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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

របាយការណ៍លទ្ធផល 

សិកាា សាលារិគព្រះគោបល់ព្បម្ូលធាតុចូលសតីរីការកាន់កាប់អាព្ស័យផលរបស់សហគម្ន ៍

សព្ាប់ ិ សគសាននរម្ច្បចបប់សតីរីរព្រគើ  និងចបបស់តីរីតំបន់ការពារនម្ច្បជាត ិ

 
១. សេចក្តសី្តើម 

ការអភិវឌ្ឍតាមបែែប្ែជាធែិតេយ្យតៅថ្នា ក់តប្កាមជាេិ គឺជាយុ្ទ្ធសាស្រ ត្ដ៏្ំខាន់មួយ្តៅកាុងការតធវើឱ្យកាន់បេ
ប្ែត ើ្រត ើងនូវការអភិវឌ្ឍតៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន និងកាេ់ែនថយ្ភាពប្កើប្ក បដលប្េូវបានកំណេ់តៅកាុងប្កែខណឌ យុ្ទ្ធ
សាស្រ ត្ ត្ើពើកំបណទ្ប្មង់វមិជ្ឈការ និងវ ិ្ ហមជ្ឍការរែ្់រាជ្រដ្ឋា ភិបាល។ រហូេមកដល់តពលែច្ចុែបនាតនេះ រាជ្រដ្ឋា ភិ
បាលបានអនុម័េនូវច្ាែ់តរៀែច្ំអងគការ និងែតងកើេឱ្យមានប្កុមប្ែឹកានានាននរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិ ក៏ដូច្ជា តរៀែច្ំ
ឱ្យមានកមមវធិើជាេិ១០ឆ្ា ំ្ ប្មាែ់ការអភិវឌ្ឍតាមបែែប្ែជាធែិតេយ្យតៅថ្នា ក់តប្កាមជាេ ិ កាុងតោលែំណងឱ្យមានរដា
បាលឯកភាពតៅថ្នា ក់តប្កាមជាេ ិ បដលមានលទ្ធភាពតៅកាុងការផ្តល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា ន និងតធវើឱ្យប្ែត ើ្ត ើងនូវការ
ប្គែ់ប្គង នងិការផ្តល់ត្វាសាធារណៈ តដើមបើត្លើយ្េែតៅនឹងេប្មូវការជាអាទ្ិភាពរែ្់ប្ែជាពលរដាតៅមូលដ្ឋា ន 
និងកាេ់ែនថយ្ភាពប្កើប្ក។  

ច្កខុវ ិ្ ័យ្រែ្់រាជ្រដ្ឋា ភបិាលគឺ ការកសាងរដាបាលសាធារណៈឱ្យកាន់បេមានប្ែ្ិទ្ធភាព មានប្ែ្ិទ្ធផ្ល 
និងជ្ំតនឿទុ្កច្ិេត តហើយ្តលើកកមព្់ការផ្តល់ត្វាសាធារណៈ តលើកកមព្់មន្ិការវជិាា ជ្ើវៈរែ្់មស្រនតើរាជ្ការ 
ប្ពមទងំបប្ែកាល យ្រដាបាលសាធារណៈឱ្យតៅជាអាកផ្តល់ត្វាសាធារណៈដ៏មានប្ែ្ិទ្ធភាព តដើមបើត្លើយ្េែនឹងេប្មូវ
ការ និងែតប្មើប្ែជាពលរដាឱ្យកាន់បេប្ែត ើ្រត ើង។  
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តៅឆ្ា ២ំ០១៩កនលងមក រាជ្រដ្ឋា ភិបាលបាន្តប្មច្តធវើកំបណទ្ប្មង់រច្នា្មព័នធរដាបាលប្កុង ប្្ុក ខណឌ  
តដ្ឋយ្បានតធវើ្មាហរណកមមការយិាល័យ្ជ្ំនាញនានាតៅថ្នា ក់ប្កុង ប្្ុក ខណឌ  មក ថ្ិេតៅតប្កាមរច្នា្ម័នធរដា
បាលប្កុង ប្្ុក ខណឌ  នងិបានតផ្េរមុខងារ និងធនធានពើថ្នា ក់ជាេិតៅឱ្យរដាបាលប្កុង ប្្ុក ខណឌ  ប្គែ់ប្គង និងអនុ
វេតតាមរយ្ៈអនុប្កឹេយតលខ ១៨២ អនុប្កឹេយតលខ១៨៣ និងអនុប្កឹេយតលខ១៨៤ ត្ើពើមុខងារ និងរច្នា្មព័នធរែ្់
រដាបាលប្កុង ប្្ុក ខណឌ ។ ទ្នេឹមតនេះ មុខងារ និងធនធានននវ ិ្ ័យ្ធនធានធមមជាេិ ក៏បានតផ្េរតៅឱ្យរដាបាលប្កុង 
ប្្ុក ខណឌ ប្គែ់ប្គងផ្ងបដរ។ 

 ទ្នេឹមតនេះ គណៈកមាម ធិការជាេិ្ប្មាែ់ការអភិវឌ្ឍតាមបែែប្ែជាធិែតេយ្យតៅថ្នា ក់តប្កាមជាេិ (គ.ជ្.អ.ែ) 
បដលមានតលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ្.អ.ែ ជាត្នាធិការបាននឹងកំពុងដឹកនានំិង្ប្មែ្ប្មួលប្កុមការងារែតច្ចកតទ្្
អនតរប្ក្ួង រមួមានប្ក្ួងក្ិកមម រុកាខ ប្ែមាញ់ និងតនសាទ្ និងប្ក្ួងែរសិាថ ន តរៀែច្ំវតិសាធនកមម ច្ាែ់ ត្ើពើនប្ព
ត ើ ច្ាែ់ ត្ើពើជ្លផ្ល នងិច្ាែ់ ត្ើពើេែំន់ការពារធមមជាេិ។ តហេុដូតច្ាេះ តលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ្.អ.ែ តដ្ឋយ្ទ្ទ្ួល
បានកិច្ច្ហការ និងោបំ្ទ្ពើអងគការ NGO Forum បានតរៀែច្ំ្ិកាខ សាលាពិតប្ោេះតយាែល់តៅថ្នា ក់តប្កាមជាេិច្ំនួន
៣ តដើមបើប្ែមូលធាេុចូ្លពើរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិ មនេើរជ្ំនាញពាក់ព័នធ អងគការ្ងគម្ុើវលិ និង្ហគមន៍្ប្មាែ់
ការតាក់បេងត្ច្កតើប្ពាងវតិសាធនកមមច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ និងច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ។ ្ិកាខ សាលាទងំែើ
េំែន់បានបែងបច្កដូច្ខាងតប្កាម ៖ 

- ្ិកាខ សាលាេែំន់ទ្ើ១ ប្ែប្ពឹេតិតៅសាលប្ែជុ្ំសាលាតខេតប្ពេះវហិារ កាលពើទ្ើ០៥ បខឧ្ភា ឆ្ា ២ំ០២២ 
តៅតខេតប្ពេះវហិារ បដលមាន្មា្ភាពចូ្លរមួពើរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិរមួមាន តខេតប្ពេះវហិារ តខេត
បាេ់ដំែង តខេតត្ៀមរាែ តខេតកពំង់ធ ំនងិឧេតរមានជ័្យ្។ 

- ្ិកាខ សាលាេែំន់ទ្ើ២ ប្ែប្ពឹេតិតៅ្ណ្ឋា ោរ ហ៊រ ែុ៊ននើ តខេតប្កតច្េះ កាលពើទ្ើ០៥ បខឧ្ភា ឆ្ា ំ
២០២២ បដលមាន្មា្ភាពចូ្លរមួពើរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិរមួមាន តខេតប្កតច្េះ តខេតមណឌ លគើរ ើ 
តខេតរេនគើរ ើ និងតខេត េ្ងឹបប្េង 

- ្ិកាខ សាលាេែំន់ទ្ើ៣ ប្ែប្ពឹេតិតៅសាលប្ែជុ្ំសាលាតខេតកំពេតៅតខេតកំពេ កាលពើទ្ើ១១ បខឧ្ភា ឆ្ា ំ
២០២២ បដលមាន្មា្ភាពចូ្លរមួពើរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិរមួមាន តខេតកំពេ តខេតប្ពេះ ើ្ហនុ 
តខេតកំពង់ ព្ឺ តខេតតកាេះកុង តខេតតពាធិ៍សាេ់ នងិតខេតកពំង់ឆ្ា ងំ ។ 

២. គរលបំណង 

 ្ិកាខ សាលាពិតប្ោេះតយាែល់តនេះ បានតរៀែច្ំត ើងកាុងតោលែំណង្ំខាន់ ដូច្ខាងតប្កាម ៖  
 ១. ែងាា ញអំពើវឌ្ឍនភាពនិងត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ ត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ និង
លទ្ធផ្លននការ្ិកាអំពើែទ្ដ្ឋា នពាក់ព័នធនឹងការកាន់កាែ់អាប្្័យ្ផ្លរែ្់្ហគមន៍កាុងេំែន់នប្ពត ើ រមួទងំែទ្
ដ្ឋា  នពាក់ព័នធ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ ។ 
 ២. ផ្តល់ឱ្កា្ឱ្យមានការពិភាកាប្ែមូលធាេុចូ្លពើរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិ ្ងគម្ុើវលិ និង្ហគមន៍
មូលដ្ឋា ន្ប្មាែ់ដំតណើ រការវតិសាធនកមមច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ និងច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ ។ 
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 ៣. តរៀែច្ំកិច្ចប្ែជុ្ំពិតប្ោេះតយាែល់ថ្នា ក់ជាេិជាមួយ្អនតរប្ក្ួង អងគការ្ងគម្ុើវលិ នដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង
េំណ្ឋង្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន តដើមបើពិភាកាលមអិេអំពើធាេុចូ្ល បដលទ្ទ្ួលបានពើថ្នា ក់តប្កាមជាេិ ។ 
៣. សាសភារចូលរួម្ 

