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បញ្ជអីរសរកាត់ 

PCLMUP 
Provincial Committee for Land 
Management and Urban Planning 

គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្ត 

CWG Core Working Group ក្កុម្ការងារស្នូល 
3S Sre Pok, Sesan and Se Kong rivers ទរនេដក្ស្ពក ទរនេរស្សាន និងទរនេរស្កុង 
CLV  Cambodia, Laos, Viet Nam កម្ពុជា ឡាវ រវៀត្ណាម្ 
CDB Commune Database ទិននន័យមូ្លដ្ឋា នឃុ ំស្ងាា ត់្ 
CFo  Community Forestry ស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ  ី
CFi  Community Fisheries ស្ហគម្ន៍រនសាទ 
CLT  Collective Land Tittle ប័ណណកម្ាសិ្ទធិស្មូ្ហភាព 
CPA Community Protected Area ស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារ 

CWG 
Core Working Group for Land 
Management and Urban Planning 
(Mondul Kiri Province) 

ក្កុម្ការងារស្នូលកសាងដែនការររៀបចំដែនែី រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

D-S-E 
Deciduous-Semi-Evergreen and 
Evergreen 

ព្ក្ពរក្សាង-ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង-ព្ក្ពរលបោះ 

DBST Doubled Bituminous Treatment Surface ក្បរេទែេូវអ ុត្រៅស្ ូពីរក្ស្ទាប់ 
ELC  Economic Land Concession ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច 
FA Forestry Administration រែាបាលព្ក្ពរ  ី
FAO Food and Agriculture Organization អងគការរស្បៀងអាហារ និងកសិ្កម្ា 
FDH  Former District Hospital អត្ីត្ម្នទីររពទយក្សុ្ក 
FiA Fisheries Administration រែាបាលជលែល 
FWUC  Farmer Water User Group ក្កុម្កសិ្ករអនករក្បីក្បាស់្ទឹក 
GMS  Greater Mekong Subregion ម្ហាអនុត្ំបន់ទរនេរម្គងគ 

InVEST  
Integrated Valuation of Ecosystem 
Services and Tradeoffs 

ការវាយត្ព្ម្េរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ព្នរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសីុ្និង
ការរធវីការរដ្ឋោះែូរគ្នន  

JICA  
Japanese International Cooperation 
Agency 

ទីភាន ក់ងារស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជប ុន 

LCC  Land Cover Change ការផ្លេ ស់្បតូរគក្ម្បែី 
LTDG Long-term Development Goals រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង 
LULC  Land Use Land Cover គក្ម្បព្នការរក្បីក្បាស់្ែី 

MAFF  
Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 

ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ 

MoE  Ministry of Environment ក្កសួ្ងបរសិាា ន 
MoH Ministry of Health ក្កសួ្ងសុ្ខាេិបាល 
MoEYS Ministry of Education, Youth and Sport ក្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
MoPWT Ministry of Public Work and Transport ក្កស្ួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន 
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MLMUPC 
Ministry of Land Management, Urban 
Planning and Construction 

ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ា និងសំ្ណង់ 

MoWRM 
Ministry of Water Resources and 
Meteorology 

ក្កសួ្ងធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ 

MDK Mondul Kiri ម្ណឌ លគិរ ី
NIS National Institute of Statistics វទិាសាា នជាត្ិស្ាិត្ិ 
NR National Road ែេូវជាត្ិ 
NRM  Net Migration Rate អក្ាការរធវីចំណាកក្សុ្កសុ្ទធ 
NSDP National Strategic Development Plan ដែនការយុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ 
NTFP  Non-Timber Forest Product អនុែលព្ក្ពរ  ី
ODC Open Development Cambodia អងគការអំពីទិននន័យអេិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា 
PA  Protected Area ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ 
PDA Provincial Department of Agriculture ម្នទីរកសិ្កម្ារេត្ត 

PCLMUP 
Provincial Committee for Land 
Management and Urban Planning 

គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ 

PDLMUPCC 
Provincial Department of Land 
Management, Urban Planning, 
Construction and Cadastre 

ម្នទីរររៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ា សំ្ណង់ និងសុ្ររិោែី 

PDoCFA 
Provincial Department of Cultures and 
Fine Arts 

ម្នទីរវបបធម៌្និងវចិិក្ត្សិ្លបៈរេត្ត 

PDoE Provincial Department of Environment ម្នទីរបរសិាា នរេត្ត 

PDoISTI 
Provincial Department of Industry, 
Science, Technology, and Innovation 

ម្នទីរឧស្ាហកម្ា វទិាសាស្តស្ត បរចចកវទិា និងនវានុវត្តន៍ 

 PDoLVT 
Provincial Department of Labor and 
Vocational Training 

ម្នទីរការងារនិងបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ 

PDoPWT 
Provincial Department of Public Works 
and Transport 

ម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន 

PDoRD 
Provincial Department of Rural 
Development 

ម្នទីរអេិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

PDoT Provincial Department of Tourism ម្នទីររទស្ចរណ៍ 
PDoP Provincial Department of Planning ម្នទីរដែនការ 

PDoME 
Provincial Department of Mines and 
Energy 

ម្នទីរដរ   និងថ្នម្ពល 

PSP Provincial Spatial Plan ដែនការររៀបចំដែនែីថ្នន ក់រេត្ត 

REDD+  
Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation 

ការកាត់្បនាយការបំភាយឧស្ា័នពីការបាត់្បង់ព្ក្ពរ នីិង
ការររចរលឹព្ក្ពរ  ី

RGC Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា 
RS4 Rectangular Strategy (Phase 4) យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណ (ែំណាក់កាលទី ៤) 
SLC  Social Land Concession ស្ម្បទានែីស្ងគម្កិចច 

SCP 
Sustainable Consumption and 
Production 

ការែលិត្ និងការរក្បីក្បាស់្ក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព 
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SO Strategic Objectives រគ្នលរៅ 
US United States ស្ហរែាអារម្រកិ 
WCS Wildlife Conservation Society អងគការស្ម្មគម្អេិរកសស្ត្វព្ក្ព 
WWF World Wide Fund for Nature អងគការមូ្លនិធិស្កលស្ក្ម្មប់ធម្ាជាត្ិ 



 

xiv 

ពារយបខចេរខេសសព្មាប់ខព្បើព្បាស ់
រនងុផែនការខរៀបចំផដ្នដ្ីខេតតម្ណ្ឌ លគិរ ី

ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី គឺជាក្កុម្ដែលម្មនស្ម្មស្ភាពស្ម្មជិកក្កុម្ការងារស្នូល រួម្ជាម្ួយបុគគលិក
អងគការមូ្លនិធិស្កលស្ក្ម្មប់ធម្ាជាត្ិ (WWF) និងស្ម្មជិកព្នក្កុម្ទីក្បឹកាគ្នកំ្ទពួកគ្នត់្។ 
ជីវៈចក្ម្ុោះ នានាភាពព្នស៌្ពាងគកាយរស់្រៅរលីែី កនុងទឹក និងកនុងក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីរែសងៗរទៀត្ ដែលរមួ្ម្មននានាភាព
រស្រនទិច នានាភាពក្បរេទ និងនានាភាពក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី។  
ររបៀងអេរិកសជវីៈចក្ម្ុោះ គឺជាត្ំបន់ដែលត្ភាជ ប់ត្ំបន់ការពារ រដ្ឋយម្ិនរាប់បញ្ចូ លត្ំបន់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច។ រដ្ឋា េិបាល
បានកំណត់្ទំហំក្បម្មណ ១,៥ លានហិកា ជាក្ចកររបៀងជីវៈចក្ម្ុោះរែីម្បីរលីកកម្ពស់្និរនតរភាពព្ន ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី 
និងកាត់្បនាយែលប ោះពាល់ព្នការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ 
ចម្មា រ ជាស័្ពទដេារ ដែលកនុងរបាយការណ៍រនោះស្ំរៅែល់ែីក្បកបការងារកស្ិកម្ាម្ិនដម្នក្ស្ូវដក្ស្ រហយីជាទូរៅស្ាិត្រៅ
ត្ំបន់េពស់្ ឬេពង់រាប។ 
ការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ រកីត្រឡីងរៅរពលដែលការផ្លេ ស់្បតូរក្បព័នធអាកាស្ធាតុ្រៅរលីដែនែី បណាត លឱ្យម្មនលំនាំ
អាកាស្ធាតុ្ថ្ា ី កនុងរយៈរពលម្ិនកំណត់្។ រយៈរពលរនោះ អាចពី ២-៣ ទស្វត្សរ ៍រៅរាប់លានឆ្ន ។ំ 
ការក្គប់ក្គងរមួ្គ្នន  គឺជារគ្នលគំនិត្ស្ំខាន់ដែលកំណត់្កនុងក្កម្បរសិាា នកម្ពុជា រក្បីរែីម្បពីិពណ៌នាអំពីររបៀប ដែលរដ្ឋា -
េិបាល អាជាា ធរឃុំ/ស្ងាា ត់្ និងស្ហគម្ន៍ អាចរួម្គ្នន ក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព។ ពាកយរនោះ 
ស្ំរៅែល់រគ្នលការណ៍ ែូចជា ការធានាឱ្យក្បជាពលរែាទទួលបាលនូវព័ត៌្ម្មន និងែំរណាោះក្សាយក្បកបរដ្ឋយ   
ក្បស្ិទធភាព និងការចូលរមួ្រពញរលញ ក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាពពីក្គប់ភាគីពាក់ព័នធ កនុងការស្រក្ម្ចចិត្តនានារលីបញ្ហា   
បរសិាា ន។ រៅកនុងការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីពាកយរនោះរក្បីកនុងបរបិទព្នការក្គប់ក្គងត្ំបន់ការពារ 
រទាោះបីជារគអាចរក្បីវាកនុងទក្ម្ង់រែសងរទៀត្ស្ក្ម្មប់ការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ ិែូចជាស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ  ីឬស្ហគម្ន៍
រនសាទ។ 
ស្ហក្គប់ក្គង ស្ំរៅែល់ការដចករដំលកការទទួលេុស្ក្ត្ូវ និងការដបងដចកអំណាចរវាងរែា និងស្ហគម្ន៍អនករក្បីក្បាស់្
ធនធាន។ ការក្គប់ក្គងរមួ្ ជាធម្ាាក្ត្ូវបានររៀបចំរឡងី ាម្រយៈកិចចក្ពម្រក្ពៀងរវាងរែា និងស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ដែល
ជាររឿយៗ បញ្ហជ ក់ពីការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលរវាងពហុែលក្បរោជន៍ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន និងសាា ប័នរដ្ឋា េិបាលនានា។ កនុង
ការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីពាកយស្ហក្គប់ក្គងរនោះ ក្ត្ូវបានរក្បីកនុងបរបិទព្នការក្គប់ក្គងធនធាន
ធម្ាជាត្ិ ែូចជាស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ  ី(ស្ហក្គប់ក្គងរលីធនធានព្ក្ពរ រីក្ៅត្ំបន់ការពារ) ស្ហគម្ន៍រនសាទ ឬស្ហ
គម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ។ 
អក្ាករំណីនក្បជាសាស្តស្ត គឺជាចំនួនកំរណីនព្នក្បជាជន ដែលកនុងរបាយការណ៍រនោះ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្ត ក្ត្ូវបាន
គណនាជាភាគរយរដ្ឋយរក្បីរូបម្នត r=Ln(Pt)-Ln(Po)/t, រដ្ឋយ Po ជាចំនួនក្បជាជនរៅកនុងឆ្ន រំគ្នល, Pt ជាចំនួន
ក្បជាជនរៅឆ្ន  ំt និង t ជារយៈរពល។ 
រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី គជឺាែលក្បរោជន៍ដែលបានទទួលពីបរសិាា នធម្ាជាត្ិ និងក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីដែលលអ ែូចជា
ក្បព័នធរកសក្ត្បរសិាា ន ព្ក្ពរ  ីវាលរមា  និងក្បព័នធរអកូឡូសុ្វីារសីាស្តស្ត។ រស្វាកម្ាទាងំរនោះ រមួ្ទាងំត្ំណពូជដបបធម្ាជាត្ិ
ព្នរុកាជាត្ ិបរោិកាស្សាអ ត្ ការទប់សាា ត់្អាកាស្ធាតុ្អាក្កក់  និងសុ្េុម្មលភាពរាងកាយ និងបញ្ហា ញាណព្នម្នុស្ស។ 
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រអកូរទស្ចរណ៍ គឺជាទក្ម្ង់រទស្ចរណ៍ដែលទាក់ទងរៅនឹងការទស្សនាត្ំបន់ធម្ាជាត្ិ ដែលងាយបាត់្បង់ រកីត្ម្មន
ាម្ធម្ាជាត្ិ និងម្ិនទាន់ម្មនការប ោះពាល់រក្ចីនដែលក្ត្ូវបានបក្ម្ុងទុកជាត្ំបន់ ដែលម្មនែលប ោះពាល់ទាប និងជា 
ធម្ាា ម្មនទំហតូំ្ច េុស្ពីទក្ម្ង់រទស្ចរណ៍ពាណិជជកម្ាខាន ត្ធំ។ 
គក្ម្បព្ក្ពរ  ីរោងាម្រែាបាលព្ក្ពរ ីកម្ពុជា រួម្ម្មនព្ក្ពរ រីក្ចីនក្បរេទរែសងរទៀត្ ែូចជា ព្ក្ពរក្សាង ព្ក្ពពាក់-    
កណាត លរក្សាង និងព្ក្ពរលបោះ រមួ្បញ្ចូ លទាងំក្បរេទព្ក្ពរ ដីែលែុោះរឡងីវញិ ព្ក្ពររចរលឹ ព្ក្ពរកាងកាង ព្ក្ពលិចទឹក 
ចម្មា រព្ក្ពរ  ីនិងឫស្ស។ី រោងាម្រែាបាលព្ក្ពរ កីម្ពុជា រៅស្ ូក៏ក្ត្ូវបានចាត់្ថ្នន ក់ជាគក្ម្បព្ក្ពែងដែរ។ រៅកនុងការ
រធវីចំណាត់្ថ្នន ក់ព្ក្ពរ  ីដែលរស្នីរឡងីរៅកនុងការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្បរេទព្ក្ពរ ដីបងដចក
ជា ព្ក្ពរក្សាង ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង និង ព្ក្ពរលបោះ ព្ក្ពរ ែីព្ទរទៀត្ (ចម្មា រព្ក្ពរ  ីនិងឫស្ស)ី និងព្ក្ពរៅស្ ូ។ 
ការរក្បីក្បាស់្ែី ពាក់ព័នធនឹងការក្គប់ក្គង និងការដកដក្បបរសិាា នធម្ាជាត្ិ ឬែីទំរនររចាលរៅជាបរសិាា នស្ំណង់ ែូចជា 
ការាងំលំរៅ និងជក្ម្កពាក់កណាត លធម្ាជាត្ិ ែូចជាវាលដក្ស្ដែលអាចដ្ឋែុំោះបាន វាលរមា  និងព្ក្ពក្ត្ូវក្គប់ក្គង។     
ជារមួ្ ការរក្បីក្បាស់្ែ ីស្ំរៅែល់ការកំណត់្មុ្េងារព្នែីស្ក្ម្មប់ការរក្បីក្បាស់្រែសងៗ។ 
គក្ម្បែ ីគឺជាវត្ាុធាតុ្រូបវនតរៅរលីព្ែទែីខាងរលី ដែលរមួ្ម្មនវាលរមា  ថ្នល់ក្កាលរៅស្ ូ រែីម្រ  ីែីទំរនរ ទឹក ជារែីម្។ 
ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែ ីគឺជាការកំណត់្ទក្ម្ង់ និងលកាណៈព្នការរក្បីក្បាស់្ែី គក្ម្បែី ការក្គប់ក្គង និងស្កាា នុពលព្នការ
ផ្លេ ស់្បតូរការរក្បីក្បាស់្ែី។ 
ការកាន់កាប់ែធីេ ីគឺជាស្ំណំុដបបបទែេូវការ និងរក្ៅែេូវការ រពាលគឺបទដ្ឋា នចបប់ដែលបរងាីត្រឡងី រែីម្បកីំណត់្អំពីររបៀប
ព្នស្ិទធិកាន់កាប់ែីធេីកនុងស្ងគម្។ បទដ្ឋា នចបប់ទាងំរនោះ កំណត់្អំពីររបៀបព្នការទទួលបាននូវស្ិទធិកនុងការរក្បីក្បាស់្  
ការក្គប់ក្គង និងការរែទស្ិទធិរលីែីធេី ក៏ែូចជាការទទួលេុស្ក្ត្ូវ និងលកាេណឌ ពាក់ព័នធនានា។ 
ែង់សុ្ីរត្ក្បជាជន គឺជាចំនួនម្នុស្សកនុងឯកាជាក់លាក់ម្ួយព្នទំហពំ្ែទេូម្ិសាស្តស្ត ឧទាហរណ៍ ចំនួនក្បជាជនកនុងម្ួយ
ដម្ ក្ត្ក្កឡា កនុងម្ួយហកិា ឬកនុងម្ួយគីឡូដម្ ក្ត្ក្កឡា។ កនុងការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរយងីរក្បី
ក្បាស់្ចំនួនក្បជាជនកនុងម្ួយគីឡូដម្ ក្ត្ក្កឡា។ 
ត្បំន់ការពារធម្ាជាត្ ិក្ត្ូវបានកំណត់្រដ្ឋយចបប់រៅកនុងក្បរទស្កម្ពុជា ស្ក្ម្មប់ការអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ និងស្ាិត្រៅ
រក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់្ក្កស្ងួបរសិាា ន។ 
ការកសាងដែនការររៀបចំដែនែី ស្ំរៅរៅរលីវធិីសាស្តស្ត និងម្រធាបាយដែលរក្បីរដ្ឋយវស័ិ្យសាធារណៈ និងឯកជន
រែីម្បីកំណត់្ការដបងដចកក្បជាជន និងស្កម្ាភាពនានារៅកនុងលំហព្នទំហរំែសងៗ។ ការររៀបចំដែនការរនោះ ក៏ជាការ
ស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលព្នការអនុវត្ត និងរគ្នលនរោបាយពាក់ព័នធនានាដែលម្មនទំនាក់ទំនងជាម្ួយការររៀបចំដែនការ។  
ជក្ម្មលទឹករេេៀង ជាត្ំបន់ែីក្បមូ្លទឹក ឬទឹករេេៀង ដែលទទួលបាន និងបងាូររចញរៅកដនេងណាម្ួយ ែូចជា រៅកនុង
ទរនេ ឆកស្មុ្ក្ទ ឬ ព្ែទទឹករែសងរទៀត្។ 
រកសក្ត្បរសិាា នវទិា ឬកស្ិ-បរសិាា នវទិា ឬកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ គឺជាវទិាសាស្តស្តអនុវត្តព្នក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីស្ក្ម្មប់
ការស្ិកា ររៀបចំគរក្ម្មង និងការក្គប់ក្គងកស្ិកម្ា (Altieri, 1995)។ ស្ម្មស្ធាតុ្ស្ំខាន់របស់្វាគឺក្បព័នធព្នការរក្បី-
ក្បាស់្ែីដែលធានានូវភាពស្ម្បូរដបបព្នពពួកស្ត្វ និងរុកាជាត្ិក្គប់ក្បរេទ ជីវៈចក្ម្ុោះរកសក្ត្សាស្តស្ត ការរធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងី
នូវែំរណីរការក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី និងការែតល់នូវរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ការពក្ងឹងស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន និងការទទួល
សាគ ល់នូវត្ួនាទី និងត្ព្ម្េព្នជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច និងចំរណោះែឹង មូ្លដ្ឋា ន (IPCC, 2019)។ 
ជវភាព គឺភាពព្នស្នទុោះ រលបឿន ែំរណីរដែលរលឿនរហ័ស្, របត់្រលបឿន, រយៈរពលដែលស្ទុោះរលឿនពីកដនេងម្ួយរៅកដនេង
ម្ួយរទៀត្។ 
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១. ខសចរតីខែតើម្ 
១.១ សាវា នងិមូ្លរហតុ្ 
១.១.១ ដែនការររៀបចដំែនែរីេត្ត 

រោងាម្រគ្នលនរោបាយជាត្ិស្តីពីការររៀបចំដែនែីព្នក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា, 
២០១១) ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត ជាដែនកម្ួយព្នក្បព័នធឋានានុក្កម្ដែនការររៀបចំដែនែី ដែលរមួ្ម្មនដែនការររៀបចំ
ដែនែីថ្នន ក់ជាត្ិ ថ្នន ក់រក្កាម្ជាត្ិ និងថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា ន។ ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីជាក្កបេ័ណឌ អេិវឌ្ឍន៍
ដែនែីរដ្ឋយដែអករលីចកាុ វស័ិ្យ និងែតល់នូវទិស្រៅជាយុទធសាស្តស្តស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍរេត្តកនុងរយៈរពល ២០ឆ្ន ។ំ 
ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត ម្មនរគ្នលបំណងចងអុលបងាា ញនូវរគ្នលនរោបាយ ដែនការ កម្ាវធិី និងយុទធសាស្តស្តពាក់ព័នធ
រែសងៗពីថ្នន ក់ជាត្ិ និងរែីម្បីត្ក្ម្ង់ទិស្និងរធវីស្ម្មហរណកម្ាាម្ដេសបរណាត យព្នដែនការររៀបចំដែនែីថ្នន ក់រក្កាម្ 
ជាត្ិ។ ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត  ក៏ម្មនរគ្នលបំណងរែីម្បីទាញយកែលក្បរោជន៍ពីការរធវីស្ំរោគ  និងរលីករឡងីពី
ការថ្េឹងដថ្េងែលក្បរោជន៍រវាងវស័ិ្យនានាកនុងកក្ម្ិត្រេត្ត រដ្ឋយរធវីស្ម្មហរណកម្ាាម្ដេសទទឹង។ ែូរចនោះដែនការ
ររៀបចំដែនែីរេត្ត ជាឯកសាររោងរែីម្បបីរងាីត្ដែនការយុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ ៥ ឆ្ន  ំនិងបនសុគី្នន ជាម្ួយកម្ាវធិីវនិិរោគ 
ពាក់ព័នធរបស់្រេត្ត។ 

ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត ម្មនរគ្នលបំណងរែីម្បកីំណត់្នូវរចនាស្ម្ព័នធដែនែីរបស់្រេត្តនារពលអនាគត្ និង
កំណត់្មុ្េងារជាក់លាក់រៅាម្ត្ំបន់រែសងៗគ្នន កនុងដែនែីរបស់្រេត្ត។ ស្ម្មស្ធាតុ្ស្ំខាន់ៗព្នរចនាស្ម្ព័នធដែនែី ម្មន
ចំនួន ០៤ គឺ៖ ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីស្ំខាន់ៗ ការែឹកជញ្ជូ ននិងបណាត ញត្ភាជ ប់ រចនាស្ម្ព័នធពហុម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន 
និងប ូលអេិវឌ្ឍន៍រស្ែាកិចច។ ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត បានបងាា ញអំពីទិស្រៅស្កម្ាភាពស្ក្ម្មប់អនាគត្របស់្ធាតុ្ែសំ
ព្នរចនាស្ម្ព័នធដែនែីរេត្តទាងំបួនស្ក្ម្មប់ចកាុវស័ិ្យរយៈរពល ២០ ឆ្ន ។ំ 
១.១.២ រគ្នលរៅព្នដែនការររៀបចដំែនែរីេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រដ្ឋយរម្ីលរឃញីពីភាពរលចរធាេ ព្នធនធានធម្ាជាត្ិរៅកនុងរេត្ត ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានែតល់
នូវអនុសាស្ន៍បរចចករទស្ រែីម្បីជាមូ្លដ្ឋា នព្នការស្រក្ម្ចចិត្ត និងបរងាីត្នូវភាពជាម្មច ស់្រួម្គ្នន រៅជុំវញិការអេិវឌ្ឍ
ក្បកបរដ្ឋយតុ្លយភាពរវាងការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិ ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចចក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងការទទួលបាន
នូវរស្វាសាធារណៈក្បកបរដ្ឋយស្ម្ធម៌្។ ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តែតល់នូវរគ្នលការណ៍អេិវឌ្ឍន៍ និងឧបករណ៍ 
គត្ិយុត្តិស្ក្ម្មប់គ្នកំ្ទែល់ការរធវីរស្ចកតីស្រក្ម្ចចិត្ត និងែំរណីរការព្នការអេិវឌ្ឍដែនែីែ៏ម្មនក្បស្ិទធភាព រែីម្បរីលីក
កម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍដែនែីក្បកបរដ្ឋយតុ្លយភាព។ 
១.២ ស្ម្ត្ាកចិចកសាងដែនការររៀបចដំែនែ ី

អនុក្កឹត្យរលេ ៧៧ ស្តីពីការបរងាីត្គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រាជធានី រេត្ត ក្កុង 
ក្ស្ុក េណឌ  (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា, ២០១២) បានកំណត់្អំពីអាណត្តិនិងការទទួលេុស្ក្ត្ូវរបស់្សាា ប័នរាជរដ្ឋា េបិាល
ដែលពាក់ព័នធនឹងែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែី (រូបភាពទី ១) ។ 
១.២.១ គណៈកម្មា ធកិារររៀបចដំែនែ ីនងិនគរូបនយីកម្ាថ្នន ក់ជាត្ ិ(គ.ែ.ន.ជ) 

គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិដែលបចចុបបននម្មនស្ម្មស្ភាពម្កពីក្កស្ួង សាា ប័ន 
ចំនួន ២៦ (ឧបស្ម្ព័នធទី ១) ម្មនត្ួនាទីជាអនកែតល់ក្បឹកា និងគ្នកំ្ទកនុងែំរណីរការកសាងដែនការ។ គ.ែ.ន.ជ ពិនិត្យ
រលីរបាយការណ៍បរចចករទស្ព្នដែនការររៀបចំដែនែី ដែលបានររៀបចំកសាងរដ្ឋយរែាបាលរេត្ត រហយីររៀបចំជាឯកសារ
របាយការណ៍ស្រងាបរដ្ឋយអនុរលាម្ាម្រស្ចកតីដណនារំបស់្រាជរដ្ឋា េិបាល។ ជាចុងរក្កាយ គ.ែ.ន.ជ ដ្ឋក់រស្នីឯកសារ
រនោះ រដ្ឋយភាជ ប់ជាម្ួយនូវរបាយការណ៍បរចចករទស្រៅរាជរដ្ឋា េិបាលរែីម្បអីនុម័្ត្។  
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១.២.២ គណៈកម្មា ធកិារររៀបចដំែនែ ីនងិនគរូបនយីកម្ាថ្នន ក់រេត្ត 
គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីរៅព្ថ្ៃទី ១៤ ដេឧស្ភា 

ឆ្ន ២ំ០១៦ (រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ,ី ២០១៦a) ដែលម្មនឯកឧត្តម្អេិបាលព្នគណៈអេិបាលរេត្តជាក្បធាន និង
ស្ម្មជិកចំនួន ៣០ រូប ម្កពីម្នទីរ អងគភាពជុំវញិរេត្ត (ឧបស្ម្ព័នធទី ២)។ ត្ួនាទីរបស់្គណៈកម្មា ធិការគឺែតួចរែតមី្
ែំរណីរការកសាងដែនការ ក្ត្ួត្ពិនិត្យេេឹម្សារបរចចករទស្ព្នដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត និងែឹកនាកំារពិរក្គ្នោះរោបល់
ជាម្ួយក្កស្ួង សាា ប័ន និងភាគីពាក់ព័នធរែសងរទៀត្ រែីម្បីដ្ឋក់សុ្ំការពិនិត្យចុងរក្កាយនិងស្រក្ម្ច រួចបញ្ជូ នរៅក្កុម្
ក្បឹការេត្ត រែីម្បីសុ្ំការពិនិត្យនិងអនុម័្ត្រួចបញ្ជូ នបនតរៅគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិ 
រែីម្បពីិនិត្យនិងែតល់រោបល់។ កនុងែំណាក់កាលរនោះ កនុងករណីម្ិនត្ក្ម្ូវឱ្យគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបន-ី
យកម្ាថ្នន ក់រេត្តស្ិកានិងររៀបចំរបាយការណ៍រឡងីវញិរទ គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិនឹង
រលីករោបល់ាម្នីត្ិវធិី និងររៀបចំដ្ឋក់រស្នីរបាយការណ៍បរចចករទស្រៅរាជរដ្ឋា េិបាល រដ្ឋយភាជ ប់ជាម្ួយនូវឯកសារ
របាយការណ៍ដែនការររៀបចំដែនែីស្រងាប រែីម្បសុី្ំការអនុម័្ត្ជាែេូវការដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត។ 

១.២.៣ រលខាធកិារដ្ឋា នព្នគណៈកម្មា ធកិារររៀបចដំែនែ ីនងិនគរូបនយីកម្ារេត្ត 
រលខាធិការដ្ឋា នម្ួយ បានបរងាីត្រឡងីរៅព្ថ្ៃទ១ី៤ ដេឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ រែីម្បជីារស្នាធិការែល់គណៈកម្មា ធិ-

ការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ារេត្ត (រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ,ី ២០១៦b) កនុងការររៀបចំកសាង និងរធវីបចចុបបននភាព
ដែនការររៀបចំដែនែី។ រលខាធិការដ្ឋា នរនោះ ម្មនស្ម្មស្ភាពចំនួន ២៨ រូប ម្កពីម្នទីរ អងគភាពជុំវញិរេត្ត (ឧបស្ម្ព័នធ 
ទី ៣)។ 

រូបភាពទ ី១៖ សាា ប័នពាក់ព័នធកនុងែរំណីរការកសាងដែនការររៀបចដំែនែរីេត្ត 

 

១.២.៤ ក្កមុ្ការងារស្នូល 
ក្កុម្ការងារស្នូលកសាងដែនការររៀបចំដែនែី ម្មនភារកិចចរធវីការក្បមូ្លទិននន័យ វភិាគទិននន័យ ែលិត្ដែនទី 

និងររៀបចំស្ិកាា សាលាពិរក្គ្នោះរោបល់ជាម្ួយក្កុម្អនតរជំនាញ។ ក្កុម្ការងារនោះ ម្មនស្ម្មស្ភាពម្កពីម្នទីរ និង 



 

3 

អងគភាពពាក់ព័នធនានារៅកនុងរេត្ត។ ស្ម្មជិកព្នក្កុម្ការងារស្នូលទទួលេុស្ក្ត្ូវកនុងការរាយការណ៍ និងស្ក្ម្បស្ក្ម្ួល
ស្កម្ាភាពកសាងដែនការររៀបចំដែនែីជាម្ួយម្នទីរសាម្ីរបស់្េេូន។ ក្កុម្ការងារស្នូលម្ួយដែលម្មនស្ម្មជិកចំនួន ០៨ 
រូបបានបរងាីត្រឡីងរៅព្ថ្ៃទី ២៩ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ (រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ ី២០១៦) បនាទ ប់ពីការបរងាីត្គណៈ- 
កម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត និងរលខាធិការដ្ឋា ន។ បនាទ ប់ម្កម្មនការដកស្ក្ម្ួលស្ម្មស្ភាពថ្ាី
ម្ួយចំនួន និងបានបរងាីត្រឡីងរៅព្ថ្ៃទី ២៥ ដេម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៩ (រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ ,ី ២០១៩) ដែលម្មន
ស្ម្មជិកចំនួន ១៤ រូប (ឧបស្ម្ព័នធទី ៤)។ 

១.២.៥ អនកគ្នកំ្ទ 
រៅកនុងែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិររីនោះ រែាបាលរេត្តបានទទួលការគ្នកំ្ទពីអងគការ

ម្ួយចំនួន ែូចបានរាយនាម្រៅកនុងឧបស្ម្ព័នធទី ៥។ 

ការែតួចរែតីម្កសាងដែនការររៀបចំដែនែី បានចាប់រែតីម្រឡងីរៅឆ្ន  ំ២០១៣ រក្កាម្ជំនួយឧបត្ាម្ភពីស្ហគម្ន៍
អឺរ  ុប (EU)។ រៅចរនាេ ោះឆ្ន  ំ២០១៤ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៦ អងគការមូ្លនិធិស្កលស្ក្ម្មប់ធម្ាជាត្ិ (WWF) រក្កាម្ជំនួយ
ថ្វកិារដ្ឋយស្ហគម្ន៍អឺរ  ុប និងទីភាន ក់ងារអនតរជាត្ិរែីម្បកីារអេិវឌ្ឍស្ហរែាអារម្រកិ (USAID) បានែតល់ឱ្យក្កុម្ស្ិកា
ក្សាវក្ជាវម្ួយក្កុម្ម្កពីសាកលវទិាល័យេនំរពញ រួម្ជាម្ួយនឹងការជួយរក្ជាម្ដក្ជងពីសាកលវទិាល័យរស្តនហវត្ 
(University of Stanford) រធវីការស្ិកាអំពីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីែ៏រពញរលញម្ួយ។ លទធែលព្នការស្ិកា
ក្សាវក្ជាវរនោះ បានែតល់ជាធាតុ្ចូលផ្លទ ល់កនុងែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិររីនោះ។ 

រៅដេកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦ មុ្នការបរងាីត្គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្តម្ណឌ លគិរ ីនិង
រលខាធិការដ្ឋា នព្នគណៈកម្មា ធិការរនោះ ែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបានែតួចរែតីម្រក្កាម្
ជំនួយបរចចករទស្រដ្ឋយអងគការ WWF និងជំនួយថ្វកិារដ្ឋយស្ហគម្ន៍អឺរ  ុប។ កនុងែំណាក់កាលចាប់រែតីម្រនោះ ទិននន័យ
េូម្ិសាស្តស្ត និងទិននន័យជាារាងនានា ក្ត្ូវបានររៀបចំបរងាីត្រឡងី។ ការគ្នកំ្ទរបស់្ស្ហគម្ន៍អឺរ  ុប បានបបញ្ច ប់រៅចុង
ឆ្ន  ំ២០១៧ ប ុដនតទីភាន ក់ងារអនតរជាត្ិរែីម្បកីារអេិវឌ្ឍស្ហរែាអារម្រកិ (USAID) បានចូលម្កគ្នកំ្ទបនតរៅកនុងដេម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០១៨។ រៅកនុងដេតុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្កុម្ទីក្បឹកាែំបូង ក្ត្ូវបានរក្ជីស្ររសី្ឱ្យរធវីការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី
រេត្ត ជាម្ួយក្កុម្ការងារស្នូល។ រៅរែីម្ឆ្ន  ំ២០១៩ ក្កុម្ទីក្បឹកាថ្ាី ក្ត្ូវបានរក្ជីស្ររសី្ឱ្យរធវីការោ ងជិត្ស្និទធជាម្ួយ
ក្កុម្ការងារស្នូលដែលរទីបបានបរងាីត្ថ្ាី រែីម្បបីនតនិងបញ្ច ប់ែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរនោះ។ 

១.៣ នតី្វិធិកីសាងដែនការររៀបចដំែនែ ីនងិការចូលរមួ្ 
១.៣.១ វធិសីាស្តស្តកសាងដែនការររៀបចដំែនែ ី

ការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានអនុវត្តាម្នីត្ិវធិី ដែលម្មនដចងរៅកនុងរស្ៀវរៅដណនា ំ
កសាងដែនការររៀបចំដែនែីថ្នន ក់រេត្ត (ក្កស្ួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ា និងស្ំណង់, ឆ្ន ២ំ០១៦) ដែលរួម្ម្មន 
០៦ ជំហានែូចបងាា ញខាងរក្កាម្ (រូបភាពទី ២)៖ 

ជហំានទ១ី ការររៀបច ំនងិការចាប់រែតមី្ែរំណីការកសាងដែនការររៀបចដំែនែ ី

ជំហានរនោះពិត្ជាម្មនសារៈស្ំខាន់កនុងការកំណត់្អត្តស្ញ្ហា ណ និងពាោម្ទាក់ទងជាម្ួយអនកពាក់ព័នធនានា 
មុ្នរពលចាប់រែតីម្ែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីជាក់លាក់។ ស្ិកាា សាលារបីកែំរណីរការជាសាធារណៈ ក្ត្ូវ
បានររៀបចំរឡងី រែីម្បដីចករដំលកការយល់ែឹងរមួ្គ្នន អំពីែំរណីរការព្នការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីជាម្ួយអនកពាក់ព័នធ
ទាងំអស់្។ រៅរពលដែលភាគីពាក់ព័នធទាងំអស់្បានយល់ចបស់្អំពីត្ួនាទី និងការទទួលេុស្ក្ត្ូវរបស់្េេួន រែាបាលរេត្ត
បានបរងាីត្គណៈកម្មា ធិការរនោះរឡងី រែីម្បទីទួលបនទុកែឹកនា ំនិងអនុវត្តនីត្ិវធិីកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរនោះ។ 



 

4 

ជហំានទ២ី ការវភិាគសាា នភាព 

សាា នភាពបចចុបបននព្នរេត្ត គឺក្ត្ូវបានចាត់្ទុកជាមូ្លដ្ឋា នស្ក្ម្មប់ការកសាងដែនការ។ ការវភិាគសាា នភាព
បចចុបបនន ចាប់រែតីម្រធវីការក្បមូ្លនិងរែទៀងផ្លទ ត់្ទិននន័យដែលម្មនក្សាប់ រហយីរៅរពលម្មនត្ក្ម្ូវការចាបំាច់ ក្កុម្ការងារ
កសាងដែនការររៀបចំដែនែ ីក៏ក្ត្ូវការទិននន័យចម្បងែងដែរ។ ទិននន័យេូម្ិសាស្តស្តនិងទិននន័យជាារាងក្ពម្ទាងំព័ត៌្ម្មន
នានា ក្ត្ូវបានក្បមូ្លចងក្កងជាទិននន័យរួម្ម្ួយកក្ម្ិត្រេត្តស្ក្ម្មប់ការវភិាគ។ ការវភិាគ បានចាប់រែតីម្ជាម្ួយនឹងការ
កំណត់្រចនាស្ម្ព័នធដែនែីដែលម្មនក្សាប់ និងទក្ម្ង់ព្នការអេិវឌ្ឍដែនែីរបស់្រេត្ត។ បនាទ ប់ម្កក្កុម្ការងារកសាង
ដែនការររៀបចំដែនែី  បានពិនិត្យ និងវភិាគនូវភាពខាេ ំង ភាពរេាយព្នក្គប់វស័ិ្យពាក់ព័នធទាំងអស់្ ក៏ែូចជា 
ការពិភាកានូវត្ក្ម្ូវការ ស្កាត នុពល កាលានុវត្តភាព ជរក្ម្ីស្ និងការគំរាម្កំដហងពាក់ព័នធ រែីម្បីបានជាមូ្លដ្ឋា នកនុង 
ការកសាងដែនការស្ក្ម្មប់អនាគត្។ 

រូបភាពទ ី២៖ លដំ្ឋប់ព្នជហំានដែលក្ត្វូអនុវត្តកនុងែរំណីរការកសាងដែនការររៀបចដំែនែរីេត្ត 

 

ជហំានទ៣ី ការកណំត់្ចកាុវស័ិ្យស្ក្ម្មប់អនាគត្ 
  បនាទ ប់ពីែំណាក់វភិាគ ែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីឈានចូលែំណាក់កាលព្នការពាករ និងររៀបចំ

នូវទស្សនៈព្នដែនការ។ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការ បានកំណត់្រស្ណារយី ូអេិវឌ្ឍន៍ដែលពាក់ព័នធនឹងការដក្បក្បួល 
ការរក្បីក្បាស់្ែី និងែលប ោះពាល់របស់្វារៅរលីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី រស្ណារយី ូក្បជាសាស្តស្ត និងការដក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ្។ ែូរចនោះការវភិាគសាា នភាព និងរស្ណារយី ូ បានជាមូ្លដ្ឋា នបរងាីត្រឡីងនូវចកាុវស័ិ្យរមួ្រែីម្បតី្ក្ម្ង់ទិស្
ការអេិវឌ្ឍរេត្តកនុងរយៈរពល ២០ឆ្ន ខំាងមុ្េ។ ជាបនតបនាទ ប់ ស្ស្រស្តម្ភនីម្ួយៗព្នចកាុវស័ិ្យក្ត្ូវបានបញ្ហជ ក់លម្អិត្រៅ
ជារគ្នលបំណង និងរគ្នលរៅអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង។ រៅចុងបញ្ច ប់ព្នជំហានទី៣ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំ
ដែនែី បានបងាា ញពីការវភិាគសាា នភាព ចកាុវស័ិ្យ រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ជូនគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែន
ែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្ត រែីម្បពីិនិត្យពិភាកា និងឯកភាព។ 

 

ជហំានទ៤ី យុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍន៍ដែនែ ី

យុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ដែនែីបងាា ញោ ងចបស់្អំពីវធិានរែីម្បសី្រក្ម្ចបាននូវចកាុវស័ិ្យ រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍ 

រយៈរពលដវង និងរគ្នលរៅ។  រែីម្បីឱ្យម្មនភាពរលូនស្ម្ក្ស្បនិងសុ្ីស្ងាវ ក់គ្នន  រគ្នលរៅម្ួយ ក្ត្ូវបានបរងាីត្រៅជា  
យុទធសាស្តស្តរមួ្ម្ួយ។ យុទធសាស្តស្តរមួ្នីម្ួយៗ ម្មនបណតុ ំ យុទធសាស្តស្តរងដែលរាប់បញ្ចូ លទាងំបណតុ ំ ព្នស្កម្ាភាពដែលក្ត្ូវ
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អនុវត្ត។ រែីម្បីកំណត់្និងររៀបចំបាននូវយុទធសាស្តស្តពាក់ព័នធ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត បានររៀបចំ
ស្ិកាា សាលាពិរក្គ្នោះរោបល់រៅថ្នន ក់ក្ស្ុកជាបនតបនាទ ប់ រដ្ឋយម្មនការចូលរួម្ពីត្ំណាងរែាបាលក្ស្ុក ការោិល័យ  
អងគភាពជំនាញជុំវញិក្ស្ុក ក្គប់ឃុ/ំស្ងាា ត់្ ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន និងអងគការស្ងគម្សុ្ីវលិ និងអងគការាម្មូ្លដ្ឋា ន ស្របុ
ម្មនអនកចូលរមួ្ចំនួន ២២៩នាក់។ ព័ត៌្ម្មនទាងំអស់្រនោះ ក្ត្ូវបានររៀបចំជាម្ម ក្ទិចយុទធសាស្តស្ត រហយីក្ត្ូវបានវភិាគរែីម្បី
កំណត់្លទធភាពស្ំរោគបញ្ចូ លគ្នន  និងការថ្េឹងដថ្េងនូវែលក្បរោជន៍នានា។ យុទធសាស្តស្តទាងំរនោះ ម្មនលកាណៈជាពហុវ ិ
ស័្យ ែូរចនោះក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី បានដស្វងរកភាពក្ស្បគ្នន ជាម្ួយនឹងយុទធសាស្តស្ត និងដែនការាម្វ ិ
ស័្យនីម្ួយៗដែលម្មនក្សាប់។ 
ជហំានទ៥ី ការអនុវត្ត ការាម្ដ្ឋននងិវាយត្ព្ម្េ នងិរធវបីចចុបបននភាពដែនការ 

រៅរពលដែលយុទធសាស្តស្តទាងំអស់្ក្ត្ូវបានររៀបចំរឡីង ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី បានរធវីការ
ស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលែំរណីរការរក្ជីស្ររសី្ស្កម្ាភាព និងគរក្ម្មងអាទិភាពដែលនឹងក្ត្ូវអនុវត្តរែីម្បីស្រក្ម្ចដែនការររៀបចំ
ដែនែីរេត្ត។ ការងាររនោះ រួម្ម្មនការកំណត់្ការចូលរួម្ ត្ួនាទីនិងការទទួលេុស្ក្ត្ូវចបស់្លាស់្របស់្ភាគីពាក់ព័នធ។ 
រពាលគឺ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តកំណត់្បាននូវទំនាក់ទំនងរវាងដែនការររៀបចំដែនែី និងដែនការ
យុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍រេត្តបចចុបបនន ការវនិិរោគ និងដែនការាម្វស័ិ្យ។ ការងាររនោះបរងាីត្ជាមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះរែីម្បរីរៀបចំ 
កសាងនូវឧបករណ៍គត្ិយុត្តិស្ក្ម្មប់ការដ្ឋនក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ព្ម្េ ក្ពម្ទាងំស្ក្ម្មប់ការរធវីបចចុបបននភាពយនតការ 
ពាក់ព័នធនានា។  
ជហំានទ៦ី ការបញ្ច ប់ែរំណីរការកសាងដែនការ 

រែីម្បបីញ្ច ប់ែំរណីរការព្នការកសាងដែនការ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី បានរធវីការររៀបចំស្ិកាា -
សាលាពិរក្គ្នោះរោបល់ចុងរក្កាយដែលម្មនអនកចូលរមួ្ចំនួន ១០៩នាក់ ាងំពីថ្នន ក់ជាត្ិរហូត្ថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា នពាក់ព័នធ។  
ការពិភាកា បានែតល់ឱ្យក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តនូវឱ្កាស្ រែីម្បដីកលម្អនិងអេិវឌ្ឍនូវរបាយការណ៍
បរចចករទស្កាន់ដត្ក្បរស្ីររឡងី។ រក្កាយរពលបញ្ច ប់នូវរបាយការណ៍បរចចករទស្ជាសាា ពរ ក្កុម្ក្បឹការេត្ត បានរកាោះ
ក្បជុំវសិាម្ញ្ាម្ួយ រែីម្បែីតល់ការឯកភាពយល់ក្ពម្រលីរបាយការណ៍បរចចករទស្ដែនការររៀបចំដែនែរីេត្តរនោះ និងបនាទ ប់
ម្កបញ្ជូ នរបាយការណ៍និងឯកសារគ្នកំ្ទទាងំអស់្ រៅគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិ រែីម្បី
បនតាម្នីត្ិវធិ ីនិងដ្ឋក់រស្នីសុ្ំរៅរាជរដ្ឋា េិបាល រែីម្បអីនុម័្ត្ដ្ឋក់ឱ្យរក្បីក្បាស់្ជាែេូវការ។ 
១.៣.២ ការចូលរមួ្របស់្ភាគពីាក់ព័នធ នងិការកសាងស្ម្ត្ាភាព 

ព័ត៌្ម្មន ការពិរក្គ្នោះរោបល់ និងការចូលរមួ្ចំដណកោ ងស្កម្ារបស់្ភាគីពាក់ព័នធ គឺជាមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះរៅកនុង
ែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែី។ ការចូលរមួ្ បាននាឱំ្យម្មនការកំណត់្បញ្ហា ស្ំខាន់ៗស្ក្ម្មប់ការកសាងដែនការ 
ការរធវីឱ្យក្បរស្ីររឡីងនូវលទធែលព្នដែនការ ាម្រយៈការពិរក្គ្នោះរោបល់ោ ងទូលំទូលាយជាម្ួយអនកពាក់ព័នធ និង
រែីម្បពីក្ងឹងការយល់ែឹង និងភាពជាម្មច ស់្រលីដែនការរបស់្ភាគីពាក់ព័នធ។ 

ក្កុម្ការងារស្នូលកសាងដែនការររៀបចំដែនែី កនុងកិចចស្ហការជិត្ស្និទធជាម្ួយម្ស្តនតីរបស់្អងគការមូ្លនិធិស្កល
ស្ក្ម្មប់ធម្ាជាត្ិក្បចាកំ្បរទស្កម្ពុជា (WWF) និងក្កុម្ទីក្បឹកា បានររៀបចំកិចចក្បជុំម្មនការចូលរមួ្ និងស្ិកាា សាលាជា
រក្ចីនរៅក្គប់កក្ម្ិត្ រែីម្បសី្រក្ម្ចបាននូវលទធែលព្នដែនការររៀបដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិររីនោះ។ 

កនុងែំរណីរការព្នការកសាងដែនការ ក្កុម្ការងារស្នូលបានចូលរួម្កនុងវគគបណតុ ោះបណាត លជារក្ចីនរលីកិចចការ
ដែលចាបំាច់ស្ក្ម្មប់ការកសាងដែនការររៀបចំដែនែី។ ការបណតុ ោះបណាត លរលីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី (ទស្សនៈ 
 សូ្ចនាករ ឧបករណ៍ InVEST) គឺរធវីរឡងីនិងស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលរដ្ឋយក្គូឧរទទស្ខាងរក្ៅ ចំដណកឯរលីក្បព័នធព័ត៌្ម្មន
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េូម្ិសាស្តស្ត (GIS) គឺបណតុ ោះបណាត លរដ្ឋយក្កុម្ទីក្បឹកាផ្លទ ល់។ បដនាម្ពីរលីវធិានអេិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ាភាពខាងរលីរនោះ 
ស្កម្ាភាពបណតុ ោះបណាត លាម្រយៈការអនុវត្តការងារផ្លទ ល់ ក្ត្ូវបានរធវីរឡងីរដ្ឋយក្កុម្ទីក្បឹកាក្ស្បរពលព្នការររៀបចំ
កិចចក្បជុំក្បចាដំេរបស់្ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី។ ស្កម្ាភាពទាងំអស់្រនោះបងាា ញកនុងឧបស្ម្ព័នធទី ៥។ 

១.៤ រចនាស្ម្ពន័ធព្នរបាយការណ៍ 
របាយការណ៍បរចចករទស្ស្តីពីដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបានររៀបចំរឡងីក្ស្បាម្ជំហានដែល

រក្បីស្ក្ម្មប់អនុវត្តែំរណីរការកសាងដែនការ។ ឯកសាររបាយការណ៍រនោះម្មន ០៥ ជំពូក។ ជំពូកទី១ គឺរស្ចកតីរែតីម្
រនោះ។ ជំពូកទី២  គឺការវភិាគសាា នភាពបចចុបបននព្នដែនែីរេត្តទាងំមូ្ល។ បញ្ហា និងស្កាត នុពលក្ត្ូវបានវភិាគែំបូងាម្ 
វស័ិ្យ និងបនាទ ប់ម្ករធវីស្ំរោគជាម្ួយធាតុ្ែសសំ្ំខាន់ទាងំបនួព្នរចនាស្ម្ព័នធដែនែីរេត្ត ដែលរមួ្ម្មន ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែី
រដ្ឋយស្ងាត់្ធៃន់រលីធនធានព្ក្ពរ  ីនិងរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ក្បព័នធែឹកជញ្ជូ ននិងបណាត ញត្ភាជ ប់ ប ូលអេិវឌ្ឍន៍
រស្ែាកិចច និងរចនាស្ម្ព័នធពហុម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន។ ជំពូកទី៣ បងាា ញអំពីរស្ណារយី ូដែលររៀបចំរដ្ឋយក្កុម្ទីក្បឹកា 
ពាក់ព័នធនឹងការរក្បីក្បាស់្ែី រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី បដក្ម្បក្ម្ួលក្បជាសាស្តស្ត និងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ ដែអករលី
មូ្លដ្ឋា នរនោះ បរងាីត្បាននូវចកាុវស័ិ្យ រគ្នលបំណង និងរគ្នលរៅព្នដែនការ។ រៅកនុងជំពូកទី៤ រគ្នលរៅទាងំអស់្ក្ត្ូវ
បានយកម្កររៀបចំជាយុទធសាស្តស្តដែនែីចបស់្លាស់្។ ជំពូកទី៥ បងាា ញអំពីស្កម្ាភាពដែលរក្ជីស្ជាអាទិភាពរដ្ឋយ 
ភាគីពាក់ព័នធរៅថ្នន ក់រេត្ត រែីម្បីអនុវត្តយុទធសាស្តស្តទាងំរនោះ យនតការស្ក្ម្មប់កសាងនូវគរក្ម្មងជាក់លាក់ និងស្ក្ម្មប់
ាម្ដ្ឋននិងវាយត្ព្ម្េការអនុវត្តគរក្ម្មងអាទិភាពទាងំរនាោះ។ 
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២. ការវិភាគសាា នភារ 
២.១ ក្បវត្តពិ្នរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

ត្ំបន់ក្ពំដែនភាគឦសានព្នក្បរទស្កម្ពុជា និងត្ំបន់េពង់រាបរៅកនុងក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ក្ត្ូវបានជនជាត្ិរែីម្ 
ភាគត្ិចាងំលំរៅ និងរស់្រៅជាយូរណាស់្ម្ករហីយ។ ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចពនងរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺជាអំបូរ
ក្បជាជនអូស្តស្តូអាសុ្ី (Austro-Asia) និងស្ាិត្រៅកនុងសាខាភាសារម្ន-ដេារ ដែលបានចាប់ាងំលំរៅកនុងត្បំន់រនោះ
ក្បម្មណជាង ២.០០០ ឆ្ន  ំ(White, 1996) និងរស់្រៅដ្ឋច់ស្ដងវងជារក្ចីនស្ត្វត្សរម៍្ករហយី។ រទាោះបីម្ិនម្មនការ
រធវីចំណូលក្ស្ុកក៏រដ្ឋយ កនុងត្ំបន់រនោះម្មនករណីឆាក់ចាប់ជនជាត្ិពនង ម្កបរក្ម្ីជាកម្មេ ងំពលកម្ាដែរ។ ជនជាត្ិពនង ជា
អនកចិញ្ច ឹម្ស្ត្វ និងម្មនក្បព័នធកស្ិកម្ាពរនត្ចររដ្ឋយដែអករលីការកាប់ឆ្ា រ និងែុត្ព្ក្ព រធវីចម្មា រ ដែលអាចនិោយបាន
ថ្ន ពឹងដែអករលីក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីព្ក្ពរ ជីាស្នូល (Condominas, 2003)។ 

រៅកនុងអំឡុងរពលកម្ពុជាស្ាិត្រក្កាម្អាណាពាបាលរបស់្បារាងំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ដែនែីរវាងក្បរទស្កម្ពុជា 
និងក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ក្ត្ូវបានកំណត់្ដបងដចក(Gurerin, 2003) ប ុដនតម្ិនម្មនការស្ិកាក្សាវក្ជាវរក្ចីនអំពីជនជាត្ិ
ពនងរនាោះរទ។ រៅឆ្ន  ំ១៩៣០ រែាបាលបារាងំ ដែលក្គប់ក្គងរៅស្ម័្យរនាោះ បានស្រក្ម្ចចិត្តបស្តងាា បជនជាត្ិពនង រហយី
បានចាត់្ទុកពួករគ ជាក្កុម្ម្នុស្សព្ក្ពេនំ។ 

បនាទ ប់ពីការចាករចញរបស់្រែាបាលបារាងំពីត្ំបន់រនោះ ម្មនក្បជាជនដេាររៅាងំលំរៅឋាន រែីម្បីបនតក្គប់ក្គង
ត្ំបន់រនោះបនតពីរែាបាលបារាងំ ប ុដនតការម្កែល់របស់្ក្បជាជនដេារ ម្ិនបានបងាជាជរម្មេ ោះជាម្ួយជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចពនង
ដែលរស់្រៅជាររបៀបពរនចររនាោះរទ។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីរដ្ឋយក្ពោះរាជក្កម្ រលេ ៤៦ ប.រ ចុោះព្ថ្ៃទី 
៣០ ដេធនូ ឆ្ន ១ំ៩៦១ រដ្ឋយកាត់្រចញពីក្ស្ុកឆេូងរលីរបស់្រេត្តក្ករចោះ។ រេត្តម្ណឌ លគិររីពលរនាោះ ម្មនក្ស្ុកចំនួនបី គឺ
ក្ស្ុករកាោះដញក ក្ស្ុកចបរ និងក្ស្ុកអូររាងំ រហយីម្មនទីក្បជុំរៅម្ណឌ លគិរ ី (ទីរមួ្រេត្ត) ក្ត្ង់ចំណុច YU ៥១៥-៧១៦។  
រក្កាយម្ករៅឆ្ន  ំ១៩៦២ ដស្នម្រនារម្យ បានកាេ យជាក្កុងរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

អំឡុងរពលស្ស្តងាគ ម្រវៀត្ណាម្រៅចុងទស្សវត្សឆ្ន  ំ១៩៦០ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានកាេ យជាមូ្លដ្ឋា នព្នកងទ័ពជាត្ិ
រស្រជីួរមុ្េរបស់្ក្បរទស្រវៀត្ណាម្ខាងត្បូង ដែលជារហតុ្រធវីឱ្យត្ំបន់រនោះ ទទួលរងនូវការវាយឆាក់ និងការទម្មេ ក់ 
ក្គ្នប់ដបករដ្ឋយកងទ័ពស្ហរែាអារម្រកិ។ រៅឆ្ន ១ំ៩៧០ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានធាេ ក់ស្ាិត្រក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់្កងទ័ព
ដេារក្កហម្ ដែលរធវីឱ្យម្មនការបងាំជរម្េៀស្ក្បជាជនទាងំអស់្ រៅក្ស្ុករកាោះដញក រែីម្បជីាកម្មេ ងំស្ក្ម្មប់រធវីដក្ស្។ 

២.២ ក្ពកំ្បទល់រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
រេត្តម្ណឌ លគិរសី្ាិត្រៅភាគឦសានព្នក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ម្មនក្ពំក្បទល់ខាងលិចជាប់នឹងរេត្តក្ករចោះ 

ខាងរជីងជាប់នឹងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ងនិងរេត្តរត្នគិរ ីនិងខាងរកីត្និងខាងត្បូងជាប់នឹងរេត្តដ្ឋក់ឡាក់ រេត្តដ្ឋក់ណុង និង
រេត្តប ិញរេឿក ព្នសាធារណរែាស្ងគម្និយម្រវៀត្ណាម្ (ដែនទីទី ១)។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនចម្មៃ យក្បម្មណ ៣៥៨ 
គីឡូដម្ ក្ត្ (គ.ម្) ពីរាជធានីេនំរពញ រដ្ឋយរធវីែំរណីរាម្ែេូវជាត្ិរលេ ៨ រលេ ៧ និងរលេ ៧៦ ឆេងកាត់្ាម្រេត្ត 
កណាត ល រេត្តព្ក្ពដវង រេត្តត្បូងឃាុ ំនិងរេត្តក្ករចោះ។ 

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនព្ែទែីស្រុប ១៤.២៨៨ គីឡូដម្ ក្ត្ក្កឡា (គ.ម្២)1 រស្ាីនឹង ១.៤២៨.៨០០ ហកិា(ហ.ត្) 
និងម្មនក្បជាជនស្រុបចំនួន ៩០.៩៤៩ នាក់ (ម្នទីរដែនការ ឆ្ន  ំ២០២០) រហយីជារេត្តម្មនែង់សុ្ីរត្ទាបបំែុត្កនុង
ចំរណាម្រេត្តទាងំអស់្ព្នក្ពោះរាជណាចក្កកម្ពុជា ដែលម្មនែង់សុ្ីរត្ក្ត្ឹម្ដត្ ៦,០៣ នាក់/គ.ម្២។ អវីដែលគួរឱ្យកត់្

                                                 
1 ព្ែទែីរបស្រ់េត្តរនោះ ក្ត្ូវបានទទួលសាគ លរ់ដ្ឋយក្កសួ្ងម្ហាព្ែទ។ រដ្ឋយដឡកទិនននយ័េូម្សិាស្តស្តដែលរក្បីក្បាស្ស់្ក្ម្មប់ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីម្មនភាពេុស្គ្នន បនតចិបនតួច គឺម្មនទំហកំ្ត្ឹម្ដត្ ១៣.៧១៥ គ.ម្២។ 
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ស្ម្មគ ល់ខាេ ងំរនាោះ គឺរេត្តម្ណឌ លគិរ ីជាបណតុ ំ ព្នជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចែ៏ធំម្ួយ គឺម្មនក្បម្មណ ៤៧ ភាគរយ(%) ព្ន
ចំនួនក្បជាជនស្រុបរបស់្រេត្ត (ម្នទីរដែនការ ឆ្ន  ំ២០២០)។ 

រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ ីដចករចញជាក្កុងចំនួន ០១ និងក្ស្ុកចំនួន ០៤ រហីយបានដបងដចកជា ០៤ ស្ងាា ត់្ 
និង ១៧ ឃុ ំរស្ាីនឹង ៩២ េូម្ិ ដែលកនុងរនាោះ ១៤ េូម្ិ ស្ាិត្រៅកនុងក្កុង និង ៧៨ េូម្ិ ជាេូម្ិាម្បណាត ក្ស្ុក។ 
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ដែនទទី ី១ ៖ទាីងំ នងិក្ពកំ្បទល់រែាបាលរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩ 
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ារាងទ ី១៖ ការដបងដចកការក្គប់ក្គងរែាបាលព្នរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
រលេកូែក្ស្កុ រឈាា ោះក្ស្កុ ទហំពំ្ែទែ ី(ហ.ត្) ភាគរយ (%) ចនំនួឃុ/ំស្ងាា ត់្ ចនំនួេូម្ ិ
១១០១ ដកវសី្ម្ម ២៩១.៣២៨ ២០ ៥ ២៧ 
១១០២ រកាោះដញក ៥៦១.៧៩០ ៣៩ ៦ ២៦ 
១១០៣ អូររាងំ ១២១.០៥៥ ៩ ២ ៧ 
១១០៤ រពក្ជាដ្ឋ ៤០០.៧១៦ ២៨ ៤ ១៨ 
១១០៥ ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ៥៣.៩១២ ៤ ៤ ១៤ 

រេត្តម្ណឌ លគរិ ី ១.៤២៨.៨០០ ១០០ ២១ ៩២ 
ក្បេព៖ ក្កស្ួងម្ហាព្ែទ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនក្ពំក្បទល់អនតរជាត្ិោ ងដវងជាម្ួយក្បរទស្រវៀត្ណាម្ រហីយជារេត្តយុទធសាស្តស្តម្ួយរៅ
កនុងត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ ដែលក្ត្ូវបានរម្ីលរឃីញថ្ន “រធវីស្ម្មហរណកម្ាព្នការអេិវឌ្ឍ
ក្បកបរដ្ឋយចីរភាព និងវបុិលភាពរវាងក្បរទស្កម្ពុជា ឡាវ និងរវៀត្ណាម្”2។ 

២.៣ បរសិាា នរូបសាស្តស្ត 
២.៣.១ ស្ណាា នែ ីនងិស័្កដែនែ ី
រយៈកម្ពស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីដក្បក្បួលអបបបរម្មចាប់ពី ៤០ ដម្ ក្ត្ ែល់អត្ិបរម្ម ១.០៣០ ដម្ ក្ត្(ម្) រធៀបនឹងនីវ  ូ

ទឹកស្មុ្ក្ទ រោងាម្ទិននន័យរបស់្អងគភាពវាស់្ដវងេូម្ិសាស្តស្ត និងេូគពភសាស្តស្តស្ហរែាអារម្រកិ3 (U.S Geological 

Survey)។ រយៈកម្ពស់្េពស់្បំែុត្ ស្ាិត្រៅដប កអារគនយ៍ព្នរេត្ត គឺរៅក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ដកបរក្ពំដែនក្បរទស្រវៀត្ណាម្ 
(ដែនទទីី ២)។ 

ត្ំបន់រនោះ បរងាីត្បានជាេពង់រាបដែលរគសាគ ល់ថ្នជាេពង់រាបឆេូង ដែលលាត្ស្នធឹងែល់ដប កបស្ចិម្ព្នេនំអាណាម្ 
ខាងត្បូង (South-Annamese) កនុងក្បរទស្រវៀត្ណាម្។ ត្ំបន់រនោះ ក្គប់ែណត ប់រដ្ឋយក្បរេទែុំថ្ាបាសាល់ ដែល
រកីត្រឡងីពកីដម្អេនំរេេីង ឬក្បរេទថ្ាបាយរក្កៀម្ដែលបានពុកែុយ និងរងស្ំណឹកោ ងខាេ ងំ បរងាីត្បានជាស្ណាា នែីម្មន 
លកាណៈជាទួល ឬេនំរចាត្ និងក្ជលង។ ក្បរេទផ្លទ ងំស្ិលារម្ទាងំរនោះ ម្មនអាយុកាលរកាង ដែលវារទីបរកីត្រឡងីរៅ
កនុងស័្ករស្ណូហសូអុីក (Quaternary Period)។ រយៈកម្ពស់្រៅត្ំបន់េពង់រាបឦសានរនោះ  ម្មនសាា នភាពជក្ម្មល
ធាេ ក់ចុោះរៅក្បព័នធទរនេរម្គងគដែនកខាងលិច និងក្ស្ុករកាោះដញក និងរៅដែនកខាងរជីងរេត្តរត្នគិរ។ី រដ្ឋយដឡករៅកនុង
ត្ំបន់ដែលម្មនរយៈកម្ពស់្ទាបដែលរកីត្រចញពីក្បរេទស្ិលារម្ ថ្ាេាច់ និងថ្ាេាច់ក្កហម្ ម្មនអាយុកាលចាស់្ 
(ស័្ករម្សូ្ហសូអុកិ ថ្ាេាច់ក្ទីោ សុ្ិក និងថ្ាេាច់ក្កហម្ក្ទីោ សុ្ិក)។ រៅកនុងត្ំបន់រនោះ ម្មនក្បរេទស្ិលារម្ដែលជា
ថ្ាបាសាល់ថ្ា ីជារក្ចីនក្បរេទ ឬក្បរេទស្ិលារម្លិចទឹក ដែលស្ឹកររចរលឹ និងពុកែុយ (ដែនទីទី ៣)។ 

ក្ស្បរពលព្នចលនាត្ិចតូ្ណិច និងស្កម្ាភាពបនទុោះេនំរេេីង ត្ំបន់ម្ួយចំនួនព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី បានបងាលកាណៈ
អំរណាយែលែល់កំណកំរណីត្ព្នក្បរេទដរ  រលាហៈម្មនត្ព្ម្េ ែូចជា ដរ  ម្មស្ និងដរ  បុកសុ្ីត្ ជារែីម្។ វត្តម្មនដរ  ម្មស្ ក្ត្ូវ
បានរករឃញីរៅកនុងលបយលាយឡជំាម្ួយក្បរេទស្ិលារម្ថ្ាេាច់ក្កហម្ក្ទីោ សុ្ិក ដែលស្ាិត្រៅកនុងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 
ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងក្ស្ុករកាោះដញក េណៈដែលវត្តម្មនដរ  បុកសុ្ីត្ ដែលម្មនលបយរលាហៈអាលុយម្ីញ ូ ម្ ២៥-៣៥% 
ក្ត្ូវបានរករឃីញរៅកនុងក្ស្ុកអូររាងំ (ដែនទីទី ៣)។ រឯីក្បរេទត្បូងថ្ាពណ៌ព្បត្ងក្សាល ដែលម្មនែទុកសារធាតុ្ 
ម្ម រញ ស្យូម្រក្ចីន រៅថ្ន “ថ្ាស្ំអាងម្មនត្ព្ម្េ” ក្ត្ូវបានរករឃញីរៅាម្ក្ជលងេនំនានា។ 

                                                 
2 https://theaseanpost.com/article/what-clv-development-triangle-area សូ្ម្អានការលម្អតិ្រៅដែនកទំនាក់ទំនងត្ំបន ់នងិបណាត ញែេូវ។ 

3 https://earthexplorer.usgs.gov/ 

https://theaseanpost.com/article/what-clv-development-triangle-area
https://earthexplorer.usgs.gov/
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ដែនទទី ី២៖ ស្ណាា នែ ីព្នរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល, ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០១៩-រយៈកម្ពស្,់អងគភាពវាស្់ដវង និងេូគពភសាស្តស្តស្ហរែាអារម្រកិ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
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ដែនទទី ី៣៖ ស័្កដែនែកីនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០១៩; ស្ក័ព្នដែនែី ឬក្បរេទសិ្លារម្-ភាន កង់ារស្ហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ុន ឆ្ន ២ំ០០៣ 
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២.៣.២ អាកាស្ធាតុ្ 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនសាា នីយឧតុ្និយម្ដត្ម្ួយប ុរណាណ ោះដែលស្ាិត្រៅក្កុងដស្នម្រនារម្យ។ រទាោះជាសាា នីយរនោះ 

ម្ិនអាចឱ្យរយីងរម្ីលរឃីញទិែាភាពរពញរលញម្ួយព្នរេត្តក៏រដ្ឋយ វាក៏អាចជួយរយីងកនុងការដស្វងយល់ពីលកាណៈ
ស្ំខាន់ជារមួ្ព្នសាា នភាពឧតុ្និយម្របស់្រេត្តែងដែរ។ រូបភាពទី៣ Ombro-Thermic ខាងរក្កាម្រនោះ បងាា ញពីការវវិត្ត
ក្បចាដំេព្នស្ីតុ្ណា ភាពជាម្ធយម្ និងបរមិ្មណកម្ពស់្ទឹករេេៀងកនុងចរនាេ ោះឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨។ ជួរ រខាងរឆវង ជា
កក្ម្ិត្ស្ីតុ្ណា ភាពជាម្ធយម្ក្បចាដំេ គិត្ជាអងារស្ (0C) រដ្ឋយដឡក ជួរ រខាងសាត  ំគឺជាបរមិ្មណកម្ពស់្ទឹករេេៀង
ក្បចាដំេ ដែលម្មនខាន ត្គិត្ជាម្ីលីដម្ ក្ត្ (ម្.ម្)4។ 

ដែអករលីរូបភាពរនោះ អាកាស្ធាតុ្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីដចករចញជាពីររែូវ គឺរែូវក្បាងំ និងរែូវវស្ា ដែលរែូវក្បាងំ
ម្មនរយៈេេីចាប់ពីដេធនូ ែល់ដេរម្សា និងរែូវវស្ាចាប់ពីដេឧស្ភា ែល់ដេវចិឆិកា។ រៅចរនាេ ោះឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨ 
បរមិ្មណកម្ពស់្ទឹករេេៀងជាម្ធយម្ក្បចាឆំ្ន មំ្មនក្បម្មណ ២.០០១ ម្.ម្ ដែលកនុងរនាោះបរមិ្មណកម្ពស់្ទឹករេេៀងជាម្ធយម្
ក្បចាំឆ្ន ធំាេ ក់ទាបក្ត្ឹម្ដត្  ១.៦៤៨  ម្.ម្  រៅឆ្ន ២ំ០១៥  និងបរមិ្មណកម្ពស់្ទឹករេេៀងអត្ិបរម្មជាម្ធយម្ក្បចាំឆ្ន គំឺ 
២.២៦៦ ម្.ម្ រៅឆ្ន ២ំ០១៧។ ស្ីតុ្ណា ភាពរេត្តម្ណឌ លគិរ ីទាបជាងបណាត រេត្តនានាកនុងក្បរទស្កម្ពុជា រហយីគម្មេ ត្
ព្នការដក្បក្បួលក៏តូ្ចជាងរៅត្ំបន់ទំនាបកណាត លដែរ។ ទិននន័យចរនាេ ោះឆ្ន ំ ២០១៥-២០១៨ បងាា ញថ្ន កក្ម្ិត្ស្ីតុ្ណា
ភាពជាម្ធយម្ក្បចាឆំ្ន  ំគឺក្ត្ឹម្ ២៧,២0C (ស្ីតុ្ណា ភាពអបបបរម្មជាម្ធយម្ ធាេ ក់ែល់ ១៦,២0C រៅដេម្ករា និងស្ីតុ្ណា
ភាពអត្ិបរម្មជាម្ធយម្ រឡងីែល់ ៣៧,០0C រៅដេរម្សា)។  

ដែនកព្ែទពណ៌រលឿងរៅកនុងរូបភាពទី ៣ បងាា ញពីរយៈរពលរាងំស្ៃួត្ ដែលធម្ាាម្មនរយៈរពលពី ០៣ រៅ ០៤   
ដេ រហីយសាា នភាពរនោះ ម្មនលកាណៈក្បហាក់ក្បដហលនឹងត្ំបន់ម្មនអាកាស្ធាតុ្ក្ត្ូពិចែព្ទរទៀត្។ រៅអំឡុង 
រពលរនោះ ហានិេ័យដែលបងារឡងីរដ្ឋយភាពរាងំស្ៃួត្ អាចម្មនែលប ោះពាលែល់ត្ក្ម្ូវការទឹក និងការលូត្លាស់្របស់្
រុកាជាត្ិ។ 

រូបភាពទ ី៣៖ ទនិនន័យអាកាស្ធាតុ្ សាា នយីដស្នម្រនារម្យ ឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨ 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ម្នទីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩ និងររៀបចំក្កាហវិករដ្ឋយក្កុម្ទីក្បឹកា 

                                                 
4 រៅរពលដែលបរមិ្មណកម្ពស្ទ់ឹករេេៀងគតិ្ជា ម្.ម្ គតឺ្ិចជាងពីរែងព្នកក្ម្ិត្សី្តុ្ណា ភាព។ 
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រែីម្បទីទួលបាននូវទិននន័យេូម្ិសាស្តស្តឧតុ្និយម្ ដែលអាចបងាា ញពីស្ីតុ្ណា ភាព និងបរមិ្មណទឹករេេៀងទូទាងំ
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរយីងបានរក្បីក្បាស់្ទិននន័យឧតុ្និយម្ WorldClim (Hijmans et al., 2005)5។ ដែនទីទី ៤ និង
ដែនទីទ ី៥ បងាា ញពីស្ីតុ្ណា ភាពជាម្ធយម្អបបបរម្ម និងអត្ិបរម្មរៅចរនាេ ោះឆ្ន ១ំ៩៦០-១៩៩០ កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ។ី 
ទិននន័យរនោះបញ្ហជ ក់ថ្ន ការដក្បក្បួលស្ីតុ្ណា ភាពម្មនទំនាក់ទំនងរៅនឹងរយៈកម្ពស់្េូម្ិសាស្តស្ត រដ្ឋយត្ំបន់ដែលម្មន    
រយៈកម្ពស់្េពស់្ ម្មនស្ីតុ្ណា ភាពទាប។ ស្ីតុ្ណា ភាពអត្ិបរម្មជាម្ធយម្ ដក្បក្បួលព ី២៥,២៤0C រៅត្ំបន់ដប កអារគនយ ៍
រៅែល់ ៣០,៩៥0C រៅត្ំបន់ដប កពាយ័ពយព្នក្បរទស្ រឯីស្ីតុ្ណា ភាពអបបបរម្មជាម្ធយម្ ដក្បក្បួលពី ១៧,១៨0C 
រៅត្ំបន់ដប កអារគនយ ៍រៅែល់ ២៣,៩៦0C រៅត្ំបន់ដប កពាយព័យ ដែលជាត្ំបន់ដែលម្មនរយៈកម្ពស់្េពស់្ និងទទួល
បានបរមិ្មណកម្ពស់្ទឹករេេៀងេពស់្ជាង ត្ំបន់ែព្ទរទៀត្ (ដែនទីទី ៦)។ 
ដែនទទី ី៤៖ ស្តុី្ណា ភាពអបបបរម្មជាម្ធយម្កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីឆ្ន  ំ១៩៦០-១៩៩០ 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; សី្តុ្ណា ភាព-WorldClim 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 https://www.worldclim.org/version1 
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ដែនទទី ី៥៖ ស្តុី្ណា ភាពអត្បិរម្មជាម្ធយម្កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីឆ្ន ១ំ៩៦០-១៩៩០ 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; សី្តុ្ណា ភាព-WorldClim 2017 

ដែនទទី ី៦៖ កក្ម្តិ្បរមិ្មណទកឹរេេៀងជាម្ធយម្ក្បចាឆំ្ន កំនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីឆ្ន ១ំ៩៦០-១៩៩០ 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; សី្តុ្ណា ភាព-WorldClim 2017 
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២.៣.៣ ក្បព័នធែេូវទកឹ នងិត្បំន់ជក្ម្មលទកឹរេេៀង 
ទរនេស្ំខាន់ៗដែលហូរឆេងកាត់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺជាព្ែទរនេដែលហូរចាក់ចូលរៅទរនេរម្គងគ រហយីដែលម្មនព្ែទ 

ជក្ម្មលហូរចាក់ពីទិស្ខាងរកីត្រៅខាងលិច និងបនតហូររៅរេត្តក្ករចោះ និងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ង (ដែនទីទី ៧)។ ព្ែទទឹកធំ
ជាងរគព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺទរនេដក្ស្ពក ដែលជាដែនកម្ួយព្នក្បព័នធជលធារវទិា ស្៣ (ទរនេដក្ស្ពក ទរនេរស្សាន និង
ទរនេរស្កុង)។ ទរនេដក្ស្ពក ម្មនក្បេពរចញពីក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ហូរឆេងកាត់្រេត្តម្ណឌ លគិរាីម្ក្ស្ុករកាោះដញក។ 
រៅក្បរទស្កម្ពុជា ជក្ម្មលទឹករេេៀងទរនេដក្ស្ពក ក្គបែណត ប់ម្ួយដែនករៅភាគខាងត្បូងព្នរេត្តរត្នគិរ។ី ែូចទរនេរែសង
ដែរ ទរនេដក្ស្ពកម្មនទឹកជាក្បចារំៅក្គប់រែូវ ប ុដនតកម្ពស់្ទឹកម្មនការដក្បក្បួលខាេ ងំរវាងរែូវក្បាងំ និងរែូវ វស្ា ែូចម្មន
បងាា ញរៅកនុងរូបភាពទី ៤ ខាងរក្កាម្។ រដ្ឋយដឡក ព្ែទទឹកែព្ទរទៀត្រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីពុំម្មនទឹកជាក្បចាកំ្គប់រែូ
វរនាោះរទ គឺរងីស្ៃួត្រៅរែូវក្បាងំ។ េ័ស្តុាងម្ួយចំនួនបានបងាា ញថ្ន ការសាងស្ង់ទំនប់វារអីគគិស្នីរៅដេសទឹកខាងរលីព្ន
ទរនេរម្គងគ និងរៅាម្ព្ែទរនេរនោះ គឺជាមូ្លរហតុ្ដែលបងាឱ្យម្មនការដក្បក្បួលកម្ពស់្ទឹករនោះ (Eyler and Wea-

therby, 2020)។ 
រូបភាពទ ី៤៖ ភាពេុស្គ្នន រវាងកម្ពស់្ទកឹក្បចាដំេព្នទរនេដក្ស្ពក ឆ្ន  ំ២០០២-២០១០ 

 
ក្បេព៖ Schwatke et al. 2015 

ព្ែទរនេស្ំខាន់ម្ួយរបស់្ទរនេដក្ស្ពកគឺ អូរចបរ ដែលហូរកាត់្េូម្ិសាស្តស្តក្ស្ុករកាោះដញកពីទិស្ខាងត្បូងរៅទិស្
ខាងរជីង។ អូរចបរ ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ស្ក្ម្មប់ក្ទក្ទង់វស័ិ្យកស្ិកម្ារៅត្ំបន់ភាគខាងរជីងព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
រដ្ឋយសាររៅរែូវវស្ា អូររនោះបានហូរនាទំឹករៅចាក់បំរពញបឹងស្ំខាន់ៗ ដែលអាចពក្ងីកវសិាលភាពស្ក្ម្មប់រក្សាច-
ក្ស្ពរៅរែូវវស្ា រៅរែូវក្បាងំបានម្ួយកក្ម្ិត្បដនាម្រទៀត្។ 

ទរនេ និងក្បេពទឹករែសងៗរទៀត្ និងត្ំបន់ជក្ម្មលទឹករេេៀងរបស់្វាដែលជួយរក្សាចក្ស្ពកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
ចាប់ពីភាគខាងត្បូងរៅភាគខាងរជីង ែូចម្មនបងាា ញកនុងដែនទីទី ៧ ម្មនែូចខាងរក្កាម្៖ 

● ដក្ពកឆេូង ជាដក្ពកម្ួយដែលម្មនក្បេពរែីម្ហូររចញពីេូម្ិសាស្តស្តក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ប ុដនតហូរកាត់្រេត្តក្ករចោះ 
មុ្នហូរចាក់ចូលរៅទរនេរម្គងគក្ត្ង់ចំណុចកាច់ដកងដប កខាងរជីង។ 

● ដក្ពករទរ (អូររទរ) ជាដក្ពកម្ួយរែីរត្ួជាក្ពំក្បទល់េ័ណឌ ដចករវាងក្កុងដស្នម្រនារម្យ និងក្ស្ុកអូររាងំ មុ្ន
រពលហូរឆេងកាត់្េូម្ិសាស្តស្តក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងបនតហូរកាត់្េូម្ិសាស្តស្តរេត្តក្ករចោះ ចាក់ចូលរៅទរនេរម្គងគ។ 

● ដក្ពករក្គៀង (អូររក្គៀង) និងដក្ពកក្ពោះ (អូរក្ពោះ) ដក្ពកទាងំពីរម្មនក្បេពរចញពីេូម្ិសាស្តស្តក្ស្ុករកាោះដញក 
ែូចគ្នន ។ ដក្ពករក្គៀងហូរចាក់រៅរេត្តក្ករចោះ រឯីជក្ម្មលទឹករេេៀងរបស់្ដក្ពកក្ពោះ ក្គបែណត ប់ម្ួយដែនកព្នេូម្ិ
សាស្តស្តរេត្តក្ករចោះនិងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ង។ 
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ដែនទទី ី៧៖ ក្បព័នធែេូវទកឹ នងិត្បំន់ជក្ម្មលទកឹរេេៀងកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; ព្ែទទឹក-Aruna Technology 2014; ជក្ម្មលទឹករេេៀង-Hook et al 2003 
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២.៣.៤ ក្បរេទែ ីនងិភាពស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់កស្កិម្ា 
លកាណៈព្នែី និងភាពស្ម្ក្ស្បរបស់្ែីស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ា គឺអាក្ស័្យរលីលកាណៈវនិិចឆ័យ ែូចជា េូគពភសាស្តស្ត 

