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មតិយោបល ់និងអនសុាសន ៍របសអ់ងគការសងគមសុ៊ីវិលយល៊ី ជំពកូទ៊ី៤ នន 
យសចក្តីព្រាងផែនការយទុធសាស្រសអីភិវឌ្ឍជាតិ ២០១៩ - ២០២៣  

 
I. សា បាៃ 
រេទិកានៃអង្គកា មិៃមមៃ ោា ភិបាលសតីពីរមពុជា បាៃទទលួៃូេជំ្ពូរទី៤ សតីពី រគលៃរោបាយ ៃិង្ 

សរមមភាពអាទិភាព ២០១៩២០២៣ នៃរសចរតីក្ពាង្ដំ្បូង្មផៃកា យុទធសាស្ដសតអភិេឌ្ឍៃ៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ្.) 
២០១៩២០២៣ រៅរនុង្សិកាា សាោពិភារារលីរសចរតីក្ពាង្ ផ.យ.អ.ជ្. រៅនងៃទី២៨២៩ មែេចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៨ រៅសណ្តា គ សំររាង្មសៃ រែតតរំពង់្ឆ្ន ងំ្។ រដី្មបបីៃត មួចំមែរដ្ល់កា រ ៀបចំ ផ.យ.អ.ជ្. រេទិកា
នៃអង្គកា មិៃមមៃ ោា ភិបាលសតីពីរមពុជា បាៃរ ៀបចំសិកាា សាោពិភារាចំៃៃួ២រលីរ មដ្លាៃអនរ ចូល មួ 
តំណ្តង្ពីអង្គកា មិៃមមៃ ោា ភិបាលសំខាៃ់ៗ សារលេទិាល័យ េទិាសាថ ៃក្សាេក្ជាេ ៃិង្អនរក្សាេ ក្ជាេឯរ
រាជ្យ ក្ពមទងំ្តំណ្តង្ពីអង្គកា មិៃមមៃ ោា ភិបាលរៅថាន រ់មូលោា ៃពីក្រប់រែតត/ក្រុង្ រៅរនុង្ក្ពុះរាជា ណ្ត
ចក្ររមពុជា ស ុបាៃចំៃៃួ ២៣០ នារ់ រក្កាមកា សក្មបសក្មួលបរចចររទស  បស់ក្រុមទីក្បឹរា ឯររាជ្យ។ 
រគលបំែង្នៃសិកាា សាោទងំ្ពី  រឺរដី្មបកី្បមូលមតិរោបល់ ៃិង្អៃុសាសៃ៍ រលីសរមមភាព មដ្លរលីរ
រឡងី្រោយក្រសួង្ សាថ ប័ៃជាតិ រៅរនុង្ជំ្ពូរទី៤ នៃរសចរតីក្ពាង្ ផ.យ.អ.ជ្. ២០១៩២០២៣ មដ្ល
ក្រសួង្មផៃកា  បាៃមចររៅរនុង្សិកាា សាោ ។ 

រេទិកានៃអង្គកា មិៃមមៃ ោា ភិបាលសតីពីរមពុជា បាៃចង្ក្រង្ៃូេមតិរោបល់ ៃិង្អៃុសាសៃ៍រចញពី 
សិកាា សាោទងំ្ ២ មដ្លក្របដ្ែត ប់រលី៖ 

• កា បរង្កីៃរលបឿៃរំមែទក្មង់្អភិបាលរិចចលអ៖ សនូលនៃយុទធសាស្ដសរចតុរកាែ 
• ប សិាថ ៃក្របដ្ែត ប់សក្ាប់កា អៃុេតតយុទធសាស្ដសតទងំ្មូល 
• កា អភិេឌ្ឍសង្គម 
• កា រធវីពិពិធរមមរសដ្ារិចច 
• កា េៃិិរោរ ទីផា  ៃិង្េស័ិយឯរជ្ៃ 
• កា អភិេឌ្ឍក្បរបរោយចី ភាព រសិរមម ជ្ៃបទ ធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង្មក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

 
II. មតិរោបល់ៃិង្អៃុសាសៃ៍ បស់អង្គកា សង្គមសុេីលិរលសីរមមភាពអាទិភាព ២០១៩២០២៣ 
មតិរោបល់ ៃិង្អៃុសាសៃ៍ បស់អង្គកា សង្គមសុីេលិទងំ្អស់ក្តូេបាៃចង្ក្រង្រ ៀបចំឱ្យ ាៃសង្គតិភាព 

រៅៃឹង្ាតិការនុង្ជំ្ពូរទី ៤ សតីពីរគលៃរោបាយៃិង្សរមមភាពអាទិភាព ២០១៩ - ២០២៣។ 
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១. កា បរង្កៃីរលបឿៃរំមែទក្មង់្អភិបាលរិចចលអ៖ សនូលនៃយុទធសាស្ដសរចតុរកាែ 
១.១ កា មរទក្មង់្ ៃិង្រលរីរមពស់សមតថភាពសាថ ប័ៃ (ទំព័ ទី៤) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. រៅែវុះកា ពក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតចាប់ រនុង្ក្របែ័ែឌ េមិជ្ឈកា ៃិង្េសិហមជ្ឈកា រអាយាៃ ក្បសិទធ 
ភាព រដី្មបកី្បរោជ្ៃ៍សាធាែៈ រោយាៃកា ចូល មួពីសង្គមសុីេលិ។ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
1. រលីររំពស់រស ភីាពអង្គកា សង្គមសុីេលិ សារមៃ៍ ចូល មួអភិេឌ្ឍរគលៃរោបាយ ចាប់ 
ៃិង្អៃុេតតចាប់ ៃិង្បទោា ៃរតិយុតត។ 

2. ផតល់សិទធអំណ្តច មុែងា  ធៃធាៃឱ្យបាៃរពញរលញដ្ល់ ដ្ាបាលថាន រ់រក្កាមជាតិ 
3. ពក្ងឹ្ង្តនួាទី សមតថភាព ៃិង្សមតថរិចចបស់ អាជាា ធ សាេៃរមមជាតិ (National Audit 

Authority) 
 

១.២ កា ពក្ងឹ្ង្ភាពសាអ តសអរំៅរនុង្ ដ្ាបាលសាធា ែៈ (ទំព័ ទី១០) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ 

1. ែវុះកា ពក្ងឹ្ង្រិចចសហកា កា ងា  វាង្សង្គមសុីេលិ ៃិង្ ដ្ាបាល ដ្ាក្រប់ថាន រ់ជាតិ ៃិង្រក្កាម 
ជាតិរដី្មបសីិទធិមៃុសស ៃិង្ក្បជាធិបរតយយ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
តារាង្សូចនារ ទំព័ ១៣ បមៃថម 

1. រលីររំពស់រស ភីាពអង្គកា សង្គមសុីេលិ ចូល មួអភិេឌ្ឍរគលៃរោបាយជាតិ ចាប់ កា អៃុ
េតតចាប់ ៃិង្បទោា ៃរតិយុតតនានា។ 

2. ផតល់រិចចសហកា ែ៍ជាមួយអង្គកា សង្គមសុីេលិ សារមៃ៍ កា ងា សង្គម ៃិង្កា ពា  
ធៃធាៃធមមជាតិ  

3. រ ៀបចំរសចរតីក្ពាង្ចាប់សតីពីកា ពា អនររាយកា ែ៍ ៃិង្សារសរីៅរនុង្តារាង្សូចនារ   
4. ជ្ក្មុញរិចចសហកា កា ងា  វាង្សង្គមសុីេលិ ៃិង្ ដ្ាបាល ដ្ាក្រប់ថាន រ់ជាតិ ៃិង្រក្កាមជាតិ 
រដី្មបសីិទធិមៃុសស ៃិង្ក្បជាធិបរតយយ 
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១.៣ កា ពក្ងឹ្ង្ក្បសទិធភាពអៃុេតតកា ងា  (ទំព័ ទី១៧) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ 

1. រសចរតីក្ពាង្ចាប់ សតីកា កា ពា អនរសា ព័ត៌ាៃ ៃិង្សារស ីមិៃទៃ់បាៃរ ៀបចំ ៃិង្ោរ់រៅ
ជាសរមមភាពអាទិភាពរនុង្មផៃកា យុទធសាស្ដសតរៃុះ  

2. បរង្កីតបមៃថមឱ្យាៃក្ចររចញចូលមតមយួឱ្យបាៃក្រប់រែតត ក្រុង្  
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត 

1. សុំបញ្ចូ លចាប់សតីពីកា កា ពា  អនររាយកា ែ៍ ៃិង្សារសរីៅរនុង្តារាង្សុចចនារ  
(សរមមភាពរគល៣) 

2. ធានាឱ្យាៃយៃរកា ឯររាជ្យ រែរៃយយភាព ៃិង្ក្បសិទធភាពនៃក្បព័ៃធក្តួតពិៃិតយរលីកា 
អៃុេតតរសវាសាធា ែៈ (លទធរមម, ហ ិញ្ញេតថុ សតង់្ោ  ដ្ាបាលរលីកា អៃុេតតររក្ាង្) 

3. រលីររមពស់កា រធវីសរមមភាព ៃិង្លំហនៃកា ចូល មួ បស់បុរគលឬសមូហភាព(ៃីតិបុរគលិរ) 
រដី្មបពីក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតសិទធិៃរោបាយ ៃិង្លទធិក្បជាធិបរតយយ តាម យៈកា រោុះក្សាយ
បញ្ហា ក្ពួយបា មភជាសាធា ែៈពារ់ព័ៃធៃឹង្ដំ្រែី កា របាុះរឆ្ន ត ៃិង្ក្បជាធិបរតយយរៅរមពុ
ជា។ 

4. រធវីកា ផសពវផាយលទធផលអៃុេតត ល្ុុះបញ្ហច ងំ្ៃិង្សូចនារ  បស់មផៃកា យុទធសាស្ដសត អភិេឌ្ឍជាតិ  
5. ពក្ងី្រ ៃិង្ពក្ងឹ្ង្សមតថភាព ៃិង្តនួាទី បស់កា ោិល័យក្បជាពល ដ្ាថាន រ់ក្សុរ/ែ័ែឌ  ៃិង្ 
រែតត/រាជ្ធាៃី 

6. សរមមភាពបមៃថមសក្ាប់ក្រសួង្យុតតិធម៌  
• ពិៃិតយ ៃិង្មរលំអ រំមែទក្មង់្យុតតិធម៌ សតីពីឯររាជ្យភាព  
• ពិៃិតយ ៃិង្មរលំអ ចាប់មូលោា ៃក្រឹុះទងំ្៣  មួាៃចាប់សតីពី តុោកា  ចាប់សតីពី 
លរាៃតិររៅក្រម ៃិង្ក្ពុះរាជ្អាជាា  ៃិង្ចាប់សតីពី ឧតតមក្រុមក្បឹរានៃអង្គរៅក្រម  

 
២. ប សិាថ ៃក្របដ្ែត ប់សក្ាប់កា អៃុេតតយុទធសាស្ដសតទងំ្មូល 
២.១ សៃតភិាព សថ ិភាពៃរោបាយ សៃតសុិែៃិង្សណ្តត ប់ធាន ប់សាធា ែៈ(ទំព័ ទី២១) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

(មិៃាៃធាតុចូល)  
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត 

1. រលីររមពស់រគលៃរោបាយបក្ងួ្បបក្ងួ្មជាតិឬរគលៃរោបាយ មែម មតមយួ។ 
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2. ក្តូេរិតពីកា អភិ រស កា ពា  រលីររំពស់សិទធិជ្ៃជាតិរដី្មភារតិចតាម ចាប់ជាតិ ៃិង្ ចាប់
អៃត ជាតិ ាៃដូ្ចជារសចរតីក្បកាស បស់អង្គកា សហរមៃ៍ក្បជាជាតិសតីពី សិទធិជ្ៃជាតិរដី្ម
ភារតិច។  

3. រលីររមពស់កា រធវីសរមមភាព ៃិង្លំហនៃកា ចូល មួ បស់បុរគល ឬសមូហភាព (ៃីតិបុរគ
លិរ) រដី្មបពីក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតសិទធិៃរោបាយ ៃិង្លទធិក្បជាធិបរតយយ តាម យៈកា រោុះ
ក្សាយបញ្ហា ក្ពួយបា មភជាសាធា ែៈពារ់ព័ៃធៃឹង្ដំ្រែី កា របាុះរឆ្ន ត ៃិង្ក្បជាធិបរតយយ
រៅរមពុជា។ 