 ្ិកាខ សាលាពិតប្ោេះតយាែល់ទងំ៣េំែន់តនេះមានការចូ្លរមួពើ្មាជ្ិក ្មាជ្ិកាប្ែមាណជា ៣១១នាក់ 
ប្ ើ្ច្ំនួន៥៤នាក់ បដលមាន្មា្ភាពមកពើ៖ 
 ១. េណំ្ឋងថ្នា ក់ជាេ ិ 

- ឯកឧេតម ចាន់ សុធា អនុរដាតលខាធកិារប្ក្ួងមហានផ្េ នងិជាអនុប្ែធានតលខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ្.អ.ែ
(តាមអនឡាញ) 

- េំណ្ឋងប្ក្ួងមហានផ្េ 
- េំណ្ឋងប្ក្ួងែរសិាថ ន 
- េំណ្ឋងប្ក្ួងក្ិកមម រុកាខ ប្ែមាញ់ និងតនសាទ្ (រដាបាលនប្ពត ើ និងជ្លផ្ល) 
- េំណ្ឋងតលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ្.អ.ែ. 

 ២. េណំ្ឋងរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេ ិ 
្កិាខ សាលាតលើកទ្ើ១ 
តៅតខេតប្ពេះវហិារ 

្កិាខ សាលាតលើកទ្ើ២ 
តៅតខេតប្កតច្េះ 

្កិាខ សាលាតលើកទ្ើ៣ 
តៅតខេតកពំេ 

អភិបាលរងទ្ទួ្លែនេុកការងារ
ប្គែប់្គងធនធានធមមជាេិ 
- ឯកឧេតម លី សារា៉ា រសទ្ធ  អភិបាល
រងតខេតប្ពេះវហិារ 
- ឯកឧេតម ចាន់ តារា  អភិបាលរង
តខេតកំពងធំ់ 
- ឯកឧេតម ព្បារ់ គសាភ័ណ អភិបាល 
រងតខេតត្ៀមរាែ 
- ឯកឧេតម ហួន វ៉ា ន់និត  អភិបាល
រងតខេតឧេតរមានជ្យ័្ 

អភិបាលរងទ្ទួ្លែនេុកការងារ
ប្គែប់្គងធនធានធមមជាេិ 
- ឯកឧេតម បប៉ែន លីណាត អភិបាល
រងតខេតប្កតច្េះ 
- ឯកឧេតម ជារ់ គម្៉ែងហា៊ា ង  អភិបាល
រងតខេតមណឌ លគើរ ើ 

 

អភិបាលរងទ្ទួ្លែនេុកការងារ
ប្គែប់្គងធនធានធមមជាេិ 
- ឯកឧេតម រន គង់ អភិបាលរង
តខេតកំពេ 

- ឯកឧេតម រន ចារី  អភិបាលរង
តខេតកំពងឆ់្ា ងំ 

- ឯកឧេតម គង់ ិីតាណៈ អភិបាល
រងតខេតប្ពេះ្ើហនុ 

- ឯកឧេតម សុខ ភា អភិបាលរង
តខេតកំពង់្ ពឺ 

- អភិបាលប្កុង ប្្ុក 
- ប្ែធានមនេើរតរៀែចំ្បដនដើ នគរូែនើ
យ្កមម ្ំណង ់និង្ុរតិយាដើ 
- ប្ែធានមនេើរែរសិាថ ននិងមស្រនតើ
ែតច្ចកតទ្្ 
- នាយ្កខណឌ រដាបាលនប្ពត ើ 

- អភិបាលប្កុង ប្្ុក 
- ប្ែធានមនេើរតរៀែចំ្បដនដើ នគរូែនើ
យ្កមម ្ំណង ់និង្ុរតិយាដើ 
- ប្ែធានមនេើរែរសិាថ ននិងមស្រនតើ
ែតច្ចកតទ្្ 

នាយ្កខណឌ រដាបាលនប្ពត ើ 

- អភិបាលប្កុង ប្្ុក 
- ប្ែធានមនេើរតរៀែចំ្បដនដើ នគរូែនើ
យ្កមម ្ំណង ់និង្ុរតិយាដើ 
- ប្ែធានមនេើរែរសិាថ ននិងមស្រនតើ
ែតច្ចកតទ្្ 

នាយ្កខណឌ រដាបាលនប្ពត ើ 
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៣. េណំ្ឋងអងគការ ្ងគម្ុើវលិ នងិនដគូនានា៖ សាកលវទិ្ាល័យ្, MRLG, RECOFTC, WCS, FAO, 

HA, CEDT, WMC, HEKS, Birdlife, NTFP-EP, MB, MVI, CEPA, CIYA, CIPO, CIWG និងNGO Forum ។ 
 ៤. េណំ្ឋង្ហគមន៍៖ ្ហគមន៍នប្ពត ើ, ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ, និង្ហគមន៍ជាេិតដើម
ភាគេិច្។ 

៤. ដំគណ រការសិកាា សាលា 

 ្ិកាខ សាលាពិតប្ោេះតយាែល់តនេះប្េូវបានប្ែប្ពឹេតតៅតាមតពលតវលា និងកមមវធិើបដលបានតប្ោងទុ្ក បដលកាុង
តនាេះរមួមាន្កមមភាព្ំខាន់ៗដូច្ខាងតប្កាម៖ 
 រ.រិចចចាប់គផត ម្សិកាា សាលា ៖ 

 

កាុងតពលចាែ់តផ្តើម្ិកាខ សាលានាតពលប្ពឹក អាក្ប្មែ្ប្មួលបានតធវើោរវកិច្ច និងសាវ គមន៍ដល់្មាជ្ិក 
្មាជ្ិកាននអងគ្ិកាខ សាលា ការតោរពទ្ង់ជាេិននប្ពេះរាជ្ណ្ឋច្ប្កកមពុជា ប្ែកា្គណៈអធិែេើ និងប្ែកា្តហេុប្ពម
ទងំការជ្ប្មាែជូ្នអងគ្ិកាខ សាលាអំពើតោលែំណង្ិកាខ សាលា ប្ែធានែទ្ និងវធិើសាស្រ ត្្ំខាន់ៗបដលប្េូវតប្ែើ
ប្បា្់្ប្មាែ់ការពិភាកាកាុងអងគ្ិកាខ សាលាតនេះ។ 
 ខ.ខលឹម្សារ នងិអតថន័យបទ្បង្ហា ញ ៖ 

 ែនាេ ែ់ពើកិច្ចចាែ់តផ្តើមអងគ្ិកាខ សាលា ្ ិកាខ កាមបានទ្ទ្ួលសាត ែ់នូវការតធវើែទ្ែងាា ញរែ្់វាកមិន្ំខាន់ៗច្ំនួន
៦ែទ្ែងាា ញ បដលរមួមានដូច្ខាងតប្កាម៖ 

➢ ែទ្ែងាា ញ «វឌ្ឍនភាព នងិត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើ េែំន់ការពារធមមជាេ ិ» តដ្ឋយ្េំណ្ឋងប្ក្ួងែរសិាថ
ន តដ្ឋយ្តតត េ្ំខាន់តៅតលើជ្ំពូកទ្ើ៦ ត្ើពើការចូ្លរមួនិង្ិទ្ធតប្ែើប្បា្់រែ្់្ហគមន៍មូលដ្ឋា ននន
ត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ថ្មើ ត្ើពើេែំន់ការពារធមមជាេិបដលបានបច្ងអំពើ្ ិទ្ធរែ្់្ហគមន៍មូលដ្ឋា នកាុងការ
ចូ្លរមួ ផ្តល់នឹងទ្ទ្ួលយ្កព័េមានទក់ទ្ងនឹងការប្គែ់ប្គង ការអភិរកសនិងអភិវឌ្ឍកាុងេំែន់ការពារធមម
ជាេិ និង្ិទ្ធតប្ែើប្បា្់ធនធានធមមជាេលិកខណៈប្ែនពណើ  ទ្ំតនៀមទ្មាល ែ់តាមេប្មូវការរែ្់្ហគមន៍
ជាលកខណៈប្គួសារតៅកាុងេំែន់តប្ែើប្បា្់តដ្ឋយ្ច្ើរភាពនិងេំែន់អភិរកស តាមតោលការណ៍បណនាំ
បដលបានកំណេ់។ ជាមយួ្ោា តនេះ ក៏បានបច្ងអំពើ្ ិទ្ធិ េួនាទ្ើភារកិច្ចប្ក្ួងែរសិាថ ន នងិរដាបាលថ្នា ក់
តប្កាមជាេិកាុងការផ្តល់និងលែ់កិច្ច្នា្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេ ិ ្ប្មែ្ប្មួល ោបំ្ទ្ ផ្តល់
តោលការណ៍អនុញ្ញា េ និងទ្ទ្ួលសាគ ល់ដលក់ារែតងកើេ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេ ិ។ 

