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មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាតិនងិ្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា» 
 

តាមរយៈសេរនីៃមតិយោបល់ ៃិងអៃុសាសៃរ៍បស់អងគការសងគមសីុវលិ ដែលបាៃផ្តល់ជូៃ 
ក្រសួងបរសិាា ៃ ៃងិក្រុមអនរច្បាបវ់សិណុរ នាយេលរៃលងមរ ៃិងលទ្ធផ្លនៃសិកាា សាលាេិយក្រោះយោបល់ 
ថ្នន រជ់ាតិរបស់អងគការសងគមសីុវលិយលើយសច្បរតីក្ាង”ក្រមធៃធាៃធមមជាតិៃិងបរសិាា ៃនៃក្េោះរាជាណាច្បក្រ 
រមពុជា» យៅយោជៃីយដ្ឋា ៃទ្យៃលបាសារ២់ នានងៃទ្ី២៣ ដែវចិ្បឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦។ យយើងែ្ុ ាំជាអងគការសងគម 
សីុវលិ រមួមាៃអងគការជាត/ិអៃតរជាតិ អនរក្សាវក្ជាវ សាស្រ្សាត ចារយ អនរច្បាប ់អៃុក្រុមការងារបយច្បេរយទ្ស 
នៃក្រមធៃធាៃធមមជាតៃិិងបរសិាា ៃ ក្រុមការងារអងគការសងគមសីុវលិសតីេីក្រមធៃធាៃធមមជាតៃិិង     
បរសិាា ៃ ៃិង តាំណាងសហគមៃជ៍ៃជាតិយែើមោគតិច្ប (ែូច្បមាៃយ ម្ ោះរនុងឯរសារដែលបាៃោា បជូ់ៃ) 
សូមយសនើឲ្យមាៃការបញ្េូ លៃូវមតិយោបល់ជារមួរបស់យយើងែ្ុ ាំ យៅរនុងយសច្បរតីក្ាងចុ្បងយក្កាយនៃក្រម 
ធៃធាៃធមមជាតិៃិងបរសិាា ៃ នៃក្េោះរាជាណាច្បក្ររមពុជា1 ដែលមាៃែលឹមសារ ែូច្បតយៅ៖ 

១. បញ្េូលការទ្ទ្លួែុសក្តវួែពស់ ៃងិ ដែៃសមតារចិ្បេជារល់ារេ់សីាា បៃ័រាជរដ្ឋា ភបិាលនៃក្រសួងារេ់ៃ័ធ 
យែើមបផី្តល់ោេងាយក្សួលែល់ក្បជាេលរែា រែូ៏ច្បជាសហគមៃ ៍ រនុងការទ្ាំនារទ់្ាំៃង រែូ៏ច្បជាចូ្បលរមួ
ជាមយួរាជរដ្ឋា ភបិាលក្បរបយដ្ឋយតមាល ោេ ៃិង គ យៃយយោេ រនុងការអៃុវតតៃក៍្រមយែើមបកីារារ
ធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង បរសិាា ៃ របស់ក្េោះរាជាណាច្បក្ររមពុជា។ ឧទាហរ ៍ែូច្បជា រនុងគៃាីទ្ី ១ មាតិកាទ្ី
២៖ ការយរៀបច្បាំៃូវសាា បៃ័មាៃសមតារិច្បេ/បញ្ហា សមតារិច្បេ គគឺបបេីិៃិតយៃិច្បយ័ឲ្យច្បាស់យលើោេក្តួតសីុរន
នៃដែៃសមតារិច្បេរបស់ក្រសួងារេ់ៃ័ធៃីមយួៗ។ ររ ីដែៃសមតារិច្បេរបស់ក្រសួងធៃធាៃទ្ឹរ ៃិងឧតុ
ៃិយម រនុងការបយងកើតអៃុក្រិត យែើមបកី្គបក់្គងការបងាូរទ្ឹរ ឬសារធាតុបាំេុលចូ្បលយៅរនុងដែៃទ្ឹររបស់
ក្បយទ្សរមពុជា។ ដែៃសមតារិច្បេយៃោះអាច្បៃឹងបយងកើតឱ្យមាៃជយមាល ោះជាមយួៃឹងសិទ្ធិអាំណាច្បនៃក្រសួង       
បរសិាា ៃដែលមាៃក្សាបរ់នុងការយច្បញលិែិតអៃុញ្ហា តសក្មាប ់ រក្មតិបរមិា នៃការបងាូរទ្ឹរ ឬសារធាតុ
បាំេុលចូ្បលយៅរនុងដែៃទ្ឹរ ដែលសាិតតយក្កាមដផ្នរមយួសតីេីការក្តួតេិៃិតយការបាំេុលទ្ឹរ។ 