4. មរទក្មង់្ ឬបរង្កីតយៃតកា ងមីសក្ាប់កា ចុុះរ ម្ ុះរបាុះរឆ្ន ត ជូ្ៃក្បជាពល ដ្ា ពលរ       ចំ
ណ្តរក្សុរមដ្លរំពុង្បំរពញកា ងា រៅរក្ៅក្បរទស ៃិង្មដ្លាៃលំរៅឋាៃរក្ៅក្បរទស 
ជាពិរសសរៅតាមក្បរទសជិ្តខាង្នៃក្បរទសរមពុជា បមៃថមរដី្មបឱី្យពរួគត់ាៃឱ្កាសចូល
 មួជំ្ ុញដំ្រែីកា ក្បជាធិបរតយរៅរនុង្ក្ពុះរាជាណ្តចក្ររមពុជា។ 

5. សូមឱ្យ ោា ភិបាលរបីរទូោយសិទធ បស់ក្បជាពល ដ្ា ៃិង្សង្គមសុីេលិរនុង្កា ទទលួ បាៃ 
ព័ត៌ាៃពីកា ក្រប់ក្រង្ ៃិង្រក្បីក្បាស់ធៃធាៃរនុង្មូលោា ៃ ។  

6. ពក្ងឹ្ង្កា ទប់សាក ត់កា មចរចាយៃិង្កា រក្បីក្បាស់រក្រឿង្រញៀៃរៅសហរមៃ៍ក្រីក្ររៅតាមទី
ក្បជំុ្ជ្ៃៃិង្ទីក្រុង្សំខាៃ់ៗ 

7. បៃតរលីររមពស់តនមលសីលធម៌សង្គម ៃិង្សុែដុ្មៃីយរមមសាសនា 
  

២.២ ប ោិកាសអំរណ្តយផលសក្ាប់ធុ រិចច កា េៃិិរោរ ៃិង្កា អភិេឌ្ឍ (ទំព័ ទី៣០) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

(មិៃាៃធាតុចូល)  
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត 

• រំរែីៃក្បរបរោយចី ភាព 
1. បរង្កីៃេភិាជ្ងេកិាជាតិដ្ល់កា អៃុេតតមផៃកា អភិេឌ្ឍៃ៍ឃុរំៅទីជ្ៃបទ 
• ធនាគ ជាតិនៃរមពុជា 
2. បរង្កីៃរសវាហ ិញ្ញេតថុរនុង្តនមលសមក្សប ៃិង្ រាតនមលកា ក្បារ់រមចីឱ្យសថិតរៅតនមលទបមដ្ល
ក្បជាជ្ៃក្រីក្រអាចទទលួបាៃរៅតំបៃ់ទីជ្ៃបទ រដី្មបបីរង្កីៃក្បារ់ចំែូល ៃិង្កាត់បៃថយ
ភាពក្រីក្ររៅទីជ្ៃបទ 

• ចី ភាពប សិាថ ៃ 
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(ាតិកាក្តង្ទំ់ព័ ទី៣៦ ដូ្ចៃឹង្ាតិកាទី៦.៤ សតីពី កា ធានាចី ភាពប សិាថ ៃ ៃិង្កា រ ៀបចំ
ែលួ ៃរ ល្ីយតបៃឹង្កា មក្បក្បួលអាកាសធាតុរៅទំព័ ទី១៩៣។ ដូ្ចរៃុះមតិរោបល់ ៃិង្អៃុសា
សៃ៍ បស់សង្គមសីុេលិាៃរៅក្តង្ា់តិកាទី៦.៤) 

3. ជំ្ ុញ ៃិង្រលីរទឹរចិតតកា េៃិិរោររនុង្ក្សុររោយអនរេៃិិរោររនុង្ក្សុរផ្ទទ ល់ ៃិង្ចាប់នដ្រូ
ជាមយួអនរេៃិិរោរប រទសរនុង្កា បរង្កីៃកា េៃិិរោររលីរសិពាែិជ្ារមម កា មរនចនផលិត
ផលរសិរមម ៃិង្កា មរនចនអាហា  

4. ពក្ងឹ្ង្បមៃថមៃូេរសវារហោា  ចនាសមព័ៃធមូលោា ៃរៅទីក្បជំុ្ជ្ៃសក្ាប់ជំ្ ុញកា េៃិិរោរ 
5. អៃុរក្គុះពៃធចំរពាុះកា េៃិិរោរ ៃិង្េស័ិយឯរជ្ៃណ្តមដ្លបាៃអៃុេតតេធិាៃកា ក្រប់ក្រង្ប
 សិាថ ៃ ៃិង្កា ទទលួែុសក្តូេខាង្សង្គម បស់សាជី្េរមម(CSR)បាៃលអ។  

 
២.៤ កា ពក្ងឹ្ង្សមតថភាពរមពុជារដី្មបបីៃតជំ្ ញុ សាហ ែរមម ែលួៃរនុង្រសដ្ារិចចតំបៃ់ ៃិង្ពិភពរោរ 
(ទំព័ ទី៤៣) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

(មិៃាៃធាតុចូល)  
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត 

• ក្រសងួ្ពាែិជ្ារមម (ទំព័ ទី៤៥) 
1. រលីររមពស់ពាែិជ្ារមមរសិផល បស់រមពុជារៅរនុង្ទីផាតំបៃ់ៃិង្ពិភពរោរ ៃិង្បរង្កីៃ ផ
លិតភាពផលិតផលរសិរមមទងំ្ប ាិែទងំ្រុែភាព 

• ក្រសងួ្កា ប រទសៃិង្សហក្បតិបតតកិា អៃត ជាតិ(ទំព័ ទី៤៧) 
2. សិរាៃិង្សហកា ជាមយួក្រសួង្ពារ់ព័ៃធ អំពីកា នាចូំលដ៏្រក្ចីៃនៃផលិតផលរសិផល ៃិង្
មសវង្ រដំ្រណ្តុះក្សាយ រនុង្ៃ័យធានាផលក្បរោជ្ៃ៍ៃិង្សុែភាពសាធា ែៈ បស់រមពុជា 

 
៣. កា អភិេឌ្ឍសង្គម 
៣ .១ កា ពក្ងឹ្ង្រុែភាពេស័ិយអប់  ំេទិាសាស្ដសត ៃិង្បរចចរេទិា 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. ទំព័  ៥៥ កា ផតល់អាហា ូបរ ែ៍ដ្ល់សិសស រធវីកា ក្តួតពិៃិតយ ៃិង្វាយតនមលរឡងី្េញិៃូេ
ក្បសិទធភាព ៃិង្យៃតកា ផតល់អាហា ូបរ ែ៍ដ្ល់សិសសរៅបឋមភូមិ  ៃិង្មធយមសិរា ៃិង្
រផ្ទត តសំខាៃ់រៅរលីបញ្ហា មយៃឌ័្   ។  

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
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1. ក្រប់ក្រង្េតតាៃៃិង្រា៉ោ ង្បរក្ង្ៀៃ បស់ក្រូ(ក្របែែឌ ) ឱ្យបាៃហមត់ចត់ បរង្កីៃរា៉ោ ង្សិរា
១២០០រា៉ោ ង្/ឆ្ន  ំ រហយីបរង្កីៃៃិង្ពក្ងឹ្ង្ក្បព័ៃធតាមោៃក្តួតពិៃិតយ ៃិង្វាយតនមល រោយប
រចចរេទិា ពក្ងឹ្ង្រែៈរមមកា វាយតនមលឯររាជ្យ សង្គមសុីេលិ រនុង្កា តាមោៃវាយតនមលរុែ
ភាពៃិង្កា អប់  ំ 

2. ពក្ងឹ្ង្អភិបាលរិចចរនុង្ក្បព័ៃធអប់  ំៃិង្បរចចរេទិាទៃ់សម័យ បរង្កីៃកា បែរុ ុះបណ្តរ លដ្ល់
ក្រូបរក្ង្ៀៃក្រប់រក្មិត ោ៉ោ ង្រហាយណ្តស់បាៃបញ្ច ប់ថាន រ់ប ញិ្ហញ បក្ត 

3. បរង្កីៃកា ចូលរ ៀៃ បស់រុា តូចពីអាយុ ៣ រៅ៦ឆ្ន  ំជាពិរសសរុា ាៃពិកា ភាព រុា 
រៅតំបៃ់ជ្ៃបទោច់ក្សោល ៃិង្រុា ជ្ៃជាតិរដី្មភារតិច ៃិង្ ជំ្ ុញេស័ិយភាសា 
អង់្ររលស ឬភាសាប រទស រៅរក្មិតបឋមដ្ល់េទិាល័យរោយេៃិិរោរជាមយួឯរជ្ៃ 

4. បរង្កីៃចំណ្តយមូលធៃ រហោា  ចនាសមព័ៃធ សាភ  ៈ កា បែតុ ុះបណ្តត លបំប៉ោៃឱ្យសមតុលយ
ជាមយួចំណ្តយច ៃត (ក្បារ់របៀេតសរៅរដី្មឆ្ន សំិរា) ៃិង្ បរង្កីៃងេកិាជាតិកាេៃិិរោរ ៃិង្
ផតល់អាទិភាពរលីកា អប់  ំ គពំា  អភិេឌ្ឍៃរុា តូច ៃិង្កា េៃិិរោររៅរលីកា ផលិត 
រសៀេរៅ ៃិង្សាភ  ៈសិរា ឧបរទសរអាយសមក្សបរៅៃឹង្អាយុរុា  

5. ទំព័ ៥៥ សូមបមៃថមចំែុច បរង្កីៃសមតថភាពមស្ដៃតីទទលួបៃទុរក្រប់ក្រង្សាោរ ៀៃ ៃិង្   ម
ស្ដៃតីរ ៀបចំមផៃកា ងេកិា ( ថាន រ់ជាតិៃិង្រក្កាមជាតិ ) ៃិង្បរង្កីៃកា េៃិិរោររលីកា ផតល់
រសៀេរៅសិរារគល សាភ  ៈបរក្ង្ៀៃ រ ៀៃ កា ោិល័យសាោសក្ាប់បណ្តត រែតតមដ្លាៃ
អាក្តាក្រីក្រែពស់ រដី្មបរំុីរអាយចំណ្តយទងំ្រនាុះសថិតរក្កាមបៃទុរក្រួសា ក្រីក្រ  

6. ជំ្ ុញកា តាមោៃ បស់ាតាបិតាសិសស ៃិង្សាោក្រប់រក្មិតឱ្យក្បរសី រឡងី្ ៃិង្បរង្កីតឱ្យ 
ាៃយៃតកា រលីរទឹរចិតតដ្ល់សិសសរែាយ រដី្មបបីៃតកា សិរាតរៅរទៀត មួទងំ្បរង្កីៃកា 
អប់  ំគពំា ដ្ល់អាណ្តពាបាល ជាពិរសស ជី្ដូ្ៃ ជី្តា មដ្លរមីលមងទរុំា មដ្លឳពុរាត
យរធវីចំណ្តរក្សុរ ឬរទសៃតក្បរេសៃ៍  

7. រោុះក្សាយបញ្ហា កា ែវុះក្រូរោយបរង្កីៃចំៃៃួ រុែភាព ៃិង្រុែេឌ្ឍៃ៍ បស់ក្រូមរតតយយក្រូម
រតតយយសិរាសហរមៃ៍ ៃិង្ ដ្ាឲ្យក្តូេតក្មូេកា ជារ់មសតង្ ពិរសសរៅតំបៃ់ជ្ៃបទ ោច់
ក្សោល ៃិង្បរង្កីៃកា េៃិិរោររលីសមតថភាព ៃិង្េជិាា ជី្េៈក្រូបរក្ង្ៀៃរដី្មបកីាត់បៃថយកា 
របាុះបង់្កា សិរា បស់សិសស ៃិង្កា ចំណ្តយកា បង់្នងលរ ៀៃរ ួសក្ាប់ក្រួសា ក្រីក្ររោយ
សា មតរុែភាព ៃិង្រ ៀៃអៃ់រែាយ  

