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សរលខិិត 

ជាបឋមក�ុងនាម្រកសួងបរសិ� ន ខ�ុ ំបាទសូមសែម�ងករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ និងកត�េវទិតដ៏េស� ះ្រតង់
បំផុតចំេពះ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដល
ែតងែតែណនា ំផ�ល់ករគា្ំរទនិងយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់េលីវស័ិយបរសិ� ននិងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា េហយីេ្រកមករដឹកនា្ំរបកបេដយគតិបណ�ិ តដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់ សេម�ចអគ�មហ

េសនាបតីេតេជា ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា បាននឹងកំពុងអនុវត� «យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៣» 
េដយចត់ទុកករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ គឺជាវស័ិយអទិភាពមួយក�ុងចំេណាមវស័ិយអទិភាពដៃទ

េទៀតៃនមំុរបស់យុទ�ស�ស�ចតុេកណេនះ។ 

កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» គឺជាេគាលេដយុទ�ស�ស�មយួ

ក�ុងចំេណាមេគាលេដជាយុទ�ស�ស�ដៃទេទៀត ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ និងរេបៀងអភិ
រក្សជីវៈច្រម�ះ ែដលបច�ុប្បន�្រគបដណ� ប់េលីៃផ�ដី្របមាណ ៤១% ៃនៃផ�ដីសរុបរបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុ
ជា េហយីក៏ជាែផ�កមយួក�ុងករធានាឱ្យមានចីរភាពស្រមាប់កិច�ករពរ ែថរក្សោ និង្រគប់្រគងទងំធនធានៃ្រព
េឈ ី និងឧទ្យោនជាតិ «ភ�ំគូែលន» ែដលជាេបតិកភណ� វប្បធម៌ មានអយុកលយូរអែង�ងមកេហយី 

ស្រមាប់ជា្របេយាជន៍ដល់មនុស្សជំនាន់បច�ុប្បន� និងជំនាន់េ្រកយៗេទៀត។ 
ករេរៀបចំកម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» គឺជាឯកសរយុទ�

ស�ស�ក�ុងករកសងសមត�ភាពស� ប័ន និងចំេណះដឹង េដីម្បពី្រងឹង្របសិទ�ភាព្រគប់្រគងេលីករងរអភិរក្ស
ធនធានធម�ជាតិ និងបុរណស� នឱ្យមានចីរភាព តមរយៈករកំណត់ និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង ព្រងឹង
ករអនុវត�ច្បោប់ ករេរៀបចំតំបន់េអកូេទសចរណ៍ និងករព្រងីកឱកសបេង�ីនមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់
សហគមន៍មូលដ� ន។ េដីម្បឱី្យករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» 
២០១៨-២០២៧ សេ្រមចបានេជាគជ័យ ខ�ុ ំសូមអំពវនាវដល់្រគប់ស� ប័នជាតិ អន�រជាតិ និង្របជាសហគម
ន៍មូលដ� ន បណា� ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ បន�គា្ំរទ និងផ�ល់កិច�សហករបែន�មេទៀត េដីម្បីឱ្យករអនុវត�
កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម  «ភ�ំគូែលន» ទទលួបានេជាគជ័យ្របកបេដយែផ�ផា� ។ 

ជាថ�ីម�ងេទៀត ខ�ុ ំសូមសែម�ងនូវអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជបំផុតចំេពះ សេម�ចអគ�មហេសនា
បតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងសូមេកតសរេសីរចំេពះ ឯកឧត�ម 
េលកជំទវ េលក េលក្រសី ពី្រគប់អង�ភាព-ស� ប័នពក់ព័ន� ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបា
ល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ែដលបានផ�ល់កិច�សហករ និងចូលរមួេរៀបចំកម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យ

វរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» ដ៏មានតៃម�េនះ ឱ្យសេ្រមចបានជាឯកសរ្រគឹះដ៏ល�្របេសីរមយួ ស្រមាប់បេ្រមីឱ្យវ ិ
ស័យបរសិ� ន និង្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិេនកម�ុជា។ 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី         ែខ           ឆា� ២ំ០១៧ 
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អរម�កថា 

េ្រកមករអនុវត�នេយាបាយ «ឈ�ះ-ឈ�ះ» ដក់ចុះេដយ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន 
នាយករដ�ម�ន�ី ៃនរជរដ� ភិបាលកម�ុជា បានេធ�ីឱ្យអង�ករចត់តងំនេយាបាយ និងេយាធាែខ�រ្រកហម

្រត�វបានរលំរលយេនចុងឆា� ១ំ៩៩៨ េហយីចប់ពីេពលេនាះ កម�ុជាបានែ្របក� យពីស�ង� មរុៃំរម៉កជា
្របេទសមានសន�ិភាព ឯកភាពជាតិ ឯកភាពទឹកដី និងករអភិវឌ្ឍេលី្រគប់វស័ិយ។ េ្រកមបរយិាកសសន�ិ
ភាពេពញេលញេនះ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា មានឱកស្រគប់្រគាន់ក�ុងករេរៀបចំករងរករពរ ្រគប់្រគង
ធនធានធម�ជាតិ និងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះែដលខ�ួនមាន។ រហូតមកដល់េពលេនះ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

មានៃផ�ដី្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ្របមាណ ៤១% ៃនៃផ�ដីសរុប្របេទស ែដល
បានែបងែចក្របេភទតំបន់ករពរធម�ជាតិ រមួមាន៖ ឧទ្យោនជាតិ ១២ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព ១៨ តំបន់

ករពរេទសភាព ៨ តំបន់េ្របី្របាស់េ្រចីនយ៉ាង ៥ តំបន់រ៉មសរ ៤ តំបន់េបតិកភណ� ធម�ជាតិ ១ និងរេបៀង
អភិរក្សជីវៈច្រម�ះ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ ៣ េហយីតំបន់ ឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�គូំែលន» 

ែដលមានចំននួៃផ�ដី ៣៧.៥០០ហកិត គឺជាឧទ្យោនជាតិមយួែដលសម្ូបរេទេដយេបតិកភណ� វប្បធម៌ 
និងធនធានធម�ជាតិ។ តម្របវតិ�ស�ស� ភ�ំគូែលន្រត�វបានេគេជឿថា ជាកែន�ងកំេណីតៃនអណាច្រកែខ�រ 
ែដល្រពះបាទជ័យវរ �ន័ទី២ បានេឡងី្រគងរជ្យជាេស�ចេនតំបន់េនះ េហយីក៏្រត�វបាន្របជាជនកម�ុជាចត់
ទុកជាតំបន់ពិសិដ� និងស័ក�ិសិទ�ស្រមាប់េគារពបូជាផងែដរ។ ឧទ្យោនជាតិេនះ គឺជាតំបន់ែដលមាន្របព័ន�
េអកូឡូសុីៃ្រពេឈលី� ជាទីជ្រមកសំខន់ស្រមាប់្របេភទសត�ក្រមជាេ្រចីន ែដលរងករគំរមកំែហងេលី
ពិភពេលក និងជា្របភពទឹកចម្បងស្រមាប់េ្របី្របាស់េនទី្រក�ងេសៀមរប និងល� ងទឹកេ្រកមដីស្រមាប់
ែថរក្សោ្រគឹះ្របាង�្របាសទនានាេនតំបន់អង�រ។ ែផ�កេលីសក� នុពលទងំេនះេហយី បានជាតំបន់ឧទ្យោនជាតិ 
«ភ�ំគូែលន» មានករទក់ទញេភ��វេទសចរជាតិ-អន�រជាតិយ៉ាងេ្រចីន មកទស្សនាកម្សោន� និងសិក្សោែស�ង
យល់ពីអរយិធម៌ វប្បធម៌ និងធនធានធម�ជាតិ ែដលកត� ទងំេនះបានេធ�ីឱ្យតំបន់ឧទ្យោនជាតិេនះទទួល
រងផលប៉ះពល់វជិ�មានផង និងអវជិ�មានផង េ្រកមេហតុផលបេង�ីន និងព្រងីកករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�-សង�ម 
ែដលេធ�ីឱ្យធនធានធម�ជាតិ និងគ្រមបៃ្រពេឈកី�ុងឧទ្យោនជាតិបានថយចុះនាេពលបច�ុប្បន�េនះ។ 

េ្រកមករយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ និងករផ�ល់អនុសសន៍របស់ ឯកឧត�ម សយ សអំល់ រដ�ម�ន�ី
្រកសួងបរសិ� ន អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ ែដលជាេសនាធិករឱ្យ្រកសួង និង

មានតនួាទីទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ ែតងែតគិតគូរ និងយកចិត�ទុកដក់អនុវត�
េទតមេគាលករណ៍ច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា ពិេសសបាននិងកំពុងចូលរមួ

ជំរុញករអភិវឌ្ឍ្របេទសឱ្យមានចីរភាព េដយឈរេលទីស្សនៈ អភិរក្សស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងអភិវឌ្ឍ្រត�វ
គិតេលកីរអភិរក្ស។ ក�ុងន័យេនះ េដីម្បរីក្សោបាននូវតុល្យភាពទងំករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងករេលីក
កម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាសហគមន៍មូលដ� ន ករេរៀបចំែផនករកម�វធីិ្រគប់្រគងស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិ
្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» គឺជាកត� សំខន់ និងចបំាច់ស្រមាប់ជាែផនទីបង� ញផ�ូវដល់្រគប់បណា�
ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ ទងំថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ឱ្យចូលរមួអនុវត�ក�ុងេគាលេដរមួគា�  េដីម្បធីានា
ឱ្យបានទងំករអភិវឌ្ឍ និងករអភិរក្សស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិក�ុង្រពះជាណាច្រកកម�ុជា
ឱ្យមានចីរភាព។ 

ii 
 



េដីម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេដខងេលី កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម 

«ភ�ំគូែលន» ស្រមាប់រយៈេពល ១០ឆា�  ំ (២០១៨-២០២៧) ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដយ្រក�មករងរ
បេច�កេទស ៃន្រកសួងបរសិ� ន េ្រកមកិច�សហករពីអង�ករ UNDP ្របចកំម�ុជា និងភាគីពក់ព័ន�េនថា� ក់

េ្រកមជាតិ ក�ុងេគាលេដរមួ េដីម្បីករកត់បន�យករបាត់បង់ ករេរចរលឹៃ្រពេឈី និងករេលីកកម�ស់
មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលេធ�ីឱ្យបរសិ� នមាននិរន�រភាព និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិនិងេបតិកភណ� វប្បធម៌

េនក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េហយីបានដក់េចញនូវកម�វធីិយុទ�ស�ស�សំខន់ៗចំននួ ៤ គឺ៖ ១.ព្រងឹងកិច�
ករពរ និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងវប្បធម៌ ២.ព្រងីកករចូលរមួ និងអត�្របេយាជន៍របស់សហគមន៍

មូលដ� ន ៣.ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន និងកិច�សហករ និង ៤.ធានានិរន�រភាពហរិ��ប្បទនស្រមាប់
្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន។ 

យុទ�ស�ស�ខងេលីេនះ គឺ្រត�វបានេរៀបចំេឡងី េដយមានករពិេ្រគាះេយាបល់យ៉ាងទូលំទូលយ 
េដីម្បធីានាករឯកភាពគា� េលីលក�ណៈេគាលនេយាបាយ យុទ�ស�ស� និងបេច�កេទស ក�ុងេគាលបំណងឱ្យ

កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ «ភ�ំគូែលន» ទទលួបានភាពជាមា� ស់ តមា� ភាព ្របសិទ�ភាព និង្របសិទ�ផល 
និងបេង�ីតជាចក�ុវស័ិយរមួសំេដធានាឱ្យករ្រគប់្រគង ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ និងករេ្របី្របាស់ធនធានក�ុង
តំបន់ឧទ្យោនជាតិេនះ ទទួលបានអត�្របេយាជន៍ទងំេលីែផ�ក បរសិ� ន េសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌។  

េហតុេនះ តងនាមឱ្យ អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ និង្រក�មករងរេរៀបចំ
កម�វធីិ្រគប់្រគង ឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�គូំែលន» ខ�ុ ំបាទសូមសែម�ងនូវករេគារព និងកត�េវទិត
ដ៏េស� ះចំេពះ ឯកឧត�ម សយ សអំល់ រដ�ម�ន�ី្រកសងួបរសិ� ន ែដលែតងជយួជំរុញ ែណនា ំ គា្ំរទ និង
យកចិត�ទុកដក់េលីវស័ិយបរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ េហយីខ�ុ ំបាទក៏សូមែថ�ងអំណរគុណ
ចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី ក�ុង្រកសួងបរសិ� ន និងមកពី្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ សង�មសុីវលី ្រគឹះស� នឧត�មសិក្សោ វស័ិយឯកជន សហគមន៍មូលដ� ន និងអ�កពក់ព័ន�នានា 
ែដលបានចូលរមួ និងផ�ល់កិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងល� ក�ុងករផ�ល់ធាតុចូលស្រមាប់ឱ្យឯកសរដ៏មាន
តៃម�េនះ សេ្រមចបានជារូបរងេឡងី។ ខ�ុ ំក៏មានជំេនឿ និងសង្ឃមឹទុកជាមុនថា អ�កពក់ព័ន�ទងំអស់នឹង
េនែតបន�ចូលរមួគា្ំរទ សហករ និងអនុវត� េដីម្បរីមួគា� េលីកកម�ស់សម្បត�ិធម�ជាតិ វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោន
ជាតិេនះ ឱ្យទទលួបានកិត្យោនុភាពបែន�មេទៀត។  
 
 
 

រជធានីភ�ំេពញ ៃថ�ទី         ែខ           ឆា� ២ំ០១៧ 
អគ�នាយក 
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េសចក�ីែថ�ងអំណរគណុ 

្រកសួងបរសិ� ន សូមសែម�ងនូវអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ ្រកសួង-ស� ប័នថា� ក់ជាតិ នងិថា� ក់
េ្រកមជាតិ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ្រគឹះស� នឧត�មសកិ្សោ វស័ិយឯកជន និងអ�កពក់ព័ន�ទងំអស់ 
ែដលបានរមួចំែណកផ�ល់ធាតុចូលដ៏មានសរៈ្របេយាជន៍ េនក�ុងករេរៀបចំកម�វធិ្ីរគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-
នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» េ្រកមករដឹកនា ំនិងស្រមបស្រម�លពី្របធាន្រក�មករងរអន�រ្រកសួងែដលមានសមាសភាព៖  

ល.រ នាម និងេគាត�នាម  ស� បន័ 

១ ឯកឧត�ម ជា សំអង ្របធាន ្រកសួងបរសិ� ន 
២ ឯកឧត�ម គឹម ៃឆេហៀង អនុ្របធាន សលេខត�េសៀមរប 
៣ េលក េសង េសត អនុ្របធានអចិៃ�ន�យ ៍ ្រកសួងបរសិ� ន 
៤ ឯកឧត�ម ែកន េសររីដ�  សមាជិក អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព 
៥ ឯកឧត�ម គឹម ណុង សមាជិក ្រកសួងបរសិ� ន 
៦ ឯកឧត�ម ែហម សុចិ្រត សមាជិក ្រកសួងបរសិ� ន 
៧ ឯកឧត�ម ្រពហ� សួន្របសិទ� ិ សមាជិក មជ្ឈមណ� លកំចត់មីនកម�ុជា 
៨ េលកបណ�ិ ត េហង សុផាឌី សមាជិក ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសលិ្បៈ 
៩ េលកបណ�ិ ត គំុ វសនា សមាជិក ្រកសួងបរសិ� ន 

១០ េលកបណ�ិ ត JB Chevance សមាជិក ADF 
១១ េលកបណ�ិ ត េឡ គឹមលង សមាជិក សកលវទិ្យោល័យសូហ�យ៉ីា 
១២ េលក ជុក ជំេនារ សមាជិក ្រកសួងេទសចរណ៍ 
១៣ េលក ហុង តរ៉វធុ សមាជិក ្រកសួងបរសិ� ន 
១៤ េលក េហង គឹមេលង សមាជិក អជា� ធរជាតិអប្សរ 
១៥ េលក ហន រតិ�  សមាជិក ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសលិ្បៈ 
១៦ េលក ហុ៊យ ជីវតិ សមាជិក ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
១៧ េលក េអវ សម្បត� ិ សមាជិក ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
១៨ េលក ភួង លីណា សមាជិក មន�ីរបរសិ� នេខត�េសៀមរប 
១៩ េលក សូរ សុន សមាជិក សល្រស�កបនា� យ្រស ី
២០ េលក នាក់ ណារ ៉ុន សមាជិក សល្រស�កវ៉រនិ 
២១ េលក សុិក បុ៊នសិុន សមាជិក សល្រស�កស� យេល ី
២២ េលក មាស សុធនវឌ្ឍនៈ សមាជិក ន/ដ� ជីវភាពសហគមន៍ ្រកសួងបរសិ� ន 
២៣ េលក ម៉ន សំអត សមាជិក សលេខត�េសៀមរប 
២៤ េលក លុក សុខេឡង សមាជិក អជា� ធរជាតិអប្សរ 
២៥ េលក សន ចន់ថន សមាជិក អជា� ធរជាតិអប្សរ 
២៦ េលក េរន៉ បុ៊នថង សមាជិក អជា� ធរជាតិអប្សរ 
២៧ េលក មាឃ បុរ៉  សមាជិក អជា� ធរជាតិអប្សរ 
២៨ ក��  ែកវ នាទី សមាជិក នាយកដ� នេបតិភណ�  
២៩ េលក ភឹង វតុ�  សមាជិក សលេខត�េសៀមរប 
៣០ េលក ស៊ូ សុជាតិ សមាជិក អង�ករអប់រសំ�ីពីកររស់េនជាមួយបរសិ� ន 
៣១ េលក សេខឿន សក�  សមាជិក ADF 
៣២ ឯកឧត�ម េន្រត ភ�ក�  អ�កស្រម�លអត�បទ ជំនួយករ្រកសងួបរសិ� ន 
៣៣ េលកបណ�ិ ត ងួន ភក� ី   ទី្របឹក្សោ UNDP 
៣៤ េលកបណ�ិ ត Kent Jingfors ទី្របឹក្សោ UNDP 
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ពក្យបំ្រព�ញ 

ACCB Angkor Center for Conservation of Biodiversity មជ្ឈមណ� លអង�រស្រមាប់អភិរក្សជីវៈច្រម�ះ 

ADF Archaeology and Development Foundation អង�ករមូលនិធិបូរណវទិ្យោនិងអភិវឌ្ឍន៍ 
APAs Archaeological Protected Areas តំបន់ករពរបូរណវត�ុ 
APSARA APSARA Authority អជា� ធរអប្សរ 

CPAs Community Protected Areas សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ 
FA Forestry Administration រដ�បាលៃ្រពេឈ ី

GDANCP General Directorate of Administration for 
Nature Conservation and Protection 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ 

GDEKI General Directorate of Environmental 
Knowledge and Information 

អគ�នាយកដ� នចំេណះដឹងនិងព័ត៌មានបរសិ� ន 

GDLC General Directorate of Local Community អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit  

ទីភា� ក់ងរអល�ម៉ឺង់េដីម្បសីហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

ha Hectare ហកិត 

IUCN  International Union for the Conservation of 
Nature and Natural Resources 

សហភាពអន�រជាតិេដីម្បអីភិរក្សធម�ជាតិនិងធនធានធម�
ជាតិ 

MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

MEF Ministry of Economy and Finance ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 
MoE Ministry of Environment ្រកសួងបរសិ� ន 

MoT Ministry of Tourism ្រកសួងេទសចរណ៍ 

MoU Memorandum of Understanding អនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល ់
NCSD National Council for Sustainable Development ្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព 

NCSD-S General Secretariat of the National Council for 
Sustainable Development 

អគ�េលខធិករ្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព 

NGO Non-Governmental Organization អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

NPASMP National Protected Area Strategic Management Plan ែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ 

NTFPs Non-Timber Forest Products អនុផលៃ្រពេឈ ី
PA Protected Area តំបន់ករពរធម�ជាតិ 

PDoE Provincial Department of Environment មន�ីរបរសិ� នេខត� 
PKNP Phnom Kulen National Park ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន 
PES Payment for Ecosystem Services ករទូរទត់េសវកម�បរសិ� ន 

PMC Park Management Committee គណៈកម�ករ្រគប់្រគងឧទ្យោន 
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation and the role of 
conservation, sustainable management and 
enhancement of forest carbon stocks 

កត់បន�យករបំភាយឧស�័នពីករបាត់បង់ និងេរចរលឹៃ្រព
េឈ ីតួនាទីអភិរក្ស និងករ្រគប់្រគងេដយនិរន�រភាព និង
ព្រងីកស�ុកកបូនៃ្រពេឈ ី

RGC Royal Government of Cambodia រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 

SMART Spatial Monitoring and Reporting Tool ឧបករណ៍តមដននិងរយករណ៍រូបវន័� 
SO Strategic Objective េគាលបំណងជាយុទ�ស�ស� 
USD US Dollars ដុល� អេមរកិ 
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េសចក�ីសេង�ប 

ឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ ័�ន-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» មានភាពល្បលី្បោញេដយសរជាទីតងំ្របវត�ិស�ស� 
ជាតំបន់េបតិកភណ� វប្បធម៌ និងជា្របភពទឹកដ៏មានសរសំខន់ស្រមាប់េខត�េសៀមរប។ ភ�ំគូែលននិយាយ
េដយែឡក ជាកែន�ងេពញនិយមស្រមាប់ករេគារពបូជា ែដល្រត�វបាន្របជាជនែខ�រចត់ទុកថាជាភ�ំពិសិដ�
បំផុតេនកម�ុជា និងជាែដនដីកំេណីតៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ ្របាសទបុរណ និងទីតងំសក� រៈជា
េ្រចីនកែន�ង ែដលមានវយ័ចំណាស់ចប់ពីសតវត្សរទី៍៨ និងទី៩ មក ្រត�វបានរកេឃញីេនេលីខ�ងភ�ំគូែលន។ 
ទីតងំទឹកធា� ក់ វត�្រពះអង�ធំ បដិមា្រពះពុទ�ចូលនិពន�ដ៏ធំ និងស�ឹង «លឹង�មយួពន់» រមួទងំទីតងំបុរណ
ស� នក្បោលស� ន សុទ�សឹងជាទីកែន�ងទក់ទញេភ��វេទសចរេ្រចីនពន់នាក់ មកទស្សនាជាេរៀងរល់ៃថ� ជា
ពិេសសេនៃថ�បុណ្យចូលឆា� ។ំ 

្របព័ន�េអកូឡូសុីៃ្រពេឈកី�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េទះបីេនដច់េដយដំុ ស�ិតេនេ្រចីនកែន�ងក៏
េដយ ក៏វបានផ�ល់ជាទីជ្រមកសំខន់ស្រមាប់ពូជសត� និងរុក�ជាតិេ្រចីន្របេភទ ែដលកំពុងទទលួរងករ
គំរមកំែហងេនេលីពិភពេលក។ េសវ្របព័ន�េអកូឡូសុីសំខន់ៗ ែដលផ�ល់េដយឧទ្យោនជាតិេនះ េផា� ត
េលីៃ្រពេឈ ី ែដលមានតួនាទីស�ូល្របកបេដយវសិលភាពធំេធងក�ុងេខត�េសៀមរប និងមានតួនាទីជា
្របភពទឹកដ៏ចម្បងស្រមាប់ទី្រក�ងេសៀមរប តមរយៈ្របព័ន�ទឹកេ្រកមដី ែដលជយួរក្សោស�ិរភាពៃន្រគឹះ្របាសទ
នានាេនតំបន់អង�រផងែដរ។ ផ�ូវទឹកចំនួន ៣៦ ស�ិតក�ុងេខត� ស�ឹងេសៀមរបមាន្របភពពីឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន។ 
េនរដូវ្របាងំ ៃ្រពេឈេីដីរតនួាទីជាកែន�ង្រស�បយកទឹកមករក្សោទុក េដីម្បបីេ�� ញេទបំេពញឱ្យ្របភពទឹក
េ្រកមដី។ គ្រមបៃ្រពេឈកី�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន បានថយចុះយ៉ាងេ្រចីនក�ុងទសវត្សរក៍ន�ងេទេនះ ចប់ពី 
៨៦,៩% េនឆា� ២ំ០០៣ មក្រតឹម ៥៥,៥% ក�ុងេពលបច�ុប្បន�(ក្រមងទិន�ន័យបែ្រមប្រម�លគ្រមបៃ្រពេឈី
ៃន្របពន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ)។ ្របសិនជាស� នភាពែបបេនះេចះែតបន�េទេទៀត ៃ្រពធម�ជាតិៃនឧទ្យោន
ជាតិភ�ំគូែលន អចបាត់បង់ក�ុងរយៈេពលពី ៥ឆា�  ំេទ១០ឆា� ខំងមុខេទៀត។ 

ករបាត់បង់ៃ្រពេឈេីនក�ុងេពលថ�ីៗចុងេ្រកយេនះ បានេកីតមានេឡងីេដយសរករេធ�ីកសិកម�
របស់្របជាពលរដ�ក�ុងសហគមន៍ កំេណីន្របជាពលរដ�ែដលមានចំនួនេកីនេឡងីខ� ងំពំុធា� ប់មានពីមុនមក 
និងករេកីតមានករទ�នា� នកន់កប់ដីធ�ី។ ្របជាពលរដ�ចំណូល្រស�កបានេកីតមានយ៉ាងេ្រចីនេនក�ុងបុ៉នា� ន
ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ ភាគេ្រចីនេដយសរែតមានករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ ទមា� ប់តម្របៃពណីៃនករេធ�ីដំណាំ
ចំករពេនចរ ស្រមាប់ដ្ំរស�វេនទីខ�ស់ែដលពឹងែផ�កេលទឹីកេភ��ង និងដំណាដំៃទេទៀត ្រត�វបានជំនសួយ៉ាង
ឆាប់រហ័សេដយចំករដំណាអំចិៃ�ន�យដូ៍ចជា ស� យចន�ី ែដលបានបំែប�ងដីៃ្រព េទជាដីកសិកម�។ ករកប់
េឈេីល�ីសច្បោប់ ដូចជា ករកប់េឈ្ីរបណិត កប់េឈេីធ�ីអុសស្រមាប់ឡឥដ� និងអុសស្រមាប់ផលិតធ្ូយង 
េនែតបន�េកីតមាន េទះបីជាមានវត�មានម�ន�ីល្បោតៃន្រកសួងបរសិ� ន ឆា� រំបស់អជា� ធរអប្សរ នគរបាល
ករពរេបតិកភណ�  និងនគរបាលមូលដ� នេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះក៏េដយ។ ប�� ខងេលីេនះអចេកីតមាន
េឡងីេដយសរកត� កង�ះករកំណត់និងករែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង ែដលអចជយួប�� ក់ឱ្យបានច្បោស់
លស់អំពីទីតងំជាក់លក់ ែដល្រត�វបានអនុ�� ត ឬមិនអនុ�� តឱ្យេ្របី្របាស់ដីធ�ី។ 

