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Working Together for Positive Change
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ៃថ�រុ្� ិ្១១ នខរុល ឆ័២
ទ ០១៣ េវលេមា៉ ០៨្លព� ដល់េមា៉ង១២ ៃថ�្រតង
ិ�
ន កិ�
ច ឯកភាព្រគីស �បរិស័ភ�
ទ ំេ(PPEDC)
្ ន័�៉ៈ មជ្ឈមណ�លព័�
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កំណត់េហតុ

កិច�េសុំរះសិកេច ំេតំះរ

េសុិ្ �ា្អ្បិ�នប�នរ�ិស់រ�ព
ំ ំកប�រ
ុ
ៃថ�រុ្� ិ្១១ នខរុល ឆ័២
ទ ០១៣ េវលេមា៉ ០៨្លព� ដល់េមា៉ង១២ ៃថ�្រតង
ិ�
ន កិ�
ច ឯកភាព្រគីស �បរិស័ភ�
ទ ំេ(PPEDC)
្ ន័�៉ៈ មជ្ឈមណ�លព័�


េវទិកៃនអង� ក រមិនែមនរដ �បា

ស�ីពីក ម�ុ ជ

បានេរៀបចំក ិច �្របជុំសមាជិ ក្ ្រត

មាជេល កិ ្ ី ្ របស់ ខួ � ន កលល ្ ៃថ� រុ ្� ទី១១ ែខតុល ឆា�២០១៣ េនស្របជុំៃ

មជ្

មណ� លព័ន�កិច�ឯកភា្រគីស�បរិស័ទភ�ំេពញ(PPEDC)។ កិច�្របជុំបានចប់េផ�មេនេ០៨ ្រពឹក និ

ប��ប់េនេមា៉ង១២ ៃថ�្រតង់ែដលមាអ�កចូលរួមសរុបចំនួន ១២៩ នាក់ (ក�ុងេនមា�ស�ី ៤៩ នាក់)
មកពីេខត�-្រក�ង ៃន្រពជណាច្កម�ុជា ែដលជតំណាមកពីអង�កសមាជិក តំណអង�ក

សង�មសុី វល
ិ និងសមាជិកបណា�ញ របេវទិកៃនអង� ក មិនែមនរដ�ភិបាល ស�ីកម�ុ ជា
១.

បតិសុេប�នរ់េប�ា្អេសុំ
េល� គម ម�ពអ្ នាយកកម�វិី
ធ បរិស�ន និងស

ភាព ៃនមជ្ឈមណ�លសិក្សោ និងអភិវ កសិកម�កម�ុជា
(CEDAC) និងជាសមាជគណៈកមក
� រ្រគប់្រគងេវទិ

អង�ករមិនែមនរដ�ភិ ស�ីពីកម�ុជា បានជំពីេគា
បំណង ដូចជា ១) រយរណ៍ អំពីលទ�ផលសេ្រមចប
កន�ងមក ២) េលកយកប��អទិភ េដម
 ្ បីពិភាក្សោ

រកដំេណាះ្រស៣) ទទួលយកមតិេយាបល់ និសំណូមពរស្រមាប់ែកល េវទិកៃអង�ករមិនែម
រដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា។ សមាជិក សរុ ៩០ អង�ករ ជា ៦០ ភារយ ជាអង�ករក�ុង្រស�ក

សមាជិកបណា�ញជ២៥០ អង�ករ ក�ុងបណាែដលស្រមបស្រម�លេដNGO Forum ែដលក�ុង

េនាះម បណ
ា�ញសម�័ន�ទេន�កម�ុជា បណកសិកម� និង សន�ិសុខេស្ប�ង បណា�ញៃ្រពេឈ 

ញែ្រប្រប�លអកសធាតុ បណ អភិវឌ្ឍន៍ និ បណ
ា�ញេរដបូក។ េយងបានទទួលលទ�ផសំ

ខន់មួយចំនួន ដូចជា រដ�ភិបាផា�កសម្បទនេសដ�កិ រដ�ភិបាលទទួលយកធាតុចូល
ចំនួនរបស់សង�មសុី វល
ិ ករេរៀបចំបេង�តច្បោស�ីពីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរិស�ន និងេយាប

ចំនួន្រត�វបានដប��ូ លក�ុងែផនកយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្បន�កម� រដ�ភិបាលទទួលស
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្របសិទ�ភាពករ េលតមា�ភាព នភាពជាគ្រម� ករផ�ល់មតិេយាប REDD+ តមរយៈេវទិក
និងកិច�្របជុំេផ្សងៗ។ េលកកែថ�ងអំណរគុណចំេពះសមាជិក សមាជិក ទ បន�ខិតខ្ំ របឹ
ែ្របងបន�េទៀត តមរយៈករចូលផ�ល់នូវមតិេយាបល់

២. កិច�ពិភាក្សោេល្រកបខណ�មូនល ិធិែ្រប្រប�ល
២.១ ស�នភពៃនករេរៀបចំ្រកបខណ�មូលនិធិែ្រ�្រ�ួលអាកស
ធ
េល� មា ិព័រ
គ ្ន អនុ្របធាននាយកដ�
្រប�លអកសៃន្រកសួងបរិស�ន 

បង�អំពី

ហិរ�� ប្បទនែ្រប្រប�លអកសធាតុ បទពិេស
្របេទសកម�ុជា េដយបានេលក
ែដលមានថវកសរុបេ្រចនជ

ពី្របភពហិរ� �វត�ុ

២០០

លនដុល�

ស្រមាប់កម�វិធីែ្រប្រប� ធាត ក�ុងរយៈេពល ៣ េទ

៤ឆា� ែដលភាគេ្រចនគាំ្រករបន្សោុំនឹងករែ្រប្រប�លអក រយៈករសិក្សោថ�ីៗ

៨៦ ភាគរយ ជំនួយេលប��ែ្រប្រប�លអក មាន្របភពពីខងេ្រក េនាះមា CIF
(PPCR/SPCR), GEF, Adaptation Fund, UNDP, USAID, SIDA, Japan និង EU។ មូលនិធិ
្រទ្រទង់វិស័យអទិភាពជាត រួមមាន សម�័ន�ភាពែ្រប្រប�លអក (CCCA) សហភាពឺរ៉ុ
អ

(EU) ភា �ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍ស៊ុយ (SIDA) ដណឺមា៉(DANIDA) និងកម�វ ិធីអភិវឌ្ឍន សហ្របជាជា
(UNDP)។ ស�បនរដ�ភិបាលភាគេ្រចនបាករគាំ្រទ CIF, GEF មូលនិធិ បន្ស កម�វ ិធីសហ

្របជាជ និងជំនួយ្របេទសជប៉ុន ស្រមាប់អង�ករមិនរដ�ភិបាល ក៏បា គាំ្រទជំនួយព

USAID កម�វ ិធីបន្សោុំេដយសហគម៍ នយែអដ (SIDA) កម�វ ិធីអភិវឌ្ឍនសហ្របជាជ (UNDP)
េហយ
 ករគាំ្រទកស្ប់រដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ សម�័ន�ភាពែ្រប្រអក

