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តម្ផបបផែនផ ល
ែដ ល់ភារង្ហកព្័ួ ល ល់រួរម្គវ័ម្ព្័បម្ៅនឹងិបបធម្៌វនិងោនលរា ណ្ៈបរ សោបនន ។
របាកការណ្៍ម្នះវ ព្តូិបានម្រៀបចំវ ម្ោកព្រ ុម្ម្រៀបចំគម្ព្ោងរប័់ព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
ជាម្ួ កនឹងធាតុចូលរីព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រ័ួ ងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ
ម្ព្កាម្ការ ឹរនំរប័់ឯរឧតត ម្បណ្ឌិតវ
ចាន់វ
ោរ៉ាុងវ
អគគ នករបម្ចច រម្ទ័វ
ននព្រ័ួ ង
អភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ និងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លវ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារជាម្ួ កនករោឋនពារ់រយនធននវ
ម្ព្កាម្ចំណ្ុះព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ជារិម្័័នករោឋនជនជាតិភាគតិច, ឯរឧតត ម្បណ្ឌិតវ ទីវ
័ុគនធ វ រ ឋ ម្លខាធិការព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ និងជា័ហព្បធានព្រ ុម្ការង្ហរ
បម្ចច រម្ទ័រ័ិរម្ម វ និងទឹរ
(TWGAW),វ និងម្ោរវ ចាន់វ ័ុីណាតវ អគគ នកររងវ
អគគ នករោឋនបម្ចច រម្ទ័វ ព្រ័ួ ងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្។វ អន រនិរនធ ័ូម្័ផម្ដ ងនូ ិ
ម្័ចរដ ីផលែ ងអំណ្រគុណ្ោងព្ជាលម្ព្ៅ ល់ព្រ ុម្ធនោររិភរម្ោរវ
ផ លបានែដ លកា
់ រោំព្ទវ
ជារិម្័័ម្ោរព្័ីវ ម្ុទិតវ ចំម្ រ ីនវ ព្បធានព្រ ុម្ការង្ហរវ និងជាអន រឯរម្ទ័ជាន់ខព័់ផែន រអភិិឌ្ឍន៍
ជនបទ, ម្ោរ Martin Lenihanវអន រឯរម្ទ័ជាន់ខព័ផ់ ែន រការពារ័ងគ ម្,វម្ោរវម្ ងវបុន ុ ងវអន រ
ឯរម្ទ័ជាន់ខព័់ផែន រការពារបរ សសាាន, ម្ទរវ ោកាធីវ អន រឯរម្ទ័ផែន រការពារបរ សសាានវ និងម្ោរវ
ងួ នវភរដ ីវទីព្បឹរាផែន រការពារ័ងគ ម្។

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)

iv

1.0

ការផណ្នំអំរីវIPPF

1.
ឯរសារម្នះគឺជាព្របខយណ្ឌផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)វ ័ព្ោប់គម្ព្ោងរិរិធរម្ម
វិ ស័យករម្ម ម្ករម្ពុជា (CASDP)វ ផ លព្តូិបានម្លើរម្័ន ើម្ ើងវ និងម្រៀបចំវ ម្ោកោនការ័ហការ
ជាម្ួ កព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាោញ់វ
និងម្នសាទវ
ព្រ័ួ ងធនធានទឹរវ
និងឧតុនិកម្វ
និងព្រ័ួ ងព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវម្ ើម្បីទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានវរីធនោររិភរម្ោរ។
1.1

ម្ោលបំណ្ងនន IPPF

2.
ព្របខយណ្ឌផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវអនុិតត ចំម្ពាះគម្ព្ោង CASDPវផ លនឹងទទួ លបាន
ជំនួកហិរញ្ញ ិតថុវ
និងជំនួកបម្ចច រម្ទ័រីធនោររិភរម្ោរវ
ម្រៀបរាប់រីម្ោលការណ្៍វ
ផ លព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួ ងធនធានទឹរវ
និងឧតុនិកម្វ និងព្រ័ួ ងម្័ ឋ រិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថុវ បាន័ម្ព្ម្ចចិតតអនុិតត តម្វ ម្ ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័វ
ឬ័ព្ោលែលបះពាល់អ ិ សជជោនវផ លគម្ព្ោង CASDPវបងក ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។
2.0

គម្ព្ោងរិរិធរម្ម វិ ស័យករ័ិរម្ម ម្ករម្ពុជា

2.1

ម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបចំគម្ព្ោង

ម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបចំគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិបានម្័ន ើម្ ើងម្នះវ គឺម្ ើម្បីបងក លរា ណ្ៈង្ហកព្័ួ ល
ល់ការអភិិឌ្ឍ័ង្ហារ់តនម្ែ ែលិតែលវិ ស័យករ័ិរម្ម វ ផ លោនលរា ណ្ៈរិរិធរម្ម វ ម្កតម្ទីតំង
ភូ ម្ិសាស្ត័តម្ួ កចំនួនម្ករម្ពុជាវ
និងែដ ល់ការម្្ែ ក
ើ តបជាបនទន់វ
ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ
រនុងររណ្ីផ លោនវិ សបតត ិវ ឬសាានភារអា័នន វ ផ លបំម្រញម្ៅតម្លរា ណ្ៈ័ម្ព្័បវម្ ើម្បីទទួ លបាន
ការោំព្ទរីគម្ព្ោងម្នះ។វ ការវា័់ផិងការ័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងននការអភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវ នឹងព្តូិម្ធា ើម្ ើងវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់័ូចនររខាងម្ព្កាម្៖វ
(រ)
ការម្រើនម្ ើងនូ ិតនម្ែ លរ់
័រុបម្ករព្ម្ិតរ័ិោឋនផ លទទួ លែល (ភាគរក), (ខ) ការបម្ងក ើនតនម្ែ ននការលរ់័រុបរប័់
័ហព្ោ័រ័ិរម្ម វ ផ លទទួ លែលរីគម្ព្ោងវ )ភាគរក(,វ )គ(វ ភាគរកែលិតែលម្ិនផម្នព្័ូ ិអងក រវ
ននបរ សោណ្ែលិតរម្ម ័រុបវរនុងតំបន់ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោង។
3.

2.2

ការម្រៀបចំគម្ព្ោងវនិង័ោ័ភាគវផ លព្តូិបានម្័ន ម្ើ ើង

4.
ពិពណ្៌នាអាំពីគម្រោង៖វ គម្ព្ោងវ CASDPវ ោនបួ ន័ោ័ភាគវ
ូ ចតម្ៅ៖ (រ)វ
ការែដ ល់លទធភារឱ្យោនការម្ធា ើរិរិធរម្ម រ័ិរម្ម ,វ (ខ)វ ការម្លើររម្ព ័់ព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្ម វ
និងការព្គប់ព្គងការព្តួ តរិនិតយគុណ្ភារ, (គ)វ ការព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវ និងការរិនិតយតម្ោនវ
និងវាកតនម្ែ វនិងវ(ឃ)វការម្្ែ ើកតបចំម្ពាះសាានភារអា័នន វវវជាកថាម្ហតុ។
5.
គម្ព្ោងផ លព្តូិបានម្័ន ម្ើ ើងម្នះវ ព្តូិបានតរ់ផតងម្ ើងវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើនឱ្កា័ទីែារវ
និងការម្ធា ើរិរិធរម្ម រ័ិរម្ម វ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្ផបបបរ សោបនន វ
ម្ោកអន រទទួ ល
ែលជាអន រ ឹរនំ។វ គម្ព្ោងម្នះផបងផចរជាបី័ោ័ភាគវ បូ ររ ួម្នឹង័ោ័ភាគទីវ ៤វ ផ លរុំោន
ការិ សភាជន៍ធនធានទុរវ
័ព្ោប់ររណ្ីផ លោនិ សបតត ិវ
ឬសាានភារអា័នន វ
ផ លបំម្រញ
ម្ៅតម្លរា ណ្ៈិ សនិចឆយក័ម្ព្័បវ ម្ ើម្បីទទួ លបានការោំព្ទរីគម្ព្ោង។វ ័ោ័ភាគទីវ ១វ គឺជា
ផែន រ ៏ធំននការវិ សម្ោគទា ំងម្នះវ
ម្ហើកគឺជា័ោ័ភាគផ លអនុិតត ជាម្ូ ឌ្ុលវ
និងអាចរព្ងីរវ
និងផរ័ព្ម្ួ លឱ្យព្័បម្ៅតម្ទីតំងភូ ម្ិសាស្ត័តវ និងែលិតែល/័ង្ហារ់តនម្ែ ។វ ័ោ័ភាគទីវ ២វ
ម្ដដតម្លើការរព្ងឹងសាាបយនវ
និងបម្ងក ើនែលជះរកៈម្រលផិងននការិ សនិម្ោគវ
ផ លម្ធា ើម្ ើង
រនុង័ោ័ភាគទីវ
១វ
រនុងរកៈម្រលម្ធយម្វ
និងរកៈម្រលផិងវ
ម្ោកធាននូ ិនិរនត រភារវ
និងការរព្ងីរអតា ព្បម្ោជន៍ទូទា ំងព្បម្ទ័រម្ពុជា។
6.
ការព្បម្ូ លរយត៌ោនអំរីការោំព្ទ័ង្ហារ់តនម្ែ វ រ ួម្នឹងជំនួកបម្ចច រម្ទ័វ ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ
និងម្័វាហិរញ្ញ ិតថុម្ព្កាម្័ោ័ភាគទីវ
១វ
ម្ដដតការករចិតតទុរោរ់ម្លើទំនរ់ទំនង ៏ជិត័ន ិទធវ
រវាងការោំព្ទដទល់ ល់រ័ិររវ
ព្រ ុម្អន រែលិតវ
និងអាជីិរម្ម រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្រប័់គម្ព្ោងវ ជាម្ួ កនឹងការិ សនិម្ោគម្លើែល ិូ លនល់វ និងម្ហោឋរចន័ម្ព យនធធារាសាស្ត័ត។វ
រាល់ការិ សនិម្ោគម្លើម្ហោឋរចន័ម្ព យនធទា ំងអ័់វ
នឹងព្តូិអនុិតត ជាផែន រម្ួ កននការោំព្ទ ល់
អនុគម្ព្ោងវផ លអាចបំម្រញម្ៅតម្លរា ណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវនិងផ លោនទំនរ់ទំនងជាម្ួ កនឹង
ព្រ ុម្ែលិតជារ់ោរ់។

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)

1

7.
សោសភាគទី ១៖ ែដល់លទធ ភាពឱ្យោនការម្ធវ ើពព
ិ ិធកម្ម កសិកម្ម ។ ័ោ័ភាគទីវ ១វ
ម្នះនឹងម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ង្ហារ់តនម្ែ វ ផ លោនលរា ណ្ៈព្គប់ព្ជ ុងម្ព្ជាកវ ម្ៅតម្សាានភារទីែារវ
និងសាានភារតព្ម្ូិការវ
ម្ ើម្បីរសាងនូ ិ័ង្ហារ់តនម្ែ វ
ផ លោនលរា ណ្ៈព្បរួ តព្បផជងវ
និងោនរិរិធភារវ ផ លរនុងម្នះអងគ ការអន រែលិត (POs)វ និង័ោជិររប័់អងគ ការទា ំងម្នះវ
អាចទទួ លបានទីែាររនុងព្័ ុរវ និងអនត រជាតិវ ផ លែដ ល់ឱ្យរួ រម្គនូ ិព្បារ់ចំម្ណ្ញខព ័់ព្តលប់ម្រិ សញវ
ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្វ
អាចទទួ លបានិតថុធាតុម្ ើម្
ផ លកាន់ផតោនគុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ ម្ហើករនុងម្រលជាម្ួ កោនវ បម្ងក ើន័ម្តា ភារព្័ូ បករវ
និង័ម្ព្ម្ច័ដ ង់ោរវ
វ
វ
វ
វ
វ
គុណ្ភារវ
ផ លទីែារព្តូិការ។វ
័ោ័ភាគម្នះវ
ម្ពារម្រញម្ោកការព្បរួ តព្បផជងវនិងភាគម្ព្ចើន ឹរនំវម្ោកិ ស័យកឯរជនវម្ោករោឋភិបាលបំម្រញ
តួ នទីជាអន រ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ ល។វ
បុផនត វ
័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដ ល់ការោំព្ទ ល់រោឋភិបាលវ
និងតួ អងគ រនុងិ ស័យកសាធារណ្ៈវ រនុងការែដ ល់ម្័វាចាំបាច់ននវ
ូ ចជាវ ការែសរា ែាករ័ិរម្ម វ
ផ លភាជប់ទំនរ់ទំនងជាម្ួ កនឹងទីែារវ
និងែត លន
់ ូ ិម្ហោឋរចន័ម្ព យនធផ ល
ោនលរា ណ្ៈលែ ព្បម្័ើរជាងម្ុនវ
ូ ចជាវ ែល ិូ ជនបទវ និងម្ហោឋរចន័ម្ព យនធធារាសាស្ត័ត
ផ ល
កាន់ផតោនព្ប័ិទធភារខព ័់ជាងម្ុនវ (higher order irrigation infrastructure)វ រនុងររណ្ីផ ល
រុំោនម្័វាផ លែដ ល់ម្ោកិ ស័យកឯរជនវ
ឬព្បជារលរ ឋ រុំអាចទទួ លម្័វាវ
ផ លែដ លម្់ ោក
វិ ស័យកឯរជនបាន។
8.
សោសភាគរង
១.១៖
ការគាំរទ ល់ការម្រៀបចាំ
និងការអនុវតត ខែនការពិពិធកម្ម ។
័ោ័ភាគរងម្នះវ
ោនម្ោលបំណ្ងែសរា ែាករយត៌ោនអំរីគម្ព្ោង ល់តួអងគ ពារ់រយនធននវ
ែដ ល់ការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ត
ើ ព្រ ុម្ការង្ហរវ
ការរំណ្ត់ររឱ្កា័អាជីិរម្ម វ
និងនិងការបំផបែ ងឱ្កា័ទា ំងម្នះជាផែនការរិរិធរម្ម វ ផ លោនលរា ណ្ៈព្គប់ព្ជ ុងម្ព្ជាកវ ូ ចជាវ
ការម្រៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្ម វ )BPr) និងផែនការអាជិី រម្ម (BPl)វ ផ លោនព្ប័ិទធភារវ និងម្ធា ើការ
វាកតនម្ែ វនិងម្ព្ជើ័ម្រ ី័័ំម្ណ្ើវនិងផែនការទា ំងម្នះវនិងចុងម្ព្កាករព្ងឹង័ម្តា ភារព្រ ុម្អន រែលិតវ
ផ លបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ ព្រម្ទា ំង័ោជិររប័់ព្រ ុម្ទា ំងម្នះវ ព្រម្ទា ំង័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្។វ ័ោ័ភាគរងម្នះនឹងែដ ល់ហិរញ្ញ បបទាន ល់៖វ )រ(វ កុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ
និងការព្បម្ូ លតួ អងគ ពារ់រយនធននវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រ ុម្,វ )ខ(វ ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែ
ផែនការរិរិធរម្ម វផ លោនព្ប័ិទធភារវនិង័ំម្ណ្ើអាជីិរម្ម វផ លអាចែដ លន
់ ូ ិព្បារ់ចំម្ណ្ញវនិងវ)គ(វ
ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែ ផែនការរិរិធរម្ម ម្រញម្លញវ រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងផែនការអាជីិរម្ម វ ័ព្ោប់
ី
័ំម្ណ្ើអាជិរម្ម ផ លព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័វនិងវ)ឃ(វការោំព្ទ ល់ការអភិិឌ្ឍផែនការអាជីិរម្ម ។
9.
សោសភាគរង ១.២៖ ការែដល់ហរិ ញ្ញបបទាន ល់ការម្ធវ ើពិពិធកម្ម កសិកម្ម ។ ម្ ម្
ើ បី័ព្ម្ួ ល ល់
ការែដ ល់ហិរញ្ញ បបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្លើ័រម្ម ភារែលិតរម្ម វ និងជំនួកបម្ចច រម្ទ័វ រនុង័ំម្ណ្ើ
ម្ធា ើរិរិធរម្ម វ និងផែនការរអាជីិរម្ម វ ផ លទទួ លបានការអនុម្យតវ គម្ព្ោងម្នះនឹងបម្ងក ើត
នូ ិរម្ម ិ សធីែតល់ឥណ្ទានវ
(Credit
Line)
ម្ោកោនការបំម្រញបផនា ម្ម្ោករម្ម ិ សធីែគ ូរែគ ង
ជំនួកខានតតូ ច។វ
ឧបររណ្៍ហិរញ្ញ ិតថុទា ំងម្នះវ
នឹងជួ ក័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងជារ ួម្រប័់គម្ព្ោងវ
ម្ពាលគឺការម្ធា ើរិរិធរម្ម ម្ៅររ ំណាផំ លោនតនម្ែ ខព័់វ
និងការម្ធា ើពាណ្ិជជភាិ ូបនីករម្ម
វិ ស័យករ័ិរម្ម ។វ ូ ម្ចន ះវ ឧបររណ្៍ហិរញ្ញ ិតថុទា ំងម្នះនឹងែត លហ
់ ិរញ្ញ បបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្ព្ចើនព្បម្ភទវ
ពារ់រយនធនឹងការម្ធា ើរិរិធរម្ម រ័ិរម្ម វ ូ ចជាវ ឧបររណ្៍ផរនចន វ ឧបររណ្៍ធារាសាស្ត័តរនុងរ័ិោឋនវ
)ឧបររណ្៍ម្ព្សាចព្័រផបបបនត រ់ទឹរវ (drip) កនត ម្ហាះខានតតូ ចវ (microject) ព្បរយនធបាចទឹរវ
(sprinkler)វ ឃ្ែំងររារ័ិែលរនុងរ័ិោឋនវ ។ល។(វ ម្ព្គឿងកនត រ័ិរម្ម វ ឃ្ែំងវ )ព្តជារ់(វ ោនកនត វ
ឧបររណ្៍័ព្ោប់ម្ិចខច ប់វ និងម្ធា ើពាណ្ិជជរម្ម វ ំម្ណាះព្សាកព្បរយនធបម្ចច រ ិ សទានិងសារគម្នគម្ន៍វ
ធនធានរ័ិរម្ម វនិងការិ សនិម្ោគ័ម្ព្័បម្ែសងម្ទៀត។
10.
សោសភាគរង
១.៣៖
ម្ហដាារចនាសម្ព ័នធសាធារណ្ៈ។
គម្ព្ោងម្នះនឹងោំព្ទ
ល់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ វ វ វ វ វ វ វ សាធារណ្ៈវ ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធធារាសាស្ត័តវ ផ លម្ិនម្កជាប់ជាម្ួ ក
នឹងរ័ិោឋនវនិងែល ិូ ជនបទវម្ ើម្បីបម្ងក ើនវវវវវវវវវលទធ ភាររប័់ព្រ ុម្អន រែលិតរនុងការម្ធា ើរិរិធរម្ម វ
ការោំ ុះរប័់ខល ួនវ
តម្រកៈការបម្ងក ើនការែគត់ែគង់ទឹរម្ៅតម្តព្ម្ូិការជារ់ផ័ដ ងវ
និង
ឹរជញ្ជន
ូ រ័ិែលម្ៅកាន់ទីែារព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ
ផ លអាចជួ ករម្នែ ឿនការែគ តែ
់ គ ងវ់
និងកាត់បនា កការខាតបង់ឱ្យម្កតិចជាអបបបរោ។
11.
សោសភាគទី ២៖ ម្លើកកម្ព ស់របព័នធពត
័ ៌ោនកសិកម្ម និងការរគប់រគងការរតួ តពិនិតយ
គុណ្ភាព។
ម្ោលបំណ្ងនន័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្នះវ គឺម្ ើម្បីរព្ងឹងចំម្ណ្ះ ឹងជាម្ូ លោឋនវ
័ម្តា ភារិ សភាគទិនននយកវ និងព្បរយនធអនុិតត លិខិតបទោឋនគតិកុតតិរនុង ិ ស័យកសាធារណ្ៈវ ព្រម្ទា ំង
ការអនុិតត វ និងការរព្ងឹងការអនុិតត ព្បរយនធទា ំងម្នះ។វ ការង្ហរទា ំងម្នះនឹងរ ួម្ចំផណ្ររព្ងីរវ និង
ឹ វ
បម្ងក ើនតោែភារចំម្ណ្ះ ង
ព្រម្ទា ំងផរលម្ែ ការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត
រប័់តួអងគ រនុង ិ ស័យកសាធារណ្ៈវនិងវិ ស័យកឯរជនវផ លែល័ម្ព្ម្ចបាននឹងោនិ សសាលភារម្លើ័រី
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)

2

អនុគម្ព្ោងវPAវផ លបានទទួ លការោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្ម វនិងព្គប់ព្គងគុណ្ភារ
រ័ិរម្ម វ នឹងែដ ល់ព្បម្ោជន៍ ល់អនរពារ់រយនធដទល់វ រ៏ ូ ចជាវ រ័ិររវ ព្រ ុម្អន រែលិតវ និង័ហព្ោ័
រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ និងខានតម្ធយម្វ ផ លរំរុងព្បតិបតត ិការម្ករនុងឃុំវ និងម្ខតត ម្ែសងម្ទៀតវ ម្ព្ៅផត
រីតំបន់គម្ព្ោងែងផ រ។វ
័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដ ល់ហិរញ្ញ បបទាន ល់ការង្ហរវិ សភាគវ
និងែដ ល់ព្បឹរាម្ោលនម្ោបាកវម្ ើម្បីតព្ម្ង់ទិ័ការិ សនិម្ោគរប័់រោឋភិបាលរនុងការោំព្ទ ល់ការ
អភិិឌ្ឍវិ ស័យករ័ិរម្ម ។
12.
សោសភាគរង
២.១៖
របព័នធព័ត៌ោនកសិកម្ម ។
នឹងោនការែដលហ
់ ិរញ្ញ បបទាន
័ព្ោប់ការិ សនិម្ោគម្លើការបនត អភិិឌ្ឍន៍វ
និងម្លើររម្ព ័់ការម្ព្បើព្បា័់ផែនទី ី/ម្រសព្តបរ សសាានវ
ព្បរយនធែដល់រយត៌ោនទាន់ម្រលម្ិោពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្ម វ័ា ិតិែលិតរម្ម អាហារវនិងរ័ិរម្ម /ទិនននយក
ជំម្រឿនវ )រយតោ
៌ នទីែាររ័ិរម្ម វ និងព្បរយនធរយត៌ោនទីែារ(វ និងទិនននយក នទម្ទៀត។វ បម្ចច រ ិ សទាវ ICT
លម ីៗវ នឹងព្តូិករម្រម្ព្បើព្បា័់វ ម្ ើម្បីធានឱ្យោនការែសរា ែាកឱ្យបានទូ លំទូោកបំែុតវ និង
ការម្ព្បើព្បា័់ឱ្យបានលែ បំែត
ុ នូ ិទិនននយកវ
និងរយត៌ោនផ លោនវ
័ព្ោប់ការម្រៀបចំផែនការវ
និងការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរប័់តួអងគ ពារ់រយនធរនុងវិ ស័យកសាធារណ្ៈវ
និង ិ ស័យកឯរជនវ
ពារ់រយនធនឹងែលិតរម្ម វ ការផរនចន វ ការផ័ា ងររទីែារែលិតែលរ័ិរម្ម វ និងម្័វារម្ម ។វ ម្លើ័រីម្នះវ
រ៏នឹងោនការោំព្ទ ល់ការព្បម្ូ លរយត៌ោនទីែារវ
ម្ ើម្បីរំណ្ត់ររឱ្កា័រកៈម្រលម្ធយម្វ
និងរកៈម្រលផិង័ព្ោប់ែលិតែល័ម្ព្័បែងផ រ។នឹងោនការែត ល់ល ិ សកាវ ័ព្ោប់ែតល់រយតោ
៌ នឱ្យ
ចំព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវ ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បម្ចច រ ិ សទា័ម្ព្័បលម ីៗវ ម្ ើម្បីែតល់រយតោ
៌ ន ល់រ័ិររជាស្ត័តីចូលរ ួម្
រនុងគម្ព្ោងវ ផ លោនលទធ ភារតិចតួ ចវ ម្ ើម្បីកល់រីឯរសារជាោកលយរាណ្៍អរសរ។វ ការែសរា ែាក
រយត៌ោនវ នឹងបញ្ចល
ូ សារអប់រំវ ពារ់រយនធនឹងអាហារ ូបតា ម្ភវ និងឯរសារននវ ពារ់រយនធនឹងការរព្ងឹង
លទធ ែលអាហារ ូបតា ម្ភរប័់គម្ព្ោង។
13.
សោសភាគរង ២.២ ការរគប់រគងគុណ្ភាព។ ការិ សនិម្ោគវ ម្ ើម្បីរព្ងឹងព្ប័ិទធភារ
ននការការពាររុរាជាតិវ និងភូ តោម្អនម្យកវ ័ុខភារ័តា វ និ ង ការឃ្ែំម្ម្ើ លភូ តោម្អនម្យកវ
័ុខភារ័តា វ និង័ុិតា ិភារអាហារវ ព្បរយ នធរាកការណ្៍វ និងព្បរយនធអធិការរិចចវ ម្ហើកនឹងោន
ការោំព្ទ ល់ព្បរយនធរព្ងឹងការអនុិតត ការព្គប់ព្គងម្លើិតថុធាតុម្ ើម្រ័ិរម្ម ។វ ការោំព្ទម្នះវ រ ួម្ោនវ
ការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតម្័វាម្ចញវិ សញ្ញ បនបព្តវ ែដ លអា
់ ជាាបយណ្ណវ និងព្តួ តរិនត
ិ យវ និងព្គប់ព្គង
គុណ្ភារម្ែសងម្ទៀតវ
ព្រម្ទា ំងការម្រៀបចំវ
និងការអនុិតត លិខិតបទោឋនគតិកុតតិវ
អំរីការអនុិតត លែផែន ររ័ិរម្ម វ )GAP)វ និងការអនុ ិតត លែផែន រែលិតែល័ រ ីរាងគ វ វ វ ការចិ ញ្ចឹម្័តា វវវវ
និ ងការម្ព្បើព្បា័់រយត៌ោន័ោគល់ ភូម្ិ សាស្ត័ត។ល។
14.
សោសភាគទី ៣៖ ការរគប់រគងគម្រោង និងការពិនិតយតាម្ដាន និងវាយតថ្ម្ៃ ។
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ វ វ វ វ វ វ វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិចម្បងវ ័ព្ោប់អនុិតត វ
និងព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លជារ ួម្។វ
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
នឹងទទួ លខុ័ព្តូិព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លជារ ួម្វ និងអនុិតត ័ោ័ភាគទាង
ំ ៤។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
នឹង័ហព្បតិបតត ិការោងជិត័ន ិទធជាម្ួ កអងគ ភារបម្ចច រម្ទ័វ
ននព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួ ងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ ផ លជាន គូ អនុិតត ទទួ លខុ័ព្តូិ
ម្លើការសាង័ង់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ វ វ វ ជនបទ។វ នឹងោនការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតព្រ ុម្័ព្ម្ប័ព្ម្ួ ល
គម្ព្ោងវ និងោំព្ទការអនុិតត ម្ព្កាម្ការ ឹរនំរប័់ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ
ផ ល័ា ិតម្កជាម្ួ កម្លខាធិការោឋនននព្រ ុម្ការង្ហរបម្ចច រម្ទ័រ័ិរម្ម វ
និងទឹរ។វ
ការ
ឹ
បម្ងក ើតគណ្ៈរោមធិការ រនំរព្ម្ិតខព ័់វ
នឹងព្តូិម្ធា ើម្ ើងែងផ រវ
ម្ ើម្បីែដល់ ំបូនមនវ
និងម្ោះព្សាកបញ្ញា អនត រវិ ស័យកវ ផ លម្រើតម្ ើងលម ីៗ។វ រយត៌ោនលំអិតវ នឹងព្តូិម្រៀបរាប់វ រនុង
ម្័ៀិម្ៅផណ្នំ័តីរព្ី បតិបតត ិការគម្ព្ោង។
15.
សោសភាគទី ៤៖
សោសភាគម្្ៃ ើយតប
ចាំម្ ោះសាានភាពអាសនន ជាយថាម្ហតុ
ម្ោលបំណ្ងននវ វ វ វ វ វ វ វ វ វ ័ោ័ភាគម្្ែ ក
ើ តបចំម្ពាះសាានភារអា័នន ជាកថាម្ហតុវ ផ លោន
ការិ សភាជន៍ល ិ សកាបម្ណា
ត ះអា័នន ម្័ម ើ័ូនយម្នះវ គឺម្ ម្
ើ បីែតលល
់ ទធ ភារឱ្យោនការវិ សភាជន៍ល ិ សកាម្ ើង ិ សញវ
ម្ៅតម្កនត ការម្្ែ ើកតបបនទន់រប័់វ IDA ័ំម្ៅែត លកា
់ រម្្ែ ើកតបបនទន់វ ចំម្ពាះវិ សបតត ិវ ឬ
សាានភារអា័នន វ ម្ៅតម្ការចាំបាច់។វម្័ៀិម្ៅផណ្នំ័តីរកា
ី រម្្ែ ើកតបចំម្ពាះវវវវវសាានភារអា័នន វ
(ERM) នឹងព្តូិម្រៀបចំម្ ើងវ ័ព្ោប់័រម្ម ភារននវ ម្ព្កាម្័ោ័ភាគម្នះវ ម្ោកម្រៀបរាប់លម្ែ ិតរី
ការម្រៀបចំ័ព្ម្ួ លនីតិ ិ សធីព្គប់ព្គងហិរញ្ញ ិតថុវ រិចចលទធ រម្ម វ ការការពារែលបះពាល់វ និងការម្រៀបចំ
ការអនុិតត ចាំបាច់ម្ែសងម្ទៀត។វ រនុងររណ្ីផ លព្តូិអនុិតត ័ោ័ភាគម្នះវ នឹងោនការផរ័ព្ម្ួ ល
ព្របខយណ្ឌលទធ ែលវ ម្ោកម្ធា ើការម្រៀបចំរចន័ម្ព យ នធែល ិូ ការសារជាលម ីវ ម្ ើ ម្បី បញ្ចល
ូ ័ូ ចនររ័ម្ព្័បវ
ពារ់ រយនធនឹ ង័រម្ម ភារម្្ែ ើ ក តបវចំម្ពាះសាានភារអា័នន ។

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)

