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សន�ិសទីតស៊មូតថិ� �ក់តិតិេ�ទី៩  ស�ពីី   
តធ�េកមួគ� តដេម្តីិេ��ម�សក គណតនយ្យពសពសម តិេអភិបិ�ិិ ចដីធធី 

និពធនធនធមម់ តិតិ�ម�ុ់ 

រជធានីភ�ំេ ៃថ�ទា០៣ ែខវចិ�ិក ឆីភ២០១៥ 

 
 
 
 
 
 

 

�យាងជតភណងងសហគធនគម ាំ�ខត� បតត ភ់ំងង មភំងតងស�ង ំបន យ�ធាយង �យ ិសតតង
រតធៈហារ ាងគណ� លហារ ាង ្ំពវ ិិ រង �កពមងងងន ងែ្តងងមភំងត ភងមភំងតឆី ភងង ្ំពងាសធងសីយ�រ ងងមភំតង
្ម�ចពង ៃ្ំែវងង មណ� លង នីភ�ំេង ធិងអង�ករងង�គងាវលិរគួ�ធ ង�ហគករយរងិទិទគធងុង
ធិងអនិវឌ្ធន�នមគសជ(ADHOC) វទិ្សោ ធតងនតគតិធិង�គលធ�េបយ(API) ហណៈម�ា  ិករ
្ំ្  ំត�ិមគាៃធអង�ករង�ហគករយរងិទទិគធងុមគសជ(CHRAC) ងគសាធទភំមគសជ� ា់គីាត�ា ភំ
ចភណត ល  ធជធ(CRRT) ងាា្ហចិត�� ា់គីាងង�គ(CVS) អង�ករអនិវឌ្ធនធិងភំជៃ់ហតរមីងង
ងមគាភំ (DPA) អង�ករ�យធឌារធិងករអនិវឌ្ធន� ា់គីាមគសជ(GAD/C) ្មកគកររំិ�ងងងិទិទង
លភ�នធ (HRTF) អង�ករគភ្ ទងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច(ICSO) អង�ករយវធែខារធិងករ
អនិវឌ្ធន ងង�គ(KYSD) អង�ករាវតិៃថាថីតរ(LWD)    អង�ករស� រមគសជ(Star Kampuchea) 

�វទិកៃធអង�ករគិធែគធរដ និបលង�ា ាំមគសជ (The NGO Forum on Cambodia) អង�ករវ ាាែែធ 
(Vigilance) អង�ករទងុធៈំិនំ�លម (WVC) អង�ករមគាវ ិាអនិវឌ្ធន ធជធយវធ(YRDP) 
អង�ករអនិវឌ្ធន�ង�ា្មា្មមីងទា្មកង(UPWD) គ្គណ� លអ តំរ ភចច តំង្� តំងសហគធន(CLEC) 
ធិងអង�ករងង�គងាវលិ�ផុងង ្ំ�ណ៣៩០បមត�នមគសជ ងតគ� ីា�ងចម�ាែថាងករណន រគួគីគួយ

�ចេ ាំំ�� មីងងធិីងាទតងនតគតិថីមតជតិ្ំបភឆី ភង �លាមទា៩ង�ា ាំង “តធ�េកមួគ� តដេម្ ី
តិេ��ម�សក គណតនយ្យពសពសម តិេអភិបិ�ិិចដីធធី និពធនធនធមម់តិតិ

�ម�ុ់” ៃថ�ទា០៣ ែខវចិ�ិកងឆីភ២០១៥ �ន�ភធាយដ ធទ�ធាបសមត២ រជធានីភ�ំេ។ 

�យាងជងសហគធនង ធិងអង�ករងង�គងាវលិង គម ាំ�ខត�ទភងអងត់ង�លា�នមគសជងតគ� ីាង

ករ�កតងរ�ងារចភ�យពករខិតខភរំងតររដ និបលង � ា់គីា្គកេមភែណទ្គងតអនិបលមិចក ា់ ាាង ធិង 
 ធជធ គាជតិ្ំមំ�ដយ្ំងិទទភំ�នមគសជ។ង ងធិីងាទ តងនតគតិថីមតជតិ្ំបភឆី ភ�លាមទា៩ 

ងតគ�លាម�ែាងធតវំ�� ែ់លជករ្ំ្យបរគបង ធិងអធសងធនយមត ាំធទធ ងផលំពយលត �ធត �រគយួ 
ចភធធួ ត់ច់ង�្កគ៖  
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១). ្រធនរទប រ ប ដីធធី )វិវទដីធធី ករតណ� ណតិណតញយរពយប(  

 

សមិទ�ផិរសករញដ ភិបិ  
 

ជករ�រាាយតំររដ និបលមគសជខិតខភ្  ំងែ្ំង មីងករ�ដព្សយវិទ ា់ ាាង ត់ចជ៖ង

់មសតតចភ�យព្មកគសនធែ់លទទលួបធាជអ ាំណ�ងគីទធ ា់�ង ់មិចក�សាយ គិធបធ�គរំរគ
ចច តំង ធិងមិចកងធ្ង ្ំគទភងំធោយ�ថរ�វលៃធងគីទធ�ង ់មិចក ាំង ៩៩ឆីភង គម៥០ឆីភ។ង ង �លាង ាំ
�ធពររដ និបលបធង ំ�ងងាតធតវ�គលធ�េបយ ា់ ាាង ធិង� ីា�ងចម�ា្យងង ្មំខាណ� យទទស�ង�
ជ�្ចាធយមត ាំធទវងិាយង ា់ ាាងធិងករអនិវឌ្ធនទា្មកង។ង 
 

រ ប ្របម  
ំចកំីធីង ្ំជំលរ ់�នែតំធ�រងទមង�វទប�ដយសរ វិទ ា់ ាាង ធិងករំ�ណ� េ�ចេ�ដយង

ំងងភ ៃធហ�្�ងអនិវឌ្ធនរំងតររដ និបលមគសជងជ�សតបភាំំ៉ពយលតាវភំ    រំងត្ំជំលរ ់
ជំិ�ងង�ង�ាង ធិងម�រ។ងករអនិវឌ្ទភង�ធពបធ� ីាាំ្ំជំលរ ់ួំ ករលភបមជងគធ�ំល�ធ
ហ�្�ងអនិវឌ្ធនង �ដយសរវិទ ា់ ាាគិធ្តតវបធ�ដព្សយងាំទធត�ំល�វលងធិងច តំងំី្ហ តំរគ
ធាតិវ ិាចច តំង ជំិ�ងងករ�ដព្សយគិធ�ធភំយត�ិ គ៌ ងភណងគិធងគរគំ ធិង�ធ
ករ�រ ាង�អាងង (ឧទសរណន ៖្មកគសនធយត�ធ ធឌា�វែំគិធ�ន�ខត��កពមងង ធិង្មកគអតងាាយងា
នីភ�ំេ)។ង គ្ង៉វេិ�ទ តង ្ំជំលរ ់មភ ំង្ំុគធ ងអងវតោិភំ មីងករ្ហ តំ្ហង ា់ ាាង ត់ចជ
គា ធ ាំណ�មគាងិទទិ ករ�ចេ ាំណ�មគាងិទទិជធតគី ករមភណតត្ ភំ្ំទលតរ ់បលគិធចចងតលងតង
ធិងករទ�បន ធរំងត្មកគសនធអនិវឌ្ធន ភ�លា ា់្ំជំលរ ់ង ធិងងសហគធន�លាង ាំទភសភ់ ាែ់លមភណតតង
មីងាជអ ាំណ�។ �ទព ាំជររដ និបលបធំ�្ តំករង ផ�លត ា់ងគីទធ�ង ់មិចកមីងទភសភ ភង ធិងង
រយៈ�ំលែវងង ្ំគទភងបធ់មសតត ា់ងគីទធ�ង ់មិចក ាំ្មកគសនធគួយចភធធួែ់លគិធអធវត�
មិចកងធ្ជគយួង ររដ និបលមា�ដយង ំ៉ែធ�ផលំ៉ពយលត�នែតំធ��មាត�ធចភ�យព ា់លភ�នដ ធ 

ា់ចភករ ា់ែ្ងង ធិងង ា់ៃ្ំងសហគធនរំងត្ំជំលរ ់។ង ករគិធអធវត�ធនរគរតំគធ�ែងីម ា់ រំងត
ររដ និបលង ធិង្មកគសនធអនិវឌ្ធន�នែតជំ��  �ធត �រចភ�យព្ំជំលរ ់។ង �គលធ�េបយ

បងតងមគាភំថាាង ែ់ល�ធ្មកគធិងុតិចពងតែវង ា់ ាាង បធំធុលតធតវ��ា ព ា់ ាាង គិធទធត�ដព
្សយច តំ ត់ចជង ករងតែវង ា់ខង�ក ងតង ករររ ភងរំងតាជអ  រគតលដ ធគិធាំ�ធករង ងតែវង

ជ� ា់គ។ង រ ាឯធាតិវ ិា�ដព្សយំ�� ា់ ាារំងតរ ់បលថីមត�្កគជតិង ថីមតជតិ ាជអ  រ�ដព្សយង
វិទ ា់ ាាថីមតជតិងធិងងតលករ�នែតំធ��ធភំយ�តេ៉វងធិងគិធ�ធត�ា ភំ�ំេ�លេ។ 

 
អនុសសននញ�កូនញដ ភិបិប 
 ចពំ�� ា ា់ ាាជ្ំ ាំធទង្� តំងសហគធន្មា្ម�នរគំណ� រជធាង �ខត� ធិងំ�ធា�ធករផ�លត
មគាវ ិា ា់ ាា់លត្ំជំលរ ់ទភងអងត�នទតទភង្ំ�ទង។ 

 រដ និបល្តតវ�ដព្សយំ�� ា់ ាាងែ់ល�នងលតាំបធច តំងំី្ហ តំ។ 
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 រលតករ�ដព្សយទភបងតងងតគមភាំ�ធករ�រ ាង�អាង។ 
 ំ�្ តំងមគាភំករ តុងឆយង សងងងតង �ផុងងង �លា ា់��ា ពែ់លគិធទធត�ធ ភ់�ណពង
្សយ។ 

 �ក ងតភធយួ្តតវំិ�្គព�េំលតជគយួអីមយមត ាំធទ គធធ ងផ�លតភធយួ់លតរដ និបលមីងករ
អនិវឌ្ 

 ផ�លតងភណងខតច់តង ធិងភង�ចិត�ងគ្ងំ់លត្ំជំលរ ់រង�្គព ាំបធងគរគំធិង
យត�ិ គ៌ 

 ងតគមភ�្ ាំ្បងតម�ា ភង្ំដ តំាវ គមហភរគហភែសង្ំជំលរ ់ 
 ករអនិវឌ្្តតវផ�លតផល្ំ�េធន់លត្ំជំលរ ់�នធ ងមែធាងែ់ល្តតវអនិវឌ្ធន។ 
 ជប្ំ ាំធទតលករឯមរំង ធិងយត�ិ គ៌ង �សាយ�គរំងិទទិគធងុង ធិងំ�្ តំករ�្ ាំ្បងត
្ំ ាំធទតលករគមគំងងងតតគម�លា្ំជំលរ ់ែ់លទគទរងិទទិ ា់ ាាង ធិងងិទទិលភ�នធ
រំងតខាួធ។ 