ធាតុ

(CCCA)។ សម�័ន�ភាពែ្្រប�លអកសធាតុ ែដលមានគករជាតិែ្រប្រប�លអកម�ុជា
បានចត់ែចងពហុជំនួយសរ ១១ លនដុល�រ ស្រមាប់គេ្រមាង២០ ក�ុងេនា រដ�ភិប ទទួល
បាន ១៤ គេ្រមាង នអង�ករមិនែមនរដ�ភិ ទទួលបាន 0៦ គេ្រមាង េដម្បីេឆ�យតបនឹ ែ្រ

្រប�អកសធ ក�ុងេគាលបំណងបេង�នសមត�ភាពៃដ រវងរដ�ភិបាល អង�រ
ក មិនែម ភិបាល
និង្រគឹះសសិក្សោ។ គេ្ទំងេនាះេផា�តជាសំខន់េល សត�ពហនៈ ជំងឺបង�េ ករបន្ស

ែផ�កេលស�ន្ព័ន� េយនឌ័រ និងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ  និងអនាម័យ និងក េឆ�យតប


នឹងករែ្រប្រប�លអកធាតុេនថា�ក់េ្រកមជាតិ។ មូលនិធិ្រត�វបានផ�ល់ ក�ុង្រស�
ចំនួន 0៣ តមរយៈសម�័ន�ភាពែ្រប្រប�លអក (២០១១-២០១៣) េដម
 ្ បីព្រងឹងសម ភាព និ
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ដក់ប��ូលប�ែ្រប្រប�លអកសធាតុក�ុងែផនកេ្រកជាតិ។ ជំហនបនា ្រត�វេរៀបចំCCCSP
ែផនករថា�ក់្រក និង CCFF ករែកស្រម�លែបបបទឲ្យ្រសែផនករយុទ�ស�ស� ស្រម�ល
ករេរៀបចំែផនក និងថវក ស្រ
ម�លយន�ករត និងវយតៃម� ករ្រគប់្រគងច ដឹង។ គណៈ
ិ

កម�ករតិែ្រប្រប�លអកសធាតុ មានតួនាទី្របឹក្សោ និងេរៀបចំហិរ��ប្ ស�ស� និងេធ�
អង�ភាពអនុវត�ន៍ជាត
២.២ របកគំេហញ
ុ ពករេ្រ�
្រ�ស់ថវិកែ្រ�្រ�ួលអាសធតុក�ុង្
ី
ក
េល� េ�៉ ស��្ អ�កសិក្សោ្រសវ្រជាវ

បានបង�ញនូវសវតៃនករសវ្រជាវ ែហិរ��
ប្បទនអក

្រត�វបានផ�ល់តមរយៈស�ប័ន

តំបន់ និងអន�រជាតិ ស្រមាប់គេកម�វ ិធីករកត់បន�
និងករបន្សោុំនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 
អកសធាតុច

ស្រមាប់េដះករែ្រប្រ

អកសធាតុ ដូចែដលពិធីសរក្យូតូបានែេទសរីកចំេរន
 ្រត� ផ�ល់ហិរ�� ប្បទេដម្ បីជួយ ដល

្របេទស្រកី្រក។ ្របេទសកម�ុជាជា្រ ក�ុងចំេណាមបណ

្របេទដៃទេទៀតេនអសុអេព័យ៍

នដលងយរងេ្រគាះបំផុតពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ  និធានហិរ� �វត�ុយូរអែង� េដម្ បីេដ

្រសផលប៉ះពល់ពីករែ្របលអកសធាតុ េហយព័ត៌មហិរ�� ប្បទនែ្រប្រប�លអ

មានតិចតួច។ មូលេហតុែដលនាំឲ្យមានករសិក្សោ្រសវ ្របេទសកម�ុជា្របឈមនឹង
នេយាបាយ និង្របព ក�ុងករទទួល និងផ�ល់ហិរ� ី្ទនអ ធាតុ បេង� និងេ្រប្របាស់ធ
្របកបេដយ្របសិភាព និែស�ងយល់ពីភាពេជាគជ័យ និងប

្របឈមក�ុងក្រគប់្រគងមូលនិ

្របកបេដយ្រិនភាព។ ករស
ិ្រសវ្រជា មានេគាលបំ េដម្ បីកំណត និងចង្រកងឯ
ក

សរស�ីពីមូលនិធិេទ�រភា និងពហុភាគ ែដល្របេទកម�ុជាទទួលបាន វិភាគដំេណ និងប��

្របឈមនឹងហិរ� �ប្បទនែ្រប្រប�លអន េនក្រមេគាលនេ បា និងករអនុវត� ្រ
ទំងផ�ល់អនុសសន៍េលជំ ក�ុងករបេង�នលទ�ភាព្រគប់ករេ្រ្របាមូលនិធិែ្រប្រប�លអ

ធាតុឲ្យបាន្រប និងមាន្របិនកភាព។ វិធីស�ស�ែដលបានេ្របសករសិក្សោ្រសវ្រ ពអ
ករ្របមូលទិន�ន័យែបបបរិ និងគុណភាព ទិន�ន័រម�រ័វអ�កពកព័ន� (៥៩ នាក់) និករណី

សិក្សោ០២ ករណីសិក្សោ) និងសិក�០២េលក។ ្របភពទិន�ន័ស្រមាករ្រសវេនះ បា

មកពីទិន�ន័យរបស់្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍ក (CDC) គេ្រមាងែ្រប្អកសធាតុរបស់ៃអភិវឌ្ឍន៍

ទិន�ន័យមូលនិធិពហុភាគី ពិេ្រគាះេយា ល់ ផា�ល់ជាមួយនួយ និងភា �ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍ េហ
គេ្រមាងពក់ព័ន�កសែ្រប្រប�លអកសធាតុច ៩៥។
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ករសិក្សោ្រជេនះបានរកេឃញថ

ចប់ពីឆា២០០៣ ្របេទសកម�ុជាបានទទួលហិរ��ប្បទន ៦៥៥,៦លដុល�រ ៃនមូលនិធិែ្
្រប�លអកសធាតុងេនាះ ៦៤ ភាគរ ជាជំនួយឥតសំណង និង ៣៦ ភាគរ ជាកម�ី។ ក�ុង
ចំេណាមមូលនិធិសរុប ៦៥៥,៦ លដុល�រ ្រត�វបានេគៀងគរស្រមាប់កម�ុជ ៣៣៨,៨ ល
ដុល� បានបា៉ន់្រប នឹង្រត�វចំណាយ េហ ៣១៦,៨ លនដុល�រ េនស្រមាប ២០១៤-

