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ៃថ�រុ្� ិ្១១ នខរុល ឆ័ទ២០១៣ េវលេមា ៉ ០៨្លព� ដល់េមា ៉ ១២ ៃថ�្ រ៉ ់

 

ិ្�ន័�៉ ៈ មជ្មមណ លលព័ ន�កិច��កល្ព្រគីស ករពិស័ទេលំ (PPEDC) 
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កណំតេ់ហត ុ

កិច�េសុំរះសិកេចេំតំះរ 

េសុិ្ �ា្អ្ប�ិនប�នរ �ិស់រ�ពំំកប�ុរ 

 

ៃថ�រុ្� ិ្១១ នខរុល ឆ័ទ២០១៣ េវលេមា ៉ ០៨្លព� ដល់េមា ៉ ១២ ៃថ�្ រ៉ ់
 

ិ្�ន័�៉ ៈ មជ្មមណ លលព័ ន�កិច��កល្ព្រគីស ករពិស័ទេលំ (PPEDC) 

 

 
 

េវិកកៃ័អ៉�កសមក័នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័េសរីិទ�កិច្ីជុទរមជក�្ីកទ្រ្
មរជេល�ិ្ី្សីរ់ខ�ួ័ កលល្ៃថ�រុ ្� ិ្១១ នខរុល ឆ័ទ២០១៣ េនសល្ីជុទៃ័     មជ្

មមណ លលព័ ន�កិច��កល្ព្រគីស ករពិស័ទេលំ (PPEDC)។ �កិច្ ីជុទប័កីេ់ប�មេនេមា ៉ ០៨ ្លព� ័ក៉

ី�ចីេ់នេមា ៉ ១២ ៃថ�្រ៉ ់នដលម័អ័�ិូលសមួរសុីិទ័ួ័ ១២៩ ន� ់ �័ុ៉េននម័�រ�្ ៤៩ ន�់់  

ម�ល្េខរ�-្�ក៉ ៃ័្លនពជណិ្��ម�ុជ នដលជរទណ៉ម�ល្អ៉�កសរមជក� រទណ៉អ៉�កស

រ៉�មរ្ុវ កល ័ក៉រមជក�ីណ� ំ សីរ់េវិកកៃ័អ៉�កសមក័នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ។ 
 

១. បតិសុេប�នរេ់ប�ា្អេសុំ 
 

 េល� គម ម�ពអ ្នា��មមវ កិ ្ីស កសស ័ ័ក៉រុខ

កល ៃ័មជ្មមណ លរក�ិ ័ក៉អសកវអភ័វ �រក�មម�ម�ុជ 

(CEDAC) ័ក៉ជរមជក�ពមៈ�មមកស្ពី់្ ព៉េវិកកៃ័

អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័ជទពីល្េគល

ីទម៉ ដូិជ ១់ ពាកសមវ អទល្លិនបលរេ្មិប័

�័�៉ម� ២់ េល�ា�ី�� អិកកល េដម្ល្កក�ិនរស៉

ស�ដទេណន្សា ៣់ ិិួលា�មរកេយីល់ ័ក៉រទមូមលសរ្មីន់�លទអ េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័

សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ។ រមជក� រសុី ៩០ អ៉�កស ជ៉ ៦០ កពសា ជអ៉�កស�័ុ៉្រក� ័ក៉
រមជក�ីណ� ំជ៉ ២៥០ អ៉�កស �័ុ៉ីណ� ំនដលរ្មីរ្មរលេរា NGO Forum នដល�័ុ៉

េននម័ ីណ� ំរម�ព័ និេ័��ម�ុជ ីណ� ំ�រក�មម ័ក៉ រ័�ករុខេរ្ប៉ ីណ� ំៃ្លេរ ីណ�

ំន្ី្ីរលអកររុ ីណ� ំី�� អសកវអភ័វ ័ក៉ ីណ� ំេស ាដីូ�។ េា៉ប័ិិួលលិនបលរទ

ខ័់់ មាួិទ័ួ័ ដូិជ សរដ សកបលប័ផា �រម្្័េរដដ�កិច សរដ សកបលិិួលា�រុិូលមាួ

ិទ័ួ័សីរ់រ៉�មរ្ុវ កល កសេសរីិទីេ៉�រិ្ីរ់�្ល្កសរារៃម�េ�រុីាន៉ល់ីស កសស ័ ័ក៉េយីល់មាួ

ិទ័ួ័្រតវប័រ�់ី �ចូ ល�័ុ៉នប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម សរដ សកបលិិួលស� ល់េល
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្ីរកិនកលកសកស េលរម� កល ័ក៉ កលជព្មត កសប�ល់មរកេយីល់េល REDD+ តមសាៈេវិកក 

័ក៉�កិច្ីជុទេបផ៉់។ េល��ប័នថ�៉អទមសពុមិទេ៉នរមជក� រមជកក ្ទ៉ អរ់ ី័�ខករខទ្ ីព៉

ន្ី៉ី័�េិររ តមសាៈកសិូលសមួប�ល់័ូវមរកេយីល់។ 

  

២. កិច�ពិភកកេសោេក្ណក បខស�ិូិនេេស្ប្របត ុ
 

២.១ ស �នភ�ៃនកនរេរៀបចេ្រក បខណ�ម មូនបធបធ្ណ�ៃរ� លួកាចបសល 

 

េល� មា  ិព័ គរ ន្  អ័ុ្ី័នា�រដ ័ន្ី

្ីរលអកររុៃ័្�រួ៉ីស កសស ័ ប័ ីក� ំអទល្
�កស��ី្្័ន្ី្ីរលអកររុ ីិលកេសិ័វសីរ់

្ីេិរ�ម�ុជ េរាប័េល�េល៉ ល្្ីសល�កស�� វរសុ 

នដលម័ថវ កករសុីេ្ិ័ជ៉ ២០០ ល័ដុល� ស 

រ្មី�់មមវ កិ ្ន្ី្ីរលអករ រុ �័ុ៉សាៈេលល ៣ េទ 

៤ឆ័ទ នដលកពេ្ិ័គទ្ ិេលកសី័ិុទ័ព៉កសន្ី្ីរលអកររុ។ តម សាៈកសរក�ិថម្់ ជ៉ 

៨៦ កពសា ជទ័ួាេលី�� ន្ី្ីរលអកររុ ម័្ីសលល្ខ៉េ្ង �័ុ៉ េននម័ CIF 

(PPCR/SPCR់, GEF, Adaptation Fund, UNDP, USAID, SIDA, Japan ័ក៉ EU។ មូល័កិ ក
្ិ្ិ៉វ់ ករពាអិកកលសីរ់ជរក សមួម័ រម�ព័ នកលន្ី្ីរលអកររុ (CCCA) រ�កលអអស ាុី 

 EU់ ក័�ក់សអសកវអភ័វរនុានអដ (SIDA) រមអ មា � (DANIDA់ ័ក៉�មមវ កិ ្អសកវអភ័វ រ�្ីជជរក 

 UNDP់។ សស ីព័ សរដ សកបលកពេ្ិ័ប័ិិលួកសគទ្ ិល្ CIF, GEF មូល័កិក ី័ិទ �មមវ កិ រ្�

្ីជជរក ័ក៉ជទ័ួា្ីេិរជីាុ័។ រ្មីអ់៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល �ប័កស គទ្ ិជទ័ួាល ្

USAID �មមវ កិ ្ី័ិុទេរារ�ពម័វរនុានអដ (SIDA) �មមវ កិ ្អសកវអភ័វរ�្ីជជរក  UNDP់ 

េ�ាកសគទ្ ិថវ កករ្មីស់ដដបលល័�េ់្កមជរក តមសាៈរម�ព័ នកលន្ី្ីរលអករ រុ 

(CCCA)។ រម�ព័ នកលន្ី្ីរលអកររុ នដលម័ពមៈ�មមកសជរកន្ី្ីរលអកររុ�ម�ុជ 

ប័ករន់ិ៉ល�ុជទ័ួារសុី ១១ ល័ដុល� ស រ្មីព់េ្ម៉ិទ័ួ័ ២០ �័ុ៉េនន សរដ សកបល ិិួល

ប័ ១៤ ពេ្ម៉ ័ក៉អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល ិិួលប័ 0៦ ពេ្ម៉ េដម្េ្ប�ារី័ព៉កស ន្ី