ស្ណាា នែី អាកាស្ធាតុ្ និងក្បេពទឹក។ ែូចម្មនបងាា ញកនុងដែនទីទី ៨ ក្បរេទែីដែលរកីត្រចញពីស្ិលារម្រៅត្ំបន់    
េពង់រាបភាគឦសាន ជាក្បរេទ Ferralsol (រស្ាីនឹង៩% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្ត)។ Ferralsol ជាក្បរេទែីម្មនពណ៌
ក្កហម្  និងរលឿងដែលពណ៌របស់្វាបណាត លម្កពីការក្បមូ្លែតុ ំព្នដែកអុកសុ្ីែ  ជាពិរស្ស្ដែក និងអាលុយម្ីញ ូ ម្។  
ការឱ្យរឈាា ោះ Ferralsol រនោះរដ្ឋយសារវាម្មនែទុកជាត្ិដែកេពស់្។ Ferralsol ម្ិនដម្នជាក្បរេទែី ដែលស្ំបូររៅ
រដ្ឋយសារធាតុ្គីម្ីរនាោះរទ ប ុដនតវាជាក្បរេទែីដែលម្មន ក្ស្ទាប់រក្ៅលអ ស្កតិស្ម្ស្ក្ម្មប់ែំណាកំស្ិកម្ា ែូចជាែំណាំ
ក្បចាឆំ្ន  ំនិងែំណារំយៈរពលដវងដែលម្មន ឬស្ចាក់ចូលកនុងែីរក្ៅ (Driessens and Dudal, 1991) កស្ិកម្ារៅ
រលីែីទាងំរនោះ រមួ្ម្មនែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំនិងែំណារំយៈរពលដវង ម្មនក្បព័នធឫស្រក្ៅ(ដែនទីទី ៩)។ 

ែារភាជ ប់ជាម្ួយសាា នភាពរឡងីចុោះព្នស្ណាា នែី រយងីអាចស្រងាត្រឃញីថ្ន ម្មនក្បរេទែីថ្ាក្គួស្ Leptosols 
(រស្ាីនឹង១១% ព្នព្ែទែីរេត្តស្រុប)។ Leptosols ម្មនក្ស្ទាប់រាក់ខាេ ងំ រៅរលីថ្ារងឹ ឬែីក្ស្ទាប់រក្ៅដែលម្មនក្គួស្
លអិត្ៗនិង/ឬែុំថ្ា។ ក្បរេទែីរនោះ ម្ិនស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់ែំណាកំស្ិកម្ារនាោះរទ (Driessens and Dudal, 1991)។ 
រៅកនុងលកាេណឌ អុីក្ែូដស្នបដនាម្រទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ដែនកនិរត្ីព្នរេត្ត) រយីងរម្ីលរឃីញថ្នក្បរេទ Gleysols  
(រស្ាីនឹង ៦% ព្នព្ែទែីរេត្តស្រុប)។ Gleysols ជាែីរស្ីម្ លុោះក្ាដត្រក្ចាោះទឹករចញ ដែលដឆអត្ទឹករដ្ឋយសារទឹករក្កាម្ែី
រយៈរពលយូរក្គប់ក្គ្នន់រែីម្បីអេិវឌ្ឍបានលំនាជំាលកាណៈគំរូពណ៌ Gleysols។ ក្បស្ិនរបីរក្ចាោះទឹកបានលអ វាអាច 
ស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់ការដ្ឋែំំណាកំស្ិកម្ា កក្ម្ិត្ម្ធយម្ (Driessens and Dudal, 1991)។  

ក្បរេទែ ីAcrisols ក្គបែណត ប់ព្ែទែីព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី៦៤% (ដែនទីទី ៨)។ Acrisols ម្មនស្ម្បូររៅរដ្ឋយ
ែីឥែា ដែលជាប់ទាក់ទងជាម្ួយស្ំរណីម្ អាកាស្ធាតុ្ក្ត្ូពិក ដែលរហយីជាររឿយៗ ក្បរេទែី Acrisols ជួយក្ទក្ទង់
ត្ំបន់ព្ក្ពរ ី។ ក្បរេទែីរនោះរកីត្រឡងីពីការពុកែុយ ព្នក្បរេទស្ិលារម្ថ្ាេាច់ (Sand-stone) រហីយជាែីម្មនក
រតត េពស់្ និងម្ិនសូ្វលអរនាោះរទ។ ក្បរេទែី Acrisol ពុំសូ្វលអ ឬស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់ែំណាកំស្ិកម្ា ប ុដនតរៅរពលែីក្ប
រេទរនោះ ជួបនឹងលកាេណឌ ជក់ទឹក និងស្ាិត្រៅត្ំបន់ម្មនរយៈកម្ពស់្ទាបវញិ ពួកវាជាក្បរេទែី ដែលស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់
កស្ិកម្ាខាេ ងំរៅវញិ (Driessens and Dudal, 1991) (ដែនទីទ ី៩)។ 



 

19 

ដែនទទី ី៨៖ ក្បរេទែសី្ខំាន់ៗកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី(រធវចីណំាត់្ថ្នន ក់រដ្ឋយអងគការរស្បៀងអាហារពេិពរលាក FAO) 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; ចំណាត្ថ់្នន កក់្បរេទែី-អងគការរស្បៀងអាហារ និងកសិ្កម្ា ឆ្ន  ំ១៩៦២ 
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ដែនទទី ី៩៖ ភាពស្ម្ក្ស្បព្នែសី្ក្ម្មប់វស័ិ្យកស្កិម្ាកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; ជីវជាតិ្ែី-រែាបាលព្ក្ពរ ី DANIDA និង DED ឆ្ន  ំ២០០៣ 
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២.៤ ការរក្បកី្បាស់្ែ ីនងិការក្គប់ក្គងការរក្បកី្បាស់្ែ ី
ដែនករនោះ នឹងបងាា ញអំពីការដក្បក្បួលគក្ម្បែីរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិររីវាងចរនាេ ោះឆ្ន  ំ១៩៩៩ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៩។ 

ការវភិាគរលីបដក្ម្បក្ម្ួលគក្ម្បែី នឹងជួយពណ៌នាអំពីសាា នភាពព្នការរក្បីក្បាស់្ែីបចចុបបននកនុងលកាណៈទូលំទូលាយ។ 
បនាទ ប់ម្ក ដែនករនោះនឹងបងាា ញអំពីការរក្បីក្បាស់្ែីលម្អិត្ឆ្ន  ំ២០១៩ ក្ពម្ទាងំក្បរេទព្នកម្ាស្ិទធិរែសងៗដែលបាន
ក្បមូ្ល ររៀបចំ និងក្គប់ក្គងស្ក្ម្មប់គរក្ម្មងកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិររីនោះ។ 

២.៤.១ ការដក្បក្បលួគក្ម្បែ ី
ក្កុម្ការងារ បានររៀបចំដបងដចកចំណាត់្ថ្នន ក់ដបបសាម្ញ្ា ដែលអាចឱ្យរយីងម្មនលទធភាពរធវីការរក្បៀបរធៀប

គក្ម្បែីឆ្ន  ំ១៩៩៩ (JICA, 2003) ជាម្ួយនឹងគក្ម្បែីរពលបចចុបបនន ឆ្ន  ំ២០១៩។ រដ្ឋយរហតុ្ថ្ន ព័ត៌្ម្មនគក្ម្បែី
កនុងឆ្ន ទំាងំពីរ ម្ិនម្មនក្បរេទចំណាត់្ថ្នន ក់ែូចគ្នន រៅរឡីយ ដែលត្ក្ម្ូវឱ្យរធវីការដកស្ក្ម្ួលចំណាត់្ថ្នន ក់ក្បរេទព្ន
គក្ម្បែីឱ្យម្មនលកាណៈរួម្ស្ិន រែីម្បីអាចរធវីការរក្បៀបរធៀបគ្នន បាន (ចំណាត់្ថ្នន ក់ក្បរេទគក្ម្បែីលម្អិត្ បងាា ញរៅ
កនុងឧបស្ម្ព័នធទ ី៦)។ ដែនទីទី ១០ បងាា ញពីគក្ម្បែីព្នឆ្ន  ំ១៩៩៩ និងឆ្ន  ំ២០១៩ ែាក្កាម្ (រូបភាពទ ី៥) បងាា ញព ី

ការដបងដចកចំណាត់្ថ្នន ក់ក្បរេទគក្ម្បែីកនុងឆ្ន ទំាងំពីរ និងារាងទី ២ ែតល់នូវត្ួរលេរៅាម្ក្បរេទ ដែលជួររែកជា
គក្ម្បែីឆ្ន  ំ១៩៩៩ និងជួរ រជាគក្ម្បែីឆ្ន  ំ២០១៩។ ារាងរនោះបងាា ញោ ងចបស់្អំពីទំហជំាក់លាក់ព្នការដក្បក្បលួ
គក្ម្បែីកនុងចរនាេ ោះឆ្ន ទំាងំពីរ (១៩៩៩-២០១៩)។ 

ចរនាេ ោះឆ្ន  ំ១៩៩៩ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៩ ទំហពំ្ែទែីែ៏ធំព្នក្បរេទគក្ម្បែីរៅត្ំបន់ស្ំខាន់ៗកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មន
ការដក្បក្បួលកនុងទំហកំ្បម្មណ ៣០៣.៤៦៤ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ២១% ព្នទំហពំ្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្ត។ សាា នភាពដបបរនោះ ក៏
រកីត្រឡងីរក្ចីនរៅកនុងត្ំបន់ម្ួយចំនួនកនុងអាសុ្ីអារគនយ។៍ 

ការដក្បក្បួលគក្ម្បែី បានកំណត់្ជា ០៣ (បី) ក្បរេទស្ំខាន់ៗ ដែលរស្ាីនឹង ៩៣% ព្នទំហដំក្បក្បួលគក្ម្បែី 
ស្រុបកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីពីឆ្ន  ំ១៩៩៩ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៩ ែូចខាងរក្កាម្៖ 

 ការបាត់្បង់ព្ក្ពរ រីៅជាែកីស្កិម្ា (កំណត់្ស្ម្មគ ល់ពណ៌ទឹកក្កូចរៅកនុងារាងទី ២) ការដក្បក្បួលរនោះ រាប់
ទាងំការដក្បក្បួលព្នក្បរេទព្ក្ពរក្សាង ពាក់កណាត លរក្សាង និងព្ក្ពរលបោះ ការស្ឹកររចរលឹព្នព្ក្ពរ ី ឬ
ក្បរេទព្ក្ពរែសងរទៀត្រៅជាចម្មា រែំណា ំ(ក្ស្ូវ ែំណាចំម្មា រ និងចម្មា រលាយឡជំាម្ួយព្ក្ព)។ ាម្ការគណនា 
ម្មនការផ្លេ ស់្បតូរព្ែទែីព្ក្ពរ សី្រុបក្បម្មណ ១៨៧.៧៧៣ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៦២% ព្នការដក្បក្បួលគក្ម្បែីស្រុប 
ឬរស្ាីនឹង ១៣,១% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ការពក្ងីកព្ែទែីកស្ិកម្ា គឺជាកាត ចម្បងដែលនាឱំ្យ
ម្មនការបាត់្បង់ព្ក្ពរ រីៅរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរកីត្រឡងីាម្រយៈការអនុវត្តែំរណីរការកស្ិ-ឧស្ាហកម្ាខាន ត្ធំ 
ការែតល់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្ក្ម្មប់ដ្ឋែំំណារំៅស្ ូ ឬាម្រយៈកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចរបស់្កស្ិករស្ក្ម្មប់ែគត់្ែគង់
ជីវភាពក្គួសារ ឬាម្រយៈកស្ិកម្ាលកាណៈស្ហក្គ្នស្ ដែលបានអនុវត្តរលីទំហំព្ែទែីខាន ត្ម្ធយម្ចរនាេ ោះពី 
២០ រៅ ៥០ ហ.ត្។ ែូចបងាា ញកនុងដែនទីទ ី១០ កដនេងស្ំខាន់ៗព្នការផ្លេ ស់្បតូររនោះ ស្ាិត្រៅ៖ 

១. ភាគពាយព័យព្នក្ស្ុករកាោះដញក 
២. ភាគនិរត្ីព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម 
៣. រៅជុំវញិត្ំបន់លំរៅឋានស្ំខាន់ៗ រៅកនុងក្ស្ុករកាោះដញក 
៤. ភាគអារគនយព៍្នក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ  

 ការស្ឹកររចរលឹព្ក្ពរ ី (កំណត់្ស្ម្មគ ល់ពណ៌រេៀវរៅកនុងារាងទី ២)៖ គឺជាការដក្បកាេ យពីព្ក្ពរលបោះ 
ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង ព្ក្ពរក្សាង រៅជាព្ក្ពររចរលឹ។ ាម្ការគណនាការផ្លេ ស់្បតូ ររនោះ ម្មនទំហំព្ែទែី
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៤១.៦៣៨ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៣,៤% ព្នព្ែទែីដែលជាគក្ម្បព្ក្ពរលបោះ ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង និងព្ក្ពរក្សាង
ស្រុប។ ការផ្លេ ស់្បតូររៅជាក្បរេទព្ក្ពររចរលឹរនោះ រកីត្រឡងីកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ និងរម្ីលម្ិនសូ្វរឃញីចបស់្កនុង
ដែនទីផ្លា យរណប ែូចការបាត់្បង់ព្ក្ពរ ីស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ារនាោះរទ។ ជាទូរៅ ការស្ឹកររចរលឹព្នព្ក្ពរ ី 
ពិបាកនឹងកំណត់្អត្តស្ញ្ហា ណ និងវាស់្ដវងរដ្ឋយរក្បីក្បាស់្វធិីសាស្តស្ត និងទិននន័យ វភិាគរដ្ឋយក្បព័នធចាប់
យកព័ត៌្ម្មនពីលំហអាកាស្ (Remote Sensing) រហីយលទធែលទាំងអស់្រនោះ ម្ិនអាចពនយល់បាន
ចបស់្លាស់្នូវែំរណីរការវវិត្ត។ ប ុដនត អាចកំណត់្បាននូវទីាងំស្ំខាន់ៗចំនួន ០៣ កដនេង៖ 

A. េពង់រាបភាគខាងត្បូង ស្ាិត្រៅជុំវញិក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
B. ដប កខាងលិច ព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម 

C. រៅជុំវញិត្ំបន់លំរៅឋានស្ំខាន់ៗ រៅកនុងក្ស្ុករកាោះដញក 

ការស្ឹកររចរលឹព្ក្ពរ បីណាត លម្កពីការកាប់យកក្បរេទរ ហុីប ឬក្បរេទរ កី្បណីត្។ ព្ក្ពររចរលឹ 

គឺជាទក្ម្ង់ព្នការផ្លេ ស់្បតូរគក្ម្បែី រហយីជំហានបនាទ ប់រនាោះវានឹងផ្លេ ស់្បតូររៅជាត្ំបន់កស្ិកម្ា។ រហតុ្ែលព្ន
ការស្ឹកររចរលឹព្ក្ពរ ី ដែលបានកំណត់្កនុងរពលរនោះ គឺជាមុ្េស្ញ្ហា ដែលនឹងក្ត្ូវផ្លេ ស់្បតូ រក្បរេទព្នការ 
រក្បីក្បាស់្ែីពីព្ក្ពររចរលឹ រៅព្ែទែីកស្ិកម្ារៅរពលអនាគត្។  

 ការរកីនរឡងីែង់សុ្ីរត្ព្នព្ក្ពរ  ីឬការែុោះរឡងីវញិព្នព្ក្ពរ  ី(កំណត់្ស្ម្មគ ល់ពណ៌ព្បត្ងរៅកនុងារាង 
ទី២) ម្មនការផ្លេ ស់្បតូរពីក្បរេទព្ក្ពររចរលឹ និងព្ក្ពរែសងៗ រៅជាក្បរេទព្ក្ពរលបោះ ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង 
និងព្ក្ពរក្សាង។ ទំហពំ្ែទែីព្ក្ពែុោះរឡងីវញិ ម្មនចំនួន ៥១.៤១៣ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ១៧% ព្នការដក្បក្បួលគក្ម្បែ ី

ស្រុប ឬរស្ាីនឹង ៣,៥% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ព្ក្ពរ ីែុោះរឡីងវញិរនោះ រកីត្រឡីងរៅត្ំបន់ 
កណាត លព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី(ក្ត្ង់ចំណុច I និង II) និងពិរស្ស្រៅត្ំបន់ដែលបានកំណត់្ជាត្ំបន់ការពារ
ធម្ាជាត្ិ។ ត្ំបន់ដែលម្មនការរកីនរឡីងែង់សុ្ីរត្ព្ក្ពរ ី គឺជាស្កាីភាពម្ួយបញ្ហជ ក់អំពីភាពរជាគជ័យព្ន 
ការេិត្េំក្បឹងដក្បងកនុងកិចចការពារព្ក្ពរ កីនុងត្ំបន់ម្ួយចំនួនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

រូបភាពទ ី៥ ៖ ែាក្កាម្ព្នការដបងដចកក្បរេទគក្ម្បែរីៅរេត្តម្ណឌ លគរិ ីកនុងឆ្ន  ំ១៩៩៩ នងិឆ្ន  ំ២០១៩ 

ឆ្ន  ំ១៩៩៩ ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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ារាងទ ី២ ៖ ការវភិាគអពំកីារដក្បក្បលួគក្ម្បែរីៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីរវាងឆ្ន  ំ១៩៩៩ នងិ ឆ្ន  ំ២០១៩ (ហ.ត្) 
   គក្ម្បែី ឆ្ន  ំ២០១៩ 

ល
ំរៅ
ឋា
ន 

ចម្ម
ារែ
ំ ណា

 ំ(ក្
បចា

ំ
ឆ្ន
/ំរយ

ៈរព
ល
ដវង
) 

ដក្ស្
 (វា
ល
ដក្ស្

 ន
ិង 

ចម្ម
ារដ
ក្ស្
វលិ
ជុំ )

 

ចម្ម
ារលា

យ
ឡ

 ំ
ជា
ម្ួយ

ព្ក្ព
 

ព្ក្ព
 (រ
ក្សា

ង-
ពា
ក់ 

កណា
តល

រក្សា
ង-

រល
បោះ

) 

រែ
សង
ៗ 

ព្ក្ព
ររច
រលឹ

 

ព្ែ
ទទ ឹក
-វា
ល
េក់
-

ល
បប់

 

គក្
ម្ប
ែ ីម្
ិអា
ច

កំណ
ត្ក្
បរ
េទ

បា
ន 

ស្
រុប

 

គក្
ម្ប
ែី 
ឆ្ន
 ំ១
៩៩
៩ 

លំរៅឋាន 484 
(0%) 

108 
(0%) 

313 
(0%) 

74 
 (0%) 

77 
(0%) 

1 
(0%) 

273 
(0%) 

19 
(0%) 

 1.350 
(0,1%) 

ចម្មា រែំណា ំ(ក្បចាឆំ្ន /ំរយៈរពលដវង) 
319 
(0%) 

341 
(0%) 

48 
(0%) 

151 
(0%) 

16 
(0%) 

82 
(0%) 

101 
(0%) 

3 
(0%) 

1.061 
(0,1%) 

ដក្ស្ (វាលដក្ស្ និងចម្មា រដក្ស្វលិជុំ) 
582 
(0%) 

2.398 
(0,2%) 

8.837 
(0,6%) 

812 
(0,1%) 

1.586 
(0,1%) 

228 
(0%) 

2.992 
(0%) 

254 
(0%) 

17.688  
(1,3%) 

ចម្មា រលាយឡជំាម្ួយព្ក្ព 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

ព្ក្ព (រក្សាង-ពាក់កណាត លរក្សាង-រលបោះ) 
1.859 
(0,1%) 

116.530  
(8,5%) 

11.586  
(0,8%) 

15.669  
(1,1%) 

1.024.403 
(74,9%) 

1.932 
(0,1%) 

41.638 
(3%) 

1.929 
(0,1%) 

1.215.546 
(88,9%) 

ព្ក្ពរែសងៗ 
111 

(0,0%) 
13.743  
(1,0%) 

380 
(0,0%) 

3.003 
(0,2%) 

17.680 
(1,3%) 

53 
(0,0%) 

2. 163 
(0,2%) 

111 
(0,0%) 

37.243  
(2,7%) 

ព្ក្ពររចរលឹ 
861 

(0,1%) 
15.414  
(1,1%) 

3.403 
(0,2%) 

8.045 
(0,6%) 

33.733 
(2,5%) 

1.137 
(0,1%) 

27.531 
(2,0%) 

192 
(0,0%) 

90.315  
(6,6%) 

 ព្ែទទឹក-វាលេក់-លបប់ 
12 

(0,0%) 
515 

(0,0%) 
99 

(0,0%) 
15 

(0,0%) 
691 

(0,0%) 
0 

(0,0%) 291 2.941 4.563 

គក្ម្បែីម្ិនអាចកំណត់្ក្បរេទបាន  61.033 61.033 

ស្រុប 4.229 
(0,3%) 

149.050  
(10,9%) 

24.666  
(1,8%) 

27.769 
(2,0%) 

1.078.185 
(78,8%) 

3.432  
(0,3%) 

74.988  
(5,5%) 

5.448  
(0,4%) 61.033 1.428.800 

ចំណា៖ំ ការវភិាគការដក្បក្បួលគក្ម្បែីក្តូ្វបានរធវីរឡីងាម្រយៈចំណុចក្បស្ពធ ព្នស្ណាា នែីឆ្ន  ំ១៩៩៩ និង គក្ម្បែីឆ្ន  ំ២០១៩ ។ ដែទែីែណត បរ់ដ្ឋយការវភិាគ ម្មនកក្មិ្ត្ចំរពាោះសំ្ណំុទិនននយ័ដែលម្មនស្ក្ម្មប់ 
កនុ ងឆ្ន  ំ១៩៩៩ ដែលម្មនទំហតូំ្ចជាងព្ែទែីកនុ ងឆ្ន  ំ២០១៩។  មូ្លរហតុ្ព្នភាពេុស្គ្នន រនោះ គឺក្ពំដែនរែាបាលព្នក្បរទស្ម្មនការផ្លេ ស្់បតូ ររៅចរនាេ ោះឆ្ន  ំ១៩៩៩ និងឆ្ន  ំ២០១៩។ រយីងមិ្នអាចរដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា
រនោះបានរទ ែូចរចនោះ រយីងបានបដនាម្ក្បរេទព្ែទែី “មិ្នអាចកំណត្់បាន” ម្យួរទៀត្។ រដ្ឋយដឡកភាគរយាម្ក្បរេទនីម្យួៗ  ដែលបានបងាា ញកនុ ងារាង ជាទំហពំ្ែទែីរធៀបរៅនឹងចំណាត្ថ់្នន កគ់ក្ម្បែីរលីទំហ ំ
១.៣៦៧.៧៦៧ ហ.ត្
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ដែនទទី ី១០៖ ការដក្បក្បលួគក្ម្បែកីនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីចរនាេ ោះឆ្ន  ំ១៩៩៩ នងិឆ្ន  ំ២០១៩ 

 
ចំណា៖ំ ចំណុចស្ម្មគ ល ់(1,2…A,B…និង i, ii) សំ្រៅរៅចំណុចសំ្ខាន់ៗ ព្នការដក្បក្បួលគក្ម្បែី ដែលបានររៀបរាបរ់ៅកនុ ងឃ្លេ ខាងរលី ម្មនទំនាកទំ់នងជាម្ួយទំហពំ្ែទែី  

ដែលបានកំណត្រ់ៅកនុ ងចំណាត្ថ់្នន កក់្បរេទគក្ម្បែីស្រុបទំហ ំ១.៣៦៧.៧៦៧ ហ.ត្។ 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; គក្ម្បែីឆ្ន ១ំ៩៩៩-JICA 2003; គក្ម្បែី ២០១៩-ក្កុម្ការងារស្នូល ឆ្ន  ំ២០២០
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២.៤.២ ការរក្បកី្បាស់្ែបីចចុបបនន 
ការកំណត់្នូវក្បរេទរក្បីក្បាស់្ែីលម្អិត្ឆ្ន  ំ២០១៩ (ដែនទីទី១១) ដែអករលីរូបភាពផ្លា យរណបាម្រយៈក្បព័នធ

ចាប់យកព័ត៌្ម្មនពីលំហអាកាស្ (Remote Sensing) (ការបកក្សាយរូបភាពផ្លា យរណប Sentinel-2 ដែលម្មន
កក្ម្ិត្ភាពចបស់្ ១០ ដម្ ក្ត្ ដែលបានថ្ត្រៅដេកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ រពលម្មនពពកបាងំត្ិចបំែុត្ចំនួន ០៤ ផ្លទ ងំ(ផ្លទ ងំទី 
១: T48PYV, ផ្លទ ងំទី ២: T48PYU, ផ្លទ ងំទី ៣: T48PXV, ផ្លទ ងំទី ៤: T48PXU)។ ការបកក្សាយរូបថ្ត្ផ្លា យរណប
រនោះ គឺដែអករលីមូ្លដ្ឋា នការរធវីចំណាត់្ថ្នន ក់ក្ពាងរលីកទី ១ ស្ក្ម្មប់អងគការ WWF ដែលបានរក្បីក្បាស់្ស្ំណំុព្ចែនយ
ព្នចំណុចរែទៀងផ្លទ ត់្រលីែីជាក់ដស្តង រែីម្បីពិនិត្យភាពជាក់លាក់ព្នការបកដក្បរូបភាពផ្លា យរណប និងសុ្ក្កឹត្យភាពព្ន
ក្បរេទការរក្បីក្បាស់្ែីឆ្ន  ំ២០១៩។ រៅែំណាក់កាលចាបំាច់  រូបភាពផ្លា យរណប Google Earth  ដែលម្មនកក្ម្ិត្
ព្នភាពចបស់្េពស់្ ក្ត្ូវបានរក្បីក្បាស់្ រែីម្បជីួយែល់ការរែទៀងផ្លទ ត់្រលីការបកក្សាយរូបភាពផ្លា យរណប Sentinel-2។ 
ក្បរេទការរក្បីក្បាស់្ែីដែលពាក់ព័នធនឹងកស្ិកម្ាម្មនទំហំ ៩,៨% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ី(ារាងទី ៣) 
ដែលកនុងរនាោះរមួ្ម្មន ចម្មា ររក្ម្ច និងក្បរេទចម្មា ររែសងៗដែលម្ិនអាចកំណត់្ក្បរេទែំណាបំាន ែូចជាែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំ
និងែំណារំយៈរពលដវង ក្ពម្ទាងំវាលដក្ស្ដែលរធវីការដ្ឋែុំោះរៅដែនកខាងរជីងព្នក្ស្ុករកាោះដញក។ គួរកត់្ស្ម្មគ ល់ែង
ដែរថ្ន ចម្មា រែំណាលំាយឡជំាម្ួយព្ក្ពម្មនទំហ ំ២,២% ព្នទំហពំ្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្ត រហយីម្ិនអាចកំណត់្នូវក្បរេទ
ែំណាជំាក់លាក់កនុងក្បរេទរនោះរទ ប ុដនតែីកស្ិកម្ាពរនចរទាងំទីាងំកំពុងដ្ឋែុំោះ និងកដនេងធាេ ប់ដ្ឋែុំោះពីមុ្ន ក៏ក្ត្ូវបាន
រាប់បញ្ចូ លរៅកនុងក្បរេទចម្មា រលាយឡជំាម្ួយព្ក្ពរនោះដែរ។ 

រៅរពលដែលែំណារំៅស្ ូ ក្ត្ូវបានរាប់បញ្ចូ លជាក្បរេទព្ក្ពរ  ីព្ែទែីគក្ម្បព្ក្ពកនុងឆ្ន  ំ២០១៩ ម្មនចំនួនរស្ាី
នឹង ៨៩,៨% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ី(ារាងទី ៣)។ ព្ក្ពរលបោះ ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង និងព្ក្ពរក្សាង 
ជាដែនកែ៏ធំម្ួយព្នគក្ម្បព្ក្ពរ ី គឺម្មនចំនួនក្បម្មណជា ៧៨,៨% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្ត។ ចម្មា ររៅស្ ូ បានរួម្ 
ចំដណកក្បម្មណ ៥% េណៈរពលដែលព្ក្ពស្ឹកររចរលឹរមួ្ជាម្ួយវាលរមា  ម្មនចំនួន ៥,៥% ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ។ី ព្ក្ពស្ឹកររចរលឹទាងំរនោះ អាចជាធនធានែី ដែលនឹងែតល់ស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យកស្ិកម្ា 
នារពលអនាគត្។ 
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ារាងទ ី៣៖ ទហំ ំនងិក្បរេទរក្បកី្បាស់្ែលីម្អតិ្កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីឆ្ន  ំ២០១៩ 
ក្បរេទ 

រក្បកី្បាស់្ែចីម្បង ក្បរេទរក្បកី្បាស់្ែលីម្អតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៩ ហ.ត្ %  

កិស្កម្ា 

វាលដក្ស្ 22.776 1,7% 

9,8% 

ចម្មា រែំណា ំ(ក្បចាឆំ្ន  ំនិងរយៈរពលដវង) 79.679 5,8% 
ចម្មា ររក្ម្ច 848 0,1% 
ចម្មា រែំណារំយៈរពលដវង  
(ម្ិនអាចកំណត់្ក្បរេទែំណា)ំ 

264 0,0% 

ចម្មា រលាយឡជំាម្ួយព្ក្ព (រាប់ទាងំចម្មា រពរនចរ) 31.265 2,3% 

ព្ក្ពរ  ី

ព្ក្ពរលបោះ 806.546 58,8% 

89,8% 

ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង 152.431 11,1% 
ព្ក្ពរក្សាង 119.842 8,7% 
ព្ក្ពររចរលឹ 15.232 1,1% 
វាលរមា  59.757 4,4% 
ចម្មា ររៅស្ ូ 68.325 5,0% 
ព្ក្ពរែសងៗ 4.154 0,3% 

ចម្មា រព្ក្ព 1.844 0,1% 

 
ព្ក្ពឫស្ស ី 1.838 0,1% 
ព្ក្ពកប់រខាា ច 292 0,0% 
ព្ក្ពអារកស 180 0,0% 

រែសងៗ 
ែីលំរៅឋាន 4.323 0,3% 

0,7% ព្ែទទឹក 4.894 0,4% 
លបប់ ឬេក់ 580 0,0% 

ក្បរេទម្និអាចកណំត់្បាន 57.886 
 

ស្រុប 1.428.800 
ស្ម្មគ ល់៖ ាម្វធិានរបស្់រែាបាលព្ក្ពរ  ីចម្មា ររៅស្ ូ ក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លជាដែនកព្នគក្ម្បព្ក្ពរ ។ី ប ុដនតរទាោះជាោ ងរនោះកតី  រអកូឡូសីុ្ព្នចម្មា រ

រៅស្ ូ គឺេុស្គ្នន ខាេ ងំណាស្រ់ៅនឹងរអកូឡូសីុ្ព្ក្ពធម្ាជាតិ្ មិ្នថ្នព្ក្ពរលបោះ ឬព្ក្ពរក្សាង។ រដ្ឋយដឡក ក្បរេទមិ្នអាចកំណត្ប់ាន រៅ
កនុងារាងរនោះ មិ្នែូចគ្នន រៅនឹង ក្បរេទគក្ម្បែីមិ្នអាចកំណត្់បានរៅកនុងារាងទី ២  រដ្ឋយសារទំហពំ្នក្បរេទរនោះ ជាទំហំព្ែទែី
ដែលមិ្នអាចកំណត្់បាននូវក្បរេទជាក់លាក់ណាម្ួយកនុងចំរណាម្ក្បរេទព្នការរក្បីក្បាស្់ែីលម្អិត្ឆ្ន  ំ២០១៩ រដ្ឋយរក្បីវធីិសាស្តស្ត  
Remote Sensing ។
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ដែនទទី ី១១៖ ក្បរេទព្នការរក្បកី្បាស់្ែលីម្អតិ្ ឆ្ន  ំ២០១៩ កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; គក្ម្បែីឆ្ន  ំ២០១៩-ក្កុម្ការងារស្នូល ឆ្ន  ំ២០២០ 
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២.៤.៣ ព្ក្ពរ  ី
ក. ការក្គប់ក្គងត្បំន់ការពារ 
ក្ពោះរាជក្កឹត្យស្តីពីត្ំបន់ការពារធនធានធម្ាជាត្ិ ក្ត្ូវបានអនុម័្ត្រៅឆ្ន  ំ១៩៩៣ កនុងរគ្នលបំណងរលីកកម្ពស់្ 

ការអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ រដ្ឋយែតល់ស្ម្ត្ាកិចច និងស្ិទធិអំណាចែល់អគគរលខាធិការដ្ឋា នបរសិាា ន(មុ្នបរងាីត្ក្កស្ួង        
បរសិាា ន) កនុងការែឹកនា ំក្គប់ក្គង និងអេិវឌ្ឍន៍ក្បព័នធត្ំបន់ការពារធនធានធម្ាជាត្ិ រែីម្បីអេិរកសធនធានែី ព្ក្ពរ ី 
ស្ត្វព្ក្ព ែីរស្ីម្ និងត្ំបន់រឆនរស្មុ្ក្ទកម្ពុជា (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន  ំ១៩៩៣)។ ក្ពោះរាជក្កឹត្យរនោះ បានកំណត់្ត្ំបន់
ការពារធនធានធម្ាជាត្ិ ចំនួន ២៤ ដែលក្គប់ែណត ប់រលីព្ែទែីស្រុប ចំនួន ៣,២លានហិកា និងបានដបងដចកត្ំបន់
ការពារធម្ាជាត្ិជា ០៤ ក្បរេទ គឺឧទានជាត្ិ ត្ំបន់អេិរកសស្ត្វព្ក្ព ត្ំបន់ការពាររទស្ភាព និងត្ំបន់រក្បីក្បាស់្ 
រក្ចីនោ ង។ រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ពោះរាជក្កឹត្យរនោះ បានកំណត់្ឱ្យម្មនដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពចំនួន ០៣ គឺ ដែនជក្ម្ក
ស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនណំាម្រលៀរ និងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពលំផ្លត់្។ ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព គឺជាត្ំបន់បក្ម្ុង 
ធម្ាជាត្ិរដ្ឋយដែអករលីលកាេណឌ ធម្ាជាត្ិរបស់្វា រែីម្បីការពារស្ត្វព្ក្ព រុកាជាត្ិ និងរកាតុ្លយភាពរអកូឡូសុ្ី។ រទាោះជា
ោ ងណាកតី ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ម្ិនរែីរត្ួនាទីស្ំខាន់ជារគ្នលរៅរទស្ចរណ៍ ស្ក្ម្មប់សាធារណជនទូរៅ ែូចឧទាន-
ជាត្ិរនាោះរទ។ រលីស្ពីរនោះ រេត្តម្ណឌ លគិរ  ីម្មនត្ំបន់ការពារព្ក្ពរ ីចំនួន ០២ កដនេង ដែលបានកំណត់្រៅ 
ឆ្ន  ំ២០០២ ដ្ឋក់រក្កាម្ការក្គប់ក្គងរដ្ឋយរែាបាលព្ក្ពរ ី គឺដក្ស្ពក និងដកវស្ីម្ម។  រោងាម្អនុក្កឹត្យរលេ ៦៩ 
ឆ្ន  ំ២០១៦ រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា បានក្បគល់ស្ម្ត្ាកិចចក្គប់ក្គងត្ំបន់ការពារព្ក្ពរ ីទាងំពីររនោះ រៅក្កស្ួងបរសិាា ន
វញិ (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៦)។  
ារាងទ ី៤ ៖ ត្បំន់ការពារ នងិររបៀងអេរិកសជវីៈចក្ម្ោុះក្គប់ក្គងរដ្ឋយក្កស្ងួបរសិាា នកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រឈាា ោះ ឆ្ន បំរងាតី្ បរងាតី្រដ្ឋយ 
ព្ែទែសី្រុប
(ហ.ត្) 

រេត្តពាក់ព័នធ 
ព្ែទែកីនុងរេត្ត
ម្ណឌ លគរិ ី 
(ហ.ត្) 

ភាគរយព្ន
ព្ែទែរីេត្ត 

ត្ំបន់ការពារ 
(ដែនជក្ម្ក 
ស្ត្វព្ក្ព) 

េនំរក្ពច 1993 ក្ពោះរាជក្កឹត្យ 222.500 
-ម្ណឌ លគិរ ី

222.500 15,6% 

េនំណាម្រលៀរ 1993 ក្ពោះរាជក្កឹត្យ 47.500 
-ម្ណឌ លគិរ ី

47.500 3,3% 

លំផ្លត់្ 1993 ក្ពោះរាជក្កឹត្យ 250.000 
-ម្ណឌ លគិរ ី
-រត្នគិរ ី 49.210 3,4% 

ដក្ស្ពក 2016 អនុក្កឹត្យ ៨៥ 372.971 
-ម្ណឌ លគិរ ី

372.971 26,1% 

ដកវសី្ម្ម 2016 អនុក្កឹត្យ ៦៩ 292.690 
-ម្ណឌ លគិរ ី
-ក្ករចោះ 2៣៣.6៥៤ ១៦,៣% 

ររបៀង 
អេិរកស 
ជីវៈចក្ម្ុោះ 

ភាគឦសាន 2017 អនុក្កឹត្យ ០៧ 757.661 

-ម្ណឌ លគិរ ី
-រត្នគិរ ី
-ស្ទឹងដក្ត្ង 
-ក្ករចោះ 

177.856 12,4% 

ស្រុប 1.103.691 ៧៧,២5% 
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ដែនទទី ី១២៖ ការដក្បក្បលួគក្ម្បែ ី(ឆ្ន  ំ១៩៩៩-២០១៩) រៅកនុងត្បំន់ការពារព្នរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៩; ការដក្បក្បួលគក្ម្បែី ឆ្ន  ំ១៩៩៩-២០១៩-ក្កុម្ការងារស្នូល ២០២០; ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០២០
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គិត្ម្កែល់ឆ្ន  ំ២០២០ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនត្ំបន់ការពារចំនួន ០៥ កដនេង ក្គប់ក្គងរដ្ឋយក្កស្ួងបរសិាា ន 
(ារាងទ ី៤ ដែនទីទី ១២ និងដែនទីទី១៣) ដែលក្គបែណត ប់រលីព្ែទែីស្រុបចនំួន ៩២៥.៨៣៥ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៤,៨% 
ព្នព្ែទែីស្រុបរបស់្រេត្ត។ រៅឆ្ន  ំ២០១៧ ររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះថ្ាី ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡីង រហីយបានបញ្ចូ លរៅកនុង
ក្បព័នធព្នត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៧)។ ររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះឦសាន ក្ត្ូវបានដបងដចក
ជា ០៣ ដែនក ក្គបែណត ប់រលីព្ែទែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីទំហ ំ១៧៧.៨៥៦ ហ.ត្ (ដែនទីទី ១៣) ដែលទំហរំនោះ រធវីឱ្យព្ែទែី
ស្រុប ដែលស្ាិត្រក្កាម្ការក្គប់ក្គងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ រកីនរឡងីែល់ ១.១០៣.៦៩១ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៧៧% ព្នព្ែទែី
ស្រុបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

ការវភិាគ និងពិនិត្យលម្អិត្រលីធនធានធម្ាជាត្ិ និងវសិាលភាពព្នការដក្បក្បួលគក្ម្បែីរៅកនុងត្ំបន់ការពាររវាង 
ឆ្ន ១ំ៩៩៩ និងឆ្ន ២ំ០១៩ ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ ដែលែតល់ក្បស្ិទធភាពកនុងកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងការពារធនធាន    
ធម្ាជាត្ិ (ដែនទីទី ១២)។ កនុងចំរណាម្ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិទាងំ ០៥ រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព 
េនំណាម្រលៀរ និងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម ទទួលរងការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ីខាេ ងំបំែុត្រៅកនុងរយៈរពល ២០ឆ្ន  ំ 
ចុងរក្កាយរនោះ (ដែនទីទី ១២) កនុងរគ្នលបំណងរែីម្បយីកែីដ្ឋែំំណារំៅស្ ូ (ដែនទីទី ១១)។ ត្ំបន់ដែលម្មនការកាប់
បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ី គឺម្មនរៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំណាម្រលៀរ រហីយបនតរាលដ្ឋលចូលរៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព 
ដក្ស្ពក (ដែនទីទី ១២)។  ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក    ម្មនការការពារព្ក្ពរ ីបានលអ។      ម្ា ងវញិរទៀត្  ការស្ឹកររចរលឹ 
ព្នព្ក្ពរ  ីរមួ្ជាម្ួយនឹងការកាប់រ ហុីប បានរកីត្រឡងីរៅដប កខាងរជីង (ដែនទីទី ១២) ដែលអាចបញ្ហជ ក់បានថ្ន 
ការបាត់្បង់ព្ក្ពរ ី រៅដត្បនតម្មនការគំរាម្កំដហងកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរពាលគឺរៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច 
រដ្ឋយសារកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងការពារធនធានធម្ាជាត្ិ ហាក់ែូចជាម្ិនម្មនស្ម្តុ្លយជាម្ួយការបាត់្បង់ព្ក្ពរ  ី
រឡីយ។ រឯីដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពលំផ្លត់្ ជាត្ំបន់ដែលទទួលបានការអេិរកសលអជាងរគ កនុងចំរណាម្ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព
ទាងំអស់្ ពិរស្ស្ដែនកដែលស្ាិត្រៅកនុងេូម្ិសាស្តស្តរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

ចបប់ស្តីពីត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ  ឆ្ន ២ំ០០៨   (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា  ឆ្ន ២ំ០០៨) បានបញ្ហជ ក់ចបស់្អំពីការ
ក្គប់ក្គងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិកនុងក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ដែលចបប់រនោះបានកំណត់្ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិជា ០៤ ត្ំបន់ 

រមួ្ម្មន៖ 
 ត្ំបន់ស្នូល ជាត្ំបន់ក្គប់ក្គងដែលម្មនត្ព្ម្េេពស់្ស្ក្ម្មប់ការអេរិកសក្បរេទស្ត្វ រុកាជាត្ិ ដែលកក្ម្ ជិត្ែុត្ពូជ 
ទទួលរងរក្គ្នោះថ្នន ក់ គំរាម្កំដហង និងម្មនក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីែុយក្ស្ួយ។ ការរចញ-ចូលត្ំបន់រនោះ ក្ត្ូវហាម្
ឃ្លត់្ រលីកដលងដត្ម្ស្តនតីរែាបាលការពារ និងអេិរកសធម្ាជាត្ិ ដែលម្មនភារកិចច និងអនកស្ិកាក្សាវក្ជាវដែនក
វទិាសាស្តស្តធម្ាជាត្ិកនុងរគ្នលបំណងការពារ និងអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ ជីវៈចក្ម្ុោះ និងបរសិាា ន ដែលក្ត្ូវ
ម្មនការអនុញ្ហា ត្ជាមុ្នពីក្កស្ួងបរសិាា ន រលីកដលងដត្កនុងវស័ិ្យស្នតិសុ្េ និងការពារជាត្ិ។ 

 ត្ំបន់អេិរកស ជាត្ំបន់ក្គប់ក្គងស្ាិត្រៅជាប់នឹងត្ំបន់ស្នូល ដែលម្មនត្ព្ម្េកនុងការអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ 
ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ត្ំបន់ទីជក្ម្មល និងត្ំបន់ដែលម្មនលកាណៈរទស្ភាពធម្ាជាត្ិ។ ការរចញ ចូលត្ំបន់រនោះ 
ក្ត្ូវម្មនការអនុញ្ហា ត្ជាមុ្នពីរែាបាលការពារ និងអេិរកសធម្ាជាត្ិរៅនឹងកដនេង រលីកដលងដត្ម្មនការចំបាច់
កនុងវស័ិ្យស្នតិសុ្េ និងការពារជាត្ិ។ ការរក្បីក្បាស់្អនុែលធនធានធម្ាជាត្ិកនុងត្ំបន់រនោះ ស្ក្ម្មប់ជីវភាព
ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច ដែលម្ិនប ោះពាល់ខាេ ងំែល់ជីវៈចក្ម្ុោះ ក្ត្ូវស្ាិត្រក្កាម្ការក្ត្ួត្ក្ា 
ហាត់្ចត់្បំែុត្របស់្រែាបាលការពារ និងអេិរកសធម្ាជាត្ិ។ 

 ត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព  ជាត្ំបន់ក្គប់ក្គងដែលម្មនត្ព្ម្េរស្ែាកិចចេពស់្  បរក្ម្ីែល់ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច
ជាត្ិ ការក្គប់ក្គង ការអេិរកសត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិផ្លទ ល់  និងចូលរួម្រលីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្រៅរបស់្ក្បជា- 
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ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន  និងជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច។    រាជរដ្ឋា េិបាលព្នក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា  អាចអនុញ្ហា ត្ 

ឱ្យម្មនការអេិវឌ្ឍ និងការវនិិរោគរៅកនុងត្ំបន់រនោះ ាម្ការរស្នីសុ្ំរបស់្ក្កស្ួងបរសិាា ន រក្កាយពីម្មន 
ការពិរក្គ្នោះរោបល់ពីបណាត ក្កស្ួង សាា ប័នពាក់ព័នធ អាជាា ធរដែនែី និងស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន រដ្ឋយអនុរលាម្
ាម្ចបប់ និងនីត្ិវធិីជាធរម្មន។ 

 ត្ំបន់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន  ជាត្ំបន់ក្គប់ក្គងបរក្ម្ីឱ្យការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច  ស្ងគម្កិចចរបស់្ស្ហគម្ន៍  និង 
ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច ដែលម្មនស្កម្ាភាពក្សាប់ រួម្ម្មនលំរៅដ្ឋា ន ដក្ស្ និងចម្មា រ។ ការរចញបណណែីធេី ឬ 
ការអនុញ្ហា ត្ឱ្យរក្បីក្បាស់្ែីធេីរៅកនុងត្ំបន់រនោះ ក្ត្ូវម្មនការបញ្ហជ ក់យល់ក្ពម្ជាមុ្នពីក្កស្ួងបរសិាា ន រដ្ឋយ
អនុរលាម្ាម្ចបប់េូម្ិបាល។ ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិរនោះ ម្ិនក្គបែណត ប់រៅរលីការកំណត់្ និងការចាត់្ដចង
ក្គប់ក្គងរបស់្អាជាា ធរអបសរា និងអាជាា ធរែព្ទរទៀត្ ដែលរាជរដ្ឋា េិបាលក្បគល់ភារកិចចឱ្យ។ 

 

រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្កស្ួងបរសិាា ន រួម្ជាម្ួយអងគការការពារបរសិាា នម្ួយចំនួន ែូចជាអងគការ WWF អងគ
ការស្ម្មគម្អេរកិសស្ត្វព្ក្ព (WCS) អងគការស្ត្វសាេ បអនតរជាត្ិ (BirdLife) ជារែីម្ បានរធវីការ និងអនុម័្ត្រលីការ
កំណត់្ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិចំនួន ០៣ រមួ្ម្មន ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក និងដែនជក្ម្ក
ស្ត្វព្ក្ពលំផ្លត់្ (ារាងទី ៥ និងដែនទីទី ១៣)។ រដ្ឋយដឡក ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម ក៏បានរស្នីសុ្ំរធវីការកណំត់្
ត្ំបន់ដែរ ប ុដនតម្ិនទាន់ម្មនការអនុម័្ត្រៅរឡយី រហយីព័ត៌្ម្មនដែលែតល់ជូនកនុងារាងខាងរក្កាម្រនោះ ជាព័ត៌្ម្មនម្ិន
ទាន់ែេូ វការរៅរឡីយ។ គិត្ម្កែល់ឆ្ន  ំ២០២០ រនោះ ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំណាម្រលៀរ ម្ិនទាន់ម្មនការកំណត់្ 
ដបងដចកត្ំបន់រៅរឡីយ។ ត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេិរកស រួម្បញ្ចូ លគ្នន  ម្មនទំហំព្ែទែីក្បម្មណ  ៦៦% ព្នព្ែទែីស្រុបព្ន
ត្ំបន់ការពារ។ រឯីត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ ក្គបែណត ប់រលីព្ែទែីក្ត្ឹម្ដត្ ៩,២% ប ុរណាណ ោះ (ារាងទី ៥ និងដែនទីទី ១៣)
រហីយម្មនក្បជាជនចំនួន ១៦% ព្នចំនួនក្បជាជនស្រុបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ  ីរស់្រៅកនុងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ 
(ឧបស្ម្ព័នធទ ី៧)។ ចំនួនរនោះ នឹងបនតរកីនរឡងីរៅព្ថ្ៃអនាគត្។ 
ារាងទ ី៥៖ ការកណំត់្ដបងដចកត្បំន់រៅកនុងត្បំន់ការពារធម្ាជាត្កិនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី 

រឈាា ោះត្បំន់ 
ការពារធម្ាជាត្ ិ

ត្បំន់ស្នូល 
(ហ.ត្) 

ត្បំន់អេរិកស  
(ហ.ត្) 

ត្បំន់រក្បកី្បាស់្ 
រដ្ឋយចរីភាព (ហ.ត្) 

ត្បំន់ស្ហគម្ន៍ 
មូ្លដ្ឋា ន (ហ.ត្) 

ស្រុប 
(ហ.ត្) 

ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពលំផ្លត់្ 19.096 24.680 1.341 4.093 49.210 

ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច 45.480 78.850 91.395 6.775 222.500 

ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក 187.631 75.631 65.717 43.992 372.971 

ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវសី្ម្ម 64,384 84,392 58,733 26,146 233,654 

ស្រុប 
316,591 263,553 217,186 81,006 878,336 

36.0% 30.0% 24.7% 9.2% 100.0% 

េ.ស្ហក្គប់ក្គងរលធីនធានព្ក្ពរ  ី

ស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ (CPA) គឺជាគរក្ម្មងព្នការក្គប់ក្គងរួម្គ្នន  ដែលបានបរងាីត្រឡីងកនុងត្ំបន់ 
ព្ក្ពរ ចីបស់្លាស់្ ស្ាិត្រៅត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាពព្នត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ។ ស្ហក្គប់ក្គង ក្ត្ូវបានររៀបចំរឡងី     
ាម្រយៈកិចចក្ពម្រក្ពៀងរវាងស្ហគម្ន៍ និងក្កស្ួងបរសិាា ន ដែលនឹងែតល់ឱ្យស្ហគម្ន៍នូវស្ិទធិកនុងការក្គប់ក្គង និង 
ការរក្បីក្បាស់្ធនធានព្ក្ពរ ីឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ រដ្ឋយដែអករៅរលីបញ្ជ ីសាររពីេណឌ  ឬធនធាន និងដែនការក្គប់ក្គង 
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ដែលបានឯកភាពរួច។ ស្ិទធិក្គប់ក្គង ដែលែតល់ឱ្យស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ម្មនរយៈរពល ១៥ ឆ្ន ។ំ កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
ម្មនស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ ចំនួន ២១ ស្ហគម្ន៍ ដែលក្គបែណត ប់រលីព្ែទែីទំហ ំ៦៣.០៧៩ ហ.ត្ រស្ាីនឹង
៦,៧% ព្នព្ែទែីស្រុបព្នត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ ែូចម្មនបងាា ញកនុងដែនទីទី ១៣ និងលម្អិត្រៅកនុងឧបស្ម្ព័នធទី ៨ (ម្នទីរ
បរសិាា នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០១៩) (សូ្ម្រម្ីលព័ត៌្ម្មនបដនាម្កនុងឧបស្ម្ព័នធទី ៨)។ 

ចំរពាោះែីព្ក្ពរ ដីែលស្ាិត្រៅខាងរក្ៅត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ គឺស្ាិត្កនុងស្ម្ត្ាកិចចក្គប់ក្គងរបស់្រែាបាលព្ក្ពរ  ី
ដែលជារស្នាធិការរបស់្ក្កស្ួងកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ ដែលការក្គប់ក្គងម្មនទក្ម្ង់ក្បហាក់ក្បដហលនឹង 
រគ្នលការណ៍ក្គប់ក្គងរួម្ដែរ រហីយក្ត្ូវបានរៅថ្នជាស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ី។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ី
ចំនួន ០៨ កដនេង ម្មនព្ែទែីស្រុបចំនួន ៩.៧៩៩ ហ.ត្ និងម្មនក្បជាជនរស់្រៅចំនួន ៧២៤ ក្គួសារ រហីយកនុងរនាោះ
ស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ចីំនួន ០៤ ម្មនកិចចក្ពម្រក្ពៀង (ដែនទីទី ១៣) និង ស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ចីំនួន ០៣ រទៀត្ កំពុងដត្
ែំរណីរការរស្នីសុ្ំ។ 

រៅកនុងឆ្ន  ំ២០១១ ម្មនស្ហគម្ន៍រនសាទចំនួន ០២ ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីរៅភាគខាងរជីងព្នក្ស្ុករកាោះដញក  
ដែលម្មនទក្ម្ង់ជាស្ហក្គប់ក្គង ក្បហាក់ក្បដហលនឹងស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ដីែរ។ ស្ហគម្ន៍រនសាទទាងំពីរ ម្មនព្ែទែី 
ស្រុបចំនួន ១.៥២៩ ហ.ត្ ដែលម្មនរគ្នលបំណងចម្បងការពារ និងក្គប់ក្គងធនធានទឹក ដែលជាក្បេពោ ងស្ំខាន់
ស្ក្ម្មប់ម្ចឆជាត្ិ ែគត់្ែគង់ជីវភាពរស់្រៅរបស់្ក្បជាជនកនុងត្ំបន់។ ទំហំព្ែទែីស្ហគម្ន៍រនសាទ ម្ិនរាប់ក្ត្ឹម្ដត្ព្ែទទឹក
រនាោះរទ គឺរមួ្ទាងំត្ំបន់ដែលក្គបែណា ប់រដ្ឋយព្ក្ពរ ជុីំវញិដែរ (ដែនទីទី ១៣)។ 
គ. ការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ រីដ្ឋយជនជាត្រិែមី្ភាគត្ចិរក្កាម្រូបភាពកម្ាស្ទិធសិ្មូ្ហភាព 

ចបប់េូម្ិបាល ឆ្ន ២ំ០០១ បានែតល់លទធភាពកនុងការរចញក្បរេទប័ណណកម្ាស្ិទធិែីធេីស្មូ្ហភាពជូនជនជាត្ិរែីម្ 
ភាគត្ិច។ ការរចញប័ណណកម្ាស្ិទធិស្មូ្ហភាព ក្ត្ូវបានអនុវត្តចំរពាោះជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច (Bairdc, 2013)។ ម្មក្ា២៥ 
ព្នចបប់េូម្ិបាល ឆ្ន ២ំ០០១ បានបញ្ហជ ក់ចបស់្ថ្ន ស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច អាចទទួលបានកម្ាស្ិទធិស្មូ្ហ
ភាពរៅរលីែីដែលពួកគ្នត់្ បានបរងាីត្េូម្ិឋាន និងែីដែលពួកគ្នត់្ បានក្បកបរបរកស្ិកម្ាាម្ក្បព្ពណីរបស់្ពួកគ្ន
ត់្។ អនុក្កឹត្យរលេ ៨៣ ឆ្ន ២ំ០០៩ បានចូលជាធរម្មននិងក្ត្ូវបានរក្បីក្បាស់្ជាមូ្លដ្ឋា នស្ក្ម្មប់ការែតល់ប័ណណ-កម្ា
ស្ិទធិស្មូ្ហភាពែល់ស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច។ នីត្ិវធិីដែលបានកំណត់្រដ្ឋយអនុក្កឹត្យរនោះ ម្មនចំនួន ០៣ 
ជំហាន៖ ១-ការកំណត់្អត្តស្ញ្ហា ណស្ហគម្ន៍ថ្នជា “ជនជាត្ិរែីម្” រដ្ឋយក្កស្ួងអេិវឌ្ឍន៍ជនបទ, ២-ការចុោះរឈាា ោះ
ស្ហគម្ន៍ជានីត្ិបុគគល រដ្ឋយក្កស្ួងម្ហាព្ែទ និង៣-ការរចញប័ណណកម្ាស្ិទធិែីស្មូ្ហភាព រដ្ឋយក្កស្ួងររៀបចំដែនែី 
នគរូបនីយកម្ា និងស្ំណង់ (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០០៩) ។ 

រោងអនុក្កឹត្យរនោះ ែីដែលជាកម្ាវត្ាុព្នការែតល់ជូនរដ្ឋយរាជរដ្ឋា េិបាលរក្កាម្រូបភាពកម្ាស្ិទធិស្មូ្ហភាព ក្ត្ូវ 
បានដបងដចកជា ០៥ ក្បរេទ រួម្ម្មន៖ ែីែលិត្កម្ាកស្ិកម្ា និងែីលំរៅឋានដែលរែទររចញពីែីឯកជនរបស់្រែា  
ែីបក្ម្ុងទុកស្ក្ម្មប់រធវីកស្ិកម្ា ែីព្ក្ពកប់រខាា ច និងែីព្ក្ពអារកស ដែលរែទររចញពីែីសាធារណៈរបស់្រែា (រាជរដ្ឋា េិបាល
កម្ពុជាឆ្ន  ំ២០០៩)។ 

រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីប័ណណកម្ាស្ិទធិស្មូ្ហភាព ចំនួន ០៧ ក្ត្ូវបានែតល់ជូនស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច 
ាម្នីត្ិវធិី (ដែនទីទី ១៣)។ រដ្ឋយដឡក ម្មនស្ហគម្ន៍ចំនួន ០៧ រែសងរទៀត្ កំពុងស្ាិត្រៅែំណាក់កាលរស្នីសុ្ ំ
ការទទួលសាគ ល់  ឬវាស់្ដវង (ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០១៩)។ ព្ែទែីព្នក្បរេទែីព្ក្ពកប់រខាា ច និងព្ក្ព
អារកស ស្រុបម្មនចំនួន ៤៧០ ហ.ត្ ដែលក្គប់ក្គងរដ្ឋយជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច ក្ត្ូវបានកំណត់្ទីាងំរចួ ស្ក្ម្មប់ែតល់ 
ប័ណណកម្ាស្ិទធិស្មូ្ហភាព (ដែនទីទី ១៣) និងស្ក្ម្មប់បងាា ញែល់ស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចែព្ទរែសងរទៀត្។ 
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ង. ការកាត់្បនាយការសាយភាយកាបូនពកីារបាត់្បង់ព្ក្ពរ  ីនងិការស្កឹររចរលឹព្នព្ក្ពរ  ី(REDD+) 

ការបាត់្បង់ និងភាពស្ឹកររចរលឹព្ក្ពរ រីៅដត្ជាក្បេពែ៏ស្ំខាន់ម្ួយព្នការសាយភាយកាបូនរៅកនុងបរោិកាស្ 
រទាោះបីជា ម្មនការអនុម័្ត្នូវរគ្នលនរោបាយរលីកទឹកចិត្តជារក្ចីន រែីម្បកីាត់្បនាយការសាយភាយកាបូនពីការបាត់្បង់
ព្ក្ពរ ី និងការស្ឹកររចរលឹព្ក្ពរ ីក៏រដ្ឋយ (Ken et al., 2020)។ គរក្ម្មងម្ួយកនុងចំរណាម្គរក្ម្មងរលីកទឹកចិត្ត  
គឺគរក្ម្មងររែបូក (REDD+) ម្មនពាកយរពញ “ការកាត់្បនាយការសាយភាយកាបូនពីការបាត់្បង់ព្ក្ពរ  ីនិងការស្ឹក- 
ររចរលឹព្នព្ក្ពរ ”ី។ ស្ញ្ហា បូក “+” ស្ំរៅែល់ឆនទៈកនុងការអេិរកស ការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ ីក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និង 
ការបរងាីនស្តុកកាបូនព្ក្ពរ ។ី 

គរក្ម្មងររែបូក ម្ួយចំនួនបានអនុវត្តរៅត្ំបន់ព្ក្ពរ ដីែលម្មនការការពារ និងគ្នា នការរខំានកនុងក្ពោះរាជាណា
ចក្កកម្ពុជា។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនគរក្ម្មងររែបូកម្ួយ ដែលបានអនុវត្តព្នត្ំបន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម រដ្ឋយម្មន
ជំនួយបរចចករទស្ពីអងគការ WCS រក្កាម្ជំនួយថ្វកិាពីភាន ក់ងារអេិវឌ្ឍន៍អនតរជាត្ិស្ហរែាអារម្រកិ (USAID) (ដែនទី
ទី ១៣)។  

គរក្ម្មងរនោះ បានចាប់រែតីម្ាងំពីដេម្ករា ឆ្ន  ំ២០១០ ជាម្ួយនឹងកម្ចីរយៈរពល ៦០ ឆ្ន ដំែលក្គបែណត ប់រលីព្ែទ
ែីក្បម្មណ ១៦៧.០០០ ហ.ត្ ព្នព្ក្ពរលបោះ និងត្ំបន់ក្ទនាប់ ២៩៧.០០០ ហកិា។ គរក្ម្មងរនោះនឹងបនតែំរណីរការ
រហូត្ែល់ឆ្ន  ំ២០៦៩។ គួរបញ្ហជ ក់ែងដែរថ្ន ការរែទៀងផ្លទ ត់្បរមិ្មណកាបូនស្តុករៅកនុងព្ក្ពរ ីត្ំបន់គរក្ម្មង បានរធវី
រឡងីជារលីកែំបូងរៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៦ (https://seimaredd.wcs.org/)។ អត្ាក្បរោជន៍ចម្បងចំនួន ០៣ ដែលទទួល
បានពីគរក្ម្មងរនោះ រមួ្ម្មន៖ 

● អត្ាក្បរោជន៍ស្ក្ម្មប់អាកាស្ធាតុ្ 
- គរក្ម្មងរនោះ នឹងអាចកាត់្បនាយការបំភាយឧស្ា័នកាបូនិច (CO2) ក្បម្មណ ១៤ លានរាន ចូលរៅ
កនុងបរោិកាស្កនុងរយៈរពល ១០ ឆ្ន ។ំ ការគណនាបរមិ្មណកាបូន គឺដែអកាម្ក្បរេទព្ក្ពរ ។ី 

● អត្ាក្បរោជន៍ស្ក្ម្មប់ស្ហគម្ន៍ 
- ក្បជាពលរែា ចំនួន ២ េូម្ិ រស្ាីនឹង ២.៥០០ ក្គួសារ ម្មនចំនួនម្នុស្សស្រុប ១២.៥០០នាក់  
បានទទួលអត្ាក្បរោជន៍ពីការរក្បីក្បាស់្ព្ក្ពរ ាីម្ររបៀបក្បព្ពណីរបស់្ពួកគ្នត់្។ 

- ការគ្នកំ្ទ និងរលីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្រៅរបស់្ស្ហគម្ន៍ ាម្រយៈការបរងាីនក្បាក់ចណូំល  
និងស្ម្ត្ាភាពការងាររបស់្ពកួគ្នត់្។ 

● អត្ាក្បរោជន៍ស្ក្ម្មប់ជីវៈចក្ម្ុោះ   
- រៅកនុងរយៈរពល ១០ ឆ្ន ែំបូំង គរក្ម្មងនឹងកាត់្បនាយទំហកំារស្ឹកររចរលឹព្នព្ក្ពរ  ី 
ចំនួន ៣០.០០០ ហ.ត្ ព្នត្បំន់ទំនាប និងក្បរេទលបយព្ក្ព (ព្ក្ពែុោះលាយឡគំ្នន )។ 

- ការពារក្បរេទស្ត្វកក្ម្ ែូចជាែំរ ីទនាយព្ក្ព រគ្នព្ក្ព និងរកាៃ ក ជារែីម្។ 
រទាោះជាោ ងរនោះកត ីាម្រយៈការវភិាគរលីការដក្បក្បួលគក្ម្បែីខាងរលី បានបងាា ញថ្ន ត្ំបន់គរក្ម្មង រៅដត្ម្មន

ការគំរាម្កំដហងរដ្ឋយការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ កី្ទង់ក្ទាយធំ រែីម្បពីក្ងីកព្ែទែីកស្ិកម្ា។ 

https://seimaredd.wcs.org/
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ដែនទទី ី១៣៖ ការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ កីនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី(ការកណំត់្ត្បំន់ការពារធម្ាជាត្ ិររបៀងជវីៈចក្ម្ោុះ ការក្គប់ក្គងរមួ្គ្នន  នងិកម្ាស្ទិធសិ្មូ្ហភាព) 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងការកំណត្តំ់្បនដ់ក្ស្ពក េនំរក្ពច និងលំផ្លត្-់ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០២០; ការកំណត្ក់នុ ងដែនជក្ម្កស្ត្វ

ព្ក្ពដកវសី្ម្ម-អងគការ WCS ឆ្ន  ំ២០២១(មិ្នទានជ់ាទិនននយ័ែេូ វការរនាោះរទ ក្គ្ននដ់ត្ស្ក្ម្មបប់ងាា ញដត្ប ុរណាណ ោះ); ររបៀងជីវៈចក្មុ្ោះ-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០១៩; ស្ហគម្នរ៍នសាទ-

opendevelopment-cambodia.net; បណ័ណកម្ាសិ្ទធិស្មូ្ហភាព និងព្ក្ពកបរ់ខាា ច-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; ស្ហគម្នតំ៍្បនក់ារពារធម្ាជាតិ្-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០១៩;  
ស្ហគម្នព៍្ក្ពរ ី- រែាបាលព្ក្ពរ ី ឆ្ន  ំ២០១៩
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២.៤.៤ កស្កិម្ា 
ក. ែណំាសំ្ខំាន់ៗ នងិទែីារដចកចាយកស្ែិល 

ែូចបានបងាា ញខាងរលី ព្ែទែីកស្ិកម្ារៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនការរកីនរឡីងខាេ ងំគួរឱ្យកត់្ស្ម្មគ ល់រៅកនុង 
រយៈរពល ២០ឆ្ន ចុំងរក្កាយរនោះ។ ការរក្បីក្បាស់្ែីស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ារៅាម្ក្ស្ុកនីម្ួយៗ បងាា ញពីភាពេុស្គ្នន ស្ំខាន់ៗ 
រដ្ឋយរក្បៀបរធៀបនឹងទំហសំ្រុបព្នព្ែទែីកស្ិកម្ាទូទាងំរេត្ត និងក្បរេទព្នែំណាដំែលបានដ្ឋែុំោះ (ារាងទ ី៦)។ 

ារាងទ ី៦ ៖ ក្បរេទព្នការរក្បកី្បាស់្ែកីស្កិម្ាាម្ក្ស្កុនមី្យួៗ កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី(ហ.ត្)   
 ដកវសី្ម្ម រកាោះដញក អូររាងំ រពក្ជាដ្ឋ ដស្នម្រនារម្យ ស្រុប 

ែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំ 
និងរយៈរពលដវង 

34.316 8.939 6.858 26.029 3.470 79.612 
61% 17% 43% 40% 29% 40% 

ែំណាលំាយឡំ
ជាម្ួយព្ក្ព 

2.553 2.025 8.935 8.750 7.396 29.659 
5% 4% 56% 13% 63% 15% 

វាលដក្ស្ 
5.158 15.901 13 1.531 174 22.776 

9% 31% 0% 2% 1% 11% 

ចម្មា រែំណារំក្ម្ច 
59 0 136 492 162 848 
0% 0% 1% 1% 1% 0% 

ែំណារំយៈដវង 
(ចម្មា រចក្ម្ុោះ) 

 16 98 11 139 264 
0% 0% 1% 0% 1% 0% 

ចម្មា រែំណារំៅស្ ូ 
14.348 25.053 3 28.441 480 68.325 

25% 48% 0% 44% 4% 34% 

ស្រុបព្ែទែកីសិ្កម្ា 
56.434 51.933 16.042 65.255 11.820 201.484 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ក្បេព៖ ដែអករលីចំណាត្ថ់្នន កក់្បរេទរក្បីក្បាស្ែី់ រដ្ឋយរក្បីក្បពន័ធចាបយ់កពត័្ម៌្មនពីលំហអាកាស្ រហីយរនោះជាលទធែលព្នការវភិាគ និងគណនា 

ស្ម្មគ ល៖់ ខាន ត្គិត្ជា ហ.ត្ និង ភាគរយព្នព្ែទែីែណំាចំម្បងរធៀបនឹងព្ែទែីរបស្ក់្សុ្កនីម្យួៗ។ ត្រួលេទាងំរនោះ េុស្ពីទិនននយ័ដែលែតល់ 
រដ្ឋយម្នទីរកសិ្កម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរដ្ឋយសារការរក្បីក្បាស្វ់ធីិសាស្តស្តក្បមូ្លទិននន័យរែសងគ្នន ។ រដ្ឋយដឡក  
ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីនឹងរក្បីក្បាស្ទិ់នននយ័កនុ ងារាងទី ៦ រនោះ រដ្ឋយសារម្មនទីាងំេូមិ្សាស្តស្តចបស្ល់ាស្។់ 

ទិននន័យស្ាិត្ិព្នែលិត្កម្ាកស្ិកម្ា ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ស្ក្ម្មប់រធវីការបកក្សាយឱ្យបានចបស់្នូវចំណាត់្
ថ្នន ក់ក្បរេទែីរក្បីក្បាស់្ស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ា។ ចំរពាោះែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំម្មនែូចជាែំណាកំ្ស្ូវ និងែំឡូងម្ី ដែលជាក្បរេទ
ែំណាមំ្មនសារៈស្ំខាន់ជាងរគ គឺរស្ាីនឹង ៥២% និង ២៩% ព្នព្ែទែីបងាបរងាីនែលស្រុប(រូបភាពទ ី៦)។ រដ្ឋយដឡក 
ចំរពាោះែំណារំយៈរពលដវង ែំណារំៅស្ ូ ម្មនបរមិ្មណរក្ចីនជាងរគ គឺក្បម្មណ ៧៨% ព្នព្ែទែីដ្ឋែុំោះែំណារំយៈរពល
ដវងស្រុប បនាទ ប់ម្កគឺ ែំណាសំាវ យចនទី និងែំណារំក្ម្ច រស្ាីនឹង ១៤% និង ២% ែូចម្មនបងាា ញរៅកនុងរូបភាពទី ៦។  
គួរកត់្ស្ម្មគ ល់ែងដែរ រក្ៅពីែំណាកំ្ស្ូវ និងបដនេ ែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំនិងែំណារំយៈរពលដវងរែសងរទៀត្ ដែលបានដ្ឋែុំោះ
រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបានឱ្យរឈាា ោះថ្នជាក្បរេទែំណាកំ្ត្ូវបា ន់ ដែលជាក្បរេទែំណាទំទួលបានទីែារកនុងរយៈ
រពលពីរទស្វត្សរក៍នេងម្ករនោះ។ កាត រនោះបញ្ហជ ក់ថ្ន ទីែារពិេពរលាក និងដេសចងាវ ក់ត្ព្ម្េព្នែលិត្ែលកស្កិម្ាទាងំរនោះ 
គឺជាកាត កំណត់្ក្បព័នធដ្ឋែុំោះែំណាកំនុងរេត្តម្ណឌ លគិរកីនេងម្ក។ 
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រូបភាពទ ី៦៖ ែាក្កាម្បងាា ញពកីារដបងដចកព្ែទែដី្ឋែុំោះ (រឆវង) នងិក្បរេទែណំាកំ្បចាឆំ្ន  ំ(សាត )ំ រេត្តម្ណឌ លគរិ ីឆ្ន ំ
២០១៩ 

 
ក្បេព៖ ម្នទីរកសិ្កម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០២០ 

ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ និងក្ស្ុករកាោះដញក ម្មនព្ែទែីដ្ឋែុំោះែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំនិងែំណារំយៈរពលដវងរក្ចីន
ជាងក្កុង និងក្ស្កុែព្ទរទៀត្ (ារាងទី ៦)។ ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ម្មនការដ្ឋែុំោះជាចម្បង គឺែំណារំៅស្ ូ 
រហយីក៏ម្មនក្បរេទែំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំនិងែំណារំយៈរពលដវងរែសងរទៀត្ដែរ។ ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋម្មនព្ែទែីកស្ិកម្ាម្ួយដែនកធំ 
ស្ាិត្រៅភាគអារគនយ ៍ដែលជាត្ំបន់ម្ួយម្មនការកាប់ឆ្ា រទស្តនាទ នព្ក្ពរ កី្ទង់ក្ទាយធំនារពលថ្ាីៗរនោះ។ ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម 
ម្មនចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្ាណ៍ចំនួន ០២ ទីាងំ គឺរៅដប កនិរត្ី និងដប កពាយព័យ ជាប់ក្ពំក្បទល់រេត្តក្ករចោះ ដែលជា
កដនេងម្មនការផ្លេ ស់្បតូរម្កជាែីកស្ិកម្ា រដ្ឋយសារដត្ឥទធិពលព្នលទធកម្ាកម្ាស្ិទធិែីធេី និងចលនាទីែាររៅត្ំបន់រនាោះ។ 

ក្ស្ុករកាោះដញក ម្មនភាពរលចរធាេ ជាងរគរលីការដ្ឋែុំោះក្ស្ូវទំនាប ដែលលាត្ស្នធឹងរលីព្ែទែីោ ងធំរៅដប កខាង
រជីង និងខាងត្បូងព្នទីក្បជុំជនក្ស្ុក (ដែនទីទី ១៤)។ រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធក្បព័នធធារាសាស្តស្ត ចំនួន ១១ ទីាងំ រមួ្ទាងំ
ខាន ត្តូ្ច និងម្ធយម្ បានជួយែល់ការក្គប់ក្គងធនធានទឹកស្ក្ម្មប់ែលិត្កម្ាក្ស្ូវ ដែលអាចធានានូវស្នតិសុ្េរស្បៀង
ស្ក្ម្មប់ក្បជាជន។ ព្ែទែីស្រុបក្គបែណត ប់រដ្ឋយគរក្ម្មងក្បព័នធធារាសាស្តស្តរនោះ ម្មនចំនួន ៥.៨៥៦ ហ.ត្ ប ុដនតជាក់ដស្តង 
ម្មនដត្ព្ែទែីចំនួន ៥៤៦ ហ.ត្ ប ុរណាណ ោះ ដែលទទួលបានទឹករក្សាចក្ស្ពស្ក្ម្មប់ែលិត្កម្ាក្ស្ូវរៅរែូវក្បាងំ។ ចំរពាោះ
ការក្គប់ក្គងទឹក ក្បព័នធធារាសាស្តស្តចំនួន ០៤ កនុងចំរណាម្ក្បព័នធធារាសាស្តស្តទាងំអស់្កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបាន
ក្គប់ក្គងរដ្ឋយស្ហគម្ន៍កស្ិកររក្បីក្បាស់្ទឹក។ 

ក្ស្ុកអូររាងំ និងក្កុងដស្នម្រនារម្យ ម្មនក្បព័នធដ្ឋែុំោះជាក្បរេទចម្មា រលាយជាម្ួយព្ក្ព រហីយក្បរេទែំណាជំា  
ែំឡូងម្ ីជាែំណាជំាចម្បងរៅកនុងក្ស្ុកអូររាងំ និងែំណាបំដនេរៅក្កុងដស្នម្រនារម្យ។ 
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ដែនទទី ី១៤៖ ក្បរេទព្នការរក្បកី្បាស់្ែកីស្កិម្ា នងិែសី្ម្បទានរស្ែាកចិចរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ស្ម្មគ ល៖់ បញ្ជ ីរឈាា ោះក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ជាម្យួរលេស្ម្មគ ល ់ទំហពំ្ែទែី និងក្បរេទែណំាចំម្បង ម្មនភាជ បរ់ៅកនុ ងឧបស្ម្ពន័ធទី ១១ 

ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០២០; ការរក្បីក្បាស្ែី់ឆ្ន  ំ២០១៩ ដែអករលីរូបភាពផ្លា យរណបអំឡុងដេកុម្ភៈ  
ឆ្ន ២ំ០១៩-ក្កុម្ការងារស្នូល ឆ្ន  ំ២០២០; ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច-ម្នទីរកសិ្កម្ា ឆ្ន  ំ២០១៨; ក្បពន័ធធារាសាស្តស្ត-ក្កស្ងួធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ ឆ្ន  ំ២០១៧
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េ. ែសី្ម្បទានរស្ែាកចិច 
ែលិត្កម្ាកស្ិកម្ារៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបរងាីត្រឡងីរក្កាម្ទក្ម្ង់ស្ំខាន់ពីរ គឺែលិត្កម្ាកស្ិកម្ារដ្ឋយកស្ិករ 

ខាន ត្តូ្ច ដែលក្បជាជនរធវីរលីែីរបស់្ពួកគ្នត់្ និងែលិត្កម្ាកស្ិកម្ាខាន ត្ធំ ដែលរយងីសាគ ល់ថ្នជាែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច 
បានអនុវត្តរលីព្ែទែីដែលបានែតល់រដ្ឋយរាជរដ្ឋា េិបាល ជូនែល់ក្កុម្ហ ុនកនុងក្ស្ុក ឬក្កុម្ហ ុនបររទស្ ាម្រយៈកិចចស្នា 
ស្ក្ម្មប់ែលិត្កម្ាកស្ិកម្ា និងែលិត្កម្ាកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា។ កិចចស្នាែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច អាចែតល់ជូនរហូត្ែល់ 
១០.០០០ ហ.ត្ (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០៥) រហីយរយៈរពលអត្ិបរម្មដែលរាជរដ្ឋា េិបាលបានរធវីស្ម្បទាន
ជូនក្កុម្ហ ុន គឺ ៩៩ឆ្ន  ំប ុដនតរក្កាយម្កបានដកស្ក្ម្ួលកាត់្បនាយម្កក្ត្ឹម្ ៥០ឆ្ន វំញិ ាម្រយៈម្មក្ា ២៤៧ ព្ន 
ក្កម្រែាបបរវណី ឆ្ន ២ំ០០៧។ 

ក្កស្ួងកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ ជាក្បធានរលខាធិការដ្ឋា នបរចចករទស្ស្តីពីែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច និងជា
សាា ប័នទទួលេុស្ក្ត្ូវ និងក្គប់ក្គងជាែេូវការរលីទិននន័យែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច។ ទិននន័យែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចដែលក្ត្ូវ
បានគណនា និងររៀបចំរដ្ឋយក្បេពរែសងៗ (សូ្ម្រម្ីល Ingalls and Diepart, eds ឆ្ន ២ំ០១៨) បងាា ញថ្ននារពល
ថ្ាីៗរនោះ ម្មនចំនួន ២៥ ទីាងំ ដែលស្ាិត្រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្គបែណត ប់រលីព្ែទែីស្រុបទំហំ ១៦២.៣០៣ ហ.ត្ 
(ម្នទីរកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ ឆ្ន ២ំ០២០b)។ មុ្នឆ្ន  ំ២០១៦ ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្ាិត្រក្កាម្ស្ម្ត្ាកិចច
ក្គប់ក្គងរបស់្ក្កស្ួងចំនួន ០២ គឺក្កស្ួងកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ និងក្កស្ួងបរសិាា ន ប ុដនតបនាទ ប់ពអីនុក្កឹត្យ
រលេ ៣៤ និង ៦៩ ចូលជាធរម្មន រាជរដ្ឋា េិបាល បានស្រក្ម្ចដកស្ក្ម្ួលការទទួលេុស្ក្ត្ូវ និងស្ម្ត្ាកិចចក្គប់ក្គង
រនោះ រដ្ឋយបានបងវិលការក្គប់ក្គងែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចទាំងអស់្ឱ្យស្ាិត្រក្កាម្ស្ម្ត្ាកិចចរបស់្ក្កស្ួងកស្ិកម្ា 
រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ ដត្ម្ួយគត់្ រហូត្ែល់បចចុបបនន(រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦a និងរាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា 
ឆ្ន ២ំ០១៦b)។ ដែនទីទី ១៤ បងាា ញពីទីាងំែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចចំនួន ០៧ រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីដែលម្មនទីាងំ
រៅត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ ក្គបែណត ប់រលីព្ែទែីចំនួន ៤៣.៩៧០ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៤,៧% ព្នព្ែទែីស្រុបព្នត្ំបន់ការពារ 
ធម្ាជាត្ិកនុងរេត្ត។ កនុងចំរណាម្ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចចំនួន ២៥ រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីព្ែទែីរបស់្ក្កុម្ហ ុនចំនួន ១៤ 
ដែលបានចុោះបញ្ជ ីជាែីឯកជនរបស់្រែា ម្មនចំនួន ១១០.៤៣៧ ហ.ត្ (៦៨ ភាគរយព្នចំនួនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច
ស្រុប) និង ក្កុម្ហ ុនចំនួន ៩ រែសងរទៀត្ដែលកំពុងែំរណីរការ ម្មនចំនួន ៤៨.១៦៦ ហ.ត្ (៣០ ភាគរយព្នចំនួនែ ី
ស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្រុប) េណៈដែលក្កុម្ហ ុនចំនួន ២ ម្ិនបានចុោះបញ្ជ ីជាែីឯកជនរបស់្រែាម្មនចំននួ ៣.៧០០ ហ.ត្ 
(២% ព្នចំនួនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្រុប) (ម្នទីរកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០២០b)។ 

ត្ួរលេទាងំរនោះ ជាទិននន័យែេូ វការ និងចុងរក្កាយ ដែលបានស្រុបបនាទ ប់ពីម្មនការពិនិត្យរម្ីលរឡីងវញិរលី          
ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច និងយុទធនាការចុោះបញ្ជ ីែីធេី រក្កាម្បទបញ្ហជ រលេ០១  របស់្រាជរដ្ឋា េិបាលកនុងឆ្ន ២ំ០១២។  

យុទធនាការចុោះបញ្ជ ីែីធេីរក្កាម្បទបញ្ហជ រលេ០១ ម្មនរគ្នលរៅចំនួន ០៣ ស្ំរៅពក្ងឹង និងបរងាីនក្បស្ិទធភាពព្ន 
ការក្គប់ក្គងែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច  (រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១២)។ ាម្រយៈបទបញ្ហជ រលេ០១ រនោះ បានផ្លអ ក 
ការែតល់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចថ្ាី និងរធវីការក្ត្ួត្ពិនិត្យ វាយត្ព្ម្េរឡីងវញិរលីក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ដែល 
ម្មនក្សាប់ រែីម្បរីកឱ្យរឃញីនូវក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច  ដែលម្ិនបានអនុវត្តាម្កិចចស្នាជាម្ួយរាជរដ្ឋា េិបាល 