២០២០។ ្របភពហិរ� �ប្បទនេទ�រភា៤៨ ភាគយ និងពហុភាគី ៥២ ភារយ។ ករផ�ល់ហិរ�

ប្បទនដល់្របេទសកម�ុជាស្រមាប់ករែ្រប្រប�លអក ជំនួយឥតសំណង និងកម�ី ពីមា�ស

ជំនួយេ្រចនជាង មាន ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី (ជ ២៥ លនដុល�រ នកម�ី ១២០,៩៣ ល

ដុល�រ) CIF (ជំនួយ ៥៥,៣ លនដុល�រ ន កម�ី ៣៦ លនដុល�រ) ្របជប៉ុន (ជំនួយ ៥១,១៤

លនដុល�រ ន កម�ី ១១,២៦ លនដុល�រ) ្របបាំរ (ជំនួយ ២១,៥២លនដុល�រ ន កម�ី
១៨,៣៧ លនដុល�រ) សហរដ�អេមរិក (ជំន៣៨ លនដុល�រ) ធនពិភពេលក (ជំនួយ១៣,៥
លនដុល�រ ន កម�ី ១០ លនដុល�រ) មូលនិបរិស�នពិភពេលក (ជំនួ២៥,៥ លនដុល�រIFAD

(ជំនួយ ១៨,៦ លនដុល�រ ន កម�ី ១,៩ លនដុល�រ) នបណ
ា�មា�ជំនួយេផ្សងេទៀ ដូចជា
្របេទសចិន (កម�ី) ្របេទសអល�ឺម៉ង់ (ជំនួយ) ដណឺមា៉ក (ជំនួយ) សអរ៉
អ ុប (ជំនួយ) អូ�ស�លី
(ជំនួយ) កម�វ ិធីអភិវឌ្ឍនសហ្របជាតិ (UNDP) មូលនិធិបន្សោុ UN-REDD ជាេដម។ ហរ�� ប្បទ

្រត�វបានផ�ល់េលវិសកសិកម� ធនធានទឹក (៤១ ភាគរយ) ថាមព (១៤ ភាគរយ) ្រគប់្រគងេ
មហន�រយ (១៦ ភាគរយ) និងវិស័យេផ្សេទៀត ដូចជា ព្រងសមត�ភាហិរ�� វត�ុ ៃ្រពេឈ ធនធ
ធម�ជាតិ េគានេយាបាយ ពហុវិស័យ ដឹកជ និងេហដ រចនាសម�័ន�។ ហិរ�� ប្បទនែដលបានផ

េផា�តេលសកម�ភាពបន្ស (៧០ ភាគរយ) សកម�ភកតបន�យ (២២ ភាគរយ) េគាលនេយ
្រសវ្រជាវ ព្រងឹងសមត0៤ ភាគរយ) និងកត់បននិងបន្សោុ (៤ភាគរយ)។ បណា�េខត�ែ
បានទទួលហិរ� �ប្បទនភាគេ្រ េពធិសត់ បាតបង កំពង់ឆា�ំង និ េសៀមរប ្រពមទំងេ
ៃ្រពែវង បន ា�យមានជ័យ េសៀមរប កំពង់ធំ កំពត ស�យេរៀង ្រកេចះ ហិរ�� ប្បទនមធ្យ
មកដល់េពលេនះ

្របេទសកម�ុជាសេ្រមចេជាគជ័យក�េគៀងគរមូលនិធិែផនកយុទ�ស�ស�ែ្

្រប�លអកសធាតុជាតិ ប��ប់នូវរពិនិត្យេឡងវិញ
សធារ និងស�ប័នេលកែ្រ
ក

្រប�លអកសធាតុ ែផនករសកម �ភាពថា�ក់្រកសួង ្រក ប្បទនែ្រប្រប�លអកសធ
ករសន្យោេ្រប្របាស់មូលនិធិ្របកបិនកភាព ករសិក ្រស្រជាវបានរកេឃញប��្
មួយចំនួន មានខ�ះ្រកបខណ�ត និងរយករណ៍ ខ�ះទិន�ន តមដនថវិក ខ�ះភាពជ

ចំេពះករចូលរួម ករអនុវត� ត និង វយតៃម� ខ�ះករចូលរួមពីអ ពក់ព័ន� ជពិេសស សហគម
ន៍រងផលប៉ះពល់ ករយល់ដរបស់្របជាជនេន្រមិតទប ស
របស់រដ�ភិប និងអង�ក
ក

មិនែមនរដ�ភិបាលេនមានក្រមិត ករស្រមបស្រម�ល និងមាស់ ជំនួយ ករអនុវត�រវងរដ

បា និងអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលេក្រមិត។ មានចំនុចមួយចំន ស្រមាប់រដ�ភិបាលពិ
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ដូចជា ករភា�ប់ហិរ��ប្បទនអជាមួយនឹែផនករអភិវឌ្ឍ កម�ុជា សុខដុមរមនីយកម�រប

ករណ៍ ្របព័ន�កត់ និងតមដនលំហូរហិរ��ប្ែ្រ្រប� អកធាតុ េធ�ឲ្យ្របេសរេ័ូវ

តមា�ភ និងគណេនយ្យភាពចំេពះ្រគប់ភាគីពក់ព័ន� និងេលកកម�ស់ករផ�ល់ហិរ� �ប្បទ

រយៈថា �ក់េ្រកមជាតិ និង ែកលំអករស្រមបស្រម�លថ្រកសួ។ ស្រមាមា�ស់ជំនួយ ចំនុចមួ
ចំនួនដូចជា េលកកម�ស់ភាពជាមា�ស់្របេទស េលកម�ស់យន�ករផ�ល់ហិរ� �ប្បទន បន�បេង
ករយល់ដឹ និងព្រងឹងសមត�ភាពស�ប័នរដ� និងសង�មសុី វល
និង េធ�ឲ្យករខិតខំ្របឹងែ
ិ


្របេសរេឡ េដម
 ្ បីេធ�សុខដុមរមនីយកម�្របព័ន�។ ស្រអង�ករអនុវត� មានមុចគួរពិចរណាម
ចំនួន ដូចជា ចង្រកងេរៀនបទពិេសធន និងែចករំែលកបទពិេសធន៍ៃនករអនុវត�គេ្រមាងែ្រ

អកសធាតុ  ផ�លសហគមន៍មូលដ�នចូលរួមក�ុងដំេណករេរៀបចំែផនកគេ្រមរហូតដល់វ
តៃម�ប��ប់គេ្រម យកចិត�ទុកដក់ចំេពះអ�កទទួល និងេធ�ក
 រយា៉ងជិតសិននឹងរដ�ភិបាលេដម
ក
ែចករំែលកព័ត៌មន។ ករសិក្សោក៏បាភា�ប់ជាមួយនូវប�អ�កពកព័ន� និងឯកសរេយា

កិច�ពិភាក
សំនួរៈ
•

េល� មរ ក័់ិៈ្ ្របេទសកម�ុជា និងហ�ីលីពីន ងយរងេ្រគាះ េតមានកត�អ�ីខ�ភា
ងរងេ្រគា

•

េល� ជវ្ ាូេមា៉ មកពី DCA/CA: េតម
 ានភាពេជាគជ័យអ�ី? េតម
 នករែចករំែលកដល មូល
ដ�នែដ ឬេទ? េតមានលក�ណៈវិនិច�័យក�ុងករផ�ល់ហិរ��ប្បទនអ�ីខ

