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ពក្យកត់េ្របី្របាសេ់នក�ុងអត�បទ 
 
AWPB ែផនករករងរ និងថវកិ្របចំឆា�  ំ

CF ៃ្រពេឈីសហគមន៍ 
CFD មូលនិធិសហគមនស៍្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ  

CHPF ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ 
CIPL អភិរក្សភាសជនជាតេិដីមភាគតចិ  

CoM គណៈរដ�ម�ន� ី
CPA តំបន់ករពរបស់សហគមន៍ 
CSG ្រក�មគំា្រទសហគមន ៍

CSO អង�ករសង�មសុីវលិ 
DP ៃដគូអភិវឌ្ឍន ៍

DPA អង�ករអភិវឌ្ឍន ៍និងភាពជាៃដគកូ�ុងសកម�ភាព 
EA ភា� ក់ងរ្របតិបត� ិ
ESMF ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម 

ESF ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម 
ESS បទដ� នបរសិ� ន និងសង�ម 

ESS1 ករវយតៃម� និង្រគប់្រគងហនភិ័យ និងផលប៉ះពលប់រសិ� ន និងសង�ម 
ESS5 លទ�កម�ដីធ� ីកររតឹត្ិបតេលីករេ្របី្របាស់ដីធ� ីនិងករតំងទលីំេនថ�េីដយបង� ំ
ESS7 ជនជាតិេដីមភាគតិច  

ESS8 ្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ 
ESS10 ករចូលរួមរបស់ៃដគូ និងករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មាន 

FPIC ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ 
GDA អគ�នាយកដ� នកសិកម� 
GIZ កិច�សហ្របតិបត�កិរអន�រជាតអិល�ឺមង៉ ់(អង�ករមនិែមនរដ� ភិបាលរបស់អល�មឺ៉ង)់ 

HA សមាគមែខ�រេលី 
IA ស� ប័នអនវុត�ន៍ 

IC សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ 

ICLT ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 

ICSO អង�ករគំា្រទសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

ICT បេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន និងសរគមនាគមន៍ 
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ICCPR កតិកស�� អន�រជាតសិ�ីពសីិទ�ពិលរដ� និងសទិ�និេយាបាយ 

ICESCR កតិកស�� អន�រជាតសិ�ីពសីិទ�េិសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម ៌
ICERD  អនសុ�� អន�រជាតិស�ពីីករលុបបំបាតរ់លទ់្រមង់ៃនករេរសីេអីងជាតសិសន ៍ 

IDA សមាគមអភិវឌ្ឍនអ៍ន�រជាត ិ 
IP ជនជាតិេដីមភាគតិច 

IPM 
វធិានករករពរបេណា� ះអសន� (ស្រមាប់តំបន់ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិែដលបានេ្រគាង បនា� បព់ីករេស�ីសុំ) 

IPO អង�ករជនជាតិេដីមភាគតិច 
IPP ែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតចិ 

IPCC គណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 
IPPF ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច 
IPM វធិានករករពរបេណា� ះអសន� 

IRC-WG ្រក�មករងរគណៈកមា� ធិករតំងទលីេំនថ�ីអន�រ្រកសងួ 
MAFF ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

LASED គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ� 
MLMUC ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង ់
M&E ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� 

MIS ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ្រគប្់រគង 
MoE ្រកសួងបរសិ� ន 

MoI ្រកសួងមហៃផ� 
MRD ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
NGO អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល 

NTFP អនផុលៃ្រពេឈី 
O&M កិច�ដំេណីរករ និង ករែថទំ 

PAD ឯកសរវយតៃម�គេ្រមាង 
PAL ច្បាប់ស�ីពីតំបន់ករពរ 
PDI មន�ីរព័ត៌មាន 

PIB កូនេសៀវេភព័ត៌មានគេ្រមាង 
PIM េសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនវុត�គេ្រមាង 

PDO េគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង 
PDLMUPCC មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង ់
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PMT ្រក�មករងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

PT ្រក�មគេ្រមាង 
RCS ករសិក្សោតៃម�ជំនួស 

RGC រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 
RPF ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីីករតំងទីលេំនថ� ី
SIA ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�ម 

SLC សម្បទនដីសង�មកចិ� 
TLR អ�កែដលជាមុខស�� ទទលួបានដីធ� ី

UNDRIP េសចក�ី្របកសរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិស�ពីសីិទ�ជិនជាតេិដីមភាគតិច 
WB ធនាគារពិភពេលក 
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វក្យស័ព�  និងនិយមនយ័ 
 
កម�សិទ�ិសមូហភាព៖ តំបន់ដែីដលជាកម�សទិ�ិរួមគា� របសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមមយួ្រក�ម។ េនក�ុងតបំន់ែដលមាន
កម�សិទ�ិសមហូភាព ដីឡូតែ៍ដលេ្របី្របាសេ់ដយបុគ�ល ឬ្រគ�សរមិនែមនជា្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់ពកួេគេឡីយ
េហីយសហគមន៍ក៏មនិមានសទិ�ផិ�លន់ូវអចលនវត�ណុាែដលស�តិេនេ្រកមកម�សិទ�សិមហូភាពរបសព់ួកេគ និងែដល
ជា្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ� ដលប់ុគ�លឬ្រក�មណាមួយ។ ។ 

 
គណៈកមា� ធិករសហគមន៖៍ គឺជាអង�ភាព្រគប់្រគងមលូដ� នែដលសមាជិកៃនសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ
ទំងមូល បានេ្រជីសេរសីេដីម្ីបេដះ្រសយប�� សហគមនរួ៍មទំងករេដះ្រសយវវិទេនក�ុងសហគមនែ៍ដលេនេ្រក
ែដនសមត�កិច�របសត់ុលករ។ េ្រកមដំេណីរកររបស់ករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច គណៈកមា� ធិករសហគមនម៍ួយ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេនដណំាក់កលទ ី២ ជំហនទី ៣ េហីយេនេពល
ជាមួយគា� េនះែដរច្បាប់សហគមន៍្រត�វបានអនមុត័។ ច្បាប់េនះជាវធិានៃផ�ក�ុងែដលធានាករេ្របី្របាស់និង្រគប្់រគងដធី�ី
ែដលជាកម�សិទ�ិសមហូភាពនិងេដះ្រសយវវិទៃផ�ក�ងុ។ ពួកេគក៏េ្របីេដីម្ីបែថរក្សោអត�ស�� ណវប្បធម ៌និង្របៃពណី
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីកដ៏ចូជាទេំនៀមទមា� បល់�ទក់ទងនងឹករេ្របី្របាស់និងករ្រគប្់រគងដីធ�្ីរបកបេដយនរិន�រ
ភាពក៏ដូចជាធនធានធម�ជាត។ិ 
 
ករពិេ្រគាះេយាបលគ់ជឺាដេំណីរករមួយែដល (i) ចប់េផ�ីមេនដំណាកក់លេ្រតៀមេរៀបចំគេ្រមាង េហីយ្រត�វបានអនុ

វត�េនដំណាក់កលេផ្សងៗគា� ៃនគេ្រមាង និងវដ�ៃនលទ�កម�ដី។ (ii) ផ�ល់នូវករបង� ញឱ្យបានទន់េពលេវលនវូ
ព័ត៌មានែដលពកព់័ន� និង្រគប្់រគាន់ជាភាសែខ�រ (ក�ុងករណី ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វបានេធ�ីេឡីងជាភាសសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលទទួលផល) ែដលអចយលប់ាននងិ
ងយទទួលបានព្ីរបជាជនែដលរងផលប៉ះពល។់ (iii) ្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងបរយិាកសមួយែដលគា� នករបភំតិ
បំភ័យ ឬករបង�ិតបង�ំទក់ទងនងឹបទដ� នវប្បធម។៌ និង (iv) គឺជាកររួមប��ូល និងករេឆ�ីយតបេយនឌរ័ និង្រត�វតម
ត្រម�វកររបស់្រក�មែដលជួបករលំបាក និងងយរងេ្រគាះ។ 
 
ករយល់្រពមេដយេសរជីាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត �វ (ករយល់្រពមេដយេសរជីាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន
្រតឹម្រត�វ)៖ េនកែន�ងែដលជនជាតេិដីម្រត�វបានរងផលប៉ះពលេ់ដយគេ្រមាងែដលគំា្រទេដយធនាគារពិភពេលក 
ធនាគារពិភពេលកត្រម�វឱ្យអ�កខ�ីទទលួបានករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ េដយជន
ជាតិេដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល់ទកទ់ងនងឹកររចនាគេ្រមាងករេរៀបចំករអនុវត� និងលទ�ផលរពំឹងទកុទកទ់ង

នឹងហនិភ័យនិងផលប៉ះពល់01។  មិនមាននយិមន័យែដល្រត�វបានកណំតជ់ាសកលអំព ីករយល់្រពមេដយេសរ ីជា

 
1 FPIC ត្រម�វឱ្យមានេនគេ្រមាងផ�ល់ហិរ��ប្បទនេដយធនាគារមាន៖ (a) ផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីដ ី និងធនធានធម�ជាតិែដលជាកម�សទិ�ិ

 



 

ix 
 

មុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ េឡីយ។ វមិនត្រម�វឱ្យមានករឯកភាពគា� េទ េហីយអចសេ្រមចបានសូម្ីបែតេន
េពលែដលបុគ�លឬ្រក�មេនក�ុងចេំណាមជនជាតេិដីម ែដលរងផលប៉ះពលម់ិនយល្់រសបយ៉ាង ច្បាស់ក៏េដយ។ ករ
្រពមេ្រពៀងសំេដេទេលីករគំា្រទជាសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលរងផលប៉ះពលស់្រមាប់
សកម�ភាពគេ្រមាងែដលជះឥទ�ពិលដលព់ួកេគ ែដលអចសេ្រមចបានតមរយៈដំេណីរករសម្រសបែផ�កប្បធម។៌ 
 
ជនជាតេិដីមភាគតិច៖  េយាងតម្រកបខណ� សង�ម និងបរសិ� នសង�មរបស់ធនាគារពភិពេលក ពក្យ “ជនជាតិេដមី

ភាគតិច” ្រត�វបានេ្របីក�ុងន័យទូេទេដីម្ីបសំេដេទេលី្រក�មសង�ម និងវប្បធម៌ ែដលមានលក�ណៈដូចខងេ្រកមទំង
អស់ែដលមានក្រមតិេផ្សងៗគា� ។៖ 
 

(a) ករកំណត់អត�ស�� ណខ�ួនឯងជាសមាជកិ្រក�មសង�ម និងវប្បធមជ៌នជាតេិដីមភាគតចិ និងករទទលួស� ល់
អត�ស�� ណេនះេដយអ�កដៃទ និង 

(b) ករភា� ប់ជាសមូហភាពេទនងឹទជី្រមកែដលមានលក�ណៈភូមិស�ស�ទកឹដដីូនត ឬតបំនេ់្របី្របាស់ ឬករកន់
កប់តមរដូវ ក៏ដូចជាធនធានធម�ជាតេិនក�ុងតំបនទំ់ងេនះ និង 

(c) ស� ប័នវប្បធម៌ េសដ�កិច� សង�ម ឬនេយាបាយែដលមានលក�ណៈែប�ក ឬដច់េដយែឡកពីស� បន័សង�ម ឬ
វប្បធមធ៌ម�ត  និង 

(d) ភាសឬ្រគាមភាសែដលខុសគា� ជាញឹកញាបខ់ុសគា� ពភីាសផ�វូករឬភាសរបស្់របេទសឬតំបន់ែដលពួកេគ
រស់េន។ 

 
ច្បាប់ភូមបិាល (២០០១) បានកំណត់ថា សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចគឺជា “្រក�មមនសុ្សែដលរស់េនេលីែដនដៃីន
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដលសមាជកិទំងអស់បង� ញនវូករឯកភាពៃនជាតពិន� ុសង�មវប្បធម៌ និងេសដ�កិច� ្របតបិត�ិ
រស់េនតម្របៃពណី និងដំដុះេលីដីែដលខ�នួកន់កប់េទតមក្ួបនខ� តទំេនៀមទមា� ប់ៃនករេ្របី្របាស់ជាសមហូភាព”
។ ស្រមាប់េគាលបំណងជាកែ់ស�ង លក�ណៈសម្បត�ិៃនជនជាតេិដីមភាគតចិេនក�ុងច្បាប់ភមូិបាល បានតំណាង មាន
លក�ណៈ្របហក់្របែហល និង្រត�តគា� ជាមួយនឹងលក�ណៈវនិិច�យ័ទំងបនួែដល្រត�វបានេ្របី្របាស់េដយបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទ៧ី េដីម្ីបកំណត់ជនជាតេិដីម េទះបីច្បាបភ់ូមិបាល ផ�ល់អទិភាពដលស់ទិ�ិកនក់បដ់ីធ�តីមែបប
្របៃពណី និងសមូហភាពែដលេនះជាលក�ណៈវនិិច�័យទ ី២ ស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតចិក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និង
សង�មទី៧។ 
 

 
សមូហភាព ឬេ្រកមករេ្របី្របាស់ ឬករកន់កប់តមទមា� ប ;់ (b) បង�ឱ្យមានករផា� ស់ទីលំេនរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិចពីដីធ�ី និងធនធានធម�

ជាតិេ្រកមកម�សិទ�ិសមហូភាព ឬស�ិតេ្រកមករេ្របី្របាស់ ឬករកន់កប់តមទមា� ប ;់ ឬ (c) មានផលប៉ះពល់គរួឱ្យកត់សមា� ល់េលីេបតិកភណ�
វប្បធម៌របស់ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលជាស�� ណស្រមាបអ់ត�ស�� ណនិង / ឬវប្បធម៌ពិធី ឬពក់ព័ន�នឹងវ�ិ� ណៃនជនជាតិេដីមភាគតិចែដល

រងផលប៉ះពល។់ 
 



 

x 
 

ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ(ICLT) ែផ�កេលីករទទួលស� ល់របសរ់ជរ
ដ� ភិបាលកម�ុជាអពំីសទិ�ិរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចក�ុងករចះុប�� ីកម�សិទ�ិសមូហភាពេលីដីរបសព់ួកេគ 
ដូចែដលបានពិពណ៌នាេនក�ុងអន្ុរកឹត្យេលខ៨៣ ស�ីពី នីតិវធិីៃនករចុះប��ដីសីហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  ែដល
កំណត់នីតិវធិី្របេភទដនីិងទភីា� ក់ងររដ�ែដលពក់ពន័�នងឹករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព។ េសៀវេភែណនំាស�ីពី
ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពជនជាតិេដមីភាគតចិពែីខធ�ឆូា�  ំ ២០១៨ និងេរៀបចំេដយករយិាល័យឧត�មស�ង
ករទទួលបន�ុកសទិ�មិនសុ្ស្របចំកម�ជុា ែណនំាអំពដីំេណីរករេចញបណ័�កម�សិទ�េិនះ។ េគាលបំណងសំខន់ៃនដេំណីរ

ករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ គឺេដីម្ីបអភរិក្ស និងករពរទំេនៀមទមា� ប់
្របៃពណី និងធនធានធម�ជាតិរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនូវករេ្របី្របាស់ និងករ
្រគប់្រគងដីធ�ី្របកបេដយនរិន�រភាព េលីកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍជីវភាព និងកត់បន�យ ឬលុបបបំាតទ់នំាស់ដធី�។ី 
 
វធិានករករពរបេណា� ះអសន�(IPM)៖ ជាលិខតិបង� កន់ូវរលក់រទិញ ករលក់ និងករេផ�រកម�សទិ�ិដៃីនតបំន ់ែដល
្រត�វបានេស�ីសុំក�ុងករប�� ីជាកម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិចកម�សិទ�ិដីសមហូភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ (ICLT)។ ឯកសរេនះមានសរសំខន់ជាពិេសសេ្រពះវហមឃាត់រល់ទ្រមងៃ់ន
ករេធ�ីអជីវកម�ដីធ�ីេនក�ុងតបំន ់ ករពរ្របឆាងំនឹងកររេំលភបពំនណាមយួ រហូតដលស់ហគមនប៍ានទទលួបណ័�
កម�សិទ�ិជាផ�ូវករស្រមាបដ់ីរបស់ពកួេគ េហីយេដយសរវជាឯកសរផ�ូវករដំបូងែដលផ�ល់នវូសុវត�ិភាពកម�សទិ�ដិធី�ី
ដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េ្រកមដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច វធិានករករពរបេណា� ះអសន�្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេនដំណាកក់ល ៣, ជំហន ៣។ 

 
ករ្រពងែផនទ ី និងែផនទីបឋមស្រមាបក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ៖ 
“គំនូស្រពងែផនទ ីគឺជាែផនទគីរូេដយៃដបង� ញពី្រពំ្របទលភ់មូិ និង្របេភទៃនករេ្របី្របាស់ដីធ�េីនទីេនាះ េដយមនិ
បានប�� ក់ពីទំហំៃផ�ដីែដលស�តិេ្រកមករទមទរឬ ទីតំងជាកល់ក់។ អំឡុងេពលដំេណីរករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច វ្រត�វបានេរៀបចំែ្របក� យជា ‘ែផនទីបឋម’ ឌីជីថល, េហីយទំងគនំសូ
្រពងែផនទី និងែផនទបីឋម ្រត�វបានធ�េឡីងេនដណំាកក់ល ២.៥, ជំហន ១។ 
 
ដីរដ�  គឺជាែផ�កមយួៃន្រទព្យសម្បត�ិរបសរ់ដ� និងរួមមានដីសធារណៈរបស់រដ� និងដឯីកជនរបសរ់ដ�។ ដីសធារណៈ
របស់រដ�រួមមាន (i) រល់្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វបានអភវិឌ្ឍជាពេិសសស្រមាបក់រេ្របី្របាស់ទូេទ និង (ii) រល់្រទព្យ
សម្បត�ិែដល្រត�វបានេធ�ីឱ្យេ្របី្របាស់បានទំងេនក�ងុស� នភាពធម�ជាតិ ឬេ្រកយករអភិវឌ្ឍស្រមាប់ករេ្របី្របាសជ់ា
សធារណៈ។ ដីសធារណៈរបស់រដ� ក� យជាដីឯកជនរបសរ់ដ� េនេពលែដលែលងមានករេ្របី្របាស់ជាសធារណៈ 

េហីយដីឯកជនរបសរ់ដ�អចនងឹ្រត�វបានេផ�រេចញ េហីយអច្រត�វបានផ�ល់ជូនស្រមាបេ់គាលបណំងសង�ម (ដូចជា
សម្បទនសង�មកចិ� ជាែផ�កមួយៃនតំបនៃ់នករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិច)។ 
 



 

xi 
 

សម្បទនដីសង�មកចិ� (SLCs) បង� ញពីដំេណីរករេរៀបចំដីយ៉ាងមានរេបៀបេរៀបរយដល់្របជាជន្រកី្រក រួមជាមយួ
ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�េសវកម�សង�មេផ្សងៗ និងជំនួយបេច�កេទសេដមី្ីបបេង�ីនសមត�ភាពផលិតកម�របស់
្របជាជនែដលទទលួផល និងនរិន�រភាពៃនមុខរបរចិ��មឹជវីតិរបសព់ួកេគ។ ្រកបខណ� ច្បាបស់្រមាប់្របតបិត�ិករនតីសិ
ម្បទដីសង�មកិច�្រត�វបានបេង�តីេឡីងក�ុងឆា�  ំ ២០០៣ តមរយៈករអនុម័តអន្ុរកឹត្យេលខ ១៩ ៃនច្បាបភ់មូបិាល 
(២០០១) ែដលកំណត់លក�ណៈវនិិច�យ័ និងនតីិវធិីស្រមាប់ផ�លដ់។ី 
 

អនុគេ្រមាង គឺជាសកម�ភាពរួមែដលចលូរួមក�ងុករេរៀបច ំនិងអនុវត�ដំេណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ� ឬករផ�លប់ណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ េនក�ុងទតំីងជាក់លក់មយួរួមជាមួយេហដ� រចនាសម�ន័�
ពក់ព័ន� និងករគំា្រទកសិកម� / មុខរបរចិ�� ឹមជវីតិ ក៏ដចូជាករេរៀបចំនិងករអនវុត�ឧបករណ៍ករពរសុវត�ិភាពបរសិ�
ន ឬសង�មែដល្រត�វករ។ 
 

េសចក�ីសេង�ប 
 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់បានដឹកនំា និងេរៀបចំ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដមីភាគតចិ 

(IPPF) ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣ (LASED III) ជាមយួ
នឹងករគំា្រទពីអ�កពេិ្រគាះេយាបល់ជាត ិ និងអន�រជាតិ។ គេ្រមាងេនះ្រត�វបានសហករជាៃដគូជាមយួនងឹ ្រកសងួ
កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ជាស� ប័នអនវុត�ន ៍(IA)។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ អនវុត�
ចំេពះករវនិិេយាគទំងអស់ែដលផ�ល់ហិរ��ប្បទន េដយ្រក�មករងរគំា្រទបេច�កេទស និងហិរ��វត�ុៃនធនាគារពភិព
េលក ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ជំហនទ ី៣។ គេ្រមាងកំណតត់ំបនេ់គាល
េដែដលជាកែន�ងែដលជនជាតិេដីមមានវត�មានឬមានអរម�ណ៍្រជាលេ្រជេទនឹងសំេណីទំងពីទំងតំបន់សម្បទន
ដីសង�មកិច� (SLC) និងករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ(ICLT) ដូចបាន
ប�� ក់េនក�ុង្រកបខណ� ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF)។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វ
តមបទដ� ន ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មៃនធនាគារពិភពេលក(ESF)។ 
  
េសចក�ីសេង�បពិពណ៌នាគេ្រមាង 

 
គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី ៣ នឹងេធ�ីតមវធិីស�ស�ពីរដណំាកក់ល 
(i) ព្រងឹងតមរយៈសកម�ភាពបែន�មៃនកម�វធិីសម្បទនដីសង�មកចិ� េ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី២ និងករព្រងីកទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ក�ងុេខត�ែតមួយ និង (ii) ករអនុវត�វធិី
ស�ស�ស្រមបក�ុងករផ�ល់កម�សទិ�ិដធី�ដីលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិេនក�ងុគេ្រមាងៃនេខត�ថ�។ី គេ្រមាងេនះ
មាន ៥ សមាសភាគ រួមមាន (១) ករេធ�ីែផនករេ្រជីសេរសី និងអភិវឌ្ឍន៍សម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�លប់ណ�កម�



 

xii 
 

សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ (២) ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ (៣) ករ
អភិវឌ្ឍកសិកម� និងមុខរបរចិ�� ឹមជវីតិ (៤) ករ្រគប់្រគង ស្រមបស្រម�ល និងករ្រត�តពនិិត្យ និងវយតៃម�គេ្រមាង នងិ 
(៥) ករេឆ�ីយតបក�ុង្រគាអសន�។ 
 
គេ្រមាងេនះ្រគបដណ� ប់្រគបេ់ខត�ទំងអស ់ េលីកែលងែតរជធានភី�ំេពញ េហីយករេ្រជីសេរសីតំបន់គេ្រមាងអ្រសយ័
េលីត្រម�វករពក់ព័ន�និងឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍសម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ ទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ នឹង្រត�វបានដកឹនំាត្រម�វករេឆ�ីយតបេទនឹងសេំណីែដលបានចបេ់ផ�ីមេដយ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 
(ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ�) និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលមានស� ប័នច្បាប ់ ែដលត្រម�វឱ្យមានករ
អន�ុ� តពីអង�ភាពរដ� ភបិាល េ្រកមមូលដ� នផ�លអ់ទិភាព ។ គេ្រមាងនឹងគំា្រទសហគមនច៍ំននួ ៤៥ និងសហគមន៍
្រកី្រក ែដលនឹងទទួលបានអត�្របេយាជនព៍សីម្បទនដសីង�មកិច�។ គេ្រមាងទំងមូលរពំឹងថានងឹផ�លផ់ល្របេយាជន៍
ដល់្រគ�សរ្រកី្រក្របមាណ១៥,០០០។  
 
លិខិតូបករណ៍ពកព់ន័�ស្រមាប់្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ 
 
េ្រកមច្បាប់ និងេគាលនេយាបាយថា� ក់ជាត ិជាពិេសសអនុ្រកតឹ្យេលខ ៨៣, លិខិតូបករណ៍អន�រជាតិ, និងបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទ៧ី  ៃនធនាគារពិភពេលក និង្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ខងេ្រកមេនះ      េផា�

តេលីសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ឬជនជាតិេដីមភាគតចិែដលរសេ់នក�ុងែដនដៃីន្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា។ 
សមាជិកៃនសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចបង� ញពីសមគ�ភីាពជនជាតភិាគតិចវប្បធមស៌ង�ម និងេសដ�កចិ�អនវុត�
រេបៀបរស់េនែបប្របៃពណីនិងដំដះុដែីដលជាកម�សិទ�រិបសព់ួកេគ ្រសបតមច្បាប់ទំេនៀមទលំប់ៃនករេ្របី្របាស់
សមូហភាព។ េបីេ្របៀបេធៀបនឹងច្បាប់នងិេគាលនេយាបាយជាតិ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  ្រគបដណ� បទ់លូំ
ទូលយៃន្រក�មសង�មដូចជា្រក�មជនជាតិឡាវនិងចម។ ដូចេនះ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ នឹង
្រគបដណ� ប់តំបនស់ម្បទនដសីង�មកចិ� ប៉ុែន�មិនែមនជាលក�ណៈវនិិច�័យែដលអចទទួលបានស្រមាបក់រដកប់��ូល
ដូចតំបន់ករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េ្រពះែតវពុំបាន្រគប់ដណ� បក់�ងុ
ច្បាប់ភូមិបាល(២០០១)។  បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  និង ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដីមភាគតចិ ក៏
្រគបដណ� ប ់ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ងុតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ� និងជនជាតិេដីមភាគតិច ែដលមិនែមនជាសមាជកិ
ៃនសហគមន៍ែដលទទលួបានករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច។ ្រកបខណ�
េរៀបចំែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វែតមាន្របតិបត�ិករេពញេលញេដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ រួមប��ូល ្រកប

ខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMF), ែផនករចូលរួមរបស់ភាគពីក់ពន័� (SEP), ្រកបខណ� ែផនករ
េបតិកភណ� វប្បធម ៌(CHPF), and ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយតំងទលីំេនថ� ី(RPF)។ 
 
ករចុះប�� ីដីសហគមនន៍ងិករគំា្រទអភវិឌ្ឍន ៍



 

xiii 
 

 
ពិចរណាគនំិតៃនដេំណីករបរយិាបន� េនក�ុងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិច គេ្រមាងេនះនឹងអនុវត�វធិីស�ស�ពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយតមា� ភាព េដីម្ីបធានាថាអ�កពក់ពន័�ទំងអស្់របកន់
ខ� ប់នូវករអនុវត�េដយអនេុលមតមបទប្ប��ត�ិច្បាប ់ និងយល់្រពមតមត្រម�វករ្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�ម ៃន
ធនាគារពិភពេលក ។ អន្ុរកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវធិីៃនករចះុប�� ីបណ័�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពកណំតប់ដីណំាក់
កល ជនជាតិេដីមភាគតចិ េដីម្ីបទទួលបានប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព (១) ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទលួស� ល់

្រក�មមនុស្សជាក់លកជ់ាសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (២) ្រកសួងមហៃផ� កំណត់ថាសហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិចអចចុះប�� ីជាអង�ភាពតមផ�វូច្បាប ់និង(៣) ករចុះប�� ីដីសហគមន៍រួមេធ�ីេឡីង ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់។ អំឡុងេពលដំណាកក់ល ៣.១ ែដលសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ បានប��បដ់ណំាកក់ល 
២.៥ ក�ុងករដក់េស�ីករេស�ីសុំេទកន់្រកសងួេរៀបចែំដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង ់កំណត់ករចបេ់ផ�ីមករគំា្រទ
របស់ គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ ចំេពះករចុះប�� ីដីសហគមន។៍ 
 
បែន�មេលីករគំា្រទដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលចង់បានករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចគេ្រមាងកគំ៏ា្រទដលជ់ីវភាពរស់េនរបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ ទំងសហគមន៍ែដលកពំងុ
អនុវត�ដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិដធី� ី និងេនក�ុងសហគមនែ៍ដលបានចះុប�� ីនងិទទលួបានបណ័�កម�សទិ�រួិចេហី
យ។ វចំបាច់ណាស់ក�ុងករែស�ងយលឱ់្យបានច្បាស ់អំពីឱកស និងហនភិយ័ែដលជនជាតេិដីមភាគតចិ្របឈមមខុ
ក�ុងបរបិទៃនគេ្រមាង។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិេនះ ្រត�វបានែផ�កេលី្របព័ន�វយតៃម� ករ   ផ�ល់

បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលមាន្រសប។់ យ៉ាងណាក�ីេនេពលចប់េផ�មីករ
អនវុត�គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ វចំបាច់ក�ុងករេធ�ីករវយតៃម�
លំអិតបែន�មេទៀតេលីបទពេិសធនឱ៍កសនងិហនភិ័យ ក៏ដូចជាលក�ណៈពិេសសៃនកររចនានិងករអនវុត�ៃនករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលបានទទួលករគំា្រទេដយរដ� ភបិាល។ 
បែន�មពីេលីេនះ្របព័ន� ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិបច�បុ្បន� និងនតីវិធិី 
(តមច្បាប់ និងតមស� ប័ន) ្រត�វករវយតៃម�បែន�មេទៀតេដីម្ីបកណំតត់ំបនស់្រមាបភ់ាពងយ្រស�លនិង / ឬករ
ទទលួបាននូវ្របសទិ�ិភាពនងិេដមី្ីបធានាថា ករេរៀបចំ និងករអនវុត�គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍ
េសដ�កិច�ជំហនទ ីអនេុលមតម បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី ។ ែផ�កេលីករវយតៃម� ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជន
ជាតិេដីមភាគតិច នឹង្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពអឡុំងេពលអនវុត�គេ្រមាងេដយ្រពមេ្រពៀងជាមួយឯកសរ ធនាគារ
ពិភពេលក (េនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ងំេនក�ុងែផនករករេប�ជា� ចតិ�បរសិ� ន និងសង�ម)។ ករេរៀបចំឱ្យមានករពិេ្រគាះ
េយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ជាមួយសហគមនែ៍ដលជាលទ�ផល មានករយល់្រពមេដយេសរជីាមុន និងែផ�កតម

ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ (FPIC) ទក់ទងនងឹសកម�ភាពគេ្រមាង្រត�វបានេគែណនំាកដ៏ូចជាពត័៌មានសង�មនិងវប្បធមៃ៌នករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលអចផ�ល់ពត័៌មានែផនករជនជាតេិដមីភាគ
តិចេនក្រមិតអនគុេ្រមាង។  
 



 

xiv 
 

ហនិភ័យ, វធិានករកតប់ន�យ, ករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត �វ, និងយន�ករេដះ
្រសយបណ�ឹ ងតវ៉  
 
មានហនិភយ័សក� នពុលជាេ្រចីន្រត�វបានកណំត។់ ក�ុងចេំណាមពួកេគមានករ្រព�យបារម�ទក់ទងនឹងករបាតប់ង់

ជនជាតិេដីមភាគតិច ្រត�ត្រតេលីដ្ីរបៃពណីរបសព់ួកេគនងិធនធានធម�ជាតពិក់ពន័�ករ្រត�តសុគីា� ៃនតបំនដ់សីហគម
ន៍រួមជាមួយតំបនក់រពរករេកីនេឡីងនូវភាពចំបាចៃ់នផ�វូេទកន់ទផី្សោរ ករដកសក� នុពលរបស់មនសុ្សចសយុ់វជន 

និង�ស�ី ពីករពិេ្រគាះេយាបល់និងករទទលួបានអត�្របេយាជន៍្របកបេដយសមធម៌រួមទំងគេ្រមាងផងែដរ។ ករេ្របី
្របាស់ដីប្រម�ងេនតំបន់ៃនករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ ផលប៉ះពល់
ែដលមានសក� នុពលៃនគេ្រមាងសម្បទនដីសង�មកចិ�េទេលីទតំីងវប្បធមស៌ខំន់  ៗនិងកររេំលភបពំនេលកីរផ�ល់
បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ មុនេពល និងេ្រកយករផ�លក់ម�សទិ�ិដ។ី  ករ
សន�នាអំពីករេធ�ីចំណាក្រស�ក ចូលេទក�ុងតបំនជ់ាមយួសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ជាមួយភា� ក់ងររដ� ភបិាល 
ែដលពកព់័ន�េជៀសវងែផ�ក្រត�តសុីគា� ករវនិិេយាគេលីេហដ� រចនាសម�ន័�េដមី្ីបទទួលបានករធានាឱ្យកនែ់ត្របេសរី
ករធានារួមប��ូលករមិនរបប់��ូលក�ងុដំេណីរករករពិភាក្សោអំពីច្បាប់្របៃពណីក�ុងករ្រគប់្រគងដីធ�ីេដីម្ីបធានានូវ
សមធម៌និង CHPF ខងេ្រកមស្រមាប់ករករពរតំបនវ់ប្បធម។៌ 
 
េទះបីមានវធិានករេដីម្ីបេដះ្រសយហនិភ័យនិងព្រងងឹករពិេ្រគាះេយាបល់និងករចូលរួម សហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិចេនក�ុងករេរៀបចំ និងអនវុត�ន៍ៃនក្រមតិគេ្រមាងក៏េដយ, វេនែតអចមានប�� ែដលនងឹផសុេឡីងក�ងុអឡុំង

េពលអនុវត�គេ្រមាង ែដលនឹងត្រម�វឱ្យមានករពិនតិ្យេឡីងវញិ និងេធ�ីបច�បុ្បន�ភាពនវូវធិីស�ស�ែដលបានពពិណ៌នាេន
ក�ុងេនះ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច។ ជាពិេសសវអចជាករណីទកទ់ងនងឹដេំណីរករផ�លប់ណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងករវសែ់វងដីក�ងុដណំាកក់លទ៣ីៃនដេំណីរករករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ ដូចគា� េនះែដរ សកម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍េហដ� រចនា
សម�័ន� និងមខុរបរចិ�� ឹមជវីតិ អចនឹងមានផលបះ៉ពល់លេ់លីជនជាតិេដីមភាគតិច សូម្ីបែតេនេពលដំេណីរករចលូ
រួម្រត�វបានអនុម័តស្រមាប់ករពិនិត្យបឋម ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�ម និងករអភិវឌ្ឍែផនករស្រមាបជ់នជាតិ
េដីមភាគតិច (IPP)។  េដីម្ីបធានាបានថាជនជាតិេដីមភាគតិចេនក�ុងតបំនអ់នគុេ្រមាងក៏ដចូជាអ�កេនជតិខងសហ
គមន៍បានទទលួពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត�វ និង្រត�វបានពិេ្រគាះេយាបល់ គេ្រមាងនឹងត្រម�វឱ្យមាន និងអនុវត�ឧបករណ៍ និង
ដំេណីរករករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ។  ្របសិនេបីជនជាតេិដីមភាគតិច្រត�វបានបះ៉
ពល់ជាអវជិ�មាន  ពួកេគអចដក់ពក្យបណ�ឹ ងេនក្រមិតេផ្សងគា� ៃនយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ របស់គេ្រមាង 
(ដូចបានពិពណ៌នាេនក�ងុែផនករជរុំញករចូលរួមរបសភ់ាគពីក់ពន័�)។ អ�កស្រមបស្រម�លក�ងុ្រស�កនងឹអមដេំណីរ

ជាមួយេដីមបណ�ឹ ងេដីម្ីបជយួពកួេគេដះ្រសយឧបសគ�នានាដូចជាប�� ភាសែដលពកួេគអចនងឹជបួ្របទះ េ្រកម
យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។



 

1 
 

1. េគាលបំណង និងរចនាសម�ន័�ៃន្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ(IPPF) 
 
1. ្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតេិដីមភាគតិច (IPPF) ្រត�វបានេរៀបចំ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម� 
និងសំណង់ ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ៣ី (LASED III) 
គំា្រទេដយធនាគារពិភពេលក ។ គេ្រមាង្រត�វបានសហករជាៃដគជូាមយួ ្រកសួងកសកិម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ 

ែដលជាស� ប័នអនវុត�ន៍។ ករេរៀបច្ំរកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ ្រត�វបានគំា្រទេដយអ�កពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាតិ និងអន�រជាតិ។ ដូចេនក�ុងដំណាកក់លពីរដបំូៃនគេ្រមាង, គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី៣ នឹងបន�គំា្រទដល ់សម្បទនដីសង�មកចិ� (SLCs) និងសកម�ភាពអភវិឌ្ឍនន៍ានា
ែដលពកព់័ន�េនក្រមតិឃំុ។  បែន�មពីេលេីនះ, ដំណាក់កលទ៣ីៃនគេ្រមាងេនះ នឹងគំា្រទដលដ់ំេណីរករេផ្សងគា� ៃន
ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច(ICLT) ក�ុងករផ�ល់កម�សិទ�ដិីធ� ី និង
សកម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍ែដលពកព់ន័�ស្រមាប ់ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ ក�ុងបរបិទទំងដេំណីរករសម្បទន
ដីសង�មកិច� និងករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករ
ជនជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វបានរពំឹងទកុក�ុងករេលីកេឡីងេគាលបណំងពកព់័ន� មានដូចជា (ក) ែដលចលូរួមក�ងុ
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិែដលនងឹ្រត�វចូលរួមក�ុងដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ែដលមានអត�ន័យែដលត្រម�វឱ្យ
មានករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត�វ (FPIC) ដូេច�ះពួកេគទទួលបានអត�្របេយាជន៍
ខងករអភិវឌ្ឍសម្រសបតមវប្បធម ៌ និង្របកបេដយចរីភាពេហីយ (ខ) ដូេច�ះករពិេ្រគាះេយាបល់ក៏នឹងជយួ

កំណត់ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតមានរួមជាមួយមេធ្យោបាយេដីម្ីបកត់បន�យផលបះ៉ពល់ែដលមិនអចេចៀសវង
បាន។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ នឹង្រត�វបានអនុវត�ចំេពះករវនិិេយាគ ែដលផ�លហិ់រ��ប្បទន 
េដយ្រក�មករងរបេច�កេទស/គំា្រទហិរ��វត�ុធនាគារពិភពេលក ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និង
ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣។ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច្រត�វេធ�ីតមបទដ� នៃន្រកប
ខណ� បរសិ� ននិងសង�មៃនធនាគារពភិពេលក។ 
 
2. េ្រកម្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ទំងលទ�ភាពចូលេ្របី្របាស់គេ្រមាង និងករបេ���ស 
និងករ្រគប់្រគងៃនផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន ្រត�វបានែផ�កេលីច្បាប់ែដលមាន្រសប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា និង
លក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មៃនធនាគារពិភពេលក និងជាពិេសសបទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទ ី
១ ទី៧ ទី៨ និងទី១០។  ករកំណត ់និងករ្រគប្់រគងផលប៉ះពលអ់វជិ�មានែដលសក� នពុល ែដលពកព់ន័�លទ�កម�
ដ ី  និងករតំងទីលំេនេឡីងវញិេ្រកមដេំណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព

របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ្រត�វបានពិពណ៌នាេ្រកម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយតំងទីលេំនថ�ី គេ្រមាង
ែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣។ 
 
3. ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ពិពណ៌នាពីគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី៣ គេ្រមាង ្រកបខណ� ច្បាប់ពកព់័ន�របសក់ម�ុជា និងអន�រជាតទិកទ់ងនងឹជនជាតិ



 

2 
 

េដីមភាគតិច វធិានករេដីម្ីបបំេពញចេនា� ះរវងច្បាបក់ម�ជុា និង បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពភិពេលក  
បទពិេសធន៍ែដលទទលួបានរបស់រដ� ភបិាលពក់ពន័�នងឹករអនវុត�ករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច វធិីស�ស�ៃនករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ 
េ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣ វធិានករហនិភ័យ និង កត់
បន�យែដលពកព់ន័� ្រកបខណ� នងិករេរៀបចំករអនុវត�ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ និងករ្រពមេ្រពៀងេដយឥតគតិ

ៃថ�ជាមនុនិងសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងត្រម�វករស្រមាប់ករវយតៃម�េហតុបះ៉ពល់សង�ម េដីម្ីបផ�ល់
ព័ត៌មានែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិក្រមិតអនុគេ្រមាង។  
 
4. កិច�្រពមេ្រពៀងហិរ��ប្បទនគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ 
នឹងេយាងេលី្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតិេដមីភាគតចិេនះ ែដលេធ�ីេដយធនាគារពិភពេលក និងេ្រកមករ
្រពមេ្រពៀងជាមួយរជរដ� ភិបាលកម�ុជា ជាឧបករណ៍ែដលអចេ្របីបានស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករស្រមាបជ់នជាតិ
េដីមភាគតិច (IPP) ស្រមាប់មុខវជិា� ជាក់លក់ែដលពកព់័ន�នងឹសហគមនជ៍នជាតេិដីម។ ែផនករស្រមាបជ់នជាតិ
េដមីភាគតិចេនះ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេនក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់យ៉ាងជិតស�ទិ�ជាមយួភាគពីកព់័ន�នងិ ធនាគារពភិព
េលក េហីយករអនវុត�នឹងមិនចបេ់ផ�ីមរហូតដលែ់ផនករស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច ្រត�វបានសេ្រមចជាចងុ
េ្រកយ និងអនុម័តេដយធនាគារពិភពេលក។ 
 

2. គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្បសីង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ 
 
2.1.  េគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង  
 
5. េគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង គឺេដីម្ីបផ�ល់សិទ�ិទទលួបាននវូសន�ិសខុកម�សិទ�ដិីធ� ីកសិកម� និងេសវកម�
សង�ម និងេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលបានេ្រជីសេរសីស្រមាប់កសិករ និងសហគមន៍តចូៗេនតមតំបនគ់េ្រមាង ។ 
 
2.2.  សូចនាករក្រមិតគេ្រមាង 
 
6. ករបំេពញេគាលបំណងអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង នឹង្រត�វបានវសែ់វងតមរយៈសូចនាករក្រមិតគេ្រមាង និង សចូ
នាករលទ�ផលភា� មៗេយាងតម្រកបខណ� លទ�ផលៃន ឯកសរវយតៃម�គេ្រមាង (PAD)៖ (ក) សន�ិសុខសទិ�កិន់

កប់បានផ�ល់ដលក់សិករទទលួផល និង្រក�មសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចតមរយៈកម�វធិីសម្បទនដសីង�មកចិ� 
និងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច។ េហដ� រចនាសម�័ន� និងករផ�លេ់សវ
េនក�ុងតបំន់ែដលរួមមានទឹកែដលពិសរបាន េសវសុខភាព និងករអបរ់ជំាមូលដ� ន។ ករអភិវឌ្ឍជីវភាព
្របកបេដយនិរន�រភាពែផ�កេលីកសិកម�ស្រមាប់បគុ�ល និង្រក�មនានាេនក�ងុសហគមនគ៍េ្រមាងែដលនឹងបណា� លឱ្យ
មានករកត់បន�យភាព្រកី្រក និងករបេង�ីន្របាក់ចណូំលរបស់អ�កទទលួផលគេ្រមាង។ េនះ្រត�វបានេគចត់ទកុថា
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ទទួលបានេជាគជយ័េនេលីករសន�ដិ� នថា កត� ែដលអចេធ�ីបានេផ្សងេទៀត្រត�វបានេគរបប់��ូលទំងេសវកម�
ព្រងីកកសិកម�ករទទលួយកបេច�កវទិ្យោថ�នីិងអន�រកម�ទផី្សោរ េដីម្ីបទទួលបាននូវផលិតភាពែដលមានផលតិភាព
កន់ែត្របេសីរនិងភាពធន់នងឹជវីភាពរស់េន។  
 
2.3. សមាសភាគគេ្រមាង 

 
7. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ នឹងេធ�ីតមវធិីស�ស�ពរី (i) 
ព្រងឹងតមរយៈសកម�ភាពបែន�មកម�វធិីសម្បទនដសីង�មកចិ�បច�បុ្បន� េ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកចិ� នងិ
ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ២ និងករព្រងីកទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ក�ងុេខត�ែតមួយ; និង (ii) ករអនុ
វត�វធិីស�ស�ស្រមបក�ុងករផ�លក់ម�សិទ�ដិធី�ីដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចេនក�ុងគេ្រមាងៃនេខត�ថ�ី។ គេ្រមាង 
នឹងកសងនីតវិធិីែដលេជាគជយ័ និង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងយ៉ាងឥតេខ� ះេ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� 
និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ� (LASED) និងគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាកក់លទ ី
២ (LASED II) ស្រមាប់ករអនុវត�សកម�ភាពសម្បទនដីសង�មកចិ� ប៉ុែន�ស្រមបពួកេគេទនងឹ សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ក�ុងទ្រមង់ជាករផ�លក់ម�សទិ�ិដសីមហូភាពដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ  (ICLT)។ 
 
8. សមាសភាគ ១៖ ករេធ�ីែផនករេ្រជីសេរសី និងអភិវឌ្ឍន៍សម្បទនដសីង�មកិច� (SLC) និងករផ�លប់ណ�

កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (ICLT)។  គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី៣ នឹងគំា្រទករអនុវត�ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ឬករគំា្រទអភវិឌ្ឍនេ៍ទកន់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច, េ្រកម
មូលដ� នផ�ល់អទភិាព (អ�កមកមុន ទទួលបានមុន)។ ស្រមាប់ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច និងជំនួយអភវិឌ្ឍន៍េទកនស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ, សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ
ខ�ួនឯងគួរែតេស�ីសុកំរជួយ។ ស្រមាប់ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ 
គេ្រមាងនឹងផ�ល់ករគំា្រទ្រគប់ជហំនែដលចំបាច់េដីម្ីបប��ប់ដេំណីរករចុះប�� ី។ េនះរប់ប��ូលទំង សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ែដលពក្យសុំចះុប�� ីដធី�្ីរត�វបានមន�ីរែដនដេីខត�ទទលួបានេដយេជាគជ័យរួចេហីយ ប៉ុែន�ករ
ចុះប�� ីដីធ�ីមិនទន់ចប់េផ�ីមេនេឡីយេទ និងស្រមាប់អ�កែដលមានករទទលួស� ល្់រសបច្បាប់ព្ីរកសងួមហៃផ� 
ប៉ុែន�មិនទន់បានបេង�តីនងិ្របមូលឯកសរចំបាចទំ់ងអសេ់ដីម្ីបអចចះុប�� ីដធី�ីបានេទ។ ស្រមាប់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច ែដលបានប��ប់ដេំណីរករករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ

តិច ពីដំណាក់កលចប់េផ�ីមៃនគេ្រមាង ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍នឹង្រត�វបានផ�លឱ់្យតមរយៈករគំា្រទេហដ� រចនាសម�ន័� 
និងគេ្រមាង។ សកម�ភាពេធ�ីែផនករេនក�ុងសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចនងឹ្រត�វបានគំា្រទេដយអ�កជំនយួករ
បេច�កេទសជាតិនងិអន�រជាតែិដលមានបទពិេសធន៍ ែដលនងឹ្រត�វជយួលេដយគេ្រមាង។ 
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9. សមាសភាគ ២៖ ករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�គេ្រមាង គេ្រមាងនឹងគំា្រទសហគមន៍តមរយៈករផ�ល់ករវ ិ
និេយាគេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមនេ៍សដ�កចិ�ែដលមានផលតិភាព/េសដ�កចិ� និងសង�ម ដូចជាផ�ូវជនបទ លូបង�រូ
ទឹក ទំនប់ទឹក ចំេណាត ករផ�ត់ផ�ង់ទកឹ និងអនាម័យ ្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតចូ អគារសលេរៀន ផ�ះ្រគ�បេ្រងៀន 
ប៉ុស�ិ៍សុខភាព និង មជ្ឈមណ� លសហគមន៍ ជាេដីម។ ករវនិិេយាគសំខន់  ៗគឺស្រមាបក់រតភា� បក់រដកឹជ��ូ ន េ្រពះ
ថាវនឹង្រគបដណ� ប់េលីតបំន់ែដលេលីសពីតបំន់អនុគេ្រមាងេគាលេដ។ បែន�មពីេលីេនះ ករគំា្រទស្រមាប់ករផ�ត់

ផ�ង់ទឹកស� ត និងអនាមយ័េនតមតំបនល់ំេនដ� ន និងគេ្រមាង្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតចូែដលធន់នងឹករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ និង្របកបេដយនិរន�រភាពកម៏ានសរសំខនផ់ងែដរ។ ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�នឹង្រត�វគតិគរូពី
ក្រមិតៃនភាពធនន់ឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុនងិ្របសិទ�ភាពថាមពលេនេពលសម្រសប។ 
 
10. សមាសភាគ ៣៖ ករអភវិឌ្ឍកសិកម� និងមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិ. សមាសភាគេនះ គំា្រទដល់ដំេណីរករេដះ
្រសយរបស់្រគ�សរអ�កទទួលផល ករកសងមូលធនេសដ�កចិ�សង�ម (្រក�មអ�កផលតិ/សហករណ៍) និងករអភិវឌ្ឍ
្របព័ន�ផលិតកម�កសកិម�ធនន់ងឹករែ្រប្រប�លអកសធាត ុនិងែដលជរុំញេដយត្រម�វករទីផ្សោរ។ សមាសភាគ េនះ
នឹងរួមប��ូលករគំា្រទស្រមាប ់(i) ដំេណាះ្រសយជំនួយ1

2  ដល់អ�កទទួលដែីដលបានដេំឡីងថ� ីនិងជំនួយេរៀបចំ
ដីស្រមាប់ដំណាំគ្រមបដំបងូនងិ / ឬដំ្រគាប់ពូជស្រមាបដ់ំណាេំដីមេឈី។ (ii) ករអនុវត�យុទ�ស�ស�េសវកម�
កសិកម�ែដលេផា� តេលីបេច�កេទសកសិកម�ៃវឆា� តអកសធាតុ (ប៉ុែន�ករអនុវត�នឹងពឹងែផ�កេលីផល្របេយាជនស៍ហ
គមន៍) (iii) ករបេង�ីតនិង / ឬព្រងឹងអង�ករកសិករស្រមាប់សកម�ភាពផលិតកម�នងិទផី្សោរនិង្រក�មែដលចប់

អរម�ណ៍សហគមនេ៍ផ្សងេទៀត និង (iv) ករផ�លម់ូលនិធិសហគមនស៍្រមាបក់រអភវិឌ្ឍ (CFD)។ សកម�ភាពទំង
េនះ្រត�វករជំនួយបេច�កេទសជាតិ និងអន�រជាតយ៉ិាងរងឹមាកំ�ុងករសហករយ៉ាងជតិស�ទិ�ជាមួយ្រកសួងកសកិម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទ  ភា� ក់ងរអនុវត�នេ៍ផ្សងេទៀត និងមន�រីេខត�។  
 
11. សមាសភាគ ៤៖ ករ្រគប់្រគង ស្រមបស្រម �ល និងករ្រត �តពនិិត្យ និងវយតៃម�គេ្រមាង. សមាសភាគ េនះ 
ធានាបាននូវ្របព័ន�្រគប្់រគងហិរ��វត�ុទនេ់ពលេវល និងមានតមា� ភាព លំហូរមូលនិធ ិលទ�កម� សវនកម�និងរបាយ
ករណ៍។ ករគំា្រទស្រមាប់គេ្រមាងរួមមាន ្រក�មករងរស្រមបស្រម�លគេ្រមាង (PCT), ្រក�មករងរគេ្រមាង 
(PITs), ករចំណាយ្របតិបត�កិរ និងបេច�កេទសករស្រមបស្រម�លពហុវសិយ័ (ករផ�ត់ផ�ង់លទ�កម� និងហិរ��
វត�ុ) និងករករពរសុវត�ិភាពសង�មនិងបរសិ� នេនក្រមតិមជ្ឈករនងិវមិជ្ឈករ; ករកសងសមត�ភាពស� បន័នងិ
បេច�កេទសស្រមាប់ករអនុវត�គេ្រមាងេន្រគបក់្រមិត ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម� និង្របព័ន�ពត័៌មាន (d) ករ
វយតៃម�គេ្រមាង និងវយតៃម�េហតុប៉ះពលម់ូលដ� ន ពក់កណា� លអណត� ិនិងចងុេ្រកយ និង (e) យុទ�ស�ស�

ទំនាកទ់ំនង និងករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលគេ្រមាង។ 
 

 
2  ករផ�ត់ផ�ង់្រគ�សរមូលដ� ន សមា� រះ អហរស្រមាបក់រងរនិងសមា� រ និងឧបករណ៍តូចៗទកទ់ងនឹងកសិកម� (នឹងលម�ិតេនក�ុង PIM) 
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12. សមាសភាគ ៥៖ ករេឆ�ីយតបក�ុង្រគាអសន�. សមាសភាគករេឆ�ីយតប្រគាអសន� េដយេ្របីករែបងែចក
សូន្យបេណា� ះអសន� នឹងអនុ�� តឱ្យមានករែបងែចកហិរ��ប្បទនេដីម្ីបផ�ល់ករេឆ�ីយតបជាបនា� ន់ចេំពះវបិត�ឬិ
ភាពអសន�។ េសៀវេភែណនំាេឆ�ីយតបនឹងភាពអសន� (ERM) នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាបេ់នះ។ ្រកបខណ�
លទ�ផលនឹង្រត�វបានពនិិត្យេឡីងវញិេដយគតិគរូពីសចូនាករែដលទក់ទងេទនឹងសកម�ភាពបនា� ន។់ 

 

2.4.  អត�្របេយាជន ៍និងទតំីងគេ្រមាង  
 

13. ករកំណតេ់គាលេដភូមសិ�ស�៖ គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាកក់ល
ទី ៣ នឹងជាគេ្រមាងថា� ក់ជាត ិ និងជាេគាលករណ៍អច្របតបិត�កិរេនក�ុងេខត�ណាមយួ េលីកែលងែតរជធានី
ភ�ំេពញអ្រស័យេលីត្រម�វករពក់ពន័� និងឱកសស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍៃនសម្បទនដសីង�មកិច� និងករផ�លប់ណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ យ៉ាងណាក�ី, កិច�្រពមេ្រពៀងបច�ុប្បន� (និងដចូជាចងុ
េ្រកយ) ជាមួយនឹងអជា� ធរកណំតក់រ្រគបដណ� ប់គេ្រមាង ក�ុងេខត�ចំននួ១៤ ែដលនឹងេធ�ីេឡីងស្រមាបទ់តំីង នងិ 
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិចំននួ ៧១។ ទីតំងសម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ នឹងែផ�កេលីត្រម�វករ េឆ�ីយតបេទនឹងសំេណីព្ីរក�ម្របឹក្សោឃំុ (ស្រមាប់
សម្បទនដីសង�មកចិ�) និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ែដលត្រម�វឱ្យមានករយល់្រពមពីស� បន័រដ� ភបិាល, 
េផា� តេលីមូលដ� នអទភិាព (អ�កមកមុន ទទួលបានមុន)។ យ៉ាងណាក�ី យ៉ាងេហចណាស់េនក�ុងដណំាកក់ល

ដំបូងៃនគេ្រមាង សកម�ភាពហកដ់ូចជា្រត�វេផា� តសំខនក់�ងុេខត�ជាកល់ក៖់  
 

(a) េខត�ែដលមានទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�្រសប៖់ មានកំពង់ឆា� ងំ កំពង់ស�ឺ កំពង់ធ ំ្រកេចះ និង
ត្ូបងឃ�ុំ 

(b) េខត�ែដលមានចំននួសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចេ្រចីន៖ សំខន់ៗ មានេខត�រតនគរិ ីមណ� លគរិ ី
ស�ឹងែ្រតង និង្រពះវហិរ (ក៏ដូចជាេខត�្រកេចះែដលជាគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី២ (LASED II)) 

(c)  េខត�ែដលមានដីអចេ្របី្របាស់បានស្រមាប់សម្បទនដីសង�មកចិ�ថ�។ី សក� នពុលទំងេនះអចជា
េខត�ណាមួយេនក�ុង្របេទសកម�ជុា។ េទះយ៉ាងណាេខត�ែដលមានធនធានដធី�ីែដលមានេ្រចនី
ជាងេគគឺេខត�េនភាគឥសនៃន្របេទសកម�ុជា  ដូចជាេខត�កំពង់ធ ំ្រកេចះ និង្រពះវហិរ។ 

 

14. ករកំណតេ់គាលេដអ�កទទួលអត�្របេយាជន៖៍ វធិីស�ស�ក�ុងករែចកចយ គេ្រមាងែបងែចកដេីដមី្ីបសង�មកចិ� 
និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ េទសម្បទនដីសង�មកចិ� និង ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ (ICLT) គឺ “ករជំរុញេដយត្រម�វករ” ឧទហរណ៍ដូចជាករេ្រជីសេរសី
ទំងសម្បទនដីសង�មកិច� និងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច គែឺផ�ក
េលីសំេណីពីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច, ជាជាងករកំណត់ជាមនុេដយគេ្រមាង។ េនះេដីម្ីបធានាបានថា
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គេ្រមាង បានេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករ និងកលៈេទសៈជាក់លក ់របស់សហគមន ៍និងសហគមនជ៍នជាតេិដមី
ភាគតិច, េហីយអ�កទទួលផលនងឹមានភាពជាមា� ស់កម�សទិ�េិលីសកម�ភាពគំា្រទេដយគេ្រមាង។ ក�ុង្រកបខណ�
េនះ គេ្រមាង នឹងគំា្រទ៖ (i) សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ្របមាណ ១៥ េដីម្ីបអនវុត�ដំេណីរករផ�លប់ណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិរបស់ពកួេគេរៀងៗខ�ួន; (ii) សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច្របមាណ ៣០ ែដលបានប��ប់ដេំណីរករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិ ជាមួយសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍; (iii) ទី
តំង សម្បទនដីសង�មកិច�ថ�ចីំននួ  ១២  ែដលបច�ុប្បន�កពំងុ្រគបដណ� ប់ និងេនក�ងុេខត�ថ� ីជាមួយករែបងែចក
ដ ីសកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍; and (iv) ទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ�ចនំួន១៤  ែដលបច�ុប្បន�កពំងុ្រគបដណ� បេ់ដយ
គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាកក់លទ ី២ (LASED II) ែដលនឹង្រត�វគំា្រទ
េដយសកម�ភាពបែន�មដចេ់ដយែឡកពីគ� និងមានកំណតដ់ូចជាេសវកម�គំា្រទធារស�ស�ខ� តតចូ នងិ
កសិកម� និងផ�ូវចូលខ� ត់ែខ�ងេនក�ងុទតំីងសម្បទនដសីង�មកិច�។ ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�មរបស់
គេ្រមាង នឹងដក់ប��ូលនវូករែណនំាសំខន់ៗ ក�ងុករធានាថា អំឡុងេពលអនវុត�ន៍គេ្រមាង ជំនួយែដលផ�ល់
េទឱ្យទីតំង និងសហគមន៍ែដលបានេ្រជីសេរសី ្រត�វបានអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនច្បាប់ និងបទដ� ន
បរសិ� ន និងសង�ម។ អ�កទទួលផលផា� លព់គីេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់
កលទី ៣ មាន្របមាណ ១៥,០០០ ្រគ�សរ្រកី្រក។ អត�្របេយាជន៍ែដលទទលួបានលទ�ភាពែដលមាន នងិករ
េ្របី្របាស់ េហដ� រចនាសម�័ន�ែដលបានែកលម� នឹង្រត�វបានែចករែំលកដល្់របជាជនយ៉ាងទលូំទលូយ ែដល
េលីសពី្រក�ម្រគ�សរេគាលេដក�ុងតបំនគ់េ្រមាង។  

រូបភាពទ ី១៖ េខត�េនកម�ុជា 
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3. ្រកបខណ� បទដ� នគតិយុត�ពិកព់័ន�នងឹជនជាតិេដីមភាគតិច 

 
15. រដ�ធម�នុ��ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា (១៩៩៣) បានទទួលស� លព់ីសរសំខនៃ់នករមានសង�មពហុវប្ប
ធម៌េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា និងករធានាបានថាពលរដ�ែខ�រទំងមានសទិ�េស�ីគា�  េដយមិនគិតពីពណ៌សម្ុបរ 
ភាស និងជំេនឿសសនា។ ដូចបានែចងេនក�ងុមា្រត ៣១ ៃនរដ�ធម�នុ�� ពលរដ�ែខ�រមានសិទ�ិេស�ីគា� ចំេពះមខុ
ច្បាប់ និងមានសិទ� ិនិងករណីកចិ�ដូចៗគា� ។ ដូចគា� េនះែដរ មា្រត ៤១ ៃនរដ�ធម�នុ��ែចងថា រដ�ធម�ន�ុ�ធានានវូសទិ�ិ
របស់ពលរដ�ែខ�រ្រគប់រូបក�ងុករទទួលបានភាពជាមា� សក់ម�សទិ�ិឯកជន និង្រទព្យសមូហភាព។  
 
16. ច្បាប់ភូមបិាលៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា (២០០១) បង� ញថា្របេទសកម�ុជាគឺជា្របេទសេឆ�មីមយួេន
អសុីអេគ�យ៍ែដល្របេទសេនះបានទទលួស� លជ់ាផ�ូវករនវូជនជាតិេដីមភាគតចិ និងសិទ�ិរបស់ពកួេគេលធីនធាន
ធម�ជាតិរបស់ពកួេគេនក�ងុច្បាបជ់ាត។ិ ច្បាប់ភូមិបាលទទលួស� ល់សទិ�ិរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិេលីដ្ីរបៃពណី 
វប្បធម៌ ទំេនៀមទមា� ប់របស់ពកួេគ។ ច្បាប់ភូមិបាលទទលួស� លស់រសំខន់ៃនធនធានធម�ជាត ិ ជាពិេសសដធី�ី
ស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច និងប�� ក់ពីសិទ�រិបសព់ួកេគចេំពះដីធ� ី និងទទលួស� ល់តៃម�វប្បធម៌ សង�មអរក្ស

អ�កត និងេសដ�កិច�ៃនទឹកដីរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ អ�ីែដលសខំនប់ផំតុ មា្រត ២៥ និង២៦ ៃនច្បាបភ់មូបិាល
ែចងអំពីករផ�ល់សទិ�ិេលីដជីនជាតិេដីមភាគតិចជាទ្រមងៃ់នកម�សទិ�ិសមូហភាព ខណៈមា្រត ២៨ ែចងថាមិនមាន
ភា� ក់ងរណាែដលមានសទិ�ិ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិឯកជនឬសមហូភាពរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិចេឡីយ។  សិទ�ទំិង
េនះ្រត�វបានប�� ក់ជាថ�ីេនក�ុងេគាលនេយាបាយដីធ�ជីាត ិ ឬេសៀវេភសែដល្រត�វបានែកត្រម�វជាផ�ូវករេនក�ងុែខ
សីហ ឆា� ២ំ០១៥។  
 
17. មា្រត ២៣ បានកំណត់និយមន័យៃន សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ថាជា្រក�មមនសុ្សែដលរស់េនេលី
ែដនដីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ជុាែដលសមាជិកទំងអសប់ង� ញនវូករឯកភាពៃនជាតិពន�ុ សង�មវប្បធម៌ និងេសដ�
កិច� ្របតិបត�ិរស់េនតម្របៃពណី និងដំដុះេលីដីែដលខ�ួនកនក់បេ់ទតមក្ួបនខ� តទេំនៀមទមា� បៃ់នករេ្របី្របាស់
ជាសមូហភាព។  មា្រត ២៤ ក៏មានែចងអំពីបគុ�លែដលេឆ�ីយតបេទនងឹលក�ណៈវនិិច�័យៃនជាតពិន� ុវប្បធមន៌ងិ
សង�មរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ និងទទួលស� ល់េដយមតភិាគេ្រចីនៃនសមាជកិដៃទេទៀត នងិយល់

្រពមទទួលនូវសមគ�ីភាព និងភាពចណុំះែដលនំាឱ្យមានករចូលក�ងុសហគមន៍ នឹង្រត�វបានចត់ទកុថាជាសមាជកិ
ៃនសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច និងមានសិទ�ិក�ងុករទទួលគណុ្របេយាជនព៍កីរធានាសទិ� និងករករពរែដល
េរៀបចំេឡីងេដយច្បាប់េនះ។  េសចក�ីសេង�បៃនេគាលនេយាបាយ FAO បង� ញថាករដក់កំហិតេលីករទមទរដធី�ី
តមមា្រត ៧ ៃនច្បាប់ភូមិបាលគឺ“ របបកម�សទិ�េិលីអលនវត�ុមុនឆា� ១ំ៩៧៩ មិន្រត�វបានទទួលស� ល”់ ែដលជាកល
បរេិច�ទកត់ផា� ច់ស្រមាបក់រទមទរដីតមែបប្របៃពណី2

3 ។   យ៉ាងណាក៏េដយ េបីនិយាយឲ្យចំេទប�� េនះមនិ

 
3 FAO and MRLG៖ Challenges and opportunities of recognizing and protecting customary tenure systems in Cambodia. Bangkok 

2019, 13 pp. License៖ CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  េសចក�ីសេង�បអំពីេគាលករណ៍េនះ “េដយសរែតកលបរេិច�ទកត់ផា� ច់(១៩៧៩) េន
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ែមនជាកលបរេិច�ទកតផ់ា� ចេ់ទ ពីេ្រពះសព�ៃថ�េនះ្របជាជនេនែតចូលចតិ�ដីធំៗ  ែដលពកួេគបានកនក់បម់នុឆា� ំ
១៩៧៩ េហីយវទក់ទងនឹងភាពតនតងឹរវង ្រកសួងបរសិ� ន (ស្រមាប់ករអភិរក្ស) និងសហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច (ករអនវុត�ទំេនៀមទមា� ប់្របៃពណី)។ ដូចេនះ យន�ករស្រមបស្រម�លចំបាច្់រត�វមានជាេ្រសចដចូមាន
ែចងក�ុងែផ�កបទពេិសធនែ៍ដលឆ�ងកតខ់ងេ្រកម។  
 

18. េគាលនេយាបាយដធី�ីជាតៃិន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ២០១៥ (ឬេសៀវេភសដីធ�ី) េផា� តេលី“ ករេគារព
ទេំនៀមទមា� ប់វប្បធម ៌និងអភិរក្សេបតិកភណ� វប្បធម៌ និង្របវត�ិស�ស�” របស់្រក�មជនជាតេិដីមភាគតិចេនកម�ជុា។ 
ក�ុងករណីករកន់កបដ់ីរដ�ខសុច្បាបអ់ចមានឱកសផ�ល់ដល្់រគ�សរែដលមាន្របាកច់ំណូលទបនងិគា� នដធី�ងីយ
រងេ្រគាះ ែដលមានចំែណកដសីមរម្យស្រមាបក់ររស់េនរបសព់ួកេគប៉ែុន�េនាះចំបាច់្រត�វេធ�ីេដយករណីជាកែ់ស�ង
ម�ងមួយៗ 3

4 ។  េគាលនេយាបាយជាតិស�ីពីករអភវិឌ្ឍជនជាតេិដីមភាគតចិ (២០០)នងឹធានាណូវករសនិ�សខុដធី�ី
ស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច  និងតមរយៈករេធ�ីែបបេនះេនាះពួកេគអចទទួលបាននូវកររស់េនសមរម្យអចរួច
ផុតពីភាពអតឃ់ា� ន និងភាព្រក្ីរកខ� ំង េហីយវប្បធម៌របសព់កួេគអច្រត�វបានករពរនិងែថរក្សោ 4

5។ 
 
19. ច្បាប់ស�ពីៃី្រពេឈី (២០០២) ជាទូេទទទួលស� លស់ិទ�ជិា្របៃពណីរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិចចេំពះ
ធនធានធម�ជាត ិនិងករអនុវត�កសកិម�ពេនចរស្រមាប់ជនជាតិេដមីភាគតចិរស់េនក�ងុឬែក្បរៃ្រពរបស់រដ�។ ពួកេគ
មិនចំបាច់ែស�ងរកករអនុ�� តស្រមាបក់រេ្របី្របាស់អនុផលៃ្រពេឈីេទ។ មា្រត ១៥ ត្រម�វឱ្យសម្បទនៃ្រពេឈី

មិនេ្រជៀតែ្រជកសិទ�ិេ្របី្របាស់ជាទមា� បេ់លីកម�សទិ�ដិីធ�រីបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច េទះបីពួកេគបានចះុ
ប�� ីជាមួយរដ� ឬជាទំេនៀមទមា� ប់្របៃពណីរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលរស់េនក�ងុ ឬជាប់នឹងសម្បទនៃ្រពេឈី
ក៏េដយ។ ច្បាប់េនះក៏អនុ�� តឱ្យសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិមានសទិ�ិចលូ និងេ្របី្របាស់ដៃី្រពស្រមាបអ់នផុល
ៃ្រពេឈី ដីស្រមាប់្របភពទឹកជាេដីម េទះបីករេ្របី្របាស់េនះមិនែមនជាែផ�កៃនកម�សិទ�ដិសីមហូភាពបសស់ហគម
ន៍ក៏េដយ។ ច្បាប់េនះក៏អនុ�� តឱ្យសហគមនប៍េង�តីសហគមនៃ៍្រពេឈី នងិអនុ្រកឹត្យស�ីពកីរ្រគប់្រគងៃ្រពសហគម
ន៍ (២០០៣) ដក់េចញនូវច្បាប់ស្រមាប់ករបេង�ីត ករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របាស់ៃ្រពេឈីសហគមនេ៍នកម�ជុា
ែដល្រត�វបានេគែបងែចកេហីយអចបន�ជាថ�ីបានក�ងុរយៈេពល ១៥ ឆា� ។ំ5

6  
 
20. ច្បាប់ស�ពីតីំបន់ករពរធម�ជាត ិ (២០០៨) កំណត្់រកបខណ� ៃនករ្រគប្់រគង អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតបំន់
ករពរេដីម្ីបធានាករ្រគប់្រគង និងអភិរក្សជវីៈច្រម�ះនិងករេ្របី្របាស់ធនធានធម�ជាត្ិរបកបេដយនរិន�រភាព។ មាន
ប��ត�ិមួយែដល្របជាជនែដលពឹងែផ�កេលីៃ្រពេឈី និងជនជាតេិដីមភាគតចិ អចទទួលបានករេ្របី្របាសធ់នធាន

ធម�ជាតិ្របកបេដយនិរន�រភាព និងរស់េនក�ុងតបំន់ករពរ។ ច្បាប់ែបងែចកតំបន់ករពរជាបួនតំបនខ់សុៗគា�

 
ក�ុង ច្បាប់ភូមិបាលមានន័យថា សហគមន៍អចទមទរសិទ�ិទំេនៀមទមា� ប់ពិេសសចំេពះតំបន់តំងទីលំេនចស់និងអតីតតំបន់ផលិតកម�”។ 
 
4 Ironside, J. (2017). The Recognition of Customary Tenure in Cambodia. MRLG Thematic Study Series #៥. Vientiane៖ MRLG. 
5 FAO and MRLG. 2019. Challenges and opportunities of recognizing and protecting customary tenure systems in Cambodia. 
Bangkok, 13 pp. License៖ CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
6 ibid. 
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េហីយតំបន់នីមួយ ្ៗរត�វបានកណំតេ់ដយករេ្របី្របាស់ និងករ្រគប់្រគងដីធ�ីរបស់វ៖ តំបន់ស�ូល តំបន់អភរិក្ស 
តំបន់េ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព និងតំបនស់ហគមន។៍ េទះយ៉ាងណារហូតមកដល់េពលេនះមានែតតបំន់
ករពរថា� ក់ជាតិមួយប៉ុេណា� ះ ែដល្រត�វបានដកជ់ាតបំន់េពញេលញ។ េនក�ុងតបំនក់រពរ ច្បាប់អន�ុ� តឱ្យបេង�តី
តំបន់ករពរសហគមន៍ (CPAs) ែដលអចរប់ប��ូលទតំីងៃនតបំនេ់្របី្របាស់ និងតបំន់សហគមន៍្របកបេដយ
និរន�រភាព ែដលជាេវទិកស្រមាប់ករចូលរួមរបសស់ហគមន៍នងិអ�កពក់ពន័�ដៃទេទៀតក�ុងករករពរដីធ� ី និង

ធនធានេនក�ុងេនាះ និងទទលួបានអត�្របេយាជន៍ពកីរអភរិក្សជីវៈច្រម�ះ ករចិ�� ឹមជវីតិ និងករែថរក្សោតៃម�វប្បធម៌
និងស� រតី។ តមច្បាប់ធនធាន (ឧ. អនផុលៃ្រពេឈី) អច្រត�វបានេ្របីស្រមាបក់រចិ�� ឹមជវីតិ ប៉ុែន�មនិែមនស្រមាប់
េគាលបំណងពណិជ�កម�េទ។ 7  
 
21. អនុ្រកឹត្យ េលខ ៨៣ អពំីនតីវិធិកីរចុះប�� ីដីធ�សីហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ(២០០៩) កំណតព់នីតីវិធិ,ី 
្របេភទដី, និងភា� ក់ងររដ�ែដលចូលរួមក�ងុករផ�ល់កម�សទិ�ដិីសមូហភាព។ មា្រត ៦ ៃនអន្ុរកឹត្យេនះ បានបង� ញនវូ
្របេភទៃនដីចំនួន ៥ ែដលអច្រត�វបានអន�ុ� តស្រមាបក់រផ�លក់ម�សិទ�ដិសីមហូភាព (១) ដីលំេនដ� ន (២) ដី
ៃ្រពអរក្សអ�កត (៣) ដីៃ្រពកប់សព (៤) ដីេធ�ីកសិកម� (៥) ដីប្រម�ងទកុស្រមាបក់សកិម�ពេនចរ។ មា្រតដែដល 
ក៏ប�� ក់ផងែដរអំពទីហំំដៃី្រពអរក្សអ�កត និងដៃី្រពកប់សពពុគំរួេលីសព ី៧ ហត ស្រមាប់ដីនីមួយៗ។  អន្ុរកឹត្យ
េនះមិនដក់ប��ូលដៃី្រពស្រមាប ់ NTFP ឬែខ្សទឹកថាមានសក� នពុលក�ងុករដក់ចលូជាកម�សិទ�ដិសីហគមន។៍  
េសៀវេភែណនំាករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ (ICLT) 8  ែខធ�ូ ឆា� ំ

២០១៨ ្រត�វបានេរៀបចំេដយ ករយិាល័យឧត�មស�ងករទទលួបន�កុសទិ�មិនសុ្ស ្របចំកម�ុជា(OHCHR) េដីម្ីប
ែណនំាដំេណីរករផ�ល់កម�សទិ�ិដធី�ី (ដូចេលីកេឡីងក�ងុ ឧបសម�ន័� ១, និងែផ�កទ ី៦)។ 
 
4. លិខិតូបករណ៍អន�រជាតែិដលពក់ពន័� 
 
22. ក្រមិតអន�រជាតិ សន�ិស�� សិទ�ិមនសុ្សែដល្របេទសកម�ុជាជាភាគមីួយរួមមាន កតិកស�� អន�រជាតសិ�ពីី
សិទ�ិពលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ (ICCPR), កតិកស�� អន�រជាតសិ�ីពសីទិ�ិេសដ�កចិ� សង�មកិច� និងវប្បធម ៌
(ICESCR), និង អនសុ�� អន�រជាតិស�ពីីករលុបបបំាតរ់លទ់្រមងៃ់នករេរសីេអីងជាតសិសន ៍(ICERD)  បាន
ប�� ក់ពីសិទ�ិរបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ ក�ុងករបន�ករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�សង�មនងិវប្បធមេ៌ដយេសរ។ី  េលីសពីេនះ 
សិទ�ិរបស់ជនជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វបានកំណត់ និងប�� ក់េដយេសចក�្ីរបកសរបសអ់ង�ករសហ្របជាជាតសិ�ពីី
សិទ�ិជនជាតិេដីមភាគតិច (UNDRIP) ែដលកម�ជុាបានេបាះេឆា� តគំា្រទក�ងុែខក��  ឆា� ២ំ០០៧។ បែន�មពេីលសីទិ�ិ
បុគ�ល សិទ�ិែដលែចងក�ុងេសចក�ី្របកសរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិស�ពីសីិទ�ជិនជាតេិដីមភាគតចិ មានេគាល
បំណងករពរសិទ�ិជាសមហូភាពរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិច ពីេ្រពះករទទួលស� ល់សិទ�ែិបបេនះមានភាពចំបាច់
ក�ុងករធានាករបន�អត�ភិាព អភិវឌ្ឍន ៍និងសុខុមាលភាពៃនជនជាតេិដីមភាគតចិ ជា្របជាជនែដលមានលក�ណៈ

 
7 ibid. 
8  Manual on Indigenous Communities Identification; Legal Entity Registration; and Communal land registration process in 
Cambodia (published in December 2018).  Cambodia Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
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ពិេសស។  កតិកស�� អន�រជាតិស�ពីសីិទ�ពិលរដ� និងសិទ�ិនេយាបាយ មា្រត ២៦.៣ ត្រម�វឱ្យរដ�ផ�ល់ករទទលួ
ស� ល់និងករករពរ្រសបច្បាបដ់លដ់ ី ែដនដ ី និងធនធានធម�ជាតជិនជាតេិដីមភាគតិច។ េនះរប់ប��ូលទំងករ
កំណត់ ករេបាះបេង� ល្រពំែដន ករេចញបណ�កម�សិទ� ិនិងករទទួលស� ល្់រសបច្បាប់េផ្សងេទៀតៃនដ។ី ក�ុងេនាះ
ផងែដរមា្រតទី ១០ ែចងថា “ជនជាតិេដីមភាគតចិនងឹមនិ្រត�វបានដកេចញពដី ីឬែដនដរីបសខ់�ួនេដយបង�ំេឡីយ” 
និងមា្រត ២៦.១ ែចងថា“ ជនជាតិេដីមភាគតិចមានសិទ�កិនក់បដ់ីធ�ទីកឹដ ី និងធនធានែដលពកួេគមានជាកម�

សិទ�ិ ឬកន់កប់ជា្របៃពណី េបីមិនដេូច�ះេទ្រត�វបានេ្របី្របាស ់ឬទទលួបាន”។ 
 
23. សេង�បរបស ់USAID9 បានកត់សមា� ល់ថា  ខណៈេពលែដលមានលខិិតបូករណ៍អន�រជាត ិករអនុវត� ករ
ទទលួស� លស់ិទ� ិនិងករេរៀបចំសិទ�កិនក់ប់ព្ីរបេទសមយួេទ្របេទសមួយខុសគា� ។ រដ� ភិបាលជាេ្រចីនេនទទំូង
ពិភពេលកបានទទលួស� លជ់ាផ�ូវករនវូដីសហគមន៍នងិសិទ�ិកន់កប់ធនធានធម�ជាតិេដយេយាងេទេលីេឈ� ះ
ជាេ្រចីនរួមមាន សហគមន៍ ទំេនៀមទមា� ប ់កម�សទិ�រូម សមូហភាព ជនជាតេិដីមភាគតចិ បុព�បរុស ឬករទទលួស� ល់
សិទ�ិដីធ�ីពីកេំណីត។ អ�ីែដលសំខន់ដីសហគមនគ៍ឺនយិាយអពំីសវុត�ិភាពដីធ�សី្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតិចែដលជា
កម�សិទ�ិរបស់្រក�មប៉ែុន�ក�ុងេពលែតមយួេនះមិនត្រម�វឱ្យ្រក�ម្រគប់្រគងដរីបសព់ួកេគេនេលីមលូដ� នរួមឬសមូហភាព
េទ។ ករែបងែចកដីគឺស្រមាបក់រេ្របី្របាស់ជាលក�ណៈបុគ�ល និងភាគេ្រចីនជាដីលេំនដ� ននងិេធ�កីសកិម�។ 
េដយសរែតករគំរមកំែហងពីខងេ្រកមានចនំនួកនែ់តេ្រចីនេឡីង ៗ ៃន្របេទសែដលទទួលស� ល់ករេរៀបចដំី
និងធនធានសហគមនរួ៍មតមរយៈករផ�ល់បណ័�កម�សិទ� ិឬវ�ិ� បនប័្រត េយាងេទតមច្បាប់និងេគាលនេយាបាយ

ពក់ព័ន�។ េទះយ៉ាងណាដំេណីរករនិងករអនវុត�េដីម្ីបកំណត់ពសីិទ�រិបស្់រក�មទំងេនះខុសគា� ពី្របេទសមយួេទ
្របេទសមួយដូេច�ះ េហីយគា� នបទពិេសធន៍របស្់របេទសណាែដលអចអនវុត�បានចំេពះមនុស្សទំងអស់េនាះេទ។ 
មានទំងចំណុចខ� ងំនងិចណុំចេខ្សោយដចូបានេឃីញេនខងេ្រកមក�ងុឧបសម�័ន� ៧ ។ 
 
5. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មរបសធ់នាគារពិភពេលក និងច្បាបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ូជា 

 
5.1. ្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ 
 
24. ក�ុងទីតំងគេ្រមាង ែដលករអនុវត�មានភាពផលប៉ះពលេ់បីេទះបីជាវជិ�មាន ឬអវជិ�មានេទេលីជនជាតិ
េដីមភាគតិច ្រកបខណ� ែផនករជនជាតិេដីមភាគតចិេនះនងឹ្រត�វបានយកមកអនុវត�។ វេផា� តទំង្រកបខណ� ច្បាប ់
និងបទប្ប��ត�ិកម�ជុាែដលអចអនវុត�បានដូចបានេរៀបរប់ខងេលី និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី  របស់

ធនាគារពិភពេលក 9

10, ជាមួយនឹងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី១ ទី ៨, និងទី១០។ េនេពលែដលមានគមា� ត ឬ

 
9 Source៖ Brief៖ Community land and natural resource tenure recognition៖ review of country experiences, USAID, February 2016 
10 ពក្យេពញៃន ESS៧ គឺជនជាតិេដីមភាគតិច/ សហគមន៍បុរណក�ុងអនុតំបនស់ហរ៉ទ�ីបអ�ហ�ិកែដលមិនមានករទទួលស� ល់ជា្របវត�ិ
ស�ស�. 
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ភាពមិនសុីចង� កគ់ា� រវងបទដ� នទំងេនះនិង្រកបខណ� ច្បាប់ និងបទប��ត�ជិាត ិប��ត�ពិក់ពន័�េនក�ុងបទដ� ននងឹ
្រត�វអនុវត�។ 

  
25. េគាលបំណងៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  គឺេដីម្ីបចូលរួមចែំណកកត់បន�យភាព្រក្ីរក និងករ
អភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពេដយធានាថាគេ្រមាងគំា្រទេដយធនាគារពិភពេលកជួយផ�លឱ់កសដល់ជនជាតិេដមី

ភាគតិចចលូរួម និងទទួលបានអត�្របេយាជនព៍ីដេំណីរករអភវិឌ្ឍន៍តមរេបៀបែដលមិនគរំមកំែហងដលអ់ត�
ស�� ណវប្បធម ៌ និងសុខុមាលភាពរបសព់ួកេគ។ េដីម្ីបសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងេនះ បទដ� នបរសិ� ន និង
សង�មទី៧  មានេគាលេដដូចខងេ្រកម៖ 
 

(a) េដីម្ីបធានាបានថា ដំេណីរករអភិវឌ្ឍនជ៍រុំញឲ្យមានករេគារពសិទ�មិនសុ្ស េសចក�ីៃថ�ថ�រូ ក�ី្របាថា�  អត�
ស�� ណ វប្បធម៌ និងមខុរបរចិ��មឹជីវតិេដយែផ�កេលីធនធានធម�ជាតិរបសជ់នជាតិេដីមភាគតចិ។ 

(b) េដីម្ីបេចៀសវងផលបះ៉ពល់អវជិ�មានៃនគេ្រមាងេលីជនជាតេិដីមភាគតិច ឬេនេពលែដលមនិអច
បេ�� �សបាន េដីម្ីបកត់បន�យជាអប្បបរមា េធ�ីឱ្យធូរ្រសល និង / ឬទទូត់សំណងស្រមាបផ់លបះ៉
ពល់ទំងេនាះ។ 

(c) េលីកកម�ស់អត�្របេយាជន ៍ និងឱកសអភវិឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពស្រមាបជ់នជាតេិដមីភាគតចិ
តមរេបៀបមួយែដលអចចលូដំេណីរករបាន សម្រសបនិងមានបរយិាប័ន�តមន័យវប្បធម។៌ 

(d) ទទួលស� ល់ករេគារព និងអភិរក្សវប្បធម ៌ចំេណះដឹង និងករអនុវត�របសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ នងិ
ផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវឱកសេដមី្ីបស្រមបខ�នួេទនឹងករផា� ស់ប�រូលក�ខណ� ក�ុងលក�ណៈមួយ និងតម
េពលេវលែដលអចទទួលយកបានចេំពះពួកេគ។ 

(e) េដីម្ីបទទលួករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត�វ (FPIC) ៃនជនជាតេិដមី
ភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល េនក�ុងកលៈេទសៈ ៣ ែដលគេ្រមាងនឹងមាន (i) ផលប៉ះពល់
អវជិ�មានេលីដ ីនិងធនធានធម�ជាតិជាកម�សិទ�តិមែបប្របៃពណី េ្រកមករេ្របី្របាស់ឬករកនក់ប់
តមទមា� ប់ (ii) បណា� លឱ្យមានករផា� ស់ទលីំេនរបសជ់នជាតេិដីមភាគតិចេចញពទីកឹដ ីឬ (iii) 
ផលប៉ះពល់គួរឱ្យកតស់មា� ល់េលីេបតិកភណ� វប្បធមរ៌បសជ់នជាតេិដីមភាគតិច ែដលជាសម្បតិ�ៃន
អត�ស�� ណ និង/ឬ វប្បធម ៌ពិធីសសនា ឬទិដ�ភាពខងវ�ិ� ណអរក្សអ�កត េទេលីជីវតិជនជាតិ
េដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល។់ 

 

26. ជារួម េគាលបណំង និងេគាលេដជាក់លក់ៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី  ្រត�វបានេរៀបចំេឡីងេដយ
េគាលបំណងសំខនៃ់ន្រកបខណ� ច្បាប់ និងបទប្ប��ត�រិបស្់របេទសកម�ជុា ស្រមាប់ករផ�ល់កម�សិទ�ដិធី�ដីលស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចរបស្់របេទស ែដល្រត�វករអភិរក្ស និងករពរទំេនៀមទមា� ប់ ្របៃពណី និងធនធានធម�
ជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនូវករេ្របី្របាស់ និងករ្រគប់្រគងដីធ�ី្របកបេដយ
និរន�រភាព េលីកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់េន និងកតប់ន�យ ឬលបុបបំាតទ់ំនាស់ដធី�ី។ េលីសពេីនះេទៀត ដំេណីរ
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ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់ជនជាតិេដីមភាគតចិ ែដលបានកំណត់េនក�ងុេសៀវេភែណនំាករផ�ល ់   
បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ10

11 ពីែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ ្រត�វបានពិពណ៌នាយ៉ាងទលូំ
ទូលយ ប៉ុែន�មិនេពញេលញ ក�ុងករេឆ�ីយតប និងដកប់��ូលនវូលក�ខណ� ត្រម�វដំេណីរករ ទក់ទងនងឹករពិេ្រគាះ
េយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ៃនសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចទទួលផលជាកល់ក ់ (ឧបសម�ន័� ១ និងែផ�ក 
១០)។  គមា� តជាក់លក់រវង្រកបខណ� ច្បាប់ និងបទដ� នគតយុិត�កម�ជុា និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មរបស់

ធនាគារពិភពេលក  ្រត�វបានេរៀបរប់េដយលម�ិតខងេ្រកមនិងេលីកេឡីងពកព់័ន�នងឹករពិេ្រគាះេយាបល់្របកប
េដយអត�ន័យ/FPIC ករវយតៃម�សង�ម ែផនករជនជាតិេដីភាគតិចស្រមាបស់កម�ភាពអនគុេ្រមាងផ�លក់ម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពជាកល់ក់ ែផ�កេលី្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិេនះ (ែដលខ�ួនវកម៏ិន្រត�វបានត្រម�វ
េដយ្រកបខណ� ច្បាប ់និងបទដ� នគតយុិត�របស់កម�ជុាែដរ); ករ្រគប់្រគងច្បាសល់សៃ់នបរយិាបន� (ឧ. េយនឌ័រ) 
ទំងេនក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់អំពីគេ្រមាង និងស� បន័តណំាងៃនសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលចូលរួមេន
ក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ទំងេនះ និង (v) ករេរៀបចំករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ 
 
5.2. និយមនយ័ជនជាតិេដីមភាគតិច និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ 
 
27. េយាងតមច្បាប់ភូមបិាល(២០០១), មា្រត ២៣ ែចងថា៖   ”្រក�មមនសុ្សែដលរស់េនេលីែដនដៃីន       
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដលសមាជកិទំងអស់បង� ញនវូករឯកភាពៃនជាតពិន� ុ សង�មវប្បធម៌ និងេសដ�កចិ� 

្របតិបត�ិរស់េនតម្របៃពណី និងដំដុះេលីដីែដលខ�ួនកនក់ប់េទតមក្ួបនខ� តទំេនៀមទមា� ប់ៃនករេ្របី្របាសជ់ា
សមូហភាព។ ក�ុងេពលរង់ចំករកំណត់ខងផ�វូច្បាបន់វូលក�ន�កិៈរបស់សហគមន ៍្រក�មែដលជាក់ែស�ងរហូតមកទល់
បច�ុប្បន�េនះនឹងបន�្រគប់្រគងសហគមន ៍ និងអចលនវត�ុរបសព់ួកេគ្រសបតម្របៃពណី។  ពួកេគ្រត�វអនុវត�តម
ប��ត�ិៃនច្បាប់េនះ”។ មា្រត ២៤ ែចងថា  “អំពីបុគ�លែដលេឆ�យីតបេទនងឹលក�ណៈវនិិច�័យៃនជាតពិន� ុវប្បធមន៌ងិ
សង�មរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ និងទទួលស� ល់េដយមតភិាគេ្រចីនៃនសមាជកិដៃទេទៀត នងិយល់
្រពមទទួលនូវសមគ�ីភាព និងភាពចណុំះែដលនំាឱ្យមានករចូលក�ងុសហគមន៍ នឹង្រត�វបានចត់ទកុថាជាសមាជកិ
ៃនសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច និងមានសិទ�ិក�ងុករទទួលគណុ្របេយាជនព៍កីរធានាសទិ� និងករករពរែដល
េរៀបចំេឡីងេដយច្បាប់េនះ”។ 
 
28. បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧ របស់ធនាគារពិភពេលក  េ្របី្របាស់ពក្យ “ជនជាតិេដីមភាគតចិ” ក�ុងនយ័
ទូេទ (មានន័យថាេនក�ុងបរបិទជាតិជាក់លកម់យួែដលពួកេគអច្រត�វបានេយាងេទេដយពក្យេផ្សងគា� ) េដីម្ីប

េយាងដច់េដយែឡកេទ្រក�មសង�ម និងវប្បធម៌ខសុគា�  ែដលមានលក�ណៈដូចខងេ្រកមេនក�ុងក្រមតិខសុគា� : 
 

 
11 Manual on Indigenous Communities Identification; Legal Entity Registration; and Communal land registration process in 
Cambodia (published in December 2018). Cambodia Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
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(a) ករកំណត់អត�ស�� ណខ�ួនឯងជាសមាជកិ្រក�មសង�មនងិវប្បធម៌ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងករ
ទទលួស� លអ់ត�ស�� ណេនះេដយអ�កដៃទ។ 

(b) ករភា� ប់ជាសមូហភាពេទនងឹទជី្រមកខសុគា� ៃនភមូិស�ស� ទឹកដីដូនត ឬតបំន់េ្របី្របាស់ឬករកន់
កប់តមរដូវ ក៏ដូចជាធនធានធម�ជាតេិនក�ុងតំបនទំ់ងេនះ។ 

(c) ទំេនៀមទមា� ប់ វប្បធម ៌ េសដ�កិច� សង�មឬនេយាបាយែដលមានលក�ណៈែប�កពសី� បន័សង�មឬវប្ប

ធម៌សំខន់ៗ និង 
(d) ភាសឬ្រគាមភាសខុសគា� ជាញឹកញាប ់ពីភាសផ�ូវករ ឬភាសរបស់្របេទស ឬតបំន់ែដលពកួេគ

រស់េន។ 
 
29. េនេពលែដលវក្យសព�េ្របី្របាស់េនក�ងុច្បាបភ់មូិបាល (២០០១) េដីម្ីបកំណតន់័យ “សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច” និងេនក�ងុបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  េដីម្ីបកំណតន់័យ  “ជនជាតេិដីមភាគតចិ” ខុសគា� េនក�ងុ
ករេ្របី្របាស់ពក្យច្បាស់លស់របសព់ួកេគ េទះយ៉ាងណាពួកេគែចករែំលកេចតនាៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណៃន
លក�ណៈទូេទ និងពិេសស ទក់ទងនឹងអត�ស�� ណជាតិពន� ុសង�ម និងវប្បធម៌ែដលកណំត្់រក�មទំងេនះដចព់ី
្រក�មភាគេ្រចីន រួមជាមួយនឹងច្បាបទ់ំេនៀមទមា� បៃ់នករភា� ប់ជាសមហូភាព និងករេ្របី្របាស់តំបន់េផ្សងៗគា� ។  យ៉ាង
ណាក�ី សេង�បេគាលនេយាបាយរបស់ FAO’s (២០១៩) សេង�តេឃីញថា និយមន័យជាក់លកៃ់នជនជាតេិដមី
ភាគតិចេនក�ុង ច្បាប់ភូមិបាល(២០០១) េនែត្រត�វបានេគសរេសរេចញជាពិេសសទកទ់ងនងឹ្រក�មជាកល់កដ់ចូ