8. ពក្ងឹ្ង្រគលៃរោបាយ/រគលកា ែ៍រនុង្កា ពក្ងាយក្រូរោយរក្ជី្សក្រូរៅថាន រ់ក្សុរ ក្រូ
ឧតតមសិរា ក្តូេាៃផទុះ ក្បារ់ឧបតថមភ រក្មិតែពស់ មផនរសុែភាព លុបបំបាត់អំរពីពុរ លួយ 
បរសពរួៃិយម ៃិង្អៃតរារមៃ៍រលីកា ពក្ងាយក្រូបរក្ង្ៀៃ 
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9. បៃតកា ពក្ងី្ររុែភាពសិរា បស់សិសសតាម យៈ កា  តឹបៃតឹង្កា ក្បលង្ កា ោរ់ពិៃទុ ៃិង្
កា សិរាក្សាេក្ជាេ បស់សសិស 

10. រលីររមពស់កា រធវីបចចុបបៃនភាពរមមេធីិសិរា រដី្មបរីអាយរ ល្ីយតបរៅៃឹង្តក្មូេកា ទីផា  
 

៣.២ កា បែតុ ុះបណ្តត លជំ្នាញ បរចចររទស (ទំព័ ទី៦០) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. មិៃាៃយៃតកា ជារ់ោរ់ 
2. ទំព័  ៦៣, ៤.១៦២ ចំៃុចទី១ បៃតរបីរទូោយទីផា កា ងា រៅរក្ៅក្បរទស 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
1. សំែូមព ដ្ល់ក្រសួង្បែតុ ុះបណ្តត លេជិាា ជី្េៈបរង្កីតក្បព័ៃធវាយតនមល ៃិង្ទទួលសាគ ល់រក្ៅ
ក្បព័ៃធជំ្នាញបរចចររទស ដ្ល់អនរមិៃាៃសញ្ហញ ប័ក្តរោយាៃរចញជាេញិ្ហញ បៃប័ក្តទទលួ
សាគ ល់ជាផលូេកា ។ 

2.  ដ្ាក្តូេផតល់ឱ្កាសកា ងា  រដី្មទុៃ ឬសំភា ៈសក្ាប់ចាប់រផតីមអាជី្េរមមដ្ល់អនរទទលួេរគ  ប
ែតុ ុះបណ្តត ល 

3. ទំព័ ៦២ រ ួបមៃថមកា ផតល់កា គកំ្ទងេកិា ៃិង្ឳកាសហវរឹហាត់ ឬសម័ក្រចិតតកា ងា  ដ្ល់ យុេ
ជ្ៃរក្មិតឧតតមសិរា 

4. ទំព័ ៦២ ពក្ងី្រភាពជានដ្រូ ជាមយួមផនរឯរជ្ៃ ៃិង្ពក្ងឹ្ង្ជំ្នាញបរចចររទស ៃិង្ កា 
ក្បតិបតត ិជារ់មសតង្ដ្ល់សិសស 

5. ពក្ងឹ្ង្ៃិង្ពក្ងី្រសាោមធយមសិរាឯររទសេជិាា ជី្េៈ ៃិង្ពក្ងឹ្ង្ជំ្នាញបំែិៃជី្េតិ សក្ាប់ 
 យៈរពល មេង្ រធវីកា មបង្មចរងេកិាជាតិក្បចាឆំ្ន សំក្ាប់អៃុេតតររក្ាង្ខាង្រលីរៃុះ 

6. រធវីកា េៃិិរោរេស័ិយអប់  ំៃិង្បញ្ចូ លបរចចរេទិាសម័យទំរៃីបចាប់ពីបឋមសិរា ដ្ល់មធយម 
សិរា មួ ទងំ្ពក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតមផនរបណ្តា ល័យ ឬបណ្តា ល័យរអឡចិក្តូៃិច មងមទងំ្បរង្កីៃ 
កា សិរាក្សាេក្ជាេ ដ្ល់សិសសក្រប់រក្មិត ជាមួយេធីិសាស្ដសតបរក្ង្ៀៃក្បរបរោយរុែភាព 

 
៣.៣ កា រលរីរមពស់រសវាសុែភាព សាធា ែៈ ៃិង្អាហា បូតថមភ (ទំព័ ទី៦៤) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. ទំព័  ៦៤ មិៃបាៃបងាា ញពីកា គពំា ទរ់ទង្ៃឹង្ជ្មៃឺមិៃ ល្ង្ 
2. ទំព័  ៨៣ សូចនារ ៣ សាាក្តស្ដសតីរនុង្តនួាទីរធវីរសចរតីសរក្មចរនុង្េស័ិយសាធា ែៈ រសនី
 សុំរអាយបរង្កីៃភារ យ សូចចនារ  ២០២៣ ដ្ល់៣៥ ៣៥ ២៥ (៣៥%) រោយរោង្រលី 
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អៃុសាសៃ៍ សរមតចអរគមហារសនាបតី រតរជាហ ុៃមសៃ ៃិង្ CMDGs (៣0%) ក្តឹម 
២០១៥ រ៏ដូ្ចជា ៥០% នៃ SDGs រៅឆ្ន ២ំ០៣០.  

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
1. ផតល់ឧបរ ែ៍ ប កិាា  រពទយក្រប់ក្គៃ់រៅតាមមៃទី រពទយ មែឌ លសុែភាព 
2. សំែូមព ោរ់បញ្ចូ លសរមមភាពដូ្ចជា កា អប់  ំផសពវផាយ ក្សាេក្ជាេ ៃិង្ពាបាល គពំា  
ទរ់ទង្ៃឹង្ជ្មៃឺមិៃ ល្ង្ ដូ្ចជា រលីស្ម ទឹររនាមមផអម 

3. ពក្ងឹ្ង្េៃ័ិយ កា ោរ់រទស ឬពិៃ័យដ្ល់មស្ដៃតីសុខាភិបាលមដ្លក្បតិបតតិែុសៃឹង្ក្រម សីល
ធម៌េជិាា ជី្េៈ  

4. ពក្ងី្រ ៃិង្ពក្ងឹ្ង្រសវាគកំ្ទបញ្ាូ ៃស្ដសតីាៃនផទរពាុះរៅសក្ាលរៅមែឌ លសុែភាព។ 
5. សំែូមព បមៃថមក្រុមងាយ ង្រក្គុះរោយរាប់បញ្ចូ ល ចាស់ជ្រា ក្រប់ចំែុចមដ្លៃិោយ ពី
ក្រុមងាយ ង្រក្គុះ។ 

6. បរង្កីៃសតង់្ោ ៃិង្បរចចររទសក្រប់ក្រង្ តាមោៃ ៃិង្ទប់សាក ត់កា ផលិត ៃិង្កា រក្បីក្បាស់ 
សា ធាតុរីមីរនុង្ចំែីអាហា  បមៃលមផលរ មីដ្លប៉ោុះពាល់ដ្ល់សុែភាព សាធា ែៈ 

 
៣.៤ កា ពក្ងឹ្ង្សមភាពរយៃឌ័្  ៃិង្កា គពំា សង្គម (ទំព័ ទី៧៨) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

(មិៃាៃធាតុចូល)  
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  

1. បរង្កីៃភាពអង់្អាចមផនររសដ្ារិចចដ្ល់ក្សីតតាម យៈកា បរង្កីៃចំរែុះដឹ្ង្ដ្ល់បុ ស់ ៃិង្កា  រធវី
រអាយយល់អំពីសមភាពមយៃឌ័្  សិទធរសមីគន  ៃិង្ កា ក្រប់ក្រង្ធៃធាៃ ក្ពមទងំ្ក្បឆ្ងំ្ ៃឹង្
ឥ ោិបទមដ្លាៃរក្គុះថាន រ់ជំុ្េញិហងិ្ារលីស្ដសតី  

2. បញ្ច ប់ៃូេកា ឃុឃំងំ្រនុង្ពៃធនា គ មុៃកា កាត់រតី សំរាប់ររមង្ក្សី ស្ដសតីាៃនផទរពាុះ ៃិង្ស្ដសត ី
មដ្លាៃតនួាទីចិញ្ច ឹមរូៃ 

3. អៃុេតតឲ្យាៃក្បសិទធិភាពៃូេយៃតចាប់មដ្លាៃក្សាប់ ៃិង្កា អៃុេតតរគលៃរោបាយ ធានា
កា ជំ្ ុញឲ្យាៃចំៃួៃស្ដសតីរនុង្តនួាទីដឹ្រនា ំ ៣៥% ក្តឹមឆ្ន  ំ ២០២៣ រៅរនុង្ថាន រ់ជាតិ ៃិង្
ថាន រ់រក្កាមជាតិ (តាងំ្តនួាទីក្តូេបាៃរបាុះរឆ្ន ត ៃិង្រក្ជី្សតាងំ្) រដី្មបី្ ៃរៅរ ល្ីយ តប
តាមរគលរៅ SDG៥,៥ មដ្លសរក្មចឲ្យ៥០%ក្តឹមឆ្ន ២ំ០៣០។ 
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4. រលីររមពស់កា យល់ដឹ្ង្ពីសុែភាពផលូេរភទ ៃិង្សុែភាពបៃតពូជ្រនុង្ក្បព័ៃធអប់ ផំលូេកា  ក្តូេ 
ក្បារដ្ថារធវីរៅក្សបៃឹង្កា រលីររមពស់សមភាពរយៃឌ័្  ៃិង្កា លុបបំបាត់អំរពីហងិ្ា 
ទរ់ទង្ៃឹង្រយៃឌ័្ ។ 

5. រិតរូបមៃថមរៅរលីកា ផតល់អាហា ូបរ ែ៍ដ្ល់ររមង្ក្សី កា ផតល់រមៃលង្សាន រ់រៅ ៃិង្មរធា 
បាយរធវីដំ្រែី  មដ្លជាមផនរមយួនៃរគលកា សមធម៌។ 

6. បៃតជំ្ ុញររមង្ក្សីឲ្យចូល មួរនុង្កា សិរា ៃិង្សរមមភាពមដ្លនាឲំ្យាៃកា រ ៀៃសូក្ត អំពី 
មុែេជិាា េទិាសាស្ដសត បរចចរេទិា េសិវរមមៃិង្ រែិតេទិា រដី្មបផី្ទល ស់បតូ ៃូេផនត់រំៃិត រយៃឌ័្  
មដ្លថាររមង្ក្សី ៃិង្ស្ដសតីពំុអាច ៃិង្ពំុរ ួរ ៀៃមុែេជិាា ទងំ្រៃុះ។ 

7. បរង្កីៃកា សិរាក្សាេក្ជាេ អំពីផលប៉ោុះពាល់នៃកា បមក្មបក្មួលអាកាសធាតុរលីស្ដសតី ៃិង្ 
ដំ្រណ្តុះក្សាយរដី្មបកីាត់បៃថយហាៃិភ័យរក្គុះមហៃតរាយ 

8. លុបបំបាត់កា រ សីរអីង្ពីសំណ្តរ់អនរផតល់រសវាសាធា ែៈចំរពាុះក្រុមអនរក្សោញ់រភទដូ្ចគន  
9. បៃតពក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតក្បកាស មួសតីពីក្រមក្បតិបតតិក្បព័ៃធផសពវផាយសក្ាប់កា រាយកា ែ៍
ព័ត៌ាៃអំរពីហងិ្ារលីស្ដសតី  រៅរនុង្ក្បព័ៃធផសពវផាយ មដ្លបងាា ញៃូេកា រថាក លរទសចំរពាុះ 
កា មិៃរគ ពៃូេក្បកាសរៃុះ។ 

 
៤. កា រធវពិីពិធរមមរសដ្ារិចច 
៤.១ កា មរលអំក្បព័ៃធឡូជី្សទរិ កា រលរីរមពស់កា តភាា ប់មផនរដឹ្រជ្ញ្ាូ ៃ ថាមពល ៃិង្ឌី្ជី្ងល (ទំព័ ទី
៩៧) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. រគលៃរោបាយអាទិភាពសំខាៃ់ៗសក្ាប់ ៃីតិកាល ទី៦៖ មិៃបាៃរលីររឡងី្ពីកា របតជាា
ចិតតកាត់បៃថយកា  ពឹង្មផអររៅរលី កា ផលិតថាមពលវា អីរគីសៃី ៃិង្ធយូង្ងម។ 