េភ��វេទសចរចូលក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ ភាគេ្រចីនពំុ្រត�វបានកំណត់ចំននួេឡយី ែដលនាឱំ្យេកីត
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មានប�� ៃនកំេណីនហសួក្រមិតៃនចំននួមនុស្ស ែដលេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ និងខូចខតទីតងំបុរណស� ន ែដល
ងយរងេ្រគាះ េកីតមានករេចលសំរម និងករបំពុល ែដលមិន្រតឹមែតេធ�ីឱ្យប៉ះពល់ដល់អរម�ណ៍របស់
េភ��វេទសចរបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ែថមទងំអចេធ�ីឱ្យខូចខតេហដ� រចនាសម�័ន�ឧទ្យោនជាតិេនះែថមេទៀតផង។ 
បច�ុប្បន�េនះ ផលចំណូលែដល្រក�មហុ៊នឯកជនទទលួបានពីកៃ្រមស្រមាប់ករចូលកម្សោន�េនទីតងំ្រពះអង�ធំ 
្រត�វបានេ្របី្របាស់តិចតចួបុ៉េណា� ះ (្របសិនេបីមាន) ស្រមាប់ករវនិិេយាគេលីកិច�ករពរនិងករ្រគប់្រគង
ឧទ្យោនេនះ។ េលីសពីេនះ ភូមិបុរណនានាែដលស�ិតេនតមទីតងំដច់្រសយាលក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះពំុទន់
បានទទលួផលចំណូលសម្រសប ពីេភ��វេទសចរនាេពលបច�ុប្បន�េឡយី។  សមត�កិច�្រគប់្រគងរមួស្រមាប់
ឧទ្យោនជាតិេនះ ស�ិតេនេ្រកម្រកសួងបរសិ� ន ែដលមានអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ 
និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� នជាអ�ក្របតិបត�ិ េដយបានសហករជាមយួអជា� ធរេខត� និងអជា� ធរ
មូលដ� ន។ អជា� ធរជាតិអប្សរ ែដលស�ិតេនចំណុះ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ទទលួបន�ុកករពរ 
និង្រគប់្រគងទីតងំស� នីយបុរណក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ កិច�សហករ និងភាព
ច្បោស់លស់ៃន តនួាទីរបស់ស� ប័នេរៀងៗខ�ួនេនក�ុងករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ េនពំុទន់មានប�� ក់
ច្បោស់េនេឡយី ជាពិេសស ទក់ទងនឹងករេរៀបចំ និងករែថទ ំស្រមាប់បេ្រមីឱ្យវស័ិយេទសចរណ៍ធម�ជាតិ
និងវប្បធម៌។ 

ផលប៉ះពល់េនតំបន់ែខ្សទឹកខងេ្រកម បណា� លពីករបាត់បង់ៃ្រពេឈេីនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ 

ែដលអចមានក្រមិតធ�ន់ធ�រមកេលីសក� នុពលៃនករអភិវឌ្ឍេខត�េសៀមរបេទៃថ�អនាគត និងករគំរមកំែហង

ធ�ន់ធ�រចំេពះ្រគឹះ្របាង� ្របាសទនានាេនក�ុងតំបន់េបតិកភណ� ពិភពេលកេនះ។ ដូេច�ះកិច�ករពរ ករស� រ

ៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករងរែថទ្ំរត�វែតជាកិច�ករអទិភាពៃនករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ។ 

កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» (២០១៨-២០២៧) េផា� តេលី
កិច�ករពរធនធានៃ្រពេឈែីដលេនេសសសល់ ករអភិរក្សេបតិកភណ� វប្បធម៌ ករព្រងីក និងករបេង�ីន

ជេ្រមីសមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ រមួទងំករព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន និងកិច�សហករ េដយមាន ទស្សនៈវស័ិយ 

្រគប់្រគងធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនឱ្យមាននិរន�រភាព េ្រកមភាពជាៃដគូសកម�

ជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន និងអ�កពក់ព័ន�េដីម្បជីា្របេយាជន៍ៃន្របជាពលរដ�កម�ុជាជានិរន�រ េបសកកម� 

ព្រងឹងតនួាទី និងសមត�ភាពស� ប័នេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ស្រមាប់ករអនុវត�េគាលនេយាបាយ 

ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិនានាឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ឱ្យមានសុ្រកឹតភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និង

េបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េគាលេដរមួ កត់បន�យករបាត់បង់ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី

និងេលីកកម�ស់របរចិ�� ឹមជីវតិសហគមន៍មូលដ� ន ែដលនាឱំ្យបរសិ� នមាននិរន�រភាព និងសេ្រមចបានករ

អភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌េនក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េហយីមានកម�វធីិជាយុទ�ស�ស� 

ចំននួ បនួ គឺ៖  

កម�វធីិទី១ ៖ ព្រងឹងកិច�ករពរ និងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ 

កម�វធីិទី២ ៖ ព្រងីកករចូលរមួ និងអត�្របេយាជន៍របស់សហគមន៍ 

កម�វធីិទី៣ ៖ ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន និងកិច�សហករ 

2 
 



កម�វធីិទី៤ ៖ ធានានិរន�រភាព ហរិ��ប្បទនស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន  

ករកំណត់្រពំ្របទល់ខងេ្រកៃនឧទ្យោនជាតិេនះនឹង្រត�វេធ�ីឱ្យរចួរល់ េហយីផា� កស�� ធំៗនឹង្រត�វ
ដក់េនតម្រចកធំៗៃនផ�ូវចូលេទក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ តំបន់ករពរធម�ជាតិក�ុងឧទ្យោនជាតិ នឹង្រត�វែបងែចក

ជាបនួតំបន់៖ តំបន់ស�ូល តំបន់អភិរក្ស តំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព និងតំបន់សហគមន៍ េយាងតម
ច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិឆា� ២ំ០០៨។ តំបន់ស�ូល មានវសិលភាព្រគបដណ� ប់េលីៃ្រពធម�ជាតិភាគ

េ្រចីន ែដលេនេសសសល់េលីភ�ំ ែដល្រត�វករពរដច់ខតេដយកំហតិេលីករេចញចូល។ តំបន់អភិរក្ស
្រត�វេ្របី្របាស់ជា ្រទនាប់ ៃនតំបន់ស�ូល េដយរមួប��ូ លតំបន់សហគមន៍ ករពរធម�ជាតិ (CPAs) ែដល

មាន្រសប់ និងតំបន់ករពរបុរណស� ន (APAs) េហយី្រត�វបានេ្របី្របាស់ជាកែន�ងស្រមាប់ករ្របមូលផល
អនុផលៃ្រពេឈ ី េដីម្ប្ីរបជាពលរដ�ក�ុងមូលដ� នបុ៉េណា� ះ។ កលនុវត�ិភាពស្រមាប់ករបេង�ីតសហគមន៍

តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងតំបន់ករពរបុរណស� ន គរួែតបានសិក្សោែស�ងយល់ផងែដរ។ ស្រមាប់តំបន់
សហគមន៍គឺរប់ប��ូ លភូមិករ និងដីដដំំណាចំស់ េនេលីភ�ំគូែលនរបស់ពួកគាត់ រឯីកម�សិទ�ិដីសមូហភាព
នឹង្រត�វពិចរណាស្រមាប់ភូមិទងំេនាះ។ ចំែណកឯតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាពនឹងរប់ប��ូ លស្រមាប់
ករេ្របី្របាស់ក�ុងេគាលេដពណិជ�កម�ជា្រទង់្រទយតូច (រមួទងំចំករស� យចន�ី) និងរេបៀងេទសចរណ៍ 
ស្រមាប់េភ��វេទសចរេធ�ីដំេណីរេទរមណីយដ� នក្បោលស� ន និង្រពះអង�ធំ។ 

ករប�ូរទីលំេននឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះ្របជាពលរដ�ចំនួន ៤១៥្រគ�សរ ែដលរស់េនក�ុងភូមិកេកីតថ�ីៗ 
ស�ិតេនទីតងំ្រពះអង�ធំ និងតម្រចកចូលេទកន់ទីតងំ្រពះអង�ធំ។ ដីទំហ ំ ១៧៥ហកិត េនខងេ្រក
ឧទ្យោនជាតិេនះ ្រត�វបានអជា� ធរេខត�កំណត់ េ្រតៀមផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដី ផ�ះសំែបង និងេសវកម�េផ្សងៗ
ស្រមាប់្រគ�សរែដលប�ូរទីតងំ។ មុននឹង ប�ូរទីតងំ អជា� ធរេខត�្រត�វធានាឱ្យមានេសវ និងេហដ� រចនាសម�័ន�
្រគប់្រគាន់។ ករេធ�ីជំេរឿន្របជាពលរដ� គឺជាកត� ចបំាច់ េដីម្បីឱ្យដឹងពីចំនួន ទីតងំ និងរយៈេពលតងំ
ទីលំេនៃន្រគ�សរនានា ែដលកំពុងរស់េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ 

កិច�ករពរ ករស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករែថទ ំនឹង្រត�វេធ�ីេឡងីេដយករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ 
ករេលីកទឹកចិត�ឱ្យមានករដដុំះេដីមេឈេីឡងីវញិតមលក�ណៈធម�ជាតិ េដយេធ�ីឡងីេនតមកែន�ងៃ្រព 
េរចរលឹនានា េនជិតៃ្រពែដលមាន្រសប់ និងតមរយៈករវនិិេយាគេលីករស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ េដយេ្របី
្របាស់ពូជេឈកី�ុង្រស�ក េនតមទីតងំអទិភាពសំខន់ៗ។ យ៉ាងេហចណាស់ដីទំហ ំ ១.០០០ហកិត 

នឹង្រត�វស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិឱ្យបានមុនឆា� ២ំ០២២។ សកម�ភាពដដុំះៃ្រពេឈេីឡងីវញិេ្រកមករគា្ំរទៃន
គេ្រមាងនានាេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ នឹងទទលួបានករេលីកទឹកចិត� ដូចជា គេ្រមាងមូលនិធិបន្ំុសោករែ្រប

្រប�លអកសធាតុ និងគេ្រមាងេរដបូកសកល្បង។ ម៉្យោងេទៀត ្របភពទឹកេលីភ�ំេនះ ក៏នឹង្រត�វបានែថរក្សោ
ករពរផងែដរ ែដលជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិេនះ។ 

ករអភិរក្សសត�ៃ្រពនឹង្រត�វព្រងឹង េដយករព្រងីកមូលដ� នចំេណះដឹង កត់បន�យករបរបាញ់
ខុសច្បោប់ និងករនាយំកពូជសត�ក�ុង្រស�កមកចិ�� ឹមេឡងីវញិ។ 

ទីតងំេបតិកភណ� វប្បធម៌ នឹងស�ិតេ្រកមករតមដន និងករពរ េដយសហករជិតស�ិទ�ជាមួយ
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អជា� ធរអប្សរ និងអង�ករ ADF។ ករ្រគប់្រគង និងករករពរតំបន់បុរណស� ន្របកបេដយសក� នុពល 

នឹងទទលួបាននូវករឧបត�ម�គា្ំរទ។ ្របសិនេបីចបំាច់តំបន់ករពរជំុវញិ្របាសទបុរណអច្រត�វបានបេង�ីត
េឡងីេដយែផ�កេលីមូលដ� នច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិែដលមាន្រសប់ េដីម្បកីរពរពីករទ�នា� ន ឬករេធ�ីឱ្យ

ខូចខតបែន�មេទៀតចំេពះតំបន់េបតិកភណ� ទងំេនាះ។ 

អទិភាពស្រមាប់ករ្រគប់្រគង និងករគា្ំរទ្របជាសហគមន៍នឹង្រត�វផ�ល់េទឱ្យភូមិចស់ចំនួន្របាំ

េនក�ុងឃុខំ�ងភ�ំ (អន�ង់ធំ តេពញ សែង�ឡាក់ ខ� ឃ�ុ ំ និងថ�្រជ�ញ) ែដលកំពុង្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់
ករពរធម�ជាតិ។ ករេរៀបចំែផនករតមែបបចូលរមួនឹង្រត�វេធ�ីេឡងី េដីម្បែីកស្រម�ល្រពំ្របទល់ៃនតំបន់

ករពរធម�ជាតិនីមយួៗ ែដលបានេស�ីេឡងី េដយជំរុញករយល់ដឹងអំពីច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិនានា ែដល
ទក់ទងនឹងករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិតម្របៃពណី និងែស�ងយល់ ក�ុងករបេង�ីតឱកសស្រមាប់ករ

ល្បោតរមួគា� ជាមយួម�ន�ីល្បោត ករចូលរមួក�ុងសកម�ភាពស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ 
ករគា្ំរទជាបន�ដល់សហគមន៍តំបន់ ករពរធម�ជាតិែដលមាន្រសប់ ជាអទិ៍ ករជយួដល់ករបេង�ីយ

ែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករេធ�ីសមាហរណកម�ែផនករទងំេនះេទក�ុងែផនករ
វនិិេយាគឃុ។ំ គណៈកម�ករមូលដ� នមួយស្រមាប់ជួយដល់ករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិនឹង្រត�វបេង�ីតេឡងី 
េដីម្បអីនុវត�កម�វធីិសហករ្រគប់្រគងេនតមមូលដ� ន។ 

កិច�្របឹងែ្របងនឹង្រត�វេធ�ីជាបន�ក�ុងករែកែ្របពីករេធ�ីកសកិម�ពេនចរ និងករកត់បន�យករពឹងែផ�ក
េលចំីករស� យចន�ី េដយករែណនាវំធីិស�ស�កសិ-រុក�កម�ថ�ីៗ ែដលអចផ�ល់ផលិតផលច្រម�ះជាងមុន 
ចំេណញជាងមុន និងែដលមានេម្រតីភាពជាមយួបរសិ� ន។ ករងរែដលបានេធ�ីេដយអង�ករ ADF ជាមយួ
កសិករេនមូលដ� នគឺករកត់បន�យផលប៉ះពល់មកេលៃី្រពេឈ ី េដយករែកែ្របទមា� ប់តម្របៃពណីក�ុង
ករេធ�ីកសិកម�េទរកសកម�ភាពែដលផ�ល់ទិន�ផលខ�ស់ និងទទលួបានករគា្ំរទ។ សហគមន៍មូលដ� នក៏
នឹងពក់ព័ន�កន់ែតផា� ល់ជាងមុនេនក�ុងកិច�ករពរ ករស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករែថទ ំ (រមួទងំករ
បេង�ីត និងករែថទថំា� លបណ�ុ ះកូនេឈ)ី។ 

យុទ�ស�ស�្រគប់្រគងេទសចរណ៍នឹង្រត�វេរៀបចំេឡងីេដយ្រកសួងបរសិ� ន េដយសហករជាមយួ

អជា� ធរេខត� អជា� ធរមូលដ� ន ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ និង្រកសួងេទសចរណ៍ េដីម្បបីេង�ីតបទ
ពិេសធដល់េភ��វេទសចរ និងសម្បទនេទសចរណ៍េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ យុទ�ស�ស�េនះនឹងែចងពី

លក�ខណ� ស្រមាប់េភ��វេទសចរទូេទ េដយេផា� តេលកីរទស្សនាទីកែន�ងែដលមានភាពទក់ទញខងែផ�ក
វប្បធម៌ និងេទសចរណ៍ែដល្របតិបត�ិករេដយអ�កេនក�ុងមូលដ� ន។ អជា� ធរេខត�ក៏នឹងស្រមបស្រម�ល 

ចុះប�� ី និងតមដន្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ផងែដរ េដីម្បធីានាសុវត�ិភាពស្រមាប់េភ��វេទសចរជាតិ និង
អន�រជាតិ។ សកម�ភាពេនះមានជាអទិ៍៖ ករេរៀបចំសមា� រៈស្រមាប់ករផ�ល់ព័ត៌មានអំពីឧទ្យោនជាតិ (កូន
េសៀវេភ/ែផនទី/មណ� លព័ត៌មាន) មេធ្យោបាយ និងស� កស��  ្រពមទងំករបណ�ុ ះបណា� លអ�កភូមិេន
ក�ុងសហគមន៍ឱ្យមានករចូលរមួកន់ែតសកម� និងទទួលផលពីេទសចរណ៍ផងែដរ។ សម្បទនេទសចរណ៍
ឯកជននឹង្រត�វេផ�រមកឱ្យ្រកសួងបរសិ� នវញិ េហីយផលចំណូលពីករលក់សំបុ្រតចូលនឹង្រត�វវនិិេយាគ
េឡងីវញិេលីករ្រគប់្រគង និងករអភិរក្សឧទ្យោនជាតិ។ ករ្រគប់្រគងសំណល់្រត�វេធ�ីេឡងីេដយករផ�ល់
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មេធ្យោបាយ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករទុកដក់ ករយកេចញ ទងំសំណល់រវ និងរងឹ ែដលេកីតមានេនក�ុង

ឧទ្យោនជាតិ។ 

បែន�មេលីករព្រងឹងសមត�ភាពករអនុវត�ច្បោប់ (តមរយៈវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករបេង�ីន

គុណភាពបរកិ� រនានា) ទងំម�ន�ីល្បោត និងអជា� ធរ ថា� ក់េខត� ្រស�ក និងឃុនឹំងទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល 
អំពីវធីិចូលរមួ េដីម្បអីចឱ្យសហគមន៍មូលដ� នចូលរមួេនក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងតំបន់

ករពរធម�ជាតិ។ សមត�ភាពបេច�កេទសៃនមន�ីរបរសិ� នេខត�នឹង្រត�វព្រងីក េដីម្ប្ីរត�តពិនិត្យ និងគា្ំរទ
ដល់ករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ េហយីនឹងមានករពិចរណាផងែដរចំេពះករបេង�ីនចំនួន

ម�ន�ីល្បោតនាអនាគតេដីម្បអីច្រគប់្រគង និងទទលួខុស្រត�វ្របកបេដយ ្របសិទ�ភាព បនា� ប់ពីករេផ�រ
សម្បទនឯកជនេលីកិច�ករេទសចរណ៍មក្រកសួងបរសិ� នវញិ។ 

កិច�សហករជិតស�ិទ�ជាមួយអជា� ធរអប្សរ រដ�បាលៃ្រពេឈ ី ក៏ដូចជាអង�ករអភិរក្សនានា ែដល
បាននឹងកំពុងេធ�ីករេនក�ុងឧទ្យោនេនះជាេ្រចីនឆា� មំកេហយី (អង�ករADF និងអង�ករACCB) មានសរៈ

សំខន់ខ� ងំណាស់ ទន�ឹមនឹងករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងេនះេនតមកែន�ងនានា។ ករវយតៃម�េពញេលញ
មយួអំពីគុណតៃម�ៃនទីជ្រមាលក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ និងគុណតៃម�ខងេសដ�កិច�ចំេពះេខត�េសៀមរប គរួែត
បានេធ�ីេឡងីផងែដរ េដីម្បែីស�ងយល់ឱ្យបានេពញេលញអំពីតៃម�ៃនធនធានធម�ជាតិ ក៏ដូចជាផលវបិាក
នានា និងៃថ�ខូចខតបណា� លមកពីករខកខនមិនបានករពរធនធានធម�ជាតិទងំេនាះ។ 

ៃថ�ប៉ាន់ស� នស្រមាប់ករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ ស្រមាប់រយៈេពល ៥ឆា�  ំ (២០១៨-
២០២២) គឺ្របមាណ ២,៨លនដុល� អេមរកិ ែដលហសួក្រមិតសមត�ភាពថវកិបច�ុប្បន�របស់រជរដ� ភិបាល 
ែដលេ្រចីនែតស្រមាប់ចំណាយេលី្របាក់េបៀវត្សរ ៍ និងៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករជាមូលដ� នខ�ះៗបុ៉េណា� ះ។ 
េ្រចីនជាង ៥០% ៃនៃថ�ចំណាយស្រមាប់កម�វធីិេនះ ្រត�វបានវភិាជន៍ស្រមាប់សកម�ភាពដៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ 
េដីម្បដីសំ� រគ្រមបៃ្រពេឈ ីធម�ជាតិេឡងីវញិជាបន�បនា� ប់េនក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ េដីម្បរីក្សោនិរន�រភាពៃនករ
វនិិេយាគេលីឧទ្យោនជាតិ ចបំាច់្រត�វឱ្យមានហរិ��ប្បទន ពី្របភពេផ្សងៗ ែដលរមួទងំករបេង�ីតគណនី
ថវកិេដយែឡកស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិេនះ ផលចំណូលពីៃថ�លក់សំបុ្រតដល់េភ��វេទសចរ ែដលអចយក
មកវនិិេយាគេឡងីវញិេដយផា� ល់ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ ករ្រសវ្រជាវ និងកររចនាៃនគេ្រមាង
ហរិ��ប្បទនបែន�មេទៀត េដយែផ�កេលីតៃម�ទីជ្រមាល និងករបន�ឧបត�ម�ពីៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផងែដរ។ 

ករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន នឹងស�ិតេ្រកមករចត់ែចង និងស្រមបស្រម�ល
េដយ្រក�មករងរភ�ំគូែលន និងមានគណៈកម�ករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះេនក�ុងមូលដ� ន ជាស� ប័ន
្របតិបត�ិ។ ករតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលននឹង្រត�វេធ�ីេឡងី្របចឆំា�  ំ
េដយមន�ីរបរសិ� ន និងរយករណ៍មក្រកសួងបរសិ� ន។ ករ្រត�តពិនិត្យវយតៃម�េពញេលញមយួនឹង្រត�វ

េធ�ីេឡងីេនេ្រកយរយៈេពល ៥ឆា�  ំ (ឆា� ២ំ០២២) េហយីកម�វធីិេនះនឹង្រត�វែកស្រម�លេឡងីវញិតមករ
ចបំាច់ និងបន�ស្រមាប់រយៈេពល ៥ ឆា� េំទៀត។ 
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១ .េសចក�ីេផ�ម  
ឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ ័�ន-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» ្រត�វបានកំណត់េដយ្រពះរជ្រកឹត្យេនឆា� ១ំ៩៩៣។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០០៣ ្រកសួងបរសិ� នបានេបាះពុម�ែផនទីផ�ូវករ េដយប�� ក់ថា ឧទ្យោនជាតិេនះមានទំហៃំផ�ដី
សរុបចំននួ ៣៧.៣៧៥ហកិត។ ព័ទ�ជំុវញិេដយទំនាបលិចទឹកបឹងទេន�សប ជរួភ�ំគូែលនកេកីតេឡងី

េដយថ�ភក់ ែដលមានរយៈកម�ស់អតិបរមា ៤៩៨ែម៉្រត េធៀបនឹងកម�ស់ទឹកសមុ្រទ។ ឧទ្យោនជាតិេនះស�ិត
េនក�ុង្រស�កចំននួបី (ស� យេលី បនា� យ្រសី និងវ៉រនិ) ៃនេខត�េសៀមរប និងស�ិតេនចមា� យ្របមាណ 

៤៨គីឡូែម៉្រត ពីទីរមួេខត�េសៀមរប។ ពលរដ�ែខ�របានចត់ទុកភ�ំគូែលនជាភ�ំសក�ិសិទ�ជាងេគេនកម�ុជា និង
ជាកែន�ងេពញនិយមស្រមាប់ករេគារពបូជាេនចុងសបា� ហ៍ និងេនេពលបុណ្យម�ងៗ។ ភ�ំគូែលនបាន

េដីរតនួាទីសំខន់ក�ុង្របវត�ិស�ស�ៃនច្រកភពែខ�រ េដយេនឆា� ៨ំ០២ ៃន្រគឹះសករជ ្រពះបាទជយវរ �ន័ទី២ 

បាន្របកសខ�ួនជាេស�ចេទវរជ (េស�ចច្រកពត�ិ) េនទីេនាះ។ ភ�ំគូែលន ក៏ជាជំរុចុំងេ្រកយៃនទ័ពែខ�រ្រកហម

ផងែដរ ែដលបានេបាះបង់េចលេនឆា� ១ំ៩៩៨។ 

កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ ័�ន-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» ស្រមាប់រយៈេពលដប់ឆា� ខំងមុខ 
(២០១៨-២០២៧) នឹងផ�ល់ករែណនាសំ្រមាប់ករងរករពរករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់ឧទ្យោនជាតិ
េដយនិរន�រភាព។ កម�វធីិេនះ្រត�វបានផ�ួចេផ�ីមេឡងីេដយ ឯកឧត�ម សយ សអំល់ រដ�ម�ន�ី្រកសងួបរសិ� ន 
និងេរៀបចំចង្រកងេដយ្រក�មករងរកម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ្រពះជ័យវរ ័�ន-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន» ែដល
បានបេង�ីតជាផ�ូវករេនែខតុល ឆា� ២ំ០១៦ េដយមានអគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និង
អភិរក្សធម�ជាតិ (GDANCP) ជា្របធាន។ ្រក�មករងរេនះមានសមាជិកចំននួ ៣១រូប ែដលតំណាងឱ្យ
្រកសួង និងស� ប័នពក់ព័ន�នានាៃនរជរដ� ភិបាលកម�ុជា អង�ករជាតិនិងអន�រជាតិ និងអជា� ធរមូលដ� ន។ 
េគាលេដចម្បងៃន្រក�មករងរឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន គឺេរៀបចំកម�វធីិយុទ�ស�ស�្រគប់្រគង េដីម្បេីធ�ីករអភិរក្ស
ធនធានធម�ជាតិ ករករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ និងករព្រងីករបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់្របជាសហគមន៍មូលដ� ន
េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ 

២. េសចក�ីអធបិ្បោយអំពីឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន 

២.១. តៃម�ៃនធនធានធម�ជាតិ 
ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ្រត�វបានចត់ទុកថាមានតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ករអភិរក្ស េដយែផ�កេលីទិដ�ភាព

ចម្បងៗចំននួបី៖ លក�ខណ� ្របព័ន�េអកូឡូសុី េសវកម�្របព័ន�េអកូឡូសុី និងមុខងរសង�ម (Hayes et al., 

2013)។ គ្រមបៃ្រពេឈភីាគេ្រចីនផ្សេំដយ្របេភទៃ្រពេ្រសង ៃ្រពពក់កណា� លេ្រសង និងៃ្រពេល្បោះ។ 

ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ជាតំបន់ៃ្រពេឈមីួយែផ�កេនកម�ុជា ែដលមានេនសល់ៃ្រពេ្រសងេហយីស�ិតេន
ភាគខងេជីងៃន្របេទស។ ឧទ្យោនជាតិេនះមាន្របេភទរុក�ជាតិែដលរងករគំរមកំែហងចំនួន ១០្របេភទ 

ក�ុងចំេណាមពូជរុក�ជាតិ ៤០្របេភទ ែដលទទលួរងនូវករគំរមកំែហងេនកម�ុជា ែដលមានេឈ� ះេនក�ុង
ប�� ី្រកហមៃនអង�ករ IUCN។ ្របេភទេឈ ីែដលមានេឈ� ះថា គូែលន (Litchi chinensis) មានដុះែតេន

ក�ុងតំបន់េនះ នាឱំ្យអ�ក្រស�កដក់េឈ� ះថា ភ�ំគូែលន។ 
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មកទល់បច�ុប្បន� ករ្រសវ្រជាវពីជីវៈច្រម�ះក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះបានរកេឃញី ្របេភទរុក�ជាតិសរុប
ចំននួ ២៨្របេភទ ែដលមានចុះក�ុងប�� ីអង�ករ IUCN ជា្របេភទែដល្រត�វេផា� តករយកចិត�ទុកដក់ជា

អន�រជាតិ។ ្របព័ន�េអកូឡូសុីៃ្រពេឈៃីនឧទ្យោនជាតិេនះ េទះបីេនដច់េដយដំុៗេទតមទីកែន�ងជាេ្រចីន
ក៏េដយ ក៏បានផ�ល់ទីជ្រមកសំខន់ៗស្រមាប់្របេភទរុក�ជាតិែដល្របឈមហនិភ័យដូចបានេរៀបរប់ខងេលី 

និងអចមានតនួាទីជា្របភពែហ្សន ស្រមាប់ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ។ ្របេភទេឈចំីននួ ១០ ក�ុងចំេណាម
េឈីចំនួន ៣២្របេភទ ែដលបានចុះក�ុងប�� ី្រកហមៃនអង�ករ IUCN មានវត�មានេនក�ុងឧទ្យោនជាតិ
ភ�ំគូែលនេនះ េហយី្របេភទទងំេនាះភាគេ្រចីនមានេដយក្រមបំផុត េដយសរែតសកម�ភាពកប់េឈី
េល�ីសច្បោប់ពីអតីតកល និងក�ុងបណា� ឆា� កំន�ងេទថ�ីៗ។ ទក់ទងនឹងសត�េនទីេនះមាន ថលជលិក និង

ល�ូនជាេ្រចីន្របេភទ ក៏ដូចជា សត�្របេចៀវែដលមានកំណត់្រតចំនួន ២៥្របេភទ។ ឧទ្យោនជាតិេនះ មាន
្របមាណ ៤០% ៃន្របេភទសត�្របេចៀវែដល្រត�វបានេគទទលួស� ល់េនកម�ុជា (២៥្របេភទក�ុងចំេណាម 

៦៨្របេភទ) េហយីមានេនកែន�ងេផ្សងេទៀតមួយចំនួនតូចបុ៉េណា� ះ ែដលេគស� ល់ថាមាន្របេចៀវេ្រចីន
្របេភទជាងេនះ (Hayes et al., 2013)។ 

