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BP Bank Policy ម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោរ 

CASDP 
Cambodia Agricultural Sector 

Diversification Project 
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CERD 

International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination  

អនុ័ញ្ញញ អនតរជាតិ ដ័ ីរីការលុបបំបាត់

រាល់ទព្ម្ង់ននការម្រ ី័ ម្អើងជាតិសា័ន៍ 

CSO Civil Society Organizations អងគការ័ងគម្័ីុិ សល 

DRFI Disaster Risk Financing and Insurance 
ការែដល់ហិរញ្ញបបទានវនិងការធានរា៉ា ប់រង

ហានិភយកម្ព្ោះម្ហនតរាក 

DRM Disaster Risk Management ការព្គប់ព្គងហានិភយកម្ព្ោះម្ហនតរាក 

EIA Executive Implementing Agency ទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិវនិងអនុិតត 

ESMF 
Environmental and Social 

Management Framework 

ព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបរ សសាា នវនិង័ងគម្ 

ESMP 
Environmental and Social 

Management Plan 

ផែនការព្គប់ព្គងបរ សសាា នវនិង័ងគម្ 

IAIA 
International Association for Impact 

Assessment 

័ោគម្វាកតនម្ែែលប ះពាល់អនតរជាតិ 

ICCPR 
International Convention on Civil and 

Political Rights  

រតិកា័ញ្ញញ ដ័ ីរី័ិទធិរលរ ឋវ

និង័ិទធិនម្ោបាក 

ICESCR 
International Convention on 

Economic, Social and Cultural Rights  

រតិកាអនតរជាតិ ដ័ ីរី័ិទធិម្័ ឋរិចចវ

័ងគម្រិចចវនិងិបបធម៌្ 

IDA 
International Development 

Association 

័ោគម្អភិិឌ្ឍន៍អនតរជាតិ 

IP Indigenous Peoples ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

IPDP Indigenous Peoples Development Plan ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

IPO Indigenous Peoples Organization អងគការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

IPPF 
Indigenous Peoples Planning 

Framework 

ព្របខយណ្ឌ ផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

IRC 
Inter-Ministerial Resettlement 

Committee 

គណ្ៈរោម ធិការអនតរព្រ័ួងវម្ោះព្សាកែល

ប ះពាល ់

MEF Ministry of Economy and Finance ព្រ័ួងម្័ ឋរិចចវនិងហិរញ្ញ ិតថ ុ 

MLMUP

C 

Ministry of Land Management, Urban 

Planning, and Construction  

ព្រ័ួងម្រៀបចំផ ន ីវនគរបូនីករម្មវ

និង័ំណ្ង 

MND Ministry of National Defence ព្រ័ួងកាពារជាតិ 

MOE Ministry of Environment ព្រ័ួងបរ សសាា ន 

MPWT 
Ministry of Public Works and 

Transportation 

ព្រ័ួងសាធារណ្ការវនិង រឹជញ្ជ នូ 

MRD Ministry of Rural Development ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទ 

NGO Non-Governmental Organizations អងគការមិ្នផម្នរោឋ ភិបាល 

OP Operational Policy ម្ោលនម្ោបាកព្បតិបតត ិ 

PAD Project Appraisal Document ឯរសារវាកតនម្ែគម្ព្ោង 

PAH Project Affected Households 
ព្គួសារផ លរងែលប ះពាលម់្ោកសារគម្ព្ោ

ង 

PAP Project Affected People ជនផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង 

PDRD Provincial Department of Rural ម្នទ ីរអភិិឌ្ឍន៍ជនបទ 
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Development 

RAP Resettlement Action Plan 
ផែនការ័រម្មភារម្ោះព្សាកែលប ះពាល/់

តំងទីលំម្កសាជាលម ី

SEO 
Social and Environmental Safeguard 

Office 

ការ សោលយកការពារែលប ះពាល់័ ងគម្វ

និងបរ សសាា ន 

SIA Social Impact Assessment ការវាកតនម្ែែលប ះពាល់័ងគម្ 

SMMP 
Social Management and Monitoring 

Plan 

ផែនការព្គប់ព្គងវ

និងរិនិតយតម្ោន័ងគម្ 

TA Technical Assistance ជំនួកបម្ចចរម្ទ័ 

USD United States Dollar  ុោែ រ័ហរ ឋអាម្ម្រ សរ 

WB World Bank ធនោររិភរម្ោរ 

WBG World Bank Group ព្រមុ្ធនោររិភរម្ោរ 
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ជាផែនរមួ្កននគម្ព្ោងររិិធរម្មវិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជាវ(CASDP)វផ លព្តូិ ទទួលបានហិរញ្ញបបទាន

រីព្រមុ្ធនោររិភរម្ោរវ (WBG)វ តម្រកៈហិរញ្ញបបទានរម្ច ីរី័ ោគម្អភិិឌ្ឍន៍អនត រជាតិ (IDA)វ

និងរាជរោឋ ភិបាលរម្ព ុជា។វ ព្របខយណ្ឌ ម្នះព្តូិ បានម្រៀបចំម្ ើងវ ម្ ើម្បីធានថាគម្ព្ោងផ លទទួល

ហិរញ្ញបបទានរីធនោរវ នឹងមិ្ននំឱ្យោនែលប ះពាល់ជាអិ សជជោនម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ

និងជនជាតិភាគតិចវ ឬរន ុងររណី្ផ លរុំអាចបម្ញ្ច ៀ័ែលប ះពាលប់ានវ នឹងោនការ

កាត់បនាកែលប ះពាល់ទាងំម្នះឱ្យម្កតិចជាអបបបរោវ ័ព្ោលែលប ះពាល់ទាងំម្នះវ និង/ឬែដល់

័ំណ្ង័ព្ោប់ែលប ះពាល់ទាងំម្នះ។វ ព្របខយណ្ឌ ម្នះោនម្ោលបំណ្ងម្លើររម្ព័អ់តាព្បម្ោជន៍វ

និងឱ្កា័អភិិឌ្ឍន៍ព្បរបម្ោកចីរភារវ ័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ តម្ផបបផែនផ ល

ែដល់ភារង្ហកព្័ួល ល់រួរម្គវ័ម្ព្័បម្ៅនឹងិបបធម៌្វនិងោនលរាណ្ៈបរ សោបនន។ 

របាកការណ្ម៍្នះវ ព្តូិ បានម្រៀបចំវ ម្ោកព្រមុ្ម្រៀបចំគម្ព្ោងរប័់ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
ជាមួ្កនឹងធាតុចូលរីព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ
ម្ព្កាម្ការ ឹរនរំប័ឯ់រឧតតម្បណ្ឌ ិតវ ចាន់វ ោរ៉ាុងវ អគគនករបម្ចចរម្ទ័វ ននព្រ័ួង
អភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ និងការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លវ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារជាមួ្កនករោឋ នពារ់រយនធននវ
ម្ព្កាម្ចំណុ្ះព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ជារិម្័័នករោឋ នជនជាតិភាគតិច, ឯរឧតតម្បណ្ឌ ិតវ ទីវ
័ុគនធ វ រ ឋម្លខាធិការព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញវ់ និងម្នសាទវ និងជា័ហព្បធានព្រមុ្ការង្ហរ
បម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ និងទឹរ (TWGAW),វ និងម្ោរវ ចាន់វ ័ុីណាតវ អគគនកររងវ
អគគនករោឋ នបម្ចចរម្ទ័វ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្។វ អនរនិរនធ័ូម្័ផម្ដងនូិ
ម្័ចរដ ីផលែងអំណ្រគុណ្ោ ងព្ជាលម្ព្ៅ លព់្រមុ្ធនោររិភរម្ោរវ ផ លបានែដលក់ារោពំ្ទវ
ជារិម្័័ម្ោរព្័ីវ មុ្ទិតវ ចំម្រនីវ ព្បធានព្រមុ្ការង្ហរវ និងជាអនរឯរម្ទ័ជាន់ខព័់ផែនរអភិិឌ្ឍន៍
ជនបទ, ម្ោរ Martin Lenihanវអនរឯរម្ទ័ជាន់ខព័ផ់ែនរការពារ័ងគម្,វម្ោរវម្ ងវប ុន ុងវអនរ
ឯរម្ទ័ជាន់ខព័់ផែនរការពារបរ សសាា ន, ម្ទរវ ោ កាធីវ អនរឯរម្ទ័ផែនរការពារបរ សសាា នវ និងម្ោរវ
ងួនវភរដ ីវទីព្បឹរាផែនរការពារ័ងគម្។ 
 



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  1 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

1.0 ការផណ្នំអំរីវIPPF 
 
1. ឯរសារម្នះគឺជាព្របខយណ្ឌ ផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)វ ័ព្ោបគ់ម្ព្ោងរិរិធរម្ម
វិ ស័ យករម្មម្ករម្ព ុជា (CASDP)វ ផ លព្តូិ បានម្លើរម្ ន័ ើម្ ើងវ និងម្រៀបចំវ ម្ោកោនការ័ហការ
ជាមួ្កព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ
និងព្រ័ួងព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវម្ ើម្បីទទួលបានហិរញ្ញបបទានវរីធនោររិភរម្ោរ។ 

1.1 ម្ោលបំណ្ងនន IPPF 
 
2. ព្របខយណ្ឌ ផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវអនុិតតចំម្ពាះគម្ព្ោង CASDPវផ លនឹងទទួលបាន
ជំនួកហិរញ្ញ ិតថ ុវ និងជំនួកបម្ចចរម្ទ័រីធនោររិភរម្ោរវ ម្រៀបរាប់រីម្ោលការណ៍្វ
ផ លព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ
និងឧតុនិកម្វ និងព្រ័ួងម្័ ឋរិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថ ុវ បាន័ម្ព្ម្ចចិតតអនុិតតតម្វ ម្ ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័វ
ឬ័ព្ោលែលប ះពាល់អិ សជជោនវផ លគម្ព្ោង CASDPវបងក ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។ 

 
2.0 គម្ព្ោងរិរិធរម្មវិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជា  

2.1 ម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបចំគម្ព្ោង 
 
3. ម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបចំគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើងម្នះវ គឺម្ ើម្បីបងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួល
 ល់ការអភិិឌ្ឍ័ង្ហា រ់តនម្ែែលិតែលវិ ស័ យករ័ិរម្មវ ផ លោនលរាណ្ៈរិរិធរម្មវ ម្កតម្ទីតំង
ភូមិ្សាស្ត ត័ មួ្កចំនួនម្ករម្ព ុជាវ និងែដល់ការម្ ែ្ ើកតបជាបនទ ន់វ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ 
រន ុងររណី្ផ លោនវិ សបតត ិវឬសាា នភារអា័ននវផ លបំម្រញម្ៅតម្លរាណ្ៈ័ម្ព្័បវម្ ើម្បីទទួលបាន
ការោំព្ទរីគម្ព្ោងម្នះ។វការវា័ផ់ិងការ័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងននការអភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវនឹងព្តូិ ម្ធា ើម្ ើងវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់័ូចនររខាងម្ព្កាម្៖វ (រ) ការម្រើនម្ ើងនូិតនម្ែលរ់
័រុបម្ករព្មិ្តរ័ិោឋ នផ លទទួលែល (ភាគរក), (ខ) ការបម្ងក ើនតនម្ែននការលរ់័រុបរប័់
័ហព្ោ័រ័ិរម្មវ ផ លទទួលែលរីគម្ព្ោងវ )ភាគរក(,វ )គ(វ ភាគរកែលិតែលមិ្នផម្នព្័ូិអងករវ
ននបរ សោណ្ែលិតរម្ម័រុបវរន ុងតំបន់ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោង។ 

2.2 ការម្រៀបចំគម្ព្ោងវនិង័ោ័ភាគវផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើង 
 
4. ពិពណ្៌នាអាំពីគម្រោង៖វ គម្ព្ោងវ CASDPវ ោនបួន័ោ័ភាគវ  ូចតម្ៅ៖ (រ)វ
ការែដល់លទធភារឱ្យោនការម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្ម,វ (ខ)វ ការម្លើររម្ព័់ព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្មវ
និងការព្គប់ព្គងការព្តួតរិនិតយគុណ្ភារ, (គ)វ ការព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវ និងការរិនិតយតម្ោនវ
និងវាកតនម្ែវនិងវ(ឃ)វការម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះសាា នភារអា័ននវវវជាកថាម្ហតុ។ 

 
5.  គម្ព្ោងផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើងម្នះវ ព្តូិ បានតរ់ផតងម្ ើងវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើនឱ្កា័ទីែារវ
និងការម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្មវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្ផបបបរ សោបននវ ម្ោកអនរទទួល
ែលជាអនរ ឹរន។ំវគម្ព្ោងម្នះផបងផចរជាបី័ោ័ភាគវបូររមួ្នឹង័ោ័ភាគទីវ៤វ ផ លរុំោន
ការិ សភាជន៍ធនធានទុរវ ័ព្ោប់ររណី្ផ លោនិ សបតត ិវ ឬសាា នភារអា័ននវ ផ លបំម្រញ
ម្ៅតម្លរាណ្ៈិ សនិចឆ យក័ម្ព្័បវ ម្ ើម្បីទទួលបានការោំព្ទរីគម្ព្ោង។វ ័ោ័ភាគទីវ ១វ គឺជា
ផែនរ ៏ធំននការវិ សម្ោគទាងំម្នះវ ម្ហើកគឺជា័ោ័ភាគផ លអនុិតតជាម្ ូឌ្ុលវ និងអាចរព្ងីរវ
និងផរ័ព្មួ្លឱ្យព្័បម្ៅតម្ទីតំងភូមិ្សាស្ត ត័ វ និងែលិតែល/័ង្ហា រ់តនម្ែ។វ ័ោ័ភាគទីវ ២វ
ម្ដដ តម្លើការរព្ងឹងសាា បយនវ និងបម្ងក ើនែលជះរកៈម្រលផិងននការិ សនិម្ោគវ ផ លម្ធា ើម្ ើង
រន ុង័ោ័ភាគទីវ ១វ រន ុងរកៈម្រលម្ធយម្វ និងរកៈម្រលផិងវ ម្ោកធាននូិនិរនត រភារវ
និងការរព្ងីរអតាព្បម្ោជន៍ទូទាងំព្បម្ទ័រម្ព ុជា។ 

 
6. ការព្បមូ្លរយត៌ោនអំរីការោំព្ទ័ង្ហា រ់តនម្ែវ រមួ្នឹងជំនួកបម្ចចរម្ទ័វ ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ
និងម្័វាហិរញ្ញ ិតថ ុម្ព្កាម្័ោ័ភាគទីវ ១វ ម្ដដ តការករចិតតទុរោរ់ម្លើទំនរ់ទំនង ៏ជិត ន័ ិទធវ
រវាងការោពំ្ទដទ ល់ ល់រ័រិរវ ព្រមុ្អនរែលិតវ និងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខាន តតូចវ
និងខាន តម្ធយម្រប័់គម្ព្ោងវ ជាមួ្កនឹងការិ សនិម្ោគម្លើែល ូិ លនល់វ និងម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធធារាសាស្ត ត័ ។វ
រាល់ការិ សនិម្ោគម្លើម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធទាងំអ័់វ នឹងព្តូិ អនុិតតជាផែនរមួ្កននការោពំ្ទ ល់
អនុគម្ព្ោងវផ លអាចបំម្រញម្ៅតម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវនិងផ លោនទំនរ់ទំនងជាមួ្កនឹង
ព្រមុ្ែលិតជារ់ោរ់។  
 



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  2 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

7. សោសភាគទី ១៖ ែដល់លទធភាពឱ្យោនការម្ធវ ើពិពិធកម្មកសិកម្ម។ ័ោ័ភាគទីវ ១វ
ម្នះនឹងម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ង្ហា រ់តនម្ែវ ផ លោនលរាណ្ៈព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ ម្ៅតម្សាា នភារទីែារវ
និងសាា នភារតព្មូ្ិការវ ម្ ើម្បីរសាងនូិ័ង្ហា រ់តនម្ែវ ផ លោនលរាណ្ៈព្បរួតព្បផជងវ
និងោនរិរិធភារវ ផ លរន ុងម្នះអងគការអនរែលិត (POs)វ និង័ោជិររប័់អងគការទាងំម្នះវ
អាចទទួលបានទីែាររន ុងព្័រុវ និងអនតរជាតិវ ផ លែដល់ឱ្យរួរម្គនូិព្បារ់ចំម្ណ្ញខព័់ព្តលប់ម្រិ សញវ
ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន តម្ធយម្វ អាចទទួលបានិតថ ុធាតុម្ ើម្
ផ លកាន់ផតោនគុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ បម្ងក ើន័ម្តាភារព្័ូបករវ
និង័ម្ព្ម្ច ដ័ ង់ោរវ វ វ វ វ វ គុណ្ភារវ ផ លទីែារព្តូិ ការ។វ ័ោ័ភាគម្នះវ
ម្ពារម្រញម្ោកការព្បរួតព្បផជងវនិងភាគម្ព្ចើន ឹរនំវម្ោកិ ស័ យកឯរជនវម្ោករោឋ ភិបាលបំម្រញ
តួនទីជាអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល។វ ប ុផនត វ ័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដល់ការោំព្ទ ល់រោឋ ភិបាលវ
និងតួអងគរន ុងិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ រន ុងការែដល់ម្័វាចាបំាច់ននវ  ូចជាវ ការែសរាែាករ័ិរម្មវ
ផ លភាជ ប់ទំនរ់ទំនងជាមួ្កនឹងទីែារវ និងែតលនូ់ិម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ ផ ល
ោនលរាណ្ៈលែ ព្បម្័ើរជាងមុ្នវ  ូចជាវ ែល ូិ ជនបទវ និងម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធធារាសាស្ត ត័  ផ ល
កាន់ផតោនព្ប័ិទធភារខព័់ជាងមុ្នវ (higher order irrigation infrastructure)វ រន ុងររណី្ផ ល
រុំោនម្័វាផ លែដល់ម្ោកិ ស័ យកឯរជនវ ឬព្បជារលរ ឋរុំអាចទទួលម្័វាវ ផ លែដលម់្ោក
វិ ស័ យកឯរជនបាន។  
 
8. សោសភាគរង ១.១៖ ការគាំរទ ល់ការម្រៀបចាំ និងការអនវុតតខែនការពិពិធកម្ម។ 
័ោ័ភាគរងម្នះវ ោនម្ោលបំណ្ងែសរាែាករយត៌ោនអំរីគម្ព្ោង ល់តួអងគពារ់រយនធននវ
ែដល់ការោពំ្ទ លក់ារបម្ងក ើតព្រមុ្ការង្ហរវ ការរំណ្ត់ររឱ្កា័អាជីិរម្មវ
និងនិងការបំផបែងឱ្កា័ទាងំម្នះជាផែនការរិរិធរម្មវ ផ លោនលរាណ្ៈព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ  ូចជាវ
ការម្រៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ )BPr) និងផែនការអាជីិ រម្ម (BPl)វ ផ លោនព្ប័ិទធភារវ និងម្ធា ើការ
វាកតនម្ែវនិងម្ព្ជើ័ ម្រ ី័ ័ំម្ណ្ើវនិងផែនការទាងំម្នះវនិងចុងម្ព្កាករព្ងឹង័ម្តាភារព្រមុ្អនរែលិតវ
ផ លបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វ ព្រម្ទាងំ័ោជិររប័់ព្រមុ្ទាងំម្នះវ ព្រម្ទាងំ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ
និងខាន តម្ធយម្។វ ័ោ័ភាគរងម្នះនឹងែដល់ហិរញ្ញបបទាន ល់៖វ )រ(វ កុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ
និងការព្បមូ្លតួអងគពារ់រយនធននវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រមុ្,វ )ខ(វ ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែ
ផែនការរិរិធរម្មវផ លោនព្ប័ិទធភារវនិង័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវផ លអាចែដលនូ់ិព្បារ់ចំម្ណ្ញវនិងវ)គ(វ
ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែផែនការរិរិធរម្មម្រញម្លញវ រាប់បញ្ច លូទាងំផែនការអាជីិរម្មវ ័ព្ោប់
័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មផ លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វនិងវ)ឃ(វការោំព្ទ លក់ារអភិិឌ្ឍផែនការអាជីិរម្ម។ 
 
9. សោសភាគរង ១.២៖ ការែដល់ហរិញ្ញ បបទាន ល់ការម្ធវ ើពិពិធកម្មកសកិម្ម។ ម្ ើម្បី័ព្មួ្ល ល់
ការែដល់ហិរញ្ញបបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្លើ័រម្មភារែលិតរម្មវ និងជំនួកបម្ចចរម្ទ័វ រន ុង័ំម្ណ្ើ
ម្ធា ើរិរិធរម្មវ និងផែនការរអាជីិរម្មវ ផ លទទួលបានការអនុម្យតវ គម្ព្ោងម្នះនឹងបម្ងក ើត
នូិរម្ម ិ សធីែតល់ឥណ្ទានវ (Credit Line) ម្ោកោនការបំម្រញបផនាម្ម្ោករម្ម ិ សធីែគ រូែគង
ជំនួកខាន តតូច។វ ឧបររណ្៍ហិរញ្ញ ិតថ ុទាងំម្នះវ នឹងជួក័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងជារមួ្រប័់គម្ព្ោងវ
ម្ពាលគឺការម្ធា ើរិរិធរម្មម្ៅររ ំណាផំ លោនតនម្ែខព័់វ និងការម្ធា ើពាណ្ិជជភាិបូនីករម្ម
វិ ស័ យករ័ិរម្ម។វ  ូម្ចនះវ ឧបររណ៍្ហិរញ្ញ ិតថ ុទាងំម្នះនឹងែតលហ់ិរញ្ញ បបទាន លក់ារិ សនិម្ោគម្ព្ចើនព្បម្ភទវ
ពារ់រយនធនឹងការម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្មវ  ូចជាវ ឧបររណ៍្ផរនចនវ ឧបររណ្៍ធារាសាស្ត ត័ រន ុងរ័ិោឋ នវ
)ឧបររណ្៍ម្ព្សាចព្័រផបបបនតរ់ទឹរវ (drip) កនតម្ហាះខាន តតូចវ (microject) ព្បរយនធបាចទឹរវ
(sprinkler)វ ឃ្ែ ំងររារ័ិែលរន ុងរ័ិោឋ នវ ។ល។(វ ម្ព្គឿងកនតរ័ិរម្មវ ឃ្ែ ំងវ )ព្តជារ់(វ ោនកនតវ
ឧបររណ្៍័ព្ោបម់្ិចខចប់វ និងម្ធា ើពាណ្ិជជរម្មវ  ំម្ណាះព្សាកព្បរយនធបម្ចចរិ សទានិងសារគម្នគម្ន៍វ
ធនធានរ័ិរម្មវនិងការិ សនិម្ោគ័ម្ព្័បម្ែសងម្ទៀត។ 
 
10. សោសភាគរង ១.៣៖ ម្ហដាា រចនាសម្ព័នធសាធារណ្ៈ។ គម្ព្ោងម្នះនឹងោំព្ទ
 ល់ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ វ វ វ វ វ វ វ សាធារណ្ៈវ ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធធារាសាស្ត ត័ វ ផ លមិ្នម្កជាប់ជាមួ្ក
នឹងរ័ិោឋ នវនិងែល ូិ ជនបទវម្ ើម្បីបម្ងក ើនវវវវវ វ វ វ វលទធភាររប័ព់្រមុ្អនរែលតិរន ុងការម្ធា ើរិរិធរម្មវ
ការោ ំុះរប័់ខល នួវ តម្រកៈការបម្ងក ើនការែគត់ែគង់ទឹរម្ៅតម្តព្មូ្ិការជារ់ផ ដ័ ងវ និង
 ឹរជញ្ជ នូរ័ិែលម្ៅកាន់ទីែារព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ផ លអាចជួករម្នែឿនការែគត់ែគង់វ
និងកាត់បនាកការខាតបង់ឱ្យម្កតិចជាអបបបរោ។ 

 
11. សោសភាគទី ២៖ ម្លើកកម្ពស់របព័នធព័ត៌ោនកសកិម្ម និងការរគប់រគងការរតួតពិនិតយ
គុណ្ភាព។ ម្ោលបំណ្ងនន័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្នះវ គឺម្ ើម្បីរព្ងឹងចំម្ណ្ះ ឹងជាមូ្លោឋ នវ
័ម្តាភារិ សភាគទិនននយកវ និងព្បរយនធអនុិតតលិខិតបទោឋ នគតិកុតត ិរន ុងិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ ព្រម្ទាងំ
ការអនុិតតវ និងការរព្ងឹងការអនុិតតព្បរយនធទាងំម្នះ។វ ការង្ហរទាងំម្នះនឹងរមួ្ចំផណ្ររព្ងីរវ និង
បម្ងក ើនតោែ ភារចំម្ណ្ះ ងឹវ ព្រម្ទាងំផរលម្ែការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត
រប័់តួអងគរន ុងិ ស័ យកសាធារណ្ៈវនិងវិ ស័ យកឯរជនវផ លែល័ម្ព្ម្ចបាននឹងោនិ សសាលភារម្លើ័រី



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  3 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

អនុគម្ព្ោងវPAវផ លបានទទួលការោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្មវនិងព្គប់ព្គងគុណ្ភារ
រ័ិរម្មវ នឹងែដល់ព្បម្ោជន៍ លអ់នរពារ់រយនធដទ ល់វ រ៏ ូចជាវរ័ិររវ ព្រមុ្អនរែលិតវ និង័ហព្ោ័
រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន តម្ធយម្វ ផ លរំរុងព្បតិបតត ិការម្ករន ុងឃុំវ និងម្ខតតម្ែសងម្ទៀតវ ម្ព្ៅផត
រីតំបន់គម្ព្ោងែងផ រ។វ ័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដល់ហិរញ្ញ បបទាន លក់ារង្ហរវិ សភាគវ
និងែដល់ព្បឹរាម្ោលនម្ោបាកវម្ ើម្បីតព្ម្ង់ទិ័ការិ សនិម្ោគរប័់រោឋ ភិបាលរន ុងការោំព្ទ ល់ការ
អភិិឌ្ឍវិ ស័ យករ័ិរម្ម។ 
 
12. សោសភាគរង ២.១៖ របព័នធព័ត៌ោនកសកិម្ម។ នឹងោនការែដលហ់ិរញ្ញ បបទាន
័ព្ោប់ការិ សនិម្ោគម្លើការបនតអភិិឌ្ឍន៍វ និងម្លើររម្ព័់ការម្ព្បើព្បា័់ផែនទី ី/ម្រសព្តបរ សសាា នវ
ព្បរយនធែដល់រយត៌ោនទាន់ម្រលម្ិោពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្មវ ា័ ិតិែលិតរម្មអាហារវនិងរ័ិរម្ម/ទិនននយក
ជំម្រឿនវ )រយត៌ោនទីែាររ័រិម្មវ និងព្បរយនធរយត៌ោនទីែារ(វ និងទិនននយក នទម្ទៀត។វបម្ចចរិ សទាវ ICT 
លមីៗវ នឹងព្តូិ ករម្រម្ព្បើព្បា័់វ ម្ ើម្បីធានឱ្យោនការែសរាែាកឱ្យបានទូលំទូោកបំែុតវ និង
ការម្ព្បើព្បា័់ឱ្យបានលែ បំែតុនូិទិនននយកវ និងរយត៌ោនផ លោនវ ័ព្ោប់ការម្រៀបចំផែនការវ
និងការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរប័តួ់អងគពារ់រយនធរន ុងវិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ និងិ ស័ យកឯរជនវ
ពារ់រយនធនឹងែលិតរម្មវ ការផរនចនវ ការផ ា័ ងររទីែារែលិតែលរ័ិរម្មវ និងម្័វារម្ម។វ ម្លើ័រីម្នះវ
រ៏នឹងោនការោំព្ទ ល់ការព្បមូ្លរយត៌ោនទីែារវ ម្ ើម្បីរំណ្ត់ររឱ្កា័រកៈម្រលម្ធយម្វ
និងរកៈម្រលផិង័ព្ោប់ែលិតែល័ម្ព្័បែងផ រ។នឹងោនការែតល់លិ សកាវ ័ព្ោប់ែតល់រយត៌ោនឱ្យ
ចំព្រមុ្ម្ោលម្ៅវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បម្ចចរិ សទា័ម្ព្័បលមីៗវ ម្ ើម្បែីតល់រយត៌ោន លរ់័ិររជាស្ត ត័ ីចូលរមួ្
រន ុងគម្ព្ោងវ ផ លោនលទធភារតិចតួចវ ម្ ើម្បីកលរ់ីឯរសារជាោកលយរាណ្៍អរសរ។វ ការែសរាែាក
រយត៌ោនវ នឹងបញ្ច លូសារអប់រំវ ពារ់រយនធនឹងអាហារបូតាម្ភវ និងឯរសារននវពារ់រយនធនឹងការរព្ងឹង
លទធែលអាហារបូតាម្ភរប័់គម្ព្ោង។  
 
13. សោសភាគរង ២.២ ការរគប់រគងគុណ្ភាព។ ការិ សនិម្ោគវ ម្ ើម្បីរព្ងឹងព្ប័ិទធភារ
ននការការពាររុរាជាតិវ និងភូតោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តាវ និងការឃ្ែ ំម្ម្ើលភូតោម្អនម្យកវ
័ុខភារ័តាវ និង័ុិតា ិភារអាហារវ ព្បរយនធរាកការណ៍្វ និងព្បរយនធអធិការរិចចវ ម្ហើកនឹងោន
ការោំព្ទ ល់ព្បរយនធរព្ងឹងការអនុិតតការព្គប់ព្គងម្លើិ តថ ុធាតុម្ ើម្រ័ិរម្ម។វ ការោំព្ទម្នះវ រមួ្ោនវ
ការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតម្័វាម្ចញវិ សញ្ញ បនបព្តវ ែដលអ់ាជាា បយណ្ណ វ និងព្តួតរិនិតយវ និងព្គប់ព្គង
គុណ្ភារម្ែសងម្ទៀតវ ព្រម្ទាងំការម្រៀបចំវ និងការអនុិតតលិខិតបទោឋ នគតិកុតត ិវ
អំរីការអនុិតតលែ ផែនររ័ិរម្ម វ )GAP)វ និងការអនុិតតលែ ផែនរែលិតែល័ររីាងគវ វ វ ការចិញ្ច ឹម្័តាវវវវ
និងការម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោន័ោគ ល់ភូមិ្សាស្ត ត័ ។ល។ 
 
