព័ត៌ោន្ស្រោប់កាឈរៀបេំអន្តរាគម្ន៍្
របស់្គឈរោង និ្ង ធានាបាន្នូ្វការឯកភាព និ្ង ការេូលរមូ្ឈៅកនុងស្កម្មភាពនានាដែល
អនុ្វតតកនុងឈពលកន្លងម្ក។ មិ្ន្ដតប៉ាុឈណាណ ោះ ការពិឈររោះឈោបល់ឈន្ោះបាន្បឈងកើន្ករមិ្តព្ន្



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ការរបមូ្លផ្ដុំស្ហគម្ន៍្ោ៉ាងឈរេើន្ស្រោប់ទិែឋភាពជាឈរេើន្របស់្គឈរោង បាន្ឈលើកកម្ពស់្
ការយល់ែឹងអំពីរកបេ័ណឌ េាប់ បាន្ដេករដំលកផ្លរបឈោជន៍្ពីមុ្េរបរែំបូង និ្ង បាន្
បឈងកើន្ទំនុ្កករមិ្តេពស់្រវងបុគគលិកគឈរោង និ្ង ស្ហគម្ន៍្។ 

ែំឈណើ រការពិឈររោះឈោបល់ជាថមីជាមួ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរតវូបាន្ឈធវើឈ ើង ឈែើម្បីធានាឱ្យ
ោន្ការយល់ែឹងឈពញឈលញរបស់្ស្ហគម្ន៍្អំពីស្កម្មភាពបដន្ថម្ ដែលឈផ្ទដ តឈៅឈលើ
គឈរោង REDD។ ែំឈណើ រការឈន្ោះបាន្ចប់ឈផ្ដើម្ជាមួ្យនឹ្ងរករម្ការងារគឈរោង ដែលឈធវើការ
ឈៅឈលើការវភិាគថមីៗែូេោន្បញ្ហា ក់ឈៅកនុងដផ្នកខាងឈលើ ឈហើយបាន្កំណត់អតដស្ញ្ហញ ណ
ភូមិ្េូលរមួ្េំនួ្ន្ ២០។ បនាទ ប់ម្កឈទៀត ែំឈណើ រការពិឈររោះឈោបល់ជាផ្លូវការ 
រតូវបាន្បឈងកើតឈ ើងឈោយឈផ្ទដ តឈលើការពិនិ្តយឈៅឈលើេាប់របស់្របឈទស្កម្ពុជា ឈរល
ការណ៍អនុ្វតតលអបំផុ្តពីកនុងឈស្ៀវឈៅ និ្ង ម្តិឈោបល់ពីបណាដ ភាគីពាក់ព័ន្ធោ៉ាងឈរេើន្។ 
ការឈរៀបេំែំឈណើ រការឈន្ោះោន្បញ្ហា ក់ជាលម្អិតឈៅកនុង WCS/FA (២០១១)។ ែំឈណើ រការឈន្ោះ
បាន្ចប់ឈផ្ដើម្តាម្រយៈកិេចរបជំុឈរៀបេំជាឈរេើន្ និ្ង សិ្កាេ សាោឈៅថ្នន ក់ឈេតត ថ្នន ក់ស្ស្រក 
និ្ង ថ្នន ក់ ំុ មុ្ន្នឹ្ង្ន្ឈៅែល់ការពិឈររោះឈោបល់រទង់រទយធំឈៅតាម្ភូមិ្ ែូេោន្
បញ្ហា ក់ខាងឈរកាម្។ របាយការណ៍ព្ន្សិ្កាេ សាោទំងឡាយ គឺោន្ស្រោប់ផ្ដល់ជូន្តាម្
សំ្ឈណើ ។    
 
ថ្នន ក់ឈេតត  

ម្ន្រន្ដីថ្នន ក់ឈេតត និ្ង បុគគលិកអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាលបាន្ជួបរបជំុឈៅព្ថងទី ២៨-២៩ 
ដេកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០ ឈៅរករងដស្ន្ម្ឈនារម្យឈៅឯការោិល័យេណឌ រែឋបាលព្រពឈ ើ ឈែើម្បី
ពិភាកាអំពីគឈរោងឈន្ោះ។ ម្តិឈោបល់សំ្ខាន់្ៗដែលទទួលបាន្ពីកិេចរបជំុឈន្ោះ គឺពាក់ព័ន្ធ
ឈៅនឹ្ងការោក់បញ្ចូ លឈទស្េរណ៍ធម្មជាតិឈៅកនុងគឈរោងឈន្ោះ និ្ង តរមូ្វការស្ហការជា
មួ្យនឹ្ងម្ន្ទីរឈទស្េរណ៍ឈេតត។   
 
ឈៅថ្នន ក់ស្ស្រក 

កិេចរបជំុោេ់ឈោយដ កមួ្យរតូវបាន្ឈរៀបេំឈ ើងស្រោប់ម្ន្រន្ដីថ្នន ក់ស្ស្រក និ្ង  ំុ ឈៅ
ព្ថងទី១ ដេតុោ ឆ្ន ំ២០១០ ឈៅកនុងស្ស្រកដកវសី្ោ ឈៅឯសាន ក់ការកណាដ លតំបន់្ SPF របស់្
េណឌ រែឋបាលព្រពឈ ើ។ ស្ោស្ភាពេូលរមួ្កនុងកិេចរបជំុឈនាោះស្របុេំនួ្ន្ ៣៧របូ ម្កពី
ការោិល័យស្ស្រកដែលពាក់ព័ន្ធទំងអស់្ រករម្របឹកា ំុ ២របូម្កពី ំុេំនួ្ន្ ២ ឈៅកនុងស្ស្រក
ដកវសីុ្ោ អនកតំណាងម្កពីការោិល័យន្គរបាលស្ស្រក អនកតំណាងម្កពីអងគភាពឈោធា
ស្ស្រក អងគភាពកសាងដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍឈេតត និ្ង បុគគលិកអងគការស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព។ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ភាគីពាក់ព័ន្ធឈៅថ្នន ក់ស្ស្រកបាន្រំំរទែល់គឈរោងឈន្ោះ ឈហើយឈពញេិតតេំឈពាោះែំឈណើ រការ
ពិឈររោះឈោបល់ោ៉ាងសីុ្ជឈរៅជាមួ្យនឹ្ងភាគីពាក់ព័ន្ធទំងអស់្។   
 
ថ្នន ក់រករម្របឹកា ំុ 

កនុងនាម្ជាដផ្នកមួ្យព្ន្កម្មវធីិឈរៀបេំរពឹតតិការណ៍ឈលើកកម្ពស់្ការយល់ែឹងកនុងេំឈណាម្
អាជាា ធរមូ្លោឋ ន្អំពីគឈរោង REDD សាកលបង  និ្ង ឈោយោន្ការជួយរំរទពីអងគការ
ស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រពឈៅកម្ពុជា រែឋបាលព្រពឈ ើបាន្ឈរៀបេំសិ្កាេ សាោេំនួ្ន្ ២ ដែល
ោន្រយៈឈពល ១ព្ថងៗ គឺឈៅព្ថងទី១៥ ដេវេិេិកា និ្ង ព្ថងទី៨ ដេធនូ ឆ្ន ំ២០១០ ស្រោប់អនក
តំណាងស្ហគម្ន៍្សំ្ខាន់្ៗម្កពី ៤ កនុងេំឈណាម្ ៦រករម្របឹកា ំុ ( ំុដស្ស្េទុម្ ដស្ស្រពោះ 
ដស្ស្ ូក និ្ង ដស្ន្ម្ឈនារម្យ) គណៈកម្មការស្ហគម្ន៍្ជន្ជាតិភាគតិេថ្នន ក់ភូមិ្េំនួ្ន្ ៦ 
(អណដូ ងរក ឹង អូររណា ដស្ស្លវី ហាគ ទី ដស្ស្េទុម្ និ្ង ដឆ្នង) គណៈកោម ធិការរគប់រគងព្រព
ថ្នន ក់ភូមិ្េំនួ្ន្ ៣ (ពូគង់ ពូចរ និ្ង អូរចរ) និ្ង ភូមិ្េំនួ្ន្ ៥ឈផ្សងឈទៀត (ពូហាម្ ពូរា៉ាង 
ដស្ស្រពោះ និ្ង អូរអាម្)។ កិេចរបជំុឈន្ោះបាន្រគបែណដ ប់ឈៅឈលើការយល់ែឹងអំពីែំឈណើ រការ
គឈរោង REDD ការឈរៀបេំគឈរោង ការពិនិ្តយឈៅឈលើឯកសារឈលើកកម្ពស់្ការយល់ែឹងតាម្
រយៈការពិឈររោះឈោបល់ ការពិភាកាអំពីផ្លប៉ាោះពាល់របស់្គឈរោងដែលអាេោន្ឈៅឈលើ
ស្ងគម្ និ្ង បរសិាថ ន្ និ្ង ម្ឈធាបាយឈផ្សងៗឈែើម្បីកាត់បន្ថយវ។ កិេចរបជំុស្ស្ឈែៀងរន ឈន្ោះ
ដែររតូវបាន្ឈធវើឈ ើងស្រោប់រករម្របឹកា ំុេំនួ្ន្ ២ ដែលឈៅស្ល់ (ឈម្ម្៉ាង់ និ្ង រម្នា) 
ឈៅព្ថងទី២៧ និ្ង ទី៣០ ដេកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១១ ោេ់ឈោយដ កពីរន ។      

កដីកងវល់មួ្យកនុងេំឈណាម្កដីកងវល់សំ្ខាន់្ៗដែលទទួលបាន្ពីកិេចរបជំុទំងអស់្ឈន្ោះ គឺ
ពាក់ព័ន្ធឈៅនឹ្ងតួនាទី និ្ង ការទទួលេុស្រតូវរបស់្ស្ហគម្ន៍្ដែលេូលរមួ្ឈៅកនុងគឈរោង 
REDD។ ជាពិឈស្ស្ អនកេូលរមួ្មួ្យេំនួ្ន្បាន្ឈលើកឈ ើងពីកដីកងវល់ដែលថ្ន ពួករត់មិ្ន្
អាេជួយបញ្ណប់ការកាប់ឈ ើេុស្េាប់បាន្ឈទ ពីឈរពាោះស្កម្មភាពឈន្ោះកំពុងរតវូបាន្ឈធវើ
ឈ ើងឈោយអងគភាពដែលោន្អំណាេឈៅកនុងតំបន់្។ កដីកងវល់មួ្យឈផ្សងឈទៀតដែលទទួល
បាន្ពីស្ហគម្ន៍្ជន្ជាតិឈែើម្ភាពតិេ គឺថ្ន ពួករត់ោន្អំណាេតិេតួេខាល ំងណាស់្កនុង
ការបញ្ណប់អនកឈធវើេំណាកស្ស្រកជន្ជាតិដេមរពីការេូលឈៅកនុងព្រព ឈហើយកាប់រាន្ែីព្រពឈែើម្បី
ោំែំណំា និ្ង កាប់ឫស្សី។ ម្តិឈោបល់ និ្ង កដីកងវល់ទំងអស់្ឈន្ោះរតូវបាន្ឈោោះ
ស្សាយតាម្រយៈបទបងាា ញស្ដីពីស្កម្មភាពរបស់្គឈរោងពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការតាម្ោន្ និ្ង ការ 
ោម្លាតដែលែឹកនាំឈោយរែឋបាលព្រពឈ ើ។ កដីកងវល់ែ៏ធំឈផ្សងឈទៀត គឺពាក់ព័ន្ធឈៅនឹ្ង
ស្កម្មភាពឈធវើកសិ្កម្ម។ ស្ហគម្ន៍្បាន្ឈលើកឈ ើងពីតរម្ូវការរបស់្ពួករត់កនុងការបន្តឈរបើ
របាស់្ែីកសិ្កម្មកនុងឈពលបេចុបបន្នរបស់្ពួករត់។ កដីកងវល់មួ្យឈន្ោះរតូវបាន្ឈោោះស្សាយ



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តាម្រយៈការបញ្ហា ក់ោ៉ាងេាស់្ោស់្ថ្ន ពួករត់ឈៅដតអាេពឹងដផ្អកឈៅឈលើែីកសិ្កម្ម
ដែលោន្ស្សាប់ស្រោប់ោំែុោះែំណំាឈផ្សងៗ។  
 
ថ្នន ក់ភូមិ្ 

ែំឈណើ រការពិឈររោះឈោបល់ែ៏សំ្ខាន់្ឈៅថ្នន ក់ភូមិ្ បាន្ឈរបើរបាស់្វធីិសាស្រស្ដ ២ ផ្ារ
ភាា ប់រន  ៖ ឈយើងបាន្ោក់បញ្ចូ លគណៈកោម ធិការ ឬ រករម្អនកតំណាងភូមិ្ឈៅកនុងកិេចរបជំុ
កនុងរករម្តូេៗ ឈហើយបាន្ទំនាក់ទំន្ងឈៅកាន់្អនកភូមិ្ទំងអស់្ឱ្យេូលរមួ្កនុងកិេចរបជំុរមួ្      
ធំជាងមុ្ន្។ រករម្ការងារស្រម្បស្រម្លួឈស្ទើរដតែឹកនាំឈោយម្ន្រន្ដីរោឋ ភិបាលទំងអស់្ ដែល
ឈធវើការងារជាមួ្យនឹ្ងបុគគលិកអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាល និ្ង រករម្អនកតំណាងស្ហគម្ន៍្ 
ដែលទទួលបាន្ការបណដុ ោះបណាដ លបដន្ថម្។ ោ៉ាងឈហាេណាស់្វគមិន្ជាជន្ជាតិភនងោន ក់
ដែលនិ្ោយភាសាជន្ជាតិឈែើម្កនុងមូ្លោឋ ន្ រតូវបាន្ោក់បញ្ចូ លឈៅកនុងរករម្នី្មួ្យៗ។ 
រករម្អនកស្រម្បស្រម្ួល បាន្ឈលើកទឹកេិតតោ៉ាងខាល ំងឱ្យោន្ការេូលរមួ្ពីគណៈកោម ធិការ 
ភូមិ្ និ្ង ស្រស្ដី ឈែើម្បីឈធវើឱ្យែំឈណើ រការឈន្ោះោន្យុតតិធម៌្ និ្ង ោន្តោល ភាពស្រោប់ស្ោជិក
ស្ហគម្ន៍្ទំងអស់្។ ការពិឈររោះឈោបល់ឈន្ោះឈផ្ទដ តជំុវញិកិេចរពម្ឈរពៀងស្ហគម្ន៍្ដែល
ឈធវើឈ ើងជាោយលកេណ៍អកសរ ឈហើយដែលរតវូេុោះហតថឈលខាឈោយអនកតំណាងរបស់្ស្ហ
គម្ន៍្នី្មួ្យៗ ឈែើម្បីបងាា ញពីការយល់រពម្ឈោយស្ម័រគេិតត ជាមុ្ន្ និ្ង ឈោយទទួលបាន្
ព័ត៌ោន្រគប់ររន់្។ កិេចរពម្ឈរពៀងឈន្ោះរមួ្បញ្ចូ លឧបស្ម្ព័ន្ធមួ្យដែលបរោិយអំពីគឈរោង
ឈន្ោះ។ ការពិឈររោះឈោបល់រតូវបាន្ឈរៀបេំជារេនាស្ម្ព័ន្ធ ដែលោន្ ៣ែំណាក់កាលែូេ
ខាងឈរកាម្ ៖  

ែំណាក់កាលទី ១ ៖ ការឈលើកកម្ពស់្ការយល់ែឹង និ្ង ការពិភាកាអំពីឈស្េកដី
រពាងការបា៉ា ន់្របោណពីផ្លប៉ាោះពាល់ឈៅឈលើស្ងគម្ 
 ដផ្នកទី ១ ៖ ការឈលើកកម្ពស់្ការយល់ែឹង និ្ង ការបា៉ា ន់្របោណពីផ្លប៉ាោះ

ពាល់ឈធវើឈ ើងជាមួ្យនឹ្ងរបធាន្ភូមិ្/គណៈកោម ធិការភូមិ្ 
 ដផ្នកទី ២ ៖ ការពិភាការមួ្ជាមួ្យនឹ្ងស្ោជិកស្ហគម្ន៍្ទំងអស់្ 

 
ែំណាក់កាលទី ២ ៖ ការពិភាកាឈៅឈលើការរពម្ឈរពៀង និ្ង ការបងាា ញអំពីកិេចរពម្
ឈរពៀងស្ហគម្ន៍្ 

 ដផ្នកទី ១ ៖ ការបកស្សាយ និ្ង ការពិភាកាអំពីឈស្េកដីរពាងកិេចរពម្ឈរពៀង
ស្ហគម្ន៍្ 

 ដផ្នកទី ២ ៖ ែំបូនាម ន្ដផ្នកេាប់ឈធវើឈ ើងឈោយឯករាជយស្រោប់ស្ហគម្ន៍្ទំង
ឡាយពាក់ព័ន្ធកិេចរពម្ឈរពៀង 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ែំណាក់កាលទី ៣ ៖ ការបញ្ច ប់ែំឈណើ រការ និ្ង ការេុោះហតថឈលខាឈលើកិេចរពម្ឈរពៀង
ស្ហគម្ន៍្ 

 
ែំណាក់កាលទី ១ ៖ ការពិឈររោះឈោបល់ជាឈលើកែំបូងោន្ឈរលឈៅសំ្ខាន់្ៗែូេ

ខាងឈរកាម្ ៖ 
១. ឈលើកកម្ពស់្ការយល់ែឹងឈៅឈលើទស្សនាទន្អំពីការដរបរបួលអាកាស្ធាតុ និ្ង 

ហិរញ្ញបបទន្កាបូន្កនុងគឈរោង REDD 
២. បកស្សាយអំពីសិ្ទធិរបស់្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេឈោយដផ្អកឈលើេាប់ភូមិ្បាល និ្ង 

េាប់ព្រពឈ ើរបស់្របឈទស្កម្ពុជា 
៣. ឈលើកទឹកេិតតែល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យេូលរមួ្ោ៉ាងស្កម្មឈៅកនុងការអនុ្វតដគឈរោង 
៤. ពិនិ្តយឈៅឈលើការឈរៀបេំគឈរោងដែលបាន្ឈស្នើឈ ើង កំណត់ហានិ្ភ័យសំ្ខាន់្ៗ

ដផ្អកឈលើការយល់ឈ ើញរបស់្ស្ហគម្ន៍្ និ្ង ទទួលយកម្តិឈោបល់អំពីការដក
លម្អសំ្ខាន់្ៗឈៅឈលើការឈរៀបេំគឈរោង។ 

 
ឈៅកនុងអំ ុងែំណាក់កាលទី ១ ស្ោជិកស្ហគម្ន៍្ទទួលបាន្ព័ត៌ោន្តាម្រយៈ

ប៉ាុស្ទ័រ និ្ង កូន្ឈស្ៀវឈៅដណនំាដែលរេនាោ៉ាងពិឈស្ស្ ឈហើយោន្វគគសួ្រសំ្ណួរ និ្ង      
ឈឆ្លើយសំ្ណួរឈៅកនុងកិេចរបជំុធំៗ កនុងរករម្តូេៗ និ្ង តាម្រយៈការស្ន្ទនាោន ក់តទល់។  
 

