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ែុពវរថា  

  

  ខ្ញុំសូមស្វា គមន៍ ចុំព ោះផែនការពម សតីពី ពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MOGCCC)  
ឆ្ន ុំ២០១៨-២០៣០  ផែលនឹងរតូវអនញវតតក្នញងរេៈពពល១២ឆ្ន ុំខាងមញខ  ពែើមបីព្លើេតែទីនឹងែលែ ោះ ល់
ននការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងពរងឹងភាពធនរែស់ស្រសតីពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្នញងរែពទស
ក្មពញជា ។ ពោលពៅចមបងរែស់ផែនការពមពនោះ គឺោុំរទែល់រក្សួង ស្វា ែ័ន អងគការសងគមសញីវលិ និង        
វស័ិេឯក្ជន  ក់្ព័នធនានា ក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ផែលជាផែនក្មួេយ ងសុំខាន់ននការែន្ូុំនឹងការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញ ការែនធូែនាេ និងគុំនិតែតួចពែតើមនានា ក្នញងការវនិិពយគពលើការកាត់ែនាេ           
ហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេពៅរែពទសក្មពញជា ។ 
  

  ផែនការពមមានពោលែុំណង ពែើរតួនាទីជាផែនទីែង្ហា ញែលូវ ក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញង
ពោលនពយបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាងនានា ពែើមបចូីលរមួចុំផណក្ ពោេផ្ទា ល់ពៅក្នញងការកាត់ែនាេភាព
រកី្រក្ តាមរេៈការពលើក្ក្មពស់ ភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី និងការកាត់ែនាេភាពង្ហេរងពរោោះ
ផែនក្អាកាសធាតញ ។  
 

  កិ្ចចសហរែតិែតតិការរែក្ែពោេពជាគជ័េ ននការពរៀែចុំផែនការពមពនោះ គឺតរមូវឲ្យមានសមតាភាព
ផែនក្ែពចចក្ពទស និងការែតល់ធន់ធានរគែ់រោន់ពីអនតររក្សួង នែគូអភិវឌឍន៍ សងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្
ជននានា ។  ខ្ញុំពលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យរក្សួង ស្វា ែ័ន  ក់្ព័នធ អងគការសងគមសញីវលិ នែគូអភិវឌឍន៍ ពៅផតែនតកិ្ចច
សហការណ៍ និងែតល់ធនធានរគែ រកាន់ ពែើមបជួីេសរមួលែល់ការអនញវតតការង្ហរែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញង
គពរមាងវនិិពយគព្លើេតែពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ននរក្សួងកិ្ចចការនារ ី និងែនតែតល់ការ     
ោុំរទផែនក្ែពចចក្ពទស ក្នញងការពោោះស្រស្វេែរា ពេនឌ័រ និងតរមូវការពេនឌ័រ ែល់នែគូសហការ ក់្ព័នធ
នានា ។ 
 

  ខ្ញុំពជឿជាក់្យ ងមញតមាុំថា កិ្ចចសហការរមួោន យ ងសក្មមពនោះ នឹងជុំរញញឱ្យមានការពលើក្ក្មពស់
សមភាពពេនឌ័រ និងសញខែញមរមនាសងគម រពមទុំងពពនលឿនកិ្ចចអភិវឌឍន៍ពសែឋកិ្ចចពៅក្នញងរែពទសក្មពញជា
រែក្ែពោេែរយិែ័នន ។ ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណចុំព ោះពោក្ជុំទវ សញីវណណ ែញទញម  រែឋពលខាធិការ និងជា
រែធានគណក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែលួអាកាសធាតញ និងរក្មុ
ការង្ហរែពចចក្ពទសរែស់គពរមាង ក៍្ែូចជាតុំណាង រក្សួង ស្វា ែ័ន  ក់្ព័នធ និងអងគការសងគមសញីវលិ
ចុំព ោះកិ្ចចសហការរែក្ែពោេរែសិទធិភាព និងធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញីADB សរមាែ់ការចូលរួមោុំរទ 
ក្នញងការអភិវឌឍន៍ផែនការពនោះ ។ 
 

                             នលៃសញរក្៩ពរាច   ផខមាឃ  ឆ្ន ុំរកា  នពាស័ក្  ព.ស ២៥៦១  
                                              រាជធានីភនុំពពញនលៃទី០៩ ផខក្ញមភៈ ឆ្ន ុំ ២០១៨ 
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មស្ច្រតីផលែងអាំណរគុណ 
 

 

 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៨-២០១៩ (MPGCC) រតូវបាន
ែពងកើតព ើងពោេផែែក្ពលើបទដ្ឋា ន ផែលបានពរៀែចុំពរកាមក្មមវធីិស្វក្លបងសរមាែ់ភាពធន់នឹង   
អាកាសធាតញ (PPCR) ែុំណាក់្កាលទី១ ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៣។ ផែនការពម (MPGCC) ែតល់នូវចក្ខញវស័ិេ 
ពែសក្ក្មម ពោលែុំណង និងពោលពៅរមួចាស់ោស់ជាមួេផែនការសក្មមភាពជាអាទិភាពសរមាែ់
រក្សួងកិ្ចចការនារ  ី រក្សួងតាមវស័ិេ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជននានា។ ផែនការពម 
(MPGCC) ពនោះែដល់នូវការផណនាុំសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ
ការែនធូរែនាេ និងគុំនិតែតួចពែតើមនានាក្នញងការវនិិពយគពលើការកាត់ែនាេហានិភ័េ  ននពរោោះមហនតរាេ។ 

 

 ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណយ ងរជាលពរៅចុំព ោះរក្សួងែរសិ្វា ន ផែលជាស្វា ែ័នរែតិែតតិនូវគុំនិត
ែតួចពែតើមមួយពនោះ។ ទនាឹមនឹងពនោះ ក៏្សូមផលលងអុំណរគញណែល់គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួល
ការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (GCCC) ផែលបានែឹក្នាុំក្នញងការពរៀែចុំផែនការពមពនោះ 
រមួជាមួេរក្សួង ក់្ព័នធែូចជា រក្សួងក្សិក្មម រញកាខ រែមាញ់ និងពនស្វទ រក្សួងសញខាភិបាល រក្សួង
ស្វរធាណការ និងែឹក្ជញ្ាូ ន រក្សួងអភិវឌឍន៍ជនែទ រក្សួងធនធានទឹក្ និងឧតតញនិមេ និងវស័ិេែនទ
ជាពរចើនពទៀត រពមទុំងមានការោុំរទពីអងគការសងគមសញីវលិែងផែរ។  
 

 ខ្ញុំសូមពកាតសរពសើរពោេពស្វម ោះចុំព ោះធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី (ADB) សរមាែ់ការពក្ៀរគរធនធាន
រគែ់រោន់ពីភាន ក់្ង្ហរពែេងៗែូចជា មូលនិធិវនិិពយគអាកាសធាតញ និងមូលនិធិអភិវឌឍន៍ Nordic សរមាែ់
ការោុំរទែ៏សែបញរសែល់រែពទសក្មពញជា។ ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណចុំព ោះ ពោក្ែណឌិ ត Ancha Srinivasan អនក្
ឯក្ពទសផែនក្ការផរែរែួលអាកាសធាតញននធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី សរមាែ់ការោុំរទែ៏គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់        
ចុំព ោះរែពទសក្មពញជា ជាពិពសសចុំព ោះរក្សួងកិ្ចចការនារ ី (MoWA) ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការែញ្ជ្រា ែែរា
ពេនឌ័រ ក្នញងគុំនិតែតួចពែតើមនានាននការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
 

 ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណយ ងរជាលពរៅែល់មញ្ជ្នតីរាជការរក្សួងកិ្ចចការនារ ី គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ 
និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ជាពិពសស ពោក្ជុំទវ េ េ នីតា      
ឯក្ឧតតម មញី ហ ញល ក្រា  ្ន រោឋ  ពោក្ស្រសី ស្វវ គឹមពសឿន ពោក្ រមឹ ចាន់រា  ពោក្ស្រសី ឃន ឌិនរា វ ី     
ទីរែឹក្្រក្សួងកិ្ចចការនារ ី តុំណាងរក្សួង នាេក្ោឋ ន ក់្ព័នធ និងតុំណាងអងគការសងគមសញីវលិផែល
បានចូលរួមក្នញងការពរៀែចុំក្ស្វងនូវផែនការពមពនោះ។ ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណយ ងរជាលពរៅែល់  
អងគការ UN-Habitat អងគការ Forum Syd អងគការ Save the Earth Cambodia និងរក្មុអនក្ែពចចក្ពទសរមួ
មាន ពោក្ Akhteruzzaman Sano ពោក្ ចាែ សញែរា  និងលោកស្រីែណឌិ ត ស្វែន សញពមាលីរសមី ក្នញង
ការជួេសរមួលែល់ែុំពណើ រការពរៀែចុំផែនការពម។ 
  

 ចញងែញ្ច ែ់នាងខ្ញុំសូមពោរពែ៏ខពង់ខពស់ចុំព ោះ លោរជំទាវលវជជបណ្ឌ ិត អុ៊ឹង រន្ថា ផាវី រដ្ឋម្ន្ត្រី 
រក្សួងកិ្ចចការនារ ី សរមាែ់ភាពជាអនក្ែឹក្នាុំ និងោុំរទយ ងពពញពលញ ក្នញងការផណនាុំសរមែសរមលួ 
ពែើមបីពរៀែចុំក្ស្វងផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ  (២០១៨-២០៣០)។  
 

                                       ថ្ងៃចនា ៥ពរាច     ផខមាឃ     ឆ្ន ុំរកា     នពាស័ក្ព.ស    ២៥៦១ 
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                                                 និងជាព្រធានគណៈក្ម្មា ធិការដឹក្នាាំ និងសព្មបសព្មួល 

                                                   ការងារយេនឌ័រ និងការប្ព្រព្រលួអាកាសធាត ុ

                                                                   

ការប្ព្រព្រលួអាកាសធាតុ

                                                       សុ៊ីវណណ បុទរុ 

មស្ច្រតីផលែងអាំណរគុណ 
 

 

 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៨-២០១៩ (MPGCC) រតូវបាន
ែពងកើតព ើងពោេផែែក្ពលើបទដ្ឋា ន ផែលបានពរៀែចុំពរកាមក្មមវធីិស្វក្លបងសរមាែ់ភាពធន់នឹង   
អាកាសធាតញ (PPCR) ែុំណាក់្កាលទី១ ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៣។ ផែនការពម (MPGCC) ែតល់នូវចក្ខញវស័ិេ 
ពែសក្ក្មម ពោលែុំណង និងពោលពៅរមួចាស់ោស់ជាមួេផែនការសក្មមភាពជាអាទិភាពសរមាែ់
រក្សួងកិ្ចចការនារ  ី រក្សួងតាមវស័ិេ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជននានា។ ផែនការពម 
(MPGCC) ពនោះែដល់នូវការផណនាុំសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ
ការែនធូរែនាេ និងគុំនិតែតួចពែតើមនានាក្នញងការវនិិពយគពលើការកាត់ែនាេហានិភ័េ  ននពរោោះមហនតរាេ។ 

 

 ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណយ ងរជាលពរៅចុំព ោះរក្សួងែរសិ្វា ន ផែលជាស្វា ែ័នរែតិែតតិនូវគុំនិត
ែតួចពែតើមមួយពនោះ។ ទនាឹមនឹងពនោះ ក៏្សូមផលលងអុំណរគញណែល់គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួល
ការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (GCCC) ផែលបានែឹក្នាុំក្នញងការពរៀែចុំផែនការពមពនោះ 
រមួជាមួេរក្សួង ក់្ព័នធែូចជា រក្សួងក្សិក្មម រញកាខ រែមាញ់ និងពនស្វទ រក្សួងសញខាភិបាល រក្សួង
ស្វរធាណការ និងែឹក្ជញ្ាូ ន រក្សួងអភិវឌឍន៍ជនែទ រក្សួងធនធានទឹក្ និងឧតតញនិមេ និងវស័ិេែនទ
ជាពរចើនពទៀត រពមទុំងមានការោុំរទពីអងគការសងគមសញីវលិែងផែរ។  
 

 ខ្ញុំសូមពកាតសរពសើរពោេពស្វម ោះចុំព ោះធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី (ADB) សរមាែ់ការពក្ៀរគរធនធាន
រគែ់រោន់ពីភាន ក់្ង្ហរពែេងៗែូចជា មូលនិធិវនិិពយគអាកាសធាតញ និងមូលនិធិអភិវឌឍន៍ Nordic សរមាែ់
ការោុំរទែ៏សែបញរសែល់រែពទសក្មពញជា។ ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណចុំព ោះ ពោក្ែណឌិ ត Ancha Srinivasan អនក្
ឯក្ពទសផែនក្ការផរែរែួលអាកាសធាតញននធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី សរមាែ់ការោុំរទែ៏គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់        
ចុំព ោះរែពទសក្មពញជា ជាពិពសសចុំព ោះរក្សួងកិ្ចចការនារ ី (MoWA) ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការែញ្ជ្រា ែែរា
ពេនឌ័រ ក្នញងគុំនិតែតួចពែតើមនានាននការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
 

 ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណយ ងរជាលពរៅែល់មញ្ជ្នតីរាជការរក្សួងកិ្ចចការនារ ី គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ 
និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ជាពិពសស ពោក្ជុំទវ េ េ នីតា      
ឯក្ឧតតម មញី ហ ញល ក្រា  ្ន រោឋ  ពោក្ស្រសី ស្វវ គឹមពសឿន ពោក្ រមឹ ចាន់រា  ពោក្ស្រសី ឃន ឌិនរា វ ី     
ទីរែឹក្្រក្សួងកិ្ចចការនារ ី តុំណាងរក្សួង នាេក្ោឋ ន ក់្ព័នធ និងតុំណាងអងគការសងគមសញីវលិផែល
បានចូលរួមក្នញងការពរៀែចុំក្ស្វងនូវផែនការពមពនោះ។ ខ្ញុំសូមផលលងអុំណរគញណយ ងរជាលពរៅែល់  
អងគការ UN-Habitat អងគការ Forum Syd អងគការ Save the Earth Cambodia និងរក្មុអនក្ែពចចក្ពទសរមួ
មាន ពោក្ Akhteruzzaman Sano ពោក្ ចាែ សញែរា  និងលោកស្រីែណឌិ ត ស្វែន សញពមាលីរសមី ក្នញង
ការជួេសរមួលែល់ែុំពណើ រការពរៀែចុំផែនការពម។ 
  

 ចញងែញ្ច ែ់នាងខ្ញុំសូមពោរពែ៏ខពង់ខពស់ចុំព ោះ លោរជំទាវលវជជបណ្ឌ ិត អុ៊ឹង រន្ថា ផាវី រដ្ឋម្ន្ត្រី 
រក្សួងកិ្ចចការនារ ី សរមាែ់ភាពជាអនក្ែឹក្នាុំ និងោុំរទយ ងពពញពលញ ក្នញងការផណនាុំសរមែសរមលួ 
ពែើមបីពរៀែចុំក្ស្វងផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ  (២០១៨-២០៣០)។  
 

                                       ថ្ងៃចនា ៥ពរាច     ផខមាឃ     ឆ្ន ុំរកា     នពាស័ក្ព.ស    ២៥៦១ 
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                                                   ការងារយេនឌ័រ និងការប្ព្រព្រលួអាកាសធាត ុ

                                                                                                                          សុ៊ីវណណ បុទរុ 
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មស្ច្រតីស្មងេែ 
   
 ែចចញែបនន ែលិតែលក្នញងស្រសុក្សរញែ (GDP) រែស់រែពទសក្មពញជាមានចុំនួន ១៨,០៥ ែ ីោន (billion) 
ែញោល អាពមរកិ្ (ពយងតាមរបាេការណ៍សតីពី ការពាក្រណ៍ពសែឋកិ្ចចក្មពញជា ទសេនៈវស័ិេឆ្ន ុំ ២០១៨-២០២០) 
រែពទសក្មពញជាបានរក្្នូវក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចចរេៈពពលផវងចាែ់តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៤ផែលមាន(GDP) លកើនពី 
៦% លៅ ៧% ជាលរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ពែើមបរីក្្បាននូវែុំពណើ រពឆ្ព ោះពៅសពរមចបានពោលពៅអភិវឌឍន៍ និងការ
ពែតជ្ាចិតតរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជាគឺម្មនសូចនាក្រមួេចុំនួនបនបរា ក់យ៉ងច្ារ់ែូចជា ពសារភាព
នពយបាេ ពសារភាពននក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចច និងវស័ិេនាុំពចញពៅផតពែើរតួនាទីសុំខាន់(ពយងតាមផែនការ
េញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជា [CCCSP] ឆ្ន ុំ២០១៤-២០២៣)។ 
  

 ចាែ់សតីពីការរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេរែស់ក្មពញជា រតូវបានអនញម័តកាលពី ផខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៥។ 
ចាែ់ពនោះគឺជាសរា ណននរែត់ែ៏សុំខាន់មួេ លដ្ើមបផីក្សរមួលម្របព័នធស្ថា ប័នរម្រម្មប់ការរគែ់រគងពរោោះ
មហនតរាេ លដ្ឋយផែែក្ពលើឯក្ស្វរគតិេញតតិពែេងៗផែលចូលជាធរមានកាលពីឆ្ន ុំ១៩៩៥។ ចាែ់សតីពីការ
រគែ់រគងពរោោះមហនតរាេបានផចងពីតួនាទី និងការទទួលខញសរតូវ ការែពងកើតស្វា ែ័ន និងធានាការវភិាជន៍
ធនធាននិងេនតការសរមែសរមួលក្នញងចុំពណាមស្វា ែ័នរាជរោឋ ភិបាល។ ពោលពៅសុំខាន់ននការរគែ់រគង
ពរោោះមហនតរាេពៅក្មពញជា រួមមានការែង្ហក រទែ់ស្វក ត់ ការែន ញ្ ុំុំ និងការកាត់ែនាេលៅមញនពពលពរោោះ
មហនតរាេ ការព្លើេតែជាែនាា ន់ក្នញងពពលមានពរោោះមហនតរាេ និងការស្វដ រព ើងវញិែនាា ែ់ពី   
ពរោោះមហនតរាេ ផដ្លទំងអរ់លនេះគឺរមួបញ្ចូ លទំងក្តាត ធមមជាតិ ឬក្តាត មនញសេផដ្លបន បងករឱ្យម្មន
លម្ររេះមហ្នតរាយ។ 
 

 ែុំពណើ រការននការអភិវឌឍែចចញែបននរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា បានែង្ហា ញពីក្ុំពណើ ន ១២,៥% ក្នញង
មួេឆ្ន ុំផែលតួពលខពនោះមានចុំនួនពលើស៤ែង ពរែៀែពធៀែនឹងក្ុំពណើ នទទួលបានពីពភ្ៀវពទសចរ ផែល
មានផត ២,៤% កាលពី ១២ផខ ចញងពរកាេ។   (ទសេនៈវស័ិេអភិវឌឍន៍អាសញី ឆ្ន ុំ២០១៧)    ពទោះជាយ ង
ណាក៏្ពោេ      ែលែ ោះ ល់ននការផរែរែួលអាកាសធាតញ    និងពរោោះមហនតរាេធមមជាតិពៅក្មពញជាបាន 
ជោះឥទធិពលអវជិាមានែល់ក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចចជាតិែងផែរ។ ពរោោះមហនតរាេធមមជាតិពៅ ឆ្ន ុំ២០១១ ពធាើឱ្យ
ក្មពញជាខាតែង់ពសែឋកិ្ចចរែផហល៤,៣% ននែលិតែលក្នញងស្រសុក្សរញែ (មូលោឋ នទិននន័េ ពរោោះមហនត
រាេ         អនតរជាតិ [EM-DAT] ឆ្ន ុំ២០១៦) ។  ែលិតភាពក្សិក្មម ក៏្ទទួលរងែលែ ោះ ល់ផែលែណាត
លមក្ ពីការពក្ើនព ើងសីតញណា ភាពែងផែរ។ ពយងតាមវទិាស្វា នស្រស្វវរជាវស្រសូវអងករអនតរជាតិ (IRRI) បាន
ឱ្យែឹងថា       ទិននែលស្រសវូនឹងលេចញោះចុំនួន ១០% ពៅពពលផែលសីតញណា ភាពពក្ើនព ើង១អង្ពស ក្នញងរ
ែូវោុំែញោះ។ ពយងតាមគពរមាងការែន ញ្ ុំ និងភាពធន់ពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ពៅតុំែន់ទពនលពមគ
ងគ (Mekong ARCC) បានែង្ហា ញថា ទឹក្ពភលៀងនឹងពក្ើនព ើងខពស់ពៅរែូវវស្ពៅតាមែណាដ ពខតតផែល
មានទីតាុំងពៅ តំបន់ខពង់រាែ ែ ញផនតនឹងមានភាពរាុំងសៃួតពៅរែូវរបាុំង ផែលក្តាត ពនោះអាចរាុំងសាោះែល់ែលិតក្មម
កាពហា ពៅស ូ ែលិតក្មមក្សិែលពែេងៗ វារអីគគិសនី និងែរកិាខ ែគត់ែគង់ទឹក្រែចាុំនលៃពៅក្មពញជា។ 
 

 គពរមាងការែញ្ជ្រា ែភាពធន់នឹងអាកាសធាតញពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការអភិវឌឍន៍ (MCRDP) មាន
ពោលែុំណងពោោះស្រស្វេែរា ភាពង្ហេរងពរោោះ ផែលែណាត លមក្ពីអាកាសធាតញនិងពលើក្ក្មពស់ក្ុំពណើ ន 
 
 

vii



ពសែឋកិ្ចចតាមរេៈការពរងឹងសមតាភាពរែស់ស្វា ែ័ន និងភាគី ក់្ព័នធនានាក្នញងរែពទសក្មពញជាក្នញងការោក់្
ែញ្ចូ លែរា អាកាសធាតញពៅក្នញងផែនការ ក្មមវធីិ និងគពរមាងអភិវឌឍន៍នានា។ 
 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MPGCC) ឆ្ន ុំ២០១៨-២០៣០ ផែលជា
សមិទធែលមួេរែស់ (MCRDP) រតូវបានពរៀែចុំព ើងពោេគណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមលួ
ការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (GCCC) ននរក្សួងកិ្ចចការនារ ី (MoWA) ។ ផែនការពម 
(MPGCC) រតូវបានពរៀែចុំព ើងពៅឆ្ន ុំ២០១៣ ពរកាមក្មមវធីិស្វក្លបងសរមាែ់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ 
(PPCR) ែុំណាក់្កាលទី១ ពោេទទួលបានការឧែតាមភោុំរទពីធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី (ADB) ពហើេ
ការង្ហរពនោះរតវូបានចាែ់ពែតើមែនតព ើងវញិពៅឆ្ន ុំ២០១៦ ពរកាមជុំនួេែពចចក្ពទសពលខ ៨១៧៩ (ADB TA 
8179 Package C) ការែញ្ជ្រា ែភាពធន់នឹងអាកាសធាតញពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការអភិវឌឍន៍ក្ញ្ច ែ់ (គ)  
ការតាមោន និងការវាេតនមល (M&E) និងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ។ 
 

 ផែនការពម (MPGCC) ពនោះមានចក្ខញវស័ិេពធាើស្វា ែ័ននីេក្មមននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំ
នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងការវនិិពយគពៅពលើការកាត់ែនាេហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ ពែើមបីរមួ
ចុំផណក្ពធាើឱ្យមានសមធម៌ ភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ និងនិរនតរភាពសងគមននរែពទសក្មពញជា។ ពែើមបីពធាើឱ្យ
ការផ្ទល ស់ែតូរពនោះអាចសពរមចបាន ផែនការពម (MPGCC) ពនោះបានក្ុំណត់ពោលពៅរេៈពពលខលី 
(២០១៨-២០១៩) រេៈពពលមធយម (២០១៩-២០២៣) និងរេៈពពលផវង (២០២៣-២០៣០) ពែើមបីអាច
ែុំពពញែផនាមនូវការពែតជ្ាចិតតរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា្លញោះែរច ុំងពៅក្នញងផែនការយុទធស្ថស្ររតអភិវឌឍន៍ជាតិ 
(NSDP) ផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈ (Neary Ratanak) និងផែនការេញទធស្វស្រសតការផរែរែលួអាកាសធាតញ
ក្មពញជា(CCCSP) ឆ្ន ុំ២០១៤-២០២៣ រមួជាមួេនឹងពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព (SDGs)  
គុំនិតែតួចពែតើមោុំរទចុំនួន៧ រតវូបានអភិវឌឍន៍ព ើងពែើមបអីនញវតតផែនការពម (MPGCC) ពនោះ។ ផែនការពម
(MPGCC) ពនោះនឹងពផ្ទត តការេក្ចិតតទញក្ោក់្ពលើវស័ិេនានារែស់រាជរោឋ ភិបាល នែគូអភិវឌឍ អងគការ
សងគមសញីវលិ ពហើេរ ុំពឹងថានឹងទទួលបានកិ្ចចសហការពីវរិ័យឯក្ជន ផែលជាវស័ិេមួេែ៏សុំខាន់
ពៅម្របលទរក្មពញជា ផែលបាននឹងក្ុំពញងពធាើការក្នញងវស័ិេពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញែងផែរ។  
 

 ផែនការពម (MPGCC) ពនោះនឹងែតល់នូវទិែឋភាពរមួ ក់្ព័នធនឹងែរា  និងធាតញែេុំសុំខាន់  ៗននផែនការពម 
រួមទុំងែរកិារណ៍ននភាពង្ហេរងពរោោះផែលែណាត លមក្ពីអាកាសធាតញែរកិារណ៍ ននរែជាស្វស្រសត   
ពសែឋកិ្ចច និងតួនាទីរែស់ស្រសតីក្នញងកិ្ចចអភិវឌឍន៍ជាតិ។ ផែនការពម (MPGCC) ពនោះែតល់ែងផែរនូវការពិនិតយ
ព ើងវញិពលើតួនាទីពេនឌ័រក្នញងវស័ិេក្សិក្មម ផែលទទួលរងែលែ ោះ ល់ផែលែណាត លមក្ពីការ  
ផរែរែួលអាកាសធាតញ ែរកិារណ៍ននសមភាពពេនឌ័រពៅក្មពញជា និងែរកិារណ៍ននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅ
ក្នញងពោលនពយបាេនានា រមួទុំងចុំណញ ចរែត់សុំខាន់ៗែងផែរ។ 
 

 ដំ្លណើ រការថ្នការអភិវឌ្ឍផែនការពម (MPGCC) ពនោះរតវូបានលធវើព ើងផែែក្តាមការសិក្្ស្រស្វវរជាវ 
ពលើឯក្ស្វរផែលមានស្រស្វែ់ កិ្ចចរែជញុំពិពរោោះពយែល់  ការចូលរមួចុំផណក្ពីគុំនិតែតួចពែើតមពែេងៗ ផែល
បានអនញវតតពៅក្មពញជា និងការពធាើការបា ន់រែមាណពលើតរមូវការក្ស្វងសមតាភាពរែស់អនក្ ក់្ព័នធ។ 
ផែនការពម (MPGCC) ពនោះក៏្បានពនយល់អុំពីចក្ខញវស័ិេ ពែសក្ក្មម ពោលែុំណងជាេញទធស្វស្រសត        
ពោលែុំណងជាក់្ោក់្   និងពោលការណ៍ផណនាុំ  ពហើេបានែង្ហា ញែងផែរនូវកិ្ចចខិតខុំរែឹងផរែងពែើមបី 
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ   និងការែតល់កិ្ចចអនតរាគមន៍ផែលមានផចងពៅក្នញងពោលនពយបាេ    និងផែនការជាតិ  
ែរា ទក់្ទងនឹងការវនិិពយគពេនឌ័រក្នញងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងទិននន័េផែងផចក្តាមពភទពែើមបី
ពធាើការរតតួពិនិតយរក្ែខ័ណឌ លទធែល។ 

viii



 
១.មស្ច្រតីមែតើេ 
 

 “ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MPGCC) ឆ្ន ុំ ២០១៨-២០៣០” រតូវបាន
ពរៀែចុំព ើងពោេគណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែលួអាកាសធាតញ 
(GCCC) ននរក្សួងកិ្ចចការនារ ី (MoWA)។ ែុំពណើ រការននការពរៀែចុំផែនការ ពធាើព ើងពោេផែែក្ពលើការ
អនញវតតការង្ហរក្នលងមក្ ពរកាមក្មមវធីិស្វក្លបងសរមាែ់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ (PPCR) រែស់រក្សួង    
ែរសិ្វា ន សហការជាមួេនឹងរក្សួងកិ្ចចការនារផីែលជានែគូអនញវតត និងបានែតល់មូលោឋ នសរមាែ់ែុំពណើ រ
ការ ននការពិពរោោះពយែល់ជាែនតែនាា ែ់ ផែលបានអនញវតតក្នញងអុំ ញងឆ្ន ុំ ២០១៦-២០១៨ ពរកាមជុំនួេ
ែពចចក្ពទសរែស់ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញីពលខ៨១៧៩(ADBTA-8179)1។ ផែនការពមពនោះមានចក្ខញវស័ិេ
ពធាើស្វា ែ័ននីេក្មម ននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញការវនិិពយគ
ពៅពលើការបនធូរបនាយនិងកាត់ែនាេហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ ពែើមបីរួមចុំផណក្ពធាើឱ្យ  សពរមចបាន
នូវសមធម៌ ការែពងកើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ និងនិរនតរភាពសងគមននរែពទសក្មពញជា ។ ពែសក្ក្មមពនោះ 
គឺពែើមបីែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការបនធូរបនាយ និងការកាត់ែនាេ    
ហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ តាមរេៈការអភិវឌឍពោលនពយបាេេញទធស្វស្រសត ក្មមវធីិ និងគពរមាង     
វនិិពយគនានាទក់្ទងនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការព្លើេតែភាពធន់នឹងការ    
ផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា។ 
 

 ការសិក្្ជាពរចើនបានែង្ហា ញថា វសិមភាពពេនឌ័របានោក់្ែនាញក្ែផនាមពលើការចុំណាេយ ងពិត
របាក្ែ និងមានែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពលើសងគម (រែូភាពទី១) ។ នីតិវធីិ និងពោលនពយបាេស្វធារណៈ 
រតូវបានអភិវឌឍន៍ព ើងពោេផែែក្ពលើតរមវូការរែស់សងគមនិងសហគមន៍ ឬផែែក្ពលើតរមវូការរែស់អនក្ពធាើ
ពសចក្តីសពរមច ផែលភាគពរចើនគឺជាែញរស។ ចលនាពែើមបីសិទធិរែស់ស្រសតី ការពក្ើនព ើងចុំនួនស្រសតីជាអនក្ពធាើ
ពសចក្តីសពរមច ការពែតជ្ាចិតតពែើមបីការ រសិទធិមនញសេរែស់ស្រសតីពៅរគែ់ក្រមិត និងការរកី្ចពរមើននូវការ
សិក្្ស្រស្វវរជាវអុំពីពេនឌ័រ និងទិននន័េផែលផែងផចក្តាមពភទ បានែង្ហា ញការពិតថាពោលនពយបាេ    
ស្វធារណៈមួេចុំនួនមិនទន់បានគិតគូរពលើតរមូវការ និងស្វា នភាពរែស់ស្រសតីឲ្យបានរគែ់រោន់ពៅព ើេ។ 
 

 ពៅក្នញងរែូភាពទី២ បានែង្ហា ញថា ការពោោះស្រស្វេវសិមភាពពេនឌ័រ ផែលជាការជួេោុំរទពោេ
ផ្ទា ល់ែល់រក្មុង្ហេរងពរោោះ ផែលមានចុំនួនពរចើនជាង ក់្ក្ណាត លពៅក្នញងែណាត សងគមជាពរចើន ពៅពលើ
ពិភពពោក់្ ។ ជារមួការពោោះស្រស្វេវសិមភាពពេនឌ័រនឹងែតល់ែលចុំពណញជាពរចើន ។ ការែញ្ជ្រា ែពេន
ឌ័រផែលជាេញទធស្វស្រសតមួេសរមាែ់ពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវផែនក្គញណភាពនន ពោលនពយបាេស្វធារណៈ 
ក្មមវធីិ និងគពរមាងនានា គឺជាការធានាបាននូវរែសិទធភាពននការវភិាជន៍ធនធាន មានន័េថា    លទធែល
ផែលទទួលបានគឺជាការពលើក្ក្មពស់សញខញមាលភាពទុំងែញរស និងស្រសតីការែពងកើតេញតតិធម៌សងគម 2  និង
និរនតរភាពសងគម។  
 
  
 

 
1 ការែញ្ជ្រា ែភាពធន់នឹងអាកាសធាតញពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការអភិវឌឍន៍ ក្ញ្ច ែ់ (គ) ការតាមោននិងការវាេតនមល និងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ។ 
2 សង្គមមួយដែលប្រករដោយសុវត្ថិភាព សមភាព និង្សនតិសុខ ។ 

 
១.មស្ច្រតីមែតើេ 
 

 “ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MPGCC) ឆ្ន ុំ ២០១៨-២០៣០” រតូវបាន
ពរៀែចុំព ើងពោេគណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែលួអាកាសធាតញ 
(GCCC) ននរក្សួងកិ្ចចការនារ ី (MoWA)។ ែុំពណើ រការននការពរៀែចុំផែនការ ពធាើព ើងពោេផែែក្ពលើការ
អនញវតតការង្ហរក្នលងមក្ ពរកាមក្មមវធីិស្វក្លបងសរមាែ់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ (PPCR) រែស់រក្សួង    
ែរសិ្វា ន សហការជាមួេនឹងរក្សួងកិ្ចចការនារផីែលជានែគូអនញវតត និងបានែតល់មូលោឋ នសរមាែ់ែុំពណើ រ
ការ ននការពិពរោោះពយែល់ជាែនតែនាា ែ់ ផែលបានអនញវតតក្នញងអុំ ញងឆ្ន ុំ ២០១៦-២០១៨ ពរកាមជុំនួេ
ែពចចក្ពទសរែស់ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញីពលខ៨១៧៩(ADBTA-8179)1។ ផែនការពមពនោះមានចក្ខញវស័ិេ
ពធាើស្វា ែ័ននីេក្មម ននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញការវនិិពយគ
ពៅពលើការបនធូរបនាយនិងកាត់ែនាេហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ ពែើមបីរួមចុំផណក្ពធាើឱ្យ  សពរមចបាន
នូវសមធម៌ ការែពងកើនភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ និងនិរនតរភាពសងគមននរែពទសក្មពញជា ។ ពែសក្ក្មមពនោះ 
គឺពែើមបីែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការបនធូរបនាយ និងការកាត់ែនាេ    
ហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ តាមរេៈការអភិវឌឍពោលនពយបាេេញទធស្វស្រសត ក្មមវធីិ និងគពរមាង     
វនិិពយគនានាទក់្ទងនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការព្លើេតែភាពធន់នឹងការ    
ផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា។ 
 

 ការសិក្្ជាពរចើនបានែង្ហា ញថា វសិមភាពពេនឌ័របានោក់្ែនាញក្ែផនាមពលើការចុំណាេយ ងពិត
របាក្ែ និងមានែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពលើសងគម (រែូភាពទី១) ។ នីតិវធីិ និងពោលនពយបាេស្វធារណៈ 
រតូវបានអភិវឌឍន៍ព ើងពោេផែែក្ពលើតរមវូការរែស់សងគមនិងសហគមន៍ ឬផែែក្ពលើតរមវូការរែស់អនក្ពធាើ
ពសចក្តីសពរមច ផែលភាគពរចើនគឺជាែញរស។ ចលនាពែើមបីសិទធិរែស់ស្រសតី ការពក្ើនព ើងចុំនួនស្រសតីជាអនក្ពធាើ
ពសចក្តីសពរមច ការពែតជ្ាចិតតពែើមបីការ រសិទធិមនញសេរែស់ស្រសតីពៅរគែ់ក្រមិត និងការរកី្ចពរមើននូវការ
សិក្្ស្រស្វវរជាវអុំពីពេនឌ័រ និងទិននន័េផែលផែងផចក្តាមពភទ បានែង្ហា ញការពិតថាពោលនពយបាេ    
ស្វធារណៈមួេចុំនួនមិនទន់បានគិតគូរពលើតរមូវការ និងស្វា នភាពរែស់ស្រសតីឲ្យបានរគែ់រោន់ពៅព ើេ។ 
 

 ពៅក្នញងរែូភាពទី២ បានែង្ហា ញថា ការពោោះស្រស្វេវសិមភាពពេនឌ័រ ផែលជាការជួេោុំរទពោេ
ផ្ទា ល់ែល់រក្មុង្ហេរងពរោោះ ផែលមានចុំនួនពរចើនជាង ក់្ក្ណាត លពៅក្នញងែណាត សងគមជាពរចើន ពៅពលើ
ពិភពពោក់្ ។ ជារមួការពោោះស្រស្វេវសិមភាពពេនឌ័រនឹងែតល់ែលចុំពណញជាពរចើន ។ ការែញ្ជ្រា ែពេន
ឌ័រផែលជាេញទធស្វស្រសតមួេសរមាែ់ពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវផែនក្គញណភាពនន ពោលនពយបាេស្វធារណៈ 
ក្មមវធីិ និងគពរមាងនានា គឺជាការធានាបាននូវរែសិទធភាពននការវភិាជន៍ធនធាន មានន័េថា    លទធែល
ផែលទទួលបានគឺជាការពលើក្ក្មពស់សញខញមាលភាពទុំងែញរស និងស្រសតីការែពងកើតេញតតិធម៌សងគម 2  និង
និរនតរភាពសងគម។  
 
  
 

 
1 ការែញ្ជ្រា ែភាពធន់នឹងអាកាសធាតញពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការអភិវឌឍន៍ ក្ញ្ច ែ់ (គ) ការតាមោននិងការវាេតនមល និងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ។ 
2 សង្គមមួយដែលប្រករដោយសវុត្ថិភាព សមភាព និង្សនតិសុខ ។ 

១



របាេការណ៍សតីពីការពលើក្ក្មពស់សមភាពពេនឌ័រពៅក្នញងតុំែន់អាសញីបា សញីហាិក្ ផែលរតូវបាន   ែេពាែ្េ
ពោេវទិាស្វា ន McKinsey Global Institute (រែូភាពទី១) កាលពីផខពមស្វ ឆ្ន ុំ២០១៨ បានឱ្យែឹងថា ពែើ
សិនជាែរា វសិមភាពពេនឌ័រផែលក្ុំពញងពក្ើតមានែចចញែបនន រតូវបានលញែែុំបាត់ ពនាោះពសែឋកិ្ចចននតុំែន់
អាសញីភាគអាពគនេ៍នឹងពក្ើនព ើងខពស់ ពោេក្ុំពណើ ន  GDP ជារួមអាចពក្ើនព ើងរហូតែល់ ៣៧០  
ែ ីោន (370 billion) ែញោល រអាពមរកិ្ក្នញងមួេឆ្ន ុំ   គិតរតឹមឆ្ន ុំ២០២៥។      របាេការណ៍ពនោះមិនបានពធាើ
ការវភិាគពលើរែពទសរែ ញេពណ     និងស្វធារណរែឋរែជាមានិតឡាវល េះពទ។     ស្រសតីពៅតុំែន់អាសញី 
អាពគនេ៍បានចូលរមួចុំផណក្ែពងកើន GDP ចុំនួន ៣៦,៤% សរមាែ់តុំែន់ទុំងមូល ែ ញផនតតួពលខពនោះ មិន
បានែង្ហា ញពីសញខញមាលភាព និងសក្មមភាពផែនក្ពសែឋកិ្ចចសរញែរែស់ស្រសតីពៅក្នញងតុំែន់ព ើេ រមួទុំងមិន
បានែង្ហា ញពីតនមលពសែឋកិ្ចចផែលស្រសតីបានែពងកើតតាមរេៈការង្ហរែាោះ ែូចជាការពមើលផលទុំកូ្ន និងមនញសេ
ចាស់ការពែើរទិញទុំនិញ ការចមែិនមាូែអាហារ និងការង្ហរសមាែ ត ផែលជាការង្ហរមិនទទួលបានរបាក់្ក្នរម
(រែភពឯក្ស្វរពយងពី វទិាស្វា នស្វក្ល McKinsey ឆ្ន ុំ២០១៨)។ 
រែូភាពទី១- ក្រមិតននវសិមភាពពេនឌ័រផែលែតល់ែលែ ោះ ល់ក្នញងតុំែន់អាស្វ ន 

 

ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថថ ន McKinsey Global Institute ឆ្ន ាំ២០១៨ 

  ការរារាុំងស្រសតីនិងពក្មងស្រសីក្នញងការទទួលបានសិទធិ និងកាោនញវតតភាពពែេងៗ មិនរតឹមផតពធាើឱ្យ    
ពួក្ោត់ទទួលរងនូវែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពនាោះពទក៏្ជាការោក់្ែនាញក្ផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់រគួស្វរ សហគមន៍ 
និងពសែឋកិ្ចចជាតិទុំងមូលែងផែរ ។ តាមរេៈការវនិិពយគពលើស្រសតីនិងពក្មងស្រសី និងការលញែែុំបាត់
វសិមភាពពេនឌ័រ ពេើងអាចលញែែុំបាត់ែលអវជិាមានទុំងពនោះ និងផ្ទល ស់ែតូរពជាគវាសនារែស់រែពទសជាតិ
ទុំងមូល។ ការធានាបានថា ស្រសតីនិងពក្មងស្រសីអាចទទួលបាននូវសិទធិ និងកាោនញវតតភាពរែក្ែពោេ     
សមធម៌ែូចែញរស និងពក្មងរែុស គឺជាការង្ហរចាុំបាច់ផែលរតវូចាែ់ពែតើមអនញវតតពីចុំណញ ចសីលធម៌ និង     
គញណធម៌ ពហើេការង្ហរពនោះនឹងែតល់ែលវជិាមានែល់ពសែឋកិ្ចចែងផែរ ផែលមានតនមលរហូតែល់១៦០       
រទី ោនែញោល អាពមរកិ្ ។  

ចុំនួនស្រសតី គិត
ជាោននាក្់ (ឆ្ន ុំ
២០១៦) 

សមភាពពេនឌ័រក្នញង   
វសិេ័ការង្ហរ 

ពសវាក្មមសុំខាន់ៗសរមាែ់ែតល់
ឳកាសពសែឋកិ្ចចែលស់្រសត ី

ការោុំ រែលូវចាែ់ និងការ
ចូលរមួក្នញងនពយបាេ 

សនតិសញខ និងសាេត័ភាព 

ស្វា នភាពវសិមភាពពេនឌ័រក្នញងតុំែន់អាសញីអាពគនេ៍សរមាែ់វស័ិេការង្ហរ និងសងគម 

 

់់ ឥណឌូ ពនសញ ី

ហាីលីពីន 

ពវៀតណាម 

នលទបង់ែ៍ 

ភូមា 

មា ពទបសញ ី

ក្មពញជា 

សឹងាែញរ ី

២



របាេការណ៍លមីមួេផែលឧែតាមភោុំរទពោេរោឋ ភិបាលកាណាោពចញែ្េ    ពោេធនាោរពិភពពោក្ 
បានរក្ពឃើញថា ពែើសិនជាស្រសតីអាចផសាងរក្របាក់្ចុំណូលពពញមួេជីវតិរែស់ពួក្ោត់ ែូចនឹងែញរសផែរ
ពនាោះ មនញសេមាន ក់្ៗពៅក្នញងពិភពពោក្នឹងទទួលបានរបាក់្ែផនាមរហូតែល់ ២៣,៦២០ ែញោល រអាពមរកិ្ ផែល
សរញែជាមធយមមានចុំនួនទឹក្របាក់្ ១៦០រទីោនែញោល រអាពមរកិ្ សរមាែ់១៤១រែពទស ។ ចុំនួនទឹក្របាក់្
ែ៏ពរចើនសនធឹក្សនាធ ែ់ពនោះ  អាចេក្ពៅពរែើរបាស់ក្នញងការង្ហរពែេងៗែូចជា   កាត់ែនាេវសិមភាព   ពលើក្ 
ក្មពស់អនក្ផែលមានរបាក់្ចុំណូលក្រមិតមធយម និងកាត់ែនាេក្តាត ផែលនាុំឱ្យ   អពសារភាពនពយបាេ 
និង       អពសារភាពសងគម។ ពទោះែីការែង្ហា ញពនោះ គឺជាកាោនញវតតភាពជាក់្ផសតងយ ងណាក្តី ស្រសតីមាន
ចុំនួនផត៣៨% ែ ញពណាណ ោះននរទពយមូលធនសរញែ (human capital wealth) រែស់រែពទសពួក្ោត់ ផែលតួ
ពលខពនោះរែហាក់្រែផហលនឹងតួពលខ ផែលរែជាជនវេ័ក្ណាត លរក្របាក់្ចុំណូលបានពៅពពល
អនាគត ។ ពៅក្នញងែណាត រែពទសរកី្រក្ និងរែពទសផែលមានចុំណូលមធយមក្រមិតទែ ស្រសតីមានចុំនួន
រតឹម១/៣       (មួេភាគែី) ែ ញពណាណ ោះឬតិចជាងពនោះ ននរទពយមូលធនសរញែ (រែូភាពទី២)។ 
 
រែូភាពទី២- ែលចុំពណញផែលគិតជាែញោល រអាពមរកិ្ ផែលនឹងទទួលបានពីសមភាពពេនឌ័រ 

    

 ពៅក្នញងចុំណញ ចពៅទី៥ ននពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព ពៅមិនទន់មានការែង្ហា ញពីវធីិ
ស្វស្រសតសរមាែ់ទិសពៅខាងមញខ ឬសូចនាក្រពែើមបជួីេក្នញងការវភិាគអុំពីការខាតែង់ និងចុំពណញផែនក្
ពសែឋកិ្ចចតាមរេៈការកាត់ែនាេវសិមភាពពេនឌ័រពៅព ើេពទ។ ការបា ន់រែមាណពលើែលចុំពណញ 
និងការខាតែង់ មានភាពចាុំបាច់ណាស់សរមាែ់ការពធាើពសចក្តីសនមត់ទក់្ទងនឹងការចុំណាេពៅក្នញង   
ក្រមិតពៅតាមវស័ិេនីមួេៗ ែូចជា ពតើមានវធីិស្វស្រសតផែែណាពទើែការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងវស័ិេ  
ក្សិក្មម សញខាភិបាល ពហោឋ រចនាសមព័នធ ឬវស័ិេរគែ់រគងធនធានទឹក្ កាន់ផតមានរែសិទធភាពសរមាែ់
វាស់ផវងតនមលផែនក្សងគម? ពតើជាការសមពហតញសមែលពទសរមាែ់ការវាស់ផវងែញ្ចូ លោន  ឬពរែៀែពធៀែ
រពឹតតិការណ៍ជីវតិពែេងៗោន  (ឧទហរណ៍ ពរែៀែពធៀែភាពមានការង្ហរពធាើ និងការពរៀែអា ហ៍ពិ ហ៍) 
តាមរេៈការពរែើរបាស់ចុំណូលចុំណាេផែលទទួលបានពីទីែ្រ និងថាពតើតនមលផែលទទួលបានពីសហគមន៍
មួេែណតញុំ ពោេស្វា ែ័ន   ែទោឋ ន   និងរចនាសមព័នធពសែឋកិ្ចច   អាចេក្មក្អនញវតតពែើមបីសពរមចបាន 
លទធែលពៅក្នញងសហគមន៍មួេពែេងពទៀតបានផែរឬពទ (Kohler ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

ែលច្ាំមណញផដលគិតជាដុល្លែ រអាមេររិ ផដលនឹងទទួលបានពីស្េភាពមេនឌ័រ 

៣



ប្រអរទ់ី១- រញ្ជ សីំណួរសប្ារស់ចូនាករសមភាពយេនឌ័រ 

• ពតើអនក្ ក់្ព័នធេល់ឬពទថា ពហតញអាីការរែមូលព័ត៌មានផែលមានការផែងផចក្តាមពភទ និងការវភិាគពេនឌ័រ និងសងគមមាន
ស្វរសុំខាន់? 