14. សោសភាគទី ៣៖ ការរគប់រគងគម្រោង នងិការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតថ្ម្ៃ។ 
ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ វ វ វ វ វ វ វ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិចម្បងវ ័ព្ោប់អនុិតត វ
និងព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជារមួ្។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ
នឹងទទួលខុ័ព្តូិ ព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជារមួ្វ និងអនុិតត័ោ័ភាគទាងំ៤។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ
រុកាា ព្បោញវ់ និងម្នសាទវ នឹង័ហព្បតិបតត ិការោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កអងគភារបម្ចចរម្ទ័វ
ននព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ ផ លជាន គូអនុិតតទទួលខុ័ព្តូិ
ម្លើការសាង័ង់ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ វ វ វ ជនបទ។វ នឹងោនការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតព្រមុ្័ព្ម្ប័ព្មួ្ល
គម្ព្ោងវ និងោំព្ទការអនុិតតម្ព្កាម្ការ ឹរនំរប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ
ផ ល ា័ ិតម្កជាមួ្កម្លខាធិការោឋ នននព្រមុ្ការង្ហរបម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ និងទឹរ។វ ការ
បម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិការ ឹរនំរព្មិ្តខព័់វ នឹងព្តូិម្ធា ើម្ ើងែងផ រវ ម្ ើម្បីែដល់ ំបូនម នវ
និងម្ោះព្សាកបញ្ញា អនត រវិ ស័ យកវ ផ លម្រើតម្ ើងលមីៗ។វ រយត៌ោនលំអិតវ នឹងព្តូិ ម្រៀបរាប់វ រន ុង
ម្័ៀិម្ៅផណ្នំ ត័ ីរពី្បតិបតត ិការគម្ព្ោង។  
 
15. សោសភាគទី ៤៖   សោសភាគម្ ៃ្ ើយតប   ចាំម្ ោះសាា នភាពអាសននជាយថាម្ហត ុ
ម្ោលបំណ្ងននវ វ វ វ វ វ វ វ វ វ ័ោ័ភាគម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះសាា នភារអា័ននជាកថាម្ហតុវ ផ លោន
ការិ សភាជន៍លិ សកាបម្ណាត ះអា័ននម្ ម័ ើ័ូនយម្នះវ គឺម្ ើម្បីែតលល់ទធភារឱ្យោនការវិ សភាជន៍លិ សកាម្ ើងិ សញវ
ម្ៅតម្កនតការម្ ែ្ ើកតបបនទ ន់រប័់វ IDA ័មំ្ៅែតលក់ារម្ ែ្ ើកតបបនទ ន់វ ចំម្ពាះវិ សបតត ិវ ឬ
សាា នភារអា័ននវម្ៅតម្ការចាំបាច់។វម្័ៀិម្ៅផណ្នំ ត័ ីរកីារម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះវវវវវសាា នភារអា័ននវ
(ERM) នឹងព្តូិ ម្រៀបចំម្ ើងវ ័ព្ោប់័រម្មភារននវ ម្ព្កាម្័ោ័ភាគម្នះវ ម្ោកម្រៀបរាប់លម្ែ ិតរី
ការម្រៀបចំ័ព្មួ្លនីតិិ សធីព្គប់ព្គងហិរញ្ញ ិតថ ុវ រិចចលទធរម្មវ ការការពារែលប ះពាល់វ និងការម្រៀបចំ
ការអនុិតតចាំបាច់ម្ែសងម្ទៀត។វ រន ុងររណ្ផី លព្តូិ អនុិតត័ោ័ភាគម្នះវ នឹងោនការផរ័ព្មួ្ល
ព្របខយណ្ឌ លទធែលវ ម្ោកម្ធា ើការម្រៀបចំរចន័ម្ពយនធែល ូិ ការសារជាលមីវ ម្ ើម្បីបញ្ច លូ័ូចនររ័ម្ព្័បវ
ពារ់រយនធ នឹង័រម្មភារម្ ែ្ ើកតបវចំម្ពាះសាា នភារអា័នន។ 
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រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

2.3 អនរទទួលែលគម្ព្ោងវនិងទីតំងគម្ព្ោង 
 
16. ទីតាាំងភូម្សិាស្តសត ម្គលម្ៅ៖ គម្ព្ោងម្នះនឹងអនុិតតរន ុងម្ខតតចំនួនវ ១២វ
បូររមួ្ទាងំទីព្រងុភន ំម្រញ។វ ម្ខតតទាងំម្នះព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វ ម្ោកសារសាា នភារម្រសព្តបរ សសាា ន
័ម្ព្័បវ ័ព្ោប់ែលិតែលវ ផ លោនតនម្ែខព័វ់ ម្ោកទីព្រងុភន ំម្រញវ គឺជាទីតំងវ ផ លអាច
ោន័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចជាម្ព្ចើនោនលទធភារចូលរមួ្។វ ម្ខតតទាងំម្នះវ រមួ្ោនវ បាត់ ំបងវ
ម្ណ្ឌ លគិរវី ទ័ ឹងផព្តងវរតនគិរវី ព្រះិ សហារវរំរង់ចាម្វរំរង់ធំវ ព្រម្ចះវ ម្័ៀម្រាបវរណាដ លវវ វ វ វ រំរង់ ព័ ឺវ
រំរង់ឆ្ន ំងវ និងភន ំម្រញ។វ ម្កតម្បណាដ ម្ខតតទាងំម្នះវ ម្គរំរឹងថាទីតំងគម្ព្ោងវ ផ លបំម្រញ
តម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវ នឹង ា័ ិតម្កតម្តំបន់វ ផ ល (i)វ ោនព្រមុ្អនរែលិត័រម្មវ
ផ លបានចងព្រងោន ជាព្រមុ្រចួជាម្ព្័ច,វ (ii)វោនទឹរម្ព្បើព្បា័់ម្ព្ចើនរ ូិរន ុងរព្មិ្តអាចម្ជឿទុរចិតត
បានវ និង (iii)វ ោនែល ូិ តូចៗវ ផ លោនព្សាប់វ ផ លោនព្បផិងអតិបរោវ ១០វ គី ូផម្ ព្តវ
័ព្ោប់ភាជ ប់ជាមួ្កនឹងែល ូិ ផ លអាចម្ព្បើព្បា័ប់ានព្គប់រ ូិ។  
 
17. អនកទទួលែលម្គលម្ៅ៖ អនរទទួលែលដទ ល់រីគម្ព្ោងម្នះវ រមួ្ោនវ រ័ិររខាន តតូចវ
និងខាន តម្ធយម្វ ផ លព្តូិ បានចងព្រងជាព្រមុ្អនរែលិតវ ឬជា័ហគម្ន៍វ និងបង្ហា ញរី័កាដ នុរលវ
និងចំណាប់អារម្មណ្៍ចង់អភិិឌ្ឍន៍វ វ វ អាជីិរម្មរ័ិរម្មរប័់រួរម្គវ និងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខាន តតូចវ
និងខាន តម្ធយម្វ ផ លចាបអ់ារម្មណ្ច៍ង់័ហការម្ោកដទ ល់ជាមួ្ករ័រិរវ ម្ ើម្បីរមួ្ោន
អភិិឌ្ឍន៍អាជីិរម្ម/័ង្ហា រ់តនម្ែរប័់ខល នួ។វ គម្ព្ោងរ៌នឹងោនការែតល់រយត៌ោនវ ័ោភ រៈវ
និងកុទធនការឱ្យចំព្រមុ្ម្ោលម្ៅផ លជារ័ិររស្ត ត័ វី និងោច ័់អាជីិរម្មែងផ រវ ។វ
អនរទទួលែលម្ោកព្បម្ោលម្ែសងម្ទៀតវ រមួ្ោនវ អនរម្ព្បើព្បា័ម់្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ ផ លព្តូិ
បានផរ័ម្ែ័ព្ោប់ម្លើររម្ព័់ការភាជ ប់ទំនរ់ទំនងជាមួ្កទីែារវ ែល ូិ លនល់វ និងព្បរយនធធារាសាស្ត ត័ ។វ
ការបម្ងក ើនភារអាចររបាននូិទិនននយកវ និងរយត៌ោនវ និងលទធភារទទួលបានទិនននយកវ
និងរយត៌ោនទាងំម្នះវ ព្រម្ទាងំកនតការធានគុណ្ភារវ ) ូចជាវ ព្របខយណ្ឌ និកតរម្មវ
ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ (វនឹងែដល់ជាព្បម្ោជន៍ ល់ិ ស័ យកទាងំមូ្ល។ 

 
 
3.0 ព្របខយណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាកវនិងគតិកុតតវពារ់រយនធ នឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

3.1 ចាប់ពារ់រយនធ រប័ព់្បម្ទ័រម្ព ុជា 

3.1.1 រ ាធម្មនុញ្ញ ថ្នរបម្ទសកម្ព ុជា (១៩៩៣) 
 
18. រ ឋធម្មនុញ្ញរម្ព ុជាវ)១៩៩៣(វធាន័ិទធិ ូចោន វ័ព្ោប់ព្បជារលរ ឋផខម រព្គប់របូវម្ោកមិ្នគិត
រីជាតិសា័ន៍វរយត៌័ម្បុ រវភាសាវនិងជំម្នឿសា័ន។វរាជរោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវរ៏ទទួលសាគ លរ់ីសារៈ័ំខាន់
នន័ងគម្រម្ព ុជាវ ផ លោនិបបធម៌្ចព្ម្ះុរន ុងរម្ម ិ សធីនម្ោបាកវ ័ព្ោប់នីតិកាលទីវ ៣វ ននរ ឋ័ភា
ែងផ រ។ 
 
19. ោព្តវ ៣១វ ផចងថាវ ព្បជារលរ ឋផខម រោនភារម្ ម័ ើោន ចំម្ពាះមុ្ខចាប់វ ោន័ិទធិម្័រភីារវ
និងររណ្ីរិចច ូចោន ទាងំអ័់វ ម្ោកឥតព្បកាន់រូជសា័ន៍វ រណ្៌័ម្បុ រវ ម្ភទវ ភាសាវ ជំម្នឿសា័នវ
និនន ការនម្ោបាកវម្ ើម្រំម្ណ្ើតជាតិវឋានៈ័ងគម្វធនធានវឬសាា នភារឯម្ទៀតម្ ើក។ 

3.1.2 ចាប់ភូម្ិបាល (២០០១) 
 
20. ចាប់ភូមិ្បាលវ )២០០១(វ ននព្បម្ទ័រម្ព ុជាែដល់រម្ម័ិទធិ
 ី័មូ្ហភារ ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ ោព្តវ ២៥វ ផចងថាវ រម្ម័ិទធិននអចលនិតថ ុវ ព្តូិ បាន
ែដល់ម្ោករ ឋវ ជូន័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ជារម្ម័ិទធិ័មូ្ហភារ។វ រម្ម័ិទធិ័មូ្ហភារវ
រមួ្ោនវ រាល់័ិទិធវ និងការការពាររម្ម័ិទធិវ  ូចរម្ម័ិទធិឯរជនផ រ។វ ការអនុិតត័ិទធវិ
ជារម្ម័ិទធិទារ់ទងនឹងអចលនព្ទរយរប័់័ហគម្ន៍វ និងលរាខណ្ឌជារ់ោរ់ននការម្ព្បើព្បា័ ់ីវ ព្តូិ
ា័ ិតម្ព្កាម្ការទទួលខុ័ព្តូិ រប័់អាជាា ធរវ ព្បនរណ្ីវ និងកុនតការ

ននការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចរប័់័ហគម្ន៍វ អនុម្ោម្តម្ទម្នៀម្ទោែ ប់រប័់រួរម្គវ ម្ហើកព្តូិ ោរ់
ឱ្យម្កម្ព្កាម្ចាប់ននការអនុិតតទូម្ៅវទារ់ទងនឹងអចលនព្ទរយវ ូចជាវចាប់ការពារបរ សសាា នជាម្ ើម្វ
)ោព្តវ២៦(។  
 
21. រន ុងោព្តវ ២៣វ ័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ព្តូិ បានឱ្យនិកម្នយកថាជាវ
“ព្រមុ្ម្នុ័សផ លរ័់ម្កម្លើផ ន នីនព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជាវ
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រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ផ ល័ោជិរទាងំអ័់បង្ហា ញនូិការឯរភារននជាតិរនធ ុ វ ័ងគម្ិបបធម៌្វ និងម្័ ឋរិចចវ
ព្បតិបតត ិរម្បៀបរ័់ម្កតម្ព្បនរណី្វ និងោ ំុះម្លើ ីវ ផ លខល នួកាន់កាប់ម្ៅតម្របួ នខាន តវ ទំម្នៀម្
ទោែ ប់ននការម្ព្បើព្បា័់ជា័មូ្ហភារ”។ 

3.1.3 ម្គលនម្ោបាយជាតសិដ ីពីការអភវិឌ្ឍជនជាតិម្ ើម្ភាគតចិ (២០០៩) 
 
22. ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ជរុំញឱ្យោនការម្ព្បើព្បា័ភ់ាសាមូ្លោឋ នវ រន ុងការអប់រំរហុភាសាវ
ម្ករព្មិ្តបឋម្័ិរាវ ព្បរយនធែសរាែាកវ និងរន ុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់សាធារណ្ៈនន។វ
ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ោរ់ម្ចញនូិកុទធសាស្ត ត័ ័ម្ងាបចំនួនវ ១០វ ម្ដដ តម្លើិ បបធម៌្,វ ការអប់រំវ
និងបណុ្្ះបណាដ លិ សជាជ ជីិៈ,វ័ ុខភារ,វបរ សសាា ន,វ ីធែ ី,វរ័ិរម្ម,វធនធានទឹរ,វម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ ,វកុតត ិធម៌្វ
និងឧ័ាហរម្មវ ផរ៉ាវ និងថាម្រល។វ ម្លើ័រីម្នះវ កុទធសាស្ត ត័ ម្នះវ រ៏អំពាិនិឱ្យ
ោនការវាកតនម្ែម្លើម្ហតុប ះពាល់វ័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោងម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធទាងំអ័់ែងផ រ។  
 
23. ព្័បតម្ម្ោលនម្ោបាកម្នះវព្រ័ួងវនិងសាា បយនរោឋ ភិបាលទទួលសាគ ល់ថាវ ីផ លកាន់កាប់វ
និងម្ព្បើព្បា័់ម្ោក័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ៅតម្ទំម្នៀម្ទោែ ប់រប័់រួរម្គវ  ូចជាវ
 ីលំម្កោឋ នវ និង ីផ លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោបក់ារោ ំុះផបបរម្នចរវ ការោ ំំណាវំិ សលជុំវ  ីរប់័រវ
 ីអាររសអនរត។វ រាជរោឋ ភិបាលរម្ព ុជារ៏ទទួលសាគ ល់រីការោ ំុះផបបព្បនរណ្ីវ ព្រម្ទាងំការព្បមូ្ល
ធនធានធម្មជាតិម្ែសងៗវរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចែងផ រវតម្រកៈការអភិិឌ្ឍែលិតរម្មរ័ិរម្មវ
ម្ ើម្បធីាននូិ័ុិតា ិភារអាហារវរ៏ ូចជាវបម្ងក ើតគុណ្ភារអាហាររបូតាម្ភវនិងចំណូ្លរប័់ព្គួសារ។  

 
 
 

3.2 ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីការការពារែលប ះពាលវ់ផ លពារ់រយនធ រប័់ធនោររិភរម្ោរ 
 
24. ម្គរំរឹងថាវ ការអនុិតតអនុគម្ព្ោងវ និង័រម្មភារននវ ម្ព្កាម្ហិរញ្ញបបទាន
រប័់គម្ព្ោងម្នះវ នឹងបងកឱ្យោនែលប ះពាល់័ ងគម្ម្ករព្មិ្តវ និងិ សសាលភារម្ែសងៗោន វ
អាព្័យកម្ៅតម្ទំហំវនិងទីតំងនន័រម្មភារទាងំម្នះវផ លរុទំាន់ព្តូិ បានរំណ្ត់លម្ែ ិតម្កម្ ើក។វ 
 
25. ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីការការពារែលប ះពាល់ម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ )OP/BP 4.10)វ ព្តូិ
ករម្រអនុិតតចំម្ពាះអនុគម្ព្ោងវ និង័រម្មភារបណុ្្ះបណាដ លននវ
ម្ោកម្ហតុថាជនជាតិភាគតិចវ អាចរងែលប ះពាល់ម្ោកដទ ល់វ ឬម្ោកព្បម្ោលវ  ូម្ចនះ
័រម្មភារទាងំម្នះវ ព្តូិ អនុិតតម្ៅតម្លរាណ្ៈិ សនិចឆ យក ដ័ ីរភីារវ វ ័ម្ព្័បននម្ោលនម្ោបាក 
OP/BP 4.10។  

26. ម្ោលនម្ោបាកម្នះទទួលសាគ ល់ថាវ អតត័ញ្ញញ ណ្វ និងិបបធម៌្រិម្័័រប័់ជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិចវម្កផតោនទំនរ់ទំនងរុំអាចកាត់ដដ ច់បានវជាមួ្កនឹង ីវផ លរួរម្គរំរុងរ័់ម្កវ
និងធនធានធម្មជាតិវ ផ លរួរម្គរឹងអាព្័យកម្លើវ ម្ ើម្បីរ័់រាន។វ ម្ោលនម្ោកបាកវ OP/BP 4.10វ
ព្តូិ បានម្រៀបចំម្ ើងវ ម្ ើម្បីធានថាវ គម្ព្ោងផ លទទួលបានហិរញ្ញបបទានរីធនោរវ នឹងមិ្ននំឱ្យ
ោនែលប ះពាល់ជាអិ សជជោនម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងជនជាតិភាគតិចវ
ឬម្កម្រលផ លការបម្ញ្ច ៀ័ែលប ះពាល់ទាងំម្នះវ មិ្នអាចម្ធា ើម្ៅបានវ ព្តូិ ោនការកាត់បនាក
ឱ្យម្កជាអបបបរោវ ័ព្ោលវ និង/ឬែដល់័ំណ្ង័ព្ោប់ែលប ះពាល់ទាងំម្នះ។វ ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ
ោនម្ោលបំណ្ងម្លើររម្ព័់អតាព្បម្ោជន៍វ និងឱ្កា័ផ លបានរកីារអភិិឌ្ឍព្បរបម្ោកចីរភារវ
 ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ តម្ផបបផែនវ ផ លែដល់ភារង្ហកព្័ួល ល់រួរម្គវ ័ម្ព្័បម្ៅនឹង
ិបបធម៌្រប័់រួរម្គវ និងោនលរាណ្ៈបរ សោបនន។វ ម្ោលនម្ោបាកវ OP/BP 4.10វ
រំណ្ត់នូិលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ  ូចតម្ៅ៖វ ការរិនិតយររែលប ះពាល់វ ការវាកតនម្ែ័ងគម្វ រិចច
រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្ក័ហគម្ន៍ផ លពារ់រយនធ វ ការម្រៀបចំផែនការវ ឬព្របខយណ្ឌ វ និងការ
បង្ហា ញរយត៌ោន។វ ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ រ៏តព្មូ្ិឱ្យអនរខច ីរម្ច ីផ ា័ ងររការោំព្ទរី័ហគម្ន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវតម្រកៈ ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ និងផែែរតម្រយត៌ោន
ព្តឹម្ព្តូិ វមុ្នម្រលម្ធា ើការ័ម្ព្ម្ចចិតតម្រៀបចំអនុគម្ព្ោងអា ីមួ្កវផ លម្ព្ជើ័ ម្រ ី័ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ជាព្រមុ្ម្ោលម្ៅវ ឬបងកែលប ះពាល់ ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងព្តូិ បនតររាទំនរ់ទំនងវ
ផែែរតម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ព្បរបម្ោកអតានយកវ ជាមួ្កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរងែលប ះពាល់វ រន ុងិ ដននអនុគម្ព្ោងទាងំមូ្ល។វ ចុងម្ព្កាកវ ម្ោលនម្ោបាកវ OP/BP 4.10វ
ោនម្ោលបំណ្ងទទួលសាគ ល់វ ម្ោររវ និងការពារិបបធម៌្វ ចំម្ណ្ះ ឹងវ និងទោែ ប់រប័់ជនជាតិម្ ើម្
ភាគតិចវ ព្រម្ទាងំែដលឱ់្យរួរម្គនូិឱ្កា័័ព្ម្បខល នួម្ៅតម្ការដែ ័់ប្រូសាា នភារវ តម្ផបបផែនវ
និងតម្ម្រលម្ិោវផ លរួរម្គអាចទទួលករបាន។  



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  6 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

 
27. ម្ោលនម្ោបាកវOP/BP 4.10វរុបំានរំណ្ត់និកម្នយកវ“ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច”វម្នះម្ ើកវ
ម្ោកម្ហតុថាវ រុំោននិកម្នយកវ ផ លព្តូិ បានទទួលសាគ ល់ជា័រលម្នះម្ ើក។វ
័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ពារយថាវ “ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច”វ ព្តូិ បានម្ព្បើព្បា័់
រន ុងនយកទូម្ៅវ ម្ ើម្បី័ំម្ៅម្លើព្រមុ្វ ័ងគម្វ និងិបបធម៌្រិម្័័វ និងង្ហករងម្ព្ោះវ ផ លោនលរាណ្ៈ
ខាងម្ព្កាម្វរន ុងរព្មិ្តខុ័ៗោន ៖ 

រ( រំណ្ត់អតត័ញ្ញញ ណ្ម្ោកខល នួឯងថាជា័ោជិរននព្រមុ្ិបបធម៌្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

រិម្័័វនិងោនការទទួលសាគ លអ់តត័ញ្ញញ ណ្ម្នះវម្ោកព្រមុ្ម្ែសងម្ទៀត 

ខ( ទំនរ់ទំនងជា័មូ្ហភារជាមួ្កនឹងទីរផនែងរ័់ម្កផ លោនលរាណ្ៈភូមិ្សាស្ត ត័ រិម្័័វ ឬ

ផ ន ីបុរាបុរ័រន ុងតំបន់អនុគម្ព្ោងវ និងជាមួ្កធនធានធម្មជាតិម្ករន ុងផ នជព្ម្រវ

និងផ ន ីទាងំម្នះ 

គ( សាា បយនិបបធម៌្វម្័ ឋរិចច វ័ ងគម្វឬនម្ោបាកវផបបទំម្នៀម្ទោែ ប់វោនលរាណ្ៈោច់ម្ោកផ រ

រីសាា បយននន័ងគម្វនិងិបបធម៌្ទូម្ៅវនិង 

ឃ( ភាសាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ជាម្រឿកៗវ ោនលរាណ្ៈខុ័ផបែររីភាសាែល ូិ ការវ ផ លម្ព្បើព្បា័់
រន ុងព្បម្ទ័វឬតំបន់។ 
 

28. ម្ោលនម្ោបាកវ OP/BP 4.10 រ៏អនុិតតចំម្ពាះ័ហគម្ន៍វ ឬព្រមុ្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរន ុងអំ ុងម្រលរ័់ម្ករប័់័ោជិរ័ហគម្ន៍វ ឬព្រមុ្វ
បានបាត់បង់ទំនរ់ទំនងជា័មូ្ហភារជាមួ្កនឹងផ នជព្ម្ររិម្័័វ ឬផ ន ីបុរាបុរ័វ
រន ុងតំបន់អនុគម្ព្ោងវ ម្ោកសារផតការបងា ំឱ្យកាត់ដដ ច់ទំនរ់ទំនងផបបម្នះវ ឬម្ោកសារទំន័វ់
រម្ម ិ សធីដែ ័់ប្រូទីលំម្ករប័់រោឋ ភិបាលវការ រហូត ីធែ ីរប័់រួរម្គវ ម្ព្ោះម្ហនតរាកធម្មជាតិវ ឬការ
បញ្ច លូផ ន ទីាងំម្នះម្ៅរន ុងតំបន់ព្បជុំជនជាម្ ើម្។វ ម្ោលនម្ោបាកម្នះរ៏អនុិតត
ចំម្ពាះអនររ័់ម្ករន ុងនព្រវ អនរបរបាញ់័តាវ អនរចិញ្ច ឹម្័តាម្លើវាលម្មម វ ឬព្រមុ្រម្នចរ នទម្ទៀតវ
អាព្័យកម្ៅតម្ការបំម្រញតម្លរាណ្ៈិ សនិចឆ យកននការរិចារណារមិ្័័វ  ូច
ោនផចងរន ុងរថាខណ្ឌ ១៦វននម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោររិភរម្ោរ ដ័ ីរជីនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
)OP/BP 4.10)។ 

3.3 លិខិតុបររណ្៍អនតរជាតិវផ លពារ់រយនធ  
 
29. ព្បម្ទ័រម្ព ុជាគឺជាហតាម្លខីននលិខិតុបររណ្៍អនត រជាតិជាម្ព្ចើនវ ផ លការពារ័ិទធិ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ លិខិតុបររណ្៍ទាងំម្នះវ រមួ្ោនវ រតិកា័ញ្ញញ អនតរជាតិ ដ័ ីរី័ិទធិវ ម្័ ឋរិចចវ
័ងគម្រិចចវ និងិបបធម៌្វ (ICESCR),វ រតិកា័ញ្ញញ អនតរជាតិ ដ័ ីរី័ិទធិរលរ ឋវ និងនម្ោបាកវ )ICCPR)វ
និងរតិកា័ញ្ញញ អនតរជាតិ ដ័ ីរីការលុបបំបាត់រាល់ទព្ម្ង់ននការម្រ ី័ ម្អើងរូជសា័ន៍វ (CERD)។វ
ព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ រ៏ជាភាគីននអនុ័ញ្ញញ ដ័ ីរីភារចព្ម្ះុខាងជីិសាស្ត ត័ វ )១៩៩២(វ ផ លទទួលសាគ ល់
រីតួនទីរប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរន ុងការការពារជីិចព្ម្ះុែងផ រ។  
 
4.0 ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ករម្ព ុជា 
 
30. ព្បម្ទ័រម្ព ុជាោនព្បជាជនវ ១៦,៣វ ោននរ់1វ ផ លរន ុងម្នះវ ៩០%វ ជាជនជាតិផខមរ។វ
ព្បជារលរ ឋផ លម្ក័ល់វ១០%វ ម្ទៀតវ គឺជាជនជាតិភាគតិចវ  ូចជាវជនជាតិចាម្វចិនវ ម្ិៀតណាម្វ
និងព្រមុ្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចចំនួនវ១៧វព្រមុ្វផ លម្គម្ៅម្ា ងម្ទៀតថាវ“ផខម រម្លើ”វឬវ“រុល័ម្ព យនធភន ំ”វ
ជាជនជាតិភាគតិចវ និងរុំផម្នជាជនជាតិផខមរ។វ ម្គបា ន់ព្បោណ្ថាព្រមុ្ទាងំម្នះវ ោន័ោជិរ
ព្បោណ្វ២៦៤.៦០០វនរ់វម្ ម័ ើនឹងព្បោណ្វ៤%វននចំនួនព្បជាជនរម្ព ុជា។វជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចោនវ
២៤វ ព្រមុ្វ ផ លោន័ោជរិចាប់រីវ១៥វនរ់វ រហូត លវ់៤១.៣២១វនរ់វ  ូចបង្ហា ញរន ុងតរាងទីវ១វ
ខាងម្ព្កាម្។វ ព្រមុ្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គឺជាព្រមុ្ភាគម្ព្ចើនរន ុងម្ខតតរតនគិរវី )៤១,៧%(វ
និងម្ណ្ឌ លគិរវី)១៤,៤%(។វម្ព្កាម្គម្ព្ោង CASDPវនិង័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាកវOP 4.10វ
ដ័ ីរីជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរប័់ធនោររិភរម្ោរវ ោនផតព្រមុ្ជនជាតិភាគតិចផ លព្តូិ

បានចាត់ទុរថាជាវ “ផខមរម្លើ”វ ឬវ “រុល័ម្ព យនធភន ំ”វ ប ុម្ណាណ ះវ ផ លព្តូិ បានចាត់ទុរថាជាជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិច។  

                                                      
1 ព្បភរ៖វព្បរយនធទិនននយកវMFMOD ផខវឧ័ភាវឆ្ន វំ២០១៨ 
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តារាងទី ១៖ ា័ ិតិព្បជាជនជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជា 
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1 kYy    5,939 16,731 13,044 1,644 2,203    1,712 8   41,321 

2 Bñg  267 26,866 12,454 24  430 699     3   40743 

3 TMBYn  31,088 388  5  4 281     16   31,782 

4 Caray  20,170 84    12 158     14   20,438 

5 RKwg  18,442 57    278 124        18,901 

6 esÞog   648 10,593    27 2,564       13,832 

7 eRBA  7,968     444         8,412 

8 kaEvt  2,379     2,710 18        5,107 

9 eRkal   659 3,411    29        4,099 

10 mil    3,172            3,172 

11 kack;  2,887     1 52        2,940 

12 B½r     1,329     1,207      2,536 
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13 exaj    1,529         433   1,982 

14 Cg          774      1,838 

15 sYy           1,833     1,833 

16 fµÜn   148 448    5        601 

17 Lun  289     251         540 

18 s¥Úc              106  106 

19 rEd  2      16        18 

20 Xi        15        15 

21 rGg                0 

22 sþúg                0 

23 l¥Wn                0 

24 sMEr                0 

srub  83,492 28,850 37,566 18,089 13,044 5,774 3,627 2,564 1,981 1,833 1,712 474 106 0 200,216 
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5.0 ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរន ុងតំបន់គម្ព្ោង  

31. រន ុងម្ខតតវ រាជធានីទាងំវ ៩វ ផ លជាតំបន់ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោងវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ ម័ ើនឹងវ ០,៨៥%វ )ព្បោណ្វ១៣៨.០៣៨(វនរ់វ ននចំនួនព្បជាជនផ លរ័់ម្កតម្តំបន់ជនបទរន ុង
ម្ខតតទាងំវ២៤វនិងម្ ម័ ើនឹងវ១%វ)ព្បោណ្វ២០០.២១៦វនរ់(វរន ុងម្ខតតទាងំវ១៥។វជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ចំនួនវ ២៤វ ព្រមុ្វ ម្ ម័ ើនឹងព្បោណ្វ ១%វ ននចំនួនព្បជាជន័រុបវ រ័់ម្ករន ុងម្ខតតចំនួនវ ១៥វ ផ ល
រន ុងម្នះោនម្ខតតចំនួនវ ៧វ ជាតំបន់ម្ោលម្ៅវ ននគម្ព្ោងវ CASDPវ  ូចបង្ហា ញរន ុងតរាងទីវ ២វ
ខាងម្ព្កាម្៖  
 
តារាងទី ២ រកមុ្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតចិ កន ុងតាំបនគ់ម្រោងខបងខចកតាម្ម្ែតត 

 