េសវ្របព័ន�េអកូឡូសុីសំខន់ៗែដលមានេនក�ុងឧទ្យោនជាតិ េដីរតនួាទីស�ូលដល់ជរួភ�ំ ែដលតំបន់
េនាះ្រគបេដយគ្រមបេកីតពីថ�ភក់ ៃ្រពេឈ ី និងជា្របភពទឹកដ៏សំខន់ស្រមាប់្រក�ងេសៀមរប ្រពមទងំ
្របព័ន�ទឹកេ្រកមដីែដលរក្សោស�ិរភាពៃន ្រគឹះ្របាសទនានាក�ុងតំបន់អង�រ េហយីមានបណា� ញផ�ូវទឹកចំននួ 
៣៦ េនេខត�េសៀមរបមាន្របភពេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ េនរដូវ្របាងំ ៃ្រពេឈេីដីរតជួាេអបុ៉ង រក្សោស�ុក
ទឹកទុក និងទឹកេ្រកមដី។ ឧទ្យោនជាតិេនះជាកែន�ងែដលបានែថរក្សោករពរៃ្រពេឈកី�ុងវសិលភាពធំជាង
តំបន់េផ្សងៗេទៀតៃនេខត�េសៀមរប និងរក្សោនិយត័ភាពសំខន់ស្រមាប់ផ�ល់ទឹក្រគប់រដូវ តមរយៈស�ឹង 
និងអូរនានា ក៏ដូចជាទឹកេ្រកមដីផងែដរ។ ទីជ្រមាលស�ឹងេសៀមរប្រត�វបានចត់ជាទីជ្រមាលសំខន់មយួ 
ក�ុងចំេណាមទីជ្រមាលចំនួនបនួេនកម�ុជា ែដលបានសិក្សោេដយគេ្រមាង្រគប់្រគងទីជ្រមាលៃន MRC-GTZ 

(Kalyan et al., 2004)។ ទឹកែដលហូរពីឧទ្យោនជាតិេនះ ្រត�វបានចត់ទុកថាជាទឹកមន� ឬទឹកអ្រមឹត។ 

ក�ុងន័យេសដ�កិច� ្របព័ន�េអកូឡូសុីៃ្រពេឈ ីផ�ល់គុណតៃម�ពិេសសដល់្របជាពលរដ�ក�ុងមូលដ� ន
តមរយៈករអភិវឌ្ឍេអកូេទសចរណ៍ និងករទញយកធនធានធម�ជាតិស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ផា� ល់ក�ុង្រគ�សរ 

និងស្រមាប់ពណិជ�កម�អនុផលៃ្រពេឈជីា្រទង់្រទយតូច (មានដូចជា រុក�ជាតិឱសថ និងេ្រគឿង្រកអូប 
ែផ�េឈៃី្រព និងជ័រទឹក)។ 

គ្រមបៃ្រពក�ុងឧទ្យោនជាតិ បានថយចុះជាខ� ងំក�ុងទសវត្សរក៍ន�ងេទ។ ក�ុងបណា� ឆា� កំន�ងមកេនះ 
គ្រមបៃ្រពេឈ្ីរត�វបានអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជា វយតៃម�មាន្របមាណ ៥៥,៥% 

េយាងតមេសៀវេភក្រមងទិន�ន័យបែ្រមប្រម�លគ្រមបៃ្រពេឈ ី ៃន្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិឆា� ២ំ០០៦-
២០១៦។ ដីៃ្រពេ្រកពីេនះេនក�ុងឧទ្យោនជាតិ្រត�វបានែ្របក� យជាដីកសិកម� (ឧបសម�័ន� ១)។  
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២.២. តៃម�ៃនេបតិកភណ� វប្បធម ៌
ភ�ំគូែលន ធា� ប់ែតមានសរៈសំខន់ខងបុរណវទិ្យោ វប្បធម៌ និងសសនា េហយីបច�ុប្បន�ក៏េនែត

ជាទីតងំេគារពបូជាស្រមាប់្របជាជនកម�ុជា។ ទឹកធា� ក់យ៉ាងធំមយួកែន�ង វត�្រពះអង�ធំ ែដលមាន្រពះពុទ�

បដិមាយ៉ាងធំក�ុងទ្រមង់ចូលនិពន� ស�ឹង «លឹង�មយួពន់» និងរមណីយដ� នក្បោលស� ន ជាទីកែន�ងទក់ទញ
េភ��វជាេ្រចីនរយនាក់ក�ុងមយួៃថ�ៗ និងរហូតដល់េ្រចីនពន់នាក់ េនេពលមានពិធីបុណ្យ្របចឆំា� ។ំ េនជិត

ែផ�កខងេលីៃនតំបន់ទឹកធា� ក់មានបុរណស� នមួយកែន�ងហុ៊�ព័ទ�េដយៃ្រពែដលមានេឈ� ះថា ្របាសទ
េ្រកលរមាស សង់េនសតវត្សរទី៍១២។ ្របាសទេរងចិន មានរងជាពីរ៉មីត ឬ្របាសទភ�ំ ្រត�វបានសងសង់
េនសម័យអង�រ។ េនទីដច់្រសយាលជាងេនះ មានរូបសំណាកសត�យ៉ាងធំេធ�ីពីថ�ភ�ំ ែដលមានេឈ� ះថា 
្រសះដំរ។ី 

អង�ករ ADF បានឱ្យដឹងអំពីវត�មានយ៉ាងេ្រចីនៃនទីតងំបុរណស� ន ែដលេកីតមានេឡងីមុន
សម័យអង�រ ស�ិតេនខ�ង់របខងេកីតៃនខ�ងភ�ំគូែលន បង� ញពីរបកគំេហញីខងបុរណវទិ្យោធំជាងេគ

បង�ស់េនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល៥០ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ។ េដយេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោែស�ន LIDAR  ្របាសទ 
និងទីតងំពិសិដ�ចំនួន ៥០កែន�ង ្រត�វបានរកេឃីញ េដយមានស� នភាពខុសៗគា�  មានទងំបណា� ញ
ទី្រក�ង ែដល្រត�វបានសងសង់ចប់តងំពី សតវត្សរទី៍៩ (Evans et al., 2013)។ េនែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១២ 
អង�ករយូេណស�ូ បានេលីកសំេណីឱ្យមានករពិចរណាស្រមាប់ដក់ប��ូ លភ�ំគូែលនេទក�ុងប�� ីេបតិកភណ�
ពិភពេលកេដយភា� ប់ជាមួយតំបន់អង�រ (Phnom Penh Post 2016)។ 

២.៣. ្របជាជន និងករេ្របី្របាសដី់ 
នាឆា� កំន�ងេទថ�ីៗ ្របជាពលរដ�ចំណូល្រស�កបានមកតងំទីលំេនយ៉ាងេ្រចីនក�ុងតំបន់េនះ េដយ

បច�ុប្បន� អចមាន្របជាពលរដ�រហូតដល់ ២.០០០្រគ�សរ (ឬេ្រចីនជាង ៨.០០០នាក់) រស់េនក�ុង្រពំ្របទល់
ៃនឧទ្យោនជាតិេនះ (S. Sakhan, Deputy Park Manager, pers. comm.)។ ្របជាពលរដ�មានចំនួនេ្រចីន
ជាងេគេនជំុវញិទីកែន�ងអភិវឌ្ឍន៍េទសចរណ៍ ែដល្រគប់្រគងេដយ្រក�មហុ៊ននគរេគាកធ�ក0

1។ ឧទហរណ៍ 
បច�ុប្បន�េនះ យ៉ាងេហចណាស់ មាន្របជាពលរដ� ២១៨ ្រគ�សរ រស់េន្រពះអង�ធំ (ជិតកែន�ងទឹកធា� ក់) 
ែដល្របជាពលរដ�្រតឹម ២៩្រគ�សរបុ៉េណា� ះ បានមករស់ក�ុងឆា� ២ំ០០២ (Wildlife Alliance, 2013)។ គា� ន

ករផ�ល់កម�សិទ�ិដីជាផ�ូវករេឡយីដល់ភូមិនានា ឬករេ្របី្របាស់ដីនាេពលបច�ុប្បន�។ 

កែន�ងសំខន់ៗចំននួពីរក�ុងឧទ្យោនជាតិ ែដល្របជាពលរដ�បាន្របមូលផ�ុ ំគឺ េនខ�ង់របខងេកីត 
(ឃុខំ�ងភ�ំ) ែដលមានភូមិចំននួ ៩ បានករទទលួស� ល់េដយអជា� ធរឃុ ំ និងតមដងផ�ូវេលខ ៦៧ (ឃុំ
ឃុនរម) ែដលមានភូមិចំននួមយួ (ខ� រង� ស) ែដលស�ិតេនជិតក្បោលស� ន។ ក�ុងចំេណាមភូមិទងំ ៩ 

ែដលមានករទទលួស� ល់េនេលីខ�ង់របខងេកីត ភូមិចំននួ ៥ ្រត�វបានចត់ទុកជា «ភូមិចស់» (អន�ង់ធំ 
តេពញ សែង�ឡាក់ ខ� ឃ�ុ ំនិងថ�្រជ�ញ) ែដលមាន្របជាពលរដ�សរុបចំននួ ៥៧២្រគ�សរ (២.៨១២នាក់) 

1 ថ�ីៗេនះ ្រក�មហុ៊នេនះបានប�ូរេឈ� ះជា ្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍អសីុយ៉ាណា (ែដលមានករយិាល័យេនសណា� គារ្រក�ងអង�រ េនេសៀមរប) េទះបី
បុគ�លិកេនប�� របង់្របាក់ េនែតមានឯកសណា� នរូបនគរេគាកធ�កក៏េដយ។  
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េនះេបេយាងតមឯកសររបស់្រកសួងមហៃផ� ក�ុងែខេមស ឆា� ២ំ០១៧ (តរង១)។ ចំែណកភូមិបនួ
េផ្សងេទៀត ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីក�ុងរយៈេពល១៥ឆា� កំន�ងេទេនះ (ពេពល ្រពះអង�ធំ ភូមិថ�ី និងតហន) 

ែដលមាន្របជាពលរដ�្របមាណ ៤១៨្រគ�សរ (១.៧៥៣នាក់)។  

តរង១. ទិន�នយ័ចំនួន្របជាជនេនេលខី�ងរ់បខងេកីតៃនឧទ្យោនេនះ  
ភូម ិ ចនំនួ្រគ�សរ ចនំនួ្របជាជន 

ក. ឃុខំ�ងភ� ំ – ភូមិចស់ 

១. អន�ង់ធ ំ

២. តេពញ 

៣. សែង�ឡាក់ 

៤. ខ� ឃំ�ុ ំ
៥. ថ�្រជ�ញ 

 
២១៨ 
១២៧ 
៨៧ 
៦៨ 
៧២ 

 
១.១៤២ 
៦០៧ 
៤១៣ 
៣១០ 
៣៤០ 

សរុប ៥៧២ ២.៨១២ 

ខ. ឃុខំ�ងភ� ំ – ភូមិថ�ីៗ 

១. ពេពល 

២. ្រពះអង�ធ ំ

៣. ភូមិថ� ី
៤. តហន 

 
៩៧ 
២១៧ 
៥១ 
៥៣ 

 
៤១២ 
៨៥៣ 
២៥៥ 
២៣៣ 

សរុប ៤១៨ ១.៧៥៣ 
សរុបរមួ ៩៩០ ៤.៥៦៥ 

្របភព: ្រកសងួមហៃផ� (ែខេមស ឆា� ២ំ០១៧) 

ស្រមាប់ភូមិខ� រង� ស (តមដងផ�ូវេលខ៦៧) េយងីពំុមានទិន�ន័យថ�ីៗអំពីចំននួ្របជាពលរដ�េឡយី 
បុ៉ែន�យ៉ាងេហចណាស់្របជាពលរដ�ចំនួន ៧១៨្រគ�សរ បានមករស់េនកលពីែខមករ ឆា� ២ំ០១៣ 

(Wildlife Alliance, 2013)។ បច�ុប្បន� ្របជាពលរដ�មានចំននួ ១.៦៩០្រគ�សរ កំពុងរស់េនក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ 

អ�ករស់េនម�ុ ំ្រពះអង�ធំភាគេ្រចីនមានមុខរបរពក់ព័ន�ករផ�ល់ផលិតផល និងេសវកម�ដល់េភ��វ
េទសចរ េ្រកពីេនាះជាកសិករតូចតច េធ�ីែ្រសេនេលខី�ងភ�ំេដយពឹងេលីទឹកេភ��ង រមួទងំ ករដដំំឡូងមី 

ដំឡូងជា�  សែណ� ក និងដំណាេំផ្សងៗេទៀត។ អ�ក្រស�កេនែតបន�េធ�ីកសិកម�ែបបពេនចរ/ដំណាឆំា� ស់ 
(ចំករ) េដយរនឆា� រ និងដុតៃ្រពយកដីដដំំណារំយៈេពលមយួឆា�  ំបនា� ប់មកេបាះបង់េចលេដយទុកឱ្យ

ៃ្រពដុះេនេលីដីេនាះដុះេឡងីវញិរយៈេពល ្របមាណពី៥េទ១០ឆា� ។ំ តមធម�ត កររនឆា� រនិងដុតៃ្រពបាន
េធ�ីេឡងីេលចំីែណកដី៥ឡូតិ៍ ែដលមានទំហ ំ ៣ហកិត ស្រមាប់ដំណាពំេនចរ។ ចប់តងំពីឆា� ២ំ០០៥ មក 

ចំែណកដីភាគេ្រចីនែដលធា� ប់បានេ្របី្របាស់ស្រមាប់ដ្ំរស�វ ្រត�វបានែ្របក� យជាចំករ អចិៃ�ន�យ ៍ េដយ
ករដសំ� យចន�ី និងខ�ះេទៀតស្រមាប់ដំណាេំចកផងែដរ។ ទមា� ប់ថ�ីក�ុងករដដំំណាែំបបេនះ បានេកីនមាន
េឡងីនាបណា� ឆា� កំន�ងេទថ�ីៗ េដយដីៃ្រពេឈមីយួចំែណកធំេនេលីខ�ង់របខងេកីត ឥឡូវ្រត�វបានែ្របក� យ
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ជាចំករអចិៃ�ន�យ ៍ េដយករដសំ� យចន�ី។ បច�ុប្បន�េយងីពំុមានទិន�ន័យជាក់លក់អំពីទំហដីំ (ឬមា� ស់
កម�សិទ�ិ) ដដំំណាទំងំេនាះេឡយី។ 

្របជាពលរដ�រស់េនក�ុងភូមិនានាៃនឧទ្យោនជាតិេនះ បាននឹងកំពុង្របតិបត�ិចំករពេនចរ និងចំករ
អចិៃ�ន�យ ៍ ដូចជាចំករស� យចន�ី។ អង�ករសម�័នសត�ៃ្រពបានប៉ាន់ស� នថា ្របជាពលរដ�េ្រចីនជាង ១៥០

្រគ�សរ បានបំលស់ទីមកពីតំបន់េ្រកឧទ្យោនជាតិចូលមកេធ�ីកសិកម� ដូចបានប�� ក់ជូនខងេលីេនះ។ 

 បច�ុប្បន� សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ មានចំននួ ៥ ែដល្រគប់្រគងេលីៃផ�ដីទំហសំរុបចំនួន 

៩២៣ហកិត (តំបន់នីមួយៗមានទំហពីំ ៧៧ហកិត ដល់៣០៦ហកិត) េនេលីខ�ង់របខងេកីត
(តរង ២) េលីកែលងភូមិថ�្រជ�ញ។ េទះជាយ៉ាងណាភូមិពែពល ែដលជាភូមិថ�ី ក៏បានេរៀបចំបេង�ីត

សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិផងែដរ។ ទីតងំទងំេនាះស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគង និងករពរផា� ល់េដយ
សហគមន៍មូលដ� ន ែដល្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ ី (NTFPs) ពីកែន�ងទងំេនាះតម្របៃពណីរបស់ខ�ួន។ 

សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិទងំេនាះមានសរៈសំខន់ណាស់ស្រមាប់ជយួជ្រម�ញរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់
្របជាសហគមន៍មូលដ� ន និងផ�ល់ទីកែន�ងស្រមាប់ករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ ី ដូចជា គូែលន (Litchi 

chinensis) ែដលជាផលិតផលចម្បង ស្រមាប់លក់េនក�ុងមូលដ� ន និងជា្របភព្របាក់ចំណូល។ េដីម
គូែលន្រត�វបានករពររមួគា�  បុ៉ែន�ែផ�គូែលន្រត�វបានេបះ និងលក់តម្រគ�សរនីមួយៗ។ 

តរង២. សហគមនតំ៍បនក់រពរធម�ជាតិ េនក�ុងឧទ្យោនភ�គូំែលន 

េឈ� ះសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ ភូមិ ចំននួ្រគ�សរពក់ព័ន� ទំហ ំ(ហ.ត) 

១. ៃ្រពភ�ំក�ួច សែង�ឡាក់ ៦៣ ៧៧ 
២. ៃ្រពភ�ំមា� ស់ តេពញ ៩៩ ៨២ 
៣. ៃ្រពធំ អន�ង់ធំ ១៥៨ ២៧០ 
៤. ៃ្រពធំពែពល ពែពល ៥៩ ១៨៨ 
៥. ជប់តសុក ខ� ឃំ�ុ ំ ៤៨ ៣០៦ 

សរបុ ៤២៧ ៩២៣ 

អង�ករ ADF បានេធ�ីករជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន និងអជា� ធរអប្សរ េដីម្បបីេង�ីតតំបន់ករពរ

បុរណស� ន េលីៃផ�ដីសរុបទំហ ំ៨០០ហកិត េដយបានដបំេង� ល្រពំ្របទល់ចំននួ ៤៦៩េដីម ព័ទ�ជំុវញិ
ទីតងំបុរណស� នមានចំនួន១១៩កែន�ង (ឧបសម�ន័�១)។ តំបន់ករពរបុរណស� នក៏បានផ�ល់ជា្រទនាប់

េនជំុវញិទីតងំ្របវត�ិស�ស� េដយជយួឱ្យៃ្រពធម�ជាតិដុះលូតលស់េឡងីវញិ និងជយួករពរទីតងំនានា
ពីធាតុអកសមិន្រប្រកតី ករហូរេ្រចះដី និងទមា� ប់កសិកម�ែបបបំផា� ញ។ តំបន់ករពរបុរណស� ន ្រត�វ
បានទទលួស� ល់ជាផ�ូវករេនែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៥ េដយ្រកសួង បរសិ� ន អជា� ធរអប្សរ និងអជា� ធរ
េខត�េសៀមរប ្រពមទងំស�ិតេ្រកមករល្បោតជាេទៀងទត់េដយបុគ�លិកអជា� ធរអប្សរ។  
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២.៤. តួនាទីស� បន័ និងអង�ភាព 
្រកសួងបរសិ� នមានករទទួលខុស្រត�វរមួេលីករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន តមរយៈអង�ភាព

ជំនាញជាអ�កអនុវត�ករងរ រមួមាន អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� ន

សហគមន៍មូលដ� ន ែដលេទីបបេង�ីតេឡងីនាឆា� ២ំ០១៦។ េនថា� ក់េខត� មន�ីរបរសិ� នេខត� ែដលមានមូល
ដ� នេនទីរមួេខត�េសៀមរប េធ�ីករជាមយួអជា� ធរមូលដ� ន (្រស�ក/ឃុ)ំ េដីម្បអីនុវត�េសចក�ីែណនា ំ និង

សកម�ភាព្រគប់្រគងែដលបានដក់េចញេដយ្រកសួងបរសិ� ន និងរដ�បាលសលេខត�។ ជាែផ�កមយួៃន
កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈកនាេពលថ�ីៗេនះ អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ បាននឹងកំពុងបេង�ីនករទទលួខុស្រត�វេលី
ែផ�កមយួចំននួៃនករអនុវត�កម�វធីិ  បរសិ� ន ដូចជា៖ ករ្រគប់្រគងសំណល់ ករអភិរក្ស និងករេ្របី្របាស់
តំបន់ករពរធម�ជាតិេដយនិរន�រភាព េដយបុគ�លិកឧទ្យោនជាតិ្រត�វរយករណ៍ផា� ល់មកមន�ីរបរសិ� ន។ 

អជា� ធរអប្សរ ែដលជាអង�ភាពចំណុះឱ្យ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ទទលួបន�ុក្រគប់្រគង
ទីតងំេបតិកភណ� ពិភពេលកអង�រ និងបុរណស� ននានាក�ុងេខត�េសៀមរប ែដលរមួទងំទីតងំនានាក�ុង

ឧទ្យោនជាតិេនះផងែដរ។ សព�ៃថ�េនះ អជា� ធរអប្សរបានចត់តងំបុរណវទូិ ៣រូប និងកម�ករ ៤៧នាក់ ឱ្យ
េធ�ីករែថរក្សោបុរណស� នក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ រមណីយដ� នក្បោលស� ន ែដលេហផងែដរថា «្រជលងលឹង� 
១.០០០» ស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អជា� ធរអប្សរ េហយីករេចញចូលត្រម�វឱ្យមានប័ណ�ចូលទស្សនា
អង�រ។ ទីតងំ្របែហលគា� េនះមយួេផ្សងេទៀត (ែដលេហថា លឹង� ១.០០០) ស�ិតេនេលីខ�ងរបៃនភ�ំគូែលន។  

រដ�បាលៃ្រពេឈៃីន្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈី
េនេ្រកតំបន់ករពរធម�ជាតិ និង្របតិបត�ិករកម�វធីិដៃំ្រពេឈ ីនិងថា� លបណ�ុ ះកូនេឈមីយួចំននួ េនក�ុង
េខត�េសៀមរប។ រដ�បាលៃ្រពេឈក៏ីធា� ប់្រគប់្រគងេលីដីៃ្រពេឈែីដលស�ិតេនជាប់ែផ�កពយព័្យ ៃនឧទ្យោនជាតិ
េនះផងែដរ េហយីថ�ីៗេនះ ទីតងំទងំេនាះ្រត�វបានេផ�រមកឱ្យ្រកសួងបរសិ� ន្រគប់្រគង ែដលជាែផ�កមយួ
ៃនកិច�ផ�ួចេផ�ីមបេង�ីតរេបៀងអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ ែដលបានអនុម័តេដយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា (អនុ្រកឹត្យេលខ 
០៧ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៧)។ តំបន់េនះរមួប��ូ លទងំសហគមន៍តំបន់ៃ្រពេឈចី�ង� នរយ 
ជាតំណសំខន់ ែដលតភា� ប់ភ�ំគូែលន បេង�ីតជាតំបន់ៃ្រពេឈធំីមយួ (៩.៥៤៤ ហកិត) (Mould et al.  

២០១៤) ។ 

អង�ករ ADF ្រត�វបានរជរដ� ភិបាលកម�ុជាទទលួស� ល់ជាអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល។ អង�ករ

េនះបានេធ�ីករេនក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនតងំពីឆា� ២ំ០០៨ េដយមានទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមយួៃដគូ
មយួចំនួន ជាពិេសស អជា� ធរអប្សរ េនេ្រកមអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់មយួ។ បែន�មេលីករបេង�ីត
តំបន់ករពរបុរណស� ន និងករបន�្រសវ្រជាវខងបុរណវទិ្យោ អង�ករ ADF ក៏មានេគាលេដព្រងឹង
សហគមន៍មូលដ� ន និងជួយកត់បន�យភាព្រកី្រកផងែដរ េដយេផា� តេល្ីរបធានបទចំនួនបួន៖ សុខភាព

អហរូបត�ម� បេង�ីនជេ្រមីសរបរចិ�� ឹមជីវតិ និង្របាក់ចំណូលទូេទ ករអប់រ ំនិងកិច�ករពរបរសិ� ន។ 

មជ្ឈមណ� លអង�កររស្រមាប់ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ (ACCB) បាន្របតិបត�ិករមណ� លបង� ត់ពូជ 

និងសេ�ង� ះសត�ៃ្រព មានទីតងំេនក្បោលស� នចប់តងំពីឆា� ២ំ០០៣ េនេលដីី ែដលរដ�បាលៃ្រពេឈី
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ធា� ប់បានេ្របីស្រមាប់ជាថា� លបណ�ុ ះកូនេឈ។ី មជ្ឈមណ� ល ACCB មានអនុស្សរណៈ (MoU) មយួជាមយួ

្រកសួងបរសិ� ន េដីម្បផី�ល់េសវសេ�ង� ះសត�ៃ្រព និងជួយបេង�ីនករយល់ដឹងអំពីបរសិ� ន និងករផ�ល់ព័ត៌មាន

អំពីបរសិ� ន ដល់សលេរៀន និងេភ��វេទសចរផងែដរ។ មជ្ឈមណ� ល ACCB បានផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល

រយៈេពលខ�ីដល់ម�ន�ីឧទ្យោនុរក្ស េលីបេច�កេទសល្បោត ករេ្របី្របាស់ឧបករណ៍តមដន និងពិនិត្យទីតងំ 

និងរយករណ៍ (SMART) និងជយួអភិរក្សសត�ៃ្រពផងែដរ។ 

២.៥. េហដ� រចនាសម�ន័�ឧទ្យោនជាតិ និងេទសចរណ៍ 

ស� ក់ករឧទ្យោនជាតិ (ស� ក់ករកណា� ល) មានទីតងំស�ិតេនជិតក្បោលស� ន តមបេណា� យផ�ូវ

ជាតិេលខ៦៧ ែដលមានម�ន�ីឧទ្យោនុរក្សសរុបចំនួន ៤៨នាក់ កំពុងេធ�ីករេនតមស� ក់កររងចំននួ ៧ ស�តិ

េនឧទ្យោនជាតិនិងខ�ង់របភ�ំគូែលន។ ស� ក់ករកណា� លពំុទន់មានេសវផ�ល់ព័ត៌មានអំពីធនធានធម�ជាតិ 

និងប៉ាណូ ឬស� កស�� េនតម្រចកផ�ូវចូលឧទ្យោនជាតិ ស្រមាប់ឱ្យេភ��វេទសចរបានដឹងថាពកួេគកំពុង

ចូលក�ុងឧទ្យោនជាតិេឡយី។ 

េនឆា� ១ំ៩៩៨ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានចុះហត�េលខេដីម្បដីក់ៃផ�ដីទំហ ំ២.៤០០ហកិត េន

ម�ុ ំ្រពះអង�ធំឱ្យស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍេដយ្រក�មហុ៊ននគរេគាកធ�ក តមករេស�ីសុំពីេម

ប�� ករេយាធភូមិភាគ ៤។ ្រក�មហុ៊នេនះបានកសងផ�ូវមយួែខ្ស តភា� ប់េឡងីដល់ខ�ងភ�ំ ែដលស្រម�ល

ដល់រថយន�េទសចរណ៍អចេទជិតទីតងំទឹកធា� ក់។ េដីម្បជីាករេដះដូរ ្រក�មហុ៊នេនះបាន្របមូលយក

កៃ្រមពីេភ��វេទសចរបរេទស ក�ុង១នាក់២០ដុល� អេមរកិ ស្រមាប់ករចូលទស្សនា។ េយងីពំុេឃញីមាន

របាយករណ៍ផ�ូវករណាមួយ ែដលប�� ក់អំពីចំនួនេភ��វេទសចរចូលទស្សនាឧទ្យោនជាតិេនះេឡយី។ េន

ឆា� ២ំ០១២ ្រក�មហុ៊នេនះ បានរយករណ៍ថា មានេភ��វេទសចរចំននួ ៥០.០០០នាក់ ឆ�ងកត់ប�� រយក

្របាក់ (ADF, pers. comm.)។ េភ��វេទសចរណ៍ចូលមកកម្សោន�េនរដូវ្របាងំ (ពីែខវចិ�ិក ដល់ែខឧសភា) 

មានចំនួនជាមធ្យម ១៥០នាក់ក�ុងមយួៃថ� េហយីមានអ្រតខ�ស់ជាងេនះ េនចុងសបា� ហ៍ និងៃថ�បុណ្យ 

(េពលគឺរហូតដល់ ៥០០នាក់/ៃថ�)។ ្របាក់ចំណូលសរុបពីៃថ�លក់សំបុ្រតចូលែលងកម្សោន�ក�ុងឧទ្យោន