• ពតើសមតាភាពនែគូ និងអនក្អនញវតតពែើមបីរែមូល និងវភិាគព័ត៌មានផែលផែងផចក្តាមពភទ ចាុំបាច់រតូវពរងឹងែផនាមផែរឬពទ? 
• ពតើព័ត៌មានពនោះសរមាែ់អនក្ណា? ពតើអនក្ ក់្ព័នធេល់ផែរឬពទថាព័ត៌មានពនោះរតូវេក្មក្ពរែើរបាស់ពោេរពែៀែណា? និង
ពតើព័ត៌មានពនោះព្លើេតែនឹងតរមូវការឬពទ? 

• ពតើសូចនាក្រពនោះ ង្ហេស្រសួលេល់ និងង្ហេស្រសួលពរែើរបាស់ឬពទ? ពតើព័ត៌មានពនោះង្ហេស្រសួលក្នញងការរែមូលឬពទពោេពរែើ
របាស់រែព័នធក្នញងស្រសុក្ផែលមាន? 

• ពតើសូចនាក្រផែលបានោក់្ក្នញងរបាេការណ៍ បានោក់្ែនាញក្ពលើនែគូផែរឬពទឬសូចនាក្រពនោះសញចីង្ហា ក់្នឹងរបាេការណ៍នែគូ
ក្នលងមក្ផែរឬពទ? 

• ពតើព័ត៌មានផែលនឹងរតូវរែមូលពនោះ បានែង្ហា ញពីការអភិវឌឍវតាញែុំណងផែលរតូវសពរមចបានសរមាែ់ែញរស និងស្រសតីផែរឬពទ? 
និងពតើវាមានស្វរសុំខាន់ និងែតលែ់ល-រែពយជន៍ ពែេងៗោន ឬពទសរមាែ់ស្រសតី ែញរស ពក្មងរែុស និងពក្មងស្រសី?   

• ពតើសូចនាក្រពនោះ ជួេែល់ការវាស់ផវងលទធែលសមភាពពេនឌ័រផែរឬពទ ែូចជាការចូលរួម អតារែពយជន៍ លទធែល និង
ឥទធិពលរែស់ែញរស និងស្រសតី ?  

• ពតើសូចនាក្រពនោះជួេែល់ការវាស់ផវងការផ្ទល ស់ែតូរ និងទុំពនារក្នញងទុំនាក់្ទុំនងពេនឌ័រក្នលងមក្ និងពតើមូលពហតញអាីែណាត លឱ្យ
មានការផ្ទល ស់ែតូរ និងទុំពនារពនោះឬពទ? 

• ពតើរតូវពរែើវធីិស្វស្រសតស្រស្វវរជាវទុំងផែែែរមិាណ និងគញណភាព សរមាែ់រែមូលព័ត៌មានឬ? 
• ពតើការវភិាគពេនឌ័រនិងសងគម រតូវបានអនញវតតពែើមបីជួេក្ុំណត់សចូនាក្រឬពទ? 
• ពតើសូចនាក្រទុំងពនោះ ែតលព័់ត៌មានពែើមបីែពងកើនរែសិទធភាពេញទធស្វស្រសតពែើមបីព្លើេតែនឹងវសិមភាពពេនឌ័រ និងពលើក្ក្មពស់

សមភាពពេនឌ័រផែរឬពទ?     
 
រែភព៖ J. Hunt. 2011, ពសចក្តីពែតើមអុំពីការរតតួពនិតយ និងវាេតនមលពេនឌ័រ 
ក្ុំណត់ែង្ហា ញអុំពីការែណតញ ោះែណាត លផែលមិនសរមាែ់ការពបាោះពញមពែ្េ                         

  ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ វាស់ផវងទុំហុំននគមាល ត និងតរមូវការពៅ
ក្រមិតវស័ិេនានា ពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងអងគការសងគមសញីវលិ។  ផែនការពមពនោះ បានែង្ហា ញពី        
កាោនញវតតភាពក្នញងការកាត់ែនាេគមាល តពេនឌ័រ តាមរេៈការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងែុំពណើ រការននការ
ពរៀែចុំផែនការពីការែន ញ្ ុំុំនឹងអាកាសធាតញពៅរគែ់ក្រមិត។ ពហតញែូចពនោះការសរមែសរមួលការអនញវតតនន
ផែនការពមពនោះ នឹងជួេែតល់តនមលែផនាមពោេផ្ទា ល់ពលើរទពយមូលធនសរញែរែស់ស្រសតីផែលមានរតឹមផត
៣៨% ែ ញពណាណ ោះ ពរែៀែពធៀែនឹងែញរសផែលមានរហូតែល់៦២%។ ពៅក្នញងរែពទសផែលមានចុំណូលទែ 
និងរែពទសផែលមានចុំណូលមធយមក្រមិតទែ គមាល តរទពយមូលធនសរញែពនោះ កាន់ផតមានក្រមិតខពស់ 
ផែលពធាើឱ្យពិភពពោក្មានការខាតែង់ធនធានសរញែជាទឹក្របាក់្ចុំនួន២៣,៦២០ ែញោល រអាពមរកិ្ សរមាែ់
មនញសេមាន ក់្ៗ។ គមាល តពៅក្នញងការផសាងរក្របាក់្ចុំណូលរែស់ស្រសតី ពរែៀែពធៀែនឹងែញរស (វសិមភាពពេនឌ័រ) 
មានរែមាណជា ១៦០,២ រទីោន (160.2 Trillion) ែញោល រអាពមរកិ្ ននែណាត រែពទសចុំនួន១៤១ ពៅពលើ
ពិភពពោក្។ ជាឧទហរណ៍ រទពយមូលធនសរញែពនោះអាចពក្ើនព ើងែល់ ២១,៧% ពៅពលើពិភពពោក្ 
ពហើេរទពយសរញែអាចពក្ើនែល់ ១៤% តាមរេៈសមភាពក្នញងការផសាងរក្របាក់្ចុំណូល ។ តួពលខពនោះមាន
ចុំនួនរែផហល២ែងនន GDP រែស់ពិភពពោក្។ អាស្រស័េពហតញពនោះ ការអនញវតតផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ 
និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ គឺមានស្វរសុំខាន់ណាស់សរមាែ់រក្សួង ស្វា ែ័នរែស់រាជរោឋ ភិបាល 
សងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន។  ែ ញផនតវស័ិេឯក្ជនពៅមិនទន់ែពងកើន  កិ្ចចខិតខុំរែឹងផរែងពៅព ើេក្នញង
ការចូលរមួែុំពណើ រការននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការអនញវតតផែនការពមពនោះ។    មានគុំនិតែតួចពែតើមសរមាែ់
ការអភិវឌឍោុំរទជាក់្ោក់្ចុំនួន០៧ និងែណតញុំ ននសូចនាក្រសរមាែ់ការរតតួពិនិតយ ផែលព្លើេតែនឹង   
ពេនឌ័រសរមាែ់ែុំពណើ រការផែនការពមពនោះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាេការណ៍លមីមួេផែលឧែតាមភោុំរទពោេរោឋ ភិបាលកាណាោពចញែ្េ    ពោេធនាោរពិភពពោក្ 
បានរក្ពឃើញថា ពែើសិនជាស្រសតីអាចផសាងរក្របាក់្ចុំណូលពពញមួេជីវតិរែស់ពួក្ោត់ ែូចនឹងែញរសផែរ
ពនាោះ មនញសេមាន ក់្ៗពៅក្នញងពិភពពោក្នឹងទទួលបានរបាក់្ែផនាមរហូតែល់ ២៣,៦២០ ែញោល រអាពមរកិ្ ផែល
សរញែជាមធយមមានចុំនួនទឹក្របាក់្ ១៦០រទីោនែញោល រអាពមរកិ្ សរមាែ់១៤១រែពទស ។ ចុំនួនទឹក្របាក់្
ែ៏ពរចើនសនធឹក្សនាធ ែ់ពនោះ  អាចេក្ពៅពរែើរបាស់ក្នញងការង្ហរពែេងៗែូចជា   កាត់ែនាេវសិមភាព   ពលើក្ 
ក្មពស់អនក្ផែលមានរបាក់្ចុំណូលក្រមិតមធយម និងកាត់ែនាេក្តាត ផែលនាុំឱ្យ   អពសារភាពនពយបាេ 
និង       អពសារភាពសងគម។ ពទោះែីការែង្ហា ញពនោះ គឺជាកាោនញវតតភាពជាក់្ផសតងយ ងណាក្តី ស្រសតីមាន
ចុំនួនផត៣៨% ែ ញពណាណ ោះននរទពយមូលធនសរញែ (human capital wealth) រែស់រែពទសពួក្ោត់ ផែលតួ
ពលខពនោះរែហាក់្រែផហលនឹងតួពលខ ផែលរែជាជនវេ័ក្ណាត លរក្របាក់្ចុំណូលបានពៅពពល
អនាគត ។ ពៅក្នញងែណាត រែពទសរកី្រក្ និងរែពទសផែលមានចុំណូលមធយមក្រមិតទែ ស្រសតីមានចុំនួន
រតឹម១/៣       (មួេភាគែី) ែ ញពណាណ ោះឬតិចជាងពនោះ ននរទពយមូលធនសរញែ (រែូភាពទី២)។ 
 
រែូភាពទី២- ែលចុំពណញផែលគិតជាែញោល រអាពមរកិ្ ផែលនឹងទទួលបានពីសមភាពពេនឌ័រ 

    

 ពៅក្នញងចុំណញ ចពៅទី៥ ននពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព ពៅមិនទន់មានការែង្ហា ញពីវធីិ
ស្វស្រសតសរមាែ់ទិសពៅខាងមញខ ឬសូចនាក្រពែើមបជួីេក្នញងការវភិាគអុំពីការខាតែង់ និងចុំពណញផែនក្
ពសែឋកិ្ចចតាមរេៈការកាត់ែនាេវសិមភាពពេនឌ័រពៅព ើេពទ។ ការបា ន់រែមាណពលើែលចុំពណញ 
និងការខាតែង់ មានភាពចាុំបាច់ណាស់សរមាែ់ការពធាើពសចក្តីសនមត់ទក់្ទងនឹងការចុំណាេពៅក្នញង   
ក្រមិតពៅតាមវស័ិេនីមួេៗ ែូចជា ពតើមានវធីិស្វស្រសតផែែណាពទើែការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងវស័ិេ  
ក្សិក្មម សញខាភិបាល ពហោឋ រចនាសមព័នធ ឬវស័ិេរគែ់រគងធនធានទឹក្ កាន់ផតមានរែសិទធភាពសរមាែ់
វាស់ផវងតនមលផែនក្សងគម? ពតើជាការសមពហតញសមែលពទសរមាែ់ការវាស់ផវងែញ្ចូ លោន  ឬពរែៀែពធៀែ
រពឹតតិការណ៍ជីវតិពែេងៗោន  (ឧទហរណ៍ ពរែៀែពធៀែភាពមានការង្ហរពធាើ និងការពរៀែអា ហ៍ពិ ហ៍) 
តាមរេៈការពរែើរបាស់ចុំណូលចុំណាេផែលទទួលបានពីទីែ្រ និងថាពតើតនមលផែលទទួលបានពីសហគមន៍
មួេែណតញុំ ពោេស្វា ែ័ន   ែទោឋ ន   និងរចនាសមព័នធពសែឋកិ្ចច   អាចេក្មក្អនញវតតពែើមបីសពរមចបាន 
លទធែលពៅក្នញងសហគមន៍មួេពែេងពទៀតបានផែរឬពទ (Kohler ឆ្ន ុំ២០១២)។ 

ែលច្ាំមណញផដលគិតជាដុល្លែ រអាមេររិ ផដលនឹងទទួលបានពីស្េភាពមេនឌ័រ 

៤



២. ែញ្ហា  នងិស្ម្មស្ធាតុស្ាំខាន់ៗ ននផែនការមេ 
 សាវតា 
 ពៅរែពទសក្មពញជា ការែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចសរមាែ់ស្រសតី បានពផ្ទត តការេក្ចិតតទញក្ោក់្
ពលើការែពងកើនអរតាចូលរមួរែស់ស្រសតីពៅក្នញងការង្ហរ ពោេកាត់ែនាេគមាល តពេនឌ័រ ការលលើកកមពរ់ការង្ហរ
ផដ្លង្ហេរងពរោោះរែស់ស្រសតី ជាមួយនឹងលក្ខខណឌ ការង្ហរ និងរបាក់្ឈនួលសមរមយ រមួជាមួេនឹងការជួេ
សរមែសរមួលែល់ការចាក្ពចញពីវស័ិេក្សិក្មមែ៏ពរចើន ផែលអរតាែញរសមានពរចើនជាងស្រសតី និងការ
ពក្ើនព ើងននការចូលរួមរែស់ស្រសតី ក្នញងការង្ហរជុំនួញ និងពសវាក្មម ពរាងចរក្សហរោស ក្សិក្មម 
សក្មមភាពពសវាក្មមក្ុំស្វនត និងចុំណីអាហារ ។  
 

រែអែ់ទី២- ការែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី មានន័េថា ជាសមតាភាពននការចូលរមួរែស់
ស្រសតីនិងែញរស ការរមួចុំផណក្និងទទួលបានអតារែពយជន៍ពីែុំពណើ រការក្ុំពណើ ននានា ពោេរតូវទទួល
ស្វគ ល់ែងផែរពីតនមលននការ រមួចុំផណក្រែស់ស្រសតី ពោរពនូវពសចក្តីនលលលនូរ និងែងកលក្ខណៈឱ្យមានការចរចារ
ពែើមបីទទួលបាននូវការផែងផចក្អតារែពយជន៍ននក្ុំពណើ នឱ្យកាន់ផតមានភាពរតឹមរតូវ។ ការែពងកើនភាព
អង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចពធាើឱ្យស្រសតីកាន់ផតទទួលបានធនធានពសែឋកិ្ចច និងកាោនញវតតភាពពែេងៗ រមួទុំង
ការង្ហរ ពសវាហិរញ្ាវតាញ រទពយសមបតតិ ទញនសរមាែ់ែលិតក្មម ការអភិវឌឍជុំនាញ និងព៌ត័មានអុំពីទីែ្រ ។ 
ការែពងកើនការចូលរមួ និងែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចរែស់ស្រសតី គឺជាមូលោឋ នរគឹោះក្នញងការពរងឹងនូវ
សិទធិរែស់ស្រសតី និងែតល់លទធភាពឱ្យពួក្ោត់អាចចាត់ផចងជីវតិរស់ពៅរែស់ខលួន និងមានឥទធិពលក្នញង
សងគម ។ 
 

រែភព៖ អងគការអភិវឌឍន៍ និងសហរែតិែតតិការពសែឋកិ្ចច (OECD) ២០១៦ 
 

 រែពទសក្មពញជា អាចសពរមចបាននូវកិ្ចចអភិវឌឍន៍គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ពលើវស័ិេជាពរចើន រមួទុំងក្រមិត
ននការចូលរួម និងកាោនញវតតភាពរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេពសែឋកិ្ចចការពលើក្ក្មពស់វស័ិេអែ់រ ុំ សញខាភិបាល 
និងការចូលរួមរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេនពយបាេ ។ ម្របលទរក្មពញជាទទួលស្វគ ល់ថាការែពងកើនភាពអង់អាច
ផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី ជាក្តាត សុំខាន់ពែើមបីសពរមចបាននូវក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចចរែក្ែ ពោេែរយិែ័នន ។  
  

 ពយងតាមឯក្ស្វរស្រស្វវរជាវជាពរចើនបានែង្ហា ញថា អស់រេៈកាលជាង ២០ឆ្ន ុំចញងពរកាេពនោះ 
រែពទសក្មពញជាសពរមចបានសមិទធែលគួរជាទីក្ត់សមាគ ល់ពលើការចូលរមួ    និងកាោនញវតតភាពរែស់ស្រសតីក្នញង 
វស័ិេពសែឋកិ្ចច ការពលើក្ក្មពស់វស័ិេអែ់រ ុំ សញខាភិបាល និងការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេនពយបាេ។ 
ពទោះជាយ ងណា     ពៅក្នញងតារាងទី១ខាងពរកាមបានែង្ហា ញថា      ចុំណាត់ថាន ក់្រែស់រែពទសក្មពញជាពៅ
ក្នញងសនាសេន៍អភិវឌឍន៍រែស់មនញសេ (HDI)   ពៅមិនទន់ទទូលបានលទធែលលែរែពសើរពៅព ើេពទ    ពែើ 
ពរែៀែពធៀែនឹងរែពទសពែេងពទៀតក្នញងតុំែន់ ពោេស្វរក្មពញជាពៅមានឧែសគគមួេចុំនួនក្នញងការែពងកើន
ភាព  អង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី។ ែរា សុំខាន់ៗមួេចុំនួនផែលរតូវពោោះស្រស្វេរមួមាន ៖  
 ក្. តរមូវការពពលពវោែ៏ពរចើន រែស់ស្រសតីសរមាែ់ែុំពពញែនាញក្ការង្ហរែាោះ និងការង្ហរផលទុំពែេងពទៀត 
ផែលជាការង្ហរមិនទទួលបានរបាក់្ក្នរម  ទនាឹមោន នឹងការង្ហរនានាសរមាែ់សក្មមភាពពសែឋកិ្ចច 
ឧទហរណ៍ៈ ការង្ហរក្សិក្មម សញខភាព ធនធានទឹក្ ពហោឋ រចនាសមព័នធ ការអភិវឌឍអាជីវក្មម និងការង្ហរ
ផដ្លម្មនរបាក់្ចុំណូល។  
 

៥



 ខ.  ចុំពណោះែឹង ការអែ់រ ុំ និងជុំនាញរែស់ស្រសតីពៅមានក្រមិតទែពៅព ើេ 
 គ.  ការទទួលបានធនធាន រមួមាន ធនធានែលិតក្មម/អាជីវក្មម ហិរញ្ាវតាញ ព័ត៌មាន និងការទទួល

បានទីែ្រក៏្ពៅមានក្រមិតទែ 
 

តារាងទី ១- ែរែិទអភិវឌឍន៍ធនធានមនញសេរែស់រែពទសក្មពញជាពរែៀែពធៀែពៅនឹងែណាត រែពទសក្នញង
តុំែន់សរមាែ់ផែនក្សញខភាព អែ់រ ុំ ពេនឌ័រ ការង្ហរ និងភាពង្ហេរងពរោោះ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 លដ្ឋយផែែកលៅតាមបរបិទ តម្រមូវការ ែរា ម្របឈម ចុំណញ ចលសោយ   និងសមាសធាតញលែេង 
លទៀត នឹងម្រតូវបនពលើក្េក្មក្ពិចារណា និងពិពណ៌នាកនុងផែនការលមលនេះ លៅតាមផែនក្ជាែនតែនាា ែ់ 
ដូ្ច្ខាងលម្រកាម៖ 
 

២.១ ែរែិទននភាពង្ហេរងពរោោះពោេអាកាសធាតញ 
  

 ការបា ន់រែមាណពីការផរែរែលួអាកាសធាតញពៅក្មពញជាពីឆ្ន ុំ២០០០ ែល់ ឆ្ន ុំ២០៥០ 
   

 ពយងតាមការសិក្្ស្រស្វវរជាវរែស់ពោក្ លូមា រ3 ផែលបានែតល់ទិននន័េពោល ទក់្ទងនឹងការ
បា ន់រែមាណពីការផរែរែលួរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជាពីឆ្ន ុំ២០០០ ែល់ឆ្ន ុំ២០៥០ បានែង្ហា ញពីការ
ផរែរែួលយ ងខាល ុំងនូវទំហំ្ថ្នទឹក្ពភលៀងរែចាុំឆ្ន ុំរែស់ក្មពញជា។ ជាក់្ផសតងែរមិាណទឹក្ពភលៀងមានការលេ
ចញោះចុំនួន ១,១៥០មីលីផម រត ពៅតុំែន់ភាគខាងពជើងរែពទស ជាង៣,០០០មីលីផម រតពៅតុំែន់ព្នរសមញរទ 
និងចពនាល ោះពី ២,៦០០ ែល់ ៣,០០០មីលីផម រតពៅតុំែន់ភាគឦស្វន។ 
 

 ពៅក្នញងអុំ ញងពពលែូចោន ពនោះ ទិននន័េពោលក៏្បានែតល់អុំពីការពក្ើនព ើងខពស់ននសីតញណា ភាពគិត
ជាមធយមរែចាុំឆ្ន ុំសរមាែ់ផខផែលពៅត ជាងពគ។ តួពលខផែលទែជាងពគែង្ហា ញថា ពៅតុំែន់ខពង់រាែភាគ
ខាងលិចននរែពទសផែលពៅជិតមាត់សមញរទ មានសីតញណា ភាព២៧ អង្ពស និងជាង៣៦អង្ពស ពៅ  
ភាគ េពយផែលពៅជិតរពុំផែនក្មពញជា-នល ។ 

 
3 Thomas, T. et al (2013), ករិកមាកមពុជា៖  ែលប៉េះពាល់ថ្នការែន ញ្ ុំការផម្របម្របួលអាការធាតុ, IFPRI កិច្ចពិភាក្្លៅទំព័រទី ០១២៨៥ 

វទិាស្ថា នស្ស្ថវម្រជាវលរលនលយបយលរពៀងអាហារអនតរជាតិ, ភនំលពញ  

៦



 ការសិក្្ែូចោន ពនោះពរែើរបាស់គំរូអាកាសធាតញពិភពពោក្ (GCMs) ចុំនួន៤ពែេងោន  ក្នញងចុំពណាម 
GCMs ចុំនួន២៣លហ្ើយរតូវបានទទួលស្វគ ល់ពោេរកុ្មការង្ហរអនតររោឋ ភិបាល សតីពី ការផរែរែួល
អាកាសធាតញ (IPCC) សរមាែ់របាេការណ៍បា ន់រែមាណពលើក្ទី៤ (AR4)។ ពទោះែីជាមិនទទួលបានការ
ឯក្ភាពជាឯក្ចឆនាពៅពលើការបា ន់រែមាណ និងែលែ ោះ ល់ផែនក្រែជាស្វស្រសត ែ ញផនតនិនាន ការជាទូពៅមួេ
ចុំនួនរតូវបានក្ុំណត់។ គំរូអាកាសធាតញពិភពពោក្ទុំង៤ពនោះបានែង្ហា ញពីការពក្ើនព ើងនូវសីតញណា ភាព
រែចាុំឆ្ន ុំ ពោេមានការផរែរែួលតិចតួចពៅតុំែន់ភាគខាងលិច ែ ញផនតព ើងពៅត ពៅតុំែន់ភាគខាងពក្ើត និង
ការពក្ើនព ើងសីតញណា ភាពមធយម  ពៅជាពៅត  ឬពៅត ខាល ុំងពៅទូទុំងរែពទស។  ក់្ព័នធនឹងែរមិាណទឹក្
ពភលៀង គំរអូាកាសធាតញពិភពពោក្ចុំនួន៣      បានែង្ហា ញថា     មានសុំពណើ មខាល ុំងពៅរែូវវស្     ពហើេ 
គំរអូាកាសធាតញពិភពពោក្ចុំនួន២ក្នញងចុំពណាម GCMs ទុំង៣ពនោះ ែង្ហា ញថា  មិនមានការផ្ទល ស់ែតូរ
ែរមិាណទឹក្ពភលៀងរែចាុំឆ្ន ុំពនាោះព ើេ    ែូពចនោះពធាើឱ្យែរយិកាសកាន់ផតសៃួតហួតផហងពៅរែូវរបាុំង។ គំរ ូ
អាកាសធាតញពិភពពោក្ទី៣ បានែង្ហា ញថា ពៅរែូវវស្តុំែន់ផែនក្និរតី និងតុំែន់   ក្ណាត លភាគខាង
តបូងមានសុំពណើ មកាន់ផតខពស់។ គំរូអាកាសធាតញពិភពពោក្ទី២ ែង្ហា ញថា ពៅរែូវវស្តុំែន់ភាគ
ឦស្វនសៃួតហួតផហង រឯីគំរូអាកាសធាតញពិភពពោក្ទី៤ ែង្ហា ញថាភាពហួតផហងមានរេៈពពលផវង
រហូតែល់រែូវវស្ ពទោះែីែរមិាណទឹក្ពភលៀងមានចុំនួនពក្ើនព ើងតិចតួចពៅតុំែន់ េពយ។ 

 

២.២ ែរែិទពសែឋកិ្ចច 
  

 ម្របលទរក្មពញជា ទទួលបានក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចចែ៏រងឹមាុំ តាមរេៈក្ុំផណទុំរង់រចនាសមព័នធពសែឋកិ្ចចផែែក្
ពលើទីែ្រ ទទួលបានជុំនួេសុំខាន់ៗពីខាងពរៅ និងពសារភាពនពយបាេរែស់រែពទស។ ម្របលទរក្មពញជា
បានកាល េជារែពទសផែលមានចុំណូលមធយមក្រមិតទែក្នញងឆ្ន ុំ២០១៥ ជាមួេនឹងចុំណូលសរមាែ់មនញសេ   
មាន ក់្ៗ ១,០៧០ែញោល រអាពមរកិ្។ ក្មពញជាអាចធានាបាននូវក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចចជាមធយមរងាង់៧,៦% ចាែ់
តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៤ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៥ ពធាើឱ្យក្មពញជាទទួលបានចុំណាត់ថាន ក់្ទី៦ពលើពិភពពោក្ ផែលពឹងផែែក្
ពលើវស័ិេក្សិក្មម ការនាុំពចញ  វស័ិេវាេនភ័ណឌ  និងពទសចរ (ធនាោរពិភពពោក្រែចាុំពៅក្មពញជា      
ឆ្ន ុំ២០១៨)។ ក្ុំពណើ នែលិតែលក្នញងស្រសុក្សរញែ រក្្បាននូវក្ុំពណើ នែ៏រងឹមាុំពនោះ ពោេមានចុំនួន៧,១%
សរមាែ់ឆ្ន ុំ២០១៨(ពសចក្ដីរ ងចាែ់លវកិាឆ្ន ុំ២០១៩ រែស់រក្សួងពសែឋកិ្ចចនិងហិរញ្ាវតាញ) ពធៀែនឹង       
ក្ុំពណើ នក្នញងតុំែន់ផែលមានចុំនួន ៦,៣% (ចក្ខញវស័ិេធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី ឆ្ន ុំ២០១៧) ។ ពយងពៅតាម
ឯក្ស្វររបាេការណ៍រែស់ស្វា ែ័នសាិតិជាតិ (NIS) បានឲ្យែឹងថា ចុំណូលរែចាុំឆ្ន ុំជាមធយមសរមាែ់
មនញសេមាន ក់្ៗ មានចុំនួន ១,៣៣០ ែញោល អាពមរកិ្ ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៦។  
 

 ជាងពនោះពទៀត អងគការសងគមអាសញី និងបា សញីហាិក្ (ESCAP) បានែរា ក់្អុំពីការផ្ទល ស់ែតូរែ៏គួរឱ្យក្ត់
សមាគ ល់ក្នញងវស័ិេការង្ហរសរមាែ់ែញរស និងស្រសតី ផែលមានទុំពនារចាក្ពចញពីវស័ិេក្សិក្មម។ អាីផែលជា
ការក្ត់សមាគ ល់ពនាោះ គឺចុំនួនរែស់ែញរសផែលពធាើការង្ហរក្នញងវស័ិេក្សិក្មមបានធាល ក់្ចញោះពី ៨៣,៣% មក្ពៅ
៧៦,៤% ក្នញងឆ្ន ុំ១៩៩១  រឯីចុំនួនស្រសតីក្នញងវស័ិេក្សិក្មមពី ២៦,២% មក្ពៅ ២៧,២% ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៧។ ក្នញង   
រេៈពពលែូចោន ពនោះ ពហើេការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេឧស្ហក្មម បានពក្ើនព ើងពី ៣,១% ពៅ 
២៣,១%។   និងវស័ិេទីែ្រសរមាែ់ស្រសតីែញរសមានការពក្ើនព ើងពីចុំនួន ៨,៦% ែល់៣០,៥%។ 4 

 
UNESCAP (គណៈកម្មា ធិការរងគម និងលរដ្ាកិច្ចរម្រម្មប់តំបន់អារុប៉ីរុីហ្វកិ្ននរហ្ម្របជាជាតិ), 
 http://data.unescap.org/escap_stat/#data/ លៅថ្ងៃទី ១៦ ផសរីហា ឆ្ន ំ ២០១៨ 
(២០១៣), របយការណ៍ចុ្ងលម្រកាយថ្នការអលងគតច្ល ល េះជំលរឿនកមពុជា ២០១៣ របរ់ម្រករួងផែនការ, ភនំពពញ 

៧



 ពយងតាមទិននន័េននអពងកតពសែឋកិ្ចចសងគមកិ្ចចក្មពញជាក្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ ចាែ់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៩ មក្     
ទល់ឆ្ន ុំ២០១៧  ការង្ហរក្នញងវស័ិេក្សិក្មមមានការលេចញោះគួរពអាេក្ត់សមាគ ល់    ខណៈផែលការង្ហរ   
វស័ិេឧស្ហក្មម និងពសវាក្មមមានពក្ើនព ើងជាែ់ក្នញងរេៈពពល៨ឆ្ន ុំចញងពរកាេពនោះ។ ពទោះែីជាការង្ហរ
ក្ុំពញងង្ហក្ពចញពីវស័ិេក្សិក្មម និងឈានចូលក្នញងវស័ិេក្មមនតស្វល និងសុំណង់យ ងឆ្ែ់រហ័សក៏្
ពោេវស័ិេក្សិក្មមពៅផតមានចុំនួន៣៩,០% ននការង្ហររែស់ស្រសតី និង៣៥,១% ននការង្ហររែស់ែញរសពៅ
ក្មពញជាពៅព ើេ។ 
 

២.៣. ែរែិទរែជាស្វស្រសត 
  

  ពទោះែីជាមានការពធាើលទសនតររែពវសន៍ពីតុំែន់ជនែទ ផែលនាុំមក្នូវនគរែូនីេក្មមយ ងឆ្ែ់រហ័ស 
ែ ញផនតរែជាជនក្មពញជាចុំនួន៧៨% ពៅក្ុំពញងែនតរស់ពៅទីជនែទ។ រែជាជនផែលមានអាេញពី ១៥-៦៤ ឆ្ន ុំ 
បានពក្ើនពី៨,៣ោននាក់្ក្នញងឆ្ន ុំ២០០៨ ែល់ ៩,៦ោននាក់្ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៣ ពហើេចុំនួនរែជាជនក្នញងវេ័
ក្មាល ុំងពលក្មមពក្ើនពី ៦២% ែល់ ៦៥,៦% ក្នញងពនាោះស្រសតីមានចុំនួន៥២% ននរែជាជនក្នញងវេ័ក្មាល ុំងពល
ក្មមសរញែ។       ជាការចាែ់អារមមណ៍      ពលបឿននននគរែូនីេក្មមពធាើឱ្យែុំផណងផចក្ននអាេញក្នញងវេ័ក្មាល ុំង 
ពលក្មមពៅតុំែន់ទីរែជញុំជនមានការពក្ើនព ើង   (៧០,៥%ពៅតុំែន់ទីរែជញុំជន និង ៦៤,៣%ក្នញងតុំែន់ជន    
ែទ)។ ពទោះែីជាចុំនួនរែជាជនវេ័ចុំណាស់មានការធាល ក់្ចញោះ ែ ញផនតការែពងកើនចុំនួនការង្ហរផែលមាន
លក្ខខណឌ ការង្ហរសមរមយពៅផតជាតរមូវការចាុំបាច់ ពហើេតរមូវការពនោះនឹងអាចែងកជាែលលុំបាក្ ពោេ
រែជាជនចុំនួន១,៣ោននាក់្ ែផនាមពទៀតផែលនឹងរតូវការការង្ហរចពនាល ោះពីឆ្ន ុំ២០១៣ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០។5 
 

 ភាពខញសោន ននក្រមិតជុំនាញ រវាងែណាត រែពទសក្នញងតុំែន់នឹងែតល់ែរា រែឈមែផនាមែល់
រែពទសក្មពញជា ផែលចុំនួនរែជាជនក្ុំពញងមានការពក្ើនព ើងពនោះ។ ពែើពរែៀែពធៀែជាមួេរែជាពលរែឋក្នញង
តុំែន់ ក្ងាោះខាតក្មាល ុំងពលក្មមជុំនាញនឹងែតល់ែលពិបាក្សរមាែ់រែពទស ក្នញងការរែកួ្តរែផជងជាមួេ
រែពទសជិតខាង ជាពិពសសសរមាែ់ក្មមក្រោម នជុំនាញ និងស្រសតីផែលពួក្ោត់ក្ុំពញងជួែែរា អក្ខរក្មម និងការ
ទទួលបានការអែ់រ ុំទែ ។ ភាពង្ហេរងពរោោះក្នញងការរែកួ្តរែផជងពនោះ បានពក្ើនព ើងពោេស្វរ
រែពទសក្មពញជាពឹងផែែក្ទុំងស្រសុងពលើវស័ិេនាុំពចញ ែូពចនោះពហើេវែិតតិពសែឋកិ្ចចពិភពពោក្បានែ ោះ ល់
ពោេផ្ទា ល់ពលើឱ្កាសការង្ហរសរមាែ់ស្រសតីក្មពញជា ែូចផែលធាល ែ់បានពក្ើតមានពីឆ្ន ុំ២០០៧-២០០៨ ។ រែការ
ពនោះ្លញោះែរច ុំងពីតរមូវការក្នញងការអភិវឌឍ និងពធាើពិពិធក្មមទីែ្រក្នញងស្រសុក្ ឱ្យកាន់ផតរងឹមាុំពែើមបទីែ់ស្វក ត់
ការរងឥទធិពលពីនិនាន ការពសែឋកិ្ចចស្វក្ល។ ពទោះែីជាយ ងណាក៍្ពោេ ខណៈពពលផែលការផរែរែលួ
អាកាសធាតញ និងែលែ ោះ ល់ននការផរែរែួលអាកាសធាតញបានបានពក្ើតពទបើងេញទធស្វស្រសតក្នញងការែន ញ្ ុំពៅ
នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ តាមរេៈការវលិរតទបែ់ពៅរែក្ែមញខរែរក្សិក្មមពិតជាមិនទទួលបាន
ពជាគជ័េព ើេពោេែលិតែលក្សិក្មម ឱ្កាសការង្ហរក្នញងវស័ិេក្សិក្មម ជីវភាពរស់ពៅ និងែាោះ
សផមបងពៅតុំែន់ជនែទ (ជាពិពសសសរមាែ់ស្រសតី) ទទួលរងែលែ ោះ ល់ពីបាតញភាពធមមជាតិែ៏ខាល ុំងកាល
ពនោះរួចពៅពហើេ។6 

 
 
6 MacPhail.F. (២០១៥). ការល ើកកម្ពស់ភាពអង់អាចផ្នែកលសដ្ឋកិចចៃល់ស្រសតីម្ៅកម្ពជុា របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាស ី, ភែំលពញ 
 
 

 ពយងតាមទិននន័េននអពងកតពសែឋកិ្ចចសងគមកិ្ចចក្មពញជាក្នញងឆ្ន ុំ២០១៧ ចាែ់តាុំងពីឆ្ន ុំ២០០៩ មក្     
ទល់ឆ្ន ុំ២០១៧  ការង្ហរក្នញងវស័ិេក្សិក្មមមានការលេចញោះគួរពអាេក្ត់សមាគ ល់    ខណៈផែលការង្ហរ   
វស័ិេឧស្ហក្មម និងពសវាក្មមមានពក្ើនព ើងជាែ់ក្នញងរេៈពពល៨ឆ្ន ុំចញងពរកាេពនោះ។ ពទោះែីជាការង្ហរ
ក្ុំពញងង្ហក្ពចញពីវស័ិេក្សិក្មម និងឈានចូលក្នញងវស័ិេក្មមនតស្វល និងសុំណង់យ ងឆ្ែ់រហ័សក៏្
ពោេវស័ិេក្សិក្មមពៅផតមានចុំនួន៣៩,០% ននការង្ហររែស់ស្រសតី និង៣៥,១% ននការង្ហររែស់ែញរសពៅ
ក្មពញជាពៅព ើេ។ 
 

២.៣. ែរែិទរែជាស្វស្រសត 
  

  ពទោះែីជាមានការពធាើលទសនតររែពវសន៍ពីតុំែន់ជនែទ ផែលនាុំមក្នូវនគរែូនីេក្មមយ ងឆ្ែ់រហ័ស 
ែ ញផនតរែជាជនក្មពញជាចុំនួន៧៨% ពៅក្ុំពញងែនតរស់ពៅទីជនែទ។ រែជាជនផែលមានអាេញពី ១៥-៦៤ ឆ្ន ុំ 
បានពក្ើនពី៨,៣ោននាក់្ក្នញងឆ្ន ុំ២០០៨ ែល់ ៩,៦ោននាក់្ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៣ ពហើេចុំនួនរែជាជនក្នញងវេ័
ក្មាល ុំងពលក្មមពក្ើនពី ៦២% ែល់ ៦៥,៦% ក្នញងពនាោះស្រសតីមានចុំនួន៥២% ននរែជាជនក្នញងវេ័ក្មាល ុំងពល
ក្មមសរញែ។       ជាការចាែ់អារមមណ៍      ពលបឿននននគរែូនីេក្មមពធាើឱ្យែុំផណងផចក្ននអាេញក្នញងវេ័ក្មាល ុំង 
ពលក្មមពៅតុំែន់ទីរែជញុំជនមានការពក្ើនព ើង   (៧០,៥%ពៅតុំែន់ទីរែជញុំជន និង ៦៤,៣%ក្នញងតុំែន់ជន    
ែទ)។ ពទោះែីជាចុំនួនរែជាជនវេ័ចុំណាស់មានការធាល ក់្ចញោះ ែ ញផនតការែពងកើនចុំនួនការង្ហរផែលមាន
លក្ខខណឌ ការង្ហរសមរមយពៅផតជាតរមូវការចាុំបាច់ ពហើេតរមូវការពនោះនឹងអាចែងកជាែលលុំបាក្ ពោេ
រែជាជនចុំនួន១,៣ោននាក់្ ែផនាមពទៀតផែលនឹងរតូវការការង្ហរចពនាល ោះពីឆ្ន ុំ២០១៣ ែល់ឆ្ន ុំ២០២០។5 
 

 ភាពខញសោន ននក្រមិតជុំនាញ រវាងែណាត រែពទសក្នញងតុំែន់នឹងែតល់ែរា រែឈមែផនាមែល់
រែពទសក្មពញជា ផែលចុំនួនរែជាជនក្ុំពញងមានការពក្ើនព ើងពនោះ។ ពែើពរែៀែពធៀែជាមួេរែជាពលរែឋក្នញង
តុំែន់ ក្ងាោះខាតក្មាល ុំងពលក្មមជុំនាញនឹងែតល់ែលពិបាក្សរមាែ់រែពទស ក្នញងការរែកួ្តរែផជងជាមួេ
រែពទសជិតខាង ជាពិពសសសរមាែ់ក្មមក្រោម នជុំនាញ និងស្រសតីផែលពួក្ោត់ក្ុំពញងជួែែរា អក្ខរក្មម និងការ
ទទួលបានការអែ់រ ុំទែ ។ ភាពង្ហេរងពរោោះក្នញងការរែកួ្តរែផជងពនោះ បានពក្ើនព ើងពោេស្វរ
រែពទសក្មពញជាពឹងផែែក្ទុំងស្រសុងពលើវស័ិេនាុំពចញ ែូពចនោះពហើេវែិតតិពសែឋកិ្ចចពិភពពោក្បានែ ោះ ល់
ពោេផ្ទា ល់ពលើឱ្កាសការង្ហរសរមាែ់ស្រសតីក្មពញជា ែូចផែលធាល ែ់បានពក្ើតមានពីឆ្ន ុំ២០០៧-២០០៨ ។ រែការ
ពនោះ្លញោះែរច ុំងពីតរមូវការក្នញងការអភិវឌឍ និងពធាើពិពិធក្មមទីែ្រក្នញងស្រសុក្ ឱ្យកាន់ផតរងឹមាុំពែើមបទីែ់ស្វក ត់
ការរងឥទធិពលពីនិនាន ការពសែឋកិ្ចចស្វក្ល។ ពទោះែីជាយ ងណាក៍្ពោេ ខណៈពពលផែលការផរែរែលួ
អាកាសធាតញ និងែលែ ោះ ល់ននការផរែរែួលអាកាសធាតញបានបានពក្ើតពទបើងេញទធស្វស្រសតក្នញងការែន ញ្ ុំពៅ
នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ តាមរេៈការវលិរតទបែ់ពៅរែក្ែមញខរែរក្សិក្មមពិតជាមិនទទួលបាន
ពជាគជ័េព ើេពោេែលិតែលក្សិក្មម ឱ្កាសការង្ហរក្នញងវស័ិេក្សិក្មម ជីវភាពរស់ពៅ និងែាោះ
សផមបងពៅតុំែន់ជនែទ (ជាពិពសសសរមាែ់ស្រសតី) ទទួលរងែលែ ោះ ល់ពីបាតញភាពធមមជាតិែ៏ខាល ុំងកាល
ពនោះរួចពៅពហើេ។6 

 
 
6 MacPhail.F. (២០១៥). ការល ើកកម្ពស់ភាពអង់អាចផ្នែកលសដ្ឋកិចចៃល់ស្រសតីម្ៅកម្ពជុា របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាស ី, ភែំលពញ 
 
 

៨



២.៤.ែរែិទស្រសតី និងការអភិវឌឍ 
 

 

 ែូចបានពរៀែរាែ់ខាងពលើ និងជាពិពសសក្នញងផែនការេញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញរែស់
រក្សួងកិ្ចចការនារ(ី២០១៣-២០២៣) 7  ពទោះែីជាចុំនួនននការចូលរមួក្នញងក្មាល ុំងពលក្មមរែស់ែញរស មាន   
អរតាខពស់ជាងស្រសតី បុ៉ផនតស្រសតីពៅទីជនែទចូលរមួយ ងសក្មមក្នញងវស័ិេពសែឋកិ្ចច ពរែៀែពធៀែនឹងស្រសតីក្នញងទី
រែជញុំជន ពហើេអរតាននស្រសតីពធាើការក្នញងឧស្ហក្មមក្នញងក្រមិតែលិតក្មម និងផក្នចន មានក្រមិតខពស់ជាង      
ែញរស។ វស័ិេក្សិក្មម    នរពពឈើ និងជលែល    ពៅផតជាជពរមើសែ៏សុំខាន់សរមាែ់ជីវភាពរែជាពលរែឋ 
ក្មពញជាពៅទីជនែទ។ អរតាចូលរមួក្នញងក្មាល ុំងពលក្មមរែស់ស្រសីតខពស់ជាងែញរស ជាពិពសសពៅក្នញង វស័ិេ៤      
សុំខាន់ៗរមួមាន(១) ក្សិក្មម នរពពឈើ និងពនស្វទ (២)ែលិតក្មម (៣)ការលក់្ែញុំ និងលក់្រាេ និង(៤)       
ែែិសណាឋ រកិ្ចច និងពសវាចុំណីអាហារ ផែលភាពពរចើនពួក្ោត់អាចជានពយជិត ឬពធាើការពោេខលួនឯង។ 
ចំ្នួន ៦៨,៤%ននស្រសីតក្នញងតុំែន់ជនែទពធាើការង្ហរក្នញងរគួស្វរផែលមិនទទួលបានរបាក់្ពែៀវតេ ពធៀែនឹង
ចំ្នួន ២៨,៤%ននែញរសក្នញងតុំែន់ជនែទ រឯីពៅក្នញងទីរក្ុង គមាល តពនោះមានភាពតិចជាង។  
 

 គួរក្ត់សមាគ ល់ែងផែរថា ស្រសតីពៅរគែ់វេ័ទុំងអស់បានចូលរមួចុំផណក្អភិវឌបន៍ពសែឋកិ្ចចជាតិក្នញង
ពនាោះតួពលខែ៏គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់គឺភាគរេរែស់ស្រសតីផែលមានអាេញពលើសពី៦៥ឆ្ន ុំ ផែលក្ុំពញងចូលរួម
ចុំផណក្អភិវឌឍន៍ពសែឋកិ្ចចជាតិ(៤៥,២%)។ អរតាចូលរមួរែស់ែញរសក្នញងសក្មមភាពពសែឋកិ្ចចមានក្រមិត
ខពស់ជាងស្រសតីរគែ់វេ័ទុំងអស់     ពលើក្ផលងចពនាល ោះអាេញ១៥ ែល់២៤ឆ្ន ុំ។     ពនោះអាចែណាត លមក្ពីការ 
ពបាោះ ែង់ការសិក្្រែស់ស្រសតី(៦៣,២%)មានអរតាខពស់ជាងែញរស(៥៧,១%)។ ក្នញងតុំែន់ជនែទ ស្រសតីអាេញ
១៥ ែល់២៤ឆ្ន ុំ ចុំនួនរែផហលជា៥០% មានការង្ហរពធាើ ពហើេអរតាពនោះពក្ើនែល់៩១,៩%ក្នញងចុំពណាមស្រសតី
អាេញពី៥០ ែល់៥៤ឆ្ន ុំ។ ពោេផ ក្ អរតាមានការង្ហរពធាើចុំព ោះស្រសតីពៅទីរែជញុំជនផែលមានអាេញពី៣០
ែល់៣៤ឆ្ន ុំ ខពស់ែុំែញតរតឹម៦៩,៧%។ 
 

