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 កនុងនមគណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងជីវៈច្រមុះ និង្រកសួងបរ�ិថ ន ខញុ ំសូមសែម្តងករេគរពដ៏

ខពស់ខពស់ និងកតេវទិ�ដ៏េ�ម ះ្រតង់ចំេពះសេម្តចអគគម�េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 

ៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ ែដលបនគ្ំរទយ៉ងេពញទំហឹង និងយកចិត្តទុក�ក់ខពស់បញ្ហ បរ�ិថ ន 
ពិេសសករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ្របកបេ�យសម្រសប េដីមបជួីយេលីកកំពស់េសដ្ឋកិចច
ជតិ ្រពមទងំជួយកត់បនថយភព្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ និងតំបន់ែដលងយទទួលរងេ្រគះខ្ល ងំបំផុត។ 
្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តេនះនឹងជមគ៌ដល់ដំេណីរករ ស្រមប់េរៀបចំែផនករយុទធ�្រស្តជតិ ស្រមប់
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន ្រពមទងំជមេធយបយ ស្រមប់ករអនុត្តតំបន់ទងំ
េនះ។ ែផនករយុទធ�្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនះ ក៏គឺជ្រតីវស័ិយបង្ហ ញផ្លូវ
មួយស្រមប់ េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ្រគប់្របេភទេនកមពុជ ដូចមនែចងេនកនុង
ជំពូក៥ ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ែដល្រតូវេរៀបចំេឡងីេ�យ្រកសួងបរ�ិថ នស្រមប់

ឲយមនករអនុម័ត្តពី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ េហយីែផនករប្រគប់្រគងជយុទធ�្រស្តេនះ នឹងជួយអគគ
នយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិស្រមប់ករេរៀបចំែផនករសកមមភពេនតំបន់ករពរធមម
ជតិនីមួយៗ។ កនុងន័យេនះ ខញុ ំមនេមទនភពចំេពះ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិេនះ�ស់ ែដលេឆ្លីយ
តបេទនឹងភពចបំច់របស់្របេទសកមពុជ ស្រមប់ករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ្របកបេ�យ
្របសិទធភព និង្របសិទធផល ែដលបនេរៀបចំេឡងីេ្រកមករដឹកនសំ្រមបស្រមួលរបស់គណៈកមម ធិករ
ជតិ្រគប់្រគងជីវៈច្រមុះ។ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិេនះ គឺជឯក�រយុទធ�្រស្តេពញេលញេលីកដំបូង

បង្អស់ ែដលសេ្រមចបនេ្រកមករដឹកនដ៏ំេឈ្ល�សៃវរបស់ សេម្តចអគគម�េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន 

នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ 
 ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ និងេកតសរេសីរដល់ឯកឧត្តម េ�កជំទវ អស់េ�ក េ�ក្រសី មកពី
្រកសួង �ថ ប័នជំនញ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល វស័ិយឯកជន និងៃដគូអភិវ��ន៍នន ែដលបនផ្តល់
កិចចសហករយ៉ងល្អកនុងករេរៀបចំឯក�រ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិ ឱយសេ្រមចជរូប�ងេឡងី។ 

ដំេណីរករសំខន់ៗស្រមប់េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិេនះរមួមន សិកខ សិ�ថន ក់ជតិ

ចំនួនពីរដង កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ជមួយម្រន្តីជំនញចំនួនពីរេលីក និងករចុះេទពិនិតយេមីល�ថ ន

ភពតំបន់ករពរធមមជតិជក់ែស្តង និង្រពមទងំករពិេ្រគះេយបល់ជមួយម្រន្តីថន ក់េខត្ត អងគករពក់

ព័នធនន និង្របជសហគមន៍     មូល�្ឋ នជេ្រចីនេលីកេទៀតផង។ សិកខ ��េលីកទី១បនេរៀបចំ

េឡងីមនរយៈេពលពីរៃថង ចប់ពីៃថងទី ២៧ ដល់ ២៨ ែខសី� ឆន ២ំ០១៣ ែដលមនអនកចូលរមួមកពី�ថ

ប័នរ�្ឋ ភិបល អងគករជតិ និងអន្តរជតិ និងអនកពក់ព័នធ     េផ�ងៗេទៀត។ អរគុណដល់អនកពក់ព័នធ

ទងំអស់ែដលបនេធ្វីឱយសិកខ សិ�េនះបនទទួលនូវ សមិទធិផល្របកបេ�យែផ្លផក េ្រកមករពិេ្រគះ
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េយបល់ពីអនកពក់ព័នធទងំអស់ េដីមបកំីណត់ឲយបននូវចំនុចគន្លឹះស្រមប់ បញចូ លេទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  

យុទធ��ស្តជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនកមពុជ ពិេសសករពិភក�េទេល ី

ចកខុវស័ិយ េបសកមម និងេគលបំណងជយុទធ��ស្តទងំបី ្រពមទងំករកំណត់នូវសកមមភពសំខន់ៗ

របស់យុទធ��ស្តនីមួយៗ ដូចែដលមនេនកនុងេសចក្តី្រពង្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិេនះ។ ព័ត៌មន្រគឹះ 

និងចមបងស្តីពី�ថ នភព្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិស្រមប់េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិេនះ គឺទទួល 

បនពី�ថ ប័នេគលពីរ៖ អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ែន្រកសួងបរ�ិថ ន និងរដ្ឋ  

បលៃ្រពេឈ ីៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ  �មរយៈបទប�្ហ ញជេ្រចីន េនកនុងសិកខ

សិ�ជតិេលីកទី១។ សិកខ សិ�ជតិេលីកទី២ បនេរៀបចំេឡងីរយៈេពលមួយៃថងេនៃថងទី ២៧ កញញ  

ឆន ២ំ០១៣ ែដលសិកខ កមភគេ្រចីនបនបន្តពីសិកខ ��ជតិេលីកទីមួយ។ សិកខ សិ�ជតិេលីកទី២

េនះបនពិភក�យ៉ងល្អិតល្អន់ និងសុីជំេ� េលីេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយរបស់្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិ

ស្រមប់ករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ េនកមពុជមុននឹង�ក់ជូនអងគ្របជំុគណៈកមមករជតិ

្រគប់្រគងជីវៈច្រមុះ ពិនិតយ និងអនុម័ត នេពលេនះ។ រហូតដល់ៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ២០១៤ េទីបគណៈកមម

ធិករជតិ្រគប់្រគងជីវៈច្រមុះបន្របជំុអនុម័តេលីេសក្តីេ្រពៀងចុងេ្រកយេនះ។ 

ដូេចនះ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិ នឹងេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ស្រមប់ ជួយស្រមួលដល់ករ�ក់

បញចូ លតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន កនុងរេបៀប�រៈទូលំទូ�យេនថន ក់តំបន់ និងថន ក់ជតិ

អំពីករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិឱយបនសម្រសប ្រពមទងំធនឱយមនភពចុះស្រមុងគន ខងែផនករ 

និងេគលនេយបយកនុងចំេ�ម្រកសួង វស័ិយ និង�ថ ប័នពក់ព័នធ។ ជលទធផល្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត

េនះ និងជួយបេងកីនថមពលរបួរមួកនុងករស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ កិចចសហ្របតិបត្តិករ និង្រគប់្រគងថន ក់

តំបន់ែដលែផនករេនះ�ចនេំឆព ះេទកន់ករអនុវត្តករេរៀបចំថវកិ និងករេរៀបចំរបយករណ៍ជលកខ

ណៈ្របព័នធឲយកន់ែតទូលំទូ�យ និងេជៀស�ងករេ្របី្របស់វធីិ��ស្តេ�យែឡកៗពីគន កនុងករករពរ 

និងករេ្របី្របស់ធនធនជតិឱយសម្រសប េដីមបធីនសុខុមលភពរបស់្របជជនកមពុជទងំេពល

បចចុបបនន និងេនេពលអនគត។ េ្រកពីករេរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិ

រក�នន ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តក៏ជួយធនឲយមនករករពរ្របកបេ�យ្របសិទធភព និងសន�សំំៃចនូវ

ធនធនធមមជតិរបស់្របេទស និងផ្តល់េស�ៃន្របព័នធេអកូឡូសុី។  

េឆ្ល�តឱកសេនះ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ និង�យតៃម្លខពស់ចំេពះតំ�ង្រកសួង �ថ ប័ន ៃដគូ
អភិវ��ន៍ �ថ ប័នជំនញករទងំអស់ ែដលបនផ្តល់ និងគ្ំរទទងំធនធនបេចចកេទស និងហរិញញវតថុ កនុង
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ករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិស្រមប់ ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលជចំនុចចប់េផ្តីម

ដំបូងបំផុតស្រមប់េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិឱយមន្របសិទធភពនិងទន់េពលេ��� 

���នីភនេំពញ ៃថងទី         ែខ           ឆន ២ំ០១៤ 

រដ្ឋម្រន្តី 

 

 

�� សំ�� ់
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េសចកី្តែថ្លងអំណរគណុ 
កនុងនមគណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងជីវៈច្រមុះ និង្រកសួងបរ�ិថ ន ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង

្រជលេ្រជចំេពះប�្ត ្រកសួង�ថ ប័នជតិ ៃដគូអភិវ��ន៍ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបលជតិ និងអន្តរជតិ 
និងអនកពក់ព័នធទងំអស់ ែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមម និងផុសផុលកនុងដំេណីរករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ
��ស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនះេឡងី។ 

្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ្រតូវបនេរៀបេរៀងេឡងី
េ្រកមករស្រមបស្រមួលពី្រកសួងបរ�ិថ ន េ�យមនករចូលរមួយ៉ងសកមម ពី្រកុមបេចចកេទសអន្តរ
្រកសួង ្រពមទងំមតិែណនដ៏ំមនតៃម្លពីគណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងជីវៈច្រមុះេទៀតផង។ ករចូលរមួ
យ៉ងទូលំទូ�យរបស់អនកពក់ព័នធនន បនេធ្វីឱយ្រកបខ័ណ្ឌ ជតិេនះកន់ែតមនសងគតិភព និងមនករ
គ្ំរទយ៉ងទូលំទូ�យពីវស័ិយទងំអស់។ 

ករេរៀបេរៀងនូវ្រកបខ័ណ្ឌ ជតិ ស្រមប់្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនះ បនេធ្វីេឡងី
េ�យមនករជួយឧបតថមភេ�យភន ក់ងរសហរដ្ឋ�េមរកិ USAID �មរយៈគេ្រមង HARVEST និង 

គេ្រមងគ្ំរទៃ្រពេឈ ីនិងជីវៈច្រមុះ (SFB) របស់ FINTRAC និង Windrock International។ 
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ពកយប្ំរពួញ និ��ក���� ់
CBD Convention on Biological 

Diversity 
អនុសញញ ស្តីពីជីវៈច្រមុះ 

CITES Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild 
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អនុសញញ ស្តីពីអន្តរជតិស្តីពី្របេភទ
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GBO Global Biodiversity Outlook ជីវៈច្រមុះសកលេ�ក 
IUCN International Union for 
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MAB Man and Biosphere មនុស� និងជីវៈច្រមុះ 
NBSAP  National Biodiversity Strategy 

and Action Plan 
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NGO Non-governmental Organisation អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល 
NSDP National Strategic Development 

Plan 
ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ ជតិ
បចចុបបននកមម 

RAPPAM Rapid Assessment and 
Prioritization of Protected Areas 
Management 

ករ�យតៃម្លេ�យរហ័សស្តីពីអទធិភព
ៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ 

REDD Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest 
Degradation  

ករកត់បនថយករបេញចញឧសម័នពីករ
បំផ្ល ញ និងេរចរលិៃ្រពេឈ ី

RGC Royal Government of Cambodia �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
UNFCCC  United Nations Framework 