2. សរមមភាព រមមេធីិ ៃិង្ររក្ាង្ សំខាៃ់ៗសំរាប់អៃុេតតរគល ៃរោបាយអទិភាព៖  
• រសចរតីក្ពាង្មផៃកា យុទធសាស្ដសតអភិេឌ្ឍៃ៍ជាតិងមីរៃុះមិៃបាៃ រំលចពីកា បរង្កីតក្របែែឌ  
រគលៃរោបាយរទ រៅែែៈរពលមដ្លេស័ិយថាមពល រៅមិៃទៃ់ ាៃក្របែែឌ  
រគលៃរោបាយ ចាប់ ៃិង្លិែិតបទោា ៃរតិយុតតិ ជាពិរសសក្របែែឌ រលីេស័ិយ 
ថាមពលរររីតរឡងី្េញិក្រប់ក្គៃ់ 

• រទុះបីជារសចរតីក្ពាង្បាៃរូសបញ្ហា រ់ ពីកា បរង្កីៃក្បសិទធភាព រនុង្កា រោុះក្សាយ ផល
ប៉ោុះពាល់រនុង្ដំ្រែី កា អភិេឌ្ឍៃ៍ររក្ាង្ៃីមយួៗប៉ោុមៃតមិៃបាៃ រំលចឲ្យចាស់ពី រគល
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កា ែ៍មែនាពីំកា រោុះក្សាយផលប៉ោុះពាល់ ៃិង្កា ផតល់សំែង្ ដ្ល់អនរ ទទួល ង្ផល
ប៉ោុះពាល់ពីររក្ាង្អភិេឌ្ឍៃ៍។ 

• រគលៃរោបាយនៃកា អភិេឌ្ឍេស័ិយអរគិសៃី ពំុបាៃបងាា ញពីកា តាងំ្ចិតត បស់  ោា ភិបា
លរនុង្កា ោរ់បញ្ចូ លថាមពលពៃលឺក្ពុះអាទិតយ(Solar power) រៅរនុង្ពិពិធរមម 
ថាមពលអរគីសៃី ឬលាយថាមពល (Mixed energy) ។ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត 
1. សំរែីោរ់បញ្ចូ លរនុង្៤.៥១៖ ចំៃុចទី៣ កា បៃតបញ្ចុ ុះនងលអរគីសៃី ពក្ងី្របណ្តត ញក្រប ដ្
ែត ប់ ៃិង្បរង្កីៃសថិ ភាពអរគីសៃី រោយសាង្សង់្អៃុសាថ ៃីយបមៃថម ឲ្យដ្ល់ តំបៃ់ប៉ោូល រសដ្ា
រិចច ៃិង្តំបៃ់ាៃសកាត ៃុពលរសដ្ារិចច ែពស់ៃិង្បរង្កីៃកា យរចិតតទុរោរ់ រលីកា  ក្សាេក្ជាេ 
ៃិង្ កា ផលិតថាមពលសាអ ត រដី្មបបីៃថយកា ពឹង្មផអររៅរលី កា ផលិតថាមពល វា អីរគីសៃី 
ៃិង្ថាមពលធយូង្ងម 

2. បង ក្ើតក្របខណ្ឌ ងោលនងោបាយ ច្បាប់ និ្លិខិត បទដ្ឋា នគតិយុតតិ ងលើវស័ិយថាមពល 
អគគើសនើ និ្ថាមរងរើតង ើ្ វញិង ើមបើក្គប់ក្គ្ វស័ិយងនេះឲ្យមានក្បសិទធភាព។ 

3. រគលៃរោបាយ យុទធសាស្ដសត ៃិង្មផៃកា សរមមភាព សតីពីក្បសិទធភាពថាមពល មដ្លៃឹង្ 
ក្តូេអៃុម័ត រនុង្អាែតតិងមីរួ ក្តូេបាៃរលីរទឹរចិតតឱ្យអៃុេតត 

4. រធវីកា សិរារឡងី្េញិៃូេមផៃកា រម រោយរិតរូ អំពី សភាពកា ែ៍ ផ្ទល ស់បតូ ងមី ពិរសស 
សិរាបមៃថមពី ក្បភពថាមពលសាអ ត ៃិង្តក្មូេកា ងមី ដូ្ចជារំរែីៃនៃរសចរតីក្តូេកា  រលីរ 
រមពស់ កា រធវីមផៃកា ថាមពល មូលោា ៃអតុលយភាពនៃអាៃុភាពផលិត វាង្  ដូ្េក្បាងំ្ ៃិង្ ដូ្
េេសា 

5. រសនីសុំក្រសួង្ម ៉ោ ៃិង្ថាមពល ពិចា ណ្តកា  រលីររមពស់កា រធវីមផៃកា ថាមពលមូលោា ៃ រៅ
រនុង្កា រធវីកា សិរារឡងី្េញិៃូេមផៃកា រម ៃិង្រំរែីៃរសចរតកី្តូេកា ងមី។ 

6. រនុង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះក្រសួង្ម ៉ោ ៃិង្ថាមពលបាៃបញ្ហា រ់ពីកា រលីររមពស់កា បែតុ ុះបណ្តត ល 
ជំ្នាញអរគីសៃីក្រប់រក្មិត។ សុំឱ្យក្រសួង្រផ្ទត ត ផង្មដ្ រៅរលីជំ្នាញរនុង្កា ផលិតថាមពល 
សាអ ត តំរឡងី្ មងទ ំៃិង្ជ្ួលជុ្ល ដ្ល់មស្ដៃតីជំ្នាញ 

7. ជំ្ ុញកា អភិេឌ្ឍររក្ាង្នានារនុង្មផៃកា រមឲ្យទៃ់ រពលរេោរំែត់ រោយ រាទុររពល
រេោក្រប់ ក្គៃ់សំរាប់ររៀង្រ ហ ិញ្ញបបទៃចាបំាច់ រនុង្រនាុះាៃហ ិញ្ញបបទៃពី េស័ិយឯរ
ជ្ៃ ៃិង្ពី ោា ភិបាល ក្ពមទងំ្បរង្កីៃក្បសិទធភាព រនុង្កា រោុះក្សាយផលប៉ោុះពាល់ រនុង្
ដំ្រែី កា អភិេឌ្ឍររក្ាង្ៃីមយួៗ តាម យៈកា បរង្កីតចាប់ ៃិង្រគលកា ែ៍សតីពី កា ផតល់
សំែង្យុតតិធម៌សមក្សបពីររក្ាង្អភិេឌ្ឍៃ៍ បស់ េស័ិយឯរជ្ៃ 
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8. បៃតទរ់ទញកា ចូល មួ បស់មផនរឯរជ្ៃរនុង្កា  អភិេឌ្ឍេស័ិយអរគីសៃីរោយពិៃិតយរមីល
ក្បសិទធភាពបរចចររទស ៃិង្រសដ្ារិចច ៃិង្េធិាៃកា បៃថយផលប៉ោុះពាល់រលីប សិាថ ៃធមមជាតិ 
ៃិង្សង្គមជាមុៃឲ្យបាៃជា អតិប ាតាម យៈ កា រលីររមពស់កា ចូល មួ ជាសាធា ែៈ រៅ
រនុង្ដំ្រែី កា អភិេឌ្ឍេស័ិយថាមពល។ 

9. រ ួបរង្កីតយៃតកា រលីរទឹរចិតតដ្ល់កា េៃិិរោរ រលីកា ផលិតថាមពលសាអ តទងំ្រនុង្ក្ទង់្ 
ក្ទយតូច ៃិង្ធំ (ក្រួសា  ៃិង្ឧសាហរមម)រដី្មបទីរ់ទញកា េៃិិរោររលីមផនររៃុះ រដី្មបី
កាត់ បៃថយកា ពឹង្មផអរទងំ្ក្សុង្រលី វា អីរគីសៃី ៃិង្ធយូង្ងម មដ្លបង្កផលប៉ោុះពាល់ រក្ចីៃដ្ល់
ប សិាថ ៃ ធមមជាតិ ៃិង្ជី្េសាស្ដសតចក្មុុះ 

10. រ ួបៃតពក្ងឹ្ង្ ៃិង្រលីរទឹរចិតតដ្ល់សហរមៃ៍ រៅតាមជ្ៃបទឲ្យរក្បីក្បាស់ឡជី្េៈ ឧសម័ៃ 
មដ្លជាមផនរមយួនៃយុទធសាស្ដសតកា ពក្ងី្រថាមពលដ្ល់ទីជ្ៃបទោច់ក្សោ៉ោ លមដ្លមិៃទៃ់ 
ាៃរសវារៅដ្ល់ 

11. ចំរពាុះកា េៃិិរោរពីេស័ិយឯរជ្ៃរនុង្កា អភិេឌ្ឍៃ៍េស័ិយអរគិសៃីរោយចាបំាច់ក្តូេរផ្ទត តរលី
កា ក្រប់ក្រង្បមៃថមរលីផលប៉ោៈពាល់ប សិាថ ៃ សំែង្មផនរសង្គមសមក្សបតាមរគលកា  
ពិរក្គុះរោបល់គន  ជាពិរសសយរចិតតទុរោរ់ែពស់រលីជ្ៃងាយ ង្រក្គុះ (ជ្ៃជាតិរដី្ម 
ភារតិច) ៃិង្បរញ្ា ៀសកា រធវីវា អីរគីសៃីតាមដ្ង្ទរៃលរម 

12. រធវីកា សិរាក្សាេក្ជាេមសវង្ រក្បភពថាមពលរផសង្ៗ ៃិង្រធវីឱ្យាៃពិពិធរមមថាមពល ជា 
ពិរសសបរង្កីៃឱ្យបាៃជាអតិប ាកា ផលិតថាមពលអរគីសៃីសាអ តរៅរនុង្មផៃកា ថាមពល
ជាតិ រដី្មបបំីរពញតក្មូេកា ថាមពលរនុង្ក្សុរ រឆ្ព ុះរៅសរក្មចបាៃរគលរៅផគត់ផគង់្អរគីសៃី 
មដ្លមដ្លាៃសុេតថិភាព ៃិង្រសថ ភាព។ 

 
៥. កា េៃិិរោរ ទីផា  ៃិង្េស័ិយឯរជ្ៃ 
៥.១ កា អភិេឌ្ឍទីផា កា ងា (ទំព័ ទី១៣៨) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. ៤.៥១- រ ៀបរាប់ពីបញ្ហា ក្ប មជារក្ចីៃ សូមបញ្ចូ លៃូេបញ្ហា ក្ប មបមៃថមរទៀត ដូ្ចជា 
ប សិាថ ៃកា ងា មិៃទៃ់លអក្បរសី  សុេតថិភាពកា ងា ដ្ល់រមមរ  ពំុទៃ់ាៃកា ក្រប់ក្រង្ 
ចាស់ោស់ៃូេទិៃនៃ័យរមមរ /ពលរ  ផលប៉ោុះពាល់មផនរសុែភាព ចំែីអាហា រមមរ  ៃិង្ 
អតិផ ណ្តនៃតនមលទំៃិញរលីទីផា   

2. ររាង្ចក្រពំុាៃកា ទទលួែុសក្តូេចំរពាុះរមមរ រពលរសយ័ធៃ (ែវុះចាប់) 
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3. មិៃាៃកា បែតុ ុះបណ្តត លេជិាា ជី្េៈ ដ្ល់រមមរ មុៃរពលចាប់រផតីមកា ងា រៅមតែវុះជំ្នាញ 
ៃិង្រុែភាពទំៃិញមិៃទៃ់បាៃលអ 