ែំណាក់កាលទី ២ ៖ ឈៅកនុងអំ ុងដផ្នកទី ១ ព្ន្ែំណាក់កាលទី ២ ឈស្េកដីរពាងកិេចរពម្
ឈរពៀងរតូវបាន្អាន្ឈោយរករម្ការងារគឈរោងឈៅកនុងកិេចរបជំុមួ្យេំនួ្ន្ ឈហើយបាន្ដេក
ចយេាប់េម្លងព្ន្កិេចរពម្ឈរពៀងឈន្ោះឈៅឱ្យអនកេូលរមួ្  រពម្ទំងបាន្ឈរៀបេំវគគស្រោប់
សួ្រ និ្ង ឈឆ្លើយសំ្ណួរផ្ងដែរ។ កនុងអំ ុងដផ្នកទី ២ ម្ជណម្ណឌ លអប់រេំាប់ស្រោប់ស្ហ
គម្ន៍្  (CLEC) ដែលជាអងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាលកនុងស្ស្រកដែលោន្ឯកឈទស្ បាន្ឈរៀបេំ
សិ្កាេ សាោរយៈឈពល ២ព្ថង ឈែើម្បផី្ដល់ែំបូនាម ន្ដផ្នកេាប់ឈោយឯករាជយឈៅែល់រករម្ឈម្
ែឹកនាសំ្ហគម្ន៍្ដែលោន្េំនួ្ន្ពី ២០ ឈៅ ៣០នាក់ឈៅកនុង ំុនី្មួ្យៗ។ អងគការ
ស្ហគម្ន៍្      អភិរកសស្តវព្រព និ្ង រោឋ បាលព្រពឈ ើមិ្ន្ោន្វតតោន្ឈៅកនុងកិេចរបជំុទំង
ឈន្ោះឈទ ឈែើម្បធីានាថ្ន ស្ោជិកស្ហគម្ន៍្ោន្ឈស្រភីាពកនុងការឈលើកឈ ើងនូ្វសំ្ណួរដបប
សីុ្ជឈរៅ។ 
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ែំណាក់កាលទី ៣ ៖ ម្តិឈោបល់នានាពីស្ហគម្ន៍្រតូវបាន្បញ្ាូ ន្ឈៅអនកឈធវើឈស្េកដី
ស្ឈរម្េជាន់្េពស់្ និ្ង បាន្ឈធវើការដកដរបដែលចំបាេ់មួ្យេំនួ្ន្ឈៅឈលើកិេចរពម្ឈរពៀងឈនាោះ 
ឈហើយភាគីទំងពីរ្ន្ឈៅេុោះហតថឈលខាឈលើកិេចរពម្ឈរពៀង។  

កាលវភិាគ និ្ង កាលបរឈិេេទព្ន្ែំឈណើ រការពិឈររោះឈោបល់ជាមួ្យនឹ្ងស្ហគម្ន៍្
ោន្បងាា ញឈៅកនុងតារាង ២.៧។ ស្ហគម្ន៍្ទំងអស់្បាន្េុោះហតថឈលខាឈលើកិេចរពម្
ឈរពៀង។ របាយការណ៍លម្អិតដែលទទួលបាន្ពីកិេចរបជំុនី្មួ្យៗឈៅកនុងអំ ុងែំណាក់កាល
នី្មួ្យៗគឺោន្ស្រោប់ផ្ដល់ជូន្តាម្សំ្ឈណើ ។  
 

តារាង ២.៧ ៖ កាលបរឈិេេទសំ្ខាន់្ៗកនុងការពីឈររោះឈោបល់ឈៅថ្នន ក់ភូមិ្  
ការេូលរមួ្របស់្ស្ហគម្ន៍្ ៖ កិេចរបជំុសំ្ខាន់្ៗបាន្ឈផ្ទដ តឈៅឈលើគឈរោង REDD 

ភូមិ្សំ្ខាន់្ៗដែលោន្ែីឈៅកនុងតំបន់្ស្នូល 

ឈ ម្ ោះភូមិ្  ំុ 

ែំណាក់កាល 
ទី ១ ៖ ឈលើក

កម្ពស់្ការយល់
ែឹង 

ែំណាក់កាល
ទី២ ដផ្នកទី១ ៖ 
ពិនិ្តយកិេចរពម្
ឈរពៀងឈ ើង

វញិ 

ែំណាក់កាល
ទី២ ដផ្នកទី២ ៖ 
ផ្ដល់ែំបូនាម ន្
ផ្លូវេាប់ឈោយ

ឯករាជយ 

ែំណាក់ 
កាលទី ៣ ៖ 
េុោះហតថឈល
ខាឈលើកិេច
រពម្ឈរពៀង 

អូអាម្ ដស្ស្េទុម្ 
១០-

១២/១២/១១ 
១២-

១៨/១២/១១ 
១៤-

១៥/១១/១១ 
១៥/១/១៣* 

អូររណារ ដស្ស្េទុម្ 
០១-

០២/១២/១០ 
២៥-

២៨/១០/១១ 
១៤-

១៥/១១/១១ 
១៥/១/១៣* 

ដស្ស្លវី ដស្ស្េទុម្ 
២៦-

២៨/០១/១១ 
២៨-

២៩/១០/១១ 
១៤-

១៥/១១/១១ 
១៥/១/១៣* 

ដស្ស្រពោះ ដស្ស្រពោះ ១៤/១២/១០ 
៣០-

៣១/៥/១១ 
១៣-

១៤/៦/១១ 
១៥/១/១៣* 

ហាគ ទី ដស្ស្រពោះ ១-២/១/១១ ១-២/៦/១១ 
១៣-

១៤/៦/១១ 
១៥/១/១៣* 

ពូចរ ដស្ស្រពោះ 
២៧-

២៨/១២/១០ 
៣-៤/៦/១១ 

១៣-
១៤/៦/១១ 

១៥/១/១៣* 

អូរចរ ដស្ស្រពោះ 
២៨-

២៩/១២/១០ 
៦-៧/៦/១១ 

១៣-
១៤/៦/១១ 

១៥/១/១៣* 

ពូគង់ ដស្ស្រពោះ 
៣០-

៣១/១២/១០ 
៩-១០/៦/១១ 

១៣-
១៤/៦/១១ 

១៥/១/១៣* 

េក់ចរ ដស្ស្ ូក ១២-១៣/១/១១ ១១- ៥-៦/៨/១១ ១៥/១/១៣* 
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១៣/៧/១១ 

កមូម្ ដស្ស្ ូក ១៤-១៥/១/១១ 
១៧-

១៩/៧/១១ 
៥-៦/៨/១១ 

១៥/១/១៣* 

ដស្ស្អឈណាដ ល ដស្ស្ ូក ១៦-១៧/១/១១ 
២២-

២៣/៧/១១ 
៥-៦/៨/១១ 

១៥/១/១៣* 

ដស្ស្េទង់ ដស្ស្ ូក ១៨-២០/១/១១ 
២៦-

៣០/៧/១១ 
៥-៦/៨/១១ 

១៥/១/១៣* 

អណដូ ងរក ឹង 
ដស្ន្          

ម្ឈនារម្យ 

១៧-
១៨+២៧/១១/

១០ 

១៣-
១៦/៦/១១ 

២១-
២២/៦/១១ 

១៥/១/១៣* 

ពូហាម្ 
ដស្ន្          

ម្ឈនារម្យ 
២៧-

៣០/១១/១០ 
១៧-

១៩/៦/១១ 
២១-

២២/៦/១១ 
១៥/១/១៣* 

ពូរា៉ាង 
ដស្ន្          

ម្ឈនារម្យ 
៣០/១១/១០ ១៥-១៦/៦/១១ 

២១-
២២/៦/១១ 

១៥/១/១៣* 

ពូឈងា៉ាល ឈម្ម្៉ាង់ ១-៣/១០/១១ ៦-៨/១០/១១ 
២១-

២២/១០/១១ 
១៥/១/១៣* 

ភូមិ្អនកឈរបើរបាស់្ែព្ទឈទៀត 
(ឈរបើរបាស់្អនុ្ផ្លព្រពឈ ើឈរេើន្ ប៉ាុដន្ដមិ្ន្ោន្ែីឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងឈនាោះឈទ) 

ឈ ម្ ោះភូមិ្  ំុ 
ការពិឈររោះ 

ឈោបល់ែំបូង 
កិេចរបជំុទីពីរ 

ែំបូនាម ន្
ផ្លូវេាប់ឈោយ

ឯករាជយ 

េុោះហតថ  
ឈលខាឈលើ 
កិេចរពម្
ឈរពៀង 

ដស្ស្អីុ រម្នា ៦-៧/១០/១១ ៨-៩/១០/១១ 
២១-

២២/១០/១១ 
១៥/១/១៣* 

ពូរតរំ រម្នា 
១០-

១២/១០/១១ 
១៥-

១៧/១០/១១ 
២១-

២២/១០/១១ 
១៥/១/១៣* 

ពូតំាង រម្នា 
១៣-

១៤/១០/១១ 
១៨-

១៩/១០/១១ 
២១-

២២/១០/១១ 
១៥/១/១៣* 

*កាលបរឈិេេទរបហាក់របដហល 
 

មតិយោបល់ដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងយេលេិយ្រោះយោបល់ 

ស្ហគម្ន៍្ទំងឡាយដែលបាន្ពិឈររោះឈោបល់ បាន្បងាា ញពីការរំរទែល់ការ
បឈងកើតគឈរោង REDD ពីឈរពាោះពួករត់ឈម្ើលឈ ើញថ្ន វជាម្ឈធាបាយមួ្យស្រោប់ការពារ
លទធភាពអាស្ស័្យផ្លឈលើព្រពឈ ើ និ្ង ែីកសិ្កម្មបាន្យូរអដងវង។ កដីកងវល់មួ្យកនុង
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េំឈណាម្កដីកងវល់ធំៗរបស់្ពួករត់គឺថ្ន របសិ្ន្ឈបើព្រពឈ ើមិ្ន្រកបាន្របាក់េំណូលេូល
ឈៅរែឋឈទ ឈនាោះរែឋនឹ្ងផ្ដល់ែីស្ម្បទន្ឈៅកនុងព្រពឈនាោះឈៅឱ្យរករម្ហ ុន្ឯកជន្ ដែលនឹ្ងបិទ
លទធភាពរបស់្ពួករត់កនុងការអាស្ស័្យផ្លឈលើធន្ធាន្ែ៏សំ្ខាន់្ឈន្ោះឈទៀតឈហើយ។ កាន់្ដត
េាស់្ឈៅឈទៀត ស្ហគម្ន៍្ទំងឡាយបាន្ឈលើកឈ ើងនូ្វកដីកងវល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹ្ងថ្ន     
ឈតើគឈរោង REDD នឹ្ងបិទសិ្ទធិរបស់្ពួករត់កនុងការទញយកអនុ្ផ្លព្រពឈ ើដែរឬោ៉ាង
ណា។ កដីកងវល់ឈន្ោះរតូវបាន្ស្សាយបំភលឺតាម្រយៈការបងាា ញនូ្វយុទធសាស្រស្ដរគប់រគងរបស់្
គឈរោង REDD ដែលអនុ្ញ្ហញ តឱ្យស្ហគម្ន៍្មូ្លោឋ ន្បន្តរបមូ្លអនុ្ផ្លព្រពឈ ើបាន្ជា
ធម្មតា។ កដីកងវល់មួ្យឈផ្សងឈទៀត គឺថ្ន គឈរោង REDD នឹ្ងហាម្ឃាត់ភាគីពាក់ព័ន្ធឈៅកនុង
ស្ហគម្ន៍្មិ្ន្ឱ្យេូលឈៅកាន់្ព្រពែូន្តា និ្ង ព្រពបញ្ចុ ោះស្ពែូេធម្មតាឈទៀតឈ ើយ។ បនាទ ប់
ម្ក កដីកងវល់ឈន្ោះរតូវបាន្ស្សាយបំភលឺថ្ន ការឈេញេូលឈៅកាន់្ែីែូន្តា និ្ង ែីបញ្ចុ ោះស្ពឈៅ
កនុងតំបន់្ SPF នឹ្ងរតូវបាន្អនុ្ញ្ហញ តស្រោប់រករម្របជាជន្កនុងមូ្លោឋ ន្ និ្ង ជន្ជាតិឈែើម្
ភាគតិេទំងអស់្។ 

ឈផ្សងពីឈន្ោះ ភាគីពាក់ព័ន្ធកនុងស្ហគម្ន៍្ោន្ការរពួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ែីកសិ្កម្ម
កនុងឈពលបេចុបបន្នរបស់្ពួករត់។ ការរពយួបារម្ភឈន្ោះរតូវបាន្ស្សាយបំភលឺោ៉ាងេាស់្ោស់្
ថ្ន ែីកសិ្កម្មកនុងឈពលបេចុបបន្នទំងអស់្នឹ្ងរតូវបាន្អនុ្ញ្ហញ តឱ្យឈរបើរបាស់្ជាធម្មតាស្រោប់
ែីដែលទទួលបាន្ឈោយស្ស្បេាប់។ បដន្ថម្ជាងឈន្ោះឈៅឈទៀត ស្ហគម្ន៍្ទំងឡាយបាន្
បងាា ញពីឈស្េកដីរតូវការសិ្ទធិកាន់្កាប់ែីកសិ្កម្មរបកបឈោយស្ន្តិសុ្េ។ កដីកងវល់ឈន្ោះរតូវ
បាន្ស្សាយបំភលឺតាម្រយៈការបងាា ញពីស្ោស្ភាគរបស់្គឈរោងកនុងការឈេញប័ណណកម្មសិ្ទធិ
រមួ្ជូន្ជន្ជាតិឈែើម្ភាគតិេ ដែលនឹ្ងធានាស្ន្តិសុ្េឈលើសិ្ទធិកាន់្កាប់ែីកសិ្កម្មរបស់្ស្ហ
គម្ន៍្ ែីដែលទំឈន្រពីការោំែុោះ និ្ង ែីលំឈៅឋាន្។ ែំឈណើ រការឈន្ោះរមួ្បញ្ចូ លការឈធវើការជា
មួ្យនឹ្ងស្ហគម្ន៍្ឈែើម្បឈីធវើដផ្ន្ទីែីស្មូ្ហភាព និ្ង េងរកងឯកសារផ្លូវេាប់ដែលរតូវការ
ស្រោប់ឈស្នើសំុ្ឱ្យរោឋ ភិបាលឈេញប័ណណកម្មសិ្ទធិកាន់្កាប់ែីស្មូ្ហភាព។ 

អនកេូលរមួ្ោ៉ាងឈរេើន្បាន្បងាា ញពីកដីកងវល់ថ្ន រោឋ ភិបាលកនុងឈពលបេចុបបន្នឈន្ោះមិ្ន្
ោន្របសិ្ទធភាពកនុងការទប់សាក ត់ការកាប់រាន្ែីព្រព ការកាប់ឈ ើ និ្ង បទឈលមើស្ជាឈរេើន្
ឈផ្សងឈទៀតឈៅកនុងតំបន់្ការពារឈន្ោះឈ ើយ ឈហើយថ្ន ជាឈរឿយៗរករម្អនកោន្អំណាេឈៅកនុង
ជួររោឋ ភិបាលបាន្េូលរមួ្របរពឹតតបទឈលមើស្ទំងឈនាោះ។ ឈន្ោះគឺជាបញ្ហា មួ្យកនុងេំឈណាម្
បញ្ហា សំ្ខាន់្ៗដែលការផ្ដល់មូ្លនិ្ធិបដន្ថម្ែល់គឈរោង REDD អាេនឹ្ងរតវូកាត់បន្ថយ 
ឈែើម្បបីឈងកើន្កិេចេិតេំរបឹងដរបងជំរញុការអនុ្វតតេាប់ និ្ង ករមិ្តរំរទដផ្នកន្ឈោបាយ
ដែលេលួន្ទទួលបាន្។  

ស្ហគម្ន៍្បាន្បងាា ញផ្ងដែរនូ្វឈស្េកដីរបាថ្នន េង់ឱ្យគឈរោង REDD ផ្ដល់ែល់ពួក
រត់នូ្វផ្លរបឈោជន៍្ផ្ទទ ល់បដន្ថម្ឈទៀត។ គឈរោងនឹ្ង្ន្ឈៅស្ឈរម្េឈរលឈៅឈន្ោះ



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តាម្រយៈឈស្វផ្សពវផ្ាយកសិ្កម្មដែលនឹ្ងជួយបឈងកើន្ទិន្នផ្ល និ្ង របាក់កព្រម្ រពម្ទំង
គឈរោងអភិវឌ្ឍន៍្ស្ហគម្ន៍្ែព្ទឈទៀតដែលផ្ារភាា ប់ឈៅនឹ្ងអាទិភាពដែលកំណត់បាន្
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងស្ហគម្ន៍្។ ែំឈណើ រការឈន្ោះរតូវរមួ្បញ្ចូ លជាចំបាេ់នូ្វការអប់រ ំ រករម្ស្ន្សំ
របាក់     ស្ហគម្ន៍្ព្រពឈ ើ ឈទស្េរណ៍ធម្មជាតិ និ្ង គឈរោងឈហោឋ រេនាស្ម្ព័ន្ធខាន តតូេ។ 
មិ្ន្ដតប៉ាុឈណាណ ោះ គឈរោងនឹ្ងបឈងកើតឱ្យោន្របព័ន្ធផ្លូវការមួ្យស្រោប់ដេករដំលកមួ្យដផ្នកព្ន្
របាក់េំណូលសុ្ទធដែលទទួលបាន្ពីគឈរោងឈន្ោះជាមួ្យនឹ្ងស្ហគម្ន៍្ដែលេូលរមួ្។ 
រេនាស្ម្ព័ន្ធដេករដំលកផ្លរបឈោជន៍្ឈន្ោះនឹ្ងរតវូឈធវើឱ្យេប់រេួរាល់ ឈោយោន្ការេូលរមួ្
ពីស្ហគម្ន៍្ ឈៅកនុងអំ ុងឈពលពី ១២ ឈៅ ១៨ដេបនាទ ប់ពីគឈរោងឈន្ោះេូលជាធរោន្។ 
អនកេូលរមួ្ជាឈរេើន្ឈៅកនុងការពិឈររោះឈោបល់បាន្បញ្ហា ក់ថ្ន វជាកតាត ែ៏សំ្ខាន់្មួ្យ 
ដែលរតវូឈធវើោ៉ាងណាឱ្យរបព័ន្ធឈន្ោះោន្ភាពយុតតិធម៌្ ែូឈេនោះអនករំរទគឈរោងអាេរកាបាន្
នូ្វការរំរទពីស្ហគម្ន៍្ដែលេូលរមួ្។       

របព័ន្ធសរោប់ការពិង្រគះង្យាបលប់ន្ត 
ែំឈណើ រការែូេដែលបាន្បរោិយខាងឈែើម្ គឺជាេំណុេចប់ឈផ្ដើម្ែំឈណើ រការជាផ្លូវការ

កនុងការរបាស្ស័្យទក់ទងរន  ឈហើយរតូវរតួតពិនិ្តយឈ ើងវញិរវងរោឋ បាលព្រពឈ ើ អងគការ
ស្ោគម្អភិរកសស្តវព្រព និ្ង ស្ហគម្ន៍្េូលរមួ្ទំង ២០ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងគឈរោង REDD 
ឈន្ោះ។ លកេណៈជាក់ោក់ព្ន្ែំឈណើ រការឈន្ោះនឹ្ងរតូវបាន្ពិឈសាធន៍្ និ្ង អភិវឌ្ឍជាជំហាន្ៗ 
តាម្រយៈបទពិឈសាធន៍្ព្ន្ការអនុ្វតតឈៅឆ្ន ំែំបូងៗ។ ស្ោស្ភាគសំ្ខាន់្ៗនឹ្ងោន្ែូេខាង
ឈរកាម្ឈន្ោះ ៖   