ជាតិ ្រត�វបានប៉ាន់្របមាណេ្រកផ�ូវករថាមានចំននួេ្រចីនជាង ២០០.០០០ដុល� អេមរកិ ក�ុងមួយឆា� ។ំ 

េភាជនីយដ� នមយួចំនួន និងតូបលក់អហរ /សមា� រៈនានាេ្រចីនមានេនជំុវញិចំណតរថយន�េនជិតវត�

្រពះអង�ធំ និងជិតកែន�ងទឹកធា� ក់។ 

ចំេពះកែន�ងដៃទេទៀតៃនឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េភ��វេទសចរេ្រចីនែតេទទស្សនារមណីយដ� ន

ក្បោលស� ន ែដលមាន «្រជលងលឹង� ១.០០០»។ េនជាប់នឹង្រចកចូលរមណីយដ� នក្បោលស� ន មាន

កែន�ងរក្សោទុកសត�ៃ្រពមយួ កែន�ងេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អង�ករ ACCB។ េនទីេនាះ េយងីេឃញី

មានេសវផ�ល់ព័ត៌មានអំពីធនធានធម�ជាតិ េហយីេភ��វេទសចរអចបង់្របាក់តមករស�័្រគចិត�ជាវភិាគទន។ 

េលីសពីេនះ អង�ករ ACCB មានមណ� លបណ�ុ ះ បណា� លតូចមយួ ែដលេភ��វេទសចរ សិស្សសល និង

្រក�មដៃទេទៀត អចទទលួបានព័ត៌មានបែន�មអំពី្របេភទសត�ៃ្រពក�ុងមណ� លេនះ និងកម�វធីិអភិរក្សដៃទ
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េទៀតរបស់ ACCB។ 

្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍មួយចំននួតូចផ�ល់េសវេអកូេទសចរណ៍េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ មានដូចជា 

ករេដីរៃ្រព ករជិះកង់តមភ�ំ និងករេមីលសត�ៃ្រព។1

2  អង�ករ ADF បានជយួបេង�ីតផ�ះស� ក់េន ែដល

បច�ុប្បន� មាន្របជាជនចំនួន ៤្រគ�សរបានបេង�ីតផ�ះស� ក់េនក�ុងភូមិអន�ង់ធំ។ 

៣. ប�� ្របឈមចំេពះករ្រគប់្រគង 

៣.១ ករេរចរលឹ និងករបាតប់ងៃ់្រពេឈ ី 
របាយករណ៍ថ�ីៗបង� ញថា ភាគេ្រចីនៃនករបាត់បង់ៃ្រពេឈកី�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ បានេកីតមាន

េឡងីេនក�ុងអំឡុងទសវត្សរមុ៍នៗ បុ៉ែន�្របសិនេបីស� នភាពរេបៀបេនះេចះែតេកីតមានជាបន� នុះៃ្រពធម�ជាតិ
េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះអច្របឈមនឹងករបាត់បង់នាេពលអនាគតខងមុខេនះ។ បច�ុប្បន� េយងីេឃញី
សល់ៃ្រពេឈធំីពីរកែន�ងេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ េនេលីខ�ង់របខងលិច និងែផ�កនានាេនេលីខ�ង់របជាប់

គា� ភាគខងេកីត។ ្រជលងេនភាគកណា� ល ចេនា� ះភ�ំគូែលន និងភ�ំហប់ ្រត�វបានបាត់បង់ៃ្រពេឈទីងំ្រស�ង 
េដយករកប់រន (ឧបសម�ន័�១)។ េដីម្បកីរពរៃ្រពែដលេនេសសសល់េលីភ�ហំប់ ្រត�វែតមានករចត់
វធិានករចបំាច់ជាបនា� ន់។ 

ករបាត់បង់ៃ្រពេឈភីាគេ្រចីននាេពលថ�ីៗេនះ បានបង�េឡងីេដយករេធ�ីដំណាកំសិកម� និង
កំេណីន្របជាពលរដ� េហយីេកីតមានេឡងីេនក�ុងនិងជំុវញិឧទ្យោនជាតិេនះ ែដលជាេហតុនាឱំ្យមានករ
ទ�នា� នចូលក�ុងដីៃ្រព។ ដីពីមុនែដលធា� ប់ែតជាដីដ្ំរស�វ និងចំករពេនចរ ្រត�វបានែ្របក� យជាចំករ 
អចិៃ�ន�យ ៍ េដយករដដំំណាសំ� យចន�ី។ ចំករទងំេនាះ្រត�វបានែថទ ំ េដយករកំចត់េចលរល់រុក�ជាតិ
េផ្សងៗេទៀត ករេ្របី្របាស់ម៉ាសុីនកត់េស�  ែដលេធ�ីឱ្យៃ្រពេឈ ី ឬរុក�ជាតិដៃទេទៀត មានឱកសតិចតចួ
ណាស់ក�ុងករលូតលស់េឡងីវញិតមលក�ណៈធម�ជាតិ េនតមទីតងំទងំេនាះ។ ចំែណកឯអ�កភូមិមួយ
ចំននួេទៀត ក៏េនែតបន�េធ�ីករកប់ឆា� រកែន�ងថ�ីៗេទៀតស្រមាប់េធ�ីចមា� រពេនចរ។ 

ដូចេនតមកែន�ងជាេ្រចីនៃន្របេទសកម�ុជាែដរ ភ�ំគូែលនក៏ទទលួរងករគំរមកំែហងេដយសរ

ករកប់េឈេីល�ីសច្បោប់។ ករគំរមកំែហងមកេលីេដីមេឈធំីៗ ែដលេនេសសសល់ទងំេនាះ េ្រចីនែត
បណា� លមកពីត្រម�វករេឈ្ីរបណិតេនេលីទីផ្សោរអន�រជាតិ និងទីផ្សោរក�ុង្រស�ក ដូចជាត្រម�វករេ្រគឿង

សង� រមឹក�ុង្របេទស និងត្រម�វករស្រមាប់ឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ក�ុងេខត�េសៀមរប។ សូម្បែីតេនក�ុង
ឧទ្យោនជាតិេនះក៏មានហងលក់េ្រគឿងសង� រមឹផងែដរ (េនភូមិ្រពះអង�ធំ)។ េនឃុឃុំនរម មានសិប្បកម�

ឥដ�ចំនួន ១៣កែន�ង ស�ិតតមបេណា� យផ�ូវជាតិេលខ៦៧ ជាប់ពីខងេ្រក្រពំ្របទល់ឧទ្យោនជាតិ េហយី
្រគ�សរភាគេ្រចីនក�ុងតំបន់េនាះ មានឡដុតធ្ូយងេនេ្រកយផ�ះ (Wildlife Alliance, 2013)។ ត្រម�វករអុស 

និងធ្ូយងមានក្រមិតខ�ស់ែដលបង�ករគំរមកំែហងជាបន�មកេលីៃ្រពេឈកី�ុងឧទ្យោនជាតិ។ េទះបីជាសហគមន៍

2 ឧទហរណ៍មួយគឺ្រចក Langur េនភ�ំគូែលន ែដលរត់កត់សហគមន៍តបំន់ករពរធម�ជាតៃិ្រពធពំែពល – េទសចរណ៍សេង�តសត�ៃ្រពជាមួយមគ�ុ
េទសក៍ ផ�ល់េដយ្រក�មហុ៊ន Indochinex Adventures (http://www.indochineex.com/phnom-kulen-langur-trail/) 
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ភាគេ្រចីនេនក�ុង្រស�កវ៉រនិ មានទីតងំស�ិតេនេ្រកឧទ្យោនជាតិេនះក៏េដយ បុ៉ែន�ពួកេគក៏ពឹងែផ�កេលី
ធនធានៃ្រពេឈពីីឧទ្យោនជាតិេនះផងែដរ។ ែផ�កតមករសមា� សន៍ជាមយួអ�កភូមិែដលរស់េនក�ុងឧទ្យោន

ជាតិេនះ ភាគេ្រចីនបាន្របាប់ឱ្យដឹងថា ្របជាពលរដ�េនេ្រកភូមិរបស់ពកួគាត់ គឺជាអ�កែដលទញយក
ផលអនុផលៃ្រពេឈ ី(ភាគេ្រចីនជាេឈ ីនិងអុស) មកពីឧទ្យោនជាតិេនះ (Motzke et al., 2012)។  

ករបាត់បង់គ្រមបៃ្រពេឈេីនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ មានផលប៉ះពល់អវជិ�មានមិន្រតឹមែតមកេលី
ជីវៈច្រម�ះ និងជេ្រមីសរបរចិ�� ឹមជីវតិបុ៉េណា� ះេទ (ដូចជាករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈ)ី បុ៉ែន�បានបង�ឱ្យមាន

ករខ�ះខតទឹកេនរដូវ្របាងំស្រមាប់េខត�េសៀមរប ជាមួយនឹងកំេណីនខ� ងំៃនចំនួនេភ��វេទសចរ។ ផល
ប៉ះពល់ចំេពះនិយត័ភាពទឹកេ្រកមដី បណា� លមកពីករបាត់បង់ៃ្រពេឈេីនតំបន់ែខ្សទឹកខងេលី អចបង�

ជាផលប៉ះពល់មកេលីសក� នុពលៃនករអភិវឌ្ឍេទអនាគតស្រមាប់េខត�េសៀមរប និងគំរមកំែហងចំេពះ
្រគឹះ្របាសទនានាក�ុងតំបន់េបតិកភណ� ពិភពេលកអង�រផងែដរ។ ដូេច�ះ កិច�ករពរ និងករស� រៃ្រពេឈី
េឡងីវញិជាសកម�ភាពអទិភាពស្រមាប់កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនេនះ។ 

បរមិាណទឹកយ៉ាងេ្រចីនែដលមាន្របភពពីឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន កំពុង្រត�វបានេ្របី្របាស់កន់ែត
េ្រចីនេឡងីៗស្រមាប់ចំករដំណា ំ ជាពិេសសចំករស� យចន�ី ែដលមានកន់ែតេ្រចីនេនជំុវញិឧទ្យោនជាតិ 
និង្រក�មហុ៊នផលិតទឹកបរសុិទ�គូែលន ែដលមានេរងច្រកស�ិតេនជាប់ឧទ្យោនជាតិេនះផងែដរ។ 

៣.២ កសកិម�  
្រគ�សរនីមយួៗ្រត�វករដីេ្រចីនកែន�ងេដីម្បេីធ�ីចមា� រពេនចរ េដយករប�ូរេវន េនេពលដីកែន�ង

ណាមួយបានបាត់បង់គុណភាព។ ករអនុវត�ែបបេនះអចេធ�ីេទបានលុះ្រតែតេនទីកែន�ងែដលមាន
ៃ្រពេឈធំីៗ ស�ិតេនដច់្រសយាល ែដលមានដង់សុីេត្របជាជនទប បុ៉ែន�មិនអចមាននិរន�រភាពេទ ចំេពះ
ទីកែន�ងែដលមានធនធានធម�ជាតិក�ុងក្រមិតកំណត់ និងមានចំននួ្របជាជនេកីនេឡងីឆាប់រហ័ស ដូចជា
ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនជាេដីម (Hayes et al. 2013)។ ក�ុងអំឡុងទសវត្សរក៍ន�ងេទ ករែកែ្របទមា� ប់ពីករដំ
ដំណា្ំរបចឆំា�  ំនិងពីរឆា� មំ�ង (ដូចជា ្រស�វ ដំឡូងមី និងេពត) មកដសំ� យចន�ី បានបង�ំឱ្យអ�កភូមិេធ�ីករ
ែ្របក� យដីៃ្រពជាបែន�មេទៀតស្រមាប់េធ�ីកសិកម�។ ករបែង�រដីែដលមានដំណាសំ� យចន�ីមកេធ�ីែ្រសវញិ 

(ឬដសំ� រៃ្រពវញិ) គឺជាករលំបាក េដយសរដីពំុសូវមានគុណភាព។ េយាងរបាយករណ៍មយួបានបង� ញ
អំពីករេ្របី្របាស់ថា� សំមា� ប់េស� េនក�ុងចំករស� យចន�ី ែដលបន�បំផា� ញរល់រុក�ជាតិទងំឡាយែដលអច

ដុះលូតលស់េឡងីវញិ ្រពមទងំអចគំរមកំែហងដល់គុណភាពទឹក ែដលមានក្រមិតកំណត់េនក�ុង
ឧទ្យោនជាតិេនះផងែដរ (ADF, pers. comm.)។ 

េគអចេចទសួរថា េតីចំករស� យចន�ីេនេពលថ�ីៗេនះពិតជាផ�ល់ផលចំេណញស្រមាប់របរចិ�� ឹម
ជីវតិរបស់អ�កភូមិេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះែដរឬេទ? ករេធ�ីចំករពេនចរ និងចំករបែន�្រត�វករកមា� ងំពលកម�

េ្រចីន ចំែណកករេធ�ីចំករស� យចន�ី្រត�វករកមា� ងំតិច និងមានរយៈេពលឱ្យផល្របមាណ៥ឆា�  ំបុ៉ែន�ៃថ�លក់
្រត�វបានកំណត់េដយមានក្រមិតទប (្របមាណ៤.០០០េរៀល/គ.្រក) េធៀបនឹងៃថ�ជាមធ្យមេលីទីផ្សោរ។ 
ចំករស� យចន�ីភាគេ្រចីនគឺជាកម�សិទ�ិរបស់វនិិេយាគិនេនក�ុងេខត�េសៀមរប ចំែណកអ�កភូមិក�ុងមូលដ� ន
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បាន្រតឹមែតេធ�ីជាកម�ករបុ៉េណា� ះ។ ផលិតផល្រត�វបានលក់ឱ្យឈ�ួញ  កណា� ល េនក�ុងមូលដ� ន ឬមកពី
េ្រកភូមិ។  
 

៣.៣ ករល្បោត និងករអនុវត�ច្បោប ់

េទះបីេនឧទ្យោនជាតិមានម�ន�ីល្បោតៃន្រកសួងបរសិ� ន ឆា� រំបស់អជា� ធរអប្សរ នគរបាលករពរ
េបតិកភណ�  និងនគរបាលមូលដ� នេហយីក៏េដយ ក៏ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ និងកិច�ករពរ ករល្បោត 

និងករអនុវត�ច្បោប់ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេនែតខ�ះខតេនេឡយី ដូចមានភស�ុតងតមរយៈសកម�ភាពេល�ីស
ច្បោប់ែដលេនែតេកីតមានជាបន� ក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះដូចជា៖ ករកប់េឈខុីសច្បោប់ ករបរបាញ់សត� ករ

ទ�នា� នកប់រនយកដីៃ្រព និងករតងំលំេនស� នថ�ីៗជាេដីម។ ករល្បោត្របចៃំថ�មិនបានចូលេ្រជហសួ
បណា� ញផ�ូវដឹកជ��ូ នែដលមាន្រសប់ និងហសួឆា� យពីភូមិនានាេឡយី េដយបន្សល់ទុកកែន�ងជាេ្រចីន

េនដច់្រសយាលក�ុងឧទ្យោនជាតិ ែដលអចជាកម�វត�ុៃនករេកីតមានសកម�ភាពេល�ីសច្បោប់។ 

 ករអនុវត�ច្បោប់បច�ុប្បន�េនះ្រត�វបានចត់ទុកថាជាជេ្រមីសចុងេ្រកយ េហយីម�ន�ីល្បោត ៃន្រកសួង
បរសិ� ន បានេផា� តសកម�ភាពែតេលីករបេង�ីនករយល់ដឹងដល់្របជាពលរដ�ក�ុងសហគមន៍មូលដ� ន។ ក�ុង
រយៈេពលបុ៉នា� នឆា� កំន�ងេទេនះ មានពក្យបណ�ឹ ងចំននួ ៦ ្រត�វបានប�ឹងេទតុលករ េហយីសមា� រៈេល�សី
ច្បោប់ខ�ះ្រត�វបានរបឹអូស (ែដលរមួមាន អវុធៃច�១៨េដីម រណាយន�៦េ្រគឿង និងេទច្រកយានយន�ចំននួ
២េ្រគឿងផងែដរ)។ បច�ុប្បន�មានករខ�ះខតធនធានបេ្រមីឱ្យករល្បោត និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ឱ្យមាន
្របសិទ�ភាព ជាអទិ៍៖ 

 ថវកិ៖ ម�ន�ី ១នាក់ អចល្បោត្រតឹម៧ៃថ�/ែខ ែដលមានន័យថា ម�ន�ីល្បោត្រត�វប�ូរេវនេរៀងរល់
៧ៃថ�ម�ង។ ម�ន�ីល្បោតទទួល្របាក់ឧបត�ម� ១២.០០០េរៀល/ៃថ� (៣ដុល� /ៃថ�) ក�ុងេពលចុះ
ល្បោត េដីម្បចំីណាយេលីេ្របង និងៃថ�ចំណាយដៃទេទៀត 

 េហដ� រចនាសម�ន័�៖ បុ៉ស�ិ៍យាមរងចំននួ ៧កែន�ង ្រត�វបានកសង េដយស�ិតេនរយតម
កែន�ងនានាជំុវញិ ្រពំ្របទល់ឧទ្យោនជាតិ (ក�ុងេនាះបុ៉ស�ិ៍យាមរងចំននួ៣ បច�ុប្បន�ស�ិតេនក�ុង
ឧទ្យោនជាតិ) គា� នបុ៉ស�ិ៍រងស�ិតេនតម្រចកចូលឧទ្យោនជាតិ េន្រតង់ប�� រយក្របាក់ ែដល

្រក�មហុ៊នឯកជនកំពុង្របតិបត�ិករ ឬេនតម្រចកខងេកីតេឡយី 

 បរកិ� រ៖ បុគ�លិកឧទ្យោនជាតិ (ម�ន�ីល្បោត ៤៨នាក់) មានរថយន�ចស់មយួេ្រគឿងេ្របី្របាស់រមួ

គា�  បុ៉ែន�ពកួេគ្រត�វេ្របី្របាស់េទច្រកយានយន�ផា� ល់ខ�ួនស្រមាប់ល្បោត។ ម�ន�ីល្បោតេ្របី្របាស់
អវុធចស់ៗែដលមាន្រសប់ជា្របេភទអវុធចស់ហួសសម័យ (AK-47)។ បុគ�លិកឧទ្យោន
ជាតិមានឧបករណ៍ GPS ចំននួ ៣េ្រគឿង ែដលបច�ុប្បន�ខូចពំុដំេណីរករ។ ទងំបុគ�លិក
ឧទ្យោនជាតិនិងមន�ីរបរសិ� នគា� នែផនទីថ�ីអំពីឧទ្យោនេនះេឡយី។ 

 ករទំនាក់ទំនង៖ ម�ន�ីល្បោតទងំអស់េ្របី្របាស់ទូរស័ព�ចល័តផា� ល់ខ�ួន បុ៉ែន�ពំុមានេសវេឡយី
េនក�ុងតំបន់ៃ្រពេ្រជៃនខ�ង់របខងលិច ឬែផ�កខ�ះេទៀតៃនខ�ង់របខងេកីត។ គា� នបរកិ� រេផ្សង

េទៀតស្រមាប់េធ�ីករទំនាក់ទំនងេឡយីស្រមាប់បុគ�លិកឧទ្យោនជាតិ 
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 ខ�ះករកំណត់្រពំ្របទល់ និងេគាលករណ៍េលកីរេ្របី្របាស់ដីឱ្យបានច្បោស់លស់៖ មានែតែផ�ក
ខ�ះៗៃន្រពំ្របទល់ខងេ្រកៃនឧទ្យោនជាតិេនះ្រត�វបានេបាះបេង� លកំណត់្រពំ្របទល់ េហយី 

ក៏គា� នករកំណត់និងករែបងែចកជាតំបន់្រគប់្រគងច្បោស់លស់ េដីម្បឱី្យដឹងថាេតីសកម�ភាព
ណាែដលអចអនុ�� ត េហយីេនកែន�ងណាក�ុងឧទ្យោនេនះេឡយី។ ស� នភាពេនះេធ�ីឱ្យករ

អនុវត�ច្បោប់ស្រមាប់ម�ន�ីល្បោតេនក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិេនះកន់ែតស�ុគស� ញ។ ជាទូេទ
ម�ន�ីល្បោតមានករអល់ឯកក�ុងករឃាត់ខ�ួនអ�កកប់េឈេីល�ីសច្បោប់ឬ អ�កបរបាញ់ េដយសរ

ែតកង�ល់ពីសុវត�ិភាពផា� ល់ខ�ួន េ្រពះថា អ�កទងំេនាះមានអវុធ និង្របតិបត�ិករេនេពលយប់។  

៣.៤ ករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ 

ចំននួេភ��វេទសចរក�ុងឧទ្យោនេនះបានេកីនេឡងីេដយគា� នករកំហតិ េនៃថ�បុណ្យជាតិខ�ះអច

មានចំនួនេភ��វេ្រចីនជាង ៥០០នាក់។ ប�� អចេកីតមានេឡងីេដយសរកត� មនុស្សេ្រចីនេពក ករចូល
េដយគា� នក្រមិតចំននួេនក�ុងកែន�ងែដលងយខូចខត ករេចលសំរម និងករបំពុលទឹក ែដលមិន្រតឹម

ែតប៉ះពល់ដល់េភ��វេទសចរបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�េធ�ីឱ្យេហដ� រចនាសម�័ន�ឧទ្យោនជាតិេនះកន់ែតថយគុណភាព
ផងែដរ។ 

បច�ុប្បន� ភាគេ្រចីនៃនចំណូលែដលបានពីេទសចរណ៍ ជារបស់្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍ឯកជន ែដល
្រគប់្រគង និងយកកៃ្រម ២០ដុល� រ ពីេភ��វបរេទសមា� ក់ស្រមាប់ករចូលក�ុងឧទ្យោនជាតិ និងករចូលេទ
កែន�ងទឹកធា� ក់។ ្រក�មហុ៊នេនះក៏យកកៃ្រមពីអ�កលក់េនជិតកែន�ងទឹកធា� ក់ផងែដរ (េភាជនីយដ� ន តូប
លក់អហរ សេម��កបំពក់។ល។) និងបានយកកៃ្រម្របចែំខស្រមាប់ផ�ះនានាែដលសង់េនក�ុងភូមិ្រពះ
អង�ធំ។ ផលចំណូល្រតឹមតិចតួចបុ៉េណា� ះ (្របសិនជាមាន) ្រត�វបានវនិិេយាគេលីករអភិរក្ស និងសកម�ភាព
ករពរឧទ្យោនជាតិ (Bonheur et al., 2008)។ េលីសពីេនះ ផល្របេយាជន៍បានពីេទសចរណ៍ មិន្រត�វបាន
ែបងែចកដល់អ�កភូមិចស់ (ដូចជាភូមិអន�ង់ធំេឡយី ែដលពកួេគជបួករលំបាកក�ុងករនាយំកអហរ និង

េសវមកទីផ្សោរេន្រពះអង�ធំ)។ ម៉្យោងវញិេទៀត សហគមន៍មូលដ� ន្រត�វបង់្របាក់ ២០ដុល� /ែខ េទឱ្យ
្រក�មហុ៊នឯកជន េដីម្បអីចលក់ផលិតផលរបស់ខ�ួនេនទីតងំែដលេភ��វេទសចរមកកំសន�។ 

េនកែន�ងទឹកធា� ក់ (ែដលរមួទងំ ចំណតរថយន� េភាជនីយដ� ន និង កែន�ងលក់) មានសំរម
កកស�ះេធ�ីឱ្យខូចខតបរសិ� នជាបេណ�ី រៗរមួមាន៖ ករេចលសំរម ករបំពុលទឹក និងសំេឡង។ រដ�បាល

េខត�បានខិតខំផ�ួចេផ�ីមឱ្យមានករសមា� ត និងដឹកេចញនូវសំណល់សំរមចំននួ ៣េតន ពីកែន�ងេនាះ។ 
សកម�ភាពេនះ្រត�វែតេធ�ីឱ្យបានេទៀងទត់។ 

្រក�មហុ៊ន TripAdvisor បានដក់ពិន�ុឧទ្យោនជាតិេនះក�ុងលំដប់ទី៤៧ ក�ុងចំេណាមកែន�ងែដល
មានភាព ទក់ទញបំផុតចំននួ១៨៥ ក�ុងេខត�េសៀមរប (ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦)។ ក�ុងចំេណាមេភ��វចំនួន 

៤១៤នាក់ ែដលបានដក់ពិន�ុ ៨១% បានចត់ទុកករកម្សោន�របស់ពកួេគថា «ល�្របេសីរ/ល�ណាស់» 
ចំែណក ១១% ចត់ទុកថា «គរួឱ្យខ� ច/េខ្សោយ»។ ករដក់ពិន�ុ «ល�» បានកត់សមា� ល់ថា ឧទ្យោនជាតិ

េនះផ�ល់ឱកសស្រមាប់ករកម្សោន�ខុសគា�  ពីអង�រវត� មានជាអទិ៍ ករេដីរៃ្រព ករជិះកង់ និងករងូតទឹក

16 
 



 

េនកែន�ងទឹកធា� ក់។ ភាគេ្រចីនៃនពិន�ុ «េខ្សោយ» សំេដេលីភាពកកកុញៃនកែន�ង «លក់ដូរ» និងករេចល
សំរម ជាពិេសសេនកែន�ង្រពះអង�ធំ។ 

អជា� ធរេខត� ែដលរមួទងំមន�ីរបរសិ� នេខត� មិនមានព័ត៌មានពិត្របាកដស�ីពីចំននួ្របតិបត�ិករ
េទសចរណ៍េនឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនេឡយី។ េនះេដយសរ្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ខ�ះ េធ�ីករជាមយួសហ
គមន៍មូលដ� ន នគរបាលមូលដ� ន ឬម�ន�ីល្បោតេនមូលដ� នេដយផា� ល់ េដយពំុបានជូនដំណឹងដល់
អជា� ធរេខត�េឡយី។ ករស្រមបស្រម�ល និងចុះប�� ី្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ គឺជាករចបំាច់ េដីម្បធីានា
សុវត�ិភាពេភ��វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ ក៏ដូចជាធានាថា សកម�ភាពរបស់ពកួេគមានផលប៉ះពល់្រតឹម
អប្បបរមាបុ៉េណា� ះចំេពះធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េហយីអត�
្របេយាជន៍ៃនវស័ិយេទសចរណ៍្រត�វបានែចករែំលកជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន។  

៣.៥. យុត� ធិករ្រត�តគា�   
សមត�កិច�រមួេលីករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ស�ិតេ្រកមយុត� ធិកររបស់្រកសួងបរសិ� ន 

ែដលមានអង�ភាពជំនាញជាអ�ក្របតិបត�ិ រមួមាន៖ អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ និង
អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន េដយបានសហករជាមយួអជា� ធរេខត� និងអជា� ធរមូលដ� ន។ អជា�
ធរអប្សរមានតនួាទីករពរ និង្រគប់្រគងទីតងំេបតិកភណ� ពិភពេលកអង�រ និង្របាសទេនជំុវញិ ក៏ដូច
ជាទីតងំបុរណស� ននានាេនក�ុងេខត�េសៀមរប ែដលរមួទងំបុរណស� នែដលបានរកេឃញីេនក�ុង
ឧទ្យោនជាតិេនះផងែដរ។ ទីបំផុត ្រក�មហុ៊នឯកជន នគរេគាកធ�ក បានទទលួកិច�សន្យោជលួេនឆា� ១ំ៩៩៨ 

ស្រមាប់រយៈេពល ៣០ឆា�  ំ េដីម្បអីភិវឌ្ឍន៍េលីៃផ�ដីទំហ ំ២.៤០០ហកិត េនជិត្រពះអង�ធំ ស្រមាប់វស័ិយ
េទសចរណ៍។ ្រក�មហុ៊នឯកជនពំុមានេទៀតេទបច�ុប្បន� បុ៉ែន�្រក�មហុ៊នដែដលេនះ េនែតបន�្របមូលយក្របាក់
កៃ្រមពីេភ��វេទសចរចូលមកកម្សោន�ក�ុងឧទ្យោនេនះ េដយេហតុថាករចរចរេដីម្បលុីបកិច�្រពមេ្រពៀងជលួ 
កំពុងេធ�ីេឡងីរវងមា� ស់្រក�មហុ៊ន និងរជរដ� ភិបាល។ 