 ំ�្ តំករររ ភងងមគាភំអស ង្រំងត្ំជំលរ ់រង�្គពង ឧទសរណន ង ករដមតេត�ិ�ងីាងភ 
ជ� ា់គ។ 

 ំធ�លំ�បលធតវងគីទធណែ់លគិធ�គរំរគមិចកងធ្ងធិងង្មំខណ� ចច តំ។ 
 ្តតវជបាំបធថ អង�ករងង�គងាវលិង អង�ករងសហគធនគតលដ ធ     ធិងអីម្សវ្ជវបបង
គិធ្តតវបធររ ភង ាំករចព�រ្ំគតល ាំត៌�ធងធិងួំ ្ំភ�ដយ�ងរ ា ជគយួ្ំជធមគសជ ជ
សជរណៈ។ 

 ំ�្ តំករ�បទ្ំកធតអង�ករងង�គងាវលិថជអីមេ ពេងត�ន ាំ�្កយ្ំជំលរ ់។ 
 

២).រ ប ន់តិតដេមយគតិិ និពធនធនៃ្ពតបេ 
 

សមិទ�ផិរសករញដ ភិបិ 
 

ររដ និបលមភ ំងែត�រ ំចភង យទទសង��រ់ តំមជតិ� ា់គីាចតលរគួចភែណមមីងករកតតំធោយ
ករែ្ំ្ំ្លាកងជតែ់លំណ� លគម ាំករបតតំងតៃ្ំ�ុា ធិងករ�រចរ  លៃ្ំ�ុា។ង មីង�ំល
ថាាង�ធពរដ និបលបធ� �ំជអ ចិត�មីងករំ�ងងាធហ្គំៃ្ំ�ុា្ ំ�ទងមគសជាំបធង ៦០% ៃធៃផន ា់
្ំ�ទង្ត គឆីភ២០៣០ង រគរយៈករអធគាតងសហគធនៃ្ំ�ុាាំបធង ២លធសមិរង ដមតតភំធត
ករយរាំបធ២.៨លធសមិរង ៃ្ំករយរ៣លធសមិរង �នមីងកររគួចភែណមរំងត្ំ�ទងមគសជ
មីងករអធវត�ធនអធង�� ងស្ំជជតិង�ា ាំករែ្ំ្ំ្លាកងជត (INDCs) ។ 

 

រគរយៈករអធវត�មធាងគម ងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច បធមតតងភគលត�់ាេថ៖រ-
រដ និបលងបធធ ងមភ ំងយមចិត�ទមដមតមីងករចពំ�� ា ា់ងគតសភំធជតិ� ា់គភហតិច ធិងភរេ

មភែណទ្គងតអនិបលមិចក ា់ ាា  ធជធ គាជតិ ធិង�ដព្សយទភបងត ា់ ាាគយួចភធួធ។  ជមតែង�ងងងងងង
ហណៈមគាករអធ�រ្មងួងបធ់មសតត ា់ ាំ្មកគសនធងគីទធ ា់�ង ់មិចកង ែ់លគិធបធអធវត�្ត គ្តតវ
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រគចច តំចភធួធ៣៥ មីង�បព�ធ២៣្មកគសនធ �្កគករ្ហ តំ្ហងរំងត្មងួងំរសិោ ធ0

1  ធិង១២
្មកគសនធ �្កគករ្ហ តំ្ហងរំងត្មងួងមងិមគា រកង ្ំ�េត ធិង�ធសទ  មីងចភ�ណគ ៣០១

ហ�្�ង ហិត្ត គែខតល ឆីភ២០១៤1

2 �លាៃផន ា់ងរំ្ំ�ណ ២.២៨៩.៤៩០សចិរ។ �លាង ាំ�ធព
�ទ ត ្មងួង�រ ំចភែ់ធ ា់ ធហរតំធាយមគា ធិងងភណងត បធធ ងមភ ំង� ីា�ងចម�ា្យងង “�ងចម�ាែណបភ
ង�ាំ ាករអធវត�ធាតិវ ិាៃធករចពំ�� ា ា់ែ់ល្តតវដមតំ �កត លជ ា់មគាងទិទងិគតសភំ ឬែ់ល្តតវ
កតត�ចេ ា់ំ ាមគាងទិទងិគតសភំរំងតងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច ែ់លបធចពំ�� ាជ
ធាតិ ំហ�លរចួ”  មីងករជបងវតោិភំ ា់ ាា ធិងវំី គ៌រំងតធជតិ� ា់គភហតិច។ �លាង ាំ�ធព�ទ តង
ររដ និបល បធភរេករអធវត�ករទទលួស� លតងសហគធនៃ្ំ�ុា ធិងករចពំ�� ា ា់ងគតសភំ 

ងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិចង ត់ចជ បធ�រ ំចភ�ងចម�ា្យងអធ្ម តំ ង�ា ាំតភំធត ៃ្ំករយរ ធិង 
អនិរមុាវចភរពៃ្ំែងត ែ់លងោិត�នទារភង�ខត�ចភធធួ៤ �ធ�ខត�មភំងត ភ �ខត�្ំពវ ិិ រ �ខត�្ម�ចព  

ធិង�ខត�ងន ងែ្តង បធអធគាតចច តំង អធ្ម តំង ធិង�គលធ�េបយ � ា់គីាគភ្ ទ ភ់�ណា រករ ចពំ�� ា 

ា់ងសហគធន ធិងបធ�ចេវជិធករករយរំ�ណ� ពាងធី់លតងសហគធនគយួចភធធួ ធិងបធផ�លត
ឱកងឱំតភណងងសហគធនគយួចភធធួ ចតលរគួមសងែផធករវធិិ�េហ ់ភធិង�ធែផធករចពលចតង
ទ តំសង តតំទ�លាាងៃ្ំ�ុាង ករំ�ងងាតឱំ�ធករចពមិចក្ំគ�្ំ ងងសហគធនៃ្ំ�ុា បធផា មករ
ផ�លត ា់ងគីទធ�ង ់មិចកង រគួទភងបធកតតំធោយរយៈ�ំលងគីទធ ា់គម្ត គ៥០ឆីភង ជំិ�ងង
្មកគសនធគយួចភធួធបធផា មករ តុងឆយ ា់វិទធិងរងតបភករងិម្លភអិតជមតែង�ង ១៤ងសហគធន 
មីង�ខត�រតធហិរ ា ធិងផា មករសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាងធា�នតភំធតងន ងឆយាែរង៉។ 
 

រ ប ្របម និពសម្បនដីតសដដ�ិិចច 

្ំ�ទងមគសជ�ធហ្គំៃ្ំ�ុា្ ំ�ណ៥៧,៥៩%ៃធៃផន ា់ងរំមីងឆីភ២០១០ ធិងងោិតង
�ន�្កគែ់ធងគោតមិចក្មងួង មងិមគា រកង ្ំ�េត ធិង�ធសទ ធិង្មងួងំរសិោ ធ ។ង ្ំជធ
ែ់លរងត�និតង ធិងជ តំៃ្ំ�ុារងត�ន  ំងែផាម�លាវងិាយៃ្ំ�ុាង ែ់លមីង�បពមា�ធធជតិ� ា់គ
ភហតិចផងែ់រងែ់លភហ�្ចាធំមួ�ហរងត�ន  ំងែផាម�លាៃ្ំ�ុាង្� តំាវភំ្ំបភៃថ�ងធិងផ្រភ� តំ
ទភ�ធ គទភល តំ្ំៃំណា ជគយួធ ងៃ្ំ�ុាផងែ់រង។ង 
 

ទធន គធ ងងគិទទផលែ់លរដ និបលបធ�ដព្សយ់ង�លា  �យាងជធជតិ� ា់គភហតិចង

បធ�គាល�់ាេថ�ន�ធំ�� ្ំុគគួយចភធួធ ែ់លមភ ំងែតហភរគមភែសង់លតងវតោិភំមីងករ
្ហ ត្ំ ហង ធិង�្ ាំ្បងត ា់ ាាធិង ធជធ គាជតិ ែ់ល�យាងមភ ំងា្ងាយផលមីងករ្ទ្ទងត់លត

ាវភំរងត�ន្ំបភៃថ� ធិងងិទទិ�ងរ ាភំមីងករំ��កេគតិ ធិងករ្ំគតលផ� ភរំងតធជតិ� ា់គភហ
តិច។ 

                                                      
1 េយាងទិនិន័ យ្រកាួង ទរិិ 
2 េគហងំពនង ងទិនិន័ ពីកងរអទិ វឌ (http://www.opendevelopmentcambodia.net/company-profiles/economic-land-concessions/) 
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្មកគសនធងគីទធ ា់�ង ់មិចកគយួចភធធួ មភ ំង ភំយធ�លា្មំខណ� ចច តំង ធិងមិចកងធ្ជគយួ
ររដ និបល �ដយបធរ ភ�លនងិទទិ វំី គ៌ ្ំៃំណា  ា់ ធិងៃ្ំ�ុារំងតធជតិ� ា់គភហ

តិច ត់ចជបធ តុងឆយ ា់ចភករវលិភង ៃ្ំភ�ធជង ៃ្ំម តំងំ ៃ្ំ ភំរងង ករលំ
អតរ  ករ តុងឆយៃ្ំងង់ង�តតអតរ   ំង  ្តយភង �ខជធ្ំសទ ំរណ បតតំងត� ា់គ�ចចពារ  

បតតំងត្ំនំទ ម  ែ់ធ្គមងតីៃ្ំ។ល។ ធិងក តំ ភំផា េ ធជធ គាជតិេ៉ងងធទ មងបទ តំ។ង
ំចកំីធី�ធពាជអ  រគយួចភធធួបធររ ភង់លត ភ់�ណា រករចពំ�� ា ា់ងគតសភំ �លាង ាំ�ធព�រ�ទ ត

ំមួគតតបធ ់ំ់តិជគួយអីម�ធអភណចមីងកររ ភ�លន ា់ ាាង ធិងក តំ ភំផា េៃ្ំ�ុាេ៉ង
អប ិំ�តយំ �នមីងៃ្ំងសហគធន ធិងតភំធតៃ្ំករយរ។ ជំិ�ងងករបតតំងតៃ្ំ�ុាែ់ល