Convention on Climate Change  
អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពី
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WHC World Heritage Convention អនុសញញ ស្តីពីមរតកពិភពេ�ក 
WWF World Wide Fund for Nature មូលនិធិពិភពេ�កស្រមប់អភិរក�ធមម
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េសចកី្តសេងខប 
្របេទសកមពុជ្រគបដណ្ត ប់េទេ�យ្របព័នធករពរធមមជតិ្របមណជ ២៦ភគរយ ៃនៃផទ្របេទស 

ែដលមន២៣តំបន់ករពរធមមជតិសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងេ�យ អគគនក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិ

រក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និងមនៃ្រពករពរចំនួន ៦កែន្លង សិថតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋបល

ៃ្រពេឈ ី និងែដនជ្រមក្រតីចំនួន ៨តំបន់សិថតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋបលជលផល ៃន្រកសួង

កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។  

បចចុបបនន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនកមពុជកំពុងទទួលរងសំពធយ៉ងខ្ល ងំ។ ដូេចនះករបេងកីត

តំបន់ករពរធមមជតិថមីៗក៏្រតូវ្របឈមនឹងឧបសគគយ៉ងេ្រចីន េបីេទះបីជ្របេទសកមពុជកនុងរយៈេពល

បុ៉នម នឆន ថំមីៗកន្លងេទេនះបនអនុម័តចបប់មួយចំនួនដូចជ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ ី ឆន ២ំ០០២ ចបប់ស្តីពី

ជលផល ឆន  ំ ២០០៦ និងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ្រពមទងំេគលេ� និងែផនករ   

សំខន់ៗជេ្រចីនេទ�តមនជ�ទិ៍ ែផនករជតិស្រមប់អភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភពែដលកំណត់ពី

េគលនេយបយ និង្រកបខ័ណ្ឌ  េដីមបកីរពរធនធនធមមជតិ និងករ្រគប់្រគងឱយមន្របសិទធភព ៃន

តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន។ តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់    អភិរក�ភគេ្រចីន (ចំនួន 

៨៤%) ពំុទន់្រគប់្រគងមន្របសិទធិភពនូវេឡយីេទ េ�យ�រែតកង្វះែផនករ្រគប់្រគង សមតថភព    

�ថ ប័នេនមនក្រមិត កង្វះចំេណះដឹងបេចចកេទស និងកង្វះថវកិ។  

េនកនុងបរបិទ្របេទសកមពុជ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលមន្របសិទធភពមិន្រតឹមែតករពរ

ធនធនសំខន់ៗ្រពមទងំជតំបន់ែដលមនតៃម្លែផនកេអកូឡូសីុ និងជីវៈច្រមុះ ដូចជ្របព័នធៃ្រពេឈ ី ភនំ 

េឆនរសមុ្រទ និងទឹក�ប ែតែថមទងំផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍មូល�្ឋ ន និងជនជតិេដីមភគតិច

ែដលពឹង�្រស័យយ៉ងខ្ល ងំេទេលីធនធនធមមជតិេនតំបន់ករពរធមមជតិ។ ្រតូវចងចថំជីវៈច្រមុះេនកនុង

្របេភទេអកូឡូសុី តំបន់ករពរធមមជតិ តំបន់អភិរក�នន ប�្ត ញតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�

េដីមបឲីយមន្របសិទធភពកនុងករ្រគប់្រគងរមួគន  េដីមបេីច�ស�ងករ្រគប់្រគងេ�យែឡកពីគន ។ េដីមបី

្រគប់្រគងតំបន់ទងំេនះឲយ្របសិទធភព និងសន�សំំៃចខពស់ ែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្ត ៃនតំបន់ករពរ

ធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�្រតូវែតមន ែដលមនែចងេនកនុងម្រ��� និងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ

២០០៨ េហយីែផនករេនះ�ចជេគលករណ៍ែណនដ៏ំល្អបំផុតនិង�ចធនឲយមនករេ្របី្របស់ឲយមន

្របសិទធផលបំផុត ៃន�ថ នប័នជតិ ធនធនមនុស� និងធនធនហរិញញវតថុ។ អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ 

និងអភិរក�ធមមជតិបនកំណត់ថ្រកបខ័ណ្ឌ ដូចជ េគលករែណន ំ   រចនសមព័នធ និងែផនករ�ទិភព
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របស់រ�្ឋ ភិបលេផ�ងៗេទៀតែដលជជំ�នដំបូង េដីមបេីឆព ះេទកន់ករអភិវ��ន៍ នូវែផនករ្រគប់្រគងជ

យុទធ�្រស្ត។  

េយង�មត្រមូវករ និងភពចបំច់ៃន្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តេនះ េទីបអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបល

ករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន បនសហករជមួយអងគករៃដគូរ និងអនកពក់ព័នធេផ�ងៗ

េទៀតេដីមបកីរេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិេនះេឡងី េ្រកម

ករជួយឧបតថមភែផនកហរិញញវតថុេ�យភន ក់ងរសហរដ្ឋ�េមរចិ USAID �មរយៈគេ្រមង HARVEST និង 

SFB អនុវត្តេ�យ FINTRAC និង Windrock International ចប់�ងំពីែខកកក� ឆន ២ំ០១៣  រហូតមក

ដល់បចចុបបនន។  

ដំេណីរករសំខន់ៗស្រមប់េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិេនះ រមួមនសិកខ ��ថន ក់ជតិ

ចំនួនពីរដងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមួយម្រន្តីជំនញចំនួនពីរេលីក និងករចុះេទពិនិតយេមីល�ថ ន

ភពតំបន់ករពរធមមជតិជក់ែស្តង និង្រពមទងំពិេ្រគះេយបល់ជមួយ ម្រន្តីថន ក់េខត្ត អងគករពក់ព័នធ

នន និង្របជសហគមន៍មូល�្ឋ ន។ សិកខ ��េលីកទី១បនេរៀបចំេឡងី រយៈេពលពីរៃថង ចប់ពីៃថងទី 

២៧ ដល់ ២៨ សី� ឆន ២ំ០១៣ ែដលមនអនកចូលរមួមកពី �ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល អងគករជតិ និងអន្តរ

ជតិ និងអនកពក់ព័នធេផ�ងៗេទៀត។ សិកខ សិ�េនះបនទទួលសមិទធិផល្របកបេ�យែផ្លផក េ្រកមករ

ពិេ្រគះេយបល់ពីអនកពក់ព័នធទងំអស់ េដីមបកំីណត់ឲយបននូវចំនុចគន្លឹះស្រមប់បញចូ លេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  

យុទធ�្រស្តជតិ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិេនកមពុជ ពិេសសពិភក�េទេលី ចកខុវសិ័យ 

េបសកមម េគលបំណងយុទធ�្រស្ត និងកំណត់សកមមភពសំខន់ៗៃន្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្ត រហូតដល់ករ

េរៀបចំេឡងី នូវពេ្រងៀង្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិេនះេឡងី។ េនកនុងសិកខ ��េនះេទៀតេ�តក៏បន

អេញជ ីញ�លគមិនមកពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងមកពី

អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន េដីមបបីង្ហ ញពី�ថ នភពៃ្រពករពរ 

ក៏ដូចជតំបន់ករពរធមមជតិ េនកមពុជមុននឹងឈនដល់កិចចពិភក� ពីចំនុចគន្លឹះស្រមប់បញចូ ល េទ

កនុង្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិ។ សិកខ សិ�េលីកទី២បនេរៀបចំេឡីងរយៈេពលមួយៃថងេនៃថងទី ២៧ 

កញញ  ឆន ២ំ០១៣ ែដលភគេ្រចីន សិកខ កមមកពីសិកខ ��េលីកទីមួយ។ សិកខ សិ�េនះក៏ទទួលបន

សមិទធិផល្របកបេ�យែផ្លផក ផងែដរ�មរយៈេ្រកមករពិេ្រគះេយបល់ពីអនកពក់ព័នធទងំអស់េដីមបពិីនិតយ 

េឡងីវញិ និងពេ្រងៀងចុងេ្រកយនូវ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិេន

កមពុជ ស្រមប់�ក់ជូនអងគ្របជំុគណៈកមមករពិនិតយ និងអនុម័ត។ មុននឹងពិនិតយេឡងីវញិ និងេសចក្តី
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្រពងចុងេ្រកយនូវ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិេនះក៏បនអេញជ ីញ�លគមិនមកពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី ៃន្រកសួង

កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងមកពីអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ 

ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន េដីមបបីង្ហ ញែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពករពរ និងឧទយនជតិែដលបនអនុម័តែផនករ

្រគង្រគងទងំេនះរចួមកេហយីពីសំ�ក់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ ដូេចនះសិកខ កមបនយល់នូវបញ្ហ

្របឈម ដំេ�ះ្រ�យ និងយុទធ��ស្តេផ�ងៗ កនុងករ្រគង់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិមុននឹងចប់េផ្តីម

េរៀបចំេសចក្តី្រពងេនះេឡងី។ 

េ្រកពីករេរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក� ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត

ក៏្រគប   ដណ្ត ប់េលីទិដ្ឋភពតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ទងំអស់ ែដលរមួចំែណកដល់ករ

េរៀបចំបេងកីតតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននកនុង្របេទសកមពុជ។ េហយី្របព័នធតំបន់ករពរ

ធមមជតិេនះេ�យមនសំពធ យ៉ងខ្ល ងំទងំេពលបចចុបបនន និងអនគតពិេសសករែ្រប្របួល�កសធតុ 

និងធន��មនករករពរ្របកបេ�យ្របសិទធភព និងសន�សំំៃចនូវធនធនធមមជតិរបស់្របេទស និង

ផ្តល់េស�ៃន្របព័នធេអកូឡូសុី។ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះមនចកខុវស័ិយ េបសកកមម េគលេ�យុទធ��ស្ត 

និងសកមមភពសំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 

ចកខ�ុសយ័៖ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនកមពុជរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ដល់េសដ្ឋកិចចជតិ និងករ

អភិវ��ន៍ ្របកបេ�យចិរភពកនុងេនះរមួទងំករកត់បនថយភព្រកី្រក ពិេសស�មរយៈករអភិរក� និង
ករេ្របី្របស់្របកបេ�យនិរន្តរភព នូវធនធនជីវៈច្រមុះ ធមមជតិ វបបធម៌ និង្របព័នធេអកូឡូសីុ។ 

េបសកមម៖ ផ្តល់នូវករែណនសំំខន់ដល់ ៖ 

(ក) ែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតិស្រមប់្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិែដលបនេរៀបចំ និង
អនុវត្ត េដីមបធីនឈនេទសេ្រមចបន នូវករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសិទធភព្របសិទធ
ផល និងេសមីរភពគន បំផុតៃនតំបន់ទងំអស់េនកមពុជ  

(ខ) េបី�ចេធ្វីបន្រតូវព្រងីក្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ្រពមទងំករបេងកីតតំបន់្រចករេបៀង   
េអកូឡូសុី េនកែន្លងចបំច់េដីមបបីំេពញលកខខណ្ឌ េអកូឡូសុី ៃនប�្ត ញ្របព័នធតំបន់ករពរ
ធមមជតិ្រពមទងំករតភជ ប់ជមួយតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន និងរមួបញចូ ល
យ៉ងទូលំទូ�យៃនែដនេគក និងែដនសមុ្រទពិេសស បញ្ហ ្របឈមមុខៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

 (គ) បេងកីនជអតិបរមៃនផល្របេយជន៍បរ�ិថ ន និងេសដ្ឋកិចចសងគម�ម្រគប់រូបភពពីជីវៈច្រមុះ
េនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន 
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េគលបំណងយទុធ��ស្ត និងសកមមភពសំខន់ៗ  

សកមមភពទងំអស់ ែដល្រតូវអនុវត្តេដីមបធីនថ តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ទងំេនះ