្របករសំខន់គឺ្រកសួងបរសិ� ន និងអជា� ធរអប្សរ ្រត�វគូសប�� ក់ពីតនួាទី និងករទទលួខុស
្រត�វេរៀងៗខ�ួន េនក�ុងករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះេទអនាគត ជាពិេសសវទក់ទងនឹងករអភិវឌ្ឍ និង
ករែថទសំម្បទនេទសចរណ៍។ េសចក�ីសេ្រមចថ�ីៗរបស់រដ� ភិបាល ែដលបានដក់ប��ូ លអជា� ធរអប្សរ
ឱ្យស�ិតេ្រកម្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ក៏្រត�វែតេលីកយកមកពិចរណាផងែដរ។ េលីសពីេនះ រដ�បាល
ៃ្រពេឈមីានតនួាទីសំខន់ខងបេច�កេទស េនក�ុងករជយួគា្ំរទដល់កិច�្របឹងែ្របងដៃំ្រពេឡងីវញិេនក�ុង
ឧទ្យោនជាតិ និងករ្រគប់្រគងត្រម�វករេឈ ីនិងអុសេនេ្រក្រពំ្របទល់ឧទ្យោនជាតិេនះ។  

៤. កម�វធិី្រគប្់រគង  

៤.១. ទស្សនៈវសិយ័ េបសកកម� និងេគាលេដ  
ករកំណត់ចត់ជាឧទ្យោនជាតិ រជរដ� ភិបាលកម�ុជាបានេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចអំពីករេ្របី្របាស់ដី

ជាមយួនឹងេគាលេដបឋមៃនករ្រគប់្រគងតំបន់បរេិវណឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ស្រមាប់ករអភិរក្សគុណតៃម� 
ខងវទិ្យោស�ស� ករអប់រ ំ វប្បធម៌ និងករលំែហកម្សោន�។ ទស្សនៈវស័ិយ េបសកកម� និងេគាលេដនានា 
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ែដលបានេស�ីេឡងី និងទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនករគូសប�� ក់អំពីអណត�ិករងរ្រពមទងំកិច�សហករ
ជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន េនក�ុងករែថរក្សោគុណតៃម�ធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌សំខន់ៗ
ែដលមានក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ស្រមាប់អនាគត គឺមានែចងដូចខងេ្រកម៖ 

ទស្សនៈវស័ិយ ៖ ្រគប់្រគងធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនឱ្យមាននិរន�រភាព 
េ្រកមភាពជាៃដគូសកម�ជាមួយសហគមន៍មូលដ� ន និងអ�កពក់ព័ន�េដីម្បីជា
្របេយាជន៍ៃន្របជាពលរដ�កម�ុជាជានិរន�រ។ 

េបសកកម� ៖ ព្រងឹងតនួាទី និងសមត�ភាពស� ប័នេនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់េ្រកមជាតិ ស្រមាប់
ករអនុវត�េគាលនេយាបាយ ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិនានាឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ឱ្យមាន
សុ្រកឹតភាពៃនករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិ
ភ�ំគូែលន។ 

េគាលេដរមួ ៖ កត់បន�យករបាត់បង់ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី និងេលីកកម�ស់របរចិ�� ឹមជីវតិ
សហគមន៍មូលដ� ន ែដលនាឱំ្យបរសិ� នមាននិរន�រភាព និងសេ្រមចបានករអភិរក្ស
ធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌េនក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន។ 

៤.២.  កម�វធីិជាយុទ�ស�ស� 
េដីម្បេីដះ្រសយករគំរមកំែហង និងករ្របឈមចំេពះឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ឯកសរេនះ្រត�វ

បានេរៀបចំេឡងីេដយមានករកំណត់កម�វធីិចម្បងៗជាយុទ�ស�ស� ចំននួបួន ដូចតេទ៖  
កម�វធីិទី១៖ ព្រងឹងកិច�ករពរ និងករអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ 

កម�វធីិទី២៖ ព្រងីកករចូលរមួ និងអត�្របេយាជន៍របស់សហគមន៍  
កម�វធីិទី៣៖ ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន និងកិច�សហករ និង  

កម�វធីិទី៤៖ ធានានិរន�រភាពហរិ��ប្បទនស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិភ�គូំែលន 
ទំនាក់ទំនងរវងករគំរមកំែហង, យុទ�ស�ស� និងសកម�ភាពែដលេស�ីេឡងី មានសេង�បដូចខងេ្រកម៖ 

ករគំរមកំែហង កម�វធីិ សកម�ភាពអទិភាព 

កត� ផា� ល ់

ករបាត់បង់ និង 
េរចរលឹៃ្រពេឈ ី
 

១, ២  បេង�ីយករដក់បេង� ល្រពំ្របទល ់ករចុះប�� ីដីធ� ីនិងករកំណត់ និងករែបង
ែចកតំបន់្រគប់្រគងក�ុងឧទ្យោនជាតិឱ្យបានច្បោសល់ស ់ពិេសសទីតងំតំបន់
ស�ូលនិងតំបន់អភិរក្សស្រមាប់កិច�ករពរ 

 ជំរុញជេ្រមីសៃនករេ្របី្របាស់ដីែដលមាននិរន�រភាពនិងតមវធីិេផ្សង 

 ផ�ួចេផ�ីមសកម�ភាពដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករពរេលីដំណុះេឈេីឡងីវញិ
តមធម�ជាតិ 

ករគំរមកំែហងនិង
ករេធ�ីឱ្យខូចខត
្របាសទបុរណ និង

១  កំណត់្រពំ្របទលក់រពរ្របាសទបុរណ និងកំណត់តំបន់ករពរបុរណស� ន 
 ្រសវ្រជាវ និងេធ�ីប�� ីសរេពីភណ� បុរណស� ន 
 េរៀបចំែផនទីហនិភ័យ េដីម្បឈីនេទេធ�ីែផនករអភិរក្ស និងជួសជុល ្របាសទ
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បុរណស� ន បុរណ និងបុរណស� ន 

ករកប់េឈ ីករបរ
បាញ់ ករេនសទ ឬ 
ករទ�នា� នចូលេដយ
េល�ីសច្បោប់  

១, ២ 

&៣ 

 បេង�ីនេល្ប�នៃនករបណ�ុ ះបណា� លេលីករអនុវត�ច្បោប់ស្រមាប់ម�ន�លី្បោត និង
អជា� ធរមូលដ� ន 

 ផ�ល់ធនធាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករអនុវត�ច្បោប់ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព 

 ព្រងឹងករចូលរមួរបសស់ហគមន៍មូលដ� នក�ុងករតមដន និង រយករណ៍អំពី
សកម�ភាពេល�សីច្បោប់ 

កត� ្របេយាល 

ករចូលរមួរបស់សហ
គមន៍ក�ុងក្រមិតកំណត់
ក�ុងករ្រគប់្រគងនិង
តមដនតំបន់ករពរ
ធម�ជាតិ 

២,៣  ព្រងឹងសហ្រគប់្រគង 

 ព្រងីកករផ្សព�ផ្សោយដល់មូលដ� ន និងយល់ដឹង 

 គា្ំរទដល់ករកសងសមត�ភាពនិងករបណ�ុ ះបណា� លអជា� ធរមូលដ� ន និង
សហគមន៍មូលដ� នេដីម្បរ៉ីប់រងករទទួលខុស្រត�វេ្រចីនជាងមុនេលីករ្រគប់្រគង
តំបន់ករពរធម�ជាតិ 

ឱកសស្រមាប់របរ
ចិ�� ឹមជីវតិមានកំណត់ 

២  ព្រងីកឱកសក�ុងរបរចិ�� ឹមជីវតិស្រមាប់សហគមន៍ 

 េលីកកម�ស់ករែចកផលពី្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ 

ករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍
េដយគា� នករកំហតិ 

២  បេង�ីយករចរចេដីម្បលីប់េចលសម្បទនេទសចរណ៍ឯកជន 

 េរៀបចំយុទ�ស�ស�្រគប់្រគងេទសចរណ៍េដយសហករជាមួយអជា� ធរអប្សរ និង
្រកសួងេទសចរណ៍ 

កិច�សហកររវងស� ប័
ន មានក្រមិតកំណត់ 

១, 
២&

៣ 

 គូសប�� ក់ពីតួនាទី និងព្រងីកកិច�សហករអន�រស� ប័ន 

សមត�ភាពនិង
ធនធានមានក្រមិត
កំណត់ 

១, 
២, 

៣&៤ 

 វនិិេយាគេលកីរបណ�ុ ះបណា� ល និងបេង�ីនគុណភាពបរកិ� រ 

ខ�ះជេ្រមីសហរិ��ប្ប
ទនែដលមាននិរន�រ
ភាព 

៤  ែស�ងយល់ពីជេ្រមីសស្រមាប់រកផលចំណូលផា� លពី់្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ 
េដីម្ប្ីរគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន 

 អនុវត�សកល្បងគុណតៃម�េសដ�កិច�ៃនឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន (ដូចជា ករផ�ល់
េសវទីជ្រមាលដលេ់ខត�េសៀមរប) 

កម�វធីិទី១៖ ព្រងឹងកិច�ករពរនិងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម ៌
ធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន កំពុងស�ិតេ្រកមសមា� ធគំរម

កំែហងកន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ េដយសរករចូលទ�នា� នកប់រនៃ្រព សកម�ភាពេល�ីសច្បោប់ និងករអភិវឌ្ឍ
ែដលគា� ននិយ័តកម�។ ករព្រងឹងកិច�ករពរជាអទិភាពដំបូង េដីម្បីេដះ្រសយឱ្យបានឆាប់រហ័សនូវ

ករគំរមកំែហងទងំេនះ និងករស� រតៃម�ធនធានធម�ជាតិៃនឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនគឺជាេគាលេដចបំាច់។ 
កម�វធីិទី១ មាន ៥អនុកម�វធីិ ដូចខងេ្រកម៖ 
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អនុកម�វធីិ១.១ បេង�តី្រពំ្របទលឧ់ទ្យោនជាតិ និងតំបន្់រគប្់រគង 

េដីម្បកីត់បន�យករគំរមកំែហងពីសកម�ភាពេល�ីសច្បោប់នានា និងករទ�នា� នចូលកន់កប់ដីធ�ី 
្របករច ំ បាច់គឺ្រត�វកំណត់អត�ស�� ណតំបន់ករពរធម�ជាតិឱ្យបានច្បោស់លស់ និងកំណត់្រពំ្របទល់

ឧទ្យោនជាតិ ជាមយួគា� េនាះ្រត�វប�� ក់ឱ្យដឹងអំពីទីកែន�ងណាែដលអចអនុ�� តឱ្យមានសកម�ភាព និង
កែន�ងណាែដលមិនអនុ�� ត (េពលគឺតមរយៈករកំណត់ និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង)។ ប�� សកម�ភាព

នឹង្រត�វអនុវត�េដយមានករចូលរមួពីសហគមន៍មូលដ� ន តមលំដប់ៃនជំហនែដលទក់ទងគា�  ជាអទិ៍៖ 

១.- ករេបាះ្រពំ្របទល់ឧទ្យោនជាតិភ�គូំែលន៖ ករេបាះ្រពំ្របទល់ព័ទ�ជំុវញិឧទ្យោនជាតិេនះនឹង្រត�វ

េធ�ីឱ្យរចួរល់ េហយី្រពំ្របទល់នឹង្រត�វចុះក�ុងប�� ីេន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង
សំណង់។ បេង� ល្រពំ្រត�វមានដក់ស�� សមា� ល់ េដយេ្របី្របាស់បេង� លេបតុងេន្រតង់
កែន�ងសម្រសប។ ស� កស�� ឧទ្យោនជាតិ ទងំភាសែខ�រ និងអង់េគ�ស្រត�វដក់េន្រតង់
្រចកចូលឧទ្យោនជាតិេនះ (ែដលរមួទងំ េលីផ�ូវេលខ៦៧, ្រចកចូលេនស� យេលី និង្រចក

ចូលឧទ្យោន ែដលបច�ុប្បន�ជាប�� របង់ៃថ�ចូលកម្សោន�) េដីម្បឱី្យ្របាកដថា អ�កមូលដ� ន និង
េភ��វេទសចរ បានដឹងថាពួកេគកំពុងេដីរចូលក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ 

២.- ករកំណត់តំបន់៖ ករេរៀបចំែផនទី្របព័ន�េអកូឡូសុីច្រម�ះ ្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់កំណត់
អត�ស�� ណ ១.តៃម�ធនធានធម�ជាតិ និងវប្បធម៌ែដលមាន្រសប់ (រមួទងំ គ្រមបៃ្រពេឈ ី
និងបុរណស� ន) និង ២.ករេ្របី្របាស់ដីក�ុងេពលបច�ុប្បន� (ករតងំទីលំេន ផ�ូវថ�ល់ កម�
សិទ�ិដី ែ្រសចំករ និងសម្បទននានាក�ុងឧទ្យោន)។ ករងរកន�ងមក ្រត�វបានចត់ទុកថាបាន
ជយួកំណត់តំបន់្រគប់្រគង ែដលអចេដះ្រសយករអភិរក្ស និងេគាលេដៃនករេ្របី្របាស់
ឧទ្យោនជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ែផ�កតមច្បោប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាតិឆា� ២ំ០០៨ តំបន់នានាដូចមានេរៀបរប់ខងេ្រកមេនះ 
នឹង្រត�វបានកំណត់ជាចម្បងស្រមាប់្រគប់្រគងេនក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន៖  

ក.- តំបន់ស�ូល៖ កែន�ង្រគប់្រគងែដលមានតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ករអភិរក្ស ែដល្រគបដណ� ប់េលី
្របេភទ ែដលរងករគំរមកំែហង ជបួ្របទះេ្រគាះថា� ក់ និងជិតផុតពូជ ្រពមទងំ្របព័ន�េអកូ
ឡូសុីផុយ្រស�យនានា។ ករចូលក�ុងតំបន់ស�ូល្រត�វហមឃាត់ េលីកែលងែតម�ន�ីែដលបាន

ទទលួករអនុ�� តនិង អ�ក្រសវ្រជាវែដលេធ�ីករសិក្សោស្រមាប់េគាលបំណងៃនករែថរក្សោ 
និងករពរធនធានជីវៈច្រម�ះនិងវប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន។ ជំពូកទងំពីរចុងេ្រកយ
េនះ ្រត�វមានករអនុ�� តជាមុនពី្រកសួងបរសិ� នេទីបអចចូលក�ុងតំបន់ស�ូលបាន។ េដយ
សរែតគុណតៃម�ខងជីវៈច្រម�ះ និងទីជ្រមាល ែដលផ�ល់េដយៃ្រពេឈកី�ុងឧទ្យោនេនះ និង

អ្រតខ�ស់ៃនករបាត់បង់ៃ្រពេឈនីាបច�ុប្បន� តំបន់ស�ូលរប់ប��ូ លតំបន់ៃ្រពេឈែីដលេន
េសសសល់ជាប់គា� េលីខ�ង់របខងលិច និងេលីខ�ង់របខងេកីតែដលេនជិតគា� ។ កែន�ង

ទងំេនះនឹង្រត�វហមឃាត់ចំេពះករកប់ៃ្រព និងករទ�នា� នចូលកន់កប់ណាមួយ និងស�ិត
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េ្រកមករល្បោតជាេទៀងទត់េដយម�ន�ីល្បោត និងម�ន�ីព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ដៃទេទៀត។ 
េដយគា� ន្របភពទឹកអចិៃ�ន�យេ៍នក�ុងតំបន់ស�ូល េហតុេនះម�ន�ីល្បោតចបំាច់្រត�វនាយំកទឹក

ស្រមាប់េ្របី្របាស់ផា� ល់ខ�ួនេនេពលល្បោត។ 

ខ.- តំបន់អភិរក្ស៖ ទីកែន�ងែដលមានតៃម�ខ�ស់ខងករអភិរក្ស មានជាអទិ៍ ្របព័ន�េអកូឡូសុីែដល

ងយរងេ្រគាះ ទីតងំេបតិកភណ�  និងទីជ្រមាលនានា។ ករេ្របី្របាស់េឈ ីអុស និងអនុផល
ៃ្រពេឈជីា្រទង់្រទយតូចស្រមាប់ត្រម�វករក�ុង្រគ�សរ របស់អ�កភូមិក�ុងសហគមន៍មូលដ� ន 

អចអនុ�� តេទបានេនេ្រកមលក�ខណ� ែដលកំណត់េដយ្រកសួងបរសិ� នក�ុងករណី ែដល
សកម�ភាពទងំេនាះមិនបង�ឱ្យមានករផលប៉ះពល់ជាវជិ�មានធ�ន់ធ�រេលីករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ 

និងគុណតៃម�ៃន្របព័ន�េអកូឡូសុីេនក�ុងតំបន់េនាះ។ ក�ុងករណីសម្រសប ករស� រៃ្រពេឈី
េឡងីវញិ េដយមានករចូលរមួពីសហគមន៍មូលដ� ននឹង្រត�វអនុវត�។ ករទ�នា� នចូលកន់កប់ 

និងករេធ�ីកសិកម� នឹងមិនអចអនុ�� តឱ្យមានេឡយីេនក�ុងតំបន់េនះ។ តំបន់អភិរក្ស 
មានជាអទិ៍ ក) កែន�ងែដលេនេសសសល់ បុ៉ែន�េនដច់េដយដំុៗ ៃ្រពែដលស�តិេនជាប់
នឹងតំបន់ស�ូល ខ) ជ្រមាលខងេ្រកមៃនឧទ្យោនជាតិ េដីម្បសី្រម�លដល់ករស� រៃ្រពេឈី
េឡងីវញិនិងទប់ស� ត់ករេរចរលឹ និងករហូរេ្រចះបែន�មេទៀត និង គ) សហគមន៍តំបន់
ករពរធម�ជាតិ និងតំបន់ករពរបុរណស� ន ្រត�វបានកំណត់ េដីម្បទីប់ស� ត់ករទ�នា� ន
ចូលបែន�មេទៀត។ 

គ.- តំបន់សហគមន៍៖ ទីកែន�ងស្រមាប់េធ�ីករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មរបស់សហគមន៍មូលដ� ន 
ែដលរមួមាន ដីលំេនស� ន និងដីកសិកម�ែដលមាន្រសប់ េនក�ុងតំបន់ជំុវញិភូមិ ករ្របមូល
ផលជា្រទង់្រទយតូច និងសកម�ភាពផលិតកម� (ដូចជា ថា� លបណ�ុ ះកូនេឈ ី និងករដំ
្របេភទអនុផលៃ្រពេឈ)ី និងក�ុងករណីសម្រសប នឹងមានសកម�ភាពដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ
ផងែដរ។ សកម�ភាពពណិជ�កម� និងកសិ-អជីវកម�ជា្រទង់្រទយធំនឹងមិនអនុ�� តេឡយី។ 
កម�សិទ�ិដីសមូហភាព (មិនែមនបុគ�ល) នឹង្រត�វផ�ល់ជូនដល់ភូមិនានាែដល្រត�វបានចត់ទុក
ថាជាែផ�កមយួៃនតំបន់សហគមន៍ េដយផ�ល់អទិភាពដល់ភូមិចស់ទងំ ៥ ៃនឃុខំ�ងភ�ំ។ 

ករអនុវត�តមលក�ណៈវនិិច�័យរបស់អង�ករ FAO ជាេគាលករណ៍ែណនា ំ្រគ�សរនីមយួៗ ្រត�វ
បានកំណត់ឱ្យេ្របី្របាស់ដីទំហដីំ ៣ហកិត ស្រមាប់េធ�ីចមា� រពេនចរ េនក�ុងតំបន់សហគមន៍

ស្រមាប់ភូមិនីមយួៗ។ េនះមានន័យថា តំបន់សហគមន៍ ស្រមាប់ភូមិចស់ទងំ ៥ នឹងរមួ
ប��ូ លទំហៃំផ�ដី យ៉ាងេហចណាស់ ១.៧១៥ហកិត ស្រមាប់ករដដំំណា ំ (េដយែផ�ក

តមស�ិតិ្របជាជនចំនួន ៥៨៣្រគ�សរ)។ ចំករស� យចន�ីែដលមាន្រសប់ នឹងមិនក� យជា
ែផ�កមយួៃនតំបន់សហគមន៍េទ បុ៉ែន�ក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព (អនខងេ្រកម)។ 
តំបន់សហគមន៍េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ មានដូចជា កែន�ងអភិវឌ្ឍន៍េនជំុវញិភូមិចស់េលី
ខ�ង់របខងេកីត និង្រជលងភ�ំេនភាគកណា� ល រវងខ�ង់របខងលិច និងខងេកីត (តម
ផ�ូ វេលខ៦៧)។ ទីតងំទងំេនះមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យព្រងីកកសិដ� ន ឬឡធ្ូយងេឡីយ។ 
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អ�ីែដល្រត�វេធ�ីគឺ ករេរៀបចំទីតងំលំេនដ� នថ�ី និងករប�ូរទីតងំអជីវកម� និង្របជាពលរដ�
ពីកណា� ល្រជលង ែដល្រត�វពិចរណា បនា� ប់ពីមានករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួសហគមន៍

មូលដ� ន។ 

ឃ.- តំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព៖ ទីកែន�ងែដលគា្ំរទដល់ករែកលម�របរចិ�� ឹមជីវតិៃនសហគមន៍

មូលដ� ន និងរមួប��ូ លកែន�ងនានាែដលបច�ុប្បន�មានចំករដំណាសំ� យចន�ី និងេចកផងែដរ។ 
ចំករថ�ីមិន្រត�វអនុ�� តឱ្យមានេឡយី េហយីចំករែដលមាន្រសប់គឺស្រមាប់ែតសហគមន៍

មូលដ� នែដលរស់េនទីេនាះបុ៉េណា� ះ ែដល្រត�វសុំលិខិតអនុ�� តពី្រកសួងបរសិ� ន។ ក�ុងករណី
ចបំាច់ ្រត�វមានករដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ េដយមានករចូលរមួពីសហគមន៍មូលដ� ន 

េហយី្រត�វេធ�ីេឡងីេដីម្បបីេង�ីតជេ្រមីសេផ្សងេទៀតស្រមាប់បេង�ីនមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ េដយករ
ែកែ្របដីចំករែដលទុកេចល។ តំបន់េនះនឹង្រគបដណ� ប់ែផ�កនានាៃនដីែដលគា� នៃ្រពេឈី
េនេលខី�ង់របភាគខងេកីត។ តំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាពនឹង្រត�វរប់ប��ូ លតំបន់ែដលបាន
កំណត់ស្រមាប់េទសចរណ៍ េនតម្រចកចូល្រពះអង�ធំ កែន�ងប�� រយក្របាក់ ភូមិថ�ីៗ ែដល
បានបេង�ីតេឡងីេនតម្រចកចូល (តវរិៈកត់ និង តហន) និង្រចកេទកន់វហិរនានា
េនតំបន់ក្បោលស� នផងែដរ។ អ�ីែដលអចេធ�ីបានគឺករេរៀបចំករតងំទីលំេនេឡងីវញិ និង
ករប�ូរទីតងំអជីវកម� និង្របជាពលរដ�ពី្រចកេទសចរណ៍ទងំេនាះ បនា� ប់ពីបានពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន។ 

សលេខត�េសៀមរបបានកំណត់យកទីកែន�ងមយួ ែដលមានទំហ ំ ១៧៥ហកិត ស�ិតេនេ្រក
ឧទ្យោនជាតិ (បច�ុប្បន�េនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ រដ�បាលៃ្រពេឈ)ី ែដលអចេ្របី្របាស់ស្រមាប់ករប�ូរទី
លំេនរបស់្របជាពលរដ�ចំននួ ៤១៥្រគ�សរ ពីភូមិថ�ីនានាស�ិតេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ អទិភាពដំបូង 
្រគ�សរទងំឡាយែដលរស់េនក�ុងភូមិ្រពះអង�ធំ និង្រគ�សរដៃទេទៀតែដលរស់េនតមដងផ�ូវេទកន់ទីតងំ
្រពះអង�ធំ។ ្រគ�សរែដលប�ូរទីតងំអចនឹងទទលួបាន  ប័ណ�កម�សិទ�ិដី ផ�ះសំែបង និងេសវនានាពីអជា� ធរ

េខត�។ េនមុនករផា� ស់ប�ូរទីតងំ អជា� ធរេខត�្រត�វធានាថា មានេសវ និងេហដ� រចនាសម�័ន�ចបំាច់្រគប់្រគាន់។ 
ករេធ�ីជំេរឿន្របជាពលរដ�គឺជាករចបំាច់ េដីម្បកំីណត់អត�ស�� ណឱ្យបានច្បោស់អំពីចំនួនមនុស្ស ទីតងំ 
និងរយៈេពលមកតងំទីលំេនរបស់្រគ�សរនីមយួៗ ែដលរស់េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ ករប�ូរទីតងំែបប
េនះ្រត�វបានអនុវត�រចួេហយីជាគំរូ ដូចមានក�ុងតំបន់អប្សរ (រុនតឯក) េដីម្បបី�ូរទីតងំភូមិនានាេចញពីទីតងំ

េបតិកភណ� ពិភពេលកអង�រ។ ឱកសស្រមាប់ករប�ូរទីតងំៃន្រគ�សរនានាបែន�មេទៀតេចញពីឧទ្យោនជាតិ 
មកតំបន់ៃនអជា� ធរជាតិអប្សរក៏្រត�វបានពិចរណាផងែដរ។ 

ែផនទី ែដលបានេស�ីេឡងីស្រមាប់តំបន់្រគប់្រគងមានបង� ញេនក�ុង ឧបសម�័ន�២ េហយីតរង
សេង�បអំពីសកម�ភាពែដលអចអនុ�� តឱ្យបានេនក�ុងតំបន់នីមយួៗេនាះ ក៏មានបង� ញក�ុង ឧបសម�ន័�៣
ផងែដរ។ ្រពំ្របទល់តំបន់សហគមន៍ ែដលមានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន�២ ្រគាន់ែតជាសន�ស្សន៍ចង�ុលបង� ញ
បុ៉េណា� ះ ែដលនឹង្រត�វេរៀបចំឱ្យរចួរល់ េដយករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន។ តំបន់
្រគប់្រគងនីមយួៗនឹង្រត�វកំណត់្រពំ្របទល់ េដយែផ�កេលីស� នភាពៃ្រពេឈ ីនិងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ
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អជា� ធរមូលដ� ន និងភូមិនានា េដីម្បេីធ�ីករេផ��ងផា� ត់្រពំ្របទល់ ែផ�កតមចំេណះដឹងមូលដ� ន និងករេ្របី
្របាស់ដីក�ុងេពលបច�ុប្បន�។  

អនុកម�វធីិ១.២. ករអភិរក្សៃ្រពេឈ ីករដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករែថទ ំ

ករអភិរក្ស ករដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករែថរទ ំនឹង្រត�វពិចរណាស្រមាប់ករងរ្រគប់្រគង
ជាអទិភាពក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ េដយសរែតេសវ្របព័ន�េអកូឡូសុីៃនៃ្រពេឈែីដលេនេសសសល់ទងំេនាះ 

ស្រមាប់តនួាទីករពរទីជ្រមកែដលមានសរៈសំខន់ ករែថរក្សោជីវៈច្រម�ះ និងករេធ�ីពិពិធកម�ជេ្រមីសរបរ
ចិ�� ឹមជីវតិេនមូលដ� ន។ សកម�ភាព្រគប់្រគងនឹងេផា� តេលីតំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្ស និងរប់ប��ូ លនូវ

វធិានពីរែបបេដីម្ប ីក) កត់បន�យករគំរមកំែហងចំេពះៃ្រពេឈែីដលេនេសសសល់ និង ខ) ស� រគ្រមប
ៃ្រពធម�ជាតិេនកែន�ងេរចរលឹ។ 

ករអភិរក្ស និងករពរធនធានទឹកសំខន់ៗ ក៏នឹង្រត�វេធ�ីេឡងីផងែដរ េនេ្រកមអនុកម�វធីិេនះ 
េដយហមឃាត់សកម�ភាពនានា ដូចជាករបំពុល បែង�រ ឬគំរមកំែហងចំេពះលំហូរទឹកស� តរបស់ធម�

ជាតិ។ សកម�ភាពេនះនឹងរប់ប��ូ លប�� សំណល់រវ(សូមអនផងែដរក�ុងកម�វធីិ២.៤) និងករប�្ឈប់
ទមា� ប់ៃនករលងរថយន�តមស�ឹងនានាក�ុងឧទ្យោនេនះ។ 

កត់បន�យករគំរមកំែហង 

ករអនុវត�ច្បោប់នឹង្រត�វព្រងឹង េដយករតមរក និងករប�ង� បសកម�ភាពកប់េឈេីល�ីសច្បោប់ 
ែដលកំពុងេធ�ីេនក�ុងតំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្ស (សូមអនកម�វធីិ១.៣)។ ករល្បោតនឹងេធ�ីជាេទៀងទត់ 
េដយសហករជាមយួគណៈប�� ករឯកភាពថា� ក់មូលដ� ន ក�ុងករអនុវត�េដីម្បជីយួកត់បន�យករទ�នា� ន
ចូលកន់កប់ក�ុងតំបន់ករពរធម�ជាតិ។ គា� នករអនុ�� តឱ្យេធ�ីកររនឆា� រដីៃ្រពបែន�មេទៀតេឡយី េន
ក�ុងតំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្ស។ រេបៀបេធ�ីកសិកម�តម្របៃពណីេនក�ុងតំបន់សហគមន៍ និងតំបន់េ្របី
្របាស់េដយចីរភាព្រត�វពិនិត្យេឡងីវញិ េដយសហករជាមយួ សហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បែីស�ងយល់ពី
ជេ្រមីសមុខរបរេដីម្បបីេង�ីតទមា� ប់ែដលមាននិរន�រភាព (សូមអនកម�វធីិ២.២)។ អន�រគមន៍ជាបនា� ន់េដីម្បី
ប�្ឈប់ករេធ�ីឱ្យេរចរលឹ និងករេធ�ីឱ្យបាត់បង់ៃ្រពេឈេីនតំបន់ភ�ំហប់។ េលីសពីេនះ សហគមន៍មូលដ� ន

នានាែដលស�ិតក�ុង្រស�កវ៉រនិ ជាប់នឹងឧទ្យោនជាតិេនះ គរួឱ្យមានករចូលរមួក�ុងសកម�ភាពជេ្រមីសមុខរបរ
ចិ�� ឹមជីវតិេនះផងែដរ េដីម្បកីត់បន�យសមា� ធមកេលីៃ្រពេឈែីដលេនេសសសល់េលីខ�ស់របខងលិច។ 

ករដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិនិងករែថទ ំ

ករស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ្រត�វអនុវត�េដយ៖ ក) ករេលីកទឹកចិត�ឱ្យមានដំណុះេឡងីវញិតមធម�ជាតិ 

េនតមកែន�ងជាប់នឹងៃ្រពធម�ជាតិ និង ខ) អនុវត�បេច�កេទសសុវុឌ្ឍកិម�ៃ្រពេឈ ី េដយេ្របី្របាស់្របេភទ
ពូជេឈកី�ុង្រស�ក ពីថា� លបណ�ុ ះកូនេឈែីដលបានបេង�ីតេឡងីស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិេនះ។ កែន�ងអទិភាព

នានាស្រមាប់ករដសំ� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិមានជាអទិ៍៖ 

- កែន�ងៃ្រពេរចរលឹេនក�ុងតំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្ស (ជាពិេសស េនតមជ្រមាលភាគខង

េ្រកមឧទ្យោន) 

23 
 



 

- កែន�ងៃ្រពេរចរលឹក�ុងសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិនិងតំបន់ករពរបុរណស� ន2

3 ស�ិតក�ុង
តំបន់ស�ូល 

- កែន�ងៃ្រពេរចរលឹក�ុងតំបន់សហគមន៍ ែដលអចេដីរតជួារេបៀងសត�ៃ្រព រវងៃ្រពេឈែីដលត
ភា� ប់គា�  (ដូចជា រវងខ�ង់របខងលិច និងខងេកីត រវងភ�ំហប់ និងខ�ងរបខងេកីត)  

- កែន�ងនានាែដលេនមានលក�ខណ� ល� ដូចជា ក្បោលស� ន ភ�ំ្រស�ច និងភ�ំហប់ ែដលករដសំ�
រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ អចផ�ល់ផលឆាប់រហ័ស និង 

- កែន�ងនានាែដលេនេសសសល់ៃ្រពេល្បោះឌីបេតរ ៉ូកប (ដូចជា តំបន់ទន្សោយេផ�ីល) ែដល
អចកំណត់ជា “តំបន់អភិរក្ស្របភពែហ្សន” ករទប់ស� ត់ករទ�នា� នចូលកន់កប់បែន�មេទៀត

ក�ុងកែន�ងទងំេនាះ។ 
ករដសំ� រៃ្រពេឈនឹីង្រត�វបន�េដយសកម�ភាពែថទេំដយករ្រប�ង្របយត័� និង្រត�វមានករចូល

រមួវយតៃម�និង្រត�តពិនិត្យេលីតំបន់ដសំ� រេដយសហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បធីានាឱ្យកូនេឈរីស់រនមានជីវតិ។ 

អនុកម�វធីិ១.៣. េលកីកម�សក់រអនុវត�ច្បោប ់ 

ករវនិិេយាគថ�ីៗនឹង្រត�វេធ�ីេឡងី ស្រមាប់កិច�ករពរធនធានក�ុងឧទ្យោនជាតិ ្រពមទងំមានករ
ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់ែដលពក់ព័ន�។ ម�ន�ីល្បោតេ្រកមកិច�សហករជាមយួអជា� ធរមូលដ� ននិងសហគម
ន៍ ្រត�វទទលួករបណ�ុ ះបណា� ល និងបំពក់ឧបករណ៍ចបំាច់ េដីម្បកិីច�្របតិបត�ិករឱ្យមាន្របសិទ�ភាពេន
តមមូលដ� ន។ កំែណលម�បែន�មេទៀតនឹង្រត�វេធ�ីេឡងីេលីែផ�កនានាដូចតេទ៖ 

- ករេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លឯកេទសេលីករអនុវត�ច្បោប់ ដល់ម�ន�ីល្បោត េដយសហករជាមយួ
គណៈប�� ករឯកភាពថា� ក់មូលដ� ន 

- ករដក់ព្រងយ្រក�មអ�កអនុវត�ច្បោប់ចល័ត និងរហ័ស (រមួទងំតំណាងមកពីអង�ភាពរដ�បាល
េផ្សងៗ) នឹង្រត�វេរៀបចំេឡងី េដីម្បចុីះល្បោតេនតមតំបន់ស�ូល និងតំបន់អភិរក្ស។ កិច�ករ
េនះនឹងរមួប��ូ លករតមដនយ៉ាងដិតដល់តម្រចកេចញចូល ែដល្រត�វបានេគេ្របី្របាស់
េ្រចីន ស្រមាប់ដឹកជ��ូ នេឈេីចញពីខ�ង់របខងលិចនាបច�ុប្បន� 

- បរកិ� រទំេនីបបំេរឱី្យករអនុវត�ច្បោប់នឹង្រត�វេធ�ីលទ�កម� េដយមានយ៉ាងេហចណាស់រថយន� 
4WD មយួេ្រគឿង និងេទច្រកយានយន�ស្រមាប់ចូលៃ្រពចំននួ ១០េ្រគឿង វទិ្ុយទក់ទង 
ឧបករណ៍ GPS និងម៉ាសុីនថតឌីជីតល់ផងែដរ។ ម៉ាសុីនថតពីចមា� យ (ែដលេ្របី្របាស់
្របព័ន� GSM ឬគំរូែដលគា� នែខ្សស្រមាប់ចម�ងទិន�ន័យ) នឹង្រត�វេ្របី្របាស់េដីម្បតីមដនផ�ូវ 

និង្រចកចូលកប់េឈ ី

- ្រត�វផ�ល់ករេលីកទឹកចិត� និងរង� ន់ ស្រមាប់ករចប់ខ�ួន និងកររបឹអូសវត�ុតងបទេល�ីស 

ែដលទក់ទងនឹងសកម�ភាពេល�ីសច្បោប់ 

3 ឧទហរណ៍ អង�ករ  ADF បានចប់េផ�មីគេ្រមាងស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ េនក�ុងសហគមន៍ APA ្របាសទអ�កត និងបានដេំដីមេឈ ី៥.000 េដមី 
េនក�ុងកសិដ� នស� យចន�ចីនំួន ១១កែន�ង ទន�មឹនងឹជ្រម�ញរបរជំនួសផងែដរ (ភាគេ្រចីនចិ�� ឹមមាន់)។  
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- បេង� ល្រពំ្របទល់ និងប៉ាណូនឹង្រត�វដក់េនតមកែន�ងនានាេលីដងផ�ូវ និង្រចកចូល េដីម្បី
ប�� ក់ពីទីកែន�ងក�ុងឧទ្យោនជាតិ (បេង� ល្រពំ្របទល់) និងតំបន់ស�ូល/តំបន់អភិរក្ស (ប៉ាណូ) 

- សកម�ភាពបេង�ីនករយល់ដឹងអំពីករអនុវត�ច្បោប់នឹង្រត�វេធ�ីក�ុងសហគមន៍មូលដ� ន េដីម្បអីនុ
វត�េគាលេដនានាៃនករ្រគប់្រគង និងសកម�ភាពអទិភាពែដលទក់ទងនឹងឧទ្យោនជាតិេនះ 

- ្រត�វពិចរណាអំពីកិច�សហកររវង្រកសួង និងអជា� ធរមូលដ� នក�ុងករដកហូតរណាយន�
ទងំអស់ និងអវុធែកៃច�្រគប់្របេភទ ែដលបច�ុប្បន�កំពុងមានករេ្របី្របាស់ក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ 

េលីកែលងែតបានទទលួករអនុ�� តជាមុន ពីសមត�កិច�ពក់ព័ន�។ 

្រត�វវយតៃម�េលីសកម�ភាពកត់បន�យករគំរមកំែហង េដយករបេង�ីតឱកសស្រមាប់បេង�ីត

មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ្របកបេដយនិរន�រភាពស្រមាប់សហគមន៍មូលដ� ន។ ករល្បោតេដយស�័្រគចិត�េដយ
សហគមន៍មូលដ� ននឹងទទួលបានករេលីកទឹកចិត� និងគា្ំរទជាថវកិក្រមិតអប្បរមា។ របាយករណ៍ពី
្រក�មអ�កល្បោតទងំេនាះនឹង្រត�វដក់ប��ូ លេទក�ុង្របព័ន�្រគប់្រគង ែដលម�ន�ីល្បោតបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់
េគាលេដព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់។ 

អនុកម�វធីិ១.៤. េលកីកម�សក់រអភិរក្សសត�ៃ្រព 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវជីវៈច្រម�ះេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះនឹងទទលួបានករេលីកទឹកចិត� េហយីករ
្របមូលចង្រកងជាឯកសរកន់ែត្របេសីរែថមេទៀត ែដលនិយាយអំពីរបាយនិងភាពសំបូរៃន្របេភទសត� 
េដយេផា� តេលី្របេភទសត�ៃ្រពែដលងយរងេ្រគាះថា� ក់ (សូមអនជំពូក៥ ផងែដរ)។ ករបរបាញ់េល�ីស
ច្បោប់ ជាពិេសស ករលក់សត�ៃ្រពេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះនឹង្រត�វលុបបំបាត់ តមរយៈករអនុវត�ច្បោប់ឱ្យ
បាន្រតឹម្រត�វ។ 

ករដក់ប��ូ លមកវញិនូវ្របេភទសត�ៃ្រពែដលមានេដីមកំេណីតក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ ក៏នឹង្រត�វសិក្សោ
ែស�ងយល់ផងែដរ េដយសហករជាមយួមជ្ឈមណ� លអង�រស្រមាប់ករអភិរក្សជីវៈច្រម�ះ (ACCB)។ 

អនុកម�វធីិ១.៥. ករពរទីតងំបុរណស� ន   
ករែថរក្សោ ករករពរ និងករអភិរក្សេបតិកភណ� វប្បធម៌ជាេគាលេដសំខន់មយួ្រត�វកំណត់ឱ្យ

មានក�ុង កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ ្រពះជ័យវរ �ន័-នេរត�ម «ភ�ំគូែលន»។ ករងរខងេលីេនះេផា� តសំខន់

េលី៖ ករសិក្សោ្រសវ្រជាវនិងករេធ�ីប�� ីសរេពីភ័ណ� ្របាសទបុរណនិងបុរណស� ន ករេរៀបចំនិងេបាះ
បេង� លកំណត់បរេិវណករពរ្របាសទបុរណនិងបុរណស� ន ករេរៀបចំ និងេបាះបេង� លកំណត់តំបន់
ករពរបុរណស� ន (APA) និងករេរៀបចំបេង�ីតែផនទីហនីភ័យ ែដលកំណត់យក្របាសទបុរណកំពុង
រងេ្រគាះទងំឡាយណា េដីម្បេីធ�ីជាអទិភាពស្រមាប់ឈនេទេរៀបចំែផនករគាពំរនិងជសួជុលបនា� ន់។ 

ករងរខងេលីេនះ្រត�វេធ�ីេឡងីេដយមានកិច�សហករជាមួយ្រកសួងវប្បធម៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ ែដលមាន
អជា� ធរអប្សរជាេសនាធិករ និងសហករជាមួយអង�ករពក់ព័ន� ែដលអនុវត�ករងរ្រសវ្រជាវខង

បុរណវទិ្យោក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ។ 
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កម�វធីិទី២៖  ព្រងីកករចូលរមួ និងផល្របេយាជនរ៍បសស់ហគមន ៍ 
ករចូលរមួជាសកម�របស់សហគមន៍មូលដ� នមានសរៈសំខន់ជាសរវន័�េនក�ុង កិច�ករពរ និង

ករអភិវឌ្ឍឧទ្យោនជាតិេនះ។ ទន�ឹមនឹងេនះ មិន្រត�វបន�ឱ្យេកីតមានអ�កចំណូល្រស�កយ៉ាងេ្រចីនមកតងំ

ទីលំេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះេឡយី ែដលនាឱំ្យមានករទ�នា� នចូលកន់កប់ដី និងករបាត់បង់ៃ្រពេឈី
បែន�មេទៀត េដយសរវគំរមកំែហងមិន្រតឹមែតមកេលីសមត�ភាពរបស់ឧទ្យោនជាតិ ែដលមានតនួាទីជា

អងទឹកស្រមាប់េខត�េសៀមរបបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�មកេលីមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិរបស់អ�កភូមិចស់ស�ិតក�ុងឧទ្យោនជាតិ 
េនះផងែដរ។ ដូេច�ះ ត្រម�វករជាបនា� ន់គឺករប�្ឈប់្របជាជនចំណូល្រស�កបែន�មេទៀត និងពិចរណាអំពី
ករប�ូរទីតងំលំេនស� នស្រមាប់អ�កមកតងំទីលំេនថ�ីៗ េទកែន�ងនានាខងេ្រកឧទ្យោនជាតិ។ កម�វធីិទី២ 
មាន ៤អនុកម�វធីិដូចខងេ្រកម៖ 

អនុកម�វធីិ២.១ ចតជ់ាអទិភាពនូវករចូលរមួរបសអ់�កមូលដ� នេនក�ុងករ្រគប្់រគងឧទ្យោនជាតិ 

ជាែផ�កមួយៃនកំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករថា� ក់េ្រកមជាតិនាេពលថ�ីៗេនះ មន�ីរបរសិ� នេខត� និង
ករយិាល័យថា� ក់្រស�ករបស់ខ�ួន មានភារៈកិច�ទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ (រមួទងំ ករបេង�ីន
ករយល់ដឹង ករអភិវឌ្ឍមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់) ទន�ឹមនឹងេនះ ្រក�ម្របឹក្សោឃុមំាន
ភារៈកិច�ទទលួខុស្រត�វេលីសហគមន៍ពក់ព័ន� និងអនុវត�ែផនករវនិិេយាគឃុ។ំ 

អទិភាពស្រមាប់ករចូលរមួ និងករគា្ំរទសហគមន៍ ្រត�វផ�ល់ជូនភូមិចស់ចំនួន៥ េនក�ុងឃុខំ�ងភ� ំ
រមួមាន៖ ភូមិអន�ង់ធំ ភូមិតេពញ ភូមិសែង�ឡាក់ ភូមិខ� ឃ�ុ ំនិងភូមិថ�្រជ�ញ ែដលជាអ�ក្រគប់្រគងសហគមន៍
តំបន់ករពរធម�ជាតិ។ អ�កដៃទេទៀតេនក�ុងភូមិ៤ េផ្សងេទៀត ែដលបានបេង�ីតេឡងីក�ុងរយៈេពល១៥ ឆា� ំ
មុនេនះ (ពេពល ្រពះអង�ធំ ភូមិថ�ី និងតហន) នឹង្រត�វផ�ល់ឱកសឱ្យតងំទីលំេនេឡងីវញិេនខងេ្រក
ឧទ្យោនជាតិេនះ។  

ករេរៀបចំែផនករតមែបបចូលរមួនឹង្រត�វេធ�ីេឡងីជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ និងភូមិេគាលេដនានា
េដីម្ប៖ី  

 ែកលម�្រពំ្របទល់ៃនតំបន់្រគប់្រគងែដលបានេស�ីេឡងី េដយេផា� តេលីតំបន់សហគមន៍ 

 បេង�ីនករយល់ដឹងអំពីច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិនានាែដលែចងអំពីសិទ�ិ/ករទទលួខុស្រត�វែដល

ពក់ព័ន�នឹង ករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាតិតម្របៃពណី 

 ែស�ងរកឱកសស្រមាប់ករល្បោតរមួគា� ជាមយួម�ន�ីល្បោត ករចូលរមួេនក�ុងសកម�ភាពស� រ
ៃ្រពេឈេីឡងីវញិ និងករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍។ 

ករបន�គា្ំរទដល់សហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិែដលមាន្រសប់ មានជាអទិ៍ ជំនយួក�ុងករ

េរៀបចំែផនករសកម�ភាពងយៗស្រមាប់្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់ករពរធម�ជាតិ និងករេធ�ីសមាហរណកម�
ែផនករទងំេនាះេទក�ុងែផនករវនិិេយាគឃុ ំ ជាមេធ្យោបាយក�ុងករធានាឱ្យមានករគា្ំរទទងំនេយាបាយ

និងហរិ��វត�ុស្រមាប់ព្រងឹងករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូលដ� នេនក�ុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង។ 
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គណៈកម�ករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិមយួ េនមូលដ� ននឹង្រត�វបេង�ីតេឡងី េដយមានតំណាងមក
ពីអង�ភាព្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ (រមួទងំ ម�ន�ីល្បោត) ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ នគរបាលមូលដ� ន និងភូមិចស់

ទងំ ៥។ គណៈកម�ករ េនះមានតនួាទីស្រមបស្រម�ល និងអនុវត�សកម�ភាព្រគប់្រគង ែដលគា្ំរទដល់កិច�
ករពរ និងអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ/វប្បធម៌ ករអភិវឌ្ឍមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលមាននិរន�រភាព។  

អនុកម�វធីិ២.២ ព្រងីកឱកសស្រមាបមុ់ខរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលមាននិរន�រភាពបរសិ� ន 

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងនឹង្រត�វេធ�ីេឡងី េដីម្បែីកែ្របជាបេណ�ី រៗពីទមា� ប់ករេធ�ីកសិកម�ពេនចរ តម
្របៃពណី និងកត់បន�យករពឹងែផ�កេលីដំណាសំ� យចន�ី េដយែណនាឱំ្យអនុវត�វធីិថ�ីៗៃនកសិ-រុក�កម�ណា 

ែដលអចផ�ល់ផលិតផលេ្រចីនមុខ ផលចំេណញ និងមានេម្រតីភាពបរសិ� នផងែដរ។ ភាពខ� ងំរបស់
ឧទ្យោនជាតិេនះគឺករពឹងែផ�កេលីេឈ� ះរបស់ខ�ួន «ភ�ំគូែលន» ែដលមានករទទលួស� ល់យ៉ាងទូលំទូលយ 

និងពក់ព័ន�ជាមួយបរសិ� ន «ស� ត»។3

4 

គេ្រមាង «ផលិតផលជីវៈច្រម�ះ (BBP)» ែដលទទលួបានករឧបត�ម�ហរិ��វត�ុពីអង�ករ GIZ បាន

ផ�ួចេផ�ីមេឡងីជាគេ្រមាងថា� ក់តំបន់មួយេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ េដីម្បកំីណត់អត�ស�� ណផលអនុផល
ៃ្រពេឈ ីែដលមានសក� នុពល និងែខ្សសង� ក់តៃម� ែដលអចព្រងីកផល្របេយាជន៍ដល់មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ
ស្រមាប់សហគមន៍មូលដ� ន។ ែផ�កេលីករវយតៃម�ែខ្សសង� ក់តៃម� ផលិតផលចំននួបីពីអនុផលៃ្រពេឈី
េនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ ្រត�វបានផ�ល់អទិភាពខ�ស់៖ ្របទលេថ�ីមែឆ� (Zingideraceae) សិប្បកម�ឫស្ស ីនិង
ផលិតផលទឹកឃ�ុ។ំ តមរយៈករព្រងីក និងករបេង�ីនផលិតផលេចញពីមុខផលិតផលខងេលីេនះ គេ្រមាង 
BBP នឹងរមួចំែណកែកលម�មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងសន�ិសុខេស្ប�ង េដយេផា� តេលភូីមិនានាេនក�ុងសហគមន៍
តំបន់ករពរធម�ជាតិ (P. Tola, 2015) ។ ្រកសួងបរសិ� ននឹងេធ�ីករតមដនជិតស�ិទ�នូវលទ�ផល និង
សមិទ�ផលៃនគេ្រមាងេនះ។ 

អង�ករ ADF បច�ុប្បន� កំពុងេធ�ីករជាមួយកសិករក�ុងមូលដ� នចំននួ៦០នាក់ េដីម្បកីត់បន�យផល
ប៉ះពល់របស់ខ�ួនមកេលីៃ្រពេឈេីនភ�ំគូែលន េដយែកែ្របរេបៀបេធ�ីកសិកម�ពេនចរតម្របៃពណី េទរក
សកម�ភាពែដលផ�ល់ទិន�ផលខ�ស់ ដូចជាករផលិតផ្សតិអំេបាះ ករចិ�� ឹម្រតី ករចិ�� ឹមមាន់ និងករដបំែន�

តមរដូវកល។ ថ�ីៗេនះ អង�ករ ADF បានផ�ួចេផ�ីមឱ្យមានសហគមន៍េនក�ុងភូមិ្រពះអង�ធំ ែដលមានតួនាទី
ជាកែន�ង្របមូលផ�ុ ំផលិតផលែដលផលិត ឬដេំនក�ុងមូលដ� ន។ ្រកសួងបរសិ� ននឹងផ�ល់ករឧបត�ម�ចំេពះ

កិច�ករេនះ និងេធ�ីករេកៀរគរមូលនិធិបែន�មពីមា� ស់ជំនយួនានា េដីម្បពី្រងីកឱកសដល់សហគមន៍ឱ្យបាន
េ្រចីនបែន�មេទៀត េនក�ុងសកម�ភាព្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិែបបេនះ។ 

េដីម្បឱី្យ្របាកដថា សហគមន៍ទទលួផលេដយផា� ល់ពីវត�មានៃនទីតងំបុរណស� ន ែដលេនជំុវញិ
ភូមិរបស់ពកួគាត់ អង�ករ ADF ក៏បានជលួអ�កភូមិរហូតដល់ ៦០នាក់ េធ�ីជាកម�ករ្របចៃំថ� េនក�ុង

4 ករណីមួយៃន្រក�មហុ៊នទកឹបរសុិទ�គូែលន ែដលេ្រប្ីរបាស់េឈ� ះគូែលនជា “ស� កេឈ� ះ”របស់ខ�ួន។ ជាអកុសល ្រក�មហុ៊នេនះ មកទល់េពលេនះ 
បាន្រតឹមែតទញយកទឹកពឧីទ្យោនេនះ និងពុំបានេធ�ីករវនិេិយាគណាមួយេដមី្បកីរែថរក្សោឧទ្យោនេនះេឡយី។ 
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សកម�ភាពេធ�ី កំណាយបុរណវទិ្យោ្របចឆំា�  ំេហយីអ�កភូមិ៤៧នាក់បែន�មេទៀតកំពុងេធ�ីករជាមយួអជា� ធរ
អប្សរ េនក�ុងករងរែថទ ំនិងករពរទីតងំបុរណស� ន។ 

ដូចគា� េនះែដរ ្រកសួងបរសិ� ននឹងេធ�ីឱ្យសហគមន៍មូលដ� នចូលរមួេដយផា� ល់េនក�ុងសកម�ភាព
ដៃំ្រពេឈ ី និងស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ រមួទងំករបេង�ីតឱ្យមានថា� លបណ�ុ ះកូនេឈី
បែន�មេទៀតផងែដរ។ េ្រកមកិច�សហករជាមួយ្រកសួងេទសចរណ៍ អជា� ធរអប្សរ និង្របតិបត�ិករ
េទសចរណ៍ក�ុងមូលដ� ន វគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�ភាពនឹង្រត�វផ�ល់ជូនសហគមន៍មូលដ� ន 

េដីម្បឱី្យពកួគាត់ចូលរមួេដយផា� ល់ផងែដរេនក�ុងករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ 

អនុកម�វធីិ២.៣ េលកីកម�សេ់ទសចរណ៍មាននិរន�រភាព និងេអកូេទសចរណ៍ែដល្របតិបត�កិរ
េដយអ�កមូលដ� ន 

េភ��វភាគេ្រចីនមកកន់ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន្រត�វេធ�ីដំេណីរតមផ�ូវ និងតម្រចកនានា ែដលបាន
កំណត់េនក�ុងតំបន់េ្របី្របាស់េដយចីរភាព េដីម្បកីត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មានមកេលី្របព័ន�េអកូឡូសុី
ជិតខង និងទីតងំបុរណស� ន ែដលងយរងេ្រគាះ។ េដយសហករជាមយួសហគមន៍មូលដ� ន អជា� ធរ
អប្សរ រដ� បាលថា� ក់េខត� និង្រកសួងេទសចរណ៍ យុទ�ស�ស�្រគប់្រគងេទសចរណ៍នឹង្រត�វេរៀបចំេឡងី 
េដីម្បេីដះ្រសយត្រម�វករអភិរក្ស និងករអភិវឌ្ឍ េដីម្បបីេង�ីនបទពិេសធដល់េភ��វេទសចរ។ យុទ�ស�ស�
េនះ្រត�វគិតគូរេទសចរណ៍ពីរែបបែដលពក់ព័ន�នឹងឧទ្យោនជាតិេនះ គឺ េទសចរណ៍ «ទូេទ» ែដលេផា� តេលី
ករទស្សនាទីតងំវប្បធម៌សំខន់ៗ (្របាសទ និងទីតងំេបតិកភណ� ដៃទេទៀត) និងេអកូេទសចរណ៍ ែដល
េផា� តេលីករទទលួបានបទពិេសធពីភាពទក់ទញៃនវប្បធម៌ធម�ជាតិ ឬករចិ�� ឹមជីវតិេនមូលដ� ន(ទស្សនា
សត�ៃ្រព ករស� ក់េនតម្រគ�សរ។ល។)។ ក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន េទសចរណ៍ទូេទ អចមានចំននួេ្រចីន 
និង (អច) បង�ករប៉ះពល់ខ� ងំ ែដលទមទរឱ្យមានករវនិិេយាគយ៉ាងេ្រចីនេលីេហដ� រចនាសម�័ន� និង
ករ្រគប់្រគងេភ��វេទសចរ ពីសំណាក់អជា� ធរ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ។ ម៉្យោងវញិេទៀត េអកូេទសចរណ៍ទំនងជា 
«មានេភ��វតិចជាង-ផលប៉ះពល់ទបជាង» និងជាករល�្រត�វ្រគប់្រគងេដយសហគមន៍មូលដ� ន និងអជា�
ធរមូលដ� នណា ែដលទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល េដីម្បបីេង�ីនឱកសស្រមាប់ករងរេអកូេទសចរណ៍។ 