ជនជាតិ 

រាជធានី ម្ែតត 

បាត់ ាំបង ម្ណ្ឌ លគិរ ី រតនគិរ ី សទ ឹងខរតង រពោះវហិារ ម្សៀម្រាប កាំពង់សព ឺ កណ្ដដ ល 
កាំពង់ឆ្ន ាំ
ង 

ភន ាំម្ពញ 

ម្ ទ័ ៀងវ  √   √      

ម្ព្កាលវ  √         

មិ្លវ           

រនងវ  √ √ √ √      

រួកវ    √ √      

លម នួវ           

រអងវ  √         

រផ វ  √ √ √       

ទំរួន    √ √       

ជារាកវ   √ √       

ព្រឹងវ   √ √       

ម្ព្ៅវ   √ √ √      

 ុនវ   √ √       

កាផិតវ   √ √       

កាចរ់វ   √        

ឃិវ    √       

រយរវ √    √      

័ួកវ       √    

ព័ ុ ងវ           

័ំផរវ      √     

ជងវ           

លែ ឺនវ           

ម្ខាញវ           

លម នួវ           

 

6.0 ែលប ះពាល់វផ លគម្ព្ោងអាចបងក ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច  
 
32. ម្គមិ្នរំរឹងថាវ គម្ព្ោងម្នះនឹងបងកែលប ះពាល់ជាអិ សជជោន ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រមួ្ទាងំជនជាតិភាគតិចម្នះម្ ើក។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ អាចោនែលប ះពាលម់្ោកព្បម្ោលវ
ម្រើតម្ចញរកីារអនុិតតអនុគម្ព្ោង។វ ឧទាហរណ្៍វ ចលយតភារវ និងភារង្ហកព្័ួល
រន ុងការទទួលបានម្័វាននវ អាចជាបញ្ញា វ ព្ប័ិនម្បើម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធជនបទវ រុំ
ោនការជួ័ជុលផលទាឱំ្យបានលែ ព្បម្័ើរម្នះម្ទ។  
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33. ការទទួលបានម្័វាផលទាំ័ ខុភារវ គឺជាអាទិភារមួ្កវ ័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ោកម្ហតុថាវ ឃុំរប័់រួរម្គវ ោនទីតំងម្កឆ្ា ករីម្នទ ីរម្រទយព្័រុវ ឬម្ណ្ឌ ល័ុខភារ។វ
ការអប់រំរប័់រុោរវគឺជាអាទិភារមួ្កវ័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ោកវរុោរ
 ល់អាកចូុលម្រៀនម្កបឋម្័ិរាវ ោ ងម្ហាចណា័់ ល់វ ១០%វ រុបំានចូលម្រៀនម្ ើកវ ម្ោកសារផត
ចោា កែល ូិ ម្ៅសាោម្រៀនវឬម្ោកសារផតរកៈម្រលផ លព្តូិ ចំណាកវម្ ើម្បីម្ៅម្រៀន។វការម្បាះបង់ម្ចាល
ការ័ិរាវ ោនអព្តខព័វ់ ម្ោកសារផតរតត ជាម្ព្ចើនវ  ូចជាវ រកៈម្រលម្ធា ើ ំម្ណ្ើរម្ៅកាន់សាោម្រៀនវ
និង/ឬសាា នភារម្ហ ឋរចន័ម្ពយនធជនបទរុំោនភារលែ ព្បម្័ើរ។  
 

រន ុងអំ ុងម្រលរិម្ព្ោះម្ោបលប់ឋម្វ រន ុង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និង

រន ុងអំ ុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ជាមួ្កនឹងអងគការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្គអាចរំណ្ត់ររម្ឃើញ

ែលប ះពាលខ់ាងម្ព្កាម្វផ លអាចម្រើតម្ចញរី័រម្មភារគម្ព្ោងវម្រម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។  

• ហានិភយកននការដត់ម្ចញវ ឬការរុំម្ព្បើព្បា័់ម្័វាផែនការអាជីិរម្មវ

រី័ំណារ់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ោកសារផតបញ្ញា មិ្នម្ចះអរសររប័់រួរម្គវ 

• ហានិភយកននការដត់ម្ចញវ ឬការរុមំ្ព្បើព្បា័់ម្័វាោំព្ទផែនរហិរញ្ញ ិតថ ុរី័ំណារ់

អងគការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងរ័ិររវ ម្ោកសារការព្រួកបារម្ភជុំ ិ សញវ ហានិភយកននការ

ម្រើនម្ ើងនូិការជាប់បំណុ្លវ 

• ហានិភយកបនទ ប់បនសវំ ផ លម្រើតម្ ើងម្ោកសារ័រម្មភាររប័់័ហព្ោ័រ័រិម្មខាន តតូចវ

និងខាន តម្ធយម្វ ផ លទទួលបានឥណ្ទានវ ផ លអាចបងកែលប ះពាល់ជាអិ សជជោនម្លើ ីធែវី

និងបរ សសាា នរប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ 

• លទធរម្ម ីធែ ីវ ផ លអាចម្រើតោនម្ ើងវ និងែលប ះពាល់ននការហូលចូលនូិរោែ ំងរលរម្មវ

ម្ោកសារផតែលប ះពាល់ពារ់រយនធនឹងការសាង័ង់  

• ហានិភយកននការ រខល នួម្ចញរីការបណុ្្ះបណាដ លវម្ោកសារផតបញ្ញា អរា ររម្មវ 

• ការលំបាររន ុងការទទួលបានរយត៌ោនទីែារវរី័ណំារ់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច  

• ហានិភយកននការដត់អងគការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ចញរី ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល ់ 

 
34. ័ព្ោប់រយត៌ោនលម្ែ ិតបផនាម្វ ័ូម្រិនិតយម្ម្ើលការិ សភាគ័ងគម្បឋម្វ ផ លបង្ហា ញ
រន ុងឧប័ម្ព យនធ ទីវ១។  
 
7.0 វិ សធានការ័ព្ោលែលប ះពាលវ់ផ លអាចោន័ព្ោប់ហានិភយកផ លបានរំណ្ត់  
 
35. ័ព្ោប់ែលប ះពាល់វ និងហានិភយកវ ផ លព្តូិ បានរំណ្ត់ខាងម្លើវ ិ សធានការ
័ព្ោលែលប ះពាល់វ ផ លអាចោនវ និងផ លព្តូិ បានរំណ្ត់រន ុងការិ សភាគ័ងគម្បឋម្វ
)័ូម្ម្ម្ើលឧប័ម្ព យនធ ទីវ១(វរមួ្ោន៖ 
 

- ការម្ព្បើព្បា័ក់ុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ម្ម្ធាបាកម្សាតទ័សន៍វ

ម្ ើម្បមី្ោះព្សាកឧប័គគពារ់រយនធនឹងម្ចះអរសររន ុងកុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ងឹ 

- បម្ងក ើនការោំព្ទ ល់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ  ូចជាវ ការម្ព្បើព្បា័់ព្គបូងា ឹរ

អាជីិរម្មវម្ ើម្បីជម្នះឧប័គគរន ុងការទទួលបានម្័វាព្បឹរាអាជីិរម្ម  

- គម្ព្ោងែដល់ការោំព្ទ លរ់លររជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្ ើម្បីែដល ់ំបូនម ន

 ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លជាអនរម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទានវ អំរែីលិ សបារវ ផ លម្រើតម្ ើង

ម្ចញរីការម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទាន  

- រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ ផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ផ លនំឱ្យោនការោពំ្ត

ទូលំទូោករី័ហគម្ន៍វ ល់័រម្មភារម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ   

- រម្ម ិ សធីបណុ្្ះបណាដ ល័ម្ព្័បម្ៅតម្សាា នភារជារ់ផ ដ័ ងវ
)ម្ព្បើព្បា័់ម្ម្ធាបាកម្សាតទ័សន៍(វ័ព្ោប់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច  

7.1 ការរិនិតយររិតតោនជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 
 
36. ធនោររិភរម្ោរបានម្ធា ើការរិនិតយតំបន់វ ផ លនឹងោនអនតរាគម្ន៍រីគម្ព្ោងវ និង
បានររម្ឃើញរីិតតោនរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ  ូចផ លតព្មូ្ិម្ោកម្ោលនម្ោបាក



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  11 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ព្បតិបតត ិ ដ័ ីរីជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ រន ុងអំ ុងរកៈម្រលននការអនុិតតអនុគម្ព្ោងម្នះវ ទីភាន រ់ង្ហរ
អនុិតតព្តូិ បំម្រញទព្ម្ង់រិនិតយែលប ះពាលប់រ សសាា នវ និង័ងគម្វ ផ លោនបញ្ច លូ័ំណួ្រអំរីិតតោន
រប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ ធនោររិភរម្ោរនឹងម្ធា ើការរិនិតយម្ ើងិ សញវ ម្លើទព្ម្ង់ទាងំម្នះវ
តម្កាលរំណ្ត់វ ម្ ើម្បរំីណ្ត់ឱ្យម្ឃើញថាម្តើោនការរិនិតយររិតតោនរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
បានព្តឹម្ព្តូិ ផ រឬម្ទ។វ័រម្មភារទាងំឡាកផ លព្គប ណ្ដ ប់ទូទាងំព្បម្ទ័វ) ូចជាវិគគបណុ្្ះបណាដ លវ
ឬការបម្ងក ើនការកល់ ឹង(វ ម្ោក ា័ យកព្បិតត ិវ គឺតព្មូ្ិឱ្យោនការអនុិតតបញ្ញតត ិននព្របខយណ្ឌ ម្នះវ
ម្ោកសារផតជាធម្មតនឹងោនអនរទទួលែលជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ 
 
 

7.2 ការវាកតនម្ែម្លើម្ហតុប ះពាល់័ងគម្ 
 
37. ការវាកតនម្ែម្លើម្ហតុប ះពាល់័ងគម្វ (SIA)វ គឺជា ំម្ណ្ើរការរំណ្ត់វ និងរិនិតយម្ ើងិ សញវ
ម្លើែលប ះពាល់័ ងគម្វ ផ លម្រើតម្ ើងម្ោកសារគម្ព្ោងម្ហ ឋរចន័ម្ពយនធបចច ុបបនន វ ឬគម្ព្ោង
រចន័ម្ពយនធ ផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើងវ និងអនតរាគម្ន៍អភិិឌ្ឍន៍ នទម្ទៀត។វ ម្បើតម្
័ោគម្វាកតនម្ែែលប ះពាល់អនតរជាតិវ (IAIA),វ ការវាកតនម្ែម្ហតុប ះពាល់័ងគម្ម្នះវ ព្តូិ
បញ្ច លូ ំម្ណ្ើរវ ការវិ សភាគវ រិនិតយតម្ោនវ និងព្គប់ព្គងែលវិ សបារផែនរ័ងគម្វ ផ លនឹងម្រើតម្ ើងវ
ម្ោកោនការម្ព្ោងទុរជាមុ្នវ និងផ លម្រើតម្ ើងម្ោកនច នយវ ទាងំិ សជជោនវ ទាងំអិ សជជោនវ
ម្ចញរីអនតរាគម្ន៍វផ លបានម្ព្ោងទុរវ)ម្ោលនម្ោបាកវរម្ម ិ សធីវផែនការវគម្ព្ោង(វនិង មំ្ណ្ើរការ
ននការដែ ័់ប្រូ័ងគម្វផ លម្រើតម្ចញរីអនតរាគម្ន៍ទាងំម្នះ។  
 
38. វិ សសាលភារវរព្មិ្ត័ុីជម្ព្ៅវនិងព្បម្ភទននការិ សភាគវផ លព្តូិ ម្ធា ើរន ុងការវាកតនម្ែ័ងគម្វព្តូិ
័ោោព្តម្ៅនឹងលរាណ្ៈវ និងិ សសាលភារននែលប ះពាលវ់ ផ លអនុគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើង
ទាងំម្នះវ អាចបងកម្លើ័ហគម្ន៍វ មិ្នថាែលប ះពាល់ទាងំម្នះវ ជាែលប ះពាល់ិ សជជោនវ ឬអិ សជជោន
ម្នះម្ទ។វ ការវាកតនម្ែម្ហតុប ះពាល់័ងគម្វ គួរបញ្ច លូម្ៅរន ុងផែនការព្គប់ព្គងបរ សសាា នវ និង័ងគម្ 
(ESMP) រប័់គម្ព្ោងវ  ូចផ លព្តូិ បានម្រៀបរាប់រន ុងព្របខយណ្ឌ ព្គប់ព្គងបរ សសាា នវ និង័ងគម្ (ESMF)វ
ម្ហើកលទធែលននការវិ សភាគម្នះវ ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់វ ម្ ើម្បីម្រៀបចំផែនការព្គប់ព្គងវ និងរិនិតយតម្ោន
័ងគម្វ(SMMP)។ 

 
39. ម្ករន ុងររណី្ផ ល ំម្ណ្ើរការរិនិតយវ  ូចម្រៀបរាប់រន ុងផែនរវ ៥.១វ ខាងម្លើររម្ឃើញិតតោន
រប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រន ុងតំបន់គម្ព្ោងវ និងោនការអនុិតត ំម្ណ្ើរការ
វាកតនម្ែ័ងគម្រិម្័័មួ្កវ ព្័បតម្ម្ោលការណ៍្ផណ្នំវ ផ លព្តូិ បានម្លើរម្ ើងរន ុងវ OP 4.10។វ
 ំម្ណ្ើរការម្នះវោន័ោ័ភាគ ូចតម្ៅ៖ 
រ( អាព្័យកម្ៅតម្វិ សសាលភាររប័់គម្ព្ោងវ និងោនការរិនិតយម្លើព្របខយណ្ឌ ចាប់វ និង

ព្របខយណ្ឌសាា បយនវ ផ លអនុិតតចំម្ពាះជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ

រន ុង័ហគម្ន៍ផ លរងែលប ះពាល់។ 

ខ( ការព្បមូ្លវ និងការិ សភាគម្លើរយត៌ោនម្ ើម្ព្ោវ ផ លពារ់រយនធអំរីលរាណ្ៈិបបធម៌្វ ័ងគម្វ

ម្័ ឋរិចចវ និងនម្ោបាករប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាល់វ

និងព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធម្លើ ីធែ ីវ និងផ ន ីវ ផ លរួរម្គកាន់កាប់ជាព្បនរណ្វី និងធនធាន

ធម្មជាតិវផ លរួរម្គរឹងអាព្័យកម្លើ។ 

គ( ម្ោកម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោនម្ ើម្ព្ោម្នះវ នឹងោនការរំណ្ត់អតត័ញ្ញញ ណ្អនរពារ់រយនធ

័ំខាន់ៗរប័គ់ម្ព្ោងវ ផ ល ា័ ិតម្ករន ុង័ហគម្ន៍ផ លរងែលប ះពាល់វ

ម្ហើកនិងោនការរំណ្ត់រ ីំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់័ ម្ព្័បតម្ិបបធម៌្វ

ជាមួ្កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រន ុងអំ ុងម្រលម្រៀបចំវ និងអនុិតតអនុគម្ព្ោងវ រមួ្ោន

ជាមួ្កនឹងតួអងគពារ់រយនធទាងំម្នះវ(័ូម្ម្ម្ើលរថាខណ្ឌ វ៩វនន OP 4.10)។ 

ឃ( ការវាកតនម្ែផែែរតម្ការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រវី ជាមុ្នវ និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ

ជាមួ្កនឹង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាល់វ អំរីែលប ះពាល់ិ សជជោនវ

និងអិ សជជោនវ ផ លអាចម្រើតម្ចញរីអនុគម្ព្ោង។វ ការវាកតនម្ែម្នះវ ព្តូិ គិតគូររីភារ

ង្ហករងម្ព្ោះរិម្័័រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្ោកម្ធា ើការរិចារណារីចោា កវ

កាលៈម្ទ័ៈវ និងទំនរ់ទំនងរប័់័ ហគម្ន៍ទាងំម្នះវ ជាមួ្កនឹង ធីែ ីវ និង

ធនធានធម្មជាតិទាងំម្នះវ រ៏ ូចជាវ ឧប័គគ វ ផ លរារាងំរួរម្គមិ្នឱ្យទទួលបានឱ្កា័រី

ការអភិិឌ្ឍវផ លរំរុងោនរន ុង័ងគម្ទូម្ៅ។ 



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  12 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ង( ការរំណ្ត់អតត័ញ្ញញ ណ្វនិងការវាកតនម្ែម្លើវិ សធានការផ លចាបំាច់វម្ ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័ែលប ះពាល់

អិ សជជោនវឬព្ប័ិនម្បើវិ សធានការទាងំម្នះរុំអាចអនុិតតម្ៅបានវព្តូិ ោនការរំណ្ត់ិ សធានការវ

ម្ ើម្បកីាត់បនាកឱ្យម្កជាអបបបរោវ ័ព្ោលែលប ះពាលវ់ ឬែដល់័ំណ្ង

័ព្ោប់ែលប ះពាល់ទាងំម្នះវ និងធានោ ងណាឱ្យជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ទទួល

បានអតាព្បម្ោជន៍័ម្ព្័បតម្ិបបធម៌្រប័់រួរម្គវ ម្ព្កាម្អនុគម្ព្ោងវ ម្ោកវិ សធានការ

ទាងំម្នះវ ព្តូិ រំណ្ត់រន ុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ ផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ

ជាមួ្ក័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លរងែលប ះពាល។់ 

40. ម្ករន ុងររណី្ផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលប ះពាលវ់ ម្ោកសារ
អនុគម្ព្ោងម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ ការវាកតនម្ែ័ងគម្ម្នះវ ព្តូិ បង្ហា ញជាជំរូរម្ោកផ រវ រន ុងវ ESMPវ
ម្ហើករ៏អាចបង្ហា ញជាឯរសារោច់ផតឯងែងផ រវ ័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងននរិចចរមិ្ព្ោះម្ោបលវ់
និងការបង្ហា ញរយត៌ោន។ 

ម្ករន ុងររណី្ផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រងែលប ះពាល់ម្ោកសារ័រម្មភារ
បណុ្្ះបណាដ លវ ឬ័រម្មភារបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ ម្នះ
ភារចាបំាច់ម្ ើម្បីម្ធា ើការវាកតនម្ែ័ងគម្ម្កថាន រ់ជាតិវ ឬថាន រ់ម្ខតតវ ព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុង
លរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិរប័់អនរែដល់ម្័វាបណុ្្ះបណាដ លទាងំម្នះ។  

7.3  ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបលម់្ោកម្័រវីជាមុ្នវនិងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ   

41. ម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោររិភរម្ោរ ដ័ ីរជីនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ តព្មូ្ិឱ្យោន
ការអនុិតត ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ម្ ើម្បមី្រៀរគរ
ការោំព្ទរី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លនឹងទទួលព្បម្ោជន៍វ ឬរងែលប ះពាល់
ម្ោកសារអនុគម្ព្ោងវ ផ លទទួលបានហិរញ្ញបបទានរីធនោរ។វ ម្ោលការណ៍្ននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់
ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ទទួលសាគ ល់រី័ិទធិវ ផ លបនតរីបុរាបុរ័រប័់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្លើ ីធែ ីវ ផ ន ីវ និងធនធានរប័់រួរម្គវ និងម្ោររ
័ម្តារិចចព្័បចាប់រប័់រួរម្គវ រ៏ ូចជាវ តព្មូ្ិឱ្យោនការអនុិតត ំម្ណ្ើរការវ ផ លែដលល់ទធភារវ
និងោំព្ទឱ្យជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ធា ើការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ោោ៌អភិិឌ្ឍន៍័ព្ោប់័ហគម្ន៍រប័់រួរម្គ។ 

42. អនរខច ីរម្ច ីចាំបាច់ព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ិ សធីសាស្ត ត័ រមិ្ព្ោះម្ោបលត់ម្ផបបចូលរមួ្វ ័ម្ព្័ប
ម្ៅតម្គុណ្តនម្ែ័ងគម្វ និងិបបធម៌្រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាលវ់
ព្រម្ទាងំសាា នភារម្កមូ្លោឋ នរប័់រួរម្គវ ម្ហើករន ុងម្រៀបចំិ សធីសាស្ត ត័ទាងំម្នះវ
អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ ម្ដដ តការករចិតតទុរោរ់ជារិម្័័ចំម្ពាះបញ្ញា ផ លជារដ ីបារម្ភរប័ស់្ត ត័ ីវ កុិជនវ
និងរុោរជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងការទទួលបានឱ្កា័វ និងភាគែលរីការ
អភិិឌ្ឍរប័់ព្រមុ្ទាងំម្នះ។ 
 
43. ម្ិទិកាធម្មត័ព្ោប់រិចចរមិ្ព្ោះម្ោបល់វ គឺជាផែនរមួ្កននការវាកតនម្ែម្ហតុប ះពាល់័ងគម្វ
ម្ហើកិ សសាលភារននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ផ លចាបំាច់ព្តូិ ម្រៀបចំវ ោនការផព្បព្បួលខុ័ៗោន វ
អាព្័យកម្ៅតម្គម្ព្ោងជារ់ោរ់វនិងលរាណ្ៈននែលប ះពាល់ផ លព្តូិ ម្ ែ្ ើកតប។វិ សធីសាស្ត ត័ វផ លព្តូិ
ម្ព្បើព្បា័់័ព្ោ័ម់្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់ ផព្បព្បួលអាព្័យកម្ៅតម្ព្បម្ភទ័ហគម្ន៍វ
ផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងជារ់ោរ់វ )ឧទាហរណ្៍វ ភារង្ហករងម្ព្ោះវ ភាសាវ និងការបនត
ទំនរ់ទំនងរប័់រួរម្គវជាមួ្ក័ងគម្ទូម្ៅវឬ័ហគម្ន៍ជិតខាង(។ 

 ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបលម់្នះវចាំបាច់ព្តូិ ធានថា៖ 

▪ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រុំព្តូិ បានបងា ិតបងា ំវ ទទួលរង័ោព ធវ ឬ័ំ ុតគំរាម្ឱ្យម្ធា ើការ

ម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ករជម្ព្ម្ើ័ណាមួ្កននការអភិិឌ្ឍ។ 

▪ ព្តូិ ោនការផ ា័ ងររការកល់ព្រម្រីជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចជាមុ្នវ មុ្នម្រលែដល់ការអនុញ្ញញ តវ

ឬមុ្នម្រលចាប់ម្ែដើម្័រម្មភារវ ម្ហើកព្តូិ ោនការែដលម់្រលម្ិោឱ្យបានព្គប់ព្ោន់វ

ម្ ើម្បមី្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាមួ្កជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច/អនុិតត ំម្ណ្ើរការវ ផ ល

នំឱ្យោនការឯរភារោន ជារមួ្ម្ករន ុង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិង 

▪ ័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចទទួលបានរយត៌ោនម្រញម្លញអំរីិ សសាលភារវ និង

ែលប ះពាលវ់ផ ល័រម្មភារអភិិឌ្ឍន៍ផ លម្ ន័ ើម្ ើងោនម្លើ ីធែ ីវធនធានវនិង័ុខុោលភារ

រប័់រួរម្គ។វ គួរោនការែដលរ់យត៌ោនអំរីលរាណ្ៈវ ទំហំវ ម្លបឿនវ ភារអាចប្រូព្តលប់

ម្រិ សញបានវ វិ សសាលភារននអនុគម្ព្ោងវ ឬ័រម្មភារវ ផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើង,វ ម្ោលបំណ្ង



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  13 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ននអនុគម្ព្ោងវ និងរកៈម្រលអនុគម្ព្ោង,វ ទីតងវ និងតំបន់ផ លរងែលប ះពាល់,វ

ការវាកតនម្ែបឋម្ម្លើែលប ះពាល់ម្័ ឋរិចចវ ័ងគម្វ ិបបធម៌្វ និងបរ សសាា នវ ផ លអាច

ម្រើតោនម្ ើងវ រមួ្នឹងហានិភយកវ ផ លអាចម្រើតោនម្ ើងែង,វ បុគគលិរផ លទំនងជានឹង

ចូលរមួ្រន ុងការអនុិតតគម្ព្ោងម្នះវ និងនីតិិ សធីផ លអនុគម្ព្ោងអាចករម្រអនុិតត។វ

 ំម្ណ្ើរការម្នះវអាចបញ្ច លូជម្ព្ម្ើ័ រម្ចញវិ សញនូិការកល់ព្រម្ែងផ រ។ 

44. រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វនិងការចូលរមួ្វគឺជា័ោ័ភាគ័ំខាន់ៗនន ំម្ណ្ើរការែដល់ការកល់ព្រម្វ
ម្ហើកព្តូិ ោនការចងព្រងទុរជាឯរសារវអំរី ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបលទ់ាងំម្នះ។ 
 
45. គួរោនការរិចារណាឱ្យបានលែ ិតលែ ន់វ អំរីការម្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់ និងម្រៀបចំ
ឱ្យបាន័ម្ព្័បម្ៅនឹងបរ សបទរប័់គម្ព្ោងវ ែលប ះពាល់ផ លម្គរំរឹងថានឹងម្រើតោនម្ ើងវ
និងបរ សបទនន័ហគម្ន៍មូ្លោឋ ន។វ រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់គួរម្ធា ើម្ ើងជាភាសាជនជាតិភាគតិចវ
ម្កម្រលផ លចាបំាច់វនិងព្តូិ ទុរម្រលឱ្យបានព្គប់ព្ោន់វ)ោ ងម្ហាចណា័់រីរ័បាដ ហ៍(វម្ ើម្បីធានថាវ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចផ លរងែលប ះពាល់ទាងំអ័់វ នឹងអាចចូលរមួ្
រន ុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលទ់ាងំម្នះវ ម្ោកបាន ឹងរយត៌ោនម្រញម្លញអំរីគម្ព្ោង។វ អភិព្រម្
ផ លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់រមិ្ព្ោះម្ោបល់វអាចោន ូចជា៖ 
 

▪ រិចចព្បជុំ័ហគម្ន៍វ ទាងំជាមួ្ក័ហគម្ន៍ទាងំមូ្លវ និងជាមួ្កនឹងអនុព្រមុ្ម្ែសងៗោន

រន ុង័ហគម្ន៍ 

▪ រិចចរិភារាព្រមុ្ម្ោលម្ៅវនិងការម្រៀបចំផែនការផ លោនការចូលរមួ្ 

▪ ការែដលរ់យត៌ោនគម្ព្ោងវរន ុងទព្ម្ង់ម្រញម្លញវ)ឯរសារគម្ព្ោងវរបាកការណ៍្វាកតនម្ែ។ល។វ

ទព្ម្ង់សាម្ញ្ញ ៗវ  ូចជាវ ដទ ងំរបូភារវ និងខិតបយណ្ណ វ និង័ោភ រៈម្សាតទ័សន៍វ ម្ោក

ម្ព្បើព្បា័់ភាសាម្កមូ្លោឋ ន 

▪ ការរំណ្ត់ររជនបម្ង្ហគ លរន ុង័ហគម្ន៍វ )ិគគបណុ្្ះបណាដ លមួ្កចំនួនព្បផហលជាព្តូិ ម្រៀបចំវ

ម្ ើម្បីបម្ងក ើនលទធភាររប័រួ់រម្គវ រន ុងការចូលរមួ្វ ព្បរបម្ោកអតានយក

រន ុង ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់( 

▪ ការចូលរមួ្រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាល់វ

អងគការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ព្ប័ិនម្បើោនវ និងអងគការ

័ងគម្័ីុិ សលម្កមូ្លោឋ នម្ែសងម្ទៀតវ ផ លព្តូិ

បានម្លើរម្ ើងម្ោក័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លរងែលប ះពាល់វនិង 

▪ ឱ្កា័រមិ្ព្ោះម្ោបល់ម្ក ំណារ់កាលនីមួ្កៗននការម្រៀបចំវនិងការអនុិតតគម្ព្ោង។  
 

46. ម្ករន ុងររណី្ផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រងែលប ះពាល់ម្ោកសារ័រម្មភារ
បណុ្្ះបណាដ លវ ឬ័រម្មភារបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ ម្នះភារចាបំាច់វ ម្ ើម្បីម្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់
ជាមួ្កនឹងតំណាងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្កថាន រ់ជាតិវ ឬថាន រ់ម្ខតតព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ
ព្បតិបតត ិរប័់អនរែដល់ម្័វា។   

 
7.4 ការម្រៀបចំផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 
 
47. ម្បើតម្ OP/BP 4.10វម្កម្រលផ លការរិនិតយ ំបូងររម្ឃើញថាវជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ ល
ោនទំនរ់ជា័មូ្ហភារជាមួ្កនឹងតំបន់គម្ព្ោងវ ទំនងជាោនិតតោនម្ករន ុងតំបន់គម្ព្ោងវ
លទធែលររម្ឃើញរីការវាកតនម្ែម្ហតុប ះពាល់័ងគម្វ និង ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ
និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ នឹងព្តូិ ម្ព្បើព្បា័់ម្ោកន គូវ ផ លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្រ ី័
ឱ្យអនុិតតគម្ព្ោងវម្ ើម្បីម្រៀបចំផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPDP)វ័ព្ោប់អនុគម្ព្ោង
ជារ់ោរ់វផ លបងកែលប ះពាល់ ល់ជនជាតិភាគតិច។វផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវព្តូិ
ោរ់ម្ចញនូិិ សធានការវ ផ លអនរខច ីរម្ច ីនឹងអនុិតតវ ម្ ើម្បធីានថាវ )រ(វ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ផ លរងែលប ះពាលម់្ោកសារគម្ព្ោងវ នឹងទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍ផែនរ័ងគម្ម្័ ឋរិចចវ ័ម្ព្័ប
ម្ៅតម្ិបបធម៌្រប័់រួរម្គវ និងវ )ខ(វ ម្កម្រលផ លែលប ះពាលអិ សជជោនវ
ផ លអាចម្រើតោនម្ ើងម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ព្តូិ
បានរំណ្ត់ររម្ឃើញែលប ះពាល់ជាអិ សជជោនទាងំម្នះវ ព្តូិ បានបម្ញ្ច ៀ័កាត់បនាកឱ្យម្ក
តិចជាអបបបរោវ ័ព្ោលវ ឬទូទាត់័ង។វ ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គួរម្រៀបចំ



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  14 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ព្បរបម្ោកភារបត់ផបនវ និង ល្ ុះបញ្ញច ំងរីសាា នភារជារ់ផ ដ័ ងវ ម្ហើករព្មិ្តរិសាដ រននផែនការម្នះវ
ោនការផព្បព្បួលខុ័ៗោន វ អាព្័យកម្ៅតម្គម្ព្ោងជារ់ោរ់វ និងម្ៅតម្លរាណ្ៈននែលប ះពាលវ់
ផ លព្តូិ ម្ ែ្ ើកតប។វ អនរខច ីរម្ច ីព្តូិ បញ្ច លូផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ៅរន ុងការតរ់ផតងគម្ព្ោង។  
 
