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កាលបរដិោ�េ�ដោ�ះ��ម្ពុុផ្សាាយ៖ ខែ�តុ�លា ឆំ្នាំ២ំ០២១
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និិង អង្គការ NTFP-EP Cambodia ទ្រ�ម្ពុទាំងំមាច ស់ជ្យំនិួយ MRLG ដោ�។ ដោ�ដោ�ល�ះឹម្ពុ�រននិ 
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ក្នុងនាមទីប្រឹក្ាឯក្រាជ្យ យ ើងខ្ុ ុំសូមថ្លែងអុំណរគុណយ៉ា ងប្ាលយប្ៅចុំយ ោះរុគគល 
និងស្ថា រន័ដូចមានរា នាមខាងយប្ោមថ្ដលបានផ្តល់ោរគុំប្ទដល់ោរសិក្ាយនោះ។ ាដុំរូង 
យ ើងខ្ុ ុំសូមអរគុណចុំយ ោះថ្នន ក្ដឹ់ក្នាុំ និងរុគគលិក្ននយេទិោននអងគោរមនិថ្មនរដ្ឋា ភបិាល  
សតីពីក្មពុា ពិយសសក្មមេធីិអភបិាលកិ្ចចធនធានធមមាតិ ថ្ដលបានជួ្  គុំប្ទដុំយណើ រោរ
ប្ស្ថេប្ាេ សហោរ និងផ្ដល់ធាតុចូល ថ្ដលមានស្ថរៈប្រយយជ្នស៍ប្មារោ់រសិក្ាយនោះ។ 

 យ ើងខ្ុ ុំក្សូ៏មថ្លែងអុំណរគុណ ចុំយ ោះមន្តនតីរាជ្រដ្ឋា ភបិាលនននា ក្ដ្ឋា ន ក្ព់ន័ធ 
សុំខាន់ៗ  ននប្ក្សួងក្សិក្មម រុោា ប្រមាញ់ និងយនស្ថទ ប្ក្សួងររសិ្ថា ន ប្ក្សួង ណិជ្ជក្មម និង 
អគគនា ក្ដ្ឋា នគ  និងរដ្ឋា ក្រ ថ្ដលបានផ្តល់ពត័ម៌ានដម៏ានស្ថរៈសុំខាន ់តាមរ ៈោរផ្ដល់
កិ្ចចសមាា សន ៍និងពិយប្គោះយយរល់យលើោរសិក្ាយនោះ។ 

 យលើសពីយនោះយទៀត យ ើងខ្ុ ុំសូមថ្លែងអុំណរគុណចុំយ ោះសហគមនន៍ប្ពយមម  សហគមន៍
យដើមដូងក្នុងយខតតក្ុំពត សហគមនពូ៍ប្ជី្ និងសហគមនជី៍្ក្ែរភ់នុំជួ្ងក្ដីសងឃមឹក្នុងយខតតមណឌ លគិរ ី
សហគមនន៍ប្ពយ ើគុណភាព១ សហគមនន៍ប្ពយ ើគុណភាព២ សហគមនស៍ថ្ងែ១ សហគម
នថ៍្ក្នចនចងែឹោះថ្ែរ១ ក្នុងយខតតប្ពោះេហិារ សហគមនភ៍នុំទព័ាងក្នុងយខតតយោោះកុ្ង ថ្ដលបានចូលរមួ
ក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាប្កុ្ម និងផ្ដល់ពត័ម៌ានដម៏ានតនមែសប្មារោ់រប្ស្ថេប្ាេយនោះ។ 

 ាចុងយប្ោ  យ ើងខ្ុ ុំសូមថ្លែងអុំណរគុណចុំយ ោះប្កុ្មោរងារពិនិតយ និងថ្ក្សប្មួល 
ថ្ដលមានសមាសភាពដូចា យោក្ ែឹង សុេរិយិ៉ា  (NTFP-EP) យោក្ ជ្ ័ គូឡង ់(WWF) 
យោក្ ហួន ជុ្នឌី (CLEC) យោក្ យស្ថម សុភន័្តក្ត (AFD) យោក្ប្សី យសឿន សុភា (MVI) 
យោក្ រឹុក្ សុភណ័ (PKH) និងយោក្ រ៉ាូច សុភណ័ (MRLG) ថ្ដលបានជួ្  ពិនិតយខែឹមស្ថរ 
របា ោរណ៍ និងផ្ដល់មតិយយរល់ាលក្ាណៈរយចចក្យទសយដើមបឱី្យរបា ោរណ៍លអ។  

 ោរសិក្ាយនោះពិតាមនិអាចយធវើយៅបានយទ ប្រសិនាគម នោរចូលរមួររស់យោក្ 
យោក្ប្សី។  
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ក្នុងនាមទីប្រឹក្ាឯក្រាជ្យ យ ើងខ្ុ ុំសូមថ្លែងអុំណរគុណយ៉ា ងប្ាលយប្ៅចុំយ ោះរុគគល 
និងស្ថា រន័ដូចមានរា នាមខាងយប្ោមថ្ដលបានផ្តល់ោរគុំប្ទដល់ោរសិក្ាយនោះ។ ាដុំរូង 
យ ើងខ្ុ ុំសូមអរគុណចុំយ ោះថ្នន ក្ដឹ់ក្នាុំ និងរុគគលិក្ននយេទិោននអងគោរមនិថ្មនរដ្ឋា ភបិាល  
សតីពីក្មពុា ពិយសសក្មមេធីិអភបិាលកិ្ចចធនធានធមមាតិ ថ្ដលបានជួ្  គុំប្ទដុំយណើ រោរ
ប្ស្ថេប្ាេ សហោរ និងផ្ដល់ធាតុចូល ថ្ដលមានស្ថរៈប្រយយជ្នស៍ប្មារោ់រសិក្ាយនោះ។ 

 យ ើងខ្ុ ុំក្សូ៏មថ្លែងអុំណរគុណ ចុំយ ោះមន្តនតីរាជ្រដ្ឋា ភបិាលនននា ក្ដ្ឋា ន ក្ព់ន័ធ 
សុំខាន់ៗ  ននប្ក្សួងក្សិក្មម រុោា ប្រមាញ់ និងយនស្ថទ ប្ក្សួងររសិ្ថា ន ប្ក្សួង ណិជ្ជក្មម និង 
អគគនា ក្ដ្ឋា នគ  និងរដ្ឋា ក្រ ថ្ដលបានផ្តល់ពត័ម៌ានដម៏ានស្ថរៈសុំខាន ់តាមរ ៈោរផ្ដល់
កិ្ចចសមាា សន ៍និងពិយប្គោះយយរល់យលើោរសិក្ាយនោះ។ 

 យលើសពីយនោះយទៀត យ ើងខ្ុ ុំសូមថ្លែងអុំណរគុណចុំយ ោះសហគមនន៍ប្ពយមម  សហគមន៍
យដើមដូងក្នុងយខតតក្ុំពត សហគមនពូ៍ប្ជី្ និងសហគមនជី៍្ក្ែរភ់នុំជួ្ងក្ដីសងឃមឹក្នុងយខតតមណឌ លគិរ ី
សហគមនន៍ប្ពយ ើគុណភាព១ សហគមនន៍ប្ពយ ើគុណភាព២ សហគមនស៍ថ្ងែ១ សហគម
នថ៍្ក្នចនចងែឹោះថ្ែរ១ ក្នុងយខតតប្ពោះេហិារ សហគមនភ៍នុំទព័ាងក្នុងយខតតយោោះកុ្ង ថ្ដលបានចូលរមួ
ក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាប្កុ្ម និងផ្ដល់ពត័ម៌ានដម៏ានតនមែសប្មារោ់រប្ស្ថេប្ាេយនោះ។ 

 ាចុងយប្ោ  យ ើងខ្ុ ុំសូមថ្លែងអុំណរគុណចុំយ ោះប្កុ្មោរងារពិនិតយ និងថ្ក្សប្មួល 
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សសោោយយេេ  ប្ប្ោោេេអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ((ទទំពំព័រ័រទទីី  ២២៤៤))  
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សេចក្តីេសខេបប្បតិបតតិ 

ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិនន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើកានក់តមានតប្មូវការ
សប្ចើនសទបើខៗ ពិសេេេប្មាបឫ់េស ី សោយសារការយល់ដឹខពីបរសិាា ន ស ើកានក់តប្ក្ តនម្
កានក់តខពេ់ ស ើយអតិថិជនចខប់ាននូវអវីៗកដលថមី និខកបក្្ៗ។ ជាមយួនឹខភាពប្េេ់សាអ ត 
ឫេសមីាន្លប្បសោជន ៍ ពា ិជជក្មមប្បក្បសោយេកាត នុពលេប្មាបទី់្ារ សោយសារវា
អាចសប្បើប្បាេ់ និខកក្នចាជាេមាា រៈោ ខសប្ចើនប្បសភទ កដលពិភពសលាក្ក្ំពុខសប្បើប្បាេ់ជាសរៀខ
រាល់នថៃ ដូចជា េមាា រៈេំ ខ់្ ាោះ វតាុតមាញ សប្គឿខេង្ហា រមិ ប្ក្ោេ់ ប្ក្ោេ់អ មយ័ របេ់
របរេប្មាបទុ់ក្ោក្អី់វា ន ់ ជាស ើនចាេប្មាបស់ធវើ្ាោះ ដូចជាក្ប្មាល ជញ្ហជ ំខ ។ល។   
ខ ៈសតត កំ្ពុខកតរចិរលិ ឫេសអីាចជាវតាុជំនួេវា និខស ើទាខំទាយ។ វាជារុក្េជាតិ កដលោំ
ដុោះបានសលឿនសទៀត្ខ។ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើរបេ់េ គមនន៍ប្ពស ើ (CF) ឬ  
េ គមនត៍ំបនក់ារពារធមមជាតិ ((CPA) អាច្គត់្ គខវ់តាុធាតុសដើម ្លិត្លពាក្ក់្ណ្តត ល
េសប្មច និខ្លិត្លេសប្មចដល់អាក្ទិញស្សខៗោា ។ សទាោះជាោ ខណ្តក្ស៏ោយ េប្មាប់
ទី្ារអនតរជាតិ ប្តូវការកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរយៈសពលកវខសលើការ សំចញអនុ្លនប្ពស ើ 
កដលប្េបចាប។់ ដូសចាោះ សដើមបសី្្ើយតបនឹខតប្មូវការជាប្បចនំថៃ និខសាា នភាពបចចុបបនា សយើខ
គួរសធវើការសផ្លត តសលើការបំសពញតប្មូវការ និខការចខប់ានអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារក្ាុខ
ប្េុក្ កដលមនិទានប់ានបំសពញសៅសទបើយ ខ ៈកដលេមតាភាព និខលទធភាពននការ សំចញ
សៅជាការប្ប មសៅសទបើយ សពលឥទបូវសនោះ។ 
  

េប្មាបទី់្ារអនតរជាតិ ជាការប្បសេើរ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ ឬ CF/CPAs គួរ 
សធវើការ្គត់្ គខនូ់វវតាុធាតុសដើម ឬ្លិត្លពាក្ក់្ណ្តត លេសប្មច  សៅឲ្យប្ក្ុម  ុន សំចញ 
ឬ ប្កុ្ម  ុនវនិិសោគបរសទេ។ ចំសពាោះទី្ារក្ាុខប្េុក្វញិ CF/CPAs ឬ េ ប្ោេអនុ្ល
នប្ពស ើ អាច្គត់្ គខនូ់វវតាុធាតុសដើម និខ្លិត្លពាក្ក់្ណ្តត លេសប្មចដល់េ ប្ោេកក្
នចាអនុ្លនប្ពស ើ និខ្លិត្លេសប្មចអាចប្តូវ្គត់្ គខ ់ សៅអាក្សប្បើប្បាេ់ជាបុគគល កដល
រមួមានអាជីវក្មមសអកូ្សទេចរ ៍ ម ឌ លក្មានត ជនបរសទេ និខប្គួសារជាអាក្មាន និខ
ក្ប្មតិក្ណ្តត ល។ 
 

 
 

NGOF 
 
សវទិកាននអខគការមនិកមនរោា ភបិាល េតីពីក្មពុជា 

MRLG អភបិាលកិ្ចចដីធ្ីតំបនទ់សនស្មគខគ 
NTFP 

 
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ 

NTFP-EP អខគការក្មមវធីិផ្្លេ់បតូរបទពិសសាធនន៍ប្ពស ើសៅក្មពុជា 
RAC េមាគមសតត  និខឫេស ីក្មពុជា 

SDCFM អនុប្កឹ្តយេតីពីការប្គបប់្គខេ គមនន៍ប្ពស ើ 

SIDA 
 
ទីភាា ក្ង់្ហរអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ េ ុយកអត (Swedish International 
Development Agency) 

SIE េ ប្គិនកដលចំ ូលចិតតពីធមមជាតិ 
ToR ប្ក្បខ ឌ ការង្ហរ 

USAID ទីភាា ក្ង់្ហរេ រដាអាសមរកិ្េប្មាបអ់ភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ 
V4MF េំសេខសដើមបនីប្ពស ើសមគខគ (Voices for Mekong Forests) 

WB ធ ោរពិភពសលាក្ 
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សេចក្តីេសខេបប្បតិបតតិ 

ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិនន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើកានក់តមានតប្មូវការ
សប្ចើនសទបើខៗ ពិសេេេប្មាបឫ់េស ី សោយសារការយល់ដឹខពីបរសិាា ន ស ើកានក់តប្ក្ តនម្
កានក់តខពេ់ ស ើយអតិថិជនចខប់ាននូវអវីៗកដលថមី និខកបក្្ៗ។ ជាមយួនឹខភាពប្េេ់សាអ ត 
ឫេសមីាន្លប្បសោជន ៍ ពា ិជជក្មមប្បក្បសោយេកាត នុពលេប្មាបទី់្ារ សោយសារវា
អាចសប្បើប្បាេ់ និខកក្នចាជាេមាា រៈោ ខសប្ចើនប្បសភទ កដលពិភពសលាក្ក្ំពុខសប្បើប្បាេ់ជាសរៀខ
រាល់នថៃ ដូចជា េមាា រៈេំ ខ់្ ាោះ វតាុតមាញ សប្គឿខេង្ហា រមិ ប្ក្ោេ់ ប្ក្ោេ់អ មយ័ របេ់
របរេប្មាបទុ់ក្ោក្អី់វា ន ់ ជាស ើនចាេប្មាបស់ធវើ្ាោះ ដូចជាក្ប្មាល ជញ្ហជ ំខ ។ល។   
ខ ៈសតត កំ្ពុខកតរចិរលិ ឫេសអីាចជាវតាុជំនួេវា និខស ើទាខំទាយ។ វាជារុក្េជាតិ កដលោំ
ដុោះបានសលឿនសទៀត្ខ។ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើរបេ់េ គមនន៍ប្ពស ើ (CF) ឬ  
េ គមនត៍ំបនក់ារពារធមមជាតិ ((CPA) អាច្គត់្ គខវ់តាុធាតុសដើម ្លិត្លពាក្ក់្ណ្តត ល
េសប្មច និខ្លិត្លេសប្មចដល់អាក្ទិញស្សខៗោា ។ សទាោះជាោ ខណ្តក្ស៏ោយ េប្មាប់
ទី្ារអនតរជាតិ ប្តូវការកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរយៈសពលកវខសលើការ សំចញអនុ្លនប្ពស ើ 
កដលប្េបចាប។់ ដូសចាោះ សដើមបសី្្ើយតបនឹខតប្មូវការជាប្បចនំថៃ និខសាា នភាពបចចុបបនា សយើខ
គួរសធវើការសផ្លត តសលើការបំសពញតប្មូវការ និខការចខប់ានអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារក្ាុខ
ប្េុក្ កដលមនិទានប់ានបំសពញសៅសទបើយ ខ ៈកដលេមតាភាព និខលទធភាពននការ សំចញ
សៅជាការប្ប មសៅសទបើយ សពលឥទបូវសនោះ។ 
  

េប្មាបទី់្ារអនតរជាតិ ជាការប្បសេើរ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ ឬ CF/CPAs គួរ 
សធវើការ្គត់្ គខនូ់វវតាុធាតុសដើម ឬ្លិត្លពាក្ក់្ណ្តត លេសប្មច  សៅឲ្យប្ក្ុម  ុន សំចញ 
ឬ ប្កុ្ម  ុនវនិិសោគបរសទេ។ ចំសពាោះទី្ារក្ាុខប្េុក្វញិ CF/CPAs ឬ េ ប្ោេអនុ្ល
នប្ពស ើ អាច្គត់្ គខនូ់វវតាុធាតុសដើម និខ្លិត្លពាក្ក់្ណ្តត លេសប្មចដល់េ ប្ោេកក្
នចាអនុ្លនប្ពស ើ និខ្លិត្លេសប្មចអាចប្តូវ្គត់្ គខ ់ សៅអាក្សប្បើប្បាេ់ជាបុគគល កដល
រមួមានអាជីវក្មមសអកូ្សទេចរ ៍ ម ឌ លក្មានត ជនបរសទេ និខប្គួសារជាអាក្មាន និខ
ក្ប្មតិក្ណ្តត ល។ 
 

 
 

NGOF 
 
សវទិកាននអខគការមនិកមនរោា ភបិាល េតីពីក្មពុជា 

MRLG អភបិាលកិ្ចចដីធ្តីំបនទ់សនស្មគខគ 
NTFP 

 
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ 

NTFP-EP អខគការក្មមវធីិផ្្លេ់បតូរបទពិសសាធនន៍ប្ពស ើសៅក្មពុជា 
RAC េមាគមសតត  និខឫេស ីក្មពុជា 

SDCFM អនុប្កឹ្តយេតីពីការប្គបប់្គខេ គមនន៍ប្ពស ើ 

SIDA 
 
ទីភាា ក្ង់្ហរអភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ េ ុយកអត (Swedish International 
Development Agency) 

SIE េ ប្គិនកដលចំ ូលចិតតពីធមមជាតិ 
ToR ប្ក្បខ ឌ ការង្ហរ 

USAID ទីភាា ក្ង់្ហរេ រដាអាសមរកិ្េប្មាបអ់ភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ 
V4MF េំសេខសដើមបនីប្ពស ើសមគខគ (Voices for Mekong Forests) 

WB ធ ោរពិភពសលាក្ 
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មានបញ្ហា ប្ប មក្ាក្សោលនសោបាយមយួចំនួន កដលសៅកតជាឧបេគគក្ាុខការ
សលើក្ក្មពេ់េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខការសប្បើប្បាេ់ និខចូលរមួក្ាុខការប្គបប់្គខនប្ព
ស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ ទីមយួ រយៈសពលននការចតក់ចខ CF/CPAs កដលអនុញ្ហញ ត
ស ើយគឺបានប្តឹមកត ១៥ឆ្ា បំ ុសណ្តណ ោះ ការបនតគឺជាប្បធានបទ កដលប្តូវពិនិតយសទបើខវញិ ដូសចាោះ
ការវនិិសោគរយៈសពលកវខពិបាក្នឹខសធវើណ្តេ់។ វាក្ជ៏ោះឥទធិពលដល់ការសលើក្ទឹក្ចិតតដល់
េ គមន៍្ ខកដរ។ ទីពីរ CF/CPAs មនិអាចចុោះ តាសលខាសលើកិ្ចចេនាជាមយួប្កុ្ម  ុន
ឯក្ជនណ្តមយួេប្មាបក់ារវនិិសោគរយៈសពលកវខក្ាុខការសលើក្ក្មពេ់ជីវភាពេ គមន ៍ និខ
ការអភវិឌ្ឍមូលោា នសចញពីធនធាននប្ពស ើ និខធនធាន កដលពាក្ព់ន័ធបានសេើយ។ ទីបី ទាខំ
អាក្ភូម ិេ គមន ៍CF/CPA មានេិទធិសប្បើប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើ ប ុកនតពួក្សគមនិមានេិទធិដឹក្
ជញ្ជូ នសៅទី្ារបានសទ។ កដនកំ្ តស់នោះស ើយសធវើឱយពា ិជជក្មម CF/CPA មានភាពលំបាក្
េមុគសាម ញ និខចំណ្តយសពលសប្ចើនេប្មាបប់របិទននប្បសទេក្មពុជា។ ទីបនួ រាជរោា ភបិាល
បានសធវើការសលើក្កលខពនធជាសប្ចើន ប ុកនតេ គមនទ៍ាខំ CF និខ CPA សៅកតប្តូវការសេាើេំុការ
សលើក្កលខពនធសលើនថេួ្យសារ និខបុពវលាភ េប្មាបក់ារប្បមូល្លអនុ្លនប្ពស ើ សោយ
ក្អក្សលើចាបេ់តីពីនប្ពស ើ។ ដូសចាោះ វាគួរកតប្តូវបានអនុវតតប្េបតាមសោលនសោបាយជាតិ
កដលប្តូវបានបសខកើតសេើខ។ ជាេរុបមក្ ចំ ុចេំខាន់ៗ ទាខំអេ់សនោះចបំាចប់្តូវយក្មក្
ពិចរណ្តសដើមបសីធវើវសិសាធនក្មមសោលនសោបាយ ឬចាបក់ដលមានជធរមាន។ 
  
ទាខំទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ េ ប្ោេ ឬប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើក្មពុជាជួប 

ប្បទោះនូវការប្ប មចំនួនប្បាមំយួចំ ុចដូចខាខសប្កាម៖  
• ខវោះេ ប្គិនកដលមានចំ ខចំ់ ូលចិតតសលើការសធវើ និខដឹក្ េំ ប្ោេអនុ្ល
នប្ពស ើ 

• ជំ ញបសចចក្សទេសៅអនស់ខាយ និខទាប 
• ឧបក្រ ៍ និខមា េីុនកក្នចាសៅមនិទាន ់និខមនិទានទំ់សនើប 
• ការយក្នថស្ប្ៅ្្ូវការមានតនមខ្ពេ់ 
• គុ ភាព្លិត្លសៅអន ់
• ប្ប មមុខនឹខវតាុធាតុសដើមកដលមនិប្គបប់្ោន ់ ពិសេេសតត  ទឹក្ មុ ំ សោយសារ ការ
កាបន់ប្ពស ើ និខការប្បមូល្លសោយអ ធិបសតយយសៅក្កនខ្មយួចំនួន។ 
 

 
 

េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើកដលសជាគជយ័ចបស់្តើមពីបុគគល កដលមានចំ ូលចិតត
សលើ្លិតក្មមអនុ្លនប្ពស ើណ្តមយួ។ ោតអ់ាចដឹក្ បំុគគល និខេ ប្ោេរមួ ស ើយ
សប្ចើនកតបានសជាគជយ័។ េ ប្គិនកបបសនោះអាចដឹក្  ំ និខជាអាក្ោបំ្ទ និខអាក្ទិញលអ
េប្មាបេ់មាជិក្េ គមន ៍និខ្លិតក្រ ឬអាក្ប្បមូលទិញអនុ្លនប្ពស ើ  ។ 
 

អខគការពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ កដលមាននិរនតរភាព គឺជាអខគការមានេមា រ
 ក្មមរវាខកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរមួនិខឯក្ជន ស ើយកចក្រកំលក្្លចំស ញ ឬ្លប្បសោជនោ៍ា
សៅវញិសៅមក្។ វាមនិអាចេសប្មចបានសោយឲ្យកតេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើេ គមន៍
សធវើកតមាា ក្ឯ់ខបានសទបើយ។  ឧទា រ ៍ ការកចក្រកំលក្ទី្ារ និខការប្គបប់្គខនូវទីតាខំ កដល
អាចសចញចូលបាន មានអាក្លក្ ់កដលបានចតត់ាខំពីគ ៈក្មមការេ ប្ោេ (កតោតស់ៅ
កតបខប់្បាក្ឲ់្យេ ប្ោេេ គមន)៍ តាមក្ប្មតិេមរមយ និខឯក្ភាពោា ណ្តមយួ ។ល។ 
 

សដើមបអីាចប្បកួ្តប្បកជខបាន េ ប្ោេប្តូវមានអាក្មានបទពិសសាធន ៍ និខជំ ញ
បសចចក្សទេខពេ់ មានមា េីុន ឬឧបក្រ ៍កដលអាចធា បាន្លិត្លេមរមយ និខមាន
ជំ ញអាជីវក្មម ពិសេេទី្ារ ឬការលក្ ់ការសធវើក្នការមុខរបរ និខការប្គបប់្គខថវកិា។ 
 

មានការសលើក្កលខពនធជាសប្ចើនេប្មាបក់ារសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ សពល 
បចចុបបនា ពិសេេការលក្ ់ និខ សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ មានការកក្នចា សោខតាម
តារាខពនធគយ ២០១៧ ននអគគ យក្ោា នគយ និខរោា ក្រននក្មពុជា។ សោខតាមតារាខពនធ
គយ រដាសលើក្ក្មពេ់ការកក្នចាអនុ្លនប្ពស ើជាជាខការលក្វ់តាុធាតុសដើម។ ឧទា រ ៍ រដា
យក្ពនធ ១០% សលើការ សំចញឫេស ីនិខសតត សៅ កតយក្កត៥%សទ សលើសប្គឿខេង្ហា រមិ តុ និខ
ទូ និខេមាា រៈសលើតុ ដូចជាចខកឹោះ ស្ាបប្ពា កវក្ ចន ។ល។ រដាមនិយក្ពនធអវីទាខំអេ់េប្មាប់
ការ សំចញសៅអី និខ្លិត្លតមាញសធវើអំពីសតត  និខឫេស ីរមួទាខំទឹក្ មុ ំ និខជរ័ទឹក្។ រដាបា
លនប្ពស ើ ឬ MAFF និខ ប្ក្េួខបរសិាា នមាន្នាៈ្តល់ការរចួពនធសលើនថេួ្យសារ និខបុពវ
លាភសលើការប្បមូល្លអនុ្លនប្ពស ើមនិទានេ់សប្មចសចញពី CF ឬ CPAs ទាខំទាយ
ណ្តកដលទទួលបាននូវក្នការប្បមូល្លសោយចីរភាពកដលបានអនុញ្ហញ តស ើយ។  
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មានបញ្ហា ប្ប មក្ាក្សោលនសោបាយមយួចំនួន កដលសៅកតជាឧបេគគក្ាុខការ
សលើក្ក្មពេ់េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខការសប្បើប្បាេ់ និខចូលរមួក្ាុខការប្គបប់្គខនប្ព
ស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ ទីមយួ រយៈសពលននការចតក់ចខ CF/CPAs កដលអនុញ្ហញ ត
ស ើយគឺបានប្តឹមកត ១៥ឆ្ា បំ ុសណ្តណ ោះ ការបនតគឺជាប្បធានបទ កដលប្តូវពិនិតយសទបើខវញិ ដូសចាោះ
ការវនិិសោគរយៈសពលកវខពិបាក្នឹខសធវើណ្តេ់។ វាក្ជ៏ោះឥទធិពលដល់ការសលើក្ទឹក្ចិតតដល់
េ គមន៍្ ខកដរ។ ទីពីរ CF/CPAs មនិអាចចុោះ តាសលខាសលើកិ្ចចេនាជាមយួប្កុ្ម  ុន
ឯក្ជនណ្តមយួេប្មាបក់ារវនិិសោគរយៈសពលកវខក្ាុខការសលើក្ក្មពេ់ជីវភាពេ គមន ៍ និខ
ការអភវិឌ្ឍមូលោា នសចញពីធនធាននប្ពស ើ និខធនធាន កដលពាក្ព់ន័ធបានសេើយ។ ទីបី ទាខំ
អាក្ភូម ិេ គមន ៍CF/CPA មានេិទធិសប្បើប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើ ប ុកនតពួក្សគមនិមានេិទធិដឹក្
ជញ្ជូ នសៅទី្ារបានសទ។ កដនកំ្ តស់នោះស ើយសធវើឱយពា ិជជក្មម CF/CPA មានភាពលំបាក្
េមុគសាម ញ និខចំណ្តយសពលសប្ចើនេប្មាបប់របិទននប្បសទេក្មពុជា។ ទីបនួ រាជរោា ភបិាល
បានសធវើការសលើក្កលខពនធជាសប្ចើន ប ុកនតេ គមនទ៍ាខំ CF និខ CPA សៅកតប្តូវការសេាើេំុការ
សលើក្កលខពនធសលើនថេួ្យសារ និខបុពវលាភ េប្មាបក់ារប្បមូល្លអនុ្លនប្ពស ើ សោយ
ក្អក្សលើចាបេ់តីពីនប្ពស ើ។ ដូសចាោះ វាគួរកតប្តូវបានអនុវតតប្េបតាមសោលនសោបាយជាតិ
កដលប្តូវបានបសខកើតសេើខ។ ជាេរុបមក្ ចំ ុចេំខាន់ៗ ទាខំអេ់សនោះចបំាចប់្តូវយក្មក្
ពិចរណ្តសដើមបសីធវើវសិសាធនក្មមសោលនសោបាយ ឬចាបក់ដលមានជធរមាន។ 
  
ទាខំទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ េ ប្ោេ ឬប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើក្មពុជាជួប 

ប្បទោះនូវការប្ប មចំនួនប្បាមំយួចំ ុចដូចខាខសប្កាម៖  
• ខវោះេ ប្គិនកដលមានចំ ខចំ់ ូលចិតតសលើការសធវើ និខដឹក្ េំ ប្ោេអនុ្ល
នប្ពស ើ 

• ជំ ញបសចចក្សទេសៅអនស់ខាយ និខទាប 
• ឧបក្រ ៍ និខមា េីុនកក្នចាសៅមនិទាន ់និខមនិទានទំ់សនើប 
• ការយក្នថស្ប្ៅ្្ូវការមានតនមខ្ពេ់ 
• គុ ភាព្លិត្លសៅអន ់
• ប្ប មមុខនឹខវតាុធាតុសដើមកដលមនិប្គបប់្ោន ់ ពិសេេសតត  ទឹក្ មុ ំ សោយសារ ការ
កាបន់ប្ពស ើ និខការប្បមូល្លសោយអ ធិបសតយយសៅក្កនខ្មយួចំនួន។ 
 

 
 

េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើកដលសជាគជយ័ចបស់្តើមពីបុគគល កដលមានចំ ូលចិតត
សលើ្លិតក្មមអនុ្លនប្ពស ើណ្តមយួ។ ោតអ់ាចដឹក្ បំុគគល និខេ ប្ោេរមួ ស ើយ
សប្ចើនកតបានសជាគជយ័។ េ ប្គិនកបបសនោះអាចដឹក្  ំ និខជាអាក្ោបំ្ទ និខអាក្ទិញលអ
េប្មាបេ់មាជិក្េ គមន ៍និខ្លិតក្រ ឬអាក្ប្បមូលទិញអនុ្លនប្ពស ើ  ។ 
 

អខគការពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ កដលមាននិរនតរភាព គឺជាអខគការមានេមា រ
 ក្មមរវាខកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរមួនិខឯក្ជន ស ើយកចក្រកំលក្្លចំស ញ ឬ្លប្បសោជនោ៍ា
សៅវញិសៅមក្។ វាមនិអាចេសប្មចបានសោយឲ្យកតេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើេ គមន៍
សធវើកតមាា ក្ឯ់ខបានសទបើយ។  ឧទា រ ៍ ការកចក្រកំលក្ទី្ារ និខការប្គបប់្គខនូវទីតាខំ កដល
អាចសចញចូលបាន មានអាក្លក្ ់កដលបានចតត់ាខំពីគ ៈក្មមការេ ប្ោេ (កតោតស់ៅ
កតបខប់្បាក្ឲ់្យេ ប្ោេេ គមន)៍ តាមក្ប្មតិេមរមយ និខឯក្ភាពោា ណ្តមយួ ។ល។ 
 

សដើមបអីាចប្បកួ្តប្បកជខបាន េ ប្ោេប្តូវមានអាក្មានបទពិសសាធន ៍ និខជំ ញ
បសចចក្សទេខពេ់ មានមា េីុន ឬឧបក្រ ៍កដលអាចធា បាន្លិត្លេមរមយ និខមាន
ជំ ញអាជីវក្មម ពិសេេទី្ារ ឬការលក្ ់ការសធវើក្នការមុខរបរ និខការប្គបប់្គខថវកិា។ 
 

មានការសលើក្កលខពនធជាសប្ចើនេប្មាបក់ារសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ សពល 
បចចុបបនា ពិសេេការលក្ ់ និខ សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ មានការកក្នចា សោខតាម
តារាខពនធគយ ២០១៧ ននអគគ យក្ោា នគយ និខរោា ក្រននក្មពុជា។ សោខតាមតារាខពនធ
គយ រដាសលើក្ក្មពេ់ការកក្នចាអនុ្លនប្ពស ើជាជាខការលក្វ់តាុធាតុសដើម។ ឧទា រ ៍ រដា
យក្ពនធ ១០% សលើការ សំចញឫេស ីនិខសតត សៅ កតយក្កត៥%សទ សលើសប្គឿខេង្ហា រមិ តុ និខ
ទូ និខេមាា រៈសលើតុ ដូចជាចខកឹោះ ស្ាបប្ពា កវក្ ចន ។ល។ រដាមនិយក្ពនធអវីទាខំអេ់េប្មាប់
ការ សំចញសៅអី និខ្លិត្លតមាញសធវើអំពីសតត  និខឫេស ីរមួទាខំទឹក្ មុ ំ និខជរ័ទឹក្។ រដាបា
លនប្ពស ើ ឬ MAFF និខ ប្ក្េួខបរសិាា នមាន្នាៈ្តល់ការរចួពនធសលើនថេួ្យសារ និខបុពវ
លាភសលើការប្បមូល្លអនុ្លនប្ពស ើមនិទានេ់សប្មចសចញពី CF ឬ CPAs ទាខំទាយ
ណ្តកដលទទួលបាននូវក្នការប្បមូល្លសោយចីរភាពកដលបានអនុញ្ហញ តស ើយ។  
 



viii

 
 

➢ តេ ូមតិសដើមបេីប្មួលរយៈសពលននដំស ើ រការអនុវតត CF/CPAs ឲ្យបាន 
ោ ខសោចណ្តេ់ ៣០ ឆ្ា ជំំនួេឱយរយៈសពល ១៥ឆ្ា សំដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាព
ជាមាច េ់ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខ រមួទាខំការនចាប្បឌិ្តប្បាក្ច់ំ ូល 
CF/CPA ក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើ។ 

➢ តេ ូមតិសដើមបពីប្ខីក្េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខដំស ើ រការអនុវតត
CF/CPAs សដើមបអីាចចុោះកិ្ចចេនាជាមយួអខគការវេ័ិយឯក្ជនក្ាុខការសធវើ
ពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខកដលពាក្ព់ន័ធ 
ដូចជាការោរុំក្េជាតិឧេា ក្មមសៅសលើដីសរចរលឹ ឬតាមរសបៀបចប្មុោះ ការោំ
ស ើមានគុ ភាព និខដំណំ្តឧេា ក្មម ជាសដើម កដលអាចជួយ រក្ប្បាក្់
ចំ ូលបានសប្ចើនេប្មាបជី់វភាព និខការអភវិឌ្ឍេ គមនម៍ូលោា ន។ 

➢ ក្ាុខការពប្ខីក្េិទធរិបេ់េ គមនម៍ូលោា ន CF/CPAs េ គមនអ៍នុ្ល
នប្ពស ើគួរកតរក្ការោបំ្ទសដើមបមីានេិទធិដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកាន់
ទី្ារ្ខកដរ។ 

➢ អាក្ពាក្ព់ន័ធននអនុ្លនប្ពស ើគួរកតកេវខរក្ការោបំ្ទសដើមបទីទួលបានសលើក្
កលខនថបុ្ពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាេប្មាបេ់ គមន ៍ CF/CPAs កដល
ទទួលបានការឯក្ភាពសលើក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 
 
សោខតាមការរក្ស ើញ ក្ប្មតិននសជាគជយ័ននការង្ហរសនោះគឺមានក្ប្មតិខពេ់ 
សប្ពាោះចំ ុចទាខំសនោះក្ំពុខប្តូវបានពិនិតយសលើការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីពី
តំបនក់ារពារធមមជាតិសៅឯប្ក្េួខបរសិាា ន និខការសធវើវសិសាធនក្មម ចាបេ់តីពី
នប្ពស ើ កដលសប្ោខសធវើសៅឆ្ា ២ំ០២៣ សោយប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ 
និខសនសាទ និខប្ក្េួខមោន្ា; 

 
iv. កិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ៖ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើមានមូលោា នសៅេ គមន ៍

អខគការេខគមេីុវលិ និខរោា ភបិាលគួរកតសធវើការរមួោា សដើមបសីលើក្ក្មពេ់ដំស ើ រការ 
និខការ សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ អខគការេខគមេីុវលិគួរកតេិក្ាពី
ក្នការកដលមានប្សាបរ់បេ់រដាបាលនប្ពស ើ និខប្ក្េួខបរសិាា ន ស ើយចូលរមួ និខ
ជួយ បខកលទធភាពឱយពួក្សគអនុវតតគសប្មាខបានកានក់តប្បសេើរ។ គសប្មាខកដលមានកិ្ចច

 
 

សៅមានបញ្ហា ប្ប មជាសប្ចើនកដលមនិសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ការ សំចញ ឬប្ក្ុម  ុនវនិិសោគ
បរសទេខាា តធំមក្វនិិសោគសៅក្មពុជា។ នីតិវធីិ និខទម្ាបន់នការអនុវតតការ សំចញមានភាព
េមុគសាម ញ និខកវខឆ្ៃ យ ក្ខវោះបទពិសសាធន ៍សំចញ (ប្កុ្ម  ុនកខមរ) និខមានភាពជានដគូ  កដល
មានក្ំ តជ់ាមយួនដគូរោា ភបិាល និខក្ដូ៏ចជារវាខរោា ភបិាល និខប្កុ្ម  ុន។ សៅទី្ារក្ាុខ
ប្េុក្ េ ប្ោេ NTFP  បចចុបបនាមានបញ្ហា ប្ប មមយួចំនួន កដល ឱំយការ្គត់្ គខម់ាន
ក្ប្មតិទាបសៅសលើទី្ារ។ ពួក្សគខវោះពត័ម៌ានអំពីទី្ារ និខខវោះយុទធសាស្តេតប្បកួ្តប្បកជខជា
ពិសេេេប្មាបស់តត  ទឹក្ មុ ំ និខ្លិត្លប្ទាខំ។  
 

សដើមបជំីនោះរាល់ឧបេគគននការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើសឆ្ព ោះសៅរក្ការប្គបប់្គខ
នប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព អាក្ប្សាវប្ជាវបានចខប្ក្ខ និខ្តល់ជាខ១០អនុសាេន ៍ ដូច
ខាខសប្កាម៖  
  
អអននុុសាសាេេនន៍រ៍រួមួមេេប្ប្មាមាបប់អ់អាាក្ក្ពាពាក្ក្់ព់ព័ន័នធធទាទាំខំខអអេេ់់  ពពិសិសេេេេេេ  ប្ប្គគិនិនទាទាំខំខទទាាយយ៖៖ 

i. អាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមននអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតសផ្លត តសលើការពប្ខឹខ និខ
ពប្ខីក្ពា ិជជក្មម្ លិត្លអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ជាអាទិភាពទី
១ មុនសពលឈានសជើខចូលទី្ារអនតរជាតិ។ មានតប្មូវការ និខការចខប់ានជាសប្ចើន
សដើមបបំីសពញក្ាុខចំសណ្តមអតិថិជនកដលមានប្សាប ់ និខពប្ខីក្ការលក្ក់្ាុខចំសណ្តម
អាក្មាន និខអាក្មធយមសៅប្បសទេក្មពុជា។ ការសវចខចបប់្តឹមប្តូវ គួរកតប្តូវបានធា  
និខបញ្ចូ លជាមយួនូវស្ាក្នបតខ និខការលក្ត់ាមអិុនធឺស ត និខទី្ារឌី្ជីថល 
(online and digital marketing) ឱយបានប្តឹមប្តូវ ជាពិសេេតាមរយៈស វេប ុក្។ 
គួរពិចរណ្តនូវមុខ ទីអាក្ជំ ញខាខទី្ារ និខលក្ប់្តឹមប្តូវណ្តមយួមក្ឲ្យជួយ 
បំសពញ ក្ាុខតប្មូវការសនោះ និខ្តល់ការោបំ្ទជាយុទធសាស្តេត; 

ii. សោយសារមានសោលនសោបាយសលើក្កលខពនធសប្ចើន អាក្ពាក្ព់ន័ធននអនុ្លនប្ព
ស ើគួរកតបកខវរកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរបេ់ខ្ួនពីការកេវខរក្មសធាបាយេំុការសលើក្កលខ
ពនធ សៅនីតិវធីិង្ហយប្េួលេប្មាបក់ារ សំចញវញិ; 

iii. ស្ៀ្តឱកាេកដលនឹខមក្ដល់ននការសធវើវសិសាធនក្មមចាប ់ ទាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ 
និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ, ភាគីពាក្ព់ន័ធអនុ្លនប្ពស ើគួរកត៖ 



ix

 
 

➢ តេ ូមតិសដើមបេីប្មួលរយៈសពលននដំស ើ រការអនុវតត CF/CPAs ឲ្យបាន 
ោ ខសោចណ្តេ់ ៣០ ឆ្ា ជំំនួេឱយរយៈសពល ១៥ឆ្ា សំដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាព
ជាមាច េ់ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខ រមួទាខំការនចាប្បឌិ្តប្បាក្ច់ំ ូល 
CF/CPA ក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើ។ 

➢ តេ ូមតិសដើមបពីប្ខីក្េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខដំស ើ រការអនុវតត
CF/CPAs សដើមបអីាចចុោះកិ្ចចេនាជាមយួអខគការវេ័ិយឯក្ជនក្ាុខការសធវើ
ពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខកដលពាក្ព់ន័ធ 
ដូចជាការោរុំក្េជាតិឧេា ក្មមសៅសលើដីសរចរលឹ ឬតាមរសបៀបចប្មុោះ ការោំ
ស ើមានគុ ភាព និខដំណំ្តឧេា ក្មម ជាសដើម កដលអាចជួយ រក្ប្បាក្់
ចំ ូលបានសប្ចើនេប្មាបជី់វភាព និខការអភវិឌ្ឍេ គមនម៍ូលោា ន។ 

➢ ក្ាុខការពប្ខីក្េិទធិរបេ់េ គមនម៍ូលោា ន CF/CPAs េ គមនអ៍នុ្ល
នប្ពស ើគួរកតរក្ការោបំ្ទសដើមបមីានេិទធិដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកាន់
ទី្ារ្ខកដរ។ 

➢ អាក្ពាក្ព់ន័ធននអនុ្លនប្ពស ើគួរកតកេវខរក្ការោបំ្ទសដើមបទីទួលបានសលើក្
កលខនថបុ្ពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាេប្មាបេ់ គមន ៍ CF/CPAs កដល
ទទួលបានការឯក្ភាពសលើក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 
 
សោខតាមការរក្ស ើញ ក្ប្មតិននសជាគជយ័ននការង្ហរសនោះគឺមានក្ប្មតិខពេ់ 
សប្ពាោះចំ ុចទាខំសនោះក្ំពុខប្តូវបានពិនិតយសលើការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីពី
តំបនក់ារពារធមមជាតិសៅឯប្ក្េួខបរសិាា ន និខការសធវើវសិសាធនក្មម ចាបេ់តីពី
នប្ពស ើ កដលសប្ោខសធវើសៅឆ្ា ២ំ០២៣ សោយប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ 
និខសនសាទ និខប្ក្េួខមោន្ា; 

 
iv. កិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ៖ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើមានមូលោា នសៅេ គមន ៍

អខគការេខគមេីុវលិ និខរោា ភបិាលគួរកតសធវើការរមួោា សដើមបសីលើក្ក្មពេ់ដំស ើ រការ 
និខការ សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ អខគការេខគមេីុវលិគួរកតេិក្ាពី
ក្នការកដលមានប្សាបរ់បេ់រដាបាលនប្ពស ើ និខប្ក្េួខបរសិាា ន ស ើយចូលរមួ និខ
ជួយ បខកលទធភាពឱយពួក្សគអនុវតតគសប្មាខបានកានក់តប្បសេើរ។ គសប្មាខកដលមានកិ្ចច

 
 

សៅមានបញ្ហា ប្ប មជាសប្ចើនកដលមនិសលើក្ទឹក្ចិតតដល់ការ សំចញ ឬប្ក្ុម  ុនវនិិសោគ
បរសទេខាា តធំមក្វនិិសោគសៅក្មពុជា។ នីតិវធីិ និខទម្ាបន់នការអនុវតតការ សំចញមានភាព
េមុគសាម ញ និខកវខឆ្ៃ យ ក្ខវោះបទពិសសាធន ៍សំចញ (ប្កុ្ម  ុនកខមរ) និខមានភាពជានដគូ  កដល
មានក្ំ តជ់ាមយួនដគូរោា ភបិាល និខក្ដូ៏ចជារវាខរោា ភបិាល និខប្កុ្ម  ុន។ សៅទី្ារក្ាុខ
ប្េុក្ េ ប្ោេ NTFP  បចចុបបនាមានបញ្ហា ប្ប មមយួចំនួន កដល ឱំយការ្គត់្ គខម់ាន
ក្ប្មតិទាបសៅសលើទី្ារ។ ពួក្សគខវោះពត័ម៌ានអំពីទី្ារ និខខវោះយុទធសាស្តេតប្បកួ្តប្បកជខជា
ពិសេេេប្មាបស់តត  ទឹក្ មុ ំ និខ្លិត្លប្ទាខំ។  
 

សដើមបជំីនោះរាល់ឧបេគគននការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើសឆ្ព ោះសៅរក្ការប្គបប់្គខ
នប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព អាក្ប្សាវប្ជាវបានចខប្ក្ខ និខ្តល់ជាខ១០អនុសាេន ៍ ដូច
ខាខសប្កាម៖  
  
អអននុុសាសាេេនន៍រ៍រួមួមេេប្ប្មាមាបប់អ់អាាក្ក្ពាពាក្ក្់ព់ព័ន័នធធទាទាំខំខអអេេ់់  ពពិសិសេេេេេេ  ប្ប្គគិនិនទាទាំខំខទទាាយយ៖៖ 

i. អាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមននអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតសផ្លត តសលើការពប្ខឹខ និខ
ពប្ខីក្ពា ិជជក្មម្ លិត្លអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ជាអាទិភាពទី
១ មុនសពលឈានសជើខចូលទី្ារអនតរជាតិ។ មានតប្មូវការ និខការចខប់ានជាសប្ចើន
សដើមបបំីសពញក្ាុខចំសណ្តមអតិថិជនកដលមានប្សាប ់ និខពប្ខីក្ការលក្ក់្ាុខចំសណ្តម
អាក្មាន និខអាក្មធយមសៅប្បសទេក្មពុជា។ ការសវចខចបប់្តឹមប្តូវ គួរកតប្តូវបានធា  
និខបញ្ចូ លជាមយួនូវស្ាក្នបតខ និខការលក្ត់ាមអិុនធឺស ត និខទី្ារឌី្ជីថល 
(online and digital marketing) ឱយបានប្តឹមប្តូវ ជាពិសេេតាមរយៈស វេប ុក្។ 
គួរពិចរណ្តនូវមុខ ទីអាក្ជំ ញខាខទី្ារ និខលក្ប់្តឹមប្តូវណ្តមយួមក្ឲ្យជួយ 
បំសពញ ក្ាុខតប្មូវការសនោះ និខ្តល់ការោបំ្ទជាយុទធសាស្តេត; 

ii. សោយសារមានសោលនសោបាយសលើក្កលខពនធសប្ចើន អាក្ពាក្ព់ន័ធននអនុ្លនប្ព
ស ើគួរកតបកខវរកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរបេ់ខ្ួនពីការកេវខរក្មសធាបាយេំុការសលើក្កលខ
ពនធ សៅនីតិវធីិង្ហយប្េួលេប្មាបក់ារ សំចញវញិ; 

iii. ស្ៀ្តឱកាេកដលនឹខមក្ដល់ននការសធវើវសិសាធនក្មមចាប ់ ទាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ 
និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ, ភាគីពាក្ព់ន័ធអនុ្លនប្ពស ើគួរកត៖ 



x

 
 

េិក្ាបកនាម និខសធវើឱយប្បាក្ដថ្នេក្មមភាពប្បសភទសនោះអាចោបំ្ទ CF /CPAs សឆ្ព ោះ
សៅរក្ការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 
 

អអននុុសាសាេេនន៍េ៍េប្ប្មាមាបប់រ់ារាជជររោោាា ភភិបិាបាលលក្ក្មមពពុុជាជា៖៖ 
 

i. រាជរោា ភបិាលននប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជាគួរកតបសខកើនការោបំ្ទឱយបានសប្ចើនដល់ការ
សធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើនន CFs ឬ CPAs តាមរយៈការបសខកើនធាតុចូលរបេ់
ខ្ួនក្ាុខការវនិិសោគ ិរញ្ញ វតាុេប្មាបក់ារបសខកើនសដើមទុន និខសប្គឿខមា េីុនទំសនើបៗ  
ការសក្ៀរគរអាក្វនិិសោគ ឬអាក្ទិញមក្ពីជំុវញិពិភពសលាក្ តាមរយៈការទូត និខ        
បណ្តត ញរបេ់ខ្ួនសោយបសខកើតវធីិសាមញ្ញេប្មាបក់ារអនុញ្ហញ ត សំចញ។ ្តល់ការោំ
ប្ទ និខការការពារក្ាក្រដាបាលសៅតាមដខ្្ូវដល់ការដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្ល
នប្ពស ើ គឺប្តូវប្បាក្ដថ្នមនិមានការេប្មបេប្មួលសខាយ និខបញ្ហា ការបខប់្បាក្់
សប្ៅ្្ូវការពីមស្តនតីរោា ភបិាល កដលពាក្ព់ន័ធ និខនីតិវធីិសាមញ្ញេប្មាបក់ារ សំចញ; 

ii. សដើមបឲី្យប្េបនឹខសោលនសោបាយរបេ់រាជរោា ភបិាលសលើក្កលខពនធ សំចញ ចាប ់
(នប្ពស ើ; តំបនក់ារពារធមមជាតិ) គួរកតអនុញ្ហញ តឱយ CF និខ CPAs កដលបាន
អនុញ្ហញ តស ើយមានក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាពសដើមបទីទួលបានការ
មនិយក្នថប្ុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាសោយេវ័យប្បវតតិ ខ ៈចាបន់ប្ពស ើក្ំពុខ
ប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម។ បសខកើនរយៈសពលននការអនុញ្ហញ តឱយដំស ើ រការ CF/CPAs 
កដលមានការអនុញ្ហញ តសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ និខការសបតជាា ចិតតយូរអកខវខ
របេ់េ គមនក៍្ាុខការប្គបប់្គខនប្ពស ើ និខអនុញ្ហញ តឱយពួក្សគអាចចុោះកិ្ចចេនា  
វនិិសោគជាមយួវេ័ិយឯក្ជនសដើមបសីលើក្ក្មពេ់អនុ្លនប្ពស ើ និខេក្មមភាព
ពា ិជជក្មម កដលអាចសធវើបាន ដូចជាបនត និខ ពប្ខីក្ក្េិ-រុក្េក្មម ការោសំដើមស ើថមីៗ
តាមវធីិសាស្តេតចប្មុោះ ឬសៅតំបនស់រចរលឹ  ។ល។ បកនាមសេចក្តពិីព ៌ ឲ្យបាន
កានក់តចាេ់ថ្ន CF/CPAs កដលមានក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព
អាចដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើរបេ់ពួក្សគសៅកានទី់្ារ; 

iii. នីតិវធីិននការ សំចញ៖ រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរកតបសខកើនកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខសធវើឱយ
មានភាពសាមញ្ញ សលើនីតិវធីិននការ សំចញ សពាលគឺ ខពេ់បំ្ុតការអនុញ្ហញ តឲ្យការ ំ

 
 

េ ការកបបសនោះអាចប្តូវបានអនុវតត និខបនតសៅមុខជាជំោនៗ និខក្អក្តាមមូល
ោា នននលទធ្ ល (outcome based)។ តួអខគនីមយួៗ សដើរតួសៅតាមតួ ទីខុេៗោា  
តាមេមរមយ។ ឧទា រ ៍េ គមន ៍ ឬេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើទទួលខុេប្តូវ
ក្ាុខការប្គបប់្គខ និខ្គត់្ គខធ់នធាន ឬ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ រោា ភបិាលគួរ
កតទទួលខុេប្តូវក្ាុខការោបំ្ទការដឹក្ជញ្ជូ ន នីតិវធីិ សំចញ និខកិ្ចចការរដាបាល ឬការ
េប្មបេប្មួលពាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើ និខកេវខរក្ទី្ារ។ ការបកនាម អខគការ
េខគមេីុវលិគួរកតទទួលខុេប្តូវក្ាុខពប្ខឹខការប្គបប់្គខ ិរញ្ញ វតាុ និខក្ាុខការប តុ ោះ
បណ្តត លជំ ញពាក្ព់ន័ធ ស ើយវេ័ិយឯក្ជនគួរកតទទួលខុេប្តូវសលើការកក្នចា និខ
 សំចញ។ សដើមបធីា កំុ្ឲ្យមានទំ េ់្លប្បសោជន ៍ ការសធវើសេចក្តីេសប្មចកបប
ប្បជាធិបសតយយគួរកតសធវើសេើខសដើមបសីធវើសោលនសោបាយ និខការប្គបប់្គខប្បតិបតតិការ
េំខាន់ៗ ។ គសប្មាខគួរកតមានប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលរមួមយួ កដលមានេំសេខសេមើោា
សដើមបសីធវើការេសប្មច និខមានគ ៈក្មាម ធិការប្បតិបតតិការ និខគ ៈក្មាម ធិការ
បសចចក្សទេរមួោា ។ វានឹខសលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ពិតប្បាក្ដនិខជំនោះឧបេគគក្ាុខ
ការសលើក្ក្មពេ់វេ័ិយសនោះ ឱយកានក់តប្បសេើរសេើខ។ គំនិតសនោះអាចប្តូវបានចបស់្តើម
សោយគសប្មាខសាក្លបខ មានការវាយតនម្ និខពប្ខីក្តាមតប្មូវការជាក្ក់េតខ; 
 

v. សៅកតមានតប្មូវការចបំាចស់ដើមបឲី្យមានកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ក្ាុខការអភរិក្ស និខ
ោសំដើមស ើសេើខវញិសដើមបសីធវើឲ្យមានភាពេមបូរកបបនូវប្បពន័ធសអកូ្េូេីុ និខធនធាន
អនុ្លនប្ពស ើ។ សនោះអាចសធវើសៅបានតាមរយៈភាពជានដគូ  និខការតេ ូមតិរមួោា ។ 
ដំសណ្តោះប្សាយរមួោា គួរកត្្ុោះបញ្ហច ំខពីបញ្ហា ពិត កដលក្ំពុខសក្ើតសេើខសៅថ្នា ក្មូ់ល
ោា ន ឬ េ គមនដូ៍ចជាការទស្ត ា នយក្ដី និខការប្បមូល្លអ ធិបសតយយសៅក្ាុខ
តំបន ់ CF និខ CPAs។ ការបញ្ឈបក់ារកាប ់ ទុក្ឱកាេឲ្យស ើដុោះសទបើខវញិជា
ដំសណ្តោះប្សាយលអបំ្ុត។ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ វាចបំាចប់្តូវសធវើសោយមានការោំ
ប្ទពី FA និខ MoE សោយមានការចូលរមួ ពីេ គមនទ៍ាខំទាយ; និខ 
 

vi. ការោសំដើមស ើកដលមានគុ ភាពនិខេប្មាបឧ់េា ក្មមសៅក្ាុខតំបនក់ដលមាន
ការរចិរលឹក្ាុខ CF/CPAs បានក្ាយជាេញ្ហញ សលចសធ្ាននប្បភពចំ ូលកដលមាន
េកាត នុពល និខដំុកំ្ភនួេប្មាបេ់ គមន។៍ សទាោះជាោ ខណ្ត វាជាប្បធានបទប្តូវ



xi

 
 