•

េល� ម�ព: េត្ រកសួងបរិស�នមានយន�ករអ�ីខ�ះក�ុងករបេ���សហ េដយែផ�កេលយុទ

ស�សចតុេកណ? េត្រកសួងបរិស�នមានយុទ�ស�
បច�ុប្បន�

េដម្ បីេដះ្រសយចំេពះេ្រគា

ចេម�យ
 ៈ
•

េល� េ�៉ ស��ៈ្ កត�ែដលបានកំណត់ថា ្របេទសកម�ុជា និងហ�ីលីពីន ជា្របេទសង
មានេ្រគាះធម�ជាតិេដយសរទឹកជំនន់ និងរំងស កត�សមត�ភាពក�ុងករបន្សោុំនឹង
្រប�អកសធាតុ និងេហដ�រចនាសម�័ន�មាន
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េល� មា ិព័រ
គ ្នៈ គេ្រមាងសកល្ប ០៣ គេ្រមាង បនា�ប់ពីពិនិត្យេឃញថា គ

•

មួយែដលមានភាពេលចេធា�ជាងេគ នឹងទទួលបានហិរ��ប្បទនបែន�ម េដយមាមួយ
្រត�តពិនិត្ និង វយតៃម�។ គណៈកម�ករវយត ែដលមានជំហនៃនករវយតៃម�េផ្
ដំណាកកលទ១ រដ�បាល ទក់ទងនឹងករេចំឯកសរ ឬសំេណ ទ២ ទក់ទងនឹងករវយត

េលយុទ�ស�សក�ុងករេឆ�យតបនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ចំេពះសំេណែដលមា
េដយសង�មសុីវិលែតឯកឯង នឹងមានលទ�ភាពទទួលបា១០ មុឺនដុល�រ ករណីែដលគេ្រ
មាកិច�សហកររវងសង�មសុីវិល និងស�ប័នរដ� មានលទភាពទទួលបានរហូតដល ២០

មុឺនដុល�រ។ ្រកសួងបរិស�នមានច្បោបនួនទក់ង័៉
ព ករ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតែផន
កសកម�ភាពលម�ិត ស�ិតេនេ្រកមែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងករអនុវត�
ជាក់ែស�ង
៣.

ករែណ នាំអពីក
ំ
រេបាះេឆា�តគណៈកម�ករ្
េល� រ�
ា ពា នាយ្របតិបត�ិរង េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ ស�ីពីកម�ុជា បានេធ�
ព វណ

ែណនដ
ា ល់តំណាងអង�ករែដលឈរេឈ�ះេបាះេឆា�០៤ រូប ដូចមាពានមខងេ្រក
េឈ�ះេបក�ជ

ស�ប័

េលក រិទ�ិ ប៊ុនេរឿ

AFD

7

េលកឱម សវ

FACT

7

េលក វ៉ េម

Mlup Baitong

12

េលក មត ស

Save the Children

16

សរុប

42

ករែថ�ងអំណរគុណចំេពះសមាជិកគណៈកម�ករ្រគ
េល� ររ
ក រទ អរ បានជ្រមាបថា សម

ណៈ�មមិក
ក ស្រគប់្រសីរ់េវិក
ក ៃ័អ៉�កសម័
ក នម័

សរដសប
ក ល រ�្ល្�ម�ុជ មាន ០៧ រូប សួមមា េល� គម

ម�ពអ្ ២) េលក ឡាត់ គី ៣) េលក្រស ៃថ ីូេម ៤)

េលក ងិន េសរ័ ត ៥) េលក្រ ្ល្ ផល�ីភង
ួ ៦) េល

្រសី ែត សុខវី (ជំនួេលក ស៊ុន យូរ៉ ែដលបានល
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សេម�ង

ពីរទនម៉មុ័ិី់អមរ�)ក និង ៧) េល មុរ ស (ជំនួស េលក សន សុ ងហក់ ែដលបាន

ែលងពីរទនម៉មុ័ិី់អមរ�)ក ។ គណៈកមា�ធកទំងអសមាតួនាទ្រគប់្រគង និងវយត នាយ

្របតិបត� េវិក
ិ
ក ៃ័អ៉�កសម័
ក នម័សរដសប
ក ល រ�្ល�
្ ម�ុជ ័៉
ក អនុម័តេលែផនក និងថវករបស់េវទិ
ៃនអង�ករមិនែមនរដ�ភិ ស�ីពីកម�ុជា េលកក៏បានែថអំណរគុណចំេពសមាជិកគណៈកមា�

កចស់ និសសពម័វសមាជិកគណៈមមិក
ក រថ� ែដលបាន ទទួលករគាំ្រទតមរយៈករេបា

តំណាងរបស់អង�ករេ�ក�ន�ុមស (Save the Children) ជំនួសឲ្ េល� មុរ ស បា
េប�ជាក�ុងកសរួមចំែណកជួយដល់ជនែដលងយរងេ្រគាះ និងករអភិវឌ្ឍន៍ក�ុង្របេទស

េល� ររ
រទ អរ បានេលកេឡងថា េវទិកៃនអង�រ
ក
ក មនរដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា

េធ�កងេផា�េលប��រេសបទក់ទងនឹងគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ េដយអនុវត�ករងរេដយត
គណេនយ្ភាព។ ក�ុងេពលថ�ីៗេនះ េវទិកៃនអង�ករមិនែមនរដ� ស�ីពីកម�ុជា បានទទវ�
ិ � បន

ប័្រេលអភិបាលកិច�លជាេលកទល្ស។
៤.

អនុសសន៍សំខន់ ៗ របស់អង�ករសង�មសុីវិលស្រមាប់ជាធាតុចូលក�ុ

កេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្បន២០១៤-២០១៨

េល� នប័ សរម្ អ�កស្រមបស្រម�លគេ្រមាងេគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ របស់េវទិ

មិនែមនរដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា បានបង�ញលទ�ផករពិេ្រគាះេយាបល់របស់អង�ករសង�មសុ

េដបានេលកេឡងថា រជរដ�ភិបាលកម�ុជាកំពុងេរៀបចំែផក
ន
រយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច
២០១៤-២០១៨។ ចប់ពីេដមឆា២០១៣ េវទិកៃនអង�ករមិនែរដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា បាន្រប
េយាបល់ និងធាតុចូលអង�ករសង�មសុីវិេល ១១ វ ិស័យ រួមមាន បរិយាកសអំេណាយផល ម

េសដ�កិច� ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� េមនដឹងខវ ិទ្យោស និងបេច�កវ ិទ្យោ ភាព្រ និងអសមធម៌