្ីរលអកររុ �័ុ៉េគលីទម៉ីេ៉�័រមរសកលៃដពូ សរ៉សរដ សកបល អ៉�កសមក័ នម័សរដ  សកបល 

័ក៉្ពពនសស ័រក�ិ។ ពេ្ម៉្ទ៉ េននេផ� រជរទខ័េ់ល ររស៉�័ៈ ជទ៉ អី៉�េរាិព�  កសី័ិុទ

នបា�េលសស ័្ីលព័ ន េា័អពស ័ក៉កសន្ី្ីរលអកររុ ិព�សា រ ័ក៉អនមពា ័ក៉ កស េប�ារី

័ព៉កសន្ី្ីរលអករុេនល័�េ់្កមជរក។ មូល័កិក្រតវប័ប�ល់ដល់ពេ្ម៉ស�ល្៉ �័ុ៉្រក�

ិទ័ួ័ 0៣ តមសាៈរម�ព័ នកលន្ី្ីរលអកររុ  ២០១១-២០១៣់ េដម្ល្្៉ព៉រមរស កល ័ក៉
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រ�់ី �ចូ លី�� ន្ី្ីរលអកររុ�័ុ៉នប័កសល័�េ់្កមជរក។ ជទំ ័ីនគ ី ់្រតវេសរីិទ CCCSP 

នប័កសល័�់្ �រួ៉ ័ក៉ CCFF កសន�រ្មរលនីីីិបទ្រី័ព៉នប័កសាុិនស�រ� រ្មរលា័�

កសេសរីិទនប័កស ័ក៉ថវ កក រ្មរលា័�កសតមរ័ ័ក៉រារៃម� កស្ពី់្ ព៉ិទេមន ដព៉។ ពមៈ

�មមកសជរកន្ី្ីរលអកររុ ម័រួនិ្្ីព�ិ ័ក៉ េសរីិទ�កស��ី្្័ ័ក៉ាុិន ស�រ� ័ក៉េិសជ

អ៉�កលអ័ុវរ�័វជរក។ 
 

២.២ នេចគៀកហលញភីៃនកបធបររ�សមៃនបធបធ្ណ�ៃរ� លួចាលបធកតរចបសល 

  

េល� េ�៉ ស�� ្ អ�័រក�ិ្សវ្ជវ��ពជទ 

ប័ីក� ំ័ូវសវតៃ័កសរក�ិ្សវ្ជវ នដល�កស��

ី្្័អកររុ ្រតវប័ប�ល់តមសាៈសស ីព័ ជរក 

រទី័ ់ ័ក៉អ័�សជរក រ្មីព់េ្ម៉�មមវ កិ ក្សករ់ី ័សា 

័ក៉កសី័ិុទ័ ព៉កសន្ី្ីរលអកររុ។ �កស��ី្្័

អកររុកទបិ ់ រ្មីេ់រន្សាកសន្ី្ីរល

អកររុ ដូិនដលលកិ ្សស�ទូរូប័និ៉ល ្ីេិរស�្ិទេស ័  ្រតវ ប�ល់�កស��ី្្័េដម្ជ្ួា ដល់

្ីេិរ្�្្�។ ្ីេិរ�ម�ុជជ្ីេិរមាួ �័ុ៉ិទេណមីណ�  ្ីេិរដៃិេិររេនអរ្ុអេពា័វ

នដលកាស៉េ្គនីទបុរល្កសន្ី្ីរលអកររុ  ័ក៉្រតវកសិ័័�កស�� វរសុាូសអន៉ស៉ េដម្េ្រន

្សាបលីាន៉ល់ល្កសន្ី្ីរលអកររុ េ�ាលពរពម័ល�្កស��ី្្័ន្ី្ីរលអកររុ

ម័រកិរួិ។ មូលេ�រុនដលនទបទម័កសរក�ិ្សវ្ជវេ័ន ពអ ្ីេិរ�ម�ុជ្ីរម័ព៉េគល

័េយបា ័ក៉្ីលព័ ន �័ុ៉កសិិួល ័ក៉ប�ល់�កស��ី្្័អករ រុ ីេ៉�័ ័ក៉េ្ី្បរ់ិ័័

្ី�ីេរា្ីរកិនកកល ័ក៉នរស៉ាល់ល្កលេជពជពា ័ក៉ ី��  ្ីរម�័ុ៉កស្ពី់្ ព៉មលូ័កិក
្ី�ីេរា្ីរកិនកកល។ កសរក�ិ្សវ្ជវេ័ន ម័េគលីទម៉ េដម្�្ទមរ ់ ័ក៉ិ៉្�៉��

សសរ�្ល្មូល័កិកេិសសកព្ ័ក៉ល�ុកព្ នដល្ីេិរ�ម�ុជិិួលប័ វ កកពដទេម សកស ័ក៉ី��

្ីរម័ព៉�កស��ី្្័ន្ី្ីរលអកររុនន េន�្មករេគល័េយ បា ័ក៉កសអ័ុវរ� ្លម

្ទ៉ ប�ល់អ័ុសរ័វេលជទំ័ �័ុ៉កសីេ៉�័លិនកល្ពី់្ ព៉កសេ្ី្បរ់មូល័កិកន្ី្ីរលអករ

រុបទប័្ីេរស ័ក៉ម័្ីរកិនកកល។ វ កិ ្ស�រ�នដលប័េ្ីរ្មីក់សរក�ិ្សវ្ជវេ័ន ពអ
កស្ីមូលិក័័័ពានីីីស កមម ័ក៉ពុមកល ិក័ ័័ពារម� រ័វអ័�៉�ល់ព័ ន  ៥៩ ន�់់  ័ក៉ �សម្

រក�ិ  ០២ �សម្រក�ិ់ ័ក៉រកកិសល ០២េល�។ ្ីសលិក័័័ពារ្មីក់ស្សវ្ជវេ័ន ប័

ម�ល្ិក័័័ ពាសីរ់្�កម្ីព�ិអសកវអភ័វ�ម�ុជ (CDC) ពេ្ម៉ន្ី្ីរលអកររុសីរ់ៃដពូអសកវអភ័វ 

ិក័័័ពាមូល័កិកល�ុកព ្ លកេ្គនេយល់ផគ ល់ជមាួមច រ់ជទ័ួា ័ក៉ក័�ក់សអសកវអភ័វ េ�ាម័

ពេ្ម៉៉�ល់ព័ ន័ព៉កសន្ី្ីរលអកររុិទ័ួ័ ៩៥។ កសរក�ិ្សវ្ជវេ័នប័ស�េេំល 
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កីល់្ឆ័ទ២០០៣ ្ីេិរ�ម�ុជប័ិិួល�កស��ី្្័រសុី ៦៥៥,៦ល័ដុល� ស ៃ័មូល័កិកន្ី