េិក្ាបកនាម និខសធវើឱយប្បាក្ដថ្នេក្មមភាពប្បសភទសនោះអាចោបំ្ទ CF /CPAs សឆ្ព ោះ
សៅរក្ការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 
 

អអននុុសាសាេេនន៍េ៍េប្ប្មាមាបប់រ់ារាជជររោោាា ភភិបិាបាលលក្ក្មមពពុុជាជា៖៖ 
 

i. រាជរោា ភបិាលននប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជាគួរកតបសខកើនការោបំ្ទឱយបានសប្ចើនដល់ការ
សធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើនន CFs ឬ CPAs តាមរយៈការបសខកើនធាតុចូលរបេ់
ខ្ួនក្ាុខការវនិិសោគ ិរញ្ញ វតាុេប្មាបក់ារបសខកើនសដើមទុន និខសប្គឿខមា េីុនទំសនើបៗ  
ការសក្ៀរគរអាក្វនិិសោគ ឬអាក្ទិញមក្ពីជំុវញិពិភពសលាក្ តាមរយៈការទូត និខ        
បណ្តត ញរបេ់ខ្ួនសោយបសខកើតវធីិសាមញ្ញេប្មាបក់ារអនុញ្ហញ ត សំចញ។ ្តល់ការោំ
ប្ទ និខការការពារក្ាក្រដាបាលសៅតាមដខ្្ូវដល់ការដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្ល
នប្ពស ើ គឺប្តូវប្បាក្ដថ្នមនិមានការេប្មបេប្មួលសខាយ និខបញ្ហា ការបខប់្បាក្់
សប្ៅ្្ូវការពីមស្តនតីរោា ភបិាល កដលពាក្ព់ន័ធ និខនីតិវធីិសាមញ្ញេប្មាបក់ារ សំចញ; 

ii. សដើមបឲី្យប្េបនឹខសោលនសោបាយរបេ់រាជរោា ភបិាលសលើក្កលខពនធ សំចញ ចាប ់
(នប្ពស ើ; តំបនក់ារពារធមមជាតិ) គួរកតអនុញ្ហញ តឱយ CF និខ CPAs កដលបាន
អនុញ្ហញ តស ើយមានក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាពសដើមបទីទួលបានការ
មនិយក្នថប្ុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាសោយេវ័យប្បវតតិ ខ ៈចាបន់ប្ពស ើក្ំពុខ
ប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម។ បសខកើនរយៈសពលននការអនុញ្ហញ តឱយដំស ើ រការ CF/CPAs 
កដលមានការអនុញ្ហញ តសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ និខការសបតជាា ចិតតយូរអកខវខ
របេ់េ គមនក៍្ាុខការប្គបប់្គខនប្ពស ើ និខអនុញ្ហញ តឱយពួក្សគអាចចុោះកិ្ចចេនា  
វនិិសោគជាមយួវេ័ិយឯក្ជនសដើមបសីលើក្ក្មពេ់អនុ្លនប្ពស ើ និខេក្មមភាព
ពា ិជជក្មម កដលអាចសធវើបាន ដូចជាបនត និខ ពប្ខីក្ក្េិ-រុក្េក្មម ការោសំដើមស ើថមីៗ
តាមវធីិសាស្តេតចប្មុោះ ឬសៅតំបនស់រចរលឹ  ។ល។ បកនាមសេចក្តីពិព ៌ ឲ្យបាន
កានក់តចាេ់ថ្ន CF/CPAs កដលមានក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព
អាចដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើរបេ់ពួក្សគសៅកានទី់្ារ; 

iii. នីតិវធីិននការ សំចញ៖ រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរកតបសខកើនកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខសធវើឱយ
មានភាពសាមញ្ញ សលើនីតិវធីិននការ សំចញ សពាលគឺ ខពេ់បំ្ុតការអនុញ្ហញ តឲ្យការ ំ

 
 

េ ការកបបសនោះអាចប្តូវបានអនុវតត និខបនតសៅមុខជាជំោនៗ និខក្អក្តាមមូល
ោា នននលទធ្ ល (outcome based)។ តួអខគនីមយួៗ សដើរតួសៅតាមតួ ទីខុេៗោា  
តាមេមរមយ។ ឧទា រ ៍េ គមន ៍ ឬេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើទទួលខុេប្តូវ
ក្ាុខការប្គបប់្គខ និខ្គត់្ គខធ់នធាន ឬ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ រោា ភបិាលគួរ
កតទទួលខុេប្តូវក្ាុខការោបំ្ទការដឹក្ជញ្ជូ ន នីតិវធីិ សំចញ និខកិ្ចចការរដាបាល ឬការ
េប្មបេប្មួលពាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើ និខកេវខរក្ទី្ារ។ ការបកនាម អខគការ
េខគមេីុវលិគួរកតទទួលខុេប្តូវក្ាុខពប្ខឹខការប្គបប់្គខ ិរញ្ញ វតាុ និខក្ាុខការប តុ ោះ
បណ្តត លជំ ញពាក្ព់ន័ធ ស ើយវេ័ិយឯក្ជនគួរកតទទួលខុេប្តូវសលើការកក្នចា និខ
 សំចញ។ សដើមបធីា កំុ្ឲ្យមានទំ េ់្លប្បសោជន ៍ ការសធវើសេចក្តីេសប្មចកបប
ប្បជាធិបសតយយគួរកតសធវើសេើខសដើមបសីធវើសោលនសោបាយ និខការប្គបប់្គខប្បតិបតតិការ
េំខាន់ៗ ។ គសប្មាខគួរកតមានប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលរមួមយួ កដលមានេំសេខសេមើោា
សដើមបសីធវើការេសប្មច និខមានគ ៈក្មាម ធិការប្បតិបតតិការ និខគ ៈក្មាម ធិការ
បសចចក្សទេរមួោា ។ វានឹខសលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ពិតប្បាក្ដនិខជំនោះឧបេគគក្ាុខ
ការសលើក្ក្មពេ់វេ័ិយសនោះ ឱយកានក់តប្បសេើរសេើខ។ គំនិតសនោះអាចប្តូវបានចបស់្តើម
សោយគសប្មាខសាក្លបខ មានការវាយតនម្ និខពប្ខីក្តាមតប្មូវការជាក្ក់េតខ; 
 

v. សៅកតមានតប្មូវការចបំាចស់ដើមបឲី្យមានកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ក្ាុខការអភរិក្ស និខ
ោសំដើមស ើសេើខវញិសដើមបសីធវើឲ្យមានភាពេមបូរកបបនូវប្បពន័ធសអកូ្េូេីុ និខធនធាន
អនុ្លនប្ពស ើ។ សនោះអាចសធវើសៅបានតាមរយៈភាពជានដគូ  និខការតេ ូមតិរមួោា ។ 
ដំសណ្តោះប្សាយរមួោា គួរកត្្ុោះបញ្ហច ំខពីបញ្ហា ពិត កដលក្ំពុខសក្ើតសេើខសៅថ្នា ក្មូ់ល
ោា ន ឬ េ គមនដូ៍ចជាការទស្ត ា នយក្ដី និខការប្បមូល្លអ ធិបសតយយសៅក្ាុខ
តំបន ់ CF និខ CPAs។ ការបញ្ឈបក់ារកាប ់ ទុក្ឱកាេឲ្យស ើដុោះសទបើខវញិជា
ដំសណ្តោះប្សាយលអបំ្ុត។ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ វាចបំាចប់្តូវសធវើសោយមានការោំ
ប្ទពី FA និខ MoE សោយមានការចូលរមួ ពីេ គមនទ៍ាខំទាយ; និខ 
 

vi. ការោសំដើមស ើកដលមានគុ ភាពនិខេប្មាបឧ់េា ក្មមសៅក្ាុខតំបនក់ដលមាន
ការរចិរលឹក្ាុខ CF/CPAs បានក្ាយជាេញ្ហញ សលចសធ្ាននប្បភពចំ ូលកដលមាន
េកាត នុពល និខដំុកំ្ភនួេប្មាបេ់ គមន។៍ សទាោះជាោ ខណ្ត វាជាប្បធានបទប្តូវ



xii

 
 

សេចក្តីស្តើម 

  
១. េនទិានភាព 

ជាប្បនព ីប្បជាជនក្មពុជាភាគសប្ចើនពឹខក្អក្សលើ្លិត្លនប្ពស ើកដលជាមសធាបាយនន
ការចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់ពួក្សគ។ ន្ាដីេរុប ១៨,,១ លាន ិក្តាននប្បសទេក្មពុជាកដលភាគសប្ចើន
ប្គបដ ត បស់ោយដីនប្ពជាសប្ចើនពាេសពញតំបនស់អកូ្េូេីុស ើយប្បជាពលរដាបានរមួបញ្ចូ ល
ជីវតិនិខនប្ពស ើ។ ពាក្យមយួសទៀត នប្ពបានចិញ្ច ឹមប្បជាជនក្មពុជាតាខំពីអតីតកាល។ នប្ពស ើ
កថមទាខំប្គបដ ត បស់លើន្ាដីក្មពុជាជាខ ៧០% ក្ាុខកំ្េុខឆ្ា  ំ១៩៦០។ សទាោះបីជាវាប្តូវបាន
បំផ្្លញភាគសប្ចើនក្ស៏ោយ ពលរដាក្មពុជាសៅកតមានចំនួន ៦៨% ពឹខក្អក្សលើធនធានអនុ្ល
នប្ពស ើកដលជាក្ាក្មយួននមសធាបាយចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់ពួក្សគ1។ សនោះអំពាវ វថ្នការអភវិឌ្ឍ
វេ័ិយអនុ្លនប្ពស ើសៅក្មពុជាមានភាពចបំាច។់  
  
 សពលបចចុបបនាសនោះប្បាក្ចំ់ ូលប្បចឆំ្ា ជំាមធយមក្អក្សលើទិនានយ័ឆ្ា  ំ២០១៩ របេ់អខគការ 
WWF  មាន ១៧ េ គមន ៍ (CPAs/CFs)  កដលក្ំពុខប្តូវបានោបំ្ទសោយអខគការសនោះ  រក្
ប្បាក្ច់ំ ូលបាន ១.៣៣២.០០០ ដុល្ារតាមរយៈការលក្់្ លិត្លកក្នចាសចញពីអនុ្ល
នប្ពស ើ។ េពវនថៃសនោះមាន CF  ចំនួន ៤៨៤ ប្តូវបានបសខកើតសេើខ េាិតសៅសប្កាមប្ក្េួខ
ក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខ CPA ចំនួន ១៦៣ ប្តូវបានបសខកើតសេើខ សប្កាមប្ក្េួខ
បរសិាា នសៅក្មពុជា (ទិនានយ័ឆ្ា  ំ ២០២០)។ េ ប្ោេអនុ្លដនទសទៀតរក្ប្បាក្ច់ំ ូល

                                              
1 សគ ទំពរ័៖ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ (NTFP-based enterprises) សោយេ គមនជ៍នបទ
សដើមបសីលើក្ទឹក្ចិតត េប្មាបក់ារការពារបរសិាា ន និខេខគម ១០មថុិ  ២០១៩។ 

 
 

សចញគួរកតប្តូវបានសធវើសេើខសោយរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ 
ជំនួេឱយទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតី;  

iv. សោលការ ៍ក  ថំ្នា ក្ជ់ាតិេតីពីការប្គបប់្គខអនុ្លនប្ពស ើគួរប្តូវបានេរសេរ
សទបើខ សដើមបកី   ំ CF/CPAs និខអាក្ពាក្ព់ន័ធរបេ់ពួក្សគអំពីរសបៀបប្គបប់្គខ និខ
ដំស ើ រការេ ប្ោេ NTFP សដើមបឲី្យពកួ្សគមានគំនិត ឬ រូបភាពចាេ់លាេ់សលើ
បញ្ហា សនោះសោយមនិអនុវតត្ាុយ ឬរសំលាភសលើចាប ់ ឬ អនុប្កឹ្តយពាក្ព់ន័ធនឹខនប្ពស ើ; 
និខ 

v. រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរបំកបក្អនុ្លនប្ពស ើសចញពីបញ្ញ ីស ើ (timber list) សៅក្ាុខ
ឯក្សារចាប ់ កដលវាជួយ ឱយដំស ើ រការនិខនីតិវធីិសធវើពា ិជជក្មមមានភាពង្ហយ
ប្េួល និខសាមញ្ញ។  
 

អអននុុសាសាេេនន៍េ៍េប្ប្មាមាបប់ភ់ាភាាា ក្ក្់ង់្ហង្ហររោោំបំ្ប្ទទទាទាំខំខទទាាយយ៖៖ 
 

i. ខ ៈសពលកដលកំ្ពុខ្សពវ្ាយអនុ្លនប្ពស ើសៅក្ាុខទី្ារក្ាុខប្េុក្ ភាា ក្-់ង្ហរ
ោបំ្ទអនុ្លនប្ពស ើ គួរបនតការសលើក្ក្មពេ់វនិិសោគិនបរសទេឱយសធវើការ វនិិសោគ
សៅក្ាុខការ្លិតឬកក្នចាឧេា ក្មមខាា តយក្ស ស ើយកដលមាន លក្េ ៈសាអ ត ឬ 
នបតខ្ខ។ ភាា ក្ង់្ហរោបំ្ទននអនុ្លនប្ពស ើ គួរកត្តល់ ពត័ម៌ានដល់ប្ក្ុម  ុន និខ
វនិិសោគិនយក្ស (អនតរជាតិ) ជាថមីមតខសទៀតអំពី ការកប្បប្បួលសលើការសលើក្កលខពនធ ជា
ពិសេេអនុ្លនប្ពស ើ កដលមានការកក្នចា និខសលើក្ទឹក្ចិតតអាក្កដលមានេកាត នុ
ពលឱយចបស់្តើមកក្នចា និខ សំចញ; 

ii. ការេប្មបេប្មួល និខោបំ្ទេ ប្ោេ ឬ ប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើគួរកតប្តូវ បាន
េប្មបេប្មួលសោយយក្ចិតតទុក្ោក្ស់លើចំ ុចចីរភាព ដូចជានថ ្ាួលប្បាក្ក់ខ 
និខចំណ្តយប្បតិបតតិការស្សខសទៀត ដូចជាទីតាខំការោិល័យកដលមានតនមធូ្រ ឬ 
ការជួលជាសដើម។ មសធាបាយលអបំ្ុតគឺចូលរមួសប្បើប្បាេ់ធនធានកដលមានប្សាប់
របេ់េ គមន ៍ឬេមាជិក្មាា ក្់ៗ  សោយការកចក្រកំលក្នូវអតាប្បសោជនស៍ៅវញិសៅ
មក្កដលអាចសធវើសៅបាន។  



1

របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

សេចក្តីស្តើម 

  
១. េនទិានភាព 

ជាប្បនព ីប្បជាជនក្មពុជាភាគសប្ចើនពឹខក្អក្សលើ្លិត្លនប្ពស ើកដលជាមសធាបាយនន
ការចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់ពួក្សគ។ ន្ាដីេរុប ១៨,,១ លាន ិក្តាននប្បសទេក្មពុជាកដលភាគសប្ចើន
ប្គបដ ត បស់ោយដីនប្ពជាសប្ចើនពាេសពញតំបនស់អកូ្េូេីុស ើយប្បជាពលរដាបានរមួបញ្ចូ ល
ជីវតិនិខនប្ពស ើ។ ពាក្យមយួសទៀត នប្ពបានចិញ្ច ឹមប្បជាជនក្មពុជាតាខំពីអតីតកាល។ នប្ពស ើ
កថមទាខំប្គបដ ត បស់លើន្ាដីក្មពុជាជាខ ៧០% ក្ាុខកំ្េុខឆ្ា  ំ១៩៦០។ សទាោះបីជាវាប្តូវបាន
បំផ្្លញភាគសប្ចើនក្ស៏ោយ ពលរដាក្មពុជាសៅកតមានចំនួន ៦៨% ពឹខក្អក្សលើធនធានអនុ្ល
នប្ពស ើកដលជាក្ាក្មយួននមសធាបាយចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់ពួក្សគ1។ សនោះអំពាវ វថ្នការអភវិឌ្ឍ
វេ័ិយអនុ្លនប្ពស ើសៅក្មពុជាមានភាពចបំាច។់  
  
 សពលបចចុបបនាសនោះប្បាក្ចំ់ ូលប្បចឆំ្ា ជំាមធយមក្អក្សលើទិនានយ័ឆ្ា  ំ២០១៩ របេ់អខគការ 
WWF  មាន ១៧ េ គមន ៍ (CPAs/CFs)  កដលក្ំពុខប្តូវបានោបំ្ទសោយអខគការសនោះ  រក្
ប្បាក្ច់ំ ូលបាន ១.៣៣២.០០០ ដុល្ារតាមរយៈការលក្់្ លិត្លកក្នចាសចញពីអនុ្ល
នប្ពស ើ។ េពវនថៃសនោះមាន CF  ចំនួន ៤៨៤ ប្តូវបានបសខកើតសេើខ េាិតសៅសប្កាមប្ក្េួខ
ក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខ CPA ចំនួន ១៦៣ ប្តូវបានបសខកើតសេើខ សប្កាមប្ក្េួខ
បរសិាា នសៅក្មពុជា (ទិនានយ័ឆ្ា  ំ ២០២០)។ េ ប្ោេអនុ្លដនទសទៀតរក្ប្បាក្ច់ំ ូល

                                              
1 សគ ទំពរ័៖ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ (NTFP-based enterprises) សោយេ គមនជ៍នបទ
សដើមបសីលើក្ទឹក្ចិតត េប្មាបក់ារការពារបរសិាា ន និខេខគម ១០មថុិ  ២០១៩។ 

ធ្វើសិ�ក្សាី�ធ្វើផ្គី�ម្ម

 
 

សចញគួរកតប្តូវបានសធវើសេើខសោយរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ 
ជំនួេឱយទីេតីការគ ៈរដាមស្តនត;ី  

iv. សោលការ ៍ក  ថំ្នា ក្ជ់ាតិេតីពីការប្គបប់្គខអនុ្លនប្ពស ើគួរប្តូវបានេរសេរ
សទបើខ សដើមបកី   ំ CF/CPAs និខអាក្ពាក្ព់ន័ធរបេ់ពួក្សគអំពីរសបៀបប្គបប់្គខ និខ
ដំស ើ រការេ ប្ោេ NTFP សដើមបឲី្យពកួ្សគមានគំនិត ឬ រូបភាពចាេ់លាេ់សលើ
បញ្ហា សនោះសោយមនិអនុវតត្ាុយ ឬរសំលាភសលើចាប ់ ឬ អនុប្កឹ្តយពាក្ព់ន័ធនឹខនប្ពស ើ; 
និខ 

v. រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរបំកបក្អនុ្លនប្ពស ើសចញពីបញ្ញ ីស ើ (timber list) សៅក្ាុខ
ឯក្សារចាប ់ កដលវាជួយ ឱយដំស ើ រការនិខនីតិវធីិសធវើពា ិជជក្មមមានភាពង្ហយ
ប្េួល និខសាមញ្ញ។  
 

អអននុុសាសាេេនន៍េ៍េប្ប្មាមាបប់ភ់ាភាាា ក្ក្់ង់្ហង្ហររោោំបំ្ប្ទទទាទាំខំខទទាាយយ៖៖ 
 

i. ខ ៈសពលកដលកំ្ពុខ្សពវ្ាយអនុ្លនប្ពស ើសៅក្ាុខទី្ារក្ាុខប្េុក្ ភាា ក្-់ង្ហរ
ោបំ្ទអនុ្លនប្ពស ើ គួរបនតការសលើក្ក្មពេ់វនិិសោគិនបរសទេឱយសធវើការ វនិិសោគ
សៅក្ាុខការ្លិតឬកក្នចាឧេា ក្មមខាា តយក្ស ស ើយកដលមាន លក្េ ៈសាអ ត ឬ 
នបតខ្ខ។ ភាា ក្ង់្ហរោបំ្ទននអនុ្លនប្ពស ើ គួរកត្តល់ ពត័ម៌ានដល់ប្ក្ុម  ុន និខ
វនិិសោគិនយក្ស (អនតរជាតិ) ជាថមីមតខសទៀតអំពី ការកប្បប្បួលសលើការសលើក្កលខពនធ ជា
ពិសេេអនុ្លនប្ពស ើ កដលមានការកក្នចា និខសលើក្ទឹក្ចិតតអាក្កដលមានេកាត នុ
ពលឱយចបស់្តើមកក្នចា និខ សំចញ; 

ii. ការេប្មបេប្មួល និខោបំ្ទេ ប្ោេ ឬ ប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើគួរកតប្តូវ បាន
េប្មបេប្មួលសោយយក្ចិតតទុក្ោក្ស់លើចំ ុចចីរភាព ដូចជានថ ្ាួលប្បាក្ក់ខ 
និខចំណ្តយប្បតិបតតិការស្សខសទៀត ដូចជាទីតាខំការោិល័យកដលមានតនមធូ្រ ឬ 
ការជួលជាសដើម។ មសធាបាយលអបំ្ុតគឺចូលរមួសប្បើប្បាេ់ធនធានកដលមានប្សាប់
របេ់េ គមន ៍ឬេមាជិក្មាា ក្់ៗ  សោយការកចក្រកំលក្នូវអតាប្បសោជនស៍ៅវញិសៅ
មក្កដលអាចសធវើសៅបាន។  



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

2

 
 

បានជាសប្ចើន ដូចជា AAC  និខRAC2  រមួទាខំេ ប្ោេសប្ៅ្្ូវការ និខមនិប្តូវបានចុោះសឈាម ោះ
សៅក្ាុខប្ពោះរាជណ្តចប្ក្ក្មពុជា3។  
  
ឡាវទទួលបានប្បាក្ច់ំ ូល ២៣ ភាគរយននប្បាក្ច់ំ ូលប្គួសាររបេ់ពួក្សគពីបរសិាា ន
កដលអនុ្លនប្ពស ើបានសដើរតួ ទីោ ខេំខានស់ៅក្ាុខក្ាក្ស ោះ។ សទាោះបីជាមានេាិតិមនិ
ចាេ់អំពីប្បាក្ចំ់ ូលរបេ់អនុ្លនប្ពស ើក្ស៏ោយ ក្ប៏្បសទេក្មពុជាទទួលបានថវកិា
ប្បក ល ៤ លានដុល្ារក្ាុខ១ឆ្ា  ំ ពីអនុ្លនប្ពស ើ ខ ៈវេ័ិយសនោះសៅកតមនិទានម់ានការ
អភវិឌ្ឍសៅសេើយ។   
  
ក្អក្សលើលទធ្លននការេិក្ានិខការពិភាក្ាពីមុនរបេ់អខគការ WWF  និខភាគីពាក្ព់ន័ធ 
ឧទា រ ៍សវទិកា អនុ្លនប្ពស ើថ្នា ក្ជ់ាតិសលើក្ទី ១ និខសលើក្ទី ២ បានបង្ហា ញថ្នវេ័ិយ
អនុ្លនប្ពស ើសៅកតមានភាពខវោះចស ្ោះ និខបញ្ហា ប្ប មជាសប្ចើនកដលសធវើឱយពា ិជជក្មម
អនុ្លនប្ពស ើសៅក្មពុជាមានការលំបាក្ និខទុក្ឱកាេននការរក្ប្បាក្ច់ំ ូល កដលជា
វភិាគទានដល់សេចក្តីេុខ និខការអភវិឌ្ឍសេដាកិ្ចចរបេ់ប្បសទេក្មពុជា េាិតសៅពីសប្កាយ 
ប្បសទេជិតខាខ រាបច់បពី់ប្ចវាក្ត់នមអ្នុ្លនប្ពស ើ ដំស ើ រការនចាប្បឌិ្ត ការភាជ បខ់្ួន
ជាមយួក្ាក្ឯក្ជន នីតិវធីិ សំចញ សេវាក្មមរបេ់មស្តនតីរាជការពាក្ព់ន័ធនឹខទី្ារ,,  ការយក្ពនធ  
និខ  សោលនសោបាយោពំារ។  
  
ប្បសទេក្មពុជាគឺជាប្បសទេមានេកាត នុពលក្ាុខការបសខកើនប្បាក្ចំ់ ូលបកនាមពី   វេ័ិយអនុ
្លនប្ពស ើ ប ុកនតវាក្ំពុខរខច់បំ្បពន័ធមយួប្បក្យសោយការសប្ជាមកប្ជខ (friendly)  និខអាច

                                              
2 េមាជិក្េមាគមសតត  (RAC) និខឫេស ីរយក្ប្បាក្ប់ានជិត ២លានដុល្ារក្ាុខ១ឆ្ា ំៗ  សោខតាម
សលាក្ េុវ ណ  ពិេិដា  យក្ RAC. 
3 UNDP៖ សេចក្តីេសខេបប្បតិបតតិ ននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP េតីអំពី ការបកន្មគុ 
តនម្ ននអនុ្លនប្ពស ើសដើមបី្ លប្បសោជនក៍ដលបានបសខកើន ដល់ពលរដាជនបទ ២០០៧ សោយ 
Emmanuelle Andaya និខ ខូ សអៀខ តួ។ 

 
 

អនុវតតបាន (practical)  សដើមបឱីយវេ័ិយសនោះអាចេសប្មចបាន  និខ  រមួចំក ក្ោ ខេំខានដ់ល់
កំ្ស ើ នសេដាកិ្ចចរបេ់ប្បសទេក្មពុជា4។  
  
ទំ ក្ទំ់នខរខឹមាមំយួបាន្ុេសេើខរវាខវភិាគទានរបេ់អនុ្លនប្ពស ើចំសពាោះប្បាក្ច់ំ ូល
ក្ាុខប្គួសារ និខការសធវើេមា រ ក្មមននប្គួសារសៅក្ាុខសេដាកិ្ចចសាចប់្បាក្ ់(Brian Belcher, 
២០០៣,, Manuel Ruiz-Perez Ramadhani Achdiawan  ប្បសទេអាល្ឺម ខ)់ ។  
  
ការប្សាវប្ជាវបានជួយ ដល់អាក្ពាក្ព់ន័ធរបេ់អនុ្លនប្ពស ើ៖ សវទិកាននអខគការមនិកមន  
រោា ភបិាល េតីពីក្មពុជា និខេមាជិក្ ប្ពមទាខំនដគូ  ដូចជា NTFP-EP, WWF  និខ WCS  
សោយមានការោបំ្ទពីគសប្មាខស្សខៗដូចជា PaFF / SRJS, V4MF, MRLG, IKEA, SIDA, 
BfdW, Diakonia  និខ NPA  ដល់ការស វខយល់ពីលទធភាពននការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្ល
នប្ពស ើសោយប្កុ្ម CF និខ CPA  និខការប្គបប់្គខកខសប្ចវាក្់្ គត់្ គខ។់ ការេិក្ាប្សាវប្ជាវ
មានសោលបំ ខ ៣ ដូចតសៅ៖   

1. សដើមបកំី្ តពី់ឱកាេរបេ់ CFs  និខ CPAs  ក្ាុខការកក្លមអជីវភាពរេ់សៅ និខ     
នប្ពស ើឱយមានការលូតលាេ់លអតាមរយៈកខសប្ចវាក្់្ គត់្ គខអ់នុ្លនប្ពស ើ និខការ
បខកលទធភាពខាខបរសិាា ន។  

                                              
4 ចំ ុចសនោះប្តូវបានសលើក្សេើខសៅក្ាុខរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវ និខបទបង្ហា ញរបេ់អាក្ជំ ញជា
សប្ចើនដូចជា៖ បទបង្ហា ញេតីពីសោលនសោបាយពា ិជជក្មមសតត ក្មពុជា, Tod Sigaty, ទីប្បឹក្ាសោល
នសោបាយសតត អនតរជាតិ, ២ មថុិ  ២០១១, WWF; របាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP៖ សេចក្តី
េសខេបប្បតិបតតិ ននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP  េតីអំពី ការបកន្មគុ តនម្ ននអនុ្លនប្ព
ស ើសដើមបី្ លប្បសោជនក៍ដលបានបសខកើន ដល់ពលរដាជនបទ ២០០៧ សោយ Emmanuelle 
Andaya និខ ខូ សអៀខ តួ។; WWF៖ ប្ក្ុមការង្ហរ ពប្ខឹខ សោលនសោបាយ និខពា ិជជក្មមសតត ៖ 
“គសប្មាខសាក្លបខអនុវតតសោលនសោបាយ” រេ់ េុោា  ឆ្ា ២ំ០១១ (គសប្មាខសនោះប្តូវបានសធវើសោយ
េ ការជាមយួមស្តនតីបសចចក្សទេជានខ់ពេ់ រដាបាលនប្ពស ើ/ ប្ក្េួខ ក្េិក្មម រកុាេ ប្បមាញ់និខសនសាទ 
ប្ក្េួខ បរសិាា ន និខ និខប្ក្េួខពា ិជជក្មម) ។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

បានជាសប្ចើន ដូចជា AAC  និខRAC2  រមួទាខំេ ប្ោេសប្ៅ្្ូវការ និខមនិប្តូវបានចុោះសឈាម ោះ
សៅក្ាុខប្ពោះរាជណ្តចប្ក្ក្មពុជា3។  
  
ឡាវទទួលបានប្បាក្ច់ំ ូល ២៣ ភាគរយននប្បាក្ច់ំ ូលប្គួសាររបេ់ពួក្សគពីបរសិាា ន
កដលអនុ្លនប្ពស ើបានសដើរតួ ទីោ ខេំខានស់ៅក្ាុខក្ាក្ស ោះ។ សទាោះបីជាមានេាិតិមនិ
ចាេ់អំពីប្បាក្ចំ់ ូលរបេ់អនុ្លនប្ពស ើក្ស៏ោយ ក្ប៏្បសទេក្មពុជាទទួលបានថវកិា
ប្បក ល ៤ លានដុល្ារក្ាុខ១ឆ្ា  ំ ពីអនុ្លនប្ពស ើ ខ ៈវេ័ិយសនោះសៅកតមនិទានម់ានការ
អភវិឌ្ឍសៅសេើយ។   
  
ក្អក្សលើលទធ្លននការេិក្ានិខការពិភាក្ាពីមុនរបេ់អខគការ WWF  និខភាគីពាក្ព់ន័ធ 
ឧទា រ ៍សវទិកា អនុ្លនប្ពស ើថ្នា ក្ជ់ាតិសលើក្ទី ១ និខសលើក្ទី ២ បានបង្ហា ញថ្នវេ័ិយ
អនុ្លនប្ពស ើសៅកតមានភាពខវោះចស ្ោះ និខបញ្ហា ប្ប មជាសប្ចើនកដលសធវើឱយពា ិជជក្មម
អនុ្លនប្ពស ើសៅក្មពុជាមានការលំបាក្ និខទុក្ឱកាេននការរក្ប្បាក្ច់ំ ូល កដលជា
វភិាគទានដល់សេចក្តីេុខ និខការអភវិឌ្ឍសេដាកិ្ចចរបេ់ប្បសទេក្មពុជា េាិតសៅពីសប្កាយ 
ប្បសទេជិតខាខ រាបច់បពី់ប្ចវាក្ត់នមអ្នុ្លនប្ពស ើ ដំស ើ រការនចាប្បឌិ្ត ការភាជ បខ់្ួន
ជាមយួក្ាក្ឯក្ជន នីតិវធីិ សំចញ សេវាក្មមរបេ់មស្តនតីរាជការពាក្ព់ន័ធនឹខទី្ារ,,  ការយក្ពនធ  
និខ  សោលនសោបាយោពំារ។  
  
ប្បសទេក្មពុជាគឺជាប្បសទេមានេកាត នុពលក្ាុខការបសខកើនប្បាក្ចំ់ ូលបកនាមពី   វេ័ិយអនុ
្លនប្ពស ើ ប ុកនតវាក្ំពុខរខច់បំ្បពន័ធមយួប្បក្យសោយការសប្ជាមកប្ជខ (friendly)  និខអាច

                                              
2 េមាជិក្េមាគមសតត  (RAC) និខឫេស ីរយក្ប្បាក្ប់ានជិត ២លានដុល្ារក្ាុខ១ឆ្ា ំៗ  សោខតាម
សលាក្ េុវ ណ  ពិេិដា  យក្ RAC. 
3 UNDP៖ សេចក្តីេសខេបប្បតិបតតិ ននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP េតីអំពី ការបកន្មគុ 
តនម្ ននអនុ្លនប្ពស ើសដើមបី្ លប្បសោជនក៍ដលបានបសខកើន ដល់ពលរដាជនបទ ២០០៧ សោយ 
Emmanuelle Andaya និខ ខូ សអៀខ តួ។ 

 
 

អនុវតតបាន (practical)  សដើមបឱីយវេ័ិយសនោះអាចេសប្មចបាន  និខ  រមួចំក ក្ោ ខេំខានដ់ល់
កំ្ស ើ នសេដាកិ្ចចរបេ់ប្បសទេក្មពុជា4។  
  
ទំ ក្ទំ់នខរខឹមាមំយួបាន្ុេសេើខរវាខវភិាគទានរបេ់អនុ្លនប្ពស ើចំសពាោះប្បាក្ច់ំ ូល
ក្ាុខប្គួសារ និខការសធវើេមា រ ក្មមននប្គួសារសៅក្ាុខសេដាកិ្ចចសាចប់្បាក្ ់(Brian Belcher, 
២០០៣,, Manuel Ruiz-Perez Ramadhani Achdiawan  ប្បសទេអាល្ឺម ខ)់ ។  
  
ការប្សាវប្ជាវបានជួយ ដល់អាក្ពាក្ព់ន័ធរបេ់អនុ្លនប្ពស ើ៖ សវទិកាននអខគការមនិកមន  
រោា ភបិាល េតីពីក្មពុជា និខេមាជិក្ ប្ពមទាខំនដគូ  ដូចជា NTFP-EP, WWF  និខ WCS  
សោយមានការោបំ្ទពីគសប្មាខស្សខៗដូចជា PaFF / SRJS, V4MF, MRLG, IKEA, SIDA, 
BfdW, Diakonia  និខ NPA  ដល់ការស វខយល់ពីលទធភាពននការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្ល
នប្ពស ើសោយប្កុ្ម CF និខ CPA  និខការប្គបប់្គខកខសប្ចវាក្់្ គត់្ គខ។់ ការេិក្ាប្សាវប្ជាវ
មានសោលបំ ខ ៣ ដូចតសៅ៖   

1. សដើមបកំី្ តពី់ឱកាេរបេ់ CFs  និខ CPAs  ក្ាុខការកក្លមអជីវភាពរេ់សៅ និខ     
នប្ពស ើឱយមានការលូតលាេ់លអតាមរយៈកខសប្ចវាក្់្ គត់្ គខអ់នុ្លនប្ពស ើ និខការ
បខកលទធភាពខាខបរសិាា ន។  

                                              
4 ចំ ុចសនោះប្តូវបានសលើក្សេើខសៅក្ាុខរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវ និខបទបង្ហា ញរបេ់អាក្ជំ ញជា
សប្ចើនដូចជា៖ បទបង្ហា ញេតីពីសោលនសោបាយពា ិជជក្មមសតត ក្មពុជា, Tod Sigaty, ទីប្បឹក្ាសោល
នសោបាយសតត អនតរជាតិ, ២ មថុិ  ២០១១, WWF; របាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP៖ សេចក្តី
េសខេបប្បតិបតតិ ននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP  េតីអំពី ការបកន្មគុ តនម្ ននអនុ្លនប្ព
ស ើសដើមបី្ លប្បសោជនក៍ដលបានបសខកើន ដល់ពលរដាជនបទ ២០០៧ សោយ Emmanuelle 
Andaya និខ ខូ សអៀខ តួ។; WWF៖ ប្ក្ុមការង្ហរ ពប្ខឹខ សោលនសោបាយ និខពា ិជជក្មមសតត ៖ 
“គសប្មាខសាក្លបខអនុវតតសោលនសោបាយ” រេ់ េុោា  ឆ្ា ២ំ០១១ (គសប្មាខសនោះប្តូវបានសធវើសោយ
េ ការជាមយួមស្តនតីបសចចក្សទេជានខ់ពេ់ រដាបាលនប្ពស ើ/ ប្ក្េួខ ក្េិក្មម រកុាេ ប្បមាញ់និខសនសាទ 
ប្ក្េួខ បរសិាា ន និខ និខប្ក្េួខពា ិជជក្មម) ។ 
 
 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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2. សដើមបកំី្ តប់ញ្ហា ជាក្ក់េតខកដលេ គមន ៍ CFs  និខ CPAs  សដើមបសីធវើពា ិជជក្មម 
អនុ្លនប្ពស ើ ស ើយថ្នសតើបញ្ហា សនោះប ោះពាល់សៅសលើការប្គបប់្គខប្បក្បសោយចីរ
ភាពនន CFs  និខ CPAs ោ ខណ្ត។ និខ  

3. ្តល់អនុសាេនថ៍្នសតើ ចាបព់ាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើរមួទាខំការសលើក្កលខពនធ  
អាចប្តូវបានកក្លមអោ ខដូចសមតច សដើមបអីាចសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខការ
សប្បើប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើសោយចីរភាពសោយ CFs  និខ CPAs។  
  

២. ដំស ើការ និខវធិីសាស្តេត  

សនោះជាការប្សាវប្ជាវកបបគុ ភាព និខមានការចូលរមួ ។ ការប្សាវប្ជាវ ក្អក្សលើ វធីិសាស្តេត
ពីរ គឺេិក្ាសលើឯក្សារមានប្សាប ់ និខការេមាា េន ៍ ពាក្ក់្ណ្តត ល្្ូវការ សោយមានការ
េមាា េបុគគលគន្ឹោះ និខ មានប្ក្ុមពិភាក្ា (Focus Group Discussion) ។ 
 
មានឯក្សារទិនានយ័ប ា បប់នសពំាក្ព់ន័ធមយួចំនួន ប្តូវបានពិសប្ោោះតាមរយៈការេិក្ានូវ 
ឯក្សារមានប្សាប ់ មានដូចជា ចាបព់ាក្ព់ន័ធ សោលការ ៍េតីអំពីការ សំចញ និខការសធវើ
ពា ិជជក្មម របាយការ ៍ប្កុ្មការង្ហរបសចចក្សទេពាក្ព់ន័ធ ឯក្សាររដាបាល របាយការ ៍
េិកាេ សាលា និខសវទិកាថ្នា ក្ជ់ាតិេតីអំពីអនុ្លនប្ពស ើ និខរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវ  
កដលសធវើក្នខ្មក្។ ឯក្សារទាខំស ោះប្តូវបានអាន និខេំសោគ។ េូមសមើលបញ្ជីឯក្សារ
សោខ (ទិនានយ័ប ា បប់នសកំដលបានពិសប្ោោះ) សៅឧបេមពន័ធ ១ ។ 
 
ចំសពាោះការេមាា េបុគគលគន្ឹោះប្តូវបានសធវើសេើខចំសពាោះថ្នា ក្ដឹ់ក្  ំCPAs/CFs  មួញក្ណ្តត ល 
េ ប្ោេ និខប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើ អខគការអនុ្លនប្ពស ើ  និខបណ្តត ញរបេ់ពួក្
សគ  អាក្ទិញេំខាន់ៗ  និខមស្តនតី យក្ោា នជានខ់ពេ់ននប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខ
សនសាទ ប្ក្េួខបរសិាា ន ប្ក្េួខពា ិជជក្មម អគគ យក្ោា នគយ និខរោា ក្រ និខអខគការោបំ្ទ
វេ័ិយអនុ្លនប្ពស ើ ។ េរុបមានចំនួន ៤៣  ក្ ់(ប្េី ១០  ក្)់ ប្តូវបានេមាា េ ។ េូម
កេវខរក្ពត័ម៌ានលមអិតអំពីអាក្ប្តូវេមាា េសៅឧបេមពន័ធ ២ ។ 
 

 
 

ប្ក្ុមពិភាក្ាមានចំនួន ១០ ប្កុ្ម ប្តូវបានសធវើសេើខសោយ មានអាក្ចូលរមួ ចំនួន ៩២  ក្ ់(ប្េី 
២៧  ក្)់ មក្ពីេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើចំនួន ១០ កដលមាន CF ចំនួន៦ CPA ចំនួន ៤ 
សោយជួបជាលក្េ ៈប្បមូល្តុ ំ។ ពួក្សគជាេមាជិក្គ ៈក្មាម ធិការអនុ្លនប្ពស ើ និខជា
េមាជិក្ CF/CPAs ទាក្ទ់ខនឹខប្បជាជនសៅក្ាុខេ គមនក៍ដលបានេមាា េក្ាុខប្េុក្5។ 
ក្ាក្អនុ្លនប្ពស ើកដលប្តូវបានេមាា េ គឺសតត /ឫេស ី ទឹក្ មុ ំ និខប្ទាខំ។ ពួក្សគប្តូវបាន 
សប្ជើេសរ ើេសោយសោខតាមលក្េ ៈវនិិចឆយ័ដូចខាខសប្កាម៖ 

i. CFs និខ CPAs កដលប្តូវបានអនុញ្ហញ តពីរដាបាលនប្ពស ើ/ប្ក្េួខក្េិក្មម  
រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខប្ក្េួខបរសិាា ន។ 

ii. CFs និខ CPAs បានទទួលការអនុមត័ក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយចីរភាព
ពីរដាបាលនប្ពស ើ / ប្ក្េួខបរសិាា ន្ខកដរ ។ 

iii. CFs/CPAs កំ្ពុខដំស ើ រការពា ិជជក្មម NTFP។ 
iv. ការពិចរណ្តសលើក្តាត ភូមសិាស្តេត និខតាមវេ័ិយ; និខ 
v. តំបនក់ដលអាចសចញចូលបានប្េបតាមសពលសវលាក្ំ ត។់ 

 

សោខតាមលក្េ ៈវនិិចឆយ័ខាខសលើ េ ប្ោេឫេស/ីសតត ចំនួន២ (មាន CF ៨) សៅក្ាុខសខតត
ក្ំពត េ ប្ោេទឹក្ មុ ំ និខឫេស១ី សៅសកាោះកុ្ខ (មាន CPA២) េ ប្ោេ ទឹក្ មុ ំ និខប្ទាខំ
២សៅក្ាុខសខតតប្ពោះវោិរ (មាន CF៣ និខ CPA១) និខេ ប្ោេទឹក្ មុ ំ និខឫេស៣ី សៅ
ម ឌ លគិរ ី(េុទធកត CPA   ទាខំអេ់) ប្តូវបានសប្ជើេសរ ើេ និខពិភាក្ាជាមយួ ។ 
 
ជាមធយម មានមនុេស ១០  ក្ក់្ាុខមយួប្កុ្មបានចូលរមួក្ាុខប្ក្ុមពិភាក្ា ក្ាុខ១ 
ក្កនខ្ៗ។ េូមកេវខរក្បញ្ជីលមអិតននអាក្ចូលរមួសៅឧបេមពន័ធ ៣។  
 
                                              
5 េមាជិក្េ ប្ោេ NTFP ឬេមាជិក្គ ៈក្មាម ធិការ NTFP ក្ជ៏ាេមាជិក្នន CFs / CPAs 
្ខកដរ។ ពកួ្សគប្តូវបានបសខកើតសេើខពី CF / CPAs ។ ជាលមអតិ មាន CFs 11  និខ  CPAs 4។ ការ
ពិភាក្ាប្កុ្មសផ្លត តសៅ CF សដើមដូខមាន CF ៦ កដលសៅជំុវញិបានចូលរមួជាមយួោា  ស ើយសៅក្ាុខការ
ពិភាក្ាប្កុ្មសផ្លត តសៅនប្ពសមម  មានការចូលរមួពីដំណ្តក្រ់លួេ ទាខំពីរសនោះេាិតរសៅក្ាុខសខតតកំ្ពត។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

2. សដើមបកំី្ តប់ញ្ហា ជាក្ក់េតខកដលេ គមន ៍ CFs  និខ CPAs  សដើមបសីធវើពា ិជជក្មម 
អនុ្លនប្ពស ើ ស ើយថ្នសតើបញ្ហា សនោះប ោះពាល់សៅសលើការប្គបប់្គខប្បក្បសោយចីរ
ភាពនន CFs  និខ CPAs ោ ខណ្ត។ និខ  

3. ្តល់អនុសាេនថ៍្នសតើ ចាបព់ាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើរមួទាខំការសលើក្កលខពនធ  
អាចប្តូវបានកក្លមអោ ខដូចសមតច សដើមបអីាចសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខការ
សប្បើប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើសោយចីរភាពសោយ CFs  និខ CPAs។  
  

២. ដំស ើការ និខវធិីសាស្តេត  

សនោះជាការប្សាវប្ជាវកបបគុ ភាព និខមានការចូលរមួ ។ ការប្សាវប្ជាវ ក្អក្សលើ វធីិសាស្តេត
ពីរ គឺេិក្ាសលើឯក្សារមានប្សាប ់ និខការេមាា េន ៍ ពាក្ក់្ណ្តត ល្្ូវការ សោយមានការ
េមាា េបុគគលគន្ឹោះ និខ មានប្ក្ុមពិភាក្ា (Focus Group Discussion) ។ 
 
មានឯក្សារទិនានយ័ប ា បប់នសពំាក្ព់ន័ធមយួចំនួន ប្តូវបានពិសប្ោោះតាមរយៈការេិក្ានូវ 
ឯក្សារមានប្សាប ់ មានដូចជា ចាបព់ាក្ព់ន័ធ សោលការ ៍េតីអំពីការ សំចញ និខការសធវើ
ពា ិជជក្មម របាយការ ៍ប្កុ្មការង្ហរបសចចក្សទេពាក្ព់ន័ធ ឯក្សាររដាបាល របាយការ ៍
េិកាេ សាលា និខសវទិកាថ្នា ក្ជ់ាតិេតីអំពីអនុ្លនប្ពស ើ និខរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវ  
កដលសធវើក្នខ្មក្។ ឯក្សារទាខំស ោះប្តូវបានអាន និខេំសោគ។ េូមសមើលបញ្ជីឯក្សារ
សោខ (ទិនានយ័ប ា បប់នសកំដលបានពិសប្ោោះ) សៅឧបេមពន័ធ ១ ។ 
 
ចំសពាោះការេមាា េបុគគលគន្ឹោះប្តូវបានសធវើសេើខចំសពាោះថ្នា ក្ដឹ់ក្  ំCPAs/CFs  មួញក្ណ្តត ល 
េ ប្ោេ និខប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើ អខគការអនុ្លនប្ពស ើ  និខបណ្តត ញរបេ់ពួក្
សគ  អាក្ទិញេំខាន់ៗ  និខមស្តនតី យក្ោា នជានខ់ពេ់ននប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខ
សនសាទ ប្ក្េួខបរសិាា ន ប្ក្េួខពា ិជជក្មម អគគ យក្ោា នគយ និខរោា ក្រ និខអខគការោបំ្ទ
វេ័ិយអនុ្លនប្ពស ើ ។ េរុបមានចំនួន ៤៣  ក្ ់(ប្េី ១០  ក្)់ ប្តូវបានេមាា េ ។ េូម
កេវខរក្ពត័ម៌ានលមអិតអំពីអាក្ប្តូវេមាា េសៅឧបេមពន័ធ ២ ។ 
 

 
 

ប្ក្ុមពិភាក្ាមានចំនួន ១០ ប្កុ្ម ប្តូវបានសធវើសេើខសោយ មានអាក្ចូលរមួ ចំនួន ៩២  ក្ ់(ប្េី 
២៧  ក្)់ មក្ពីេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើចំនួន ១០ កដលមាន CF ចំនួន៦ CPA ចំនួន ៤ 
សោយជួបជាលក្េ ៈប្បមូល្តុ ំ។ ពួក្សគជាេមាជិក្គ ៈក្មាម ធិការអនុ្លនប្ពស ើ និខជា
េមាជិក្ CF/CPAs ទាក្ទ់ខនឹខប្បជាជនសៅក្ាុខេ គមនក៍ដលបានេមាា េក្ាុខប្េុក្5។ 
ក្ាក្អនុ្លនប្ពស ើកដលប្តូវបានេមាា េ គឺសតត /ឫេស ី ទឹក្ មុ ំ និខប្ទាខំ។ ពួក្សគប្តូវបាន 
សប្ជើេសរ ើេសោយសោខតាមលក្េ ៈវនិិចឆយ័ដូចខាខសប្កាម៖ 

i. CFs និខ CPAs កដលប្តូវបានអនុញ្ហញ តពីរដាបាលនប្ពស ើ/ប្ក្េួខក្េិក្មម  
រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខប្ក្េួខបរសិាា ន។ 

ii. CFs និខ CPAs បានទទួលការអនុមត័ក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយចីរភាព
ពីរដាបាលនប្ពស ើ / ប្ក្េួខបរសិាា ន្ខកដរ ។ 

iii. CFs/CPAs កំ្ពុខដំស ើ រការពា ិជជក្មម NTFP។ 
iv. ការពិចរណ្តសលើក្តាត ភូមសិាស្តេត និខតាមវេ័ិយ; និខ 
v. តំបនក់ដលអាចសចញចូលបានប្េបតាមសពលសវលាក្ំ ត។់ 

 

សោខតាមលក្េ ៈវនិិចឆយ័ខាខសលើ េ ប្ោេឫេស/ីសតត ចំនួន២ (មាន CF ៨) សៅក្ាុខសខតត
ក្ំពត េ ប្ោេទឹក្ មុ ំ និខឫេស១ី សៅសកាោះកុ្ខ (មាន CPA២) េ ប្ោេ ទឹក្ មុ ំ និខប្ទាខំ
២សៅក្ាុខសខតតប្ពោះវោិរ (មាន CF៣ និខ CPA១) និខេ ប្ោេទឹក្ មុ ំ និខឫេស៣ី សៅ
ម ឌ លគិរ ី(េុទធកត CPA   ទាខំអេ់) ប្តូវបានសប្ជើេសរ ើេ និខពិភាក្ាជាមយួ ។ 
 
ជាមធយម មានមនុេស ១០  ក្ក់្ាុខមយួប្កុ្មបានចូលរមួក្ាុខប្ក្ុមពិភាក្ា ក្ាុខ១ 
ក្កនខ្ៗ។ េូមកេវខរក្បញ្ជីលមអិតននអាក្ចូលរមួសៅឧបេមពន័ធ ៣។  
 
                                              
5 េមាជិក្េ ប្ោេ NTFP ឬេមាជិក្គ ៈក្មាម ធិការ NTFP ក្ជ៏ាេមាជិក្នន CFs / CPAs 
្ខកដរ។ ពកួ្សគប្តូវបានបសខកើតសេើខពី CF / CPAs ។ ជាលមអតិ មាន CFs 11  និខ  CPAs 4។ ការ
ពិភាក្ាប្កុ្មសផ្លត តសៅ CF សដើមដូខមាន CF ៦ កដលសៅជំុវញិបានចូលរមួជាមយួោា  ស ើយសៅក្ាុខការ
ពិភាក្ាប្កុ្មសផ្លត តសៅនប្ពសមម  មានការចូលរមួពីដំណ្តក្រ់លួេ ទាខំពីរសនោះេាិតរសៅក្ាុខសខតតកំ្ពត។ 
 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ក្ប្មខេំ ួរក  បំ្តូវបានសប្បើេប្មាបក់ារពិភាក្ា។ កិ្ចចពិភាក្ាប្តូវបានសផ្លត តសលើការ
ក្ំ តឱ់កាេនន CFs និខCPAs សដើមបសីលើក្ក្មពេ់មុខរបររេ់សៅ និខការលូតលាេ់នប្ពស ើ
តាមរយៈប្ចវាក្អ់នុ្លនប្ពស ើ និខការបខកលក្េ ៈដល់បរសិាា ន។ បញ្ហា ជាក្ក់េតខ កដល 
CFs និខ CPAs ប្ប មក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខរសបៀប កដលវាជោះឥទធិពល
ដល់ការប្គបប់្គខ CFs និខ CPAs ប្បក្បសោយនិរនតរភាព ការប្បមូល និខការទទួលយក្នូវ
អនុសាេនរ៍បេ់ពួក្សគ ថ្នសតើ ចាបទ់ាក្ទ់ខនឹខអនុ្លនប្ពស ើ រមួទាខំការសលើក្កលខពនធ
អាចប្តូវបានសធវើ ឱយប្បសេើរសេើខោ ខណ្ត សដើមបពីា ិជជូបនីយក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខការ
សប្បើ ប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព សោយ CFs និខ CPAs។ 
 
ជជំំោោននននននកាការរប្ប្សាសាវវប្ប្ជាជាវវ  ៖៖ 
ដំស ើ រការននការប្សាវប្ជាវប្តូវបានអនុវតតតាម ៨ ជំោនដូចខាខសប្កាម៖ 