4. កា អភិេឌ្ឍកា ងា ពំុបាៃបងាា ញពីតនួាទី បស់ក្រសួង្កា ប រទស ៃិង្សាថ ៃឯរអរគរាជ្ទូត 
រនុង្កា ជ្យួដ្ល់ពលរ ចំណ្តរក្សុរ(រទសៃត ក្បរេសៃ៍) រពលជ្បួបញ្ហា  កា  រំោភ ៃិង្អំរពី
ហងឹ្ារផសង្ៗ ។ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
1. បរង្កីៃលទធភាពផលិតរមម ៃិង្ទីផា រដី្មបបីរង្កីតចំៃួៃកា ងា បមៃថម 
2. ទៃទឹមៃឹង្កា ដំ្រឡងី្ក្បារ់របៀេតស  ោា ភិបាលក្តូេពិៃិតយ ៃិង្ធានាអតិផ ណ្តតនមលទីផា  
ទំៃិញឱ្យាៃរំ តិទបបំផុត ជាពិរសសពក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតចាប់រលីាច ស់ផទុះជ្លួ មដ្លតំរឡងី្ 
នងលែពស់ ៃិង្រិតរូ ដ្ល់តក្មូេកា  បស់រមមរ  ដូ្ចជាអាហា  ៃិង្កា  ស់រៅ ឱ្យបាៃសម មយ 

3. សុំឱ្យ ោា ភិបាលពរៃលឿៃកា បរង្កីតចាប់សតីពីក្បារ់រសាធៃៃិេតតៃ៍ សក្ាប់អនររធវីកា រនុង្ េស័ិយ 
ឯរជ្ៃ។ ឧទហ ែ៍ រមមរ ាៃក្បារ់សៃសមំដ្លអាចទទលួមរេញិរពលចូលៃិេតតៃ៍ 

4. បរង្កីត ៃិង្ពក្ងី្រកា បែតុ ុះបណ្តត លជំ្នាញ ឬបរចចររទសដ្ល់រមមរ មដ្លពំុាៃជំ្នាញ មុៃ
ចាប់រផតីមកា ងា  ជាពិរសសសុំឱ្យេស័ិយឯរជ្ៃក្តូេចូល មួអៃុេតត រដី្មបបីរង្កីៃផលិតភាព 
កា ងា  ៃិង្រុែភាព (ក្បណ្តងំ្ក្បមជ្ង្ជាមយួក្បរទសជិ្តខាង្)  

5. បរង្កីតយៃតកា ពិៃិតយសុេតថិភាពកា ងា ទងំ្កា ងា រនុង្ៃិង្រក្ៅក្បព័ៃធ ៃិង្ធានារសវាសង្គម 
ៃិង្ធានារា៉ោ ប់ ង្ដ្ល់ក្រួសា ជ្ៃ ង្រក្គុះ រៅរពលមដ្លរមមរ (ជ្ៃ ង្រក្គុះ) ាៃបញ្ហា រក្គុះ 
ថាន រ់កា ងា រនុង្រពលបំរពញកា ងា  

6. សុំរធវីេរិសាធៃរមមចាប់សហជី្ព រដី្មបឱី្យសហជី្ពាៃលរាែៈងាយក្សួលរនុង្កា ចុុះបញ្ា ី 
ៃិង្ាៃសិទធតវា៉ោ  ជាពិរសសពក្ងឹ្ង្យៃតកា តវា៉ោ  ៃិង្រោុះក្សាយឱ្យាៃក្បសិទធភាព រពលាៃ 
េវិាទកា ងា  វាង្ក្រុមហ ុៃ ៃិង្រមមរ  

7. បង ក្ើតទិននន័យក្គប់ក្គ្រមមររ និ្ពលររ(ទា្ំ ច្បាំណារក្សុរ និ្រនុ្ក្សុរ)។ ក្រសួ្ការ 
បរងទស និ្រិច្បចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ និ្ស្ថា នឯរអគគរាជទូតគរួមានទិននន័យរមមររ 
និ្រិច្បចអនតរគមន៍រនុ្ការជួយ ល់ពលររច្បាំណារក្សុរ(ងទសនតរក្បងវសន៍) ងពលជបួបញ្ហា  
ការរ ាំងោភ និ្អាំងពើហឹ្ ាងសេ្ៗ 

8. គរួមានងវបស្ថយសតល់ពត៌មានការងារង វ្ើ  ល់យុវជន ងដ្ឋយមានការសេពវសាយទូលាំទូោយ 
ងៅតាមមជឈមណ្ឌ លឬការោិល័យក្សុរ(ងៅមូលដ្ឋា ន)ង វ្ើឱ្យអនរររការងារង វ្ើមានភាពងាយ 
ជា្មុន 
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9. បរង្កីតអាទិភាពកា ងា សក្ាប់ក្បជាជ្ៃ ឬក្រួសា ក្រីក្ររនុង្េស័ិយរសិរមមតាម យៈកា      រ
សាង្ក្បព័ៃធធារាសាស្ដសត ៃិង្ផលិតរមមមរនចន ៃិង្ទីផា ផលិតផល 

10. រលីររមពស់កា ងា  ៃិង្ក្បារ់របៀេតសដ្ល់បុរគលិរ ៃិង្រមមរ ជ្ៃជាតិមែម ឱ្យបាៃរសមីគន រៅៃឹង្
បុរគលិរ រមមរ ប រទសមដ្លរធវីកា រៅរមពុជា មផអររលីសមតថភាពដូ្ចគន  ៃិង្ផតល់អាទិភាព
ដ្ល់ជ្ៃជាតិមែម រនុង្ភាពជាអនរដឹ្រនា ំ

11. ជំ្ ុញឱ្យាៃកា អៃុេតត កា វាយតនមលរហតុប៉ោុះពាល់ប សិាថ ៃ ៃិង្សង្គម (EIA) តាមររាង្ចក្រ 
សហក្គសរោយរផ្ទត តរលកីា រិតរូ ពីសុេតថិភាពកា ងា  រុែភាពប សិាថ ៃ កា កាត់បៃថយ
កា បំពុលមដ្លប៉ោុះពាល់ដ្ល់សុែភាព ៃិង្សុេតថិភាពរមមរ  

12.  បបសៃតិសុែសង្គមបាៃចាប់រផតីមអៃុេតត មតបុរគលិរ រមមរ ពំុទៃ់បាៃទទលួក្រប់គន រៅ
រឡយី ដូ្ចរៃុះក្តូេផតល់អាទិភាពកា ងា រៃុះ កា ធានាបាៃក្បារ់រសាធៃៃិេតតៃ៍ ៃិង្ធានាៃូេ
កា ទទលួបាៃៃូេសំែង្សម មយរពលបញ្ច ប់កា ងា  ឬ ង្កា បរែត ញរចញ។ 

 
៥.២ កា រលរីសទួយសហក្គសធុៃតូច ៃិង្មធយម ៃិង្សហក្រិៃភាព(ទំព័ ទី១៤២) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. រសនីសុំឱ្យោរ់រនុង្បញ្ហា ក្ប ម (ចំែុច ៤.៥១) រដី្មបី្ លុុះបញ្ហច ងំ្ពីសាថ ៃភាពSME ៃិង្សហ
ក្រិៃនារពលបចចុបបៃន ជាពិរសសសហក្គសតូចតាចរៅតាមរែតត៖  
• បញ្ហា ក្បឈមគឺសលិតសលនាំចូ្បលមានងក្ច្បើន ដ លង វ្ើឱ្យSME រនុ្ក្សុរពុាំមានលទធភាព
ក្គប់ក្ោន់រនុ្ការក្បរតួក្បដជ្ ការនាំចូ្បល 

• បញ្ហា ក្បឈមរបស់សហក្គិនតូច្ប និ្ថ្មើៗងៅតាមបណាត ងខតតគឺ ខវេះទុន  និ្លទធភាព
ចាប់ដ គូ ង ើមបើសារភាា ប់ជាមយួសហក្គិន ា្ំ ងហើយភាគងក្ច្បើនសហក្គិន ា្ំៗ (អនរមាន
ទុន ា្ំ)។ ពុាំបានងលើរទឹរចិ្បតត និ្សតល់ឱ្កាសឱ្យសហក្ោសតូច្បតាច្ប ឬអនរច្ប្់ង វ្ើជាំនញួ
អាច្បមានលទធភាពតភាា ប់ ឬចាប់ដ គូជាមួយសហក្ោស ា្ំជា្ខលួនបាន 

• ពុាំមានឥណ្ទនការក្បារ់ទបសក្មាប់SMEង ើមបើពក្ ើ្រលទធភាពនិ្សលិតរមម។ 
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  

1.  ោា ភិបាលរ ួាៃកា សក្មបសក្មួល ឬរំក្ទកា ផតល់ទុៃ )រមចីក្បារ់ទបបំផុត(ដ្ល់  SME 
រនុង្កា ពក្ងឹ្ង្ ៃិង្ពក្ងី្រអាជី្េរមម ឬកា ផលិត 

2.  ោា ភិបាលរសួក្មបសក្មួលឱ្យាៃប ោិកាសលអមយួមដ្លសហក្គសតូចៗ ឬសារមៃ៍
អាជី្េរមម អាចាៃលទធភាពចូល មួ ៃិង្ចាប់នដ្រូជាមួយសហក្គសធំរនុង្ក្សុរ ៃិង្ជំ្ៃបួសហ
ក្គសរនុង្ក្សុរ ៃិង្រក្ៅក្បរទស ក្ពមទងំ្រធវីឱ្យាៃកា ក្បរួតក្បមជ្ង្ក្បរបរោយតាល ភាព  
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3. SME បរង្កីៃសមតថភាពផលិត រុែភាព កា េចិែចប់ឱ្យបាៃលអតាមសតង់្ោ  រដី្មបរីធវីកា ក្បរតួ
ក្បមជ្ង្ៃឹង្ផលិតផលនាចូំល  

4. ពក្ងឹ្ង្ ៃិង្ពិៃិតយជាក្បចារំលីរុែភាពទំៃិញតាមទីផា  កាលរំែត់នៃកា រក្បីក្បាស់ សា 
ធាតុរីមី ៃិង្ជាតិពុលរផសង្ៗមដ្លប៉ោុះពាល់សុែភាពក្បជាជ្ៃ ៃិង្កា អៃុេតតកា ោរ់
ទែឌ រមមជារ់ោរ់ដ្ល់ជ្ៃ ឬក្រុមហ ុៃណ្តលរ់ទំៃិញ ឬផលិតផលមដ្លែូចរុែភាព មរលង្
បៃលំ ៃិង្ប៉ោុះពាល់សុែភាព 

5.  ោា ភិបាលបរង្កីត ៃិង្សក្មបសក្មួលឱ្យាៃរិចចសៃារសិរមម វាង្ SME ជាមយួរសិរ  
រដី្មបបីរង្កីៃមែសសងាវ រ់ផលិតរមមរនុង្ក្សុរ តនមលបមៃថម ផតល់កា ងា  ៃិង្រសិរមមរនុង្ក្សុរ 

6. ពក្ងឹ្ង្យៃតកា រោុះក្សាយជ្រាល ុះ ៃិង្ពារយបែតឹ ង្រដី្មបធីានាកា ក្បរតួក្បមជ្ង្រសមីភាពគន
រលីទីផា  ៃិង្រោុះក្សាយកា រធវីពាែិជ្ារមមផ្ទត ច់មុែ  

7.  ោា ភិបាលបរង្កីតឱ្យាៃចាប់អៃុរក្គុះដ្ល់រសិរ រលីកា ផតល់ទុៃ រដី្មបផីលិតេតថុធាតុរដី្មបំ
រ ឱី្យកា ផលិត បស់ SME 

8. រគលកា ែ៍ ៃិង្ចាប់សហក្គស ក្ពមទងំ្ជំ្ ុញឱ្យាៃកា រំែត់តនមលចាស់ោស់រលី
ផលិតផល 

9. បរង្កីតរគលៃរោបាយជាតិសតីពីក្បសិទធផលថាមពល ៃិង្សតង់្ោ រនុង្ផលិតិរមម រដី្មបជំី្ ុញ
កា កាត់បៃថយកា ចំណ្តយរលីនងលអរគិសៃី ៃិង្កា រក្បីក្បាស់ថាមពលរនុង្ផលិតរមម  

10. បរង្កីៃកា យល់ដឹ្ង្ ៃិង្រលីរទឹរចិតតដ្ល់ឧសាហរមមមដ្លកាត់បៃថយកា បំពុលប សិាថ ៃ ៃិង្
រលីររមពស់សុែភាពសា ធា ែៈ រោយជំ្ ុញឱ្យាៃបរចចរេទិាងមី ៃិង្សតង់្ោ ផលិតរោយ
រុែភាព ៃិង្ៃវាៃុេតតៃ៍ 