្ីរលអកររុ �័ុ៉េនន ៦៤ កពសា ជជទ័ួាយររទម៉ ័ក៉ ៣៦ កពសា ជ�មច។្ �័ុ៉

ិទេណមមលូ័កិករសុី ៦៥៥,៦ ល័ដុល� ស ្រតវប័េពរ៉ពសរ្មី�់ម�ុជ្ីមម ៣៣៨,៨ ល័

ដុល� ស ប័បា ័់្ ីមមល ័ព៉្រតវិទណា េ�ា ៣១៦,៨ ល័ដុល� ស េនម័រ្មី ់២០១៤-

២០២០។ ្ីសល�កស��ី្្័េិសសកពម័ ៤៨ កពសា ័ក៉ល�ុកព ្៥២ កពសា។ កសប�ល់�កស��

ី្្័ដល់្ីេិរ�ម�ុជរ្មីក់សន្ី្ីរលអកររុ សមួម័ ជទ័ួាយររទម៉ ័ក៉�មច ្លម្ច រ់

ជទ័ួាេ្ិ័ជ៉េព ម័ ិនគសអសកវអភ័វអរ្ុ  ជទ័ួា ២៥ ល័ដុល� ស ័ក៉�មច ្ ១២០,៩៣ ល័

ដុល� ស់ CIF  ជទ័ួា ៥៥,៣ ល័ដុល� ស ័ក៉ �មច ្៣៦ ល័ដុល� ស់ ្ីេិរជីាុ័  ជទ័ួា ៥១,១៤ 

ល័ដុល� ស ័ក៉ �មច ្ ១១,២៦ ល័ដុល� ស់ ្ីេិរបទពទ៉   ជទ័ួា ២១,៥២ល័ដុល� ស ័ក៉ �មច ្

១៨,៣៧ ល័ដុល� ស់ រ�សដដអេមស ក�  ជទ័ ួា ៣៨ ល័ដុល� ស់ ិនគសលកសលេល�  ជទ័ួា ១៣,៥ 

ល័ដុល� ស ័ក៉ �មច ្១០ ល័ដុល� ស់ មូល័កិកីស កសស ័លកសលេល�  ជទ័ួា ២៥,៥ ល័ដុល� ស់ IFAD 

 ជទ័ួា ១៨,៦ ល័ដុល� ស ័ក៉ �មច ្ ១,៩ ល័ដុល� ស់ ័ក៉ីណ� មច រ់ជទ័ួាេបផ៉េិររ ដូិជ 

្ីេិរិក័  �មច្់  ្ីេិរអល�អមា៉  ់  ជទ័ួា់ រមអ មា �  ជទ័ ួា់ រ�ពម័វអអស ាុី  ជទ័ួា់ អូ�ស� ល្ 

 ជទ័ួា់ �មមវ កិ ្អសកវអភ័វរ�្ីជជរក  UNDP់ មូល័កិកី ័ិុទ UN-REDD ជេដម។ �កស��ី្្័

្រតវប័ប�ល់េលវ ករពា�រក�មម ិ័័ិព�  ៤១ កពសា់ លមលល  ១៤ កពសា់ ្ពី់្ ព៉េ្គន

ម�័�ពា  ១៦ កពសា់ ័ក៉វ ករពាេបផ៉់េិររ ដូិជ ល្៉ព៉ រមរសកល�កស�� វរសុ ៃ្លេរ ិ័័

ិមមជរក េគ័េយបា ល�ុវ ករពា ដព�ជ�ូឹ័ ័ក៉ េ�រដ សិនរម�ព័ ន។ �កស��ី្្័នដលប័ប�ល់ 

េផ� រេលរ�មមកលី័ិុទ  ៧០ កពសា់ រ�មមកលករ់ី ័សា  ២២ កពសា់ េគល័េយបា 

្សវ្ជវ ល្៉ព៉រមរសកល  0៤ កពសា់ ័ក៉ ករ់ី ័សា័ក៉ី័ិុទ  ៤កពសា់។ ីណ� េខរ�នដល

ប័ិិួល�កស��ី្្័កពេ្ិ័ម័ េ៉ិកសរ ់បរដ់ទី ៉ �ទល៉ឆ័់ទ៉  ័ក៉ េររមពី ្លម្ទ៉ េខរ�

ៃ្លនវ៉ ីនគ ាម័ជពា េររមពី �ទល៉់ិ ទ �ទលរ សស ាេសរ៉ ្�េិន ិិួលប័�កស��ី្្័មិទម។ 

ម�ដល់េលលេ័ន ្ីេិរ�ម�ុជរេ្មិេជពជពា�័ុ៉កសេពរ៉ពសមូល័កិកនប័កសាុិនស�រ�ន្ី

្ីរលអកររុជរក ី�ចី់័ ូវកសលក័ករទេល៉វ កំ ័ូវិទណា សសមៈ ័ក៉សស ីព័ េលកសន្ី

្ីរលអកររុ នប័កសរ�មមកលល័�់្ �រួ៉ ្�ីខមណ �កស��  ី្្័ន្ី្ីរលអកររុ ័ក៉

កសរ័នេ្ី្បរ់មូល័កិក្ី�ីេរា្ីរកិនកកល។ កសរក�ិ ្សវ្ជវប័ស�េេំី�� ្ីរម

មាួិទ័ួ័ ម័ខសន្�ីខមណ តមរ័ ័ក៉ពាកសមវ  ខសនិក័័័ពា តមរ័ថវ កក ខសនកលជមច រ់

ិទេ៉នកសិូលសមួ កសអ័ុវរ� តមរ័ ័ក៉ រារៃម� ខសនកសិូលសមួល្អ័� ៉�ល់ព័ ន ជលកេររ រ�ពម

័វស៉បលីាន៉ល់ កសាល់ដព៉សីរ់្ីជជ័េន�្មករ្ី រមរសកល សីរ់សរដ សកបល ័ក៉អ៉�កស

មក័ នម័សរដ សកបលេនម័�្មករ កសរ្មីរ្មរលសរ៉្�រួ៉ ័ក៉ មច រ់ ជទ័ួា កសអ័ុវរ�សរ៉សរដ សក
បល ័ក៉អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបលេនម័�្មករ។ ម័ិទ័ុិមាួិទ័ួ័ រ្មីស់រដ សកបលលកកសណ 
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ដូិជ កសកឹី�់កស��ី្្័អកររុជមាួ័ព៉នប័កសអសកវអភ័វ �ម�ុជ រុខដុមសម័្ា�មមសបា

កសមវ  ្ីលព័ ន�រ់្ ត ័ក៉តមរ័លទ�ូស�កស��ី្្័ន្ី្ីរល អកររុ េិសបទ្ីេរសេល៉័ូវ

រម� កល ័ក៉ពមេ័ាទកលិទេ៉ន្ពីក់ព្៉�ល់ព័ ន ល្៉ព៉ ័ក៉ េល��ម�រ់កសប�ល់�កស��ី្្័តម

សាៈល័�េ់្កមជរក ័ក៉  ន�លទអកសរ្មីរ្មរលល័�អ់័�ស្�រួ៉។ រ្មីម់ច រ់ជទ័ួា ិទ័ ុិមាួ

ិទ័ួ័ដូិជ េល��ម�រ់កលជមច រ់សីរ់្ីេិរ េល��ម�រ់ា័�កសប�ល់�កស��ី្្័ ី័�ីេ៉�័

កសាល់ដព៉ ័ក៉ល្៉ព៉រមរសកលសស ីព័ សរដ សកបល ័ក៉រ៉�មរ្ុវ កល ័ក៉ េិសបទកសខករខទ្ីព៉ន្ី៉

្ីេរសេល៉ េដម្េ្ិសរុខដុមសម័្ា�មម្ីលព័ ន។ រ្មីអ់៉�កសអ័ុវរ� ម័ិទមុិពួសលកកសណមាួ

ិទ័ួ័ ដូិជ ិ៉្�៉េមេសរ័ីិលកេសិ័វ ័ក៉និ�ស ទនល�ីិលកេសិ័វៃ័កសអ័ុវរ�ពេ្ម៉ន្ី្ីរល

អកររុ  ប�ល់បទរ�ពម័វមូលរដ ័ិូលសមួ�័ុ៉ដទេម សកសេសរីិទនប័កសពេ្ម៉ស�ូរដល់រា

រៃម�ី�ចីព់េ្ម៉ ា�ិករ�ិ ុ�រ�់ិ ទេ៉នអ័�ិិួលបល ័ក៉ េិសកសយា ៉ជកររ័កិនក័ព៉ សរដ សកបលេដម្្
និ�ស ទនល�លពរពម័។ កសរក�ិេ័ន�ប័កឹីជ់មាួ័ូវី�្ឹអ័�៉�ល់ព័ ន ័ក៉��សសេយ៉។ 
 