1. ក្នការេិក្ាប្សាវប្ជាវ 
2. េិក្ាសលើឯក្សារមានប្សាប ់
3. ការេមាា េ/ប្បមូលទិនានយ័បឋម 
4. វភិាគ និខប្ពាខរបាយការ ៍ 
5. ប្បឹក្ាសោបល់ជាមយួអាក្ជំ ញអនុ្លនប្ពស ើ 
6. ការសធវើការបង្ហា ញដល់ប្កុ្មការង្ហរ NGOF និខភាគីពាក្ព់ន័ធសដើមបទីទួលបាន 
មតិសោបល់ និខការពិភាក្ា និខ 

7. កក្េប្មួល និខបញ្ចប ់
  

វវ ិធិធីីសាសាស្តស្តេេតតវវ ិភិាភាគគទទិិននាានន័យ័យ  ៖៖   
ការសរៀបចំពត័ម៌ានទូសៅ ៖ ទិនានយ័កដលប្បមូលបានប្តូវបានេំសោគ និខបូក្េរុបសោយ
សោខសលើចំ ុចរមួ និខសប្បើប្បាេ់ភេតុតាខកដលអាចស្ាៀខផ្លា តប់ាន ដូចជាទិនានយ័ សេចក្តី
ដក្ប្េខ ់ កំ្ តប់្តា (ដំស ើ រការ) ជាសដើមសដើមបោីបំ្ទ របាយការ ៍។ ការរក្ស ើញប្តូវបាន
សរៀបចំសៅតាមសោលបំ ខននការេិក្ាប្សាវប្ជាវសនោះ។  
 
ប្កា វិច ៖ ប្កា វិចប្តូវបានសប្បើសដើមបបីង្ហា ញសេចក្តីេនាិោា នននពត័ម៌ាន អំពីឱកាេេប្មាប់
ការកក្លមអអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិទាក្ន់ខនឹខអនុ្លនប្ពស ើ។ ការសរៀបចំ ឬការបង្ហា ញពត័ម៌ាន 

 
 

ចបស់្តើមពីេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើក្មពុជា ដល់ឧបេគគរមួ និខឧបេគគស្សខៗននទី្ារ
ក្ាុខប្េុក្ និខទី្ារអនតរជាតិ។ ស ើយប ា បម់ក្ឱកាេទី្ាររមួ និខឱកាេទី្ារសោយ
កេក្ សពាលគឺ ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខទី្ារអនតរជាតិ។ ការសរៀបចំដូសចាោះគឺសដើមបជួីយ អាក្អានឱយ
ង្ហយយល់ពីពត័ម៌ានេមុគសាម ញេតីពីអនុ្លនប្ពស ើទាខំក្ាុខទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ 
តាមរយៈការពនយល់ជារូបភាព។ ឧបក្រ ៍សដើមស ើបញ្ហា ក្ប៏្តូវបានសប្បើសដើមបសីរៀបចំពត័ម៌ាន  
វភិាគអំពីបញ្ហា ចមបខននការសធវើពា ិជជក្មមរបេ់អនុ្លនប្ពស ើ បុពវស តុ និខ្លប ោះពាល់
ននបញ្ហា  ដល់និរនតរភាពនននប្ពស ើ។ វាជួយ េប្មួលដល់អាក្អានឲ្យកានក់តង្ហយសមើល និខ
យល់ោ ខឆ្បរ់ ័េពីការពិព ៌ បញ្ហា  តាមរសបៀបរូបភាព។ 
 
មុនសពលសធវើការបង្ហា ញដល់ NGOF ឬអាក្ពាក្ព់ន័ធសដើមបី្ តល់សោបល់ អាក្ប្សាវប្ជាវបាន
ប្បឹក្ាជាមយួអាក្ជំ ញអនុ្លនប្ពស ើេំខាន់ៗ ចំនួនបី ក្រ់មួមាន៖ សលាក្ Richard 
Dansey, CEO នន LEOPA BAMBOO, សលាក្េុខ រតនៈកុ្មារ អនុប្បធាន យក្ោា ន
េ គមនន៍ប្ពស ើ ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខ សលាក្ជយ័ គូទបខ ់WWF 
ក្ាុខសោលបំ ខសដើមបកីក្តប្មូវនូវការរក្ស ើញឲ្យបានប្តឹមប្តូវជាពិសេេចំ ុចេំខាន ់ និខ
សៅមនិទានច់ាេ់ននការេិក្ាប្សាវប្ជាវតាមរយៈការសដញសោលោា  និខការវភិាគ។ ការសធវើ
កបបសនោះបានជួយ ធា ការវភិាគភាគសប្ចើនពិតជាប្តឹមប្តូវ និខោម នកំ្ ុេ។  
 
៣. វសិាលភាព និខការក្ំ ត ់៖   

ការេិក្ាប្សាវប្ជាវប្តូវបានសផ្លត តកតសៅសលើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើកដលប្គបប់្គខសោយ 
CFs និខ CPAs កដលប្តូវបានសគសៅថ្ន េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ សពាលគឺេ ប្ោេ
ឫេស/ីសតត  ទឹក្ មុ ំ និខេ ប្ោេជរ័ ។ ដូចកដលបានរាយការ ៍ ខាខសលើសខតតចំនួន ៤ ប្តូវ
បានសប្ជើេសរ ើេសដើមបសីធវើការប្បមូល ទិនានយ័បឋម។ ពួក្សគប្តូវបានសប្ជើេសរ ើេ ក្ាុខចំសណ្តម
សខតតកដលមានអនុ្លនប្ពស ើ កដលក្ំពុខសធវើពា ិជជក្មម ។ 
 
ការប្សាវប្ជាវសនោះនឹខមនិអាចតំណ្តខឱយពត័ម៌ានជាតិ អំពីប្បធានបទសនោះ បានទូលំទូលាយសទ
សោយសារសពលសវលា និខថវកិាមានការក្ំ ត។់ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ វា្តល់ពត័ម៌ានជា
មូលោា នអំពីប្បធានបទ ជាពិសេេ ជាពត័ម៌ានរមួេតីអំពីការេិក្ាពីលទធភាពទូសៅក្ាុខ
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

ក្ប្មខេំ ួរក  បំ្តូវបានសប្បើេប្មាបក់ារពិភាក្ា។ កិ្ចចពិភាក្ាប្តូវបានសផ្លត តសលើការ
ក្ំ តឱ់កាេនន CFs និខCPAs សដើមបសីលើក្ក្មពេ់មុខរបររេ់សៅ និខការលូតលាេ់នប្ពស ើ
តាមរយៈប្ចវាក្អ់នុ្លនប្ពស ើ និខការបខកលក្េ ៈដល់បរសិាា ន។ បញ្ហា ជាក្ក់េតខ កដល 
CFs និខ CPAs ប្ប មក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខរសបៀប កដលវាជោះឥទធិពល
ដល់ការប្គបប់្គខ CFs និខ CPAs ប្បក្បសោយនិរនតរភាព ការប្បមូល និខការទទួលយក្នូវ
អនុសាេនរ៍បេ់ពួក្សគ ថ្នសតើ ចាបទ់ាក្ទ់ខនឹខអនុ្លនប្ពស ើ រមួទាខំការសលើក្កលខពនធ
អាចប្តូវបានសធវើ ឱយប្បសេើរសេើខោ ខណ្ត សដើមបពីា ិជជូបនីយក្មមអនុ្លនប្ពស ើ និខការ
សប្បើ ប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព សោយ CFs និខ CPAs។ 
 
ជជំំោោននននននកាការរប្ប្សាសាវវប្ប្ជាជាវវ  ៖៖ 
ដំស ើ រការននការប្សាវប្ជាវប្តូវបានអនុវតតតាម ៨ ជំោនដូចខាខសប្កាម៖ 

1. ក្នការេិក្ាប្សាវប្ជាវ 
2. េិក្ាសលើឯក្សារមានប្សាប ់
3. ការេមាា េ/ប្បមូលទិនានយ័បឋម 
4. វភិាគ និខប្ពាខរបាយការ ៍ 
5. ប្បឹក្ាសោបល់ជាមយួអាក្ជំ ញអនុ្លនប្ពស ើ 
6. ការសធវើការបង្ហា ញដល់ប្កុ្មការង្ហរ NGOF និខភាគីពាក្ព់ន័ធសដើមបទីទួលបាន 
មតិសោបល់ និខការពិភាក្ា និខ 

7. កក្េប្មួល និខបញ្ចប ់
  

វវ ិធិធីីសាសាស្តស្តេេតតវវ ិភិាភាគគទទិិននាានន័យ័យ  ៖៖   
ការសរៀបចំពត័ម៌ានទូសៅ ៖ ទិនានយ័កដលប្បមូលបានប្តូវបានេំសោគ និខបូក្េរុបសោយ
សោខសលើចំ ុចរមួ និខសប្បើប្បាេ់ភេតុតាខកដលអាចស្ាៀខផ្លា តប់ាន ដូចជាទិនានយ័ សេចក្តី
ដក្ប្េខ ់ កំ្ តប់្តា (ដំស ើ រការ) ជាសដើមសដើមបោីបំ្ទ របាយការ ៍។ ការរក្ស ើញប្តូវបាន
សរៀបចំសៅតាមសោលបំ ខននការេិក្ាប្សាវប្ជាវសនោះ។  
 
ប្កា វិច ៖ ប្កា វិចប្តូវបានសប្បើសដើមបបីង្ហា ញសេចក្តីេនាិោា នននពត័ម៌ាន អំពីឱកាេេប្មាប់
ការកក្លមអអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិទាក្ន់ខនឹខអនុ្លនប្ពស ើ។ ការសរៀបចំ ឬការបង្ហា ញពត័ម៌ាន 

 
 

ចបស់្តើមពីេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើក្មពុជា ដល់ឧបេគគរមួ និខឧបេគគស្សខៗននទី្ារ
ក្ាុខប្េុក្ និខទី្ារអនតរជាតិ។ ស ើយប ា បម់ក្ឱកាេទី្ាររមួ និខឱកាេទី្ារសោយ
កេក្ សពាលគឺ ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខទី្ារអនតរជាតិ។ ការសរៀបចំដូសចាោះគឺសដើមបជួីយ អាក្អានឱយ
ង្ហយយល់ពីពត័ម៌ានេមុគសាម ញេតីពីអនុ្លនប្ពស ើទាខំក្ាុខទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ 
តាមរយៈការពនយល់ជារូបភាព។ ឧបក្រ ៍សដើមស ើបញ្ហា ក្ប៏្តូវបានសប្បើសដើមបសីរៀបចំពត័ម៌ាន  
វភិាគអំពីបញ្ហា ចមបខននការសធវើពា ិជជក្មមរបេ់អនុ្លនប្ពស ើ បុពវស តុ និខ្លប ោះពាល់
ននបញ្ហា  ដល់និរនតរភាពនននប្ពស ើ។ វាជួយ េប្មួលដល់អាក្អានឲ្យកានក់តង្ហយសមើល និខ
យល់ោ ខឆ្បរ់ ័េពីការពិព ៌ បញ្ហា  តាមរសបៀបរូបភាព។ 
 
មុនសពលសធវើការបង្ហា ញដល់ NGOF ឬអាក្ពាក្ព់ន័ធសដើមបី្ តល់សោបល់ អាក្ប្សាវប្ជាវបាន
ប្បឹក្ាជាមយួអាក្ជំ ញអនុ្លនប្ពស ើេំខាន់ៗ ចំនួនបី ក្រ់មួមាន៖ សលាក្ Richard 
Dansey, CEO នន LEOPA BAMBOO, សលាក្េុខ រតនៈកុ្មារ អនុប្បធាន យក្ោា ន
េ គមនន៍ប្ពស ើ ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខ សលាក្ជយ័ គូទបខ ់WWF 
ក្ាុខសោលបំ ខសដើមបកីក្តប្មូវនូវការរក្ស ើញឲ្យបានប្តឹមប្តូវជាពិសេេចំ ុចេំខាន ់ និខ
សៅមនិទានច់ាេ់ននការេិក្ាប្សាវប្ជាវតាមរយៈការសដញសោលោា  និខការវភិាគ។ ការសធវើ
កបបសនោះបានជួយ ធា ការវភិាគភាគសប្ចើនពិតជាប្តឹមប្តូវ និខោម នកំ្ ុេ។  
 
៣. វសិាលភាព និខការក្ំ ត ់៖   

ការេិក្ាប្សាវប្ជាវប្តូវបានសផ្លត តកតសៅសលើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើកដលប្គបប់្គខសោយ 
CFs និខ CPAs កដលប្តូវបានសគសៅថ្ន េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ សពាលគឺេ ប្ោេ
ឫេស/ីសតត  ទឹក្ មុ ំ និខេ ប្ោេជរ័ ។ ដូចកដលបានរាយការ ៍ ខាខសលើសខតតចំនួន ៤ ប្តូវ
បានសប្ជើេសរ ើេសដើមបសីធវើការប្បមូល ទិនានយ័បឋម។ ពួក្សគប្តូវបានសប្ជើេសរ ើេ ក្ាុខចំសណ្តម
សខតតកដលមានអនុ្លនប្ពស ើ កដលក្ំពុខសធវើពា ិជជក្មម ។ 
 
ការប្សាវប្ជាវសនោះនឹខមនិអាចតំណ្តខឱយពត័ម៌ានជាតិ អំពីប្បធានបទសនោះ បានទូលំទូលាយសទ
សោយសារសពលសវលា និខថវកិាមានការក្ំ ត។់ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ វា្តល់ពត័ម៌ានជា
មូលោា នអំពីប្បធានបទ ជាពិសេេ ជាពត័ម៌ានរមួេតីអំពីការេិក្ាពីលទធភាពទូសៅក្ាុខ



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ចំសណ្តមេ គមនអ៍នុ្លនប្ពស ើ និខអាក្ពាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើក្ាុខប្បសទេក្មពុជា 
កដលអនុវតតជាក្ក់េតខេប្មាបស់ោលបំ ខអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយសនោះ។ សលើេពីសនោះសទៀត វាជាមូល
ោា ន ឬជាឯក្សារសោខេប្មាបក់ារពិភាក្ា ក្ដូ៏ចជាេប្មាបស់ធវើការស្ាៀខផ្លា តប់កនាមសទៀតសៅ
សពល កដលប្តូវការេប្មាបស់ោលបំ ខប្សាវប្ជាវ។  

 
 

កាការរររក្ក្សស  ើើញញ 

១. សាា នភាពទូសៅននប្ក្បខ ឌ សោលនសោបាយថ្នា ក្់ជាតទិាក្់ទខ 
នឹខអនុ្លនប្ពស ើ 

សៅប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជាមានចាបចំ់នួនពីរកដលធា បាននូវការប្គបប់្គខ និខការសប្បើ
ប្បាេ់ធនធាននប្ពស ើ និខជីវចប្មុោះប្បក្បសោយនិរនតរភាព គឺចាបេ់តីពីនប្ពស ើ (២០០២) 
និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ (២០០៨)។ ជាពិសេេប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខ
សនសាទបានអនុមត័អនុប្កឹ្តយេតីពីការប្គបប់្គខេ គមនន៍ប្ពស ើ កដល្តល់ការក  ំ
េប្មាបក់ារបសខកើត ការប្គបប់្គខ និខការសប្បើប្បាេ់នប្ពេ គមនស៍ៅទូទាខំប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្
ក្មពុជា។ 
 
ក្អក្សលើក្មមវធីិនប្ពស ើជាតិរបេ់រាជរោា ភបិាលក្មពុជាឆ្ា ២ំ០១០-២០២៩ រាជរោា ភបិាល
មានសបេក្ក្មមជំរុញការប្គបប់្គខ និខអភវិឌ្ឍនប្ពស ើប្បក្បសោយចីរភាព សដើមបជីាវភិាគទាន
ចូលរមួចំក ក្កាតប់នាយភាពប្កី្ប្ក្ សលើក្ក្មពេ់អាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ កំ្ស ើ នសេដាកិ្ចច និខ
ការការពារបរសិាា ន រមួទាខំអភរិក្សជីវចប្មុោះ និខសបតិក្ភ ឌ វបបធម។៌ 
 
សលើេពីសនោះសទៀត ចាបដ់េំ៏ខានទ់ាខំពីរខាខសលើគឺចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបន់
ការពារធមមជាតិកំ្ពុខប្តូវបានសរៀបចំសធវើវសិសាធនក្មមសដើមបលុីបបំបាតប់ទឧប្កិ្ដានប្ពស ើ កដល
ប្តូវបានប្បប្ពឹតតកដលមនិអាចប្គបប់្គខបាន និខ្តល់េិទធិកានក់តសប្ចើនដល់េ គមនក៍្ាុខការ
សធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ពួក្សគ។ ជាជាក្ល់ាក្ ់
ចាបន់ប្ពស ើនឹខប្តូវសធវើវសិសាធនក្មមក្ាុខឆ្ា  ំ ២០២៣6 ។ ចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិក្៏
ក្ំពុខប្តូវបានសរៀបចំោក្ស់េាើេំុសធវើវសិសាធនក្មមកដរ កតកាលកំ្ តស់ៅមនិទានោ់ក្ស់ចញ។  
 

                                              
6 សារពត័ម៌ាន កខមរកថម៖ ការសធវើវសិសាធនក្មមចាបន់ប្ពស ើនឹខប្តូវសធវើមនុឆ្ា  ំ២០២៣ ចុោះ្ាយនថៃទី
២៦ ក្ញ្ហញ  ២០១៨ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

ចំសណ្តមេ គមនអ៍នុ្លនប្ពស ើ និខអាក្ពាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើក្ាុខប្បសទេក្មពុជា 
កដលអនុវតតជាក្ក់េតខេប្មាបស់ោលបំ ខអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយសនោះ។ សលើេពីសនោះសទៀត វាជាមូល
ោា ន ឬជាឯក្សារសោខេប្មាបក់ារពិភាក្ា ក្ដូ៏ចជាេប្មាបស់ធវើការស្ាៀខផ្លា តប់កនាមសទៀតសៅ
សពល កដលប្តូវការេប្មាបស់ោលបំ ខប្សាវប្ជាវ។  

 
 

កាការរររក្ក្សស  ើើញញ 

១. សាា នភាពទូសៅននប្ក្បខ ឌ សោលនសោបាយថ្នា ក្់ជាតទិាក្់ទខ 
នឹខអនុ្លនប្ពស ើ 

សៅប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជាមានចាបចំ់នួនពីរកដលធា បាននូវការប្គបប់្គខ និខការសប្បើ
ប្បាេ់ធនធាននប្ពស ើ និខជីវចប្មុោះប្បក្បសោយនិរនតរភាព គឺចាបេ់តីពីនប្ពស ើ (២០០២) 
និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ (២០០៨)។ ជាពិសេេប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខ
សនសាទបានអនុមត័អនុប្កឹ្តយេតីពីការប្គបប់្គខេ គមនន៍ប្ពស ើ កដល្តល់ការក  ំ
េប្មាបក់ារបសខកើត ការប្គបប់្គខ និខការសប្បើប្បាេ់នប្ពេ គមនស៍ៅទូទាខំប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្
ក្មពុជា។ 
 
ក្អក្សលើក្មមវធីិនប្ពស ើជាតិរបេ់រាជរោា ភបិាលក្មពុជាឆ្ា ២ំ០១០-២០២៩ រាជរោា ភបិាល
មានសបេក្ក្មមជំរុញការប្គបប់្គខ និខអភវិឌ្ឍនប្ពស ើប្បក្បសោយចីរភាព សដើមបជីាវភិាគទាន
ចូលរមួចំក ក្កាតប់នាយភាពប្កី្ប្ក្ សលើក្ក្មពេ់អាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ កំ្ស ើ នសេដាកិ្ចច និខ
ការការពារបរសិាា ន រមួទាខំអភរិក្សជីវចប្មុោះ និខសបតិក្ភ ឌ វបបធម។៌ 
 
សលើេពីសនោះសទៀត ចាបដ់េំ៏ខានទ់ាខំពីរខាខសលើគឺចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបន់
ការពារធមមជាតិកំ្ពុខប្តូវបានសរៀបចំសធវើវសិសាធនក្មមសដើមបលុីបបំបាតប់ទឧប្កិ្ដានប្ពស ើ កដល
ប្តូវបានប្បប្ពឹតតកដលមនិអាចប្គបប់្គខបាន និខ្តល់េិទធិកានក់តសប្ចើនដល់េ គមនក៍្ាុខការ
សធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ពួក្សគ។ ជាជាក្ល់ាក្ ់
ចាបន់ប្ពស ើនឹខប្តូវសធវើវសិសាធនក្មមក្ាុខឆ្ា  ំ ២០២៣6 ។ ចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិក្៏
ក្ំពុខប្តូវបានសរៀបចំោក្ស់េាើេំុសធវើវសិសាធនក្មមកដរ កតកាលកំ្ តស់ៅមនិទានោ់ក្ស់ចញ។  
 

                                              
6 សារពត័ម៌ាន កខមរកថម៖ ការសធវើវសិសាធនក្មមចាបន់ប្ពស ើនឹខប្តូវសធវើមនុឆ្ា  ំ២០២៣ ចុោះ្ាយនថៃទី
២៦ ក្ញ្ហញ  ២០១៨ 

ការរក្សាធ្វើ��ញ



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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សោលនសោបាយជាតិេតីពីការអភវិឌ្ឍជនជាតិសដើមភាគតិច, សោលនសោបាយេតីពីការចុោះ
បញ្ជ ីដី និខេិទធិសប្បើប្បាេ់ដីេ គមនជ៍នជាតិសដើមភាគតិច និខអនុប្កឹ្តយេតីពីនីតិវធីិននការចុោះ
បញ្ជ ីដីេ គមនជ៍នជាតិសដើមភាគតិច ជាសោលនសោបាយសធវើឲ្យេសប្មចបានេ ប្ោេ
នប្ពេ គមនស៍ោយនិរនតរភាព េប្មាបក់ារសោោះប្សាយសេចក្តីប្តូវការរបេ់ជនជាតិសដើមភាគ
តិចកដលរេ់សៅក្ាុខតំបនន់ប្ព។ ប្ក្មបរសិាា ន និខធនធានធមមជាតិននប្បសទេក្មពុជាក្នឹ៏ខ្តល់
នូវប្ក្បខ ឌ បកនាមសទៀត សោយមានសោលបំ ខជួយ បខកលក្េ ៈដល់ការអភវិឌ្ឍប្បក្ប
សោយចីរភាពននប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជា តាមរយៈការការពារបរសិាា ន ការអភរិក្ស ការ
ប្គបប់្គខ និខការសាត រធនធានធមមជាតិ និខធនធានវបបធមស៌េើខវញិ។ សប្ៅពីស ោះ ចាបេ់តីពី
ការប្គបប់្គខេ ប្ោេពា ិជជក្មម និខេិបបក្មម និខក្មមេិទធិបញ្ហញ ្តល់ក្ប្មតិោបំ្ទអបបបរ
មាេប្មាបេ់ ប្ោេនប្ពស ើ (NTFP-EP)7 ។ 
 
រាជរោា ភបិាលក្មពុជា តាមរយៈប្ក្េួខបរសិាា នបានសបតជាា ថ្ននឹខសធវើការសដើមបអីនុវតតសោល 
នសោបាយេតីពីការសប្បើប្បាេ់ និខ្លិតក្មម និខការោក្ស្់ាក្សអកូ្ កដលមានសោលសៅសប្បើ
ប្បាេ់សដើមបសីលើក្ក្មពេ់ការអភវិឌ្ឍអនុ្លនប្ពស ើ និខការសប្បើប្បាេ់ធនធាននប្ពស ើ
ប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ ការោក្ស្់ាក្សអកូ្នឹខជូនដំ ឹខដល់អាក្ទិញអំពីប្បភព្លិតក្មម 
វធីិសាស្តេតនន្លិតក្មម និខការចូលរមួ្លិតកដលមានទំ ក្ទំ់នខជាមយួការអភរិក្សធនធាន
ធមមជាតិ8. 
 
េរុបសេចក្ដីមក្ប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជាមានសោលនសោបាយជាតិជាក្ល់ាក្ម់យួចំនួនកដល
ជំរុញការសធវើពា ិជជក្មម និខការនចាប្បឌិ្តធនធាននប្ពស ើ ប្ពមទាខំនិរនតរភាពនប្ពស ើ។ សប្ៅ
ពីសនោះមានចស ្ោះប្បសោខេំខាន់ៗ មយួចំនួនដូចជាមនិមានសេចក្តីក  ពិំសាដ រេប្មាប ់
CFs/CPAs សដើមបសីេាើេំុរចួពនធសលើការប្បមូល្លអនុ្លនប្ពស ើ។ ក្ខវោះសោលការ ៍
ក  េំប្មាបក់ារដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើ និខការបសខកើតេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ។ 
                                              
7 ការបា នប់្បមា េតីអំពីសោលនសោបាយអនុ្លនប្ពស ើចំសពាោះ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ សោយ 
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8 NTFP-EP, WWF, Fintrac: កំ្ តស់ តុសវទិការថ្នា ក្ជ់ាតិសលើក្ទី១ននេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ
េ គមន ៍ក្ថ្នខ ឌ ចុខសប្កាយននទំពរទី១៥ កខឧេភា ២០១៥។   

 
 

ជាមយួសនោះកដរ ចាបក់្ម៏និទានប់ានពិព ៌ ចាេ់លាេ់អំពីេិទធិរបេ់ CFs/CPAs ក្ាុខការ
ដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកានទី់្ារសៅសេើយ ការក្ំ តស់លើរយៈសពលននការប្គបប់្គខ 
CFs/CPAs កដលទទួលបានការអនុញ្ហញ តគឺមតខៗបានប្តឹមកត១៥ ឆ្ា បំ ុសណ្តណ ោះស ើយ 
CFs/CPAs មនិមានេិទធិសធវើកិ្ចចេនាជាមយួវនិិសោគិន ឯក្ជនសដើមបអីភវិឌ្ឍ និខកក្លមអនប្ព
ស ើសដើមបសីោលបំ ខអភវិឌ្ឍនជី៍វភាពរបេ់ពួក្សគ្ខកដរ9 ។ 
 

                                              
9 CF/CPAs ទទលួបានរយៈសពល១៥ឆ្ា សំដើមបចីតក់ចខេ គមនរ៍បេ់ខួ្នកដលបានអនុញ្ហញ ត។ វាជា
ក្មមវតាុសដើមបអីនុញ្ហញ តជាថមី ប ា បពី់ការវាយតកម្ជា្ូ្វការ និខថ្នសតើអាចបនត ឬ មនិបនតដល់េ គមន៍
កដលសេាើេំុ។ បញ្ហា សនោះក្ប៏ានសមើលស ើញដូចោា សោយ  យោា នជីវភាព ននប្ក្េួខបរសិាា ន តាមរយៈ
របាយការ ៍េតីពីការពិនិតយនិខេិក្ាចាបតំ់បនក់ារពារធមមជាតិសដើមបកីក្េប្មួលការសរៀបចំេ គមន៍
តំបនក់ារពារធមមជាតិ (CPA) និខអនុញ្ហញ តឲ្យេ គមនដឹ៍ក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើ កដលរាយការ ៍
ជូនសៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ សដើមបសីេាើេំុឲ្យមានការកក្លមអសោលនសោបាយ។ 
េ គមនម៍និអាចស ា្រេ គមនន៍ប្ពស ើ ឬេ គមនតំ៍បនក់ារពារធមមជាតិកដល្តល់ឲ្យសោយរដាសៅ
ឲ្យភាគីទី៣បានសទបើយ (មាប្តា៤៤ ននចាបន់ប្ពស ើ និខមាប្តា ២៦ ននចាបេ់តីអំពីតំបនក់ារពារ)។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

សោលនសោបាយជាតិេតីពីការអភវិឌ្ឍជនជាតិសដើមភាគតិច, សោលនសោបាយេតីពីការចុោះ
បញ្ជ ីដី និខេិទធិសប្បើប្បាេ់ដីេ គមនជ៍នជាតិសដើមភាគតិច និខអនុប្កឹ្តយេតីពីនីតិវធីិននការចុោះ
បញ្ជ ីដីេ គមនជ៍នជាតិសដើមភាគតិច ជាសោលនសោបាយសធវើឲ្យេសប្មចបានេ ប្ោេ
នប្ពេ គមនស៍ោយនិរនតរភាព េប្មាបក់ារសោោះប្សាយសេចក្តីប្តូវការរបេ់ជនជាតិសដើមភាគ
តិចកដលរេ់សៅក្ាុខតំបនន់ប្ព។ ប្ក្មបរសិាា ន និខធនធានធមមជាតិននប្បសទេក្មពុជាក្នឹ៏ខ្តល់
នូវប្ក្បខ ឌ បកនាមសទៀត សោយមានសោលបំ ខជួយ បខកលក្េ ៈដល់ការអភវិឌ្ឍប្បក្ប
សោយចីរភាពននប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជា តាមរយៈការការពារបរសិាា ន ការអភរិក្ស ការ
ប្គបប់្គខ និខការសាត រធនធានធមមជាតិ និខធនធានវបបធមស៌េើខវញិ។ សប្ៅពីស ោះ ចាបេ់តីពី
ការប្គបប់្គខេ ប្ោេពា ិជជក្មម និខេិបបក្មម និខក្មមេិទធិបញ្ហញ ្តល់ក្ប្មតិោបំ្ទអបបបរ
មាេប្មាបេ់ ប្ោេនប្ពស ើ (NTFP-EP)7 ។ 
 
រាជរោា ភបិាលក្មពុជា តាមរយៈប្ក្េួខបរសិាា នបានសបតជាា ថ្ននឹខសធវើការសដើមបអីនុវតតសោល 
នសោបាយេតីពីការសប្បើប្បាេ់ និខ្លិតក្មម និខការោក្ស្់ាក្សអកូ្ កដលមានសោលសៅសប្បើ
ប្បាេ់សដើមបសីលើក្ក្មពេ់ការអភវិឌ្ឍអនុ្លនប្ពស ើ និខការសប្បើប្បាេ់ធនធាននប្ពស ើ
ប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ ការោក្ស្់ាក្សអកូ្នឹខជូនដំ ឹខដល់អាក្ទិញអំពីប្បភព្លិតក្មម 
វធីិសាស្តេតនន្លិតក្មម និខការចូលរមួ្លិតកដលមានទំ ក្ទំ់នខជាមយួការអភរិក្សធនធាន
ធមមជាតិ8. 
 
េរុបសេចក្ដីមក្ប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជាមានសោលនសោបាយជាតិជាក្ល់ាក្ម់យួចំនួនកដល
ជំរុញការសធវើពា ិជជក្មម និខការនចាប្បឌិ្តធនធាននប្ពស ើ ប្ពមទាខំនិរនតរភាពនប្ពស ើ។ សប្ៅ
ពីសនោះមានចស ្ោះប្បសោខេំខាន់ៗ មយួចំនួនដូចជាមនិមានសេចក្តីក  ពិំសាដ រេប្មាប ់
CFs/CPAs សដើមបសីេាើេំុរចួពនធសលើការប្បមូល្លអនុ្លនប្ពស ើ។ ក្ខវោះសោលការ ៍
ក  េំប្មាបក់ារដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើ និខការបសខកើតេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ។ 
                                              
7 ការបា នប់្បមា េតីអំពីសោលនសោបាយអនុ្លនប្ពស ើចំសពាោះ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ សោយ 
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8 NTFP-EP, WWF, Fintrac: កំ្ តស់ តុសវទិការថ្នា ក្ជ់ាតិសលើក្ទី១ននេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ
េ គមន ៍ក្ថ្នខ ឌ ចុខសប្កាយននទំពរទី១៥ កខឧេភា ២០១៥។   

 
 

ជាមយួសនោះកដរ ចាបក់្ម៏និទានប់ានពិព ៌ ចាេ់លាេ់អំពីេិទធិរបេ់ CFs/CPAs ក្ាុខការ
ដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកានទី់្ារសៅសេើយ ការក្ំ តស់លើរយៈសពលននការប្គបប់្គខ 
CFs/CPAs កដលទទួលបានការអនុញ្ហញ តគឺមតខៗបានប្តឹមកត១៥ ឆ្ា បំ ុសណ្តណ ោះស ើយ 
CFs/CPAs មនិមានេិទធិសធវើកិ្ចចេនាជាមយួវនិិសោគិន ឯក្ជនសដើមបអីភវិឌ្ឍ និខកក្លមអនប្ព
ស ើសដើមបសីោលបំ ខអភវិឌ្ឍនជី៍វភាពរបេ់ពួក្សគ្ខកដរ9 ។ 
 

                                              
9 CF/CPAs ទទលួបានរយៈសពល១៥ឆ្ា សំដើមបចីតក់ចខេ គមនរ៍បេ់ខួ្នកដលបានអនុញ្ហញ ត។ វាជា
ក្មមវតាុសដើមបអីនុញ្ហញ តជាថមី ប ា បពី់ការវាយតកម្ជា្ូ្វការ និខថ្នសតើអាចបនត ឬ មនិបនតដល់េ គមន៍
កដលសេាើេំុ។ បញ្ហា សនោះក្ប៏ានសមើលស ើញដូចោា សោយ  យោា នជីវភាព ននប្ក្េួខបរសិាា ន តាមរយៈ
របាយការ ៍េតីពីការពិនិតយនិខេិក្ាចាបតំ់បនក់ារពារធមមជាតិសដើមបកីក្េប្មួលការសរៀបចំេ គមន៍
តំបនក់ារពារធមមជាតិ (CPA) និខអនុញ្ហញ តឲ្យេ គមនដឹ៍ក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើ កដលរាយការ ៍
ជូនសៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ សដើមបសីេាើេំុឲ្យមានការកក្លមអសោលនសោបាយ។ 
េ គមនម៍និអាចស ា្រេ គមនន៍ប្ពស ើ ឬេ គមនតំ៍បនក់ារពារធមមជាតិកដល្តល់ឲ្យសោយរដាសៅ
ឲ្យភាគីទី៣បានសទបើយ (មាប្តា៤៤ ននចាបន់ប្ពស ើ និខមាប្តា ២៦ ននចាបេ់តីអំពីតំបនក់ារពារ)។ 
 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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២. ឱកាេនន CF/CPA សដើមបកីក្កប្បអាជីវក្មមចិញ្ចមឹជីវិត នខិការ
លតូលាេន់ប្ពស ើ តាមរយៈប្ចវាក្់្គត់្គខ់ និខការបខកលក្េ ៈ ដល់
បរសិាា ន   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

២២..  ឱឱកាកាេេននៃៃ  CCFF//CCPPAA  ធធដដើើម្ម្បបើើស្ស្កកស្ស្គ្គ្ររអាអាជ្ជីី្វវកកម្ម្មមររិិញ្ញ្ចច ឹមឹ្ម្ជ្ជីី្វិវិតត  ៃៃិិងងកាការរ
លលូតូតលាលាេេ់ន់នគ្គ្ពពធធ  ើើ  តាតាម្ម្ររយយៈៈគ្គ្ររវាវាកក់ផ់្ផ្គគតត់ផ់្ផ្គគងង់ ់ ៃៃិិងងកាការរបបងងកកលលកកេេណណៈៈ  
ដដលល់ប់បររិសិាសាាា ៃៃ  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជ្រជ្រកាកាេេវវិរិរទទីី១១៖៖ កាការរពពន្ន្យយលល់់  ន្និិ្ងងវវ ិភិាភាគគអអំំពពីីឱឱកាកាសសន្និិ្ងងឧឧររសសគគគគននន្ន្ទទីីផ្សផ្សាាររក្សក្សននុុ ងងស្រស្រសសុុក្សក្សន្និិ្ងងអអន្ន្តតររាាតតិិ    
                                      ននន្ន្ផ្សផ្សលលិិតតផ្សផ្សលលអអន្នុុ្ផ្សផ្សលលននជ្រជ្រពពដដ  ើើក្សក្សមមពពុុាា  

ទីផ្សារក្នងុស្រុក្ 

ទីផ្សារអន្តរជាតិ ន្ិងការវិន្ិយោគ 

ឧឧររសសគគគគររររចចុុររបបន្ន្ននននន្ន្ទទីីផ្សផ្សាាររអអន្ន្តតររាាតតិិ  
• ែវះរទពិដា្ន៍្នំាដរញះ 
• ភាពាអនក្ស ឹក្សនំាម្ភន្កំ្សណត់ាមួយជ្រក្សសួង 

ពាក់្សព័ន្ធ និ្ងរវាងជ្រក្សសួង និ្ងសេជ្រោស/ជ្រក្សុមេ ុន្  
 

ឧឧររសសគគគគររររចចុុររបបន្ន្ននននន្ន្ទទីីផ្សផ្សាាររក្សក្សននុុងងស្រស្រសសុុក្សក្ស  
• យុទធាស្រសតទីផ្សារម្ភន្កំ្សណត់ 
• ការជ្ររកួ្សតជ្ររខជ្ងាមួយ មួញក្សណាត លារុគគល 

(ដតត  ទឹក្សឃមុំក្ស/ជ្រទំាង)  

bb))  ឱឱកាកាសសទទីីផ្សផ្សាាររក្សក្សននុុងងស្រស្រសសុុក្សក្ស  
អនក្សទិញខ លាអនក្សម្ភន្ និ្ងថ្នន ក់្សក្សណាត ល កំ្សពុង 
ដក្សើន្ដទបើងនិ្ងោំជ្រទារន្តក្សនុងក្សជ្រមិតតូរសជ្រម្ភរ់ការ
ដជ្ររើជ្របាស់ និ្ងអាជី្វក្សមម៖ 
• សេជ្រោសខក្សនរនអនុ្ផ្សលនជ្រពដ ើ សំដៅដលើ 

( មួញក្សណាត លនន្ការនក្សនរន និ្ងពាណិជ្ជក្សមម) 
• អអតតិិលលិិជ្ជ្ន្ន្ាាររុុគគគគលល (អនក្សម្ភន្អាជី្វក្សមមកំ្សាន្តឬ 

ដអកូ្សដទសររនានា) 
• ជ្ន្ររដទសាន ក់្សដៅក្សនុងជ្ររដទសក្សមពុា 

និ្ងខែមរអនក្សម្ភន្ និ្ងជី្វភាពម្យម 

cc))  ឱឱកាកាសសទទីីផ្សផ្សាាររអអន្ន្តតររាាតតិិ  
អនក្សទិញក្សជ្រមិតយក្សសខ លទិញដជ្ររើន្មេិម្ភ និ្ងយូរអខងវង 
(រារ់រយដតាន្ ឬ ដជ្ររើន្ពាន់្ឯក្សតាដ ើមបីនំាដរញ) ម្ភន្ 
LEOPA BAMBOO (ដៅខែមរ), For Front (ដៅខែមរ 
សេការាមួយជ្ររដទសអាដមរកិ្ស, Bamboo Surfboard), 
Bamcore (US), IKEAs (international), Tikamoon (អង់ដគែស) 
 

ររបាបំំាងងទទីីផ្សផ្សាាររក្សក្សននុុងងន្និិ្ងងដដជ្រជ្រៅៅជ្រជ្រររដដទទសសររួមួម  
• ក្សងវះរំណង់រំណូលរិតតផ្ទា ល់ែែួន្ / ភាពាសេជ្រគិន្និ្ងឧតតម្ភនុ្វតត 
• ជំ្នាញរដរចក្សដទសទារ / អន់្ 
• ឧរក្សរណ៍ខក្សនរន / ម្ភ៉ា សីុន្ម្ភន្កំ្សណត់ 
• ក្សងវះដ ើមទុន្ 
• នី្តិវ ិ្ ីនំាដរញ ៏សមុគាម ញ ខវងនិ្ងការអនុ្វតតែុសៗោន  (ដមើលរខន្ថមដៅឧរសមព័ន្ធ ៥ សតីពី ំដណើ រ

ាក់្សខសតង) 
• នលែដសវាដជ្រៅផ្សែូវការ (រំណាយែពស់ / អាជី្វក្សមមមិន្ាអ ត) 
• គុណភាពផ្សលិតផ្សលអន់្ 
• វតថុធាតុដ ើមមិន្ជ្រគរ់ជ្រោន់្ (ដតត ទឹក្សឃមុំរនំាង / ជ្រទំាង) 

 
 

a) ឱឱកាកាសសររួមួម 
• អនុ្ផ្សលនជ្រពដ ើម្ភន្គុណភាព 

និ្ងម្ភន្ទីផ្សារខ លម្ភន្សកាត នុ្ពល អារទទួលបាន្ 
នលែសួយារ និ្ងរុពវោភមិន្គិតនលែ ឬ តនមែទារ 
និ្ងការដលើក្សខលងពន្ធគយក្សជ្រមិតសូន្យ ឬ ក្សជ្រមិតទារ 

• ការយល់ ឹងអំពីររាិថ ន្ និ្ងការរង់បាន្ ឬតជ្រមូវការលមី  

សសេេជ្រជ្រោោសសអអន្នុុ្ផ្សផ្សលលននជ្រជ្រពពដដ  ើើក្សក្សននុុងងជ្រជ្រររដដទទសសក្សក្សមមពពុុាា  

 
 

CF/CPAs មានឱកាេលអជាសប្ចើនកដលអាចឱយពួក្សគសធវើឱយប្បសេើរសេើខនូវជីវភាពរេ់សៅ និខ
ភាពលូតលាេ់នននប្ពស ើតាមរយៈប្ចវាក្់្ គត់្ គខព់ា ិជជក្មម និខការបខកលក្េ ៈបរសិាា ន
សោយសារស តុ្លជាសប្ចើន។ ឱកាេទាខំស ោះប្តូវបានកបខកចក្ជា ៣ ប្បសភទ៖ ក្) ឱកាេ
រមួ (េប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ) ខ) ឱកាេទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខគ) ឱកាេទី្ារ
អនតរជាតិ៖ 
 
ក្ក្))  ឱឱកាកាេេទទីី្្ាាររររួមួម៖៖    

i. មានអនុ្លនប្ពស ើមយួ
ចំនួនធំមានគុ ភាពនិខ
មានតនមនិ្ខឈានមុខសគ 
ពិសេេទឹក្ មុ ំនប្ព ជរ័ទឹក្ 
សតត  និខប្ទាខំ។ អនុ្ល
ទាខំសនោះមានេកាត នុពល 
និខអាចលក្ប់ានទាខំសៅ
ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខទី្ារ
អនតរជាតិ។ ឫេសបី្តូវបាន
សមើលស ើញថ្នជាវតាុធាតុ
សដើមពា ិជជក្មម
ប្បក្បសោយចីរភាព និខ
េកាត នុពលមយួកដលក្ំពុខប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ ឬកក្នចាេប្មាបវ់តាុធាតុសដើមជាសប្ចើន
កដលពិភពសលាក្កំ្ពុខសប្បើប្បាេ់កានក់តខ្ាខំសេើខៗ ជាសរៀខរាល់នថៃ ដូចជាេប្មាប់
េមាា រៈសគ ោា ន ពពួក្ក្ស្តនតក្ សប្គឿខេង្ហា រមិ ប្ក្ោេអ មយ័។ ប្ក្ោេ (ប្ក្ោេ់
ជូតមាត.់.) វតាុេប្មាបទុ់ក្ោក្ស់្សខៗ និខស ើនចាេប្មាបលំ់សៅោា នដូចជាក្ប្មាល 

នៅបណ្តា ប្បនេសសហភាពអ៉ុ៊ឺរ  ៉ុបប្បជាជនចូលចិត្ាន ើច្ចៃ
ពីឫសសី  សប្ាប់ត្ប្រូវការលំនៅដ្ឋា នរបស់ពួកនេ និង
ផលិត្ផលជានប្ចើននេៀត្  ដែលន្វើពីប្កដ្ឋសសច្ស នប្រោះ
ឫសសីស្អា ត្ និងលូត្ លាស់នលឿន។ ន ោះនហើយ ជារូល
នហត្៉ុដែល ានប្កុរហ ៉ុន ន ើជានប្ចើនចង់ វនិិនោេនិង
ដកច្ចៃន ើពីឫសសី។ នៅប្បនេស ករព៉ុជា ាននែើរ ឫសសី
ោ ងនប្ចើននៅតារែងេននេនរេងគ នៅ តំ្បន់ ខ្ពង់រាប 
នរលេ៊ឺនខ្ត្ាសទឹងដប្ត្ង ដែលខ្្៉ុំបានស្អងសង់នរាងចប្កដក
ច្ចៃឫសសីរបស់ខ្្៉ុំនៅេីន ោះ។ នលាក Richard Dansy  យក
ប្បតិ្បត្ាិច្ន LEOPA BAMBOO ។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

២. ឱកាេនន CF/CPA សដើមបកីក្កប្បអាជីវក្មមចិញ្ចមឹជីវិត នខិការ
លតូលាេន់ប្ពស ើ តាមរយៈប្ចវាក្់្គត់្គខ់ និខការបខកលក្េ ៈ ដល់
បរសិាា ន   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CF/CPAs មានឱកាេលអជាសប្ចើនកដលអាចឱយពួក្សគសធវើឱយប្បសេើរសេើខនូវជីវភាពរេ់សៅ និខ
ភាពលូតលាេ់នននប្ពស ើតាមរយៈប្ចវាក្់្ គត់្ គខព់ា ិជជក្មម និខការបខកលក្េ ៈបរសិាា ន
សោយសារស តុ្លជាសប្ចើន។ ឱកាេទាខំស ោះប្តូវបានកបខកចក្ជា ៣ ប្បសភទ៖ ក្) ឱកាេ
រមួ (េប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ) ខ) ឱកាេទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខគ) ឱកាេទី្ារ
អនតរជាតិ៖ 
 
ក្ក្))  ឱឱកាកាេេទទីី្្ាាររររួមួម៖៖    

i. មានអនុ្លនប្ពស ើមយួ
ចំនួនធំមានគុ ភាពនិខ
មានតនមនិ្ខឈានមុខសគ 
ពិសេេទឹក្ មុ ំនប្ព ជរ័ទឹក្ 
សតត  និខប្ទាខំ។ អនុ្ល
ទាខំសនោះមានេកាត នុពល 
និខអាចលក្ប់ានទាខំសៅ
ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខទី្ារ
អនតរជាតិ។ ឫេសបី្តូវបាន
សមើលស ើញថ្នជាវតាុធាតុ
សដើមពា ិជជក្មម
ប្បក្បសោយចីរភាព និខ
េកាត នុពលមយួកដលក្ំពុខប្តូវបានសប្បើប្បាេ់ ឬកក្នចាេប្មាបវ់តាុធាតុសដើមជាសប្ចើន
កដលពិភពសលាក្កំ្ពុខសប្បើប្បាេ់កានក់តខ្ាខំសេើខៗ ជាសរៀខរាល់នថៃ ដូចជាេប្មាប់
េមាា រៈសគ ោា ន ពពួក្ក្ស្តនតក្ សប្គឿខេង្ហា រមិ ប្ក្ោេអ មយ័។ ប្ក្ោេ (ប្ក្ោេ់
ជូតមាត.់.) វតាុេប្មាបទុ់ក្ោក្ស់្សខៗ និខស ើនចាេប្មាបលំ់សៅោា នដូចជាក្ប្មាល 

នៅបណ្តា ប្បនេសសហភាពអ៉ុ៊ឺរ  ៉ុបប្បជាជនចូលចិត្ាន ើច្ចៃ
ពីឫសសី  សប្ាប់ត្ប្រូវការលំនៅដ្ឋា នរបស់ពួកនេ និង
ផលិត្ផលជានប្ចើននេៀត្  ដែលន្វើពីប្កដ្ឋសសច្ស នប្រោះ
ឫសសីស្អា ត្ និងលូត្ លាស់នលឿន។ ន ោះនហើយ ជារូល
នហត្៉ុដែល ានប្កុរហ ៉ុន ន ើជានប្ចើនចង់ វនិិនោេនិង
ដកច្ចៃន ើពីឫសសី។ នៅប្បនេស ករព៉ុជា ាននែើរ ឫសសី
ោ ងនប្ចើននៅតារែងេននេនរេងគ នៅ តំ្បន់ ខ្ពង់រាប 
នរលេ៊ឺនខ្ត្ាសទឹងដប្ត្ង ដែលខ្្៉ុំបានស្អងសង់នរាងចប្កដក
ច្ចៃឫសសីរបស់ខ្្៉ុំនៅេីន ោះ។ នលាក Richard Dansy  យក
ប្បតិ្បត្ាិច្ន LEOPA BAMBOO ។ 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ជញ្ហជ ំខ ស ើបាទទប្ម ។ល។ សប្ៅពីេប្មេ់របេ់វា ឫេសកី្ជ៏ារុក្េជាតិេំខាន់
េប្មាបប់រសិាា ន10. 
 
តាមការបា នស់ាម នប្បសទេក្មពុជាអាចរក្ចំ ូលបានដល់សៅ ៥០ លានដុល្ារក្ាុខ
មយួឆ្ា កំដលទទួលបានពីឫេស/ីសតត  ទឹក្ មុ ំ និខជរ័ពីទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ
សោយក្អក្សលើទិនានយ័របាយការ ៍ និខលក្េខ ឌ ខាខសប្កាម៖ 
 
សតត /ឫេស៖ី ក្អក្សលើរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវថមីៗសនោះ របេ់UNDP11 ជាមយួនឹខ
េមតាភាពកានក់តប្បសេើរ និខយុទធសាស្តេត សំចញ ប្បសទេក្មពុជាអាចកំ្ តយ់ក្
ចំក ក្ោ ខសោចណ្តេ់ ១,៥% ននចំក ក្ឫេសតីាញចំនួន ៤៧៦ លានដុល្ារ
សេមើនឹខ ៧,១៧ លានដុល្ារ។ ចំក ក្ ៥ ភាគរយននតប្មូវការជីចំនួន ៦១៧.០០០ 
សតានសៅក្មពុជា។ តាមបា នប់្បមា  វារមួចំក ក្ដល់ ១,៥ លានដុល្ារអាសមរកិ្។ 
សដើមឫេសមីានតនម ្០,៦ លានដុល្ារេប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្។ 
 
ទី្ារពិភពសលាក្េប្មាបស់ៅអីឬេស ី / សតត មានតនម ្១៦៧ លានដុល្ារ។ ប្បេិន
ចបយ់ក្បាន ២% គឺមានតនមស្េមើ ៣,៣ លានដុល្ារ។ ប្បសទេសវៀតណ្តមបាន ំ
សតត ចំនួន ៣៣,០០០ សតាន សដើមបសី្្ើយតបនឹខតប្មូវការ្លិតក្មមពាក្ក់្ណ្តត ល      
េសប្មច។ ស្ៀ្តយក្ប្បសោជនស៍នោះ ប្បេិនសបើក្មពុជាអាចចបប់ានោ ខសោច
ណ្តេ់ប្តឹម ២៥% ននតប្មូវការសនោះ វាអាចចូលរមួចំក ក្ដល់ ៧,៨ លានដុល្ារ។ 

                                              

10 ឫេសជីាេមាភាពេំខានម់យួក្ាុខការសធវើឲ្យមានតុលយភាពអ កុ្េីុកេន និខកាបនូឌី្អកុ្េីុតសៅក្ាុខបរ ិ
ោកាេ។  នប្ពឫេសបីសញ្ចញអកុ្េីុកេនសប្ចើនជាខ ៣៥% សប្ចើនជាខសដើមស ើ។ សោយស តុ្លសនោះ 
ការោឫំេសគឺីជាមសធាបាយដល៏អមយួសដើមបកីាតប់នាយការបំភាយកាបនូរបេ់មនុេស និខជយួ ទបនឹ់ខកំ្
សៅក្នដី ស ើយពកួ្វាលអណ្តេ់េប្មាបក់ារពារការ ូរសប្ចោះបាក្ដី់ (Tewis Bamboo )។ 

11 សេចក្តីេសខេបប្បតិបតតិ ននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP  េតីអំពី ការបកនាបតនម្បននអនុ្ល
នប្ពស ើសដើមបី្ លប្បសោជនក៍ដលបានបសខកើនដល់ពលរដាជនបទ ២០០៧ សោយ Emmanuelle 
Andaya និខ ខូ សអៀខ តួ។ 

 
 

ដូចកដលបានពិភាក្ាខាខសលើតប្មូវការ និខការចខប់ាន (demand) ្លិត្លឫេសី
គឺមានសប្ចើនខុេៗោា  និខរខឹមា ំឧទា រ ៍ដូចជា ្ ាោះក្ំសានត ស ើនចាជាសដើម នឹខអាច
បសខកើតចំ ូលឲ្យេ គមនក៍ានក់តដំុក្ំភូន និខមាននិរនតរភាពេប្មាបទ់ាខំអាជីវក្មម 
និខធនធាននប្ពស ើ។ 
 
ទឹក្ មុ ំ៖ ការសធវើពា ិជជក្មមទឹក្ មុ ំនប្ពបចចុបបនាសនោះស្្ើយតបបានកត ភាគរយ តូចនន
តប្មូវការកតប ុសណ្តណ ោះ។ ទី្ារជាតិេរុបប្តូវបានបា នប់្បមា  ថ្នមានចំនួន ៥០០ 
សតានក្ាុខមយួឆ្ា សំេមើនឹខ ៣,២ លានដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា ។ំ ទី្ារក្ាុខតំបនន់នអាេីុបូព៌ា/
អាេីុអាសគាយម៍ានតនម ្២២៥ដុល្ារអាសមរកិ្។ សោយពិចរណ្តសលើ្លិតក្មមស ើយ
កំ្ តទិ់េសៅកត ២ ភាគរយននទី្ារក្ាុខតំបនស់នោះអាចចូលរមួវភិាគទានោ ខ
សោចណ្តេ់ ២,២៥ លានដុល្ារអាសមរកិ្។ 
 
ជរ័ទឹក្៖ ការធា  និខការប្បមូល្តុ ំការ្គត់្ គខ ់ និខការពប្ខីក្ទី្ារអាចទទួលបាន  
អតាប្បសោជនពី៍ជរ័ ស ើយកេវខរក្ទី្ារស្សខសទៀត េប្មាប់្ លិតក្មមកដលបា ន់
ប្បមា ពី ១៨.០០០ សៅ ៣០.០០០ សតានអាចចូលរមួវភិាគទានោ ខសោច
ណ្តេ់ ១៨ សៅ ២៤ លានដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា ដំល់ជីវភាពរេ់សៅ សៅតាមជនបទ។ 

ii. ការសលើក្កលខពនធ៖ ទាខំ MAFF/FA និខប្ក្េួខបរសិាា ន មាន្នាៈនិខសប្តៀមខ្ួន្តល់
ការសលើក្កលខនថេួ្យសារ និខបុពវលាភដល់ CF/CPAs សលើការប្បមូលអនុ្លនប្ព
ស ើដូចជាសតត  និខឫេសសីដើមបសីលើក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់េ គមន ៍សោខតាម
បទេមាា េនបុ៍គគលគន្ឹោះជាមស្តនតជីានខ់ពេ់រដាបាលនប្ពស ើ/ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ
ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខ យក្ោា នជីវភាពេ គមនន៍នប្ក្េួខបរសិាា ន។ ចំ ុច
សនោះប្តូវបានអនុវតតប្េបតាមមាប្តា៥៣ ននចាបេ់តីពីនប្ពស ើ។ ប្ក្េួខធ្ាបប់ាន្តល់
ការអនុសប្ោោះពនធមយួចំនួនក្ាុខរយៈសពលប ុ ម នឆ្ា ចុំខសប្កាយសនោះរចួសៅស ើយ។ ក្អក្
សលើបទេមាា េន ៍  យក្ោា នបសចចក្សទេននរដាបាលនប្ពស ើ និខប្ក្េួខបរសិាា ន 
 យក្ោា នសប្តៀមខ្ួនរចួជាសប្េចក្ាុខការសធវើអនតរាគមនឬ៍ ជួយ សៅសពលណ្តកដលពួក្
សគទទួលបានេំស ើ េំុសលើក្កលខពនធ។ អវីកដលជាដំ ឹខលអស ោះគឺថ្នមានការសលើក្
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

ជញ្ហជ ំខ ស ើបាទទប្ម ។ល។ សប្ៅពីេប្មេ់របេ់វា ឫេសកី្ជ៏ារុក្េជាតិេំខាន់
េប្មាបប់រសិាា ន10. 
 