 ការពិឈររោះឈោបល់របចំឆ្ន ំជាមួ្យនឹ្ងអនកតំណាងស្ហគម្ន៍្អំពីផ្លរបឈោជន៍្ 
និ្ង ផ្លប៉ាោះពាល់ឈែើម្បីផ្ារភាា ប់ឈៅនឹ្ងែំឈណើ រការឈធវើដផ្ន្ការរបចំឆ្ន ំស្រោប់
គឈរោងឈន្ោះ 

 ការពិឈររោះឈោបល់ និ្ង ការបា៉ា ន់្របោណជាផ្លូវការតាម្ឈពលឈវោឈទៀងទត់ទក់
ទងនឹ្ងកម្មវធីិតាម្ោន្ផ្លរបឈោជន៍្ស្ងគម្ 

 ការពិឈររោះឈោបល់ ការវយតព្ម្លតាម្ឈពលឈវោឈទៀងទត់។ល។ ឈៅកនុងអំ ុង
ឈពលអនុ្វតតស្កម្មភាពគឈរោងឈៅកនុងភូមិ្នី្មួ្យៗ 

 ែំឈណើ រការបដឹងតវ៉ាោន្បរោិយឈៅខាងឈរកាម្ឈន្ោះ  
 

របសិ្ន្ឈបើរកឈ ើញថ្នស្ោស្ភាគទំងអស់្ឈន្ោះោន្លកេណៈមិ្ន្រគប់ររន់្ឈទ ឈនាោះ
នឹ្ងោន្ការចត់វធិាន្ការបន្តឈទៀតឈែើម្បីបឈងកើន្ករមិ្តព្ន្ការពិឈររោះឈោបល់បដន្ថម្ឈទៀត។  
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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អំឡខុង្ពលផ្ដលម់តងិ្យាបលង់្ៅង្លើ CCBA  
អំ ុងឈពលផ្ដល់ម្តិឈោបល់ជាសាធារណៈ នឹ្ងរតូវឈរៀបេំឈ ើងឈៅបនាទ ប់ពីបាន្បញ្ាូ ន្

ឯកសារគឈរោងឱ្យពិនិ្តយផ្ដល់សុ្ពលភាព។ ការជួបរបជំុរន ជាសាធារណៈនឹ្ងោន្ការេូល
រមួ្ពីអនករំរទគឈរោង ឈែើម្បីរបមូ្លព័ត៌ោន្រត ប់ពីស្ហគម្ន៍្ទំងឡាយដែលទទួលរង
ផ្លប៉ាោះពាល់ ឈោយអនុ្ឈោម្ឈៅតាម្គំរដូែលបាន្បឈងកើតឈ ើងឈៅកនុងគឈរោង REDD កនុង
ឈេតតឧតដរោន្ជ័យ។4 
 

ន្ីតិវិធីង្ ះរសាយេំនាស ់
 

ពាកយបណដឹ ង និ្ង បណដឹ ងតវ៉ាពីលកេេណឌ ការងារដែលបាន្ោក់ជូន្ឈៅរករម្ការងារ
អនុ្វតតគឈរោងនឹ្ងរតូវបាន្ឈធវើការវយតព្ម្ល និ្ង ឈោោះស្សាយឈោយផ្ទទ ល់។ ជាងឈន្ោះឈៅ
ឈទៀត នី្តិវធីិបដឹងតវ៉ាពីលកេេណឌ ការងារដែលរគប់រគងឈោយភាគីទី ៣ រតវូដតស្ស្បឈៅតាម្
បទោឋ ន្ CCB Standard។ រករម្របឹកា ំុដែលោន្ស្សាប់ឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងោន្តួនាទី
ស្ស្បេាប់មួ្យកនុងការទទួលពាកយបណដឹ ងពីម្ណឌ លរបស់្េលួន្ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងបញ្ហា របឈភទណា
មួ្យ ឈហើយអាេបញ្ាូ ន្ពាកយបណដឹ ងឈនាោះឈៅកាន់្កដន្លងដែលស្ម្ស្ស្ប ឬ រោិះរកវធីិឈោោះ
ស្សាយបណដឹ ងឈនាោះឈោយផ្ទទ ល់ ដែលជាឈរឿយៗឈធវើឈ ើងតាម្រយៈការេរចរវងភាគីដែល
ទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់។ ឈហតុែូឈេនោះឈហើយ រករម្របឹកា ំុឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងបំឈពញ
មុ្េងារជាយន្តការឈោោះស្សាយបណដឹ ងកនុងនាម្ជាភាគី ៣ ឈហើយបាន្ឈធវើកិេចការឈន្ោះរបកប
ឈោយតោល ភាពចប់តំាងពីអនុ្វតតស្កម្មភាពឈសុ្ើបអឈងកតែំបូងឈៅកនុងឆ្ន ំ២០០២។ រែឋបាល
ព្រពឈ ើបាន្តំាងេិតតេពស់្េំឈពាោះកិេចការឈន្ោះដែលជាស្ោស្ធាតុមួ្យឈៅកនុងកិេចរពម្ឈរពៀង
ស្ហគម្ន៍្ជាផ្លូវការ។ 

មិ្ន្ថ្នពាកយបណដឹ ងឈនាោះរតូវបាន្បញ្ាូ ន្ម្កឈោយផ្ទទ ល់ ឬ តាម្រយៈរករម្របឹកា ំុ
ឈនាោះឈទ រករម្ការងារអនុ្វតតគឈរោងឈៅដតទទួលេុស្រតូវកនុងការឈោោះស្សាយរាល់ពាកយ
បណដឹ ងដែលស្ម្ស្ស្បទំងអស់្ឈរកាយពីទទួលបាន្។ ការឈឆ្លើយតបជាោយលកេណ៍អកសរ
េំឈពាោះរាល់ពាកយបណដឹ ងដែលស្ម្ស្ស្បទំងអស់្នឹ្ងរតូវឈធវើឈៅកនុងអំ ុងឈពល ៣០ព្ថង 
ឈហើយរករម្ការងារនឹ្ងយកេិតតទុកោក់ឈោោះស្សាយបណដឹ ងឈនាោះឱ្យបាន្ឆ្ប់ និ្ង របកប
ឈោយរបសិ្ទធភាពតាម្ដែលអាេឈធវើឈៅបាន្។ ស្ោជិកជាន់្េពស់្ោន ក់ឈៅកនុងរករម្ការងារ
រគប់រគងនឹ្ងទទួលេុស្រតូវកនុងការតាម្ោន្ឈម្ើលែំឈណើ រការឈន្ោះ ឈហើយធានាថ្ន ករណី
ឈនាោះរតូវបាន្កត់រតាទុកជាឯកសារ និ្ង ឈធវើការឈោោះស្សាយរបកបឈោយរបសិ្ទធផ្ល។ 
ឈស្េកដីស្ឈរម្េឈផ្សង  ៗ នឹ្ងរតូវឈធវើឈ ើងឈោយោន្ការពិឈររោះឈោបល់ជាមួ្យនឹ្ងរករម្របឹកា
                                                      
4 s3.amazonaws.com/CCBA/Projects%2FOddar_Meanchey_REDD_Project%2FComments_ 
received_on_Oddar_Meanchey_REDD_Project.pdf 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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 ំុដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ ឈរកាម្ការស្រម្បស្រម្ួលរបស់្រករម្របឹកា ំុដែលពាក់ព័ន្ធ ឈហើយរាល់
សំ្ណំុឯកសារជាោយលកេណ៍អកសរនឹ្ងរតវូថតេម្លងស្រោប់ដេកចយ។ 

គឈរោងឈន្ោះផ្ដល់ការកសាងស្ម្តថភាពែល់រករម្របឹកា ំុ និ្ង ការរំរទដែលស្ម្
ស្ស្បឈែើម្បីបឈងកើន្ការឈ វងយល់របស់្ពួករត់អំពីគឈរោង REDD និ្ង តួនាទីរបស់្ពួក
រត់កនុងការបំឈពញមុ្េងាររបស់្េលួន្។ 

យន្តការឈន្ោះ ផ្ដល់នូ្វគុណរបឈោជន៍្ធំឈធងតាម្រយៈការឈរបើរបាស្់របព័ន្ធដែលោន្
ស្សាប់ ដែលធាល ប់បាន្ែឹង និ្ង ដែលបឈងកើតឈ ើងោ៉ាងលអ ឈែើម្បីបឈងកើន្លទធភាពដែលអាេ
ទទួលយកបាន្ឈោយភាគីពាក់ព័ន្ធទំងអស់្ ឈហើយនឹ្ងរតូវបាន្ឈម្ើលឈ ើញថ្នោន្និ្រន្តរ
ភាព និ្ង ោន្របសិ្ទធភាព។ ភាពរគប់ររន់្ជាក់ដស្ដងព្ន្យន្តការឈន្ោះកនុងការទទួល និ្ង 
ឈោោះស្សាយពាកយបណដឹ ង នឹ្ងរតូវបាន្វយតព្ម្លឈៅតាម្ឈពលឈវោឈទៀងទត់ឈៅកនុងអំ ុង
ឈពលពិឈររោះឈោបល់ជាមួ្យនឹ្ងអនកតំណាងស្ហគម្ន៍្ ឈហើយរបសិ្ន្ឈបើឈម្ើលឈ ើញថ្ន
ចំបាេ់ ឈនាោះនឹ្ងោន្ការវយតព្ម្លជាឈទៀងទត់ពីខាងឈរៅបដន្ថម្ឈទៀត។ ឈៅឈពលដែល
គឈរោងឈន្ោះោន្ទំហំ និ្ង វសិាលភាពកាន់្ដតធំ វអាេនឹ្ងចំបាេ់រតូវបឈងកើតនី្តិវធីិមួ្យ
ស្រោប់ឈោោះស្សាយបណដឹ ងពាក់ព័ន្ធនឹ្ងគឈរោងឈនាោះ តាម្រយៈការេុោះកិេចស្ន្ាជាមួ្យនឹ្ង
ភាគីទី ៣ ឱ្យឈធវើការងារឈន្ោះ (ឧ. អងគការមិ្ន្ដម្ន្រោឋ ភិបាលកនុងស្ស្រក)។ 
  
៤.៥ សាថ ន្ភាពមូល ឋ ន្ (G២) 

សាថ ន្ភាពមូល ឋ ន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹខសហគមន្ ៍
 

វធីិសាស្រស្ដស្រោប់ការវភិាគ 
ដផ្នកឈន្ោះ នឹ្ងពិនិ្តយឈៅឈលើកតាត េម្បងៗដែលនឹ្ងជោះឥទធិពលឈៅឈលើស្ហគម្ន៍្ ដែល

ស្ថិតឈៅកនុងតំបន់្គឈរោងទក់ទិន្នឹ្ងសាថ ន្ភាពឈរបើរបាស់្ែីមូ្លោឋ ន្ របសិ្ន្ឈបើរម ន្ការ
ឧបតថម្ភថវកិាផ្ដល់គឈរោង REDD ឈទ។ ឈោយផ្សំបញ្ចូ លរន រវងករមិ្តឈរលឈៅព្ន្ស្កម្ម
ភាពអភិរកស និ្ង និ្នាន ការរពឹំងទុកព្ន្កតាត ជំរញុការកាប់បំផ្ទល ញព្រពឈ ើ សាថ ន្ភាពដែលរម ន្
គឈរោងឈន្ោះ គឺអាេបឈងកើតឈ ើងបាន្ស្រោប់ស្ហគម្ន៍្ទំងឡាយ។ 

ការពាករឈៅឈលើនិ្នាន ការទក់ទិន្នឹ្ងសុ្េុោលភាពរបស់្ស្ហគម្ន៍្ គឺោន្ការលំ
បាកខាល ំងជាងការពាករអំពីជីវេរម្រោះ ពីឈរពាោះោន្កតាត ជាឈរេើន្បដន្ថម្ឈទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ 
ឈហើយមិ្ន្ដម្ន្រគប់ដផ្នកទំងអស់្សុ្ទធដតស្ថិតកនុងទិស្ឈៅស្ស្បរន ឈនាោះឈទ។ បទោឋ ន្ CCB 
Standards រតូវការពាករឈៅឈលើការផ្ទល ស់្បដូរដែលបណាដ លម្កពីស្កម្មភាពរបស់្គឈរោង 
េណៈដែលការផ្ទល ស់្បដូរមុ្េរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិបណាដ លម្កពីកតាត ែព្ទឈទៀត រតូវបាន្ចត់ទុកជា
ដផ្នកព្ន្សាថ ន្ភាពមូ្លោឋ ន្ ឈពាលគឺសាថ ន្ភាពដែលរម ន្គឈរោង។ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ឈស្ៀវឈៅដណនំាអំពីការបា៉ា ន់្របោណលកេណៈស្ងគម្ ដែលេងរកងឈោយ CCBA និ្ង 
ព្ែគូ (Richards និ្ង Panfil ២០១១) បាន្ដណនំាថ្ន សាថ ន្ភាពដែលរម ន្គឈរោង “គួរឈផ្ទដ ត
ឈៅឈលើលទធផ្លព្ន្ែំឈណើ រការ ឬ លកេេណឌ ដែលទំន្ងជាទទួលរងផ្លប៉ាោះពាល់ពីគឈរោង 
- កតាត ទំងឈន្ោះជាញឹកញាប់ទក់ទងឈៅនឹ្ងការឈរបើរបាស់្ែីដែលពាក់ព័ន្ធនឹ្ងគឈរោង”។ 
ឈន្ោះគឺជាការដញកឈេញែ៏សំ្ខាន់្មួ្យ ឈោយសារថ្ន និ្នាន ការមុ្េរបរជារមួ្ឈៅកនុងតំបន់្
គឈរោងឈន្ោះ នឹ្ងឆ្លុោះបញ្ហច ងំមួ្យដផ្នកអំពីការផ្ទល ស់្បដូរឈផ្សងៗរន ោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុងឈស្ែឋកិេច
ទូលំទូោយកនុងតំបន់្ និ្ង កនុងរបឈទស្កម្ពុជា ដែលពិបាកនឹ្ងពាករ ែូេជា កំឈណើ ន្
របជាជន្ ការងារ ទីផ្ារលក់ទំនិ្ញ និ្ង ឥទធិពលព្ន្សាកលភាវបូនី្កម្ម ករមិ្តព្ន្ការវនិិ្
ឈោគផ្ទទ ល់ពីបរឈទស្ សាថ ន្ភាពស្ន្តិសុ្េ សាថ ន្ភាពន្ឈោបាយ ឈររោះម្ហន្តរាយធម្មជាតិ 
ករមិ្តព្ន្អំឈពើពុករលួយ ជាឈែើម្។ ការដរបរបលួអាកាស្ធាតុដែលអាេឈកើតោន្ឈពលអនា
គត គឺពិបាកខាល ំងណាស់្កនុងការពាករឱ្យបាន្រតឹម្រតូវឈពញឈលញស្រោប់ឈធវើការស្ឈរម្េេិតត
កនុងការរគប់រគង។ ឈោងតាម្ស្និ្ទន្កម្មខាងឈលើ ឈយើងអាេស្ន្និោឋ ន្បាន្ថ្ន ស្រោប់
កតាត ភាគឈរេើន្កនុងេំឈណាម្កតាត ទំងឈន្ោះ ឬ រាល់កតាត ដបបឈន្ោះ លំនំាព្ន្ការផ្ទល ស់្បដូរនឹ្ងោន្
ទរម្ង់ែូេរន ឈៅនឹ្ងសាថ ន្ភាពដែលោន្គឈរោងឈន្ោះ និ្ង សាថ ន្ភាពដែលរម ន្ឈររងឈន្ោះ
ដែរ ែូឈេនោះឈហើយកតាត ទំងឈនាោះមិ្ន្ពាក់ព័ន្ធឈោយផ្ទទ ល់ឈៅនឹ្ងការកំណត់ឥទធិពលសុ្ទធរបស់្
គឈរោងឈនាោះឈទ។ គំរទូស្សនាទន្ជួយឈយើងឱ្យពិចរណាឈៅឈលើកតាត ទំងអស់្ឈនាោះ ដែល
ឈយើងអាេនឹ្ងោន្លទធភាពដកដរប ពាក់ព័ន្ធឈៅនឹ្ងលំនំាមូ្លោឋ ន្របស់្វ។ 

វធីិសាស្រស្ដបឈងកើតមុ្េរបរោន្និ្រន្តរភាព 5  (SLA) ដែលបាន្ឈរបើរបាស់្ោ៉ាងទូលំ
ទូោយឈន្ោះបាន្បងាា ញពីមូ្លោឋ ន្ស្រោប់ឈធវើការវភិាគ។ វធីិសាស្រស្ដឈន្ោះកំណត់សុ្េុោល
ភាពថ្នជាការផ្សំបញ្ចូ លរន ព្ន្រគួសារ ឬ ព្ន្រទពយស្ម្បតតិផ្ទទ ល់េលួន្ជា ៥ េំណាត់ថ្នន ក់ធំៗ 
(ធម្មជាតិ របូវន្ត ស្ងគម្ ម្នុ្ស្ស និ្ង ហិរញ្ញវតថុ) ឈហើយពាករពីនិ្នាន ការេំឈពាោះរទពយ
ស្ម្បតតិឈោយដផ្អកឈៅឈលើស្ោព ធផ្ទទ ល់ដែលរគសួាររប ម្ (“បរបិទព្ន្ភាពងាយរងឈររោះ” 
ែូេជាហានិ្ភ័យដផ្នកសុ្េភាព និ្ង បរាជ័យកនុងការោំែុោះ) និ្ង “សំ្ណំុរេនាស្ម្ព័ន្ធ
ដរបរបលួ” ខាងឈរៅ ែូេជា ការដកដរបឈរលន្ឈោបាយរបស់្រោឋ ភិបាល និ្ង បទោឋ ន្
ស្ងគម្។ ឈោយឈហតុថ្ន ោន្កតាត ជាឈរេើន្ ដែលមិ្ន្អាេកំណត់ជាគំរូតាម្ដបបបរោិណបាន្
ឈោយឈរបើរបាស់្ទិន្នន័្យថមីៗ ជាពិឈស្ស្េណៈដែលបាន្កន្លងផុ្តអស់្រយៈឈពលោ៉ាងដវង
ដបបឈន្ោះ សាថ ន្ភាពឈន្ោះោន្លកេណៈដបបបរោិណ ឈហើយឈផ្ទដ តឈៅឈលើទិែឋភាពទំងឡាយ
ដែលអាេពាករបាន្ឈោយេាស់្ោស់្ឈែើម្បីបឈងកើន្ ឬ កាត់បន្ថយឱ្យបាន្ឈរេើន្ ឈហើយ
ស្រោប់ឈហតុផ្លឈន្ោះ គឈរោងនឹ្ងចំបាេ់រតូវឈធវើអន្តរាគម្ន៍្។ កតាត ជំរញុោ៉ាងឈរេើន្បាន្
រតួតរន ជាមួ្យនឹ្ងកតាត ដែល្ន្ឈៅកាប់បំផ្ទល ញព្រពឈ ើ (ឈម្ើលខាងឈលើ) ឈហតុែូឈេនោះ
                                                      
5 e.g. poverty-wellbeing.net/en/Home/Livelihood_Approaches 

http://www.poverty-wellbeing.net/en/Home/Livelihood_Approaches
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ឈហើយឈទើបកតាត មួ្យេំនួ្ន្មិ្ន្រតូវបាន្ឈលើកយកម្កបងាា ញ ក៏ប៉ាុដន្តកតាត ជំរញុមួ្យេំនួ្ន្
ឈទៀតរតូវបាន្ឈលើកឈ ើង ឈៅឈពលដែលវពាក់ព័ន្ធ។ ឈៅឈពលដែលពាក់ព័ន្ធ និ្នាន ការនឹ្ង
រតូវដញកោេ់ពីរន រវងរករម្ភាគីពាក់ព័ន្ធសំ្ខាន់្ៗ ែូេោន្បងាា ញឈៅកនុងដផ្នក ២.៧។         
 