48. ម្កម្រលផ លោនការតព្មូ្ិវ ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គួរបញ្ច លូ័ោ័ភាគ
ខាងម្ព្កាម្ម្ៅតម្ការចាបំាច់វ )័ោោព្តម្ៅនឹងវិ សសាលភារវ អតាព្បម្ោជន៍វ ែលប ះពារ់វ
និងហានិភយករប័់គម្ព្ោង(៖ 

រ( រិរណ្៌នគម្ព្ោងវនិងរិរណ្៌នម្ោក័ម្ងាបអំរីបញ្ញា ពារ់រយនធនឹងជនជាតិភាគតិច 

ខ( ម្័ចរដ ី័ម្ងាបអំរីព្របខយណ្ឌ ចាប់វនិងព្របខយណ្ឌសាា បយនវផ លអនុិតតចំម្ពាះជនជាតិភាគតិច 

គ( ម្័ចរដ ី័ម្ងាបអំរកីារវាកតនម្ែ័ងគម្វ  ូចជាវ រយត៌ោនម្ ើម្ព្ោអំរីលរាណ្ៈព្បជាសាស្ត ត័ វ

័ងគម្វ ិបបធម៌្វ និងនម្ោបាករប័់ជនជាតិភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាល់ ីធែវី និងផ ន វី

ផ លរួរម្គកាន់កាបជ់ាព្បនរណ្ីវ ឬម្ព្បើព្បា័វ់ ឬកាន់កាបជ់ាទំម្នៀម្ទោែ ប់វ

និងធនធានធម្មជាតិវផ លរួរម្គរឹងអាព្័យកម្លើ 

ឃ( ម្័ចរដ ី័ម្ងាបអំរីលទធែលននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ

និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ជាមួ្កជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាល់វ ផ លនំ

ឱ្យោនការោំព្ទោ ងទូលំទូោករិ័ហគម្ន៍វម្ោកគម្ព្ោង 

ង( ព្របខយណ្ឌ ម្ ើម្បីធានឱ្យោនរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលម់្ោកម្័រជីាមុ្នវ និងផែែរតម្រយត៌ោន

ព្តឹម្ព្តូិ វ ជាមួ្កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាលរ់ន ុងអំ ុងម្រលអនុិតត

័រម្មភារគម្ព្ោង 

ច( វិ សធានការម្ ើម្បធីានថាវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលប ះពាលទ់ទួល

បានអតាព្បម្ោជន៍័ងគម្វនិងម្័ ឋរិចច័ម្ព្័បម្ៅតម្ិបបធម៌្រប័់រួរម្គ។វ 

្( ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នអំរកីារម្រៀបចំសាា បយនវ ័ព្ោប់អនុិតតផែនការអភិិឌ្ឍន៍

ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

ជ( វិ សធានការម្ ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័កាត់បនាកឱ្យម្កជាអបបបរោវ ័ព្ោលវ ឬ

ែដល់័ំណ្ងចំម្ពាះែលប ះពាល់អិ សជជោន 

ឈ(ការបា ន់ព្បោណ្ចំណាកវ និងផែនការហិរញ្ញបបទានវ

័ព្ោប់អនុិតតផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

ញ( កនតការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា វ ផ លែដលភ់ារង្ហកព្័ួល លជ់នជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ

ផ លរងែលប ះពាលវ់និង 

 ( ការរិនិតយតម្ោនវ ការវាកតនម្ែវ និងការម្រៀបចំរបាកការណ្៍អំរីការអនុិតត

ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រមួ្នឹង័ូចនរររិនិតយតម្ោនជារ់ោរ់វ

)ផបងផចរតម្ជាតិរនធ ុ(។ 

49. ម្កម្រលផ លជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គឺជាព្រមុ្ផតមួ្ករត់វ ឬព្រមុ្ភាគម្ព្ចើនម្លើ័លុបវ
រន ុងចំម្ណាម្ព្រមុ្ផ លទួលែលដទ ល់រីអនុគម្ព្ោងវ ម្គគួរបញ្ច លូ័ោ័ភាគននននផែនការ
អភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្នះម្ៅរន ុងការតរ់ផតងគម្ព្ោងទាងំមូ្លវ
ម្ហើករន ុងររណ្ីម្នះម្គរុំចាបំាច់ម្រៀបចំផែនការ
អភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចោច់ម្ោកផ រម្នះម្ទ។វ រន ុងររណ្ីម្នះវ
័ោ័ភាគ័ំខាន់ៗននផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ )័ូម្ម្ម្ើលចំណុ្ចវ ខ- វ ខាងម្លើ(វ
និងព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុង ESMPវ ័ព្ោប់គម្ព្ោងពារ់រយនធ វ អម្នឹងលទធែលររម្ឃើញ
រីការវាកតនម្ែ័ងគម្។វ ESMPវ ផ លព្តូិ បានម្រៀបចំវ ព្័បតម្ចំណុ្ចខាងម្លើម្នះវ នឹងអាចទទួល
ករបានផតរន ុងររណី្ផ ល័ោ័ភាគទាងំម្នះព្តូិ បានបញ្ច លូរន ុងរព្មិ្តជាទីម្រញចិតតវម្ោក PMUវ
និងអនរឯរម្ទ័ផែនរអភិិឌ្ឍន៍័ងគម្រប័់ព្រមុ្ការង្ហរធានោររិភរម្ោរផតប ុម្ណាណ ះ។  

 
50. រន ុងររណី្ផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលប ះពាល់វ ម្ោកសារ័រម្មភារ
បណុ្្ះបណាដ លវ ឬបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ ម្នះភារចាបំាច់ម្ ើម្បីម្រៀបចំផែនការអភិិឌ្ឍន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លម្រៀបរាប់រីិ សធានការរិម្័័វ ឬវិ សធីសាស្ត ត័័ព្ោប់ែដលក់ារបណុ្្ះ
បណាដ លម្កថាន រ់ជាតិវឬថាន រ់ម្ខតតវព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិរប័់អនរែដលម់្័វា។   
 
8.0 ការម្រៀបចំសាា បយន 
 



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  15 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

51. គម្ព្ោងម្នះនឹងព្តូិ អនុិតតម្ោកម្ព្បើព្បា័ព់្បរយនធ រប័់រោឋ ភិបាល។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ
រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិចម្បងវ ផ លទទួលខុ័ព្តូិ អនុិតតវ និងការម្រៀបចំ
ការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លទាងំមូ្ល។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វនិងម្នសាទវទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើការព្គប់ព្គង
/ការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោងទាងំមូ្លវ និងម្លើការអនុិតត័ោ័ភាគទាងំបួន។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ
រុកាា ព្បោញវ់ និងម្នសាទវ នឹង័ហការោ ងជិត ន័ ទិធជាមួ្កនឹងអងគភារបម្ចចរម្ទ័រប័់ព្រ័ួង
អភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងព្រ័ួងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្វវវផ លជាវវវវវវន គូអនុិតតវទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើ
ការសាង័ង់ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធជនបទ។វ នឹងោនការែដលក់ារោពំ្ទ លក់ារបម្ងក ើតព្រមុ្ការង្ហរ
័ព្ម្ប័ព្មួ្លវនិងអនុិតតម្ព្កាម្ការ ឹរនរំប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវរុកាា ព្បោញ់វនិងម្នសាទវភាជ ប់ជាមួ្ក
នឹងវ )ម្លខាធិការោឋ ន(វ ព្រមុ្ការង្ហរបម្ចចរម្ទ័រ័រិម្មវ និងទឹរវ )TWGAW)។វ នឹងោនការបម្ងក ើត
គណ្ៈរោម ធិការ ឹរនមំ្ករព្មិ្តខព័់វ ម្ ើម្បែីដល់ ំបូនម នវ និងម្ោះព្សាកបញ្ញា អនតរិ ស័ យកវ
ផ លម្រើតម្ចញលមី។ 
 
52. ម្ស្តនត ីទទួលបនទ ុរការពារែលប ះពាល់័ ងគម្វ និងបរ សសាា នវ ព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ អនុិតតវ
និងរិនិតយតម្ោនវិ សធានការការពារែលប ះពាលវ់ ័ព្ោប់័ោ័ភាគវ ផ លម្ដដ តម្លើ
រិរិធរម្ម ិ ស័ យករ័ិរម្មវ និងការផរលម្ែម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធជនបទ។វ ម្បើម្ទាះបីជាការកល់ ឹង
អំរីបញ្ញា ការពារែលប ះពាលប់រ សសាា នវ និង័ងគម្វ ម្កោនរព្មិ្តវ និងទាម្ទារឱ្យោនការរសាង
័ម្តាភារបផនាម្វ តម្រកៈការោរ់ម្ចញនូិម្ោលការណ៍្ផណ្នំ ដ័ ីរកីារការពារែលប ះពាល់បរ សសាា នវ
និងឯរសារនីតិិ សធីរ៏ម្ោកវ ព្រ័ួងបរ សសាា នវ ព្តូិ ទទួលខុ័ព្តូិ ែដល់ិគគបណុ្្ះបណាដ ល ដ័ ីរកីារការពារ
ែលប ះពាល់វ ម្ោកធានឱ្យោនការបស្តញ្ញជ បលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិននការការពារែលប ះពាលម់្ៅរន ុងិ ដនន
រម្ព្ោងអភិិឌ្ឍន៍ែល ូិ លនលវ់ និងម្ធា ើ័រម្មភារព្សាិព្ជាិផ លចាបំាច់នន។វ ម្លើ័រមី្នះវ
អគគនករោឋ នម្ោះព្សាកែលប ះពាលន់នព្រ័ួងម្័ ឋរិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថ ុវ )អតីតគណ្ៈរោម ធិការ
អនតរព្រ័ួងម្ោះព្សាកែលប ះពាល់វ [IRC])វ នឹងចូលរមួ្ែងផ រវ ម្ោកសារផត
ការម្ធា ើលទធរម្ម ីធែ ីជាបម្ណាដ ះអា័ននវឬអចិនស្តនតក៍វនឹងម្រើតោនម្ ើងមិ្នអាចម្ចៀ័រចួ។ 
 
53. ព្រ័ួងរ័រិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតតវិ និងអនុិតត
័ព្ោប់គម្ព្ោងវCASDPវ ម្ករម្ព ុជា។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវនិងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ
) ូចជាវព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងព្រ័ួងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្(វនឹងរមួ្ោន ទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើ
លទធែលការង្ហរផែនរបរ សសាា នវ និង័ងគម្ននអនុគម្ព្ោងវ ផ លអនុិតតម្ព្កាម្ជំនួកបម្ចចរម្ទ័
រប័់ព្រ័ួងបរ សសាា នវ និងគណ្ៈរោម ធិការអនតរព្រ័ួងម្ោះព្សាកែលប ះពាល់។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ
រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ គួរោនម្ស្តនត ីការពារែលប ះពាល់បរ សសាា នវ និង័ងគម្វ
បំម្រញការង្ហរវ ម្ ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងម្នះ។វ អាព្័យកម្ៅតម្ការបណុ្្ះបណាដ លវ
និងបទរិម្សាធន៍ិ សជាជ ជីិៈវ ខាងការអនុិតតវ និងការរិនិតយតម្ោនវ ិ សធានការការពារែលប ះពាល់
បរ សសាា នវ និង័ងគម្វ ម្ស្តនត ីទាងំម្នះទំនងជាព្តូិ ការការបណុ្្ះបណាដ លវ និងការោំព្ទបផនាម្ម្ទៀត។វ
ម្ស្តនត ីទាងំម្នះគួរទទួលបានការោំព្ទរីព្រមុ្ទីព្បឹរាែដល់ជំនួកបម្ចចរម្ទ័វ
ផ លនឹងជួក លក់ារអនុិតតតម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ រន ុង ESMFវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ
រសាង័ម្តាភារបុគគលិរវម្ ើម្បមី្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញា ពារ់រយនធនឹងការការពារែលប ះពាល។់  
 
54. ខណ្ៈម្រលផ លរំរុងោនការរំណ្ត់រីគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិ អនុិតតវ ទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និង
អនុិតតវ)ម្ព្កាម្ចំណុ្ះព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វនិងម្នសាទវនិងព្រ័ួងពារ់រយនធ (វនឹងរមួ្ោន រំណ្ត់
រីភាររិចចវ និងការទទួលខុ័ព្តូិ ជុំ ិ សញការអនុិតតអនុគម្ព្ោងជារ់ោរ់។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញវ់
និងម្នសាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធនឹងរមួ្ោន រិនិតយម្លើរបាកការណ៍្រនិិតយែលប ះពាល់បឋម្វ
ផ លម្រៀបចំម្ោកទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និងអនុិតតម្កតម្មូ្លោឋ នរប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញវ់
និងម្នសាទវ និងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ នឹងម្រៀបចំព្ពាងលរាខណ្ឌ ព្បតិបតត ិវ ័ព្ោប់ផែនការ
ព្គប់ព្គងបរ សសាា នវ និង័ងគម្វ )ESMP)វ និងលរាខណ្ឌ តព្មូ្ិវ ម្ ើម្បីម្រៀបចំ IPDP។វ  ESMPវ
និងឯរសារផែនការវ) ូចជាវផែនការ័រម្មភារម្ោះព្សាកែលប ះពាល់ [RAP] និង IPDP) វ នឹងព្តូិ
ផចររំផលរជាមួ្កតួអងគពារ់រយនធននវ និងព្រមុ្ព្បជាជនរន ុងអំ ុងម្រលម្ធា ើការរិម្ព្ោះម្ោបល។់វ
បញ្ញា វ និងចំណុ្ចផ ល័ម្ងកតម្ឃើញរន ុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ទាងំម្នះវ នឹងព្តូិ បញ្ច លូម្ៅរន ុង
ឯរសារទាងំម្នះ។វ ឯរសារទាងំម្នះវ នឹងព្តូិ ោរ់បង្ហា ញជាសាធារណ្ៈវ និងោរ់ជូនធនោរវ
ម្ ើម្បីរិនិតយម្ ើងិ សញ។  
 
9.0 ការម្រៀបចំការរិនិតយតម្ោនវនិងការវាកតនម្ែ  
 
55. គម្ព្ោងម្នះនឹងរិនិតយវនិងវាកតនម្ែម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវជារិម្័័រម្បៀបផ លការង្ហរ
សាដ រែល ូិ លនល់ម្ ើងិ សញវ នឹងបងកែលប ះពាល់ ល់រួរម្គវ ទាងំិ សជជោនវ ទាងំអិ សជជោន។វ
ព្ប័ិនម្បើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលប ះពាលជ់ាអិ សជជោនវ ម្ោកសារផតលទធរម្ម ីធែវី
ឬព្ទរយ័ម្បតតមិ្ែសងម្ទៀតវ ម្នះការរិនិតយតម្ោនវនិងវាកតនម្ែម្នះវ នឹងរិនិតយម្លើលទធរម្ម ីធែ ីវការ



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  16 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ប ះពាល ់ល់ទីលំម្កវ និងការដែ ័់ប្រូទីតំងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ព្រម្ទាងំនីតិិ សធីននវ ផ លព្តូិ
បានចងព្រងទុរជាឯរសាររន ុងវRAP។  
 
56. ម្លើ័រីម្នះវ  ូចផ លព្តូិ បានតព្មូ្ិម្ោកវ ESMF,វ របាកការណ្៍រិនិតយតម្ោនព្បចាំផខវ
ព្បចាំព្តីោ័វនិងព្បចាំ្ោ័វនឹងព្តូិ ម្រៀបចំម្ ើងតម្័រម្មភារជារ់ោរ់វម្ ើម្បី៖ 
 

▪ ម្ធា ើឱ្យកាន់ផតព្បម្័ើរនូិការព្គប់ព្គងបរ សសាា នវនិង័ងគម្ 

▪ ធានព្ប័ិទធភារវនិងគុណ្ភារនន មំ្ណ្ើរការវាកតនម្ែវវវបរ សសាា នវនិង័ងគម្ 

▪ ព្បមូ្លភ ត័ ុតងននវ និងម្ធា ើការវាកតនម្ែបរ សសាា នវ និង័ងគម្ផែែរតម្លទធែលវ

័ព្ោប់អនុគម្ព្ោងវនិង 

▪ ែដលឱ់្កា័ឱ្យោនការរាកការណ៍្រីលទធែលននការការពារែលប ះពាល់វ និងការអនុិតត
វិ សធានការ័ព្ោលែលប ះពាល់វផ លព្តូិ បានម្លើរម្ ន័ ើម្ ើង។ 
 

 ពារ់រយនធនឹងការអនុិតតគម្ព្ោងិ សញវ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ
និងព្រ័ួងពារ់រយនធ វ នឹងរមួ្ោន អនុិតត័រម្មភាររិនិតយតម្ោននែទរន ុងវរន ុងអំ ុងម្រលម្រៀបចំវនិង
័ិកាា រី័មិ្ទធិលទធភារវ រ៏ ូចជាវ ម្រៀបចំវ ESMPsវ ម្ ើម្បីរំណ្ត់រីវិ សសាលភារននការអនុិតត ិ សធានការ
័ព្ោលវ ព្បរបម្ោកម្ជាគជយក។វ ម្ស្តនត ីទទួលបនទ ុរការការពារ័ងគម្វ និងបរ សសាា នវ រ៏នឹងព្តូិ អនុិតត
័រម្មភាររិនិតយតម្ោនព្បចាំព្តីោ័នែទរន ុងវ និងព្តូិ ោរ់របាកការណ្ជូ៍ន
គណ្ៈរោម ធិការអនតរព្រ័ួងម្ោះព្សាកែលប ះពាល់វ និងធនោររិភរម្ោរវ ម្ ើម្បីរិនិតយម្ ើងិ សញ
ម្ោករបាកការណ៍្ម្នះវ ព្តូិ ោរ់វ តម្រកៈព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ និង
ព្រ័ួងពារ់រយនធ។វការរិនិតយតម្ោននឹងម្ដដ តម្លើផែនរ័ំខាន់ចំនួនបីវ ូចជា៖ 

រ. ការរិនិតយតម្ោនភារអនុម្ោម្៖វ ម្ ើម្បមី្ែទៀងដទ ត់បញ្ញជ រ់ថាវ ិ សធានការ័ព្ោលវ
ផ លចាំបាច់ព្តូិ បានករម្រម្ធា ើការរិចារណាវ និងអនុិតត។វ រន ុងអំ ុង
 ំណារ់កាលម្រៀបចំអនុគម្ព្ោងវ ័រម្មភាររនិិតយតម្ោនវ ភារអនុម្ោម្វ
និងម្ដដ តម្លើការធានឱ្យោនការអនុិតតវ ESMFវ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ និងការម្ោររ
ម្ៅតម្នីតិិ សធី។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រម្ទាងំម្ស្តនត ីឯរម្ទ័ខាង
បរ សសាា នវ និង័ងគម្រប័់ព្រ័ួងពារ់រយនធ វ ព្តូិ ធានឱ្យោនការ័ិរាគម្ព្ោងឱ្យបានព្តឹម្ព្តូិ វ
និងឱ្យបានឆ្ប់រហយ័វ ព្័បតម្ចាប់រប័់រាជរោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវ និង
បទោឋ នគតិកុតតរប័់ព្រមុ្ធនោររិភរម្ោរ។ 

 ការ័ិរា័មិ្ទធិលទធភារវ រ៏ព្តូិ បញ្ច លូការវាកតនម្ែម្លើសាា នភារននការអនុិតត
័រម្មភារវពារ់រយនធនឹង ARAP/RAP និងផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចែងផ រ 

o បណ្ដ ឹងសារទុរា វ ជារិម្័័បណ្ដ ឹងសារទុរាទាងំឡាកវ ផ លរុទំាន់ព្តូិ បានម្ោះព្សាក
ម្កថាន រ់មូ្លោឋ នវ និងផ លព្តូិ ការ ំម្ណាះព្សាកម្ករព្មិ្តខព័់ជាងវ  ូចផ លព្តូិ
បានរំណ្ត់រី ំបូងរន ុង ESMF 

o ការម្រៀបចំឯរសារ ដ័ ីរីការម្ោះព្សាកែលប ះពាលវ់ និងការែដល់័ំណ្ង
រន ុងអនុគម្ព្ោងវព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ វរមួ្បញ្ច លូទាងំឯរសារ័ព្ោប់ព្គប់ការបាត់បង់
អចិនស្តនតក៍វនិងបម្ណាដ ះអា័ននទាងំអ័់ 

o ការវាកតនម្ែម្លើគុណ្ភារននវិ សធានការែដល់័ំណ្ងវ ឬវិ សធានការ័ព្ោលែលប ះពាលវ់
ផ លពារ់រយនធម្ែសងម្ទៀតវ ផ លព្តូិ អនុិតតម្ៅតម្លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិននគម្ព្ោង
វិ សនិម្ោគនម្រលអនគតវ  ូចផ លព្តូិ បានរំណ្ត់រី ំបូងវ រមួ្នឹងែលប ះពាល់
ម្លើជីិភាររ័់ម្កែងផ រវនិង 

o វិ សធានការ័ព្ោលវ ម្កម្រលផ លោនការដែ ័់ប្រូគួរឱ្យរត់័ោគ លវ់ រន ុង័ូចនររវ
ផ លព្បផហលជាតព្មូ្ិឱ្យោនការអនុិតតអនតរាគម្ន៍ជាកុទធសាស្ត ត័ វ
ឧទាហរណ្ព៍្ប័ិនម្បើវព្រមុ្ព្បជាជនម្ែសងៗវ)ជនជាតិភាគតិចវនិងព្រមុ្ង្ហករងម្ព្ោះវ
 ូចជាវ ស្ត ត័ ីវ និងកុិជន/កុិតីវ និងរុោរវ បុរ័វ ចា័់ជរាវ និងជនរិការវ
អនរផ លោម ន ីធែ ីវ និងព្បជារលរ ឋព្រីព្រ។ល។(វ រុំបានទទួលការោំព្ទ
ឱ្យបានព្គប់ព្ោន់រីគម្ព្ោងវផ លនឹងព្តូិ អនុិតតម្នះ។ 

 រន ុងអំ ុង ំណារ់កាលអនុិតតការរិនិតយតម្ោនម្លើភារអនុម្ោម្វ ព្តូិ បញ្ច លូ
ការរិនិតយរន ុងអំ ុងម្រលសាង័ង់ននគំនិតែ្ចួម្ែដើម្អនុគម្ព្ោងវ និង//ឬ័រម្មភារវ
ម្ ើម្បមី្ែទៀតដទ ត់រីភារអនុម្ោម្ម្ៅតម្សាា នភារវ និងអាជាា បយណ្ណ វ ផ លបានម្ចញជូន។វ
 ំណារ់សាង័ង់ព្បតិបតត ិការវ និងរុះម្រមី្ព្កាកបញ្ច ប់អនុគម្ព្ោងវ គឺជាការទទួលខុ័ព្តូិ
ទាងំព្័ងុរប័់ព្រ័ួងរ័រិម្មវរុកាា ព្បោញ់វនិងម្នសាទវនិងព្រ័ួងពារ់រយនធ វម្ហើកការរិនិតយ



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  17 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

តម្ោនម្លើភារអនុម្ោម្វនឹងព្តូិ ធានម្ោកព្រ័ួងបរ សសាា ន។វ 

ខ. ការរិនិតយតម្ោនែលប ះពាល់៖វ ម្ព្កាកម្រលផ លគម្ព្ោងវ CASDPវ បានចាបម់្ែដើម្អនុិតតវ
ការរិនិតយតម្ោនម្លើិ សធានការ័ព្ោលែលប ះពាល់វននគំនិតែ្ចួម្ែដើម្អនុគម្ព្ោងវនិង/ឬ
័រម្មភារវ គួរជាភាររិចចរប័ទី់ភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និងអនុិតតវ និងម្ស្តនត ីការពារ័ងគម្វ
និងបរ សសាា ន។វ ម្គរំរឹងថាឯរសារការពារបរ សសាា នវ និង័ងគម្នឹងព្តូិ ែដលម់្ៅឱ្យអនរម្ៅ ការវ
ម្ហើកទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និងអនុិតតព្តូិ រិនិតយតម្ោនវ ម្ ើម្បធីានថាវ រិតជា
ោនការបំម្រញការង្ហរព្័បតម្វិ សធានការ័ព្ោលែលប ះពាល់វ ផ លបានឯរភារោន វ )រវាង
រាជរោឋ ភិបាលរម្ព ុជាវនិងព្រមុ្ធនោររិភរម្ោរ(។ 

 ការរិនិតយតម្ោនវ និងការវាកតនម្ែែលប ះពាល់័ងគម្ទាងំម្នះវ នឹងវា័់ផិង
ចំណុ្ច ូចខាងម្ព្កាម្៖ 

o ែលប ះពាល់ម្លើបុគគលផ លរងែលប ះពាល់វ ព្រមុ្ព្បជាជនម្ែសងៗោន វ ព្គួសារវ
និង័ហគម្ន៍វ ផ លជីិភាររ័់ម្ករប័់រួរម្គវ ព្តូិ ររាម្កព្តឹម្រព្មិ្តមុ្នគម្ព្ោងវ
ឬម្ធា ើឱ្យកាន់ផតព្បម្័ើរជាងរព្មិ្តមុ្នគម្ព្ោង 

o ែលប ះពាល់តម្ម្កនឌ្យរវ ផ លព្តូិ បម្ញ្ច ៀ័កាត់បនាកឱ្យម្កជាអបបបរោវ
ឬម្ ែ្ ើកតប 

o សាា នភារ័ងគម្វ ម្័ ឋរិចចវ ម្ព្កាកគម្ព្ោងរប័់័ហគម្ន៍វ ផ លរងែលប ះពាល់
ម្ោកសារអនុគម្ព្ោងវនិង 

o ការព្គប់ព្គងវិ សវាទវឬជម្ោែ ះនន។ 

ម្ ើម្បវីា័់ផិងែលប ះពាលទ់ាងំម្នះវការ័ិរាបុម្រ័មិ្ទធិលទធភារវព្តូិ រំណ្ត់រី៖ 

o ័ូចនររជារ់ោរ់វ ផ លព្តូិ រិនិតយតម្ោនវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ទិនននយក
ផបងផចរតម្ម្កនឌ្យរ  

o រំណ្ត់ថាម្តើនឹងោនការវា័់ផិង័ូចនររទាងំម្នះជាម្ទៀងទាត់រព្មិ្តណាវនិង 

o រំណ្ត់រីចំណុ្ចម្ៅវ័ ព្ោប់រិនិតយតម្ោនវ័ ំខាន់ៗវ)ឧទាហរណ្៍វម្កពារ់រណាដ លនន
 ំម្ណ្ើរការអនុិតតវARAP/RAP ព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ (។ 

គណ្ៈរោម ធិការអនតរព្រ័ួងវ ម្ោះព្សាកែលប ះពារ់វ អាចម្ព្ជើ័ ម្រ ី័
ម្ស្តនត ីរិនិតយតម្ោនឯររាជយោន រ់វ ម្ ើម្បវីាកតនម្ែែលប ះពាល់ផ លអាច
ម្រើតោនពារ់រយនធនឹងអនុគម្ព្ោងវ ម្ៅតម្លរាណ្ៈវ
និងវិ សសាលភារននែលប ះពាល់ទាងំម្នះ។វ របាកការណ៍្រប័់ម្ស្តនត ីរិនិតយតម្ោនទាងំម្នះវ
ព្តូិោរ់ជូនគណ្ៈរោម ធិការអនតរព្រ័ួងវម្ោះព្សាកែលប ះពាលវ់និងធនោររិភរម្ោរ។ 

គ. ការរិនិតយតម្ោនែលប ះពាល់័រុប៖វ ែលប ះពាល់ផ លគំនិតែ្ចួម្ែដើម្វ និង/ឬ័រម្មភារ
រប័់អនុគម្ព្ោងោនម្លើធនធានបរ សសាា នវ និង័ងគម្រន ុងម្ខតតទាងំព្បាំមួ្កវ រ៏នឹងព្តូិ
រិនិតយតម្ោនែងផ រវ ម្ោកម្ធា ើការរិចារណាម្លើការអភិិឌ្ឍ នទម្ទៀតវ ផ លអាចម្រើតម្ ើង
ែងផ រ។ 

 
57. ម្ ើម្បធីានថាវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចបានចូលរមួ្រន ុង ំម្ណ្ើររិនិតយតម្ោនវ និងវាកតនម្ែវ
និងោនការបម្ងក ើតព្រមុ្រិនិតយតម្ោនមួ្កវ ផ លោន័ោ័ភារជាអនរទទួលែល
ម្កតម្ភូមិ្។វ័ោ័ភារននគណ្ៈរោម ធិការម្នះវអាចោនការផព្បព្បួលអាព្័យកម្ៅតម្វ ំម្ណ្ើរការ
រិម្ព្ោះម្ោបលម់្ោកម្័រជីាមុ្នវ និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ
និងម្ព្បើព្បា័់រចន័ម្ពយនធ ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរិម្័័
រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចនីមួ្កៗវ រ៏ ូចជាវ លរាខណ្ឌ តព្មូ្ិឱ្យោនតុលយភារម្កនឌ្យរវ
និងតុលយភារអនតរជំនន់។វ ព្រមុ្រិនិតយតម្ោនទាងំម្នះវ នឹងរិនិតយ
ម្ ើងិ សញម្លើរបាកការណ៍្រិនិតយតម្ោនវ និងបរ សសាា នវ និង័ងគម្វ  ូចម្រៀបរាប់ខាងម្លើវ រ៏ ូចជាវ
របាកការណ្ព៍្បចាពំ្តីោ័វ ផ លម្រៀបចំម្ ើងម្ោកព្រមុ្ព្បឹរាឃុំវ អំរីសាា នភារននការអនុិតត
អនុគម្ព្ោង។វ ម្លើ័រមី្នះម្កឆ្ន ំនីមួ្កៗវ ម្ម្ភូមិ្នឹងរិនិតយម្លើ័រម្មភារអនុគម្ព្ោងវ ផ លរំរុង
អនុិតតរន ុងភូមិ្វ ម្ ើម្បីបញ្ញជ រ់ថាម្តើការសាង័ង់វ ការម្រៀបចំរិចច័នាវ និងការង្ហរម្ែសងម្ទៀតវ ព្តូិ
បានអនុិតត័ម្ព្័បផ រឬម្ទ។វ អាជាា ធរម្ករព្មិ្តអនុគម្ព្ោងវ ព្តូិ រិនិតយវ និងតម្ោនការអនុិតត
ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចឱ្យបានជាប់ជាព្បចាំ។  
 