ំណ� លគម ាំករអនិវឌ្ហ�្�ង់ីត ភង(ែរង៉ទភធ តំរ ាអហ�ាងធាងឧង្សមគាមងិមគា) ឧ. ករបតតំងត

ៃ្ំ�ុា៣គ�ធសមិរ ាំទភធ តំវរ ាអហ�ាងធា�ងសធ�្កគ២។ង ំែធោគ ាំ�លា�ធព�ទ តង ករអធគាត

ងសហគធនៃ្ំ�ុាង�ធភំយ�តេ៉វងធិងគិធទធតង�្គចបធ�ររគ�គល�េងែ់លបធមភណតតបភ
ាំយរង�្គពចភ�យពកររ ភ�លន ភំយធ ធិងបតតំងតៃ្ំ�ុាងធិងំ៉ពយលត់លតាវភំរងត�ន។ 

 តេ៉ួងំ�� ្ំុគ �ធត �រ បធ�មាត�ធ�ែាង�នរគតភំធតគយួចភធធួ ត់ច់ង�្កគ៖ 
 វិទ ា់ ាារង្មកគសនធងគីទធ ា់�ង ់មិចកជគយួងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិចង�ធ ត់ចជ
្មកគសនធឡធ�សងីធិងរ ៉តយ�សងី �ន ់ ភ្ ំ�គរ ់ ភងែងង ាំរ �ខត�្ំពវ ិិ រ ធិង្មកគសនធ នំិេ 
សី�ម១ង�ន ់ភែ្ង្ំព �ខត�គណ� លហិរ ា 

 គិធ�ធករំិ�្គព�េំលតជគយួ្ំជំលរ ់�នគតលដ ធអភ ាំផលំ៉ពយលតំរសិោ ធ ធិង
ងង�គជគធ ធិងគិធបធអធវត�រគរតំគធ�ែងីម ា់  ត់ចជ�ន ់ភ្ ំ�គរ ់ ភងែងង ាំរ �ខត�្ំព-
វ ិិ រ ់ ភំ នត្ស ់ ភែ្ងខនគ �ខត�គណ� លហិរ ាង 

 �ធករំ�ក ពំ�កត លឱំងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិចទទលួយមមគាងិទទិ ា់ឯមធរគរយៈ
ករអធវត�ំទំ�� ០១ង មរណា �ធព�មាត�ែាង�ន ់ ភ្ តយភង�ជរង �ខត�មភំងតងស�ង ់ ភអធាងតៃ្ង
�ខត�ងន ងែ្តងង ់ ភ្ ំ�គ �ខត�្ំពវ ិិ រ 

 �ដយសរែត�ន�ធទភបងត ា់ ាាងធិងភំងាហសា េ� ីាែផធទាំីគងធិងជំិ�ងង�ដយ គិធ 

�ធករ�ដព្សយ ាំាជអ  រ�ធងគតោមិចកងំណ� លឱំករចពំ�� ា ា់ ងគតសភំ ងសហគ- 
ធនធជតិ� ា់គភហតិច�ធភំយ�តេ៉វ  

 ខីពកររគដធង ្ត្តំិធិតំង ធិង ភ់�ណព្សយ �រ�លាទភបងតវិទ ា់ ាា ាំសោ ាំធ�ធងគតោ- 
មិចកចភ�យពងសហគធនែ់លទទលួបធ ាំងត ា់ងគតសភំរចួង 

 ករក តំ ភំផា េៃ្ំ�ុា�នមីងតភំធតងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច ធិងែ់លងោិត�ន�្្ 
តភំធត ា់ងគីទធង �សាយ  ់ម�ុាចតល�រមីងករដ ធរំងត្មកគសនធ ត់ចជង �ននតគិ តំហងត ់ ភ

ែ្ង្ំព នតគិចមតបរង ់ ភែ្ង តុមង ្ងកមែមវងា�ង �ខត�គណ� លហិរ ាង ធិង្មកគសនធរ ាអហ�ិងធា
�ងសធ�្កគ២ង្ងកម�ងសធ �ខត�ងន ងែ្តង 
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 ភំំិទងិទទិ�ងរ ាភំមីងករ្ំគតលផ� ភ ធិងករួំ ភរំងតងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិចង មីង
ករ្ំភធិងវហ�ំណ� ពំណ� លបបង ត់ចជមរណា ្បរ ទំទិធជតិ� ា់ភហតិចឆីភ២០១៥ង

�ន�ខត�គណ� លហិរ ា ករ� ាំមវហ�ំណ� ពំណ� លង ធិង្ំគតលផ� ភង �ន្ងកមថាបភងង �ខត��កពមងង
ធិង្ងកមែរំង�ខត�្ំពវ ិិ រ �ននតគិចមតបរង�ខត�គណ� លហិរ ា 

 ុាួេែ់ល�ធអភណចង ធិងធៈ ករសតរចតល ាំអីមចភណត ល្ងកមធិងងសហគធនខាួធឯង 
មភ ំងក តំ ភំផា េៃ្ំ�ុាយម�ុាលមតង ធិង� ា់គីាយម ា់ជមគាងិទទិផន លតខាួធ ត់ចជ�នតភំធត

ៃ្ំែងត ្ងកមងភ តំរង�ខត�្ម�ចព 
 �ដយសរែត្មកគសនធបធ តុងឆយ ា់ែ្ងងចភករងធិងៃ្ំរមអធផលៃ្ំ�ុាង( ត់ចជាររ ភងង

ារចងង ធិងារទ ម) បធ� ីាឱំបតតំងតគខរំរ ់ត�ំល�វលង ម�រគិធបធ�រសល�រ ធ  
ជំិ�ងងយមត ាំធទ់លតងវតោិភំរំងតងសហគធនង ធិង�ង�ា�ដយ�ធករហភរគមភែសង ាំអីម

ចភណត ល្ងកមងធិងមគាមរ្មកគសនធងធិងំងងអងធ�ិងខមីងងសហគធន  
 ្មកគសនធរ ភ�លន�លាមិចកងធ្លួ ា់មងិមគាង គិធ�គរំលមងខាណ� កររង ធិង�មង្ំវ ា�ក
មភលភងំលមគាង ត់ចជ្មកគសនធងតសីាធង�ន នំត្សង�ខត�គណ� លហិរ ា 

 វជិធករករយរំ�ណ� ពាងធី ា់ងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិចែ់លរងបភករចពំ�� ា ា់ច តំ
ងំី្ហ តំហ�គិធ�ធ្ំងិទទភំមីងករទ តំសង តតំទ�លាាងលមត ា់ង ទិេ ា់ខងចច តំង ត់ចជ
មរណា �នងនតគិនីភៃរង ់ ភរ�រមង្ងកមងភែតតង�ខត�បតត ភ់ំងង 

 ករ�បទ្ំកធតធិបីករធ�េបយ ធិងហ្�គរគប តំងមគាធករយរ ា់ ាាងមរណា �ធព�មាត
�ធ�ននតគិ្ំ�គរង�ខត�្ំពវ ិិ រ ធិង ់ ភភធ តំង�ខត��កពមងង 

 ករផ�លតងគីទធ ា់ងង�គមិចកហ�បធំ៉ពយលត់លតតភំធតៃ្ំផ�លតផលង ៃ្ំករយរង ធិងៃ្ំភ�ធជង
ៃ្ំម តំងំ ធិងៃ្ំ ភំរងទម ធិងជំិ�ងងងវតោិភំរំងតងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច 
(មរណា �ន ់ភំ នត្ស �ខត�គណ� លហិរ ា ែ់លែតងែត�ធករហ្�គមភែសង�់េក តំ ាំធជតិ
ភហតិចងបគង�រ់លតធជតិ� ា់គភហតិច តំធង។) 

 

អនុសសននញ�កូនរញដ ភិបិច 
១. ងតគ�ាយររដ និបលំ�ធា�ធករចពំ�� ា ា់ងគតសភំធជតិភហតិចទភង១៥�ខត�ង ធិងងស-

ហគធនៃ្ំ�ុា�ាយបធឆ តំ �សាយំ�ងងាធចភធួធ ៃធករចពំ�� ា ា់ងគតសភំ ាំ១០�រ២៥ងស -
ហគធនមីងគយួឆីភ។ង �ងីាឱំ្មងួង�រ ំចភែ់ធ ា់ង ធហរំធាយមគាង ធិងងភណងត មភណតតែផធករថវកិ 

�ាយបធជមតលមត។ 
២. ងតគ�ាយររដ និបលំ�ធា�ធករ�ចេវជិធករំ�ណ� ពាងធីង�ា ាំករទ តំសង តតករទិេង លមត 

ា់ ាាងសហគធនង ចភ�យពងសហគធនែ់ល�ធ ភំណងចពំ�� ា ា់ងគតសភំង ហរួំិបរណ�ចេវជិធ 
ករករយរំ�ណ� ពាងធីគធ�រ ំចភែំំំទដមតយមំ�ងីាងភចពំ�� ា ា់។  
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៣. ំ្ង ងករអធវត�អធ្ម តំ៨៣ (ជមតែង�ងករមភណតត្ ភំ្ំទលតងសហគធនគយួជគយួងសហគធន
គយួ�ទ ត)។ 

៤. ងតគ�ាយររដ និបលង្ំកធតភសរអំ្្ម តំ ត�ា ភំ យត�ិ ៌គ មីងកររគដធង្ត្តំិធិតំង
ធិង�ដព្សយំ�� វិទ ា់ ាាធិងៃ្ំ�ុា ែ់លបធំ៉ពយលត ា់្ំៃំណា រំងតងសហគធនធជតិ 

� ា់គភហតិច ត់ចជ ា់ៃ្ំម តំ� ា់ ច ា់ៃ្ំារមុ ា់ៃ្ំ ភំរងទម ជគយួធិង្មកគសនធ ឱំ�ធ្ំងិទទិ 
ភំ� ា់គីាំ ��� �ងករហ្�គមភែសង ករបតតំងតគខរំរ ធិងំ��� �ងទភបងត ា់ ាារ ភៃរ�៉នមីងតភំធត

ងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច    ែ់លឈធ�ាយ�ធវ ិំ ត�ិងង�គកធតែត �ធត �រងភរ តំ្ំ�ទង 
មគសជ។ 

៥.ងតគ�ាយររដ និបលំធ�់មាជអ ាំណ�ចភ�យព្មកគសនធណែ់លគិធ�គរំមិចកងធ្ ធិងំធ�
រគដធ្ត្តំិធិតំចភ�យព្មកគសនធែ់លបធលំ�បលរចួ � ា់គីាជបថគិធ�ធងមគាភំំធ�

ំ៉ពយលត់លត ា់ងសហគធនធជតិ� ា់គភហតិច។ 
៦. ររដ និបល្តតវជបថ គធផ�លតាជអ ាំណ�់លត្មកគសនធ ្តតវជបថ�ធករងិម្ ាំផលំ៉ព
យលតំរសិោ ធ ំិ�្គព�េំលត�ាយបធ�ំេ�លេ ធិង�ធករ្ំគ�្ំ ងជគធ ជគយួធជ
តិ� ា់គភហតិច។ 