ការផ្ទល ស់្បដូ របរបិទព្ន្ភាពងាយរងឈររោះ 

ឈោងតាម្វធីិសាស្រស្ដ SLA ភាពងាយរងឈររោះ គឺជាកតាត មួ្យកនុងេំឈណាម្កតាត
តភាា ប់រន  ដែលកំណត់ពីរឈបៀបដែលរគសួារទំងឡាយឈឆ្លើយតបឈៅនឹ្ងការផ្ទល ស់្បដូរ។ 
ភាពងាយរងឈររោះ គឺជាបញ្ហា េម្បងមួ្យស្រោប់ស្ហគម្ន៍្ដែលរកីរកឈៅកនុងតំបន់្អនុ្វតត
គឈរោង។ ឈៅកនុងដផ្នកជាឈរេើន្តាម្តំបន់្ជន្បទកនុងរបឈទស្កម្ពុជា រករម្រគួសារទំងឡាយ
រស់្ឈៅជាប់នឹ្ងដគម្ព្ន្ដែន្ឈស្ែឋកិេច ឈហើយបញ្ហា រប ម្ធងន់្ធងរមួ្យដផ្នកឈស្ែឋកិេច (វបិតតិ
សុ្េភាព បរាជ័យកនុងការោំែុោះ ការបាត់បង់ែី ឬ ឈែើម្ឈ ើផ្លិតជ័រ) អាេរញុពួករត់
ឱ្យធាល ក់េូលឈៅកនុងអន្លង់បំណុលែ៏ឈរៅ ដែលអាេនឹ្ងរតវូការឈពលឈរេើន្ឆ្ន ំ ឬ អាេរហូត
ែល់ឈរេើន្ជំនាន់្ឈទើបអាេឈរកាកឈេញបាន្។ 
អនាគតកាលោន្ផ្ទុកឱ្កាស្ឈស្ែឋកិេចស្រោប់រករម្រគួសារោ៉ាងឈរេើន្ឈៅកនុងតំបន់្គឈរោង
ឈន្ោះ ឈោយសារដតកំឈណើ ន្លទធភាព្ន្េូលទីផ្ារ ឈស្វ សាធារណៈកាន់្ដតរបឈស្ើរ និ្ង 
លទធភាពបន្តនិ្នាន ការរកីេឈរម្ើន្បន្តិេម្ដងៗឈៅឈលើឈស្ែឋកិេចរបស់្របឈទស្កម្ពុជាទំងមូ្ល 
(e.g. World Bank ២០០៦)។ ឈទោះបីជាដបបណាកដី ស្ថិតកនុងសាថ ន្ភាពមូ្លោឋ ន្ដបបឈន្ោះ 
ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលងាយរងឈររោះជាឈរេើន្ឈៅកនុងតំបន់្ឈន្ោះផ្ទទ ល់អាេនឹ្ងឈម្ើលមិ្ន្ឈ ើញពី
ការរកីេឈរម្ើន្ជាលំោប់ ឈហើយអាេរប ម្នឹ្ងឥទធិពលអវជិាោន្ ឬ ការទទួលបាន្ផ្ល
របឈោជន៍្សុ្ទធទបជាងឈធវើដែលអាេទទួលបាន្ពីនិ្នាន ការទំងឡាយឈនាោះ។   

ស្ថិតកនុងវសិាលភាពមួ្យដែលរបរេិញ្ច ឹម្ជីវតិោន្ការរកីេឈរម្ើន្ និ្ង ករមិ្តរទពយធន្
ឈកើន្ឈ ើងឈៅកនុងស្ហគម្ន៍្ របជាជន្នឹ្ងការពារបាន្ឈរេើន្ទប់នឹ្ងភាពរងឈររោះដែលមិ្ន្
បាន្គិតទុកជាមុ្ន្ ឈធវើឱ្យពួករត់មិ្ន្សូ្វងាយរងឈររោះដែលឈន្ោះ គឺជានិ្នាន ការវជិាោន្មួ្យ។ 
ក៏ប៉ាុដន្ត កតាត របដជងជាឈរេើន្អាេបងកឱ្យឈកើន្ភាពងាយរងឈររោះស្រោប់រគួសារជាឈរេើន្ និ្ង 
ស្ហគម្ន៍្ឈៅកនុងតំបន់្ការពារឈន្ោះ ៖  
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១) ក្ខេចូលមរែល់ោ៉ាងឆ្រ់េហ័សនូវឥទធិរលរសដឋរិចា និង វរបធ្ម៌ទាំរនើរេរស់រមពុជា
រៅរនុងភូមិេរស់ជនជាតិ្រដើមភាគតិេ រដ្ឋយរម នក្ខេក្ខេពាេរគរ់ររន់ ដែលអាេនាាំ
ឱ្យមានក្ខេររើនរឡើងនូវភារងាយេងរររេះរដ្ឋយសាេសមាព ធ្ខាងទាំនារ់ទាំនងសងគម 
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ និង រររ័នធរសដឋរិចាកដលមានស្រសារ់។ 

២) ផ្លរ៉ាេះពាល់កដលអាចមានរីសមបទានរសដឋរិចាធ្ាំៗរៅរនុងត្ាំរន់គររមាង ដែលនឹង
ក្ខត់្រនាយព្្ទដីព្ររកដលមាន ឈធវើឱ្យរ៉ាេះពាល់ដល់ដីកសិ្កម្ម ររមទាាំងនាាំមរនូវក្ខេ
គាំរាមរាំកហងរ្សងៗរទៀត្្ងកដេ ដូចជា ក្ខេរាំរុល ក្ខេេ ាំខានដផ្នកសងគម ការែឈណដើ ម្ 
យកធ្នធានកដលឈៅឈស្ស្សល់ពីសំ្ណាក់រលរេចាំណារស្រសុរ។ 

៣) ភារសមបូេកររព្នមុេេរេអាចក្ខេពាេបាន្នូ្វភាពរឈងាគ ោះរឈងគើនានា។ សរវព្ែៃរនេះ មុេ
េរេរៅតមត្ាំរន់ជនរទមានររចើនកររេុសៗរន  ក៏រ៉ាុកនតវាអាចនឹងថយេុោះរៅវញិ 
ររសិនររើមានក្ខេររើនរឡើងនូវក្ខេរឹងក្អររៅរលើរលរមមឈែើម្បីេររបារ់ខាងរសិកមម 
ឬ ការោំដាំណាាំលរ់ ឬ របសិ្ន្ររើធ្នធានកនុងឈពលរចាុរបនន (ដូចជា អនុ្ផ្លព្រពឈ ើ 
និង រតី្) ែយចុេះរដ្ឋយមិនសមមូលឈៅនឹងរាំរណ្ើ នលទធភាពេរបានឱ្ក្ខសែមីៗ។ 

៤) រេត្តមណ្ឌ លគិេ ី រត្ូវបានរារេថា ជារេត្តមួយរនុងចាំរណាមរេត្តកដលងាយេងរររេះ
ជាងរគរីការដរបរបលួអាក្ខសធាតុ្រៅត្ាំរន់អាសីុអារគនយ៍ រដ្ឋយសាេដតការ្សាំេូល
រន រវងរតត ជីវេរូសាស្រសត និង សងគម (Yusuf និង Francisco ២០០៩)។ 

 
និនាន ក្ខេព្ន្ធន្ធាន្បឈងកើតមុេេរេ 

តរាង ៤.១៥ បងាា ញពីធន្ធាន្បឈងកើតមុេេរេសាំខាន់ៗកដលបានររជើសរេ ើស ឈហើយ
កដលអាចឈធវើឱ្យដរបរបួលសាថ ន្ភាពមូ្លោឋ ន្ ឈោយបានរេៀរចាំជា ៥ រររភទព្ន្ SLA។ សូ្ម្
កត់ស្ោគ ល់ផ្ងដែរឈៅឈលើក្ខេកររររលួរតត រ្សងៗកដលអាចរធ្វើឱ្យឈកើន្ ឬ ថយេុោះនូ្វរទរយ
ទាាំងរនេះ (‘េចនាសមព័នធ និង ដាំរណ្ើ េក្ខេដរបរបួល’ ឈៅកនុងររចារស័រទ SLA)។ តារាងរនេះក្អរ
តមលទធ្លព្នសិក្ខា សាោដែលរេៀរចាំរឡើងរៅតំបន់្ SPF កនុងឆ្ន ាំ ២០០៦ (WCS/FA 
២០០៦b)។ រៅរនុងសិក្ខា សាោឈន្ោះ អងគការ CEDAC េមួជាមួយនឹ្ងអងគការ WCS និង 
រែឋបាលព្រពឈ ើ បានរសនើឱ្យអនរត្ាំណាងសហគមន៍ជួយររជើសរេ ើសសូ្េនាករស្រោប់តម
ដ្ឋនឈម្ើលនិនាន ក្ខេមុេេរេរៅរនុងតំបន់្ SPF ឈោយអនុ្ឈោម្ឈៅតាម្គាំេទូសសនាទន្កដល
ោន្ឈៅកនុងឈពលឈនាោះ។ 
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តរាង ៤.១៥ ៖ និនាន ក្ខេព្ន្ធន្ធាន្បឈងកើតមុេេរេសាំខាន់ៗ 
េំណាត់ថាន រ់
រទរយ 
រទពយ 

និនាន ក្ខេដែល
រម នគររមាង
ឈន្ោះ 

ប៉ាោះពាល់ោ៉ាងខាល ំង ក្ខេផ្ទល ស់្បដូរឈៅឈលើេចនាស
មព័នធ និង ដាំរណ្ើ េការដរបរបលួ 

ធ្នធានធ្មមជាតិ្    
ែីកសិ្កម្ម/ 
ដីលាំរៅឋាន 

ការឈផ្ទររមមសិទធិ  
/ ក្ខេលរ់
រដ្ឋយរងាាំ 

ជនជាតិ្រដើម រទរលមើសព្រររ ើមានររមិត្
េពស់ / ក្ខេអនុវត្តចារ់ទន់្
រេាយ / ក្ខេរគរ់រគងសហ
គមន៍ទន់្រេាយ 

 ការក្ខន់ក្ខរ់
មិនចាស់
ោស់រដ្ឋយ
សាេក្ខេររងីរ
ឈៅររៅរលង់រររើ
របាស់ដីកដល
បានររមរររៀង 

ជន្ជាតិកេមេ / អនរតាំងទីលាំ
រៅខាងររៅទីតាំងការពារ 
/ ជនជាតិ្រដើមភាគតិេ 

រទរលមើសព្រររ ើមានររមិត្
េពស់ / ក្ខេអនុវត្តចារ់ទន់្
រេាយ / ក្ខេរគរ់រគងសហ
គមន៍ទន់្រេាយ 

 ការបាត់បង់
ឈោយសារ
ស្មបទាន 

រគរ់សហគមន៍ ក្ខេ្តល់សមបទាន ភាគឈរេើន្
រធ្វើឈៅរលើដីកដលរម នរ័ណ្ណ 
រមមសិទធិចាស់ោស់ 

អាក្ខសធាតុ្ 
កដលអាច រារេ
បាន ស្រោប់
ឈធវើកសិរមម... 

ែយចុេះ រគរ់សហគមន៍ ការដរបរបួលអាក្ខសធាតុ្    / 
េវេះក្ខេរាំរទកនុងក្ខេរនាុាំ 

ជីវជាតិ្ដី ែយចុេះ រគរ់សហគមន៍ឈៅ 
រនុងត្ាំរន់ 

ជាំនួយររចាររទសមិនរគរ់
ររន់ / េវេះសិទធិក្ខន់ក្ខរ់
ស្រោប់ជាំេញុក្ខេវនិិរោគ  / 
ររាំកដន (េយៈររលេលី) ព្ន្នត់្
គាំនិត្ / ដាំណាាំរាំបាត់្ភារអត់្
ឃ្លល ន ជារិរសសដាំឡូងមី / 
អាចរដ្ឋយសាេការដរបរបលួ
អាក្ខសធាតុ្្ងកដេ 

ទឹរ ែយគុណ្ភារ 
និង រេមិាណ្ 

រគរ់សហគមន៍ / 
អនររររើរបាស់រសវារេសិាា
នកដលរៅររៅ

ក្ខេរគរ់រគងអាងធ្មមជាតិ្មិន
បានលអ / ក្ខេរាំរុលរីរសិរមម
របរលវរបរមម និង អាចមររី



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
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ទីតំាងការពារ អណ្តូ ងកេ ៉ា /  ក្ខេរនសាទរដ្ឋយ
រររើថាន ាំរុល 

ធ្នធានព្រររ ើ 
(អនុ្ផ្លព្រពឈ ើ  
រ ើ  រតី សត្វ
ព្ររ) 

ររើនរលឿនឈៅ
ឈពលររមូល
្ល និង ែយ
ខាល ំងស្រោប់
ធ្នធានទាាំង
អស់ 

ព្រពរគរ់របឈភទរឹងក្អររលើ 
សហគមន៍រនុងត្ាំរន់ /  អនរ
រររើរបាស់រសវារេសិាា នឈៅ
ររៅត្ាំរន់(ជលផ្ល) 

ក្ខេររមូល្លតមតរម្វូការ
ទី្ាេរដ្ឋយរម នក្ខេរគរ់រគង
រររររដ្ឋយ / ឥទធិពលរទ
រលមើសព្រររ ើមានររមិត្េពស់ 
/ ក្ខេែយចុេះគរមរព្ររឈ ើ / 
អាចមររីការដរបរបួល
អាក្ខសធាតុ្ 

ធ្នធានសងគម    
អត្តសញ្ញា ណ្វរប
ធ្ម៌ 

ែយចុេះធ្ៃន់ធ្ៃេ ជនជាតិ្រដើម រធ្វើឱ្យចុេះរេាយេចនាសមព័នធ
ររព្រណី្ / ជនជាតិ្កេមេ
េំណាកស្ស្រក / បាត់្រង់ព្ររ
រ ើ និង មូលដ្ឋឋ នដី 

 មិនកររររួល/
រររសើេរឡើង? 

ជន្ជាតិកេមេ ក្ខេរកាលំនឹ្ងស្ហគមន៍អនរ
តាំងទីលាំរៅ  /  រៅររណាត េះ
អាសនន? 

ទាំនារ់ទាំនង
សងគម 

ែយចុេះធ្ៃន់ធ្ៃេ 
 

ជនជាតិ្រដើម ក្ខេកររបារ់រររ័នធសមូហ
ភារ / ជរមាល េះឈោយសារ
ធ្នធាន 

 មិនដឹង ជន្ជាតិកេមេ មានរតត ជាររចើនឈពកមិ្ន្អាេ
រារេបាន/ រតត មួយ គឺជរមាល េះ
ររពាេះធ្នធានជាមួយអនរជិត្
ខាងនិងសមបទាន 

សិទធិក្ខេងាេ រៅរេាយ ឬ
រររសើេរឡើង 

រគរ់សហគមន៍ទាាំងរនុង 
និងររៅត្ាំរន់ 

រតត នរោបាយ/វរបធ្ម៌កដល
មិនអាចរារេបាន 

សមភារឈយ៉ានឌ័េ រៅរេាយ ឬ
រររសើេរឡើង 

រគរ់សហគមន៍រនុងត្ាំរន់ រតត នរោបាយ/វរបធ្ម៌កដល
មិនអាចរារេបាន 

ធ្នធានមនុសស    
ររមិត្វរបធ្ម៌ េរីេឈរម្ើន្យឺត្

ចាំរពាេះររមងៗ /   
មិនេរីេឈរម្ើន្
ចាំរពាេះមនុសស
ររញវយ័ 

រគរ់សហគមន៍រៅរនុង     
ទីតំាង (រ៉ាុកនតររមុងាយេង
រររេះអាចែយចុេះ) 

ររើនសនសមឹៗស្រោប់រឋម/
មធ្យម/រណាត ញ្លូវលអ? 
អំណាយទិញមានររើនរឡើង 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
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ររមិត្សុេភារ េរីេឈរម្ើន្យឺត្ រគរ់សហគមន៍រៅរនុង
ទីតំាង (រ៉ាុកនតររមុងាយេង
រររេះអាចែយចុេះ) 

ររើនសនសមឹៗនូវរសវា សាធាេ
ណ្ៈ/រណាត ញ្លូវលអ? អំណាេ
ទិញររើនរឡើង 

ធ្នធានេបូវន្ត    
ររមិត្រគួសាេ េរីេឈរម្ើន្ រគួសាេកដលទទួល្ល

រររោជន៍រីសរមមភារ
អភិវឌឍន៍ែមី, ក្ខេចារ់យរដី
េុសចារ់ ។ល។ (ភាគ
ររចើនជាកេមេកដលមិនកមន
ជាអនររររើរបាស់ព្រររ ើ) 

 

 ែយចុេះ រគួសាេកដលខាត្រររោជ
ន៍រដ្ឋយសាេកត្សរមមភារ
អភិវឌឍន៍ែមី (ភាគររចើនអនរ
រររើរបាស់ព្រររ ើជា កេមេ/
ជនជាតិ្រដើម) 

បាត់្រង់ររភរចាំណូ្លកដល
ធាល រ់មាន / រម នមុេេរេរ្សង
ជាំនួស 

ររមិត្សហគមន៍ េរីចឈរម្ើន្យឺត្ សហគមន៍កដលោន្
លទធភាពឈរេើន្ 

ររើនសនសមឹៗស្រោប់រសវា
សាធាេណ្ៈ / ក្ខេវនិិរោគរ
ណាត ញ្លូវ និង គររមាងអនាម័
យទឹរសាអ ត្លអរររសើេ 

ធ្នធានហិេញ្ាវត្ាុ    
របារ់សនសាំ 
 

រកីេឈរម្ើន្ រគួសាេកដលទទួល្ល
រររោជន៍រីសរមមភារ
អភិវឌឍន៍ែមី ក្ខេចារ់យរដី
។ល។ (ភាគររចើនកេមេ?) 

 

 ែយចុេះ រគួសាេកដលខាត្រររោជ
ន៍រដ្ឋយសាេកត្សរមមភារ
អភិវឌឍន៍ែមី (ភាគររចើនជន
ជាតិ្រដើម?) 