ជាជនជាតិភាគតចិនយិាយភាសឡាវេនកម�ជុា។ ក�ុងេពលជាមយួគា�  និយមន័យរបស់បទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទី
៧  មានភាពទូលំទលូយជាងនយិមនយ័កណំតេ់ដយរដ� ភបិាល និង្រគបដណ� ប្់រក�មសង�ម ដូចជា្រក�មជនជាតិ
ភាគតិចឡាវ និងចម។  េដីម្ីបេដះ្រសយគមា� តេនះ ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ នឹងដកប់��ូល
្រក�មទំងេនះស្រមាប់ទីតំងសម្បទនដីសង�មកចិ� ែផ�កេលីលក�ណៈវនិិច�័យបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី ប៉ុែន�មនិ
ែមនស្រមាប់លក�ខណ� វនិិច�យ័ស្រមាបក់រផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ នងិ
ករគំា្រទមុខរបរចិ�� ឹមជវីតិ េដយសរែតទំងេនាះពុ្ំរត�វបានពចិរណាថាជាជនជាតេិដីមភាគតិចេនេ្រកមច្បាបដ់ី
ធ�ី។ 
 
30. ប�� មយួេទៀតែដល្រត�វកតស់មា� លេ់នក�ងុករពភិាក្សោអំពវីធិីកណំតឱ់្យល�បំផតុនវូ “សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច” និង“ ជនជាតិេដីមភាគតិច” េនកម�ុជាគឺេដយសរែតករេធ�ីចំណាក្រស�ករបសជ់នជាតែិខ�រក�ងុករ
ែស�ងរកដីធ�ីជនជាតិេដមីភាគតចិជាេ្រចីនរស់េនបច�ុប្បន�ទកទ់ងនងឹ្របជាជនែខ�រ11

12 ។  តថភាពសង�មបច�បុ្បន�ៃន

សហគមន៍ចំរុះជនជាតេិដីមេចទជាសណួំរថា េតីវធិីេនះអច្រគប់្រគងេលីករេចញប័ណ�កម�សទិ�ិដធី�ី ទក់ទងនងឹ
ប�� ទំងពីរយ៉ាងដូចេម�ច ទំងសម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច េ្រកម្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� 

 
12 FAO & MRLG៖ Policy Brief – Challenges and Opportunities of Recognizing and Protecting Customary Tenure Systems in 

Cambodia. Bangkok 2019. 
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និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣។ ្រតឹមេពលេនះ េនាះគឺនិយមន័យរបសរ់ដ� ភិបាលេទេលីសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច ែដលកំណត់ពីសទិ�ិស្រមាប់ករទទួលបាន ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច។ េលីសពីេនះ, គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ 
នឹងមិនចូលរួមក�ុងដេំណីរករករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច រហូតដល់
ដំណាក់កល ៣.១េនេពលែដលសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិដកព់ក្យេស�ីេទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់។  ក�ុងនយ័េនះ គឺថាសមាជកិភាពៃនសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ នឹង្រត�វបានកណំតម់នុ
េពលគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ ចូលរួម។  ជាលទ�ផល េនពល
វយតៃម�ថាេតីសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិជាក់លក ់ ែដលបង� ញ ‘ត្រម�វករ’ ស្រមាប់ករដក់ប��ូលេនក�ងុ
គេ្រមាង, និងែដលបានចលូេនដណំាក ់២.៥ េនក�ុងដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច, គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ដំណាកក់លទ ី៣ នឹង្រត�វប�� ក់
តមរយៈករប�� ក់ករ្រត�តពិនិត្យភាព្រតមឹ្រត�វេនដំណាកក់លទី១ និងទី២ ៃនដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច អនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី 
ពក់ព័ន�ធ (a) លក�ខណ� ត្រម�វៃនករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័, (b) ត្រម�វករែដលករពិេ្រគាះ
េយាបល់េនះ្រត�វបានតំណាងសង�ម និងបរយិាបន� និង (c) វយតៃម�និងេចៀសវងផលបះ៉ពល់អវជិ�មាននងិផ�ល់
អត�្របេយាជន៍្របកបេដយចីរភាព។ លំហត់េផ��ងផា� ត់គួរែតរួមប��ូលលទ�ផលគន�ះឹពីរៃនដេំណីរករគឺ (i) ថាេតី
តំណាងេនក�ុងគណៈកមា� ធិករសហគមនម៍ានលក�ណៈបរយិាបន�សង�មែដរឬេទនិង (ii) ថាេតីសហគមនច៍្បាប់

ស្រមាប់ ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ផ�ល់អត�្របេយាជន៍េស�គីា� ទទំូង
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិឬេទ។   

5.3. គមា� តរវងច្បាប់កម�ុជា និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  
 
31. តរង ១ ខងេ្រកមបង� ញគមា� តរវងច្បាបក់ម�ុជា និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧៖ 
 
តរង 1៖ គមា� តរវងច្បាប់កម�ុជា និងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧ 

បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  ច្បាប់កម�ុជា គមា� ត  

ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ 
(កថាខណ� ២៣) 

ឥណវន� អនុវត�ដំេណីរករចូលរួមជាមួយ 
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលរង

ផលប៉ះពល ់េហីយដំេណីរករៃនករ
ចូលរួមនឹងរួមប��ូ លទំងករវភិាគរបស់

ភាគីពក់ព័ន�ករបង� ញព័ត៌មាននិងករ
ពិេ្រគាះេយាបល់តមលក�ណៈវប្បធម៌និង

េយនឌ័រនិងកររួមប��ូ លគា� េទវញិេទម
ក។ 

អនុ្រកឹត្យេលខ. ៨៣ ស�ីពី នីតិវធិីៃនករចុះ
ប�� ីដសីហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច

(២០០៩) កំណត់និយមន័យ ដំេណីរករ
ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច (ICLT)។ 
 

ដំណាក់ ១៖  ករកំណត់ខ�ួនឯងថាជាស
ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច (IPCs) 

ជាមួយ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (MRD)  

គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាក់កលទី ៣ ចូលរួមែត

េនដំណាក់កលទី ២.៥ បនា� ប់ពីសហគមន៍
អ�កទទួលផល្រត�វបានទទួលស� ល់េដយ

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទថាជា ជនជាតិេដីម
ភាគតិចេហីយបនា� ប់ពីករបេង�ីតគណៈកមា� ធិ
ករសហគមន៍និងករអនុម័តច្បាប់សហគម
ន៍។ 
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ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�ក
តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត �វ (FPIC) (កថា

ខណ�  ២៤ និង២៥) - ែដល (a) ផល
ប៉ះពល់អវជិ�មានេលីដ ីនិងធនធានធម�

ជាតិរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច; (b) ករ
តំងទីលំេនថ�ីៃន IP; ឬ (c) ផលប៉ះ

ពល់េលីេបតិកភណ� វប្បធម៌របស ់ជន
ជាតិេដីមភាគតិចនឹងេកីតេឡីង, ធានាឱ្យ

បាននូវករ្របកន់ខ� ប់នូវករពិេ្រគាះ

េយាបល់ែដលជាលទ�ផល(ករយល់្រពម
េដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន

្រតឹម្រត�វ). 
 

ធានាថាជនជាតិេដីមភាគតិចមានវត�មាន
េនក�ុងឬភា� ប់េទនឹងតំបនគ់េ្រមាង ្រត�វ

បានពិេ្រគាះេយាបល់ និងអចចូលរួមក�ុង
ករេរៀបចំ និងកំណត់ករអនុវត�ន៍គេ្រមា

ង។ 
 

• វយតៃម�លក�ណៈនិងកំរតិៃនផល
ប៉ះពល់ែដលរពំឹងទុកេលីជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

• េរៀបចំយុទ�ស�ស�ពិេ្រគាះេយាបល់ 

• បេង�ីតែផនករសកម�ភាពនិង
ែផនករែដលមានេពលេវលកំណត់ 

• េចៀសវងផលប៉ះពល់អវជិ�មានេន
កែន�ងែដលអចេធ�ីេទបាន 

• កំណត់អត�ស�� ណករកត់បន�យ

និងអត�្របេយាជន៍ៃនករអភិវឌ្ឍរួម
ទំងសំណងសមរម្យ 

 

ដំណាក់កល ២៖  ករទទួលស� ល់សហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច នីតិបុគ�ល

េដយ ្រកសួងមហៃផ�  

ដំណាក់កល២.៥៖ ករេរៀបចំែផនទី
បឋមបង� ញពី្រពំ្របទល់និងករេ្របី្របាស់
ដីធ�ីេយាងតម្របេភទេផ្សងៗៃនដីរបស់ 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ ករ
អភិវឌ្ឍវធិានៃផ�ក�ុងស�ីពីករេ្របី្របាស់និង

ករ្រគប់ 

្រគងដី ករដក់ពក្យេស�ីសុំចុះប�� ីកម�សិទ�ិ
រួមនិងករេចញវធិានករករពរបេណា� ះ

អសន�(IPM)  

ដំណាក់កល៣៖ វស់ស�ង់្រពំ្របទល់និង

ករេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពបនា� ប់
ពីករបង� ញជាសធារណៈ (ៃថ� ៣០) 

និងករយល់្រពមពី្រកសួងដៃទេទៀតដូចជា 
្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ

និង្រកសងួបរសិ� ន ស្រមាប់ករចុះប�� ីដី
រដ� 

 

អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពី នីតិវធិីៃនករចុះ
ប�� ីដីធ�ី របស់ សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច(២០០៩) មា្រត ៦ កំណត់ដ ី៥ 
្របេភទស្រមាប់ករេចញប័ណ�កម�សិទ�ិដីស

មូហភាព (១) ដីលំេនដ� ន (២) ដីៃ្រព
អរក្សអ�កត (៣) ដីៃ្រពប��ុ ះសព (៤) 

ដីកសិកម�ពិត្របាកដនិង (៥) ដកីសិកម�
ពេនចរ។ 

គមា� ត ១៖ ករប�� ក់េផ��តផា� ត់that ដំណាក់

កល១ និង ២ បានអនុេលមតមបទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទី៧  លក�ខណ� ត្រម�វស្រមាប់

ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ. 
 

គមា� ត ២៖ ស្រមាប់ ដំណាក់កល២.៥ និង 
៣, បេង�ីតែផនករស្រមាប់ ករពិេ្រគាះ

េយាបល់្របកបេដយអត�ន័យs ដូចបាន
កំណត់េនក�ុងបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  

កថាខណ� ២៣, ែដលធានា និងចង្រកង៖ 

 
• បរយិាប័ន�សង�មេយនឌ័រនិងជំនាន់

ទក់ទងនឹងករពិេ្រគាះេយាបល់ករ
តំណាងេនក�ុងអង�ភាពេធ�ីករសេ្រមច

ចិត�និងលទ�ភាពទទួលបានអត�្របេយាជ
ន៍។ 

• ករេជៀសវងផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដល
ទក់ទងេទនឹងករកំណត់្រពំែដនតំបន់ 

ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និងេហ

ដ� រចនាសម�័ន�ែដលជាប់ទក់ទងេហីយ
េបីេចៀសមិនផុតអភិវឌ្ឍករេរៀបចំករ

កត់បន�យនិងករេរៀបចំសំណង។ 
 

គមា� ត ៣៖ េធ�ីករវយតៃម�សង�ម (បទដ� នប
រសិ� ន និងសង�មទី៧  ឧបសម�័ន� ក) េដីម្ីប

ជូនព័ត៌មានករេធ�ីែផនករ ករពិេ្រគាះ
េយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ និង ែផនករ

ស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច. 

 
គមា� ត ៤៖ ែផនករជនជាតិេដីមភាគតិច

ស្រមាប់  សកម�ភាពក្រមិតអនុគេ្រមាងតមរ
យៈ ដំណាក់កល២.៥ និង ៣ ក៏ដូចជា 

ទក់ទងនឹងករសងសង់េហដ� រចនាសម�័ន�ជា
បន�បនា� ប់និងសកម�ភាពចិ�� ឹមជីវតិ។ 

 
គមា� ត ៥៖ យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

ែដលអចចូលដំេណីរករបានស្រមាប់
សមាជិកទំង សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច

ទទួលផល និងនិងសមាជិកៃនសហគមនជ៍ិត
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ខងែដលប៉ះពល់េដយ សកម�ភាពអនុគេ្រមា

ង។ 
 

គមា� ត ៦៖ ្រក�មជនជាតិឡាវនិងចមនឹង្រត�វ
្រគបដណ� ប់េដយ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជន

ជាតិេដីមភាគតិច ស្រមាប់តំបន់ សម្បទន
ដីសង�មកិច�។ 

 

6. ព័ត៌មានសង�មនិងេសដ�កិច�សេង�បៃនជនជាតេិដីមភាគតចិេនកម�ុជា 

 
32. មាន្រក�មជនជាតេិដីមភាគតចិ ២៤ ្រក�មផ្សងគា� េនកម�ុច, សរុប្របមាន ២០០,២១៦ នាក់ ឬ្របែហល 

១,២% ៃន្របជាជនកម�ុជាសរុប ១៦,៥ លននាក(់្រកសងួែផនករ, ២០១៩)។  ្រក�មធំៗមានព�ង ចៃរ ៉ទំពួន ែដល
រស់េនេខត�រតនគិរ ី(្របមាណ ៥០% ៃន្របជាជន ១៨៥.០០០ នាក់ក�ុងេខត�) និងមណ� លគរិ(ី្របមាណ ៨០% ៃន
្របជាជន ៧៣.០០០ ក�ុងេខត�).  ចំនួនតិចៃនជនជាតេិដីមភាគតចិកម៏ានេនពសេពញេខត�ចំននួ ១៣ ទូទំង
្របេទស្របមាណ ៤៥៥ ភូមិ, េទះបីចំនួនភូមិពតិ្របាកដអ្រស័យេលីករែបងែចក្របេភទអ�ែីដលបេង�ីតជាសហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិេដយសរែតជនជាតេិដីមភាគតចិរស់េនជាមយួ្របជាជនែខ�រ។ សន�ិសុខសិទ�ិកនក់បដ់ធី�ី
មានសរសំខន់ណាសច់ំេពះសមត�ភាពរបសព់កួេគក�ងុករែថរក្សោវប្បធម៌ខសុគា�  និងេដីម្ីបអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�។ ពួក
េគភាគេ្រចីនបានងកេចញពីកសិកម�ពេនចរស្រមាបក់រចិ�� ឹមជវីតិេទជាករដំដណំា ំ ដូចជាដំណាសំ� យចន�នីងិ
កសិកម�េនមួយកែន�ង។ 
 
33. ្រគ�សរកសិករខ� តតូចភាគេ្រចីនេនកម�ជុាលយកសកិម�ជាមយួ្របភពចណូំលេផ្សងេទៀតេដយមានយុទ�
ស�ស�ធម�តគឺេធ�ីែ្រស ចិ�� ឹមមាន ់ និងដំបែន�ជាចម្បងស្រមាបេ់្របី្របាស់េនផ�ះខណៈេពលកំពងុែស�ងរក្របាក់

ចណូំលជាសច់្របាក់ពកីរងរែដលបានកៃ្រម ឬពីសកម�ភាពអជីវកម�ខ� តតចូ។ ឱកសករងរែដលបានបងេ់ន
ក�ុងេខត�េគាលេដទំនងជាេផា� តសំខន់េទេលីសហ្រគាសកសកិម�ពណិជ�កម�រួមមានេកស៊ូ និង្របេភទដណំាំ
ដំឡូងមីជាេដីម។ ករងរតមរដូវក�ុងករដំដះុ្រស�វមានករធា� កច់ុះសរសំខនជ់ាមយួនងឹករេ្របី្របាស់កន់ែតេ្រចនី
ៃនករសប្រព�ស្រគាប់ពូជនងិករ្របមូលផលតមែបបេមកនចិជនំសួវធិីស�ស�្របៃពណី។ពលកម�ចំណាក្រស�កក៏
សំខន់ផងែដរេដយ�ស�ីវយ័េក�ងជាពិេសសេទេធ�ីករេនេរងច្រកកត់េដរែដលមានទីតំងេនជុវំញិរជធានីភ�ំេពញ 
និងបុរសែស�ងរកករងរេធ�ីេនក�ងុសណំងេ់នភ�ំេពញ។ ករេធ�ីចំណាក្រស�កេនេ្រក្របេទសកម�ុជា គឺមានសរ
សំខនផ់ងែដរ ជាចម្បងចេំពះ្របេទសៃថនិង្របេទសឆា� យៗ។ 
 
34. ដូចបានប�� ក់េនក�ងុ ESP, ក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាកក់ល
ទី ៣ សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ្របមាណ ១៤% ៃន្របជាជនសរុបៃនេខត�េគាលេដ។ មានេលសីពី
ពក់កណា� លៃន្រគ�សរចំនួន ៦៣ ្រគ�សរៃនឃំុ ២៨៤ ក�ុងេខត�េគាលេដ, េនសល់ជាជនជាតិែខ�រ។ េន្របេទសកម�ុ



 

17 
 

ជាទំងមូល្របែហល ៨% ៃនចំនួន្របជាជន្រត�វបានេគេជឿថាជាជនជាតិេវៀតណាម, ចិនរមឺកពីជនជាតិចមែដល
កន់សសនាឥស� ម។ មិនមានមនុស្សេ្រចីនេទែដលរស់េនក�ងុេខត�ភាគឥសនប៉ុែន�មានជនជាតិភាគតចិនយិាយ
ភាសឡាវេនេខត�ស�ឹងែ្រតង។ ែផ�កេលីទិន�ន័យ ID-Poor, ្របមាណ ១៧% ្រគ�សរមានភាព្រកី្រកែដលខសុគា� តចិ
តួចេនទូទំងេខត�។ អ្រតភាព្រកី្រក្រត�វបានរកេឃីញខ�ស់ជាងេនតមឃំុែដលមានចំននួ្របជាជនជនជាតិេដមីភាគ
តិចេ្រចីន ប៉ុែន�ទបជាងេនះេបីេ្របៀបេធៀបនឹងឃំុែដលមានដង់សុេីត្របជាជនទប។ 

 
35. ដូចបានបង� ញក�ងុតរងទ ី២ ្របជាជនភាគេ្រចីនៃនេខត�េគាលេដក�ុងករេធ�ីកសិកម�។ ៦៤% ៃន្របជា
ជនេពញវយ័ៃនេខត�េគាលេដពងឹែផ�កេលីកសិកម�និង / ឬករទទួលបានធនធានធម�ជាតិជាករកនក់បប់ឋម
េទះបីជាមានលក�ណៈធម�ជាតកិ៏េដយ ធនធាន (ករេនសទករបរបាញ់ និងអនុផលៃ្រពេឈី) េ្របីជាមុខរបរ
បឋមែដលមានអ្រតទប្របែហល ៣%។ េនជាប់នឹងវសិ័យកសិកម�នងិធនធានធម�ជាតគិឺជាករងរផា� លខ់�នួមាន
េ្រចីនេលីសលុបជាទេូទ េដយមាន្របជាជនេពញវយ័ ៧% េនក�ុងករងរផ�ូវករេនក�ុងវសិ័យឯកជនឬសធារ
ណៈ។ គួរឱ្យចប់អរម�ណ៍ថាេនក�ុងឃំុែដលមាន្របជាជនភាគេ្រចីន ជនជាតិេដីមភាគតចិ និងឃំុែដលមានដងស់ុី
េត្របជាជនទប សមាមា្រតខ�ស់្រត�វបានចលូរួមេនក�ុងវសិយ័កសកិម�និងធនធានធម�ជាត ិ ប៉ុែន�េស�រីែតគា� នករងរ
ផ�ូវករេទ។ 
 
តរង 2៖ មុខរបរច�ិ� ឹមជីវតិតមវស័ិយគិតជាភាគរយៃន្របជាជនេពញវយ័ 

េខត� 
កសិកម�និងធនធានធម�

ជាតិ  

ករងរេដយ

ខ�ួ នឯង 

ពលកម�្របាក់ឈ�ួល (កសិកម�

និងសំណង់) 

ករងរវសិ័យឯក

ជន  

វ ិស័យសធារ

ណៈ 

កំពង់ធ ំ ៦១% ១៨% ៤% ៦% ២% 

្រកេចះ ៦២% ១៦% ១១% ៣% ២% 

មណ� លគិរ ី ៧១% ១៥% ១៨% ១% ៥% 

្រពះវហិរ ៧០% ១៣% ២% ១% ៥% 

រតនគិរ ី ៧៤% ១៧% ៤% ១% ៣% 

ស�ឹងែ្រតង ៦៦% ១៦% ៥% ១% ៤% 

សរុប ៦៤% ១៦% ៣% ៤% ៣% 

ជនជាតិេដីមភាគ
តិច> ៥០% of 
្រគ�សរ ៨១% ៧% ១% ០% ២% 

្របជាជនសរុប < 
២០/គម២ ៧៨% ៨% ១% ០% ២% 

្របភព៖ ្របព័ន�ទិន�នយ័ឃំុ (CDB), ២០១៨ 
 
36. ទក់ទងេទនឹងដធី�ីភាពគា� នដនីិងករទ�នា� នកនក់ប់កម�សិទ�ដិីធ� ីនិងសិទ�ិទទលួបានដេីនភាគឥសនៃន
្របេទសកម�ុជាបានញំាញីេដយប�� មយួចំននួែដលពក់ពន័�នងឹវវិទនងិករទមទរតវ៉។ រហូតដល់ឆា�  ំ ១៩៨៩ 
ករែបងែចកដី្រត�វបានេគចតទ់កុថាេស�ភីាពគា� េទតម្រគ�សរ។ ដីែ្រសភាគេ្រចីនេនតមបណា� េខត�ទនំាបៃន
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្របេទសកម�ុជាគឺជាកម�សិទ�កិរពសីមយ័កលេនះ េហីយេស�ីរែតគា� នទំនាសដ់ីធ�ីណាមយួេកីតេឡីងែដរ។ ច្បាប់
ភូមិបាលៃន ២០០១ ទទលួស� លស់ិទ�ជិាមា� សក់ម�សទិ�ិ្របសិនេបីមនុស្សមា� ក់ស�តិេនេលដីីរយៈេពល ៥ ឆា� មំនុេពល
ករអនុម័តច្បាបេ់នះ។ ប៉ុែន�ដីឡូត៍ជាេ្រចីនមិនបានទទលួបណ័�កម�សិទ�រិងឹជាផ�វូករពី្រកសងួេរៀបចែំដនដ ី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់េទ េលីកែលងប�ង់ទនែ់ដល្របជាជនបានមកពអីជា� ធរមូលដ� ន។ មិនដចូប័ណ�កម�សទិ�ឯិកជន
េទ ប�ង់រងឹ ឬទន់ ែដល្របជាជនមកពដីខីងេ្រកមមាន ជនជាតិេដីមភាគតិច ជាមា� ស់កម�សិទ�ដិសីមហូភាពេយាង

េទតមទេំនៀមទមា� ប់្របៃពណីែដលមានែចងេនក�ុងច្បាប់ភមូិបាល។  
 
37. ភាគឥសនៃន្របេទសកម�ជុាមានតំបនក់រពរសំខន់ៗ  រួមមានៃ្រពេឈីករពរនិងប្រម�ងទុកសត�ៃ្រព។ 
ែផ�កខ�ះៃនតំបន់ករពរ្រត�វបានទទលួយកជាៃ្រពសហគមន ៍ (េ្រកម្រកបខណ�  រដ�បាលជលផល ្រកសងួកសកិម� 
រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ) ឬ តំបន់ករពររបស់សហគមន(៍េ្រកម្រកសួងបរសិ� ន)។ ករពិត តំបន់ករពរេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរសិ� ន និង្រត�វបានែបងែចកជា្រក�ម ប៉ុែន�្រពំ្របទល់ៃនតបំនទំ់ងេនះអច្រត�តសុគីា� ជាមយួ
តំបន់សម្បទនដេីសដ�កិច�ផ�ល់េដយរដ� ភបិាល និងតបំន់ទមទរេដយជនជាតិេដមីភាគតចិ។ េនេដីមឆា�  ំ
២០១៧ រដ� ភិបាល បាន្របកសពីអនុ្រកឹត្យថ�ី ែដលករពរដីចំនួន ១.៥ លនហិកត ដីអភិរក្ស12

13 និងមានករណី
ែដលជនជាតិេដីមភាគតិចទមទរែផ�កៃនដីទំងេនះជាដីដូនតស្រមាប់ករដក់ប��ូលក�ុងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលជាប�� ្របឈម។  
 

7. បទពិេសធន ៍និងត្រម �វករស្រមាប់ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  
 
38. រជរដ� ភិបាល បានទទួលស� លស់ិទ�រិបសជ់នជាតេិដីមភាគតចិក�ុងករេ្របី្របាស់េដយផ�លឱ់្យពួកេគនូវករ
ចុះេឈ� ះជាមា� ស់កម�សិទ�សិមហូភាពេលីធនធាេនះ តមរយៈដំេណីរករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ (ICLT)។ ករចុះប�� ីមា� ស់កម�សទិ�ិសមូហភាពៃនដីសហគមនស៍ំខន់ស្រមាប ់ជន
ជាតិេដីមភាគតិច េដយសរករចុះប�� ីផ�ល់ឱ្យពួកេគនវូសិទ�កិនក់ប់ភាគេ្រចីនៃនដ្ីរបៃពណីរបស់ពកួេគេហីយ
ដូេច�ះេដីម្ីបឱ្យពួកេគអច្រគប់្រគងដតីមរេបៀបសហគមន៍ែដលពកួេគបានអនវុត�ជាយូរមកេហីយ។ េទះយ៉ាងណា
ក៏េដយេដយសរែតភាពងយរងេ្រគាះរបស់ពួកេគករយកចិត�ទុកដកគ់ួរែត្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដីម្ីបបេង�ីតវធិាន
ករអនុវត�ច្បាប់ែដលសម្រសប គឺវធិានករករពរបេណា� ះអសន�ែដលអំឡុងេពលដេំណីរករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និងេ្រកយេពលករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច េដីម្ីបករអនុវត�្របកបេដយ្របសទិ�ភិាពៃនសិទ�ដិីធ�រីបសជ់នជាតេិដីមភាគតិច េហីយ

េនះអចរួមចំែណគយ៉ាងេ្រចីនេទក�ងុនរិន�រភាពៃនករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីម
ភាគតិច។ 
 

 
13 https៖//opendevelopmentcambodia.net/topics/protected-areas/ 



 

19 
 

39. ដំេណីរករករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច (ICLT) ដំណាក់
កលេផ្សងគា� ជាេ្រចីនេហីយ្រត�វកររយៈេពលជាេ្រចីនឆា� េំដមី្ីបប��ប។់  ដំេណីរករអនុវត�តមកនូេសៀវេភែណនំា
ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េរៀបចំេដយេដយករយិាល័យឧត�មស�ង
ករទទលួបន�ុកសទិ�មិនសុ្សេនកម�ុជា ក�ុងកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រកសួងមហៃផ� 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់្រកសួងបរសិ� ន ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និងអង�

ករសង�មសុីវលិ។ ចប់ពីមានអន្ុរកឹត្យេលខ ៨៣ ឆា� ២ំ០០៩, និង ករេចញប័ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពេលកីដបំងូ
េនចុងឆា� ២ំ០១០ ស� នភាពដចូ ែខធ�ូ២០១៨ មានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ១៤១ បានករទទលួស� លព់ ី
្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ដំណាក់កល១)។ ក�ុងចេំណាមសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ១២៨ ទទលួករទទលួ
ស� ល់ជានីតិបុគ�លេដយ ្រកសួងមហៃផ� (ដំណាកក់ល២) និង ៦៨ សហគមន ៍បានដកេ់ស�ីកម�សទិ�ិដ ីែដលក�ងុ
េនាះ ២៤ បានប��ប់ដំេណីរករ និងទទួលបានករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច (េ្រកម ដំណាក់កល៣)។ ក�ុងសិក� សលមួយេរៀបចេំដយ ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ និងេវទិកអង�ករ
មិនែមនរដ� ភិបាលកលពៃីថ�ទ១ី០ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩, បច�ុប្បន�ភាពេនាះគឺមាន សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ 
១៥០ ទទលួបានករទទលួស� ល់ព ី្រកសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ តំងពីេពលេនាះ (ដំណាកក់ល១) ១៣៧ សហគម
នទ៍ទលួករទទួលស� លជ់ានតីិបគុ�លេដយ្រកសងួមហៃផ� (ដំណាក់កល២) និង ២៥ សហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិចមានករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ ្រតឹមែខមករ ឆា� ២ំ០២០, 
មាន  សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ៣០ ែដលបានទទួលករចះុប�� ីប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព។ េនះមានករ

េ្រជាមែ្រជងពីអង�ករសង�មសុវីលិដូចជា អង�ករគំា្រទសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ (ICSO), អង�ករអភិវឌ្ឍន៍ 
និងភាពជាៃដគូក�ងុសកម�ភាព(DPA) អនុផលៃ្រពេឈី (NTFP) សមាគមែខ�រេលី(HA) និង UNOHCR ែដលបាន
គំា្រទដលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ក�ុងករទទួលបានករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ជាពិេសសអំឡុងេពលដណំាក់កល១ និង ដំណាក់កល២។ គេ្រមាង នឹងជយួដលដ់ំេណីរ
ករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ដិលស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិបែន�ម នឹងករគំា្រទដលស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ
ែដលមានបណ�រួច។ 
 
តរង 3៖ ករដក់ពក្យេស�សុី ំនិងសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលទទលួបានបណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាព  

េឈ� ះេខត� ចំនួនៃនពក្យេស�ីសុំករផ�ល់បណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិែដលបានដក់េស�ី 
(ដំណាក់កល២.៥ completed) 

ចំនួនសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគែដលបាន
ទទួល ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់

សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិs  

រតនគិរ ី ៣៥ ១៧ 

មណ� លគិរ ី ២០ ០៧ 

្រកេចះ ០៦ ០៤ 

ស�ឹងែ្រតង ០៥ ០២ 

កំពង់ធ ំ ០២ ០ 

សរុប ៦៨ ៣០ 
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្របភព៖ ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកម� និងសណំង ់

 
40. េន្របេទសកម�ុជា សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ភាគេ្រចីនស�ិតេនក�ុងទតំីងបច�បុ្បន�របសព់ួកេគចប់
តំងពីចុងឆា� ១ំ៩៧០។ មុនសម័យែខ�រ្រកហមភមូទំិងមលូ្រត�វបានផា� ស់ប�រូទីលេំនជាញឹកញាបេ់ដយសរែតករ
តំងទីលំេនតូចៗែបកែខ�កគា� ។ ឧទហរណ៍ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចភាគេ្រចីនេនក�ងុេខត�រតនគរិ ី បាន
បង� ញកលបរេិច�ទៃនករបេង�ីតេឡីងពឆីា�  ំ១៩៨០ ដល់ឆា�  ំ២០១១ ចំែណកខ�ះេនេខត�មណ� លគរីពីីឆា�  ំ១៩៧៥-
១៩៨៦ ។ េដយសរែតេពលេវលៃនករកតផ់ា� ច់ (ឆា�  ំ១៩៧៩) េនក�ុងច្បាប់ភូមបិាល សហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច អចទមទរសិទ�ិទេំនៀមទមា� បព់ិេសសចេំពះតបំនតំ់ងទីលេំនចសន់ិងតំបនផ់លតិកម�ចស 1់3

14 ឬ្របសនិ 
េបីតំបន់ទំងេនាះស�ិតក�ុងដីរបស់រដ�ែដលបាន្របគល់សទិ�េិដយ្រកសងួបរសិ� ននងិ ្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់នងិ
េនសទេនាះពួកេគេនែតអចទទួលបានសិទ�កិនក់ប់្របេភទេផ្សងេទៀតដចូជាៃ្រពេឈីសហគមន៍ (CF) ឬតំបន់
ករពរសហគមន ៍(CPA) ្របសិនេបពីួកេគចង់បាន។ 
 
41. ជាទូេទសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិបានពពិណ៌នាថាអត�្របេយាជន៍ចម្បងរបសក់រផ�លប់ណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ថាពួកេគអចករពរករទ�នា� នយកដីឬេធ�ីអជវីកម�េដយ
បុគ�លមានឥទ�ពិលឬអង�ភាពេហីយតំបនេ់នាះបេង�ីតជាមេធ្យោបាយស្រមាប់កេំណីនេសដ�កិច�ឬករចិ�� ឹមជីវតិេដយ
ខ�ួនឯងនិងករផ�លក់ម�សិទ�េិនាះ េហីយករទទលួបានកម�សទិ�េិនាះេធ�ីឱ្យមានភាព្រសបច្បាប់នវូវធិី្របៃពណីនងិវប្ប
ធម៌ៃនករកន់កប់ទកឹដែីបបេនះេ្រកមស� ប័ន និងបទប�� ទំេនៀមទមា� ប់។ េទះយ៉ាងណាមិនមានភស័�តុងណា
មួយែដលប�� ក់ពីបណ�កម�សិទ�សហគមន៍ែដលបានេលីកកម�សជ់ីវភាពនិងផលិតកម�កសិកម�របស់ពកួេគ។ វ្រត�វ
បានេគែណនំាថាវធិីស�ស�រួមស្រមាបក់រផ�លក់ម�សិទ�ដិធី�ី និងករអភិវឌ្ឍជីវភាពនឹងេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនូវសខុមាល
ភាពសង�មនិងេសដ�កិច�របសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ ប៉ុែន�វជាករសំខន់ណាស់ែដលសកម�ភាពច�ិ�មឹ
ជីវតិគួរែត្រត�វបានេរៀបចំ អនវុត� និងវយតៃម�តមរេបៀបែដលសម្រសបេទនឹងកលៈេទសៈត្រម�វករនិងអទភិាព
របស់ជនជាតិេដីមភាគតិចឬវអចជាផលអ្រកកន់ងិបផំា� ញវប្បធម៌នងិអង�ករសង�មរបស់ពកួេគ។ 
 
42. ្រត�វបានចត់ទុកថាជាជេំរសីមួយក�ុងចំេណាមជេំរសីល�បផំតុស្រមាប់ សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ 

េដីម្ីបករពរដីទំេនៀមទមា� ប់នងិធនធានធម�ជាត។ិ ប័ណ�កម�សិទ�ិផ�ល់ករធានាដលព់ួកេគ្របសនិេបីពួកេគ្រត�វដក់
ពក្យបណ�ឹ ងេទតលុករក�ុងករណីែដលពួកេគមានជេមា� ះជាមយួអ�ករេំលភឬអ�កេនខងេ្រក។ េទះបីជាយ៉ាង
ណាកេ៏ដយសហគមន៍ខ�ះេនែត្របឈមនឹងជំេលះដីធ� ី បនា� ប់ពីពួកេគបានទទលួបណ័�សមហូភាពេដយសរអ�ក
រេំលភដីធ�ីែដលេនែតបន�កន់កបដ់ធី�ីែដលមានបណ័�កម�សទិ�ិ េហីយករកប់េឈីខុសច្បាប់កេ៏នែតេកតីមានជា
ពិេសសេនតំបន់ធំៗ  ដូចជាដីៃ្រពអរក្សអ�ក ដីៃ្រពប��ុ ះសពនិងេនេលីដីប្រម�ងពេិសស។14

15  ្របករេនះអំពវនាវឱ្យ

 
14 FAO and MRLG៖ Challenges and opportunities of recognizing and protecting customary tenure systems in Cambodia. 
Bangkok 2018, p. 7. License៖ CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
15  ibid. 
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មានវធិានករតឹងរងឹ និងករព្រងឹងបែន�មេទៀតពីភា� ក់ងរែដលពកព់័ន� និងករចលូរួមយ៉ាងសកម�របសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចេដីម្ីបកត់បន�យឧប្បត�ិេហតែុបបេនះ។ 
 
43. ពីទស្សនៈេយនឌរ័និងអន�រជំនាន ់ កិច�ខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដីម្ីបចូលរួមជាមយួ្រក�មងយរងេ្រគាះ ដូចជា�ស�ី    
យុវជន និងមនុស្សចស់ េដីម្ីបឱ្យពួកេគ្រត�វបានរួមប��ូលេនក�ងុករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចតិ�េលីអភបិាលកចិ�ដធី�នីងិ

ធនធានធម�ជាត។ិ  េគកត់សំគាល់ថាយុវជនជនជាតិេដីមមានតួនាទីតចិតួចក�ុងសកម�ភាពផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពេហីយមិនមាន�ស�ីផងែដរ។ េហតុដូេច�ះវចំបាច់ក�ុងករផ�លក់ែន�ងទេំនរក�ងុដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបលន់ងិ
េនក�ុងស� បន័តំណាងមូលដ� ន (ឧទហរណ៍គណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ) ស្រមាប់ទំង�ស�ី
និងយុវជន។ នឹងជួយព្រងឹងសមត�ភាព�ស�ជីាពិេសសទកទ់ងជាមយួអ�កខងេ្រកនិងសមត�ភាពរបស់ពកួេគនងិយុវ
ជនជនជាតិេដីមក�ងុករជួយសហគមនរ៍បស់ពកួេគ។ ករសិក្សោមួយេទៀតបានសង�តធ់�នថ់ាប�� េយនឌរ័ជាេរឿយៗ
្រត�វបានេដះ្រសយមិន្រគប់្រគាន់ក�ុងករបេង�តីវធិានៃផ�ក�ងុ និងតមច្បាបក់រទទលួបានធនធានដធី�ីែដល្រត�វបាន
្រគប់្រគងជាទូេទេ្រចីនែតអនុវត�តមែបប្របៃពណី េហីយេពលខ�ះមានករេរសីេអីងចំេពះ�ស�ីឬររងំ�ស�ីមនិឱ្យចលូ
រួមេពញេលញក�ុងករសេ្រមចចតិ�។15

16 ផ�ុយេទវញិក�ុងដំេណីរចះុដល់ទវីលេនាះេគសេង�តេឃីញថា�ស�នីិង្រពឹទ� ចរ្យ
ចូលរួមយ៉ាងសកម�ក�ុងករពិភាក្សោជាមួយអ�កខងេ្រកអំពីដេំណីរករ និងប�� ្របឈមរបសក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេដមីភាគតចិ ប៉ុែន�មានករចូលរួមពីយុវជនតចិតួច។ ដូេច�ះវជាមេធ្យោបាយ
ទំនាកទ់ំនងដម៏ាន្របសិទ�ភិាពសំខន់មយួជាមយួពកួេគនិងបេង�ីតកែន�ងទំេនរែដលសម្រសបស្រមាប់ពួកេគេដីម្ីប

ែចករែំលកករយល់េឃីញនិងបទពេិសធន៍។ 
 

8. បទពិេសធនទ៍ទលួបានពកីរអនុវត�ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច  
 
44. ខងេ្រកមេនះជាបទពិេសធនទ៍ទលួបានព ីដំណាក់កល៣ ៃនករអនុវត�ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយម�ន�ីៃន្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់។ បទពិេសធន៍ទំងេនះ្រត�វបានេ្របី្របាស់េដមី្ីបប�� ក់ពជីំហននានាៃនដេំណីរករផ�លប់ណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិេនក�ុងឯកសរេនះ។ 
 
45. ជនជាតិេដីមភាគតិចមានករយល់ដងឹតិចតួច អំពីដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចទំងមូល េលីកែលងែតសមាជិកគណៈកមា� ធកិរសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិមយួ

ចំនួនែដលបានឆ�ងកត់ករេលីកកម�សក់រយលដ់ឹង និងអន�រកម�ជាមយួម�ន�ីរដ� ភិបាលនងិតំណាងអង�ករេ្រករដ�
ភិបាលែដលមានបទពេិសធនក៏�ងុដេំណីរករេនះ។ ករពិតែដលថាដីករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចមិនអច្រត�វបានេ្របី្របាសស់្រមាបជ់ាករប�� ំឬកម�ីពធីនាគារ ឬ ្រគឺះស� នហិរ��វត�ុ
បង� ក់ ជនជាតិេដីមភាគតចិពកីរចូលរួមករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ 

 
16 FAO and MRLG. 2019, p. 8.  
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ខណៈេពលែដលពួកេគមិនេអីេពីនងឹអត�្របេយាជនយូ៍រអែង�ង ៃនសន�ិសុខសិទ�ិកន់កប់ដធី�ីស្រមាបស់ហគមន៍
ទំងមូលរបស់ពួកេគ។  ដូេច�ះករ្របា្រស័យទក់ទងែដលគរួឱ្យេជឿជាក់ជាងេនះ្របែហលជាេដយអង�ករេ្រករដ� ភិ
បាលែដលមានបទពិេសធន៍យូរក�ុងករេធ�ីករជាមួយជនជាតិេដមីភាគតចិ អំពីអត�្របេយាជនន៍ិងដេំណីរកររបស់
ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច និងផលប៉ះពល់ៃនសក� នពុលៃនករ
ទទលួយកកម�សិទ�ឯិកជនគរួែត្រត�វបានេធ�ីេឡីងជាពិេសសភាសែដលសម្រសបនងឹបរបិទ។ 

 
46. ទក់ទងេទនឹងករដកប់��ូលដៃី្រពេនករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច, ្រកសួងបរសិ� នមានែផនទីៃនតំបន់ករពរ (PA) និង្រចករេបៀងនានាប៉ុែន�ពត័ម៌ានេនះមិន្រត�វបានែចក
រែំលកជាមួយ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេឡីយ។ ប�� េន្រតង់េនះគឺបនា� ប់ពីករបង� ញជាសធារណៈ ្រកសួងេរៀបចំែដន
ដ ីនគរូបនីយកម� និងសំណង់ ្រត�វែតកណំត់ទីតំងៃនដសីហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលបានេស�ីេឡីងនងិថា
េតីវ្រត�តសុីគា� ជាមួយតបំនក់រពរ និងតបំន្់រចករេបៀង។ ជាទូេទវ្រត�វករេពលេវលេដីម្ីបទទលួបានពត័៌មានែបប
េនះ។ េមេរៀនសំខន់េនទីេនះគឺេដីម្ីបពេន��នដេំណីរករមានតរូំវករបេង�ីតយន�ករស្រមបស្រម�លែដលពត័ម៌ាននងិ
ទិន�ន័យពក់ព័ន�ព្ីរកសួងបរសិ� ននងិ្រកសួងកសកិម�អចែចករែំលកនងិពភិាក្សោបាន។ ទន�ឹមនឹងេនះ្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់កអ៏ចែចករែំលកដំេណីរករនិងបទពិេសធន៍ដេំណីរករករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ជាមួយ្រកសួងបរសិ� ន េដីម្ីបផ�ល់ករេយាគយល់និងគំា្រទគា�
េទវញិេទមក។ 

 
47. ម�ន�ី្រកសួងបរសិ� ន ្រត�វបានជទំសន់ឹងករទទលួយកៃផ�ដីធ ំៗ  េនក�ុងតបំនក់រពរែដលអចជយួឱ្យសហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច បន�េ្របី្របាស់ដីកសិកម�និងករេធ�ីអជវីកម�ផលតិផលៃ្រពេឈីែដលជាែផ�កមយួៃនករ   
ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េដយសរែតភាពមិនសុីគា� ជាមួយនងឹេគាល
បំណងអភិរក្សរបស្់រកសួងបរសិ� ន។  យ៉ាងណាកេ៏ដយ េនេពល្រកសងួបរសិ� នែបងែចកែផ�ដមីយួភាគតូចេនក�ងុ
តំបន់ករពរ ក៏្រត�វជំទស់េដយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ។  រហូតមកដលេ់ពលេនះករេស�ីសុំដតីបំន់ករពរ
ធម�ជាតិេដយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិចំននួ៣ ្រត�វបានបដិេសធេដយ្រកសួងបរសិ� ន ប៉ុែន� ្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ េនែតេផ�ីសំេណី្រសេដៀងគា� េនះពីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចស្រមាបក់រ
ពិនិត្យ ៥ េផ្សងេទៀត និងអនុម័តរបស់្រកសងួបរសិ� ន។ ខណៈេពលែដលច្បាប់ស�ពីីតបំន់ករពរធម�ជាត ិ
(២០០៨) កំណត់តំបនក់រពរធម�ជាតិចនំនួ ៤ េផ្សងគា� គឺតំបន់សហគមនត៍បំនេ់្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព
តំបន់អភិរក្សនិងតបំនស់�ូលែដលខុសគា� ្រតងល់ក�ណះៃនករេ្របី្របាស់ដីនងិលក�ណៈ្រគប្់រគងេហីយែដលតបំន់ពីរ

្រត�វអនុ�� តឱ្យ ករេ្របី្របាស់និងករស� ក់េន្របកបេដយនរិន�រភាពេដយសហគមន៍ជនជាតិេដមី។ េទះយ៉ាង
ណារហូតមកដលេ់ពលេនះ្រកសួងបរសិ� នបានេធ�ីករកំណត់តបំន់ករពរែតមួយប៉េុណា� ះ។ អង�ករ FAO 
(២០១៩) ក៏បានទទួលស� លផ់ងែដរថាករេធ�ីសមាហរណកម�តំបន់នងិករេធ�ីែផនករេ្របី្របាស់ដីធ�េីពញេលញៃន
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តំបន់ករពរទំងអសចំ់បាច្់រត�វពេន��ន។ តំបន់ទំងអសចំ់បាច្់រត�វកំណត់នងិគូសែផនទីឱ្យបាន្រតឹម្រត�វដចូមាន
ែចងក�ុងច្បាបស់�ីពតីំបន់ករពរ។16

17  
 
48.   ក�ុងអំឡុងេពលដេំណីរករករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ អង�
ករេ្រករដ� ភិបាល និងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច បានេធ�ីកររួមគា� េដីម្ីបប��បដ់ំណាកក់លគូសែផនទបីឋម 

(ដំណាក់កលទ ី២ ជំហនទី ២) ។ េនះមិន្រតឹមែតទក់ទងនឹងករគូសវសែផនទេីដយៃដប៉េុណា� ះេទប៉ែុន�ែថម
ទំងេធ�ីករេដីម្ីបកំណត់្រពំែដន GPS និងបែំលងែផនទបីង� ញ្របេភទរូបភាពេទជាែផនទឌីីជថីល។ វគឺជាជហំនដ៏