10.0 កនតការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា  
 



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  18 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

58. អាជាា ធរម្ខតតព្តូិ បម្ងក ើតនូិគណ្ៈរោម ធិការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា ម្ករព្មិ្តមូ្លោឋ នវ
)ថាន រ់ម្ខតតវ ព្័រុវ និងឃុំ(វ ផ លព្តូិ  ឹរនមំ្ោកអភិបាលម្ខតតវ ឬអភិបាលម្ខតតរងវ អភិបាលព្័រុវ
និងម្ម្ឃុំ។វ ័ព្ោប់វ វ វ វ វ វ កនតការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា ម្កថាន រ់ឃុំវ ័ោជិរននកនតការ
ម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា ម្នះវ គឺជាតំណាងម្ររពី្គួសារវ ផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ
ផ លព្តូិ ម្ព្ជើ័ ម្រ ី័ ម្ចញរីរន ុងចំម្ណាម្ព្រមុ្ព្បជាជនវ ផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ
រន ុងររណ្ី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គណ្ៈរោម ធិការម្កថាន រ់ឃុំនឹងព្តូិ បម្ងក ើតម្ ើងវ និង
ោនការម្រៀបចំ មំ្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ នឹងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ ។វ
គណ្ៈរោម ធិការទាងំម្នះវនឹងបម្ងក ើតរចន័ម្ពយនធ ម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរិម្័័វ័ព្ោប់វវវ័ហគម្ន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចនីមួ្កៗវ រ៏ ូចជាវ ព្តូិ ធានឱ្យោនតុលយភារម្កនឌ្យរវ និងតុលយភារ
អនតរជំនន់។វគណ្ៈរោម ធិការទាងំម្នះវនឹងទទួលបានវាកតនម្ែវព្រម្ទាងំ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល ំម្ណាះព្សាក
ជាការម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះការព្រួកបារម្ភពារយបណ្ដ ឹងវ និងបណ្ដ ឹងសារទុរា រប័់
ព្បជាជនផ លរងែលប ះពាល់វ និងព្គួសារផ លរងែលប ះពាលវ់ ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ គណ្ៈរោម ធិការ
ម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា វ និងបំម្រញមុ្ខង្ហររន ុងអំ ុងរកៈម្រលទាងំមូ្លរប័់គម្ព្ោងវ
រមួ្នឹងរកៈម្រលធានការខូចខាតវ ម្ព្កាករកៈម្រលរប័់គម្ព្ោងែងផ រវ ម្ ើម្បីព្បម្ោជន៍ព្បជាជនវ
និងព្គួសារផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ
រយត៌ោនរិសាដ រអំរីកនតការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា វ នឹងព្តូិ ែសរាែាកជាសាធារណ្ៈម្កថាន រ់ឃុវំ
 ូចជាវ តម្រកៈដទ ងំរបូភារវ និងឯរសារវ វ វ វ របូភារម្ែសងម្ទៀត។វ រុំោនការគិតនលែម្័វាវ
័ព្ោប់ការោរ់បណ្ដ ឹងសារទុរា ម្ ើក។ 
 
59. រន ុងគម្ព្ោងផ លជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលប ះពាល់ម្ោកដទ លវ់ ឬព្បម្ោលវ
រាល់ពារយបណ្ដ ឹងទាងំអ័វ់ ព្តូិ ម្លើរករម្រម្ធា ើការរិភារាវ និងព្តូិ ោនការចរចារន ុង័ហគម្ន៍វ
ផ លព្បជាជនវ និងព្គួសាររងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ រំរុងរ័់ម្ក។វ រន ុងររណី្ផ លព្គួសារ
រងែលប ះពាលម្ោកសារគម្ព្ោងោរ់ពារយបណ្ដ ឹងវ គឺជាព្គួសារ
ម្ររី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រួរម្គអាចម្ ន័ ើ័ុឱំ្យោនអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លោន រ់
ម្កអម្ជាមួ្កនឹងរួរម្គវ ផ លអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លរបូម្នះវ ទទួលបានការទូទាត់រីអនុគម្ព្ោងវ
និងព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ម្ោកោនការឯរភាររីព្គួសាររងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ
អនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លរបូម្នះវ គឺជាអនរផ លម្ចះភាសារប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និង
ព្តូិ បំម្រញតួនទីជាអនរផ ា័ ងររម្តិោំព្ទឱ្យព្គួសាររងែលប ះពាលផ់ លរំរុង
ម្រើតទុរាមិ្ន័ុខចិតតរន ុងអំ ុង ំម្ណ្ើរការម្នះវ និងព្តូិ ធានឱ្យោនការការពារ័ិទធិរប័់
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។ 
 
60. បណ្ដ ឹងសារទុរា រប័់ព្បជាជនវ និងព្គួសារផ លរងែលប ះពាលម់្ោកសារគម្ព្ោងវ
ពារ់រយនធនឹងការវ វ វ វ អនុិតតផែនការម្ោះព្សាកែលប ះពាល់វ និងទទួលបានការម្ ែ្ ើកតបវ
តម្រកៈការចរចារន ុងម្ោលបំណ្ងឈានម្ៅ័ម្ព្ម្ចការឯរភារោន មួ្ក។វ បណ្ដ ឹងោនជម្ព្ម្ើ័
ែ្ងកាត់បួន ំណារ់កាលវ ) ូចម្រៀបរាប់ខាងម្ព្កាម្(វ មុ្នម្រលោរ់ម្ៅកាន់តុោការវ ផ លជា

ជម្ព្ម្ើ័ចុងម្ព្កាក។  

 ាំណ្ដក់កាលទី ១៖ ថាន ក់ឃុាំ 
 
61. ព្គួសាររងែលប ះពារ់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ វ ផ លម្រើតទុរាម្ិន័ខុចិតតវ វ អាចោរ់
ពារយបណ្ដ ឹងម្ៅកាន់វ វ ម្ម្ឃុំ។វ ម្ម្ឃុំវ នឹងម្កាះឱ្យោនរិចចព្បជុំព្រមុ្វ ម្ ើម្បីម្ធា ើការ័ម្ព្ម្ចចិតតអរំី
័រម្មភារផ លព្តូិ ម្ធា ើវ ម្ ើម្បីម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះពារយបណ្ដ ឹងម្ិនឱ្យហួ័រកៈម្រលវ ១៥វ នលាវ បនទ ប់រី
ព្គួសាររងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ ផ លម្រើតទុរាម្និ័ុខចិតតវ បានោរ់ពារយបណ្ដ ងឹរចួ។វ
័ោ័ភារផ លចូលរមួ្រន ុងរិចចព្បជុំព្រមុ្វ គួររមួ្ោនវ ម្ម្ឃុវំ តណំាងការ សោលយកព្័រុវ PRSC-WG វ
និងព្គួសាររងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវផ លម្រើតទុរាម្និ័ុខចិតត។វម្ម្ឃុជំាអនរទទួលខុ័ព្តូិ
រត់រំណ្ត់ម្ហតវុ និងររាទុរឯរសារវ ននពារយបណ្ដ ឹងទាងំអ័វ់ ផ លរំរងុម្ ែ្ ើកតប។វ
ព្ប័ិនម្បើម្ព្កាករកៈម្រលវ ១៥វ នលាវ ព្គួសាររងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ ផ ល
ម្រើតទុរាម្និ័ុខចិតតវ រុបំានទទួលរយតោ៌នរីអាជាា ធរភូម្ិវ ឬឃុំវ ឬព្ប័និម្បើព្គួសារ
ផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងរុំម្រញចតិតជាមួ្កនឹងការ័ម្ព្ម្ចចិតតវ ផ លម្ធា ើម្ ើងរន ុង
 ំណារ់កាលទវី ១វ ម្នះម្ទវ ម្គអាចោរ់ពារយបណ្ដ ងឹម្នះម្ៅកាន់សាោព្័រុជាោកលរាណ្អ៍រសរវ
ម្ោកម្ោកដទ ល់ោត់បាន។ 

 ាំណ្ដក់កាលទី ២៖ សាលារសកុ 
62. សាោព្័រុោនរកៈម្រលវ ១៥វ នលាវ ម្ ើម្បីម្ោះព្សាកពារយបណ្ដ ឹង
ម្ ើម្បីឱ្យអនរពារ់រយនធទាងំអ័់វ អ័់ចិតត។វ ព្ប័ិនម្បើម្គរុំអាចម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹង
ម្ក ំណារ់កាលម្នះបានម្ទវ សាោព្័រុព្តូិ បញ្ច នូររណ្ីម្នះម្ៅគណ្ៈរោម ធិការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹង



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  19 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

សារទុរា ម្កថាន រ់ម្ខតត។ 

 ាំណ្ដក់កាលទី ៣៖ គណ្ៈកោម ធកិារម្ដាោះរសាយបណ្ដ ងឹសារទកុខ ម្ៅថាន ក់ម្ែតត 
63. គណ្ៈរោម ធិការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា ម្កថាន រ់ម្ខតតវ ផ លោន័ោ័ភារ
ជាអភិបាលម្ខតតវ ឬអភិបាលម្ខតតរងវ ជាព្បធានគណ្ៈរោម ធិការវ
និងោន័ោជិរជាព្បធានម្នទ ីរពារ់រយនធ វ )ផ លនឹងព្តូិបម្ងក ើតម្ ើងរន ុងម្ខតតនីមួ្កៗវម្ុនម្រល 
DMS)វ ជួបព្បជុជំាមួ្កភាគីផ លម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតតវ និងរាោម្ម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងម្នះ។វ
គណ្ៈរោម ធិការម្នះវ អាចម្រៀបចំឱ្យទីភាន រ់ង្ហររិនិតយតម្ោនខាងម្ព្ៅវ រិនិតយម្លើ DMS។វ
រន ុងអំ ុងវ ៣០វ នលាម្ព្កាកោរ់បណ្ដ ឹងសារទុរា ម្ៅកាន់គណ្ៈរោម ធិការម្ោះព្សាក
បណ្ដ ឹងសារទុរា ម្កថាន រ់ម្ខតតរចួម្ហើកវព្តូិោនការម្ចញម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចជាោកលរាណ្៍អរសរវម្ហើក
័ំម្ៅចម្ែងននម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្នះវ ព្តូិ ម្ែាើម្ៅកាន់គណ្ៈរោម ធិការ
អនត រព្រ័ួងម្ោះព្សាកែលប ះពាល់វ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ និងព្គួសារ
ផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។ 

 ាំណ្ដក់កាលចុងម្រកាយ៖ នីតិវធិីតលុាការ 
64. ព្ប័ិនម្បើព្គួសាររងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងរុំម្រញចិតតជាមួ្កនឹង ំម្ណាះព្សាកវ
ផ លម្ ន័ ើម្ ើងម្ោកគណ្ៈរោម ធិការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា ម្កថាន រ់ម្ខតតវ
ផែែរតម្ម្ោលនម្ោបាកវផ លបានព្រម្ម្ព្រៀងោន វរន ុងវRF-RPវម្នះម្ទវគណ្ៈរោម ធិការម្នះវព្តូិ
ម្រៀបចំនីតិិ សធីរ ឋបាលវ ព្បឆ្ំងនឹងព្គួសារផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ
ម្ោកោនការចូលរមួ្រីព្រះរាជអាជាា ម្ខតត។វ ររណ្ីម្នះនឹងព្តូិ ោរ់ម្ៅកាន់តុោការម្ខតតវ និង
ម្ោះព្សាកម្ព្កាម្ព្របខយណ្ឌ ននិ សធានតុោការ។វ រន ុងម្រលជាមួ្កោន វ
ព្គួសារផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ វ វ វ វ រ៏អាចោរ់បណ្ដ ឹងម្នះម្ៅកាន់តុោការម្ខតត
ែងផ រ។វ វ វ វ វ រន ុងអំ ុងវ វ វ វ  ំម្ណ្ើរការរដ ីវ រាជរោឋ ភិបាលរម្ព ុជានឹងម្ ន័ ើ័ុំឱ្យតុោការអនុញ្ញញ
តឱ្យគម្ព្ោងម្នះបនតអនុិតតវ ម្ោករុំោនការអារ់ខានវ ខណ្ៈម្រលផ លររណ្ីម្នះរំរុង ា័ ិតរន ុង
 ំម្ណ្ើរការ័ិនការ។វ ព្ប័ិនម្បើភាគីណាមួ្ករុំម្រញចិតតជាមួ្កនឹងការិ សនិចឆ យករប័់តុោការ
ម្ខតតម្នះម្ទវ ភាគីម្នះអាចបដ ឹងឧទធរណ្៍បផនាម្ម្ទៀត។វ រាជរោឋ ភិ-    បាលរម្ព ុជាព្តូិ
អនុិតតម្ៅតម្ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចរប័់តុោការ។ 
 
65. បផនាម្រីម្លើកនតការខាងម្លើម្នះវ នឹងជាបុរា័ិទធ ិរប័់ព្បជាជនវ និងព្គួសារផ ល
រងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ ម្គអាចោរ់បណ្ដ ឹងសារទុរា ម្ៅកាន់សាា បយនែសះែារម្ែសងម្ទៀតវ
 ូចជាវ ព្រមុ្ព្បឹរាចា័់ព្រឹទាធ ចារយវ ព្រះ័ងឃតម្ិតតអារាម្វ ឬសាា បយនម្ោះព្សាកិ សវាទម្ែសងម្ទៀតវ
ផ លទទួលសាគ ល់ម្ោកព្បជាជនវនិងព្គួសារផ លរងែលប ះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។ 

11.0 ការម្រៀបចំបង្ហា ញរយត៌ោនអំរផីែនការអភិិឌ្ឍជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លព្តូិ ម្រៀបចំ
ម្ព្កាម្ IPPF 

 
66. រន ុងររណី្ផ លគម្ព្ោងទំនងជាបងកែលប ះពាល់វ ឬែដល់ជា
ព្បម្ោជន៍ម្ោកដទ ល់ ល់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គម្ព្ោងម្នះនឹងមិ្នទទួលការអនុម្យត
ចុងម្ព្កាកម្ ើកវ រហូត ល់ម្រលផ លវ SIA-IPDPវ ព្តូិ បានបង្ហា ញម្រញម្លញវ ័ម្ព្័បតម្ិបបធម៌្វ
ននគព្មិ្ត័ហគម្ន៍វ ផ លរងែលប ះពាល់។វម្ម្ធាបាកបង្ហា ញរយត៌ោនម្នះវ ព្តូិ ម្លើរករម្រម្ធា ើការ
រិភារារន ុងអំ ុង ំម្ណ្ើរការននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបលវ់ ម្ោកម្័រជីាមុ្នវ និង
ផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ វ ប ុផនតអាចតព្មូ្ិឱ្យោនការម្រៀបចំឯរសារម្នះជាព្រោ័សាន ម្វ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័ភ់ាសាម្កមូ្លោឋ ន័ព្ោប់ផចររន ុងរិចចព្បជុំសាធារណ្ៈវ )ឧទាហរណ្វ៍
ម្ករន ុងម្ជឈម្ណ្ឌ ល័ហគម្ន៍ជាម្ ើម្(វ ការផចរម្័ចរដ ី័ម្ងាបមួ្កទំរយរវ )ជាភាសា័ម្ព្័ប(វ
ម្ករន ុងរិចចព្បជុំសាធារណ្ៈវ រ៏ ូចជាវ ការបង្ហា ញដទ ល់ោត់វ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ភាសា័ម្ព្័បវ
ម្ធា ើម្ ើងម្ោកទីព្បឹរាវ ផ លព្តូិ បានជួលឱ្យម្រៀបចំវ និងរិម្ព្ោះម្ោបល់អំរីលខិិតុបររណ្ទ៍ាងំម្នះ។វ
បនទ ប់រីលិខិតុបររណ្៍ទាងំម្នះវ ព្តូិ បានបង្ហា ញម្រញម្លញវ និងម្លើរករម្រម្ធា ើការរិភារា
ម្ករព្មិ្ត័ហគម្ន៍រចួវ ំម្ណ្ើរការម្នះវព្តូិ បញ្ច លូជាឯរសាររន ុងលិខិតុបររណ្៍ពារ់រយនធ វម្ហើកនិងព្តូិ
រិនិតយម្ ើងិ សញវ ម្ោកអនរឯរម្ទ័ផែនរ័ងគម្រប័់គម្ព្ោងវ និងោរ់តំងបង្ហា ញម្កម្លើម្គហទំរយរ
រប័់គម្ព្ោង។វ ឯរសារទាងំម្នះវ រ៏ព្តូិ បញ្ច នូម្ៅឱ្យធនោររិភរម្ោរវ ម្ ើម្បីរិនិតយវ
និងបង្ហា ញម្លើម្គហទំរយររប័់ធនោរែងផ រ។   
 
12.0 លិ សកា  
 

67. តរាងទីវ ២វ បង្ហា ញរីចំណាកបា នព្បោណ្័ព្ោប់អនុិតត IPPFវ និង័រម្មភារ
ពារ់រយនធននអនុគម្ព្ោង។វ ព្បភរហិរញ្ញបបទាន័ព្ោបម់្រៀបចំវ និងអនុិតតវ IPPវ រប័់គម្ព្ោងវ នឹងព្តូិ



 

គម្រោងពិធិធកម្ម វស័ិយកសិកម្មម្ៅកម្ព ុជា (CASDP)  20 
រកបែ័ណ្ឌ ខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF) 

ែដលម់្ព្កាម្័ោ័ភាគវ៣វការព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវននគម្ព្ោង CASDP។ 
 
តារាងទី ៣៖ ចាំណ្ដយបា៉ា ន់របោណ្សរោប់អនុវតត IPPF និងសកម្មភាព ក់ព័នធរបស់អនគុម្រោង 

សកម្មភាព ពិពណ្៌នា 

ចាំណ្ដយបា៉ា ន់រប
ោណ្ 

( ុលាៃ រ) 

១ 

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាមួ្កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រន ុងម្ខតតម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោងវ័ព្ោប់ម្រៀបចំ ESMP 
និងផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ(IPDP) 

២០.០០០ 

២ 
ការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ទីព្បឹរាជាតិវ)ម្ព្ៅម្ោ ង(វម្ ើម្បីម្រៀបចំ IPDPs វ
និងផែនរពារ់រយនធ វនន EMSPs  

៣០.០០០ 

៣ 

ការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វ)ម្ៅតម្ការចំាបាច់(វអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្លវផ លម្ចះនិោក
រីរភាសាវម្ ើម្បីោំព្ទ ល់ព្គួសារវផ លរងែលប ះពាល់
ម្ោកគម្ព្ោងជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរន ុងអំ ុង ំម្ណ្ើរការ
ម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដ ឹងសារទុរា   

៥.០០០ 

៤ 
ការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ទីព្បឹរាជាតិវម្ ើម្បីវម្រៀបចំការវាកតនម្ែម្លើ
ម្ោលនម្ោបាកអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវតម្ផបបចូលរមួ្  

២០.០០០ 

 សរុប ៧៥.០០០ 
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ឧប័ម្ព យនធ ទីវ១.វការិ សភាគ័ងគម្វ័ព្ោប់ម្រៀបចំគម្ព្ោងរិរិធរម្មវិ ស័ យករ័ិរម្មម្ករម្ព ុជា 
 
ម្័ចរដ ីម្ែដើម្ 
 

 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជារំរុងម្រៀបចំគម្ព្ោងរិរិធរម្ម ិ ស័ យករ័ិរម្ម។វ
របាកការណ្ម៍្នះោនម្ោលបំណ្ងបង្ហា ញរីចំម្ណ្ះ ឹងសាិតរវ ផ លអាចម្ព្បើព្បា័ជ់ាធាតុចូលវ
័ព្ោប់ការម្រៀបចំលិខិតុបររណ្៍ការពារែលប ះពាល់័ងគម្វ ជារិម្័័ព្របខយណ្ឌ ផែនការជនជាតិភាគតិច។វ
របាកការណ្ម៍្នះវ ផបងផចរជាបួនផែនរ។វ ផែនរទីវ ១វ ័ម្ងាបរយត៌ោន័ំខាន់ៗវ ផ លបានរីឯរសារ
វាកតនម្ែគម្ព្ោងចុងម្ព្កាកម្គវចុះនលាទីវ២វផខវឧ័ភាវឆ្ន ំវ២០១៨វ)PAD2505),វ ផ លបង្ហា ញរីម្ោលបំណ្ង
ននការអភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើងវ ម្ខតតវអនរទទួលែលវ័ោ័ភាគវ និង័ោ័ភាគរងនន។វ
ផែនរទីវ២វម្ដដ តម្លើការិ សភាគហានិភយកវផ លអាចម្រើតោនម្ ើងពារ់រយនធនឹងការអនុិតត័រម្មភារគម្ព្ោងវ
ម្កតម្័ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិច។វផែនរទីវ៣វនិងផែនរទីវ៤វននរបាកការណ្៍ម្នះវម្លើរម្ ន័ ើនូិអនុសា័ន៍
មួ្កចំនួនវ ័ព្ោប់ម្រៀបចំព្របខយណ្ឌ ផែនការជនជាតិភាគតិចវ និងព្របខយណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកីារ
ម្ោះព្សាកែលប ះពាល/់ការតំងទីលំម្ក។វ ័ូម្រត់័ោគ ល់ថាវ ័កិាា សាោម្រៀបចំរបាកការណ៍្វ ព្តូិ
បានម្រៀបចំម្ ើងជាមួ្កនឹងម្ស្តនត ីបម្ង្ហគ លផែនរការពារែលប ះពាល់ម្ររីព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញវ់
និងម្នសាទវព្រ័ួងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្វព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងព្រ័ួងម្័ ឋរិចចវនិងហិរញ្ញ ិតថ ុវ
ម្ ើម្បីរភិារារីលទធែលននការិ សភាគ័ងគម្ម្នះវ និងម្រៀបចំលិខិតុបររណ្៍ការពារែលប ះពាល់័ ងគម្វ
ផ លពារ់រយនធ។  
 

 ការិ សភាគម្នះវ ម្ធា ើម្ ើងវ តម្រកៈការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធ វ
និងការ័ោភ ័ជាមួ្កតួអងគរោឋ ភិបាលវ និងតួអងគមិ្នផម្នរោឋ ភិបាលម្កថាន រ់ជាតិវ រ៏ ូចជាវ ការ
រិភារាព្រមុ្ម្ោលម្ៅវ ជាមួ្ក័ហគម្ន៍មូ្លោឋ នវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ស្ត ត័ ីម្កតម្ម្ខតតវ
ផ លអាចម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ម្ធា ើជាតំបន់ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោង។វ ឯរសារននវ ផ លព្តូិ បានម្ព្បើព្បា័់
័ព្ោប់ការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធ ម្នះវ រមួ្ោនវ កុទធសាស្ត ត័ជាតិវ ម្ោលនម្ោបាកវ
លិខិតបទោឋ នគតិកុតតពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្មវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងទិ ឋភារ័ងកម្ម្ែសងម្ទៀត។វ
ការិ សភាគម្នះរ៏បញ្ច លូការ័ិរាឯរសារគម្ព្ោងវ័ម្ងាបម្ោលនម្ោបាកវ និងឯរសារពារ់រយនធ វ ផ លបាន
រីព្បភរមិ្នផម្នរោឋ ភិបាលននវ  ូចជាវ ADB, AusAID/ CAVAC, FAO, IFAD, UNDP, និង 
USAID/HARVEST។វ រន ុងររណី្ផ លពារ់រយនធ វ ឯរសារ័ិរាព្សាិព្ជាិរ៏ព្តូិ បានបញ្ច លូរន ុងការរិនិតយម្លើ
ឯរសារពារ់រយនធែងផ រ។វ បផនាម្រីម្លើការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធ វ ការ័ោភ ័ពារ់រណាដ លរចន័ម្ពយនធ វ
ព្តូិ បានម្ធា ើម្ ើងចាបរ់ីនលាទីវ២វផខវមី្នវរហូត ល់នលាទីវ១៩វផខវម្ម្សាវឆ្ន ំវ២០១៨វជាមួ្កអនរែដល់រយត៌ោន
័ំខាន់ៗម្ររីរោឋ ភិបាលវនិងមិ្នផម្នរោឋ ភិបាលម្កទីព្រងុភន ំម្រញ។វ័រុបោនការ័ោភ ័ចំនួនវ២១វម្លើរវ
ម្ោកការ័ោភ ័មួ្កម្លើរវ ចំណាកម្រលព្បោណ្វ ៤៥វ នទី។វ ចុងម្ព្កាកការចុះវាកតនម្ែ ល់មូ្លោឋ នវ ព្តូិ
បានម្ធា ើម្ ើងរន ុងម្ខតត័កាដ នុរលមួ្កចំនួនវ  ូចជាវ ម្ខតតព្រះិ សហារវ ម្ណ្ឌ លគិរវី ទ័ ឹងផព្តងវ និងម្័ៀម្រាប។វ
រន ុងម្ខតតនីមួ្កៗវោនការម្រៀបចំការរិភារាព្រមុ្ម្ោលម្ៅវជាមួ្កតួអងគពារ់រយនធ វ ូចជាវអាជាា ធរមូ្លោឋ នវ
័ហគម្ន៍រ័ិរម្មវនិង័ហគម្ន៍មូ្លោឋ នវរមួ្នឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិងស្ត ត័ ីែងផ រ។វព្បធានបទផ ល
ព្តូិ បានម្លើរករម្រម្ធា ើការរិភារារន ុងអំ ុងម្រលរិភារាព្រមុ្ម្ោលម្ៅទាងំម្នះវ រមួ្ោនវ ជម្ព្ម្ើ័
ព្បរបមុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ និងបញ្ញា ព្បឈម្ននវ ័ំណូ្ម្ររអំរីម្រៀបបម្ងក ើនលទធភារទទួលបានទីែារវ និង
ព្បតិរម្មចំម្ពាះ័រម្មភារគម្ព្ោងវ ផ លនឹងព្តូិ អនុិតត។វ ការ័ោភ ័ផ លម្ធា ើម្ ើងម្កទីព្រងុភន ំម្រញវ
និងការរិភារាព្រមុ្ម្ោលម្ៅវម្ករន ុងម្ខតតវ័ុទធផតោនរំណ្ត់ម្ហតុទាងំអ័់។ 
 
 
ផែនរទីវI.វសាិតរគម្ព្ោង  
 

 ម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបចំគម្ព្ោងវផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើងម្នះវគឺម្ ើម្បីបងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួល លក់ារ
អភិិឌ្ឍ័ង្ហា រ់តនម្ែែលិតែលវិ ស័ យករ័ិរម្មវ ផ លោនលរាណ្ៈរិរិធរម្មវ ម្កតម្ទីតំងភូមិ្សាស្ត ត័
មួ្កចំនួនម្ករម្ព ុជាវនិងែដល់ការម្ ែ្ ើកតបជាបនទ ន់វ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ រន ុងររណី្ផ លោនវិ សបតត ិវឬ
សាា នភារអា័ននវផ លបំម្រញម្ៅតម្លរាណ្ៈ័ម្ព្័បវម្ ើម្បីទទួលបានការោំព្ទរីគម្ព្ោងម្នះ។ 
 

 ទីតាាំងភូម្សិាស្តសត ម្គលម្ៅ៖ គម្ព្ោងម្នះនឹងអនុិតតរន ុងម្ខតតចំនួនវ១២វបូររមួ្ទាងំទីព្រងុភន ំម្រញ។វ
ម្ខតតទាងំម្នះព្តូិ បានម្ព្ជើ័ ម្រ ី័ វ ម្ោកសារសាា នភារម្រសព្តបរ សសាា ន័ម្ព្័បវ ័ព្ោប់ែលិតែលវ
ផ លោនតនម្ែខព័់វ ម្ោកទីព្រងុភន ំម្រញវ គឺជាទីតំងវ ផ លអាច
ោន័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចជាម្ព្ចើនោនលទធភារចូលរមួ្។វ ម្ខតតទាងំម្នះវ រមួ្ោនវ បាត់ ំបងវ
ម្ណ្ឌ លគិរវី ទ័ ឹងផព្តងវរតនគិរវីព្រះិ សហារវរំរង់ចាម្វរំរង់ធំវព្រម្ចះវម្័ៀម្រាបវរណាដ លវវវវវរំរង់ ព័ ឺវរំរង់ឆ្ន ំងវ
និងភន ំម្រញ។វ ម្កតម្បណាដ ម្ខតតទាងំម្នះវ ម្គរំរងឹថាទីតំងគម្ព្ោងវ ផ លបំម្រញតម្លរាណ្ៈ័ម្បតត ិ
័ម្ព្័បវ នឹង ា័ ិតម្កតម្តំបន់វ ផ ល (i)វ ោនព្រមុ្អនរែលិត័រម្មវ ផ លបានចងព្រងោន ជា
ព្រមុ្រចួជាម្ព្័ច,វ (ii)វ ោនទឹរម្ព្បើព្បា័់ម្ព្ចើនរ ូិរន ុងរព្មិ្តអាចម្ជឿទុរចិតតបានវ និង (iii)វ ោនែល ូិ តូចៗវ
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ផ លោនព្សាប់វ ផ លោនព្បផិងអតិបរោវ ១០វ គី ូផម្ ព្តវ ័ព្ោប់ភាជ ប់ជាមួ្កនឹងែល ូិ ផ លអាចម្ព្បើព្បា័់
បានព្គប់រ ូិ។ 

 
 អនកទទួលែលម្គលម្ៅ៖ អនរទទួលែលដទ ល់រីគម្ព្ោងម្នះវ រមួ្ោនវ រ័ិររខាន តតូចវ

និងខាន តម្ធយម្វ ផ លព្តូិ បានចងព្រងជាព្រមុ្អនរែលិតវ ឬជា័ហគម្ន៍វ និងបង្ហា ញរី័កាដ នុរលវ
និងចំណាប់អារម្មណ្ច៍ង់អភិិឌ្ឍន៍វវវអាជីិរម្មរ័ិរម្មរប័់រួរម្គវនិងអាជីិរម្មរ័ិរម្មខាន តតូចវនិងខាន ត
ម្ធយម្វ ផ លចាបអ់ារម្មណ្ច៍ង់័ហការម្ោកដទ ល់ជាមួ្ករ័ិររវ ម្ ើម្បីរមួ្ោន
អភិិឌ្ឍន៍អាជីិរម្ម/័ង្ហា រ់តនម្ែរប័់ខល នួ។វ គម្ព្ោងរ៌នឹងោនការែតល់រយត៌ោនវ ័ោភ រៈវ និងកុទធនការឱ្យ
ចំព្រមុ្ម្ោលម្ៅផ លជារ័ិររស្ត ត័ ីវ និងោច ័់អាជីិរម្មែងផ រ។វ អនរទទួលែលម្ោកព្បម្ោលម្ែសងម្ទៀតវ
រមួ្ោនវ អនរម្ព្បើព្បា័់ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ ផ លព្តូិ បានផរ័ម្ែ័ព្ោប់
ម្លើររម្ព័់ការភាជ ប់ទំនរ់ទំនងជាមួ្កទីែារវ ែល ូិ លនល់វ និងព្បរយនធធារាសាស្ត ត័ ។វការបម្ងក ើនភារអាចររបាន
នូិទិនននយកវ និងរយត៌ោនវ និងលទធភារទទួលបានទិនននយកវ និងរយត៌ោនទាងំម្នះវ ព្រម្ទាងំកនតការធាន
គុណ្ភារវ) ូចជាវព្របខយណ្ឌ និកតរម្មវម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ (វនឹងែដល់ជាព្បម្ោជន៍ ល់ិ ស័ យកទាងំមូ្ល។  
 