11. រលីររមពស់កា ផលិតរនុង្ក្សុរ ៃិង្បៃថយកា នាចូំលចំរពាុះផលិតផលណ្ត មដ្លរនុង្ក្សុរផ
លិតបាៃ រដី្មបផីតល់លទធភាព ៃិង្រលីរទឹរចិតតដ្ល់ SME  

12. ទៃទឹង្ៃឹង្កា បរង្កីៃកា េៃិិរោរៃ៍ឧសាហរមមមរនចនរនុង្ក្សុរ  ោា ភិបាលរ ួរិតរូ រលីកា  
បរង្កីៃពៃធបមៃថមរលីកា ផលិតក្សា (Alcohol) ៃិង្ បា ។ី 

 
៥.៣ កា រ ៀបចំ ៃិង្អៃុេតតភាពជានដ្រូេស័ិយសាធា ែៈ ៃិង្េស័ិយឯរជ្ៃ (ទំព័ ទី១៤៨) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. រៅែវុះធាតុចូលពីCDC ៃិង្ក្រសួង្រសដ្ារិចច ៃិង្ហ ិញ្ញេតថុ → ពំុាៃព័ត៌ាៃរក្ចីៃ 
2. កា េៃិិរោរ បស់ ដ្ា មួគន ជាមយួេស័ិយឯរជ្ៃមិៃាៃតាល ភាព ៃិង្ផសពវផាយឱ្យបាៃទូលំ
ទូោយ  
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3.  ោា ភិបាលមិៃទៃ់ាៃយៃតកា តឹង្ ងឹ្រលីកា យរពៃធរលីេស័ិយឯរជ្ៃរៅរឡយី 
4. ភាពជានដ្រូ វាង្ ោា ភិបាល ៃិង្េស័ិយឯរជ្ៃបាៃអៃុេតត ប៉ោុមៃតពំុបាៃរផ្ទត តឱ្យាៃេស័ិយ ឯរ
ជ្ៃតូចតាចអាចាៃលទធភាពចូល មួ។ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
1. រ ួមតាៃក្របែ័ែឌ ចាប់កា ពា គន រៅេញិរៅមររនុង្កា បរង្កីតភារហ ុៃភាពជានដ្រូ  
2. សុំឱ្យាៃរេទិកាភាពជានដ្រូ វាង្េស័ិយឯរជ្ៃ ៃិង្ ោា ភិបាល រៅថាន រ់រក្កាមជាតិ ផតល់
ព័ត៌ាៃឱ្យបាៃទូលំទូោយសក្ាប់កា ក្បរតួក្បមជ្ង្ ៃិង្ឱ្កាសរធវីជំ្ៃញួ មួគន  ( មួទងំ្ 
តាល ភាពនៃលទធរមមសាធា ែៈរនុង្កា ផតល់រសវារោយេស័ិយឯរជ្ៃ)  

3. ពក្ងឹ្ង្កា ទទលួែុសក្តូេ បស់េស័ិយឯរជ្ៃសក្ាប់សង្គម ៃិង្កា កា ពា ប សិាថ ៃ  
4. សុំឱ្យាៃកា ពក្ងឹ្ង្ចាប់ពារ់ព័ៃធរៅៃឹង្េស័ិយឯរជ្ៃ ៃិង្ឱ្យាៃតុោកា េជិាា ជី្េៈ 
(ពាែិជ្ារមម) 

5. ោរ់បញ្ចូ លសង្គមសុីេលិចូលរនុង្រេទិការាជ្ ោា ភិបាល-េស័ិយឯរជ្ៃមដ្លាៃក្សាប់ រោយ
សង្គមសុីេលិអាចូល មួជាអនរសរង្កត ៃិង្ផតល់រោបល់ 

6. ពក្ងឹ្ង្កា អៃុេតតចាប់ក្បឆ្ងំ្អំរពីពុរ លួយចំរពាុះលទធរមមសាធា ែៈណ្ត មដ្លមិៃាៃ 
ភាពក្បក្រតី រោយសា កា ក្បរតួក្បមជ្ង្គន មិៃរសមីភាព។ 

 
៥.៤ កា ពក្ងឹ្ង្កា ក្បរតួក្បមជ្ង្ (ទំព័ ទី១៤៩) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. ចាប់ទរ់ទង្រៅៃឹង្កា កា ពា សហក្គសសតីពីកា រសយ័ធៃ់មិៃក្តូេបាៃផសពវផាយ ៃិង្ 
យរមរអៃុេតតសក្ាប់សហក្គសខាន តតូច។ 

2. សូមឱ្យាៃកា ពៃយល់ ៃិង្បងាា ញពីក្បភពនៃកា ក្បរតួក្បមជ្ង្ឱ្យបាៃចាស់ោស់ ក្តង់្ 
ចំែុច ៤. ៥១ ពីកា ររីៃរឡងី្នៃចំណ្តត់ថាន រ់ ១១២ ១១៧ ២០០៥ ៃិង្ ៩៤ ១៣៧ 
២០១៧ ២០១៨។ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
1. សុំរធវីកា តាមោៃរលីរហោា  ចនាសមព័ៃធមដ្លបាៃេៃិិរោររោយ ោា ភិបាល មដ្លបាៃរធវី 
រឡងី្រោយេស័ិយឯរជ្ៃ រដី្មបធីានាបាៃៃូេរុែភាព ៃិង្ រក្រុមហ ុៃមដ្លាៃរុែភាព 

2. រដី្មបាីៃកា ក្បរតួក្បមជ្ង្ ោា ភិបាល ក្តូេផតល់ក្បារ់រមចី ដ្ល់សហក្គសៃូេកា ក្បារ់ទប  
ៃិង្ យៈរពលមេង្ 
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3. យៃតកា រំែត់តនមលមុែទំៃិញឱ្យាៃតនមលក្បហារ់ក្បមហលគន   វាង្ទំៃិញនាចូំល ៃិង្ទំៃិញ 
រនុង្ក្សុរ។  

4. ពក្ងឹ្ង្យៃតកា រលីររមពស់រុែភាពផលិតផលតាម យៈកា ទទលួសាគ ល់ពីសាថ ប័ៃឯររាជ្យ 
5.  ោា ភិបាលក្តូេមតធានាបាៃៃូេរសវាមូលោា ៃ មួាៃ ទឹរ រភលីង្ ទុៃ ៃិង្ទីផា  សំរៅបរង្កីៃ កា
 េៃិិរោរ ៃិង្ាៃកា ក្បរួតក្បមជ្ង្គន   

6. ធានាឱ្យាៃកា ក្បរតួក្បមជ្ង្រោយយុតតិធម៌ សុច តិភាព តាល ភាព រៅរនុង្រនុង្េស័ិយ 
ពាែិជ្ារមម ៃិង្កា រដ្ញនងលររក្ាង្  

7. កា ក្បរតួក្បមជ្ង្រៅរនុង្េស័ិយពាែិជ្ាមិៃក្តូេឱ្យាៃពារ់ព័ៃធមុែងា តនួាទីជាមស្ដៃតីរាជ្កា  
8. ចាប់សតីពីកា កា ពា អនររក្បីក្បាស់ (Customer Protection Law) មដ្ល ោា ភិបាល រក្គង្
ៃឹង្រធវីរៅៃីតិកាលងមី ក្តូេោរ់ឱ្យាៃកា ពិរក្គុះរោល់ឱ្យបាៃទូលំទូោយ ៃិង្ាៃ កា ចូល
 មួពីអនរពារ់ព័ៃធ។ 

 
៦. កា អភិេឌ្ឍក្បរបរោយចី ភាព រសរិមម ជ្ៃបទ ធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង្មក្បក្បលួអាកាសធាតុ 
៦.១ កា រលរីសទួយេស័ិយរសរិមម ៃិង្កា អភិេឌ្ឍៃ៍ជ្ៃបទ 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

• ទំព័ ទី១៥៤៖ 
1. រាល់ឯរសា យុទធសាស្ដសតរ ួាៃកា ពៃយល់ពារយបរចចររទស ជាពារយសំរាយ មដ្លអាចឲ្យ 
រសិរ បាៃយល់ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
• ទំព័ ទី១៥៤៖ 
1. ជំ្ ុញរអាយាៃកា រក្បីក្បាស់ផ្ទល រធាតុចូលរសិរមមជាភាសាជាតិ 
2. រលីររមពស់កា ក្រប់ក្រង្ ៃិង្កា មចរចាយ ធាតុចូលរសិរមមមដ្លាៃរុែភាព រជ្ៀសវាង្ 
កា មរលង្បៃលំ 

3. ពក្ងី្រក្បព័ៃធធារាសាស្ដសត សក្ាប់រក្សាចក្សពដី្រសិរមម មដ្លក្រប់ក្រង្រោយសាថ ប័ៃ ដ្ា 
4. ពក្ងឹ្ង្យៃតកា សហកា ែ៍ វាង្ធៃធាៃទឹរៃិង្រសិរមម រដី្មបធីានាដ្ល់កា ពក្ងឹ្ង្ កា  
រក្សាចក្សពាៃក្បសិទធភាព 

5. សក្មបសក្មួលឲ្យាៃឥែទៃរសិរមមមដ្លាៃកា ក្បារ់ទប 
6. ពក្ងឹ្ង្កា ផាពវផាយរសិរមមៃឹង្បែតុ ុះបណ្តត លដ្ល់ថាន រ់មូលោា ៃ 
7. ពក្ងឹ្ង្យៃតកា ជំ្ ុញផលិតរមមៃឹង្សុែភាពសតវថាន រ់មូលោា ៃ 
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៦.២ កា ក្រប់ក្រង្ធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង្េបបធម៌ក្បរបរោយចី ភាព 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ 

• ទំព័ ១៧១៖  
1. ជំ្ ុញកា សិរាបែតុ ំ ផលប៉ោុះពាល់ពីធៃធាៃម ៉ោ 
• ទំព័  ១៧២៖  
1. ពក្ងឹ្ង្កា តាមោៃៃិង្ក្តួតពិៃិតយ ៃិង្ផសពវផាយ រលីសមបទៃម ៉ោ 
2. មិៃរ ួាៃកា េៃិិរោរធៃធាៃន ៉ោរៅរនុង្តំបៃ់សនូល ៃិង្តំបៃ់អភិ រស នៃតំបៃ់កា ពា 
ធៃធាៃធមមជាតិ 

3. មិៃាៃកា រំែត់ចាស់ោស់អំពីតនួាទី ៃិង្កា ចូល មួ បស់ អង្គកា សង្គមសុីេលិ រនុង្កា 
ចូល មួផតល់រោបល់ ៃិង្ បែតឹ ង្តវា៉ោ រលីបញ្ហា ពារ់ព័ៃធធៃធាៃម ៉ោ 

• ទំព័ ១៧៦៖  
1. កាត់បៃថយកា អៃុេតតវា អីរគីសៃីតាមទៃលសំខាៃ់ៗ រោយជំ្ៃសួេញិរោយកា រក្បីក្បាស់
ធៃធាៃរររីតរឡងី្េញិ  

• ទំព័ ១៧៦៖ ក្រប់ក្រង្តំបៃ់កា ពា ធៃធាៃធមមជាតិ 
1. ចំែុច កា ក្រប់ក្រង្តំបៃ់ កា ពា ធមមជាតិ ៃិង្កា អភិេឌ្ឍមូលោា ៃ អភិេឌ្ឍតំបៃ់របតិរភែឌ័  
រៅរនុង្មផនរ ៦.២ ៃិង្ ៦.៤ ដូ្ចគន  សូមពិៃិតយរឡងី្េញិ 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
• ទំព័ ១៧១៖  
1. រ ៀបចំ ៃិង្បង្មចររអាយបាៃចាស់ោស់  វាង្តនួាទី ៃិង្សមតថរិចចរនុង្កា ក្រប់ក្រង្ធៃធាៃ
ធមមជាតិ ៃិង្រិចចសហក្បតិបតតិកា   វាង្ក្រសួង្ពារ់ព័ៃធៃឹង្ធៃធាៃធមមជាតិ  

• ទំព័ ១៧៦ ដ្ល់ ១៧៩៖  
2. កា រផទ អំណ្តចរៅថាន រ់រក្កាមជាតិ រផ្ទត តរលីកា ចូល មួកា ពា ធៃធាៃធមមជាតិ រជ្ៀសជាង្
អំណ្តចក្រប់ក្រង្ “ចាត់មចង្”   