ករគិតគូរជាយុទ�ស�ស�េនក�ុងអនុកម�វធីិេនះ ក៏េផា� តផងែដរេលី៖ 
- ករពិនិត្យែកស្រម�ល និងក�ុងករណីចបំាច់ ្រត�វដក់កំហតិេលីករេធ�ីជំនញួែដលមានបច�ុប្បន�

េនកែន�ងទឹកធា� ក់្រពះអង�ធំ ែដលសម្ូបរេទេដយតូបលក់ទំនិញ និងកែន�ងលក់អហរ។ 
- សហករជាមយួមជ្ឈមណ� លសកម�ភាពកំចត់មីនកម�ុជា (CMAC) េដីម្បបី�� ប់ករេដះមីន

ក�ុងឧទ្យោនជាតិ េដីម្បជីា្របេយាជន៍ស្រមាប់សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយេទសចរណ៍ និងសហគមន៍
មូលដ� ន។ 

- ករបេង�ីតែផនទី និងកូនេសៀវេភស្រមាប់ផ�ល់ព័ត៌មានអំពីសម្បទឧទ្យោនជាតិ ទិដ�ភាពនានា
ៃនធម�ជាតិ និងទីតងំែដលមានចំណាប់អរម�ណ៍ខងបុរណវទិ្យោក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ ែផនទី
និងកូនេសៀវេភផ�ល់ព័ត៌មាន ្រត�វផលិតេឡងីេដយយកថវកិពីកៃ្រមែដល្រត�វបង់ស្រមាប់
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ករចូលកម្សោន�របស់េភ��វេទសចរ មកទីតងំ្រពះអង�ធំ និងក្បោលស� ន។ ្រក�មហុ៊នឯកជន 
(ដូចជា ្រក�មហុ៊នទឹកបរសុិទ�ទឹកធម�ជាតិភ�ំគូែលន) អចនឹង្រត�វទក់ទងេដីម្បឱី្យជយួផ�ល់
ហរិ��វត�ុស្រមាប់ករេរៀបចំផលិតកូនេសៀវេភផ�ល់ព័ត៌មានេនះ។ 

- ករសងសង់មណ� លព័ត៌មានេនតមទីតងំសំខន់ៗក�ុងឧទ្យោនជាតិ ដូចជាេនរមណីយ
ដ� នក្បោលស� ន និង្រពះអង�ធំ េដយបំពក់សមា� រៈ្រគប់្រគាន់(បន�ប់ទឹក) និងព័ត៌មានេផ្ស
ងៗេដីម្បបីេង�ីនករយល់ដឹង និងចំណាប់អរម�ណ៍ដល់េភ��វេទសចរអំពីគុណតៃម�ៃនធនធានធម�
ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៌ក�ុងឧទ្យោនជាតិ 

- ករដំេឡងីស� កស��  (ជាភាសែខ�រ និងអង់េគ�ស) េនទីតងំ្រពះអង�ធំ និងក្បោលស� ន 

ែដលបង� ញពីទីតងំៃនេបតិកភណ� ពិភពេលកអង�រ 
- េបីកវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់អ�កភូមិ និងម�ន�ីល្បោត អំពីករងរ្រគប់្រគងេទសចរណ៍ 

- ែកលម�ទំនាក់ទំនង និងកិច�សហកររវង្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍េនក�ុងមូលដ� ន និងម�ន�ីល្បោត 

- េរៀបចំេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី ករ្រគប់្រគងេទចសរណ៍ក�ុងតំបន់នីមយួៗ េដីម្បបីង� ញឱ្យ
ច្បោស់លស់អំពីសកម�ភាពនានាែដលអចអនុ�� តេនក�ុងតំបន់ករពរនីមយួៗ 

- ឯកភាពេលីេហដ� រចនាសម�័ន�ស្រមាប់េភ��វេទសចរ និង្របព័ន�តមា� ភាពស្រមាប់បែង�រផលចំណូល
េដីម្បបីេ្រមីឱ្យករងរករពរ និងករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះវញិ 

- ែកលម�ផ�ូវថ�ល់និងចំណតរថយន� ក�ុងករណីចបំាច់្រត�វផ�ល់សម្បទ េដីម្បសី្រម�លដល់ករេចញ
ចូលរបស់េភ��វេទសចរ។ 

អទិភាពខ�ស់នឹង្រត�វផ�ល់ជូនដល់្របជាពលរដ�ក�ុងមូលដ� នណា ែដលបានរស់េនរយៈេពលយូរ 
ក�ុងករផ�ល់េសវេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ (ដូចជា េសវជូនេភ��វ អ�កលក់ចំណីអហរ សិប្បកម� កែន�ងស� ក់
េន និងផ�ះសំណាក់)។ ្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍ មគ�ុេទសគ៍ និង្របតិបត�ិករអជីវកម�េនតមកែន�ងែដល

មានករកំណត់ក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ្រត�វែតបានចុះប�� ី និងទទលួបានអជា� ប័ណ�ពី្រកសួងេទសចរណ៍ និង
ទទលួបានករអនុ�� តពីមន�ីរបរសិ� នេខត�។ ្រក�មហុ៊នេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក ែដលមាន្របវត�ិល�ក�ុងករផ�
ល់េសវេអកូេទសចរណ៍្របកបេដយករទទលួខុស្រត�វខងែផ�កសង�ម (ដូចជា Terre Cambodge) គរួ
ែតចូលរមួជាអ�កផ�ល់ករ្របឹក្សោេនក�ុងករេរៀបចំ យុទ�ស�ស�្រគប់្រគងេទសចរណ៍។ 

អនុកម�វធីិ២.៤.  ករ្រគប់្រគងសណំល់(រងឹ និងរវ) 
បរមិាណសំណល់រងឹ និងសំណល់រវនាេពលបច�ុប្បន� ែដលេកីតេឡងីេដយសរែតចំនួនេភ��វដ៏

េ្រចីនមក ទស្សនាឧទ្យោនជាតិេនះ (ជាពិេសស េន្រពះអង�ធំ) មិន្រតឹមែតបង�ផលប៉ះពល់ដល់េភ��វេទចរ

បុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ក៏បង�ករគំរមកំែហងចំេពះគុណភាពទឹកផងែដរ។ ធុងសំរមនឹង្រត�វដក់េនតមទីកែន�ង
នានាឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ េដីម្បលុីបបំបាត់សំរមេនតមទីតងំែដលមានេទសចរេចញចូល។ ករែកៃច�កក

សំណល់េឡងីវញិ្រត�វេលីកទឹកចិត� េហយីក�ុងករណីែដលអចេធ�ីបាន ្រត�វដក់កំហតិេលីករេ្របី្របាស់ថង់
បា� ស�ិក និងដបទឹក េដយ្រត�វេ្របី្របាស់សមា� រៈែដលអចែកៃច�េឡងីវញិបានជាជំនសួែដលផលិតក�ុង្រស�ក 
(រមួទងំធុងសិប្បកម� និងផលិតផលពីស�ឹកេឈ)ី។ ្របតិបត�ិករេទសចរណ៍ និងេភ��វេទសចរនឹង្រត�វបាន
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េលីកទឹកចិត�មិនឱ្យនាយំកបា� ស�ិកចូលក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ ករេចលសំរម និងសំណល់រវតម្របភពទឹក
នឹង្រត�វហមឃាត់យ៉ាងតឹងរុងឹ េបីអច្រត�វមានករផាកពិន័យ។ 

តមធម�ត សំណល់ែដលបេង�ីតេឡងីេនក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ ្រត�វែតយកេចញេទរក្សោទុកេន
តមកែន�ង្រគប់ ្រគងសំណល់ ែដលស�ិតេនេ្រកឧទ្យោនជាតិ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ េដយសរែតៃថ�

ចំណាយេលីករដឹកជ��ូ នមានក្រមិតខ�ស់ ជេ្រមីសេផ្សងេទៀតក៏នឹង្រត�វសិក្សោផងែដរ ដូចជាករដុតសំរម
ែដលមិនបង�េ្រគាះថា� ក់េនកែន�ងណាមយួក�ុងឧទ្យោនជាតិ។ 

កម�វធីិទី៣៖ ព្រងឹងសមត�ភាពស� បន័ និងកិច�សហករ  
ប�� ជាេ្រចីន ែដលកំពុង្របឈមចំេពះឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលននាេពលបច�ុប្បន� គឺទក់ទងនឹង

យុត� ធិករ្រត�តគា�  និងសមត�ភាព្រគប់្រគង ្រពមទងំធនធានមានក្រមិត (ធនធានមនុស្ស និងហរិ��វត�ុ) 

ែដល្រកសួងបរសិ� ន មានកតព�កិច�ករពរ និង្រគប់្រគងឧទ្យោនេនះឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ េដយសរែត
ឧទ្យោនជាតិេនះមានសរៈសខំន់ចំេពះេខត�េសៀមរប និងជា្របេយាជន៍ស្រមាប់្របជាពលរដ�កម�ុជាទងំមូល 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជានឹង្រត�វែថរក្សោធនធានក�ុងឧទ្យោនជាតិ ឱ្យ្របាកដថា មនុស្ស្រគប់ជំនាន់នឹងមាន
េមាទនភាពចំេពះេបតិកភណ� ធម�ជាតិ និងវប្បធម៌ែដលមានក�ុងឧទ្យោនេនះ។ ្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគង
្រត�វព្រងីក តមរយៈករបេង�ីនកិច�សហករឱ្យកន់ែត្របេសីរជាងមុន ជាមយួស� ប័ននានា និងតមរយៈ
ករចង្រកងជាឯកសរអំពីតៃម�េសដ�កិច�ៃនឧទ្យោនជាតិ ក�ុងមុខងរជាអងស�ុកទឹកេភ��ង និងសក� នុពល
ខងេទសចរណ៍។ កម�វធីិទី៣ មាន ៣អនុកម�វធីិដូចខងេ្រកម៖  

អនុកម�វធីិ៣.១ កំណតតួ់នាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបសស់� បន័   
ក�ុងនាមស� ប័ន្រគប់្រគងេលីតំបន់ករពរធម�ជាតិ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រកសួងបរសិ� ន

មានសមត�កិច�អភិរក្ស និងករពរឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន។ សមត�កិច�េនះរប់ប��ូ លទងំករអនុ�� តេលី
ករេចញចូលឧទ្យោន និងករេលីកកម�ស់មុខរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលេធ�ីឱ្យបរសិ� នមាននិរន�រភាព (រមួទងំ េអកូ
េទសចរណ៍)។ អជា� ធរអប្សរ មានភារៈកិច�ទទលួខុស្រត�វេលីករងរែថរក្សោ និងករពរបុរណស� ន 

ែដលមានក�ុងតំបន់េបតិកភណ� ពិភពេលកអង�រ ក៏ដូចជា ក�ុងេខត�េសៀមរបទងំមូល (រមួប��ូ លទងំ
ឧទ្យោនជាតិេនះផងែដរ)។ េទះបីជាមាន ភាព្រត�តគា� ៃនទីតងំភូមិស�ស�ក៏េដយ ក៏តនួាទីនិងភារកិច�

របស់ស� ប័នពក់ព័ន�គឺដច់គា�  និងបំេពញឱ្យគា� េទវញិេទមក។ 

អនុកម�វធីិ៣.២ ធានាឱ្យមានបុគ�លកិ្រគប្់រគាន ់្របកបេដយសមត�ភាព និងធនធានសម្រសប  
សមត�ភាព និងធនធានជាកត� ចបំាច់ស្រមាប់ករអនុវត�ច្បោប់ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ដូចមានប�� ក់

េន្រតង់ចំណុចអនុកម�វធីិ១.៣។ េលីសពីេនះ ទងំម�ន�ីល្បោត និងអជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាតិ (េនថា� ក់េខត� 
្រស�ក និងឃុ)ំ ្រត�វឆ�ងកត់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ែដលេផា� តេគាលេដេលីវធីិស�ស�ៃនករចូលរមួរបស់
សហគមន៍មូលដ� នក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធម�ជាតិ (រមួទងំ ករព្រងីកមុខ
របរចិ�� ឹមជីវតិផងែដរ)។ វគ�បណ�ុ ះបណា� លេនះ គរួែតេរៀបចំេដយអង�ភាពជំនាញៃន្រកសួងបរសិ� ន្រគប់្រគង
វគ�េដយម�ន�ីៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 
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និងមានករចូលរមួជយួឧបត�ម�ពីអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ែដលមានបទពិេសធករងរជាមយួសហគមន៍
មូលដ� នេដយផា� ល់ (សូមអនកម�វធីិ២.១)។ 

េនក្រមិតមន�ីរបរសិ� នេខត�្រត�វមានករព្រងឹងសមត�ភាពបេច�កេទសបែន�មេទៀត េដីម្បអីចដឹកនា ំ
និងគា្ំរទករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ។ ្របករសំខន់គឺ្រត�វធានាថា ម�ន�ីៃនមន�ីរបរសិ� នេខត�
្រត�វបានប��ូ នឱ្យចូលរមួក�ុង្រគប់វគ�បណ�ុ ះបណា� លេលីករងរបេច�កេទស ឬក�ុងសិក� សលនានា ែដល
េរៀបចំេនថា� ក់កណា� ល េដយ អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិរក្សធម�ជាតិ និង/ឬអគ�នាយកដ� ន
សហគមន៍មូលដ� ន។ េលសីពីេនះេទៀត ករប��ូ នម�ន�ី ឬេផ�រម�ន�ីពី្រកសួងបរសិ� ន (អគ�នាយកដ� នរដ�បាល
ករពរ និងអភិរក្សធម�ជាតិ /អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន) គរួពិចរណាផងែដរេលីករបេង�ីនសមត�ភាព
បេច�កេទសេនថា� ក់េខត�។ ត្រម�វករជាបនា� ន់មយួែដល្របធានមន�ីរបរសិ� នបានេលីកេឡងីគឺ ្រត�វមាន
បុគ�លិកែដលអចេរៀបចំសំេណីងយៗេដីម្បសុីំមូលនិធិគា្ំរទ។ ្របធានមន�ីរបរសិ� នេខត�គរួកំណត់ថវកិ
្របតិបត�ិករ្របចឆំា� សំ្រមាប់ឧទ្យោនជាតិ «ភ�ំគូែលន» េទក�ុងក�� ប់ថវកិរបស់្រកសួងបរសិ� ន េដីម្បធីានា
ចំណាយសំខន់ៗពក់ព័ន�នឹង ករេធ�ីដំេណីរ ករេរៀបចំសិក� សល វគ�បណ�ុ ះបណា� ល រមួទងំ សមា� រៈ
បរកិ� រ និងករែថទេំហដ� រចនាសម�័ន�ផងែដរ។ 

ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�័ន� (ែកលម�ស� ក់ករកណា� លៃនឧទ្យោនជាតិ និងករប�ូរទីតងំ
បុស�ិ៍យាមរងមយួចំនួន) រថយន�ថ�ីៗ (4WD មយួេ្រគឿង និងេទច្រកយានយន�ស្រមាប់ចូលៃ្រព ១០េ្រគឿង) 

និងបរកិ� រថ�ីៗ (វទិ្ុយទក់ទង, GPS, អវុធ និងម៉ាសុីនថតពីចមា� យ) គឺជាករចបំាច់ េដយ្រត�វែស�ងរកថវកិ
ពី្របភពជំនយួនានាៗ របស់រជរដ� ភិបាល និងស� ប័នអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិ។ 

អនុកម�វធីិ៣.៣ ព្រងីកកិច�សហករេដីម្បកីរពរ និង្រគប្់រគង  
ករព្រងីកកិច�សហកររវង្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ តមរយៈអជា� ធរ

អប្សរ គឺជាករចបំាច់ ក�ុងករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងេនះ េដយសរពក់ព័ន�នឹងករងរអភិរក្ស និងកិច�
ករពរទីតងំេបតិកភណ� វប្បធម៌។ ្របសិនេបីឧទ្យោនជាតិេនះ្រត�វបានប��ូ លជាែផ�កមយួៃនតំបន់េបតិកភណ�

ពិភពេលកអង�រ ចបំាច់្រត�វគូសប�� ក់អំពីតួនាទីនិងភារកិច�ក�ុងកិច�ករពរ និង្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ 
«ភ�ំគូែលន»។ 

េដយសរឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនគឺជាទីកែន�ងេគារពបូជា ្រកសួងធម�ករនិងសសនា នឹង្រត�វចូល
រមួេនក�ុងសកម�ភាពបេង�ីតករយល់ដឹង ជាពិេសស ក�ុងករផលិតសមា� រៈផ្សព�ផ្សោយដល់េភ��វេទសចរ 

ែដលចូលមកទស្សនា។ 

រដ�បាលៃ្រពេឈមីានតនួាទីសំខន់មយួក�ុងករជួយគា្ំរទ និងផ�ល់េយាបល់ែណនាបំេច�កេទសអំពី

ករស� រៃ្រពេឈេីឡងីវញិ។ េលីសពីេនះ ៃ្រពេឈែីដលេនជាប់នឹងឧទ្យោនជាតិ េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់
រដ�បាលៃ្រពេឈបីច�ុប្បន� ្រត�វបានេផ�រមក្រកសួងបរសិ� ន ែដលអចផ�ល់កិច�ករពរបែន�មស្រមាប់តំបន់
ស�ូលេនេលីខ�ង់របខងលិចៃនឧទ្យោនជាតិ។ កិច�សហករជិតស�ិទ�ជាមយួរដ�បាលៃ្រពេឈេីលីករវយតៃម�
ធនធានធម�ជាតិ និងយុទ�ស�ស�្រគប់្រគងទីកែន�ងថ�ីេនះ មានសរៈសំខន់។ 
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 អង�ករអន�រជាតិចំនួនពីរែដលបាន និងកំពុងេធ�ីករក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ អស់រយៈេពលជាេ្រចីនឆា� ំ
មកេនាះ(ACCB និងADF) អចផ�ល់ជាេយាបល់បេច�កេទស និងករគា្ំរទស្រមាប់ករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគង

ឧទ្យោនជាតិេនះ។ ្រកសួងបរសិ� នគរួទទលួស� ល់នូវករចូលរមួរបស់អង�ករទងំពីរខងេលីេនះ និង្រត�វ
បេង�ីតទំនាក់ទំនងជាផ�ូវករតមរយៈអនុស្សរណៈៃនករេយាគយល់ជាមយួអង�ករទងំេនះ។4

5  
 

កម�វធីិទី៤៖  ធានានិរន�រភាពហរិ��ប្បទន 
ចំណុចជាយុទ�ស�ស�ៃនកម�វធីិេនះ គឺករកំណត់ថវកិស្រមាប់ចំណាយេលីកិច�្របតិបត�ិករកម�វធីិ 

ែដលចបំាច់ស្រមាប់ករអនុវត�េនដំណាក់កលដំបូងៗៃនកម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន និងករេលីក

េស�ី្របភពហរិ��ប្បទន ែដលមានក�ុងមូលដ� ន ស្រមាប់ករ្រទ្រទង់េលីករងរអន�រគមន៍េផ្សងៗ។ កម�វធីិទី៤ 
មាន ២អនុកម�វធីិ ដូចខងេ្រកម៖ 

អនុកម�វធីិ៤.១. ព្រងីកកិច�សហករេដីម្បកីរពរ និង្រគប្់រគង 
ចំណាយប៉ាន់ស� ន ក�ុងករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន ស្រមាប់រយៈេពល ៥ឆា�  ំ

ខងមុខ (២០១៨-២០២២) មាន្របមាណ ២.៨លនដុល� រអេមរកិ (ឧបសម�ន័�៤) បែន�មេលីថវកិ
ែដលមានបច�ុប្បន�ពី រដ� ភិបាលស្រមាប់ករងរ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ ដូចជាករចំណាយេលី្របាក់េបៀវត្សរ ៍
ម�ន�ីល្បោត និងករចំណាយេលី្របតិបត�ិករសំខន់ៗដៃទេទៀត (ឧបសម�ន័�៥)។ ថវកិចំណាយខងេលី
េនះមិនរប់ប��ូ លថវកិែដលអច្រត�វបានចូលរមួេដយអជា� ធរអប្សរស្រមាប់ករ្រគប់្រគង និងករករពរ
េបតិកភណ� វប្បធម៍ក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះេឡយី។ 

ជាង ៥០% ៃនករចំណាយស្រមាប់កម�វធីិេនះ្រត�វបានវភិាជន៍ស្រមាប់សកម�ភាពដសំ� រៃ្រពេឈី
េឡងីវញិ េដីម្បសី� រគ្រមបៃ្រពេឈធីម�ជាតិជាបន�បនា� ប់ ក�ុងេគាលេដេលីៃផ�ដីយ៉ាងេហចណាស់ ១.០០០
ហកិត ្រត�វបានស� រេនមុនឆា� ២ំ០២២។ ករវនិិេយាគធំៗដៃទេទៀតនឹង្រត�វេធ�ីេនក�ុងវស័ិយនានាៃនករ
ព្រងីកសមត�ភាព និងបេង�ីតមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិែដលមាននិរន�រភាព ករែកលម�សម្បទ និងេហដ� រចនាសម�័ន� 

េដីម្បអីច្រគប់្រគងេភ��វេទសចរែដលមានចំននួកន់ែតេ្រចីនេឡងី ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

ស� ប័នទទលួខុស្រត�វនាមុំខ និងគា្ំរទ្រត�វបានកំណត់ស្រមាប់សកម�ភាព ក�ុងកម�វធីិនីមយួៗ 
(ឧបសម�័ន�៤)។ ករវភិាគថវកិ្របចឆំា� ឱំ្យបានលម�ិត េយងីអចេមីលេឃញីថា សកម�ភាព និងករចំណាយ

ភាគេ្រចីននឹងេកីតមានេនឆា� ទីំ២ និងទី៣ (២០១៩-២០២០) េដយសន�ត់ថា ថវកិស្រមាប់អនុវត�នឹង
អចអនុម័ត េនេដីមឆា� ២ំ០១៨ (ឧបសម�័ន�៥)។    

ករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលននឹង្រត�វដឹកនា ំនិងស្រមបស្រម�លេដយ្រក�មករងរ
ភ�ំគូែលន េដយមានតំណាងមកពី្រគប់អជា� ធរពក់ព័ន�។ គណៈកម�ករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនមូលដ� ន

នឹងមានភារៈកិច�ទទលួខុស្រត�វេលីករអនុវត�សកម�ភាពនានាេដយផា� ល់។ 

5 ACCB មានកចិ�្រពមេ្រពៀងមួយជាមួយ្រកសួងបរសិ� ន បុ៉ែន�េន្រត�វេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព និងចុះហត�េលខេឡងីវញិ។ អង�ករ ADF កំពុងចប់េផ�មីេធ�ីករ
ចរចេឡងីវញិេដមី្បឲី្យមានអនុស្សោរណៈៃនករេយាគយល់មួយជាមួយ្រកសួងបរសិ� ន។ 
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អនុកម�វធីិ៤.២.  កំណតរ់ក និងធានាឱ្យមាន្របភពហរិ��ប្បទនែដលមាននិរន�រភាព 
បច�ុប្បន� ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនពំុមានថវកិេដយែឡកស្រមាប់េ្របី្របាស់េឡយី។ ្របាក់េបៀវត្សរ ៍

ស្រមាប់ម�ន�ីល្បោត និងម�ន�ីៃនមន�ីរបរសិ� នេខត�្រត�វផ�ល់េដយ្រកសួងបរសិ� នេដយផា� ល់ ជាមួយនឹង

្របាក់ឧបត�ម�បែន�មតិចតចួស្រមាប់ករចុះ្របតិបត�ិករ ឬល្បោត្របចៃំថ�។ លទ�កម�បរកិ� រសំខន់ៗស្រមាប់
ឧទ្យោនជាតិេនះ (មានដូចជា បេង� ល្រពំ្របទល់) ្រត�វបានចត់ែចងេដយផា� ល់ពីភ�ំេពញ ចំែណកមន�ីរ

បរសិ� នេខត�មានថវកិតិចតួចស្រមាប់ចំណាយទូេទ (មិនបានប្រម�ងទុកស្រមាប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ
េនះេឡយី)។ 

មូលនិធិរបស់រជរដ� ភិបាល ែដលជា្របភពហរិ��ប្បទនអចទុកចិត�បានស្រមាប់រយៈេពលែវង 
(មិនដូចគេ្រមាង) មានក្រមិតកំណត់េនេឡយី និងមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ករចំណាយចបំាច់េលីករែក
លម�េហដ� រចនាសម�័ន� និងបរកិ� រេផ្សងៗក�ុងឧទ្យោនជាតិេឡយី។ ដូេច�ះ ្រត�វកំណត់រកថវកិពី្របភពេផ្សងៗ
េដីម្បយីកមកអនុវត� កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនេនះ។  

កៃ្រមបានមកពីេភ��វចូលទស្សនាឧទ្យោនជាតិ គឺជា្របភព្របកបេដយសក� នុពលល�បំផុត និងជា
យន�ករ ហរិ��ប្បទនែដលមាននិរន�រភាព និងអចេ្របី្របាស់ស្រមាប់ករចំណាយេលីកិច�ករពរ ករស� រ 
និងករ្រគប់្រគងធនធានក�ុងឧទ្យោនជាតិបាន។ ផលចំណូល ែដល្របមូលបានេដយ្រក�មហុ៊នឯកជនេន
្រចកចូលឧទ្យោនជាតិ (ពំុ្រត�វបាន្របកសឱ្យដឹងជាសធារណៈ) អចជាវភិាគទនយ៉ាងសំខន់មួយស្រមាប់
បេ្រមីឱ្យកិច�ករពរ និងករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ។ ជំហនជាបនា� ន់េទៀត្រត�វែតយកមកអនុវត� េដីម្បី
បេង�ីតយន�ករហរិ��ប្បទនេនះ គរួែត៖ 

 រជរដ� ភិបាលកម�ុជា្រត�វលុបេចលសម្បទនឯកជន និងេផ�រកម�សិទ�ិេនះមកឱ្យ្រកសួងបរសិ� ន 
ែដលជាស� ប័នទទលួខុស្រត�វេលីករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន 

 ្រកសួងបរសិ� ន្រត�វចុះកិច�្រពមេ្រពៀងជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�ុ  េដីម្បី្រកសួង
បរសិ� នអចេធ�ីករ វនិិេយាគេឡងីវញិនូវផលចំណូលែដល្របមូលបានទងំេនាះស្រមាប់បេ្រមី
ឱ្យករងរ្រគប់្រគងឧទ្យោនេនះ។ 

 សហករជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ ក�ុងករអភិវឌ្ឍនីតិវធីិ្របតិបត�ិករយ៉ាងច្បោស់
លស់ស្រមាប់ករ្របមូលនិងករេ្របី្របាស់ចំណូល េដីម្បធីានាតមា� ភាពនិងសមត�ភាព្រគប់្រគាន់
ក�ុងករ្រគប់្រគងឧទ្យោន។ 

្របភពហរិ��ប្បទនដៃទេទៀត្រត�វគិតគូផងែដរ ដូចជា៖ ករទូទត់េសវកម�បរសិ� ន (PES) េដយ
ែផ�កេលីគុណតៃម�ៃនអងស�ុកទឹកេភ��ង ជាពិេសស ស្រមាប់សណា� គារ និងឧស្សោហកម�េទសចរណ៍្រពមទងំ
វស័ិយឯកជននានា (ដូចជា្រក�មហុ៊នទឹកែរធ៉ម�ជាតិ អូគូែលន)។ គុណតៃម�ៃនៃ្រពេឈ ី និងៃថ�ចំណាយ
ពក់ព័ន�ស្រមាប់ករងរករពរ និងករស� រៃ្រពេឈទីងំេនាះេឡងីវញិក�ុងឧទ្យោនជាតិអចយកមកេ្របី្របាស់ 
េដីម្បទីទលួបានហរិ��វត�ុពីមូលនិធិអកសធាតុៃបតងឬកម�វធីិវនិិេយាគៃ្រពេឈ។ី កិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
ៃនមូលនិធិអកសធាតុៃបតងកន�ងេទបានអនុម័តថា មូលនិធិបន្ំុសោករែ្រប្រប�លអកសធាតុបច�ុប្បន�េន
ភ�ំគូែលននឹង្រត�វព្រងីក េដយរមួប��ូ លករអនុវត�សកម�ភាពេនក�ុងភូមិចស់ទងំ្របា។ំ េនេពលែដល
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កម�វធីិ្រគប់្រគងេនះ្រត�វបានគា្ំរទេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន ្រកសួងអចេ្របីកម�វធីិ្រគប់្រគងេនះជាមូលដ� ន
ស្រមាប់ដក់ពក្យេស�ីសុំថវកិពីមូលនិធិអកសធាតុៃបតង ដំណាក់កលទី៧។  