អប់រំ សុ ខភាព ទឹកស និងអនាម័យ ករអភិវឌ្ឍន៍វប្សង�ម បរិសន ប��្រគប់វិស័យ េដះមី

និងករតម និងវយតៃម�។ ែផ�កសំខៗ ០២ គឺៈ ករអនុវត និងករព្រងឹងករអនុវត� ្រពមទ
អភិវឌ្ឍនៃបតង

្រត�វបានេស ដក់ប��ូែផនករយុទ�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាបច�ុប្បន�កម�េនះ។ ស

សំខនៃនកចូលរួម

របស់អង�ករសង�មសុីវិ

ក�ុងែផនករយុទ�ស�អភិវឌ្ឍនជាតបច�ុប្បន�កម�

២០១៤-២០១៨ េដសភាពជាមា�ស់េលេគាលនេយា សង�មសុី វលមាបទពិេសធនក�
ិ
ុង
ករកត់បនភា្រកី្រកជាមួយអ�្ក រកី្រក តួនាទីរបស់សង�មសុីវិលក�ណត់អទិភ បេង�តេគា

នេយាបាយ ែែចកធនធានស្រមាប់ករអនុវត�ម�
ក តមរយៈកិច�ពិេ្រេយាបល់េលែផនកជាតិ។

សង�មសុី វលអចចូលរួមក�ុងករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�អភិវ
ឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្ ២០១៤-២០១៨
ិ
េដែចករំែលកករងរដល់ថា�ក់មូលដ�នចំេពះករបេង�តេគាលនេយាបាយែកលំអធាត
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ចូល ែដលេរៀបចំេដយ្រកសួងពក់ព័ន� ជួយ រដ�ភិបាលេរៀបចន�េឆ�យតបនឹងត្រម�កពលរដ�កម�ុជា

និងជួយផ្សព�ផ្ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្បន ២០១៤-២០១៨។ កម�វ ិធីប��អភិ-វ

ឌ្ឍនបាស្រមស្រម�អង�ករសង�មសុីវិ ក�ុងករេរៀបចំធាតុចូលស្រមាប់ែផនករយុទ�ស- វ
ឌ្ឍន៍ជាបច�ុប្បនកម� ២០១៤-២០១៨ កលពីែខមករ និងែខេមស ២០១៣។ ឯកសរេគជំហរ
របស់អង�ករមិនែមរដ�ភិបា

ស្រមាប់ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្

២០១៤-

២០១៨ េលកេឡងពីដំេណរករ ប��្រប ក�ុងករអនុវតែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍បច�ុប្បន

កម� ២០០៩-២០១៣។ ទស្សនៈសំខន់ៗេស�េឡស្រមាែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុ
កម� ២០១៤-២០១៨ និងឱកសស្រមាប់ករចូរបស់អង�កសង�មសុី វល។
ករេរៀបចំែផនករយុ
ិ

ស�សអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្បន�ក ២០១៤-២០១៨ អង�កសង�មសុី វលេធ�
ិ
ករងរេដយផា�ល់

្រកសួងក់ព័ន�

តមរយៈករចង្រងនិងពិនិត្
េយាបលនិងធាតុចូល េដេវទិកៃនអង�កមិន
ក

ែមនរដ�ភិបាលស�ីពីកម�ុជា ករដក់ឥទ�ិ ពលេលគណបក្សនេយាបាយ

កលពីែខឧសភា ន

និងប��ុ ះប��ូ លៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ជាលទ�ផល អង�ករសង�មសុីវ ិស័យ ចំនួន ២២ ែដល

បាប���បប��េយនឌ័រផងែដរ បានេផ�ជូននូវេយាបល់ជូនេវទិកៃនអង�រ
ក មិរដ�ភិប ស�ីពី
កម�ុជា កលពីៃិ្៣១ នខសីហ ឆ័២
ទ ០១៣ ស្រមាប់ពិនិ និងចង្រកង។ ទស្សនៈេយាបល់ អនុ

សសនរបស់អង�ករសង�មសុីវិល ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបម�

២០១៤-២០១៨ បានេផា�តេអភិបាលិ
ក ច�ល� ករ្រគប់្រគងដ និងធនធានធម�ជាតិ ករអភិវឌ

មនុស្ និងសង�ម និងបរិយាកសស្រមាប់រអភិវឌ
ក

អភិបាលិ
ច
េផា�តសំខន់េលេសចក�ី្រពងច្បោប់សិទ�ិទទួលបានព័ត៌មាន កឯក
ក �ល

សរថវក តមា�ភាពជំនួយទក់ងព័ត៌មា
និងលក�ខណ�ផ�ល់កម�ីរវងរដ�ភិ និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍
ិ
បេង�នកិច�ពិ
េ្រគាះេយាបល់សធារណៈចំេពះេសចក�ី្រពងច្បោប់នានា និងច្បោឯក


រជ្យភាពរបស់តុលករ និងអនុេលមភាពមូលដ�ន្រគឹះៃនេសចក�ី

ករ្រគប់្រគងដី និងធនធានធម�ជា េផា�តេលករកំណត់្រពំ្របទល់ដីរបស ្របកបេដ តមា
ភា និងច្បោស់លស់ ធានានូវក្រគងសម្បទនដីេសដ�កិច�្របកបេដយ្របសិទ�ភាក
ពិេ្រគាះេយា និងករសេ្រមចចិ េដយមករចូលរួមពីពលរដ�ំងអ
ទ
រស់េនក�ុងតំបនគេ្រមា
និងេរៀបចំេវទិកសធារ

០២សបា�ហបនា�ប់ពរបាយករណ៍វយតៃម�េហតុប៉ះបរិស�បា

ប��ប់ អនុម័តេលករអនុវត�្របេសរបំផុតមានលកអន�រជាតចំេពះករផ�សំណងដល់សហគមន៍
រងផលប៉ះពល់េដយគេ្រមាងទំនប់វរីអគ�ិសនី  បេង� និងេគាលនេយាបាយបែ ទក់ទនឹង

ប��ដីធ�ី និងផ�ះសែម្បង ព្រងឹងសមភាពេលករ្រគប់្រគងមហន�រេនថា�ក់េ្រកមជាតិ 

េសណារីយ៉ូ និងេ្រគាងករណ៍េដម្បីធានាយន�ក
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ករអភិវឌមនុស្ស និងសង� េផា�តេលករែកលំអគុណភាពេសវអប់រំ ព្រងឹងករ និង
តដវតៃម�យុទ�ស�សជាតិគាំពរសង�មស្រមាប់ជន្ រក់ប��ូ លប��េយនឌ័រក�ុង្រគបវ ិស័

យៃនែផនករអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងបេងថវកសម្រសបស្រមាប់ែកលំអករេ្រប្របាស់ទឹបង�
នអ
់
ិ
នាម័។