(Ingalls and Diepart, eds, 2018)។ ការពិនិត្យនិងវាយត្ព្ម្េរនោះ ក្ត្ូវបានរធវីរឡីងរដ្ឋយសារម្មនទំនាស់្ែីធេី 
ជារក្ចីនករណី និងរក្ចីនទីាងំ រដ្ឋយរហតុ្ថ្ន ែីដែលបានែតល់ជូនែល់ក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ម្មនការដ្ឋែុំោះ ឬ
រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយក្គួសារកស្ិករខាន ត្តូ្ចរចួរៅរហយី។  
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រោងរៅាម្បចចុបបននភាពបញ្ជ ីសាររពីេ័ណឌ ព្នក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចចុងរក្កាយ រៅក្បរទស្កម្ពុជាដែល
បានរធវីរឡងីរដ្ឋយ(ម្នទីរកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ ឆ្ន  ំ២០២០b) ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ម្មនក្បរេទេុស្ៗគ្នន  
ដែអករលីក្បរេទែំណាំដែលក្កុម្ហ ុនម្មនបំណងចង់ដ្ឋំែុោះ។ ែំណាំរៅស្ ូ គឺជាែំណាំចម្បង ដែលបានដ្ឋំែុោះកនុង 
ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចរលីទំហពំ្ែទែី ៧៩.៨៦៥ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៥០% ព្នព្ែទែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្រុប។ រដ្ឋយដឡកព្ែទែី 
ក្បម្មណ ៦៤.៦៦៥ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៤៩%  រែសងរទៀត្ ម្ិនទាន់បានកំណត់្អត្តស្ញ្ហា ណបានរៅរឡយី រនោះរបីរោង
រៅាម្ឯកសារដែលទទួលបាន រឯី ១១% (១៧.៧៧៣ ហ.ត្)រែសងរទៀត្ ព្នព្ែទែែីីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្រុប ជាចម្មា រ
ក្ស្ល់ (សូ្ម្រម្ីលលម្អិត្ កនុងឧបស្ម្ព័នធទី ១១)។ 

ការវនិិរោគកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ាក្ទង់ក្ទាយធំ ដែលស្ាិត្រៅកនុងទក្ម្ង់ជាែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ម្ិនបានបំរពញ
កាត្ពវកិចចាម្ការស្នារទ និងបានបងាជាបញ្ហា ជារក្ចីនជាម្ួយស្ហគម្ន៍ អនកវនិិរោគទុន ក្ពម្ទាងំអាជាា ធរម្មន
ស្ម្ត្ាកិចច(Ingalls and Diepart, 2018)។ ព្ែទែីដែលបានរធវីការដ្ឋែុំោះជាក់ដស្តង ម្មនទំហំតូ្ច រហីយរៅរពល 

ក្កុម្ហ ុនអនុវត្ត ដត្ងម្មនទំនាស់្ែីធេីរែសងៗរកីត្រឡងី។ 

ចាប់ាងំពីឆ្ន  ំ២០១២ រាជរដ្ឋា េិបាល បានបញ្ឈប់ការែតល់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចថ្ាី បូករមួ្ជាម្ួយវធិីសាស្តស្ត ដែល
រក្បីក្បាស់្នារពលបចចុបបនន រែីម្បីជំរុញការវនិិរោគកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា រដ្ឋយរផ្លត ត្រលីការអនុវត្តគំរែូលិត្កម្ាកស្ិកម្ា
ាម្កិចចស្នា ាម្រយៈការែារភាជ ប់ក្កុម្ហ ុនជាម្ួយក្បជាកស្ិករកនុងទក្ម្ង់ជារក្ចីនព្នកិចចស្នា។ ការរក្បីក្បាស់្គំរូ
កស្ិកម្ាទាងំរនោះ ម្មនរគ្នលបំណងែារភាជ ប់ក្កុម្ហ ុន និងកស្ិករខាន ត្តូ្ច រែីម្បីរួម្គ្នន បរងាីត្នូវែំរណាោះក្សាយ នោះ-
 នោះ រដ្ឋយក្កុម្ហ ុនអាចែតល់បរចចករទស្ និងទីែារែល់កស្ិករ រហីយកស្ិករែតល់ម្កវញិនូវែីធេីរបស់្ពួករគ កម្មេ ងំ 
ពលកម្ា និងចំរណោះែឹងកនុងភាពជាព្ែគូ។ រទាោះជាោ ងណាកតី ភាពជាព្ែគូដែលែតល់អត្ាក្បរោជន៍ឱ្យគ្នន រៅវញិរៅម្ក
រនោះ ក៏រៅដត្ម្មនករណីរលីកដលង ជាជាងែំរណីរការាម្ធម្ាា និងក្ត្ូវការកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងបដនាម្រទៀត្ រែីម្បរីធវីការ
អេិវឌ្ឍបដនាម្។ 

២.៤.៥ ការយកដរ   
អាជាា បណណម្ួយចំនួន ក្ត្ូវបានរាជរដ្ឋា េិបាលែតល់ជូនក្កុម្ហ ុនកនុងក្ស្ុក និងក្កុម្ហ ុនអនតរជាត្ិ រែីម្បដីស្វងរុករក 

និងរធវីអាជីវកម្ាក្បរេទដរ  ម្មស្ និងដរ  បុកសុ្ីត្ (ដែនទីទ ី១៥ និងារាងទី ៧)។ ព្ែទែីស្រុបដែលបានែតល់កនុងអាជាា បណណ
កនេងម្កម្មនចំនួន ២១៣.៥៣១ ហ.ត្។ ព្ែទែីទំហកំ្បម្មណ ១៨,២% ព្នព្ែទែីស្រុបកនុងអាជាា បណណ បានពាោម្រធវី    
អាជីវកម្ា ប ុដនតក្បស្ិនរបីទំហដំែលបានអនុញ្ហា ត្ឱ្យរនោះ បានរធវីអាជីវកម្ាទាងំអស់្វញិ វានឹងែតល់ែលប ោះពាល់ោ ងខាេ ងំ
ែល់ព្ែទែីកស្ិកម្ា គុណភាពទឹកទាងំរលីែីនិងរក្កាម្ែី  ការកសាងរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ែីកស្ិកម្ា និងកម្ាស្ិទធិែីធេីរបស់្
កស្ិករខាន ត្តូ្ច និងព្ក្ពរ ជីារែីម្ ដែលរនោះគួរក្ត្ូវបានពិចារណាចបស់្លាស់្រឡងីវញិស្ក្ម្មប់រពលអនាគត្។ 
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ារាងទ ី៧៖ ស្ាតិ្អិាជាា បណណដរ  កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីដែលបានរធវបីចចុបបននភាពរៅដេម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ 

ល.រ រឈាា ោះក្កមុ្ហ ុន ក្បរេទអាជាា បណណ ព្ែទែ ី(ហ.ត្) 
ភាគរយ  

រធៀបព្ែទែសី្រុប 
១ Renaissance-O Khvav អាជីវកម្ាដរ  ម្មស្ ១.១៥០ ០,៥% 
២ Rong Cheng Industrial Investment អាជីវកម្ាដរ  ម្មស្ ១.៩៥៧ ០,៩% 
៣ Alex Corporation អាជីវកម្ាដរ  បុកសីុ្ត្ ៣៥.៩៨០ ១៦,៨% 
៤ Renaissance Ou Stong រុករកដរ  ម្មស្ ១៩.៥២០ ៩,១% 
៥ Renaissance Praek Klong រុករកដរ  ម្មស្ ១៩.៥២០ ៩,២% 
៦ Renaissance-O Khvav រុករកដរ  ម្មស្ ១៨.០៥០ ៨,៥% 
៧ Renaissance-O Chhoung រុករកដរ  ម្មស្ ១៨.២០១ ៨,៥% 
៨ Antrong Metals Co., Ltd រុករកដរ  ម្មស្ ២០.០០០ ៩,៤% 
៩ Antrong Metals Co., Ltd រុករកដរ  ម្មស្ ២០.០០០ ៩,៤% 
១០ Riching Mining Development រុករកដរ  ម្មស្ ១៩.៩៤៥ ៩,៣% 
១១ Angkor Gold Corp (Cambodia) រុករកដរ  ម្មស្(អស្់សុ្ពលភាព) ១៨.៨៨៨ ៨,៨% 
១២ Kun Yuan International (Cambodia) រុករកដរ  ម្មស្  ២០.១៤៤ ៩,៤% 
១៣ RSPMK Co, Ltd អាជីវកម្ា(បូម្េាច់) ៧.២២ ០,០% 
១៤ Heng Chaily អាជីវកម្ា(ថ្ា) ៨.២ ០,០% 
១៥ Hou Bao អាជីវកម្ា(បូម្េាច់) ០.៩៣២១ ០,០% 

ស្រុប ២១៣.៥៣១ ១០០% 
ក្បេព៖ ម្នទីរដរ   និងថ្នម្ពល រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០២១ 

២.៤.៦ កស្កិរខាន ត្តូ្ច នងិសុ្វត្ាភិាពព្នការកាន់កាប់ែធីេ ី
បដនាម្រលីដែនការព្នស្ហក្គប់ក្គង និងកម្ាស្ិទិធស្មូ្ហភាព ដែលបានររៀបរាប់ខាងរលី ការែតល់ប័ណណកម្ាស្ិទធិ 

ឯកជន បានរធវីឱ្យកស្ិករខាន ត្តូ្ចទទួលបានសុ្វត្ាិភាពកាន់កាប់ែីធេីរលីែីឯកជនរបស់្េេួន។ 
យុទធនាការចុោះបញ្ជ ីែីធេីដែលបានអនុវត្តកនុងក្កបេ័ណឌ បទបញ្ហជ រលេ ០១ បានែតល់ប័ណណកម្ាស្ិទធិែីធេីជារក្ចីន 

កនុងចរនាេ ោះឆ្ន  ំ២០១២ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៣ រហយីែំរណីរការចុោះបញ្ជ ីែីធេីម្មនលកាណៈជាក្បព័នធ រៅបនតអនុវត្តជាធម្ាា។ 
ម្កែល់ឆ្ន  ំ២០២០ រនោះ ព្ែទែីស្រុបដែលបានចុោះបញ្ជ ីរចួរាល់ ម្មនទំហ ំ៤៥.៩១៤ ហ.ត្ កនុងរនាោះគិត្រមួ្ទាងំទំហពំ្ែទែី 
៤២.៩៩៦ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៩៣% ដែលបានរធវីរឡីងកនុងយុទធនាការចុោះបញ្ជ ីែីធេីាម្បទបញ្ហជ រលេ ០១ និងព្ែទែីដែល 
រៅស្ល់ក្បម្មណ ២.៩១៨ ហ.ត្ រស្ាីនឹង ៧% បានរធវីការចុោះបញ្ជ ីាម្រយៈកម្ាវធិីចុោះបញ្ជ ីែីធេីម្មនលកាណៈជាក្បព័នធ 
(ម្នទីរររៀបចំដែនែ ីនគរូបនីយកម្ា ស្ំណង់ និងសុ្ររិោែី ឆ្ន ២ំ០១៩)។ ដែនទីទី ១៦ បានបងាា ញនូវទីាងំជាក់លាក់
ព្នព្ែទែីដែលបានចុោះបញ្ជ ីរចួ ជាពិរស្ស្ត្ំបន់ដែលរទីបដត្ម្មនការកាប់ឆ្ា រព្ក្ពរ  ីកនុងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 
 ក្ពម្ទាងំត្ំបន់វាលដក្ស្ស្ំខាន់ៗកនុងក្ស្ុករកាោះដញក។ របីរទាោះជាោ ងរនោះកតី រៅស្ល់ព្ែទែីម្ួយដែនករទៀត្ដែលម្ិនទាន់
បានចុោះបញ្ជ ី រហយីស្ិទធិកាន់កាប់ែីរបស់្កស្ិករខាន ត្តូ្ច គឺស្ាិត្រៅក្ត្ឹម្ការទទួលសាគ ល់របស់្អាជាា ធរេូម្ិ ឃុបំ ុរណាណ ោះ។  
បទពិរសាធន៍កនេងម្ក បានបងាា ញថ្នស្ិទធិរលីែីធេីរបស់្កស្ិករខាន ត្តូ្ចក្ត្ឹម្កក្ម្ិត្រនោះ ម្មនហានិេ័យេពស់្ ពិរស្ស្
ត្ំបន់ក្គប់ក្គងរដ្ឋយក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច និងត្ំបន់ដែលបានែតល់អាជាា បណណដរ  ។ 

រៅត្ំបន់រែសងៗែព្ទរទៀត្ព្នក្បរទស្កម្ពុជា បញ្ហា េវោះែីកស្ិកម្ា និងម្មនែីកស្ិកម្ាត្ិចជាង ០១ ហកិា គឺម្មន 
ការរដ្ឋោះក្សាយាម្រយៈគរក្ម្មងែីស្ម្បទានស្ងគម្កិចច។ ែីស្ម្បទានស្ងគម្កិចចទាក់ទងនឹងយនតការែេូវចបប់ ដែលរែទរ 
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ែីកម្ាស្ិទធិឯកជនរបស់្រែាកនុងរគ្នលរៅស្ងគម្កិចច រៅឱ្យក្បជាពលរែាក្កីក្កដែលគ្នា នែី ឬេវោះខាត្ែី ស្ក្ម្មប់ការាងំ
លំរៅ ឬ/និងស្ក្ម្មប់រគ្នលរៅរធវីកស្ិកម្ាជាលកាណៈក្គួសារ (សូ្ម្អានលម្អិត្បដនាម្កនុងអនុក្កឹត្យរលេ ១៩ ស្តីពី
ស្ម្បទានែីស្ងគម្កិចច ឆ្ន ២ំ០០៣)។ រក្កាម្គរក្ម្មងកម្ាវធិីស្ម្បទានែីស្ងគម្កិចច ស្ិទធិរភាគៈ ក្ត្ូវបានែតល់ឱ្យអនកទទួល
យកែីពីគរក្ម្មងរយៈរពលោ ងត្ិច ០៥ ឆ្ន  ំរហីយកនុងករណីស្ម្បទានិកបនតរស់្រៅ ឬរធវីកស្ិកម្ារលីែីដែលេេួនបាន
ទទួល និងបានអនុវត្តាម្កាត្ពវកិចចែេូ វចបប់កនុងរយៈរពលកាន់កាប់ ០៥ ឆ្ន  ំ ពួកគ្នត់្អាចដ្ឋក់ពាកយរស្នីសុ្ំបតូ រពីស្ិទធិ 
រភាគៈ រៅជាម្មច ស់្កម្ាស្ិទធិ។ 

រោងាម្របាយការណ៍របស់្ក្កស្ួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ា និងស្ំណង់ គិត្ម្កែល់ឆ្ន  ំ២០២០ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីទទួលបានគរក្ម្មងស្ម្បទានែីស្ងគម្កិចច ចំនួន ០៥ គរក្ម្មង ដែលម្មនព្ែទែីស្រុបចំនួន ៤.៨៤៤ ហ.ត្ 
ដែលជាែីបានចុោះបញ្ជ ីរចួស្ក្ម្មប់ការសាងស្ង់លំរៅឋាន រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរូបវនត និងស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ា។ របីរក្បៀបរធៀប
នឹងទំហពំ្ែទែីដែលបានែតល់កនុងរគ្នលរៅស្ម្បទានរស្ែាកិចច ទំហរំនោះរស្ាីនឹង ២% ព្នព្ែទែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចប ុរណាណ ោះ។ 
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ដែនទទី ី១៥៖ អាជាា បណណដរ   រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០២០; ការរក្បីក្បាស្ែី់ឆ្ន ២ំ០១៩ ដែអករលីរូបភាពផ្លា យរណបអំឡុងដេកុម្ភៈ  

ឆ្ន  ំ២០១៩-ក្កុម្ការងារស្នូល ឆ្ន  ំ២០២០; ស្ម្បទានដរ  -ម្នទីរដរ   និងថ្នម្ពល ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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ដែនទទី ី១៦៖ កម្ាស្ទិធែិធីេ ីនងិទក្ម្ង់ែេូវការព្នស្ទិធរិលែីធីេ ីរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល កម្ាសិ្ទធិស្មូ្ហភាព-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន ២ំ០១៩; ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ររបៀងជីវៈចក្មុ្ោះ ស្ហគម្ន៍តំ្បនក់ារពារធម្ាជាតិ្-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន ២ំ០២០; ស្ហគម្នរ៍នសាទ 

opendevelopmentcambodia.net; ស្ហគម្នព៍្ក្ពរ ី-រែាបាលព្ក្ពរ ី ឆ្ន ២ំ០១៩; ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច-ម្នទីរកសិ្កម្ា ឆ្ន  ំ២០២០b; ស្ម្បទានដរ  -ម្នទីរដរ   និងថ្នម្ពល ឆ្ន ២ំ០១៩
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២.៥ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី 
ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ែតល់អត្ាក្បរោជន៍ែ៏ម្មនត្ព្ម្េែល់ស្ងគម្ និងរស្ែាកិចចរៅថ្នន ក់មូ្លដ្ឋា ន។ រស្វាកម្ាក្បព័នធ 

រអកូឡូសុ្ីក្ត្ូវបានដចកជា ០៤ ក្បរេទធំ ៗ (Millennium Ecosystem Assessment   2005)៖ 
 រស្វាកម្ាែគត់្ែគង់ គឺជាែលិត្ែលដែលទទួលបានពីក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី (អាហារ ឱ្ស្ថ្ ទឹកសាប ជារែីម្) 
 រស្វាកម្ារកាលំនឹង គឺជាអត្ាក្បរោជន៍ ដែលទទលួបានពកីារកំណត់្ ព្នែំរណីរការក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី  
(បទបញ្ហជ អាកាស្ធាតុ្ ការការពារទឹកជំនន់ ឬការក្គប់ក្គងការហូររក្ចាោះ ជារែីម្) 

 រស្វាកម្ាវបបធម៌្ គឺជាអត្ាក្បរោជន៍ (ម្ិនដម្នជាស្ម្មភ រៈ) ដែលទទួលបានពីក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី  
(អារម្ាណ៍ ទីកដនេង ការែតល់ភាពធូររស្បយីខាងវញិ្ហា ណ ការកាត់្បនាយភាពានត្ឹង  
និងែលក្បរោជន៍ខាងកម្ានតលដម្ា និងសាា រត្ី ជារែីម្)  

 រស្វាកម្ាក្ទក្ទង់ គឺជារស្វាកម្ាដែលចាបំាច់ ស្ក្ម្មប់ការែលតិ្រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីរែសងៗរទៀត្      
(ជីវៈចក្ម្ុោះ ការដកព្ចនសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្រឡងីវញិ ការរធវីរស្ាសី្ំរោគ ការបរងាីត្ែី ជារែីម្)។ 

ធនធានធម្ាជាត្ិែ៏ស្ម្បូរដបបរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានែតល់នូវរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីែ៏ម្មនត្ព្ម្េ។ ប ុដនត  
អត្ាក្បរោជន៍ទាងំរនោះម្មនការគំរាម្កំដហង រដ្ឋយសារដត្ការអនុវត្តការរក្បីក្បាស់្ែីធេីម្ិនម្មននិរនតរភាព រពាលគឺម្មន
ការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ី ការបំដលងែីធេី ការរធវីក្បព័នធកស្ិកម្ានានា ជារែីម្។ ការវាយត្ព្ម្េរលីរស្វាកម្ាទាងំរនោះ និង
កក្ម្ិត្ដែលធនធានធម្ាជាត្ិទាងំរនោះទទួលការគំរាម្កំដហង គឺជាកាត ស្ំខាន់រៅកនុងការស្រក្ម្ចចិត្តពាក់ព័នធនឹងដែនការ
ររៀបចំដែនែី។ 

រែីម្បជីួយស្ក្ម្ួលែល់ែំរណីរការរនោះ ស្ំណំុព្នឧបករណ៍ម្ួយដែលម្មនរឈាា ោះថ្ន អុិនដវ ៉ាស (InVEST) (ការរមួ្ 
បញ្ចូ លគ្នន ព្នត្ព្ម្េរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី និងការរធវីការរដ្ឋោះែូរគ្នន ) ក្ត្ូវបានរក្បីរែីម្បកីសាងដែនទី និងកំណត់្ត្ព្ម្េ
រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីរែសងៗគ្នន រៅកនុងត្ំបន់នានាព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី(Watkins et al, 2016)។ រទាោះបីជាម្មន
ការរក្បីក្បាស់្ទិននន័យឆ្ន ២ំ០១០ ដែលជាទិននន័យរគ្នលក៏រដ្ឋយ ក៏ទិននន័យរនោះរៅដត្ស្ម្ក្ស្បអាចរក្បីក្បាស់្បាន
ស្ក្ម្មប់បចចុបបនន។ 

២.៥.១ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ជីាក់លាក់6 
ក្កុម្ការងារ ដែលបានរក្បីក្បាស់្ម្ ូដែលអុិនរវស្ (In-VEST Model) បានែលិត្ដែនទីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី 

ចំនួន ០៦ រែីម្បដីស្វងរក “ចំណុចស្ំខាន់ៗ” ព្នរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីេពស់្ និងត្ំបន់ែតល់រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី
ត្ិចត្ួច (គិត្ជាេិចដស្ល រៅាម្ជក្ម្មលព្ែទរងទឹករេេៀង)។ ដែនទីទាំងអស់្បងាា ញពីត្ព្ម្េស្នទស្សន៍ដែលម្មន 
លកាណៈស្តង់ដ្ឋររលីរងាវ ស់្ពី ០ (ត្ព្ម្េទាបបំែុត្) ែល់ ១ (ត្ព្ម្េេពស់្បំែុត្)។ 
ក. ការស្តុកកាបូន (រស្វាកម្ារកាលំនឹង) 
ការែទុកកាបូនឬស្ក្ម្ូបកាបូន  គឺជារស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីែ៏ស្ំខាន់បំែុត្ម្ួយកនុងចំរណាម្រស្វាកម្ាក្បព័នធ 

រអកូឡូសុ្ីស្ំខាន់ៗរែសងរទៀត្ ដែលែតល់ជូនរដ្ឋយក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីព្ក្ពរ ីដែលរៅម្មនែំរណីរការ។ រែីម្រ កី្ស្ូប
យកកាបូនឌ្ីអុកសុ្ីត្ រចញពីបរោិកាស្ាម្រយៈែំរណីរការធម្ាជាត្ិព្នរស្ាីស្ំរោគនិងរកាទុកកាបូនរៅកនុងស្េឹក ដម្ក 
រែីម្ ស្ំបក និងឫស្របស់្វា។ ការែទុកកាបូនជួយក្គប់ក្គងអាកាស្ធាតុ្  និងវែតទឹក។ ត្ព្ម្េព្នការស្តុកកាបូននឹងថ្យចុោះ 
ក្បស្ិនរបីព្ក្ពរ ីក្ត្ូវបានបំដលងាម្រយៈការកាប់ឆ្ា រ ឬការែុត្ (Aerts and Honnay 2011)។ ដែនទីទី ១៧
                                                 
6 ដែនកែកក្ស្ងព់ី Watkins, K., C. Sovann, L. Brander, B. Neth, P. Chou, V. Spoann, S.Hoy, K. Choeun, and C. Aing. 2016. Mapping and 

Valuing Ecosystem Services in Mondulkiri: Outcomes and Recommendations for Sustainable and Inclusive Land Use Planning in 
Cambodia. WWF Cambodia. PhnomPenh. 
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បងាា ញត្ំបន់ដែលម្មនស្តុកកាបូនេពស់្ជាងរគ (ពណ៌រាន ត្ចាស់្) និងត្ំបន់ដែលម្មនស្តុកកាបូនទាបជាងរគ រៅរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី(ពណ៌រលឿងរស្េក)។ ត្ំបន់ដែលម្មនបរមិ្មណកាបូនរក្ចីនជាងរគ  ម្មនទីាងំស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់ការពារ 
(ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម និងេនំរក្ពច) និងត្ំបន់គរក្ម្មង REDD+ (កាត់្បនាយការបំភាយឧស្ា័នពីការបាត់្បង់ 
ព្ក្ពរ ីនិងការររចរលឹព្ក្ពរ ី)7។ រទាោះបីជាត្ំបន់ការពារេេោះ ម្ិនទាន់បានកំណត់្ដបងដចកត្ំបន់ក្ស្បចបប់ ែូចជា 
េនំណាម្រលៀរ ក៏រដ្ឋយ ក៏ម្មនស្តុកកាបូនេពស់្ ដែលក្ត្ូវរធវីការការពារបដនាម្ និងក្គប់ក្គងឱ្យបានហាត់្ចត់្។ 
ដែនទទី ី១៧៖ ការស្តុកកាបូនកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេព៖ Watkins et al. 2016 
េ. អនុែលព្ក្ពរ  ី(រស្វាកម្ាែគត់្ែគង់) 
ក្បជាជនដែលរស់្រៅកនុងឬរៅាម្ត្ំបន់ព្ក្ពព្នក្បរទស្កម្ពុជា ពឹងដែអកោ ងខាេ ងំរៅរលីែលិត្ែលអនុែលព្ក្ព

រ ីស្ក្ម្មប់ការរក្បីក្បាស់្កនុងក្ស្ុក និងក្បាក់ចំណូលបដនាម្ (Milne & Mahanty 2015) រួម្ម្មនជ័រទឹក ជ័រចុង        
ថ្នន រំពទយ ឫស្ស ីទឹកឃាុពំ្ក្ព និងរែីម្ដស្េងធំ (Strychnine) និងែលិត្ែលជារក្ចីនរែសងរទៀត្8។  

រទាោះជាោ ងណាក៏រដ្ឋយ បចចុបបននរនោះ ពុំសូ្វម្មនការចាប់អារម្ាណ៍អំពីក្បាក់ចំណូល និងម្រធាបាយចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្
ទាងំរនោះរបស់្ក្គួសារកនុងស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នដែលបានម្កពីអនុែលព្ក្ពរ ីរទ (Cunningham, 2016)។ ត្ំបន់
ដែលបានែតល់នូវអនុែលព្ក្ពរ សី្ំខាន់ៗ គឺត្ំបន់ភាគអារគនយ ៍និងភាគកណាត លព្នក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ភាគខាងត្បូងព្ន

                                                 
7 ស្ញ្ហា  + បញ្ហជ ក់ថ្ន REDD+ រលីស្ពីការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ  ីនិងការររចរលឹព្ក្ពរ  ីរហយីក៏រមួ្បញ្ចូ លែងដែរនូវត្នួាទអីេិរកស នងិការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ កី្បកប 
រដ្ឋយនិរនតរភាព នងិការបរងាីនស្តុកកាបូនព្ក្ពរ ។ី 
8
 បញ្ចូ លរដ្ឋយក្កមុ្ការងារ និងក្កុម្ទីក្បឹការៅកនុងការសិ្កាដែនទី និងវាយត្ព្ម្េ រមួ្ម្មន ជ័រទកឹ ជ័រចុង ឫស្ស ីនិងទឹកឃាុពំ្ក្ព។ 
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ក្ស្ុកអូររាងំនិងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងភាគពាយព័យព្នក្ស្ុករកាោះដញក (ដែនទីទី ១៨)។  ោ ងណាម្ិញ  ការែតល់នូវអនុែល
ព្ក្ពរ ីរៅត្ំបន់ដែលម្មនការាងំលំរៅកាន់ដត្េពស់្  គឺម្មនត្ិចត្ួច  ែូចជាក្កុងដស្នម្រនារម្យ  និងរៅត្ំបន់ទីក្បជុំជន
ាម្ក្ស្ុកែព្ទរទៀត្។ 
ដែនទទី ី១៨៖ ការែតល់ែលតិ្ែលអនុែលព្ក្ពរ រីៅរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេព៖ Watkins et al. 2016 

គ. គុណភាពជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព (រស្វាកម្ាក្ទក្ទង់) 
គុណភាពព្នជក្ម្ក ស្ំរៅែល់ជក្ម្កដែលស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់ក្បរេទស្ត្វព្ក្ព ែូចជាែំរអីាសុ្ី ាា ត្ក្បរែោះ និងខាេ 9។ 

ពពួក ស្ត្វទាងំរនោះ រែីរត្ួនាទីរៅកនុងដេសចងាវ ក់ចំណីអាហារ ដែលរយងីទាងំអស់្គ្នន ពឹងអាក្ស័្យ។ ត្ំបន់ដែលស្ម្រម្យ 
ស្ក្ម្មប់ស្ត្វព្ក្ពទាងំ ០៣ ក្បរេទរនោះ គឺស្ាិត្រៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក និងដែនក
េេោះព្នដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម (ដែនទីទី ១៩)។ ទីជក្ម្កដែលម្មនគុណភាពេពស់្បំែុត្ គឺស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់ព្ក្ព
រ  ីដែលម្ិនទាន់ម្មនការេូចខាត្ និងម្មនលកាណៈស្ម្ក្ស្បបំែុត្ស្ក្ម្មប់ពួកស្ត្វទាងំរនោះ ដែលម្មនក្បេពចំណី
អាហារជារក្ចីនក្បរេទស្ក្ម្មប់ពួកស្ត្វរនោះ។ ដែអករលីទិននន័យគក្ម្បព្ក្ពរ ីឆ្ន  ំ២០១០ ត្ំបន់ព្ក្ពរ ីព្នរេត្ត
ម្ណឌ លគិរភីាគរក្ចីន ម្មនលកាណៈស្ម្ក្ស្ប និងម្មនគុណភាពលអ អាចជាជក្ម្កែ៏លអស្ក្ម្មប់ស្ត្វព្ក្ព ែូចបងាា ញកនុង
ដែនទីទី ១៩។ ត្ំបន់ពណ៌ព្បត្ងរៅរលីដែនទីរនោះ ជាត្ំបន់អំរណាយែលជាជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ចំដណកឯត្ំបន់ពណ៌

                                                 
9 ស្ត្វខាេ ក្ត្ូវបានរគចាត្ទុ់កថ្នជាស្ត្វដែលែុត្ពូជកនុងក្បរទស្កម្ពុជា ប ុដនតម្មនអនកពាកព់័នធជារក្ចនីកពុំងពាោម្នាសំ្ត្វខាេ ចូលរៅកនុងព្ក្ពក្បរទស្កម្ពុជាវញិ ាម្
រយៈការបរងាីត្លកាេណឌ បដនាម្ ែូចជាការបរងាីនគុណភាពព្នជក្ម្កដែលម្មនស្កាត នុពល។ 
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រលឿង ពណ៌ទឹកក្កូច និងពណ៌ក្កហម្ ជាត្ំបន់ដែលម្ិនសូ្វស្ម្ក្ស្ប ឬម្ិនស្ម្ក្ស្បដត្ម្តងស្ក្ម្មប់ជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព។ 
ត្ំបន់ពណ៌រលឿង គឺជាម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនក្ស្ុក។ 
ដែនទទី ី១៩៖ ការែតល់គុណភាពជក្ម្ករៅរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
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ឃ. ទិននែលទឹកក្បចាឆំ្ន  ំ(រស្វាកម្ារកាលំនឹង) 
ទិននែលទឹកជាម្ធយម្ក្បចាឆំ្ន រំៅរលីព្ែទែី ជាបរមិ្មណទឹកជាម្ធយម្ក្បចាំឆ្ន  ំដែលរកីត្រឡីងរដ្ឋយជក្ម្មល 

ទឹករេេៀង រពាលគឺម្ិនម្មនការបរញ្ចញពីដែនែីរៅកនុងបរោិកាស្ាម្រយៈការរហួំត្ទឹករទ។ ព្ក្ពរ ីធម្ាជាត្ិម្មន 
សារៈស្ំខាន់ជាអនកក្គប់ក្គងវែតទឹកដែលព្ក្ពរ ីទាងំរនោះក្ស្ូបយក និងរកាទុកទឹករៅកនុងឫស្របស់្វារៅរែូវវស្ា 
រហយីបរញ្ចញរៅកនុងអូរ ឬស្ទឹងវញិរៅរែូវក្បាងំ។ ក្បស្ិនរបីគ្នា នព្ក្ពរ ធីម្ាជាត្ិរទ រក្គ្នោះធម្ាជាត្ិធៃន់ធៃរបងារដ្ឋយទឹក 
អាចនឹងរកីត្ម្មនរឡងី។ ែូរចនោះស្ក្ម្មប់រយៈរពលេេី អាចម្មនបរមិ្មណទឹកកាន់ដត្រក្ចីន ហូរចូលរៅកនុងអូរ ឬស្ទឹងដែល
អាចបងាឱ្យម្មនជំនន់ទឹករេេៀង និងម្មនសារធាតុ្បំពុលចូលកនុងក្បេពែគត់្ែគង់ទឹកែព្ទរទៀត្ រហយីស្ក្ម្មប់រយៈរពលដវង
អាចបណាត លឱ្យែីបាត់្បង់ស្ម្ត្ាភាពរកាទឹកដែលអាចបងាឱ្យម្មនទឹកជំនន់ទឹករេេៀងរៅរែូវវស្ានិងកងវោះទឹករៅ 
រែូវក្បាងំ។ ដែនទីទី ២០ បងាា ញពីត្ំបន់ដែលម្មនទិននែលទឹកេពស់្ (ពណ៌រាន ត្ចាស់្) រដ្ឋយសារជាត្ំបន់ម្មនរេេៀង
ធាេ ក់រក្ចីន និងត្ំបន់ដែលម្មនព្ក្ពរ ធីម្ាជាត្ិត្ិចត្ួច អាចក្ស្ូបយកទឹករក្ចីនរលីស្លប់ពីព្ែទទឹកខាងរលី។ 
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ង. ការរកាទុកសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្ (រស្វាកម្ារកាលំនឹង) 
សារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្ ម្មនភាពចាបំាច់ស្ក្ម្មប់ការលូត្លាស់្របស់្រុកាជាត្ិ ជាពិរស្ស្ អាសូ្ត្ ែូស្វ័រ និងប ូាស្យូម្ គឺ

ជាសារធាតុ្ស្ំខាន់បំែុត្ជំនួយែល់ការលូត្លាស់្រនោះ។ ែី គឺជាក្បេពស្ំខាន់ព្នសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្ធម្ាជាត្ិ។ ព្ក្ពរ  ីអាច
រកាកក្ម្ិត្ព្នសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្រៅកនុងែីរដ្ឋយស្តុករៅកនុងបណាត ញឫស្ ដែលអាចជួយទប់សាា ត់្ការហូរសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្
ចូលរៅកនុងទរនេ អូរ និងស្ទឹងដែលរៅដកបរខាង។ ែូរចនោះ ការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ  ីអាចបណាត លឱ្យម្មនការកាត់្បនាយការ
រកាសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្ និងម្មនការរកីនរឡងីនូវលំហូរព្នសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្រៅកនុងក្បព័នធទឹក (Lines Kelly 2004)។ ការ
ស្ិការដ្ឋយរក្បីឧបករណ៍ InVEST (ការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ព្នត្ព្ម្េរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី និងការរធវីការរដ្ឋោះែូរគ្នន )រនោះ 

បានបា ន់ក្បម្មណពីសារៈស្ំខាន់ព្នការរកាសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្ រដ្ឋយការរក្បគីំរូ (Model) ការបនសុទធទឹក ការរកាសារធាតុ្
ចិញ្ច ឹម្រែីម្បបីញ្ចូ លបរមិ្មណអាសូ្ត្ និងែូស្វ័ររៅកនុងអូរ និងព្ែទទឹក សារធាតុ្ចិញ្ច ឹម្ពីអាសូ្ត្ និងែូស្វ័រទាងំរនោះ ម្ិនម្មន
ការក្ស្ូបយករដ្ឋយរែីម្រ ីរនាោះរទ។ ពណ៌រាន ត្ចាស់្រៅកនុងដែនទីទី ២១ គឺជាត្ំបន់ជក្ម្មលទឹករេេៀងបនាទ ប់បនសំ 
ដែលនារំចញសារធាតុ្អាសូ្ត្េពស់្បំែុត្រៅកនុងអូរ ស្ទឹង និងទរនេ។ 
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ច. ការរងកករែីលបប់ (រស្វាកម្ារកាលំនឹង) 
ែីលបប់ទរនេ រកីត្រឡងីរៅរពលម្មនស្ំណឹកែីរៅដេសទឹកខាងរលនីាយំកែីលបប់រក្ចីន (ឬការនាែំីលបប់) ចាក់

ចូលរៅកនុងទរនេ និងការចាប់យកែីលបប់រៅខាងរក្កាម្ដេសទឹក។ ការផ្លេ ស់្បតូរស្កម្ាភាពរក្បីក្បាស់្ែីរៅដេសទឹកខាងរលី 
អាចនាឱំ្យម្មនកំរណីននូវបរមិ្មណែីលបប់ដែលហូរចូលកនុងក្បព័នធទឹកទរនេ (Van Paddenburg et al., 2012)។ 
បរមិ្មណែីលបប់រក្ចីនរពក ក៏អាចបណាត លឱ្យេូចគុណភាពទឹក រហីយជាលទធែល អាចរកីត្ម្មនសារធាតុ្បំពុល និង
បាក់រត្រដីែលបងារក្គ្នោះថ្នន ក់នានារៅនឹងបំដណកែី និងអាចរកីត្ម្មនដស្េទឹកដែលរារាងំែល់ការទទួលពនេឺរបស់្រុកាជាត្ិ
នានា ដែលក្ត្ូវការរែីម្បលូីត្លាស់្ និងអាចរធវីឱ្យម្មនការថ្យចុោះព្នអុកសុ្ីដស្នកនុងទឹកស្ក្ម្មប់ក្ត្ី។ ការផ្លេ ស់្បតូរែីលបប់
ញឹកញាប់រពក អាចបំផ្លេ ញជក្ម្កក្ត្ី និងកដនេងពងកូនក្ត្ី និងរធវីឱ្យស្ទោះក្ស្កីក្ត្ី បងាឱ្យមុ្េងាររបស់្វាចុោះរេាយ និង
ងាយបាត់្បង់ (Walker et al 1996)។  

ត្ំបន់ជក្ម្មលទឹករេេៀងតូ្ចៗជារក្ចីន ដែលម្មនការហូរនារំចញនូវែីលបប់េពស់្ ស្ាិត្រៅភាគខាងត្បូងព្នរេត្ត 
ម្ណឌ លគិរ ី(ដែនទីទី ២២)។ ត្ំបន់ដែលម្មនការនារំចញនូវែីលបប់េពស់្ គឺជាត្ំបន់ដែលែីស្ឹកររចរលឹ និងម្មនែីហូរ
ចូលរៅកនុងក្បេពែគត់្ែគង់ទឹក។ ត្ំបន់ដែលម្មនការនារំចញែីលបប់ទាប (ពណ៌រលឿងរស្េក) ម្មនទីាងំស្ាិត្រៅកនុង
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២.៥.២ បណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី
រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីចំនួន ០៦ ក្ត្ូវបានវាយត្ព្ម្េនិងបានបដនាម្រដ្ឋយរធវីការថ្េឹងដថ្េងរស្ាីគ្នន កនុងស្នទស្សន៍ែសំ

ព្នបណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី។ ដែនទីទី ២៣ បងាា ញពីបណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីទូទាងំរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី  
លកាណៈរូបវនតជារួម្របស់្ដែនទីបណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ម្មនទំនាក់ទំនងគ្នន ោ ងខាេ ងំរៅនឹងកាត ដែលម្មន
គុណត្ព្ម្េ និងរបាយរស្វាកម្ារែសងៗគ្នន រៅទូទាងំរេត្ត រពាលគឺ ការែទុកកាបូន និងែលិត្ែលអនុែលព្ក្ពរ ។ី 

រែីម្បីដស្វងយល់អំពីកាត ជំរុញ និងកាត ចម្បងដែលគំរាម្កំដហងែល់ការែតល់រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ចាបំាច់
ក្ត្ូវរធវីការរក្បៀបរធៀប (ដ្ឋក់ក្ត្ួត្សុ្ីគ្នន ) ដែនទីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីជាម្ួយដែនទីបងាា ញពីការផ្លេ ស់្បតូរគក្ម្បែី 
(ឆ្ន ១ំ៩៩៩-២០១៩) និងក្បព័នធកាន់កាប់ែីធេីស្ំខាន់ៗ  (ដែនទីទី ២៣)។ ទីាងំស្ំខាន់ៗព្នរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី 
ចំនួន ០៤ កដនេង ក្ត្ូវបានរធវីការវភិាគ៖ 

១-ត្ំបន់រនោះ ម្មនការែតល់រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីេពស់្ ប ុដនតម្មនការគំរាម្កំដហងរដ្ឋយែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច 
ការ ូស្ឆ្យែីស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ាកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ និងការក្ប ម្នឹងការររចរលឹព្នព្ក្ពរ ដីែលបងារដ្ឋយ
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ស្កម្ាភាពដស្វងរុករកដរ   (បុកសុ្ីត្)។ កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងការពារព្ក្ពរ កីនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំណាម្រលៀរ 
គឺជាម្រធាបាយែ៏ស្ំខាន់ម្ួយកនុងការធានាការការពារព្ក្ពរ ី និងការែតល់រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ក្បកប
រដ្ឋយនិរនតរភាពបដនាម្រទៀត្។  

២-ត្ំបន់ដែលម្មនការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ីោ ងរក្ចីនែងដែរ គឺស្ាិត្រៅភាគនិរត្ីព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម រហីយការ
ផ្លេ ស់្បតូរការរក្បីក្បាស់្ែីភាគរក្ចីនបណាា លម្កពីកស្ិករខាន ត្តូ្ច និងែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច។ ែូចគ្នន នឹងករណី 
មុ្នដែរ កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងការពារព្ក្ពរ រីៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ រែីម្បី
ដថ្រការស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីកនុងរយៈរពលដវង។ 

៣-រៅភាគពាយព័យព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីកដនេងែតល់រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីម្ួយរែសងរទៀត្ រងការគំរាម្កំដហង
រដ្ឋយការ ូស្ឆ្យែីពក្ងីកែលិត្កម្ារៅស្ ូរលីែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច។ ម្ា ងរទៀត្ ត្ំបន់ព្ក្ពដែលម្មន 
ទីាងំស្ាិត្រៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពលំផ្លត់្ បានែតល់រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីត្ព្ម្េេពស់្។ ការអេិរកស 
ព្ក្ពរ បីានលអពីមុ្នម្ក ម្មនន័យថ្ន រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីរៅត្ំបន់រនាោះក៏បានការពារោ ងលអដែរ។ 

៤-ត្ំបន់ស្ំខាន់ព្នរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីរនោះ ម្មនការគំរាម្កំដហងរដ្ឋយការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ី ស្ក្ម្មប់    
ការពក្ងីកែីកស្ិកម្ា និងរដ្ឋយស្កម្ាភាពដស្វងរុករកដរ  នានា។ 
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ដែនទទី ី២៣៖ បណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្កីនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី(មូ្លដ្ឋា នឆ្ន  ំ២០១៤) (ខាងរឆវង)  នងិការផ្លេ ស់្បតូរគក្ម្បែ/ីក្បព័នធស្ទិធកិាន់កាប់ែធីេ ី(ខាងសាត )ំ 

 
ស្ម្មគ ល៖់ តំ្បនដ់ែលម្មនពណ៌រេៀវ និងព្បត្ង ម្មនបរមិ្មណបណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បពន័ធរអកូឡូសីុ្រក្ចីន ចំដណកតំ្បនដ់ែលម្មនពណ៌រលឿង ម្មនត្ព្ម្េបណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បពន័ធរអកូឡូសីុ្ទាបបំែុត្។  

តំ្បនដ់ែលម្មនពណ៌ក្កហម្ តំ្ណាងឱ្យតំ្បនដ់ែលគ្នា នព្ក្ពរ ដីែលម្មនបណតុ ំ រស្វាកម្ាក្បពន័ធរអកូឡូសីុ្តិ្ចបំែុត្។ 

ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; រស្វាកម្ាក្បពន័ធរអកូឡូសីុ្-Watkins et al 2016; ការដក្បក្បួលគក្ម្បែី ឆ្ន  ំ១៩៩៩-២០១៩-ក្កុម្ការងារស្នូល ២០២០;  
ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព-ម្នទីរបរសិាា ន ឆ្ន  ំ២០២០; ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច-ម្នទីរកសិ្កម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ ឆ្ន  ំ២០២០b; ស្ម្បទានដរ  -ម្នទីរដរ   និងថ្នម្ពល ឆ្ន  ំ២០១៩
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២.៦ រហដ្ឋា រចនាស្ម្ពន័ធរបូវនត  
២.៦.១ បណាត ញែេូវ 
បណាត ញែេូវថ្នល់ ជាស្ម្មស្ធាតុ្ស្ំខាន់កនុងដែនការររៀបចំដែនែី។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីជារេត្តស្ំខាន់ម្ួយព្នត្ំបន់ 

អេិវឌ្ឍន៍ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ រហីយអាចចាត់្ទុកថ្ន ជាទីាងំយុទធសាស្តស្តស្ក្ម្មប់អេិវឌ្ឍកនុងត្ំបន់។  
រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា ដត្ងដត្រលីកទឹកចិត្តកនុងការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ឱ្យកាន់ដត្ក្បរស្ីររឡីងរែីម្បីែារភាជ ប់ 
ក្បព័នធែឹកជញ្ជូ នកនុងត្ំបន់។  ជាលទធែល បណាត ញែេូ វថ្នល់កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ  ីក្ត្ូវបានកសាង និងពក្ងីកបដនាម្គួរឱ្យ 
កត់្ស្ម្មគ ល់កនុងរយៈរពលប ុនាា នឆ្ន ចុំងរក្កាយរនោះ។ ជារួម្ ែង់សុ្ីរត្ព្នបណាត ញែេូ វថ្នល់ ម្មនកក្ម្ិត្េពស់្ជាងមុ្ន 
(ារាងទ ី៨)។ ដែនការរម្អេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូវថ្នល់ (ក្កស្ួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន ២ំ០០៦) គឺជាឯកសារ
រគ្នលនរោបាយជាយុទធសាស្តស្តែ៏ស្ំខាន់រែីម្បតី្ក្ម្ង់ទិស្អេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូវថ្នល់កនុងក្បរទស្កម្ពុជា។ 
ារាងទ ី៨៖ បចចុបបននភាពព្នការពក្ងកីបណាត ញែេូវថ្នល់កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

បរោិយ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
ក្បដវងែេូវថ្នល់ (គ.ម្) 672.793 750.083 1.029.431 

រមួ្បញ្ជូ ល 

ក្បដវងែេូវ ឃុ/ំស្ងាា ត់្  (គ.ម្) 69.263 84.481 141.530 

ក្បដវងែេូវរេត្តកាត់្ាម្ឃុ/ំស្ងាា ត់្ (គ.ម្) 31.268 31.508 31.748 

ក្បដវងែេូវជាត្ិកាត់្ាម្ឃុ/ំស្ងាា ត់្  (គ.ម្) 34.028 34.028 32.608 
ស្ម្មម្មក្ត្ក្បដវងែេូវថ្នល់កនុងឃុ/ំស្ងាា ត់្   4,5 5,0 6,3 
ក្បេព៖ ស្ាិតិ្ឃុ/ំស្ងាា ត្ ់ឆ្ន  ំ២០២០  

ដែនទីទី ២៤ បងាា ញពីបណាត ញែេូ វជាត្ិ និងបណាត ញែេូ វរេត្តកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី បណាត ញែេូ វជាត្ិកនុងរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីម្មន ០២ ដេស ដែលម្មនក្បដវងស្រុបចំនួន ២១១,៧ គីឡូដម្ ក្ត្ (គ.ម្) ដែលដេសទីម្ួយ គឺែេូ វជាត្ិរលេ 
៧៦ ជាែេូវក្កាលរៅស្ ូ DBST ម្មនពីរគនេង  និងម្មនក្បដវងស្រុប ១៨៥,៣២ គ.ម្ ឆេងកាត់្រេត្ត រចញពភីាគនិរត្ីរឆ្ព ោះ
រៅទិស្ខាងរជីង ភាជ ប់ក្ស្ុកដកវស្ីម្មរៅក្ស្ុករកាោះដញក កាត់្ាម្ក្កុងដស្នម្រនារម្យ។ ដេសទី ២ គឺែេូវជាត្ិរលេ ៧៦-
៤ (ែេូវក្កាលរៅស្ ូ) ម្មនក្បដវងស្រុប ២៦,៤៥ គ.ម្ ដែលភាជ ប់គ្នន ពីទីរមួ្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរៅក្ចកក្ពំដែនដ្ឋក់ដ្ឋ ំនិង
បនតរៅកាន់ក្បរទស្រវៀត្ណាម្។  រេត្តម្ណឌ លគិរមី្មនែេូវរេត្តស្រុបចំនួន ១០ ដេស ដែលម្មនក្បដវងស្រុប ៤១០,៤១  
គ.ម្ រៅកនុងរនាោះ ែេូវដែលអ ុត្រៅស្ ូ (DBST) ម្មនក្បដវងស្រុប ៤២,៤៤ គ.ម្; ែេូវក្កាលរៅស្ ូធម្ាា(ក្កាលរដ្ឋយ
ព្ែ) ម្មនក្បដវង ៦,៩ គ.ម្។ ែេូវក្កាលក្កួស្ក្កហម្ ម្មនក្បដវងស្រុប ៧៦,៦ គ.ម្ និងក្បដវងែេូវស្រុបទាងំអស់្ម្មនចំននួ 
២៨៤,៤៧ គ.ម្។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនែេូវលំជនបទចំនួន ៨៤ ដេស ដែលម្មនក្បដវងស្រុប ៦២៣.៤៨ គ.ម្ រហយីក្ត្ូវ
បានដបងដចករចញជា ០៤ ក្បរេទ រដ្ឋយដែអករលីលកាេណឌ រែាបាលព្នចំណុចបញ្ច ប់របស់្ែេូ វ (ែេូ វទាងំរនោះម្ិនបាន
បងាា ញកនុងឯកសាររនោះរទ)។ 
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ដែនទទី ី២៤៖ បណាត ញែេូវថ្នល់ នងិបណាត ញបញ្ជូ នអគគសិ្នកីនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; បណាត ញែេូ វ-ម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន  ំ២០១៨; ទំនបវ់ារអីគគិស្នី និងដេសបណាត ញអគគិស្នី-អងគការ WWF ឆ្ន  ំ២០១៩
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ចបប់ស្តីពីែេូវថ្នល់ឆ្ន  ំ២០១៤ បានរផ្លត ត្រលីការក្គប់ក្គង ការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែេូវថ្នល់ និងធានាឱ្យបាន
នូវសុ្វត្ាិភាពចរាចរណ៍កនុងក្បរទស្។ ចបប់រនោះក៏រផ្លត ត្រលីការពក្ងឹងកិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការ និងការរធវីស្ម្មហរណកម្ា
ថ្នន ក់ជាត្ិ ថ្នន ក់ត្ំបន់ ថ្នន ក់រក្កាម្ជាត្ិ និងកិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការថ្នន ក់អនតរជាត្ិរៅកនុងវស័ិ្យអេិវឌ្ឍន៍រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ
ែងដែរ។ បណាត ញរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ រក្ពាោះវារែីរត្ួជាឆអឹងេនងព្នការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច និង
ចរាចរណ៍ពាណិជជកម្ា  ក្ពម្ទាងំរែីរត្ួ ជាម្រធាបាយចាបំាច់ស្ក្ម្មប់ម្នុស្សរធវីែំរណីររៅកាន់រគ្នលរៅរែសងៗ។ 
រលីស្ពីរនោះរទៀត្ ការាងំលំរៅជាទូរៅគឺដត្ងដត្ស្ាិត្រៅាម្បរណាត យែេូវថ្នល់។ ែេូ វរៅកម្ពុជាក្ត្ូវបានចាត់្ថ្នន ក់ជា
ក្បរេទរែសងៗគ្នន  ែូចជា ែេូ វរលបឿនរលឿន ែេូ វជាត្ិ ែេូ វរេត្ត ែេូ វលំជនបទ ែេូ វរាជធានី ែេូ វក្កុង និងែេូវទីក្បជុំជន។ល។ 
ចបប់រនោះ ក៏បានកំណត់្ោ ងចបស់្លាស់្នូវគម្មេ ត្ជាក់លាក់ពីអ័កសែេូវរៅកាន់កបលែី ឬក្ទពយស្ម្បត្តិឯកជន (ម្មក្ា
៧ និង៨)។ ចបប់ស្តីពីែេូ វថ្នល់ ែតល់មូ្លដ្ឋា នោ ងស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់ការកសាងដែនការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
និងដែនការអេិវឌ្ឍន៍រែសងៗរទៀត្។ 

រោងាម្ចបប់រនោះ រៅកនុងការកសាងែេូវថ្នល់ថ្ាី ក្ត្ូវម្មនការរក្ត្ៀម្បក្ម្ុងទុកែីចំណីែេូវឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ ស្ក្ម្មប់
ស្ំណង់រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែេូវថ្នល់ចាបំាច់រែសងៗរទៀត្។ ការកសាងែេូវកនុងទីក្កុង ែេូវចូលស្ហគម្ន៍ និងែេូវចូលរៅត្ំបន់
អេិវឌ្ឍន៍ថ្ាី ក្ត្ូវម្មនការសាងែេូវស្ក្ម្មប់រថ្ាីររជីង ែេូវស្ក្ម្មប់ជនពិការ និងបរកិាា ររហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរែសងៗ ស្ក្ម្មប់ធានា
នូវសុ្វត្ាិភាពចរាចរណ៍ (ម្មក្ា ១៤)។ ែូចគ្នន រនោះដែរ ម្មក្ា ១៤ ក៏បានែតល់នូវរគ្នលគំនិត្ទាក់ទងរៅនឹងដែនការ
ររៀបចំដែនែី រដ្ឋយបានដចងថ្ន “ការរក្ត្ៀម្បក្ម្ុងទុកែីចំណីែេូវ និងែីស្ក្ម្មប់ស្ំណង់រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែេូ វថ្នល់ខាង
រលី ក្ត្ូវរធវីការែសពវែាយជាសាធារណៈ រហយីក្ត្ូវរែាីស្ំរៅបេង់ព្នការបក្ម្ុងទុកែីចំណីែេូវ និងែីស្ក្ម្មប់ស្ំណង់រហ-
ដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែេូវថ្នល់ទាងំរនោះ ជូនក្កស្ួងររៀបចំដែនែី នគរូបនីយកម្ា និងស្ំណង់ និងក្កស្ួងម្ហាព្ែទ រែីម្បចូីលរមួ្
ស្ហការ  និងចាត់្វធិានការការពារ”។ ចបប់រនោះក៏បានែតល់នូវបទបបញ្ាត្តិជារក្ចីនរទៀត្ដែលពាក់ព័នធនឹងដែនការរក្បី
ក្បាស់្ែី និងដែនការររៀបចំដែនែី។ ម្មក្ា ៣០ និង ៣១ ដចងពីទំនាក់ទំនងរវាងក្បរេទេុស្ៗគ្នន ព្នែេូ វ រួម្ម្មន ែេូ វ
រលបឿនរលឿន ែេូ វជាត្ិ និងែេូ វរេត្ត រហីយក្បរេទេុស្គ្នន ព្នការរក្បីក្បាស់្ែី ជាពិរស្ស្ស្ក្ម្មប់អគ្នរដែលទាក់ទាញ
ម្នុស្សរក្ចីនកុោះករ ដែលនាឱំ្យម្មនរថ្យនតនិងចរាចរណ៍រក្ចីនរចញ-ចូល។ ជារមួ្ ម្មក្ារនោះែតល់ទិស្ចបស់្លាស់្ស្ក្ម្មប់
ដែនការរក្បីក្បាស់្ែ ីនិងដែនការររៀបចំដែនែី រមួ្ទាងំការចុោះបញ្ជ ីែីធេី។ 

ការពក្ងីកបណាត ញែេូវថ្នល់ ដត្ងម្មនែលប ោះពាល់នានា។ ែេូវត្ភាជ ប់ពីកដនេងម្ួយរៅកដនេងម្ួយរទៀត្ នឹងរធវីឱ្យ
ម្មនការបនាេ ស់្ទរីបស់្ម្នុស្ស និងទំនិញ រហយីក៏ជំរុញឱ្យម្មនម្នុស្សម្ករស់្រៅដែរ រមួ្ទាងំអនកចំណាកក្ស្ុក ការាងំ         
លំរៅរៅាម្ែងែេូវ ជារែីម្។ កាត ទាងំអស់្រនោះ បងាឱ្យម្មនការផ្លេ ស់្បតូរការរក្បីក្បាស់្ែី រហយីបទពិរសាធន៍កនេងម្ក
រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានបងាា ញថ្ន គក្ម្បព្ក្ពរ ីបានបាត់្បង់រៅរពលដែលរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែេូ វថ្នល់ ក្ត្ូវបាន
ពក្ងីក រហយីនាឱំ្យជោះឥទធិពលអវជិជម្មនែល់ជីវៈចក្ម្ុោះ និងស្ត្វព្ក្ព។ រទាោះជាោ ងណាក៏រដ្ឋយ អនកររៀបចំដែនការ និង
អាជាា ធរចាបំាច់ក្ត្ូវម្មនការថ្េឹងដថ្េងរវាងការអេិវឌ្ឍ និងការអេិរកសដែលទាម្ទារឱ្យម្មនការការពារព្ក្ពរ ឱី្យបានគង់វងស 
ស្ក្ម្មប់និរនតរភាពបរសិាា ន។ 
២.៦.២ អគគសិ្ន ី
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនររាងចក្កអគគិស្នីរក្បីរក្បងឥនធនៈខាន ត្តូ្ចចំនួន ០២ កដនេង ដែលនីម្ួយៗម្មនកម្មេ ងំ ១៨៥ 

គីឡូវ  ុល(KV) រហីយម្មនម្ម សុ្ីនរេេីង ០១ រក្គឿង រៅក្កុងដស្នម្រនារម្យ ដែលអាចែលិត្ថ្នម្ពលអគគិស្នី បាន 
៣០០ ជីកាវា ត់្(GW)។ បដនាម្ពីរនោះ រេត្តក៏បានទិញថ្នម្ពលអគគិស្នីចំនួន ០២ រម្ហាគ វ  ុល (MV) ពីក្បរទស្  
រវៀត្ណាម្បដនាម្ ដែលឆេងកាត់្ាម្ក្ចកក្ពំដែនដ្ឋក់ដ្ឋ ំស្ក្ម្មប់ែគត់្ែគង់កនុងក្ស្ុកអូររាងំ និងាម្ក្ចកក្ពំដែនឡាបា រេ 
ស្ក្ម្មប់ែគត់្ែគង់កនុងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម។ 
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ដែនទីទី ២៤ បងាា ញទីាងំដេសបណាត ញអគគិស្នីត្ង់ស្យុងេពស់្ ដែលត្ភាជ ប់ពីរេត្តក្ករចោះរៅកាន់អនុសាា នីយ
ដស្នម្រនារម្យស្ក្ម្មប់ដចកចាយបនត។ ដេសបណាត ញអគគិស្នីត្ង់ស្យុងេពស់្រនោះ ម្មន ០២ បណាត ញ រួម្ម្មន បណាត ញ
ខាងរជីងឆេងកាត់្ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច ដែលម្មនក្បដវង ៣៤ គ.ម្ និងបរងាគ លដេសក្ត្ូវបានែំរឡងីរចួរហយី (ម្នទីរ
ដរ   និងថ្នម្ពល រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៨)។  

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនស្កាត នុពលកនុងការកសាងវារអីគគិស្នីខាន ត្ធំ ខាន ត្ម្ធយម្ និងខាន ត្តូ្ច រដ្ឋយសារដត្រេត្តរនោះ 
ម្មនទរនេ ស្ទឹង េនំ េពង់រាប និងក្ជលងេនំ។ ដែនទីទី ២៤ ក៏បងាា ញពីត្ំបន់ម្មនស្កាត នុពលកនុងការអេិវឌ្ឍវារអីគគិស្នីរៅ
កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ោ ងណាម្ិញ រៅដែនកខាងរលីដេសទឹកព្នទរនេដក្ស្ពកកនុងទឹកែីក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ក៏ម្មនការ
សាងស្ង់ទំនប់វារអីគគិស្នដីែរ (Mark Grimsditch, ២០១២)។  

ែូចករណីពក្ងីកបណាត ញែេូវថ្នល់ ការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធអគគិស្នី ក៏ជោះឥទធិពលែល់ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីដែរ។ 
ការសាា បនាបណាត ញដេសអគគិស្នី ឬក្បត្ិបត្តិការទំនប់វារអីគគិស្នីបណាត លឱ្យម្មនការ ូស្ឆ្យកាប់ឆ្ា រព្ក្ពរ ី និង 
ការរខំាននានា ែូចជា រញ័ំរ និងស្ំរឡងរខំាន។ល។ ដែលជោះឥទធិពលែល់រចនាស្ម្ព័នធក្ទក្ទង់ មុ្េងារ ក្ពម្ទាងំការទាញ
យកែលរែសងៗពីក្បព័នធព្ក្ពរ ។ី ចំណុចទាងំរនោះ ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ស្ក្ម្មប់រលីករឡងី និងថ្េឹងដថ្េងកនុងជំហាន
បនតបនាទ ប់ព្នការកសាងដែនការររៀបចំដែនែី។ 
២.៧ ក្បជាសាស្តស្ត នងិចនំនួក្បជាជន 

លទធែលលម្អិត្ព្នជំររឿនក្បជាជនឆ្ន  ំ២០១៩ កនុងរពលថ្ាីៗរនោះ ម្ិនទាន់អាចរក្បីក្បាស់្ជាែេូវការរៅរឡយី ែូរចនោះ
ទិននន័យក្បជាសាស្តស្តដែលក្ត្ូវបានរក្បីកនុងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺពឹងដែអករលីទិននន័យស្ាិត្ិឃុ/ំស្ងាា ត់្។  
រដ្ឋយដឡកទិននន័យជំររឿនក្បជាជនកនុងឆ្ន មុំ្នៗ (ឆ្ន  ំ១៩៩៨-២០០៨-២០១៩) ក៏ក្ត្ូវបានយកម្ករក្បីក្បាស់្ រែីម្បី
ការវភិាគនានា។ 
២.៧.១ ក្បជាជនាម្ក្ស្កុ 
កនុងឆ្ន  ំ២០១៩ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនក្បជាជនស្រុបចំនួន ៩០.៩៤៩ នាក់ ដែលជារេត្តម្មនចំនួនក្បជាជនត្ិច

ជាងរគបំែុត្កនុងក្បរទស្កម្ពុជា (ារាងទី ៩)។ ក្ស្ុកអូររាងំ ម្មនក្បជាជនរស់្រៅត្ិចជាងរគ (៦.៤៧៦នាក់) រហយី
ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ម្មនក្បជាជនរស់្រៅរក្ចីនជាងរគ (២៦.២៤៨ នាក់)។ ែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនក្ត្ឹម្
ដត្ ៦,៣ នាក់/គ.ម្២ ដែលជាចំនួនត្ិចជាងរគកនុងក្បរទស្។ ក្កុងដស្នម្រនារម្យម្មនែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនរស់្រៅរក្ចីនជាង
រគរៅកនុងរេត្ត គឺរស្ាីនឹង ២៦,៤ នាក់/គ.ម្២ ែូចម្មនបងាា ញកនុងដែនទីទី ២៥ (ែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនរៅថ្នន ក់ឃុ)ំ។ 

រោងរៅាម្ទិននន័យស្ាិត្ិឃុំ/ស្ងាា ត់្ កំរណីនក្បជាសាស្តស្តកនុងទស្វត្សរចុ៍ងរក្កាយគឺ ៤,៥៦ % កនុងម្ួយឆ្ន  ំ
រហីយម្មនភាពេុស្ៗគ្នន រៅាម្ក្ស្ុក (ក្ស្ុករកាោះដញកម្មន ៣,៣៦% កនុងម្ួយឆ្ន  ំជាកំរណីនត្ិចជាងរគ រហីយ 
ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ម្មនកំរណីន ៦,៦៩% កនុងម្ួយឆ្ន  ំជាកំរណីនរក្ចីនជាងរគ)។ ពីម្ួយឆ្ន រំៅម្ួយឆ្ន  ំរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
ម្មនអក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តថ្យចុោះ (ម្មនការធាេ ក់ចុោះទាងំអក្ាម្រណភាព និងអក្ាកំរណីត្)។ រទាោះបីជាោ ងណា
ក៏រដ្ឋយ កំរណីនក្បជាជនទូរៅរៅកនុងរេត្តរៅដត្េពស់្ែដែល រហយីេពស់្ជាងកំរណីនម្ធយម្ថ្នន ក់ជាត្ិដែលម្មនក្ត្ឹម្ដត្ 
១,២% រវាងឆ្ន  ំ២០០៨ និង ២០១៩ (វទិាសាា នជាត្ិស្ាិត្ិ ឆ្ន  ំ២០១៩)។ 

រវាងឆ្ន  ំ២០០៩ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៩ ចំនួនម្នុស្សជាម្ធយម្កនុងម្ួយក្គួសារកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានធាេ ក់ចុោះពី ៤,៥ 
រៅ ៤,២ នាក់។ ស្ម្មម្មក្ត្រេទ (ស្ម្មម្មក្ត្ព្នបុរស្ និងស្តស្តី) ផ្លត ស់្បតូរពី ១,០០ រៅ ១,០៦ ដែលបងាា ញថ្ន ចំនួន
បុរស្ម្មននិនាន ការរកីនរឡងីរលឿនជាងចំនួនស្តស្តី។  
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ារាងទ ី៩៖ ក្បជាជនាម្ក្ស្កុកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ីឆ្ន  ំ២០០៩ នងិ ២០១៩ 

ក្ស្កុ 
ក្បជាជន អក្ាករំណីនក្បជាសាស្តស្តឆ្ន  ំ

២០០៩-២០១៩ (%ឆ្ន )ំ 

ែង់សីុ្រត្ក្បជាជន ឆ្ន  ំ
២០១៩ (ចនំនួ/
គឡូីដម្ ក្ត្ការរ  ) ២០០៩ ២០១៩ 

ដកវសី្ម្ម 16.886 26.248 4,41% 9,0 
រកាោះដញក 16.239 22.718 3,36% 4,0 
អូររាងំ 4.077 6.476 4,63% 5,3 
រពក្ជាដ្ឋ 10.892 21.255 6,69% 5,3 
ដស្នម្រនារម្យ 9.572 14.252 3,98% 26,4 
ស្រុប 57.666 90.949 4,56% 6,3 
ក្បេព៖ ទិនននយ័ស្ាិតិ្ឃុ/ំស្ងាា ត្ ់២០១៩ (ម្នទីរដែនការ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០២០) 

គួរឱ្យកត់្ស្ម្មគ ល់ជាងរនោះរៅរទៀត្  ស្ម្មម្មក្ត្ឯករាជយ (ស្ម្មម្មក្ត្រវាងក្បជាជនអស្កម្ា និងក្បជាជនស្កម្ា) 
បានធាេ ក់ចុោះពី ០,៨៤ ែល់ ០,៧១ រៅចរនាេ ោះឆ្ន  ំ២០០៩ និងឆ្ន  ំ២០១៩ ដែលម្មនន័យថ្ន ចំនួនក្បជាជនដែលម្មន
អាយុអាចរធវីការបានរកីនរឡីង របីរក្បៀបរធៀបរៅនឹងចំនួនក្បជាជនដែលម្មនអាយុម្ិនអាចរធវីការបាន។ ការផ្លេ ស់្បតូរ
រចនាស្ម្ព័នធអាយុ ដែលរៅថ្ន “ភាគលាេក្បជាសាស្តស្ត” (Demographic Dividend) គឺជាចំណុចែ៏ស្ំខាន់ និងម្មន
ស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់កំរណីនរស្ែាកិចចរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 
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ដែនទទី ី២៥៖ ែង់សុ្រីត្ក្បជាជនាម្ឃុឆំ្ន  ំ២០១៩ កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; ក្បជាសាស្តស្ត-ម្នទីរដែនការ ឆ្ន  ំ២០២០; តំ្បនលំ់រៅឋាន (ក្បរេទរក្បីក្បាស្់ែី ឆ្ន  ំ២០១៩)-ក្កុម្ការងារស្នូល ឆ្ន  ំ២០២០
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២.៧.២ ការរធវចីណំាកក្ស្កុ 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនភាពរលចរធាេ ចំរពាោះការរធវីចំណូលក្ស្ុក។ ការវភិាគខាងរក្កាម្ គឺរោងរៅាម្ទិននន័យ

ជំររឿនក្បជាជនឆ្ន  ំ២០០៨។ រទាោះបីជាទិននន័យរនោះជាទិននន័យចាស់្ដែលម្ិនទាន់រធវីបចចុបបននភាពកតី ដត្ការវភិាគ
ទិននន័យរនោះរៅដត្លអ ពីរក្ពាោះវាបានជួយពនយល់ពីសារៈស្ំខាន់ព្នអក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្ត ដែលបានកត់្ក្ារៅកនុង
រេត្ត និងសាា នភាពក្បជាសាស្តស្តបចចុបបនន។ 

ដែនទីទី ២៦ ខាងរក្កាម្រនោះ បងាា ញពីអក្ាការរធវីចំណូលក្ស្ុកកនុងក្ស្ុកនីម្ួយៗ (រស្ាីនឹងចំនួនម្នុស្សដែល
បានចូលម្កកនុងក្ស្ុក ែកចំនួនម្នុស្សដែលបានរធវីចំណាកក្ស្ុក) (គិត្ជាភាគរយព្នចំនួនម្នុស្សស្រុបព្នក្ស្ុក)10។ 
ភាពអវជិជម្មនព្នអក្ាការរធវីចំណាកក្ស្ុក ម្មនន័យថ្នចំនួនម្នុស្សចាករចញពីក្ស្ុកម្មនរក្ចីនជាងចំនួនក្បជាជនដែល
ចូលម្ករស់្រៅកនុងត្ំបន់រនាោះ។ ែទុយម្កវញិ ភាពវជិជម្មនព្នអក្ាការរធវីចំណាកក្ស្ុក ម្មនន័យថ្នក្ស្ុកបានទទួលចំនួន
ជនចំណូលក្ស្ុក ម្មនចំនួនរក្ចីនជាងចំនួនក្បជាជនចាករចញរៅរក្ៅក្ស្ុក។ ដែនទីរនោះ ក៏បងាា ញដែរថ្ន អក្ាការរធវ ី
ចំណាកក្ស្ុកកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនចាប់ពី ២,២% រៅ ២៣,៣% គឺរក្ចីនជាងកក្ម្ិត្ថ្នន ក់ជាត្ិដែលម្មនក្ត្ឹម្ដត្ 
០,៨៦%។ គួរឱ្យកត់្ស្ម្មគ ល់ដែរថ្ន កនុងក្ស្ុកដែលម្មនក្ពំក្បទល់ជាប់រេត្តម្ណឌ លគិរ ីែូចជាក្ស្ុកស្នួលព្នរេត្តក្ករចោះ 
ក្ស្ុកកូនមុ្ំ ក្ស្ុកលំផ្លត់្ និងក្ស្ុកអូរោ ដ្ឋវព្នរេត្តរត្នគិរ ីក៏បានបងាា ញពីអក្ាការរធវីចំណូលក្ស្ុកម្មនចំនួនេពស់្ែង
ដែរ ដែលបងាា ញថ្ន ការធវីចំណូលក្ស្ុក ម្ិនម្មនឥទធិពលដត្រលីរេត្តម្ណឌ លគិរដីត្ម្ួយរនាោះរទ។ 
ដែនទទី ី២៦៖ អក្ាការរធវចីណំាកក្ស្កុ (ចណំាកក្ស្កុ ០៥ ឆ្ន )ំ ាម្ក្ស្កុ (រេត្តម្ណឌ លគរិ ីនងិក្ស្កុជតិ្ខាង) 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពំក្បទលរ់ែាបាល, ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩-ទិនននយ័ចំណាកក្សុ្ក វទិាសាា នស្ាិតិ្ជាតិ្ ឆ្ន  ំ២០០៨ (ទិនននយ័វភិាគរដ្ឋយ 

Diepart និង Ngin ឆ្ន  ំ២០២០) 

                                                 
10 អក្ាការរធវចីំណូលក្សុ្ក = [(លំហូរចូល - លំហូររចញ) / ចំននួក្បជាជន x ១០០] 



 

60 

ការរធវីចំណូលក្ស្ុក បងារដ្ឋយការដស្វងរកែីរធវីកស្ិកម្ា។ ចំរពាោះក្បជាកស្ិករទូទាងំក្បរទស្ និងពិរស្ស្អនក
ដែលរស់្រៅត្ំបន់ទំនាប ការរធវីចំណាកក្ស្ុករបស់្ពួករគរៅកាន់ត្ំបន់េពង់រាប គឺរែីម្បីដស្វងរកឱ្កាស្រស្ែាកិចច 
រដ្ឋយសារបញ្ហា កងវោះែីស្ក្ម្មប់រធវីកស្ិកម្ា និងកងវោះការងារ។ ជាការពិត្ណាស់្ ភាគរក្ចីនព្នអនកដែលបានរធវីចំណាក
ក្ស្ុករៅត្ំបន់ជនបទកនុងឆ្ន  ំ២០០៨ គឺកនុងរគ្នលបំណងរធវីការងារកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា ឬរធវីការងាររៅកនុងកស្ិដ្ឋា ន ឬ
ចម្មា រផ្លទ ល់េេួន។ ក្បាក់ នួលពលកម្ា គឺម្មនសារៈស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់អនកចំណាកក្ស្ុក ដែលកំពុងដត្រស់្រៅកនុងរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីរហយីចំនួនអនកចំណាកក្ស្ុកម្ករៅកនុងរេត្តរនោះ ម្មនស្ម្មម្មក្ត្គួរឱ្យកត់្ស្ម្មគ ល់ចាប់ាងំពីឆ្ន  ំ២០០៣ 
ដែលរនោះអាចនិោយបានថ្ន អនករធវីចំណាកក្ស្ុកបានបតូរម្កជាកម្ាករសុ្ី នួលវញិ រដ្ឋយសារពួកគ្នត់្ម្មនែីត្ិចម្ិន
អាចរធវកីស្ិកម្ាបាន (Diepart និង Ngin ២០២០) ។  

ជាក់ដស្តងការពក្ងីកែីកស្ិកម្ាកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីដែលបានរលីករឡងីខាងរលី គឺរកីត្រឡងីរដ្ឋយម្មនចលនារធវី
ចំណូលក្ស្ុក។ ចលនារនោះ បានថ្យចុោះរក្កាយឆ្ន  ំ២០០៨ ប ុដនតចំនួនរនោះរៅដត្គួរឱ្យកត់្ស្ម្មគ ល់។ វត្តម្មនរបស់្អនក
ចំណូលក្ស្ុក ែតល់ស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍកនុងរេត្ត ប ុដនតក៏បានែតល់ស្ម្មព ធម្ករលធីនធានព្ក្ពរ  ីនិងែីកស្ិកម្ា
ដែរ ដែលត្ក្ម្ូវឱ្យម្មនការររៀបចំបទដ្ឋា នគត្ិយុត្ត និងការក្គប់ក្គងឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ។ 

ជាលទធែលព្នការរធវីចំណូលក្ស្ុក គឺបានរធវីការផ្លេ ស់្បតូរស្ម្មម្មក្ត្ព្នជនជាត្ិភាគត្ិចរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរែីង
ដែរ (រូបភាពទី ៧)។ កនុងឆ្ន  ំ២០០៩ ជនជាត្ិពនង គឺជាក្កុម្ជនជាត្ិភាគត្ិចដែលត្ំណាងឱ្យក្បជាជនភាគរក្ចីនម្មន
ចំនួន ៥១% ប ុដនតកនុងឆ្ន  ំ២០១៩ ចំនួនរនោះបានថ្យចុោះម្កក្ត្ឹម្ ៤៤% ព្នក្បជាជនស្រុបកនុងរេត្តប ុរណាណ ោះ។ ែទុយរៅ
វញិ ចំនួនក្បជាជនដែលជាជនជាត្ិដេារ និងចាម្ ម្មនក្ត្ឹម្ដត្ ៤៦ % កនុងឆ្ន  ំ២០០៩ បានរកីនរហូត្ែល់ចំនួន ៥៣% 
ព្នចំនួនក្បជាជនស្រុបកនុងរេត្តម្ណឌ លគិររីៅឆ្ន  ំ២០១៩។ មូ្លរហតុ្ព្នការផ្លេ ស់្បតូររនោះ រដ្ឋយសារចំនួនែ៏រក្ចីនព្នអនក
ចំណូលក្ស្ុក គឺជាជនជាត្ិដេារ ឬដេារអុីសាេ ម្។ ការហូរចូលព្នអនកចំណាកក្ស្ុក បានដ្ឋក់ស្ម្មព ធបដនាម្រៅរលីក្កុម្ 
ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច ដែលពួករគជាក្កុម្ងាយរងរក្គ្នោះ រដ្ឋយសារដត្រគ្នលនរោបាយរបស់្រែាកនុងការរធវីទំរនីបកម្ា 
ព្ក្ពរ  ីនិងកស្ិកម្ាជារែីម្។ 
រូបភាពទ ី៧៖ ទហំពំ្នក្កមុ្ជនជាត្ភិាគត្ចិរៅរេត្តម្ណឌ លគរិ ី(ភាគរយព្នក្គសួារ) ឆ្ន  ំ២០០៩ នងិ ២០១៩ 

 
ក្បេព៖ ទិនននយ័របស្ម់្នទីរដែនការរេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០២០; ក្កាហវិកែលិត្រដ្ឋយក្កុម្ការងារស្នូល និងក្កុម្ទីក្បឹកា 
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២.៧.៣ ការែតល់រស្វាស្ងគម្ 
រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធស្ងគម្ គឺជាដែនកម្ួយែ៏ស្ំខាន់កនុងដែនការររៀបចំដែនែី ពិរស្ស្ទាក់ទងនឹងវស័ិ្យសុ្ខាេិបាល 

និងវស័ិ្យអប់រ។ំ  
ការររៀបចំរស្វាសុ្ខាេិបាលរៅកនុងេូម្ិសាស្តស្តរេត្តនីម្ួយៗ ម្មនទក្ម្ង់េុស្ៗគ្នន ាម្កក្ម្ិត្រែាបាល (រេត្ត ក្ស្ុក 

និងឃុំ)។ ក្ស្ុកម្ួយចំនួន ក្ត្ូវក្បមូ្លែតុ ំបរងាីត្ជាក្ស្ុកក្បត្ិបត្ិត រែីម្បីបងាលទធភាពែតល់នូវរស្វាសុ្ខាេិបាល ស្ក្ម្មប់
ក្បជាជន។ ក្ស្ុកក្បត្ិបត្ិតនីម្ួយៗ ម្មនម្នទីររពទយបដងអកម្ួយដែលអាចបរក្ម្ីរស្វាជូនក្បជាជនោ ងត្ិច ៥០.០០០នាក់ 
និងម្ណឌ លសុ្េភាព ស្ក្ម្មប់ក្បជាជនោ ងត្ិច ៥.០០០ នាក់។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនក្ស្ុកក្បត្ិបត្តិដត្ម្ួយប ុរណាណ ោះ 
រមួ្ទាងំអត្ីត្ម្នទីររពទយក្ស្ុកចំនួន ០៣ និងម្ណឌ លសុ្េភាពចំនួន ០៣ (ដែនទីទី ២៧)។ រទាោះជាោ ងណាក៏រដ្ឋយ 
រដ្ឋយសារម្មនចលនាព្នការរធវីចំណូលក្ស្ុក និងការាងំលំរៅរាយបា យកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីដែលម្មនទំហធំំទូលាយ 
នាឱំ្យម្មនការលំបាកកនុងការែតល់រស្វាកម្ាឱ្យបានរពញរលញ (ដែនទទីី ២៧)។ 

ដែនទីទី ២៧ បងាា ញពីទីាងំសាលាររៀនទូទាងំរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី សាលាបឋម្ស្ិកា ម្មនចំនួនរក្ចីនជាង 
អនុវទិាល័យ និងវទិាល័យ។ េណៈដែលអាយុរបស់្ស្ិស្សរកីនរឡីង ចម្មៃ យជាម្ធយម្រៅកាន់សាលាររៀនស្ក្ម្មប់
ស្ិស្សថ្នន ក់េពស់្ គឺឆ្ៃ យជាងស្ិស្សថ្នន ក់ទាប។ ការរធវីែំរណីររបស់្ស្ិស្សរៅអនុវទិាល័យ និងវទិាល័យ គឺជាបញ្ហា ចម្បង
រៅកនុងត្ំបន់ម្ួយចំនួន ែូចជាភាគពាយព័យព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងក្ស្ុករកាោះដញក។ 
ដែនទទី ី២៧៖ ទាីងំព្នរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធស្ងគម្កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពកំ្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; រស្វាសុ្េភាព-ក្កស្ងួសុ្ខាេិបាល ឆ្ន  ំ២០០៨;  

សាលាររៀន-ក្កស្ងួអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ឆ្ន ២ំ០១២ 
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២.៧.៤ ការងារ 
រចនាស្ម្ព័នធការងាររៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានឆេុោះបញ្ហច ងំពីភាពរលចរធាេ ព្នការរក្បីក្បាស់្ែីពាក់ព័នធនឹងព្ក្ពរ  ី

និងកស្ិកម្ា។ ចំនួន ៨២% ព្នបុរស្ និងស្តស្តី ដែលម្មនអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្ន រំឡងី ក្បកបមុ្េរបរកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា ជា
មុ្េរបរចម្បង (រូបភាពទី ៨)។ ចំនួន ១៥% រែសងរទៀត្ ម្មនការងារកនុងវស័ិ្យរស្វាកម្ា រហីយភាគរក្ចីនជាកម្ាករ 
សុ្ី នួល។ ក្បស្ិនរបីរយងីពិនិត្យរម្ីលរលីក្បរេទមុ្េរបរបនាទ ប់បនសវំញិរនាោះ គឺចំនួន ៦៨% ព្នក្បជាពលរែាក្បកបរបរ
កនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា។ រនោះម្មនន័យថ្ន រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីស្ម្មម្មក្ត្ក្បជាជនភាគរក្ចីនកំពុងរស់្រៅរដ្ឋយែារភាជ ប់
ជាម្ួយែីកស្ិកម្ា។ ចំនួន ២៥% រែសងរទៀត្ គឺពឹងដែអករលីអនុែលព្ក្ពរ  ីឬរនសាទជាមុ្េរបរបនាទ ប់បនស ំដែលអាច
និោយបានថ្ន ជាការងារចក្ម្ុោះម្មនរមួ្បញ្ជូ លការងារកស្ិកម្ា និងការក្បមូ្លធនធានធម្ាជាត្ិ។ 
រូបភាពទ ី៨៖ ែាក្កាម្បដំណងដចកព្នការងារចម្បង(រឆវង) នងិការងារបនាទ ប់បនស ំ(សាត )ំ កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេព៖ ទិនននយ័របស្ម់្នទីរដែនការរេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០២០, ក្កាហវិកែលិត្រដ្ឋយក្កុម្ការងារស្នូល និងក្កុម្ទីក្បឹកា 