កិច�ពិភកក 
 

រទ័សួៈ 
 

• េល� មរ ក័់ិ ៈ្ ្ីេិរ�ម�ុជ ័ក៉�ស្ល្ល្័ កាស៉េ្គន េរម័�ត� អស្ខ�ននទបទម័កល

កាស៉េ្គនា 
 

• េល� ជវ្ ាូេមា៉  ម�ល្ DCA/CA: េរម័កលេជពជពាអស្ខ�នា េរម័កសនិ�ស ទនល�ដល់ មលូ

រដ ័នដស ឬេិា េរម័ល�ិមៈវ ក័ កិចពា�័ុ៉កសប�ល់�កស��ី្្័អស្ខ�នា  
 

• េល� ម�ព: េរ្�រួ៉ីស កសស ័ម័ា័�កសអស្ខ�ន�័ុ៉កសីេ�ច បរំ័កសពា េរានបា�េលាុិន 

ស�រ�ិរុេកមា េរ្�រួ៉ីស កសស ័ម័ាុិនស�រ�អស្ េដម្េ្រន្សាិទេ៉នេ្គនិមមជរក 

ីិចុី្័័ា 

 

ិេម�ាៈ 
 

• េល� េ�៉ ស��ៈ្ �ត� នដលប័�ទមរល់ ្ីេិរ�ម�ុជ ័ក៉�ស្ល្ល្័ ជ្ីេិរកាស៉េ្គន 

ម័េ្គនិមមជរកេរាសសិព�ជទ័័ ់ ័ក៉ពទ៉ រ�ួរ ័ក៉ �ត� រមរសកល�័ុ៉កសី័ិុទ័ព៉កសន្ី

្ីរលអកររុ ័ក៉េ�រដ សិនរម�ព័ នម័�្មករ។ 
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• េល� មា  ិព័ គរ ន្ ៈ ពេ្ម៉ស�ល្៉ម័ ០៣ ពេ្ម៉ ីនគ ីល់្លក័ករទេេំល ពេ្ម៉ណ

មាួនដលម័កលេលិេ� ជ៉េព ័ព៉ ិិួលប័�កស��ី្្័ីន័សម េរាម័្�កមកសកសមាួ

្រររលក័ករទ ័ក៉ រារៃម�។ ពមៈ�មមកសរារៃម� នដលម័ជទំ័ៃ័កសរារៃម�េបផ៉គ័ 

ដទណ�ក់លិ្១ សដដបល ្�់ិ ៉័ព៉កសេសរីិទ��សស ឬរទេម  ិ្២ ្�់ិ ៉័ព៉កសរារៃម�

េលាុិនស�រ��័ុ៉កសេប�ារី័ព៉កសន្ី្ីរលអកររុ។ ិទេ៉នរទេម នដលម័កសអ័ុវរ�

េរារ៉�មរ្ុវ កលនរ���៉ ័ព៉ម័លិនកលិិលួប័ជ៉ ១០ មុអ័ ដុល� ស �សម្នដលពេ្ម៉

ម័�កិចរ�កសសរ៉រ៉�មរ្ុវ កល ័ក៉សស ីព័ សរដ សកបល ម័លិនកលិិួលប័ស�ូរដល់ ២០

មុអ័ ដុល� ស។ ្�រួ៉ីស កសស ័ម័ិ្ីម់ាួិទ័ួ័ ្�់ិ ៉័ព៉ កស្ពី់្ ព៉ិ័័ិមមជរក ័ក៉នប័

កសរ�មមកលលមាករ រសករេនេ្កមនប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរក ័ក៉ កសអ័ុវរ�ដល់មូលរដ ័

ជ�ន់រ�៉។ 

 

៣. ្នណណាំំពំ្េរេបា តេណាកបគ្ េេ់េេ្ 
 

េល� រព� វណា ពា  នា្ីរកីរ�កស៉ េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័េិសកស 

នមនទដល់រទណ៉អ៉�កសនដលរសេរម នេបនេឆ័រ ម័ ០៤ សូី ដូិម័ពានមខ៉េ្កមក 

 

េរម នេី�ជិ័ សស ីព័  រេម�៉  

េល� ស កិ នក ីនុ័ េសរ័ AFD 7 

េល� ឱម សរា រ FACT 7 

េល� រា  េមរ័ Mlup Baitong 12 

េល� មុរ សណ Save the Children 16 

 រសុី 42 

  
្នែថ្ាណំេុណចំេេររះសិកេណាកបគ្េេ់េេ្ 
  

េល� រករ រទអរ ប័ជ្មីល រមជក�ព

មៈ�មម ិកកស្ពី់្ ព៉សីរ់េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័

សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ម័ ០៧ សូី សមួម័ េល� គម 

ម�ពអ្ ២់ េល� ឡរ ់ព្ ៣់ េល�្រ្ ៃថ ីូេម ៤់ 

េល� ៉ក័ េេស ពរ័ ៥់ េល�្រ្ ្ល្ បល�្សួ៉  ៦់ េល�

្រ្ នរ រុខវ ្ ជទ័ួរេល� រនុ័ ាូពា  នដលប័លនល៉
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ល្រទនម៉មុ័ិីអ់មរ�ក់  ័ក៉ ៧់ េល� មុរ សណ (ជទ័ួរ េល� រុ័ រុ៉ំ� ់ នដលប័ល

នល៉ល្រទនម៉មុ័ិីអ់មរ�ក)។ ពមៈ�មម ិកកស្ទ៉ អរ់ម័រួនិ្្ ពី់្ ព៉ ័ក៉រារៃម� នា�

្ីរកីរ�ក េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល�្ម�ុជ ័ក៉  អ័ុមពរេលនប័កស ័ក៉ថវ កកសីរ់េវិកក

ៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល�្ម�ុជ។ េល��ប័នថ�៉អទមសពុមិទេ៉នរមជក�ពមៈ�មម ិក
កសករ់ ័ក៉សស ពម័វរមជក�ពមៈ�មម ិកកសថម្ នដលប័ ិិលួកសគទ្ ិតមសាៈកសេបនេឆ័រ។  
 

 រទណ៉សីរ់អ៉�កសរេ�ក� ន�ុមស (Save the Children) ជទ័ួរបទ េល� មុរ សណ ប័

េី�ជា �័ុ៉កសសមួិទនម�ជួា ដល់ជ័នដលកាស៉េ្គន ័ក៉កសអសកវអភ័វ�័ុ៉្ីេិរ�ម�ុជ។ 

 េល� រករ រទអរ ប័េល�េល៉ល េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ          

េិសកសកសេផ� រេលី�� សេរី្�់ិ ៉័ព៉ពេ្ម៉អសកវអភ័វ េរាអ័ុវរ�កសកសេរារម� កល ័ក៉

ពមេ័ាទកល។ �័ុ៉េលលថម្់េ័ន េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័ិិួលវ ក�� ី័

ីព្ រេលអសកបល�កិចលាជេល�ិ្ល្ស។ 

 

៤. ា�ុសរ�នរំំ �់ន់ រា់្អ្រ្អបរុសំិសរេះ់របតុចខសកាុ្ ចំេណោ 

្េៀចនំផ�្រុុ ទសសរ�ា�ិសិវ�នរតិច�ុច�ាកបគ់២០១៤-២០១៨ 

 

េល� នប័ សរម្ អ�័រ្មីរ្មរលពេ្ម៉េគល័េយបាអសកវអភ័វ សីរ់េវិកកៃ័អ៉�កស

មក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័ីក� ំលិនបលៃ័កសលកេ្គនេយីល់សីរ់អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កល 

េរាប័េល�េល៉ល ពជសរដ សកបល�ម�ុជ�ទលុ៉េសរីិទនប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម 

២០១៤-២០១៨។ កីល់្េដមឆ័ទ២០១៣ េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័្ីមលូ

េយីល់ ័ក៉រុិូលលអ្៉�កសរ៉�មរ្ុវ កលេល ១១ វ ករពា សមួម័ ីស កយករអទេណាបល ម្្ �ត

េរដដ�កិច កសអសកវអភេរដដ�កិច ិទេមនដព៉ខ៉វ កិ នស�រ� ័ក៉ីេិច�វ កិ ន កល្�្្� ័ក៉អរមិមព 

អីស់ ទ រុខកល ិព�សា រ ័ក៉អនមពា កសអសកវអភ័វវី្ិមពរ៉�ម ីស កសស ័ ី�� ្ពីវ់ ករពា េរនម្័  