២.៥.ែរែិទពេនឌ័រ ក្សិក្មម និងការផរែរែលួអាកាសធាតញ  
 វរ័ិយក្សិក្មមគឺជាវស័ិេែលិតក្មម និងឧស្ហក្មមការង្ហរែ៏ច្មបងរម្រម្មប់ស្ររតីលៅជនបទផែល
បានែង្ហា ញនូវការផបងផច្កពេនឌ័រក្នញងកំោំងពលកមា រវាងការទទួលសុររតួវរបរ់បុររកនុងការភាួរផស្រ 
និងការទទួលខញសរតូវរបរ់ស្ររតីក្នញងការស្វែពរ ោះ  សាូង និងការផលទុំ។ រម្រម្មប់ការពធាើផស្រសផដ្លពឹងផែែក
លលើទឹកលភលៀង និងការរគែ់រគងធនធានទឹក្  ពិតជាមានស្វរសុំខាន់ណារ់។   ពទោះជាយ ងណា   ការ 
ផរែរែួលអាកាសធាតញ      និងែលប៉េះពាល់លែេងៗ      បនលធវើឱ្យរាុំងសាោះែល់សមតាភាពអនញវតតទុំងក្នញង
ក្រមិតថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់លម្រកាមជាតិ រហ្គមន៍ និងរែជាពលរែឋ កនុងការពាក្រណ៍ធាតញអាកាស ការពរតៀម
សលួនសរមាែ់ពរោោះមហនតរាេលដ្ឋយធមមជាតិ ការរគែ់រគងធនធានទឹក្ ែពចចក្ពទសោុំែញោះផែលធន់នឹង
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ       និងសក្មមភាពរក្របាក់្ចុំណូល    ពរៅពីវស័ិេករិកមា។     ពោេស្វរផត 
រែជាជនតាមជនែទភាគពរចើនពឹងផែែក្ពលើការពធាើផស្រស ពឹងផែែក្ពលើអាកាសធាតញ ពហើេពួក្ោត់
រែឈមនឹងបាតញភូតធមមជាតិធៃន់ធៃរ ផែលមានទុំនាក់្ទុំនងែណាត លមក្ពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ ។ 

 
7 កកន ២០១៣ ផ្ននការយ ទ្ធសាស្រសតការផ្របរបួ អាកាសធាត សរាប់លយនឌ័រនឹងការផ្របរបួ អាកាសធាត  (២០១៣ដ្ ់២០២៣), ភែំលពញ 
 

 

២.៤.ែរែិទស្រសតី និងការអភិវឌឍ 
 

 

 ែូចបានពរៀែរាែ់ខាងពលើ និងជាពិពសសក្នញងផែនការេញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញរែស់
រក្សួងកិ្ចចការនារ(ី២០១៣-២០២៣) 7  ពទោះែីជាចុំនួនននការចូលរមួក្នញងក្មាល ុំងពលក្មមរែស់ែញរស មាន   
អរតាខពស់ជាងស្រសតី បុ៉ផនតស្រសតីពៅទីជនែទចូលរមួយ ងសក្មមក្នញងវស័ិេពសែឋកិ្ចច ពរែៀែពធៀែនឹងស្រសតីក្នញងទី
រែជញុំជន ពហើេអរតាននស្រសតីពធាើការក្នញងឧស្ហក្មមក្នញងក្រមិតែលិតក្មម និងផក្នចន មានក្រមិតខពស់ជាង      
ែញរស។ វស័ិេក្សិក្មម    នរពពឈើ និងជលែល    ពៅផតជាជពរមើសែ៏សុំខាន់សរមាែ់ជីវភាពរែជាពលរែឋ 
ក្មពញជាពៅទីជនែទ។ អរតាចូលរមួក្នញងក្មាល ុំងពលក្មមរែស់ស្រសីតខពស់ជាងែញរស ជាពិពសសពៅក្នញង វស័ិេ៤      
សុំខាន់ៗរមួមាន(១) ក្សិក្មម នរពពឈើ និងពនស្វទ (២)ែលិតក្មម (៣)ការលក់្ែញុំ និងលក់្រាេ និង(៤)       
ែែិសណាឋ រកិ្ចច និងពសវាចុំណីអាហារ ផែលភាពពរចើនពួក្ោត់អាចជានពយជិត ឬពធាើការពោេខលួនឯង។ 
ចំ្នួន ៦៨,៤%ននស្រសីតក្នញងតុំែន់ជនែទពធាើការង្ហរក្នញងរគួស្វរផែលមិនទទួលបានរបាក់្ពែៀវតេ ពធៀែនឹង
ចំ្នួន ២៨,៤%ននែញរសក្នញងតុំែន់ជនែទ រឯីពៅក្នញងទីរក្ុង គមាល តពនោះមានភាពតិចជាង។  
 

 គួរក្ត់សមាគ ល់ែងផែរថា ស្រសតីពៅរគែ់វេ័ទុំងអស់បានចូលរមួចុំផណក្អភិវឌបន៍ពសែឋកិ្ចចជាតិក្នញង
ពនាោះតួពលខែ៏គួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់គឺភាគរេរែស់ស្រសតីផែលមានអាេញពលើសពី៦៥ឆ្ន ុំ ផែលក្ុំពញងចូលរួម
ចុំផណក្អភិវឌឍន៍ពសែឋកិ្ចចជាតិ(៤៥,២%)។ អរតាចូលរមួរែស់ែញរសក្នញងសក្មមភាពពសែឋកិ្ចចមានក្រមិត
ខពស់ជាងស្រសតីរគែ់វេ័ទុំងអស់     ពលើក្ផលងចពនាល ោះអាេញ១៥ ែល់២៤ឆ្ន ុំ។     ពនោះអាចែណាត លមក្ពីការ 
ពបាោះ ែង់ការសិក្្រែស់ស្រសតី(៦៣,២%)មានអរតាខពស់ជាងែញរស(៥៧,១%)។ ក្នញងតុំែន់ជនែទ ស្រសតីអាេញ
១៥ ែល់២៤ឆ្ន ុំ ចុំនួនរែផហលជា៥០% មានការង្ហរពធាើ ពហើេអរតាពនោះពក្ើនែល់៩១,៩%ក្នញងចុំពណាមស្រសតី
អាេញពី៥០ ែល់៥៤ឆ្ន ុំ។ ពោេផ ក្ អរតាមានការង្ហរពធាើចុំព ោះស្រសតីពៅទីរែជញុំជនផែលមានអាេញពី៣០
ែល់៣៤ឆ្ន ុំ ខពស់ែុំែញតរតឹម៦៩,៧%។ 
 

២.៥.ែរែិទពេនឌ័រ ក្សិក្មម និងការផរែរែលួអាកាសធាតញ  
 វរ័ិយក្សិក្មមគឺជាវស័ិេែលិតក្មម និងឧស្ហក្មមការង្ហរែ៏ច្មបងរម្រម្មប់ស្ររតីលៅជនបទផែល
បានែង្ហា ញនូវការផបងផច្កពេនឌ័រក្នញងកំោំងពលកមា រវាងការទទួលសុររតួវរបរ់បុររកនុងការភាួរផស្រ 
និងការទទួលខញសរតូវរបរ់ស្ររតីក្នញងការស្វែពរ ោះ  សាូង និងការផលទុំ។ រម្រម្មប់ការពធាើផស្រសផដ្លពឹងផែែក
លលើទឹកលភលៀង និងការរគែ់រគងធនធានទឹក្  ពិតជាមានស្វរសុំខាន់ណារ់។   ពទោះជាយ ងណា   ការ 
ផរែរែួលអាកាសធាតញ      និងែលប៉េះពាល់លែេងៗ      បនលធវើឱ្យរាុំងសាោះែល់សមតាភាពអនញវតតទុំងក្នញង
ក្រមិតថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់លម្រកាមជាតិ រហ្គមន៍ និងរែជាពលរែឋ កនុងការពាក្រណ៍ធាតញអាកាស ការពរតៀម
សលួនសរមាែ់ពរោោះមហនតរាេលដ្ឋយធមមជាតិ ការរគែ់រគងធនធានទឹក្ ែពចចក្ពទសោុំែញោះផែលធន់នឹង
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ       និងសក្មមភាពរក្របាក់្ចុំណូល    ពរៅពីវស័ិេករិកមា។     ពោេស្វរផត 
រែជាជនតាមជនែទភាគពរចើនពឹងផែែក្ពលើការពធាើផស្រស ពឹងផែែក្ពលើអាកាសធាតញ ពហើេពួក្ោត់
រែឈមនឹងបាតញភូតធមមជាតិធៃន់ធៃរ ផែលមានទុំនាក់្ទុំនងែណាត លមក្ពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ ។ 

 
7 កកន ២០១៣ ផ្ននការយ ទ្ធសាស្រសតការផ្របរបួ អាកាសធាត សរាប់លយនឌ័រនឹងការផ្របរបួ អាកាសធាត  (២០១៣ដ្ ់២០២៣), ភែំលពញ 
 

 ៩



 

ក្សិក្រទុំងពីរពភទែឹងពីរែូវពភលៀងផែលមានរេៈពពលកាន់ផតខលី ពភលៀងធាល ក់្កាន់ផតគុំហញក្ និងក្ងាោះ
ខាតទឹក្។ ែរា ពនោះជោះឥទធិពលជាពិលររចុំព ោះស្រសតីរកី្រក្ទុំងឡាេផែលភាគលម្រច្ើន ពិបាក្ក្នញងការ
ទទួលបានធនធាន រិទធិ និងមិនសូវបានផ្ទល ស់ទី ម្រពមទំងមិនសូវមានលទធភាពក្នញងការលធវើពសចក្តី
សពរមចចិតត។    លៅលពលែចចញែបននក្សិក្រជាស្រសតី     មិនអាចកាត់ែនាេការពឹងផែែក្ពៅពលើមញខរែរផែល 
ផរែរែួល    ពៅតាមធាតញអាកាសបនលៅល ើយ      និងបានែពងកើននូវតរមូវការក្នញងការពរែើរបាស់ធនធាន 
ធមមជាតិ (ែូចជា សក្មមភាពផក្នចនែលិតែលជលែល និងក្សិក្មម) ពហើេស្រសតីក៏្មិនអាចពរងីក្ការរក្
របាក់្ចុំណូលបានផែរ ពោេស្វរផតសមតាភាព និងឱកាសពៅមានក្រមិត។ ទំងអរ់លនេះគឺពោេស្វរ
ផតការទទួលបានចុំពណោះែឹងននែលិតក្មម និងផក្នចនែលិតែលក្សិក្មមផែែទុំពនើែលៅម្មនកម្រមិត  
ស្រសែពពលផែលស្រសតីមានែនាញក្ការង្ហរមិនបានក្នរម  លៅកនុងែទេះកាន់ផតពរចើន និងរតូវទទួលែនាញក្
មួេចុំផណក្ននការង្ហរបានរបាក់្ក្នរម ែូពចនោះពធាើពអាេស្ររតីលុំបាក្ក្នញងការពជៀសែញតពីមហនតរាេពែេងៗ
ផែល ក់្ព័នធនឹងអាកាសធាតញ8។ 
 

 ការផរែរែួលននអាកាសធាតញ តរមវូការក្នញងការផក្សរមួលការែន ញ្ ុំ និងេនតការព្លើេតែ   
បានពធាើឱ្យមានការលកើនល ើងនូវការពធាើចុំណាក្ស្រសុក្ពីតុំែន់ជនែទ។ ជាពិពសស ចុំណាក្ស្រសុក្ពៅពរៅ
រែពទសរែស់ែញរសតាមរែូវកាល ឬរេៈពពលផវង អាច្ជោះឥទធិពលយ ងធៃន់ធៃរពៅពលើសមាជិក្ម្រគួស្ថរ 
ជាពិលររក្ញមារ ស្រសតីជាមាត េ និងជីែូនរតូវទទួលភារកិ្ចចផលទុំក្នញងលកខខណឌ ផែលខេត់ធនធាន។ 
ឧស្ហក្មមវាេនភ័ណឌ  គឺជាជពរមើសទូពៅមួេសរមាែ់ស្ររតីផដ្លលធវើការចុំណាក្ស្រសុក្ ពទោះែីជា
លក្ខខណឌ ការង្ហររតូវបានចាត់ទញក្ថាមិនទន់រែពសើរ ពហើេឧស្ហក្មមពនោះបានរមួចុំផណក្ពៅនឹងការ
ែុំភាេឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្ និងការែុំពញលែី និងធនធានទឹក្ ផែលនាុំឱ្យជោះឥទធិពលអវជិាមានែល់សញខភាព
រែស់និពយជិត។ ជាងពនោះពៅពទៀត ការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងពសវាក្មម ក្ុំស្វនតសែាេ មាូែអាហារ      
ែែិសណាឋ រកិ្ចច និងវស័ិេការង្ហរពរៅរែព័នធ ក៏្អាចជោះឥទធិពលអវជិាមានែល់សញខមាលភាព ពិពសស
សញខភាពរែស់ស្រសតី ខណៈផែលឧស្ហក្មមផែលពួក្ោត់ែពរមើការង្ហរពនាោះបានរមួចុំផណក្ក្នញងការែុំភាេ
ឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្ និងការែុំពញល9។ 
 

២.៦ ែរែិទសមធម៌ពេនឌ័រ   
 ភាពរែឈមរែស់ស្រសតីង្ហេរងពរោោះចុំព ោះែលែ ោះ ល់នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
 

 ស្ររតីម្មនទុំនួលខញសរតូវកាន់ផតពរចើនលៅក្នញងកិ្ចចការផលទុំ ផដ្លអាចសនមត់បានថាអរតាមរណៈ 
រែស់ស្រសតី អាចមានកាន់ផតខពស់ក្នញងពពលអាកាសធាតញអារក្ក់្ខាល ុំង ពោេស្វរផតស្រសតីគិតគូរពីជីវតិអនក្
ែនទជាងជីវតិខលួនឯង។ ស្រសតីមិនទន់មានជុំនាញរគែ់រោន់ពីរពែៀែ ឬវធីិស្វស្រសតសពញ្ជ្ង្ហគ ោះជីវតិ ែូចជា ការ
ព ើងពែើមពឈើជាពែើម ទនាឹមនឹងពនាោះផែរ ពួក្ោត់អាចទទួលរងការពែៀតពែៀនពក្រ តខ៍ាម ស់ និងភាព
សមញគស្វម ញនានាក្នញងអុំ ញងពពលមានែរា ហានិភ័េពីការផរែរែួលអាកាសធាតញផែែពនោះ។ 
 

 ែូចអាីផែលបានែរា ក់្ខាងពលើ សញខភាពរែស់ស្រសតីអាចរតូវបានែ ោះ ល់ពោេការផ្ទល ស់ែតូរ  
អាកាសធាតញ និងរពែៀែកនុងការែន ញ្ ុំ។ សរមាែ់ស្រសតីែពរមើការក្នញងឧស្ហក្មមែលិតក្មម លក្ខខណឌ ការង្ហរ
បានតរមូវឱ្យមានការរែឈមនឹងក្ពតត នលៃ និងក្ពតត ពែេងៗ ក្នញងអុំ ញងការង្ហរពរចើនពមា ងជាមួេនឹង   
ហានិភ័េននការបាត់ែង់ជាតិទឹក្ក្នញងខលួន ភាពតានតឹងនឹងក្ពតត  និងជមៃឺពែេងៗែងករពោេទឹក្ ភាន ក់្ង្ហរ 

 
8 មូលនិធិអាការធាតុថ្បតង (២០១៨) ការប៉ន់ម្របម្មណលយនឌ័្រ៖ FP076 គលម្រម្មងវរិ័យផសេចង្ហា ក់្តថ្មលករ-ិអាជីវកមា Climate-Friendly Agribusiness ADB, Phnom Penh 
9 កកន ២០១៣ ផែនការយុទធស្ថស្ររតថ្នការផរែរែលួអាការធាតុរម្រម្មប់លយនឌ័្រនឹងការផម្របម្របួលអាការធាតុ (២០១៣ -២០២៣), រាជរដ្ឋា ភិបលកមពុជា, ភនំលពញ 

 

 ១០



ចមលងពែេងៗ និងភាពលនឿយហ្ត់។ ពទោះជាយ ងណា ឧស្ហក្មមែលិតក្មមផែលែុំភាេឧសម័នែាោះ
ក្ញ្ច ក់្ ផែលស្រសតីជាពរចើនពរជើសពរ ើសជាេញទធស្វស្រសតែន ញ្ ុំមួេពនាោះ ក៏្អាចជោះឥទធិពលចុំព ោះសញខភាព
រែស់ពួក្ោត់ ក្នញងទរមង់ជាលម្រច្ើនែូចជា ការពខ្ោះពោេស្វរក្ពតត  ការតក់្សលញតធៃន់ធៃរ ការ្លងពមពរាគ
តាមែលូវែងាូរទឹក្ពនាម ជមៃឺពៅក្នញងរែពហាងក្នញង្ែឹងរែអែ់នែ ភាពលលង់ ការ្លងជមៃឺតាមែលូវែពងាើម និងការ
លុំបាក្ក្នញងការពមើល។ សូមបីផតស្រសតីផែលមាច ស់សហរោសខាន តតូចពៅតាមែាោះ ែូចជា ការផក្នចនចុំណី
អាហារ ព្ែើររតី ឬែលិតក្ែម ឆ្ន ុំងនិងចញ្ជ្ង្ហក ន ក៏្អាចមានែលែ ោះ ល់ខាល ុំងពៅពលើសញខភាពរែស់ស្រសតី 
និងពក្មងៗែងផែរ ពោេស្វរផតការពរែើរបាស់ អញស និងធយូងជារែភពថាមពលចមបង។ ែរា ពនោះោក់្
ែនាញក្ឲ្យសមាជិក្ម្រគួស្ថររែឈមនឹងការ្លង ជមៃឺែលូវែពងាើម ក៏្ែូចជាការចុំណាេពពលពវោក្នញងការរែមូល
អញស ធយូង និងទឹក្សរមាែ់ការែលិត និងការពរែើរបាស់ក្នញងែាោះ។ 
 

 ក្នញងនាមជាអនក្ទទួលរា ែ់រងការង្ហរចមបង និងអនក្ែគត់ែគង់ចុំណីអាហារ ស្រសតីកាន់ផតពឹងផែែក្ពលើ
ធនធានធមមជាតិ សរមាែ់ពធាើជាអាហារ ថាន ុំ អញស និងទឹក្។ ពទោះជាយ ងណា ធនធានធមមជាតិផែែរែនពណី
ែូចជា នរពពកាងកាង ជលែល និងែលិតែលនានានឹងរតូវរងែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពីក្ុំពណើ នក្ពតត  
ការផ្ទល ស់ែតូររែែទឹក្ពភលៀង និងការពរែើរបាស់ែីធលី។ ែរា ពនោះនឹងមានែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពៅពលើការ
ចុំណាេពពលពវោសរមាែ់ស្រសតី ពរ ោះពៅពពលធនធានធមមជាតិកាន់ផតខេត់ និងរតវូបានពរែើរបាស់ហួស
ក្រមិត ស្រសតីរតវូការធនធាន ឬចុំណូលពែេងពទៀតពែើមបីជុំនួស។ 
 

 ក្ងាោះខាតការទទួលបានវតាញធាតញពែើមសរមាែ់ែលិតក្មមចុំណីអាហារសុំខាន់ៗរែស់ស្រសតីពៅតាម
ជនែទ ែូចជា ពូជសរមាែ់ែលិតក្មមសតា សមាភ រ និងជី បានពធាើឱ្យពួក្ោត់ជួែការលុំបាក្ពែើមបីព្លើេ
តែពៅនឹងែលែ ោះ ល់ពីទឹក្ជុំនន់ ពរោោះរាុំងសៃួត ពយញោះ និងការសឹក្រចិរលិែី។ ែរា ពនោះអាចមានែល
ែ ោះ ល់ពោេផ្ទា ល់ពៅពលើការែតល់អាហារ ការផលទុំសមាជិក្រគួស្វរ ជាមួេនឹងែលវបិាក្ចុំព ោះ
ស្វា នភាពអាហារែូាមភរែស់ក្ញមារ និងការវវិឌឍផែនក្ការេល់ែឹងេូរអផងាង និងពៅពលើលទធភាពរក្្នូវ
គញណតនមលវែបធម៌។ 
 

 ពោេស្វរការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេអែ់រ ុំមានការធាល ក់្ចញោះពីក្រមិតែឋមពៅមធយមសិក្្ ជា
ទូពៅស្រសតីអាចទទួលបានែលរែពយជន៍កាន់ផតតិចពីពសវាក្មម និងព័ត៌មានលែេងៗ ផែល ក់្ព័នធនឹង
ពរោោះមហនតរាេ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញែូចជា ព័ត៌មានឧតញនិេម ការដឹ្ងជាមញនពី  ពរោោះមហនតរាេ 
នីតិវធីិរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ និងតនមលទុំនិញពៅពលើទីែ រ្ និងការផរែរែួលពែេង ពៗទៀតផែល ក់្ព័នធ។ 
ទំងអរ់ពនោះអាច្នាុំឱ្យស្រសតីរែឈមនឹងបរា ផែនកហិរញ្ាវតាញ ផដ្លលធវើឱ្យស្ររតី រាិតពៅលម្រកាមឥទធិពលែញរស 
ពោេស្ថរផតស្រសតីមានសមតាភាពតិច្កនុងការម្រគប់ម្រគង និងកំណត់ែរា   ។  
 

 ពលើសពីពនោះការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងែុំពណើ រការពធាើពសចក្តីសពរមចចិតតជាែលូវការពៅរគែ់លំដ្ឋប់ 
ថ្នន ក់    ពៅមានក្រមិតទែជាងែញរស     ឧទហរណ៍ៈ   ពៅក្នញងតុំផណងផែលបានពបាោះពឆ្ន តពរជើសតាុំង 
ថាន ក់្ជាតិ គណៈអភិបាលថាន ក់្ពខតត ស្រសកុ្ រក្មុរែឹក្្ឃញុំសង្ហក ត់ គណៈក្មមការភូមិ និងគណៈក្មាម ធិការ
អភិវឌឍន៍នានា។ ស្វា នភាពពនោះែរា ក់្ថាស្រសតីរតូវបានពគេល់ថារោន់ផតមានតួនាទីក្នញងរគួស្វរ ឬ  
សហគមន៍ ឬមិនមានតួនាទីសុំខាន់រគែ់ក្រមិតទុំងអស់10។ 
 

 ក្នញង មជាអនក្ទទួលខញសរតូវក្នញងការែគត់ែគង់ចុំណីអាហារ គឺរតូវពមើលការខញសរតូវផែនក្ចមែិន ស្រសតី
មានតួនាទីក្នញងការពធាើឱ្យពសែឋកិ្ចចែុំពណើ រការពោេមិនមានែលែ ោះែល់ែរសិ្វា ន តាមរេៈការកាត់ែនាេ
ការែុំភាេឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្ ែូចជាៈ ផែនក្ពសវាក្មម និងផែនក្ែលិតក្មម។ តាមរេៈការែតល់ឱ្កាសការង្ហរ

 
10 កកន ២០១៣ ផែនការយុទធស្ថស្ររតថ្នការផរែរែលួអាការធាតុរម្រម្មប់លយនឌ័្រនឹងការផម្របម្របួលអាការធាតុ (២០១៣ -២០២៣), រាជរដ្ឋា ភិបលកមពុជា, ភនំលពញ 

ចមលងពែេងៗ និងភាពលនឿយហ្ត់។ ពទោះជាយ ងណា ឧស្ហក្មមែលិតក្មមផែលែុំភាេឧសម័នែាោះ
ក្ញ្ច ក់្ ផែលស្រសតីជាពរចើនពរជើសពរ ើសជាេញទធស្វស្រសតែន ញ្ ុំមួេពនាោះ ក៏្អាចជោះឥទធិពលចុំព ោះសញខភាព
រែស់ពួក្ោត់ ក្នញងទរមង់ជាលម្រច្ើនែូចជា ការពខ្ោះពោេស្វរក្ពតត  ការតក់្សលញតធៃន់ធៃរ ការ្លងពមពរាគ
តាមែលូវែងាូរទឹក្ពនាម ជមៃឺពៅក្នញងរែពហាងក្នញង្ែឹងរែអែ់នែ ភាពលលង់ ការ្លងជមៃឺតាមែលូវែពងាើម និងការ
លុំបាក្ក្នញងការពមើល។ សូមបីផតស្រសតីផែលមាច ស់សហរោសខាន តតូចពៅតាមែាោះ ែូចជា ការផក្នចនចុំណី
អាហារ ព្ែើររតី ឬែលិតក្ែម ឆ្ន ុំងនិងចញ្ជ្ង្ហក ន ក៏្អាចមានែលែ ោះ ល់ខាល ុំងពៅពលើសញខភាពរែស់ស្រសតី 
និងពក្មងៗែងផែរ ពោេស្វរផតការពរែើរបាស់ អញស និងធយូងជារែភពថាមពលចមបង។ ែរា ពនោះោក់្
ែនាញក្ឲ្យសមាជិក្ម្រគួស្ថររែឈមនឹងការ្លង ជមៃឺែលូវែពងាើម ក៏្ែូចជាការចុំណាេពពលពវោក្នញងការរែមូល
អញស ធយូង និងទឹក្សរមាែ់ការែលិត និងការពរែើរបាស់ក្នញងែាោះ។ 
 

 ក្នញងនាមជាអនក្ទទួលរា ែ់រងការង្ហរចមបង និងអនក្ែគត់ែគង់ចុំណីអាហារ ស្រសតីកាន់ផតពឹងផែែក្ពលើ
ធនធានធមមជាតិ សរមាែ់ពធាើជាអាហារ ថាន ុំ អញស និងទឹក្។ ពទោះជាយ ងណា ធនធានធមមជាតិផែែរែនពណី
ែូចជា នរពពកាងកាង ជលែល និងែលិតែលនានានឹងរតូវរងែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពីក្ុំពណើ នក្ពតត  
ការផ្ទល ស់ែតូររែែទឹក្ពភលៀង និងការពរែើរបាស់ែីធលី។ ែរា ពនោះនឹងមានែលែ ោះ ល់យ ងខាល ុំងពៅពលើការ
ចុំណាេពពលពវោសរមាែ់ស្រសតី ពរ ោះពៅពពលធនធានធមមជាតិកាន់ផតខេត់ និងរតវូបានពរែើរបាស់ហួស
ក្រមិត ស្រសតីរតវូការធនធាន ឬចុំណូលពែេងពទៀតពែើមបីជុំនួស។ 
 

 ក្ងាោះខាតការទទួលបានវតាញធាតញពែើមសរមាែ់ែលិតក្មមចុំណីអាហារសុំខាន់ៗរែស់ស្រសតីពៅតាម
ជនែទ ែូចជា ពូជសរមាែ់ែលិតក្មមសតា សមាភ រ និងជី បានពធាើឱ្យពួក្ោត់ជួែការលុំបាក្ពែើមបីព្លើេ
តែពៅនឹងែលែ ោះ ល់ពីទឹក្ជុំនន់ ពរោោះរាុំងសៃួត ពយញោះ និងការសឹក្រចិរលិែី។ ែរា ពនោះអាចមានែល
ែ ោះ ល់ពោេផ្ទា ល់ពៅពលើការែតល់អាហារ ការផលទុំសមាជិក្រគួស្វរ ជាមួេនឹងែលវបិាក្ចុំព ោះ
ស្វា នភាពអាហារែូាមភរែស់ក្ញមារ និងការវវិឌឍផែនក្ការេល់ែឹងេូរអផងាង និងពៅពលើលទធភាពរក្្នូវ
គញណតនមលវែបធម៌។ 
 

 ពោេស្វរការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេអែ់រ ុំមានការធាល ក់្ចញោះពីក្រមិតែឋមពៅមធយមសិក្្ ជា
ទូពៅស្រសតីអាចទទួលបានែលរែពយជន៍កាន់ផតតិចពីពសវាក្មម និងព័ត៌មានលែេងៗ ផែល ក់្ព័នធនឹង
ពរោោះមហនតរាេ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញែូចជា ព័ត៌មានឧតញនិេម ការដឹ្ងជាមញនពី  ពរោោះមហនតរាេ 
នីតិវធីិរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ និងតនមលទុំនិញពៅពលើទីែ រ្ និងការផរែរែួលពែេង ពៗទៀតផែល ក់្ព័នធ។ 
ទំងអរ់ពនោះអាច្នាុំឱ្យស្រសតីរែឈមនឹងបរា ផែនកហិរញ្ាវតាញ ផដ្លលធវើឱ្យស្ររតី រាិតពៅលម្រកាមឥទធិពលែញរស 
ពោេស្ថរផតស្រសតីមានសមតាភាពតិច្កនុងការម្រគប់ម្រគង និងកំណត់ែរា   ។  
 

 ពលើសពីពនោះការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងែុំពណើ រការពធាើពសចក្តីសពរមចចិតតជាែលូវការពៅរគែ់លំដ្ឋប់ 
ថ្នន ក់    ពៅមានក្រមិតទែជាងែញរស     ឧទហរណ៍ៈ   ពៅក្នញងតុំផណងផែលបានពបាោះពឆ្ន តពរជើសតាុំង 
ថាន ក់្ជាតិ គណៈអភិបាលថាន ក់្ពខតត ស្រសកុ្ រក្មុរែឹក្្ឃញុំសង្ហក ត់ គណៈក្មមការភូមិ និងគណៈក្មាម ធិការ
អភិវឌឍន៍នានា។ ស្វា នភាពពនោះែរា ក់្ថាស្រសតីរតូវបានពគេល់ថារោន់ផតមានតួនាទីក្នញងរគួស្វរ ឬ  
សហគមន៍ ឬមិនមានតួនាទីសុំខាន់រគែ់ក្រមិតទុំងអស់10។ 
 

 ក្នញង មជាអនក្ទទួលខញសរតូវក្នញងការែគត់ែគង់ចុំណីអាហារ គឺរតូវពមើលការខញសរតូវផែនក្ចមែិន ស្រសតី
មានតួនាទីក្នញងការពធាើឱ្យពសែឋកិ្ចចែុំពណើ រការពោេមិនមានែលែ ោះែល់ែរសិ្វា ន តាមរេៈការកាត់ែនាេ
ការែុំភាេឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្ ែូចជាៈ ផែនក្ពសវាក្មម និងផែនក្ែលិតក្មម។ តាមរេៈការែតល់ឱ្កាសការង្ហរ

 
10 កកន ២០១៣ ផែនការយុទធស្ថស្ររតថ្នការផរែរែលួអាការធាតុរម្រម្មប់លយនឌ័្រនឹងការផម្របម្របួលអាការធាតុ (២០១៣ -២០២៣), រាជរដ្ឋា ភិបលកមពុជា, ភនំលពញ 

១១



កាន់ផតរែពសើរ ការការ រផែនក្ចាែ់និងសងគម និងសិទធិ ភាពង្ហេរងពរោោះរែស់ស្រសតីចុំព ោះការផរែរែួល
អាកាសធាតញអាចរតូវបានកាត់ែនាេ ខណៈផែលពោលនពយបាេពសែឋកិ្ចចជាតិក្ុំពញងរតវូបានគិតគូរ
ពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
 

២.៧ ែរែិទពោលនពយបាេែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 
 

 េញទធស្វស្រសតចតញពកាណរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា បានែង្ហា ញនូវពរោងការណ៍ ពោលនពយបាេ 
និងេញទធស្វស្រសតកាត់ែនាេភាពរកី្រក្រែស់រែពទសក្មពញជា និងេញទធស្វស្រសតែពងកើនភាពអង់អាចែល់ស្រសតី។ 
េញទធស្វស្រសតែុំណាក់្កាលទី៣ ឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ ែតល់អាទិភាព៤ផែនក្សុំខាន់ៗ រមួមាន ១.ការពធាើឱ្យ
រែពសើរនូវវស័ិេក្សិក្មម ២.ការអភិវឌឍពហោឋ រចនាសមព័នធរែូវន័ត ៣.ការអភិវឌឍវស័ិេឯក្ជននិងមញខរែរ 
និង៤.ការក្ស្វងសមតាភាពនិងការអភិវឌឍធនធានមនញសេ។ ខណៈពនាោះមិនទន់មានឯក្ស្វរពយង
ចាស់ោស់ននសមភាពពេនឌ័រ ការពលើក្ក្មពស់ស្រសតីចូលរួមក្នញងវស័ិេពសែឋកិ្ចច និងការែពងកើនភាព
អង់អាចែល់ស្រសតី គឺការោុំរទការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពោេែញ្ចូ លពៅក្នញងការអនញវតតការង្ហររែស់រាជរោឋ ភិបាល 
និងចាែ់ពែតើមជាអាទិភាពពៅក្នញងេញទធស្វស្រសតចតញពកាណរែស់រាជរោឋ ភិបាល។  
 

 លៅកនុងរាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា រក្សួងកិ្ចចការនារបីនច្ូលរួមកនុងការបលងកើតផែនការេញទធស្វស្រសត
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ (២០១៤-២០២៣) លដ្ឋយម្មនការសរមែសរមួលពោេរក្សួងែរសិ្វា ន។  
រក្សួងកិ្ចចការនារ ី និងរក្ុមការង្ហរែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅតាមរក្សួងនីមួេៗ ោុំរទការែពងកើនភាព
អង់អាចែល់ស្រសតីពោេបានពរៀែចុំ និងអនញវតតផែនការេញទធស្វស្រសតែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រតាមវស័ិេនីមួេៗ។ 
ពៅក្នញងឆ្ន ុំ២០១៣ ជាមួេពោលពៅអភិវឌឍន៍សហសវតេន៍បានក្ុំណត់េញទធស្វស្រសត និងតរមូវការក្នញង
ការែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី លដ្ើមបីចូលរមួការសពរមចបានពោលពៅអភិវឌឍសហសវតេ
ក្នញងការកាត់ែនាេភាពរកី្រក្ សញខភាព និងការអែ់រ ុំ លហ្ើយម្រករួងកិច្ចការ រមី្រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ក្នញង
ការលរៀបចំ្ម្រកបខ័ណឌ ពពនលឿនផែនការសក្មមភាពរែពទសក្មពញជា លដ្ើមបីពោលពៅអភិវឌឍន៍សហសវតេ 
រមួជាមួយនឹងការក្ុំណត់ពីតរមូវការលដ្ើមបែីតល់ការែណតញ ោះែណាត លដ្ល់ស្រសតីឱ្យស្របតាមតរមូវការទីែ្រ 
និងការអភិវឌឍសមតាភាពស្រសតីក្នញងការចូលរមួពលើក្ក្មពស់ពសែឋកិ្ចច សហរោសខាន តតូច និងមធយម និង
ការែពងកើនលទធភាពក្នញងការកាល េជាសហរគិនអាជីវក្មមក្នញងរែព័នធ នឹងពលើក្ក្មពស់ជីវភាព សហគមន៍ផែល
ទន់ពខ្េ (ជាពិពសសសរមាែ់ស្រសតី) ។  
 

 ពៅក្នញងឆ្ន ុំ២០១៤ រក្សួងកិ្ចចការនារបីានែេពាែ្េជាស្វធារណៈនូវឯក្ស្វរការបា ន់រែមាណ
ពេនឌ័រពៅក្មពញជា និងផែនការេញទធស្វស្រសត៥ឆ្ន ុំសរមាែ់សមភាពពេនឌ័រ និងែពងកើនភាពអង់អាចែល់
ស្រសតី(នាររីតនៈទី៤)។ ពៅក្នញងពនាោះែងផែរ ការែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតីគឺជាអនញស្វសន៍
ពោលនពយបាេគនលឹោះមួេ ផែលរមួែញ្ចូ លែងផែរនូវផែនក្ស្រសតីក្នញងវស័ិេក្សិក្មម ស្រសតីក្នញងវស័ិេអែ់រ ុំ 
ស្រសតីក្នញងវស័ិេសញខភាព ស្រសតីក្នញងវស័ិេនពយបាេ និងបានពផ្ទត តជាក់្ោក់្ជាមួេពេនឌ័រ ការផរែរែួល
អាកាសធាតញ និងការរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ រមួទំងមានកិ្ចចរពមពរពៀង ការពែតជ្ាចិតតកនុងថាន ក់្តុំែន់ 
និងថាន ក់្អនតរជាតិ ែូចជាអនញសរា ននការទែ់ស្វក ត់រាល់ទរមង់ននការពរ ើសពអើងរែឆ្ុំងនឹងនារពីភទ ផែល
បានចញោះហតាពលខាពៅផខមក្រា ឆ្ន ុំ២០១១ និងពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព ជាពិពសស
ពោលពៅទី៥ សមភាពពេនឌ័រ និងបានែញ្ចូ លពេនឌ័រក្នញងពោលពៅនានាននពោលពៅអភិវឌឍន៍   
រែក្ែពោេចីរភាព។  
 
 

១២



 មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ស្រសតីផែលសាិតពៅពរកាមឱ្វាទរក្សួងកិ្ចចការនារ ី រតូវបានែដួចពែដើមែពងកើត
ពៅឆ្ន ុំ១៩៩៨ គឺជាមជឈមណឌ លផែលែដល់ការែណតញ ោះែណាត លវជិាា ជីវៈសរមាែ់ស្រសតី។ ែចចញែបននពនោះ
មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្ររតីបានែុំពណើ រការពៅពខតតចុំនួន១៤ ផដ្លម្មនមញ្ជ្នតីរែតិែតតិចុំនួនសរញែ១៣៨ 
និងម្មនស្រសតីផដ្លទទួលបនការែណតញ ោះែណាត លចុំនួនជាង ៣,០០០នាក់្ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ ក៏្ែ ញផនតពសវា
ែណតញ ោះែណាត ល ហាក់ដូ្ច្ជាជោះឥទធិពលែនតិចបនតួច្ែ ញពណាណ ោះពៅែល់សហគមន៍។ មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍
ស្រសតីបនពធាើការែញ្ជ្រា ែជុំនាញចុំពណោះែឹងអាជីវក្មមជាមូលោឋ ន ជុំនាញចាត់ផចងលវកិា និងជុំនាញ  
ែុំណិនជីវតិពៅក្នញងក្មមវធីិែណដញ ោះែណាដ ល ពែើមបែីពងកើនគញណភាពែល់សិសេមជឈមណឌ លឈានពៅចាែ់
េក្មញខរែរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងបានសហការជាមួេអងគការសាីសខន់តាក់្អនញវតតក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍ជំ ញសរមាែ់
ពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវការែណតញ ោះែណាត លជុំនាញពៅមជឈមណឌ លអភិវឌឍស្រសតី។ លយងលៅតាមភាពជាក់្
ផរតងថ្នលរដ្ាកិច្ចលៅម្របលទរកមពុជា ផែលកំពុងផតផ្លល រ់បតូរលៅរក្ពសែឋកិ្ចចផបបែពចចក្វទិា រក្សួង     
កិ្ចចការនារមីានពោលពៅែពងកើនសមតាភាព     និងជុំនាញ    រែស់មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្ររតី    និង 
មនាីរកិ្ចចការនារ ី ក្នញងការែដល់ពសវាក្មមភាា ែ់ជាមួេការពរែើរបាស់រែព័នធបលច្ចកវទិាព័ត៌ម្មន និងទំ ក់
ទំនង ក្នញងពនោះមជឈមណឌ លចុំនួន៤ រតូវបានពរៀែចុំពអាេពៅជាមណឌ លែេពាែ្េព័ត៌មាននិងទុំនាក់្
ទុំនងពោេពរែើែពចចក្វទិា។ មជឈមណឌ ល ែតល់វគគែណតញ ោះែណាត ល ែតល់ព័ត៌មាន និងពសវាពែេងពទៀត  
លដ្ើមបីលឆ្ព េះលៅរកការែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតីលៅមូលោឋ នពោេពលើក្ក្មពស់ការទទួល
បាន ព័ត៌មាន ចុំពណោះែឹងផែនក្ហិរញ្ាវតាញ និងែពចចក្វទិា ជុំនាញនិងចុំពណោះែឹងសនូល និងសហរគិន 
ភាព។ 
  
 ជាមួេឯក្ស្វរពយងចាស់ោស់ពីរក្សួងក្សិក្មម រញកាខ រែមាញ់ និងពនស្វទពោលនពយបាេ       
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងេញទធស្វស្រសតពៅក្នញងវស័ិេក្សិក្មម ឆ្ន ុំ២០១៦-២០២០ ម្មនពោលែុំណងពលើក្
ក្មពស់ការចូ្លរមួរបរ់ស្ររតីពអាេកាល េជាមញ្ជ្នតីរាជការ អភិវឌឍន៍សមតាភាពក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និង
អភិវឌឍន៍សមតាភាពស្រសតីជនែទក្នញងការទទួលបាន និងរគែ់រគងធនធានក្សិក្មម និងវតាញធាតញពែើមនានា 
ពោេរមួែញ្ចូ លែងផែរ នូវសមភាពក្នញងការទទូលបានពសវា ក៍្ែូចជាការោុំរទក្នញងការទទូលបានែី   
សមបទនការចូលរមួក្នញងវស័ិេឯក្ជន ការចូលរមួក្នញងរក្ុមសហគមន៍ និងការទទួលបានឥណទន11។ 
   
 ខណៈពពលផែលរែពទសក្មពញជាមានសកាត នញពលយ៉ងទូលុំទូោេក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ទុំង
ថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងអនតរវស័ិេ យ ងណាក៍្ពោេ ក៍្ក្មពញជាពៅមានក្ងាោះខាតរក្ែខ័ណឌ
ផណនាុំសរមាែ់ព្លើេតែពៅនឹងចុំណញ ចអាទិភាព ននការផរែរែួលអាកាសធាតញនិងែលប៉េះ ល់ពែេងៗ
រម្រម្មប់ែញរសនិងស្រសតី ។ ែូពចនោះ “ឧែក្រណ៍” សរមាែ់ពធាើការវាស់ផវង និងព្លើេតែគួរផតរតវូបានពរៀែចុំ។ 
ក្នញងការសពរមចឲ្យបានតាមពោលពៅរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជាក្នញងការកាត់ែនាេភាពរកី្រក្ ែពងកើនការ
ចូលរួមកនុងការពលើក្ក្មពស់ពសែឋកិ្ចចទីែ្ពសរ ី និងធានាឱ្យបាននូវពសារភាពនពយបាេ និងសងគម 
ែរា ការផរែរែួលអាកាសធាតញគួររតវូបានពោោះស្រស្វេលដ្ឋយម្មនការគិតគូរពីពេនឌ័រ ។ តរមវូការ    
ទំងពនោះរមួែញ្ចូ លការគិតគូរពីការវនិពយគផដ្លទក់ទងនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រមួទុំងការពធាើ
ផែនការលវកិានិងការអនញវតត។ ផែនការពមរតូវបានែពងកើតព ើងលដ្ើមបីផណ ំពីការបញ្ជ្រា បលយនឌ្័រលៅ
កនុងរកមាភាពពាក់ព័នធទំងអរ់ កនុងរយៈលពល ១២ឆ្ន ំខាងមុស ស្រសែោន ពៅនឹងកាលែរពិចឆទែញតក្ុំណត់
ននលរលលៅអភិវឌឍន៍ម្របកបលដ្ឋយចីរភាពឆ្ន ំ២០៣០ លហ្ើយក៏នឹងធានាថា ផែនការអភិវឌឍេញទធស្វស្រសត
ជាតិនាពពលខាងមញខ (ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣) ផែនការយុទធស្ថស្ររតនាររីតនៈទី៥ (២០១៩-២០២៣) និង 

 
11 MacPhail.F. (២០១៥). ការលលើកកមពរ់ភាពអង់អាច្ផែនកលរដ្ាកិច្ចរបរស់្ររតីពៅកមពុជា របរ់ធ ររអភិវឌ្ឍន៍អារុ,ី ភនំលពញ 
 
 ១៣

ពោលនពយបាេ ក់្ព័នធពែេងពទៀតរតូវបានបនេញ ីោន ។ 
២.៨. ែរែិទការក្ស្វងសមតាភាពស្វា ែ័ន 
  

 មក្ែល់ពពលែចចញែបននពនោះ មានគំនិតែតួចពែតើមសុំខាន់ៗមួេចុំនួនែូចជា ផែនការសក្មមភាពជាតិ
សរមាែ់គពរមាងែន ញ្ ុំពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (NAPA) (២០០៩-២០១៥) និង ផែនការ      
េញទធស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៤-២០២៣ (វចិឆិកា២០១៣) ជាមួេោន ពនោះែងផែរក៏្មាន   
ផែនការសក្មមភាពផរែរែលួអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៦-២០១៨ និងផែនការសក្មមភាពតាមវស័ិេពែេង
ពទៀត ។  កនុងល េះក៏មានគំនិតែតួចពែតើមជាក់្ោក់្ពែេងពទៀត ផដ្លទក់្ទងនឹងការកាត់ែនាេ       
ហានិភ័េ ថ្នពរោោះមហនតរាេ និងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ផែលបានអនញវតត និងក្ុំពញង
ផតអនញវតតពោេ ក្មមវធីិសមព័នធភាពផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជា (CCCA) គណៈក្មមការទពនលពមគងគ (MRC) 
គណៈក្មមការជាតិរគែ់រគងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រក្ុមរែឹក្្ជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេ   
ចីរភាព (NCSD)គណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍតាមផែែរែជាធិែពតេយពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ 
(គជអែ) អងគការសងគមសញីវលិនានា ជាមួេនិងជុំនួេែពចចក្ពទស និងហិរញ្ាវតាញពីធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី 
មូលនិធិែរសិ្វា នសក្ល មូលនិធិជែ ញនសរមាែ់កាត់ែនាេភាពរកី្រក្ ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍អងគការសហ
រែជាជាតិ ក្មមវធីិ  ែរសិ្វា ន អងគការសហរែជាជាតិ ធនាោរពិភពពោក្ នែគូអភិវឌឍ និងមាច ស់ជុំនួេ
ពទារភាគីនានា។ 
 

