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មរយៈ : ឯកឧត្តម យ សំ ល ់រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងបរ ិ ថ ន 
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េយង : លិខិតអេញជ ើញេលខៈ១២២១សណ.ប.សថ របស់្រកសួងបរ ិ ថ នចុះៃថងទី០៩ែខសី  ឆន ២ំ០១៦  
      ស្តីពីករចូលរមួកនុងេវទកិស្តីពីករករពរ និងអភិរក ធនធនធមមជតិ េនៃថងទី២២ 
      ែខសី  ឆន ២ំ០១៦នវមិនសន្តិភព(ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី)។   

 
កនុងនមអងគករសងគមសីុវលិ េយើងខញុ ំទងំអស់គន  សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ

កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករករពរបរ ិ ថ ន និងអភរិក ធនធនធមមជតិ េ្រកម 
ករដឹកនរំបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន កដូ៏ចជករពុះពររបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគររូបនយីកមម និងសំណង ់និង្រកសួងពកព់ន័ធ
នន ែដលបនេធ្វើឲយមនករសេ្រមចបននូវសមទិធផលគួរឲយកតស់មគ ល់។ ជកែ់ស្តងគិត្រតឹមឆន ២ំ០១៥ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន និងគណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងបន្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លគេ្រមងអភវិឌ នស៍មបទន
ដីេសដ្ឋកិចចទងំអស់ចនួំន ១១៣ ្រកុមហុ៊ន េលើៃផទដីទំហំ៦៤៦.២៩៦,៧៥ហិក  ែដល ជរ ្ឋ ភបិល 
សេ្រមចដកហូតសិទធិវនិិេយគ គេ្រមងមនចំនួន ២៣្រកុមហុ៊ន មនៃផទដីសរបុទំហំ៩០.៦៨២ហិក ។ 
ជមយួគន េនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនកតប់នថយរយៈេពលៃនកចិចសនយសមបទនដីេសដ្ឋកចិចពី៩៩ឆន  ំ មក្រតឹម 
៥០ឆន វំញិ។ េលើសពីេនះេទៀត មអនុ្រកឹតយេលខ៦៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទ ី ២៨ ែខេម  ឆន ២ំ០១៦ 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសេ្រមចេផទរតំបនៃ់្រពករពរ និងអភរិក ៃ្រពេឈើចនំួន១៣កែន្លង និងៃ្រពផ្តល់ផល

ចំននួ៥កែន្លងពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ជូនមក្រកសួងបរ ិ ថ ន្រគប្់រគងបន្ត ែដលបចចុបបនន 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ សេ្រមចបេងកើតតំបនទ់ងំ១៨ខងេលើជតំបនក់រពរធមមជតិ ្រសប មចបបស់្តីពីតបំន់

ករពរធមមជតិ។ សរុបមក ្រកសួងបរ ិ ថ ន មនតំបនក់រពរធមមជតចិំនួន៤១កែន្លង។ មយ៉ងវញិេទៀតតំបន ់
សមបទនដីេសដ្ឋកចិចចំននួ៧៣គេ្រមង ្រតូវបនេផទរពី្រកសួងបរ ិ ថ នជូនេទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ្រគប្់រគងបន្តវញិែដរ។ ជមយួគន េនះ កនុងរយៈេពលមយួឆន កំន្លងមកេនះ េយើងខញុ ំកតស់មគ ល់ 
េឃើញថ ឯកឧត្តម យ សំ ល់ រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងបរ ិ ថ ន បនខិតខំ្របងឹែ្របងេធ្វើកែំណទ្រមង ់និងអភវិឌ ន ៍
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េគលនេយបយននពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងបរ ិ ថ ន នងិធនធនធមមជតិ ដូចជេសចក្តី្រពងចបបស់្តីពី 
ករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េសចក្ត្ីរពង្រកមបរ ិ ថ ន និងយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភព 
បរ ិ ថ នជតិ២០១៦-២០២៣។ល។ ជពិេសសបនេបើកឱកសឲយអងគករសងគមសីុវលិចូលរមួកនុងករផ្តល់ 
មតេិយបល់េលើរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នជមយួនឹងគណៈកមមករអន្តរ្រកសួង ស្រមប ់
ចូលរមួចំែណកកនុងករធនដល់ករអភវិឌ ន្៍របកបេ យភពទទួលខុស្រតូវេនកមពុជ។ បែនថមពេីលើេនះ 
ជរ ្ឋ ភបិលបនបេងកើតគណៈកមមករជតិទប់ ក ត ់ នងិប្រងក បបទេលមើសៃ្រពេឈើ េ្រកមករដឹកនរំបស់ 