3

2.3

អន រទទួ លែលគម្ព្ោងវនិងទីតំងគម្ព្ោង

16.
ទីតាង
ាំ ភូ ម្ិសាស្តសតម្គលម្ៅ៖
គម្ព្ោងម្នះនឹងអនុិតត រនុងម្ខតត ចំនួនវ
១២វ
បូ ររ ួម្ទា ំងទីព្រ ុងភន ំម្រញ។វ ម្ខតត ទា ំងម្នះព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ ម្ោកសារសាានភារម្រសព្តបរ សសាាន
័ម្ព្័បវ ័ព្ោប់ែលិតែលវ ផ លោនតនម្ែ ខព័វ់ ម្ោកទីព្រ ុងភន ំម្រញវ គឺជាទីតំងវ ផ លអាច
ោន័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចជាម្ព្ចើនោនលទធ ភារចូ លរ ួម្។វ ម្ខតត ទា ំងម្នះវ រ ួម្ោនវ បាត់ ំបងវ
ម្ណ្ឌលគិ រ ីវ ័ទ ឹងផព្តងវ រតនគិ រ ីវ ព្រះិ សហារវ រំរង់ចាម្វ រំរង់ធំវ ព្រម្ចះវ ម្័ៀម្រាបវ រណា
ដ លវ វ វ វ វ រំរង់័ពឺវ
រំរង់ឆ្នំងវ និងភន ំម្រញ។វ ម្កតម្បណា
ដ ម្ខតត ទា ំងម្នះវ ម្គរំរឹងថាទីតំងគម្ព្ោងវ ផ លបំម្រញ
តម្លរា ណ្ៈ័ម្បតត ិ័ម្ព្័បវ នឹង័ា ិតម្កតម្តំបន់វ ផ ល (i)វ ោនព្រ ុម្អន រែលិត័រម្ម វ
ផ លបានចងព្រងោនជាព្រ ុម្រ ួចជាម្ព្័ច,វ (ii)វ ោនទឹរម្ព្បើព្បា័់ម្ព្ចើនរ ូ ិរនុងរព្ម្ិតអាចម្ជឿទុរចិតត
បានវ និង (iii)វ ោនែល ិូ តូ ចៗវ ផ លោនព្សាប់វ ផ លោនព្បផិងអតិបរោវ ១០វ គី ូ ផម្ព្តវ
័ព្ោប់ភាជប់ជាម្ួ កនឹងែល ិូ ផ លអាចម្ព្បើព្បា័់បានព្គប់រ ូ ិ។
17.
អន កទទួ លែលម្គលម្ៅ៖ អន រទទួ លែលដទល់រីគម្ព្ោងម្នះវ រ ួម្ោនវ រ័ិររខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្វ ផ លព្តូិបានចងព្រងជាព្រ ុម្អន រែលិតវ ឬជា័ហគម្ន៍វ និងបង្ហាញរី័កាដនុរលវ
និងចំណាប់អារម្ម ណ្៍ចង់អភិិឌ្ឍន៍វ វ វ អាជីិរម្ម រ័ិរម្ម រប័់រួរម្គវ និងអាជីិរម្ម រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្វ
ផ លចាប់អារម្ម ណ្ច
៍ ង់័ហការម្ោកដទល់ជាម្ួ ករ័ិររវ
ម្ ើម្បីរ ួម្ោន
អភិិឌ្ឍន៍អាជីិរម្ម /័ង្ហារ់តនម្ែ រប័់ខល ួន។វ
គម្ព្ោងរ៌នឹងោនការែត ល់រត
យ ៌ោនវ
័ោភរៈវ
និងកុទធនការឱ្យចំព្រ ុម្ម្ោលម្ៅផ លជារ័ិររស្ត័តវី
និងោច័់អាជីិរម្ម ែងផ រវ
។វ
អន រទទួ លែលម្ោកព្បម្ោលម្ែសងម្ទៀតវ រ ួម្ោនវ អន រម្ព្បើព្បា័់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ ផ លព្តូិ
បានផរ័ម្ែ ័ព្ោប់ម្លើររម្ព ័់ការភាជប់ទំនរ់ទំនងជាម្ួ កទីែារវ ែល ិូ លន ល់វ និងព្បរយនធធារាសាស្ត័ត។វ
ការបម្ងក ើនភារអាចររបាននូ ិទិនននយកវ
និងរយត៌ោនវ
និងលទធ ភារទទួ លបានទិនននយកវ
និងរយត៌ោនទា ំងម្នះវ
ព្រម្ទា ំងកនត ការធានគុណ្ភារវ
) ូ ចជាវ
ព្របខយណ្ឌនិកតរម្ម វ
ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធ(វនឹងែដ ល់ជាព្បម្ោជន៍ ល់ ិ ស័យកទា ំងម្ូ ល។

3.0

ព្របខយណ្ឌម្ោលនម្ោបាកវនិងគតិកុតតវពារ់រយនធនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

3.1

ចាប់ពារ់រយនធរប័់ព្បម្ទ័រម្ពុជា

3.1.1

រ ា ធម្ម នុញ្ញថ្នរបម្ទសកម្ពុជា (១៩៩៣)

18.
រ ឋ ធម្ម នុញ្ញរម្ពុជាវ)១៩៩៣(វធាន័ិទធិ ូ ចោនវ័ព្ោប់ព្បជារលរ ឋ ផខម រព្គប់រ ូបវម្ោកម្ិនគិត
រីជាតិសា័ន៍វ រយត៌័ម្ប
ុ រវ ភាសាវ និងជំម្នឿសា័ន។វ រាជរោឋភិបាលរម្ពុជាវ រ៏ទទួ លសាគល់រីសារៈ័ំខាន់
នន័ងគ ម្រម្ពុជាវ ផ លោនិបបធម្៌ចព្ម្ ុះរនុងរម្ម ិ សធីនម្ោបាកវ ័ព្ោប់នីតិកាលទីវ ៣វ ននរ ឋ ័ភា
ែងផ រ។
19.
ោព្តវ ៣១វ ផចងថាវ ព្បជារលរ ឋ ផខម រោនភារម្័ម ោ
ើ ន ចំម្ពាះម្ុខចាប់វ ោន័ិទធិម្័រ ីភារវ
និងររណ្ីរិចច ូ ចោនទា ំងអ័់វ ម្ោកឥតព្បកាន់រូជសា័ន៍វ រណ្៌័ម្ប
ុ រវ ម្ភទវ ភាសាវ ជំម្នឿសា័នវ
និននការនម្ោបាកវម្ ើម្រំម្ណ្ើតជាតិវឋានៈ័ងគ ម្វធនធានវឬសាានភារឯម្ទៀតម្ ើក។
3.1.2

ចាប់ភូម្ិបាល (២០០១)

20.
ចាប់ភូម្ិបាលវ
)២០០១(វ
ននព្បម្ទ័រម្ពុជាែដ ល់រម្ម ័ិទធិ
ី័ម្ូ ហភារ ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ ោព្តវ ២៥វ ផចងថាវ រម្ម ័ិទធិននអចលនិតថុវ ព្តូិបាន
ែដ ល់ម្ោករ ឋ វ ជូ ន័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ជារម្ម ័ិទធិ័ម្ូ ហភារ។វ រម្ម ័ិទធិ័ម្ូ ហភារវ
រ ួម្ោនវ
រាល់័ិទធ វិ
និងការការពាររម្ម ័ិទធិវ
ូ ចរម្ម ័ិទធិឯរជនផ រ។វ
ការអនុិតត ័ិទធវិ
ជារម្ម ័ិទធិទារ់ទងនឹងអចលនព្ទរយរប័់័ហគម្ន៍វ និងលរា ខណ្ឌជារ់ោរ់ននការម្ព្បើព្បា័់ ីវ ព្តូិ
័ា ិតម្ព្កាម្ការទទួ លខុ័ព្តូិរប័់អាជាាធរវ
ព្បនរណ្ីវ
និងកុនតការ
ននការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចរប័់័ហគម្ន៍វ អនុម្ោម្តម្ទម្នៀម្ទោែប់រប័់រួរម្គវ ម្ហើកព្តូិោរ់
ឱ្យម្កម្ព្កាម្ចាប់ននការអនុិតត ទូម្ៅវទារ់ទងនឹងអចលនព្ទរយវ ូ ចជាវចាប់ការពារបរ សសាានជាម្ ម្
ើ វ
)ោព្តវ២៦(។
21.
រនុងោព្តវ
២៣វ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
“ព្រ ុម្ម្នុ័សផ លរ័់ម្កម្លើផ ន នី នព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាវ
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)

4

ព្តូិបានឱ្យនិកម្នយកថាជាវ

ផ ល័ោជិរទា ំងអ័់បង្ហាញនូ ិការឯរភារននជាតិរនធុវ
័ងគ ម្ិបបធម្៌វ
និងម្័ ឋ រិចចវ
ព្បតិបតត ិរម្បៀបរ័់ម្កតម្ព្បនរណ្ីវ និងោំ ុះម្លើ ីវ ផ លខល ួនកាន់កាប់ម្ៅតម្រប
ួ នខានតវ ទំម្នៀម្
ទោែប់ននការម្ព្បើព្បា័់ជា័ម្ូ ហភារ”។
3.1.3

ម្គលនម្ោបាយជាតិសដីពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច (២០០៩)

22.
ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ជំរុញឱ្យោនការម្ព្បើព្បា័់ភាសាម្ូ លោឋនវ រនុងការអប់រំរហុភាសាវ
ម្ករព្ម្ិតបឋម្័ិរាវ
ព្បរយនធែសរា ែាកវ
និងរនុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់សាធារណ្ៈនន។វ
ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ោរ់ម្ចញនូ ិកុទធសាស្ត័ត័ម្ងា បចំនួនវ ១០វ ម្ដដតម្លើិបបធម្៌,វ ការអប់រំវ
និងបណ្្ុះបណា
ដ លិ សជាជជីិៈ,វ័ុខភារ,វបរ សសាាន,វ ីធែី,វរ័ិរម្ម ,វធនធានទឹរ,វម្ហោឋរចន័ម្ព យនធ,វកុតតិធម្៌វ
និងឧ័ាហរម្ម វ
ផរ៉ាវ
និងថាម្រល។វ
ម្លើ័រីម្នះវ
កុទធសាស្ត័តម្នះវ
រ៏អំពាិនិឱ្យ
ោនការវាកតនម្ែ ម្លើម្ហតុបះពាល់វ័ព្ោប់ព្គប់គម្ព្ោងម្ហោឋរចន័ម្ព យនធទា ំងអ័់ែងផ រ។
23.
ព្័បតម្ម្ោលនម្ោបាកម្នះវព្រ័ួ ងវនិងសាាបយនរោឋភិបាលទទួ លសាគល់ថាវ ផី លកាន់កាប់វ
និងម្ព្បើព្បា័់ម្ោក័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ៅតម្ទំម្នៀម្ទោែប់រប័់រួរម្គវ
ូ ចជាវ
ីលំម្កោឋនវ និង ី ផ លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់ការោំ ុះផបបរម្នចរវ ការោំ ំណាវំ ិ សលជុំវ
ីរប់័រវ
ីអាររសអន រត។វ រាជរោឋភិបាលរម្ពុជារ៏ទទួ លសាគល់រីការោំ ុះផបបព្បនរណ្ីវ ព្រម្ទា ំងការព្បម្ូ ល
ធនធានធម្ម ជាតិម្ែសងៗវរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចែងផ រវតម្រកៈការអភិិឌ្ឍែលិតរម្ម រ័ិរម្ម វ
ម្ ើម្បីធាននូ ិ័ុិតា ិភារអាហារវរ៏ ូ ចជាវបម្ងក ើតគុណ្ភារអាហាររ ូបតា ម្ភវនិងចំណ្ូលរប័់ព្គួ សារ។

3.2

ម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរីការការពារែលបះពាល់វផ លពារ់រយនធរប័់ធនោររិភរម្ោរ

24.
ម្គរំរឹងថាវ
ការអនុិតត អនុគម្ព្ោងវ
និង័រម្ម ភារននវ
ម្ព្កាម្ហិរញ្ញ បបទាន
រប័់គម្ព្ោងម្នះវ
នឹងបងក ឱ្យោនែលបះពាល់័ងគ ម្ម្ករព្ម្ិតវ
និង ិ សសាលភារម្ែសងៗោនវ
អាព្័យកម្ៅតម្ទំហំវនិងទីតំងនន័រម្ម ភារទា ំងម្នះវផ លរុទា
ំ ន់ព្តូិបានរំណ្ត់លម្ែ ិតម្កម្ ក
ើ ។វ
25.
ម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរីការការពារែលបះពាល់ម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ )OP/BP 4.10)វ ព្តូិ
ករម្រអនុិតត ចំម្ពាះអនុគម្ព្ោងវ
និង័រម្ម ភារបណ្្ុះបណា
ដ លននវ
ម្ោកម្ហតុថាជនជាតិភាគតិចវ
អាចរងែលបះពាល់ម្ោកដទល់វ
ឬម្ោកព្បម្ោលវ
ូ ម្ចន ះ
័រម្ម ភារទា ំងម្នះវ ព្តូិអនុិតត ម្ៅតម្លរា ណ្ៈិ សនិចឆយក័ដ ីរភា
ី រវ វ ័ម្ព្័បននម្ោលនម្ោបាក
OP/BP 4.10។
26.
ម្ោលនម្ោបាកម្នះទទួ លសាគល់ថាវ
អតត ័ញ្ញញណ្វ
និងិបបធម្៌រិម្័័រប័់ជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិចវម្កផតោនទំនរ់ទំនងរុំអាចកាត់ដដច់បានវជាម្ួ កនឹង ីវ ផ លរួ រម្គរំរុងរ័់ម្កវ
និងធនធានធម្ម ជាតិវ ផ លរួ រម្គរឹងអាព្័យកម្លើវ ម្ ើម្បីរ័់រាន។វ ម្ោលនម្ោកបាកវ OP/BP 4.10វ
ព្តូិបានម្រៀបចំម្ ើងវ ម្ ើម្បីធានថាវ គម្ព្ោងផ លទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានរីធនោរវ នឹងម្ិននំឱ្យ
ោនែលបះពាល់ជាអិ សជជោនម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
និងជនជាតិភាគតិចវ
ឬម្កម្រលផ លការបម្ញ្ច ៀ័ែលបះពាល់ទា ំងម្នះវ ម្ិនអាចម្ធា ើម្ៅបានវ ព្តូិោនការកាត់បនា ក
ឱ្យម្កជាអបបបរោវ ័ព្ោលវ និង/ឬែដ ល់័ំណ្ង័ព្ោប់ែលបះពាល់ទា ំងម្នះ។វ ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ
ោនម្ោលបំណ្ងម្លើររម្ព ័់អតា ព្បម្ោជន៍វ និងឱ្កា័ផ លបានរីការអភិិឌ្ឍព្បរបម្ោកចីរភារវ
ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ តម្ផបបផែនវ ផ លែដល់ភារង្ហកព្័ួ ល ល់រួរម្គវ ័ម្ព្័បម្ៅនឹង
ិបបធម្៌រប័់រួរម្គវ
និងោនលរា ណ្ៈបរ សោបនន ។វ
ម្ោលនម្ោបាកវ
OP/BP
4.10វ
រំណ្ត់នូិលរា ខណ្ឌតព្ម្ូិវ
ូ ចតម្ៅ៖វ ការរិនត
ិ យររែលបះពាល់វ ការវាកតនម្ែ ័ងគ ម្វ រិចច
រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួ ក័ហគម្ន៍ផ លពារ់រយនធវ
ការម្រៀបចំផែនការវ
ឬព្របខយណ្ឌវ
និងការ
បង្ហាញរយត៌ោន។វ
ម្ោលនម្ោបាកម្នះវ
រ៏តព្ម្ូិឱ្យអន រខច ីរម្ច ីផ័ា ងររការោំព្ទរី័ហគម្ន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ តម្រកៈ ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ និងផែែ រតម្រយត៌ោន
ព្តឹម្ព្តូិវម្ុនម្រលម្ធា ើការ័ម្ព្ម្ចចិតតម្រៀបចំអនុគម្ព្ោងអា ីម្ួកវផ លម្ព្ជើ័ម្រ ី័ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ជាព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវ
ឬបងក ែលបះពាល់ ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
និងព្តូិបនត ររាទំនរ់ទំនងវ
ផែែ រតម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
ព្បរបម្ោកអតា នយកវ
ជាម្ួ កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរងែលបះពាល់វ រនុងិ ដ ននអនុគម្ព្ោងទា ំងម្ូ ល។វ ចុងម្ព្កាកវ ម្ោលនម្ោបាកវ OP/BP 4.10វ
ោនម្ោលបំណ្ងទទួ លសាគល់វ ម្ោររវ និងការពារិបបធម្៌វ ចំម្ណ្ះ ឹងវ និងទោែប់រប័់ជនជាតិម្ ើម្
ភាគតិចវ ព្រម្ទា ំងែដ លឱ្
់ យរួ រម្គនូ ិឱ្កា័័ព្ម្បខល ួនម្ៅតម្ការដែ័់ប្ ូរសាានភារវ តម្ផបបផែនវ
និងតម្ម្រលម្ិោវផ លរួ រម្គអាចទទួ លករបាន។
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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27.
ម្ោលនម្ោបាកវOP/BP 4.10វរុបា
ំ នរំណ្ត់និកម្នយកវ“ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច”វម្នះម្ ក
ើ វ
ម្ោកម្ហតុថាវ
រុំោននិកម្នយកវ
ផ លព្តូិបានទទួ លសាគល់ជា័រលម្នះម្ ក
ើ ។វ
័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាកម្នះវ ពារយថាវ “ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច”វ ព្តូិបានម្ព្បើព្បា័់
រនុងនយកទូ ម្ៅវ ម្ ើម្បី័ំម្ៅម្លើព្រ ុម្វ ័ងគ ម្វ និងិបបធម្៌រិម្័័វ និងង្ហករងម្ព្ោះវ ផ លោនលរា ណ្ៈ
ខាងម្ព្កាម្វរនុងរព្ម្ិតខុ័ៗោន៖
រ( រំណ្ត់អតត ័ញ្ញញណ្ម្ោកខល ួនឯងថាជា័ោជិរននព្រ ុម្ិបបធម្៌ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
រិម្័័វនិងោនការទទួ លសាគល់អតត ័ញ្ញញណ្ម្នះវម្ោកព្រ ុម្ម្ែសងម្ទៀត
ខ( ទំនរ់ទំនងជា័ម្ូ ហភារជាម្ួ កនឹងទីរផនែ ងរ័់ម្កផ លោនលរា ណ្ៈភូ ម្ិសាស្ត័តរិម្័័វ ឬ
ផ ន ីបុរាបុរ័រនុងតំបន់អនុគម្ព្ោងវ
និងជាម្ួ កធនធានធម្ម ជាតិម្ករនុងផ នជព្ម្រវ
និងផ ន ីទា ំងម្នះ
គ( សាាបយនិបបធម្៌វម្័ ឋ រិចចវ័ងគ ម្វឬនម្ោបាកវផបបទំម្នៀម្ទោែប់វោនលរា ណ្ៈោច់ម្ោកផ រ
រីសាាបយននន័ងគ ម្វនិងិបបធម្៌ទូម្ៅវនិង
ឃ( ភាសាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ជាម្រឿកៗវ ោនលរា ណ្ៈខុ័ផបែ ររីភាសាែល ិូ ការវ ផ លម្ព្បើព្បា័់
រនុងព្បម្ទ័វឬតំបន់។
28.
ម្ោលនម្ោបាកវ OP/BP 4.10 រ៏អនុិតត ចំម្ពាះ័ហគម្ន៍វ ឬព្រ ុម្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរនុងអំ ុ ងម្រលរ័់ម្ករប័់័ោជិរ័ហគម្ន៍វ
ឬព្រ ុម្វ
បានបាត់បង់ទំនរ់ទំនងជា័ម្ូ ហភារជាម្ួ កនឹងផ នជព្ម្ររិម្័័វ
ឬផ ន ីបុរាបុរ័វ
រនុងតំបន់អនុគម្ព្ោងវ ម្ោកសារផតការបងា ំឱ្យកាត់ដដច់ទំនរ់ទំនងផបបម្នះវ ឬម្ោកសារទំន័់វ
រម្ម ិ សធីដែ័់ប្ ូរទីលំម្ករប័់រោឋភិបាលវ ការ រហូ ត ីធែីរប័់រួរម្គវ ម្ព្ោះម្ហនត រាកធម្ម ជាតិវ ឬការ
ី ំងម្នះម្ៅរនុងតំបន់ព្បជុំជនជាម្ ើម្។វ
បញ្ចល
ូ ផ ន ទា
ម្ោលនម្ោបាកម្នះរ៏អនុិតត
ចំម្ពាះអន ររ័់ម្ករនុងនព្រវ អន របរបាញ់័តា វ អន រចិញ្ចឹម្័តា ម្លើវាលម្មមវ ឬព្រ ុម្រម្នចរ នទម្ទៀតវ
អាព្័យកម្ៅតម្ការបំម្រញតម្លរា ណ្ៈិ សនិចឆយកននការរិចារណារិម្័័វ
ូច
ោនផចងរនុងរថាខណ្ឌ១៦វននម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោររិភរម្ោរ័ដ ីរជ
ី នជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
)OP/BP 4.10)។
3.3

លិខិតុបររណ្៍អនត រជាតិវផ លពារ់រយនធ

29.
ព្បម្ទ័រម្ពុជាគឺជាហតា ម្លខីននលិខិតុបររណ្៍អនត រជាតិជាម្ព្ចើនវ
ផ លការពារ័ិទធិ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ លិខិតុបររណ្៍ទា ំងម្នះវ រ ួម្ោនវ រតិកា័ញ្ញញអនត រជាតិ័ដីរី័ិទធិវ ម្័ ឋ រិចចវ
័ងគ ម្រិចចវ និងិបបធម្៌វ (ICESCR),វ រតិកា័ញ្ញញអនត រជាតិ័ដីរី័ិទធិរលរ ឋ វ និងនម្ោបាកវ )ICCPR)វ
និងរតិកា័ញ្ញញអនត រជាតិ័ដីរីការលុបបំបាត់រាល់ទព្ម្ង់ននការម្រ ី័ម្អើងរូ ជសា័ន៍វ
(CERD)។វ
ព្បម្ទ័រម្ពុជាវ រ៏ជាភាគីននអនុ័ញ្ញញ័ដ ីរីភារចព្ម្ ុះខាងជីិសាស្ត័តវ )១៩៩២(វ ផ លទទួ លសាគល់
រីតួនទីរប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរនុងការការពារជីិចព្ម្ ុះែងផ រ។
4.0

ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ករម្ពុជា

30.
ព្បម្ទ័រម្ពុជាោនព្បជាជនវ ១៦,៣វ ោននរ់1វ ផ លរនុងម្នះវ ៩០%វ ជាជនជាតិផខម រ។វ
ព្បជារលរ ឋ ផ លម្ក័ល់វ ១០%វ ម្ទៀតវ គឺជាជនជាតិភាគតិចវ ូ ចជាវ ជនជាតិចាម្វ ចិនវ ម្ិៀតណាម្វ
និងព្រ ុម្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចចំនួនវ១៧វព្រ ុម្វផ លម្គម្ៅម្ាងម្ទៀតថាវ“ផខម រម្លើ”វឬវ“រុល័ម្ព យនធភនំ”វ
ជាជនជាតិភាគតិចវ និងរុំផម្នជាជនជាតិផខម រ។វ ម្គបាន់ព្បោណ្ថាព្រ ុម្ទា ំងម្នះវ ោន័ោជិរ
ព្បោណ្វ២៦៤.៦០០វនរ់វម្័ម ើនឹងព្បោណ្វ៤%វននចំនួនព្បជាជនរម្ពុជា។វជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចោនវ
២៤វ ព្រ ុម្វ ផ លោន័ោជិរចាប់រីវ ១៥វ នរ់វ រហូ ត ល់វ ៤១.៣២១វ នរ់វ ូ ចបង្ហាញរនុងតរាងទីវ ១វ
ខាងម្ព្កាម្។វ
ព្រ ុម្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
គឺជាព្រ ុម្ភាគម្ព្ចើនរនុងម្ខតត រតនគិ រ ីវ
)៤១,៧%(វ
និងម្ណ្ឌលគិ រ ីវ)១៤,៤%(។វម្ព្កាម្គម្ព្ោង CASDPវនិង័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងននម្ោលនម្ោបាកវOP 4.10វ
័ដ ីរីជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរប័់ធនោររិភរម្ោរវ
ោនផតព្រ ុម្ជនជាតិភាគតិចផ លព្តូិ
បានចាត់ទុរថាជាវ “ផខម រម្លើ”វ ឬវ “រុល័ម្ព យនធភនំ”វ បុម្ណា
ណ ះវ ផ លព្តូិបានចាត់ទុរថាជាជនជាតិ
ម្ ម្
ើ ភាគតិច។

1

ព្បភរ៖វព្បរយនធទិនននយកវMFMOD ផខវឧ័ភាវឆ្នវំ ២០១៨

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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540
106
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18
15
0
0
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1,833

1,712

474
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0

200,216

5.0

ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរនុងតំបន់គម្ព្ោង

31.
រនុងម្ខតត វ រាជធានីទា ំងវ ៩វ ផ លជាតំបន់ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោងវ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្័ម ើនឹងវ ០,៨៥%វ )ព្បោណ្វ ១៣៨.០៣៨(វ នរ់វ ននចំនួនព្បជាជនផ លរ័់ម្កតម្តំបន់ជនបទរនុង
ម្ខតត ទា ំងវ២៤វនិងម្័ម ើនឹងវ១%វ)ព្បោណ្វ២០០.២១៦វនរ់(វរនុងម្ខតត ទា ំងវ១៥។វជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ចំនួនវ ២៤វ ព្រ ុម្វ ម្័ម ើនឹងព្បោណ្វ ១%វ ននចំនួនព្បជាជន័រុបវ រ័់ម្ករនុងម្ខតត ចំនួនវ ១៥វ ផ ល
រនុងម្នះោនម្ខតត ចំនួនវ ៧វ ជាតំបន់ម្ោលម្ៅវ ននគម្ព្ោងវ CASDPវ ូ ចបង្ហាញរនុងតរាងទីវ ២វ
ខាងម្ព្កាម្៖
តារាងទី ២ រក ុម្ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច កនុងតាំបន់គម្រោងខបងខចកតាម្ម្ែតត

រាជធានី ម្ែតត
ជនជាតិ

បាត់ ាំបង

ម្ណ្ឌលគិ រ ី

ម្័ទ ៀងវ

√

ម្ព្កាលវ

√

រតនគិ រ ី

សទឹងខរតង រពោះវ ិហារម្សៀម្រាប

កាំពង់សពឺ

កណ្ដ
ដ ល

កាំពង់ឆ្នាំ
ង

ភន ាំម្ពញ

√

ម្ិលវ

√

រន ងវ

√

រួ កវ

√

√

√

√

លមនវ
ួ
រអងវ

√

រផ វ

√

√

√

ទំរួន

√

√

ជារាកវ

√

√

ព្រឹងវ

√

√

ម្ព្ៅវ

√

√

ុ នវ

√

√

កាផិតវ

√

√

កាចរ់វ

√
√

ឃិវ
រយរវ

√

√

√
√

័ួ កវ
័ពុងវ

√

័ំផរវ
ជងវ
លែ ឺនវ
ម្ខាញវ
លមនវ
ួ

6.0

ែលបះពាល់វផ លគម្ព្ោងអាចបងក ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

32.
ម្គម្ិនរំរឹងថាវ
គម្ព្ោងម្នះនឹងបងក ែលបះពាល់ជាអិ សជជ ោន ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រ ួម្ទា ំងជនជាតិភាគតិចម្នះម្ ើក។វ ម្ទាះជាោងណារ៏ម្ោកវ អាចោនែលបះពាល់ម្ោកព្បម្ោលវ
ម្រើតម្ចញរីការអនុិតត អនុគម្ព្ោង។វ
ឧទាហរណ្៍វ
ចលយតភារវ
និងភារង្ហកព្័ួ ល
រនុងការទទួ លបានម្័វាននវ
អាចជាបញ្ញាវ
ព្ប័ិនម្បើម្ហោឋរចន័ម្ព យនធជនបទវ
រុំ
ោនការជួ ័ជុលផលទា ំឱ្យបានលែ ព្បម្័ើរម្នះម្ទ។
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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33.
ការទទួ លបានម្័វាផលទា ំ័ុខភារវ
គឺជាអាទិភារម្ួ កវ
័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ោកម្ហតុថាវ
ឃុំរប័់រួរម្គវ
ោនទីតំងម្កឆ្ាករីម្នទ ីរម្រទយព្័ ុរវ
ឬម្ណ្ឌល័ុខភារ។វ
ការអប់រំរប័់រុោរវគឺជាអាទិភារម្ួ កវ័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ទាះជាោងណារ៏ម្ោកវរុោរ
ល់អាកុចូលម្រៀនម្កបឋម្័ិរាវ ោងម្ហាចណា័់ ល់វ ១០%វ រុបា
ំ នចូ លម្រៀនម្ ើកវ ម្ោកសារផត
ចោាកែល ិូ ម្ៅសាោម្រៀនវ ឬម្ោកសារផតរកៈម្រលផ លព្តូិចំណាកវ ម្ ើម្បីម្ៅម្រៀន។វ ការម្បាះបង់ម្ចាល
ការ័ិរាវ ោនអព្តខព ័វ់ ម្ោកសារផតរតតជាម្ព្ចើនវ ូ ចជាវ រកៈម្រលម្ធា ើ ំម្ណ្ើរម្ៅកាន់សាោម្រៀនវ
និង/ឬសាានភារម្ហ ឋ រចន័ម្ព យនធជនបទរុំោនភារលែ ព្បម្័ើរ។
រនុងអំ ុ ងម្រលរិម្ព្ោះម្ោបល់បឋម្វ
រនុង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
និង
រនុងអំ ុ ងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ជាម្ួ កនឹងអងគ ការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្គអាចរំណ្ត់ររម្ឃើញ
ែលបះពាល់ខាងម្ព្កាម្វផ លអាចម្រើតម្ចញរី័រម្ម ភារគម្ព្ោងវម្រម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។
•
•

•

•
•
•
•

ហានិភយកននការដត់ម្ចញវ
ឬការរុំម្ព្បើព្បា័់ម្័វាផែនការអាជីិរម្ម វ
រី័ំណារ់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ោកសារផតបញ្ញាម្ិនម្ចះអរសររប័់រួរម្គវ
ហានិភយកននការដត់ម្ចញវ
ឬការរុម្ំ ព្បើព្បា័់ម្័វាោំព្ទផែន រហិរញ្ញ ិតថុរី័ំណារ់
អងគ ការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងរ័ិររវ ម្ោកសារការព្រួ កបារម្ភ ជុំ ិ សញវ ហានិភយកននការ
ម្រើនម្ ើងនូ ិការជាប់បំណ្ុលវ
ហានិភយកបនទប់បនស ំវ ផ លម្រើតម្ ើងម្ោកសារ័រម្ម ភាររប័់័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្វ ផ លទទួ លបានឥណ្ទានវ ផ លអាចបងក ែលបះពាល់ជាអិ សជជ ោនម្លើ ីធែវី
និងបរ សសាានរប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
លទធ រម្ម ីធែីវ ផ លអាចម្រើតោនម្ ើងវ និងែលបះពាល់ននការហូ លចូ លនូ ិរោែំងរលរម្ម វ
ម្ោកសារផតែលបះពាល់ពារ់រយនធនឹងការសាង័ង់
ហានិភយកននការ រខល ួនម្ចញរីការបណ្្ុះបណា
ដ លវម្ោកសារផតបញ្ញាអរា ររម្ម វ
ការលំបាររនុងការទទួ លបានរយត៌ោនទីែារវរី័ណា
ំ រ់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ហានិភយកននការដត់អងគ ការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ចញរី ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់