 ខាងម្ព្កាម្ម្នះបង្ហា ញរី័ោ័ភាគវ និង័ោ័ភាគរងវ ផ លព្តូិ បានម្ ន័ ើម្ ើងវ
័ព្ោប់គម្ព្ោងម្នះ៖ 

 
a. សោសភាគទី ១៖ ែដល់លទធភាពឱ្យោនការម្ធវ ើពិពិធកម្មកសិកម្ម  ័ោ័ភាគទីវ ១វ

ម្នះនឹងម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ង្ហា រ់តនម្ែវ ផ លោនលរាណ្ៈព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ ម្ៅតម្សាា នភារ
ទីែារវ និងសាា នភារតព្មូ្ិការវ ម្ ើម្បីរសាងនូិ័ង្ហា រ់តនម្ែវ ផ លោនលរាណ្ៈព្បរួតព្បផជងវ
និងោនរិរិធភារវផ លរន ុងម្នះអងគការអនរែលិត (POs)វ និង័ោជិររប័់អងគការទាងំម្នះវ
អាចទទួលបានទីែាររន ុងព្័រុវ និងអនតរជាតិវ ផ លែដល់ឱ្យរួរម្គនូិព្បារ់
ចំម្ណ្ញខព័់ព្តលប់ម្រិ សញវ ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន តម្ធយម្វ អាចទទួលបាន
ិតថ ុធាតុម្ ើម្ផ លកាន់ផតោនគុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ
បម្ងក ើន័ម្តាភារព្័ូបករវ និង័ម្ព្ម្ច ដ័ ង់ោរវ វ វ វ វ វ គុណ្ភារវ ផ លទីែារព្តូិ ការ។វ
័ោ័ភាគម្នះវ ម្ពារម្រញម្ោកការព្បរួតព្បផជងវ និងភាគម្ព្ចើន ឹរនំវ ម្ោកិ ស័ យកឯរជនវ
ម្ោករោឋ ភិបាលបំម្រញតួនទីជាអនរ័ព្ម្ប័ព្មួ្ល។វ ប ុផនត វ
័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដល់ការោំព្ទ ល់រោឋ ភិបាលវ និងតួអងគរន ុងិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ
រន ុងការែដល់ម្័វាចាបំាច់ននវ  ូចជាវ ការែសរាែាករ័ិរម្មវ ផ លភាជ ប់ទំនរ់ទំនងជាមួ្ក
នឹងទីែារវ និងែតលនូ់ិម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ ផ លោនលរាណ្ៈលែ ព្បម្័ើរជាងមុ្នវ  ូចជាវ ែល ូិ ជនបទវ
និងម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធធារាសាស្ត ត័  ផ លកាន់ផតោនព្ប័ិទធភារខព័់ជាងមុ្នវ (higher order 
irrigation infrastructure)វ រន ុងររណី្ផ លរុំោនម្័វាផ លែដល់ម្ោកិ ស័ យកឯរជនវ ឬព្បជារលរ ឋ
រុំអាចទទួលម្័វាវផ លែដលម់្ោកវិ ស័ យកឯរជនបាន។  
 
i. សោសភាគរង ១.១៖ ការគាំរទ ល់ការម្រៀបចាំ និងការអនវុតតខែនការពិពិធកម្ម 

័ោ័ភាគរងម្នះវ ោនម្ោលបំណ្ងែសរាែាករយត៌ោនអំរីគម្ព្ោង ល់តួអងគពារ់រយនធ
ននវ ែដលក់ារោពំ្ទ ល់ការបម្ងក ើតព្រមុ្ការង្ហរវ ការរំណ្ត់ររឱ្កា័អាជីិរម្មវ
និងនិងការបំផបែងឱ្កា័ទាងំម្នះជាផែនការរិរិធរម្មវ ផ លោនលរាណ្ៈព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាកវ
 ូចជាវការម្រៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ )BPr) និងផែនការអាជីិរម្ម (BPl)វ ផ លោនព្ប័ិទធភារវ
និងម្ធា ើការវាកតនម្ែវ និងម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ័ំម្ណ្ើវ និងផែនការទាងំម្នះវ និងចុងម្ព្កាករព្ងឹង
័ម្តាភារព្រមុ្អនរែលិតវ ផ លបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វ ព្រម្ទាងំ័ោជិររប័ព់្រមុ្ទាងំម្នះវ
ព្រម្ទាងំ័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវ និងខាន តម្ធយម្។វ
័ោ័ភាគរងម្នះនឹងែដល់ហិរញ្ញបបទាន ល់៖វ )រ(វ កទុធនការបម្ងក ើនការកល់ ងឹវ និងការ
ព្បមូ្លតួអងគពារ់រយនធននវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រមុ្,វ )ខ(វ ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែ
ផែនការរិរិធរម្មវ ផ លោនព្ប័ិទធភារវ និង័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មវ ផ លអាចែដលនូ់ិ
ព្បារ់ចំម្ណ្ញវ និងវ )គ(វ ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែផែនការរិរិធរម្មម្រញម្លញវ
រាប់បញ្ច លូទាងំផែនការអាជីិរម្មវ ័ព្ោប់័ំម្ណ្ើអាជីិរម្មផ លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វ និងវ )ឃ(វ
ការោំព្ទ ល់ការអភិិឌ្ឍផែនការអាជីិរម្ម។ 

 
ii. សោសភាគរង ១.២៖ ការែដល់ហរិញ្ញ បបទាន ល់ការម្ធវ ើពិពិធកម្មកសកិម្ម ម្ ើម្បី័ ព្មួ្ល ល់

ការែដល់ហិរញ្ញបបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្លើ័រម្មភារែលិតរម្មវ និងជំនួកបម្ចចរម្ទ័វ រន ុង
័ំម្ណ្ើម្ធា ើរិរិធរម្មវ និងផែនការរអាជីិរម្មវ ផ លទទួលបានការអនុម្យតវ គម្ព្ោងម្នះនឹង
បម្ងក ើតនូិរម្ម ិ សធីែតល់ឥណ្ទានវ (Credit Line) ម្ោកោនការបំម្រញបផនាម្
ម្ោករម្ម ិ សធីែគ រូែគងជំនួកខាន តតូច។វ ឧបររណ្ហ៍ិរញ្ញ ិតថ ុទាងំម្នះវ នឹងជួក័ម្ព្ម្ច
ម្ោលបំណ្ងជារមួ្រប័់គម្ព្ោងវ ម្ពាលគឺការម្ធា ើរិរិធរម្មម្ៅររ ំណាផំ លោនតនម្ែខព័វ់
និងការម្ធា ើពាណ្ិជជភាិបូនីករម្មវិ ស័ យករ័ិរម្ម។វ  ូម្ចនះវ ឧបររណ៍្ហិរញ្ញ ិតថ ុទាងំម្នះនឹងែតល់
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ហិរញ្ញបបទាន លក់ារិ សនិម្ោគម្ព្ចើនព្បម្ភទវ ពារ់រយនធនឹងការម្ធា ើរិរិធរម្មរ័ិរម្មវ  ូចជាវ
ឧបររណ៍្ផរនចនវ ឧបររណ្៍ធារាសាស្ត ត័ រន ុងរ័ិោឋ នវ )ឧបររណ្៍ម្ព្សាចព្័រផបបបនតរ់ទឹរវ
(drip) កនតម្ហាះខាន តតូចវ (microject) ព្បរយនធបាចទឹរវ (sprinkler)វ ឃ្ែ ំងររារ័ិែលរន ុង
រ័ិោឋ នវ។ល។(វម្ព្គឿងកនតរ័ិរម្មវឃ្ែ ំងវ)ព្តជារ់(វោនកនតវឧបររណ្៍័ព្ោប់ម្ិចខចប់វនិង
ម្ធា ើពាណ្ិជជរម្មវ ំម្ណាះព្សាកព្បរយនធបម្ចចរិ សទានិងសារគម្នគម្ន៍វធនធានរ័ិរម្មវនិង
ការិ សនិម្ោគ័ម្ព្័បម្ែសងម្ទៀត។ 

 
iii. សោសភាគរង ១.៣៖ ម្ហដាា រចនាសម្ព័នធសាធារណ្ៈ។ គម្ព្ោងម្នះនឹងោំព្ទ

 ល់ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វវវវវវវវសាធារណ្ៈវម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធធារាសាស្ត ត័ វផ លមិ្នម្កជាប់ជាមួ្ក
នឹងរ័ិោឋ នវ និងែល ូិ ជនបទវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើនវ វ វ វ វ វ វ វ វ លទធភាររប័ព់្រមុ្អនរែលិត
រន ុងការម្ធា ើរិរិធរម្មវ ការោ ំុះរប័់ខល នួវ តម្រកៈការ
បម្ងក ើនការែគត់ែគង់ទឹរម្ៅតម្តព្មូ្ិការជារ់ផ ដ័ ងវ និង
 ឹរជញ្ជ នូរ័ិែលម្ៅកាន់ទីែារព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ ផ លអាចជួករម្នែឿន
ការែគត់ែគង់វនិងកាត់បនាកការខាតបង់ឱ្យម្កតិចជាអបបបរោ។ 
 

b. សោសភាគទី ២៖ ម្លើកកម្ពស់របព័នធព័ត៌ោនកសិកម្ម និងការរគប់រគងការរតួតពិនិតយ
គុណ្ភាព។ ម្ោលបំណ្ងនន័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្នះវ គឺម្ ើម្បីរព្ងឹងចំម្ណ្ះ ឹងជាមូ្លោឋ នវ
័ម្តាភារិ សភាគទិនននយកវ និងព្បរយនធអនុិតតលិខិតបទោឋ នគតិកុតត ិរន ុងិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ
ព្រម្ទាងំការអនុិតតវ និងការរព្ងឹងការអនុិតតព្បរយនធទាងំម្នះ។វ
ការង្ហរទាងំម្នះនឹងរមួ្ចំផណ្ររព្ងីរវ និងបម្ងក ើនតោែ ភារចំម្ណ្ះ ឹងវ ព្រម្ទាងំផរលម្ែការម្ធា ើ
ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរប័់តួអងគរន ុងិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ និងវិ ស័ យកឯរជនវ ផ លែល័ម្ព្ម្ចបាន
នឹងោនិ សសាលភារម្លើ័រីអនុគម្ព្ោងវ PAវ ផ លបានទទួលការោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វ
ព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្មវ និងព្គប់ព្គងគុណ្ភាររ័ិរម្មវ នឹងែដល់ព្បម្ោជន៍ លអ់នរ
ពារ់រយនធដទ ល់វរ៏ ូចជាវរ័ិររវព្រមុ្អនរែលិតវនិង័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចវនិងខាន តម្ធយម្វ
ផ លរំរុងព្បតិបតត ិការម្ករន ុងឃុវំ និងម្ខតតម្ែសងម្ទៀតវ ម្ព្ៅផតរីតំបន់គម្ព្ោងែងផ រ។វ
័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដលហ់ិរញ្ញ បបទាន លក់ារង្ហរវិ សភាគវ និងែដល់ព្បឹរាម្ោលនម្ោបាកវ
ម្ ើម្បីតព្ម្ង់ទិ័ការិ សនិម្ោគរប័់រោឋ ភិបាលរន ុងការោំព្ទ ល់ការអភិិឌ្ឍវិ ស័ យករ័ិរម្ម។  
 
i. សោសភាគរង ២.១៖ របព័នធព័ត៌ោនកសកិម្ម។ នឹងោនការែដលហ់ិរញ្ញ បបទាន

័ព្ោប់ការិ សនិម្ោគម្លើការបនតអភិិឌ្ឍន៍វ និងម្លើររម្ព័់ការម្ព្បើព្បា័់ផែនទី
 ី/ម្រសព្តបរ សសាា នវ ព្បរយនធែដល់រយត៌ោនទាន់ម្រលម្ិោពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្មវ ា័ ិតិ
ែលិតរម្មអាហារវនិងរ័រិម្ម/ទិនននយកជំម្រឿនវ)រយត៌ោនទីែាររ័ិរម្មវនិងព្បរយនធរយត៌ោន
ទីែារ(វ និងទិនននយក នទម្ទៀត។វបម្ចចរិ សទាវ ICT លមីៗវ នឹងព្តូិ ករម្រម្ព្បើព្បា័វ់ ម្ ើម្បីធាន
ឱ្យោនការែសរាែាកឱ្យបានទូលំទូោកបំែុតវ និងការម្ព្បើព្បា័់ឱ្យបានលែ បំែតុនូិទិនននយកវ
និងរយត៌ោនផ លោនវ ័ព្ោប់ការម្រៀបចំផែនការវ និងការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរប័់
តួអងគពារ់រយនធរន ុងវិ ស័ យកសាធារណ្ៈវ និងិ ស័ យកឯរជនវ ពារ់រយនធនឹងែលិតរម្មវ ការផរនចនវ
ការផ ា័ ងររទីែារែលិតែលរ័ិរម្មវនិងម្័វារម្ម។វម្លើ័រីម្នះវរ៏នឹងោនការោំព្ទ លក់ារ
ព្បមូ្លរយត៌ោនទីែារវ ម្ ើម្បីរំណ្ត់ររឱ្កា័រកៈម្រលម្ធយម្វ និងរកៈម្រលផិង
័ព្ោប់ែលិតែល័ម្ព្័បែងផ រ។នឹងោនការែតលល់ិ សកាវ ័ព្ោប់ែតល់រយត៌ោនឱ្យ
ចំព្រមុ្ម្ោលម្ៅវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បម្ចចរិ សទា័ម្ព្័បលមីៗវ ម្ ើម្បីែតលរ់យត៌ោន ល់
រ័ិររជាស្ត ត័ ីចូលរមួ្រន ុងគម្ព្ោងវ ផ លោនលទធភារតិចតួចវ ម្ ើម្បីកល់រីឯរសារ
ជាោកលយរាណ្៍អរសរ។វ ការែសរាែាករយត៌ោនវ នឹងបញ្ច លូសារអប់រំវ ពារ់រយនធនឹង
អាហារបូតាម្ភវនិងឯរសារននវពារ់រយនធនឹងការរព្ងឹងលទធែលអាហារបូតាម្ភរប័់គម្ព្ោង។  
 

ii. សោសភាគរង ២.២ ការរគប់រគងគុណ្ភាព។ ការិ សនិម្ោគវ ម្ ើម្បីរព្ងឹងព្ប័ិទធភារ
ននការការពាររុរាជាតិវ និងភូតោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តាវ និង
ការឃ្ែ ំម្ម្ើលភូតោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តាវ និង័ុិតា ិភារអាហារវ ព្បរយនធរាកការណ៍្វ
និងព្បរយនធអធិការរិចចវ ម្ហើកនឹងោនការោពំ្ទ ល់ព្បរយនធរព្ងឹងការអនុិតត
ការព្គប់ព្គងម្លើិតថ ុធាតមុ្ ើម្រ័ិរម្ម។វការោំព្ទម្នះវ រមួ្ោនវការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតម្័វា
ម្ចញវិ សញ្ញ បនបព្តវ ែដលអ់ាជាា បយណ្ណ វ និងព្តួតរិនិតយវ និងព្គប់ព្គងគុណ្ភារម្ែសងម្ទៀតវ
ព្រម្ទាងំការម្រៀបចំវ និងការអនុិតតលិខិតបទោឋ នគតិកុតត ិវ អំរីការអនុិតតលែ ផែនររ័ិរម្មវ
)GAP)វ និងការអនុិតតលែ ផែនរែលិតែល័ររីាងគ វ វ វ ការចិញ្ច ឹម្័តាវ វ វ វ និងការម្ព្បើព្បា័់
រយត៌ោន័ោគ ល់ភូមិ្សាស្ត ត័ ។ល។ 
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c. សោសភាគទី ៣៖ ការរគប់រគងគម្រោង និងការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតថ្ម្ៃ។ 
ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភាន រ់ង្ហរព្បតិបតត ិចម្បងវ ័ព្ោប់អនុិតតវ
និងព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជារមួ្។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ
នឹងទទួលខុ័ព្តូិ ព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជារមួ្វ និងអនុិតត័ោ័ភាគទាងំ៤។វ ព្រ័ួង
រ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ នឹង័ហព្បតិបតត ិការោ ងជិត ន័ ិទធជាមួ្កអងគភារ
បម្ចចរម្ទ័វ ននព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ ផ លជា
ន គូអនុិតតទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើការសាង័ង់ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ វ វ វ ជនបទ។វ នឹងោនការ
ោំព្ទ លក់ារបម្ងក ើតព្រមុ្័ព្ម្ប័ព្មួ្លគម្ព្ោងវ និងោំព្ទ
ការអនុិតតម្ព្កាម្ការ ឹរនំរប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ផ ល ា័ ិតម្ក
ជាមួ្កម្លខាធិការោឋ នននព្រមុ្ការង្ហរបម្ចចរម្ទ័រ័ិរម្មវ និងទឹរ។វ ការ
បម្ងក ើតគណ្ៈរោម ធិការ ឹរនំរព្មិ្តខព័់វ នឹងព្តូិម្ធា ើម្ ើងែងផ រវ ម្ ើម្បីែដល់ ំបូនម នវ
និងម្ោះព្សាកបញ្ញា អនត រវិ ស័ យកវ ផ លម្រើតម្ ើងលមីៗ។វ រយត៌ោនលំអិតវ នឹងព្តូិ ម្រៀបរាប់វ រន ុង
ម្័ៀិម្ៅផណ្នំ ត័ ីរពី្បតិបតត ិការគម្ព្ោង។  
 

d. សោសភាគទី ៤៖   សោសភាគម្ ៃ្ ើយតប   ចាំម្ ោះសាា នភាពអាសននជាយថាម្ហតុ៖ ម្ោលបំណ្ង
ននវវវវវវវវវវ័ោ័ភាគម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះសាា នភារអា័ននជាកថាម្ហតុវផ លោនការិ សភាជន៍លិ សកា
បម្ណាត ះអា័ននម្ ម័ ើ័ូនយម្នះវ គឺម្ ើម្បែីតលល់ទធភារឱ្យោនការវិ សភាជន៍លិ សកាម្ ើងិ សញវ ម្ៅតម្
កនតការម្ ែ្ ើកតបបនទ ន់រប័់វ IDA ័ំម្ៅែតលក់ារម្ ែ្ ើកតបបនទ ន់វ ចំម្ពាះវិ សបតត ិវ ឬ
សាា នភារអា័ននវ ម្ៅតម្ការចាំបាច់។វ ម្័ៀិម្ៅផណ្នំ ត័ ីរីការម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះវ វ វ វ វសាា នភារ
អា័ននវ (ERM) នឹងព្តូិ ម្រៀបចំម្ ើងវ ័ព្ោប់័រម្មភារននវ ម្ព្កាម្័ោ័ភាគម្នះវ
ម្ោកម្រៀបរាប់លម្ែ ិតរីការម្រៀបចំ័ព្មួ្លនីតិិ សធីព្គប់ព្គងហិរញ្ញ ិតថ ុវ រិចចលទធរម្មវ ការការពារែល
ប ះពាល់វ និងការម្រៀបចំការអនុិតតចាំបាច់ម្ែសងម្ទៀត។វ រន ុងររណ្ផី លព្តូិ អនុិតត
័ោ័ភាគម្នះវ នឹងោនការផរ័ព្មួ្លព្របខយណ្ឌ លទធែលវ ម្ោកម្ធា ើការម្រៀបចំ
រចន័ម្ពយនធែល ូិការសារជាលមីវ ម្ ើម្បីបញ្ច លូ័ូចនររ័ម្ព្័បវ ពារ់រយនធ នឹង័រម្មភារ
ម្ ែ្ ើកតបវចំម្ពាះសាា នភារអា័នន។ 

 
ផែនរទីវII.វការិ សភាគ័ងគម្ 
 

 ហានិភ័យសងគម្សរោបគ់ម្រោងម្នោះ បចច ុបបននរតវូបានខបងខចកចាំណ្ដតថ់ាន កោ់នករម្ិតតិចតួច៖ 
ម្គរំរឹងថាវការអនុិតតគម្ព្ោងទាងំម្នះវនឹងបងកែលប ះពាល់័ ងគម្វរន ុងរព្មិ្តវនិងរន ុងិ សសាលភារម្ែសងៗោន វ
អាព្ យ័កម្ៅតម្ិ សសាលភារវ និងទីតំងននអនុគម្ព្ោងទាងំម្នះវ ផ លរុំទាន់ព្តូិ បាន
រំណ្ត់លម្ែ ិតម្កម្ ើក។វ ផែែរតម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់បឋម្វ ជាមួ្កអនរពារ់រយនធ វ ័កាដ នុរល
ទារ់ទិននឹងការវិ សនិម្ោគវ ផ លអាចម្ធា ើម្ ើងវ គម្ព្ោងម្នះវ ទំនងជានំឱ្យោនការអនុិតតម្ោលនម្ោបាក
ការពារែលប ះពាល់័ ងគម្ចំនួនរីរវ រប័់ធនោររិភរម្ោរវ គឺម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរី
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ)OP/BP 4.10) និងម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរកីារតំងទីលំម្កម្ោកមិ្ន ម័ យព្គចិតតវ(OP/BP 
4.12) វ និងម្ោលនម្ោបាកការពារែលប ះពាល់បរ សសាា នចំនួនព្បាំរីរវ  ូចតម្ៅ៖វ ការវាកតនម្ែបរ សសាា ន 
(OP/BP 4.01), ផ នជព្ម្រធម្មជាតិ (OP/BP 4.04), នព្រម្ឈើ (OP/BP 4.36), ការព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង (OP 
4.09), ធនធានិបបធម៌្របូិនត វ (OP/BP 4.11), ័ុិតា ិភារទំនប់វ (OP/BP 4.37), និងគម្ព្ោងផ ល ា័ ិតម្ក
តម្ែល ូិ ទឹរអនតរជាតិ (OP/BP 7.50)។ 
 

 ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច (OP/BP 4.10) ម្ោលនម្ោបាកអនុិតតចំម្ពាះជនជាតិភាគតិចវ
ផ លអាចរងែលប ះពាលម់្ោកដទ ល់វ ឬម្ោកព្បម្ោល។វ  ូម្ចនះព្របខយណ្ឌ ផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្នះវ
ព្តូិ បានម្រៀបចំម្ ើងវ ម្ ើម្បីតព្ម្ង់ទិ័ ល់ការម្រៀបចំវ និងការអនុិតត័រម្មភារម្កតម្ទីតំងជារ់ោរ់។វ
ការម្រៀបចំលិខិតុបររណ្៍ម្នះវ ព្តូិ បានម្ធា ើម្ ើងផែែរម្ៅតម្រយត៌ោនវ ផ លបានរីការ
វាកតនម្ែ/ការិ សភារ័ងគម្បឋម្វ ផ លម្ដដ តម្លើឧប័គគវ និងហានិភយកវ )រាប់បញ្ច លូទាងំការរំុោន
័ិទធិកាន់កាប់ ីធែបីានជាប់ោប់វ ផ លអនរែលិតខាន តតូចម្ររី័ ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ ល
រំរុងចូលរមួ្រន ុង័ង្ហា រ់តនម្ែរ័ិរម្មរំរុងជួបព្បទះ។វ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ោនអងគភារ
ម្ដដ តម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចមួ្កវ ផ លែដល ់ំបូនម នអំរីរម្បៀបជំរុញឱ្យោនការចូលរមួ្រី
័ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិចវ និង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ
អគគនករោឋ នរ័ិរម្មោនែដល់ជារម្ម ិ សធីបណុ្្ះបណាដ លវ ផ លម្រៀបចំម្ ើងវ ព្័បម្ៅតម្តព្មូ្ិការ
រិម្័័រប័់អនរទទួលែលទាងំម្នះ។ 
 

 រកបែ័ណ្ឌ គតិយុតតរបស់របម្ទសកម្ព ុជា  ក់ព័នធនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតចិ ភាគម្រចើន
ោនសងគតភិាពជាមួ្យនងឹសដ ង់ដាបរសិាា ន និងសងគម្អនតរជាត។ិ ោនការទទួលសាគ ល់
ិបបធម៌្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្បើម្ទាះបីជាោនការម្ដដ តការករចិតតទុរោរ់
រន ុងរព្មិ្តខព័់ជារមួ្ម្លើិបបធម៌្ផខមរវ ផ លជាិបបធម៌្ជាតិវ និងសាា នភាររុំទាន់ោច់ម្ព្័ច
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រប័់ជនជាតិភាគតិចវ ផ លោនទំនរ់ទំនងជាមួ្កព្បម្ទ័ជិតខាងោ ងណារ៏ម្ោក។វ
ម្ោលនម្ោបាកជាតិ ដ័ ីរកីារអភិិឌ្ឍជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ចាប់វ និងកុទធសាស្ត ត័ជាតិជាម្ព្ចើនវ  ូចជាវ
ផែនការកុទធសាស្ត ត័ អភិិឌ្ឍន៍ជាតិវ័ុទធផតទទួលសាគ ល់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ិបបធម៌្រប័់រួរម្គវ
និង័ិទធិកាន់កាប់ ីធែ ីរប័់រួរម្គ។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ ការអនុិតតព្របខយណ្ឌ ម្នះវ
ម្ទើបផតចាប់ម្ែដើម្កាលរមី្រលលមីៗម្នះផតប ុម្ណាណ ះ។វ កាលកល់ ឹងអំរជីនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្កោនរព្មិ្ត
ទាបវ ម្ហើក័ម្តាភារសាា បយនម្កោនរព្មិ្តម្ខាកម្កម្ ើកវ ម្បើម្ទាះបីជាោនការោំព្ទរី
័ងគម្័ីុិ សលោ ងណារ៏ម្ោក។វ ម្លើ័រីម្នះវ ឯរសារព្បតិបតត ិការ័ព្ោប់ែដលការផណ្នអំំរី
ការអនុិតតម្ោលនម្ោបាកវ ម្ដដ តម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្កខាះខាតម្កម្ ើក។វ  ូម្ចនះហានិភយកវ
ផ លគម្ព្ោងិ សនិម្ោគអាចបងកែលប ះពាល់អិ សជជោនវ ម្កោនរព្មិ្តខព័់ម្កម្ ើកវ រន ុងិ ស័ យកជាម្ព្ចើនវ
ផ លគម្ព្ោងធនោររិភរម្ោរវ អាចនឹងោនិតតោននម្រលខាងមុ្ខម្នះវ  ូចជាវ រន ុងិ ស័ យកនព្រម្ឈើវ
និងិ ស័ យករ័-ិពាណ្ិជជរម្មជាម្ ើម្។វ រន ុងិ ស័ យកម្ែសងម្ទៀតវ ម្គអាចព្គប់ព្គងហានិភយកទាងំម្នះវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័ព់្បរយនធ រប័់ជាតិវនិងម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោររិភរម្ោរវរមួ្បញ្ច លូោន ។ 

 
 ម្គលនម្ោបាយសដ ីពីការម្ដាោះរសាយែលប៉ាោះ ល/់ការតាាំងទលីាំម្ៅ (OP/BP 4.12) ព្តូិ

ករម្រអនុិតតែងផ រវ ម្ោកម្ហតុថាវគម្ព្ោងម្នះវ នឹងែដល់ហិរញ្ញបបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ
មួ្កចំនួនវ ) ូចជាវ ធារាសាស្ត ត័ វ ែល ូិ វ រ័រិម្មវ ម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ ទីែារជាម្ ើម្(។វ  ូម្ចនះ
ការម្ធា ើលទធរម្ម ីធែ ីតូចតចវ ឬការម្ធា ើឱ្យបាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិឯរជនវ ) ូចជាវ  ំណាវំ ឬម្ ើម្ម្ឈើ
ែលិតរម្មជាម្ ើម្(វ ព្បផហលជាចាបំាច់ព្តូិ ម្ធា ើម្ ើង។វ ម្ ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលម្ៅម្នះវ ព្របខយណ្ឌ
ម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីការម្ោះព្សាកែលប ះពាល់/តងំទីលំម្កវ ព្តូិ បានម្រៀបចំម្ ើងវ ម្ោក័ហការ
ជាមួ្កនឹងអគគនករោឋ នម្ោះព្សាកែលប ះពាល់វ និងបានទទួលការឯរភាររីគណ្ៈរោម ធិការ
អនតរព្រ័ួងម្ោះព្សាកែលប ះពាល់រប័ព់្រ័ួងម្័ ឋរិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថ ុ។វ ម្លើ័រីម្នះព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
រ៏ោនបទរិម្សាធន៍អនុិតតម្ោលនម្ោបាក ដ័ ីរីការតំងទីលំម្កម្ោកមិ្ន ម័ យព្គចិតតរប័់វ ADB 
ចំម្ពាះគម្ព្ោងម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធជនបទែងផ រវ និងបានបម្ងក ើតការ សោលយកមួ្កវ ផ លោនភាររិចច
ព្គប់ព្គងែលប ះពាល់័ ងគម្វនិងបរ សសាា ន។  