បាត់្រង់ររភរចាំណូ្លកដល
ធាល រ់មាន/រម នមុេេរេរ្សង
ជាំនួស/ក្ខេរររួត្ររកជង 
 

ឥណ្ទានសហ
គមន៍កដលមាន
ត្ព្មលទារ 

ែយចុេះ ជនជាតិ្រដើម កររបារ់ចាំណ្ងសងគម 

ឥណ្ទាន
ពាណិ្ជជរមម 

រកីេឈរម្ើន្ រគរ់សហគមន៍ (រលើរ
កលងកត្ររុមងាយេងរររេះ
កដលេវេះរទរយធានា) 

ក្ខេហូរចូលធ្នារេ/        ្លូវ
លអជាងមុន 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
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តមលទធ្លព្នក្ខេវភិាគរនេះ ក្ខេផ្ទល ស់រតូេជារមួ្ខាងររក្ខមឈន្ោះរតូវបាន្េ ាំរឹងថាររើត្
រៅរលើលទធ្លរបស់្មុេេរេសំ្ខាន់្ៗដូចបានរាំណ្ត់្រដ្ឋយ SLA។ ចាំណូ្លមធ្យមអាច
ររើនរឡើង ឬ ែយចុេះ អាស្រស័យរលើសាា នភារមា៉ា ររូរសដឋរិចា។ រយើងគិត្ថាេយៈររលកវង
នឹងរធ្វើឱ្យររើនរឡើងនូវសាថ ន្ភាពសម្ស្ស្បរាំ្ុត្ រដ្ឋយសាេសាិត្ររក្ខមនិនាន ក្ខេជាតិ្។ 
ោ៉ាងណាមិុញ  រយើងរត់្សមាគ ល់ឈ ើញថា ក្ខេររើនរឡើងជាមធ្យមទាាំងរនេះរិទបាាំងភារ
េុសរន េវាងររុមទាាំងឡាយ រហើយររុមេលេះអាចនឹងក្ខន់កត្ធ្ៃន់ធ្ៃេឈៅ។ រដ្ឋយកឡរ រាំរណ្ើ ន
ព្នក្ខេរររើរបាស់មិនោន្និ្រន្តរ ភារនូ្វមូលដ្ឋឋ នធ្នធានមិ្ន្ដម្ន្ជ័រ (រតត  រ ើ ឫសសី ក្លកសលង 
រតី្ សត្វព្ររ។ល។) នឹងររងកើត្បានជាេំណុេរាំរូលព្ន្ចាំណូ្លរយៈឈពលេលីរដ្ឋយសាេដតធ្ន
ធានទាាំងរនាេះរត្ូវបានទញយកឈរេើន្ហួស្ករមិ្ត ររក្ខយមរនឹងមានក្ខេែយចុេះេហូត្ដល់
ឈពលដែលរតូវដបរឈៅរកធន្ធាន្ឈផ្សងមួ្យឈទៀត ឈធវើឱ្យែយចុេះយូេអកងវងនូវរបារ់ចាំណូ្លពី
ធ្នធានដែលមិ្ន្ដម្ន្ជាជ័រ។ ជ័េឈ ើទល គឺជាធ្នធានសាំខាន់រាំ្ុត្ដែលររមូលបាន្រី
ធ្មមជាតិ្។ រទាេះរីជាក្ខេររមូលជ័េរត្ូវបានគិត្ថាមាននិ្រន្តរភាពក៏ឈោយ (Evans et al. 
២០០៣) ក៏រ៉ាុកនតរដើមរ ើទាាំងរនាេះរប ម្ឈៅនឹ្ងក្ខេកាប់រាំផ្ទល ញ និង ក្ខេក្ខរ់រ ើ រហតុ្
ដូរចនេះរហើយ វនឹងែយចុេះ។ របរឈន្ោះនឹងក្ខល យជាក្ខេរិត្មួ្យស្រោប់ទាាំងរគួសាេដេមរ និ្ង 
រគួសារជនជាតិ្រដើមភាគតិេ   ក៏រ៉ាុកនតវក្ខន់កត្លំបាកឈៅរៅររលររក្ខយម្ក រដ្ឋយសាេ
ដតរួររត់រឹងក្អរកាន់្ដតខាល ំងរៅរលើធ្នធាន្មិ្ន្ដម្ន្ជ័រឈន្ោះ។ មានក្ខេរារេ្ងកដេថា
មានក្ខេែយចុេះគុណ្ភារ និង ររភរទឹរ។ 

រសិរេមួយចាំនួន នឹងទទួលបាន្លរររោជន៍រីក្ខេររងីរក្ខេក្ខន់ក្ខរ់ដីេរស់រួរ
រត់ ក៏រ៉ាុកនតរសិរេជាររចើនរ្សងរទៀត្ ជារិរសស រគួសាេជនជាតិ្រដើមទន់រេាយអាច
ទទួលេងក្ខេដរហូត្រមមសិទធិដី និង បាត់្រង់ចាំណូ្ល ឬ ្លិត្្លចិញ្ា ឹមជីវតិ្រីររភររនេះ  
បណាដ លឱ្យឈកើន្ភារងាយេងរររេះ និង ក្ខត់្រនាយសនតិសុេឈស្បៀង។ រគួសាេកេមេជាររចើន
អាចរប ម្នឹ្ងសនតិសុេធ្ៃន់ធ្ៃេ រដ្ឋយសាេដតសិទធិក្ខន់ក្ខរ់ដីកដលបានចារ់យររដ្ឋយ
េុសចារ់ឈនាោះរម នសុវត្ាិភារ រហើយរគួសាេទាាំងអស់ររ មមុេនឹងហានិភ័យកដលអាច
មាន ដូចជា ក្ខេដរហូត្សិទធិក្ខន់ក្ខរ់ និង ជរមាល េះរដ្ឋយសាេមានរញ្ញា ជាមួយែីសមបទាន 
កដលមានឯរសាេសាំអាងោ៉ាងសមបូេករររៅរមពុជា។ ជីវជាតិ្ដីទាំនងជាធាល រ់ចុេះរៅតាម្
ត្ាំរន់ជាររចើនរដ្ឋយសាេដតក្ខេអនុវត្តរម ននិ្រន្តរភារ ដែលបណាដ លម្កពីការក្ខន់ក្ខរ់រម ន
សុវត្ាិភារ ដែលជាឈហតុនំាឱ្យថយេុោះរបារ់ចាំណូ្លពីការោំែុោះររក្ខយររលដែលបាន្ឈ ើង
ែល់កំពូលដតកនុងរយៈឈពលេលី រដ្ឋយសាេដតការទញយកផ្លពីែីដែលឈទើបនឹ្ងកាប់ព្រព
ថមីៗ។ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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សហគមន៍ជនជាតិ្រដើមភាគតិេទាំនងជាទទួលេង្ងកដេនូវក្ខេធាល រ់ចុេះខាងដផ្នកសុេុ
មាភារ រដ្ឋយសាេដតភាពទន់្ឈេាយព្ន្សាថ ប័ន្វរបធ្ម៌ ការបាត់បង់លទធភាពឈរបើរបាស់្ព្ររ
និ្ង ែីដែលោន្សារសំ្ខាន់្ដផ្នកជំឈន្ឿ ក្ខេផ្ទល ស់រតូេរីក្ខេរធ្វើរសិរមមរៅរធ្វើជារលរេ ជារដើ
ម។ និនាន ក្ខេខាងសិទធិក្ខេងាេ និង សមភារឈយ៉ានឌ័េ គឺរិបារនឹងទសសទាយណាស់ រហើយ
អាចរកីេឈរម្ើន្ ឬ អន់ែយអាស្រស័យឈៅរលើរតត ជាររចើន។ ករមិ្តសុេភារ និង ការអរ់េ ាំ
រុមាេ ទាំនងជារររសើេរឡើងស្ស្បរន នឹ្ងក្ខេររើនរឡើងនូ្វការវនិិរោគសាធាេណ្ៈ ក៏រ៉ាុកនត
វអាេនឹ្ងោន្អនរខាត្រង់្ងកដេ ចាំរពាេះអនរកដលរម នលទធភារទិញរសវារមមទាាំងរនាេះ  
រហើយមានរតីសងឃឹមតិ្ចតួ្ចចាំរពាេះក្ខេអរ់េ ាំររៅរររ័នធរដើមបីរដ្ឋេះស្រសាយររមិត្អកេរកម្មេរស់
យុវជនដែលឈៅទបោ៉ាងខាល ំងឈោយមិ្ន្ដរបរបលួ។ 

ក្ខេគាំរាមរាំកហងឈផ្សងៗចាំរពាេះមុេេរេឈៅកនុងសាថ ន្ភាពមូ្លោឋ ន្ោន្រងាា ញឈៅរនុង
គាំេទូសសនាទានគររមាង (ក្នរ ២.២)។ ចាំណុចសំ្ខាន់្ គឺរផ្ទត ត្រៅរលើក្ខេគាំរាមរាំកហងដល់
ទុនធ្នធានធ្មមជាតិ្ និង ដី ររពាេះរនេះជា្លូវចូលសរមារ់គររមាងរររភទឈន្ោះឈែើម្បឱី្យមាន
របសិ្ទធភាពខាល ាំងរាំ្ុត្។ ក្ខេគាំរាមរាំកហងរៅរលើទុនរររភទរ្សងៗរទៀត្  និង ដាំរណ្ើ េក្ខេ/
េចនាសម័ពនធដរបរបលួ រត្វូបានរដ្ឋេះស្រសាយតមេយៈក្ខេរេៀរចាំក្ខេអនតរាគមន៍ (ឧ. ក្ខេររងកើត្
ររុមសហគមន៍រដ្ឋេះស្រសាយទុនសងគម ឈោយឈធវើោ៉ាងណាឱ្យសរមមភារអភិវឌឍន៍មុេេរេ
ឈនាោះជួយរដ្ឋេះស្រសាយទុនហិេញ្ាវត្ាុ និង ទុនេរូវនត)។  

៦. សហគមន ៍

៦.១ ឥេធិពលវិជ្ជមានសទុ្ធង្ៅង្លើសហគមន៍(CM១) 

ឥេធិពលព្ន្សកមមភាពគម្រមាងម្ៅម្ ើសហគមន៍ 
គររមាងឈន្ោះ រត្ូវបានរេៀរចាំរឡើងរដើមបីររងកើនឥទធិពលវជិជមានជាអតិ្រេមាឈៅឈលើសហ

គមន៍ និង កាត់រនាយឥទធិពលអវជិជមានឈែើម្បីធានាឱ្យោន្ឥទធិពលវជិាោន្សុ្ទធសរមារ់ររុម
ភាគីពារ់រ័នធទាាំងអស់។ ររភរររលក្ខេណ៍្កណ្នាាំសាំខាន់ចាំនួន ២ រត្ូវបានទទួលយរ
សរមារ់ដាំរណ្ើ េក្ខេរនេះ រពាល គឺ អនុសញ្ញា សតីរីជីវចរមុេះេរស់ Akwé ៖ ររលក្ខេណ៍្
កណ្នាាំ Kon និង រសៀវរៅកណ្នាាំអាំរីក្ខេវាយត្ព្មលរលើ្លរ៉ាេះពាល់សងគមរីគររមាងក្ខរូន
រៅរលើដី ចារ់រចញ្ាយរលេ ២.០ (Richards និង Panfil ២០១១)។ ររភរខាងររក្ខម
រនេះ្តល់នូវមរធ្ាបាយជាេចនាសមព័នធសរមារ់វាយត្ព្មលរៅរលើទាាំងឥទធិពលវជិជមាន និង 
អវជិជមានរនុងទរមង់មួយស្រសររៅតមវធីិ្សាស្រសដ CCB។ 
 
តរាង ៦.១ ៖ តរាង្លរររោជន៍េ ាំរឹងទុររីសរមមភារកដលបានរររងទុរ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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តរាង ៦.១ ៖ ឥទធិពលវជិជមានរីសរមមភារគររមាងឈៅឈលើស្ហគម្ន៍្ 
សរមមភារគររមាង ឥទធិពលវជិជមាន 

ររលរាំណ្ងរង # ១៖  ឯរសាក្នក្ខេ និង
ឯរសាេចារ់សរមារ់ត្ាំរន់ SPF និង ទីតាំងជុាំ
វញិរត្វូបានអនុម័ត្ និង អនុវត្ត 

 

សរមមភារ #១៖ ឯរសាេរាំរទអនុររឹត្យ 
បានេរាទុររនុងចាំរណាមមន្រនតីេដ្ឋឋ ភិបាលជាន់
េពស់ និង សាធាេណ្ជនទូរៅ 
 

o ក្ខេទទួលសាគ ល់ពីសាេសាំខាន់េរស់តំបន់្ SPF 
ចាំរពាេះសហគមន៍មូលដ្ឋឋ ន 

o ការកែេរាធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
o ការរារាាំងក្ខេគាំរាមរាំកហងរទង់រទាយធ្ាំរីខាង

ររៅ 
សរមមភារ # ២៖ ក្នក្ខេរគរ់រគងរត្ូវបាន
អនុម័ត្ និង រត្ូវអនុវត្ត (េមួមានក្ខេរាំណ្ត់្
ត្ាំរន់ និង រទរញ្ញជ ) 

o ក្ខេកំណត់ត្ាំរន់រររើរបាស់ដីធានាបាននូវក្ខេ
រររើរបាស់យូេអកងវងសរមារ់អនររររើរបាស់
ស្រសរចារ់ 

o រទបញ្ហា ស្រោប់ក្ខេរររើរបាស់ព្រររ ើនឹង
ធានាបាននូវក្ខេរររើរបាស់យូេអកងវង និង 
រារាាំងសរមមភាររាំផ្ទល ញ 

សរមមភារ #៤៖ ក្ខេររងកើត្ភារជាព្ដគូជា
មួយក្នរឯរជន (រដើមបីក្ខត់្រនាយ្លរ៉ាេះ
ពាល់រងករឡើងរដ្ឋយររមុហ ុន) 

o ការក្ខត់្រនាយផ្លរ៉ាេះពាល់រីសរមមភារ 
ឧសាហរមមឈៅកនុងទីតំាងនឹងក្ខត់្បន្ថយក្ខេ
េ ាំខានដល់តំបន់្ SPF។ ទិដឋភារសាំខាន់ៗកដល
រត្ូវរគរ់រគង គឺក្ខេចារ់យរដីរដ្ឋយរុគគលិរ
ររមុហ ុន ក្ខេក្ខរ់រ ើេុសចារ់ ក្ខេរាំរុលដី 

សរមមភារ # ៥ ៖ រេៀរចាំរិចារិភារាអាំរី ក្ខេ
ឆ្លងក្ខត់្ររាំកដនអនតេជាតិ្ 

o ក្ខេគាំរាមរាំកហងឆ្លងកដនឈៅឈលើធន្ធានធ្មម
ជាតិ្រត្វូបានក្ខត់្រនាយ 

សរមមភារ #៦៖ អនុវត្តក្ខេរគរ់រគងកដល រត់្
ករនតមសាា នភារ 

o ររងកើនឱ្ក្ខសចូលេមួ និង ឥទធិរលឈៅរលើក្ខេ
រគរ់រគងធន្ធាន្បរម្រង 

ររលរាំណ្ងរង #២ ៖ ក្ខត់្រនាយរទរលមើស
សត្វព្ររ និង ព្រររ ើតមេយៈក្ខេររេរចារ់
រដ្ឋយផ្ទទ ល់ 

 

សរមមភារ #១៖ ជាំេញុក្ខេអនុវត្តចារ់ និង 
អនុររឹត្យសដីរីត្ាំរន់ព្ររក្ខេពាេ និង សត្វព្ររ
តមេយៈក្ខេោមលាត្ 

o ក្ខត់្រនាយក្ខេគាំរាមរាំកហងឈៅឈលើធ្នធានធ្មម
ជាតិ្ ហានិភ័យព្នក្ខេឈផ្ទររមមសិទធិដី ។ល។ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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សរមមភារ #២៖ ររងកើត្ និង អនុវត្តរររេ័ណ្ឌ  
តមដ្ឋនក្ខេអនុវត្តចារ់ 

o ក្ខេតមដ្ឋនឈម្ើលរបសិ្ទធភាពព្ន្ការអនុ្វតត
ចារ់នឹងជួយឱ្យគររមាងែំឈណើ រការឈោយ
ររសិទធភារ និង ឈលើកកម្ពស់្ក្ខេអនុវត្តឈៅ
តមក្ខេចាាំបាច់។ 

សរមមភារ #៣ ៖ ធានាឱ្យមានតូ្រលាត្ 
រេកិ្ខា េ និង រុគគលិររគរ់ររន់ 
សរមមភារ # ៤ ៖ ធានាសមត្ាភាររគរ់ររន់
សរមារ់រុគគលិរលាត្ 

o ធ្នធាន និង រុគគលិររគរ់ររន់អាចរធ្វើឱ្យ    
មានររសិទធិភារកនុងការជំរញុការអនុ្វតត និង 
បឈងកើន្ក្ខេក្ខេពាេដី និង ធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
ររឆ្ាំងនឹងក្ខេគាំរាមរាំកហងរគរ់ោ៉ាង 

សរមមភារ #៥៖ ទាំនារ់ទាំនងជាមួយអាជាា ធ្
េរេត្ត អាជាា ធ្េជាតិ្ និង អាជាា ធ្េដព្ទរទៀត្ 

o ក្ខេសរមរសរមួលជួយររងកើនររសិទធិភារ     
ឧ. រនុងការឈោោះស្សាយករណីបទឈលមើស្។ 

សរមមភារ #៦៖ ររងកើត្រររ័នធតមដ្ឋន និង/ឬ 
លាត្រៅតមសហគមន៍ 

o ក្ខេលាត្រៅតមសហគមន៍នឹងររងកើនទុន
សងគម េមួទាាំងររងកើនក្ខេររឹងកររងក្ខេពាេ
រកនាម និ្ង ធានាបាននូវក្ខេក្ខេពាេជរមរ និង 
រររភទសត្វជារនត 

ររលរាំណ្ងរង  #៣៖ ក្ខេរររើរបាស់ធ្នធាន
និង ដីរដ្ឋយសហគមន៍ត្ាំរន់សនលូទាាំងអស់គឺ
មាននិេនតេភារ 

 

សរមមភារ #១៖ ររងកើត្ និង កែេរារិចាររម
រររៀងរររើរបាស់ដីជាមួយនឹងសហគមន៍ 

o រិចាររមរររៀងនឹងររងឹងសិទធិក្ខន់ក្ខរ់ និង
សិទធិរររើរបាស់ 

o រិចាររមរររៀងរធ្វើឲ្យក្ខេរគរ់រគងធ្នធានព្ររ
រ ើបានរររសើេរឡើង ដូរចនេះអាចរគរ់រគងក្ខេ
ររមូល្លហួស្ររមិត្បាន 

សរមមភារ #២៖ ចុេះរញ្ជ ីសហគមន៍ និង     
អនររររើរបាស់ស្រសរចារ់ 

o ររងឹងរកនាមនូវសិទធិក្ខន់ក្ខរ់និងសិទធិរររើ
របាស់ 

សរមមភារ #៣៖ រាំរទក្ខេរធ្វើរលង់ដីសហគមន៍
ជនជាតិ្រដើមរៅតមសហគមន៍កដលសម
ស្រសរ 

o ររងឹងរកនាមនូវសិទធិក្ខន់ក្ខរ់ និង សិទធិរររើ
របាស់ 

សរមមភារ #៤៖ រាំណ្ត់្ររាំកដនសមបត្តិព្ររ
ក្ខេពាេ 

o ក្ខេបញ្ហា ក់េាស់្ពីររាំររទល់ព្រររ ើនឹងក្ខត់្
រនាយក្ខេបំដបលងព្រររ ើ ដូឈេនោះក្ខេពាេបាននូវ
ជរមរធ្មមជាតិ្េរស់សត្វព្ររ និង ក្ខត់្រនាយ
បាននូវជរមាល េះនាររលអនាគត្ 

សរមមភារ #៥៖ អនុវត្តន៍ក្ខេ្សរវ្ាយ និង
សរមមភារទាំនារ់ទាំនង 

o ររងកើនក្ខេយល់ដឹងអាំរីសិទធិ និង ឱ្ក្ខសរគរ់ 
រគងព្ររឱ្យបានរររសើេរឡើង 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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សរមមភារ #៧៖ ចូលេមួជាមួយអងគក្ខេ 
សងគមសីុវលិកដលររតិ្រត្តិក្ខេរនុងត្ាំរន់ 
គររមាង 

o អងគក្ខេរមួ្ជាមួយនឹ្ងអនរជាំនាញអភិវឌឍន៍ជន
រទអាចរលើរកម្ពស់្ការងារគររមាង 

ររលរាំណ្ងរង #៤៖ រាំរទឱ្យមានមុេេរេ
ជាំនួសរដើមបកី្ខត់្រនាយក្ខេក្ខរ់រាំផ្ទល ញព្រររ ើ 

 