បង�បរិយកសអភិវឌ្ឍ េផា�តេល្រកបខណ�អភិវឌ្ឍន៍ែដលេលកទឹកចិត�ករចូលរួមរបស់ស

សុី វល
ិ និងពលរដ�ក�ុងដំេណរករេធ�ែផនរ អនុវត� តមដន និងវយត េដយែផ�កេលរុ ច�នាកត

ដនរួម េឆ�យតបជាវិជ�មានដល់្របជាជនទកផលប៉ះពល់ពីករអភិវឌ្ឍ យន�ករទូលំ

ស្រមាប់កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ថា�ក់ជាតិ េនថា�ក់េ្ពលរដ� បេង�នករយល់ដឹងពីកម�វិធ
អភិវឌ្ឍន៍ េគានេយ និងច្បោ េហយធានានូវតមា�ភាពេគាលនេយាបាយ និងដំេណរក

ែផនករ។ ទិសេដខងមុខ អង�ករសង�មសុីវិលនឹងេរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយា្រកសួងពក់ព័ន

និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ បន�តមដនេសចក�ី្រពងេ១ៃនែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍បច�ុប្បន�កម�
២០១៤-២០១៨ ក�ុងែខធ�ូ ឆ័២
ទ ០១៣ និងេ្រប្របាស់ឯកសរេគាលជំហរេដម្បីេមសកអនុ

វត�ែផនកយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបច�ុប្បន ២០០៩-២០១៣។
៥.

លទ�ផលសំខន់ៗ ៃនសន�ីសិទសង�មសុីវិលអសុីបា៉សុ ីហ�ិចស�ីពីនិរន�
បរ ិស�

េល� រ�
ា ពា នាយក្របតិបត�ិរង េវទិក
ព វណ

អង�ករមនែមនរដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា បបង�ពីលទ�
ផលៃនសន�ិសីទសង�មសុី វលអសុីបា៉សុីហ�ិចស�ីពីនិរន
ិ

ភាពបរិស�ន ក�ុងរេបៀបវរៈៃអភិវឌ្េ្រកយឆ
២០១៥

និងេគាលេដៃនករអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយ

ភាព ែដលិ
ក ច�្របជុំេនះេគាបំណងេដម្
ប ននិរន�រ

ភាបរិស� ក�ុងរេបៀបវរៈៃនករអភិវឌ្ឍន៍េ្រក២០១៥ និងេគាេដអភិវឌ្័វ្របកបេដយនិរន

ភា យន�ករ្មី់ភា�ប់ទំនាក់ទំនងរវងសង�មសុី និងតមា�ភែដលសង�តធ
់ �នេ់ ទេលករចូលរួ

របស់សង�មសុី វល
ិ ក�ុងករកណត់ប��បរិស�សំខន់រ្មី់ដកប�ចូ លេទក�ុងរេបៀបវរៈជាស
ស�ីពីបរិស�

ករចូលរួមរបសសង�មសុី វលេនក�ុងអភិបាលកិច�កម�
វ ិធីបរិស�សហ្របជាជ
ិ

ក

ចូលរួមរបស់សង�មសុី វលេនក�ុងថា�ក់តំបន់ និងអន�រ
រដ�ភ និងករចូរួមរបស់សង�មសុី វលេនក�ុ
ិ
ិ

ករអនុវត�រេបៀបវរៈេ្រក២០១៥។ លទ�ផលសំខន់ៗពីសន�សីទសង�មរុ្ វលអសុីបា៉សុីហ�ិចស�ី
ិ
និរន�រភាពបរិស�នម
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•

ប��បរិស�ន្រតប័ដក់ចូលក�ុរេបៀបវរៈៃនករអភិវ័វេ្រកយឆ២០១៥ និងទិសេដ
អភិវឌ្ឍន្របកេដនិរន�រភា។

•

ទិសេដអភិវឌ្ឍន៍្រេដនិរន�រភាព (SDGs) អនុម័តវ ិធីយកសិទ�ិជាមូលដ�ន និង ន

្របព័ជ
ន មូលដ�ន ជារេបៀបវរៈអភិវឌ។
•

ទិសេដអភិវឌ្ឍន៍្រេដនិរន�រភាពថ�ី (SDGs) គប្ី
ប ប��ូលេគាលនិងសុ ចនាកសំ

ខន់ៗ េដមេ្ ធ�ឲ្យខ្យល់ស�ត និងលទ�ភាមានទឹកស�ត្
របកបេដយសមធមទឹក
ព

ស�តស្រមផឹក ែដលមាសុ វត�ិភាព ្រទ្រទង់ទី្ និងករតំិល
្ ំ េនេដនិរន�រភាព
្រទ្រទង់ដល់តំបែដលគា�នករបំព។
•

ធានាដំេណរករអភិរក្សជីវច្រម�ះ ទ និងែចករំែលក ផល្របេយាជេដយសមធមពី
កេ្រប្របាេដនិរន�រភា។

•

កត់បន�យ និងបន្សោុំនឹងករែ្រប្រប�ល

•

សន្សំសំៃចថាមពល និងថាមពលកេកតេឡង ែដល្រម
ត ្រត�

•

ករពរ  ស�រ អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍធនធានធម�ជាតិ (្រគប់្រគងខ្យល់ ទឹក សមៃ្រ
េឈ) ។

•

យន�ករសកលែដលេពញេលញស្រមាប់្រគប់្រគងសកម�ភាពរួមរបស់បណ

•

មេធ្យោបាយៃនករអនុវត� (ហិរ��វត�ុ បេច�កវិទ្យោ និងកសងសមត�ភាព)  ្រត
្រសក�ុង្រគបទិសេដ និងគបបីបកែ្របដល់ថា�ក់មូ
។
្

•

បេង�ត
 រុ ចនាក ទំងបរិម និងគុណភា ែដលល�្របេសរស្រមាប់វស់ែវងផលប៉
បរិស�សង�ម។

•

ទទួលស�ល់ផលប៉ះពល់បរិស និងសង�មឆ�ងែដនៃនគេ្រមាងេហដ�រចនាសម�័ន�ខ

•

សង�មសុី វលមានតួនាទីសំខន់ក�ុងករបេង�តេយាប
ិ

ែដលជាឬសគល់ទក់

នឹងសហគមន៍រងផលប៉ះពល់។ ធាតុចូលរបស់សង�មសុីវិលថា�ក់អសុីបា៉សុីហ�ិក អ

បាស្រមស្រម�លែកលំករេរៀបចំក្រតតំបន់ ក�ុងដំេណរករសកល តមរកបេង�ន


ករគាំ្រទ បេង�តយន�ករស្រមប្រក�មសំខន់ៗ ធានានូវភាព្រ និងអណត�ិ

របស់្រក�សំខនៗេ្រចជាងមុន នាំអសុីបា៉សុីក�ុងល័�់តំបន់

េទក�ុង�កិ្ច របជុំរបស់

UNEP េរាធានាេយា្រលី់េទៀងទត និងតមដនសមាជិក្រក�មធំ បេឱក
ភា�ប់ជាមួយតំណាងរដ�េនថា �ក់តំបន់ េ្រប្របាស់បេច�កវិទ្យោផ្សោយផា�ល់
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តរយៈអុីនេធែណត ធាន មាដំេណរករពិេ្រគាះេយាបល់េនថា�ក់មូលដ�ន  ថ
និងថា �េក ្រកតំបន់ខ�ំងជាងមុ
•