 ការក្ស្វងសមាភាពៈ ស្វា ែ័នផែលមានសមតាភាពរគែ់រោន់ គឺនាុំមក្នូវលទធែលពជាគជ័េ
សរមាែ់ការកាត់ែនាេហានិភ័េថ្នពរោោះមហនតរាេ និងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញថាន ក់្
ពរកាមជាតិ។ ជាមួេោន ពនោះែងផែរ “សមតាភាព” រតូវបានក្ុំណត់ពោេ (១)ភាពរងឹមាុំននរក្ែខ័ណឌ
ចាែ់ (២)ឧែក្រណ៍ពរែើរបាស់ផដ្លងាយស្រួល (ពសៀវពៅព័ត៌មាន និងការផណនាុំ) (៣)ជុំនាញ (ពែើមបីពរែើ
របាស់ឧែក្រណ៍) (៤) ចុំពណោះែឹងទូលុំទូោេជាមួលោឋ ន (ក្នញងការោុំរទការសពរមចចិតតទន់ពពល
ពវោ និងរតឹមរតូវ) និង (៥)ធនធានហិរញ្ាវតាញ (ពែើមបអីនញវតតគពរមាងនានា) ។ 
 
 

 អាណតតិៈ ចាែ់សតីពីការរគែ់រគងរែឋបាលរាជធានី ពខតត រក្ុង ស្រសកុ្ ខណឌ  ឆ្ន ុំ២០១៨ (ចាែ់     
អងគការ) ជាមូលោឋ នមួេរែស់ក្មមវធីិជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍតាមផែែរែជាធិែពតេយពៅថាន ក់្ពរកាម
ជាតិ (NP-SNDD) ផែលជាក្មមវធីិជាតិមានរយៈពពល១០ឆ្ន ុំ សរមាែ់រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ និង            
មូលោឋ នីេក្មម ។ ែូពចនោះពហើេ គ.ជ.អ.ែ រតូវបានែពងកើតតាមរយៈរពោះរាជរកឹ្តយពៅផខធនូ ក្នញងឆ្ន ុំជាមួេ
ោន នឹងឆ្ន ុំែពងកើតចាែ់ពែើមបីអនញវតតពៅពលើចាែ់ និងពោលនពយបាេវមិជឈការ និងមូលោឋ នីេក្មម ។ 
 

 គណៈក្មាម ធិការជាតិរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ (NCDM) រតូវបានែពងកើតព ើងក្នញងឆ្ន ុំ១៩៩៥ 
ពហើេរតូវបានពធាើឱ្យមានភាពរងឹមាុំតាមរេៈចាែ់រគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ ផែលែពងកើតព ើងក្នញងផខ
មិលញនាឆ្ន ុំ២០១៥ ស្រសែពពលជាមួេោន ពនោះែងផែរគណៈក្មាម ធិការរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេថាន ក់្ពរកាម
ជាតិក៏្រតូវបានែពងកើតែងផែរ ។ 
 

 ឧែក្រណ៍ៈ ពសៀវពៅព័ត៌មាន ការផណនាុំ និង ឯក្ស្វរផែលចាុំបាច់មួេចុំនួនរតវូបានែពងកើត និង
រែមូលែតញុំព ើង ែូចផែលែង្ហា ញជាឧទហរណ៍ក្នញងតារាងទី២ ខាងពរកាម។ គួរឱ្យក្ត់សុំោល់ែងផែរថា 
ពទោះែីជាមានឯក្ស្វរមួេចុំនួនបានេក្ចិតតទញក្ោក់្ពីែរយិែ័ននសងគម ក៍្ែ ញផនតក៍្ពៅមានភាពខាោះខាត 
នូវឯក្ស្វរជាក់្ោក់្ទក់្ទងនឹងពេនឌ័រ។ ែរា ពនោះតរមូវឱ្យមានការពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវការោក់្
ែញ្ចូ ល និងែញ្ជ្រច ែការគិតគួរអុំពីពេនឌ័រពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការែន ញ្ ុំ និងកាត់ែនាេការផរែរែួល
អាកាសធាតញ ការពរៀែចុំផែនការលវកិា និងផែនការការអនញវតត។  
 

 មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ស្រសតីផែលសាិតពៅពរកាមឱ្វាទរក្សួងកិ្ចចការនារ ី រតូវបានែដួចពែដើមែពងកើត
ពៅឆ្ន ុំ១៩៩៨ គឺជាមជឈមណឌ លផែលែដល់ការែណតញ ោះែណាត លវជិាា ជីវៈសរមាែ់ស្រសតី។ ែចចញែបននពនោះ
មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្ររតីបានែុំពណើ រការពៅពខតតចុំនួន១៤ ផដ្លម្មនមញ្ជ្នតីរែតិែតតិចុំនួនសរញែ១៣៨ 
និងម្មនស្រសតីផដ្លទទួលបនការែណតញ ោះែណាត លចុំនួនជាង ៣,០០០នាក់្ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ ក៏្ែ ញផនតពសវា
ែណតញ ោះែណាត ល ហាក់ដូ្ច្ជាជោះឥទធិពលែនតិចបនតួច្ែ ញពណាណ ោះពៅែល់សហគមន៍។ មជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍
ស្រសតីបនពធាើការែញ្ជ្រា ែជុំនាញចុំពណោះែឹងអាជីវក្មមជាមូលោឋ ន ជុំនាញចាត់ផចងលវកិា និងជុំនាញ  
ែុំណិនជីវតិពៅក្នញងក្មមវធីិែណដញ ោះែណាដ ល ពែើមបែីពងកើនគញណភាពែល់សិសេមជឈមណឌ លឈានពៅចាែ់
េក្មញខរែរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងបានសហការជាមួេអងគការសាីសខន់តាក់្អនញវតតក្មមវធីិអភិវឌ្ឍន៍ជំ ញសរមាែ់
ពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវការែណតញ ោះែណាត លជុំនាញពៅមជឈមណឌ លអភិវឌឍស្រសតី។ លយងលៅតាមភាពជាក់្
ផរតងថ្នលរដ្ាកិច្ចលៅម្របលទរកមពុជា ផែលកំពុងផតផ្លល រ់បតូរលៅរក្ពសែឋកិ្ចចផបបែពចចក្វទិា រក្សួង     
កិ្ចចការនារមីានពោលពៅែពងកើនសមតាភាព     និងជុំនាញ    រែស់មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្ររតី    និង 
មនាីរកិ្ចចការនារ ី ក្នញងការែដល់ពសវាក្មមភាា ែ់ជាមួេការពរែើរបាស់រែព័នធបលច្ចកវទិាព័ត៌ម្មន និងទំ ក់
ទំនង ក្នញងពនោះមជឈមណឌ លចុំនួន៤ រតូវបានពរៀែចុំពអាេពៅជាមណឌ លែេពាែ្េព័ត៌មាននិងទុំនាក់្
ទុំនងពោេពរែើែពចចក្វទិា។ មជឈមណឌ ល ែតល់វគគែណតញ ោះែណាត ល ែតល់ព័ត៌មាន និងពសវាពែេងពទៀត  
លដ្ើមបីលឆ្ព េះលៅរកការែពងកើនភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតីលៅមូលោឋ នពោេពលើក្ក្មពស់ការទទួល
បាន ព័ត៌មាន ចុំពណោះែឹងផែនក្ហិរញ្ាវតាញ និងែពចចក្វទិា ជុំនាញនិងចុំពណោះែឹងសនូល និងសហរគិន 
ភាព។ 
  
 ជាមួេឯក្ស្វរពយងចាស់ោស់ពីរក្សួងក្សិក្មម រញកាខ រែមាញ់ និងពនស្វទពោលនពយបាេ       
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងេញទធស្វស្រសតពៅក្នញងវស័ិេក្សិក្មម ឆ្ន ុំ២០១៦-២០២០ ម្មនពោលែុំណងពលើក្
ក្មពស់ការចូ្លរមួរបរ់ស្ររតីពអាេកាល េជាមញ្ជ្នតីរាជការ អភិវឌឍន៍សមតាភាពក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និង
អភិវឌឍន៍សមតាភាពស្រសតីជនែទក្នញងការទទួលបាន និងរគែ់រគងធនធានក្សិក្មម និងវតាញធាតញពែើមនានា 
ពោេរមួែញ្ចូ លែងផែរ នូវសមភាពក្នញងការទទូលបានពសវា ក៍្ែូចជាការោុំរទក្នញងការទទូលបានែី   
សមបទនការចូលរមួក្នញងវស័ិេឯក្ជន ការចូលរមួក្នញងរក្ុមសហគមន៍ និងការទទួលបានឥណទន11។ 
   
 ខណៈពពលផែលរែពទសក្មពញជាមានសកាត នញពលយ៉ងទូលុំទូោេក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ទុំង
ថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងអនតរវស័ិេ យ ងណាក៍្ពោេ ក៍្ក្មពញជាពៅមានក្ងាោះខាតរក្ែខ័ណឌ
ផណនាុំសរមាែ់ព្លើេតែពៅនឹងចុំណញ ចអាទិភាព ននការផរែរែួលអាកាសធាតញនិងែលប៉េះ ល់ពែេងៗ
រម្រម្មប់ែញរសនិងស្រសតី ។ ែូពចនោះ “ឧែក្រណ៍” សរមាែ់ពធាើការវាស់ផវង និងព្លើេតែគួរផតរតវូបានពរៀែចុំ។ 
ក្នញងការសពរមចឲ្យបានតាមពោលពៅរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជាក្នញងការកាត់ែនាេភាពរកី្រក្ ែពងកើនការ
ចូលរួមកនុងការពលើក្ក្មពស់ពសែឋកិ្ចចទីែ្ពសរ ី និងធានាឱ្យបាននូវពសារភាពនពយបាេ និងសងគម 
ែរា ការផរែរែួលអាកាសធាតញគួររតវូបានពោោះស្រស្វេលដ្ឋយម្មនការគិតគូរពីពេនឌ័រ ។ តរមវូការ    
ទំងពនោះរមួែញ្ចូ លការគិតគូរពីការវនិពយគផដ្លទក់ទងនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រមួទុំងការពធាើ
ផែនការលវកិានិងការអនញវតត។ ផែនការពមរតូវបានែពងកើតព ើងលដ្ើមបីផណ ំពីការបញ្ជ្រា បលយនឌ្័រលៅ
កនុងរកមាភាពពាក់ព័នធទំងអរ់ កនុងរយៈលពល ១២ឆ្ន ំខាងមុស ស្រសែោន ពៅនឹងកាលែរពិចឆទែញតក្ុំណត់
ននលរលលៅអភិវឌឍន៍ម្របកបលដ្ឋយចីរភាពឆ្ន ំ២០៣០ លហ្ើយក៏នឹងធានាថា ផែនការអភិវឌឍេញទធស្វស្រសត
ជាតិនាពពលខាងមញខ (ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣) ផែនការយុទធស្ថស្ររតនាររីតនៈទី៥ (២០១៩-២០២៣) និង 

 
11 MacPhail.F. (២០១៥). ការលលើកកមពរ់ភាពអង់អាច្ផែនកលរដ្ាកិច្ចរបរស់្ររតីពៅកមពុជា របរ់ធ ររអភិវឌ្ឍន៍អារុ,ី ភនំលពញ 
 
 



ពោលនពយបាេ ក់្ព័នធពែេងពទៀតរតូវបានបនេញ ីោន ។ 
២.៨. ែរែិទការក្ស្វងសមតាភាពស្វា ែ័ន 
  

 មក្ែល់ពពលែចចញែបននពនោះ មានគំនិតែតួចពែតើមសុំខាន់ៗមួេចុំនួនែូចជា ផែនការសក្មមភាពជាតិ
សរមាែ់គពរមាងែន ញ្ ុំពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (NAPA) (២០០៩-២០១៥) និង ផែនការ      
េញទធស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៤-២០២៣ (វចិឆិកា២០១៣) ជាមួេោន ពនោះែងផែរក៏្មាន   
ផែនការសក្មមភាពផរែរែលួអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៦-២០១៨ និងផែនការសក្មមភាពតាមវស័ិេពែេង
ពទៀត ។  កនុងល េះក៏មានគំនិតែតួចពែតើមជាក់្ោក់្ពែេងពទៀត ផដ្លទក់្ទងនឹងការកាត់ែនាេ       
ហានិភ័េ ថ្នពរោោះមហនតរាេ និងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ផែលបានអនញវតត និងក្ុំពញង
ផតអនញវតតពោេ ក្មមវធីិសមព័នធភាពផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជា (CCCA) គណៈក្មមការទពនលពមគងគ (MRC) 
គណៈក្មមការជាតិរគែ់រគងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រក្ុមរែឹក្្ជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេ   
ចីរភាព (NCSD)គណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍតាមផែែរែជាធិែពតេយពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ 
(គជអែ) អងគការសងគមសញីវលិនានា ជាមួេនិងជុំនួេែពចចក្ពទស និងហិរញ្ាវតាញពីធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី 
មូលនិធិែរសិ្វា នសក្ល មូលនិធិជែ ញនសរមាែ់កាត់ែនាេភាពរកី្រក្ ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍អងគការសហ
រែជាជាតិ ក្មមវធីិ  ែរសិ្វា ន អងគការសហរែជាជាតិ ធនាោរពិភពពោក្ នែគូអភិវឌឍ និងមាច ស់ជុំនួេ
ពទារភាគីនានា។ 
 

 ការក្ស្វងសមាភាពៈ ស្វា ែ័នផែលមានសមតាភាពរគែ់រោន់ គឺនាុំមក្នូវលទធែលពជាគជ័េ
សរមាែ់ការកាត់ែនាេហានិភ័េថ្នពរោោះមហនតរាេ និងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញថាន ក់្
ពរកាមជាតិ។ ជាមួេោន ពនោះែងផែរ “សមតាភាព” រតូវបានក្ុំណត់ពោេ (១)ភាពរងឹមាុំននរក្ែខ័ណឌ
ចាែ់ (២)ឧែក្រណ៍ពរែើរបាស់ផដ្លងាយស្រួល (ពសៀវពៅព័ត៌មាន និងការផណនាុំ) (៣)ជុំនាញ (ពែើមបីពរែើ
របាស់ឧែក្រណ៍) (៤) ចុំពណោះែឹងទូលុំទូោេជាមួលោឋ ន (ក្នញងការោុំរទការសពរមចចិតតទន់ពពល
ពវោ និងរតឹមរតូវ) និង (៥)ធនធានហិរញ្ាវតាញ (ពែើមបអីនញវតតគពរមាងនានា) ។ 
 
 

 អាណតតិៈ ចាែ់សតីពីការរគែ់រគងរែឋបាលរាជធានី ពខតត រក្ុង ស្រសកុ្ ខណឌ  ឆ្ន ុំ២០១៨ (ចាែ់     
អងគការ) ជាមូលោឋ នមួេរែស់ក្មមវធីិជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍតាមផែែរែជាធិែពតេយពៅថាន ក់្ពរកាម
ជាតិ (NP-SNDD) ផែលជាក្មមវធីិជាតិមានរយៈពពល១០ឆ្ន ុំ សរមាែ់រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ និង            
មូលោឋ នីេក្មម ។ ែូពចនោះពហើេ គ.ជ.អ.ែ រតូវបានែពងកើតតាមរយៈរពោះរាជរកឹ្តយពៅផខធនូ ក្នញងឆ្ន ុំជាមួេ
ោន នឹងឆ្ន ុំែពងកើតចាែ់ពែើមបីអនញវតតពៅពលើចាែ់ និងពោលនពយបាេវមិជឈការ និងមូលោឋ នីេក្មម ។ 
 

 គណៈក្មាម ធិការជាតិរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ (NCDM) រតូវបានែពងកើតព ើងក្នញងឆ្ន ុំ១៩៩៥ 
ពហើេរតូវបានពធាើឱ្យមានភាពរងឹមាុំតាមរេៈចាែ់រគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ ផែលែពងកើតព ើងក្នញងផខ
មិលញនាឆ្ន ុំ២០១៥ ស្រសែពពលជាមួេោន ពនោះែងផែរគណៈក្មាម ធិការរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេថាន ក់្ពរកាម
ជាតិក៏្រតូវបានែពងកើតែងផែរ ។ 
 

 ឧែក្រណ៍ៈ ពសៀវពៅព័ត៌មាន ការផណនាុំ និង ឯក្ស្វរផែលចាុំបាច់មួេចុំនួនរតវូបានែពងកើត និង
រែមូលែតញុំព ើង ែូចផែលែង្ហា ញជាឧទហរណ៍ក្នញងតារាងទី២ ខាងពរកាម។ គួរឱ្យក្ត់សុំោល់ែងផែរថា 
ពទោះែីជាមានឯក្ស្វរមួេចុំនួនបានេក្ចិតតទញក្ោក់្ពីែរយិែ័ននសងគម ក៍្ែ ញផនតក៍្ពៅមានភាពខាោះខាត 
នូវឯក្ស្វរជាក់្ោក់្ទក់្ទងនឹងពេនឌ័រ។ ែរា ពនោះតរមូវឱ្យមានការពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវការោក់្
ែញ្ចូ ល និងែញ្ជ្រច ែការគិតគួរអុំពីពេនឌ័រពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការែន ញ្ ុំ និងកាត់ែនាេការផរែរែួល
អាកាសធាតញ ការពរៀែចុំផែនការលវកិា និងផែនការការអនញវតត។  
 

១៤



តារាងទី២- ឧទហរណ៍ននឯក្ស្វរទក់្ទងពៅនឹង កាត់ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ និងការែន ញ្ ុំ
នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញថាន ក់្ពរកាមជាតិ 

អនក្ពបាោះពញមព ចុំណងពជើង គពរមាង/ក្មមវធីិ 
គ.ជ.អ.ប (ខែកកកដា ឆ្្ាំ២០១៨) គម្រោងហិរញ្ញប្បទាន្ដនៃរបឌិតសរោប់

បញ្ជ្រ្បភាពធន្់ន្ឹងអាកាសធាតុម្ៅថ្្្ក់
ម្ែតត រសុក ន្ិងឃុាំ 

ជំនួយបលចចកលទ្ស ល ខ៨១ 
៧៩ កញ្ចប់ (គ) 

រាជរដាឋ្ភិបាលកមពុជា/ គ.ជ.អ.ប 
(ខែតុលា ឆ្្ាំ២០១៧) 

ម្សៀវម្ៅខែនាំការអន្ុវតតគម្រោង         
មូលន្ិធិ   ឃុាំ  សង្ក្ត់ 

 

គ.ជ.អ.ប (ខែក្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៧) ការបញ្ជ្រ្បភាពធន្់ន្ឹងអាកាសធាតុម្ៅ
កៃុងខែន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ន្ិងខែន្ការវិន្ិម្ោគ
របស់ម្ែតត រសកុ ន្ិង ឃុាំ 

ជំនួយបលចចកលទ្ស 
ល ខ៨១៧៩ កញ្ចប់ (គ) 

ភាពជាដៃគូរសរោប់ធន្ធាន្ទឹក
កៃុងរបម្ទសកមពុជា (CamboWP)
(ខែមករា   ឆ្្ាំ២០១៧) 

រកបែ័ែឌ ន្ិងម្រលន្ម្ោបាយសម្ងេប    
សតពីីសុវតថិ-ភាពទឹក 

កមមវិធីអភិវឌ្ឍន្៍អាកាស
ធាតុ ន្ិងភាពជាដៃគួរ
សរោប់ធន្ធាន្ទឹកសកល 
(WACDEP) 

គ.ជ.អ.ប (ខែម្មសា ឆ្្ាំ២០១៧) ការបញ្ជ្រ្បគម្រោងបន្្ ្្ាំន្ឹងការខរបរបួល
អាកាសធាតុម្ៅកៃុងខែន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ឃុាំ
ន្ិងៃាំម្ែើរការកមមវិធីវិន្ិម្ោគបីឆ្្ាំរំកិល 

 

រកសួងមហាដែៃ ន្ិងរកសួង
ខែន្ការ  (ខែមីន ឆ្្ាំ២០១៧a) 

ម្សនកតីខែនាំសតីពីការម្រៀបនាំខែន្ការ
អភវិឌ្ឍន្៍ (ឃុាំ សង្ក្ត់) 

 

  រកសួងមហាដែៃ ន្ិងរកសួង
ខែន្ការ  (ខែមីន ឆ្្ាំ២០១៧b) 

ម្សនកតីខែនាំសតីពីការម្រៀបនាំកមមវិធី        
វិន្ិម្ោគ  (ឃុាំ សង្ក្ត់) 

 

រកសួងមហាដែៃ ន្ិងរកសួង
ខែន្ការ  (ខែមីន ឆ្្ាំ២០១៧c) 

ម្សនកតីខែនាំសតីពីការម្រៀបនាំខែន្ការ
អភិវឌ្ឍន្៍រសកុ 

 

រកសួងមហាដែៃ ន្ិងរកសួង
ខែន្ការ  (ខែមីន ឆ្្ាំ២០១៧d) 

ម្សនកតីខែនាំសតីពីការម្រៀបនាំកមមវិធីវិន្ិ
ម្ោគរសុក 

 

គ.ជ.អ.ប  (ខែក្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៦) ម្សៀវម្ៅខែនាំសតីពី គម្រោងម្ហដាឋ្រនន
សមព័ន្ធខ្្្តតូនសរោប់ការអន្ុវតតន្ិងការ
រគប់រគងសាំែង់ ការសាត្រន្ីតិសម្បទាដន្
ការកាត់បន្ថយហាន្ិភ័យម្ររោះមហន្តរាយ 
ន្ិងការខរបរបួលអាកាសធាតុ ថ្្ក្់រសុក  
 

គម្រោងកាត់បន្ថយម្ររោះ
មហន្តរាយសហគមន្៍             
(CDRR) សោសភាគ (គ) 

រក្ុមរែឹក្្ជាតិសរមាែ់ការ
អភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព 
(ខែកកតដា ឆ្្ាំ២០១៦) 

ម្លើកកមពស់ការនូលរួមរបស់វិស័យឯកជន្
កៃុងការម្្លើយតបម្ៅន្ឹងការខរបរបួល
អាកាសធាតុកៃុងរបម្ទសកមពុជា 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

១៥



កមមវិធីអភិវឌ្ឍន្៍ដន្សហ      របជា
ជាតិ របចាំរបម្ទស          កមពុជា 
(ខែធៃូ ឆ្្ាំ២០១៤) 

ឯកសារម្រលការែ៍ខែនាំសរោប់អៃក
អន្វុតតៈ ការវាយតដមលការកាត់បន្ថយភាព
ង្យរងម្ររោះ 

គែៈកោម្ធិការជាតិទម្ន្ល         
ម្មគងគ(ខែតុលា ឆ្្ាំ២០១៤) 

ការវិភាគការខរបរបួលអាកាសធាតុកៃុងអាង
ទម្ន្លម្មគងគ 

រពឹតតិបតតិម្លែ ៥២ របស់       
គែៈកោម្ធិការជាតិទម្ន្ល       
ម្មគងគ 

ធនររអភិវឌ្ឍន្៍អាសីុ                 
(ខែឧសភា   ឆ្្ាំ២០១៤) 

រពោះរាជាណានរកកមពុជាៈ ការពរងឹងកិនច
សរមបសរមួលសរោប់រគប់រគងម្ររោះ
មហន្តរាយ 

គម្រោងជាំន្ួបម្នចកម្ទស       
កសាងសមតថភាព                
ម្លែ៤៦២៣០ 

រកសួងបរិសាថ្ន្                     
(ខែមករា  ឆ្្ាំ២០១៤) 

យន្តការរបកបម្ដាយរបសិទធភាពសរោប់ប
ញ្ជ្រ្បការខរបរបួលអាកាសធាតុកៃុងការ
ម្រៀបនាំខែន្ការរបស់ រៃឋបាលថ្្្ក់ម្រកាមជាតិ 

កមមវិធីបន្្ ្្ាំ ន្ិងវាយតដមល
ភាពង្យរងម្ររោះរបស់ 
CCCA 

រកសួងបរិសាថ្ន្  (ឆ្្ាំ២០១៣) ម្រលការែ៍ខែនាំកៃុងការបញ្ជ្រ្បភាពធន្់
ន្ឹងអាកាសធាតុ ន្ិងការកាត់បន្ថយម្ររោះ
មហន្តរាយកៃុងការម្រៀបនាំខែន្ការវិន្ិម្ោគ
របស់រៃឋបាលថ្្្ក់ម្រកាមជាតិ 

PPCR សោសភាគទី ២ 

រកសួងបរិសាថ្ន្ (ឆ្្ាំ២០១៣) វិធាន្កៃុងការវិភាគធាតុអាកាស PPCR សោសភាគទី ២ 
គែៈកោម្ធិការជាតិទម្ន្ល       ម្ម
គងគ (ខែមិថុន ឆ្្ាំ២០១០) 

ែលប ោះពាល់ដន្ការខរបរបួលអាកាសធាតុ 
ន្ិងការអភិវឌ្ឍនាំម្ពាោះរបបទឹកទម្ន្លម្មគងគ 

រពឹតតិបតតិម្លែ ២៩ របស ់       
គែៈកោម្ធិការជាតិទម្ន្ល     
ម្មគងគ 

គែៈកោម្ធិការជាតិទម្ន្ល        
ម្មគងគ(ខែក្ញ្ ឆ្្ាំ២០០៩) 

ការបន្្ ្្ាំម្ៅន្ឹងការខរបរបួលអាកាសធាតុ
កៃុងរបម្ទសដន្អាងទម្ន្លម្មគងគៈ របាយ
ការែ៍សាំម្ោគថ្្្ក់តាំបន្់ 

រពឹតតិបតតិម្លែ ២៤ របស់       
គែៈកោម្ធិការជាតិទម្ន្ល     
ម្មគងគ 

 
 ការអភិវឌឍជុំនាញៈ គពរមាងរែឋបាលមូលោឋ ន និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (LGCC) រតវូបាន
អនញវតតពោេ គ.ជ.អ.ែ ចាែ់ពីឆ្ន ុំ២០១១ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៨ ជាមួេនឹងការោុំរទលវកិា (៤,៥ោនែញោល  
សហរែឋអាពមរកិ្) ពីជុំនួេអងគការសហរែជាជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍសមតាភាព (UNCDF) និងទីភាន ក់្ង្ហរ
សហរែតិែតតិការអភិវឌឍអនតរជាតិស ញេផអ ត (SIDA) ។ គពរមាងពនោះបានែតល់ជូននូវវគគែណតញ ោះែណាត ល
ទូលុំទូោេ ទក់្ទងនឹងគពរមាងក្ស្វងចុំពណោះែឹង ការអភិវឌឍនីតិវធីិ និងពោលការណ៍ផណនាុំ      
ពោលពៅហិរញ្ាវតាញ  ការពលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមានកិ្ចចសហរែតតិែតតការរវាងរកុ្មរែឹក្្ស្រសុក្ រក្ុង និងឃញុំ 
សង្ហក ត់ និងថាន ក់្រែឋបាល រពមទុំងការអនញវតតគពរមាងស្វក្លបង។ ក្នញងពពលែចចញែបននពនោះជុំនួេ          
ែពចចក្ពទសពលខ ៨១៧៩ ក្ញ្ច ែ់ (គ) បាននឹងក្ុំពញងអនញវតតពីឆ្ន ុំ២០១៧ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៩ ពហើេសមាសភាគ
មួេននគពរមាងពនោះរតូវបានអនញវតតពោេ គ.ជ.អ.ែ ។  សក្មមភាពទក់្ទងនឹងគពរមាងពនោះរួមមាន  
សិកាខ ស្វោែណតញ ោះែណាត លផែលមានចុំនួន ៤ម ូឌញល (១) រក្ុមរែឹក្្ឃញុំក្នញងរែពទសក្មពញជា                 
 
 
 
 

១៦



២)ការវភិាគពីភាពង្ហេរងពរោោះនិងពិនិតយហានិភ័េផែលជាផែនក្មួេននែុំពណើ រការពរៀែចុំផែនការ 
និងលវកិា (៣)ភាពធន់នឹងអាកាសធាតញក្នញងការែពងកើត និងអនញវតតគពរមាង និង(៤)តាមោន និងវាេតនមល
សមតាភាពននការែន ញ្ ុំ។  
 

 មូលោឋ នចុំពណោះែឹងៈ  រែពទសក្មពញជាបានែតល់សចាច ែ័ននពៅពលើអនញសរា រក្ែខ័ណឌ សហរែជា-
ជាតិសតីពី ការផរែរែួលអាកាសធាតញ (UNFCCC) នានលៃទី១៨ ផខធនូ ឆ្ន ុំ១៩៩៥ និងបានេល់ស្រសែពៅ
ពលើពិធីស្វរក្យូតូ (Kyoto Protocol ) ពៅនលៃទី២ ផខក្ក្កោ ឆ្ន ុំ២០០២ ។ របាេការណ៍ថាន ក់្ជាតិលលើក     
ែុំែូងបានពែ្ើពៅកាន់ UNFCCC ពោេរក្សូងែរសិ្វា ននាផខតញោឆ្ន ុំ២០០២ ពហើេរបាេការណ៍     
ថាន ក់្ជាតិពលើក្ទី២រតូវបានពែ្ើពោេគណៈក្មមការជាតិរគែ់រគងការផរែរែួលអាកាសធាតញរក្ុមរែឹក្្
ជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព នាផខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥។ របាេការណ៍ទុំងពនោះែតល់នូវ
ទិែឋភាពទូពៅននការវវិឌឍរលបៀបវារៈរែស់ក្មពញជាសរមាែ់ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និង
ការកាត់ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ ពោេមានការែង្ហា ញនូវព័ត៌មានលុំអិតនានា។ ពលើសពី
ពនោះពៅពទៀត គណៈក្មាម ការទពនលពមគងគ បានរមួចុំផណក្យ ងសុំខាន់ក្នញងការែតល់ជាចុំពណោះែឹង ពែើមបី
ោុំរទការក្ស្វងការេល់ែឹង ការែពងកើតឯក្ស្វរ ការក្ស្វងសមតាភាព និងការអនញវតតលែៗ នានា ផែល
ទក់្ទងនឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ និងគពរមាងែន ញ្ ុំ។ ពទោះែីជាយ ងពនោះក៏្ពោេ ក៏្ពៅផតមាន
តរមូវការព័ត៌មានផែលទក់្ទងនឹងរែធានែទសុំខាន់ៗែូចជា (១) រែជាស្វស្រសតនិងជីវភាពរស់ពៅ រមួ
ែញ្ចូ លទុំងនិនាន ការទក់្ទងនឹងែរា ទុំងពនាោះ (២) ឧតញនិេមផែលមាន ែូចជាការពិនិតយពៅពលើ
ក្រមិតទឹក្ពភលៀងធមមតា និងពភលៀងខាល ុំង (រមួែញ្ចូ លោន រវាងទិននន័េពីផ្ទក េរណែ ជាមួេនិងស្វា នីេ៍
ផែលពៅផ្ទា ល់ែី) (៣)តុំែន់ ពរែើរបាស់ែីែុំណាុំ រមួែញ្ចូ លទុំងនិនាន ការ   (៤) ការែុំផ្ទល ញរែភពទឹក្ 
ឬទឹក្ផែលែងករជាជុំងឺ (៥) ស្វា នភាពទីជរមក្ និងរែព័នធពអកូ្ ូសញី ជីវចរមុោះ រមួែញ្ចូ លទុំងតុំែន់ព្នរ 
តុំែន់សមញរទ និងនិនាន ការ   (៦) 'តុំែន់រែឈមខាល ុំងកាល ' និង 'តុំែន់នែតង' (ឬធនធាន12) (៧) 
រពឹតតិការណ៍នានា ែូចជា ទឹក្ជុំនន់ ពរោោះរាុំងសៃួត ពភលើងព្ោះនរព ការបាក់្ែី ការែុំពញល ការែលិចែុំផ្ទល ញ
ពោេសតាលែិត និងនិនាន ការ   ។ល។ (៨)ការែ ោះ ល់ពោេការផរែរែួលអាកាសធាតញ និង        
ភាពង្ហេរងពរោោះ រមួទុំងនិនាន ការនិងការពាការណ៍  13 ។  
 

 វសិ្ថលភាពលៅផតម្មនរម្រម្មប់ការពម្រងីកចំ្លណេះដឹ្ងជាមូលដ្ឋា ន លហ្ើយទំងពនោះម្រតូវម្មនការតាម
ោនជាពទៀងទត់ តាមរយៈការពរែើរបាស់នូវទិននន័េែឋមផែលរតូវបានរែមូលេក្មក្ពរែើរបាស់ក្នញង
ពោលែុំណង ក្ស្វងែណាត ញ និងផចក្រ ុំផលក្នូវភាពពជាគជ័េពីសក្មមភាពគពរមាងស្វក្លបង និង
ការអនញវតតជាក់្ផសតងពែេងលទៀត រមួទុំងការពរងឹងនូវពសវាក្មមែេពាែ្េពែើមបោីុំរទការព្លើេតែទន់
ពពលពវោ និងសមស្រសែចុំព ោះរពឹតតិការណ៍នានា ក៏្ែូចជាែរា រែឈមនិងឱ្កាសផែលនឹងពក្ើតមាន
ក្នញងពពលអនាគត។ 
 

 ែតល់ហិរញ្ាែបទនែល់គុំនិតែតួចពែតើមអភិវឌឍន៍ជាក់្ោក់្ ៖ ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួល        
អាកាសធាតញ និងការលម្រតៀមែង្ហក រពរោោះមហនារាេ ទមទរនូវការែតល់ហិរញ្ាែបទនពីថាន ក់្ជាតិ និង
ថាន ក់្ពរកាមជាតិ ពៅកាន់ក្រមិតសហគមន៍ និងក្រមិតរគួស្វរ រមួែញ្ចូ លទុំងការវនិិពយគ ការពធាើ

 
12 រទព្យសកមមគឺជាលកេែពិម្សសៃោ៏ន្តដមល។ រទព្យសម្បតតិមួយនាំន្ួន្គឺពាកព់័ន្ធន្ឹង NRE, ឧទាហរែ៍សកាត្ន្ុពលវារីអគគិសន្ី តាំបន្់ៃីម្សើម តាំបន្់ជលែល ទឹកម្រជាោះឬទម្ន្លម្ៅខ្ងមែុទី

រកុង។ រទព្យសម្បតតិទាាំងម្ន្ោះមិន្អានរតូវបាន្ផ្លស្់បតូរ។ តដមលរបស់ពួករត់ - មិន្ថ្ម្សៃឋកិនច សងគមឬវប្បធម៌ - អានជាបនទ្ន្់ឬសកាត្ន្ពុល។ សូមម្មើល Muanpong Juntopas (ខែ
កុមភៈឆ្្ាំ 2010) 

13 បានខកសរមួលបនទ្ប់ពរីកសួងបរសិាថ្ន  (ឧសភា 2017a) 

 

 
 

២)ការវភិាគពីភាពង្ហេរងពរោោះនិងពិនិតយហានិភ័េផែលជាផែនក្មួេននែុំពណើ រការពរៀែចុំផែនការ 
និងលវកិា (៣)ភាពធន់នឹងអាកាសធាតញក្នញងការែពងកើត និងអនញវតតគពរមាង និង(៤)តាមោន និងវាេតនមល
សមតាភាពននការែន ញ្ ុំ។  
 

 មូលោឋ នចុំពណោះែឹងៈ  រែពទសក្មពញជាបានែតល់សចាច ែ័ននពៅពលើអនញសរា រក្ែខ័ណឌ សហរែជា-
ជាតិសតីពី ការផរែរែួលអាកាសធាតញ (UNFCCC) នានលៃទី១៨ ផខធនូ ឆ្ន ុំ១៩៩៥ និងបានេល់ស្រសែពៅ
ពលើពិធីស្វរក្យូតូ (Kyoto Protocol ) ពៅនលៃទី២ ផខក្ក្កោ ឆ្ន ុំ២០០២ ។ របាេការណ៍ថាន ក់្ជាតិលលើក     
ែុំែូងបានពែ្ើពៅកាន់ UNFCCC ពោេរក្សូងែរសិ្វា ននាផខតញោឆ្ន ុំ២០០២ ពហើេរបាេការណ៍     
ថាន ក់្ជាតិពលើក្ទី២រតូវបានពែ្ើពោេគណៈក្មមការជាតិរគែ់រគងការផរែរែួលអាកាសធាតញរក្ុមរែឹក្្
ជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព នាផខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៥។ របាេការណ៍ទុំងពនោះែតល់នូវ
ទិែឋភាពទូពៅននការវវិឌឍរលបៀបវារៈរែស់ក្មពញជាសរមាែ់ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និង
ការកាត់ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ ពោេមានការែង្ហា ញនូវព័ត៌មានលុំអិតនានា។ ពលើសពី
ពនោះពៅពទៀត គណៈក្មាម ការទពនលពមគងគ បានរមួចុំផណក្យ ងសុំខាន់ក្នញងការែតល់ជាចុំពណោះែឹង ពែើមបី
ោុំរទការក្ស្វងការេល់ែឹង ការែពងកើតឯក្ស្វរ ការក្ស្វងសមតាភាព និងការអនញវតតលែៗ នានា ផែល
ទក់្ទងនឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ និងគពរមាងែន ញ្ ុំ។ ពទោះែីជាយ ងពនោះក៏្ពោេ ក៏្ពៅផតមាន
តរមូវការព័ត៌មានផែលទក់្ទងនឹងរែធានែទសុំខាន់ៗែូចជា (១) រែជាស្វស្រសតនិងជីវភាពរស់ពៅ រមួ
ែញ្ចូ លទុំងនិនាន ការទក់្ទងនឹងែរា ទុំងពនាោះ (២) ឧតញនិេមផែលមាន ែូចជាការពិនិតយពៅពលើ
ក្រមិតទឹក្ពភលៀងធមមតា និងពភលៀងខាល ុំង (រមួែញ្ចូ លោន រវាងទិននន័េពីផ្ទក េរណែ ជាមួេនិងស្វា នីេ៍
ផែលពៅផ្ទា ល់ែី) (៣)តុំែន់ ពរែើរបាស់ែីែុំណាុំ រមួែញ្ចូ លទុំងនិនាន ការ   (៤) ការែុំផ្ទល ញរែភពទឹក្ 
ឬទឹក្ផែលែងករជាជុំងឺ (៥) ស្វា នភាពទីជរមក្ និងរែព័នធពអកូ្ ូសញ ី ជីវចរមុោះ រមួែញ្ចូ លទុំងតុំែន់ព្នរ 
តុំែន់សមញរទ និងនិនាន ការ   (៦) 'តុំែន់រែឈមខាល ុំងកាល ' និង 'តុំែន់នែតង' (ឬធនធាន12) (៧) 
រពឹតតិការណ៍នានា ែូចជា ទឹក្ជុំនន់ ពរោោះរាុំងសៃួត ពភលើងព្ោះនរព ការបាក់្ែី ការែុំពញល ការែលិចែុំផ្ទល ញ
ពោេសតាលែិត និងនិនាន ការ   ។ល។ (៨)ការែ ោះ ល់ពោេការផរែរែួលអាកាសធាតញ និង        
ភាពង្ហេរងពរោោះ រមួទុំងនិនាន ការនិងការពាការណ៍  13 ។  
 

 វសិ្ថលភាពលៅផតម្មនរម្រម្មប់ការពម្រងីកចំ្លណេះដឹ្ងជាមូលដ្ឋា ន លហ្ើយទំងពនោះម្រតូវម្មនការតាម
ោនជាពទៀងទត់ តាមរយៈការពរែើរបាស់នូវទិននន័េែឋមផែលរតូវបានរែមូលេក្មក្ពរែើរបាស់ក្នញង
ពោលែុំណង ក្ស្វងែណាត ញ និងផចក្រ ុំផលក្នូវភាពពជាគជ័េពីសក្មមភាពគពរមាងស្វក្លបង និង
ការអនញវតតជាក់្ផសតងពែេងលទៀត រមួទុំងការពរងឹងនូវពសវាក្មមែេពាែ្េពែើមបោីុំរទការព្លើេតែទន់
ពពលពវោ និងសមស្រសែចុំព ោះរពឹតតិការណ៍នានា ក៏្ែូចជាែរា រែឈមនិងឱ្កាសផែលនឹងពក្ើតមាន
ក្នញងពពលអនាគត។ 
 

 ែតល់ហិរញ្ាែបទនែល់គុំនិតែតួចពែតើមអភិវឌឍន៍ជាក់្ោក់្ ៖ ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួល        
អាកាសធាតញ និងការលម្រតៀមែង្ហក រពរោោះមហនារាេ ទមទរនូវការែតល់ហិរញ្ាែបទនពីថាន ក់្ជាតិ និង
ថាន ក់្ពរកាមជាតិ ពៅកាន់ក្រមិតសហគមន៍ និងក្រមិតរគួស្វរ រមួែញ្ចូ លទុំងការវនិិពយគ ការពធាើ

 
12 រទព្យសកមមគឺជាលកេែពិម្សសៃោ៏ន្តដមល។ រទព្យសម្បតតិមួយនាំន្ួន្គឺពាកព់័ន្ធន្ឹង NRE, ឧទាហរែ៍សកាត្ន្ុពលវារីអគគិសន្ី តាំបន្់ៃីម្សើម តាំបន្់ជលែល ទឹកម្រជាោះឬទម្ន្លម្ៅខ្ងមែុទី

រកុង។ រទព្យសម្បតតិទាាំងម្ន្ោះមិន្អានរតូវបាន្ផ្លស្់បតូរ។ តដមលរបស់ពួករត់ - មិន្ថ្ម្សៃឋកិនច សងគមឬវប្បធម៌ - អានជាបនទ្ន្់ឬសកាត្ន្ពុល។ សូមម្មើល Muanpong Juntopas (ខែ
កុមភៈឆ្្ាំ 2010) 

13 បានខកសរមួលបនទ្ប់ពរីកសួងបរសិាថ្ន  (ឧសភា 2017a) 

 

 
 

១៧



រែតិែតតិការ និងការផលទុំ ការស្វត រព ើងវញិ និងការែតល់រែព័នធធានារា ែ់រង ។  ឧទហរណ៍ៈ គពរមាង     
ផរែរែួលអាការធាតុផដ្លទក់ទងនឹងហិរញ្ាវតាញ រតូវបានែង្ហា ញក្នញងតារាងទី៣ខាងពរកាម។ 
 

 គពរមាងទុំងពនោះ មានស្វរសុំខាន់ក្នញងការក្ស្វងសមតាភាពែពចចក្ពទសថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្     
មូលោឋ ន សរមាែ់អនញវតត និងវាស់ផវងនូវភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ។ ពទោះែីជាយ ងណាក៏្ពោេ ក្ងាោះ
ខាតចុំពណោះែឹងែពចចក្ពទសក្នញងការតាក់្ផតង និងអនញវតតគពរមាងវនិិពយគភាពធន់នឹងអាកាសធាតញ រតូវ
បានក្ុំណត់ថា ជាក្ងាល់មួេែ៏ធុំ ផែលនាុំឱ្យមានភាពេឺតយ វក្នញងការអនញវតតគពរមាង ។ 
 

តារាងទី៣- គពរមាងហិរញ្ាវតាញសរមាែ់ការផរែរែួលអាកាសធាតញសុំខាន់ៗ (បានែញ្ច ែ់ ក្ុំពញងែុំពណើ រការ 
និងបានពរៀែចុំសុំពណើ រ)  
ក្មមវធីិែេពាែ្េែពចចក្ពទសក្សិក្មមផែលធន់ពៅនឹងការផរែរែលួអាកាសធាតញ (ASPIRE) 
ចាែ់ពីឆ្ន ុំ ២០១៧ មានលវកិារែមាណ ៥២ ោនែញោល សហរែឋអាពមរកិ្ ក្មមវធីិពនោះមានពោលពៅ ពធាើ
ការស្វក្លបងែពចចក្ពទស ផែលមានភាពធន់ពៅនឹងអាកាសធាតញតាមរេៈការនចនរែឌិតសរមាែ់រែជា
ក្សិក្រខាន តតូចក្នញងរែពទសក្មពញជា។ ក្មមវធីិពនោះ មានពោលែុំណងចុំនួន៣ រមួមាន (១) ែពងកើនែលិត
ភាពក្សិក្មម និងរបាក់្ចុំណូលរែក្ែពោេចីរភាព (២) ែន ញ្ ុំ និងក្ស្វងភាពធន់នឹងការផរែរែួល
អាកាសធាតញ និង (៣) កាត់ែនាេ ឬែញ្ឈែ់ការែុំភាេនូវឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្តាមផែលអាចពធាើបាន។ 

មូលនិធិក្មមវធីិសមព័នធភាពផរែរែលួអាកាសធាតញក្មពញជា (The CCCA Trust Fund) ជុំហានទី ១ ពីឆ្ន ុំ
២០១០-២០១៤ មានលវកិារែមាណ ១១ ោនែញោល សហរែឋអាពមរកិ្ (ជាផែនក្មួេននរក្ែខ័ណឌ ហិរញ្ា
វតាញសរមាែ់ការផរែរែលួអាកាសធាតញពៅក្មពញជា CCFF) 
 មូលនិធិពនោះមានពោលពៅ ោុំរទការអភិវឌឍសមតាភាព និងការពរងឹងស្វា ែ័ន ពែើមបី ពោោះស្រស្វេែរា
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ ធានាឱ្យមានការោក់្ែញ្ចូ លនូវែរា ផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្នញងពោល
នពយបាេ េញទធស្វស្រសត ក្មមវធីិ និងគពរមាង និងពលើក្ក្មពស់ចុំពណោះែឹង និងការេល់ែឹងអុំពីការ    
ផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា។ 
មូលនិធិក្មមវធីិសមព័នធភាពផរែរែលួអាកាសធាតញក្មពញជា (The CCCA Trust Fund) ជុំហានទី ២ ពីឆ្ន ុំ
២០១៤-២០១៩ មានលវកិារែមាណ ១៣ ោនែញោល សហរែឋអាពមរកិ្ 
មូលនិធិពនោះែពងកើតព ើងក្នញងពោលពៅ ពរងឹងអភិបាលកិ្ចចននការផរែរែួលអាកាសធាតញ  ោុំរទការអនញវតត
គពរមាងេញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា និងអភិវឌឍធនធានមនញសេ ឧែក្រណ៍ ការ
រគែ់រគងចុំពណោះែឹងក្នញងការោុំរទភាពធន់នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ។ 
គពរមាងជុំនួេពោេផ្ទា ល់ (The Direct Aid Program - DAP) ពីឆ្ន ុំ២០១៦-២០១៨    លវកិាសាិតក្នញង
ការពិពរោោះពយែល់ (អនញវតតពោេរក្សួងការែរពទស និង ណិជាក្មមននរែពទសអូស្រស្វត លី )   DAP 
គឺជាក្មមវធីិជុំនួេខាន តតូចអាចែត់ផែនបាន ោុំរទការកាត់ែនាេភាពរកី្រក្ និងការអភិវឌឍរែក្ែ 
ពោេចីរភាព ផែលពធាើព ើងពោេែញគគល រក្មុសហគមន៍ និងអងគការពរៅរោឋ ភិបាល។ 
ក្មមវធីិែន ញ្ ុំពៅតាមសហគមន៍ក្នញងរែពទសក្មពញជា (CCBAP) ពីឆ្ន ុំ២០១០-២០១៥ មានលវកិារែមាណ 
៤,៥ ោនែញោល សហរែឋអាពមរកិ្  
សក្មមភាពសរមាែ់គពរមាងពនោះរមួមាន ការជួសជញលរែឡាេ អាងសតញក្ទឹក្ ស្រសោះសហគមន៍ និងស្រសោះ
ពៅតាមែាោះ ការស្វងសង់អណតូ ង ែគត់ែគង់ទឹក្សរមាែ់រែមូលែល ការចងរក្ងរក្ុមសនេុំរបាក់្ និង 
ធនាោរស្រសូវ។ មានគពរមាងស្វក្លបងចុំនួន៧ សរមាែ់ែញ្ជ្រា ែែរា ការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅ
ក្នញងការពរៀែចុំផែនការថាន ក់្ពរកាមជាតិ ផែលរតូវបានអនញវតតពរកាមការោុំរទពោេ គ.ជ.អ.ែ ។ 