២. ការចូ្បលរមួជាសាធារ ៈក្បរបយដ្ឋយអតាៃយ័រនុងែាំយ ើ រការយធវើការសយក្មច្បច្បិតត គចឺាាំបាច្បក់្តវូ
េចិារណាដ្ឋរប់ញ្េូលរនុងក្រមយៃោះយែើមបធីានាថ្ន គយក្មាងអភវិឌ្ឍៃៃ៍ីមយួៗគឺមៃិប ោះាល់ធៃៃធ់ៃរែល់ សុែ
ោេរបស់មៃុសស ធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង បរសិាា ៃជុាំវញិ។ ក្រមគួរដតធានាឱ្យបាៃៃូវវសិាលោេធាំបាំផុ្ត
ដែលអាច្បយធវើបាៃ ដែលោគីារេ់ៃ័ធទាាំងអស់ក្តូវបាៃផ្តល់ឱ្កាសយែើមបចូី្បលរមួច្បាំដ ររនុងការយធវើយសច្បរតី
សយក្មច្បរនុងែាំយ ើ រការអភវិឌ្ឍៃគ៍យក្មាង។ យៃោះគួរដតរមួបញ្េូ លទាាំង ែាំណារក់ាលនៃការវាយតាំនលយហតុ
ប ោះាល់បរសិាា ៃ ការវាយតាំនលបរសិាា ៃជាយុទ្ធសាស្រ្សត ការអៃុញ្ហា ត ៃិងការយច្បញអាជ្ាប ័ណ យដ្ឋយ 
ក្រសួងារេ់ៃ័ធ ៃិងការអភវិឌ្ឍនៃដផ្ៃការ ការយក្បើក្បាស់ធៃធាៃធមមជាតិ ជាយែើម ។ល។ ការចូ្បលរមួជា
សាធារ ៈដែលសាិតរនុងរក្មតិអបបបរមាយនាោះ គឺតក្មូវឱ្យមាៃ៖ (1) យសច្បរតីជូៃែាំ ឹងជាសាធារ ៈនៃ

                                                           
1
 ច្បាំយាោះមតិយោបល់លាំអិត សូមយមើលរនុង «មតិយោបល់ដែលបាៃយផ្្ើជូៃកាលេីនងៃទ្ី ២០ រញ្ហា  ឆ្ន ាំ ២០១៦ ៃិង 
នងៃទ្ី ៣១ តុលា ឆ្ន ាំ ២០១៦» ដែលយផ្្ើជូៃ ក្រសួងបរសិាា ៃ ៃិង ក្រុមយមធាវវីសិណុ។ 



  

2 
 

ការយធវើែាំយ ើ រការនៃយសច្បរតីសយក្មច្បច្បិតតដផ្នរបរសិាា ៃ; (2) ការែឹងេីេត័ម៌ាៃ ៃិងទ្ិៃនៃយ័អាំេីការសយក្មច្ប
ច្បិតតយែើមបយីលើរយរមរេិចារណា ៃិង (3) ផ្តល់យេលយវលាក្គបក់្រៃស់ក្មាបោ់គីារេ់ៃ័ធ ក្តួតេិៃតិយ 
េត័ម៌ាៃ ៃិងទ្ិៃនៃយ័ រែូ៏ច្បជាផ្តល់យោបល់។ ទារទ់្ងយៅៃឹងគយក្មាងអភវិឌ្ឍៃខ៍្នន តធាំ ដែលអាច្បមាៃ
ផ្លប ោះាល់ោ ងខ្នល ាំងយៅយលើសុែោេមៃុសស ឬបរសិាា ៃ ក្រមគួរដតធានាថ្នអនរយសនើគយក្មាង ឬក្រសួង
ារេ់ៃ័ធ ក្តូវយធវើយវទ្ិកាសាធារ ៈយែើមបផី្សេវផ្ាយអាំេីគយក្មាង ឬដផ្ៃការ ៃិងផ្លប ោះាល់សកាត ៃុេល
របស់គយក្មាង យហើយក្តូវផ្តល់ច្បយមលើយតបយៅែល់សាធារ ៈជៃវញិ ថ្នយតើ យហតុអវី រងវល់ ឬមតិយោបល់
របស់េួរយគ គឺមៃិក្តូវបាៃយរមរេិចារណាយែើមបបីញ្េូ លរនុងការសយក្មច្បច្បិតតចុ្បងយក្កាយនៃការអភវិឌ្ឍៃគ៍
យក្មាង។ 

៣. យសនើឲ្យបញ្េូ ល សិទ្ធិ «សវ័យសយក្មច្ប» ៃងិ «ការអៃុវតតៃត៍ាមដបបវមិជឈការ ៃងិ សហវមិជឈការ»  ច្បាំយាោះ
ការដបងដច្បរងវកិាេីថ្នន រជ់ាតិ យៅ ថ្នន រយ់ក្កាមជាតិ ទារទ់្ងៃឹងការងារក្គបក់្គង ការារបរសិាា ៃយៅថ្នន រ់
មូលដ្ឋា ៃផ្ទា ល់។ ឧទាហរ ៍ ការផ្តល់សិទ្ធិែល់ សហគមៃន៍ក្េយ ើ សហគមៃយ៍ៃសាទ្ សហគមៃត៍ាំបៃ់
ការារធមមជាតិ សហគមៃត៍ាំបៃន់ក្េការារ សហគមៃយ៍ទ្សច្បរ ៍ធមមជាតិ សហគមៃក៍្គបក់្គងធៃធាៃ