➢ ែទ្ែងាា ញ «វតិសាធនកមមច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ» តដ្ឋយ្លតលាក  ុង រេតនៈកុមារ អនុប្ែធាននាយ្កដ្ឋា ន 
ប្ក្ួងក្ិកមម រុកាខ ប្ែមាញ់ និងតនសាទ្។ ែទ្ងាា ញបានែងាា ញអំពើលិខិេែទ្ដ្ឋា នគេិយុ្េតពិាក់ព័នធនឹង
ការប្គែ់ប្គងនប្ពត ើ វាកយ្័ពេបដលតប្ែើតៅកាុងត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ថ្មើ នងិតលើកយ្កបេបផ្ាកទ្ើ៦ អំពើនប្ព
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្ហគមន៍ននជ្ំពូកទ្ើ៥ការប្គែ់ប្គងនប្ពផ្តល់ផ្លមកអធិែាយ្កាុងអងគ្ិកាខ សាលា។ កាុងបផ្ាកទ្ើ៦តនេះ 
បានែរយិាយ្អំពើនប្ពហគមន៍បដលជាបផ្ាកមួយ្នននប្ពផ្តល់ផ្លប្េូវបានផ្តល់តដ្ឋយ្ប្ក្ួងក្ិកមម រុកាខ
ប្ែមាញ់ និងតនសាទ្ តដើមបើប្គែ់ប្គងកាុងលកខណៈត្ដាកិច្ច អភវិឌ្ឍន៍ និងតប្ែើប្បា្់ធនធាននប្ពត ើ
តដ្ឋយ្និរនតភាពតាមរយ្ៈការែតងកើេ្ហគមន៍នប្ពត ើ ប្្ែតាមតោលការបណនាអំំពើ្ហគមន៍នប្ព
ត ើ។ ការកំណេ់អំពើលិខេិែទ្ដ្ឋា នននែតងកើេ ប្គែ់ប្គង នងិតប្ែើប្បា្់នប្ព្ហគមន៍ និង្ិទ្ធិតប្ែើប្បា្់
ជាប្ែនពណើ តលើផ្ល អនុផ្លនប្ពត ើតដ្ឋយ្្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន ប្ពមទងំបច្ងអំពើេួនាទ្ើ ភារកិច្ចរែ្់
ប្ក្ួង សាថ ែ័នពាក់ព័នធនងិរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិកាុងការប្គែ់ប្គង ្ ប្មែ្ប្មួល ោបំ្ទ្ និងតាមដ្ឋន
តលើការអនុវេតបផ្នការប្គែ់ប្គង នងិអភិវឌ្ឍន៍នប្ពត ើ្ ហគមន៍ នងិប្ែភពថ្វកិា្ប្មាែ់ប្ទ្ប្ទ្ង់ដំតណើ រ
ការតរៀែច្ំនិងអនុវេតបផ្នការប្គែ់ប្គង នងិអភិវឌ្ឍន៍នប្ពត ើ្ ហគមន៍បដលបានមកពើថ្វកិារដា ថ្វកិាពើ
មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍បប្ពត ើជាេិ និងថ្វកិាពើនដគូអភិវឌ្ឍន៍ វ ិ្ ័យ្ឯកជ្ន និង្ែបុរ្ជ្ន។ 

➢ ែទ្ែងាា ញ «ការវភិាគតលើប្កែខ័ណឌ ច្ាែ់ ែទ្ពតិសាធន៍ នងិអនុសា្ន៍បណនានំន្ហគមន៍េែំន់
ការពារធមមជាេតិៅកមពុជា»  េំណ្ឋង អងគការ Client Earth បានែងាា ញអំពើលទ្ធផ្លននការ្ិកា ប វ្ង
យ្ល់ និងរកត ើញនូវែញ្ញា ខវេះខាេ ែទ្ពិតសាធន៍ នងិអនុសា្មយួ្ច្ំនួនបដលពាក់ព័នធនឹង្ហគមន៍
េំែន់ការពារធមមជាេិបដលមានដូច្ជាៈ  

១. ការកាន់កាែ់ដើធលើៈ គែឹណ្ឋត លមកពើអ្នតិ្ុខននការកាន់កាែ់ដើធលើ បដល្ហគមន៍មាន្ិទ្ធិ
បេមួយ្បផ្ាកែ ុតណ្ឋណ េះ (្ិទ្ធិតច្ញ-ចូ្ល ្ិទ្ធិតប្ែើប្បា្់ ្ិទ្ធិដកហូេ និង្ិទ្ធបិ្គែ់ប្គង់ ែ ុបនតមិនមាន្ិទ្ធិ
តត ច់្មុខតនាេះតទ្)។ ជាអនុសា្ៈ គួរបប្ែកាល យ្ជាផ្លូវការនូវ្ិទ្ធិកាន់កាែ់ដើធលើ ធានា្ិទ្ធិកាន់កាែ់ដើធលើឱ្យ
កាន់បេ្មប្្ែ និងែបនថមរយ្ៈតពលកាន់កាែ់ដើធលើយា ងេិច្៣០ឆ្ា ។ំ 

២. ការទ្ទ្លួបានទ្ើផ្ារៈ ខវេះភាពច្ា្់លា្់ននេប្មូវការែទ្ែបញ្ាេតិ្ប្មាែ់្កមមភាពត្ដា
កិច្ច (ដូច្ជាលិខិេអនុញ្ញា េ អាជាា ធរទ្ទ្ួលែនេុក នងិែទ្ែបញ្ាេតពិាក់ព័នធ)។ អនុសា្ន៍ៈ គួរែញ្ញា ក់
និងអភិវឌ្ឍប្កែខណឌ ច្ាែ់ ត្ើពើការទ្ទ្ួលបានទ្ើផ្ារតៅកាុង្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ និងពប្ងឹង
ភាពជានដគូររវាង្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ និងវ ិ្ ័យ្ឯកជ្ន និងោបំ្ទ្ការពប្ងឹង្មេថភាព
រែ្់្ហគមន៍។ 

៣. ការែតងកើេ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិៈ មានភាព ម្ុគសាម ញបផ្ាករដាបាលននការែតងកើេ
្ហគមន៍េែំន់ការពារធមមជាេិ។ អនុសា្ន៍ៈ ្ប្មួលដំណ្ឋក់កាលននការែតងកើេ្ហគមន៍េែំន់
ការពារធមមជាេិ និងធានានូវការចូ្លរមួរែ្់្ហគមន៍មូលដ្ឋា នតៅកាុងការកំណេ់បផ្នទ្ើនងិបែងបច្ក
េំែន់ប្គែ់ប្គងននេំែន់ការពារធមមជាេិ និង្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ។ 

៤. អភិបាលកិច្ចនផ្េកាុង្ហគមន៍និងការេំណ្ឋង និងការចូ្លរមួពើ្ហគមន៍ៈ ខវេះការបណនា ំ
និងការតធវើត្ច្កតើ្តប្មច្ច្ិេតពើប្កុមងាយ្រងតប្ោេះ។ អនុសា្ន៍ៈ ផ្តល់យ្នតការគណតនយ្យភាពនិងេមាល
ភាព និងតប្ជ្ើ្តរ ើ្ ប្កុងែុគគលងាយ្រងតប្ោេះ និងពប្ងឹងការការពារតដើមបើជ្ំរុញការចូ្លរមួ។ 
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៥. ការប្គែ់ប្គង្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ និងការបែងបច្កផ្លប្ែតយាជ្ន៍ៈ បផ្នការ
ប្គែ់ប្គង្ហគមន៍មានភាព ម្ុគសាម ញ្ប្មាែ់អនុវេត និងកងវេះខាេភាពច្ា្់លា្់តលើការបែងបច្ក
ផ្លប្ែតយាជ្ន៍។ អនុសា្ន៍ៈ ្ប្មែ្ប្មួលលកខខណឌ បផ្នការប្គែ់ប្គង ពប្ងើក្ិទ្ធិប្គែ់ប្គងរែ្់
្ហគមន៍ នងិផ្តល់ការបណនាែំបនថម្ប្មាែ់បែងបច្កផ្លប្ែតយាជ្ន៍។ 

៦. ដំតណ្ឋេះប្សាយ្វវិាទ្៖ ្ហគមន៍េែំន់ការពារធមមជាេិភាគតប្ច្ើន ថ្េិតៅកាុងសាថ នការណ៍មិន
អំតណ្ឋយ្ផ្លតៅតពលបដលមានវវិាទ្ដើធលើ។ អនុសា្ន៍ៈ ែតងកើេតោលការណ៍បណនាចំ្ា្់លា្់ និង
ែទ្ដ្ឋា នអនុវេត្ប្មាែ់ការតដ្ឋេះប្សាយ្ជ្តមាល េះ(អនុវេតបែែប្ែនពណើ  ទ្ំតនៀមទ្មាល ែ់)។ 

៧. ការអនុវេតច្ាែ់៖ ការអនុវេតច្ាែ់មនិបានេឹងរងឹ និងខវេះការពន័ិយ្ឱ្យបាន្មរមយ។ អនុសា
្ន៍ៈ ផ្តល់អំណ្ឋច្ែបនថមឱ្យតៅ្ហគមន៍កាុងអនុវេតច្ាែ់ នងិធានាឱ្យនូវធនធាននិង្មេថភាព
្ប្មាែ់ការចុ្េះលាេនិងអនុវេតច្ាែ់។ 

៨. ការោបំ្ទ្ពើខាងតប្ៅ៖ េួនាទ្ើដ៏្ំខាន់រែ្់អងគការតប្ៅរដ្ឋា ភិបាលកាុងការផ្តល់ជ្ំនួយ្ែតច្ចក 
តទ្្ និងហរិញ្ាវេថុដល់្ហគមន៍េំែន់ការពារ។  

៩. អនុសា្ន៍៖ ភាពចាបំាច់្ននកិច្ច្ហការតប្ច្ើនជាងមុនរវាង្ហគមន៍េែំន់ការពារ នងិវ ិ្ ័យ្
ឯកជ្ន។ ភាពចាបំាច់្កាងការផ្តល់ថ្វកិាប្គែ់ប្ោន់ និងកសាង្មេថភាពពើរដ្ឋា ភិបាលដល់្ហគមន៍
េំែន់ការពារធមមជាេិ។ 