34.
័ព្ោប់រយតោ
៌ នលម្ែ ិតបផនា ម្វ
រនុងឧប័ម្ព យនធទីវ១។

័ូ ម្រិនិតយម្ម្ើលការិ សភាគ័ងគ ម្បឋម្វ

ផ លបង្ហាញ

វិ សធានការ័ព្ោលែលបះពាល់វផ លអាចោន័ព្ោប់ហានិភយកផ លបានរំណ្ត់

7.0

35.
័ព្ោប់ែលបះពាល់វ
និងហានិភយកវ
ផ លព្តូិបានរំណ្ត់ខាងម្លើវ
ិ សធានការ
័ព្ោលែលបះពាល់វ
ផ លអាចោនវ
និងផ លព្តូិបានរំណ្ត់រនុងការិ សភាគ័ងគ ម្បឋម្វ
)័ូ ម្ម្ម្ើលឧប័ម្ព យនធទីវ១(វរ ួម្ោន៖
-

7.1

ការម្ព្បើព្បា័់កុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ម្ម្ធាបាកម្សាតទ័សន៍វ
ឹ
ម្ ើម្បីម្ោះព្សាកឧប័គគ ពារ់រយនធនឹងម្ចះអរសររនុងកុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ង
បម្ងក ើនការោំព្ទ ល់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ូ ចជាវ
ការម្ព្បើព្បា័់ព្គូបងា ឹរ
អាជីិរម្ម វម្ ើម្បីជម្ន ះឧប័គគ រនុងការទទួ លបានម្័វាព្បឹរាអាជីិរម្ម
គម្ព្ោងែដ ល់ការោំព្ទ ល់រលររជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ ើម្បីែដល់ ំបូនមន
សបារវ
ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លជាអន រម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទានវ អំរែ
ី លិ
ផ លម្រើតម្ ើង
ម្ចញរីការម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទាន
រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ ផែែ រតម្រយតោ
៌ នព្តឹម្ព្តូិវ ផ លនំឱ្យោនការោំព្ត
ទូ លំទូោករី័ហគម្ន៍វ ល់័រម្ម ភារម្ហោឋរចន័ម្ព យនធ
រម្ម ិ សធីបណ្្ុះបណា
ដ ល័ម្ព្័បម្ៅតម្សាានភារជារ់ផ័ដ ងវ
)ម្ព្បើព្បា័់ម្ម្ធាបាកម្សាតទ័សន៍(វ័ព្ោប់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ការរិនិតយររិតត ោនជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

36.
ធនោររិភរម្ោរបានម្ធា ើការរិនិតយតំបន់វ
បានររម្ឃើញរីិតត ោនរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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ផ លនឹងោនអនត រាគម្ន៍រីគម្ព្ោងវ និង
ូ ចផ លតព្ម្ូិម្ោកម្ោលនម្ោបាក

ព្បតិបតត ិ័ដីរីជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ រនុងអំ ុ ងរកៈម្រលននការអនុិតត អនុគម្ព្ោងម្នះវ ទីភានរ់ង្ហរ
អនុិតត ព្តូិបំម្រញទព្ម្ង់រិនិតយែលបះពាល់ប រ សសាានវ និង័ងគ ម្វ ផ លោនបញ្ចល
ូ ័ំណ្ួរអំរីិតត ោន
រប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ ធនោររិភរម្ោរនឹងម្ធា ើការរិនិតយម្ ើង ិ សញវ ម្លើទព្ម្ង់ទា ំងម្នះវ
តម្កាលរំណ្ត់វ ម្ ើម្បីរំណ្ត់ឱ្យម្ឃើញថាម្តើោនការរិនិតយររិតត ោនរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
បានព្តឹម្ព្តូិផ រឬម្ទ។វ័រម្ម ភារទា ំងឡាកផ លព្គប ណ្ដប់ទូទា ំងព្បម្ទ័វ) ូ ចជាវិគគ បណ្្ុះបណា
ដ លវ
ឬការបម្ងក ើនការកល់ ឹង(វ
ម្ោក័ា យកព្បិតត ិវ
គឺតព្ម្ូិឱ្យោនការអនុិតត បញ្ញ តត ិននព្របខយណ្ឌម្នះវ
ម្ោកសារផតជាធម្ម តនឹងោនអន រទទួ លែលជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ

7.2

ការវាកតនម្ែ ម្លើម្ហតុបះពាល់័ងគ ម្

37.
ការវាកតនម្ែ ម្លើម្ហតុបះពាល់័ងគ ម្វ (SIA)វ គឺជា ំម្ណ្ើរការរំណ្ត់វ និងរិនិតយម្ ើង ិ សញវ
ម្លើែលបះពាល់័ងគ ម្វ ផ លម្រើតម្ ើងម្ោកសារគម្ព្ោងម្ហ ឋ រចន័ម្ព យនធបចចុបបនន វ ឬគម្ព្ោង
រចន័ម្ព យនធផ លព្តូិបានម្័ន ើម្ ើងវ
និងអនត រាគម្ន៍អភិិឌ្ឍន៍ នទម្ទៀត។វ
ម្បើតម្
័ោគម្វាកតនម្ែ ែលបះពាល់អនត រជាតិវ
(IAIA),វ
ការវាកតនម្ែ ម្ហតុបះពាល់័ងគ ម្ម្នះវ
ព្តូិ
បញ្ចល
ូ
ំម្ណ្ើរវ ការវិ សភាគវ រិនិតយតម្ោនវ និងព្គប់ព្គងែលវិ សបារផែន រ័ងគ ម្វ ផ លនឹងម្រើតម្ ង
ើ វ
ម្ោកោនការម្ព្ោងទុរជាម្ុនវ និងផ លម្រើតម្ ង
ើ ម្ោកនច នយវ ទា ំងិ សជជោនវ ទា ំងអិ សជជោនវ
ម្ចញរីអនត រាគម្ន៍វផ លបានម្ព្ោងទុរវ)ម្ោលនម្ោបាកវរម្ម ិ សធីវផែនការវគម្ព្ោង(វនិង ម្ំ ណ្ើរការ
ននការដែ័់ប្ ូរ័ងគ ម្វផ លម្រើតម្ចញរីអនត រាគម្ន៍ទា ំងម្នះ។
38.
វិ សសាលភារវរព្ម្ិត័ុីជម្ព្ៅវនិងព្បម្ភទននការិ សភាគវផ លព្តូិម្ធា ើរនុងការវាកតនម្ែ ័ងគ ម្វព្តូិ
័ោោព្តម្ៅនឹងលរា ណ្ៈវ និង ិ សសាលភារននែលបះពាល់វ ផ លអនុគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិបានម្័ន ម្ើ ើង
ទា ំងម្នះវ អាចបងក ម្លើ័ហគម្ន៍វ ម្ិនថាែលបះពាល់ទា ំងម្នះវ ជាែលបះពាល់ ិ សជជ ោនវ ឬអិ សជជោន
ម្នះម្ទ។វ ការវាកតនម្ែ ម្ហតុបះពាល់័ងគ ម្វ គួ របញ្ចល
ូ ម្ៅរនុងផែនការព្គប់ព្គងបរ សសាានវ និង័ងគ ម្
(ESMP) រប័់គម្ព្ោងវ ូ ចផ លព្តូិបានម្រៀបរាប់រនុងព្របខយណ្ឌព្គប់ព្គងបរ សសាានវ និង័ងគ ម្ (ESMF)វ
ម្ហើកលទធ ែលននការវិ សភាគម្នះវ ព្តូិម្ព្បើព្បា័់វ ម្ ើម្បីម្រៀបចំផែនការព្គប់ព្គងវ និងរិនិតយតម្ោន
័ងគ ម្វ(SMMP)។
39.
ម្ករនុងររណ្ីផ ល ំម្ណ្ើរការរិនិតយវ
ូ ចម្រៀបរាប់រនុងផែន រវ ៥.១វ ខាងម្លើររម្ឃើញិតត ោន
រប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រនុងតំបន់គម្ព្ោងវ
និងោនការអនុិតត ំម្ណ្ើរការ
វាកតនម្ែ ័ងគ ម្រិម្័័ម្ួ កវ ព្័បតម្ម្ោលការណ្៍ផណ្នំវ ផ លព្តូិបានម្លើរម្ ើងរនុងវ OP 4.10។វ
ំម្ណ្ើរការម្នះវោន័ោ័ភាគ ូ ចតម្ៅ៖
រ( អាព្័យកម្ៅតម្វិ សសាលភាររប័់គម្ព្ោងវ
និងោនការរិនិតយម្លើព្របខយណ្ឌចាប់វ
និង
ព្របខយណ្ឌសាាបយនវ
ផ លអនុិតត ចំម្ពាះជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រនុង័ហគម្ន៍ផ លរងែលបះពាល់។
ខ(

ការព្បម្ូ លវ និងការិ សភាគម្លើរយត៌ោនម្ ើម្ព្ោវ ផ លពារ់រយនធអំរីលរា ណ្ៈិបបធម្៌វ ័ងគ ម្វ
ម្័ ឋ រិចចវ
និងនម្ោបាករប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរងែលបះពាល់វ
និងព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធម្លើ ីធែីវ និងផ ន ីវ ផ លរួ រម្គកាន់កាប់ជាព្បនរណ្ីវ និងធនធាន
ធម្ម ជាតិវផ លរួ រម្គរឹងអាព្័យកម្លើ។

គ(

ម្ោកម្ព្បើព្បា័់រយតោ
៌ នម្ ម្
ើ ព្ោម្នះវ
នឹងោនការរំណ្ត់អតត ័ញ្ញញណ្អន រពារ់រយនធ
័ំខាន់ៗរប័់គម្ព្ោងវ
ផ ល័ា ិតម្ករនុង័ហគម្ន៍ផ លរងែលបះពាល់វ
ម្ហើកនិងោនការរំណ្ត់រី ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់័ម្ព្័បតម្ិបបធម្៌វ
ជាម្ួ កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រនុងអំ ុ ងម្រលម្រៀបចំវ និងអនុិតត អនុគម្ព្ោងវ រ ួម្ោន
ជាម្ួ កនឹងតួ អងគ ពារ់រយនធទា ំងម្នះវ(័ូ ម្ម្ម្ើលរថាខណ្ឌវ៩វនន OP 4.10)។

ឃ(

ការវាកតនម្ែ ផែែ រតម្ការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីវ ជាម្ុនវ និងផែែ រតម្រយតោ
៌ នព្តឹម្ព្តូិវ
ជាម្ួ កនឹង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលបះពាល់វ អំរីែលបះពាល់ ិ សជជ ោនវ
និងអិ សជជ ោនវ ផ លអាចម្រើតម្ចញរីអនុគម្ព្ោង។វ ការវាកតនម្ែ ម្នះវ ព្តូិគិតគូ ររីភារ
ង្ហករងម្ព្ោះរិម្័័រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្ោកម្ធា ើការរិចារណារីចោាកវ
ី ែ ីវ
កាលៈម្ទ័ៈវ
និងទំនរ់ទំនងរប័់័ហគម្ន៍ទា ំងម្នះវ
ជាម្ួ កនឹង ធ
និង
ធនធានធម្ម ជាតិទា ំងម្នះវ រ៏ ូ ចជាវ ឧប័គគ វ ផ លរារាំងរួ រម្គម្ិនឱ្យទទួ លបានឱ្កា័រី
ការអភិិឌ្ឍវផ លរំរុងោនរនុង័ងគ ម្ទូ ម្ៅ។

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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ង(

ការរំណ្ត់អតត ័ញ្ញញណ្វនិងការវាកតនម្ែ ម្លើវិ សធានការផ លចាំបាច់វ ម្ ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័ែលបះពាល់
អិ សជជ ោនវឬព្ប័ិនម្បើវិ សធានការទា ំងម្នះរុំអាចអនុិតត ម្ៅបានវព្តូិោនការរំណ្ត់ ិ សធានការវ
ម្ ើម្បីកាត់បនា កឱ្យម្កជាអបបបរោវ
័ព្ោលែលបះពាល់វ
ឬែដ ល់័ំណ្ង
័ព្ោប់ែលបះពាល់ទា ំងម្នះវ
និងធានោងណាឱ្យជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ទទួ ល
បានអតា ព្បម្ោជន៍័ម្ព្័បតម្ិបបធម្៌រប័់រួរម្គវ ម្ព្កាម្អនុគម្ព្ោងវ ម្ោកវិ សធានការ
ទា ំងម្នះវ ព្តូិរំណ្ត់រនុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ ផែែ រតម្រយតោ
៌ នព្តឹម្ព្តូិវ
ជាម្ួ ក័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លរងែលបះពាល់។

40.
ម្ករនុងររណ្ីផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលបះពាល់វ
ម្ោកសារ
អនុគម្ព្ោងម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ ការវាកតនម្ែ ័ងគ ម្ម្នះវ ព្តូិបង្ហាញជាជំរូរម្ោកផ រវ រនុងវ ESMPវ
ម្ហើករ៏អាចបង្ហាញជាឯរសារោច់ផតឯងែងផ រវ
័ព្ោប់ម្ោលបំណ្ងននរិចចរម្ិ ព្ោះម្ោបល់វ
និងការបង្ហាញរយត៌ោន។
ម្ករនុងររណ្ីផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រងែលបះពាល់ម្ោកសារ័រម្ម ភារ
បណ្្ុះបណា
ដ លវ
ឬ័រម្ម ភារបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ
ម្នះ
ភារចាំបាច់ម្ ើម្បីម្ធា កា
ើ រវាកតនម្ែ ័ងគ ម្ម្កថានរ់ជាតិវ
ឬថានរ់ម្ខតត វ
ព្តូិបញ្ចល
ូ ម្ៅរនុង
លរា ខណ្ឌព្បតិបតត ិរប័់អនរែដ ល់ម្័វាបណ្្ុះបណា
ដ លទា ំងម្នះ។
ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីវជាម្ុនវនិងផែែ រតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ

7.3

41.
ម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោររិភរម្ោរ័ដ ីរជ
ី នជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
តព្ម្ូិឱ្យោន
ការអនុិតត ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ និងផែែ រតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិវ ម្ ើម្បីម្រៀរគរ
ការោំព្ទរី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លនឹងទទួ លព្បម្ោជន៍វ
ឬរងែលបះពាល់
ម្ោកសារអនុគម្ព្ោងវ ផ លទទួ លបានហិរញ្ញ បបទានរីធនោរ។វ ម្ោលការណ្៍ននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ និងផែែរតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិវ ទទួ លសាគល់រី័ិទធិវ ផ លបនត រប
ី ុរាបុរ័រប័់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ម្លើ ីធែីវ ផ ន ីវ និងធនធានរប័់រួរម្គវ និងម្ោររ
័ម្តា រិចចព្័បចាប់រប័់រួរម្គវ រ៏ ូ ចជាវ តព្ម្ូិឱ្យោនការអនុិតត ំម្ណ្ើរការវ ផ លែដ លល
់ ទធ ភារវ
និងោំព្ទឱ្យជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវម្ធា ើការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ោោ
៌ អភិិឌ្ឍន៍័ព្ោប់័ហគម្ន៍រប័់រួរម្គ។
42.
អន រខច ីរម្ច ីចាំបាច់ព្តូិម្ព្បើព្បា័់ ិ សធីសាស្ត័តរិម្ព្ោះម្ោបល់តម្ផបបចូ លរ ួម្វ
័ម្ព្័ប
ម្ៅតម្គុណ្តនម្ែ ័ងគ ម្វ និងិបបធម្៌រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលបះពាល់វ
ព្រម្ទា ំងសាានភារម្កម្ូ លោឋនរប័់រួរម្គវ
ម្ហើករនុងម្រៀបចំ ិ សធីសាស្ត័តទា ំងម្នះវ
អន រខច ីរម្ច ីព្តូិម្ដដតការករចិតតទុរោរ់ជារិម្័័ចំម្ពាះបញ្ញាផ លជារដ ីបារម្ភ រប័់ស្ត័តីវ
កុិជនវ
និងរុោរជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
និងការទទួ លបានឱ្កា័វ
និងភាគែលរីការ
អភិិឌ្ឍរប័់ព្រ ុម្ទា ំងម្នះ។
43.
ម្ិទិកាធម្ម ត័ព្ោប់រិចចរម្ិ ព្ោះម្ោបល់វ គឺជាផែន រម្ួ កននការវាកតនម្ែ ម្ហតុបះពាល់័ងគ ម្វ
ម្ហើក ិ សសាលភារននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
ផ លចាំបាច់ព្តូិម្រៀបចំវ
ោនការផព្បព្បួ លខុ័ៗោនវ
អាព្័យកម្ៅតម្គម្ព្ោងជារ់ោរ់វនិងលរា ណ្ៈននែលបះពាល់ផ លព្តូិម្្ែ ើកតប។វិ សធីសាស្ត័តវផ លព្តូិ
ម្ព្បើព្បា័់័ព្ោ័់ម្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
ផព្បព្បួ លអាព្័យកម្ៅតម្ព្បម្ភទ័ហគម្ន៍វ
ផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងជារ់ោរ់វ )ឧទាហរណ្៍វ ភារង្ហករងម្ព្ោះវ ភាសាវ និងការបនត
ទំនរ់ទំនងរប័់រួរម្គវជាម្ួ ក័ងគ ម្ទូ ម្ៅវឬ័ហគម្ន៍ជិតខាង(។
ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្នះវចាំបាច់ព្តូិធានថា៖
▪

ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ រុំព្តូិបានបងា ិតបងា ំវ
ម្ព្ជើ័ម្រ ី័ករជម្ព្ម្ើ័ណាម្ួ កននការអភិិឌ្ឍ។

▪

ព្តូិោនការផ័ា ងររការកល់ព្រម្រីជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចជាម្ុនវ ម្ុនម្រលែដ ល់ការអនុញ្ញញតវ
ឬម្ុនម្រលចាប់ម្ែដ ើម្័រម្ម ភារវ
ម្ហើកព្តូិោនការែដ លម្់ រលម្ិោឱ្យបានព្គប់ព្ោន់វ
ម្ ើម្បីម្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួ កជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិច/អនុិតត ំម្ណ្ើរការវ
ផ ល
នំឱ្យោនការឯរភារោនជារ ួម្ម្ករនុង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិង

▪

័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចទទួ លបានរយត៌ោនម្រញម្លញអំរី ិ សសាលភារវ
និង
ែលបះពាល់វផ ល័រម្ម ភារអភិិឌ្ឍន៍ផ លម្័ន ើម្ ើងោនម្លើ ីធែីវធនធានវនិង័ុខុោលភារ
រប័់រួរម្គ។វ គួ រោនការែដ លរ
់ យត៌ោនអំរីលរា ណ្ៈវ ទំហំវ ម្លបឿនវ ភារអាចប្ ូរព្តលប់
ម្រិ សញបានវ វិ សសាលភារននអនុគម្ព្ោងវ ឬ័រម្ម ភារវ ផ លព្តូិបានម្័ន ើម្ ើង,វ ម្ោលបំណ្ង

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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ទទួ លរង័ោពធវ

ឬ័ំ ុ តគំរាម្ឱ្យម្ធា កា
ើ រ

ននអនុគម្ព្ោងវ និងរកៈម្រលអនុគម្ព្ោង,វ ទីតងវ និងតំបន់ផ លរងែលបះពាល់,វ
ការវាកតនម្ែ បឋម្ម្លើែលបះពាល់ម្័ ឋ រិចចវ ័ងគ ម្វ ិបបធម្៌វ និងបរ សសាានវ ផ លអាច
ម្រើតោនម្ ើងវ រ ួម្នឹងហានិភយកវ ផ លអាចម្រើតោនម្ ើងែង,វ បុគគលិរផ លទំនងជានឹង
ចូ លរ ួម្រនុងការអនុិតត គម្ព្ោងម្នះវ
និងនីតិ ិ សធីផ លអនុគម្ព្ោងអាចករម្រអនុិតត ។វ
ំម្ណ្ើរការម្នះវអាចបញ្ចល
ូ ជម្ព្ម្ើ័ រម្ចញវិ សញនូ ិការកល់ព្រម្ែងផ រ។
44.
រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ និងការចូ លរ ួម្វ គឺជា័ោ័ភាគ័ំខាន់ៗនន ំម្ណ្ើរការែដល់ការកល់ព្រម្វ
ម្ហើកព្តូិោនការចងព្រងទុរជាឯរសារវអំរី ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ទា ំងម្នះ។
45.
គួ រោនការរិចារណាឱ្យបានលែ ិតលែ ន់វ
អំរីការម្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
និងម្រៀបចំ
ឱ្យបាន័ម្ព្័បម្ៅនឹងបរ សបទរប័់គម្ព្ោងវ
ែលបះពាល់ផ លម្គរំរឹងថានឹងម្រើតោនម្ ើងវ
និងបរ សបទនន័ហគម្ន៍ម្ូលោឋន។វ
រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់គួរម្ធា ើម្ ើងជាភាសាជនជាតិភាគតិចវ
ម្កម្រលផ លចាំបាច់វនិងព្តូិទុរម្រលឱ្យបានព្គប់ព្ោន់វ)ោងម្ហាចណា័់រីរ័បាដហ៍(វម្ ើម្បីធានថាវ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចផ លរងែលបះពាល់ទា ំងអ័់វ
នឹងអាចចូ លរ ួម្
រនុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ទា ំងម្នះវ
ម្ោកបាន ឹងរយត៌ោនម្រញម្លញអំរីគម្ព្ោង។វ
អភិព្រម្
ផ លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់រម្ិ ព្ោះម្ោបល់វអាចោន ូ ចជា៖
▪

រិចចព្បជុំ័ហគម្ន៍វ
រនុង័ហគម្ន៍

ទា ំងជាម្ួ ក័ហគម្ន៍ទា ំងម្ូ លវ

និងជាម្ួ កនឹងអនុព្រ ុម្ម្ែសងៗោន

▪

រិចចរិភារាព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវនិងការម្រៀបចំផែនការផ លោនការចូ លរ ួម្

▪

ការែដ លរ
់ យត៌ោនគម្ព្ោងវរនុងទព្ម្ង់ម្រញម្លញវ)ឯរសារគម្ព្ោងវរបាកការណ្៍វាកតនម្ែ ។ល។វ
ទព្ម្ង់សាម្ញ្ញ ៗវ
ូ ចជាវ ដទង
ំ រ ូបភារវ និងខិតបយណ្ណវ និង័ោភរៈម្សាតទ័សន៍វ ម្ោក
ម្ព្បើព្បា័់ភាសាម្កម្ូ លោឋន

▪

ការរំណ្ត់ររជនបម្ង្ហគលរនុង័ហគម្ន៍វ
ម្ ើម្បីបម្ងក ើនលទធ ភាររប័់រួរម្គវ
រនុង ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់(

▪

ការចូ លរ ួម្រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរងែលបះពាល់វ
អងគ ការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ព្ប័ិនម្បើោនវ
និងអងគ ការ
័ងគ ម្័ុី ិ សលម្កម្ូ លោឋនម្ែសងម្ទៀតវ
ផ លព្តូិ
បានម្លើរម្ ើងម្ោក័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លរងែលបះពាល់វនិង

▪

ឱ្កា័រិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ក ំណារ់កាលនីម្ួកៗននការម្រៀបចំវនិងការអនុិតត គម្ព្ោង។

)ិគគ បណ្្ុះបណា
ដ លម្ួ កចំនួនព្បផហលជាព្តូិម្រៀបចំវ
រនុងការចូ លរ ួម្វ
ព្បរបម្ោកអតា នយក

46.
ម្ករនុងររណ្ីផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រងែលបះពាល់ម្ោកសារ័រម្ម ភារ
បណ្្ុះបណា
ដ លវ ឬ័រម្ម ភារបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ ម្នះភារចាំបាច់វ ម្ ើម្បីម្រៀបចំរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់
ជាម្ួ កនឹងតំណាងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្កថានរ់ជាតិវ
ឬថានរ់ម្ខតត ព្តូិបញ្ចល
ូ ម្ៅរនុងលរា ខណ្ឌ
ព្បតិបតត ិរប័់អនរែដ ល់ម្័វា។
7.4

ការម្រៀបចំផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

47.
ម្បើតម្ OP/BP 4.10វម្កម្រលផ លការរិនិតយ ំបូងររម្ឃើញថាវជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ ល
ោនទំនរ់ជា័ម្ូ ហភារជាម្ួ កនឹងតំបន់គម្ព្ោងវ
ទំនងជាោនិតត ោនម្ករនុងតំបន់គម្ព្ោងវ
លទធ ែលររម្ឃើញរីការវាកតនម្ែ ម្ហតុបះពាល់័ងគ ម្វ និង ំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ
និងផែែ រតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិវ
នឹងព្តូិម្ព្បើព្បា័់ម្ោកន គូ វ
ផ លព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័
ឱ្យអនុិតត គម្ព្ោងវម្ ើម្បីម្រៀបចំផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPDP)វ័ព្ោប់អនុគម្ព្ោង
ជារ់ោរ់វផ លបងក ែលបះពាល់ ល់ជនជាតិភាគតិច។វផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវព្តូិ
ោរ់ម្ចញនូ ិ ិ សធានការវ ផ លអន រខច ីរម្ច ីនឹងអនុិតត វ ម្ ើម្បីធានថាវ )រ(វ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ នឹងទទួ លបានអតា ព្បម្ោជន៍ផែន រ័ងគ ម្ម្័ ឋ រិចចវ ័ម្ព្័ប
ម្ៅតម្ិបបធម្៌រប័់រួរម្គវ
និងវ
)ខ(វ
ម្កម្រលផ លែលបះពាលអិ សជជ ោនវ
ផ លអាចម្រើតោនម្ ើងម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ព្តូិ
សជជ
បានរំណ្ត់ររម្ឃើញែលបះពាល់ជាអិ ោនទា ំងម្នះវ
ព្តូិបានបម្ញ្ច ៀ័កាត់បនា កឱ្យម្ក
តិចជាអបបបរោវ ័ព្ោលវ ឬទូ ទាត់័ង។វ ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គួ រម្រៀបចំ
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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ព្បរបម្ោកភារបត់ផបនវ និង្លុះបញ្ញចំងរីសាានភារជារ់ផ័ដ ងវ ម្ហើករព្ម្ិតរិសាដរននផែនការម្នះវ
ោនការផព្បព្បួ លខុ័ៗោនវ អាព្័យកម្ៅតម្គម្ព្ោងជារ់ោរ់វ និងម្ៅតម្លរា ណ្ៈននែលបះពាល់វ
ផ លព្តូិម្្ែ ក
ើ តប។វ
អន រខច ីរម្ច ីព្តូិបញ្ចល
ូ ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ៅរនុងការតរ់ផតងគម្ព្ោង។
48.
ម្កម្រលផ លោនការតព្ម្ូិវ ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គួ របញ្ចល
ូ ័ោ័ភាគ
ខាងម្ព្កាម្ម្ៅតម្ការចាំបាច់វ )័ោោព្តម្ៅនឹងវិ សសាលភារវ អតា ព្បម្ោជន៍វ ែលបះពារ់វ
និងហានិភយករប័់គម្ព្ោង(៖
រ( រិរណ្៌នគម្ព្ោងវនិងរិរណ្៌នម្ោក័ម្ងា បអំរីបញ្ញាពារ់រយនធនឹងជនជាតិភាគតិច
ខ( ម្័ចរដ ី័ម្ងា បអំរីព្របខយណ្ឌចាប់វនិងព្របខយណ្ឌសាាបយនវផ លអនុិតត ចំម្ពាះជនជាតិភាគតិច
គ( ម្័ចរដ ី័ម្ងា បអំរកា
ី រវាកតនម្ែ ័ងគ ម្វ
ូ ចជាវ រយត៌ោនម្ ើម្ព្ោអំរីលរា ណ្ៈព្បជាសាស្ត័តវ
័ងគ ម្វ ិបបធម្៌វ និងនម្ោបាករប័់ជនជាតិភាគតិចវ ផ លរងែលបះពាល់ ីធែវី និងផ ន វី
ផ លរួ រម្គកាន់កាប់ជាព្បនរណ្ីវ
ឬម្ព្បើព្បា័់វ
ឬកាន់កាប់ជាទំម្នៀម្ទោែប់វ
និងធនធានធម្ម ជាតិវផ លរួ រម្គរឹងអាព្័យកម្លើ
ឃ( ម្័ចរដ ី័ម្ងា បអំរីលទធ ែលននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ
និងផែែ រតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិវ ជាម្ួ កជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលបះពាល់វ ផ លនំ
ឱ្យោនការោំព្ទោងទូ លំទូោករិ័ហគម្ន៍វម្ោកគម្ព្ោង
ង( ព្របខយណ្ឌម្ ើម្បីធានឱ្យោនរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ
និងផែែ រតម្រយត៌ោន
ព្តឹម្ព្តូិវ ជាម្ួ កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ លរងែលបះពាល់រនុងអំ ុ ងម្រលអនុិតត
័រម្ម ភារគម្ព្ោង
ច( វិ សធានការម្ ើម្បីធានថាវ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរងែលបះពាល់ទទួ ល
បានអតា ព្បម្ោជន៍័ងគ ម្វនិងម្័ ឋ រិចច័ម្ព្័បម្ៅតម្ិបបធម្៌រប័់រួរម្គ។វ
្( ម្័ចរដ ីរិរណ្៌នអំរកា
ី រម្រៀបចំសាាបយនវ
័ព្ោប់អនុិតត ផែនការអភិិឌ្ឍន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ជ( វិ សធានការម្ ើម្បីបម្ញ្ច ៀ័កាត់បនា កឱ្យម្កជាអបបបរោវ
័ព្ោលវ
ឬ
ែដ ល់័ំណ្ងចំម្ពាះែលបះពាល់អ ិ សជជ ោន
ឈ(ការបាន់ព្បោណ្ចំណាកវ
និងផែនការហិរញ្ញ បបទានវ
័ព្ោប់អនុិតត ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ញ( កនត ការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាវ
ផ លែដ លភា
់ រង្ហកព្័ួ ល ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លរងែលបះពាល់វនិង
( ការរិនិតយតម្ោនវ
ការវាកតនម្ែ វ
និងការម្រៀបចំរបាកការណ្៍អំរីការអនុិតត
ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រ ួម្នឹង័ូ ចនរររិនិតយតម្ោនជារ់ោរ់វ
)ផបងផចរតម្ជាតិរនធុ(។
49.
ម្កម្រលផ លជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចវ គឺជាព្រ ុម្ផតម្ួ ករត់វ ឬព្រ ុម្ភាគម្ព្ចើនម្លើ័លុបវ
រនុងចំម្ណាម្ព្រ ុម្ផ លទួ លែលដទល់រីអនុគម្ព្ោងវ
ម្គគួ របញ្ចល
ូ ័ោ័ភាគននននផែនការ
អភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្នះម្ៅរនុងការតរ់ផតងគម្ព្ោងទា ំងម្ូ លវ
ម្ហើករនុងររណ្ីម្នះម្គរុំចាបា
ំ ច់ម្រៀបចំផែនការ
អភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចោច់ម្ោកផ រម្នះម្ទ។វ
រនុងររណ្ីម្នះវ
័ោ័ភាគ័ំខាន់ៗននផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចវ )័ូ ម្ម្ម្ើលចំណ្ុចវ ខ- វ ខាងម្លើ(វ
និងព្តូិបញ្ចល
ូ ម្ៅរនុង
ESMPវ
័ព្ោប់គម្ព្ោងពារ់រយនធវ
អម្នឹងលទធ ែលររម្ឃើញ
រីការវាកតនម្ែ ័ងគ ម្។វ ESMPវ ផ លព្តូិបានម្រៀបចំវ ព្័បតម្ចំណ្ុចខាងម្លើម្នះវ នឹងអាចទទួ ល
ករបានផតរនុងររណ្ីផ ល័ោ័ភាគទា ំងម្នះព្តូិបានបញ្ចល
ូ រនុងរព្ម្ិតជាទីម្រញចិតតវ ម្ោក PMUវ
និងអន រឯរម្ទ័ផែន រអភិិឌ្ឍន៍័ងគ ម្រប័់ព្រ ុម្ការង្ហរធានោររិភរម្ោរផតបុម្ណា
ណ ះ។
50.
រនុងររណ្ីផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលបះពាល់វ
ម្ោកសារ័រម្ម ភារ
បណ្្ុះបណា
ដ លវ
ឬបម្ងក ើនការកល់ ឹងវ
ម្នះភារចាំបាច់ម្ ើម្បីម្រៀបចំផែនការអភិិឌ្ឍន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លម្រៀបរាប់រី ិ សធានការរិម្័័វ
ឬវិ សធីសាស្ត័ត័ព្ោប់ែដលកា
់ របណ្្ុះ
បណា
ដ លម្កថានរ់ជាតិវឬថានរ់ម្ខតត វព្តូិបញ្ចល
ូ ម្ៅរនុងលរា ខណ្ឌព្បតិបតត ិរប័់អនរែដ លម្់ ័វា។
8.0