េឆ្លីយតបេទនឹងេគលបំណង ៃនករបេងកីតតំបន់ទងំេនះ ចបំច់្រតូវ�យតៃម្លជ្របចពីំ�ថ នភព និង

និនន ករ មុខងរ តួនទី និងតំៃល ករគំ�មកំែហងនិងសមព ធ និងផលប៉ះពល់ពីវធិនករ េដីមបេី�ះ

្រ�យ ករគំ�មកំែហង និង សំពធ េហយីព័ត៌មនែដលបនមកពីករ�យតំៃលេនះនឹងជែផនទីបង្ហ ញ

ផ្លូវស្រមប់ េ្រជីសេរសីសកមមភព និងេពលេវ�សម្រសបបំផុតស្រមប់បញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភព 

្រពមទងំកំណត់ពីតំរូវករចបំច់ស្រមប់បេងកីនសមតថភពធនធនមនុស� �ថ ប័ន បេចចកវទិយ និងហរិញញ

វតថុ េដីមបអីនុវត្តន៍សកមមភពទងំេនះឲយមន  ្របសិទធភព និង្របសិទធផលខពស់។ ដូេចនះ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ

��ស្ត េនះមនេគលបំណងយុទធ��ស្ត ែដលទក់ទងេទនឹងមូល�្ឋ នចំេណះដឹង ស្រមប់េធ្វីករ

សេ្រមច ែផនករសកមមភព និងចំេណះដឹងែផនកបរ�ិថ ន។ 

េគលបំណងយទុធ��ស្តទី១ ៖ មលូ�្ឋ នចំេណះដឹងស្រមបេ់ធ្វីករសេ្រមចចិត្ត៖ 
ព្រងឹងចំេណះដឹងអំពីប�្ត ញជតិ ៃន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ស្រមប់េធ្វីករសេ្រមច�មរយៈករ
�យតៃម្ល ករបេងកីនចំេណះដឹង ករេរៀបចំព័ត៌មនផ�ព្វផ�យ និងករបេងកីនចំេណះដឹងអំពីតួនទី តំៃល 
និងលកខខណ្ឌ ចបំច់នន ៃនតំបន់ករពរធមមជតិតំបន់អភិរក�នន និងប�្ត ញរបស់តំបន់ទងំេនះ
េនកមពុជ។ សកមមភពអទធិភពស្រមប់េគលបំណងទី១ រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

១.១ ករ�យតៃម្លទិដ្ឋភពសំខន់ៗ ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន  
១.២  បេងកីនករយល់ដឹង បេងកីតេរៀបចំព័ត៌មនេ�យមនមូល�្ឋ នទិននន័យមនលកខណៈងយ

្រសួលដល់អនកេ្របី្របស់ 
១.៣ បងកលកខណៈឲយ�ចេ្របី្របស់�ចរកបនយ៉ងទូលំទូ�យ នូវព័ត៌មនពក់ព័នធនឹង   

េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងបេងកីនករយល់ដឹង។ 

េគលបំណងយទុធ��ស្តទី២ ៖ ែផនករសកមមភព៖ បេងកីនករអនុវត្តកត្វកិចចរបស់កមពុជ 

្រសប�មទិសេ�ជីវៈច្រមុះ Aichi ទី១១ និងទិសេ� ពក់ព័នធនន ៃនទិសេ�ជីវៈច្រមុះជតិ ២០១១-

២០២០ និង យុទធ��ស្តជីវៈច្រមុះ និងែផនករសកមមភពជតិ ឆន ២ំ០០២ ែដលបននឹងកំពុងែក
ស្រមួលេដីមបអីនុវត្តទិសេ�        ជីវៈច្រមុះជតិ ឆន ២ំ០១១-២០២០។ ដូេចនះកមពុជ្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របង
េដីមបឈីនេទសេ្រមចទិសេ�ទងំេនះ ែដលេនេពលបចចុបបននមនភពយតឺយ៉វ កនុងករអនុវត្តកមមវធីិ
ករងរ ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិែដលបន  អនុម័តេ្រកមអនុសញញ ជីវៈច្រមុះ និងករេប្តជញ ចិត្តរបស់      
រ�្ឋ ភិបល ែដលបនកំណតេ់នកនុងេគលេ�អភិវ��ន៍   សហ�វត�កមពុជ និងអនុសញញ េផ�ងៗេទៀត
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ែដលកមពុជបនផ្តល់   សចច ប័នកនុងេនះរមួទងំអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ        

ែ្រប្របួល�កសធតុ    អនុសញញ មរតកពិភពេ�ក និងអនុសញញ ��ំ(Ramsar) ស្តីពីតំបន់ដីេសីម។
សកមមភពអទធិភពស្រមប់េគលបំណងទី២ រមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

២.១   ជកិចចករចបំច់្រតូវែថរក� និង�្ត រេឡងីវញិនូវ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលមន
្រ�ប់ 

២.២    ករកំណត់ និងបេងកីតតំបន់តំបន់ករពរធមមជតិថមីនិង្របេភទតំបន់អភិរក�នន 
២.៣  បេងកីនករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល 
២.៤ ធនឲយមនសមធម៌កនុងដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត និងករែចករែំលកផល្របេយជន៍ 

េ�យេផ្ត តជពិេសសចំេពះ្របជជនែដលងយរងេ្រគះបំផុត 

២.៥ ធនករភជ ប់គន ជមួយ និងករបញចូ លគន ៃនតំបន់េទកនុងតំបន់ដីេគក និងទឹក 
២.៦ �ក់បញចូ លតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននេទកនុងយុទធ��ស្ត និងេគល

នេយបយ�មវស័ិយនន 
២.៧ អនុវត្តលិខិតបទ�្ឋ ន និងចបប់នន ពិេសសកិចច្រពមេ្រពៀងថន ក់តំបន់ និងអន្តរជតិ។ 

េបីេទះបីជតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន ្រតូវយកចិត្តទុក�ក់បេងកីតេឡងី 
បនទ ប់ពីករវភិគពីចំណុចខ្វះខត បង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីត្រមូវករ ៃនករបេងកីតេនះក៏
េ�យក៏ករព្រងឹង្របសិទធភព និង្របសិទធផលៃនករ្រគប់្រគងគួរែតជសកមមភពមួយកនុង

ចំេ�ម សកមមភពអទិភពទងំអស់។ 

េគលបំណងយទុធ��ស្តទី៣  ៖ សមតថភពែផនកបរិ�ថ ន៖ ព្រងឹងសមតថភពែផនកបរ�ិថ ន
�មរយ�ករព្រងីកឲយទូលំទូ�យៃនអភិបលកិចចល្អ ករបេងកីនករចូលរមួ ករេលីកកមពស់កិចចស្រមប
ស្រមួល និងកិចចសហករជមួយអនកពក់ព័នធទងំថន ក់ជតិ និងតំបន់ និងព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស� 
�ថ ប័ន បេចចកវទិយ និងហរិញញវតថុ្របកបេ�យចិរភព។ សកមមភពអទធិភពស្រមប់េគលបំណងទី៣ រមួមន

ដូចខងេ្រកម៖ 
៣.១ បេងកីនករចូលរមួ និងព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ 
៣.២ េលីកកមពស់កិចចស្រមបស្រមួល និងសហករជមួយអនកពក់ព័នធនន 
៣.៣ បេងកីនសមតថភពធនធនមនុស� 
៣.៤ បេងកីនសមតថភព�ថ ប័ន និងចបប់ 
៣.៥ បេងកីនសមតថភពបេចចកវទិយ ្រពមទងំយន្តករទទួលបេចចកវទិយ ផ្ល ស់ប្តូរបេចចកវទិយ និងករ

េផទរបេចចកវទិយ 
 ៣.៦ បេងកីនសមតថភពហរិញញវតថុឱយមននិរន្តរភព។ 
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មេធយបយស្រមបគ់ំ្រទករអនវុត្ត៖ េដីមបអីនុវត្តឲយមន្របសិទធភព និងបនេជគជ័យ 

្រកបខ័ណ្ឌ ��ស្តេនះ្រតូវអនុវត្តន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

១. បេងកីនចំេណះដឹងសគីពីែផនកជីវៈច្រមុះ និងករអភិវ��្របកបេ�យចិរភព ដល់គណៈកមម
ធិករ អន្តរ�ថ ប័ន�មរយៈករងរបេចចកេទសអន្តរ្រកសួង 

២. េលីកកមពស់ និងបេងកីនករចូលរមួ និងបេងកីនកំ�ងំ និងមេធយបយឈនះៗ 
៣. ករចង្រកង�ក�របទពិេ�ធន៍ករងរថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ 
៤. កំណត់សកមមភពជ�ទិភពស្រមប់អនុវត្ត 
៥. ករកំណត់ និងេ្របី្របស់ករេលីកទឹកចិត្តដល់អនកអនុវត្តសកមមភព 
៦. បញចូ លលកខខណ្ឌ ៃន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ េទកនុងករ�យតំៃលផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
៧. េគរព�មេគលករែណននំន�មេគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 
៨. ែស្វងយល់ពីេគលបំណង និងសកមមភពែដលបនកំណត់េនកនុង្រកបខណ្ឌ យុទធ��ស្ត 
៩. ជ្រមុញករស្រមបស្រមួល និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធនន 
១០. ្រតួតពិនិតយ �ម�ន និង�យករណ៍�ល់សកមមភពទងំអស់ 
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១. ��វ 
១.១ �ថ នភព្របពន័ធតបំនក់រពរធមមជ�េេននងុ្របេទសនមពជុ 

1/ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ†េនកនុង្របេទសកមពុជមន្របមណជ២៦ភគរយ ៃនៃផទដី្របេទសកនុង
េនះៃផទដីចំនួន២ភគ៣សថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក� 
ធមមជតិៃន្រកសួងបរ�ិថ ន េហយីៃផទដីេនសល់្របមណជ១ភគ៣ សថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់
រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីនិងរដ្ឋបលជលផល ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ 

2/ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ទងំេនះមនដូចខងេ្រកម ៖ 
(ក)  តំបន់ឧទយនជតិ ចំនួន៧កែន្លង កនុងេនះមនតំបន់ករពរធមមជតិ�មេឆនរសមុ្រទចំនួន៤ 

កែន្លង  ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពចំនួន១០កែន្លង តំបន់ករពរេទសភពចំនួន៣កែន្លង តំបន់ 
េ្របី្របសេ់្រចីនយ៉ងចំនួន៣កែន្លង(មួយកែន្លងជតំបន់េឆនរសមុ្រទ)។ តំបន់ទងំេនះសថិត
េ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន 

(ខ) តំបន់ៃ្រពករពរចំនួន៦កែន្លង និងតំបន់ែដនជ្រមក្រតីចំនួន៨កែន្លង សថិតេនេ្រកមករ្រគប់
្រគងរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីនិងរដ្ឋបលជលផលៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ 

3/ េ�យ�រែតតំបន់ករពរធមមជតិ្រគបដណ្ត ប់ជង ១ភគ៤ ៃនៃផទ្របេទស និងផ្តល់កៃ្រមខង 
េសដ្ឋកិចចខពស់េនះ  ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ្រតូវបនេ្របី្របស់ជតំបន់ែដលរមួចំែណកដល់ករ
អភិវ��ន៍ ឬជតំបន់ែដលមន�ទិភពកនុងករវនិិេយគ។ តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�
ននេនកមពុជកំពុងែតចប់េផ្តីមមនករទទួល�គ ល់ពីតំៃលរបស់��មវស័ិយនីមួយៗ។ 