១០. ែរយិាយ្អំពើតមតរៀន និងែទ្ពិតសាធន៍លអៗ បដលទ្ទ្ួលបានពើប្ែតទ្្ដនទ្ ដូច្ជាតៅេំែន់
អាស្រហវកិខាងលិច្ (ប្ែតទ្្ហាក ែុង នងិសាធារណរដាកុងតហាគ ) និងេំែន់អាស្រហវកិកណ្ឋត ល (តប្ែតទ្្
លើតែរ ើយា  ប្ែតទ្្ហាកណ្ឋ និងប្ែតទ្្កូេឌ្ឺររ័) ជាតដើម ែទ្ពិតសាធន៍ពើការអនុវេតលអៗ  រមួមានៈ កំបណ
ទ្ប្មង់បផ្ាកច្ាែ់ ប្ែតទ្្លើតែរ ើយា  ប្កែខណឌ ច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើមានការទ្ទ្ួលសាគ ល់្ិទ្ធិកាន់កាែ់ដើ
បែែប្ែនពណើ និងសារៈ្ំខាន់្ហគមន៍កាុងការប្គែ់ប្គងធនធាននប្ពត ើ។ ច្ំតពាេះសាធារណៈរដាកុង
តហាគ បានអនុវេតតជាគជ័្យ្នូវប្កម ត្ើពើនប្ពត ើ(២០២១) បដលមានការចូ្លរមួយា ង្កមមនិងប្ែ្ិទ្ធ
ភាពពើអងគការ្ងគម្ុើវលិកាុងជ្ំហាននើមួយ្ៗននការអនុវេតនើវធិើ។ 

១១. កាអនុវេតលអៗ អំពើការទ្ទ្ួលបានទ្ើផ្ារ ប្ែតទ្្លើែរ ើយា  អងគការ ClientEarth នងិនដគូកាុង
ប្ែតទ្្បានែតងកើេកិច្ច្នាគំរូ្ប្មាែ់ពាណិជ្ាកមមប្ទ្ង់ប្ទយ្មធយម(MS-CUC) តដើមបើែតងកើេ
ែទ្ដ្ឋា នននកចិ្ចប្ពមតប្ពៀងរវាង្ហគមន៍និងប្កុមហុ៊នត ើបដលជាភាគើទ្ើែើ។  

➢ ែទ្ែងាា ញ ត្ើពើ «ការពប្ងងឹការបច្ករបំលកផ្លប្ែតយាជ្ន៍ នងិឱ្កា្បផ្ាកត្ដាកចិ្ចដល់្ហគមន៍េែំន់
ការពារធមមជាេតិៅកមពុជា» តលាក ្យ្ ហសឌឺ្ើ អាក្ប្មែ្ប្មួលែណ្ឋា ញអភបិាលកិច្ចនប្ពត ើ។ ែទ្
ែងាា ញបានែងាា ញអំពើមាេិកាច្ំនួន៣ រមួមាន សាវតា ខលឹមសារគនលឹេះនិងអនុសា្ន៍ និងត្ច្កតើ្នាិដ្ឋា
ន។ កាុងសាវតាបានែញ្ញា ក់អំពើ ការពងឹអាប្្័យ្ធនធានធមមជាេិរែ្់ប្គួសារតៅជ្នែទ្ និង្ហគម
ន៍ទ្ទ្ួលបានផ្លប្ែតយាជ្ន៍េិច្េួច្ពើការវនិិតយាគនិងការការពារធនធានមមជាេ។ិ ច្ំតពាេះខលឹមសារគ



7 
 

នលឹេះៗបានគូ្ែញ្ញា ក់អំពើ្ ិទ្ធិ្ ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិកាុងការប្ែមូលផ្ល ការបកនច្ា ដឹកជ្ញ្ាូ ន 
និងលក់អនុផ្លនប្ពត ើ ការផ្សពវផ្ាយ្គតប្មាងតទ្្ច្រណ៍ធមមជាេិតាម្ហគមន៍េំែន់ការពារធមម
ជាេិរមួទងំកាុងេំែន់អភិរកសបដលបានតប្ជ្ើ្តរ ើ្  គណៈកមាម ធិការ CPA គួរប្េូវបានអនុញ្ញា េឱ្យមាន
្ិទ្ធិប្្ែច្ាែ់កាុងការចុ្េះហេថតលខាតលើកិច្ចប្ពមតប្ពៀងជាមួយ្ប្កុមហុ៊នឯកជ្ន ្ប្មាែ់្កមមភាពបដល 
បានកំណេ់តៅកាុងបផ្នការប្គែ់ប្គងនិងអនុវេត នងិ្ហគមនេ៍ំែន់ការពារធមមជាេិគួរបេទ្ទ្ួលបាន
អេថប្ែតយាជ្ន៍ពើ្ិទ្ធិកាែូននប្ពត ើេំែន់ការពារធមមជាេិរែ្់ពួកោេ់ តាមរយ្ៈយ្នតបច្ករបំលកអេថ
ប្ែតយាជ្ន៍ប្ែកែតដ្ឋយ្េមាល ភាព។ ការតលើកត ើងនូវអនុសា្ន៍្ំខាន់ៗបដលពាក់ព័នធនឹង្ិទ្ធិតប្ែើ
ប្បា្់ដើធលើរែ្់្ហគមន៍ ការប្ែមូលយ្កប្ែតយាជ្ន៍ពើអនុផ្ល និងការអនុវេតតោលការណ៍ ការពប្ងើក
វសិាលភាពននច្មាក រត ើអតនាត ប្ោម ្កមមភាពសាត រនប្ពត ើត ើងវញិ និងគតប្មាងREDD+ គួរប្េូវបាន
គិេគូរពិចារណ្ឋកាុងការតរៀែច្ំវតិសាធន៍កមមច្ាែ់តនេះ។ 

➢ ែទ្ែងាា ញ ត្ើពើ «អនុប្កេឹយ ត្ើពើការែតងកើេ្ហគមន៍នប្ពត ើ» តលាកសាស្រសាត ចារយ វន មុននិេ ទ្ើប្ែឹកាឯក
រាជ្យ បានែងាា ញពើមាេិកា្ំខាន់ៗច្ំនួន៧ រមួមានៈ 
១. សាវតាននច្ាែ ់

  ២. ទ្ិដាភាពទូ្តៅននច្ាែ់នប្ពត ើ 
  ៣. អនុប្កឹេយ ត្ើពើការែតងកើេ/ប្គែ់ប្គង្ហគមន៍នប្ពត ើ 
  ៤. ប្ែកា្ ា្ើពើតោលការណ៍បណនាអំំពើ្ហគមន៍នប្ពត ើ 
  ៥. អនុសា្ន៍្ប្មាែ់ការបក្ប្មួលច្ាែ់ ា្ើពើនប្ពត ើឆ្ា ២ំ០០២ 

 ៦. ការវភិាគនិងបក្ប្មួលតលើពាកយតពច្ន៍តៅកាុងែទ្ែញ្ញា នផ្េកាុងរែ្់គណៈកមមកាប្គែ់ប្គង ្ហ
គមន៍នប្ពត ើ  លកខនាិកៈ្ហគមន៍នប្ពត ើ កិច្ចប្ពមតប្ពៀងនប្ព្ហគមន៍ បផ្នការប្គែ់ប្គងនប្ព
្ហគមន៍  

  ៧. ្នាិដ្ឋា ន និងអនុសា្ន៍ 
 ែនាេ ែ់ពើែទ្ែងាា ញ អងគ្ិកាខ សាលាបានបែងបច្កប្កុមពិភាកាអំពើែទ្ពិតសាធន៍រែ្់រដាបាលថ្នា ក់តប្កាម
ជាេិតលើការអភិរកសធនធានធមមជាេិ នងិែទ្ងាា ញលទ្ធផ្លប្កុមពិភាកា។ 

៥. លទ្ធផលរនសិកាា សាលា 

 ្ិកាខ សាលារយ្ៈតពល០១នថ្ៃតនេះ អាកចូ្លរមួទ្ទ្ួលបាននូវច្ំតណេះដឹង នងិព័េ៌មាន្ំខាន់ៗបដលពាក់ព័នធ
នឹងែទ្ដ្ឋា នគេិយុ្េត តោលនតយាបាយ្ពាក់ព័នធនងឹការអភិរកសធនធានធមមជាេិ ការអាប្្័យ្ផ្លរែ្់្ ហគមន៍មូល
ដ្ឋា នកាុងេំែន់នប្ពត ើ និងត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ថ្មើ ត្ើពើនប្ពត ើ និងច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ ប្ពមទងំបានផ្តល់
ធាេុចូ្ល នងិអនុសា្ន៍្ំខាន់ៗជាតប្ច្ើន។ ជាពិត្្ តៅកាុងប្កុមពិភាកាទងំ៤ តដ្ឋយ្ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផ្លជា
គនលឹេះ តៅតាម្ំណួរពិភាកាដូច្ខាងតប្កាម ៖  
 ្ំណួររមួ្ប្មាែ់ប្កុមពភិាកាទងំ០៤៖ 
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 ១. តេើមានអវើែបនថមតទ្ៀេតទ្ តប្ៅពើែញ្ញា ប្ែ ម និងអនុសា្ន៍បដលែងាា ញតដ្ឋយ្វាគមិន? 
 ២. តេើអាជាា ធរថ្នា ក់តប្កាមជាេិគួរចូ្លរមួច្ំបណកែបនថមតទ្ៀេ(េនួាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុ្ប្េូវ) យា ងណ្ឋ
តៅកាុងច្ាែ់ថ្មើ? 
 ៣. តេើមានែទ្ពិតសាធន៍លអអវើខលេះ បដលច្ង់ត ា្ើដ្ឋក់ែញ្ចូ លកាុងច្ាែ់ថ្មើតនេះ? 