តាមការបា នស់ាម នប្បសទេក្មពុជាអាចរក្ចំ ូលបានដល់សៅ ៥០ លានដុល្ារក្ាុខ
មយួឆ្ា កំដលទទួលបានពីឫេស/ីសតត  ទឹក្ មុ ំ និខជរ័ពីទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ
សោយក្អក្សលើទិនានយ័របាយការ ៍ និខលក្េខ ឌ ខាខសប្កាម៖ 
 
សតត /ឫេស៖ី ក្អក្សលើរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវថមីៗសនោះ របេ់UNDP11 ជាមយួនឹខ
េមតាភាពកានក់តប្បសេើរ និខយុទធសាស្តេត សំចញ ប្បសទេក្មពុជាអាចកំ្ តយ់ក្
ចំក ក្ោ ខសោចណ្តេ់ ១,៥% ននចំក ក្ឫេសតីាញចំនួន ៤៧៦ លានដុល្ារ
សេមើនឹខ ៧,១៧ លានដុល្ារ។ ចំក ក្ ៥ ភាគរយននតប្មូវការជីចំនួន ៦១៧.០០០ 
សតានសៅក្មពុជា។ តាមបា នប់្បមា  វារមួចំក ក្ដល់ ១,៥ លានដុល្ារអាសមរកិ្។ 
សដើមឫេសមីានតនម ្០,៦ លានដុល្ារេប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្។ 
 
ទី្ារពិភពសលាក្េប្មាបស់ៅអីឬេស ី / សតត មានតនម ្១៦៧ លានដុល្ារ។ ប្បេិន
ចបយ់ក្បាន ២% គឺមានតនមស្េមើ ៣,៣ លានដុល្ារ។ ប្បសទេសវៀតណ្តមបាន ំ
សតត ចំនួន ៣៣,០០០ សតាន សដើមបសី្្ើយតបនឹខតប្មូវការ្លិតក្មមពាក្ក់្ណ្តត ល      
េសប្មច។ ស្ៀ្តយក្ប្បសោជនស៍នោះ ប្បេិនសបើក្មពុជាអាចចបប់ានោ ខសោច
ណ្តេ់ប្តឹម ២៥% ននតប្មូវការសនោះ វាអាចចូលរមួចំក ក្ដល់ ៧,៨ លានដុល្ារ។ 

                                              

10 ឫេសជីាេមាភាពេំខានម់យួក្ាុខការសធវើឲ្យមានតុលយភាពអ កុ្េីុកេន និខកាបនូឌី្អកុ្េីុតសៅក្ាុខបរ ិ
ោកាេ។  នប្ពឫេសបីសញ្ចញអកុ្េីុកេនសប្ចើនជាខ ៣៥% សប្ចើនជាខសដើមស ើ។ សោយស តុ្លសនោះ 
ការោឫំេសគឺីជាមសធាបាយដល៏អមយួសដើមបកីាតប់នាយការបំភាយកាបនូរបេ់មនុេស និខជយួ ទបនឹ់ខកំ្
សៅក្នដី ស ើយពកួ្វាលអណ្តេ់េប្មាបក់ារពារការ ូរសប្ចោះបាក្ដី់ (Tewis Bamboo )។ 

11 សេចក្តីេសខេបប្បតិបតតិ ននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP  េតីអំពី ការបកនាបតនម្បននអនុ្ល
នប្ពស ើសដើមបី្ លប្បសោជនក៍ដលបានបសខកើនដល់ពលរដាជនបទ ២០០៧ សោយ Emmanuelle 
Andaya និខ ខូ សអៀខ តួ។ 

 
 

ដូចកដលបានពិភាក្ាខាខសលើតប្មូវការ និខការចខប់ាន (demand) ្លិត្លឫេសី
គឺមានសប្ចើនខុេៗោា  និខរខឹមា ំឧទា រ ៍ដូចជា ្ ាោះក្ំសានត ស ើនចាជាសដើម នឹខអាច
បសខកើតចំ ូលឲ្យេ គមនក៍ានក់តដំុក្ំភូន និខមាននិរនតរភាពេប្មាបទ់ាខំអាជីវក្មម 
និខធនធាននប្ពស ើ។ 
 
ទឹក្ មុ ំ៖ ការសធវើពា ិជជក្មមទឹក្ មុ ំនប្ពបចចុបបនាសនោះស្្ើយតបបានកត ភាគរយ តូចនន
តប្មូវការកតប ុសណ្តណ ោះ។ ទី្ារជាតិេរុបប្តូវបានបា នប់្បមា  ថ្នមានចំនួន ៥០០ 
សតានក្ាុខមយួឆ្ា សំេមើនឹខ ៣,២ លានដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា ។ំ ទី្ារក្ាុខតំបនន់នអាេីុបូព៌ា/
អាេីុអាសគាយម៍ានតនម ្២២៥ដុល្ារអាសមរកិ្។ សោយពិចរណ្តសលើ្លិតក្មមស ើយ
កំ្ តទិ់េសៅកត ២ ភាគរយននទី្ារក្ាុខតំបនស់នោះអាចចូលរមួវភិាគទានោ ខ
សោចណ្តេ់ ២,២៥ លានដុល្ារអាសមរកិ្។ 
 
ជរ័ទឹក្៖ ការធា  និខការប្បមូល្តុ ំការ្គត់្ គខ ់ និខការពប្ខីក្ទី្ារអាចទទួលបាន  
អតាប្បសោជនពី៍ជរ័ ស ើយកេវខរក្ទី្ារស្សខសទៀត េប្មាប់្ លិតក្មមកដលបា ន់
ប្បមា ពី ១៨.០០០ សៅ ៣០.០០០ សតានអាចចូលរមួវភិាគទានោ ខសោច
ណ្តេ់ ១៨ សៅ ២៤ លានដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា ដំល់ជីវភាពរេ់សៅ សៅតាមជនបទ។ 

ii. ការសលើក្កលខពនធ៖ ទាខំ MAFF/FA និខប្ក្េួខបរសិាា ន មាន្នាៈនិខសប្តៀមខ្ួន្តល់
ការសលើក្កលខនថេួ្យសារ និខបុពវលាភដល់ CF/CPAs សលើការប្បមូលអនុ្លនប្ព
ស ើដូចជាសតត  និខឫេសសីដើមបសីលើក្ក្មពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់េ គមន ៍សោខតាម
បទេមាា េនបុ៍គគលគន្ឹោះជាមស្តនតីជានខ់ពេ់រដាបាលនប្ពស ើ/ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ
ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខ យក្ោា នជីវភាពេ គមនន៍នប្ក្េួខបរសិាា ន។ ចំ ុច
សនោះប្តូវបានអនុវតតប្េបតាមមាប្តា៥៣ ននចាបេ់តីពីនប្ពស ើ។ ប្ក្េួខធ្ាបប់ាន្តល់
ការអនុសប្ោោះពនធមយួចំនួនក្ាុខរយៈសពលប ុ ម នឆ្ា ចុំខសប្កាយសនោះរចួសៅស ើយ។ ក្អក្
សលើបទេមាា េន ៍  យក្ោា នបសចចក្សទេននរដាបាលនប្ពស ើ និខប្ក្េួខបរសិាា ន 
 យក្ោា នសប្តៀមខ្ួនរចួជាសប្េចក្ាុខការសធវើអនតរាគមនឬ៍ ជួយ សៅសពលណ្តកដលពួក្
សគទទួលបានេំស ើ េំុសលើក្កលខពនធ។ អវីកដលជាដំ ឹខលអស ោះគឺថ្នមានការសលើក្



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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កលខពនធគយជាសប្ចើនសលើការ សំចញអនុ្លនប្ពស ើ ជាពិសេេ្លិត្លកក្នចា
អនុ្លនប្ពស ើ។ េូមសមើលតារាខខាខសប្កាមកដលអាក្ប្សាវប្ជាវបានប្បមូលពីអគគ
 យក្ោា នគយ និខរោា ក្រសលើអនុ្លនប្ពស ើកដលពាក្ព់ន័ធ៖ 
លលររ  ប្ប្បបននេេេេច្ច្នន្្ននធាធាននអអនន៉ុ៉ុផផលលច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើ  ឬឬផផលលិិត្ត្ផផលល  ពពននទទេេយយ  

1 ឫសសី និងនតា ស្សស់ (នៅ)  10% 

2 នប្េឿងសង្ហា ររិន វ្ើពីឫសសី ឬនតា  (ែូចជាត្៉ុ េូដ្ឋក់នោអាវ)  5% 

3 សាា រៈដ្ឋក់នលើត្៉ុ ែូចជាចង្ឹោះ ស្អេ បប្រ ចាន ដវក ប្ជុញ 

។ល។ ន វ្ើអំពីអន៉ុផលច្ប្ពន ើ 

5% 

4 កន្តនាក និងនៅអីន វ្ើអំពីឫសសី ឬ នតា  0% 

5 េឹកឃ្៉ុំ 0% 

6 ជ័រេឹក 0% 

 
ពត័ម៌ានសនោះអាចយក្សចញបានពីសគ ទំពរ័របេ់អគគ យក្ោា នគយ និខរោា ក្រឬ តំសេើខ 
Apps ពនធគយឆ្ា  ំ២០១៧ ោក្ក់្ាុខទូរេ័ពានវឆ្្តសដើមបយីក្ពត័ម៌ាន ឬអាន។ 

 
iii. ការយល់ដឹខអំពីបរសិាា ន និខតប្មូវការ/ការចខប់ានថមី៖ ប្បជាពលរដាក្ាុខពិភពសលាក្

ចបស់្តើមប្ពួយបារមាអំពីបញ្ហា បរសិាា នដូចជាការកប្បប្បួលអាកាេធាតុ សារៈេំខាន់
នននប្ពស ើចំសពាោះប្បពន័ធសអកូ្េូេីុ ភាពសរចរលឹននធនធាននប្ពស ើ។ល។ មនុេស ឬ 
ប្កុ្ម  ុនចខស់ប្បើប្បាេ់ ឬ្លិត្លិត្លកបបថមីជំនួេឲ្យ្លិត្លស ើកដលវា
ជួយ រក្ាបរសិាា នប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ សលើេពីសនោះសទៀត ពួក្សគចខស់ប្បើអវីកដលថមី 
កបក្្ និខប្េេ់សាអ តជាមយួនឹខគំនិតនចាប្បឌិ្តជាពិសេេអវីៗ កដលមនិធ្ាបម់ានពី
មុនមក្។ 

iv. មានប្កុ្ម  ុនក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិកានក់តសប្ចើនសេើខកដលចខចុ់ោះកិ្ចចេនាជាមយួ 
CF/CPAs សដើមបោីសំដើមស ើ និខក្ស្ ើឧេា ក្មម។ សដើមស ើឧេា ក្មមទាខំ
ស ោះ អាចជាអាកាេា សដើមខ្ឹមចនាន ៍ កាកាវ (េប្មាប់្ លិតេូកូ្ឡា) ស ើយពួក្សគ
បាន្តល់នូវប្បាក្ច់ំ ូលរ ូតដល់សៅរាបល់ានដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា កំដល សលើក្ក្មពេ់

 
 

ជីវភាពរេ់សៅរបេ់េ គមន ៍និខធា និរនតរភាពនប្ពស ើក្ាុខរយៈសពលយូរតាមការ
ចខប់ាន។ ឧទា រ ៍ េ គមន ៍CPA តាសាល់ សៅតំបនេ់តវនប្ពភាឱំរា ល់ក្ាុខសខតត
ក្ំពខេ់ពឺបានចុោះក្ិចចេនាជាមយួប្កុ្ម  ុនចំនួន ២ សលើក្គឺទី ១ សៅឆ្ា  ំ២០១៨ និខ
សលើក្ទី ២ សៅឆ្ា  ំ ២០២០ សោយមានការេប្មបេប្មួលពិសេេ និខការោបំ្ទពី
ប្ក្េួខបរសិាា នតាមរយៈគសប្មាខសាក្លបខសដើមបោីសំដើមនម េ័ក្សៅក្ាុខដីកដលប្តូវ
បានរចិរលិទាខំប្េុខចំនួន ១៧០  ិក្តា (៥០ ត េប្មាបកិ់្ចចេនាទី ១)។ ក្ាុខ
កិ្ចចេនាទី ១ េ គមនទ៍ទួលបានប្បាក្ច់ំ ូលរ ូតដល់សៅ ១. ៣៦៥ លាន
សរៀល ស ើយប្បាក្ច់ំ ូល១០% ប្តូវបានកចក្ដល់រដាបាលេង្ហក ត ់ និខប្េុក្ ១០% 
េប្មាបត់ំបនេ់តវនប្ពឱរា ល់ ១០% េប្មាបក់ារោិល័យបរសិាា នសខតតកំ្ពខេ់ពឺ និខ 
៧០% េំរាប ់ CPA ។ បកនាមពីសនោះ សោយមានការោបំ្ទពិសេេនិខការេប្មប
េប្មួលប្បោក្ប់្បក លោា ពីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០១៩ េ គមន ៍CPA សជើខ
លាខ បានោសំដើមអាកាេាសលើន្ាដី ២១,២  ត សដើមបី្ លិតធយូខេប្មាបល់ក្ស់ដើមបី
កក្លមអជីវភាព12 ។  
 
រដាបាលនប្ពស ើកំ្ពុខសលើក្ក្មពេ់ក្មមវធីិក្េិរុក្េក្មម សៅក្ាុខេ គមន ៍CFs សៅក្ាុខ
សខតតមយួចំនួនកដលមានោបំកន ្ សដើមស ើ ូបក្ ្ និខស ើមានគុ ភាពខពេ់កដល
េ គមនអ៍ាចប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ ឧទា រ ៍នប្ពសមម  សដើមស ើ
កដលមានគុ ភាពខពេ់ គឺសដើមធាខ ់ (Pterocarpus Macrocarpus) ចំនួន២៥៧ 
ប្តូវបានសគោសំៅក្ាុខេ គមន ៍របេ់ពួក្សគសៅសខតតក្ំពត។ 
 

                                              
12 ជាថមីមតខសទៀត ចំ ុចសនោះសោខតាមរយៈរបាយការ ៍េតីអំពីការពិនិតយ និខេិក្ាចាបតំ់បន់
ការពារធមមជាតិ សដើមបកីក្េប្មួលការសរៀបចំេ គមនតំ៍បនក់ារពារធមមជាតិ (CPA) និខអនុញ្ហញ តឲ្យេ
 គមនដឹ៍ក្ជ ញ្ជូ ន អនុ្លនប្ពស ើ កដលរាយការ ៍ជូនសៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ 
សដើមបសីេាើេំុឲ្យមានការកក្លមអ សោលនសោបាយ។ របាយការ ៍បានកចខថ្ន េក្មមភាពពា ិជជក្មម 
កដលបានអនុញ្ហញ តទាខំសនោះ មនិប្តូវ បានអនុវតតប្េបតាមចាបស់ទ ប កុនតជាគសប្មាខសាក្លបខកដល
បានសធវើជាពិសេេ និខក្សាខនូវ ឧទា រ ៍ ឬ ភេតុតាខសដើមបោីបំ្ទេំស ើ េំុកក្លមអចាប។់  
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ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

កលខពនធគយជាសប្ចើនសលើការ សំចញអនុ្លនប្ពស ើ ជាពិសេេ្លិត្លកក្នចា
អនុ្លនប្ពស ើ។ េូមសមើលតារាខខាខសប្កាមកដលអាក្ប្សាវប្ជាវបានប្បមូលពីអគគ
 យក្ោា នគយ និខរោា ក្រសលើអនុ្លនប្ពស ើកដលពាក្ព់ន័ធ៖ 
លលររ  ប្ប្បបននេេេេច្ច្នន្្ននធាធាននអអនន៉ុ៉ុផផលលច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើ  ឬឬផផលលិិត្ត្ផផលល  ពពននទទេេយយ  

1 ឫសសី និងនតា ស្សស់ (នៅ)  10% 

2 នប្េឿងសង្ហា ររិន វ្ើពីឫសសី ឬនតា  (ែូចជាត្៉ុ េូដ្ឋក់នោអាវ)  5% 

3 សាា រៈដ្ឋក់នលើត្៉ុ ែូចជាចង្ឹោះ ស្អេ បប្រ ចាន ដវក ប្ជុញ 

។ល។ ន វ្ើអំពីអន៉ុផលច្ប្ពន ើ 

5% 

4 កន្តនាក និងនៅអីន វ្ើអំពីឫសសី ឬ នតា  0% 

5 េឹកឃ្៉ុំ 0% 

6 ជ័រេឹក 0% 

 
ពត័ម៌ានសនោះអាចយក្សចញបានពីសគ ទំពរ័របេ់អគគ យក្ោា នគយ និខរោា ក្រឬ តំសេើខ 
Apps ពនធគយឆ្ា  ំ២០១៧ ោក្ក់្ាុខទូរេ័ពានវឆ្្តសដើមបយីក្ពត័ម៌ាន ឬអាន។ 

 
iii. ការយល់ដឹខអំពីបរសិាា ន និខតប្មូវការ/ការចខប់ានថមី៖ ប្បជាពលរដាក្ាុខពិភពសលាក្

ចបស់្តើមប្ពួយបារមាអំពីបញ្ហា បរសិាា នដូចជាការកប្បប្បួលអាកាេធាតុ សារៈេំខាន់
នននប្ពស ើចំសពាោះប្បពន័ធសអកូ្េូេីុ ភាពសរចរលឹននធនធាននប្ពស ើ។ល។ មនុេស ឬ 
ប្កុ្ម  ុនចខស់ប្បើប្បាេ់ ឬ្លិត្លិត្លកបបថមជំីនួេឲ្យ្លិត្លស ើកដលវា
ជួយ រក្ាបរសិាា នប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ សលើេពីសនោះសទៀត ពួក្សគចខស់ប្បើអវីកដលថមី 
កបក្្ និខប្េេ់សាអ តជាមយួនឹខគំនិតនចាប្បឌិ្តជាពិសេេអវីៗ កដលមនិធ្ាបម់ានពី
មុនមក្។ 

iv. មានប្កុ្ម  ុនក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិកានក់តសប្ចើនសេើខកដលចខចុ់ោះកិ្ចចេនាជាមយួ 
CF/CPAs សដើមបោីសំដើមស ើ និខក្ស្ ើឧេា ក្មម។ សដើមស ើឧេា ក្មមទាខំ
ស ោះ អាចជាអាកាេា សដើមខ្ឹមចនាន ៍ កាកាវ (េប្មាប់្ លិតេូកូ្ឡា) ស ើយពួក្សគ
បាន្តល់នូវប្បាក្ច់ំ ូលរ ូតដល់សៅរាបល់ានដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា កំដល សលើក្ក្មពេ់

 
 

ជីវភាពរេ់សៅរបេ់េ គមន ៍និខធា និរនតរភាពនប្ពស ើក្ាុខរយៈសពលយូរតាមការ
ចខប់ាន។ ឧទា រ ៍ េ គមន ៍CPA តាសាល់ សៅតំបនេ់តវនប្ពភាឱំរា ល់ក្ាុខសខតត
ក្ំពខេ់ពឺបានចុោះក្ិចចេនាជាមយួប្កុ្ម  ុនចំនួន ២ សលើក្គឺទី ១ សៅឆ្ា  ំ២០១៨ និខ
សលើក្ទី ២ សៅឆ្ា  ំ ២០២០ សោយមានការេប្មបេប្មួលពិសេេ និខការោបំ្ទពី
ប្ក្េួខបរសិាា នតាមរយៈគសប្មាខសាក្លបខសដើមបោីសំដើមនម េ័ក្សៅក្ាុខដីកដលប្តូវ
បានរចិរលិទាខំប្េុខចំនួន ១៧០  ិក្តា (៥០ ត េប្មាបកិ់្ចចេនាទី ១)។ ក្ាុខ
កិ្ចចេនាទី ១ េ គមនទ៍ទួលបានប្បាក្ច់ំ ូលរ ូតដល់សៅ ១. ៣៦៥ លាន
សរៀល ស ើយប្បាក្ច់ំ ូល១០% ប្តូវបានកចក្ដល់រដាបាលេង្ហក ត ់ និខប្េុក្ ១០% 
េប្មាបត់ំបនេ់តវនប្ពឱរា ល់ ១០% េប្មាបក់ារោិល័យបរសិាា នសខតតកំ្ពខេ់ពឺ និខ 
៧០% េំរាប ់ CPA ។ បកនាមពីសនោះ សោយមានការោបំ្ទពិសេេនិខការេប្មប
េប្មួលប្បោក្ប់្បក លោា ពីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០១៩ េ គមន ៍CPA សជើខ
លាខ បានោសំដើមអាកាេាសលើន្ាដី ២១,២  ត សដើមបី្ លិតធយូខេប្មាបល់ក្ស់ដើមបី
កក្លមអជីវភាព12 ។  
 
រដាបាលនប្ពស ើកំ្ពុខសលើក្ក្មពេ់ក្មមវធីិក្េិរុក្េក្មម សៅក្ាុខេ គមន ៍CFs សៅក្ាុខ
សខតតមយួចំនួនកដលមានោបំកន ្ សដើមស ើ ូបក្ ្ និខស ើមានគុ ភាពខពេ់កដល
េ គមនអ៍ាចប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ ឧទា រ ៍នប្ពសមម  សដើមស ើ
កដលមានគុ ភាពខពេ់ គឺសដើមធាខ ់ (Pterocarpus Macrocarpus) ចំនួន២៥៧ 
ប្តូវបានសគោសំៅក្ាុខេ គមន ៍របេ់ពួក្សគសៅសខតតក្ំពត។ 
 

                                              
12 ជាថមីមតខសទៀត ចំ ុចសនោះសោខតាមរយៈរបាយការ ៍េតីអំពីការពិនិតយ និខេិក្ាចាបតំ់បន់
ការពារធមមជាតិ សដើមបកីក្េប្មួលការសរៀបចំេ គមនតំ៍បនក់ារពារធមមជាតិ (CPA) និខអនុញ្ហញ តឲ្យេ
 គមនដឹ៍ក្ជ ញ្ជូ ន អនុ្លនប្ពស ើ កដលរាយការ ៍ជូនសៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ 
សដើមបសីេាើេំុឲ្យមានការកក្លមអ សោលនសោបាយ។ របាយការ ៍បានកចខថ្ន េក្មមភាពពា ិជជក្មម 
កដលបានអនុញ្ហញ តទាខំសនោះ មនិប្តូវ បានអនុវតតប្េបតាមចាបស់ទ ប កុនតជាគសប្មាខសាក្លបខកដល
បានសធវើជាពិសេេ និខក្សាខនូវ ឧទា រ ៍ ឬ ភេតុតាខសដើមបោីបំ្ទេំស ើ េំុកក្លមអចាប។់  



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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v. ប្ក្េួខបរសិាា នកំ្ពុខសធវើសោលនសោបាយេតីពី្លិតក្មម និខការសប្បើប្បាេ់ 
ប្បក្បសោយនិរនតរភាព និខការោក្ស្់ាក្សអកូ្ [Sustainable Consumption and 
Production and Eco-labeling (SCP)] កដលេខឃមឹថ្ននឹខជួយ សលើក្ក្មពេ់       
ការអភវិឌ្ឍ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ និខធនធាននប្ពស ើប្បក្បសោយចីរភាព។ 
ការោក្ស្់ាក្សអកូ្នឹខជូនដំ ឹខដល់អាក្ទិញអំពីប្បភព្លិតក្មម រសបៀប្លិតក្មម 
និខការចូលរមួក្ាុខ្លិតក្មមកដល្ារភាជ បជ់ាមយួនឹខការអភរិក្សធនធានធមមជាតិ។ 

 
vi. ទាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិក្ំពុខប្តូវបាន សរៀបចំសឆ្ព ោះ

សៅរក្ការសធវើវសិសាធនក្មមសោយប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខប្ក្េួខ
បរសិាា ន។ ចាបេ់តីពីនប្ពស ើកំ្ពុខប្តូវបានពិនិតយសេើខវញិ សោយេទទួលបានការ
សបតជាា ចិតតក្ាក្នសោបាយសដើមបសីធវើវសិសាធនក្មម ក្ាុខឆ្ា  ំ ២០២៣។ សោលបំ ខ
េំខានន់នការសធវើវសិសាធនក្មម គឺសដើមបសី្ារអំណ្តចសៅអាជាា ធរមូលោា នសដើមបបីស្តង្ហក ប
បទសលមើេសៅនឹខក្កនខ្13។ ដំស ើ រការសធវើវសិសាធនក្មមសនោះប្តូវបានដឹក្ សំោយ
ប្ក្េួខមោន្ា។ រឯីប្ក្េួខបរសិាា នបានសមើលស ើញថ្នការអនុវតតចាបត់ំបនក់ារពារ 
មនិោបំ្ទនូវតប្មូវការេ គមន ៍ ក្ាុខការទទួលបាន្លពីអនុ្លនប្ពស ើសៅសទបើយ
សទ។ ក្អក្សលើបញ្ហា សនោះ ក្ាក្បសចចក្សទេននប្ក្េួខបរសិាា នបានសធវើការសេាើេំុសៅរដា
មស្តនតីសដើមបេំុីការោបំ្ទសដើមបសីធវើវសិសាធនក្មមចំ ុចមយួចំនួនទាក្ទ់ខនឹខបញ្ហា ស ោះ។  
 

 
 

 
 
 
 
 

                                              
13 ចំ ុចសនោះប្តូវបានរាយការ ៍សោយសគ ទំពរ័សារព៏ត័ម៌ាន កខមរកថម  នថៃទី ២៦ ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ
២០១៨ 

 
 

ខ្ខ្))  ឱឱកាកាសសេេីីផផាាររកកៃៃ៉ុ៉ុងងស្ស្សសុុកក៖៖  

មានការទិញជាបនតប ា ប ់ និខកានក់តសក្ើន
សេើខពីអាក្មាន និខអាក្មធយម។ ពួក្សគគឺ
ជាសោលសៅចមបខ េប្មាប់្ លិត្ល
អនុ្លនប្ពស ើ ជាពិសេេេប្មាប់
្លិត្លឫេស។ី អាក្មានសប្បើវាេប្មាប់
អាជីវក្មមដូចជារម ីយោា ន ក្កនខ្លក្់
ដីធ្ី សភាជនីយោា ន និខតប្មូវការក្ាុខ្ាោះ
របេ់ពួក្សគ។ តាមពិត ពលរដាកដលជាអាក្
មានជីវភាពមធយម សធវើតាមអាក្មានក្ាុខការ
ចបស់្តើមោបំ្ទ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ 
បកនាមសលើទឹក្ មុ ំ និខបកនន្ប្ព។ល។ 
 
CF/CPAs អាចរក្ប្បាក្ចំ់ ូលបានកានក់តសប្ចើនតាមរយៈយុទធសាស្តេតមយួចំនួន។ ទីមយួ
បសខកើនប្ចវាក្អ់ាជីវក្មមកក្នចា៖ សវចខចបស់ោយខ្ួនឯខ។ ឧទា រ ៍ សៅនថៃសនោះ េ ប្ោេ 
NTFP ទឹក្ មុ ំ អាចរក្ប្បាក្ប់ាន ១៦ ដុល្ារក្ាុខ១លីប្តេប្មាប ់ការលក្ទឹ់ក្ មុ ំកដលមនិទាន់
ខចប។់ ប ុកនត អាចរក្បាន រ ូតដល់ ចស ្ោះពី ២៥ សៅ ៣០ ដុល្ារក្ាុខមយួលីប្តចំសពាោះទឹក្ មុ ំ
កដលបានប្ចក្ដប។     ទី២ បសខកើនការលក្ស់ៅក្ាុខទី្ារ កដលមានប្សាប ់ និខទី្ារថមី៖ 
មនុេសកានក់តសប្ចើននឹខទិញ ប្បេិនសបើ្លិត្លកដលបាន្លិតកានក់តលអ ស ើយ
្លិត្លប្តូវបានបសខកើន សោយជំ ញ និខមា េីុនទំសនើប ការសធវើទី្ារឱយប្បសេើរជាខមុន
តាមរយៈការបសខកើតបណ្តត ញ និខ្សពវ្ ាយបណ្តត ញ រមួទាខំសចោះសប្បើប្បាេ់បណ្តត ញេខគម
ប្តឹមប្តូវ។ ជាពិសេេ តាមស វេបុក្ (Facebook) នឹខ យុទធសាស្តេតក្ំ តត់នម្លអ នឹខជួយ 
ឱយេ ប្ោេអាចរក្ចំ ូលបានលអ និខមានេមតាភាពខាខការប្បក្ួតប្បកជខ។  
 
 
 

សពវច្ងៃននោះអៃកានចាប់នផាើរនប្បើផលិត្ផល 
ឫសសសីប្ាប់ររណីយដ្ឋា ន ការលក់ែី 
(កញ្៉ុ ោះ) នភាជនីយដ្ឋា ន និងនប្េឿងនប្បើប្បាស់
កៃ៉ុងផទោះ។ ឥឡូវននោះប្បជាជនដែលជាអៃកាន
រ្យរកំព៉ុងដត្ន វ្ើតារ ដែលន វ្ើឱយេីផារច្ន
ផលិត្ផលឫសសកីាន់ដត្នកើននឡើង នលើសពី
ននោះ អតិ្ងិជនចង់បានអវីដបេកនិងង្ីៗ។ េីផារ
ច្នអៃកានរ្យរេំហំ្ំ។ នលាកដសរ អ៉ុីហា 
ជាា្ស់សិបបករ្រេប់ឫសសី បាននរៀបរាប់។  
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

v. ប្ក្េួខបរសិាា នកំ្ពុខសធវើសោលនសោបាយេតីពី្លិតក្មម និខការសប្បើប្បាេ់ 
ប្បក្បសោយនិរនតរភាព និខការោក្ស្់ាក្សអកូ្ [Sustainable Consumption and 
Production and Eco-labeling (SCP)] កដលេខឃមឹថ្ននឹខជួយ សលើក្ក្មពេ់       
ការអភវិឌ្ឍ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ និខធនធាននប្ពស ើប្បក្បសោយចីរភាព។ 
ការោក្ស្់ាក្សអកូ្នឹខជូនដំ ឹខដល់អាក្ទិញអំពីប្បភព្លិតក្មម រសបៀប្លិតក្មម 
និខការចូលរមួក្ាុខ្លិតក្មមកដល្ារភាជ បជ់ាមយួនឹខការអភរិក្សធនធានធមមជាតិ។ 

 
vi. ទាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិក្ំពុខប្តូវបាន សរៀបចំសឆ្ព ោះ

សៅរក្ការសធវើវសិសាធនក្មមសោយប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ និខប្ក្េួខ
បរសិាា ន។ ចាបេ់តីពីនប្ពស ើកំ្ពុខប្តូវបានពិនិតយសេើខវញិ សោយេទទួលបានការ
សបតជាា ចិតតក្ាក្នសោបាយសដើមបសីធវើវសិសាធនក្មម ក្ាុខឆ្ា  ំ ២០២៣។ សោលបំ ខ
េំខានន់នការសធវើវសិសាធនក្មម គឺសដើមបសី្ារអំណ្តចសៅអាជាា ធរមូលោា នសដើមបបីស្តង្ហក ប
បទសលមើេសៅនឹខក្កនខ្13។ ដំស ើ រការសធវើវសិសាធនក្មមសនោះប្តូវបានដឹក្ សំោយ
ប្ក្េួខមោន្ា។ រឯីប្ក្េួខបរសិាា នបានសមើលស ើញថ្នការអនុវតតចាបត់ំបនក់ារពារ 
មនិោបំ្ទនូវតប្មូវការេ គមន ៍ ក្ាុខការទទួលបាន្លពីអនុ្លនប្ពស ើសៅសទបើយ
សទ។ ក្អក្សលើបញ្ហា សនោះ ក្ាក្បសចចក្សទេននប្ក្េួខបរសិាា នបានសធវើការសេាើេំុសៅរដា
មស្តនតសីដើមបេំុីការោបំ្ទសដើមបសីធវើវសិសាធនក្មមចំ ុចមយួចំនួនទាក្ទ់ខនឹខបញ្ហា ស ោះ។  
 

 
 

 
 
 
 
 

                                              
13 ចំ ុចសនោះប្តូវបានរាយការ ៍សោយសគ ទំពរ័សារព៏ត័ម៌ាន កខមរកថម  នថៃទី ២៦ ក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ
២០១៨ 

 
 

ខ្ខ្))  ឱឱកាកាសសេេីីផផាាររកកៃៃ៉ុ៉ុងងស្ស្សសុុកក៖៖  

មានការទិញជាបនតប ា ប ់ និខកានក់តសក្ើន
សេើខពីអាក្មាន និខអាក្មធយម។ ពួក្សគគឺ
ជាសោលសៅចមបខ េប្មាប់្ លិត្ល
អនុ្លនប្ពស ើ ជាពិសេេេប្មាប់
្លិត្លឫេស។ី អាក្មានសប្បើវាេប្មាប់
អាជីវក្មមដូចជារម ីយោា ន ក្កនខ្លក្់
ដីធ្ី សភាជនីយោា ន និខតប្មូវការក្ាុខ្ាោះ
របេ់ពួក្សគ។ តាមពិត ពលរដាកដលជាអាក្
មានជីវភាពមធយម សធវើតាមអាក្មានក្ាុខការ
ចបស់្តើមោបំ្ទ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ 
បកនាមសលើទឹក្ មុ ំ និខបកនន្ប្ព។ល។ 
 
CF/CPAs អាចរក្ប្បាក្ចំ់ ូលបានកានក់តសប្ចើនតាមរយៈយុទធសាស្តេតមយួចំនួន។ ទីមយួ
បសខកើនប្ចវាក្អ់ាជីវក្មមកក្នចា៖ សវចខចបស់ោយខ្ួនឯខ។ ឧទា រ ៍ សៅនថៃសនោះ េ ប្ោេ 
NTFP ទឹក្ មុ ំ អាចរក្ប្បាក្ប់ាន ១៦ ដុល្ារក្ាុខ១លីប្តេប្មាប ់ការលក្ទឹ់ក្ មុ ំកដលមនិទាន់
ខចប។់ ប ុកនត អាចរក្បាន រ ូតដល់ ចស ្ោះពី ២៥ សៅ ៣០ ដុល្ារក្ាុខមយួលីប្តចំសពាោះទឹក្ មុ ំ
កដលបានប្ចក្ដប។     ទី២ បសខកើនការលក្ស់ៅក្ាុខទី្ារ កដលមានប្សាប ់ និខទី្ារថមី៖ 
មនុេសកានក់តសប្ចើននឹខទិញ ប្បេិនសបើ្លិត្លកដលបាន្លិតកានក់តលអ ស ើយ
្លិត្លប្តូវបានបសខកើន សោយជំ ញ និខមា េីុនទំសនើប ការសធវើទី្ារឱយប្បសេើរជាខមុន
តាមរយៈការបសខកើតបណ្តត ញ និខ្សពវ្ ាយបណ្តត ញ រមួទាខំសចោះសប្បើប្បាេ់បណ្តត ញេខគម
ប្តឹមប្តូវ។ ជាពិសេេ តាមស វេបុក្ (Facebook) នឹខ យុទធសាស្តេតក្ំ តត់នម្លអ នឹខជួយ 
ឱយេ ប្ោេអាចរក្ចំ ូលបានលអ និខមានេមតាភាពខាខការប្បក្ួតប្បកជខ។  
 
 
 

សពវច្ងៃននោះអៃកានចាប់នផាើរនប្បើផលិត្ផល 
ឫសសសីប្ាប់ររណីយដ្ឋា ន ការលក់ែី 
(កញ្៉ុ ោះ) នភាជនីយដ្ឋា ន និងនប្េឿងនប្បើប្បាស់
កៃ៉ុងផទោះ។ ឥឡូវននោះប្បជាជនដែលជាអៃកាន
រ្យរកំព៉ុងដត្ន វ្ើតារ ដែលន វ្ើឱយេីផារច្ន
ផលិត្ផលឫសសកីាន់ដត្នកើននឡើង នលើសពី
ននោះ អតិ្ងិជនចង់បានអវីដបេកនិងង្ីៗ។ េីផារ
ច្នអៃកានរ្យរេំហំ្ំ។ នលាកដសរ អ៉ុីហា 
ជាា្ស់សិបបករ្រេប់ឫសសី បាននរៀបរាប់។  
 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ក្ញ្ចុ ោះសធវើអំពីឫេសីសៅក្ាុ ខដីរបេ់ប្គួសារក្ប្មិតក្ណ្តត ល គឺ សាា នីយស៍ប្បខឥទានៈ និខ ា្ោះ ឬអាោរោា ន 

សៅភមិូសាលាសលខ៥ ប្េុក្ក្ពំខប់្តទាច សខតតក្ំពខឆ់្ា ខំ 
 
 

ខ ៈសពលកដលទី្ារអនតរជាតិកំ្ពុខរខច់ ំេ ប្ោេ NTFP គួរកតសផ្លត តសលើការស្្ើយតប
ចំសពាោះតប្មូវការ និខការចខប់ានក្ាុខប្េុក្ជាមុនេិន។ វាជាទី្ារកដល្តល់នូវប្បាក្ច់ំ ូល
ជាបនតប ា ប ់ និខសទៀខទាតេ់ប្មាបក់ក្លមអជីវភាពរេ់សៅរបេ់េ គមន ៍ CF/CPA កដល
នឹខអាចរមួចំក ក្ដល់និរនតភាពនប្ពស ើ។ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ គុ ភាពជាសេចក្តីប្តូវ
ការចបំាចក់ដលប្តូវធា ស ើយតនម្ក្ប៏្តូវកតលអ សពាលគឺមានលក្េ ៈប្បក្ួតប្បកជខ។ 
 

មុនបញ្ចបក់្ាក្សនោះ វាជាការេំខានណ់្តេ់កដលសយើខប្តូវទទួលសាគ ល់ថ្នអនុ្លនប្ពស ើបាន
បសប្មើពលរដាសៅតាមជនបទសៅក្មពុជាោ ខេំខាន ់និខោ ខេក្មមសលើជីវភាពរេ់សៅ។ 
 
េូមកេវខរក្ឧបេមពន័ធទី៥ ពត័ម៌ានបកនាមេតី ពីប្បាក្ចំ់ ូលពីអនុ្លនប្ពស ើនិខបសប្មើដល់
ការចិញ្ចឹមជីវតិសៅតាមជនបទ។ 
 
  

 
 

េេ))  ឱឱកាកាសសេេីីផផាាររអអននាាររជាជាត្តិិ្    

ប្កុ្ម  ុនអនតរជាតិមយួចំនួនកដលអាចទិញ ឬប្េូបយក្វតាុធាតុសដើម ឬ្លិត្លអនុ្លនប្ព
ស ើសៅកានទី់្ារអនតរជាតិ ជាពិសេេ សៅកានេ់ រដាអាសមរកិ្ បណ្តត ប្បសទេខ្ោះសៅក្ាុខ
េ គមនអឺុ៍រ  ុប អខស់គេ្ ជប ុន ឬទី្ារជំុវញិពិភពសលាក្។ ពួក្សគចបអ់ារមម ៍នឹខធនធាន 
និខគុ ភាពននអនុ្លនប្ពស ើសៅក្ាុខប្បសទេក្មពុជា។ អាក្ខោ្ះចខវ់និិសោគសៅខាខក្ាុខ
ប្បសទេ ខោ្ះចខ ់សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ ស ើយខោ្ះសទៀតចខស់ធវើពា ិជជក្មម។ សសទាទាោះោះ
ោោ  ខខណ្តណ្ត  ននដដគគូូអអននតតររជាជាតតិិកកដដលលក្ក្មមពពុុជាជាចចបប់អ់ាអាររមមមម  ៍៍បបំំ្្ ុុតតគគួរួរកកតតជាជាអអាាក្ក្កកដដលលចចខខ់ម់មក្ក្ក្ក្មមពពុុជាជា  សស  ើើយយ  
វវ ិនិនិិសសោោគគសសលលើើកាការរកកក្ក្ននចចាា  ននិិខខ  ំសំសចចញញ។។  តតប្ប្មមូូវវកាការរសសននោះោះប្ប្េេបបសសពពលល  កកដដលលជជំំ  ញញបបសសចចចចក្ក្សសទទេេធធននធាធានន
មមននុុេេសសក្ក្មមពពុុជាជាសសៅៅមាមាននក្ក្ប្ប្មមិតិតសសៅៅសសេេើើយយ។។  សៅក្ាុខទី្ារេ ភាពអឺុរ  ុបប្តូវការសប្គឿខេង្ហា រមិ
អនុ្លនប្ពស ើ ឬ េមាា រៈ្ាោះេកមបខ និខរបេ់របរសប្បើប្បាេ់ដូចជាក្ស្តនតក្ និខទំនិញប្គួសារ
ស្សខៗ។ អាក្ទិញខាា តធំ និខយូរអកខវខ កដលមានចំណ្តបអ់ារមម ៍ ក្ំពុខប្បតិបតតិការ និខ
មានបំ ខវនិិសោគ និខសធវើពា ិជជក្មមសៅក្មពុជា មានដូចជា      ប្ក្ុម  ុន CPL-Teak Farm 
(ក្មពុជា), LEOPA Bamboo (កខមរ), ោវ មលីីកាកាវ (ជាប្ក្ុម  ុនកខមរេ ការជាមយួប្ក្ុម  ុន
កាកាវនថ), For Front (ប្ក្ុម  ុនកខមរេ ការជាមយួប្កុ្ម  ុនអាសមរកិ្ សឈាម ោះ Bamboo 
Surfboard), Bamcore (US), IKEAs (អនតរជាតិ) និខ Tikamoon (អខស់គេ្) កដលក្ំពុខ
វនិិសោគសៅប្បសទេក្មពុជា។  
 
ការទស្ត ា នយក្ដីនប្ព និខការកាបបំ់ផ្្លញនប្ពស ើោ ខ
គំ ុក្គឺជាឱកាេមយួេប្មាបតួ់អខគទាខំអេ់ ជាពិសេេ 
អខគការេខគមេីុវលិ  ពលរដាមូលោា ន និខរោា ភបិាល សធវើ
ការរមួោា សដើមបកីេវខរក្មសធាបាយដម៏ានប្បេិទធភាពក្ាុខ
ការសោោះប្សាយសដើមបនិីរនតរភាពនប្ពស ើ។ ក្អក្សលើភាព
ជាក្ក់េតខ នប្ពស ើមនិទានប់្តូវបានរក្ាបានលអសៅសទបើយ 
សទ ប្បេិនសបើោម នការេ ការលអរវាខតួអខគខាខសលើ រមួ
ទាខំអាជាា ធរមូលោា ន និខមនាីរពាក្ព់ន័ធ។ 
 

រដាបាលនប្ពស ើមានការប្ពួយបារមា
ោ ខខ្ាខំអំពីការទស្ត ា នយក្ដីសៅ 
បនត និខការកាបន់ប្ពស ើសោយោម ន
និរនតរភាព។ ឥទបូវកំ្ពុខសធវើការ និខ
កេវខរក្មសធាបាយប្បក្បសោយ
ប្បេិទធភាពសដើមបសីោោះប្សាយវា។ 
សលាក្ Richard Dansy  យក្
ប្បតិបតតិនន LEOPA BAMBOO ។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

 
ក្ញ្ចុ ោះសធវើអំពីឫេសីសៅក្ាុ ខដីរបេ់ប្គួសារក្ប្មិតក្ណ្តត ល គឺ សាា នីយស៍ប្បខឥទានៈ និខ ា្ោះ ឬអាោរោា ន 

សៅភមិូសាលាសលខ៥ ប្េុក្ក្ពំខប់្តទាច សខតតក្ំពខឆ់្ា ខំ 
 
 

ខ ៈសពលកដលទី្ារអនតរជាតិកំ្ពុខរខច់ ំេ ប្ោេ NTFP គួរកតសផ្លត តសលើការស្្ើយតប
ចំសពាោះតប្មូវការ និខការចខប់ានក្ាុខប្េុក្ជាមុនេិន។ វាជាទី្ារកដល្តល់នូវប្បាក្ច់ំ ូល
ជាបនតប ា ប ់ និខសទៀខទាតេ់ប្មាបក់ក្លមអជីវភាពរេ់សៅរបេ់េ គមន ៍ CF/CPA កដល
នឹខអាចរមួចំក ក្ដល់និរនតភាពនប្ពស ើ។ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ គុ ភាពជាសេចក្តបី្តូវ
ការចបំាចក់ដលប្តូវធា ស ើយតនម្ក្ប៏្តូវកតលអ សពាលគឺមានលក្េ ៈប្បក្ួតប្បកជខ។ 
 

មុនបញ្ចបក់្ាក្សនោះ វាជាការេំខានណ់្តេ់កដលសយើខប្តូវទទួលសាគ ល់ថ្នអនុ្លនប្ពស ើបាន
បសប្មើពលរដាសៅតាមជនបទសៅក្មពុជាោ ខេំខាន ់និខោ ខេក្មមសលើជីវភាពរេ់សៅ។ 
 
េូមកេវខរក្ឧបេមពន័ធទី៥ ពត័ម៌ានបកនាមេតី ពីប្បាក្ចំ់ ូលពីអនុ្លនប្ពស ើនិខបសប្មើដល់
ការចិញ្ចឹមជីវតិសៅតាមជនបទ។ 
 
  

 
 

េេ))  ឱឱកាកាសសេេីីផផាាររអអននាាររជាជាត្តិិ្    

ប្កុ្ម  ុនអនតរជាតិមយួចំនួនកដលអាចទិញ ឬប្េូបយក្វតាុធាតុសដើម ឬ្លិត្លអនុ្លនប្ព
ស ើសៅកានទី់្ារអនតរជាតិ ជាពិសេេ សៅកានេ់ រដាអាសមរកិ្ បណ្តត ប្បសទេខ្ោះសៅក្ាុខ
េ គមនអឺុ៍រ  ុប អខស់គេ្ ជប ុន ឬទី្ារជំុវញិពិភពសលាក្។ ពួក្សគចបអ់ារមម ៍នឹខធនធាន 
និខគុ ភាពននអនុ្លនប្ពស ើសៅក្ាុខប្បសទេក្មពុជា។ អាក្ខោ្ះចខវ់និិសោគសៅខាខក្ាុខ
ប្បសទេ ខោ្ះចខ ់សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ ស ើយខោ្ះសទៀតចខស់ធវើពា ិជជក្មម។ សសទាទាោះោះ
ោោ  ខខណ្តណ្ត  ននដដគគូូអអននតតររជាជាតតិិកកដដលលក្ក្មមពពុុជាជាចចបប់អ់ាអាររមមមម  ៍៍បបំំ្្ ុុតតគគួរួរកកតតជាជាអអាាក្ក្កកដដលលចចខខ់ម់មក្ក្ក្ក្មមពពុុជាជា  សស  ើើយយ  
វវ ិនិនិិសសោោគគសសលលើើកាការរកកក្ក្ននចចាា  ននិិខខ  ំសំសចចញញ។។  តតប្ប្មមូូវវកាការរសសននោះោះប្ប្េេបបសសពពលល  កកដដលលជជំំ  ញញបបសសចចចចក្ក្សសទទេេធធននធាធានន
មមននុុេេសសក្ក្មមពពុុជាជាសសៅៅមាមាននក្ក្ប្ប្មមិតិតសសៅៅសសេេើើយយ។។  សៅក្ាុខទី្ារេ ភាពអឺុរ  ុបប្តូវការសប្គឿខេង្ហា រមិ
អនុ្លនប្ពស ើ ឬ េមាា រៈ្ាោះេកមបខ និខរបេ់របរសប្បើប្បាេ់ដូចជាក្ស្តនតក្ និខទំនិញប្គួសារ
ស្សខៗ។ អាក្ទិញខាា តធំ និខយូរអកខវខ កដលមានចំណ្តបអ់ារមម ៍ ក្ំពុខប្បតិបតតិការ និខ
មានបំ ខវនិិសោគ និខសធវើពា ិជជក្មមសៅក្មពុជា មានដូចជា      ប្ក្ុម  ុន CPL-Teak Farm 
(ក្មពុជា), LEOPA Bamboo (កខមរ), ោវ មលីីកាកាវ (ជាប្ក្ុម  ុនកខមរេ ការជាមយួប្ក្ុម  ុន
កាកាវនថ), For Front (ប្ក្ុម  ុនកខមរេ ការជាមយួប្កុ្ម  ុនអាសមរកិ្ សឈាម ោះ Bamboo 
Surfboard), Bamcore (US), IKEAs (អនតរជាតិ) និខ Tikamoon (អខស់គេ្) កដលក្ំពុខ
វនិិសោគសៅប្បសទេក្មពុជា។  
 
ការទស្ត ា នយក្ដីនប្ព និខការកាបបំ់ផ្្លញនប្ពស ើោ ខ
គំ ុក្គឺជាឱកាេមយួេប្មាបតួ់អខគទាខំអេ់ ជាពិសេេ 
អខគការេខគមេីុវលិ  ពលរដាមូលោា ន និខរោា ភបិាល សធវើ
ការរមួោា សដើមបកីេវខរក្មសធាបាយដម៏ានប្បេិទធភាពក្ាុខ
ការសោោះប្សាយសដើមបនិីរនតរភាពនប្ពស ើ។ ក្អក្សលើភាព
ជាក្ក់េតខ នប្ពស ើមនិទានប់្តូវបានរក្ាបានលអសៅសទបើយ 
សទ ប្បេិនសបើោម នការេ ការលអរវាខតួអខគខាខសលើ រមួ
ទាខំអាជាា ធរមូលោា ន និខមនាីរពាក្ព់ន័ធ។ 
 

រដាបាលនប្ពស ើមានការប្ពួយបារមា
ោ ខខ្ាខំអំពីការទស្ត ា នយក្ដីសៅ 
បនត និខការកាបន់ប្ពស ើសោយោម ន
និរនតរភាព។ ឥទបូវកំ្ពុខសធវើការ និខ
កេវខរក្មសធាបាយប្បក្បសោយ
ប្បេិទធភាពសដើមបសីោោះប្សាយវា។ 
សលាក្ Richard Dansy  យក្
ប្បតិបតតិនន LEOPA BAMBOO ។ 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ក្អក្សលើលទធ្លននការវភិាគទិនានយ័បឋម ខាខសប្កាមសនោះគឺជាសេចក្តីេសខេបននឧតតមានុវតតន ៍
ឬ ទប្មខេ់ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើចំនួន ២ ននកខសប្ចវាក្់្ គត់្ គខក់ដលអាច សំៅរក្ការកក្
លមអអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់េ គមន ៍ CF/CPA និខការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយ
និរនតរភាព។ ឧតតមានុវតតន១៍ ក្ាុខចំសណ្តមទាខំ២សនោះ កំ្ពុខដំស ើ រការសៅប្បសទេក្មពុជា ប ុកនត
សៅមនិទានដំ់ស ើ រការលអសទ សោយសារបញ្ហា ទំនួលខុេប្តូវ ភាពជាមាច េ់ និខបញ្ហា ទំ េ់
្លប្បសោជន។៍  
 
ឧតតមានុវតតនេ៍ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើសលខ១៖ ការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ 
តាមរយៈេ ប្គិន កដលមានចំ ូលចិតតពីធមមជាតិ [Self-Interested Entrepreneurs 
(SIE)] មានសៅប្បសទេក្មពុជា កតអាច្គត់្ គខប់ានកតប្តឹមទី្ារក្ាុខប្េុក្ប ុសណ្តណ ោះ សពល
បចចុបបនាសនោះ ឧទា រ ៍ េិបបក្មមមប្ឫ់េស ីនិខ ។ល។  
 
ប្ប្កាកា  វវិិចចទទីី២២៖៖  ប្ប្ចចវាវាក្ក្់់្្ គគតត់់្្ គគខខ់ ់ --  ឧឧតតតតមាមាននុុវវតតតតនន៍ ៍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ឧតតមានុវតតនេ៍ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើសលខ២៖ ការសធវើពា ិជជក្មមតាមអនុ្លនប្ពស ើ
តាមរយៈប្កុ្ម  ុនកក្នចាអនតរជាតិ ឬក្ប្មតិមា ប្កូ្។ ឧតតមានុវតតនស៍នោះក្ំពុខរខច់សំៅសទបើយ៖ 
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បាន្រក្សាបាន្លអដៅដទបើយ ដទ ជ្ររសិន្ដរើោម ន្ការសេការលអរវាងតួអងគខាងដលើ 
រមួទំាងអាាា ្រមូលោា ន្ និ្ងមន្ាីរពាក់្សព័ន្ធ។ 