សំខន់មួយេនក�ុងដេំណីរករៃនអករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េដីម្ីប
បេង�ីតែផនទី្រតឹម្រត�វែដល្រគប់ភាគពីកព់ន័� ទំងអ�កែដល្រត�វបានប��ូល និងអ�កែដល្រត�វបានដកេចញពីតបំនក់រ
ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចបានេស�ី អចយល់្រពមមុនេពលពក្យសុចំះុ
ប�� ីករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ រួមជាមយួែផនទី ្រត�វបានប��ូ នេទ 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកម� និងសំណង ់។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយេដយគា� នករចលូរួមពមី�ន�ីសុរេិយាដកីរ 
េធ�ីែផនទី្រត�វបានេគរកេឃីញថាជាកចិ�ករដ៏លបំាកមួយ។ េទះបីច្បាប់និងេគាលនេយាបាយែដលមាន្រសបម់និ
ត្រម�វឱ្យមានករចូលរួមពីម�ន�ីសរុេិយាដីក�ុងករគូសែផនទីតបំនក់រផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ក៏េដយករចូលរួមស� បនា្របកបេដយ្របសទិ�ភាពជាមយួពកួេគេដីម្ីបផលិតែផនទែីដល
ចំបាច់មានសរសំខនណ់ាសេ់្រពះម�ន�ីទំងេនាះមានទំងបេច�កេទសនិងព័ត៌មានេពញេលញអំពីករេ្របី្របាស់ដី

ធ�ី និងសិទ�ិដីធ�ីែដល្រត�វជូនដណឹំងអំពកីរេធ�ីែផនទ។ី 
 
9. ដំេណីរករចុះប�� ីដសីហគមន៍ 
 
49. េដីម្ីបេលីកកម�ស់ដេំណីរករប��ូលគា� េនក�ុងករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច គេ្រមាងនឹងអនុវត�វធិសី�ស�ពេិ្រគាះេយាបល់្របកបេដយតមា� ភាពេដីម្ីបធានាថាអ�កពកព់ន័�ទំងអស់
្របកន់ខ� ប់នូវេសរ៊វីធិីស�ស�ែដលអនេុលមតមបទប្ប��ត�ិច្បាប ់ និង្រសបតមត្រម�វករ្រកបខណ� បរសិ� ន និង
សង�មរបស់ធនាគារពិភពេលក ។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយេដយពិចរណាេលបី�� ៃនភាពជាមា� ស់ និងនិរន�រភាពវ
មានសរសំខនប់ំផុតែដលវធិីស�ស�មនិគួរ្របញាប្់របញាល់េដីម្ីបទទលួបានលទ�ផលេនាះេទ ប៉ុែន�ផ�ុយេទវញិ្រត�វ
អនវុត�តមេល្ប�នរបស់ពកួេគផា� ល់ ែដលនឹងសេ្រមចបាននវូេគាលេដេភា� ះៃនករកសងសមត�ភាព ឬបេង�ីនករ
យល់ដឹងរបស់ពួកេគ។ អំពីច្បាប់និងនីតវិធិីពក់ពន័�ធានាបាននវូករចូលរួមេពញេលញ និងទទួលបានលទ�ផល

ែដលអចេមីលេឃីញពីដេំណីរករេចញបណ័�កម�សទិ�ិនងិករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�។ មេធ្យោបាយ្រគប់ែបបយ៉ាង
ក៏្រត�វគិតគរូពីចំណាបអ់រម�ណ៍របស់សមាជកិករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច ែដលបានេធ�ីចំណាក្រស�កពសីហគមន្៍របែហលជាេដយសរកង�ះឱកសេសដ�កិច�។ ជនចំណាក្រស�កមយួ
ចំនួនអចេនែតមានសមាជកិ្រគ�សររបស់ពកួេគជាអ�កស� ក់េន ខណៈេពលែដលអ�កេផ្សងេទៀតអចេធ�ចីណំាក

 
17 FAO and MRLG 2019.  
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្រស�កជា្រគ�សរ។ ្របសិនេបីអចេទដលព់ួកេគគរួែត្រត�វបានជនូដណឹំងអពំីដេំណីរករករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ដូេច�ះពួកេគអចពចិរណាថាេតី្រត�វវលិ្រតឡប់េទសហគមនក៍េំណីត
របស់ពួកេគេដីម្ីបបេង�តីសទិ�ិរបស់ពកួេគ េនក�ុងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច និងទញយកអត�្របេយាជនព៍ីឱកសែដលបេង�ីតេដយគេ្រមាង។  

 

50. អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវធិីៃនករចុះប�� ីប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពកណំតដ់ណំាកក់ល ៣ បន�
បនា� ប់គា� ស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតចិេដីម្ីបទទួលបានប័ណ�កម�សទិ�ិសមូហភាព។ ដំេណីរករចប់េផ�ីម (ដំណាក់
កលទី ១) ជាមួយ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ទទលួស� ល្់រក�មមនសុ្សជាសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ បនា� បម់ក
េទៀតេនដំណាក់កលទ ី២ ្រកសួងមហៃផ�កណំតថ់ាេតី្រត�វចះុេឈ� ះសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ជានតីបិគុ�ល
ែដរឬេទ។ ដំណាកក់លពរីចុងេ្រកយទកទ់ងនងឹករចុះប�� ីដធី�េី្រកម ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង
សំណង់។ សកម�ភាពដបំូង (ដំណាក់កលទី ២.៥) ពក់ព័ន�នឹងករបេង�ីតពក្យសុំចះុេឈ� ះសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច។ េដយមានជំនួយពីអង�ករេ្រករដ� ភិបាល សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចេរៀបចំវធិានៃផ�ក�ងុស�ពីី
ករ្រគប់្រគងដីធ�ីបេង�តីែផនទបីេណា� ះអសន�ែដលេហថា “ែផនទីបឋម” ែដលបង� ញពីដីែដលតលុករបាន
ទមទរនិងប��ូ នពក្យសុំេទមន�ីរេខត�ៃន្រកសងួេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�និង សំណង់ េដីម្ីបចុះេឈ� ះដីេ្រកមប័
ណ�កម�សិទ�ិសហគមនស៍្រមាបស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ ទីបំផុតប័ណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាព្រត�វបានេចញ
ឱ្យ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច (សូមេមីលឧបសម�័ន� ១ ស្រមាប់ព័តម៌ានលម�តិស�ពីដីំេណីរករេនះ)។ 

 
51. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ដំណាកក់លទ ី៣ នឹងគំា្រទទំង ១) សហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ ែដលេ្រតៀមរួចជាេ្រសចចប់ពីជហំនទ ី១ ៃនដំណាកក់លទ ី៣, ែដលមានន័យថាពកួេគ
បានប��ប់ដំណាក់កលទ ី ១ រួចេហីយេន្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដណំាក់កលទ ី ២ េន្រកសួងមហៃផ�នងិ
ដំណាក់កលទី ២-៥  និង ២) សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលទទលួបានបណ័�កម�សិទ�រួិចេហីយប៉ែុន�េនែត
ទទលួបានអត�្របេយាជនស៍្រមាបជ់ំនយួអភិវឌ្ឍន៍ជវីភាព។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយករពិពណ៌នាអំពដីេំណីរករែដល
មានជាបន�បនា� បផ់�លន់ូវពត័៌មានលម�ិតបែន�មេទៀតពីេដមីដណំាក់កលទ ី២.៥។ 
 
52. បនា� ប់ពី្របសិទ�ភាពៃនគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣ ប៉ុែន�
មុននឹងជយួគំា្រទដលក់រផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ និងសកម�ភាពច�ិ� ឹមជីវតិស្រមាប់ជនជាតិេដមី វជាគន�ឹះក�ុងករបេង�តី
ករយល់ដឹងល�អំពឱីកសនងិហនភិ័យដលជ់នជាតេិដីមភាគតចិ។ ដូេច�ះជាជំហនដំបូងក�ុងករអនវុត�គេ្រមាង

ែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ សកម�ភាពែដលបានចុះប�� ីខងេ្រកមនងឹ
្រត�វបានអនុវត�ែដលនងឹនំាឱ្យមាន ្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតេិដីមភាគតិច (IPPF) ែដលបានែកស្រម�ល
េឡីងវញិជាមួយនឹងនីតវិធិីលម�ិតបែន�មេទៀតស្រមាបក់រអនវុត� ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច និងករែកស្រម�លដំេណីរករ ប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគ
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តិច (ICLT)។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង ់នឹងបេង�ីត្រក�មករងរបេច�កេទសរួមទំងមានករ
ចូលរួមពីអង�ករជនជាតិេដីមភាគតិចនងិគំា្រទអង�ករេ្រករដ� ភិបាលេដីម្ីបចលូរួមក�ងុករវយតៃម�េនះ។ 
 

(a) េធ�ីករវយតៃម�លម�ិតបែន�មេលីបទពេិសធនន៍ានាែដលពកព់័ន�នឹងកលនុវត�ភាពហនិភ័យនិង
កររចនានិងលក�ណៈពិេសសៃនករអនវុត�សកម�ភាពករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ែដលបានអនវុត�េដយរដ� ភបិាលរួចេហីយ។ ករសិក្សោេនះក៏គរួែត
ពិនិត្យេលីប�� ច្បាបទ់ក់ទងនឹងបណ�ឹ ងែដលមានវវិទទក់ទងនឹងករដក់ប��ូលឬករដកដីៃ្រព
ែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និង្រកសួងបរសិ� នេរៀងៗខ�នួ 
(សូមេមីលកថាខណ�  ៤៨)។  

(b) វយតៃម�្របព័ន�និងនតីិវធិី ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគ
តិចបច�ុប្បន� (ច្បាប់នងិស� បន័) េដីម្ីបកំណត់តបំនស់្រមាបភ់ាពងយ្រស�លនងិ / ឬករទទួលបាន
នូវ្របសិទ�ិភាពនិងេដីម្ីបរួមប��ូលបទប្ប��ត�ិនានាេដីម្ីបេលីកកម�ស់ករវយតៃម�សង�មករពិេ្រគាះ
េយាបល់និងដំេណីរករករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ េដយគិតពី
ត្រម�វករជាតិ អន�រជាតិនិង បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី។ 

(c) ករពិេ្រគាះេយាបល់និងសិក� សលជាមយួអ�កពកព់័ន�ពកព់័ន�នងឹករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូ
ភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលមានសក� នុពលរួមទំងអ�កជំនាញនិងបទ

ពិេសធន៍ពី្របេទសេផ្សងៗ និង 
(d) ែស�ងយល់ពីទ្រមងស់ង�មនងិវប្បធមរ៌បសស់ហគមន ៍ ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ េដយពិចរណាេលីេបតិកភណ� វប្បធម៌រូបីនងិអរូបីយ្រសបតម
្រកបខ័ណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌(CHPF)។ 

 

9.1. ដំណាក់កល១៖ ្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ករទទលួស� ល់្រក �មមនុស្សជាក់លក់ជាសហគមនជ៍នជាតេិដីម
ភាគតិច 
 
53. េគាលបំណងៃនដំណាក់កលេនះ គឺេដីម្ីបទទលួបានលខិតិពរីដ�ម�ន�ី្រកសងួអភវិឌ្ឍន៍ជនបទែដលទទលួ
ស� ល់ថាប�� ីេឈ� ះ្របជាជនមកពីភមូជិាក់លក់មយួបេង�ីតបានជាសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិែដលជាកម�សទិ�ិ
របស់្រក�មជនជាតេិដីមែដល្រត�វបានេគទទួលស� ល។់ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ក៏េ្រជីសេរសីគណៈកមា� ធិ
ករសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ (IPCC) ។ ប�� ីេឈ� ះសមាជិកសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ែដល្រត�វបាន

ទទលួស� ល់អចមនិរប់ប��ូលមនសុ្សមួយចនំួនែដលមិនែមនជាជនជាតេិដីមភាគតិច និងជនជាតេិដីមភាគតចិខ�ះ
ែដលមិនចង់ចលូរួមេនក�ុងករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េនក�ុងករ
អនុវត�ជាក់ែស�ង ដំណាកក់លេនះបានទទលួករគំា្រទែផ�កបេច�កេទស និងហិរ��វត�ុពអីង�ករេ្រករដ� ភិបាលមយួឬ
េ្រចីន។ 
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9.2. ដំណាក់កល២៖ ្រកសួងមហៃផ� ផ�ល់ឋនៈជានតីបុិគ�ល 

54. ដំណាកក់លេនះពកព់័ន�នឹងសកម�ភាពពីរ មួយគឺេសចក�ី្រពងនងិករអនមុត័េលីច្បាប់ឬលក�ន�កិៈស្រមាប់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ែដលនឹង្រត�វេ្របីជាែផ�កមួយៃនលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបក់រទទលួបានឋនៈជានតីិ
បុគ�លពី្រកសួងមហៃផ�េយាងតមច្បាបស់�ីពសីមាគមនងិអង�ករមិនែមនរដ� ភបិាលឆា�  ំ២០១៥ ក�ុងមា្រត ៦ ។ 

្រកសួងមហៃផ�េរៀបចំទ្រមងែ់បបបទៃនច្បាប់ែដលមានស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលមានចណំាប់
អរម�ណ៍អចេធ�ីករេលីវ មុនេពលែស�ងរកឋនៈជានីតបិុគ�ល។ ច្បាប់េនះពិពណ៌នាអពំីតនួាទនីងិមខុងររបស់
សមាជិកសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងកិច�្របជុនំិងករកំណតអ់ត�ស�� ណកម�
សិទ�ិសហគមនផ៍ងែដរ។ 
 

9.3. ដំណាក់កល២.៥៖ ករេរៀបចំនងិករដក់ពក្យេស�ីសុំចុះប�� ីដសីមូហភាព 
 
55. ដំណាក់កលេនះពកព់័ន�នឹងករដកឱ់្យដំេណីរករេដយសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចៃនករផ�ល់បណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ លទ�ផលៃនដំណាកក់លេនះ អច្រត�វបានចតទ់កុថា
ជាកលបរេិច�ទប��បៃ់នករទមទរទក់ទងនងឹដីធ�ដីូចជហំនទ ី ៣ គឺេនេពលែដលសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ
តិចដក់េស�ី “ែផនទីបឋម” ៃនតំបន់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលបានេស�ីសុេំរៀបចំេដយមានករចលូរួមពី
្របជាជនមកពីសហគមនជ៍តិខង និងអង�ភាពពក់ពន័�ដៃទេទៀត។ 
 
56. ក�ុងដំណាកក់លេនះមាន ៣ ជំហនសំខន់ៗដចូមានែចងក�ងុតរង ៤ ខងេ្រកម៖ 17
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តរង 4៖ ដំណាក់កល២.៥ ៃនដេំណីរករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិច  

ជំហន េសចក�ីពិពណ៌នា  សកម�ភាព  ព័ត៌មានលម�ិតអពំីសកម�ភាពនិងភាគីពក់ពន័� 

ជំហន

១.ក 

ករ្របមូលទិន�ន័យនិង

្រពងែផនទីបង� ញ

្របេភទរូបភាពៃនតបំន 
ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចែដលបាន
េស�ី 

 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ (ដំណាក់

កល២ ជំហន៣) េដយមានករគំា

្រទបេច�កេទសបានេរៀបចំែផនទីគូរ
េដយៃដបង� ញពី្រពំ្របទល់ៃនតំបន់

ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច 

ែដលបានេស�ី និងលក�ណៈពិេសស – 
ឧ. តំបន់ៃ្រពអរក្សអ�កត ដីសធារ

ណៈ ស�ឹង ផ�ូវ។ 

ែផនទីបង� ញ្របេភទគំនូរែដលគូរេដយៃដនឹង្រត�វបាន

បេង�ីត (ឧទហរណ៍េលីផា� ំង្រកដសធ)ំ េដយគណៈកមា�

ធិករសហគមន៍េដយមានករគំា្រទពីអ�កជំនាញ
បេច�កេទសក�ុងេពលែតមួយែដលវធិានៃផ�ក�ុង្រត�វបាន្រព

ង។ េមភូមិ្រពឹទ� ចរ្យភូមិ សមាជិកគណៈកមា� ធិករសហ
គមន៍ អ�កតំណាងមកពីភូមិជិតខង និងសមាជិកមកពី
្រក�ម្របឹក្សោឃំុរួមទំងេមឃំុផងគួរែតចូលរួមេនដំណាក់
កលេផ្សងៗគា� ៃនសកម�ភាពេនះ។ 

 
18 ព័ត៌មានទំងេនះដក្រសង់េចញពីឯកសរ OHCHR និងកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយម�ន�ី LMUPC ។ 
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បនា� ប់ពីែផនទីបង� ញរូបភាព្រត�វបាន

ប��ប់ េមឃំុ និងអភិបាល្រស�កដឹកនំា
កិច�្របជុំេដីម្ីបបង� ញែផនទីដល់អ�ក

ពក់ព័ន�និងកត់្រតករយល់្រពមនិង / 

ឬករ្រព�យបារម�របស់ពួកេគ។ 

អ�កចូលរួមរួមមានតំណាងភមូិជិតខង អ�កតំណាងមកពី
្រក�មករងរដីធ�ីរដ� សមាជិកគណៈកមា� ធិករសហគមន៍
្រពឹទ� ចរ្យភូមិ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និងអជា� ធរមូលដ� ន

ដៃទេទៀត។ 

េដីម្ីបេផ��ងផា� ត់ករយល់្រពមរបស់ពួកេគេលីែផនទីអ�ក
ចូលរួមនឹងចុះហត�េលខឬផ�ិតេមៃដេលីឯកសរ។ 

 

ជំហន
១.ខ 

ករ្របមូលទិន�ន័យនិង
អភិវឌ្ឍែផនទីបង� ញ

្របេភទរូបភាពេទជា 
'ែផនទីបឋម' ៃនតបំន់ 

ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចែដលបាន

េស�ី 
 

ករ្របមូលទិន�នយ័និងអភិវឌ្ឍែផនទី
បង� ញ្របេភទរូបភាពេទជាែផនទីឌីជី

ថល ឬេហថា 'ែផនទីបឋម' ស្រមាប់
ករដក់េស�ីករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីស

មូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច។ 

សកម�ភាពេនះ ត្រម�វឲ្យ ្រក�ម និងអ�កពក់ព័ន�េផ្សងៗគា� រួម
មានតំណាងមកពី្រក�មករងរដីធ�ីរបស់រដ�្រស�ក សមាជិក

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ ្រពឹទ� ចរ្យភូមិ េមភមូិមកពី
សហគមន៍ជិតខង និងសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុទំងអស់

ចូលរួមក�ុងករស�ង់មតិដីធ�ីនិងកត់្រតទិន�ន័យជីភីេអស។ 
។ សកម�ភាពេនះទមទរករបណ�ុ ះបណា� លពីម�ន�ី
សុរេិយាដី ្រស�កនិងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ / អង�ករសង�មសុីវលិ។ 
 

បនា� ប់ពីករប��ប់ៃនករគូសែផនទីជី
ភីេអស ែផនទីឌីជីថល នឹង្រត�វបាន

បេង�ីតេឡីងេដយម�ន�ីសុរេិយាដី
ជំនាញរួមជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍/ អង�

ករសង�មសុីវលិ។ បនា� ប់ពីេនាះករ
្របជុំមួយនឹង្រត�វេរៀបចំេឡីងេដយ

សហគមន៍េដីម្ីបេធ�ីឱ្យែផនទីឌីជីថល
មានសុពលភាព។ 

អ�កចូលរួមគួរែតមានសមាជិកគណៈកមា� ធិករសហគមន៍
ទំងអស់ ្រពឹទ� ចរ្យភូមិ េមភមូិមកពីសហគមន៍ជតិខង 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឃំុ និងអ�កតំណាងមកពីករយិាល័យ
សុរេិយាដី្រស�កនិង្រក�មករងរដីធ�ីរបស់រដ�្រស�ក។ ែផនទី
បឋមចុងេ្រកយ្រត�វផលិតេដយម�ន�ីសុរេិយាដីរួមជាមួយ
ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ / អង�ករសង�មសុីវលិ។ឯកសរេនះនឹង្រត�វ

្របគល់ជូនអ�កពក់ព័ន�ែដលនឹងេផ��ងផា� ត់ ករយល់្រពម
របស់ពួកេគតមរយៈករចុះហត�េលខឬស� មេមៃដ។ 

 

ជំហន 
២ 

សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច បេង�ីត

វធិានៃផ�ក�ុង 

អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ជួយ សហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ក�ុងករ

េរៀបចំវធិានៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន និងជួយ

ស្រម�លដល់ខ�ឹមសរៃនវធិានទំងេនះ
ផ�ល់អត�្របេយាជន៍សមធម៌ដល់

សមាជិក សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច ទំងអស់។ 

ករេរៀបចំវធិានៃផ�ក�ុងនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងតមរយៈករ្របជុំ

រវងគណៈកមា� ធិករសហគមន៍ (បេង�ីតេនដំណាក់កល 

២ និងជំហន ១) និង្រពឹទ� ចរ្យសហគមន ៍ែដលបេង�ីត

េសចក�ី្រពងដំបូងេដយមានវត�មានេមភូមិ និងេមឃំុ។ 
េនេពលែដលេសចក�ី្រពង្រត�វបានេ្រតៀមរួចរល់កិច�្របជុំ

មួយេទៀតស្រមាប់សមាជិកសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិចទំងអស់រួមទំង�ស�ី យុវជន និង្រគ�សរ្រកី្រក្រត�វបាន

េធ�ីេឡីងេដមី្ីបពិនិត្យែកស្រម�លេឡីងវញិេបីចំបាច់និង
យល់្រពមេលីវធិានទំងេនះ។ អ�កចូលរួមក�ុងករ្របជុំេនះ

មានសិទ�ិេពញេលញក�ុងករេលីកេឡីងនូវរល់ករ្រព�យ
បារម�និងេស�ីសុំឲ្យមានករែកែ្របវធិានេនះេឡីងវញិ។ េន

េពលែដលេសចក�ី្រពងនិងករែកែ្របែដលអចេធ�ីេទបាន
្រត�វបានយល់្រពមេដយសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច វនឹងមានករ្របជុំចុងេ្រកយស្រមាប់ករពិនិត្យ
និងែកចុងេ្រកយេនេពលចំបាច។់ 
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ជំហន 

៣ 

ករដក់េស�ីពក្យសុ ំ

ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច េទកន់ 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី ន
គរូបនីយកម� និង

សំណង់ 

ៃដគអូភិវឌ្ឍន ៍និងអង�ករសង�មសុីវលិ 
ជួយគណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច េដីម្ីបបំេពញទ្រមង់

ែបបបទនិងឯកសរពក់ព័ន�េដីម្ីប
បេង�ីតពក្យសុំែដលេពញេលញ។ 

ពក្យេស�ីសុំែដលមានែផនទីបឋម្រត�វ
បានដក់េស�ីេទកន់ ្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ 
ស្រមាបក់រផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូ

ហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច 

េនេពលែដលករ្រពងែផនទីបឋម និងវធិានៃផ�ក�ុង្រត�វ

បានប��ប់ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច បានេ្រតៀម
រួចរល់ក�ុងករដក់ពក្យេស�ីសុំ ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព

របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច េទមន�ីរេរៀបចំែដន
ដីនគរូបនីយកម�សំណង់និងសុរេិយាដីេខត�តមរយៈ

ករយិាល័យសុរេិយាដី្រស�ក។ PDLMUPCC ពិនិត្យនិង
េផ��ងផា� ត់ថាអ�ីៗបានប��បេ់ហីយបនា� ប់មក PDLMUPCC 

េរៀបចំែផនករស្រមាប់ករចុះប�� ីនិងករេចញប័ណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាព។ 

ករដក់េចញវធិានករករពរបេណា� ះ
អសន� (IPM) 

បនា� ប់ពីទទួលបានពក្យសុចំុះប�� ី ្របធានមន�ីរែដនដីេខត�
នឹងេផ�ីលិខិតមួយេទអភិបាលេខត�េស�ីសុំករេចញ IPM 

ែដលនឹងករពរដីែដលសហគមន៍ជនជាតិេដីមបានែស�ង
រកបណ័�កម�សិទ�ិ រួមេដយបង�ករល់ករទិញលក់និង ករ

េផ�រសិទ�ិដីធ�ី។ 
 

ករប��ប“់ ែផនទីបឋម” ែដល្រត�វបានយល់្រពមេដយ
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចនិងេដយតំណាងមកពី
សហគមន៍ជតិខងេហីយែដល្រត�វបានេផ��ងផា� ត់េដយ
មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ បេង�ីតកល

បរេិច�ទកត់ផា� ច់ស្រមាប់សិទ�ិទទួលបាន និងបណ�ឹ ង
ទក់ទងនឹងករទទួលបានដី។ ្របសិនេបីផលប៉ះពលៃ់ន

ករទទួលបានដី្រត�វបានេគកំណត់អត�ស�� ណេនះក៏ជា

ចំណុចចប់េផ�ីមៃនករេរៀបចំែផនករតំងទីលំេនថ�ី 
(RP) តមត្រម�វករៃន្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ីពី
ករតំងទីលំេនថ�ី (RPF) ។ 

 
57. ប�� សំខន់មួយេនទីេនះ គឺថាអចមានតំបន់រវងករកំណត់អត�ស�� ណ ស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច  ែដល្រត�តេលីគា� ជាមួយតំបនក់រពរឬ្រចករេបៀងអភរិក្ស។ ច្បាប់ស�ីពីតំបន់ករពរធម�ជាត ិ
(២០០៨) ែចងថាតំបនម់ួយក�ងុចំេណាមតបំន់ ៤ ក�ុងតបំន់ករពរែដលេគស� លថ់ា“ តំបន់សហគមន”៍ គឺជាតបំន់

្រគប់្រគងស្រមាប់ករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�សង�មរបស់សហគមនម៍ូលដ� ននិងជនជាតិភាគតចិនងិតបំន់សហគមន៍ែបប
េនះ។ ដីអច្រត�វបានេ្របីរួចេហីយស្រមាប់ដលីេំនដ� នវលែ្រស សួនច្បារ ឬចមា� រ។ ដូេច�ះវចំបាច់្រត�វមានកចិ�្រពម
េ្រពៀងជាមួយ្រកសួងបរសិ� ន្រសបតមច្បាបភ់ូមបិាល្របសនិេបីតបំន់េនាះ្រត�វប��ូលេទក�ុងតបំនក់រផ�លប់ណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ។ 

9.4. ករដក់េស�ីករចុះប�� ីដីសហគមន ៍
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58. េយាងេទតមជំហនទី ៣ ៃនដំណាកក់លទ ី២.៥ ្របធានគណៈកមា� ធកិរសហគមន៍នមីួយៗ ឬអជា� ធរ
ទំេនៀមទមា� ប់ជនជាតេិដីម្រត�វដក់ពក្យសុំចះុប�� ីដធី�ីរបស់ខ�នួេនករយិាល័យសុរេិយាដី្រស�ក។ បនា� ប់ពទីទលួ
បានពក្យសុំចុះេឈ� ះ េហីយ្របសិនេបីទីតំង ទំហំ និង្រពំ្របទល់ៃនតបំនក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ែដលបានេស�ីសុំ្រត�វបានយល្់រពមេដយអ�កជិតខងនិងអជា� ធររដ�បាល េហីយ
្របសិនេបីមិនមានទំនាស់ឬជេមា� ះែដលមិនទនេ់ដះ្រសយេទ េនាះ្របធានមន�ីរែដនដីេខត�នងឹប��ូនលខិតិជនូ

អភិបាលេខត�េស�ីសុលំិខតិមយួែដល្រត�វបានេគស� លថ់ាជាវធិានករករពរបេណា� ះអសន� (IPM) ករពរដីរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិស្រមាបក់រេចញបណ័�កម�សទិ�រួិម េដីម្ីបបង�ករល់ករទិញលក់នងិេផ�រកម�សទិ�ដិធី�ី
េនក�ុងតបំន់ដ ី ែដលបានេស�ីសុំបានចុះប��ជីាកម�សទិ�ិដសីមហូភាពជនជាតិេដីមភាគតិច។ វធិានករករពរ           
បេណា� ះអសន� ក៏បានប�� ក់យ៉ាងច្បាសដ់ល់អជា� ធរេ្រកមឱវទថាពួកេគមនិគរួប�� កល់ិខតិេផ�រ្របតិបត�កិរណា
មួយេលីដីឡូត ៍ឬក្បាលដីែដលបានេស�សីុំស្រមាប់ករេចញប័ណ�សមហូភាព និងដេីនជាប់គា� េផ្សងេទៀតរហូតដល់
ករេធ�ីប័ណ�កម�សិទ�សិមហូភាព្រត�វបានេធ�ីេឡីង។ បនា� ប់មកម�ន�ីែដនដ្ីរស�កេធ�ីករេស�ីសុំេទអភិបាល្រស�កឱ្យ
េចញេសចក�ីជូនដណឹំងជាសធារណៈក�ុងរយៈេពលយ៉ាងតចិ ២០ ៃថ�មុនកលបរេិច�ទៃនករកំណត់្រពំ្របទលដ់ធី�ី
ករវស់ែវងដីធ�ី និងករវនិិច�័យេលីករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិ1819។  េសចក�ីជូនដំណឹង្រត�វែតបទិផ្សោយជាសធារណៈេន
កែន�ងែដលងយេមីលេឃីញៈ ដូចជាករយិាល័យភូមកិរយិាល័យឃំុ និងទីតំងែដលសហគមន៍េស�ីសុ។ំ ្របសិនេបី
េ្រកយរយៈេពល ២០ ៃថ�ៃនករ្របកសមិនមានករជំទស់ ឬករតវ៉ណាមួយអជា� ធររដ�បាល្រត�វែតបន�ជហំន     
បនា� ប់។ 

 

9.5. ដំណាក់កល៣៖ ករចុះប�� ីដីសហគមន ៍
 
59. មន�ីរែដនដីេខត�នងឹប��ូ ន្រក�មករងរចុះវស់ែវង និងដក់បេង� ល្រពំ្របទល់សមា� ល្់រពំដែីដលេស�សីុេំស�សីុំ
ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាព។ ម�ន�ីែដនដីនឹងេធ�ីករជាមយួសមាជកិសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ែដលមាន
ចំេណះដឹងសុីជេ្រមអំពី្រពែំដនដីរបសព់កួេគក�ងុករកំណត់្រពំែដន និង្របមលូផ�ុំចណុំចកអូរេដេនជភីីេអសេដមី្ីបផ

លិតែផនទីស្រមាបប់ង� ញជាសធារណៈ។  
 
60. បនា� ប់ពីករបង� ញជាសធារណៈ និងេនេពលែដលអជា� ធររដ� ភិបាលបានសេ្រមចនវូដីណាែដលនងឹ្រត�វ
ដកផ់�ល់កម�សទិ�ិេទឱ្យសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច អនុ្រកឹត្យ្រត�វបានេចញ េធ�ីករែបងែចករលដ់ីជាដីរដ� នងិដី
ឯកជន 19

20 ។  េនះ្រត�វបានេធ�ីេទះបីជាករពិតៃនដីចំននួបីក�ងុចេំណាម្របំា្របេភទ ែដលអចនឹង្រត�វបានេគផ�លក់ម�

 
19 ទ្រមង់ ២០៖េសចក�ីជូនដំណឹងគំរូស�ីពីករកំណត់្រពំែដន ករវស ់និងករវនិិច�័យដីធ�ីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 
 
20  ដីសធារណៈរបស់រដ�ជាទូេទជាដីរបស់រដ�ែដលមានេគាលបំណងផល្របេយាជន៍សធារណៈច្បាស់លស់ដូចជាផ�ូវរដ� ភិបាល ភ�ំជាេដីម។ 
ដីឯកជនរបស់រដ�ជាដីរដ�ទំងអស់ែដលមិនែមនជាដីសធារណៈរបស់រដ�។ ដីសធារណៈរបស់រដ�មិនអច្រត�វបានលក់ ផា� ស់ប�ូរ និងជួលរយៈ

េពលយូរេទ។ អ�ីៗទំងអស់េនះអចេធ�ីេទបានេនក�ុងដឯីកជនរបស់រដ�។ 
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សិទ�ិេទឱ្យសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វបានកំណត់ជាសធារណៈរបសរ់ដ�េនក�ងុអនុ្រកតឹ្យស�ីពកីរចះុប�� ី
ដីជនជាតិេដីមភាគតចិ20

21។  ជនជាតិេដីមភាគតចិខ�ះមានឱកសទទលួបានបណ័�កម�សិទ�ដិីធ�ឯីកជនក�ងុអឡុំងេពល
យុទ�នាករផ្សព�ផ្សោយផា� ល ់០១ របស់នាយករដ�ម�ន� ីេហតុដូេច�ះេហីយចំបាច់្រត�វចុះហត�េលខេលីលខិតិដកខ�នួ
េចញពី សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ របស់គាត់។ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ផ�ល់នូវឱ
កសស្រមាប់្របជាជនទំងេនះេដីម្ីបេ្របីកម�សិទ�ដិធី�ីរបសព់កួេគេដមី្ីបចូលរួមជាមួយ ប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាព

របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ្របសិនេបីពួកេគចងេ់ធ�ីដេូច�ះ ប៉ុែន�មិនមានឧទហរណ៍ណាមួយេនេពលេនះ
េទ។ 
 
61. ក�ុងដំណាកក់លេនះ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វពិនិត្យែផនទីេដយយកចិត�ទុកដកក់�ងុករ
បង� ញជាសធារណៈ េហីយ្របសិនេបីមានករជំទសព់ួកេគ្រត�វេលីកេឡីងក�ងុអឡុំងេពល ៣០ ៃថ�ៃនករបង� ញជា
សធារណៈ។ េនះអនវុត�ដូចគា� ចំេពះអ�កជិតខងៃនតបំនក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចែដលបានេស�។ី សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ គួរែតថតរូបែផនទីេនះ េហីយ្រត�វករេ្របៀបេធៀប
ែផនទីេ្រកផ�ូវករ ែផនទីបង� ញជាសធារណៈ ែផនទីេនក�ុងអន្ុរកឹត្យេធ�ីចំណាត់ថា� ក់េឡីងវញិ និងករផ�លប់ណ�
កម�សិទ�ិែដល្រត�វបានផ�លេ់ទ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច េដីម្ីបរកេមីលភាពខសុគា� ែដលអចេកីតមាន។ សហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ្រត�វករេមីលថាេតីក្បាលដីណាមយួេនក�ុងអនុ្រកឹត្យមិន្រត�វបានដក់ប��ូលក�ុងករផ�ល់
បណ�កម�សិទ�ែិដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ។ 

 
62. បនា� ប់ពីករទទួលបាន និង្រត�តពិនិត្យពក្យេស�ីករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច ពីសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច, ជំហនខងេ្រកមក�ងុតរងទ ី៥ នឹង្រត�វបានេធ�េីឡីង៖ 
 
តរង 5៖ ដំណាក់កល៣ ៃនដេំណីរករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិច  

ជំហន េសចក�ីពិពណ៌នា  សកម�ភាព និងៃដគូពក់ព័ន� េសចក�ីលម�ិត 
 

ជំហន ១៖  ករវស់ែវង និងករ
្របមលូទិន�ន័យ្រពំែដន

ៃនដតីម្របេភទៃនករ
េ្របី្របាស់ករកំណត់

្រពំែដននិងករកំណត់
អត�ស�� ណដីរបស់រ

ដ�។ 
 

 

អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ចូលរួមក�ុងករ
្រត�តពិនិត្យដំេណីរករនិងប�� ្របឈម

ែដលមានសក� នុពលែដលអច្រត�វេដះ
្រសយ។ 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ពក់ព័ន�ធ
នឹង្រត�វសកម�េនក�ុងដំេណីរករ។ 

 
អ�កតំណាងសហគមន៍ែដលេនជាប់គា� ចូល

រួមេដីម្ីបធានាថាប�� ទក់ទងនឹងតំបន់

ម�ន�ីែដនដីេធ�ីសំេណីេទអភិបាល្រស�កឱ្យេចញ
េសចក�ីជូនដំណឹងជាសធារណៈក�ុងរយៈេពល

យ៉ាងតិច ២០ ៃថ�មុនេពលចប់េផ�ីមកំណត់្រពំ
្របទល់ដីធ�ីករវស់ែវងដីធ�ីនិងករវនិិច�យ័។ េសច

ក�ីជូនដំណឹង្រត�វែតបង� ញដល់សធារណៈជនេន
កែន�ងែដលអចចូលដំេណីរករបាន។ េនេពល

ែដលរយៈេពលៃនករ្របកស្រត�វបានប��ប់
េដយមិនមានពក្យបណ�ឹ ង ម�ន�ីនឹងបន�េទ

ជំហនបនា� ប់។ 
 

 
21 Same as note above, article ៦.  
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្រត�តសុីគា� ែដលមានសក� នុពល្រត�វបាន

េដះ្រសយ។  
 

្រក�មករងរបេច�កេទសែដល្រត�វចុះប�� ី
ដីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចនឹងេធ�ី
ករកំណត់អត�ស�� ណដីរបស់រដ�កំណត់
្រពែំដននិងវស់ដី។ 

េនដំណាក់កលេនះសហគមន៍រួមទំង�ស�ី
្រពឹទ� ចរ្យ គណៈកម�ករយុវជន និង្រគ�សរ្រកី្រក
គួរែតចូលរួមក�ុងករបង� ញទីតំង្រពំែដននិងទំហំ

ៃន្របេភទដីេផ្សងៗគា� ែដលកន់កប់និងេ្របី្របាស់
េដយ្រក�មចុះប�� ីដីសហគមន៍ជនជាតិេដីម។  

 

ជំហន ២៖  ករបង� ញដីសធារ
ណៈ 

 

ម�ន�ីសុរេិយាដី្រស�កកំពុងដក់បង� ញេដមី្ីប
េឆ�ីយតបេទនឹងសំណួរែដលអចេលីក

េឡីងេដយ ជនជាតិេដីមភាគតិច និង្របជា
ជនមកពីសហគមន៍ែដលេនជាប់តំបន់ករ

ផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលបានដក់

េស�ី។ 
 

មន�ីរេរៀបចំែដនដីេខត� នឹងដក់េស�ីេទ
អភិបាល្រស�កេដីម្ីបេចញេសចក�ីជូនដំណឹង

អំពីករបង� ញជាសធារណៈ។ 
 

សមាជិកគណៈកមា� ធិករេរៀបចំែដនដីេខត�
នឹងពិនិត្យេដីម្ីបកំណត់អត�ស�� ណ

កំហុសណាមួយៃនករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិចែដលបានេស�ីេឡីង។ 

 

ចំេពះទិន�ន័យែដល្របមូលបានមន�ីរេរៀបចំែដនដី
េខត�នឹងសរេសរសំេណីេទអភិបាល្រស�កែដល

បនា� ប់មកនឹងេចញេសចក�ីជូនដំណឹងអំពីករ
បង� ញជាសធារណៈៃនឯកសរវយតៃម�េលីដីស

ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចរយៈេពល ៣០ ៃថ�
ែដលជារយៈេពលអនុ�� តឱ្យមា� ស់ដីសហគមន៍

ពក់ព័ន� ស� ប័នសមាជិកគណៈកមា� ធិករេរៀបចំ
ែដនដីេខត�និង្របជាជនមកពីសហគមន៍ែដលេន

ជាប់នឹងតំបនក់រផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលបាន

េស�ីេដីម្ីបពិនិត្យនិងអំពវនាវក�ុងករណីមានកំហុស
ណាមួយ។ 

ជំហន ៣៖  របាយករណ៍ស�ីពីលទ�
ផលៃនករបង� ញដីធ�ី
សធារណៈ 

មន�ីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�សំណង់

និងសុរេិយាដីេខត�សរេសររបាយករណ៍អំពី
លទ�ផលៃនករបង� ញជាសធារណៈជូន
អភិបាលេខត�។ 

បនា� ប់ពីករបង� ញជាសធារណៈៃនករវយតៃម�
ដីសហគមន៍ចប់រួចរល់ មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូប

នីយកម� និងសំណង់ នឹងេធ�ីរបាយករណ៍អំពីលទ�
ផលៃនករបង� ញជាសធារណៈជូនអភិបាលេខត�

េដីម្ីបពិនិត្យនិងសំេរច។ 
 

េដីម្ីបសេ្រមចចិត� អភិបាលេខត�សរេសរេទ
នាយករដ�ម�ន�ី តមរយៈ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគ

រូបនីយកម�និងសំណង់ េស�ីសុំេធ�ីចំណាត់ថា� ក់
េឡីងវញិស្រមាប់ករផ�ល់ដីលំេនដ� ននិងកសិកម�

ែដលមានទីតំងេនេលដីីសធារណៈរបស់រដ�។ 
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ជំហន ៤៖ េសចក�ីសេ្រមចេលីលទ�

ផលៃនករបង� ញដីធ�ី
និងេស�ីសុំេចញប័ណ�

កម�សិទ�ិដីធ� ី

ករ្របជុំជាមួយគណៈកម�ករែដនដីរដ�ថា� ក់

េខត�កំណត់របាយករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃន
ករបង� ញជាសធារណៈនិងេដីម្ីបរយ

ករណ៍អំពីប�� េនះ។ 
 

ចំេពះករសេ្រមចចិត�អភិបាលេខត�ក�ុង
នាមជា្របធានគណៈកម�ករបានសរេសរ

លិខិតេផ�ីជូនេលកនាយករដ�ម�ន�ីតមរយៈ 
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង

សំណង់ េស�ីសុំករេធ�ីចំណាត់ថា� ក់េឡីងវញិ

ស្រមាប់ករផ�ល់ដីលំេនដ� ននិងកសិកម�
ែដលមានទីតំងេនេលីដកីរផ�ល់បណ�កម�

សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

 
អភិបាលេខត�េស�ីសុំឱ្យ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី 

នគរូបនីយកម� និងសំណង់ េចញប័ណ�កម�
សិទ�ិដីធ�ីជូនសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិ
ច។ 

ក�ុងករណីមានទំនាស់ដីធ�ីជាមួយអ�កជិតខង ឬ

អជា� ធរ នីតិវធិីគឺចប់េផ�ីមពីម�ន�ីសុរេិយាដីែដល
នឹងេផ�ីលិខិតពី្រស�កេទអភិបាលេខត�េដីម្ីបសុំ

អន�រគមន៍។ ដូចគា� េនះ ្របសិនេបីមានសមាជិក 
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ែដលអះអងថា

មានកំហុស ឬផ�ុយនឹងឯកសរវយតៃម� ែដល
បានបង� ញបនា� ប់មកពួកេគអចដក់ពក្យប

ណ�ឹ ងេទ្រក�មករងរបេច�កេទសេដីម្ីបេធ�ីវេិសធន
កម�ឬព្ួយរករបង� ញជាសធារណៈ។ 

ជំហន ៥៖  
 

លិខិតេទកន ់្រកសួង
បរសិ� ន និង ្រកសួង

កសិកម� រុក� ្របមាញ់ 
និងេនសទ ស្រមាប់

ករអនុម័តដីែដលពក់

ព័ន� 

្រកសួងេរៀបចំែដនដីេចញលិខិតេទ្រកសួង
បរសិ� ន និង្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់និង

េនសទ េស�ីសុំករ្រត�តពិនិត្យនិងករយល់
្រពមពីដីពក់ព័ន�។ 

 

 

ជំហន ៦៖  
 

លិខិតេទកន់ទីស�ីករ
គណៈរដ�ម�ន�ីស្រមាប់

ករេធ�ីែបងែចកដីធ� ី

បនា� ប់ពីទទួលបានលិខិតេស�ីសុំពីគណៈ
កម�ករេរៀបចំែដនដីរដ�េខត�្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដីបានេចញលិខិតមួយេទទីស�ីករគ
ណៈរដ�ម�ន�ីេស�ីសុំេធ�ីប័ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី
េឡីងវញិេដីម្ីបចុះប�� ីជាដីសមូហភាព
្រសបតមេសចក�ីសេ្រមចរបស ់្រកសួងប

រសិ� ន និង្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ។ 

 

្របេភទដីែដលអចពក់ពន័�នឹងករេស�ីសុំេធ�ីចំ
ណាត់ថា� ក់េឡីងវញិេដយ្រកសងួបរសិ� នរួមមាន

ទីជ្រមកសត�ៃ្រព តំបន់ករពរធម�ជាតិ ្រចករេបៀង
បរសិ� ន ។ល។ ផ�ុយេទវញិ្របេភទដីែដលអច

ពក់ព័ន�នឹងសំេណីសុំេធ�ីចំណាត់ថា� ក់េឡីងវញិពី
្រកសួងកសិកម�រុក� ្របមាញ់និងេនសទ គឺជាដីក

សិកម�ៃ្រពសហគមន៍និងដីៃ្រព្រគបដណ� ប់េដយ
ច្បាប់ៃ្រពេឈីឆា� ំ២០០២។  

េបតិកភណ� វប្បធម៌ 

ជំហន ៧៖  េចញប័ណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពដល់
សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

មន�ីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និង

សំណង ់នឹងេបាះពុម�ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូ
ហភាព ចុះហត�េលខេលី និងផ្សព�ផ្សោយ

ដល់សហគមន៍ 

ដីធ�សីហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច រួមមាន

េឈ� ះសហគមន ៍ទីតំងសហគមន ៍េលខេយាង
េទនឹងែផនករទូេទ ែដលបង� ញអំពីទំហំ ្រពំ

ែដននិងករស្រមបស្រម�លៃនដីសមូហភាព
ប�� ក់ពី្របេភទៃនករេ្របី្របាស់ដីធ�ី និងករកត់

សមា� ល់េផ្សងេទៀត។ 
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10. ផលប៉ះពល់ែដលមានសក� នុពលេលសីហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 
 
63. គេ្រមាងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ គេ្រមាងនឹង្របកនខ់� ប់
នូវេគាលករណ៍ៃនដំេណីរករែដលមានករចលូរួមដូចែដលបានចង�លុបង� ញេនក�ងុករពិពណ៌នាៃនដណំាក់កល

នីមួយៗខងេលីនិងវធិីស�ស�ែដលបង� ញពកីរចលូរួមរបស់ភាគពីក់ពន័�ែដលតមរយៈេនាះពក្យបណ�ឹ ងទមទរ 
េនក�ុងតបំនក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ្រត�វបានកណំត។់ ដីែដលជា
កម�វត�ុៃនបណ�ឹ ងតវ៉ែដលមនិមានករេដះ្រសយណាមយួនងឹមនិ្រត�វបានរប់ប��ូលក�ុងករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច។ ខណៈេពលែដលករែណនំាផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ កំណតក់លបរេិច�ទកតស់្រមាបភ់ាពមានសទិ�ិទមទរទកទ់ងនងឹដ ីបណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលបានេស�ីេនាះវ្រត�វបានកំណតជ់ាជំហនទ ី៣ ៃនជំហនទី 
២ េនេពលសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច ដក់ពក្យសុំេធ�ីបណ័�កម�សិទ�ដិីសហគមន ៍(CLT) េទឱ្យ្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់។ មូលដ� នស្រមាបក់រដក់ពក្យសុំគកឺរប��ប់“ ែផនទីបឋម” ែដល្រត�វបាន
យល់្រពមេដយសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិនងិេដយតំណាងមកពីសហគមនជ៍តិខងេហីយែដល្រត�វបាន
េផ��ងផា� ត់េដយមន�ីរេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសំណង់។ ្របសិនេបីផលប៉ះពលៃ់នលទ�កម�ដ្ីរត�វបានេគ
កំណត់អត�ស�� ណ េនះក៏អចជាចំណុចចប់េផ�មីៃនករេរៀបចំែផនករតំងទលីំេនថ�តីមត្រម�វករៃន្រកបខណ�

េគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទលីំេនថ� ី(RFP)។ េទះយ៉ាងណាបុគ�លេនក�ុង ឬេ្រកតំបន់ករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ែដលបានេស�ីេឡីងកដ៏ចូជាអង�ភាពនានាដចូជាដីសម្បទន
េសដ�កិច�ែដលមានអជា� បណ័� អចមានឱកសេធ�កីរទមទរទក់ទងនងឹផលប៉ះពលអ់វជិ�មានរហូតដល ់៣០ ៃថ�
បនា� ប់ពីករបង� ញជាសធារណៈៃនែផនទីចងុេ្រកយៃនតបំន់ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចេនជំហនទី ២ ដំណាក់កលទី ៣។ ករអះអងែបបេនះនឹង្រត�វបានវយតៃម�្របឆាងំនងឹ
ព័ត៌មានស�ីពីករកនក់ប ់ និងករេ្របី្របាស់ដីធ�ីេនក�ុងនងិេ្រកតំបនក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចែដលបានេស�សីុំេដយែផ�កេលី “ែផនទីបឋម” (ជំហនទី ៣ ៃនជំហនទី ២.៥) េដីម្ីប
កំណត់ករណីៃនកររេំលភយកឱកសែដលមិនមានសិទ�ទិទួលបានសំណងឬជំនយួ ។ 
 
64. េនក�ុងករអនុវត�សម្បទនដសីង�មកចិ� អចនឹងមានផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេលដីកីរផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច និងអ�កែដលបះ៉ពល់ដចូជាសមាជកិសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ

តិច ែដលេនែតអនុវត�ករ្រគប់្រគងទេំនៀមទមា� ប់ដធី� ី នឹង្រត�វេដះ្រសយតម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីកីរ
តំងទីលំេនថ�ីៃនគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ និងដំេណីរករចលូ
រួមករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ េដីម្ីបឈនដល់កចិ�្រពមេ្រពៀងសម្រសបខងវប្ប
ធមស៌�ីពីវធិីេដះ្រសយនិងកត់បន�យផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន។ គួរកត់សមា� ល់ថាខណៈេពលែដលពក្យ “មា� ស់កម�
សិទ�ិតមទំេនៀមទមា� ប”់ មិន្រត�វបានែចងយ៉ាងច្បាសេ់នក�ុងអន្ុរកឹត្យ២២/SOP-LAR និង្របេភទៃនមា� សដ់ជីនជាតិ
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េដីមភាគតិចេដយច្បាប់ភមូបិាលរបស់ច្បាបភ់ូមបិាលឆា� ២ំ០០១ វ្រត�វបានប�� ក់យ៉ាងច្បាសេ់នក�ុង្រកបខណ�
េគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទលីំេនថ�។ី ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�
ដំណាក់កលទី ៣  សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់អចរួមមាន (១) សហគមនជ៍ន
ជាតិភាគតិចែដល្រត�វបានេគកំណត់េគាលេដជាកល់ក់េដយមានករគំា្រទស្រមាបក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូ
ភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង សកម�ភាពអភវិឌ្ឍនជ៍នបទេលកីរផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព

របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិដ;ី និង (២) សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេទះបីមានករទទលួស� លឬ់
មិនទទួលស� លេ់ដយ្រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក៏េដយក៏អចមានេនក�ងុតបំនស់ម្បទនដីសង�មកចិ�្រត�វបានអនវុ
ត�។ ក�ុងករណីណាកេ៏ដយសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពលជ់នជាតេិដីមភាគតចិអចរួមប��ូលទំងអ�កទទលួផល 
(សមាជិកសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចែដលទទលួបានករផ�ល់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិចនិងអ�កទទួលដីេនក�ងុដីសម្បទនដីសង�មកចិ�) និង្របជាជនៃនសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ 
េផ្សងេទៀតេនតំបន់េនាះ ឬមិនបានទទលួកម�សទិ�។ិ ្របសិនេបីរងផលបះ៉ពលម់និល�ជនជាតិេដីមភាគតិច និង
្រគ�សរ នឹងមានសិទ�ិដចូអ�កដៃទេទៀតក�ុងករដកព់ក្យបណ�ឹ ងតមរយៈយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសគ់េ្រមា
ង។ 

 

65. គេ្រមាងេនះ្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងេផា� តេលីសហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចចនំួន ៤៥ ដូចបានបង� ញក�ងុ
តរងទី ៦ ខងេ្រកម។ េបីនិយាយអំពីសិទ�ិទទួលបានករគំា្រទ គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍ

េសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ មានសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ សរុបចនំួន ៣០ ែដលសព�ៃថ�បានទទួល បណ័�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ពី ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង់ េហីយ
អ�កទំងេនាះ្រត�វបានេគពិចរណាស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�នងិករគំា្រទជីវភាព។ េទះយ៉ាងណាក៏
េដយមុនេពលពួកេគអចទទលួបានករគំា្រទេនះពួកេគនឹង្រត�វឆ�ងកតដ់ំេណីរករៃនករ្រត�តពនិិត្យ េហីយករវយ
តៃម�សង�ម និងបរសិ� ននឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដីម្ីបែស�ងយលព់ីហនភិ័យ និងឱកសស្រមាប់ករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនា
សម�័ន�ែដលបានរពំងឹទកុនងិករគំា្រទជវីភាពកដ៏ូចជាតបំនែ់ដល សមត�ភាពសហគមនន៍ងឹចំបាច់្រត�វព្រងឹងេដមី្ីប
េឆ�ីយតបទំងហនិភយ័និងឱកស។ េនក�ុងដំេណីរករេនះគេ្រមាងនឹងេរៀបចំយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ
្របកបេដយចីរភាពែដលសម្រសបតមវប្បធម៌នងិេសដ�កចិ�សម្រសបស្រមាបស់ហគមន៍ជាកល់កន់ីមយួៗ។ 
ចំេពះេគាលេដៃនករចុះេឈ� ះប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ក�ុងសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចចនំួន ១៥ ថ�ីេនះនឹង្រត�វបានជំរុញ។ ករេ្រជីសេរសីសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដល
ទទួលបានអត�្របេយាជនច៍ំននួ ១៥ នឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេចញពីចនំួនសរុបចំននួ ៦៨ ែដលបានដកព់ក្យេស�សីុំ

ចុះប�� ី ប័ណ�កម�សិទ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ រួចេហីយេន្រកសួងេរៀបចំែដនដនីគរូបនី
យកម�និងសំណង់ េហីយអ�កែដលបានប��បដ់ំណាកក់ល ២ ដំបូងៃនដេំណីរករ ប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។  
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តរង 6៖ ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតិចែដល
ជាេគាលេដគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាក់កលទី ៣ 
 ករគំា្រទជនជាតិេដីមភាគតិច (ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និង

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច) 

 

ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដី ករគំា្រទអភិវឌ្ឍ 

 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច(នឹង
្រត�វបានេ្រជីសេរសីេដីម្ីបអនុវត�

ដំេណីរករករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីស
មូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ

េដីមភាគតិច) 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច (បនា� ប់ពីប��ប់ករផ�ល់

បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិច េដយមានករគំា្រទ
គេ្រមាង) 

 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច  
(បានប��ប់ដំេណីរករចុះបណ�កម�

សិទ�ិ) 

១៥ ៣០ 

សរុប ៤៥ 

 
66. គេ្រមាង្រត�វបានរពំឹងថានឹងផ�លជ់ា្របេយាជនដ៍ល់ជនជាតិេដីមភាគតចិតមរយៈ(i)បានេធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីង      
នូវសុវត�ិភាពៃនករកន់កបដ់ីធ�ជីាសមាជកិៃនសហគមន ៍ប័ណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច និងមានសក� នពុលជាអ�កទទួលសម្បទនដីសង�មកចិ� និង (ii) តមរយៈអនុគេ្រមាងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ
ែដលគំា្រទេហដ� រចនាសម�័ន� និងជវីភាពរស់េនេនតំបនក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច និងសម្បទនដីសង�មកចិ�។ មានហនិភ័យមួយចំននួៃនផលបះ៉ពល់អវជិ�មានមានកណំតែ់ដល
្រត�វបានពិភាក្សោេនក�ុងែផ�កខងេ្រកមរួមជាមួយវធិានករកតប់ន�យសម្រសប។ 
 

67. ករែកលម�េហដ� រចនាសម�័ន�គឺជាអទិភាពកពំូលស្រមាបស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិនងិទំងអ�កែដល
បានទទួលប័ណ�កម�សទិ�ិសហគមនរួ៍ចេហីយនងិអ�កែដលកពំុងទទួលបានប័ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព។ េស�ីរែតទំង
អស់ៃនសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចចនំួន ៣០ ែដលទទួលបានបណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពបានបន�្របឈមមខុ
នឹងករលំបាកក�ុងករទទលួបានទផី្សោរករអប់រនំងិេសវែថទំសខុភាពេដយសរកង�ះខតផ�ូវល�េនក�ុងភូមិនិងករ
តភា� ប់ផ�ូវ។ 
 
68. ករអប់ររំបស់កុមារគឺជាអទភិាពមួយេផ្សងេទៀតស្រមាប់ជនជាតិេដមីភាគតចិ ពីេ្រពះពួកេគចង់ឲ្យកនូ
របស់ពកួេគទទលួបានករអបរ់ខំ�ស។់ ករចុះសិក្សោដល់ទតំីងជាមួយសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចបានបង� ញ
ថា្រគ�សរជនជាតិេដីមភាគតចិជាេ្រចីនអចប��ូនកនូ  ៗ របស់ពួកេគេទសលបឋមសកិ្សោបានេ្រពះទំងេនះមាន
ែតអ�កេន ឬែក្បរភូមិរបស់ពកួេគប៉េុណា� ះ។ េទះយ៉ាងណាក៏េដយកុមារជាេ្រចីនេបាះបងេ់ចលសលេរៀនបនា� បព់ី
ពួកេគបានប��បប់ឋមសិក្សោ។ េហតុផលសខំន់មយួស្រមាប់ប�� េនះគឺថាពកួេគ្រត�វេធ�ីដេំណីរឆា� យពីភមូេិដីម្ីបេទ
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វទិ្យោល័យេហីយករេធ�ីដំេណីរតមផ�ូវពបិាកខ� ងំណាសេ់នរដូវវស្សោ។ ប�� សុខភាពក៏ជាកង�លម់យួផងែដរេហីយ
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិត�ូញែត�រអំពីករចំណាយខ�ស់ក�ងុករព្យោបាលរលេ់ពលពួកេគេទមណ� លសុខភាព
ឬអ�កអនុវត�សខុភាពឯកជន។ 
 
69. ចុងប��ប់ករគំា្រទជវីភាពគជឺាអទភិាពកំពលូមយួេទៀតស្រមាបជ់នជាតេិដីម។ ករសេង�តតមទវីលក�ងុ

អឡុំងេពលេរៀបចំគេ្រមាងេនះ និងគេ្រមាងេផ្សងេទៀតបង� ញថាមានភាព្របេសីរេឡីងជាវជិ�មានៃនជីវភាពរសេ់ន
របស់ជនជាតិេដីមភាគតិចេនក�ុងសហគមន៍ែដលពកួេគទទលួបានបណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាព។ ប�� េនះេកីត
េឡីងេដយសរសុវត�ិភាពៃនដីធ�រីបស់ពកួេគនិងករវនិិេយាគេលីដណំាកំសកិម�ដចូជាស� យចន�ី ដំឡូងមី នងិដណំាំ
េផ្សងេទៀតែដល្រត�វបានផលតិស្រមាប់ទផី្សោរទំងេននងឹកែន�ង និងេនតមទីរួមេខត�។ េទះយ៉ាងណាជនជាតេិដមី
ភាគតិច្រត�វករករគំា្រទបែន�មជាពិេសសេហដ� រចនាសម�ន័�ដូចជាផ�វូថ�ល់នងិ្របព័ន�ធារស�ស�រួមជាមយួជនំាញ
បេច�កេទសតៃម�បែន�មនិងករផ្សោរភា� បេ់ដីម្ីបបន�េលីកកម�ស់ជវីភាពរស់េនកដ៏ចូជាករែ្របជាធនន់ឹងអកសធាត។ុ 

11. ហនិភ័យ និងវធិានករកតប់ន�យ 
 
70. ដូចែដលបានបង� ញេនក�ុងតរងទ ី ៧ ស�ីពីហនិភ័យនិងវធិានករកតប់ន�យ ដំេណីរករេរៀបចំគេ្រមាង 
(ករេធ�ីទស្សនកិច� ករពិេ្រគាះេយាបល់) គួរែតវយតៃម�បែន�មេទៀតថា េតីហនិភ័យណាមួយែដលចំបាច់្រត�វយក
មកពិចរណា និងេដះ្រសយក�ុងអឡុំងេពលអនវុត�គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�
ដំណាក់កលទី ៣ ។ ហនិភ័យនីមួយៗ្រត�វបានពិពណ៌នានិងសេង�បេនក�ងុតរងខងេ្រកម។ 
 
71. ករេធ�ីចណំាក្រស�កេទតំបនជ់នជាតេិដីមភាគតចិ និងករបាតប់ង់ដធី�ី៖ កង�ល់ចម្បង គឺករបាត់បង់ករ
្រគប់្រគងរបស់ជនជាតេិដីមភាគតចិេលទីឹកដី្របៃពណីនងិធនធានធម�ជាតពិកព់័ន�។ េនះ្រត�វបានលត្រតដងេន
ក�ុងបរបិទៃនករបេង�នីករេធ�ីចណំាក្រស�កែដលមនិែមនជាជនជាតិេដមីភាគតចិចលូេទក�ងុតបំន់ជនជាតិេដីមភាគ
តិចនិងទំេនាររបស់ជនជាតិេដមីក�ងុករលក់ដធី�សី្រមាបជ់ាសច្់របាកេ់ដីម្ីបទិញឧបករណ៍ទេំនីប។ ឱកសមាន

កំណត់របស់ជនជាតេិដីមភាគតចិក�ងុករជះឥទ�ពិលេលីករសេ្រមចចតិ� េហីយកង�ះព័ត៌មានអំពគីេ្រមាងអភវិឌ្ឍនគ៍ឺ
មានសរសំខន់ណាសច់ំេពះករបាត់បងដ់ីធ� ី និងជីវភាពរបសព់ួកេគេហីយបានេធ�ីឱ្យជនជាតិេដមីភាគតចិក� យជា
្រក�មមួយែដលងយរងេ្រគាះ និងជួបករលំបាកបផំុតេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលពកួេគមានក្រមិតជីវភាពទប។ 
 
72. មានករណីខ�ះែដលដ ី ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ ្រត�វបាន
រេំលភេដយអ�កខងេ្រក ឬផា� ស់ប�ូរេនក�ុង្របតបិត�ិករេ្រកផ�ូវករ ែដលផ�ុយនឹងច្បាប ់ ក៏ដូចជា្របឆាងំនងឹេគាល
បំណងៃនករផ�ល់សន�ិសខុដធី�នីិងករែកលម�ជវីភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េនះត្រម�វឱ្យមានករ
ព្រងឹងសមត�ភាពសមាជិក គណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ក�ុងករែស�ងយល់អពំីវធិាននងិបទ
ប្ប��ត�ិនិងសកម�ភាពច្បាប់ែដលមានសក� នុពល្របឆាងំនឹងអ�កែដលពកព់័ន�ក�ងុ្របតិបត�ិករែបបេនះតមរយៈករ
បណ�ុ ះបណា� លនិងករបង� ញបទពេិសធន្៍រសេដៀងគា� ។ 
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73.  កររតឹត្បតិេនក�ុង្រកបខ័ណ� ច្បាប ់និងបទប្ប��ត�ិែដលកតប់ន�យសក� នុពល ៃនដីករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច៖ ហនិភ័យមួយេទៀតគឺករបាត់បង់សក� នពុលៃនដនីងិលទ�
ភាពទទួលបានធនធានែដលមនិមានសទិ� ិ ឬមិនរបប់��ូលក�ងុវសិលភាព ៃនករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ េ្រកម្រកបខណ� ច្បាប់នងិបទប្ប��ត�បិច�បុ្បន�ដូចែដលបានេរៀបរប់ខងេលី
េនក�ុងែផ�កទី ៣។ ឧទហរណ៍តបំនៃ់្រពេឈីែដលសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិធា� បម់ានសិទ�ចិលូ្របមលូផលអនុ
ផលៃ្រពេឈីមិន្រត�វបានរបប់��ូលក�ងុករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាព របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ 
្របសិនេបីរដ� ភិបាលបានកំណតត់ំបន់ទំងេនះជាតបំនក់រពរ។ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិអចទទលួបាន
សិទ�ិេ្របី្របាស់ជាថ�ីចំេពះតំបន់មយួចនំួន ប៉ុែន�សន�ិសុខសទិ�កិន់កប់របសព់កួេគេនេខ្សោយេហីយករ្រព�យបារម�
េនះ្រត�វបានបង� ញេដយអង�ករជនជាតេិដីមភាគតិចែដលបានគំា្រទវធិីស�ស�រួមមួយចំេពះករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិ
ដីធ�ីែដលនឹងរួមប��ូលទំងកម�សិទ�ដិធី�ីនងិធនធានេ្របីតំបន់ែដលសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិធា� ប់េ្របី្របាសជ់ា
្របៃពណី។ ដូេច�ះវ្រត�វបានេគេស�ីឱ្យមានករវភិាគបែន�មេទៀតអពំ្ីរកបខណ� ច្បាប់ និងស� បន័ែដលចំបាច្់រត�វេធ�ី
ទក់ទងនឹងសទិ�ិកន់កបដ់ធី�ីសហគមនៃ៍្រពេឈី និងករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរសហគមន៍េហីយថាគេ្រមាងែបងែចក
ដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដំណាកក់លទ ី៣ ចំបាច់្រត�វគំា្រទដល់ដេំណីរករេរៀបចំែផនករែដល
មានករចលូរួមែដលអចជួយឱ្យសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ទទលួបានករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ្រតមឹែតប៉េុណា� ះេទ ែតក៏មានទ្រមង់ៃនករេរៀបចំសិទ�កិនក់ប់េផ្សងេទៀត។ 

 
74. ្រកសួងបរសិ� ន មិនបានប��ូលដីតបំនក់រពរធម�ជាត ិ(PAL) េនក�ុងករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ េលីកែលងែតកិច�្រពមេ្រពៀងក�ងុករប��ូលករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសីមហូ
ភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ក�ុង្រចករេបៀងអភិរក្សជីវច្រម�ះមយួចំននួេ្រកមករ្រគប្់រគង 21

22។ ដីតបំន់
ករពរធម�ជាតិ អន�ុ� តឱ្យសហគមនប៍េង�ីតតបំន់ករពរសហគមន ៍(CPAs) ែដលអចរួមប��ូលតំបនេ់្របី្របាស់
និងតបំន់សហគមន្៍របកបេដយនរិន�រភាព ជាេវទិកស្រមាប់ករចូលរួមរបសស់ហគមន៍ ជាមួយអ�កពក់ពន័�ដៃទ
េទៀតក�ុងករករពរដីធ�ីនិងធនធានេនក�ុងវករអភិរក្សជវីៈច្រម�ះរក្សោតៃម�វប្បធមន៌ិងស� រតី និងករគំា្រទជីវភាព
តមរយៈទមា� ប ់ប៉ុែន�មិនែមនស្រមាបេ់គាលបណំងពណិជ�កម�េទ។ សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ចង់ចុះប��ដីី
តំបន់ករពរជាដីសមហូភាពជំនសួឱ្យតំបន់ករពរសហគមន ៍ែដលមានតួនាទនីងិសទិ�ិមានកណំត ់េហីយដូេច�ះជា
េរឿយៗបដិេសធជេ្រមីសតំបន់ករពរសហគមន ៍។ ករេដះ្រសយប�� ៃនករដក់ប��ូលដីតបំន់ករពរ ែដលមាន
សក� នពុលេទក�ុងករផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិដធី�ីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិចេទះបីដតីំបន់ករពរ 

 
22 ករបេង�ីតរេបៀងអភិរក្សជីវច្រម�ះ្របព័ន�តំបន់ករពរធម�ជាតិ, េលខ. ០៧ (២០១៧). មា្រត ៣ ពន្យល់ថា  “រេបៀងអភិរក្សជីវច្រម�ះ្របព័ន�

តំបន់ករពរធម�ជាតិ ជាតំបន់តភា� ប់តំបន់ករពរធម�ជាតិ ក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលមានជាអទិ៍ តំបនឧ់ទ្យោនជាតិ តំបន់ែដនជ្រមក
សត�ៃ្រព តបំន់ករពរេទសភាព តំបន់េ្របី្របាស់េ្រចីនយ៉ាង តំបន់រ៉មសរ តំបន់េបតិកភណ� ធម�ជាតិ តំបន់ស�ូលឋបនយីជីវមណ� ល និងតបំន់

ឧទ្យោនជាតិសមុ្រទ េដីម្ីប្រទ្រទង់សរព័នមជ្ឈដ� នធម�ជាតិៃនតបំន់្របព័ន�េអកូឡូសុី”។ គំនិតេនះគឺអនុ�� តឱ្យសត�ៃ្រពឆ�ងកត់េដយេសររីវង
តំបន់ករពរ។ អនុ្រកឹត្យេនះេលីកេឡីងថា BDCC មានៃផ�សរុប ១,៤២៧,៩៤០ ហិចត។   
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មិន្រត�វបានដក់ជាតបំនេ់ពញេលញក៏េដយគរួែត្រត�វបានែស�ងរកតមរយៈដេំណាះ្រសយស� បន័មយួេនក�ុង
ទ្រមង់ៃនយន�ករស្រមបស្រម�លែដលពត័៌មានពកព់័ន� េហីយទិន�ន័យពី្រកសួងបរសិ� នអច្រត�វបានែចករែំលកនងិ
ពិភាក្សោ។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំងក់៏អចែចករែំលកករផ�លប់ណ័�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ដំេណីរករ និងបទពិេសធន៍ជាមយួ្រកសងួបរសិ� នេដីម្ីបេលកី
កម�ស់ករយល់ដឹងនិងករគំា្រទពអីន�រ្រកសួង។ ទកទ់ងនងឹករដក់ប��ូលដីៃ្រពក�ងុករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសីមហូ

ភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ, ្រកសួងបរសិ� នមានែផនទីតបំន់ករពរ និង្រចករេបៀងប៉ែុន�ពត័៌មានេនះ
មិន្រត�វបានែចករែំលកជាមយួ្រកសួងេរៀបចំែដនដីេទ។ 

 
75. ត្រម �វករេហដ� រចនាសម�ន័�៖ េ្រកពីហនិភ័យនិងប�� ្របឈមខងេលីសហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ
ភាគេ្រចីនេនតមតំបនជ់នបទែដលករចលូេទកនទ់ីផ្សោរ គឺពិបាកខ� ំងណាស។់ សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ
ភាគេ្រចីនែដលទទួលបានសិទ�កិនក់បដ់ីសមូហភាពបានជបួករលំបាកជាេ្រចីនក�ងុរដូវវស្សោេនេពលែដលផ�វូថ�ល់
ក� យជាភក់េហីយពិបាកក�ងុករនំាយកផលតិផលរបស់ពកួេគេទកនទ់ីផ្សោរ។ េនតំបន់ែដលមានផ�វូេទកន់ទផី្សោរ
ល�្របេសីរករេធ�ីទីផ្សោរផលិតផលកសកិម�ហកដ់ូចជាមានលក�ណៈល�្របេសីរ។ ដូេច�ះករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�
ដូចជាផ�ូវថ�ល់ែដលភា� ប់ភមូេិទផ�ូវធំ គឺជាលក�ខណ� ដ៏សខំនម់ួយស្រមាបក់រតភា� បទ់ផី្សោរស្រមាប់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច។ 
 

76. ទីបំផុតដូចែដលបានេរៀបរបខ់ងេលលីទ�ភាពទទលួបានករអប់រ ំ និងករែថទំសុខភាពេនែតជាក�កីង�ល់
របស់ជនជាតិេដីមភាគតិចេដយសរកង�ះខតសលេរៀន និងេសវែថទំសុខភាពេនក�ងុសហគមនរ៍បសព់កួេគ។ 
ខណៈេពលែដលកូនៗ របស់ពកួេគបានចលូេរៀនេនសលបឋមសកិ្សោេនឬែក្បរភូមែិក្បរេនាះករបន�េទក្រមតិ
បនា� បេ់នក�ុងទីរួមេខត� គឺជាប�� ្របឈមមួយជាពិេសសករចណំាយេលីករស� កេ់ន និងករចំណាយេផ្សងៗ     
េទៀត។ ដូចគា� េនះែដរករទទួលបានេសវែថទំសខុភាពែដលមានតៃម�សមរម្យនងិចមា� យេទកនក់ែន�ងែថទំសខុ
ភាពក៏ជាកង�ល់ផងែដរ។ 

 

77. ប�� សុខភាពនងិសុវត�ិភាពក�ុងេពលសងសង់ផ�ូវ៖ ជាែផ�កមួយៃនករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលបាន
េ្រគាងទុកស្រមាប់ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច វអចមានសកម�ភាព
សងសង់ផ�ូវជាេ្រចីនែដលអចបង�ផលបះ៉ពល់ដល់បរសិ� ន សុខភាព និងមានសក� នពុលេ្រគាះថា� ក់ស្រមាបជ់ន
ជាតិេដីមភាគតិចេនក�ុងតំបនេ់នះ។ វជាករសំខន់ណាស់ែដលថាក�ងុអឡុំងេពលសងសងត់ំេឡីងផា� កស��
សុវត�ិភាពផ�ូវ េដីម្ីបេជៀសវងេ្រគាះថា� ក់ែដលអចេកីតមានក�ងុចំេណាមអ�កភមូជិាពិេសសកមុារនិងជនូដណឹំងដល់
ពួកេគជាមុនអំពតី្រម�វករករពរខ�ួនពផីលបះ៉ពលេ់ផ្សងៗដចូជាករបំពុលបរសិ� ន។ 
 

78. កត់បន�យករយកដពីីឥស្សរជន និងព្រងឹងករដកប់��ូ ល៖ ក�ុងអឡុំងេពលពេិ្រគាះេយាបល់ មានហនិ
ភ័យៃនករផាត់េចញមនសុ្សវយ័ចំណាស ់ េដយសរករលំបាកក�ុងករែស�ងយល់ភាសែខ�រ។ មានែតករចូលរួម
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មួយែផ�កេដយ�ស�ី និងយុវជនេដយសរែតករ្រត�ត្រតរបសប់ុរសក�ងុេពលពភិាក្សោ និងមិនរប់ប��ូលអង�ករជន
ជាតិេដីមភាគតិចែដលមាន្រសប។់ វ្រត�វបានេគែណនំាថា គេ្រមាងអចពិចរណាេ្របីអ�កបកែ្របក�ុង្រស�កេដមី្ីប
ជួយមនុស្សចស់េដីម្ីបឱ្យពួកេគអចដងឹពត័៌មាននងិមានឱកសចូលរួមក�ងុករពិភាក្សោ។ េដីម្ីបអន�ុ� តឱ្យមានករ
ចូលរួមរបស់�ស�ីនិងយុវជនរួមទំងអ�ក្រកី្រកមកពី្រគ�សរ្រកី្រកនិងជនពិករអចមានកែន�ងដច់េដយែឡកពី្រក�ម
មនសុ្សចស់ឬ្រក�មបុរសេដមី្ីបផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវកែន�ងេដមី្ីបបេ��ញគំនតិរបស់ពកួេគនិងចលូរួមយ៉ាងេពញេលញេន

ក�ុងករពិភាក្សោ។ ក�ុងករណីខ�ះ គេ្រមាងអនវុត�អចទក់ទងសមាជកិៃនសណំុំរងៃនសហគមនន៍មីួយ េៗដីម្ីបស� ប់
េរឿងរ៉វរបស់ពួកេគត្រម�វករនិងឧបសគ�។ ស្រមាប់អង�កររបស់ជនជាតេិដីមភាគតិច អចអេ�� ីញពកួេគឱ្យចលូរួម
្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗឬសកម�ភាពែដលពកព់ន័�នងឹពកួេគ។ 
 
79. អត�្របេយាជន៍ៃនករផ�ល់កម�សិទ�ដិីធ�សីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ មិនអច្រត�វបាន
ែចករែំលកេដយេស�ីភាពគា� ក�ុងចំេណាមសមាជកិសហគមន៍ទំងអស់េឡីយ។ េនះមានន័យថាអចមានករ្របកតួ
្របែជងគា� េនក�ុងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េដីម្ីបកន់កប់ដីប្រម�ងែដលជាដមីួយ ក�ុងចំេណាមដី្របំា្របេភទ
ែដលជាកម�សិទ�ិរបស់ពកួេគ។ ្រគ�សរទំងេនាះែដលមានកមា� ងំពលកម�សកម�អចនងឹខិតខំ្របងឹែ្របងេដីម្ីបទទលួ
បានដីធំៗ ខណៈេពលែដលទុកដទីំហំតូចជាងមុនស្រមាបអ់�កែដលមិនមានកមា� ងំពលកម�្រគប់្រគាន។់ ដូេច�ះេដីម្ីប
ព្រងឹងសមធម ៌ ពួកេគគួរែតពភិាក្សោគា� េដយែផ�កេលីទេំនៀមទំលប្់របៃពណីរបសព់ួកេគ េដីម្ីបឯកភាពេលីេគាល
ករណ៍ៃនសមធមក៌�ងុករែបងែចកដីប្រម�ងក�ុងចេំណាមពួកេគ។ 

 
80. ករេធ�ីែផនករករេ្របី្របាស់ដីធ�ី អចបណា� លឱ្យមានកររតឹត្ិបតេលីករេ្របី្របាស់ជនជាតេិដីមភាគតចិដី

ែដលមិនឆ�ុះប�� ំងពតីថភាពជាកែ់ស�ងៃន្របពន័�ជវីភាពរសេ់នសព�ៃថ�។ ដំេណីរករេរៀបចំែផនករដីធ�ីសមហូភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ដំេណីរករេរៀបចំែផនករភាគតិចេដយេ្របីអន�រករជីំនាញេដីម្ីបជយួជនជាតិ
េដីមភាគតិចេដីម្ីបកំណតប់��  ឈនដល់ករ្រពមេ្រពៀងនងិធានាទស្សនៈរបសស់ំណំុេផ្សងៗគា� ៃនសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច (�ស�ី យុវជន មនុស្សចស ់ ជន្រកី្រក/ងយរងេ្រគាះ) ្រត�វបានពិចរណាទំង្រស�ងក�ុងករេធ�ី
ែផនករផ�ល់សិទ�ិេធ�ីកម�សទិ�ដិីធ�សីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ។ េនះ្រត�វេធ�ីតមេគាលករណ៍ករ
យល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតមឹ្រត�វ (FPIC) េគាលករណ៍ែដលបេង�ីតករសន�នាេដយ្រតង់

រវងរជរដ� ភិបាលនិងសហគមន៍ជនជាតភិាគតចិេដីម្ីបធានាថាែផ�កទំងអស្់រត�វបានពេិ្រគាះនិងត្រម�វកររបសព់កួ
េគ។ 

 

81. ករករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌៖ ខណៈករផ�ល់សិទ�ិកន់កប់បណ័�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច ពិចរណាេលីដ ី ៥ ្របេភទែដលជាកម�សិទ�រិបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិណាមយួ
ែដលរួមប��ូលទំងទតំីងសំខន់ៗែផ�កវប្បធម៌ (ៃ្រពអរក្សអ�កត និងដបី��ុ ះសព) ករអនវុត�សម្បទនដសីង�ម
កិច�េនតំបន់ែដលេនជិតសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិអចជះឥទ�ពិលអ្រកកដ់លទ់តំីងទំងេនះ។ 
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បែន�មពីេលីេនះ វអចមានករប៉ះពលច់េំណះដឹងស� បន័ជនជាតេិដីមភាគតចិ ឬអង�ករសង�ម្របសនិេបី
សកម�ភាពផ�លប់័ណ�កម�សទិ�ិ និងជីវភាពរស់េនមិន្រត�វបានេរៀបចំ និងអនុវត�ឲ្យបាន្រតឹម្រត�វនិងែផ�កេលជីនជាតិ
េដីមភាគតិចកលៈេទសៈត្រម�វករនិងអទិភាព។ ដូេច�ះ, គេ្រមាង នឹងធានាបាននូវករកណំតអ់ត�ស�� ណនងិករ
អភិរក្សតំបន់សំខន់វប្បធម;៌ និងជលួអ�កជនំាញអន�រករឱី្យចូលរួមក�ុងករសន�នាគា� ជាមួយសហគមន៍ជនជាតេិដមី
អំពីផលប៉ះពល់សក� នពុលៃនករអភិវឌ្ឍន៍េដយអនេុលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកបខណ័� ករពរេបតិកភណ�

វប្បធម ៌(ESS៨)។ 
 
តរង 7៖ េសចក�សីេង�បៃនវធិានករហនិភ័យនងិវធិានករកត់បន�យ 

ហនិភ័យ វ ិធានករកត់បន�យ 

បេង�ីនករេធ�ីចំណាក្រស�កែដលមិនែមនជាជនជាតិេដមីភាគតិច
ចូលេទក�ុងតំបន់ជនជាតិេដីមភាគតិចនិងទំេនាររបស់ជនជាតិេដីម

ភាគតិចែដលលក់ដរីបស់ពួកេគជាសច់្របាក់េដីម្ីបទិញឧបករណ៍
ទំេនីប 

គេ្រមាង ្រត�វផ�ល់ឱ្យពួកេគនូវព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េហីយពន្យល់ពួកេគ
ឱ្យ្របថុយនឹងករបាត់បង់ដីធ�ីនិងកររស់េនេ្រកមសមា� ធពីខង

េ្រកស្រមាប់ករលក់ដីធ�ី។ 
 

តំបន់ធា� ប់មានសិទ�ិេ្របី្របាស់អនុផលៃ្រពេឈីនិងករេ្របី្របាស់តម
ទមា� ប់េផ្សងៗេទៀតប៉ុែន�មិនមានប��ូ លេនក�ុងករផ�ល់បណ�កម�

សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេដយសរ
តំបន់ករពរឬៃ្រពសហគមន៍។ 

ករវភិាគបែន�មេទៀតអំពី្រកបខ័ណ� ច្បាប់និងស� ប័នស្រមាប់សិទ�ិ
កន់កប់ដីធ�ីនិងសហគមន៍ៃ្រពេឈីនិងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ

សហគមន៍រួមជាមួយករគំា្រទស្រមាប់ករេធ�ីែផនទីែដលមានករ
ចូលរួមស្រមាបក់រផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍

ជនជាតិេដីមភាគតិច និងទ្រមង់េផ្សងេទៀតៃនករេរៀបចំកន់កប់។ 
 

េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡីងនូវករទំនាក់ទំនងនិងករស្រមបស្រម�លរវង
្រកសួងបរសិ� ននិង្រកសួងកសិកម�ទក់ទងនឹងករេធ�ីែផនទីៃន

តំបន់ករពរ និងករដក់ប��ូ លសក� នុពលក�ុងករផ�ល់ប័ណ�កម�
សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច តមតំបន់ 

ឬតំបន ់េ្របី្របាស់និរន�រភាពតំបន់ករពរទំងអស់ និងតំបន់សហ
គមន៍។ 

្រកសួងបរសិ� នមិនបានរួមប��ូ លដ ីPA ណាមួយក�ុងករផ�ល់ប័ណ�
កម�សិទ�ដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដល

សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចង់ចុះេឈ� ះដីេនាះដូចជាដីសមូហ
ភាពែដលផ�ុយពី CPA ែដលមានតួនាទីនិងសិទ�ិទទួលបានេនមាន

ក្រមិត។ ជាលទ�ផលសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចភាគេ្រចីន
បានបដិេសធករចុះេឈ� ះ CPA េដយសរភាពមិន្រសបគា�

ជាមួយនឹងេគាលបំណងអភិរក្ស។ 

េរៀបចំយន�ករស្រមបស្រម�លរបស់្រកសួងពក់ព័ន�េដីម្ីបពិភាក្សោ
អំពីសក� នុពលៃនករដក់ប��ូ លប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចេទះបីតំបន់ករពរ មិន្រត�វបាន
ដក់ជាតំបន់េពញេលញក៏េដយ។ 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច គឺេនតំបន់ជនបទែដលករចូល
េទកន់ទីផ្សោរគឺពិបាកខ� ំងណាស់។ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ

តិចភាគេ្រចីនែដលទទួលបានសិទ�ិកន់កប់ដីសមូហភាពបានជួប
្របទះករលំបាកជាេ្រចីនក�ុងរដូវវស្សោជាពិេសសស្រមាប់ករផ្សោរ។ 

 

ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�ដូចជាផ�ូវថ�ល់ែដលភា� ប់ភូមិេទនឹងផ�ូវ
ធំៗ គឺជាគន�ឹះក�ុងករតភា� ប់ទីផ្សោរេនសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ

តិចែដលពួកេគេនែត្របឈមនឹងប�� ែបបេនះ។ 
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ករផាត់េចញមនុស្សចស់ពីករពិេ្រគាះេយាបល់េដយសរពួកេគ

ពិបាកយល់ភាសែខ�រ។ ករចូលរួមេដយែផ�កពី�ស�ីនិងយុវជនក�ុង
ករពិេ្រគាះេយាបល់េដយសរករ្រត�ត្រតរបស់បុរសក�ុងេពល

ពិភាក្សោនិងករផាត់េចញអង�ករជនជាតិេដីមែដលមាន្រសប់េចញ
ពីដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់។ 

េ្របីអ�កបកែ្របក�ុង្រស�កេដីម្ីបជួយមនុស្សចស់។ ែបងែចក�ស�ីយុវ

ជននិងជនពិករេទជា្រក�មផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគេដីម្ីបផ�ល់ឱ្យពួក
េគនវូកែន�ងេដីម្ីបបេ��ញគំនិតរបស់ពួកេគ។ ដូចគា� េនះផងែដរ

សូមទក់ទងពួកេគមា� ក់ៗេដីម្ីបស� ប់េរឿងរ៉វរបស់ពួកេគ។ អេ�� ីញ
អង�ករជនជាតិេដីមភាគតិចចូលរួម្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗទក់ទង

នឹងពួកេគ។ 

សកម�ភាពសងសង់ផ�ូវែដលអចបង�ផលប៉ះពល់ដល់បរសិ� ន

ផលប៉ះពល់ដល់សុខភាពនិងេ្រគាះថា� ក់េផ្សងៗេលីជនជាតិេដីម
ភាគតិច. 

ដក់ផា� កស�� សុវត�ិភាពចរចរណ៍ក�ុងេពលសងសង ់និងជូន

ដំណឹងដល់ជនជាតិេដីមភាគតិចជាមុនអំពីត្រម�វករករពរខ�ួនពី
ផលប៉ះពល់េផ្សងៗដូចជាករបំពុលនិងេ្រគាះថា� ក់ចរចរណ៍

ស្រមាប់កុមារ។ 
 

អត�្របេយាជន៍ៃនករផ�លប់ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគម

ន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច មិនអច្រត�វបានែចករែំលកេស�ីភាពគា� ក�ុង
ចំេណាមសមាជិកសហគមន៍ទក់ទងនឹងករកន់កប់ដីប្រម�ងេនាះ

េទេ្រពះ្រគ�សរខ�ះមានកមា� ំងពលកម�សកម�ឬធំជាងករងរដៃទ
េទៀតេដីម្ីបឆា� រដី។ 

រួមប��ូ លវធិានសម្រសបេនក�ុងច្បាប់សហគមន៍ និងអនុវត�វធិាន

ៃផ�ក�ុងទំងេនះឬ្របសិនេបីបទប្ប��ត�ិទំងេនាះមិន្រត�វបានរប់
ប��ូ លអនុវត�តមទំេនៀមទមា� ប់ែដលយល់្រពមេលីេគាលករណ៍

សមធម៌ក�ុងករែបងែចកដីប្រម�ងក�ុងចំេណាមសមាជិកសហគម
ន៍។ 

 

ករអនុវត�សម្បទនដីសង�មកិច� អចមានផលប៉ះពល់អវជិ�មាន

ដល់ទីតំងសំខន់ៗខងវប្បធម ៌(ៃ្រពអរក្សអ�កត និងដីប��ុ ះ
សព) ។ ដូចគា� េនះផងែដរទំងសម្បទនដីជំនួញ និងករផ�ល់ប័

ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច
អចេធ�ីឱ្យខចូខតដល់ចំេណះដឹងស� ប័ន ឬអង�ករជនជាតិេដីម

ភាគតិច្របសិនេបីករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិ និងសកម�ភាពចិ�� ឹមជីវតិ
មិន្រត�វបានេរៀបចំបេង�ីតនិងអនុវត�្រតឹម្រត�វ។ 

 

ធានាបាននូវករកំណត់អត�ស�� ណនិងករអភិរក្សទីតំងសំខ

ន់ៗខងវប្បធម៌។ និងជួលអ�កជំនាញអន�រករឱី្យចលូរួមក�ុងករ
សន�នាគា� ជាមួយសហគមន៍ជនជាតិេដីមអំពីផលប៉ះពល់សក� នុ

ពលៃនករអភិវឌ្ឍន៍េដយអនុេលមតមលក�ខណ� ត្រម�វៃន
្រកបខ័ណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌។ 

ករេធ�ីែផនករករេ្របី្របាស់ដីធ�ីអចបណា� លឱ្យមានកររតឹត្ិបតេលី
ករេ្របី្របាស់ជនជាតិេដីមដីភាគតិចែដលមិនឆ�ុះប�� ំងពីភាពពិត

ៃន្របព័ន�ជីវភាពរស់េនសព�ៃថ�។ 

កំណត់និងកត់បន�យហនិភ័យៃនករទទួលបានដីេដយអ�កអន�រ
ករជីំនាញេដីម្ីបជួយជនជាតិេដីមភាគតិចេដមី្ីបកំណត់ប�� ឈន

ដល់ករ្រពមេ្រពៀងនិងធានាថាទស្សនៈរបស់ពួកេគ្រត�វបាន

ពិចរណាេពញេលញក�ុងករេធ�ីែផនករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហ
ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

 

ករណីមានសក� នុពលែដលករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចដីអច្រត�វបានរេំលភេដយ

អ�កខងេ្រកឬេនក�ុង្របតិបត�ិករេ្រកផ�ូវករឬករេដះដូរែដល
ផ�ុយនឹងច្បាប់ក៏ដូចជា្របឆំាងនឹងេគាលបំណងៃនករផ�ល់សន�ិសុខ

ដីធ�ី និងករែកលំអជីវភាពរស់េនរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

ព្រងងឹសមត�ភាពសមាជិក គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច ក�ុងករែស�ងយល់អំពីវធិាននិងបទប្ប��ត�ិនិង

សកម�ភាពច្បាប់ែដលអចេកីតមានចំេពះអ�កែដលពក់ព័ន�នឹង
្របតិបត�ិករតមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លនិងករបង� ញបទ

ពិេសធន៍្រសេដៀងគា� ។  
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12. ករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត �វ 
 
82. េគាលនេយាបាយធនាគារពិភពេលក ស�ីពី ជនជាតិេដីមភាគតិច (បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី ) 
ទមទរឱ្យមានករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ ែដលនំាឱ្យមានករគំា្រទជាសមហូ
ភាពដល់ជនជាតេិដីមភាគតិចែដលប៉ះពលេ់ដយសកម�ភាពគេ្រមាង។ េគាលករណ៍ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជា

មុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វ ្រត�វបានអនវុត�ក�ុងករណីែដលគេ្រមាង េយាងតមបទដ� នបរសិ� ន នងិសង�មទ៧ី  
(កថាខណ� ២៤) នឹង (១) មានផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលីដធី�ីនងិធនធានធម�ជាតែិដលជាកម�សទិ�ិសមហូភាពឬ
ស�ិតេ្រកមករេ្របី្របាស់ឬករកន់កបត់មទមា� ប ់(២) េធ�ីឱ្យមានករតំងទីលំេនថ�ីរបស់ជនជាតិេដីមភាគតចិ ឬ 
(៣) មានឥទ�ិពលគរួឱ្យកត់សមា� ល់េលេីបតកិភណ� វប្បធម៌របស់ជនជាតិេដីមភាគតិច។  ករយល់្រពមេដយេសរ ី
ជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ ព្រងីកេលីលក�ខណ� ត្រម�វៃនករពេិ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ 
(បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧  កថាខណ� ២៣) ែដលពកព់័ន�នឹងករវភិាគរបស់ភាគពីកព់័ន�នងិករេធ�ីែផនករ
ចូលរួមករបង� ញព័តម៌ាន និងករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ក�ងុនយ័សម្រសបតមវប្បធម ៌និងមានបរ ិ
យាបន�េយនឌ័រ និងអន�រជំនាន់។ ចប់ពីករណីគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់
កលទី ៣ េគាលេដគេ្រមាង គឺេដីម្ីបផ�ល់សិទ�ទិទលួបានដនីងិេសវកម�បេច�កេទស្របកបេដយនិរន�រភាពែដលរួម
មានេហដ� រចនាសម�័ន�នងិករចិ�� ឹមជីវតិដលស់ហគមន៍េផ្សងៗគា� រួមទំងសហគមនជ៍នជាតេិដីម សកម�ភាព
គេ្រមាងរួមមានករកំណត់្រព្ំរបទលស់្រមាប់ ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ

តិច និងករអនុវត�េហដ� រចនាសម�ន័�អចេធ�ីឱ្យ ជនជាតិេដីមភាគតចិបះ៉ពល់មយួឬេ្រចីនដចូេរៀបរប់េនក�ងុ
បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ី  កថាខណ� ២៤22

23។ ស្រមាប់េហតុផលេនះ វ្រត�វបានចត់ទកុថាសមរម្យេដីម្ីបអនវុត�
ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតមឹ្រត�វ ស្រមាប់ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ េលីសពីេនះ សកម�ភាពសម្បទនដីសង�មកចិ�ែដលបានបះ៉ពលជ់នជាតេិដមី
ភាគតិច្រសបតម កថាខណ� ២៤ ទមទរឱ្យមាន ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ។ 

 
83. ្រសេដៀងគា�  េសចក�ី្របកសរបស់អង�ករសហ្របជាជាត ិ ស�ីពីសិទ�ិជនជាតេិដីមភាគតិចឆា� ២ំ០០៧
(UNDRIP) េលីកេឡីងរដ�មានករណីយកិច�ពភិាក្សោជាមយួជនជាតេិដីមភាគតចិ មុនេពល្រពមេ្រពៀងេលីគេ្រមាង 
ែដលជះឥទ�ិពលអ្រកក់ដលទ់ឹកដីនងិធនធានេផ្សងេទៀត (UN General Assembly, ២០០៧) 24។ ករអនុវត� ករ
យល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ នឹង្រត�វបានសេ្រមចដូចខងេ្រកម៖ 