 លទ្ធផ្លននកចិ្ចពភិាកា 

ល.រ មេតិយាែល់ នងិ្ំតណើ រ ្ំណូមពរ 

១. ែញ្ញា ប្ែ មកាុងការអនុវេតច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ នងិច្ាែ់ ត្ើពើេែំន់ការពារធមមជាេ ិ
កាុងការអនុវេតច្ាែ់ទងំ២តនេះ អាកចូ្លរមួបានជ្ួែប្ែទ្េះនូវែញ្ញា ប្ែ មមួយ្ច្នំួនដូច្ខាងតប្កាមៈ 
✓ ពុំទន់មានបែងបច្កេំែន់ ា្ូល និងេំនែ់ការពារឱ្យបានច្ា្់លា្់នាឱំ្យមានទ្ំនា្់។ 
✓ ប្ែជាពលរដាទូ្តៅពុំមាន្ិទ្ធិប្គែ់ប្ោន់កាងការការពារ និងអភិរកស។ 
✓ រាល់ែទ្តលមើ្ប្េូវតដ្ឋេះប្សាយ្តៅកប្មិេអាជាា ធរ និងជ្ំនាញ។ 
✓ ការរុករកបរ  មិនទន់មានការពិតប្ោេះតយាែល់ជាមួយ្្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន (ប្គួ្ប្កហម ថ្ម្ំណង់ ថ្មមា 
ែ) នប្ព្ហគមន៍បដលមានប្ែកា្តហើយ្គួរគែបើរកាទុ្កជាប្ែតយាជ្ន៍្ហគមន៍ ។ 

✓ មិនមានការតលើកទ្ឹកច្ិេតដល់្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន រមួទងំការជ្ួ្ជុ្លបផ្ាករងផ្លែ េះពាល់ដល់្ហគម
ន៍ ។ 

✓ គណៈកមមការ ប្ែជាពលរដាចូ្លរមួការពារធនធានធមមជាេិ្កមម បែរជាទ្ទ្ួលរងពាកយែណតឹ ងតៅ
េុលាការតៅវញិ ។ 

✓ វេថុតាង (ត ើ) តពលរែិអូ្មិនប្េូវបានផ្តល់្ហគមន៍។ 
✓ ប្ក្ួងបរ  និងថ្នមពល មនិបានពិតប្ោេះតយាែល់ជាមួយ្យ្ប្ក្ួងពាក់ព័នធមុននឹងតច្ញអាជាា ែ័ណណណ្ឋមួ
យ្។ 

✓ មិនបានផ្តល់្ិទ្ធិតពញតលញនិងច្ា្់លា្់។ 
✓ ច្ំនួនប្ែជាជ្នតប្ច្ើន ទ្ំហដំើេូច្។ 

២. មេតិយាែល់ពាក់ព័នធនងឹត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ 
✓ មាប្តា២៤ បក្ប្មួលតៅជា៖ ប្្ែតាមអនុប្កេឹយ ត្ើពើការប្គែ់ប្គង្ហគមន៍នប្ពត ើ នងិប្ែកា្ តោល
ការណ៍បណនា ំតោលការណ៍បណនាអំពំើ្ហគមន៍នប្ពត ើ។ 

✓ មាប្តា៥៥ ត ា្ើដកពាកយថ្ន ផ្លែ េះពាល់ មកតប្ែើពាកយថ្ន ពាក់ព័នធជាមួយ្ជ្ើវភាពរ្់តៅរែ្់្ហគមន៍
មូលដ្ឋា ន។ នងិត ា្ើ្ំុឱ្យលុែតចាលពាកយ ធៃន់ធៃរ តច្ញ។ ត ា្ើ្ំុអនុញ្ញា េឱ្យ ្ហគមន៍មូលដ្ឋា នមាន្ិទ្ធ
ចូ្លរមួពតិប្ោេះតយាែល់ជាសាធារណៈ រាល់ការ្តប្មច្រែ្់រដ្ឋា ភបិាលបដលពាក់ព័នធនងឹការប្គែ់ប្គង ការ
តប្ែើប្បា្់ នងិចាេ់បច្ងនប្ព្ហគមន៍។ 
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✓ មាប្តា៥៦. ែបនថមកថ្នខណឌ ៖ ែតងកើេប្កុមវាយ្េនមលតហេុែ េះពាល់នរិនតភាពនប្ពត ើ  នងិែតងកើេប្កុមការងារ
នងិេនួាទ្ើអាកវាយ្េនមលតហេុែ េះពាល់នរិនតភាពនប្ពត ើ។ 

✓ មាប្តា៥៦៖ ត ា្ើ្ំុបក្ប្មួលច្ំនុច្ទ្ើ២តៅជា ការតប្ែើប្បា្ត់ ើ នងិអនុផ្លនប្ពត ើមក្ង់លំតៅឋាន 
តប្កាល្េវ រែង នងិ្ប្មាែ់តធវើឧែករណ៍ក្ិកមម។ 

✓ មាប្តា៥៧ ត ា្ើ្ំុ្រត្រដូច្មាប្តា២៤ននច្ាែ់ ា្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិថ្មើ ។ 
✓ មាប្តា៥៨. កថ្នខណឌ ២ត ា្ើបក្ប្មួលតៅជា៖ អងគភាពជ្ំនាញទ្ទ្ួលែនេុកវ ិ្ ័នប្យ្តពត ើ និងរដាបាល
ថ្នា ក់តប្កាមជាេមិាន្មេថកចិ្ច មាន្ិទ្ធិចុ្េះកិច្ចប្ពមតប្ពៀងជាមួយ្្ហគមន៍នប្ពត ើ បដលមានប្ែកា្
ទ្ទ្ួលសាគ ល់តដ្ឋយ្ប្ក្ួងក្ិកមមរុកាខ ប្ែមាញ់និងតនសាទ្។ 

✓ មាប្តា៥៨. ត ា្ើ្ំុរយ្ៈតពលចុ្េះកិច្ចតប្ពៀង្ហគមន៍នប្ពត ើនឹងរដាមានរយ្ៈតពលមនិតលើ្ ពើ៥០ឆ្ា  ំ
(ច្ំណុច្តនេះ្ហគមន៍នប្ពត ើត ា្ើ្ំុចុ្េះកិច្ចប្ពមតប្ពៀង្ហគមន៍នប្ពត ើមានរយ្ៈតពល៥០ឆ្ា ចុំ្េះមាង  
ត ម្ើនឹងប្កមរដាែបតវណើ ) ពើតប្ពាេះពិបាកចុ្េះកិច្ចប្ពមតប្ពៀងជាមួយ្នដគូឯកជ្នតៅកាុងការអភិវឌ្ឍ្ហគម
ន៍នប្ពត ើ។ 

✓ មាប្តា៥៩. ត ា្ើបក្ប្មួលតៅជា អងគភាពជ្ំនាញទ្ទ្ួលែនេុកវ ិ្ ័យ្នប្ពត ើ និងរដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិ
មាន្មេថកចិ្ច ជាេំណ្ឋងនើេិែុគគលរែ្់រដា ប្េូវត ា្ើ្ំុចុ្េះែញ្ា ើដើនប្ព្ហគមន៍ បដលទ្ទ្ួលសាគ ល់តដ្ឋយ្
ប្ក្ួងក្ិកមម រុកាខ ប្ែមាញ់ និងតនសាទ្ ជាដើសាធារណៈរែ្់រដាប្្ែតាមនើេិវធិើច្ាែ់ នងិលិខិេ
ែទ្ដ្ឋា នគេយុិ្េតពាក់ព័នធ។ 

✓ មាប្តា៦០៖ ត ា្ើ្ំុែបនថមពាកយ អងគភាពជ្ំនាញទ្ទ្លួែនេុកវ ិ្ ័យ្នប្ពត ើថ្នា ក់តប្កាមជាេ ិតៅកថ្នខណឌ ទ្ើ
១ ទ្ើ២ និងទ្ើ៣ នងិត ា្ើ្ំុបក្ប្មួល គណៈកមមការ្ហគមន៍ប្ពត ើ តៅជា គណៈកមមការប្គែ់ប្គង្ហ
គមន៍នប្ពត ើ តៅកថ្នខណឌ ទ្ើ៤។ 

✓ មាប្តា៦១៖ ែបនថម ការច្ញិ្ច ឹម្េវនប្ព ្ួន្េវធមមជាេកិាុងនប្ព្ហគមន៍ តៅកាុងកថ្នខណឌ ទ្ើ១។ 
✓ មាប្តា៦៣. ត ា្ើបក្ប្មួលតៅជាៈ រាជ្រដ្ឋា ភិបាល និង/ឬប្ក្ួងក្ិកមម រុកាខ ប្ែមាញ់ និងតនសាទ្ នងិ/ឬ
រដាបាលថ្នា ក់តប្កាមជាេិ អាច្ផ្តល់ជូ្នែុគគល និង្ហគមន៍នប្ពត ើ បដលអនុវេតការប្គែ់ប្គង ការពារ បថ្
រកា តប្ែើប្បា្់ នងិអភវិឌ្ឍន៍ ឬដ្ឋតំដើមត ើបដល្តប្មច្បាននូវែរមិាណ និងគុណភាពនូវការតលើកទ្ឹក
ច្ិេតមានជាអាទ្ិ៍។ 