 
ខផ្សអក្សដលើលទធផ្សលនន្ការវភិាគទិន្នន័្យរឋម ខាងដជ្រកាមដន្ះគឺាដសរក្សតីសដងខរនន្   
ឧតតម្ភនុ្វតតន៍្ ឬ ទជ្រមង់សេជ្រោសអនុ្ផ្សលនជ្រពដ ើរំនួ្ន្ ២ នន្ខែសជ្ររវាក់្សផ្សគត់ផ្សគង់
ខ លអារនំាដៅរក្សការខក្សលមអអាជី្វក្សមមរិញ្ច ឹមជី្វតិររស់សេគមន៍្ នន្ CF/CPA 
និ្ងការជ្រគរ់ជ្រគងនជ្រពដ ើជ្ររក្សរដោយនិ្រន្តរភាព។ ឧតតម្ភនុ្វតតន៍្១ ក្សនុងរំដណាម
ទំាង២ដន្ះ កំ្សពុង ំដណើ រការដៅជ្ររដទសក្សមពុា។ មួយដទៀតដៅមិន្ទាន់្ ំដណើ រលអដទ 
ដោយាររញ្ញា ទំនួ្លែុសជ្រតូវ ភាពាម្ភច ស់ និ្ងរញ្ញា ទំនាស់ផ្សលជ្ររដោជ្ន៍្។  
 
ឧតតម្ភនុ្វតតន៍្សេជ្រោសអនុ្ផ្សលនជ្រពដ ើដលែ១៖ ការដ្វើពាណិជ្ជក្សមមអនុ្ផ្សល     
នជ្រពដ ើតាមរយៈសេជ្រគិន្ខ លម្ភន្រំណូលរិតតពី្មមាតិ [Self-Interested 

Entrepreneurs (SIE)] ម្ភន្ដៅជ្ររដទសក្សមពុា ខតអារផ្សគត់ផ្សគង់បាន្ខតជ្រតឹមទីផ្សារ
ក្សនុងស្រសុក្សរ៉ាុដណាណ ះនាដពលររចុរបន្នដន្ះ ឧទាេរណ៍ សិរបក្សមមមែរ់ឫសសី និ្ង ។ល។  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**  ផ្សផ្សលលិិតតផ្សផ្សលល  NNTTFFPPss  

ររររសស់់  SSIIEEss  ((ខខែែមមររ))      

អនក្សទិញាជ្រគួារ/រុគគល 
 
 
 

អនក្សផ្សគត់ផ្សគង់៖ សម្ភជិ្ក្សសេគមន៍្ 
(វតថុធាតុដ ើម/ផ្សលិតផ្សលពាក់្សក្សណាត លសដជ្រមរ) 

ទទីីផ្សផ្សាាររអអន្ន្តតររាាតតិិ 
 

ទទីីផ្សផ្សាាររក្សក្សននុុងងស្រស្រសសុុក្សក្ស 
 
 

អនក្សលក់្ស ំុ 
 អលិតិជ្ន្

រុគគល 
 

អនក្សលក់្សរាយ/ពាណិជ្ជក្សរ 
 

អតិលិជ្ន្រុគគល 
 

អនក្សទិញ ំុ 
 

ពាណិជ្ជក្សរ 
 

អលិតិជ្ន្រុគគល 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជាសេចក្តីេនាិោា ន សយើខអាចពប្ខឹខេ ប្ោេ NTFP និខ CF/CPAs កដលបានបសខកើត
ស ើយ កដលមានទីតាខំេាិតសៅក្ាុខសខតតចំនួន ៥ ននប្បសទេ ប្ក្ុម  ុន NTFP និខបណ្តត ញ
របេ់ពួក្សគ សដើមបសីឆ្ព ោះសៅរក្ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិសោយទាញយក្ឱកាេខាខសលើ។  
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

ក្អក្សលើលទធ្លននការវភិាគទិនានយ័បឋម ខាខសប្កាមសនោះគឺជាសេចក្តីេសខេបននឧតតមានុវតតន ៍
ឬ ទប្មខេ់ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើចំនួន ២ ននកខសប្ចវាក្់្ គត់្ គខក់ដលអាច សំៅរក្ការកក្
លមអអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិរបេ់េ គមន ៍ CF/CPA និខការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយ
និរនតរភាព។ ឧតតមានុវតតន១៍ ក្ាុខចំសណ្តមទាខំ២សនោះ កំ្ពុខដំស ើ រការសៅប្បសទេក្មពុជា ប ុកនត
សៅមនិទានដំ់ស ើ រការលអសទ សោយសារបញ្ហា ទំនួលខុេប្តូវ ភាពជាមាច េ់ និខបញ្ហា ទំ េ់
្លប្បសោជន។៍  
 
ឧតតមានុវតតនេ៍ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើសលខ១៖ ការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ 
តាមរយៈេ ប្គិន កដលមានចំ ូលចិតតពីធមមជាតិ [Self-Interested Entrepreneurs 
(SIE)] មានសៅប្បសទេក្មពុជា កតអាច្គត់្ គខប់ានកតប្តឹមទី្ារក្ាុខប្េុក្ប ុសណ្តណ ោះ សពល
បចចុបបនាសនោះ ឧទា រ ៍ េិបបក្មមមប្ឫ់េស ីនិខ ។ល។  
 
ប្ប្កាកា  វវិិចចទទីី២២៖៖  ប្ប្ចចវាវាក្ក្់់្្ គគតត់់្្ គគខខ់ ់ --  ឧឧតតតតមាមាននុុវវតតតតនន៍ ៍
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ឧតតមានុវតតនេ៍ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើសលខ២៖ ការសធវើពា ិជជក្មមតាមអនុ្លនប្ពស ើ
តាមរយៈប្កុ្ម  ុនកក្នចាអនតរជាតិ ឬក្ប្មតិមា ប្កូ្។ ឧតតមានុវតតនស៍នោះក្ំពុខរខច់សំៅសទបើយ៖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជាសេចក្តីេនាិោា ន សយើខអាចពប្ខឹខេ ប្ោេ NTFP និខ CF/CPAs កដលបានបសខកើត
ស ើយ កដលមានទីតាខំេាិតសៅក្ាុខសខតតចំនួន ៥ ននប្បសទេ ប្ក្ុម  ុន NTFP និខបណ្តត ញ
របេ់ពួក្សគ សដើមបសីឆ្ព ោះសៅរក្ទី្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិសោយទាញយក្ឱកាេខាខសលើ។  
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ឧតតម្ភនុ្វតតន៍្សេជ្រោសអនុ្ផ្សលនជ្រពដ ើដលែ ២៖ ការដ វ្ើពាណិជ្ជក្សមមតាមអនុ្ផ្សល
នជ្រពដ ើតាមរយៈជ្រក្សុមេ ុន្ខក្សនរនអន្តរាតិ ឬ ក្សជ្រមិតម្ភ៉ា ជ្រក្សូ។ ឧតតម្ភនុ្វតតន៍្ដន្ះកំ្សពុង
រង់ចំដៅដទបើយ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ាដសរក្សតីសន្និោា ន្ ដយើងអារពជ្រងឹងសេជ្រោស NTFP និ្ង CF/CPAs ខ លបាន្
រដងកើតដេើយ ខ លម្ភន្ទីតំាងសថិតដៅក្សនុងដែតតរំនួ្ន្ ៥ នន្ជ្ររដទស ជ្រក្សុមេ ុន្ NTFP 
និ្ងរណាត ញររស់ពួក្សដគ ដ ើមបីដឆ្ព ះដៅរក្សទីផ្សារក្សនុងស្រសុក្ស និ្ងអន្តរាតិដោយទាញ
យក្សឱកាសខាងដលើ។  
 

**  ជ្រជ្រក្សកុុ្សមមេេ  ុនុ្ន្ក្សក្សជ្រជ្រមមិិតតម្ភម្ភ៉ា៉ា ជ្រជ្រក្សកូូ្ស  ឬឬ  
អអន្ន្តតររាាតតិិ  

ទទីីផ្សផ្សាាររក្សក្សននុុងងស្រស្រសសុុក្សក្ស 
 
 

 

ទទីីផ្សផ្សាាររអអន្ន្តតររាាតតិិ 
 

អនក្សលក់្ស ំុ អនក្សលក់្ស ំុ 

CF/CPAs៖ 
ផ្សគត់ផ្សគង់វតថុធាតុដ ើម 

សេជ្រោស NTFP ៖ 
ផ្សគត់ផ្សគង់អនុ្ផ្សលនជ្រពដ ើ
ពាក់្សក្សណាត លសដជ្រមរ 

អតិលិជ្ន្រុគគល ពាណិជ្ជក្សរ 

អតិលិជ្ន្រុគគល 
 

ពាណិជ្ជក្សរ អតិលិជ្ន្រុគគល 

អតិលិជ្ន្រុគគល 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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៣. បញ្ហា ជាក្់កេតខប្ប មសោយ CF/CPAs ក្ាខុការសធវើពា ិជជក្មម
អនុ្លនប្ពស ើ ស ើយថ្នសតើបញ្ហា ទាខំស ោះប ោះពាលដ់លក់ារប្រប់
ប្រខសោយនិរនតរភាព នន CF/CPAs ោ ខដូចសមតច 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

៣.  CF/CPAs កងុ រេធ

ដល់

ៃន CF/CPAs  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
បុពេហតុ 

ប  

ចំបង 

ផលប៉ះ ល់ 

ចំបង 

ស  CF/CPAs លណូំចករ  
លផុនអ

 
 

រផលិតេ ន 

បរ ិ ណតិច & 

គុណ ព ប 

កេទស 

 

 

 

ខះសហ គិន ពែដល ន 

ចំណង់ចំណូលចិត និង 

អកដឹក  ំ

 

  

  

ត ជិក 

 

ជំ  

& វនិិេ គ  

  

 

 

  

 
 

 

ង 

ទឹកឃំុ.. ន់ែតថយចុះ 

 

  

 

 

ដំេណើ រ  សុក ញ 

និង របង់ ក់េ ផូវ រ 

 

 និង 

 

 
 

មានអនុសាេនម៍យួចំនួនសដើមបសីោោះប្សាយបញ្ហា  ឬ បុពវស តុេំខានន់នបញ្ហា ខាខសលើកដល
បាន្តល់សោយអាក្េិក្ាប្ជាវ ប ុកនត េូមសមតាត សមើលសេចក្តីពិសាត រសៅក្ាុ ខអនុសាេន ៍កដល 
្តល់សោយអាក្ប្សាវប្ជាវ សៅប ា ប ់អំពី  សសេេចចក្ក្តតីីេេននាាិិោោាា នន៖  
 
ក្អក្សលើការេិក្ានិខការវភិាគខាខសលើ ការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើននេ ប្ោេ 
NTFP សៅកតប្ប មនឹខបញ្ហា ធំសៅសទបើយ ស ើយកដលទុក្ឲ្យនិរនតរភាពនន CFs និខ CPAs 
សៅកតជាបញ្ហា ប្ប មដធ៏ំមយួ្ខកដរសោយសារកតស តុ្លេំខាន់ៗ ដូចខាខសប្កាម៖ 
 

i. ចំ ូលមនិប្គបប់្ោនរ់បេ់េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើននCF/CPAs៖ ប្បាក្់
ចំ ូលមនិប្គបប់្ោនេ់ប្មាបោ់ំ
ប្ទេក្មមភាពេ ប្ោេ និខ 
ជីវភាពរបេ់េមាជិក្ ស ើយក្ាុខ
សាា នភាពបចចុបបនា លទធ្ លសនោះ
ស ើយកដលេមាជិក្េ ប្ោេ 
NTFP សៅកតចតទុ់ក្េ ប្ោេ 
NTFP ថ្នជាេក្មមភាពចិញ្ច ឹម
ជីវតិប ា បប់នសបំ ុសណ្តណ ោះ។ សនោះ
សោយសារកតក្ខវោះចំ ខច់ំ ូល
ចិតត និខការសបតជាា ចិតតចាេ់លាេ់ពីេ ប្គិន េមតាភាពកក្នចាសៅទាប និខក្ខវោះ
ខាតឧបក្រ ៍េមប្េប ឬទំសនើប។ ក្ខវោះជំ ញ និខបទពិសសាធនខ៍ាខការរច  
ក្ខវោះជំ ញអាជីវក្មម ជាពិសេេ ការសធវើទី្ារ និខការលក្ ់ រមួទាខំក្ខវោះ              
ពត័ម៌ានអំពីទី្ារ។ េំខានម់យួសទៀតគឺ ក្ខវោះខាតសដើមទុន ិរញ្ញ វតាុគឺជាឧបេគគ
ធំមយួសទៀតសដើមបដំីស ើ រការ និខជំរុញេ ប្ោេសដើមបបីំសពញតប្មូវការរបេ់
អតិថិជន។ 
 

ចំណង់ចំណូលចិត្ា េ៊ឺជាកតាា  ដែលាន 
ឥេធិពលោេ ំងែល់សហប្ាសដកច្ចៃអន៉ុផល
ច្ប្ពន ើ  កំណត់្នូវនជាេជ័យ ឬបរាជ័យ។ 
បញ្ជា ក់នដ្ឋយ នលាកដសរ អ៉ុីហា 
សហប្ាសឫសស ី ដែលេេួលបាន 
នជាេជ័យច្នសិបបកររ្េប់ឫសស ី នៅស្អលា
នលខ្ ៥ នខ្ត្ាកំពង់ឆ្ៃ ំង 

ទ្រកាហិ�ិ�ដី៣៖ ដោ�ើម្ពុដោ�ើបញ្ចាំា  ការេភិាគ និិងរូបបង្ហាា ញនូិេបញ្ចាំា ជាកខ់ែសែងបំផ្សា�តុ ទ្រប�ម្ពុដោ�យ
សហទ្រគាំសអនិ�ផ្សាលនទ្រ�ដោ�ើ
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

៣. បញ្ហា ជាក្់កេតខប្ប មសោយ CF/CPAs ក្ាខុការសធវើពា ិជជក្មម
អនុ្លនប្ពស ើ ស ើយថ្នសតើបញ្ហា ទាខំស ោះប ោះពាលដ់លក់ារប្រប់
ប្រខសោយនិរនតរភាព នន CF/CPAs ោ ខដូចសមតច 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

មានអនុសាេនម៍យួចំនួនសដើមបសីោោះប្សាយបញ្ហា  ឬ បុពវស តុេំខានន់នបញ្ហា ខាខសលើកដល
បាន្តល់សោយអាក្េិក្ាប្ជាវ ប ុកនត េូមសមតាត សមើលសេចក្តីពិសាត រសៅក្ាុ ខអនុសាេន ៍កដល 
្តល់សោយអាក្ប្សាវប្ជាវ សៅប ា ប ់អំពី  សសេេចចក្ក្តតីីេេននាាិិោោាា នន៖  
 
ក្អក្សលើការេិក្ានិខការវភិាគខាខសលើ ការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើននេ ប្ោេ 
NTFP សៅកតប្ប មនឹខបញ្ហា ធំសៅសទបើយ ស ើយកដលទុក្ឲ្យនិរនតរភាពនន CFs និខ CPAs 
សៅកតជាបញ្ហា ប្ប មដធ៏ំមយួ្ខកដរសោយសារកតស តុ្លេំខាន់ៗ ដូចខាខសប្កាម៖ 
 

i. ចំ ូលមនិប្គបប់្ោនរ់បេ់េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើននCF/CPAs៖ ប្បាក្់
ចំ ូលមនិប្គបប់្ោនេ់ប្មាបោ់ំ
ប្ទេក្មមភាពេ ប្ោេ និខ 
ជីវភាពរបេ់េមាជិក្ ស ើយក្ាុខ
សាា នភាពបចចុបបនា លទធ្ លសនោះ
ស ើយកដលេមាជិក្េ ប្ោេ 
NTFP សៅកតចតទុ់ក្េ ប្ោេ 
NTFP ថ្នជាេក្មមភាពចិញ្ច ឹម
ជីវតិប ា បប់នសបំ ុសណ្តណ ោះ។ សនោះ
សោយសារកតក្ខវោះចំ ខច់ំ ូល
ចិតត និខការសបតជាា ចិតតចាេ់លាេ់ពីេ ប្គិន េមតាភាពកក្នចាសៅទាប និខក្ខវោះ
ខាតឧបក្រ ៍េមប្េប ឬទំសនើប។ ក្ខវោះជំ ញ និខបទពិសសាធនខ៍ាខការរច  
ក្ខវោះជំ ញអាជីវក្មម ជាពិសេេ ការសធវើទី្ារ និខការលក្ ់ រមួទាខំក្ខវោះ              
ពត័ម៌ានអំពីទី្ារ។ េំខានម់យួសទៀតគឺ ក្ខវោះខាតសដើមទុន ិរញ្ញ វតាុគឺជាឧបេគគ
ធំមយួសទៀតសដើមបដំីស ើ រការ និខជំរុញេ ប្ោេសដើមបបីំសពញតប្មូវការរបេ់
អតិថិជន។ 
 

ចំណង់ចំណូលចិត្ា េ៊ឺជាកតាា  ដែលាន 
ឥេធិពលោេ ំងែល់សហប្ាសដកច្ចៃអន៉ុផល
ច្ប្ពន ើ  កំណត់្នូវនជាេជ័យ ឬបរាជ័យ។ 
បញ្ជា ក់នដ្ឋយ នលាកដសរ អ៉ុីហា 
សហប្ាសឫសស ី ដែលេេួលបាន 
នជាេជ័យច្នសិបបកររ្េប់ឫសស ី នៅស្អលា
នលខ្ ៥ នខ្ត្ាកំពង់ឆ្ៃ ំង 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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សោយសារបញ្ហា ខាខសលើសនោះ  
បណ្តត លឱយថ្នា ក្ដឹ់ក្  ំនិខេមាជិក្ 
េ ប្ោេកក្កប្បការសផ្លត ត 
អារមម ៍របេ់ខ្ូន សោយកលខេូវ
យក្ចិតតទុក្ោក្ស់លើអាជីវក្មមរបេ់
ខ្ួន និខេម្ខឹរក្ការង្ហរស្សខសទៀត 
កដលមានប្បាក្ច់ំ ូលភ្ាមៗ ប្គប់
ប្ោនេ់ប្មាបប់្គួសារ និខសដើមបី
បំសពញនូវការចខប់ានននជីវតិកបប
េមាា រៈនិយមដូចេពវនថៃសនោះ។ តួោ ខ ្លិតក្មមសតត សៅេ គមនដូ៍ខ និខ ុំ
នប្ពសមម សៅក្ំពតបានបញ្ឈបស់ោយសារក្ខវោះវតាុធាតុសដើម និខលក្ប់ាននថទ្ាប។ 
េ ប្ោេប្ទាខំសៅក្បសក្ើត សៅសខតតប្ពោះវោិរមនិដំស ើ រការលអសទសោយសារ
កតេមាជិក្ភាគសប្ចើនវយ័ចេ់ ស ើយមនិដឹខថ្នប្តូវលក្់្ លិត្លសៅទីណ្ត។ 
 
សបើនិោយពីអាក្ដឹក្ េំ ប្ោេវញិ ៥០% ននេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ
សដើមដូខ សៅសខតតក្ំពតក្ំពុខអេក្មម ស ើយមនិទានប់្តូវបានជំនួេសៅសេើយ។ 
៣៥% ននអាក្ដឹក្ េំ ប្ោេសៅ ុំនប្ពសមម  និខដំណ្តក្រ់លួេកំ្ពុខអេក្មម
កដរ។ មូលស តុចមបខននភាពអេក្មមសនោះគឺបណ្តត លមក្ពីពួក្សគប្តូវសចញសៅ
រក្ការង្ហរសធវើ។ 
 
ខាខសលើសនោះបានបង្ហា ញថ្ន ប្បាក្ច់ំ ូល និខការោបំ្ទប្គបប់្ោនម់ានភាព
ចបំាចស់ដើមបឲី្យពលរដាអាចសធវើការ និខអាចេក្មមបាន សៅក្ាុខេក្មមភាព 
េ គមនរ៍បេ់ពួគសគ។ 

 
ii. ក្ខវោះននការោបំ្ទជាមូលោា នដល់េ ប្ោេ NTFP និខ CF/CPAs៖  

េ ប្ោេ NTFP នន CFs និខ CPAs ប្តូវបានបសខកើតថមី សទើបកតបានពីរបីឆ្ា ំ
ប ុសណ្តណ ោះ។ ពួក្សគបានប្ប មនឹខបញ្ហា ជាសប្ចើន ក្ាុខស ោះទាខំេមតាភាពសរៀបចំ 
និខេមតាភាពសធវើពា ិជជក្មម។ សនោះតប្មូវឱយមានការោបំ្ទយូរអកខវខ និខប្តឹមប្តូវ

នៅកៃ៉ុងេូរិសាជិកសហប្ាស របស់
នយើងចូលចិត្ាជំ ញដកច្ចៃ ដែលបាននរៀន 
ប ៉ុដនានដ្ឋយស្អនយើងចាស់នហើយ រិនែឹងពី
កដនេងដែលប្ត្ូវលក់ផលិត្ផលរបស់នយើង
ដែលជានហត្៉ុន្វើឱយនយើង ែំនណើ រការរិន
បានលា។ នលាកយួន រា ត់្ប្បធានសហ
ប្ាស ប្តំាងដែបនកើត្។  
 

 
 

ពីអាក្ខាខសប្ៅ។ េពវនថៃសនោះ CFs និខ CPAs បានទទួល ឬទទួលបានការោបំ្ទ
ជាចមបខពីអខគការមនិកមនរោា ភបិាល ប ុកនតការោបំ្ទពីអខគការមនិកមនរោា ភបិាល
មានក្ប្មតិ ខ ៈអាយុកាលននការោបំ្ទរបេ់អខគការមនិកមនរោា ភបិាលពឹខ
ក្អក្សលើថវកិាមាច េ់ជំនួយ។ ប្បេិនសបើការោបំ្ទថវកិាពីមាច េ់ជំនួយប្តូវបាន
បញ្ឈប ់ ការោបំ្ទដល់េ គមនក៍្ប៏្តូវបានបញ្ឈប់្ ខកដរ។ ឧទា រ ៍ CF 
មយួចំនួនសៅសខតតប្ពោះវោិរ ដូចជា េកខក ក្បសក្ើត ធ្ាបទ់ទួលបានការោបំ្ទពី 
Winrock និខ ពនក្្កខមរ ប ុកនតសពលសនោះ ការោបំ្ទរបេ់អខគការទាខំពីរសនោះបានប្តូវ
បញ្ឈបស់ោយសារកតអេ់ថវកិា។ ដូសចាោះ បានបណ្តត លឱយចល របេ់េ គមន៍
មានការថយចុោះ។ 

 
សប្ៅពីរដាបាល និខការោបំ្ទក្ាក្ចាប ់ រាជរោា ភបិាលមនិទានម់ានតួ ទីគួរឱយ
ពឹខក្អក្បាន និខធំដំុសៅសទបើយ ក្ាុខការោបំ្ទដល់ CF និខ CPA និខេ ប្ោេ 
NTFP របេ់ពួក្សគ សពាលគឺការោបំ្ទក្ាក្បសចចក្សទេ និខ ិរញ្ញ វតាុដល់ពួក្សគ
សដើមបនិីរនតរភាព ជាពិសេេ ការកក្នចាអនុ្លនប្ពស ើ។ 

 
iii. ការប្បមូល្លមនិប្តឹមប្តូវ៖ សៅមានបញ្ហា មយួចំនួនននការប្គបប់្គខសលើការ

ប្បមូល្លវតាុធាតុសដើមសោយប្តឹមប្តូវសៅក្ាុខ CFs និខCPAs ឬេ ប្ោេ 
អនុ្លនប្ពស ើមយួចំនួន។ ឧទា រ ៍ មានការប្បមូល្លប្ទាខំសោយ
េមាជិក្េ គមនស៍ដើមបលីក្ស់ៅអាក្ខាខសប្ៅ ជាពិសេេ  មួញក្ណ្តត លជន
ជាតិសវៀតណ្តមក្ាុខបរមិា រាបស់តានរាល់កខសៅក្ាុខប្េុក្ក្ប។ មានការប្បមូល
ទឹក្ មុ ំោ ខអ ធិបសតយយ ស ើយមនិអនុវតតតាមសោលការ ៍បសចចក្សទេ៖ 
ប្បមូល មុ ំទាខំមូលសោយមនិទុក្ឲ្យមានការ្លិតសទៀត សពលអ គត។ 
ប្បមូលទឹក្ មុ ំសក្មខកដលមានទឹក្ មុ ំតិច និខមានការប្បកជខប្បមូលទឹក្ មុ ំពីនប្ព
សោយោម នការកបខកចក្ភាពជាមាច េ់សលើ មុ ំកដលបណ្តត លឱយមានបញ្ហា ចីរភាពដ៏
ធំមយួសលើការប្បមូលទឹក្ មុ ំ។ ក្ាុខចំសណ្តមេ ប្ោេទឹក្ មុ ំកដលប្តូវបាន
េមាា េ មានេ ប្ោេចំនួនពីរបានតអូញកតអរដូចោា អំពីការប្បមូល្លទឹក្ មុ ំ
អ ធិបសតយយ និខបញ្ហា និរនតរភាព គឺ េ ប្ោេទឹក្ មុ ំភូមបិ្បា និខេ ប្ោេ
ទឹក្ មុ ំគុ ភាព២ ។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

សោយសារបញ្ហា ខាខសលើសនោះ  
បណ្តត លឱយថ្នា ក្ដឹ់ក្  ំនិខេមាជិក្ 
េ ប្ោេកក្កប្បការសផ្លត ត 
អារមម ៍របេ់ខ្ូន សោយកលខេូវ
យក្ចិតតទុក្ោក្ស់លើអាជីវក្មមរបេ់
ខ្ួន និខេម្ខឹរក្ការង្ហរស្សខសទៀត 
កដលមានប្បាក្ច់ំ ូលភ្ាមៗ ប្គប់
ប្ោនេ់ប្មាបប់្គួសារ និខសដើមបី
បំសពញនូវការចខប់ានននជីវតិកបប
េមាា រៈនិយមដូចេពវនថៃសនោះ។ តួោ ខ ្លិតក្មមសតត សៅេ គមនដូ៍ខ និខ ុំ
នប្ពសមម សៅក្ំពតបានបញ្ឈបស់ោយសារក្ខវោះវតាុធាតុសដើម និខលក្ប់ាននថទ្ាប។ 
េ ប្ោេប្ទាខំសៅក្បសក្ើត សៅសខតតប្ពោះវោិរមនិដំស ើ រការលអសទសោយសារ
កតេមាជិក្ភាគសប្ចើនវយ័ចេ់ ស ើយមនិដឹខថ្នប្តូវលក្់្ លិត្លសៅទីណ្ត។ 
 
សបើនិោយពីអាក្ដឹក្ េំ ប្ោេវញិ ៥០% ននេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ
សដើមដូខ សៅសខតតក្ំពតក្ំពុខអេក្មម ស ើយមនិទានប់្តូវបានជំនួេសៅសេើយ។ 
៣៥% ននអាក្ដឹក្ េំ ប្ោេសៅ ុំនប្ពសមម  និខដំណ្តក្រ់លួេកំ្ពុខអេក្មម
កដរ។ មូលស តុចមបខននភាពអេក្មមសនោះគឺបណ្តត លមក្ពីពួក្សគប្តូវសចញសៅ
រក្ការង្ហរសធវើ។ 
 
ខាខសលើសនោះបានបង្ហា ញថ្ន ប្បាក្ច់ំ ូល និខការោបំ្ទប្គបប់្ោនម់ានភាព
ចបំាចស់ដើមបឲី្យពលរដាអាចសធវើការ និខអាចេក្មមបាន សៅក្ាុខេក្មមភាព 
េ គមនរ៍បេ់ពួគសគ។ 

 
ii. ក្ខវោះននការោបំ្ទជាមូលោា នដល់េ ប្ោេ NTFP និខ CF/CPAs៖  

េ ប្ោេ NTFP នន CFs និខ CPAs ប្តូវបានបសខកើតថម ី សទើបកតបានពីរបីឆ្ា ំ
ប ុសណ្តណ ោះ។ ពួក្សគបានប្ប មនឹខបញ្ហា ជាសប្ចើន ក្ាុខស ោះទាខំេមតាភាពសរៀបចំ 
និខេមតាភាពសធវើពា ិជជក្មម។ សនោះតប្មូវឱយមានការោបំ្ទយូរអកខវខ និខប្តឹមប្តូវ

នៅកៃ៉ុងេូរិសាជិកសហប្ាស របស់
នយើងចូលចិត្ាជំ ញដកច្ចៃ ដែលបាននរៀន 
ប ៉ុដនានដ្ឋយស្អនយើងចាស់នហើយ រិនែឹងពី
កដនេងដែលប្ត្ូវលក់ផលិត្ផលរបស់នយើង
ដែលជានហត្៉ុន្វើឱយនយើង ែំនណើ រការរិន
បានលា។ នលាកយួន រា ត់្ប្បធានសហ
ប្ាស ប្តំាងដែបនកើត្។  
 

 
 

ពីអាក្ខាខសប្ៅ។ េពវនថៃសនោះ CFs និខ CPAs បានទទួល ឬទទួលបានការោបំ្ទ
ជាចមបខពីអខគការមនិកមនរោា ភបិាល ប ុកនតការោបំ្ទពីអខគការមនិកមនរោា ភបិាល
មានក្ប្មតិ ខ ៈអាយុកាលននការោបំ្ទរបេ់អខគការមនិកមនរោា ភបិាលពឹខ
ក្អក្សលើថវកិាមាច េ់ជំនួយ។ ប្បេិនសបើការោបំ្ទថវកិាពីមាច េ់ជំនួយប្តូវបាន
បញ្ឈប ់ ការោបំ្ទដល់េ គមនក៍្ប៏្តូវបានបញ្ឈប់្ ខកដរ។ ឧទា រ ៍ CF 
មយួចំនួនសៅសខតតប្ពោះវោិរ ដូចជា េកខក ក្បសក្ើត ធ្ាបទ់ទួលបានការោបំ្ទពី 
Winrock និខ ពនក្្កខមរ ប ុកនតសពលសនោះ ការោបំ្ទរបេ់អខគការទាខំពីរសនោះបានប្តូវ
បញ្ឈបស់ោយសារកតអេ់ថវកិា។ ដូសចាោះ បានបណ្តត លឱយចល របេ់េ គមន៍
មានការថយចុោះ។ 

 
សប្ៅពីរដាបាល និខការោបំ្ទក្ាក្ចាប ់ រាជរោា ភបិាលមនិទានម់ានតួ ទីគួរឱយ
ពឹខក្អក្បាន និខធំដំុសៅសទបើយ ក្ាុខការោបំ្ទដល់ CF និខ CPA និខេ ប្ោេ 
NTFP របេ់ពួក្សគ សពាលគឺការោបំ្ទក្ាក្បសចចក្សទេ និខ ិរញ្ញ វតាុដល់ពួក្សគ
សដើមបនិីរនតរភាព ជាពិសេេ ការកក្នចាអនុ្លនប្ពស ើ។ 

 
iii. ការប្បមូល្លមនិប្តឹមប្តូវ៖ សៅមានបញ្ហា មយួចំនួនននការប្គបប់្គខសលើការ

ប្បមូល្លវតាុធាតុសដើមសោយប្តឹមប្តូវសៅក្ាុខ CFs និខCPAs ឬេ ប្ោេ 
អនុ្លនប្ពស ើមយួចំនួន។ ឧទា រ ៍ មានការប្បមូល្លប្ទាខំសោយ
េមាជិក្េ គមនស៍ដើមបលីក្ស់ៅអាក្ខាខសប្ៅ ជាពិសេេ  មួញក្ណ្តត លជន
ជាតិសវៀតណ្តមក្ាុខបរមិា រាបស់តានរាល់កខសៅក្ាុខប្េុក្ក្ប។ មានការប្បមូល
ទឹក្ មុ ំោ ខអ ធិបសតយយ ស ើយមនិអនុវតតតាមសោលការ ៍បសចចក្សទេ៖ 
ប្បមូល មុ ំទាខំមូលសោយមនិទុក្ឲ្យមានការ្លិតសទៀត សពលអ គត។ 
ប្បមូលទឹក្ មុ ំសក្មខកដលមានទឹក្ មុ ំតិច និខមានការប្បកជខប្បមូលទឹក្ មុ ំពីនប្ព
សោយោម នការកបខកចក្ភាពជាមាច េ់សលើ មុ ំកដលបណ្តត លឱយមានបញ្ហា ចីរភាពដ៏
ធំមយួសលើការប្បមូលទឹក្ មុ ំ។ ក្ាុខចំសណ្តមេ ប្ោេទឹក្ មុ ំកដលប្តូវបាន
េមាា េ មានេ ប្ោេចំនួនពីរបានតអូញកតអរដូចោា អំពីការប្បមូល្លទឹក្ មុ ំ
អ ធិបសតយយ និខបញ្ហា និរនតរភាព គឺ េ ប្ោេទឹក្ មុ ំភូមបិ្បា និខេ ប្ោេ
ទឹក្ មុ ំគុ ភាព២ ។ 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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iv. កាការរទទស្តស្ត  ាា ននយយក្ក្ដដីី៖៖ ក្ាុខចំសណ្តមេ គមន ៍
CF/CPAs ទាខំ ១០ កដលបានសៅសមើល 
មាន ៣េ គមនស៍ៅកតមានបញ្ហា ននការ
ទស្ត ា នយក្ដីពីេំណ្តក្អ់ាក្ភូម ិ ស ើយមនិ
បានសោោះប្សាយបានលអ ក្អក្សលើពត័ម៌ាន
កដលទទួលបានតាមរយៈប្ក្ុមពិភាក្ា។ 
េពវនថៃសនោះ ក្បសក្ើតបានបាតប់ខដី់ប្បក ល 
៥០% ននដីនប្ពកដលបាន្តល់ឱយសធវើជា CPA 
សោយសារការរសំលាភយក្ដី និខការជីក្យក្
ករ   កដលបានសរៀបរាបខ់ាខសលើមនិទានប់្តូវបាន
សោោះប្សាយ និខអាចបញ្ឈបប់ានសៅសទបើយ  
ខ ៈេ គមនស៍្សខសទៀតមនិមានភាព
ធៃនធ់ៃរ កតមានក្រ ីតូចតាចខោ្ះសក្ើតសេើខ។ 

v. កាការរអអននុុវវតតតតចចាាបប់៖់៖ មានក្រ ីរសំលាភបំពានសលើដី និខនប្ពស ើរបេ់ CF/CPAs 
កដលបានេមាា េ។ ឧទា រ ៍សៅមនិទានម់ានវធិានការណ្តមយួចំសពាោះអាក្
កដលរសំលាភយក្ដីសៅតំបនក់្បសក្ើត CPA ចំសពាោះការទស្ត ា នយក្ដី។ មនិមាន
េក្មមភាព និខកិ្ចចេ ប្បតិបតតិការេមប្េបរវាខអាជាា ធរមូលោា ន និខរដាបា
លនប្ពស ើក្ាុខក្រ ីេ គមនេ៍កខក។ សៅេ គមនគុ៍ ភាព២ អាក្ភូមមិាា ក្់
អាចកានក់ាបដី់រ ូតដល់ ៥០០  ិក្តាសៅក្ាុខដីេ គមនន៍ប្ពស ើ។ 

vi. ភាភាពពប្ប្បបក្កួួ្តតប្ប្បបកកជជខខក្ក្ាាុុខខទទីី្្ាាររកាការរង្ហង្ហររ៖៖ េ ប្ោេ NTFP របេ់ពលរដាថ្នា ក្ ់
ក្ណ្តត លក្កំ៏្ពុខប្ប មមុខនឹខក្ខវោះខាតក្ម្ាខំពលក្មម សោយសារកតមានការ
សក្ើនសេើខនូវវតតមានសរាខចប្ក្ននប្ក្ុម  ុនបរសទេធំៗ កដល្តល់ប្បាក្ក់ខសប្ចើន
ជាខដល់ក្មមក្រ។ ឧទា រ ៍េ ប្ោេសតត របេ់អាក្ប្េីដួខ មា ល័យ មានការ
យតឺោ វសោយសារក្ខវោះក្ម្ាខំពលក្មម ស ើយជំនួេឱយការកក្នចាេ ប្ោេសតត  
ឥេូវអាក្ប្េីកំ្ពុខកក្នចាដបទឹក្ផ្្លេាិចជាជសប្មើេមយួ ខ ៈសពលក្ំពុខសោោះ
ប្សាយបញ្ហា ប្ប មខាខពលក្មមេប្មាបក់ារកក្នចា្ លិត្លសតត ។ បញ្ហា សនោះ
ក្ំពុខកតរកី្រាលោលោ ខខ្ាខំក្ាុខចំសណ្តមេ ប្ោេ កដលមានមូលោា នសៅ
តាមេ គមនស៍្សខសទៀតដូចជាប្ទាខំ ទឹក្ មុ ំ ឬឫេសជីាសដើម សប្ពាោះអាក្្លិត

នៅកៃ៉ុង CPA របស់ខ្្៉ុំ ការរនំលាេ
យកែី និងការកាប់រានខ្៉ុសចាប់េ៊ឺ
្ៃន់្ៃរ នហើយរិន ប់រិន រ។ 
រហូត្រកែល់នពលននោះសហេរន៍
របស់នយើងបានបាត់្បង់ែីប្បដហល 
៥.០០០ ហិចតា ឬ នស្ើនឹងប្បដហល 
៥០% ច្នច្ផទែីច្ប្ពន ើសរ៉ុបដែល
បានផាល់ឲ្យនដ្ឋយរែា នហើយធាេ ក់
នៅច្ែប៉ុេគលរួយចំនួន។ នលាក
យួន រា ត់្ ប្បធានសហប្ាសប្រំង 
 

 
 

មនិអាចរក្ចំ ូលបានសប្ចើន និខក្ម៏និអាចបំសពញតប្មូវការសេដាកិ្ចចរបេ់ពួក្
សគបានទានស់ពលសវលា ស ើយវាបានជំរុញទឹក្ចិតតពួក្សគឲ្យសធវើការឲ្យអាក្ដនទ
សដើមបរីក្ប្បាក្ច់ំ ូលេប្មាបប់្គួសាររបេ់ពួក្សគកដលរេ់សៅតាមរសបៀបជីវតិថមី
កបបេមាា រៈនិយម សពលេពវនថៃសនោះ។ 

 
ក្អក្សលើបញ្ហា ប្ប មខាខសលើសនោះ និរនតរភាពនប្ពស ើសៅកតជាក្តីក្ខវល់មយួសៅសពលកដល
អាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ របេ់េ គមន ៍CF/CPAs ជាពិសេេេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើសៅ
កតមានប្បាក្ចំ់ ូលទាប និខមនិប្គបប់្ោនេ់ប្មាបក់ាររេ់សៅ។ សបើោម នការោបំ្ទប្តឹមប្តូវ 
និខប្គបប់្ោនពី់អាក្ខាខសប្ៅសទ វាពិបាក្េប្មាបពួ់ក្សគក្ាុខការចូលរមួក្ាុខការប្គបប់្គខ
ធនធាននប្ពស ើ ក្ាុខរយៈសពលកវខ។ ការសលើក្ទឹក្ចិតតរបេ់ពួក្សគអាចប្តូវបានរខីេៃួត ួត
ក ខសោយសារកតក្តាត សេដាកិ្ចច។ ទី២ និរនតរភាពនប្ពស ើអាប្េ័យសលើការោបំ្ទនិខវធិានការ
ប្បក្បសោយប្បេិទធភាពពីរដាបាលនប្ពស ើ ឬប្ក្េួខបរសិាា ន និខកិ្ចចេ ប្បតិបតតកិារលអ
ជាមយួអាជាា ធរមូលោា ន និខមនាីរបសចចក្សទេពាក្ព់ន័ធ។    
 
៤. សតើចាប់ និខសោលនសោបាយទាក្់ទខនឹខអនុ្លនប្ពស ើ និខ
ការសលើក្កលខពនធអាចរួរប្តូវកក្លមអោ ខដូចសមតច សដើមបបីខក      
លក្េ ៈដលព់ា ិជជក្មម និខការសប្បើប្បាេអ់នុ្លនប្ពស ើ សោយ
និរនតរភាពសោយ CFs និខ CPAs 

ការសលើក្កលខពនធប្តូវបានសធវើសេើខោ ខសប្ចើនចបត់ាខំពី ៣ ឆ្ា កំ្នខ្មក្ ជាពិសេេពនធគយ 
ស ើយ CFs/CPAs មយួចំនួនកដលធ្ាបទ់ទួលបានការសលើក្កលខក្នប្មសជើខសា និខបុពវលាភ 
ពី MAFF/FA។  មនិកតប ុសណ្តណ ោះសទ សគអាចទាញយក្ឱកាេសប្ចើនសទៀត ដូចខាខសប្កាម:  
 

i. តាមរយៈតារាខពនធគយជាតិឆ្ា  ំ ២០១៧ រាជរោា ភបិាលបានសលើក្កលខពនធជាសប្ចើន
ដូចបានសរៀបរាបស់ៅក្ាុខការរក្ស ើញទី២ ។ ដូសចាោះសោយសារ ចាបេ់តីពីនប្ពស ើក្ំពុខ
ប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម វាចបំាចណ់្តេ់េប្មាបអ់ខគការេខគមេីុវលិ និខេ គមន៍
សដើមបពិីនិតយលទធភាពសដើមបឲី្យនថប្ុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាប្តូវបានសលើក្កលខ សដើមបី
ឲ្យសដើរប្េបនឹខសោលនសោបាយជាតិបចចុបបនា។  សពលបចចុបបនាសនោះសដើមបកីេវខរក្
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

iv. កាការរទទស្តស្ត  ាា ននយយក្ក្ដដីី៖៖ ក្ាុខចំសណ្តមេ គមន ៍
CF/CPAs ទាខំ ១០ កដលបានសៅសមើល 
មាន ៣េ គមនស៍ៅកតមានបញ្ហា ននការ
ទស្ត ា នយក្ដីពីេំណ្តក្អ់ាក្ភូម ិ ស ើយមនិ
បានសោោះប្សាយបានលអ ក្អក្សលើពត័ម៌ាន
កដលទទួលបានតាមរយៈប្ក្ុមពិភាក្ា។ 
េពវនថៃសនោះ ក្បសក្ើតបានបាតប់ខដី់ប្បក ល 
៥០% ននដីនប្ពកដលបាន្តល់ឱយសធវើជា CPA 
សោយសារការរសំលាភយក្ដី និខការជីក្យក្
ករ   កដលបានសរៀបរាបខ់ាខសលើមនិទានប់្តូវបាន
សោោះប្សាយ និខអាចបញ្ឈបប់ានសៅសទបើយ  
ខ ៈេ គមនស៍្សខសទៀតមនិមានភាព
ធៃនធ់ៃរ កតមានក្រ ីតូចតាចខោ្ះសក្ើតសេើខ។ 

v. កាការរអអននុុវវតតតតចចាាបប់៖់៖ មានក្រ ីរសំលាភបំពានសលើដី និខនប្ពស ើរបេ់ CF/CPAs 
កដលបានេមាា េ។ ឧទា រ ៍សៅមនិទានម់ានវធិានការណ្តមយួចំសពាោះអាក្
កដលរសំលាភយក្ដីសៅតំបនក់្បសក្ើត CPA ចំសពាោះការទស្ត ា នយក្ដី។ មនិមាន
េក្មមភាព និខកិ្ចចេ ប្បតិបតតិការេមប្េបរវាខអាជាា ធរមូលោា ន និខរដាបា
លនប្ពស ើក្ាុខក្រ ីេ គមនេ៍កខក។ សៅេ គមនគុ៍ ភាព២ អាក្ភូមមិាា ក្់
អាចកានក់ាបដី់រ ូតដល់ ៥០០  ិក្តាសៅក្ាុខដីេ គមនន៍ប្ពស ើ។ 

vi. ភាភាពពប្ប្បបក្កួួ្តតប្ប្បបកកជជខខក្ក្ាាុុខខទទីី្្ាាររកាការរង្ហង្ហររ៖៖ េ ប្ោេ NTFP របេ់ពលរដាថ្នា ក្ ់
ក្ណ្តត លក្កំ៏្ពុខប្ប មមុខនឹខក្ខវោះខាតក្ម្ាខំពលក្មម សោយសារកតមានការ
សក្ើនសេើខនូវវតតមានសរាខចប្ក្ននប្ក្ុម  ុនបរសទេធំៗ កដល្តល់ប្បាក្ក់ខសប្ចើន
ជាខដល់ក្មមក្រ។ ឧទា រ ៍េ ប្ោេសតត របេ់អាក្ប្េីដួខ មា ល័យ មានការ
យតឺោ វសោយសារក្ខវោះក្ម្ាខំពលក្មម ស ើយជំនួេឱយការកក្នចាេ ប្ោេសតត  
ឥេូវអាក្ប្េីកំ្ពុខកក្នចាដបទឹក្ផ្្លេាិចជាជសប្មើេមយួ ខ ៈសពលក្ំពុខសោោះ
ប្សាយបញ្ហា ប្ប មខាខពលក្មមេប្មាបក់ារកក្នចា្ លិត្លសតត ។ បញ្ហា សនោះ
ក្ំពុខកតរកី្រាលោលោ ខខ្ាខំក្ាុខចំសណ្តមេ ប្ោេ កដលមានមូលោា នសៅ
តាមេ គមនស៍្សខសទៀតដូចជាប្ទាខំ ទឹក្ មុ ំ ឬឫេសជីាសដើម សប្ពាោះអាក្្លិត

នៅកៃ៉ុង CPA របស់ខ្្៉ុំ ការរនំលាេ
យកែី និងការកាប់រានខ្៉ុសចាប់េ៊ឺ
្ៃន់្ៃរ នហើយរិន ប់រិន រ។ 
រហូត្រកែល់នពលននោះសហេរន៍
របស់នយើងបានបាត់្បង់ែីប្បដហល 
៥.០០០ ហិចតា ឬ នស្ើនឹងប្បដហល 
៥០% ច្នច្ផទែីច្ប្ពន ើសរ៉ុបដែល
បានផាល់ឲ្យនដ្ឋយរែា នហើយធាេ ក់
នៅច្ែប៉ុេគលរួយចំនួន។ នលាក
យួន រា ត់្ ប្បធានសហប្ាសប្រំង 
 

 
 

មនិអាចរក្ចំ ូលបានសប្ចើន និខក្ម៏និអាចបំសពញតប្មូវការសេដាកិ្ចចរបេ់ពួក្
សគបានទានស់ពលសវលា ស ើយវាបានជំរុញទឹក្ចិតតពួក្សគឲ្យសធវើការឲ្យអាក្ដនទ
សដើមបរីក្ប្បាក្ច់ំ ូលេប្មាបប់្គួសាររបេ់ពួក្សគកដលរេ់សៅតាមរសបៀបជីវតិថមី
កបបេមាា រៈនិយម សពលេពវនថៃសនោះ។ 

 
ក្អក្សលើបញ្ហា ប្ប មខាខសលើសនោះ និរនតរភាពនប្ពស ើសៅកតជាក្តីក្ខវល់មយួសៅសពលកដល
អាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ របេ់េ គមន ៍CF/CPAs ជាពិសេេេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើសៅ
កតមានប្បាក្ចំ់ ូលទាប និខមនិប្គបប់្ោនេ់ប្មាបក់ាររេ់សៅ។ សបើោម នការោបំ្ទប្តឹមប្តូវ 
និខប្គបប់្ោនពី់អាក្ខាខសប្ៅសទ វាពិបាក្េប្មាបពួ់ក្សគក្ាុខការចូលរមួក្ាុខការប្គបប់្គខ
ធនធាននប្ពស ើ ក្ាុខរយៈសពលកវខ។ ការសលើក្ទឹក្ចិតតរបេ់ពួក្សគអាចប្តូវបានរខីេៃួត ួត
ក ខសោយសារកតក្តាត សេដាកិ្ចច។ ទី២ និរនតរភាពនប្ពស ើអាប្េ័យសលើការោបំ្ទនិខវធិានការ
ប្បក្បសោយប្បេិទធភាពពីរដាបាលនប្ពស ើ ឬប្ក្េួខបរសិាា ន និខកិ្ចចេ ប្បតិបតតិការលអ
ជាមយួអាជាា ធរមូលោា ន និខមនាីរបសចចក្សទេពាក្ព់ន័ធ។    
 
៤. សតើចាប់ និខសោលនសោបាយទាក្់ទខនឹខអនុ្លនប្ពស ើ និខ
ការសលើក្កលខពនធអាចរួរប្តូវកក្លមអោ ខដូចសមតច សដើមបបីខក      
លក្េ ៈដលព់ា ិជជក្មម និខការសប្បើប្បាេអ់នុ្លនប្ពស ើ សោយ
និរនតរភាពសោយ CFs និខ CPAs 

ការសលើក្កលខពនធប្តូវបានសធវើសេើខោ ខសប្ចើនចបត់ាខំពី ៣ ឆ្ា កំ្នខ្មក្ ជាពិសេេពនធគយ 
ស ើយ CFs/CPAs មយួចំនួនកដលធ្ាបទ់ទួលបានការសលើក្កលខក្នប្មសជើខសា និខបុពវលាភ 
ពី MAFF/FA។  មនិកតប ុសណ្តណ ោះសទ សគអាចទាញយក្ឱកាេសប្ចើនសទៀត ដូចខាខសប្កាម:  
 

i. តាមរយៈតារាខពនធគយជាតិឆ្ា  ំ ២០១៧ រាជរោា ភបិាលបានសលើក្កលខពនធជាសប្ចើន
ដូចបានសរៀបរាបស់ៅក្ាុខការរក្ស ើញទី២ ។ ដូសចាោះសោយសារ ចាបេ់តីពីនប្ពស ើក្ំពុខ
ប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម វាចបំាចណ់្តេ់េប្មាបអ់ខគការេខគមេីុវលិ និខេ គមន៍
សដើមបពិីនិតយលទធភាពសដើមបឲី្យនថប្ុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាប្តូវបានសលើក្កលខ សដើមបី
ឲ្យសដើរប្េបនឹខសោលនសោបាយជាតិបចចុបបនា។  សពលបចចុបបនាសនោះសដើមបកីេវខរក្



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ការសលើខកលខពនធសលើនថ្បុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសា គ ៈក្មាម ធិការេ គមនប៍្តូវ
េរសេរលិខិតសេាើេំុោ ខសោចណ្តេ់ឲ្យបានរយៈសពល ១ ឆ្ា សំៅមុខ។ លិខិតសេាើ
េំុការសលើក្កលខនថ្បុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាសនោះ គួរកតប្តូវេរសេរេំុការសលើក្
កលខោ ខតិច ៣ ឆ្ា  ំនិខអនុវតតតាមជំោនេំខាន់ៗ មយួចំនួន គឺ៖ ១) ស្ាើលិខិតសេាើ
េំុសៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់និខសនសាទតាមរយៈខ ឌ រដាបាលនប្ពស ើ 
សដើមបកីារសលើក្កលខនថបុ្ពវលាភ និខ ក្នប្មសជើខសា ២) ោក្លិ់ខិតសេាើេំុសបើក្្្ូវដឹក្
ជញ្ជូ ន ស្ាើសៅខ ឌ រដាបាលនប្ពស ើ និខ ៣) លិខិតសេាើេំុដឹក្ជញ្ជូ នស្ាើសៅកានក់្ាក្
រដាបាលនប្ពស ើ (នីតិវធីិប្តូវបានក  េំប្មាបក់តេ គមនន៍ប្ពស ើប ុសណ្តណ ោះ)14. 
មនិទានម់ានសោលការ ៍ក  ជំាលាយលក្េ ៍អក្សរណ្តមយួេប្មាបក់ារសេាើេំុ
ការសលើក្កលខនថបុ្ពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាប្តូវបានរក្ស ើញសៅប្ក្េួខបរសិាា នសទ 
អំេុខសពលេិក្ាប្សាវប្ជាវសៅសពលបចចុបបនាសនោះ។  

ii. ជាមយួោា សនោះកដរ ប្េបតាមការរក្ស ើញ និខកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរបេ់ប្ក្េួខ 
បរសិាា ន ទាខំចាបន់ប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ គួរកតេរសេរឲ្យ
កានក់តចាេ់ ឬក្ក៏ថមមាប្តា ឬឃ្្លមយួអំពីេិទធិ CFs និខ CPAs ក្ាុខការដឹក្ជញ្ជូ ន
អនុ្លនប្ពស ើសៅកានទី់្ារក្ាុខប្េុក្។ ដូចោា សនោះ្ខកដរ ពួក្សគអាចមានេិទធិចុោះ 
កិ្ចចេនាជាមយួប្កុ្ម  ុនណ្តមយួសដើមបសីធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ ប្បក្ប
សោយនិរនតរភាពជាមយួ CF/CPAs របេ់ពួក្សគ15 ឧទា រ ៍ទិញធនធានអនុ្ល
នប្ពស ើេប្មាបក់ក្នចា ោសំដើមស ើ សដើមស ើ ូបក្ ្និខសដើមស ើឧេា ក្មមសៅសលើ
ដីកដលសរចរលឹ ឬោតំាមរសបៀបចប្មុោះសៅក្ាុខដីេ គមន ៍ សដើមបរីក្ប្បាក្ច់ំ ូល
េប្មាបេ់ គមនរ៍បេ់ពួក្សគ។ សដើមបឱីយពួក្សគអាចសធវើបាន រាជរោា ភបិាលគួរកត
បសខកើនរយៈសពលននការអនុញ្ហញ តេប្មាបក់ារប្គបប់្គខនប្ពេ គមនពី៍ ១៥ ឆ្ា សំៅ
ោ ខសោចណ្តេ់ ៣០ ឆ្ា មំតខ។ ខាខសប្កាមសនោះគឺជាបញ្ហា ប្ប ម និខចំ ុចគួរកក្

                                              
14 ក អ្ក្សលើកំ្ តស់ តុននការប្បជំុ (Courtesy Call for Meeting) េតីអំពីេតីពីការសលើក្កលខពនធអនុ
្លនប្ពស ើ កដលបានសធវើសេើខសៅទីសាា ក្ក់ារក្ណ្តត លរដាបាលនប្ពស ើ កាលពីនថៃទី ១២ កខេីោឆ្ា  ំ
២០១៩។ 
15 សោខតាមមាប្តទី ៤៤ ននចាបន់ប្ពស ើ និខមាប្តាទី ២៦ននចាបតំ់បនក់ារពារធមមជាតិ៖ េិទធិកដល 
CFs និខ CPAs មនិអាចមាន។ 

 
 

េប្មួលកដលចបំាចន់នចាប ់ CPA ជាសេចក្តីលមអតិបកនាមសទៀត កដលប្តូវបានសេាើ
សេើខសៅក្ាុខប្ក្េួខបរសិាា ន16 ៖  