ធមមជាតិ (CBNRM) សហគមៃរ៍សិរររសិរមមដែមរ សហគមៃក៍្គបក់្គងយក្រោះមហៃតរាយ (CBDRM) 
សហគមៃរ៍សិររយក្បើក្បាស់ទ្ឹរ ។ល។ យែើមបយីធវើការសយក្មច្បច្បិតតយក្បើក្បាស់ងវកិាថ្នន រយ់ក្កាមជាតិរនុងការ
ក្គបក់្គងធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង បរសិាា ៃយដ្ឋយែលួៃឯង។ ឧទាហរ ៍ ទារទ់្ងៃឹងការក្គបក់្គងសតវនក្េ យបើ
សិៃជាមាៃការដ្ឋរា់រយយសនើសុាំបរបាញ់គួរគបបកី្តូវឆ្លងតាមអាជ្ាធរឃុាំផ្ងដែរ។ 

៤. ទារទ់្ងៃឹង រចិ្បេការារ អភរិរស ៃងិក្គបក់្គងសតវនក្េ យតើរសិដ្ឋា ៃសតវនក្េក្ទ្ងក់្ទាយដបបណាដែល
ក្រសួងបរសិាា ៃអៃុញ្ហា តយអាយបយងកើតយ ើង? យតើក្រសួងបរសិាា ៃគួរបយងកើតយអាយមាៃជាវទិ្ាសាា ៃ រ ឺ
មជឈម ឌ លក្សាវក្ជាវ តាមដ្ឋៃ ក្តួតេិៃិតយ សុែោេសតវនក្េ ៃិងការបងាក តេូ់ជសតវនក្េឬយទ្? យតើការបរ
បាញ់សតវនក្េក្ទ្ងក់្ទាយដបបណាដែលទ្ទ្ួលបាៃលិែិតអៃុញ្ហា តេីក្រសួង? 
៥. យែើមបេីក្ងឹងការអៃុវតតៃក៍្រមធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង បរសិាា ៃ យៅរនុងគៃាីទ្ី៧ ៖ ការអបរ់ ាំ ៃងិការយល់
ែងឹអាំេបីរសិាា ៃ គបបបីញ្េូ លក្រសួងារេ់ៃ័ធឲ្យយធវើការផ្តល់វគគប តុ ោះបណាត លែល់អាជ្ាធរមូលដ្ឋា ៃ ៃិង 
ផ្សេវផ្ាយែល់ក្បជាេលរែាជាោសាសក្មាយងាយយល់េីក្រមយៃោះ តាមរយៈ ទូ្រទ្សសៃ ៍ វទិ្យុ ឬ ក្បេៃ័ធ
ផ្សេវផ្ាយយផ្សងៗ ឲ្យកាៃដ់តច្បាស់យែើមបោីេងាយក្សួលរនុងការរមួរន អៃុវតតៃក៍្រមយៃោះក្បរបយដ្ឋយ
ក្បសិទ្ធិោេ ៃិង ក្បសិទ្ធិផ្ល។ តក្មូវការរញ្េបង់វកិាេីថ្នន រជ់ាតិ ឬេីក្បភេជាំៃួយយផ្សងៗច្បាំយាោះការអៃុ
វតតៃវ៍គគប តុ ោះបណាត លយៃោះ គចឺាាំបាច្បដ់្ឋរប់ញ្េូ លរនុងក្រមយៃោះ យែើមបធីានាថ្នមាៃការ ការារបរសិាា ៃ ៃិង 
ក្គបធ់ៃធាៃធមមជាតិក្បរបយដ្ឋយៃិរៃតរោេ។  
៦. យសនើឲ្យបញ្េូ លយរលការ ៍សិទ្ធិមៃុសសយែើមបកីារអភវិឌ្ឍៃក៍្បរបយដ្ឋយៃិរៃតរោេ ជាេិយសស  យរល
ការ ៍អងគការសហក្បជាជាតដិ នាាំសតីេធុីររចិ្បេៃងិសិទ្ធមិៃុសស (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights), យសច្បរតកី្បកាសរបស់អងគការសហក្បជាជាតសិតីេសិីទ្ធជិៃជាតយិែើម
ោគតចិ្ប (UNDRIP), ការយល់ក្េមជាមៃុ យដ្ឋយយសរ ី បនាា បេ់ទី្ទ្លួបាៃេត័ម៌ាៃក្គបក់្ជងុយក្ជាយ 
សក្មាបជ់ៃជាតយិែើមោគតចិ្ប  (FPIC), អៃុសញ្ហា សតីេកីារបាំបាតរ់ាល់ទ្ក្មងន់ៃការយរ ើសយអើងក្បឆ្ាំងៃងឹ
នារយីភទ្ (CEDAW) ក្េមទាាំងច្បាបអ់ៃតរជាតិ ៃងិ/ឬ រតតកិារសញ្ហា  ឬ អៃុសញ្ហា អៃតរជាតិារេ់ៃ័ធៃឹង
ការក្គបក់្គងធៃធាៃធមមជាតនិានាដែលរមពុជាបាៃចុ្បោះហតាយលខ្នជាក្បយទ្សហតាយលែី។ ឧទាហរ ៍៖ 