✓ ត ា្ើ្ំុផ្តល់្ិទ្ធិដល់្ហគមន៍កាុងការ្តប្មច្ច្ិេតតលើការអភិវឌ្ឍ ជ្ើវភាពរ្់តៅរែ្់្ហគមន៍ (តដ្ឋយ្
ែបនថមតៅកាុងមាប្តា០៦) ននត្ច្កតើតប្ពៀងច្ាែ់ ត្ើពើ នប្ពត ើ ដូច្ជា នដគូអភិវឌ្ឍន៍មាន្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន
ផ្លប្ែតយាជ្ន៍តៅកាុងកិច្ចប្ពមតប្ពៀងអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយ្្ហគមន៍។ 

✓ ត ា្ើ្ំុែតងកើនថ្វកិាជាេិ (មូលនិធិ ុ)ំ កាុងការការពារធនធានធមមជាេិ / នប្ព្ហគមន៍ នងិអភិរកសការពារ
ធនធានធមមជាេិ(ថ្វកិា ្ំភារៈ្ប្មាែ់្មេថភាពជ្ួយ្ដល់ជ្នងាយ្រងតប្ោេះ កុមារ នងិស្រ ត្ើ)។ 

✓ ត ា្ើតធវើែច្ចុែបនាភាពគប្មែនប្ពត ើកាុងរយ្ៈតពលពើ៥-១០ឆ្ា មំតង និងចុ្េះែញ្ា ើកា។ 
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✓ គួរតរៀែច្ំឱ្យមានមាប្តាអំពើការតធវើពាណិជ្ាកមមអនុផ្លនប្ពត ើ៖ គួរពប្ងើកទ្ើផ្ារឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយ្ និង
្ប្មួលដល់ជ្ើវភាព្ហគមន៍ និងយ្នតការបែងបច្កផ្លប្ែតយាជ្ន៍ឱ្យបានច្ា្់លា្់។ 

✓ ត ា្ើ្ំុការផ្សពវផ្ាយ្ដល់្ ហគមន៍ តែើមានគតប្មាងឬប្កុមហុ៊នវនិិតយាគតៅកាុងដើ្ហគមន៍ ប្េូវមាន
ការពិភាកានិងការ្តប្មច្ច្ិេតពើ្ហគមន៍តេ ល់តាមតោលការណ៍តអហវពិក (FPIC)។ 

✓ រាល់គតប្មាងអភិវឌ្ឍប្េូវឲ្យប្ែជាពលរដាមូលដ្ឋា នអាកពាក់ព័នធចូ្លរមួពិតប្ោេះតយាែែល់តពញតលញ តពាល
គឺចូ្លរមួ្តប្មច្ច្ិេតយ្ល់ប្ពម។ 

✓ ផ្តល់្ិទ្ធិ និងោបំ្ទ្ការែតងកើេែណ្ឋត ញ្ហគមន៍នប្ពត ើថ្នា ក់តខេតរហូេដល់ថ្នា ក់ជាេិ តដ្ឋយ្រមួទងំ
ដំតណើ រការចុ្េះែញ្ា ើជានើេែុិគគល ែតច្ចកតទ្្ និងថ្វកិា។  

✓ ផ្ាល់្ិទ្ធិឱ្យ្ហគមន៍នប្ពត ើ ចាែ់ឬឃាេ់ខលួនជ្នតលមើ្នឹងវេថុតាងយ្កមករកាទុ្កតៅ្ហគមន៍
ែតណ្ឋា េះអា្នា នឹងចូ្លរមួកសាង្ំុណំុតរឿងជាមួយ្មស្រនតើនគបាលយុ្េតិធម៌ និងតាមដ្ឋនដំតណើ រការកាើ
ប្ពហមទ្ណឌ  ។ 

✓ ផ្តល់្ិទ្ធិដល់្ហគមន៍កាុងការែស្រងាក ែែទ្តលមើ្ជាក់ប ត្ង តជ្ៀ្ជាងប្េឹមបេ្ិទ្ធិឃាេ់ខលួនជ្នតលមើ្  
និងវេថុតាង។ 

✓ ការអភិវឌ្ឍបដលែ េះពាល់ដល់បដន្ហគមន៍នប្ពត ើ ប្េូវមាន្ំណងជាប្បាក់ប្្ែតាមការប្ពមតប្ពៀងនន
កិច្ចពិតប្ោេះតយាែល់ជាមួយ្្មាជ្ិក និងគណៈកមមការ្ហគមន៍នប្ពត ើ និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។   

✓ ត ា្ើ្ំុតប្ែើពាកយ ជ្នណ្ឋក៏តដ្ឋយ្ឱ្យបេប្ែប្ពឹេតិែទ្តលមើ្នប្ពត ើ ប្េូវទ្ទ្ួលតទ្ រមួទងំអាករមួគំនិេ ញុេះ
ញុង។ 

✓ ផ្តល់្ិទ្ធិឱ្យរដាបាលតខេតតច្ញវធិានការការពារកាុងអំ ុងតពលដំតណើ រការចុ្េះែញ្ា ើ្ហគមន៍នប្ពត ើ។ 
✓ ែតូរពាកយ គណៈកមមការ តៅជា គណៈកមាម ធិការ តដើមបើការពារនប្ពែប្មុងទុ្កអច្និស្រនតយ្។៍ 
✓ ផ្តល់ែ័ណណកមម្ ិទ្ធិដើនប្ព្ហគមន៍ ដល់្ហគមន៍កាុងការប្គែ់ប្គង និងអាប្្័យ្ផ្ល 

✓ ត ា្ើ្ំុែបនថមពាកយ ្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន និងជ្នជាេតិដើមភាគេចិ្ 

៣. មេតិយាែល់ពាក់ព័នធនងឹត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើេែំន់ការពារធមមជាេ ិ
✓ មាប្តា២0៖ ត ា្ើ្ំុែបនថមពាកយ ្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន និងជ្នជាេតិដើមភាគេចិ្ ។ 
✓ មាប្តា២៣៖ ត ា្ើ្ំុែតូរពាកយពើច្ំការពតនច្រតៅជា ច្កំារវលិជុ្ ំ (ការអនុវេតន៍ច្ំការវលិជុ្ំតដ្ឋយ្ជ្នជាេិតដើម
ភាគេិច្តាមលកខណៈប្ែនពណើ បេមិនអាច្កាេ់ខាវ ល  ូ្ឆ្យ្និងដុេតដើមបើតធវើច្ំការ)។ 

✓ មាប្តា២៤៖ ត ា្ើ្ំុវធិានការែតងកើេ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ ប្េូវកំណេ់ប្េឹមប្េូវត្ច្កាើប្ែកា្រែ្់
ប្ក្ួងែរសិាថ ន តហើយ្មិនបាច់្ដល់អនុប្កឹេយតទ្។ 

✓ មាប្តា២៥ ត ា្ើ្ំុតប្ែើប្បា្់ពាកយតពច្ន៍ នងិខលមឹសារ ដូច្មានបច្ងកាុងមាប្តា៥៨ថ្មើននច្ាែ់ ា្ើពើនប្ពត ើ។ 
✓ មាប្តា២៥៖ ត ា្ើែបនថមពាកយែញ្ញច  ំឬហុើែ ូបេេ កាុងកថ្នខណឌ ទ្ើ១។ 
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✓ ត ា្ើ្ំុឱ្យមានការចុ្េះែញ្ា ើដើ្ហគមន៍ តៅប្ក្ួងបដនដើ នគរូែនើយ្ក៍មម នងិ្ំណង់ តដើមបើឱ្យ្ហគមន៍
េំែន់ការពារធមមជាេិមាន្ិទ្ធិកាន់កាែ់ដើធលើរងឹមាបំថ្មតទ្ៀេ និងប្េូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់ជានើេិែុគគលប្្ែ
ច្ាែ់ ប្ពមទងំមាន្ិទ្ធិកំណេ់ការតច្ញចូ្លតលើដើធលើកាុងេំែន់ប្គែ់ប្គងកាុង្ហគមន៍េំែន់ការពារធមម
ជាេិ ។ 

✓ ច្ាែ់ថ្មើគួរបច្ងពើ្ិទ្ធិ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិឱ្យបានច្ា្់លា្់កាុងការតប្ែើប្បា្់ដើកាុង្ហ
គមន៍េំែន់ការពារធមមជាេ។ិ ឧទហរណ៍ ្ ិទ្ធតិប្ែើប្បា្(់Usage Right) បដលអាច្បែងបច្ងបផ្នការតប្ែើ
ប្បា្់និងបែងបច្ងដើកាុង្ហគមន៍េែំន់ការពារធមមជាេិដូច្ជា តទ្្ច្រណ៍ បប្្រមួ ដើបប្ពត ើ ក្ិកមម
្ហករណ៍ ក្ិមមដំណ្ឋហូំែបផ្ល....។ 

✓ ត ា្ើ្ំុ្ិទ្ធិកាុងការដកហូេ អនុផ្លនប្ពត ើ តដើមបើតធវើអាជ្ើវកមម នឹងមានការដឹកជ្ញ្ាូ នតៅកាន់ទ្ើផ្ារ្ហ
គមន៍េំែន់ការពារធមមជាេ(ិ្ិទ្ធិកាុងការដឹកជ្ញ្ាូ ន)។ 

✓ េំែន់្កាា នុពលតរៀែច្ំតទ្្ច្រណ៍្ហគមន៍ ច្ាែ់ថ្មើគួរតលើកទ្ឹកច្ិេតកាុងការតរៀែច្ំ ្ប្មួលទងំដំតណើ រ
ការ និងឯកសារ ប្ពមទងំទុ្នែប្មុងកាុងការែតងកើេតអកូតទ្្ច្រណ៍្ហគមន៍ ។ 