ក្. មាប្តា ១១ (ការកបខកចក្តំបនប់្គបប់្គខក្ាុខតំបន ់ PA ឬតំបនអ់ាចសប្បើ
ប្បាេ់បានសៅក្ាុខPAs)៖ បញ្ហា ប្ប មស ោះគឺេិទធសិប្បើប្បាេ់ធនធានធមមជាតិ
ជាលក្េ ៈប្បនព ី ទំសនៀមទម្ាប ់ តាមតប្មូវការរបេ់េ គមនម៍ូលោា ន 
និខជនជាតិសដើមភាគតិចជាលក្េ ៈប្គួសារអាចប្តូវបានសធវើកតសៅតំបនស់ប្បើ
ប្បាេ់សោយចីរភាព និខតំបនអ់ភរិក្ស កដលបានក្ំ តស់ោយចាប។់ ប ុកនត 
CPAs អាចសធវើបានកតសៅក្ាុខតំបនស់ប្បើប្បាេ់សោយចីរភាពកតប ុសណ្តណ ោះ។ 
ដូសចាោះ CPAs គួរកតប្តូវបានសធវើសេើខទាខំក្ាុខតំបនស់ប្បើប្បាេ់សោយចីរភាព និខ
អភរិក្ស។ 

ជំពូក្ទី៦ ននចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ និខជំពូក្ទី ៩ ននចាប ់េតីពីនប្ពស ើ
ទាក្ទ់ខនឹខេិទធិសប្បើប្បាេ់ធនធាននប្ពស ើរបេ់េ គមន៖៍ 

ខ. គួរបកនាមមាប្តាមយួសៅក្ាុខជំពូក្ទី៦៖ អនុញ្ហញ តឱយ CPAs ដឹក្ជញ្ជូ ន
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើពី CPAs សៅកានទី់្ារ។ សលើេពីសនោះសៅសទៀត 
ចំ ុចសនោះចបំាចប់្តូវមានការបញ្ហជ ក្ឱ់យកានក់តចាេ់ក្ាុខចាបេ់តីពីនប្ពស ើ
សៅជំពូក្ទី ៩ ្ខកដរ។ 
គ. រយៈសពលននការប្ពមសប្ពៀខរវាខប្ក្េួខនិខ CF/CPAs៖ ក្អក្សលើមាប្តា 
២៥ ននចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ និខមាប្តា២៧ ននអនុប្កឹ្តយេតីពីការ
ប្គបប់្គខេ គមនន៍ប្ពស ើគួរកតមានរយៈសពលសប្ចើនជាខ ១៥ ឆ្ា សំដើមបអីាច
ឱយេ គមនម៍ានសពលប្គបប់្ោនក់្ាុខការសរៀបចំក្នការអភវិឌ្ឍេ គមន ៍
និខ 

                                              
16េូមសមើលសលខសោខទី ៩ និខ ១២ ខាខសលើ៖ ររបាបាយយកាការរ  ៍៍េេតតីីពពីីកាការរពពិិននិិតតយយចចាាបប់ ់ CCPPAA  សសដដើើមមបបីកីកក្ក្
េេប្ប្មមួួលលចចាាបប់ ់ CCPPAA  ននិិខខអអននុុញ្ហញ្ហញញ តតេេ  គគមមនន៍ដ៍ដឹឹក្ក្ជជញ្ញ្ជជូូ ននអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ កដលបានរាយការ ៍ជូនសៅរដា
មស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ សដើមបជីាការោបំ្ទឲ្យមានការកក្ប្បសោលនសោបាយ និខអនុញ្ហញ ត
ឱយពកួ្សគដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើកដលបានរាយការ ៍សៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ 
េប្មាបក់ារោបំ្ទការផ្្លេ់បតូរសោល-នសោបាយ។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

ការសលើខកលខពនធសលើនថ្បុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសា គ ៈក្មាម ធិការេ គមនប៍្តូវ
េរសេរលិខិតសេាើេំុោ ខសោចណ្តេ់ឲ្យបានរយៈសពល ១ ឆ្ា សំៅមុខ។ លិខិតសេាើ
េំុការសលើក្កលខនថ្បុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាសនោះ គួរកតប្តូវេរសេរេំុការសលើក្
កលខោ ខតិច ៣ ឆ្ា  ំនិខអនុវតតតាមជំោនេំខាន់ៗ មយួចំនួន គឺ៖ ១) ស្ាើលិខិតសេាើ
េំុសៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់និខសនសាទតាមរយៈខ ឌ រដាបាលនប្ពស ើ 
សដើមបកីារសលើក្កលខនថបុ្ពវលាភ និខ ក្នប្មសជើខសា ២) ោក្លិ់ខិតសេាើេំុសបើក្្្ូវដឹក្
ជញ្ជូ ន ស្ាើសៅខ ឌ រដាបាលនប្ពស ើ និខ ៣) លិខិតសេាើេំុដឹក្ជញ្ជូ នស្ាើសៅកានក់្ាក្
រដាបាលនប្ពស ើ (នីតិវធីិប្តូវបានក  េំប្មាបក់តេ គមនន៍ប្ពស ើប ុសណ្តណ ោះ)14. 
មនិទានម់ានសោលការ ៍ក  ជំាលាយលក្េ ៍អក្សរណ្តមយួេប្មាបក់ារសេាើេំុ
ការសលើក្កលខនថបុ្ពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាប្តូវបានរក្ស ើញសៅប្ក្េួខបរសិាា នសទ 
អំេុខសពលេិក្ាប្សាវប្ជាវសៅសពលបចចុបបនាសនោះ។  

ii. ជាមយួោា សនោះកដរ ប្េបតាមការរក្ស ើញ និខកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរបេ់ប្ក្េួខ 
បរសិាា ន ទាខំចាបន់ប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ គួរកតេរសេរឲ្យ
កានក់តចាេ់ ឬក្ក៏ថមមាប្តា ឬឃ្្លមយួអំពីេិទធិ CFs និខ CPAs ក្ាុខការដឹក្ជញ្ជូ ន
អនុ្លនប្ពស ើសៅកានទី់្ារក្ាុខប្េុក្។ ដូចោា សនោះ្ខកដរ ពួក្សគអាចមានេិទធិចុោះ 
កិ្ចចេនាជាមយួប្កុ្ម  ុនណ្តមយួសដើមបសីធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ ប្បក្ប
សោយនិរនតរភាពជាមយួ CF/CPAs របេ់ពួក្សគ15 ឧទា រ ៍ទិញធនធានអនុ្ល
នប្ពស ើេប្មាបក់ក្នចា ោសំដើមស ើ សដើមស ើ ូបក្ ្និខសដើមស ើឧេា ក្មមសៅសលើ
ដីកដលសរចរលឹ ឬោតំាមរសបៀបចប្មុោះសៅក្ាុខដីេ គមន ៍ សដើមបរីក្ប្បាក្ច់ំ ូល
េប្មាបេ់ គមនរ៍បេ់ពួក្សគ។ សដើមបឱីយពួក្សគអាចសធវើបាន រាជរោា ភបិាលគួរកត
បសខកើនរយៈសពលននការអនុញ្ហញ តេប្មាបក់ារប្គបប់្គខនប្ពេ គមនពី៍ ១៥ ឆ្ា សំៅ
ោ ខសោចណ្តេ់ ៣០ ឆ្ា មំតខ។ ខាខសប្កាមសនោះគឺជាបញ្ហា ប្ប ម និខចំ ុចគួរកក្

                                              
14 ក អ្ក្សលើកំ្ តស់ តុននការប្បជំុ (Courtesy Call for Meeting) េតីអំពីេតីពីការសលើក្កលខពនធអនុ
្លនប្ពស ើ កដលបានសធវើសេើខសៅទីសាា ក្ក់ារក្ណ្តត លរដាបាលនប្ពស ើ កាលពីនថៃទី ១២ កខេីោឆ្ា  ំ
២០១៩។ 
15 សោខតាមមាប្តទី ៤៤ ននចាបន់ប្ពស ើ និខមាប្តាទី ២៦ននចាបតំ់បនក់ារពារធមមជាតិ៖ េិទធិកដល 
CFs និខ CPAs មនិអាចមាន។ 

 
 

េប្មួលកដលចបំាចន់នចាប ់ CPA ជាសេចក្តីលមអតិបកនាមសទៀត កដលប្តូវបានសេាើ
សេើខសៅក្ាុខប្ក្េួខបរសិាា ន16 ៖  

ក្. មាប្តា ១១ (ការកបខកចក្តំបនប់្គបប់្គខក្ាុខតំបន ់ PA ឬតំបនអ់ាចសប្បើ
ប្បាេ់បានសៅក្ាុខPAs)៖ បញ្ហា ប្ប មស ោះគឺេិទធិសប្បើប្បាេ់ធនធានធមមជាតិ
ជាលក្េ ៈប្បនព ី ទំសនៀមទម្ាប ់ តាមតប្មូវការរបេ់េ គមនម៍ូលោា ន 
និខជនជាតិសដើមភាគតិចជាលក្េ ៈប្គួសារអាចប្តូវបានសធវើកតសៅតំបនស់ប្បើ
ប្បាេ់សោយចីរភាព និខតំបនអ់ភរិក្ស កដលបានក្ំ តស់ោយចាប។់ ប ុកនត 
CPAs អាចសធវើបានកតសៅក្ាុខតំបនស់ប្បើប្បាេ់សោយចីរភាពកតប ុសណ្តណ ោះ។ 
ដូសចាោះ CPAs គួរកតប្តូវបានសធវើសេើខទាខំក្ាុខតំបនស់ប្បើប្បាេ់សោយចីរភាព និខ
អភរិក្ស។ 

ជំពូក្ទី៦ ននចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ និខជំពូក្ទី ៩ ននចាប ់េតីពីនប្ពស ើ
ទាក្ទ់ខនឹខេិទធិសប្បើប្បាេ់ធនធាននប្ពស ើរបេ់េ គមន៖៍ 

ខ. គួរបកនាមមាប្តាមយួសៅក្ាុខជំពូក្ទី៦៖ អនុញ្ហញ តឱយ CPAs ដឹក្ជញ្ជូ ន
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើពី CPAs សៅកានទី់្ារ។ សលើេពីសនោះសៅសទៀត 
ចំ ុចសនោះចបំាចប់្តូវមានការបញ្ហជ ក្ឱ់យកានក់តចាេ់ក្ាុខចាបេ់តីពីនប្ពស ើ
សៅជំពូក្ទី ៩ ្ខកដរ។ 
គ. រយៈសពលននការប្ពមសប្ពៀខរវាខប្ក្េួខនិខ CF/CPAs៖ ក្អក្សលើមាប្តា 
២៥ ននចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ និខមាប្តា២៧ ននអនុប្កឹ្តយេតីពីការ
ប្គបប់្គខេ គមនន៍ប្ពស ើគួរកតមានរយៈសពលសប្ចើនជាខ ១៥ ឆ្ា សំដើមបអីាច
ឱយេ គមនម៍ានសពលប្គបប់្ោនក់្ាុខការសរៀបចំក្នការអភវិឌ្ឍេ គមន ៍
និខ 

                                              
16េូមសមើលសលខសោខទី ៩ និខ ១២ ខាខសលើ៖ ររបាបាយយកាការរ  ៍៍េេតតីីពពីីកាការរពពិិននិិតតយយចចាាបប់ ់ CCPPAA  សសដដើើមមបបីកីកក្ក្
េេប្ប្មមួួលលចចាាបប់ ់ CCPPAA  ននិិខខអអននុុញ្ហញ្ហញញ តតេេ  គគមមនន៍ដ៍ដឹឹក្ក្ជជញ្ញ្ជជូូ ននអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ កដលបានរាយការ ៍ជូនសៅរដា
មស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ សដើមបជីាការោបំ្ទឲ្យមានការកក្ប្បសោលនសោបាយ និខអនុញ្ហញ ត
ឱយពកួ្សគដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើកដលបានរាយការ ៍សៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខបរសិាា នក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ 
េប្មាបក់ារោបំ្ទការផ្្លេ់បតូរសោល-នសោបាយ។ 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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 . មាប្តា ២៦ (អវីកដលេ គមនម៍និអាចសធវើបានសៅក្ាុខ CPAs) ននចាបេ់តី
ពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ និខប្េសដៀខោា មាប្តា ២៤ ននចាបេ់តីពីនប្ពស ើ៖ គួរ
កតអនុញ្ហញ តឱយេ គមនក៍េវខរក្កិ្ចចេ ការជាមយួនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ឬ វេ័ិយ
ឯក្ជនេប្មាបស់ោលបំ ខអភវិឌ្ឍន ៍ឬ ការវនិិសោគសលើដីសរចរលឹសដើមបសីធវើឱយ
ប្បសេើរសេើខនូវធនធាននប្ពស ើ និខការអភវិឌ្ឍសៅក្ាុខេ គមន។៍ ក្ម៏ានការ 
សេាើេំុបកនាមមាប្តាមយួកដលអនុញ្ហញ តឱយ CPAs អាចចុោះ តាសលខាសលើកិ្ចច
ប្ពមសប្ពៀខជាមយួនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ និខវេ័ិយឯក្ជនេប្មាបស់ោលបំ ខកដល
បានបញ្ហជ ក្ខ់ាខសលើ។ 

 
iii. សទាោះោ ខណ្ត ក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយចីរភាពគួរកតសៅដកដល ឬប្បសេើរ

ជាខមុនក្ប៏ានក្ាុខនយ័សលើក្ក្មពេ់ចីរភាពនប្ពស ើ និខចតវ់ធិានការោ ខមុខឺមា ត់
ចំសពាោះការប្បមូល្លោ ខអ ធិបសតយយនូវអនុ្លនប្ពស ើ ឬយនតការេប្មប
េប្មួល និខកិ្ចចេ ប្បតិបតតិការ កដលមានប្បេិទធភាពរវាខ យក្ោា នបសចចក្សទេ 
និខអាជាា ធរមូលោា នសៅសពលកដលចាបប់ចចុបបនាមនិបានកចខ ដូចបានពិព ៌ 
ខាខសលើ។ 

iv. រាល់ការអនុញ្ហញ តសលើការ សំចញអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតប្តូវបានសធវើ សោយរដាមស្តនតី
ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទជំនួេឱយទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតី សបើសទាោះជា
សតត ក្ស៏ោយ សដើមបកីាតប់ប្ខួញនូវដំស ើ ការសេាើេំុ សំចញ [មាប្តា ២៦ ឬជំពូក្ទី ៧ 
ននចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខទំពរ័ទី ៧ ននសេៀវសៅក  េំតីពីនីតិវធីិ សំចញរបេ់
ប្ក្េួខពា ិជជក្មម កខសមសាឆ្ា  ំ ២០០៨៖ លិខិតអនុញ្ហញ ត សំចញ និខលិខិត
អនុញ្ហញ ត (Export License and Permit Letter]។  

 

 
 

សសេេចចក្ក្តតីេីេននាាិោិោាា នន 

 
ការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើក្ាុខប្បសទេក្មពុជាកំ្ពុខទទួលបានក្តីេខឃមឹេប្មាប់
ការអភវិឌ្ឍកានក់តប្បសេើរតាមរយៈសោលនសោបាយជាតិ និខកិ្ចចខិតខំរបេ់ប្បសទេក្មពុជា
កានក់តប្បសេើរសេើខចបត់ាខំពីមានការផ្្លេ់បតូរោ ខធំចំសពាោះការសលើក្កលខពនធ ជាពិសេេ 
ក្ាុខការ សំចញ្លអនុ្លនប្ពស ើ។ ទី១ ចាបេំ់ខានពី់រគឺចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពី
តំបនក់ារពារធមមជាតិ កំ្ពុខប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម និខពិនិតយសេើខវញិ ក្ាុខសោលបំ ខ
សដើមបបី្គបប់្គខនប្ពស ើ និខសលើក្ក្មពេ់ជីវភាពេ គមនក៍ានក់តប្បសេើរ។ ទី២ មានសេចក្តី
ប្តូវការ និខការចខប់ានសក្ើនសេើខេប្មាប់្ លិត្លអនុ្លនប្ពស ើទាខំសៅក្ាុខទី្ារក្ាុខ
ប្េុក្ និខអនតរជាតិកដល្តល់ឱយេ ប្ោេននអនុ្លនប្ពស ើនូវលំ ូរននប្បាក្ចំ់ ូលជា
ពិសេេ្លិត្លឫេស។ី ទី៣ វនិិសោគិន  និខអាក្ទិញ NNTTFFPP  ជាសប្ចើនកំ្ពុខពិចរណ្ត និខ
រខច់សំបើក្អាជីវក្មមរបេ់ខ្ួនជាមយួប្បសទេក្មពុជា។ ទី៤ ប្បសទេក្មពុជាមានអនុ្លនប្ពស ើ 
និខដីមានជីវជាតិរមួទាខំដំណំ្តកដលមានតនមន្ថ្ៗ  ស្សខសទៀតរមួទាខំសដើមស ើឧេា ក្មម
េប្មាបរ់ក្ចំ ូលបានខពេ់េប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ។ ទី៥ មានសេចក្តីប្តូវការ 
និខការចខប់ានកដលក្ំពុខសលចសចញនូវក្ស្ ើកដលមានតនមន្ថ ្និខស ើឧេា ក្មម ដូចជា
សដើមនម សាក្ ់ ស ើមានគុ ភាពខពេ់ ដូចជា សដើមស ើអាកាេាជាសដើមកដលអាចោតំាម
រសបៀបបញ្ចូ លោា ក្ាុខ CCFF//CCPPAAss  អាចរក្ប្បាក្ចំ់ ូលបានោ ខសប្ចើនេប្មាបក់ក្លមអជីវភាព
រេ់សៅរបេ់េ គមន ៍ និខនិរនតរភាពនប្ពស ើ។ ទី៦ CCFF//CCPPAAss េ ប្ោេ NNTTFFPP  កដល
ទទួលបានការអនុញ្ហញ ត កំ្ពុខសបាោះជំោនសៅរក្ក្ប្មតិពា ិជជក្មមប ា បស់ទៀត និខសឆ្ព ោះសៅ
រក្កំ្ស ើ នសេដាកិ្ចច សពលអ គត។  
 
គុ ភាពនន្លិត្លសៅកតជាបញ្ហា ចមបខកដល ឱំយមានប្បាក្ច់ំ ូលទាប  និខជាក្តាត ដ៏
េំខានេ់ប្មាបប់សខកើតនូវេ គមន ៍ និខេ ប្ោេប្បក្បសោយចីរភាព ជាពិសេេ
្លិត្លសតត  ឫេស ីនិខ្លិត្លប្ទាខំទាខំទាយ។  
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

 . មាប្តា ២៦ (អវីកដលេ គមនម៍និអាចសធវើបានសៅក្ាុខ CPAs) ននចាបេ់តី
ពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ និខប្េសដៀខោា មាប្តា ២៤ ននចាបេ់តីពីនប្ពស ើ៖ គួរ
កតអនុញ្ហញ តឱយេ គមនក៍េវខរក្កិ្ចចេ ការជាមយួនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ឬ វេ័ិយ
ឯក្ជនេប្មាបស់ោលបំ ខអភវិឌ្ឍន ៍ឬ ការវនិិសោគសលើដីសរចរលឹសដើមបសីធវើឱយ
ប្បសេើរសេើខនូវធនធាននប្ពស ើ និខការអភវិឌ្ឍសៅក្ាុខេ គមន។៍ ក្ម៏ានការ 
សេាើេំុបកនាមមាប្តាមយួកដលអនុញ្ហញ តឱយ CPAs អាចចុោះ តាសលខាសលើកិ្ចច
ប្ពមសប្ពៀខជាមយួនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ និខវេ័ិយឯក្ជនេប្មាបស់ោលបំ ខកដល
បានបញ្ហជ ក្ខ់ាខសលើ។ 

 
iii. សទាោះោ ខណ្ត ក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយចីរភាពគួរកតសៅដកដល ឬប្បសេើរ

ជាខមុនក្ប៏ានក្ាុខនយ័សលើក្ក្មពេ់ចីរភាពនប្ពស ើ និខចតវ់ធិានការោ ខមុខឺមា ត់
ចំសពាោះការប្បមូល្លោ ខអ ធិបសតយយនូវអនុ្លនប្ពស ើ ឬយនតការេប្មប
េប្មួល និខកិ្ចចេ ប្បតិបតតិការ កដលមានប្បេិទធភាពរវាខ យក្ោា នបសចចក្សទេ 
និខអាជាា ធរមូលោា នសៅសពលកដលចាបប់ចចុបបនាមនិបានកចខ ដូចបានពិព ៌ 
ខាខសលើ។ 

iv. រាល់ការអនុញ្ហញ តសលើការ សំចញអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតប្តូវបានសធវើ សោយរដាមស្តនតី
ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទជំនួេឱយទីេតីការគ ៈរដាមស្តនត ី សបើសទាោះជា
សតត ក្ស៏ោយ សដើមបកីាតប់ប្ខួញនូវដំស ើ ការសេាើេំុ សំចញ [មាប្តា ២៦ ឬជំពូក្ទី ៧ 
ននចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខទំពរ័ទី ៧ ននសេៀវសៅក  េំតីពីនីតិវធីិ សំចញរបេ់
ប្ក្េួខពា ិជជក្មម កខសមសាឆ្ា  ំ ២០០៨៖ លិខិតអនុញ្ហញ ត សំចញ និខលិខិត
អនុញ្ហញ ត (Export License and Permit Letter]។  

 

 
 

សសេេចចក្ក្តតីេីេននាាិោិោាា នន 

 
ការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើក្ាុខប្បសទេក្មពុជាកំ្ពុខទទួលបានក្តីេខឃមឹេប្មាប់
ការអភវិឌ្ឍកានក់តប្បសេើរតាមរយៈសោលនសោបាយជាតិ និខកិ្ចចខិតខំរបេ់ប្បសទេក្មពុជា
កានក់តប្បសេើរសេើខចបត់ាខំពីមានការផ្្លេ់បតូរោ ខធំចំសពាោះការសលើក្កលខពនធ ជាពិសេេ 
ក្ាុខការ សំចញ្លអនុ្លនប្ពស ើ។ ទី១ ចាបេំ់ខានពី់រគឺចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពី
តំបនក់ារពារធមមជាតិ កំ្ពុខប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម និខពិនិតយសេើខវញិ ក្ាុខសោលបំ ខ
សដើមបបី្គបប់្គខនប្ពស ើ និខសលើក្ក្មពេ់ជីវភាពេ គមនក៍ានក់តប្បសេើរ។ ទី២ មានសេចក្តី
ប្តូវការ និខការចខប់ានសក្ើនសេើខេប្មាប់្ លិត្លអនុ្លនប្ពស ើទាខំសៅក្ាុខទី្ារក្ាុខ
ប្េុក្ និខអនតរជាតិកដល្តល់ឱយេ ប្ោេននអនុ្លនប្ពស ើនូវលំ ូរននប្បាក្ចំ់ ូលជា
ពិសេេ្លិត្លឫេស។ី ទី៣ វនិិសោគិន  និខអាក្ទិញ NNTTFFPP  ជាសប្ចើនកំ្ពុខពិចរណ្ត និខ
រខច់សំបើក្អាជីវក្មមរបេ់ខ្ួនជាមយួប្បសទេក្មពុជា។ ទី៤ ប្បសទេក្មពុជាមានអនុ្លនប្ពស ើ 
និខដីមានជីវជាតិរមួទាខំដំណំ្តកដលមានតនមន្ថ្ៗ  ស្សខសទៀតរមួទាខំសដើមស ើឧេា ក្មម
េប្មាបរ់ក្ចំ ូលបានខពេ់េប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ។ ទី៥ មានសេចក្តីប្តូវការ 
និខការចខប់ានកដលក្ំពុខសលចសចញនូវក្ស្ ើកដលមានតនមន្ថ ្និខស ើឧេា ក្មម ដូចជា
សដើមនម សាក្ ់ ស ើមានគុ ភាពខពេ់ ដូចជា សដើមស ើអាកាេាជាសដើមកដលអាចោតំាម
រសបៀបបញ្ចូ លោា ក្ាុខ CCFF//CCPPAAss  អាចរក្ប្បាក្ចំ់ ូលបានោ ខសប្ចើនេប្មាបក់ក្លមអជីវភាព
រេ់សៅរបេ់េ គមន ៍ និខនិរនតរភាពនប្ពស ើ។ ទី៦ CCFF//CCPPAAss េ ប្ោេ NNTTFFPP  កដល
ទទួលបានការអនុញ្ហញ ត កំ្ពុខសបាោះជំោនសៅរក្ក្ប្មតិពា ិជជក្មមប ា បស់ទៀត និខសឆ្ព ោះសៅ
រក្កំ្ស ើ នសេដាកិ្ចច សពលអ គត។  
 
គុ ភាពនន្លិត្លសៅកតជាបញ្ហា ចមបខកដល ឱំយមានប្បាក្ច់ំ ូលទាប  និខជាក្តាត ដ៏
េំខានេ់ប្មាបប់សខកើតនូវេ គមន ៍ និខេ ប្ោេប្បក្បសោយចីរភាព ជាពិសេេ
្លិត្លសតត  ឫេស ីនិខ្លិត្លប្ទាខំទាខំទាយ។  
  
 

ធ្វើសិ�ក្សាី�សិ�ំិដ្ឋាា �



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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ខ ៈកដល ទី្ារអនតរជាតិ ឬអាក្វនិិសោគបរសទេក្ំពុខរខច់ទីំ្ារក្ាុខប្េុក្សៅកតជាប្បភព
ចំ ូលលអដកដល សប្ពាោះមានកំ្ស ើ នននការទិញអនុ្លនប្ពស ើ ជាពិសេេក្ាុខចំសណ្តម
ពលរដាមានជីវភាពមធយមសដើមបសីធវើអាជីវក្មម និខរបេ់របរសប្បើប្បាេ់ក្ាុខ្ាោះ  ស ើយពួក្សគជាអាក្
កដលមានេកាត នុពលក្ាុខការទិញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ សទាោះជាោ ខណ្តក្ស៏ោយ 
ពួក្សគក្ច៏ខប់ាន្លិត្លកដលមានគុ ភាពខពេ់្ខកដរ។ សទាោះជាោ ខណ្ត ប្តូវប្បាក្ដ
ថ្ន យុទធសាស្តេតទី្ារ និខការលក្ម់ានភាពប្បក្ួតប្បកជខប្គបប់្ោន។់  
 

គគុុ  ភាភាពពលលអអ  ++  តតននមម្ល្លអអ  ++  ទទំំ  ំនំនននបបររ ិមិាមា  េេប្ប្មាមាបប់ល់លក្ក្់ល់លអអ  ==  ប្ប្បាបាក្ក្់ច់ចំំ  ូូលលសសប្ប្ចចើើនន  
សសននោះោះជាជាចចីីររភាភាពពននននអាអាជជីីវវក្ក្មមមម។។  

 
សលើេពីសនោះសទៀត ចីរភាពននេ ប្ោេ NTFP ទាមទារឲ្យមានេ ប្គិន កដលមានចំណ្តប់
អារមម ៍ផ្លា ល់ខ្ួនពីធមមជាតិ។ សនោះគឺជាេាូលននចំ ុចចបស់្តើម។ សយើខគួរកតសលើក្ក្មពេ់ពួក្
សគឱយកានក់តប្បសេើរ និខរមួបញ្ចូ លសោលសៅរបេ់សយើខជាមយួអាជីវក្មម កដលមានប្សាប់
របេ់ពួក្សគ ស ើយសធវើឱយពួក្សគក្ាយជាអាក្ មុំខននវេ័ិយសនោះ និខក្ាយជាអាក្ទិញ
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ។ ការសរៀបចំប្បក្បសោយ
និរនតរភាពននការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើគឺជាការសធវើការរមួបញ្ចូ លរវាខកិ្ចចខិតខំ
ប្បឹខកប្បខឯក្ជន និខកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួ និខកចក្រកំលក្្លប្បសោជន ៍ឬ្លចំស ញ។ 
វាមនិអាចសធវើបានសោយេ ប្ោេ NTFP កតឯខបានសទបើយ ប្េបតាមវបបធមេ៌ពវនថៃសនោះ។  
 
 
ការសលើក្កលខពនធគឺមានភាពទាក្ទ់ាញដល់អាក្ទិញអនតរជាតិ ប ុកនតសយើខប្តូវ្សពវ្ ាយ
ពត័ម៌ានសនោះឲ្យពួក្សគយល់ដឹខ ស ើយរមួោា បកខវរកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខពីការសលើក្កលខពនធ មក្កិ្ចច
ខំប្បឹខកប្បខ សលើការសោោះប្សាយនីតិវធីិេមុគសាម ញ និខនថស្េវាសប្ៅ្្ូវការវញិមតខ។ ជាចុខ
សប្កាយ កតក្ជ៏ាចំ ុចេំខានក់ដរស ោះ គឺថ្ន កិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរមួោា រវាខអាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខវេ័ិយ
អនុ្លនប្ពស ើរមួទាខំប្ក្េួខពាក្ព់ន័ធសដើមបសីោោះប្សាយការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ 
នីតិវធីិ និខការអនុវតតកដលមានភាពេមុគសាម ញគឺគួរប្តូវបានសធវើ។ ការខិតខំរមួោា េប្មាប់

 
 

ចំ ុចទាខំពីរសនោះចបំាច ់ ប្តូវបានសធវើសោយមានក្នទីបង្ហា ញ្្ូវជាយុទធសាស្តេតមយួ (a 
strategic road map)។ 
 
សៅក្ប្មតិសោលនសោបាយ សដើមបបីសប្មើេិទធិសពញសលញរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខការសប្បើ
ប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើ ធា ការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព និខសលើក្ក្មពេ់ភាព
ជាមាច េ់របេ់េ គមនឱ៍យកានក់តប្បសេើរ ការសធវើវសិសាធនក្មមទាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខ
ចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិគឺចបំាចណ់្តេ់។ ជាេំខានគឺ់ គួរឲ្យមានរយៈសពលននការ
ប្ពមសប្ពៀខរវាខប្ក្េួខ និខ  CF/CPAs ោ ខតិចបាន ៣០ឆ្ា មំតខសដើមបឱីយមានការវនិិសោគ
យូរជាខសនោះពាក្ព់ន័ធនឹខការអភវិឌ្ឍអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ។ អនុញ្ហញ តឱយ CF/CPAs  ចុោះកិ្ចច
េនាជាមយួប្ក្ុម  ុន (វេ័ិយ) ឯក្ជនសលើការវនិិសោគរយៈសពលកវខក្ាុខការសលើក្ក្មពេ់
ជីវភាពេ គមន ៍ និខការអភវិឌ្ឍមូលោា នសចញពីធនធាននប្ពស ើ និខធនធានកដលពាក្់
ពន័ធ។ ចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិគួរកតបញ្ហជ ក្ឲ់្យកានក់តចាេ់ និខ
អនុញ្ហញ តឱយទាខំ CF  និខ CPA  ដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកានទី់្ារ សោយជួយ បខកភាព
ង្ហយប្េួលដល់េក្មមភាពពា ិជជក្មមរបេ់េ គមន ៍ទាខំ CF និខ CPA  ស ើយពួក្សគគួរ
ទទួលបានការសលើក្កលខពនធសលើបុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសា សលើការប្បមូល្លអនុ្លនប្ព
ស ើសដើមបឱីយប្េបនឹខសោលនសោបាយជាតិកដលបានសធវើសេើខសលើការសលើក្កលខពនធ។   
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

 
ខ ៈកដល ទី្ារអនតរជាតិ ឬអាក្វនិិសោគបរសទេក្ំពុខរខច់ទីំ្ារក្ាុខប្េុក្សៅកតជាប្បភព
ចំ ូលលអដកដល សប្ពាោះមានកំ្ស ើ នននការទិញអនុ្លនប្ពស ើ ជាពិសេេក្ាុខចំសណ្តម
ពលរដាមានជីវភាពមធយមសដើមបសីធវើអាជីវក្មម និខរបេ់របរសប្បើប្បាេ់ក្ាុខ្ាោះ  ស ើយពួក្សគជាអាក្
កដលមានេកាត នុពលក្ាុខការទិញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ សទាោះជាោ ខណ្តក្ស៏ោយ 
ពួក្សគក្ច៏ខប់ាន្លិត្លកដលមានគុ ភាពខពេ់្ខកដរ។ សទាោះជាោ ខណ្ត ប្តូវប្បាក្ដ
ថ្ន យុទធសាស្តេតទី្ារ និខការលក្ម់ានភាពប្បក្ួតប្បកជខប្គបប់្ោន។់  
 

គគុុ  ភាភាពពលលអអ  ++  តតននមម្ល្លអអ  ++  ទទំំ  ំនំនននបបររ ិមិាមា  េេប្ប្មាមាបប់ល់លក្ក្់ល់លអអ  ==  ប្ប្បាបាក្ក្់ច់ចំំ  ូូលលសសប្ប្ចចើើនន  
សសននោះោះជាជាចចីីររភាភាពពននននអាអាជជីីវវក្ក្មមមម។។  

 
សលើេពីសនោះសទៀត ចីរភាពននេ ប្ោេ NTFP ទាមទារឲ្យមានេ ប្គិន កដលមានចំណ្តប់
អារមម ៍ផ្លា ល់ខ្ួនពីធមមជាតិ។ សនោះគឺជាេាូលននចំ ុចចបស់្តើម។ សយើខគួរកតសលើក្ក្មពេ់ពួក្
សគឱយកានក់តប្បសេើរ និខរមួបញ្ចូ លសោលសៅរបេ់សយើខជាមយួអាជីវក្មម កដលមានប្សាប់
របេ់ពួក្សគ ស ើយសធវើឱយពួក្សគក្ាយជាអាក្ មុំខននវេ័ិយសនោះ និខក្ាយជាអាក្ទិញ
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារក្ាុខប្េុក្ និខអនតរជាតិ។ ការសរៀបចំប្បក្បសោយ
និរនតរភាពននការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើគឺជាការសធវើការរមួបញ្ចូ លរវាខកិ្ចចខិតខំ
ប្បឹខកប្បខឯក្ជន និខកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួ និខកចក្រកំលក្្លប្បសោជន ៍ឬ្លចំស ញ។ 
វាមនិអាចសធវើបានសោយេ ប្ោេ NTFP កតឯខបានសទបើយ ប្េបតាមវបបធមេ៌ពវនថៃសនោះ។  
 
 
ការសលើក្កលខពនធគឺមានភាពទាក្ទ់ាញដល់អាក្ទិញអនតរជាតិ ប ុកនតសយើខប្តូវ្សពវ្ ាយ
ពត័ម៌ានសនោះឲ្យពួក្សគយល់ដឹខ ស ើយរមួោា បកខវរកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខពីការសលើក្កលខពនធ មក្កិ្ចច
ខំប្បឹខកប្បខ សលើការសោោះប្សាយនីតិវធីិេមុគសាម ញ និខនថស្េវាសប្ៅ្្ូវការវញិមតខ។ ជាចុខ
សប្កាយ កតក្ជ៏ាចំ ុចេំខានក់ដរស ោះ គឺថ្ន កិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរមួោា រវាខអាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខវេ័ិយ
អនុ្លនប្ពស ើរមួទាខំប្ក្េួខពាក្ព់ន័ធសដើមបសីោោះប្សាយការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ 
នីតិវធីិ និខការអនុវតតកដលមានភាពេមុគសាម ញគឺគួរប្តូវបានសធវើ។ ការខិតខំរមួោា េប្មាប់

 
 

ចំ ុចទាខំពីរសនោះចបំាច ់ ប្តូវបានសធវើសោយមានក្នទីបង្ហា ញ្្ូវជាយុទធសាស្តេតមយួ (a 
strategic road map)។ 
 
សៅក្ប្មតិសោលនសោបាយ សដើមបបីសប្មើេិទធិសពញសលញរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខការសប្បើ
ប្បាេ់អនុ្លនប្ពស ើ ធា ការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព និខសលើក្ក្មពេ់ភាព
ជាមាច េ់របេ់េ គមនឱ៍យកានក់តប្បសេើរ ការសធវើវសិសាធនក្មមទាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខ
ចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិគឺចបំាចណ់្តេ់។ ជាេំខានគឺ់ គួរឲ្យមានរយៈសពលននការ
ប្ពមសប្ពៀខរវាខប្ក្េួខ និខ  CF/CPAs ោ ខតិចបាន ៣០ឆ្ា មំតខសដើមបឱីយមានការវនិិសោគ
យូរជាខសនោះពាក្ព់ន័ធនឹខការអភវិឌ្ឍអាជីវក្មមចិញ្ច ឹមជីវតិ។ អនុញ្ហញ តឱយ CF/CPAs  ចុោះកិ្ចច
េនាជាមយួប្ក្ុម  ុន (វេ័ិយ) ឯក្ជនសលើការវនិិសោគរយៈសពលកវខក្ាុខការសលើក្ក្មពេ់
ជីវភាពេ គមន ៍ និខការអភវិឌ្ឍមូលោា នសចញពីធនធាននប្ពស ើ និខធនធានកដលពាក្់
ពន័ធ។ ចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិគួរកតបញ្ហជ ក្ឲ់្យកានក់តចាេ់ និខ
អនុញ្ហញ តឱយទាខំ CF  និខ CPA  ដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកានទី់្ារ សោយជួយ បខកភាព
ង្ហយប្េួលដល់េក្មមភាពពា ិជជក្មមរបេ់េ គមន ៍ទាខំ CF និខ CPA  ស ើយពួក្សគគួរ
ទទួលបានការសលើក្កលខពនធសលើបុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសា សលើការប្បមូល្លអនុ្លនប្ព
ស ើសដើមបឱីយប្េបនឹខសោលនសោបាយជាតិកដលបានសធវើសេើខសលើការសលើក្កលខពនធ។   



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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អអននុុសាសាេេនន៍៍ររបបេេ់អ់អាាក្ក្េេិកិ្ក្ាាប្ប្សាសាវវប្ប្ជាជាវវ 

សដើមបជំីនោះសលើការប្ប មខាខសលើទាក្ទ់ខនឹខការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ អាក្េិក្ា
ប្សាវប្ជាវេូមជូនអនុសានម៍យួចំនួន ដូចខាខសប្កាម៖ 
 
អនុសាសន៍រួមសម្រាប់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់ ពិសសសសហម្ររិនទាំងទ្បាយ៖  
 

i. អាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមននអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតសផ្លត តសលើការពប្ខឹខ និខ
ពប្ខីក្ពា ិជជក្មម្ លិត្លអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារ ក្ាុខប្េុក្ជាអាទិភាពទី
មយួ មុនសពលឈានសជើខចូលទី្ារអនតរជាតិ។ មានតប្មូវការ និខការចខប់ានជា
សប្ចើនសដើមបបំីសពញក្ាុខចំសណ្តមអតិថិជនកដលមានប្សាប ់ និខពប្ខីក្ការលក្ក់្ាុខ
ចំសណ្តមអាក្មាន និខអាក្មធយមសៅក្ាុខប្បសទេក្មពុជា។ ការសវចខចបប់្តឹមប្តូវគួរកតប្តូវ
បានធា  និខបញ្ចូ លជាមយួនូវស្ាក្នបតខ និខការលក្ត់ាមអិុនធឺស ត និខទី្ារឌី្
ជីថល (online and digital marketing) ឱយបានប្តឹមប្តូវ ជាពិសេេតាមរយៈស វេ
ប ុក្។ គួរពិចរណ្តនូវមុខ ទីអាក្ជំ ញខាខទី្ារ និខលក្ប់្តឹមប្តូវណ្តមយួមក្ឲ្យ 
ជួយ បំសពញក្ាុខតប្មូវការសនោះ និខ្តល់ការោបំ្ទជាយុទធសាស្តេត 

ii. សោយសារមានសោលនសោបាយសលើក្កលខពនធសប្ចើនអាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខវេ័ិយអនុ្ល
នប្ពស ើគួរកតបកខវរកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរបេ់ខ្ួនពីការកេវខរក្មសធាបាយេំុការសលើក្
កលខពនធ សៅនីតិវធីិង្ហយប្េួលេប្មាបក់ារ សំចញវញិ; 

iii. ស្ៀ្តឱកាេកដលនឹខមក្ដល់ននការសធវើវសិសាធនក្មមចាបទ់ាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខ
ចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ ភាគីពាក្ព់ន័ធអនុ្លនប្ពស ើគួរកត៖ 

➢ តេ ូមតិសដើមបេីប្មួលរយៈសពលននដំស ើ រអនុវតត CF/CPAs ឲ្យបានោ ខ
សោចណ្តេ់ ៣០ឆ្ា ជំំនួេឱយរយៈសពល ១៥ ឆ្ា សំដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាពជា
មាច េ់ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខ រមួទាខំការនចាប្បឌិ្តប្បាក្ច់ំ ូល
របេ់ CF/CPA ក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើ។ 

➢ តេ ូមតិសដើមបពីប្ខីក្េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខការដំស ើ រការ 
CF/CPAs សដើមបអីាចចុោះកិ្ចចេនាជាមយួអខគការវេ័ិយឯក្ជនក្ាុខការសធវើ
ពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខកដលពាក្់

 
 

ពន័ធ ដូចជាការោរុំក្េជាតិឧេា ក្មមសៅសលើដីសរចរលឹ ឬតាមរសបៀបចប្មុោះ 
ការោសំ ើមានគុ ភាព និខដំណំ្តស ើឧេា ក្មម ជាសដើម កដលអាច
ជួយ រក្ប្បាក្ចំ់ ូលបានសប្ចើនេប្មាបជី់វភាព និខការអភវិឌ្ឍេ គមន៍
មូលោា ន។ 

➢ ក្ាុខការពប្ខីក្េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា ន CF/CPAs េ គមន ៍អនុ្ល
នប្ពស ើគួរកតរក្ការោបំ្ទសដើមបមីានេិទធិដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកាន់
ទី្ារ្ខកដរ។ 

➢ អាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខវេ័ិយអនុ្លនប្ពស ើគួរកតសធវើការោបំ្ទសដើមបទីទួលបានការ
មនិយក្នថបុ្ពវលាភ និខក្នប្មសជើខសា េប្មាបេ់ គមន ៍CF/CPAs កដល
ទទួលបានការឯក្ភាពសលើក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 
 
សោខតាមការរក្ស ើញ ក្ប្មតិននសជាគជយ័ននការង្ហរសនោះគឺមាន ក្ប្មតិខពេ់ 
សប្ពាោះចំ ុចទាខំសនោះក្ំពុខប្តូវបានពិនិតយសលើការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីពី
តំបនក់ារពារធមមជាតិសៅឯប្ក្េួខបរសិាា ន និខ ការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីពី
នប្ពស ើ កដលសប្ោខសធវើសៅឆ្ា  ំ២០២៣ សោយប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ 
និខសនសាទ ដឹក្ សំោយប្ក្េួខមោន្ា; 

 
iv. កិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ៖ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ កដលមានមូលោា នសៅក្ាុខ

េ គមន ៍ អខគការេខគមេីុវលិ និខរោា ភបិាលគួរកតសធវើការរមួោា  សដើមបសីលើក្ក្មពេ់
ដំស ើ រការ និខការ សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ អខគការេខគមេីុវលិគួរកត
េិក្ាពីក្នការកដលមានប្សាបរ់បេ់រដាបាលនប្ពស ើ និខប្ក្េួខបរសិាា ន ស ើយ
ចូលរមួ និខជួយ បខកលទធភាព ឱយពួក្សគអនុវតតគសប្មាខបានកានក់តប្បសេើរ។ គសប្មាខ
កដលមានកិ្ចចេ ការ កបបសនោះអាចប្តូវបានអនុវតត និខបនតសៅមុខជាជំោនៗ និខ
ក្អក្តាមមូលោា នននលទធ្ ល (outcome based)។ តួអខគនីមយួៗ គួរសដើរតួសៅតាម
តួ ទីខុេៗោា តាមេមរមយ។ ឧទា រ ៍េ គមន ៍ឬេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ
ទទួលខុេប្តូវក្ាុខការប្គបប់្គខធនធាន និខ្គត់្ គខធ់នធាន ឬ្លអនុ្លនប្ពស ើ។ 
រោា ភបិាល គួរកតទទួលខុេប្តូវក្ាុខការោបំ្ទការដឹក្ជញ្ជូ ន នីតិវធីិ សំចញ និខកិ្ចចការ
រដាបាល ឬការេប្មបេប្មួលពាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើ និខកេវខរក្ទី្ារ។ ការ

អំ�ុ�សិ�៍រប់សិអ់ំំក្សាសិកិ្សាាស្រា�វស្រា�វ
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

អអននុសុាសាេេនន៍រ៍របបេេ់អ់អាាក្ក្េេិកិ្ក្ាាប្ប្សាសាវវប្ប្ជាជាវវ 

សដើមបជំីនោះសលើការប្ប មខាខសលើទាក្ទ់ខនឹខការសធវើពា ិជជក្មមអនុ្លនប្ពស ើ អាក្េិក្ា
ប្សាវប្ជាវេូមជូនអនុសានម៍យួចំនួន ដូចខាខសប្កាម៖ 
 
អនុសាសន៍រួមសម្រាប់អនកពាក់ព័នធទាំងអស់ ពិសសសសហម្ររិនទាំងទ្បាយ៖  
 

i. អាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមននអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតសផ្លត តសលើការពប្ខឹខ និខ
ពប្ខីក្ពា ិជជក្មម្ លិត្លអនុ្លនប្ពស ើេប្មាបទី់្ារ ក្ាុខប្េុក្ជាអាទិភាពទី
មយួ មុនសពលឈានសជើខចូលទី្ារអនតរជាតិ។ មានតប្មូវការ និខការចខប់ានជា
សប្ចើនសដើមបបំីសពញក្ាុខចំសណ្តមអតិថិជនកដលមានប្សាប ់ និខពប្ខីក្ការលក្ក់្ាុខ
ចំសណ្តមអាក្មាន និខអាក្មធយមសៅក្ាុខប្បសទេក្មពុជា។ ការសវចខចបប់្តឹមប្តូវគួរកតប្តូវ
បានធា  និខបញ្ចូ លជាមយួនូវស្ាក្នបតខ និខការលក្ត់ាមអិុនធឺស ត និខទី្ារឌី្
ជីថល (online and digital marketing) ឱយបានប្តឹមប្តូវ ជាពិសេេតាមរយៈស វេ
ប ុក្។ គួរពិចរណ្តនូវមុខ ទីអាក្ជំ ញខាខទី្ារ និខលក្ប់្តឹមប្តូវណ្តមយួមក្ឲ្យ 
ជួយ បំសពញក្ាុខតប្មូវការសនោះ និខ្តល់ការោបំ្ទជាយុទធសាស្តេត 

ii. សោយសារមានសោលនសោបាយសលើក្កលខពនធសប្ចើនអាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខវេ័ិយអនុ្ល
នប្ពស ើគួរកតបកខវរកិ្ចចខំប្បឹខកប្បខរបេ់ខ្ួនពីការកេវខរក្មសធាបាយេំុការសលើក្
កលខពនធ សៅនីតិវធីិង្ហយប្េួលេប្មាបក់ារ សំចញវញិ; 

iii. ស្ៀ្តឱកាេកដលនឹខមក្ដល់ននការសធវើវសិសាធនក្មមចាបទ់ាខំចាបេ់តីពីនប្ពស ើ និខ
ចាបេ់តីពីតំបនក់ារពារធមមជាតិ ភាគីពាក្ព់ន័ធអនុ្លនប្ពស ើគួរកត៖ 

➢ តេ ូមតិសដើមបេីប្មួលរយៈសពលននដំស ើ រអនុវតត CF/CPAs ឲ្យបានោ ខ
សោចណ្តេ់ ៣០ឆ្ា ជំំនួេឱយរយៈសពល ១៥ ឆ្ា សំដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាពជា
មាច េ់ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខ រមួទាខំការនចាប្បឌិ្តប្បាក្ច់ំ ូល
របេ់ CF/CPA ក្ាុខការសធវើពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើ។ 

➢ តេ ូមតិសដើមបពីប្ខីក្េិទធរិបេ់េ គមនមូ៍លោា នក្ាុខការដំស ើ រការ 
CF/CPAs សដើមបអីាចចុោះកិ្ចចេនាជាមយួអខគការវេ័ិយឯក្ជនក្ាុខការសធវើ
ពា ិជជក្មមសលើអនុ្លនប្ពស ើ និខការវនិិសោគរយៈសពលកវខកដលពាក្់

 
 

ពន័ធ ដូចជាការោរុំក្េជាតិឧេា ក្មមសៅសលើដីសរចរលឹ ឬតាមរសបៀបចប្មុោះ 
ការោសំ ើមានគុ ភាព និខដំណំ្តស ើឧេា ក្មម ជាសដើម កដលអាច
ជួយ រក្ប្បាក្ចំ់ ូលបានសប្ចើនេប្មាបជី់វភាព និខការអភវិឌ្ឍេ គមន៍
មូលោា ន។ 

➢ ក្ាុខការពប្ខីក្េិទធិរបេ់េ គមនមូ៍លោា ន CF/CPAs េ គមន ៍អនុ្ល
នប្ពស ើគួរកតរក្ការោបំ្ទសដើមបមីានេិទធិដឹក្ជញ្ជូ នអនុ្លនប្ពស ើសៅកាន់
ទី្ារ្ខកដរ។ 

➢ អាក្ពាក្ព់ន័ធក្ាុខវេ័ិយអនុ្លនប្ពស ើគួរកតសធវើការោបំ្ទសដើមបទីទួលបានការ
មនិយក្នថបុ្ពវលាភ និខក្នប្មសជើខសា េប្មាបេ់ គមន ៍CF/CPAs កដល
ទទួលបានការឯក្ភាពសលើក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 
 
សោខតាមការរក្ស ើញ ក្ប្មតិននសជាគជយ័ននការង្ហរសនោះគឺមាន ក្ប្មតិខពេ់ 
សប្ពាោះចំ ុចទាខំសនោះក្ំពុខប្តូវបានពិនិតយសលើការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីពី
តំបនក់ារពារធមមជាតិសៅឯប្ក្េួខបរសិាា ន និខ ការសធវើវសិសាធនក្មមចាបេ់តីពី
នប្ពស ើ កដលសប្ោខសធវើសៅឆ្ា  ំ២០២៣ សោយប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ 
និខសនសាទ ដឹក្ សំោយប្ក្េួខមោន្ា; 

 
iv. កិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ៖ េ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ កដលមានមូលោា នសៅក្ាុខ

េ គមន ៍ អខគការេខគមេីុវលិ និខរោា ភបិាលគួរកតសធវើការរមួោា  សដើមបសីលើក្ក្មពេ់
ដំស ើ រការ និខការ សំចញ្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ។ អខគការេខគមេីុវលិគួរកត
េិក្ាពីក្នការកដលមានប្សាបរ់បេ់រដាបាលនប្ពស ើ និខប្ក្េួខបរសិាា ន ស ើយ
ចូលរមួ និខជួយ បខកលទធភាព ឱយពួក្សគអនុវតតគសប្មាខបានកានក់តប្បសេើរ។ គសប្មាខ
កដលមានកិ្ចចេ ការ កបបសនោះអាចប្តូវបានអនុវតត និខបនតសៅមុខជាជំោនៗ និខ
ក្អក្តាមមូលោា នននលទធ្ ល (outcome based)។ តួអខគនីមយួៗ គួរសដើរតួសៅតាម
តួ ទីខុេៗោា តាមេមរមយ។ ឧទា រ ៍េ គមន ៍ឬេ ប្ោេអនុ្លនប្ពស ើ
ទទួលខុេប្តូវក្ាុខការប្គបប់្គខធនធាន និខ្គត់្ គខធ់នធាន ឬ្លអនុ្លនប្ពស ើ។ 
រោា ភបិាល គួរកតទទួលខុេប្តូវក្ាុខការោបំ្ទការដឹក្ជញ្ជូ ន នីតិវធីិ សំចញ និខកិ្ចចការ
រដាបាល ឬការេប្មបេប្មួលពាក្ព់ន័ធនឹខអនុ្លនប្ពស ើ និខកេវខរក្ទី្ារ។ ការ



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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បកនាមអខគការេខគមេីុវលិគួរកតទទួលខុេប្តូវក្ាុខការប្គបប់្គខក្ាក្ ិរញ្ញ វតាុ និខការ
ប តុ ោះបណ្តត លពាក្ព់ន័ធ ស ើយវេ័ិយឯក្ជនគួរកតទទួលខុេប្តូវសលើការកក្នចា និខ ំ
សចញ។ សដើមបធីា កំុ្ឲ្យមាននូវទំ េ់្លប្បសោជន ៍ ការសធវើសេចក្តីេសប្មចកបប
ប្បជាធិបសតយយគួរកតសធវើសេើខសដើមបសីធវើសោលនសោបាយ និខការប្គបប់្គខប្បតិបតតិការ
េំខាន់ៗ ។ គសប្មាខគួរកតមានប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលរមួមយួកដលមានេំសេខ សេមើោា
សដើមបសីធវើសេចក្ដីេសប្មច និខមានគ ៈក្មាម ធិការប្បតិបតតិការនិខគ ៈក្មាម ធិការ
បសចចក្សទេរមួោា ។ វានឹខសលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ពិតប្បាក្ដ និខជំនោះឧបេគគក្ាុខ
ការសលើក្ក្មពេ់វេ័ិយសនោះឱយកានក់តប្បសេើរសេើខ។ គំនិតសនោះអាចប្តូវបានចបស់្តើម
សោយគសប្មាខសាក្លបខ និខមានការវាយតនម ្និខពប្ខីក្តាមតប្មូវការជាក្ក់េតខ; 
 

v. សៅកតមានតប្មូវការចបំាចស់ដើមបឲី្យមានកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ក្ាុខការអភរិក្ស និខ
ោសំដើមស ើសេើខវញិសដើមបសីធវើឲ្យមានភាពេមបូរកបបនូវប្បពន័ធសអកូ្េូេីុ និខធនធាន
អនុ្លនប្ពស ើ។ សនោះអាចសធវើសៅបាន តាមរយៈភាពជានដគូ  និខការតេ ូមតិរមួោា ។ 
ដំសណ្តោះប្សាយរមួោា  គួរកត្្ុោះបញ្ហច ំខពីបញ្ហា ពិត កដលក្ំពុខសក្ើតសេើខសៅមូលោា ន 
ឬេ គមន ៍ដូចជាការទស្ត ា នយក្ដី និខការប្បមូល្លអ ធិបសតយយសៅក្ាុខតំបន ់
CF និខCPAs។ ការបញ្ឈបក់ារកាប ់ ទុក្ឱកាេឲ្យស ើដុោះសទបើខវញិ ជាដំសណ្តោះ
ប្សាយលអបំ្ុត។ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ វាចបំាចប់្តូវសធវើសោយ មានការោបំ្ទពី FA 
និខ MoE សោយមានការចូលរមួពីេ គមនទ៍ាខំទាយ; និខ 
 

vi. ការោសំដើមស ើ កដលមានគុ ភាព និខេប្មាបឧ់េា ក្មមសៅក្ាុខតំបន ់កដលមាន
ការសរចរលឹក្ាុខ CF/CPAs បានក្ាយជាេញ្ហញ សលចសធ្ាននប្បភពចំ ូលកដលមាន
េកាត នុពល និខដំុកំ្ភនួេប្មាបេ់ គមន។៍ សទាោះជាោ ខណ្ត វាជាប្បធានបទប្តូវ
េិក្ាបកនាម និខសធវើឱយប្បាក្ដថ្ន េក្មមភាពប្បសភទសនោះអាចោបំ្ទ CF /CPAs សឆ្ព ោះ
សៅរក្ការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 