 
23 FPIC ត្រម�វឱ្យមានេនគេ្រមាងផ�ល់ហិរ��ប្បទនេដយធនាគារមាន៖ (a) ផលប៉ះពលអ់វជិ�មានេលីដ ីនិងធនធានធម�ជាតិែដលជាកម�
សិទ�ិសមូហភាព ឬេ្រកមករេ្របី្របាស់ ឬករកន់កប់តមទមា� ប ;់ (b) បង�ឱ្យមានករផា� សទ់ីលំេនរបស់ជនជាតិេដីមភាគតិចពីដីធ�ី និង

ធនធានធម�ជាតិេ្រកមកម�សិទ�ិសមូហភាព ឬស�ិតេ្រកមករេ្របី្របាស់ ឬករកន់កប់តមទមា� ប ;់ ឬ (c) មានផលប៉ះពល់គួរឱ្យកត់សមា� ល់
េលីេបតិកភណ� វប្បធម៌របស់ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលជាស�� ណស្រមាប់អត�ស�� ណនិង / ឬវប្បធម៌ពិធី ឬពក់ព័ន�នឹងវ�ិ� ណៃនជន

ជាតិេដីមភាគតិចែដលរងផលប៉ះពល។់ 
24 Free, prior and informed consent៖ how to rectify the devastating consequences of harmful mining for indigenous 
peoples’ Angus MacInnes, Marcus Colchester & Andrew Whitmore (2017) 
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(a) អវត�មានៃនករបង�ិតបង�កំរបំភតិបភំយ័ឬឧបាយកល(េសរ)ី 
(b) ករពិេ្រគាះេយាបល់ដំបូងជាមួយេពលេវល្រគប់្រគានស់្រមាបដ់ំេណីរករេធ�ីេសចក�សីេ្រមចចិត�ក�ងុ

មូលដ� ន (ជាមុន) 
(c)  ករទទលួបានព័តម៌ាន្រគប់្រគានន់ិងសម្រសបស្រមាប់ជេ្រមីសែដលបានពិចរណា ឧ.េលីធម�ជាតៃិន

សកម�ភាព - ទំហំ, េល្ប�ន, ភាពអច្រតឡប់វញិបាន វសិលភាព សនិទនភាព រយៈេពល ទីតំង - 
និងផលប៉ះពល់ែដលទនំងជាមាន (ែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត �វ) និង 

(d) សិទ�ិក�ុងករយល្់រពមឬបដេិសធករយល្់រពមេដយែផ�កេលីស� បន័ទំេនៀមទមា� ប ់ េភទ និងអយុ។ 
 

84. ជារួមករអនុវត� ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វនឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីង៖ 
 

(a) វសិលភាពៃនករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ នឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះករ
រចនាស្រមាប់សកម�ភាពអនគុេ្រមាងជាកល់កែ់ដលរួមមានករផ�លស់ិទ�េិធ�ីកម�សទិ�ិដធី�សីមហូភាព
របស់ជនជាតិេដីមភាគតិចរួមជាមយួេហដ� រចនាសម�ន័�នងិជីវភាពរស់េន។ ករេរៀបច ំករ្របតិបត�និងិ
ចំេពះលទ�ផលរពំឹងទកុរបស់ពកួេគទកទ់ងនឹងហនិភ័យនិងផលប៉ះពល់េលីជនជាតិេដីមភាគតិច
ែដលរងផលប៉ះពល់។ 

(b) ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ នឹងបេង�ីតនិងព្រងីកដេំណីរករករ
ពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ ដូចេរៀបរប់ខងេលី េហីយនឹង្រត�វបានបេង�ីតេឡីងតមរយៈករ
ចរចរេដយ្រតង់រវងឥណវន� (រជរដ� ភបិាល) និងជនជាតេិដីមភាគតិច។ 

(c)  ឥណវន�នឹងចង្រកងឯកសរ (i) ដំេណីរករែដលបាន្រពមេ្រពៀងគា� េទវញិេទមកេដីម្ីបអនុវត�ករ
ចរច្របកបេដយភាពេស� ះ្រតង់ដចូែដលបាន្រពមេ្រពៀងគា� រវងអ�កខ� ី(រដ� ភិបាល) និងជនជាតេិដមី
ភាគតិចរួមទំងកចិ�្រពមេ្រពៀងទំងអស់ែដលបានឈនដលក់៏ដចូជាទស្សនៈមិនចុះស្រម�ងគា� ។ 

(d) ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត�វមនិត្រម�វឱ្យមានជាឯកច�ន�នងិអច
ទទលួបានេបីេទះបីជាបគុ�លឬ្រក�មេនក�ងុឬក�ងុចេំណាមសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែដលរង
ផលប៉ះពល់េដយករកំណត្់រពំែដនៃនតបំនស់្រមាប ់ សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិែដលរងផល
ប៉ះពល់ តមករកណំត់្រពំែដនស្រមាបក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច និងករអនុវត�េហដ� រចនាសម�ន័� (ឬអ�កជិតខងជនជាតិេដីមភាគតិចរបសព់កួេគ, 

្របសិនេបីមាន) ែដលមិនយល់្រសប។  យ៉ាងណា ករសេ្រមចករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�ក
តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ ត្រម�វឱ្យមានឯកសរេដយ្រប�ង្របយ័ត�ទំងដេំណីរករនិងលទ�ផលៃនករចរច
ដូេច�ះកំណត់្រត្រត�វបានបេង�តីេឡីងៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងែដលបានឈនដលន់ងិទស្សនៈមិនចះុស្រម�ង
គា� ។ 
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85. ករជាប់ទក់ទងជាកែ់ស�ងៃនចំនចុែដលបានេរៀបរប់ខងេលគីឺករេរៀបចំកចិ�ពេិ្រគាះេយាបល់និងករចរចរ
គួរែត្រត�វបានគិតពិចរណាេដយយកចិត�ទុកដកន់ិងសម្រសបេទតមបរបិទអនុគេ្រមាង។ េនះត្រម�វឱ្យមានករ
េ្របី្របាស់ភាសជនជាតិភាគតិច េនេពលចំបាច់ករផ�ល់េពលេវលដឹកនំា្រគប្់រគាន ់េដីម្ីបធានាថាសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល់ទំងអស ់ អចចូលរួមក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ និង្រត�វបានជូនដណឹំងយ៉ាង
េពញេលញអំពី្រក�មរងនងិ ករចូលរួមនិងករចលូរួមរបសស់ំណំុសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិដចូជា�ស�ីយុវជន

មនសុ្សចស់ជរនងិជន្រក្ីរកនងិងយរងេ្រគាះ។ វធិីស�ស�ពិេ្រគាះេយាបល់អចរួមមាន៖ 
 

• ្របជុំសហគមន៍ទំងសហគមនទំ៍ងមូលនងិជាមយួ្រក�មតចូៗនងិករពិភាក្សោជា្រក�ម និងករេធ�ី
ែផនករែដលមានករចូលរួម។ 

• •ករែចកចយព័ត៌មានែបប្រទង្់រទយទំង្រទង់្រទយ (ឯកសរគេ្រមាង របាយករណ៍វយតៃម� ។ 
ល។) ្រទង់្រទយសម��ដូចជាផា� ំងរូបភាពនងិខតិ�ប័ណ� និងសមា� រសំេឡងេដយេ្របីភាសក�ុង្រស�
ក។ 

•  ករកំណត់អត�ស�� ណអ�កែដលទកទ់ងេនក�ុងសហគមន៍ (ករបណ�ុ ះបណា� លខ�ះអចសម្រសប
េដីម្ីបបេង�ីនសមត�ភាពរបស់ពកួេគក�ុងករចូលរួម្របកបេដយអត�នយ័េនក�ុងដេំណីរករពិេ្រគាះ
េយាបល់) និង 

• ករចូលរួមរបស់សហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់សហគមនជ៍នជាតភិាគតចិជនជាតេិដីមភាគតចិ អង�

ករជនជាតិេដីមភាគតិច (IPO) ្របសិនេបីមាននងិអង�ករសង�មសុវីលិក�ងុ្រស�កេផ្សងេទៀតែដល្រត�វ
បានកំណត់អត�ស�� ណេដយជនជាតេិដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល់។ 
 

86. ជនជាតិេដីមភាគតិច ចំបាច់្រត�វមានព័ត៌មានេពញេលញអពំវីសិលភាព និងផលប៉ះពល់ៃនសកម�ភាព
អភិវឌ្ឍន៍អនុគេ្រមាងែដលបានេស�ីេឡីងែដលនឹងជះឥទ�ិពលដលធ់នធាន ដីធ�ី េសដ�កិច�និងវប្បធម ៌និងសុខមុាល
ភាពរបសព់ួកេគ។ ដំេណីរករករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វដូចបានេរៀបរប់ខងេលី
អចនំាឲ្យ មានសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិមយួភាគធមំិនឯកភាពេលីជេំរសីក�ុងមូលដ� នដលទកទ់ងនងឹករ
កំណត់្រពំែដនស្រមាបក់រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងករគំា្រទ
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន� និងមុខរបរចិ��មឹជវីតិពកព់័ន�។ 
 
13. ករអនុវត�ករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត �វ ក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្បសីង�មកិច� 

និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាកក់លទី ៣ 
 
87. គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ កំពុងផ�ល់ករគំា្រទស្រមាប់
ទំងករផ�ល់កម�សទិ�សម្បទនដសីង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច រួមជាមយួជំនួយជាបន�បនា� ប់រួមមានេហដ� រចនាសម�ន័�និងជីវភាពរស់េនដល់សហគមនម៍ួយចំននួ េហីយ
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េដយសរវក៏កំពុងផ�លន់ូវករគំា្រទេហដ� រចនាសម�័ន�និងជវីភាពរស់េនដល់សហគមនដ៍ៃទេទៀតែដលបានប��ប់
ដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�រួិចេហីយ, បរបិទស្រមាប់ករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតមឹ្រត�វ 
េនក�ុងស� នករណ៍ែដលអចបះ៉ពល់ដលស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិែ្រប្រប�លគរួឱ្យកតស់មា� ល់, និងភាពខសុ
គា� ទំងេនះជះឥទ�ិពលេលីវសិលភាពៃនអ�ែីដលអនេុលមតមករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន
្រតឹម្រត�វ នឹងមានក�ុងករអនវុត�េនះ។  គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី៣ 

នឹងមានបរបិទបនួស្រមាបក់រយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតមឹ្រត�វ ដូចខងេ្រកម៖ 
 
តរង 8៖ បរបិទស្រមាប់ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតមឹក�ុង គេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� 
និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដំណាក់កលទ ី៣ 

សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ សហគមនែ៍ខ�រ 

 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិំនួន 

១៥ ទទួលករគំា្រទស្រមាប់ដំេណីរ
ករ ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហ

ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច ែដលចប់េផ�ីមេនដំណាក់

កល៣.១ បន�េដយករអភិវឌ្ឍេហ
ដ� រចនាសម�័ន�និងជីវភាព 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

ចំនួន ៣០ បានប��ប់ដំេណីរករ
ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព

របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច ទទួលបានករអភិវឌ្ឍេហដ�

រចនាសម�័ន�និងករអភិវឌ្ឍជីវភាព 

សហគមន៍ចំនួន ១២ ទទួល

ករគំា្រទស្រមាប់ដំេណីរករ 
សម្បទនដីសង�មកិច�

ទំងមូល បន�េដយករ
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�និង 

ជីវភាព 

សហគមន៍ចំនួន ១៤ 

បានប��ប់ដំេណីរករក
ផ�ល់កម�សិទ�ិសម្បទន

ដីសង�មកិច� េ្រកម
គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីប

សង�មកិច� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាក់

កលទី២ ទទួលបានករ
អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាស

ម�័ន�និង ជីវភាព 
 

បរបិទករយល់្រពមេដយេសរ ី ជា
មុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ៖ 

• ករវយតៃម�្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម
្រត�វៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ និង

លទ�ផលៃនករចូលរួម អំឡុងេពល
ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហ

ភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិច ដំណាក់កល១, ២ និង

២.៥; 
• បេង�ីតករចូលរួម ករយល់្រពម

េដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតម
ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ អំឡុងេពល

ដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីស
មូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច ដំណាក់កល៣, 

បរបិទករយល់្រពមេដយេសរ ី ជា
មុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ៖ 

• ករវយតៃម�្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម
្រត�វៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ និង

លទ�ផលៃនករចូលរួម អំឡុង
េពលករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីស

មូហភាពរបស់សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច  

• បេង�ីតករចូលរួមករយល់្រពម
េដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតម

ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ េដីម្ីបធានាសម
ធម៌ក�ុងករេធ�ីែផនករទក់ទង

នឹងករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�
និងជីវភាព។  

• បេង�ីតករយល់្រពមេដយេសរ ី

ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម

បរបិទករយល់្រពមេដយេសរ ី
ជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន

្រតឹម្រត�វ៖ 
• ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជា

មុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន
្រតឹម្រត�វ ត្រម�វឱ្យមាន 

សម្បទនដីសង�មកិច� (ករ
េធ�ីែផនទី) និង/ឬ ករ

អភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័� 
និងមុខរបរចិ�� ឹមជីវតិជា

បន�បនា� ប់ែដលនឹងមាន
ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចជិតខង ក�ុងន័យ

លទ�កម�ដី ឬទក់ទងនឹង

េបតិកភណ� វប្បធម៌ 

បរបិទករយល់្រពម
េដយេសរ ី ជាមុន និង

ែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម
្រត�វ៖ 

• ករយល់្រពមេដយ
េសរ ីជាមុន និងែផ�ក

តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ 
ត្រម�វឱ្យមាន 

សម្បទនដីសង�មកិច� 
(ករេធ�ីែផនទី) និង/

ឬ ករអភិវឌ្ឍេហដ�
រចនាសម�័ន� និងមុខ

របរចិ�� ឹមជីវតិជាបន�
បនា� ប់ែដលនឹងមាន

ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន 

សហគមន៍ជនជាតិ
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ទក់ទងនឹងករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនា

សម�ន័�និងជីវភាព។ 
• បេង�ីត ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជា

មុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ 
្របសិនេបីប៉ះពល់សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិចក�ុងន័យលទ�កម�
ដ ីឬទក់ទងនឹងេបតិកភណ� វប្ប

ធម៌ 

្រត�វ ក�ុងន័យលទ�កម�ដី ឬ

ទក់ទងនឹងេបតិកភណ� វប្បធម ៌
 

 េដីមភាគតិចជិតខង 

ក�ុងន័យលទ�កម�ដ ីឬ
ទក់ទងនឹង

េបតិកភណ� វប្បធម ៌
 

 
88. ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ ដំេណីរករែដលបានគូសប�� ក់ខងេ្រកម
ផ�ល់នូវជំហនជាមូលដ� នទកទ់ងនឹង ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ ែដលអនុ
គេ្រមាងគួរពិចរណាតមរយៈករេរៀបចំនិងវដ�ៃនករអនុវត�។24

25   េទះយ៉ាងណាក៏េដយដូចែដលបានែចងេនក�ងុ
តរងទី ៨ ខងេលីករគំា្រទែដលផ�ល់េដយគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់
កលទី ៣ បេង�ីតបរបិទ ៤ េផ្សងគា� េនែដលករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ េហីយ
មានែតមួយក�ុងចេំណាមទំងេនះមានករេរៀបចំនិងវដ�ៃនករអនវុត�អនុគេ្រមាងទំងមលូ។ 
 

13.1 ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត �វ េនក�ុងបរបិទៃនជំនយួដល់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច 
 
89. ដូចែដលបានបង� ញខងេលីេនក�ុងតរងទ ី៨ គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�
កិច�ដំណាក់កលទ ី៣ នឹងជយួ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ ក�ុងបរបិទ២ រួមមាន (i) សហគមន៍ជនជាតេិដមី

ភាគតិច ចំនួន ១៥ ែដលនឹងទទលួបានករគំា្រទស្រមាប់ដេំណីរករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបសស់ហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិពួកេគចបេ់ផ�មីេនដំណាកក់ល៣ និងបន�េដយករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�នងិជវីភាព 
និង (ii) ៣០ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ែដលបានប��បរួ់ចរលន់ូវករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ និងឥឡូវេនះនឹងទទលួបានករគំា្រទទកទ់ងនងឹករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន� នងិ
ជីវភាព។ 
 
90. ស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិចំននួ១៥ ែដលនឹងទទលួបានករគំា្រទស្រមាបដ់ំេណីរករករផ�ល់
បណ�កម�សិទ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិរបសព់ួកេគ វសិលភាពស្រមាប់ករយល្់រពម
េដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វដូចែដលបានពពិណ៌នាខងេលីេនក�ងុែផ�កទ ី១០ នឹងចប់េផ�មីេន
ដំណាក់កលទី ២.៥ េនេពលករគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាកក់លទ ី៣ 

 
25 FAO៖ Free Prior and Informed Consent៖ An indigenous peoples’ right and a good practice for local communities, 
Manual for Project Practitioners, UN 2016  
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ចប់េផ�ីម។ េទះយ៉ាងណាករពិេ្រគាះេយាបល់តំណាងនិងករចរចបានេកីតេឡីងក�ងុអឡុំងេពល ៣ ដំណាកក់ល
មុនៃនដំេណីរករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដល សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច ែដល្រត�វបានេ្រជីសេរសីជា គណៈកមា� ធកិរសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និង្រពងច្បាបស់ហ
គមន៍ (Community By-Laws) េដីម្ីបអនវុត� ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិចនាេពលអនាគត, និងេរៀបចំែផនទី និងដក់េស�ីេទ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនីយកម� និងសណំង។់ 

្រពឹត�ិករណ៍ទំងេនះនឹងជះឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ំងេទេលីអ�ែីដលអចេកតីេឡីងបនា� ប់ពកីរគំា្រទ គេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣  ចប់េផ�ីមេនដំណាកក់លទ ី៣ និងបន�េទមុខេទៀត
តមរយៈដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�កម�សទិ�ិនងិករេរៀបចំែផនករេហដ� រចនាសម�ន័�និងជំនយួជវីភាព។ បរបិទេនះ
ស្រមាប់ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ ្រត�វករ៖ 
 

(a)  ករវយតៃម�ៃនករពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងដណំាកក់លទី ១ ទី ២ និងទី ២.៥ទក់ទងនងឹភាព្រគប្់រគាន់
របស់វទក់ទងេទនងឹលក�ខណ� ត្រម�វៃនបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧។ ករវយតៃម�ភាព្រតឹម្រត�វេនះ
មិនគួរេផា� តេលីដំេណីរករេដយខ�ួនវផា� ល ់(ែដល្របែហលជា្រត�វបានលត្រតដងក�ងុរយៈេពលជាេ្រចនី
ឆា� េំហីយស្រមាប់ព័ត៌មានណាែដលមនិមាន) ប៉ុែន�ែផ�កេលីលទ�ផលរបសវ់។ េនាះគឺ (i) ថាេតីសមាស
ភាពៃន គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ មានបរយិាបន�នងិតណំាងឱ្យសមាសភាពសង�ម
និងេយនឌ័រ (ii) ថាេតីច្បាប់សហគមនអ៍ចទទលួបានផល្របេយាជន៍ពបីណ�ុ ំ ៃនសហគមនជ៍នជាតេិដមី

ភាគតិច រួមទំង�ស�ីយុវជនមនុស្សចស់នងិ សមាជកិសហគមន្៍រកី្រកនងិ (iii) ថាេតីផលប៉ះពល់
អវជិ�មាន្រត�វបានេគបេ�� �ស និងផល្របេយាជនច៍ំេពះ សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ មាននិរន�រភាព
និងសម្រសបតមវប្បធម ៌ឧ. ករ្រគបដណ� ប់សមរម្យៃនតំបន់ដធី�រីបស់ពកួេគ។ 
 

(b) ក�ុងករណីែដលរកេឃីញថា គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ មិនមានតំណាង្រគប្់រគាន ់
និងដក់ប��ូលសណំុំរងេផ្សងៗគា� ៃន សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង/ឬច្បាបស់ហគមនម៍និសម
្រសបនឹងផល្របេយាជន៍របសស់មាជិកេខ្សោយៃន សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ, ជំហន្រត�វេធ�ីេឡីង
េដយគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ េដីម្ីបស្រមបស្រម�ល
ដំេណីរករែផ�កេលីេគាលករណ៍ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ (សូមេមលី
ែផ�ក ១០ ខងេលី) ែដលនឹងែកត្រម�វចណុំចខ�ះខតទំងេនះេនេពលចបេ់ផ�ីមករគំា្រទគេ្រមាងែបងែចក
ដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ� េនដំណាក់កល៣។ ករវយតៃម�អំពីប�� េនះគួរែតចលូរួម

និងែស�ងរកេយាបល់របសស់ំណំុរងេផ្សងៗគា� ៃន សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ចំេពះេភទ េយនឌរ័ 
អន�រជំនាន់ និងករែបងែចក្រទព្យសម្បត�ិ / អំណាច។ 

 
(c) ករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�សកម�ភាពពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចូលរួមែដលចបេ់ផ�មីពដីណំាក់

កលទី ៣ និងរហូតដល់ដំណាកក់លទី ៣ េហីយករេរៀបចំែផនករេហដ� រចនាសម�័ន� និងសកម�ភាព
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ជីវភាពគួរែតអនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនករយល្់រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ 
ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័� ៦។ ្របសិនេបីមានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ជិតខងែដលបានេ្រគាងទកុ
ករផ�ល់ជូននូវកម�សិទ�បិណ�កម�សទិ�ិសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ពួកេគក៏្រត�វែត
ចូលរួមេនក�ុងករយល់្រពមមយួ បេ�� �សឬកត់បន�យផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន។ ផលប៉ះពល់ទំងេនះ
អចពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដ ី ែដលមិនអចបេ�� �សបានេហីយនងឹ្រត�វបន�រូបន�យតមរយៈែផនករតំងទី
លំេនថ�ី ឬពកួេគអចជាបទ់កទ់ងនងឹផលបះ៉ពល់េលេីបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដល្រត�វ្រគប្់រគងនិងេជៀស
វងេដយអនុេលមតម្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម ៌(CHPF)។   

 

91. ស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិចំននួ ៣០ ែដលបានប��ប់ដេំណីរករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិសី
មូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច របស់ពួកេគេហីយនឹងទទលួបានករគំា្រទពីករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិ
ដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័� និងមខុរបរចិ�� ឹមជីវតិ មានករណី
ខុសគា� ែដលទមទរ ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វដូចតេទ៖ 
 

(a) េនទីេនះផងែដរករវយភាព្រតឹម្រត�វៃនលទ�ផលៃនករពេិ្រគាះេយាបល់ និងករចលូរួមក�ងុអឡុំង
េពលដំេណីរករករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចគួរែត្រត�វ
បានអនុវត�េដយេផា� តេលីសមាសភាពៃនគណៈកមា� ធកិរសហគមន៍ទកទ់ងនងឹបរយិាបន� នងិភាព
ជាតំណាងនិង (ii) ថាេតីច្បាប់សហគមន៍អចទទួលបានផល្របេយាជនព៍ីសណំុំរងេផ្សង ៃៗនសហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចឬេទ។ 

 

(b) ក�ុងករណីែដលរកេឃីញថា គណៈកមា� ធិករសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច មិនមានតំណាង្រគប់
្រគាន់ និងដក់ប��ូលសណំុំរងេផ្សងៗគា� ៃន សហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ និង/ឬច្បាបស់ហគមន៍
មិនសម្រសបនងឹផល្របេយាជនរ៍បស់សមាជកិេខ្សោយៃន សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ, ជំហន្រត�វ
េធ�ីេឡីងេដយគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី ៣ េដីម្ីប
ស្រមបស្រម�លដំេណីរករែផ�កេលីេគាលករណ៍ករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន
្រតឹម្រត�វ (សូមេមីលែផ�ក ១០ ខងេលី) ែដលនឹងែកត្រម�វចណុំចខ�ះខតទំងេនះេនេពលចបេ់ផ�មីក
រគំា្រទគេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� េនដំណាក់កល៣។ ករវយតៃម�
អំពីប�� េនះគួរែតចូលរួមនងិែស�ងរកេយាបល់របស់សណំុំរងេផ្សងៗគា� ៃន សហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច ចំេពះេភទ េយនឌ័រ អន�រជំនាន់ និងករែបងែចក្រទព្យសម្បត�ិ / អំណាច។ 

 
(c) ករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�សកម�ភាពពេិ្រគាះេយាបល់ និងករចលូរួមែដលចបេ់ផ�មីពដីណំាក់

កលទី ៣ និងរហូតដល់ដណំាក់កលទ ី៣ េហីយករេរៀបចំែផនករេហដ� រចនាសម�័ន� និងសកម�ភាព
ជីវភាពគួរែតអនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតមឹ្រត�វ 
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ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័� ៦។ ្របសិនេបីមានសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិ ជិតខងែដលបានេ្រគាង
ទុកករផ�ល់ជូននវូកម�សិទ�បិណ�កម�សទិ�សិមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគតចិ ពួកេគក្៏រត�វ
ែតចូលរួមេនក�ុងករយល្់រពមមយួ បេ�� �សឬកត់បន�យផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន។ ផលប៉ះពលទំ់ង
េនះអចពក់ព័ន�នឹងលទ�កម�ដ ី ែដលមិនអចបេ�� �សបានេហីយនងឹ្រត�វបន�ូរបន�យតមរយៈែផនករ
តំងទីលំេនថ�ី ឬពកួេគអចជាបទ់ក់ទងនឹងផលបះ៉ពល់េលីេបតិកភណ� វប្បធមែ៌ដល្រត�វ្រគប្់រគងនងិ

េចៀសវងេដយអនុេលមតម្រកបខណ� ករពរេបតិកភណ� វប្បធម៌ (CHPF)។   
 

13.2   ករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត �វ េនក�ុងបរបិទៃនជំនយួដល់ឃំុជនជាតែិខ�រ 
 

92. ស្រមាប់សហគមនច៍ំននួ ១២ ែដលនងឹទទួលបានករគំា្រទេ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្បសីង�មកចិ� និង

ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ ស្រមាប់ដេំណីរសម្បទនដសីង�មកចិ�ទំងមូល បន�េដយករអភិវឌ្ឍេហដ�

រចនាសម�័ន� និងមខុរបរចិ�� ឹមជវីតិ ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតមឹ្រត�វ នឹង្រត�វមាន

្របសិនេបីដំេណីរករសម្បទនដីសង�មកចិ� (ករេធ�ីែផនទីតំបន់សម្បទនដសីង�មកចិ�) និង/ឬ ករអភិវឌ្ឍេហដ�

រចនាសម�័ន� និងមខុរបរចិ�� ឹមជវីតិជាបន�បនា� បន់ឹងមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មានស្រមាបស់ហគមន៍ជនជាតិេដមីភាគ

តិចជតិខង។ ្របសិនេបីផលប៉ះពលទំ់ងេនាះ មិនអចបេ�� �សបាន សមាជិកេនក�ុងបរបិទៃនជនំយួដលស់ហគម

ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិែដលរងផលប៉ះពល ់ គួរែត្រត�វបានចលូរួមេនក�ុងករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�ក

តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ ក�ុងបរបិទករេធ�ីែផនករែផនករេនក�ងុបរបិទៃនជំនយួដល់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ

េដយអនេុលមតម្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ីពកីរតំងទលីេំនថ�ី។ ផលប៉ះពលណ់ាមួយេលេីបតិកភណ� វប្ប

ធមន៌ឹង្រត�វ្រគប់្រគង និងបេ�� �សេដយអនុេលមតម្រកបខណ� េបតិកភណ� វប្បធម។៌ 

 
93. ស្រមាបឃំុ់ចនំួន ១៤  ែដលបានប��បក់រផ�លក់ម�សិទ�សិម្បទនដសីង�មកិច�េ្រកមគេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្បសីង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ២  (LASED I I) នឹងទទួលបានករគំា្រទពីគេ្រមាងែបង
ែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័ធ និងមខុ
របរចិ�� ឹមជវីតិ។  ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ នឹង្រត�វមាន្របសិនេបដីំេណីរករ
សម្បទនដីសង�មកចិ� (ករេធ�ីែផនទីតំបនស់ម្បទនដសីង�មកិច�) និង/ឬ ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន� និងមខុរបរ
ចិ�� ឹមជវីតិជាបន�បនា� ប់នងឹមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មានស្រមាប់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិជិតខង។ ្របសិនេបី
ផលប៉ះពល់ទំងេនាះ មិនអចបេ�� �សបាន សមាជិកេនក�ុងបរបិទៃនជំនយួដល់សហគមនជ៍នជាតិេដមីភាគតចិ

ែដលរងផលប៉ះពល់ គួរែត្រត�វបានចលូរួមេនក�ងុករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វ ក�ងុ
បរបិទករេធ�ីែផនករែផនករេនក�ុងបរបិទៃនជំនយួដល់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េដយអនុេលមតម្រកប
ខណ� េគាលនេយាបាយស�ីពីករតំងទលីំេនថ�។ី ផលប៉ះពល់ណាមយួេលីេបតកិភណ� វប្បធមន៌ឹង្រត�វ្រគប្់រគង នងិ
បេ�� �សេដយអនេុលមតម្រកបខណ� េបតកិភណ� វប្បធម។៌ 
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14. ករពិនិត្យបឋម, ករវយតៃម�េហតុប៉ះពលស់ង�ម, and ែផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ 
 
94. ដំេណីរករ្រត�តពិនិត្យភាព្រតមឹ្រត�វទកទ់ងនងឹសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដី
េដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ តំបន់អនគុេ្រមាងនងឹរួមប��ូល (១) a ករពិនិត្យបឋម 

ទក់ទងនឹងវត�មានរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិក�ុងតំបនអ់នគុេ្រមាងនីមយួៗ, (២) តមែដល្រត�វករ, 
ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�មក្រមិតអនុគេ្រមាងៃនលក�ណៈ និងទហំំផលបះ៉ពល់េលសីហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច, and (៣) ករេរៀបចែំផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតិច (IPP) ែដលរួមប��ូលករដំេណីរករចលូរួម
ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតមឹ្រត�វ ទក់ទងនឹងករអនវុត�េរៀបចអំនុគេ្រមាង ក�ុងបរបិទ
គេ្រមាងមូលដ� នជាកល់ក់ៃនផលប៉ះពល ់និងហនិភយ័ែដលបានកណំត។់ 
  

14.1. ករពិនិត្យបឋម 
 

95. ករពិនិត្យបឋម ទក់ទងនឹងវត�មានសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិចនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងេនេពលចបេ់ផ�មី 
គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី ៣ ែដលមានករចូលរួមក�ងុតបំនអ់នុ
គេ្រមាងរួមមានឃំុចូលរួមដេំណីរករ ឬ សកម�ភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាបន�បនា� ប,់ និងក�ុងតបំន់ែដល សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ចូលរួមក�ុងដំេណីារករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ឬ
សកម�ភាពអភវិឌ្ឍន៍ជាបន�បនា� ប់។ ្រគប់បរបិទអនគុេ្រមាងទំងអស ់ករពិនិត្យបឋមនឹងេផា� តសខំនក់�ុងខងេ្រកម
៖ 

(a) េឈ� ះ្រក�ម ជនជាតិេដីមភាគតិចក�ុងតបំន ់
(b) ចំនួន្រក�មជនជាតេិដីមភាគតចិសរុបេនក�ងុតបំន់េនះ 
(c)  ភាគរយៃនជនជាតិេដីមភាគតិចេនតំបនេ់នាះ និង 

(d) ចំនួន និងភាគរយៃន្រគ�សរជនជាតិេដីមភាគតិចែដលទំនងជារងផលបះ៉ពល់ទំងអ�កទទលួផល នងិ
អ�កមានផលលបំាកពីអនគុេ្រមាង។ 
 

96. ្របសិនេបីករពិនិត្យបឋម បង� ញថាជនជាតេិដីមភាគតិច នឹង្រត�វបះ៉ពល់េដយអនគុេ្រមាង, ប�� ីករពនិិ

ត្យបឋមជនជាតេិដីមភាគតិច នឹង្រត�វេរៀបចំ។ (ទ្រមងប់��សី្រមាបក់រពិនតិ្យបឋម ៃនជនជាតេិដីមភាគមានក�ុង 

ឧបសម�័ន� ៣)។ ្របសិនេបីលទ�ផលៃនករពនិិត្យបឋម បង� ញ,មាន្រគ�សរជនជាតេិដីមភាគតចិ េនក�ុងតបំនអ់នុ

គេ្រមាងែដលបានេស�ី ឬ, ករវយតៃម�េហតុបះ៉ពល់សង�ម (SIA) នឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដមី្ីបយលថ់ាប�� ែដលនងឹ

ជះឥទ�ិពលនិង / ឬមានករ្រព�យបារម�ចេំពះសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច េនក�ុងតបំន ់ទំងអ�កទទលួផល និង

អ�កមានផលលបំាកពីអនុគេ្រមាង។ 
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14.2. ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�មក្រមិតអនុគេ្រមាង 
 
97. ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�ម (SIA) ពក់ព័ន�នឹងករស�ងម់តតិមទីវលនងឹ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដយអ�ក
ពិេ្រគាះេយាបល់ខងេ្រកស្រមាប់អនុគេ្រមាងនីមយួៗ ែដលប៉ពល ់(វជិ�មាន ឬអវជិ�មាន) េលីសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច។ ករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់សង�ម នឹង្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដយពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួសហគមនជ៍ន

ជាតិេដីមភាគតិចេដយអនវុត�វធិីស�ស�បរយិាបន�េយនឌ័រនងិអន�រជនំាន់ និងកំណត់ជនជាតេិដីមភាគតិចែដលរង
ផលប៉ះពល់េដយគេ្រមាង, ផលប៉ះពល់សក� នពុល, ធម�ជាតិៃនផលបះ៉ពលទំ់ងេនះេហីយក�ងុករណីមានផល
ប៉ះពល់អវជិ�មានដលភ់ាពធ�នធ់�ររបស់ពកួេគេទេលីសណំុំរងេផ្សងៗគា� ៃនជនជាតេិដីមភាគតិច។ ករវយតៃម�េហតុ
ប៉ះពល់សង�មក្រមតិអនុគេ្រមាង នឹងនិយាយពបី�� ែដលត្រម�វេដយ បទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទី៧ ឧបសម�ន័� ក 
ដូចតេទ ៖ 
 

(a) ទិន�ន័យមូលដ� នស�ពីីលក�ណៈ្របជាស�ស�សង�មវប្បធម៌នងិនេយាបាយរបសស់ហគមន៍ជនជាតេិដមី
ភាគតិច ឬសហគមន៍ដនីិងទឹកដែីដលពកួេគមានជាកម�សទិ�ិឬេ្របី្របាស់ជា្របៃពណីឬកនក់បត់ម
ទមា� ប់ែដលពួកេគកនក់ប់នងិេ្របី្របាស់បច�បុ្បន� និងធនធានធម�ជាតិែដលពកួេគពងឹែផ�ក។ 

(b) ករកំណត់អត�ស�� ណៃនភាគែីដលមានផលប៉ះពលេ់ដយគេ្រមាង (ទំងអ�កទទួលផលនងិផលបះ៉
ពល់អវជិ�មាន) និងករបង� ញពីដេំណីរករសម្រសបខងវប្បធម៌ស្រមាប់ករចូលរួមនិងពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាមួយជនជាតេិដីមភាគតចិេនដំណាកក់លនមីយួៗៃនករេរៀបចំនិងករអនវុត�អនគុេ្រមាង
ែដលនឹងទទួលបានករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ ទក់ទងនងឹអភ្ិរកម
ទទលួបានអត�្របេយាជនក៍រេជៀសវងផលបះ៉ពល់អវជិ�មានឬេបេីចៀសមនិរួចវធិានករកត់បន�យឱ្យ
បាន្រគប់្រគាន់។ 

(c) ករវយតៃម�ែផ�កេលីករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័  ែដលេរៀបចំេឡីង្រសប់ ជនជាតិេដមី
ភាគតិច និងរួមេដយ ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វៃនសក� នពុលៃន
ករកំណត់អត�ស�� ណអវជិ�មាននងិវជិ�មានៃនផលបះ៉ពល់ៃនគេ្រមាង។ ករេប�ជា� ចិត�ៃនផលបះ៉ពល់
សក� នុពលគឺករវភិាគអំពភីាពងយរងេ្រគាះនិងហនិភយ័ចេំពះជនជាតេិដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉
ពល់េដយសរកលៈេទសៈខុសគា� នងិទនំាកទ់ំនងជតិស�ិទ�នឹងដីនិងធនធានធម�ជាតិក៏ដូចជាកង�ះ
សក� នុពលរបស់ពកួេគ។ ឱកសទក់ទងនងឹ្រក�មសង�មេផ្សងេទៀតេនក�ុងសហគមនន៍ិងតបំនែ់ដល
ពួកេគរស់េន។ ករវយតៃម�គួរែតពិចរណាពផីលបះ៉ពលេ់យនឌរ័ខុសគា� ៃនសកម�ភាពនងិផលបះ៉

ពល់េលី្រក�មែដលងយរងេ្រគាះឬ្រក�មងយរងេ្រគាះេនក�ុងសហគមន៍ជនជាតេិដីម។ 
(d) ករកំណត់អត�ស�� ណនិងវយតៃម�វធិានករចំបាចេ់ដីម្ីបធានាថា (i) ជនជាតិេដីមភាគតចិ ទទលួ

បានអត�្របេយាជន៍សម្រសបតមវប្បធមេ៌្រកមគេ្រមាង និងលទ�ភាពទទួលបានអត�្របេយាជនទំ៍ង
េនះគឺេស�ីភាពេនក�ុងសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិទទួលផល និង (ii) ផលប៉ះពល់អវជិ�មាន្រត�វ
បានេជៀសវងឬ្របសនិេបីវធិានករែបបេនះមិនអចេធ�េីទបានវធិានករេដីម្ីបកត់បន�យកត់បន�យឬ
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ទូទត់សងស្រមាបផ់លប៉ះពលទំ់ងេនាះ្រត�វបានកណំត។់ វធិានករែដល្រត�វអនុម័ត�េដយអនុ
គេ្រមាងទក់ទងនឹងទំង (i) និង (ii) គួរែតេទដល់តមេយាបល់េយាបលត់មរយៈករពិេ្រគាះ
េយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ និងករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមពត័៌មាន្រតឹម្រត�វ។ 
 

98. ្របភពព័ត៌មានសខំនស់្រមាបក់រករវយតៃម�េហតបុះ៉ពលស់ង�ម  ជាបទសមា� សន៍ផា� លជ់ាមយួ្រគ�សរ

ជនជាតិជនជាតេិដីមភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល់, េ្រកពីករ្របជុំ្រក�មដច់េដយែឡកជាមួយសហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិចរួមទំងអ�កដកឹនំាយុវជននិងបុរសនិង�ស�ីនងិ្រក�មែដលបាតប់ងឱ់កសេផ្សងេទៀត។ េ្រកពីបទសមា� ស
ន៍នីមួយៗនឹងមានករពិភាក្សោជា្រក�មេផា� តេលផីលប៉ះពលវ់ជិ�មាននងិអវជិ�មានៃនអនគុេ្រមាង និងអនសុសន៍
របស់្រក�មជនជាតេិដីមភាគតចិេលីកររចនាសមាសភាគគេ្រមាង។ 
 

14.3. ែផនករស្រមាបជ់នជាតេិដីមភាគតចិ 
 
99. េយាងតមបទដ� នបរសិ� ន និងសង�មទ៧ីែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតិច (IPP), ែដល្រត�វបាន
ដក់ប��ូលជាែផ�កមយួៃនែផនករ្រគប្់រគងបរសិ� ន និងសង�ម (ESMP) ្រត�វបានអភិវឌ្ឍក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមួយជនជាតិេដីមភាគតិច ឱ្យមានេពលេវលជាក់លក់ស្រមាបក់រអនវុត�។ ប៉ែុន�ស្រមាប់សម្បទនដសីង�មកចិ�
ជាមួយសហគមន្៍របជាជនជនជាតិេដមីភាគែដលរងករបះ៉ពល,់ ែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតិចដចែ់តឯង 
្រត�វបានអភិវឌ្ឍក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយសហគមន្៍របជាជនជនជាតេិដីមភាគតចិ បនា� បព់ីករេធ�ីែផនករ នងិ
ករកំណត់ករេ្របី្របាស់ដីៃនអនគុេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងមខុរបរចិ�� ឹមជវីតិ្រត�វបានប��ប់។ អនុគេ្រមាង
ែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតចិ ្រត�វករេរៀបចំឱ្យសម្រសបេទនឹងត្រម�វករ ហនិភ័យ និងផលប៉ះពលជ់ាក់
លក់ៃនសហគមនេ៍ផ្សងៗដចូបានពភិាក្សោខងេលីេនក�ងុែផ�ក១១ និងដចូែដលបានកណំតេ់នក�ុង ករវយតៃម�
េហតុប៉ះពល់សង�ម  ដូចបានេរៀបរប់េនក�ុងែផ�ក ១២.២ ខងេលី។ អនគុេ្រមាងែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដមីភាគ
តិច នឹងរួមមាន៖ 

 
(a) សេង�បៃនអនគុេ្រមាងករវយតៃម�េហតុបះ៉ពល់សង�ម រួមទំង្រកបខណ� ច្បាបន់ិងស� បន័នងិទនិ�នយ័

មូលដ� ន។ 
(b) សេង�បៃនលទ�ផល ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�ន័យ ែដល្រត�វបានេរៀបចសំ្រមាបជ់នជាតេិដមី

ភាគតិច, និងលទ�ផលៃនដេំណីរករករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតមឹ្រត�វ 
ែដលបានេធ�ីេឡីងជាមួយជនជាតិេដមីភាគតចិ អំឡុងេពលេរៀបចគំេ្រមាង។ 

(c)  ្រកបខណ� ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់្របកបេដយអត�នយ័ និង ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន នងិ
ែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ ្រត�វបានេរៀបចំឱ្យបន្ីសេទនឹងជនជាតិេដមីភាគតចិអឡុំងេពលអនវុត�ន ៍      
គេ្រមាង។ 
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(d) វធិានករស្រមាប់ធានាថាជនជាតិេដីមភាគតិចទទួលបាននូវអត�្របេយាជនខ៍ងសង�ម និងេសដ�កចិ�
ែដលសម្រសបតមវប្បធម ៌និងេយនឌរ័ ក៏ដូចជាជាជំហនស្រមាប់អនវុត�ន។៍ េបីចំបាច ់វអចអំពវ
នាវឱ្យមានវធិានករេដីម្ីបបេង�ីនសមត�ភាពរបសភ់ា� ក់ងរអនវុត�នគ៍េ្រមាង។ 

(e) វធិានករេដីម្ីបបេ�� �ស កត់បន�យជាអប្បបរមា កត់បន�យ ឬផ�លស់ំណងដលជ់នជាតេិដមីភាគតចិ 
ចំេពះផលប៉ះពល់ជាសក� នពុលែដល្រត�វបានកំណតេ់នក�ងុករវយតៃម�សង�ម និងជំហនស្រមាប់

ករអនុវត� (វទញេចញពីលទ�កម�ដ ីេដយអនុេលមតមអនគុេ្រមាងេគាលនេយាបាយស�ីពកីរតំង
ទីលំេនថ�ី)។ 

(f) ករប៉ាន់្របមាណៃថ�េដីម ែផនករហិរ��វត�ុ កលវភិាគ និងតនួាទីនងិទនំលួខសុ ្រត�វស្រមាប់ករអនវុត� 
ែផនករស្រមាប់ជនជាតេិដីមភាគតចិ។ 

(g) នីតិវធិីអចទទលួយកបានសម្រសបេទនឹងគេ្រមាងេដមី្ីបេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសជ់នជាតេិដីម
ភាគតិចែដលរងផលបះ៉ពល់េដយករអនុវត�គេ្រមាង ដូចបានេរៀបរបេ់នក�ុងែផនករជរុំញករចលូ
រួមរបស់ភាគីពក់ព័ន�។ 

(h) យន�ករ និងលក�ណៈវនិិច�័យសម្រសបស្រមាបគ់េ្រមាងពនិិត្យតមដន វយតៃម� និងរយករណ៍អពំី
ករអនុវត�ែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច រួមទំងវធិីេដីម្ីបពិចរណាធាតចុូលពីជនជាតភិាគតចិ
ែដលរងផលប៉ះពល់គេ្រមាងេនក�ុងយន�ករែបបេនះ។ 
 

15. ករេរៀបចផំ្សព�ផ្សោយ ្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ និង ែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដីមភាគតិច
តមទីតំង 

 
100. ្រកបខណ� េរៀបចែំផនករជនជាតេិដីមភាគតិច និងអនុគេ្រមាងែផនករស្រមាប់ជនជាតិេដមីភាគតចិ ្រត�វ
បានផ្សព�ផ្សោយជាភាសអងេ់គ�ស និងជាភាសែខ�រេនេវបសយរបសភ់ា� កង់រ្របតិបត� ិនិងធនាគារពភិពេលក នងិ
ជាភាសែខ�រេនករយិាល័យឃំុសង� ត់ បនា� ប់មានករអនុមត័េដយ ្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរូបនីយកម� និង
សំណង ់ និងមិនជទំស់ពធីនាគារពិភពេលក។  
 
101. ព័ត៌មានទូេទែដលផ្សព�ផ្សោយេនក�ងុទតំីងអនគុេ្រមាងរួមមាន៖ (i) សរបានគេ្រមាង និងទីតំង (ែផនទី
ៃនតំបន់ៃនករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតិច ឬ សម្បទនដីសង�មកចិ�) (ii) 
េគាលបំណងគេ្រមាង វធិីស�ស� និងអត�្របេយាជន៍សក� នពុល (iii) ែផនករជនជាតិេដមីភាគតចិ ឬេសចក�សីេង�ប

ៃនព័ត៌មានែដលមានអពំីកចិ�្រពមេ្រពៀងែដលបានេធ�ីតមរយៈដំេណីរករករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�ក
តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ និង (iv) យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉។ ្របសិនេបី អនគុេ្រមាងមានលទ�កម�ដ ីពត័ម៌ានក៏
នឹងមានផ្សោយទកទ់ងនងឹ ឯកសរ (v) ទំហំៃនលទ�កម�ដី និងផលប៉ះពលែ់ដលអចមាន (vi) ព័ត៌មានទេូទស�ពីី
េគាលនេយាបាយសំណងនិងលក�ណៈវនិិច�័យសទិ�ទិទលួបាន (vii) វធិីស�ស�ស្រមាប់ករគណនាអ្រតសណំង 
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(តមរយៈករសិក្សោតៃម�ជំនសួ- RCS) និង (viii) អ�កទនំាកទ់ំនងេនក�ងុ្រក�មករងរគណៈកមា� ធិករតំងទលីេំន
ថ�ីអន�រ្រកសួង (IRC-WG) ។ 
 