័ក៉កសតមរ័ ័ក៉រារៃម�។ នប�័រទខ័់់  ០២ ពអៈ កសអ័ុវរ� ័ក៉កសល្៉ព៉កសអ័ុវរ� ្លម្ទ៉ កស

អសកវអភ័វៃីរ៉ ្រតវប័េរ័រ�់ី �ចូ លនប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មមេ័ន។ សសៈ

រទខ័ៃ់័កសិូលសមួ សីរ់អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កល �័ុ៉នប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម 

២០១៤-២០១៨ េរាសសកលជមច រ់េលេគល័េយបាជរក រ៉�មរ្ុវ កលម័ីិលកេសិ័វ�័ុ៉

កសករ់ី ័សាកល្�្្�ជមាួអ័�្�្្� រួនិ្សីរ់រ៉�មរ្ុវ កល�័ុ៉កស�ទមរអ់ិកកល ីេ៉�រេគល

័េយបា នី៉និ�ិ័័រ្មីក់សអ័ុវរ��មមវ កិ ្ តមសាៈ�កិចលកេ្គនេយីល់េលនប័កសជរក។ 

រ៉�មរ្ុវ កលអិិូលសមួ�័ុ៉កសេសរីិទនប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័័�មម ២០១៤-២០១៨ 

េរានិ�ស ទនល�កសកសដល់ល័�ម់លូរដ ័ិទេ៉នកសីេ៉�រេគល័េយបា សមួិទនម�ន�លទអរុ
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ិូល នដលេសរីិទេរា្�រួ៉៉�ល់ព័ ន ជួា សរដ សកបលេសរីិទ្ីលព័ នេប�ារី័ព៉រ្មតវកសលលសដដ�ម�ុជ 

័ក៉ជួា បផលសបិានប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម ២០១៤-២០១៨។ �មមវ កិ ្ី�� អសក-វ

អភ័វប័រ្មីរ្មរលអ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កល �័ុ៉កសេសរីិទរុិូលរ្មីន់ប័កសាុិនស�រ�អសក- វ

អភ័វជរកីិចុី្័័�មម ២០១៤-២០១៨ កលល្នខម�ព ័ក៉នខេមស ឆ័ទ២០១៣។ ��សសេគលជទ�ស

សីរ់អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ្មីន់ប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម ២០១៤-

២០១៨ េល�េល៉ល្ដទេម សកស ី�� ្ីរម �័ុ៉កសអ័ុវរ�នប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័័

�មម ២០០៩-២០១៣។ ិរផ័ៈរទខ័់់ េរ័េល៉រ្មីន់ប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័័

�មម ២០១៤-២០១៨ ័ក៉ឱកររ្មីក់សិូលសមួសីរ់អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កល។ កសេសរីិទនប័កសាុិន

ស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័័�មម ២០១៤-២០១៨ អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កលេិសកសកសេរាផគ ល់ជមាួ

្�រួ៉៉�ល់ព័ ន តមសាៈកសិ៉្�៉័ក៉លក័ ករទេលេយីល់័ក៉រុិូល េរាេវិកកៃ័អ៉�កសមក័
នម័សរដ សកបលរ�្ល្�ម�ុជ កសរ�យ់ិនកលលេលពមី�ផ័េយបា កលល្នខយរក ័ក៉នខមកថុន 

័ក៉ី�ចុ នី�ចូ លៃដពូអសកវអភ័វនន។ ជលិនបល អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កលតមវ ករពា ិទ័ួ័ ២២ នដល

ប័ី��ឹីី�� េា័អពសប៉នដស ប័េបាជូ័័ូវេយីល់ជូ័េវិកកៃ័អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្
�ម�ុជ កលល្ៃថ�ិ្៣១ នខរ្ំ ឆ័ទ២០១៣ រ្មីល់ក័ករទ ័ក៉ិ៉្�៉។ ិរផ័ៈេយីល់ ័ក៉អ័ុ

សរ័វសីរ់អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កល រ្មីក់សេសរីិទនប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័័�មម 

២០១៤-២០១៨ ប័េផ� រេលអសកបល�កិចលា កស្ពី់្ ព៉ដ្ិ� ្ ័ក៉ិ័័ិមមជរក កសអសកវអភ័វ

ម័ុរផ ័ក៉រ៉�ម ័ក៉ីស កយកររ្មីក់សអសកវអភ័វ។  
 

អសកបល�កិ ចលា េផ� ររទខ័េ់លេរិ��្្៉៉ិ្ីរ់កិនកិិួលប័លពរពម័ កសបផលសបិា��

សសថវ កក រម� កលជទ័ាួ្�់ិ ៉័ព៉ លពរពម័ ័ក៉ល�ិខមណ ប�ល់�មចស្រ៉សរដ សកបល ័ក៉ៃដពូអសកវអភ័វ 

ីេ៉�័�កិចលកេ្គនេយីល់សសមៈិទេ៉នេរិ��្្៉៉ិ្ីន់ន ័ក៉ិ្ី់័ ករិសម�មម ន��

ពជទកលសីរ់រុលកស ័ក៉អ័ុេលមកលមូលរដ ័្ពពនៃ័េរិ��្្៉៉ិ្ី។់  
 

កស្ពី់្ ព៉ដ្ិ � ្័ក៉ ិ័័ិមមជរក េផ� រេលកស�ទមរ់្ លទ្ីិល់ដ្សីរ់សដដ ្ី�ីេរា រម�

កល ័ក៉ិ្រ់លរ់ ន័ូវកស្ពី់្ ព៉រម្្័ដ្េរដដ�កិច្ី�ីេរា្ីរកិនកល ន័ូវកស

លកេ្គនេយីល់ ័ក៉កសរេ្មិិករ� េរាម័កសិូលសមួល្លលសដដ្ទ៉ អរ់ សរ់េន�័ុ៉រទី័ព់េ្ម៉ 

័ក៉េសរីិទេវិកកសសមៈ ០២រប� �វីនគ ីល់ស្បាកសមវ រារៃម�េ�រុីាន៉ល់ីស កសស ័ប័

ី�ចី ់ អ័ុមពរេលកសអ័ុវរ�្ីេរសីទបុរម័ល�ិមៈអ័�សជរកិទេ៉នកសប�ល់រទម៉ដល់រ�ពម័វ

ស៉បលីាន៉ល់េរាពេ្ម៉ិទ័ីរ់សអ្ព�ករ័្  ីេ៉�រិ្ី ់ ័ក៉េគល័េយបាីន័សម ្�់ិ ៉័ព៉

ី�� ដ្ិ� ្ ័ក៉បគនរនម្៉ ល្៉ព៉រមរសកលេលកស្ពី់្ ព៉េ្គនម�័�ពាេនល័�េ់្កមជរក ល្៉ព៉

េរណសា្ាូ ័ក៉េ្គ៉កសមវ េដម្្នា័�កសតមរ័។  
 



10 | P a g e  
 

កសអសកវអភម័ុរផ ័ក៉ រ៉�ម េផ� រេលកសន�លទអពុមកលេររអីស់ ទ ល្៉ព៉កសអ័ុវរ� ័ក៉   

តមរ័រារៃម�ាុិនស�រ�ជរកគទ៉ សរ៉�មរ្មីជ់័្�្្� រ�់ី �ចូ លី�� េា័អពស�័ុ៉្ពីវ់ ករព

ាៃ័នប័កសអសកវអភ័វជរក ័ក៉ីេ៉�័ថវ កករម្រីរ្មីន់�លទអកសេ្ី្បរ់ិព�សា រ ័ក៉ី៉�័អ់

នមពា។  
 

ី៉�ី ស កយករអសកវអភ័វ េផ� រេល្�ីខមណ អសកវអភ័វនដលេល�ិព�ិករ�កសិូលសមួសីរ់រ៉�ម

រ្ុវ កល ័ក៉លលសដដ�័ុ៉ដទេម សកសេិសនប័កស អ័ុវរ� តមរ័ ័ក៉រារៃម� េរានបា�េលរុិចន�សតម

រ័សមួ េប�ារីជវ កជឹម័ដល់្ីជជ័្�់ិ ៉័ព៉បលីាន៉ល់ល្កសអសកវអភ ា័�កសិូលទិូលា

រ្មី�់កិចលកេ្គនេយីល់ល័�ជ់រក េនល័�េ់្កមជរកជមាួលលសដដ ីេ៉�័កសាល់ដព៉ល្�មមវ កិ ្
អសកវអភ័វ េគ័េយបា ័ក៉ិ្ី ់ េ�ាន័ូវរម� កលេគល័េយបា ័ក៉ដទេម សកសអ័ុវរ�

នប័កស។ ិករេេខ៉មុខ អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កល័ព៉េសរីិទ�កិចលកេ្គនេយីល់ជមាួ្�រួ៉៉�ល់ព័ ន 

័ក៉ៃដពូអសកវអភ័វ ី័�តមរ័េរិ��្្៉៉េល�ិ្១ៃ័នប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម 

២០១៤-២០១៨ �័ុ៉នខិ័ូ ឆ័ទ២០១៣ ័ក៉េ្ី្បរ់��សសេគលជទ�សេដម្ត្មរ័ដទេម សកសអ័ុ

វរ�នប័កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័័�មម ២០០៩-២០១៣។ 

 
៥. សុទផសរំំ �់ន់ �រ�ាំរិុ រ្អបរុសំសិបរុីំរុហុំចិរ�ពំំ�ិ��ភព 

សិ � 
 

េល� រព� វណា ពា  នា�្ីរកីរ�កស៉ េវិកកៃ័

អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ ប័ីក� ំល្លិន

បលៃ័រ័័ករ្ិរ៉�មរ្ុវ កលអរ្ុបា រ្ុ�សកិរ�្ល្័កស័�ស

កលីស កសស ័ �័ុ៉សេីរីរសៈៃ័កសអសកវអភេ្កាឆ័ទ

២០១៥ ័ក៉េគលេេៃ័កសអសកវអភ័វ្ ី�ីេរា័កស័�ស

កល នដល�កិច្ីជុទេ័នម័េគលីទម៉េដម្្ន័កស័�ស

កលីស កសស ័ �័ុ៉សេីរីរសៈៃ័កសអសកវអភ័វេ្កាឆ័ទ២០១៥ ័ក៉េគលេេអសកវអភ័វ្ ី�ីេរា័កស័�ស

កល ា័�កសរ្មីកឹ់ី់ិ ទន�់ិ ទ័៉សរ៉រ៉�មរ្ុវ កល ័ក៉រម� កលនដលរ៉�រ់ិ �័េ់ទេលកសិូលសមួ

សីរ់រ៉�មរ្ុវ កល �័ុ៉កស�ទមរ់ី �� ីស កសស ័រទខ័់់ រ្មីរ់�់ី �ចូ លេទ�័ុ៉សេីរីរសៈជរ�ល

រ�្ល្ីស កសស ័ កសិូលសមួសីរ់រ៉�មរ្ុវ កលេន�័ុ៉អសកបល�កិចៃ័�មមវ កិ ្ីស កសស ័រ�្ីជជរក កស

ិូលសមួសីរ់រ៉�មរ្ុវ កលេន�័ុ៉ល័�រ់ទី័ ់័ក៉ អ័�សសរដ សកបល ័ក៉កសិូលសមួសីរ់រ៉�មរ្ុវ កលេន�័ុ៉

កសអ័ុវរ�សេីរីរសៈេ្កាឆ័ទ២០១៥។ លិនបលរទខ័់់ ល្រ័័ករ្ិរ៉�មរ្ុវ កលអរ្ុបា រ្ុ�សកិរ�្ល្
័កស័�សកលីស កសស ័ម័ក 
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• ី�� ីស កសស ័្រតវប័រ�់ិ ូល�័ុ៉សេីរីរសៈៃ័កសអសកវអភ័វេ្កាឆ័ទ២០១៥ ័ក៉ិករេេ

អសកវអភ័វ្ ី�ីេរា័កស័�សកល។ 
 

• ិករេេអសកវអភ័វ្ ី�ីេរា័កស័�សកល (SDGs) អ័ុមពរវ កិ ា្�រកិនកជមូលរដ ័ ័ក៉ សស ័

្ីលព័ នជមលូរដ ័ ជសេីរីរសៈអសកវអភ័វ។ 
 

• ិករេេអសកវអភ័វ្ ី�ីេរា័កស័�សកលថម្ (SDGs) ពី្្ី �ចូ លេគលេេ័ក៉រុិន�សរទ

ខ័់់  េដម្េ្ិសបទខទល់សា រ ័ក៉លិនកលម័ិព�សា រ្ី�ីេរារមិមព សមួ្ទ៉ ិព�

សា ររ្មីប់ព� នដលម័រុវរសកកល ្ិ្ិ៉់ិ ្្�ក៉ ័ក៉កសតទ៉ ិ្លទេនេរា័កស័�សកល 

្ិ្ិ៉ដ់ល់រទី័ន់ដលគម ័កសីទលុល។ 
 

• នដទេម សកសអសកស�ផជវ្ិ្មកន ិិលួប័ ័ក៉និ�ស ទនល� បល្ីេយជ័វេរារមិមពល្
កសេ្ី្បរ់េរា័កស័�សកល។ 
 

• ករ់ី ័សា ័ក៉ ី័ិុទ័ព៉ កសន្ី្ីរលអកររុ 
 

• រ័ផទរទៃិលមលល ័ក៉លមលល�េ�រេល៉វ កំ  នដល្រពម្រតវ 
 

• កស៉ស ស� ស អសកស�ផ ័ក៉អសកវអភិ័័ិមមជរក  ្ពី់្ ព៉ខទល់ ិព� រមុ្ិ ដ្ ័ក៉ៃ្ល

េរ់ ។ 
 

• ា័�កសរ�លនដលេលំេលំរ្មី់្ ពី់្ ព៉រ�មមកលសមួសីរ់ីណ� ជរកនន 
 

• មេិនបាៃ័កសអ័ុវរ�  �កស�� វរសុ ីេិច�វ កិ ន ័ក៉ �ស៉រមរសកល់  ្រតវនរប័េរន

្សា�័ុ៉្ពី់ិ ករេេ ័ក៉ពី្្ី �ន្ីដល់ល័�ម់ូលរដ ័។ 
 

• ីេ៉�ររុិន�ស ្ទ៉ ីស កមម ័ក៉ពុមកល នដលលា្ីេរសរ្មីរ់រ់នវ៉បលីាន៉ល់

ីស កសស ័រ៉�ម។ 
 

• ិិួលស� ល់បលីាន៉ល់ីស កសស ័ ័ក៉រ៉�មប�៉ នដ័ៃ័ពេ្ម៉េ�រដ សិនរម�ព័ នខ័រិទ 
 

• រ៉�មរ្ុវ កលម័រួនិរ្ទខ័�់័ុ៉កសីេ៉�រេគល័េយបា នដលជឬរពល់្�់ិ ៉

័ព៉រ�ពម័វស៉បលីាន៉ល់។ រុិូលសីរ់រ៉�មរ្ុវ កលល័�អ់រ្ុបា រ្ុ�សក� អិ្រតវ

ប័រ្មីរ្មរលន�លទអកសេសរីិទ�្មកររទី័ ់�័ុ៉ដទេម សកសរ�ល តមសាៈកសីេ៉�័

កសគទ្ ិ ីេ៉�រា័�កសរ្មីរ្មរល្�កមរទខ័់់  ន័ូវកល្រីិ្ី ់ ័ក៉អមរ�ក
សីរ់្�កមរទខ័់់ េ្ិ័ជ៉មុ័ នទអរ្ុបា រ្ុ�សក��័ុ៉ល័�រ់ទី័ ់ េទ�័ុ៉�កិច្ីជុទសីរ់ 

UNEP េរានេយីល់្រលីេ់ិរ៉្រ ់ ័ក៉តមរ័រមជក�្�កមិទ ីេ៉�រឱករ

កឹីជ់មាួរទណ៉សរដ សកបលេនល័�រ់ទី័ ់ េ្ី្បរ់ីេិច�វ កិ នបិាផគ ល់ៃ័កស្ីជុទ
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តមសាៈអុ្័េិនមរ នល ម័ដទេម សកសលកេ្គនេយីល់េនល័�ម់ូលរដ ័  ល័�ជ់រក 