 
 
 

 
 

អនុសាសន៍សម្រាប់រាជរដ្ឋបភិបាលកមពុជា៖  
 

i. រាជរោា ភបិាលននប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជា គួរកតបសខកើនការោបំ្ទដល់ពា ិជជក្មម្ល
អនុ្លនប្ពស ើនន CFs ឬCPAs តាមរយៈការបសខកើនធាតុចូលរបេ់ខ្ួនសៅក្ាុខការ 
វនិិសោគ ិរញ្ញ វតាុេប្មាបក់ារបសខកើនសដើមទុន និខសប្គឿខមា េីុនទំសនើបៗ  ការសក្ៀរគរ
អាក្វនិិសោគ ឬអាក្ទិញមក្ពីជំុវញិពិភពសលាក្តាមរយៈការទូត និខបណ្តត ញរបេ់
ខ្ួនសោយបសខកើតវធីិសាមញ្ញ  េប្មាបក់ារអនុញ្ហញ ត សំចញ។ ្តល់ការោបំ្ទ និខការ
ការពារក្ាក្រដាបាល សៅតាមដខ្្ូវដល់ការដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ គឺ
ប្តូវប្បាក្ដថ្នមនិមានការេប្មបេប្មួលសខាយ និខបញ្ហា ការបខប់្បាក្ស់ប្ៅ្្ូវការពី 
មស្តនតីរោា ភបិាលកដលពាក្ព់ន័ធ និខនីតិវធីិសាមញ្ញេប្មាបក់ារ សំចញ; 

ii. សដើមបឲី្យប្េបនឹខសោលនសោបាយរបេ់រាជរដាភបិាលសលើការសលើក្កលខពនធសលើការ
 សំចញ ចាប ់ (នប្ពស ើ; តំបនក់ារពារធមមជាតិ) គួរកតអនុញ្ហញ តឱយ CF និខ CPAs 
កដលបានអនុញ្ហញ តស ើយមានក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាពទទួលបាន
ការមនិយក្នថ្បុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាសោយេវ័យប្បវតតិ ខ ៈចាបន់ប្ពស ើ
ក្ំពុខប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម។ បសខកើនរយៈសពលននការអនុញ្ហញ តឱយដំស ើ រការ 
CF/CPAs កដលមានការអនុញ្ហញ តសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ និខការសបតជាា ចិតត
យូរអកខវខរបេ់េ គមនក៍្ាុខការប្គបប់្គខនប្ពស ើ និខអនុញ្ហញ តឱយពួក្សគមានេិទធិ
ចុោះកិ្ចចេនាវនិិសោគជាមយួវេ័ិយឯក្ជនសដើមបសីលើក្ក្មពេ់អនុ្លនប្ពស ើ និខ
េក្មមភាពពា ិជជក្មម កដលអាចសធវើបាន ដូចជាបនត និខពប្ខីក្ក្េិ-រុក្េក្មម ការោំ
សដើមស ើថមីៗតាមវធីិសាស្តេតចប្មុោះ ឬសៅតំបនស់រចរលឹ  ។ល។ បកនាមសេចក្តី
ពិព ៌ ឲ្យបានកានក់តចាេ់ថ្ន CF/CPAs កដលមានក្នការប្បមូល្លប្បក្ប
សោយនិរនតរភាពអាចដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើរបេ់ពួក្សគសៅទី្ារ
បាន; 

iii. នីតិវធីិននការ សំចញ៖ រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរកតបសខកើនកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខសធវើឱយ
មានភាពសាមញ្ញ សលើនីតិវធីិននការ សំចញ សពាលគឺ ខពេ់បំ្ុត ការអនុញ្ហញ តឲ្យការ ំ
សចញគួរកតប្តូវបានសធវើសេើខ សោយរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ 
ជំនួេឱយទីេតីការគ ៈរដាមស្តនត;ី  
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

បកនាមអខគការេខគមេីុវលិគួរកតទទួលខុេប្តូវក្ាុខការប្គបប់្គខក្ាក្ ិរញ្ញ វតាុ និខការ
ប តុ ោះបណ្តត លពាក្ព់ន័ធ ស ើយវេ័ិយឯក្ជនគួរកតទទួលខុេប្តូវសលើការកក្នចា និខ ំ
សចញ។ សដើមបធីា កំុ្ឲ្យមាននូវទំ េ់្លប្បសោជន ៍ ការសធវើសេចក្តីេសប្មចកបប
ប្បជាធិបសតយយគួរកតសធវើសេើខសដើមបសីធវើសោលនសោបាយ និខការប្គបប់្គខប្បតិបតតិការ
េំខាន់ៗ ។ គសប្មាខគួរកតមានប្ក្ុមប្បឹក្ាភបិាលរមួមយួកដលមានេំសេខ សេមើោា
សដើមបសីធវើសេចក្ដេីសប្មច និខមានគ ៈក្មាម ធិការប្បតិបតតិការនិខគ ៈក្មាម ធិការ
បសចចក្សទេរមួោា ។ វានឹខសលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ពិតប្បាក្ដ និខជំនោះឧបេគគក្ាុខ
ការសលើក្ក្មពេ់វេ័ិយសនោះឱយកានក់តប្បសេើរសេើខ។ គំនិតសនោះអាចប្តូវបានចបស់្តើម
សោយគសប្មាខសាក្លបខ និខមានការវាយតនម ្និខពប្ខីក្តាមតប្មូវការជាក្ក់េតខ; 
 

v. សៅកតមានតប្មូវការចបំាចស់ដើមបឲី្យមានកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខរមួោា ក្ាុខការអភរិក្ស និខ
ោសំដើមស ើសេើខវញិសដើមបសីធវើឲ្យមានភាពេមបូរកបបនូវប្បពន័ធសអកូ្េូេីុ និខធនធាន
អនុ្លនប្ពស ើ។ សនោះអាចសធវើសៅបាន តាមរយៈភាពជានដគូ  និខការតេ ូមតិរមួោា ។ 
ដំសណ្តោះប្សាយរមួោា  គួរកត្្ុោះបញ្ហច ំខពីបញ្ហា ពិត កដលក្ំពុខសក្ើតសេើខសៅមូលោា ន 
ឬេ គមន ៍ដូចជាការទស្ត ា នយក្ដី និខការប្បមូល្លអ ធិបសតយយសៅក្ាុខតំបន ់
CF និខCPAs។ ការបញ្ឈបក់ារកាប ់ ទុក្ឱកាេឲ្យស ើដុោះសទបើខវញិ ជាដំសណ្តោះ
ប្សាយលអបំ្ុត។ សទាោះោ ខណ្តក្ស៏ោយ វាចបំាចប់្តូវសធវើសោយ មានការោបំ្ទពី FA 
និខ MoE សោយមានការចូលរមួពីេ គមនទ៍ាខំទាយ; និខ 
 

vi. ការោសំដើមស ើ កដលមានគុ ភាព និខេប្មាបឧ់េា ក្មមសៅក្ាុខតំបន ់កដលមាន
ការសរចរលឹក្ាុខ CF/CPAs បានក្ាយជាេញ្ហញ សលចសធ្ាននប្បភពចំ ូលកដលមាន
េកាត នុពល និខដំុកំ្ភនួេប្មាបេ់ គមន។៍ សទាោះជាោ ខណ្ត វាជាប្បធានបទប្តូវ
េិក្ាបកនាម និខសធវើឱយប្បាក្ដថ្ន េក្មមភាពប្បសភទសនោះអាចោបំ្ទ CF /CPAs សឆ្ព ោះ
សៅរក្ការប្គបប់្គខនប្ពស ើប្បក្បសោយនិរនតរភាព។ 

 
 
 

 
 

អនុសាសន៍សម្រាប់រាជរដ្ឋបភិបាលកមពុជា៖  
 

i. រាជរោា ភបិាលននប្ពោះរាជាណ្តចប្ក្ក្មពុជា គួរកតបសខកើនការោបំ្ទដល់ពា ិជជក្មម្ល
អនុ្លនប្ពស ើនន CFs ឬCPAs តាមរយៈការបសខកើនធាតុចូលរបេ់ខ្ួនសៅក្ាុខការ 
វនិិសោគ ិរញ្ញ វតាុេប្មាបក់ារបសខកើនសដើមទុន និខសប្គឿខមា េីុនទំសនើបៗ  ការសក្ៀរគរ
អាក្វនិិសោគ ឬអាក្ទិញមក្ពីជំុវញិពិភពសលាក្តាមរយៈការទូត និខបណ្តត ញរបេ់
ខ្ួនសោយបសខកើតវធីិសាមញ្ញ  េប្មាបក់ារអនុញ្ហញ ត សំចញ។ ្តល់ការោបំ្ទ និខការ
ការពារក្ាក្រដាបាល សៅតាមដខ្្ូវដល់ការដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ គឺ
ប្តូវប្បាក្ដថ្នមនិមានការេប្មបេប្មួលសខាយ និខបញ្ហា ការបខប់្បាក្ស់ប្ៅ្្ូវការពី 
មស្តនតីរោា ភបិាលកដលពាក្ព់ន័ធ និខនីតិវធីិសាមញ្ញេប្មាបក់ារ សំចញ; 

ii. សដើមបឲី្យប្េបនឹខសោលនសោបាយរបេ់រាជរដាភបិាលសលើការសលើក្កលខពនធសលើការ
 សំចញ ចាប ់ (នប្ពស ើ; តំបនក់ារពារធមមជាតិ) គួរកតអនុញ្ហញ តឱយ CF និខ CPAs 
កដលបានអនុញ្ហញ តស ើយមានក្នការប្បមូល្លប្បក្បសោយនិរនតរភាពទទួលបាន
ការមនិយក្នថ្បុពវលាភ និខក្នប្មសជើខសាសោយេវ័យប្បវតតិ ខ ៈចាបន់ប្ពស ើ
ក្ំពុខប្តូវបានសធវើវសិសាធនក្មម។ បសខកើនរយៈសពលននការអនុញ្ហញ តឱយដំស ើ រការ 
CF/CPAs កដលមានការអនុញ្ហញ តសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ភាពជាមាច េ់ និខការសបតជាា ចិតត
យូរអកខវខរបេ់េ គមនក៍្ាុខការប្គបប់្គខនប្ពស ើ និខអនុញ្ហញ តឱយពួក្សគមានេិទធិ
ចុោះកិ្ចចេនាវនិិសោគជាមយួវេ័ិយឯក្ជនសដើមបសីលើក្ក្មពេ់អនុ្លនប្ពស ើ និខ
េក្មមភាពពា ិជជក្មម កដលអាចសធវើបាន ដូចជាបនត និខពប្ខីក្ក្េិ-រុក្េក្មម ការោំ
សដើមស ើថមីៗតាមវធីិសាស្តេតចប្មុោះ ឬសៅតំបនស់រចរលឹ  ។ល។ បកនាមសេចក្តី
ពិព ៌ ឲ្យបានកានក់តចាេ់ថ្ន CF/CPAs កដលមានក្នការប្បមូល្លប្បក្ប
សោយនិរនតរភាពអាចដឹក្ជញ្ជូ ន្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើរបេ់ពួក្សគសៅទី្ារ
បាន; 

iii. នីតិវធីិននការ សំចញ៖ រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរកតបសខកើនកិ្ចចខិតខំប្បឹខកប្បខសធវើឱយ
មានភាពសាមញ្ញ សលើនីតិវធីិននការ សំចញ សពាលគឺ ខពេ់បំ្ុត ការអនុញ្ហញ តឲ្យការ ំ
សចញគួរកតប្តូវបានសធវើសេើខ សោយរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ 
ជំនួេឱយទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតី;  



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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iv. សោលការ ៍ក  ថំ្នា ក្ជ់ាតិេតីពីការប្គបប់្គខអនុ្លនប្ពស ើគួរប្តូវបានេរសេរ
សដើមបកី   ំ CF/CPAs និខអាក្ពាក្ព់ន័ធ អំពីរសបៀបប្គបប់្គខ និខការសរៀបចំដំស ើ រ
ការេ ប្ោេ NTFP សដើមបឲី្យពួក្សគមានគំនិត ឬ រូបភាពចាេ់លាេ់សលើបញ្ហា សនោះ
សោយមនិអនុវតត្ ាុយ ឬរសំលាភសលើចាប ់ឬអនុប្កឹ្តយពាក្ព់ន័ធនឹខនប្ពស ើ; និខ 

v. រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរបំកបក្្លអនុ្លនប្ពស ើសចញពីបញ្ញ ីស ើ (timber list) 
សៅក្ាុខឯក្សារចាប ់ កដលវាជួយ ឱយដំស ើ រការ និខនីតិវធីិសធវើពា ិជជក្មមមានភាព
ង្ហយប្េួល និខសាមញ្ញ។  
 

អនុសាសន៍សម្រាប់ភ្នបក់ងារគាំម្រទ្ទាំងទ្បាយ៖  
 

i. ខ ៈសពលកដលកំ្ពុខ្សពវ្ាយអនុ្លនប្ពស ើសៅក្ាុខទី្ារក្ាុខប្េុក្ ភាា ក្ង់្ហរោំ
ប្ទអនុ្លនប្ពស ើ គួរបនតការសលើក្ក្មពេ់វនិិសោគិនបរសទេឱយសធវើវនិិសោគសៅក្ាុខ
ការ្លិត ឬកក្នចាឧេា ក្មមខាា តធំ ស ើយ កដលមានលក្េ ៈសាអ ត ឬនបតខ្ខ។ 
ភាា ក្ង់្ហរោបំ្ទអនុ្លនប្ពស ើ គួរកត្តល់ពត័ម៌ានដល់ប្កុ្ម  ុន និខវនិិសោគិនធំៗ 
(អនតរជាតិ) ជាថមីមតខសទៀតអំពីការកប្បប្បួលសលើការសលើក្កលខពនធ ជាពិសេេពនធសលើ
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ កដលមានការកក្នចា និខសលើក្ទឹក្ចិតតអាក្មានេកាត នុពល
ឱយចបស់្តើមកក្នចា និខ សំចញ; 

ii. ការេប្មបេប្មួល និខោបំ្ទេ ប្ោេ ឬប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតប្តូវបាន
េប្មបេប្មួលសោយយក្ចិតតទុក្ោក្ ់ សលើចំ ុចចីរភាព ដូចជានថ ្ាួល ប្បាក្ក់ខ 
និខចំណ្តយប្បតិបតតិការ ស្សខសទៀត ដូចជា ទីតាខំ ការោិល័យ ឬ ការជួលកដលមាន
តនមធូ្រជាសដើម។ មសធាបាយលអបំ្ុត គឺចូលរមួសប្បើប្បាេ់ធនធានកដលមានប្សាប់
របេ់េ គមន ៍ឬេមាជិក្មាា ក្់ៗ  សោយការកចក្រកំលក្នូវអតាប្បសោជនស៍ៅវញិសៅ
មក្កដលអាចសធវើសៅបាន។  

 
 

 
 

ឧឧបបេេមមពព័ន័នធធ 

ឧបេមព័នធ១ ៖ ឯក្សារសោខ (ទិនាន័យប ា ប់បនស)ំ  

ខាខសប្កាមសនោះជាឯក្សារសោខកដលអាក្េិក្ាប្សាវប្ជាវបានេិក្ា៖   
 
សសោោលលននសសោោបាបាយយពាពាក្ក្់ព់ពនន័ន័នធធ៖៖   

• សសេេៀៀវវសសៅៅកក    ំេំេតតីីពពីីននីីតតិិវវ ិធិធីី  ំសំសចចញញ៖៖  មមគគគគុុសសទទេេក្ក្៍ជ៍ាជាក្ក្់ក់កេេតតខខេេប្ប្មាមាបប់េ់េ  ប្ប្ោោេេធធុុននតតូូចច  
ននិិខខមមធធយយមមសសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា  កខសមសាឆ្ា  ំ២០០៨ ប្ក្េួខពា ិជជក្មម និខសាជីវក្មម ិរញ្ញ វតាុ
អនតរជាតិ ((IIFFCC))  

• ប្ប្ក្ក្មមបបររ ិសិាសាាា នន  ននិិខខធធននធាធាននធធមមមមជាជាតតិិននននក្ក្មមពពុុជាជា  កំ្ក ទី ១១,,  ២០ កខសមសា ឆ្ា  ំ២០១៩ 
ប្ក្េួខបរសិាា ន  

• ចចាាបប់េ់េតតីីពពីីននប្ប្ពពសស  ើើ  ឆ្ា ២ំ០០២ រាជរោា ភបិាលក្មពុជា។  
• ចចាាបប់េ់េតតីីពពីីតតំំបបនន់ក់ាការរពាពាររធធមមមមជាជាតតិិ ឆ្ា ២ំ០០៨ រាជរោា ភបិាលក្មពុជា។  
• ចចាាបប់េ់េតតីីពពីីសាសាររសសពពើើពពននធធ,  កខមក្រាឆ្ា  ំ១៩៩៧,,  រាជរោា ភបិាលក្មពុជា។  
• បបញ្ញ្ជជ ីីននននបបុុពពវវលាលាភភ  ននិិខខក្ក្ននប្ប្មមសសជជើើខខសាសាសសលលើើសស  ើើ  ននិិខខ្្លលិិតត្្លលអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ោម នកាល
បរសិចឆទ,  MAFF  

• លលិិខខិិតតននននកាការរសសធធវវើើបបចចចចុុបបបបននាាភាភាពពសសលលើើឧឧបបេេមមពព័ន័នធធ១១  ននននអអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយ  េេតតីីអអំំពពីីកាការរោោក្ក្់ឱ់ឱយយអអននុុវវតតតតននូូវវ
បបញ្ញ្ជជ ីីទទំំននិិញញោោមមឃ្លឃ្លតត់ ់ ននិិខខមាមាននក្កំំ្  តត់ ់ ...... សលខ ៣៧៨៤ េ វ អគរ ចុោះនថៃទី ១៩ 
កខមថុិ ឆ្ា  ំ២០១២ ប្ក្េួខសេដាកិ្ចច និខ ិរញ្ញ វតាុ  

• ក្កំំ្  តត់ស់ស  តតុុននននកាការរប្ប្បបជជំំុុ  ((CCoouurrtteessyy  CCaallll  ffoorr  MMeeeettiinngg))  េេតតីីពពីីកាការរសសលលើើក្ក្កកលលខខពពននធធ 
អអននុុ្្លលអអននុុ្្លល,,  ទីសាា ក្ក់ារក្ណ្តត លននរដាបាលនប្ពស ើ, នថៃទី ១២ កខេីោ ឆ្ា  ំ
២០១៩ ។ 

• ក្ក្មមមមវវ ិធិធីីសសោោលលននសសោោបាបាយយជាជាតតិិ៖៖  ឆ្ា ២ំ០១០-២០២៩, នថៃទី២៩ កខក្ញ្ហញ  ឆ្ា ២ំ០១០, 
ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ 

• អអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយេេដដីីពពីីអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ននិិខខមមិនិនកកមមននសស  ើើអអននុុញ្ហញ្ហញញ តតឱឱយយ  ំសំសចចញញ  ននិិខខ  ំចំចូូលល  កខវចិឆិ
កាឆ្ា  ំ២០០៦  រាជរោា ភបិាលក្មពុជា (RGC) និខ ឧបេមពន័ធរបេ់វា៖ ដដំំសស  ើើ ររកាការរ  នននន
កាការរសសេេាាើើេេំំុុ  ំសំសចចញញ  ននិិខខ  ំចំចូូលល្្លលិិតត្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ។។    
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

iv. សោលការ ៍ក  ថំ្នា ក្ជ់ាតិេតីពីការប្គបប់្គខអនុ្លនប្ពស ើគួរប្តូវបានេរសេរ
សដើមបកី   ំ CF/CPAs និខអាក្ពាក្ព់ន័ធ អំពីរសបៀបប្គបប់្គខ និខការសរៀបចដំំស ើ រ
ការេ ប្ោេ NTFP សដើមបឲី្យពួក្សគមានគំនិត ឬ រូបភាពចាេ់លាេ់សលើបញ្ហា សនោះ
សោយមនិអនុវតត្ ាុយ ឬរសំលាភសលើចាប ់ឬអនុប្កឹ្តយពាក្ព់ន័ធនឹខនប្ពស ើ; និខ 

v. រាជរោា ភបិាលក្មពុជាគួរបំកបក្្លអនុ្លនប្ពស ើសចញពីបញ្ញ ីស ើ (timber list) 
សៅក្ាុខឯក្សារចាប ់ កដលវាជួយ ឱយដំស ើ រការ និខនីតិវធីិសធវើពា ិជជក្មមមានភាព
ង្ហយប្េួល និខសាមញ្ញ។  
 

អនុសាសន៍សម្រាប់ភ្នបក់ងារគាំម្រទ្ទាំងទ្បាយ៖  
 

i. ខ ៈសពលកដលកំ្ពុខ្សពវ្ាយអនុ្លនប្ពស ើសៅក្ាុខទី្ារក្ាុខប្េុក្ ភាា ក្ង់្ហរោំ
ប្ទអនុ្លនប្ពស ើ គួរបនតការសលើក្ក្មពេ់វនិិសោគិនបរសទេឱយសធវើវនិិសោគសៅក្ាុខ
ការ្លិត ឬកក្នចាឧេា ក្មមខាា តធំ ស ើយ កដលមានលក្េ ៈសាអ ត ឬនបតខ្ខ។ 
ភាា ក្ង់្ហរោបំ្ទអនុ្លនប្ពស ើ គួរកត្តល់ពត័ម៌ានដល់ប្កុ្ម  ុន និខវនិិសោគិនធំៗ 
(អនតរជាតិ) ជាថមីមតខសទៀតអំពីការកប្បប្បួលសលើការសលើក្កលខពនធ ជាពិសេេពនធសលើ
្លិត្លអនុ្លនប្ពស ើ កដលមានការកក្នចា និខសលើក្ទឹក្ចិតតអាក្មានេកាត នុពល
ឱយចបស់្តើមកក្នចា និខ សំចញ; 

ii. ការេប្មបេប្មួល និខោបំ្ទេ ប្ោេ ឬប្កុ្ម  ុនអនុ្លនប្ពស ើ គួរកតប្តូវបាន
េប្មបេប្មួលសោយយក្ចិតតទុក្ោក្ ់ សលើចំ ុចចីរភាព ដូចជានថ ្ាួល ប្បាក្ក់ខ 
និខចំណ្តយប្បតិបតតិការ ស្សខសទៀត ដូចជា ទីតាខំ ការោិល័យ ឬ ការជួលកដលមាន
តនមធូ្រជាសដើម។ មសធាបាយលអបំ្ុត គឺចូលរមួសប្បើប្បាេ់ធនធានកដលមានប្សាប់
របេ់េ គមន ៍ឬេមាជិក្មាា ក្់ៗ  សោយការកចក្រកំលក្នូវអតាប្បសោជនស៍ៅវញិសៅ
មក្កដលអាចសធវើសៅបាន។  

 
 

 
 

ឧឧបបេេមមពព័ន័នធធ 

ឧបេមព័នធ១ ៖ ឯក្សារសោខ (ទិនាន័យប ា ប់បនស)ំ  

ខាខសប្កាមសនោះជាឯក្សារសោខកដលអាក្េិក្ាប្សាវប្ជាវបានេិក្ា៖   
 
សសោោលលននសសោោបាបាយយពាពាក្ក្់ព់ពនន័ន័នធធ៖៖   

• សសេេៀៀវវសសៅៅកក    ំេំេតតីីពពីីននីីតតិិវវ ិធិធីី  ំសំសចចញញ៖៖  មមគគគគុុសសទទេេក្ក្៍ជ៍ាជាក្ក្់ក់កេេតតខខេេប្ប្មាមាបប់េ់េ  ប្ប្ោោេេធធុុននតតូូចច  
ននិិខខមមធធយយមមសសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា  កខសមសាឆ្ា  ំ២០០៨ ប្ក្េួខពា ិជជក្មម និខសាជីវក្មម ិរញ្ញ វតាុ
អនតរជាតិ ((IIFFCC))  

• ប្ប្ក្ក្មមបបររ ិសិាសាាា នន  ននិិខខធធននធាធាននធធមមមមជាជាតតិិននននក្ក្មមពពុុជាជា  កំ្ក ទី ១១,,  ២០ កខសមសា ឆ្ា  ំ២០១៩ 
ប្ក្េួខបរសិាា ន  

• ចចាាបប់េ់េតតីីពពីីននប្ប្ពពសស  ើើ  ឆ្ា ២ំ០០២ រាជរោា ភបិាលក្មពុជា។  
• ចចាាបប់េ់េតតីីពពីីតតំំបបនន់ក់ាការរពាពាររធធមមមមជាជាតតិិ ឆ្ា ២ំ០០៨ រាជរោា ភបិាលក្មពុជា។  
• ចចាាបប់េ់េតតីីពពីីសាសាររសសពពើើពពននធធ,  កខមក្រាឆ្ា  ំ១៩៩៧,,  រាជរោា ភបិាលក្មពុជា។  
• បបញ្ញ្ជជ ីីននននបបុុពពវវលាលាភភ  ននិិខខក្ក្ននប្ប្មមសសជជើើខខសាសាសសលលើើសស  ើើ  ននិិខខ្្លលិិតត្្លលអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ោម នកាល
បរសិចឆទ,  MAFF  

• លលិិខខិិតតននននកាការរសសធធវវើើបបចចចចុុបបបបននាាភាភាពពសសលលើើឧឧបបេេមមពព័ន័នធធ១១  ននននអអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយ  េេតតីីអអំំពពីីកាការរោោក្ក្់ឱ់ឱយយអអននុុវវតតតតននូូវវ
បបញ្ញ្ជជ ីីទទំំននិិញញោោមមឃ្លឃ្លតត់ ់ ននិិខខមាមាននក្កំំ្  តត់ ់ ...... សលខ ៣៧៨៤ េ វ អគរ ចុោះនថៃទី ១៩ 
កខមថុិ ឆ្ា  ំ២០១២ ប្ក្េួខសេដាកិ្ចច និខ ិរញ្ញ វតាុ  

• ក្កំំ្  តត់ស់ស  តតុុននននកាការរប្ប្បបជជំំុុ  ((CCoouurrtteessyy  CCaallll  ffoorr  MMeeeettiinngg))  េេតតីីពពីីកាការរសសលលើើក្ក្កកលលខខពពននធធ 
អអននុុ្្លលអអននុុ្្លល,,  ទីសាា ក្ក់ារក្ណ្តត លននរដាបាលនប្ពស ើ, នថៃទី ១២ កខេីោ ឆ្ា  ំ
២០១៩ ។ 

• ក្ក្មមមមវវ ិធិធីីសសោោលលននសសោោបាបាយយជាជាតតិិ៖៖  ឆ្ា ២ំ០១០-២០២៩, នថៃទី២៩ កខក្ញ្ហញ  ឆ្ា ២ំ០១០, 
ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទ 

• អអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយេេដដីីពពីីអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ននិិខខមមិនិនកកមមននសស  ើើអអននុុញ្ហញ្ហញញ តតឱឱយយ  ំសំសចចញញ  ននិិខខ  ំចំចូូលល  កខវចិឆិ
កាឆ្ា  ំ២០០៦  រាជរោា ភបិាលក្មពុជា (RGC) និខ ឧបេមពន័ធរបេ់វា៖ ដដំំសស  ើើ ររកាការរ  នននន
កាការរសសេេាាើើេេំំុុ  ំសំសចចញញ  ននិិខខ  ំចំចូូលល្្លលិិតត្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ។។    

ឧប់សិម្មុ��ធ



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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• អអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយ  េេតតីីពពីី  កាការរោោក្ក្់ឲ់្ឲ្យយដដំំសស  ើើ ររកាការរបបញ្ញ្ជជ ីីទទំំននិិញញកកដដលលប្ប្តតូូវវបាបាននោោមមឃ្លឃ្លតត់ ់ ននិិខខមាមានន
ក្ក្ំ ំ តត់,់,  ធាូ ២០០៧, រោា ភបិាល (RGC)។  

• អអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយេេតតីីពពីីកាការរប្ប្គគបប់ប់្ប្គគខខេេ  គគមមនន៍ន៍នប្ប្ពពសស  ើើ  ២០០៣, រាជរោា ភបិាលក្មពុជា 
(RGC)។ 

• ប្ប្ក្ក្បបខខ  ឌឌ កាការរង្ហង្ហររ  ((TTooRR))  កាការរសសធធវវើើកាការរេេិិក្ក្ាាអអំំពពីីវវ ិសិាសាលលភាភាពព  ននិិខខកាការរសសធធវវើើកក្្ននទទីីបបង្ហង្ហាា ញញ្្្្ូូវវ
េេតតីីពពីី្្លលិិតតក្ក្មមមម    ននិិខខកាការរសសប្ប្បបើើប្ប្បាបាេេ់់ប្ប្បបក្ក្បបសសោោយយចចីីររភាភាពព យក្ោា នសេដាកិ្ចចនបតខ  អគគ
សលខាធិការោា នននប្កុ្មប្បឹក្ាជាតិអភវិឌ្ឍនស៍ោយចីរភាព កខក្ញ្ហញ ឆ្ា ២ំ០២០។ 

  
ឯកសារសោងស្បេងៗសទ្ៀត៖  

• កាការរវាវាយយតតននមម្ស្សោោលលននសសោោបាបាយយររបបេេ់់អអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសលលើើ្្លលិិតត្្លលអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ,,  
Edna Maguigat, 2020, NTFP-EP  

• សសោោលលននសសោោបាបាយយពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមមសសតតតត ក្ក្មមពពុុជាជា េេសសខខេេបប ននិិខខអអននុុសាសាេេនន៍ទ៍ទីី២ កខមថុិ  ឆ្ា  ំ
២០១១ សលាក្ Todd Sigaty  ទីប្បឹក្ាអនតរជាតិ  ននអខគការ WWF  

• អាអាជាជាាា ធធររក្ក្មមពពុុជាជាសសធធវវើើដដំំសស  ើើ ររសសៅៅសសធធវវើើវវ ិសិសសាសាធធននក្ក្មមមមចចាាបប់ក់្ក្ាាុុខខក្កិិ្ចចចចប្ប្បបឹឹខខកកប្ប្បបខខកាការរពាពាររននប្ប្ពពសស  ើើ  នថៃ
ទី ៣០ កខវចិឆកិាឆ្ា  ំ២០១៨ វទិយុអាេីុសេរ ី 

• សសេេចចក្ក្តតីបី្ប្ពាពាខខននននររបាបាយយកាការរ  ៍៍េេតតីីពពីីកាការរពពិិននិិតតយយ  ននិិខខេេិិក្ក្ាាចចាាបប់េ់េតតីីពពីីតតំំបបនន់ក់ាការរពាពាររ  
ធធមមមមជាជាតតិិសសដដើើមមបបីកីកក្ក្េេប្ប្មមួួលលកាការរសសររៀៀបបចចំេំេ  គគមមនន៍ក៍ាការរពាពាររធធមមមមជាជាតតិិ  CCPPAAss ននិិខខអអននុុញ្ហញ្ហញញ តត
ឱឱយយេេ  គគមមនន៍ដ៍ដឹឹក្ក្ជជញ្ញ្ជជូូ ននអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ មនិមានកាលបរសិចឆទជាក្ល់ាក្ស់ទ ប ុកនតសៅ
ឆ្ា ២ំ៥៦៤/២០២០ សធវើសោយ យក្ោា នជីវភាព  

• សសេេចចក្ក្តតីបី្ប្ពាពាខខលលិិខខិិតតសសេេាាើើសសលលើើក្ក្កកលលខខបបុពុពវវលាលាភភ  ននិិខខក្ក្ននប្ប្មមសសជជើើខខសាសា  សសតតតត   ននិិខខឫឫេេសសីនីននន 
េេ  គគមមនន៍ន៍នប្ប្ពពសស  ើើទទ័ព័ពជាជាខខ  នថៃ០៣ ឆ្ឆា  ំ២០២០ េ គមនន៍ប្ពស ើទព័ជាខ 

• កាការរសសធធវវើើវវ ិសិសសាសាធធននក្ក្មមមមចចាាបប់ន់នប្ប្ពពសស  ើើននឹឹខខប្ប្តតូូវវសសធធវវើើសសៅៅមមុុននឆ្ឆ្ាា ំ ំ ២០២៣ នថៃទី២៦ កខក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ
២០១៨ កខមរកថម  

• សសគគ  ទទំំពព័រ័រ  INBAR  
• កាការរគគូូេេកក្្ននទទីីននននដដំំសស  ើើ ររកាការរពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមមក្ក្មមពពុុជាជា៖៖  កក្្ននទទីីដដំំសស  ើើ ររកាការរ  ននិិខខវវ ិភិាភាគគ    

((លលទទធធ្្ លលបបឋឋមម)) ឆ្ា ២ំ០០៩ WB / EMC  

 
 

• េេ  ប្ប្ោោេេអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសោោយយេេ  គគមមនន៍ម៍មូូលលោោាា ននបបសសខខកកើើតតជាជាកាការរសសលលើើក្ក្ទទឹឹក្ក្ចចិិតតតត
េេប្ប្មាមាបប់ក់ាការរកាការរពាពាររេេខខគគមម  ននិិខខបបររ ិសិាសាាា នន  ((អអតតាាបបទទសាសាររពព័ត័ត៌ម៌ាមានន)) នថៃទី១០ កខមថុិ  ឆ្ា  ំ
២០១៩ NTFP-EP  

• កាការរបបកកននាាមមគគុុ  តតននមម្រ្របបេេ់់អអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសដដើើមមបបី ី ប្ប្បបសសោោជជនន៍ក៍កដដលលបាបាននបបសសខខកកើើនន  ដដលល់់ប្ប្បបជាជា
ជជននសសៅៅជជននបបទទ៖៖  កាការរប្ប្សាសាវវប្ប្ជាជាវវសសេេដដាាក្កិិ្ចចចច  ននិិខខសសោោលលននសសោោបាបាយយេេតតីីពពីី្្លលិិតត្្លលអអននុុ្្លល
ននប្ប្ពពសស  ើើសសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា  កខឧេភាឆ្ា  ំ២០១៧ Emmanuelle Andaya និខ   ខូ សអៀខ ួត
, UNDP   

• េេិិក្ក្ាាសសោោលលននសសោោបាបាយយររបបេេ់់អអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ក្ក្មមពពុុជាជា  កាលបរសិចឆទោម ន NTFP-EP  
និខទីភាា ក្ង់្ហរេវីេេប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍនិខេ ប្បតិបតតិការ  SDC 

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍  ((PPrroocceeddiinngg  RReeppoorrtt))  ប្ប្បបជជំំុុប្ប្បបចចំឆំ្ឆ្ាា ំរំរបបេេ់់ប្ប្ក្កុុ្មមកាការរង្ហង្ហររ  NTFP ក្ក្មមពពុុជាជា  //  
បបទទបបង្ហង្ហាា ញញជាជា  Power Point របេ់សលាក្គឹម  សារនិ អនុប្បធាន   យក្ោា នជីវភាព 
១៩ មក្រា ២០២១, NTFP-EP  

• កាការរវវ ិភិាភាគគអអំំពពីីកាការរខខវវោះោះចចសស  ្្ោះោះសសោោលលននសសោោបាបាយយ  េេតតីីពពីីកាការរសសធធវវើើពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមមសសតតតត សសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា  
ប្ក្ុមប្គបប់្គខសតត  / រេ់ េុោា  កខមថុិ  ឆ្ា ២ំ០១០ 

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍ទទីីប្ប្បបឹឹក្ក្ាាឯឯក្ក្រារាជជយយកក្្ាាក្ក្សសោោលលននសសោោបាបាយយ៖៖  ធាធាតតុុចចូូលលបបកកននាាមម  មថុិ  
២០១៤, WWF,  រេ់ េុោា   

• បបឋឋមមេេតតីីពពីីអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា ឆ្ា  ំ២០១៥ NTFP-EP, WWF, Wild Wild, 
Both ENDS, SIDA, USAID 

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍ ((PPrroocceeeeddiinngg  RReeppoorrtt)) េេតតីីពពីីេេិិកាកាេេ សាសាលាលាពពិិសសប្ប្ោោោះោះសសោោបបលល់់េេតតីីពពីីកាការរសសលលើើក្ក្
កកលលខខពពននធធសសលលើើអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ,  នថៃទី ១១ កខក្ញ្ហញ  ឆ្ា ២ំ០២០,,  NNTTFFPP--EEPP,,  WWWWFF,,  
សវទិកាអខគការមនិកមនរោា ភបិាល េតីពីក្មពុជា,,  ប្ក្ុមការង្ហរ NTFP  ក្មពុជា  

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍េេតតីីពពីី  ប្ប្ក្កុុ្មមកាការរង្ហង្ហររពពប្ប្ខខឹឹខខពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមម  ននិិខខសសោោលលននសសោោបាបាយយសសតតតត   ““គគសសប្ប្មាមាខខ
សាសាក្ក្លលបបខខកាការរអអននុុវវតតតតសសោោលលននសសោោបាបាយយ”” កខសមសា ឆ្ា ២ំ០១១ ប្ក្ុមប្គបប់្គខសតត /រេ់ 
េុោា  អខគការ WWWWFF  ។  

• សសេេចចក្ក្តតីកីកថថ្ខ្ខកាការរ  ៍៍ររបបេេ់់រារាជជររោោាា ភភិបិាបាលលេេតតីីពពីីវវ ិេិេ័័យយននប្ប្ពពសស  ើើជាជាតតិិ នថៃទី២៦ កខក្ក្កោ ឆ្ា ំ
២០០២ ។  

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍បបចចចចុុបបបបននាាភាភាពព  េេតតីីពពីី  CCFF//CCPPAA  តាតាមមបបណ្តណ្តតត សសខខតតតត (រ ូតដល់នថៃទី ២៥ កខមី
  ឆ្ា ២ំ០១៩), រដាបាលនប្ពស ើ/MAFF និខប្ក្េួខបរសិាា ន  
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

• អអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយ  េេតតីីពពីី  កាការរោោក្ក្់ឲ់្ឲ្យយដដំំសស  ើើ ររកាការរបបញ្ញ្ជជ ីីទទំំននិិញញកកដដលលប្ប្តតូូវវបាបាននោោមមឃ្លឃ្លតត់ ់ ននិិខខមាមានន
ក្ក្ំ ំ តត់,់,  ធាូ ២០០៧, រោា ភបិាល (RGC)។  

• អអននុុប្ប្ក្កឹឹ្តតយយេេតតីីពពីីកាការរប្ប្គគបប់ប់្ប្គគខខេេ  គគមមនន៍ន៍នប្ប្ពពសស  ើើ  ២០០៣, រាជរោា ភបិាលក្មពុជា 
(RGC)។ 

• ប្ប្ក្ក្បបខខ  ឌឌ កាការរង្ហង្ហររ  ((TTooRR))  កាការរសសធធវវើើកាការរេេិិក្ក្ាាអអំំពពីីវវ ិសិាសាលលភាភាពព  ននិិខខកាការរសសធធវវើើកក្្ននទទីីបបង្ហង្ហាា ញញ្្្្ូូវវ
េេតតីីពពីី្្លលិិតតក្ក្មមមម    ននិិខខកាការរសសប្ប្បបើើប្ប្បាបាេេ់់ប្ប្បបក្ក្បបសសោោយយចចីីររភាភាពព យក្ោា នសេដាកិ្ចចនបតខ  អគគ
សលខាធិការោា នននប្កុ្មប្បឹក្ាជាតិអភវិឌ្ឍនស៍ោយចីរភាព កខក្ញ្ហញ ឆ្ា ២ំ០២០។ 

  
ឯកសារសោងស្បេងៗសទ្ៀត៖  

• កាការរវាវាយយតតននមម្ស្សោោលលននសសោោបាបាយយររបបេេ់់អអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសលលើើ្្លលិិតត្្លលអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ,,  
Edna Maguigat, 2020, NTFP-EP  

• សសោោលលននសសោោបាបាយយពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមមសសតតតត ក្ក្មមពពុុជាជា េេសសខខេេបប ននិិខខអអននុុសាសាេេនន៍ទ៍ទីី២ កខមថុិ  ឆ្ា  ំ
២០១១ សលាក្ Todd Sigaty  ទីប្បឹក្ាអនតរជាតិ  ននអខគការ WWF  

• អាអាជាជាាា ធធររក្ក្មមពពុុជាជាសសធធវវើើដដំំសស  ើើ ររសសៅៅសសធធវវើើវវ ិសិសសាសាធធននក្ក្មមមមចចាាបប់ក់្ក្ាាុុខខក្កិិ្ចចចចប្ប្បបឹឹខខកកប្ប្បបខខកាការរពាពាររននប្ប្ពពសស  ើើ  នថៃ
ទី ៣០ កខវចិឆកិាឆ្ា  ំ២០១៨ វទិយុអាេីុសេរ ី 

• សសេេចចក្ក្តតីបី្ប្ពាពាខខននននររបាបាយយកាការរ  ៍៍េេតតីីពពីីកាការរពពិិននិិតតយយ  ននិិខខេេិិក្ក្ាាចចាាបប់េ់េតតីីពពីីតតំំបបនន់ក់ាការរពាពាររ  
ធធមមមមជាជាតតិិសសដដើើមមបបីកីកក្ក្េេប្ប្មមួួលលកាការរសសររៀៀបបចចំេំេ  គគមមនន៍ក៍ាការរពាពាររធធមមមមជាជាតតិិ  CCPPAAss ននិិខខអអននុុញ្ហញ្ហញញ តត
ឱឱយយេេ  គគមមនន៍ដ៍ដឹឹក្ក្ជជញ្ញ្ជជូូ ននអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ មនិមានកាលបរសិចឆទជាក្ល់ាក្ស់ទ ប ុកនតសៅ
ឆ្ា ២ំ៥៦៤/២០២០ សធវើសោយ យក្ោា នជីវភាព  

• សសេេចចក្ក្តតីបី្ប្ពាពាខខលលិិខខិិតតសសេេាាើើសសលលើើក្ក្កកលលខខបបុពុពវវលាលាភភ  ននិិខខក្ក្ននប្ប្មមសសជជើើខខសាសា  សសតតតត   ននិិខខឫឫេេសសីនីននន 
េេ  គគមមនន៍ន៍នប្ប្ពពសស  ើើទទ័ព័ពជាជាខខ  នថៃ០៣ ឆ្ឆា  ំ២០២០ េ គមនន៍ប្ពស ើទព័ជាខ 

• កាការរសសធធវវើើវវ ិសិសសាសាធធននក្ក្មមមមចចាាបប់ន់នប្ប្ពពសស  ើើននឹឹខខប្ប្តតូូវវសសធធវវើើសសៅៅមមុុននឆ្ឆ្ាា ំ ំ ២០២៣ នថៃទី២៦ កខក្ញ្ហញ  ឆ្ា  ំ
២០១៨ កខមរកថម  

• សសគគ  ទទំពំព័រ័រ  INBAR  
• កាការរគគូូេេកក្្ននទទីីននននដដំំសស  ើើ ររកាការរពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមមក្ក្មមពពុុជាជា៖៖  កក្្ននទទីីដដំំសស  ើើ ររកាការរ  ននិិខខវវ ិភិាភាគគ    

((លលទទធធ្្ លលបបឋឋមម)) ឆ្ា ២ំ០០៩ WB / EMC  

 
 

• េេ  ប្ប្ោោេេអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសោោយយេេ  គគមមនន៍ម៍មូូលលោោាា ននបបសសខខកកើើតតជាជាកាការរសសលលើើក្ក្ទទឹឹក្ក្ចចិិតតតត
េេប្ប្មាមាបប់ក់ាការរកាការរពាពាររេេខខគគមម  ននិិខខបបររ ិសិាសាាា នន  ((អអតតាាបបទទសាសាររពព័ត័ត៌ម៌ាមានន)) នថៃទី១០ កខមថុិ  ឆ្ា  ំ
២០១៩ NTFP-EP  

• កាការរបបកកននាាមមគគុុ  តតននមម្រ្របបេេ់់អអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសដដើើមមបបី ី ប្ប្បបសសោោជជនន៍ក៍កដដលលបាបាននបបសសខខកកើើនន  ដដលល់់ប្ប្បបជាជា
ជជននសសៅៅជជននបបទទ៖៖  កាការរប្ប្សាសាវវប្ប្ជាជាវវសសេេដដាាក្កិិ្ចចចច  ននិិខខសសោោលលននសសោោបាបាយយេេតតីីពពីី្្លលិិតត្្លលអអននុុ្្លល
ននប្ប្ពពសស  ើើសសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា  កខឧេភាឆ្ា  ំ២០១៧ Emmanuelle Andaya និខ   ខូ សអៀខ ួត
, UNDP   

• េេិិក្ក្ាាសសោោលលននសសោោបាបាយយររបបេេ់់អអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ  ក្ក្មមពពុុជាជា  កាលបរសិចឆទោម ន NTFP-EP  
និខទីភាា ក្ង់្ហរេវីេេប្មាបក់ារអភវិឌ្ឍនិខេ ប្បតិបតតិការ  SDC 

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍  ((PPrroocceeddiinngg  RReeppoorrtt))  ប្ប្បបជជំំុុប្ប្បបចចំឆំ្ឆ្ាា ំរំរបបេេ់់ប្ប្ក្កុុ្មមកាការរង្ហង្ហររ  NTFP ក្ក្មមពពុុជាជា  //  
បបទទបបង្ហង្ហាា ញញជាជា  Power Point របេ់សលាក្គឹម  សារនិ អនុប្បធាន   យក្ោា នជីវភាព 
១៩ មក្រា ២០២១, NTFP-EP  

• កាការរវវ ិភិាភាគគអអំំពពីីកាការរខខវវោះោះចចសស  ្្ោះោះសសោោលលននសសោោបាបាយយ  េេតតីីពពីីកាការរសសធធវវើើពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមមសសតតតត សសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា  
ប្ក្ុមប្គបប់្គខសតត  / រេ់ េុោា  កខមថុិ  ឆ្ា ២ំ០១០ 

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍ទទីីប្ប្បបឹឹក្ក្ាាឯឯក្ក្រារាជជយយកក្្ាាក្ក្សសោោលលននសសោោបាបាយយ៖៖  ធាធាតតុុចចូូលលបបកកននាាមម  មថុិ  
២០១៤, WWF,  រេ់ េុោា   

• បបឋឋមមេេតតីីពពីីអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើសសៅៅក្ក្មមពពុុជាជា ឆ្ា  ំ២០១៥ NTFP-EP, WWF, Wild Wild, 
Both ENDS, SIDA, USAID 

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍ ((PPrroocceeeeddiinngg  RReeppoorrtt)) េេតតីីពពីីេេិិកាកាេេ សាសាលាលាពពិិសសប្ប្ោោោះោះសសោោបបលល់់េេតតីីពពីីកាការរសសលលើើក្ក្
កកលលខខពពននធធសសលលើើអអននុុ្្លលននប្ប្ពពសស  ើើ,  នថៃទី ១១ កខក្ញ្ហញ  ឆ្ា ២ំ០២០,,  NNTTFFPP--EEPP,,  WWWWFF,,  
សវទិកាអខគការមនិកមនរោា ភបិាល េតីពីក្មពុជា,,  ប្ក្ុមការង្ហរ NTFP  ក្មពុជា  

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍េេតតីីពពីី  ប្ប្ក្កុុ្មមកាការរង្ហង្ហររពពប្ប្ខខឹឹខខពាពា  ិិជជជជក្ក្មមមម  ននិិខខសសោោលលននសសោោបាបាយយសសតតតត   ““គគសសប្ប្មាមាខខ
សាសាក្ក្លលបបខខកាការរអអននុុវវតតតតសសោោលលននសសោោបាបាយយ”” កខសមសា ឆ្ា ២ំ០១១ ប្ក្ុមប្គបប់្គខសតត /រេ់ 
េុោា  អខគការ WWWWFF  ។  

• សសេេចចក្ក្តតីកីកថថ្ខ្ខកាការរ  ៍៍ររបបេេ់់រារាជជររោោាា ភភិបិាបាលលេេតតីីពពីីវវ ិេិេ័័យយននប្ប្ពពសស  ើើជាជាតតិិ នថៃទី២៦ កខក្ក្កោ ឆ្ា ំ
២០០២ ។  

• ររបាបាយយកាការរ  ៍៍បបចចចចុុបបបបននាាភាភាពព  េេតតីីពពីី  CCFF//CCPPAA  តាតាមមបបណ្តណ្តតត សសខខតតតត (រ ូតដល់នថៃទី ២៥ កខមី
  ឆ្ា ២ំ០១៩), រដាបាលនប្ពស ើ/MAFF និខប្ក្េួខបរសិាា ន  



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��
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• សស  តតុុអអវវីឫីឫេេសសី?ី?  ដដំំសសណ្តណ្តោះោះប្ប្សាសាយយននបបតតខខ ោម នកាលបរសិចឆទ ឫេស ីDWIS, 
https://lewisbamboo.com/why-bamboo-green-solution/  
 

ឧបេមព័នធ ២៖ បញ្ជបីរុគលរន្ឹោះកដលបានេមាា េ 

លលររ  នន្្្្ោះោះ  ននេេេេ  ត្តួួ្  េេីី  ស្អស្អាា បប័័នន    េេីីតាតំំាងង  

1 នរ ង េបូត្ ប្បុស អៃកសប្របសប្រួល  
បណ្តា ញCSO-REDD+  

នវេិការអងគការរិន
ដរនរែាេិបាលសាីពី

ករព៉ុជា 

េៃំនពញ 

2 េប៉ុង រត្ានៈក៉ុារ 
 

ប្បុស អន៉ុប្បធាន យកដ្ឋា ន 
ច្ប្ពន ើ និងសហេរន៍ច្ប្ព
ន ើច្នរែាបាលច្ប្ពន ើ 

រែាបាលច្ប្ពន ើ, 
MAFF 

េៃំនពញ 

3 សឹរ ស៉ុនរ ង ប្បុស ប្បធានការោិយល័យ  ការោិល័យ ំចូល 
និង ំនចញ, ឧសាហ
ករ្ច្ប្ពន ើ, រែាបាល
ច្ប្ពន ើ, MAFF 

េៃំនពញ 

4 នបា រ ចាន់ល៉ុនឌី ប្បុស រន្តនាីព័ត៌្ាន អេគ យកដ្ឋា នេយ 
និងរដ្ឋា ករ 

េៃំនពញ 

5 លីវ ឡងឌី 
 

ប្បុស អន៉ុប្បធានការោិល័យ នសវាករ្ប្ចកនចញចូល
ដត្រួយ ខ្នធានជ័យ 
រាជធានីេៃំនពញ (រកពី
ប្កសួងរណិជាករ្) 

េៃំនពញ 

6 េឹរ ស្អរនិ ប្បុស អន៉ុប្បធាន  យកដ្ឋា នជីវភាព 
សហេរន៍  ប្កសួង 

បរសិ្អា ន 

េៃំនពញ 

7 រស់ ជ័រ ប្បុស ប្បធាន  យកដ្ឋា នជីវភាព 
សហេរន៍ ប្កសួង 
បរសិ្អា ន 

េៃំនពញ 

 
 

8 Richard Dansey ប្បុស  យក LEOPA BAMBOO េៃំនពញ 
9 ជ័យ េូេាំង ប្បុស ប្បធានេនប្ាង នតា /

ឫសស ី
WWF េៃំនពញ 

10 ែឹង ស៉ុរវិោិ  ប្បុស ប្បធាននាល
ននោបាយ 

NTFP-EP េៃំនពញ 

11 នខ្ៀវ សំណ្តង 
 

ប្បុស អៃកឯកនេសោងការ
ភាា ប់ជារួយ 
ដផៃកឯកជន 

WCS េៃំនពញ 

12 េាយ ស៉ុវតាា រា  ប្បុស ប្បធានេនប្ាងេេួល
បានយ៉ុត្ាិ្រ៌ និង
អេិបាលកិច្  

CLEC េៃំនពញ 

13 ស៉ុវណណ ពិសិែា ប្បុស  យក RAC េៃំនពញ 
14 ែួង ា ល័យ ស្សី  ា្ស់សិបបករ្ សិបបករ្េ៉ុយនរ ង 

 
ច្ប្ពនប់  

នខ្ត្ាប្ពោះសីហ
ន៉ុ 

 
15 ស៉ុឹក អ៉ុីស្អ  

 
ប្បុស ា្ស់សិបបករ្ សបបករ្រេប់ឫសសី 

 
ចាន់នេៀក អូរ
ឫសសី កំពង់ប្ត្
េាច កំពង់ឆ្ៃ ំ 

16 ឃ៉ុត្ ភាង ស្សី  ប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ េ័ព

ជាង 

បាក់អប្ងត់្ 
ែងដពង ដស្ស
អំបិល 
នកាោះក៉ុង 

17 េប៉ុង នងត្ ប្បុស អតី្ត្ប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់ការររ
្រ្ជាតិ្ េ័ពជាង 

បាក់អប្ងត់្ ែង
ដពង ដស្សអំបិល 
នកាោះក៉ុង 

18 នែង អូន ស្សី  នបេាករ សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ េ័ព