១៨



ក្មមវធីិែពងកើនការពរែើរបាស់ព ើងវញិនូវរែព័នធែពចចក្វទិាថាមពលក្នញងតុំែន់ជនែទក្នញងរែពទសក្មពញជា 
(SRET) ពីឆ្ន ុំ២០១៧-២០២១ មានលវកិារែមាន ៥ ោនែញោល សហរែឋអាពមរកិ្  
 ក្មមវធីិពនោះមានពោលែុំណងពលើក្ក្មពស់ការពរែើរបាស់ព ើងវញិនូវរែព័នធែពចចក្វទិាថាមពលក្នញង      
វស័ិេក្សិក្មម ។ 
មូលនិធិអាកាសធាតញនែតង (GCF Scale-up) ពីឆ្ន ុំ២០១៨-២០២២ លវកិាសាិតពរកាមការពិភាក្្ 
(ែពងកើតនូវសមាសភាគទទួលមូលនិធិពោេផ្ទា ល់) អាស្រស័េពៅតាមជុំនួេផែលមាន លវកិាមក្ពី 
GCF អាចនឹងពធាើការោុំរទបានពី ៥០ ពៅ ៦០ស្រសុក្ផែលអាស្រស័េពៅតាមសនាសេន៍ននភាពង្ហេរង
ពរោោះពោេស្វរអាកាសធាតញផែលែតល់ពោេរក្សួងែរសិ្វា ន តាមរេៈការពរែើរបាស់ទិននន័េឃញុំ 
សង្ហក ត់ (CDB)។ 
មូលនិធិវនិិពយគថាន ក់្ពរកាមជាតិ (SNIF) ក្ុំពញងពរៀែចុំសុំពណើ  
 SNIF នឹងរតូវបានពរែើរបាស់សរមាែ់រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិចុំនួន៣ក្រមិត (១) ថាន ក់្ពខតត (២)ថាន ក់្
ស្រសុក្ និងរក្ងុ និង(៣)ថាន ក់្ឃញុំ និងសង្ហក ត់។ 

 

រែភព: គ.ជ.អ.ែ (ផខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៧) សរមាែ់ព័ត៌មានលុំអិតអុំពីគពរមាងនីមួេៗ សូមពិនិតយពមើល        
ឯក្ស្វរពែើម  
 

 ការវភិាគពីែទពិពស្វធរែស់ក្មពញជាមានភាពស្រសែោន យ ងខាល ុំងជាមួេនឹងការជផជក្ និងពិភាក្្
ពៅពលើឆ្ក្អនតរជាតិ និងឯក្ស្វរស្រស្វវរជាវផែលមានស្រស្វែ់សតីពីហិរញ្ាវតាញសរមាែ់គពរមាង ក់្ព័នធនឹង
អាកាសធាតញក្នញងតុំែន់។ ក្នញងការជផជក្ជាសក្ល មានកិ្ចចរពមពរពៀងទូពៅសតីពីសសរសតមភទុំង ៤ ផែល
រមួចុំផណក្សពរមចបានភាពពជាគជ័េននរក្ែខ័ណឌ រែស់រែពទសនីមួេៗ (ហិរញ្ាវតាញ ែពចចក្ពទស) ៖ 
 

 ក្. ែរយិកាសជុំរញញថាន ក់្ស្វា ែ័នសរមាែ់ហិរញ្ាវតាញ ផែនក្អាកាសធាតញ៖ 
 សា័េភាព និងអុំណាច ផែលស្វា ែ័នរែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិរតូវផតព្លើេតែចុំព ោះការផរែរែួល
អាកាសធាតញ នឹងរតវូបានក្ុំណត់យ ងទូលុំទូោេ ក្នញងរក្ែខ័ណឌ ពោលនពយបាេរែស់ក្មពញជា និង
វមិជឈការតាមស្វា នភាពជាក់្ផសតង និងផែែែទរែឋបាល។ 

 ខ. ពធាើឱ្យរែពសើរព ើងនូវហិរញ្ាវតាញ ផែនក្អាកាសធាតញ៖ 
 

 ការពែារហិរញ្ាវតាញក្នញងពោលពៅជាក់្ោក់្ណាមួេសរមាែ់គពរមាងផរែរែួលអាកាសធាតញ      
គឺជាេញទធស្វស្រសតមានរែពយជន៍រេៈពពលខលី ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការេក្ចិតតទញក្ោក់្ពលើការង្ហរសតីពី
ការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្រមិតរែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងពធាើការែញ្ជ្រា ែែរា ននការផរែរែួល
អាកាសធាតញពៅក្នញងការចុំណាេពៅពលើវស័ិេ ក់្ព័នធនានា (ែូចជា ក្មមវធីិអភិវឌឍន៍ជនែទ ទឹក្   
អនាម័េ និងក្សិក្មម) អាចនឹងនាុំឱ្យមានែលរែពយជន៍រេៈពពលេូរអផងាង។ 
 

 

គ. ការពរៀែចុំផែនការសក្មមភាព និងលវកិារែក្ែពោេរែសិទធភាព និងសមធម៌សរមាែ់គពរមាង
អាកាសធាតញ 
 

 ែុំពណាោះស្រស្វេសរមាែ់ែរា ការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្រមិតមូលោឋ នទមទរពអាេមាន
ការចូលរមួពីែណាត ភាគី ក់្ព័នធនានាៈ រែឋបាលមូលោឋ ន មនាីរ ក់្ព័នធ និងអងគការសងគមសញីវលិ។ ែូច
ោន ពនាោះផែរសរមាែ់ស្វា ែ័នជាតិ និងរគឹោះស្វា នអែ់រ ុំមានតួនាទីែតល់ការផណនាុំផែនក្ពោលនពយបាេ។ 
ការធានានូវការចូលរមួរែស់សហគមន៍ ពៅក្នញងែុំពណើ រការពរៀែចុំផែនការ អាចពធាើឱ្យការព្លើេតែស្រសែ 

១៩



ោន ពៅនឹងតរមូវការរែស់សហគមន៍ទុំងពនាោះ ពនោះគឺជាខលឹមស្វរែ៍សុំខាន់ននវមិជឈការនពយបាេ។ ការ
ពរៀែផែនការហិរញ្ាវតាញ និងលវកិារែក្ែពោេតមាល ភាព រពមទុំងមានលក្ខណលមែិតមានស្វរៈសុំខាន់
ក្នញងការជុំរញញឲ្យមានការចូលរមួ។ 
 

ឃ.ការរតតួពិនិតយ និងវាេតនមលែលែ ោះ ល់ននហិរញ្ាវតាញ ផែនក្អាកាសធាតញ៖ 
 

 ការែពងកើតរក្ែខ័ណឌ រតួតពិនិតយ និងវាេតនមលែ៏លែ ពហើេនិងការែពងកើតែុំពណើ រការផចក្រ ុំផលក្
ព័ត៌មានជាស្វធារណៈ អាចជាមពធាបាេែ៏មានរែសិទធភាពមួេផែលពធាើឱ្យរែឋបាលមូលោឋ នមាន
គណពនេយភាពក្នញងការពរែើរបាស់ធនធានស្វធារណៈ និងអាចរមួចុំផណក្ក្នញងការសពរមចលទធែល។ 
 

 ក្តីរ ុំពឹងទញក្គឺថាសសរសតមភទុំង៤ពនោះនឹងពែើរតួនាទីជាម្រកបស័ណឌ សុំខាន់ ផែលអាចរតូវបានពរែើរបាស់
កនុងការចងែញលែង្ហា ញ និងែតល់នូវវធីិស្វស្រសតសមស្រសែមួេផែលនឹងធានាថា ហិរញ្ាវតាញរតូវបានពែារ និង
ពរែើរបាស់រែក្ែពោេរែសិទធភាព ពែើមបីពោោះស្រស្វេែរា ការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅរគែ់ក្រមិត។ 
ចុំណញ ចពនោះរួមទុំងការជុំរញញ និងការធានាថា ការពិចារណាផែនក្ពេនឌ័រគឺជាសមាសធាតញសុំខាន់នន
ែុំពណើ រការផែនការគពរមាងណាមួេ។ ពទោះយ ងណា (ែូចផែលែង្ហា ញខាងពរកាម) សមតាភាពផដ្ល
ម្មនស្ស្ថែ់សតីពីការផរែរែលួអាកាសធាតញពៅផតមានក្រមិតពហើេអាចសនមតបានថា ឧែសគគ និងឱ្កាស
សរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងសក្មមភាពកាត់ែនាេ និងែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញអាច
រតូវបានពគពមើលរ ុំលង ឬរពពងើេកលនតើយ។ 
 

២.៩ ការបា ន់រែមាណតរមវូការសមតាភាពស្វា ែ័ន 
 ការបា ន់រែមាណតរមវូការសមតាភាពសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ
រតូវបានពធាើពោេរក្សួងកិ្ចចនារ ី (មញ្ជ្នតីននគណៈក្មមការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និង
ការផរែរែួលអាសកាសធាតញចុំនួន ៣៨រូែ) រួមជាមួេរក្សួង ក់្ព័នធចុំនួន៤ (មញ្ជ្នតី១០រូែមក្ពី
រក្សួងនីមួេៗ) រែឋបាលពខតតច្ំនួន២ (មញ្ជ្នតី ១៦រូែ ក្នញងមួេពខតត) និងតុំណាងមក្ពីរក្សួងផែនការ 
និងពលខាធិការោឋ នគណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍតាមផែែរែជាធិែពតេយ ពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ 
ក្នញងឆ្ន ុំ២០១៦។      ការបា ន់រែមាណសមតាភាពរតវូបានពធាើ   ពៅពលើេញទធស្វស្រសត រចនាសមព័នធ    រែព័នធ  
ផែែែទែញគគលិក្ជុំនាញ    និងការោុំរទ   (S7)។ ពលើសពីពនោះ    ការបា ន់រែមាណសមតាភាពមួេពទៀត 
រតូវបានពធាើក្នញងឆ្ន ុំ២០១៨   ជាមួេរក្សួង ក់្ព័នធចុំនួន៦   រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ   និងអងគការសងគម 
សញីវលិ។ 
 

 លទធែលសុំខាន់ៗននការបា ន់រែមាណទុំង ២ ពលើក្មានែូចខាងពរកាម៖ 
 

  ក្.ក្ងាោះធនធានផដ្លចាុំបាច់សរមាែ់ការអនញវតតឱ្យមានរែសិទធភាពនូវផែនការសក្មមភាព និង
ការវភិាគក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ។  
 

ខ.ក្ងាោះការេល់ែឹងពីរពែៀែែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគថាន ក់្ឃញុំ សង្ហក ត់ គួរផតរតូវ
បានែញ្ចូ លពៅក្នញងតួនាទី និងទុំនួលខញសរតូវរែស់មញ្ជ្នតីពៅថាន ក់្ជាតិ និងពរកាមជាតិ 

 

គ.ការែេពាែ្េកាន់ផតពរចើនពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងសក្មម
ភាព ក់្ព័នធ រតូវបានរាេការណ៍ពោេអងគការសងគមសញីវលិ។ 

 

 
 
 

២០



ឃ.តរមូវការអនញវតតការស្រស្វវរជាវ និងសិក្្ពីសក្មមភាពផែលមានស្រស្វែ់រែស់អងគការសងគម    
សញីវលិ និងវមិជឈការែន ញ្ ុំការផរែរែួលអាកាសធាតញ ឬគពរមាងស្វក្លបង ពែើមបីក្ុំណត់វធីិស្វស្រសត
រែពសើរជាងមញន និងការអនញវតតលែៗ  សរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ។ 

 

ង.តរមូវការសរមាែ់ភាពែនេញ ីកាន់ផតរែពសើរពទបើងរវាងវស័ិេនានា និងការែន ញ្ ុំការផរែរែួល     
អាកាសធាតញផែល ក់្ព័នធ និងការវនិិពយគថ្នការកាត់ែនាេពរោោះមហនតរាេ ពែើមបីពធាើឱ្យលទធែល
មានភាពរែពសើរ និងរែក្ែពោេសមធម៌។ 

 

ច.តរមូវការសរមាែ់ការរែមូលទិននន័េរតតួពិនិតយ និងវាេតនមល ពែើមបពិីនិតយសូចនាក្រផែល
មានការផបងផចក្ពេនឌ័រផែលនឹងធានាថាការពិចារណាផែនក្ពេនឌ័ររតូវបានែញ្ចូ លយ ងពពញពលញ
ពៅក្នញងផែនការសក្មមភាពផែល ក់្ព័នធនឹងការផរែរែលួអាកាសធាតញ។ (ែូពចនោះនឹងែពងកើននូវរែសិទធែល 
និងសមធម៌ននផែនការវនិិពយគស្វធារណៈ)។ 

 

្.តរមូវការអភិវឌឍន៍សមតាភាពតាមស្វា ែ័នពែើមបឱី្យម្មនការចូលរមួម្របកបលដ្ឋយរែសិទធភាព 
និងធានានូវការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ     ពៅក្នញងការពរៀែចុំផែនការសក្មមភាពនិង    លវកិា   ការអនញវតតការ 
រតតួ       ពិនិតយ និងការវាេតនមលននការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
 

រែូភាពទី៣-សមតាភាពរែស់ពលខាធិការោឋ នគណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍតាមផែែ         
រែជាធិែពតេយពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ រក្សួងផែនការ និងរក្សួងកិ្ចចការនារ ី ពៅពលើវធិាន៧S         
(របាេការណ៍បា ន់រែមាណតរមូវការសមតាភាព រក្សួងកិ្ចចការនារ ីឆ្ន ុំ២០១៦) 

 

  

 

 

 

លទធែលននការបា ន់រែមាណតរមវូការសមតាភាពតាមវធិាន៧S 

កិច្ចការនារី ដែនការ គ.ជ.អ.រ 

ការគាំប្ទ្យ 

យុទ្យធស្ថស្តសត 

រច្នាសមព័នធ 

ជាំនាញ 

មស្តនតី ដរររទ្យ 

ប្រព័នធ 

២១



សមាគ ល់ ៖ េញទធស្វស្រសតសុំពៅែល់វសិ្វលភាពននការោុំរទេញទធស្វស្រសតែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និង         
សរមែសរមួលការខិតខុំពរងឹងសមតាភាពផែនក្ស្វា ែ័ន លដ្ើមបីក្ុំណត់ និងព្លើេតែយ ងចាស់ចុំព ោះការ
រែឈមនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ ស្រសពែៀងោន ពនាោះផែរ រចនាសមព័នធសុំពៅពលើការរំម្រទរចនាសមព័នធ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងសរមែសរមួលការខិតខុំពរងឹងសមតាភាពផែនក្ស្វា ែ័ន លដ្ើមបកី្ុំណត់ និងព្លើេតែ
យ ងចាស់ចុំព ោះការរែឈមនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ រែព័នធសុំពៅពលើរែព័នធែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 
ផែលអាចអនញវតតនីតិវធីិ  និងែុំពណើ រការពែើមបីក្ុំណត់ និងព្លើេតែចុំព ោះការរែឈមនឹងការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ។ ផែែែទ សុំពៅពលើរពែៀែននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងភាពជាអនក្ែឹក្នាុំរែស់ខលួន 
ផែលមានការេល់ែឹងរគែ់រោន់ពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងមានវធីិស្វស្រសតសមស្រសែពែើមបឱី្យរតវូ
នឹងភាពែន ញ្ ុំ។ ែញគគលិក្សុំពៅពលើែញគគលិក្ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រផែលមានទុំនួលខញសរតូវសម-ស្រសែចុំព ោះ
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ។       ជុំនាញ      សុំពៅពលើែញគគលិក្ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រផែលមានជុំនាញ   និង 
ែទពិពស្វធននភាពែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញរគែ់រោន់ ពហើេ ការោុំរទសុំពៅពលើ ស្វា ែ័ន
ផែលអាចទទួលបានការោុំរទរគែ់រោន់ រមួទុំងការោុំរទផែនក្ែពចចក្ពទស និងហិរញ្ាវតាញ សរមាែ់ការ            
វនិពយគ ក្នងការផរែរែួលអាកាសធាតញរែស់ពួក្ោត់។ 

 

 

 

របអបទ់ី៣- ទនិ្ៃន្័យខបងខនកតាមម្ភទគឺជាបទដាឋន្្អបប្រោមួយសរោប់ការម្រៀបចខំែន្ការ ការ
អន្វុតត ការរតតួពនិ្ិតយ្ ន្ងិការវាយតដមលគាំន្តិែតនួម្ែតើមទាាំងអស់។ របសិន្ម្បើទនិ្ៃន្័យខៃលោន្ការ
ខបងខនកតាមម្ភទមិន្រតវូបាន្របមូល ន្ងិវិភាគឱ្យបាន្សីុនង្វក្់ម្ទ គឺតរមវូម្អាយោន្ការពន្្យល ់
ឱ្យបាន្ន្ាស់លាស់ពីមូលម្ហតុ ។  

ព័ត៌ោន្ខបងខនកតាមម្ភទ ោន្ន្័យថ្ ការខបងខនកទនិ្ៃន្័យបុរស ន្ងិញ្ជសតមី្ដាយខែកពីរ្្ម្ៅ
ម្ពលរបមូលពត័៌ោន្អាំពសីកមមភាព ន្ិងែលរបម្ោជន្។៍ ទនិ្ៃន្័យខៃលខបងខនកតាមម្ភទោន្
សារសាំខ្ន្់ពីម្រពាោះទិន្ៃន្យ័ម្ន្ោះជួយឱ្យម្ធវើការបា ្ន្់របោែថ្ ម្តើគម្រោងវិន្មិ្ោគមួយបាន្ទទួល
ម្ជាគជ័យតាមម្រលម្ៅ ម្ហើយថ្ម្តើគម្រោងបាន្ែតល់អតថរបម្ោជន្៍ៃល់ញ្ជសតី បុរស កុោរ ីកុោរា 
តាមការម្ររងទុកខៃរឬម្ទ។ សូននករគួរខតប រ្្កថ់្ ទិន្ៃន្័យទាាំងអស់អាំពីរកុមម្រលម្ៅ ន្ងិ
អៃកទទួលែល ន្ងឹរតូវបាន្ខបងខនកតាមម្ភទ។ ពត័៌ោន្ក៏អានរតូវបាន្ខបកខនកម្ៅតាមម្ភទ 
ម្ដាយម្ោងម្ៅម្លើនាំន្នុសាំខ្ន្់ៗម្ែ្េងរ្្ ជាពិម្សស អារស័យម្ៅតាមរបម្ភទដន្គម្រោង រកុម
ម្រលម្ៅ ន្ងិបរិបទ ៃនូជា៖ រកមុម្សៃឋកនិចសងគម អាយុ ជាតិសាសន្ ៍សាសន ឬទីតាាំង (ជន្បទ 
ឬទរីកងុ)។ 

របភពៈ J.Hunt ឆ្្ាំ២០១១ ការខែនាំអាំពីការរតតួពនិ្ិតយ្ ន្ិងវាយតដមលអាំពីភាពខរបរបួលដន្ម្យន្ឌ័
រ។ អតថបទកាំែត់សោគ្ល់សរោប់ការបែ្តោះបណាតល្ខៃលមនិ្បាន្ម្បាោះពមុព។ 

 

 

 

២២



 សមតាភាពែចចញែបនន និងជាពោលពៅរែស់ពលខាធិការោឋ នគណៈក្មាម ធិការជាតិសរមាែ់ការ
អភិវឌឍតាមផែែរែជាធិែពតេយពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ រក្សួងផែនការ រក្សួងកិ្ចចការនារ ី ពខតត និងឃញុំ
ពោលពៅ ក្ុំណត់ភាពខាោះចពនាល ោះ និងតរមូវការ   ពែើមបីពរងីក្សមតាភាពស្វា ែ័នសរមាែ់ការសរមែ
សរមួលការកាត់ែនាេភាពមិនពសមើភាព និងែពងកើនែលរែពយជន៍ផែនក្ពសែឋកិ្ចច ស្រសែជាមួេនឹង
ក្រមិតផែនក្សងគម វែបធម៌ ែរសិ្វា ន។ល។ គុំនិតែតួចពែតើមពោេមានការផបងផចក្តាមពភទជួេឱ្យអនក្
ផដ្លមានតួនាទីសពរមចចិតតក្នញងការែពងកើតពោលនពយបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាង។ 
 

 ពៅតុំែន់អាស្វ ន ពសែឋកិ្ចចអាចជុំរញញែលទញនសរញែក្នញងស្រសុក្បានចំ្នួន ៣៧០ ន់ោន ក្នញងមួេ
ឆ្ន ុំរតឹមឆ្ន ុំ២០២៥ រែសិនជាវសិមភាពពេនឌ័ររតូវបានលញែែុំបាត់ ពោេមិនរាែ់ែញ្ចូ លរែពទស       
រែ ញេពណោរ  សូ្វទបឹម និងស្វធារណរែឋរែជាមានិតរែជាធិែពតេយឡាវ ។ ស្រសតីពៅអាសញីខាងតបូងបាន
រមួចុំផណក្៣៦,៤%ននែលទញនសរញែក្នញងស្រសកុ្ននថាន ក់្តុំែន់រមួោន  ។ ែ ញផនតភាគរេពនោះមិនបានគិតពី      
សញខញមាលភាព និងសក្មមភាពពសែឋកិ្ចចសរញែរែស់ស្រសតីក្នញងតុំែន់ល េះពទ ។ សមភាពពេនឌ័រក្នញង
រែពទសហាីលីពីន និងពវៀតណាមហាក់្ទែជាងរែពទសែនទពទៀតក្នញងតុំែន់ (ធនាោរពិភពពោក្      
ឆ្ន ុំ២០១៨)។ 
 

២.១០.ចុំណញ ចគនលឹោះននផែនការពម 
 

 ផែនការពមពផ្ទត តពៅពលើការកាត់ែនាេគមាល តននសមតាភាពរវាងែញរសនិងស្រសតី ែូចមានក្នញងតារាង
ទី៤ ពធាើឱ្យមានភាពរែពសើរព ើងទុំងផែនក្សងគម ែរសិ្វា ន និងពសែឋកិ្ចច។ ែផនាមពីពលើពនោះពៅពទៀត
ផែនការពមពផ្ទត តសុំខាន់ពលើការក្ុំណត់ពោលពៅ ក្មមវតាញ និងសូចនាក្រ ។  ផែនការពមពនោះបានការ    
ោុំរទែល់រក្សួង ក់្ព័នធ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន ពែើមបីពធាើការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ    
ពោលនពយបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាងវនិិពយគការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការកាត់ែនាេ 
និងែង្ហក រពរោោះមហនតរាេក្នញងេនតការនែាក្នញងរែស់ពួក្ោត់។ ផែនការពមពនោះគឺសុំពៅពធាើឱ្យរែពសើរព ើង
នូវក្ុំពណើ នពសែឋកិ្ចច និងកាត់ែនាេការបាត់ែង់នូវពសែឋកិ្ចចែ៏ធុំពធង (ឯក្ស្វរពយងរែូភាពទី១ និង   
រែូភាពទី២)។ 
 

 ពោលែុំណង និងពោលពៅគឺែនេញ ីោន ជាមួេពោលនពយបាេ និងការក្ុំណត់អាទិភាពរែស់
រាជរោឋ ភិបាល។ គពរមាងនានាននផែនការពមពនោះ ពផ្ទត តជាចមបងពលើវស័ិេៈ ក្សិក្មម ធនធានទឹក្ 
ស្វធារណការ និងែឹក្ជញ្ាូ ន និងវស័ិេសញខាភិបាល។ ពទោះែីជាយ ងណាក៏្ពោេ វស័ិេអាទិភាព
ែនទពទៀតផែល ក់្ព័នធមានែូចជាៈ ថាមពល ការអែ់រ ុំ ការអភិវឌឍទីរែជញុំជន ការអភិវឌឍជនែទ និង
ការរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេនឹងមានែញ្ចូ លពៅក្នញងផែនការពមសរមាែ់ែពងកើនរែសិទធភាព និង
រែសិទធែលក្នញងការសពរមចលទធែលរេៈពពលផវងរែក្ែពោេចីរភាព។ ែរា ការែពងកើនភាព
អង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី និងភាពង្ហេរងពរោោះផែលែណាត លមក្ពីអាកាសធាតញ រតូវផត       
ពោោះស្រស្វេទុំងពៅតុំែន់ជនែទ និងទីរែជញុំជនក៏្ែូចជាតុំែន់ទីរក្ងុផែលបាននឹងក្ុំពញងអភិវឌឍ។  
 

 
 
 
 
 

២៣



តារាងទី៤- សមតាភាពផែងផចក្តាមពភទ ពៅតាមវស័ិេ ក់្ព័នធ រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងអងគការ 
សងគមសញីវលិ (រែភពៈ សិកាខ ស្វោពិពរោោះពយែល់ជាមួេអនក្ ក់្ព័នធ ពរៀែចុំពោេរក្សួងផែនការ 
នលៃទី២-៣ ផខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៨ តរមវូការការបា ន់រែមាណសមតាភាពរែស់អនក្ពរៀែចុំពោលនពយបាេ 
តាមវស័ិេ ក់្ព័នធ រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងអងគការសងគមសញីវលិ) 

 

 ផែនការពមពនោះ មានទិសពៅោុំរទផែនការសក្មមភាពសរមាែ់ការផរែរែួលអាកាសធាតញពែើមបី
ែផនាមគញណតនមលែល់គពរមាងរែស់រក្សួង ក់្ព័នធ មនាីរនានា អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន។ 
គពរមាងផែលបានពសនើចុំនួន៧នឹងរតូវបានអនញវតតពោេរក្សួងកិ្ចចការនារនិីងែផនាមគញណតនមលចុំព ោះ
ការជុំរញញស្រសតី       និងសហរោសរែស់ស្រសតីឱ្យផ្ទល ស់ែតូរការអនញវតត     ផែលមិនែ ោះ ល់ែល់ការផរែរែួល 
អាកាសធាតញ ។ គពរមាងទុំងពនោះនឹងោុំរទែល់ផែនការសក្មមភាពែន ញ្ ុំនិងការផរែរែួលអាកាសធាតញ
តាមរក្សួង ក់្ព័នធ តាមរេៈការវនិិពយគក្នញងការែង្ហក រនិងភាពធន់ពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
ការ        វនិិពយគផែែពនោះ  នឹងជួេពោោះស្រស្វេែរា អនតរវស័ិេសុំខាន់  ៗ   ផែល ក់្ព័នធនឹងការអភិវឌឍទី 
រែជញុំជន សញខភាព អែ់រ ុំ ។ល។ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជនរតវូបានពលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យចូលរមួ
ក្នញងែុំពណើ រការកាត់ែនាេហានិភ័េអាកាសធាតញ និងែពងកើនអតារែពយជន៍ផែនក្ពសែឋកិ្ចច។  
  

 

តារាងទី៤-សមតាភាពការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគ CCA  ពៅតាមវស័ិេ ក់្ព័នធ រែឋបាលថាន ក់្ពរកាមជាតិ និងអងគការសងគមសញីវលិ (ផខសីហា ឆ្ន ុំ២០១៨) 

  ក្សិក្មម  សញខភាព  ពហោឋ រចនាសមព័នធ  ទឹក្ ថាន ក់្ពរកាមជាតិ រក្មុ CSO 

  
ស្រសតី 
ក្១ 

ែញរស 
ក្២ 

ស្រសតី 
ខ១ 

ែញរស 
ខ២ 

ស្រសតី 
គ១ 

ែញរស 
គ២ 

ស្រសតី 
ឃ១ 

ែញរស
ឃ២ 

ស្រសតី 
ង១ 

ែញរស 
ង២ 

ស្រសតី 
ច១ 

ែញរស 
ច២ 

ការពរៀែចុំគពរមាង  ២៧% ៣២% ២៤% ២៨% ៣៥% ៤១% ២៩% ៣៦% ១៦% ២១% ៣៦% ៤២% 

ឥទធិពលននការផរែរែលួអាកាសធាតញសរមាែ់ការ
ពធាើពសចក្តីសពរមច 

២៩% ៣៥% ២៧% ៣៥% ២៦% ៣៦% ៣១% ៤២% ២០% ២៩% ៣៨% ៤៥% 

លក្ខណខញសផែលក្ោន  និងការែពងកើតគពរមាង ២៣% ៣៤% ២៣% ៣៤% ២៨% ៣៨% ៣០% ៤២% ១៨% ២៤% ៤៥% ៥៥% 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងCCAI ២៣% ២៨% ២៤% ២៨% ៣៤% ៣៩% ២៤% ៣៣% ១៩% ២៤% ៤៥% ៥៧% 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងេញទធស្វស្រសត  
២៤% ២៨% ២៥% ២៨% ២២% ៣០% ២៣% ៣៣% ១៦% ២២% ៣៨% ៥៧% 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ក្នញងរែព័នធ ២៥% ២៨% ២៤% ២៨% ២៣% ៣៣% ២២% ៣២% ១៦% ២១% ៣៦% ៥៥% 

ផែែែទក្នញងការែញ្ជ្រា ែ ពេនឌ័រ     ២២% ២៤% ២៣% ២៩% ២២% ២៨% ២៥% ២៩% ២៨% ២២% ៣៥% ៥៣% 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងរចនាសមព័នធ   ២៤% ៣៥% ២៧% ៣៥% ២៤% ២៤% ២៥% ២៧% ២៥% ៣២% ៣៦% ៤៦% 

ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងែញគគលិក្ ២៥% 
៣៣

% 
២៧% 

៣៣
% 

២៩% ៣៤% ២៥% ៣៤% ២២% ២៩% ៣៨% ៣៣% 

ការែញ្ជ្រា ែ ពេនឌ័រក្នញងការោុំរទ ២៤% ៣៥% ២៦% ៣៥% ២៥% ៣៤% ២៤% ៣៥% ២៤% ៣៥% ៣៥% ៤៩% 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងជុំនាញ ២៦% ៣៦% ២៧% ៣៦% ២៣% ៣៧% ២៥% ៣៥% ១៦% ២២% ៣៥% ៤៣% 

កាការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររក្នញងការតាមោន និង
វាេតនមល 

២៧% 
៣៧

% 
២៦% 

៣៧
% 

២៥% ៣៥% ២៧% ៣៨% ២៦% ៣៣% ៣៧% ៤៨% 

២៤



 ផែនការពមពនោះ នឹងជរមញុការវនិិពយគក្នញងការពធាើឱ្យរែពសើរនូវឧែក្រណ៍រតតួពិនិតយអាកាសធាតញ
ផែលង្ហេពរែើ និងមិនសូវមានលក្ខណែពចចក្វទិាសមញគស្វម ញ ែូចជា ឧែក្រណ៍ពាក្រណ៍ធាតញអាកាស 
និងសូចនាក្រផែលអាចពរែើរបាស់បានទុំងែញរស និងស្រសតី ផែលជាអនក្រគែ់រគងរគួស្វរ។ ការង្ហរពនោះក៏្
នឹងវនិិពយគពៅក្នញងការែពងកើនសមតាភាពរគែ់រគងរែស់អាជ្ាធរមូលោឋ ន  និងថាន ក់្ជាតិពែើមបីរគែ់រគង  
រែតិែតតិ និងរក្្នូវរែព័នធព័ត៌មានសុំខាន់ៗក្នញងក្ុំទបញងពពលអនញវតតផែនការពម និងពលើសពីពនោះ (ពរកាេ
ឆ្ន ុំ២០៣០) ពហើេស្រសែពពលោន ជាមួេការែញ្ជ្រា ែការគិតគូរពីែរា ពេនឌ័រពៅក្នញងការរគែ់រគងរែព័នធ
ពនោះ។ 
 

 អងគការសងគមសញីវលិ រក្មុស្រសតីតាមសហគមន៍ និងមជឈមណឌ លអភិវឌឍន៍ស្រសតីអាចរតវូបានពរែើជា   
ក្ុំោុំងសនូលពែើមបីអភិវឌឍន៍សមតាភាពរែស់ស្រសតី និងសហគមន៍រែស់ពួក្ោត់ពែើមបីឱ្យពតៀមព្លើេតែ 
និងកាត់ែនាេែលែ ោះ ល់ននពរោោះមហនតរាេផែលែណាត លមក្ពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ។        
មណឌ លអភិវឌឍន៍ស្រសតីគួរជុំរញញពសែឋកិ្ចចវលិជញុំផែលមានមូលោឋ នពលើែុំណិនជីវតិ ពែើមបីែពងកើនភាពធន់
ពៅក្រមិតសហគមន៍។ ចុំណញ ចពនោះអាចែនេញ ីោន ជាមួេផែនការ និងការអនញវតតការរគែ់រគងហានិភ័េ
ពរោោះមហនតរាេតាមសហគមន៍ ផែលបានែញ្ចូ លតុំណាងពភទទុំងពីរក្នញងការពរៀែចុំផែនការ និងការ
អនញវតតសក្មមភាព។ វធីិស្វស្រសតស្រសពែៀងពនោះ និងការពរៀែចុំផែនការតាមមូលោឋ នអាចរតូវបានពរែើពែើមបី
ជុំរញញសក្មមភាពកាត់ែនាេការផរែរែួលអាកាសធាតញនានា។ 
 

 ពលើសពីពនោះ ឱ្កាសសុំខាន់ៗមានសរមាែ់រែជាពលរែឋក្មពញជាពែើមបីទញេក្រែពយជន៍ពីែពចចក្
វទិានចនរែឌិតលមីៗក្នញងការសនេុំសុំនចថាមពល និងថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិពៅតាមែាោះពៅតុំែន់ទីរក្ុង 
និងជនែទ។ ែពចចក្វទិាពនោះអាចនឹងជួេែល់រក្មុរគួស្វរតាមជនែទ ពោេស្វរផតរែព័នធផចក្ចាេ
ថាមពលផែែែញរាណមានតនមលនលល ឬមិនមាន។ ពោេមាននិេ័តក្រសមស្រសែ ការោុំរទផែនក្ទីែ្រ និង
ការអភិវឌឍសមតាភាពស្រសតីជាសមាជិក្សហគមន៍អាចទញែលរែពយជន៍ពីការែគត់ែគង់ពនោះ ពែើមបីពធាើជា
ទីែ្រ និងលក់្ែលិតែលថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិ ែូចជា ផ្ទា ុំងសូឡាខាន តតូច និងែតល់ពសវាផលទុំ និង
ពសវាតាមោនជួសជញល។ 
 

 សក្មមភាពពសែឋកិ្ចចផែលែពញ្ចញឧសម័នកាែូនិក្ទែ និងគិតគូរពីអាកាសធាតញ មានស្វរសុំខាន់
សរមាែ់ស្រសតី ពហើេអាចនឹងនាុំឱ្យមានការផ្ទល ស់ែតូរនូវរពែៀែចមែិនអាហារតាមែាោះ ឬការពធាើក្ែមឆ្ន ុំងពីែី
ឥែឋផែលរតូវបានអនញវតតកាន់ផតគិតគូរពីអាកាសធាតញ។ អាជីវក្មមនានាផែលមានស្រសតីពធាើការពរចើនតរមវូ     
ពអាេពលើក្ក្មពស់លក្ខខណឌ ការង្ហរ ការែនាេការែុំភាេឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្ពៅក្នញងែុំពណើ រការែលិតក្មម 
និងផក្នចនសមាភ រៈរពមទុំងែង្ហក រការែុំពញលែី និងទឹក្ពីទីតាុំងអាជីវក្មមរែស់ខលួន។ 
 

 ផែនការពមនឹងពលើក្ក្មពស់នូវការក្ុំណត់ទរមង់សមស្រសែននែពចចក្វទិាព័ត៌មាន និងទុំនាក់្ទុំនង 
ផែលអាចជួេស្រសតី ផែលពធាើការក្នញងផែនក្ក្សិក្មម និងសហរោសខាន តតូចែុំែញត ខាន តតូច ខាន តមធយម និង
ខាន តធុំទុំងពៅទីរក្ងុ និងជនែទ។ ឧទហរណ៍ជាក់្ោក់្មួេននការវវិតតននែពចចក្វទិាព័ត៌មាន និង
ទុំនាក់្ទុំនង គឺក្ុំពណើ នននការពរែើរបាស់ទូរស័ពាឆ្ល តនវ និងការពរងីក្វសិ្វលភាពែណាត ញអញីនធឺពណត 
 សពពញរែពទស។ ែពចចក្វទិាទុំនាក់្ទុំនងព័ត៌មានវទិាផែែពនោះអាចរតូវបានពរែើពែើមបីផចក្ចាេ     
ទីែ្រ ឬព័ត៌មានពីធាតញអាកាស រែធានែទអភិវឌឍន៍អាជីវក្មម និងសញខភាព ការជូនែុំណឹង និងពសចក្តី 
ផណនាុំ ក់្ព័នធនឹងពរោោះមហនតរាេ ពោេរមួជាមួេស្វា ែ័នរាជរោឋ ភិបាល ក់្ព័នធផែលរគែ់រគងភាព 
 
 
 

២៥



រតឹមរតវូ និងការផចក្ចាេព័ត៌មានផែែពនោះ។ ែពចចក្វទិាទុំនាក់្ទុំនាក់្ព័ត៌មានក៏្អាចរតវូបានពរែើរបាស់ 
ពែើមបីជុំរញញឱ្កាសជុំនួញពរៅពីក្សិក្មមសរមាែ់ស្រសតី តាមរេៈការពធាើពអាេរែពសើរពទបើងនូវការទុំនាក់្
ទុំនង ែូចជា សមាគមជុំនួញ និងែណាត ញរែស់ស្រសតី។ ការទុំនាក់្ទុំនងផែលកាន់ផតរែពសើរទុំងពនោះ
អាចជួេភាា ែ់តរមូវការទីែ្រ និងការែគត់ែគង់នូវទុំនិញ និងពសវាក្មមពីរក្មុស្រសតី។ 
 

 ចញងពរកាេ ផែនការពមនឹងរតួតពិនិតយ និងរាេការណ៍ពីការវវិឌឍផែលពឆ្ព ោះពៅការសពរមច
ពោលែុំណងទូពៅផែលព្លើេតែនឹងពេនឌ័រ ក៏្ែូចជាវស័ិេនីមួេៗតាមរេៈសូចនាក្រផែលបាន
ក្ុំណត់ពៅក្នញងរែព័នធរគែ់រគងព័ត៌មានថាន ក់្ជាតិ។ ចុំណញ ចពនោះនឹងធានាថាេញទធស្វស្រសត និងផែនការ
សក្មមភាពថាន ក់្ជាតិរតូវបានពធាើែចចញែបននភាពពោេពទៀងទត់ ជាមួេនឹងពមពរៀនជាែទពិពស្វធ និងការ
អនញវតតលែៗ ផែលបានសពងកតក្នលងមក្ ពហើេរតវូផក្សរមួលពៅពពលផែលចាុំបាច់។ ពែើមបីោុំរទចុំណញ ច
ពនោះ ទិននន័េផែលមានផែងផចក្ពភទព្លើេតែនឹងពេនឌ័រនឹងរតូវបានែពងកើតព ើងពៅវទិាស្វា នជាតិ
សាិតិ ពហើេពវទិកាពិភាក្្ពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក៏្នឹងរតូវបានែពងកើតពោេមានតុំណាងមក្ពីរែឋបាល
ថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្ពរកាមជាតិ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន។ 
 

 ជារួម ការពែតជ្ាចិតតរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជាពឆ្ព ោះពៅការពធាើឱ្យរែពសើរពទបើងនូវែរយិែ័នន ការ
គិតគូរអុំពីពេនឌ័រ  ពៅក្នញងផែនការអភិវឌឍន៍ថាន ក់្ជាតិ    និងថាន ក់្ពរកាមជាតិ     បានែផនាមគញណតនមលែ៏ 
សនធឹក្សនាធ ែ់ចុំព ោះសក្មមភាពកាត់ែនាេភាពរកី្រក្។ ការពផ្ទត តពៅពលើការែតល់អុំណាចផែនក្ពសែឋកិ្ចច
ែល់ស្រសតីផែលព្លើេតែនឹងពេនឌ័រនឹងរមួចុំផណក្ឱ្យសពរមចបាននូវពោលពៅអភិវឌឍជាតិរែស់រាជរោឋ
ភិបាលក្មពញជា។ 
 

៣.ដាំមណើ រការមរៀែច្ាំផែនការមេស្តពីីមេនឌ័រ នងិការផរែរែួលអាកាស្ធាតុ 
 

៣.១.ការពិនិតយពមើលឯក្ស្វរ ក់្ព័នធពែេងៗ 
 

 រក្ុមទីរែឹក្្ែពចចក្ពទស និងតុំណាងរក្ុមការង្ហររក្សួងកិ្ចចការនារបីានពរៀែចុំពិនិតយពមើលពលើ
ឯក្ស្វរ ក់្ព័នធនានា រមួមាន ពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសត ក់្ព័នធរែស់រក្សួងកិ្ចចការនារ ីនិង
ផែនការេញទធស្វស្រសតែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រតាមវស័ិេ ក់្ព័នធពែេងៗ ទុំងក្នញងែិរែទរែពទស កនុងតុំែន់ និង
កនុងស្វក្លពោក្។ ពែើមបីពរៀែចុំែពងកើតផែនការពមពនោះឱ្យមានការគិតគូរ និងព្លើេតែនឹងពេនឌ័រពៅ
ក្នញងការវនិិពយគក្នញងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រក្មុការង្ហរបានសិក្្ពលើផែនការសក្មមភាព និង      
ក្មមវធីិពែេងៗជាពរចើន។ ពទោះជាយ ងណាក៏្ពោេ រក្មុការង្ហរបានជួែរែទោះនូវែរា រែឈមមួេ
ចុំនួន ក់្ព័នធនឹងការខាោះខាតព័ត៌មាន និងទិននន័េតាមវស័ិេនានា ផែលផែនការពមពនោះទមទរឱ្យ
មានការពរៀែចុំោក់្ែញ្ចូ លព័ត៌មាន និងទិននន័េឱ្យបានរគែ់រជុងពរជាេ ពហើេទមទរនូវពពល
ពវោមួេសមរមយ។   
 

៣.២.ការពិពរោោះពយែល់ 
 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រតូវបានពរៀែចុំតាមរេៈកិ្ចចរែជញុំ និង
សិកាខ ស្វោពិពរោោះពយែល់ចុំនួន៤ពលើក្ពែេងោន  ផែលបានែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលពោេរក្ុម
ការង្ហររក្សួងកិ្ចចការនារ ី និងមានការចូលរួមពីរក្សួង ស្វា ែ័នធ ក់្ព័នធ អងគការសងគមសញីវលិ ទុំង
ថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្ពរកាមជាតិ។ ែុំពណើ រការរែជញុំ និងពិពរោោះពយែល់ក្នញងការពរៀែចុំផែនការពមមាន   
រេៈពពល ១៥ ផខ។  
 
 ២៦



៣.៣.ការទទួលស្វគ ល់ពីការចូលរមួចុំផណក្ននគុំនិតែតួ ចពែតើមពែេងៗ 
 

 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រតវូបានពរៀែចុំពោេផែែក្ពលើផែនការ
ពមMPGCC (២០១៣-២០២២) ពរកាមការឧែតាមភោុំរទពីគពរមាង PPCR ែុំណាក់្កាលទី១។  
ផែនការពម MPGCC បានែង្ហា ញពីការរកី្ចុំពរ ើនជាពរចើន ក់្ព័នធនឹងពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាស
ធាតញ ផែលមានពៅក្នញងផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ (២០១៤-២០១៨) អាណតតិរែស់រក្ុមរែឹក្្
ជាតិសរមាែ់ ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព (NCSD) ផែនការេញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញ
ក្មពញជា (២០១៤-២០២៣) ផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈទី៤ (២០១៤-២០១៨) ផែនការសក្មមភាព
សរមាែ់ការផរែរែួលអាកាសធាតញតាមវស័ិេ (CCAPs) រពមទុំងពោលនពយបាេនិងេញទធស្វស្រសត
 ក់្ព័នធនឹង  ពេនឌ័រពែេងៗរែរ់អងគការសងគមសញីវលិពៅក្នញងរែពទសក្មពញជា។ ពលើសពីពនោះពទៀត       
ផែនការពមពនោះ ក៏្ែក្ស្រសង់ពីវឌឍនភាពផែលរក្សួងកិ្ចចការនារែឹីក្នាុំ និងអនញវតតគពរមាងនានាផែលទទួល
បានការោុំរទពីមូលនិធិក្មមវធីិសមព័នធភាពផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជា និងែទពិពស្វធពីរែពទសជិត
ខាងទុំងពៅថាន ក់្តុំែន់ និងសក្លពោក្។ 
 

៣.៤. ការបា ន់រែមាណពីតរមវូការអភិវឌឍន៍សមតាភាព 
 

 ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគការផរែរែួលអាកាសធាតញមានវធិានពែេងៗោន ។ ពយងពៅ
តាមទិសពៅពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសត គមាល ត និងតរមូវការ ក៍្ែូចជាឧែសគគ និងអនញស្វសន៍
សរមាែ់ពធាើឲ្យរែពសើរពទបើងនូវពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសតផែលព្លើេតែនឹងពេនឌ័ររតូវបាន
ក្ុំណត់។  
  

 ពៅក្នញងែុំណាក់្កាលចាែ់ពែតើម រក្ុមការង្ហរែពចចក្ពទស GCCC (ក.ក.ន) បានពរៀែចុំសិកាខ ស្វោ
ពរៀែចុំផែនការពម និងពធាើការបា ន់រែមាណពីតរមវូការអភិវឌឍន៍សមតាភាពរគែ់រជងុពរជាេក្នញងផខធនូ      
ឆ្ន ុំ២០១៦ ពៅតាមវស័ិេពែេងៗែូចជា (ក្សិក្មម ទឹក្ស្វែ ត សញខភាព ស្វធារណៈការ និង អភិវឌឍ
ជនែទ ) ជាមួេអងគការសងគមសញីវលិ អនក្ ក់្ព័នធនានា សរញែចុំនួន ១៣២ នាក់្ (ស្រសតី៧៧នាក់្) មក្ពី 
GCCC ជនែពង្ហគ លននរក្សួង ក់្ព័នធ គណៈក្មាម ធិការជាតិរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ គ.ជ.អ.ែ និង
២៣នាក់្មក្ពីមនាីរកិ្ចចការនារពីខតត នែគូអភិវឌឍន៍នានា (ADB UNDP និងGIZ) ។ លទធែលននការវភិាគ
រតូវបានែង្ហា ញក្នញងតារាងទី ៥ ែូចខាងពរកាមៈ 
 

តារាងទី៥- ចុំណញ ចចាែ់ពែតើមននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ទិននន័េែឋម និងពោលពៅតាមក្រមិតពែេងៗោន
ែនាា ែ់ពីអនញវតតរែក្ែពោេពជាគជ័េនូវពោលការណ៍ផណនាុំ (ពយងតាមផែនការសក្មមភាព CCAPs) 
 

ចុំណញ ចចាែ់ពែតើមក្នញងការ        
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 

វធិាន ពហតញែល ទិននន័េែឋម និងពោលពៅ14 (ជាមធយម) 

២០១៦ ២០១៨ 
/១៩ 

២០២៣ ២០២៨ ២០៣០ 

ក្រមិតពោលពយបាេ 

 
14 The targets are set based on the project, NSDP and SDG milestones i.e. 2016, represents baseline, 18-2019 study represents 
the interim progress during the project, 2023 indicates the progress at the end of upcoming NSDP period, 2028 and 2033 similarly 
follows the NSDP while 2030 follows the SDGs targets.  
 