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មាតិកាទ្៣ី៖ ការចូ្បលរមួជាសាធារ ៈ គួរបងាា ញេីសិទ្ធក្សបច្បាបរ់បស់ក្បជាេលរែា រនុងការចូ្បលរមួ
សយក្មច្បច្បិតតទារទ់្ងៃឹងការយក្បើក្បាស់ធៃធាៃធមមជាតិក្បរបយដ្ឋយៃិរៃតរោេ ជាេិយសសការចូ្បលរមួ
សយក្មច្បច្បិតតរបស់ក្រុមជៃជាតិយែើមោគតចិ្ប ៃិង ជៃជាតិដែមរដែលរស់យៅតាំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃគ៍យក្មាង។ 
៧. ការេៃយល់វារយស័េា ៃិង ការយក្បើវារយស័េា គបបឲី្យក្សបរន យៅៃឹងបរបិទ្ក្បយទ្សរមពុជា។ 
ឧទាហរ ៍៖ មាៃៃិយមៃយ័នៃារយ«ទ្ឹរយក្កាមែ»ី «ទ្រឹយលើែី» ៃិង «ទ្រឹ» យៅរនុងដផ្នរ ការក្គបក់្គង
ធៃធាៃទ្រឹយដ្ឋយៃិរៃតរោេ ៃិង ការក្តួតេិៃិតយការបាំេុលទ្ឹរ គឺមៃិច្បាស់ថ្នយតើៃងឹសាំយៅយៅយលើការ
យក្បើក្បាស់  ៃិយមៃយ័នៃ«ទ្រឹ»មយួណា។ ារយែលោះក្តូវក្តួតេិៃតិយយ ើងវញិ ៃិងែលោះយទ្ៀតក្តូវលុបយចាល 
ឬ បដៃាម។ ឧទាហរ ៍ ារយ «ដែតាយប ស» គួរបតូរមរ «ទ្ៃិនៃយ័មូលដ្ឋា ៃ»  «ការក្គបក់្គងការ
សាំ ល់ជាតិេុល» «េិៃយ័អៃតរការ»  )ជាលុយការ់  ឫ យទាសទ្ ឌ ( គឺមៃិទាៃម់ាៃការេៃយល់ឲ្យបាៃ
ច្បាស់លាស់។ 
៨. គបបបីញ្េូ ល ការេៃយល់ឲ្យក្សបៃឹងបរបិទ្ក្បយទ្សរមពុជា ក្េមទាាំងច្បាបដ់ែលារេ់ៃ័ធ ទារទ់្ងៃឹង 
ការក្គបក់្គងតាំបៃយ់ឆ្នរ ការក្គបក់្គងនក្េ  ីការក្គបក់្គងធៃធាៃជលផ្លទាាំងទ្រឹសាប ៃងិ ទ្រឹនក្ប ៃងិ
វារវីបបរមម យក្ាោះការបរោិយយៅរនុងយសច្បរតីក្ាងក្រម ោគយក្ច្បើៃគឺសរយសរជាលរា ៈបរបិទ្បរយទ្ស 
គបបេីិៃិតយបដៃាមយលើ ច្បាប ់អៃុក្រិត សៃនិសញ្ហា  ឬ រតិកាសញ្ហា  យផ្សងៗ ៃិង/ឬ រិច្បេក្េមយក្េៀងយទ្វរោគី
នៃក្បយទ្សជាបក់្េាំដែៃ ដែលារេ់ៃ័ធ យែើមបធីានាេីដែៃអធិបយតយយោេនៃតាំបៃយ់ឆ្នររនុងក្បយទ្សរមពុជា 
ៃិង យែើមបឲី្យការក្គបក់្គងធៃធាៃនក្េយ ើ ជលផ្ល អៃុយលាមតាមច្បាបដ់ែលមាៃក្សាប។់ យសនើឲ្យស
យសរឃ្លល លាំអិតឲ្យច្បាស់ បដៃាមជាំេួរ ៃិង មាក្តាដែលារេ់ៃ័ធ យដ្ឋយយក្បើច្បាប ់ឬ លរាែ ឌ គតិយុតត ិ  ៤
យផ្សងៗរបស់ក្បយទ្សរមពុជា។ 
៩. េិចារណាអាំេីការបញ្េូ ល ការទ្ទ្លួែុសក្តវូសងគមរបស់សារជវីរមម CSR (Corporate Social 
Responsibility)  ៃិង ការបងន់ងលយសវារមមក្បេៃ័ធយអរូ ូសីុ (Payment for Ecosystem Service) 
យែើមបធីានាៃិរៃតរោេរនុងការយក្បើក្បាស់ធៃធាៃធមមជាតិក្បរបយដ្ឋយៃិរៃតរោេ ក្េមទាាំងការយររេយលើ
យរលការ ៍សិទ្ធិមៃុសសអៃតរជាតិ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ។ គួរ
មាៃជាអៃុក្រិត ឬ យសច្បរតីដ នាាំ េីការរាំ តឲ់្យជារល់ារន់ៃរាំនរយសវាដែលក្តូវបងដ់ផ្ែរតាមក្បយភទ្