៧. ងតគ�ាយររដ និបលំ�្ តំករលំំ៌ណធិបីករធ�េបយ ប តំតភណង ធិងករហភរគមភ
ែសងងសហគធន មីងករួំភ� ា់គីាែងីងរម ភ់�ណព្សយ ំ�� ា់ ាា ធិងៃ្ំ�ុា។ 

៨.ហណៈមគាករអធ�រ្មងួងំធ�យធ�កររគដធ ្ត្តំិធិតំរលតករ  ់ម�ុា ធិងក តំ�ុាខងចច តំ

ាំតភំធតករយរ តភំធតៃ្ំអនិរមុ តភំធតៃ្ំម តំងំ តភំធតៃ្ំ�ុាងសហគធន បភចតលគមទារភង្មកគ
សនធ។ 

៩. �ងីា�ាយអធ�រ្មងួងែំមែចមចភណតតថីមត្ំ�នទៃ្ំ�ុា ងភរ តំំ�ងងាតងសហគធនៃ្ំ�ុា ្តតវ
�គរំរគរធនពរំងត្ំជំលរ ់ ធិងចច តំ។ 

១០.ងតគ�ាយរដ និបលយួំ�� មត�ឈា ព្ំ�នទធជតិ�នមីងអត�ង�� ណ ាំណ�� ា់គីាយ 
្ង្លមីងករមភណតតធិងំ�� មតអភ ាំ្ំ�នទធជតិ� ា់គភហតិចធាគយួង។ 

១១.ងតគ�ាយររដ និបល�គរំងិទទិ�ងរ ាភំ ៃធករួំ ភ ្ំគតលផ� ភំិភម្�លាំ�� ងិទទិ ា់ ាា ៃ្ំ
�ុា ធិង ធជធ គាជតិ �ន្ហ តំលភដ តំថីមត។ 

១២.�លាមទ មចិត��ាយ�ធង�ងភំ ធជតិ� ា់គភហតិច�គនតគិ ់ ភ្ ងកម �ខត� ធិង ភ់ណងរ�ង�
 �ាយបធ�្ចាធ។ 

១៣.�ងីា�ាយររដ និបល ��់ៈភំ ាំងតមគាងិទទិឯមធចភ�យពងសហគធនែ់លចពំ�� ា �ដយ
សរចរ ០១ រគវ ិាគិធងាមសា េ ធិងគិធចភណយថវកិ � ា់គីាទមចពំ�� ា ា់ងគតសភំ។ 

១៤.�ងីា�ាយររដ និបល ដមតទិធជតិ� ា់គភហតិចមីង្ំតិទិធ្ំបភឆី ភ 
១៥.�រ ំចភែផធករ�លាទ មចិត�មីង្ំ ាំធទអ តំរ ភ់ លតធជតិ� ា់គភហតិច ប តំ ាំមភរតិថីមតំីគ ់លត

វទិ្លាយ។ 
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១៦. �ងីា�ាយររដ និបល  គភ្ ទមសងងគតោភំងធិង�ងងខភំ់លត�ង�ាធជតិ� ា់គភហ 
  តិច។ 

១៧.�ងីា�ាយភរេ�ធករ�គរំករយរងវតោិភំង់លត�ង�ាធជតិ� ា់គភហតិច ធិងយមទមចិត�
ទមដមតម�រែ់ល�រជ�� យម� ីាកររ្មកគសនធ 

១៨. ំ�្ តំមសងទភធ តំរ ាអហ�ិងធាងន ងឆយាែរង៉ �ខត��កពមង 
១៩. ំ្ង មករផុំីផ្យ់លតធជតិ� ា់គភហតិច 

២០. ងតគំ� េរលត�ងចម�ា្យងអធ្ម តំង�ា ាំៃ្ំករយរង រគួជគយួធ ងករំិ�្គព�េំលតជ   
សជរណៈជគយួងសហគធនងងង�គងាវលិងធិងភហាយមត ាំធទបប 

២១.ងតគដមតំ�កត លតភំធតៃ្ំែងតមីង�ខត�ទភងំួធង ជតភំធតងស្ហ តំ្ហងង �ដយផ�លតភំ្ងំ
ចច តំរគរយៈករដមតំ�កត លងិទិទង ធិងតបួទារំងតំណ� េងសហគធនៃ្ំែងតង មីងអធ្ម តំង

ឬលិខិតំទដ ធហតិយត�ណគយួ 

២២. ចព�ងាំអ�ងងតង ធិងបតតវជិធករជំបន ធតចភ�យពំទ�លាាងៃ្ំ�ុាង ធិងាាវមគា�ុាខងចច តំ
បបងជំិ�ងងចភ�យពំទ�លាាងែ់លយមត ាំធទធ ងាជអ  រថីមតជតិ ធិងថីមត�្កគជតិ 

២៣. ងតគរម្ទមតភំធតៃ្ំ�ុាែ់ល�ធងក� ធំលខសងតង ត់ចជតភំធតៃ្ំែងតជ� ា់គង ទមជតភំធត
ងិម្្សវ្ជវអ តំរ ភង្� តំំណ� ពំណ� ល ធជធគធងុង មីងករ�លាមងនួយវងិាយអ តំរ ភែផីម
ំរសិោ ធ  ធជធ គាជតិ ធិង�អមត�ទងចរណន  

២៤.ំ�ងងាធធតវមិចកងស្ំតិំត�កររង្មងួងយមត ាំធទមីងករ� ទាែផធករ្ហ ត្ំ ហងធិងករ�្ ាំ្បងត ា់ង
្ំគទភងរងង រដ និបលង ធិងងង�គងាវលិ� ា់គីា�ដព្សយំ�� ៃ្ំ�ុាង ធិងំ�� ្ ភំ្ំទលត

ា់ងសហគធនធិងង ា់ងគីទធ�ង ់មិចក។ 
២៥. ងតគ�ាយររដ និបលំ�ធា�ធធតវករអធគាតងសហគធនៃ្ំ�ុាងធិងែផធករ្ហ តំ្ហងងសហគ

ធនៃ្ំ�ុាធិង�ធម�ក តំថវកិជតិំែធោគ � ា់គីា�រាាយតំ�រធ ងកររភងចិត�មីងករំ�ងងាធហ្គំ
ៃ្ំ�ុា្ ំ�ទងមគសជាំបធង៦០% ៃធៃផន ា់្ំ�ទង្ត គឆីភ២០៣០ង។  

 

៣). រ ប ទបនរកវអីគសីសនី 
សមិទ�ផិរសករញដ ភិបិ 

 � ា់គីា�រាាយតំ�រធ ងំ�� ទភធ តំរ ាអហ�ាងធា ររដ និបលមគសជមភ ំង� ីា�ងចម�ា្យង 
ចច តំគយួចភធួធ ត់ចជ�ងចម�ា្យងចច តំង�ា ាំករយតៃគា�សតំ៉ពយលតំរសិោ ធ។ល។ង មីង�បពែ់រ 

រ ់ងភមាបធអ��� ាេរ ់គ�ធ�ា្មងួងែរង៉ ធិងថគំល� ា់គីា� ីាករ្សយ ភំនា�យមត ាំធទធ ងករអធវត�
ហ�្�ងទភធ តំរ ាអហ�ាងធា2 F3 ្ំគទភងចព�រ់លតតភំធតហ�្�ងផន លត� ា់គីាែងីងយលតាំកធតែតចចងតអភ ាំ
ទងុធៈរំងតងសហគធនទមតទងធ ងហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាងធា�ងសធ�្កគ២។  ថាាង�ធព 

                                                      
3 ហ�្�ងរ ាអហ�ាងធា�ងសធ�្កគ២ 
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ររដ និបលមគសជជំិ�ងងង ្មងួងែរង៉ ធិងថគំលមាបធអធ�� ត�ិាំតភណងងសហគធនង ធិង
តភណងអង�ករងង�គងាវលិចតលួំ ំិភម្ ាំហ�្�ងទភធ តំរ ាអហ�ាងធា�ងសធ�្កគ២�ធពង �សាយ

មាបធចតលរគួងសករជគយួអង�ករងង�គងាវលិ (ងគសាធទទ�ធាមគសជ)� ា់គីា�រ ំចភទងុធមិចកងិម្ង
ធិង�វទិកសជរណៈ� ា់គីា្ ំគតលធតវមងីលតរំងតងសហគធនែ់លរងផលំ៉ពយលត ាំហ�្�ងទភធ តំរ ា
អហ�ាងធា�ងសធ�្កគ២�ធពគមំិបរណងធិងរម ភ់�ណព្សយ។ង 
 

រ ប ្របម 

 វងិាយទភធ តំរ ាអហ�ាងធា�នមីង្ំ�ទងមគសជហ�ជវងិាយគយួែ់លររដ និបលមគសជបធធ ង 

មភ ំង � ីាករអនិវឌ្� ា់គីាជតភរតវករ់លត្ំជំលរ ់ង ធិងជ្ំនំ្បមតចភណត ល� ា់គីា� ីាករអនិវឌ្
�ង ់មិចក្ំ�ទងជតិ ំ៉ែធ�្ំ�ទងមគសជ�នគិធទធតបធ�្ត គខាួធ� ា់គីា� ីាករអនិវឌ្វងិាយ�ធព

ាំបធ�ំេ�លេ�ន�ែាយ�ទ។ រគករង�ងងត�់ាេថ ករអធវត�ចច តំ�នមីង្ំ�ទងមគសជ
�ន�ធម្គិត�ន�ែាយែ់លជ�សតំណ� លាំវងិាយគយួ�ធព�ធករលភបមមីងករ្ហ តំ្ហងថវកិ
ា់�្ចាធងធទ មងបទ តំ�ធព។ ផនយ�រវេិង ហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាងធាបធំណ� លាំ�ធ
ផលំ៉ពយលតេ៉ង �ធត �រជអវិ��ធ�រ�លាំរសិោ ធ ងង�គង វំី គ៌ង ធិង ា់ៃ្ំងសហគធនធជតិ
� ា់គភហតិចរគរយៈករក តំំ ភផា េៃ្ំ�ុាង ាមយមែរង៉ ជគយួធិងករបតតំងត ហណភំទ ម  ធិង
ហណភំ ា់មងិមគាង ងខភំគធងុង ធិងងតី។ង ៃ្ំ�ុា្ តតវបធក តំ ភំផា េទភងមីងង ធិង�្្បត
ាងៃធហ�្�ងទភធ តំរ ាអហ�ាងធាែ់លបភាំបតតំងតភរមរំងតងតីៃ្ំ3F

4។ ករបតតំងតលភ�នធង ា់
ែ្ងចភករ4F

5 រគរយៈហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាងធា្តតវបធ្មកគសនធវធិិ�េហហ�្�ងសងងងត