្របករសំខន់មួយផងែដរគឺ្រត�វេលីគេ្រមាងេស�ីសុំមូលនិធិពីមា� ស់ជំនួយដៃទៗេទៀត ែដលេឆ�ីយតប
េទនឹងត្រម�វករៃនករ្រគប់្រគង និងចូលរមួចំែណកក�ុងករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនេនះ។ 

៥. ករ្រសវ្រជាវ ពិនិត្យ និងតមដន 
ករវយតៃម�េពញេលញមយួអំពីគុណតៃម�ៃនទីជ្រមាលៃនឧទ្យោនជាតិជាតិ និងគុណតៃម�េសដ�កិច�

ចំេពះេខត�េសៀមរប គួរែតបានេធ�ីេឡងីេដីម្បែីស�ងយល់ឱ្យបានច្បោស់អំពីគុណតៃម�ៃនធនធានធម�ជាតិ 

ក៏ដូចជា ផលវបិាក និងករខតបង់ៃនករមិនបានករពរធនធាន ែដលមានសរៈសំខន់ស្រមាប់បរសិ� ន
ជីវតិ។ ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនផ�ល់នូវឱកសល�បំផុតក�ុងករេរៀបចំ និងអនុវត�គេ្រមាងបង់កៃ្រមេលីេសវកម�

ធនធានធម�ជាតិ(PES) ក�ុងេគាលបំណងបេង�ីនសក� នុពល្របាក់ចំណូល ែដលអចជា្របភពហរិ��វត�ុ
ស្រមាប់បេ្រមីឱ្យកិច�ករពរធនធានធម�ជាតិ និងេបតិកភណ� វប្បធម៍ និងចូលរមួចំែណកក�ុងករអភិវឌ្ឍ

ជីវភាពសហគមន៍មូលដ� ន្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវជីវៈច្រម�ះបែន�មេទៀត គរួទទលួបាននូវករេលីកទឹកចិត�ផងែដរ ែដលេធ�ីេឡងី
េនក�ុងតំបន់ស�ូលនិងតំបន់អភិរក្ស េដីម្បយីកលទ�ផលមកេ្របៀបេធៀបជាមយួទិន�ន័យេគាល ែដលបាន
កត់្រតេនក�ុងករអេង�តកលពីឆា� ២ំ០១៣ (Hayes et al., 2013)។ ករអេង�តនានាបែន�មេទៀត ស�ីពី
គ្រមបៃ្រពេឈ ីនិងជីវៈច្រម�ះ គរួ្រត�វបានេធ�ីេឡងីេនក�ុងតំបន់ៃ្រពភាគពយព័្យ ៃន្រពំ្របទល់ឧទ្យោនជាតិេនះ 
េដីម្បទីទលួបានព័ត៌មានស្រមាប់េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពមូលដ� ន (Mould et al., 2013) និងសកម�ភាព្រគប់្រគង
េទអនាគត។ ករ្រសវ្រជាវបែន�មអំពីករ្រគប់្រគង និងករអភិរក្សទីតងំេបតិកភណ� /បុរណស� ន គរួទទលួ
បានករឧបត�ម� និងអនុវត�តមរយៈកិច�សហករជាមួយ្រកសួងវប្បធម៌ និងវចិិ្រតសិល្បៈ ជាពិេសសជាមយួ
អជា� ធរអប្សរ។ 

ករតមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�កម�វធីិ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិេនះ ្រត�វេធ�ីេឡងី្របចឆំា� េំដយ

មន�ីរបរសិ� នេខត� និងរយករណ៍មក្រកសួងបរសិ� ន។ ករចុះ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម�េពញេលញមយួនឹង
្រត�វេធ�ីេឡងីេ្រកយរយៈេពល្របាឆំា�  ំ(២០២២) ែដលេនេពលេនាះកម�វធីិេនះនឹង្រត�វែកស្រម�ល តមករ
ចបំាច់ និងដក់ឱ្យអនុវត�ស្រមាប់រយៈេពល៥ឆា� បំន�េទៀត។ 
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ឧបសម�័ន�១. ែផនទីឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន 
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ឧបសម�័ន�២. សេំណ តបំន់្រគប់្រគងស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន  
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ឧបសម�័ន�៣. សកម�ភាពែដលអចអនុ�� ត និងសម្បទស្រមាប់តំបន់្រគប្់រគងនីមយួៗ 

សកម�ភាព នងិសម្បទ 

តបំន់្រគប់្រគង 

តំបន់ស�ូល តំបន់អភិរក្ស តំបន់សហគមន៍ 
តំបន់េ្របី្របាស់
េដយនិរន�រភាព 

្របតិបត�ិករតំបន់ករពរធម�ជាត ិ(ល្បោត។ល។)         

ផ�ូវល ំ         

្រសវ្រជាវ និងតមដន (អជា� ប័ណ�ក�ុងតបំន់ស�ូល)         

េអកូេទសចរណ៍-ករេដីរៃ្រព ឬ ជិះកង់ជា្រក�ម (អជា� ប័ណ� និងមានម�ន�ី
ល្បោតរមួដំេណីរក�ុងតំបន់ស�ូល ែដលអចអនុ�� តែតករេដីរៃ្រព
បុ៉េណា� ះ) 

    

 

កែន�ងេបាះជុំរអំចិៃ�ន�យ ៍      

កែន�ងេចលសំរម        

ផ�ូវែដលមានករែថទ ំ       

សម្បទេទសចរណ៍ (មណ� លព័ត៌មាននិងស� កស��  បន�ប់ទឹក អ�ក
លក់ រចនាសម�័ន�អចិៃ�ន�យ។៍ល។) 

     

ករ្របមូលផលពធីនធានតមលិខិតអនុ�� ត (អ�ករស់ក�ុងមូលដ� ន
បុ៉េណា� ះ) 

       

ករ្របមូលផលពធីនធានតមលិខិតអនុ�� ត (ែបបពណិជ�កម�ខ� ត
តូច) 

      

សហ្រគប់្រគង        

ករដដំំណា ំនិងកសិកម�       

ចំករស� យចន� ីតមលិខតិអនុអ�� ត (អ�ករស់ក�ុងមូលដ� នបុ៉េណា� ះ)      

េផ្សងេទៀតៗ     
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ឧបសម�័ន� ៤. សេង�បសន�ស្សន៍ថវិកស្រមាប់កម�វិធីរយៈេពល ៥ ឆា�  ំ(២០១៨-២០២២) 
សំគាល់៖ ថវកិកម�វធីិ (គិតជាដុល� អេមរកិ) ជាចំននួបែន�មេលីៃថ�ចំណាយេលីបុគ�លិក និងៃថ�្របតិបត�ិករបច�ុប្បន� ែដលផ�ល់េដយ្រកសួងបរសិ� ន (សូមអន
ឧបសម�័ន�៥) 

កម�វធិជីាយុទ�
ស�ស� 

សកម�ភាពកម�វធិ ី នាមុំខេលកីរទទលួខុស្រត�វ 

(នងិករគា្ំរទ) 

សន�ស្សន៍
ថវកិ  

កណំត់សគំាល់ថវកិ 

(ប��ូ លៃថ�ចណំាយ) 

កម�វធិទី១ី: ព្រងងឹកចិ�ករពរ នងិអរិក្សធនធានធម�ជាត ិនងិវប្បធម៌ 

អនុកម�វធិ១ី.១ 

បេង�ីតឱ្យមាន្រពំ
្របទល់ឧទ្យោន និង
តំបន់្រគប់្រគង  

ក) ដក់្រពំ្របទល់ឧទ្យោនឱ្យរចួេ្រសច 

(បេង� ល ៤០េដីម  ក�ុងចំេណាម ៨១
េដីម ្រត�វបានដរំចួេហយី) 

បុគ�លិកឧទ្យោនជាមយួករគា្ំរទពីមន�ីរ           
បរសិ� នេខត� 

៥.000 ករដឹកជ��ូ ន ករជីកនិងដបំេង� ល (ក�ុងថវកិរបស់
្រកសួងបរសិ� ន) 

ខ) ដក់ស� កស�� ធ ំ(ជាភាសែខ�រ
និងអង់េគ�ស)្រតង់្រចកចូល  

បុគ�លិកមន�ីរបរសិ� នេខត� ជាមួយករ
គា្ំរទពីអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ

និងអភិរក្សធម�ជាត ិនិងបុគ�លកិ
ឧទ្យោន 

១0.000 គូរប�ង់ សងសង់ និងដក់ស� កស�� ធ ំ៤ ផា� ងំ តម
ផ�ូវេលខ ៦៧ (២), ្រពះអង�ធ ំ(១) & ្រចកចូលស� យ
េលី (១) 

គ) កំណត់តំបន់្រគប់្រគងឱ្យរចួេ្រសច  អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិ
រក្សធម�ជាត ិនិងអគ�នាយកដ� នសហ
គមន៍មូលដ� ន គា្ំរទេដយមន�ីរ បរសិ�

នេខត� និងបុគ�លិកឧទ្យោន 

១0.000 ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួសហគមន៍ េធ�ីែផនទ ីនិង
េរៀបចំអនុ្រកតឹ្យ (ថវកិរបស់្រកសួងបរសិ� ន)  

អនុកម�វធិ១ី.២ 
បេង�ីតបរេិវណ
ករពរ្របាសទ
បុរណ និងបុរណ
ស� ន 

ក) េបាះបេង� លកណំត់្រពំ្របទល់ 

ខ) ដក់ស� កស�� សំគាល់ 

អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

សហករជាមយួ អជា� ធរជាតអិប្សរ 
និងអង�ក ADF 

៥0,000 េធ�ីែផនទី ចក់បេង� ល្រពំ ដឹកជ��ូ ន នងិដបំេង� ល 

េរៀបចំរចនាស� កស��  ផលតិ និងតេម�ីងស� កស��
េនតមទីតងំ 
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អនុកម�វធិ១ី.៣ 

ស្រម�លករអភិរក្ស 
ករស� រៃ្រពេឡងី
វញិ និងករែថទ ំ

ក)កំណត់អត�ស�� ណកែន�ងសម
្រសបស្រមាប់ដណុំះតមធម�ជាត ិនិង
កែន�ងជាអទិភាពស្រមាប់ករដៃំ្រព
េឡងីវញិ 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិ
រក្សធម�ជាត ិជាមួយករជួយគា្ំរទពីរដ�

បាលៃ្រពេឈ ី

២0.000 ករងរេនមូលដ� ន ៃថ�េធ�ីដំេណីរ និងករេរៀបចំ
ែផនករដៃំ្រពេឡងីវញិ ស្រមាប់ករអនុវត�ក�ុងរយៈ
េពល ៥ ឆា�  ំ

ខ) ផ�ួចេផ�ីមករដៃំ្រពេនទីតងំអទិ
ភាព ក�ុងេគាលេដសេ្រមចឱ្យបាន 
១.000 ហ.ត េនមុនឆា�  ំ២០២២ 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិ
រក្សធម�ជាត ិនិងករគា្ំរទពីរដ�បាលៃ្រព
េឈ ីបុគ�លិកឧទ្យោន និងសហគមន៍

មូលដ� ន 

១.៦00.000 ែផ�កតមៃថ�ប៉ាន់ស� ន ១.៦០០ ដុល� /ហ.ត (FA) 

អនុកម�វធិី១.៤ ព
្រងីករអនុវត�ច្បោប់  

ក) វនិិេយាគេលីបរកិ� រទំេនីបស្រមាប់
ល្បោត និងព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់េន
ក�ុងឧទ្យោនជាតិេនះ 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិងអភិ
រក្សធម�ជាត ិនិងមន�ីរបរសិ� នេខត� 

១១៥.000 តួេលខសរុប រមួមាន ៃថ�រថយន� 4WD មួយេ្រគឿង, 

េទច្រកយានយន� េបីកក�ុងៃ្រព ១០េ្រគឿង វទិ្ុយទក់ទង
, GPS ១០េ្រគឿង, កេមរ៉ឌីជីតល់ ១០េ្រគឿង និង
កេំភ�ីងទំេនបី ១០េដមី 

ខ) េធ�ីឱ្យសហគមន៍មូលដ� នចូលរមួ
ក�ុងករល្បោតនិងករតមដន 

បុគ�លិកឧទ្យោនជាត ិជាមួយករគា្ំរទ
ព ីអគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

២៥.000 ករពិេ្រគាះេយាបល់ ករេធ�ីដំេណីរ និងៃថ�ចណំាយេន
មូលដ� ន ស្រមាប់ ៥ ឆា�  ំ(បានពីថវកិរបស់្រកសួងប
រសិ� ន) 

សរុបរង ១.៨៣៥.000 
 
 
 

កម�វធីិទី២. ព្រងីកករចូលរមួ និងផល្របេយាជន៍របស់សហគមន៍ 

អនុកម�វធីិ២.១ 
ចត់ជាអទិភាព
ករចូលរមួេនមូល

ដ� នក�ុងករ

ក) ផ�ល់ករគា្ំរទជា្របចដំល់គ
ណៈកម�ករ្រគប់្រគង សហគមន៍
តំបន់ករពរធម�ជាតិ 

អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

ជាមយួករគា្ំរទពីមន�ីរបរសិ� នេខត� 
បុគ�លិកឧទ្យោន និង ADF 

៧៥.000 ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់
ករពរធម�ជាតិ, ករល្បោត, និងករព្រងីករបរ
ចិ�� ឹមជីវតិ។ ៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករប៉ាន់ស� ន

្រតឹម ២.000ដុល� /សហគមន៍/ឆា�  ំបែន�មេលី 
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្រគប់្រគងឧទ្យោន ៥.០០០ ដុល�  ស្រមាប់េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង
នីមយួៗ 

អនុកម�វធីិ២.២ 

ព្រងីកឱកស
ស្រមាប់របរ
ចិ�� ឹមជីវតិែដល
មាននិរន�រភាព 

ក) ផ�ល់ករគា្ំរទស្រមាប់ករ
បេង�ីតជេ្រមីសជំនសួក�ុងរបរចិ�� ឹម
ជីវតិ  

អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

ជាមយួករគា្ំរទពីមន�ីរបរសិ� នេខត� 
បុគ�លិកឧទ្យោន និងអង�ករ ADF 

២៥0.000 សកល្បង និងបេង�ីតផលិតផលកសិកម�ថ�ីែដល
មានេម្រតីភាពជាមយួបរសិ� ន និងអនុផលៃ្រព
េឈេីដយអ�កភូមិក�ុងមូលដ� ន។ ៃថ�ចំណាយរប់
ប��ូ ល េយាបល់បេច�កេទស សមា� រៈ និងករផ�ត់
ផ�ង់នានា 

ខ) បេង�ីត និងែថរក្សោថា� លបណ�ុ ះ
កូនេឈ្ីរបេភទពូជក�ុង្រស�កែដល
អចេ្របី្របាស់ស្រមាប់ដេំនក�ុង 
ឧទ្យោនេនះ  

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ ជាមយួករគា្ំរទពីរដ�
បាលៃ្រពេឈ,ី បុគ�លិកឧទ្យោន និង

សហគមន៍មូលដ� ន 

២00.000 ៃថ�ចំណាយប៉ាន់ស� នស្រមាប់ករបេង�ីត និងែថ
រក្សោថា� ក់បណ�ុ ះកូនេឈ ីយ៉ាងេហចណាស់ ៥ 
កែន�ង េនក�ុងឧទ្យោនេនះ 

អនុកម�វធីិ២.៣ 

េលីកកម�ស់
េទសចរណ៍ែដល
មាននិរន�រភាព 

ក) េរៀបចំយុទ�ស�ស�្រគប់្រគង

េទសចរណ៍ 

អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

និងអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ
អភិរក្សធម�ជាតិ ជាមយួករគា្ំរទពី
មន�ីរបរសិ� នេខត� ្រកសួងេទសចរ

ណ៍ និងអជា� ធរអប្សរ 

៣០.០០០ ករពិេ្រគាះេយាបល់ ករេធ�ីដំេណីរ ករេរៀបចំ និង

អនុម័តែផនករ 

ខ) េរៀបចំកូនេសៀវេភអំពីឧទ្យោន
ជាតិភ�ំគូែលន (ជាមយួែផនទី) 

និងស� កស�� េនកែន�ងេ្របី
្របាស់េ្រចីន 

អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 
និងអគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ

អភិរក្សធម�ជាតិ ជាមយួករគា្ំរទពី
មន�ីរបរសិ� នេខត� ្រកសួងេទសចរ

២០.០០០ ករចត់ែចង េរៀបចំ និងផលិតកូនេសៀវេភ និង
ស� កស��  
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ណ៍ និងអជា� ធរអប្សរ 

គ) ែកលម�សម្បទ និងបេង�ីត
មណ� លព័ត៌មានេនស� នីយ៍
ឧទ្យោនក្បោលស� ន 

មន�ីរបរសិ� នេខត�ជាមយួករគា្ំរទពី
អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរនិង

អភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ� 
នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

អគ�នាយកដ� នចំេណះដឹងនិង
ព័ត៌មានបរសិ� ន និងACCB  

៧៥.០០០ ៃថ�សរុបស្រមាប់ែកលម�មេធ្យោបាយ និងបេង�ីត
មជ្ឈមណ� លព័ត៌មាន 

អនុកម�វធីិ២.៤ 

េដះ្រសយករ
្រគប់្រគង
សំណល់ 

ក) ែកលម�មេធ្យោបាយ្រគប់្រគង 
និងែកៃច�សំណល់រងឹ 

មន�ីរបរសិ� នេខត�ជាមយួករគា្ំរទពី 
រដ� ភិបាលថា� ក់េខត�និងបុគ�លិក

ឧទ្យោនជាតិ 

១០០.០០០ ករេរៀបចំមេធ្យោបាយ្រគប់្រគងនិងែកៃច�សំណល់, 
ករទិញ និងករដក់ធុងស្រមាម និងែកៃច� 

សរបុរង ៧៥០.០០០  

កម�វធីិទី៣: ព្រងឹងសមត�ភាពស� ប័ន និងកិច�សហករ 

អនុកម�វធីិ៣.១ 

ធានាឱ្យមាន
បុគ�លិក្រគប់
្រគាន់ និងសមត�
ភាពនិងធនធាន
សម្រសប 

ក) េបីកវគ�បណ�ុ ះបណា� លអំពីករ
អនុវត�ច្បោប់ស្រមាប់បុគ�លិកល្បោត
ទងំអស់ក�ុងឧទ្យោន និងវគ�រម�ឹក
េឡងីវញិ្របចឆំា�  ំ

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ ជាមយួករគា្ំរទពីគ

ណៈប�� ករឯកភាព 

៥0.000 ៃថ�ចំណាយស្រមាប់វគ�បណ�ុ ះបណា� លឯកេទស 
(ឆា� ទីំ១) ប៉ាន់ស� ន ៥00ដុល� /ម�ន�ីល្បោតមា� ក់ៗ 
េដយៃថ�ចំណាយស្រមាប់បណ�ុ ះបណា� ល ក�ុង
មយួឆា� ំៗ មាន ១០០ដុល� /ម�ន�ីល្បោតមា� ក់ៗ  

ខ) ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លអំពីករ
េរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគង
តមែបបចូលរមួ ដល់បុគ�លិក 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� ន

សហគមន៍មូលដ� ន 

២៥.000 ករេរៀបចំ និងអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល
ស្រមាប់បុគ�លិកមន�ីរបរសិ� នេខត� ១៥ នាក់ ម�ន�ី
ល្បោត ៥០នាក់ និងសមាជិក្រកម្របឹក្សោឃុ ំ១៥ 
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PDoE បុគ�លិកឧទ្យោន និង្រក�ម
្របឹក្សោឃុ ំ 

នាក់ 

គ) ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់
ម�ន�ីល្បោត និងសហគមន៍មូល
ដ� ន អំពីករ្រគប់្រគងេទសចរណ៍ 

អគ�នាយកដ� នសហគមន៍មូលដ� ន 

និងមន�ីរបរសិ� នេខត�ជាមួយករគាំ
្រទពី្រកសួងេទសចរណ៍ អជា� ធរ

អប្សរនិងADF  

៣០.000 ករេរៀបចំ និងករអនុវត�កម�វធីិបណ�ុ ះបណា� ល
ស្រមាប់ម�ន�ីល្បោត ៥០នាក់ និងតំណាងសហ
គមន៍ ៥០នាក់ 

ឃ) ព្រងីកសមត�ភាពបេច�កេទស
ក�ុងមន�ីរបរសិ� នេខត� ស្រមាប់ករ
្រគប់្រគង និងតមដនតំបន់ករ
ពរធម�ជាតិ (រមួទងំ ករសរេសរ
សំេណីគេ្រមាង) 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� ន

សហគមន៍មូលដ� ន 

២៥.០០០ ៃថ�ចំណាយស្រមាប់បុគ�លិកមន�ីរបរសិ� នចូលរមួ
ក�ុងសិក� សលបេច�កេទស និងវគ�បណ�ុ ះបណា�
លេរៀបចំេដយ អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរ
អភិរក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� នសហគមន៍
មូលដ� ន (រយៈេពល ៥ ឆា� )ំ 

សរបុរង ១៣០.០០០  

កម�វធីិទី៤: ធានាឱ្យមានហរិ��ប្បទនែដលមាននិរន�រភាពស្រមាប់ឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលន 

អនុកម�វធីិ៤.១ 

កំណត់រកនិងធា
នាឱ្យមាន្របភព
ហរិ��ប្បទនែដល

មាននិរន�រភាព 

ក)េរៀបចំយុទ�ស�ស�េកៀរគរ
ធនធានែដលរមួទងំ កៃ្រមពីេភ��វ
េទសចរ និង្របភពមូលនិធិៃច�្របឌិ
តដៃទេទៀត 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ និងអគ�នាយកដ� ន
សហគមន៍មូលដ� ន ជាមួយករគាំ
្រទពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

 

៥០.០០០ 

 

ករេរៀបចំ និងអនុវត�យុទ�ស�ស�េកៀរគរធនធាន 

សរបុរង ៥០.០០០  

ករតមដន និងវយតៃម� 
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 ក) េធ�ីករសិក្សោវយតៃម�ទី
ជ្រមាលៃនឧទ្យោន 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ ជាមយួករគា្ំរទពី

នាយកដ� នជីវច្រម�ះ (ក.ជ.អ.ច) 

៥0.000 េរៀបចំករសិក្សោ ករ្របមូលទិន�ន័យ ករពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងករេរៀបចំរបាយករណ៍ 

 ខ) េធ�ីករវយតៃម�ធនធាន
ស្រមាប់ែផ�កពយព្យៃនឧទ្យោន 
(ែដលថ�ីៗេនះបានកំណត់ជា
រេបៀងអភិរក្សជីវច្រម�ះ) 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ ជាមយួករគា្ំរទពីរដ�

បាលៃ្រពេឈ ី

២៥.000 ករងរតមមូលដ� ន េរៀបចំែផនទី ពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងេរៀបចំរបាយករណ៍ 

 គ) តមដនវឌ្ឍនភាពៃនករអនុ
វត�ែផនករ្រគប់្រគងឧទ្យោនជាតិ 

អគ�នាយកដ� នរដ�បាលករពរអភិ
រក្សធម�ជាតិ, អគ�នាយកដ� នសហ

គមន៍មូលដ� ន និងមន�ីរបរសិ�

នេខត� 

២0.000 របាយករណ៍តមដន្របចឆំា�  ំនិងករវយតៃម�
្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងេនឆា� ទីំ ៥ 
(២០២២) 

សរបុរង ៩៥.000  

សរបុ ២.៨១0.000 
ដុល�  

ៃថ�ប៉ាន់ស� នស្រមាប់រយៈេពល ៥ ឆា�  ំ(២០១៨-
២០២២) 
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ឧបសម�័ន� ៥. សេង�បេ្រគាងៃថ�ចំណាយេល្របតិបត�ិករ និងកម�វធិី្របចឆំា�  ំ(២០១៨-២០២២) 
ថវកិគិតជាដុល� អេមរកិ និងអនុវត�ចំេពះែតករចំណាយក�ុងឧទ្យោនជាតិភ�ំគូែលនបុ៉េណា� ះ 

 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ 

សរបុ (២០១៨-
២០២២) 

១. ថវកិ្របតិបត�កិរជាមូលដ� ន (្រត�វផ�ល់េដយ្រកសងួបរសិ� ន)  

្របាក់េបៀវត្សរ ៍(នាយកឧទ្យោន ១ និងបុគ�លិកល្បោត ៤៨នាក់)  ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៣១២.000 

ៃថ�េធ�ីដំេណីរ (ល្បោត) ១២.000 ១២.000 ១២.000 ១២.000 ១២.000 ៦0.000 

ករចំណាយជាមូលដ� នស្រមាប់ស� នីយ ៍(ស� នីយ ៍១ និងស� នី
យរ៍ង ៧) – ស� នីយរ៍ងខ�ះនឹង្រត�វប�ូរទីតងំេនឆា�  ំ២០១៨ 

១0.000 ២៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ៨0.000 

ជសួជុល និងករែថទ ំ ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ៧៥.000 

ឯកសណា� ន និងសមា� រៈផ�ត់ផ�ង់ដៃទេទៀត ២.000 ២.000 ២.000 ២.000 ២.000 ១0.000 

សរបុរង ១០១.៤00 ១១៦.៤00 ១០៦.៤00 ១០៦.៤00 ១០៦.៤00 ៥៣៧.000 
២. បរកិ� រ និងលទ�កម�ធំៗ (មូលនិធិថ�បីែន�ម) 

រថយន� (4WD មយួេ្រគឿង និងេទច្រកយានយន�ចូលៃ្រព ១០ 

េ្រគឿង) 
២0.000 ៥0.000 ២0.000 - - ៩0.000 

បរកិ� រល្បោត (វទិ្ុយទក់ទង, GPS, ម៉ាសុីនថតឌីជីតល់, អវុធ) ១៥.000 ៥.000 ៥.000 - - ២៥.000 

សរបុរង ៣៥.០០០ ៥៥.០០០ ២៥.០០០ - - ១១៥.០០០ 
៣. ករវនិិេយាគេលកីម�វធីិ (មូលនិធិថ�បីែន�ម)  

ដៃំ្រពេឡងីវញិ (ែដលរមួទងំ ករបេង�ីតថា� លបណ�ុ ះកូនេឈ)ី ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ១.៨២0.000 

ករអភិវឌ្ឍរបរចិ�� ឹមជីវតិ និងករគា្ំរទដល់សហគមន៍តំបន់ ៥0.000 ១២៥.000 ១00.000 ២៥.000 ២៥.000 ៣២៥.000 
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ករពរធម�ជាតិ 

ករអភិវឌ្ឍេទសចរណ៍ (រមួទងំ ែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�និង
ស� កស�� ) 

៨៥.000 ១00.000 ២៥.000 ១៥.000 ១0.000 ២៣៥.000 

បណ�ុ ះបណា� លេផា� តេលីម�ន�ីល្បោត បុគ�លិកមន�ីរបរសិ� ននិង
សហគមន៍មូលដ� ន 

៣0.000 ៥0.000 ៣0.000 ១៥.000 ៥.000 ១៣0.000 

យុទ�ស�ស�េកៀរគរធនធាន ៥០.០០០     ៥០.០០០ 

ករ្រសវ្រជាវ និងតមដន ១៥.000 ៥0.000 ១៥.000 ១0.000 ៥.000 ៩៥.000 

សរបុរង ៥៩៤.០០០ ៦៨៩០០០ ៥៣៤០០០ ៤២៩.០០០ ៤០៩.០០០ ២.៦៦៥.០០០ 
សរបុរង (គិតតមឆា� )ំ ៧៣០.៤០០ ៨៦០.៤០០  ៥៣៥.៤០០ ៥១៥.៤០០ ៣.៣០៧.០០០ 
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