✓ ជ្នណ្ឋក៏តដ្ឋយ្ឱ្យបេប្ែប្ពឹេតិែទ្តលមើ្ធនធានធមមជាេិប្េូវទ្ទ្ួលតទ្ រមួទងំអាករមួគំនិេ ញុេះញុង។ 

✓ ត ា្ើ្ំុែបនថមពាកយកាុងច្ាែ់េំែន់ការពារធមមជាេិថ្មើអពំើ ការែតងកើេ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិគឺទ្ហំំ
បដលផ្តល់ជូ្នជា្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេ ិ ប្េូវមានទ្ំហសំាក្មនិង្មរមយលមម្ំរាែ់្ហគម
ន៍អាច្ទញយ្កអេថប្ែតយាជ្ន៍បាន្ំរាែ់្កមមភាពែងកែតងកើនជ្ើវភាពប្ែជាពលរដា តាមរយ្ៈ តទ្្ច្រណ៍ 
ពាណិជ្ាកមមអនុផ្លនប្ពត ើ ការអភិរកសនប្ពត ើនិងធនធានកប្ម និងតផ្សងៗ ។ 

✓ ត ា្ើ្ំុែបនថមដ្ឋក់តទ្ដល់ែុគគល ឬ្មាជ្ិកគណៈកមាម ធិការរែ្់្ហគមន៍េែំន់ការពារធមមជាេិ
បដលចូ្លរមួែទ្តលមើ្ មិនតោរពលកខនតិកៈ និងបផ្នការប្គែ់ប្គង្ហគមន៍។ 

៤. មេតិយាែល់រមួពាក់ព័នធនងឹត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ទងំ២ 
✓ ត ា្ើ្ំុកំណេ់េួនាទ្ើ និងការទ្ទ្ួលខុ្ប្េូវរែ្់អាជាា ធរបដនដើ(្ប្មែ្ប្មួលនិងប្េួេពិនិេយ) នងិ
្ហគមន៍កាុងត្ច្កតើប្ពាងនប្ពត ើ និងត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ និងប្េូវមានែទ្
ែបញ្ាេតិបច្ងពើការោបំ្ទ្(ធនធានហញិ្ាវេថុ) អាជាា ធរថ្នា ក់តប្កាមជាេិកាុងការប្គែ់ប្គងេំែន់ការពារធមមជាេ ិ
ពើរាជ្រដ្ឋា ភិបាល ។ 

✓ ែតងកើនថ្វកិាជាេិ(មូលនិធិ ុ)ំ កាុងការការពារធនធានធមមជាេិ / នប្ព្ហគមន៍។ 
✓ រាជ្រដ្ឋា ភិបាល អាជាា ធរពាក់ព័នធែតងកើនការោបំ្ទ្តលើកមមវធិើតរ  ដែូក(REDD+)។ 
✓ អាជាា ធរមូលដ្ឋា នគួរផ្តល់ការោបំ្ទ្ និងតលើកទ្ឹកច្ិេតដល់្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិផ្តល់តាមរ
យ្ៈ តហដ្ឋា រច្នា្មព័នធលអ ត្វាសាធារណៈលអ។ 

✓ តធវើឱ្យមាន្ងគេិភាពននច្ាែ់ថ្មើបដលផ្តល់វមិជ្ឈការអំណ្ឋច្ប្គែ់ប្គងនប្ពត ើកាុងេំែន់្ហគមន៍េំែន់
ការពារធមមជាេិ និងច្ាែ់ ត្ើការប្គែ់ប្គងរដាបាល ុ ំ្ងាក េ់ បដលហាមមិនឱ្យប្កុមប្ែឹកា ុ ំ្ងាក េ់ែ េះ
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ពាល់ដល់ការងារប្គែ់ប្គងនប្ពត ើ ។ ច្ណុំច្តនេះ គួរតធវើវតិសាធនកមមច្ាែ់ប្គែ់ប្គង ុ ំ្ងាក េ់ តដើមបើែនសុើ
ោា  ។ (ប្ែកា្ប្ែេិភូកមមមុខងារេំែន់ការពារច្ំនួន៧២)។ 

✓ អាជាា ធរ និងមស្រនតើជ្ំនាញបដលពាក់ព័នធ ចូ្លរមួោបំ្ទ្្ហគមន៍ឱ្យមានការ្ហការកាុងការទ្ែ់សាក េ់ែទ្
តលមើ្នប្ពត ើ។ 

✓ តធវើការអែ់រដំល់ជ្នតលមើ្ តហើយ្កាុងករណើ មិនតរៀងចាល ប្េូវែញ្ាូ នជ្នតលមើ្តៅេុលាការ។ 
✓ មស្រនតើឧទ្ានុរកស និងអាជាា ធរពាក់ព័នធប្េូវ្កមមចូ្លរមួលាេនប្ពត ើជាប្ែចា ំ។ 
✓ ផ្សពវផ្ាយ្ច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ/ េែំន់ការពារជាប្ែចា។ំ 
✓ ភាគលាភពើការតកពិន័យ្ែទ្តលមើ្ប្េូវបែងបច្កដល់្ហគមន៍។ 
✓ ច្ាែ់ថ្មើគួរែតងកើន្ិទ្ធិ ោបំ្ទ្ និងតលើកទ្កឹច្ិេតដល់្ហគមន៍ និងអាកពាក់ព័នធកាុង្កមមភាព ែងាក រនិងទ្ែ់
សាា េ់ែទ្តលមើ្នប្ពត ើកាុងេំែន់ការពារធមមជាេិ។ ែតងកើន្ិទ្ធិ្ហគមន៍តាមរយ្ៈការតលើកកមព្់ជ្ើវភាព
ប្្ែតាមលំនឹងធនធានធមមជាេិ។ ែងាក រតាមរយ្ៈ្ិទ្ធិ ការអែ់រ ំផ្សពវផ្ាយ្ច្ាែ់ ែណាុ េះត្ច្កាើប្្ឡាញ់ 
លាេ ដ្ឋក់ែុ ត្ិ៍ឈាម។ ោបំ្ទ្្ហគមន៍តាមរយ្ៈពប្ងឹង្មេថភាព ជ្ំនាញពាក់ព័នធអភបិាលកិច្ចនប្ពត ើ 
ផ្ាល់ថ្វកិាកាុងការតបាេះែតងាគ លប្ពំ ផ្លូវតភលើង ការដ្ឋតំដើមត ើត ើងវញិ ្កមមភាពលាេ។ តលើកទ្កឹ្ហគម
ន៍តាមរយ្ៈ ការផ្ាល់ែ័ណណ្រត ើ្រ និងប្បាក់រងាវ ន់ដល់្ហគមន៍ ឬែុគគលគំរូ។ ផ្ាល់្ិទ្ធដិល់្ហគមន៍
េំែន់ការពារធមមជាេកិាុងការចូ្លរមួតពញតលញដល់្ហគមន៍កាុងការចូ្លរមួែស្រងាក ែែទ្តលមើ្ឱ្យមាន
ប្ែ្ិទ្ធភាព។ 

✓ វតិសាធន៍កមមច្ាែ់ប្េូវឱ្យមានភាគើពាក់ព័នធមានតពលតវលាប្គែ់ប្ោន់ និងគិេគូរដល់(ជ្នពិការ ប្ ើ្ យុ្
វជ្ន ជ្នជាេតិដើមភាគេិច្)។ 

៥. តយាែល់ែបនថម្ប្មាែ់ការពចិារណ្ឋកាុងការតរៀែច្លិំខេិែទ្ដ្ឋា នគេយុិ្េតតិប្កាមច្ាែ់ពាក់ព័នធ 
✓ តធវើការវាយ្េនមលកប្មិេជ្ើវភាពនិងដើែងកែតងកើនផ្ល្ហគមន៍មុននិងែតងកើេ្ហគមន៍ 
✓ ែបនថមរយ្ៈតពលកិច្ចប្ពមតប្ពៀងពើ២៥តៅ៣០ឆ្ា  ំ និងអាច្ែនតបានសាជាថ្មើតដ្ឋយ្បផ្អកតលើរបាយ្ការណ៍និង
ការវាយ្េនមលរែ្់មស្រនតើទ្ទ្លួែនេុករែ្់ប្ក្ួងែរសិាថ ន និងអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន។ 

✓ ត ា្ើ្ំុផ្តល់កាលែរតិច្េទ្ច្ា្់លា្់កាុងការត្លើយ្េែកាុងជ្ំហាននមិួយ្ៗកាុងការតរៀែច្ំជា្ហគមន៍េំែន់
ការពារធមមជាេិ។ កំណេ់រយ្ៈតពលននការទ្ទ្ួលសាគ ល់្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេពិើប្ក្ួងយា ងយូ្រ
ប្េឹម០២ឆ្ា ។ំ 

✓ គួរកំណេ់លកខខណឌ ្ប្មាែ់ការដកហូេ/លុែ ឬែនតកិច្ចប្ពមតប្ពៀងរែ្់្ហគមន៍ឱ្យបានច្ា្់លា
្់។ កាុងករណើ កិច្ចប្ពមតប្ពៀងរែ្់្ហគមន៍ប្េូវបានដកហូេប្េូវមានការពិតប្ោេះតយាែល់។ 