ដែនទទី ី២៨៖ របាយការងារចម្បងាម្ឃុ ំកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពកំ្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; មុ្េរបរ-ម្នទីរដែនការ ឆ្ន  ំ២០២០ 
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ែូចបងាា ញកនុងដែនទីទី ២៨ ការពឹងដែអករលីកស្ិកម្ាជាមុ្េរបរចម្បង គឺម្មនទូទាងំរេត្តម្ណឌ លគិរ ីប ុដនត ឃុសំ្ាិត្
រៅដកបរ ឬឃុំជាម្ជឃម្ណឌ លទីក្បជុំជនស្ំខាន់ៗ ម្មនរចនាស្ម្ព័នធការងារចក្ម្ុោះ និងម្មនក្បជាពលរែារធវីការកនុងវស័ិ្យ  
រស្វាកម្ារក្ចីន (ក្ស្ុករកាោះដញក ក្កុងដស្នម្រនារម្យ និងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម)។ 
២.៨ ស្ម្មស្ធាតុ្ស្ខំាន់ៗព្នទក្ម្ង់ការររៀបចដំែនែ ី
២.៨.១ បណាត ញទនំាក់ទនំងកនុងត្បំន់ នងិបណាត ញែេូវថ្នល់ 
ក. ថ្នន ក់ត្ំបន់ 
កនុងឆ្ន  ំ២០០៤ ដែនការរម្ព្នការអេិវឌ្ឍន៍រស្ែាកិចច-ស្ងគម្ម្ួយ ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡីងស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍត្ំបន់ 

ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ (CLV) ដែលរពលរនាោះរួម្ម្មនចំនួន ១០ រេត្ត។ រៅឆ្ន  ំ២០០៩ រេត្តចំនួន ៣ 
រែសងរទៀត្ ក្ត្ូវបានបញ្ចូ លបដនាម្រៅកនុងត្ំបន់ក្ត្ីរកាណអេិវឌ្ឍន៍ព្នក្បរទស្ទាងំប ី(អនុម័្ត្កនុងកិចចក្បជុំ JCC រលីកទី ៤ 
រៅទីក្កុងដ្ឋក់ឡាក់ នាព្ថ្ៃទី ២១-២២ ដេធនូ ឆ្ន  ំ២០០៩)។ រេត្តកនុងត្ំបន់ក្ត្ីរកាណព្នក្បរទស្ទាងំបី រួម្ម្មន រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីរេត្តរត្នគិរ ីរេត្តស្ទឹងដក្ត្ង និងរេត្តក្ករចោះ (កម្ពុជា) រេត្តអាាពឺ សាឡាវា ន រស្កុង និងរេត្តចំបា សាក់ 
(ឡាវ) រេត្តកុនទុំ ោ ព្ឡ ដ្ឋក់ឡាក់ ដ្ឋក់ណុង និងរេត្តប ិញរេឿក (រវៀត្ណាម្)។ ត្ំបន់ទាងំរនោះជាត្ំបន់ធម្ាជាត្ិ
ដែលម្មនព្ែទក្កឡា ១៤៣.៩៤៨ គ.ម្២ និងម្មនចំនួនក្បជាជនស្រុបក្បម្មណ ៦,៦៦៣ លាននាក់ កនុងឆ្ន ២ំ០១១  
រហីយម្មនែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនក្បម្មណ ៤៦ នាក់/គ.ម្២។ ដែនការរម្រនោះ បានែតល់អាទិភាពែល់គរក្ម្មងអេិវឌ្ឍន៍ 
ជារក្ចីនរៅកនុងត្ំបន់ រមួ្ម្មន រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ កស្ិកម្ា ជលែល និងព្ក្ពរ  ីរស្វាកម្ា ឧស្ាហកម្ា វទិាសាស្តស្ត និង 
បរចចកវទិាការការពារបរសិាា ន និងការក្គប់ក្គងែីធេី ក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព ការរកាស្នតិសុ្េ និងការការពារជាត្ិ និង
ត្ំបន់ក្ពម្ទាងំការស្ក្ម្ួលែល់ការវនិិរោគនានា។  

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺជារេត្តម្ួយកនុងចំរណាម្រេត្តទាងំបួនព្នក្បរទស្កម្ពុជា ដែលម្មនទីាងំស្ាិត្រៅភាគឦសាន 
ព្នក្បរទស្ និងម្មនក្ពំក្បទល់ជាប់រេត្តចំនួនបីរបស់្រវៀត្ណាម្គឺ ដ្ឋក់ណុង ដ្ឋក់ឡាក់ និងរេត្តប ិញរេឿក (ដែនទី 
ទី ២៩)។ ដែអករលីដែនការរម្រនោះ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីអាចនឹងទទួលបានែលោ ងរក្ចីនពីគំនិត្ែតួចរែតីម្កនុងការអេិវឌ្ឍ
ត្ំបន់ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ ែូចជា ការវនិិរោគ ការសាងស្ង់ ការែឹកជញ្ជូ ន ថ្នម្ពល និងការែគត់្ែគង់ទឹក 
ជារែីម្។ រទាោះោ ងណាក៏រដ្ឋយ កនុងដែនការរម្រនោះ ការអេិវឌ្ឍព្នរស្វាកម្ានានា រួម្ម្មន ឧស្ាហកម្ារទស្ចរណ៍  
ម្ិនទាន់បានរឆេីយត្បរៅនឹងស្កាត នុពលព្នរេត្តរៅរឡយីរទ11។ 

                                                 
11  របាយការណ៍ស្រងាបស្តីពីការពិនិត្យរឡងីវញិនិងដកស្ក្មួ្លដែនការរម្អេិវឌ្ឍនរ៍ស្ែាកិចច-ស្ងគម្ស្ក្ម្មប់តំ្បនក់្តី្រកាណអេិវឌ្ឍន៍ 
កម្ពុជា-ឡាវ- រវៀត្ណាម្ (បនាទ បពី់កិចចក្បជំុ JCC រលីកទី ៥ រៅព្ថ្ៃទី ១៨ ដេមី្នាឆ្ន  ំ២០១០ រៅទីក្កុងបានលុង រេត្តរត្នគិរ)ី 
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ដែនទទី ី២៩៖ បណាត ញទនំាក់ទនំងកនុងត្បំន់ក្ត្រីកាណអេវិឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ 

 
គ្បភព្៖ http://clv-development.org/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=13794&idcm=39

http://clv-development.org/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=13794&idcm=39
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េ.ថ្នន ក់ជាត្ ិ
បណាត ញែេូ វ និងរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ រក្បៀបែូចជាស្រព្ស្ឈាម្ព្នការអេិវឌ្ឍក្គប់វស័ិ្យ និងកំរណីនរស្ែាកិចច

របស់្ក្បរទស្។ បណាត ញែេូវ និងរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរនោះ រែីរត្ួនាទីោ ងស្ំខាន់កនុងការកាត់្បនាយភាពក្កីក្កាម្រយៈការ
រលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍស្ងគម្ និងរស្ែាកិចច រែីម្បឈីានរៅែំណាក់កាលអេិវឌ្ឍន៍ថ្ាីម្ួយ ដែលរៅថ្ន “ការផ្លេ ស់្បតូរថ្ាី” 
រែីម្បឱី្យក្បរទស្កម្ពុជាកាេ យជាក្បរទស្ដែលម្មនក្បាក់ចំណូលម្ធយម្កក្ម្ិត្េពស់្រៅឆ្ន  ំ២០៣០ និងក្បរទស្ដែលម្មន
ក្បាក់ចំណូលេពស់្ក្ត្ឹម្ឆ្ន  ំ២០៥០ ែូចបានរលីករឡងីកនុងរគ្នលនរោបាយ និងយុទធសាស្តស្តរែសងៗរបស់្រាជរដ្ឋា េិបាល 
កម្ពុជា ែូចជា យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាលទី ៤ និងដែនការយុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ ២០១៩-២០២៣ (ដែនការ
យុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិ២០១៩-២០២៣)។  

បណាត ញែេូវ និងរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ជួយស្ក្ម្ួលែល់ការរធវីពាណិជជកម្ា ការែឹកជញ្ជូ នទំនិញ និងរស្វាកម្ា ក៏ែូច
ជារលីកកម្ពស់្វស័ិ្យរទស្ចរណ៍ ការអេិវឌ្ឍជនបទ និងជំរុញការរធវីស្ម្មហរណកម្ាទីែារកនុងត្ំបន់ និងពិេពរលាក។  
យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាលទី៤ រផ្លត ត្រលីសារៈស្ំខាន់ព្នក្បព័នធែឹកជញ្ចូ ន និងរលីកកម្ពស់្ការែឹកជញ្ជូ នថ្នម្ពល 
ក្បព័នធឌ្ីជីថ្ល (Digital) រែីម្បគី្នកំ្ទែល់ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច និងការរធវីពិពិធកម្ាព្នកស្ិកម្ា និងរធវីឱ្យម្មនតុ្លយភាព
ព្នការអេិវឌ្ឍ ការែារភាជ ប់គម្មេ ត្រវាងការអេិវឌ្ឍជនបទ និងទីក្កុង និងរការលបឿនជាម្ួយនឹងការផ្លេ ស់្បតូ រកនុងត្ំបន់ 
ពិេពរលាក និងការទទួលបានអត្ាក្បរោជន៍អត្ិបរម្ម ពីការរកីចរក្ម្ីនខាងបរចចកវទិា និងរស្ែាកិចចឌ្ីជីថ្ល ជាពិរស្ស្
រៅកនុងបរបិទឧស្ាហកម្ា ៤.០ (យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាលទី៤ ឆ្ន  ំ២០១៨)។ រទាោះបីជាោ ងណាក៏រដ្ឋយ 
យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាលទី ៤ ក៏បានស្ងាត់្ធៃន់រៅរលីក្បស្ិទធភាពព្នការក្គប់ក្គង ការការពារ ការអេិរកស
ធនធានធម្ាជាត្ិ និងក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី និងការបនាំុនិងការកាត់្បនាយការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ែងដែរ។ កនុងន័យរនោះ  
បណាត ញែេូ វ និងការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្ិនអាចរម្ីលរលំងពីភាពស្ម្បូរដបបព្នធនធាន 
ធម្ាជាត្ ិនិងជីវៈចក្ម្ុោះបានរឡយី។ 

ការរបតជាា ចិត្តរបស់្រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា កនុងការែារភាជ ប់ក្បរទស្រៅកនុងត្ំបន់ ជាពិរស្ស្ជាម្ួយក្បរទស្ជិត្ខាង
ក្ត្ូវបានគិត្គូរជាយូរណាស់្ម្ករហយី ែូចជា ការអេិវឌ្ឍាម្ក្ចកររបៀង និងាម្ត្ំបន់ក្ពំដែន ជារែីម្។ រទាោះជាោ ង
ណាកតី វធិីសាស្តស្តព្នការទាញយកអត្ាក្បរោជន៍ពីដែនការទាងំរនោះ គឺអាក្ស័្យរលីភាពឆ្េ ត្ព្វព្នកិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការ 
ការរធវីស្ម្មហរណកម្ា និងរគ្នលនរោបាយអនតរាគម្ន៍នានា ជារែីម្។ រោងាម្យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាល
ទី៤  គិត្ក្ត្ឹម្ចុងឆ្ន  ំ២០១៧ កម្ពុជាបានកសាងែេូ វជាត្ិ និងែេូ វរេត្តស្រុបក្បដវង ១៦.២៩២ គ.ម្ ដែលកនុងរនាោះ 
៨.៥២៦ គ.ម្ ជាែេូ វក្កាលរៅស្ ូ និងក្កាលរបតុ្ង ដែលរស្ាីនឹង ៥២,៣៣% ព្នក្បដវងែេូ វស្រុប។ ជាម្ួយគ្នន រនោះដែរ   
រាជរដ្ឋា េិបាល បានរធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងីនូវរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរូបវនតែព្ទរទៀត្ រែីម្បីក្ទក្ទង់រាល់ស្កម្ាភាពរស្ែាកិចចជាត្ិ 
ាម្រយៈការដកលម្អ និងការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ែូចជាែេូវជនបទ កំពង់ដែ ែេូវដែក ែេូវអាកាស្ និងរហដ្ឋា រចនា- 
ស្ម្ព័នធទីក្កុងរែសងៗរទៀត្។ ស្ក្ម្មប់វស័ិ្យេ័ស្តុភារ (Logistic) ចំណាត់្ថ្នន ក់របស់្ក្បរទស្កម្ពុជា ក្ត្ូវបានដកលម្អគួរឱ្យ
កត់្ស្ម្មគ ល់ ដែលម្មនចំណាត់្ថ្នន ក់រៅរលេររៀងទី ១២៩ កនុងឆ្ន ២ំ០១០ ម្ករៅទី ៩៨ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ាម្ស្នទស្សន៍ 
ព្នការអនុវត្តការងារេ័ស្តុភាររបស់្ធនាគ្នរពិេពរលាក (យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាលទី៤)។ 

រទាោះោ ងណាក៏រដ្ឋយ យុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណែំណាក់កាលទី៤ ក៏បានចងអុលបងាា ញពីបញ្ហា ក្ប ម្ចម្បងៗ
របស់្ក្បរទស្កម្ពុជារៅកនុងវស័ិ្យម្ួយចំនួន រមួ្ម្មន ព្ថ្េរែីម្ែឹកទំនិញេពស់្ ភាពទន់រេាយរបស់្សាា ប័នកនុងការស្ក្ម្ប-
ស្ក្ម្ួល រែីម្បកីារអេិវឌ្ឍ និងការដថ្ទារំហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធម្ិនក្គប់ក្គ្នន់កនុងការរឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការ
រៅកនុងែំណាក់កាលថ្ាីព្នការអេិវឌ្ឍ និងកងវោះខាត្ការគិត្គូរពីទីាងំស្ហក្គ្នស្ ឬររាងចក្ករៅាម្ដែនការ ព្នការ
អេិវឌ្ឍទីក្កុង និងការក្គប់ក្គងែីធេី រៅអំឡុងរពលររៀបចំដែនការ និងការសាងស្ង់រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធជារែីម្។ ជាម្ួយ
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ការក្ពួយបារម្ភរនោះ ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរែីរត្ួោ ងស្ំខាន់កនុងការែតល់នូវក្កបេ័ណឌ គត្ិយុត្ត ស្ក្ម្មប់រធវី
ស្ម្មហរណកម្ាវស័ិ្យរែសងៗ រែីម្បរីឆេីយត្បរៅនឹងការអេិវឌ្ឍរយៈរពលដវងរបស់្រេត្ត រមួ្ទាងំក្បរទស្ទាងំមូ្ល។ 

ដែនការរម្អេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូវឆ្ន  ំ២០០៩ ជាឯកសាររគ្នលនរោបាយែ៏ស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់វស័ិ្យែឹកជញ្ជូ ន និង
ជាឯកសាររោងស្ក្ម្មប់វស័ិ្យរែសងរទៀត្ែូចជា ពាណិជជកម្ា រទស្ចរណ៍ កស្ិកម្ា និងនគរូបនីយកម្ា។ ែូរចនោះ ដែនការ
រនោះក៏ជាឯកសារគនេឹោះ រែីម្បីអនុវត្តយុទធសាស្តស្តចតុ្រកាណ និងរគ្នលនរោបាយរែសងៗរទៀត្របស់្រាជរដ្ឋា េិបាល។  
យុទធសាស្តស្តចំនួន ០៦ ក្ត្ូវបានកំណត់្កនុងដែនការរម្រនោះ រែីម្បីស្រក្ម្ចឱ្យបាននូវរគ្នលរៅអេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូ វ 
រួម្ម្មន (១)ការរលីកកម្ពស់្ប ូលអេិវឌ្ឍន៍ពហុវស័ិ្យ (២)ការរធវីស្ម្មហរណកម្ាជាត្ិ (៣)ការអេិវឌ្ឍក្ចកររបៀង 
អនតរជាត្ិស្ក្ម្មប់ស្ម្មហរណកម្ាត្ំបន់កម្ពុជា (៤)ការរលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកចិច-ស្ងគម្ ពិរស្ស្ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យ
កស្ិកម្ារែីម្បកីាត់្បនាយភាពក្កីក្ករៅជនបទ (៥)ការពក្ងឹងការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច និងររបៀងកំរណីន និង (៦)ការរលីក-
កម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍរទស្ចរណ៍។ រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបណាត ញែេូវថ្នល់ជារក្ចីន ក្ត្ូវបានដ្ឋក់រស្នី ដកលម្អ និងអេិវឌ្ឍ
ក្ស្បរៅាម្ដែនការរម្រនោះែងដែរ (ដែនទីទី ៣០) ។ 

រៅកនុងដែនការរម្អេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូវ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីនិងក្កុងដស្នម្រនារម្យ ក្ត្ូវបានចាត់្ទុកថ្នជារេត្ត និង
ក្កុងដ្ឋច់ក្ស្ោល (ក្កស្ួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន ២ំ០០៩)។ ធនាគ្នរអេិវឌ្ឍន៍អាសុ្ី (២០១៥) បានបងាា ញ
ថ្ន ការរធវីស្ម្មហរណកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិកនុងយុទធសាស្តស្តទី ២ ព្នដែនការរម្រនោះ ម្មនរគ្នលបំណងរធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងីែេូ វជាត្ិ
រលេ ៧៦ ពីក្ស្ុកដកវស្ីម្មរៅក្ស្ុករកាោះដញក រែីម្បីែារភាជ ប់រេត្តជាម្ួយក្ចកររបៀងម្ហាអនុត្ំបន់ទរនេរម្គងគ ដែល
ជួយជំរុញឱ្យរលចរឡងីនូវប ូលរស្ែាកិចចថ្ាី រៅភាគឦសានរនោះ (ដែនទីទី ៣០) ។ ចំរពាោះភាគខាងលិចែេូវជាត្ិរលេ 
៧៦ ភាជ ប់រេត្តម្ណឌ លគិរជីាម្ួយក្ចកររបៀងកណាត ល (ពីគុនម្ីង រៅក្កុងក្ពោះស្ីហនុ រដ្ឋយឆេងកាត់្ាម្ក្បរទស្ឡាវ 
និងម្ួយដែនកព្នក្បរទស្កម្ពុជា ក្ត្ពាងំរក្គៀល-េនំរពញ-ក្ពោះស្ីហនុ)។ ចំរពាោះភាគខាងរជីង ែេូវជាត្ិរលេ ៧៦ ភាជ ប់រេត្ត
រនោះជាម្ួយក្ចកររបៀងម្ហាអនុត្ំបន់ទរនេរម្គងគខាងត្បូង (បាងកក រៅឃីយញ ុ ន និង ម្ួយដែនកព្នកម្ពុជា គឺ 
របា យដប ត្-រស្ៀម្រាប-ស្ទឹងដក្ត្ង-រត្នគិរ)ី។ ការរធវីស្ម្មហរណកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិ រធវីឱ្យរេត្តម្ណឌ លគិរទីាងំមូ្លដក្បកាេ យរៅ
ជាទីាងំយុទធសាស្តស្ត និងកាន់ដត្ម្មនតុ្លយភាព។ 

ដែនការរម្រនោះ ក៏បានរលីករឡីងពីត្ក្ម្ូវការែេូ វកនុងត្ំបន់ដ្ឋច់ក្ស្ោល រែីម្បីរលីកកម្ពស់្វស័ិ្យឧស្ាហកម្ា
ជនបទ ការពក្ងីកការវនិិរោគ ក៏ែូចជាការបរងាីនឱ្កាស្ការងារ ក្ស្បរពលដែលរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក៏ក្ត្ូវបានកំណត់្រៅ
កនុងបរបិទរនោះែងដែរ។ យុទធសាស្តស្តដែលរៅថ្នការរលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចចជនបទ ស្ក្ម្មប់ការកាត់្បនាយ 
ភាពក្កីក្ក (យុទធសាស្តស្តទី ៣) ម្មនរគ្នលបំណងដ្ឋក់បញ្ជូ ល និងទាក់ទាញការវនិិរោគរែីម្បរីធវីឱ្យម្ជឈម្ណឌ លដ្ឋច់-
ក្ស្ោលរនោះ ដក្បកាេ យរៅជាប ូលស្ម្មហរណកម្ាអនុត្ំបន់ (ក្កស្ួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន ២ំ០០៩)។ 
ករណីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីការរធវីស្ម្មហរណកម្ារនោះ ម្មនលកាណៈត្ំបន់ រក្ពាោះវាពាក់ព័នធនឹងការផ្លេ ស់្បតូរ និងពាណិជជកម្ា
រៅ-ម្កក្បរទស្រវៀត្ណាម្ (សូ្ម្រម្ីលព័ត៌្ម្មនលម្អិត្រៅកនុងដែនក “ប ូលអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច” ខាងរក្កាម្)។ 

ទិែាភាពពាក់ព័នធម្ួយរទៀត្ព្នដែនការរម្អេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូវ គឺការកំណត់្យករេត្តម្ណឌ លគិរ ីជារេត្តស្នូលព្ន
ត្ំបន់ រែីម្បរីលីកកម្ពស់្វស័ិ្យរទស្ចរណ៍ រមួ្ជាម្ួយទីក្កុងេនំរពញ រស្ៀម្រាប និងត្ំបន់ក្ពោះវហិារ និងត្ំបន់រឆនរស្មុ្ក្ទ 
(យុទធសាស្តស្តទី ៦) (ក្កស្ួងសាធារណការនិងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន ២ំ០០៩)។ ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីលកាណៈចក្ម្ុោះ និងវបបធម៌្
ស្ម្បូរដបបព្នស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ គឺជាក្ទពយស្ម្បត្តិែ៏ស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់ការរលីកកម្ពស់្ស្ម្មហរណកម្ា រៅកនុងការ
អេិវឌ្ឍវស័ិ្យរអកូរទស្ចរណ៍ រដ្ឋយទទួលបានអត្ាក្បរោជន៍ពីម្រធាបាយកនុងការរធវីែំរណីរកនុងត្ំបន់ (សូ្ម្រម្ីល
ព័ត៌្ម្មនលម្អិត្ខាងរក្កាម្)។ 
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ដែនទទី ី៣០៖ បណាត ញែេូវថ្នន ក់ត្បំន់ ថ្នន ក់ជាត្ ិនងិថ្នន ក់រេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពកំ្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; បណាត ញែេូ វ-ម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន  ំ២០១៨; ក្ចកក្ពំដែន-ក្កុម្ការងារស្នូល ២០១៩



 

68 

២.៨.២ ក្បព័នធរក្បកី្បាស់្ែ ី
ការកំណត់្ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែី ម្មនសារៈស្ំខាន់កនុងការស្ំរោគព័ត៌្ម្មនអំពីការរក្បីក្បាស់្ែី ការដក្បក្បួលគក្ម្បែី 

និងវធិានព្នការក្គប់ក្គងែីដែលម្មនកនេងម្ក។ រហតុ្រនោះ ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែី គឺជាកិចចការចាបំាច់កនុងរចនាស្ម្ព័នធដែនែី
ព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ព័ត៌្ម្មនអំពីការរក្បីក្បាស់្ែីដែលទទួលបាន ម្មនសារៈក្បរោជន៍ស្ក្ម្មប់ការវភិាគដែលទាក់ទង
នឹងរចនាស្ម្ព័នធពហុម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុងឬទីក្បជុំជន ប ូលអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច និងបណាត ញែឹកជញ្ជូ ន (សូ្ម្រម្ីលចំណុច
ខាងរក្កាម្)។ 

ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីចំនួន ០៥ ក្បរេទ ក្ត្ូវបានកំណត់្ស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរមួ្ម្មន ត្ំបន់អេិរកស ត្ំបន់ការពារ
ធម្ាជាត្ិម្មនការក្គប់ក្គងរមួ្គ្នន  ត្ំបន់កស្ិ-ឧស្ាហកម្ាខាន ត្ធំ (ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច) ត្ំបន់កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច (កក្ម្ិត្
េពស់្) និងត្ំបន់កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច (កក្ម្ិត្ទាប) (ដែនទីទ ី៣១)។ 

ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីដែលជា “ត្ំបន់អេរិកស” រមួ្ម្មនត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេិរកស ដែលស្ាិត្រៅកនុងក្បព័នធកនុងត្ំបន់
ការពារធម្ាជាត្ិ (ដែនទីទី ៣១)។ ែូរចនោះ ត្ំបន់រនោះ ស្ាិត្រៅរក្កាម្ការក្គប់ក្គងរបស់្ក្កស្ួងបរសិាា ន។ ត្ំបន់រនោះអាច
ម្មនក្បជាជនចូលរៅរែីម្បកី្បមូ្លអនុែលព្ក្ពរ សី្ក្ម្មប់ចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ រហយីភាគរក្ចីន ត្ំបន់រនោះគ្នា នម្នុស្សរស់្រៅ គឺ
ស្ក្ម្មប់ដត្ស្ត្វព្ក្ពប ុរណាណ ោះ។ ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីក្បរេទរនោះ បរងាីត្បានជាត្ំបន់ត្ភាជ ប់គ្នន លាត្ស្នធឹងពីភាគនិរត្ីព្នក្ស្កុ
ដកវស្ីម្ម រហូត្ែល់ភាគឦសានព្នក្ស្ុករកាោះដញក ក្ពម្ទាំងក្ជុងម្ួយព្នភាគខាងត្បូងរបស់្ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព 
លំផ្លត់្។ ក្បរេទការរក្បីក្បាស់្ែីស្ំខាន់កនុងត្ំបន់អេិរកសរនោះ គឺក្គបែណត ប់រដ្ឋយព្ក្ពរលបោះ ព្ក្ពពាក់កណាត លរក្សាង 
និងព្ក្ពរក្សាង។ ការដក្បក្បួលគក្ម្បែីស្ំខាន់ៗដែលបានរកីត្រឡីងកនុងរយៈរពល ២០ ឆ្ន ចុំងរក្កាយរនោះ រួម្ម្មនការ
កាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ  ីនិងការស្ឹកររចរលឹព្នព្ក្ពរ ី រដ្ឋយសារដត្ការរធវីអាជីវកម្ារ ីេុស្ចបប់។ រទាោះបីោ ងណាក៏
រដ្ឋយ ក៏រឃីញម្មននូវត្ំបន់ដ្ឋែុំោះព្ក្ពរឡងីវញិកនុងត្ំបន់អេិរកសទាងំរនោះដែរ ដែលរនោះបងាា ញពីភាពរជាគជ័យម្ួយព្ន
កិចចក្បឹងដក្បងការពារព្ក្ពរ ។ី 

ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែដីែលជា “ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្មិ្មនការក្គប់ក្គងរមួ្” រមួ្ម្មន ត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព និង
ត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ ដែលស្ាិត្រៅកនុងក្បព័នធត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ (ដែនទីទី ៣១)។ ការដក្បក្បួលគក្ម្បែីស្ំខាន់ៗ ដែល
បានរកីត្រឡងីកនុងរយៈរពល ២០ ឆ្ន ចុំងរក្កាយរនោះកនុងក្បព័នធព្នការរក្បីក្បាស់្ែី គឺរដ្ឋយសារកាត ចំណូលក្ស្ុកដែលនាំ
ឱ្យម្មនការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ី។ក្បព័នធ រ ក្បី ក្បាស់្ែីបចចុ បបនន រនោះ ម្មនលកាណៈជាព្ក្ពរ ីលាយឡំជាម្ួយ 
ែីលំរៅឋាន និងែីកស្ិកម្ា។ ការក្គប់ក្គងត្ំបន់រនោះ ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីរដ្ឋយពាកយថ្ន “ការក្គប់ក្គងរមួ្គ្នន ” ដែលជា
ចំណុចស្នូលព្នក្កម្បរសិាា ន។ រៅរពលអនុម័្ត្រួច ក្កម្បរសិាា ននឹងកាេ យរៅជាចបប់ម្ួយដែលដវងជាងរគបំែុត្របស់្
ក្បរទស្កម្ពុជា ដែលរមួ្ចំដណកោ ងខាេ ងំកនុងការការពារបរសិាា ន ត្ម្មេ ភាព និងគណរនយយភាពេពស់្ជាងចបប់ែព្ទរទៀត្ 
ដែលម្មនរៅកនុងក្បរទស្កម្ពុជា (Cooper, ២០១៩; រាជរដ្ឋា េិបាល ឆ្ន  ំ២០១៩)។ ការក្គប់ក្គងរួម្គ្នន  បរងាីត្រឡីង
រែីម្បីជំរុញ និងពក្ងឹងក្បព័នធត្ំបន់ការពារស្ហគម្ន៍នារពលបចចុបបនន។ ការក្គប់ក្គងរួម្គ្នន  បរងាីត្ការចូលរួម្របស់្ 
ស្ហគម្ន៍ឱ្យកាន់ដត្សុ្ីជរក្តកនុងកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងអេិរកសទាងំមូ្ល រួម្ទាងំការែតល់ឱ្កាស្បរងាីនកក្ម្ិត្ជីវភាព 
(Beresford, ២០១៧)។ ក្កម្រនោះ នឹងដក្បកាេ យយនតការស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិពីការដបងដចកែីតូ្ចៗ រៅ
ជាក្បព័នធក្គប់ក្គងទូលំទូលាយ ដែលជាទិែាភាពែ៏ស្ំខាន់ព្នការក្គប់ក្គងត្ំបន់ការពារទាងំមូ្ល និងការអេិវឌ្ឍជីវភាព
រស់្រៅកនុងមូ្លដ្ឋា ន។ ការក្គប់ក្គងរួម្គ្នន  ម្មនដត្កនុងត្ំបន់ការពារ ប ុដនតាម្រយៈការពក្ងីកយនតការរនោះ ក៏អាចអនុវត្ត
បានចំរពាោះគរក្ម្មងស្ហក្គប់ក្គងរែសងៗរទៀត្ដែលម្មនកនុងបចចុបបនន និងកំពុងរស្នីសុ្ំ ែូចជាស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ី  
ស្ហគម្ន៍រនសាទ ែីសាធារណៈរបស់្រែាែព្ទរទៀត្ ធនធានជលែល ការក្គប់ក្គងែីព្ក្ពរ ី និងែីអេិរកសរៅាម្
ទម្មេ ប់ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច។ កនុងការក្គប់ក្គងរួម្គ្នន  ស្ហគម្ន៍ ម្មនទំនួលេុស្ក្ត្ូវរក្ចីនជាងមុ្ន រែីម្បីគ្នកំ្ទការ
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ក្គប់ក្គងត្ំបន់ការពារទាងំមូ្ល និងទទួលបានការរលីកកម្ពស់្កក្ម្ិត្ជីវភាព ាម្រយៈត្ួនាទីក្គប់ក្គងកាន់ដត្ក្បរស្ីរ 
ក្ពម្ទាងំជំរុញស្ិទធិរលីែីធេីរៅទូទាងំត្ំបន់រក្បីក្បាស់្ក្បកបរដ្ឋយចីរភាព និងត្ំបន់ស្ហគម្ន៍។ រទាោះបីជាោ ងរនោះកតី 
ក្គប់ស្កម្ាភាពទាងំអស់្កនុងត្ំបន់ទាងំរនោះ ចាបំាច់ក្ត្ូវអនុរលាម្ាម្ការកំណត់្ត្ំបន់ដែលអនុម័្ត្រដ្ឋយរាជរដ្ឋា េិបាល 
និងដែនការក្គប់ក្គងដែលបានកំណត់្។ ការក្គប់ក្គងរមួ្គ្នន  ជាអងគម្មនអនកពាក់ព័នធចូលរមួ្រក្ចីន រមួ្ម្មនទាងំស្ហគម្ន៍ 
អាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន ក្កស្ួងបរសិាា ន វស័ិ្យឯកជន និងអងគការរក្ៅរដ្ឋា េិបាល រែីម្បរីធវីការស្រក្ម្ចចិត្តរមួ្គ្នន ។ ត្ួនាទីរបស់្
គណៈកម្ាការស្ហគម្ន៍រនោះ ក្ត្ូវដត្ពក្ងីកនិងបញ្ហជ ក់បដនាម្ឱ្យបានចបស់្រែីម្បអីាចឱ្យការអនុវត្តការងារ ត្ួនាទី និងការ
ទទួលេុស្ក្ត្ូវកាន់ដត្ម្មនក្បស្ិទធភាព។ 

ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីរែសងម្ួយរទៀត្ ដែលេុស្ពីក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីែព្ទ គឺកនុងទក្ម្ង់ជា “ត្ំបន់កស្ិ-ឧស្ាហកម្ា
ខាន ត្ធំ ឬែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច”។ ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ជាែីម្ួយដែនកធំព្នែីឯកជនរបស់្រែា ដែលរែាជួលឱ្យក្កុម្ហ ុន
ស្ក្ម្មប់ដ្ឋែំំណាចំម្មា រខាន ត្ធំកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនចម្មា រែំណារំៅស្ ូជាពិរស្ស្។ ែូចបងាា ញខាងរលី ែីស្ម្បទាន
រស្ែាកិចច គឺជាកាត ជំរុញែ៏ធំម្ួយដែលបានរធវីឱ្យម្មនការបាត់្បង់ព្ក្ពរ ជីារក្ចីនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ក្កុម្ហ ុនដែល
ទទួលបានកិចចស្នាែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចពីរែា ជាធម្ាាដត្ងក្បត្ិបត្តិការរលីែីដែលេេួនទទួលបានប័ណណកម្ាស្ិទធិ រដ្ឋយ
គ្នា នទំនាក់ទំនងជាម្ួយកស្ិករ (លកាណៈក្គួសារ) ដែលរស់្រៅដកបរខាង។ ជាររឿយៗ ការែតល់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច     
បណាត លឱ្យម្មនទំនាស់្ស្ងគម្ រដ្ឋយរហតុ្ថ្នែីដែលែតល់ឱ្យក្កុម្ហ ុន គឺម្មនការដ្ឋែុំោះ ឬរក្បីក្បាស់្រដ្ឋយកស្ិករខាន ត្
តូ្ចដែលរស់្រៅកនុងត្ំបន់រនាោះរួចរៅរហីយ។ ទំនាក់ទំនងត្ិចត្ួចជាម្ួយកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច រកីត្ម្មនរដ្ឋយសារយុទធនា
កា រ 
ចុោះបញ្ជ ីែីធេី និងការវាយត្ព្ម្េរលីការអនុវត្តែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ាម្រយៈបទបញ្ហជ រលេ ០១។ ក្កុម្ហ ុន អាចែតល់ 
ឱ្កាស្ការងារ ជាកម្ាករែល់ក្បជាជនកនុងត្ំបន់ ឬែតល់កិចចស្នាជាម្ួយកស្ិករខាន ត្តូ្ច រែីម្បីឱ្យពួកគ្នត់្អាចទទួល
បានម្កវញិនូវបរចចកវទិា និងទីែារ។ ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ក្ត្ូវបានែតល់ឱ្យក្កុម្ហ ុនវនិិរោគជារក្ចីនទូទាងំរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី ដែលបរងាីត្ឱ្យម្មនព្ែទែីកស្ិកម្ាដ្ឋច់ៗពីគ្នន  និងម្មនកស្ិករខាន ត្តូ្ចរស់្រៅ (ដែនទីទី ៣១)។ 

ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីដែលជា “កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចកក្ម្ិត្េពស់្” ស្ំរៅែល់ត្ំបន់ដែលរក្បីស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច 
ជាចម្បង (រលីកដលងដត្ត្ំបន់សាងស្ង់)។ ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីក្បរេទរនោះ ម្មនលកាណៈស្កម្ា រដ្ឋយសារម្មនការដក្ប-
ក្បួលគក្ម្បែ ីនិងកំរណីនក្បជាជនដែលរកីត្ម្មនកនុងរយៈរពលពីរទស្វត្សរចុ៍ងរក្កាយរនោះ។ លកាណៈស្ំខាន់ព្នក្បព័នធ
រក្បីក្បាស់្ែីរនោះ គឺជាែំរណីរការដែលម្មនាងំពីយូរម្ករហយីាម្រយៈការកាប់រានព្ក្ពរ រីែីម្បយីកែីរដ្ឋយក្បជាជន
ចំណូលក្ស្ុក។ ក្បព័នធដ្ឋែុំោះបរងាីត្រឡងីរដ្ឋយកស្ិករខាន ត្តូ្ច ម្មនលកាណៈជាែុំៗាម្ជាយព្ក្ព រដ្ឋយការក្ត្សួ្ក្ាយ
ព្ក្ព រែីម្បដី្ឋែំំណាកំ្បចាឆំ្ន  ំ(ភាគរក្ចីនជាែំឡូង និងស្ដណត ក) និងែំណារំយៈរពលដវង (ភាគរក្ចីនគឺែំណារំៅស្ ូ 
និងសាវ យចនទី)។ រដ្ឋយដឡករៅក្ស្ុករកាោះដញក ម្មនការរធវីដក្ស្ឬការដ្ឋែុំោះែំណាកំ្ស្ូវរក្ចីនជាងរគ។ ដែនទីទី ៣១ 
បងាា ញថ្ន កនុងត្ំបន់កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចរនោះ ម្មនលកាណៈដ្ឋច់ពីគ្នន ជារក្ចីនចំដណកតូ្ចៗ ស្ាិត្រៅជុំវញិក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
រៅជុំវញិត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ និងរៅដកបរត្ំបន់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច។  

ក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីដែលជា “ត្ំបន់កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចកក្ម្ិត្ទាប” ម្មនរៅកនុងត្ំបន់ម្មនែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនទាប។ 
ត្ំបន់រនោះ ក្ត្ូវបានរក្បីរដ្ឋយកស្ិករខាន ត្តូ្ចស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ាជាចម្បង ប ុដនតក៏ជាត្ំបន់ព្នបណតុ ំ ក្បរេទព្ក្ពរ ីស្ំខាន់ 
ែងដែរ។ ត្ំបន់កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចកក្ម្ិត្ទាប ក៏រឃញីម្មនការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ តី្ិចត្ួចនារពលកនេងម្កដែរ រដ្ឋយសារ
ម្មនអនកចំណូលក្ស្ុកត្ិចត្ួចម្កកនុងត្ំបន់រនោះ។ ត្ំបន់រនោះ ជាទូរៅពាក់ព័នធនឹងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។ 
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ដែនទទី ី៣១៖ ក្បព័នធរក្បកី្បាស់្ែដីែលម្មនកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពកំ្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; បណាត ញែេូ វ-ម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន  ំ២០១៨;  

ក្បពន័ធព្នការរក្បីក្បាស្ែី់ និងតំ្បន់លំរៅឋាន-ក្កុម្ការងារស្នូល ២០២០; ព្ែទទឹក-Aruna Technology ឆ្ន  ំ២០១៤
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២.៨.៣ រចនាស្ម្ពន័ធពហុម្ជឈម្ណឌ លទកី្បជុជំន 
ក. ការកំណត់្ត្ំបន់ទកី្បជុំជន 
រៅក្បរទស្កម្ពុជា រគ្នលការណ៍កំណត់្ឃុជំា “ត្ំបន់ទីក្បជុំជន” គឺដែអករលីការរមួ្បញ្ចូ លគ្នន ព្នលកាេណឌ វនិិចឆ័យ 

ចំនួន ០៣ រមួ្ម្មន ទំហចំំនួនក្បជាជន  ែង់សុ្ីរត្ក្បជាជន និងមុ្េរបររបស់្ក្បជាជនព្នឃុរំនាោះ (វទិាសាា នជាត្ិស្ាិត្ិ ឆ្ន  ំ
២០១២)។ ឃុ ំក្ត្ូវបានចាត់្ថ្នន ក់ជាឃុទំីក្បជុំជន រៅរពលម្មន៖ 

 ក្បជាជនស្រុបរលសី្ពី ២០០០ នាក់ 

 ែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនេពស់្ជាង ២០០ នាក់/គ.ម្២ 

 ភាគរយព្នកម្មេ ងំពលកម្ាស្របុរក្កាម្ ៥០% ក្បកបការងាររៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា  
រោងាម្លកាេណឌ រនោះ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីពុំម្មនឃុ ំនិងស្ងាា ត់្ណាម្ួយ អាចចាត់្ថ្នន ក់ជាទីក្បជុំជនបានរទ។ 
ឃុនំិងស្ងាា ត់្ទាងំអស់្ ម្ិនបានរឆេីយត្បាម្ដត្លកាេណឌ វនិិចឆ័យរទ រលីកដលងដត្ស្ងាា ត់្ម្រនារម្យម្ួយប ុរណាណ ោះ

រឆេីយត្បនឹងលកាេណឌ ទីពីរ ដែលម្មនែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនចំនួន ២១៤នាក់/គ.ម្២។  ស្ងាា ត់្ម្រនារម្យម្មនែង់សុ្ីរត្ 
ក្បជាជនចំនួន ២១៤នាក់/គ.ម្២ និងចំនួនក្បជាជនស្រុបអាយុរលីស្ពី ១៨ ឆ្ន  ំចំនួន ១៣%  ក្បកបការងារកនុងវស័ិ្យ
កស្ិកម្ា និងម្មនក្បជាជនស្រុបក្ត្ឹម្ដត្ចំនួន ១,៩៤៥ នាក់។ រហតុ្ែូរចនោះ លកាេណឌ វនិិចឆ័យទាងំរនោះ ម្ិនស្ម្ក្ស្ប
ស្ក្ម្មប់ការរធវីចំណាត់្ថ្នន ក់ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិររីទ(ឧបស្ម្ព័នធទី ៩)។  
េ. ការចាត់្ចំណាត់្ថ្នន ក់មុ្េងារព្នម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន 
ស្ញ្ហា ណព្នរស្វាកម្ា គឺជាចំណុចស្ំខាន់រៅកនុងការរធវីចំណាត់្ថ្នន ក់ទីក្បជុំជនរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ការរធវី         

ចំណាត់្ថ្នន ក់រស្វាកម្ាស្ក្ម្មប់ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន ម្មនលកាណៈទូលំទូលាយ ម្មនកក្ម្ិត្ និងក្បរេទេុស្ៗគ្នន  ដែល
អាចម្មនរស្វាកម្ាស្ងគម្ រស្វាកម្ាវបបធម៌្ ការកម្ានា និងរស្វាកម្ារស្ែាកិចច (ារាងទ ី១០)។ 

ារាងទ ី១០៖ រស្វាកម្ាដែលបានរក្បកីនុងការចាត់្ថ្នន ក់ព្នម្ជឈម្ណឌ លទកី្បជុជំនកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
អនុម្ជឈម្ណឌ លរង ម្ជឈម្ណឌ លរង ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល 

ការែតល់រស្វាកម្ារៅកនុង 
អនុម្ជឈម្ណឌ លរង៖  
 ម្ណឌ លសុ្េភាព 
 ឱ្ស្ថ្សាា ននិងឱ្ស្ថ្សាា នរង 
 សាលាម្រត្តយយសាធារណៈ 
 សាលាបឋម្ស្កិាសាធារណៈ 
 អនុវទិាល័យសាធារណៈ 
 រែាបាលឃុ ំ 
 ទីាងំែារម្ធយម្(ែារធម្ាា 
ដត្លក់រពញម្ួយព្ថ្ៃ) 

 ទីាងំលក់រក្គឿងបររិភាគនិងទំនិញ
រក្បីក្បាស់្ 

 ទីាងំលក់រខាអាវ ដស្បករជីង  
រក្គឿងក្កអូប 

ការែតល់រស្វាកម្ារៅកនុង 
ម្ជឈម្ណឌ លរង(បដនាម្ពីរលអីវី ដែល
ម្មនរៅកនុងអនុម្ជឈម្ណឌ លរង)៖ 
 រែាបាលក្ស្ុក 
 វទិាល័យសាធារណៈ 
 គេីនិកឯកជន 
 ែទោះថ្ាដលវង 
 ែទោះស្ណំាក់ 
 ទីាងំម្ីក្កហូរិញ្ាវត្ាុ 
 ធនាគ្នរ (សាខាធនាគ្នរ) 
 ទីាងំលក់រក្គឿងរអឡចិក្ត្ូនកិ 
 ទីាងំែារខាន ត្តូ្ច(ែារលក់ 
ដត្ម្ួយក្ពឹកឬម្ួយលាៃ ច) 

ការែតល់រស្វាកម្ារៅកនុង
ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល  
(បដនាម្ពីរលអីវីដែលម្មន 
រៅកនុងម្ជឈម្ណឌ លរង)៖  
 ទីសាន ក់ការរែាបាល 
 ការោិល័យព្ក្បស្ណីយ ៍
 ម្ណឌ លសុ្េភាពបដងអក 
 ម្នទីររពទយឯកជន 

(ក្បស្ិនរបីម្មន) 
 ក្គឹោះសាា នឧត្តម្ស្កិា 

(ក្បស្ិនរបីម្មន)  
 ស្ណាា គ្នរ 
 រភាជនីយដ្ឋា ន 
 ទីាងំែាររាក្ត្ី(ែារលក់ដត្
រពលយប់) 
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 ទីាងំលក់ស្ម្មភ រៈការោិល័យស្ិកា
និងកីឡា 

 ម្ជឈម្ណឌ លរងក៏បរក្ម្ីជាក្ចកម្ួយ
រៅកាន់កដនេងស្ំខាន់ៗែព្ទរទៀត្ ឬ
រែីរត្ួជាម្ជឃម្ណឌ លដែលត្ភាជ ប់រៅ
ែេូវរេត្តស្ំខាន់ៗោ ងត្ិចចនំនួពីរ។ 
 

ម្ជឈម្ណឌ លកណាត លក៏ក្ត្ូវភាជ ប់
រៅនឹងែេូវជាត្ិស្ំខាន់ៗោ ងត្ិច
ចំនួនម្ួយ រហយីម្មនចម្មៃ យ 
អបបបរម្មរៅកាន់ម្ជឈម្ណឌ ល
ែូចដែលម្មនកក្ម្ិត្ែូចគ្នន       
ោ ងត្ិច ២០ គីឡូដម្ ក្ត្។ 

រស្វាកម្ាស្រុបចំនួន ២៨ ក្ត្ូវបានរក្ជីស្ររសី្រែីម្បដី្ឋក់ពិនទុទីក្បជុំជននីម្ួយៗ (រស្វាកម្ានីម្ួយៗម្មនពិនទុរស្ាីគ្នន ) 
រែីម្បវីភិាគនិងចាត់្ជាក្កុម្ព្នទីក្បជុំជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល ក្ត្ូវម្មនពិនទុចាប់ពី ២៥ ែល់ ២៨ 
ម្ជឈម្ណឌ លរង ម្មនពិនទុចាប់ពី ១៧ ែល់ ២៤ និងអនុម្ជឈម្ណឌ លរង ម្មនពិនទុចាប់ព ី៩ ែល់ ១៦។ ដែអករលីលកាេណឌ
វនិិចឆ័យទាងំរនោះ រយីងបានកំណត់្ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល ចំនួន ០១ (ក្កុងដស្នម្រនារម្យ) ម្ជឈម្ណឌ លរងចំនួន ០២ 
(ឃុដំក្ស្េទុម្ព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និង ឃុដំក្ស្ស្ងគម្ព្នក្ស្ុករកាោះដញក) និងអនុម្ជឈម្ណឌ លរងចំនួន ០៥ (ឃុរំម្ម្ ង់ និង 
ដក្ស្ក្ពោះ ព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ឃុំដស្នម្រនារម្យ ព្នក្ស្ុកអូររាងំ និង ឃុំពូព្ក្ជនិងប ូក្សា ព្នក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ)។ រទាោះបីក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ ម្ិនម្មនម្នទីររពទយឯកជន និងសាកលវទិាល័យក៏រដ្ឋយ ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ក្ត្ូវបានចាត់្ថ្នន ក់ជា
ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល រដ្ឋយសារម្មនរស្វាកម្ាដែលម្មនស្កាត នុពលជារក្ចីនរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ឋានានុក្កម្ព្ន
ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន ក្ត្ូវបានបងាា ញរៅរលីដែនទីទី ៣២ និងារាងទ ី១១។ 

ារាងទ ី១១៖ រស្វាកម្ាស្ក្ម្មប់ការកណំត់្ចណំាត់្ថ្នន ក់ទកី្បជុជំនកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រស្វាកម្ា/សូ្ចនាករព្នការរធវចីណំាត់្ថ្នន ក់
ម្ជឈម្ណឌ ល 

រឈាា ោះម្ជឈម្ណឌ លទកី្បជុជំនកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រម្
ម្ ង់

 

ដក្ស្
េទ ុម្

 

ដក្ស្
ក្ព
ោះ 

ដក្ស្
ស្
ងគម្

 

ដស្
នម្
រនា
រម្
យ 

ពូព្
ក្ជ

 

ប ូក្
សា

 

ក្ក
ុងដ
ស្
នម្
រនា
រម្
យ 

ក្បជាជនស្រុប (២០១៩) 2.850 12.356 3.905 7.255 3.721 9.489 6.543 14.252 

ែង់សុ្ីរត្ក្បជាជន (ឆ្ន  ំ២០១៩) (នាក់/ គម្២) 7 38 7 73 5 4 11 83 
ចំនួនភាគរយរបស់្ក្បជាជនស្រុបអាយុ ១៨ឆ្ន ំ
រឡងី ម្មនមុ្េរបរម្និដម្នកនុង 
វស័ិ្យកស្កិម្ា (%) កនុងត្បំន់ទីក្បជុជំន 

24 29 26 34 23 25 23 62 

រស្វាកម្ាស្ងគម្         
សាលាម្រត្តយយសាធារណៈ 1 1 1 1 1 1 1 1 
សាលាបឋម្ស្កិាសាធារណៈ 1 1 1 1 1 1 1 1 
អនុវទិាល័យសាធារណៈ 1 1 1 1 1 1 1 1 
វទិាល័យសាធារណៈ 0 1 0 1 1 0 1 1 
ក្គឹោះសាា នឧត្តម្ស្ិកា (សាកលវទិាល័យ) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ម្ណឌ លសុ្េភាព 1 1 1 1 1 1 1 1 
ម្ណឌ លសុ្េភាពបដងអក 0 0 0 1 0 0 0 1 
ម្នទីររពទយឯកជន 0 0 0 0 0 0 0 0 
គេីនិកឯកជន 0 1 0 1 0 1 0 1 
ការោិល័យព្ក្បស្ណីយ ៍ 0 0 0 0 0 0 0 1 
រែាបាលក្ស្កុ 0 1 0 1 1 0 1 1 
ទីសាន ក់ការរែាបាល 0 0 0 0 0 0 0 1 
ការែតល់រស្វាការកម្ានត         
រភាជនីយដ្ឋា ន 0 0 0 1 0 0 0 1 
ស្ណាា គ្នរ 0 0 0 0 0 0 0 1 
ែទោះស្ណំាក់ 0 1 0 1 0 0 0 1 
រស្វាកម្ារស្ែាកចិច         
ទីាងំែារម្ធយម្(ែារធម្ាាដត្លក់រពញម្ួយ
ព្ថ្ៃ) 1 1 1 1 0 1 1 1 

ទីាងំែារខាន ត្តូ្ច(ែារលក់ដត្ម្ួយក្ពឹកឬម្ួយ
លាៃ ច) 0 1 0 0 0 0 0 1 

ទីាងំែាររាក្ត្ី(ែារលក់ដត្រពលយប់) 0 0 0 0 0 0 0 1 
ទីាងំលក់រក្គឿងបររិភាគនិងទំនិញរក្បីក្បាស់្ 1 1 1 1 1 1 1 1 
ទីាងំលក់រខាអាវ ដស្បករជីង រក្គឿងក្កអូប 1 1 1 1 1 1 1 1 
ទីាងំលក់រក្គឿងរអឡចិក្ត្ូនកិ 0 1 0 1 0 1 1 1 
ទីាងំលក់ស្ម្មភ រៈស្ណំង់ 0 1 0 1 1 1 1 1 
ទីាងំលក់ស្ម្មភ រៈការោិល័យស្ិកានងិកីឡា 0 1 1 1 0 1 0 1 
ទីាងំអាជីវកម្ាខាន ត្តូ្ច(លក់បាយ គុយទាវ
រក្គឿងរទស្ រេស្ជជៈ .... ) 1 1 1 1 1 1 1 1 

ទីាងំឱ្ស្ថ្សាា ន នងិឱ្ស្ថ្សាា នរង 1 1 0 1 0 1 1 1 
ែទោះថ្ាដលវង 0 1 0 1 1 1 1 1 
ទីាងំម្ីក្កហូរិញ្ាវត្ាុ 0 1 0 1 0 0 0 1 
ធនាគ្នរ (សាខាធនាគ្នរ) 0 1 0 1 0 0 0 1 
រស្វាកម្ា/សូ្ចនាករស្រុប (២៨) 9 20 9 21 11 14 14 26 
ចំណាត់្ថ្នន ក់ត្ព្ម្េពិនទុ៖ 

 អនុម្ជឈម្ណឌ លរង (09-16)   
 ម្ជឈម្ណឌ លរង (17-24) 
 ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល (25-28) 
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គ. ទំនាក់ទំនងរវាងម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន 
ការពិនិត្យរម្ីលមុ្េងារ និងត្ួនាទីស្ំខាន់ៗព្នម្ជឈម្ណឌ លនីម្ួយៗ និងទំនាក់ទំនងរវាងពួករគ ម្មនការចាបំាច់។

ករណីរនោះ ចួយរៅកំណត់្ទំនាក់ទំនងរវាងបរកិាា រ និងរស្វាកម្ា ដែលម្មនរៅកនុងម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន និងរៅកដនេង
រែសងៗរៅទូទាងំរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

 ក្កុងដស្នម្រនារម្យម្មនក្បជាជនចំនួន ១៤.២៥២ នាក់ គឺជាម្ជឈម្ណឌ លកណាត លដែលែតល់រស្វាកម្ា   
ស្ំខាន់ៗ ែូចជាម្នទីររពទយបដងអក ជំនាញការសុ្េភាព ជរក្ម្ីស្រែសងៗស្ក្ម្មប់ការសាន ក់រៅ (ស្ណាា គ្នរ ែទោះ
ស្ំណាក់ រម្ណីយដ្ឋា ន) ក្ពឹត្តិការណ៍ពិរស្ស្ព្នការក្បារពធពិធីកីឡា និងវបបធម៌្ ភាពចក្ម្ុោះព្នរភាជនីយដ្ឋា ន 
កដនេងបររិភាគអាហារ ទីាងំកម្ានតទំរនីប ការោិល័យព្ក្បស្ណីយ ៍សាា ប័នហរិញ្ាវត្ាុ (ទាងំរែា និងឯកជន) 
និងម្ជឈម្ណឌ លរែាបាលរេត្ត។ រក្ៅពីរនោះម្ជឈម្ណឌ លក្កុងដស្នម្រនារម្យ គឺជាម្ជឈម្ណឌ លែឹកជញ្ជូ នរវាងែេូវ
ជាត្ិរលេ ៧៦ និងក្ស្ុកែព្ទរទៀត្ព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី(ដែនទីទី ៣២)។ ម្ជឈម្ណឌ លក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
ម្មនក្បជាជនស្រុបចំនួន ៣៨% ម្មនអាយុរលីស្ពី ១៨ឆ្ន  ំដែលម្មនមុ្េរបរចម្បងកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា។ រៅ
កនុងបរបិទព្នគរក្ម្មងអេិវឌ្ឍន៍ត្ំបន់ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ ក្កុងដស្នម្រនារម្យ រែីរត្ួនាទីោ ង
ស្ំខាន់បដនាម្រទៀត្ រែីម្បីបរក្ម្ីែល់ការផ្លេ ស់្បតូ រែលិត្ែលកនុងក្ស្ុក ែូចជារៅស្ ូ  ែំឡូងម្ី និងែំណាំ
បនាទ ប់បនសរំវាងរេត្តរត្នគិរ ីនិងក្ស្ុកែព្ទរទៀត្ និងរវាងរេត្តព្នក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ជាពិរស្ស្រេត្តដ្ឋក់ឡាក់ 
រេត្តដ្ឋក់ណុង និងរេត្តប ិញរេឿក។ 

 ម្ជឈម្ណឌ លឃុដំក្ស្េទុម្ ម្មនក្បជាជនស្រុប ១២.៣៥៦ នាក់ ជាម្ជឈម្ណឌ លរង ព្នក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ដែលែតល់
បរកិាា រ និងរស្វាកម្ាស្ំខាន់ៗែល់អនុម្ជឈម្ណឌ លរង និងឃុរំែសងៗដែលរៅជុំវញិ។ រស្វាកម្ាស្ំខាន់ៗទាងំ
រនោះ រមួ្ម្មន សាា ប័នសុ្ខាេិបាល (ម្ណឌ លសុ្េភាព ឱ្ស្ថ្សាា ន និងគេីនិកឯកជន) ការអប់រ ំ(វទិាល័យ)  
សាា ប័នហរិញ្ាវត្ាុ ក្បរេទការសាន ក់រៅរែសងៗគ្នន  ក្ពឹត្តិការណ៍វបបធម៌្ និងកីឡា រស្វាកម្ារែាបាលក្ស្ុក ែារនិង
ហាងទំនិញរែសងៗរទៀត្។ រទាោះបីម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនដក្ស្េទុម្ ម្មនក្បជាជនស្រុបចំនួន ៧១% ដែលម្មន
អាយុរលីស្ពី ១៨ ឆ្ន  ំម្មនមុ្េរបរចម្បងរៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា ប ុដនតម្ជឈម្ណឌ លរនោះរែីរត្ួនាទីោ ងស្ំខាន់
ជាក្ចកែេូវរចញ-ចូល ឬក្ត្ូវបានរគសាគ ល់ថ្ន ជាម្ជឈម្ណឌ លែឹកជញ្ជូ នខាន ត្តូ្ចស្ក្ម្មប់ត្ភាជ ប់ និងរែទរការែឹក-
ជញ្ជូ នដែលម្មនទក្ម្ង់រែសងៗគ្នន   (ដែនទីទី ៣២)។ ម្ជឈម្ណឌ លែឹកជញ្ជូ នខាន ត្តូ្ចរនោះ បរក្ម្ីជាកដនេង
ផ្លេ ស់្បតូរការែឹកជញ្ជូ ន និងជាកដនេងដែលអនកែំរណីរ និងទំនិញ (ទំនិញ និងែលិត្ែល) ដែលក្ត្ូវបានផ្លេ ស់្
បតូររវាងោនយនត ឬ/និងរវាងម្រធាបាយែឹកជញ្ជូ នរែសងៗ។ វាជាចំណុចត្ភាជ ប់ព្នែេូវជាត្ិរលេ ៧៦ រៅក្ស្ុក
អូររាងំ និងក្កុងដស្នម្រនារម្យ ែេូ វរៅកាន់ក្ស្ុកស្នួលព្នរេត្តក្ករចោះ និងែេូ វរៅកាន់ក្ចកក្ពំដែនកម្ពុជា-         
រវៀត្ណាម្។ ម្ជឈម្ណឌ លែឹកជញ្ជូ នខាន ត្តូ្ចរនោះ ក៏ម្មនត្ួនាទីស្ំខាន់កនុងការផ្លេ ស់្បតូរែលិត្ែលកនុងក្ស្ុក  
រួម្ម្មនរៅស្ ូ ែំឡូងម្ី សាវ យចនទី អំរៅ និងែំណាំបនាទ ប់បនសំជាម្ួយក្ស្ុកែព្ទរទៀត្ព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ  ី 
ក្ស្ុកស្នួលព្នរេត្តក្ករចោះ និងរវាងរេត្តប ិញរេឿកព្នក្បរទស្រវៀត្ណាម្។ ម្ ាងរទៀត្ ក្បជាជនរៅទីក្បជុំជន
ដក្ស្េទុម្ក្ត្ូវម្ករក្បីក្បាស់្បរកិាា រនិងរស្វាកម្ារែសងៗរទៀត្រៅម្ជឃម្ណឌ លកណាត ល ែូចជារស្វាកម្ា រែាបាល
រេត្ត ការោិល័យព្ក្បស្ណីយ៍ រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធស្ងគម្ រស្វាកម្ា និងកដនេងបររិភាគអាហារ និងកដនេង
កម្ានតដែលម្មនភាពលអក្បរស្ីរជាង។ 

 ម្ជឈម្ណឌ លរងដក្ស្ស្ងគម្ ម្មនចំនួនក្បជាជនស្រុប ៧.២៥៥ នាក់ គឺជាម្ជឈម្ណឌ លរងព្នក្ស្ុករកាោះដញក 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីនិងម្មនចម្មៃ យ ៩៣,៦ គ.ម្ ពីក្កុងដស្នម្រនារម្យ។ ម្ជឈម្ណឌ លរងរនោះ ម្មនក្បជាជនស្រុប  
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៦៦% ដែលម្មនអាយុរលីស្ពី ១៨ ឆ្ន  ំម្មនមុ្េរបរចម្បងកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា។ រទាោះោ ងរនោះកតី ម្ជឈម្ណឌ លរង
ម្ួយរនោះ កំពុងផ្លេ ស់្បតូ រស្កាត នុពលជាប ូលអេិវឌ្ឍន៍រស្ែាកិចច-ស្ងគម្ និងែឹកជញ្ជូ នរៅរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី  
ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច-ស្ងគម្ ម្មនការក្បមូ្លែតុ ំរៅកនុងម្ជឃម្ណឌ លរងដក្ស្ស្ងគម្ ដែលឃុរំែសងៗរទៀត្ទទួល 
និងរក្បីក្បាស់្រស្វាកម្ាស្ំខាន់ៗ រួម្ម្មន រស្វាកម្ារែាបាលក្ស្ុក រស្វាកម្ាសុ្ខាេិបាល (គេីនិកឯកជន ម្នទីរ
រពទយបដងអក) សាា ប័នហរិញ្ាវត្ាុ ក្បរេទរែសងគ្នន ព្នកដនេងសាន ក់រៅ ក្ពឹត្តិការណ៍កីឡានិងវបបធម៌្ និងស្កម្ាភាព
កម្ានតែព្ទរទៀត្។ គួរបញ្ហជ ក់ែងដែរថ្ន ដក្ស្ស្ងគម្ម្មនត្ួនាទីស្ំខាន់ ជាក្ចករចញ-ចូល និងជាម្ជឈម្ណឌ ល
ែឹកជញ្ជូ នខាន ត្តូ្ចស្ក្ម្មប់ការផ្លេ ស់្បតូរអនកែំរណីរ ទំនិញ និងែលិត្ែលរវាងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ក្កុងដស្នម្រនា-
រម្យ ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ក្កុងបានលុងព្នរេត្តរត្នគិរ ី ក្ស្ុកស្នួលព្នរេត្តក្ករចោះ និងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ង (ដែនទីទី ៣២)។ 
ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនរនោះ កាេ យជាប ូលរស្ែាកិចចរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរដ្ឋយសារដត្វាស្ាិត្រៅទីាងំលអរវាង
ក្កុងដស្នម្រនារម្យ និងក្កុងបានលុងព្នរេត្តរត្នគិរ។ី វាក៏ជាក្ចកទាវ រ និងជាកដនេងចត្រថ្យនតស្ក្ម្មប់ 
ការផ្លេ ស់្បតូ រែលិត្ែលកនុងក្ស្ុករវាងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
ក្កុងបានលុងព្នរេត្តរត្នគិរ ីនិងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ង ក៏ែូចជារេត្តព្នក្បរទស្ឡាវ។ លំហូរែលិត្ែលកនុងក្ស្ុក 
និងអនកែំរណីរម្ួយរទៀត្ គឺស្ាិត្រៅរវាងម្ជឈម្ណឌ លរកាោះដញក និងរេត្តនានាព្នក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ាម្រយៈ
ក្ចកក្ពំដែនអូរោ ដ្ឋវ-រឡថ្នញ់។ ករណីរនោះ បានជួយបរងាីនឱ្កាស្កនុងការរលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច-
ស្ងគម្ រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរូបវនត រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធស្ងគម្ និងការក្បកួត្ក្បដជងជាម្ួយក្ស្ុកែព្ទរទៀត្ ព្នរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ។ី ម្ ាងរទៀត្ ក្បជាជនរៅទីក្បជុំជនដក្ស្ស្ងគម្ ម្កទទួល និងរក្បីក្បាស់្រស្វាកម្ា រែសងៗរៅ
ម្ជឈម្ណឌ លកណាត លក្កុងដស្នម្រនារម្យ ដែលរមួ្ម្មន រស្វាកម្ារែាបាល និងព្ក្បស្ណីយរ៍េត្ត រហដ្ឋា រចនា-
ស្ម្ព័នធស្ងគម្លអក្បរស្ីរ ែូចជា គេីនិក ជំនាញសុ្េភាព កដនេងបររិភាគអាហារ និងកម្ានតដែលលអក្បរស្ីរជាង 
ែូចជាខារា អូរេ ហាងក្សា កេឹបរាក្ត្ី និងស្ណាា គ្នរ និងរម្ណីយដ្ឋា នក្បណីត្ ជារែីម្។ ក្បជាជនរស់្រៅ
ម្ជឈម្ណឌ លរងដក្ស្ស្ងគម្ ក៏បានម្កក្កុងដស្នម្រនារម្យ រែីម្បីចូលរួម្ការក្បកួត្កីឡា និងការក្បារពធពិធ ី
វបបធម៌្ និងក្បព្ពណី ែូចជា ពិធីបុណយចូលឆ្ន  ំជារែីម្។ 

 ម្មនអនុម្ជឈម្ណឌ លរងចំនួន ០៥ រែសងរទៀត្រៅរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរួម្ម្មន រម្ម្ ង់ ដក្ស្ក្ពោះ ដស្នម្រនារម្យ     
ពូព្ក្ជ និងប ូក្សា។ អនុម្ជឈម្ណឌ លរងទាងំរនោះ គឺជាត្ំបន់ទីក្បជុំជនតូ្ចៗ ដែលែតល់នូវរស្វាកម្ាមូ្លដ្ឋា ន ែូច
ជា ែារធម្ាា ហាង (រក្គឿងរទស្ ស្រម្េៀកបំពាក់ ដស្បករជីង រក្គឿងអលងាា រ រអឡិចក្ត្ូនិច និងស្ម្មភ រៈ
ស្ំណង់ ជារែីម្) ម្ណឌ លសុ្េភាពឃុ ំឱ្ស្ថ្សាា ននិងឱ្ស្ថ្សាា នរង និងក្គឹោះសាា នអប់រ។ំ រទាោះោ ងណាក៏
រដ្ឋយ ម្ជឈម្ណឌ លទាងំរនោះ ម្មនស្ម្ត្ាភាពរៅម្មនកក្ម្ិត្រៅរឡយីកនុងការបំរពញត្ក្ម្ូវការរបស់្ក្បជាជន
កនុងមូ្លដ្ឋា ន។ ជារមួ្ ក្បជាជានកនុងអនុម្ជឈម្ណឌ លរងទាងំរនោះ ក្ត្ូវរធវីែំរណីរម្កទទួល និងរក្បីក្បាស់្រស្វា-
កម្ាស្ំខាន់ៗរៅកដនេងនានា ែូចជារស្វាកម្ារែាបាលក្ស្ុក និងរេត្ត ការោិល័យព្ក្បស្ណីយ ៍រហដ្ឋា រចនា- 
ស្ម្ព័នធស្ងគម្លអក្បរស្ីរ (ជំនាញការសុ្េភាព និងការអប់រ)ំ និងរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរូបវនត សាា ប័នហិរញ្ាវត្ាុ 
(សាធារណៈ និងឯកជន) និងកដនេងបររិភាគអាហារ និងកដនេងកម្ានតនានា។ អនុម្ជឈម្ណឌ លរងនីម្ួយៗ 
ក៏ម្មនត្ួនាទីស្ំខាន់កនុងការគ្នកំ្ទ និងែតល់នូវរស្វាកម្ាមូ្លដ្ឋា នរបស់្េេួនែល់ឃុដំែលរៅជុំវញិ។ 
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ដែនទទី ី៣២៖ ការរធវចីណំាត់្ថ្នន ក់ទកី្បជុជំនរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពកំ្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្. ឆ្ន  ំ២០១៩; បណាត ញែេូ វ-ម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន  ំ២០១៨;  

ក្បពន័ធព្នការរក្បីក្បាស្ែី់ និងតំ្បន់លំរៅឋាន-ក្កុម្ការងារស្នូល ២០២០; ព្ែទទឹក- Aruna Technology ឆ្ន  ំ២០១៤
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២.៨.៤ ប ូលអេវិឌ្ឍន៍រស្ែាកចិច 
ក. ក្ចកក្ពំដែន 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនក្ពំដែនជាប់នឹងក្បរទស្រវៀត្ណាម្ (រេត្តដ្ឋក់ណុង រេត្តដ្ឋក់ឡាក់ និងរេត្តប ិញរេឿក) 

រៅភាគខាងត្បូង និងខាងរកីត្ដែលម្មនក្បដវង ៣១២ គ.ម្។ កិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការក្ពំដែនរវាងក្បរទស្ទាងំពីរពីមុ្ន
ម្ិនម្មនភាពងាយក្ស្ួលប ុនាា នរឡយី ប ុដនតបចចុបបននរនោះ ម្មនភាពក្បរស្ីរជាងមុ្ន។ បចចុបបននរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនក្ចក
ក្ពំដែនចំនួន 0៤ ជាម្ួយក្បរទស្រវៀត្ណាម្ រមួ្ម្មន៖  

១-ឡាបា រេ (ក្ចកចម្បង) កនុងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម 
២-ដ្ឋក់ដ្ឋ ំ(ក្ចកចម្បង) កនុងក្ស្ុកអូររាងំ 
៣-ណាម្រលៀរ (កំពុងអេិវឌ្ឍ) កនុងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 
៤- រកាោះរម្យលី ឬជីរម្ៀត្-ដ្ឋក់ររ   (ែេូវក្កួស្ក្កហម្) កនុងក្ស្កុរកាោះដញក 
រៅទិស្ខាងរជីង គឺក្បរទស្ឡាវ ដែលអាចរចញ-ចូល រដ្ឋយឆេងកាត់្រេត្តរត្នគិរ ីនិងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ង។ ដែនក

ពាណិជជកម្ា រេត្តម្ណឌ លគិរនីាចូំលទំនិញម្ួយចំនួន ែូចជា ែលិត្ែលកស្ិកម្ា បដនេ រក្គឿងម្ម សុ្ីន និងស្ម្មភ រៈស្ំណង់ 
រហីយនារំចញវញិនូវរ ីហុប ក្គ្នប់ការហវ រៅស្ ូ រក្ម្ច និងវត្ាុធាតុ្រែីម្ែព្ទរទៀត្ រដ្ឋយឆេងកាត់្ាម្ក្ចកក្ពំដែន
ស្ំខាន់ពីរ គឺក្ចកដ្ឋក់ដ្ឋ ំនិងក្ចកឡាបា រេ។ ក្ចកឡាបា រេ ស្ាិត្រៅដកបរទីាងំែារដកវស្ីម្ម ដែលអាចឱ្យក្បជាពលរែា
មូ្លដ្ឋា នឆេងកាត់្ក្ចករនោះបានោ ងងាយក្ស្ួល រែីម្បីលក់ែលិត្ែលរបស់្ពួករគ។ ការរកាទំនាក់ទំនងលអជាម្ួយ
ក្បរទស្រវៀត្ណាម្កនេងម្ក បានរធវីឱ្យក្បជាជនទទួលបានសារៈក្បរោជន៍រក្ចីន ាម្រយៈការបរងាីត្ការងារ និងការរកី-
ចរក្ម្ីនព្នរស្ែាកិចចកនុងរេត្ត។ 
េ. ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ចរណ៍ 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីជារគ្នលរៅរទស្ចរណ៍កម្ានតស្ក្ម្មប់អនកម្កពីត្ំបន់រែសងៗ រដ្ឋយសាររេត្តរនោះម្មនរទស្ភាព

ជួរេនំ និងវាលរមា ព្បត្ងែ៏ក្ស្ស់្សាអ ត្ និងទាក់ទាញ។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនធនធានធម្ាជាត្ិោ ងស្ម្បូរដបប រួម្ម្មន
ត្ំបន់ព្ក្ពការពារ ព្ក្ពរ ី ស្ត្វព្ក្ព រទស្ភាព និងកស្ិកម្ាត្ំបន់េពង់រាបជារែីម្។ រក្ៅពីរនោះ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មន 
ជនជាត្ិភាគត្ិចដែលអាចជារគ្នលរៅទាក់ទាញអនករទស្ចរ ទាងំរទស្ចរជាត្ិ និងអនតរជាត្ិម្កទស្សនាស្ហគម្ន៍ 
ដស្វងយល់ពីវបបធម៌្ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច ឬ/និងសាកលបងពិសារអាហារក្បព្ពណី និងក្សារបស់្ពួករគ។ 

ទីាងំរទស្ចរណ៍កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីែតល់ស្កាត នុពលែ៏វរិស្ស្វសិាល រហយីក៏ជាកាត ោ ងស្ំខាន់កនុងការជំរុញ
ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច-ស្ងគម្ស្ក្ម្មប់រេត្ត។ ជាក់ដស្តងរៅឆ្ន  ំ២០១៧ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីទទួលបានរេាៀវរទស្ចរស្រុបចនំនួ 
១១៤.៣៤៩ នាក់ (ដែលម្មនរេាៀវជាត្ិ ចំនួន ១០២.៥៩០ នាក់ និងរេាៀវអនតរជាត្ិចំនួន ១១.៧៥៩ នាក់) គឺរកីន
រឡងីចំនួន ១៤% របីរក្បៀបរធៀបរៅនឹងឆ្ន  ំ២០១៣ (ក្កស្ួងរទស្ចរណ៍ ឆ្ន  ំ២០១៨)។ 

រទស្ចរណ៍ គឺជាវស័ិ្យម្ួយែ៏ស្ំខាន់កនុងការអេិវឌ្ឍ និងក្ត្ូវបានចាត់្ទុកថ្ន ជាឧស្ាហកម្ាគ្នា នដែសងស្ក្ម្មប់
រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី វស័ិ្យរនោះបានែតល់ការងារជារក្ចីន និងរលីកស្ទួយស្កម្ាភាពអាជីវកម្ា ស្ហក្គ្នស្ធុនតូ្ច និងម្ធយម្ 
ែូចជាការែឹកជញ្ជូ ន ស្ណាា គ្នរ ែទោះស្ំណាក់ រម្ណីយដ្ឋា ន រភាជនីយដ្ឋា ន ហាងទំនិញ ហាងការហវ និងរស្ែាកិចចរក្ៅ
ក្បព័នធជារក្ចីនរទៀត្។ 

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនទីាងំទាក់ទាញរេាៀវរទស្ចរចំនួន ១៥ កដនេង ដែលអាចដចករចញជា រអកូរទស្ចរណ៍  
រអកូរទស្ចរណ៍ែារភាជ ប់ជាម្ួយរទស្ចរណ៍ដកព្ចន រអកូរទស្ចរណ៍វបបធម៌្  រទចរណ៍វបបធម៌្ រទស្ចរណ៍កស្ិកម្ា និង
រទស្ចរណ៍សាស្នា។ ទីាងំរទស្ចរណ៍ទាងំរនោះ ក្គប់ក្គងរដ្ឋយក្កុម្ហ ុនឯកជន (៤៧%) ស្ហគម្ន៍ (៣៣%) 
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និងរែា (២០%)។ រក្ៅពីរនោះ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរៅម្មនទីាងំក្បកបរដ្ឋយស្កាត នុពលរែសងរទៀត្ដែលអាចបរងាីត្ជា 
ទីាងំរទស្ចរណ៍ (ឧបស្ម្ព័នធទី១០)។ ទីាងំរទស្ចរណ៍ទាងំរនោះ ស្ាិត្រៅក្កុងដស្នម្រនារម្យ ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ និងក្ស្ុក
អូររាងំ (ដែនទីទី ៣៣)។ ជាទូរៅ ក្កុងដស្នម្រនារម្យ គឺជារគ្នលរៅរទស្ចរណ៍ែ៏ស្ំខាន់ រដ្ឋយសារដត្ទីាំង
រទស្ចរណ៍ភាគរក្ចីនស្ាិត្រៅកនុងក្កុង ជាពិរស្ស្ េនំរដ្ឋោះក្កមុ្ំ រម្ណីយដ្ឋា នរហៀលថ្ប់ (Hilltop) និងស្មុ្ក្ទរ ី។ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ក៏ម្មនបរកិាា រ និងរស្វាកម្ាជារក្ចីនដែលគ្នកំ្ទែល់ស្កម្ាភាពរទស្ចរណ៍ រមួ្ម្មនការោិល័យរែាបា
ល រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធស្ងគម្ រស្វាកម្ាែឹក-ជញ្ជូ ន សាា ប័នហិរញ្ាវត្ាុ  កដនេងបររិភាគអាហារ និងកដនេងកម្ានត និង
ស្កម្ាភាពអាជីវកម្ាខាន ត្តូ្ច និងម្ធយម្ ជារែីម្។ ត្ំបន់ដែលទាក់ទាញរេាៀវរទស្ចរភាគរក្ចីនដែលស្ាិត្កនុងក្កុងដស្ន
ម្រនារម្យ ម្ិនស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់ការពាររទ រលីកដលងដត្ទឹកធាេ ក់ព្ក្ជយស្ ដែលស្ាិត្រៅកនុងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។ 

ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ម្មនទឹករក្ជាោះប ូក្សា អូរផ្លេ យ និងរែរអ ដែលជាត្ំបន់រអកូរទស្ចរណ៍ែ៏ទាក់ទាញ។ ទឹករក្ជាោះ 
ប ូក្សាដែលក្គប់ក្គងរដ្ឋយក្កុម្ហ ុនឯកជន គឺជាទឹករក្ជាោះម្ួយដែលទាក់ទាញបំែុត្របស់្ក្បរទស្កម្ពុជា រហីយម្មន
ចម្មៃ យ ៤៣ គ.ម្ រឆ្ព ោះរៅភាគឦសាន ឬរក្បីរយៈរពលក្បដហល ៤៥ នាទី ពីទីរួម្រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ែេូ វរៅកាន់ទឹក
រក្ជាោះប ូក្សា ក្ត្ូវការការយកចិត្តទុកដ្ឋក់បដនាម្ែងដែរ12។ រេាៀវរទស្ចរភាគរក្ចីន ម្ិនសាន ក់រៅរពលយប់រៅត្ំបន់
ទឹកធាេ ក់រនោះរទ រដ្ឋយសារដត្កងវោះខាត្រស្វាកម្ា និងបរកិាា ររែសងៗ គឺពួករគក្ត្ូវវលិម្កសាន ក់រៅក្កុងដស្នម្រនារម្យវញិ។ 

ក្ស្ុកអូររាងំ ក៏ម្មនត្ំបន់រអកូរទស្ចរណ៍ជារក្ចីន ដែលរមួ្ម្មនទឹកធាេ ក់រម្នា១ ទឹកធាេ ក់ព្ក្ជធំ ទឹកធាេ ក់ដលងឃនិ 
និងទឹកធាេ ក់ដលងអង់ ដែលអាចទាក់ទាញក្បជាជនមូ្លដ្ឋា ន រេាៀវរទស្ចរជាត្ ិនិងអនតរជាត្ិ ឱ្យម្កទស្សនា និងកម្ានត។ 
ទឹកធាេ ក់ព្ក្ជធ ំគឺជាកដនេងទាក់ទាញរេាៀវរទស្ចរែ៏ស្ំខាន់ម្ួយរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីដែលអាចរធវីែំរណីររៅែល់រដ្ឋយ
ែេូវក្កួស្ក្កហម្នារពលបចចុបបនន។ ម្នទីររទស្ចរណ៍រេត្ត កំពុងដត្ស្ហការជាម្ួយអាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន រែីម្បីររៀបចំទីាងំ
រនោះរៅជារគ្នលរៅរទស្ចរណ៍ែងដែរ ដែលអាចក្បដជងជាម្ួយទឹករក្ជាោះប ូក្សាដែលម្មនការលំបាកកនុងការរធវីែំរណីរ
រៅែល់រៅរែូវវស្ា13។ 

រទាោះបីជាោ ងណាក៏រដ្ឋយ ទីាងំរអកូរទស្ចរណ៍ម្ួយចំនួនរៅក្ស្ុកអូររាងំ ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ និងក្ស្ុករកាោះដញក 
ស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់ព្ក្ពការពារ (ទឹកធាេ ក់រែរអ ទឹកធាេ ក់ដលងឃិន និងទឹកធាេ ក់ដលងអង់) កនុងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ 
(ព្ក្ជយស្) និងកនុងត្ំបន់ព្ក្ពរក្សាង (េនំរក្កាល)។ រលីស្ពីរនោះរទៀត្ ទីាងំរទស្ចរណ៍ដែលម្មនស្កាត នុពលភាគរក្ចីន 
ក៏ស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់ការពារ និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះដែរ។ ទីាងំទាងំរនោះអាចជោះឥទធិពលរដ្ឋយផ្លទ ល់ និងរដ្ឋយ
ក្បរោលរលីជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ការរខំានែល់ស្ត្វព្ក្ព ការផ្លេ ស់្បតូររទស្ភាព ការពក្ងីកត្ំបន់លំរៅឋាន និងការរធវីអាជីវកម្ា
ធនធានព្ក្ពរ រីលីស្កក្ម្ិត្។ កំរណីនត្ំបន់ាងំលំរៅថ្ាី និងក្បជាជនាម្ត្ំបន់ម្មនការអេិវឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍ ក៏ជា
ស្ម្មព ធែល់ការអេិរកសព្ក្ពរ  ីនិងស្ត្វព្ក្ពដែរ។  