សរមមភារ #១ ៖ ររងកើត្រទសចេណ៍្ធ្មមជាតិ្
រៅតមសហគមន៍ 

o ក្ខេររងកើន្របារ់ចាំណូ្ល ក្ខេពរងីកមុេេរេ  ឱ្
ក្ខសអភិវឌឍន៍ជាំនាញ 

សរមមភារ #២៖ រាំរទសរមមភារររងីរវស័ិ
យរសិរមម 

o បឈងកើន្្លិត្ភាររសិរមម  ររងកើនសុវត្ាិភារ
ឈស្បៀង របារ់ចាំណូ្ល  ភាពធន់្នឹ្ងការរឈងាគ ោះ
រឈងគើ ក្ខេកររររួលអាក្ខសធាតុ្ និង មានមុេេរេ
សមបូេកររ 

សរមមភារ #៣៖ ្តល់ក្ខេកែទាាំរហដ្ឋឋ េចនាស
មព័នធកដល្ាេភាជ រ់សរមមភារអភិេរស 

o បឈងកើន្គុណ្ភារជីវតិ្េស់រៅ និង/ឬ ឱ្ក្ខស
ររងកើន្ចាំណូ្ល   

សរមមភារ #៤៖ ររងកើត្គររមាងមុេេរេក្អរ
រលើអនុ្លព្រររ ើ 

o ពរងីកទី្ាេអនុ្ផ្លព្រពឈ ើររងកើនសុវត្ាិភារ
ចាំណី្អាហាេ របារ់ចាំណូ្ល  របារ់ចាំណូ្ល  
ភាពធន់្នឹ្ងការរឈងាគ ោះរឈងគើ ក្ខេកររររួលអាក្ខស
ធាតុ្ និង មានមុេេរេសមបូេកររ 

សរមមភារ #៥៖ ររងកើត្ និង រគរ់រគងរររ័នធ
កចរេ ាំកលង្លរររោជន៍រីក្ខរូន 

o ្លរររោជន៍អាស្រស័យរលើរររភទព្ន្ល
រររោជន៍កដលបានររជើសរេ ើសរនុងសហគមន៍
នីមួយៗ កដលអាចររងកើនរបារ់ចាំណូ្ល 
អភិវឌឍន៍សរមមភារ ឬ ទាាំងរីេដតម្ដង 

សរមមភារ #៦៖ ររងកើនក្ខេរេៀនរលេ និង
អរសេ 

o ររងកើនចាំនួនយុវជនដែលរចេះរលេ  និង អរសេ  
ររងកើនមុេេរេររៅរីរធ្វើកស្រសេោក រ 

 
ឥទធិរលវជិជមានសេរុេរស់គររមាងរៅរលើមុេេរេមានរញ្ញជ រ់រនុងក្នរ ២.២ (តរាង 

២.១) រដ្ឋយរររើរបាស់គាំេទូសសនាទាន (‘រទឹសតីអាំរីក្ខេផ្ទល ស់រតូេ’) រដើមបរីធ្វើឱ្យក្ខេ្ាេភាជ រ់ 
និង ក្ខេសននិដ្ឋឋ នមានភារចាស់ោស់ ស្រសរតមក្ខេកណ្នាាំេរស់ Richards និង Panfil 
(២០១១)។ លទធ្លវជិជមានទាាំងរនេះេមួរញ្ាូ លភារេរីចររមើនរៅរលើវធិានក្ខេររងីរមុេេរេ 
សាា នភារលអរររសើេព្នធ្នធានធ្មមជាតិ្ និង ្លិត្ភាររសិរមមសរមារ់សហគមន៍កដល
ចូលេមួ និង ក្ខេក្ខត់្រនាយររមិត្គាំរាមរាំកហងធ្ាំៗរៅរលើមុេេរេ។ ្លរររោជន៍សុទធ
ទាាំងរនេះមានលរាណ្ៈវជិជមានសរមារ់ររុមសហគមន៍ទាាំងអស់។ ររលរៅ និង សូចនារេ
មុេេរេជារ់ោរ់មិនទាន់បានរាំណ្ត់្រៅរឡើយរទ រ៏រ៉ាុកនតនឹងរធ្វើរឡើងរនុងេយៈររល ១២កេ
រនាទ រ់រីចូលជាធ្េមាន (ក្នរ ៨)។ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ឥទធិរលអវជិជមានកដលអាចនឹងមាន គួេរត្ូវបានរិចាេណា្ងកដេ រ៏រ៉ាុកនតសរមារ់
រញ្ញា រនេះ សូមកណ្នាាំឱ្យអនុវត្តក្ខេវាយត្ព្មលជាមួយភាគីពារ់រ័នធចរមុេះ រដ្ឋយរត្ួត្រិនិត្យ
រៅរលើរតត នីមួយៗេរស់គររមាង រហើយវាយត្ព្មលរៅរលើឥទធិរលេរស់វាកដលអាចនឹងរៅ
រលើររុមភាគីពារ់រ័នធនីមួយៗ (Richards និង Panfil ២០១១)។ រៅរនុងគររមាង Seima 
REDD ឈន្ោះ រយើងបានររងកើត្ក្ខេវាយត្ព្មល្លរ៉ាេះពាល់រឋមរៅរនុងររុមក្ខេងាេគររមាង 
និង រនាទ រ់មរបានរិរររេះរោរល់ទូលាំទូោយអាំរីរញ្ញា រនេះជាមួយភាគីពារ់រ័នធរនុងមូល
ដ្ឋឋ ន រហើយបានេមួរញ្ាូ លក្ខេរិភារាភាគររចើនរនុងចាំរណាមរនេះរៅរនុងដាំណារ់ក្ខល
រលើររមពស់ក្ខេយល់ដឹង រដើមបីរធ្វើក្ខេរិរររេះរោរល់ដូចកដលមានរញ្ញជ រ់រៅរនុងឯរសាេ
រនេះ ររមទាាំងបានរេៀរចាំសិក្ខា សិោសរមារ់ថាន រ់ដឹរនាាំសហគមន៍្ងកដេ (Sopha Sokhun 
Narong ២០១០)។ លទធ្លោន្រងាា ញឈៅរនុងឧរសម្ព័នធ ៦.១។ វធិានក្ខេក្ខត់្រនាយ
កដលបានរសនើឈ ើងឈនាោះោន្ឈៅកនុងរេណី្ភាគររចើនដែលជាក្នរមួយព្នក្ខេឈរៀបេំគឈរោង 
េចួរស្រសចឈៅឈហើយ ឈហើយក្នរដែលរៅសល់រតូវបាន្ដ្ឋរ់រញ្ាូ លរេួរាល់ឈហើយកនុងឈពល
បេចុបបន្ន។ ឧរសមព័នធឈន្ោះនឹងរត្ូវរររើរបាស់ជាឧររេណ៍្មួ្យសរមារ់រត្ួត្រិនិត្យឈៅឈលើ
វតតោន្ព្ន្ផ្លរ៉ាេះពាល់អវជិជមានឈៅរនុងរាំឡុងររលពិនិ្តយតាម្ោន្គឈរោង និ្ង រគប់រគង
របកបឈោយភាពបត់ដបន្។ 
 

ឥេធិពលម្ៅម្ ើតម្មៃអភិរកសករមតិខ្ពសខ់្ផ្នកសងគម (HCVs ៥ & ៦) 
ដូចបានបរោិយឈៅរនុងក្នរ ១.៣ ត្ព្មលអភិេរសករមិ្តេពស់ (HCV) កដលបានរាំណ្ត់្

បានរឆ្លើយត្រោ៉ាងខាល ាំងរៅនឹងររលរៅេរស់គររមាងទាាំងមូល។ ែូឈេនោះឈហើយ អនតរាគមន៍
ទំងឡាយឈៅកនុងក្នរ ២.២ និង ២.៤ ដែលបាន្ឈរៀបេំឈ ើងឈែើម្បឱី្យទទួលឥទធិពលវជិជមាន
សុទធរៅរលើសហគមន៍មូលដ្ឋឋ នឈនាោះ នឹង្តល់្លរររោជន៍ដល់ត្ព្មលអភិេរសករមិ្តេពស់
ដផ្នកសងគម្ងកដេ។ ឥទធិពលវជិជមានព្ន្សរមមភាររបស់្គររមាងរៅរលើ HCVs គឺមាន 
លមអិត្រៅរនុងេបាយក្ខេណ៍្វាយត្ព្មល HCV (Pollard និង Evans ២០១២) និង មានសរងារ
រនុងតរាង ៦.២ ខាងររក្ខម ៖ 
 
 
 
តរាង ៦.២ ៖ ឥទធិពលវជិជមានព្ន្សរមមភាររបស់្គររមាងរៅរលើត្ព្មលអភិេរសករមិ្តេពស់ដផ្នក
សងគម 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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ត្ព្មលអភិេរសករមិ្តេពស់ ររលរៅពាក់ព័ន្ធរបស់្គររមាង ឥទធិពលវជិជមាន 
HCV៥: ត្ាំរន់ព្រពការពារ
ោន្សារសំ្ខាន់្បំផុ្ត
ស្រោប់បំឈពញតរម្ូវការ
មូ្លោឋ ន្េរស់សហគមន៍
មូលដ្ឋឋ ន 

ររងកើនសនតិសុេ និង ្លិត្ភារព្ន្
ធ្នធានធ្មមជាតិ្រដើមបរីទរទង់មុេ
េរេរនុងមូលដ្ឋឋ ន 
 
កែេរាភាពេរម្រោះ រូេណ្ភារ និង 
វសិាលភាររបស់្ព្រររគប់របឈភទ 
 

o ្លិត្ភារព្ន្អនុ្ផ្លព្រពឈ ើែ៏
សាំខាន់រាំ្ុត្ (េមួទាាំងធ្នធាន
ជល្ល) រត្ូវបានកែេរា។ 

o សនតិសុេព្ន្ធ្នធាន និង 
លទធភាពរររើរបាស់ធ្នធាន   
បានររើនរឡើង។ 

o វសិាលភារព្នព្ររដែលោន្
ផ្លិតភាពរតូវបានកែេរា។ 

HCV៦: ត្ាំរន់ព្ររការពារ
ោន្សារសាំខាន់បំផុ្ត
ចាំរពាេះអត្តសញ្ញា ណ្វរប
ធ្ម៌ររព្រណី្េរស់សហ
គមន៍មូលដ្ឋឋ ន 

ររងកើនសនតិសុេ និង ្លិត្ភារ
របស់្ធ្នធានធ្មមជាតិ្រដើមបី        
រទរទង់មុេេរេរនុងមូលដ្ឋឋ ន 
 
កែេរាភាពេរម្រោះ រូេណ្ភារ និង 
វសិាលភាររបស់្ព្រររគប់របឈភទ 
 

o ទីតំាងសក្ខក េៈទាាំងអស់រត្វូបាន
ក្ខេពាេ។ 

 

៦.២ ផ្លប ៉ះពា អ់វិជ្ជមានម្ៅម្ ើភាគីពាក់ព័នធម្ៅខាងម្រៅតំបន់ (CM២) 

ក្ខេវភិាគភាគីពារ់រ័នធ (ក្នរ ២.៧) រងាា ញថា រម នផ្លរ៉ាេះពាល់អវជិជឈៅឈលើភាគីពារ់
រ័នធដែលឈៅខាងររៅត្ាំរន់ការពារឈនាោះឈទ ឈរពាោះររុមអនររររើរបាស់ទីតំាងឈន្ោះឈោយស្រសរ
ចារ់ទំងអស់្រត្ូវបានដ្ឋរ់ចូលឈៅរនុងក្ខេឈរៀបេំររមាងេចួរហើយ។ 

 
៦.៣ ផ របម្ោជ្ន៍បន្នែមសរមាប់សហគមន ៍(GL២) 

គររមាងឈន្ោះ មានលរាណ្ៈសមបត្តិរគរ់ររន់កនុងការទទួលបាន្ “េំណាត់ថ្នន ក់ោស្ 
(Gold Level)” ស្រោប់្លរររោជន៍ែ៏ឥតឈខាច ោះរបស់្វេំឈពាោះសហគមន៍ រីររពាេះសាំណុ្ាំ
វធីិសាស្រស្ដែ៏ទូលំទូោយស្រោប់ស្ហគមន៍នឹងនាាំមរនូវ្លរររោជន៍ជូន្ែល់ដផ្នកដែល
ររីររឈៅកនុងសហគមន៍មូលដ្ឋឋ នស្ថិតរនុងរររទសមួយដែលជារបឈទស្ស្ថិតកនុងេំឈណាម្ 
របឈទស្ររីរររាំ្ុត្រនុងរិភររោរ។ លរាណ្វនិិចេ័យ ៥ោ៉ាង ោន្បរោិយតមលាំដ្ឋរ់
លាំរដ្ឋយដូចខាងររក្ខម។ 
 
ត្ាំរន់គររមាងសាិត្រនុងត្ាំរន់អភិវឌឍន៍ធន្ធាន្មនុសសករមិ្តទារ 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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រមពុជា គឺជារររទសកដលមានក្ខេអភិវឌឍន៍ធន្ធាន្មនុសសររមិត្មធ្យម ដែលមានចាំ
ណាត់្ថាន រ់ឈលេ ១៣៩/១៨៧ និ្ង ោន្រិនទុ ០.៥៣៣ ឈោយរោងតមេបាយក្ខេណ៍្
អភិវឌឍន៍ធន្ធាន្មនុសសេរស់អងគការ UNDP ដូរចនេះរហើយ មិនកមនរគរ់ក្នរទាាំងអស់រៅ
រនុងរររទសរមពុជាសុទធកត្រាំររញតមលរាណ្វនិិចេ័យរនេះរនាេះរទ។ ឈទោះបីជាដបន្ឈន្ោះកដី
ត្ាំរន់ SPF ពិតជាមានលរាណ្ៈសមបត្តិជាររុមរេត្តជនរទ កដលរនុងរនាេះមានរេត្តមណ្ឌ ល
គិេ ី (ររុម‘ភនាំ/េពង់រារ’) កដលមានររជាជនររកហល ៥៨% សាិត្ររក្ខមរនាទ ត់្ព្នររីរររៅរនុង
ឆ្ន ាំ២០០៤ កដលជាក្ខលរេរិចេទចុងររក្ខយ រហើយកដលមានទិននន័យពារ់រ័នធ (ធ្នារេ
រិភររោរ ២០០៦) ។ 
 
្លរររោជន៍សរមារ់មនុសសស្ថិតកនុងរបឈភទដែលោន្សុ្េុមាលភារទាររាំ្ុត្ 

្លរររោជន៍របស់្គររមាងរត្ូវបាន្តល់ឱ្យតម ២របឈភទ។ ទីមួយ គឺ្លរររោជន៍
ទូទាាំងសហគមន៍ កដលបាន្មររីក្ខក្ខេពាេទីតាំងធ្នធានធ្មមជាតិ្ (ក្ខេពាេតម្លូវចារ់  
ក្ខេអនុ្វតតេាប់លអរររសើេ។ល។) និង វធីិសាស្រស្ដរមួ្រន កនុងការរគរ់រគងធ្នធានធ្មមជាតិ្។ 
្លរររោជន៍ទូទាាំងសហគមន៍ជារ់កសតងបាន្បដន្ថម្រៅឱ្យរករម្មនុសសកដលរចាុរបននសាិត្
រនុងរបឈភទទាររាំ្ុត្ ឈហើយរររោជន៍ឈន្ោះបាន្បដន្ថម្ឈៅឱ្យអនររររើរបាស់ព្ររទាាំងអស់ 
រហើយមនុសសភាគររចើនឈៅកនុងរបឈភទរនេះ ជាទូរៅរឹងក្អរករមិ្តេពស់រៅរលើធ្នធានធ្មម
ជាតិ្រររភទរនេះ។ រករម្មនុសសទាាំងរនេះរ៏ជាអនរងាយេងរររេះេំឈពាោះការបាត់្រង់មុេេរេ
រាំ្ុត្ផ្ងដែរ តាម្រយៈកាេដរហូត្រមមសិទធិដី  ជរមាល េះដីធ្លី ។ល។ ដែលជាក្ខេគាំរាមរាំកហង
មួ្យ កដលគររមាងឈន្ោះមានរាំណ្ងក្ខត់្រនាយ។ 
 

្លរររោជន៍ករមិ្តទី ២ គឺបានមររីជាំនួយអភិវឌឍន៍ និង ទរមង់កចរេ ាំកលរ្ល
រររោជន៍រ្សងៗរីចាំណូ្លរបស់្គររមាង REDD។ គររមាងរនេះនឹងរាំណ្ត់្េចនាសមព័នធ
ោ៉ាងរតឹ្មរត្ូវ រដើមបធីានាឱ្យមានក្ខេកចរេ ាំកលរ្លរររោជន៍ទាាំងរនេះបានររចើនរៅដល់
ក្នរកដលររីរររាំ្ុត្រៅរនុងសហគមន៍។ ែំឈណើ ការឈន្ោះសររមចបាន្តមេយៈ (i) ក្ខេដ្ឋរ់
រញ្ាូ លក្ខេយល់ដឹងជារ់ោរ់តមមូលដ្ឋឋ នអាំរីរសចរតីរត្ូវក្ខេរនុងចាំរណាមលរាណ្វនិិរចេ
យនានាកដលបានរររើរដើមបីសររមចក្ខេករងកចរ្លរររោជន៍ទាាំងរនេះ និង (ii) តមេយៈ
ក្ខេធានាថា អនរត្ាំណាងទាាំងឡាយមររីក្នរររីររេរស់សហគមន៍ គឺអាចររញ្ាញមតិ្
េរស់រួររត់្ទារ់ទងនឹងក្ខេរគរ់រគង្លរររោជន៍ទាាំងរនេះ  ឧ. តមេយៈក្ខេរេៀរចាំឱ្យ
មានរកនលងជារស្រសចរៅរនុងគណ្ៈរមាម ធិ្ក្ខេសហគមន៍សរមារ់មនុសសមររីរររភទកដល
ងាយេងរររេះ។ 
 



   ង្សេកដីបរយិាយគង្រោខ 
តំបន់្ព្រពការពារ និ្ង អភិរកសជីវេរម្រោះ សី្ោ កនុងគឈរោងរេដ [v១.៣] 
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រមាា ត់្េបំាងកដលរារាាំង្លរររោជន៍ទាាំងរនាេះមិនឱ្យបានរៅរគួសាេររីររ 
េបំាងរារាងំមិនឱ្យមានក្ខេចូលេមួរត្ូវបានេររ ើញ និង ក្ខត់្រនាយវរដ្ឋយងាយ