អាជីវរមម។ 
១០. ទារទ់្ងៃងឹការ ក្គបក់្គងធៃធាៃទ្រឹក្បរបយដ្ឋយៃរិៃតរោេ គួរបញ្េូ ល៖  
 រ. ការក្តួតេិៃិតយគុ ោេទ្ឹរទាាំងយលើែី ៃិង យក្កាមែ៖ី ក្រម គួរដតរាំ តរ់មមវធិតីាមដ្ឋៃ
ក្តួតេិៃិតយគុ ោេទ្ឹរយក្កាមែី ៃិងយលើនផ្ាែី ជារល់ារជ់ារមួមយួ ឬគួរតក្មូវឱ្យក្រសួងធៃធាៃទ្ឹរៃងិ
ឧតុៃិយមសហការជាមយួក្រសួងារេ់ៃ័ធែនទ្យទ្ៀត យែើមបបីយងកើតរមមវធិីតាមដ្ឋៃក្តួតេិៃិតយយៃោះតាមរ
យៈការអៃុវតតតាមអៃុក្រតឹយ។ រមមវធិីតាមដ្ឋៃក្តតួេិៃតិយយៃោះ គួរដតរាំ តោ់ ងច្បាស់ថ្នមាៃការរាយ
ការ ៍យលើទ្ិៃនៃយ័គុ ោេទ្ឹរយៅែល់ក្រសួងធៃធាៃទ្រឹ ៃិងឧតុៃិយម សមោគថី្នន រយ់ក្កាមជាតិ
របស់ែលួៃ ៃិងគ ៈរមមការអាងទ្យៃលារេ់ៃ័ធ។ ការបយងកើតរមមវធិីតាមដ្ឋៃក្តួតេៃិតិយគុ ោេទ្ឹរ
យក្កាមែី ៃិង យលើែ ីជារមួ យៃោះគឺអាច្បជាគក្មមូយួសក្មាបក់ារអៃុវតត ដផ្នរយផ្សងយទ្ៀតនៃក្រមក្បរបយដ្ឋយ
ក្បសិទ្ធិោេ។ យលើសេីយៃោះយទ្ៀតរមមវធិីតាមដ្ឋៃក្តតួេិៃតិយគុ ោេទ្ឹរយៃោះ គួរដតអៃុញ្ហា តឱ្យមាៃការ
ចូ្បលរមួេីសាធារ ៈជៃយែើមបបីញ្េូ លេត័ម៌ាៃឱ្យបាៃយក្ច្បើៃបាំផុ្តដែលអាច្បយធវើយៅបាៃ។ 
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 ែ. ការទាញយរទ្ឹរយក្កាមែីយក្បើហួសក្បមា ៖ រូែគរួសរយសរឲ្យជារល់ារប់ដៃាមទារទ់្ង
ៃឹងការទាញយរទ្ឹរយក្កាមែយីក្បើហួសក្បមា  ឧទាហរ ៍៖ បទ្បបញ្ាតតិសតីេីការអភវិឌ្ឍដផ្ៃការយុទ្ធ
សាស្រ្សតជាតធិៃធាៃទ្ឹរ គួរតក្មូវឱ្យមាៃដផ្ៃការ យរលបាំ ង ៃងិការវាស់ដវងជារល់ារយ់ែើមបរីាំ ត់
ថ្នយតើបរមិា ប ុនាម ៃដែលបញ្ហេ រថ់្នយក្បើហួសក្បមា  យហើយបរមិា ប ុនាម ៃដែលយក្បើក្តឹមក្តូវតាមសត
ងដ់្ឋ។ យលើសេីយៃោះយៅយទ្ៀត ដផ្ៃការធៃធាៃទ្រឹអាងទ្យៃល គួរដតក្តូវបាៃបញ្ហេ រឲ់្យច្បាស់ថ្ន បរមិា 
ទ្ឹរទ្យៃលប ុនាម ៃដែលតក្មូវឱ្យមាៃរនុងទ្យៃលយែើមបយីជៀសវាងការប ោះាល់បរមិា  ៃិង គុ ោេទ្រឹយក្កាម
ែី (គៃាីទ្៤ី មាតិកា៩ ជាំេូរទ្៣ី ដផ្នរទ្ី ៣ មាក្តាទ្ី ២៨) ។ 
 គ. ការក្គបក់្គងទ្ឹរជាំៃៃ ់ ៃងិ យក្រោះរាាំងសៃួត៖ ទ្រឹជាំៃៃ ់ ៃិង យក្រោះរាាំងសៃួត អាច្បជៈផ្លប ោះ
ាល់ ៃិង បាំផ្លចិ្បបាំផ្ទល ញយលើជវីោេរស់យៅ ៃិងក្បេៃ័ធយអរូ ូសីុ។ ក្រមគួរដតតក្មូវឱ្យមាៃ ដផ្ៃការជាតិ
ក្គបក់្គងធៃធាៃទ្ឹរ ៃិង ដផ្ៃការក្គបក់្គងអាងទ្យៃល យែើមបរីមួបញ្េូ លរន បយងកើតជាយុទ្ធសាស្រ្សតក្គបក់្គង
ទ្ឹរជាំៃៃ ់ៃិង យក្រោះរាាំងសៃួត។ 
 ឃ. បញ្ហា យផ្សងៗ៖ ក្រមយៃោះគួរមាៃបទ្បបញ្ាតតិច្បាស់លាស់ៃិងសតងដ់្ឋជារល់ារយ់ែើមបទី្ប់
សាក តក់ារបាំេុលេីតាំបៃយ់រាងច្បក្រ ការជីរយរដរ   ទ្ឹរបាំេុលេីយគហដ្ឋា ៃ បរមិា ទ្រឹសក្មាបយ់ក្សាច្ប