ការម្រៀបចំសាាបយន

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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51.
គម្ព្ោងម្នះនឹងព្តូិអនុិតត ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ព្បរយនធរប័់រោឋភិបាល។វ
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិចម្បងវ ផ លទទួ លខុ័ព្តូិអនុិតត វ និងការម្រៀបចំ
ការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លទា ំងម្ូ ល។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ទទួ លខុ័ព្តូិម្លើការព្គប់ព្គង
/ការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លគម្ព្ោងទា ំងម្ូ លវ និងម្លើការអនុិតត ័ោ័ភាគទា ំងបួ ន។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ នឹង័ហការោងជិត័ន ទ
ិ ធ ជាម្ួ កនឹងអងគ ភារបម្ចច រម្ទ័រប័់ព្រ័ួ ង
អភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងព្រ័ួ ងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្វវវផ លជាវវវវវវន គូ អនុិតត វទទួ លខុ័ព្តូិម្លើ
ការសាង័ង់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធជនបទ។វ
នឹងោនការែដ លកា
់ រោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតព្រ ុម្ការង្ហរ
័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លវនិងអនុិតត ម្ព្កាម្ការ ឹរនំរប័់ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វរុកាាព្បោញ់វនិងម្នសាទវភាជប់ជាម្ួ ក
នឹងវ )ម្លខាធិការោឋន(វ ព្រ ុម្ការង្ហរបម្ចច រម្ទ័រ័ិរម្ម វ និងទឹរវ )TWGAW)។វ នឹងោនការបម្ងក ើត
គណ្ៈរោមធិការ ឹរនំម្ករព្ម្ិតខព ័់វ
ម្ ើម្បីែដល់ ំបូនមនវ
និងម្ោះព្សាកបញ្ញាអនត រ ិ ស័យកវ
ផ លម្រើតម្ចញលម ី។
52.
ម្ស្តនតីទទួ លបនទុរការពារែលបះពាល់័ងគ ម្វ
និងបរ សសាានវ
ព្តូិទទួ លខុ័ព្តូិអនុិតត វ
និងរិនិតយតម្ោនវិ សធានការការពារែលបះពាល់វ
័ព្ោប់័ោ័ភាគវ
ផ លម្ដដតម្លើ
រិរិធរម្ម ិ ស័យករ័ិរម្ម វ
និងការផរលម្ែ ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធជនបទ។វ
ម្បើម្ទាះបីជាការកល់ ឹង
អំរីបញ្ញាការពារែលបះពាល់ប រ សសាានវ និង័ងគ ម្វ ម្កោនរព្ម្ិតវ និងទាម្ទារឱ្យោនការរសាង
័ម្តា ភារបផនា ម្វ តម្រកៈការោរ់ម្ចញនូ ិម្ោលការណ្៍ផណ្នំ័ដីរកា
ី រការពារែលបះពាល់ប រ សសាានវ
និងឯរសារនីតិ ិ សធីរ៏ម្ោកវ ព្រ័ួ ងបរ សសាានវ ព្តូិទទួ លខុ័ព្តូិែដ ល់ិគគ បណ្្ុះបណា
ដ ល័ដ ីរកា
ី រការពារ
ែលបះពាល់វ ម្ោកធានឱ្យោនការបស្តញ្ញជបលរា ខណ្ឌតព្ម្ូិននការការពារែលបះពាល់ម្ៅរនុងិ ដ នន
រម្ព្ោងអភិិឌ្ឍន៍ែល ិូ លន លវ់
និងម្ធា ើ័រម្ម ភារព្សាិព្ជាិផ លចាំបាច់នន។វ
ម្លើ័រីម្នះវ
អគគ នករោឋនម្ោះព្សាកែលបះពាល់ននព្រ័ួ ងម្័ ឋ រិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថុវ )អតីតគណ្ៈរោមធិការ
អនត រព្រ័ួ ងម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ
[IRC])វ
នឹងចូ លរ ួម្ែងផ រវ
ម្ោកសារផត
ការម្ធា ើលទធ រម្ម ីធែីជាបម្ណា
ដ ះអា័នន វឬអចិនស្តនតក៍វនឹងម្រើតោនម្ ើងម្ិនអាចម្ចៀ័រ ួច។
53.
ព្រ័ួ ងរ័ិររម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត វិ
និងអនុិតត
័ព្ោប់គម្ព្ោងវ CASDPវ ម្ករម្ពុជា។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ និងព្រ័ួ ងពារ់រយនធវ
) ូ ចជាវព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងព្រ័ួ ងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្(វនឹងរ ួម្ោនទទួ លខុ័ព្តូិម្លើ
លទធ ែលការង្ហរផែន របរ សសាានវ
និង័ងគ ម្ននអនុគម្ព្ោងវ
ផ លអនុិតត ម្ព្កាម្ជំនួកបម្ចច រម្ទ័
រប័់ព្រ័ួ ងបរ សសាានវ និងគណ្ៈរោមធិការអនត រព្រ័ួ ងម្ោះព្សាកែលបះពាល់។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ និងព្រ័ួ ងពារ់រយនធវ គួ រោនម្ស្តនតីការពារែលបះពាល់ប រ សសាានវ និង័ងគ ម្វ
បំម្រញការង្ហរវ
ម្ ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលបំណ្ងម្នះ។វ
អាព្័យកម្ៅតម្ការបណ្្ុះបណា
ដ លវ
និងបទរិម្សាធន៍ ិ សជាជជីិៈវ ខាងការអនុិតត វ និងការរិនិតយតម្ោនវ ិ សធានការការពារែលបះពាល់
បរ សសាានវ និង័ងគ ម្វ ម្ស្តនតីទា ំងម្នះទំនងជាព្តូិការការបណ្្ុះបណា
ដ លវ និងការោំព្ទបផនា ម្ម្ទៀត។វ
ម្ស្តនតីទា ំងម្នះគួ រទទួ លបានការោំព្ទរីព្រ ុម្ទីព្បឹរាែដល់ជំនួកបម្ចច រម្ទ័វ
ផ លនឹងជួ ក ល់ការអនុិតត តម្លរា ខណ្ឌតព្ម្ូិវ
រនុង
ESMFវ
ម្ហើករនុងម្រលជាម្ួ កោនវ
រសាង័ម្តា ភារបុគគលិរវម្ ើម្បីម្្ែ ើកតបចំម្ពាះបញ្ញាពារ់រយនធនឹងការការពារែលបះពាល់។
54.
ខណ្ៈម្រលផ លរំរុងោនការរំណ្ត់រីគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិអនុិតត វ ទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និង
អនុិតត វ )ម្ព្កាម្ចំណ្ុះព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវនិងព្រ័ួ ងពារ់រយនធ(វនឹងរ ួម្ោនរំណ្ត់
រីភាររិចចវ និងការទទួ លខុ័ព្តូិជុំ ិ សញការអនុិតត អនុគម្ព្ោងជារ់ោរ់។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
និងព្រ័ួ ងពារ់រយនធនឹងរ ួម្ោនរិនិតយម្លើរបាកការណ្៍រន
ិ ិតយែលបះពាល់បឋម្វ
ផ លម្រៀបចំម្ោកទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និងអនុិតត ម្កតម្ម្ូ លោឋនរប័់ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
និងព្រ័ួ ងពារ់រយនធវ
នឹងម្រៀបចំព្ពាងលរា ខណ្ឌព្បតិបតត ិវ
័ព្ោប់ផែនការ
ព្គប់ព្គងបរ សសាានវ និង័ងគ ម្វ )ESMP)វ និងលរា ខណ្ឌតព្ម្ូិវ ម្ ើម្បីម្រៀបចំ IPDP។វ
ESMPវ
និងឯរសារផែនការវ ) ូ ចជាវ ផែនការ័រម្ម ភារម្ោះព្សាកែលបះពាល់ [RAP] និង IPDP) វ នឹងព្តូិ
ផចររំ ផលរជាម្ួ កតួ អងគ ពារ់រយនធននវ និងព្រ ុម្ព្បជាជនរនុងអំ ុ ងម្រលម្ធា កា
ើ ររិម្ព្ោះម្ោបល់។វ
បញ្ញាវ
និងចំណ្ុចផ ល័ម្ងក តម្ឃើញរនុងរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ទា ំងម្នះវ
នឹងព្តូិបញ្ចល
ូ ម្ៅរនុង
ឯរសារទា ំងម្នះ។វ ឯរសារទា ំងម្នះវ នឹងព្តូិោរ់បង្ហាញជាសាធារណ្ៈវ និងោរ់ជូនធនោរវ
ម្ ើម្បីរិនិតយម្ ើង ិ សញ។
9.0

ការម្រៀបចំការរិនិតយតម្ោនវនិងការវាកតនម្ែ

55.
គម្ព្ោងម្នះនឹងរិនិតយវនិងវាកតនម្ែ ម្លើជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចវជារិម្័័រម្បៀបផ លការង្ហរ
សាដរែល ិូ លន ល់ម្ ើង ិ សញវ
នឹងបងក ែលបះពាល់ ល់រួរម្គវ
ទា ំងិ សជជ ោនវ
ទា ំងអិ សជជ ោន។វ
ព្ប័ិនម្បើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលបះពាល់ជាអិ សជជ ោនវ
ម្ោកសារផតលទធ រម្ម ីធែវី
ឬព្ទរយ័ម្បតត ម្ិ ែសងម្ទៀតវ ម្នះការរិនិតយតម្ោនវ និងវាកតនម្ែ ម្នះវ នឹងរិនិតយម្លើលទធ រម្ម ីធែីវ ការ
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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បះពាល់ ល់ទីលំម្កវ និងការដែ័់ប្ ូរទីតំងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ព្រម្ទា ំងនីតិ ិ សធីននវ ផ លព្តូិ
បានចងព្រងទុរជាឯរសាររនុងវRAP។
56.
ម្លើ័រីម្នះវ
ូ ចផ លព្តូិបានតព្ម្ូិម្ោកវ ESMF,វ របាកការណ្៍រិនិតយតម្ោនព្បចាំផខវ
ព្បចាំព្តីោ័វនិងព្បចាំ្ោ័វនឹងព្តូិម្រៀបចំម្ ើងតម្័រម្ម ភារជារ់ោរ់វម្ ើម្បី៖
▪
▪
▪
▪

ម្ធា ើឱ្យកាន់ផតព្បម្័ើរនូ ិការព្គប់ព្គងបរ សសាានវនិង័ងគ ម្
ធានព្ប័ិទធភារវនិងគុណ្ភារនន ម្ំ ណ្ើរការវាកតនម្ែ វវវបរ សសាានវនិង័ងគ ម្
ព្បម្ូ លភ័តុតងននវ
និងម្ធា ើការវាកតនម្ែ ប រ សសាានវ
និង័ងគ ម្ផែែ រតម្លទធ ែលវ
័ព្ោប់អនុគម្ព្ោងវនិង
ែដ លឱ្
់ កា័ឱ្យោនការរាកការណ្៍រីលទធ ែលននការការពារែលបះពាល់វ
និងការអនុិតត
វិ សធានការ័ព្ោលែលបះពាល់វផ លព្តូិបានម្លើរម្័ន ើម្ ើង។

ពារ់រយនធនឹងការអនុិតត គម្ព្ោងិ សញវ
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
និងព្រ័ួ ងពារ់រយនធវ នឹងរ ួម្ោនអនុិតត ័រម្ម ភាររិនិតយតម្ោននែទ រនុងវ រនុងអំ ុ ងម្រលម្រៀបចំវ និង
័ិកាារី័ម្ិទធិលទធ ភារវ រ៏ ូ ចជាវ ម្រៀបចំវ ESMPsវ ម្ ើម្បីរំណ្ត់រវី ិ សសាលភារននការអនុិតត ិ សធានការ
័ព្ោលវ ព្បរបម្ោកម្ជាគជយក។វ ម្ស្តនតីទទួ លបនទុរការការពារ័ងគ ម្វ និងបរ សសាានវ រ៏នឹងព្តូិអនុិតត
័រម្ម ភាររិនិតយតម្ោនព្បចាំព្តីោ័នែទ រនុងវ
និងព្តូិោរ់របាកការណ្៍ជូន
គណ្ៈរោមធិការអនត រព្រ័ួ ងម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ និងធនោររិភរម្ោរវ ម្ ើម្បីរិនិតយម្ ើង ិ សញ
ម្ោករបាកការណ្៍ម្នះវ ព្តូិោរ់វ តម្រកៈព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ និង
ព្រ័ួ ងពារ់រយនធ។វការរិនិតយតម្ោននឹងម្ដដតម្លើផែន រ័ំខាន់ចំនួនបីវ ូ ចជា៖
រ. ការរិនិតយតម្ោនភារអនុម្ោម្៖វ
ម្ ើម្បីម្ែទ ៀងដទត់បញ្ញជរ់ថាវ
ិ សធានការ័ព្ោលវ
ផ លចាំបាច់ព្តូិបានករម្រម្ធា ើការរិចារណាវ
និងអនុិតត ។វ
រនុងអំ ុ ង
ំណារ់កាលម្រៀបចំអនុគម្ព្ោងវ
័រម្ម ភាររិនិតយតម្ោនវ
ភារអនុម្ោម្វ
និងម្ដដតម្លើការធានឱ្យោនការអនុិតត វ ESMFវ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ និងការម្ោររ
ម្ៅតម្នីតិ ិ សធី។វ ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ព្រម្ទា ំងម្ស្តនតីឯរម្ទ័ខាង
បរ សសាានវ និង័ងគ ម្រប័់ព្រ័ួ ងពារ់រយនធវ ព្តូិធានឱ្យោនការ័ិរាគម្ព្ោងឱ្យបានព្តឹម្ព្តូិវ
និងឱ្យបានឆ្ប់រហយ័វ
ព្័បតម្ចាប់រប័់រាជរោឋភិបាលរម្ពុជាវ
និង
បទោឋនគតិកុតតរប័់ព្រ ុម្ធនោររិភរម្ោរ។
ការ័ិរា័ម្ិទធិលទធ ភារវ
រ៏ព្តូិបញ្ចល
ូ ការវាកតនម្ែ ម្លើសាានភារននការអនុិតត
័រម្ម ភារវពារ់រយនធនឹង ARAP/RAP និងផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចែងផ រ
o

បណ្ដឹងសារទុរាវ ជារិម្័័បណ្ដឹងសារទុរាទា ំងឡាកវ ផ លរុទា
ំ ន់ព្តូិបានម្ោះព្សាក
ម្កថានរ់ម្ូលោឋនវ និងផ លព្តូិការ ំម្ណាះព្សាកម្ករព្ម្ិតខព ័់ជាងវ ូ ចផ លព្តូិ
បានរំណ្ត់រី ំបូងរនុង ESMF

o

ការម្រៀបចំឯរសារ័ដ ីរីការម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ
និងការែដល់័ំណ្ង
រនុងអនុគម្ព្ោងវព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធវរ ួម្បញ្ចល
ូ ទា ំងឯរសារ័ព្ោប់ព្គប់ការបាត់បង់
អចិនស្តនតក៍វនិងបម្ណា
ដ ះអា័នន ទា ំងអ័់

o

ការវាកតនម្ែ ម្លើគុណ្ភារននវិ សធានការែដ ល់័ណ្
ំ ងវ ឬវិ សធានការ័ព្ោលែលបះពាល់វ
ផ លពារ់រយនធម្ែសងម្ទៀតវ
ផ លព្តូិអនុិតត ម្ៅតម្លរា ខណ្ឌតព្ម្ូិននគម្ព្ោង
វិ សនិម្ោគនម្រលអនគតវ
ូ ចផ លព្តូិបានរំណ្ត់រី ំបូងវ រ ួម្នឹងែលបះពាល់
ម្លើជីិភាររ័់ម្កែងផ រវនិង

o

វិ សធានការ័ព្ោលវ ម្កម្រលផ លោនការដែ័់ប្ ូរគួ រឱ្យរត់័ោគល់វ រនុង័ូ ចនររវ
ផ លព្បផហលជាតព្ម្ូិឱ្យោនការអនុិតត អនត រាគម្ន៍ជាកុទធសាស្ត័តវ
ឧទាហរណ្៍ព្ប័ិនម្បើវ ព្រ ុម្ព្បជាជនម្ែសងៗវ)ជនជាតិភាគតិចវនិងព្រ ុម្ង្ហករងម្ព្ោះវ
ូ ចជាវ ស្ត័តីវ និងកុិជន/កុិតីវ និងរុោរវ បុរ័វ ចា័់ជរាវ និងជនរិការវ
អន រផ លោមន ីធែីវ
និងព្បជារលរ ឋ ព្រីព្រ។ល។(វ
រុំបានទទួ លការោំព្ទ
ឱ្យបានព្គប់ព្ោន់រីគម្ព្ោងវផ លនឹងព្តូិអនុិតត ម្នះ។

រនុងអំ ុ ង ំណារ់កាលអនុិតត ការរិនិតយតម្ោនម្លើភារអនុម្ោម្វ
ព្តូិបញ្ចល
ូ
ការរិនិតយរនុងអំ ុ ងម្រលសាង័ង់ននគំនិតែ្ចម្ែដ
ួ
ើម្អនុគម្ព្ោងវ
និង//ឬ័រម្ម ភារវ
ម្ ើម្បីម្ែទ ៀតដទត់រភា
ី រអនុម្ោម្ម្ៅតម្សាានភារវ និងអាជាាបយណ្ណវ ផ លបានម្ចញជូ ន។វ
ំណារ់សាង័ង់ព្បតិបតត ិការវ និងរុះម្រ ីម្ព្កាកបញ្ច ប់អនុគម្ព្ោងវ គឺជាការទទួ លខុ័ព្តូិ
ទា ំងព្័ ុងរប័់ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វរុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវនិងព្រ័ួ ងពារ់រយនធវម្ហើកការរិនិតយ
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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តម្ោនម្លើភារអនុម្ោម្វនឹងព្តូិធានម្ោកព្រ័ួ ងបរ សសាាន។វ
ខ. ការរិនិតយតម្ោនែលបះពាល់៖វ ម្ព្កាកម្រលផ លគម្ព្ោងវ CASDPវ បានចាប់ម្ែដ ើម្អនុិតត វ
ការរិនិតយតម្ោនម្លើ ិ សធានការ័ព្ោលែលបះពាល់វ ននគំនិតែ្ចម្ែដ
ួ
ើម្អនុគម្ព្ោងវ និង/ឬ
័រម្ម ភារវ គួ រជាភាររិចចរប័់ទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ និងអនុិតត វ និងម្ស្តនតីការពារ័ងគ ម្វ
និងបរ សសាាន។វ ម្គរំរឹងថាឯរសារការពារបរ សសាានវ និង័ងគ ម្នឹងព្តូិែដ លម្់ ៅឱ្យអន រម្ៅការវ
ម្ហើកទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិវ
និងអនុិតត ព្តូិរិនិតយតម្ោនវ
ម្ ើម្បីធានថាវ
រិតជា
ោនការបំម្រញការង្ហរព្័បតម្វិ សធានការ័ព្ោលែលបះពាល់វ ផ លបានឯរភារោនវ )រវាង
រាជរោឋភិបាលរម្ពុជាវនិងព្រ ុម្ធនោររិភរម្ោរ(។
ការរិនិតយតម្ោនវ
ចំណ្ុច ូ ចខាងម្ព្កាម្៖

និងការវាកតនម្ែ ែលបះពាល់័ងគ ម្ទា ំងម្នះវ

នឹងវា័់ផិង

o

ែលបះពាល់ម្លើបុគគលផ លរងែលបះពាល់វ
ព្រ ុម្ព្បជាជនម្ែសងៗោនវ
ព្គួ សារវ
និង័ហគម្ន៍វ ផ លជីិភាររ័់ម្ករប័់រួរម្គវ ព្តូិររាម្កព្តឹម្រព្ម្ិតម្ុនគម្ព្ោងវ
ឬម្ធា ើឱ្យកាន់ផតព្បម្័ើរជាងរព្ម្ិតម្ុនគម្ព្ោង

o

ែលបះពាល់តម្ម្កនឌ្យរវ
ឬម្្ែ ើកតប

o

សាានភារ័ងគ ម្វ ម្័ ឋ រច
ិ ច វ ម្ព្កាកគម្ព្ោងរប័់័ហគម្ន៍វ ផ លរងែលបះពាល់
ម្ោកសារអនុគម្ព្ោងវនិង

o

ការព្គប់ព្គងវិ សវាទវឬជម្ោែះនន។

ផ លព្តូិបម្ញ្ច ៀ័កាត់បនា កឱ្យម្កជាអបបបរោវ

ម្ ើម្បីវា័់ផិងែលបះពាល់ទា ំងម្នះវការ័ិរាបុម្រ័ម្ិទធិលទធ ភារវព្តូិរំណ្ត់រី៖
o

័ូ ចនររជារ់ោរ់វ
ផបងផចរតម្ម្កនឌ្យរ

ផ លព្តូិរិនិតយតម្ោនវ

ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ទិនននយក

o

រំណ្ត់ថាម្តើនឹងោនការវា័់ផិង័ូ ចនររទា ំងម្នះជាម្ទៀងទាត់រព្ម្ិតណាវនិង

o

រំណ្ត់រីចំណ្ុចម្ៅវ័ព្ោប់រិនិតយតម្ោនវ័ំខាន់ៗវ)ឧទាហរណ្៍វម្កពារ់រណា
ដ លនន
ំម្ណ្ើរការអនុិតត វARAP/RAP ព្ប័ិនម្បើពារ់រយនធ(។

គណ្ៈរោមធិការអនត រព្រ័ួ ងវ
ម្ោះព្សាកែលបះពារ់វ
អាចម្ព្ជើ័ម្រ ី័
ម្ស្តនតីរិនិតយតម្ោនឯររាជយោនរ់វ
ម្ ើម្បីវាកតនម្ែ ែលបះពាល់ផ លអាច
ម្រើតោនពារ់រយនធនឹងអនុគម្ព្ោងវ
ម្ៅតម្លរា ណ្ៈវ
និងវិ សសាលភារននែលបះពាល់ទាង
ំ ម្នះ។វ របាកការណ្៍រប័់ម្ស្តនតីរិនិតយតម្ោនទាង
ំ ម្នះវ
ព្តូិោរ់ជូនគណ្ៈរោមធិការអនត រព្រ័ួ ងវម្ោះព្សាកែលបះពាល់វនិងធនោររិភរម្ោរ។
គ. ការរិនិតយតម្ោនែលបះពាល់័រុប៖វ ែលបះពាល់ផ លគំនិតែ្ចម្ែដ
ួ
ើម្វ និង/ឬ័រម្ម ភារ
រប័់អនុគម្ព្ោងោនម្លើធនធានបរ សសាានវ និង័ងគ ម្រនុងម្ខតត ទា ំងព្បាំម្ួកវ រ៏នឹងព្តូិ
រិនិតយតម្ោនែងផ រវ ម្ោកម្ធា ើការរិចារណាម្លើការអភិិឌ្ឍ នទម្ទៀតវ ផ លអាចម្រើតម្ ើង
ែងផ រ។
57.
ម្ ើម្បីធានថាវ ជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចបានចូ លរ ួម្រនុង ំម្ណ្ើររិនិតយតម្ោនវ និងវាកតនម្ែ វ
និងោនការបម្ងក ើតព្រ ុម្រិនិតយតម្ោនម្ួ កវ
ផ លោន័ោ័ភារជាអន រទទួ លែល
ម្កតម្ភូ ម្ិ។វ័ោ័ភារននគណ្ៈរោមធិការម្នះវអាចោនការផព្បព្បួ លអាព្័យកម្ៅតម្វ ំម្ណ្ើរការ
រិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ
និងផែែ រតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិវ
និងម្ព្បើព្បា័់រចន័ម្ព យនធម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរិម្័័
រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចនីម្ួកៗវ រ៏ ូ ចជាវ លរា ខណ្ឌតព្ម្ូិឱ្យោនតុលយភារម្កនឌ្យរវ
និងតុលយភារអនត រជំនន់។វ
ព្រ ុម្រិនិតយតម្ោនទា ំងម្នះវ
នឹងរិនិតយ
ម្ ើង ិ សញម្លើរបាកការណ្៍រន
ិ ិតយតម្ោនវ និងបរ សសាានវ និង័ងគ ម្វ ូ ចម្រៀបរាប់ខាងម្លើវ រ៏ ូ ចជាវ
របាកការណ្៍ព្បចាំព្តីោ័វ
ផ លម្រៀបចំម្ ើងម្ោកព្រ ុម្ព្បឹរាឃុំវ
អំរីសាានភារននការអនុិតត
អនុគម្ព្ោង។វ ម្លើ័រីម្នះម្កឆ្នំនីម្ួកៗវ ម្ម្ភូ ម្ិនឹងរិនិតយម្លើ័រម្ម ភារអនុគម្ព្ោងវ ផ លរំរុង
អនុិតត រនុងភូ ម្ិវ ម្ ើម្បីបញ្ញជរ់ថាម្តើការសាង័ង់វ ការម្រៀបចំរិចច័នាវ និងការង្ហរម្ែសងម្ទៀតវ ព្តូិ
បានអនុិតត ័ម្ព្័បផ រឬម្ទ។វ អាជាាធរម្ករព្ម្ិតអនុគម្ព្ោងវ ព្តូិរិនិតយវ និងតម្ោនការអនុិតត
ផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចឱ្យបានជាប់ជាព្បចាំ។
10.0

កនត ការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរា

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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58.
អាជាាធរម្ខតត ព្តូិបម្ងក ើតនូ ិគណ្ៈរោមធិការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាម្ករព្ម្ិតម្ូ លោឋនវ
)ថានរ់ម្ខតត វ ព្័ ុរវ និងឃុំ(វ ផ លព្តូិ ឹរនំម្ោកអភិបាលម្ខតត វ ឬអភិបាលម្ខតត រងវ អភិបាលព្័ ុរវ
និងម្ម្ឃុំ។វ ័ព្ោប់វ វ វ វ វ វ កនត ការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាម្កថានរ់ឃុំវ ័ោជិរននកនត ការ
ម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាម្នះវ គឺជាតំណាងម្ររីព្គួ សារវ ផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ
ផ លព្តូិម្ព្ជើ័ម្រ ី័ម្ចញរីរនុងចំម្ណាម្ព្រ ុម្ព្បជាជនវ
ផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ
រនុងររណ្ី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គណ្ៈរោមធិការម្កថានរ់ឃុំនឹងព្តូិបម្ងក ើតម្ ើងវ និង
ោនការម្រៀបចំ ម្ំ ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ
នឹងផែែ រតម្រយត៌ោនព្តឹម្ព្តូិ។វ
គណ្ៈរោមធិការទា ំងម្នះវនឹងបម្ងក ើតរចន័ម្ព យនធម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរិម្័័វ័ព្ោប់វ វវ័ហគម្ន៍
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចនីម្ួកៗវ រ៏ ូ ចជាវ ព្តូិធានឱ្យោនតុលយភារម្កនឌ្យរវ និងតុលយភារ
អនត រជំនន់។វគណ្ៈរោមធិការទា ំងម្នះវនឹងទទួ លបានវាកតនម្ែ វព្រម្ទា ំង័ព្ម្ប័ព្ម្ួ ល ំម្ណាះព្សាក
ជាការម្្ែ ើកតបចំម្ពាះការព្រួ កបារម្ភ ពារយបណ្ដឹងវ
និងបណ្ដឹងសារទុរារប័់
ព្បជាជនផ លរងែលបះពាល់វ និងព្គួ សារផ លរងែលបះពាល់វ ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ គណ្ៈរោមធិការ
ម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាវ
និងបំម្រញម្ុខង្ហររនុងអំ ុ ងរកៈម្រលទា ំងម្ូ លរប័់គម្ព្ោងវ
រ ួម្នឹងរកៈម្រលធានការខូ ចខាតវ ម្ព្កាករកៈម្រលរប័់គម្ព្ោងែងផ រវ ម្ ម្
ើ បីព្បម្ោជន៍ព្បជាជនវ
និងព្គួ សារផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ
រយត៌ោនរិសាដរអំរីកនត ការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាវ
នឹងព្តូិែសរា ែាកជាសាធារណ្ៈម្កថានរ់ឃវុំ
ូ ចជាវ តម្រកៈដទង
ំ រ ូបភារវ និងឯរសារវ វ វ វ រ ូបភារម្ែសងម្ទៀត។វ រុំោនការគិតនលែ ម្័វាវ
័ព្ោប់ការោរ់បណ្ដឹងសារទុរាម្ ើក។
59.
រនុងគម្ព្ោងផ លជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរងែលបះពាល់ម្ោកដទល់វ
ឬព្បម្ោលវ
រាល់ពារយបណ្ដឹងទា ំងអ័់វ ព្តូិម្លើរករម្រម្ធា ើការរិភារាវ និងព្តូិោនការចរចារនុង័ហគម្ន៍វ
ផ លព្បជាជនវ និងព្គួ សាររងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ រំរុងរ័់ម្ក។វ រនុងររណ្ីផ លព្គួ សារ
រងែលបះពាលម្ោកសារគម្ព្ោងោរ់ពារយបណ្ដឹងវ
គឺជាព្គួ សារ
ម្ររី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រួ រម្គអាចម្័ន ើ័ឱ្
ុំ យោនអន រ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លោនរ់
ម្កអម្ជាម្ួ កនឹងរួ រម្គវ ផ លអន រ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លរ ូបម្នះវ ទទួ លបានការទូ ទាត់រីអនុគម្ព្ោងវ
និងព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័ម្ោកោនការឯរភាររីព្គួ សាររងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។វ
អន រ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លរ ូបម្នះវ
គឺជាអន រផ លម្ចះភាសារប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
និង
ព្តូិបំម្រញតួ នទីជាអន រផ័ា ងររម្តិោំព្ទឱ្យព្គួ សាររងែលបះពាល់ផ លរំរុង
ម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតតរនុងអំ ុ ង ំម្ណ្ើរការម្នះវ
និងព្តូិធានឱ្យោនការការពារ័ិទធិរប័់
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។
60.
បណ្ដឹងសារទុរារប័់ព្បជាជនវ
និងព្គួ សារផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ
ពារ់រយនធនឹងការវ វ វ វ អនុិតត ផែនការម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ និងទទួ លបានការម្្ែ ើកតបវ
តម្រកៈការចរចារនុងម្ោលបំណ្ងឈានម្ៅ័ម្ព្ម្ចការឯរភារោនម្ួ ក។វ
បណ្ដឹងោនជម្ព្ម្ើ័
្ែ ងកាត់បួន ំណារ់កាលវ ) ូ ចម្រៀបរាប់ខាងម្ព្កាម្(វ ម្ុនម្រលោរ់ម្ៅកាន់តុោការវ ផ លជា
ជម្ព្ម្ើ័ចុងម្ព្កាក។