 
 រ ាធម្មនុញ្ញ  ចាប់ភូម្ិបាល នងិចាប់អសាម្កិរណ្៍ បានដាក់ម្ចញនូវទសសនទានជាមូ្លដាា ន 

រគប ណ្ដ ប់ម្លើការម្ធវ ើលទធកម្ម ីធៃ ី និងការតាាំងទីលាំម្ៅម្ដាយម្ិនសម ័រគចតិតម្ៅកម្ព ុជា។ ខណ្ៈម្រលផ ល
បញ្ញតត ិជាម្ព្ចើនរន ុងចាប់ទាងំម្នះវ បង្ហា ញរីម្ោលការណ្៍ោ ងរងឹោំរ៏ម្ោកវោនគោែ ត័ំខាន់ៗចំនួនបីវ
រវាងព្របខយណ្ឌ គតិកុតតម្នះវ ជាមួ្កនឹង ដ័ ង់ោអនត រជាតិននវ ពារ់រយនធ នឹង (i) ការបញ្ច លូ
ឱ្យបានម្រញម្លញនូិបញ្ញា  ីធែ ីម្ៅរន ុងការវាកតនម្ែម្ហតុប ះពាល់បរ សសាា ន,វ (ii) ជនផ លរងែលប ះពាលវ់
ផ លរុោំនបយណ្ណ រម្ម័ិទធិព្័បចាប់វ និង (iii)វ ការសាដ រម្ ើងិ សញនូិមុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីិ សតវ
បនទ ប់រីការតំងទីលមំ្ក។វ ការបង្ហា ញរយត៌ោនជាសាធារណ្ៈវ និងការម្ោះព្សាកបណ្ដ ឹងសារទុរា វ រ៏
ជាចំណុ្ចម្ខាកម្ករន ុងព្របខយណ្ឌ ម្នះែងផ រ។វ ែទ ុកម្ៅិ សញវ ព្របខយណ្ឌ គតិកុតត័ព្ោប់តំបន់ការពារវ
ជាទូម្ៅោរ់រំហិតម្លើការម្ព្បើព្បា័់ ីធែវី ម្បើម្ទាះបីជាការមិ្នចាបំាច់ោ ងណារ៏ម្ោក។វ
ពារ់រយនធនឹងការអនុិតតវិ សញវ រោឋ ភិបាលវ តម្រកៈអគគនករោឋ នម្ោះព្សាកែលប ះពាលវ់ ផ ល ា័ តិ
ម្ព្កាម្ចំណុ្ះព្រ័ួងម្័ ឋរិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថ ុបានរសាង័ម្តាភារវ ម្រៀបចំផែនការវ និងលិ សកាលទធរម្ម ធីែវី
និងការតំងទីលំម្កវ ម្បើម្ទាះបីជាបញ្ញា ព្បឈម្ពារ់រយនធនឹងការ័ព្ម្ប័ព្មួ្លជាមួ្កនឹងទីភាន រ់ង្ហរអនុិតតវ
និងជាមួ្កថាន រ់ម្ព្កាម្ជាតិវ ហារ់បី ូចជាវ រតត ោរ់រំហិតម្លើព្ប័ិទធភារននការអនុិតតោ ងណារ៏ម្ោក។វ
អគគនករោឋ នម្ោះព្សាកែលប ះពាល់វ កាលរីម្រលលមីៗម្នះវ ម្ទើបផតម្រៀបចំបញ្ច ប់នីតិិ សធី
ព្បតិបតត ិការ ដ័ ង់ោវ ័ព្ោប់ការម្ធា ើលទធរម្ម ីធែ ីវ និងការម្ោះព្សាកែលប ះពាល់/ការតំងទីលំម្កវ
ម្ ើម្បភីាជ ប់គោែ តរវាងព្របខយណ្ឌជាតិវ និងម្ោលនម្ោបាករប័់អនរែដលជ់ំនួកអនតរជាតិ។វ ជាមួ្កនឹង
នីតិិ សធីលមីៗទាងំម្នះវចាំបាច់ព្តូិ ោនការម្ធា ើបចច ុបបននភារអភិព្រម្វផ លម្ព្បើព្បា័់វ័ព្ោប់ម្រៀបចំវនិងអនុិតត
គម្ព្ោង។  
 

  ក់ព័នធនឹងែលប៉ាោះ លប់រសិាា ន ខ លអាចម្កើតោនម្ ើងវញិ គម្ព្ោងម្នះទំនងជានឹង
បងកឱ្យោនែលប ះពាល់បម្ណាដ ះអា័ននជាព្ទង់ព្ទាកតូចវ ផ លរុំអាចប្រូព្ត ប់ម្រិ សញបានវ ម្ោកសារ
ផតគម្ព្ោងម្នះវ ោនម្ោលបំណ្ងបម្ងក ើតនូិព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្មវ និងម្័បៀងវ និង
ព្បរយនធ ព្គប់ព្គងហានិភយក,វ ម្ធា ើរិរិធរម្មព្បរយនធរ័ិរម្មវ បម្ងក ើនែលិតភារវ
និងអភិិឌ្ឍន៍ទីែារែលិតែលផរនចនវ ផ លោនតនម្ែខព័់,វ ែដល់នូិម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធោំព្ទននវ  ូចជាវ
ែល ូិ រព្មិ្តទីវ ៣វ និងការសាដ រម្ ើងិ សញនូិ័ំណ្ង់ធារាសាស្ត ត័ វ ព្រម្ទាងំផរលម្ែម្នទ ីររិម្សាធន៍។វ
ម្ហតុែលភាគម្ព្ចើនវ ផ លនំឱ្យោនការោរ់រិនទ ុផបបម្នះវ គឺម្ោកសារផតោនការែដលក់ារោពំ្ទ
ោ ងម្ព្ចើនរី័ំណារ់ព្រមុ្ការង្ហរវ )task team(វ និងម្ោកសារបញ្ញា ចាប់វ ម្ពាលគឺម្ោកសារបទោឋ ន
គតិកុតត ិបរ សសាា នរប័់ព្បម្ទ័ម្កោនរព្មិ្តម្ខាកម្កម្ ើក។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ
ម្គម្កផតអាចព្គប់ព្គងហានិភយកបរ សសាា នវ ផ លោនលរាណ្ៈអិ សជជោនវ តម្រកៈការោរ់ឱ្យអនុិតតនូិ
លិខិតុបររណ៍្ការពារែលប ះពាល់បរ សសាា នផ លចាំបាច់វ និងិ សភាជន៍លិ សកាម្ោកផ រវ ័ព្ោប់ការការពារ
ែលប ះពាលវ់ និងបនតរសាង័ម្តាភារម្ស្តនត ីបម្ង្ហគ លវ ផ លទទួលបានរនទ ុរការពារែលប ះពាលប់រ សសាា នវ
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ផ លទទួលបានការចាត់តងំរីទីភាន រ់ង្ហរអនុិតត។ 
 

 សាា នភាពជាតិពនធ ុម្ៅកម្ព ុជា។ ផែែរតម្ការអម្ងកតព្បជាជនចុងម្ព្កាកវ )ព្រ័ួងផែនការឆ្ន ំវ
២០១៣(វ ោនជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចចាំនួន ២៤ រកមុ្ម្ៅកម្ព ុជា។វ តំបន់ផ លោន
ព្បជាជនរ័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរ័់ម្កម្ព្ចើនជាងម្គវគឺភាគខាងម្ជើងវនិងភាគឦសានននព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ
ផ លជាតំបន់ផ លោនព្បជាជនរ័់ម្កឆ្ា កៗរោីន ៖វព្រម្ចះវ)ម្ ទ័ ៀងវម្ព្កាលវមិ្លវរនងវរួកវលម នួ(,វម្ណ្ឌ លគិរវី
)រនងវម្ ទ័ ៀងវម្ព្កាលវរងូវរា៉ា  (,វ រតនគិរវី )ទំរួនវជារាកវព្គឹងវម្ព្ៅវ ុនវព្រផិតវកាចរ់(,វ ទ័ ឹងផព្តងវ)រួកវរនងវ
កាផិតវព្គឹងវផខម រឃិវ ុនវម្ព្ៅ(,វព្រះិ សហារវ)រួក(វនិងរំរង់ធំវ)រួក(វនិងរុល័ម្ព យនធ តំបន់ភន ំរន ុងម្ខតតម្កាះរុងវ
)រយរ(,វ ម្ពាធិ៍សាត់វ )រយរ(,វ រំរង់ ព័ ឺវ )័ួក(វ និងព្រះ័ីហនុវ )ម្័ើច(។វ តំបន់ទាងំម្នះវ ភាគម្ព្ចើនវ ា័ ិតម្កតម្ 
ព្រំផ នជាមួ្កព្បម្ទ័ម្ិៀតណាម្វឡាិវនិងនល។វែទ ុកម្ៅិ សញវភូមិ្ភាគរណាដ លវនិង ងទម្នែម្ម្គងគវគឺជាតំបន់វ
ផ ល័ំបូរម្ោកព្បជារលរ ឋផខម ររ័់ម្ក។វ ការរំុោនការ័ិរាព្បជាជនឱ្យបានព្គប់ព្ោន់វ នំឱ្យម្គោន
ការលំបាររន ុងការរំណ្ត់រីចំនួនព្រមុ្ជាតិរនធ ុរន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជា។វ ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
បានម្លើរម្ ើងថាវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ អាចរ័់ម្ករន ុង័ហគម្ន៍រប័់រួរម្គរមួ្ោន ជាមួ្កនឹង
័ហគម្ន៍ផខមរទូម្ៅវ ឬបានម្ធា ើ័ោហណ្រម្មទាងំព្័ងុចូលម្ៅរន ុង័ហគម្ន៍ផខមរវ ប ុផនត ម្កររា
លរាណ្ៈរិម្័័ននជាតិរនធ ុរប័រួ់រម្គវ ម្ហើករន ុងររណ្ីមួ្កចំនួនវ ម្កបនតររាភាសារប័់រួរម្គ។វ ការចុះ
ព្បមូ្លរយត៌ោនម្កតម្ម្ខតតវផ លអាចនឹងព្តូិ ម្ព្ជើ័ ម្រ ី័ ម្ធា ើជាម្ខតតម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោងវបានបញ្ញជ រ់ថាវ
ព្រមុ្ផ លរំណ្ត់អតត័ញ្ញញ ណ្ខល នួឯងថាវ ជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ បានម្លើរម្ ើងថាវ រួរម្គអាចម្ធា ើការ
ព្បាព្័យកទារ់ទងវ ម្ោកម្ព្បើភាសាផខមរបានវ ម្ហើករន ុងម្រលជាមួ្កោន វ រួរម្គម្កផតបនត
ម្ព្បើព្បា័ភ់ាសាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរប័់រួរម្គ។វ រួរម្គភាគម្ព្ចើនបានម្លើរម្ ើងថាវ រួរម្គបានវ
និងរំរុងរ័់ម្កជាមួ្កនឹង័ហគម្ន៍ជនជាតិផខមរជាម្ព្ចើនជនំន់ម្រម្ហើក។ 

 
  ូចខ លរតវូបានរកម្ឃើញម្ៅកន ុងជាំម្រឿនរបជាជន រដាា ភិបាលបានម្លើកម្ ើងថា ោនរបជាជនចាំនួន 

២៦៤.៦០០ នាក់ជាសោជកិរបស់រកមុ្ជនជាតិភាគតិចវ ផ លរ័ម់្ករន ុងព្បទ័ម្នះវ ម្ ម័ ើនឹងព្បោណ្វ ៤%វ
ននចំនួនព្បជាជន័រុប។វ ជនជាតិចាម្វ ឬម្ៅម្ា ងម្ទៀតថាវ ផខមរអិុសាែ ម្វ គឺជា័ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិច
ធំជាងម្គទីវ ២វ ម្ករន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ បនទ ប់រីជនជាតិផខមរវ ផ លជាព្រមុ្ភាគម្ព្ចើន។វ ័ហគម្ន៍ជនជាតិ
ចិនវ ផ លោនចំនួនព្បោណ្វ៣៤.៥០០វនរ់វ គឺជាព្រមុ្ធំជាងម្គទីវ ៣វ ម្ហើកអា ីផ លគួរឱ្យភាា រ់ម្ែែើលវ ព្រមុ្
ធំជាងម្គទីវ ៤វ គឺព្រមុ្ជនជាតិភាគតិចផ លរ័់ម្កតំបន់ខព័់រាបវ ផ លម្ៅថារនង។វ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ិៀតណាម្វ ព្តូិ បានចាត់ចំណាត់ថាន រ់ថាជាព្រមុ្ធំជាងម្គទីវ៧។វ រហូតម្រ ល់ឆ្ន វំ ១៩៩២វ
ព្រមុ្ជនជាតិចិនវ និងជនជាតិម្ិៀតណាម្វ ព្តូិ បានចាត់ចំណាត់ថាន រ់ថាជាព្រមុ្ជនជាតិភាគតិចម្ករម្ព ុជាវ
ផ លរ័់ម្ករមួ្ោន នឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិងជនជាតិចាម្។ 

 
 ម្លើកខលងខតទីរកងុភន ាំម្ពញម្ចញ រាល់ម្ែតតទាាំងអស់ខ លរតវូបានម្លើកម្សន ើ 

សរោប់អនុវតតគម្រោងម្នោះ គឺជាតាំបន់ខ លរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទទួលសាគ លថ់ាោនវតតោន រគួសារជន
ជាតភិាគតចិវអាចរ័់ម្កម្ករន ុង័ហគម្ន៍ោច់ម្ោកផ រវឬរ័់ម្ករន ុង័ហគម្ន៍វឬម្កម្លើ ីរ័ិរម្មរមួ្
ោន ជាមួ្កនឹង័ហគម្ន៍ផខមរទូម្ៅ។វ ូម្ចនះរន ុងអំ ុងម្រលអនុិតតគម្ព្ោងម្នះវលទធភារផ ល័រម្មភាររប័់
អនុគម្ព្ោងមួ្កចំនួនវ នឹងបញ្ច លូព្គួសារជនជាតិភាគតិចមួ្កចំនួនោនរព្មិ្តខព័់។វ
ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ោកវ ម្ោកសារផតលរាណ្ៈននអនតរាគម្ន៍គម្ព្ោងផ លម្ ន័ ើម្ ើងវ និងព្បម្ភទមុ្ខរបរ
ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតរប័់ជនជាតិភាគតិចវ ផ លរ័់ម្ករន ុងម្ខតតអនុិតតគម្ព្ោងវ ហានិភយក័ងគម្ផ ល
អាចម្រើតម្ ើងចំម្ពាះរួរម្គវ ព្តូិ បានចាត់ទុរោរ់ថាោនតិចតួចប ុម្ណាណ ះវ ម្ហើកហានិភយក
ភាគម្ព្ចើនពារ់រយនធជាមួ្កនឹងភារចាបំាច់វ ម្ ើម្បមី្ធា ើការរិម្ព្ោះម្ោបល់វ អំរីការង្ហរសាង័ង់វ រ៏ ូចជាវ
ផរ័ព្មួ្លវ និងបរផព្បឯរសារបណុ្្ះបណាដ លអំរបីញ្ញា ននវ  ូចជាវ ការម្ព្បើព្បា័់ថាន រំ័រិម្មវ
រយត៌ោនពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្មវរ៏ ូចជាវឯរសារបម្ងក ើនការកល់ ឹងម្ែសងៗ។  

 
  វសិ័យកសិកម្មម្ៅកន ុងរបម្ទសកម្ព ុជា៖ ជាមួ្កនឹងការទទួលសាគ ល់រីសារៈ័ំខាន់ននិ ស័ យករ័ិរម្មវ

រន ុងការោំព្ទ ល់រំម្ណ្ើនម្័ ឋរិចចវ ការធាននូិ័ម្ធម៌្វ និង័នត ិ័ុខម្័បៀងវ ព្រម្ទាងំម្លើររម្ព័់
ការអភិិឌ្ឍម្័ ឋរិចចវ ម្កតំបន់ជនបទវ រោឋ ភិបាលបានោរ់ម្ចញនូិកុទធសាស្ត ត័ ចំនួនបី៖វ )១(វ
ការបម្ងក ើនែលិតភារវ ការម្ធា ើរិរិធរម្មវ និងការម្ធា ើភាិបូពាណ្ិជជរម្មរ័ិរម្មវ តម្រកៈការអនុិតតបណុ្្ះ
វិ សធានការវ ផ លោនលរាណ្ៈព្បទារ់ព្រឡាោន វ  ូចជាវ ការរសាងវ និងផរលម្ែម្ហ ឋរចន័ម្ពយនធ វ )ែល ូិ លនល់វ
ព្បរយនធធារាសាស្ត ត័ វថាម្រល/អគគ ិ័នីវនិងបម្ចចរិ សទារយត៌ោនវនិងសារគម្នគម្ន៍(,វ )២(វការម្ធា ើឱ្យកាន់ផត
ព្បម្័ើរនូិការែដលម់្័វាែសរចែាកវ និងវ )៣(វ ការម្ធា ើឱ្យកាន់ផតព្បម្័ើរនូិការែដល់ធនធានរ័ិរម្មវ
រំផណ្ទព្ម្ង់ការព្គប់ព្គង ធីែ ីវ ម្័វាហិរញ្ញ ិតថ ុវ ម្័វាទីែារវ ការចងព្រងរ័រិរវ និងការរសាងសាា បយនវ
និងការ ព័្ម្ប័ព្មួ្ល។វ ផែនការកុទធសាស្ត ត័ អភិិឌ្ឍន៍វិ ស័ យករ័ិរម្ម២០១៤-២០១៨វ បង្ហា ញ
ឱ្យម្ឃើញរីម្ោលម្ៅរប័់រោឋ ភិបាលវម្ ើម្បីបម្ងក ើនែលតិភាររិរិធរម្មវនិងពាណ្ិជជភាិបូនីករម្មរ័ិរម្ម។  

 
 ព្រ័ួងផែនការវនិងព្រ័ួងរ័ិរម្មវរុកាា ព្បោញ់វនិងម្នសាទវបានម្ចញែាកឯរសារជំម្រឿនរ័ិរម្មវ

ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ព ុជាវកាលរីឆ្ន ំវ២០១៥។វរាបយការណ្៍ម្នោះបានរកម្ឃើញថា ោនរបជាពលរ ា ២,២ លាន
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រគួសារ កាំពុងចូលរមួ្ម្ធវ ើសកម្មភាពកសិកម្ម។ ម្បើតម្របាកររណ្៍នននវរន ុងចំម្ណាម្ព្គួសារទាងំម្នះវ៨៥%វ
)ម្ ម័ ើនឹងវ១,៨៧វោនព្គួសារ(វរំរុងោ ំុះ ំណា។ំវិ ស័ យករ័ិរម្មវរចំួផណ្រវ៣៤%វននែ័័វរប័់ជាតិវនិងែដល់
ការង្ហរ លរ់ោែ ំងរលរម្មវ ៦៣%វ រន ុងចំម្ណាម្រោែ ំងរលរម្ម័រុបវ )៨,២វ ោននរ់(។វ
ោនការបា ន់ព្បោណ្ថាវ  ីរ័ិរម្មវ ) ីផ លោនជីជាតិវ និង ីវ
ផ លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់ម្ធា ើរ័ិរម្មជាអចិនស្តនតក៍(វ ោនព្បោណ្វ ៤,៥វ ោនហិចត៖វ  ីោនជីជាតិវ ៣,៩៩វ
ោនហិចតវ និង ោី ំណំាជំាអចិនស្តនតក៍វ ០,៥១វ ោនហិចត។វ ទំហំនែទ ីោ ំុះ ំណាភំាគម្ព្ចើនវ  ូចជាវ
) ំណាពំ្័ូិវ បផនែ វ ម្ពាតវ ម្ព្ម្ចម្មម (វ បានបនតម្រើនម្ ើងជាបនតបនទ ប់វ ម្ោកនែទ ោីមំ្ៅ័ ូ វ និង
 ំ ូងមី្ម្រើនម្ ើងវ៣វ ង។វ នែទ ី័ព្ោប់ោ ំុះ ំណាអំំម្ៅវ ូងម្ព្បងវសាិោ ិវ ធុម្រនវនិងម្ពាតវរ៏រព្ងីរគួរ
ឱ្យរត់័ោគ លែ់ងផ រវខណ្ៈម្រលផ លនែទ ី ំណាមួំ្កចំនួនវ ូចជាវ ំ ូងជាា ,វ័ ផណ្ដ របាក,វលា ,វព្រម្ៅ, កាម្ហា វ
និងព្តផបរវោនការលម្លក។ 

 
 របព័នធដាាំ ុោះម្ៅកន ុងរបម្ទសកម្ព ុជា ម្ដដ តសាំខាន់ម្លើ ាំណ្ដាំរសូវ ខ លដាាំទាាំងរ ូវវសា ទាាំងរ ូវរបាាំង។ 

ព្័ូិរ ូិិ័ាវ (២.៥៦៧.៧២៣វ ហិចត(វ ភាគម្ព្ចើនោមំ្កតំបន់វាលទំនបវ ផ លព្តូិ រឹងអាព្័យកម្លើទឹរម្ភែៀងវ
)៨០%(វ ខព័រ់ាបវ )២%(វ និងោរំន ុងតំបន់ទឹរម្ព្ៅ/បផណ្ដ តទឹរវ )២%(។វ ព្័ូិរ ូិព្បាំងវ (៤៨៤.៦៩៧វ ហិចតវ
ម្ ម័ ើនឹងវ១៦%(វោភំាគម្ព្ចើនម្កតំបន់វាលទំនបវផ លោនព្បរយនធម្ព្សាចព្័រាវជារិម្័័វតំបន់ផ លទទួល
រងទឹរជំនន់រីទម្នែម្ម្គងគវ )រមួ្ទាងំតំបន់ជុំ ិ សញបឹងទម្នែសាបែងផ រ(។វ រ័ិរររម្ព ុជារ៏ោ ំំណាមំ្ែសងម្ទៀតវ
រន ុងព្បរយនធបងកបម្ងក ើនែលព្័ូិែងផ រវ  ូចជាវ បផនែ វ ័ផណ្ដ រវ ម្ ើម្ម្ឈើហូបផែែ។ល។វ ផ លជាផែនរមួ្កនន
ការោ ំំណាឆំ្ែ ័ោ់ន វ ោ ំណំាចំព្ម្ះុោកជាមួ្កោន វ និងោ ំំណាមួំ្កមុ្ខៗវ ម្ោកផ រៗរោីន ។វ  ំណាពំ្័ូិ-
ោឆំ្ែ ័់ជាមួ្កនឹង័ផណ្ដ របាកវ ឬ ំណាំ័ ផណ្ដ របាក-ោឆំ្ែ ័ជ់ាមួ្កនឹងព្័ូិវ គឺជាព្បម្ភទ ំណាោំឆំ្ែ ័ោ់ន វ
ម្ោករ័ិររម្ករន ុងម្ខតតរំរង់ ព័ ឺវ តផរិវ រណាដ លវ និងរំរង់ឆ្ន ំង។វ ម្កតំបន់ខពង់រាបវ និងតំបន់ភន ំ ិ សញវ
ោនការោ ំណំាឧំ័ាហរម្មវនិងម្ ើម្ម្ឈើហូបផែែវ  ូចជាវម្ៅ័ ូ វ  ូងម្ព្បងវអំម្ៅវម្ព្ម្ចម្មម វ ំ ូងមី្វសាា កវ
សាិោ ិវោនវជាម្ ើម្។វម្ក ំណារ់កាល ំបូងៗននការោ ំំណាមំ្ៅ័ ូ វរ័ិររោរំរួរ័ផណ្ដ រមួ្កចំនួនម្ក
ចម្នែ ះម្ ើម្ម្ៅ័ ូ វ  ូចជាវ ័ផណ្ដ រម្័ៀងវ ័ណាដ កបាកវ និង័ផណ្ដ រ ជីាម្ ើម្វ ផ ល ំណាទំាងំម្នះវ
រ៏ភាគម្ព្ចើនព្តូិ បានោមំ្កតំបន់ខព័់រាបែងផ រ។ 

 
 ម្ ើម្បីបម្ងកើនែលតិភាព និងការម្ធវ ើពិពិធកម្ម ជាំនួយបម្ចេកម្ទស និងជាំនួយខែនកហិរញ្ញ វតថ ុ 

ម្ៅខតរតវូការជាចាំបាច់កន ុងរទង់រទាយធាំ ក៏ ូចជាការចូលរមួ្របស់រគប់អនក កព័់នធទាាំងអស ់
ម្ ើម្បមី្លើររម្ព័់វ និងបម្ងក ើនលទធភារទទួលបានម្័វាែសរាែាករ័ិរម្មវ ព្បរយនធធារាសាស្ត ត័ វ ព្ោប់រូជវ
និងបម្ចចរម្ទ័ោ ំុះវ ផ លធន់ម្ៅនឹងអាកា័ធាតុវ ព្រម្ទាងំការម្ព្បើព្បា័ធ់នធានរ័ិរម្មវ
និងឥណ្ទានឱ្យបាន័ម្ព្័ប។វ រូជព្័ូិវ ១០វ មុ្ខវ ផ លព្តូិ បានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ័ព្ោប់ការបម្ងក ើនែលិតភារវ
ម្ព្កាម្ការសារលបងរប័់ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វនិងម្នសាទវរុំទាន់បានែសរាែាកឱ្យបានទូលំទូោក
 ល់រ័ិររទាងំអ័់ម្នះម្ ើក។វ ម្លើ័រមី្នះវ បរ សោណ្រូជព្័ូិទាងំវ ១០វ មុ្ខវ ម្នះវ ម្កមិ្នទាន់ព្គប់ព្ោន់
័ព្ោប់ែគត់ែគង់ ល់រ័ិររែងផ រ។វ ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ
និងព្រ័ួងពារ់រយនធម្ែសងម្ទៀតវ ោនម្ោលបំណ្ងរមួ្ោន ជម្នះបញ្ញា ម្នះវ តម្រកៈការបម្ងក ើតរ័ិោឋ ន
ព្សាិព្ជាិរប័់រ ឋវម្ ើម្បីែគត់ែគង់ព្័ូិរូជម្ៅឱ្យព្រមុ្ែលតិព្័ូិរូជវផ លព្តូិ ែគត់ែគង់បនត ល់រ័ិររ។ 

 
 របម្ទសកម្ព ុជាទទួលរងម្រគោះញឹកញាប់ម្ដាយសារម្រគោះម្ហនតរាយនានា ជាពិម្សសម្រគោះទឹកជាំនន ់

ម្រគោះរាាំងសង ួត និងែយល់ពយុ ោះធៃន់ធៃរ ខ លនាាំឱ្យោនការបាត់បង់អាយុជីវតិ និងការបាំែៃិចបាំដៃ ញ
ម្ហ ារចនាសម្ព័នធ លាំម្ៅដាា ន និងែល ាំណ្ដាំនានា។ ចាប់តំងរីឆ្ន ំវ២០១០វ លឆ់្ន វំ២០១៣វោននែទ ីព្បោណ្វ
៤៥២.២១១វហិចតវ)ម្ ម័ ើនឹងវ១៥%វនននែទ ីោ ំុះព្័ូិ័រុប(វទទួលរងការបំែែិចបំដែ ញម្ោកសារម្ព្ោះរាងំ ង័ តួវ
ទឹរជំនន់វ និង័តាលែ ិតវ )ព្រ័ួងរ័ិរម្មវ រុកាា ព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ២០០៦-២០១៣(។វ រន ុងឆ្ន វំ ២០១១វ
ព្បម្ទ័រម្ព ុជាជួបព្បទះនឹងម្ព្ោះទឹរជំនន់ធាន់ធារជាងម្គមិ្នធាែ ប់ោនវ រន ុងទ័ិតសរ៍ចុងម្ព្កាកម្នះ។វ
អងគការម្័បៀងវ និងរ័ិរម្មរិភរម្ោរវ )២០១២(វ បានរាកការណ៍្ថាោនព្បជារលរ ឋវ ៦០.០០០ព្គួសារវ
)ម្ ម័ ើនឹងវ ២៥%(វ រន ុងចំម្ណាម្ព្គួសារផ លទទួលរងែលប ះពាល់ម្ោកសារទឹរជំនន់រន ុងម្ខតតចំនួនវ ១៨វ
ជួបព្បទះនឹងបញ្ញា អ័នត ិ័ុខម្័បៀងវ ផ លផ ដ័ ងម្ចញវ តម្រកៈការោនបញ្ញា រងាះអាហារបូតាម្ភព្័ួចព្សាិវ
និងរានំរ៉ាវ រន ុងចំម្ណាម្រុោររន ុងរព្មិ្តមួ្កខព័់។វ រន ុងឆ្ន ំវ ២០០៩វ ខយលរ់យុ ះម្រតសាណាបានវាកព្បហារ
ព្បម្ទ័រម្ព ុជាចម្នែ ះរនីលាទីវ២៩វផខវរញ្ញញ វនិងនលាទីវ៥វផខវតុោ។វរន ុងចំម្ណាម្ម្ខតតវ២៤វោនម្ខតតចំនួនវ១៤វ
ទទួលរងែលប ះពាល់ម្ោកសារខយល់រយុ ះម្នះវ និងទឹរជំនន់ទឹរម្ភែៀងវ ផ លម្រើតម្ ើងម្ព្កាកព្រឹតត ិការណ្៍
ខយល់រយុ ះម្នះ។វ ខយល់រយុ ះ័ងឃរាម្នះវ ម្ធា ើឱ្យម្នុ័សបាត់បង់ជីិ សតចំនួនវ ៤៣វ នរ់វ និងវ ៦៧វ នរ់ទទួលរង
របួ័ធាន់ធារ។វ ខយល់រយុ ះម្នះបានបំដែ ញែទះ័ផម្បងវ និងមុ្ខរបរចិញ្ច ឹម្ជីិ សតរប័់ព្បជារលរ ឋព្បោណ្វ
៤៩.០០០វព្គួសារវ)ម្ ម័ ើនឹងវ១,៤%វវននចំនួនព្បជាជន័រុបម្ករម្ព ុជា(។វការខាតបង់វផ លម្រើតម្ ើងម្ោកសារ
ខយល់រយុ ះម្នះវោនតនម្ែព្បោណ្វ៥៦,៥វោន ុោែ រ។វ ចុងម្ព្កាកតំបន់ម្ ន្រននព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ផ លោនទីតងំ
ា័ ិតម្កភាគខាងលិចវ ននព្បម្ទ័វ )ម្ខតតរំរតវ ព្រះ័ីហនុវ និងម្កាះរុង(វ ជារផនែងផ លោនការោ ំុះ

 ំណាពំ្័ូិវ និង ំណា ំនទម្ទៀតវ រំរុងជួបព្បទះនឹងការម្រើនម្ ើងនូិរព្មិ្តជាតិនព្បរន ុងន វ ផ លនឱំ្យ
ោនការលកចុះននការព្័ូបករជាតិទឹរវ)ព្័ម្ ៀងោន នឹងែលប ះពាល់ននម្ព្ោះរាងំ ង័ តួែងផ រ(។វម្លើ័រមី្នះវ
ការម្រើនម្ ើងននរម្ព័់ទឹរ័មុ្ព្ទវ ម្ោកសារការផព្បព្បួលអាកា័ធាតុវ ោននយកថាវ នែទ ីោ ំំណាពំ្័ូិ
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ម្កតំបន់ម្ ន្រវ នឹងោនការព្ជាបចូលនូិទឹរ័មុ្ព្តវ ផ លរ៏នឹងបងកែលប ះពាល ់ល់
ការោ ំុះ ណំាមំ្ែសងម្ទៀតែងផ រ។ 