3. រ ៀបចំមផៃទីរសវារមមរអរូឡូសុី ៃិង្មផៃកា រក្បីក្បាស់ដី្ធលីឱ្យាៃៃិ ៃតភាពរនុង្តំបៃ់កា ពា 
រទសភាព 

4. បរង្កីៃចំៃៃួ មស្ដៃតីឧទាៃុ រសមដ្លាៃសមតថភាព ៃិង្រអាយកាល យជាៃរ បាលយុតតិធម៍ រដី្មបី
ពក្ងឹ្ង្កា សហកា កា ពា ៃិង្ទប់សាក ត់បទរលមីស តាម យៈកា បរង្កីត ូបមៃត (ទក្មង់្នៃរិចច
សហកា ) ឬ រគលកា មែនាចំាស់ោស់ រនុង្កា រក្បីក្បាស់រាល ងំ្ចក្មុុះ (ឧទាៃុ រស ប៉ោូលី
ស រប៉ោអឹម សហរមៃ៍) 
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5.  ោា ភិបាលក្តូេមបង្មចររពាច ប់ងេកិា សក្ាប់គកំ្ទសហរមៃ៍រដី្មបកីា ពា ធៃធាៃធមមជាតិ 
(នក្ពរ  ីជ្លផល តំបៃ់កា ពា  សហ.ជ្ៃជាតិរដី្មភារតិច) 

6. រ ៀបចំ ៃិង្អភិេឌ្ឍក្បព័ៃធធានាេញិ្ហញ បៃប័ក្តនក្ពរ  ីរដី្មបរីលីររមពស់អាជី្េរមមនក្ពរ  ីក្សប
ចាប់តាមសតង់្ោ អៃត ជាតិ FSC, FLEIGT 

7. រធវីកា វាស់មេង្រសវារមមសាថ ៃក្បពៃធ័នក្ពរ  ី ៃិង្បរង្កីៃក្បពៃធ័ទិៃន័យរសវារមមនក្ពរ ជីាតិ 
រដី្មបផីតល់ពត៌ាៃរនុង្កា រធវីមផៃកា ក្រប់ក្រង្ ៃិង្មផៃកា េៃិិរោរ  

8. តរមលីង្ក្បពៃធ័តាមោៃកា បាត់បង់្នក្ពរ  ីReal Time Forest Monitoring 
9. ជំ្ ុញរអាយាៃកា មបង្មចរតំបៃ់កា ពា ធមមជាតិរអាយបាៃចាស់ោស់ រោយាៃកា 
ចូល មួពិរក្គុះរោបល់ពីក្រប់ភារី ៃិង្ក្ពមទងំ្ជ្ៃជាតិរដី្ម ភារតិច 

10. រធវីរំមែទក្មង់្រគលៃរោបាយ ៃិង្ចាប់សតីពីជ្លផល ចាប់សពីពីនក្ពរ  ី ៃិង្ពក្ងឹ្ង្កា  
អៃុេតតចាប់ឱ្យបាៃតឹង្ ុងឹ្ពិរសសអៃុក្រឹតយសតីពីកា ក្រប់ក្រង្សហរមៃ៍ជ្លផល សហរមៃ៍ 
នក្ពរ  ីសហរមៃ៍តំបៃ់កា ពា   

11. ពក្ងី្រេសិាលភាពនៃកា ក្រប់ក្រង្ជ្លផលសមុក្ទ ៃិង្រៃសាទទឹររក្ៅរៅរមពុជា ក្ពមទងំ្ 
ជំ្ ុញផលិតរមម ជ្លផល (ទឹរសាប ៃិង្សមុក្ទ) ៃិង្វា េីបបរមម ជាលរាែៈសិបបរមម ៃិង្ 
ឧសាហរមម 

12. បរង្កីៃសមតថភាពសហរមៃ៍រៃសាទ មួទងំ្ជំ្នាញអភិេឌ្ឍជី្េភាព ៃិង្សាថ ប័ៃក្ពមទងំ្ផតល់ 
ៃូេមូលៃិធិសក្ាប់ផតួចរផតីមកា េៃិិរោរ ៃិង្ចំណ្តយក្បតិបតតិកា អៃុេតតសរមមភាពក្ទក្ទង់្ 
ជី្េភាព ៃិង្អភិ រសជី្េចក្មុុះ 

• ទំព័ ១៧៨៖ 
1. ជំ្ ុញកា សិរាៃិង្ចុុះបញ្ា ីតំបៃ់សកាត ៃុពលជារបតិរភែឌ័   ធមមជាតិរំ តិជាតិៃិង្ពិភពរោរ 
2. បរង្កីតក្បសិទធភាពកា ក្សាេក្ជាេ ៃិង្អភិេឌ្ឍៃ៍ទងំ្ទឹរសាប ៃិង្សមុក្ទ កា ក្រប់ក្រង្ ៃិង្ ទប់
សាក ត់កា ជ្ញួដូ្ ក្បរភទជិ្តផុតពូជ្ ៃិង្រំពុង្ ង្រក្គុះ  

 
៦.៣ កា ពក្ងឹ្ង្កា ក្រប់ក្រង្ៃរ បូៃីយរមម (ទំព័ ទី១៨៤) 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ  

1. កា រោុះក្សាយផលប៉ោុះពាល់រោយសំែង្សម មយ ៃិង្យុតតិធម៌ 

2. កា ងា រំែត់ក្ពំក្បទល់ដី្ ដ្ា (ដី្ឯរជ្ៃ បស់ ដ្ា,ដី្សាធា ែៈ ៃិង្ដី្រមមសិទធិឯរជ្ៃ) 

ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  
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1. បរង្កីតរគលៃរោបាយជាតិ ឬ ចាប់សរីពី រគលកា ែ៍សំែង្ផលប៉ោុះពាល់នៃររក្ាង្ 
អភិេឌ្ឍៃ៍ ជារគលកា ែ៍ មួមយួអាចអៃុេតរបាៃទងំ្ររក្ាង្ បស់ ដ្ា ៃិង្ររក្ាង្ក្រុមហ ុៃ 
ឯរជ្ៃ។ អៃុេតតរគលកា ែ៍សំែង្ឱ្យាៃជាសតង់្ោ  មដ្លអាចទទលួយរបាៃពីអនរ ប៉ោុះ
ពាល់ ពីររក្ាង្អភិេឌ្ឍៃ៍ រអាយាៃក្បសិទធភាព ៃិង្យុតតិធម៌ 

2. រធវីកា រំែត់ក្ពំ(របាុះបរងាគ ល) កាត់្រ វ្ៀលដី្ ដ្ាបាលមចររអាយក្បជាជ្ៃ កាៃ់កាប់ក្សប 
ចាប់) មដ្លសថិតរនុង្តំបៃ់កា ពា រោយក្ពុះរាជ្ក្រិត។ 

3. រ ៀបចំៃិង្ពក្ងឹ្ង្ៃរ ូបៃីយរមម ៃិង្រហោា  ចនាសមព័ៃធ ឱ្យបាៃលអ ក្ពមទងំ្ ក្បព័ៃធក្ទក្ទង់្ 
ជី្េភាពក្បរបរោយៃិ ៃត ភាពជាមុៃ មុៃៃឹង្ផ្ទល ស់បតូ ក្បជាពល ដ្ារៅកាៃ់តំបៃ់ តាងំ្ទីលំរៅ 
ឋាៃងមី 

4. ក្តួតពិៃិតយ ៃិង្ អៃុេតតរគលកា ែ៍ ៃិង្ លរាែែឌ នៃកា ផរល់សមបទៃ ដី្សង្គមរិចចឱ្យបាៃ 
ក្បរសី រឡងី្ មងមរទៀត រដី្មបរី ល្ីយតបរៅៃឹង្ចំែុចរៃលឹុះនៃសមបទៃដី្សង្គមរិចច ដូ្ចាៃ 
មចង្រនុង្រគលៃរោបាយដី្ធលីឆ្ន ២ំ០១៥។ 

5. សិរា ៃិង្រំែត់សកាត ៃុពលក្បរភទដី្ ៃិង្រ ៀបចំមផៃកា រមរក្បីក្បាស់ដី្ឱ្យរ ល្ីយតបរៅ ៃឹង្
ក្បរភទដំ្ណ្ត។ំ 

 
៦.៤ កា ធានាចី ភាពប សិាថ ៃ ៃិង្កា រ ៀបចំែលួៃរ ល្ីយតបៃឹង្កា មក្បក្បលួអាកាសធាតុ 
រ. មតិរោបល់រលីសរមមភាពកា ងា រនុ ង្រសចរតីក្ពាង្រៃុះ 

1. ទំព័ ១៩៤ ចំែុច ៤.៥១ សូមរធវីកា ពិៃិតយឃល  ៃិង្ពារយរពច។ 
2. ទំព័ ១៩៤. ចំែុចទី២ កា រ ល្ីយតបរៅកា មក្បក្បួលអាកាសធាតុ សូមបញ្ហា រ់អំពីតួនាទី
 បស់ក្រសួង្ប សិាថ ៃ ក្រសួង្រសដ្ារិចច ៃិង្NDC  

3. ទំព័ ១៩៥ ចំែុចទី៣៖ ជី្េៈចក្មុុះ ៃិង្ជី្េសុេតថិភាព 
- ហារ់ដូ្ចជាាៃភាពទូលំទូោយ រសនីសុំអាយាៃកា បងាា ញជារ់ោរ់ ដូ្ចជា៖ កា លុប
បឹង្ធមមជាតិ ចារ់ដី្រលីតំបៃ់រ ន្  កា បូមែាច់ .....។ល។ 

4. ទំព័ ទី១៩៥ ចំៃុចទី៤ ៃិោយពីកា ក្តតួពិៃិតយ កា អធិកា រិចច... 
- សូមបញ្ហា រ់ពីរ ម្ ុះអៃុក្រឹក្ត ៃិង្ក្រសួង្ៃីមយួរអាយចាស់ (ឧទហ ែ៍ អៃុក្រឹក្ត
ចំៃៃួ៤) ៃិង្ពិៃិតយរលីបចចុបបៃនភាពនៃឯរសា ពិភារានងៃទី១៧ ធនូ ២០១៨ 

- កា អរង្កតតាមោៃរុែភាពប សិាថ ៃដឹ្ង្ 
- ក្តង់្ចំៃុចទី៩ រ ួបមៃថមកា ក្តួតពិៃិតយរុែភាពទឹររអាយបាៃរទៀង្ទត់ ៦មែមតង្ 

5. ទំព័ ទី១៩៧ ក្តង់្ចំៃុចទី៧ កា អភិេឌ្ឍសហរមៃ៍មូលោា ៃ 
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- ក្តង់្រក្តទី២ សូមលុប ពារយ សហរមៃ៍ រៅរដី្មរក្ត 
ែ. អៃុសាសៃ៍រលីសរមមភាពអៃុេតត  

1. រសនីសុំឱ្យរធវីកា ពរៃលឿៃបញ្ច ប់រសចរតីរក្ពៀង្ក្រមប សិាថ ៃៃិង្ធៃធាៃធមមជាតិ 
• កា រ ល្យីតបៃឹង្កា មក្បក្បលួអាកាសធាតុ 
1. រសនីោរ់បញ្ចូ លតនួាទី បស់រមមេធីិREDD+រៅក្តង់្ចំៃុចកា រ ល្ីយកា មក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
2. រធវីក្បតិភូរមមមុែងា  ៃិង្ធៃធាៃ(បរចចររទស ងេកិា បរចចរេទិា ធៃធាៃមៃុសស ៃិង្ កា 
សរក្មចចិតរ)ដ្ល់ថាន រ់រក្កាមជាតិ(ឃុ/ំសងាក ត់) រដី្មបពីក្ងឹ្ង្កា ទទលួែុសក្តូេភាព ាច ស់កា  
សំរៅធានាៃិ ៃត ភាពធៃធាៃធមមជាតិ ៃិង្ប សិាថ ៃ ៃិង្កា បៃថយហាៃិភ័យអាកាសធាតុ 