ាំណ្ដក់កាលទី ១៖ ថានក់ឃុាំ
61.
ព្គួ សាររងែលបះពារ់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ វ ផ លម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតតវ វ អាចោរ់
ពារយបណ្ដឹងម្ៅកាន់វ វ ម្ម្ឃុំ។វ ម្ម្ឃុំវ នឹងម្កាះឱ្យោនរិចចព្បជុំព្រ ុម្វ ម្ ើម្បីម្ធា ើការ័ម្ព្ម្ចចិតតអរ
ំ ី
័រម្ម ភារផ លព្តូិម្ធា ើវ ម្ ើម្បីម្្ែ ើកតបចំម្ពាះពារយបណ្ដឹងម្ិនឱ្យហួ ័រកៈម្រលវ ១៥វ នលា វ បនទប់រី
ព្គួ សាររងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ ផ លម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតតវ បានោរ់ពារយបណ្ដង
ឹ រ ួច។វ
័ោ័ភារផ លចូ លរ ួម្រនុងរិចចព្បជុំព្រ ុម្វ គួ ររ ួម្ោនវ ម្ម្ឃុវំ តំណាងការ សោលយកព្័ ុរវ PRSC-WG វ
និងព្គួ សាររងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវផ លម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតត។វម្ម្ឃុជា
ំ អន រទទួ លខុ័ព្តូិ
រត់រំណ្ត់ម្ហតុវ
និងររាទុរឯរសារវ
ននពារយបណ្ដឹងទា ំងអ័់វ
ផ លរំរង
ុ ម្្ែ ើកតប។វ
ព្ប័ិនម្បើម្ព្កាករកៈម្រលវ
១៥វ
នលា វ
ព្គួ សាររងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ
ផ ល
ម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតតវ
រុបា
ំ នទទួ លរយតោ
៌ នរីអាជាាធរភូ ម្ិវ
ឬឃុំវ
ឬព្ប័ិនម្បើព្គួ សារ
ផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងរុំម្រញចិតតជាម្ួ កនឹងការ័ម្ព្ម្ចចិតតវ
ផ លម្ធា ើម្ ើងរនុង
ំណារ់កាលទីវ ១វ ម្នះម្ទវ ម្គអាចោរ់ពារយបណ្ដង
ឹ ម្នះម្ៅកាន់សាោព្័ ុរជាោកលរា ណ្៍អរសរវ
ម្ោកម្ោកដទល់ោត់បាន។

ាំណ្ដក់កាលទី ២៖ សាលារស ុក
62.
សាោព្័ ុរោនរកៈម្រលវ
១៥វ
នលា វ
ម្ ើម្បីម្ោះព្សាកពារយបណ្ដឹង
ម្ ើម្បីឱ្យអន រពារ់រយនធទាង
ំ អ័់វ
អ័់ចិតត។វ
ព្ប័ិនម្បើម្គរុំអាចម្ោះព្សាកបណ្ដឹង
ម្ក ំណារ់កាលម្នះបានម្ទវ សាោព្័ ុរព្តូិបញ្ចន
ូ ររណ្ីម្នះម្ៅគណ្ៈរោមធិការម្ោះព្សាកបណ្ដឹង
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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សារទុរាម្កថានរ់ម្ខតត ។

ាំណ្ដក់កាលទី ៣៖ គណ្ៈកោមធិការម្ដាោះរសាយបណ្ដង
ឹ សារទុកខម្ៅថានក់ម្ែតត
63.
គណ្ៈរោមធិការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាម្កថានរ់ម្ខតត វ
ផ លោន័ោ័ភារ
ជាអភិបាលម្ខតត វ
ឬអភិបាលម្ខតត រងវ
ជាព្បធានគណ្ៈរោមធិការវ
និងោន័ោជិរជាព្បធានម្នទ ីរពារ់រយនធវ )ផ លនឹងព្តូិបម្ងក ើតម្ ើងរនុងម្ខតត នីម្ួកៗវ ម្ុនម្រល
DMS)វ ជួ បព្បជុជា
ំ ម្ួ កភាគីផ លម្រើតទុរាម្ិន័ុខចិតតវ និងរាោម្ម្ោះព្សាកបណ្ដឹងម្នះ។វ
គណ្ៈរោមធិការម្នះវ អាចម្រៀបចំឱ្យទីភានរ់ង្ហររិនិតយតម្ោនខាងម្ព្ៅវ រិនិតយម្លើ DMS។វ
រនុងអំ ុ ងវ
៣០វ
នលា ម្ព្កាកោរ់បណ្ដឹងសារទុរាម្ៅកាន់គណ្ៈរោមធិការម្ោះព្សាក
បណ្ដឹងសារទុរាម្កថានរ់ម្ខតត រ ួចម្ហើកវព្តូិោនការម្ចញម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចជាោកលរា ណ្៍អរសរវម្ហើក
័ំម្ៅចម្ែ ងននម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចម្នះវ
ព្តូិម្ែាើម្ៅកាន់គណ្ៈរោមធិការ
អនត រព្រ័ួ ងម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ
ព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
និងព្គួ សារ
ផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។

ាំណ្ដក់កាលចុងម្រកាយ៖ នីតិ វ ិធីតលា
ុ ការ
64.
ព្ប័ិនម្បើព្គួ សាររងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងរុំម្រញចិតតជាម្ួ កនឹង ំម្ណាះព្សាកវ
ផ លម្័ន ើម្ ើងម្ោកគណ្ៈរោមធិការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាម្កថានរ់ម្ខតត វ
ផែែ រតម្ម្ោលនម្ោបាកវផ លបានព្រម្ម្ព្រៀងោនវរនុងវRF-RPវម្នះម្ទវគណ្ៈរោមធិការម្នះវព្តូិ
ម្រៀបចំនីតិ ិ សធីរ ឋ បាលវ
ព្បឆ្ំងនឹងព្គួ សារផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ
ម្ោកោនការចូ លរ ួម្រីព្រះរាជអាជាាម្ខតត ។វ ររណ្ីម្នះនឹងព្តូិោរ់ម្ៅកាន់តុោការម្ខតត វ និង
ម្ោះព្សាកម្ព្កាម្ព្របខយណ្ឌននិ សធានតុោការ។វ
រនុងម្រលជាម្ួ កោនវ
ព្គួ សារផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ វ វ វ វ រ៏អាចោរ់បណ្ដឹងម្នះម្ៅកាន់តុោការម្ខតត
ែងផ រ។វ វ វ វ វ រនុងអំ ុ ងវ វ វ វ ំម្ណ្ើរការរដ ីវ រាជរោឋភិបាលរម្ពុជានឹងម្័ន ើ័ុំឱ្យតុោការអនុញ្ញញ
តឱ្យគម្ព្ោងម្នះបនត អនុិតត វ ម្ោករុំោនការអារ់ខានវ ខណ្ៈម្រលផ លររណ្ីម្នះរំរុង័ា ិតរនុង
ំម្ណ្ើរការ័ិនការ។វ
ព្ប័ិនម្បើភាគីណាម្ួ ករុំម្រញចិតតជាម្ួ កនឹងការិ សនិចឆយករប័់តុោការ
ម្ខតត ម្នះម្ទវ ភាគីម្នះអាចបដ ឹងឧទធ រណ្៍បផនា ម្ម្ទៀត។វ រាជរោឋភិបាលរម្ពុជាព្តូិ
អនុិតត ម្ៅតម្ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចរប័់តុោការ។
65.
បផនា ម្រីម្លើកនត ការខាងម្លើម្នះវ
នឹងជាបុរា័ិទធិរប័់ព្បជាជនវ
និងព្គួ សារផ ល
រងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោងវ ម្គអាចោរ់បណ្ដឹងសារទុរាម្ៅកាន់សាាបយនែសះែារម្ែសងម្ទៀតវ
ូ ចជាវ ព្រ ុម្ព្បឹរាចា័់ព្រឹទាធចារយវ ព្រះ័ងឃតម្ិតត អារាម្វ ឬសាាបយនម្ោះព្សាកិ សវាទម្ែសងម្ទៀតវ
ផ លទទួ លសាគល់ម្ោកព្បជាជនវនិងព្គួ សារផ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារគម្ព្ោង។
11.0

ការម្រៀបចំបង្ហាញរយត៌ោនអំរផី ែនការអភិិឌ្ឍជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លព្តូិម្រៀបចំ
ម្ព្កាម្ IPPF

66.
រនុងររណ្ីផ លគម្ព្ោងទំនងជាបងក ែលបះពាល់វ
ឬែដ ល់ជា
ព្បម្ោជន៍ម្ោកដទល់ ល់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនទទួ លការអនុម្យត
ចុងម្ព្កាកម្ ើកវ រហូ ត ល់ម្រលផ លវ SIA-IPDPវ ព្តូិបានបង្ហាញម្រញម្លញវ ័ម្ព្័បតម្ិបបធម្៌វ
ននគព្ម្ិត័ហគម្ន៍វ ផ លរងែលបះពាល់។វ ម្ម្ធាបាកបង្ហាញរយត៌ោនម្នះវ ព្តូិម្លើរករម្រម្ធា ើការ
រិភារារនុងអំ ុ ង ំម្ណ្ើរការននរិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់វ
ម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវ
និង
ផែែ រតម្រយតោ
៌ នព្តឹម្ព្តូិវ
បុផនត អាចតព្ម្ូិឱ្យោនការម្រៀបចំឯរសារម្នះជាព្រោ័សានម្វ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ភាសាម្កម្ូ លោឋន័ព្ោប់ផចររនុងរិចចព្បជុំសាធារណ្ៈវ
)ឧទាហរណ្៍វ
ម្ករនុងម្ជឈម្ណ្ឌល័ហគម្ន៍ជាម្ ើម្(វ
ការផចរម្័ចរដ ី័ម្ងា បម្ួ កទំរយរវ
)ជាភាសា័ម្ព្័ប(វ
ម្ករនុងរិចចព្បជុំសាធារណ្ៈវ
រ៏ ូ ចជាវ
ការបង្ហាញដទល់ោត់វ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ភាសា័ម្ព្័បវ
ម្ធា ើម្ ើងម្ោកទីព្បឹរាវ ផ លព្តូិបានជួ លឱ្យម្រៀបចំវ និងរិម្ព្ោះម្ោបល់អំរីលខ
ិ ិតុបររណ្៍ទា ំងម្នះ។វ
បនទប់រីលិខិតុបររណ្៍ទា ំងម្នះវ
ព្តូិបានបង្ហាញម្រញម្លញវ
និងម្លើរករម្រម្ធា ើការរិភារា
ម្ករព្ម្ិត័ហគម្ន៍រ ួចវ ំម្ណ្ើរការម្នះវព្តូិបញ្ចល
ូ ជាឯរសាររនុងលិខិតុបររណ្៍ពារ់រយនធវម្ហើកនិងព្តូិ
រិនិតយម្ ើង ិ សញវ ម្ោកអន រឯរម្ទ័ផែន រ័ងគ ម្រប័់គម្ព្ោងវ និងោរ់តំងបង្ហាញម្កម្លើម្គហទំរយរ
រប័់គម្ព្ោង។វ
ឯរសារទា ំងម្នះវ
រ៏ព្តូិបញ្ចន
ូ ម្ៅឱ្យធនោររិភរម្ោរវ
ម្ ើម្បីរិនិតយវ
និងបង្ហាញម្លើម្គហទំរយររប័់ធនោរែងផ រ។
12.0

លិ សកា

67.
តរាងទីវ
២វ
បង្ហាញរីចំណាកបានព្បោណ្័ព្ោប់អនុិតត
IPPFវ
និង័រម្ម ភារ
ពារ់រយនធននអនុគម្ព្ោង។វ ព្បភរហិរញ្ញ បបទាន័ព្ោប់ម្រៀបចំវ និងអនុិតត វ IPPវ រប័់គម្ព្ោងវ នឹងព្តូិ
គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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ែដ លម្់ ព្កាម្័ោ័ភាគវ៣វការព្គប់ព្គងគម្ព្ោងវននគម្ព្ោង CASDP។
តារាងទី ៣៖ ចាំណ្ដយបា៉ាន់របោណ្សរោប់អនុវតត IPPF និងសកម្ម ភាព
សកម្ម ភាព

ក់ព័នធរបស់អនុគម្រោង
ចាំណ្ដយបា៉ាន់រប
ោណ្
( ុលាៃរ)

ពិពណ្៌នា

១

រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួ កនឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រនុងម្ខតត ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោងវ័ព្ោប់ម្រៀបចំ ESMP
និងផែនការអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ(IPDP)

២០.០០០

២

ការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ទីព្បឹរាជាតិវ)ម្ព្ៅម្ោង(វម្ ើម្បីម្រៀបចំ IPDPs វ
និងផែន រពារ់រយនធវនន EMSPs

៣០.០០០

៣

ការម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ)ម្ៅតម្ការចាំបាច់(វអន រ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លវផ លម្ចះនិោក
រីរភាសាវម្ ើម្បីោំព្ទ ល់ព្គួ សារវផ លរងែលបះពាល់
ម្ោកគម្ព្ោងជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរនុងអំ ុ ង ំម្ណ្ើរការ
ម្្ែ ើកតបចំម្ពាះបណ្ដឹងសារទុរា

៤

ការម្ព្ជើ័ម្រ ី័ទីព្បឹរាជាតិវម្ ើម្បីវម្រៀបចំការវាកតនម្ែ ម្លើ
ម្ោលនម្ោបាកអភិិឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវតម្ផបបចូ លរ ួម្
សរុប

គម្រោងពិធិធកម្ម វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកម្ពុជា (CASDP)
រកបែ័ណ្ឌខែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ (IPPF)
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៥.០០០

២០.០០០
៧៥.០០០

ឧប័ម្ព យនធទីវ១.វការិ សភាគ័ងគ ម្វ័ព្ោប់ម្រៀបចំគម្ព្ោងរិរិធរម្ម វិ ស័យករ័ិរម្ម ម្ករម្ពុជា
ម្័ចរដ ីម្ែដ ើម្
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជារំរុងម្រៀបចំគម្ព្ោងរិរិធរម្ម ិ ស័យករ័ិរម្ម ។វ
របាកការណ្៍ម្នះោនម្ោលបំណ្ងបង្ហាញរីចំម្ណ្ះ ឹងសាិតរវ
ផ លអាចម្ព្បើព្បា័់ជាធាតុចូលវ
័ព្ោប់ការម្រៀបចំលិខិតុបររណ្៍ការពារែលបះពាល់័ងគ ម្វ ជារិម្័័ព្របខយណ្ឌផែនការជនជាតិភាគតិច។វ
របាកការណ្៍ម្នះវ ផបងផចរជាបួ នផែន រ។វ ផែន រទីវ ១វ ័ម្ងា បរយត៌ោន័ំខាន់ៗវ ផ លបានរីឯរសារ
វាកតនម្ែ គម្ព្ោងចុងម្ព្កាកម្គវ ចុះនលា ទវី ២វ ផខវ ឧ័ភាវ ឆ្នំវ ២០១៨វ )PAD2505),វ ផ លបង្ហាញរីម្ោលបំណ្ង
ននការអភិិឌ្ឍគម្ព្ោងវ ផ លព្តូិបានម្័ន ើម្ ើងវ ម្ខតត វ អន រទទួ លែលវ ័ោ័ភាគវ និង័ោ័ភាគរងនន។វ
ផែន រទីវ ២វម្ដដតម្លើការិ សភាគហានិភយកវផ លអាចម្រើតោនម្ ើងពារ់រយនធនឹងការអនុិតត ័រម្ម ភារគម្ព្ោងវ
ម្កតម្័ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិច។វ ផែន រទីវ ៣វ និងផែន រទីវ ៤វ ននរបាកការណ្៍ម្នះវ ម្លើរម្័ន ើនូិអនុសា័ន៍
ម្ួ កចំនួនវ ័ព្ោប់ម្រៀបចំព្របខយណ្ឌផែនការជនជាតិភាគតិចវ និងព្របខយណ្ឌម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរកា
ី រ
ម្ោះព្សាកែលបះពាល់/ការតំងទីលំម្ក។វ
័ូ ម្រត់័ោគល់ថាវ
័ិកាាសាោម្រៀបចំរបាកការណ្៍វ
ព្តូិ
បានម្រៀបចំម្ ើងជាម្ួ កនឹងម្ស្តនតីបម្ង្ហគលផែន រការពារែលបះពាល់ម្ររីព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវព្រ័ួ ងធនធានទឹរវនិងឧតុនិកម្វព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវនិងព្រ័ួ ងម្័ ឋ រិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថុវ
ម្ ើម្បីរភា
ិ រារីលទធែលននការិ សភាគ័ងគ ម្ម្នះវ
និងម្រៀបចំលិខិតុបររណ្៍ការពារែលបះពាល់័ងគ ម្វ
ផ លពារ់រយនធ។
ការិ សភាគម្នះវ
ម្ធា ើម្ ើងវ
តម្រកៈការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធវ
និងការ័ោភ័ជាម្ួ កតួ អងគ រោឋភិបាលវ និងតួ អងគ ម្ិនផម្នរោឋភិបាលម្កថានរ់ជាតិវ រ៏ ូ ចជាវ ការ
រិភារាព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវ
ជាម្ួ ក័ហគម្ន៍ម្ូលោឋនវ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ស្ត័តីម្កតម្ម្ខតត វ
ផ លអាចម្ព្ជើ័ម្រ ី័ម្ធា ើជាតំបន់ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោង។វ
ឯរសារននវ
ផ លព្តូិបានម្ព្បើព្បា័់
័ព្ោប់ការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធម្នះវ
រ ួម្ោនវ
កុទធសាស្ត័តជាតិវ
ម្ោលនម្ោបាកវ
លិខិតបទោឋនគតិកុតតពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្ម វ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ និងទិ ឋ ភារ័ងក ម្ម្ែសងម្ទៀត។វ
ការិ សភាគម្នះរ៏បញ្ចល
ូ ការ័ិរាឯរសារគម្ព្ោងវ ័ម្ងា បម្ោលនម្ោបាកវ និងឯរសារពារ់រយនធវ ផ លបាន
រីព្បភរម្ិនផម្នរោឋភិបាលននវ
ូ ចជាវ ADB, AusAID/ CAVAC, FAO, IFAD, UNDP, និង
USAID/HARVEST។វ រនុងររណ្ីផ លពារ់រយនធវ ឯរសារ័ិរាព្សាិព្ជាិរ៏ព្តូិបានបញ្ចល
ូ រនុងការរិនិតយម្លើ
ឯរសារពារ់រយនធែងផ រ។វ បផនា ម្រីម្លើការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធវ ការ័ោភ័ពារ់រណា
ដ លរចន័ម្ព យនធវ
ព្តូិបានម្ធា ើម្ ើងចាប់រីនលាទីវ ២វផខវម្ីនវរហូ ត ល់នលាទីវ ១៩វផខវម្ម្សាវឆ្នំវ ២០១៨វជាម្ួ កអន រែដ ល់រយត៌ោន
័ំខាន់ៗម្ររីរោឋភិបាលវនិងម្ិនផម្នរោឋភិបាលម្កទីព្រ ុងភន ំម្រញ។វ័រុបោនការ័ោភ័ចំនួនវ២១វម្លើរវ
ម្ោកការ័ោភ័ម្ួ កម្លើរវ ចំណាកម្រលព្បោណ្វ ៤៥វ នទី។វ ចុងម្ព្កាកការចុះវាកតនម្ែ ល់ម្ូលោឋនវ ព្តូិ
បានម្ធា ើម្ ើងរនុងម្ខតត ័កាដនុរលម្ួ កចំនួនវ ូ ចជាវ ម្ខតត ព្រះិ សហារវ ម្ណ្ឌលគិ រ ីវ ័ទ ឹងផព្តងវ និងម្័ៀម្រាប។វ
រនុងម្ខតត នីម្ួកៗវោនការម្រៀបចំការរិភារាព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវជាម្ួ កតួ អងគ ពារ់រយនធវ ូ ចជាវអាជាាធរម្ូ លោឋនវ
័ហគម្ន៍រ័ិរម្ម វនិង័ហគម្ន៍ម្ូលោឋនវរ ួម្នឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិងស្ត័តីែងផ រ។វព្បធានបទផ ល
ព្តូិបានម្លើរករម្រម្ធា កា
ើ ររិភារារនុងអំ ុ ងម្រលរិភារាព្រ ុម្ម្ោលម្ៅទា ំងម្នះវ រ ួម្ោនវ ជម្ព្ម្ើ័
ព្បរបម្ុខរបរចិញ្ចឹម្ជី ិ សតវ និងបញ្ញាព្បឈម្ននវ ័ំណ្ូម្ររអំរីម្រៀបបម្ងក ើនលទធ ភារទទួ លបានទីែារវ និង
ព្បតិរម្ម ចំម្ពាះ័រម្ម ភារគម្ព្ោងវ
ផ លនឹងព្តូិអនុិតត ។វ
ការ័ោភ័ផ លម្ធា ើម្ ើងម្កទីព្រ ុងភន ំម្រញវ
និងការរិភារាព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវម្ករនុងម្ខតត វ័ុទធផតោនរំណ្ត់ម្ហតុទា ំងអ័់។
ផែន រទីវI.វសាិតរគម្ព្ោង
ម្ោលបំណ្ងននការម្រៀបចំគម្ព្ោងវផ លព្តូិបានម្័ន ម្ើ ើងម្នះវគឺម្ ើម្បីបងក លរា ណ្ៈង្ហកព្័ួ ល ល់ការ
អភិិឌ្ឍ័ង្ហារ់តនម្ែ ែលិតែលវិ ស័យករ័ិរម្ម វ
ផ លោនលរា ណ្ៈរិរិធរម្ម វ
ម្កតម្ទីតំងភូ ម្ិសាស្ត័ត
ម្ួ កចំនួនម្ករម្ពុជាវ និងែដ ល់ការម្្ែ ើកតបជាបនទន់វ ព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារ រនុងររណ្ីផ លោនវិ សបតត ិវ ឬ
សាានភារអា័នន វផ លបំម្រញម្ៅតម្លរា ណ្ៈ័ម្ព្័បវម្ ើម្បីទទួ លបានការោំព្ទរីគម្ព្ោងម្នះ។
ទីតាង
ាំ ភូ ម្ិសាស្តសតម្គលម្ៅ៖ គម្ព្ោងម្នះនឹងអនុិតត រនុងម្ខតត ចំនួនវ១២វបូ ររ ួម្ទា ំងទីព្រ ុងភន ំម្រញ។វ
ម្ខតត ទា ំងម្នះព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ
ម្ោកសារសាានភារម្រសព្តបរ សសាាន័ម្ព្័បវ
័ព្ោប់ែលិតែលវ
ផ លោនតនម្ែ ខព័់វ
ម្ោកទីព្រ ុងភន ំម្រញវ
គឺជាទីតំងវ
ផ លអាច
ោន័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចជាម្ព្ចើនោនលទធ ភារចូ លរ ួម្។វ ម្ខតត ទា ំងម្នះវ រ ួម្ោនវ បាត់ ំបងវ
ម្ណ្ឌលគិ រ ីវ័ទ ឹងផព្តងវរតនគិ រ ីវព្រះិ សហារវរំរង់ចាម្វរំរង់ធំវព្រម្ចះវម្័ៀម្រាបវរណា
ដ លវវវវវរំរង់័ពឺវរំរង់ឆ្នំងវ
និងភន ំម្រញ។វ ម្កតម្បណា
ដ ម្ខតត ទា ំងម្នះវ ម្គរំរង
ឹ ថាទីតំងគម្ព្ោងវ ផ លបំម្រញតម្លរា ណ្ៈ័ម្បតត ិ
័ម្ព្័បវ នឹង័ា ិតម្កតម្តំបន់វ ផ ល (i)វ ោនព្រ ុម្អន រែលិត័រម្ម វ ផ លបានចងព្រងោនជា
ព្រ ុម្រ ួចជាម្ព្័ច,វ (ii)វ ោនទឹរម្ព្បើព្បា័់ម្ព្ចើនរ ូ ិរនុងរព្ម្ិតអាចម្ជឿទុរចិតតបានវ និង (iii)វ ោនែល ិូ តូ ចៗវ
Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP)
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ផ លោនព្សាប់វ ផ លោនព្បផិងអតិបរោវ ១០វ គី ូ ផម្ព្តវ ័ព្ោប់ភាជប់ជាម្ួ កនឹងែល ិូ ផ លអាចម្ព្បើព្បា័់
បានព្គប់រ ូ ិ។
អន កទទួ លែលម្គលម្ៅ៖
អន រទទួ លែលដទល់រីគម្ព្ោងម្នះវ
រ ួម្ោនវ
រ័ិររខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្វ ផ លព្តូិបានចងព្រងជាព្រ ុម្អន រែលិតវ ឬជា័ហគម្ន៍វ និងបង្ហាញរី័កាដនុរលវ
និងចំណាប់អារម្ម ណ្ច
៍ ង់អភិិឌ្ឍន៍វវវអាជីិរម្ម រ័ិរម្ម រប័់រួរម្គវនិងអាជីិរម្ម រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវនិងខានត
ម្ធយម្វ
ផ លចាប់អារម្ម ណ្ច
៍ ង់័ហការម្ោកដទល់ជាម្ួ ករ័ិររវ
ម្ ើម្បីរ ួម្ោន
អភិិឌ្ឍន៍អាជីិរម្ម /័ង្ហារ់តនម្ែ រប័់ខល ួន។វ គម្ព្ោងរ៌នឹងោនការែត ល់រយត៌ោនវ ័ោភរៈវ និងកុទធនការឱ្យ
ចំព្រ ុម្ម្ោលម្ៅផ លជារ័ិររស្ត័តីវ និងោច័់អាជីិរម្ម ែងផ រ។វ អន រទទួ លែលម្ោកព្បម្ោលម្ែសងម្ទៀតវ
រ ួម្ោនវ
អន រម្ព្បើព្បា័់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ
ផ លព្តូិបានផរ័ម្ែ ័ព្ោប់
ម្លើររម្ព ័់ការភាជប់ទំនរ់ទំនងជាម្ួ កទីែារវ ែល ិូ លនល់វ និងព្បរយនធធារាសាស្ត័ត។វ ការបម្ងក ើនភារអាចររបាន
នូ ិទិនននយកវ និងរយត៌ោនវ និងលទធ ភារទទួ លបានទិនននយកវ និងរយត៌ោនទា ំងម្នះវ ព្រម្ទា ំងកនត ការធាន
គុណ្ភារវ) ូ ចជាវព្របខយណ្ឌនិកតរម្ម វម្ហោឋរចន័ម្ព យនធ(វនឹងែដ ល់ជាព្បម្ោជន៍ ល់ ិ ស័យកទា ំងម្ូ ល។
ខាងម្ព្កាម្ម្នះបង្ហាញរី័ោ័ភាគវ
័ព្ោប់គម្ព្ោងម្នះ៖

និង័ោ័ភាគរងវ

ផ លព្តូិបានម្័ន ើម្ ង
ើ វ

a. សោសភាគទី
១៖
ែដល់លទធ ភាពឱ្យោនការម្ធវ ព
ើ ិពិធកម្ម កសិកម្ម
័ោ័ភាគទីវ ១វ
ម្នះនឹងម្ព្បើព្បា័់អភិព្រម្័ង្ហារ់តនម្ែ វ ផ លោនលរា ណ្ៈព្គប់ព្ជ ុងម្ព្ជាកវ ម្ៅតម្សាានភារ
ទីែារវ និងសាានភារតព្ម្ូិការវ ម្ ើម្បីរសាងនូ ិ័ង្ហារ់តនម្ែ វ ផ លោនលរា ណ្ៈព្បរួ តព្បផជងវ
និងោនរិរិធភារវ ផ លរនុងម្នះអងគ ការអន រែលិត (POs)វ និង័ោជិររប័់អងគ ការទា ំងម្នះវ
អាចទទួ លបានទីែាររនុងព្័ ុរវ
និងអនត រជាតិវ
ផ លែដ ល់ឱ្យរួ រម្គនូ ិព្បារ់
សញវ
ចំម្ណ្ញខព ័់ព្តលប់ម្រិ ម្ហើក័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ និងខានតម្ធយម្វ អាចទទួ លបាន
ិតថុធាតុម្ ើម្ផ លកាន់ផតោនគុណ្ភារជាប់ជាព្បចាំវ
ម្ហើករនុងម្រលជាម្ួ កោនវ
បម្ងក ើន័ម្តា ភារព្័ូ បករវ និង័ម្ព្ម្ច័ដ ង់ោរវ វ វ វ វ វ គុណ្ភារវ ផ លទីែារព្តូិការ។វ
័ោ័ភាគម្នះវ ម្ពារម្រញម្ោកការព្បរួ តព្បផជងវ និងភាគម្ព្ចើន ឹរនំវ ម្ោកិ ស័យកឯរជនវ
ម្ោករោឋភិបាលបំម្រញតួ នទីជាអន រ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ ល។វ
បុផនត វ
័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដ ល់ការោំព្ទ ល់រោឋភិបាលវ
និងតួ អងគ រនុង ិ ស័យកសាធារណ្ៈវ
រនុងការែដ ល់ម្័វាចាំបាច់ននវ ូ ចជាវ ការែសរា ែាករ័ិរម្ម វ ផ លភាជប់ទំនរ់ទំនងជាម្ួ ក
នឹងទីែារវ និងែត លន
់ ូ ិម្ហោឋរចន័ម្ព យនធផ លោនលរា ណ្ៈលែ ព្បម្័ើរជាងម្ុនវ ូ ចជាវ ែល ិូ ជនបទវ
និងម្ហោឋរចន័ម្ព យនធធារាសាស្ត័ត ផ លកាន់ផតោនព្ប័ិទធភារខព ័់ជាងម្ុនវ (higher order
irrigation infrastructure)វ រនុងររណ្ីផ លរុំោនម្័វាផ លែដ ល់ម្ោកិ ស័យកឯរជនវ ឬព្បជារលរ ឋ
រុំអាចទទួ លម្័វាវផ លែដ លម្់ ោកវិ ស័យកឯរជនបាន។
i.