ឯកឧត្តមនយឧត្តមេសនយី ៍ េ  សុខ ែដលេធ្វើឲយបទេលមើសៃ្រពេឈើមនករថយចុះគួរឲយកតស់មគ ល់។ 
ទងំេនះគឺជភពរកីចេ្រមើន នងិជសមទិធិផលសំខន់ៗ  ែដល ជរ ្ឋ ភបិលបនបង្ហ ញភពជគំរូល្អដល់ 

ធរណៈជនទូេទ។  េ្រកពីេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េនមនសមទិធផលននេផ ងៗេទៀត ែដលសេ្រមច 
បនគរួឲយេមទនៈ។ ទនទមឹនងឹេនះ អងគករសងគមសីុវលិ ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន កប៏នចូលរមួ 
ចំែណកយ៉ងសកមមទងំ ម រត ី និងធនធនជមយួ ជរ ្ឋ ភបិល េដើមបេីធ្វើឲយករករពរ និងករអភរិក ធន 
ធនធមមជតិកនែ់ត្របេសើរេឡើងេនកនុង្របេទសកមពុជេយើង។  

 

្រសបជមយួសមទិធផលជេ្រចើន ែដលបនេរៀប បេ់ យសេងខបខងេលើ និងេដើមបធីនបននូវេសថរ 
ភពៃនករអនុវត្តកិចចករពរ និងអភរិក ធនធនធមមជតិ ្របកបេ យករចូលរមួេពញេលញពីសហគមន៍
មូល ្ឋ ន ជញ ធរថន កេ់្រកមជតិ និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េយើងខញុ ំទងំអស់គន ជអងគករសងគមសីុវលិ 
សូមអនុញញ តេគរពេសនើសំុ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េម ្ត ជួយ ពិនតិយ និង 
េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននមយួចំនួនបែនថមេទៀត ែដលកនុងេនះមនជ ទិ៍៖ 

១. េគរពេសនើសំុឲយមនករពេន្ល នដំេណើ រករកនុងករទទួល គ ល់សហគមនៃ៍្រពេឈើ សហគមនេ៍ន ទ 
សហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិ សហគមនត៍ំបនេ់អកូេទសចរណ៍ និងករចុះបញជ ីដីកមមសិទធិសមូហ 
ភពសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច រមួជមយួនឹងករផ្តល់ធនធនមនុស  បេចចកេទស សមភ រៈ នងិ 
កញចបថ់វកិជតិ ដល់សហគមនទ៍ងំេនះ េដើមបឲីយពួកគតម់នលទធភពកនុងករ្រគប្់រគង ករពរ 
និងេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភពេនកនុងតំបនរ់បស់ពកួគត។់ បែនថមពីេលើេនះ គរួ 
ពេន្ល នករទទួល គ ល់សហគមនៃ៍្រពេឈើែដលសថិតេនកនុងៃ្រពសមបទនែដល ជរ ្ឋ ភបិល្របកស 
ផ្អ កដេំណើ រករ ងំពីឆន ២ំ០០២។ 

២. េគរពេសនើសំុឲយមនករ្របកស និងផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈអពំី្រពំ្របទល់ និងែផនទីជក ់
ែស្តងេលើដីសមបទនេសដ្ឋកិចច ែដលបនដកហូត និងកតេ់ចញព្ីរកុមហុ៊ននន និងេរៀបចែំផនករ 
េមស្រមបក់ិចចករពរ និងករេ្របើ្របស់ដីទងំេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

៣. េគរពេសនើសំុឲយមនករពេន្ល នកនុងករកំនត្់រពំ្របទល់ដូចជ េបះបេងគ ល្រពំជកែ់ស្តង. . . នងិេរៀបចំ 
ែផនករ្រគប្់រគងតបំនក់រពរធមមជតិនីមយួៗែដលរមួមន តំបនឧ់ទយនជតិ តំបនក់រពរេទសភព 
ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព និងតំបន់ ៉ ម រ។ល។ 
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៤. េគរពេសនើសំុឲយមនករព្រងឹង្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តចបបទ់ប់ ក តប់ទេលើ មសេន ទ បទេលមើស 
ៃ្រពេឈើ ករបង្ហូរកកសំណល់ចូល្របភពទឹក ករបពុំលទកឹ និងករជួញដូរ និងបរបញ់សត្វៃ្រព 
ខុសចបប។់ 

៥. េគរពេសនើសំុឲយមនករបេងកើនកចិចករពរ និង ្ត រតបំនៃ់ផទរងទឹកេភ្ល ងនិងតបំនទី់ជ្រមល ែដលជៃដ 
របស់ទេន្លេមគងគ ទេន្ល ប និងតបំនេ់ឆនរៃន្របេទសកមពុជ។ 