4/ េនឆន ២ំ០០៤ សននិសីទ ស្តីពីអនុសញញ ជីវៈច្រមុះ (CBD) ៃន្របេទសភគីែដលកនុងេនះ្របេទស 
កមពុជជសមជិកយ៉ងសកមមែដរេនះ បនអនុម័តកមមវធិកីរងរតំបន់ករពរធមមជតិកនុងេគល
បំណង “កត់បនថយឲយបនេ្រចីនបំផុត ៃនអ្រ�ៃនករបត់បង់ជីវៈច្រមុះថន ក់េ្រកមជតិ ថន ក់ជតិ
ថន ក់តំបន់ និងេដីមបរីមួចំែណកដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក និងជ្រមុញឲយករអភិវ��ន៍្របកប
េ�យនិរន្តភព”។ របយករណ៍ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ 1  ែដល្របេទសកមពុជក៏បន�ក់ចូល 
អនុសញញ  ស្តីពីជីវៈច្រមុះេនឆន ២ំ០១០បនបង្ហ ញថេគលេ� និងសកមមភពននៃនកមមវធីិ
ករងរេនះេទីបែតបនចប់េផ្តីម ឬមិនទន់បនចប់េផ្តីមេនេឡយី។ 

                                                            
† [In Cambodia] [In this document], the term “protected area system” means (i) protected areas (terminology 
referring to those areas listed in Article 7 of the 2008 Protected Area Law that are under the jurisdiction of the 
Ministry of Environment (MoE) i.e. national parks, wildlife sanctuaries, protected landscapes, multiple use areas, 
Ramsar sites, biosphere reserves, natural heritage sites, and marine parks), and (ii) protection forests protected 
inundated or flooded areas, (marine or freshwater) fishery conservation areas, fishery protected areas and fish 
sanctuaries under the jurisdiction of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), and referred to 
hereafter as conservation areas. 
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5/ េនឆន ២ំ០១០រដ្ឋភគី ៃនអនុសញញ អន្តរជតិ ស្តីពីជីវៈច្រមុះបនឯកភពកនុងករអភិរក�ឲយបន 
១៧ភគរយ ៃនតំបន់ែដនដីេគក និងទឹក េហយី១០ភគរយជតំបន់េឆនរសមុ្រទ និងសមុ្រទ្រតឹម
ឆន ២ំ០២០ ជពិេសសតំបន់ែដលមនតំៃលជីវៈច្រមុះ និងេស�្របព័នធេអកូឡូសុី�មរយៈករ 
្រគប់្រគងេអកូឡូសីុឲយមន្របសិទធភព និងសមធម៌។ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិទងំេនះ្រតូវែត
មនទំនក់ទំនងគន មិន�ចខ្វះបន និងវធិនករអភិរក�ែដលមន្របសិទធភព េ�យែផ្អកេលី�ថ ន
ភពជក់ែស្តង និងករេធ្វីសមហរណកមមេទកនុងតំបន់ដីេគក និងតំបន់ទឹក។ ្របេទសទងំេនះបន

ឯកភពគន ដូចេនះេនកនុងកិចច្របជំុេលីកទី១០ ែដលបនេធ្វីេឡងីេនកនុងទី្រកុង Nagoya ្របេទស
ជបុ៉ន េនែខតុ� ឆន ២ំ០១០ ែដល្រតូវបនចត់ទុកថជទិសេ�ជីវៈច្រមុះ Aichi  ទី១១ ៃន
ែផនករយុទធ��ស្ត២០១១-២០២០2ែដលជយុទធ��ស្តមួយ្រតូវបនអនុម័ត្តេ�យម�សននិបត 
ៃនអងគករសហ្របជជតិ េដីមបធីនថធនធនធមមជតិេនេលីពិភពេ�ក្រតូវបនករពរែដលជ
ែផនកមួយ ៃនករ្របឹងែ្របងស្រមប់ករអភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភព កត់បនថយភយ្រកី្រក និង 
សុខុមលភពៃនជីវតិទងំអស់េនេលីភពែផនដី។ 

6/ េដីមបសីេ្រមចទិសេ�ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេនះ គឺមនតួនទីអនុវត្តកមមវធិីករងរស្រមប់តំបន់ករពរ
ធមមជតិ េសចក្តីស្រមចនិងដំេ�ះ្រ�យមួយចំនួនែដលបនអនុម័ត្តេ្រកមអនុសញញ ៃនជីវៈច្រមុះ 
និងអនុសញញ ននពក់ព័នធនឹងជីវៈច្រមុះជពិេសស អនុសញញ មរតកពិភពេ�ក និងអនុសញញ  
��ំស្តីពីតំបន់ដីេសីម។ 

7/ េបីេទះបីជ តំបន់ដីេគក និងតំបន់ទឹក្របេទសកមពុជមនចំនួន ២៦ភគរយ ្រតូវបនកំណត់ថជ
តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននក៏េ�យ ក៏េនមនកិចចករជេ្រចីនេទៀតែដល្រតូវេធ្វី។ 
េហយីកនុងចំេ�មកិចចករទងំេនះរមួមន កមពុជចបំច់្រតូវេធ្វីឲយមនកររកីចេ្រមីនែថមេទៀតេលី
កិចចករករពរតំបន់សមុ្រទ និងតំបន់េឆនរសមុ្រទករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវ្របសិទធភព ៃនករេធ្វីែផន
ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ េ�យែផ្អកេលី�ថ នភពជក់ែស្តង ទប់�ក ត់ និងកត់បនថយ
ផលប៉ះពល់អវជិជមនពីករគំ�មកំែហងននដូចជករែ្រប្របួល�កសធតុ ព្រងឹងធនធនមនុស� 
ធនធនហិរញញវតថុឱយមន្របសិទធភពនិងព្រងឹង�ថ នប័នេដីមបឱីយបំេពញមុខងរឲយកន់ែតមន្របសិទធភព 
ស្រមប់អនុវត្តសកមមភពសំខន់ៗែដលចបំច់។ 

8/ បចចុបបនន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនកមពុជកំពុងទទួលរងសំពធយ៉ងខ្ល ងំ។ ដូេចនះករបេងកីត
តំបន់ករពរធមមជតិថមីៗក៏្រតូវ្របឈមនឹងឧបសគគយ៉ងេ្រចីន េបីេទះបីជ្របេទសកមពុជកនុងរយៈ
េពលប៉ុនម នឆន ថំមីៗកន្លងេទេនះបនអនុម័តចបប់មួយចំនួនដូចជ ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ ី ឆន ២ំ០០២ 
ចបប់ស្តីពីជលផល ឆន  ំ២០០៦ និងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ ្រពមទងំេគលេ� 

និងែផនករសំខន់ៗជេ្រចីនេទៀតមនជ�ទិ៍ ែផនករជតិស្រមប់អភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភព
ែដលកំណត់ពីេគលនេយបយ និង្រកបខ័ណ្ឌ  េដីមបកីរពរធនធនធមមជតិ និងករ្រគប់្រគងឱយ
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មន្របសិទធភព ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន។ តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់    

អភិរក�ភគេ្រចីន (ចំនួន ៨៤%) ពំុទន់្រគប់្រគងមន្របសិទធិភពនូវេឡយីេទ េ�យ�រែតកង្វះ
ែផនករ្រគប់្រគង សមតថភព�ថ ប័នេនមនក្រមិត កង្វះចំេណះដឹងបេចចកេទស និងកង្វះព័ត៌ថមីៗ
អំពីជីវៈច្រមុះែដលចបំច់ស្រមប់េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេ�ះ្រ�យបញ្ហ នន ដូចជករកប់េឈី
េ�យគម ននិរន្តរភព ករអភិវ��ន៍ដំ�ឧំស�ហកមម និងករជួញដូរសត្វៃ្រពខុសចបប់។ បញជ ី
លម្អិតស្តីពីឧបសគគដល់ករអភិវ��ន៍ និងករអនុវត្តៃនែផនករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ
មនបង្ហ ញេនកនុងឧបសមព័នធ១។ 

9/ សូមបញជ ក់ថ ឧបសគគដល់ករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិឲយមន្របសិទធភពេនកមពុជ 
មនដូចជករ្រតួតសុីគន ៃនមុខងរ និងទំនួលខុស្រតូវកនុងអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរនិងអភិរក�
ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និងរដ្ឋបលៃ្រពេឈ ី ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ 
ទក់ទងេទនឹងករករពរ និងអភិរក�សត្វៃ្រព ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ី និងករអនុវត្តចបប់3្រពមទងំ  
កង្វះខតម្រន្តីជំនញ និងថវកិែដលក�្ត ទងំេនះេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់លទធភពរបស់រ�្ឋ ភិបលកនុង
ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ�យចិរភព និង្រគងបរ�ិថ នឲយមន្របសិទធភព។  

10/ ដូចែដលបនេលីកេឡងីេនកនុងរបយករណ៍អនុសញញ ជីវៈច្រមុះេលខ១៨៖4 
“ែផនករ្រគប់្រគង គឺជ្រកបខ័ណ្ឌ ករងរយូរអែង្វងែដលបង្ហ ញ និង្រគប់្រគងក្រមិតៃនករេ្របី
្របស់ករអភិវ��ន៍ទី�ងំរូបវន្តចបំច់នន ចំណុចអទិភពស្រមប់ករ្រ�វ្រជវ និងអន្ត�គមន៍ 
េទនឹងករគំ�មកំែហងេលីតំបន់ករពរធមមជតិ និងទិសេ�អភិរក�ៃនតំបន់ទងំេនះ។ ែផនករ
្រគប់្រគងែដលមន្របសិទធភពបំផុត គឺជែផនករយុទធ�្រស្តទូលំទូ�យ ែដល្រតូវបញចូ លនូវភព
ចបំច់ ស្រមប់ករអភិរក�េទកនុងេគលនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល។ ែផនករ្រគប់្រគង គឺជ
យន្តករគន្លឹះ កនុងេនះបនបញចូ លលទធផលពីករេធ្វីែផនករតំបន់ែដល្រតូវបនែកែ្របេទជែផនករ
សកមមភពេនមូល�្ឋ ន និងេធ្វីករ�ស់ែវងពីែផនករករងរ និងថវកិរ្របចឆំន ជំក់�ក់ េ�យេធ្វី
ករេ្របៀបេធៀបនឹងកររកីចេ្រមីនៃនករងរ។ ែផនករ្រគប់្រគងចបំច់្រតូវមនភព�ចបត់ែបន
បនឲយបនេ្រចីន េដីមបសី្រមបេទ�មកលៈេទសៈ ែដលកំពុងែតែ្រប្របួល បុ៉ែន្តកនុងេពលជមួយ
គន េនះែដរក៏បន   ផ្តល់នូវសុវតថិភពផ្លូវចបប់ និងេលីែផនក្រគប់្រគងេដីមបជី្របទីបដល់ករេធ្វីករ
សេ្រមចចិត្តរយៈេពលែវងេលីករវនិិេយគ ករេរៀបចំករ្រគប់្រគងធនធនមនុស�។ ែផនករែដលល្អ

បំផុតជទូេទ្រតូវែតមនភពចបស់�ស់ និងងយ្រសលួ�មែដល�ចេធ្វីេទបន េដីមបកីត់បនថយ
ករចំ�យជអតិបរម និងធនថមនករយល់ដឹងទូលំទូ�យេលីែផនករទងំេនះ។ 

11/ េនកនុងបរបិទ្របេទសកមពុជ ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលមន្របសិទធភពមិន្រតឹមែតករពរ
ធនធនសំខន់ៗ្រពមទងំជតំបន់ែដលមនតៃម្លែផនកេអកូឡូសីុ និងជីវៈច្រមុះ ដូចជ្របព័នធៃ្រព
េឈ ី ភនំ េឆនរសមុ្រទ និងទឹក�ប ែតែថមទងំផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់សហគមន៍មូល�្ឋ ន និងជន
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ជតិេដីមភគតិច ‡ ែដលពឹង�្រស័យយ៉ងខ្ល ងំេទេលីធនធនធមមជតិេនតំបន់ករពរធមមជតិ។ ្រតូវ