េសដ�កិច�ៃបតង និងករេ្រប្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព េដយទទួលស�ល់ក
្របព័ន�ក�ុករេ្រប្របាស់មានលក�ណៈៃបតង ធានានូវធិនភាពេ្រច
ងមុន េធ�
ក
ឲ្ឧស្សោហកម�េ្ដំេណាះ្រសយៃបតង ផី�ូស្របព័ន�ថាមពលែដលមាននិរន� និង

បេង�ន
 ផលិតផលថាមពលកេកេឡង
 វ ិញ

ធានាឲ្យមានព័ត៌ឡប់េទៀងទត់

ឆប់

រហ័ស និងតដនសមាជិក្រក� េដម្ បីឲ្យតមា�ភា ព គណេនយ្យភាព និងភ
ច្បោប់ បេង�ឱកជួបផា�ល់ជាមួយរដ�ភិបាលេនតម

•

េរៀបចំថវកៃបតង តមរយៈ សវនកម�ថវិក េធ�ឲ្យឧស្
និងសធារណៈខិតខំអនុវ
ិ
ដំេណា្រសយៃបតង ែណនាំឲ្យមានេគាលនេយាបាយសៃបតង េដយយចិត�

ទុកដកេលករបេង�តេគាលនេយាបាយេលដីទំេនរ បេង�នករេ្រប្របាស់ថ
េឡងវ ិញ និងករ្រគប់្សំណល់ ។
•

ករេគៀងគរសហគមន៍េឆា�ះរកដំេណាះ្រសយៃបតង និងេរៀបចំេគានេយាបាយអភ
េសដ�កិច� តមរយៈករអប់រំ ព្រងឹងករងរេលដំេ ែផ�កេលសហគមន៍ចំេព

និរន�រភាជីវភាព េទសចរណ៍ធម�ជាតិ និង្របពភថាមពល ករ្រគប់្រេនថា�
សហគមន៍។
•

គាំ្រទេលរទទួលខុស្រត�វទូេទប៉ុែន�ខុសគា� និងបេង�តភាពយុត�ិធម៌ តមរយៈក
ឱកដល់សហគមន៍ េលកេឡងន
 ូវត្រម�វករ គាករេកនេឡ័ូវករេ្រប្របាស់

្របជាជន្រកេឆ�យតបនឹងត្រម�វករម�ូបអហរ សុខភាព និងផ�ះសែម្បង ផា�ស ់ប�ូ

និងរេបៀបរស់េនរបស់សធារជន ប��ុ ះប��ូ លរដ�ភិប និងស�ប័នពហុភាបេង�ត

េគលនេយាបាយអភិវឌ្េសដ�កិច�ថា �ក់ជា និង អន�រជាតឲ្យមានយុត�ិធ។

សរធាតុគីមី និងសំណល់ មានផលប៉ះពល់េលជីវភាពរស់េនៃនករេធ�កសិកមគមន៍
ជនបទ េដយសរកសិកម�ែបបឧស្សោហកម� និងឧស្សោហកម�ែរ៉ភ័យៃនករបេ��ញេចស

ធាតគីមី និង GMOs កំពុងប៉ះពល់ដល់សន�ិសុខេស្ប�ង សុខភាពមនុស្ស និងស�ន្របព័ន�សូ ម
អំពវនាវឲ្វ ិធានករដូចខងេ្
•

ល័�់ជរៈក ហមមិនឲ្យបេ��ញសំណល់ែរ៉ចូលក�ុងទេ និងសមុ្រ។ េលកទឹកចិត�រដ�ភិប
ចុះហត�េលខេលសន�ិស��អន�រជាតិពក់ព័ន� បេង�តគណៈកម�ករអេង�តករបេដ
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្រកមហ៊ុនែរ៉ េលកកម�ស់ករផ�ល់វិញាបនប័្រតដល់សហគមន៍មូល ស្រមាប់ផលិតស
រីរង� បេង�ករពិនិត្យត និងវយតៃម�ផលប៉ះពល់ (សុខភាពមនុស្ស គុណភ
ខ្យល់ និងទឹក) បេង�ឲ្យមានវិធីស�ស�ែបបចូលរ ស្រមាប់�ស�ីជនបទេដម្បីផាស់ប�ូរ្រ
�
កសិកម� ករ្រគ្រគសំណល់ និងែកៃច�សំណល់េនមូលដ�ន េលកទឹចិត�រដ�ភ
អនុ
ក
វត�ច្បោប់េ្រប្សរធាតុគីមី ព្រងឹងករអនុវត�សមត�ភាពអ�កេ្រ និងលក់ដូរស
ធាតគីមី

ដក់ប��ូេសវកម�បរិស�នក�ុង្របពេសដ�កិច�សង�ម

បេង�នគណេនយ្យភ

របស់អ�កបំពុល េគារ និងេលក�ម�រ់ចំេណះដឹង ជំនានិងករអនុវត�ករចិ��ឹមជីវ
េដនិរន�រភាព
•

ល័�់អ័�សជរ៖
ក

អេ��  ញអ�កទំនាក់ទំនងពិេសសពីេវទិកអចិៃ�ន�យ៍សហ្របជាជាតិជន

ជាតេដមភាគតិចប��ប់របាយក រណ៍ស�ីពីអនុេព បេង�តបរិ
ក�េនថា�ក់អនុតំនិង/

ឬតំបន់ ស្រមាបេ��ញសំណល់ែដលមានេ្រគាះ និងផលិតផលែដលមាសរធា
ពុល

បេង�ត
់ /ឬតំបន់
 បរិកេនថា�អនុតំបននិង

ស្រមាប់កម�វិធីតសុ ខភាមនុស្ស

រិស� សង�ម និង
បេង�តយន�ករថា�អនុតំបន័
់ ក៉/ឬតំបន់ េដម្វយតៃម�ផលប៉ះពល
ប
េសដ�កិច� ែដលអចេកតម សហករបែន�មជាមួយន FAO និង UNEP េលករផ�ល់មូ
និធិចំេពះករេធ�កសិកម�សរីរ
៦.