រែីម្បរីចៀស្វាងែលប ោះពាល់អវជិជម្មននានា ស្ម្មស្ភាគស្ំខាន់ៗស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ចរណ៍កនុងរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីរមួ្ម្មន ការអេិវឌ្ឍបរកិាា រ ឬរស្វាកម្ារទស្ចរណ៍ ការចូលរមួ្របស់្ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ការចូលរមួ្ស្ហការ
របស់្រាជរដ្ឋា េិបាល និងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន អងគការនានា និងក្ត្ូវដត្ម្មនយនតការក្ត្ួត្ពិនិត្យក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ ក្ពម្ទាងំរគ្នល-
នរោបាយអនតរាគម្ន៍ និងក្កបេ័ណឌ ចបប់គ្នកំ្ទរែសងៗបដនាម្រទៀត្។ 

                                                 
12 https://www.tourismcambodia.com/travelguides/provinces/mondulkiri/what-to-see/192_bou-sra-waterfall.htm 
13 https://www.tourismcambodia.com/travelguides/provinces/mondulkiri/what-to-see/110_chrey-thom-waterfall.htm 

https://www.tourismcambodia.com/travelguides/provinces/mondulkiri/what-to-see/110_chrey-thom-waterfall.htm
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គ. កស្-ិឧស្ាហកម្ា និងការដកព្ចន 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីក៏ែូចជាក្បរទស្កម្ពុជាទាងំមូ្ល គឺម្មនការពឹងដែអករលីវស័ិ្យកស្ិកម្ាជាចម្បង។ រេត្តរនោះម្មន 

ព្ែទែីធំទូលាយ និងម្មនជីជាត្ិ ដែលម្មនអំរណាយែលលអែល់ែំណាកំស្ិ-ឧស្ាហកម្ា។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានែលិត្
បរមិ្មណវត្ាុធាតុ្រែីម្រក្ចីនគួរឱ្យកត់្ស្ម្មគ ល់ ែូចជារៅស្ ូ ែំឡូងម្ី រពាត្ និង ក្គ្នប់សាវ យចនទី ជារែីម្។ រទាោះបីម្មន 
អក្ាកំរណីនរស្ែាកិចចេពស់្ ស្កម្ាភាពវស័ិ្យកស្ិ-ឧស្ាហកម្ារៅរេត្តម្ណឌ លគិរ ី រៅម្មនកក្ម្ិត្នារពលបចចុបបនន 
រពាលគ ឺរេត្តម្មនររាងចក្កចំនួនដត្ ០២ ប ុរណាណ ោះដែលស្ាិត្រៅកនុងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ដែលដកព្ចនែលិត្ែលរៅស្ ូ និងម្មន         
ស្ហក្គ្នស្ធុនតូ្ច និងម្ធយម្ម្ួយចំនួនតូ្ច ដែលដកព្ចនែលិត្ែលការហវ។ ចំរពាោះែលិត្ែលែំឡូងម្ី រក្ម្ច និងក្គ្នប់
សាវ យចនទី ម្មន ាួញម្កទិញផ្លទ ល់ពីកស្ិករ និងលក់រចញវញិរៅឱ្យអនកដកព្ចនដែលរៅកនុងរេត្តជិត្ខាង ឬនារំចញរៅ
ក្បរទស្ជិត្ខាង អាក្ស័្យរលីត្ក្ម្ូវការ និងត្ព្ម្េ។ 

ក្បរទស្កម្ពុជា បានចាត់្ទុកត្ួនាទីវស័ិ្យកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា និងពិរស្ស្ស្ក្គ្នស្ធុនតូ្ចនិងម្ធយម្ ជាចលករែ៏
ស្ំខាន់កនុងការជំរុញកំរណីនរស្ែាកិចចនារពលអនាគត្។ រទាោះបីជាោ ងរនោះក៏រដ្ឋយ រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា គួរម្មន 
ការររៀបចំយនតការ និងរគ្នលនរោបាយឱ្យបានកាន់ដត្ក្បរស្ីរ រែីម្បទីាក់ទាញអនកវនិិរោគរលីវស័ិ្យកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា
រនោះ និងវស័ិ្យដកព្ចនម្ាូបអាហារ ជារែីម្។ 



 

80 

ដែនទទី ី៣៣៖ ប ូលអេវិឌ្ឍន៍រស្ែាកចិចកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ ក្ពកំ្បទលរ់ែាបាល-ម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ ឆ្ន  ំ២០១៩; បណាត ញែេូ វ-ម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ឆ្ន  ំ២០១៨;  

ក្បពន័ធព្នការរក្បីក្បាស្ែី់ និងតំ្បន់លំរៅឋាន-ក្កុម្ការងារស្នូល ២០២០; ទីាងំរម្នីយដ្ឋា នរទស្ចរណ៍-ម្នទីររទស្ចរណ៍ ឆ្ន  ំ២០២០
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៣. ចរខវុិសយ័ 
ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនរគ្នលបំណងត្ក្ម្ង់ទិស្ការអេិវឌ្ឍដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរហូត្ែល់ឆ្ន ំ

២០៤០។ រចនាស្ម្ព័នធដែនែីស្ក្ម្មប់អនាគត្ ក្ត្ូវបានររៀបចំលម្អិត្រដ្ឋយដែអករលីការវភិាគសាា នភាព ឯកសារដែនការ
ម្មនក្សាប់ដែលែតល់រដ្ឋយរែាបាលរេត្ត និងម្នទីរ អងគភាពរក្កាម្ឱ្វាទរែាបាលរេត្ត ក្កុម្ទីក្បឹកា ជាម្ួយនឹងភាគីពាក់ព័នធ
រែសងរទៀត្ (ែូចម្មនបងាា ញរៅកនុងឧបស្ម្ព័នធទី៥)។ 

ក្កុម្ការងារកសាងដែនការនោះ បានររៀបចំរស្ណារយី ូម្ួយចំនួន រែីម្បឈីានរៅកំណត់្ទិស្ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍ
ដែនែីរេត្ត និងដស្វងយល់នូវែលប ោះពាល់ជាវជិជម្មន និងអវជិជម្មនព្នការអនុវត្តរស្ណារយី ូទាងំរនោះកនុងែំរណីរការព្ន 
ការអេិវឌ្ឍនានា។ ដែអករលីការពិភាកាជាម្ួយភាគីពាក់ព័នធ ចកាុវស័ិ្យរយៈរពលដវងស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបាន
កំណត់្រឡីង។ ចកាុ វស័ិ្យរនោះ ក្ត្ូវបានលម្អិត្និងររំលចកនុងារាងម្ម ក្ទិចយុទធសាស្តស្ត ដែលបានររៀបចំរដ្ឋយដែអករល ី
ស្ម្មស្ធាតុ្ស្ំខាន់ទាងំបួនព្នរចនាស្ម្ព័នធដែនែីែូចកំណត់្កនុងជំហានទី២ រពាលគឺ៖ ក្បព័នធការរក្បីក្បាស់្ែី ការត្ភាជ ប់
ត្ំបន់ និងក្បព័នធគម្នាគម្ន៍ ប ូលអេិវឌ្ឍន៍រស្ែាកិចច និងរចនាស្ម្ព័នធពហុម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន។ រៅកនុងែំណាក់កាល
រនោះ ារាងម្ម ក្ទិចយុទធសាស្តស្ត រួម្បញ្ចូ លនូវរគ្នលបំណងរយៈរពលដវង និងរគ្នលរៅជាយុទធសាស្តស្ត ដែលទាងំអស់្រនោះ
បរងាីត្បានជាមូ្លដ្ឋា ន រែីម្បកីំណត់្នូវយុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ដែនែីស្ក្ម្មប់អនាគត្ (ជំហានទី៤)។ 

៣.១ ការររៀបចរំស្ណារយី ូ 
រែីម្បទីទួលបាននូវការវនិិចឆ័យែ៏ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ និងក្បរម្ីលនូវទិស្រៅអេិវឌ្ឍន៍រេត្តម្ណឌ លគិរនីាព្ថ្ៃអនាគត្ (ត្ក្ម្ូវការ 

និងកាត ក្ប ម្) ក្កុម្ការងារកសាងដែនការបានកំណត់្រស្ណារយី ូម្ួយចំនួនពាក់ព័នធនឹងការរក្បីក្បាស់្ែី រស្វាកម្ា
ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ក្បជាសាស្តស្ត និងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ រស្ណារយី ូម្ួយស្ំណំុែំបូងដែលពាក់ព័នធនឹងការរក្បី-
ក្បាស់្ែី និងរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី បានបរងាីត្រឡងីរដ្ឋយដែអករលីព័ត៌្ម្មនរក្បីក្បាស់្ែី និងការចុោះស្ិកាផ្លទ ល់រៅកនុង
រេត្តម្ណឌ លគិរកីនុងចរនាេ ោះឆ្ន ២ំ០១៤ និងឆ្ន ២ំ០១៦ (Watkins et al. 2016)។ រដ្ឋយសារដត្រស្ណារយី ូទាងំរនោះ 
ក្ត្ូវបរងាីត្រឡីងរែីម្បីែតល់ជាមូ្លដ្ឋា នស្ក្ម្មប់ការររៀបចំរគ្នលនរោបាយ និងែតល់ជាព័ត៌្ម្មនគ្នកំ្ទែល់ែំរណីរការ
កសាងដែនការរក្បីក្បាស់្ែី ក្កុម្ការងារបានរក្បីក្បាស់្លទធែលទាងំរនោះកនុងែំរណីរការកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត
ដត្ម្តង។ ការពាករក្បជាសាស្តស្ត បានរធវីរឡងីដែអករលីរស្ណារយី ូ រស្នារយី ូការរក្បីក្បាស់្ែី និងរស្វាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី។ 
រលីស្ពីរនោះ ជរក្ម្ីស្ព្នការកាត់្បនាយការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្រែសងចំនួនពីរ ក្ត្ូវបានបញ្ចូ លជាម្ួយការអេិរកសធនធាន
ធម្ាជាត្ិកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងជាម្ួយកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច។ 
៣.១.១ រស្ណារយី ូការរក្បកី្បាស់្ែ ីនងិរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី
ការររៀបចំរស្ណារយី ូដែលពាក់ព័នធនឹងការរក្បីក្បាស់្ែីធេី និងរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី គឺដែអកជាចម្បងរលីការងារ

របស់្អងគការ WWF ាម្រយៈស្ិកាក្សាវក្ជាវរបស់្សាកលវទិាល័យេូម្ិនទេនំរពញ និងសាកលវទិាល័យេូម្ិនទកស្ិកម្ា 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ (Watkins et al ., 2016)។ រៅកនុងអំឡុងរពលស្ិកាក្សាវក្ជាវគរក្ម្មងរនោះ អនកពាក់ព័នធស្ំខាន់ៗ ក្ត្ូវ
បានអរញ្ជ ីញម្កពិភាកា និងររៀបចំបរងាីត្រស្ណារយី ូការរក្បីក្បាស់្ែីស្ក្ម្មប់អនាគត្រែសងៗពីគ្នន  រដ្ឋយដែអករលីែំរណីរ
ររឿង (ឬការពិពណ៌នាដែលរស្ណារយី ូអនាគត្នីម្ួយៗក្ត្ូវបានក្បរម្ីលរម្ីល និងបរងាីត្រៅជាដែនទី) រដ្ឋយម្មនការ
ចូលរួម្ពីអនកពាក់ព័នធទាងំអស់្ រួម្ម្មនម្ស្តនតីថ្នន ក់រេត្តកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីនិងត្ំណាងអងគការស្ងគម្សុ្ីវលិចូលរួម្កនុង
ស្ិកាា សាលា ដែលស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលរដ្ឋយអងគការ WWF និងក្កុម្ស្ិកាក្សាវក្ជាវព្នសាកលវទិាល័យទាងំពីរខាងរលី។ 
ដែនទីរស្ណារយី ូរែសងគ្នន ចំនួន០៣ ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីជាជរក្ម្ីស្ស្ក្ម្មប់ការរក្បៀបរធៀបការដក្បក្បួលការរក្បីក្បាស់្ែី
ជាម្ួយនឹងែលប ោះពាល់នានារៅរលីការអេិវឌ្ឍនារពលអនាគត្ កំរណីនរស្ែាកិចច ការអេិរកស និងជីវភាពស្ហគម្ន៍រៅ
កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី(Watkins et al., 2016, ទំព័រ ៣0)។ ដែអករលីគំរូរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ដែលក្ត្ូវបានបរងាីត្
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រឡីងរដ្ឋយក្កុម្អនកស្ិកាក្សាវក្ជាវែូចបានបងាា ញខាងរលី ក្កុម្អនកស្ិកាក្សាវក្ជាវ បានរធវីការវាយត្ព្ម្េអំពីែល 
ប ោះពាល់ដែលអាចរកីត្រចញពីគនេងព្នការរក្បីក្បាស់្ែីទាងំបីរលីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

ការស្ិការនោះដែអកស្ំខាន់រលីទិននន័យឆ្ន ២ំ០១០ និងបានរធវីការពាករអំពីការរក្បីក្បាស់្ែីស្ក្ម្មប់អនាគត្ និង
រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី រហូត្ែល់ឆ្ន ២ំ០៣០។ រៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ រែីម្បីបានចកាុ វស័ិ្យព្នដែនការររៀបចំដែនែ ី
រេត្តម្ណឌ លគិរែីល់ឆ្ន ២ំ០៤០ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានពិភាការឡងីវញិពីរស្ណា-
រយី ូទាងំរនោះ និងបានរធវីបចចុបបននភាពែលប ោះពាល់ដែលអាចរកីត្ម្មន រលីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
ក្ស្បាម្ការកំណត់្រពលរវលាថ្ាីរនោះ។ 
រស្ណារយី ូអេរិកស 

ការបាត់្បង់គក្ម្បព្ក្ពរ ីកនុងកក្ម្ិត្ទាប ឬ “រស្ណារយី ូអេិរកស” នឹងែតល់ត្ព្ម្េេពស់្ែល់ការអេិរកសធនធាន 
ធម្ាជាត្ិោ ងខាេ ងំ ជាពិរស្ស្រៅត្ំបន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។ ព្ក្ពរ ីភាគរក្ចីនក្ត្ូវបាន
ការពារ រហយីគក្ម្បព្ក្ពរ ពី្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីនឹងអាចរកាបាន ៨៥% ព្នព្ែទែីស្រុបរេត្ត រៅឆ្ន ២ំ០៣០ (Watkins 

et al ., 2016)។ រោងាម្រស្ណារយី ូរនោះ ស្កម្ាភាពអេិវឌ្ឍន៍ភាគរក្ចីន ជាពិរស្ស្ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្ក្ម្មប់
កស្ិកម្ា និងក្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្ាឬការរុករកដរ   ក្ត្ូវអនុញ្ហា ត្ដត្រៅរក្ៅត្ំបន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកស 
ជីវៈចក្ម្ុោះ (ដែនទីទី ៣៤)។ ចំរពាោះរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី រស្ណារយី ូអេិរកសបញ្ហជ ក់ថ្ន ទីកដនេងដែលម្មនរស្វាកម្ា
ក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីេពស់្ក្ត្ូវរធវីការរកាទុកខាងរក្ៅត្ំបន់ដែលម្មនការអេិវឌ្ឍខាេ ងំ ែូចជាចម្មា ររៅស្ ូ និងការដ្ឋរំែីម្រ  ី
ក្ពម្ទាងំស្កម្ាភាពទាញយកដរ  រៅភាគខាងត្បូងព្នក្កុងដស្នម្រនារម្យ (ដែនទីទី ៣៥) ។ 

ែូចគ្នន រនោះដែរ ដែនកហរិញ្ាវត្ាុស្ក្ម្មប់ការអេិរកសធនធានស្ំខាន់ៗដែលស្ាិត្រៅកនុង ឬដកបរត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ ក្ត្ូវបាន
រលីកទឹកចិត្ត (Watkins et al., 2016) ជាពិរស្ស្រៅត្ំបន់រអកូរទស្ចរណ៍ដែលនឹងបរងាតី្ក្បាក់ចំណូលរក្ចីន ប ុដនតត្ំបន់
រនោះ ក្ត្ូវបញ្ចូ លរៅកនុងកិចចក្បឹងដក្បងការពារទាងំមូ្ល។ កិចចការរនោះ ក៏ក្ត្ូវអនុវត្តចំរពាោះករណីត្ំបន់ដែលម្មនសារៈស្ំខាន់
ដែនកវបបធម៌្ស្ក្ម្មប់ស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចែងដែរ។ 

ការអនុវត្តរស្ណារយី ូអេិរកសរនោះ ក៏ម្មនែលវជិជម្មន និងអវជិជម្មនេេោះដែរ។ ទី១ កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងអេិរកសម្មន
ការលំបាករដ្ឋយសារម្មនបណាត ញជនេិលេូចគ្នកំ្ទការទស្តនាទ នកាប់រ នីិងែុត្ព្ក្ពេុស្ចបប់ រហយីម្ា ងម្មនត្ក្ម្ូវការ
ធនធានេពស់្។ ែូរចនោះ រស្ណារយី ូរនោះ ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្កនុងការបញ្ចូ លស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នរៅកនុងកិចចក្បឹងដក្បង
អេិរកស និងែតល់ការរលីកទឹកចិត្តែល់ពួកគ្នត់្រែីម្បីរែីរលបត្ និងអាចក្ទក្ទង់ជីវភាពរបស់្ពួករគរៅត្ំបន់ខាងរក្ៅ
ត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេិរកស។ ករណីរនោះ អាចក្ត្ូវបានគ្នកំ្ទាម្រយៈការអេិវឌ្ឍរដ្ឋយរក្បីក្បាស់្បរចចករទស្កស្ិកម្ា
ដែលម្មននិរនតរភាពរៅកនុងត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ និងាម្រយៈការក្គប់ក្គងត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ការពារធម្ាជាត្ិ (CPA) ដែល
អាចទាញយកែលបានរៅកនុងត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាពព្នដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព។ រទាោះជាោ ងរនោះកតី កិចចេិត្េំក្បឹង
ដក្បងទាងំរនោះម្ិនគួរកំណត់្ក្ត្ឹម្ដត្កនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពរនាោះរទ រក្ពាោះថ្ន ការអនុវត្តកស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពគួរ
ក្ត្ូវជំរុញែសពវែាយរៅទូទាងំរេត្ត និងទក្ម្ង់ព្នស្ហក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិែព្ទរទៀត្ ែូចជាស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ី  
ស្ហគម្ន៍រនសាទ និងស្ហគម្ន៍រអកូរទស្ចរណ៍ ក៏ជាដែនកម្ួយព្នកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងក្គប់ក្គងរួម្គ្នន រនោះែងដែរ។ 
ែូចដែលបានពិភាការៅកនុងរស្ណារយី ូការអនុវត្តាម្ទម្មេ ប់ (Bussiness As Usual) ខាងរក្កាម្ ការដថ្រកាត្ំបន់
ដែលម្មនត្ព្ម្េរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីេពស់្ម្មនការគំរាម្កំដហងរដ្ឋយស្កម្ាភាពរុករកដរ   និងអាជីវកម្ាដរ   ការអេិវឌ្ឍ
រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ និងកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា ក្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់ និងម្មនវធិានការការពារជាក់លាក់ រែីម្បីអនុវត្តរៅ 
កនុងត្ំបន់ទាងំរនោះ រក្ពាោះករណីរនោះ បាននិងកំពុងគំរាម្កំដហងែល់ចីរភាពព្នការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច បរសិាា ន  និងស្ងគម្ 
ក្ពម្ទាងំសុ្េុម្មលភាពរបស់្ម្នុស្ស និងស្ត្វ។ 
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ដែនទទី ី៣៤៖ ការរក្បកី្បាស់្ែនីារពលអនាគត្ (២០៣០) ដែអករលរីស្ណារយី ូអេរិកស 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ Watkins et al. 2016, ែលិត្ដែនទីរដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ដែនទទី ី៣៥៖ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្នីារពលអនាគត្ (២០៣០) ដែអករលរីស្ណារយី ូអេរិកស 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ Watkins et al. 2016, ែលិត្ដែនទីរដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
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រស្ណារយី ូការអនុវត្តាម្ទម្មេ ប់  
រស្ណារយី ូរនោះស្នាត្ថ្ន ការអេិវឌ្ឍនឹងែំរណីរការរៅាម្គនេងបចចុបបនន ជាម្ួយនឹងករម្ាយព្នអេិបាលកិចច 

និងការរលីកទឹកចិត្តដែនកហរិញ្ាវត្ាុរៅម្មនកក្ម្ិត្ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍក្បកបរដ្ឋយចីរភាព។ រស្ណារយី ូរនោះទទួលសាគ ល់
ាម្រយៈករម្ាយព្នការអនុវត្តចបប់ការពារព្ក្ពរ ី និងធនធានធម្ាជាត្ិ និងអក្ាព្នការបាត់្បង់ព្ក្ពរ ីម្មនកក្ម្ិត្ 
េពស់្។ ដែអករលីរស្ណារយី ូរនោះ គក្ម្បព្ក្ពរ ីរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរនីឹងស្ល់ក្ត្ឹម្ដត្ ៣៤% ប ុរណាណ ោះរៅកនុងឆ្ន ំ
២០៣០ ដែលរៅកនុងឆ្ន ២ំ០១០ គក្ម្បព្ក្ពរ មី្មនរហូត្ែល់ ៩២% (ដែនទីទី ៣៦)។ ក្បស្ិនរបី និនាន ការបចចុបបនន
រៅដត្បនត ព្ក្ពរ រីៅកនុងនិងរៅរក្ៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងត្ំបន់គ្នា នគក្ម្បព្ក្ពរ  ីបានកាេ យជារគ្នលរៅស្ក្ម្មប់
ការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច និងស្កម្ាភាពអេិវឌ្ឍន៍រែសងៗរទៀត្ ែូចជា៖  

 ការពក្ងីកក្បព័នធបណាត ញែេូវថ្នល់រៅរក្ៅ និងរៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ដែលនឹងនាមំ្កជាម្ួយនូវការរកី 
ទីក្បជុំជនាម្ែងែេូវ 

 ការរកី/ពក្ងីកទីក្បជុំជនក្កុងដស្នម្រនារម្យ រដ្ឋយសារម្មនការសាងស្ង់អាកាស្ោនដ្ឋា នថ្ាីរៅក្ស្ុកអូររាងំ 
 ការពក្ងីកចម្មា រែំណាកំស្ិ-ឧស្ាហកម្ា និងស្កម្ាភាពទាញយកដរ   ពិរស្ស្ស្កម្ាភាពទាញយកដរ  បុកសុ្ីត្ 
រៅភាគអារគនយព៍្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីការអេិវឌ្ឍរៅត្ំបន់ក្ចកក្ពំដែន ជាកដនេងររាងចក្កដកព្ចនកស្ិែល 
កស្ិ-ឧស្ាហកម្ា នងិពាណិជជកម្ា។ 

 ែលប ោះពាល់ដែលអាចរកីត្រចញពីការអនុវត្តគនេងព្នការរក្បីក្បាស់្ែីទាងំរនោះរលីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី  
គឺអាចរកីត្ម្មនពិត្ក្បាកែដម្ន រពាលគឺ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីនងឹក្ត្ូវធាេ ក់ចុោះែល់កក្ម្ិត្ទាប ទាងំរៅ 
ខាងកនុង និងខាងរក្ៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព (ដែនទីទី ៣៧)។ 
កនុងរយៈរពលេេី គនេងអេិវឌ្ឍន៍ទាងំរនោះ ទំនងជានឹងបរងាីត្ក្បាក់ចំរណញោ ងឆ្ប់រហ័ស្និងម្មនទំហំធំរធង

ស្ក្ម្មប់រាជរដ្ឋា េិបាល  វនិិរោគិន ក្បជាជនកនុងរេត្ត និងជនចំណូលក្ស្ុក។ ដែនកម្ួយែ៏ធំព្នអត្ាក្បរោជន៍បានពីកំរណីន
រស្ែាកិចចរនោះ គឺបរក្ម្ីក្បរោជន៍ឯកជន រហីយម្ួយដែនករទៀត្ ក៏អាចម្មនការវនិិរោគរលីការែតល់នូវរស្វាកម្ាស្ងគម្
ស្ក្ម្មប់ក្បជាជនដែរ។ រនោះជាករណីរធវីឱ្យម្មនការទាក់ទាញោ ងខាេ ងំែល់អនកពាក់ព័នធ រហយីពិបាកនឹងរចៀស្វាងរចៀស្
វាងបាន។ រទាោះជាោ ងណាក៏រដ្ឋយ ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ចំរពាោះែលក្បរោជន៍កនុងរយៈរពលេេី អាចនឹងែតល់ 
ែលវបិាក និងែលប ោះពាល់រយៈរពលដវង។ ែូរចនោះ ស្កាត នុពលែ៏ស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍរេត្តម្ណឌ លគិរ ីនឹងក្ត្ូវ
បាត់្បង់បនតិចម្តងៗ។ ការថ្យចុោះនូវស្កាត នុពលទាងំរនោះ រមួ្បញ្ចូ លទាងំរស្វាកម្ាែតល់រដ្ឋយធនធានធម្ាជាត្ិដែលគ្នកំ្ទ
ែល់ជីវភាពរស់្រៅរបស់្ក្បជាជនមូ្លដ្ឋា ន ក៏ែូចជារស្វាកម្ាគ្នកំ្ទ និងរស្វាកម្ានិយត័្កម្ា ដែលជាទួនាទីរបស់្ព្ក្ពរ ី
កនុងការក្គប់ក្គងទីជក្ម្មលទឹករេេៀង និងសារៈស្ំខាន់ព្នការអេិរកសែីក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព រែីម្បីក្ទក្ទង់ស្កាត នុពល
កស្ិកម្ារបស់្រេត្ត។ ែូចបទពិរសាធកនុងត្ំបន់រែសងៗព្នពិេពរលាក ែលប ោះពាល់អវជិជម្មនរលីរស្ែាកិចច ស្ងគម្ និង 
បរសិាា នដែលបណាត លម្កពីស្កម្ាភាពទាញយកដរ  បុកសុ្ីត្រដ្ឋយគ្នា នការក្ត្ួត្ពិនិត្យហាត់្ចត់្ គឺម្មនភាពធៃន់ធៃរទាងំកនុង
រយៈរពលេេី និងរយៈរពលដវង (Donaldson and Raahauge, 2016)។ ត្ំបន់រទស្ភាពនឹងម្ិនម្មនភាពធន់កនុង 
ការទប់ទល់នឹងការរកីនរឡីងហានិេ័យព្នទឹកជំនន់ និងរក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្ រហីយក្បជាជនមូ្លដ្ឋា ននឹងក្ត្ូវរក្បីក្បាស់្ទឹក
ដែលទំនងជាម្មនែទុកសារធាតុ្គីម្ី ដែលបានរក្បីរៅកនុងស្កម្ាភាពទាញយកដរ   រហយីនឹងបងារក្គ្នោះថ្នន ក់ែល់ពពួកម្ចាឆ
និងវារជីាត្ិរែសងៗ ក្ពម្ទាំងសុ្េភាពរបស់្ម្នុស្ស និងស្ត្វជារែីម្។ ែលប ោះពាល់ទាំងរនោះនឹងពរនេឿនរលបឿនព្ន 
ការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ ពិរស្ស្រៅក្បរទស្កម្ពុជា (Yusuf and Francisco, 2009)។ បដនាម្រលីរនោះរទៀត្វា ក៏រធវីឱ្យ
េូចខាត្ែល់ក្បព័នធរស្វាកម្ាស្ងគម្-វបបធម៌្ែងដែរ រក្ពាោះរស្ណារយី ូការអនុវត្តាម្ទំលាប់  បាននិងកំពុងគំរាម្កំដហង
ែល់វបបធម៌្ចក្ម្ុោះព្នជនជាត្ិភាគត្ិចកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី(សូ្ម្រម្ីលចំណុចការវិភាគសាា នភាព) រហីយវានឹងបំផ្លេ ញ
ស្កាត នុពលព្នការអេិវឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍ដែលជាស្ស្រស្តម្ភែ៏ស្ំខាន់ម្ួយព្នការអេិវឌ្ឍនារពលអនាគត្របស់្រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ។ី 
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ដែនទទី ី៣៦៖ ការរក្បកី្បាស់្ែនីារពលអនាគត្ (២០៣០) ដែអករលរីស្ណារយី ូការអនុវត្តាម្ទម្មេ ប់ 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ Watkins et al. 2016, ែលិត្ដែនទីរដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ដែនទទី ី៣៧៖ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្នីារពលអនាគត្ (២០៣០) ដែអករលរីស្ណារយី ូការអនុវត្តាម្ទម្មេ ប់ 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ Watkins et al. 2016, ែលិត្ដែនទីរដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
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រស្ណារយី ូរស្ែាកចិចព្បត្ង 

រស្ណារយី ូ រស្ែាកិចចព្បត្ង ស្ាិត្រៅចរនាេ ោះរវាងរស្ណារយី ូអេិរកស និងរស្ណារយី ូការអនុវត្តាម្ទម្មេ ប់។  
រស្ណារយី ូរនោះ ទទួលសាវ គម្ន៍ការអេិវឌ្ឍ ប ុដនតក៏ពាោម្រកាតុ្លយភាពជាម្ួយត្ក្ម្ូវការព្នការអេិរកសែងដែរ។        
រស្ណារយី ូរស្ែាកិចចព្បត្ងស្នាត្ថ្នគ្នា នការបាត់្បង់ព្ក្ពរ រីៅខាងកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពរនាោះរទ រដ្ឋយដឡកព្ក្ពរ ី
រៅខាងរក្ៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងត្ំបន់គ្នា នគក្ម្បព្ក្ពរ ី អាចនឹងកាេ យជារគ្នលរៅស្ក្ម្មប់ការជំរុញការអេិវឌ្ឍ      
រែសងៗ រួម្ម្មនការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យកស្ិកម្ា ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យែឹកជញ្ជូ ន និងការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ចរណ៍។ ជាពិរស្ស្    
រស្ណារយី ូរនោះរលីកទឹកចិត្តែល់ការពក្ងីកព្ែទែីដក្ស្រៅកនុងក្ស្ុករកាោះដញកែងដែរ  (ដែនទីទី៣៨)។ ជាលទធែល 

ាម្រយៈរស្ណារយី ូរនោះ គក្ម្បព្ក្ពរ កីនុងរេត្តម្ណឌ លគិររីៅឆ្ន ២ំ០៣០ នឹងម្មនក្បម្មណ ៥៣% ព្នព្ែទែីរបស់្រេត្ត 
ដែលរៅឆ្ន ២ំ០១០ ម្មនរហូត្ែល់ ៩២% (ឆ្ន រំគ្នលស្ក្ម្មប់រក្បៀបរធៀប) (ដែនទីទី ៣៨) ។ 

ែូចម្មនបងាា ញកនុងដែនទីទី ៣៨ រស្ណារយី ូរស្ែាកិចចព្បត្ង បានក្បរម្ីលែឹងថ្នម្មនកិចចក្បឹងដក្បងអេរិកសរែសងៗ 
ពីគ្នន  និងរៅត្ំបន់រែសងៗគ្នន  (កនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពម្មនក្សាប់) និងការអេិវឌ្ឍនានា (ខាងរក្ៅត្ំបន់ទាងំរនោះ)។ 
រហតុ្ប ោះពាល់ព្នការដក្បក្បួលការរក្បីក្បាស់្ែីរលីរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ីហាក់់ែូចបងាា ញភាពែទុយគ្នន  (ដែនទីទី ៣៩) 
ប ុដនាការការពារ និងការអេិវឌ្ឍ ម្ិនក្ត្ូវបានរពំឹងថ្នម្មនការដេវងគំនិត្គ្នន រនាោះរទ។ ការការពារ គឺជាដែនកស្ំខាន់ម្ួយព្ន
កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងរែីម្បអីេិវឌ្ឍន៍។ ែទុយម្កវញិ ការអេិវឌ្ឍគួរដត្បានចូលរមួ្រដ្ឋយផ្លទ ល់ែល់កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បង រែីម្បី
ការពារ និងអេិរកស។ ចំណុចរនោះ ក្ត្ូវបានរលីករឡងីខាងរលីរៅកនុងរស្ណារយី ូអេិរកស ស្ក្ម្មប់ជាក្បរោជន៍ែល់ការ
អេិវឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍ ការអេិវឌ្ឍរបត្ិកេណឌ វបបធម៌្ និងម្ជឈម្ណឌ លអេិវឌ្ឍន៍រវាងក្កុងដស្នម្រនារម្យ និងត្ំបន់
អាកាស្ោនដ្ឋា ននារពលអនាគត្។ 

រស្ណារយី ូរស្ែាកិចចព្បត្ង ទាម្ទារឱ្យម្មនការចូលរមួ្កក្ម្ិត្េពស់្ពីអនកពាក់ព័នធក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព និងការ
របតជាា កនុងការែតល់ធនធានរែសងៗ។ រទាោះបីរស្ណារយី ូរនោះ ទទួលសាគ ល់នូវត្ព្ម្េធនធានធម្ាជាត្ិក៏រដ្ឋយ ប ុដនតវាក៏ទាម្ទារ
ឱ្យម្មនការបរងាីនកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងការពាររៅកនុងត្ំបន់ ដែលម្មនរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ីេពស់្ ាម្រយៈការរធវីឱ្យ
ក្បរស្ីររឡីងនូវអេិបាលកិចច និងការក្បកាន់ខាជ ប់នូវរគ្នលការណ៍ដណនាពំ្នដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី  
រស្ណារយី ូរនោះ ត្ក្ម្ូវឱ្យម្មនការពក្ងឹងកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងអេិរកស រដ្ឋយម្មនកិចចស្ហការោ ងជិត្ស្និទធជាម្ួយស្ហ-
គម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន រហយីទនទឹម្នឹងរនោះ ក៏ក្ត្ូវធានានូវការក្គប់ក្គងែ៏ត្ឹងរុងឹរលីការអេិវឌ្ឍកស្ិកម្ា ក្ស្បាម្រគ្នលការណ៍
ពិពិធកម្ាកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ។ ការវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាល់បរសិាា ននិងស្ងគម្ ម្មនសារៈស្ំខាន់ រែីម្បរីឆ្ព ោះរៅរក
ភាពរជាគជ័យរបស់្រស្ណារយី ូរស្ែាកិចចព្បត្ងរនោះ ចាប់ាងំពីែំរណីរការររៀបចំ រហូត្ែល់ការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ព្ម្េ
គរក្ម្មងទាងំឡាយដែលអាចម្មនែលប ោះពាល់ែល់ការរក្បីក្បាស់្ែីធេី។ 
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ដែនទទី ី៣៨៖ ការរក្បកី្បាស់្ែនីារពលអនាគត្ (២០៣០) ដែអករលរីស្ណារយី ូរស្ែាកចិចព្បត្ង  

 
ក្បេពទិននន័យ៖ Watkins et al. 2016, ែលិត្ដែនទីរដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ដែនទទី ី៣៩៖ រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្នីារពលអនាគត្ (២០៣០) ដែអករលរីស្ណារយី ូរស្ែាកចិចព្បត្ង 

 
ក្បេពទិននន័យ៖ Watkins et al. 2016, ែលិត្ដែនទីរដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែី រេត្តម្ណឌ លគិរ ី
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៣.១.២ ការពាករក្បជាសាស្តស្ត 
រស្ណារយី ូក្បជាសាស្តស្ត ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងីរដ្ឋយដែអករលីត្ួរលេជំររឿនក្បជាជនឆ្ន ១ំ៩៩៨ ឆ្ន ២ំ០០៨ និង

ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចាប់ពីឆ្ន ១ំ៩៩៨ ែល់ឆ្ន ២ំ០០៨ ចំនួនក្បជាជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានរកីនរឡងីពី ៣២.៤០៧នាក់ 
រៅឆ្ន ១ំ៩៩៨ រៅែល់ ៦១.១០១នាក់ រៅឆ្ន ២ំ០០៨ និងបនតរកីនរឡីងែល់ ៨៨.៦៤៩នាក់ រៅឆ្ន ២ំ០១៨  
(រូបភាពទី ៩)។ ក្បជាជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរៅម្មនចំនួនត្ិចរៅរឡីយ ប ុដនតការរកីនរឡីងរៅរយៈរពល ២០ឆ្ន  ំ
ចុងរក្កាយរនោះ ម្មនកក្ម្ិត្េពស់្គួរកត់្ស្ម្មគ ល់។ របីរទាោះជាោ ងរនោះកតី អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន 1ំ4 បានធាេ ក់ចុោះ
ជាបនតបនាទ ប់កនុងរយៈរពលែូចគ្នន ។ ចរនាេ ោះពីឆ្ន ១ំ៩៩៨ ែល់ឆ្ន ២ំ០០៨ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន ជំាម្ធយម្
ម្មនក្បម្មណ ៦,៣៤% កនុងម្ួយឆ្ន  ំរឯីចរនាេ ោះពីឆ្ន ២ំ០០៨ ែល់ឆ្ន ២ំ០១៩ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្ត ម្មនក្ត្ឹម្ដត្ 
៣,៤%កនុងម្ួយឆ្ន  ំ(រូបភាពទី ៩)។ 
រូបភាពទ ី៩៖ ការវវិត្តព្នករំណីនក្បជាសាស្តស្តកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ វទិាសាា នជាតិ្ស្ាិតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

មូ្លរហតុ្ដែលអក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តម្មនការធាេ ក់ចុោះរនោះ គឺបណាត លម្កពីកាត ជារក្ចីន និងក្ត្ូវបានរគយល់
ោ ងចបស់្កនុងបរបិទព្នការផ្លេ ស់្បតូរក្បជាសាស្តស្ត (Todaro, 2000)។ ការចាប់រែតីម្ែំបូងព្នបដក្ម្បក្ម្ួលក្បជាសាស្តស្ត
រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានរកីត្រឡងីចរនាេ ោះចាប់ពីរែីម្ទស្វត្សរទ៍ី៨០ រហូត្ែល់ចុងទស្វត្សរទ៍ី៩០។ កនុងអំឡុងរពល
រនាោះ អក្ាម្រណៈ ជាពិរស្ស្ទារក បានធាេ ក់ចុោះោ ងឆ្ប់រហ័ស្ ក្ស្បរពលដែលអក្ាកំរណីត្រៅដត្ម្មនកក្ម្ិត្េពស់្។ 
ែំណាក់កាលរនោះ ពាក់ព័នធនឹងការរកីនរឡីងាម្ធម្ាជាត្ិោ ងឆ្ប់រហ័ស្ព្នក្បជាជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ចាប់ពី
ទស្វត្សរឆ៍្ន ២ំ០០០ ម្កែល់រពលបចចុបបនន អក្ាសាេ ប់ព្នទារករៅដត្បនតធាេ ក់ចុោះ ប ុដនតត្ិចជាងការធាេ ក់ចុោះព្នអក្ា
កំរណីត្ថ្ាី។ រោងាម្វទិយសាា នជាត្ិស្ាិត្ិ (NIS, 2010a) អក្ាសាេ ប់ព្នទារក បានធាេ ក់ចុោះពី ១៦៩នាក់ កនុង១.០០០
កំរណីត្ កនុងឆ្ន ២ំ០០០ ម្កក្ត្ឹម្ ១៥៦នាក់ កនុង ១.០០០កំរណីត្ កនុងឆ្ន ២ំ០០៨ ក្ស្បរពលដែលអក្ាែតល់កំរណីត្
កូន បានធាេ ក់ចុោះព ី៦,៣នាក់ កនុងឆ្ន ២ំ០០០ ម្ករៅក្ត្ឹម្ដត្ ៤,៥នាក់ កនុងឆ្ន ២ំ០០៨។ ជាលទធែល កំរណីនក្បជាសាស្តស្ត
ាម្ធម្ាជាត្ិកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនការថ្យចុោះ។ រៅឆ្ន ២ំ០១៩ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន កំនុងរេត្ត ម្មន
ក្ត្ឹម្ដត្ ៣,២%/ឆ្ន  ំ(រូបភាពទី ១០) ដែលរៅដត្ជាអក្ាេពស់្ ក្បស្ិនរបីរក្បៀបរធៀបជាម្ួយអក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្ត

                                                 

14  ដែល r = អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន ,ំ Po=ចំននួក្បជាជនរៅឆ្ន ០ំ  
Pt=ចំននួក្បជាជនរៅឆ្ន  ំt និង t=ចំននួឆ្ន  ំ

ចំន
ួនក្
បជា

ជន
ស្
រុប
 (នា

ក)់
 

r = 6.34%.កនុងម្យួឆ្ន  ំ

r = 3.4%កនុងម្យួឆ្ន  ំ
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ក្បចាឆំ្ន ជំាម្ធយម្ថ្នន ក់ជាត្ិ (១,៣៦%/ឆ្ន )ំ។ មូ្លរហតុ្ទាងំរនោះ បណាត លម្កពីការហូរចូលព្នអនកចំណាកក្ស្ុកម្ក
កាន់រេត្តម្ណឌ លគិរកីនុងរយៈរពល ២០ឆ្ន ចុំងរក្កាយរនោះ។ 
រូបភាពទ ី១០៖ ការវវិត្តព្នអក្ាករំណីនក្បជាសាស្តស្តកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 
ក្បេពទិននន័យ៖ វទិាសាា នជាតិ្ស្ាិតិ្ ឆ្ន ២ំ០១០b 

ែូចបានរលីករឡងីខាងរលីកំរណីនក្បជាសាស្តស្តអាក្ស័្យរលីកាត ជារក្ចីនែូចជា អក្ាែតល់កំរណីត្ អក្ាម្រណៈ 
ឬចំណូលក្ស្ុក រដ្ឋយដែអករលីសាា នភាពរស្ែាកិចច-ស្ងគម្ និងសុ្ខាេិបាល និងរលីស្កម្ាភាពរស្ែាកិចចរែសងៗ។ កាត
រែសងៗទាងំរនោះ ក្ត្ូវបានពិចារណារែីម្បីពាករចំនួនក្បជាជន ស្ក្ម្មប់ររៀបចំដែនការឆ្ន ២ំ០២០-២០៤០។ រៅកនុង 
បរបិទព្នការផ្លេ ស់្បតូរក្បជាសាស្តស្តដែលបានអរងាត្ រយងីស្នាត្ថ្ននិនាន ការដែលបានអរងាត្ពាក់ព័នធនឹងអក្ាែតល់ករំណីត្
កូន និងអក្ាម្រណៈ ម្មនការថ្យចុោះ ប ុដនតបនតែារភាជ ប់និនាន ការរនោះ រៅនឹងការគណនាការពាករក្បជាសាស្តស្ត ែូចជា
ចំណូលក្ស្ុករែីម្បីចាប់យកែីរធវីកស្ិកម្ារដ្ឋយកស្ិករខាន ត្តូ្ច។ ែូរចនោះរយីងបានររៀបចំនូវរស្ណារយី ូក្បជាសាស្តស្ត
រដ្ឋយដែអករលីការវនិិរោគរលីែីធេីនិងរស្ែាកិចច រលីការេិត្េំអេិរកសធម្ាជាត្ិ និងកក្ម្ិត្នគរូបនីយកម្ា ដែលជោះឥទធិពល
ែល់ការវវិត្តនិងការរួម្ចំដណកព្នចំណូលក្ស្ុករលីកំរណីនក្បជាសាស្តស្តជារួម្។ ម្ ាងរទៀត្ចំណូលក្ស្ុក ក្ត្ូវបាន 
ទាក់ទាញរដ្ឋយការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចចរបស់្រេត្ត ែូចជាចំណូលក្ស្ុករែីម្បីចាប់យកែីរធវីកស្ិកម្ារដ្ឋយកស្ិករខាន ត្តូ្ច 
ការរកីចរក្ម្ីននគរូបនីយកម្ា ឬការរកីនរឡងីនូវឱ្កាស្ការងារសុ្ីក្បាក់ នួលរៅកនុងគរក្ម្មងខាន ត្ធំដែលរកីត្រឡងីរដ្ឋយ
ការវនិិរោគថ្ាីៗជារែីម្។ ម្ា ងរទៀត្ ចំណូលក្ស្ុកអាចក្ត្ូវបានកក្ម្ិត្រដ្ឋយកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងអេិរកសធម្ាជាត្ិ ដែល
ដ្ឋក់បក្ម្មម្រលីការចូលកាន់កាប់ែីរៅត្ំបន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។ រស្ណារយី ូទាងំ ៥ ក្ត្ូវ
បានពិពណ៌នា និងបងាា ញកនុងរូបភាពទី ១១ ខាងរក្កាម្៖ 

រស្ណារយី ូទ១ី ការក្គប់ក្គងត្ឹងរុងឹរលីចំណូលក្ស្ុក៖ ាម្រយៈរស្ណារយី ូរនោះ លំហូរព្នចំណូលក្ស្ុកម្កកនុង
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីនឹងក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងោ ងត្ឹងរុងឹរដ្ឋយវធិានការអេិរកសែ៏ម្មនក្បស្ិទធភាពកនុងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ និង
ររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។  ាម្គនេងរនោះ  ចំណូលក្ស្ុកកនុងរគ្នលបំណងចាប់យកែីនឹងក្ត្ូវកាត់្បនាយ រហីយអក្ា
កំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន  ំរៅកនុងឆ្ន ២ំ០៤០  រពំឹងថ្នម្មនក្ត្ឹម្ដត្ ១,៦១% កនុងម្ួយឆ្ន បំ ុរណាណ ោះ។ 

រស្ណារយី ូទ២ី ការក្គប់ក្គងម្ធយម្រលីចំណូលក្ស្ុក៖ ាម្រយៈរស្ណារយី ូរនោះ លំហូរព្នចំណូលក្ស្ុកម្កកនុង
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្វូក្គប់ក្គងរដ្ឋយដែនកៗ ឬាម្ត្ំបន់រដ្ឋយវធិានការអេិរកសែ៏ម្មនក្បស្ិទធភាពកនុងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ 
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និងររបៀងអេរកិសជីវៈចក្ម្ុោះ។ ាម្គនេងរនោះ ចំណូលក្ស្ុករែីម្បចីាប់យកែីនឹងក្ត្ូវកាត់្បនាយកក្ម្ិត្ម្ធយម្ រហយីអក្ា
កំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន រំៅឆ្ន ២ំ០៤០ រពំឹងថ្ននឹងម្មនក្ត្ឹម្ដត្ ២,១១% កនុងម្ួយឆ្ន ។ំ 

រស្ណារយី ូទី៣ គនេងវវិត្តន៍ាម្ធម្ាា (គនេងដែលម្ិនដក្បក្បួល)៖ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន  ំនឹងបនត
ធាេ ក់ចុោះរៅាម្និនាន ការព្នការអរងាត្ាងំពីឆ្ន ២ំ០១០។ ាម្គនេងរនោះ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន  ំក្ត្ូវបានរពំឹង
ថ្ននឹងម្មនក្ត្ឹម្ ២,៦១% កនុងម្ួយឆ្ន រំៅកនុងឆ្ន ២ំ០៤០ (NIS, 2010b)។ 

រស្ណារយី ូទ៤ី រគ្នលនរោបាយរស្ែាកចិចគ្នកំ្ទចណូំលក្ស្កុ (ចំណូលក្ស្កុកក្ម្ិត្ម្ធយម្)៖ ាម្រយៈរស្ណា-រ ី
យ ូរនោះ ចំណូលក្ស្ុកក្ត្ូវបានជំរុញកនុងកក្ម្ិត្ម្ធយម្ាម្រយៈរគ្នលនរោបាយរែសងៗ ែូចជាការែកហូត្ែីស្ម្បទាន
រស្ែាកិចច និងការដបងដចកែីធេីរៅកស្ិករខាន ត្តូ្ច ត្ក្ម្ូវការកម្មេ ងំពលកម្ាបរក្ម្ីការកនុងរស្វាកម្ារទស្ចរណ៍ជារែីម្។ 
ាម្គនេងរនោះ អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន  ំរៅឆ្ន ២ំ០៤០ រពំឹងថ្ននឹងម្មន ៣,១១% កនុងម្ួយឆ្ន ។ំ 

រស្ណារយី ូទ៥ី រគ្នលនរោបាយរស្ែាកចិចគ្នកំ្ទចណូំលក្ស្កុ (ចំណូលក្ស្កុកក្ម្ិត្េពស់្)៖ ចំណូលក្ស្ុក គឺក្ត្ូវ
បានរលីកទឹកចិត្តខាេ ងំបំែុត្ ាម្រយៈរគ្នលនរោបាយម្ួយចំនួន ែូចជាការែកហូត្ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច និងការដបង
ដចកែីធេីកស្ិករខាន ត្តូ្ច ត្ក្ម្ូវការកម្មេ ងំពលកម្ាបរក្ម្ីការកនុងរស្វាកម្ារទស្ចរណ៍ ការអេិវឌ្ឍកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា ការដក
ព្ចនវត្ាុធាតុ្រែីម្ ការអេិវឌ្ឍត្ំបន់ក្ចកក្ពំដែន និងត្ំបន់ដកបរទីាំងអាកាស្ោនតដ្ឋា នថ្ាីជារែីម្។ រៅកនុងរស្ណា- 
រយី ូរនោះ និនាន ការព្នអក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន កំនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីនឹងម្មនការរកីនរឡីងខាេ ងំកនុងឆ្ន ២ំ០៤០ 
ដែលរពំឹងថ្ននឹងម្មនអក្ា ៤,១១% កនុងម្ួយឆ្ន 1ំ។ 

ចំនួនក្បជាជននារពលអនាគត្ព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវបានរធវីការពាកររដ្ឋយដែអករលីគនេងចំរណាល15 ចំនួន 
០៥ រែសងៗ (រូបភាពទី ១២)។ ឆ្ន ២ំ០៤០ ចំនួនក្បជាជនស្រុបរៅកនុងរេត្ត នឹងរកីនរឡីងរដ្ឋយរម្គុណ ១,៦៤ 
រដ្ឋយដែអករលីរស្ណារយី ូអេិរកសត្ឹងរុងឹបំែុត្ និងរកីនរឡីងរដ្ឋយរម្គុណ ២,១៥ ក្បស្ិនរបីកក្ម្ិត្ព្នចំណូលក្ស្ុក
ម្មនការរកីនរឡងីេពស់្បំែុត្ (ារាងទី ១២)។ រោងាម្ទិននន័យឆ្ន ២ំ០១៩ ចំនួនស្ម្មជិករៅកនុងក្គួសារជាម្ធយម្
ម្មនចំនួន៤,២ នាក់កនុងម្ួយក្គួសារ (ម្នទីរដែនការរេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០២០)។ ចំនួនក្គួសារស្រុបកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
នឹងបនតរកីនរឡងីក្គប់រស្ណារយី ូពី ១៣.៥៥៧ ក្គួសារ (រស្ណារយី ូទី១) រៅ ២៤.១៨១ ក្គួសារ (រស្ណារយី ូទ៥ី) 
ែូចម្មនបងាា ញរៅកនុងារាងទី ១២។ 
ារាងទ ី១២៖ ការពាករចនំនួក្បជាជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិឆី្ន ២ំ០៤០ 

 
រស្ណារយី ូ
ទ១ី 

រស្ណារយី  ូ
ទ២ី 

រស្ណារយី ូ
ទ៣ី 

រស្ណារយី  ូ
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រស្ណារយី ូទី
៥ 

ចំនួនក្បជាជនស្រុបឆ្ន ២ំ០៤០ (នាក់) ១៤៥.៥៨៩ ១៥៣.០៣០ ១៦០.៨៦៨ ១៧១.៨៧៨ ១៩០.២០៨ 

រម្គុណ ១,៦៤ ១,៧៣ ១,៨១ ១,៩៤ ២,១៥ 

កំរណីនចំនួនក្បជាជនពីឆ្ន ២ំ០១៩-២០៤០ (នាក់) ៥៦.៩៤០ ៦៤.៣៨១1 ៧២.២១៩ ៨៣.២២៩ ១០១.៥៥៩ 

កំរណីនចំនួនក្គួសារពីឆ្ន ២ំ០១៩-២០៤០ (ក្គួសារ) ១៣.៥៥៧ ១៥.៣២៩ ១៧.១៩៥ ១៩.៨១៦ ២៤.១៨១ 
ក្បេពទិននន័យ៖ការគណនាទិនននយ័រដ្ឋយក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

 

                                                 

15  ដែល Pt = ចំននួក្បជាជនរៅកនុងឆ្ន  ំt, Po=ចំននួក្បជាជនរៅឆ្ន ០ំ  
r = អក្ាកំរណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន  ំនិង t=ចំននួឆ្ន  ំ
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រូបភាពទ ី១១៖ ការពាករអក្ាករំណីនក្បជាសាស្តស្តក្បចាឆំ្ន រំដ្ឋយដែអករលរីស្ណារយី ូក្បជាសាស្តស្តចនំនួ ០៥ 

 

ក្បេពទិននន័យ៖ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

រូបភាពទ ី១២៖ ការពាករករំណីនក្បជាជនក្បចាឆំ្ន រំដ្ឋយដែអករលរីស្ណារយី ូក្បជាសាស្តស្តចនំនួ ០៥ 

 

ក្បេពទិននន័យ៖ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ការអនុវត្តករំណីនក្បជាសាស្តស្តស្ក្ម្មប់ការអេវិឌ្ឍដែនែរីេត្តម្ណឌ លគរិនីារពលអនាគត្៖ 

ការពាករកំរណីនក្បជាសាស្តស្តរៅឆ្ន ២ំ០៤០ កនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី  ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ស្ក្ម្មប់រធវីការដស្វង
យល់អំពីការអេិវឌ្ឍដែនែីរេត្ត រែីម្បីរឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការរបស់្ក្បជាជន ែូចជាការទទួលបាននូវកក្ម្ិត្ជីវភាព និង
ការងាររធវីក្គប់ក្គ្នន់ ម្មនរស្វាកម្ាស្ងគម្ក្គប់ក្គ្នន់  និងការអេិវឌ្ឍនគរូបនីយកម្ាជារែីម្។ 

  កស្កិម្ា 

អក្
ា
កំរ
ណី
នក្
បជា

សា
ស្តស្
ត(%
.ឆ្
ន-ំ1 )

 

រស្ណារយី ូទ១ី ការក្គប់ក្គងត្ងឹរុងឹរលីចំណូលក្សុ្ក 
រស្ណារយី ូទី២ ការក្គប់ក្គងម្ធយម្រលីចំណូលក្សុ្ក 
រស្ណារយី ូទ៣ី ការវវិត្តជាធម្ាា 
រស្ណារយី ូទ៤ី រគ្នលនរោបាយរស្ែាកចិចគ្នកំ្ទចំណូលក្សុ្ក (កក្ម្តិ្ម្ធយម្) 
រស្ណារយី ូទ៥ី រគ្នលនរោបាយរស្ែាកចិចគ្នកំ្ទចំណូលក្សុ្ក (កក្ម្តិ្េពស់្) 

រស្ណារយី ូទ១ី ការក្គប់ក្គងត្ងឹរុងឹរលីចំណូលក្សុ្ក 
រស្ណារយី ូទី២ ការក្គប់ក្គងម្ធយម្រលីចំណូលក្សុ្ក 
រស្ណារយី ូទ៣ី ការវវិត្តជាធម្ាា 
រស្ណារយី ូទ៤ី រគ្នលនរោបាយរស្ែាកចិចគ្នកំ្ទចំណូលក្សុ្ក (កក្ម្តិ្ម្ធយម្) 
រស្ណារយី ូទ៥ី រគ្នលនរោបាយរស្ែាកចិចគ្នកំ្ទចំណូលក្សុ្ក (កក្ម្តិ្េពស់្) 

ចំរ
ណា

ល
ចំន
ួនក្
បជា

ជន
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រដ្ឋយស្នាត្ថ្នក្បជាពលរែា នឹងរៅដត្បនតពឹងដែអកជាចម្បងរលីវស័ិ្យកស្ិកម្ា រនាោះរយងីអាចរធវីការពាករត្ក្ម្ូវ
ការែីកស្ិកម្ារៅរពលអនាគត្កនុងឆ្ន ២ំ០៤០ រដ្ឋយរោងាម្ការស្ននិដ្ឋា នចំនួន ០២ គឺ៖ 

១. ដែអករលីអក្ាម្មនការងាររធវីរៅរពលបចចុបបននកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ាចនំួន ៨២% (សូ្ម្រម្លីរបាយការណ៍ 

ជំហានទី២) រយងីស្នាត្ថ្ន ៨០-៧០%  ព្នក្គួសារ នឹងក្ត្ូវការែីកស្ិកម្ា រែីម្បែីគត់្ែគង់ជីវភាពរបស់្ពួកគ្នត់្។ 
២. រស្ណារយី ូចំននួ០២ ព្នការដបងដចកែីរៅកស្ិករខាន ត្តូ្ចដែលក្គួសារនីម្ួយៗក្ត្ូវការែីក្បម្មណព ី

៣-៥ ហ.ត្ រែីម្បទីាញយកក្បាក់ចណូំលពីកស្ិកម្ាស្ក្ម្មប់ែគត់្ែគង់ជីវភាពក្គួសាររបស់្ពួកគ្នត់្។ 

លទធែលព្នការពាករត្ក្ម្ូវការែីកស្ិកម្ា ម្មនបងាា ញរៅកនុងារាងទី ១៣ ខាងរក្កាម្។ ត្ួរលេរនោះក្គ្នន់ដត្បងាា ញ
ពីការបា ន់សាា ន រហីយម្ិនអាចយកម្ករក្បីក្បាស់្ជាមូ្លដ្ឋា នជាក់លាក់  ស្ក្ម្មប់ការដបងដចកែីជាក់ដស្តងរនាោះរទ។ 
រទាោះបីជាោ ងណាក៍រដ្ឋយ ត្ួរលេរនោះ ពិត្ជាចងអុលបងាា ញពីទំហពំ្នត្ក្ម្ូវការែីកនុងសាា នភាពកក្ម្ិត្រេត្ត និងអាចជួយ
ែល់ការក្បរម្ីលរម្ីលចកាុវស័ិ្យស្ក្ម្មប់រពលអនាគត្។  ការពិចារណារលីលកាេណឌ ទាងំពីរឱ្យបានសុ្ីជរក្ត(កំរណីន
ក្បជាសាស្តស្ត និងត្ក្ម្ូវការែីកស្ិកម្ា) គឺជាកាត ចាំបាច់។ កនុងករណីម្មនកំរណីនក្បជាជនេពស់្ (រស្ណារយី ូ 
ទី៥) រួម្ជាម្ួយការរឆេីយត្បេពស់្រលីការងារកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា (៨០% ក្បកបការងារកស្ិកម្ា) រហីយការដបងដចកែី
ទំហំ ០៥ ហិកា ស្ក្ម្មប់ម្ួយក្គួសារ រនាោះត្ក្ម្ូវការែីកស្ិកម្ានារពលអនាគត្ស្ក្ម្មប់កស្ិករខាន ត្តូ្ច អាចនឹងម្មន
ចំនួនក្បម្មណ ១០០.០០០ ហិកា ដែលក្បដហលរស្ាីនឹង៥០% ព្នព្ែទែីកស្ិកម្ាស្រុបកនុងរេត្តនារពលបចចុបបនន (សូ្ម្
រម្ីលចំណុច២. ការវិភាគសាា នភាព)។ ែទុយម្កវញិ ក្បស្ិនរបីចំណូលក្ស្ុកក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងោ ងត្ឹងរុងឹ (រស្ណារយី ូ
ទី១) ក្ស្បរពលដែលក្បជាពលរែាដែលពឹងដែអករលីកស្ិកម្ាម្មនចំនួនត្ិចជាងមុ្ន (៧០% ក្បកបការងារកស្ិកម្ា) 
រហយីការដបងដចកែីជូនក្បជាជនក្ត្ឹម្ ០៣ ហកិាកនុងម្ួយក្គួសារ ត្ក្ម្ូវការែីកស្ិកម្ាស្ក្ម្មប់កស្ិករខាន ត្តូ្ច អាចនឹង
ម្មនក្ត្ឹម្ដត្ ២៨.៤៧០ ហកិា ដែលចំនួនរនោះត្ិចជាង ៣,៤ ែង ព្នលកាេណឌ ខាងរលី។ 
 ារាងទ ី១៣៖ ការពាករអពំតី្ក្ម្វូការែសី្ក្ម្មប់ចនំនួក្បជាជននារពលអនាគត្កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី 

  

រស្ណារយី ូទី១ 
ការក្គបក់្គង

តឹ្ងរុងឹរលីចំណូល
ក្សុ្ក 

រស្ណារយី ូទី២ 
ការក្គបក់្គង
កក្មិ្ត្ម្ធយម្រលី
ចំណូលក្សុ្ក 

រស្ណារយី ូទី៣ 
ការវវិត្តាម្ 
ធម្ាា 

រស្ណារយី ូទី៤ 
រគ្នលនរោបាយ
រស្ែាកិចចគ្នកំ្ទ
ចំណូលក្សុ្ក 
(ចំណូលក្សុ្ក
កក្មិ្ត្ម្ធយម្) 

រស្ណារយី ូទី៥ 
រគ្នលនរោបាយ
រស្ែាកិចចគ្នកំ្ទ
ចំណូលក្សុ្ក 
(ចំណូលក្សុ្ក
កក្មិ្ត្េពស្)់ 

កំរណីនក្បជាជនចរនាេ ោះឆ្ន ២ំ០១៩-២០៤០ (នាក)់ ៥៦.៩៤០ ៦៤.៣៨១ ៧២.២១៩ ៨៣.២២៩ ១០១.៥៥៩ 

កំរណីនចំននួក្គួសារចរនាេ ោះឆ្ន ២ំ០១៩-២០៤០ 
(ក្គួសារ) ១៣.៥៥៧ ១៥.៣២៩ ១៧.១៩៥ ១៩.៨១៦ ២៤.១៨១ 

ការងារ (៨០% ព្នក្បជាជនក្បកបរបរកសិ្កម្ា) ១០.៨៤៦ ១២.២៦៣ ១៣.៧៥៦ ១៥.៨៥៣ ១៩.៣៤៥ 

ត្ក្មូ្វការែីកសិ្កម្ា (៥ហកិា/ក្គួសារ) (ហ.ត្) ៥៤.២២៨ ៦១.៣១៥ ៦៨.៧៨០ ៧៩.២៦៦ ៩៦.៧២៣ 
(ត្រួលេេពស្)់ 

ត្ក្មូ្វការែីកសិ្កម្ា (៣ហកិា/ក្គួសារ) (ហ.ត្) ៣២.៥៣៧ ៣៦.៧៨៩ ៤១.២៦៨ ៤៧.៥៥៩ ៥៨.០៣៤ 

ការងារ (៧០%ព្នក្បជាជនក្បកបរបរកសិ្កម្ា) 
(ក្គួសារ) ៩.៤៩០ ១០.៧៣០ ១២.០៣៧ ១៣.៨៧១ ១៦.៩២៦ 

ត្ក្មូ្វការែីកសិ្កម្ា (៥ហកិា/ក្គួសារ) (ហ.ត្) ៤៧.៤៥០ ៥៣.៦៥១ ៦០.១៨៣ ៦៩.៣៥៧ ៨៤.៦៣២ 

ត្ក្មូ្វការែីកសិ្កម្ា (៣ហកិា/ក្គួសារ) (ហ.ត្) ២៨.៤៧០ 
(ត្រួលេទាប) ៣២.១៩១ ៣៦.១១០ ៤១.៦១៤ ៥០.៧៧៩ 

ក្បេពទិននន័យ៖ ក្កុម្ការងារកសាងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
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ក្បាកែណាស់្ថ្ន ែីកស្ិកម្ាចាបំាច់ក្ត្ូវែតល់ឱ្យកស្ិករខាន ត្តូ្ច ជាពិរស្ស្ត្ំបន់ភាគពាយព័យ (ក្ស្ុករកាោះដញក) 
ដែលម្មនែង់សុ្ីរត្ក្បជាជនរៅទាប និងការរធវីចំណូលក្ស្ុក ក្ត្ូវបានរពំឹងថ្ននឹងរៅបនតម្មនរៅកនុងឆ្ន រំក្កាយជាបនត 
បនាទ ប់។ ការររៀបចំដែនការរក្បីក្បាស់្ែីលម្អិត្ ម្មនការចាបំាច់រែីម្បីរធវីការកំណត់្ចបស់្នូវែីលំរៅឋានថ្ាី ែីកស្ិកម្ាថ្ាី 
និងត្ំបន់ដែលគួរដត្ស្ាិត្រៅរក្កាម្ការការពារជារែីម្។ 

រទាោះជាោ ងរនោះកតី រដ្ឋយសារដត្ទីាងំដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ បានដ្ឋក់កំហិត្ម្ិនឱ្យ
ចូលកាន់កាប់ែី ែូរចនោះការរលីកកម្ពស់្ក្បពលវបបកម្ាកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ ពិត្ជាម្មនសារៈស្ំខាន់ចាបំាច់រែីម្បី
បរងាីនទិននែលេពស់្ជាងមុ្នរលីទំហពំ្ែទែីដ្ឋែុំោះែូចគ្នន ែដែល។ 
  រគ្នលនរោបាយកម្មេ ងំពលកម្ា 

ក្ស្បរពលដែលរស្ណារយី ូព្នកំរណីនក្បជាសាស្តស្តទាងំអស់្ ក្ត្ូវបានពាកររឃញីម្មនកំរណីនក្បជាជននារពល
អនាគត្ បញ្ហា ក្ប ម្គនេឹោះគឺការបរងាីត្ការងារ និងត្ក្ម្ូវការជំនាញបដនាម្ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍរេត្តម្ណឌ លគិរ ី។ 

បញ្ហា ក្ប ម្ទីម្ួយ និងស្ំខាន់បំែុត្ គឺចំដណកស្ំខាន់ព្នការរកីនរឡីងនូវចំនួនក្បជាជនស្កម្ាដែលក្បកប
ការងារកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច អាចជាការក្បកបរបរកស្ិកម្ាផ្លទ ល់េេួន  ឬជាកម្ាករសុ្ី នួល។ ត្ក្ម្ូវការកម្មេ ងំពលកម្ាសុ្ីក្បាក់
 នួលរៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ា នឹងរកីនរឡីងក្ស្បរពលដែលបរមិ្មណែលិត្កម្ាចម្មា រែំណាធំំៗ ម្មនការរកីនរឡីងែង 
ដែរ។ រស្វាកម្ាគ្នកំ្ទវស័ិ្យកស្ិកម្ា នឹងម្មនត្ក្ម្ូវការម្ិនក្ត្ឹម្ដត្ស្ក្ម្មប់កស្ិករជំនាន់ថ្ាីប ុរណាណ ោះរទ ប ុដនតក៏ស្ក្ម្មប់អនក
ដែលកំពុងពាក់ព័នធក្សាប់រៅកនុងវស័ិ្យកស្ិកម្ារនោះែងដែរ។ ការរលីកយកម្កពិភាកាបនាទ ប់ គឺជំនាញដែលចាបំាច់  
ជាពិរស្ស្ជំនាញពាក់ព័នធនឹងក្បពលវបបកម្ាកស្ិកម្ាាម្ធម្ាជាត្ិ រដ្ឋយរផ្លត ត្ស្ំខាន់រលីបរចចករទស្ដែលនឹងជំរុញ 
ការអេិរកស ការរលីកកម្ពស់្ការអេិរកសគុណភាពែី ការររៀបចំនិងការក្គប់ក្គងក្បព័នធធារាសាស្តស្ត និងធនធានទឹកក្បកប
រដ្ឋយនិរនតរភាព។ ត្ក្ម្ូវការរែីម្បអីេិវឌ្ឍជំនាញទាងំរនោះ ម្ិនកក្ម្ិត្ស្ក្ម្មប់ដត្ដែនកកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចជាលកាណៈក្គួសារ
ប ុរណាណ ោះរទ គឺក្ត្ូវអនុវត្តចំរពាោះដែនកែលិត្កម្ាកស្ិ-ឧស្ាហកម្ាទាងំមូ្លែងដែរ។ 

ជាម្ួយនឹងការបនតអេិវឌ្ឍែលិត្កម្ាកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា និងឧស្ាហកម្ាដកព្ចនែលិត្ែលកស្ិកម្ា នឹងរតឹ្ដត្ម្មន
សារៈស្ំខាន់។ ករណីរនោះរមួ្បញ្ចូ លទាងំរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធគ្នកំ្ទ រស្វាកម្ា ជំនាញជាក់លាក់កនុងការរកាទុក រវចេចប់ និង
ែំរណីរការដកព្ចនែលិត្ែលកស្ិកម្ា ជាពិរស្ស្ែលិត្ែលជារគ្នលរៅស្ក្ម្មប់ការនារំចញរៅកាន់ទីែារកនុងត្ំបន់ និង
ពិេពរលាក។ 

បញ្ហា ក្ប ម្កនុងការបរងាីត្ការងារ ក៏ទាក់ទងនឹងវស័ិ្យរែសងរក្ៅពីកស្ិកម្ាដែរ ដែលវស័ិ្យទាងំរនោះម្មនការរកី-
ចរក្ម្ីនរលឿនែងដែរ (សូ្ម្រម្ីលដែនកខាងរលី)។ កនុងចំរណាម្រស្វាកម្ាដែលគួរយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាពិរស្ស្ គឺវស័ិ្យ 
រអកូរទស្ចរណ៍ ដែលជាស្ស្រស្តម្ភអេិវឌ្ឍន៍ោ ងស្ំខាន់ម្ួយនារពលអនាគត្ស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ ី(សូ្ម្រម្ីលដែនក
ខាងរក្កាម្)។ 
  កចិចេតិ្េកំ្បងឹដក្បងអេរិកសធនធានធម្ាជាត្ ិ

វធិានការរែីម្បកី្គប់ក្គងអនកចំណូលក្ស្ុក ចាបំាច់ក្ត្ូវដត្ម្មនការរតឹ្ត្បតិ្ ក្បស្ិនរបីរស្ណារយី ូទី១ និងទី២ ក្ត្ូវ
បានអនុវត្តាម្។ ត្ក្ម្ូវការក្គប់ក្គងអនកចំណូលក្ស្ុករនោះ ទាម្ទារឱ្យម្មនការេិត្េំក្បឹងដក្បងរមួ្គ្នន ោ ងខាេ ងំពីក្គប់ភាគី
ពាក់ព័នធ។ រទាោះបីជាោ ងរនោះកតី បទពិរសាធកនេងម្ក  បានបងាា ញថ្ន ការក្គប់ក្គងរលីការរធវីចំណូលក្ស្ុក ម្ិនម្មនភាព
ងាយក្ស្ួលនិងស្រក្ម្ចបានទាំងក្ស្ុងរនាោះរទ ពីរក្ពាោះចំណូលក្ស្ុកទាំងរនោះជាទូរៅម្មនការរកីត្រឡីងរដ្ឋយ 
ឯកឯង និងម្ិនងាយរធវីការក្គប់ក្គងរឡយី (សូ្ម្រម្ីលដែនកខាងរលី)។ ម្ ាងវញិរទៀត្ ការបរងាីត្ត្ំបន់លំរៅឋានថ្ាីរៅ
កនុងត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេិរកសក្ត្ូវបានហាម្ឃ្លត់្រដ្ឋយចបប់ (សូ្ម្រម្ីលក្បព័នធកំណត់្ត្ំបន់អេិរកសកនុងដែនទីក្បព័នធ 
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រក្បីក្បាស់្ែី)។ ជាលទធែល រែីម្បរីឆេីយត្បនឹងកំរណីនក្បជាជន ក្ត្វូររៀបចំដែនការរក្បីក្បាស់្ែីលម្អិត្កនុងត្ំបន់ស្ហគម្ន៍
ព្នដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពនីម្ួយៗ រែីម្បកីំណត់្ត្ំបន់ាងំទីលំរៅថ្ាី និងែីកស្ិកម្ាដែលជាត្ក្ម្ូវការនារពលអនាគត្។  
  ការអេវិឌ្ឍនគរូបនយីកម្ា នងិការែតល់រស្វាស្ងគម្ 

ការរកីនរឡងីនូវចំនួនក្បជាជន នឹងដ្ឋក់ស្ម្មព ធរលីការែតល់រស្វាកម្ាស្ងគម្បដនាម្រទៀត្ ដែលរស្វាកម្ារនោះ ម្មន
សារៈស្ំខាន់ខាេ ងំណាស់្ស្ក្ម្មប់ក្បជាពលរែា (ែូចជាសាលាររៀន រស្វាកម្ាដថ្ទាសុំ្េភាពជារែីម្)។ ការសាា បនារហដ្ឋា -
រចនាស្ម្ព័នធថ្ាី ឬការពក្ងីករហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធដែលម្មនក្សាប់ គឺជាការងារចាបំាច់ រហីយការកំណត់្មុ្េងារនារពល
អនាគត្របស់្ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនចាបំាច់ក្ត្ូវយកម្កគិត្ពិចារណា។  

ប ុដនតអាក្ស័្យរដ្ឋយការរកីនរឡងីចំនួនក្បជាជន នឹងបរងាីត្ឱ្យម្មនត្ក្ម្ូវការែីស្ក្ម្មប់ការាងំទីលំរៅថ្ាីៗ។ ការ
ទទួលបានែីរៅកនុងត្ំបន់ការពារក្ត្ូវបានកក្ម្ិត្ ការក្បរម្ីលរម្ីលការពក្ងីកទីក្បជុំជនរៅជុំវញិម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន 
កណាត លដែលម្មនក្សាប់ (វធិីសាស្តស្តក្បមូ្លែតុ ំ)  ជាជាងអនុញ្ហា ត្ឱ្យម្មនការពក្ងីកត្ំបន់លំរៅឋានាម្បរណាត យែេូវ 
(ការរកីាម្បរណាត យែេូ វ ឬដេសបនាទ ត់្)គឺម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ រែីម្បីទប់សាា ត់្នូវការទស្តនាទ នកាប់ឆ្ា ព្ក្ពកនុងត្ំបន់
កស្ិកម្ា ត្ំបន់ការពារ ររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ និងត្ំបន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពរែសងៗ រហីយដែលអាចនឹងបរងាីត្ត្ំបន់ 
ទីក្បជុំជនរាយបា យលាត្ស្នធឹងរៅកនុងត្ំបន់ទាងំរនាោះ ដែលនាឱំ្យប ោះពាល់ែល់ចីរភាពបរសិាា ន និងក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី។  
៣.១.៣ ភាពងាយរងរក្គ្នោះ នងិជរក្ម្សី្ស្ក្ម្មប់ការកាត់្បនាយនងិការបនាុនំងឹការដក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ្ 
ស្កម្ាភាពនានារលីែីនិងពាក់ព័នធជាម្ួយែី កំពុងដត្រួម្ចំដណក និងជោះឥទធិពលរលីការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ 

ដែលពិបាកដញកនូវឧស្ា័នកាបូនិច CO2 បរញ្ចញពីស្កម្ាភាពម្នុស្ស និងពីធម្ាជាត្ិ (IPCC, 2019) ។ ការរក្បីក្បាស់្ែី
និងការដក្បក្បួលការរក្បីក្បាស់្ែី គឺជាចំណុចក្បទាក់ក្កឡាគ្នន ែ៏ស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់ការកាត់្បនាយ និងការបនាំុនឹងការ 
ដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ របាយការណ៍ពិរស្ស្របស់្ក្កុម្ការងារអនតររដ្ឋា េិបាលស្តីពីការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ (IPCC) 
បានបងាា ញថ្ន ការរកីនរឡងីករតត ដែលពាក់ព័នធនឹងការផ្លេ ស់្បតូរអាកាស្ធាតុ្ បានបងាឱ្យម្មនការរកីនរឡងីនូវភាពញឹក-
ញាប់ ក្បពលភាព និងរយៈរពលក្ពឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងករតត  រួម្ទាងំរលកករតត រៅកនុងត្ំបន់ែីរគ្នកភាគរក្ចីន 
(IPCC, 2019)។ រោងាម្អនកនិពនធព្នរបាយការណ៍រនោះ “ភាពញឹកញាប់ និងក្បពលភាពព្នភាពរាងំស្ៃួត្ បានរកីន
រឡីងរៅកនុងត្ំបន់ម្ួយចំនួន រហីយត្ំបន់ម្ួយចំនួនរែសងរទៀត្ ម្មនការរកីនរឡីងេពស់្នូវក្បពលភាពកម្ពស់្ទឹករេេៀង 
រៅកនុងកក្ម្ិត្ស្កល”។ របាយការណ៍បដនាម្រទៀត្ថ្ន “ការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្អាចរធវីឱ្យែំរណីរការស្ឹកររចរលឹែីកាន់
ដត្ខាេ ងំ ដែលបងារដ្ឋយការរកីនរឡីងនូវកក្ម្ិត្កម្ពស់្ទឹករេេៀង ទឹកជំនន់ រក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្ញឹកញាប់ និងធៃន់ធៃរ ការរកីន
រឡងីករតត ខាេ ងំ ភាពស្ៃួត្ហួត្ដហង” (ទំព័រទី៨)។ ែលប ោះពាល់រដ្ឋយផ្លទ ល់ព្នការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ទាងំរនោះ បាន
រកីត្រឡងីកនុងទំនាក់ទំនងជាម្ួយនឹងសាា នភាពរែសងៗដែលពាក់ព័នធនឹងបរោិកាស្រស្ែាកិចច ស្ងគម្ នរោបាយ ដែល
កស្ិករនិងអនករក្បីក្បាស់្ធនធានព្ក្ពរ ពីឹងអាក្ស័្យរលី។ ែូរចនោះ ភាពងាយរងរក្គ្នោះពីការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ ម្ិនអាច
យល់បានរដ្ឋយឯកឯងរឡីយ  ប ុដនតចាបំាច់ក្ត្ូវពិនិត្យាម្វធិីសាស្តស្តជាក្បព័នធ  ទាក់ទងនឹងកាត បងាឱ្យម្មនការដក្បក្បួល
រែសងរទៀត្ (Diepart, 2015)។ 

ស្កម្ាភាពពាក់ព័នធនឹងែីម្ួយចំនួនដែលរមួ្ចំដណកែល់ការកាត់្បនាយ និងការបនាំុនឹងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ 
និងការអេិវឌ្ឍក្បកបរដ្ឋយចីរភាព ក្ត្ូវបានសាកលបងរួចរៅរហីយ។ ស្កម្ាភាពទាងំរនោះរួម្ម្មន ែលិត្កម្ារស្បៀង
ក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព ការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ កី្បរស្ីរជាងមុ្ននិងម្មននិរនតរភាព ការក្គប់ក្គងកាបូនធម្ាជាត្ិព្នែី ការអេិ-
រកសក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី ការសាត រគុណភាពែី ការកាត់្បនាយការស្ឹកររចរលឹនិងបាត់្បង់ព្ក្ពរ  ីការកាត់្បនាយការបាត់្បង់
និងការេជោះខាជ យរស្បៀងអាហារជារែីម្។ ស្កម្ាភាពរឆេីយត្បទាងំរនោះ ត្ក្ម្ូវឱ្យម្មនការរួម្បញ្ចូ លគ្នន នូវកាត រស្ែាកិចច 
ស្ងគម្  ជីវរូបសាស្តស្ត និងកាត ជំរុញរែសងៗជារក្ចីនរទៀត្។ ការអនុវត្តែ៏រជាគជ័យនូវស្កម្ាភាពទាងំរនោះ អាក្ស័្យរលី 
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ការពិចារណាគិត្គូរែល់លកាេណឌ រស្ែាកិចច ស្ងគម្ និងបរសិាា នជាមូ្លដ្ឋា ន ែូចជា ឆនទៈនរោបាយដែលម្មនគណ- 
រនយយភាព ត្ម្មេ ភាពរមួ្របស់្ត្ួអងគអេិបាលកិចច រស្ែាកិចច និងស្ងគម្ស្ំខាន់ៗ ដែលម្មនចំដណកកនុងការស្រក្ម្ចចិត្ត និង
អនុវត្តកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី របីនិោយអំពីទិែាភាពជាក់ដស្តងរៅទីាងំណាម្ួយព្នែលប ោះពាល់ពីការដក្បក្បួលអាកាស្
ធាតុ្រលីស្ម្មស្ភាគក្បព័នធរស្បៀងអាហារ និងភាពេុស្គ្នន ទូលំទូលាយព្នក្បព័នធកស្ិកម្ាាម្ធម្ាជាត្ិ ជរក្ម្ីស្ព្ន 
កាត់្បនាយនិងបនាំុនឹងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ និងឧបស្គគរែសងៗ គឺម្មនការពាក់ព័នធនឹងបរបិទវបបធម៌្ និងបរសិាា ន
រៅកក្ម្ិត្មូ្លដ្ឋា ន និងត្ំបន់ (IPCC, 2019)។ 
ភាពងាយរងរក្គ្នោះរដ្ឋយការដក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ្រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រៅរេត្តម្ណឌ លគិរ ីការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ ក្ត្ូវបានទទួលអារម្ាណ៍ែឹងោ ងចបស់្ាម្រយៈក្ពឹត្តិការណ៍
អាកាស្ធាតុ្ស្ំខាន់ៗ ែូចជា រក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្ ទឹកជំនន់ និងការឆេងរម្ររាគពីស្ត្វលអិត្។ ការវាយត្ព្ម្េដែលរធវីរឡងីរដ្ឋយ 
Thoun និង Sumaylo (២០០៩) បានបងាា ញថ្ន កក្ម្ិត្ព្នភាពងាយរងរក្គ្នោះេពស់្រដ្ឋយទឹកជំនន់ និងរក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្
រៅរេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺរដ្ឋយសារការរងែលប ោះពាល់ផ្លទ ល់ និងភាពងាយរងការដក្បក្បួលម្មនកក្ម្ិត្េពស់្។ អនកក្សាវក្ជាវ
រនោះ ក៏បានបងាា ញថ្ន រក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្និងទឹកជំនន់ កំពុងរកីនរឡងីទាងំភាពញឹកញាប់(ចំនួនក្ពឹត្តិការណ៍) និងរយៈរពល 
រហីយបានបងាែលប ោះពាល់ជាអវជិជម្មន ែល់ទិននែលនិងគុណភាពែំណាំរៅាម្ត្ំបន់ជារក្ចីនរៅទូទាងំរេត្ត និង 
ជោះឥទធិពលែល់ស្នតិសុ្េរស្បៀងរបស់្ក្បជាជនកនុងត្ំបន់។ ការយល់រឃញីជាទូរៅរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺការបាត់្បង់
ព្ក្ពរ ី និងការដក្បក្បួលការរក្បីក្បាស់្ែី កំពុងជំរុញឱ្យម្មនការរកីនរឡីងនូវក្បពលភាព និងភាពញឹកញាប់ព្នរក្គ្នោះ 
ធម្ាជាត្ិទាងំរនោះ។  
ជរក្ម្សី្ស្ក្ម្មប់ការកាត់្បនាយ នងិការបនាុនំងឹការដក្បក្បលួអាកាស្ធាតុ្ 