ចងចថំជីវៈច្រមុះេនកនុង្របេភទេអកូឡូសុី តំបន់ករពរធមមជតិ តំបន់អភិរក�នន ប�្ត ញតំបន់
ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�េដីមបឲីយមន្របសិទធភពកនុងករ្រគប់្រគងរមួគន  េដីមបេីចៀស�ងករ
្រគប់្រគងេ�យែឡកពីគន ។ េដីមប្ីរគប់្រគងតំបន់ទងំេនះឲយ្របសិទធភព និងសន�សំំៃចខពស់ 
ែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្ត ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�្រតូវែតមន ែដលមនែចង
េនកនុងម្រ��៥ និងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ២០០៨ េហយីែផនករេនះ�ចជេគល
ករណ៍ែណនដ៏ំល្អបំផុតនិង�ចធនឲយមនករេ្របី្របស់ឲយមន្របសិទធផលបំផុត ៃន�ថ នប័នជតិ 
ធនធនមនុស� និងធនធនហរិញញវតថុ។ អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិបន
កំណត់ថ្រកបខ័ណ្ឌ ដូចជ េគលករែណន ំ   រចនសមព័នធ និងែផនករ�ទិភពរបស់រ�្ឋ ភិបល

េផ�ងៗេទៀតែដលជជំ�នដំបូង េដីមបេីឆព ះេទកន់ករអភិវ��ន៍ នូវែផនករ្រគប់្រគងជយុទធ    
��ស្ត។  
 

១.២ េគលបំណង ៃន្រកបខណ័្ឌ យទុធ���្ត���្រ�បក់រ្រគប្់រគង ្របពន័ធតំបនក់រពរធមម��  

12/  េគលបំណង ៃន្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត គឺជេគលករណ៍ដ៏ល្អរយៈេពលែវងែដលមនែចងពីវធីិ
��ស្ត និងមេធយបយេដីមបេី�ះ្រ�យឧបសគគ កនុងករបេងកីតតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់    
អភិរក��មីៗែដលមនសមព ធខ្ល ងំនេពលបចចុបបនន និងអនគតភពពីករគំ�មកំែហងននេលតីំបន់
ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននជធរមន និងជឧបសគគដល់ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមម
ជតិទងំអស់េនះ។ ពិេសសជងេនះេទៀតេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តនឹងជមគ៌ដល់ដំេណីរករ 
ស្រមប់េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តជតិ ស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�
នន ្រពមទងំជមេធយបយ ស្រមប់ករអនុត្តតំបន់ទងំេនះ។ ែផនករ្រគប់្រគងជយុទធ��ស្ត
េនះ គឺជឧបករណ៍មួយ ដូចមនែចងេនកនុងជំពូក៥ ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ 
ែដល្រតូវេរៀបចំេឡងីេ�យ្រកសួងបរ�ិថ នស្រមប់ឲយមនករអនុម័តពី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។េហយី
ែផនករ្រគប់្រគងជយុទធ��ស្តេនះ នឹងជួយអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ
ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករសកមមភពេនតំបន់ករពរធមមជតិនិងតំបន់អភិរក�នីមួយៗនិងប�្ត ញ 
របស់តំបន់ទងំេនះេនកនុង្របេទស។ 

13/ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តបនេរៀបចំេឡងីកនុងេគលបំណង�ក់បញចូ លនូវវសិ័យនន ែដលមនផល
ប៉ះពល់វជិជមន និងអវជិជមនេ�យ�ទ ល់ និង្របេយលេទេលីតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិ
រក�នន្រពមទងំប�្ត ញតំបន់ទងំេនះេនកមពុជ។ �្រស័យេហតុេនះ្រកបខ័ណ្ឌ េនះេធ្វីករយក
ចិត្តទុក�ក់ដល់េគលេ�យុទធ��ស្ត េគលនេយបយែផនករ និង កមមវធីិសំខន់ៗរបស់្របេទស

                                                            
‡‡ This term is used in the 2008 Protected Area Law. 
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ស្រមប់ករអភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភព និងករកត់បនថយភព្រកី្រកដូចមនកំណត់េនកនុងយុទធ

��ស្តចតុេកណ ែផនករអភិវ��ន៍យុទធ��ស្តជតិ (២០០៦-២០១០) និងេគលេ� និងេគល
នេយបយជតិមួយចំនួនេទៀតដូចជេគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�កមពុជ យុទធ��ស្តជតិកត់
បនថយភព្រកី្រក និងេគលនេយបយជតិ្របជជន។ ដូេចនះ្រកបខ័ណ្ឌ េនះ�ច�ត់ទុកជ�ក�រ
េយង និងបរបិទរួម ច្រមុះវស័ិយែដលកនុងេនះ្រតូវបន�ុគីន  េទនឹងករអនុវត្ត      យុទធ��ស្តេន
�មវស័ិយកនុងេពលផ្តល់ករែណនដំល់ករេរៀបចំែផនករករេធ្វីរចនករបេងកីត ករ្រគប់្រគង និង
ករ្រតួតពិនិតយតំបន់ករពរធមមជតិ តំបន់អភិរក�នន និងប�្ត ញតំបន់ទងំេនះេនថន ក់ជតិ។ 

14/ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះគួរជំរុញឲយមនសកមមភពពីសំ�ក់ភគីពក់ព័នធទងំអស់ កនុងេនះមិន
្រតឹមែត្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តរមួទងំ�ជរ�្ឋ    
ភិបល្រគប់ជន់ថន ក់ សហគមន៍មូល�្ឋ ន ជនជតិេដីមភគតិចែដលរសេ់នកនុង និងែកបរតំបន់
ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន ្រពមទងំសងគមសុីវលិេ�យរមួទងំមនុស�ទងំអស់ែដលជ
អនកទទួលផល្របេយជន៍ពីតំបន់ទងំេនះ។  

15/ �្រស័យេហតុេនះេហយីបនជ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបេីលីកកមពស់ និង

ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយ និងែផនករ�មវស័ិយនននឹងវធីិ��ស្ត្របព័នធេអកូឡូសីុេគល
ករណ៍សំខន់ៗរបស់ Addis Ababa ែដលជេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ករេ្របី្របស់ ជីវៈ

ច្រមុះ្របកបេ�យចិរភព េគលេ�អភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភព (កំពុងែតេរៀបចំ) និងកិចច្រពម
េ្រពៀងថន ក់អន្តរជតិ និងតំបន់ ែដលកមពុជគឺជរដ្ឋភគី។្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះក៏រមួចំែណកដល់
ករបេងកីតទំនក់ទំនង ែដលមនសមតថភពកនុងករទក់ទញករយកចិត្តទុក�ក់ និងចូលរមួពី
ជមួយៃដគូរេផ�ងៗេទៀត េហយីជលទធផលជួយស្រមួលដល់ករបញចូ លតំបន់ករពរធមមជតិ និង
តំបន់អភិរក�ននកនុងរេបៀប�រៈទូលំទូ�យេនថន ក់តំបន់ និងថន ក់ជតិអំពីធនធនធមមជតិ។ 

16/ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះ  
(ក) គឺយកចិត្តទុក�ក់ និងេ�ះ្រ�យប�្ហ កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន  
េ�យធនឲយមនភពចុះស្រមុងគន ខងែផនករ និងេគលនេយបយកនុងចំេ�ម្រកសួង វស័ិយ 
និង�ថ ប័នពក់ព័នធ។ ជលទធផល ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះ និងជួយបេងកីនថមពលរបួរមួកនុងករ
ស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិ កិចចសហ្របតិបត្តិករ និង្រគប់្រគងថន ក់តំបន់ែដលែផនករេនះ�ចនំ
េឆព ះេទកន់ករអនុវត្តករេរៀបចំថវកិ និងករេរៀបចំរបយករណ៍ជលកខណៈ្របព័នធឲយកន់ែតទូលំ
ទូ�យ និងេជៀស�ងករេ្របី្របស់វធីិ��ស្តេ�យែឡកៗពីគន កនុងករករពរ និងករេ្របី្របស់
ធនធនជតិ្របកបេ�យចិរភព 5  េដីមបសុីខុមលភពរបស់្របជជនកមពុជទងំេពលបចចុបបនន និង
េនេពលអនគត។ 
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(ខ) គឺមនលកខណៈទូលំទូ�យ និងបនបញចូ លតំបន់អភិរក�្រគប់្របេភទទងំអស់ែដលមនេន

កនុង្របព័នធ ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�កនុង្របេទសកមពុជ�មរេបៀបមួយែដលបំេពញ
គន េទវញិេទមក និងទទួលបន្របេយជន៍ពីករបំេពញគន េទវញិេទមក។ 

17/ េ្រកពីករេរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក� ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តក៏
្រគបដណ្ត ប់េលីទិដ្ឋភពតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ទងំអស់ ែដលរមួចំែណកដល់ករ
េរៀបចំបេងកីតតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននកនុង្របេទសកមពុជ។ េហយី្របព័នធតំបន់
ករពរធមមជតិេនះេ�យមនសំពធយ៉ងខ្ល ងំទងំេពលបចចុបបនន និងអនគតពិេសសករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងធន��មនករករពរ្របកបេ�យ្របសិទធភព និងសន�សំំៃចនូវធនធនធមម
ជតិរបស់្របេទស និងផ្តល់េស�ៃន្របព័នធេអកូឡូសុី។ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះមនចកខុវសិ័យ 
េបសកកមម េគលេ�យុទធ��ស្ត និងសកមមភពសំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ 

   
២. ចកខ�ុសយ័ 

18/ គឺថ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេនកមពុជ រមួចំែណកយ៉ងសំខន់ដល់េសដ្ឋកិចចជតិ និងករ
អភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភពកនុងេនះរមួទងំករកត់បនថយភព្រកី្រក ពិេសស�មរយៈករអភិរក� 
និងករេ្របី្របស់្របកបេ�យនិរន្តរភព នូវធនធនជីវៈច្រមុះ ធមមជតិ វបបធម៌ និងេស�្របព័នធ    
េអកូឡូសីុ។ 

 
៣. េបសកមម 

19/ េបសកមមៃន្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត គឺផ្តល់នូវករែណនសំំខន់ដល់ ៖ 

(ក) ែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតិ ស្រមប់្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលបនេរៀបចំ និង
អនុវត្តេដីមបធីនឈនេទសេ្រមចបន នូវករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសិទធភព្របសិទធផល 
និងេសមីរភពគន បំផុតៃនតំបន់ទងំអស់េនកមពុជ  

(ខ) េបី�ចេធ្វីបន្រតូវព្រងីក្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ្រពមទងំករបេងកីតតំបន់្រចករេបៀង   
េអកូឡូសុី េនកែន្លងចបំច់េដីមបបំីេពញលកខខណ្ឌ េអកូឡូសីុៃនប�្ត ញ្របព័នធតំបន់ករពរ
ធមមជតិ្រពមទងំករតភជ ប់ជមួយតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន និងរមួបញចូ ល

យ៉ងទូលំទូ�យៃនែដនេគក និងែដនសមុ្រទ ពិេសសបញ្ហ ្របឈមមុខៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

 (គ) បេងកីនជអតិបរមៃនផល្របេយជន៍បរ�ិថ ន និងេសដ្ឋកិចចសងគម�ម្រគប់រូបភពពីជីវៈច្រមុះ
េនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន 

20/ េ�យែផ្អក េលីយុទធ��ស្តជីវៈច្រមុះ និងែផនករសកមមភពជតិ (NBSAP) ែដលេទីបែតបេងកីតន
េពលថមី  ៗ ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ េគលនេយបយ និងចបប់ពក់ព័នធ េគលេ�
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អភិវ��ន៍ជតិ និងករេប្តជញ ចិត្តននែដលពក់ព័នធេទងនថឹន ក់តំបន់ និងអន្តរជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ

��ស្តជំរុញជពិេសសនូវករេធ្វីែផនករែដលចូលរមួមន ករ្រគប់្រគងចំេណះដឹង ករបេងកីនវនិិ
េយគទុន ករក�ងសមតថភព និងសមិទធផលៃនទិសេ�ជីវៈច្រមុះទី៨ និងទិសេ�ជីវៈច្រមុះេផ�ងៗ
េទៀត ែដលបនអនុម័តបចចុបបននភព NBSAP កនុង្របេទសកមពុជ។ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះ ក៏នឹង
�ចេធ្វីជមូល�្ឋ ន ស្រមប់បេងកីតវធិនទំនក់ទំនងស្រមប់បេងកីនចំេណះដឹង និងទក់ទញអនក
ពក់ព័នធ   េផ�ងៗេទៀតេហយីជលទធផលស្រមួលដល់ករ�ក់បញចូ លតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់
អភិរក�េទកនុងរេបៀប�រៈ�មវស័ិយ និងជតិទូលំទូ�យ និងេលីកកមពស់ភពរលូន និងកម្ល ងំេទ្វរ
កនុងចំេ�ម្រកសួង/�ថ ប័នរ�្ឋ ភិបល និងសងគមសុីវលិែដលទក់ទងេទនឹងតំបន់ករពរធមមជតិ 
និងតំបន់ អភិរក�នន្រពមទងំសហ្រគសរដ្ឋ និងឯកជនែដលទទួលផល្របេយជន៍ពីតំបន់ទងំ

េនះ ឬបងកផលប៉ះពល់តំបន់ទងំេនះ។ 

 
៤. េគលបណំងយទុធ��្រ្ត និង្រកមមភព្រខំន់ៗ  

21/ សកមមភពទងំអស់ ែដល្រតូវអនុវត្តេដីមបធីនថ តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ទងំេនះ
េឆ្លីយតបេទនឹងេគលបណំង ៃនករបេងកីតតំបន់ទងំេនះ ចបំច់្រតូវ�យតៃម្លជ្របចពីំ �ថ នភព 
និងនិនន ករ មុខងរ តួនទី និងតំៃល ករគំ�មកំែហងនិងសមព ធ និងផលប៉ះពល់ពីវធិនករ 
េដីមបេី�ះ្រ�យករគំ�មកំែហង និងសំពធ។ ព័ត៌មន ែដលបនមកពីករ�យតំៃលេនះនឹងជ
ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ ស្រមប់េ្រជីសេរសីសកមមភព និងេពលេវ�សម្រសបបំផុតស្រមប់បញចូ លេទ
កនុងែផនករសកមមភព ្រពមទងំកំណត់ពីតំរូវករចបំច់ ស្រមប់បេងកីនសមតថភពធនធនមនុស� 
�ថ ប័ន បេចចកវទិយ និងហរិញញវតថុ េដីមបអីនុវត្តន៍សកមមភពទងំេនះឲយមន្របសិទធភព និង្របសិទធ
ផលខពស់។ ដូេចនះ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្ត េនះមនេគលបំណង  យុទធ��ស្តែដលទក់ទងេទនឹង 

មូល�្ឋ នចំេណះដឹង ស្រមប់េធ្វីករសេ្រមច ែផនករសកមមភព និងចំេណះដឹងែផនកបរ�ិថ ន។ 

 
៤.១ េគលបណំងយទុធ��្រ្តទី១ ៖ មលូ�្ឋ នចេំណះដងឹ្រ្រមបេ់ធ្វកីរ្រេ្រមចចតិ្ត 

ព្រងឹងចំេណះដឹងអំពីប�្ត ញជតិ ៃន្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ស្រមប់េធ្វីករសេ្រមច �មរយៈ 
ករ�យតៃម្ល ករបេងកីនចំេណះដឹង ករេរៀបចំព័ត៌មនផ�ព្វផ�យ និងករបេងកីនចំេណះដឹងអំពី     
តួនទី តំៃល និងលកខខណ្ឌ ចបំច់នន ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ តំបន់អភិរក�នន និងប�្ត ញ
តំបន់របស់តំបន់ទងំេនះេនកមពុជ។ 

សកមមភពសខំន់ៗ 

១.១ ករ�យតៃម្លទិដ្ឋភពសំខន់ៗ ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន កនុងេនះរមួទងំ
ទំហ ំ និងទី�ងំ ភពចេន្ល ះ្របេ�ងេអកូឡូសីុកនុងតំបន់ទងំេនះ តំៃល និង�រៈ្របេយជន៍ៃន
តំបន់្រចករេបៀង និងបញចូ លគន តំបន់ែដនេគក និងសមុ្រទ ្របព័នធ្រគប់្រគង េតីករ្រគប់្រគងទងំ
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េនះ្រតូវបនេធ្វីេឡងី�មរយៈែផនករ្រគប់្រគងែដលបនអនុម័ត ឬយ៉ង� ្របសិទធភព និង

សមធម៌ ៃនករ្រគប់្រគងតំបន់ទងំេនះ ត្រមូវករសមតថភពចបំច់ ក�្ត នន ែដលគំ�មកំែហង
ដល់តំបន់ និងឧបសគគ ៃនករ្រគប់្រគងឲយមន្របសិទធភព នេយបយបរ�ិថ ន ជីវៈច្រមុះ និង
និរន្តភពៃនថវកិ។ 

១.២  បេងកីនករយល់ដឹង បេងកីតេរៀបចំព័ត៌មនេ�យមនមូល�្ឋ នទិននន័យមនលកខណៈងយ្រសួល
ដល់អនកេ្របី្របស់ស្តីពីមុខងរ តួនទី តំៃល និងលកខខណ្ឌ ត្រមូវទងំអស់ ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ 
និងតំបន់អភិរក�ជលកខណៈពិេសសៃនតំបន់នីមួយៗ និងជប�្ត ញរមួមួយកនុង្របេទសកមពុជ។ 

១.៣ បងកលកខណៈឲយ�ចេ្របី្របស់/រកបនយ៉ងទូលំទូ�យ នូវព័ត៌មនពក់ព័នធ នឹងេសចក្តីសេ្រមច 
និងបេងកីនករយល់ដឹង។ 

 
៤.២ េគលបណំងយទុធ��្រ្តទី២ ៖ ែផនករ្រកមមភព 

បេងកីនករអនុវត្តកត្វកិចចរបស់កមពុជ ្រសប�មទិសេ�ជីវៈច្រមុះ Aichi ទី១១ និងទិសេ� ពក់

ព័នធនន ៃនទិសេ�ជីវៈច្រមុះជតិ ២០១១-២០២០ និង យុទធ��ស្តជីវៈច្រមុះ និងែផនករ
សកមមភពជតិ ឆន ២ំ០០២ ែដលបននឹងកំពុងែកស្រមួលេដីមបអីនុវត្តទិសេ�ជីវៈច្រមុះជតិ ឆន ំ
២០១១-២០២០។ ដូេចនះកមពុជ ្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងេដីមបឈីនេទសេ្រមចទិសេ�ទងំេនះ 
ែដលេនេពលបចចុបបននមនភពយតឺយ៉វ កនុងករអនុវត្តកមមវធីិករងរស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ
ែដលបនអនុម័តេ្រកមអនុសញញ ជីវៈច្រមុះ និងករេប្តជញ ចិត្តរបស់រ�្ឋ ភិបល ែដលបនកំណត់
េនកនុងេ�លេ�អភិវ��ន៍សហ�វត�កមពុជ និងអនុសញញ េផ�ងៗេទៀត ែដលកមពុជបនផ្តល់   
សចច ប័នកនុងេនះរមួទងំអនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពី្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ    
អនុសញញ មរតក ពិភពេ�ក និងអនុសញញ ��ំរ ស្តីពីតំបន់ដីេសីម។ 

សកមមភពសខំន់ៗ 
្រតូវចងចនូំវភពចបំច់មួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 
១.១  េធ្វីឲយសេ្រមចនូវករអភិរក� ៃនេស�ជីវៈច្រមុះ និង្របព័នធេអកូឡូសុី េនកនុង្របព័នធតំបន់ករពរ   

ធមមជតិ ករ�្ត រេឡងីវញិតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក� ែដលបនរងករេរចរលឹ និងកំពុង
េរចរលឹ ឬទី�ងំននកនុងតំបន់ទងំេនះែដលបនេរចរលឹ និងកំពុងេរចរលឹ ករទប់�ក ត់ និងប្រងប
សកមមភពេលមីស និង្របេភទរុកខជតិ�តតបតពីខងេ្រក និងករេ្របី្របស់្របកបេ�យចិរភព ៃន
ធនធនធមមជតិ និងេស�្របព័នធេអកូឡូសីុ េនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ឬតំបន់អភិរក�្រសប�ម
ម្រ�១�.១ ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិឆន ២ំ០០៨ 
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១.២ េទះបីជករ្រគប់្រគង�ច់េ�យែឡក ឬរមួក៏េ�យ ្រតូវែតបេងកីនករចូលរមួវភិគទនៃនតំបន់

ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននែដល្រសប�មេគលេ�អភិវ��ន៍ជតិ្របកបេ�យចិរភព
កនុងេនះរមួទងំករកត់បនថយភព្រកី្រក និងសុខុមភពជតិេនទូទងំ្របេទស។ 
�ជករចបំច់�ស់េដីមបេីរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករសកមមភព ស្រមប់តំបន់ករពរធមមជតិ 
តំបន់អភិរក�នីមួយៗ  និងប�្ត ញតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ទងំមូលេនកមពុជែដល
នឹងមនបញចូ លនូវរេបៀប និងមេធយបយដូចខងេ្រកម ៖ 
២.១   ជកិចចករចបំច់្រតូវែថរក� និង�្ត រេឡងីវញិនូវ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែដលមន

្រ�ប់ 
២.២    ករកំណត់និងបេងកីតតំបន់តំបន់ករពរធមមជតិថមីនិង្របេភទតំបន់អភិរក�ននែដលរមួមន ៖ 

(i) តំបន់ពិេសសទងំ�យ� ែដលមន�រៈសំខន់ទងំថន ក់ជតិ ថន ក់តំបន់ និង
ពិភពេ�កែផនកជីវៈច្រមុះ និងេស�្របព័នធេអកូឡូសីុ 

(ii) តំបន់ទងំ�យ�ែដលជមរតកធមមជតិ និងវបបធម៌ និង 
(iii) តំបន់ទងំ�យ�ែដលជតំ�ងឲយេអកូឡូសីុ  

២.៣  បេងកីនករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល 
២.៤ ធនឲយមនសមធម៌កនុងដំេណីរករេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត និងករែចករែំលក ផល្របេយជន៍ 

េ�យេ�្ត តជពិេសសចំេពះ្រកុម្របជជនែដលងយរងេ្រគះបំផុត 

២.៥ ធនករភជ ប់ និងករបញចូ លគន ៃនតំបន់េទកនុងតំបន់ដីេគក និងសមុ្រទ 
២.៦ �ក់បញចូ លតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននេទកនុងយុទធ��ស្ត និងេគល

នេយបយ�មវស័ិយ (ដូចជករអភិរក�កនុងករកត់បនថយករបំភយឧសម័នប�្ត ល

មកពីករបត់បង់ និងករេរចរលឹៃ្រពេឈ ី (REDD+) ករចំ�យស្រមប់េស�្របព័នធ   
េអកូឡូសុ ី និងករ�យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន ឬេគលនេយបយអំពីេទសចរណ៍    
ករ្រគប់្រគងធនធនទឹក ៃ្រពេឈ ី មចឆជតិ កសិកមម ថមពល ដឹកជញជូ ន ករែ្រប្របួល
�កសធតុ អភិវ��ន៍ៃបតង េគលេ�អភិវ��ន៍្របកបេ�យនិរន្តភពេនកមពុជ 