 
 

៣.៣.ការទទួលស្វគ ល់ពីការចូលរមួចុំផណក្ននគុំនិតែតួ ចពែតើមពែេងៗ 
 

 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ រតវូបានពរៀែចុំពោេផែែក្ពលើផែនការ
ពមMPGCC (២០១៣-២០២២) ពរកាមការឧែតាមភោុំរទពីគពរមាង PPCR ែុំណាក់្កាលទី១។  
ផែនការពម MPGCC បានែង្ហា ញពីការរកី្ចុំពរ ើនជាពរចើន ក់្ព័នធនឹងពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាស
ធាតញ ផែលមានពៅក្នញងផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ (២០១៤-២០១៨) អាណតតិរែស់រក្ុមរែឹក្្
ជាតិសរមាែ់ ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព (NCSD) ផែនការេញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញ
ក្មពញជា (២០១៤-២០២៣) ផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈទី៤ (២០១៤-២០១៨) ផែនការសក្មមភាព
សរមាែ់ការផរែរែួលអាកាសធាតញតាមវស័ិេ (CCAPs) រពមទុំងពោលនពយបាេនិងេញទធស្វស្រសត
 ក់្ព័នធនឹង  ពេនឌ័រពែេងៗរែរ់អងគការសងគមសញីវលិពៅក្នញងរែពទសក្មពញជា។ ពលើសពីពនោះពទៀត       
ផែនការពមពនោះ ក៏្ែក្ស្រសង់ពីវឌឍនភាពផែលរក្សួងកិ្ចចការនារែឹីក្នាុំ និងអនញវតតគពរមាងនានាផែលទទួល
បានការោុំរទពីមូលនិធិក្មមវធីិសមព័នធភាពផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជា និងែទពិពស្វធពីរែពទសជិត
ខាងទុំងពៅថាន ក់្តុំែន់ និងសក្លពោក្។ 
 

៣.៤. ការបា ន់រែមាណពីតរមវូការអភិវឌឍន៍សមតាភាព 
 

 ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគការផរែរែួលអាកាសធាតញមានវធិានពែេងៗោន ។ ពយងពៅ
តាមទិសពៅពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសត គមាល ត និងតរមូវការ ក៍្ែូចជាឧែសគគ និងអនញស្វសន៍
សរមាែ់ពធាើឲ្យរែពសើរពទបើងនូវពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសតផែលព្លើេតែនឹងពេនឌ័ររតូវបាន
ក្ុំណត់។  
  

 ពៅក្នញងែុំណាក់្កាលចាែ់ពែតើម រក្ុមការង្ហរែពចចក្ពទស GCCC (ក.ក.ន) បានពរៀែចុំសិកាខ ស្វោ
ពរៀែចុំផែនការពម និងពធាើការបា ន់រែមាណពីតរមវូការអភិវឌឍន៍សមតាភាពរគែ់រជងុពរជាេក្នញងផខធនូ      
ឆ្ន ុំ២០១៦ ពៅតាមវស័ិេពែេងៗែូចជា (ក្សិក្មម ទឹក្ស្វែ ត សញខភាព ស្វធារណៈការ និង អភិវឌឍ
ជនែទ ) ជាមួេអងគការសងគមសញីវលិ អនក្ ក់្ព័នធនានា សរញែចុំនួន ១៣២ នាក់្ (ស្រសតី៧៧នាក់្) មក្ពី 
GCCC ជនែពង្ហគ លននរក្សួង ក់្ព័នធ គណៈក្មាម ធិការជាតិរគែ់រគងពរោោះមហនតរាេ គ.ជ.អ.ែ និង
២៣នាក់្មក្ពីមនាីរកិ្ចចការនារពីខតត នែគូអភិវឌឍន៍នានា (ADB UNDP និងGIZ) ។ លទធែលននការវភិាគ
រតូវបានែង្ហា ញក្នញងតារាងទី ៥ ែូចខាងពរកាមៈ 
 

តារាងទី៥- ចុំណញ ចចាែ់ពែតើមននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ទិននន័េែឋម និងពោលពៅតាមក្រមិតពែេងៗោន
ែនាា ែ់ពីអនញវតតរែក្ែពោេពជាគជ័េនូវពោលការណ៍ផណនាុំ (ពយងតាមផែនការសក្មមភាព CCAPs) 
 

ចុំណញ ចចាែ់ពែតើមក្នញងការ        
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 

វធិាន ពហតញែល ទិននន័េែឋម និងពោលពៅ14 (ជាមធយម) 

២០១៦ ២០១៨ 
/១៩ 

២០២៣ ២០២៨ ២០៣០ 

ក្រមិតពោលពយបាេ 

 
14 The targets are set based on the project, NSDP and SDG milestones i.e. 2016, represents baseline, 18-2019 study represents 
the interim progress during the project, 2023 indicates the progress at the end of upcoming NSDP period, 2028 and 2033 similarly 
follows the NSDP while 2030 follows the SDGs targets.  
 
 
 

២៧



ចុំណញ ចចាែ់ពែតើមក្នញងការ        
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 

វធិាន ពហតញែល ទិននន័េែឋម និងពោលពៅ14 (ជាមធយម) 

២០១៦ ២០១៨ 
/១៩ 

២០២៣ ២០២៨ ២០៣០ 

ក្រមិតពោលនពយបាេ
តាមវស័ិេ 

វភិាគពោល
នពយបាេ 

វភិាគពោលនពយបាេ 
េញទធស្វស្រសត ការក្ុំណត់
តរមូវការ និងចុំណញ ចខាោះ
ខាត រពមទុំងឧែសគគ និង
ែតល់អនញស្វសន៍សរមាែ់អនញ
វតតការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញង
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

៥៥% ៧០% ៨០% ៨៥% ៩០% 

ការក្ស្វងសមតាភាព    
ស្វា ែ័ន 

វភិាគ ៧S េញទធស្វស្រសត រែព័នធ ផែែែទ 
រចនាសមព័នធ មញ្ជ្នតី ការោុំរទ 
និងជុំនាញ ក្នញងការសពរមច
ចិតតក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ  

៤៥% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩០% 

ក្រមិតក្មមវធីិ 

ក្រមិតក្មមវធីិ និងគពរមាង ការវាេតនមល
តរមូវការ 

និងទិននន័េ
ែឋម 

សមាជិក្រក្មុការង្ហរផែល
មានសមភាពពេនឌ័រក្នញង
ការពរៀែចុំក្មមវធីិ និង
គពរមាង 

៤០% ៦០% ៧៣% ៨០% ៩០% 

  ផែនការអនញវតតផែលគិតគូរពី
ពេនឌ័រ (ការចូលរួម ការ
ពរងឹងសមតាភាព ការអនញវតត 
ការតាមោន និងវាេតនមល 
រពមទុំងរាេការណ៍ និង
ការវាេតនមលលទធែល ក្មម
វធីិ និងគពរមាង)  

៤៥% ៦០% ៧៣% ៨៥% ៩០% 

ការក្ស្វងសមតាភាព    
ស្វា ែ័ន 

វភិាគ ៧S េញទធស្វស្រសត រែព័នធ ផែែែទ 
រចនាសមព័នធ មញ្ជ្នតី ការោុំរទ 
និងជុំនាញ ក្នញងការសពរមច
ចិតតក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ  

៤៥% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩០% 

ក្រមិតអនក្ទទួលែល 

ការអនញវតត (វឌឍនភាពនន
ការអនញវតត និងអនក្ទទួល
ែល) 

ការវភិាគ
វឌឍនភាព 
(កាតពិនាញ) 

សមាជិក្រក្មុការង្ហរផែល
មានសមភាពពេនឌ័រក្នញង
ការអនញវតតក្មមវធីិ និង
គពរមាង 

 

៥០% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩០% 

២៨



ចុំណញ ចចាែ់ពែតើមក្នញងការ        
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 

វធិាន ពហតញែល ទិននន័េែឋម និងពោលពៅ14 (ជាមធយម) 

២០១៦ ២០១៨ 
/១៩ 

២០២៣ ២០២៨ ២០៣០ 

ែញ្ា ីសរមាែ់រតតួពិនិតយការ
គិតគូរពីពេនឌ័រ 

៥៥% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩៥% 

វភិាគ និងែតល់អនញស្វសន៍
សរមាែ់ផក្លុំអ 

៥៥% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩៥% 

ការតាមោន និងវាេតនមល
លទធែលគពរមាង និង     
ក្មមវធីិ 

ការវាេតនមល
លទធែល 
(កាតពិនាញ) 

សមាជិក្រក្មុការង្ហរផែល
មានសមភាពពេនឌ័រក្នញង
ការអនញវតតក្មមវធីិ និង
គពរមាង 

៤៥% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩០% 

ែញ្ា ីសរមាែ់រតតួពិនិតយការ
គិតគូរពីពេនឌ័រ 

៥៥% ៧០% ៨៥% ៩០% ៩៥% 

វភិាគ និងែតល់អនញស្វសន៍
សរមាែ់ផក្លុំអ 

៥៥% ៧០% ៨០% ៨៥% ៩០% 

ការក្ស្វងសមតាភាព វភិាគ ៧S េញទធស្វស្រសត រែព័នធ ផែែែទ 
រចនាសមព័នធ មញ្ជ្នតី ការោុំរទ 
និងជុំនាញ ក្នញងការសពរមច
ចិតតក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ  

៤៥% ៦៥% ៧៥% ៨៥% ៩០% 

ក្ុំណត់សមាគ ល់ៈ 
• ២០១៦ ចងរក្ងទិននន័េពីរបាេការណ៍វាេតនមលតរមូវការក្ស្វងសមតាភាព 
• ២០១៨ ឬ ២០១៩ ពធាើការពរែៀែពធៀែទិននន័េពៅចញងែញ្ច ែ់ននជុំនួេែពចចក្ពទស 
• ២០២៣ និង ២០២៨ នឹងពធាើការចងរក្ងទិននន័េវឌឍនភាពតាមរេៈផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ 
• ២០៣០ ពធាើការ្លញោះែរច ុំងទិននន័េផែែក្ពលើវឌឍនភាពននផែនការពម ពោលនពយបាេ និងផែនការតាម    
វស័ិេ និងពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព។   

 
៣.៥.ធាតញចូលពីរក្សួង ក់្ព័នធ ធនាោរអភវឌិឍន៍អាសញី និងអនក្ ក់្ព័នធនានា 
 

 ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញីផែលជានែគូសុំខាន់ពៅក្នងក្មមវធីិពនោះ រមួជាមួេនែគូ ក់្ព័នធ និងអងគការ
សងគមសញីវលិមួេចុំនួនពទៀតរមួមាន មូលនិធិណ័រឌីក្ (NDF) មូលនិធិវនិិយគអាកាសធាតញ (CIF) និង
វទិាស្វា នសរមាែ់េញទធស្វស្រសតែរសិ្វា នសក្ល (IGES) បានែតល់ធាតញចូល និងសមាភ រៈែពចចក្ពទសពែើមបី
ឱ្យផែនការពមពនោះមានលក្ខណៈទូលុំទូោេ និងរគែ់រជងុពរជាេ ។ 
 

 
 

២៩



៤. ទិស្មៅជាេទុធសាស្រស្ត 
 

៤.១. ចក្ខញ វស័ិេ 
 ពែើមបីចូលរមួចុំផណក្ក្ស្វងកិ្ចចអភិវឌឍន៍រែពទសក្មពញជារែក្ែពោេចីរភាព តាមរេៈសមធម៌
សងគម ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការពរៀែចុំស្វា ែ័នក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងការែន ញ្ ុំ 
នឹងការកាត់ែនាេពរោោះមហនតរាេ និងការវនិិពយគនានា គឺជាភារកិ្ចចចាុំបាច់15។ 
 

៤.២. ពែសក្ក្មម 
 

 ការពរៀែចុំស្វា ែ័នសតីពីការរែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការកាត់
ែនាេពរោោះមហនតរាេ ជាផែនក្មួេននពោលនពយបាេវនិិពយគននការផរែរែលួអាកាសធាតញទធស្វស្រសត 
ក្មមវធីិ និងគពរមាងវនិិពយគ ពែើមបីពរងឹងភាពធន់នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា។] 
 

៤.៣.ពោលែុំណងជាេញទធស្វស្រសត 
 

 ការពរៀែចុំស្វា ែ័នសតីពី ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ គឺពែើមបី
ពលើក្ក្មពស់សមភាពពេនឌ័រ និងការែតល់ភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី ក្នញងន័េកាត់ែនាេ       
គមាល តពេនឌ័រផែលជាតនមលែផនាមពៅក្នញងពោលពៅអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាពពៅក្មពញជា។ 
 

៤.៤. ពោលែុំណងជាក់្ោក់្ 
 

 ពោលពៅជាក់្ោក់្សរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការែន ញ្ ុំ និងកាត់ែនាេការផរែរែួល     
អាកាសធាតញ ការកាត់ែនាេពរោោះមហនតរាេ រតវូបានពរៀែចុំែូចខាងពរកាម ៖ 
 

   ១-ពរងឹងពោលនពយបាេ េញទធស្វស្រសតព្លើេតែពេនឌ័រ និងការសរមែសរមួលរែក្ែពោេ
រែសិទធភាពរវាងរក្សួងកិ្ចចការនារ ីនិងរក្សួង ស្វា ែ័ន ក់្ព័នធ សងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន។ 

 

   ២-ពរងឹងសមតាភាពស្វា ែ័នឱ្យព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័រ តាមេៈការពរៀែចុំេញទធស្វស្រសត រចនា      
សមព័នធ រែព័នធ ផែែែទ ជុំនាញ ការោុំរទ និងមញ្ជ្នតី (ជុំនាញជាេញទធស្វស្រសតទុំ៧) ពែើមបែីញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ
ក្នញងការវនិិពយគនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងតនមលែផនាមក្នញងពោលពៅអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព 
(SDGs) ។ 

 

 ៣-ពែើមបែីង្ហា ញពីែលែ ោះ ល់ននភាពខញសោន ននទុំនាក់្ទុំនងពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាស
ធាតញ និងស្វររែពយជន៍ននការវនិិពយគពលើគុំនិតែតួចពែតើមសតីពីការព្លើេតែនឹងពេនឌ័រ (គពរមាងស្វក្
លបងនានា)។  
 

 ៤- ពលើក្ក្មពស់ការពរៀែចុំទញក្ជាមញន ក្នញងពពលពក្ើតមានពរោោះមហនតរាេនានាែូចជា ការផលទុំ
សញខភាពែឋម ការែតល់សមាភ រៈសពញ្ជ្ង្ហគ ោះែនាា ន់ក្នញងស្វា នការណ៍ផែលែណាត លមក្ពីកាផរែរែួល         

 
15 Institutionalization សំលៅល ើ (ប  ផ្នតម្ិនរតូវបានកណំត)់ ការពរងឹងសម្តថភាព, ការអភិវឌ្ឍនូវទ្ិនែនយ័ផ្បងផ្ចកតាម្លភទ្សរាប់កម្មវិធីទំងអស់នន 
ការវិនិលោគ ការផ្របរបួ អាកាសធាត , ការវិភាគការផ្បងផ្ចកលយនឌ័រននដ្ំលណើរការរយៈលព ខលី, ការលធវើបចចុប្បនែភាពជាលទ្ៀងទត់សរាប់ផ្នន្ការសកម្មភាព 
ជាត,ិ ការពិនិត្យល ើងវិញលៅសកម្មភាពពាក់កណ្ត្ រតីាស ២០២៣, ការពរងឹងវិស័យនន CCAPs, ការវិនិលោគកែុងអងគការសងគម្ស ីវិ  និងការន្ារភាជ្ប ់
វិស័យឯកជន, ការអភិវឌ្ឍនិងការអន វតតការបន្្ ្្ាំន្ឹងការផ្របរបួ អាកាសធាត , គលរាងវិនិលោគការកាត់បនថយហានិភ័យននលរគាោះម្ហនតរាយ នងិការន្សពវន្ាយ 
ពីបទ្ពិលសាធន្៍ ការអន វតត អៗពគីលរាងលសែើស ំទំងរបាំពីរ។  

 

 

៤. ទិស្មៅជាេទុធសាស្រស្ត 
 

៤.១. ចក្ខញ វស័ិេ 
 ពែើមបីចូលរមួចុំផណក្ក្ស្វងកិ្ចចអភិវឌឍន៍រែពទសក្មពញជារែក្ែពោេចីរភាព តាមរេៈសមធម៌
សងគម ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការពរៀែចុំស្វា ែ័នក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងការែន ញ្ ុំ 
នឹងការកាត់ែនាេពរោោះមហនតរាេ និងការវនិិពយគនានា គឺជាភារកិ្ចចចាុំបាច់15។ 
 

៤.២. ពែសក្ក្មម 
 

 ការពរៀែចុំស្វា ែ័នសតីពីការរែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ ការកាត់
ែនាេពរោោះមហនតរាេ ជាផែនក្មួេននពោលនពយបាេវនិិពយគននការផរែរែលួអាកាសធាតញទធស្វស្រសត 
ក្មមវធីិ និងគពរមាងវនិិពយគ ពែើមបីពរងឹងភាពធន់នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា។] 
 

៤.៣.ពោលែុំណងជាេញទធស្វស្រសត 
 

 ការពរៀែចុំស្វា ែ័នសតីពី ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ គឺពែើមបី
ពលើក្ក្មពស់សមភាពពេនឌ័រ និងការែតល់ភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី ក្នញងន័េកាត់ែនាេ       
គមាល តពេនឌ័រផែលជាតនមលែផនាមពៅក្នញងពោលពៅអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាពពៅក្មពញជា។ 
 

៤.៤. ពោលែុំណងជាក់្ោក់្ 
 

 ពោលពៅជាក់្ោក់្សរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការែន ញ្ ុំ និងកាត់ែនាេការផរែរែួល     
អាកាសធាតញ ការកាត់ែនាេពរោោះមហនតរាេ រតវូបានពរៀែចុំែូចខាងពរកាម ៖ 
 

   ១-ពរងឹងពោលនពយបាេ េញទធស្វស្រសតព្លើេតែពេនឌ័រ និងការសរមែសរមួលរែក្ែពោេ
រែសិទធភាពរវាងរក្សួងកិ្ចចការនារ ីនិងរក្សួង ស្វា ែ័ន ក់្ព័នធ សងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន។ 

 

   ២-ពរងឹងសមតាភាពស្វា ែ័នឱ្យព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័រ តាមេៈការពរៀែចុំេញទធស្វស្រសត រចនា      
សមព័នធ រែព័នធ ផែែែទ ជុំនាញ ការោុំរទ និងមញ្ជ្នតី (ជុំនាញជាេញទធស្វស្រសតទុំ៧) ពែើមបែីញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ
ក្នញងការវនិិពយគនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងតនមលែផនាមក្នញងពោលពៅអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព 
(SDGs) ។ 

 

 ៣-ពែើមបែីង្ហា ញពីែលែ ោះ ល់ននភាពខញសោន ននទុំនាក់្ទុំនងពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាស
ធាតញ និងស្វររែពយជន៍ននការវនិិពយគពលើគុំនិតែតួចពែតើមសតីពីការព្លើេតែនឹងពេនឌ័រ (គពរមាងស្វក្
លបងនានា)។  
 

 ៤- ពលើក្ក្មពស់ការពរៀែចុំទញក្ជាមញន ក្នញងពពលពក្ើតមានពរោោះមហនតរាេនានាែូចជា ការផលទុំ
សញខភាពែឋម ការែតល់សមាភ រៈសពញ្ជ្ង្ហគ ោះែនាា ន់ក្នញងស្វា នការណ៍ផែលែណាត លមក្ពីកាផរែរែួល         

 
15 Institutionalization សំលៅល ើ (ប  ផ្នតម្ិនរតូវបានកណំត់) ការពរងឹងសម្តថភាព, ការអភិវឌ្ឍនូវទ្ិនែនយ័ផ្បងផ្ចកតាម្លភទ្សរាប់កម្មវិធីទំងអស់នន 
ការវិនិលោគ ការផ្របរបួ អាកាសធាត , ការវិភាគការផ្បងផ្ចកលយនឌ័រននដ្ំលណើរការរយៈលព ខលី, ការលធវើបចចុប្បនែភាពជាលទ្ៀងទត់សរាប់ផ្នន្ការសកម្មភាព 
ជាត,ិ ការពិនិត្យល ើងវិញលៅសកម្មភាពពាក់កណ្ត្ រតីាស ២០២៣, ការពរងឹងវិស័យនន CCAPs, ការវិនិលោគកែុងអងគការសងគម្ស ីវិ  និងការន្ារភាជ្ប់ 
វិស័យឯកជន, ការអភិវឌ្ឍនិងការអន វតតការបន្្ ្្ាំន្ឹងការផ្របរបួ អាកាសធាត , គលរាងវិនិលោគការកាត់បនថយហានិភ័យននលរគាោះម្ហនតរាយ និងការន្សពវន្ាយ 
ពីបទ្ពិលសាធន្៍ ការអន វតត អៗពគីលរាងលសែើស ំទំងរបាំពីរ។  

 

 

៣០



អាកាសធាតញ និងក្ស្វងសមតាភាពពែើមបីពលើក្ក្មពស់ភាពធន់ចុំព ោះរែជាពលរែឋផែលមានហានិភ័េ
ខពស់ ។ 

 

 ៥-ពលើក្ក្មពស់ការែតល់ភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី ផែលមានហានិភ័េខពស់ពីការផរែរែលួ
អាកាសធាតញ និងពរោោះមហនតរាេ តាមរេៈរក្ែខ័ណឌ ែតល់នវានញវតតហិរញ្ាវតាញ ែូចជាការធានារា ែ់រង
ខាន តតូច មូលនិធិសហគមន៍ ការែតល់ពូជ និងការធានារា ែ់រងសញខភាពជាពែើម។ 

 

 ៦-សរមែសរមលួការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងផែនការសក្មមភាពសតីពី ការផរែរែលួអាកាសធាតញ  
ពៅក្នញងវស័ិេ ក់្ព័នធ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន ផែលជាតនមលែផនាមក្នញងការស្វងភាពធន់
នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងការកាត់ែនាេភាពរកី្រក្ពៅក្មពញជា។ 

 

 ៧-ពរែើរបាស់រក្ែខ័ណឌ  សតីពីលទធែលពេនឌ័រ និងែរយិែ័នន ពែើមបីតាមោនែលែ ោះ ល់        
ពេនឌ័រ (ស្រសែតាមវទិាស្វា នជាតិសាិតិ និងរក្ែខ័ណឌ តាមោន និងវាេតនមលពីពេនឌ័ររែស់រក្សួង  
ផែនការ) ផែលអនញវតតពោេគពរមាងវនិិពយគសតីពីការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងផចក្រ ុំផលក្ជា         
ស្វធារណៈ ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការេល់ែឹង និងផសាងរក្ការោុំរទមតិ។ 
 

៨-ពរៀែចុំែពងកើតកិ្ចចសនានាសតីពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងពវទិកាពិភាក្្សតីពី ការវនិិពយគពលើ
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ ពែើមបែីពងកើនចុំពណោះែឹង និងអភិវឌឍន៍សមតាភាព ែល់អនក្ ក់្ព័នធតាម
រក្សួង     ស្វា ែ័ន    សងគមសញីវលិ      និងវស័ិេឯក្ជនពៅក្នញងរែពទសក្មពញជា    ទុំងក្រមិតតុំែន់   និង 
សក្លពោក្។ 
 

ផែនការពមនឹងរតវូអនញវតតតាមជុំហាន៣ ក្នញងក្ុំទបញ ងពពលខញសៗោន ែូចខាងពរកាម ៖ 
 

ក្ុំទបញងពពល ពោលពៅ 
រេៈពពលខលី      
(២០១៨-២០១៩) 

ពោលពៅរេៈពពលខលី ពផ្ទត តពលើសក្មមភាពជាអាទិភាពនានាផែលបានពែតជ្ាអនញវតត
ក្នញង ក្ុំ ញងពពលមានគពរមាងជុំនួេែពចចក្ពទស តាមរេៈរក្សួងកិ្ចចការនារ ី 
 

រេៈពពលមធយម  
(២០១៩-២០២៣) 

ពោលពៅរេៈពពលមធយម  ពផ្ទត តពលើពពលពវោក្មមវធីិអភិវឌឍន៍រែស់រពោះរាជាណាចរក្
ក្មពញជា ឧ.ផែលមានភាពសញីចង្ហា ក់្នឹងវែតននការអនញវតតថ្នផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍
ជាតិរពមទុំងែនតការោុំរទការែតួចពែតើមថ្នផែនការសក្មមភាពអាទិភាពនានា ក្នញងពោលពៅ
រេៈពពលខលី។ ែផនាមពីពនោះពទៀត ការែតួចពែតើមពពលពវោនានា នឹងពរៀែចុំតាមរេៈ
ការសិក្្ស្រស្វវរជាវ ការែពងកើនចុំពណោះែឹងជាស្វធារណៈ ការចងរក្ង និងផចក្រ ុំផលក្
សក្មមភាពចុំពណោះែឹងសតីពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងការវនិិពយគក្នញងការផរែរែួល
អាកាសធាតញតាមរក្សួង ស្វា ែ័ន ក់្ព័នធ របាេការណ៍ការតាមោន និងការវាេ
តនមល ការែេពាែ្េគពរមាងសុំខាន់ៗនានា ពរៀែចុំែពងកើតផែនការសក្មមភាពសតីពីការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រនិងការផរែរែួលអាកាសធាតញតាមវស័ិេ ោុំរទគពរមាង ក់្ព័នធនឹង
ពេនឌ័រក្នញងផែនការសក្មមភាពពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ ការអនញវតត និងផែនការហិរញ្ាវតាញ
តាមរេៈគពរមាងអនញវតតហិរញ្ាែបទន ពរងឹងការសរមែសរមួល និងសមតាភាព    
ស្វា ែ័នសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅរគែ់ក្រមិត។ 

៣១



រេៈពពលផវង  
(២០២៣-២០៣០) 

ពោលពៅរេៈពពលផវងពផ្ទត តពលើការស្រស្វវរជាវសញីជពរត ការពរៀនសូរតនិងផចក្រ ុំផលក្
វឌឍនភាព វភិាគពីតរមូវការនិងែរា រែឈម និងែតល់ពយែល់ពីវធីិស្វស្រសតជាក់្ោក់្
ក្នញងការទែ់ស្វក ត់នឹងទរមង់លមីៗននភាពង្ហេរងពរោោះពីែលែ ោះ ល់អាកាសធាតញ និង
ពោោះស្រស្វេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេនានា។ ផែែក្ពលើការវភិាគអនញស្វសន៍ជាក់្
ោក់្ នឹងរតូវពធាើព ើងពែើមបីែពងកើនការចងរក្ងការអនញវតតលែៗសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែ
ពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញទុំងពៅថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្
ពរកាមជាតិ។ គុំនិតែតួចពែតើមពនោះនឹងែុំពពញែផនាមពលើពោលពៅនានារែស់រាជរោឋ ភិបាល
ក្មពញជាក្នញងការែុំពពញនូវការពែតជ្ាចិតតក្នញង ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងផែនការ
េញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ និងេញទធស្វស្រសតចតញពកាណ ពហើេចូលរួមចុំផណក្ពោេ
ផ្ទា ល់ពៅក្នញងផែនការអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព រួមមាន ពោលពៅទី៥សតីពី
សមភាពពេនឌ័រ ពោលពៅទី១៣ សតីពី៖សក្មមភាពែរសិ្វា ន ពោលពៅទី១ សតីពី
៖មិនមានភាពរកី្រក្ ពោលពៅទី២ សតីពី៖ការលញែែុំបាត់ភាពអត់ឃ្លល នឱ្យពសមើ
សូនយ   ពោលពៅទី៦ សដីពី៖ទឹក្ស្វែ តនិងអនាម័េ ។ល។ 

 

  

 ពែើមបីសពរមចបាននូវពោលពៅផែលបានក្ុំណត់ចាែ់ពីឆ្ន ុំ២០១៨ ែល់ឆ្ន ុំ២០៣០ ការោុំរទតរមវូ
ការរែស់សហគមន៍ផែលង្ហេរងពរោោះជាងពគ ពោេស្វរែលែ ោះ ល់ននការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
ចុំណញ ចអាទិភាព និងរក្ែខ័ណឌ េញទធស្វស្រសតជាតិ ផែនការពមអនញម័តពោេអនក្ណា?  (ស្វា ែ័នណា?) គួរ
ពធាើអាី? (ពោលពៅ) និងពៅពពលណា? (ពពលពវោក្ុំណត់រេៈពពលខលី មធយម និងផវង) ផែលមានពៅ 
GCCC រក្សួងផែលមានភារៈកិ្ចចក្នញងវស័ិេពនោះ អងគការសងគមសញីវលិែណាត ញរែស់ខលួន និងវស័ិេ     
ឯក្ជន(សូមពមើលតារាងខាងពរកាមផែលែង្ហា ញពីការសនមត់សុំខាន់ៗសរមាែ់ែរា ជាក់្ោក់្នីមួេៗ 
ផែល្លញោះែរច ុំងពីស្វា នភាពែចចញែបននជាមូលោឋ ន និងែរា រែឈមចុំព ោះការសពរមចពោលពៅ)។ 
 
តារាងទី៦-ពោលពៅេញទធស្វស្រសតសរមាែ់រក្សួងកិ្ចចការនារ ី រក្សួងតាមវស័ិេ សងគមសញីវលិ           
និងវស័ិេឯក្ជន 
 

GCCC នន  
រក្សួងកិ្ចចការនារ ី

រក្សួងតាមវស័ិេ អងគការសងគមសញីវលិ វស័ិេឯក្ជន ការសនមត់ 

ពោលពៅរេៈពពលខលី (២០១៨-២០១៩)  

១-MPGCCរតូវបានពបាោះពញមពែ្េ 
២-GMGMសរមាែ់វស័ិេែេងៗរតូវ
បានពបាោះពញមពែ្េ 
៣-G-CCAPរតូវបានែពងកើតព ើង  
៤-ការវភិាគពសែឋកិ្ចចននការ 
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងCCAរតូវបាន
ពលើក្ព ើង 
៥-CSOផែលពធាើការពលើការែញ្ជ្រា ែ
ពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគក្នញងCC
រតូវបានពរងឹងសមតា 
ភាព 
 
 

១-ការេល់ែឹង
និងសមតាភាពសដី
ពីការែញ្ជ្រា ែពេ
នឌ័រក្នញងCCIs រតូវ
បានពលើក្ក្មពស់   
២-G-CCAPរតូវ
បានអភិវឌឍន៍
ព ើង និងអនញវតត  

១-ការេល់ែឹងនិង
សមតាភាពសរមាែ់
អនក្តុំណាងCSO តាម
វស័ិេ រតូវបានពលើក្
ក្មពស់ 
២-រក្ុមការង្ហរែពចចក្
ពទសតាមវស័ិេ 
(TWG) សរមាែ់ការែ
ញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញង
CCIsរតូវបានែពងកើត
ព ើង  

១-សមាជិក្សភា
 ណិជាក្មម ឬរក្ុម
ហ ញននានាបានចូល
រួមក្នញងកិ្ចចរែជញុំ និង    
សិកាខ សរមាែ់ការ    
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញង
CCIs                    
២-គុំនិតែតួចពែតើម 
ផែលគិតគូរពីការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 
បានែពងកើតព ើង  

១-មញ្ជ្នតី
ែពចចក្ពទសពៅ
ក្នញងរក្សួងនន
រាជរោឋ ភិបាល
មានពពលតិច
តួចក្នញងការចូល
រួម២- CSO និង
អនក្តុំណាង 
វស័ិេឯក្ជន
មិនទន់បាន
ចូលរួមពៅក្នញង
ែុំពណើ រការពៅ
ព ើេ 

៣២



GCCC នន រក្សួងកិ្ចចការនារ ី
រក្សួងតាម 
វស័ិេ 

អងគការសងគមសញីវលិ វស័ិេឯក្ជន ការសនមត់ 

ពោលពៅរេៈពពលមធយម (២០១៩-២០២៣) 

១-GCCC រក្សួងតាមវស័ិេ 
CSO ផែលបានអនញវតត ឬចាែ់  
ពែតើម   អនញវតតផែនការសក្មមភាព      
អាទិភាពទុំង៧ និងពិនិតយព ើង
វញិននវឌឍនភាព MPGCC  
២-G-CCAP ពៅតាមវសិ័េ 
CSO និងវស័ិេឯក្ជន និង 
GCCC បានោក់្ពអាេែុំពណើ រ
ការនូវគពរមាងនានាតាមរេៈ   
ការែតល់នូវធនធានែពចចក្ពទស
និងហិរញ្ាវតាញែល់រក្សួងតាម    
វស័ិេ CSO និងវស័ិេឯក្ជន
សរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅ
ក្នញងការវនិិពយគពលើការ        
ផរែរែួលអាកាសធាតញ  
៣-ការវភិាគពែេងៗោន  រតូវបាន
ពរៀែចុំ និងចងរក្ងព ើង។ 

១-G-CCAPs បាន
រែតិែតតិការ 
២-ការអនញវតត G-
CCAP រតូវបាន       
ពិនិតយព ើងវញិ       
៣-ទិសពៅពៅនលៃ
អនាគត (សក្មមភាព
ទក់្ទងនឹងពេនឌ័រ) 
រតូវបានក្ុំណត់ ។ 

១-CSO ជាសមាជិក្
រក្ុមការង្ហរ
ែពចចក្ពទសតាមវស័ិេ 
២-ការវនិិពយគក្នញងការ
ែន ញ្ ុំ ការកាត់ែនាេ 
និងការែង្ហក រពរោោះ 
មហតតរាេរតូវបានគិត
គូរពី ពេនឌ័រ 
៣-ពវទិការពិភាក្្រវាង 
CSO រាជរោឋ ភិបាល 
និងវសិ័េឯក្ជន ម្មន
ែុំពណើ រការ។ 

១-សមាជិក្សភា
 ណិជាក្មម ឬរក្ុម
ហ ញននានាបានអភិវឌឍ
ពោលនពយបាេ  
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញង
ការ  វនិិពយគ និង
អាជីវក្មមរពមទុំងនីតិ
វធីិការង្ហរ  

ធនធាន
ែពចចក្ពទស
និងហិរញ្ាវតាញ
ពៅមាន
ក្រមិត 
សរមាែ់រាជ 
រោឋ ភិបាល 
CSO និង         
វស័ិេឯក្
ជន   

GCCC នន រក្សួងកិ្ចច
ការនារ ី

រក្សួងតាម 
វស័ិេ 

អងគការសងគម 
សញីវលិ 

វស័ិេឯក្ជន ការសនមត់ ់

ពោលពៅរេៈពពលផវង (២០២៣-២០៣០) 

១- ផែនការសក្មមភាព    
អាទិភាពរតូវបានអនញវតត 
២-អនញស្វសន៍សតពីីការ  
ពិនិតយព ើងវញិវឌឍន
ភាពរតូវបានវភិាគ 
ពហើេទិសពៅពៅនលៃ
ខាងមញខរតូវបានក្ុំណត់ 
៣-ការវភិាគពសែឋកិ្ចច 
និងការផ្ទល ស់ែតូររតូវបាន
ពធាើព ើង ផែនការពមលមី
រតូវបានក្ុំណត់។ 

១-រក្ុមការង្ហរ
ែពចចក្ពទសរតូវបាន
ែពងកើតព ើងពៅក្នញង
រក្សួងតាមវស័ិេ 
២-ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ
ក្នញងគពរមាងផរែរែួល
អាកាសធាតញបានកាល េ
ជារពែៀែវារៈរួម  
៣-វស័ិេនានាបានពធាើ
ការវភិាគពីវឌឍនភាព 
៤-ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ
ពៅក្នញងការវនិិពយគតាម     
វស័ិេកាល េជារពែៀែ    
វារៈអចិនញ្ជ្នតេ៏។ 

១-រក្ុមការង្ហរ 
ែពចចក្ពទសសរមាែ់ 
CSO ពែើរតួជា
មជឈមណឌ លធនធាន
សរមាែ់ CSO ទុំង
អស់                        
២-ពវទិកាពិភាក្្មាន
ែុំពណើ រការលែ 
៣-ការែញ្ជ្រា ែពេន   
ឌ័រពៅក្នញងការ          
វនិិពយគរែស់ CSO 
ផរែកាល េជារពែៀែវារៈ
អចិនញ្ជ្នតេ៏។ 

១-សមាជិក្សភា
 ណិជាក្មម ឬរក្ុម
ហ ញននានាបានែពងកើត
រក្ុមការង្ហរែពចចក្
ពទសែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ
ក្នញងគពរមាងផរែរែួល
អាកាសធាតញរែស់ពគ    
២-វស័ិេឯក្ជនបាន 
ែតល់ធនធានរគែ់រោន់
ពហើេការែញ្ជ្រា ែ   
ពេនឌ័រពៅក្នញងការ    
វនិិពយគផរែកាល េជា
រពែៀែវារៈអចិនញ្ជ្នតេ៏។ 

១-ក្ងាោះខាតពោល
នពយបាេោុំរទ      
២-ធនធានមិនរគែ់
រោន់ ែនាេ
ពលបឿនែុំពណើ រការ
ននការអភិវឌឍ។ 

៣៣



 

៤.៥ . ពោលការណ៍ផណនាុំ 
 

 ពោលការណ៍ផណនាុំខាងពរកាមពនោះ រតូវបានអនញវតតសរមាែ់ែុំពណើ រការផែនការពនោះ ។ 
▪ ការែនេញ ីជាមួេពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសតរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា16 
▪ ការែនេញ ីជាមួេតរមូវការននពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាពសរមាែ់ពរងឹងភាពធន់
នឹងអាកាសធាតញ17 

▪ ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញទុំងអស់18 
▪ ការេក្ចិតតទញក្ោក់្ចុំព ោះែលែ ោះ ល់ផែងផចក្តាមពភទផែលែណាត លមក្ពីការផរែរែួល
អាកាសធាតញ។ 
 

៥. ការមធវើឱ្យការែស្រញ្ហជ ែមេនឌ័រកាែ េជារបបៀបវារៈក្នងុការអភវិឌឍ
រែរែមោេច្ីរភាព    

    

៥.១ ពោលនពយបាេជាតិ និងផែនការ  
 ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគក្នញងការែន ញ្ ុំ       ការកាត់ែនាេ       និងការកាត់ែនាេ 
ហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេក្នញងការផរែរែួលអាកាសធាតញ អាចរតូវបានចាត់ទញក្ថាជាជុំហាន
ចមបងក្នញងការែតល់ភាពអង់អាចែល់ស្រសតី      និងែញរសពែើមបីឈានែល់ពោលពៅរែស់រាជរោឋ ភិបាល 
ក្មពញជា និងែុំពពញែផនាមនូវតរមូវការសុំខាន់ៗននពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព។ 
 

 េញទធស្វស្រសដចតញពកាណរែស់រាជរោឋ ភិបាលទទួលស្វគ ល់នូវតរមូវការ និងែង្ហា ញពីែុំពណើ រពឆ្ព ោះ
ពៅមញខក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រនិងការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ ពយងតាមផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍
ជាតិឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ ក្ងាោះខាតក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅតាមែណាត ពខតត រពមទុំងធនធានលវកិា
និងសមាភ រៈមិនរគែ់រោន់ក្នញងការែេពាែ្េអុំពីពោលនពយបាេ និងចាែ់នានាផែលទក់្ទងនឹង  
សមធម៌រវាងក្មមក្រនិពយជិតជាែញរស និងស្រសតី ទុំងពៅក្នញងទីែ្រការង្ហរ និងការែណតញ ោះែណាត ល       
វជិាា ជីវៈ គឺជាភាពចពនាល ោះរែពហាង២ ែ៏សុំខាន់ែុំែញត។ 
 

 ការពរងឹងការអភិវឌឍសមតាភាពរែស់ស្វា ែ័នរែឋ និងស្វា ែ័នពរៅរោឋ ភិបាល ពែើមបីពធាើការែញ្ជ្រា ែ 
ពេនឌ័រែូចជា ពៅក្នញងក្មមវធីិែរសិ្វា ននិងពោលនពយបាេផរែរែួលអាកាសធាតញ ផែនការសក្មមភាព
ជាតិសតីពីែរសិ្វា នគឺជាមូលោឋ នរគឹោះ ពែើមបែីញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងរពែៀែវារៈអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព។ 
ពទោះជាយ ងណាក៏្ពោេទិែឋភាពពោលនពយបាេតរមូវឱ្យមានការោុំរទយ ងពពញទុំហឹង។  ែូពចនោះ
សក្មមភាពមួេចុំនួនែូចជា ការពលើក្ក្មពស់តួនាទីរែស់ស្រសតីក្នញងពសែឋកិ្ចច តាមរេៈការពរងឹងក្មមវធីិ     
ែណតញ ោះែណាត លវជិាា ជីវៈ ពោេពធាើការែុំ ក់្ែុំែ ននូវជុំនាញែពចចក្ពទសនិងសហរគិនភាព ក៏្ែូចជា

 
16 េញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិឆ្ន ុំ២០១៣ ែល ់ឆ្ន ុំ២០១៨ និងពរង្ហងេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិឆ្ន ុំ២០១៩ ែល ់ឆ្ន ុំ២០២៤ នាររីតនៈទី៤ និង

ពរង្ហងនាររីតនៈទី៥ ផែនការេញទធស្វស្រសតសរមាែ់ពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៤ ែល ់ឆ្ន ុំ២០២៣ ផែនការ
សក្មមភាពជាតិសរមាែ់គពរមាងែន ញ្ ុំពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (NAPA) ។ល។ 

17 SDG13 សក្មមភាពែនាា ន់សរមាែ់ព្លើេតែនឹងការផរែរែលួអាកាសធាតញ និងែលែ ោះ ល់ននការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
18 គពរមាង និងក្មមវធីិទុំងអស់នន SPCR គពរមាងផែលពសនើសញុំក្នញងផែនការពម និងគពរមាងែន ញ្ ុំនានាក្នញងរែពទសក្មពញជា។  
 

 

៤.៥ . ពោលការណ៍ផណនាុំ 
 

 ពោលការណ៍ផណនាុំខាងពរកាមពនោះ រតូវបានអនញវតតសរមាែ់ែុំពណើ រការផែនការពនោះ ។ 
▪ ការែនេញ ីជាមួេពោលនពយបាេ និងេញទធស្វស្រសតរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា16 
▪ ការែនេញ ីជាមួេតរមូវការននពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាពសរមាែ់ពរងឹងភាពធន់
នឹងអាកាសធាតញ17 

▪ ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញទុំងអស់18 
▪ ការេក្ចិតតទញក្ោក់្ចុំព ោះែលែ ោះ ល់ផែងផចក្តាមពភទផែលែណាត លមក្ពីការផរែរែួល
អាកាសធាតញ។ 
 

៥. ការមធវើឱ្យការែស្រញ្ហជ ែមេនឌ័រកាែ េជារបបៀបវារៈក្នងុការអភវិឌឍ
រែរែមោេច្ីរភាព    

    

៥.១ ពោលនពយបាេជាតិ និងផែនការ  
 ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគក្នញងការែន ញ្ ុំ       ការកាត់ែនាេ       និងការកាត់ែនាេ 
ហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេក្នញងការផរែរែួលអាកាសធាតញ អាចរតូវបានចាត់ទញក្ថាជាជុំហាន
ចមបងក្នញងការែតល់ភាពអង់អាចែល់ស្រសតី      និងែញរសពែើមបីឈានែល់ពោលពៅរែស់រាជរោឋ ភិបាល 
ក្មពញជា និងែុំពពញែផនាមនូវតរមូវការសុំខាន់ៗននពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព។ 
 