ជាង 

បាក់អប្ងត់្ 
ែងដពង ដស្ស
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• សស  តតុុអអវវីឫីឫេេសសី?ី?  ដដំំសសណ្តណ្តោះោះប្ប្សាសាយយននបបតតខខ ោម នកាលបរសិចឆទ ឫេស ីDWIS, 
https://lewisbamboo.com/why-bamboo-green-solution/  
 

ឧបេមព័នធ ២៖ បញ្ជបីរុគលរន្ឹោះកដលបានេមាា េ 

លលររ  នន្្្្ោះោះ  ននេេេេ  ត្តួួ្  េេីី  ស្អស្អាា បប័័នន    េេីីតាតំំាងង  

1 នរ ង េបូត្ ប្បុស អៃកសប្របសប្រួល  
បណ្តា ញCSO-REDD+  

នវេិការអងគការរិន
ដរនរែាេិបាលសាីពី

ករព៉ុជា 

េៃំនពញ 

2 េប៉ុង រត្ានៈក៉ុារ 
 

ប្បុស អន៉ុប្បធាន យកដ្ឋា ន 
ច្ប្ពន ើ និងសហេរន៍ច្ប្ព
ន ើច្នរែាបាលច្ប្ពន ើ 

រែាបាលច្ប្ពន ើ, 
MAFF 

េៃំនពញ 

3 សឹរ ស៉ុនរ ង ប្បុស ប្បធានការោិយល័យ  ការោិល័យ ំចូល 
និង ំនចញ, ឧសាហ
ករ្ច្ប្ពន ើ, រែាបាល
ច្ប្ពន ើ, MAFF 

េៃំនពញ 

4 នបា រ ចាន់ល៉ុនឌី ប្បុស រន្តនាីព័ត៌្ាន អេគ យកដ្ឋា នេយ 
និងរដ្ឋា ករ 

េៃំនពញ 

5 លីវ ឡងឌី 
 

ប្បុស អន៉ុប្បធានការោិល័យ នសវាករ្ប្ចកនចញចូល
ដត្រួយ ខ្នធានជ័យ 
រាជធានីេៃំនពញ (រកពី
ប្កសួងរណិជាករ្) 

េៃំនពញ 

6 េឹរ ស្អរនិ ប្បុស អន៉ុប្បធាន  យកដ្ឋា នជីវភាព 
សហេរន៍  ប្កសួង 

បរសិ្អា ន 

េៃំនពញ 

7 រស់ ជ័រ ប្បុស ប្បធាន  យកដ្ឋា នជីវភាព 
សហេរន៍ ប្កសួង 
បរសិ្អា ន 

េៃំនពញ 

 
 

8 Richard Dansey ប្បុស  យក LEOPA BAMBOO េៃំនពញ 
9 ជ័យ េូេាំង ប្បុស ប្បធានេនប្ាង នតា /

ឫសស ី
WWF េៃំនពញ 

10 ែឹង ស៉ុរវិោិ  ប្បុស ប្បធាននាល
ននោបាយ 

NTFP-EP េៃំនពញ 

11 នខ្ៀវ សំណ្តង 
 

ប្បុស អៃកឯកនេសោងការ
ភាា ប់ជារួយ 
ដផៃកឯកជន 

WCS េៃំនពញ 

12 េាយ ស៉ុវតាា រា  ប្បុស ប្បធានេនប្ាងេេួល
បានយ៉ុត្ាិ្រ៌ និង
អេិបាលកិច្  

CLEC េៃំនពញ 

13 ស៉ុវណណ ពិសិែា ប្បុស  យក RAC េៃំនពញ 
14 ែួង ា ល័យ ស្សី  ា្ស់សិបបករ្ សិបបករ្េ៉ុយនរ ង 

 
ច្ប្ពនប់  

នខ្ត្ាប្ពោះសីហ
ន៉ុ 

 
15 ស៉ុឹក អ៉ុីស្អ  

 
ប្បុស ា្ស់សិបបករ្ សបបករ្រេប់ឫសសី 

 
ចាន់នេៀក អូរ
ឫសសី កំពង់ប្ត្
េាច កំពង់ឆ្ៃ ំ 

16 ឃ៉ុត្ ភាង ស្សី  ប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ េ័ព

ជាង 

បាក់អប្ងត់្ 
ែងដពង ដស្ស
អំបិល 
នកាោះក៉ុង 

17 េប៉ុង នងត្ ប្បុស អតី្ត្ប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់ការររ
្រ្ជាតិ្ េ័ពជាង 

បាក់អប្ងត់្ ែង
ដពង ដស្សអំបិល 
នកាោះក៉ុង 

18 នែង អូន ស្សី  នបេាករ សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ េ័ព

ជាង 

បាក់អប្ងត់្ 
ែងដពង ដស្ស
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អំបិល 
នកាោះក៉ុង 

19 េង់ ភា ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ ច្ប្ព
ែំណ្តក់ 

 

ដស្សសំនរាង 
ដស្សសំនរាង ជ៉ុំ
េិរ ីកំពត្ 

20 ដរ ន នៅ ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើច្ប្ព
នម្ 

ច្ប្ពនម្ ដស្ស
កៃ៉ុង  

ជ៉ុំេិរ ីកំពត្ 
21 
 
ដខ្រ ា លី ស្សី នបេាករ សហេរន៍ច្ប្ពន ើច្ប្ព

នម្ 
ច្ប្ពនម្ ដស្ស
កៃ៉ុង  

ជ៉ុំេិរ ីកំពត្ 
22 នសឿរ ដសរ ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើែូង ែូង អងគរជ័យ 

កំពត្ 
23 ដញ រ ញ ន 

 
ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ 

នប្ជាោះសព៊ឺ  
ាថាវងសនលើ 
ប្ត្រំងស្អលា
នកើត្ 

ប ទ យាស 
កំពត្ 

24 អ៉ុី រន  ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ 
ប្ជួយថាេ   

ប្តំាសសរ 
សំនរាងនលើ 
ប ទ យាស 
កំពត្ 

25 ហ៉ុង ស៉ុនខ្ឿន ស្សី  ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ
ច្ប្ជប្បរក់ប្កេា 

 

ប ន ប្ត្រំង
ស្អលានកើត្ 
ប ទ យាស 
កំពត្ 

26 សួស ហាន ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសដកច្ចៃ
ប្រំង  

សដង្ ដែប 
ដែប ប្ពោះវហិារ 

 
 

27 ស៉ុខ្ នយឿន ស្សី អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើស
ដង្ 

សដង្ ដែប 
ដែប ប្ពោះវហិារ 

28 ាស ហ ប្បុស ប្បធានប្កុរ សហប្ាសដកច្ចៃ
ប្រំង/សហេរន៍ច្ប្ព

ន ើសដង្  

សដង្ ដែប 
ដែប ប្ពោះវហិារ 

29 ខួ្ន រា ត្ ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសដកច្ចៃ 
ប្រំង 

 

ដែបនកើត្ ឃ៉ុំ
ដែប ស្សុក

ដែប នខ្ត្ាប្ពោះ
វហិារ 

30 េង់ េីន ប្បុស អតី្ត្ៈប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ 

ដែបនកើត្ 

ដែបនកើត្ ឃ៉ុំ
ដែប ស្សុក

ដែប នខ្ត្ាប្ពោះ
វហិារ 

31 សួន ា នលត្ ស្សី នបេាករ សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ដែប

នកើត្ 

ដែបនកើត្ ឃ៉ុំ
ដែប ស្សុក

ដែប នខ្ត្ាប្ពោះ
វហិារ 

32 
 

ច្ណ តី្ ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំ 
េ៉ុណភាព២ 

 

េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

33 ច្ផ ស ៉ុន ប្បុស ប្បធាន េ៉ុណភាព២ េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

34 នេបង រា  ប្បុស សាជិក សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំ 
េ៉ុណភាព២ 

 

េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

35 រង នខ្ឿប ប្បុស នេបាលឃ៉ុំ នេបាលឃ៉ុំដែប េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 
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អំបិល 
នកាោះក៉ុង 

19 េង់ ភា ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ ច្ប្ព
ែំណ្តក់ 

 

ដស្សសំនរាង 
ដស្សសំនរាង ជ៉ុំ
េិរ ីកំពត្ 

20 ដរ ន នៅ ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើច្ប្ព
នម្ 

ច្ប្ពនម្ ដស្ស
កៃ៉ុង  

ជ៉ុំេិរ ីកំពត្ 
21 
 
ដខ្រ ា លី ស្សី នបេាករ សហេរន៍ច្ប្ពន ើច្ប្ព

នម្ 
ច្ប្ពនម្ ដស្ស
កៃ៉ុង  

ជ៉ុំេិរ ីកំពត្ 
22 នសឿរ ដសរ ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើែូង ែូង អងគរជ័យ 

កំពត្ 
23 ដញ រ ញ ន 

 
ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ 

នប្ជាោះសព៊ឺ  
ាថាវងសនលើ 
ប្ត្រំងស្អលា
នកើត្ 

ប ទ យាស 
កំពត្ 

24 អ៉ុី រន  ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ 
ប្ជួយថាេ   

ប្តំាសសរ 
សំនរាងនលើ 
ប ទ យាស 
កំពត្ 

25 ហ៉ុង ស៉ុនខ្ឿន ស្សី  ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ
ច្ប្ជប្បរក់ប្កេា 

 

ប ន ប្ត្រំង
ស្អលានកើត្ 
ប ទ យាស 
កំពត្ 

26 សួស ហាន ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសដកច្ចៃ
ប្រំង  

សដង្ ដែប 
ដែប ប្ពោះវហិារ 

 
 

27 ស៉ុខ្ នយឿន ស្សី អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើស
ដង្ 

សដង្ ដែប 
ដែប ប្ពោះវហិារ 

28 ាស ហ ប្បុស ប្បធានប្កុរ សហប្ាសដកច្ចៃ
ប្រំង/សហេរន៍ច្ប្ព

ន ើសដង្  

សដង្ ដែប 
ដែប ប្ពោះវហិារ 

29 ខួ្ន រា ត្ ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសដកច្ចៃ 
ប្រំង 

 

ដែបនកើត្ ឃ៉ុំ
ដែប ស្សុក

ដែប នខ្ត្ាប្ពោះ
វហិារ 

30 េង់ េីន ប្បុស អតី្ត្ៈប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ 

ដែបនកើត្ 

ដែបនកើត្ ឃ៉ុំ
ដែប ស្សុក

ដែប នខ្ត្ាប្ពោះ
វហិារ 

31 សួន ា នលត្ ស្សី នបេាករ សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ដែប

នកើត្ 

ដែបនកើត្ ឃ៉ុំ
ដែប ស្សុក

ដែប នខ្ត្ាប្ពោះ
វហិារ 

32 
 

ច្ណ តី្ ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំ 
េ៉ុណភាព២ 

 

េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

33 ច្ផ ស ៉ុន ប្បុស ប្បធាន េ៉ុណភាព២ េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

34 នេបង រា  ប្បុស សាជិក សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំ 
េ៉ុណភាព២ 

 

េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

35 រង នខ្ឿប ប្បុស នេបាលឃ៉ុំ នេបាលឃ៉ុំដែប េ៉ុណភាព២ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 
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36 Roeung Ream ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ  
េ៉ុណភាព ១ 

េ៉ុណភាព១ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

37 េ៉ុច ស ប្បុស ប្បធានេូរិ េ៉ុណភាព១  េ៉ុណភាព១ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

38 ខ្ន ស៉ុខ្៉ុរ ប្បុស េីផារ សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំពូ
ប្ជី 
 

ពូតំាង ពូប្ជី 
នពប្ជប្ជាដ្ឋ 
រណឌ លេិរ ី

39 នកញ ស៉ុផាត្ ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំ  ពូ
ប្ជី/MFV 

ពូតំាង ពូប្ជី 
នពប្ជប្ជាដ្ឋ 
រណឌ លេិរ ី

40 នងើល ងី ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ ជីខ្េប 

ជីខ្េប ស៉ុខ្
ស្អន នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

41 ស្អ ត្ សត្ ស្សី អន៉ុប្បធាន សហប្ាសដកច្ចៃ
ឫសសី អរបួននលើ  

អូរបួននលើ អូរ
បួននលើ នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

 
42 ផាន ស្សីរ៉ុំ ស្សី សាជិក សហេរន៍តំ្បន់

ការររ្រ្ជាតិ្ អរ
បួននលើ 

 

អូរបួននលើ អូរ
បួននលើ នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

43 ដស ស្សីនិច ស្សី នលោ្ិការ សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ អរ

បួននលើ 
 

អូរបួននលើ អូរ
បួននលើ នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

 
 

ឧបេមព័នធ៣៖ វតតមានប្ក្ុមពភិាក្ា 

NNoo..  នន្្្្ោះោះ  ននេេេេ  ររ៉ុ៉ុខ្ខ្  េេីី  នន្្្្ោះោះសសហហេេររនន៍៍  េេូូររសស័័ពពទទ  

 សសហហេេររនន៍៍ច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើច្ច្ប្ប្ពពននមម្្  ((  កកំំពពត្ត្  ))  
1 ដរ ន ណ្តវ ប ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពនម្ ( កំពត្ ) 088 463 2749 
2 នអាង ន្ឿន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ 097 432 2194 
3 ខឹ្រ ស៉ុា លី ស ហិរញញឹក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ 088 514 1296 
4  ួន ្ី ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ 088 725 1620 
5 ស៉ុក ខ្ន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ អត់្ាននលខ្ 
6 កឹរ េូច ប នលោ សហេរន៍ប្ត្រំងន ើរល

ែំណ្តក់រល៉ុោះ 
អត់្ាននលខ្ 

7 េង់ ភា ប ប្បធាន សហេរន៍្េកយ៉ុលែំណ្តក់រល៉ុោះ 096 929 8401 
8 ដខ្រ េូច ប អន៉ុ.ប្បធាន សហេរន៍នប្ចសែំណ្តក់រល៉ុោះ 097 525 0216 
 សសហហេេររនន៍៍ននែែើើររែែូូងង  ((កកំំពពត្ត្))   
9 ស៉ុឹរ ដសរ ប ប្បធាន សហេរន៍នែើរែូង 097 681 1952 
10 កាក់ ្ូ ស សាជិក សហេរន៍នែើរែូង  
11 ដញ រ េឹរយីរ ស សាជិក សហេរន៍នែើរែូង 097 788 6916 
12 ស៉ុឹរ ចាន់ច្ង ស សាជិក សហេរន៍នែើរែូង  
13 ជា ចាត្ ប ប្បធាន សហេរន៍នប្ារ 088 512 5588 
14 ជ៉ុំ ស៉ុភានរ  ត្ ប សាជិក សហេរន៍នប្ារ  
15 ជ៉ុំ ស៉ុភាររយ ប សាជិក សហេរន៍នប្ារ  
16 ឃ៉ុត្ ហរ ប ប្បធាន សហេរន៍ែូនប៉ុណយ 097 475 3214 
17 ដញ រ ញ ន ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ែូនប៉ុណយ 088 733 8040 
18 ឃ៉ុត្ នរឿន ស សាជិក សហេរន៍ែូនប៉ុណយ  
19 វក ចាន់ណ្តរ ី ស សាជិក សហេរន៍ែូនប៉ុណយ  
20 បួន ប្បុស ប ប្បធាន សហេរន៍នប្ជាោះសព៊ឺ 088 442 5269 
21 ជីរ ចំនរ ើន ស សាជិក សហេរន៍នប្ជាោះសព៊ឺ  
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36 Roeung Ream ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើ  
េ៉ុណភាព ១ 

េ៉ុណភាព១ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

37 េ៉ុច ស ប្បុស ប្បធានេូរិ េ៉ុណភាព១  េ៉ុណភាព១ 
ដែប២ ដែប 
ប្ពោះវហិារ 

38 ខ្ន ស៉ុខ្៉ុរ ប្បុស េីផារ សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំពូ
ប្ជី 
 

ពូតំាង ពូប្ជី 
នពប្ជប្ជាដ្ឋ 
រណឌ លេិរ ី

39 នកញ ស៉ុផាត្ ប្បុស ប្បធាន សហប្ាសេឹកឃ្៉ុំ  ពូ
ប្ជី/MFV 

ពូតំាង ពូប្ជី 
នពប្ជប្ជាដ្ឋ 
រណឌ លេិរ ី

40 នងើល ងី ប្បុស ប្បធាន សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ ជីខ្េប 

ជីខ្េប ស៉ុខ្
ស្អន នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

41 ស្អ ត្ សត្ ស្សី អន៉ុប្បធាន សហប្ាសដកច្ចៃ
ឫសសី អរបួននលើ  

អូរបួននលើ អូរ
បួននលើ នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

 
42 ផាន ស្សីរ៉ុំ ស្សី សាជិក សហេរន៍តំ្បន់

ការររ្រ្ជាតិ្ អរ
បួននលើ 

 

អូរបួននលើ អូរ
បួននលើ នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

43 ដស ស្សីនិច ស្សី នលោ្ិការ សហេរន៍តំ្បន់
ការររ្រ្ជាតិ្ អរ

បួននលើ 
 

អូរបួននលើ អូរ
បួននលើ នកាោះ

ដញក 
រណឌ លេិរ ី

 
 

ឧបេមព័នធ៣៖ វតតមានប្ក្ុមពភិាក្ា 

NNoo..  នន្្្្ោះោះ  ននេេេេ  ររ៉ុ៉ុខ្ខ្  េេីី  នន្្្្ោះោះសសហហេេររនន៍៍  េេូូររសស័័ពពទទ  

 សសហហេេររនន៍៍ច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើច្ច្ប្ប្ពពននមម្្  ((  កកំំពពត្ត្  ))  
1 ដរ ន ណ្តវ ប ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពនម្ ( កំពត្ ) 088 463 2749 
2 នអាង ន្ឿន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ 097 432 2194 
3 ខឹ្រ ស៉ុា លី ស ហិរញញឹក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ 088 514 1296 
4  ួន ្ី ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ 088 725 1620 
5 ស៉ុក ខ្ន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពនម្ អត់្ាននលខ្ 
6 កឹរ េូច ប នលោ សហេរន៍ប្ត្រំងន ើរល

ែំណ្តក់រល៉ុោះ 
អត់្ាននលខ្ 

7 េង់ ភា ប ប្បធាន សហេរន៍្េកយ៉ុលែំណ្តក់រល៉ុោះ 096 929 8401 
8 ដខ្រ េូច ប អន៉ុ.ប្បធាន សហេរន៍នប្ចសែំណ្តក់រល៉ុោះ 097 525 0216 
 សសហហេេររនន៍៍ននែែើើររែែូូងង  ((កកំំពពត្ត្))   
9 ស៉ុឹរ ដសរ ប ប្បធាន សហេរន៍នែើរែូង 097 681 1952 
10 កាក់ ្ូ ស សាជិក សហេរន៍នែើរែូង  
11 ដញ រ េឹរយីរ ស សាជិក សហេរន៍នែើរែូង 097 788 6916 
12 ស៉ុឹរ ចាន់ច្ង ស សាជិក សហេរន៍នែើរែូង  
13 ជា ចាត្ ប ប្បធាន សហេរន៍នប្ារ 088 512 5588 
14 ជ៉ុំ ស៉ុភានរ  ត្ ប សាជិក សហេរន៍នប្ារ  
15 ជ៉ុំ ស៉ុភាររយ ប សាជិក សហេរន៍នប្ារ  
16 ឃ៉ុត្ ហរ ប ប្បធាន សហេរន៍ែូនប៉ុណយ 097 475 3214 
17 ដញ រ ញ ន ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ែូនប៉ុណយ 088 733 8040 
18 ឃ៉ុត្ នរឿន ស សាជិក សហេរន៍ែូនប៉ុណយ  
19 វក ចាន់ណ្តរ ី ស សាជិក សហេរន៍ែូនប៉ុណយ  
20 បួន ប្បុស ប ប្បធាន សហេរន៍នប្ជាោះសព៊ឺ 088 442 5269 
21 ជីរ ចំនរ ើន ស សាជិក សហេរន៍នប្ជាោះសព៊ឺ  
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22 អ ៉ុក សំណ្តង ប សាជិក សហេរន៍នប្ជាោះសព៊ឺ 097 207 5026 
23 ហង់ ស៉ុនឃឿន ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ជប្បរក់ប្កឡា  
24 រនិ រ៉ុំ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ជប្បរក់ប្កឡា 071638 0519 
 សសហហេេររនន៍៍ពពូូប្ប្ជជីី  ឬឬននកកាាើើររ  ((ររណណឌឌ លលេេិិររ ី)ី)   

25 នកើញ បូផាត់្ ប ប្បធាន សហេរន៍នកាើរ( ឃ្៉ុំ )   097 745 505 
26 ចិត្ា កាក់ ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍នកាើរ( ឃ្៉ុំ )  
27 ខ្ន ស៉ុខ្៉ុរ ប េីផារ សហេរន៍នកាើរ( ឃ្៉ុំ )  
 សសហហេេររនន៍៍ជជីីកកេេបប់់េេៃៃំំជជួួងងកកាាីីសសងងឃឃឹរឹរ  ((ររណណឌឌ លលេេិិររ ី)ី)   

28 នេើល ងិ ប ប្បធាន សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 071 727 7311 
29 ដ្ឋត់្ ចាន់ច្ង ប នលោ សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 097 983 7747 
30 ស្អង ប្ត្រ ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 097 806 1990 
31 យ៉ុេធ េិ ប េណៈករ្ការ សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 066 922 970 
    សហេរន៍អរបួននលើ(រណឌ លេិរ)ី  

32 នបឿន ដង ត្ ប ប្បធាន សហេរន៍អរបួននលើ 097 424 9254 
33 ដស ស្សីនិច ស នលោ សហេរន៍អរបួននលើ 097 880 9163 
34 ស្អ ត្ ស ៉ុត្ ប េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 088 516 0777 
35 អ៉ុី អ៉ុល ប េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 097 785 1000 
36 ន្ឿន ស្សីវតី្ ស េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 097 902 2477 
37 ផាន ស្សីណ្តយ ស េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 097 900 7376 
 សសហហេេររនន៍៍ច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើេេ៉ុ៉ុណណភាភាពព១១  ឬឬ  ប្ប្បាបា  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   

38 ស្អត្ នស្អន ប ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ 088 391 0023 
39 ញូង ដសរ ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
40 នស្អរ នសឿង ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
41 នរឿង នរៀរ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ 088 392 3963 
42 ស៉ុខ្ ស្អត់្ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
43 ដហរ នចឿង ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
44 ដចវ ផាត់្ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
45 ដហរ នហឿត្ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 

 
 

46 យ៉ុន ខ្៉ុំ ប រន្តនាីប ៉ុសា េូរិដែប២ 097 753 8997 
47 េ៉ុជ សូរ ប ប្បធានេូរិ េូរិដែប ឃ៉ុំដែប ស្សុកដែប 088 940 6069 
48 រ៉ុំ អួង ប អន៉ុេូរិ េូរិដែប ឃ៉ុំដែប ស្សុកដែប 097 803 7299 
 សសហហេេររនន៍៍ច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើេេ៉ុ៉ុណណភាភាពព២២  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   

49 ច្ណ េី ប ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ 088 474 2428 
50 នរឿង ស ៉ុ៊ុំ ប នបឡា សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
51 តី្ ឃីន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
52 យួន ស្អររឹ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
53 នឡង រា  ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ 097 334 4609 
54 ន៉ុន និត្ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
55 នស្អរ ស ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
56 សឹរ នរឿន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
57 នខ្ឿប កង ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
58 ផាយ ស ៉ុន ប នរេូរិ េូរិប្បា  ឃ៉ុំដែប២ ស្សុកដែប 097 878 4372 
59 នី េង់ ប អន៉ុេូរិ េូរិប្បា  ឃ៉ុំដែប២ ស្សុកដែប 096 753 1877 
60 រង នខ្ឿប ប  យរងប ៉ុសា ឃ៉ុំដែប២ 097 262 7749 
 សសហហេេររនន៍៍សសដដងង្១្១  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   

61 ស៉ុខ្ នយឿន ស អន៉ុប្បធាន សហេរន៍សដង១្ 088 519 1244 
62 ឡាន់ នលឿត្ ស សាជិក សហេរន៍សដង១្  
63 ស្អា យ ស្អន ស សាជិក សហេរន៍សដង១្  
64 ជា ស៉ុន ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
65 សួស ហាន ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្ 086 838 710 
66 នសង តាប់រា  ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
67 អ៉ុិន ស ៉ុ៊ុំ ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
68 េិត្ យ៊ឺន ប ដកច្ចៃដវក សហេរន៍សដង១្  
69 កាវ ជួន ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
70 ព៉ុ្ ស្អវា ន់ ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
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22 អ ៉ុក សំណ្តង ប សាជិក សហេរន៍នប្ជាោះសព៊ឺ 097 207 5026 
23 ហង់ ស៉ុនឃឿន ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ជប្បរក់ប្កឡា  
24 រនិ រ៉ុំ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ជប្បរក់ប្កឡា 071638 0519 
 សសហហេេររនន៍៍ពពូូប្ប្ជជីី  ឬឬននកកាាើើររ  ((ររណណឌឌ លលេេិិររ ី)ី)   

25 នកើញ បូផាត់្ ប ប្បធាន សហេរន៍នកាើរ( ឃ្៉ុំ )   097 745 505 
26 ចិត្ា កាក់ ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍នកាើរ( ឃ្៉ុំ )  
27 ខ្ន ស៉ុខ្៉ុរ ប េីផារ សហេរន៍នកាើរ( ឃ្៉ុំ )  
 សសហហេេររនន៍៍ជជីីកកេេបប់់េេៃៃំំជជួួងងកកាាីីសសងងឃឃឹរឹរ  ((ររណណឌឌ លលេេិិររ ី)ី)   

28 នេើល ងិ ប ប្បធាន សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 071 727 7311 
29 ដ្ឋត់្ ចាន់ច្ង ប នលោ សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 097 983 7747 
30 ស្អង ប្ត្រ ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 097 806 1990 
31 យ៉ុេធ េិ ប េណៈករ្ការ សហេរន៍ជីកេប់េៃំជួងកាីសងឃឹរ 066 922 970 
    សហេរន៍អរបួននលើ(រណឌ លេិរ)ី  

32 នបឿន ដង ត្ ប ប្បធាន សហេរន៍អរបួននលើ 097 424 9254 
33 ដស ស្សីនិច ស នលោ សហេរន៍អរបួននលើ 097 880 9163 
34 ស្អ ត្ ស ៉ុត្ ប េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 088 516 0777 
35 អ៉ុី អ៉ុល ប េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 097 785 1000 
36 ន្ឿន ស្សីវតី្ ស េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 097 902 2477 
37 ផាន ស្សីណ្តយ ស េណៈករ្ការ សហេរន៍អរបួននលើ 097 900 7376 
 សសហហេេររនន៍៍ច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើេេ៉ុ៉ុណណភាភាពព១១  ឬឬ  ប្ប្បាបា  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   

38 ស្អត្ នស្អន ប ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ 088 391 0023 
39 ញូង ដសរ ប អន៉ុប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
40 នស្អរ នសឿង ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
41 នរឿង នរៀរ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ 088 392 3963 
42 ស៉ុខ្ ស្អត់្ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
43 ដហរ នចឿង ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
44 ដចវ ផាត់្ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 
45 ដហរ នហឿត្ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព១ អត់្ាននលខ្ 

 
 

46 យ៉ុន ខ្៉ុំ ប រន្តនាីប ៉ុសា េូរិដែប២ 097 753 8997 
47 េ៉ុជ សូរ ប ប្បធានេូរិ េូរិដែប ឃ៉ុំដែប ស្សុកដែប 088 940 6069 
48 រ៉ុំ អួង ប អន៉ុេូរិ េូរិដែប ឃ៉ុំដែប ស្សុកដែប 097 803 7299 
 សសហហេេររនន៍៍ច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើេេ៉ុ៉ុណណភាភាពព២២  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   

49 ច្ណ េី ប ប្បធាន សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ 088 474 2428 
50 នរឿង ស ៉ុ៊ុំ ប នបឡា សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
51 តី្ ឃីន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
52 យួន ស្អររឹ ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
53 នឡង រា  ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ 097 334 4609 
54 ន៉ុន និត្ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
55 នស្អរ ស ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
56 សឹរ នរឿន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
57 នខ្ឿប កង ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ៉ុណភាព២ អត់្ាននលខ្ 
58 ផាយ ស ៉ុន ប នរេូរិ េូរិប្បា  ឃ៉ុំដែប២ ស្សុកដែប 097 878 4372 
59 នី េង់ ប អន៉ុេូរិ េូរិប្បា  ឃ៉ុំដែប២ ស្សុកដែប 096 753 1877 
60 រង នខ្ឿប ប  យរងប ៉ុសា ឃ៉ុំដែប២ 097 262 7749 
 សសហហេេររនន៍៍សសដដងង្១្១  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   

61 ស៉ុខ្ នយឿន ស អន៉ុប្បធាន សហេរន៍សដង១្ 088 519 1244 
62 ឡាន់ នលឿត្ ស សាជិក សហេរន៍សដង១្  
63 ស្អា យ ស្អន ស សាជិក សហេរន៍សដង១្  
64 ជា ស៉ុន ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
65 សួស ហាន ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្ 086 838 710 
66 នសង តាប់រា  ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
67 អ៉ុិន ស ៉ុ៊ុំ ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
68 េិត្ យ៊ឺន ប ដកច្ចៃដវក សហេរន៍សដង១្  
69 កាវ ជួន ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
70 ព៉ុ្ ស្អវា ន់ ប ដកច្ចៃចងឹ្ោះប្រំង សហេរន៍សដង១្  
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71 ាស នហឿ ប ប្បធានប្កុរដក
ច្ចៃប្រំង 

សហេរន៍សដង១្ 097 279 7293 

 សសហហេេររនន៍៍ដដកកច្ច្ចចៃៃចចងងឹឹ្្ោះោះដដែែបប១១  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   
72 យួន រា ត់្ ប ប្បធានដកច្ចៃ

ចងឹ្ោះ 
សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១ 097 616 3274 

73 សួស វា ត់្ ប អន៉ុប្បធានដក
ច្ចៃចងឹ្ោះ 

សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  

74 សូ រ៉ុំ ប សាជិក សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  
75 សូ ហួន ប សាជិក សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  
76 េង ជិន ប សាជិក សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  
77 សួន នឡត្ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើដែប១  
78 វា ន់ ឡូត្ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើដែប១  
79 េង់ ងិន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើដែប១ 097 302 4965 
 សសហហេេររនន៍៍ត្តំំ្បបនន់់កាការរររររ្្ររ្ជ្ាជាត្តិិ្េេៃៃំំេេ័័ពពជាជាងង  ((  ននកាកាោះោះកក៉ុ៉ុងង  ))   

80 ឃ៉ុត្ នេៀង ប ប្បធាន សហេរន៍េៃំេ័ពជាង ( 
នកាោះក៉ុង ) 

088 271 4110 

81 នចង  អូន ស ោងេីផារ សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  096 713 1739 
82 ា  ច្ស ស ប្បធានដកច្ចៃ សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  010 824 733 
83 ោ៉ុ ំ  នផន ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  086 561 802 
84 អ៉ុន  បូរ ី ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  015 811 807 
85 នួន  េ៊ឺន ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
86 នួន  េង់ ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
87 ឡាច  នាក ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
88 ដសរ នសរ ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
89 នចង សំអាត្ ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
90 ព៉ុ្ នឃឿន ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
91 ឃ៉ុត្ ្ន់ ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
92 នចង ស្អរ ី ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   

 
 

93 េប៉ុង នងត្ ប ប្បធានសហេរន៍ សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ័ពជាង 0968079601 

 

ឧបេមព័នធ៤ ៖ ដំស ើ រការជាក្់កេតខក្ាខុការសេាើេុ ំសំចញ្លតិ្ល 

អនុ្លនប្ពស ើ  

ដដផផាាកកននលលើើពព័័ត្ត៌៌្ាាននររិិននផផេេូូវវកាការរដដែែលលផផាាលល់់ននដ្ឋដ្ឋយយកាការរ ិោិោលល័័យយ  ំំចចូូលល  //    ំំននចចញញ    
ររែែាាបាបាលលច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើ  ននិិងង  ប្ប្កកសសួួងងកកសសិិកកររ្ ្ ររ៉ុ៉ុកាកាាា ប្ប្បបាាញញ់់  ននិិងងននននស្អស្អេេ 

 
របាយការ ៍មនិមានសចត ្តល់ពត័ម៌ានលមអតិអំពីជំោននីមយួៗក្ាុខការសេាើេំុ សំចញសទ 
កត្ាុយសៅវញិវាប្បាបស់យើខ ថ្នសតើមានជំោនប ុ ម នកដលប្តូវបានអនុវតតសដើមបបីានជាគំនិត។ 
េរុបសោយក្អក្សលើបទពិសសាធនជ៍ាក្ក់េតខមាន ១៧ ជំោនកដលប្តូវសធវើមុនសពល សំចញ៖ 

1) ប្ក្ុម  ុនោក្ព់ាក្យសេាើេំុ សំចញ។ 
2) សលខាធិការននប្បតិភូននប្ក្េួខក្េិក្មមរុកាេ ប្បមាញ់និខសនសាទគឺរដាបាលនប្ពស ើ 
សធវើការសដើមបចីតក់ចខដំស ើ រការពាក្យសេាើេំុ។ 

3) ប ា បម់ក្ពាក្យសេាើេំុប្តូវបានបញ្ជូ នសៅ យក្ោា នបសចចក្សទេ។ 
4) ពាក្យសេាើេំុ កដលបានស្ាើសៅការោិល័យ ចូំល និខ សំចញននរដាបាល ិរញ្ញ វតាុ 
5) ពាក្យសេាើេំុោក្ជូ់នសៅអនុប្បធាន យក្ោា ន ចូំល និខ សំចញននរោា បាល
នប្ពស ើ។ 

6) ពាក្យសេាើេំុប្តូវបានពិនិតយ និខបញ្ជូ នសៅប្បធាន យក្ោា ន ចូំលនិខ សំចញ។ 
7) ពាក្យេំុប្តូវបានឯក្ភាព និខបញ្ជូ នសៅប្បតិភូអគគ យក្រខរដាបាលនប្ពស ើសធវើ
ការយល់ប្ពម និខចតក់ចខបញ្ជូ នមស្តនតសីៅសមើល្លិត្លេំុ សំចញ 

8) មស្តនតីទាខំស ោះចុោះសៅសមើល្លិត្លកដលបានសេាើេំុ សំចញ។ 
9) មស្តនតីសធវើរបាយការ ៍។ 
10)  ក្ាុខក្រ ីកដលប្តូវបានអនុញ្ហញ តឱយបនតសៅមុខសទៀតរដាមស្តនតី  បានស្ាើលិខិតមយួ
ចាបស់ៅទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតីសដើមបកីារឯក្ភាពសលើប្គបប់្បសភទនន្លិត្ល
ស ើ និខអនុ្លនប្ពស ើទាខំអេ់។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

71 ាស នហឿ ប ប្បធានប្កុរដក
ច្ចៃប្រំង 

សហេរន៍សដង១្ 097 279 7293 

 សសហហេេររនន៍៍ដដកកច្ច្ចចៃៃចចងង្្ឹឹោះោះដដែែបប១១  ((ប្ប្ពពោះោះវវ ិហិាហាររ))   
72 យួន រា ត់្ ប ប្បធានដកច្ចៃ

ចងឹ្ោះ 
សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១ 097 616 3274 

73 សួស វា ត់្ ប អន៉ុប្បធានដក
ច្ចៃចងឹ្ោះ 

សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  

74 សូ រ៉ុំ ប សាជិក សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  
75 សូ ហួន ប សាជិក សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  
76 េង ជិន ប សាជិក សហេរន៍ដកច្ចៃចងឹ្ោះដែប១  
77 សួន នឡត្ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើដែប១  
78 វា ន់ ឡូត្ ស សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើដែប១  
79 េង់ ងិន ប សាជិក សហេរន៍ច្ប្ពន ើដែប១ 097 302 4965 
 សសហហេេររនន៍៍ត្តំំ្បបនន់់កាការរររររ្្ររ្ជ្ាជាត្តិិ្េេៃៃំំេេ័័ពពជាជាងង  ((  ននកាកាោះោះកក៉ុ៉ុងង  ))   

80 ឃ៉ុត្ នេៀង ប ប្បធាន សហេរន៍េៃំេ័ពជាង ( 
នកាោះក៉ុង ) 

088 271 4110 

81 នចង  អូន ស ោងេីផារ សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  096 713 1739 
82 ា  ច្ស ស ប្បធានដកច្ចៃ សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  010 824 733 
83 ោ៉ុ ំ  នផន ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  086 561 802 
84 អ៉ុន  បូរ ី ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង  015 811 807 
85 នួន  េ៊ឺន ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
86 នួន  េង់ ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
87 ឡាច  នាក ប សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
88 ដសរ នសរ ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
89 នចង សំអាត្ ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
90 ព៉ុ្ នឃឿន ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
91 ឃ៉ុត្ ្ន់ ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   
92 នចង ស្អរ ី ស សាជិក សហេរន៍េៃំេ័ពជាង   

 
 

93 េប៉ុង នងត្ ប ប្បធានសហេរន៍ សហេរន៍ច្ប្ពន ើេ័ពជាង 0968079601 

 

ឧបេមព័នធ៤ ៖ ដំស ើ រការជាក្់កេតខក្ាខុការសេាើេុ ំសំចញ្លតិ្ល 

អនុ្លនប្ពស ើ  

ដដផផាាកកននលលើើពព័័ត្ត៌៌្ាាននររិិននផផេេូូវវកាការរដដែែលលផផាាលល់់ននដ្ឋដ្ឋយយកាការរ ិោិោលល័័យយ  ំំចចូូលល  //    ំំននចចញញ    
ររែែាាបាបាលលច្ច្ប្ប្ពពនន  ើើ  ននិិងង  ប្ប្កកសសួួងងកកសសិិកកររ្្  ររ៉ុ៉ុកាកាាា ប្ប្បបាាញញ់់  ននិិងងននននស្អស្អេេ 

 
របាយការ ៍មនិមានសចត ្តល់ពត័ម៌ានលមអតិអំពីជំោននីមយួៗក្ាុខការសេាើេំុ សំចញសទ 
កត្ាុយសៅវញិវាប្បាបស់យើខ ថ្នសតើមានជំោនប ុ ម នកដលប្តូវបានអនុវតតសដើមបបីានជាគំនិត។ 
េរុបសោយក្អក្សលើបទពិសសាធនជ៍ាក្ក់េតខមាន ១៧ ជំោនកដលប្តូវសធវើមុនសពល សំចញ៖ 

1) ប្ក្ុម  ុនោក្ព់ាក្យសេាើេំុ សំចញ។ 
2) សលខាធិការននប្បតិភូននប្ក្េួខក្េិក្មមរុកាេ ប្បមាញ់និខសនសាទគឺរដាបាលនប្ពស ើ 
សធវើការសដើមបចីតក់ចខដំស ើ រការពាក្យសេាើេំុ។ 

3) ប ា បម់ក្ពាក្យសេាើេំុប្តូវបានបញ្ជូ នសៅ យក្ោា នបសចចក្សទេ។ 
4) ពាក្យសេាើេំុ កដលបានស្ាើសៅការោិល័យ ចូំល និខ សំចញននរដាបាល ិរញ្ញ វតាុ 
5) ពាក្យសេាើេំុោក្ជូ់នសៅអនុប្បធាន យក្ោា ន ចូំល និខ សំចញននរោា បាល
នប្ពស ើ។ 

6) ពាក្យសេាើេំុប្តូវបានពិនិតយ និខបញ្ជូ នសៅប្បធាន យក្ោា ន ចូំលនិខ សំចញ។ 
7) ពាក្យេំុប្តូវបានឯក្ភាព និខបញ្ជូ នសៅប្បតិភូអគគ យក្រខរដាបាលនប្ពស ើសធវើ
ការយល់ប្ពម និខចតក់ចខបញ្ជូ នមស្តនតីសៅសមើល្លិត្លេំុ សំចញ 

8) មស្តនតីទាខំស ោះចុោះសៅសមើល្លិត្លកដលបានសេាើេំុ សំចញ។ 
9) មស្តនតីសធវើរបាយការ ៍។ 
10)  ក្ាុខក្រ ីកដលប្តូវបានអនុញ្ហញ តឱយបនតសៅមុខសទៀតរដាមស្តនតី  បានស្ាើលិខិតមយួ
ចាបស់ៅទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតីសដើមបកីារឯក្ភាពសលើប្គបប់្បសភទនន្លិត្ល
ស ើ និខអនុ្លនប្ពស ើទាខំអេ់។ 
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11)  ប្បេិនសបើទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតីបានយល់ប្ពម ទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតីស្ាើលិខិត
ជូនប្តលបស់ៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទវញិ។ 

12)  ក្អក្សលើលិខិតរបេ់ទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតី ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខ
សនសាទសធវើលិខិតមយួសៅប្ក្េួខពា ិជជក្មមសដើមបេំុីការសបើក្្្ូវ េប្មាបក់ារ ំ
សចញ។ 

13)  ោក្ព់ាក្យសេាើេំុអាជាា ប ័ណ  សំចញ (សប្បើសេចក្តីេសប្មចរបេ់ទីេតីការ 
គ ៈរដាមស្តនតី និខប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទជាឯក្សារសោខ) ។ 

14)  ប្ក្ុម  ុនបខន់ថក្្នប្មសជើខសា (១%) នននថ្្ លិត្លនីមយួៗ។ 
15)  ប្ក្េួខពា ិជជក្មមវាយតនម្េំស ើ េប្មាប ់សំចញ។ 
16)  ប្កុ្ម  ុនសរៀបចំបខព់នធគយ។ និខ 
17)  ចតក់ចខការ សំចញសោយសធវើការសេាើេំុលិខិតអនុញ្ហញ តដឹក្ជញ្ជូ ន។ 
 

 
 

ឧបេមព័នធ៥ ៖ ព័ត៌មានបកនាមអពំីចំ ូលពីអនុ្លស្សខៗសទៀត  

អនុ្លនប្ពស ើបានបសប្មើោ ខេំខានដ់ល់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាជនក្មពុជា ជាពិសេេ
ពលរដាសៅតាមជនបទដូចកដលបានសរៀបរាប ់ សៅសដើមននរបាយការ ៍សនោះ។ ក្អក្សលើការ
េិក្ា សពលថមីៗសនោះ គឺឆ្ា ២ំ០២០ អនុ្លនប្ពស ើបានចូលរមួចំក ក្រ ូតដល់សៅ 
៥០% ននជីវភាពរបេ់េ គមនម៍ូលោា ន។ 
  
រុក្េជាតិសវជជសាស្តេត៖ របាយការ ៍ដកដលក្ប៏ានសលើក្សេើខថ្នប្បជាជនក្មពុជាជាខ ៤០% សប្បើ
ប្បាេ់រុក្េជាតិសវជជសាស្តេត។ ដូសចាោះតាមការបា នប់្បមា ប្បាក្ច់ំ ូល កដលទទួលបានពីក្ាក្
សនោះអាចចូលរមួវភិាគទានរ ូតដល់ ៥,៦ លានដុល្ារ អាសមរកិ្ដល់ជីវភាពរេ់សៅសៅតាមជន
បទ។17 
 
បកនន្ប្ព៖ សលើេពីសនោះសទៀត CFs និខ CPAs ក្ម៏ានបកនន្ប្ពកដលគួរ ឱយទាក្ទ់ាញ និខមនិ
ទានប់សប្មើសេចក្តីប្តូវការទី្ារបានប្គបប់្ោនស់ៅសទបើយសទ។ ឧទា រ ៍សោយក្អក្សលើប្ក្ុម
ពិភាក្ាជាមយួ CPA ជីខប្ សៅសខតតម ឌ លគិរ ី េមាជិក្េ គមន ៍ ១០០ ក្ ់ រក្បាន 
១.២២០ ដុល្ារសោយប្ោនក់តលក្ក់តប្បសភទ្សតិប ក្ ់ក្ាុខឆ្ា  ំ២០១៩ ។18 
 
ខាខសប្កាមសនោះជាពត័ម៌ានេំខាន់ៗ មយួចំនួនអំពីប្បាក្ចំ់ ូលកដលប្បមូលបានពីការប្បមូល
អនុ្លនប្ពស ើកដលប្តូវបានេិក្ាសោយ  យក្ោា នជីវភាពេ គមន ៍ ននប្ក្េួខបរសិាា ន
ក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ កដលបានបង្ហា ញតាមរយៈ Power Point របេ់ សលាក្គឹម សារនិ អនុប្បធាន

                                              
17 របាយការ ៍េសខេបននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP េតីពីការបកនាមតនម្អនុ្លនប្ពស ើ
េប្មាបអ់តាប្បសោជនប៍ានបសខកើនដល់ប្បជាពលរដា ជនបទឆ្ា  ំ២០១៧ សោយ Emmanuelle Andaya  
និខ ខូ សអៀខ តួ។ 
 
18 តាមពិតមាន្សតិនប្ពមានតនម្លអខុេៗោា កដលអាចរក្បានសៅក្ាុខនប្ពេ គមន ៍CF / CPA ។ 
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របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��ស្រា�វាក្សាផ់្គគត់ផ់្គគង ់�ិង ការធ្វើ�ើ�ពាណិ៍ជ្ជជក្សាម្មមអំ�ុផ្គលនៃស្រាពីធ្វើ��

 
 

11)  ប្បេិនសបើទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតីបានយល់ប្ពម ទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតសី្ាើលិខិត
ជូនប្តលបស់ៅរដាមស្តនតីប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទវញិ។ 

12)  ក្អក្សលើលិខិតរបេ់ទីេតីការគ ៈរដាមស្តនតី ប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខ
សនសាទសធវើលិខិតមយួសៅប្ក្េួខពា ិជជក្មមសដើមបេំុីការសបើក្្្ូវ េប្មាបក់ារ ំ
សចញ។ 

13)  ោក្ព់ាក្យសេាើេំុអាជាា ប ័ណ  សំចញ (សប្បើសេចក្តីេសប្មចរបេ់ទីេតីការ 
គ ៈរដាមស្តនត ីនិខប្ក្េួខក្េិក្មម រុកាេ ប្បមាញ់ និខសនសាទជាឯក្សារសោខ) ។ 

14)  ប្ក្ុម  ុនបខន់ថក្្នប្មសជើខសា (១%) នននថ្្ លិត្លនីមយួៗ។ 
15)  ប្ក្េួខពា ិជជក្មមវាយតនម្េំស ើ េប្មាប ់សំចញ។ 
16)  ប្កុ្ម  ុនសរៀបចំបខព់នធគយ។ និខ 
17)  ចតក់ចខការ សំចញសោយសធវើការសេាើេំុលិខិតអនុញ្ហញ តដឹក្ជញ្ជូ ន។ 
 

 
 

ឧបេមព័នធ៥ ៖ ព័ត៌មានបកនាមអពំីចំ ូលពីអនុ្លស្សខៗសទៀត  

អនុ្លនប្ពស ើបានបសប្មើោ ខេំខានដ់ល់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាជនក្មពុជា ជាពិសេេ
ពលរដាសៅតាមជនបទដូចកដលបានសរៀបរាប ់ សៅសដើមននរបាយការ ៍សនោះ។ ក្អក្សលើការ
េិក្ា សពលថមីៗសនោះ គឺឆ្ា ២ំ០២០ អនុ្លនប្ពស ើបានចូលរមួចំក ក្រ ូតដល់សៅ 
៥០% ននជីវភាពរបេ់េ គមនម៍ូលោា ន។ 
  
រុក្េជាតិសវជជសាស្តេត៖ របាយការ ៍ដកដលក្ប៏ានសលើក្សេើខថ្នប្បជាជនក្មពុជាជាខ ៤០% សប្បើ
ប្បាេ់រុក្េជាតិសវជជសាស្តេត។ ដូសចាោះតាមការបា នប់្បមា ប្បាក្ច់ំ ូល កដលទទួលបានពីក្ាក្
សនោះអាចចូលរមួវភិាគទានរ ូតដល់ ៥,៦ លានដុល្ារ អាសមរកិ្ដល់ជីវភាពរេ់សៅសៅតាមជន
បទ។17 
 
បកនន្ប្ព៖ សលើេពីសនោះសទៀត CFs និខ CPAs ក្ម៏ានបកនន្ប្ពកដលគួរ ឱយទាក្ទ់ាញ និខមនិ
ទានប់សប្មើសេចក្តីប្តូវការទី្ារបានប្គបប់្ោនស់ៅសទបើយសទ។ ឧទា រ ៍សោយក្អក្សលើប្ក្ុម
ពិភាក្ាជាមយួ CPA ជីខប្ សៅសខតតម ឌ លគិរ ី េមាជិក្េ គមន ៍ ១០០ ក្ ់ រក្បាន 
១.២២០ ដុល្ារសោយប្ោនក់តលក្ក់តប្បសភទ្សតិប ក្ ់ក្ាុខឆ្ា  ំ២០១៩ ។18 
 
ខាខសប្កាមសនោះជាពត័ម៌ានេំខាន់ៗ មយួចំនួនអំពីប្បាក្ចំ់ ូលកដលប្បមូលបានពីការប្បមូល
អនុ្លនប្ពស ើកដលប្តូវបានេិក្ាសោយ  យក្ោា នជីវភាពេ គមន ៍ ននប្ក្េួខបរសិាា ន
ក្ាុខឆ្ា  ំ២០២០ កដលបានបង្ហា ញតាមរយៈ Power Point របេ់ សលាក្គឹម សារនិ អនុប្បធាន

                                              
17 របាយការ ៍េសខេបននរបាយការ ៍ប្សាវប្ជាវរបេ់ UNDP េតីពីការបកនាមតនម្អនុ្លនប្ពស ើ
េប្មាបអ់តាប្បសោជនប៍ានបសខកើនដល់ប្បជាពលរដា ជនបទឆ្ា  ំ២០១៧ សោយ Emmanuelle Andaya  
និខ ខូ សអៀខ តួ។ 
 
18 តាមពិតមាន្សតិនប្ពមានតនម្លអខុេៗោា កដលអាចរក្បានសៅក្ាុខនប្ពេ គមន ៍CF / CPA ។ 
 



របាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ងរបាយការណ៍៍សិិក្សាាស្រា�វស្រា�វ សិី�អំំពី� លទ្ធធភាពីនៃ�ការស្រា�ប់ស់្រា�ង
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 យក្ោា ន ក្ាុខអំេុខសពលប្បជំុប្បចឆំ្ា នំនប្ក្ុមការង្ហរ NTFP ក្មពុជា (CNWG) េប្មប
េប្មួល និខសរៀបចំសោយ NTFP-EP: 
 

i. ចំក ក្អនុ្លនប្ពស ើេប្មាបក់ារប្បក្បរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ៖ អនុ្លនប្ពស ើ
គឺជាចំក ក្េំខានបំ់្ុតេប្មាបជី់វភាពរេ់សៅរបេ់េ គមនស៍ោយសារ 
វាបានចូលរមួចំក ក្រ ូតដល់ ៥០% កថមសៅសលើ៖ ការចិញ្ច ឹមេតវ ២៥% 
ប្េូវ ១៥ % ដំេូខម ី៥ % និខស្សខៗសទៀត ៥ %។ សនោះក្អក្សលើការេិក្ា
សលើ ១១៨ ប្គសួាររបេ់េ គមនតំ៍បនក់ារពារធមមជាតិនប្ពកាត  ភូមកំិ្សពញ  ុំ
ោខ ប្េុក្ជាកំ្ានត សខតតប្ពោះវោិរ កដលប្គបប់្គខន្ាដីនប្ពស ើកដលបាន
អនុញ្ហញ តចំនួន ១. ១៩០  ិក្តា។ ចំ ូលមធយមរបេ់េ គមនក៍្ាុខឆ្ា  ំ
២០២០ កដលបានពីការលក្អ់នុ្លនប្ពស ើចំនួន១២ប្បសភទស្សខៗោា  ដូច
ជាបកនន្ប្ព ជរ័ទឹក្  មុ ំជាសដើម និខេតវលអិតមយួប្បសភទបាន ១៥១.០០០ 
ដុល្ារ។ 

ii. ប្ោបេំ់រខ៖ េ គមនក៍ារពារធមមជាតិអូរទុខ កដលមានទីតាខំសៅ ុំកុ្ក្
ទាក្ ់ប្េុក្វនឺនេ សខតតរតនគិរ ីរក្ចំ ូលបាន ៥២០.០០០ ដុល្ារក្ាុខមយួ
ឆ្ា ពីំការលក្ប់្ោបេំ់រខ។19 

iii. ផ្លក នប្ព ១០០គុ ៖ េ គមនក៍ារពារធមមជាតិអូរជា ំននភូមអូិរជាសំលើ និខអូរ
ជាសំប្កាម  ុកំ្ំពខ ់ ប្េុក្េំេូត និខសខតតបាតដំ់បខ រក្បានជាមធយម ២៨. 
៣១៧ដុល្ារក្ាុខមយួឆ្ា ពីំការលក្ផ់្លក ១០០គុ ។ េ គមនម៍ាន ៤៣០ 
ប្គួសារ និខ ២៥៨ ប្គួសារននពួក្ោត ់ប្បមូលផ្លក សនោះលក្។់ 

 
iv. ក្រ ីជរ័ទឹក្៖ េ គមនតំ៍បនក់ារពារធមមជាតិដខស្ត្ ភូមដិខស្្ត ប្េុក្

ក្ប២ សខតតប្ពោះវោិរ ជាមធយមប្បជាពលរដារក្បានប្បាក្២់៤១.៨៣២ដុល្ារ 
អាសមរកិ្ក្ាុខមយួឆ្ា ។ំ េ គមនម៍ាន ៣០៧ ប្គួសារ និខមានសដើមជរ័សចាោះ 
២៧.១២០ សដើម។   

                                              
19 ជាក្្នប្ពមយួប្បសភទកដលប្តូវបានសប្បើសោយប្បជាពលរដាក្ាុខតំបនេ់ប្មាបស់ធវើបកខអម និខឱេថ 
បរុា ។ 
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េវទិកានៃអង្គការមិនមៃនរដ្ឋៃភិបាល ស្តីពីកម្ពុជា
អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលាខ ៩-១១ ផ្លូវលាខ ៤៧៦ សង្កាត់ទួលទំពូង ១ 

បាអប់សំបុតា ២២៩៥ ភ្នំុពាញ-៣ កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលាខៈ (៨៥៥-២៣) ២១៤ ៤២៩

ទូរសារលាខៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៤ ០៦៣ 
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