ទភធ តំរ ាអហ�ាងធារ  ំ អតងយម ាំ្ំជំលរ ់េ៉ងអយត�ិ គ៌។ ជង�ធព�រ�ទ ត ្ហ តំហ�្�ងអនិវឌ្ធន
ទភធ តំរ ាអហ�ាងធាទភងអងត�នមីង្ំ�ទងមគសជហ�ងសហគធនគិធែ់លបធទទួល ាំត៌�ធងធិងគិធែ់ល
បធចតលរគួំិ�្គព�េំលតាំបធ�ំេ�លេជគធ�បព�ទ � ា់គីា� ីា�ងចម�ាងភ�រចចិត�មីងករអធវត�
ហ�្�ងអនិវឌ្ធនទភធ តំរ ាអហ�ាងធាទភងអងត�នមីង្ំ�ទងមគសជ ែ់លជ�សតបភាំ�ធកររ ភ�លន

ងិទទិគធងុ ធិងករ�គា�ង្ំជំលរ ់�ចេ ាំតភំធតែ់ល្មកគសនធវធិិ�េហហ�្�ងសងងងតទភធ តំ
រ ាអហ�ាងធា�ដយំងងភ។ 
 

អនុសសននសបររកញ�កូនរញដ ភិបិប  

 

១.ំ្ង ងង ធិងំិធិតំ�គាលករអនិវឌ្រំងត្មកគសនធវធិិ�េហទភធ តំរ ាអហ�ិងធា� ា់គីាជបថ្មកគសនធ
ទភង�បព�គរំចច តំងធិង�គលករណន �ផុងង។ 

២. ំ�ងងាត�វទិកំិភម្រងងសហគធនង ធិង្មកគសនធ� ា់គីាចរបរទមតទងធ ងករែំងែចមផល
្ំ�េធនរងអីមរងផលំ៉ពយលតងធិងអីមែ់លទទួលផលចភ�ណេ ាំករអនិវឌ្ទភធ តំរ ាអហ�ិងធា 

                                                      
4 ងតី្ម�ំានីភងធិង្តាបហ�នតភំធតាែរង៉ 
5 ហ�្�ងរ ាអហ�ាងធា�ងសធ�្កគ២ 
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្តតវជបថ ភ់�ណា រករយតៃគា�សតំ៉ពយលតំរសិោ ធ្តតវ�ធករចតលរគួ�ំេ�លេ ាំសជរណៈ
ធ ជំិ�ងងហ�ងសហគធនែ់លទទលួរងផលំ៉ពយលត ាំករអនិវឌ្ហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាង-

ធា។ 
៣. ំ�្ តំរលតហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាងធាទភងឡយណែ់ល�ធផលំ៉ពយលតជអវិ��ធ

�រ�លាំ រសិោ ធ ធិងងង�គ។ 
៤. ្តតវជបថ ាំត៌�ធហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ាអហ�ាងធា ្តតវបធផុំីផ្យេ៉ងទតលភទតលយង

ធិងែ់លជ ាំត៌�ធំិត់លតងសហគធនែ់លទទលួរងផលំ៉ពយលត ាំហ�្�ងសងងងតទភធ តំរ ា
អហ�ាងធា ធិង�គរំងិទទិគធងុ។ 
 

៤). រ ប សទិ�ិទទួិបនពពតត៌ន  
សមិទ�ផិរសករញដ ភិបិ 

ំចកំីធីង ររដ និបលបធ� �ំជអ ជចភសង ធិងមភ ំង ភ់�ណា រករ� ីា�ងចម�ា្យងចច តំង�ា ាំងិទទិ
ទទលួ ាំត៌�ធង �្កគករ  ់មបភ�ដយ្មងួង ាំត៌�ធង ធិង� ាំមចភសាំ�ធករចតលរគួ ាំំណ� ភហា
យមត ាំធទងមីង�បព�ធងង�គងាវលិផងែ់រ។ មីងមភែង�ំលថាាង�ធព អធហណៈមគាករ� ីា�ងចម�ា្យង
ចច តំង�ា ាំងិទិទទលួ ាំត៌�ធរំងត្មងួង ាំត៌�ធ បធរមតែតង�ងចម�ា្យងចច តំទា១ច តំ�សាយ  
ធិងបធផ�លតង ធតវភ តំមចភធួធង ៤ង ែ់ល�ធ ២០�្រ ែចមរ ភែលមតធងង�គងាវលិង្� តំ� ីាករ
ចតលរគួគតិ �េំលតមីងករែមលគា។ មិចក្ំភរំងត្មកគកររំ�ចកម�ទងរមតែតងចច តំង�ា ាំងិទទិ
ទទលួ ាំត៌�ធ�ធលមងណៈ� ាំមចភសមីងករំិភម្ ធិងសីហគធនចភ�យពករចតលរគួ ធិងជតចតល
វិ��ធទភងអងត ាំងង�គងាវលិ ែ់ហតអនិវឌ្ធន ធិង្មងួងយមត ាំធទបប។ 

 

� ា់គីាចតលរគួចភែណមមីងករផ�លតគតិ�េំលត ធិងជបបធថ ្ំពរជណច្មមគសជ�យាងង
ធ ង�ធចច តំ ា់លាគយួង�ា ាំងិទទិទទលួ ាំត៌�ធែ់លំ�្គាផល្ំ�េធនទត�រ ្មកគអង�ករងង�គ

ងាវលិង ធិងងសហគធនគតលដ ធ�យាងខអ ភង ទភងថីមតជតិង ធិងថីមតគតលដ ធង ែ់ល� ីាកររទមតទងធ ង
វងិាយំរសិោ ធង ធិង្ហ តំ្ហង ធជធ គាជតិង បធួំំិភម្គីង ធិងបធឯមភំគីដមតតធហណៈ
មគាកររមតែតង�ងចម�ា្យងចច តំង�ា ាំងិទទិទទលួ ាំត៌�ធធតវ ្ំ�នទ ាំត៌�ធគួយចភធួធែ់ល�យាងខអ ភ
យលតថជត្គតវករបភបចតង្តតវំិបរណដមតំ�កត ល�នមីងចច តំង�ា ាំងិទទិទទលួ ាំត៌�ធ។ 
 

រ ប ្របម 
្ំជំលរ ់�ធតបួទា�ំេ�លេមីងករ្ប្ងាយផលង ធិងករយរធតវរលត ធជធ គាជតិង

ធិងំរសិោ ធង �សាយំចកំីធី�យាង�គាល�់ាេថ្ំជំលរ ់ទត�រង ជំិ�ងងងសហគធនង ទទលួ
បធគិធ្ហ តំ្គធតង ឬ ខីព់តធតវ ាំត៌�ធជ�្ចាធទមតទងជំិ�ងងធ ងវងិាយំរសិោ ធង ធិងករ្ហ តំ

្ហង ធជធ គាជតិងជំិ�ងង ភ់�ណព្សយបប ាំាជអ  រ�ធងគតោមិចកងធិងសោ ាំធតលករង។ 
គ្ង៉�ទ តរគករងិម្ង ធិងវភិហ�់ាេថគតលដ ធចច តំប�ំលំចកំីធីង ធិងករអធវត�ធនង �ន�ធ
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ករខីព់តភហ�្ចាធទមតទងធ ងវងិាយំរសិោ ធធិងករ្ហ តំ្ហង ធជធ គាជតិង �សាយគមទលត�ំល
�ធពង្ំ�ទងមគសជមភ ំង�ន�ធំ�� ្ំុគងភ់ធតងំធួ ែ់លររ ភង្ំជំលរ ់មីងករទទលួបធ

ាំត៌�ធ។ង ំ�� ្ំុគទភង�ធពង រគួ�ធៈង ១. ករអធវត�ធតវករំ� េ ាំត៌�ធរំងតររដ និបល
�នទធត�ខ្យ, ២. ្ំជំលរ ់ង គិធបធទទលួ ភ់ណ ងអភ ាំងិទទិទទលួ ាំត៌�ធង �សាយទគទរាំ�ធ

ឯមសរគយួចភធធួ� ា់គីាំ � េ, ៣. គ�ធ�ារដ និបលង យលតគិធចចងតអភ ាំទងុធៈទធជគតលដ ធៃធ
ងិទទិទទលួ ាំត៌�ធ, ៤. ្មកគាជអ  ររដ និបលង�ធភំសន មត�ងនារមីងករំ� េ ាំត៌�ធែ់លយមត

ាំធទធ ងំ�� បបែ់លំមួ�ហបតតទមថងជចភណ ចរ�ងាំែផីមធ�េបយង។ 
 

្រតភទពពតត៌នា�កពពន�ននពវិសពយ្គរក្គពធនធនធមម់តិ នពិរសិន នងដិរិចុរ្ន�
�បពុព្តតវក ប 
• ចច តំង�ា ាំៃ្ំ�ុា ធិងអធ្ម តំង�ា ាំៃ្ំ ធិង ា់ងគីទធ�ង ់មិចក ធិងងង�គមិចក 

ចច តំអង្គិមរណន  ចច តំនតគិបល ចច តំងគីទធ ា់�ង ់មិចក ែផធករ�គរំងតរ ់ 
ធិងលិខិតំទដ ធហតិយត�ិយមត ាំធទធ ងករវធិិ�េហ ធិង ំ៉ពយលត់លតំ�� ា់ ាា។ ចច តំ 
ធិងលិខិតំទដ ធហតិយត�ែ់លទមតទងធ ងវងិាយឧង្សមគា ធិង្រណមគា។ 
អធ្ម តំង�ា ាំករយតៃគាផលំ៉ពយលតំរសិោ ធ។ 

• របយករណន យតៃគាផលំ៉ពយលតំរសិោ ធ ធិងងង�គ (EIA) 
• ាំត៌�ធអភ ាំ ទភសភ់ ាអតិំរ�ែ់ល្ំជធ�ីមតង�ធងិទទិជ�ក ងត ធិង្ ភំ្ំទលតៃ្ំ(ទភសភ់ ា
ងសហគធន ធិង ា់តភំធតករយរ/អនិរមុ - ទភសភ់ ាែ់ល្ហ តំ្ហង�ដយងសហគធន 
ធិង ា់ែ់ល្ហ តំ្ហង�ដយ្មកគសនធ)។ ឯមសរ ឬ ាំត៌�ធអភ ាំ រ�ំ ំា្ងាយផល

ាំអធផលៃ្ំ�ុា ធិងអតោ្ំ�េធនយតរអែងីង។ 
• ទារភងធិងទភសភ់ ាៃ្ំងគីទធ�ង ់មិចក ធិងងង�គមិចកទតទភង្ំ�ទង ធិងចភណត ល 
ែ់លបធ ាំៃ្ំងគីទធ ធិងករចភណយរំងតរដ និបលចភ�យពចភណត ល�បព។ ្មកគសនធ