ក្សេ ក្េមទាាំងេិចារណាយលើ លាំហូរបរសិាា ៃ បញ្ហា ទ្រឹឆ្លងដែៃ (Transboundary issue) ។ ររ ី
ែូច្បជា ទ្ីក្រុងដែលមាៃៃិរៃតរោេ គួរេិចារណាេី ទ្ាំហាំរដៃលងសតុរទ្ឹរសែុយ បរមិា លាំហូរទ្ឹរសែុយ 
សារធាតុេុលដែលមាៃរនុងទ្ឹរសែុយែូច្បជា សាំ ល់រាវ ឬ សាំ ល់រងឹេី មៃាីរយេទ្យ យរាងច្បក្រ អាររធាំៗ  
១១. ការបញ្េូ លបរបិទ្ ការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ គឺមៃិទាៃយ់រៀបច្បាំតាមលាំដ្ឋបល់ាំយដ្ឋយ ៃិងមាៃឃ្លល
លាំអិត ៃិងគបបបីដៃាមជាំេូរ ៃិង មាក្តា មយួច្បាំៃួៃយទ្ៀត យែើមបធីានាថ្នក្េោះរាជាណាច្បក្ររមពុជា រម៏ាៃ
វធិាៃការរនុងការការារធៃធាៃធមមជាតិ ៃិងបរសិាា ៃ ក្សបយេលជាមយួៃឹងបរបិទ្សរលយលារដែល
បាៃចាត ់ទុ្របញ្ហា ការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ ជាបញ្ហា រមួរបស់េិភេយលារ។ រតតិការសញ្ហា  ឬ អៃុសញ្ហា
អៃតរជាតិ ឬ រិច្បេក្េមយក្េៀងអៃតរជាតិនានាដែលារេ់ៃ័ធៃឹងការដក្បក្បួលអាកាសធាតុគួរគបបដី្ឋរ់
បញ្េូ លរនុងក្រមយៃោះ ែូច្បជា យៃតការដរ  តបូរ(REDD+) ៃងិ យៃតការអភវិឌ្ឍៃស៍ាែ ត (CDM)។ ជាងយៃោះ
យទ្ៀត ក្រមគួរដតតក្មូវឲ្យមាៃការបញ្េូលការវោិគេីការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ រនុងការសិរាវាយតនមល
យហតុប ោះាល់បរសិាា ៃ ៃិង ែាំយ ើ រការនៃការក្គបក់្គងធៃធាៃធមមជាតិ។ ឧទាហរ ៍៖ បញ្ហា ការដក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុរនុងការយរៀបច្បាំបយងកើត ដផ្ៃការយុទ្ធសាស្រ្សតជាតិសតីេីការក្គបក់្គងធៃធាៃទ្ឹរ ៃិង អាង
ទ្យៃល នៃក្េោះរាជាណាច្បក្ររមពុជា។ 
១២. ក្រមគួរដតតក្មូវឲ្យក្រសួងារេ់ៃ័ធៃីមយួៗបយងកើត ដផ្ៃការយុទ្ធសាស្រ្សត ៃិង ដផ្ៃការសរមមោេ 
យលើការក្គបក់្គងយក្រោះមហៃតរាយ ៃិង/ឬ ហាៃិភយ័យផ្សងយទ្ៀតដែលបងកយ ើងតាមរយៈការដក្បក្បួល
អាកាសធាតុ។ ឧទាហរ ៍ែូច្បជា រាំ តប់រមិា ជារល់ារន់ៃការយក្បើងងប់ាល សាិរដែលមៃិសូវបាំេុល
ខ្នល ាំងយៅែល់បរសិាា ៃ។ 
១៣. ដផ្ៃការក្គបក់្គងយក្រោះមហៃតរាយ ការបៃាុាំៃឹងការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ ៃិងបយច្បេរវទិ្ាបៃធូរ
បៃាយការបាំោយឧសម័ៃរនុងបរោិកាស (mitigation technologies) គួរេិចារណាដ្ឋរប់ញ្េូ លរនុងក្រម
យៃោះ យដ្ឋយមាៃការបរោិយច្បាស់លាស់េីក្បភេងវកិាក្គបក់្រៃ ់សក្មាបក់ារអៃុវតតដផ្ៃការទាាំងយៃោះ  
១៤. យែើមបធីានាការយក្បើក្បាស់ថ្នមេលក្បរបយដ្ឋយៃរិៃតរោេរនុងក្បយទ្ស ៃិង យររេតាមយរល
ការ ៍សិទ្ធមៃុសសអៃតរជាត ិ ក្េមទាាំងកាតប់ៃាយការបាំេុលបរសិាា ៃមររក្មតិអបបរមា ក្រមគួរបញ្េូ ល 