័ក៉ល័�េ់្កមរទី័ខ់� ទ៉ ជ៉មុ័។ 
 

• េរដដ�កិចៃីរ៉ ័ក៉កសេ្ី្បរ់្ី�ីេរា័កស័�សកល េរាិិួលស� ល់កស�្មករសស ័

្ីលព័ ន�័ុ៉កសេ្ី្បរ់ម័ល�ិមៈៃីរ៉ ន័ូវិ័័្ីរកិកនកលេ្ិ័ជ៉មុ័ េិស
បទយរិ��មមេ្ីដទេណន្សាៃីរ៉ ផ� រ់ី�ូស្ីលព័ នលមលលនដលម័័កស័�សកល ័ក៉

ីេ៉�័បលករបលលមលល�េ�រេល៉វ កំ  នបទម័លពរពម័្រលីេ់ិរ៉្រ ់ ឆី់

ស�ពរ ័ក៉តមរ័រមជក�្�កមិទ េដម្ប្ទម័រម� កល ពមេ័ាទកល ័ក៉កល្រី

ិ្ី ់ីេ៉�រឱករជួីផគ ល់ជមាួសរដ សកបលេនតមរទី័។់ 
 

• េសរីិទថវ កកៃីរ៉ តមសាៈ រវ័�មមថវ កក េិសបទយរិ��មម ័ក៉សសមៈខករខទអ័ុវរ�

ដទេណន្សាៃីរ៉ នមនទបទម័េគល័េយបារ្មីថ់វ កកៃីរ៉ េរាា�ិករ�

ិុ�រ�េ់លកសីេ៉�រេគល័េយបាេលដ្ិទេ័ស ីេ៉�័កសេ្ី្បរ់លមលល�េ�រ

េល៉វ កំ  ័ក៉កស្ពី់្ ព៉រទមល់។ 
 

• កសេពរ៉ពសរ�ពម័វេឆ� នេទស�ដទេណន្សាៃីរ៉ ័ក៉េសរីិទេគ័េយបាអសកវអភ័វ

េរដដ�កិច តមសាៈកសអីស់ ទ ល្៉ព៉ កសកសេលដទេណន្សា នបា�េលរ�ពម័វិ ទេ៉ន 

័កស័�សកលជ្វកល េិរិសមវ ិមមជរក ័ក៉ ្ីលសលមលល កស្ពី់្ ព៉រទមល់េនល័�់

រ�ពម័វ។ 
 

• គទ្ ិេលកសិិួលខុរ្រតវិូេទីាុន័�ខុរគ័ ័ក៉ីេ៉�រកលាុរ�កិមព តមសាៈកសប�ល់

ឱករដល់រ�ពម័វ េល�េល៉័ូវរ្មតវកស គទ្ ិកសេ�័េល៉័ូវកសេ្ី្បរ់សីរ់

្ីជជ័្�្្�េប�ារី័ព៉ រ្មតវកសម�ូីអំស រុខកល ័ក៉បគនរនម្៉ ផ� រ់ី�ូសយស កយីថ

័ក៉សេីរីសរ់េនសីរ់សសមៈជ័ ី�ចុ នី�ចូ លសរដ សកបល ័ក៉សស ីព័ ល�ុកព្ីេ៉�រ

េគល័េយបាអសកវអភ័វេរដដ�កិចល័�ជ់រក ័ក៉ អ័�សជរកបទម័ាុរ�កិមព។ 

 

សសរុព្ម ្័ក៉រទមល់ ម័បលីាន៉ល់េលជ្វកលសរ់េនៃ័កសេិស�រក�មម ័ក៉ រ�ពម័វ

ជ័ីិ េរាសស�រក�មមនីីយរិ��មម ័ក៉យរិ��មមនស ា។ េ្គនសពាៃ័កសីេ�ចំេកលសស

រុព្ម ្័ក៉  GMOs �ទលុ៉ីាន៉ល់ដល់រ័�ករុខេរ្ប៉ រុខកលម័ុរផ ័ក៉សស ័្ីលព័ ន។ េា៉រូម

អទ៉វនវបទម័វ ក័កសដូិខ៉េ្កមក 
 

• ល័�ជ់រកៈ ំមមក័ បទីេ�ចំរទមល់នស ាិ ូល�័ុ៉ិេ័� ័ក៉រមុ្ិ។ េល�ិព�ិករ�សរដ សកបល 

ិុន�រសេលខេលរ័នករ�� អ័�សជរក៉�ល់ព័ ន ីេ៉�រពមៈ�មមកសអេ៉�រកសីទលុលេរា
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្�កម�នុ័នស ា េល��ម�រ់កសប�ល់វ កិ ី័ីព្ រដល់រ�ពម័វមលូរដ ័ រ្មីប់លករបលរ

សព្៉� ីេ៉�រកសលក័ករទតមរ័ ័ក៉រារៃម�បលីាន៉ល់  រុខកលម័ុរផ ពុមកលដ្ 

ខទល់ ័ក៉ិព�់ ីេ៉�របទម័វ កិ ្ស�រ�នីីិូលសមួ រ្មី�់រ�្ជ័ីិេដម្ផ្� រ់ី�ូស្ីលព័ ន

�រក�មម កស្ពី់្ ព៉រទមល់ ័ក៉ន�ៃិ័រទមល់េនមូលរដ ័ េល�ិព�ិករ�សរដ សកបលអ័ុ

វរ�ិ្ីេ់្ី្បរ់សសរុព្ម ្ ល្៉ព៉កសអ័ុវរ�រមរសកលអ�័េ្ី្បរ់ ័ក៉ល�ដូ់សសស

រុព្ម ្ រ�់ី �ចូ លេររ�មមីស កសស ័�័ុ៉្ីលព័ នេរដដ�កិចរ៉�ម ីេ៉�័ពមេ័ាទកល

សីរ់អ័�ីទលុល េគសល ័ក៉េល��ម�រ់ិទេមនដព៉ ជទនំ័ក៉កសអ័ុវរ�កសិក�ច ពមជ្វ ករ

េរា័កស័�សកល។ 
 

• ល័�អ់័�សជរកក អេ�ឹំអ័�ិទន�់ិ ទ័ ៉លកេររល្េវិកកអិកៃ�័�ាវរ�្ីជជរករ�្ល្ជ័

ជរកេដមកពរកិី�ចីស់បាកសមវ រ�្ល្អ័ុេលមកល ីេ៉�រីស កកិេនល័�អ់័ុរទី័់័ ក៉/

ឬរទី័ ់ រ្មី់ី េ�ចំរទមល់នដលម័េ្គនសពា ័ក៉បលករបលនដលម័សសរុ

លុល ីេ៉�រីស កកិេនល័�អ់័ុរទី័់័ ក៉/ឬរទី័ ់ រ្មី�់មមវ កិ ្តមរ័រុខកលម័ុរផ 

ីេ៉�រា័�កសល័�អ់័ុរទី័់័ ក៉/ឬរទី ័ ់ េដម្រ្ារៃម�បលីាន៉ល់ីស កសស ័ រ៉�ម ័ក៉

េរដដ�កិច នដលអិេ�រម័ រ�កសីន័សមជមាួ័ព៉ FAO ័ក៉ UNEP េលកសប�ល់មូល

័កិកិ ទេ៉នកសេិស�រក�មមរសព្៉�។ 

 

៦. ្ររប់សមបណក សូុកចិ�់ �ិ្រិុ ទិប�ុរន់ (Business and Human Rights 

Resource Centre) េនា្អ្បិ�នប�នរ �ិស 
 

េល�្រ្ មា សត ករវេរឡ័ អររ្អ័�្សវ្ជវពេ្ម៉សីរ់មជ្មមណ លិុស�កិច ័ក៉រកិនក
ម័ុរផ ប័េល�េល៉ល មជ្មមណ លេ័នជអ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល នដលប័ីេ៉�រេល៉�័ុ៉ឆ័ទ