ករងររបស់មជ្ឈមណ�លធុរកិច� និងសិទ�ិមនុ (Business and Human Rights

Resource Centre) េនអង�ករមិនែមនរដ�ភ

េល�្រ្ មាសត ករវេរឡ័ អតីតអ�ក្រសវ្រជាវគរបស់មជ្ឈមណ�លធុរកិច និងសិទ�ិ

មនុស្ស បានេលកេឡងថា មជ្ឈមណ�លេនះជាអង�ករមិនែមនរ ែដលបានបេង�តេឡក�ុងឆា�
២០០៣ េដេល ្រគីស�ូហ�័ េអេវរី ែដលធា�ប់បានេធ�ករជាមួយអ Amnestry International ជ
នាយកង្រសវ្រ នដលម័សាៈេពលជិត ១០ឆា�ំ។ េនេពលែដលមជ្ឈមេនះបាបេង�ត

េឡង
មនុស្សភាគេ្រចនបានពិចរណាថា ជំនួញមានករទទួលខុស្រត�វខចំេពកម�ករ


និងអ�ករងផលប៉ះពល់េដយដំេណរករ។ គណៈកម�ករ្រគប់្រគងមានជំនាញេផ្មកពីស

ប័នសិក្សោ អ�កជញ និងអ�កជំនញ
ួ
ែដលធាន មានអ�កពក់ព័ន�េផៗគា�។ មបណ
ា�ផ�ល់

េយាបល់ចំនួន ៨០ ែដល្រគប់្រគងេេលក្រសី មា៉រី រ៉ូប៊ីនសុន និងៃដគូមកព ីសសិក្ចំនួន
២០។ មជ្ឈមណ�លេនះកំពុងដំេណរករក�ុង្របិទ័ួ័ ១២ ក�ុងពិភពេលក។ ករិយាល័យក
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ស�ិតេន្របេទសអង់េស។ មានអ�ក្រសវ្រជាវ និងតំណាងមួយចំនួនក�ុងពិភពេល្របេទសៃថ
តំណាងពិេសស និងអ�ក្រសវ ទទួលខុស្រត�វ្រគបដណ�ប់េលផលប៉ះពល់ៃនជំនួញេលសិមនុស្ស
ក�ុងតំបន់អសុីអេគ�យ៍។ ្របតិកម�ដំបូងពី្របជាជន ែដលមជ្ឈមណ�លេនះមិនេធ�ករេលខុស

្រត�សង�ម (CSR)។ េពលេវលភាគេ្រចនគឺករងរទំនាក់ទំន ែដលករសេ្រមចចិត�ពី
ថា �ក់កំពូរបស់្រក�មហ៊ុន និងេសវកម�សង�ម។ វិធីែបបជំនួញ និងសិទ�ិមនុស្ស មានន័យថាចិត�
ទុកដក់េលរេបៀែដល្រក�មហ៊ុនកំពុងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់្រ

េដយសរ្របតិបត�ិករក�ុងស

ផលិតកម� និងករងររប្រក�មហ៊ុន។ មជ្ឈមណ�លមិនផលិតរបាយករណ៍្រិ្ី់េដម
 និងេធ�
កតស៊ូ មតិេនាះេទ។ េយងេធ�ករងបណ
ា �លយអុីនេធែណត
តមរយៈអ�ក្រសវ អង�ករមិ


ែមនរដ�ភិបាល អ�កសរព័ត៌មាន ្រក�មហ៊ុន និៗេទៀត េដម្ បីផ�ល់័ត៌មានស�ីពីផលប
ព
៉ល់របស់
្រក�ហ៊ុនេលសិទ�ិមនុស្ស។ េគហទំ័រកំពុងតមដន្រក�ម
ព
ចំនួន ៥០០០ ក�ុង ១៨០ ្របេទស និ

្រគដណ�ប់ ១៥០ ប�� ទូទំងពិភពេលក។ េ្រកពីេនះ កររំេលមនុស្ ្រត�វបានចង្រកង

ដូចជា ករេរសេអង ផលប៉ះពល់បរិស�នេលសុខភាពមនុ ស្ស និងសុ វត�ិភា ភាព្រកី និង
អភិវឌ្ឍន៍ ពលកម�កុមារ និងលទ�ភាពទទួលបានថា�ំរ្សោជីវិត។ អង�ករសង�មស
ក
ក
ុ សទំនាក់ទំន

ជាមួមជ្មណ� ល បនា�ប់មកមជ្ឈមណ�លទំនាក់ទំនង្រក�មហ៊ុន និងមជ្ឈមណ�លទក់ទសង�ម
សុី វលវ
ិ ិញ។ ៧៥ ភាគរ ៃន្រក�មហ៊ុនេឆ�យតបមជ្ឈមណ�ល។ ករេឆ�របស់្រក�មហ៊ុនចំេព

មជ្ឈមណ�លមឥទ�ិពលមួយចំនួន ប៉ុែន�មានករណីមួយចំនួន។ មានអ្រតេឆ�យតបរបស់្រក�ក�ុង

អសុី (មា៉េឡសុ៦៧% សិង�បុរី ៧៥% ចិន ៥០% និង ឥណ
ា តិចជាង៥០%)។ េនេពលេយងេឃ
្រក�មហ៊ុនេឆ�យតប េយងសេង�តេឃញ មានករែកលំអេគាលនេយាបាយមួយចំនួនរបស់្រន។

កិច�ពិភាក
•

ទក់ទងនឹងសិទ�ិមនុស្ស និងជំនួ េនមិនទន់បានផ្សព�ផ្សោយដលតំបន់ដ
់
េនេលា

េិ ជពិេសស ជនជាតេដម
 ភាគតិច សូមសំណូមពរដល់អង�ករសង�មសុីវិលយចិត�ទុកដក់ក
ក

កផ្សពផ្សអំពីេគាករណ៍ និងជំនួញ ដល់ជនជាេដមភាគតិចជពិេសសកររំេលសិទ�ិមនុ
ស្ស។
៧.

ខ�ឹមសសេង�បៃនកិច្របជុំ និងបិទកិច�្របជ
�
េល� គាម មករ បានែថ�ងអំណរគុណចំេពះវគ ែដលបានែចករំែលកព័ត៌មានសំខន

ទក់ទងនឹងមូលនិធិែ្រប្រប�លអកសធាតុកម�ុជៃ័ករសិក្សោ្រសវ្រជាវស�ីពីករ

ថវកែ្រប្រ
ប�លអកសធរេបាះេឆា�តេ្រជសេរសសមាជិ�មមិក
ិ
ក រ្រគប់្រគងរេវទិកៃ
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អង�ករមិនែមរដ�ភិប ស�ីពីកម�ុជា ករពិេ្រគាះេយាបល់របស់សង�មសុីវិលេលធាតុចូលស្
កយុទ�ស�សអភិវឌ្ឍនជាតិបច�ុប្បន�កម ២០១៤-២០១៨ ករែចករំែលកលទ�ផលសំខន់ៗពីសន�ិស

សង�មសុី វលអសុ
ិ
ី បា៉សុីហ�ិស�ីពីនិរន�រភាពបរិស ក�ុងរេបៀបវរៈៃនករអភិវឌ្ឍេ្រក២០១៥ និង
ករងរបស់ មជ្ឈមណ�ធុរកិច� និងសិទ�ិមនុស្ស។ េលកក៏បានែថ�ងអំណរគុណចំេពះសទំ
អស់ែដលមានវត�មាន និងចំណាយេពលេវលចូកិច�្របជុំេនះ

---ចប់---
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