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៖ (១)ដសវងររថ្នមេលរយរើតយ ើងវញិដែលសមក្សបៃងឹបរបិទ្ក្បយទ្សរមពុជា (២) សតងដ់្ឋក្បសិទ្ធិ
ោេថ្នមេលទាាំងការផ្លិត ៃិង ការយក្បើក្បាស់ (គួរមាៃសាា បៃ័យែើមបកី្តួតេៃិិតយគុ ោេឧបររ ៍
ថ្នមេលដែលនាាំចូ្បល ក្តតួេៃិិតយសតងដ្ឋផ្លិតថ្នមេលនៃអាជីវរមមដច្បរចាយបៃត ៃិងគួរមាៃការទ្ិញ
ថ្នមេលេីក្បជាេលរែាវញិយបើរតយ់ក្បើមៃិអស់ ៃិងគួររាំ តេ់តីនមលអគគិសៃីយផ្សងរន រវាងតាំបៃទ់្ីក្បជុាំ
ជៃ ៃិង តាំបៃជ់ៃបទ្) ៃិង(៣) គួរមាៃការរាំ តឲ់្យច្បាស់លាស់េីយរលយៅនៃការដរនច្បនយ ើងវញិនៃ
ឧបររ ៍ផ្លិតថ្នមេល (goals for recycling energy material) ។ ការអភវិឌ្ឍៃទ៍្ាំៃបវ់ារអីគគិសៃី
ខ្នន តធាំ េិយសស យៅយលើតួទ្យៃលយមនៃទ្យៃលយមគងគ គួរគបបេីចិារណាឲ្យបាៃក្គបក់្ជុងយក្ជាយ យក្ាោះវាអាច្ប
យធវើឲ្យប ោះាល់ខ្នល ាំងែល់មចាឆ ជាតិរនុងបងឹទ្យៃលសាប ដែលជាក្បភេច្បាំ ូលោ ងច្បមបងរបស់ក្បជា
េលរែារមពុជា។ ការអភវិឌ្ឍៃថ៍្នមេលៃុយយរលដអរ គួរយធវើការេិចារណាឲ្យបាៃម តច់្បតជ់ាទ្ីបាំផុ្ត ថ្នយតើគួរ
ដតដ្ឋរប់ញ្េូ លរនុងក្រម ឬ ែរយច្បញ យក្ាោះវាជាក្បភេថ្នមេលមយួដែលយក្រោះថ្នន រជ់ាទ្ីបាំផុ្ត ក្បសិៃ
យបើយយើងរម ៃធៃធាៃមៃុសស ៃិង ធៃធាៃងវកិាក្គបក់្រៃយ់ែើមបយីធវើការក្គបក់្គងយនាោះយទ្។  

១៥. ជាទូ្យៅយសច្បរតីក្ាងក្រមធៃធាៃធមមជាត ិ ៃិងបរសិាា ៃ រនុងមាតិការទ្ី៧ ឧសាហរមមៃសិារ 
រមមក្បរបយដ្ឋយការទ្ទ្លួែុសក្តវូ បាៃរាំ តោ់ ងលែយៅយលើច្បាំ ុច្ប ការវាយតនមលយហតុប ោះាល់      
បរសិាា ៃ សវៃៈរមម បរសិាា ៃ ដផ្ៃការបរសិាា ៃ របាយការ ៍ៃិងសតងដ់្ឋបរសិាា ៃ ៃិងដផ្ៃការសយស្រ្ងាគ ោះ  
បនាា ៃ។់ ទ្ៃឹាមយៃោះ ក្រមបរសិាា ៃ គួរបញ្េូ លដផ្ៃទ្ីច្បាស់លាស់យែើមបរីាំ តត់ាំបៃណ់ាដែលទុ្រសក្មាប់
អភវិឌ្ឍៃវ៍ស័ិយយៃោះ ៃងិតាំបៃណ់ាទុ្រសក្មាបអ់ភរិរស យែើមបយីជៀសវាងការបាំេុលធៃៃធ់ៃរដែលមៃិអាច្ប
យក្សាច្បក្សងប់ាៃ។ ជាងយៃោះយៅយទ្ៀត ក្រមបរសិាា ៃគួរេចិារណាលទ្ធោេរនុងការដ្ឋរប់ញ្េូ ល យៃតការ
យដ្ឋោះក្សាយជយមាល ោះ ការរមួបញ្េូ លសហគមៃជ៍ៃជាតិយែើមោគតិច្ប ជាេិយសសស្រ្សតី រនុងែាំយ ើ រការ ៍
យរៀបច្បាំគយក្មាង ៃិងការសយក្មច្បច្បិតតយលើគយក្មាងឧសាហរមមៃិសារ រមម។ 
១៦. គបបបីញ្េូ ល ៃរិៃតរោេ តាំបៃែ់យីសើម ៃងិរា មសារ (Wetland/Ramsar) េីយក្ាោះក្បយទ្សរមពុជា 
មាៃតាំបៃយ់ៃោះជាយក្ច្បើៃរដៃលងែូច្បជា យៅយែតតសាឹងដក្តង យែតតរាំេងធ់ាំ យែតតរាំេត -ល- ដែលមាៃតួនាទ្ី
សាំខ្នៃរ់នុងការ ផ្តល់ជាជក្មរ ៃិង ច្បាំៃី ែល់ជីវច្បក្មោុះទាាំងយលើយររ ៃិង រនុងទ្រឹ ជាេិយសសយែើមបធីាៃធា