3. បងាា ញរគលៃរោបាយ ៃិង្លិែិតបទោា ៃរតិយុតរនានាដ្ល់េស័ិយឯរជ្ៃ ៃិង្បៃរពក្ងឹ្ង្
ភាពជានដ្រូជាមយួនដ្រូអភិេឌ្ឍៃ៍ ៃិង្សហរមៃ៍មូលោា ៃ រដី្មបអីៃុេតរកា េៃិិរោរ មដ្លនេ
ឆ្ល តខាង្អាកាសធាតុ 

4. ពក្ងឹ្ង្ៃិង្ពក្ងី្រ កា ផសពវផាយៃិង្កា បស្ដញ្ហច បកា មក្បក្បួលអាកាសធាតុ ដ្ល់សហរមៃ៍ 
មូលោា ៃ 

• ជី្េៈចក្មុុះ ៃិង្ជី្េសុេតថភិាព  
1. ជំ្ ុញកា អៃុេតតរមមេធីិជី្េសុេតថិភាពរោយអៃុរោមជាមយួៃិង្ចាប់សតីពី ជិ្េសុេតថិភាព 
2. អៃុេតតមផៃកា យុទធសាស្ដសតៃិង្សរមមភាពជាតិសតីពីជី្េចក្មុុះ (NBSAP) 
3. រលីររំពស់កាយល់ដឹ្ង្ជាសាធា ែៈ កា ក្បតិភូរមមអំណ្តច ៃិង្កា ទទលួែុសក្តូេ ដ្ល់ថាន រ់ 
មូលោា ៃ 

4. ពក្ងឹ្ង្ភាពជានដ្រូ រនុង្រិចចសហកា  រដី្មបតីាមោៃកា អៃុេតតរគលៃរោបាយ ជី្េៈចក្មុុះ 
ៃិង្ជី្េសុេតថិភាព 

• កា ក្តតួពិៃិតយ ៃិង្អធិកា រិចចក្បភពបំពុល កា អរង្កតតាមោៃរុែភាពប សិាថ ៃ កា វាយតនមល
រហតុប៉ោុះពាល់ប សិាថ ៃ 

1. ពរៃលឿៃ កា អៃុម័ត ចាប់សតីពីកា វាយតនមលរហតុផលប៉ោុះពាល់ប សិាថ ៃ  
2. ពរៃលឿៃ កា អៃុម័ត រគលកា មែនានំៃកា ចូល មួជាសាធា ែៈ 
3. ចំៃុចបមៃថមពីតនួាទី បស់អង្គកា សង្គមសុីេលី រៅរនុង្ក្រប់ដំ្ណ្តរ់កាលនៃកា អៃុេតត កា 
តាមោៃ កា អៃុេតតមផៃកា ក្រប់ក្រង្ប សិាថ ៃ(EIA, EMP)។ 

4. សូមបមៃថមពីកា របីរចំហ នៃងេកិាមដ្លទទលួបាៃ ៃិង្យររៅរក្បីក្បាស់រលីអវីែលុះ ក្ពមទងំ្ 
ផសពវផាយរៅដ្ល់ក្បជាពល ដ្ារអាយបាៃដឹ្ង្ 

• កា ក្រប់ក្រង្តំបៃ់កា ពា ធមមជាតិ 
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1. ជំ្ ុញកា រោុះក្សាយបញ្ហា ទំនាស់ដី្ធលីមដ្លាៃក្សាប់រអាយអស់ ៃិង្បញ្ឈប់កា េៃិិរោរ 
រនុង្តំបៃ់កា ពា ធមមជាតិ។ 

2. បញ្ឈប់កា រធវីអាជី្េរមមរ  ីៃិង្ដី្ធលី រនុង្តំបៃ់កា ពា  ៃិង្ដី្នក្ព 
3. រោុះក្សាយកា តាងំ្ទីលំរៅរនុង្តំបៃ់សនូលនៃតំបៃ់កា ពា  ៃិង្នក្ពសហរមៃ៍ 
4. ធានាភាពចាស់ោស់ វាង្ក្រសួង្ប សិាថ ៃៃិង្ក្រសួង្រសិរមម  ុកាា ក្បា៉ោ ញ់ ៃិង្រៃសាទ រនុង្
កា ក្រប់ក្រង្នក្ពរ ៃិីង្សតវនក្ព 

• កា អភិេឌ្ឍៃ៍សហរមៃ៍មូលោា ៃ កា អភិេឌ្ឍៃ៍រទសច ែ៍ធមមជាតិ ៃិង្ក្រប់ក្រង្តំបៃ់របតិរភ័
ែ 

1. សូមបមៃថម អង្គកា នដ្រូ  ៃិង្សហរមៃ៍មូលោា ៃ ជាភាពជានដ្រូ  រនុង្សហកា អភិេឌ្ឍ សហ
រមៃ៍មូលោា ៃ ៃិង្សហរមៃ៍រទសច ែ៍  

2. សូមបមៃថម អទិភាពរៅសហរមៃ៍ រនុង្កា រ ៀបចំជារមៃលង្រអរូ រទសច ។ 
3. រ ៀបចំតំបៃ់រទសភាពនក្ពរ  ីរដី្មបចុីុះបញ្ា ីរទសភាពបិតិរភ៍ែឌ ពិភពរោរ 
4. ោរ់បញ្ចូ លកា អភិេឌ្ឍសហក្គសសហរមៃ៍រនុង្កា រលីររមពស់រអរូឡូសុីៃិង្កា កា ពា 
ធៃធាៃធមមជាតិ 
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III. តារាង្រ ម្ ុះសាថ ប័ៃដ លបានចូ្បល មួសតល់ធាតុចូ្បល 
(សូមពិៃិតយឯរសា ភាា ប់) 
1 Our City 57 The NGO Forum on Cambodia 113 LNU នក្ពមេង្ 
2 SEADO 58 CFI សហរមៃ៍ រៅក្ររចុះ 114 ODOV នក្ពមេង្ 
3 ADHOC 59 បណាត ញដក្ព ្់ ងខតតក្ពេះវហិារ 115 OOO តាមរេ 
4 TDSP 60 សហរមៃ៍ រែតតសទឹង្មក្តង្ 116 UNDP 
5 CWDCC 61 PLCN រំពង់្ធំ 117 CIYA 
6 CEPA 62 សរលេទិាល័យភូមិៃទភនំរពញ 118 SWISS CARITAS 
7 GVO 63 PVT សទឹង្មក្តង្ 119 GADC 
8 EPDO 64 អង្គកា សរស្ដងាគ ុះរុា រមពុជា, រំពង់្ចាម 120 ANGKOR GREEN 
9 STT 65 NID, រំពង់្ចាម 121 ACT 

10 NTFP-EP 66 
អង្គកា រលីររំពស់ធៃធាៃសហរមៃ៍ 
រដី្មបកីា អភិេឌ្ឍៃ៍ CRID, រំពង់្ចាម 

122 UPWD 

11 RECOFTC 67 
អង្គកា ភនំក្សីរដី្មបកីា អភិេឌ្ឍៃ៍ 
(PSOD) 

123 ICSO 

12 ELEC 68 LOTUS TOUR GREEN ENGLE 124 KFA, រណ្តត ល 

13 OXFAM 69 
សារមរលីររំពស់សុែភាពជ្ៃជាតិ
រដី្មភារតិច IPHIA 

125 HRTF 

14 CRC-CAMBODIA 70 CICO មែឌ លរិ  ី 126 CCC 
15 FACT 71 សហរមៃ៍នក្ពរ ,ី មែឌ លរិ  ី 1127 LWD 
16 CTOD 72 សហរមៃ៍ជី្េតិងមី, រែតតតបូង្ឃមុ ំ 128 WCS 
17 VS 73 Plan International, តបូង្ឃមុ ំ 129 DIAKONIA 
18 KAWP 74 សហរមៃ៍រជី្ង្អង្គ, តបូង្ឃមុ ំ 130 LEGAL ASSISTANT 

19 MIPFN 75 សហរមៃ៍មក្ពរអាជី្, តបូង្ឃមុ ំ 131 FORUM SYD 

20 MVI 76 
អង្គកា អភិេឌ្ឍៃ៍សហរមៃ៍រមពុជា,  
រែតតក្ររចុះ 

132 ANSA 

21 WFC 77 
សារមមែម រដី្មបអីភិេឌ្ឍៃ៍ជ្ៃបទរមពុ
ជា KAFDOC, រែតតក្ររចុះ 

133 ACTIONAID 

22 CWCC 78 
Kampuchea Women’s Welfare 
Action (KWWA), រែតតក្ររចុះ 

134 HACC 

23 VDCY 79 FLO, រែតតក្ររចុះ 135 WWF 
24 FIDAC 80 RAO, សាវ យរ ៀង្ 136 CVS 
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25 
Rachna Satrei 
(RS) 

81 CAN, សាវ យរ ៀង្ 137 DPA 

26 BTV 82 CC សាវ យរ ៀង្ 138 RCEDO 
27 VIDA 83 CDA សាវ យរ ៀង្ 139 SILAKA 
28 ADDA 84 CAE សាវ យរ ៀង្ 140 API 
29 PDP 85 រែប សាវ យរ ៀង្ 141 COMFREL 
30 CVF 86 STAR KAMPUCHEA 142 LAC 
31 TGC 87 សាវ យរ ៀង្  143 HEKS  
32 BBU 88 SVC  តៃរិ  ី  144 NPA  
33 ORGA 89 សិ មីង្គល  តៃរិ  ី  145 Mlup Baitong  
34 EHEO 90 DND  តៃរិ  ី  146  DPO ស្ថវ យងរៀ្ 
35 AFD 91 NTFP  តៃរិ  ី  147  SADA 
36 SESEA 92 3SPN  តៃរិ  ី  148  PNKS 
37 Phnom Srouch 93 CDC  តៃរិ  ី  149  CHETHOR ដក្ពដវ្ 

38 GOLD PALM 94 H&H  តៃរិ  ី  150 
 HelpAge 
Cambodia 
បាត់ ាំប្ 

39 CDC-KRATIE 95 HA  តៃរិ  ី  151  ARDC ភនាំងពញ 
40 WWF 96 KOFAF រំពង់្ធំ  152  NEP 
41 ITC 97 OIILM រំពង់្ធំ  153  UDCY ងសៀមរាប 
42 RUA 98 APA រំពង់្ធំ  154  MVi មណ្ឌ លគិរ ើ 
43 EDI 99 VIC នក្ពមេង្  155  FIDAC 
44 Cambodia WP 100 FDF នក្ពរេង្  156  KILT 
45 PNCA  101 SACRED សារស្ដហគត, នក្ពមេង្  157  AFD រាំព្់ ា្ំ 
46 RUFA 102 MRc នក្ពមេង្  158  Save the Children 

47 
REDO 
បនា យមានជ័យ 

103 KYA សារមយុេជ្ៃមែម , នក្ពមេង្  159 
 SILAKA 

48 
SEADO 
បនា យមានជ័យ 

104 PNKS អង្គកា ពៃលឺនៃរតីសង្ឃមឹ នក្ពមេង្  160 
 Grow Asia 

49 
TDSP 
បនា យមានជ័យ 

105 Chethor នក្ពមេង្  161 
 CTO ឧតតមានជ័យ 
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50 
IRAM 
បនា យមានជ័យ 

106 ICC នក្ពមេង្  162 
AKAS បាត់ ាំប្ 

51 CRID រាំព្់ចាម 107 អ គ្ការងសដ្ឋរ ងខតតរតនគិរ ើ 163 GVO ងោ្ិស្ថត់ 
52 PDA រំពង់្ធំ 108 SVC ងខតតរតនគិរ ើ 164 MJP បាត់ ាំប្ 
53 EHE រាំព្់ ា្ំ 109 ងសដ្ឋ ងខតតរតនគិរ ើ 165 CEFED ស្ថវ យងរៀ្ 
54 SECEA រំពង់្ធំ 110 NTFP ងខតតរតនគិរ ើ 166 SAMAKY រាំពត 

55 MPC ងកាេះរុ្ 111 
DND ងខតតរតនគិរ ើ 
 

167 
PDAO តាដរវ 

56 NAS រាំព្់ចាម 112 OLM រាំព្់ ា្ំ 168 Live and Learn  
 
 
 
 
 
 
 