102. កូនេសៀវេភព័ត៌មានគេ្រមាង (PIB) ចំនួន២ នឹង្រត�វបានេរៀបចំ និងែចកចយ។ កូនេសៀវេភព័តម៌ាន
គេ្រមាងទី១ នឹងផ�លន់ូវព័តម៌ានទូេទអពំីគេ្រមាង អនគុេ្រមាង(ខងេល)ី។ ក�ុងករណី អនគុេ្រមាងរួមមាន លទ�កម�

ដ ីេនាះកូនេសៀវេភព័ត៌មានគេ្រមាងទី២ ែដលមានពត័៌មានលម�ិត នឹងបង� ញពត័ម៌ានជាក់លក់ អំពី (i) សិទ�ិ និង
សំណង (ii) ករតំងទីលំេនថ�ី និងទីតំងែដលមាន និង (iii) យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ។ កូនេសៀវេភ
ព័ត៌មានគេ្រមាងែដល្រត�វបានេធ�បីច�បុ្បន�នឹង្រត�វបានែចករែំលកនិងផ្សព�ផ្សោយដលស់ហគមនែ៍ដលរងផលប៉ះពល់
មុនេពលចប់េផ�ីមៃនករស�ងម់តិវសែ់វងលម�តិ ។ 
 
103. ករផ្សព�ផ្សោយនិងែចកចយឯកសរជាភាសែខ�រនងឹមនិ្រគប់្រគានេ់ទេនេពលែដល ជនជាតិេដីមភាគតចិ 
រួមមានមនុស្សែដលមនិេចះអក្សរ និងមនុស្សែដលភាសទីមយួមនិែមនជាភាសែខ�រដូចជាេនក�ងុសហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិច។ គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់កលទ ី៣ នឹងផ�លក់រគំា្រទ
បែន�មេដីម្ីបធានាថាជនជាតេិដីមភាគតចិអចទទលួបានដបំូនា� ន និងករពន្យល់អំពឯីកសរែដល្រត�វបានផ្សព� 
ផ្សោយ ជាភាសរបស់ពួកេគ។ វធិានករបែន�មនងឹរួមមាន (១) ករេរៀបចំនិងែចកចយសមា� រេសតទស្សនជ៍ាភាស
មូលដ� ន និង (២) ករេ្របី្របាស់ធនធានមនុស្សែដលនងឹសិក្សោនងិែស�ងយលឱ់្យបានហ�តច់តន់វូឯកសរែដលបាន

ផ្សព�ផ្សោយ និងបង� ញនិងពន្យល់ខ�មឹសរៃនឯកសរេនក�ុងករ្របជុំភមូិ។ គេ្រមាងេនះនឹងបណ�ុ ះបណា� លអ�ក
ស្រមបស្រម�លភាសែខ�រពកី�ុងសហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ែដលនឹងជយួដលអ់�កែដលរងផលបះ៉ពល់គេ្រមាង
ែដលចង់ពិនិត្យេមីលឯកសរបែន�ម។ សមត�ភាពក�ងុករគំា្រទដលក់រងរទំងេនះនឹង្រត�វបានេកៀងគរព ីអង�ករមនិ
ែមនរដ� ភិបាលែដលមានសមត�ភាពសម្រសប ឧទហរណ៍អង�ករអភិរក្សភាសជនជាតិេដមីភាគតចិ (CIPL) 
ែដលមានមូលដ� នេនេខត�រតនគរិ ី  ប៉ុែន�ក៏មានដំេណីរករេនេខត�េផ្សងៗ ែដលជំនាញក�ុងផលតិកម�ផ្សព�ផ្សោយ៖ 
CIPL អចចូលរួមក�ុងករផលតិក�ងុទ្រមងជ់ា CD ឬ VCD ក�ុង្រគាមភាសរបសជ់នជាតិេដមីភាគតចិែដលពកព់ន័� 
និងផ�លធ់នធានមនសុ្សឯកេទសភាស ឬពីមន�ីរព័តម៌ានេខត� (PDI) ជាពិេសសមន�ីរព័តម៌ានេខត�រតនគរិ ី មាន
សមត�ភាពផលតិសមា� រេសតទស្សនន៍ិងចកផ់្សោយជា្រគាមភាសែដលពក់ព័ន�េនក�ុងកម�វធិីវទិ្ុយធម�តែដលអច
ផ្សោយដល់អ�កស� បជ់ាសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចកនែ់ត្របេសរី។ 
 
16. ករេរៀបចសំ� បន័ 

 
104. េ្រកមករត្រមង់ទិសរបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ សមាសភាគៃនករផ�លប់ណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ ស្រមាប់គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី ៣ នឹងដកឹនំាបេច�កេទសេដយអគ�នាយកដ� នសរុេិយាដីនិងភូមសិ�ស�ៃន្រកសងួ
េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ ែដលមានតួនាទីេកៀងគរ និងេដះ្រសយរល់ទិដ�ភាពបេច�កេទស និង
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ច្បាប់ែដលតមភាពចំបាចទ់កទ់ងនងឹអន�រគមនក៍រផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដមី
ភាគតិច។ បែន�មពីេលីេនះ នឹងមាន្រក�មករងរគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ដណំាក់
កលទី ៣ េដីម្ីបគំា្រទករងរករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតិច ៃនគេ្រមាង 
និង្រត�វបានចត់តំងេដយអភបិាលេខត�នីមយួៗ េ្រកមករែណនំារបស់រដ�ម�ន�ីៃន្រកសងួេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនី
យកម� និងសំណង។់ គេ្រមាងនឹងជួលអ�កពេិ្រគាះេយាបលថ់ា� ក់ជាតិ និងជំនកួរបេច�កេទស ដូេច�ះវមនិគរួមានប��

ណាមយួទក់ទងនឹងបគុ�លកិនងិធនធានែដល្រត�វករ េដីម្ីបអនវុត�ករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបសស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិចេនាះេទ។ បុគ�លិកករពរសុវត�ិភាព និងអ�កជំនាញទនំាកទ់ំនងែដលបានកណំតន់ងឹ្រត�វ
ធានានីតិវធិីអនុវត�គេ្រមាង្រត�វបានយល ់ និងអនវុត�េដយ្រតឹម្រត�វ។  ្រក�មទំនាក់ទំនងគេ្រមាងនងឹធានាថាករែចក
រែំលកព័ត៌មាន និងករផ្សព�ផ្សោយពត័៌មានៃផ�ក�ងុ និងខងេ្រកនឹងេទដល់អ�កទទលួផលនងិអ�កពក់ពន័�ដៃទេទៀត
តមរយៈមេធ្យោបាយទំនាក់ទនំងជាកល់កត់ម្រក�មេគាលេដ។ ករកសងសមត�ភាពនិងជំនយួតមរយៈអ�កផ�ល់
េសវខងេ្រក (អង�ករមិនែមនរដ� ភបិាល អ�កពិេ្រគាះេយាបល់) ្រត�វបានពចិរណា។  
 
105. បទពិេសធន៍របស្់រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនីយកម� និងសណំង់ ទក់ទងនឹងករចុះប�� ីកម�សទិ�ដិសីមូ
ហភាពស្រមាបស់ហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិចំននួ  ៣០ េធ�ីឱ្យ្រក�មេនះមានសមាសភាពម�ន�ចីបព់ីថា� កជ់ាតដិល់
ថា� ក់្រស�កែដលមានបពំកយ៉់ាងេពញេលញេដីម្ីប្រគប់្រគងគេ្រមាង្រសបតមេគាលបណំង និងវធិីស�ស�របសខ់�នួ។ 
បច�ុប្បន�មានបុគ�លកិ្របមាណ ១០ េនថា� ក់ជាតិ និង ៣០ េនថា� ក់េ្រកមជាតិជាមួយនឹងអ�កពិេ្រគាះេយាបល់ នងិ

ជំនួយករែដលបានចលូរួមេនក�ងុករអនវុត�ករផ�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច អស់រយៈេពលជាេ្រចីនឆា� ,ំ និងបន�េដីរតួសខំនេ់នក�ុងគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�
កិច�ដំណាក់កលទ ី៣។ យ៉ាងណាមិញ បុគ�លិក្រត�វយល់អពំឧីបករណ៍្រកបខណ� បរសិ� ន និងសង�មែដលគេ្រមាង
ែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ នឹងែណនំា (ឧ. ្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជន
ជាតិេដីមភាគតិច, ្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ីពកីរតំងទលីេំនថ�ី ែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់ភាគពីកព់ន័� 
្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម) េហីយវជាករសខំន់ណាសែ់ដលវគ�បណ�ុ ះបណា� ល និងករកសងសមត�
ភាពនឹង្រត�វេរៀបចេំឡីងេ្រកមគេ្រមាងេនះេដីម្ីបត្រមងទ់សិបគុ�លកិេលីឧបករណ៍ទំងេនះ េដីម្ីបឱ្យពួកេគអចេរៀន
អំពីដំេណីរករ និងជំហនេផ្សងៗជា ពិេសសេលីហនិភ័យនិងយុទ�ស�ស�កតប់ន�យកដ៏ូចជាេលីករពិេ្រគាះ
េយាបល់ែដលមានអត�ន័យ និងដំេណីរករករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័តម៌ាន្រតឹម្រត�វ។ 
 
106. ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ជាស� ប័នអនវុត�នទ៍ទួលបន�កុេលកីរអនវុត�សកម�ភាពកសកិម� 

និងមខុរបរចិ�� ឹមែដលពក់ពន័�នឹងកសកិម� (សមាសភាគ ៣), និងនាយកដ� នបេច�កេទសជាពេិសស អគ�នាយក
ដ� នកសិកម� (GDA) េនថា� ក់ជាតិ និងេខត� នឹងផ�លក់រគំា្រទែផ�កកសិកម�និងេសវកម�ព្រងីកទំងមាតកិនងិករ
ែចកចយ ែដលមិន្រតឹមែតមានលក�ណៈបេច�កេទសប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំងមានភាពសម្រសបតមសង�មនងិវប្ប
ធមផ៌ងែដរ។ េសវកម�េនះនឹងមានេធ�ីេឡីងែផ�កតមករជំរុញៃនត្រម�វករ និងទីផ្សោរេហីយក៏នឹងពចិរណាេលតី្រម�វ
ករអហរូបត�ម� និងផលប៉ះពលស់្រមាប់្របជាជនែដលទទលួផលផងែដរ។ វធិីស�ស�ែចកចយនឹងរួមប��ូលប
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េច�កវទិ្យោគមនាគមនព៍័តម៌ានវទិ្យោ (ICT) ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយនិងបណ�ុ ះបណា� លែដល្រត�វនឹង្របធានបទនងិ
្រក�មេគាលេដ។ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ នឹង្រត�វបានផ�ល់ជនូនវូធនធានហិរ��វត�ុេដីម្ីបចលូរួម
ជាមួយអ�កពិេ្រគាះេយាបល់ែដលមានបទពិេសធន៍ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ឬអ�កផ�ល់េសវេផ្សងៗេនក�ងុករ
អនវុត�។ 

  

17. យន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 
 
107. ឥណវន�នឹង្រត�វធានាថាយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងស្រមាប់គេ្រមាង ដូចបាន
េរៀបរប់េនក�ុង ែផនករជំរុញករចូលរួមរបសអ់�កពក់ពន័� (SEP) និងេនក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយស�ពីកីរ
តំងទីលំេនថ�ី, ែដលសម្រសបតមវប្បធម៌ និងអចចូលដំេណីរករបានស្រមាបជ់នជាតេិដីមភាគតិចែដលរងផល
ប៉ះពល។់  នីតិវធិីក�ុងករដកព់ក្យបណ�ឹ ង និងែស�ងរកដេំណាះ គួរែតមានលក�ណៈសម��នងិអចយលប់ាន
ស្រមាប់្របជាជនែដលរងផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមាង។ យន�ករេនះនឹងពិចរណាេលីេគាលករណ៍ៃនករេបីកចហំ តមា�
ភាព យុត�ិធមភ៌ាព លទ�ភាពទទលួបាន ករេឆ�ីយតប ្របសិទ�ភាព និងករសមា� ត់។ 

  
108. វជាករសំខន់ែដលយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ្រត�វបានេគស� លដ់ល់អ�កពកព់័ន�ទំងអសេ់ហីយ
ព័ត៌មា នគឺស�ិតេនក�ុងទ្រមងែ់ដលអចចូលេ្របី្របាស់បានែដលអច្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេនក�ងុឯកសរ តំបន់

សម្បទនដីសង�មកចិ� និងករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតេិដីមភាគតចិ និងរួមប��ូល 
(i) រេបៀបៃនករដក់េស�ីបណ�ឹ ងតវ៉ (សូម ឧបសម�័ន� ៣) (ii) ដំេណីរករស្រមាប់ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ (iii) 
េពលេវលែដល្រត�វបានអនុ�� តស្រមាបដ់ំេណីរករពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ (iv) សិទ�ិអនាមកិ និង (v) សិទ�ិក�ុងករែស�ង
រកដំេណាះ្រសយតមរយៈបណា� ញេផ្សងេទៀត។ ព័ត៌មានគួរែតប�� កឱ់្យច្បាសថ់ាភាគពីក់ពន័�នឹងមិន្រត�វបានេស�ី
សុំឱ្យបង់្របាក់េដីម្ីបឱ្យមានករទទួលយកនវូបណ�ឹ ងតវ៉របស់ពកួេគេឡីយ។ ព័ត៌មានលម�តិបែន�មស�ីពកីរេរៀបចសំ�
ប័ននិងដំេណីរករៃនករតវ៉គឺមានេនក�ងុែផនករជំរុញករចូលរួមរបស់អ�កពក់ពន័� ែផ�កទី ៦។  

 

17.1 េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របសធ់នាគារពិភពេលក 
 
109. សហគមន៍ និងបគុ�លែដលេជឿជាកថ់ាពកួេគរងឥទ�ពិលអ្រកក់ពគីេ្រមាងគំា្រទេដយធនាគារពភិពេលក 
(WB)- អចដក់ពក្យបណ�ឹ ងេទយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ និងេសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់ធនាគារ
ពិភពេលក (GRS) ក្រមិតគេ្រមាងែដលមាន្រសប់។ េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ ធានាថាបណ�ឹ ងែដលបាន
ទទលួ្រត�វបានពិនតិ្យេឡីងវញិយ៉ាងឆាបរ់ហ័សេដីម្ីបេដះ្រសយក�ីកង�ល់ទក់ទងនងឹគេ្រមាង។ សហគមនន៍ងិបគុ�ល
ែដលរងផលប៉ះពល់ពគីេ្រមាងអចដកព់ក្យបណ�ឹ ងរបស់ខ�នួេទគណៈ្រត�តពនិិត្យឯករជ្យរបសធ់នាគារពិភព
េលក ែដលកំណត់ថាេតីេ្រគាះថា� ក់បានេកីតេឡីង ឬអចេកីតេឡីងេដយសរភាពមនិអនុេលមតមេគាលរបស់
ធនាគារពិភពេលកេទនឹងេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិី ។ ពក្យបណ�ឹ ងអច្រត�វបានដកេ់នេពលណាមយួបនា� បព់ី
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ករ្រព�យបារម�្រត�វបានដក់េស�ីេដយផា� ល់ដលធ់នាគារពិភពេលក េហីយករគណៈ្រគប់្រគងធនាគារ្រត�វបានផ�ល់
ឱកសេដីម្ីបេឆ�ីយតប។25

26   
 
18. ករេរៀបចកំរពិនតិ្យតមដន និងវយតៃម� 
 

18.1. ករេរៀបចកំរពិនតិ្យតមដន និងវយតៃម�(M&E)  
 
110. ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�របសគ់េ្រមាងនងឹ្រគបដណ� ប់នវូពីរក្រមិត៖ (ក) ទិន�ន័យស�ីពសី� នភាព
អនវុត�និងធាតុេចញ រួមទំងស� នភាពរូបវន័� និងហិរ��វត�ុស្រមាប់គេ្រមាងរងនមីយួៗ និងរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាព
សរុបស្រមាប់គេ្រមាងទំងមលូ។ និង (ខ) សមិទ�ិផលៃនលទ�ផលេយាងេទតមសូចនាករែដលបានប�� កេ់នក�ងុ
្រកបខណ� លទ�ផលរបស់គេ្រមាង (សូមេមីលឧបសម�ន័� ៦ ជាមួយម៉ា្រទីសរបាយករណ៍ធាតុេចញ និងលទ�ផល)។ 
ទិដ�ភាពទីមួយេផា� តេលីករប��ប់ែផនករនិងេគាលេដេហីយចំបាច្់រត�វតមដនេដមី្ីបពិនតិ្យេមីលថាេតសីកម�ភាព
ែដលបានេ្រគាងទុក្រត�វបានអនវុត�តមករេ្រគាងទកុនងិក�ងុេពលេវលែដលបានកណំត់ែដរឬេទ។ ទិដ�ភាពទ ី២ គឺ
ពិនិត្យេមីលលទ�ផលឬេជាគជ័យរបសគ់េ្រមាងនងិស� នភាពេសដ�កិច� សង�ម និងស� នភាពរបស់អ�កទទលួផលពី
គេ្រមាង និងជយួវយតៃម�ពទីំនាកទ់នំងែដលសមទិ�ិផល ែដលអច្រត�វបានសន�តថាជាអន�រគមន៍របស់គេ្រមាង
ែដលនឹង្រត�វអនុវត�េដយ ស� ប័នឯករជ្យស្រមាបគ់េ្រមាងពកក់ណា� លអណត�ិ និងករប��ប់គេ្រមាង។ ស្រមាប់

ទិដ�ភាពទី ២ េនះវមានសរសំខន់ណាស់ក�ងុករេរៀបចំសូចនាករលទ�ផល និងមានទនិ�នយ័មលូដ� នែដលចំបាច់
្រត�វេធ�ីេនេពលចប់េផ�ីមអនវុត�គេ្រមាង។ ព័ត៌មានលម�ិតអពំរីេបៀបនិងរយៈេពលែដល្រត�វេធ�ីនងឹ្រត�វបានប�� កេ់ន
ក�ុងឯកសរេសៀវេភែណនំាស�ីពីករអនុវត�គេ្រមាង។   
 
111. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់ នឹងដក់េស�ីរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពជាកល់កៃ់នអនុ
គេ្រមាងេដយសេង�បស្រមាប់រយៈេពលមួយ្រតមីាស និងរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពរួមមួយ។ របាយករណ៍េនះនឹង្រត�វ
បានែចករែំលកជាមួយនងឹក្រមិតថា� កដ់ឹកនំាៃន អគ�នាយកដ� នលេំនដ� នៃន្រកសងួេរៀបចំែដនដ ី នគរូបនយីកម� 
និងសំណង់ និងអគ�នាយកដ� នកសកិម�ៃន្រកសួងកសកិម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ  ស្រមាប់ករពនិិត្យ។  បនា� បម់ក
កំែណចុងេ្រកយែដល្រត�វែចករែំលកជាមយួធនាគារពិភពេលក និង្របធាន្រក�មករងរធនាគារពិភពេលក ក៏នងឹ
្រត�វេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពជា្របចំេលីករអនវុត�អនុគេ្រមាងនងិប�� ែដលជួប្របទះ។  

 

112. បែន�មពីេលីករេរៀបចកំរពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�គេ្រមាងដចូបានេរៀបរបេ់នក�ុងកថាខណ� មនុ 
គេ្រមាងែបងែចកដីេដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដណំាក់កលទ ី ៣ នឹងចលូរួមជាមយួអ�កពេិ្រគាះ

 
26 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មពីរេបៀបដកេ់ស�ីបណ�ឹ ងតវ៉េទកន់េសវកម�េដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉របស់ធនាគារពិភពេលក សូមចូលេទកន់ http

៖//www.worldbank.org/en/គេ្រមាងs-operations/products-and-services/grievance-redress-service. ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មពី
រេបៀបដកេ់ស�ីបណ�ឹ ងតវ៉េទកន់គណៈ្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារពិភពេលក សូមចូលេទកន ់www.inspectionpanel.org។ 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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េយាបល់ខងេ្រកែដលមិនមានតួនាទីអនវុត�គេំរង ែដលនឹងេធ�ីករ្រត�តពិនតិ្យឯករជ្យជា្របចំេលីករអនវុត�្រកប
ខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច។ អ�កពិេ្រគាះេយាបល់ពិនិត្យតមដន្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតិ
េដីមភាគតិច នឹងជាអ�កជំនាញខងប�� ជនជាតេិដីមភាគតិចេហីយនងឹរយករណ៍េនចេនា� ះេពល្របំាមួយែខម�ង
ដល់្របធានគេ្រមាង េដយមានរបាយករណ៍្រត�វចម�ងេទធនាគារពិភពេលក។ អ�កពិេ្រគាះេយាបល់ពិនិត្យតម
ដន្រកបខណ� េរៀបចំែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិនឹងផ�លធ់ាតចុូលេទអង�ភាព្រត�តពិនតិ្យឯករជ្យទូេទរួមទំងអង�

ភាពសវនកម�បរសិ� ន និងសង�មៃនគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�ដំណាកក់លទី ៣ 
ែដលនឹង្រត�វេធ�ីេឡីងមនុ ករ្រត�តពិនតិ្យពកក់ណា� លអណត�ិ(សមូេមីល ្រកបខណ� ្រគប់្រគងបរសិ� ន និងសង�ម)។ 
 
18.2.  ករេរៀបចសំ� បន័នងិករេ្របី្របាសក់រពិនតិ្យតមដន និងវយតៃម� 
 
113. ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម� និងសណំង់ក�ងុនាមជាភា� ក់ងរ្របតិបត�ិ នឹងទទលួខុស្រត�វ ស្រមាបក់រ
េធ�ីែផនករ និងករស្រមបស្រម�លសកម�ភាព ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�របស់គេ្រមាង េដយមានករគំា្រទ នងិ
ធាតុចូលពីភា� ក់ងរអនវុត�ន៍ (្រកសួងកសកិម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ)។ ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�គេ្រមាង
ែដលបានេស�ីេឡីងនឹងជាករទទលួខសុ្រត�វរបស់្រក�ម្រគប្់រគងគេ្រមាង ែដលមានទីតំងេនតម្រកសួងេរៀងៗខ�នួ។ 
ករេរៀបចំនិងករ្រត�តពិនិត្យករអនវុត�ែផនករករងរនិងថវកិ្របចំឆា� រំបស់គេ្រមាង (AWPB) នឹង្រត�វអនវុត�
េដយ្រក�មករងរគេ្រមាងេទតមក្រមិតខុសគា� ៃនលទ�ផលរពំឹងទកុ។  

 
114. ត្រម�វកររបាយករណ៍ស្រមាប់ករ្រត�តពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពជាក់ែស�ង ករ្រគប់្រគងលទ�កម�ែផ�កេលកីចិ�សន្យោ 
និងរបាយករណ៍្រគប់្រគងហិរ��វត�ុនឹង្រត�វអនវុត�េដយ្រក�មករងរ្រគប្់រគងគេ្រមាងៃនភា� ក់ងរ្របតិបត�ិ េដយមាន
ធាតុចូលពីភា� ក់ងរអនវុត�ន។៍ ករ្រត�តពិនតិ្យករអនុវត�តមេខត�នមីួយៗ្របចំ្រតមីាសនងឹ្រត�វេធ�ីេឡីងេដីម្ីបវយតៃម�
វឌ្ឍនភាព និងលទ�ផលហិរ��វត�ុេដយែផ�កេលីែផនករករងរនិងថវកិ្របចំឆា�  ំ (AWPB) និងេដីម្ីបេដះ្រសយ
ប�� និងឧបសគ�ក�ងុករអនុវត�និងករ្រគប់្រគង។ របាយករណ៍ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ពកក់ណា� លឆា� ំ
នឹង្រត�វប��ូ នេទសមាគមអភវិឌ្ឍន៍អន�រជាត ិ តមកលបរេិច�ទែដលបាន្រពមេ្រពៀងជាធម�តេនក�ុងេពលេវល
ស្រមាប់េបសកកម�គំា្រទករអនុវត�។ 
115. ្របព័ន�ពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�របសគ់េ្រមាងនឹង្រត�វបានគំា្រទេដយ្របពន័�្រគប់្រគងពត័ម៌ានតម
្របព័ន�កុំព្ូយទ័រ (MIS) ែដល្រត�វបានគំា្រទេដយ្របព័ន�ទនិ�នយ័ សុហ�េវៀរ្រគប់្រគងទិន�នយ័ និងម�ន�ីពិនតិ្យតមដន 
និងវយតៃម�ថា� ក់ជាតិនងិេខត�។ វធិីស�ស�ែផ�កេលីសហគមនន៍ឹង្រត�វបានេ្របីេន្រគប់ទកីែន�ងែដលអចេធ�ីេទបាន

េដីម្ីបជួយព្រងឹងតមា� ភាពភាពជាមា� ស់ភាព្របសទិ�ភាពនងិគណេនយ្យភាព។ ករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�នងឹ
្រត�វបានេ្របីេដីម្ីបជូនដំណឹងដល់ករ្រគប្់រគងៃនករអនវុត�គេ្រមាងករែណនំាអពំីករែបងែចកថវកិ ករេរៀបចំ
ែផនករនិងករសេ្រមចចិត�។ 
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19. និរន�រភាព 
 
116. ករប្រង�បប្រង�មករចម�ងករេធ�ីមា្រតដ� ននិងករេផា� តអរម�ណ៍កន់ែតខ� ងំេលជីីវភាពកសកិម�នឹងេបីកផ�ូវ
េឆា� ះេទរកនិរន�រភាពៃនជីវភាពរស់េនរបស់សហគមនន៍ិង្រគ�សរនមីួយៗ។ េដយពិចរណាេលីកត� នងិលក�ខណ�
ទំងអស់េនក�ុងទតំីងគេ្រមាងនងិករផា� ស់ប�រូអកប្បកិរយិាែដល្រត�វករេដីម្ីបសំេរចជាស� ពរគេ្រមាងរយៈេពល

្របំាមួយឆា� ែំដលបានេស�ីសុំនងឹជាេពលេវលសម្រសបេដីម្ីបសេ្រមចបាននវូនិរន�រភាពរបសគ់េ្រមាង។ ខងេ្រកមេនះ
គឺជាវធិានករណ៍និរន�រភាពសខំន់ ែៗដលគេ្រមាងនងឹអនមុ័ត៖គេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភិវឌ្ឍ
េសដ�កិច� (LASED) និងគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ដំណាកក់លទ ី២ (LASED 
II)។ ករប្រង�បប្រង�ម ករចម�ងករេធ�ីមា្រតដ� ន និងករេផា� តអរម�ណ៍កន់ែតខ� ំងេលីជវីភាពកសិកម�នងឹេបីកផ�វូ
េឆា� ះេទរកនិរន�រភាពៃនជវីភាពរស់េនរបស់សហគមន៍និង្រគ�សរនីមួយៗ។ េដយពិចរណាេលីកត� នងិលក�ខណ�
ទំងអស់េនក�ុងទតំីងគេ្រមាងនងិករផា� ស់ប�រូអកប្បកិរយិាែដល្រត�វករេដីម្ីបសេ្រមចជាស� ពរគេ្រមាងរយៈេពល
្របំាមួយឆា�  ំ ែដលបានេស�ីសុំនឹងជាេពលេវលសម្រសបេដមី្ីបសេ្រមចបាននូវនរិន�រភាពរបស់គេ្រមាង។ ខងេ្រកម
េនះគឺជាវធិានករណ៍និរន�រភាពសំខន់ ែៗដលគេ្រមាងនងឹអនុមត័៖ 
 

(a) ករផ�ល់កម�សិទ�ិដធី� ីបទពិេសធន៍ៃនករអនវុត�ករសកល្បងគេ្រមាងែបងែចកដេីដីម្ីបសង�មកចិ� នងិ
ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� (LASED) និងគេ្រមាងែបងែចកដីេដមី្ីបសង�មកិច� និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�

ដំណាក់កលទី ២ (LASED II) បានបង� ញថា អ�កទទួលដទំីងអសទ់ទលួបានបណ�កម�សទិ�រិបស់
ពួកេគេនេពលពួកេគបំេពញលក�ន�ិកៈពកព់ន័�រួមមានកររស់េនេលីដរីយៈេពល ៥ ឆា� ។ំ េដយសរែត
មានចំេពះករឃា� េំមីលយ៉ាងជតិស�ទិ�ៃនសកម�ភាពរបសអ់�កទទួលដ ី ឯកសរ្រតឹម្រត�វ្រត�វបានទទលួ
េដីម្ីបបេង�ីតសិទ�ិទទួលបានអ�កទទលួដីធ�េីនេពលពួកេគបេំពញតមត្រម�វករ។ ករឃា� េំមីលយ៉ាងជតិ
ស�ិទ�ែបបេនះនឹង្រត�វបានរក្សោទកុក�ងុអឡុំងេពលអនុវត�គេ្រមាង េដីម្ីបធានាថាករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិី
ធ�ីមាន្របសិទ�ភាព។ ក�ុងតំបនផ់�លប់ណ�កម�សទិ�ិដសីមហូភាពរបសស់ហគមនជ៍នជាតេិដមីភាគតចិ 
សហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតចិជាេ្រចីន នឹងបន�ទទលួសមា� ធពីខងេ្រក និងកររេំលភបពំន នងិនងឹ
ត្រម�វឱ្យមានករព្រងឹងករអនវុត�េដយសហគមនម៍ូលដ� នក�ុងកចិ�សហ្របតបិត�ិករជាមយួអជា� ធ
រមូលដ� ននិងកិច�សន�នាបន�ជាមួយ្រកសងួកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ និង ្រកសួងបរសិ� នt 
េដីម្ីបេលីកេឡីងពីែផ�កៃនទនំលួខសុ្រត�វែដលជានគ់ា� ។ េលីសពីេនះេទេទៀត ករេលីកកម�ស់ករយល់
ដឹងក�ុងចេំណាមអ�កដកឹនំាជនជាតិេដីមភាគតិចស�ីពីេគាលនេយាបាយពក់ព័ន�នានាេនទីបំផុតនឹង

្រត�វបានែចករែំលកេដយសហគមនទំ៍ងមូលរបសព់ួកេគ។ 
(b) ករទទួលបាន (និងត្រម�វករ) ហិរ��វត�ុ បេង�ីនអយុកលគេ្រមាង។ រហូតមកដលេ់ពលេនះលទ�ភាព

ទទលួបានហិរ��វត�ុមនិែមនជាប�� ធំេទពីេ្រពះសកម�ភាពេធ�ីកសិកម�េដយអ�កទទលួដីភាគេ្រចីនជា
ផលចំេណញទបៃនទនិ�ផល។ េនេពលអ�កទទួលដីចប់េផ�មីផា� សប់�រូពីអតតីកម�ករកសិកម�េទជា
កសិករែដលបានបេង�ីតេឡីងយ៉ាងេពញេលញចូលរួមក�ុង្របព័ន�ដំដំណាំច្រម�ះត្រម�វកររបស់ពួកេគ
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ក�ុងករផ�ល់ឥណទនេដីម្ីបផ�លហិ់រ��ប្បទនដល់ករចណំាយេលីកសិដ� ន (ទំងករវនិិេយាគនងិ
្របតិបត�ិករ) កន់ែតេ្រចីន។ ក�ុងេពលដំណាលគា� ជាមួយនឹងបណ�កម�សទិ�ិដធី�រីបស់ពកួេគ (បនា� បព់ី 
៥ ឆា� )ំ ស្រមាប់អ�កែដលជាមខុស�� ទទលួបានដធី�ីសម្បទនដសីង�មកចិ� សមត�ភាពរបសព់កួេគក�ងុ
ករផ�ល់្របាតិេភាគស្រមាប់្របាកក់ម�មីានភាពខ� ងំក� ជាងមនុ ដូេច�ះលទ�ភាពទទលួបានហិរ��វត�រុបស់
ពួកេគនឹង្រត�វបានធានាយ៉ាងទលូំទលូយ។ 

(c) ករេផ�របេច�កវទិ្យោ (តមរយៈករព្រងីក និងករគំា្រទផ�ល់េយាបល)់. ករេរៀបច ំនិងករអនុវត�នវូយុទ�
ស�ស�ព្រងីកទូលទំលូយ ែដលមិន្រត�វបានកំណត់ចេំពះមុខៃនករព្រងកីេសវកម�ប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�
ករេ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានវទិ្យោ្រត�វបានេគរពំឹងថានឹងបេង�ីតេសវកម�បេច�កេទសែដលមាន
្របសិទ�ិភាព និងចំណាយតចិដល់្រក�មអ�កទទលួដេីផ្សងៗគា� ។ 

(d) កិច�្របតិបត�ិ និងែថទំេហដ� រចនាសម�ន័� (O&M). េនេ្រកមេគាលនេយាបាយរបស់រដ� ភបិាលក�ងុករ
េផា� តអរម�ណ៍េលីករ្រគប់្រគងហិរ��វត�នុិងករ្រគប្់រគងករបេង�ីនគណេនយ្យភាពស្រមាបក់រផ�ល់
េសវសធារណៈ្រត�វបាន្របគល់េទឱ្យថា� កេ់្រកមជាតរិបសរ់ដ� ភិបាល េហីយមូលនិធិ្រត�វបានផ�លជ់ា
ទ្រមង់ៃនជំនួយឥតលក�ខណ� ពីថវកិរដ� ភិបាលមជ្ឈករ។ នីតិវធិី្រត�វបានបេង�តីេឡីងែដលអន�ុ� តឱ្យ
្រក�ម្របឹក្សោ្រស�ក និង្រក�ង (DM) ចូលរួមជាមួយ្របជាពលរដ� និងសង�មសុវីលិ និងេដីម្ីបេលកីកម�ស់
ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�មលូដ� ន។ ដូ�ច�ះ្រកបខណ� គតិយុត�អចជយួ្រទ្រទងដ់លក់រែថរក្សោ្រទព្យសម្បត�ិ
េហដ� រចនាសម�័ន�េនថា� ក់មលូដ� ន្របកបេដយនិរន�ភាព។ 

(e) ករផ្សោរភា� ប់េទនឹងទីផ្សោរ. ករអភិវឌ្ឍែដលរពំឹងទកុរបស់អង�ករកសកិរែដលគេ្រមាងេនះនឹងផ�លក់រ
គំា្រទខ� ំងគឺជាកត� ែដលអចជួយបាន។ េនះអចជួយកត់បន�យៃថ�េដីម្របតបិត�កិរពណិជ�កម�នងិ
ជួយស្រម�លដល់ករទនំាកទ់ំនងជាមួយពណិជ�ករក�ុងវសិយ័ឯកជននងិអ�កនំាេចញទំងេនក�ងុទផី្សោរ
ប��ូលនិងទីផ្សោរ។ ករចូលេទក�ុងអង�ករែដលមាន្រសប់ែដលបានបេង�ីតទនំាកទ់ំនងទីផ្សោររងឹមាគំរួ
ែតជាចំណុចចូលៃនករេរៀនសូ្រតនិងករផា� សប់�ូររបសព់ួកេគ។ 

(f) ករ្រគប់្រគងទឹក. គេ្រមាងបានេផា� តករយកចិត�ទកុដក់េលីកររចនាបេច�កេទសៃនេហដ� រចនាសម�ន័�
ធារស�ស�េដីម្ីបធានាថាវ្រត�វបានក្រមិតទំហំតមខ� ត្រតឹម្រត�វេទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាកសកិរ
េហីយ្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ េលីសពីេនះេទៀតយុទ�ស�ស�ព្រងីកែដលបានេ្រគាងទកុ
នឹងផ�លក់របណ�ុ ះបណា� ល និងជំនួយ្រតឹម្រត�វដល់អ�កផលតិ្របពន័�ធារស�ស�ស្រមាប្់របតបិត�កិរ
និងែថទំេ្រគាងករណ៍។ គួរែតមានមេធ្យោបាយែដលធនធានក�ងុ្រស�កអច្រត�វបានេកៀងគរេដីម្ីបធានា
បាននូវករេ្របី្របាស់ទឹក្របកបេដយនរិន�រភាពស្រមាប់ករេ្របី្របាស់និងផលតិកម�។ 
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ឧបសម�័ន�១៖ ដំេណីរករផ�ល់បណ�កម�សទិ�ដិីសមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ  

ដំណាក់កល ១ ដំណាក់កល ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កល ៣ 

្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ៖ ដំេណីរករកណំត់
អត�ស�� ណសហគមន៍សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ�៖ 
ករចុះេឈ� ះជាផ�ូវ
ករៃនសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគ
តិចជា“នីតបិុគ�ល
” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច៖ករេបីកដំេណីរករករ
ផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ពក្យសុេំទ
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ 
 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគ
រូបនីយកម� និងសំណង់៖ 

ករវស់ស�ង់ ករបង� ញ
ជាសធារណៈ ករេធ�ីចំ
ណាត់ថា� ក់េឡីងវញិ និង
ករេចញផ្សោយ ឮករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចមយួេទ 
សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចមួយ 

ជំហន ១៖ ផ្សព�ផ្សោយករយល់ដងឹក�ងុ
ចំេណាមអជា� ធរេខត� (មន�រីពកព់័ន�) និង
អជា� ធរេនថា� ក់្រស�ក ឃំុនិងភូម ិនិង សហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ ។ 
 

ជំហន ១៖ សហ
គមន៍ជនជាតិេដមី
ភាគតិចេដីម្ីប
ព្រងងច្បាប់សហ
គមន៍ក៏ដូចជាករ
បេង�ីតគណៈកមា� ធិ
ករតំណាងសហ
គមន៍ 
 
 

ជំហន ១៖ ្របមូលទិន�នយ័
និងបេង�ីតែផនទបីឋមេដយ
កំណត់្រពំែដនៃន្របេភទដសី
ហគមន៍ែដលមានករចលូរួម
ពីមា� ស់ដីទំងអស់  
 

ជំហន ១៖ ករវសែ់វង
និងករ្របមូលទនិ�នយ័្រពំ
ែដនៃនដីតម្របេភទៃន
ករេ្របី្របាស់ករកំណត់
្រពំែដននិងករកំណតអ់ត�
ស�� ណដីរបស់រដ� 
 

ជំហន ២៖  
សហគមន៍ជនជាតិេដីមបង� ញពីឆន�ៈរបសព់កួ
េគក�ុងករផ�ួចេផ�ីមដំេណីរករកំណត់អត�
ស�� ណរបស់ជនជាតេិដីមភាគតិច 
 
 
 

ជំហន ២៖ ពិនិត្យ
េមីលករេប�ជា� ចិត�
និងេគាលបំណង
របស់សមាជិកសហ
គមន៍ 
 

ជំហន ២៖ សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិចបេង�តីវធិាន
ៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនស្រមប
ស្រម�លេដយអង�ករេ្រករ
ដ� ភិបាល (្រពងេដយ
្រកសួងមហៃផ�)  

ជំហន ២៖ ករបង� ញ
ជាសធារណៈនូវឯកសរ
វយតៃម�ដីធ�ី + បណ�ឹ ង 
 

ជំហន ៣៖ បេង�ីនករយល់ដងឹអពំីដេំណីរករ
ក�ុងចំេណាមសហគមន៍េគាលេដ 
 

ជំហន ៣៖ សហ
គមន៍ជនជាតិេដមី
ភាគតិចេដីម្ីបេរៀបចំ
សមាជសហគមន៍
េដីម្ីបអនុម័តជាផ�វូ

ជំហន ៣៖ សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច ដក់ពក្យ
សុំប�ង់ដីសហគមនេ៍ទ
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ 

ជំហន ៣៖ របាយ
ករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃន
ករបង� ញឯកសរវយ
តៃម�ដីធ� ី
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ដំណាក់កល ១ ដំណាក់កល ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កល ៣ 

្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ៖ ដំេណីរករកណំត់
អត�ស�� ណសហគមន៍សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ�៖ 
ករចុះេឈ� ះជាផ�ូវ
ករៃនសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគ
តិចជា“នីតបិុគ�ល
” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច៖ករេបីកដំេណីរករករ
ផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ពក្យសុេំទ
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ 
 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគ
រូបនីយកម� និងសំណង់៖ 

ករវស់ស�ង់ ករបង� ញ
ជាសធារណៈ ករេធ�ីចំ
ណាត់ថា� ក់េឡីងវញិ និង
ករេចញផ្សោយ ឮករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចមយួេទ 
សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចមួយ 

ករនូវ“ ច្បាប់
សហគមន៍” និង
“ គណៈកមា� ធិករ
សហគមន៍” 
 
 

  

ជំហន ៤៖  
សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិេដមី្ីបេ្រជសី
េរសីតំណាងសហគមន៍សហគមន៍និងកំណត់
ខ�ួនឯងថាជាជនជាតេិដីម។ 
 
 

ជំហន ៤៖ សហ
គមន៍ជនជាតិេដមី
ភាគតិចេដីម្ីបដក់
ពក្យេស�ីសុំចុះប�� ី
អង�ភាព្រសបច្បាប់
េទ្រកសួងមហៃផ� 

 ជំហនទី ៤: ករ្របជុំ

ជាមួយសមាគមន៍
សម្បទនដីសង�មកចិ�
េដីម្ីបសេ្រមចេលរីបាយ
ករណ៍ស�ីពីលទ�ផលៃន
ករបង� ញជាសធារណៈ
ៃនករវយតៃម�ដីធ�ីនងិ
េស�ីសុំឲ្យ ្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនីយកម� 
និងសំណង់ េចញប័ណ�
កម�សិទ�ិដីធ�ីជនូ សហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ. 

ជំហន ៥៖ ្រកសួងអភវិឌ្ឍន៍ជនបទេចញ
វ�ិ� បនប័្រតប�� កអ់ត�ស�� ណដលស់ហ
គមន៍ជនជាតេិដមីភាគតចិ 
 

ជំហន ៥៖ ្រកសួង
មហៃផ�េដីម្ីបចុះ
ប��ជីនជាតេិដីម
ភាគតចិជា“ នតីិ
បុគ�ល” 

ជំហន ៥៖ ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ េចញ
លិខិតមួយច្បាបេ់ទ
្រកសួងបរសិ� ន និង  
្រកសួងកសិកម� រុក�
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ដំណាក់កល ១ ដំណាក់កល ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កល ៣ 

្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ៖ ដំេណីរករកណំត់
អត�ស�� ណសហគមន៍សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ�៖ 
ករចុះេឈ� ះជាផ�ូវ
ករៃនសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគ
តិចជា“នីតបិុគ�ល
” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច៖ករេបីកដំេណីរករករ
ផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ពក្យសុេំទ
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ 
 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគ
រូបនីយកម� និងសំណង់៖ 

ករវស់ស�ង់ ករបង� ញ
ជាសធារណៈ ករេធ�ីចំ
ណាត់ថា� ក់េឡីងវញិ និង
ករេចញផ្សោយ ឮករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចមយួេទ 
សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចមួយ 
្របមាញ់ និងេនសទ េស�ី
សុំករ្រត�តពិនិត្យនិងករ
យល់្រពមពីដីែដលពក់
ព័ន� 
 

 ជំហន ៦៖ ្រកសួង
េរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ េចញ
លិខិតមួយច្បាបេ់ទគ
ណៈរដ�ម�ន� ីេដីម្ីបេស�ីសុំ
ចុះប�� ីដីធ�ីេឡីងវញិជា
ដីសមូហភាព្រសបតម
េសចក�ីសេ្រមចរបស់
្រកសួងបរសិ� ន  និង
្រកសួងកសិកម� រុក�
្របមាញ់ និងេនសទ. 
សមូហភាព្រសបតមេស
ចក�ីសេ្រមចរបស្់រកសងួ
បរសិ� ន  និង្រកសងួ
កសិកម� រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ. 

ជំហន ៧៖ េចញប័ណ�
កម�សិទ�ិដីសមហូភាព
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ដំណាក់កល ១ ដំណាក់កល ២ ដំណាក់កល ២.៥ ដំណាក់កល ៣ 

្រកសួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ៖ ដំេណីរករកណំត់
អត�ស�� ណសហគមន៍សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងមហៃផ�៖ 
ករចុះេឈ� ះជាផ�ូវ
ករៃនសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគ
តិចជា“នីតបិុគ�ល
” 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ
តិច៖ករេបីកដំេណីរករករ
ផ�ល់បណ�កម�សទិ�ិដសីមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច ពក្យសុេំទ
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី
យកម� និងសំណង់ 
 

្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគ
រូបនីយកម� និងសំណង់៖ 

ករវស់ស�ង់ ករបង� ញ
ជាសធារណៈ ករេធ�ីចំ
ណាត់ថា� ក់េឡីងវញិ និង
ករេចញផ្សោយ ឮករផ�
ល់បណ�កម�សិទ�ដិីសមហូ
ភាពរបស់សហគមនជ៍ន
ជាតិេដីមភាគតិចមយួេទ 
សហគមន៍ជនជាតិេដីម
ភាគតិចមួយ 
ដល់សហគមនជ៍នជាតិ
េដីមភាគតិច។ 
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ឧបសម�័ន�២៖ ទ្រមង់របាយករណ៍វឌ្ឍនភាព 
 
រយៈេពលរយករណ៍៖  
រយករណ៍េដយ៖ 

េឈ� ះគេ្រមាង៖   
 
េគាលបណំងអភិវឌ្ឍន៍ (េគាលេដ)៖ 

ទិន�ផល / លទ�ផល / សូចនាករផលប៉ះពល់៖ 
 

 
ករពិពណ៌នាសេង�បៃនកម�វធិ ី/ សកម�ភាពនងិសូចនាករគេ្រមាង ក�ុងអឡុំងេពល្របតបិត�កិរ៖ 
 

ករពិពណ៌នាសេង�បៃន្រក �មេគាលេដរបស់អ�កនងិតបំន់ភូមិស�ស�ែដលបានឈនដល់ក�ុងអំឡុងេពល្របតិបត�ិករ៖ 
 

 
សូមពិពណ៌នាអំពកីម�វធិ ី/ គេ្រមាង / (លទ�ផល) របស់អ�ក (ផលប៉ះពល់ លទ�ផល រមួទំងទិន�ផល)៖ 
 

 

ភាពពក់ព័ន� - ករវភិាគ៖េតីេយីងចូលរមួក�ុងករផា� ស់ប�ូ រជីវតិមនុស្ស្រក �មេគាលេដេទ?)  
 