 
 ស្តសត ីកន ុងវសិ័យកសិកម្ម៖  ូចផ លព្តូិ បានរាកការណ្៍រន ុងជំម្រឿនឆ្ន ំវ ២០១៥វ ការងារកសិកម្ម 

គឺជារបភពការងារ ៏សាំខាន់ សរោប់បរុស នងិស្តសត ជីាម្រចើននាក់ (ស្តសត ី ៧៥%) ខ លកាំពុងរប ូកកន ុងការដាាំ ុោះ
ជាលកខណ្ៈរគួសារសរោបហូ់បចកុ។ ស្ត ត័ ផីខម រផ លរ័់ម្កតម្ជនបទភាគម្ព្ចើនវ ម្ធា ើការ
ង្ហររ័ិរម្មម្លើ ីខល នួឯងវ ឬម្ធា ើការង្ហររ័ិរម្មម្ោករុំទទួលបានព្បារ់ឈន លួ។វ រន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ
ព្បជារលរ ឋផ លព្បរបរបបរ័ិរម្មោនវ២,៣វោនព្គួសារវរន ុងម្នះវ៨០%វវ )១.៦១៨.៥៨៨(វោនបុរ័ជា
ម្ម្ព្គួសារវនិងវ២០%វោនស្ត ត័ ីជាម្ម្ព្គួសារវ)៤១២.៥១០(។វរ័ិររជាស្ត ត័ ីបំម្រញវវវវវតួនទីោ ង័ំខាន់ម្ករន ុង
ការបំផបែងរ័ិែលវ ជាការធាន័នត ិ័ុខម្័បៀងវ អាហារបូតាម្ភ័ព្ោ័់ព្គួសាររប័់រួរម្គ។វ
ស្ត ត័ ីជាអនរទទួលខុ័ព្តូិ ម្លើការង្ហរែលិតម្័បៀងវការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ វ និងការម្រៀបចំចំណ្ីអាហារវរ៏ ូចជាវការផលទាវំ
និងែដលអ់ាហារ ល់រុោរ។វ  ូម្ចនះរួរម្គោនតួនទីោ ង័ំខាន់វ រន ុងការធាន
័នត ិ័ុខម្័បៀង លព់្គួសាររប័់រួរម្គ។វ ស្ត ត័ ីរ៏កាន់ផតចូលរមួ្រន ុងែលិតរម្មរ័ិរម្មវ
័ព្ោប់ម្ធា ើពាណ្ជិជរម្មែងផ រវ ជារិម្័័ម្ករន ុង័ង្ហា រ់តនម្ែសារិបបរម្ម។វ ស្ត ត័ ីម្ករន ុងព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ
រ៏បំម្រញតួនទី័ំខាន់ម្ករន ុងែារលរ់ ុំវ និងលរ់រាករ័ិែលែងផ រ។វ ស្ត ត័ ីទាងំម្នះវ បំម្រញតួនទីជាអនរ
ម្ ើរព្បមូ្លទិញវ និង/ឬឈម ញួវ ម្ហើករ៏ជាអនរលរ់រាក ៏័ខំាន់ែងផ រវ ម្ោករួរម្គម្ធា ើការង្ហរម្ក
តម្ែារមូ្លោឋ នវែារម្ខតតវនិងែារម្កថាន រ់ជាតិ។វម្លើ័រីម្នះវ ស្ត ត័ ីរ៏ជាន គូ័ខំាន់រន ុង័ហព្ោ័រ័ិរម្មវ
ផ លជា័ហព្ោ័ែគត់ែគង់ធនធានរ័ិរម្មវ ម្ោករួរម្គជាអនរម្ធា ើការង្ហរម្ោកដទ លជ់ាមួ្កនឹងអតិលិជនវ
ែដល់រយត៌ោនវនិងចំម្ណ្ះ ងឹអំរីការម្ព្បើព្បា័់ធនធានរិ័រម្មវជីគីមី្វនិងថាន រុំលរ័ិរម្មជាម្ ើម្។ 

 
 ការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធ វ និងការ័ោភ ័ផ លព្តូិបានម្ធា ើម្ ើងរនែងវ បានបញ្ញជ រ់ថាវ

ឧបសគគខែែកតាម្ម្យនឌ្័រ ខ លម្ធវ ើឱ្យរាាំងសទ ោះ លក់ារចុោះបញ្ជ ី ីធៃ ី រមួ្ោន៖ បញ្ញា រន ុងការទទួលបាន
រយត៌ោនអំរី ំម្ណ្ើរការែដលប់យណ្ណ រម្ម័ិទធិ ីធែ ីវ ការលំបារផ លព្គួសារផ លោនស្ត ត័ ីជាម្ម្ព្គួសារជួបព្បទះរន ុង
ការទទួលបានឯរសារវ ម្ ើម្បីបញ្ញជ រ់រីភារម្កលីិរប័់រួរម្គវ ជារតត
រាងំ ទ័ ះ ល់លទធភាររប័់រួរម្គរន ុងចុះបញ្ជ ី ីធែ ីវ អតុលយភារម្កនឌ្យររន ុងការព្គប់ព្គងវ
និងម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។វជំម្រឿនឆ្ន ំវ២០១៥វបានររម្ឃើញថាវរន ុងចំម្ណាម្ព្គួសារវផ លព្បរបរបររ័ិរម្ម
័រុបម្ករម្ព ុជាវ ោនព្បោណ្វ ៨៥%វ ោន ីរ័ិរម្មម្ព្បើព្បា័់វ ម្ោកជាម្ធយម្
ព្គួសារព្បរបរបររ័ិរម្មមួ្កោននែទ ីជាម្ធយម្វ១.៦៣៧វហិចត។វបុរ័ោនចំនួនវ១,៤វោននរ់វឬវ៧៣%វ
ននអនរោនបយណ្ណ ររម្ម័ិទធិទាងំអ័់វ ខណ្ៈម្រលផ លស្ត ត័ ីផ លោោនបយណ្ណ រម្ម័ិទធិោនវ ០,៥វ ោននរ់វ
ឬម្ ម័ ើនឹងវ២៧%។ 

 
 ជំម្រឿនរ័ិរម្មរ៏បានររម្ឃើញែងផ រថាវ កសិករជាស្តសត ីបាំម្ពញតួនាទកីាន់ខតសាំខាន់

ម្ៅកន ុងការែគតែ់គងក់សិែលខបបរបថ្ពណ្ី ខ លោនតថ្ម្ៃែពស់ ល់ទីែារកន ុងរសកុ។ ម្ទាោះជាោ៉ា ងណ្ដក៏ម្ដាយ 
ម្បើម្ធៀបជាមួ្យនងឹបរុស ស្តសត ីម្ៅជួបរបទោះនឹងការចញម្របៀបជាម្រចើន  ូចជា លទធភាពដៃ សទ់ោីន
ករម្ិតទាបជាង ករម្ងិអកខរកម្មទាបជាង លទធភាពតចិជាងកន ុងការទទួលបានការបណុ្្ោះបណ្ដដ ល 
លទធភាពតចិជាងកន ុងទទួលបានព័ត៌ោនទីែារ និងលទធភាពតិចជាងកន ុងទទួលបានធនធាន
ែលិតកម្មនានា។វ ចំម្ណ្ះ ឹងហិរញ្ញ ិតថ ុទាបរប័់ស្ត ត័ ីវ ម្បើម្ធៀបនឹងបុរ័វ និងឧប័គគពារ់រយនធនឹង័ុិតា ិភារ
រន ុងការម្ធា ើ ំម្ណ្ើរវ ព្តូិ បានចាត់ទុរថាជាគោែ តម្កនឌ្យរ ៏ធំមួ្កម្ករម្ព ុជាវ ម្ ើម្បីឱ្យស្ត ត័ ីទទួលបានទីែារ។វ
ភ ត័ ុតងននរ៏បង្ហា ញែងផ រថាវ បុរ័អាចព្ប ូររន ុងការង្ហរែលិតរម្មវ និងការែសរាែាកទីែារ
ម្កម្រលផ លការម្ធា ើការង្ហរទាងំម្នះែដលនូ់ិព្បារ់ចំម្ណ្ញរន ុងរព្មិ្តមួ្កខព័់។វ ម្ ើម្បី
ផ ា័ ងររទីែារលរ់រ័ិែលរប័់ខល នួវ រ័ិរជាស្ត ត័ ីម្ករម្ព ុជាវ ព្តូិ ការរយត៌ោនទីែារទាន់ម្រលម្ិោវ
អាចម្ជឿទុរចិតតបានវ និងង្ហកព្័ួលកល់។វការែដល់រម្ច ីវ និងឥណ្ទានរ៏ោនសារៈ័ំខាន់ែងផ រវ ម្ ើម្បឱី្យ
ស្ត ត័ ីវ ផ លព្បរបរ័ិរម្មខាន តតូចវអាចោនលទធភារទិញធនធានរ័ិរម្មម្ែសងៗវ ផរលម្ែរម្បៀបោ ំុះវ និង
អភិិឌ្ឍន៍័ហព្ោ័រ័ិរម្មខាន តតូចរប័់រួរម្គវ ម្ ើម្បីែដលភ់ារអង់អាចផែនរម្័ ឋរិចច ល់រួរម្គខល នួឯងវ
ព្រម្ទាងំព្ទព្ទង់ជីិភារព្គួសាររប័់រួរម្គ។វ ការម្ធា ើ័រម្មភាររមួ្ោន វ អាចបំម្រញតួនទី័ ំខាន់វ
ម្ ើម្បឱី្យស្ត ត័ ីផ លព្បរបរបររ័ិរម្មខាន តតូចវ អាចបម្ងក ើនែលិតភារវ និងទទួលបានទីែារ។វ ម្លើ័រមី្នះវ
គំនិតែ្ចួម្ែដើម្វ ម្ ើម្បបីងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួល លក់ារទទួលបានទីែារវ រ៏ចាំបាច់ព្តូិ គិតគូររិចារណាវ
និងម្ ែ្ ើកតបចំម្ពាះឧប័គគពារ់រយនធនឹងម្កនឌ្យរវ ផ លរ័ិររខាន តតូចវ
និង័ហព្គិនរ័ិរម្មជាស្ត ត័ ីជួបព្បទះែងផ រ។វ  ូម្ចនះការរព្ងឹងលទធភារទទួលបានទីែាររប័់រួរម្គវ តព្មូ្ិ
ឱ្យោនការិ សភាគម្លើ័ង្ហា រ់តនម្ែវនិងអនតរាគម្ន៍ម្ដដ តចំម្ោលម្ៅ។ 

 
 ជាលរាណ្ៈព្បនរណ្ីវ  ណំារ់កាល ំបូងៗននការបងកបម្ងក ើនែលព្័ូិគឺជាការង្ហរផ លបុរ័ព្តូិ ម្ធា ើវ

ម្ហើក ណំារ់កាលម្ព្កាកៗវ គឺជាការង្ហរផ លស្ត ត័ ីព្តូិ ម្ធា ើ។វ ជាទូម្ៅបុរ័បំម្រញការង្ហរម្រៀបចំ វី
ខណ្ៈម្រលផ លការង្ហរ ទ័ ងូវ និង័ោែ តម្មម វ ម្ព្ចើនផតជាការង្ហរផ លព្បគល់ឱ្យស្ត ត័ ីជាអនរម្ធា ើ។វ ័រម្មភារ
ម្ែសងម្ទៀតវ  ូចជាវការព្បមូ្លែលវការព្ចូតវ ទ័ ងូវ និងការររទីែារលរ់រ័ិែលវជាទូម្ៅវ គឺជាការង្ហរផ ល
ម្ធា ើរមួ្ោន ។វបចច ុបបននតួនទទីាងំម្នះវោនការផព្បព្បួលជាមួ្កនឹងការម្ព្បើព្បា័ម់្ព្គឿងកនតរ័ិរម្មវនិងការម្ធា ើ
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ចំណារព្័រុកុិជនវ ម្ចញរីតំបន់ជនបទ។វ  ូម្ចនះស្ត ត័ ីកាន់ផតព្ប ូរខាែ ំងជាងមុ្នវ រន ុងព្គប់
ការង្ហរោ ំុះទាងំអ័់វ  ូចជាវ ការម្រៀបចំ ីវ ធារាសាស្ត ត័ វ ការម្បារព្័ូិវ និងការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ រម្មររវ
ការព្គប់ព្គងរ័ិោឋ នវ និងការជួញ ូរជាម្ ើម្។វ ការរមួ្ចំផណ្ររប័់រ័ិររជាស្ត ត័ វី
ចំម្ពាះការោ ំុះ ំណាបំនទ ប់បនសវំ ូចជាវបផនែ វនិងការចិញ្ច ឹម្័តាពាហនៈវោនិ សសាលភាររតឹផតធំែងផ រ។វ
 ំណាផំ លោ ំុះម្ករន ុងចារ ំណារំន ុងបរ សម្ិណ្ែទះវ និង័តាពាហនៈទាងំម្នះវ ែដលនូ់ិសារធាតុចិញ្ច ឹម្ ៏័ំខាន់វ
និងរមួ្ចំផណ្រ ល់ការធាន័នត ិ័ុខម្័បៀងរប័់ព្គួសារ។វ  ូម្ចនះទីែារម្កមូ្លោឋ នវ ែដលឱ់្កា័កាន់ផតលែ វ
ម្ ើម្បឱី្យស្ត ត័ ីអាចររព្បារ់ចំណូ្លវតម្រកៈការលរ់បផនែ វ ំណាវំនិង័តាពាហនៈជាព្ទង់ព្ទាកតូច។ 
 

 ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចកន ុងវសិ័យកសកិម្ម។ ម្បើតម្ព្រ័ួងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
លរាណ្ៈរិម្័័ជាងម្គមួ្កវ រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គឺកទុធសាស្ត ត័ ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតរប័់រួរម្គវវវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័ែ់លិតរម្មរ័ិរម្មជាម្ោលវ  ូចជាវការោ ំុះរម្នចរវ ការោ ំះុព្័ូិលិចទឹរវ ការចិញ្ច ឹម្ព្ជរូវ
និងោន់វ ការព្បមូ្លអនុែលនព្រម្ឈើម្ធា ើជាអាហារវ ការបរបាញ់វ និងការម្នសាទ។វ រួរម្គរ៏ែលតិវ
និងលរ់ទំនិញវ និងរោែ ំងរលរម្មតិចតួចែងផ រ។វ រ័ិររជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ភាគម្ព្ចើន
ម្កផប រឦសានននព្បម្ទ័រម្ព ុជាវ ម្កបនតម្ព្បើព្បា័ប់ម្ចចរម្ទ័ោ ំុះផបបព្បនរណ្ី៖វ ពារ់រណាដ លរម្នចរវ
ការោ ំុះផបបរម្នចរ។វ ម្បើម្ទាះបីជារួរម្គមួ្កចំនួនចាប់ម្ែដើម្បងកបម្ងក ើនែលព្័ូិម្កតំបន់វាលទំនបវ
បនទ ប់រី ំម្ណ្ើរការននការម្ធា ើ័ោហរណ្រម្មរន ុងទ័ិតសរ៍វ ៦០វ ោ ងណារ៏ម្ោកវ រួរម្គម្កបនតររាវាល
័ព្ោប់ការម្ធា ើរ័ិរម្មរម្នចរែងផ រវ ផ លម្កតម្ទីរផនែងទាងំម្នះវ រួរម្គោ ំុះព្័ូិតំបន់ខពង់រាបវ
និង ំណា ំនទម្ទៀត័ព្ោប់ធាន័នត ិ័ុខម្័បៀងរប័់រួរម្គ។វ ោន ំណាតិំចតួចផតប ុម្ណាណ ះវ ផ លោំ
ម្ករន ុងភូមិ្វ ម្ោកសារផតរួរម្គរិបារការពាររី័ តាព្័រុវ ផ លជាធម្មតព្តូិ បានម្គចិញ្ច ឹម្ឱ្យម្ ើរ
ររចំណ្ី័ីុពា័វាលពា័កាល។វ  ំណាពំ្័ូិគឺជា ំណាហូំបចុរ ៏័ខំាន់ម្ករន ុងព្បរយនធោ ំុះរម្នចរវ
ប ុផនត ំណាមំ្ែសងម្ទៀតវ រ៏ព្តូិ បានោវំ ័ព្ោប់ហូបចុររន ុងព្គួសារែងផ រវ  ូចជាវ បផនែ វ  ំណាមំ្ម្ើម្វ
ររួរព្តឡាចវ ម្ពព វ នម្នងវ ផែែម្ឈើវ និង ណំាមិំ្នម្ព្បើព្បា័់ជាអាហារម្ែសងម្ទៀតវ  ូចជាវ ថាន ជំរ់វ
និងរបា័ជាម្ ើម្។វ ការចិញ្ច ឹម្័តាវ ជារិម្័័ម្ោលវ ព្របីវ ព្ជរូវ និងោន់វ ម្ធា ើម្ ើង័ព្ោប់បូជាវ លរ់
ម្ ើម្បបីានចំណូ្លវឬ័ព្ោប់ម្ធា ើជាអាហារ។ 

 
 រន ុង័ម្យកផខមរព្រហម្វ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច ឹងថាវ បម្ចចរម្ទ័ោ ំុះព្័ូិតំបន់វាលទំនបវ

ផ លម្ធា ើម្ ើងម្ោកជនជាតិផខមរម្ររីតំបន់វាលទំនបវ ផ លជាអនរជិតខាងរប័់ខល នួវ
ែដល់នូិទិននែលខព័់ជាងវ និងព្តូិ ការរលរម្មតិចជាងបម្ចចរម្ទ័
ផ លម្ព្បើព្បា័់ម្កតំបន់ខពង់រាបរប័់រួរម្គ។វ អនរភូមិ្មួ្កចំនួនបានវ និងរំរុងបម្ងក ើតវាលផព្័តំបន់
វាលទំនបវ ម្ោកោនការោំព្ទរីអងគការមិ្នផម្នរោឋ ភិបាលវ ឬតម្រកៈការម្ធា ើ
ព្តបត់ម្ព្បជារលរ ឋម្ែសងម្ទៀត។វ ម្ព្កាកឆ្ន ំវ ១៩៧៩វ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចមួ្កចំនួនវ បានទោែ ប់
រ័ិរម្មរម្នចររប័់រួរម្គិ សញវ ម្ោកសារផតបញ្ញា បម្ចចរម្ទ័វ ឬបញ្ញា ម្ែសងម្ទៀត។វ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរ៏បាននឹងរំរុងវរ សះររជម្ព្ម្ើ័ចិញ្ច ឹម្ជីិ សតម្ែសងម្ទៀតែងផ រវ  ូចជាវ ោំ
ម្ ើម្ម្ឈើហូបផែែវ និង ណំាអំាចលរ់ប្រូជាសាច់ព្បារ់វ និងផ លរំរុងោនតព្មូ្ិការខព័់វ  ូចជាវ កាម្ហា វ
ព្ោប់សាា កចនទ ីវ ័ផណ្ដ រម្ខៀិវ ខន ុ រវ និងធុម្រនជាម្ ើម្។វ ម្ទាះជាោ ងណារ៏ម្ោកវសាា នភារម្ហោឋ រចន័ម្ពយនធ វ
ផ លម្កមិ្នទាន់ោនភារលែ ព្បម្័ើរវ និងការោំព្ទទីែារតិចតួចវ បានបនទច់បង្ហែ រ់ ល់ទឹរចិតត
ោ ំុះ ំណាទំាងំម្នះរប័់រួរម្គ។  

 
 ការចុះព្បមូ្លរយត៌ោនម្ករន ុងម្ខតត័កាដ នុរលទាងំម្នះវ បានររម្ឃើញថាវ ការទទួលបានទកឹវ គឺជា

បញ្ញា ធំមួ្កវផ លរ័ិរររំរុងជួបព្បទះវទាងំ័ហគម្ន៍មូ្លោឋ នវទាងំជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វបញ្ញា ព្បឈម្
 នទម្ទៀតវផ លព្តូិ បានរំណ្ត់ម្ោកតំណាងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លព្តូិ បាន័ោភ ័វរមួ្ោន៖ 
 

រ. បម្ចចរិ សទារ័ិរម្មផបបព្បរលិបបរម្មវ រំរុង

ចូលម្រជំនួ័ទោែ ប់ម្ធា ើរ័ិរម្មផបបព្បនរណ្ីរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ ម្លើ័រីម្នះរ៏ោនការ

ផព្បព្បួលោ ងឆ្ប់រហយ័វ រីការកាន់កាប់អចលនព្ទរយជា័មូ្ហភារម្ៅជារម្ម័ិទធិ ីឯរជនវ

ម្ព្កាម្ឥទធិរលរប័់ព្រមុ្ហ នុឯរជនវនិងបុគគលផ លោនឥទធរល។វបញ្ញា ម្នះរ៏ម្រើតម្ ើងម្ោកសារ

ផតជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រុំបានចូលរមួ្រន ុង ំម្ណ្ើរការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ ម្ព្ម្ចចិតតទាងំម្នះ។វ

័ហគម្ន៍រួរម្គរុំបាន ងឹរី័ិទធិរប័់រួរម្គវ  ូចផ លបានម្លើរម្ ើងរន ុងចាប់រប័់ព្បម្ទ័

រម្ព ុជាវនិងអនុ័ញ្ញញ អនតរជាតិវផ លបារ់រយនធ។វ 

ខ. ពារ់រយនធនឹង័ង្ហា រ់តនម្ែរ័ិរម្ម ិ សញវ រងាះការកល់ ឹងអំរីទីែារវ និងតនម្ែរ័ិែលវ )ឧទាហរណ៍្វ

ជាធម្មតព្័ូិោនតនម្ែវ ១.២០០វ ម្រៀលវ រន ុងមួ្កគី ូព្កាម្វប ុផនតជាម្រឿកៗជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចលរ់

ព្័ូិរន ុងតនម្ែវ វ វ ៧០០វ ម្រៀលវ រន ុងមួ្កគី ូព្កាម្(វ ការបំម្រញម្ៅតម្តព្មូ្ិការទីែារវ ពារ់រយនធនឹង

រ័ិែលវ )ឧទាហរណ្៍វ មិ្នព្តូិ ទំហំវ រយណ្៌។ល។(វ និងការែដល់តនម្ែទាប័ព្ោប់រ័ិែលវ រព្មិ្ត

ននការម្ចះអរសរវ )ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ភាគម្ព្ចើនមិ្នម្ចះអរសរវ  ូម្ចនះរុំអាចទទួលបាន
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រយត៌ោនទីែារបានវ– ម្លើរម្ ន័ ើនូិ ំម្ណាះព្សាកវម្ព្បើព្បា័់វិ សទយុ (វការរំុោន័ម្តាភារម្រៀបចំផែនការ។ 

គ. ោនការម្លើរម្ ើងជាម្ព្ចើនម្លើរជាម្ព្ចើនសាថាវ បំណុ្លគឺជាការគំរាម្រំផហង ៏ធំមួ្កវ

័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចទូទាងំព្បម្ទ័រម្ព ុជានម្រលបចច ុបបននម្នះ។វ បំណុ្ល

រប័់ព្គឹះសាា នមី្ព្រូហិរញ្ញ ិតថ ុវ ោនការព្បារ់វ ៣%វ រន ុងមួ្កផខវ ម្ពាលគឺម្ព្ចើនជាងការព្បារ់ ដ័ ង់ោវ

១,៨%វ រន ុងមួ្កផខ។វ ជាម្រឿកៗជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរុបំាន ឹងរីបញ្ញា ម្នះម្ ើកវ ម្ោកសារផត

រួរម្គរុំអាចអានរិចច័នាបានវ )រុំម្ចះអរសរ(វ រួរម្គគិតថាវ ៣%វ គឺជាអព្តការព្បារ់ទាប។វ

ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចមួ្កចំនួនខច ីរីអនរចងការព្បារ់វជាមួ្កនឹងអព្តការព្បារ់រហូត ល់វ១៥វម្ៅវ

២០%វ រន ុងមួ្កផខ។វ ជាម្រឿកៗរួរម្គ័ងរម្ច ីម្ៅអនរចងការព្បារ់ទាងំម្នះវ ជាមួ្កនឹងការែដល់នូិ

រ័ិែលរប័រួ់រម្គវ ម្ៅតម្តនម្ែផ លរំណ្ត់ម្ោកឈម ញួរណាដ លវ ឬម្ោកែដល់ ី័ងជំនួ័ិ សញវ

ផ លម្ធា ើឱ្យរួរម្គកាន់ផតព្តូិ ដែ ័ទី់ឆ្ា កចូលម្ៅរន ុងតំបន់នព្រ។ 
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តារាងទី ៤៖ ការ វភិាគែលប៉ាោះ ល់សងគម្បឋម្   

 

សោសភាគរង អតារបម្ោជន៍ខ លអាចោន ហានិភ័យ និងែលប៉ាោះ លជ់ាអវជិជោន  វធិានការខ លែដលល់ទធភាពឱ្យោនការចូលរមួ្/សរោលែលប៉ាោះ ល ់

១.១៖ ការម្រៀបចាំ និងការអនុវតត
ខែនការគាំរទ 
 លក់ារម្ធវ ើពពិិធកម្ម 

ព្បតិបតត ិការអាជីិរម្មកាន់ផតទទួលបាន
ម្ជាគជយកវម្កម្រលផ ល័ំម្ណ្ើម្នះវព្តូិ
បានអនុិតត,វរិនិតយតម្ែលិតភារវ
ម្ ើម្បជួីក័ព្មួ្លឱ្យោនការ
ចុះរិចចព្រម្ម្ព្រៀងជាមួ្កអនរទិញវ
ម្ោកទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍រីផែនការ
ផ លម្រៀបចំវ)បផនាម្រមី្លើ
ការបងកលរាណ្ៈង្ហកព្័ួលវ
ឱ្យទទួលបានឥណ្ទាន( 

ហានិភយកននការដត់ម្ចញវឬហានិភយកននការរុំម្ព្បើព្បា័់ម្័វាម្រៀបចំ
ផែនការអាជីិរម្មវម្ោកជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ោកសារផត
ឧប័គគពារ់រយនធនឹងអរាររម្ម 

ការម្ព្បើព្បា័់កុទធនការបម្ងក ើនចំម្ណ្ះ ឹងវម្ោកម្ព្បើព្បា័់ម្ម្ធាបាកម្សាតទ័សន៍  

 

ការោំព្ទបផនាម្័ព្ោប់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ូចជាវ
ការម្ព្បើព្បា័់អនរែដល់ការផណ្នំអំរីរម្បៀបម្ធា ើអាជីិរម្មជាម្ ើម្ 

១.២៖ ការែដលហ់ិរញ្ញ បបទាន ល់
ការម្ធវ ើពិពិធកម្មកសិកម្ម 

ការទទួលបានឥណ្ទានវ
ម្ោកអ័់ចំណាក័ម្ព្័បវ
ជាមួ្កនឹងអព្តការព្បារ់ផបបព្បរួត
ព្បផជង  

ហានិភយកននការដត់ម្ចញវឬការមិ្នម្ព្បើព្បា័់ម្័វាោំព្ទហិរញ្ញ ិតថ ុវ
រន ុងចំម្ណាម្អងគការវជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិងរ័ិររវ
ម្ោកសារការរព្រួកបារម្ភជុំ ិ សញហានិភយកននការម្រើនម្ ើងវ
ការជាប់បំណុ្លិណ័្ឌ រ  

ហានិភយកបនទ ប់បនសវំផ លពារ់រយនធ ម្ចញរី័រម្មភាររប័់័ហព្ោ័
រ័ិរម្មខាន តតូចវផ លម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទានវអាចបងក
ែលប ះពាល់ជាអិ សជជោនវម្លើ ីធែ ីវនិង
បរ សសាា នរប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច  

ម្ព្ជើ័ម្រ ី័ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ធា ើជារម្មររោំព្ទ ល់គម្ព្ោងវអាចែដល់
 ំបូនម នអំរីការម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទាន ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរ៏ ូចជាវែលប ះពាល់
ននការម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទានទាងំម្នះវ 

បញ្ជ ីអិ សជជោនរន ុង ESMFវម្ ើម្បីបញ្ច លូ័រម្មភារននវផ លអាចបងកែលប ះពាល់ ល់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរ៏ ូចជាវព្រមុ្ហ ុនផ លអាចបងកែលប ះពាល់វ
ម្ោក័ហគម្ន៍ទាងំម្នះរនែងម្រ 

១.៣៖ ម្ហដាា រចនាសម្ពន័ធសាធារណ្ៈ ការបម្ងក ើនលទធភារទទួលបានទីែារវការ
កាត់បនាកចំណាក
ម្លើការ ឹរជញ្ជ នូទំនិញរ័ិរម្ម 

ការបម្ងក ើនែលិតភារវម្ោកសារ
ការទទួលបានទឹរវ)ព្តូិ
បាន័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លព្តូិ បានរមិ្ព្ោះម្ោបល់ចាត់ទរុ
ជាអាទិភារ(វ 

លទធភារម្ធា ើលទធរម្ម ីធែ ីវនិងែលប ះពាល់ននការហូរចូលនូិរោែ ំង
រលរម្មវម្ោកសារែលប ះពាល់ពារ់រយនធនឹងការសាង័ង់ 

ការម្រៀបចំផែនការម្ោះព្សាកែលប ះពាល់តម្ទតីំងវនិងផែនការជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិចវនិងភ ត័ ុតងបង្ហា ញរកីារោំព្ទទូលំទូោករប័់័ហគម្ន៍វ)ផែែរតម្
ការរមិ្ព្ោះម្ោបលម្ោកម្័រជីាមុ្នវនិងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ (វ
័ព្ោប់ម្ហោឋ រចន័ម្ព យនធ  

២.១៖ របពន័ធព័ត៌ោនកសិកម្ម បម្ងក ើនលទធភារអានវនិងកល់រីទែីារ ការលំបាររន ុងការទទួលបានរយត៌ោនទីែារវផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិចជួបព្បទះ 

ម្រៀបចំកុទធនការអប់រំែសរាែាកឱ្យ័ម្ព្័បតម្សាា នភាររប័់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច  

២.២៖ ការរគបរ់គងគុណ្ភាព ការបម្ងក ើន័ុខភាររុរាជាតិវនិង័តា  ការលំបាររន ុងការចូលរមួ្រន ុងព្បរយនធទាងំម្នះវម្ោកសារ
ផតការមិ្នចាំអរសរ 

ម្រៀបចំកុទធនការអប់រំែសរាែាកឱ្យ័ម្ព្័បតម្សាា នភាររប័់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច 

 