ែ់លទទលួបធាជអ ាំណ� �ឈា ព ាងាយដ ធ �ក ងតភហសនធ ឯមសរ�់េៃថា 
លិខិតអធ�� តិ ធិងមិចកងធ្្មកគសនធ ជគយួរដ និបល ។ ាំត៌�ធអភ ាំងភណងងគរគំ

ចភ�យពផលំ៉ពយលត់លត្ំជំលរ ់រគតៃគាទាផ្រ �គលករណន  ធិង�ំល�វលៃធករ
ំ�ណ� េ�ចេ គ្ង៉�ទ ត្តតវំ� េអភ ាំ�ទងទណ� ចភ�យពមរណា រ ភ�លន ឬ គិធអធវត�

មិចកងធ្។ 
• ាំត៌�ធអង្គិមរណន រគួំ�កត លទភងងភណង ធិងកររភងលភ�នថាារំងតងសហគធន �សដ

រចបងគសាធទថាា ធិងអីមែ់លទទលួខង្តតវងភណង(រដ និបល ឬ ្មកគសនធ) 
• ាំត៌�ធអភ ាំតភំធតែរ ៉ករងមិ្្សវ្ជវ ធជធែរ ៉ចភណត លចភណយយមត ាំធទធ ងវងិាយែរ ៉
• ចច តំ ធិងលិខិតំទដ ធហតិយត�ែ់លទមតទងធ ងវងិាយលផល ្ំ�នទឧំមរណន �ធសទ
ែ់លបធមភណតត។ 
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• ថវកិជតិគភ្ ទករអនិវឌ្ មីងវងិាយ ា់ ាា ៃ្ំ�ុា លផល ធិងែរ។៉ ែផធករហ�្�ងអនិវឌ្

 ំងទ�ធាសំ ែផធករ្ហ តំ្ហងៃ្ំលិចទ ម ែផធករហ�្�ងអនិវឌ្ទភធ តំរ ាអហ�ិងធា។ 

ករវវិត�ធនរំងតងសហគធន�ធសទ ធិងករអនិវឌ្�គលធ�េបយទមតទងធ ងវងិាយ
លផល។ 

• ទភសភតភំធតអនិរមុ ធជធលផល ទិធីធាយបភ្ តា�ចេ ធិងបភ្ តាចតល ធិងរបយករណន
ំទ�លាាង ធិងំ�� ា�ឈា ពធ�លាាង�ដយរគួំ��ត លទភង្ហ តំភហាយមត ាំធទ។ 

• ឯមសរង�ា ាំ ភ់�ណព្សយ ចភណតតករ ធិង លទទផល ៃធ�ងចម�ាង�្គចណគយួ ាំ 
ាជអ  រ�ធងគតោមិចក ឬ សោ ាំធតលករ។ 

អនុសសននស្៌រករញដ ភិបិ 
• ំ�ងងាត�ាយ�ធចច តំង�ា ាំងិទទិទទលួ ាំត៌�ធ ែ់លជចច តំគយួ ា់ងភ់ធត       ង្� តំ 

្ំ�ទង។ មីងចច តំ�ធពហរួ�ធែចងមភណតត�ាយសោ ាំធ�ធងគតោមិចក  ្តតវ�រាាយតំ �រ 
ធ ងករងួរ ាំត៌�ធ ត់ចចច តំនតគិបល (�្រ២៤០ មភណតតាំរ ់បលងរ�ិេ ា់     �រាាយ 
តំ�រធ ងករងួរ ាំត៌�ធងរ�ិេ ា់ ាំធែ់ល�ធករទមតទងទភងអងត) �សាយហរួ�ធ 
ែចង ត់ច (�្រ ១៦ចច តំងោា ាំអង្គិមរណន  ត្គតវាំ�ធករំិ�្គព�េំលត ជ 
សជរណៈ (�នមីងម្គិតជាជអ  ររជធា �ខត� ្មកង ្ងកម ខណង  ជគយួ្មកគ្  ំម្ ់ ភ 
ងង តត ធិងតភណងនតគិ ឬងសហគធន)។  

• មភណតត�ំល�វល ធាតិវ ិាំណ� ងឱំបធចចងតលងត ធិងំ�ងងាតទា្  ំម្្ំជំលរ ់ែ់ល 
យួង្គ្ល់លតំណ� ងរំងត្ំជំលរ ់ ធិង�ធយធ�កររគដធ្ត្តំិធិតំ។ ភ់�ណព 
្សយំណ� ងែផាម�លា�គលករណន ចច តំែ់ល�ធជ រ�ធ �សាយលទទផលៃធករ�ដព 
្សយ្តតវាចទទលួយមបធ ាំ្ហ តំភហាយមត ាំធទ។ 

• ្មងួង ាំត៌�ធហរួភរេចច តំង�ា ាំងិទទិទទលួបធ ាំត៌�ធឱំបធគធ ភ់ណចតឆី ភ ២០១៦ 
�ដយ�ធករចតលរគួគតិ�េំលត ាំងង�គងាវលិ ធិង ្ំជំលរ ់។ 

• ំ�ងងាតសោ ាំធជតិ/ងីងករ ាំត៌�ធ ឬ មភណតតអីមទទួលខង្តតវ�នរគសោ ាំធយមត ាំធទបប

មីងករផ�លត ាំត៌�ធតធ្ំជំលរ ់។ 
• សោ ាំធសជរណៈ្តតវំ�ងងាធករផុំីផ្យ្ហ តំរតំភំ រគួទភងំណ� េងង�គ វទិ ំ 
ទតរទងុធន �គនតគិ/�គ ់ ភ ផន ភងប៉ណត  �វទិកងសហគធន ធិង្  ំត�ិករណន ជតិ�ផុងង។ ាំត៌�ធ 
អភ ាំករអនិវឌ្ធន្តតវផុំីផ្យជសរជរណៈ គធធ ង្មកគសនធឯមធ ឬរ ់ប តំ�ផ�ាគ ភ់�ណា រ 

ករមីងរយៈ�ំលគយួងគ្ងំ។ ករផុំីផ្យ្តតវផ្រភ� តំធ ងកររគដធ ធិង ករដមត 
ំិធាយ   ្ំងិធ� ាំ� ីង្ំែសង គិធបធ� ីារគចច តំមភណតត។ 

• ំ�ងងាត/ំ�ងងាធភំជៃ់ហតមីងករផ�លត ាំត៌�ធ�ំេ�លេរង ្ំជំលរ ់ អង�ករ 
ងសហគធនគតលដ ធ ងង�គងាវលិ ធិងសោ ាំធរ ់។ គ្ង៉�ទ ត្តតវ�ធម�ក តំថវកិង្� តំយួ
្ទ្ទងតងមគាភំរំងតងសហគធនគតលដ ធ។ 
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• អធ្ម តំ ំ�ងងាត�ាយ�ធហណៈមគាករភបេ �ដព្សយ ធិង្ហ តំ្ហង ធជធ
 គាជតិ�ដយ�ធករចតលរគួទភង ងង�គងាវលិ ធិងងសហគធនគតលដ ធ។ 

• អធវត�អធ្ម តំង�ាអភ ាំករផ�លតងគីទធាាវមគា ធជធែរ ៉ (ែ់ល�ធែចងលមងខណ� គធ
ធ ងអធវត�ហភ�រង ្តតវែតំិ�្គព�េំលតជសជរណៈជគយួ្ំជំលរ ់� ា់គីាំ ��� �ងករ 

ំ៉ពយលតំរសិោ ធ ធិងងង�គ)។ អធ្ម តំំ�ងងាតហណៈមគាករំ�ចកម�ទង ឬធាតិវ ិា� ា់គីា
អធវត�/តធ ភ់ណ ងអភ ាំ�ងចម�ាង�្គច អង្គិមរណន  ធិងផ�លតងភណង់លត�ក ងតគធធ ង 

� ីាអង្គិមរណន ។ 
�យាងខអ ភងង្ គេ៉ងគត�ភថងចច តំង�ា ាំងិទទិទទលួបធ ាំត៌�ធធ ង�ផ� តងធិងជបបធធតវករផ�លត

ធតវ្ំ�នទ ាំត៌�ធ្តតវករទភងឡយែ់លយមត ាំធទមីងវងិាយ្ហ តំ្ហង ធជធ គាជតិង ធិងំរសិោ ធមា 
ត់ចជអធសងធន់ង�លាង � ា់គីាជបថសោ ាំធសជរណៈយមត ាំធទធ ងបតតវជិធករចច តំមា ត់ចជ

វជិធកររ ់បលឱំបធងគ្ងំង ធិងទធតងភំករណន ង ្ំគទភងជបថ្ំជធមគសជាច
អធវត�បធធតវងិទទិទទលួបធ ាំត៌�ធ�ំេ�លេ។ 
 

៥).វិសពយឧស្ស�មមនិស្ណ�មម 
រ ប ្របម 

ឧង្សមគាធិង្រណមគា ជវងិាយ ា់ងភ់ធតគយួែ់លរគួចភែណម�នមីងចភណត លថវកិជតិង
ធិងអនិវឌ្ធនមិចកជតិ។ង ំចកំីធីង ជងង ១០០ង ្មកគសនធជតិង ធិងអធ�រជតិង ្តតវបធផ�លតាជអ ាំណ�
រមរមង ធិងាាវមគា ធជធែរង៉ �នមីងង ១៨�ខត� -្មកងង ៃធ្ំពរជណច្មមគសជ។ង ករអធវត� ធតវ
្មំខណ� ចច តំងធិងំ�ចកម�ទងែ់លទមតទងធ ងវងិាយ�ធពង�នគិធទធតជបឱំបធករ្ហ តំ្ហងគយួ
�ដយ�ធករទទលួខង្តតវ�លាងង�គង �ង ់មិចកង ធិងំរសិោ ធ�ន�ែាយ។ងំចកំីធីង ្ំតិំត�ិករងិម្
្សវ្ជវងធិងាាវមគាែរង៉បធធិងមភ ំងំងងផលំ៉ពយលតជអវិ��ធង�រ់លតងសហគធនធិងំរសិោ ធ។ង
ករ�្ ាំ្បងតសរជតហាគាង បធំ៉ពយលតហណភំទ ម- ា់ង ងខភំគធងុង ធិងងតី។ង ្មកគសនធ

ខាពគិធបធលំរ�េ� ែ់ល្មកគសនធបធាមយមែរង៉ �សាយំងង�្គពថីមត់លតងតីយសធៈង ធិងាវតិ
គធងុផងែ់រ។ង ្មកគសនធគិធបធំិ�្គព�េំលតជគយួងសហគធនរងផលំ៉ពយលតផន លតង ាំ្ំតិំត�ិ
កររំងតខាួធ�ែាយ។ង មងីព ាំត�ធង ធិងករចតលរគួជសជរណៈែំំ�ធព កធតែត� ីាឱំងសហគធន
�ធករ្ំ្យបរគបង ធិងមងីលត ាំផលំ៉ពយលតង ធិងាវភំរងត�នរំងតំមួគតត។ ំ�� ា់ ាាង ងភណងង