៦. េគរពេសនើសំុឲយមនករេលើកកមពស់កមមវធីិអភវិឌ នៃ៍បតង និងករេ្របើ្របស់ថមពលកេកើតេឡើងវញិ 
េដើមបធីនករវនិិេយគ ែដលមនិបងកផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម។  

៧. េគរពេសនើសំុឲយមនករព្រងឹង និងពិនិតយេមើលករអភវិឌ របស់្រកុមហុ៊នវនិិេយគនន េដើមបធីនថ 
្រកុមហុ៊នទងំេនះ េគរពចបប ់ និងកិចចករពរបរ ិ ថ ន ជពេិសសធនឲយមនកិចចពេិ្រគះេយបល់ 
និង្រពមេ្រព ងពិត្របកដជមយួសហគមន ៍និងភគីពកព់ន័ធ។ 

៨. េគរពេសនើសំុឲយមនករអនុមត័េសចក្ត្ីរពងចបបស់្តីពីករ យតៃម្លផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន េ យពុំច ំ
បចរ់ងច់កំរបញចបេ់សចក្តី កែ់តង្រកមបរ ិ ថ ន។ 

៩. េគរពេសនើសំុឲយមនករបេងកើនភពជមច ស់របស់សហគមនក៍នុងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ មរយៈ 
ករេគរព ផ្តល់តៃម្ល េលើករចូលរមួ និងករសេ្រមចចិត្តរបស់សហគមន។៍ 

១០.  េគរពេសនើសំុឲយមនករផ្តល់កិចចករពរ និងេលើកទឹកចិត្តដល់អនកករពរបរ ិ ថ ន រមួមន សហគមន ៍
អនក្រស ញ់បរ ិ ថ ន អនក្រ វ្រជវអពំីបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងឧទយនុរក ទងំអស់ ជមយួករគ្ំរទ
បេចចកេទស ជំនួយថវកិ និងកចិចគពំរផ្លូវចបប។់ 

១១. េគរពេសនើសំុឲយមនករ្រតួតពិនតិយជ្របចេំលើករ្រគប្់រគងតំបនៃ់្រពលិចទកឹេនជំុវញិបឹងទេន្ល ប 
មបេ ្ត យដងទេន្លេមគងគ តំបនេ់ឆនរ និង មតំបនទ់ំនបទងំ យ េដើមបធីនដល់ជ្រមកពង 

កូនរបស់មចឆ ជតិែដលជ្របភពជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ជមយួគន េនះ គួរបែនថមឲយ 
មនថវកិកនែ់តេ្រចើនចេំពះករសិក ្រ វ្រជវអពំីជលផល និងធនធនសមុ្រទកមពុជ។  

១២.   េគរពេសនើសំុឱយមនឲយម្រន្តីថន កេ់្រកមជតិែដលរមួមនដូចជ ្របធនមនទីរបរ ិ ថ ន នយកតំបន់
ករពរ នយខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ នយែផនករដ្ឋបលជលផល និងនយសងក តរ់ដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
បេងកើន និងបន្តកិចចសហ្របតិបត្តិករល្អ ជមយួអងគករសងគមសីុវលិ សហគមនម៌ូល ្ឋ ន នងិៃដគូ
អភវិឌ កនុងកិចចករករពរ និងអភរិក ធនធនធមមជតិ។  

១៣. េគរពេសនើសំុឱយមនករព្រងឹងេលើករអនុវត្តចបបក់នុងកិចចករពរ និងអភរិក ធនធនធមមជតិ ម 
រយៈករព្រងងឹតម្ល ភពកនុងករក ងសំណំុេរឿងននទកទ់ងនឹងបទេលមើសជួញដូរសត្វៃ្រព និង 
ៃ្រពេឈើ េទតុ ករកនុងករេ ះ្រ យ មផ្លូវចបប។់ ្របសិនេបើជនេលមើស្រតូវបនចបខ់្លួន 
េហើយេ ះែលងេទវញិភ្ល មៗេ យមនិទនឆ់្លងកតន់ិតិវធិីតុ ករ េនះកចិចករ្របឹងែ្របងរបស់ 
ជរ ្ឋ ភបិលកនុងកិចចករពរ និងអភរិក ធនធនធមមជតិ នឹងមនករលំបកកនុងករសេ្រមចបន 