ស្រសួលរៅររលដែលរររ័នធកចរេ ាំកលរ្លរររោជន៍ជារ់ោរ់តមភូមិ ឬ មូលដ្ឋឋ ន (ឬ
រររ័នធរគរ់រគងធ្នធានធ្មមជាតិ្) រត្ូវបានបឈងកើតរឡើង និង រនុងររលវាយត្ព្មលតមក្ខលរាំ
ណ្ត់្។ របំាងមានររចើនរររភទអាស្រស័យឈៅឈលើទរម្ង់ព្ន្លរររោជន៍ ដូរចនេះឈហើយឈទើប
ោន្ការរិបាររនុងក្ខេរាំណ្ត់្ជារ់ោរ់អំពីវធីិបំផ្ទល ញវជាមុ្ន្។ ឧទាហេណ៍្មួយអាំរីរបំាង
សាមញ្ាមួយ គឺថា មនុសសរនុងរបឈភទទាររាំ្ុត្អាចេវេះធ្នធានចាំបាច់សរមារ់វនិិរោគ 
ែូេជា ររលរវោ ដីធ្លី ជាំនាញ ឬ របាក់រៅឈលើសរមមភារអាជីវរមមែមីមួយ ឈហើយ រុេះពាេ
ខាល ាំងក្ខល រដើមបីចាំរណ្ញបានររចើនរីវា។ ជួលក្ខល រញ្ញា រនេះអាចរត្ូវបានរដ្ឋេះស្រសាយតមេ
យៈក្ខេ្តល់ជាំនួយជារមាី អនុរបទានខាន ត្តូ្ច ឬ ររក្ខមេរូភាររ្សងរទៀត្រៅឱ្យមនុសសរនុង
របឈភទរនេះ ឬ តមេយៈក្ខេ្តល់ឱ្យរួររត់នូវជាំនួយករររ្សងរទៀត្កដលរតូវវនិិរោគតិ្ច
តួ្ចរ៉ាុរណាណ េះ។ មួយរទៀត្ រនាេះគឺថាមនុសសរនុងរបឈភទរនេះររចើនកត្មានសាំរឡងតិ្ចរនុងក្ខេ
រធ្វើរសចរតីសររមចចិត្ត រដ្ឋយសាេមានររមិត្វរបធ្ម៌ ឋានៈសងគមទារជាង និង/ឬ រុាំសូវ
មានររលទាំរនេរដើមបីចូលេមួ។ រញ្ញា រនេះអាចរដ្ឋេះស្រសាយបាន្តមេយៈក្ខេរធ្វើឱ្យសងគម
ទទួលសាគ ល់ និ្ង ‘នរោបាយររញ្ា ៀសក្ខេរេ ើសរអើង’ ដូចបានរលើររឡើងខាងរលើ។ 
 
ក្ខេរជៀសវាង ឬ ក្ខេក្ខត់្រនាយ្លរ៉ាេះពាល់អវជិជមាន 

ក្ខេវភិាគឱ្យរ ើញផ្លរ៉ាេះពាល់អវជិជមានរនុងឧរសមពនធ ៦.១ បញ្ហា ក់ោ៉ាងចាស់អាំរី
អនរកដលអាចជាដផ្នកដែលងាយេងរររេះរាំ្ុត្េរស់សហគមន៍្។ េំណុេរនេះររងកើត្បានជា
មូលដ្ឋឋ នមួ្យសរមារ់ក្ខេក្ខត់្រនាយផ្លប៉ាោះពាល់ និង ររងកើត្្ងកដេនូវឧររេណ៍្មួ្យ     
សរមារ់េរឱ្យរ ើញ និង រដ្ឋេះស្រសាយផ្លរ៉ាេះពាល់ទាាំងរនាេះរនុងរាំឡុងររលអនុវត្តន៍គររមា
ង។ 
  
ក្ខេតមដ្ឋនឈម្ើលផ្លរ៉ាេះពាល់អាចេររ ើញនូវ្លរររោជន៍សរមារ់ម្នុ្ស្សរគរ់របឈភទ 
 

រររ័នធតមដ្ឋនផ្លរ៉ាេះពាល់សងគមមិនទាន់រធ្វើបានសររមចរៅរឡើយរទ (ក្នរ ៨)។ 
លរាណ្វនិិចេ័យមួយសរមារ់ឈរៀបេំ គឺថា វារត្ូវដតអាចករងកចរមនុសសរៅតមរបឈភទ
ឈៅកនុងសងគម មា៉ាងរទៀត្វារត្ូវោន្សមត្ាភាររគរ់ររន់រនុងក្ខេេរឱ្យរ ើញដ្ឋច់រដ្ឋយ
កឡររីរន នូវនិនាន ក្ខេចាំរពាេះរបឈភទសំ្ខាន់្ៗ។ 



 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ៦.១ ពិនិ្ត្យនូ្វផលប ៉ះពាល់អវជិ្ជមាន្ដែលមាន្សក្តា នុ្ពលពីគម្រមាងម្ៅម្លើសហគម្ន៍្និ្ងវធិាន្ក្តរបន្ធូរបន្ថយដែលបាន្ម្សនើម្ ើង 

 

  
ផលប ៉ះពាល់ជាវជិ្ជមាន្ដែលបាន្ម្គ
រពឹំង 

ផលប ៉ះពាល់អវជិ្ជមាន្ 
ដែលអាចម្ ើត្មាន្ 

ភាគីពា ់ព័ន្ធ
ងាយរងម្ររ៉ះ

បំផុត្ 

ក្តរវាយត្ម្ម្ៃនិ្ងក្តរក្តត់្បន្ថយម្ន្
ក្តរគំរាម្ ំដហង 

ម្រលបំណងរងទី១: ឯ សារដផន 
ចាប់និ្ងក្តរម្្វើដផន្ក្តរសរមាប់ ម្រព
ម្ ើក្តរពារសីមានិ្ងតំ្បន់្ម្ទសភាព
ម្ៅជំុ្វញិសំខាន់្រត្វូបាន្អនុ្ម័្ត្និ្ងអនុ្
វត្ា 

        

ស ម្មភាពទី១: រំរទសរមាប់រ ាទុ 
នូ្វអនុ្រ ឹត្យ  នុងចំម្ោម្ រមិ្ត្ជាន់្
ខ្ពស់ម្ន្រដ្ឋា ភិបាលនិ្ងសាធារណៈជ្ន្
ទូម្ៅ  

ក្តរទទួលសាា ល់និ្ងក្តរក្តរពារម្ន្ក្តរ
ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ / របម្ពណី ដែលមាន្
ស្រសាប់ក្តត់្បន្ថយហានិ្ភ័យពី
សម្បទាន្ម្ហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ, ក្តរម្្វើចំ
ោ ស្រសុ ជាម្ែើម្  ម្្វើម្អាយរបម្សើរ
ម្ ើងសាថ ន្ភាពម្ន្្ន្ធាន្្ម្មជាតិ្ែ៏

ក្តរដ្ឋ ់ រមិ្ត្ម្ន្ជ្ម្រម្ើស
ម្ន្ក្តរអភិវឌ្ឍ  

ជ្ន្រ ីរ  ស្រសាី 
និ្ងជ្ន្ជាតិ្
ម្ែើម្ភាគតិ្ច 

ក្តរពិត្មិ្ន្មាន្ក្តរដ្ឋ ់ រមិ្ត្
យ ងជា ់លា ់ោមួ្យម្ៅម្លើ
ជ្ម្រម្ើសសរមាប់ក្តរអភិវឌ្ឍសហ
គម្ន៍្ ដែលម្រៅពីរ បខ័្ណឌ ចាប់
ជាតិ្ម្នា៉ះម្ទ ក្តរក្តត់្បន្ថយក្តរ
ដ្ឋ ់ រមិ្ត្ម្ន្ជ្ម្រម្ើសតាម្រយៈក្ត
រវនិិ្ម្យគ នុងក្តរបម្ងកើងនូ្វជី្វភាព



សំខាន់្, ហិរញ្ញវត្ថុពីគម្រមាងម្រែ
សរមាប់ក្តរដ លម្អជី្វភាព 

រស់ម្ៅនិ្ងក្តរម្្វើឱ្យរបម្សើរម្ ើង
ជ្ម្រម្ើសជំ្នួ្សម្ផសងៗម្ទៀត្ 

ស ម្មភាពទី២: ដផន្ក្តររគប់រគងរត្ូវ
បាន្អនុ្ម័្ត្និ្ងអនុ្វត្ា (រមួ្ទំាងក្តរ
 ំណត់្ដបងដច តំ្បន់្ និ្ងបទបបញ្ញត្ាិ) 

និ្យម្ន័្យចាស់លាស់អំពីសិទធិដែល
មាន្ស្រសាប់និ្ងក្តរទទួលខុ្សរត្ូវ 
ពរងឹងសម្ត្ថភាពរបស់រែាបាលម្រព
ម្ ើម្ែើម្បីអនុ្វត្ាស ម្មភាព / រគប់រគង
ក្តរគំរាម្ ំដហង, ក្តរដ លម្អសាថ ន្
ភាពរបស់្ន្ធាន្្ម្មជាតិ្ែ៏សំខាន់្ៗ 

ក្តរ ំណត់្ដបងដច តំ្បន់្ 
នឹ្ងមិ្ន្រមួ្បញ្ចូ ល
ស ម្មភាពរបមូ្លផលតាម្
ដបបរបម្ពណីម្ៅតាម្តំ្បន់្
មួ្យចំនួ្ន្ (នឹ្ងរត្វូបាន្
 ំណត់្តាម្រយៈក្តរពិម្ររ៉ះ
ម្យបល់) 

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មរ
ដែលពឹងដផអ 
ម្ៅម្លើម្រព
ម្ ើ  

ម្ន្៉ះរត្ូវបាន្ម្គចាត់្ទុ ថាជាវ ិ្ ីលអ
បំផុត្  នុងក្តរ ំណត់្នូ្វក្តរផ្លៃ ស់ទី
 ដន្ៃងម្ដ្ឋយសម័រគចិត្ាម្ន្ក្តរម្របើ
របាស់តាម្ទមាៃ ប់ , បដន្ថម្ម្ទៀត្
ម្សរភីាពក្តរទទួលបាន្ពត័្មាន្ជា
មុ្ន្និ្ងក្តរយល់រពម្ (FPIC)នឹ្ង
រត្ូវបាន្ម្្វើម្ ើងជាជំ្ហាន្ៗ  ហា
និ្ភ័យនឹ្ងរត្ូវបាន្ម្ដ្ឋ៉ះស្រសាយ
តាម្ក្តររចនាម្ដ្ឋយមាន្ក្តររបុង
របយ័ត្ននិ្ងក្តរសា លបង, 
សំណងសរមាប់អន ម្របើរបាស់ម្ែើម្
ម្ ើជ័្រ, ក្តរផាល់រ ុម្ម្រលម្ៅម្ន្
ក្តរចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ជំ្នួ្ស 

ស ម្មភាពទី៣: យុទធសាស្រសា រច 
រម្បៀងម្ខ្ត្ាម្ណឌ លគិរបីាន្អនុ្វត្ា (ក្តរ
រ ាបាន្នូ្វតំ្ណភាជ ប់ម្ៅនឹ្ងម្រពម្ ើ
ម្ផសងម្ទៀត្)  

បម្ងកើន្នូ្វក្តរចូលរមួ្ ម្ន្អាជាា ្រម្ខ្ត្ា
 នុងក្តររំរទែល់ក្តររគប់រគងម្រព
ក្តរពារសីមា និ្ងរត្ួត្ពិនិ្ត្យក្តរគំរាម្
 ំដហង 

រម ន្ -   



ស ម្មភាពទី៤: បម្ងកើត្ភាពជាម្ែគូ
ជាមួ្យវស័ិយឯ ជ្ន្ (ម្ែើម្បីក្តត់្
បន្ថយផលប ៉ះពាល់ម្ដ្ឋយរ ុម្ហ ុន្)  

បាន្ក្តត់្បន្ថយផលប ៉ះពាល់អវជិ្ជមាន្
ពីស ម្មភាពរបស់រ ុម្ហ ុន្ 

រម ន្ -   

ស ម្មភាពទី៥: បម្ងកើត្ ិចចសន្ទនាឆ្ៃង
ក្តត់្រពំដែន្អន្ដរជាតិ្  

បាន្ក្តត់្បន្ថយផលប ៉ះពាល់ឆ្ៃងក្តត់្
រពំដែន្ (ជាពិម្សស,ក្តរក្តប់ម្ ើ និ្ង 
បរបាញ់ខុ្សចាប់) 

រម ន្ -   

ស ម្មភាពទី៦: របព័ន្ធម្ន្ក្តររគប់រគង
ដែលមាន្ល ខណៈផ្លៃ ស់បាូរបាន្ (ពិ
និ្ត្យក្តរងារជាសាធារណៈនិ្ងដផន្ក្តរ
ម្អាយបាន្ម្ទៀងទាត់្)  

ក្តររគប់រគងម្រពក្តរពារសីមា ម្ឆ្ៃើយ
ត្បម្ៅនឹ្ងក្តរផ្លៃ ស់បាូរម្ន្ត្រម្ូវក្តរ/ 
ឥរយិបថ ម្ៅ នុងសហគម្ន៍្  

តំ្ោងរជ្លុហួសម្ហតុ្
ម្ព ម្ន្រ មុ្ជា ់លា ់ោ
មួ្យ  

- 
រចនាសម្ព័ន្ធជា ់លា ់  ម្វទិក្ត
ដែលមាន្តុ្លយភាពសរមាប់ក្តរ
ចូលរមួ្ 

ម្រលបំណងរងទី២: ម្ែើម្បកី្តត់្បន្ថយ
បទម្លមើសម្រពម្ ើនិ្ងសត្វម្រពតាម្រយៈ
ក្តរអនុ្វត្ាចាប់ម្ដ្ឋយផ្លទ ល់  

        

ស ម្មភាពទី១: ពរងឹងចាប់សត្វម្រព, 
ម្រពម្ ើនិ្ងតំ្បន់្ក្តរពារ រពម្ទំាងអនុ្
រ ឹត្យតាម្រយៈក្តរលាត្  

ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យែ៏មាន្របសិទធិភាពនិ្ង
ក្តររពមាន្ម្ន្ស ម្មភាពខុ្សចាប់
ម្ដ្ឋយអន ខាងម្រៅនិ្ងសមាជិ្ សហ
គម្ន៍្; ម្្វើឱ្យរបម្សើរម្ ើងនូ្វសន្ាិសុខ្
ែីនិ្ង្ន្ធាន្ម្រពម្ ើ; ម្្វើឱ្យរបម្សើរ
ម្ ើងនូ្វចាប់ទូម្ៅ និ្ងសាថ ន្ភាពស
ោា ប់ធាន ប់ 

ក្តរបងាក រនូ្វភាពមិ្ន្សម្
រម្យម្ន្ក្តរម្របើរបាស់ចាប់ 
ក្តរអនុ្វត្ាចាប់ម្ដ្ឋយក្តរ
ម្រជ្ើស- ដ្ឋ ់ទណឌ  ម្មែ៏
អារ  ់ម្ព , ចាប់មិ្ន្ទាន់្
ចាស់  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្ ើ 

ក្តរយល់ែឹងពីចាប់ ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្្
យក្តរបណាុ ៉ះបោា ល ក្តរអនុ្វត្ា
យុទធសាស្រសា,  ំណត់្ខ័្ណឌ ព្ំ
ររបទល់ / បទបបញ្ញត្ាិ, របព័ន្ធបណ្
តឹ្ងត្វា , ក្តរពិនិ្ត្យបុគាលិ ជា
ម្ទៀងទាត្ ក្តរម្ឆ្ៃើយត្បយ ងមុ្៉ឺង



មា ត់្ម្ៅនឹ្ងអំម្ពើពុ រលួយោ
មួ្យដែលបាន្រ ម្ ើញ  

 ស ម្មភាពទី២: បម្ងកើត្និ្ងអនុ្វត្ា
រ បខ័្ណឌ រត្ួត្ពិនិ្ត្យក្តរអនុ្វត្ាចាប់   

បម្ងកើន្នូ្វរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១  
ហានិ្ភ័យដផន រាងក្តយ
ចំម្ពា៉ះអន ផាល់ពត៌្មាន្ 
ដែលបងកម្ដ្ឋយឧរ ិែាជ្ន្  

ម្នុ្សសដែល
មិ្ន្មាអំោច  

រ ៉ឺ ឥទធិពល  

ក្តរចូលរមួ្សម័រគចិត្ា រងាវ ន់្ម្លើ 
ទឹ ចិត្ាមិ្ន្រគប់ររន់្ម្ែើម្បីម្លើ 
ទឹ ចិត្ាក្តសរមាប់ហានិ្ភ័យផ្លទ ល់
ខ្ៃួន្ ចាប់ ទា ់ទងក្តររ ាក្តរ
សមាា ត់្ ក្តររគប់រគង ដែលមាន្
ល ខណៈផ្លៃ ស់បាូរបាន្ របព័ន្ធបណ្
តឹ្ងត្វា   

  

ស ម្មភាពទី៣: ធានាថាអររលាត្ 
ឧប រណ៍, និ្ងបុគាលិ មាន្រគប់ររន់្ 

បម្ងកើន្នូ្វរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១ 
សាងសង់អររលាត្ម្ៅ
ល់ែីសហគម្ន៍្  

  
ទទួលបាន្ក្តរយល់រពម្ពីសហ
គម្ន៍្មុ្ន្ម្ពល សាងឬក្តរដសវង
រ ទីតំាងម្ផសងម្ទៀត្ 

ស ម្មភាពទី៤: ធានាថាបុគាលិ 
លាត្មាន្សម្ត្ថភាពរគប់ររន់្ 

បម្ងកើន្នូ្វរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១ រម ន្ -   

 ស ម្មភាពទី៥៖ ទំនា ់ទំន្ងជាមួ្យ
អាជាា ្រម្ខ្ត្ា អាជាា ្រជាតិ្ និ្ង អាជាា ្
រែម្ទម្ទៀត្ 

បម្ងកើន្នូ្វរបសិទធភាពស ម្មភាពទី១ រម ន្ -   

ស ម្មភាពទី៦៖ បម្ងកើត្របព័ន្ធតាម្ដ្ឋន្ 
និ្ង/ឬ លាត្ម្ៅតាម្សហគម្ន៍្ 

ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យបដន្ថម្ម្ទៀត្និ្ងក្តរ
រពមាន្ម្ន្ស ម្មភាពខុ្សចាប់ម្ដ្ឋយ
ខាងម្រៅនិ្ងសមាជិ្ សហគម្ន៍្; 

ហានិ្ភ័យពីជ្ន្ម្លមើស; 
ជ្ម្មាៃ ៉ះ នុងសហគម្ន៍្; ក្តរ
ទទួលខុ្សរត្វូដផន ចាប់  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មររ ី

រគប់រគងតាម្រយៈរ ុម្សហគម្ន៍្; 
ក្តរចូលរមួ្ម្ដ្ឋយសម័រគចិត្ា, វ ិ្ ី
សាស្រសាដែលមាន្ក្តរចូលរមួ្; សំ



បម្ងកើន្នូ្វសន្ាិសុខ្ម្ន្្ន្ធាន្ែីនិ្ងម្រព
ម្ ើ; ដ លម្អចាប់ទូម្ៅនិ្ងសាថ ន្ភាព
សោា ប់ធាន ប់; ក្តរងារសំរាប់សមាជិ្ 
សហគម្ន៍្  

រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្ ើ 

របសំរលួជាមួ្យនឹ្ងអាជាា ្រមូ្លែ្
ឋាន្; ក្តររគប់រគងដែលមាន្ល ខ
ណៈផ្លៃ ស់បាូរបាន្; ក្តរអភិវឌ្ឍ
រប បម្ដ្ឋយរបុងរបយ័ត្ន នុងក្តរ
ម្ដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា ចាប់ 

ម្រលបំណងរងទី៣៖ ក្តរម្របើរបាស់
្ន្ធាន្និ្ង ែីម្ដ្ឋយសហគម្ន៍្តំ្បន់្
សនូលទំាងអស់គ៉ឺមាន្និ្រន្ារភាព 

        

ស ម្មភាពទី១៖ បម្ងកើត្ និ្ងដថរ ា ិចច
រពម្ ម្រពៀងម្របើរបាស់ែីជាមួ្យនឹ្ង
សហគម្ន៍្ 

បម្ងកើន្សន្ាិសុខ្សិទធិក្តន់្ក្តប់ែី្ៃី, ដ 
លម្អក្តររគប់រគងក្តរគំរាម្ ំដហង ក្តរ
 សាង ិចចសហរបតិ្បត្ាិក្តរសហគម្
ន៍្ / ពរងឹងរបព័ន្ធរបម្ពណីនិ្ងបទដ្ឋា ន្
វបប្ម៌្  