ធិងករផា ងត �ំតរទាលភ�នង ជំ�� ្ំុគចភំងរំងតងសហគធនង ជំិ�ងងង ធជតិ� ា់គភហតិច។ង
្មកគសនធគិធបធ�គរំងិទទិធិងទភ�ធ គទភល តំរំងតធជតិ� ា់គភហតិចង �ដយ� ីា្ំតិំត�ិកររមរមែរង៉

�នរគៃ្ំតភណគង ៃ្ំារមុង �ដយគិធបធំិភម្ធិងផ�លត ភ់ណ ងជគធ។ គ៉្ងវេិ�ទ តង �ធពមា
ផ�លតឱកង់លតឯមធង ធិង្មកគសនធគយួចភធធួង �រា�តឱកង� ីាងមគាភំរមរមធិងាាវមគាែរង៉ គិធ
្ងំចច តំ។ងងសហគធនគិធបធទទលួ ាំត�ធ្ហ ត្ំ គធតងធិងករំិ�្គព�េំលត�ំេ�លេងគធធ ង
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�ធករ� ីា�ងចម�ាង�្គចចិត��លាហ�្�ងរមរមង ធិងអនិវឌ្ធន ធជធែរង៉ �នមីងតភំធតែ់លំមួគតត
មភ ំងរងត�នង។ 

សមិទ�ផិរសករញដ ភិបិ 

�េងរគ្មំខណ� យទទស�ង�អនិវឌ្ធនជតិ(២០១៤-២០១៨)  ង្� តំវងិាយែរង៉ �្ំងកត  

ធិងឧងាាធង រដ និបលមភ ំង� ីាករ្គកេែ្ំកា យវងិាយ�ធព ឱំ�រជអនិវឌ្ធន�ង ់មិចកងង�គគយួ 
ង្� តំ្ំ�ទងមគសជង ែ់លរគួចភែណមឱំ�ធករំ�ងងាតធតវ្មំខណ� ចច តំង ធិងលិខិតំទដ ធហតិ
យត�ិងភ់ធតងង � ា់គីា្ ហ តំ្ហងវងិាយ�ធព។ង ទភង�ធពាច្គកេករចតលរគួង ធិងករំិ�្គព�េំលត ា់

�ំេ�លេង ជគយួងសហគធនទទលួរងផលំ៉ពយលតផងែ់រ។ង ្ងំគី�ធពែ់រង រដ និបលង មាបធ

្គកេង ឱំ�ធករ ចតលរគួអនិវឌ្ធន�នមីងតភំធត ាំ្មកគសនធង រគរយៈករមសង�សដ រចបងគសាធទ
គយួចភធួធ�នែមីរង ធិង�នរគតភំធតាាវមគាែរ។៉ង ំ៉ែធ�ករទទលួបធ ាំត�ធធិងមិចកអធ�រហគធន�រ

�លាំ �� រំងតងសហគធន រងផលំ៉ពយលតង�នថីមតគតលដ ធ�ន�ធម្គិត�ន�ែាយ។ 

អនុសសននញ�កូនរញដ ភិបិ 

១. �ធង ធិងអធវត�ធតវករំិ�្គព�េំលតង ធិងករចតលរគួជសជរណៈង មីងរយៈ�ំល្ហ តំ្គធតង �ន
មីង ភ់ណមតកលរមរមងករយតៃគា�សតំ៉ពយលតំរសិោ ធងធិង ភ់ណមតកល� ីាាាវមគា ធជធែរ ៉
២. ករយរងិទទិរំងតងសហគធនរងផលំ៉ពយលតង ធិងធជតិ� ា់គភហតិចង �នមីងករចតលរគួំិ�្គព
�េំលតង�ដយអធវត�ធតវ�គលករណន ្ំគ�្ំ ង�ដយ�ងរ ាងជគធងធិងទទលួបធ ាំត�ធង(FPIC) 
៣. ត្គតវង ធិង្គកេឱំ្មកគសនធអធវត�ង ធិង�គរំ�ររគចច តំងង្� តំ្ំតិំត�ិករងិម្្សវ្ជវង
ធិងាាវមគាែរង៉ �្ំងកតង ធិងឧងាាធរំងត្មកគសនធង ្ំគទភងរគដធងមគាភំ្មកគសនធឱំបធ
�ទ ងទតត 
៤. គភ្ ទង ធិងង្គំង្គ្លឱំ�ធយធ�ករំសភហាង មីងករ�ដព្សយផលំ៉ពយលតង ធិងងភណង
ងគរគំែ់លងសហគធន្ ំគ�្ំ ងងធិងទទលួយមបធ 

៥. �្ ាំ្បងតយធ�ករផា ងត �ំតរទាលភ�នថាាង ជគ� ្បយចង�្កយង ង្� តំ�ដព្សយំ�� ផល
ំ៉ពយលតំរសិោ ធងធិងងង�គ 

៦. ំ្គកងទមថវកិ ាំចភណត ល ធជធែរង៉�្ំងកតធិងឧងាាធងង្� តំអនិវឌ្ងសហគធនគតលដ ធែ់ល
រងផលំ៉ពយលត 

៧. ្គកេឱំ្មកគសនធហិតហតរង ធិងផ�លតធតវ�្គាងគខរំរែ់លាចបតតំងតង �ដយសរ្ំតិំត�ិករ
រមរមង្សវ្ជវងធិងាាវមគាែរង៉�្ំងកតងធិងឧងាាធ 

៨. � ាំមចភសរង ធិងផុំីផ្យ ាំត�ធែ់លទមតទងធ ង្ំតិំត�ិហ�្�ងកររមរមង ្សវ្ជវង ធិង
ាាវមគាែរង៉�្ំងកតងធិងឧងាាធង់លតងសហគធនងធិងរ ់បលថីមត�្កគជតិ 
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ស្៌រកវិសពយ័�ន 

១  .�ធែផធករចចងតលងតង មីងករំិ�្គព�េំលតង ធិងករចតលរគួជសជរណៈង ជគយួ

ងសហគធនរងផលំ៉ពយលតងង្� តំករយតៃគា�សតំ៉ពយលតំរសិោ ធង 
២  .ផ�លត ភ់ណ ងង ធិង ាំត�ធជ គធង ្ំគទភងឯមសរែ់លយមត ាំធទងជគយួងសហគធនង ាំ្ំតិំត�ិករង

ធិងែផធករងមគាភំរមរមង្សវ្ជវងធិងាាវមគាែរង៉�្ំងកតងធិងឧងាាធង 
៣ . ផ�លតឱកងកររង ធិងករមសងងគតោភំំ�ចកម�ទងងង្� តំងសហគធនគតលដ ធង � ា់គីាាច

ជ�្គាងាវភំថាា 
៤ . �គរំលមងខណ� កររង ែ់លបធ្ំគ�្ំ ងង ធិងងិទទិរំងតងសហគធនរងផលំ៉ពយលតង ធិង

ធជតិ� ា់គភហតិច 
៥  .អធវត�ងធិង�គរំ�ររគែផធករ្ហ ត្ំ ហងំរសិោ ធងធិងងង�គឱំបធ្ត គ្តតវ ធិងចចងតលងតងឧ .

លំ ភំ�ំេរ�េ� ែ់លបធាមងឬខងួ 
៦  .�ដព្សយរលតំ�� ែ់ល�មាត�ធ�ែាងជគយួងសហគធនង �ដយងធ�ិវ ិា )យធ�ករំសភហា (
ធិងផ�លតធតវ ភ់�ណព្សយែ់លាចទទលួយមបធ 
 

៦). កវិនិតេគ្រ�រតញយកទទួិរុស្តតវ  
 

វងិាយឯមធ្តតវបធ�ហបតតទមជមភលភងចលមរៃធមភ�ណា ធ�ង ់មិចកមីង្ំ�ទងមគសជ។ង ករ�មាត
�ធៃធវងិាយឯមធទភង�ធពង � ា់រតួបទាេ៉ងងភ់ធតមីងករ�លាមមភំងត មភ�ណា ធង ករអនិវឌ្ងង�គ
�ង ់មិចកង ធិងករំ�ងងាតកររង� ា់គីាកតតំធោយភំ្មា្មងធិង�លាមមគសងតាវភំរំងត្ំជំលរ ់។ង
អងតរយៈ�ំលជ�្ចាធទងវតុធនង វងិាយឯមធបធចតលរគួចភែណមង ធិងចតលរគួជគយួវងិាយជ�្ចាធង
�សាយ្ំករ�ធពធ ងំ�ងងាតាំ�ធធតវលមងខណ� អភ�ណយផល ាំភហាយមត ាំធទ។ 
 

ករអធវត�រំងតវងិាយឯមធង ទគទរាំាាវមគារំងតខាួធ�គរំងិទទិគធងុ។ង ករំ�ធា�ធវធិិ�េហ
មីង្ំ�ទងមគសជ�ដយគិធហិតហតរ ាំអនិបលមិចកលាង �ដយរគួ�ធងត�ា ភំងហណ�ធយំភំង ធិតិរ ់ង
ធិងករទទលួបធយត�ិ គ៌ង បភាំ�ធករំ្ងាមករអធវត�សាវមគារំងតខាួធគិធបធ�គរំរគចច តំង
ែ់លរ ភ�លន ភំយធ់លតងិទទិគធងុង �សាយំ�� ទភងអងតំងងាំ�ធករបតតំងត ធជធ គាជតិេ៉ង

ងធទ មងបទ តំង ែ់លភហ�្ចាធៃធ្ំជំលរ ់ៃធ្ំ�ទងមគសជហ�  ំងផា ម�រ�លាករអនិវឌ្្ំមំ
�ដយធិរធ�រភំ។ងំ�� �ធពរគួ�ធងឧទសរណន ងមរណា ឧង្សមគាែរង៉ ធិងមងិយណិមគាង ែ់លគិធ
្គធត�ទំងងាំ�ធកររ ភ�លទងិទទិគធងុ ា់ �ធត �រំ៉�ណ� ព�ទងំ៉ែធ�ែថគទភងងករទ�បន ធយម ា់ធជតិ
� ា់គភហតិតង ែ់លំងងាំ�ធវិទង ករផា ងតទាលភ�ន ំហ�លង �ដយគិធ�ធករផ�លតធតវាវភំរងត�ន

�ដយ�្គាងង ធិងបភាំ�ធករ ភំផា េំរសិោ ធ។ង �េងរគសោ ធភំទភង�ធពង �យាងងតគ្គកេ
េ៉ងគ៉ត�ភង ធិងផ�លតធតវអធសងធនង មីងករំ្ង ង្មំខណ� ចច តំង ធិង�លាមមភំងតករករយរងិទទិ
គធងុមីង ភ់�ណា រករករ�លាមទ មចិត�មីងយណិ�មគាងករវធិិ�េហងធិងករអនិវឌ្ង។ 
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អនុសសននញ�កូនរញដ ភិបិប 