លទធផល។ 
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១៤. េគរពេសនើសំុឱយមនករបែនថមចំននួឧទយនុរក  ឆម ទំេន្ល ្រពមទងំផ្តល់នូវសមភ រៈចុះលបតឱយបន
្រគប្់រគនក់រព្រងឹង្របសិទធភពករអនុវត្តចបបេ់លើកចិចករពរ និងអភរិក ធនធនធមមជតិ។ 

១៥. េគរពេសនើសំុឲយមនករបងករលកខណៈងយ្រសួលដល់អងគករសងគមសីុវលិ អងគករសហគមនម៍ូល 
្ឋ ន និងអនក្រ វ្រជវនន កនុងករចុះេទ្របមូលពត័ម៌ន នងិជបួ្របជុំជមយួ្របជជនកមពុជ ជ
ធរណៈ។ 

១៦.  េគរពេសនើសំុឲយមនករបេងកើនយន្តករជួបពិភក  និងែចករែំលកពត័ម៌នរ ងសងគមសីុវលិ ជមយួ
្រកសួងពកព់ន័ធេរៀង ល់បីែខម្តង ជពិេសសកិចច្របជំុរ ងអងគករសងគមសីុវលិជមយួសេម្តចអគគ 
ម េសនបតេីតេជ ហុ៊ន ែសន េដើមបី យករណ៍ និងេសនើសំុកចិចអន្ត គមនេ៍ ះ្រ យករណី 
ននែដលេកើតមនយ៉ងេ ច ស់ឲយបនម្តងកនុង១ឆន ។ំ 

 
ជថមីម្តងេទៀត េយើងខញុ ំទងំអស់គន  ជអងគករសងគមសីុវលិ សូម យតៃម្លខពស់ចំេពះថន កដ់កឹន្ំរកសួង 

បរ ិ ថ ន ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធទងំអស់ ែដលបនខិតខកំ ងសមទិធផលជតិ ែដលជកិចចករពរបរ ិ ថ ន 
និងអភរិក ធនធនធមមជតិ េ្រកមករដឹកនរំបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន។ 
េយើងសងឃមឹថ ល់សំណូមពរែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ នងឹ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភបិល ជពិេសស 
សេម្តចអគគ ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ពចិរ  និងចត់ ទិភពេ ះ្រ យ មករគួរ ។ 

 
សូមសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី េម ្ត ទទួលនូវករេគរពដខ៏ពស់ខពស់អំពីេយើងខញុ ំ។ 

 
  
      ជធនីភនេំពញ ៃថងទី១៩ ែខសី  ឆន ២ំ០១៦ 

តំ ងអងគករសងគមសុវីិល   
 
 
 
   
  តឹក វ ្ណ ៉  

     
 
លិខិតសំណូមពររមួេនះ មនករចូលរមួគ្ំរទពីសំ កអ់ងគករសងគមសីុវលិ ដូចមន យនម 

ខងេ្រកម ៖ 
១. េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពកីមពុជ (NGOF) 
២. អងគករគ្ំរទសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតិច (ICSO) 
៣. អងគករ ្ត រកមពុជ(Star Kampuchea) 
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៤. អងគករហ្វ័ររ ៉ុមសីុដ (FORUMSYD) 
៥. អងគករសេ្រងគ ះសត្វៃ្រព (SCW) 
៦. ប ្ត ញករពរទេន្លេស ន ែ្រសពក េសកុង (3SPN) 
៧. អងគករអភរិក អន្តរជតិ (CI) 
៨. អងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបកីរអភរិក ធមមជតិ(IUCN) 
៩. អងគកររុកខជតិ និងសត្វៃ្រពអន្តរជតិ(FFI) 
១០. អងគករកមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធនអ៍នុផលៃ្រពេឈើ(NTFPEP) 
១១. អងគករម្លបៃ់បតង (MB) 
១២. អងគករសមពន័ធភពេដើមបអីភរិក ធនធនជលផល (FACT) 
១៣. អងគករអភវិឌ ន ៍និងភពជៃដគូកនុងសកមមភព (DPA)  
១៤. អងគករជីវតិសត្វ ្ល បអន្តរជតិ (BirdLife International) 
១៥. អងគករអបរ់សំ្តីពីកររស់េនជមយួបរ ិ ថ ន កមពុជ (LEC) 
១៦. អងគករពន្លកែខមរ (PKH) 
១៧. អងគករ នមសិីន (Danmission) 
១៨. មូលនធិិសកលស្រមបក់រអភរិក ធនធនធមមជតិ (WWF)  
១៩.មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លសហគមនៃ៍្រពេឈើ្របចតំំបន់ សីុ នងិប៉សីុហ្វិក  
      (មជឈមណ្ឌ លស្រមប ់មនុស  និងៃ្រពេឈើ (RECOFTC)  
 

 
  
 
 