ដែនករនោះែតល់នូវជរក្ម្ីស្ចំនួន ០២ ស្ក្ម្មប់ការកាត់្បនាយ និងការបនាំុនឹងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ ជរក្ម្ីស្
ទាងំពីររនោះ អាចអនុវត្តរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរហយីដែនករនោះ នឹងវភិាគថ្េឹងដថ្េងអំពីស្កាត នុពល និងហានីេ័យពាក់ព័នធ
នឹងការជំរុញការអនុវត្តជរក្ម្ីស្ទាងំពីរ។ 
 រកសក្ត្បរសិាា នវទិា 

 រកសក្ត្បរសិាា នវទិា ឬកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ ក្ចបាច់បញ្ចូ លគ្នន នូវែំរណាោះក្សាយបរចចករទស្ដែលម្ិន 
ប ោះពាល់ែល់បរសិាា ន អនុញ្ហា ត្ឱ្យកស្ិកររធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងីនូវែលិត្ភាពកស្ិកម្ា ដែលម្មនស្ម្មព ធទាបរៅរលីបរសិាា ន 
និងការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព។ កស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ ក្ត្ូវគិត្គូរពីអនតរកម្ារវាងែី ទឹក 
រុកាជាត្ិ ស្ត្វ និងត្ំបន់រទស្ភាព រែីម្បីបញ្ចូ លស្កម្ាភាពរៅកនុងបរសិាា ន (Agri-Sud, 2010)។ ែូរចនោះ កស្ិកម្ាាម្
ដបបធម្ាជាត្ិ រមួ្បញ្ចូ លនូវបរចចករទស្អនុវត្តកស្ិកម្ាម្ួយចំនួន ែូចជា កស្ិកម្ាែារភាជ ប់នឹងការអេិរកស កស្ិកម្ាចក្ម្ុោះ/
ស្ួនែំណាាំម្ែទោះ កស្ិកម្ាស្ររីាងគ ក្បព័នធក្បពលវបបកម្ាែំណាកំ្ស្ូវ ការបញ្ចូ លការក្គប់ក្គងស្ត្វលអិត្ាម្ដបបចក្ម្ុោះ 
និងកស្ិ-រុកាកម្ា (Castella and Kibler, 2015)។ បរចចករទស្កស្ិកម្ាទាងំអស់្រនោះ រធវីឱ្យក្បព័នធកស្ិកម្ាកាន់ដត្ម្មន
ភាពធន់នឹងការដក្បក្បួលអាកាស្-ធាតុ្ រហីយជាម្ួយគ្នន រនោះ ការងារកស្ិកម្ាដបបរនោះ ក៏ចូលរួម្កាត់្បនាយការដក្បក្បួល
អាកាស្ធាតុ្ែងដែរ។ បរចចករទស្កស្ិកម្ាទាងំរនោះ របីកែេូវស្ក្ម្មប់ការពក្ងឹងក្បព័នធកស្ិកម្ាឱ្យកាន់ដត្ម្មននិរនតរភាព 

និងក្បស្ិទធភាពជាងក្បព័នធកស្ិកម្ាាម្ដបបក្បព្ពណីដែលបានផ្លេ ស់្បតូរជាបរណតី រៗឈានរៅរកការអនុវត្តកស្ិកម្ាដែល
ពឹងដែអករលីធាតុ្ចូល (ែូចជាពូជ ស្ម្មភ រៈ) ពីម្ជឈដ្ឋា នខាងរក្ៅ។ 

វសិាលភាពព្នកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ ែំរណីរការបានោ ងលអបដនាម្រលីការកាត់្បនាយ និងការបនាំុនឹង 
ការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ (Côte et al., 2019)។ កស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ ែតល់នូវស្ំណំុព្នបរចចករទស្អនុវត្តន៍ដែល
កាត់្បនាយកក្ម្ិត្ស្ម្មព ធរលីែី និងធនធានធម្ាជាត្ិ ដែលរនោះជាចំរណោះែឹងែ៏លអម្ួយ និងែតល់ត្ព្ម្េែល់ការយល់ែឹង
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របស់្កស្ិករកនុងត្ំបន់ ជាពិរស្ស្អំពីជីវរូបសាស្តស្ត និងបរសិាា ន ស្ងគម្-រស្ែាកិចច។ ាម្រយៈការក្ចបាច់បញ្ចូ លគ្នន នូវ
បរចចករទស្អនុវត្តន៍ឱ្យកាន់ដត្ម្មនត្ព្ម្េស្ម្រម្យ ការកាត់្បនាយព្ថ្េរែីម្ែលិត្កម្ា និងការរលីកទឹកចិត្តែល់ការរក្បីក្បាស់្
ធនធានដែលម្មនរៅកនុងមូ្លដ្ឋា ន ក៏ែូចជាបរចចករទស្កស្ិកម្ាម្មនលកាណៈសាម្ញ្ាងាយក្ស្ួល ដែលជួយកាត់្បនាយ
នូវការធាេ ក់ចូលកនុងបំណុល ព្ថ្េរែីម្ែលិត្កម្ាេពស់្ និងការពឹងដែអករលីអនកែគត់្ែគង់ អនកក្បមូ្លនិងម្មច ស់្បំណុល។ ស្រុប
រស្ចកាីម្ក កស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ គឺជាក្បេពព្នភាពធន់កនុងកក្ម្ិត្ជារក្ចីន (ចាប់ពីកក្ម្ិត្ត្ំបន់ ែល់ក្គួសារ និង
កក្ម្ិត្ដែនការតូ្ចៗ)។ រដ្ឋយសារមូ្លរហតុ្រនោះរហយី ការរធវីពិពិធកម្ាកស្ិកម្ាដបបធម្ាជាត្ិ នឹងកាេ យជាការត្ក្ម្ង់ទិស្
អេិវឌ្ឍន៍ជាយុទធសាស្តស្តែ៏ស្ំខាន់ម្ួយរៅកនុងដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

ប ុដនតរទាោះជាោ ងរនោះក៏រដ្ឋយ ការរៀបចំនូវវធិានអនុវត្តន៍រែសងៗរក្កាម្ពាកយកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិ គឺេុស្ពី
កស្ិកម្ាាម្ដបបក្បព្ពណីដែលពឹងដែអកដត្រលីការកាប់គ្នស់្េជួររាស់្ និងការរក្បីជីគីម្ី។ កិចចការរនោះ ក្ត្ូវម្មនការគ្នកំ្ទ 
ពីជំនាញជាក្បចា ំរពាលគឺម្មនការរបតជាា ចិត្តគ្នកំ្ទពីរាជរដ្ឋា េិបាល វស័ិ្យឯកជន និងអងគការស្ងគម្សុ្ីវលិជាត្ិ និង 
អនតរជាត្ិ។ ក្ត្ូវម្មនការបនតគ្នកំ្ទពិត្ក្បាកែ រមួ្ទាងំការសាកលបងរលីទីាងំជាក់ដស្តង រែីម្បបីងាា ញការអនុវត្តពីររបៀប
រធវីកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិរជឿនរលឿន និងបណតុ ោះបណាត លបនតចំរណោះែឹងពីកស្ិករម្មន ក់រៅម្មន ក់រទៀត្។ 
 ការកាត់្បនាយការបរញ្ចញឧស្ាន័ែទោះកញ្ច ក់ពកីារបាត់្បង់នងិស្កឹររចរលឹព្ក្ពរ  ីឬ REDD+ 

គរក្ម្មង REDD+ រៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម (សូ្ម្រម្ីលរបាយការណ៍ជំហានទី២) គឺជាកម្ាវធិីកាត់្បនាយ
ការបរញ្ចញកាបូនែ៏ធំបំែុត្កនុងវស័ិ្យរក្បីក្បាស់្ែីរៅកម្ពុជា (https://seimaredd.wcs.org/)។ កម្ាវធិីរនោះ គឺជា 
ទីាងំសាកលបងម្ួយកនុងក្កបេ័ណឌ ជាត្ិស្ក្ម្មប់លក់ឥណទានកាបូន។  

ប ុដនតដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្មរនោះ រៅដត្ជាកម្ាវត្ាុព្នការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ោី ងស្កម្ា និងពិបាករកាឥណ-
ទានកាបូនណាស់្រក្កាម្សាា នភាពដបបរនោះ (Mahanty et al., 2015)។ ទនទឹម្នឹងរនោះម្មនការកាប់បំផ្លេ ញព្ក្ពរ ី
ស្កម្ាក្បដហលគ្នន ដែរ ដត្ទាបជាងរៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម បានរកីត្រឡងីរៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពែព្ទរទៀត្ ដែល
រនោះម្មនន័យថ្ន ការបរងាីត្គរក្ម្មង REDD+ រៅទីរនាោះអាចម្មនការក្ប ម្បញ្ហា ែូចគ្នន ។ 

ែូច  Ken et al. (2020) បានបងាា ញករណីរៅដកវស្ីម្ម គរក្ម្មង REDD+ អាចែតល់ែលក្បរោជន៍ម្ួយចំនួន 
ប ុដនត រែីម្បមី្មនភាពរជាគជ័យរយៈរពលដវងកនុងគរក្ម្មងរនោះរៅក្បរទស្កម្ពុជា ក្ត្ូវរកាឱ្យបាននូវការែតល់ហរិញ្ាក្បទាន
ស្ក្ម្មប់ក្ទក្ទង់កាបូនជាចាបំាច់ រែីម្បធីានានូវការែតល់ក្បរោជន៍ជានិរនតរែ៍ល់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ រនោះជាលកាេណឌ
ចាបំាច់ស្ក្ម្មប់ភាពរជាគជ័យ។ ជាលទធែល ការម្ិនសូ្វម្មនអនកទិញឥណទានកាបូន និងករម្ាយព្នគរក្ម្មង REDD+ 
កនុងការបរងាីត្ចំណូលដែលបានពីកាបូន បណាត លឱ្យម្មនការម្ិនរពញចិត្តពីស្ំណាក់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន ដែលជារហតុ្
នាឱំ្យម្មនការបនតស្កម្ាភាពកាប់រ េុីស្ចបប់ត្រៅរទៀត្ (Ken et al. 2020)។ 

ាម្ទិែាភាពជាក់ដស្តង ការពិបាករធវីការពាករនូវចំណូលថ្វកិាពីកាបូន និងបដក្ម្បក្ម្ួលទីែារកាបូន គឺជាររឿង
ធម្ាា។ កនុងកាលៈរទស្ៈដបបរនោះ ចាបំាច់ក្ត្ូវបរងាីត្នូវក្បេពចំណូលាម្ជរក្ម្ីស្រែសងរទៀត្ ាម្រយៈស្កម្ាភាពនានា
កនុងគរក្ម្មង REDD+ ែូចជា ការវនិិរោគកស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព ែលិត្កម្ាចស្តងាា នដ្ឋសំ្េក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធ-
ភាព ថ្នម្ពលករកីត្រឡីងវញិស្ក្ម្មប់អគគិស្នីជនបទ រអកូរទស្ចរណ៍ និងស្ហក្គិនភាពស្ក្ម្មប់ែលិត្ែលអនុែល
ព្ក្ពរ ីរែីម្បីលក់ែូរាម្អនឡាញ (Online) និងលក់ែូរផ្លទ ល់ជារែីម្។ ជាម្ួយនឹងក្បាក់ចំណូលពីឱ្កាស្វនិិរោគ
ទាំងរនោះ ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ននឹងចូលរួម្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ការពារព្ក្ពរ ីនិងជំរុញែំរណីរការព្នគរក្ម្មង REDD+ 

ជាម្ិនខាន។ 
៣.២ ចកាុវស័ិ្យ 

ចកាុវស័ិ្យត្ំណាងឱ្យលកាេណឌ អេិវឌ្ឍន៍ែ៏លអបំែុត្ម្ួយនារពលអនាគត្ស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ ីដែលអាចនិង 

គួរដត្ស្រក្ម្ចឱ្យបានកនុងរយៈរពលកំណត់្ព្នដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត ឆ្ន ២ំ០៤០។  
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ាម្រយៈការពិភាការលីរស្ណារយី ូអេិវឌ្ឍន៍រែសងៗពីគ្នន  និងការថ្េឹងដថ្េងែលវជិជម្មននិងអវជិជម្មនពាក់ព័នធនានា 

កនុងស្ិកាា សាលាពិរក្គ្នោះរោបល់ និងការក្បជុំនានាដែលបានររៀបចំរៅថ្នន ក់រេត្តនិងក្កុង/ក្ស្ុក (សូ្ម្រម្ីលម្អិត្កនុងដែនក
ទី១) ម្មនការឯកភាពគ្នន ជារមួ្រលីរគ្នលរៅអេិវឌ្ឍន៍រស្ែាកិចច និងការអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិក្បកបរដ្ឋយតុ្លយភាព។ 
រគ្នលរៅអេិវឌ្ឍន៍ទាងំរនោះ រមួ្ម្មន ការរធវីពិពិធកម្ាកស្ិកម្ារលីែីកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ច និងែំណាកំស្ិ-ឧស្ាហកម្ាខាន ត្ធំ 
ការអេិវឌ្ឍរេត្តម្ណឌ លគិរ ីជាម្ជឈម្ណឌ លរស្ែាកិចច និងគម្នាគម្ន៍កនុងត្ំបន់ក្ត្ីរកាណអេិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ 

និងការជំរុញការអេិវឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍។ ជារគ្នលបំណងវជិជម្មន កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងទាងំរនោះបរងាីត្ការងារនិងអក្ា
ម្មនការងាររធវីជារក្ចីនស្ក្ម្មប់ក្បជាជននិងជំរុញរឆ្ព ោះរៅរកការកាត់្បនាយភាពក្កីក្ក។ រគ្នលបំណងអេិរកសធនធាន
ធម្ាជាត្ិ រួម្បញ្ចូ លនូវការពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពព្នការក្គប់ក្គងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ការាម្ដ្ឋននិងការវាយត្ព្ម្េោ ង
ហាត់្ចត់្រលីគរក្ម្មងធំៗ និងែលប ោះពាល់របស់្វារលីក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី (ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ត្ំបន់ដែលបានែតល់ 

អាជាា ប័ណណរុករកដរ   វារអីគគិស្នី គរក្ម្មងក្ពលានយនតរហាោះ ជារែីម្)។ ប ុដនតរគ្នលបំណងទាងំរនោះ ម្ិនម្មនន័យថ្នជំទាស់្
នឹងការអេិវឌ្ឍរឡយី។ ចីរភាពបរសិាា ន គួរក្ត្ូវបានគិត្គូរជាចម្បងកនុងដែនការ និងការអនុវត្តស្ក្ម្មប់កិចចេិត្េំក្បឹងដក្បង
រធវីការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច ក្ពម្ទាងំការរលីកទឹកចិត្តដែនករស្ែាកិចច ពិត្ជាម្មនការចាបំាច់រែីម្បីជួយគ្នកំ្ទែល់កិចចេិត្េ ំ

ក្បឹងដក្បងរធវីការអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ។ ជាលទធែលកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងទាងំរនោះ ម្ិនក្ត្ឹម្ដត្ជួយស្ក្ម្បេេួនប ុរណាណ ោះ
រទ ប ុដនតដថ្ម្ទាងំកាត់្បនាយការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ដែលជាកតីកងវល់របស់្ពិេពរលាក។ 

រស្ណារយី ូរស្ែាកិចចព្បត្ង ម្មនលកាណៈពិរស្ស្ចាបំាច់ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី រស្ណារយី ូរនោះ 
រមួ្បញ្ចូ លនូវកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងរធវីការអេិវឌ្ឍ បានរផ្លត ត្ស្ំខាន់រលីការអេិរកសដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពរមួ្គ្នន  កស្ិកម្ាដែល
ម្មននិរនតភាព ក្ពម្ទាងំការរលីកកម្ពស់្រអកូរទស្ចរណ៍-វបបធម៌្ ក្បកបរដ្ឋយការទទួលេុស្ក្ត្ូវេពស់្។ ដែអករលីស្ម្មស្-

ធាតុ្ស្ំខាន់ៗទាងំរនោះ បរងាីត្បាននូវចកាុវស័ិ្យស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីែូចខាងរក្កាម្៖ 

 “ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺជាម្ជ្ឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន៍រេែឋកិចចបបត្ងែ៏ម្មនជ្វភាព រេ់ររវ ើក ដអែករលើធនធាន 
ធម្ាជាត្និិងវបបធម្៌េម្បូរដបបរបេ់រេត្ត  រួម្ចដំណកជាចម្បងកនុងការរលើកកម្ពេ់ប ូលអភវិឌ្ឍន៍ជាត្ិរៅភាគឦសាន 
ទ្េបតាម្ការត្ទ្ម្ងរិ់េការអភវិឌ្ឍដែនែីែទ៏្ត្ឹម្ទ្ត្វូម្មនេណ្តត ប់ធាន ប់ និងគុណភាពបរសិាា នរេ់រៅលែទ្បរេើរតាម្រ
យៈ ការរលើកេទួយការអភវិឌ្ឍររេចរណ៍វបបធម្៌និងបរសិាា ន ដែលអតល់អលទ្បរោជ្នរ៍េែឋកិចច េងគម្ និងបរសិាា ន 
ទ្បកបរោយចីរភាពែល់ទ្បជាជ្ន ររេចរ និងវនិិរោគិនទងំអេ់។” 

ដែអករលីចកាុវស័ិ្យរនោះ ស្ស្រស្តម្ភចំននួ ០៥ ក្ត្ូវបានររៀបចរំឡងីែូចខាងរក្កាម្ (រូបភាពទី ១៣)៖  
 ការការពារនងិក្គប់ក្គងរស្វាកម្ារអកូឡូសុ្រីមួ្គ្នន  

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនធនធានធម្ាជាត្ិោ ងស្ម្បូរដបប  ដែលែតល់នូវរស្វាកម្ាធម្ាជាត្ិ រស្ែាកិចច ស្ងគម្  និង 

វបបធម៌្ោ ងរក្ចីន សុ្ទធស្ឹងម្មនសារៈស្ំខាន់ ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍរេត្តក្បកបរដ្ឋយចីរភាព។ ក្កបេ័ណឌ សាា ប័ន 

ក្ត្ូវបរងាីត្រឡីងស្ក្ម្មប់រធវីការក្គប់ក្គងធនធានទាងំរនោះ រែីម្បីទទួលបាននូវអត្ាក្បរោជន៍ពីការគ្នកំ្ទ  និង 

ការស្ហការពីអនកពាក់ព័នធនានា  រហីយដ្ឋក់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន  ជាត្ួអងគស្ំខាន់កនុងកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បង 

អេិរកសរនោះ។ ការអេិរកសព្ក្ពរ  ីក៏ជាដែនកម្ួយព្នការចូលរមួ្ចំដណករបស់្ក្បរទស្កម្ពុជា កនុងការកាត់្បនាយ
ការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ 

 រអកូរទស្ចរណ៍ដែលែតល់ត្ព្ម្េអត្តស្ញ្ហា ណវបបធម៌្ចក្ម្ោុះជនជាត្ ិនងិបរសិាា ន របស់្រេត្ត 
ភាពវរិស្ស្ ព្នវបបធម៌្និងបរសិាា នរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺជាមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះែ៏រងឹម្មសំ្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យ
រទស្ចរណ៍។ ភាពចក្ម្ុោះនិងស្ម្បូរដបបព្នព្ក្ពរ ី រទស្ភាពកស្ិកម្ា ក៏ែូចជាវបបធម៌្ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច
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របស់្រេត្ត គឺជាស្ម្បត្តិែ៏ស្ំខាន់និងវរិស្ស្វសិាល ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរនោះ។ ក្ស្បរពលជាម្ួយគ្នន   
ការអេិវឌ្ឍរទស្ចរណ៍រដ្ឋយម្មនទំនួលេុស្ក្ត្ូវែារភាជ ប់នឹងគុណត្ព្ម្េបរសិាា ន និងវបបធម៌្ក្បព្ពណី ម្មន 
សារៈស្ំខាន់ រែីម្បដីថ្រកាភាពវរិស្ស្គ្នា នពីរស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

 ការអេវិឌ្ឍកស្កិម្ាក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព ដែលគតិ្គូរែល់ជវីៈចក្ម្ោុះ នងិែលក្បរោជន៍កស្កិរខាន ត្តូ្ច 

ការអេិវឌ្ឍរដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់រលីការនារំចញដែលម្មនទុនពឹងដែអករលីដែនកកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា (ែីស្ម្ប-
ទានរស្ែាកិចច និងចម្មា រែំណាឯំកជនខាន ត្ម្ធយម្) និងកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចជាលកាណៈក្គួសារដែលកំពុងម្មន
កំរណីន ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ។ី វស័ិ្យទាងំពីរ នឹងវវិត្តរមួ្គ្នន ាម្រយៈភាពជាព្ែគូ
ក្បកបរដ្ឋយទំនួលេុស្ក្ត្ូវ និងែតល់ែលក្បរោជន៍រៅវញិរៅម្ក។ ម្មគ៌្នរនោះ ក្ត្ូវរែីរាម្រគ្នលការណ៍ 
ពិពិធកម្ាកស្ិកម្ាាម្ដបបធម្ាជាត្ិដែលអនុញ្ហា ត្ឱ្យម្មនការបរងាីនែលិត្កម្ា និងែលិត្ភាព ការអេិរកស
ធនធានធម្ាជាត្ិ ែូចជាែី និងទឹក ក្ពម្ទាងំបរងាីនភាពធន់របស់្ក្គួសារ និងជីវភាពកស្ិករទប់ទល់រពល
អាកាស្ធាតុ្ម្ិនរទៀងទាត់្។ 

 ម្ជឈម្ណឌ លប ូលអេវិឌ្ឍន៍រស្ែាកចិចជាត្ភិាគឦសានក្បកបរដ្ឋយភាពរស់្ររវកីែារភាជ ប់រៅនងឹស្ម្មហរណកម្ា
រស្ែាកចិចកនុងត្បំន់អេវិឌ្ឍន៍ក្ត្រីកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ 

រេត្តម្ណឌ លគិរ ី ជារេត្តម្ួយស្ាិត្កនុងត្ំបន់ក្ត្ីរកាណអេិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ដែលម្មនរស្ែាកិចច 
រស់្ររវកី និងចូលរួម្ចំដណកកនុងកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងស្ម្មហរណកម្ាអេិវឌ្ឍន៍រស្ែចកិចចកនុងត្ំបន់ាម្រយៈ 
ការែតល់រស្វាកម្ាែឹកជញ្ជូ ន ការជំរុញែលិត្កម្ាកស្ិ-ឧស្ាហកម្ាម្មនគុណភាពេពស់្ ការអេិវឌ្ឍឧស្ាហកម្ា
ធុនក្សាលដែអករលីចំរណោះែឹង បរចចកវទិា និងនវានុវត្តន៍ ការជំរុញពាណិជជកម្ាឌ្ីជីថ្ល និងជាក្ចកទាវ ពាណិជជ-
កម្ាជាម្ួយក្បរទស្រវៀត្ណាម្ និងត្ំបន់។ 

 ការរកីចរំរនីព្ននគរូបនយីកម្ា ដែលែតល់ត្ព្ម្េរលធីម្ាជាត្ ិនងិរទស្ភាព 

រៅកនុងបរបិទព្នការរកីលូត្លាស់្ព្នរស្ែាកិចច និងការរកីនរឡងីព្នអក្ាចំណូលក្ស្ុកេពស់្ នារពលអនាគត្ 
ចំនួនក្បជាជនរៅាម្ទីក្បជុំជនកនុងរេត្ត នឹងម្មនស្ម្មព ធទាងំរលីរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរូបវនត រលីែី និងរស្វាកម្ា
ក្គប់ក្បរេទ។ ចំរពាោះសាា នភាពរនោះ ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនបចចុបបនន និងម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនដែលរកីចំររនី
ថ្ាីៗ ក្ត្ូវការបេង់រគ្នលរក្បីក្បាស់្ែីែ៏ក្បរស្ីរ រែីម្បបីរញ្ច ៀស្ពីការរកីែុោះដ្ឋលព្នទីក្បជុំជនរដ្ឋយម្ិនរៅាម្ការ
ចង់បាន និងទក្ម្ង់ព្នការអេិវឌ្ឍដែលគ្នា នដែនការជាមុ្ន។ ការរឆេីយត្បរៅនឹងបញ្ហា ក្ប ម្ទាងំរនោះ ការរកី
ចរក្ម្ីនព្ននគរូបនីយកម្ាដែលម្មនដែនការចបស់្លាស់្ គឺពិត្ជាម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្កនុងការត្ក្ម្ង់ទិស្
ការអេិវឌ្ឍដែនែី និងរែីម្បីធានាថ្នការអេិវឌ្ឍរដ្ឋយដែនក ឬការអេិវឌ្ឍបដនាម្ព្នម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន  

និងការាងំលំរៅឋានកាន់ដត្ម្មនគុណភាពរស់្រៅកាន់ដត្ក្បរស្ីរ និងម្មននិរនតភាព។ ការរលីកកម្ពស់្ 

ការអេិវឌ្ឍទីក្កុង ទីក្បជុំជនព្បត្ងក៏នឹងកាត់្បនាយការបំភាយឧស្ា័នែទោះកញ្ច ក់ និងកក្ម្ិត្ែលប ោះពាល់ព្ន 

នគរូបនីយកម្ា ចំរពាោះការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ 
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រូបភាពទ ី១៣៖ ការបងាា ញអពំចីកាុវស័ិ្យព្នការអេវិឌ្ឍស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគរិពីឆី្ន ២ំ០២០ ែល់ឆ្ន ២ំ០៤០ 

 

 

 

រែីម្បីស្រក្ម្ចបាននូវចកាុ វស័ិ្យរនោះ ការររៀបចំការងារស្នូលជាមូ្លដ្ឋា នស្ក្ម្មប់ការអនុវត្ត និងការាម្ដ្ឋន 

ក្ត្ួត្ពិនិត្យរលីស្កម្ាភាព គរក្ម្មង និងកម្ាវធិីពាក់ព័នធនានា រួម្ម្មនការអេិវឌ្ឍ និងការរលីកកម្ពស់្ធនធានម្នុស្ស
រដ្ឋយែតល់នូវចំរណាោះែឹង ជំនាញ និងបទពិរសាធន៍ទាងំសាា ប័នរែានិងឯកជន រដ្ឋយ ររលីចំណុចកណាត លព្ន 
រគ្នលការណ៍អេិបាលកិចចលអ។ រគ្នលនរោបាយកំដណទក្ម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិ្ហម្ជឈការ គួរយកម្កអនុវត្ត
ក្បកបរដ្ឋយត្ម្មេ ភាព យុត្តិធម៌្ ក្បជាធិបរត្យយ និងក្ស្បាម្លកាេណឌ ចបប់។ កិចចការរនោះ ទាម្ទារឱ្យម្មនការចូលរមួ្
ក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាពពីត្ំណាងភាគីពាក់ព័នធ រួម្ម្មន អងគការាម្ស្ហគម្ន៍ អងគភាពរាជរដ្ឋា េិបាល ស្ងគម្សុ្ីវលិ 
 វស័ិ្យឯកជន និងសាធារណៈជន។ ភាពជាព្ែគូកនុងការក្គប់ក្គងរវាងវស័ិ្យសាធារណៈ  និងឯកជនរៅកនុងត្ំបន់
ក្បកបរដ្ឋយភាពព្ចនក្បឌ្ិត្ នឹងបរងាីត្រឡងីរហយីទទួលសាគ ល់រដ្ឋយស្ហគម្ន៍ជនបទទាងំអស់្ដែលជាត្ួអងគែ៏ស្ំខាន់
កនុងការអេិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋា ន។ 
៣.៣ រគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង នងិរគ្នលរៅ 

រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ក្ត្ូវបានកំណត់្រឡីង រែីម្បីរធវីឱ្យស្រក្ម្ចនូវចកាុ វស័ិ្យែល់ឆ្ន ២ំ០៤០។ 
រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវងរនោះ កំណត់្និនាន ការអេិវឌ្ឍន៍ដែនែី និងរចនាស្ម្ព័នធរបស់្រេត្តពាក់ព័នធនឹងធាតុ្ែសំ
ស្ំខាន់ៗព្នរចនាស្ម្ព័នធដែនែីដែលបានកំណត់្ពីខាងរែីម្ (ចំណុច ២. ការវភិាគសាា នភាព)។ រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍ 
រយៈរពលដវងនីម្ួយៗ អាចស្រក្ម្ចបានាម្រយៈការអនុវត្តរគ្នលរៅដែលបានកំណត់្ជាក់លាក់ (រូបភាពទី ១៤) 
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៣.៣.១ រគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ១ ៖ ទទលួបានការអេរិកសជវីៈចក្ម្ោុះក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព នងិការ
អេវិឌ្ឍជវីភាពរស់្រៅរបស់្ក្បជាជនរៅកនុងក្បព័នធត្បំន់ការពារ
ធម្ាជាត្ ិ(ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព នងិររបៀងអេរិកសជវីៈចក្ម្ោុះ) 

បញ្ហា ក្ប ម្ចម្បងស្ក្ម្មប់ការររៀបចំក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែី គឺរែីម្បីរធវីឱ្យម្មនតុ្លយភាពរវាងការពក្ងឹងកិចចេិត្េ ំ

ក្បឹងដក្បងអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ និងការគ្នកំ្ទការអេិវឌ្ឍជីវភាពក្បជាជនក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពរៅកនុងត្ំបន់ការពារ 
ធម្ាជាត្ិ។ ការថ្េឹងដថ្េងែលវជិជម្មននិងអវជិជម្មនរវាងការអេិរកសនិងការអេិវឌ្ឍ គឺដែអករលីការស្នាត្ដែលែតល់ឱ្យក្បជាជន
រស់្រៅកនុងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិម្មនឱ្កាស្អេិវឌ្ឍន៍ជីវភាពរស់្រៅនឹងជួយបរងាីនកិចចការពារព្ក្ពរ កីនុងត្ំបន់រនោះវញិ។ 
ក្ស្បរពលជាម្ួយគ្នន រនោះ ការរលីករឡីងពីែលប ោះពាល់អវជិជម្មនដែលអាចរកីត្រចញពីគរក្ម្មងខាន ត្ធំដែលទទួលបាន
ការគ្នកំ្ទពីរាជរដ្ឋា េិបាល ែូចជាអាជីវកម្ាដរ   គរក្ម្មងអេិវឌ្ឍន៍រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធស្ំខាន់ៗ គរក្ម្មងទំបន់វារអីគគិស្នី 
ជារែីម្។  រែីម្បសី្រក្ម្ចនូវរគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវងរនោះ ក្ត្ូវអនុវត្តរគ្នលរៅចំនួន ០៣ ខាងរក្កាម្៖ 

 រគ្នលរៅ ១.១៖ ជំរុញការអេរិកសក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ 
 រគ្នលរៅ ១.២៖ កណំត់្រហតុ្ប ោះពាល់រស្ែាកិចច ស្ងគម្ នងិបរសិាា នព្នគរក្ម្មងអេិវឌ្ឍន៍ខាន ត្ធំដែលគ្នកំ្ទព ី

រាជរដ្ឋា េិបាល 

 រគ្នលរៅ ១.៣៖ គ្នកំ្ទការអេវិឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លអប់ររំែីម្បរីលកីកម្ពស់្ការស្កិា និងការក្សាវក្ជាវអំពីជីវៈចក្ម្ុោះ 
និងការអេិរកសក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 

 ៣.៣.២ រគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ២៖ ជរុំញការអេវិឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍ែារភាជ ប់រៅនងឹការក្គប់ក្គង
ធនធានធម្ាជាត្រិដ្ឋយស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន 

ស្កាត នុពលរស្ែាកិចចព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ីែារភាជ ប់រៅនឹងភាពវរិស្ស្វសិាលដត្ម្ួយគត់្ព្នធនធានជីវៈចក្ម្ុោះ  
វបបធម៌្មូ្លដ្ឋា នែ៏ស្ម្បូរដបប និងម្មនទីាងំស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្។ កនុងបរបិទ 

រនោះ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវកំណត់្ជាពិរស្ស្រៅជាប ូលរអកូរទស្ចរណ៍ដត្ម្ួយគត់្ស្ក្ម្មប់ទាក់ទាញរេាៀវរទស្ចរជាត្ិ 
និងអនតរជាត្ិ។ រែីម្បសី្រក្ម្ចនូវរគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវងរនោះ ក្ត្ូវអនុវត្តរគ្នលរៅចំនួន ០២ ខាងរក្កាម្៖ 

 រគ្នលរៅ ២.១៖ ពក្ងឹងការអេិវឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍ រដ្ឋយែារភាជ ប់រៅនឹងការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិ
ក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងការដថ្រកាវបបធម៌្ ក្បព្ពណីមូ្លដ្ឋា ន 

 រគ្នលរៅ ២.២៖ គ្នកំ្ទែល់ការអេិវឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដែលរលីកកម្ពស់្ែលិត្ែល
រទស្ចរណ៍ នងិរស្វាកម្ាដែអករលីធនធានមូ្លដ្ឋា ន។ 

៣.៣.៣ រគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ៣៖ រលកីកម្ពស់្ការអេវិឌ្ឍកស្កិម្ាក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាពស្ក្ម្មប់
កស្កិរខាន ត្តូ្ច ក្ពម្ទាងំការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្រិដ្ឋយ
ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នរៅរក្ៅត្បំន់ការពារធម្ាជាត្ ិ

រែីម្បកីារពារកុំឱ្យកស្ិករកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរពីក្ងីកព្ែទែីកស្កិម្ារៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព គួរដត្ែតល់នូវលកាេណឌ
ចាបំាច់ម្ួយចំនួន រែីម្បីរធវីឱ្យកក្ម្ិត្ជីវភាពកស្ិករម្មនភាពក្បរស្ីររឡីងពីការក្បកបរបរកស្ិកម្ា។ រែីម្បីស្រក្ម្ចនូវ
រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវងរនោះ ក្ត្ូវអនុវត្តរគ្នលរៅចំនួន ០៣ ខាងរក្កាម្៖ 

 រគ្នលរៅ ៣.១៖ រលកីកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍកស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតភាពស្ក្ម្មប់កស្ិករខាន ត្តូ្ច 

 រគ្នលរៅ ៣.២៖ រលកីកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍកស្ិ-ឧស្ាហកម្ាខាន ត្ធំក្បកបរដ្ឋយទំនួលេុស្ក្ត្ូវដែលដស្វងរក 

ែលក្បរោជន៍ឱ្យគ្នន រៅវញិរៅម្កជាម្ួយកស្ិករខាន ត្តូ្ច 
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 រគ្នលរៅ ៣.៣៖ ជំរុញការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិរដ្ឋយស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នរៅរក្ៅក្បព័នធ 
ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្។ិ 

៣.៣.៤ រគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ៤៖ ពក្ងងឹត្នួាទរីបស់្រេត្តម្ណឌ លគរិរីៅកនុងការអេវិឌ្ឍជាត្ ិ 
នងិការរធវសី្ម្មស្ហរណកម្ារស្ែាកចិចរៅកនុងត្បំន់ 

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរែីរត្ួជាប ូលរស្ែាកិចចម្ួយែ៏ម្មនថ្នម្ភាព ដែលពក្ងឹងនិងគ្នកំ្ទែល់ការអេិវឌ្ឍរៅភាគឦសាន
ព្នក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា និងត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្។ ទិែាភាពស្ំខាន់ព្នកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បង
ទាងំរនោះគឺ ការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែឹកជញ្ជូ ន ក្ត្ូវដត្រឆេីយត្បរៅនឹងត្ក្ម្ូវការរបស់្ក្បជាជនកនុងមូ្លដ្ឋា ន និង
កក្ម្ិត្ែលប ោះពាល់រលីការការពារធនធានធម្ាជាត្ិ។ ទនទឹម្នឹងរនោះ ក៏ម្មនភាពចាបំាច់ែងដែរដែលក្ត្ូវររៀបចំយុទធសាស្តស្ត
ស្ក្ម្មប់រេត្តកនុងការទាញយកែលក្បរោជន៍ រែីម្បីរធវីការអេវឌិ្ឍរស្ែាកិចច និងរទស្ចរណ៍ពីការពក្ងឹងនិងការត្ភាជ ប់      
បណាត ញគម្នាគម្ន៍ព្នក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជាជាម្ួយនឹងររបៀងគម្នាគម្ន៍/រស្ែាកិចចព្នម្ហាអនុត្ំបន់ទរនេរម្គងគ 
(ររបៀងកណាត ល ររបៀងខាងត្បូង និងររបៀងរឆនរស្មុ្ក្ទខាងត្បូង) និងជាម្ួយបណាត ញគម្នាគម្ន៍ព្នត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ 
ក្ត្ីរកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្។ កិចចការរនោះរួម្បញ្ចូ លែងដែរនូវការអេិវឌ្ឍក្ចកក្ពំដែន និងឧស្ាហកម្ា ដែល 
ពឹងដែអករលីែលិត្ែលកស្ិកម្ា ឬស្កាត នុពលែព្ទរទៀត្ដែលម្មនកនុងរេត្ត។ រែីម្បីស្រក្ម្ចនូវរគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍ 
រយៈរពលដវងរនោះ ក្ត្ូវអនុវត្តរគ្នលរៅែូចខាងរក្កាម្៖ 

 រគ្នលរៅ ៤.១៖  រលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែឹកជញ្ជូ ន នងិចល័ត្ភាព រែមី្បជីំរុញការទទួលបាន
រស្វាសាធារណៈស្ក្ម្មប់ក្បជាជន និងរែីម្បគី្នកំ្ទែល់ការអេិវឌ្ឍត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ក្ត្ីរកាណ
កម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ 

 រគ្នលរៅ ៤.២៖ រលីកកម្ពស់្កំរណីនព្នការអេិវឌ្ឍក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងគរក្ម្មងអេិវឌ្ឍាម្ត្ំបន់ 

ក្ចកក្ពំដែនាម្ដែនការចបស់្លាស់្ជាម្ជឈម្ណឌ លអេិវឌ្ឍន៍ថ្ាីរែីម្បជីួយស្ក្ម្ួលែល់ 

ការផ្លេ ស់្បតូរពាណិជជកម្ាជាម្យួក្បរទស្ជិត្ខាង 

 រគ្នលរៅ ៤.៣៖ រលីកកម្ពស់្កំរណីនក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងការអេិវឌ្ឍឧស្ាហកម្ាដែអករលីកស្កិម្ា  
និងក្បរេទឧស្ាហកម្ារែសងរទៀត្កនុងត្ំបន់ម្មនស្កាត នុពលនានា រហយីត្ភាជ ប់បណាត ញ
ែឹកជញ្ជូ ននងិត្ំបន់ដែស្ៃួត្ រៅនឹងទីែារកនុងក្ស្កុ និងទែីាររក្ៅក្ស្ុក។ 

៣.៣.៥ រគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ៥៖ ជរុំញការអេវិឌ្ឍនគរូបនយីកម្ាដែលយកចតិ្តទុកដ្ឋក់ 
រលកីារែតល់រស្វាសាធារណៈក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព  
នងិបរោិបននរៅក្គប់កក្ម្តិ្ 

រទាោះបីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីជារេត្តជនបទក៏ពិត្ដម្ន ប ុដនតម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជនទាងំអស់្ គឺជាកដនេងោ ងស្ំខាន់
ស្ក្ម្មប់ក្បជាជនកនុងការទទួលបានរស្វាកម្ាកដនេងសាន ក់រៅ និងរស្វាកម្ាគ្នកំ្ទរែសងៗ។ រែីម្បកីាត់្បនាយែលប ោះពាល់
ព្នការរកីចរក្ម្ីននគរូបនីយកម្ារៅរលីធនធានធម្ាជាត្ិ (ការរកីរាលដ្ឋលព្ននគរូបនីយកម្ាាម្បរណាត យែេូវ) ចាបំាច់
ក្ត្ូវម្មនការគិត្ទុកជាមុ្ននូវដែនការនគរូបនីយកម្ាជាក្បព័នធាម្ឋានានុក្កម្ព្នម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជន ដែលម្មនែល
ប ោះពាល់បរសិាា នកក្ម្ិត្ទាប។ រែីម្បសី្រក្ម្ចរគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង ក្ត្ូវអនុវត្តរគ្នលរៅែូចខាងរក្កាម្៖ 

 រគ្នលរៅ ៥.១៖  រលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍទីក្កុង ទីក្បជុជំនក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពរែីម្បរីឆេយីត្បនឹងកំរណីន
ត្ក្ម្ូវការរស្វាកម្ាសាធារណៈ និងឯកជនរបស់្ក្បជាជន និងកក្ម្ិត្ែលប ោះពាល់ព្នកំរណីន  
នគរូបនីយកម្ារលីបរសិាា ន 
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 រគ្នលរៅ ៥.២៖ រលកីកម្ពស់្រទស្ភាពទីក្កុង ទីក្បជុំជន ាម្រយៈការជំរុញក្បព័នធព្បត្ងធម្ាជាត្ ិ 
និងការរធវីកស្ិកម្ារៅកនុងម្ជឈម្ណឌ លស្ំខាន់ៗ នងិត្ំបន់ជុំវញិ 

 រគ្នលរៅ ៥.៣៖ ធានាការក្គប់ក្គងទីក្កុង និងការែតល់រស្វាកម្ាបរសិាា នទីក្កុងក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព  
និងម្មនគុណភាពេពស់្ រឆេីយត្បនឹងកំរណីនទីក្កុង និងការអេិវឌ្ឍរស្ែាកចិច។ 
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៤. យេុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ផដ្នដ្ី  
 យុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ដែនែី គូស្បងាា ញោ ងចបស់្ថ្នរត្ីក្ត្ូវរធវីែូចរម្តចរែីម្បីអាចស្រក្ម្ចបាននូវចកាុវស័ិ្យ 

រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង និងរគ្នលរៅ។ រែីម្បីរធវីឱ្យម្មនភាពក្បរស្ីររឡីង និងម្មនភាពសុ្ីស្ងាវ ក់គ្នន   
រគ្នលរៅម្ួយ បរងាីត្ជាយុទធសាស្តស្តម្ួយ និងយុទធសាស្តស្តម្ួយម្មនស្ំណំុយុទធសាស្តស្តរងដែលម្មនចរងាា ម្ស្កម្ាភាព
ដែលក្ត្ូវអនុវត្តជាក់លាក់ (សូ្ម្រម្ីលរូបភាពទី ១៤)។ រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង រគ្នលរៅ យុទធសាស្តស្ត 
យុទធសាស្តស្តរង និងចរងាា ម្ស្កម្ាភាព បរងាីត្បានជារចនាស្ម្ព័នធក្បទាក់ក្កឡាគ្នន  ែូចដែលបានររៀបចំកនុងារាងម្ម ក្ទិច 
ខាងរក្កាម្។ យុទធសាស្តស្តរង ក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡីងចបស់្លាស់្រែីម្បីដស្វងយល់ ថ្េឹងដថ្េង និងរឆេីយត្បចំរពាោះជរក្ម្ីស្
ដែលនឹងរក្ជីស្ររសី្យក។ 
រូបភាពទ ី១៤៖ រចនាស្ម្ពន័ធក្បទាក់ក្កឡាព្នធាតុ្ែសរំចនាស្ម្ពន័ធដែនែ ីរគ្នលបណំងអេវិឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង រគ្នលរៅ 

យុទធសាស្តស្តរមួ្ យុទធសាស្តស្តរង នងិស្កម្ាភាព 

 

៤.១ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ ជរុំញការអេរិកសក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាពរៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព នងិររបៀងអេរិកសជវីៈចក្ម្ោុះ 
ការជំរុញការអេិរកស និងការអេិវឌ្ឍជីវភាពរស់្រៅរបស់្ស្ហគម្ន៍រៅកនុងត្ំបន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀង

អេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ អាចស្រក្ម្ចបានាម្រយៈការអនុវត្តនូវវធិីសាស្តស្តបំរពញបដនាម្។ វធិីសាស្តស្តទាងំរនោះ ម្មនរគ្នល-

បំណងពក្ងឹងការការពារព្ក្ពរ រីៅកនុងត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេិរកសព្នដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពទាងំអស់្ កាត់្បនាយការដ្ឋច់
ជាដែនក (ម្ិនត្ភាជ ប់គ្នន ) ព្នព្ក្ពរ  ីរែីម្បអីេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ និងរលីកស្ទួយជីវភាពរបស់្ក្បជាជនរៅមូ្លដ្ឋា នាម្ត្ំបន់
ព្ក្ពរ  ីាម្រយៈស្ហគម្ន៍កនុងត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ ស្ក្ម្មប់ការពក្ងឹងកស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព រៅកនុងត្ំបន់
ស្ហគម្ន៍ និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។ វធិីសាស្តស្តទាងំរនោះ ជំរុញឱ្យម្មនការក្ត្ួត្ពិនិត្យការបាត់្បង់ព្ក្ពរ  ីនិងកក្ម្ិត្
ការចូលទស្តនាទ នកាន់កាប់ែីព្ក្ពេុស្ចបប់កនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ។ 
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៤.១.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ជរុំញកចិចេតិ្េកំ្បងឹដក្បងអេរិកសរៅកនុងត្បំន់ស្នូល នងិត្បំន់អេរិកសកនុង 
ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព (ក្បព័នធព្នការរក្បកី្បាស់្ែ ីការអេរិកស) 

 កំណត់្ក្ពំក្បទល់ត្បំន់អេិរកសឱ្យបានចបស់្លាស់្ ជាម្ួយនងឹការដ្ឋក់បរងាគ លស្ញ្ហា   
និងសាេ កស្ញ្ហា  រដ្ឋយសារក្បជាជនពុំបានសាគ ល់ចបស់្ពីក្ពកំ្បទល់ព្នត្ំបន់ស្នូល និងត្បំន់អេិរកស
រៅរឡយីរទ រហតុ្ែូរចនោះ ស្កម្ាភាពការកណំត់្ក្ពំក្បទល់ នងិការបិទ/ដ្ឋក់សាេ កស្ញ្ហា រនោះ ពិត្ជា
ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្។ គនេឹោះស្ខំាន់ គកឺារដ្ឋក់បរងាគ លស្ញ្ហា  និងសាេ កស្ញ្ហា ឱ្យបានរក្ចីនរៅ
ជុំវញិត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេរិកស។ 

 រធវីការកណំត់្ នងិការដបងដចកត្ំបន់ក្គប់ក្គងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនណំាម្រលៀរ (ត្ំបន់ស្នូល និង
ត្ំបន់អេិរកស) ឱ្យបានចបស់្លាស់្ 

 ែំរណីរការចុោះបញ្ជ ីែីរែា និងែឯីកជនទាងំអស់្ដែលស្ាិត្រៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព (ត្បំន់ស្នូល 
និងត្ំបន់អេិរកស) 

 ពក្ងឹងកចិចស្ហក្បត្ិបត្តិការរវាងម្នទីរ/សាា ប័នជំនាញ ម្ស្តនតីឧទានុរកស អាជាា ធររេត្ត/ក្កុង ក្ស្ុក/ឃុ ំ
និងស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នពាក់ព័នធកនុងការក្គប់ក្គងនិងការពារធនធានធម្ាជាត្ ិ

 ពក្ងឹងការអេិរកសព្ក្ពរ ាីម្រយៈការែតួចរែតមី្គរក្ម្មងររែបូក(REDD+)។ ក្ត្ូវស្កិាលទធភាព 
បរងាីត្គរក្ម្មងររែបូករៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច និងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក។ ចណុំច
គនេឹោះកនុងករណីរនោះ គឺអាចររៀនពីបទពិរសាធព្នគរក្ម្មងររែបូករៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម
រក្កាម្ការែឹកនារំបស់្អងគការ WCS 

 រធវីយុទធនាការែសពវែាយជាសាធារណៈស្តីពសី្កម្ាភាពរលាីស្ចបប់ ការរធវីពាណិជជកម្ាស្ត្វព្ក្ព  
ការែុត្ព្ក្ពចាប់ស្ត្វ និងការអេិរកសជីវៈចក្ម្ោុះ (ដ្ឋក់រម្ក្កូែសពវែាយាម្េូម្ិ ការក្បជុំែសពវែាយ
កនុងេូម្ិ និងស្ហគម្ន៍ ែសពវែាយាម្បណាត ញស្ងគម្ ផ្លទ ងំែសពវែាយ ដ្ឋក់ដែនទរីៅក្ចករចញ-

ចូលស្ខំាន់ៗកនុងត្ំបន់ការពារ ែសពវែាយាម្រភាជនយីដ្ឋា នពាក់ព័នធនឹងការបររិភាគសាច់ស្ត្វ
ព្ក្ព ជារែីម្) 

 អេិវឌ្ឍបរចចកវទិាទំរនបី ស្ក្ម្មប់ឃ្លេ រំម្ីលនិងាម្ដ្ឋនស្កម្ាភាពរលាីស្ចបប់ (ការម្រា សុ្វត្ាិភាព 
ឬយនតរហាោះបញ្ហជ រដ្ឋយម្ម សុ្នីស្វ័យក្បវត្ត “Drone”) 

 ចុោះក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងលបត្រម្ីលស្កម្ាភាពបទរលាីស្ព្ក្ពរ រីៅកនុងត្បំន់ស្នូល នងិត្ំបន់អេិរកស។ 
ស្កម្ាភាពទាងំរនោះ រាប់បញ្ចូលទាងំការររៀបចំឱ្យម្មនអនកពនេត់្រេេីងរឆោះព្ក្ព និងស្ម្មភ រៈស្ក្ម្មប់ 
រក្បីក្បាស់្ (អាជាា ធរមូ្លដ្ឋា ន និងអងគភាព/សាា ប័នពាក់ព័នធ) 

 បរងាីត្សាព ន/ក្ចកររបៀង/ែេូវរូង រែីម្បតី្ភាជ ប់ដែនកដ្ឋច់ពីគ្នន ពីត្បំន់ស្នូលនិងត្ំបន់អេិរកស។ រនោះជា
កិចចការចាបំាច់ខាេ ងំណាស់្ដែលក្ត្ូវត្ភាជ ប់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពករៅនឹងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព 
េនំរក្ពច នងិបនតរៅកាន់ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដកវស្ីម្ម (សូ្ម្រម្ីលដែនទីទី ៤០)។ ម្រធាបាយចំនួន
ពីរព្នសាព នត្ភាជ ប់រនោះ គសឺាព នឆេងកាត់្ពីរលី នងិែេូវរូងរក្កាម្ែ ី(ែេូវរូងរក្កាម្ែីជាជរក្ម្សី្ែ៏ក្បរស្ីរ)  

 អនុវត្តវធិានការការពារជាក់លាក់រៅទីាងំដែលម្មនរអកូឡូសុ្ីស្ំខាន់ៗ កនុងត្ំបន់ស្នូល  
និងត្ំបន់អេិរកស 

 កសាងស្ម្ត្ាភាព នងិែតល់នូវការបណតុ ោះបណាត លបរចចករទស្លបត្ែារភាជ ប់នឹងការអនុវត្ត 
ជាក់ដស្តង ការររៀបចំដែនការ និងបរចចកវទិាទំរនបីែល់ម្ស្តនតឧីទានុរកស។ 
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៤.១.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ រលកីកម្ពស់្ការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ រីដ្ឋយស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន នងិការពក្ងងឹកស្កិម្ាដបប  
ធម្ាជាត្រិៅកនុងត្បំន់រក្បកី្បាស់្រដ្ឋយចរីភាព នងិត្បំន់ស្ហគម្ន៍កនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព 
(ក្បព័នធរក្បកី្បាស់្ែសី្ហក្គប់ក្គង) 

 រធវីការកណំត់្ នងិការដបងដចកត្ំបន់ក្គប់ក្គងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំណាម្រលៀរ  
(ត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព និងត្បំន់ស្ហគម្ន៍) ឱ្យបានចបស់្លាស់្ 

 ជំរុញការក្គប់ក្គងព្ក្ពរ កី្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព ាម្រយៈស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ 
(CPA) ស្ក្ម្មប់ការការពារព្ក្ពរ  ីនិងព្ក្ពរ រីស្ែាកិចចក្គប់ក្គងរដ្ឋយស្ហគម្ន៍  
(រ ហី ុប និងអនុែលព្ក្ពរ )ី។ បដនាម្រលីការបក្ងួម្ក្ពកំ្បទល់ និងការក្គប់ក្គងស្ហគម្ន៍
ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិដែលម្មនក្សាប់ ការបរងាីត្ស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិថ្ាី អាចក្ត្ូវបាន
ក្បរម្ីលរម្លីនិងបរងាីត្រឡងីរៅកនុងត្បំន់ពីររែសងពីគ្នន ដែលម្មនស្កាត នុពលអាចបរងាីត្បាន  
(សូ្ម្រម្ីលដែនទីទ ី៤០) 

 កំណត់្ក្ពំក្បទល់ត្បំន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាពឱ្យបានចបស់្លាស់្រដ្ឋយដ្ឋក់បរងាគ លស្ញ្ហា  និង
សាេ កស្ញ្ហា ឱ្យបានរក្ចនី។ ែូចគ្នន នឹងករណីកណំត់្ក្ពំក្បទល់ត្ំបន់ស្នូល និងត្ំបន់អេិរកសដែរ 
រដ្ឋយសារក្បជាជនពុំបានសាគ ល់ចបស់្ពីក្ពំក្បទល់ត្ំបន់រក្បកី្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព នងិត្ំបន់ 
ស្ហគម្ន៍រៅរឡយី។ គនេឹោះស្ំខាន់ គឺការដ្ឋក់បរងាគ លស្ញ្ហា  និងសាេ កស្ញ្ហា ឱ្យបានរក្ចីន 
រៅកនុងត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព នងិត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ 

 ររៀបចំដែនការរក្បីក្បាស់្ែលីម្អិត្ និងចងភាជ ប់រដ្ឋយបញត្តិក្គប់ក្គង ស្ក្ម្មប់ត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ 
រែីម្បកីណំត់្ត្បំន់រក្បីក្បាស់្ែនីារពលអនាគត្ រមួ្ម្មនត្បំន់កស្ិកម្ា ត្ំបន់លំរៅឋាន  
និងត្ំបន់ព្ក្ពរ កីារពារជារែមី្ (សូ្ម្រម្លីដែនទីទី ៤០) 

 ែំរណីរការចុោះបញ្ជ ីែីធេីទាងំែីរែា ែីស្ហគម្ន៍ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច  និងែីឯកជនដែលស្ាិត្រៅកនុង
ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព(ត្បំន់រក្បកី្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព នងិត្ំបន់ស្ហគម្ន៍) 

 រលីកកម្ពស់្ក្បពលវបបកម្ាកស្ិកម្ាដបបធម្ាជាត្ិរៅកនុងត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ាម្រយៈការអនុវត្ត
បរចចករទស្ ែូចជាការដ្ឋែុំោះរដ្ឋយម្ិនេជួររាស់្ែី ការដ្ឋែំណំាគំក្ម្បែីជាអចិព្ស្តនតយ ៍ការកាត់្បនាយ 

ការរក្បីក្បាស់្ថ្នន ពុំលនងិជីគមី្ ី(សូ្ម្រម្ីលដែនទទីី ៤០)។ គនេឹោះស្ំខាន់ គឺក្គប់ក្គងជីវជាត្ិែី  
និងក្បេពទឹកស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍកស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព 

 កសាងអាងស្តុកទឹក និងក្បព័នធធារាសាស្តស្តដែលម្មនត្ព្ម្េស្ម្រម្យរៅាម្ក្បេពទឹក  
រែីម្បរីកាទឹកទុកស្ក្ម្មប់រដ្ឋោះក្សាយរពលម្មនរក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្។ អាងស្តុកទឹកទាងំរនោះ អាចជួយ
កាត់្បនាយរក្គ្នោះទកឹជំនន់ែងដែរ។ ែូរចនោះ ករណីរនោះ អាងស្តុកទឹក និងក្បព័នធធារាសាស្តស្ត នឹងជួយ
កាត់្បនាយែលប ោះពាល់ នងិបនាំុនឹងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ 

 អនុវត្តវធិានការការពារជាក់លាក់ស្ក្ម្មប់ទីាងំដែលម្មនជីវៈចក្ម្ុោះស្ំខាន់ៗ 
រៅកនុងត្ំបន់រក្បីក្បាស់្រដ្ឋយចីរភាព នងិត្ំបន់ស្ហគម្ន៍ 

 ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លទូលំទូលាយអំពបីរចចករទស្កស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពែល់កស្ិករ
ខាន ត្តូ្ចរលីការក្គប់ក្គងែនីិងទឹក ការែលិត្ក្គ្នប់ពូជ ឧបករណ៍កស្ិកម្ា ទីែារ។ ល។ 

 រលីកកម្ពស់្ការអនុវត្តរលកីាររក្បីក្បាស់្ នងិែលតិ្កម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតភាព (SCP)  
ភាជ ប់ជាម្ួយការត្ក្ម្ង់ទិស្ស្ក្ម្មប់រក្បីក្បាស់្ដែលបានែតួចរែតីម្រដ្ឋយក្កស្ួងបរសិាា ន និង 

ក្ស្បាម្រគ្នលការណ៍កស្ិកម្ាដបបធម្ាជាត្ិ រែីម្បធីានាបានសុ្េភាព/សុ្វត្ាិភាពព្នការរក្បីក្បាស់្ 
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និងក្បព័នធែលតិ្កម្ាចណីំអាហារក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព ដែលម្មនែលប ោះពាល់ត្ិចត្ួចរលី
ធនធានធម្ាជាត្ ិនិងបរសិាា ន។ 

៤.១.៣ យុទធសាស្តស្តរង៖ ធានាឱ្យបាននូវការអេវិឌ្ឍកស្កិម្ាក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព នងិការការពារព្ក្ពរ  ី
រៅកនុងររបៀងអេរិកសជវីៈចក្ម្ោុះ 

 រធវីសាររពីេណឌ ធនធានរៅកនុងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះជាេស្តុាង រែមី្បរីរៀបចំបរងាីត្ដែនការ
ក្គប់ក្គងជាក់លាក់ 

 ធានាឱ្យបាននូវការអេិរកសធនធានធម្ាជាត្ិ រែីម្បបីនតរកាកចិចេិត្េំក្បឹងដក្បងអេិរកសរៅកនុង 
ត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីម្មនស្កាត នុពលម្មនកណំត់្។ រែីម្បបីរងាីត្ររបៀងអេិរកស
ឆេងរេត្តរៅត្ំបន់ដែលម្មនស្កាត នុពលស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់បរងាីត្ររបៀងអេិរកសឆេងរេត្ត គួររធវីរៅ
ចរនាេ ោះដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពលផំ្លត់្ និងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនរំក្ពច (សូ្ម្រម្លីដែនទីទី ៤០)។  
ប ុដនតររបៀងអេិរកសរនោះ នឹងក្ប ម្ជាម្យួែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចដែលម្មនក្សាប់ និងគរក្ម្មង
អេិវឌ្ឍន៍បណាត ញែេូវនារពលអនាគត្ 

 ររៀបចំដែនការរក្បីក្បាស់្ែលីម្អិត្ និងចងភាជ ប់រដ្ឋយបញត្តិក្គប់ក្គង ស្ក្ម្មប់ររបៀងអេិរកស 
ជីវៈចក្ម្ុោះ រែីម្បកីណំត់្ត្ំបន់រក្បីក្បាស់្ែីនារពលអនាគត្ែូចជា ត្ំបន់កស្ិកម្ា  
ត្ំបន់លំរៅឋាន និងត្បំន់ព្ក្ពរ កីារពារ និងបរងាីត្នូវរគ្នលការណ៍ដណនាចំបស់្លាស់្ 
ស្ក្ម្មប់ការរចញបណណកម្ាស្ទិធិ។ 

 បរងាីត្គណៈកម្មា ធិការក្គប់ក្គងជាក់លាក់ស្ក្ម្មប់ររបៀងអេរិកសជីវៈចក្ម្ោុះ ែូចបានដណនា ំ

រដ្ឋយក្កស្ួងបរសិាា ន។ ពក្ងងឹក្កុម្លបត្ រដ្ឋយម្មនកិចចេតិ្េំក្បឹងដក្បងរមួ្គ្នន រវាងស្ហគម្ន៍ 
មូ្លដ្ឋា ន និងភាគីពាក់ព័នធនានា 

 រលីកកម្ពស់្វធិានការក្បពលវបបកម្ាកស្ិកម្ាដបបធម្ាជាត្ិរៅកនុងក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីកស្កិម្ារបស់្ 
កស្ិករខាន ត្តូ្ច រមួ្ម្មន ការម្និេជួររាស់្ែីដ្ឋែំំណាគំក្ម្បែជីាអចិព្ស្តនតយ ៍កាត់្បនាយការរក្បីក្បាស់្
ថ្នន ពុំល និងជគីីម្ីជារែមី្ 

 កសាងអាងស្តុកទឹក និងក្បព័នធធារាសាស្តស្តដែលម្មនត្ព្ម្េស្ម្រម្យរៅាម្ក្បេពទឹក រែមី្បរីកាទឹក
ទុក និងរដ្ឋោះក្សាយរពលម្មនរក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្។ អាងស្តុកទឹកទាងំរនោះ ក៏ជួយកាត់្បនាយរក្គ្នោះទឹក
ជំនន់ែងដែរ។ អាងស្តុកទកឹ និងក្បព័នធធារាសាស្តស្ត នឹងជយួកាត់្បនាយែលប ោះពាល់ នងិបនាំុនឹង
ការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្។ 

 ែតល់ការបណតុ ោះបណាត លទូលំទូលាយអំពបីរចចករទស្កស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពែល់កស្ិករ
ខាន ត្តូ្ចរលីការក្គប់ក្គងែនីិងទឹក ការែលិត្ក្គ្នប់ពូជ ឧបករណ៍កស្ិកម្ា ទីែារ ដេសចងាវ ក់ត្ព្ម្េ
ែលិត្ែលកស្ិកម្ា។ ល។ 

៤.១.៤ យុទធសាស្តស្តរង៖ ការពារត្បំន់រទស្ភាពដែលជាដែនកម្យួព្នអត្តស្ញ្ហា ណបរសិាា ន ស្ងគម្ នងិវបបធម៌្របស់្
រេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 កំណត់្ត្ំបន់ការពាររទស្ភាព និងបរងាតី្ក្កបេណឌ គត្ិយុត្តក្គប់ក្គង រែីម្បកីណំត់្ក្បរេទ 

ព្នការរក្បីក្បាស់្ែី រែីម្បឱី្យែងឹថ្នត្ំបន់ណាអនុញ្ហា ត្ ឬម្ិនអនុញ្ហា ត្ឱ្យរក្បីក្បាស់្រៅកនុងត្ំបន់
រទស្ភាពទាងំរនោះ៖ 

 ក្ស្ុករកាោះដញក៖ ត្ំបន់រទស្ភាពព្នបឹងលិចទឹក នងិជាជក្ម្កស្ត្វសាេ បតូ្ចៗ 
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 ក្កុងដស្នម្រនារម្យ៖ (េូម្ិពូាងំ)ស្មុ្ក្ទរ  ីេនំបាយរៅ េនំពូាងំ វាលរមា លវងឹរលវីយ  
 ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ៖ ត្បំន់ទកឹរក្ជាោះប ូក្សា 

 ក្ស្ុកអូររាងំ៖ ត្ំបន់ាម្ែងែេូវពីក្ស្ុកអូររាងំម្កកាន់ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ជាត្ំបន់ដែលម្មន
រទស្ភាពែ៏ក្ត្កាល ក្ពម្ទាងំម្មនព្ក្ពក្ស្ល់ធំទូលាយដែលជាក្បព័នធព្ក្ពរ ដីត្ម្ួយគត់្រៅ
ក្បរទស្កម្ពុជា នងិជាអត្តស្ញ្ហា ណោ ងស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់រេត្តម្ណឌ លគិរ ី 
(សូ្ម្រម្ីលដែនទីទ ី៤០) 

យុទធសាស្តស្តទាងំរនោះ ក្ត្ូវបានបងាា ញលម្អិត្រៅកនុងដែនទីទី ៤០ ខាងរក្កាម្៖ 
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ដែនទទី ី៤០៖ យុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍន៍ដែនែពីាក់ព័នធនងឹការក្គប់ក្គងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព នងិររបៀងអេរិកសជវីៈចក្ម្ោុះ 
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៤.២ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ កក្ម្តិ្ែលប ោះពាល់អវជិជម្មនរលរីស្ែាកចិច បរសិាា ន នងិស្ងគម្ព្នគរក្ម្មងអេវិឌ្ឍន៍ខាន ត្ធដំែល 
គ្នកំ្ទរដ្ឋយរាជរដ្ឋា េបិាល 

គរក្ម្មងដរ   និងគរក្ម្មងទំនប់វារអីគគិស្នី ម្មនែលប ោះពាល់អវជិជម្មនោ ងខាេ ងំរៅរលីធនធានធម្ាជាត្ិ ដែល 
ស្ាិត្រៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ ក៏ែូចជាជីវភាពរស់្រៅរបស់្ក្បជាជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី 
ការកំណត់្បាននូវអត្តស្ញ្ហា ណព្នែលប ោះពាល់ចបស់្លាស់្ និងការក្ត្ួត្ពិនិត្យោ ងត្ឹងរុងឹ គឺចាបំាច់ណាស់្ រែីម្ប ី
កាត់្បនាយែលប ោះពាល់ទាងំរនោះ ក្ស្បរពលដែលអាចរកាបាននូវស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍព្បត្ងរៅកនុងរេត្ត។ 
រដ្ឋយសារដត្ក្បត្ិបត្តិការទាញយកដរ   (ការដស្វងរុករកឬការរធវីអាជីវកម្ា) រៅកនុងរេត្តរនោះម្មនទំហែ៏ំធំ ការរផ្លត ត្ស្ំខាន់
ជាយុទធសាស្តស្តរលីការក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការកាត់្បនាយែលប ោះពាល់រលីវស័ិ្យរនោះត្ក្ម្ូវឱ្យម្មនជាចាបំាច់។ 

៤.២.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ កក្ម្តិ្ែលប ោះពាល់អវជិជម្មនព្នក្បត្បិត្តកិារទាញយកដរ   
 រធវីការវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាល់បរសិាា ន នងិស្ងគម្រដ្ឋយភាន ក់ងារស្ិកាវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាល់      

បរសិាា ន នងិស្ងគម្ ដែលម្មនជំនាញវជិាជ ជីវៈ និងឯករាជយកនុងភាពជាព្ែគូជិត្ស្និទធ និង 
ការពិរក្គ្នោះរោបល់ជាម្យួស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ ែលប ោះពាល់អាចដក្បក្បលួរៅាម្ទីាងំ  
និងការរក្បីក្បាស់្ែីជុំវញិ។ ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាពិរស្ស្ គរួក្ត្ូវបានរផ្លត ត្រលកីារក្គប់ក្គង 
ត្ំបន់ស្នូល ការក្គប់ក្គងស្ហគម្ន៍ត្បំន់ការពារធម្ាជាត្ិ ក្បេពទឹក ែីកស្ិកម្ា ឬដែនកដ្ឋច់ពីគ្នន  
ព្នព្ក្ពរ  ី(សូ្ម្រម្ីលដែនទទីី ៤១) 

 ររៀបចំក្កបេ័ណឌ គត្ិយុត្តរែីម្បកីាត់្បនាយែលប ោះពាល់រលជីីវៈចក្ម្ុោះ ស្ក្ម្មប់ក្បត្ិបត្តិការ 
ទាញយកដរ   

 ក្ត្ួត្ពិនតិ្យក្បត្ិបត្តិការ នងិការរធវអីាជីវកម្ាដរ  ោ ងរទៀងទាត់្ រដ្ឋយអនកជំនាញ 
ដែលម្មនវជិាជ ជីវៈ នងិឯករាជយក្ស្បាម្បទដ្ឋា នអនតរជាត្ ិ

 ដស្វងរកកចិចស្ហការរវាងក្កុម្ហ ុនវនិិរោគដរ  ជាម្ួយនឹងស្ហគម្ន៍កនុងទក្ម្ង់ជាស្ហគម្ន៍ដរ   
រែីម្បជីំរុញយនតការដចករដំលកែលក្បរោជន៍រមួ្គ្នន  

 បរងាីត្ នងិអនុវត្តវធិានការសាត ររឡងីវញិរក្កាយការរធវីអាជីវកម្ាឱ្យបានចបស់្លាស់្ រមួ្បញ្ចូ ល
ដែនការស្កម្ាភាពរលជីីវៈចក្ម្ុោះ រែមី្បសីាត រត្ំបន់រនាោះរឡងីវញិស្ក្ម្មប់ក្បជាជនមូ្លដ្ឋា ន 

បនាទ ប់ពីក្បត្ិបត្តកិារទាញយកដរ  រចួ 

 កាត់្បនាយចំនួនអាជាា បណណដស្វងរុករកដរ  ឬអាជីវកម្ាដរ  បុកសុ្ីត្រៅដប កអារគនយព៍្នរេត្ត។  
អាជាា បណណដែលបានែតល់ែល់ក្កុម្ហ ុន Aluminia នងិក្កមុ្ហ ុន Alex Corporation រៅក្ស្ុក
អូររាងំ និងក្កងុដស្នម្រនារម្យ គួរដត្ែកហូត្ ក្បស្ិនរបីក្បត្បិត្តិការរនោះម្មនែលប ោះពាល់ែល់
ធនធានទឹក នងិព្ក្ពរ  ីក៏ែូចជារលីជីវភាពរស់្រៅរបស់្ក្បជាជន ស្ត្វ និងស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់
ការអេិវឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍កនុងត្ំបន់ (សូ្ម្រម្លីដែនទីទី ៤១) ។ 

៤.២.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ កក្ម្តិ្ែលប ោះពាល់អវជិជម្មនព្នគរក្ម្មងអេវិឌ្ឍន៍ទបំន់វារអីគគសិ្ន ី
 រធវីការវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាល់បរសិាា ន នងិស្ងគម្រដ្ឋយភាន ក់ងារស្ិកាវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាល់ 

បរសិាា ន នងិស្ងគម្ ដែលម្មនជំនាញវជិាជ ជីវៈ និងឯករាជយ កនុងភាពជាព្ែគូជិត្ស្និទធ  
និងការពិរក្គ្នោះរោបល់ជាម្យួស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា នស្ក្ម្មប់រស្នីសុ្សំាងស្ង់ទំបន់វារអីគគសិ្ន ី

 ក្ត្ួត្ពិនតិ្យក្បត្ិបត្តិការ នងិការរធវីអាជីវកម្ាោ ងរទៀងទាត់្ ព្នគរក្ម្មងទបំន់វារអីគគសិ្ន ី

ដែលកំពុងែំរណីរក្សាប់ 



 

110 

 កំណត់្ និងសាកលបងក្បេពថ្នម្ពល (ករកីត្រឡងីវញិ) ដែលម្មននិរនតរភាពរែសងរទៀត្  
ែូចជាថ្នម្ពលពនេឺក្ពោះអាទតិ្យ និងថ្នម្ពលេយល់ ជារែមី្។ 

៤.៣ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ គ្នកំ្ទនូវការបរងាតី្ម្ជឈម្ណឌ លអប់រអំពំកីារអេរិកសធនធានធម្ាជាត្ ិនងិរលកីកម្ពស់្ 
ការស្កិាក្សាវក្ជាវអពំជីវីៈចក្ម្ោុះ នងិការអេរិកសក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាពកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺជាទីាងំស្ម្ក្ស្បម្ួយ រែីម្បីរស្នីសុ្ំបរងាីត្ឱ្យម្មនម្ជឈម្ណឌ លអប់រចំក្ម្ុោះ និងស្ម្បូរដបប
ទាក់ទងនឹងការក្គប់ក្គងជីវៈចក្ម្ុោះ និងធនធានធម្ាជាត្ិ ដែលអាចរួម្បញ្ចូ លទាងំរក្គឿងបរកិាា រស្ក្ម្មប់ការរបាោះជុំរុ ំ
វសិ្សម្កាល អគ្នរស្ក្ម្មប់ម្នទីរពិរសាធន៍ក្សាវក្ជាវ ររៀបចំស្ិកាា សាលា និងកដនេងចុោះអនុវត្តនិងស្ិកាក្សាវក្ជាវរៅ 
ទីវាលជាក់ដស្តង។ 

៤.៣.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ រលកីកម្ពស់្ការស្កិារៅទវីាលជាក់ដស្តងអពំជីវីៈចក្ម្ោុះ 
 កំណត់្ត្ំបន់ស្ក្ម្មប់រធវីការសាងស្ង់ម្ជឈម្ណឌ លធនធានស្ក្ម្មប់ការបណតុ ោះបណាត ល  

និងត្ំបន់ស្ិកាក្សាវក្ជាវរៅទីវាល  
 កំណត់្ទីាងំស្ម្ក្ស្ប ស្ក្ម្មប់បរងាីត្ជាស្នួបូានចិ ឬស្ួនរុកាជាត្ិ (Botanical Garden) 

 ស្ហការជាម្យួទីភាន ក់ងារជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ រែីម្បអីេិវឌ្ឍធនធានម្នុស្ស រលកីកម្ពស់្ការស្ិកា
ក្សាវក្ជាវ និងអេិវឌ្ឍន៍រលីជនំាញអេិរកសជីវៈចក្ម្ោុះ នងិធនធានធម្ាជាត្។ិ 
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ដែនទទី ី៤១៖ យុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍន៍ដែនែពីាក់ព័នធនងឹការក្គប់ក្គងអាជាា បណណដរ   
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៤.៤ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ ពក្ងងឹការអេវិឌ្ឍរអកូរទស្ចរណ៍រដ្ឋយែារភាជ ប់នងឹការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ ិ 
នងិការអេរិកសវបបធម៌្ក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព 

វស័ិ្យរទស្ចរណ៍ទូរៅ និងរអកូរទស្ចរណ៍ គឺជាវស័ិ្យគនេឹោះម្ួយស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍរេត្តម្ណឌ លគិរនីារពល
អនាគត្។ ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ចរណ៍ម្មនអត្ាក្បរោជន៍ែល់វស័ិ្យ និងរស្វាកម្ារែសងៗោ ងរក្ចីន។ ប ុដនតការ
អេិវឌ្ឍវស័ិ្យរនោះក៏នាមំ្កនូវហានិេ័យរក្ចីនែល់ធនធានធម្ាជាត្ិ និងការការពារអត្តស្ញ្ហា ណរបស់្ជនជាត្ិរែីម្
ភាគត្ិចរៅកនុងរេត្តែងដែរ។ ហានិេ័យទាងំរនោះ ចាបំាច់ក្ត្ូវកំណត់្ និងកាត់្បនាយាម្រយៈវធិានការស្ម្ក្ស្ប 
នានា។ វធិានជាយុទធសាស្តស្តស្ំខាន់ម្ួយ គឺរធវីការចុោះបញ្ជ ីត្ំបន់រទស្ចរណ៍ដែលម្មនក្សាប់ និងត្ំបន់ម្មនស្កាត នុពល
រទស្ចរណ៍ ររៀបចំដែនការរម្អេិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យរទស្ចរណ៍ ររៀបចំដែនការរក្បីក្បាស់្ែីកនុងត្ំបន់រទស្ចរណ៍ឱ្យបាន
ចបស់្លាស់្ និងដែនការក្គប់ក្គងបរចចករទស្ស្ក្ម្មប់ត្ំបន់នីម្ួយៗ ក្ពម្ទាងំររៀបចំបណាត ញែេូ វស្ក្ម្មប់រេាៀវ
រទស្ចរ រែីម្បតី្ភាជ ប់ពីត្ំបន់រទស្ចរណ៍ម្ួយរៅត្ំបន់រទស្ចរណ៍ម្ួយរទៀត្ក្ស្បាម្សាា នភាពត្ំបន់ ឬទីកដនេង។ 
ឧទាហរណ៍ការជិោះកង់រលីេនំ ឬរែីររឡីងេនំជាទក្ម្ង់វលិជុំ  រយៈរពល ០២ ព្ថ្ៃរដ្ឋយរចញពី ឬក៏ក្ត្ឡប់ម្កវញិក្កុង 
ដស្នម្រនារម្យ រឆ្ព ោះរៅទីាងំែទោះសាន ក់ (Homestay) កនុងេូម្ិជនជាត្ិពនង និងរៅកដនេងរែសងៗរទៀត្ជារែីម្។ 

៤.៤.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ រលកីកម្ពស់្ការអេវិឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ចរណ៍ដែលឱ្យត្ព្ម្េរលអីត្តស្ញ្ហា ណវបបធម៌្ 
ជនជាត្រិែមី្ភាគត្ចិ បរសិាា ន នងិែតល់ែលក្បរោជន៍ស្ក្ម្មប់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន 

 ចុោះបញ្ជ ីត្ំបន់ម្មនស្កាត នុពលរទស្ចរណ៍ នងិត្ំបន់រទស្ចរណ៍ម្មនក្សាប់ទាងំអស់្ រធវីការ
កំណត់្ និងររៀបចំបរងាតី្ដែនការក្គប់ក្គងត្ំបន់រទស្ចរណ៍ដែលម្មនក្សាប់នងិស្កាត នុពល
ទាងំអស់្ រមួ្ទាងំដ្ឋក់វធិានការបរសិាា ន រែមី្បកីក្ម្ិត្ែលប ោះពាល់បណាត លម្កពសី្កម្ាភាព
រទស្ចរណ៍រលីក្បព័នធរអកូឡូសុ្ី និងវធិានការរមួ្បញ្ចូ លជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចកនុងការអេិវឌ្ឍ 
ែងដែរ។ ត្ំបន់ស្កាត នុពលចនំួន ៥២ ស្ក្ម្មប់វស័ិ្យរទស្ចរណ៍ និងវបបធម៌្ ក្ត្ូវបានកណំត់្ 
និងបានបងាា ញរៅកនុងដែនទទីី ៤២ រហយីបញ្ជ ីរនោះក្ត្ូវបានែតល់ជូនរៅកនុងឧបស្ម្ព័នធទ ី១២  

 កំណត់្ និងចុោះបញ្ជ ីទីាងំរបត្ិកេណឌ វបបធម៌្រូបីនងិអរូបីរបស់្ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ចិ 
រៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរទីាងំមូ្ល (ទីាងំក្បត្ិបត្តជិំរនឿ សាស្នា ស្លិបៈ នងិវបបធម៌្) 

 ពក្ងឹងការការពារជំរនឿ ទសី្កាា រៈបូជា ព្ក្ពអារកសរបស់្ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច 

ជាត្ំបន់របត្ិកេណឌ ជាត្ិកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
 រលីកកម្ពស់្ នងិអេិវឌ្ឍែេូវររបៀងរទស្ចរណ៍ត្ភាជ ប់ពីក្កុងដស្នម្រនារម្យរៅរម្នីយដ្ឋា នទកឹ

រក្ជាោះប ូក្សា ណាម្រលៀរ ដ្ឋក់ដ្ឋ ំនិងក្ត្លប់រៅក្កងុដស្នម្រនារម្យ (សូ្ម្រម្លីដែនទីទី៤២)។ 
ែេូវររបៀងរទស្ចរណ៍រនោះ ែូចដែលបានកណំត់្រៅកនុងដែនការរម្អេិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យរទស្ចរណ៍  
ែតល់នូវស្កាត នុពលែ៏ស្ំខាន់ រក្ពាោះវាបានត្ភាជ ប់ទាងំរម្ណីយដ្ឋា នម្មនបរសិាា ន រទស្ភាព 
លអឯក និងម្មនវបបធម៌្ែ៏ពិរស្ស្ 

 ររៀបចំកញ្ច ប់ែំរណីរកម្ានត នងិដែនទីដណនារំគ្នលរៅរទស្ចរណ៍ស្ក្ម្មប់រេាៀវរទស្ចរ  
និងររៀបចំបណាត ញែេូវស្ក្ម្មប់រេាៀវរទស្ចរ រែមី្បតី្ភាជ ប់ពីត្បំន់រទស្ចរណ៍ម្ួយរៅត្ំបន់
រទស្ចរណ៍ម្ួយរទៀត្ រមួ្ជាម្យួនឹងការែតល់រស្វាកម្ា ម្ាូបអាហារ និងកដនេងសាន ក់រៅស្ម្រម្យ 

 ែតល់រស្វាកម្ាអេិវឌ្ឍស្ម្ត្ាភាពរលីក្បធានបទពាក់ព័នធនឹងការក្គប់ក្គងរអកូរទស្ចរណ៍ 

ែល់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន អាជាា ធរ និងអនកពាក់ព័នធែព្ទរទៀត្កនុងវស័ិ្យរទស្ចរណ៍។ 
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៤.៥ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ គ្នកំ្ទរលកីារអេវិឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជវីៈ ដែលរលកីកម្ពស់្ែល់រស្វាកម្ា នងិ
ែលតិ្ែលរទស្ចរណ៍ដែអករលធីនធានមូ្លដ្ឋា ន 

ការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ដែលែារភាជ ប់នឹងការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្ិក្បកបរដ្ឋយបរោិបនន ត្ក្ម្ូវឱ្យម្មន
ការអេិវឌ្ឍជំនាញ និងចំរណោះែឹងែល់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ រនោះជាកាត ែ៏ចម្បងកនុងវស័ិ្យដែលក្បជាស្ហគម្ន៍
ម្មនទំនាក់ទំនងផ្លទ ល់ជាម្ួយរេាៀវរទស្ចរ (ែូចជាកនុងការែតល់រស្វាកម្ាសាន ក់រៅ ម្ាូបអាហារ និងការររៀបចំកញ្ច ប់
រទស្ចរណ៍ជារែីម្) ឬកនុងវស័ិ្យទាងំឡាយដែលពាក់ព័នធនឹងការែលិត្ ការលក់ែូរែលិត្ែល ឬវត្ាុអនុស្ាវរយី៍
ដែលជាត្ក្ម្ូវការឬការចាប់អារម្ាណ៍ពីរេាៀវរទស្ចរ។ ការែតល់រស្វាកម្ាក្បកបរដ្ឋយគុណភាពកនុងវស័ិ្យរនោះ គឺជា
កាត គនេឹោះរែីម្បីធានានូវការអេិវឌ្ឍវស័ិ្យរទស្ចរណ៍ក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព។ ែូរចនោះ ការបណតុ ោះបណាត លចាបំាច់
នានាគួររឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការរបស់្ក្បជាស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន រែីម្បបីំរពញត្ក្ម្ូវការទាងំរនោះ។   

៤.៥.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ កណំត់្ ររៀបចគំរក្ម្មង នងិអនុវត្តការបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជវីៈរែមី្បអីេវិឌ្ឍជនំាញ
ចាបំាច់ែល់ការក្គប់ក្គងរទស្ចរណ៍ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន 

 ស្ិកាវាយត្ព្ម្េពីត្ក្ម្ូវការការអេិវឌ្ឍជំនាញនិងចំរណោះែងឹកនុងវស័ិ្យរទស្ចរណ៍ 

 ររៀបចំកម្ាវធិី និងវគគបណតុ ោះបណាត លអពំីជំនាញក្គប់ក្គងកនុងដែនកែតល់រស្វាកម្ាសាន ក់រៅ  
និងម្ាូបអាហារ ែូចជាការក្គប់ក្គងអាជីវកម្ា មុ្េម្ាូប ការែាយពាណិជជកម្ានិងទនំាក់ទនំង  
បែិស្ណាា រកិចចនិងកសាងទនំាក់ទំនងជាម្ួយរេាៀវ ការដថ្ទា ំនិងអនាម័្យ ភាសាបររទស្  
ការសាងស្ង់ែទោះស្ណំាក់ដែលម្មនផ្លសុ្កភាពដបបធម្ាជាត្ិ ជារែីម្ 

 ពក្ងឹងកចិចការពារទីាងំក្បត្បិត្តិជំរនឿ ទសី្កាា របូជា ព្ក្ពត្ម្ ព្ក្ពអារកស  
របស់្ជនជាត្ិរែមី្ភាគត្ចិដែលជាស្ម្បត្តិរបត្កិេណឌ ជាត្ិរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

 ររៀបចំកម្ាវធិនីិងវគគបណតុ ោះបណាត លអពំីជំនាញក្គប់ក្គងរែមី្បគី្នកំ្ទែល់ការររៀបចំកញ្ច ប់
រទស្ចរណ៍ស្ក្ម្មប់រេាៀវរទស្ចរ ែូចជាជំនាញភាសា ការនារំេាៀវ រស្វាជួលនិងជសួ្ជុល 
(ឧទាហរណ៍ កង់ ម្ ូតូ្ នងិស្ម្មភ រៈរបាោះត្ង់ជារែីម្) និងការថ្ត្រូបរទស្ភាពជារែីម្។ 

៤.៥.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ កណំត់្ ររៀបចគំរក្ម្មង នងិអនុវត្តការបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជវីៈរែមី្បរីលកីកម្ពស់្
ែលតិ្ែលរទស្ចរណ៍របស់្រេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 ស្ិកាអំពតី្ក្ម្ូវការទែីារ និងត្ក្ម្ូវការរបស់្អត្ិថ្ជិនពីក្បរេទែលតិ្ែលដែលជាការចាប់
អារម្ាណ៍ពីរេាៀវរទស្ចរ (ែូចជា ែលតិ្ែលពីកស្កិម្ា ស្ិបបកម្ាជារែីម្) និងពីវធិសីាស្តស្ត 
ដកលម្អដេសចងាវ ក់ែលិត្កម្ា 

 ររៀបចំកម្ាវធិនីិងវគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពីជំនាញរែីម្បរីលីកកម្ពស់្ែលិត្កម្ា ការរវចេចប់  
ការែឹកជញ្ជូ ន ការែសពវែាយនិងការលក់ែូរនូវែលិត្ែលទាងំរនោះ។  
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៤.៦ យុទធសាស្តស្តរមួ្ ៖ ជរុំញការអេវិឌ្ឍកស្កិម្ាខាន ត្តូ្ចក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាពស្ក្ម្មប់កស្កិរ 
 កាត គនេឹោះគឺការធានាថ្នក្បជាជនក្បកបរបរកស្ិកម្ារៅរេត្តម្ណឌ លគិរអីាចចិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ពីកស្ិកម្ារៅរលីែី

ដែលស្ាិត្រៅខាងរក្ៅដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព។ កាត រនោះអាចកាត់្បនាយការដ្ឋក់ស្ម្មព ធរលីធនធានព្ក្ពរ ។ី វធិីសាស្តស្ត
គនេឹោះ រែីម្បីស្រក្ម្ចបាននូវយុទធសាស្តស្តរួម្រនោះ គឺក្ត្ូវម្មនការរួម្បញ្ចូ លគ្នន នូវយុទធសាស្តស្តរួម្គ្នន ជារក្ចីនែូចជា៖ ១)  
ការរលីកកម្ពស់្ការរធវីពិពិធកម្ាកស្ិកម្ា និងក្បពលវបបកម្ា រដ្ឋយក្ស្បាម្រគ្នលការណ៍ពិពិធកម្ាកស្ិកម្ាាម្ដបប 
ធម្ាជាត្ិ  ២) ការការពារចម្មា រវលិជុំ ៣) ការគ្នកំ្ទែល់ស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ  ីនិងសាា ប័នជលែល។ 

៤.៦.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ធានាឱ្យបាននូវការអេវិឌ្ឍកស្កិម្ាលកាណៈក្គសួារក្បកបរដ្ឋយភាពរស់្ររវកី  
(ម្មនក្បស្ទិធភាពព្នរស្ែាកចិច យុត្តធិម៌្ស្ងគម្ នងិបរសិាា នលអ) 

 រលីកកម្ពស់្វធិានការក្បពលវបបកម្ាកស្ិកម្ាដបបធម្ាជាត្ិរៅកនុងក្បព័នធរក្បីក្បាស់្ែីកស្កិម្ា
របស់្កស្ិករខាន ត្តូ្ច រមួ្ម្មន ការម្ិនេជួររាស់្ែី ដ្ឋែំណំាគំក្ម្បែីជាអចិព្ស្តនតយ ៍និងកាត់្បនាយ
ការរក្បីក្បាស់្ថ្នន ពុំល និងជីគមី្ី ជារែីម្ 

 កសាងអាងស្តុកទឹក និងក្បព័នធធារាសាស្តស្តដែលម្មនត្ព្ម្េស្ម្រម្យរៅាម្ែងស្ទឹង ទរនេ រែីម្បី
ស្តុកទឹក នងិរដ្ឋោះក្សាយរពលម្មនរក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្។ អាងស្តុកទឹកទាងំរនោះក៏ជួយកាត់្បនាយ
រក្គ្នោះទឹកជំនន់ែងដែរ។ ការរដ្ឋោះក្សាយបញ្ហា ក្ប ម្ទាងំពីររនោះ ជួយកាត់្បនាយែលប ោះពាល់ 
និងការបនាំុនឹងការដក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ្ 

 ជំរុញការរធវីពិពិធកម្ាកស្ិកម្ា៖ រស្បៀងអាហារ និងែណំាកំស្ិ-ឧស្ាហកម្ាលាយឡ ំ
ជាម្ួយការចិញ្ច ឹម្ស្ត្វតូ្ចៗ 

 ែតល់បណណកម្ាស្ិទធែិីធេីស្ក្ម្មប់ែីដ្ឋែុំោះទាងំអស់្របស់្កស្ិករខាន ត្តូ្ច 
 ែតល់វគគបណតុ ោះបណាត លទូលំទូលាយអំពីបរចចករទស្កស្ិកម្ាក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពែល់ 

កស្ិករខាន ត្តូ្ច រលកីារក្គប់ក្គងែី និងទកឹ ការែលិត្ក្គ្នប់ពូជ ការរក្ជីស្ររសី្ក្គ្នប់ពូជ 
រៅាម្សាា នភាពែី ែលិត្កម្ាបដនេ  ឧបករណ៍កស្កិម្ា ទែីារ។ល 

 បរងាីត្កស្ិដ្ឋា នគំរមូ្ួយស្ក្ម្មប់ែសពវែាយ និងបណតុ ោះបណាត លបរចចករទស្កស្ិកម្ា 
ជូនកស្ិករខាន ត្តូ្ច 

 ជំរុញគំរូវនិិរោគកស្កិម្ាដែលទទួលេុស្ក្ត្ូវរលសី្ិទធិែធីេី និងស្នតសុិ្េរស្ែាកិចចរបស់្ក្គសួារ
កស្ិករ និងម្មនបរសិាា នលអ។ ស្កម្ាភាពរនោះក្ត្ូវត្ក្ម្ង់ទសិ្រៅក្ស្ុករកាោះដញ ក រៅាម្ទាីងំ
ែូចខាងរក្កាម្៖ អូរក្បាងំ (ឃុដំក្ស្ហ ុយ) អូររយ រ (ឃុដំក្ស្ស្ងគម្) អ ូណាម្ (ឃុសុំ្េសានត) 
អូរបាក់ខាម្ (ឃុណំាងឃលីកី) ទំនប់ ូងា  ២ (ឃុរំយ រ) អូរែុត្ (ឃុរំយ រ) និងត្ំបន់កស្ិកម្ា
ទាងំមូ្លរបស់្ឃុដំក្ស្ស្ងគម្។ 

 ពក្ងឹង និងរលកីកម្ពស់្ស្ហករណ៍កស្ិកម្ាថ្ាី នងិស្ម្មគម្ន៍ដែលម្មនក្សាប់ រែមី្បបីរងាីន 
ការលក់ចូលទែីារស្ក្ម្មប់កស្ិករខាន ត្តូ្ច 

 ពក្ងីករស្វាកម្ាបរងាីនទិននែលកស្ិកម្ារដ្ឋយ ររលីក្បធានបទក្បពលវបបកម្ាកស្ិកម្ា 
ាម្ដបបធម្ាជាត្ ិ

 រលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍកស្ិកម្ារដ្ឋយដែអករលីការបរងាតី្គរក្ម្មងក្បព័នធធារាសាស្តស្តដែល
ក្គប់ក្គងរដ្ឋយកស្ិកររៅក្ស្កុរកាោះដញ ក (ទំនប់ដក្ស្ព្ក្ជ និងដែនការក្បព័នធធារាសាស្តស្ត 
ដក្ស្ព្ក្ជ)។ 
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៤.៦.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ ការពារកស្កិម្ាវលិជុដំែលម្មនក្សាប់ នងិគ្នកំ្ទការផ្លេ ស់្បតូរពកី្បព័នធកស្កិម្ាចម្មា រវលិជុំ
រៅជាកស្កិម្ាអចពិ្ស្តនតយ ៍

 កស្ិកម្ាវលិជុំរៅដត្ជាររបៀបរធវីកស្ិកម្ាែ៏ស្ំខាន់ម្ួយរៅក្កុងដស្នម្រនារម្យ ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ក្ស្ុកអូររាងំ 
និងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម។ រៅទូទាងំរេត្ត ក្បព័នធរនោះជាក្បធានបទព្នបញ្ហា ក្ស្រែៀងគ្នន នឹងការលក់ែីដែលរធវីកស្ិកម្ាចម្មា រ
វលិជុំរៅឱ្យជនចំណូលក្ស្ុកនិងការរកីនរឡងីចំនួនក្បជាសាស្តស្ត ដែលបញ្ហា ទាងំពីររនោះ បណាត លឱ្យម្មនកំរណីននូវ
ត្ក្ម្ូវការែីកស្ិកម្ាកាន់ដត្រក្ចីនរឡីងៗ។ រដ្ឋយសារការពក្ងីករនោះ បានរកីត្រឡីងជាចម្បងរដ្ឋយវត្តម្មនព្ន 
ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច ការពក្ងីកការកាន់កាប់ែីកស្ិកម្ារក្ចីនដត្រកីត្ម្មនរៅកនុងក្ចកររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ ឬកនុង
ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព។ ែំរណីរការរនោះដត្ងរធវីឱ្យជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិចដែលម្មនស្នតិសុ្េព្នស្ិទធិកាន់កាប់ត្ិចត្ួច 
ងាយក្ប ម្នឹងហានិេ័យព្នការបរណត ញរចញ (ដែនទីទី ៤៣) ែូចជារៅក្កុងដស្នម្រនារម្យ (ស្ងាា ត់្រម្នា េូម្ ិ
ពូលូង) ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ (ឃុកំ្បូសា ឃុដំក្ស្អំពូម្ ឃុពូំព្ក្ជ) និងក្ស្ុកអូររាងំ (ទួលសាវ យ េូម្ិពូរា ង េូម្ិពូឆប)។  

 ជាលទធែល ត្ំបន់កស្ិកម្ាវលិជុបំាននិងកំពុងផ្លេ ស់្បតូរដែនកេេោះឬទាងំក្ស្ុង រៅជាក្បព័នធកស្ិកម្ាអចិព្ស្តនតយ។៍ 
រទាោះជាម្មនការអនុវត្តការរធវីចម្មា រវលិជុំរៅកនុងស្ហគម្ន៍ រួម្ទាងំត្ំបន់ដែលបានកំណត់្កម្ាស្ិទធិែីស្មូ្ហភាព 
ក៏រដ្ឋយ ប ុដនតក៏រៅម្ិនទាន់ម្មនការឯកភាពគ្នន ចបស់្លាស់្អំពីអនាគត្ព្នការរធវីចម្មា រវលិជុំរៅរឡយី។ ក្គួសារេេោះ
រៅដត្ពឹងដែអករលីការរធវីចម្មា រវលិជុំ រហីយរៅដត្ចង់បនតការរធវីកស្ិកម្ាវលិជុំរនោះ។ ស្កម្ាភាពម្ួយចំនួនក្ត្ូវបាន 
រស្នីរឡងី ែូចជា៖ 

 ស្ិកាឱ្យបានចបស់្អំពីការរធវចីម្មា រវលិជុំនារពលអនាគត្ រពាលគឺត្ំបន់ដែលការរធវីចម្មា រវលិជុំ
កំពុងរងការគំរាម្កំដហង នងិត្ំបន់ស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់រធវីចម្មា រវលិជុំគួរដត្ដថ្រកាទុក 

 រលីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្រៅរដ្ឋយដែអករលីអនុែលព្ក្ពរ  ី
 ររៀបចំកសាង និងអនុវត្តែំរណីរការឱ្យបានចបស់្លាស់្រែមី្បកី្គប់ក្គងការលក់ែូរ/រែទរកម្ាស្ិទធិែី

ធេីរៅកនុងត្ំបន់ដែលកពុំងអនុវត្តកស្ិកម្ាវលិជុំ។ 

៤.៧ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ រលកីកម្ពស់្ការអេវិឌ្ឍកស្-ិឧស្ាហកម្ាខាន ត្ធកំ្បកបរដ្ឋយការទទលួេុស្ក្ត្វូរែមី្បែីតល់ែល
ក្បរោជន៍ឱ្យគ្នន រៅវញិរៅម្កជាម្យួកស្កិម្ាខាន ត្តូ្ច 

 ត្ំបន់កស្ិកម្ារៅរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរមួ្ម្មនែីដែលកាន់កាប់និងដ្ឋែុំោះរដ្ឋយកស្កិរខាន ត្តូ្ច និងម្មនែីកស្ិកម្ា
ធំទូលាយដែលែំរណីរការរក្កាម្រឈាា ោះែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចស្ក្ម្មប់រគ្នលបំណងកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា។ វត្តម្មន និង
ការក្គប់ក្គងែីស្ម្បទានទាងំរនោះនាមំ្កនូវែលចំរណញែល់រេត្ត ប ុដនតក៏នាមំ្កជាម្ួយនូវែលប ោះពាល់ដែលរធវីឱ្យេូច
ក្បរោជន៍កស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចែងដែរ។ ត្ំបន់កស្ិកម្ាគួរដត្ម្មនការររៀបចំនិងការអនុវត្តក្បព័នធក្គប់ក្គងត្ឹងរុងឹ និង 
ម្មនត្ម្មេ ភាពចំរពាោះែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចដែលម្មនការររំលាេចូលែីកស្ិកម្ាខាន ត្តូ្ចរបស់្កស្ិករ រហយីក៏ក្ត្ូវែតល់ 
ែលក្បរោជន៍ឱ្យគ្នន រៅវញិរៅម្កជាម្ួយកស្ិករដែលរៅជុំវញិ។ 

៤.៧.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ជរុំញការក្គប់ក្គងែសី្ម្បទានរស្ែាកចិចដែលដស្វងរកែលក្បរោជន៍រមួ្គ្នន ជាម្យួ
កស្កិម្ាខាន ត្តូ្ច 

 ទាម្ទារឱ្យម្មនការក្ត្ួត្ពិនតិ្យក្បកបរដ្ឋយគណរនយយភាព និងរគ្នរពាម្កិចចស្នា 
និងកិចចក្ពម្រក្ពៀងែតល់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចជាម្ួយរាជរដ្ឋា េបិាលកម្ពុជា 

 បញ្ច ប់ការចុោះបញ្ជ ីែីរែាស្ក្ម្មប់ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចចទាងំអស់្ដែលម្ិនទាន់បានបញ្ច ប់ 
ែំរណីរការចុោះបញ្ជ ី (ដែនទីទី ៤៣) 
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 កំណត់្ និងអនុវត្តយនតការរដ្ឋោះក្សាយស្ក្ម្មប់ត្បំន់ដែលម្មនវវិាទម្ិនទាន់បានរដ្ឋោះក្សាយ
រវាងក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច និងក្បជាកស្ិករ 

 រលីកកម្ពស់្ទក្ម្ង់រែសងៗព្នកចិចស្ហការ ែូចជាកស្ិកម្ាាម្កិចចស្នារវាងក្កុម្ហ ុន 
ែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច នងិក្បជាកស្ិកររែីម្បទីទួលបានអត្ាក្បរោជន៍ នោះ- នោះស្ក្ម្មប់ 
ភាគីទាងំពីរ។ ការរលកីកម្ពស់្រនោះរមួ្បញ្ចូ លទាងំការររៀបចសំ្ក្ម្មប់ការដបងដចកែី  
ការរក្ជីស្ររសី្កម្មេ ងំពលកម្ា និង/ឬទាងំលទធភាពទទួលបានបរកិាា រដកព្ចន។ 

៤.៨ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ ពក្ងងឹការក្គប់ក្គងធនធានធម្ាជាត្រិដ្ឋយស្ហគម្ន៍រៅរក្ៅក្បព័នធត្បំន់ការពារធម្ាជាត្ ិ
 រៅខាងរក្ៅក្បព័នធព្នត្ំបន់ការពារធម្ាជាត្ិ ម្មនែូចជាដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ុោះ ម្មន

គរក្ម្មងស្ហក្គប់ក្គងជារក្ចីនកនុងការក្គប់ក្គងធនធានព្ក្ពរ  ីឬត្ំបន់ែីរស្ីម្។ ធនធានទាងំរនោះម្មនសារៈស្ំខាន់
ស្ក្ម្មប់ក្គួសារនីម្ួយៗ (លទធភាពទទួលបានអនុែលព្ក្ពរ ី និងរនសាទ) ប ុដនតរួម្គ្នន ជាកដនេងរែីម្បកីសាង និង
រកាទុកជាែីសាធារណៈរចៀស្វាងការរដ្ឋោះែូរឬរែទរម្កឯកជន។ ធនធានទាងំរនោះក៏ែតល់ឱ្កាស្រែីម្បបីរងាីត្ជាកដនេង
រទស្ចរណ៍ធម្ាជាត្ែិងដែរ។ 

៤.៨.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ពក្ងងឹការក្គប់ក្គងស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ដីែលម្មនក្សាប់ 
 បញ្ច ប់ការចុោះបញ្ជ ី និងចុោះកិចចក្ពម្រក្ពៀងស្ក្ម្មប់ស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ ទីាងំអស់្រៅទូទាងំរេត្ត 
 រដ្ឋោះក្សាយរាល់ជរម្មេ ោះែីធេីដែលម្ិនទាន់ចប់រៅជុំវញិការអេិវឌ្ឍស្ហគម្ន៍ព្ក្ពរ រីៅកនុង

ក្ស្ុកអូររាងំ (ដែនទីទី ៤៣)។ រនោះគួរដត្ក្ត្ូវអនុវត្តរមួ្គ្នន ជាម្ួយនឹងការស្រក្ម្ចចតិ្តអំពអីនាគត្
ព្នែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច វ  ូជសីាន (រត្ីក្ត្ូវលុបរចាល ឬចុោះបញ្ច ីែីរែា) ។ 

៤.៨.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ ពក្ងងឹគរក្ម្មងស្ហក្គប់ក្គងស្ហគម្ន៍រនសាទដែលម្មនក្សាប់ 
 បញ្ច ប់ការចុោះបញ្ជ ី និងកចិចក្ពម្រក្ពៀងស្ក្ម្មប់ស្ហគម្ន៍រនសាទទាងំអស់្រៅទូទាងំរេត្ត 
 ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងស្ហគម្ន៍រនសាទាម្រយៈការបរងាីត្ នងិការអនុវត្តបេង់រគ្នលរក្បីក្បាស់្

ែីលម្អិត្រៅត្បំន់ែីរស្ីម្ និងត្ំបន់បរណាត យទរនេ រមួ្ទាងំកដនេងស្ក្ម្មប់រអកូរទស្ចរណ៍។ 
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ដែនទទី ី៤៣៖ យុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍន៍ដែនែដីែលទាក់ទងនងឹការអេវិឌ្ឍកស្កិម្ា 
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៤.៩ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ រលកីកម្ពស់្ការអេវិឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែកឹជញ្ជូ ននងិចល័ត្ភាព រែមី្បរីធវឱី្យក្បរស្រីរឡងីនូវ   
លទធភាពទទលួបានរស្វាសាធារណៈស្ក្ម្មប់ក្បជាជន នងិគ្នកំ្ទែល់ការអេវិឌ្ឍត្បំន់ក្ត្រីកាណ
កម្ពុជា-ឡាវ -រវៀត្ណាម្ (CLV)  

ការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធែឹកជញ្ជូ នគឺជាធាតុ្ែ៏ស្ំខាន់រែីម្បីជំរុញឱ្យរេត្តម្ណឌ លគិររីែីរត្ួនាទីគ្នកំ្ទរៅកនុង
ត្ំបន់ក្ត្ីរកាណអេិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ (CLV) និងរែីម្បីរធវីឱ្យក្បរស្ីរឡីងនូវលទធភាពទទួលបាននូវរស្វា 
សាធារណៈ។ ការអេិវឌ្ឍរនោះនឹងស្រក្ម្ចបានាម្រយៈយុទធសាស្តស្តបំរពញបដនាម្ចំនួន ០២ ។ ម្ា ងវញិរទៀត្អាកាស្-
ោនដ្ឋា នថ្ាីរៅកនុងេូម្ិសាស្តស្តក្ស្ុកអូររាងំនឹងកាេ យជាម្ជឈម្ណឌ លយុទធសាស្តស្តម្ួយរៅកនុងក្បព័នធបណាត ញែឹកជញ្ជូ នថ្ាី
រនោះ។ ម្ ាងវញិរទៀត្ការអេិវឌ្ឍែេូវរេត្តនឹងជួយត្ភាជ ប់រេត្តរៅនឹងក្ចកររបៀងអេិវឌ្ឍន៍ស្ំខាន់ៗ និងរេត្តរែសងរទៀត្ ក៏
ែូចជារធវីឱ្យក្បរស្ីរឡងីនូវការបម្មេ ស់្ទីនិងលទធភាពទទួលបានរស្វាសាធារណៈរៅកនុងរេត្តែងដែរ។ រទាោះោ ងណាក៏
រដ្ឋយ ការអេិវឌ្ឍទាងំអស់្រនោះ ក៏នឹងែតល់ែលប ោះពាល់ែល់ធនធានធម្ាជាត្ិ និងជាពិរស្ស្បរងាីនការេណឌ ដចកព្ក្ពរ ី
ជាដែនកៗ។ ែលប ោះពាល់ទាងំរនោះចាបំាច់ក្ត្ូវម្មនការទទួលសាគ ល់ជាសាធារណៈជាម្ួយនឹងដែនការរែសងៗស្ក្ម្មប់ 
កាត់្បនាយែលប ោះពាល់អវជិជម្មននានាទាក់ទងនឹងការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរនោះ។ 

៤.៩.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ អេវិឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លែកឹជញ្ជូ នកក្ម្តិ្ត្បំន់ដែលរលកីកម្ពស់្បរសិាា ន ែារភាជ ប់រៅនងឹ
អាកាស្ោនដ្ឋា នថ្ា ីនងិក្កងុដស្នម្រនារម្យ 

 ស្ិកានិងកាត់្បនាយែលប ោះពាល់បរសិាា នពកីារបរងាីត្អាកាស្ោនដ្ឋា នថ្ាី ជាពិរស្ស្ែល់ែ ី
កស្ិកម្ានងិធនធានព្ក្ពរ ដីែលស្ាិត្រៅកនុងត្ំបន់ក្គប់ក្គងរមួ្ (សូ្ម្រម្ីលដែនទីទី ៤៤)  

 ស្ិកានិងកាត់្បនាយែលប ោះពាល់ស្ងគម្ពីការបរងាីត្អាកាស្ោនដ្ឋា នថ្ាីែល់ែីនងិអត្តស្ញ្ហា ណ
វបបធម៌្របស់្ជនជាត្ិរែីម្ភាគត្ិច (ដែនទីទី ៤៤) ។  វធិានការកាត់្បនាយរមួ្ម្មនការផ្លេ ស់្ទី
លំរៅ និង/ឬស្ណំងស្ម្ក្ស្បែល់ក្គួសាររងែលប ោះពាល់ទាងំអស់្ ដែលនឹងក្ត្ូវែកហូត្ែី 

 ររៀបចំក្ចកររបៀងអេិវឌ្ឍន៍ម្យួពីអាកាស្ោនដ្ឋា នរៅក្កងុដស្នម្រនារម្យដែលរមួ្ម្មនដែនការ
កាត់្បនាយែលប ោះពាល់រលីបរសិាា នជុំវញិ (ស្ំរឡង ពនេឺរេេីង និងលម្ា) (ដែនទីទី ៤៤)។ 
ដែនការរនោះចាបំាច់ក្ត្ូវគិត្ទុកជាមុ្នអំពីែលប ោះពាល់រស្ែាកចិច-ស្ងគម្ដែលបណាត លម្កពកីារ
អេិវឌ្ឍោ ងឆ្ប់រហ័ស្ព្នត្ំបន់រនោះ ែូចជាការជួញែូរែីធេី ការបរណត ញរចញ ការក្បមូ្លទិញែ ី
ោ ងឆ្ប់រហ័ស្ ជារែីម្។ វធិានការការពារស្ក្ម្មប់ក្គួសារងាយរងរក្គ្នោះ ចាបំាច់ក្ត្ូវចាត់្ទុកជា
អាទិភាព។ 

៤.៩.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ រធវឱី្យក្បរស្រីឡងីនូវចល័ត្ភាពកនុងរេត្តនងិលទធភាពទទលួបានរស្វាសាធារណៈ 
 រធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងីនូវបណាត ញែេូវរេត្តរដ្ឋយកក្ម្ិត្ែលប ោះពាល់រលីដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព ាម្រយៈ

ការកក្ម្ិត្ការេណឌ ដចកត្ំបន់ស្នូល ត្ំបន់អេិរកស និងត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ចបស់្លាស់្(ដែនទទីី ៤៤)។ 
ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាពិរស្ស្គួរដត្ក្ត្ូវបានែតល់រៅឱ្យ៖ 
 ែេូវរលេ ៧៥ ពីម្ជឈម្ណឌ លក្ស្ុករកាោះដញករៅខាងលិច។ ការរធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងីព្នែេូវរេត្ត  
គួរដត្រចៀស្វាងការឆេងកាត់្ដែនកខាងត្បូងព្នដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពលំផ្លត់្។ 

 ែេូវ (ម្ិនទាន់បានកណំត់្រលេែេូវរៅរឡយី) ពីទីក្បជុំជនក្ស្ុករកាោះដញករៅខាងត្បូង  
រឆ្ព ោះរៅរេត្តក្ករចោះ គួររចៀស្វាងការឆេងកាត់្ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពេនំរក្ពច 
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 ែេូវរលេ ៩៥ (ឬ ៣៧៦៦) ពីទីក្បជុំជនក្ស្ុករកាោះដញករៅខាងរកីត្ រឆ្ព ោះរៅក្ពំក្បទល់
ក្បរទស្រវៀត្ណាម្ គួរដត្អេិវឌ្ឍាម្ែងទរនេដក្ស្ពក (ាម្បរណាត យក្ពំក្បទល់រេត្តរត្នគិរ)ី 
រែីម្បរីចៀស្វាងការឆេងកាត់្ចូលដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក។ 

 ែេូវក្កវា ត់្ក្កុងថ្ាីដែលត្ភាជ ប់ត្បំន់អាកាស្ោនដ្ឋា នថ្ាីរៅក្ស្ុកអូររាងំរៅក្កុងដស្នម្រនារម្យរៅ
ខាងរកីត្ (សូ្ម្រម្ីលដែនទីទី ៤៤)។ 

៤.១០ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ រលកីកម្ពស់្ករំណីនអេវិឌ្ឍន៍ក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព នងិការអេវិឌ្ឍាម្ត្បំន់ក្ពដំែនាម្
ដែនការចបស់្លាស់្ជាម្ជឈម្ណឌ លអេវិឌ្ឍន៍ថ្ា ីរែមី្បសី្ក្ម្លួែល់ការផ្លេ ស់្បតូរពាណិជជកម្ា
ជាម្យួក្បរទស្ជតិ្ខាង 

ទីាងំយុទធសាស្តស្តរបស់្រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរៅាម្បរណាត យក្ពំដែនជាម្ួយក្បរទស្រវៀត្ណាម្ែតល់ឱ្កាស្ជា 
យុទធសាស្តស្តរែីម្បជីំរុញការដកព្ចន ការស្តុកទុក និងការរធវីពាណិជជកម្ាទំនិញ (ជាពិរស្ស្ទំនិញកស្ិកម្ា) រៅកាន់ក្បរទស្
រវៀត្ណាម្ និងត្ំបន់។ យុទធសាស្តស្តបំរពញបដនាម្ចំនួន ០២ ក្ត្ូវបានកំណត់្រែីម្បីស្រក្ម្ចរគ្នលបំណងរនោះគឺអេិវឌ្ឍ
និងដកលម្អបរកិាា រក្ពំដែនរួម្ជាម្ួយនឹងការបរងាីត្ឱ្យម្មនការអេិវឌ្ឍររាងចក្ក ដកព្ចនែលិត្ែលកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា ឬជា
កដនេងស្តុកទំនិញរបស់្រេត្ត និងត្ំបន់ជុំវញិ។ 

៤.១០.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ គ្នកំ្ទែល់ការអេវិឌ្ឍបរកិាា រក្ពដំែន នងិកាត់្បនាយែលប ោះពាល់បរសិាា ន 
ពកីារអេវិឌ្ឍរនោះ 

 ត្ំបន់ឆេងកាត់្ក្ពំដែន រកាោះរម្យលី ឬជីរម្ៀត្-ដ្ឋក់ររ   (ក្ស្ុករកាោះដញក) គឺជាត្ំបន់ឆេងកាត់្ក្ពំដែន
តូ្ចម្ួយ ដែលការរធវីពាណិជជកម្ារៅម្មនកក្ម្ិត្ទាប។ ត្ំបន់ក្ពំដែនរនោះ ស្ាិត្រៅកនុងដែនជក្ម្ក
ស្ត្វព្ក្ពដក្ស្ពក រហយីការអេវិឌ្ឍត្ំបន់ក្ពំដែនរនោះនឹងជោះឥទធិពលែល់ការក្គប់ក្គងត្ំបន់ 
ដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព។ រដ្ឋយរហតុ្ែលរនោះ ត្ំបន់ឆេងកាត់្ក្ពដំែនរកាោះរម្យលី ឬជីរម្ៀត្-ដ្ឋក់ររ    
ពុំគួរអនុញ្ហា ត្ឱ្យម្មនការពក្ងកីរៅកនុងទីាងំបចចុបបននរនោះរទ ែទុយរៅវញិគួរបតូរទីាងំរៅចុង 
ខាងរជីងជាប់នងឹែេូវរេត្តដែលរក្គ្នងបរងាីត្ថ្ា ី

 ែេូវឆេងកាត់្េនណំាម្រលៀរ (ក្ស្កុរពក្ជាដ្ឋ) ម្មនទំហតូំ្ចរហយីម្មនទីាងំស្ាិត្រៅកនុងត្បំន់
ស្ម្បទានែីរស្ែាកិចច។ សាា នភាពែេូវរៅក្ពំដែនបចចុបបននម្មនការលំបាកខាេ ងំណាស់្ ជាពរិស្ស្ 
រៅរែូវវស្ា។ ប ុដនត រៅាម្ក្ពំដែនខាងក្បរទស្រវៀត្ណាម្ ការសាងស្ង់ម្មនែង់សុ្ីរត្េពស់្  
(ជាទីក្បជុំជន និងត្បំន់ឧស្ាហកម្ា)។ ត្ំបន់ក្ចកឆេងកាត់្ក្ពំដែនរនោះ ម្មនស្កាត នុពលរធវីការ
អេិវឌ្ឍឱ្យក្បរស្ីររឡងីរៅជាក្ចកកក្ម្ិត្េពស់្ម្ួយ (រពាលគឺ កក្ម្ិត្អនតរជាត្ិ)។ ប ុដនតរែីម្ប ី
ស្រក្ម្ចបានរគ្នលរៅរនោះ ទាម្ទារឱ្យម្មនការវនិិរោគជារក្ចីនរលីដែនករហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ  
និងការសាងស្ង់ត្ំបន់រស្ែាកចិចពិរស្ស្ (រមួ្ទាងំដែស្ៃួត្) រៅកនុងបររិវណព្នែសី្ម្បទានរស្ែាកិចច 

 ដ្ឋក់ដ្ឋ ំ(ក្ស្ុកអូររាងំ) គឺជាក្ចកទាវ ររទវរភាគីតូ្ចម្ួយ។ ក្ចករទវរភាគីរនោះ ម្និែូចក្ចករទវរភាគី 
ណាម្រលៀរ (ខាងរលី) រទ ពីរក្ពាោះដែនកកនុងទឹកែីក្ពោះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ម្មនរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ 
និងម្មនស្កាត នុពលស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍនិងដកព្ចនែលិត្ែលកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា។ រទាោះោ ងណាក៏
រដ្ឋយ រៅកនុងទឹកែីក្បរទស្រវៀត្ណាម្ម្ិនទាន់ម្មនរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធធំៗរៅរឡយី 

 ឡាបា រេ (ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម) ជាក្ចករទវរភាគីតូ្ចម្យួដែលភាគរក្ចីនបរក្ម្ីែល់ការនារំចញ ឬនាំ
ចូលែលិត្ែលកស្ិកម្ាពីរេត្តម្ណឌ លគិរ ី និងរេត្តរែសងៗ ែូចជា រេត្តកំពង់ធំ រេត្តរស្ៀម្រាប រេត្ត
ក្ករចោះ និងរេត្តស្ទឹងដក្ត្ងែងដែរ។ បចចុបបននម្មនការក្ពម្រក្ពៀងរវាងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម និងក្ស្កុរបស់្
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ភាគីក្បរទស្រវៀត្ណាម្រដ្ឋយែតល់អាទិភាពែល់ក្បជាជនដែលរៅ-ម្កទទលួរស្វាសុ្េភាព។  
រទាោះជាោ ងណាក៏រដ្ឋយម្ិនម្មនបរកិាា រជាក់លាក់ស្ក្ម្មប់ការដកព្ចន និងការស្តុកែលិត្ែល
កស្ិកម្ារៅរឡយីរទ។ ប ុដនតរដ្ឋយសារទីាងំយុទធសាស្តស្តរបស់្ក្ចករទវរភាគីឡាផ្លរេរៅជិត្ក្ចក
ររបៀងអាសា នរហយីក្ចករនោះម្មនស្កាត នុពលកនុងការអេិវឌ្ឍ និងការរធវីឱ្យក្បរស្ីររឡងីនូវរស្វាកម្ា 
ទាងំរនោះកនុងកក្ម្ិត្េពស់្ ពិរស្ស្ស្ក្ម្មប់ការបរងាីត្ត្ំបន់អេវិឌ្ឍន៍រស្ែាកិចចពិរស្ស្ និងដែស្ៃួត្ 

 ដស្វងរកកិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ិជាម្ួយអាជាា ធរក្បរទស្រវៀត្ណាម្រែីម្បកី្បយុទធក្បឆ្ងំនឹង
ការែឹកជញ្ជូ នរ ហី ុបនិងស្ត្វព្ក្ពឆេងកាត់្ក្ពំដែនរលាីស្ចបប់ 

 ែតល់ការដណនាចំបស់្លាស់្រែមី្បរីលីកកម្ពស់្ការពក្ងីកត្បំន់សាងស្ង់រៅត្ំបន់ក្ពំដែន  
និងការអេិវឌ្ឍរៅត្ំបន់ក្ចករទវរភាគី រដ្ឋយរចៀស្វាងការពក្ងីកការសាងស្ង់នានា 
រៅាម្ែងែេូវ។ រគ្នលការណ៍ដណនារំនោះ ម្មនសារៈស្ំខាន់ជាពិរស្ស្  
រែីម្បកីក្ម្ិត្ែលប ោះពាល់រលីដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព។ 

៤.១១ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ រលកីកម្ពស់្ករំណីនអេវិឌ្ឍន៍ក្បកបរដ្ឋយនរិនតរភាព នងិការអេវិឌ្ឍឧស្ាហកម្ាដែអករលី
កស្កិម្ា នងិក្បរេទឧស្ាហកម្ារែសងរទៀត្កនុងត្បំន់ម្មនស្កាត នុពល រហយីត្ភាជ ប់បណាត ញ 
ែកឹជញ្ជូ ននងិត្បំន់ដែស្ៃួត្រៅនងឹទែីារកនុងក្ស្កុ នងិទែីាររក្ៅក្ស្កុ 

ម្មនភាពចាបំាច់រែីម្បីជំរុញការអេិវឌ្ឍក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងតុ្លយភាពរដ្ឋយដែអករលីការដកព្ចនែលិត្ែល
នានា ពិរស្ស្ែលិត្ែលកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា និងការបរងាីត្នូវក្បរេទឧស្ាហកម្ារែសងរទៀត្រៅាម្ត្ំបន់ដែលម្មន
ស្កាត នុពលកំរណីនថ្ាីៗ និងត្ំបន់ចាបំាច់នានា។ ត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ទាងំរនោះក្ត្ូវម្មនដែនការចបស់្លាស់្ និងក្ត្ូវពិចារណា
ែារភាជ ប់នឹងការអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធគ្នកំ្ទនានា រែីម្បីែំរណីរការរដ្ឋយរលូនក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព ក្ពម្ទាងំ
ម្មនកិចចស្ហការជាម្ួយក្បរទស្ជិត្ខាងនិងត្ំបន់។ ទនទឹម្នឹងរនោះ ការកសាងស្ម្ត្ាភាពទាងំការក្គប់ក្គង និងស្ម្ត្ា-
ភាពការងារជំនាញនានា ក៏ម្មនភាពចាបំាច់ និងក្ត្ូវម្មនដែនការនិងការអនុវត្តាម្ទិស្រៅចបស់្លាស់្។ 

៤.១១.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ពក្ងងឹស្ម្ត្ាភាពព្នការក្គប់ក្គងរបស់្រេត្តរែមី្បបីរងានីត្ព្ម្េែលតិ្ែលកស្កិម្ា 
របស់្េេួនាម្រយៈការក្គប់ក្គង ការស្តុកទុក នងិដកព្ចនឱ្យបានលអ 

 កំណត់្និងអេិវឌ្ឍត្ំបន់កស្ិ-ឧស្ាហកម្ាាម្បរណាត យែេូវក្កវា ត់្ក្កុងកនុងម្ជឈម្ណឌ ល 
ែឹកជញ្ជូ នថ្នន ក់ត្ំបន់ដែលភាជ ប់រៅនឹងអាកាស្ោនដ្ឋា នថ្ាី នងិក្កុងដស្នម្រនារម្យ  
ឬរៅាម្ត្ំបន់ក្ចកក្ពំដែន (សូ្ម្រម្ីលដែនទីទី ៤៤) 

 កំណត់្ត្ំបន់េ័ស្តុភារ ត្ំបន់ដែស្ៃួត្ កដនេងស្តុកបរកិាា រ និងត្បំន់រែសងរទៀត្ស្ក្ម្មប់គ្នកំ្ទែល់
ែំរណីរការព្នការអេិវឌ្ឍម្ជឍម្ណឌ លរនោះ  

 កសាងស្ម្ត្ាភាពក្គប់ក្គង នងិស្ម្ត្ាភាពជំនាញនានា រែមី្បចូីលរមួ្កនុងដេសចងាវ ក់ែលិត្កម្ា
បដនាម្ត្ព្ម្េែលិត្ែលកស្ិកម្ាកនុងការដកព្ចន និងស្តុកទុកែលតិ្ែល។  

៤.១១.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ ជរុំញការអេវិឌ្ឍឧស្ាហកម្ាដែអករលចីរំណោះែងឹ បរចចកវទិា នងិនវានុវត្តន៍រដ្ឋយម្និ 
ប ោះពាល់ែល់បរសិាា ន 

 កំណត់្ត្ំបន់ស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់ការបរងាីត្ឧស្ាហកម្ាដែអករលីចំរណោះែឹង បរចចកវទិា និងនវានុវត្តន៍ 
 កសាងស្ម្ត្ាភាពជំនាញនានា រែីម្បចូីលរមួ្កនុងដេសចងាវ ក់ែលិត្កម្ាឧស្ាហកម្ា 

ដែអករលីចំរណោះែឹងែតល់រស្វកម្ា និងរហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធគ្នកំ្ទនានារែីម្បចីីរភាព 
ព្នែំរណីរការដេសចងាវ ក់ែលិត្កម្ាឧស្ាហកម្ាដែអករលីចំរណោះែឹង។  
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ដែនទទី ី៤៤៖ យុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍដែនែដីែលទាក់ទងនងឹការអេវិឌ្ឍបណាត ញែកឹជញ្ជូ ន 
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៤.១២ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ រលកីកម្ពស់្ការអេវិឌ្ឍទកី្កងុ ទកី្បជុជំនរដ្ឋយម្មនដែនការចបស់្លាស់្ នងិក្បកប 
រដ្ឋយនរិនតរភាព រែមី្បរីឆេយីត្បនងឹករំណីនត្ក្ម្វូការរស្វាកម្ាសាធារណៈនងិឯកជន 
របស់្ក្បជាជន នងិកណំត់្ែលប ោះពាល់ព្នករំណីននគរូបនយីកម្ារលបីរសិាា ន 

រទាោះបីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីជារេត្តដែលម្មនព្ក្ពរ ីរក្ចីនោ ងណាក៏រដ្ឋយ ការអេិវឌ្ឍនិងការក្គប់ក្គង
ម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជនក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាពគឺជាករណីចាបំាច់។ ជរក្ម្ីស្ជាយុទធសាស្តស្តដែលក្ត្ូវអនុវត្ត 
រួម្ម្មន៖ ១) កំណត់្ត្ក្ម្ូវការរស្វាសាធារណៈនារពលអនាគត្របស់្ត្ំបន់ទីក្បជុំជននីម្ួយៗ ២) កំណត់្ទំនាក់-
ទំនងនារពលអនាគត្រវាងម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជន ៣) ដណនាកំារពក្ងីកម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជនរដ្ឋយ
រក្បីក្បាស់្វធិីសាស្តស្តដែលម្ិនបងាែលប ោះពាល់ែល់ធនធានព្ក្ពរ រីៅជុំវញិ។ 

៤.១២.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ធានាឱ្យបាននូវការអេវិឌ្ឍនគរូបនយីកម្ាដែលម្មនតុ្លយភាពគ្នកំ្ទែល់លទធភាព
ទទលួបាននូវរស្វាសាធារណៈឱ្យកាន់ដត្ក្បរស្រីរឡងី ែូចជាម្ជឈម្ណឌ លអប់រ ំ 
នងិសុ្េភាព 

ដែអករលីការពិរក្គ្នោះរោបល់ជាម្ួយអនកពាក់ព័នធរៅមូ្លដ្ឋា ន ការែតល់រស្វាាម្ម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជន
នីម្ួយៗបានរធវីចំរណាលរហូត្ែល់ឆ្ន  ំ២០៤០។ ារាងទី ១៤ ខាងរក្កាម្រនោះបងាា ញពីការែតល់រស្វាកម្ា នារពល
អនាគត្ស្ក្ម្មប់ម្ជឈម្ណឌ លទីក្បជុំជននីម្ួយៗែល់ឆ្ន  ំ២០៤០។ រដ្ឋយដែអករលីមូ្លដ្ឋា នរនោះ ឋានានុក្កម្ថ្ាីនិង
ទំនាក់ទំនងរវាងម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជនក្ត្ូវបានបរងាីត្រឡងី (ដែនទីទី ៤៥)។ បដនាម្រលីរស្វាកម្ាដែលបាន
រលីករឡងី យុទធសាស្តស្តខាងរក្កាម្ក្ត្ូវបានរស្នី៖ 

 ស្ិកាត្ក្ម្ូវការនិងែតល់រស្វាអប់រកំ្គប់កក្ម្ិត្ាម្ម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជននមី្ួយៗ  
ក្ស្បាម្របាយក្បជាជន ាម្រយៈការែតល់បរកិាា រ (ែូចជាស្ំណង់សាលាររៀន  
អគ្នរបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ)និងម្ស្តនតីបណតុ ោះបណាត លាម្ជាក់ដស្តង 

 ស្ិកាត្ក្ម្ូវការនិងែតល់រស្វាសុ្ខាេិបាលក្គប់កក្ម្ិត្ាម្ម្ជឈម្ណឌ លទីក្កុង ទីក្បជុំជននមី្ួយៗ 
ក្ស្បាម្របាយក្បជាជន ាម្រយៈការែតល់បរកិាា រ (ែូចជាម្ណឌ លសុ្េភាព រពទយបដងអក)  
និងម្ស្តនតីបណតុ ោះបណាត លាម្ជាក់ដស្តង 

 ស្ិកាលទធភាពែតល់រស្វាអប់រ ំនិងរស្វាសុ្ខាេិបាលកក្ម្ិត្េពស់្ (ែូចជាសាកលវទិាល័យ និង 
ម្នទីររពទយ) ក្ស្បាម្ត្ក្ម្ូវការព្នបណតុ ំ ទីក្បជុំជន និងទីាងំេូម្ិសាស្តស្តក្បកបរដ្ឋយតុ្លយភាព។ 

៤.១២.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ កណំត់្រហតុ្ប ោះពាល់បរសិាា ននងិស្ងគម្ព្នការអេវិឌ្ឍនគរូបនយីកម្ា 
 ររៀបចំកសាង និងអនុវត្តបេង់រគ្នល និងដែនការរក្បីក្បាស់្ែសី្ក្ម្មប់ត្ំបន់ទីក្កុង ទីក្បជុំជននានា

ាម្ក្កុង ក្ស្ុក រដ្ឋយរមួ្បញ្ចូលត្ំបន់អេិវឌ្ឍន៍ថ្ាី រែមី្បតី្ក្ម្ង់ទិស្ការអេិវឌ្ឍាម្ទក្ម្ង់ដែល
ចង់បាន និងងាយក្ស្ួលក្គប់ក្គង 

 ែតល់ការដណនាចំបស់្លាស់្រែមី្បតី្ក្ម្ង់ទិស្ការពក្ងីកត្ំបន់សាងស្ង់ជាលកាណៈក្បមូ្លែតុ ំ
រចៀស្វាងការពក្ងីកឬការសាងស្ង់ាម្បរណាត យែងែេូវ 

 រធវីការវាយត្ព្ម្េបរសិាា ននិងស្ងគម្ជាយុទធសាស្តស្តរលីបេង់រគ្នលនិងដែនការរក្បីក្បាស់្ែ ី
ថ្នន ក់ក្កុង ក្ស្ុក និងាម្ត្ំបន់ទីក្បជុជំន។ 



 

124 

៤.១៣ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ រលកីកម្ពស់្រទស្ភាពទកី្កងុ ទកី្បជុជំនាម្រយៈការរលកីកម្ពស់្នងិអេរិកសក្បព័នធ 
ព្បត្ងធម្ាជាត្ ិនងិកស្កិម្ាកនុងក្កងុ ទកី្បជុជំននងិត្បំន់ជុវំញិ 

ការអេិវឌ្ឍទីក្កុង ទីក្បជុំជនរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរសី្ាិត្រៅកនុងែំណាក់កាលែំបូងរៅរឡីយ រហីយម្មន 
ស្កាត នុពលស្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មប់ការររៀបចំដែនការក្បព័នធព្បត្ង និងត្ំបន់កស្ិកម្ាកនុងទីក្កុង ទីក្បជុំជន រែីម្បរីលីក
កម្ពស់្ែល់រទស្ភាពទីក្កុង ទីក្បជុំជន និងពក្ងឹងគុណភាពែលិត្ែលកស្ិកម្ា ដែលរឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការរបស់្អនក
រក្បីក្បាស់្។  ការអេិវឌ្ឍទីក្កុងព្បត្ងនឹងែតល់នូវបរសិាា នរស់្រៅក្បកបរដ្ឋយផ្លសុ្កភាពស្ក្ម្មប់ក្បជាជនមូ្លដ្ឋា ន 
ក៏ែូចជារេាៀវរទស្ចរែងដែរ។  

៤.១៣.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ ររៀបច ំកសាងនងិអនុវត្តដែនការក្បព័នធព្បត្ងលម្អតិ្ នងិបទបបញ្ាត្តចិាបំាច់នានា 
 ស្ិកាត្ំបន់ព្បត្ងម្មនក្សាប់ និងស្កាត នុពលរែីម្បពីក្ងីក នងិភាជ ប់ក្បព័នធព្បត្ងរដ្ឋយបនសុី

ជាម្ួយការពក្ងីកទីក្កងុ ទីក្បជុំជន និងបរងាីត្ការត្ភាជ ប់ត្ំបន់ព្បត្ងរវាងទីក្បជុំជននិងជនបទ 
 អនុវត្តដែនការក្បព័នធព្បត្ងរែមី្បបីរងាីត្ត្ំបន់ព្បត្ងកនុងទីក្កងុ ទីក្បជុំជន និងការត្ភាជ ប់ 

ត្ំបន់ព្បត្ងាម្ែងែេូវ និងទរនេ (ែូចជាការក្គប់ក្គងឧទានសាធារណៈ ម្មត់្ទឹក 
 ក្ចាងំទរនេ និងែេូវ ជារែីម្) 

 អនុវត្តការកសាងររបៀងព្បត្ងរែីម្បតី្ភាជ ប់ត្ំបន់ទីក្បជុំជន នងិត្ំបន់រណបជនបទជុំវញិ 
ទីក្បជុំជន។  

៤.១៣.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ ររៀបច ំកសាងនងិអនុវត្តត្បំន់កស្កិម្ារៅកនុងម្ជឈម្ណឌ លទកី្កងុ  
ទកី្បជុជំនស្ខំាន់ៗ 

 កំណត់្និងក្គប់ក្គងការរក្បីក្បាស់្ែីដែលគួរដត្ដថ្រកាទុកស្ក្ម្មប់កស្ិកម្ារៅកនុងក្កងុ  
និងត្ំបន់ជុំវញិ ត្ំបន់ទីក្បជុំជនស្ំខាន់ៗ 

 ែតល់ការគ្នកំ្ទដែនកបរចចករទស្ លទធភាពអាចទទួលបានទកឹរក្បីក្បាស់្ និង  
ការកសាងស្ម្ត្ាភាពស្ក្ម្មប់ែលិត្កម្ាកស្ិកម្ាក្ទក្ទង់អាហារសុ្េភាព 

 ពក្ងឹងដេសចងាវ ក់ែលិត្កម្ារយៈរពលេេីដែលែារភាជ ប់រវាងអនកែលិត្ និងអនករក្បីក្បាស់្ផ្លទ ល់។ 

៤.១៤ យុទធសាស្តស្តរមួ្៖ ធានាការក្គប់ក្គងទកី្កងុ នងិការែតល់រស្វាកម្ាបរសិាា នទកី្កងុក្បកបរដ្ឋយក្បស្ទិធភាព នងិ
ម្មនគុណភាពេពស់្ រឆេយីត្បនងឹករំណីនទកី្កងុ នងិការអេវិឌ្ឍរស្ែាកចិច 

ការែតល់រស្វាកម្ាបរសិាា នទីក្កុងម្មនគុណភាពេពស់្ ម្មនែូចជាទឹកសាអ ត្ ការក្គប់ក្គងស្ំណល់រងឹនិងរាវ 
ក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព គឺជាកាត ចាបំាច់ និងជាមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះព្នសុ្េុម្មលភាពស្ងគម្ គុណភាពព្នការរស់្រៅ និង 
បរសិាា នរស់្រៅលអស្ក្ម្មប់ក្បជាជនទាងំអស់្ រួម្ទាងំរេាៀវរទស្ចរ និងវនិិរោគិន។ រេត្តម្ណឌ លគិរ ីពិរស្ស្កំពុង
ស្ាិត្កនុងែំណាក់កាលព្នការអេិវឌ្ឍរកាងេចី និងសាា នភាពេូម្ិសាស្តស្តជាត្ំបន់េពង់រាបរនោះ ការគិត្គូរបានហាត់្ចត់្អំពី
ការក្គប់ក្គង និងការែតល់រស្វាកម្ាទាងំរនោះស្ក្ម្មប់អនាគត្ ម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ រែីម្បីរឆេីយត្បនឹងកំរណីន 
ទីក្កុង និងការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច ដែលនឹងជំរុញរលីកកម្ពស់្ការអេិវឌ្ឍដែនែីរេត្ត និងទាក់ទាញអនកម្កទស្សនា និង 
ការវនិិរោគចំទិស្រៅកាន់ដត្រក្ចីន។  
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៤.១៤.១ យុទធសាស្តស្តរង៖ រលកីកម្ពស់្ការែតល់រស្វាកម្ា នងិបរិកាា រគ្នកំ្ទការែគត់្ែគង់ទកឹសាអ ត្ម្មនសុ្វត្ាភិាពនងិ
ក្គប់ក្គ្នន់កនុងត្បំន់ទកី្កងុ នងិត្បំន់ជុវំញិ 

 ដថ្រកាត្ំបន់ក្បេពទកឹ អាងទកឹធម្ាជាត្ិ ត្បំន់ជក្ម្មល និងព្ែទរងទឹករេេៀងកនុងក្កុង ទីក្បជុជំន និង
ត្ំបន់ពាក់ព័នធជុំវញិ 

 កំណត់្បទដ្ឋា នក្គប់ក្គងត្ំបន់ក្បេពទឹក និងការពារអាងទឹកធម្ាជាត្ិកនុងក្កុង ទីក្បជុំជន នងិត្ំបន់
ពាក់ព័នធជុំវញិ រែីម្បចីីរភាពព្នការែតត់្ែគង់ទកឹសាអ ត្កនុងរេត្ត 

 ជំរុញបរងាីត្ររាងចក្កទឹកសាអ ត្ស្ម្ក្ស្ប រឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការរក្បីក្បាស់្កនុងលំរៅឋាន និង 
ការក្បកបអាជីវកម្ាកនុងទីក្កុង។ 

៤.១៤.២ យុទធសាស្តស្តរង៖ ធានាការក្គប់ក្គងស្ណំល់រាវ នងិការបងាូរទកឹរក្បកី្បាស់្កនុងទកី្កងុក្បកបរដ្ឋយ
ក្បស្ទិធភាព 

 ដថ្រកាក្បព័នធក្បមូ្លទឺករេេៀងាម្ធម្ាជាត្ិ ាម្រយៈការរលកីកម្ពស់្ការរក្បីក្បាស់្ក្បព័នធែេូវទឹកហូរ
ធម្ាជាត្ិ ែូចជា ក្បឡាយ ស្ទងឹ អូរ ជារែីម្ 

 គ្នកំ្ទការបរងាីត្ក្បព័នធបងាូរទឹករក្បីក្បាស់្ ក្បព័នធលូទឹកស្អុយ និងអាងចរក្ម្មោះ ស្ម្ក្ស្ប 
ាម្កក្ម្ិត្ព្នការអេិវឌ្ឍត្ំបន់សាងស្ង់ រូម្ទាងំលំរៅឋាន ត្ំបន់ពាណិជជកម្ា និងឧស្ាហកម្ា 
រែីម្បរីចៀស្វាងការបងាហានេ័ិយដែលនាឱំ្យេូចគុណភាពទកឹ និងក្បព័នធការពារាម្ធម្ាជាត្ិ 

 ស្ិកាលទធភាពសាងស្ង់ក្បព័នធក្បក្ពឹត្តកម្ាដកព្ចនស្ណំល់រាវាម្ធម្ាជាត្ិ រែមី្បរីលីកកម្ពស់្
សុ្េុម្មលភាពស្ងគម្ និងចីរភាពបរសិាា ន 

 រលីកកម្ពស់្ការយល់ែឹងអំពីបញ្ហា ទឹក អនាម័្យ ការស្ម្មអ ត្អនាម័្យ (WASH) និងែលប ោះពាល់
នានាដែលរកីត្រឡងីពាក់ព័នធនឹងទឹក។ 

៤.១៤.៣ យុទធសាស្តស្តរង៖ ធានាការក្គប់ក្គងស្ណំល់រងឹកនុងទកី្កងុក្បកបរដ្ឋយក្បស្ទិធភាព 
 ស្ិកាលទធភាពសាងស្ង់ទលីានស្ណំល់អនាម័្យ 
 ដបងដចកក្បរេទស្ណំល់រងឹ ែូចជាស្ណំល់រងឹទូរៅពីលំរៅឋាន និងស្ណំល់រវជជសាស្តស្ត 
ពីម្នទីររពទយ រហយីររៀបចំគរក្ម្មងដែនការក្គប់ក្គងាម្ក្បរេទនីម្ួយៗ 

 រលីកកម្ពស់្ការែតល់រស្វាកម្ាក្បមូ្លស្ណំល់រងឹ រមួ្ទាងំរែប ូែទុកស្ំរាម្ នងិក្បព័នធែឹកជញ្ជូ ន
ស្ំណល់រងឹកនុងទីក្កុង 

 រលីកកម្ពស់្ភាពជាព្ែគូរវាងរែានិងឯកជន និងភាពជាព្ែគូរវាងរែានិងរែាកនុងក្បព័នធក្គប់ក្គង
ស្ំណល់រងឹ 

 រលីកកម្ពស់្ការយល់ែឹងអំពកីារក្គប់ក្គងស្ណំល់រងឹរៅនងឹកដនេង រមួ្ទាងំអំពីរគ្នលការណ៍ 
រក្បីក្បាស់្រឡងីវញិ ជួស្ជុល កាត់្បនាយ ដកព្ចន (4Rs) និងអំពីែលប ោះពាល់ព្នការក្គប់ក្គង
ស្ំណល់រងឹទីក្កុងែល់សាធារណៈ និងអនកពាក់ព័នធទូរៅ។
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ារាងទ ី១៤៖ បរកិាា រនារពលអនាគត្រៅកនុងម្ជឍម្ណឌ លទកី្បជុជំនរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រស្វាកម្ា/សូ្ចនាករព្នការរធវចំីណាត្ថ់្នន ក់
ម្ជឈម្ណឌ ល 

     រឈាា ោះម្ជឃម្ណឌ លទីក្បជំុជនកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ចុង
ផ្លេ
ស្

 

រម្
ម្ ង

 ់

ដក្ស្
 ូ
ក 

ដក្ស្
េទ ុម្

 

ដក្ស្
ក្ព
ោះ 

ដក្ស្
ហ
 ុយ

 

ដក្ស្
ស្
ងគម្

 

ដស្
នម្
រនា
រម្
យ 

ដ្ឋ
ក់ដ្ឋ

 ំ

ពូព្
ក្ជ

 

ប ូក្
សា

 

ក្ក
ងុដ
ស្
នម្
រនា
រម្
យ 

ក្បជាជនកនុងឃុ/ំស្ងាា ត្ ់(២០៤០) 
៥.៤២១  

- 
៧.០៨៣ 

៤.៦៨១ 
- 

៦.១១៥ 

៧.៧០៤    
-   

១០.០៦៥ 

២០.២៩២   
-   

២៦.៥១១ 

៦.៤១៣  
- 

៨.៣៧៩ 

៤.៥៤៨ 
- 

៥.៩៤១ 

១១.៩១៥ 
- 

១៥.៥៦៧ 

៦.១១១ 
- 

៧.៩៨៤ 

៤.៥២៥ 
- 

៥.៩១១ 

១៥.៥៨៤  
- 

២០.៣៦០ 

១០.៧៤៦ 
- 

១៤.០៣៩ 

២៣.៤០៦ 
- 

៣០.៥៨០ 
ែងសីុ់្រត្ក្បជាជនកនុងឃុ/ំស្ងាា ត្ ់(ឆ្ន  ំ
២០៤០) (នាក/់ គម្២) 

៦-៨ ១២-១៦ ១០-១៣ ៦២-៨១ ១៥-១៩ ៥-៧ ១១៩-១៥៦ ៨-១០ ១០-១៣ ៧-៩ ១៩-២៥ ៤៦-៩០ 

រស្វាកម្ាស្ងគម្             
សាលាម្រត្តយយសាធារណៈ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
សាលាបឋម្សិ្កាសាធារណៈ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
អនុវទិាលយ័សាធារណៈ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
វទិាលយ័សាធារណៈ ០ ០ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ១ 
ក្គឹោះសាា នឧត្តម្សិ្កា (សាកលវទិាលយ័) ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១ 
ម្ណឌ លសុ្េភាព ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
ម្ណឌ លសុ្េភាពបដងអក ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ០ ០ ០ ១ ១ 
ម្នទីររពទយឯកជន ០ ០ ០ ១ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១ 
គេីនិកឯកជន ០ ០ ០ ១ ១ ០ ១ ០ ០ ១ ០ ១ 
ការោិលយ័ព្ក្បស្ណីយ ៍ ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ០ ០ ០ ១ ១ 
រែាបាលក្ស្ុក ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ១ ០ ០ ១ ១ 
ទីសាន កក់ាររែាបាល ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ០ ០ ០ ១ ១ 
ការែតលរ់ស្វាការកម្ានត       ១      
រភាជនីយដ្ឋា ន ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
ស្ណាា គ្នរ ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ១ ១ ០ ១ ១ 
ែទោះស្ំណាក់ ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
រស្វាកម្ារស្ែាកិចច             
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ទីាងំែារម្ធយម្(ែារធម្ាាដត្លក់រពញ
ម្យួព្ថ្ៃ) 

១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

ទីាងំែារខាន ត្តូ្ច(ែារលកដ់ត្ម្យួក្ពឹក
ឬម្យួលាៃ ច) 

១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ 

ទីាងំែាររាក្តី្(ែារលកដ់ត្រពលយប)់ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ០ ០ ១ 
ទីាងំលករ់ក្គឿងបររិភាគនិងទំនិញរក្បី
ក្បាស្ ់

១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

ទីាងំលករ់ខាអាវ ដស្បករជីង រក្គឿង
ក្កអូប 

១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

ទីាងំលករ់ក្គឿងរអឡចិក្តូ្និក ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
ទីាងំលកស់្ម្មភ រៈសំ្ណង់ ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
ទីាងំលកស់្ម្មភ រៈការោិលយ័សិ្កានិង
កីឡា 

០ ០ ០ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ១ ០ ១ 

ទីាងំអាជីវកម្ាខាន ត្តូ្ច(លកប់ាយ 
គុយទាវរក្គឿងរទស្ រេស្ជជៈ .... ) 

១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

ទីាងំឱ្ស្ថ្សាា ន និងឱ្ស្ថ្សាា នរង ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
ែទោះថ្ាដលវង ១ ០ ០ ១ ០ ០ ១ ១ ០ ១ ១ ១ 
ទីាងំមី្ក្កូហរិញ្ាវត្ាុ ១ ១ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ១ ១ ១ 
ធនាគ្នរ (សាខាធនាគ្នរ) ០ ០ ០ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ០ ១ ១ 
ទីលានចាកស់្ក្ម្មម្ ១ ០ ១ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ១ ១ ១ 
អាងក្បក្ពឹត្តកម្ាសំ្ណលរ់ាវ ០ ០ ០ ១ ១ ០ ១ ១ ០ ០ ១ ១ 
រស្វាកម្ា/សូ្ចនាករស្របុ (២៨) ១៧ ១៥ ១៧ ២៨ ២១ ១០ ២៧ ២៤ ១៥ ២០ ២៤ ៣០ 
ចំណាត្ថ់្នន ក់ត្ព្ម្េពិនទុ៖ 

● អនុម្ជឈម្ណឌ លរង (១០-១៧) 
● ម្ជឈម្ណឌ លរង (១៨-២៥) 
● ម្ជឈម្ណឌ លកណាត ល (២៦-៣០) 
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ដែនទទី ី៤៥៖ ចណំាត់្ថ្នន ក់នងិ ទនំាក់ទនំងរវាងម្ជឍម្ណឌ លទកី្បជុជំន នារពលអនាគត្របស់្រេត្តម្ណឌ លគរិ ី

 



 

129 

ស្ម្មហរណកម្ាយុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍន៍ដែនែ ី
ដែនទីទី ៤៦ បងាា ញពីការស្ំរោគយុទធសាស្តស្តទាងំអស់្ដែលបរងាីត្ជាស្នូលព្នការអេិវឌ្ឍដែនែីព្នរេត្តម្ណឌ លគិរចីរនាេ ោះឆ្ន  ំ២០២០ និង ២០៤០ 

ដែនទទី ី៤៦៖ ស្ម្មហរណកម្ាយុទធសាស្តស្តអេវិឌ្ឍន៍ដែនែកីនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
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៥. ផែនការសរម្មភារ 
ដែនកមុ្នស្តីពីយុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ដែនែី គឺរផ្លត ត្រលីស្កម្ាភាពម្ួយចំនួនដែលក្ត្ូវអនុវត្ត និងស្រក្ម្ចឱ្យបាន

រក្កាម្យុទធសាស្តស្តរងនីម្ួយៗ ដែលទាងំអស់្រនោះែារភាជ ប់នឹងយុទធសាស្តស្តរមួ្ រគ្នលបំណងអេិវឌ្ឍន៍រយៈរពលដវង និង
រគ្នលរៅ។ អំឡុងរពលពិរក្គ្នោះរោបល់ អនកពាក់ព័នធក្ត្ូវបានអរញ្ជ ីញឱ្យែតល់អាទិភាពែល់ស្កម្ាភាព និងកំណត់្
គរក្ម្មង ដែលក្ត្ូវអនុវត្តជាដែនកព្នកិចចេិត្េំក្បឹងដក្បងរមួ្ រែីម្បសី្រក្ម្ចដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត។ ជាលទធែល ដែនការ
ស្កម្ាភាពក្ត្ូវបានដណនាែូំចខាងរក្កាម្៖ 

៥.១ ការកណំត់្គរក្ម្មង នងិររៀបចសំ្រំណីគរក្ម្មងលម្អតិ្ 
គរក្ម្មងខាងរក្កាម្ក្ត្ូវបានដណនា ំប ុដនតបញ្ជ ីរនោះ អាចនឹងវវិឌ្ឍរៅាម្ធនធានហរិញ្ាវត្ាុគ្នកំ្ទ និងព្ែគូ នារពល

ខាងមុ្េ។ 

យុទធសាស្តស្ត  

នងិ 

ស្កម្ាភាព 

រែ
ាបា
ល
រេ
ត្ត 

រែ
ាបា
ល
ក្ស្
កុ 

ម្ន
ទ ីរររ
ៀប
ចំដ
ែន
ែ ី 
នគ
រូប
ន ីយ

កម្
ា ស្
ណ
ង់ 
ន ិង
ស្
ររិោ

ែ ី 
ម្ន
ទ ីរក
ស្
កម្
ា រុកា
ាក្ប
ម្ម
ញ់
 ន
ិងរ
នសា

ទ 
េណ

ឌរែ
ាបា
ល
ព្ក្ព
រ 

 ី
េណ

ឌរែ
ាបា
ល
ជល

ែល
 

ម្ន
ទ ីរប
រសា
ាន

 
ម្ន
ទ ីរសា

ធា
រណ

កា
រ ន
ិងែ
ឹកជ
ញ្ជ ូ
ន 

ម្ន
ទ ីរអ
េ ិវ
ឌ្ឍ
ន៍ជ
នប
ទ 

ម្ន
ទ ីរដរ
  ន
ិងថ្ន

ម្ព
ល

 
ម្ន
ទ ីរដែ
នកា

រ 
ម្ន
ទ ីរវប
បធ
ម្ 
ន ិង
វចិ
ិក្ត្
ស្
ល
បៈ 

ម្ន
ទ ីររទ
ស្
ចរ
ណ៍

 
ម្ន
ទ ីរឧ
ស្
ាហ

កម្
ា វទិ
ាសា

ស្តស្
ត ប
រច
ចកវ
ទិា
 ន
ិងន
វានុ
វត្
តន៍ 

ម្ន
ទ ីរកា
រងា
រ ន
ិងប
ណ
ត ុោះប
ណា
តល

វជា
ជជ
ីវៈ 

 រែ
សង
ៗ 

យុទធសាស្តស្តជំរញុការអេិរកសក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពរៅកនុងដែនជក្ម្កស្ត្វព្ក្ព និងររបៀងអេិរកសជីវៈចក្ម្ោុះ 
- ការរបាោះបរងាគ លក្ពំខាងរក្ៅ និង 
ក្ពំក្បទលតំ់្បន ់ព្នដែនជក្ម្កស្ត្វ
ព្ក្ពទាងំអស្ ់រដ្ឋយម្មនបរងាគ ល  
និងសាេ កស្ញ្ហា ជារក្ចីន 

                

- ែំរណីរការចុោះបញ្ជ ីែីរែា និងែីឯកជន
ទាងំអស្ដ់ែលស្ាិត្រៅកនុងដែនជក្ម្ក
ស្ត្វព្ក្ព (និរនតរភាព និងតំ្បន ់
ស្ហគម្ន)៍ 

                

- បរងាីត្សាព ន/ក្ចកររបៀង/ែេូវរូង រែីម្បី
ត្ភាជ បដ់ែនកដ្ឋច់ពីគ្នន ពីតំ្បនស់្នូលនិង
តំ្បនអ់េិរកស 

                
- បំរពញការចុោះបញ្ជ ីែីស្ហគម្នរ៍មួ្
របស្ជ់នជាតិ្រែីម្ភាគតិ្ច                 
យុទធសាស្តស្តកក្មិ្ត្ែលប ោះពាលអ់វជិជម្មនរលីរស្ែាកិចច បរសិាា ន និងស្ងគម្ព្នគរក្ម្មងអេិវឌ្ឍនខ៍ាន ត្ធំដែលគ្នកំ្ទរដ្ឋយរាជរដ្ឋា េិបាល 
- រធវីការវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាល ់
បរសិាា ន និងស្ងគម្រដ្ឋយភាន កង់ារ
សិ្កាវាយត្ព្ម្េរហតុ្ប ោះពាលប់រសិាា ន 
និងស្ងគម្ ដែលម្មនជំនាញវជិាជ ជីវៈ 
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និងឯករាជយកនុងភាពជាព្ែគូជិត្ស្និទធ 
និងការពិរក្គ្នោះរោបលជ់ាម្យួ 
ស្ហគម្នមូ៍្លដ្ឋា ន 

- ក្តួ្ត្ពិនិត្យក្បតិ្បត្តិការ និងការរធវី
អាជីវកម្ាដរ  ោ ងរទៀងទាត្ ់រដ្ឋយអនក
ជំនាញដែលម្មនវជិាជ ជីវៈ និងឯករាជយ
ក្ស្បាម្បទដ្ឋា នអនតរជាតិ្ 

                

- ររៀបចំក្កបេណ័ឌ គតិ្យុត្តរែីម្ប ី
កាត្ប់នាយែលប ោះពាលរ់លីជីវៈចក្មុ្ោះ
ស្ក្ម្មបក់្បតិ្បត្តិការទាញយកដរ   

                
- បរងាីត្ និងអនុវត្តវធិានការសាត ររឡងី
វញិរក្កាយការរធវីអាជីវកម្ាឱ្យបាន
ចបស្ល់ាស្ ់រមួ្បញ្ចូ លដែនការ
ស្កម្ាភាពរលីជីវៈចក្មុ្ោះ រែីម្បសីាត រ
តំ្បនរ់នាោះរឡងីវញិស្ក្ម្មបក់្បជាជន
មូ្លដ្ឋា នបនាទ បពី់ក្បតិ្បត្តិការ 
ទាញយកដរ  រចួ 

                

យុទធសាស្តស្តគ្នកំ្ទនូវការបរងាីត្ម្ជឈម្ណឌ លអបរ់អំំពីការអេិរកសធនធានធម្ាជាតិ្ និងរលីកកម្ពស្ក់ារសិ្កា ក្សាវក្ជាវអំពីជីវៈចក្ម្ោុះ និង        ការ
អេិរកសក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
- សិ្កាពីលទធភាពព្នទីាងំស្ក្ម្មប់
បរងាីត្ជាស្នួបូានិច ឬស្នួរុកាជាតិ្ 
(Botanical Garden) ស្ក្ម្មប ់
ទាកទ់ាញរេាៀវរទស្ចរ 

                

- សិ្កាពីលទធភាពបរងាីត្ម្ជឈម្ណឌ ល
ក្សាវក្ជាវ រែីម្បអីេិវឌ្ឍធនធាន
ម្នុស្ស រលីកកម្ពស្ក់ារសិ្កា
ក្សាវក្ជាវ និងអេិវឌ្ឍនរ៍លីជំនាញ
អេិរកសជីវៈចក្មុ្ោះ និងធនធាន 
ធម្ាជាតិ្ 

                

យុទធសាស្តស្តពក្ងឹងការអេិវឌ្ឍរអកូ-រទស្ចរណ៍រដ្ឋយែារភាជ បនឹ់ងការក្គបក់្គងធនធានធម្ាជាតិ្ និងការអេិរកសវបបធម្ក៌្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព 
- ចុោះបញ្ជ ីតំ្បនម់្មនស្កាត នុពល
រទស្ចរណ៍ និងតំ្បនរ់ទស្ចរណ៍
ម្មនក្សាបទ់ាងំអស្ ់រធវីការកំណត្ ់
និងររៀបចំបរងាីត្ដែនការក្គបក់្គង
តំ្បនរ់ទស្ចរណ៍ដែលម្មនក្សាប់ 
និងស្កាត នុពលទាងំអស្ ់រមួ្ទាងំដ្ឋក់
វធិានការបរសិាា ន រែីម្បកីក្មិ្ត្ែល
ប ោះពាលប់ណាត លម្កពីស្កម្ាភាព
រទស្ចរណ៍រលីក្បពន័ធរអកូឡូសីុ្ និង
វធិានការរមួ្បញ្ចូ លជនជាតិ្រែីម្ភាគ
តិ្ចកនុងការអេិវឌ្ឍែងដែរ 

                

- កំណត្ ់និងចុោះបញ្ជ ីទីាងំ
របតិ្កេណឌ វបបធម្រ៌ូបីនិងអរូបីរបស្់
ជនជាតិ្រែីម្ភាគតិ្ចរៅកនុងរេត្ត
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ម្ណឌ លគិរទីាងំមូ្ល (ជំរនឿ 
សាស្នា សិ្លបៈ និងទីាងំវបបធម្)៌ 

- ររៀបចំកញ្ចបែំ់រណីរកម្ានត និង
ដែនទីដណនារំគ្នលរៅរទស្ចរណ៍
ស្ក្ម្មបរ់េាៀវរទស្ចរ រមួ្ជាម្យួនឹង
ការែតលរ់ស្វាកម្ា ម្ាូបអាហារ និង
កដនេងសាន ករ់ៅស្ម្រម្យ 

                

- ែតលរ់ស្វាកម្ាអេិវឌ្ឍស្ម្ត្ាភាពរលី
ក្បធានបទពាក់ពន័ធនឹងការក្គបក់្គង
រអកូរទស្ចរណ៍ែលស់្ហគម្នមូ៍្ល
ដ្ឋា ន អាជាា ធរ និងអនកពាកព់័នធែព្ទ
រទៀត្កនុងវសិ្យ័រទស្ចរណ៍ 

                

យុទធសាស្តស្តគ្នកំ្ទរលីការអេិវឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ ដែលរលីកកម្ពស្ែ់លរ់ស្វាកម្ា និងែលិត្ែលរទស្ចរណ៍ដែអករលីធនធាន
មូ្លដ្ឋា ន 
- ររៀបចំកម្ាវធីិ និងវគគបណតុ ោះបណាត ល
អំពីជំនាញក្គបក់្គងកនុងដែនកែតល់ 
រស្វាកម្ាសាន ករ់ៅ និងម្ាូបអាហារ 
ែូចជាការក្គបក់្គងអាជីវកម្ា មុ្េម្ាូប 
ការែាយពាណិជជកម្ានិងទំនាក់
ទំនង បែិស្ណាា រកិចចនិងកសាង
ទំនាកទំ់នងជាម្យួរេាៀវ ការដថ្ទា ំ
និងអនាម្យ័ ភាសាបររទស្  
ការសាងស្ងែ់ទោះសំ្ណាកដ់ែល 
ម្មនផ្លសុ្កភាពដបបធម្ាជាតិ្ជារែីម្ 

                

- ររៀបចំកម្ាវធីិនិងវគគបណតុ ោះបណាត ល
ស្តីពីជំនាញរែីម្បរីលីកកម្ពស្់
ែលិត្កម្ា ការរវចេចប ់ការែឹកជញ្ជូ ន 
ការែសពវែាយនិងការលកែូ់រ 
នូវែលិត្ែលទាងំរនោះ 

                

យុទធសាស្តស្តជំរញុការអេិវឌ្ឍកសិ្កម្ាខាន ត្តូ្ចក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាពស្ក្ម្មបក់សិ្ករ 
- ែតលវ់គគបណតុ ោះបណាត លទូលំទូលាយ
អំពីបរចចករទស្កសិ្កម្ាក្បកបរដ្ឋយ
និរនតរភាពែលក់សិ្ករខាន ត្តូ្ច រលី
ការក្គបក់្គងែី និងទឹក ការែលិត្
ក្គ្នបពូ់ជ ការរក្ជីស្ររសី្ក្គ្នបពូ់ជរៅ
ាម្សាា នភាពែី ែលិត្កម្ាបដនេ 
ឧបករណ៍កសិ្កម្ា ទីែារ។ល។ 

                

- សិ្កាឱ្យបានចបស្អំ់ពីការរធវីចម្មា រ
វលិជំុនារពលអនាគត្ រពាលគឺតំ្បន់
ដែលការរធវីចម្មា រវលិជំុកំពុងរងការ
គំរាម្កំដហង និងតំ្បនស់្កាត នុពល
ស្ក្ម្មបច់ម្មា រវលិជំុគរួដត្ដថ្រកាទុក 

                

- កសាងអាងស្តុកទឹក និងក្បពន័ធធារា-
សាស្តស្តដែលម្មនត្ព្ម្េស្ម្រម្យរៅ                 
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ាម្ែងស្ទឹង ទរនេ រែីម្បសី្តុកទឹក និង
រដ្ឋោះក្សាយរពលម្មនរក្គ្នោះរាងំស្ៃួត្ 

- ែតលប់ណណកម្ាសិ្ទធិែីធេីស្ក្ម្មបែី់ដ្ឋំ
ែុោះទាងំអស្រ់បស្់កសិ្ករខាន ត្តូ្ច                 
យុទធសាស្តស្តរលីកកម្ពស្ក់ារអេិវឌ្ឍកសិ្-ឧស្ាហកម្ាខាន ត្ធំក្បកបរដ្ឋយការទទលួេុស្ក្ត្វូ 
- បញ្ចបក់ារចុោះបញ្ជ ីែីរែាស្ក្ម្មបែី់ 
ស្ម្បទានរស្ែាកិចចទាងំអស្ដ់ែលមិ្ន
ទានប់ានបញ្ចប់ែំរណីរការចុោះបញ្ជ ី 

                

- សិ្កាពីលទធភាពកសិ្កម្ាាម្កិចច
ស្នារវាងក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទាន 
រស្ែាកិចច និងក្បជាកសិ្ករខាន ត្តូ្ច 

                

- កំណត្ ់និងអនុវត្តយនតការរដ្ឋោះ
ក្សាយស្ក្ម្មបតំ់្បនដ់ែលម្មនវវិាទ
មិ្នទានប់ានរដ្ឋោះក្សាយរវាង 
ក្កុម្ហ ុនែីស្ម្បទានរស្ែាកិចច 

                

យុទធសាស្តស្តពក្ងឹងការក្គបក់្គងធនធានធម្ាជាតិ្រដ្ឋយស្ហគម្នរ៍ៅរក្ៅក្បពន័ធតំ្បនក់ារពារធម្ាជាតិ្ 
- បញ្ចបក់ារចុោះបញ្ជ ី និងចុោះកិចចក្ពម្
រក្ពៀងស្ក្ម្មបស់្ហគម្នព៍្ក្ពរ ី
ទាងំអស្រ់ៅទូទាងំរេត្ត 

                