ៃិរៃតរោេនៃ ក្គបក់្គងធៃធាៃធមមជាតរិនុងក្បយទ្សរមពុជា តាំបៃែ់ីយសើម ៃងិរា មសារ គឺចាាំបាច្បក់្តូវដត
មាៃការ ការារ អភរិរស ៃិង ដងររា។ ក្រមគួរដតតក្មូវឲ្យ ក្រសួងបរសិាា ៃ យធវើការជាមយួក្រសួងដែល
ារេ់ៃ័ធ រនុងការបយងកើតអៃុក្រតិការារតាំបៃយ់ៃោះយែើមបយីជៀសវាងការបាតប់ង ់ៃិង ការបាំផ្លិច្បបាំផ្ទល ញតាំបៃ់
យៃោះ។  
១៧. គបបបីដៃាមច្បាំៃុច្ប ការចុ្បោះបញ្េ ីែសីហគមៃ ៍  យៅរនុង តាំបៃក់ារារសហគមៃ ៍ (Community 
Protected Area) យែើមបធីានាថ្ន សហគមៃម៍ាៃសិទ្ធិរនុងការយក្បើក្បាស់ែីជាលរា ៈសមូហោេ
ជាមយួសហគមៃរ៍បស់េួរយគ។ 
១៨. គបបបីញ្េូ ល អងគការសងគមសីុវលិ ៃិង សហគមៃ ៍ជា គ ៈរមមការមូលៃិធបិរសិាា ៃ 
១៩. គ ៈរមមការ សនាន ៃរមមបរសិាា ៃ ក្តូវបញ្េូ លក្រុមយុវជៃ។  
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២០. ការក្គបក់្គងសាំ ល់ដែលមាៃយក្រោះថ្នន រ ់គួរបៃាយនងៃសក្មាបក់្រុមហ ុៃយធវើការក្គបក់្គងសាំ ល់ 
រុាំទុ្ររយៈយេលយូរយេរ យក្ាោះអាច្បបណាត លឲ្យមាៃយក្រោះថ្នន រខ់្នល ាំង។ ឧទាហរ ៍ ែូច្បជា សាំ ល់វទិ្យុ
សរមម សាំ ល់ដែលមាៃសារធាតុគីមេុីល។  
២១. ការក្គបក់្គងការែឹរជញ្េូ ៃផ្លិតផ្លនាាំចូ្បល ដែលមាៃសារធាតុេុល គីម ី គបបមីាៃការក្តួតេិៃិ
តយឲ្យបាៃម តច់្បតជ់ាទ្ីបាំផុ្ត យែើមបយីជៀសវាងការសាយោយការបាំេុលយៅែល់ក្បជាេលរែា ៃិងបរសិាា ៃ
ជុាំវញិ។  
២២. សតងដ់្ឋ នៃរក្មតិសារធាតុេុល សារធាតុវទិ្យុសរមម សារធាតុបាំេុលគីមយីផ្សងៗ ដែលបងាូរចូ្បល
រនុងទ្ឹរសាប ឬ ទ្ឹរសមុក្ទ្ ឬ យលើែី គួររាំ ត ់ឬ បញ្ហេ រក់ារយោងេី អៃុក្រិត ឬ យរលការ ៍ដ នាាំ
ជារល់ារណ់ាមយួដែលរាំ តេ់ីសតងដ់្ឋ ឬ សុច្បររនៃសារធាតុបាំេុល ឬសារធាតុគមីយីផ្សងៗ ។ល។ 
ដែលអៃុញ្ហា តិយដ្ឋយច្បាបរ់នុងៃយ័យែើមបឲី្យ ក្បជាេលរែា រែូ៏ច្បជា អងគការសងគមសីុវលិ សាា បៃ័
ក្សាវក្ជាវ មាៃោេងាយក្សួលរនុងការយៅររ អៃុក្រិត ឬ យរលការ ៍ដ នាាំលមែតិយនាោះ។   
២៣. យទាសទ្ ឌ រនុងការចូ្បលរមួយធវើឲ្យែូច្បបរសិាា ៃ ក្តូវេៃិយ័តាមដផ្នររែាបាល ៃិង/ឬ បញ្ឈបេ់ីការងារ
ជា ផ្លូវការ។ 
២៤. ការអៃុវតតក្រមធៃធាៃធមមជាត ិៃិងបរសិាា ៃក្ររបយដ្ឋយតមាល ោេ ៃិងក្បសិទ្ធោេ 
២៥. ធានាថ្នមាៃធៃធាៃ ៃងិងវកិារសាំរាបរ់ាំក្ទ្ អៃុវតតក្រមធៃធាៃធមមជាត ិៃិងបរសិាា ៃយៃោះ 
២៦. យសនើរយអាយយរយសច្បរតីក្ាងច្បាយបើសតីេីការវាយតាំនលយហតុប ោះាល់បរសិាា ៃ ដ្ឋរប់ញ្េូ លទាាំង 
ក្សុងយៅរនុងយសច្បរតីក្ាងចុ្បងយក្កាយនៃក្រមធៃធាៃធមមជាតិ ៃិងបរសិាា ៃ 
 

 

 
 

 

 