• អធវត�ឧំមរណន យតៃគាជកតំីមិចក្ងំចច តំជ រ�ធង ត់ចជករយតៃគា�សតំ៉ពយលត

ំរសិោ ធធិងងង�គ � ា់គីាភរេករទទលួខង្តតវរំងតសាវមគា�លាងង�គធិងំរសិោ ធ។  
• ំធោយផលវបិមៃធករអនិវឌ្�ង ់មិចករគរយៈករំ�ងងាតចច តំង ធិងង �គលធ�េបយបបង

ែ់លផ�លតាទិភំ់លតករ�្ ាំ្បងត ធជធ គាជតិង រគវ ិាគយួែ់លរម្ងិទទិរំងតងស-
ហគធនមីងករ�្ ាំ្បងត ធជធ គាជតិទភង�ធព។ង �គលធ�េបយទភង�ធពហំីា�ធឫង

ហលត�ចេ ាំអនិ្មគែំំចតលរគួធិងែផាម�លាងិទទិគធងុ។ 
• ករអធវត�ធិងករ្ំតិំត�ិចច តំធិង�គលធ�េបយ ហំីា្ តតវបធំិធិតំ�គាល�ែាងវេិាំ

បធ�ទ ងទតតង �ដយងសករជគយួអង�ករងង�គងាវលិង ងសហគធនធិងង ភហាយមត ាំធទ់ៃទ
�ទ ត � ា់គីាជបាំបធធតវ្ំងិទទភំ។ 

អនុសសននិបតាពវិសពយ័�នប 
• អធវត�ហណ�ធយំភំសាវមគា រគរយៈ�គលធ�េបយែ់ល�ធជសជរណៈ៖ �រ ំ
ចភ�គលធ�េបយផន លតខាួធែ់លែចងលគាិតអភ ាំករ� �ំជអ រំងត្មកគសនធចភ�យពករ�គរំងិទទិ
គធងុងធិងងអនិ្មគែផាម�លាងិទទិគធងុ�នមីងហ្គត រមិចក្ំតិំត�ិករវងិាយ�ដយែែម។ 

• វងិាយឯមធ្តតវែតំិ�្គព�េំលតជគយួងសហគធនធិងភហាយមត ាំធទង � ា់គីាកតតំធោយវិទង
ធិងផ�លតអតោ្ ំ�េធនងគ្ងំតធ់លតងសហគធនង ធិងង ទទលួស� លតថង�ិមងសហគធន
ទភងអងតហ�ជ�ក ងតងិទទិ។ 

• មភណតតាទិភំៃធយទទស�ង�ធិងមិចក ភ់�ណា រករយណិមគា �ដយហិតហតរ់លតផលំ៉ពយលត
ៃធិធិនាយងិទទិគធងុ �យលហ�គិធែគធករហិតហតរ់លត�ង ់មិចកង ឬង ករហិតហតរ�ផុងង�ទ ត
�ែាយ។ 

• ជបាំបធធតវករទទលួបធ ាំត៌�ធង្� តំ�ក ងតងិទទិទភងអងតង ធិងថនង�រងៃធផល

ំ៉ពយលតង �ទពជរ ភំ  ងទមឬែ់លាច�មាត�ធម�ាង ្តតវបធផុំីផ្យតធ់លតធរងផលំ៉ព
យលត។ 

• ជបាំ�ធភបេឯម�ទងធិងករយលត  ់ង្ហ តំ្គធត�នមីង រមិចក � ា់គីាជបាំបធធតវ
ករ�គរំងិទទិគធងុ ធិងអនិវឌ្យធ�ករធិងធាតិវ ិា�ដព្សយវិទ។ � ាំគា ធករំណ� ព

ំណ� លង ធិងករមសងចភ�ណព  ់ង�នមីងចភ�ណគធិ�េិតង អភ ាំ�គល�េបយរំងត
្មកគសនធង�ា ាំហណ�ធយំភំធិងងិទទិគធងុង �គលធ�េបយ�ធពធ ង�ធែត�ន�លា
្មដងំ៉�ណ� ព។ 

• វភិធនថវកិផន លតខាួធ� ា់គីាអធវត�យទទស�ង�បបង្� តំករភរេ�យធឌារតធ�ង�ាធិង
ងសហគធន។ 
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ង្� តំំ ាត៌�ធំែធោគងតគទមតទង៖ 

ម. ្ំជងសហគធន 

១.�្កង ងខ �នទ្ កំង ធជតិ� ា់គភហតិចំីង�ខត�គណ� លហិរ ា  ០៩៥ង៩៤៣ង៨១៧ 
២.រ�តងសតត �នទ្ងា  ធជតិ� ា់គភហតិច ាំរង�ខត�បតត ភ់ំងង  ០៦១ង២៧៣៥ង៤៧ 

៣.ៃងាគ �នទ្ កំង ធជតិ� ា់គភហតិចង�ខត��កពមងង    ០៩៧ង៥៨៨៨ង៩៣៤ 
៤.ភងង�នជត �នទ្ កំង ធជតិ� ា់គភហតិចមយួ�ខត�្ំពវ ិិ រង  ០១២ង៦២៩០៣៥ 

៥.រង៉ង�្ំ វ �នទ្ កំង ធជតិ� ា់គភហតិច្ហ ងង�ខត�រតធហិរ ាង   ០១២ង៧១៣៦៦៩ 
៦.�ទំងវធីាង �នទ្ងា  ងសហគធន ា់ ាារជធានីភ�ំេ   ០១២ង៦០៤៦៤៨ 

៧.ែង៉តង ់ធង �នទ្ងា  ងសហគធន ា់ ាារជធានីភ�ំេ   ០១៧ង៣៦០ង២៥១ 
 

ខ. តភណងអង�ករងង�គងាវលិ 

១. �លមងត មងវណ� រ៉ងបយម្ំតិំត�ិងNGOFORM  ០១២ង៧៩៣ង៤៨៩ 
២. �លមងងួធង នំធងម�ិង្ំជធ�ល់ ិករដ ធងCHRAC ០៩២ង៣៤៤ង៣៥៧ង 
 

ួ�� ីរ័យនារា�កងរា�នរីុិ ទល ទិាៃដគូងរអទិ វឌិន គយំងេលេេរេ្ច�ីីែាកងកន ៖  
១. េិងទកៃិរា�កងនទិ �និងដ អទិ ល រចីពី្ន�ុជ (NGOF) 

២. គកៈ្មា ធទកងយួយពរពចទ្នាៃិរា�កងរមគនកងរងរទង�ទនិុរ្្ន�ុជ(CHRAC) 

៣. រមគនកងរងរទងទ�និុរ្ាិទារអទិ វឌិនេន្ន�ុជ(ADHOC)  

៤. ិ ទង្រិិពរនូនពទិ ទាេគលិេយិ័(API)  

៥. រន�និ �ភព្ន�ុជេដេនពីមែ ភពេំកូល ធិធិ(CRRT)  

៦. រានយគេទពចេដេនរីា�ន(CVS)  

៧. រា�កងរអទិ វឌិនិ ទាភពជៃដគូង្នុាារ្នាភព (DPA)  

៨. រា�កងេ័ិវនងិទាកងរអទិ វឌិនេដេនី្ ន�ុជ(GAD/C)  

៩. យ្កនកងងពទេរររទងទ�ាលំេនិ (HRTF)  

១០. រា�កងគយំងរហគនិនជិជពទេដេនភគពទេ(ICSO)  

១១. រា�កង័ុិជិ�ែាងិទាកងរអទិ វឌិន រា�ន(KYSD)  

១២. រា�កងជីិ ទពៃីែីនូង(LWD)     

១៣. រា�កងរច ង្ន�ុជ(Star Kampuchea)  

១៤. រា�កងិជីី�ែិ (Vigilance)  

១៥. រា�កងងរ្ិៈពទអពេល្ (WVC)  

១៦. រា�កង្នាិ ទធីរអទិ វឌិនធិធិ័ុិជិ(YRDP)  

១៧. រា�កងរអទិ វឌិននរចីយ្ីយ្្នុាងីយ្កា(UPWD)  

១៨. នជ្នកណ លរួបងេំចួបរយមួបរហគនិន(CLEC) 

១៩. រា�កងអូនទែខុ ំ(MVi) 
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២០. រា�កងរែ របួចូងួងពទេរធិន រិុផលៃយពេេេ (NTFP-EP) 

២១. រា�កងពិែ្�ែាងា(PKH) 

២២. រា�កងរេន� ជិ័ងាេយគ្ន�ុជ (SVC) 

២៣. រា�កងរមគនិន�ែាងេលេ- ងពិគទង ី(HA) 

២៤. រា�កងជិជពទេដេនភគពទេ្ន�ុជ (CIPO) 

២៥. រមគនិន័ ុិជិជិជពទេដេនភគពទេ្ន�ុជា(CIYA) 

២៦. រន�និ �រហគនិន្ រទ្ង្ន�ុជ (CCFC) 

២៧. រា�កងរអទិ វឌេរដ្ទេិរហគនិន (CED) 

២៨. រា�កងរ្នាភពេដេនរីអទិ វឌិន (AFD) 

២៩. យ្កនយងយងាបអូនទ (VSG) 

៣០. រន�និ �ភពេដេនរីអទង្្ធិធិជលផល (FACT) 

៣១. រា�កងរអទិ វឌិនរេនែារហគនិនា(BCV) 

៣២. រា�កងរអទិ វឌិនរហគនិនេដេនរីិចទភពាិទាិទងិចងភព (CDPS-CPN) 

៣៣. រា�កងរិុផលៃយពេេេ (NTFP) 

៣៤ រា�កងរួបង ំួ ង ទរិិ (Live and Learn) 

៣៥. ិ ីិ ង ៉្ បា(Winrock) 

៣៦. ងីភន ្បងរអទិ វឌិនរិចងជពទយួជជិរហងដនេនង ទ្  ( USAID) 

៣៧. រា�កង (PACT) 

៣៨ រា�កងរុ្រស នា(OXFAM in Cambodia) 

៣៩. រា�កងជំិក័ិ ទិ ងដកដ ម៉្/ជំិក័យគររស ិ (DCA) 

៤០. រា�កងរអទិ វឌិនជិួងាអូនទភគារិ(NRD) 

៤១. រា�កងដ័្ូេិេ (Diakonia) 

៤២. រា�កង(DANMISSION) 

៤៣. រមគន�ីង្កួង ទរិិាិទាិួធនប(CEPA) 

៤៤. រា�កងយគពនិ �េដេនរីអទិ វឌ 

៤៥. រា�កងងរ្ដីរុិកណ អូនទា(TDSP) 

៤៦. រា�កងរនធនប្ ន�ុជ (EC) 

៤៧. រមគន័ុិជិ�ែាងា(KYA) 