 េញទធស្វស្រសដចតញពកាណរែស់រាជរោឋ ភិបាលទទួលស្វគ ល់នូវតរមូវការ និងែង្ហា ញពីែុំពណើ រពឆ្ព ោះ
ពៅមញខក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រនិងការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ ពយងតាមផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍
ជាតិឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ ក្ងាោះខាតក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅតាមែណាត ពខតត រពមទុំងធនធានលវកិា
និងសមាភ រៈមិនរគែ់រោន់ក្នញងការែេពាែ្េអុំពីពោលនពយបាេ និងចាែ់នានាផែលទក់្ទងនឹង  
សមធម៌រវាងក្មមក្រនិពយជិតជាែញរស និងស្រសតី ទុំងពៅក្នញងទីែ្រការង្ហរ និងការែណតញ ោះែណាត ល       
វជិាា ជីវៈ គឺជាភាពចពនាល ោះរែពហាង២ ែ៏សុំខាន់ែុំែញត។ 
 

 ការពរងឹងការអភិវឌឍសមតាភាពរែស់ស្វា ែ័នរែឋ និងស្វា ែ័នពរៅរោឋ ភិបាល ពែើមបីពធាើការែញ្ជ្រា ែ 
ពេនឌ័រែូចជា ពៅក្នញងក្មមវធីិែរសិ្វា ននិងពោលនពយបាេផរែរែួលអាកាសធាតញ ផែនការសក្មមភាព
ជាតិសតីពីែរសិ្វា នគឺជាមូលោឋ នរគឹោះ ពែើមបែីញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងរពែៀែវារៈអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព។ 
ពទោះជាយ ងណាក៏្ពោេទិែឋភាពពោលនពយបាេតរមូវឱ្យមានការោុំរទយ ងពពញទុំហឹង។  ែូពចនោះ
សក្មមភាពមួេចុំនួនែូចជា ការពលើក្ក្មពស់តួនាទីរែស់ស្រសតីក្នញងពសែឋកិ្ចច តាមរេៈការពរងឹងក្មមវធីិ     
ែណតញ ោះែណាត លវជិាា ជីវៈ ពោេពធាើការែុំ ក់្ែុំែ ននូវជុំនាញែពចចក្ពទសនិងសហរគិនភាព ក៏្ែូចជា

 
16 េញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិឆ្ន ុំ២០១៣ ែល ់ឆ្ន ុំ២០១៨ និងពរង្ហងេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិឆ្ន ុំ២០១៩ ែល ់ឆ្ន ុំ២០២៤ នាររីតនៈទី៤ និង

ពរង្ហងនាររីតនៈទី៥ ផែនការេញទធស្វស្រសតសរមាែ់ពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញឆ្ន ុំ២០១៤ ែល ់ឆ្ន ុំ២០២៣ ផែនការ
សក្មមភាពជាតិសរមាែ់គពរមាងែន ញ្ ុំពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (NAPA) ។ល។ 

17 SDG13 សក្មមភាពែនាា ន់សរមាែ់ព្លើេតែនឹងការផរែរែលួអាកាសធាតញ និងែលែ ោះ ល់ននការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
18 គពរមាង និងក្មមវធីិទុំងអស់នន SPCR គពរមាងផែលពសនើសញុំក្នញងផែនការពម និងគពរមាងែន ញ្ ុំនានាក្នញងរែពទសក្មពញជា។  
 

៣៤



 

ពលើក្ក្មពស់តួនាទីរែស់ស្រសតីក្នញងវស័ិេស្វធារណៈ តាមរេៈការែពងកើនសមាមារតស្រសតីពៅតាមែណាត
រក្សួង ក់្ព័នធ  រមួជាមួេនឹងការពរងឹងសមតាភាពក្នញងការែនតភាពជាអនក្ែឹក្នាុំ    ការធានាឱ្យបាននូវ 
ពោលនពយបាេនិងេញទធស្វស្រសតផែលទក់្ទងនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ គួររតវូបានអនញវតត និង
ធានានូវការអភិវឌឍនែតង ពហើេការរគែ់រគងហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ ផែលព្លើេតែពៅនឹង
សមភាពពេនឌ័រ ការែពងកើនកិ្ចចខិតខុំរែឹងផរែង ការទែ់ទល់នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅ
តាមក្រមិត      សហគមន៍ ជាពិពសសសរមាែ់ស្រសតីនិងក្ញមារ ីការែពងកើតគុំនិតែតួចពែតើមសមស្រសែសរមាែ់
កាត់ែនាេែលែ ោះ ល់ពលើសញខភាពរែស់ស្រសតីនិងក្ញមារ ជាពិពសសពៅក្នញងអុំ ញងពពលពរោោះទឹក្ជុំនន់
និងពរោោះរាុំងសៃួត ការែពងកើនចុំពណោះែឹងែល់ស្រសតីពីរពែៀែននការកាត់ែនាេហានិភ័េ ពែើមបីធានានិរនតរ
ភាពធនធានធមមជាតិនិងការការ រែរសិ្វា នរែក្ែពោេចីរភាព។ល។  
 

 ឯក្ស្វរពោលនពយបាេសតីពី សមភាពពេនឌ័រនិងការែតល់ភាពអង់អាចែល់ស្រសតី េល់ថា
សមភាពពេនឌ័រជាក្តាត ជុំរញញននការផ្ទល ស់ែតូរពហើេបានកាល េពៅជាមូលោឋ នរគឹោះសរមាែ់សពរមចបាន
នូវពោលពៅននផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ (NSDP) ឆ្ន ុំ២០១៤ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៨។ ពហតញែូពចនោះ 
ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រជាផែនក្មួេននរពែៀែវារៈអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព ពៅរគែ់ទរមង់ននការ        
វនិិពយគការផរែរែួលអាកាសធាតញ ផែលជារគឹោះននការក្ស្វងសហគមន៍ធន់នឹងអាកាសធាតញពៅ     
ក្មពញជា។ 

៥.២ ការគិតគូរពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញ ងការវនិិពយគការផរែរែលួអាកាសធាតញ 
 

 ការអនញវតតផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈពោេែរយិែ័ននពេនឌ័រ និងេញទធស្វស្រសតនានារែស់
រក្សួងកិ្ចចការនារ ីរក្សួង ស្វា ែ័ន ក់្ព័នធ និងអងគការសងគមសញីវលិ គឺបានចូលរួមយ ងសក្មម ពែើមបី
ពោោះស្រស្វេែរា សមភាពពេនឌ័រពៅរែពទសក្មពញជា។ 
 

 ការរកី្ចពរមើនគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ រតូវបានពធាើព ើងតាមរេៈការែង្ហា ញលៅតាមវរ័ិយ  ដូ្ច្ជា៖ 
ចាែ់ ពោលនពយបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាង  ផែលបានព្លើេតែនឹងពេនឌ័រពៅថាន ក់្ជាតិ និងថាន ក់្
ពរកាមជាតិ ការពលើក្ក្មពស់ភាពអង់អាច្ផែនកពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតី វឌឍនភាពពឆ្ព ោះពៅរក្ការលញែែុំបាត់
រាល់ទរមង់ននការពរ ើសពអើងក៏្ែូចជារែឆ្ុំងនឹងស្រសតី ការចូលរមួរែស់ស្រសតីនិងក្ញមារពីៅក្នញងការអែ់រ ុំ សីល-
ធម៌សងគម តនមលស្រសតី និងរគសួ្វរ ក៏្ែូចជាការចូលរមួរែស់ស្រសតីក្នញងការពធាើពសចក្តីសពរមចពៅរគែ់ក្រមិត។ 
សមិទធែលទុំងពនោះគឺជារគឹោះែ៏រងឹមាុំសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិលយគការែន ញ្ ុំនឹងការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ និងការកាត់ែនាេហានិភ័យននពរោោះមហនតរាេពៅក្នញងរែពទសក្មពញជា។ 
 

 ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ រតវូបានចាត់ទញក្ថាជាែុំពណើ រ
ការមានលក្ខណៈជារែព័នធ ឧទហរណ៍ ជាលក្ខណៈមតងមួេជុំហានៗននសក្មមភាពផែលធានាថា ការ
រែឹងផរែងក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររែក្ែពោេនិរនតភាព និងរតវូបានវាេតនមលខពស់ចុំព ោះពោលនពយបាេ
លរលលៅ និងរកមាភាពរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា។ ពសៀវពៅផណនាុំការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័របាន
ក្ុំណត់ជារបាុំែុំណាក់្កាល សរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការការវនិិពយគបន ញ្ ុំពៅនឹងការ   
ផរែរែួលអាកាសធាតញនានា ។ កិ្ចចការពនោះអាចពែើរតួនាទីជាគុំរសូរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការ
កាត់ែនាេហានិភ័េនិងពរោោះមហនតរាេែងផែរ។ 
 

៣៥



 

តារាងទី ៧- ែុំពណើ រការ និងែរា រែឈមសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងផែនការអភិវឌឍន៍
រែក្ែពោេចីរភាពពៅក្មពញជា 

រែធានែទ ែុំពណើ រការ ែរា រែឈម 

ការេល់ែឹងអុំពីែរា ននការ
ែញ្ជ្រា ែសមភាពពេនឌ័រ 

មានក្រមិតននការេល់ែឹង និងគុំនិតែតួច
ពែតើមមួេចុំនួនផែលរតូវបានពគេក្ពៅ
ពធាើការែញ្ជ្រា ែសមភាពពេនឌ័រពៅក្នញង 
វស័ិេពែេងៗោន ។ ឧ. ការផរែរែួល
អាកាសធាតញ និងការកាត់បនាយ         
ហានិភ័យថ្នលម្ររេះមហ្នតរាយ 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគពលើ
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ គឺជារែធានែទលមី
សរមាែ់ែណាត រក្សួង អងគការសងគមសញីវលិ 
និងវស័ិេែនទពទៀត 

សមតាភាពស្វា ែ័ននិង       
សហគមន៍និងការសរមែ
សរមួលតាមវស័ិេ ផែល    
ពផ្ទត តពៅពលើតួនាទីរែស់ស្រសតី
ក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួល
អាកាសធាតញនិងការកាត់ែនាេ
ហានិភ័េ 
 

ផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ និង
េញទធស្វស្រសតចតញពកាណ ផែនការនាររីតនៈ 
ផែនការលមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួល
អាកាសធាតញ ផែនការេញទធស្វស្រសតសតីពី
ការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា និង
ផែនការសក្មមភាពសតីពីការផរែរែួល
អាកាសធាតញគឺជាវរ័ិយ និងជាឯក្ស្វរ
ពោលនពយបាេជាក់្ោក់្ ។ រក្ុម
ការង្ហរសរមែសរមួល PPCR និង TWG 
ក្ុំពញងពរងឹងសមតាភាពស្ថា ប័ន និងមាន
វធិានការសរមែសរមួលអនតរវស័ិេ។    
គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែ
សរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួល
អាកាសធាតញ (GCCC) រតូវបានែពងកើត
ព ើងពែើមបីសរមែសរមួលការែញ្ជ្រា ែ
ពេនឌ័រក្នញងគុំនិតែតួចពែតើមននការវនិិពយគ
ពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

ធនធានែពចចក្ពទស និងហិរញ្ាវតាញមានក្រមិត
បានរតិតបិតែល់ផែនការផែលបានែតួចពែតើម 
ព ើង។ ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ពៅក្នញងការែតួច     
ពែតើមការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាស
ធាតញមិនទន់កាល េជាផែនក្មួេននផែនការ
ផែលមាននិរនតភាពពៅព ើេពទ។ ក្ងាោះតួនាទី
ផែលបានក្ុំណត់ពៅក្នញងការែន ញ្ ុំពៅនឹងការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញ និងការកាត់ែនាេ 
ហានិភ័េ 

ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញង    
ការវនិិពយគពលើការផរែរែួល
អាកាសធាតញនឹងកាល េជាផែនក្
មួេននការអភិវឌឍរលបៀបវារៈ 

រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជាបានទទួលស្វគ ល់ថា
ែរា ពេនឌ័រគឺជាផែនក្មួេននរគែ់ការ
អភិវឌឍទុំងអស់។ 

មិនទន់មានការែតួចពែតើមជាក់្ោក់្ណាមួេ
ពែើមបីែញ្ចូ លការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ពៅក្នញងការ 
វនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញផែល
ជាផែនក្មួេននផែនការផែលមាននិរនតភាពពៅ
ព ើេពទ។ 

ពវទិកាពិភាក្្រវាងរាជរោឋ ភិបា
ល អងគការសងគមសញីវលិ និង    
វស័ិេឯក្ជន 

មានទុំនាក់្ទុំនងពែេងោន  ែូចជា     
ទុំនាក់្ទុំនងពេនឌ័រ និងការអភិវឌិឍ 
បាននឹងក្ុំពញងផតែុំពណើ រការ 

មិនមានពវទិកាពិភាក្្សរមាែ់ភាគីរាជ 
រោឋ ភិបាល អងគការសងគមសញីវលិ វស័ិេឯក្
ជន និងអនក្ជុំនាញការ សរមាែ់ពធាើការែពងកើត
ពោលនពយបាេជាតិ ពែើមបីពោោះស្រស្វេ   
ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការ ផរែរែួល
អាកាសធាតញ និងវស័ិេពសែឋកិ្ចចពៅព ើេពទ 

(ម្ោងតាមម្សៀវម្ៅខែនាំសតីពីការបញ្ជ្រ្បម្យន្ឌរ័ របស់រកសួងកិនចការនរី ឆ្្ាំ២០១៧) 
 

 

៣៦



 

៥.៣ ទិននន័េ និងលទធែលសតីពីសមភាពពេនឌ័រ 
 

 ពោេផែែក្ពលើសូចនាក្រសតីពីពេនឌ័រនិងភាពធន់នឹងអាកាសធាតញពៅថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្ពរកាមជាតិនិង
ថាន ក់្មូលោឋ ន គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
(GCCC) ននរក្សួងកិ្ចចការនារ ី និងរក្សួងផែនការ មានែុំណងរក្្ទិននន័េផែងផចក្តាមពភទ ផែល
បានពធាើែចចញែបននភាពពោេវទិាស្វា នជាតិសាិតិ និងពធាើការសហការោន ពែើមបីតាមោន រាេការណ៍ និង
វាេតនមលែលែ ោះ ល់ពលើពេនឌ័រ ផែលពធាើព ើងពោេគពរមាងវនិិពយគលលើការផម្របម្របួលអាកាសធាតញ ។ 
 

៦.រែតិែតតិការរបសផ់ែនការបេ  
 

៦.១ រែតិែតតិការរែស់ផែនការពម (ែញពរលក្ខណ)  
 

 មានតរមូវការពែើមបីែពងកើតឱ្យមានែរយិកាសែងករលក្ខណៈង្ហេស្រសួលសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែ     
ពេនឌ័រពៅក្នញងការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ ។ ែញពរលក្ខណៈខាងពរកាមមួេចុំនួនឈាន
ពៅរក្ការពធាើរែតិែតតិការរែក្ែពោេពជាគជ័េសរមាែ់រក្មុការង្ហរ MPGCC ៖ 
 

 ១- ការែេពាែ្េ      ការផសាងរក្ការោុំរទមតិ    ការែពងកើនការេល់ែឹង    និងការក្ស្វងសមតាភាព 
សរមាែរក្មុការង្ហរ MPGCC  ជាការចាុំបាច់សរមាែ់រគែ់វស័ិេ   និងថាន ក់្ពរកាមជាតិ     អងគការសងគម 
សញីវលិ និងភាន ក់ងារវស័ិេឯក្ជន  ។ ម្រកមុការងារ GCCC គូរផតម្មនការរំម្រទអនក ពាក់ព័នធ កនុងការ 
លរៀបចំ្ផែនការយុទធស្ថស្ររតរបរ់សលួន លដ្ើមបបីលងកើតភាពងាយស្រួលកនុងការម្របតិបតតិ ផែនការលមលនេះ ។ 
 

    ២-រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា នែគូអភិវឌឍ និងភាន ក់្ង្ហរអនញវតត   គួរពិចារណាអុំពីការែញ្ជ្រា ែ      
ពេនឌ័រ ពៅក្នញងការវនិិពយគការែន ញ្ ុំ ការកាត់បនាយ  និងការកាត់ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ
ពៅក្នញងរពែៀែវារៈអចិនញ្ជ្នតេ៏រែស់ពួក្ោត់។  

 

 ៣-រក្សួងតាមវស័ិេ     អងគការសងគមសញីវលិ      និងវស័ិេឯក្ជន      គួរផតចូ្លរមួពអាេ 
ទូលំទូោយ  និងម្មនគំនិតែតួច្លែតើមជាអាទិភាពរម្រម្មប់ផែនការលមលនេះ។ 
 

៦.២ ការែតួ ចពែតើមោុំរទពលើចុំណញ ចអាទិភាពរែស់រក្សួងកិ្ចចការនារ ី
 

 គពរមាងជាអាទិភាពចុំនួន៧ រតវូបានកំណត់ ពោេផែែក្ពលើការពិនិតយល ើងវញិ ការបា ន់រែមាណពី
តរមូវការថ្នការស្វងសមតាភាព ការពិពរោោះពយែល់ និងការែតល់ព័ត៌មានរត ែ់ពីការរែជញុំ សិកាខ ស្វោ 
និងការពិពរោោះពយែល់ពៅថាន ក់្ជាតិ និងពៅថាន ក់្ពរកាមជាតិ   ផែលពធាើព ើងលៅកនុង         
ឆ្ន ំ២០១៦-២០១៨។  
 

 ផែែក្ពលើធនធាននិងឱ្កាសផែលមានស្រស្វែ់ GCCC មានពោលែុំណងអនញវតតគុំនិតែតួចពែតើម
អភិវឌឍន៍ជាអាទិភាព។ ពលើសពីពនោះពៅពទៀត GCCC រូមស្ថវ គមន៍ចំ្លពាេះកិ្ចចសហការក្នញងការចូលរមួ
អនញវតតគពរមាងអាទិភាពផែលបានពសនើសញុំក្នញងផែនការពមពនោះ។ តារាងទី៨ ជាែញ្ា ីចុំណាត់ថាន ក់្ផែនការ
សក្មមភាពជាអាទិភាពតាមវស័ិេផែលពគបានក្ុំណត់ ខណៈពពលផែលធនធានលវកិាពៅមានក្រមិតឬ
ែរា ពែេងពទៀត ការអនញវតតផែនការសក្មមភាពអាទិភាពក្នញងផែនការពមពនោះអាចនឹងមានភាពេឺតយ វ
សរមាែ់រេៈពពលខលី (ឆ្ន ុំ២០១៨-២០១៩)។ 

៣៧



 

តារាងទី៨- វស័ិេអាទិភាពក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងគពរមាងផដ្លបនពសនើសញុំ  
គពរមាងទី១- ការពរងឹងសមតាភាពស្វា ែ័នសតីពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែតួចពែតើមការវនិិពយគពលើការផរែ
រែួលអាកាសធាតញពៅក្មពញជា 

លរលែុំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១- បា ន់រែមាណតរមូវការផែនក្ស្វា ែ័នរែស់ភាគី 
 ក់្ព័នធសុំខាន់ៗពលើការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការ 
វនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ  

១- ការបា ន់រែមាណតរមូវការសមតាភាពរែស់ស្វា ែ័ន       
ការែតួចពែតើមក្ស្វងសមតាភាព ផែលរតូវពធាើព ើងសរមាែ់   
ភាគី ក់្ព័នធសុំខាន់ៗ 

២- ការពរងឹងសមតាភាពរែស់ភាគី ក់្ព័នធ            
សុំខាន់ៗសតីពីការគិតគូរពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 

២- ការែតួចពែតើមែពងកើនការេល់ែឹង ការែណតញ ោះែណាត ល      
និងែណតញ ោះែណាត លរគួែពង្ហគ ល។ល។  ផែលរតូវពធាើព ើង
សរមាែ់ភាគី ក់្ព័នធសុំខាន់ៗសតីពីការបារមភចុំព ោះការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 

ការអនញវតតៈ គពរមាងវនិិពយគ SPCR ផែលអនញវតតពោេ MAFF, MoWRAM, MoPWT និង MoH  

ពលរៈពវោៈ ៣ឆ្ន ុំ   

លវកិាៈ   

គពរមាងទី២- ការពរងឹងការសរមែសរមួលស្វា ែ័នជាមួេរក្សួងវស័ិេ  អងគការសងគមសញីវលិ វស័ិេឯក្ជន និង 
អនតរវស័ិេក្នញងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគ ឃញុំ សង្ហក ត់ 

លរលែុំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១- ពរងឹងេនតការសរមែសរមួលការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័
រម្រតូវបនែពងកើតលមីជាមួេរក្សួងវស័ិេសងគមសញីវលិ 
និងវស័ិេឯក្ជន។ 

១- េនតការសរមែសរមួលែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រផែលែុំពណើ រ
ការបានលែរតូវបានែពងកើតព ើង 

២- ែតួចពែតើមឱ្យមានផែនការផសាងរក្ការោុំរទមតិ 
ែពងកើនការេល់ែឹង និងផចក្រផំលកែទពិពស្វធន៍  
ការអនញវតតលែៗ  ែល់អនក្ ក់្ព័នធ 

២- ផែនការផសាងរក្ការោុំរទមតិ ែពងកើនការេល់ែឹង       
ផចក្រផំលកែទពិពស្វធន៍ និងការអនញវតតបានលែៗ  ែល់អនក្
 ក់្ព័នធរតូវបានអនុវតត 

ការអនញវតតៈ គពរមាងវនិិលយគ SPCR ផែលអនុវតតលដ្ឋយ MAFF, MoWRAM, MoPWT និង MoH 

លវកិាៈ   

គពរមាងទី៣- ការស្វក្លបងគពរមាងរគែ់រគងធនធានទឹក្ផែលគិតគូរពីពេនឌ័រសរមាែ់ពលើក្ក្មពស់ភាពធន់ 
រែស់សហគមន៍សរមាែ់ការពរែើរបាស់ទឹក្ ការង្ហរក្សិក្មម សញខភាព និងពហោឋ រចនាសមព័នធជនែទ 

លរលែុំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១-បា ន់រែមាណស្វា នភាពភាពអង់អាចរែស់ស្រសតីផែង
ផចក្តាមពភទ លទធភាពទទួលបានព័ត៌មាន ការពធាើការ
សពរមចចិតត ការរមួចុំផណក្សក្មមភាពជីវភាពរស់
ពៅតាមផែែអាកាសធាតញពមរតីរែក្ែពោេចីរភាព 

១-ស្វា នភាពសមាមារតពេនឌ័រពលើការែតល់ភាពអង់អាច
រែស់ស្រសីត លទធភាពទទួលបានព័ត៌មាន ការពធាើការសពរមច
ចិតត ការរមួចុំផណក្សក្មមភាពជីវភាពរស់ពៅតាមផែែ
អាកាសធាតញពមរតីរែក្ែពោេចីរភាព រតូវបានសរមែ
សរមួល ។ល។ 

២-ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងគពរមាងែន ញ្ ុំស្វក្លបង
   ជាមួេនិងតួនាទី និងការទទួលខញសរតូវផែល
បានកំណត់ 

២-គពរមាងែន ញ្ ុំស្វក្លបង   ជាមួេនិងតួនាទី
ផដ្លបនកំណត់  ចុំព ោះែញរសនិងស្រសតី រតូវបានែញ្ជ្រា ែ 

៣៨



 

៣-បា ន់រែមាណការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រផែលមាន
រែពយជន៍ែល់ការែតល់ភាពអង់អាច លទធភាព
ទទួលបានព័ត៌មាន ការពធាើពសចក្តីសពរមច ការរមួ
ចុំផណកសក្មមភាពជីវភាពរស់ពៅផែលគិតគូរពីការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញរែក្ែពោេចីរភាព ។ល។ 

៣-ការសពរមចបននូវការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងបរា
រែឈមចុំព ោះការែតល់ភាពអង់អាច លទធភាពទទួល
បានព័ត៌មាន ការពធាើពសចក្តីសពរមច ការរមួចុំផណក្
សក្មមភាពជីវភាពរស់ពៅផែលគិតគូរពីការផរែរែួល
អាកាសធាតញរែក្ែពោេចីរភាព រតូវបានពរងឹង 
។ល។ 

៤-ពធាើការវភិាគតនមលលរដ្ាកិច្ចពលើការែញ្ជ្រា ែ         
ពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគែន ញ្ ុំ 

៤-ការសិក្្ទូលុំទូោេនិងពរែៀែពធៀែរតូវបានពធាើព ើង
ពៅក្នញងតុំែន់ស្វក្លបងទុំង៤ សតីពីអតារែពយជន៍ 
ពសែឋកិ្ចចននការថ្នែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការវនិិពយគែន ញ្ ុំ 

ការអនញវតតៈ បាត់ែុំែង ក្ុំពត ក្ុំពង់ធុំ និងនរពផវង ជាតុំែន់ង្ហេរងពរោោះផែលរតូវបានពរជើសពរ ើស 

លវកិាៈ  ១២០ ០០០ ែញោល រអាពមរកិ្  

គពរមាងទី៤- ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងការែន ញ្ ុំ ការែង្ហក រ និងការកាត់ែនាេពរោោះមហនតរាេធមមជាតិែតួចពែតើម
ពៅក្រមិតពោលនពយបាេថាន ក់្ពរកាមជាតិ ក្មមវធីិ និងគពរមាង  

លរលែុំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១-ពធាើការសិក្្ពីស្វា នភាពនិងវធីិស្វស្រសតែចចញែបនន 
ពលើការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងែុំពណើ រការពរៀែចុំ
ផែនការថាន ក់្ពរកាមជាតិ 

១-ស្វា នភាពនិងវធីិស្វស្រសតែចចញែបនន ពលើការែញ្ជ្រា ែ 
ពេនឌ័រពៅក្នញងែុំពណើ រការពរៀែចុំផែនការថាន ក់្ពរកាមជាតិ  
រតូវបានសិក្្ព ើង 

២-ែញ្ជ្រា ែែរា ពេនឌ័រពៅក្នញងពោលនពយបាេ 
េញទធស្វស្រសត និងឯក្ស្វរមគគញពទសផែលមានស្រស្វែ់ 
សរមាែ់ែុំពណើ រការពធាើផែនការថាន ក់្ពរកាមជាតិ 

២-ែរា ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងពោលនពយបាេ  
េញទធស្វស្រសត និងឯក្ស្វរមគគញពទសផែលមានស្រស្វែ់ 
សរមាែ់ែុំពណើ រការពធាើផែនការថាន ក់្ពរកាមជាតិ ពោេមាន
ការសហការជាមួេនឹង NCDDS 

៣-អនញវតតផែនការសក្មមភាពសតីពីការែញ្ជ្រា ែ 
ពេនឌ័រពៅក្នញងពោលនពយបាេ េញទធស្វស្រសត និង
ក្មមវធីិផែលមានស្រស្វែ់ 

៣-ផែនការសក្មមភាពែញ្ជ្រា ែែរា ពេនឌ័រ (គពរមាង
ស្វក្លបង) ពៅក្នញងពោលនពយបាេ េញទធស្វស្រសត និង
ក្មមវធីិ ម្រតូវបនលរៀបចំ្ និងអនុវតត 

ការអនញវតតៈ ស្វោពខតត រក្ុង ស្រសុក្ ខណឌ  រគែ់ឃញុំ សង្ហក ត់ពរកាមឳវាទ NCDD-S និង SPCR 

លវកិាៈ   

គពរមាងទី ៥- រែព័នធទិននន័េផែងផចក្តាមពភទសរមាែ់ការពលើក្ក្មពស់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព ក្នញងវទិា
ស្វា នជាតិសិាតិ (NIS) 

លរលបំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១-ពធាើការបា ន់រែមាណស្វា នភាពែចចញែបននរែស់  NIS 
ឈរពលើទសេនៈផែលព ើ្លេតែនឹងពេនឌ័រ 

១-ស្វា នភាពែចចញែបននរែស់ NIS ឈរពលើទសេនៈផែល
ព ើ្លេតែនឹងពេនឌ័ររតូវបានពធាើការបា ន់រែមាណ 

 

២-អភិវឌឍន៍តួនាទីេញទធស្វស្រសតសរមាែ់ការ             
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងរែព័នធទិននន័េរែស់ NIS 

២-ជុំហរេញទធស្វស្រសតសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែផែលព្លើេតែ
និងរែព័នធទិននន័េពេនឌ័ររែស់ NIS រតូវបានលរៀបចំ្ 
 

៣-អនញវតតរែព័នធទិននន័េពេនឌ័ររែស់ NIS ផែលនិង
ពលើក្ក្មពស់ការអភិវឌឍពោេចីរភាព 

៣-រែព័នធទិននន័េព្លើេតែនឹងពេនឌ័ររែស់ NIS រតូវបាន
លរៀបចំ្ព ើង 
 

ការអនញវតតៈ NIS និង ស្វា ែ័ន ឬនែគូរែស់ខលួន  

លវកិាៈ   

៣៩



 

គពរមាងទី៦- សូចនាក្រែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញរតូវបានក្ុំណត់ពៅក្នញងរែព័នធតាមោន, 
រ ុំលឹក្ព ើងវញិ និងវាេតនមលថាន ក់្ជាតិ M,R &E  

លរលែុំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១-ពធាើការបា ន់រែមាណ ស្វា នភាពរែព័នធ តាមោន 
រាេការណ៍ និងវាេតនមល (Monitoring, Report and 
Evaluation) ពោេឈរពលើមូលោឋ នទសេនៈការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ  

១-ស្វា នភាពរែព័នធតាមោន រាេការណ៍ និងវាេតនមល 
ពោេឈរពលើមូលោឋ នទសេនការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររតូវ
បានបា ន់រែមាណ 

២-អភិវឌឍន៍តួនាទីេញទធស្វស្រសតពែើមបីព្លើេតែនឹងការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងរែព័នធតាមោន រាេការណ៍ 
និងវាេតនមល  

២-តួនាទីេញទធស្វស្រសតសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែរែព័នធតាមោន 
រាេការណ៍ និងវាេតនមលព្លើេតែនឹងពេនឌ័រផែលបាន
ែពងកើតព ើង 

៣-អនញវតតរែព័នធ M,R&E ព្លើេតែនិងការ ែញ្ជ្រា ែ
ពេនឌ័រ ពែើមបីពលើក្ក្មពស់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេ
ចីរភាព 

៣-រែព័នធ M,R&E ព្លើេតែនិងការែញ្ជ្ញ្ា ែពេនឌ័រពលើការ
អភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព រតូវបានែពងកើត និងពធាើឲ្យ
រែពសើរពទបើង 

ការអនញវតតៈ រែព័នធតាមោន រាេការណ៍ និងវាេតនមលថាន ក់្ជាតិរែស់រក្សួងផែនការ  

លវកិាៈ   

គពរមាងទី៧- ពវទិកាពិភាក្្ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ សរមាែ់ការែុំពពញែផនាមពលើការ
ពែតជ្ាចិតតែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា (RGC)  

លរលែុំណង  លទធែលរ ុំពឹងទញក្ 
១-ពធាើការវភិាគអនក្ ក់្ព័នធសតីពី ពវទិកាពិភាក្្ការ  
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

១-ការវភិាគអនក្ ក់្ព័នធសតីពី ពវទិកាពិភាក្្សពីពីការ         
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ រតូវបានពធាើព ើង 

២-ពធាើការអភិវឌឍតួនាទីជាេញទធស្វស្រសតសរមាែ់ការ
ែពងកើតពវទិកាពិភាក្្សតីពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រនិង
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

២-តួនាទីជាេញទធស្វស្រសតនិងនិរនតរភាពពវទិកាពិភាក្្ការ     
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ រតូវបានពធាើព ើង 

៣-ពធាើការសរមែសរមួលការអនញវតតពវទិកាពិភាក្្
ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រនិងការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

៣-ពវទិកាពិភាក្្ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររតូវបានរែតិែតតិ 

ការអនញវតតៈ រាជរោឋ ភិបាល អងគការសងគមសញីវលិ វស័ិេឯក្ជន(អងគការសងគមសញីវលិ ភាន ក់្ង្ហរផែលមានសមតាភាព
អាចែឹក្នាុំពវទិកាពនោះបាន)  

លវកិាៈ  
 

៦.៣ ការតាមោន ការវាេតនមល និងការពធាើរបាេការណ៍ 
 

 ការតាមោន ការវាេតនមល និងការពធាើរបាេការណ៍វឌឍនភាពននសក្មមភាពែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ រតវូ
ផតស្រសែតាមរពែៀែវារៈននការអភិវឌឍរែស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពញជា។ រាជរោឋ ភិបាលទទួលស្វគ ល់ថា ការ
តាមោន ការវាេតនមល និងការពធាើរបាេការណ៍ គឺជាអាទិភាពចមបងននអភិបាលកិ្ចចលែក្នញងការពលើក្
ក្មពស់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេរែសិទធភាព រែសិទធែល តមាល ភាព គណពនេយភាព និងការពធាើពសចក្តី
សពរមចចិតតក្នញងការសពរមចបាននូវសមធម៌ និងលទធែលននការអភិវឌឍផែលព្លើេតែនឹងពេនឌ័រសរមាែ់
រែជាពលរែឋននរពោះរាជាណាចរក្ក្មពញជា។  
 

៤០



 

 អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេ ក់្ព័នធនានា អាចពិចារណាពលើសូចនាក្រែផនាមពទៀត ពោេ
ផែែក្ពលើអាទិភាព និងពោលែុំណងរែស់គពរមាង។ សូចនាក្រតាមោនការព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័រ
រតូវបានពរៀែរាែ់ែូចខាងពរកាមពៅក្នញងតារាងទី ៩ ៖  
 

តារាងទី៩- សូចនាក្រតាមោនព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័រ  

សូចនាក្រ ភាពរមស្រប 
 

១- ចុំនួននិងភាគរេ ស្រសតី និងែញរសផែលចូលរមួពពញ
ពលញក្នញងសក្មមភាពនានា ការែណតញ ោះែណាត ល និង 
ការរែជញុំ 

្លញោះែរច ុំងពីស្រសីត និងែញរសផែលមានលទធភាពចូលរមួក្នញង
កិ្ចចរែជញុំ សិកាខ ស្វោ និងកិ្ចចពិភាក្្នានាក្នញងការពធាើ
ពសចក្តីសពរមចចិតត 
 

២- ចុំនួននិងភាគរេ ស្រសតី និងែញរសផែលបានពរែើ
របាស់ចុំពណោះែឹងផែលទទួលបានពីការពរៀនសូរត 
ក្នញងការអនញវតតសក្មមភាពរែចាុំនលៃ ផែលបានពីការ    
ែណតញ ោះែណាត ល ឬកិ្ចចរែជញុំនានា 
 

្លញោះែរច ុំងពីចុំនួនស្រសីត និងែញរសផែលបានពរែើរបាស់
ចុំពណោះែឹងផែលទទួលបានពីការពរៀនសូរតក្នញងការ      
អនញវតតសក្មមភាពរែចាុំនលៃ  

៣- ចុំនួនស្រសីត និងែញរស ផែលបានទទួលែល
រែពយជន៍ពីគពរមាង 

្លញោះែរច ុំងចុំនួនស្រសីត និងែញរសផែលបានទទួលែល
រែពយជន៍ពីគពរមាង 
 

៤- ចុំនួននិងភាគរេរែស់ស្រសតី និងែញរស រតូវបានកាត់
ែនាេនូវហានិភ័េផែនក្សញខភាព និងបានទទួល             
អតារែពយជន៍ផែនក្សញខភាពពីគពរមាង 
 

្លញោះែរច ុំងពីចុំនួននិងភាគរេននស្រសតីនិងែញរសទទួលបាន
អតារែពយជន៍ផែនក្សញខភាពពីគពរមាង 

៥- ចុំនួនស្រសីត និងែញរស ផែលែង្ហា ញពីភាពជាអនក្
ែឹក្នាុំពពលអនញវតតសក្មមភាពគពរមាង 
 

្លញោះែរច ុំងចុំនួនស្រសីត និងែញរសផែលែង្ហា ញពីភាពជាអនក្
ែឹក្នាុំមានការពក្ើនព ើង 

៦- ចុំនួននិងភាគរេរែស់ស្រសីតផែលមានចុំណូល    
ពក្ើនព ើង 

្លញោះែរច ុំងពីរពែៀែផែលគពរមាងវនិិពយគពលើការ        
ផរែរែួលអាកាសធាតញបានរមួចុំផណក្ែពងកើនរបាក់្
ចុំណូល 
 
 

៧- ចុំនួនការង្ហរផែលបានែពងកើតព ើងសរមាែ់ ស្រសតី 
និងែញរស 

្លញោះែរច ុំងពីការង្ហរលមីផែលបានែពងកើតសរមាែ់ស្រសតី និង
ែញរស 
 

៨- ការផ្ទល ស់ែតូរវសិមភាពរបាក់្ចុំណូលរវាងស្រសតី និង
ែញរស (គមាល តរបាក់្ផខ) 
 

្លញោះែរច ុំងពីការកាត់ែនាេគមាល តរបាក់្ចុំណូល 
  

៩- រក្សួង វស័ិេ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេ    ការបលងកើតស្ថា ប័ន ម្រកុមការងារែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញង 

៤១



 

សូចនាក្រ ភាពរមស្រប 
 

ឯក្ជន បានលរៀបចំ្លវកិារែចាុំឆ្ន ុំបម្រមុងទុកសរមាែ់
ការអនញវតតការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញង CCI ។ 
 

CCI ផដ្លម្រតូវបនដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងរពែៀែវារៈ                 
អចិនញ្ជ្នតេ៏ 

១០- ការែដួចពែដើម  កនុងការសរមែសរមួលជាមួេ
វស័ិេលែេងៗ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជន
រតូវបានពធាើព ើងជារែចាុំ 
 

គុំនិតែតួចពែតើមសរមែសរមួលយ ងពហាចណាស់ពធាើ
ព ើងមតងក្នញងមួេឆ្ន ុំពែើមបីរក្្វធីិស្វស្រសតឱ្យមានភាព   
រស់រពវ ើក្សរមាែ់ែរា ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញង CCIs ។  

CCI – ការវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ CSO – អងគការសងគមសញីវលិ 
 

ឯកសារយោង សូចនាករសនូ លរបស់ PPCR, NR-IV ក្កបែណ្ឌ ការងារតាម្ដានយេនឌរ័របស់ក្កសួងខែនការ និងតាម្ដានយលើការខក្បក្បួលអាកាសធាតុ 
របស់សក្កសួងយសដ្ឋកិចច  
 

៧.មស្ច្រតែីញ្ចែ ់
 

 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MPGCC) រតូវបានែពងកើតព ើង      
តាមរេៈែុំពណើ រការពិពរោោះពយែល់ែ៏ទូលុំទូោេមួេជាមួេតុំណាងថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្ពរកាមជាតិ និង
ថាន ក់្មូលោឋ នលដ្ឋយម្មនការចូ្លរមួយ៉ងរកមាពីរាជរោឋ ភិបាល និងនែគូអភិវឌឍន៍ រពមទុំងតុំណាង
អងគការសងគមសញីវលិ ពៅក្នញងែុំពណើ រការពិពរោោះពយែល់ពនោះ។ ចក្ខញវស័ិេ ពែសក្ក្មម និងពោលែុំណង
ជាេញទធស្វស្រសតននផែនការពនោះគឺស្រសែជាមួេនឹងផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ (NSDP) ែចចញែបនន 
ឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ ផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈទី៤ឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ ផែនការេញទធស្វស្រសតការ       
ផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជាឆ្ន ុំ២០១៣-២០២៣ និងពោលពៅអភិវឌឍន៍រែក្ែពោេចីរភាព (SDG) 
ផែលព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័រ ។ ផែនការពនោះគឺស្រសែោន ជាមួេនឹងផែនការេញទធស្វស្រសតអភិវឌឍន៍ជាតិ 
(NSDP) ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣ និងផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈទី៥ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២៣។ ពែសក្ក្មមនន
ផែនការពមពនោះ" គឺពែើមបីពធាើឱ្យមានការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញ ងការែន ញ្ ុំពៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
(CCA) ការែង្ហក រការផរែរែលួអាកាសធាតញ និងការកាត់ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ (DRR) ផែល 
ជាផែនក្មួេននរពែៀែវារៈទូពៅពៅក្នញងពោលនពយបាេ េញទធស្វស្រសត ក្មមវធីិ និងគពរមាងវនិិពយគការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញក្នញ ងស្វា ែ័នសរមាែ់ពរងឹងភាពធន់នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងការកាត់
ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ (DRR) ពៅក្នញងរែពទសក្មពញជា "។ 
 

 ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MPGCC) ពផ្ទត តពលើែរា រែឈមននការ 
ក្ស្វងសមតាភាពស្វា ែ័នពៅថាន ក់្ជាតិ ថាន ក់្ពខតត ថាន ក់្ស្រសុក្ រក្ងុ និងថាន ក់្ឃញុំ សង្ហក ត់ ពែើមបីោុំរទែល់ការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការែន ញ្ ុំនឹងការផ្ទល ស់ែតូរអាកាសធាតញ ការែង្ហក រ និងគុំនិតែតួចពែតើមកនុងការវនិិពយគ

៤២



 

លលើការកាត់ែនាេហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេសរមាែ់រែពទសក្មពញជាសរមាែ់រេៈពពល ១២ឆ្ន ុំ គឺ           
ឆ្ន ុំ២០១៨ ែល់ឆ្ន ុំ២០៣០។ ផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (MPGCC) អុំ វនាវ
ែល់រក្សួងស្ថា ប័ន ក់្ពនធ័ថ្នរាជរោឋ ភិបាល នែគូអភិវឌឍន៍ អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជននានា
ោក់្ែញ្ចូ លការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ក្នញងរពែៀែវារៈអចិនញ្ជ្នតេ៏រែស់ពួក្ោត់ពែើមបពីោោះស្រស្វេឲ្យស្រសែោន នឹង
គពរមាងវនិិពយគពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ 
 

 លទធែលរមួផដ្លលច្ញពីកិ្ចចខិតខុំរែឹងផរែងពរកាមផែនការពមពនោះ នឹងោុំរទែល់ផែនការែន ញ្ ុំ
លៅនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញ តាមរយៈែផនាមនូវគញណតនមលចុំព ោះការអនញវតតរែស់រក្សួងពាក់ព័នធ។ 
គពរមាងផែលបានពសនើទុំង៧ពនោះ ែតល់នូវតនមលែផនាមែល់កិ្ចចខិតខុំរែឹងផរែងននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ 
ពោេពលើក្ទឹក្ចិតតែល់ស្រសតីវវិតតន៍ពៅរក្ការសនេុំសុំនច ទទួលអ ម័យ ថាមពលក្ពក្ើតព ើងវញិ       
ក៏្ែូចជាការោុំរទែល់សហរោសផដ្លលម្របើម្របរ់ថាមពលលដ្ឋយែពងកើតព ើងពោេស្រសតី។ ផែនការ
សក្មមភាពែន ញ្ ុំតាមវស័ិេនឹងរតូវបានែតល់ព័ត៌មាន និងម្រតូវបនពរងឹងតាមរេៈការែតល់ការវនិិពយគ
ក្នញងការកាត់ែនាេការផរែរែួលអាកាសធាតញនិងភាពធន់ ។ ការវនិិពយគផែែពនោះនឹងពោោះស្រស្វេនូវ
ែរា អនតរវស័ិេផែលទក់្ទងនឹងពហោឋ រចនាសមព័នធ សញខភាព ការអែ់រ ុំ និងវស័ិេែនទពទៀត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤៣



 

មស្ច្រដីមោង នងិឯរសារ 
 

- ពសៀវពៅផណនាុំៈ រែពទសផែលែឹក្នាុំពោេពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
រក្សួងការែរពទស (ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី និងមូលនិធិអភិវឌឍន៍ណ័រឌីក្  ឆ្ន ុំ២០១៥) 

- ពសៀវពៅផណនាុំសតីពីការវភិាគពសែឋកិ្ចចសងគម និងពេនឌ័រៈ ព្លើេតែពៅនឹងែរា
រែឈមននការអភិវឌឍ (ទីភាន ក់្ង្ហរសហរែឋអាពមរកិ្សរមាែ់ការអភិវឌឍអនតរជាតិ (USAID) 
ឆ្ន ុំ១៩៩៥) 

- Alston M (ឆ្ន ុំ២០១២)ការពធាើអតតឃ្លតរែស់ែញរសជនែទពៅរែពទសអូស្រស្វត លី។ វទិាស្វស្រសត
សងគម និងពវជាស្វស្រសតស្វក្ស ៧៤ (៤) ៖ ៥១៥-៥២២ 

- Alston M (ឆ្ន ុំ២០១៥) ស្រសតី និងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅរែពទសែង់កាល ផែស       
(រក្ុមហ ញន   ពបាោះពញមព Routledge ទីរក្ងុញូវេ ក្)  

- ផែនការសក្មមភាពការផរែរែួលអាកាសធាតញក្មពញជាឆ្ន ុំ២០១៤-២០២៣ គណៈក្មាម ធិការ    
ផរែរែួលអាកាសធាតញជាតិ (រក្សួងពសែឋកិ្ចច ឆ្ន ុំ ២០១៤) 

- ផែនការេញទធស្វស្រសតការផរែរែួលអាកាសធាតញសរមាែ់ពេនឌ័រ និងការផរែរែលួអាកាសធាតញ       
ឆ្ន ុំ២០១៣-២០២៣ ពោេរក្សួងកិ្ចចការនារ ីឆ្ន ុំ២០១៣ 

- ការការ រអាកាសធាតញៈ វធីិស្វស្រសតផែែក្ពលើហានិភ័េចុំព ោះការែន ញ្ ុំ ធនាោរអភិវឌឍន៍
អាសញី  ឆ្ន ុំ២០០៥។ 

- Dankelman I, et al. (ឆ្ន ុំ ២០០៨) ពេនឌ័រ ការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងសញវតាិភាពមនញសេ
ជាតិ: ពមពរៀនពីរែពទសែង់កាល ផែស  ហាគ ណា និងពសនីហាគ ល់ (សមាគមែរសិ្វា ននិងអភិវឌឍន៍
រែស់ស្រសតី និងអងគការ ABANTU) 

- អងគការសមព័នធភាពពេនឌ័រនិងទឹក្ និងក្មមវធីិអភិវឌឍន៍សហរែជាជាតិ (UNDP) (ឆ្ន ុំ២០០៦)
ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងការរគែ់រគងទឹក្ 