សហគម្ន៍្រត្វូបាន្ដបង
ដច ែីតិ្ចម្ព ; ែំម្ណើ រក្តរ/
ក្តរម្្វើម្ ើងវញិអាចបោា
លម្អាយមាន្ជ្ម្មាៃ ៉ះឬ ក្តរ
ផ្លៃ ស់បាូរនូ្វចលនាសងាម្ 
រ មុ្បាត់្បង់ឱ្ក្តសមិ្ន្រត្ូ
វាបាន្រាប់បញ្ចូ ល  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្ ើ 

ែំម្ណើ រក្តរម្ន្ក្តរចូលរួម្ របព័ន្ធ
ក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់សមាជិ្ 
ភូមិ្ទំាងអស់ ែំម្ណើ រក្តរបណាឹ ង
ត្វា  ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យរបស់អាជាា ្
រមូ្លដ្ឋា ន្ 

ស ម្មភាពទី២៖ ចុ៉ះបញ្ជ ីសហគម្ន៍្ 
និ្ង     អន ម្របើរបាស់ស្រសបចាប់ 

បម្ងកើន្សន្ាិសុខ្សិទធិក្តន់្ក្តប់ែី្ៃី, ដ 
លម្អក្តររគប់រគងក្តរគំរាម្ ំដហង ក្តរ
 សាង ិចចសហរបតិ្បត្ាិក្តរសហគម្
ន៍្ / ពរងឹងរបព័ន្ធរបម្ពណីនិ្ងបទដ្ឋា ន្
វបប្ម៌្  

ក្តរបម្ងកើត្អងាក្តរសហគម្
ន៍្នឹ្ងផាល់នូ្វអំោចម្រចើន្
ម្ព ែល់រ មុ្មួ្យចំនួ្ន្ ក្តរ
ចុ៉ះបញ្ជ ីបុគាលម្ដ្ឋយ
អយុត្ាិ្ម៌្ត្តាម្រយៈក្តរ

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្ ើ 

ែំម្ណើ ក្តរម្ដ្ឋយមាន្ក្តរចូលរមួ្ 
(ែំម្ណើ រក្តរថាន  ់ជាតិ្សាីពីគណៈ
 ម្មក្តរសហគម្ន៍្ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ែំម្ណើ ក្តរថាន  ់មូ្លដ្ឋា ន្
សំរាប់ប័ណណសំរាប់អន ម្របើរបាស់) 
របព័ន្ធក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់



មិ្ន្រាប់បញ្ចូ លអន ម្របើ
របាស់មួ្យចំនួ្ន្  

សមាជិ្ ភូមិ្ទំាងអស់ ែំម្ណើ រក្តរ
បណាឹ ងត្វា  ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យរបស់អា
ជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ 

ស ម្មភាពទី៣៖ រំរទក្តរម្្វើបៃង់ែី
សហគម្ន៍្ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្ម្ៅតាម្សហ
គម្ន៍្ដែលសម្ស្រសប 

បដន្ថម្ម្ៅម្លើក្តរបម្ងកើន្សន្ាិសុខ្ម្ន្
ក្តរក្តន់្ក្តប់ និ្ងក្តរ ំណត់្រពំដែន្នូ្វ
ភាពជាមាច ស់ក្តបូន្ 

ក្តរបម្ងកើត្អងាក្តរសហគម្
ន៍្នឹ្ងផាល់នូ្វអំោចម្រចើន្
ម្ព ែល់រ មុ្មួ្យចំនួ្ន្ ក្តរ
ចុ៉ះបញ្ជ ីបុគាលម្ដ្ឋយ
អយុត្ាិ្ម៌្ត្តាម្រយៈក្តរ
មិ្ន្រាប់បញ្ចូ លអន ម្របើ
របាស់មួ្យចំនួ្ន្  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្ ើ 

ែំម្ណើ រក្តរម្ន្ក្តរចូលរួម្ របព័ន្ធ
ក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់សមាជិ្ 
ភូមិ្ទំាងអស់ ែំម្ណើ រក្តរបណាឹ ង
ត្វា  ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យរបស់អាជាា ្
រមូ្លដ្ឋា ន្ 

ស ម្មភាពទី៤៖  ំណត់្រពំដែន្សម្បត្ាិ
ម្រពក្តរពារ 

ដ លម្អក្តររគប់រគងក្តរគំរាម្ ំដហង, 
បញ្ហជ  ់ពីវសិាលភាពម្ន្សិទធិ (ក្តរក្តត់្
បន្ថយហានិ្ភ័យម្ន្ភាពមិ្ន្ស្រសបរន ជា
មួ្យនឹ្ងចាប់); ដំ្ឋម្ែើម្ម្ ើស្រសូបនូ្វ
ក្តបូន្បម្ងកើន្ក្តរផាត់្ផាង់ផលិត្ផលម្រព
ម្ ើ / ជី្វៈចរម្ុ៉ះ 

ក្តរបម្ងកើត្អងាក្តរសហគម្
ន៍្នឹ្ងផាល់នូ្វអំោចម្រចើន្
ម្ព ែល់រ មុ្មួ្យចំនួ្ន្ ក្តរ
ចុ៉ះបញ្ជ ីបុគាលម្ដ្ឋយ
អយុត្ាិ្ម៌្ត្តាម្រយៈក្តរ
មិ្ន្រាប់បញ្ចូ លអន ម្របើ
របាស់មួ្យចំនួ្ន្ ក្តរដំ្ឋែុ៉ះ
ម្រពម្ ើម្ ើងវញិម្ៅតំ្បន់្
ខុ្សទី ដន្ៃង 

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច និ្ង
ជ្ន្ជាតិ្ដខ្មររ ី
រ ដែលពឹង
ដផអ ម្ៅម្លើ
ម្រពម្ ើ 

ែំម្ណើ ក្តរម្ដ្ឋយមាន្ក្តរចូលរមួ្ 
របព័ន្ធក្តរពារសុវត្ថិភាពសរមាប់
សមាជិ្ ភូមិ្ទំាងអស់ ែំម្ណើ រក្តរ
បណាឹ ងត្វា  ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យរបស់អា
ជាា ្រមូ្លដ្ឋា ន្ 

ស ម្មភាពទី៥៖ អនុ្វត្ាន៍្ក្តរ
ផសពវផាយ និ្ងស ម្មភាពទំនា ់ទំន្ង 

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ 
រម ន្ 

-   



 ស ម្មភាពទី៦: ទំនា ់ទំន្ងជាមួ្យ
រ ុម្របឹ ា ំុសងាក ត់្និ្ងភាន  ់ងារម្ផសង
ម្ទៀត្ 

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ 
រម ន្ 

-   

ស ម្មភាពទី៧៖ ចូលរមួ្ជាមួ្យអងា
ក្តរ សងាម្សីុវលិដែលរបតិ្បត្ាិក្តរ នុង
តំ្បន់្ គម្រមាង 

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ 
រម ន្ 

-   

 ស ម្មភាពទី៨: ធានាថាសម្ត្ថភាព
របស់បុគាលិ គម្រមាងគ៉ឺរគប់ររន់្  

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ 
រម ន្ 

-   

ម្រលបំណងរងទី៤៖ រំរទឱ្យមាន្មុ្ខ្
របរជំ្នួ្សម្ែើម្បកី្តត់្បន្ថយក្តរក្តប់
បំផ្លៃ ញម្រពម្ ើ 

        

 ស ម្មភាពទី១: បម្ងកើត្ក្តររបមូ្លផល
ម្ ើរប បម្ដ្ឋយនិ្រន្ារភាពម្ៅតំ្បន់្
តំ្បន់្រទនាប់  

ក្តររគប់រគងម្រពម្ ើ រប បម្ដ្ឋយ
និ្រន្ារភាព, ក្តរក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យក្តរ
គំរាម្ ំដហង និ្ងដ លម្អជី្វភាពរស់
ម្ៅ 

ក្តរខូ្ចខាត្ពីក្តរក្តប់ម្ ើ
អំម្ពើពុ រលួយ / ក្តរប ៉ះ
ទងាិចសងាម្ ក្តរដបងដច 
ផលរបម្យជ្ន៍្រម ន្សម្
្ម៌្; បំណុលអាជី្វ ម្ម  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់  

រែាបាលម្រពម្ ើអនុ្ម័្ត្នូ្វដផន្ក្តរ
រគប់រគង / ក្តរវាយត្ម្ម្ៃផលប ៉ះ
ពាល់សងាម្ និ្ងបរសិាថ ន្ (ESIA); 
ក្តរក្តរពារសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ; វ ិ្ ី
សាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរមួ្, ក្តររត្ួត្ពិនិ្
ត្យម្ដ្ឋយអាជាា ្រ នុងតំ្បន់្  



ស ម្មភាពទី២ ៖ បម្ងកើត្ម្ទសចរណ៍
្ម្មជាតិ្ម្ៅតាម្សហគម្ន៍្ ជ្ម្រម្ើសែ៍ម្ទម្ទៀត្និ្ងក្តរដ លម្អ

ជី្វភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា នុង
ក្តរផ្លៃ ស់បាូរឥរយិបទ និ្ងក្តររត្ួត្ពិនិ្
ត្យក្តរគំរាម្ ំដហង 

ផលប ៉ះពាល់សងាម្និ្ងប
រសិាថ ន្ពីម្ភាៀវម្ទសចរ អំម្ពើ
ពុ រលួយ / ជ្ម្មាៃ ៉ះសងាម្ 
ក្តរដបងដច ផល
របម្យជ្ន៍្រម ន្សម្្ម៌្; 
បំណុលអាជី្វ ម្ម  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់ 

ក្តរម្រជ្ើសម្រ ើស / ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យប
រសិាថ ន្; រ ម្របតិ្បត្ាិសរមាប់ម្ភាៀវ
ម្ទសចរនិ្ងភាន  ់ងារ; វ ិ្ ីសាស្រសាម្ន្
ក្តរចូលរមួ្, ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យម្ដ្ឋយ
អាជាា ្រ នុងតំ្បន់្  

  ស ម្មភាពទី៣៖ រំរទស ម្មភាព
ពរងី វស័ិយ សិ ម្ម 

ជ្ម្រម្ើសែ៍ម្ទម្ទៀត្និ្ងក្តរដ លម្អ
ជី្វភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា នុង
ក្តរផ្លៃ ស់បាូរឥរយិបទ និ្ងក្តររត្ួត្ពិនិ្
ត្យក្តរគំរាម្ ំដហង 

ក្តរដបងដច ផល
របម្យជ្ន៍្ម្ដ្ឋយមិ្ន្មាន្
សម្្ម៌្ និ្ងអំម្ពើពុ រលួយ 

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់  

វ ិ្ ីសាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរមួ្, ក្តររត្ួត្
ពិនិ្ត្យម្ដ្ឋយអាជាា ្រ នុងតំ្បន់្ 

ស ម្មភាពទី៤៖ ផាល់ក្តរដថទំាម្ហដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធដែលផារភាជ ប់ស ម្មភាព
អភិរ ស 

ជ្ម្រម្ើសែ៍ម្ទម្ទៀត្និ្ងក្តរដ លម្អ
ជី្វភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា នុង
ក្តរផ្លៃ ស់បាូរឥរយិបទ និ្ងក្តររត្ួត្ពិនិ្
ត្យក្តរគំរាម្ ំដហង 

ក្តរដបងដច ផល
របម្យជ្ន៍្ម្ដ្ឋយមិ្ន្មាន្
សម្្ម៌្ និ្ងអំម្ពើពុ រលួយ 

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់  

វ ិ្ ីសាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរមួ្, ក្តររត្ួត្
ពិនិ្ត្យម្ដ្ឋយអាជាា ្រ នុងតំ្បន់្ 

ស ម្មភាពទី៥៖ បម្ងកើត្គម្រមាងមុ្ខ្របរ
ដផអ ម្លើអនុ្ផលម្រពម្ ើ 

នំាក្តររគប់រគងម្រពម្ ើ រប បម្ដ្ឋយ
និ្រន្ារភាព,ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យក្តរគំរាម្
 ំដហង  និ្ងដ លម្អជី្វភាពរស់ម្ៅ  

ក្តររបមូ្លផលរជ្លុហួស
ម្ហតុ្, អំម្ពើពុ រលួយ / 
ជ្ម្មាៃ ៉ះ នុងសងាម្ ក្តរដបង
ដច ផលរបម្យជ្ន៍្រម ន្
សម្្ម៌្; បំណុលអាជី្វ ម្ម  

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់  

រែាបាលម្រពម្ ើអនុ្ម័្ត្នូ្វដផន្ក្តរ
រគប់រគង / ក្តរវាយត្ម្ម្ៃផលប ៉ះ
ពាល់សងាម្ និ្ងបរសិាថ ន្ (ESIA); 
ក្តរក្តរពារសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ; វ ិ្ ី
សាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរមួ្, ក្តររត្ួត្ពិនិ្
ត្យម្ដ្ឋយអាជាា ្រ នុងតំ្បន់្  



ស ម្មភាពទី៦៖ បម្ងកើត្ និ្ង រគប់រគង
របព័ន្ធដច រដំលងផលរបម្យជ្ន៍្ពីក្ត
បូន្ 

ជ្ម្រម្ើសែ៍ម្ទម្ទៀត្និ្ងក្តរដ លម្អ
ជី្វភាពរស់ម្ៅ; ក្តរម្លើ ទឹ ចិត្ា នុង
ក្តរផ្លៃ ស់បាូរឥរយិបទ និ្ងក្តររត្ួត្ពិនិ្
ត្យក្តរគំរាម្ ំដហង 

 

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់  

 

ស ម្មភាពទី៧៖ បម្ងកើន្ក្តរម្រៀន្ម្លខ្ 
និ្ងអ សរ 

បម្ងកើន្សម្ត្ថភាព នុងក្តរចូលរមួ្ នុង
ស ម្មភាពម្ផសងម្ទៀត្; បម្ងកើន្ឱ្ក្តស
ជី្វភាពម្រៅពី សិដ្ឋា ន្  

ក្តរដបងដច ផល
របម្យជ្ន៍្ម្ដ្ឋយមិ្ន្មាន្
សម្្ម៌្ 

ជ្ន្ជាតិ្ម្ែើម្
ភាគតិ្ច ស្រសាី 
និ្ងម្នុ្សស
ចាស់  

វ ិ្ ីសាស្រសាម្ន្ក្តរចូលរមួ្, ក្តររត្ួត្
ពិនិ្ត្យម្ដ្ឋយអាជាា ្រ នុងតំ្បន់្ 

 ម្រលបំណងរងទី៥: របមូ្លព័ត៌្មាន្
ម្លើនិ្នាន ក្តរម្អ ូ ូសីុនិ្ងសងាម្រយៈ
ម្ពលដវង 

        

 ស ម្មភាពទី១: ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យ
និ្នាន ក្តរម្ៅម្ន្គរម្បម្រពម្ ើ  

វាយត្ម្ម្ៃពីក្តរគំរាម្ ំដហង, វាស់ដវង
នូ្វភាពម្ជាគជ័្យ  

រម ន្ 
    

 ស ម្មភាពទី២: ក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យម្ន្
របម្ភទសត្វម្រពែ៏សំខាន់្  

វាយត្ម្ម្ៃពីក្តរគំរាម្ ំដហង, វាស់ដវង
នូ្វភាពម្ជាគជ័្យ 

រម ន្ 
    

 ស ម្មភាពទី៣: ក្តរតាម្ដ្ឋន្ ម្សែា
 ិចចសងាម្និ្ងរបជាសាស្រសា  

វាយត្ម្ម្ៃពីក្តរគំរាម្ ំដហង, វាស់ដវង
នូ្វភាពម្ជាគជ័្យ/ផលប ៉ះពាល់
អវជិ្ជមាន្ 

រម ន្ 
    



ស ម្មភាពទី៤: សរម្បសរម្ួលក្តរ
ស្រសាវរជាវដែលផាល់របម្យជ្ន៍្ែល់
ក្តររគប់រគងរបស់ម្រពក្តរពារសីមា  

ផាល់ពត៌្មាន្សរមាប់ក្តររគប់រគង
ដែលមាន្ល ខណៈផ្លៃ ស់បាូរបាន្ 

ក្តរស្រសាវរជាវរម ន្សីល្ម៌្   
ធានាបាន្នូ្វក្តររត្ួត្ពិនិ្ត្យម្ៅម្លើ
សីល្ម៌្ម្ដ្ឋយសាថ ប័ន្ដែលជា
របភព  

 ស ម្មភាពទី៥: ធានាសម្ត្ថភាព
បុគាលិ រគប់ររន់្  

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ រម ន្     

ម្រលបំណងរងទី៦: ដបបបទែ៍មាន្
របសិទធិភាពម្ន្រែាបាល គណម្ន្យយនិ្ង 
ក្តរទុ ដ្ឋ ់សមាា រ៉ះរត្វូាបាន្បម្ងកើត្
ម្ ើង  

        

ស ម្មភាពទី១: ក្តរវាយតំ្ម្លនិ្ងក្តរ
របមូ្លម្យបល់ម្ៅម្លើសម្ត្ថភាព
បុគាលិ របសិទធិភាពនិ្ងត្រម្ូវក្តរម្ន្
ក្តរបណាុ ៉ះបោា ល  

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ រម ន្     

ស ម្មភាពទី២: បម្ងកើត្និ្ងរ ាក្តរ ែ៏
មាន្របសិទធិភាពរបព័ន្ធរគប់រគង រែាបា
លនិ្ងគណម្ន្យយ  

រំរទស ម្មភាពែម្ទម្ទៀត្ទំាងអស់ រម ន្     

ម្រលបំណងរងទី៧: សន្ាិសុខ្ហិរញ្ញ
វត្ថុរយៈម្ពលដវង  

        



ស ម្មភាពទី១: បម្ងកើត្និ្ងអនុ្វត្ា
គម្រមាងម្រែ (REDD)   

ធានាឱ្យបាន្នូ្វឯ សារ ក្តរយល់រពម្
និ្ងក្តរអនុ្ម័្ត្ម្ែើម្បីអនុ្ញ្ហញ ត្ឱ្យក្តរ
ល ់ឥណទាន្ក្តបូន្  

បាន្ម្លើម្ ើងរចួម្ហើយម្ៅ
 ដន្ៃងម្ផសង  

    

ស ម្មភាពទី២: បម្ងកើត្មូ្លនិ្្ិ (Trust) 
សរមាប់តំ្បន់្ម្ទសភាពភាគខាងម្ ើត្ 

ធានាបាន្នូ្វក្តររគប់រគងម្ដ្ឋយមាន្
និ្រន្ារភាព និ្ងត្មាៃ ភាពរយៈម្ពលដវង
ម្ន្មូ្លនិ្្ិ 

រម ន្ 
    

ស ម្មភាពទី៣: បន្ារម្អាយមាន្ក្តររំ
រទម្ន្ម្ែគូមាច ស់ជំ្នួ្យម្អាយបាន្្ំ
ទូលាយ  

រ ាបាន្នូ្វក្តរផាល់មូ្លនិ្្ិសរមាប់
 រមិ្ត្មូ្លដ្ឋា ន្ម្ន្ក្តរក្តរពារ  

រម ន្ 
    

 ស ម្មភាពទី៤: បម្ងកើន្នូ្វក្តរម្របើ
របាស់មូ្លនិ្្ិអភិវឌ្ឍន៍្ ំុសងាក ត់្
សរមាប់ស ម្មភាពគម្រមាង  

ក្តរក្តត់្បន្ថយត្រម្ូវក្តរសរមាប់ក្តរផា
ល់ថវកិ្តពីខាងម្រៅ 

រម ន្ 
  

របព័ន្ធមាន្ក្តរក្តរពារជាម្រចើន្រចួ
ម្ៅម្ហើយ 
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