 

បណា� ញនិងកិច�សហ្របតបិត�កិរ៖ (សូមេរៀបរប់អំពលីទ�ផលឬសកម�ភាពបណា� ញសខំន់បំផុតរបស់អ�ក (ជាតនិិងអន�រ
ជាតិ) ែដលអ�កបានចូលរមួ) 

 
ករ្រគប់្រគងហនិភ័យនងិប�� ្របឈម៖ (ហនិភយ័នងិប�� ៃផ�ក�ងុរបសអ់ង�ភាពរបសអ់�កនិងហនភិ័យនិងប�� ្របឈម
ខងេ្រកក�ុងបរបិទែដលបះ៉ពលដ់លក់ម�វធិ ី/ គេ្រមាង) 
 

 

េមេរៀនែដលបានេរៀននិងអនសុសនព៍ីករអនវុត�កម�វធិី / គេ្រមាង ៖ 
  

 
សកម�ភាពនិងស� នភាពរូបថត 

សកម�ភាពអន�រគមន៍ សកម�ភាពអនុវត� ស� នភាព 
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លទ�ផល និងទិន�
ផល  ែខកក�ដ ែខសីហ ែខក��  

(េហតុផល្របសនិេបីមនិ
មាន) 

      

      

      

      

សំគាល់៖ ស� នភាព៖ (√) = បានអនុវត�, (x) = មិនទន់បានអនុវត� 
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ឧបសម�័ន� ៣៖ ករ្រត�តពិនិត្យបឋម  

ក . េសចក�ីេផ�ីម  
គេ្រមាង / អនុគេ្រមាង / សមាសធាតុនីមួយៗចំបាច្់រត�វ្រត�តពិនតិ្យផលបះ៉ពល់របសជ់នជាតេិដីមភាគតិចែដល
នឹងេកីតេឡីងឬបានេកីតេឡីងរួចេហីយ។ ករ្រត�តពិនិត្យេនះកំណត់នវូសកម�ភាពចំបាច់ែដល្រត�វអនវុត�េដយ
្រក�មគំេរង។ 
 
 
ខ . ព័ត៌មានស�ីពគីេ្រមាង / អនុគេ្រមាង / សមាសភាគ៖  

ក. េឈ� ះ្រស�ក / រដ�បាល៖ ____________________________ 
ខ. ទីតំង (គីឡូែម៉្រត)៖ _______________________________________ 
គ. កលបរេិច�ទករងរសុីវលិ (បានេស�ីសុំ)៖ _____________________________ 
ឃ. ករពិពណ៌នាបេច�កេទស៖ ______ 
 

 
គ . សំណួរ្រត �តពនិិត្យស្រមាបផ់លប៉ះពលរ់បសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ 

ករ្រព �យបារម�សំខន់ៗ មាន  មិន
មាន  

មិនដឹង សមា� ល់ 

ក . ករកំណត់អត�ស�� ណជនជាតិេដមីភាគតចិ     
១. េតីមាន្រក�មសង�មវប្បធមម៍ានវត�មានឬេ្របី្របាស់តបំន់គេំរង
ែដលអច្រត�វបានេគចត់ទកុថាជា“ កុលសម�ន័�” (កុលសម�័ន�ភ�ំ 
កុលសម�័ន�ែដលបានេ្រគាងទុក ជនជាតកិលុសម�័ន)“ ជនជាតិភាគ

តិច” (ជនជាតិភាគតិច ឬ 
ជនជាតិភាគតិចជាត)ិ ឬ "សហគមន៍ជនជាតេិដីម"? 
 
 

    

៤. េតី្រក�មទំងេនះរក្សោករភា� ប់ជាសមូហភាពេទនងឹជ្រមកឬែដនដី

ដូនតនិង / ឬធនធានធម�ជាតិេនក�ងុជ្រមកនងិទកឹដទំីងេនះែដរ
ឬេទ? 

    

៥. េតី្រក�មទំងេនះរក្សោស� ប័នវប្បធម ៌េសដ�កចិ� សង�មនងិ
នេយាបាយខុសគា� ពីសង�មនងិវប្បធមេ៌លចេធា� េទ? 

    

៦. េតី្រក�មែបបេនះនិយាយភាសឬ្រគាមភាសខសុគា� េទ? 
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៧. េតី្រក�មែបបេនះ្រត�វបានេគចតទ់កុថាជា្របវត�ិស�ស� សង�មនងិ
េសដ�កិច�ែដល្រត�វបានេគេមីលេឃីញថា្រត�វបានេបាះបង់េចល្រត�វ
បានដកេចញនិង / ឬេរសីេអីង? 
 

    

៨. េតី្រក�មទំងេនាះ្រត�វបានតំណាងជា“ ជនជាតិេដមីភាគតចិ”

“ ជនជាតិភាគតចិ” ឬ“ ្រក�មកុលសម�ន័�” េនក�ុងស� ប័នែដល
េធ�ីករសេ្រមចចិត�ជាផ�ូវករេនថា� ក់ជាតិឬថា� កម់ូលដ� នែដរឬេទ? 
 

    

ខ . ករកំណត់ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតេឡីង     
៩. េតីគេ្រមាងនឹងទទួលបានផលចំេណញេដយផា� លឬ់េដយ
្របេយាលឬជាេគាលេដដល់ជនជាតេិដីមភាគតចិេទ? 

 

    

១០. េតីគេ្រមាងនឹងមានផលបះ៉ពលេ់ដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល
ដល់ករ្របតិបត�ិសង�មនិងជេំនឿ្របៃពណីរបស់ជនជាតិេដមីភាគតចិ 
(ឧទហរណ៍ករចិ�� ឹម សុខភាព ករអប់រ ំសិល្បៈ និងអភិបាល

កិច�)? 

    

១១. េតីគេ្រមាងេនះនឹងមានផលបះ៉ពល់ដល្់របព័ន�ជវីភាពរស់េន
របស់ជនជាតិេដីមភាគតិច (ឧ។ ្របព័ន�ផលិតកម�ចណីំអហរ ករ
្រគប់្រគងធនធានធម�ជាត ិសិប្បកម�និងពណិជ�កម� និងស� នភាព

ករងរ) ែដរឬេទ?  

    

១២. េតីគេ្រមាងេនះនឹងស�ិតេនក�ងុតំបន ់(ដីឬទឹកដ)ី កន់កប ់
មានមា� ស ់ឬេ្របី្របាស់េដយជនជាតេិដីមភាគតចិនិង / ឬអះអងថា
ជាែដនដូនតែដរឬេទ? 

 

    

គ . ករកំណត់អត�ស�� ណៃនត្រម �វករពេិសស ៖ េតីសកម�ភាព
គេ្រមាងនឹងរមួប��ូ លៈ 

    

១៣. ករអភិវឌ្ឍពណិជ�កម�ធនធានវប្បធម៌នងិចេំណះដឹងរបសជ់ន
ជាតិេដីមភាគតិច? 
 

    

១៤. ករេភៀសខ�ួនេចញពីដតីមទេំនៀមទមា� បឬ់ដទីេំនៀមទមា� ប?់ 
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១៥. ករអភិវឌ្ឍពណិជ�កម�ធនធានធម�ជាត ិ(ដូចជាែរ,៉ អុី្រដ�កបនូ, 
ៃ្រពេឈី, ទឹក, ករបរបាញ់ឬកែន�ងេនសទ) េនក�ុងែដនដែីដល
កំពុងេ្របី្របាស់ែដលអចប៉ះពលដ់លជ់វីភាពរស់េនឬករេ្របី្របាស់
វប្បធម ៌ពិធី និងវ�ិ� ណែដលកំណតអ់ត�ស�� ណនងិសហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច? 
 

    

១៦. បេង�ីតករទទួលស� ល់្រសបច្បាប់ៃនសិទ�េិលីដធី�ីនងិទឹកដីែដល
្រត�វបានកន់កប់ ឬេ្របី្របាស់តមទលំប ់កន់កប់ឬទមទរេដយ
ជនជាតិេដីមភាគតិច? 
 

    

១៧. ករទទួលបានដីែដលជា្របៃពណីជាកម�សិទ�ឬិេ្របីតមទលំប ់
កន់កប់ ឬទមទរ 
េដយជនជាតិេដីមភាគតិច? 
 

    

 
ឃ. កររពំឹងទុកពផីលបះ៉ពលគ់េ្រមាងរពំឹងទុកេទេលីជនជាតេិដីមភាគតចិ 

 

សមាសភាគគេ្រមាង / សកម�ភាព / 
ទិន�ផល 
 

ឥទ�ិពលវជិ�មានរពំងឹទុក 
 

ឥទ�ិពលអវជិ�មានរពំឹងទុក 
 

   

   

   
 

ង . ផលប៉ះពលរ់បសជ់នជាតេិដីមភាគតចិ 
បនា� ប់ពីពិនិត្យេមីលចេម�ីយខងេលី្រក�មករពរប�� ក់ថាអនែុផ�ក / ែផ�ក / អនុគេ្រមាង / សមាសភាគែដលបានេស� ី
(គូសធីកតមភាពសម្រសប)៖ 
 

 មានផលប៉ះពល់ជនជាតេិដីមភាគតចិ ដូេច�ះែផនករជនជាតេិដីមភាគតិច ឬែផនករសកម�ភាពជនជាតភិាគ

តិច ជាក់លក់្រត�វបានទមទរ។ 
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 មិនមានផលបះ៉ពលជ់នជាតភិាគតិច េទដូេច�ះមិនចំបាចម់ាន ែផនករជនជាតេិដីមភាគតចិ / ែផនករ

សកម�ភាពជាក់លក់េទ។ 

េរៀបចំេដយ: 
ហត�េលខ៖ 
េឈ� ះ៖ 
ទីតំង: 

បានេផ��ងផា� ត់េដយ: 
ហត�េលខ៖ 
េឈ� ះ៖ 
ទីតំង: 
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ឧបសម�័ន� ៤៖ ទ្រមង់ែបបបទគំរូេដះ្រសយបណ�ឹ ងតវ៉ 

 
គេ្រមាងេនះស� គមន៍រល់បណ�ឹ ងតវ៉ សំណូមពរ សំណួរ និងេយាបលទ់ក់ទងនឹងករអនវុត�គេ្រមាង។ េយីងេលីក
ទឹកចិត�អ�កែដលមានបណ�ឹ ងតវ៉ឲ្យផ�ល់េឈ� ះនិងព័តម៌ានទំនាកទ់នំងរបសព់ួកេគេដីម្ីបឱ្យេយីងអចទកទ់ងេដីម្ីប
សុំករបំភ�ឺនិងមតេិយាបល។់ 
 
្របសិនេបីអ�កេ្រជីសេរសីប��ូលព័តម៌ានលម�តិផា� ល់ខ�នួរបស់អ�កប៉ែុន�ចង់ឲ្យព័តម៌ានេនាះរក្សោករសមា� ត ់សូមេមត�
្របាប់េយីងេដយសរេសរ / វយប��ូល * (សមា� ត)់ * ខងេលីេឈ� ះរបសអ់�ក។ សូមអរគុណ។ 

 
កលបរេិច�ទ កែន�ងចុះេឈ� ះ ទី្រក�ងគេ្រមាង 

គេ្រមាង៖ 

 

ព័ត៌មានទនំាក់ទនំង / ព័តម៌ានលម�ិតផា� លខ់�ួន 

េឈ� ះ េភទ ្រប�ស 
្រស ី

អយុ  

អសយដ� នផ�ះ  
កែន�ង  

េលខទូរសព�  
ពក្យបណ�ឹ ង / សំណូមពរ / េយាបល ់/ សំណួរ សូមផ�ល់ពត័៌មានលអំិត (នរណា, កែន�ងណា, និង 
រេបៀប)ៃនបណ�ឹ ងតវ៉របស់អ�កខងេ្រកម៖ 
 
្របសិនេបីបានប��ូ លជាឯកសរភា� ប់ / កំណត់្រត / លិខិតសមូគសូេនទីេនះ៖ 
េតីអ�កចង់ឲ្យពួកេយីងទកទ់ងអ�កេដមី្ីបទទួលបានមតិ្របតកិម�ឬេធ�បីច�បុ្បន�ភាពេលីមតិេយាបល ់/ បណ�ឹ ងរបសអ់�កយ៉ាងដចូ
េម�ច? 
 
 
 

 
 
 
ស្រមាបម់�ន�ីផ�ូ វែតប៉េុណា� ះ 

ចុះេឈ� ះេដយ៖ (េឈ� ះរបស់ម�ន�ីចះុេឈ� ះបណ�ឹ ងតវ៉) 
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រេបៀបទំនាក់ទំនង៖ 
- សរខ�ី / លិខិត 
- អុីែមល 
- ផា� ល់មាត់ / ទូរស័ព� 
 
ពិនិត្យេឡីងវញិេដយ៖ (េឈ� ះ / មុខតែំណងម�ន�ពីិនិត្យពក្យបណ�ឹ ង)៖ 
 
វធិានករែដលបានចតក់រ៖ 
 

ថាេតីសកម�ភាពែដលបានចតក់រ្រត�វបានបង� ញ៖ 
 

 បាន 
  មិនបាន 

មេធ្យោបាយៃនករបង� ញ៖ 
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ឧបសម�័ន� ៥៖ ករយល់្រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹមប��េីផ��ងផា� ត់្រត �វបានេ្របេីនក�ុងគេ្រមាងតបំន់ 

 
ករពិពណ៌នា មាន មិន

មាន 
មិនដឹង សមា� ល ់

 
១) េតីបុគ�លិកគេ្រមាងមានចំេណះដឹងនិងសមត�ភាពក�ងុករេធ�ីករ
ជាមួយជនជាតិេដមីភាគតចិតមរេបៀបវប្បធម៌ែដរឬេទ? េតីបគុ�លកិ
គេ្រមាង្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លអំពរីេបៀបទកទ់ងជាមយួជនជាតិេដមី
ភាគតិចែដរឬេទ? 
 

    

២) េតីមានយុទ�ស�ស�ទំនាក់ទនំងលម�តិស្រមាបក់រផ្សព�ផ្សោយព័តម៌ាន
្រត�វបានបេង�តីេឡីងេដយពិចរណាេលយីន�ករ ភាស និងទីតំងរបស់
ជនជាតិេដីមភាគតិចែដរឬេទ? 
 

    

៣) េតីបុគ�លែដល្រត�វបានេគស� ល់ថាជាេមដឹកនំា្រសបច្បាប់ៃនសហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតចិ្រត�វបានជួបនងិពេិ្រគាះេយាបលែ់ដរឬេទ?  
 

    

៤) េតីសហគមន៍ពក់ព័ន�មានេពលេវល្រគប្់រគានេ់ដីម្ីបទទលួបាន
ដំបូនា� នជំនាញពគីេ្រមាងេនះេទ? េតីមានធនធាន្រគប់្រគាន់្រត�វបាន
ស្រមបស្រម�លស្រមាបព់ួកេគេដីម្ីបទទលួបានដំបនូា� នអ�កជនំាញេលី
គេ្រមាងេនះេទ?  
 

    

៥) េតីមានយន�ករនិងនីតវិធិី្រគប់្រគាន់ស្រមាបក់រចលូរួម្របកបេដយ
្របសិទ�ភាពក�ុង ដំេណីរករករយល្់រពមេដយេសរ ីជាមុន និងែផ�កតម
ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វបេង�ីតេឡីងឬេទ?  
 

    

៦) េតីករវភិាគែផនទីែដលមានករចូលរួមនិងព័តម៌ានពក់ពន័�្រត�វបាន
អនុវត�ែដរឬេទ? 
 

    

៧) េតីមានករពិេ្រគាះេយាបលទ់នេ់ពលេវល (ល�មុនកររចនា
គេ្រមាង) ្រត�វបានអនុវត�ែដរឬេទ? 
 

    

៨) េតីសហគមន៍ជនជាតេិដីមភាគតិច្រត�វបានផ�ល់លទ�ភាពឱ្យចលូរួម
េពញេលញនិងមាន្របសិទ�ភិាពក�ុងករវសែ់វងគេ្រមាង កររចនាគេ្រមាង 
ករអនុវត�ន៍ ករតមដននងិវយតៃម� ករកត់បន�យនិងករេប�ជា� ចតិ�ៃន
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ត្រម�វករស្រមាប់ករ្រត�តពិនតិ្យនងិករ្រគប្់រគងគេ្រមាងបែន�មេទៀតែដរ
ឬេទ? 

៩) េតីព័ត៌មានគេ្រមាង (រួមប��ូ លទំងឯកសរវយតៃម�បរសិ� ននងិ
សង�ម ែផនករ្រគប់្រគងសង�មបរសិ� ន និងករវយតៃម�) ្រត�វបាន
ផ្សព�ផ្សោយមុននិងតមរយៈមេធ្យោបាយសម្រសបែដរឬេទ? 
 

    

១០) េតីករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វអពំីព័តម៌ានែដលបានផ�ល់ដលស់ហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលពកព់័ន�្រត�វបានេផ��ងផា� ត់ែដរឬេទ? 
 

    

១១) េតីដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល្់រត�វបានចង្រកងជាឯកសរែដរឬេទ? 
 

    

១២) េតីឯកសរៃនដេំណីរករពេិ្រគាះេយាបល់្រត�វបានបង� ញឱ្យបាន
ទន់េពលេវលនងិេ្រប្ីរបាសភ់ាស ្រទង់្រទយ និងទីតំងសម្រសបែដរ
ឬេទ? 
 

    

១៣) េតីមានករយល់្រពម្រត�វបានផ�លជ់ូនយ៉ាងជាកល់កន់ិងកត្់រត
និងប�� ក់េនក�ុង្រទង្់រទយែដលសហគមនច៍ងប់ានែដរឬេទ? 
 

    

១៤) េតីករពិនិត្យតមដន និងវយតៃម�ករចូលរួម គេ្រមាងេនះមានសូ
ចនាករែដលជនជាតេិដីមភាគតចិកណំត់ថាមានភាពពកព់័ន�ែដរឬេទ? 
 

    

១៥)  
េតីសហគមន៍បានចលូរួមក�ុងដំេណីរករចរច្រគប្់រគានេ់លកីិច�្រពមេ្រពៀង
ដីធ�ីនិងធនធាន ករេរៀបចអំភិបាលកិច� ករេរៀបច ំករេរៀបចចំ្បាបន់ងិ
ហិរ��វត�ុ ឱកសករងរនិងកិច�សន្យោ ករែចករែំលកអត�្របេយាជនស៍ម
្រសបតមែបបវប្បធម ៌ដំេណីរករនងិយន�ករស្រមាប់ករ្រត�តពិនតិ្យ ករ
តវ៉និងដំេណាះ្រសយវវិទក�ុងចំេណាមរបសេ់ផ្សងេទៀតែដរឬេទ? 
 

    

Source៖ FAO, Manual for គេ្រមាង Practitioners, ២០១៦ 
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ឧបសម�័ន� ៦៖ ម៉ា្រទសីវយតៃម�ធាតុេចញនិងលទ�ផល 
េលខ តំបន់ៃនសូចនាករធាតុេចញនិងលទ�ផល ្របភពព័ត៌មាន ទំនួលខុស្រត�វ 

១ អ�កទទួលផលមានសិទ�ិទទួលបានធនធានកសិកម� េហដ� រចនាសម�័ន�និងេសវកម�សង�មែដលបានេ្រជីសេរសី 
 

 

១.១ ៃផ�ដីែដលបានចុះប�� ីជាករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាព
របស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច េនេ្រកមករគំា្រទ

គេ្រមាង (ហិកត)  

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 
 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង ់

១.២ ជនជាតិេដីមភាគតិចទទួលបានអត�្របេយាជន៍ព ីករផ�ល់បណ�
កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច និង

ករចុះេឈ� ះេ្រកមករគំា្រទគេ្រមាង (ចំនួន) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 
 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង ់

១.៣ កសិករែដលមាន្រទព្យឬេសវកម�កសិកម� (ចំនួន) 

 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 

កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

១.៤ រួសរអ�កទទួលផលែដលមានទឹកស� តេ្របី្របាស់្របចំឆា� ំ (គិត

ជាភាគរយ) 

ជនជាតិេដីមភាគតិច សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

១.៥ សហគមន៍អ�កទទួលផល (ទីតំងគេ្រមាង) ភា� ប់េទមណ� លឃំុ

ជាមួយផ�ូវអចេ្របី្របាស់បានក�ុងអកសធាតុ្រគប់្របេភទ 
(េលខ) 

 

ជនជាតិេដីមភាគតិច សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ  

 

១.៦ សហគមន៍អ�កទទួលផល (ទីតំងគេ្រមាង) ែដលមានលទ�ភាព

េ្របី្របាស់េសវសលបឋមសិក្សោ (យ៉ាងេហចណាស់) ។ 
(ចំនួន) 

 

ជនជាតិេដីមភាគតិច សហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

១.៧ សហគមន៍អ�កទទួលផល (ទីតំងគំេរង) ែដលមានលទ�ភាព
េ្របី្របាស់ប៉ុស�ិ៍សុខភាព (យ៉ាងេហចណាស់) ។ (ចំនួន) 

 

I ជនជាតិេដីមភាគតិច សហគមន៍
ជនជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 

១.៨ ករេពញចិត�របស់អ�កទទួលផលជាមួយនឹងដំេណីរករផ�ល់ប័
ណ�កម�សិទ�ិដីធ�ី (ភាគរយ) - ែបងែចកេភទ 

ជនជាតិេដីមភាគតិច សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

១.៩ 
ករេពញចិត�របស់អ�កទទួលផលជាមួយនឹងេសវកម�កសិកម�
ែដលបានផ�ល់ (ែបងែចកជាភាគរយ) ែបងែចកេភទ 

ជនជាតិេដីមភាគតិច សហគមន៍ជន
ជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 
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១.១០ ករចូលរួមរបស់�ស�ីេនេលីអង�ភាពេធ�ីករសេ្រមចចិត� (ភាគ

រយ) 

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច ្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

២ សមាសភាគ១៖ សម្បទនដសីង�មកចិ�និង ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់សហគមនជ៍នជាតិេដីមភាគតចិ 

ែផនករវនិិេយាគនិងអទិភាព 
 

២.១ ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបសស់ហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច  
តំបន់ែដលបានប្រម�ងទុកស្រមាប់សហគមន៍អ�កទទួលផល 

(ហិកត) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 

កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

២.២ តំបន់ែដល្រត�វបានប្រម�ងទុកស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសហគមន៍
្របកបេដយ ចីរភាព(ៃ្រពេឈីសហគមន៍ ៃ្រពេឈី។ ល។ ) 

(ហិកត) 

 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

២.៣ ចំនួនៃនករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់ ្រក�ម្រគ�សរ
ទទួលផលសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគ (្រគ�សរជនជាតិេដីម

ភាគតិច) (ចំនួន) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 
 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង់ 

២.៤ ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិដីសមូហភាពរបស់្រក�ម្រគ�សរទទួលផល

សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដល�ស�ីជាេមផ�ះ (ចំនួន) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 

កំណត់្រតៃនសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

២.៥ ករយល់េឃីញេលីមុខងររបស់គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជន

ជាតិេដីមភាគតិច គណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោ និងគណៈកមា� ធិករ
េផ្សងេទៀត (េអកេូទសចរណ៍) – មា្រតដ� នលីគ័រ 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច, ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់សមាជិកសហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច, 
គណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោ សមាជិក គ
ណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោ និងគណៈកមា�
ធិករេផ្សងេទៀតនិងសមាជិករបស់

ខ�ួន 
 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់
 

្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 

២.៦ ករយល់េឃីញេលីករអនុេលមតមវធិានៃផ�ក�ុង– មា្រតដ� នលី
គ័រ 

 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច, ករផ�ល់បណ�កម�សិទ�ិ
ដីសមូហភាពរបស់សមាជិកសហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច  

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង់ 

២.៧ ឧប្បត�ិេហតុៃនករលក់ដ ីសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចដល់

អ�កខងេ្រក (ចំនួននិងភាគរយ) 
 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
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យកម� និង

សំណង ់

២.៨ ឧប្បត�ិេហតុៃនដសីហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចព័ទ�ជុំវញិេដយ
ដីមិនែមនរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចែដលររងំករ

ចូលេ្របីរបស់ពួកេគ (ចំនួន) 

 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

២.៩ សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគែដលទទួលបានកម�សិទ�ិទទួលបាន
នូវសុវត�ិភាពសិទ�ិកន់កប់ - មា្រតដ� នលីគ័រ 

 

កំណត់្រតជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិ 
គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច ជនជាតិេដីមភាគតិច 
 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង ់

៣ សមាសភាគ២៖ ករអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�សហគមន៍ 

៣.១ 

្របែវងផ�ូវតភា� ប ់(គម) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
កំណត់្រតៃនគណៈកមា� ធិករសហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 
 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង ់

៣.២ 

្របែវងៃនផ�ូវលំេនដ� ន (គម) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 

កំណត់្រតៃនគណៈកមា� ធិករសហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

៣.៣ 

្របែវងៃនផ�ូវចូលកសិកម� (គម) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 

កំណត់្រតៃនគណៈកមា� ធិករសហ
គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង

សំណង ់

៣.៤ 

្របែវងៃនផ�ូវរេទះចូលកសិកម� (គម) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
កំណត់្រតៃនគណៈកមា� ធិករសហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 
 

្រកសួងេរៀបចំ
ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង់ 

៣.៥ 

កត់បន�យេពលេវលេធ�ីដំេណីររវងសហគមន៍គេ្រមាងនិង

មណ� លឃំុ (ភាគរយ) 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច ជនជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងេរៀបចំ

ែដនដី នគរូបនី
យកម� និង
សំណង ់

៣.៦ ែផនករ្រគប់្រគងទឹក / ្របពន័�ធារស�ស�ែដលបានេរៀបចំ

ស្រមាប់ដីកសិកម�ទំងអស់េនទីតំងគេ្រមាង (ភាគរយ) 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 

 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

៤ សមាសភាគ ៣៖ កសិកម�និងករអភិវឌ្ឍជវីភាព 

៤.១ 
ដីែដលមានផលិតភាពកសិកម� (ហិកត) 

ជនជាតិេដីមភាគតិច គណៈកមា� ធិ
ករសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 
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៤.២ ករអនុវត�ន៍បេច�កវទិ្យោព័តម៌ានថ�ី / ក្រមិតខ�ស់ក�ុងករបណ�ុ ះប

ណា� លនិងព្រងីក (មាន / មិនមាន) 

កសិករែដលបានបណ�ុ ះបណា� ល គ

ណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

៤.៣ អ�កទទួលផលពីគេ្រមាងែដលជាសមាជិកៃនសមាគម (គិតជា

ភាគរយ) - ែបងែចកេភទ 

កំណត់្រតៃនគណៈកមា� ធិករសហ

គមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

កំណត់្រតរបស់ម�ន�ី 
 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 

៤.៤ �ស�ីចូលរួមក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីអហរូបត�ម�និង្របកន់

ខ� បយ៉់ាងេហចណាស់ ៣ ៃនករផា� ស់ប�ូរឥរយិាបថ (ភាគរយ) 

�ស�ីែដល្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� ល 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

៤.៥ សហគមន៍អ�កទទួលផលមានទឹកេ្របី្របាស់ស្រមាប់្របព័ន�ធារ

ស�ស� (គិតជាភាគរយ) - ែបងែចកេភទ 

ជនជាតិេដីមភាគតិច គណៈកមា� ធិ
ករសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

៤.៦ សហគមន៍អ�កទទួលផលបានវនិិេយាគនិងបេង�ីនផលិតភាព
កសិកម� (ភាគរយ) - ែបងែចកេភទ 

 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចជនជាតិេដីមភាគតិច 

្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 

៤.៧ សហគមន៍អ�កទទួលផលបានេកីនេឡីងេនក�ុង្របាក់ចំណូល
្រគ�សរពី្របភពេផ្សងៗគា�  (ក�ុងមួយនាក់និងភាគរយ) - ែបង

ែចកតមេភទ 

ជនជាតិេដីមភាគតិច ឬកសិករែដល
បានបណ�ុ ះបណា� ល 

្រកសួងកសិកម� 
រុក� ្របមាញ់ និង

េនសទ 

៤.៨ សហគមន៍អ�កទទួលផលែដលមានទំនាក់ទំនងជាប់លប់

ជាមួយវសិយ័ឯកជនឬទីផ្សោរស្រមាប់ផលិតផលរបស់ពួកេគ 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិចជនជាតិេដីមភាគតិច 
អង�ភាពឯកជនែដលបានេ្រជីសេរសី 

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 

៤.៩ សហគមន៍អ�កទទួលផលអចទទួលបានឥណទននងិ្របភព

មូលនិធិេផ្សងេទៀត 

គណៈកមា� ធិករសហគមន៍ជនជាតិ
េដីមភាគតិច ជនជាតិេដីមភាគតិច 
ធនាគារក�ុង្រស�កឬ្រគឹះស� នមី្រក�

ហិរ��វត� ុ

្រកសួងកសិកម� 

រុក� ្របមាញ់ និង
េនសទ 
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ឧបសម�័ន� ៧៖ ចំណុចខ� ំងនិងចណុំចេខ្សោយៃន្របព័ន�ទក់ទងនងឹដធី�ីទក់ទងនឹងសទិ�ិកន់កប់ដីធ�សីហគមន៍នងិធនធាន 

្របេទស ចំណុចខ� ំង ចំណុចេខ្សោយ 

កម�ុជា • ជនជាតិេដីមភាគតិចបានផ�ល់ប័ណ�កម�

សិទ�ិដីសមូហភាព។  
• ្របេភទដីមានេ្រចីន្របេភទរួមទំងដីទំេនរ

ជាែផ�កមួយៃន្របព័ន� កសិកម�ពេនចរនិង
ដីៃ្រពខ�ះ។ 

• ្រគ�សរនីមួយៗអចទទួលបានប័ណ�កម�
សិទ�ិេលីដីរបស់ពួកេគ។ 

• បុគ�លែដលចកេចញពីសហគមន៍មាន
សិទ�ិទទួលបានសំណងៃនករកន់កប់

តមទមា� ប់េរៀងៗខ�ួន។ 
 

• កំណត់្រតឹមសហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• មិនរប់ប��ូ លដីទី្រក�ងទី្របជុំជនដីៃ្រពនិងបឹងតមរដូវ។ 
• ករបន�ករអនុវត�ន៍តមែបប្របៃពណីរបស់សហគមន៍។ 

• ចំែណកកម�សិទ� ិស�ីពីករបន�ករអនុវត�ែបប្របៃពណីេដយសហគមន៍។ 
• ដំេណីរករស�ុគស� ញនិងែវងែដលពក់ព័ន�នឹង្រកសួងជាេ្រចីនែដលមាន

លទ�ផលកំណត់។ 
• អ�កែដលេបាះេឆា� តេ្រជីសេរសីមុខតំែណងនីមួយៗនឹងមិនអចចូលរួម

ទទួលយកកម�សិទ�ិរួមេឡីយ។ 

ឥណ�ូ េនសុ ី • រដ�ធម�នុ��ទទួលស� ល់សហគមន៍

្របៃពណីនិងសិទ�ិទំេនៀមទមា� ប់ (adat) 

ចំេពះដីធ�ី។ 
• សិទ�ិទំេនៀមទមា� ប់សហគមន៍មិនអច្រត�វ

បានដកហូត ឬរតឹត្ិបតេដយគា� នករ
យល់្រពមជាមុនពីសហគមន៍ adat េទ 

េហីយបានែតជាសំណង។ 
• បុគ�លអចេ្របីសិទ�ិទំេនៀមទមា� ប់ជាមូល

ដ� នស្រមាប់ទទួលបានប័ណ�កម�សិទ�ិឯក
ជន។ 

• មិនមានមេធ្យោបាយបច�ុប្បន�េដីម្ីបចុះប�� ីប័ណ�កម�សិទ�ិសហគមន៍េទ។ 

• បុគ�លមា� ក់ៗអចេ្របីសិទ�ិទំេនៀមទមា� ប់ជាមូលដ� នស្រមាប់ទទួលបានប័

ណ�កម�សិទ�ិឯកជនប៉ុែន�្រត�វែតប�្ឈប់សិទ�ិទំេនៀមទមា� ប់របស់ពួកេគ
េហីយអនុេលមតមសិទ�ិដីធ�ីឯកជន។ 

• ដំេណីរករេដីម្ីបទទួលបានសិទ�ិក�ុងតំបន់ៃ្រពេឈី (៧០% ៃនដ ីadat) 
គឺស�ុគស� ញ។ សហគមន៍្រត�វែតមានករទទួលស� ល់េដយ្រសបច្បាប់

េដយចង្រកងជាឯកសរនូវអជា� ធរទំេនៀមទមា� ប់និងសកម�ភាពែដល
មានេនក�ុងទ្រមង់ជា្របៃពណីរបស់ខ�ួនមានអ�កដឹកនំានិងស� ប័នកន់

កប់តំបន់ែដលបានកំណត់មានស� ប័ន្រសបច្បាប់េដីម្ីបេគារពច្បាប់
ទំេនៀមទមា� ប់និងេ្របី្របាស់ៃ្រពស្រមាប់ត្រម�វករ្របចំៃថ�របស់សហគម

ន៍។ 
 

សធារណ

រដ�្របជាធិប
េតយ្យ្របជា

មានិតឡាវ 

• សិទ�ិកន់កប់ជាសមូហភាពឬរួមអនុវត�

េលីដីទំងអស់មិន្រតឹមែតដីរបស់ជនជាតិ
េដីមភាគតិចប៉ុេណា� ះេទ។ 

• អង�ករជាេ្រចីនមានសិទ�ិដក់ពក្យសុសំិទ�ិ
សមូហភាពឬរួម។ 

• ករេ្របី្របាស់ដីមានេ្រចីន្របេភទរួមមាន៖ 

កសិកម� ៃ្រពេឈី វលេស�  ្របភពទឹក 
និងេផ្សងៗេទៀត។ 

 

• បន�ុកខ�ស់ក�ុងករបេង�ីតកម�សិទ�តិមរយៈឯកសរភស�ុតង។ 

• រយៈេពលដំេណីរករយូរស្រមាប់ករទទួលបានប័ណ�ទេំនៀមទមា� បជ់ន
ជាតិេដីម។ 

• ទំនាស់ក�ុងចំេណាមសហគមន៍ជុំវញិ្រពំែដនជាលទ�ផលៃនករស�ង់មតិ
តមបរេិវណ្រត�វបានលុបេចល។ 

• រូបថតពីេលីអកសនិងែផនទីសណា� នដី្រត�វបានដក់ក្រមិតេហីយអច

េ្របីបានស្រមាប់វគ�ពិភាក្សោសហគមន៍ប៉ុេណា� ះ។ 
• ែផនទីសហគមន៍មិន្រត�វបានអនុ�� តិេ្រកមករេធ�ីវេិសធនកម�បទ

ប��ត�ិរបស់អ�កស�ង់មតិេទ។ 
• មានែតសិទ�ិក�ុងករេដះ្រសយនិងតំបន់ដំដុះែដលមានសិទ�ិចុះេឈ� ះ

ប៉ុេណា� ះ។ មិនមានសិទ�ិក�ុងតំបន់ែដល្រត�វបានេ្របីជាទមា� ប់ស្រមាប់ករ
បរបាញ់ / ករ្របមូលនិងកែន�ងពិសិដ� េទ។ 
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ម៉ាេឡសុ ី • ករទទួលស� ល់តមច្បាប់ស�ីពីសិទ�ិដីធ�ី
ទំេនៀមទមា� ប់អចមានស្រមាប់្រក�មជន
ជាតិេដីមភាគតិចម៉ាេឡភាគេ្រចីនគ ឺ

Orang Asli (ជនជាតិេដីម) ក៏ដូចជាជន
ជាតិេដីម។ 

• េគាលលទ�ិៃនច្បាប់រួមគំា្រទសិទ�ិដីធ�ីរបស់
ជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• ករអនុវត�ន៍តុលករកំេណីតឆា�  ំ ១៩៩២ 
អនុ�� តឱ្យមានករវនិិច�យ័្របព័ន�

ច្បាប់adat ជាពិេសសេដីម្ីបេដះ្រសយ
ជេមា� ះែដលមានជាយូរមកេហីយ។ 

•  

• បន�ុកខ�ស់ក�ុងករបេង�ីតកម�សិទ�តិមរយៈឯកសរភស�ុតង។ 

• រយៈេពលដំេណីរករយូរស្រមាប់ករទទួលបានប័ណ�ទេំនៀមទមា� បជ់ន
ជាតិេដីម។ 

• ទំនាស់ក�ុងចំេណាមសហគមន៍ជុំវញិ្រពំែដនជាលទ�ផលៃនករស�ង់មតិ
តមបរេិវណ្រត�វបានលុបេចល។ 

• រូបថតពីេលីអកសនិងែផនទីសណា� នដី្រត�វបានដក់ក្រមិតេហីយអច
េ្របីបានស្រមាប់វគ�ពិភាក្សោសហគមន៍ប៉ុេណា� ះ។ 

• ែផនទីសហគមន៍មិន្រត�វបានអនុ�� តិេ្រកមករេធ�ីវេិសធនកម�បទ
ប��ត�ិរបស់អ�កស�ង់មតិេទ។ 

• មានែតសិទ�ិក�ុងករេដះ្រសយនិងតំបន់ដំដុះែដលមានសិទ�ិចុះេឈ� ះ
ប៉ុេណា� ះ។ មិនមានសិទ�ិក�ុងតំបន់ែដល្រត�វបានេ្របីជាទមា� ប់ស្រមាប់ករ

បរបាញ់ / ករ្របមូលនិងកែន�ងពិសិដ� េទ។ 
 

ហ�ីលីពីន • សិទ�ិដីធ�ីនិងស�យ័ភាពែដល្រត�វបានទទួល
ស� ល់េនក�ុងលក�ន�ិកៈ។ 

• ករដក់ប��ូ លក�ុងរដ�ធម�នុ��ៃនរបបដីធ�ី
និងស�័យភាព។ 

• ផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិជាផ�ូវករែដលេផ�រដីពី
រដ�េទសហគមន៍។ 

• ច្បាប់ទទួលស� ល់ទំងសិទ�ិបុគ�លនិង
សហគមន៍។ 

• ច្បាប់ទំេនៀមទមា� ប់កំណត់ករែបងែចក
សិទ�ិេនក�ុងសហគមន៍។ 

• ករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�ក
តមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វស�ីពីដំេណីរករែដល

មានែចងក�ុងច្បាប់។ 

• ករេដះ្រសយទំនាស់តមទំេនៀមទលំប់
្រត�វបានទទួលស� ល់េដយ្រសបច្បាប់។ 

• ករយិាល័យែដនដូនតជួយក�ុងករេដះ
្រសយវវិទ។ 

• សិទ�ិរបស់សហគមន៍វប្បធម៌ជនជាតិេដីម
ភាគតិច / ជនជាតិេដីមភាគតិចែដល្រត�វ

បានផា� ស់ប�ូរេទជាកម�សិទ�ិរបស់ដូនត។ 
 

• ករផ�ល់ថវកិភ័ស�ុភារស�ស�និងកមា� ំងពលកម�េនក�ុងគណកម�ករជាតិ
ស�ីពីជនជាតិេដីមភាគតិច។ 

• ភាពស�ុគស� ញខងករយិាធិបេតយ្យនិងនីតិវធិីក�ុងដំេណីរករផ�ល់ប័ណ�
កម�សិទ�ិដីធ�ីបណា� លឱ្យមានបន�ុកភ័ស�ុតង។ 

• មិនដំេណីរករេធ�ីតមករយល់្រពមេដយេសរ ី ជាមុន និងែផ�កតម
ព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ្រគប្់រគាន .់ 

• ករសន�តទូេទថា សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិចមានលក�ណៈជា
មនុស្សសម�� (ែដលនំាេទដល់ករមិនរប់ប��ូ លអ�ករស់េនតមេឆ�រ

និងករទទួលស� ល់សិទ�ិមិន្រគប់្រគាន់ចំេពះករតំងទីលំេនតមេឆ�រ
េកះ េឆ�រសមុ្រទ និងសមុ្រទ) ។ 

• ច្បាប់ត្រម�វឱ្យសហគមន៍អនុវត�ទ្រមង់ផលិតកម�ែបបបុរណប៉ុែន�សហគម
ន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច្រត�វបានប��ូ លេទក�ុង្របព័ន�េសដ�កិច�ទំេនីប។ 

• របបកន់កប់េ្រចីន្របេភទមិន្រត�វបានទទួលស� ល់េដយវ�ិ� បនប័្រតប័

ណ�កម�សិទ�ិតំប់ដូនត / វ�ិ� បនប័្រតប័ណ�កម�សិទ�ិដីដូនត។ 
• តួនាទីកន់ែតរងឹមំារបស់រដ� ភិបាលមូលដ� នែដលអចេធ�ីបានតមរយៈ

ករេធ�ីវមិជ្ឈករេធ�ីឱ្យខចូដល់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទ�ិដលជ់នជាតិេដីមភាគ
តិច / សហគមន៍ជនជាតិេដីមភាគតិច 

• ករផា� កប័ណ�កម�សិទ�ិចំេពះតំបន់ែដលមានករទមទរ្រត�តេលីគា� ។ 
 

បុតស� ណា • ្រក�ម្របឹក្សោដីធ�ីែដលមានេមដឹកនំាទំលប់

េមដកឹនំាសមាជិកែដលែតងតំងេដយរ
ដ� ភិបាលនិងអ�កតំណាងែដល្រត�វបាន

េ្រជីសេរសីេដយសហគមន៍ទទួលខុស
្រត�វចំេពះរដ�បាលដីធ�ី។ 

• ករប��ូ លគា� ៃនដីធ�ីែដលតំណាងេដយរដ� ភិបាលយ៉ាងខ� ំងែដលបណា�

លឱ្យមានករមិនសូវយកចិត�ទុកដក់ដល់សិទ�ិអំណាចតមែបប្របៃព
ណី។  
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ហ� ណា • េលខធិករដ� នដីធ�ីតមទំេនៀមទមា� ប់

ែណនំាេដយគេ្រមាងមា� ស់ជំនួយេដីម្ីបគំា
្រទដល់ដំេណីរករចុះប�� ីដីទំេនៀមទមា� ប់

េ្រកមច្បាប់ចុះប�� ីកម�សិទ�ិដីធ�ីឆា�  ំ
១៩៨៦ ។ 

 

• តួនាទីេ្រកផ�ូវករៃនេលខធិករដ� នដីធ�ីទំេនៀមទមា� ប់ក�ុងដំេណីរករចុះ

េឈ� ះបាននំាឱ្យមានប�� ៃនភាព្រសបច្បាប់ទំងេនក�ុងសហគមន៍
ទំេនៀមទំលប់និងជាមួយភា� ក់ងររដ� ភិបាលែដលមានអណត�ិចុះប�� ីជា

ផ�ូវករ។ 
• ករពឹងែផ�កេលីមូលនិធិរបស់មា� សជ់ំនួយស្រមាប់ព្រងីកនិងព្រងឹង

េលខធិករដ� នដីធ�ីតមទំេនៀមទមា� ប ់
 

លីេបរយ៉ីា • ច្បាប់ែដលបានេស�ីទទួលស� ល់សិទ�ិ
ទំេនៀមទមា� ប់។ 

• រេបៀបវរៈមហិច�ិតស្រមាប់ករេរៀបចំសហគមន៍និងករចុះេឈ� ះសិទ�ិ
របស់ពួកេគ្របែហលជាមិនមានលក�ណៈជាក់ែស�ងេដីម្ីបអនុវត�។ 

• ដីទំេនៀមទមា� ប់ជាេ្រចីនកំពុងស�ិតេ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងសម្បទន។ 

ម៉ូសំប៊ិក • កម�សិទ�ិសហគមន៍្រត�វបានទទួលស� ល់
េនក�ុងរដ�ធម�នុ��និង្រគបដណ� ប់េលី
មូលដ� នដីធ�ីរបស់្របេទសភាគេ្រចីន។ 

• រដ� ភិបាលេចញករជួលដីសហគមន៍

ែដលរួមមានដីស្រមាបព់្រងីក។ 
• ដីសហគមន៍អច្រត�វបានជួលឱ្យអ�កវនិិ

េយាគេដយមានករយល់្រពមពីសហគម
ន៍និង្រសបតមកិច�្រពមេ្រពៀងសហគមន៍

និងវនិិេយាគិន 
 

• ករចុះប�� ីដីជួលសហគមន៍មិន្រគប់្រគាន់េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងៃផ�ដី
ែដលបានប៉ាន់ស� នជាពិេសសេបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករជួលែដលបានផ�

ល់ជនូវនិិេយាគិន។ 
• ករករពរសុវត�ិភាពមិន្រគប់្រគាន់េដីម្ីបគំា្រទផល្របេយាជន៍តមទមា� ប់

េលីវនិិេយាគិនែដលមានភាពស�ុគស� ញជាងេនះ។ 

េ្របសុីល • ករកំណត់្រពំែដនៃនជនជាតិេដីមភាគ
តិច្រត�វបានកំណត់េដយច្បាប់។ 

• ដំេណីរករកំណត់្រពំែដនមានករចូលរួមរបស់សហគមន៍តិចតួច។ 
• ករអនុវត�ន៏ករកណំត្់រពំែដនមានកំរតិនិងដំេណីរករអូសបនា� យេពល 

 

កូឡំុេបៀ • ករទទួលស� ល់រដ�ធម�នុ��អំពីសិទ�ិដីធ�ី
សមូហភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិេដីម

ភាគតិចអយភីនិងសហគមន៍អ�ហ�ី - កូ
ឡំុប៊ី។ 

 
• ករបំរុងទុករបស់ជនជាតិេដីមភាគតិចគឺ

ជានីតិបុគ�លសង�ម និងនេយាបាយែដល
មានប័ណ�កម�សិទ�ិរួមែដល្រត�វបានេ្របី
្របាស់និង្រគប់្រគងេដយមានកម�សិទ�ិ
ឯកជននិងសិទ�ិធនធានេពញេលញ្រសប
តមច្បាប់ជនជាតិេដីម។ 

 

• ្របជាជនរបស់្របជាជនែដលផា� ស់ទីលំេនបង�ប�� ្របឈមក�ុងករអនុវ
ត�។ 

មុិកសុិក • ឧទហរណ៍យូរអែង�ងែដលមានលក�ណៈ
ជាស� ប័នៃនសិទ�ិរបស់សហគមន៍ែដល

្រត�វបានទទួលស� ល់ជាផ�ូវករក�ុងទ្រមង់

ជា ejidos។ 

• ្រត�វខិតខំបែន�មេទៀតេដីម្ីបធានានូវសិទ�ិេយនឌ័រនិង សមធម៌អន�រកម�ក�ុង
ករបង� ញពីសិទ�ិេលីកម�សិទ�ិ ejido។ 
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• អនុ�� តិេអយកម�សិទ�រួិមនិងបុគ�លេន

ក�ុង ejido។ 
• កម�សិទ�ិរួមមានសិទ�ិេពញេលញៃនករេធ�ី

ឱ្យដច់ឆា� យ។ 
 

្របភព៖ សេង�ប៖ ករទទួលស� ល់ពីសិទ�ិកន់កប់ដីធ�ីសហគមន៍និងធនធានធម�ជាតិ៖ ករពិនិត្យេឡីងវញិនូវបទពិេសធន៍របស្់របេទស ទី
ភា� កង់រសហរដ�អេមរកិសំរប់ករអភិវឌ្ឍន៍អន�រជាតិ (USAID) ែខកមុ�ៈ ២០១៦ 
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