✓ ្ហគមន៍េែំន់ការពារធមមជាេិទ្ទ្ួលបានត្ច្កាើប្ែកា្ទ្ទ្ួលសាគ ល់មិនប្េូវឱ្យភាគើផ្ាល់ដើ្មបទន
ជាន់ោា ជាមួយ្្ហគមន៍េំែន់ការពារតផ្សងតទ្ៀេត ើយ្។ 
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✓ ត ា្ើ្ំុដ្ឋក់ែញ្ចូ លតោលការណ៍FPICតៅកាុងដំតណើ រការផ្ាល់្មបទនដើដល់ប្កុមហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍នានា។ 
ផ្ាល់្ិទ្ធិ្ហគមន៍មូលដ្ឋា នបដលរង់ែ េះពាល់តដ្ឋយ្តេ ល់ និងអាកពាក់ព័នធននគតប្មាងបានចូ្លរមួតពញ
តលញកាុងដំតណើ រការពិតប្ោេះតយាែល់ជាសាធារណៈ តពាលគឺទ្ទ្ួលបានព័េ៌មានពិេប្បាកដ ប្គែ់ប្ោន់ 
យ្ល់ច្ា្់អំពើគតប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ល និងតហេុែ េះពាល់ បផ្នការកាេ់ែនថយ្និងដំតណ្ឋេះប្សាយ្ផ្លែ េះ
ពាល់ និងផ្ាល់្ិទ្ធិឱ្យ្ហគមន៍មូលដ្ឋា នបានតធវើការ្តប្មច្ច្ិេតតលើគតប្មាងអភិវឌ្ឍន៍។ 

✓ ពប្ងឹងការអនុវេតមាប្តា៣៥ននត្ច្កតើបណនាកំារែតងកើេ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ នងិមាប្តា២៥នន
ច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ ត្ើពើ្ិទ្ធកាុងការលែ់ឬដកហូេ្ហគមន៍េំែន់ការពារធមមជាេិ តដ្ឋយ្សារ
្ហគមន៍មនិបានអនុវេតតាមលកខនតិកៈ ឬបផ្នការប្គែ់ប្គង។ ករណើ ការដកហូេតាមេប្មូវការែតប្មើផ្ល
ប្ែតយាជ្ន៍សាធារណៈ ្ហគមន៍ប្េូវទ្ទ្ួលបាននូវដំតណ្ឋេះប្សាយ្ ឬ្ំណង្មរមយពើគតប្មាង។ 

✓ ត ា្ើ្ំុែញ្ចូ លរច្នា្មព័នធ្ហគមន៍ជាផ្លូវការជាមួយ្សាថ ែ័នរដា(ដូច្ ុ ំប្្ុក តខេតបដរ) និងមានអាណេតិ
តបាេះតឆ្ា េ។ 

✓ ផ្ាល់្ិទ្ធិឱ្យ្ហគមន៍េែំន់ការពារធមមជាេិមាន្ិទ្ធិជាតដើមែណាឹ ងរដាែបតវណើ តដើមបើទមទរ្ំណងជ្ួ្
ជុ្លការខូច្ខាេ(ពយ្នកមម)នប្ពត ើ និងធនធានជ្ើវច្ប្មុេះតផ្សងតទ្ៀេរែ្់្ហគមន៍ ែណ្ឋា លមកពើ
្កមមភាពតលមើ្។ 

✓ ប្េូវមានតមធាវ ើការពារ្ហគមន៍ ប្េូវអនុវេតច្ាែ់ និងដ្ឋក់តទ្ទ្ណឌ ឱ្យបានមុងឹមា េ់ ប្កឹេយប្កម។ 
✓ ែតងកើេប្ែព័នធប្េួេពិនិេយការអនុវេតច្ាែ់ និងអាកពាក់ព័នធ (អាជាា ធរ ប្ែជាពលរដា ។ល។ អងគការ្ងគម្ុើ
វលិ) ចូ្លរមួតាមដ្ឋន និងវាយ្េនមល។ 

✓ ត ា្ើ្ំុការោបំ្ទ្ថ្វកិាកាុងការជ្ួយ្អភិរកសការពារធនធានធមមជាេិ (ថ្វកិា ្មាា រៈ្ប្មាែ់ការកសាង្មេថ
ភាព ជ្ួយ្ដល់ជ្នងាយ្រងតប្ោេះ(កុមារ និងស្រ ត្ើ)។ 

✓ តលើកកមព្់ការចូ្លរមួរែ្់ស្រ ត្ើ ប្កុមយុ្វជ្ន ជ្ំនាន់តប្កាយ្ជាទ្ំពាងំ ា្ងឫ្សើ។ 
✓ ផ្តល់្ិទ្ធិដល់្ហគមន៍កាុងការចូ្លរមួពិតប្ោេះតយាែល់ និងតធវើការ្តប្មច្ច្ិេត។ 
✓ ត ា្ើ្ំុឱ្យមានវគគែតណ្ឋា េះែណ្ឋា ល និងោបំ្ទ្ឱ្យការបកនច្ានិងការតរៀែច្ំេំែន់ធមមជាេិឱ្យកាល យ្ជា្ហគម
ន៍តអកូតទ្្ច្រណ៍។ 

✓ ត ា្ើ្ំុឱ្យមានការកំណេ់ទ្ើតាងំតលើបផ្នទ្ើរវាងេំែន់ការពារធមមជាេិ និងដើជ្នជាេិតដើមភាគេិច្ បដលជាន់
តលើបផ្នទ្ើោា  បដលនាឱំ្យបាេ់ែង់្ិទ្ធិជ្នជាេិតដើមភាគេិច្។ 

✓ ចូ្លរមួែងាក  និងការពារតភលើងត្េះនប្ព។ 
✓ ត ា្ើ្ំុឱ្យមានតវទ្ិកាសាធារណៈតៅជុ្ំវញិេំែន់គតប្មាង។ 
✓ ត ា្ើ្ំុឱ្យមានការចូ្លរមួផ្ាល់ព័េ៌មានពើ្ ហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ 
✓ គួរមានផ្សពវផ្ាយ្វគគច្ាែ់ថ្មើឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយ្ ែនាេ ែ់ពើច្ាែ់ថ្មើបានអនុម័េ ។ 
✓ ផ្តល់ការែណាុ េះែណ្ឋា ល នងិោបំ្ទ្ឱ្យការបកនច្ា និងការតរៀែច្ំ្ហគមន៍តអកូតទ្្ច្រណ៍។ 
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✓ គួរែបនថមរយ្ៈតពលកិច្ចប្ពមតប្ពៀងដល់២៥ឆ្ា បំេមតង ប្េូវមានការប្េួេពិនិេយការអនុវេត្ហគមន៍រាល់៣
ឆ្ា មំាង ។ 

✓ មស្រនតើែរសិាថ ន និងរដាបាលនប្ពត ើ ឬអងគភាពជ្ំនាញទ្ទ្ួលែនេុកនប្ពត ើប្េូវចាេ់វធិានការតលើែទ្តលមើ្
នប្ពត ើតនាេះឱ្យទន់តពលតវលា។ 

✓ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលមិនប្េូវអនុញាេឱ្យតធវើការអភិវឌ្ឍនានាពើវ ិ្ ័យ្ឯកជ្ន។ 
✓ អនុផ្លនប្ពត ើបដលរែឹអូ្គួរផ្តល់ជូ្ន្ហគមន៍។ 
✓ តលើកទ្ឹកច្ិេតដល់្ហគមន៍បដលមានសាា នដ កាុងការអភិរកស និងការពារបានលអ។ 
✓ រាជ្រដ្ឋា ភិបាលតលើកទ្ើកច្ិេតដល់ប្ែជាពលរដាកាុងការចូ្លរមួការពារធនធានធមមជាេិ។ 
✓ ពតនលឿន ឬកណំេ់េំែន់ ា្ូល និងេំែន់ការពារ តប្ែើប្បា្់តដ្ឋយ្ច្ើរភាព។ 
✓ កំណេ់េួនាទ្ើ និងការទ្ទ្លួខុ្ប្េូវរែ្់អាជាា ធរបដនដើ(្ប្មែ្ប្មួលនិងប្េួេពិនិេយ) និង្ហគមន៍
កាុងត្ច្កតើប្ពាងនប្ពត ើ និងត្ច្កតើប្ពាងច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ នងិប្េូវមានែទ្ែបញ្ាេតិបច្ងពើ
ការោបំ្ទ្(ធនធានហញិ្ាវេថុ)អាជាា ធរថ្នា ក់តប្កាមជាេិកាុងការប្គែ់ប្គងេំែន់ការពារធមមជាេិពើរដាបាភិបាល 
។ 

៦. គសចរតីសននិដ្ឋា ន 

 បផ្អកតាមការពិភាកា ពិតប្ោេះតយាែល់ និងការផ្តល់មេិតយាែល់នានារែ្់អងគ្ិកាខ សាលា អាក្ប្មែ
្ប្មួលអាច្្នាិដ្ឋា នជារមួបានថ្ន ធាេុចូ្លបដលប្ែមូលបានពើ្ិកាខ សាលាទងំែើេំែន់ គឺពិេជាមានសារ្ំខាន់ 
និងអាច្យ្កមកពិចារណ្ឋកាុងការដ្ឋក់ែញ្ាូ លតៅកាុងត្ច្កតើប្ពាងវតិសាធន៍កមមច្ាែ់ ត្ើពើេំែន់ការពារធមមជាេិ និង
ច្ាែ់ ត្ើពើនប្ពត ើ បដលពាក់ព័នធនឹងជ្ំពូកបដលែរយិាយ្អំពើការចូ្លរមួនិង្ិទ្ធិរែ្់្ហគមន៍។ 

      នថ្ៃ................... បខ.......... ឆ្ា ខំាល ច្តាវ ្ក័ ព.្២៥៦៦ 
       រាជ្ធានើភាតំពញ នថ្ៃទ្ើ........... បខ....... ឆ្ា ២ំ០២២ 
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