សោសភាគរង

១.១៖

ការគាំរទ ល់ការម្រៀបចាំ

និងការអនុវតត ខែនការពិពិធកម្ម

ii.

សោសភាគរង ១.២៖ ការែដល់ហរិ ញ្ញបបទាន ល់ការម្ធវ ើពិពិធកម្ម កសិកម្ម ម្ ើម្បី័ព្ម្ួ ល ល់

័ោ័ភាគរងម្នះវ ោនម្ោលបំណ្ងែសរា ែាករយត៌ោនអំរីគម្ព្ោង ល់តួអងគ ពារ់រន
យ ធ
ននវ
ែដ លកា
់ រោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតព្រ ុម្ការង្ហរវ
ការរំណ្ត់ររឱ្កា័អាជីិរម្ម វ
និងនិងការបំផបែ ងឱ្កា័ទា ំងម្នះជាផែនការរិរិធរម្ម វ ផ លោនលរា ណ្ៈព្គប់ព្ជ ុងម្ព្ជាកវ
ូ ចជាវ ការម្រៀបចំ័ំម្ណ្ើអាជីិរម្ម វ )BPr) និងផែនការអាជីិរម្ម (BPl)វ ផ លោនព្ប័ិទធភារវ
និងម្ធា ើការវាកតនម្ែ វ និងម្ព្ជើ័ម្រ ី័័ំម្ណ្ើវ និងផែនការទា ំងម្នះវ និងចុងម្ព្កាករព្ងឹង
័ម្តា ភារព្រ ុម្អន រែលិតវ ផ លបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ ព្រម្ទា ំង័ោជិររប័់ព្រ ុម្ទា ំងម្នះវ
ព្រម្ទា ំង័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ
និងខានតម្ធយម្។វ
ឹ វ និងការ
័ោ័ភាគរងម្នះនឹងែដ លហ
់ ិរញ្ញ បបទាន ល់៖វ )រ(វ កុទធនការបម្ងក ើនការកល់ ង
ព្បម្ូ លតួ អងគ ពារ់រយនធននវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើតជាព្រ ុម្,វ )ខ(វ ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែ
ផែនការរិរិធរម្ម វ
ផ លោនព្ប័ិទធភារវ
និង័ំម្ណ្ើអាជីិរម្ម វ
ផ លអាចែដ លន
់ ូិ
ព្បារ់ចំម្ណ្ញវ និងវ )គ(វ ការម្រៀបចំវ និងការវាកតនម្ែ ផែនការរិរិធរម្ម ម្រញម្លញវ
រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងផែនការអាជីិរម្ម វ ័ព្ោប់័ំម្ណ្ើអាជីិរម្ម ផ លព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ និងវ )ឃ(វ
ការោំព្ទ ល់ការអភិិឌ្ឍផែនការអាជីិរម្ម ។
ការែដ ល់ហិរញ្ញ បបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្លើ័រម្ម ភារែលិតរម្ម វ និងជំនួកបម្ចច រម្ទ័វ រនុង
័ំម្ណ្ើម្ធា ើរិរិធរម្ម វ និងផែនការរអាជីិរម្ម វ ផ លទទួ លបានការអនុម្យតវ គម្ព្ោងម្នះនឹង
បម្ងក ើតនូ ិរម្ម ិ សធីែតល់ឥណ្ទានវ
(Credit
Line)
ម្ោកោនការបំម្រញបផនា ម្
ម្ោករម្ម ិ សធីែគ ូរែគ ងជំនួកខានតតូ ច។វ
ឧបររណ្៍ហិរញ្ញ ិតថុទា ំងម្នះវ
នឹងជួ ក័ម្ព្ម្ច
ម្ោលបំណ្ងជារ ួម្រប័់គម្ព្ោងវ ម្ពាលគឺការម្ធា ើរិរធ
ិ រម្ម ម្ៅររ ំណាផំ លោនតនម្ែ ខព័វ់
និងការម្ធា ើពាណ្ិជជភាិ ូបនីករម្ម វិ ស័យករ័ិរម្ម ។វ ូ ម្ចន ះវ ឧបររណ្៍ហិរញ្ញ ិតថុទា ំងម្នះនឹងែត ល់
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ហិរញ្ញ បបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្ព្ចើនព្បម្ភទវ ពារ់រយនធនឹងការម្ធា ើរិរិធរម្ម រ័ិរម្ម វ ូ ចជាវ
ឧបររណ្៍ផរនចន វ ឧបររណ្៍ធារាសាស្ត័តរនុងរ័ិោឋនវ )ឧបររណ្៍ម្ព្សាចព្័រផបបបនត រ់ទឹរវ
(drip) កនត ម្ហាះខានតតូ ចវ (microject) ព្បរយនធបាចទឹរវ (sprinkler)វ ឃ្ែំងររារ័ិែលរនុង
រ័ិោឋនវ។ល។(វម្ព្គឿងកនត រ័ិរម្ម វឃ្ែំងវ)ព្តជារ់(វោនកនត វឧបររណ្៍័ព្ោប់ម្ិចខច ប់វនិង
ម្ធា ើពាណ្ិជជរម្ម វ ំម្ណាះព្សាកព្បរយនធបម្ចច រ ិ សទានិងសារគម្នគម្ន៍វ ធនធានរ័ិរម្ម វ និង
ការិ សនិម្ោគ័ម្ព្័បម្ែសងម្ទៀត។
iii.

សោសភាគរង

១.៣៖
ម្ហដាារចនាសម្ព ័នធសាធារណ្ៈ។
គម្ព្ោងម្នះនឹងោំព្ទ
ល់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវវវវវវវវសាធារណ្ៈវម្ហោឋរចន័ម្ព ន
យ ធ ធារាសាស្ត័តវផ លម្ិនម្កជាប់ជាម្ួ ក
នឹងរ័ិោឋនវ និងែល ិូ ជនបទវ ម្ ើម្បីបម្ងក ើនវ វ វ វ វ វ វ វ វ លទធភាររប័់ព្រ ុម្អន រែលិត
រនុងការម្ធា ើរិរិធរម្ម វ
ការោំ ុះរប័់ខល ួនវ
តម្រកៈការ
បម្ងក ើនការែគ ត់ែគង់ទឹរម្ៅតម្តព្ម្ូិការជារ់ផ័ដ ងវ
និង
ឹរជញ្ជន
ូ រ័ិែលម្ៅកាន់ទីែារព្បរបម្ោកព្ប័ិទធភារវ
ផ លអាចជួ ករម្នែ ឿន
ការែគ ត់ែគង់វនិងកាត់បនា កការខាតបង់ឱ្យម្កតិចជាអបបបរោ។

b. សោសភាគទី ២៖ ម្លើកកម្ព ស់របព័នធព័ត៌ោនកសិកម្ម និងការរគប់រគងការរតួតពិនិតយ
គុណ្ភាព។ ម្ោលបំណ្ងនន័ោ័ភាគទីវ ២វ ម្នះវ គឺម្ ើម្បីរព្ងឹងចំម្ណ្ះ ឹងជាម្ូ លោឋនវ
័ម្តា ភារិ សភាគទិនននយកវ
និងព្បរយនធអនុិតត លិខិតបទោឋនគតិកុតតិរនុង ិ ស័យកសាធារណ្ៈវ
ព្រម្ទា ំងការអនុិតត វ
និងការរព្ងឹងការអនុិតត ព្បរយនធទា ំងម្នះ។វ
ការង្ហរទា ំងម្នះនឹងរ ួម្ចំផណ្ររព្ងីរវ និងបម្ងក ើនតោែភារចំម្ណ្ះ ឹងវ ព្រម្ទា ំងផរលម្ែ ការម្ធា ើ
ម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរប័់តួអងគ រនុង ិ ស័យកសាធារណ្ៈវ និងវិ ស័យកឯរជនវ ផ លែល័ម្ព្ម្ចបាន
នឹងោនិ សសាលភារម្លើ័រីអនុគម្ព្ោងវ
PAវ
ផ លបានទទួ លការោំព្ទម្ៅម្ទៀត។វ
ព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្ម វ
និងព្គប់ព្គងគុណ្ភាររ័ិរម្ម វ
នឹងែដ ល់ព្បម្ោជន៍ ល់អនរ
ពារ់រយនធដទល់វរ៏ ូ ចជាវរ័ិររវព្រ ុម្អន រែលិតវនិង័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវនិងខានតម្ធយម្វ
ផ លរំរុងព្បតិបតត ិការម្ករនុងឃុវំ
និងម្ខតត ម្ែសងម្ទៀតវ ម្ព្ៅផតរីតំបន់គម្ព្ោងែងផ រ។វ
័ោ័ភាគម្នះរ៏នឹងែដ លហ
់ ិរញ្ញ បបទាន ល់ការង្ហរវិ សភាគវ
និងែដ ល់ព្បឹរាម្ោលនម្ោបាកវ
ម្ ើម្បីតព្ម្ង់ទិ័ការិ សនិម្ោគរប័់រោឋភិបាលរនុងការោំព្ទ ល់ការអភិិឌ្ឍវិ ស័យករ័ិរម្ម ។
i.

សោសភាគរង

២.១៖
របព័នធព័ត៌ោនកសិកម្ម ។
នឹងោនការែដ លហ
់ ិរញ្ញ បបទាន
័ព្ោប់ការិ សនិម្ោគម្លើការបនត អភិិឌ្ឍន៍វ
និងម្លើររម្ព ័់ការម្ព្បើព្បា័់ផែនទី
ី/ម្រសព្តបរ សសាានវ
ព្បរយនធែដ ល់រយត៌ោនទាន់ម្រលម្ិោពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្ម វ
័ា ិតិ
ែលិតរម្ម អាហារវនិងរ័ិរម្ម /ទិនននយកជំម្រឿនវ)រយតោ
៌ នទីែាររ័ិរម្ម វនិងព្បរយនធរយត៌ោន
ទីែារ(វ និងទិនននយក នទម្ទៀត។វ បម្ចច រ ិ សទាវ ICT លម ីៗវ នឹងព្តូិករម្រម្ព្បើព្បា័់វ ម្ ើម្បីធាន
ឱ្យោនការែសរា ែាកឱ្យបានទូ លំទូោកបំែុតវ និងការម្ព្បើព្បា័់ឱ្យបានលែ បំែត
ុ នូ ិទិនននយកវ
និងរយត៌ោនផ លោនវ ័ព្ោប់ការម្រៀបចំផែនការវ និងការម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតតរប័់
តួ អងគ ពារ់រយនធរនុងវិ ស័យកសាធារណ្ៈវ និង ិ ស័យកឯរជនវ ពារ់រយនធនឹងែលិតរម្ម វ ការផរនចន វ
ការផ័ា ងររទីែារែលិតែលរ័ិរម្ម វនិងម្័វារម្ម ។វម្លើ័រីម្នះវរ៏នឹងោនការោំព្ទ ល់ការ
ព្បម្ូ លរយត៌ោនទីែារវ
ម្ ើម្បីរំណ្ត់ររឱ្កា័រកៈម្រលម្ធយម្វ
និងរកៈម្រលផិង
័ព្ោប់ែលិតែល័ម្ព្័បែងផ រ។នឹងោនការែតលល
់ ិ សកាវ
័ព្ោប់ែតល់រយត៌ោនឱ្យ
ចំព្រ ុម្ម្ោលម្ៅវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់បម្ចច រ ិ សទា័ម្ព្័បលម ីៗវ
ម្ ើម្បីែតលរ
់ យត៌ោន ល់
រ័ិររជាស្ត័តីចូលរ ួម្រនុងគម្ព្ោងវ
ផ លោនលទធភារតិចតួ ចវ
ម្ ើម្បីកល់រីឯរសារ
ជាោកលយរាណ្៍អរសរ។វ
ការែសរា ែាករយត៌ោនវ
នឹងបញ្ចល
ូ សារអប់រំវ
ពារ់រយនធនឹង
អាហារ ូបតា ម្ភវនិងឯរសារននវពារ់រយនធនឹងការរព្ងឹងលទធ ែលអាហារ ូបតា ម្ភរប័់គម្ព្ោង។

ii.

ឹ ព្ប័ិទធភារ
សោសភាគរង ២.២ ការរគប់រគងគុណ្ភាព។ ការិ សនិម្ោគវ ម្ ើម្បីរព្ងង

ននការការពាររុរាជាតិវ
និងភូ តោម្អនម្យក វ
័ុ ខភារ័តា វ
និង
ការឃ្ែំម្ម្ើលភូ តោម្អនម្យ ក វ ័ុខភារ័តា វ និង័ុិតា ិភារអាហារវ ព្បរយនធ រាកការណ្៍វ
និងព្បរយនធអធិការរិចចវ
ម្ហើកនឹងោនការោំព្ទ ល់ព្បរយនធរព្ងឹងការអនុិតត
ការព្គប់ព្គងម្លើិតថុធាតុម្ ម្
ើ រ័ិរម្ម ។វ ការោំព្ទម្នះវ រ ួម្ោនវ ការោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតម្័វា
ម្ចញវិ សញ្ញ បនបព្តវ ែដ លអា
់ ជាាបយណ្ណវ និងព្តួ តរិនត
ិ យវ និងព្គប់ព្គងគុណ្ភារម្ែសងម្ទៀតវ
ព្រម្ទា ំងការម្រៀបចំវ និងការអនុិតត លិខិតបទោឋនគតិកុតតិវ អំរីការអនុិតត លែផែន ររ័ិ រម្ម វ
)GAP)វ និ ងការអនុិតត លែផែន រែលិ តែល័ រ ីរាងគ វ វ វ ការចិ ញ្ចឹម្័តា វ វ វ វ និ ង ការម្ព្បើ ព្បា័់
រយត៌ោ ន័ោគល់ ភូម្ិ សាស្ត័ត។ល។
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c. សោសភាគទី
៣៖
ការរគប់រគងគម្រោង
និងការពិនិតយតាម្ដាន
និងវាយតថ្ម្ៃ ។
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ គឺជាទីភានរ់ង្ហរព្បតិបតត ិចម្បងវ ័ព្ោប់អនុិតត វ
និងព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លជារ ួម្។វ
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
នឹងទទួ លខុ័ព្តូិព្គប់ព្គងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លជារ ួម្វ និងអនុិតត ័ោ័ភាគទា ំង៤។វ ព្រ័ួ ង
រ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
នឹង័ហព្បតិបតត ិការោងជិត័ន ិទធជាម្ួ កអងគ ភារ
បម្ចច រម្ទ័វ ននព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ ព្រ័ួ ងធនធានទឹរវ និងឧតុនិកម្វ ផ លជា
ន គូ អនុិតត ទទួ លខុ័ព្តូិម្លើការសាង័ង់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ វ វ វ ជនបទ។វ នឹងោនការ
ោំព្ទ ល់ការបម្ងក ើតព្រ ុម្័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លគម្ព្ោងវ
និងោំព្ទ
ការអនុិតត ម្ព្កាម្ការ ឹរនំរប័់ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ផ ល័ា ិតម្ក
ជាម្ួ កម្លខាធិការោឋនននព្រ ុម្ការង្ហរបម្ចច រម្ទ័រ័ិរម្ម វ
និងទឹរ។វ
ការ
បម្ងក ើតគណ្ៈរោមធិ ការ ឹរនំរព្ម្ិតខព ័់វ
នឹងព្តូិម្ធា ើម្ ើងែងផ រវ
ម្ ើម្បីែដល់ ំបូនមនវ
និងម្ោះព្សាកបញ្ញា អនត រវិ ស័យកវ ផ លម្រើតម្ ើងលម ីៗ។វ រយត៌ោនលំអិតវ នឹងព្តូិម្រៀបរាប់វ រនុង
ម្័ៀិម្ៅផណ្នំ័តីរព្ី បតិបតត ិការគម្ព្ោង។
d. សោសភាគទី ៤៖ សោសភាគម្្ៃ ើយតប ចាំម្ ោះសាានភាពអាសនន ជាយថាម្ហតុ៖ ម្ោលបំណ្ង
ននវវវវវវវវវវ័ោ័ភាគម្្ែ ើកតបចំម្ពាះសាានភារអា័នន ជាកថាម្ហតុវផ លោនការិ សភាជន៍ល ិ សកា
បម្ណា
ត ះអា័នន ម្័ម ើ័ូនយម្នះវ គឺម្ ើម្បីែតលល
់ ទធ ភារឱ្យោនការវិ សភាជន៍ល ិ សកាម្ ង
ើ ិ សញវ ម្ៅតម្
កនត ការម្្ែ ើកតបបនទន់រប័់វ
IDA
័ំម្ៅែត លកា
់ រម្្ែ ើកតបបនទន់វ
ចំម្ពាះវិ សបតត ិវ
ឬ
សាានភារអា័នន វ ម្ៅតម្ការចាំបាច់។វ ម្័ៀិម្ៅផណ្នំ័តីរីការម្្ែ ើកតបចំម្ពាះវ វ វ វ វ សាានភារ
អា័នន វ (ERM)
នឹងព្តូិម្រៀបចំម្ ើងវ ័ព្ោប់័រម្ម ភារននវ ម្ព្កាម្័ោ័ភាគម្នះវ
ម្ោកម្រៀបរាប់លម្ែ ិតរីការម្រៀបចំ័ព្ម្ួ លនីតិ ិ សធីព្គប់ព្គងហិរញ្ញ ិតថុវ រិចចលទធ រម្ម វ ការការពារែល
បះពាល់វ
និងការម្រៀបចំការអនុិតត ចាំបាច់ម្ែសងម្ទៀត។វ
រនុងររណ្ីផ លព្តូិអនុិតត
័ោ័ភាគម្នះវ
នឹងោនការផរ័ព្ម្ួ លព្របខយណ្ឌលទធ ែលវ
ម្ោកម្ធា ើការម្រៀបចំ
រចន័ម្ព យ នធែល ូិការសារជាលម ីវ
ម្ ើ ម្បី បញ្ចល
ូ ័ូ ចនររ័ម្ព្័បវ
ពារ់ រយ នធនឹ ង័រម្ម ភារ
ម្្ែ ើក តបវចំ ម្ពាះសាានភារអា័នន ។
ផែន រទីវII.វការិ សភាគ័ងគ ម្
ហានិភ័យសងគ ម្សរោប់គម្រោងម្នោះ បចចុបបនន រតូវបានខបងខចកចាំណ្ដត់ថានក់ោនករម្ិតតិចតួ ច៖
ម្គរំរឹងថាវការអនុិតត គម្ព្ោងទា ំងម្នះវនឹងបងក ែលបះពាល់័ងគ ម្វរនុងរព្ម្ិតវនិងរនុង ិ សសាលភារម្ែសងៗោនវ
អាព្័យកម្ៅតម្ិ សសាលភារវ
និងទីតំងននអនុគម្ព្ោងទា ំងម្នះវ
ផ លរុំទាន់ព្តូិបាន
រំណ្ត់លម្ែ ិតម្កម្ ើក។វ
ផែែ រតម្រិចចរិម្ព្ោះម្ោបល់បឋម្វ
ជាម្ួ កអន រពារ់រយនធវ
័កាដនុរល
ទារ់ទិននឹងការវិ សនិម្ោគវ ផ លអាចម្ធា ើម្ ើងវ គម្ព្ោងម្នះវ ទំនងជានំឱ្យោនការអនុិតត ម្ោលនម្ោបាក
ការពារែលបះពាល់័ងគ ម្ចំនួនរីរវ
រប័់ធនោររិភរម្ោរវ
គឺម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរី
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ)OP/BP 4.10) និងម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរកា
ី រតំងទីលំម្កម្ោកម្ិន័ម យព្គចិតតវ(OP/BP
4.12) វ និងម្ោលនម្ោបាកការពារែលបះពាល់ប រ សសាានចំនួនព្បាំរីរវ ូ ចតម្ៅ៖វ ការវាកតនម្ែ ប រ សសាាន
(OP/BP 4.01), ផ នជព្ម្រធម្ម ជាតិ (OP/BP 4.04), នព្រម្ឈើ (OP/BP 4.36), ការព្គប់ព្គង័ោ័ភាគចនព្ង (OP
4.09), ធនធានិបបធម្៌រ ូបិនត វ (OP/BP 4.11), ័ុិតា ិភារទំនប់វ (OP/BP 4.37), និងគម្ព្ោងផ ល័ា ិតម្ក
តម្ែល ិូ ទឹរអនត រជាតិ (OP/BP 7.50)។
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
(OP/BP
4.10)
ម្ោលនម្ោបាកអនុិតត ចំម្ពាះជនជាតិភាគតិចវ
ផ លអាចរងែលបះពាល់ម្ោកដទល់វ ឬម្ោកព្បម្ោល។វ ូ ម្ចន ះព្របខយណ្ឌផែនការជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្នះវ
ព្តូិបានម្រៀបចំម្ ើងវ ម្ ើម្បីតព្ម្ង់ទិ័ ល់ការម្រៀបចំវ និងការអនុិតត ័រម្ម ភារម្កតម្ទីតំងជារ់ោរ់។វ
ការម្រៀបចំលិខិតុបររណ្៍ម្នះវ
ព្តូិបានម្ធា ើម្ ើងផែែ រម្ៅតម្រយត៌ោនវ
ផ លបានរីការ
វាកតនម្ែ /ការិ សភារ័ងគ ម្បឋម្វ
ផ លម្ដដតម្លើឧប័គគ វ
និងហានិភយកវ
)រាប់បញ្ចល
ូ ទា ំងការរុោ
ំ ន
័ិទធិកាន់កាប់ ីធែបា
ី នជាប់ោប់វ ផ លអន រែលិតខានតតូ ចម្ររី័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ផ ល
រំរុងចូ លរ ួម្រនុង័ង្ហារ់តនម្ែ រ័ិរម្ម រំរុងជួ បព្បទះ។វ
ព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
ោនអងគ ភារ
ម្ដដតម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ួ កវ
ផ លែដ ល់ ំបូនមនអំរីរម្បៀបជំរុញឱ្យោនការចូ លរ ួម្រី
័ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិចវ
និង័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្ហើករនុងម្រលជាម្ួ កោនវ
អគគ នករោឋនរ័ិរម្ម ោនែដ ល់ជារម្ម ិ សធីបណ្្ុះបណា
ដ លវ
ផ លម្រៀបចំម្ ង
ើ វ
ព្័បម្ៅតម្តព្ម្ូិការ
រិម្័័រប័់អនរទទួ លែលទា ំងម្នះ។
រកបែ័ណ្ឌគតិយុតតរបស់របម្ទសកម្ពុជា
ក់ពន
័ ធ នឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច
ភាគម្រចើន
ោនសងគ តភា
ិ ពជាម្ួ យនឹងសដង់ដាបរ ិសាាន
និងសងគ ម្អនត រជាតិ។
ោនការទទួ លសាគល់
ិបបធម្៌ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ម្បើម្ទាះបីជាោនការម្ដដតការករចិតតទុរោរ់
រនុងរព្ម្ិតខព ័់ជារ ួម្ម្លើិបបធម្៌ផខម រវ
ផ លជាិបបធម្៌ជាតិវ
និងសាានភាររុំទាន់ោច់ម្ព្័ច
Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP)
Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)
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រប័់ជនជាតិភាគតិចវ
ផ លោនទំនរ់ទំនងជាម្ួ កព្បម្ទ័ជិតខាងោងណារ៏ម្ោក។វ
ម្ោលនម្ោបាកជាតិ័ដីរកា
ី រអភិិឌ្ឍជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ចាប់ វ និងកុទធសាស្ត័តជាតិជា ម្ព្ចើនវ ូ ចជាវ
ផែនការកុទធសាស្ត័តអភិិឌ្ឍន៍ជាតិវ ័ុទធផតទទួ លសាគល់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ិបបធម្៌រប័់រួរម្គវ
និង័ិទធិកាន់កាប់ ីធែីរប័់រួរម្គ។វ
ម្ទាះជាោងណារ៏ម្ោកវ
ការអនុិតត ព្របខយណ្ឌម្នះវ
ឹ
ម្ទើបផតចាប់ម្ែដ ើម្កាលរីម្រលលម ីៗម្នះផតបុម្ណា
ណ ះ។វ កាលកល់ ងអំរជ
ី នជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្កោនរព្ម្ិត
ទាបវ
ម្ហើក័ម្តា ភារសាាបយនម្កោនរព្ម្ិតម្ខាកម្កម្ ក
ើ វ
ម្បើម្ទាះបីជាោនការោំព្ទរី
័ងគ ម្័ុី ិ សលោងណារ៏ម្ោក។វ
ម្លើ័រីម្នះវ
ឯរសារព្បតិបតត ិការ័ព្ោប់ែដលការផណ្នំអំរី
ការអនុិតត ម្ោលនម្ោបាកវ
ម្ដដតម្លើជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្កខា ះខាតម្កម្ ើក។វ
ូ ម្ចន ះហានិភយកវ
ផ លគម្ព្ោងិ សនិម្ោគអាចបងក ែលបះពាល់អ ិ សជជ ោនវ ម្កោនរព្ម្ិតខព ័់ម្កម្ ើកវ រនុង ិ ស័យកជាម្ព្ចើនវ
ផ លគម្ព្ោងធនោររិភរម្ោរវ អាចនឹងោនិតត ោននម្រលខាងម្ុខម្នះវ ូ ចជាវ រនុង ិ ស័យកនព្រម្ឈើវ
និង ិ ស័យករ័ិ-ពាណ្ិជជរម្ម ជាម្ ើម្។វ
រនុង ិ ស័យកម្ែសងម្ទៀតវ
ម្គអាចព្គប់ព្គងហានិភយកទា ំងម្នះវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ព្បរយនធរប័់ជាតិវនិងម្ោលនម្ោបាករប័់ធនោររិភរម្ោរវរ ួម្បញ្ចល
ូ ោន។
ម្គលនម្ោបាយសដីពកា
ី រម្ដាោះរសាយែលប៉ាោះ ល់/ការតាាំងទីលាំម្ៅ
(OP/BP
4.12)
ព្តូិ
ករម្រអនុិតត ែងផ រវ ម្ោកម្ហតុថាវ គម្ព្ោងម្នះវ នឹងែដ ល់ហិរញ្ញ បបទាន ល់ការិ សនិម្ោគម្ហោឋរចន័ម្ព យនធ
ម្ួ កចំនួនវ
) ូ ចជាវ
ធារាសាស្ត័តវ
ែល ិូ វ
រ័ិរម្ម វ
ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធទីែារជាម្ ើម្(។វ
ូ ម្ចន ះ
ការម្ធា ើលទធ រម្ម ីធែីតូចតចវ ឬការម្ធា ើឱ្យបាត់បង់ព្ទរយ័ម្បតត ិឯរជនវ ) ូ ចជាវ
ំណាវំ
ឬម្ ើម្ម្ឈើ
ែលិតរម្ម ជាម្ ើម្(វ
ព្បផហលជាចាំបាច់ព្តូិម្ធា ើម្ ើង។វ
ម្ ើម្បី័ម្ព្ម្ចម្ោលម្ៅម្នះវ
ព្របខយណ្ឌ
ម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរីការម្ោះព្សាកែលបះពាល់/តំងទីលំម្កវ
ព្តូិបានម្រៀបចំម្ ើងវ
ម្ោក័ហការ
ជាម្ួ កនឹងអគគ នករោឋនម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ
និងបានទទួ លការឯរភាររីគណ្ៈរោមធិការ
អនត រព្រ័ួ ងម្ោះព្សាកែលបះពាល់រប័់ព្រ័ួ ងម្័ ឋ រិចចវ និងហិរញ្ញ ិតថុ។វ ម្លើ័រីម្នះព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
រ៏ោនបទរិម្សាធន៍អនុិតត ម្ោលនម្ោបាក័ដ ីរកា
ី រតំងទីលំម្កម្ោកម្ិន័ម យព្គចិតតរប័់វ
ADB
ចំម្ពាះគម្ព្ោងម្ហោឋរចន័ម្ព យនធជនបទែងផ រវ និងបានបម្ងក ើតការ សោលយកម្ួ កវ ផ លោនភាររិចច
ព្គប់ព្គងែលបះពាល់័ងគ ម្វនិងបរ សសាាន។
រ ា ធម្ម នុញ្ញ ចាប់ភូម្ិបាល និងចាប់អសាម្ិករណ្៍ បានដាក់ម្ចញនូ វទសសនទានជាម្ូ លដាាន
រគប ណ្ដប់ម្លើការម្ធវ ល
ើ ទធ កម្ម ីធៃី និងការតាាំងទីលាំម្ៅម្ដាយម្ិនសម័រគចិតតម្ៅកម្ពុជា។ ខណ្ៈម្រលផ ល
បញ្ញ តត ិជាម្ព្ចើនរនុងចាប់ទា ំងម្នះវ បង្ហាញរី ម្ោលការណ្៍ ោង រ ឹងោំ រ៏ម្ោកវ ោនគោែត័ំខា ន់ ៗចំ នួនបីវ
រវាងព្របខយ ណ្ឌគតិ កុ តតម្នះវ
ជាម្ួ កនឹ ង ័ដ ង់ោអនត រជាតិននវ
ពារ់រយនធនឹង
(i)
ការបញ្ចល
ូ
ឱ្យបានម្រញម្លញនូ ិបញ្ញា ីធែីម្ៅរនុងការវាកតនម្ែ ម្ហតុបះពាល់ប រ សសាាន,វ (ii)
ជនផ លរងែលបះពាល់វ
ផ លរុោ
ំ នបយណ្ណរម្ម ័ិទធិព្័បចាប់វ
និង
(iii)វ
ការសាដរម្ ើង ិ សញនូ ិម្ុខរបរចិញ្ចឹម្ជី ិ សតវ
បនទប់រីការតំងទីលម្ំ ក។វ ការបង្ហាញរយតោ
៌ នជាសាធារណ្ៈវ និងការម្ោះព្សាកបណ្ដឹងសារទុរាវ រ៏
ជាចំណ្ុចម្ខាកម្ករនុងព្របខយណ្ឌម្នះែងផ រ។វ
ែទុកម្ៅិ សញវ
ព្របខយណ្ឌគតិកុតត័ព្ោប់តំបន់ការពារវ
ជាទូ ម្ៅោរ់រំហិតម្លើការម្ព្បើព្បា័់ ីធែវី
ម្បើម្ទាះបីជាការម្ិនចាំបាច់ោងណារ៏ម្ោក។វ
ពារ់រយនធនឹងការអនុិតត វិ សញវ រោឋភិបាលវ តម្រកៈអគគ នករោឋនម្ោះព្សាកែលបះពាល់វ ផ ល័ា ត
ិ
ី ែ វី
ម្ព្កាម្ចំណ្ុះព្រ័ួ ងម្័ ឋ រច
ិ ច វ និងហិរញ្ញ ិតថុបានរសាង័ម្តា ភារវ ម្រៀបចំផែនការវ និងលិ សកាលទធ រម្ម ធ
និងការតំងទីលំម្កវ ម្បើម្ទាះបីជាបញ្ញាព្បឈម្ពារ់រយនធនឹងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ លជាម្ួ កនឹងទីភានរ់ង្ហរអនុិតត វ
និងជាម្ួ កថានរ់ម្ព្កាម្ជាតិវ ហារ់បី ូ ចជាវ រតតោរ់រំហិតម្លើព្ប័ិទធភារននការអនុិតត ោងណារ៏ម្ោក។វ
អគគ នករោឋនម្ោះព្សាកែលបះពាល់ វ
កាលរីម្រលលមីៗម្នះវ
ម្ទើបផតម្រៀបចំបញ្ច ប់នីតិ ិ សធី
ព្បតិបតត ិការ័ដ ង់ោវ
័ព្ោប់ការម្ធា ើលទធ រម្ម ីធែីវ
និងការម្ោះព្សាកែលបះពាល់/ការតំងទីលំម្កវ
ម្ ើម្បីភាជប់គោែតរវាងព្របខយណ្ឌជាតិវ និងម្ោលនម្ោបាករប័់អនរែដ លជ
់ ំនួកអនត រជាតិ។វ ជាម្ួ កនឹង
នីតិ ិ សធីលមីៗទា ំងម្នះវចាំបាច់ព្តូិោនការម្ធា ើបចចុបបនន ភារអភិព្រម្វផ លម្ព្បើព្បា័់វ័ព្ោប់ម្រៀបចំវនិងអនុិតត
គម្ព្ោង។
ក់ព័នធនឹងែលប៉ាោះ ល់ប រ ិសាាន
ខ លអាចម្កើតោនម្ ង
ើ វ ិញ
គម្ព្ោងម្នះទំនងជានឹង
បងក ឱ្យោនែលបះពាល់បម្ណា
ដ ះអា័នន ជាព្ទង់ព្ទាកតូ ចវ ផ លរុំអាចប្ ូរព្ត ប់ម្រិ សញបានវ ម្ោកសារ
ផតគម្ព្ោងម្នះវ
ោនម្ោលបំណ្ងបម្ងក ើតនូ ិព្បរយនធរយត៌ោនរ័ិរម្ម វ
និងម្័បៀងវ
និង
ព្បរយនធព្គប់ព្គងហានិភយក,វ
ម្ធា ើរិរិធរម្ម ព្បរយនធរ័ិរម្ម វ
បម្ងក ើនែលិតភារវ
និងអភិិឌ្ឍន៍ទីែារែលិតែលផរនចន វ ផ លោនតនម្ែ ខព័់,វ ែដ ល់នូិម្ហោឋរចន័ម្ព យនធោំព្ទននវ
ូ ចជាវ
សញនូ
ែល ិូ រព្ម្ិតទីវ
៣វ
និងការសាដរម្ ើង ិ
ិ័ំណ្ង់ធារាសាស្ត័តវ
ព្រម្ទា ំងផរលម្ែ ម្នទ ីររិម្សាធន៍។វ
ម្ហតុែលភាគម្ព្ចើនវ
ផ លនំឱ្យោនការោរ់រិនទុផបបម្នះវ
គឺម្ោកសារផតោនការែដ លកា
់ រោំព្ទ
ោងម្ព្ចើនរី័ំណារ់ព្រ ុម្ការង្ហរវ )task team(វ និងម្ោកសារបញ្ញាចាប់វ ម្ពាលគឺម្ោកសារបទោឋន
គតិកុតតិប រ សសាានរប័់ព្បម្ទ័ម្កោនរព្ម្ិតម្ខាកម្កម្ ើក។វ
ម្ទាះជាោងណារ៏ម្ោកវ
ម្គម្កផតអាចព្គប់ព្គងហានិភយកបរ សសាានវ ផ លោនលរា ណ្ៈអិ សជជ ោនវ តម្រកៈការោរ់ឱ្យអនុិតត នូិ
លិខិតុបររណ្៍ការពារែលបះពាល់ប រ សសាានផ លចាំបាច់វ និង ិ សភាជន៍ល ិ សកាម្ោកផ រវ ័ព្ោប់ការការពារ
ែលបះពាល់វ និងបនត រសាង័ម្តា ភារម្ស្តនតីបម្ង្ហគលវ ផ លទទួ លបានរនទុរការពារែលបះពាល់ប រ សសាានវ
Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP)
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ផ លទទួ លបានការចាត់តង
ំ រីទីភានរ់ង្ហរអនុិតត ។
សាានភាពជាតិពនធុម្ៅកម្ពុជា។
ផែែ រតម្ការអម្ងក តព្បជាជនចុងម្ព្កាកវ )ព្រ័ួ ងផែនការឆ្នំវ
២០១៣(វ
ោនជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចចាំនួន
២៤
រក ុម្ម្ៅកម្ពុជា។វ
តំបន់ផ លោន
ព្បជាជនរ័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរ័់ម្កម្ព្ចើនជាងម្គវ គឺភាគខាងម្ជើងវ និងភាគឦសានននព្បម្ទ័រម្ពុជាវ
ផ លជាតំបន់ផ លោនព្បជាជនរ័់ម្កឆ្ាកៗរីោន៖វព្រម្ចះវ)ម្័ទ ៀងវម្ព្កាលវម្ិលវរន ងវរួ កវលមន(,វម្ណ្
ួ
ឌ លគិ រ ីវ
)រន ងវម្័ទ ៀងវម្ព្កាលវរ ូងវរា៉ា (,វរតនគិ រ ីវ)ទំរួនវជារាកវព្គឹងវម្ព្ៅវ ុ នវព្រផិតវកាចរ់(,វ័ទ ឹងផព្តងវ)រួ កវរន ងវ
កាផិតវព្គឹងវផខម រឃិវ ុ នវម្ព្ៅ(,វព្រះិ សហារវ)រួ ក(វនិងរំរង់ធំវ)រួ ក(វនិងរុល័ម្ព យនធតំបន់ភនំរនុងម្ខតត ម្កាះរុងវ
)រយរ(,វ ម្ពាធិ៍សាត់វ )រយរ(,វ រំរង់័ពឺវ )័ួ ក(វ និងព្រះ័ីហនុវ )ម្័ើច(។វ តំបន់ទា ំងម្នះវ ភាគម្ព្ចើនវ ័ា ិតម្កតម្
ព្រំផ នជាម្ួ កព្បម្ទ័ម្ិៀតណាម្វឡាិវនិងនល។វែទុកម្ៅិ សញវភូ ម្ិភាគរណា
ដ លវនិង ងទម្នែ ម្ម្គងគ វ គឺជាតំបន់វ
ផ ល័ំបូរម្ោកព្បជារលរ ឋ ផខម ររ័់ម្ក។វ ការរុំោនការ័ិរាព្បជាជនឱ្យបានព្គប់ព្ោន់វ នំឱ្យម្គោន
ការលំបាររនុងការរំណ្ត់រីចំនួនព្រ ុម្ជាតិរនធុរនុងព្បម្ទ័រម្ពុជា។វ
ព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
បានម្លើរម្ ើងថាវ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
អាចរ័់ម្ករនុង័ហគម្ន៍រប័់រួរម្គរ ួម្ោនជាម្ួ កនឹង
័ហគម្ន៍ផខម រទូ ម្ៅវ
ឬបានម្ធា ើ័ោហណ្រម្ម ទា ំងព្័ ុងចូ លម្ៅរនុង័ហគម្ន៍ផខម រវ
បុផនត ម្កររា
លរា ណ្ៈរិម្័័ននជាតិរនធុរប័់រួរម្គវ ម្ហើករនុងររណ្ីម្ួកចំនួនវ ម្កបនត ររាភាសារប័់រួរម្គ។វ ការចុះ
ព្បម្ូ លរយត៌ោនម្កតម្ម្ខតត វ ផ លអាចនឹងព្តូិម្ព្ជើ័ម្រ ី័ម្ធា ើជាម្ខតត ម្ោលម្ៅរប័់គម្ព្ោងវបានបញ្ញជរ់ថាវ
ព្រ ុម្ផ លរំណ្ត់អតត ័ញ្ញញណ្ខល ួនឯងថាវ ជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ បានម្លើរម្ ើងថាវ រួ រម្គអាចម្ធា ើការ
ព្បាព្័យកទារ់ទងវ
ម្ោកម្ព្បើភាសាផខម របានវ
ម្ហើករនុងម្រលជាម្ួ កោនវ
រួ រម្គម្កផតបនត
ម្ព្បើព្បា័់ភាសាជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចរប័់រួរម្គ។វ រួ រម្គភាគម្ព្ចើនបានម្លើរម្ ើងថាវ រួ រម្គបានវ
និងរំរុងរ័់ម្កជាម្ួ កនឹង័ហគម្ន៍ជនជាតិផខម រជាម្ព្ចើនជំនន់ម្រម្ហើក។
ូ ចខ លរតូវបានរកម្ឃើញម្ៅកនុងជាំម្រឿនរបជាជន រដាាភិបាលបានម្លើកម្ ង
ើ ថា ោនរបជាជនចាំនួន
២៦៤.៦០០ នាក់ជាសោជិករបស់រក ុម្ជនជាតិភាគតិចវ ផ លរ័់ម្ករនុងព្បទ័ម្នះវ ម្័ម ើនឹងព្បោណ្វ ៤%វ
ននចំនួនព្បជាជន័រុប។វ ជនជាតិចាម្វ ឬម្ៅម្ាងម្ទៀតថាវ ផខម រអុិសាែម្វ គឺជា័ហគម្ន៍ជនជាតិភាគតិច
ធំជាងម្គទីវ ២វ ម្ករនុងព្បម្ទ័រម្ពុជាវ បនទប់រីជនជាតិផខម រវ ផ លជាព្រ ុម្ភាគម្ព្ចើន។វ ័ហគម្ន៍ជនជាតិ
ចិនវ ផ លោនចំនួនព្បោណ្វ ៣៤.៥០០វ នរ់វ គឺជាព្រ ុម្ធំជាងម្គទីវ ៣វ ម្ហើកអា ីផ លគួ រឱ្យភាារ់ម្ែែ ើលវ ព្រ ុម្
ធំជាងម្គទីវ
៤វ
គឺព្រ ុម្ជនជាតិភាគតិចផ លរ័់ម្កតំបន់ខព័់រាបវ
ផ លម្ៅថារន ង។វ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ិៀតណាម្វ ព្តូិបានចាត់ចំណាត់ថានរ់ថាជាព្រ ុម្ធំជាងម្គទីវ ៧។វ រហូ តម្រ ល់ឆ្នវំ ១៩៩២វ
ព្រ ុម្ជនជាតិចិនវ និងជនជាតិម្ិៀតណាម្វ ព្តូិបានចាត់ចំណាត់ថានរ់ថាជាព្រ ុម្ជនជាតិភាគតិចម្ករម្ពុជាវ
ផ លរ័់ម្ករ ួម្ោននឹងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិងជនជាតិចាម្។
ម្លើកខលងខតទីរក ុងភន ាំម្ពញម្ចញ
រាល់ម្ែតត ទាង
ាំ អស់ខ លរតូវបានម្លើកម្សនើ
សរោប់អនុវតត គម្រោងម្នោះ គឺជាតាំបន់ខ លរកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទទួ លសាគល់ថាោនវតត ោន រគួ សារជន
ជាតិភាគតិចវអាចរ័់ម្កម្ករនុង័ហគម្ន៍ោច់ម្ោកផ រវឬរ័់ម្ករនុង័ហគម្ន៍វឬម្កម្លើ ីរ័ិរម្ម រ ួម្
ោនជាម្ួ កនឹង័ហគម្ន៍ផខម រទូ ម្ៅ។វ ូ ម្ចន ះរនុងអំ ុ ងម្រលអនុិតត គម្ព្ោងម្នះវលទធ ភារផ ល័រម្ម ភាររប័់
អនុគម្ព្ោងម្ួ កចំនួនវ
នឹងបញ្ចល
ូ ព្គួ សារជនជាតិភាគតិចម្ួ កចំនួនោនរព្ម្ិតខព ័់។វ
ម្ទាះជាោងណារ៏ម្ោកវ ម្ោកសារផតលរា ណ្ៈននអនត រាគម្ន៍គម្ព្ោងផ លម្័ន ម្ើ ើងវ និងព្បម្ភទម្ុខរបរ
ចិញ្ចឹម្ជី ិ សតរប័់ជនជាតិភាគតិចវ
ផ លរ័់ម្ករនុងម្ខតត អនុិតត គម្ព្ោងវ
ហានិភយក័ងគ ម្ផ ល
អាចម្រើតម្ ើងចំម្ពាះរួ រម្គវ
ព្តូិបានចាត់ទុរោរ់ថាោនតិចតួ ចបុម្ណា
ណ ះវ
ម្ហើកហានិភក
យ
ភាគម្ព្ចើនពារ់រយនធជាម្ួ កនឹងភារចាំបាច់វ ម្ ើម្បីម្ធា ើការរិម្ព្ោះម្ោបល់វ អំរីការង្ហរសាង័ង់វ រ៏ ូ ចជាវ
ផរ័ព្ម្ួ លវ
និងបរផព្បឯរសារបណ្្ុះបណា
ដ លអំរប
ី ញ្ញាននវ
ូ ចជាវ
ការម្ព្បើព្បា័់ថានរ
ំ ័ិរម្ម វ
រយត៌ោនពារ់រយនធនឹងរ័ិរម្ម វរ៏ ូ ចជាវឯរសារបម្ងក ើនការកល់ ឹងម្ែសងៗ។
វ ិស័យកសិកម្ម ម្ៅកនុងរបម្ទសកម្ពុជា៖
ជាម្ួ កនឹងការទទួ លសាគល់រីសារៈ័ំខាន់ននិ ស័យករ័ិរម្ម វ
រនុងការោំព្ទ ល់រំម្ណ្ើនម្័ ឋ រិចចវ ការធាននូ ិ័ម្ធម្៌វ និង័នត ិ័ុខម្័បៀងវ ព្រម្ទា ំងម្លើររម្ព ័់
ការអភិិឌ្ឍម្័ ឋ រិចចវ
ម្កតំបន់ជនបទវ
រោឋភិបាលបានោរ់ម្ចញនូ ិកុទធសាស្ត័តចំនួនបី៖វ
)១(វ
ការបម្ងក ើនែលិតភារវ ការម្ធា ើរិរិធរម្ម វ និងការម្ធា ើភាិ ូបពាណ្ិជជរម្ម រ័ិរម្ម វ តម្រកៈការអនុិតត បណ្្ុះ
វិ សធានការវ ផ លោនលរា ណ្ៈព្បទារ់ព្រឡាោនវ ូ ចជាវ ការរសាងវ និងផរលម្ែ ម្ហ ឋ រចន័ម្ព យនធវ )ែល ិូ លនល់វ
ព្បរយនធធារាសាស្ត័តវថាម្រល/អគគ ិ័នីវ និងបម្ចច រ ិ សទារយត៌ោនវនិងសារគម្នគម្ន៍(,វ )២(វការម្ធា ើឱ្យកាន់ផត
ព្បម្័ើរនូ ិការែដ លម្់ ័វាែសរច ែាកវ
និងវ
)៣(វ
ការម្ធា ើឱ្យកាន់ផតព្បម្័ើរនូ ិការែដ ល់ធនធានរ័ិរម្ម វ
ី ែ ីវ ម្័វាហិរញ្ញ ិតថុវ ម្័វាទីែារវ ការចងព្រងរ័ិររវ និងការរសាងសាាបយនវ
រំផណ្ទព្ម្ង់ការព្គប់ព្គង ធ
និងការ័ព្ម្ប័ព្ម្ួ ល។វ
ផែនការកុទធសាស្ត័តអភិិឌ្ឍន៍វិ ស័យករ័ិរម្ម ២០១៤-២០១៨វ
បង្ហាញ
ឱ្យម្ឃើញរីម្ោលម្ៅរប័់រោឋភិបាលវម្ ើម្បីបម្ងក ើនែលិតភាររិរិធរម្ម វនិងពាណ្ិជជភាិ ូបនីករម្ម រ័ិរម្ម ។
ព្រ័ួ ងផែនការវនិងព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វរុកាាព្បោញ់វនិងម្នសាទវបានម្ចញែាកឯរសារជំម្រឿនរ័ិរម្ម វ
ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាវកាលរីឆ្នំវ២០១៥។វរាបយការណ្៍ម្នោះបានរកម្ឃើញថា ោនរបជាពលរ ា ២,២ លាន
Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP)
Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)