- ការពរៀែចុំលវកិាទក់្ទងនឹងពេនឌ័រៈ ព័ត៌មាននិងទុំនាក់្ទុំនងែរពទស (ហូលលង់ ឆ្ន ុំ ២០០២) 
- ផែនការរែតិែតតិការពរងឹងភាពអង់អាចែល់ស្រសតី និងសមភាពពេនឌ័រឆ្ន ុំ២០១៣-២០២០: 
ការែនតរពែៀែវារៈ ពឆ្ព ោះពៅមញខពៅអាសញី និងបា សញីហាិក្ (ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី ឆ្ន ុំ២០១៦) 

- ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ពេនឌ័រនិងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្នញងរក្សួង ក់្ព័នធនឹងវស័ិេ
នានា (រក្សួងកិ្ចចការនារ ីឆ្ន ុំ២០១៤)  

- អងគការ GIZ (ឆ្ន ុំ២០១៣) ពេនឌ័រ និងការអភិវឌឍជនែទ: ទិែឋភាព វធីិស្វស្រសត និងការអនញវតត
លែ     (ទីរក្ុង ែ ន) 

- មូលនិធិែរសិ្វា នសក្ល (ឆ្ន ុំ២០១៣) ការពិនិតយព ើងវញិនូវមូលនិធិែរសិ្វា នសក្ល (GEF) 
សតីពីការការ រែរសិ្វា ន និងសងគម និងការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ (ទីរក្ុងវា សញីនពតាន ឌីសញី) 

- រោឋ ភិបាលហាគណា (ឆ្ន ុំ២០១០) េញទធស្វស្រសតពេនឌ័រ និងក្សិក្មម (រែឋធានី អារកា) 
- រោឋ ភិបាលអ ូហាគ ន់ោ (ឆ្ន ុំ២០១០) េញទធស្វស្រសតពេនឌ័រ វស័ិេធនធានទឹក្ និងអនាម័េ 

(ឆ្ន ុំ២០១០-១៥)  (រែឋធានីកាុំបា ឡា) 
 

៤៤



 

- មូលនិធិអាកាសធាតញនែតង (ឆ្ន ុំ២០១៨) ការវាេតនមលពេនឌ័រ FP076: គពរមាងផខេសង្ហា ក់្
ែលិតក្មមក្សិ ណិជាក្មមផែលមានលក្ខណអុំពណាេែលែល់អាកាសធាតញ ធនាោរ
អភិវឌឍន៍អាសញី រាជធានីភនុំពពញ 

- ពសៀវពៅផណនាុំៈការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងសក្មមភាពកាត់ែនាេការផរែរែួលអាកាស
ធាតញ (ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី និងមូលនិធិអភិវឌឍន៍ណ័រឌីក្  ឆ្ន ុំ២០១៦) 

- ពោលការណ៍ផណនាុំៈ ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញពៅក្នញងការពរៀែចុំ
ផែនការ ការពរៀចុំលវកិា និងការអនញវតតរែស់រក្សួង ក់្ព័នធនឹងវស័ិេនានា (គណៈក្មាម ធិការ
ែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញននរក្សួងកិ្ចចការនារ ី
ឆ្ន ុំ២០១៦) 

- Hepworth N (ឆ្ន ុំ២០១០) ភាពង្ហេរងពរោោះពោេស្វរការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងការ
ពរតៀមខលួនការែន ញ្ ុំនឹងអាកាសធាតញពៅរែពទសអ ូហាគ ន់ោ (តុំែន់ Heinrich Böll Stiftung 
East & Horn of Africa ទីរក្ុង នណរ  ែូ ី) 

- L. Aguilar Revelo ពសៀវពៅផណនាុំការែណតញ ោះែណាត លសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួល
អាកាសធាតញ ទីរក្ងុស្វនចូស រែពទសកូ្ស្វត រកីា ឆ្ន ុំ២០០៩ 

- UN Women (ឆ្ន ុំ២០១៦) ការពរែើរបាស់ែលរែពយជន៍រមួរវាងសមភាពពេនឌ័រ និង
សក្មមភាពអាកាសធាតញសរមាែ់ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព ការពិចារណាពីការែញ្ជ្រា ែ
ពេនឌ័រពៅក្នញងគពរមាងការផរែរែួលអាកាសធាតញ (អងគការសហរែជាជាតិពែើមបីសមភាព   
ពេនឌ័រ និងការែតល់សិទធិអុំណាចែល់ស្រសតី ឆ្ន ុំ២០១៦) 

- MacPhail. F. (ឆ្ន ុំ២០១៥) ការពលើក្ក្មពស់ការពរងឹងភាពអង់អាចផែនក្ពសែឋកិ្ចចែល់ស្រសតីក្នញង
រែពទសក្មពញជា ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី ទីរក្ងុមា នីឡា 

- Meryl James-Sebro ការែង្ហា ញពីអុំណាចននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ: ការពលើក្ក្មពស់រែសិទធ
ភាពននការអភិវឌឍរែស់អងគការពរៅរោឋ ភិបាលពៅអាញ្ជ្ហាិក្ (ទីរក្ងុ វា សញីនពតាន ឌីសញី:      
អងគការ Inter Action    ឆ្ន ុំ២០០៥) 

- រក្សួងផែនការ ឆ្ន ុំ២០១៦ ពោលការណ៍ផណនាុំរែស់រាជរោឋ ភិបាលននរពោះរាជាណាចរក្
ក្មពញជាសរមាែ់ការវាេតនមលពផ្ទត តពលើសមភាព និងព្លើេតែនឹងពេនឌ័រ (EFGRE) ននពោល
នពយបាេ និងក្មមវធីិ 

- ផែនការសក្មមភាពជាតិ និងេញទធស្វស្រសតជីវចរមុោះ រក្មុរែឹក្្ជាតិសរមាែ់ការអភិវឌឍ
រែក្ែពោេចីរភាព 

- ផែនការេញទធស្វស្រសតនាររីតនៈទី៤ ឆ្ន ុំ២០១៤-១៨ រក្សួងកិ្ចចការនារ ីសមភាពពេនឌ័រនិងការ
ែតល់ភាពអង់អាច ែល់ស្រសតី (រក្សួងកិ្ចចការនារ ីឆ្ន ុំ២០១៤) 

- វទិាស្វា នជាតិសាិតិឆ្ន ុំ២០១៣របាេការណ៍ចញងពរកាេសតីពីអពងកតចពនាល ោះជុំពរឿនរែជាពលរែឋ
ក្មពញជាឆ្ន ុំ២០១៣ រក្សួងផែនការ រាជធានីភនុំពពញ  

- វទិាស្វា នជាតិសាិតិ អពងកតពសែឋកិ្ចច សងគមកិ្ចចក្មពញជាឆ្ន ុំ២០១៧ 
 
 

៤៥



 

- អងគការOxfam GB ពិនិតយពមើល: https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/
cambodia-case-study-women-flourish-in-disaster-risk-reduction-leadership-roles-
227176 

- អងគការ Oxfam (ឆ្ន ុំ២០១២) ក្រណីសិក្្ពៅក្មពញជាៈ ស្រសតីរកី្ចពរមើនក្នញងតួនាទីជាអនក្ែឹក្នាុំ
ក្នញងការកាត់ែនាេហានិភ័េពរោោះមហនតរាេ 

- Pendleton J, Mellish M, Sapuwa H, Irani L (ឆ្ន ុំ២០១៥) ពោលនពយបាេពេនឌ័រ និង
សញខភាពែនតពូជពៅក្នញងរែពទសមា ឡាវ ី       (ទីភាន ក់្ង្ហរសហរែឋអាពមរកិ្សរមាែ់ការអភិវឌឍ 

- អនតរជាតិ (USAID) និងគពរមាងពោលនពយបាេសញខភាព)  
- Pettengell C (ឆ្ន ុំ២០១០) ការែន ញ្ ុំនឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញៈ ការែតល់លទធភាពឱ្យ
រែជាជនផែលក្ុំពញងរស់ពៅក្នញងភាពរកី្រក្អាចែន ញ្ ុំ (អងគការ Oxfam ចរក្ភពអង់ពគលស) 

- ធនធានសតីពីសមាហរណក្មម/ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ៖ ឧែក្រណ៍ពរែើរបាស់ ពសៀវពៅផណនាុំ 
ការវាេតនមល ពមពរៀនផែលបានសិក្្ និងការអនញវតតលែែុំែញត (ទីភាន ក់្ង្ហរសហរែឋអាពមរកិ្
សរមាែ់ការអភិវឌឍអនតរជាតិ (USAID)  ឆ្ន ុំ២០១២) 

- សហគមន៍អភិវឌឍន៍អាញ្ជ្ហាិក្ខាងតបូង (ឆ្ន ុំ២០១១) ពោលការណ៍ផណនាុំការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័
រសរមាែ់ពមពរាគពអែស៍ និងជុំងឺពអែស៍ ជុំងឺរពែង និងជុំងឺរគុនចាញ់ (ទីរក្ងុហាគ ែូរ  ពូណ) 

- សហគមន៍អភិវឌឍន៍អាញ្ជ្ហាិក្ខាងតបូង (ឆ្ន ុំ២០១៥) ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រក្នញងវស័ិេថាមពល
សហគមន៍អភិវឌឍន៍អាញ្ជ្ហាិក្ខាងតបូង  (សហគមន៍អភិវឌឍន៍អាញ្ជ្ហាិក្ខាងតបូង ទីរក្ុង        
ហាគ ែូរ  ពូណ) 

- េញទធស្វស្រសតឆ្ន ុំ២០២០ រក្ែខ័ណឌ េញទធស្វស្រសតរេៈពពលផវងរែស់ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី 
- Thomas, T. et al (ឆ្ន ុំ២០១៣), ក្សិក្មមក្មពញជា: ការែន ញ្ ុំពៅនឹងែលែ ោះ ល់ការផរែរែួល
អាកាសធាតញ IFPRI ឯក្ស្វរពិភាក្្ 01285 វទិាស្វា នស្រស្វវរជាវពោលនពយបាេពសបៀង
អាហារអនតរជាតិ រាជធានីភនុំពពញ 

- UNESCAP(គណៈក្មមការពសែឋកិ្ចចនិងសងគមរែស់អងគការសហរែជាជាតិសរមាែ់អាសញីនិង
បា សញីហាិក្) http://data.unescap.org/escap_stat/#data/ accessed 16th August 2018 

- ការយិល័េអងគការសហរែជាជាតិសរមាែ់ការកាត់ែនាេហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ 
(UNISDR) (ឆ្ន ុំ២០០៩) ពោលនពយបាេរែស់ការយិល័េ អងគការសហរែជាជាតិ សរមាែ់
ការកាត់ែនាេហានិភ័េ ននពរោោះមហនតរាេ (UNISDR) សតីពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញង
ការកាត់ែនាេហានិភ័េ ននពរោោះមហនតរាេ 

- អងគការអភិវឌឍន៍ឧស្ហក្មមអងគការសហរែជាជាតិ  អងគការសហរែជាជាតិពែើមបីសមភាព
ពេនឌ័រនិងការែតល់សិទធិអុំណាចែល់ស្រសតី (UN WOMEN) (ឆ្ន ុំ២០១៣) ថាមពលចីរភាព
សរមាែ់ទុំងអស់ោន : គមាល តពេនឌ័រ 

- ធនាោរពិភពពោក្(ឆ្ន ុំ២០១៨) http://www.worldbank.org/en/country/cambodia
/overview, ចូលពមើលពៅនលៃទី១២ ផខឧសភាឆ្ន ុំ២០១៨ 

- ក្មមវធីិទឹក្ និងអនាម័េរែស់ធនាោរពិភពពោក្ (ឆ្ន ុំ២០១០) ពេនឌ័រពៅក្នញងក្មមវធីិទឹក្ 
និងអនាម័េ (ទីរក្ុង នណរ  ែូ ី) 

៤៦



 

ឧបសម្ព័ន្ធេ១ី- ពាក្យបច្ចេកច្េស 
  

  ក្យែពចចក្ពទសខាងពរកាម គឺពចញពីចុំពណោះែឹងខញសៗោន រែស់ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញីផែល
បានពបាោះពញមពែ្េក្នញងពពលខញសៗោន ។  
 

 ការែន ញ្ ុំ សុំពៅពលើ "ែុំពណើ រការននការសរមែពៅនឹងអាកាសធាតញជាក់្ផសតង ឬរ ុំពឹងទញក្ និងែល
ែ ោះ ល់រែស់វា ពែើមបីកាត់ែនាេពរោោះថាន ក់្ ឬផក្នចនេក្ឱ្កាសផែលជាែលរែពយជន៍"។ ការែន ញ្ ុំពៅ
នឹងការផរែរែួលអាកាសធាតញមានែុំណងកាត់ែនាេហានិភ័េ និងភាពង្ហេរងពរោោះនាពពលែចចញែបនន
ផែលអាចរ ុំពឹងទញក្ផែលែងកព ើងពោេការផរែរែួលអាកាសធាតញ។ ចុំព ោះគពរមាងផែលរតូវបានរាែ់
ែញ្ចូ លក្នញងហិរញ្ាវតាញសរមាែ់ការែន ញ្ ុំរែស់ធនាោរអភិវឌឍន៍ពហញភាគី (MDB) រតូវផតៈ ក្. ក្ុំណត់ែរែិទ
ភាពង្ហេរងពរោោះពោេស្វរអាកាសធាតញរែស់គពរមាង ខ.ពធាើពសចក្តីផលលងការណ៍ពីលរលបំណង
ចាស់ោស់ ពែើមបីពោោះស្រស្វេភាពង្ហេរងពរោោះពោេស្វរអាកាសធាតញផែលជាផែនក្មួេននគពរមាង 
និង គ.ែង្ហា ញឱ្យពឃើញនូវទុំនាក់្ទុំនងចាស់ោរ់ និងពោេផ្ទា ល់រវាងែរែិទភាពង្ហេរងពរោោះ     
ពោេស្វរអាកាសធាតញ និងសក្មមភាពគពរមាងជាក់្ោក់្។ 
 

 ការផរែរែួលអាកាសធាតញ មានន័េថា “ការផរែរែួលនូវអាកាសធាតញផែលរតូវបានក្ុំណត់ពោេ
ផ្ទា ល់ឬពោេរែពយលចុំព ោះសក្មមភាពមនញសេ ផែលផ្ទល ស់ែតូ រសមាសធាតញននែរយិកាសស្វក្ល 
និងផែលែផនាមពលើការផរែរែួលអាកាសធាតញធមមជាតិផែលបានសពងកតក្នញងអុំ ញងពពលរែផហលោន ”។ 
 

 ពេនឌ័រ សុំពៅពលើ "ភាពខញសោន ផែនក្សងគមរវាងស្រសតី និងែញរស  ផែលរតូវបានសិក្្ គឺអាចផ្ទល ស់
ែតូ រតាមពពលពវោ និងមានការផរែរែួលធុំទូោេ ទុំងពៅក្នញងនិងរវាងវែបធម៌នានា"។ ពេនឌ័រែពងកើត
នូវតួនាទី សិទធិ ទុំនាក់្ទុំនង និងការទទួលខញសរតូវផែលរតវូបានែតល់ឱ្យស្រសតី   និងែញរសក្នញងសងគម    និង 
ែរែិទវែបធម៌ជាក់្ោក់្។ ពេនឌ័រសុំពៅពលើទុំងស្រសតី និងែញរស។ 
 

 ការវភិាគពេនឌ័រ គឺជា "ការសិក្្ពីភាពខញសោន ពៅក្នញងលក្ខខណឌ    តរមូវការ អរតាចូលរមួ 
សិទធិទទួលបានធនធាននិងការអភិវឌឍ ការរគែ់រគងរទពយសមបតតិ និងសិទធិក្នញ ងការពធាើពសចក្តីសពរមចចិតត
ជាពែើមរវាងស្រសតី និងែញរសពលើតួនាទីពេនឌ័រផែលម្រតូវបនកំណត់មកលលើពួក្ោត់"។ 
 

 សមភាពពេនឌ័រ សុំពៅពលើ សិទធិ ការទទួលខញសរតូវ និងកាោនញវតតភាពពសមើោន រែស់ស្រសតីនិង
ែញរស ពក្មងស្រសី និងពក្មងរែសុ។ លនេះគឺជា "ពោលគុំនិតផែលមនញសេទុំងអស់មានសិទធិពសរភីាពក្នញងការ
អភិវឌឍសមតាភាពផ្ទា ល់ខលួនរែស់ពួក្ោត់ និងពធាើការពរជើសពរ ើសពោេោម នផែនក្ុំណត់ ផែលក្ុំណត់
ពោេតួនាទីពេនឌ័រតឹងរងឹ  ព ើេ។ អាក្ែបកិ្រយិ ពោលែុំណង និងតរមូវការខញសៗោន រែស់ែញរស
និងស្រសតីរតវូបានពិចារណា ឱ្យតនមល និង ោុំរទពសមើភាពោន "។  "សមភាពពេនឌ័រមិនផមនមានន័េថា ស្រសតី
និងែញរសរតូវផតមានលក្ខណែូចោន ពនាោះពទ ែ ញផនតមិនគួរមានភាពខញសោន ពៅក្នញងសិទធិ ការទទួលខញសរតវូ 
និងឱ្កាសរែស់ែញគគលនីមួេៗព ើេ"។ 
 

 សមធម៌ពេនឌ័រ គឺជា "ែុំពណើ រការននភាពពសមើោន ចុំព ោះស្រសតី ែញរស ពក្មងរែសុនិងពក្មងស្រសី។        
សុំពៅពលើការរែរពឹតតខញសោន ផែលម្មនភាពពសមើោន  និងពោោះស្រស្វេពោេវជិាមាននូវភាពលុំពអៀង ឬ
គញណវែិតតិផែលរតូវបានែងកព ើងពោេតួនាទីឬែទោឋ នពេនឌ័រ ឬភាពខញសោន រវាងពភទ"។  ពែើមបីធានា
បាននូវសមធម៌ ពោលនពយបាេនានារតូវែតល់កាត់ែនាេនូវការពរ ើសពអើងជារែនពណី និងក្នញងសងគម 

៤៧



 

ផែលពធាើឱ្យស្រសតីមានការលុំបាក្ក្នញងការទទួលបានរបាក់្ចុំណូល និងធនធាន។ សមធម៌ពេនឌ័ររមួ
ែញ្ចូ លទុំង "ភាពពសមើោន ចុំព ោះសិទធិទទួលបានធនធានពសែឋកិ្ចចសងគមរែស់ស្រសតី និងែញរស" ។ សមធម៌
ពេនឌ័រនាុំឱ្យមានសមភាពពេនឌ័រ។ 
 

 ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ សុំពៅែល់ការោក់្ែញ្ចូ លនូវទសេនសមភាពពេឌ័រពៅរគែ់ែុំណាក់្កាល 
និងរគែ់ក្រមិតពោលនពយេបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាងនានា។ ស្រសតី និង ែញរស មានតរមូវការ លក្ខខណឌ
ននការរស់ពៅ និងស្វា នភាពពែេងៗពីោន  រាែ់ែញ្ចូ លទុំងភាពមិនពសមើោន ក្នញងការទទួលបានការរគែ់រគង
អុំណាច ធនធាន សិទធិ និងស្វា ែ័ននានារាែ់ទុំងរែព័នធេញតតិធម៌។ ស្វា នភាពរែស់ស្រសតី និងែញរស ខញសោន
អាស្រស័េពលើរែពទស ស្វសនា អាេញ ជាតិស្វសន៍ ឬពែើមក្ុំពណើ ត និងក្តាត ែនទលែេងពទៀត។        
ពោលែុំណងននការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ គឺជាការេក្ចិតតទញក្ោក់្ពលើភាពខញសោន ទុំងអស់ពនោះ ពៅរាល់
ពពលតាក់្ផតង អនញវតត និងវាេតនមលពោលនពយេបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាងនានា ពែើមបីធានាទុំងស្រសតី
និងែញរសទទួលបានរែពយជន៍ ពីពោលនពយេបាេ ក្មមវធីិ និងគពរមាងទុំងពនាោះ និងមិនែពងកើនឱ្យ
មានវសិមភាព ែ ញផនតគឺពលើក្ក្មពស់សមភាពពេនឌ័រ។ ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ មានពោលែុំណង          
ពោោះស្រស្វេនូវែរា វសិមភាពពេនឌ័រផែលពពលខលោះែរា ទុំងពនោះមិនរតវូបានរ ុំពលចព ើង។ែូពចនោះវាគឺ
ជាឧែក្រណ៍មួេពែើមបីសពរមចបាននូវសមភាពពេនឌ័។ ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រគឺជាេញទធស្វស្រសតរេៈ
ពពលផវង ផែលពែើរស្រសែោន នឹងពោលនពយេបាេជាក់្ោក់្ ពែើមបពីលើក្ក្មពស់ស្រសតី។ ែូពចនោះការ
ែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររតវូបានពិចារណាថាជាសមាសធាតញែ៏ចុំែងននផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួល
អាកាសធាតញ។ រគែ់ជុំហានននការពធាើសមាហរណក្មមឬការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័ររតវូបានគិតគូរពែើមបពីឆ្ព ោះពៅ
រក្ការផ្ទល ស់ែតូរនូវវធីិស្វស្រសតក្នញងការពធាើពោលនពយេបាេ។  
(រែភព: https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming) 
 

 ទិននន័េផែងផចក្តាមពភទ គឺជាការរែមូល និងែុំផែក្ព័ត៌មានរែស់មនញសេស្រសី និងមនញសេរែុស
ពែើមបីក្ុំណត់អុំពីវសិមភាពសរមាែ់ការវភិាគពេនឌ័ររែក្ែពោេរែសិទធភាព។ 
 

 ពភទែាញេពីពេនឌ័រ សុំពៅពលើ "លក្ខណៈជីវស្វស្រសតផែលផែងផចក្មនញសេថាជាស្រសី ឬរែុស"។ 
 

 ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាព គឺជា “ការអភិវឌឍផែលែុំពពញតាមតរមូវការែចចញែបននពោេមិន
មានពធាើឱ្យខូចខាតែល់លទធភាពរែស់មនញសេជុំនាន់ពរកាេពែើមបែីុំពពញតាមតរមូវការរែស់ពួក្ោត់
ព ើេ”។ ការអភិវឌឍរែក្ែពោេចីរភាពអុំ វនាវឱ្យមានការពលើក្ក្មពស់គញណភាពជីវតិសរមាែ់រែជា
ជនទុំងអស់ពៅពលើពិភពពោក្ពោេមិនែពងកើនការពរែើរបាស់ធនធានធមមជាតិហួសសមតាភាពែលិត
ក្នញងពិភពពោក្ព ើេ។ ការរែឹងផរែង ក្ស្វងែលូ វជីវតិផែលមានចីរភាពយ ងពិតរបាក្ែ ទមទរឱ្យ
មានការពធាើសមាហរណក្មមនូវសក្មមភាពក្នញងវស័ិេសុំខាន់ៗចុំនួន៣។" ទុំងពនោះគឺសមធម៌និងក្ុំពណើ ន
ពសែឋកិ្ចច ការអភិរក្េធនធានធមមជាតិនិងែរសិ្វា ន និងការអភិវឌឍសងគម។ 
 

 ការែតល់ភាពអង់អាចែល់ស្រសតី គឺជាចុំណញ ចសនូលក្នញងការសពរមចបាននូវសមភាព។ ការែតល់ភាព
អង់អាច មានន័េថា ការែក្ពចញនូវអតញលយភាពអុំណាច និងការែតល់ឱ្យស្រសតីនូវលទធភាពកាន់ផតពរចើន
ជាងមញនក្នញងការពរែើរបាស់ធនធាន និងរគែ់រគងជីវតិរែស់ពួក្ោត់ពោេោម នការែងខិតែងខុំពោេពភទ ឬ
ពេនឌ័រព ើេ។ 

៤៨



 

ឧបសម្ពន័ធ ២- វស័ិេ និងយែតតជាអាទិភាពសក្ាបក់ារអនុវតតខែនការយម្សតី ពីយេនឌរ័     និងការ
ខក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

 

លកខណ្វនិិចឆេ័កនុងការយក្រើសយរ ើស 
 

 ការវភិាគសរមាែ់ការពរជើសពរ ើសពខតត វស័ិេ និងែរា  រតូវបានពធាើព ើងែនាា ែ់ពីការពិពរោោះ
ពយែល់ផែលបានពរៀែចុំពោេរក្សួងែរសិ្វា ន ជាមួេរក្សួងពាក់ព័នធ និងអងគការសងគមសញីវលិផែល
ម្រតូវបនអនញវតតគពរមាង   វនិិពយគ SPCR ក្នញងអុំ ញងពពលចាែ់ពែតើមគពរមាង។ តារាងទី១០ បានចុំលង
ពចញពីរបាេការណ៍ចាែ់ពែតើមគពរមាងក្នញងតារាងទី១២។ វាក្ុំណត់ពីមូលពហតញននភាពង្ហេរងពរោោះនន
ពខតត និងវស័ិេផែលរងែលែ ោះ ល់ ។ ពហើេរក្មុការង្ហរែពចចក្ពទសបានក្ុំណត់ពីជុំហានទុំហុំនន
ែុំពណើ រការពរជើសពរ ើស។ ពរកាមលក្ខណវនិិចឆ័េពនោះ ការផរែរែួលអាកាសធាតញ ពរោោះរាុំងសៃួត ពរោោះទឹក្
ជុំនន់ ែលែ ោះ ល់ពីទពនលស្វែ ឬ ពមគងគ តុំែន់ព្នរសមញរទ និងពខតតពោលពៅរែស់ SPCR ផែលរតូវ
បានពគេក្មក្ពិចារណា។ 
  

 កិ្ចចពិភាក្្ែផនាមពទៀតរតវូបានពធាើព ើងជាមួេរក្សួងកិ្ចចការនារ ី ផែលជាភាន ក់្ង្ហរអនញវតត ថ្ន
គពរមាងស្វក្លបងរបរ់ននសមាសភាគក្ញ្ច ែ់ (គ) ពោេមានពខតតពោលពៅែូចជាៈ ពខតតបាត់ែុំែង 
ព ធិ៍ស្វត់ ក្ុំពង់ចាម ក្ុំពង់ធុំ ក្ុំពត និងនរពផវង ។ 
 

តារាងទី១០- ការពរជើសពរ ើសពខតតពោលពៅសរមាែ់រក្សួងកិ្ចចការនារ ី
 

វស័ិេង្ហេរងពរោោះនិង        
រងែលែ ោះ ល់ 

ពខតតផែលរងែលែ ោះ ល់ អនញស្វសន៍ 

ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
និងវស័ិេធនធានទឹក្ 
ក្សិក្មម សញខភាព និង    
ពហោឋ រចនាសមព័នធក្នញង   
តុំែន់ផែលរងការែ ោះ ល់ 

ពខតតបាត់ែុំែង ព ធិ៍ស្វត់     
ក្ុំពង់សពឺ នរពផវង ក្ុំពង់ធុំ ក្ុំពត           
សាឹងផរតង ពសៀមរាែ ។ ល ។ 

១- ពខតតបាត់ែុំែងនិងពខតត
ព ធិ៍ស្វត់ជួែរែទោះនឹងហានិភ័េ
រគែ់ទរមង់ផែលែងកព ើងពីការ   
ផរែរែួលអាកាសធាតញ ពរោោះរាុំង
សៃួត ពរោោះទឹក្ជុំនន់ពីទពនលស្វែ        
រនាោះបាញ់ ។ ល ។ 
២- ពខតតក្ុំពង់ធុំនិងក្ុំពង់ចាមគឺ
ង្ហេរងពរោោះពោេស្វរផតការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញ ពរោោះរាុំង
សៃួត ពរោោះទឹក្ជុំនន់ពីទពនលស្វែ ឬ
ទពនលពមគងគ ។ល។ 
៣- ពខតតក្ុំពត និងពកាោះក្ញងជួែ
រែទោះនឹងហានិភ័េផែលែងកព ើង
ពោេ ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
ពរោោះរាុំងសៃួត ពរោោះទឹក្ជុំនន់ ការ

ពរោោះរាុំងសៃួត វស័ិេ
ធនធានទឹក្ ក្សិក្មម       
សញខភាព និងពហោឋ រចនា   
សមព័នធក្នញងតុំែន់ផែល          
រងការែ ោះ ល់ 

ពខតតបាត់ែុំែង ព ធិ៍ស្វត់        
នរពផវង ក្ុំពង់សពឺ ក្ុំពង់ធុំ ក្ុំពត     
សាឹងផរតង ពសៀមរាែ ។ ល ។ 

ពរោោះទឹក្ជុំនន់ និងវស័ិេ
ធនធានទឹក្ ក្សិក្មម សញខ
ភាព និងពហោឋ រចនាសមព័នធ
ក្នញងតុំែន់ផែលរងការ        
ែ ោះ ល់ 

ពខតតបាត់ែុំែង់ ព ធិ៍ស្វត់           
នរពផវង ក្ុំពង់ធុំ ក្ុំពត សាឹងផរតង 
ពសៀមរាែ ។ ល ។ 

៤៩



 

ែលែ ោះ ល់ពីទពនលស្វែ ឬ
ទពនលពមគងគ និងវស័ិេ
ធនធានទឹក្ ក្សិក្មម សញខ
ភាព និងពហោឋ រចនាសមព័នធ
ក្នញងតុំែន់ផែលរងការែ ោះ
 ល់ 

ពខតតបាត់ែុំែង ព ធិ៍ស្វត់        
នរពផវង ក្ុំពង់ធុំ ក្ុំពត សាឹងផរតង 
ពសៀែមរាែ ។ ល ។ 

ហូរចូលទឹក្សមញរទ ។ 
៤- ពខតតនរពផវងជួែរែទោះនឹង     
ហានិភ័េផែលែងកព ើងពោេ 
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ        
ពរោោះរាុំងសៃួត ពរោោះទឹក្ជុំនន់  
រនាោះបាញ់។ 

តុំែន់ព្នរសមញរទ និង            
វស័ិេធនធានទឹក្ ក្សិក្មម 
និង    សញខភាព ផែលរងការ            
ែ ោះ ល់ 
 

ពខតតក្ុំពត ពកាោះក្ញង 

ពោេផែែក្ពលើភាពផរែរែលួននអាកាសធាតញ និងហានិភ័េននពរោោះមហនតរាេ ពខតតពោលពៅរែស់ 
SPCR គឺពខតតបាត់ែុំែង ព ធិ៍ស្វត់ នរពផវង ក្ុំពង់ធុំ និងក្ុំពង់ឆ្ន ុំង។  
ពោេផែែក្ពលើភាពចរមុោះោន ននទីតាុំងភូមិស្វស្រសត ពខតតបាត់ែុំែង នរពផវង ក្ុំពង់ធុំ និងក្ុំពត គឺជាពខតត
ពោលពៅរែស់រក្សួងកិ្ចចការនារ ីរតូវបានផណនាុំពអាេពរជើសពរ ើសជាពខតកពោលពៅសរមាែ់អនញវតត
គពរមាងស្វក្លបងននផែនការពមសតីពីពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញ។  
 

ក្ុំណត់សមាគ ល់៖ 
• ពខតតផែលបានពសនើព ើងចុំនួន ៤ ែង្ហា ញពីតុំែន់ពអកូ្ ូសញីសុំខាន់ចុំនួនរបាុំ (ឧទហរណ៍ ភនុំ ខពង់រាែ 
ព្នរសមញរទ ែីសណត រ និងទពនលស្វែ) 

• ពខតតទុំងពនោះមានចុំណាត់ថាន ក់្រកី្រក្ខពស់ (ធនាោរអភិវឌឍន៍អាសញី ឆ្ន ុំ២០១៤) 
• ពខតតទុំងពនាោះមានជីវចរមោុះែញោះពលើែីផែលមានតនមល (រគែែណត ែ់ពោេនរពពឈើ) 
 

៥០



 

ឧបសម្ពន័ធ ៣- ការបញ្ជ្រា បយេនឌរ័យៅកនុ ងខែនការសកម្មភាពននការវនិិយោគយលើការខក្បក្បួល  
អាកាសធាតុ តាម្វស័ិេ (២០១៤-២០១៨) 

  

 គណៈក្មាម ធិការែឹក្នាុំ និងសរមែសរមួលការង្ហរពេនឌ័រ និងការផរែរែូលអាកាសធាតញ        
ជនែពង្ហគ លតាមវស័ិេ និងជនែពង្ហគ លបម្រមងុមក្ពីភាន ក់្ង្ហរតាមផែនក្ពរៀងៗខលួន រមួជាមួេនែគូអភវឌិឍ 
និងតុំណាងអងគការសងគមសញីវលិ នឹងែពងកើតផែនការសក្មមភាពរែចាុំឆ្ន ុំពរៀងៗខលួនរែស់ពួក្ោត់ សតីពី
ពេនឌ័រ និងការផរែរែួលអាកាសធាតញស្រសែតាមក្មមវធីិ CCAP សតីពីការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រ ។ 
  

 វសិ្វលភាពននផែនការសក្មមភាពរតូវបានផបងផច្កជា ៣ក្រមិតពោេមានសូចនាក្រ            
ែូចខាងពរកាម ៖ 

• ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្រមិតពោលនពយបាេ និងស្វា ែ័នៈ ពោលនពយបាេរំម្រទតាម     
វស័ិេ ផដ្លព្លើេតែនឹងពេនឌ័រ និងការែពងកើតរក្ែខ័ណឌ  ែរែិទ និងការផែងផចក្ធនធានរបរ់       
រាជរោឋ ភិបាលឱ្យបានរគែ់រជងុពរជាេ ។ 
• ការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្រមិតក្មមវធីិៈ ក្មមវធីិព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័ររតូវបានែពងកើត និង     
ោុំរទការចូលរមួ  ការអនញវតត ការផែងផចក្តារាងពពលពវោ និងការផែងផចក្ធនធានផែលព្លើេ
តែពៅនឹងពេនឌ័រ។ ល ។ 
• ការែញ្ជ្រច ែពេនឌ័រពៅក្រមិតអនញវតតគពរមាងៈ ការវាេតនមលមញនគពរមាង ការរែមូលទិននន័យ
ែឋម ការតាក់្ផតងគពរមាង អនញវតត តាមោននិងវាេតនមល និងវាេតនមលពរកាេែញ្ច ែ់          
គពរមាង។ ល ។ 
 

 តារាងទី១១ ខាងពរកាមពរៀែរាែ់ពីការោក់្ែញ្ចូ លការែញ្ជ្រា ែពេនឌ័រពៅក្នញងផែនការសក្មមភាព
ថ្នការ ផរែរែួលអាកាសធាតញតាមវស័ិេមួេចុំនួន ពោេពរែៀែពធៀែពីធាតញែេុំពោលនពយបាេ
ែចចញែបនន និងធាតញែេុំពោលនពយបាេនាពពលអនាគត។ 
 

តារាងទី១១- ធាតញែេុំពោលនពយបាេែចចញែបនននិងធាតញែេុំពោលនពយបាេព្លើេតែពៅនឹងពេនឌ័រ
ផដ្លបានបានពរោងទញក្សរមាែ់ផែនការសក្មមភាពផរែរែួលអាកាសធាតញតាមវស័ិេសុំខាន់ៗ 
 

ពសចក្តីពយង
រែស់ CCAP 
តាមវស័ិេ 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេ
ែចចញែបនន 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេផែលបានពរោងទញក្ 

វស័ិេក្សិក្មម   

សក្មមភាព     
ពលខ៨ ទុំព័រ២៤ 

ការអភិវឌឍសមតាភាពស្វា ែ័ន
សរមាែ់ការសរមែសរមលួ និង
អនតរាគមន៍ពរោោះធមមជាតិ 

ការអភិវឌឍសមតាភាពស្វា ែ័នសរមាែ់ការ
សរមែសរមួលពរោោះធមមជាតិ និងការ
អនតរាគមន៍ផែលពិចារណា និងគិតគូរពី        
ពេនឌ័រ 
 

៥១



 

ពសចក្តីពយង
រែស់ CCAP 
តាមវស័ិេ 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេ
ែចចញែបនន 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេផែលបានពរោងទញក្ 

សក្មមភាពពលខ
៩ ទុំព័រ២៥ 

ការពរងឹងសមតាភាពរែស់    
សហរគិនក្នញងការអភិវឌឍពលើ        
វស័ិេក្សិក្មម ក្សិឧស្ហក្មម 
និងសហគមន៍ក្សិក្មមពៅក្នញង
ការអភិវឌឍការែុំភាេឧសម័ន
ពញលក្រមិតទែ 
 

ការពរងឹងសមតាភាពរែស់សហរគិនក្នញងការ
អភិវឌឍពលើផែនកក្សិក្មម ក្សិឧស្ហក្មម និង
ការពិចារណារែស់សហគមន៍ក្សិក្មមផែល
ពផ្ទត តពលើែរា ពេនឌ័រពៅក្នញងការែុំភាេ    
ឧសម័នពញលក្រមិតទែ 
 

សូចនាក្រ
សរមាែ់ផែនការ 
CCAP រែស់
រក្សួងក្សិក្មម
ទុំព័រ៣២ 

សូចនាក្រពរតៀមជាពស្រសច
សរមាែ់ស្វា ែ័ន ៖ 
១-សមតាភាពសរមាែ់កាែញ្ជ្រា ែ
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
២-លទធភាពអាចរក្បាន និងការ
ពរែើរបាស់ទិននន័េ និងព័ត៌មាន 

សូចនាក្រពរតៀមខលួនជាពស្រសចសរមាែ់ស្វា ែ័ន៖ 
១-សមតាភាពសរមាែ់ការែញ្ជ្រា ែការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ 
២-លទធភាពអាចរក្បាន និងការពរែើរបាស់
ទិននន័េ និងព័ត៌មាន 
៣-សូចនាក្រផែលបានផែងផចក្តាមពភទ 

ោក់្ពសនើពែើមបី
ែផនាម  

 ពលើក្ក្មពស់ភាពធន់នឹងការផរែរែួលអាកាស
ធាតញក្នញងវស័ិេក្សិក្មម តាមរេៈការស្វង
សង់ទុំនែ់ទឹក្នរែពៅតាមតុំែន់ព្នរសមញរទ 
 

វស័ិេសញខាភិបាល  

េញទធស្វស្រសតទី១ 
ទុំព័រ iii  ពរកាម    
ពសចក្តីសពងខែ 

ែពងកើនសមតាភាពធន់រែស់រែជា
ពលរែឋក្នញងការរែេញទធរែឆ្ុំង
នឹងជុំងឺ្លងតាមភាន ក់្ង្ហរ និងជុំងឺ
្លងតាមទឹក្ ផែលពក្ើតពចញពី
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 
 

ែពងកើនសមតាភាពរទរទង់រែស់រែជាជនក្នញង
ការរែេញទធរែឆ្ុំងនឹងជុំងឺ្លងតាមភាន ក់្ង្ហរ និង
ជុំងឺ្លងតាមទឹក្ ផែលពក្ើតពចញពីការផរែរែួល
អាកាសធាតញ ពោេពិចារណាពៅពលើពេនឌ័រ 

េញទធស្វស្រសតទី១ 
ទុំព័រ iii  ពរកាម    
ពសចក្តីសពងខែ 

ការែពងកើត និងអនញវតតក្មមវធីិទែ់
ស្វក ត់ជុំងឺរគនុឈាមពៅក្នញងពខតត
ផែលមានការផរែរែួល      
អាកាសធាតញ និងហានិភ័េខពស់ 
 

ការែពងកើត និងអនញវតតក្មមវធីិទែ់ស្វក ត់ជុំងឺរគុន
ឈាមពៅក្នញងពខតតផែលមានការផរែរែួល
អាកាសធាតញ និងហានិភ័េខពស់ ពោេ
ពិចារណាពៅពលើពេនឌ័រ 

៥២



 

ពសចក្តីពយង
រែស់ CCAP 
តាមវស័ិេ 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេ
ែចចញែបនន 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេផែលបានពរោងទញក្ 

េញទធស្វស្រសតទី២ 
ទុំព័រ iv  ពសចក្តី
សពងខែ 

ការែពងកើត និងអនញវតតរែព័នធ
រែមូលទិននន័េពលើលទធែល   
សញខភាពផែលែណាត លមក្ពី
ពរោោះធមមជាតិ និងែរា  ក់្ព័នធ
នានា 

ការែពងកើត និងអនញវតតរែព័នធទិននន័េផែងផចក្
តាមពភទពៅពលើលទធែលសញខភាពផែល          
ែណាត លមក្ពីពរោោះធមមជាតិ 

េញទធស្វស្រសតទី៣ 
ទុំព័រ iv  ពសចក្តី
សពងខែ 

ក្ស្វងចុំពណោះែឹងរែស់រែជា
ពលរែឋ និងែញគគលិក្សញខាភិបាល 
ពែើមបីពោោះស្រស្វេែលែ ោះ ល់ពី
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

ក្ស្វងចុំពណោះែឹងរែស់រែជាជន និងែញគគលិក្  
សញខាភិបាល ពែើមបពីោោះស្រស្វេែលែ ោះ ល់ពី
ការផរែរែួលអាកាសធាតញ ពោេពិចារណាពៅ
ពលើពេនឌ័រ 

េញទធស្វស្រសតទី៣ 
ទុំព័រ iv  ពសចក្តី
សពងខែ 

ពធាើែចចញែបននភាពរែព័នធទិននន័េ   
សញខាភិបាលជាមួេនឹងការ
ែញ្ចូ លភាពពែេងោន ននការផរែ
រែួលអាកាសធាតញ និងែរា  ក់្
ព័នធនានា 

ពធាើែចចញែបននភាពរែព័នធទិននន័េសញខាភិបាល
ផែងផចក្តាមពភទ ជាមួេនឹងការែញ្ចូ លភាព
ពែេងោន ននការផរែរែួលអាកាសធាតញ និងែរា
 ក់្ព័នធនានា 

េញទធស្វស្រសតទី៣ 
ទុំព័រ iv  ពសចក្តី
សពងខែ 

ែលែ ោះ ល់សញខភាព ការ       
ពិនិតយ ផលទុំ និងការវាេតនមល
ការែណតញ ោះែណាត លផែលមាន
មូលោឋ នផែែក្ពលើការស្រស្វវរជាវ  

ែលែ ោះ ល់សញខភាពផែលបានផែងផចក្ពភទ 
ការពិនិតយផលទុំ និងការវាេតនមលការ               
ែណតញ ោះែណាត លផែលមានមូលោឋ ន               
ផែែក្ពលើការស្រស្វវរជាវ 

វស័ិេស្វធារណៈការ និង ែឹក្ជញ្ាូ ន  

េញទធស្វស្រសតទី៤ 
ទុំព័រ ២៣  

ពោលែុំណងៈ សមតាភាពរែស់
មញ្ជ្នតីរក្សួង អងគការសងគមសញីវលិ 
និងវស័ិេឯក្ជននឹងរតូវបាន
ពរងឹង ពែើមបីព្លើេតែនឹងែរា
នន ការផរែរែួលអាកាសធាតញ 

ពោលែុំណងៈ សមតាភាពរែស់មញ្ជ្នតីរក្សួង 
អងគការសងគមសញីវលិ និងវស័ិេឯក្ជននឹងបាន
ពរងឹងពោេពិចារណាពៅពលើក្ងាល់ ក់្ព័នធ
នឹងពេនឌ័រ 

៥៣



 

ពសចក្តីពយង
រែស់ CCAP 
តាមវស័ិេ 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេ
ែចចញែបនន 

ធាតញែេុំពោលនពយបាេផែលបានពរោងទញក្ 

ទុំព័រ ៣២  េញទធស្វស្រសតទី១- ពលើក្ក្មពស់ការ
េល់ែឹងជាស្វធារណៈអុំពីការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញផែល       
ែណាត លមក្ពីការែុំភាេឧសម័ន
ែាោះក្ញ្ច ក់្ពោេ វស័ិេែឹក្        
ជញ្ចូ ន 
 
 

េញទធស្វស្រសត ១- ពលើក្ក្មពស់ការេល់ែឹងជា
ស្វធារណៈផែលព្លើេតែនឹងពេនឌ័រ អុំពី
ការផរែរែួលអាកាសធាតញផែលែណាត លមក្   
ពីការែុំភាេឧសម័នែាោះក្ញ្ច ក់្ពោេវស័ិេ      
ែឹក្ជញ្ចូ ន  

វស័ិេធនធានទឹក្  

េញទធស្វស្រសត
សរមាែ់ការែន ញ្ ុំ
នឹងការផរែរែួល
អាកាសធាតញ 
ទុំព័រ ៦ 

១-ការអភិវឌឍសមតាភាពសរមាែ់
ែញគគលិក្ែពចចក្ពទសរែស់
រក្សួង និងសរមាែ់ក្សិក្រក្នញង
រែធានែទផែលទក់្ទងនឹងការ
ផរែរែួលអាកាសធាតញ 

១-ការអភិវឌឍសមតាភាពសរមាែ់ែញគគលិក្
ែពចចក្ពទសរែស់រក្សួង និងសរមាែ់ក្សិក្រ
ក្នញងរែធានែទផែលទក់្ទងនឹងការផរែរែួល
អាកាសធាតញពោេពិចារណាពៅពលើពេនឌ័រ 

៣.១ ផែនការ
សក្មមភាព      
ទុំព័រ ៧ 

  

ការង្ហរ ក់្ព័នធ
នឹងធារាស្វស្រសត 

ការរគែ់រគងហានិភ័េអាកាស
ធាតញ និងការស្វត រព ើងវញិនូវ 
ពហោឋ រចនា      សម័ពនធខាន តតូច 
ខាន តមធយម   និងខាន តធុំ 

ការរគែ់រគងហានិភ័េអាកាសធាតញ និងការ
ស្វត រព ើងវញិននពហោឋ រចនាសម័ពនធខាន តតូច 
ខាន តមធយម និងខាន តធុំពោេពិចារណាពៅពលើ
ពេនឌ័រ 

ែផនាមសរមាែ់
ផែនក្ពនោះ 

 ការវាេតនមលពលើែលែ ោះ ល់សកាត នញពលនន
ការពក្ើនព ើងក្មពស់ទឹក្សមញរទ និងការហូរ
ចូលទឹក្នរែពៅក្នញងតុំែន់ព្នរ និងែពណាត េ
ព្នរសមញរទ 

  ពលើក្ក្មពស់ការេល់ែឹងពីែលែ ោះ ល់ននការ
ពក្ើនព ើងក្មពស់ទឹក្សមញរទផែលមានសកាត នញ
ពលពៅតាមតុំែន់ព្នរ និងែពណាត េព្នរ      
សមញរទ ជាពិពសសពលើស្រសតី និងក្ញមារ ក៏្ែូចជា
ក្សិក្រទូពៅ និងភាគី ក់្ព័នធែងផែរ  

 

៥៤



 

 