២០០៣ េរាេល� ្ព្រ�ូ�សពស េអេវ ស ្នដល� ីប់័េិសកសជមាួអ៉�កស Amnestry International ជ

នា�ខ៉្សវ្ជវ នដលម័សាៈេលលជករ ១០ឆ័ទ។ េនេលលនដលមជ្មមណ លេ័នប័ីេ៉�រ

េល៉ ម័ុរផកពេ្ិ័ប័លកកសណល ជទ័ ួំ ម័កសិិួលខុរ្រតវខ៉រកិនកម័ុរផិទេ៉ន�មម�ស 

័ក៉អ័�ស៉បលីាន៉ល់េរាដទេម សកស។ ពមៈ�មមកស្ពី់្ ព៉ម័ជទនំេបផ៉់គ័ នដលម�ល្សស

ីព័ រក�ិ អ័�ជទនំ ័ក៉អ័�ជទ័ ួំ  នដលនល ម័អ�័៉�ល់ព័ នេបផ៉់គ័។ ម័ីណ� ំប�ល់

េយីល់ិទ័ួ័ ៨០ នដល្ពី់្ ព៉េរាេល�្រ្ មា ស ្ ស ាូីន្័ រុ័ ័ក៉ៃដពូម�ល្សស ីព័ រក�ិិទ័ួ័ 

២០។ មជ្មមណ លេ័ន�ទលុ៉ដទេម សកស�័ុ៉្ីេិរិទ័ួ័ ១២ �័ុ៉លកសលេល�។ កស កយលពា�ណ� ល



14 | P a g e  
 

រសករេន្ីេិរអ៉េ់ព�រ។ ម័អ�័្សវ្ជវ ័ក៉រទណ៉មាួិទ័ួ័�័ុ៉លកសលេល�។ �័ុ៉្ីេិរៃថ 

រទណ៉លកេររ ័ក៉អ�័្សវ្ជវ ិិួលខុរ្រតវ្ពីដម� ីេ់លបលីាន៉ល់ៃ័ជទ័ួំេលរកិនកម័ុរផ 

�័ុ៉រទី័អ់រ្ុអេព័ាវ។ ្ីរក�មមដទី ូ៉ល្្ីជជ័ នដលមជ្មមណ លេ័នមក័ េិសកសេលកសិិួលខុរ

្រតវរ៉�ម (CSR)។ េលលេវលកពេ្ិ័ពអកសកសិទន�់ិ ទ័៉សសមៈ នដលកសរេ្មិិករ�ម�ល្
ល័��់ទលូលសីរ់្�កម�នុ័ ័ក៉េររ�មមរ៉�ម។ វ កិ ្នីីជទ័ួំ  ័ក៉រកិនកម័ុរផ ម័័ពាល កសា�ិករ�

ិុ�រ�េ់លសេីរីនដល្�កម�នុ័�ទលុ៉េិសបទីាន៉ល់ដល់្ីជជ័ េរាសស្ីរកីរ�កកស�័ុ៉រកស � ់  

បលករ�មម ័ក៉ កសកសសីរ់្�កម�នុ័។ មជ្មមណ លមក័ បលករសបាកសមវ ្សវ្ជវិ្ីេ់ដម ័ក៉េិស
កសររនូមរកេននេិ។ េា៉េិសកសកសជីណា លពាអុ្័េិនមរ តមសាៈអ័�្សវ្ជវ អ៉�កសមក័
នម័សរដ សកបល អ័�សសលពរពម័ ្�កម�នុ័ ័ក៉េបផ៉់េិររ េដម្ប្�ល់លពរពម័រ�្ល្បលីាន៉ល់សីរ់

្�កម�នុ័េលរកិនកម័ុរផ។ េព�ិទលពស�ទលុ៉តមរ័្�កម�នុ័ិទ័ួ័ ៥០០០ �័ុ៉ ១៨០ ្ីេិរ ័ក៉
្ពីដម� ី ់១៥០ ី��  ិូ្ទ៉ លកសលេល�។ េ្ងល្េ័ន កសស ទេលសរកិនកម័ុរផ ្រតវប័ិ៉្�៉ ម័

ដូិជ កសេស រេអ៉ បលីាន៉ល់ីស កសស ័េលរុខកលម័ុរផ រុខកល ័ក៉រុវរសកកល កល្�្្� ័ក៉

អសកវអភ័វ លល�មម�ុមស ័ក៉លិនកលិិួលប័ល័ទស�ិជ្វ ករ។ អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កលេិសកសិទន�់ិ ទ័៉

ជមាួមជ្មមណ ល ីនគ ីម់�មជ្មមណ លិទន�់ិ ទ័៉្�កម�នុ័ ័ក៉មជ្មមណ ល្�់ិ ៉អ៉�កសរ៉�ម

រ្ុវ កលវ កំ ។ ៧៥ កពសា ៃ័្�កម�នុ័េប�ារីមជ្មមណ ល។ កសេប�ារីសីរ់្�កម�នុ័ិទេ៉ន

មជ្មមណ លម័យិនកលលមាួិទ័ួ័ ីានុ័�ម័�សម្មាួិទ័ួ័។ ម័អ្តេប�ារីសីរ់្�កម�នុ័�័ុ៉

អរ្ុ  មា េលរ្ុ ៦៧% រក៉�ីុស ្៧៥% ិក័ ៥០% ័ក៉ យណណ  រកិជ៉ ៥០%់។ េនេលលេា៉េេំ

្�កម�នុ័េប�ារី េា៉រេ៉�រេេំល ម័កសន�លទអេគល័េយបាមាួិទ័ួ័សីរ់្�កម�នុ័។ 

 

កិច�ពិភកក 
 

• ្�់ិ ៉័ព៉រកិនកម័ុរផ ័ក៉ជទ័ួំ េនមក័ ្័ប់័បផលសបិាដល់រទី័រ់ិ់្ រយលេនេលា

េិ ជលកេររ ជ័ជរកេដមកពរកិ រូមរទមូមលសដល់អ៉�កសរ៉�មរ្ុវ កលា�ិករ�ិុ�រ��់័ុ៉

កសបផលសបិាអទលេ្គលកសមវ  ័ក៉ជទ័ ួំ ដល់ជ័ជរកេដមកពរកិ ជលកេររកសស ទេលសរកិនកម័ុ

រផ។  

 

៧. ្ថឹបសរេ្� �កចិ�េសុំ់�ិ្ ិុកិច�េសុំ 
  

េល� គម ម�ពអ ្ ប័នថ�៉អទមសពុមិទេ៉នរពមក័ នដលប័និ�ស ទនល�លពរពម័រទខ័់់  

្�់ិ ៉័ព៉មូល័កិកន្ី្ីរលអកររុ�ម�ុជ លិនបលៃ័កសរក�ិ្សវ្ជវរ�្ល្កសេ្ី្បរ់

ថវ កកន្ី្ីរលអកររុ កសេបនេឆ័រេ្ជរេស ររមជក�ពមៈ�មម ិកកស្ពី់្ ព៉សីរ់េវិកកៃ័
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អ៉�កសមក័ នម័សរដ សកបល រ�្ល្�ម�ុជ កសលកេ្គនេយីល់សីរ់រ៉�មរ្ុវ កលេលរុិូលរ្មីន់ប័

កសាុិនស�រ�អសកវអភ័វជរកីិចុី្័�័មម ២០១៤-២០១៨ កសនិ�ស ទនល�លិនបលរទខ័់់ ល្រ័័ករ្ិ

រ៉�មរ្ុវ កលអរ្ុបា រ្ុ�សក�រ�្ល្័កស័�សកលីស កសស ័ �័ុ៉សេីរីរសៈៃ័កសអសកវអភេ្កាឆ័ទ២០១៥ ័ក៉

កសកសសីរ់មជ្មមណ លិុស�កិច ័ក៉រកិនកម័ុរផ។ េល��ប័នថ�៉អទមសពុមិទេ៉នរមជក�្ទ៉

អរ់នដលម័វរ�ម័ ័ក៉ិទណាេលលេវលិូលសមួ�កិច្ីជុទេ័ន។ 
 
 

---ិី-់-- 
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