26

រគួ សារ កាំពង
ុ ចូ លរ ួម្ម្ធវ ស
ើ កម្ម ភាពកសិកម្ម ។ ម្បើតម្របាកររណ្៍នននវរនុងចំម្ណាម្ព្គួ សារទាង
ំ ម្នះវ៨៥%វ
)ម្័ម ើនឹងវ១,៨៧វោនព្គួ សារ(វរំរុងោំ ុះ ំណា។ំ វ ិ ស័យករ័ិរម្ម វរ ួចំផណ្រវ៣៤%វននែ័័វរប័់ជាតិវនិងែដ ល់
ការង្ហរ ល់រោែំងរលរម្ម វ
៦៣%វ
រនុងចំម្ណាម្រោែំងរលរម្ម ័រុបវ
)៨,២វ
ោននរ់(។វ
ីរ័ិរម្ម វ
ោនការបាន់ព្បោណ្ថាវ
) ីផ លោនជីជាតិវ
និង ីវ
ី
ី
ផ លម្ព្បើព្បា័់័ព្ោប់ម្ធា ើរ័ិរម្ម ជាអចិនស្តនតក៍(វ ោនព្បោណ្វ ៤,៥វ ោនហិចត៖វ ោនជជាតិវ ៣,៩៩វ
ី ំ ណា
ោនហិចតវ និង ោ
ំ ជា
ំ អចិនស្តនតក៍វ ០,៥១វ ោនហិចត។វ ទំហំនែទ ីោ ំ ុះ ំណាភា
ំ គម្ព្ចើនវ ូ ចជាវ
ី ម្ំ ៅ័ូ វ និង
) ំណាព្ំ ័ូ ិវ បផនែ វ ម្ពាតវ ម្ព្ម្ចម្មម(វ បានបនត ម្រើនម្ ើងជាបនត បនទប់វ ម្ោកនែទ ោ
ំ ូ ងម្ីម្រើនម្ ង
ើ វ ៣វ ង។វ នែទ ី័ព្ោប់ោ ំ ុះ ំណាអ
ំ ំម្ៅវ ូ ងម្ព្បងវ សាិោិវ ធុម្រនវ និងម្ពាតវ រ៏រព្ងីរគួ រ
ឱ្យរត់័ោគល់ែងផ រវខណ្ៈម្រលផ លនែទ ី ំណាម្
ំ ួ កចំនួនវ ូ ចជាវ ំ ូ ងជាា,វ័ផណ្ដរបាក,វលា ,វព្រម្ៅ, កាម្ហា វ
និងព្តផបរវោនការលម្លក។
របព័នធដា ាំ ុោះម្ៅកនុងរបម្ទសកម្ពុជា ម្ដដតសាំខាន់ម្លើ ាំណ្ដាំរសូ វ ខ លដាាំទាង
ាំ រ ូ វវសា ទាាំងរ ូ វរបាាំង។
ព្័ូ ិរ ូ ិិ័ាវ (២.៥៦៧.៧២៣វ ហិចត(វ ភាគម្ព្ចើនោំម្កតំបន់វាលទំនបវ ផ លព្តូិរឹងអាព្័យកម្លើទឹរម្ភែ ៀងវ
)៨០%(វ ខព ័រា
់ បវ )២%(វ និងោំរនុងតំបន់ទឹរម្ព្ៅ/បផណ្ដតទឹរវ )២%(។វ ព្័ូ ិរ ូ ិព្បាំងវ (៤៨៤.៦៩៧វ ហិចតវ
ម្័ម ើនឹងវ ១៦%(វ ោំភាគម្ព្ចើនម្កតំបន់វាលទំនបវ ផ លោនព្បរយនធម្ព្សាចព្័រា វ ជារិម្័័វ តំបន់ផ លទទួ ល
រងទឹរជំនន់រីទម្នែ ម្ម្គងគ វ )រ ួម្ទា ំងតំបន់ជុំ ិ សញបឹងទម្នែ សាបែងផ រ(។វ រ័ិរររម្ពុជារ៏ោ ំ ំណាម្ំ ែសងម្ទៀតវ
រនុងព្បរយនធបងក បម្ងក ើនែលព្័ូ ិែងផ រវ ូ ចជាវ បផនែ វ ័ផណ្ដរវ ម្ ើម្ម្ឈើហូបផែែ ។ល។វ ផ លជាផែន រម្ួ កនន
ការោំ ំណាឆ្
ំ ែ ័់ោនវ ោំ ណា
ំ ច
ំ ព្ម្ ុះោកជាម្ួ កោនវ និងោំ ំណាម្
ំ ួ កម្ុខៗវ ម្ោកផ រៗរីោន។វ ំណាព្ំ ័ូ ិោំឆ្ែ័់ជាម្ួ កនឹង័ផណ្ដរបាកវ ឬ ំណា័
ំ ផណ្ដរបាក-ោំឆ្ែ័់ជាម្ួ កនឹងព្័ូ ិវ គឺជាព្បម្ភទ ំណាោ
ំ ឆ្
ំ ែ ័់ោនវ
ម្ោករ័ិររម្ករនុងម្ខតត រំរង់័ពឺវ តផរិវ រណា
ដ លវ និងរំរង់ឆ្នំង។វ ម្កតំបន់ខពង់រាបវ និងតំបន់ភនំ ិ សញវ
ោនការោំ ណា
ំ ឧ
ំ ័ាហរម្ម វ និងម្ ើម្ម្ឈើហូបផែែ វ ូ ចជាវ ម្ៅ័ូ វ ូ ងម្ព្បងវ អំម្ៅវ ម្ព្ម្ចម្មមវ ំ ូ ងម្ីវ សាាកវ
សាិោិវោនវជាម្ ើម្។វម្ក ំណារ់កាល ំបូងៗននការោំ ំណាម្ំ ៅ័ូ វរ័ិររោំររួ រ័ផណ្ដរម្ួ កចំនួនម្ក
ី ម្ ើម្វ ផ ល ំណាទា
ចម្នែះម្ ើម្ម្ៅ័ូ វ
ូ ចជាវ ័ផណ្ដរម្័ៀងវ ័ណា
ដ កបាកវ និង័ផណ្ដរ ជា
ំ ំងម្នះវ
រ៏ភាគម្ព្ចើនព្តូិបានោំម្កតំបន់ខព័់រាបែងផ រ។
ម្ ើម្បីបម្ងក ើនែលិតភាព
និងការម្ធវ ើពិពិធកម្ម
ជាំនួយបម្ចេ កម្ទស
និងជាំនួយខែនកហិរញ្ញវតថុ
ម្ៅខតរតូវការជាចាំបាច់កនុងរទង់រទាយធាំ
ក៏ ូ ចជាការចូ លរ ួម្របស់រគប់អនក ក់ព័នធទាង
ាំ អស់
ម្ ើម្បីម្លើររម្ព ័់វ និងបម្ងក ើនលទធ ភារទទួ លបានម្័វាែសរា ែាករ័ិរម្ម វ ព្បរយនធធារាសាស្ត័តវ ព្ោប់រូជវ
និងបម្ចច រម្ទ័ោំ ុះវ
ផ លធន់ម្ៅនឹងអាកា័ធាតុវ
ព្រម្ទា ំងការម្ព្បើព្បា័់ធនធានរ័ិរម្ម វ
និងឥណ្ទានឱ្យបាន័ម្ព្័ប។វ រូ ជព្័ូ ិវ ១០វ ម្ុខវ ផ លព្តូិបានម្ព្ជើ័ម្រ ី័័ព្ោប់ការបម្ងក ើនែលិតភារវ
ម្ព្កាម្ការសារលបងរប័់ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវរុំទាន់បានែសរា ែាកឱ្យបានទូ លំទូោក
ល់រ័ិររទា ំងអ័់ម្នះម្ ើក។វ ម្លើ័រីម្នះវ បរ សោណ្រូ ជព្័ូ ិទា ំងវ ១០វ ម្ុខវ ម្នះវ ម្កម្ិនទាន់ព្គប់ព្ោន់
័ព្ោប់ែគត់ែគង់ ល់រ័ិររែងផ រ។វ
ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ
រុកាាព្បោញ់វ
និងម្នសាទវ
និងព្រ័ួ ងពារ់រយនធម្ែសងម្ទៀតវ
ោនម្ោលបំណ្ងរ ួម្ោនជម្ន ះបញ្ញាម្នះវ
តម្រកៈការបម្ងក ើតរ័ិោឋន
ព្សាិព្ជាិរប័់រ ឋ វម្ ើម្បីែគតែ
់ គ ង់ព្័ូ ិរូ ជម្ៅឱ្យព្រ ុម្ែលិតព្័ូ ិរូ ជវផ លព្តូិែគ តែ
់ គ ង់បនត ល់រ័ិររ។
របម្ទសកម្ពុជាទទួ លរងម្រគោះញឹកញាប់ម្ដាយសារម្រគោះម្ហនត រាយនានា
ជាពិម្សសម្រគោះទឹកជាំនន់
ម្រគោះរាាំងសងួត
និងែយល់ពុ យោះធៃ ន់ធៃរ
ខ លនាាំឱ្យោនការបាត់បង់អាយុជី វ ិត
និងការបាំែៃិចបាំដៃញ
ម្ហ ា រចនាសម្ព ័នធ លាំម្ៅដាាន និងែល ាំណ្ដាំនានា។ ចាប់តំងរីឆ្នំវ២០១០វ ល់ឆ្នវំ ២០១៣វោននែទ ីព្បោណ្វ
៤៥២.២១១វ ហិចតវ )ម្័ម ើនង
ឹ វ ១៥%វ នននែទ ីោ ំ ុះព្័ូ ិ័រុប(វ ទទួ លរងការបំែែិចបំដែញម្ោកសារម្ព្ោះរាំង័ងត
ួ វ
ទឹរជំនន់វ និង័តា លែិតវ )ព្រ័ួ ងរ័ិរម្ម វ រុកាាព្បោញ់វ និងម្នសាទវ ២០០៦-២០១៣(។វ រនុងឆ្នវំ ២០១១វ
ព្បម្ទ័រម្ពុជាជួ បព្បទះនឹងម្ព្ោះទឹរជំនន់ធាន់ធារជាងម្គម្ិនធាែប់ោនវ
រនុងទ័ិតសរ៍ចុងម្ព្កាកម្នះ។វ
អងគ ការម្័បៀងវ និងរ័ិរម្ម រិភរម្ោរវ )២០១២(វ បានរាកការណ្៍ថាោនព្បជារលរ ឋ វ ៦០.០០០ព្គួ សារវ
)ម្័ម ើនឹងវ ២៥%(វ រនុងចំម្ណាម្ព្គួ សារផ លទទួ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារទឹរជំនន់រនុងម្ខតត ចំនួនវ ១៨វ
ជួ បព្បទះនឹងបញ្ញាអ័នត ិ័ុខម្័បៀងវ ផ លផ័ដ ងម្ចញវ តម្រកៈការោនបញ្ញារងា ះអាហារ ូបតា ម្ភព្័ួ ចព្សាិវ
និងរាំនរ៉ាវ រនុងចំម្ណាម្រុោររនុងរព្ម្ិតម្ួ កខព ័់។វ រនុងឆ្នំវ ២០០៩វ ខយល់រុ យះម្រតសាណាបានវាកព្បហារ
ព្បម្ទ័រម្ពុជាចម្នែះរីនលាទីវ២៩វផខវរញ្ញញវនិងនលា ទីវ៥វផខវតុោ។វរនុងចំម្ណាម្ម្ខតត វ២៤វោនម្ខតត ចំនួនវ១៤វ
ទទួ លរងែលបះពាល់ម្ោកសារខយល់រុ យះម្នះវ និងទឹរជំនន់ទឹរម្ភែ ៀងវ ផ លម្រើតម្ ើងម្ព្កាកព្រឹតតិការណ្៍
ខយល់រុ យះម្នះ។វ ខយល់រុ យះ័ងឃរាម្នះវ ម្ធា ើឱ្យម្នុ័សបាត់បង់ជី ិ សតចំនួនវ ៤៣វ នរ់វ និងវ ៦៧វ នរ់ទទួ លរង
របួ ័ធា ន់ធារ។វ
ខយល់រុ យះម្នះបានបំដែញែទ ះ័ផម្បងវ
និងម្ុខរបរចិញ្ចឹម្ជី ិ សតរប័់ព្បជារលរ ឋ ព្បោណ្វ
៤៩.០០០វព្គួ សារវ)ម្័ម ើនឹងវ១,៤%វវននចំនួនព្បជាជន័រុបម្ករម្ពុជា(។វការខាតបង់វផ លម្រើតម្ ើងម្ោកសារ
ខយល់រុ យះម្នះវ ោនតនម្ែ ព្បោណ្វ ៥៦,៥វ ោន ុោែរ។វ ចុងម្ព្កាកតំបន់ម្្ន រននព្បម្ទ័រម្ពុជាវ ផ លោនទីតង
ំ
័ា ិតម្កភាគខាងលិចវ ននព្បម្ទ័វ )ម្ខតត រំរតវ ព្រះ័ីហនុវ និងម្កាះរុង(វ ជារផនែ ងផ លោនការោំ ុះ
ំណាព្ំ ័ូ ិវ និង ំណា ំ នទម្ទៀតវ រំរុងជួ បព្បទះនឹងការម្រើនម្ ើងនូ ិរព្ម្ិតជាតិនព្បរនុងន វ ផ លនំឱ្យ
ោនការលកចុះននការព្័ូ បករជាតិទឹរវ)ព្័ម្ ៀងោននឹងែលបះពាល់ននម្ព្ោះរាំង័ងត
ួ ែងផ រ(។វម្លើ័រីម្នះវ
ការម្រើនម្ ើងននរម្ព ័់ទឹរ័ម្ុព្ទវ ម្ោកសារការផព្បព្បួ លអាកា័ធាតុវ ោននយកថាវ នែទ ីោ ំ ំណាព្ំ ័ូ ិ
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ម្កតំបន់ម្្ន រវ
នឹងោនការព្ជាបចូ លនូ ិទឹរ័ម្ុព្តវ
ការោំ ុះ ណា
ំ ម្ំ ែសងម្ទៀតែងផ រ។