- រដ្ឋោះក្សាយរាលជ់រម្មេ ោះែីធេីដែលមិ្ន
ទានច់បរ់ៅជំុវញិការអេិវឌ្ឍស្ហ-
គម្នព៍្ក្ពរ រីៅកនុងក្សុ្កអូររាងំ 

                

- បញ្ចបក់ារចុោះបញ្ជ ី និងកិចចក្ពម្រក្ពៀង
ស្ក្ម្មបស់្ហគម្នរ៍នសាទទាងំអស្់
រៅទូទាងំរេត្ត 

                

- ពក្ងឹងការក្គបក់្គងស្ហគម្ន៍
រនសាទាម្រយៈការបរងាីត្ និងការ
អនុវត្តបេងរ់គ្នលរក្បីក្បាស្់ែីលម្អិត្
រៅតំ្បនែី់រសី្ម្ និងតំ្បនប់រណាត យ
ទរនេ រមួ្ទាងំកដនេងស្ក្ម្មប់ 
រអកូរទស្ចរណ៍ 

                

យុទធសាស្តស្តរលីកកម្ពស្ក់ារអេិវឌ្ឍរហដ្ឋា រចនាស្ម្ពន័ធែឹកជញ្ជូ ននិងចលត័្ភាព រែីម្បរីធវឱី្យក្បរសី្ររឡងីនូវលទធភាពទទលួបានរស្វាសាធារណៈ
ស្ក្ម្មបក់្បជាជន និងគ្នកំ្ទែលក់ារអេិវឌ្ឍតំ្បនក់្តី្រកាណកម្ពុជា-ឡាវ-រវៀត្ណាម្ (CLV)  
- សិ្កានិងកាត្ប់នាយែលប ោះពាល់ 
បរសិាា នពីការបរងាីត្អាកាស្ោន-
ដ្ឋា នថ្ា ីជាពិរស្ស្ែលែី់កសិ្កម្ា 
និងធនធានព្ក្ពរ ដីែលស្ាិត្ 
រៅកនុងតំ្បនក់្គបក់្គងរមួ្ 

                

- អនុវត្តវធិានការកាត្ប់នាយការផ្លេ ស្់ 
បតូរទីលំរៅនិង / ឬសំ្ណងែល់
ក្គួសារទាងំអស្ដ់ែលនឹងក្តូ្វែកហូត្ 

                

- រធវីការសិ្កាលម្អិត្រលីែេូវរេត្ត 
យុទធសាស្តស្តថ្ាីរឆ្ព ោះរៅកានក់្ពំដែន                 
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ក្បរទស្រវៀត្ណាម្និងរឆ្ព ោះ 
រៅកានរ់េត្តក្ករចោះ 
យុទធសាស្តស្តរលីកកម្ពស្កំ់រណីនអេិវឌ្ឍនក៍្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងការអេិវឌ្ឍាម្តំ្បនក់្ពំដែនាម្ដែនការចបស្ល់ាស្ជ់ាម្ជឈម្ណឌ លអេិវឌ្ឍ
នថ៍្ា ីរែីម្បសី្ក្ម្លួែលក់ារផ្លេ ស្ប់តូរពាណិជជកម្ាជាម្យួក្បរទស្ជិត្ខាង 
- សិ្កាលម្អិត្ពីត្ក្មូ្វការនិងស្កាត នុ-
ពលកនុងការរធវឱី្យក្បរសី្ររឡងីនូវ 
ក្ចកក្ពំដែន (ការែឹកជញ្ជូ នម្នុស្ស 
និងទំនិញ កដនេងដកព្ចន និងកដនេង
ស្តុកទុក។ ល។ ) 

                

- ែតលនូ់វការសិ្កាពីការដណនានិំង
រលីកកម្ពស្ក់ារពក្ងីកក្ចកក្ពំដែន 
តំ្បនស់ាងស្ង ់រដ្ឋយរចៀស្វាង 
ការពក្ងីកការសាងស្ងន់ានារៅ 
ាម្ែងែេូវ 

                

យុទធសាស្តស្តរលីកកម្ពស្កំ់រណីនអេិវឌ្ឍនក៍្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព និងការអេិវឌ្ឍឧស្ាហកម្ាដែអករលីកសិ្កម្ា និងក្បរេទឧស្ាហកម្ារែសងរទៀត្
កនុងតំ្បនម់្មនស្កាត នុពល រហយីត្ភាជ បប់ណាត ញែឹកជញ្ជូ ននិងតំ្បនដ់ែស្ៃួត្រៅនឹងទីែារកនុងក្សុ្ក និងទីែាររក្ៅក្សុ្ក  
- សិ្កាពីលទធភាពរែីម្បបីរងាីត្ 
ែេូវក្កវា ត្ក់្កុង ែូចបានរស្នីសំុ្ 
កនុងដែនការ 

                

- កំណត្តំ់្បនស់្ម្ក្ស្បស្ក្ម្មបក់ារ
បរងាីត្ឧស្ាហកម្ា (ដកព្ចនកសិ្ែល 
ឬដែអករលីចំរណោះែឹង) 

                

- កំណត្តំ់្បនេ់័ស្តុភារ តំ្បនដ់ែស្ៃួត្ 
កដនេងស្តុកបរកិាា រ និងតំ្បនរ់ែសង
រទៀត្ស្ក្ម្មបគ់្នកំ្ទែល់ែំរណីរការ 
ព្នការអេិវឌ្ឍម្ជឍម្ណឌ លរនោះ  

                

- កសាងស្ម្ត្ាភាពក្គបក់្គង និង
ស្ម្ត្ាភាពជំនាញនានា រែីម្បចូីលរមួ្
កនុងដេសចងាវ កែ់លិត្កម្ាបដនាម្ត្ព្ម្េ
ែលិត្ែលកសិ្កម្ាកនុងការដកព្ចន និង
ស្តុកទុកែលិត្ែល 

                

យុទធសាស្តស្តរលីកកម្ពស្ក់ារអេិវឌ្ឍទីក្កងុ ទីក្បជំុជនរដ្ឋយម្មនដែនការចបស្ល់ាស្ ់និងក្បកបរដ្ឋយនិរនតរភាព រែីម្បរីឆេយីត្បនឹងកំរណីនត្ក្ម្វូ
ការរស្វាកម្ាសាធារណៈ និងឯកជនរបស្ក់្បជាជន និងកំណត្ែ់លប ោះពាលព់្នកំរណីននគរបូនីយកម្ារលីបរសិាា ន 
- ររៀបចំកសាង និងអនុវត្តបេងរ់គ្នល 
និងដែនការរក្បីក្បាស្ែី់ស្ក្ម្មប់តំ្បន់
ទីក្កុង ទីក្បជំុជននានាាម្ក្កុង 
ក្សុ្ក រដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ លតំ្បនអ់េិវឌ្ឍន៍
ថ្ាី រែីម្បតី្ក្ម្ងទិ់ស្ការអេិវឌ្ឍាម្
ទក្ម្ងដ់ែលចងប់ាន និងងាយក្សួ្ល
ក្គបក់្គង 

                

- ររៀបចំការដណនាចំបស្ល់ាស្រ់ែីម្បី
ក្គបក់្គងការពក្ងីកទីក្កុង (លកាណៈ                 
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ក្បមូ្លែតុ ំ រចៀស្វាងការពក្ងីកឬការ
សាងស្ងា់ម្បរណាត យែងែេូវ) 

- រធវីការវាយត្ព្ម្េបរសិាា ននិងស្ងគម្ជា
យុទធសាស្តស្តរលីបេងរ់គ្នលនិងដែនការ
រក្បីក្បាស្ែី់ថ្នន កក់្កុង ក្សុ្ក និងាម្
តំ្បនទី់ក្បជំុជន 
 

                

យុទធសាស្តស្តរលីកកម្ពស្រ់ទស្ភាពទីក្កងុ ទីក្បជំុជនាម្រយៈការរលីកកម្ពស្និ់ងអេិរកសក្បពន័ធព្បត្ងធម្ាជាតិ្ និងកសិ្កម្ាកនុងក្កងុ ទីក្បជំុជននិង
តំ្បនជំុ់វញិ 
- សិ្កាតំ្បនព់្បត្ងម្មនក្សាប ់និង
ស្កាត នុពលរែីម្បពីក្ងីក និងភាជ ប់
ក្បពន័ធព្បត្ងរដ្ឋយបនសុជីាម្យួ 
ការពក្ងីកទីក្កុង ទីក្បជំុជន និង
បរងាីត្ការត្ភាជ បតំ់្បនព់្បត្ងរវាង 
ទីក្បជំុជននិងជនបទ 

                

- អនុវត្តដែនការក្បពន័ធព្បត្ងរែីម្បី
បរងាីត្តំ្បនព់្បត្ងកនុងទីក្កុង  
ទីក្បជំុជន និងការត្ភាជ បតំ់្បនព់្បត្ង 
និងរទស្ភាពាម្ែងែេូវ និងទរនេ 
(ែូចជាការក្គបក់្គងឧទាន 
សាធារណៈ រទស្ភាពធម្ាជាតិ្  
ម្មត្ទឹ់ក ក្ចាងំទរនេ និងែេូវ ជារែីម្) 

                

- ែតលក់ារគ្នកំ្ទដែនកបរចចករទស្  
លទធភាពអាចទទលួបានទឹក 
រក្បីក្បាស្ ់និង ការកសាងស្ម្ត្ាភាព
ស្ក្ម្មបែ់លិត្កម្ាកសិ្កម្ាក្ទក្ទង់
អាហារសុ្េភាព 

                

យុទធសាស្តស្តធានាការក្គបក់្គងទីក្កងុ និងការែតលរ់ស្វាកម្ាបរសិាា នទីក្កងុក្បកបរដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព និងម្មនគុណភាពេពស្ ់រឆេីយត្បនឹងកំរណីនទី
ក្កងុ និងការអេិវឌ្ឍរស្ែាកិចច 
- កំណត្ប់ទដ្ឋា នក្គបក់្គងតំ្បនក់្បេព
ទឹក និងការពារអាងទឹកធម្ាជាតិ្កនុង
ក្កុង ទីក្បជំុជន និងតំ្បនព់ាកព់័នធ 
ជំុវញិ រែីម្បចីីរភាពព្នការែតត្់ែគងទឹ់ក
សាអ ត្កនុងរេត្ត 

                

- សិ្កាលទធភាពសាងស្ងក់្បពន័ធ
ក្បក្ពឹត្តកម្ាដកព្ចនសំ្ណលរ់ាវាម្ 
ធម្ាជាតិ្ រែីម្បរីលីកកម្ពស្សុ់្េុម្មល-
ភាពស្ងគម្ និងចីរភាពបរសិាា ន 

                

- រលីកកម្ពស្ក់ារែតលរ់ស្វាកម្ាក្បមូ្ល
សំ្ណលរ់ងឹ រមួ្ទាងំរែប ូែទុកសំ្រាម្ 
និងក្បពន័ធែឹកជញ្ជូ នសំ្ណលរ់ងឹ 
កនុងទីក្កុង 
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រែាបាលរេត្តទទួលេុស្ក្ត្ូវរែីម្បកីសាងស្ំរណីរពញរលញ ស្ក្ម្មប់គរក្ម្មងខាងរលីទាងំរនោះ និងបនសុវីាជាម្ួយ
នឹងយុទធសាស្តស្ត និងរគ្នលបំណងដែលបានររៀបចំរឡីងរែីម្បីស្រក្ម្ចនូវចកាុ វស័ិ្យព្នដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន ២ំ០៤០។ គរក្ម្មងាម្វស័ិ្យរែសងៗក្ត្ូវបានរក្គ្នងស្ក្ម្មប់អនុវត្តកនុងរយៈរពលេេី រយៈរពលម្ធយម្ និង  
រយៈរពលដវងកនុងក្កបេ័ណឌ កក្ម្ិត្េុស្ៗគ្នន  (ែូចជាថ្នន ក់ជាត្ិ ថ្នន ក់រេត្ត ថ្នន ក់ក្កុង/ក្ស្ុក និងថ្នន ក់ឃុំ) រដ្ឋយដែអករលី
ត្ក្ម្ូវការព្នការអេិវឌ្ឍ និងការរធវីអនតរាគម្ន៍ពិរស្ស្របស់្រាជរដ្ឋា េិបាល ាម្ការចាបំាច់។  

គរក្ម្មងនីម្ួយៗក្ត្ូវក្ស្ប និងស្ម្មហរណកម្ាជាម្ួយដែនការអេិវឌ្ឍន៍រេត្ត ៥ ឆ្ន  ំនិង/ឬកម្ាវធិីវនិិរោគ ៣ ឆ្ន ំ
រកំិល ឬដែនការនិងកម្ាវធិីរែសងៗរទៀត្។ ាម្ម្រធាបាយរនោះ ចំដណកេេោះព្នថ្វកិារេត្ត អាចរក្គ្នងទុករែីម្បីអនុវត្ត
គរក្ម្មងរនោះបាន។ កនុងករណីម្មនថ្វកិាាម្រយៈក្បេពរែសងរទៀត្ (ឧទាហរណ៍ ភាន ក់ងារព្ែគូអេិវឌ្ឍន៍) គរក្ម្មងម្ិន
ចាបំាច់ដត្ម្មនកនុងដែនការអេិវឌ្ឍន៍ ៥ ឆ្ន រំនាោះរទ។ 

៥.២ យនតការអនុវត្តន៍ 
ត្ួនាទី និងការទទលួេុស្ក្ត្ូវរបស់្ភាគីពាក់ព័នធនានា និងយនតការស្ក្ម្មប់ការអនុវត្ត ការាម្ដ្ឋន និងការវាយត្ព្ម្េ

ស្កម្ាភាពទាងំរនោះក្ត្ូវបានស្រងាបកនុងរូបភាពទី១ ខាងរក្កាម្៖ 
រូបភាពទ ី១៥៖ យនតការសាា ប័នស្ក្ម្មប់ការអនុវត្តការក្ត្តួ្ពនិតិ្យ នងិការវាយត្ព្ម្េដែនការររៀបចដំែនែថី្នន ក់រេត្ត 
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គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត ដែលជាយនតការម្ួយកនុងចំរណាម្យនតការជាធរម្មន
ជារក្ចីនរទៀត្ ក្ត្ូវរែីរត្ួឱ្យកាន់ដត្ស្កម្ាបដនាម្រទៀត្កនុងការររៀបចំគរក្ម្មងលម្អិត្ាម្ស្កម្ាភាពអាទិភាពដែលបានរស្នី
រឡងីខាងរលី រែីម្បតី្ក្ម្ង់ទិស្ការអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែីឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ។ គណៈកម្មា ធិការរនោះ ក្ត្ូវរធវីែូរចនោះរដ្ឋយ
ម្មនការចូលរមួ្ពីភាគីពាក់ព័នធែព្ទរទៀត្ពីសាា ប័នរាជរដ្ឋា េិបាលកក្ម្ិត្ែូចគ្នន  ឬកក្ម្ិត្រែសងគ្នន  ពីវស័ិ្យឯកជន ពីអងគការ
ស្ងគម្សុ្ីវលិ និងពីក្បជាជនកនុងមូ្លដ្ឋា ន។ គរក្ម្មងទាងំរនោះក្ត្ូវម្មនបញ្ហជ ក់ពីរគ្នលបំណង ស្កម្ាភាព រពលរវលា 
ក្បេពហិរញ្ាវត្ាុ  ការទទួលេុស្ក្ត្ូវ និងសូ្ចចនាករស្ំខាន់ៗ ស្ក្ម្មប់ាម្ដ្ឋន និងវាយត្ព្ម្េ។ ជាពិរស្ស្ គួរដត្ម្មន
បញ្ចូ លនូវសូ្ចចនាករពាក់ព័នធនឹងរហតុ្ប ោះពាល់ស្ងគម្ និងបរសិាា នដែលអាចឱ្យរធវីការាម្ដ្ឋន និងវាយត្ព្ម្េបាន។ 

ត្ួនាទីរបស់្គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត គឺម្មនសារៈស្ំខាន់ណាស់្ស្ក្ម្មប់
ែំរណីរការព្នការអនុវត្ត។ គណៈកម្មា ធិការរនោះ ក្ត្ួត្ពិនិត្យការកសាងស្ំរណីគរក្ម្មងដែលក្ត្ូវបញ្ចូ លកនុងដែនការអេិវឌ្ឍន៍ 
៥ ឆ្ន ។ំ រពាលគឺ គណៈកម្មា ធិការរនោះស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលជាម្ួយម្នទីរពាក់ព័នធនានា និងជាម្ួយយនតការថ្នន ក់រេត្តរែសងរទៀត្ 
ែូចជាគណៈកម្ាការក្គប់ក្គងែីរែា គណៈកម្ាការសុ្ររិោែីជារែីម្ ដែលសុ្ទធដត្ម្មនសារៈស្ំខាន់ចាបំាច់កនុងការអនុវត្ត
ដែនការររៀបចំដែនែីរនោះ រដ្ឋយសារដត្ដែនការរនោះម្មនលកាណៈអនតរវស័ិ្យ។ រលខាធិការដ្ឋា នព្នគណៈកម្មា - 
ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត ជារស្នាធិការគ្នកំ្ទគណៈកម្មា ធិការរនោះ រែីម្បីស្រក្ម្ចនូវកិចចេិត្េ ំ
ក្បឹងដក្បងទាងំរនោះ។ ត្ក្ម្ូវការព្នទីាងំរែីម្បីរឆេីយត្បនឹងការអេិវឌ្ឍថ្ាីៗ និងកំរណីនក្បជាជន គឺម្ិនអាចបញ្ឈប់បាន 
ដែលរនោះម្មនការពាក់ព័នធជាម្ួយវស័ិ្យជារក្ចីន និងទាម្ទារឱ្យម្មនការចូលរមួ្រដ្ឋោះក្សាយរមួ្គ្នន ។  

រទាោះជាោ ងរនោះក៏រដ្ឋយ ដែនការលម្អិត្កក្ម្ិត្ខាងរក្កាម្ជារក្ចីនរទៀត្ ពិរស្ស្បេង់រគ្នលរក្បីក្បាស់្ែីក្កុង/
ក្ស្ុក ទីក្បជុំជន ដែនការរក្បីក្បាស់្ែីលម្អិត្ ក្ត្ូវដត្ររៀបចំបនតឱ្យបានឆ្ប់ រដ្ឋយដែអករលីដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត 
ជារគ្នល រហីយពិចារណានូវក្គប់ទិែាភាពព្នត្ក្ម្ូវការព្នការអេិវឌ្ឍ និងកំរណីនក្បជាជន។ ពាក់ព័នធករណីរនោះ  
ស្ម្ត្ាភាពព្នអាជាា ធរ មូ្លដ្ឋា ន រែីរត្ួស្ំខាន់ណាស់្កនុងការកសាងដែនការឱ្យរឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការរបស់្េេួន។  
ការកសាងដែនការាម្វស័ិ្យលម្អិត្ជារក្ចីនរទៀត្ក៏ក្ត្ូវដត្រមួ្បញ្ចូ លជាម្ួយដែនការរបស់្សាា ប័ន/អងគភាពរាជរដ្ឋា េិបាល
រែសងៗរទៀត្ដែរ។ ដែនការាម្វស័ិ្យទាងំរនោះ គួរដត្ពិចារណានូវទំនាក់ទំនងជាម្ួយដែនការាម្វស័ិ្យែព្ទរទៀត្ ដែល
ររៀបចំរដ្ឋយសាា ប័ន/អងគភាពដែលម្មនកក្ម្ិត្ែូចគ្នន ។ 

៥.៣ ការអេវិឌ្ឍស្ម្ត្ាភាព នងិសាា ប័ន 
ែូចបានបញ្ហជ ក់កនុងដែនកមុ្នៗរចួម្ករហយី ការកសាងស្ម្ត្ាភាព និងសាា ប័ន រមួ្ជាម្ួយនឹងអេិបាលកិចចលអ គឺ

ជាមូ្លដ្ឋា នក្គឹោះស្នូលព្នការអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែី។ ស្ម្មជិកព្នគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា
រេត្តម្ណឌ លគិរ ីរួម្ទាំងក្កុម្ការងារស្នូលែង គឺជាត្ួអងគស្ំខាន់កនុងចំរណាម្ត្ួអងគជារក្ចីនរទៀត្ ដែលក្ត្ូវទទួល 
ការបណតុ ោះបណាត ល រែីម្បបីានយល់ែឹងកាន់ដត្ចបស់្ និងម្មនស្ម្ត្ាភាពអាចររៀបចំដែនការនិងកម្ាវធិីាម្វស័ិ្យរបស់្
េេួនចាបំាច់នានាាម្ស្ំរណីគរក្ម្មងស្ក្ម្មប់អនុវត្តក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព រែីម្បឈីានរៅស្រក្ម្ចរគ្នលបំណងរបស់្
ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ការកសាងស្ម្ត្ាភាព   គឺជាឆអឹងេនងែ៏ស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់សាា ប័នរងឹម្ម។ំ ដត្រទាោះជា
ោ ងណាក៏រដ្ឋយ វធិាននានាជារក្ចីនកនុងការពក្ងឹងនិងកសាងសាា ប័ន គឺក្ត្ូវការររៀបចំបដនាម្ជាចាបំាច់ រែីម្បកីារអនុវត្ត
ឱ្យកាន់ដត្ម្មនក្បស្ិទធភាព។ 
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៥.៤ ហរិញ្ាវត្ាុ 

ក្បេពធនធានហរិញ្ាវត្ាុស្ក្ម្មប់ការអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីរមួ្ម្មន៖ 
 ថ្វកិាជាត្ ិ
 ថ្វកិារេត្ត 
 ថ្វកិាឯកជន និងវស័ិ្យឯកជន 
 ថ្វកិាភាពជាព្ែគូរវាងរែានិងឯកជន 
 ថ្វកិាព្ែគូអេិវឌ្ឍន៍ 

 ថ្វកិាបរចិាច គរបស់្ក្បជាជន នងិស្ហគម្ន៍ 

 រែសងៗ 
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៦.  ការតាម្ដាន និងវាយតម្ម្ៃ 
៦.១ សាា ប័នពាក់ព័នធ នងិរគ្នលនរោបាយ នងិចបប់គ្នកំ្ទ 

សាា ប័ន/អងគភាពស្ំខាន់ដែលពាក់ព័នធនឹងការាម្ដ្ឋន  និងវាយត្ព្ម្េការអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីគឺគណៈអេិបាលរេត្ត គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត ដែលម្មនស្ម្មជិកម្កពី
ម្នទីរនិងអងគភាពជំនាញកនុងរេត្ត។ ម្នទីរនិងអងគភាពទាងំរនោះ ក៏ក្ត្ូវដត្រឆេីយត្បចំរពាោះអងគភាពថ្នន ក់ខាងរក្កាម្រៅកក្ម្ិត្
ក្កុង ក្ស្ុកនិងឃុ ំរមួ្ទាងំអងគការស្ងគម្សុ្ីវលិបរក្ម្ីការរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី  

រៅថ្នន ក់ជាត្ិ  សាា ប័នដែលរែីរត្ួចម្បងកនុងការាម្ដ្ឋននិងវាយត្ព្ម្េការអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ីគគឺណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិដែលែឹកនារំដ្ឋយក្កស្ួងររៀបចំដែនែី នគរូបនី-
យកម្ា និងស្ំណង់។ គណៈកម្មា ធិការរនោះ ក្ត្ូវែតល់ការដណនាែំល់គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់
រេត្ត និងរែីរត្ួស្ក្ម្បស្ក្ម្ួល និងរលីករឡងីនូវបញ្ហា ដែលក្ត្ូវការការអនតរាគម្ន៍ពីថ្នន ក់ជាត្ិ។ 

ការាម្ដ្ឋន និងវាយត្ព្ម្េការអនុវត្តដែនការររៀបចំដែនែី រេត្តម្ណឌ លគិរ ីគឺក្ត្ូវអនុវត្តរដ្ឋយដែអករលី 
របាយកាណ៍បរចចករទស្ព្នដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរដីែលបានអនុម័្ត្រដ្ឋយរាជរដ្ឋា េិបាល ក្កបេ័ណឌ ចបប់ 
ដែលរមួ្ម្មនចបប់ និងរគ្នលនរោបាយព្នវស័ិ្យនីម្ួយៗ។ ត្ួនាទីព្នគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
ទាងំថ្នន ក់រេត្ត និងថ្នន ក់ជាត្ិ គឺក្ត្ូវស្ក្ម្បស្ក្ម្ួលវស័ិ្យទាងំអស់្ រែីម្បរីឆ្ព ោះរៅរកការអនុវត្តដែលក្បទាក់ក្កឡាគ្នន  និង
ម្មនស្ម្មហរណកម្ាជាម្ួយគ្នន ។ 

៦.២ នតី្វិធិសី្ក្ម្មប់ការាម្ដ្ឋន នងិវាយត្ព្ម្េដែនការររៀបចដំែនែរីេត្ត 
គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្តម្ណឌ លគិរ ី គួរក្ត្ួត្ពិនិត្យរាល់គរក្ម្មងវនិិរោគដែល 

ពាក់ព័នធនឹងទិែាភាពព្នដែនការររៀបចំដែនែី។ វាជាការចាបំាច់ដែលក្ត្ូវយកចិត្តទុកដ្ឋក់ឱ្យបានខាេ ងំចំរពាោះភាពក្បទាក់
ក្កឡាគ្នន ព្នគរក្ម្មងវនិិរោគដែលបានរស្នីរឡងីជាម្ួយនឹងការអេិវឌ្ឍដែនែី (រូបវនត) ដែលបានរស្នីកនុងដែនការររៀបចំ
ដែនែីរនោះ ភាពស្ម្ក្ស្បដែនកបរចចករទស្ និងការទទួលយកបានដែនកស្ងគម្ព្នគរក្ម្មងស្ក្ម្មប់ស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន។ 
ការវាស់្ដវងអំពីរហតុ្ប ោះពាល់បរសិាា ននិងស្ងគម្ គឺជាដែនកម្ួយែ៏ស្ំខាន់ព្នការាម្ដ្ឋនក្ត្ួត្ពិនិត្យ។ 

រែីម្បីរកាបាននូវភាពសុ្ីស្ងាវ ក់គ្នន រវាងដែនការររៀបចំដែនែី និងការអេិវឌ្ឍជាក់ដស្តងរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ ី 
គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត ក្ត្ូវរធវីការវាយត្ព្ម្េដែនការររៀបចំដែនែីកនុងរយៈរពល ៥ឆ្ន  ំ
ម្តង។ ការវាយត្ព្ម្េរនោះក្ត្ូវអនុវត្តាម្ការដណនារំបស់្ថ្នន ក់ជាត្ិ កនុងករណីចាបំាច់។ និោយឱ្យជាក់ចបស់្ ែំរណីរការ 
ដកស្ក្ម្ួល និងវរិសាធនកម្ា ក្ត្ូវរធវីឱ្យបានមុ្នការររៀបចំដែនការយុទធសាស្តស្តអេិវឌ្ឍន៍ ៥ ឆ្ន រំបស់្រេត្ត។ ត្ួនាទីស្ក្ម្ប-
ស្ក្ម្ួលរបស់្គណៈបញ្ហជ ការរេត្ត (ក្កុម្ក្បឹកា និងគណៈអេិបាលរេត្ត) គឺជាកាត គនេឹោះ។ រធវីែូរចនោះបានន័យថ្ន ដែនការ
ររៀបចំដែនែី អាចរក្បីជាឯកសាររោងស្ក្ម្មប់ការររៀបចំដែនការអេិវឌ្ឍន៍ និងការវនិិរោគកនុងក្បព័នធដែនការម្ួយដែល
សុ្ីស្ងាវ ក់គ្នន កនុងកក្ម្ិត្រេត្ត។  

គណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ារេត្តម្ណឌ លគិរ ីក្ត្ូវអនុវត្តការាម្ដ្ឋន និងវាយត្ព្ម្េការអនុវត្ត
ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត រដ្ឋយដែអករលីក្កបេ័ណឌ សូ្ចនាករដែលបានកំណត់្កនុងគរក្ម្មងនីម្ួយៗ។ ការវាយត្ព្ម្េរនោះ
នាឱំ្យទទួលបាននូវការដកស្ក្ម្ួលរដ្ឋយគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែីនិងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់រេត្ត និងឈានរៅទទួល
បានការឯកភាពយល់ក្ពម្ពីគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិ និងជាបនាទ ប់ ាម្រយៈគណៈ- 
កម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ាថ្នន ក់ជាត្ិរនោះ នឹងឈានរៅទទួលបានការអនុម័្ត្ពីរាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជា។ 
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៧.  ខសចរតីសននិដាឋ ន 
ការររៀបចំនិងដ្ឋក់រចញនូវដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិររីនោះ ម្មនភាពចាបំាច់និងរឆេីយត្បនឹងត្ក្ម្ូវការ

ជាក់ដស្តងកនុងមូ្លដ្ឋា ន ពិរស្ស្ការរកីនរឡងីនូវចំនួនក្បជាជន ត្ក្ម្ូវការព្នការអេិវឌ្ឍ និងការដក្បក្បួលរស្ែាកិចច ស្ងគម្ 
វបបធម៌្ និងធនធានធម្ាជាត្ិរៅកនុងរេត្តម្ណឌ លគិរ។ី ដែនការររៀបចំដែនែីក៏ជាការការឆេុោះបញ្ហច ងំនូវឆនទៈែ៏រម្មោះមុ្ត្របស់្
រាជរដ្ឋា េិបាលកម្ពុជាកនុងការែឹកនា ំនិងបនតជំរុញការអេិវឌ្ឍាម្ដបបក្បជាធិបរត្យយរៅថ្នន ក់រក្កាម្ជាត្ិ។  

ដែនការររៀបចំដែនែីរនោះបានពិចារណាោ ងហាត់្ចត់្រមួ្គ្នន  រែីម្បរីធវីការអេិវឌ្ឍដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរទីាងំមូ្ល
ឱ្យទទួលបាននូវចកាុវស័ិ្យ រគ្នលបំណង និងរគ្នលរៅអេិវឌ្ឍន៍ដែលបានកំណត់្ ម្ិនឱ្យម្មនែលប ោះពាល់អវជិជម្មនែល់
ចីរភាពបរសិាា ន ធនធានធម្ាជាត្ិ និងស្ម្ធម៌្ស្ងគម្។  ដែនការររៀបចំដែនែីរនោះ ក៏ត្ក្ម្ង់ទិស្ការអេិវឌ្ឍពាក់ព័នធនឹង
កាត រូបសាស្តស្ត និងរកាបាននូវរសាេ័ណភាពាម្ត្ំបន់ ក្ពម្ទាងំម្មនការដបងដចកែលក្បរោជន៍ព្នកំរណីនរស្ែាកិចច
ក្បកបរដ្ឋយតុ្លយភាពនិងស្ម្ធម៌្ រហីយក៏ជាមូ្លដ្ឋា នស្ក្ម្មប់ការកសាងដែនការាម្វស័ិ្យនានានិងដែនការកក្ម្ិត្
ខាងរក្កាម្នានាែងដែរ ស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍក្បកបរដ្ឋយភាពសុ្េែុម្រម្នារវាងវស័ិ្យពាក់ព័នធទាងំអស់្ រែីម្បទីទួលបាន
នូវបំណងក្បាថ្នន រមួ្របស់្រេត្ត។ រែីម្បសី្រក្ម្ចបាននូវកិចចការែ៏ស្ំខាន់និងចាបំាច់ដែលបានដ្ឋក់រចញ ដែនការរៀបចំដែន
ែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីបានដ្ឋក់រស្នីនូវវធិាននិងម្ធយបាយជារក្ចីន រែីម្បីជាក្ត្ីវស័ិ្យស្ក្ម្មប់ត្ក្ម្ង់ទិស្ែំរណីរការអេិវឌ្ឍ
ក្គប់វស័ិ្យក្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាព និងការទទួលេុស្ក្ត្ូវ។  

ជារមួ្ ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរ ីនឹងកាេ យជាដែនទីបងាា ញែេូវែ៏ម្មនសារៈស្ំខាន់ស្ក្ម្មប់ការអនុវត្ត 
ការក្គប់ក្គង ការរក្បីក្បាស់្ និងដបងដចកែី ធនធានធម្ាជាត្ិ រហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធបរចចករទស្និងស្ងគម្ក្បកបរដ្ឋយ
វចិារណញ្ហា ណ និងម្មនការទទួលេុស្ក្ត្ូវចបស់្លាស់្ក្ស្បាម្ត្ក្ម្ូវការជាក់ដស្តងរបស់្រេត្ត និងមូ្លដ្ឋា ន រដ្ឋយ រ
រលីរគ្នលការណ៍ចបប់ ការចូលរមួ្ និងកិចចស្ហការអនុវត្តជិត្ស្និទធរវាងក្គប់សាា ប័ននិងអនកពាក់ព័នធ។  

ែូរចនោះ ការអនុវត្តនូវដែនការររៀបចំដែនែីរេត្តម្ណឌ លគិរកី្បកបរដ្ឋយក្បស្ិទធភាពនិងម្មនការចូលរួម្ពីអនក 

ពាក់ព័នធទាងំអស់្ រហីយម្មនការាម្ដ្ឋន និងវាយត្ព្ម្េែំរណីរការព្នការអនុវត្តដែនការហាត់្ចត់្ គឺជាការចាបំាច់បំែុត្ 
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២០ រលាកក្ស្ី ម្ម លី សុ្េន ី ក្បធានម្នទីរកិចចការនារ ី ស្ម្មជិក 
២១ រលាក ពុធ សូ្រោិ ក្បធានម្នទីរមុ្េងារសាធារណៈ ស្ម្មជិក 
២២ រលាក ហ ុន វណាណ រា  ក្បធានម្នទីរដែនការ ស្ម្មជិក 
២៣ រលាក ទូច រស្ា ី ក្បធានម្នទីរធម្ាការ និងសាស្នា ស្ម្មជិក 
២៤ រលាក លមឹ្ រក្ស្ង អនុក្បធានម្នទីរពាណិជជកម្ា ស្ម្មជិក 
២៥ រលាក វង សុ្ក្ករស្រ ី នាយកេណឌ រែាបាលព្ក្ពរ មី្ណឌ លគិរ ី ស្ម្មជិក 
២៦ រលាក ឡុង វបុិល អេិបាលក្កុងដស្នម្រនារម្យ ស្ម្មជិក 
២៧ រលាក នួន សារ  ន អេិបាលក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ស្ម្មជិក 
២៨ រលាក សុ្និ វណណវុឌ្ឍ អេិបាលក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ស្ម្មជិក 
២៩ រលាក នង ទុណាណ រ ី អេិបាលក្ស្ុកអូររាងំ ស្ម្មជិក 
៣០ រលាក រម្ីល រស្ឿន អេិបាលក្ស្ុករកាោះដញក ស្ម្មជិក 
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ឧបស្ម្ព័នធទ២ី៖ ស្ម្មស្ភាពរលខាធកិារដ្ឋា នព្នគណៈកម្មា ធកិារររៀបចដំែនែ ីនងិនគរូបនយីកម្ារេត្តម្ណឌ លគរិ ី
ល.រ នាម្ និងរគ្នត្តនាម្ ត្នួាទី ការទទលួេុស្ក្ត្វូ 
១ រលាក យមឹ្ វណាណ  អនុក្បធានម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ ក្បធាន 
២ រលាក សុ្ក រស្រា  នាយករងរែាបាលសាលារេត្ត អនុក្បធាន 
៣ រលាក ហ ូ រា រវធ ក្បធានការោិល័យ ព្នម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ ស្ម្មជិកអចិព្ស្តនតយ ៍
៤ រលាក សំុ្ ម្ករា អនុក្បធានម្នទីររស្ែាកិចច និងហរិញ្ាវត្ាុ ស្ម្មជិក 
៥ រលាក កឹង ឈាន អនុក្បធានម្នទីរអេិវឌ្ឍន៍ជនបទ ស្ម្មជិក 
៦ រលាក ស្ន ថ្ន អនុក្បធានម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ស្ម្មជិក 
៧ រលាក ហាន េន អនុក្បធានម្នទីរបរសិាា ន ស្ម្មជិក 
៨ រលាក សុ្ក ប ុនរធឿន អនុក្បធានម្នទីរឧស្ាហកម្ា និងស្ិបបកម្ា ស្ម្មជិក 
៩ រលាក ទី សុ្ែល អនុក្បធានម្នទីរដរ   នងិថ្នម្ពល ស្ម្មជិក 
១០ រលាក ញា ណ គក់ ម្ស្តនតីម្នទីរធនធានទឹក និងឧតុ្និយម្ ស្ម្មជិក 
១១ រលាក គឹម្ ប ុនរធឿន អនុក្បធានម្នទីរអប់រ ំយុវជន និងកីឡារេត្ត ស្ម្មជិក 
១២ រលាក ហាន សុ្េកត ិ អនុក្បធានម្នទីរដរ  កស្ិកម្ា ស្ម្មជិក 
១៣ រលាក គុជ វណាណ  អនុក្បធានម្នទីរសុ្ខាេិបាលរេត្ត ស្ម្មជិក 
១៤ រលាក សាន់ គិល ក្បធានការោិល័យព្នម្នទីរវបបធម៌្ និងវចិិក្ត្ស្លិបៈ ស្ម្មជិក 
១៥ រលាក សារូ រត្នា នាយករងេណឌ រែាបាលព្ក្ពរ មី្ណឌ លគិរ ី ស្ម្មជិក 
១៦ រលាក ឃន់ អូន អេិបាលរងក្កុងដស្នម្រនារម្យ ស្ម្មជិក 
១៧ រលាក សាន គឹម្អា ប អេិបាលរងក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ស្ម្មជិក 
១៨ រលាក ស្ ន សារុន អេិបាលរងក្ស្ុកអូររាងំ ស្ម្មជិក 
១៩ រលាក រហឿន សុ្េណា អេិបាលរងក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ស្ម្មជិក 
២០ រលាក នុត្ របឿន អេិបាលរងក្ស្ុករកាោះដញក ស្ម្មជិក 
២១ រលាក ដកវ ប ុនថ្ន នាយកទីចាត់្ការហរិញ្ាវត្ាុសាលារេត្ត ស្ម្មជិក 
២២ រលាក ដយ ន ច័នទតុ្ងរហង នាយកទីចាត់្ការអនតរវស័ិ្យសាលារេត្ត ស្ម្មជិក 
២៣ រលាក ងុា ំស្ម្បត្ត ិ អនុក្បធានការោិល័យ ព្នម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្  ស្ម្មជិក 
២៤ រលាក រអឿ ស្ំអុល ក្បធានការោិល័យ ែ.ន.ស្.េ ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ស្ម្មជិក 
២៥ រលាក នូ សាររ  ន ក្បធានការោិល័យ ែ.ន.ស្.េ ក្ស្ុកដកវស្ីម្ម ស្ម្មជិក 
២៦ រលាក លមឹ្ សុ្េរេង ក្បធានការោិល័យ ែ.ន.ស្.េ ក្ស្ុកអូររាងំ ស្ម្មជិក 
២៧ រលាក   ព្ឡរែង ក្បធានការោិល័យ ែ.ន.ស្.េ ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ស្ម្មជិក 
២៨ រលាក ក្ស្ ុន វណណន ី ក្បធានការោិល័យ ែ.ន.ស្.េ ក្ស្ុករកាោះដញក ស្ម្មជិក 

 
 



 

148 

ឧបស្ម្ព័នធទ៣ី៖ ស្ម្មភាពក្កមុ្ការងារស្នូលកសាងដែនការររៀបចដំែនែរីេត្តម្ណឌ លគរិ ី
ល.រ រឈាា ោះ អងគភាព និងត្នួាទី កាទទលួេុស្

ក្ត្វូ 

១ រលាក យមិ្ វណាណ  អនុក្បធានម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី ក្បធាន 

២ រលាក ពិន រថ្ត្ 
ក្បធានដែនកចបប់ នងិរសុ្ីបអរងាត្  
ព្នរែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

អនុក្បធាន 

៣ រលាក ហាន េន 
ក្បធានការោិល័យអេិវឌ្ឍន៍ស្ហគម្ន៍ 
ព្នម្នទីរបរសិាា នរេត្តម្ណឌ លគរិ ី 

ស្ម្មជិក 

៤ រលាក ពិន ច័នទរត្នៈ 
ក្បធានការោិល័យក្គប់ក្គងអេិវឌ្ឍន៍ និងស្ណំង់  
ព្នរែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

៥ រលាកក្ស្ី ទ ីពុទាធ រា  
អនុក្បធានការោិល័យអេិវឌ្ឍន៍វបបធម៌្  
ព្នម្នទីរវបបធម៌្ និងវចិិក្ត្ស្លិបៈ 

ស្ម្មជិក 

៦ រលាក ទាវ សារនិ ក្បធានការោិល័យកស្ិ-ឧស្ាហកម្ា  
ព្នម្នទីរកស្ិកម្ា រុកាា ក្បម្មញ់ និងរនសាទ 

ស្ម្មជិក 

៧ រលាក លី ណាវនិ 
ក្បធានការោិល័យដែនការ  
ព្នម្នទីររទស្ចរណ៍ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

៨ រលាក ហ ន ស្ំព្ណ 
អនុក្បធានការោិល័យ កិចចការទូររៅ  
ព្នម្នទីរសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន ស្ម្មជិក 

៩ រលាក ម្ិត្ត ប ុនក្បសុ្ ក្បធានការោិល័យបរចចកវទិា  
ព្នម្នទីរដែនការរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

ស្ម្មជិក 

១០ 
រលាកក្ស្ី ច័នទ ស្ហីា
ម្ម ន ី

អនុក្បធានការោិល័យក្គប់ក្គងអេិវឌ្ឍន៍ នងិស្ណំង់  
ព្នរែាបាលរេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

១១ រលាក កង ស្កាដ្ឋ 
អនុក្បធានការោិល័យសុ្ររិោែី និងេូម្ិសាស្តស្ត  
ព្នម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

១២ រលាក ហូ រា រវធ ក្បធានការោិល័យស្ណំង់  
ព្នម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

១២ រលាក រស់្ រត្នៈ អនុក្បធានការោិល័យធនធានដរ    
ព្នម្នទីរដរ   និងថ្នម្ពល រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

១៣ រលាក ងុា ំស្ម្បត្ត ិ
ក្បធានការោិល័យលំរៅឋាន  
ព្នម្នទីរ ែ.ន.ស្.ស្ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 

១៤ រលាក សុ្េ ទីឃ្លវុឌ្ឍ ម្ស្តនតីការោិល័យក្គប់ក្គងរបតិ្កេណឌ  
ព្នម្នទីរវបបធម៌្ និងវចិិក្ត្ស្លិបៈ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

ស្ម្មជិក 
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ឧបស្ម្ព័នធទ៤ី៖ បញ្ជ ីរឈាា ោះអនកគ្នកំ្ទ 
សាា ប័ន រឈាា ោះ ត្នួាទី 

អងគការ WWF 

រលាក ម្ម ន់ ម្ួយ Chief of Party, USAID WSSP Project 

រលាក អ ូច រៅម្ម រឌ្ ី
ម្ស្តនតីជាន់េពស់្ដែនកដែនការររៀចំដែនែី 
និង GIS 

រលាក ធូ សុ្ធាន ម្ស្តនតីGIS របស់្គរក្ម្មង 
Ms Milou Groenenberg ទីក្បឹកាបរចចករទស្ 

សាកលវទិាល័យេូម្ិនទ
េនំរពញ 

រលាក សុ្វណណ ចាន់សុ្េក្ា ក្កុម្ទីក្បឹកសរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី
រលាក ជូ ផ្លនិត្ ក្កុម្ទីក្បឹកសរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី

សាកលវទិាល័យេូម្ិនទ
កស្ិកម្ា 

រលាកក្ស្ី នាង ម្ម លីន ក្កុម្ទីក្បឹកសរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី

កញ្ហា  អ ុ ៊ុំ សូ្ម្ម ល ី អនកបណតុ ោះបណាត លរស្វាកម្ាក្បព័នធ  
រអកូឡូសុ្ ី

ក្កស្ួងររៀបចំដែនែី  
នគរូបនីយកម្ា និងស្ណំង់ 

ឯ.ឧ.បណឌិ ត្ រម្ ង ប ុណាណ រទិធ ទីក្បឹកា 
រលាក ែូរ រសាភារា  ទីក្បឹកា 

ក្កុម្ទីក្បឹកា 

រលាកបណឌិ ត្ រស្ង ទូច ស្ហក្បធានក្កុម្ទីក្បឹកា 
រលាកបណឌិ ត្ Jean-Christophe Diepart ស្ហក្បធានក្កុម្ទីក្បឹកា 
កញ្ហា  សុ្េ គឹម្រឆង រែាបាល នងិគណរនយយ 
រលាក រត័្ន ផ្លន់ណា អនកជំនាញ GIS 
រលាក សុ្មឹ្ បូវសិាល អនកស្ក្ម្បស្ក្ម្លួគរក្ម្មង 
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ឧបស្ម្ព័នធទ៥ី៖ បញ្ជ ីស្កម្ាភាព នងិអនកចូលរមួ្កនុងែរំណីរការកសាងដែនការររៀបចដំែនែរីេត្តម្ណឌ លគរិ ី

ល.រ កាលបររិចឆទ រឈាា ោះក្ពឹត្តកិារណ៍ ទីាងំព្នក្ពឹត្តកិារណ៍ 
ចំននួ 

អនកចូលរមួ្ 
បញ្ជ ីព្នអនកចូលរមួ្ 

១ ២៤ កញ្ហា  
២០១៧ 

ស្ិកាា សាលាែសពវែាយ ែទោះស្ណំាក់រពក្ជាដ្ឋ, 
ក្កុងដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

១០៣ នាក់ -ក្កស្ងួររៀបចំដែនែី នគរូបនយីកម្ា នងិស្ណំង់ 

-គណៈកម្មា ធិការររៀបចំរែនែ ីនិងនគរូបនីយកម្ារេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-រលខាធកិារដ្ឋា នព្នគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែ ីនិងនគរូនីយកម្ា 
រេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-គណៈកម្មា ធិការជាត្ិស្ក្ម្មប់ការអេិវឌ្ឍាម្ដបបក្បជាធិបរត្យយ
រៅថ្នន ក់រក្កាម្ជាត្ិ រេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-វាគាិនម្កពីរេត្តបាត់្ែបំង នងិរេត្តាដកវ 
-រែាបាលក្កុង/ក្ស្ុក 

-ត្ំណាងវស័ិ្យឯកជន 

-ត្ំណាងអងគការ WWF 

-អងគការរក្ៅរដ្ឋា េិបាល 

-និស្សតិ្ 

-ភាគីពាក់ព័នធរែសងរទៀត្ 
២ ០៧-១១ ម្ីនា 

២០១៧ 

ទស្សនកចិចស្កិា និងការ
បរងាីត្ក្កុម្ការងារ រៅ
រេត្តបាត់្ែបំង 

ស្ណាា គ្នរ រេម្រា ១, ក្កងុ
បាត់្ែំបង  
រេត្តបាត់្ែបំង 

២៣ នាក់ -អេិបាលរងរេត្ត 
-ត្ំណាងរែាបាលក្កុង/ក្ស្កុ ព្នរេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-សាកលវទិាល័យេូម្ិនទកស្កិម្ា 
-អងគការ WWF 

៣ ២៣-២៤ កុម្ភៈ 
២០១៧ 

វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី 
ការែារភាជ ប់សូ្ចនករ

សាលារេត្តស្ទឹងដក្ត្ង ០៧ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-អងគការ WWF 
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ស្ក្ម្មប់សារៈស្ំខាន់ 

រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសុ្ ី

៤ ២៨ កុម្ភៈ - ០៣ 
ម្ីនា ២០១៧ 

ការចុោះទស្សនកចិចទីវាល
បឋម្រៅកនុងរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

ក្កុង ១ និងក្ស្ុក ៤ ព្ន
រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

១០ នាក់ -ក្កស្ងួររៀបចំដែនែី នគរូបនយីកម្ា នងិស្ណំង់ 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-អងគការ WWF ក្បចាកំម្ពុជា 
៥ ២៧-២៨ កកាដ្ឋ 

២០១៧ 

វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី 
និរនតរភាពជីវៈចក្ម្ោុះ  
អត្ាក្បរោជន៍បរសិាា ន 
និងស្ងគម្ រៅកនុងត្ំបន់
ការពារព្នត្ំបន់រទស្ភាព
ភាគឦសាន 

ែទោះស្ណំាក់រពក្ជាដ្ឋ,ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

១៥ នាក់ -សាកលវទិាល័យេូម្ិនទកស្កិម្ា 
-សាលារេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-ត្ំណាងរែាបាលក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
-ត្ំណាងរែាបាលក្ស្ុករកាោះដញក 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-អងគការ WWF 

៦ ដេស្ីហា ២០១៧ 

(២ព្ថ្ៃ/ក្ស្កុ) 

ការរែទៀងផ្លទ ត់្ទិននន័យាម្
ក្កុង/ក្ស្កុ 

១.ក្ស្ុករកាោះដញក 

២.ក្កងុដស្នម្រនារម្យ 
៣.ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 

៤.ក្ស្ុកអូររាងំ 

៥.ក្ស្ុកដកវស្មី្ម 

 -រែាបាលក្កុង/ក្ស្ុករគ្នលរៅ 

-ការោិល័យរក្កាម្ឱ្វាទក្ស្កុ 

-ត្ំណាងស្ងាា ត់្/ឃុ ំ

-ត្ំណាង 

៧ ៣០ វចិឆិកា 
២០១៧ 

ស្ិកាា សាលាស្តីពី ការវាយ
ត្ព្ម្េស្ម្ត្ាភាព 

សាា ប័នរដ្ឋយរក្បីក្បាស់្ការ
វភិាគ SWOT 

ែទោះស្ណំាក់រពក្ជាដ្ឋ,ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

៣៨ នាក់ -ត្ំណាងក្កុង/ក្ស្កុទាងំអស់្ 

-ម្នទីរជនំាញរក្កាម្ឱ្វាទរេត្ត 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-អងគការ WWF 
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៨ ២៩ ម្ករា 
២០១៩ 

ស្ិកាា សាលាស្តីព ី
ដែនការររៀបចំដែនែីរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

ែទោះស្ណំាក់រពក្ជាដ្ឋ,ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

៤៦ នាក់ -ត្ំណាងក្កុង/ក្ស្កុទាងំអស់្ 

-ម្នទីរជនំាញរក្កាម្ឱ្វាទរេត្ត 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-វស័ិ្យឯកជន 

-អងគការរក្ៅរដ្ឋា េិបាល 

-អងគការ WWF 

៩ ៧ ម្ីនា ២០១៩ វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី 
ការដណនា ំនិងការបស្តញ្ហជ
បរស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូ
សុ្ីកនុងដែនការររៀបចំដែន
ែីរេត្ត 

ម្នទីរបរសិាា នរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ,ី 
ក្កងុដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

១០ នាក់ -ក្កុម្ទីក្បឹកា 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-អងគការWWF 

១០ ២៣-២៤ រម្សា 
២០១៩ 

ស្ិកាា សាលាពិរក្គ្នោះ
រោបល់រលីរបាយការណ៍
វភិាគសាា នភាព 

ែទោះស្ណំាក់រពក្ជាដ្ឋ,ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

៨៦ នាក់ ត្ំណាងក្កងុ/ក្ស្ុកទាងំអស់្ 

-ម្នទីរជនំាញរក្កាម្ឱ្វាទរេត្ត 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-វស័ិ្យឯកជន 

-អងគការរក្ៅរដ្ឋា េិបាល 

-អងគការ WWF 
១១ ០៤ កកាដ្ឋ 

២០១៩ 

វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី 
ក្បព័នធព័ត៌្ម្មនេូម្ិសាស្តស្ត 
និង InVEST Tool 

ម្នទីរបរសិាា នរេត្ត
ម្ណឌ លគិរ,ី 
ក្កុងដស្នម្រនារម្យ រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

១២ នាក់ -ក្កុម្ទីក្បឹកា 

-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-អងគការWWF 
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ចាប់ពីដេម្ករា ឆ្ន ២ំ០២០ ែល់ ដេកុម្ភៈ ២០២១ 

ល.រ កាលបររិចឆទ រឈាា ោះក្ពតឹ្តកិារណ៍ ទាីងំព្នក្ពតឹ្តកិារណ៍ 
ចនំនួ 

អនកចូលរមួ្ 
បញ្ជ ីព្នអនកចូលរមួ្ 

១ ២៣ ម្ករា ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារស្នូល 
និងការពិនិត្យរលីលទធែលព្ន
ការកសាងដែនការររៀបចំ
ដែនែី 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១៧ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

២ ១៨ កុម្ភៈ ២០២០ វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី នីត្ិ
វធិីកសាងដែនការររៀបចំដែន
ែីថ្នន ក់រេត្ត 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១៤ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

៣ ១៩-២១ កុម្ភៈ ២០២០ វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី 
ក្បព័នធព័ត៌្ម្មនេូម្ិសាស្តស្ត 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១៤ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

៤ ២៣ រម្សា ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារស្នូល
រលីទិននន័យ និងការវភិាគ
ដែនែីកនុងជំហានទី២ 

ក្បជុំ online ២០ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

៥ ២៨ ឧស្ភា ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារស្នូល
រលីទិននន័យ និងការវភិាគ
ដែនែីកនុងជំហានទី២ 

ក្បជុំ online ១៥ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

៦ ២៤ ម្ិថុ្នា ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារស្នូល
ការដណនា ំនិងបណតុ ោះបណាត
លជំហានទី៣ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ  -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

៧ ៣១ កកាដ្ឋ ២០២០ បទបងាា ញព្នលទធែលជូនគ
ណៈក្បត្ិេូក្កសួ្ង ែ.ន.ស្ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ  -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-គណៈក្បត្ិេូក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 
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និងបណតុ ោះបណាត លពាការ
ក្បជាសាស្តស្ត 

៨ ១០-១១ សី្ហា ២០២០ វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី
ក្បព័នធព័ត៌្ម្មនេូម្ិសាស្តស្ត 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១៨ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

៩ ៣១ សី្ហា ២០២០ វគគបណតុ ោះបណាត លស្តីពី 
រស្វាកម្ាក្បព័នធរអកូឡូសីុ្ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ២៣ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១០ ០១ កញ្ហា  ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយគណៈកម្មា ធិការ
ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយ
កម្ារេត្ត ពីលទធែលព្ន
ជំហានទី២ និងចកាុវស័ិ្យ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ៤៤ នាក់ -ស្ម្មជិកគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្ត 
-ស្ម្មជិកក្កុម្ក្បឹការេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១១ ០១ កញ្ហា  ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារស្នូល
ស្ក្ម្មប់ការររៀបចំសិ្កាា
សាលាពិរក្គ្នោះរោបល់ថ្នន ក់
ក្ស្ុក 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១០ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១២ ២៣ កញ្ហា  ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារ
ស្នូល-វគគបណតុ ោះបណាត លរលី
ម្ម ក្ទិចយុទធសាស្តស្ត 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១០ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១៣ ១៦ តុ្លា ២០២០ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារ
ស្នូល-វគគបណតុ ោះបណាត លរលី
ម្ម ក្ទិចយុទធសាស្តស្ត 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១០ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១៤ ១៩-២៣ តុ្លា ២០២០ សិ្កាា សាលាពិរក្គ្នោះរោបល់
ថ្នន ក់ក្ស្ុក 

១.ក្ស្ុករកាោះដញក 

២.ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
២២៩ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
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៣.ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 

៤.ក្ស្ុកអូររាងំ 

៥.ក្សុ្កដកវសី្ម្ម 

-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

-អេិបាលក្កុង/ក្សុ្ក និងក្កុម្ក្បឹកាក្កុង/ក្សុ្ក 

-ត្ំណាងស្ងាា ត់្/ឃុ ំ

-ត្ំណាងស្ហគម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន 

-ត្ំណាងអងគការស្ងគម្សីុ្វលិ 

១៥ ១១ ម្ករា ២០២១ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារ
ស្នូល-បទបងាា ញ និងការ
ពិភាការលីលទធែលជំហាន
ទី៤ 

ក្បជុំ online ១៤ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១៦ ២៨ ម្ករា ២០២១ ក្បជុំជាម្ួយក្កុម្ការងារ
ស្នូល-បទបងាា ញ និងការ
ពិភាការលីលទធែលជំហាន
ទី៤ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ១៣ នាក់ -ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 

១៧ ២៩ ម្ករា ២០២១ ក្បជុំជាម្ួយគណៈកម្មា ធិការ
ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយ
កម្ារេត្ត-បទបងាា ញ និងការ
យល់ក្ពម្រលីជំហានទី៣ &
ទី៤ 

ក្កុងដស្នម្រនារម្យ ៤៣ នាក់ -ស្ម្មជិកគណៈកម្មា ធិការររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ារេត្ត 
-ស្ម្មជិកក្កុម្ក្បឹការេត្តម្ណឌ លគិរ ី
-ក្កុម្ការងារស្នូល 

-ក្កសួ្ងររៀបចំដែនែី ររៀបចំដែនែី និងនគរូបនីយកម្ា 
-ក្កុម្ទីក្បឹកា 
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ឧបស្ម្ពន័ធទ ី៦៖ ក្បរេទគក្ម្បែ ីរក្បសី្ក្ម្មប់ការវភិាគការដក្បក្បលួគក្ម្បែ ី
ការាងំលំរៅ 

 

ព្ក្ពរក្សាង ព្ក្ពពាក់- 
កណាត លរក្សាង ព្ក្ព
រលបោះ (D-S-E) 

 
ក្បចាឆំ្ន /ំែណំារំយៈ
រពលដវង 

 

ព្ក្ព (រែសងៗ) 

 
ែំណារំយៈរពលដវង 

 

ព្ក្ពររចរលឹ 

 
ក្ស្ូវ 

 

ចម្មា រលាយឡជំាម្ួយព្ក្ព 

 
ទឹក 

 

  

 
ឧបស្ម្ព័នធទ ី៧៖ ចនំនួក្បជាជនដែលរស់្រៅកនុងត្បំន់ការពារកនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី
 ២០១៩ 
ចំននួក្គួសារដែលរស់្រៅកនុងតំ្បន់ការពារ 3.495 
ភាគរយព្នក្គួសារដែលរស់្រៅកនុងតំ្បន់ការពារ 16,8% 
ក្បេព៖ ម្នទីរដែនការរេត្តម្ណឌ លគិរ ីឆ្ន  ំ២០១៨ 
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ឧបស្ម្ព័នធទ ី៨៖ ទាីងំស្ហគម្ន៍ត្បំន់ការពារធម្ាជាត្ ិរដ្ឋយម្នទរីបរសិាា នរេត្ាម្ណឌ លគរិ ី(២០១៩) 

ល.រ 
រឈាា ោះស្ហគម្នតំ៍្បន់
ការពារធម្ាជាតិ្ 

ដែទែី ាម្ក្បកាស្ 
 (ហកិា) 

ទីាងំ េូមិ្សាស្តស្ត 
ចំននួ
ក្គសួារ 

១ រវាក្ស ់ 1,618 ឃុរំយ៉ា គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (១ភូមិ) 106 

២ ភាំរហាវ 2,956 ឃុដំគ្ស ូក្ស គ្សុក្សដក្សវសីា (៣ភូមិ) 133 

៣ អស្រនទងសាមរគីដសនជយ័ 2,021 ឃុពូំ្នគ្ជ គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (១ភូមិ) 172 

៤ រនុស ដេាង 1,734 ឃុចុំងផ្លល ស ់គ្សុក្សដក្សវសីា (១ភូមិ) 99 

៥ ដៅកា កាតុ្ោះ 2,226 សង្កា ត្សុ់េដុ្ម គ្ក្សុងដសនមដោរមយ (១ភូមិ) 175 

៦ ពូ្ទុ្ងពូ្េ ូង ណ្ឋមេង់ 2,913 ឃុចុំងផ្លល ស ់គ្សុក្សដក្សវសីា (២ភូមិ) 117 

៧ ដគ្សអីុ នំភំ 1,777 សង្កា ត្រ់មោ គ្ក្សុងដសនមដោរមយ (១ភូមិ) 101 

៨ ភាំក្សតុក្ស 2,815 ឃុដំមម៉ាង ់គ្សុក្សដក្សវសីា (២ភូមិ) 143 

៩ ជីក្សលប ់ភាំជួង ក្សតីសងឃមឹថ្ាី 2,989 ឃុសុំេសានត គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (២ភូមិ) 147 

១០ ដគ្សធំមលឹង 3,000 ឃុសុំេសានត គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (៣ភូមិ) 171 

១១ ដគ្សគ្ព្ោះ 3,438 ឃុដំគ្សគ្ព្ោះ គ្សុក្សដក្សវសីា (៣ភូមិ) 239 

១២ អរបនួដលី 4,528 ឃុអំរបនួដលី គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (១ភូមិ) 367 

១៣ គ្ក្សងរ់ពុ្ក្ស 1,184 ឃុពូំ្នគ្ជ គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (២ភូមិ) 93 

១៤ អូរង្កល វ  4,635 ឃុដំគ្សេ ុយ គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (១ភូមិ) 301 

១៥ គ្ត្ពាងំដក្សែីម 2,410 ឃុពូំ្នគ្ជ គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (២ភូមិ) 153 

១៦ ពូ្នគ្ជ 2,433 ឃុពូំ្នគ្ជ គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (២ភូមិ) 137 
១៧ ា៉ា លឺលក្សងគ្បុស 4,654 ឃុណំ្ងឃលឹីក្ស គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (២ភូមិ) 460 
១៨ ទូ្លុង 7,082 ឃុគំ្ក្សងដ់ត្ោះ គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (៣ភូមិ) 342 
១៩ ដៅរដមៀត្ 3,223 ឃុគំ្ក្សងដ់ត្ោះ គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (១ភូមិ) 64 
២០ យ៉ាូក្សណ្ឋមរា៉ាម 4,781 ឃុសុំេសានត គ្សុក្សដកាោះដញក្ស (៣ភូមិ) 239 
២១ ណ្ឋមដលៀរ 661.69 ឃុ ំប ូគ្សា គ្សុក្សដព្គ្ជាោ (៣ភូមិ) 162 
២២ សរុប 63,079 35 ភូមិ 4490 
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ឧបស្ម្ព័នធទ ី៩៖ ចណំាត់្ថ្នន ក់ព្នទកី្បជុជំន រដ្ឋយរោងាម្ចនំនួក្បជាជន  ែង់សុ្រីត្ នងិការងារ 

ក្ស្កុ/ក្កងុ ឃុ/ំ ស្ងាា ត់្ ចនំនួក្បជាជន
ស្រុប 

ចនំនួភាគរយក្បជាជនអាយុ
រល ី១៨ឆ្ន កំ្បកបរបរកស្កិម្ា ែង់សុ្រីត្ក្បជាជន 

ដកវស្ីម្ម 

ចុងផ្លេ ស់្ 3 301 66% 4 

រម្ម្ ង់ 2 850 76% 7 

ដក្ស្ ូក 4 691 87% 6 

ដក្ស្េទុម្ 12 356 71% 38 

ដក្ស្ក្ពោះ 3 905 74% 7 

រកាោះដញក 

ណងឃលីិក 3 905 85% 4 

អ បួនរល ី 1 969 78% 5 

រយ  2 996 83% 1 

សុ្េសានា 3 824 82% 7 

ដក្ស្ហ ុយ 2 769 90% 3 

ដក្ស្ស្ងគម្ 7 255 66% 73 

អូររាងំ ដ្ឋក់ដ្ឋ ំ 2 755 77% 6 

ដស្នម្រនារម្យ 3 721 77% 5 

រពក្ជាដ្ឋ 

ក្កង់រត្ោះ 2 993 76% 4 

ពូព្ក្ជ 9 489 75% 4 

ដក្ស្អំពូម្ 2 230 69% 12 

ប ូក្សា 6 543 77% 11 

ក្កុងដស្នម្រនា
រម្យ 

ម្រនារម្យ 1 945 13% 214 

សុ្េែុម្ 3 552 53% 23 

សាព នម្មនជ័យ 4 913 7% 84 

រម្នា 3 842 79% 13 
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ឧបស្ម្ព័នធទ ី១០៖ ត្បំន់រទស្ចរណ៍កនុងរេត្តម្ណឌ លគរិ ី

រឈាា ោះ ក្បរេទ ទីាងំ ស្កាត នុពល ការក្គបក់្គង 
អាជាា  
បណ័ណ 

រស្វាកម្ា សាា នភាព 

រម្ណីយដ្ឋា ន 
ចម្មា រការហវ 

រទស្ចរណ៍
កសិ្កម្ា 

េូមិ្ចំការដត្ ឃុសំាព នម្មន 
ជយ័ ៣ គ.ម្ ពីទីរមួ្រេត្ត
ម្ណឌ លគិរ ី

ចម្មា រកាហវ និង
រ ហូីបដែេ 

ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

ម្មន 
ែទោះសាន ក ់អាហារ 
ការហវ និង 
ដែេរ  ី

បចចុបបនន 

ម្ជឈម្ណឌ លវបបធម្ ៌
េនំរក្កាល 

ម្ជឈម្ណឌ ល
វបបធម្៌ 

ឃុដំក្ស្ស្ងគម្ ក្ស្ុករកាោះ
ដញក ចម្មៃ យក្បម្មណ៣
គីឡូដម្ ក្ត្ទីរមួ្ក្សុ្ករកាោះ
ដញក និង ១០៣គ.ម្ ពីទី
រមួ្រេត្តម្ណឌ លគិរ ី

រទស្ចរណ៍ 
វបបធម្ ៌និង
ក្សាវក្ជាវ 

ស្ហគម្ន៍   
ម្គគុរទស្ក៍
រទស្ចរណ៍ 

បចចុបបនន 

េនំរដ្ឋោះក្កមំុ្ 
វបបធម្ជ៌ន
ជាតិ្រែីម្ 
ភាគតិ្ច 

ស្ងាា ត្សុ់្េែុម្ ក្កុងដស្ន
ម្រនារម្យ ចម្មៃ យក្បម្មណ
៣គីឡូដម្ ក្ត្ពី ក្កុងដស្ន
ម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ និង 
វបបធម្៌ 

សាធារណៈ គ្នា ន 

ទស្សនា និង អប
អរពិធីក្បព្ពណី
របស្ជ់នជាតិ្
រែីម្ពនង 

បចចុបបនន 

ទឹកធាេ កព់្ក្ជធំ 
 

រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

ស្ាិត្រៅកនុងេូមិ្ពូរឡោះ និង
េូមិ្ពូឆប ឃុដំ្ឋក់ដ្ឋ ំក្ស្ុក
អូររាងំ ២០គ.ម្ ពីក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ និង
ព្ក្ពរ  ី

ស្ហគម្ន៍   
ដហលទឹក និង
កម្ានតដបប 
ធម្ាជាតិ្ 

បចចុបបនន 

រលងឃនីរលងអង ់
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

ឃុដំស្នម្រនារម្យ ក្ស្ុកអូរ
រាងំ ២៦គ.ម្ ពីក្កុង 
ដស្នម្រនារម្យ 

ទឹកធាេ ក ់និង 
រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

ស្ហគម្ន៍   
ដហលទឹក និង
កម្ានតដបប 
ធម្ាជាតិ្ 

បចចុបបនន 

ែំណាករ់ស្តច 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ព្ក្ជដស្ន ឃុមំ្រនារម្យ ៥
គ.ម្ ពីក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

ស្ហគម្ន៍   
អាហារនិង
ស្ក្ម្មក 

បចចុបបនន 

ទឹករក្ជាោះប ូក្សា 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

ឃុបំ ូក្សា ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 
ដែលម្មនចម្មៃ យ 
ក្បដហល ៣៨គ.ម្ ពីក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 
 

ទឹកធាេ ក់ 
ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

ម្មន 

អាហារ វត្ាុ
អនុស្ាវរយី និង 
កម្ានតដបបធម្ា
ជាតិ្ 

បចចុបបនន 

ទឹកធាេ ក់ 
ព្ក្ជយុស្  

រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្រៅកា ស្ងាា ត្សុ់្េែុម្ 
ចម្មៃ យក្បម្មណ ៦គ.ម្ ពី 
ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 
 

រទស្ភាពធម្ា
ជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន 
អាហារ ែទោះសាន ក់
រៅ និងស្ក្ម្មក
លដម្ា 

បចចុបបនន 

រែរអ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ពូព្ក្ជចុងផ្លង ឃុពូំព្ក្ជ 
ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 

ស្ត្វព្ក្ព និង 
រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

ស្ហគម្ន៍  

ម្គគុរទស្ក៍
រទស្ចរណ៍ែសង
រក្ពងកនុងព្ក្ព 
(រទស្ភាពធម្ា
ជាតិ្ និង 
ស្ត្វព្ក្ព) 

បចចុបបនន 

ស្មុ្ក្ទារ  ី 
(ឡាវកា) 

រអកូ
រទស្ចរណ៍ 
& ដកព្ចន 

េូមិ្រៅកា ឃុសុំ្េែុម្ 
ចម្មៃ យក្បម្មណ ៧គ.ម្ ពី 
ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្  
(ព្ក្ពរ )ី 

ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

គ្នា ន 
អាហារ ែទោះសាន ក់
រៅ ត្ង ់និងវត្ាុ
អនុស្ាវរយី 

បចចុបបនន 
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ទឹកធាេ ករ់ម្នា១ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 
& ដកព្ចន 

េូមិ្ពូក្ទូ ឃុដំស្នម្រនារម្យ 
ក្ស្ុកអូររាងំ ចម្មៃ យ
ក្បម្មណ ១៧គ.ម្ ពី ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

ម្មន 
ដហលទឹក និង
កម្ានតដបប 
ធម្ាជាតិ្ 

បចចុបបនន 

អូរផ្លេ យ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 
& ដកព្ចន 

េូមិ្ពូរក្កង ឃុដំក្ស្អំពំុ 
ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ ចម្មៃ យ
ក្បម្មណ ៣០គ.ម្ ពី ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

ទឹកធាេ ក ់និងព្ែទ
ទឹក 

ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

ម្មន 
ដហលទឹក និង
កម្ានតដបប 
ធម្ាជាតិ្ 

បចចុបបនន 

អូរមី្ស្ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 
& ដកព្ចន 

ឃុមំ្រនារម្យ ចម្មៃ យ
ក្បម្មណ ៤ គ.ម្ ពី ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

ែទោះសំ្ណាក ់ 
ត្ង ់ស្ួនបដនេ 
និងរភាគជ- 
នីយដ្ឋា ន  

ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

ម្មន 
ែទោះសំ្ណាក ់ត្ង ់
ស្នួបដនេ និង
រភាគជនីយដ្ឋា ន  

បចចុបបនន 

Hilltop Observatory 
& Resort 

រអកូ
រទស្ចរណ៍ 
& ដកព្ចន 

ឃុដំ្ឋកដ់្ឋ ំក្ស្ុកអូររាងំ ១៥ 
គ.ម្ ពី ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាពធម្ា
ជាតិ្ 

ក្កុម្ហ ុន 
ឯកជន 

គ្នា ន 
អាហារ ែទោះសាន ក់
រៅ ត្ង ់និង 
ទស្សនាកម្ានត 

បចចុបបនន 

វត្តដស្នម្រនារម្យ សាស្នា េូមិ្រែីម្ក្ស្ល ់ឃុមំ្រនារម្យ      បចចុបបនន 

ទឹកធាេ ករ់ម្នា២ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

ស្ងាា ត្រ់ម្នា ក្កុងដស្ន
ម្រនារម្យ ក្បដហល ១៧គ
.ម្ ពី ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

អណតូ ងរស្នហ៍ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

ឃុដំ្ឋកដ់្ឋ ំក្ស្ុកអូររាងំ ២៨ 
គ.ម្ ពី ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

ដលងប ុកក្បាស្ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ពូក្ត្ុ ំឃុដំស្នម្រនារម្យ 
១៣ គ.ម្ ពី ក្កុង 
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

េនំលូក្បាណ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ពូលុ ឃុបំ ូក្សា ក្ស្ុក
រពក្ជាដ្ឋ ៥០ គ.ម្ ពី ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

េនំបាយរៅ 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ពូលូង ឃុរំម្នា ១២ គ
.ម្ ពី ក្កុងដស្នម្រនារម្យ។ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

ទឹកធាេ កដ់លងម្ាុក  
(អណតូ ងក្គដលង) 

រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្អណតូ ងក្កឡងឹ ឃុដំស្ន
ម្រនារម្យ ក្ស្ុកអូររាងំ ៣៥ 
គ.ម្ ពី ក្កុងដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

េនំណាម្រលៀរ 
 

រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

ឃុបំ ូក្សា ក្ស្ុករពក្ជាដ្ឋ 
ដែលម្មនចម្មៃ យ 
ក្បម្មណ ៥០គ.ម្ ពីក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

ទឹកធាេ កអូ់រទាងំកន 
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ពូលុ ឃុបំ ូក្សា ក្ស្ុក
រពក្ជាដ្ឋ ៦០ គ.ម្ ពី ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 

ទឹកធាេ កក់្បាពីំរជាន ់
រអកូ
រទស្ចរណ៍ 

េូមិ្ពូទឹត្ ឃុបំ ូក្សា ក្ស្ុក
រពក្ជាដ្ឋ ៤០ គ.ម្ ពី ក្កុង
ដស្នម្រនារម្យ 

រទស្ភាព 
ធម្ាជាតិ្ 

សាធារណៈ គ្នា ន គ្នា ន ស្កាត នុពល 
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ឧបស្ម្ព័នធទ ី១១៖ បញ្ជ ីែសី្ម្បទានរស្ែាកចិច 
រលេររៀង
(រៅរលី
ដែនទ)ី 

រឈាា ោះ 
 

ចុោះបញ្ជ ីែរីែា ក្កសួ្ងទទលួបនទុក 
ព្ែទែរីក្កាយក្បកាស្
រលេ ០១ (ហិ

កា) 
ែណំា ំ

1 Dak Lak បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៤.១៦២ រៅស្ ូ 
2 Varanasi ម្ិនទាន់ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ១.៨០០ រៅស្ ូ 
3 Sethey Cola កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៤.២៧៣ រៅស្ ូ 
4 Coviphama បាទ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៥.៣៤៥ រៅស្ ូ 
5 K Peace កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៥០០ រៅស្ ូ 
6 DTC កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៤.០០០ រៅស្ ូ 
7 Villa Development កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧២៨ រៅស្ ូ 
8 Mega First 

Corporation 
បាទ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៩.៤៧៧ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 

9 Houlean កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧.៧៧៣ ក្ស្ល់ 
10-11 Vouchisan កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ១០.០០០ ក្ស្ល់ 
12 Binh Phuc បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៥.១០០ រៅស្ ូ 
13 Victory បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧.២១៥ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
14 Mohipha បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧.៨៣៧ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
15 Glory បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧.៣៥១ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
16 Daitanh បាទ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៧.៨០៧ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
17 Seang Long កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧.០០០ រៅស្ ូ 
18 Land & Developing កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៧.០០០ រៅស្ ូ 
19 Lim Royal បាទ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៩.០៦៨ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
20 Master K Son កំពុងែំរណីរការ ក្កសួ្ងបរសិាា ន ៦.៨៩២ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
21 Touch Wood បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៩.០១៨ ម្ិនបានបញ្ហជ ក់ 
22 Unigreen ម្ិនទាន់ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ១.៩០០ រៅស្ ូ 
23 Paciphic Green បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៩.៦៥៦ រៅស្ ូ 
24 Paciphic Price បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៩.៧៧៣ រៅស្ ូ 
25 Paciphic Pel បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៩.៦១៤ រៅស្ ូ 
26 Paciphic Lotus បាទ ក្កសួ្ងកសិ្កម្ា ៩.០១៤ រៅស្ ូ 

ព្ែទែសី្រុប ១៦២.៣០៣  
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ឧបស្ម្ព័នធទ ី១២៖ បញ្ជ ីត្បំន់ស្កាត នុពលថ្ាសី្ក្ម្មប់រទស្ចរណ៍ នងិ វបបធម៌្ 

ល.រ រឈាា ោះត្បំន់ស្កាត នុពលថ្ា ី េូម្ ិ ឃុ ំ ក្ស្កុ 

១ 
េនំណាម្រា ម្ ស្ាិត្រៅស្ហគម្ន៍ត្ំបន់ការពារធម្ា
ជាត្ិ យកណាម្រា ម្ 

- - រកាោះដញក 

២ រកាោះរម្យលី ឬអនការម្យលី  រកាោះរម្យលីរល ី ណងឃលី ិ រកាោះដញក 

៣ រកាោះក្ចិ  រកាោះរម្យលីរល ី ណងឃលី ិ រកាោះដញក 

៤ េនំបាក់ដេង  រវា ក់ រយ  រកាោះដញក 

៥ េនំណាែំាប់  អរស្តនតោះ អរបួនរល ី រកាោះដញក 

៦ េនំងា វខា ំ ដក្ស្ហ ុយ ដក្ស្ហ ុយ រកាោះដញក 

៧ េនំទទឹងព្ថ្ៃ  ដក្ស្ហ ុយ ដក្ស្ហ ុយ រកាោះដញក 

៨ េនំរគ្នោះគង  រវា ក់ រយ  រកាោះដញក 

៩ អូរចបរម្េឹង  ពូព្ក្ជចុងផ្លង ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១០ េនំម្អុត្  ពូព្ក្ជចុងផ្លង ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១១ េនំកងជូម្  ពូាង ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១២ េនំែំរ ី ពូាង ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១៣ េនំរបង  រម្ព្ប  ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១៤ ក្ត្ពាងំរកអីម្  ពូាង ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១៥ ទឹកធាេ ក់អូររទរ (ដលងប ុម្ាល់)  ព្ក្ជចាង ពូព្ក្ជ រពក្ជាដ្ឋ 

១៦ ទឹកធាេ ក់អូរប ុល - - រពក្ជាដ្ឋ 

១៧ លុក្ទូង  - - រពក្ជាដ្ឋ 

១៨ ទឹកធាេ ក់អូរផ្លេ យ (ក្កង់រត្ោះ) - ក្កង់រត្ោះ រពក្ជាដ្ឋ 

១៩ បុឺងកូនញ ុ ត្ (ម្ ូស្កូនក្ពហា) - - រពក្ជាដ្ឋ 

២០ ទឹកធាេ ក់អូរប ុល (ដលងររទីស្) - - រពក្ជាដ្ឋ 

២១ ទឹកធាេ ក់ដលងទូវ - - រពក្ជាដ្ឋ 

២២ អណតូ ងស័្កស្ិទធ (លុរនាត ល) - ក្កង់រត្ោះ រពក្ជាដ្ឋ 

២៣ ទឹកធាេ ក់ដលងក្បង់ ដលងដឆល - - រពក្ជាដ្ឋ 

២៤ ទឹកធាេ ក់ដលងរទាល ដលងងូវ ដលងដគេរ - - រពក្ជាដ្ឋ 

២៥ ទឹកធាេ ក់ដលងក្សា (ថ្ាស្រស្រ) - - រពក្ជាដ្ឋ 

២៦ លុរា អូង (េនំថ្ាដ្ឋ) ែេូវរៅរៅររម្ៀត្ - - រពក្ជាដ្ឋ 

២៧ ទឹកធាេ ក់ ២ជាន់   ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 
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២៨ ទឹកធាេ ក់ដលងកាេ ង   ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 

២៩ ទឹកធាេ ក់ដលក្គីង   ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 

៣០ ស្ហគម្ន៍ស្ត្វរទាច (អណតូ ងក្កឡងឹ) - - អូររាងំ 

៣១ អណតូ ងក្កឡងឹ (រទស្ចរណ៍វបបធម៌្) - - អូររាងំ 

៣២ ទឹកធាេ ក់រម្ត្  - ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 

៣៣ ទឹកធាេ ក់ដលងដកវ  - ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 

៣៤ ទំនប់រម្ក្ព ីឬទនំប់រម្ព្ក្ព  - ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 

៣៥ េនំរលូវដ  (វបបធម៌្) - - អូររាងំ 

៣៦ េនំរក្ត្ចក្ាយ (វបបធម៌្)  - - អូររាងំ 

៣៧ ទឹកធាេ ក់ដលងរនាល  - ដស្នម្រនារម្យ អូររាងំ 

៣៨ ទឹកធាេ ក់ ១២ជាន់ - ដ្ឋក់ដ្ឋ ំ អូររាងំ 
៣៩ អូររឃឿយ (វបបធម៌្) - - ដកវស្ីម្ម 
៤០ ហាគ ទី (វបបធម៌្) - - ដកវស្ីម្ម 

៤១ អនេង់អងាវ ច់ (វបបធម៌្) - - ដកវស្ីម្ម 

៤២ ក្ត្ពាងំម្ាប់ (រទស្ចរណ៍) - - ដកវស្ីម្ម 

៤៣ េនំដកវស្ីម្ម  (រទស្ចរណ៍+វបបធម៌្)  
ដក្ស្េទុម្ នងិ
ដក្ស្ក្ពោះ 

ដកវស្ីម្ម 

៤៤ ទឹកេួប ឬអនេង់ដម្ ក្ត្ូ (រទស្ចរណ៍+វបបធម៌្) 
ដក្ស្លវី នងិ 
អូរណា 

ដក្ស្េទុម្ 
ដកវស្ីម្ម 

៤៥ អូររទរ ឬរទរអូរកាច់ចរងាោះ  ពូទុង ចុងផ្លេ ស់្ ដកវស្ីម្ម 

៤៦ អូរកាវ វ  ពូទុង ចុងផ្លេ ស់្ ដកវស្ីម្ម 

៤៧ អូរាងំឡាងំ  ពូញា វ រម្ម្ ង់ ដកវស្ីម្ម 

៤៨ ទឹកធាេ ក់អូរប ុម្បា ស់្ ឬដលងចាអាងំ ពូញា វ រម្ម្ ង់ ដកវស្ីម្ម 

៤៩ ទឹកធាេ ក់វត្តដក្ស្ ូក ឬទកឹធាេ ក់អូរដក្ស្ក្ាវ  ចក់ចារ ដក្ស្ ូក ដកវស្ីម្ម 

៥០ េនំគូស្  ក្ពោះ ដក្ស្ ូក ដកវស្ីម្ម 

៥១ េនំរេៀវ  ក្ពោះ នងិរដណង ដក្ស្ ូក ដកវស្ីម្ម 
 