ផ លរ៏នឹងបងក ែលបះពាល់ ល់

ស្តសតីកនុង វ ិស័យកសិកម្ម ៖
ូ ចផ លព្តូិបានរាកការណ្៍រនុងជំម្រឿនឆ្នំវ
២០១៥វ
ការងារកសិកម្ម
គឺជារបភពការងារ ៏សខា
ាំ ន់ សរោប់បរុ ស និងស្តសតជា
ី ម្រចើននាក់ (ស្តសតី ៧៥%) ខ លកាំពុងរប ូ កកនុងការដាាំ ុោះ
ជាលកខ ណ្ៈរគួ សារសរោប់ហូបចុក។
ស្ត័តផី ខម រផ លរ័់ម្កតម្ជនបទភាគម្ព្ចើនវ
ម្ធា កា
ើ រ
ង្ហររ័ិរម្ម ម្លើ ីខល ួនឯងវ
ឬម្ធា ើការង្ហររ័ិរម្ម ម្ោករុំទទួ លបានព្បារ់ឈន ួល។វ
រនុងព្បម្ទ័រម្ពុជាវ
ព្បជារលរ ឋ ផ លព្បរបរបបរ័ិរម្ម ោនវ ២,៣វ ោនព្គួ សារវ រនុងម្នះវ ៨០%វ វ )១.៦១៨.៥៨៨(វ ោនបុរ័ជា
ម្ម្ព្គួ សារវនិងវ២០%វោនស្ត័តីជាម្ម្ព្គួ សារវ)៤១២.៥១០(។វរ័ិររជាស្ត័តីបំម្រញវវវវវតួ នទីោង័ំខាន់ម្ករនុង
ការបំផបែ ងរ័ិែលវ
ជាការធាន័នត ិ័ុខម្័បៀងវ
អាហារ ូបតា ម្ភ័ព្ោ័់ព្គួ សាររប័់រួរម្គ។វ
ស្ត័តីជាអន រទទួ លខុ័ព្តូិម្លើការង្ហរែលិតម្័បៀងវការម្ព្ជើ័ម្រ ី័វ និងការម្រៀបចំចំណ្ីអាហារវ រ៏ ូ ចជាវការផលទាវំ
និងែដ លអា
់ ហារ ល់រុោរ។វ
ូ ម្ចន ះរួ រម្គោនតួ នទីោង័ំខាន់វ
រនុងការធាន
័នត ិ័ុខម្័បៀង ល់ព្គួ សាររប័់រួរម្គ។វ
ស្ត័តីរ៏កាន់ផតចូ លរ ួម្រនុងែលិតរម្ម រ័ិរម្ម វ
័ព្ោប់ម្ធា ើពាណ្ិជជរម្ម ែងផ រវ ជារិម្័័ម្ករនុង័ង្ហារ់តនម្ែ សារិបបរម្ម ។វ ស្ត័តីម្ករនុងព្បម្ទ័រម្ពុជាវ
រ៏បំម្រញតួ នទី័ំខាន់ម្ករនុងែារលរ់ ុំវ និងលរ់រាករ័ិែលែងផ រ។វ ស្ត័តីទា ំងម្នះវ បំម្រញតួ នទីជាអន រ
ម្ ើរព្បម្ូ លទិញវ
និង/ឬឈម ួញវ
ម្ហើករ៏ជាអន រលរ់រាក ៏័ខា
ំ ន់ែងផ រវ
ម្ោករួ រម្គម្ធា ើការង្ហរម្ក
តម្ែារម្ូ លោឋនវែារម្ខតត វ និងែារម្កថានរ់ជាតិ។វម្លើ័រីម្នះវ ស្ត័តីរ៏ជាន គូ ័ំខាន់រនុង័ហព្ោ័រ័ិរម្ម វ
ផ លជា័ហព្ោ័ែគ ត់ែគងធ
់ នធានរ័ិរម្ម វ ម្ោករួ រម្គជាអន រម្ធា ើការង្ហរម្ោកដទល់ជាម្ួ កនឹងអតិលិជនវ
ឹ អំរីការម្ព្បើព្បា័់ធនធានរិ័រម្ម វជីគីម្ីវនិងថានរ
ែដ ល់រយត៌ោនវនិងចំម្ណ្ះ ង
ំ ុលរ័ិរម្ម ជាម្ ើម្។
ការរិនិតយម្លើឯរសារពារ់រយនធវ
និងការ័ោភ័ផ លព្តូិបានម្ធា ើម្ ើងរនែ ងវ
បានបញ្ញជរ់ថាវ
ឧបសគគ ខែែកតាម្ម្យនឌ្័រ
ខ លម្ធវ ើឱ្យរាាំងសទោះ ល់ការចុោះបញ្ជី ីធៃី
រ ួម្ោន៖
បញ្ញារនុងការទទួ លបាន
រយត៌ោនអំរី ំម្ណ្ើរការែដ លប
់ យណ្ណរម្ម ័ិទធិ ីធែីវ ការលំបារផ លព្គួ សារផ លោនស្ត័តីជាម្ម្ព្គួ សារជួ បព្បទះរនុង
ការទទួ លបានឯរសារវ
ម្ ើម្បីបញ្ញជរ់រីភារម្កលីិរប័់រួរម្គវ
ជារតត
រាំង័ទ ះ ល់លទធ ភាររប័់រួរម្គរនុងចុះបញ្ជ ី ីធែីវ
អតុលយភារម្កនឌ្យររនុងការព្គប់ព្គងវ
និងម្ធា ើម្័ចរដ ី័ម្ព្ម្ចចិតត។វ ជំម្រឿនឆ្នំវ ២០១៥វ បានររម្ឃើញថាវ រនុងចំម្ណាម្ព្គួ សារវ ផ លព្បរបរបររ័ិរម្ម
័រុបម្ករម្ពុជាវ
ោនព្បោណ្វ
៨៥%វ
ោន ីរ័ិរម្ម ម្ព្បើព្បា័់វ
ម្ោកជាម្ធយម្
ព្គួ សារព្បរបរបររ័ិរម្ម ម្ួកោននែទ ីជាម្ធយម្វ១.៦៣៧វហិចត។វបុរ័ោនចំនួនវ១,៤វោននរ់វឬវ៧៣%វ
ននអន រោនបយណ្ណររម្ម ័ិទធិទា ំងអ័់វ ខណ្ៈម្រលផ លស្ត័តីផ លោោនបយណ្ណរម្ម ័ិទធិោនវ ០,៥វ ោននរ់វ
ឬម្័ម ើនឹងវ២៧%។
ជំម្រឿនរ័ិរម្ម រ៏បានររម្ឃើញែងផ រថាវ
កសិករជាស្តសតីបាំម្ពញតួ នាទីកាន់ខតសាំខាន់
ម្ៅកនុងការែគតែ
់ គងក
់ សិែលខបបរបថ្ពណ្ី ខ លោនតថ្ម្ៃ ែពស់ ល់ទីែារកនុងរស ុក។ ម្ទាោះជាោ៉ាងណ្ដក៏ម្ដាយ
ម្បើម្ធៀបជាម្ួ យនឹងបុរស ស្តសតីម្ៅជួបរបទោះនឹងការចញម្របៀបជាម្រចើន
ូ ចជា លទធ ភាពដៃស់ទោ
ី ន
ករម្ិតទាបជាង
ករម្ិងអកខ រកម្ម ទាបជាង
លទធ ភាពតិចជាងកនុងការទទួ លបានការបណ្
្ ុ ោះបណ្ដ
ដ ល
លទធ ភាពតិចជាងកនុងទទួ លបានព័ត៌ោនទីែារ
និងលទធ ភាពតិចជាងកនុងទទួ លបានធនធាន
ែលិតកម្ម នានា។វ ចំម្ណ្ះ ឹងហិរញ្ញ ិតថុទាបរប័់ស្ត័តីវ ម្បើម្ធៀបនឹងបុរ័វ និងឧប័គគ ពារ់រយនធនឹង័ុិតា ិភារ
រនុងការម្ធា ើ ំម្ណ្ើរវ ព្តូិបានចាត់ទុរថាជាគោែតម្កនឌ្យរ ៏ធំម្ួកម្ករម្ពុជាវ ម្ ើម្បីឱ្យស្ត័តីទទួ លបានទីែារ។វ
ភ័តុតងននរ៏បង្ហាញែងផ រថាវ
បុរ័អាចព្ប ូ ររនុងការង្ហរែលិតរម្ម វ
និងការែសរា ែាកទីែារ
ម្កម្រលផ លការម្ធា កា
ើ រង្ហរទា ំងម្នះែដ លន
់ ូ ិព្បារ់ចំម្ណ្ញរនុងរព្ម្ិតម្ួ កខព ័់។វ
ម្ ម្
ើ បី
ផ័ា ងររទីែារលរ់រ័ិែលរប័់ខល ួនវ
រ័ិរជាស្ត័តីម្ករម្ពុជាវ
ព្តូិការរយត៌ោនទីែារទាន់ម្រលម្ិោវ
អាចម្ជឿទុរចិតតបានវ និងង្ហកព្័ួ លកល់។វ ការែដ ល់រម្ច ី វ និងឥណ្ទានរ៏ោនសារៈ័ំខាន់ែងផ រវ ម្ ើម្បីឱ្យ
ស្ត័តីវ ផ លព្បរបរ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ អាចោនលទធ ភារទិញធនធានរ័ិរម្ម ម្ែសងៗវ ផរលម្ែ រម្បៀបោំ ុះវ និង
អភិិឌ្ឍន៍័ហព្ោ័រ័ិរម្ម ខានតតូ ចរប័់រួរម្គវ ម្ ម្
ើ បីែដលភា
់ រអង់អាចផែន រម្័ ឋ រិចច ល់រួរម្គខល ួនឯងវ
ព្រម្ទា ំងព្ទព្ទង់ជីិភារព្គួ សាររប័់រួរម្គ។វ
ការម្ធា ើ័រម្ម ភាររ ួម្ោនវ
អាចបំម្រញតួ នទី័ំខាន់វ
ម្ ើម្បីឱ្យស្ត័តីផ លព្បរបរបររ័ិរម្ម ខានតតូ ចវ អាចបម្ងក ើនែលិតភារវ និងទទួ លបានទីែារ។វ ម្លើ័រីម្នះវ
គំនិតែ្ចម្ែដ
ួ
ើម្វ
ម្ ើម្បីបងក លរា ណ្ៈង្ហកព្័ួ ល ល់ការទទួ លបានទីែារវ
រ៏ចាំបាច់ព្តូិគិតគូ ររិចារណាវ
និងម្្ែ ើកតបចំម្ពាះឧប័គគ ពារ់រយនធនឹងម្កនឌ្យរវ
ផ លរ័ិររខានតតូ ចវ
និង័ហព្គិនរ័ិរម្ម ជាស្ត័តីជួបព្បទះែងផ រ។វ ូ ម្ចន ះការរព្ងឹងលទធ ភារទទួ លបានទីែាររប័់រួរម្គវ តព្ម្ូិ
ឱ្យោនការិ សភាគម្លើ័ង្ហារ់តនម្ែ វនិងអនត រាគម្ន៍ម្ដដតចំម្ោលម្ៅ។
ជាលរា ណ្ៈព្បនរណ្ីវ
ណា
ំ រ់កាល ំបូងៗននការបងក បម្ងក ើនែលព្័ូ ិគឺជាការង្ហរផ លបុរ័ព្តូិម្ធា វើ
ម្ហើក ណា
ំ រ់កាលម្ព្កាកៗវ
គឺជាការង្ហរផ លស្ត័តីព្តូិម្ធា ើ។វ
ជាទូ ម្ៅបុរ័បំម្រញការង្ហរម្រៀបចំ វី
ខណ្ៈម្រលផ លការង្ហរ័ទង
ូ វ និង័ោែតម្មមវ ម្ព្ចើនផតជាការង្ហរផ លព្បគល់ឱ្យស្ត័តីជាអន រម្ធា ។ើ វ ័រម្ម ភារ
ម្ែសងម្ទៀតវ ូ ចជាវ ការព្បម្ូ លែលវ ការព្ចូតវ ័ទង
ូ វ និងការររទីែារលរ់រ័ិែលវ ជាទូ ម្ៅវ គឺជាការង្ហរផ ល
ម្ធា ើរ ួម្ោន។វបចចុបបនន តួនទីទា ំងម្នះវោនការផព្បព្បួ លជាម្ួ កនឹងការម្ព្បើព្បា័់ម្ព្គឿងកនត រ័ិរម្ម វនិងការម្ធា ើ
Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP)
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ចំណារព្័ ុរកុិជនវ
ម្ចញរីតំបន់ជនបទ។វ
ូ ម្ចន ះស្ត័តីកាន់ផតព្ប ូ រខាែំងជាងម្ុនវ
រនុងព្គប់
ការង្ហរោំ ុះទាង
ំ អ័់វ
ូ ចជាវ ការម្រៀបចំ ីវ ធារាសាស្ត័តវ ការម្បារព្័ូ ិវ និងការម្ព្ជើ័ម្រ ី័រម្ម ររវ
ការព្គប់ព្គងរ័ិោឋនវ
និងការជួ ញ ូ រជាម្ ើម្។វ
ការរ ួម្ចំផណ្ររប័់រ័ិររជាស្ត័តវី
ចំម្ពាះការោំ ុះ ំណាប
ំ នទប់បនស ំវ ូ ចជាវបផនែ វ និងការចិញ្ចឹម្័តា ពាហនៈវោនិ សសាលភាររ ឹតផតធំែងផ រ។វ
ំណាផំ លោំ ុះម្ករនុងចារ ំណារ
ំ ន ុ ងបរ សម្ិណ្ែទ ះវ និង័តា ពាហនៈទា ំងម្នះវ ែដ លន
់ ូ ិសារធាតុចិញ្ចឹម្ ៏័ំខាន់វ
និងរ ួម្ចំផណ្រ ល់ការធាន័នត ិ័ុខម្័បៀងរប័់ព្គួ សារ។វ ូ ម្ចន ះទីែារម្កម្ូ លោឋនវ ែដ លឱ្
់ កា័កាន់ផតលែ វ
ម្ ើម្បីឱ្យស្ត័តីអាចររព្បារ់ចំណ្ូលវតម្រកៈការលរ់បផនែ វ ំណាវំ និង័តា ពាហនៈជាព្ទង់ព្ទាកតូ ច។
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចកនុង វ ិស័យកសិកម្ម ។
ម្បើតម្ព្រ័ួ ងអភិិឌ្ឍន៍ជនបទវ
លរា ណ្ៈរិម្័័ជាងម្គម្ួ កវ រប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ គឺកទ
ុ ធ សាស្ត័តចិញ្ចឹម្ជី ិ សតរប័់រួរម្គវវវ
ម្ោកម្ព្បើព្បា័់ែលិតរម្ម រ័ិរម្ម ជាម្ោលវ ូ ចជាវ ការោំ ុះរម្នចរវ ការោំ ះុ ព្័ូ ិលិចទឹរវ ការចិញ្ចឹម្ព្ជូរវ
និងោន់វ ការព្បម្ូ លអនុែលនព្រម្ឈើម្ធា ើជាអាហារវ ការបរបាញ់វ និងការម្នសាទ។វ រួ រម្គរ៏ែលិតវ
និងលរ់ទំនិញវ
និងរោែំងរលរម្ម តិចតួ ចែងផ រ។វ
រ័ិររជាជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ភាគម្ព្ចើន
ម្កផបរឦសានននព្បម្ទ័រម្ពុជាវ ម្កបនត ម្ព្បើព្បា័់បម្ចច រម្ទ័ោំ ុះផបបព្បនរណ្ី៖វ ពារ់រណា
ដ លរម្នចរវ
ការោំ ុះផបបរម្នចរ។វ
ម្បើម្ទាះបីជារួ រម្គម្ួ កចំនួនចាប់ម្ែដ ើម្បងក បម្ងក ើនែលព្័ូ ិម្កតំបន់វាលទំនបវ
បនទប់រី ំម្ណ្ើរការននការម្ធា ើ័ោហរណ្រម្ម រនុងទ័ិតសរ៍វ ៦០វ ោងណារ៏ម្ោកវ រួ រម្គម្កបនត ររាវាល
័ព្ោប់ការម្ធា ើរ័ិរម្ម រម្នចរែងផ រវ ផ លម្កតម្ទីរផនែ ងទា ំងម្នះវ រួ រម្គោំ ុះព្័ូ ិតំបន់ខពង់រាបវ
និង ំណា ំ នទម្ទៀត័ព្ោប់ធាន័នត ិ័ុខម្័បៀងរប័់រួរម្គ។វ
ោន ំណាត
ំ ិចតួ ចផតបុម្ណា
ណ ះវ
ផ លោំ
ម្ករនុងភូ ម្ិវ
ម្ោកសារផតរួ រម្គរិបារការពាររី័តា ព្័ ុរវ
ផ លជាធម្ម តព្តូិបានម្គចិញ្ចឹម្ឱ្យម្ ើរ
ររចំណ្ី័ុីពា័វាលពា័កាល។វ
ំណាព្ំ ័ូ ិគឺជា ំណាហ
ំ ូ បចុរ ៏័ខា
ំ ន់ម្ករនុងព្បរយនធោ ំ ុះរម្នចរវ
បុផនត ំណាម្ំ ែសងម្ទៀតវ រ៏ព្តូិបានោំវ ័ព្ោប់ហូបចុររនុងព្គួ សារែងផ រវ
ូ ចជាវ បផនែ វ
ំណាម្ំ ម្ើម្វ
ររួ រព្តឡាចវ ម្ពពវ នម្នងវ ផែែ ម្ឈើវ និង ណា
ំ ម្
ំ ិនម្ព្បើព្បា័់ជាអាហារម្ែសងម្ទៀតវ
ូ ចជាវ ថានជ
ំ រ់វ
និងរបា័ជាម្ ើម្។វ ការចិញ្ចឹម្័តា វ ជារិម្័័ម្ោលវ ព្របីវ ព្ជូរវ និងោន់វ ម្ធា ើម្ ើង័ព្ោប់បូជាវ លរ់
ម្ ើម្បីបានចំណ្ូលវឬ័ព្ោប់ម្ធា ើជាអាហារ។
រនុង័ម្យកផខម រព្រហម្វ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច ឹងថាវ
បម្ចច រម្ទ័ោំ ុះព្័ូ ិតំបន់វាលទំនបវ
ផ លម្ធា ម្ើ ើងម្ោកជនជាតិផខម រម្ររីតំបន់វាលទំនបវ
ផ លជាអន រជិតខាងរប័់ខល ួនវ
ែដ ល់នូិទិននែលខព ័់ជាងវ
និងព្តូិការរលរម្ម តិចជាងបម្ចច រម្ទ័
ផ លម្ព្បើព្បា័់ម្កតំបន់ខពង់រាបរប័់រួរម្គ។វ អន រភូ ម្ិម្ួកចំនួនបានវ និងរំរុងបម្ងក ើតវាលផព្័តំបន់
វាលទំនបវ
ម្ោកោនការោំព្ទរីអងគ ការម្ិនផម្នរោឋភិបាលវ
ឬតម្រកៈការម្ធា ើ
ព្តប់តម្ព្បជារលរ ឋ ម្ែសងម្ទៀត។វ ម្ព្កាកឆ្នំវ ១៩៧៩វ ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ួ កចំនួនវ បានទោែប់
រ័ិរម្ម រម្នចររប័់រួរម្គិ សញវ
ម្ោកសារផតបញ្ញាបម្ចច រម្ទ័វ
ឬបញ្ញាម្ែសងម្ទៀត។វ
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរ៏បាននឹងរំរុងវរ សះររជម្ព្ម្ើ័ចិញ្ចឹម្ជី ិ សតម្ែសងម្ទៀតែងផ រវ ូ ចជាវ ោំ
ម្ ើម្ម្ឈើហូបផែែ វ និង ណា
ំ អា
ំ ចលរ់ប្ ូរជាសាច់ព្បារ់វ និងផ លរំរុងោនតព្ម្ូិការខព ័់វ ូ ចជាវ កាម្ហា វ
ព្ោប់សាាកចនទ ីវ ័ផណ្ដរម្ខៀិវ ខនុរវ និងធុម្រនជាម្ ើម្។វ ម្ទាះជាោងណារ៏ម្ោកវ សាានភារម្ហោឋរចន័ម្ព យនធវ
ផ លម្កម្ិនទាន់ោនភារលែ ព្បម្័ើរវ
និងការោំព្ទទីែារតិចតួ ចវ
បានបនទ ច់បង្ហែរ់ ល់ទឹរចិតត
ោំ ុះ ំណាទា
ំ ំងម្នះរប័់រួរម្គ។
ការចុះព្បម្ូ លរយត៌ោនម្ករនុងម្ខតត ័កាដនុរលទា ំងម្នះវ បានររម្ឃើញថាវ ការទទួ លបានទឹកវ គឺជា
បញ្ញាធំម្ួកវផ លរ័ិរររំរុងជួ បព្បទះវទា ំង័ហគម្ន៍ម្ូលោឋនវទា ំងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វបញ្ញាព្បឈម្
នទម្ទៀតវផ លព្តូិបានរំណ្ត់ម្ោកតំណាងជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវផ លព្តូិបាន័ោភ័វរ ួម្ោន៖
រ. បម្ចច រ ិ សទារ័ិរម្ម ផបបព្បរលិបបរម្ម វ
រំរុង
ចូ លម្រជំនួ័ទោែប់ម្ធា ើរ័ិរម្ម ផបបព្បនរណ្ីរប័់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច។វ ម្លើ័រីម្នះរ៏ោនការ
ផព្បព្បួ លោងឆ្ប់រហយ័វ
រីការកាន់កាប់អចលនព្ទរយជា័ម្ូ ហភារម្ៅជារម្ម ័ិទធិ ីឯរជនវ
ម្ព្កាម្ឥទធ ិរលរប័់ព្រ ុម្ហន
ុ ឯរជនវនិងបុគគលផ លោនឥទធ រល។វបញ្ញាម្នះរ៏ម្រើតម្ ើងម្ោកសារ
ផតជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
រុំបានចូ លរ ួម្រនុង ំម្ណ្ើរការម្ធា ើម្័ចរដ ័
ី ម្ព្ម្ចចិតតទា ំងម្នះ។វ
ឹ រី័ិទធិរប័់រួរម្គវ
័ហគម្ន៍រួរម្គរុំបាន ង
ូ ចផ លបានម្លើរម្ ើងរនុងចាប់រប័់ព្បម្ទ័
រម្ពុជាវនិងអនុ័ញ្ញញអនត រជាតិវផ លបារ់រយនធ។វ
ខ. ពារ់រយនធនឹង័ង្ហារ់តនម្ែ រ័ិរម្ម ិ សញវ រងា ះការកល់ ឹងអំរីទីែារវ និងតនម្ែ រ័ិែលវ )ឧទាហរណ្៍វ
ជាធម្ម តព្័ូ ិោនតនម្ែ វ ១.២០០វ ម្រៀលវ រនុងម្ួ កគី ូ ព្កាម្វ បុផនត ជាម្រឿកៗជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចលរ់
ព្័ូ ិរនុងតនម្ែ វ វ វ ៧០០វ ម្រៀលវ រនុងម្ួ កគី ូ ព្កាម្(វ ការបំម្រញម្ៅតម្តព្ម្ូិការទីែារវ ពារ់រយនធនឹង
រ័ិែលវ )ឧទាហរណ្៍វ ម្ិនព្តូិទំហំវ រយណ្៌។ល។(វ និងការែដ ល់តនម្ែ ទាប័ព្ោប់រ័ិែលវ រព្ម្ិត
ននការម្ចះអរសរវ )ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ភាគម្ព្ចើនម្ិនម្ចះអរសរវ
ូ ម្ចន ះរុំអាចទទួ លបាន
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រយត៌ោនទីែារបានវ– ម្លើរម្័ន ើនូិ ំម្ណាះព្សាកវម្ព្បើព្បា័់វិ សទយ
ុ (វការរុំោន័ម្តា ភារម្រៀបចំផែនការ។
គ. ោនការម្លើរម្ ើងជាម្ព្ចើនម្លើរជាម្ព្ចើនសាថាវ
បំណ្ុលគឺជាការគំរាម្រំផហង ៏ធំម្ួកវ
័ព្ោប់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចទូ ទា ំងព្បម្ទ័រម្ពុជានម្រលបចចុបបនន ម្នះ។វ
បំណ្ុល
រប័់ព្គឹះសាានម្ីព្រូហិរញ្ញ ិតថុវ ោនការព្បារ់វ ៣%វ រនុងម្ួ កផខវ ម្ពាលគឺម្ព្ចើនជាងការព្បារ់័ដង់ោវ
១,៨%វ រនុងម្ួ កផខ។វ ជាម្រឿកៗជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចរុបា
ំ ន ឹងរីបញ្ញាម្នះម្ ក
ើ វ ម្ោកសារផត
រួ រម្គរុំអាចអានរិចច័នាបានវ )រុំម្ចះអរសរ(វ រួ រម្គគិតថាវ ៣%វ គឺជាអព្តការព្បារ់ទាប។វ
ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ួ កចំនួនខច ីរីអនរចងការព្បារ់វ ជាម្ួ កនឹងអព្តការព្បារ់រហូ ត ល់វ ១៥វម្ៅវ
២០%វ រនុងម្ួ កផខ។វ ជាម្រឿកៗរួ រម្គ័ងរម្ច ីម្ៅអន រចងការព្បារ់ទា ំងម្នះវ ជាម្ួ កនឹងការែដ ល់នូិ
រ័ិែលរប័់រួរម្គវ ម្ៅតម្តនម្ែ ផ លរំណ្ត់ម្ោកឈម ួញរណា
ដ លវ ឬម្ោកែដ ល់ ី័ងជំនួ័ ិ សញវ
ផ លម្ធា ឱ្
ើ យរួ រម្គកាន់ផតព្តូិដែ័់ទីឆ្ាកចូ លម្ៅរនុងតំបន់នព្រ។
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តារាងទី ៤៖ ការ វ ិភាគែលប៉ាោះ

ល់សងគ ម្បឋម្

វ ិធានការខ លែដលល
់ ទធ ភាពឱ្យោនការចូ លរ ួម្/សរោលែលប៉ាោះ

អតា របម្ោជន៍ខ លអាចោន

១.១៖ ការម្រៀបចាំ និងការអនុវតត
ខែនការគាំរទ
ល់ការម្ធវ ើពព
ិ ិធកម្ម

ព្បតិបតត ិការអាជីិរម្ម កាន់ផតទទួ លបាន
ម្ជាគជយកវម្កម្រលផ ល័ំម្ណ្ើម្នះវព្តូិ
បានអនុិតត ,វរិនិតយតម្ែលិតភារវ
ម្ ើម្បីជួក័ព្ម្ួ លឱ្យោនការ
ចុះរិចចព្រម្ម្ព្រៀងជាម្ួ កអន រទិញវ
ម្ោកទទួ លបានអតា ព្បម្ោជន៍រីផែនការ
ផ លម្រៀបចំវ)បផនា ម្រីម្លើ
ការបងក លរា ណ្ៈង្ហកព្័ួ លវ
ឱ្យទទួ លបានឥណ្ទាន(

ហានិភយកននការដត់ម្ចញវឬហានិភក
យ ននការរុំម្ព្បើព្បា័់ម្័វាម្រៀបចំ
ផែនការអាជីិរម្ម វម្ោកជនជាតិម្ ម្
ើ ភាគតិចវម្ោកសារផត
ឧប័គគ ពារ់រយនធនឹងអរា ររម្ម

ការទទួ លបានឥណ្ទានវ
ម្ោកអ័់ចណា
ំ ក័ម្ព្័បវ
ជាម្ួ កនឹងអព្តការព្បារ់ផបបព្បរួ ត
ព្បផជង

ហានិភយកននការដត់ម្ចញវឬការម្ិនម្ព្បើព្បា័់ម្័វាោំព្ទហិរញ្ញ ិតថុវ
រនុងចំម្ណាម្អងគ ការវជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវនិងរ័ិររវ
ម្ោកសារការរព្រួ កបារម្ភ ជុំ ិ សញហានិភក
យ ននការម្រើនម្ ើងវ
ការជាប់បំណ្ុលិ ័ណ្ឌរ

១.២៖ ការែដលហ
់ ិរញ្ញបបទាន ល់
ការម្ធវ ើពិពិធកម្ម កសិកម្ម

ហានិភ័យ និងែលប៉ាោះ

ល់ជាអវ ិជជោន

សោសភាគរង

កាត់បនា កចំណាក
ម្លើការ ឹរជញ្ជន
ូ ទំនិញរ័ិរម្ម

ការម្ព្បើព្បា័់កុទធនការបម្ងក ើនចំម្ណ្ះ ឹងវម្ោកម្ព្បើព្បា័់ម្ម្ធាបាកម្សាតទ័សន៍

ការោំព្ទបផនា ម្័ព្ោប់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ ូ ចជាវ
ការម្ព្បើព្បា័់អនរែដ លកា
់ រផណ្នំអំរីរម្បៀបម្ធា អា
ើ ជីិរម្ម ជាម្ ម្
ើ

ហានិភយកបនទប់បនស ំវផ លពារ់រយនធម្ចញរី័រម្ម ភាររប័់័ហព្ោ័
រ័ិរម្ម ខានតតូ ចវផ លម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទានវអាចបងក
ែលបះពាល់ជាអិ សជជោនវម្លើ ីធែីវនិង
បរ សសាានរប័់័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

១.៣៖ ម្ហដាារចនាសម្ព ន
័ ធ សាធារណ្ៈ ការបម្ងក ើនលទធ ភារទទួ លបានទីែារវការ

ម្ព្ជើ័ម្រ ី័ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចម្ធា ជា
ើ រម្ម ររោំព្ទ ល់គម្ព្ោងវអាចែដ ល់
ំបូនមនអំរីការម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទាន ល់ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរ៏ ូ ចជាវែលបះពាល់
ននការម្ព្បើព្បា័់ឥណ្ទានទា ំងម្នះវ
បញ្ជ ីអ ិ សជជ ោនរនុង ESMFវម្ ើម្បីបញ្ចល
ូ ័រម្ម ភារននវផ លអាចបងក ែលបះពាល់ ល់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវរ៏ ូ ចជាវព្រ ុម្ហុនផ លអាចបងក ែលបះពាល់វ
ម្ោក័ហគម្ន៍ទា ំងម្នះរនែ ងម្រ

លទធ ភារម្ធា ើលទធ រម្ម ីធែីវនិងែលបះពាល់ននការហូ រចូ លនូ ិរោែំង
រលរម្ម វម្ោកសារែលបះពាល់ពារ់រយនធនឹងការសាង័ង់

ការម្រៀបចំផែនការម្ោះព្សាកែលបះពាល់តម្ទីតំងវនិងផែនការជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិចវនិងភ័តុតងបង្ហាញរីការោំព្ទទូ លំទូោករប័់័ហគម្ន៍វ)ផែែ រតម្
ការរិម្ព្ោះម្ោបលម្ោកម្័រ ីជាម្ុនវនិងផែែ រតម្រយតោ
៌ នព្តឹម្ព្តូិ(វ
័ព្ោប់ម្ហោឋរចន័ម្ព យនធ

ការបម្ងក ើនែលិតភារវម្ោកសារ
ការទទួ លបានទឹរវ)ព្តូិ
បាន័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិចវ
ផ លព្តូិបានរិម្ព្ោះម្ោបល់ចាត់ទរ
ុ
ជាអាទិភារ(វ

២.១៖ របព័នធព័ត៌ោនកសិកម្ម

បម្ងក ើនលទធ ភារអានវនិងកល់រីទែ
ី ារ

ការលំបាររនុងការទទួ លបានរយតោ
៌ នទីែារវផ ល័ហគម្ន៍ជនជាតិ
ម្ ើម្ភាគតិចជួ បព្បទះ

ម្រៀបចំកុទធនការអប់រំែសរា ែាកឱ្យ័ម្ព្័បតម្សាានភាររប័់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

២.២៖ ការរគប់រគងគុណ្ភាព

ការបម្ងក ើន័ុខភាររុរាជាតិវនិង័តា

ការលំបាររនុងការចូ លរ ួម្រនុងព្បរយនធទា ំងម្នះវម្ោកសារ
ផតការម្ិនចាំអរសរ

ម្រៀបចំកុទធនការអប់រំែសរា ែាកឱ្យ័ម្ព្័បតម្សាានភាររប័់
័ហគម្ន៍ជនជាតិម្ ើម្ភាគតិច

Cambodia Agricultural Sector Diversification Project (CASDP)
Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)

ល់
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