២.៧ អនុវត្តលិខិតបទ�្ឋ ន និងចបប់ពិេសសៗ ពីកិចច្រពមេ្រពៀងថន ក់តំបន់ និងអន្តរជតិ។ 

េបីេទះបីជតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន ្រតូវយកចិត្តទុក�ក់បេងកីតេឡងី 
បនទ ប់ពីករវភិគពីចំណុចខ្វះខត បង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីត្រមូវករ ៃនករបេងកីតេនះក៏
េ�យក៏ករព្រងឹង្របសិទធភព និង្របសិទធផល ៃនករ្រគប់្រគងគួរែតជសកមមភពមួយកនុង
ចំេ�មសកមមភពអទិភពទងំអស់។ 
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៤.៣ េគលបណំងយទុធ��្រ្តទី៣  ៖ ្រមតថភពែផនកបរិ�ថ ន 
ព្រងឹងសមតថភពែផនកបរ�ិថ ន�មរយៈករព្រងីកឲយទូលំទូ�យ ៃនអភិបលកិចចល្អ ករបេងកីន
ករចូលរមួ ករេលីកកមពស់កិចចស្រមបស្រមួល និងកិចចសហករជមួយអនកពក់ព័នធទងំថន ក់ជតិ 
និងតំបន់ និងព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស� �ថ ប័ន បេចចកវទិយ និងហរិញញវតថុ្របកបេ�យចិរភព។ 
 
សកមមភពសខំន់ៗ 
 ៣.១ បេងកីនករចូលរមួ និងព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ 

 ៣.២ េលីកកមពស់កិចចស្រមបស្រមួល និងសហករជមួយអនកពក់ព័នធនន 
 ៣.៣ បេងកីនសមតថភពធនធនមនុស� 
 ៣.៤ បេងកីនសមតថភព�ថ ប័ន និងចបប់ 

៣.៥ បេងកីនសមតថភពបេចចកវទិយ ្រពមទងំយន្តករទទួលបេចចកវទិយ ផ្ល ស់ប្តូរបេចចកវទិយ 
និងករេផទរបេចចកវទិយ 

 ៣.៦ បេងកីនសមតថភពហរិញញវតថុឱយមននិរន្តរភព។ 

22/ សកមមភពសំខន់ ែៗដលមនេនកនុងេគលបំណងយុទធ��ស្តទងំ៣េនះ គឺមនទក់ទងេ�យផទ ល់ 
�េ�យ្របេ�លជមួយែផនករ្រគប់្រគងែដលចបំច់្រតូវេរៀបចំេធ្វីបចចុបបននភព និងអនុវត្តស្រមប់ 
តំបន់ករពរធមមជតិ  និងតំបន់អភិរក�នីមួយៗ។ ករអនុវត្តែដលមន្របសិទធភព្រតូវសថិតេនេ្រកម
ករចង្អុលបង្ហ ញពីេគលករណ៍ និងវធីិ��ស្តែដល្របេទសកមពុជបនអនុម័តេនកនុងយុទធ��ស្ត និង
េគលេ�ជតិ និងេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងពហុភគីស្តីពីបរ�ិថ ន។ 

23/ េគលករណ៍ទងំេនះ ជមេធយបយព្រងឹងករ្រគប់្រគង្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិេដីមបឈីនេទ
ដល់សេ្រមចេគលបំណងជយុទធ��ស្តនិងចកខុវស័ិយ ៃន្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះ េហយីេយងី្រតូវ
អនុវត្តដូចខងេ្រកម ៖ 
ក. វធីិ��ស្ត្របព័នធេអកូឡូសីុ 6  គឺករ្រគប់្រគងសម្រសប និង�មែបបសមហរណកមមេហយីមន
តម្ល ភព េ�យ�រែតមនករចូលរមួ និងករចូលរមួពីភគីពក់ព័នធនន 

ខ. េគលករណ៍ Addis Ababa គឺជេសចក្តីែណនសំ្រមប់ករេ្របី្របស់ជីវៈច្រមុះ្របកបេ�យ

ចិរភពែដលរមួមនធនធនជីវៈច្រមុះ និងេស�្របព័នធេអកូឡូសីុ7 

គ. េគលករណ៍ ៃនករទប់�ក ត់ជមុន8 

ឃ.ករេលីកទឹកចិត្ត�មរយៈករេ្របី្របស់ធនធនេសេនទិច្របកបេ�យសមធម៌ េដីមបកីត់បនថយ
ផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ជីវៈច្រមុះ  
ឃ. ចំេណះដឹង និងករសេ្រមចចិត្តេ�យែផ្អកេលីមូល�្ឋ នវទិយ��ស្ត 
ង. ករេគរពសហគមន៍មូល�្ឋ ន និងចំេណះដឹងជ្របៃពណី 
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ច.ករពិេ្រគះេយបល់ និងករស្រមបស្រមួល (ម្រ��៨ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ

២០០៨) និង 

ង. ទំនក់ទំនង ករអប់រផំ�ព្វផ�យ និងករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ�រធរណៈ។ 

 

៥. មេធយបយស្រមបគ់ំ្រទករអនវុត្ត 

24/ េដីមបកីរអនុវត្តឲយមន្របសិទធភព និងបនេជគជ័យ ្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តេនះ្រតូវអនុវត្តន៍ដូច
ខងេ្រកម ៖ 

ក. បេងកីនចំេណះដឹងសគីពីែផនកជីវៈច្រមុះ និងករអភិវឌ�ន៍្របកបេ�យចិរភពរមួទងំករកត់ 
បនថយភព្រកី្រក កនុងចំេ�មគណៈកមម ធិករអន្តរ�ថ ប័ន និង/ឬអន្តរ្រកសួង ែដលបនបេងកីតេឡងី 
ស្រមប់សេ្រមចចិត្តសកមមភពសហ្របត្តិបត្តិករេនថន ក់ជតិ។ គណៈកមម ធិករទងំេនះរមួមនគណៈ
កមម ធិករជតិ ស្រមប់េគលនេយបយ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ី គណៈកមម ធិករជតិតំបន់េឆនរសមុ្រទ 
គណៈកមម ធិករអភិវឌ�ន៍្រកុង និងេខត្ត និងគណៈកមម ធិករជតិស្រមប់េ�ះ្រ�យទំនស់ស្តីពី

ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�។ គណៈកមម ធិករទងំេនះ គឺជអនកគ្ំរទ 
យ៉ងសំខន់កនុងករអនុវត្តសកមមភព និងឈនេទសេ្រមចេគលបំណងែដលបនកំណត់េនកនុង
្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ�្រស្តេនះ។ គណៈកមម ធិករអន្តរ្រកសួងស្តីពីជីវៈច្រមុះ្រតូវបនេសនីឲយបេងកីតេឡងី
កនុងបរបិទៃនយុទធ�្រស្ត និងែផនករសកមមភពជតិស្តីពីជីវៈច្រមុះ េដីមបសី្រមបស្រមួលសកមមភព 
េ្រកមអនុសញញ ជីវៈច្រមុះពិេសសករអនុវត្ត ែផនករសកមមភព និងយុទធ�្រស្តទងំេនះ។        
្រសេដៀងគន េនះែដរ គណៈកមម ធិករ អន្តរ្រកសួងស្រមប់ តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�
នន គួរែត្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ�យែផ្អកេលគំីរូរបស់្រកុមករងរ ែដលបនបេងកីតេឡងីេ�យ
្រកសួងបរ�ិថ ន េនឆន ២ំ០០៥ ែដលមនតំ�ងមកពី្រកសួងយ៉ងតិចចំនួនបួន (្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកសួង�ធរណករ និងដឹកជញជូ ន និង្រកសួង
េទសចរណ៍) េដីមបីករពរតំបន់ៃ្រពរេបះេនតំបន់ទេន្លេមគងគេ្រកម។ 

ខ. េលីកកមពស់ករចូលរមួ ពីសំ�ក់្រកុមអនកពក់ព័នធនន កនុងេនះរមួទងំករទទួល�គ ល់ពី     
តំៃលៃនករចូលរមួ និងករបេងកីនកម្ល ងំ និងមេធយបយឈនះៗ ែដលជលទធផលៃនករចូលរមួ
េនះ។  ម្រ� ២៩ ៃនចបប់ ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ២០០៨ ែចងថ ្របជពលរដ្ឋ ្រពះសងឃ 
សិស�នុសិស� ម្រន្តី�ជករ កងកម្ល ងំ្រប�ប់�វុធ និង�ជញ ធរមូល�្ឋ នមនករណីកិចចចូលរមួ
ករពរអភិរក� និង�្ត រធនធនធមមជតិេឡងីវញិកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ។ មនករចូលរមួពីសហ
គមន៍មូល�្ឋ ន និងជនជតិេដីមភគតិច េដីមបទីទួល�គ ល់តំៃល ៃនចំេណះដឹងជ្របៃពណីរបស់
ពួកេគ្រពមទងំបញចូ លតំៃលទងំេនះ េទកនុងវទិយ�្រស្តទំេនីបកនុងេគលបំណងេដីមបជី្រមុញករៃចន
្របឌិត។ ជងេនះេទេទៀតករចូលរមួពី អនកេធ្វីជំនួញ វសិ័យឯកជន និងអងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល
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ស្រមប់ចូលរមួ និងគ្ំរទសកមមភពេនះក៏មន�រៈសំខន់�ស់ែដរ។ វធីិ��ស្តេ�យមនករ

ចូលរមួមនែចងេនកនុងវធីិ��ស្ត ្របព័នធេអកូឡូសុី និងេគលករណ៍ែណនជំេ្រចីនេទៀត ស្រមប់
អនុវត្តករងរតំបន់ករពរធមមជតិ។ ជពិេសសកិចចសហ្របត្តិបត្តិកររ�ង្រកសួងបរ�ិថ ន និង
្រកសួង កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងករបេងកីនកិចចសហករ ៃនសកមមភពរបស់ខ្លួន
ទក់ទងេទនឹងតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នននឹងមន�រៈសំខន់�ស់ ស្រមប់
អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះឲយបនេជគជ័យ។ ដូចមនបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍ជតិេលីកទី
បួនស្តីពីអនុសញញ ជីវៈច្រមុះ “ករសហករេធ្វីករងរយ៉ងជិតសនិទធរ�ង្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ គឺជសំខន់ស្រមប់ធនសុខុមលភព ៃនប�្ត ញតំបន់ករពរ
ធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននេនកនុង្របេទសកមពុជ។                                      

គ. ករចង្រកងបទពិេ�ធន៍ករងរថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់េពលគឺភពេជគជ័យ និងប�ជ័យ 
េន្រគប់ែផនកទងំអស់ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននពិេសសទក់ទងនឹងករបេងកីត
និងករអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគង។ �ក�រែដលបនចង្រកងទងំេនះ �ចេ្របីស្រមប់េរៀបចំេគល
ករែណន ំ ឬេធ្វីករែកស្រមួលករែណនែំដលមន្រ�ប់ ្រសបេទ�ម�ថ នភព្របេទសកមពុជ។ 
េយង�មម្រ� ១៩ ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ េគលករណ៍ែណនទំងំេនះ
គួរមនែផនករ ែបបបទករងរ ករបេងកីតករ្រគប់្រគង និងករ្រតួតពិនិតយតំបន់ករពរធមមជតិ 
និងតំបន់អភិរក�នន និងដំេណីរករែដលមនបទ�្ឋ នមួយស្រមប់េរៀបចំែផនករសកមមភពរបស់

តំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នីមួយៗ។ ករចង្រកង�ក�រទងំេនះក៏�ចជួយដល់ករ
េរៀបចំែផនករគំរូមួយ ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ/តំបន់អភិរក�នន ែដលមនចំណុចទងំអស់ដូច
មនែចងកនុងម្រ�១៩ ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតឆិន ២ំ០០៨ ដូចជករ្រគប់្រគងេភ្លីងេឆះៃ្រព 
ករអភិរក�សត្វៃ្រព និងករ្រគប់្រគងសហគមន៍ករពរធមមជតិ និងកមមវធិីអភិវឌ�ន៍េទសចរណ៍    
ធមមជតិ។ េ�យែផ្អកេទេលីករ�យតំៃលពីត្រមូវករទងំេនះ �ក�រទងំេនះក៏�ចជួយេរៀបចំ 
និងអនុវត្តន៍យុទធ��ស្តេនះេដីមបេីកៀងគរធនធនេ�យេ្របី្របស់យន្តករហរិញញវតថុជផ្លូវករ និង
្របកបេ�យករៃឆន្របឌិតជពិេសសមូលនិធិតំបន់ករពរធមមជតិនិងមូលនិធិអភិវឌ�ន៍ជតិស្រមប់       
វស័ិយៃ្រពេឈែីដលមនមនែចងេនកនុងចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ និងចបបស់្តីពី

ៃ្រពេឈ ី ឆន ២ំ០០២។ ដូេចនះករេរៀបចំែផនករធុរកិចច ែដលកនុងេនះមនទងំករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�នន្រតូវបនទទួល�គ ល់ និងមនែផនករេ�យចត់ទុកជ
ធនធនអភិវឌ�ន៍យ៉ងសំខន់កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចសងគម និង�ចធនដល់ករេកៀងគរធនធនែដល
ចបំច់ និងករេ្រប្ីរបស់ធនធន ែដលេកៀរគរឱយបនសម្រសប និងមន្របសិទធភព 
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ឃ. េ�យេយង�មភពបនទ ន់ ឬភពចបំច់ៃនសកមមភព និងឱកសែដលមនកនុងេពល

បចចុបបននសកមមភពជ�ទិភព្រតូវែតកំណត់ េដីមបេី្របី្របស់ធនធនែដលមនកំណត់ទងំេនះឱយ
មន្របសិទធភព 

ង. ករកំណត់ និងេ្របី្របស់ករេលីកទឹកចិត្តដល់អនកអនុវត្តសកមមភពែដលមនេរៀប�ប់េនកនុង
្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះ 
ច. បញចូ លលកខខណ្ឌ ៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�េទកនុងករ�យតំៃលផលប៉ះពល់   
បរ�ិថ ន និងេគលករែណនសំ្តីពីករ�យតំៃលបរ�ិថ នកនុងសកមមភពននកនុងវស័ិយ�ែដល
�ចប៉ះពល់ដល់តួនទីៃនតំបន់ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�ននដូចមនែចងកនុងម្រ��� 
ៃនចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ និងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីជីវៈច្រមុះរមួទងំករ

�យតំៃលផលប៉ះពល់បរ�ិថ នេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបល េ�យែផ្អកេទ�មអនុសញញ ស្តីពីជីវៈច្រមុះ 
និង អនុសញញ ��ំ 

ឆ. េគលករែណនែំដលមនែចងេនកនុងកមមវធីិករងរតំបន់ករពរធមមជតិ េយង�មអនុសញញ
ជីវៈច្រមុះ និងករែណនែំដលបនបេងកីតេឡងីេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងពហុភគីស្តីពីបរ�ិថ នពិេសស
ទិសេ� Aichi ៃនអនុសញញ ជីវៈច្រមុះ អនុសញញ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករ្របឆងំនឹង�លរេ�
�្ឋ នកមម (UNCCD) អនុសញញ ៃន្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ 
(UNFCCC) អនុសញញ ��ំស្តីពីដីេសីម អនុសញញ ស្តីពីពនិជជកមមអន្តរជតិេលីរុកខជតិ និងសត្វៃ្រព

ែដលជិតផុតពូជ (CITES) អនុសញញ មរតកពិភពេ�ក (WHC) កមមវធីិជីវៈមណ្ឌ ល និងមនុស� 
(MAB) និងកិចច្រពមេ្រពៀង ឆន ១ំ៩៩៥ស្តីពីកិចចសហ្របត្តិបត្តិករ ស្រមប់ករអភិវ��ន៍្របកបេ�យ
ចិរភពេន�ងទេន្លេមគងគ9 
ជ. ែស្វងយល់ពីេគលបំណង និងសកមមភពែដលបនកំណត់ េនកនុង្រកបខណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះ
និងបញចូ លេគលបំណង និងសកមមភពទងំេនះេទកនុងយុទធ��ស្ត និងែផនករសកមមភពរបស់
្របេទសកមពុជែដលទក់ទងនឹងជីវៈច្រមុះ និងយុទធ��ស្តេផ�ង�េទៀតែដលទក់ទងេទនឹងករ
អភិវ��ន៍្របកបេ�យនិរន្តរភព 

ឈ. ជ្រមុញករស្រមបស្រមួល និងពិេ្រគះេយបល់ជមួយ�ជញ ធរែដនដី សហគមន៍មូល�្ឋ ន 

ជនជតិេដីមភគតិច និងអនកពក់ព័នធននែដលមនែចងេនកនុងម្រ�ទី១៨ៃនចបប់តំបន់ករពរ
ធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨។ េហយីម្រ�ទី១៩ៃនចបប់េនះក៏បនែចងថ គំរូកិចច្រពមេ្រពៀងស្តីពីករចូល
រមួ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ រ�ងរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិជមួយនឹងសហគមន៍
តំបន់ករពរធមមជតិ និងរូបវន្តបុគគល ឬនិតិបុគគល។ ចំែណក�ម្រ�ទី៣១វញិបនែចងថ្រកសួង
បរ�ិថ ន្រតូវ�្ត រ និងករែកលំអបរ�ិថ នេឡងីវញិពិេសសតំបន់េរចរលិេនកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ 
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េ�យមនកិចចសហករជមួយសហគមន៍មូល�្ឋ នជនជតិេដីមភគតិច សហគមន៍តំបន់ករពរ

ធមមជតិ �ជញ ធរែដនដី្រគប់ជន់ថន ក់អងគករជតិ អន្តរជតិ អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល 

ញ. ្រតួតពិនិតយ និង�យករណ៍�ល់សកមមភពទងំអស់ ែដលបនកំណត់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ
��ស្តេ�យេយលេទ�មតំរូវករ ែដលទក់ទងេទនឹងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិពិេសសរបយ
ករណ៍ជតិេលីកទី្របេំ្រកមអនុសញញ ជីវៈច្រមុះ កររមួចំែណកកនុងែកស្រមួល របយករណ៍េលីក
ទីបួនៃនទិដ្ឋភពជីវៈច្រមុះពិភពេ�ក និងរបយករណ៍េ�លេ�អភិវ��ន៍សហ�វត�កមពុជ។ 
្រកបខ័ណ្ឌ យុទធ��ស្តែថមទងំឱយពិ�រ�ថ ែផនករ្រគប់្រគងជយុទធ��ស្ត ស្រមប់តំបន់
ករពរធមមជតិ និងតំបន់អភិរក�គួរែតពិនិតយេឡងីវញិយ៉ងតិច�ស់�ង�ល់្របឆំន មំ្តង។ 
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ឧបសមពន័ធ៖ 
ឧបសមពន័ធ ១៖ 
បញជ េីគលៃនឧបសគគចំបងៗកនងុករបេងកតី និងអនវុត្តែផនករ្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមម

�� និងតំបនអ់�រក� 

េ�យែផ្អកេលរីបយករណ៍ៃនករ�យតៃម្ល នងិករកណំតចំ់នុច�ទភិពស្រមប្់រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជតិ 
(RAPPAM) របសអ់ងគករ WWF ស្រមប់្របេទសកមពុជ

10  កិចចករជ�ទិភពរបស្់របេទសកមពុជស្រមប់មូលនិ
ធ ិ បរ�ិថ នពភិពេ�ក  នងិគេ្រមងមូលនធិិ STAR ទងំ្រប ំ េហយីឧបសគគសខំន់ៗ ែដលមនកនុង្របព័នធតបំន់
ករពរ ធមមជតមិនដូចខងេ្រកម ៖ 
(ក) មូល�្ឋ នចេំណះដងឹ 

(១) ពត៌័មនតចិតចួស្រមប់ជយួគ្ំរទដល់ករេធ្វកីរសេ្រមចចតិ្ត កនុងេនះរមួទងំពត៌័មនទកទ់ងនឹងករ
ែប្របលួ�កសធតុ ផលបះ៉ពលពី់ករែ្រប្របួល�កសធតុេនេពលបចចុបបនន នងិអនគត នងិបទ
ពិេ�ធៃនករបន�ុ ំនិងករកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុេ�យែផ្អកេល្ីរបព័នធេអកូឡូសុ ី

(២) ដូចបនេលកីេឡងីេនកនុងរបយករណ៍�យតៃម្ល ឆន ២ំ០០៧ របស្់រកុមករងរអន្តររ�្ឋ ភបិលស្តពីី
ករែ្រប្របលួអកសធតុ ករែ្រប្របលួ�កសធតុគជឺករគ្រមមកំែហងមួយកនុងចំេ�មករគ្រមម
កំែហងធងន់ធងរទងំ�យដល់ជីវៈច្រមះុ និងមុខងរៃនតបំនក់រពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក�នន 

(ខ) អពំកីររកីចេ្រមនីកនុងករអនុវត្តែផនករ 
(១) កមមវធិតីចិតចួ ឬកមមវធីិែដលមនករ្រគប់្រគងមនិសម្រសបទកទ់ងនឹងករេលីកកមពសក់រផ�ព្វផ�យ

អពីំតនួទី នងិភពចបំចៃ់នតបំនក់រពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក� រមួទងំមុខងរៃនតបំនទ់ងំេនះ 
(២) បញ្ហ កនុងករ្រគប់្រគងករេដរីលបត 
(៣) ករកណំតតំ់បន ់និងករកណំត្់រពំ្របទលម់និចបស�់ស់ ឬមនិទន់បនចបរ់ចួ�ល់ 
(៤) សមព ធកនែ់តខ្ល ងំេឡងីេលីតបំនក់រពរធមមជតិ និងតបំនអ់ភរិក� និង្របព័នធេអកូឡូសុេី�យ�រែត

កំេណីន្របជជន ករេធ្វពីណិជជកមមពភិពេ�ក ែដលជញឹកញប់នឲំយមនករដកហូតធនធនធមម
ជតហិសួក្រមិត (ដូចជអនុផលៃ្រពេឈ)ី ករព្រងកីករកប់�នៃ្រពេឈ ីនិងសកមមភពកសិកមម នងិ
ករេធ្វេីន�ទ ករក�ងផ្លូវ េទសចរណ៍ ករព្រងីក្រកុង នងិករអភិវ��េហ�្ឋ រចនសមពន័ធជេដមី 

(៥) សកមមភពខុសចបបម់យួចនំនួដូចជ ករកប់េឈ ីករេធ្វេីន�ទ ករ្របមញ់សត្វៃ្រព នងិករព្រងកី
ដកីសឧិស�ហកមមខន តធខុំសចបប ់ 

(៦) ជេម្ល ះជមួយ្របជជនមូល�្ឋ ន 
(គ)សមតថភពបរ�ិថ ន 

(១) ករគ្ំរទែផនកផ្លូវចបប ់្រកបខណ័្ឌ �ថ បន័ នងិករអនុវត្តចបបម់នភពទន់េខ�យ 
(២) កង្វះែផនករ្រគប់្រគង 
(៣) កង្វះករចូលរមួ កិចចសហ្របតបិត្តិករ និងស្រមបស្រមលួជតិសនិទធជមួយនងឹសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន នងិ

ភគីពក់ពន័ធ កនុងរមួទងំវសិយ័េផ�ងៗេទ�តែដលសថតិេនេ្រកជវីៈច្រមុះ 
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(៤) ឧបសគគសងគម នងិនេយបយ 
(៥) កង្វះធនធនហរិញញវតថុ 
(៦) កង្វះជំនញបេចចកេទស និងធនធនមនុស� 
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ឧបសមពន័ធ ២៖ 
ឧទហរណ�៍ន�ក�រ��សំខន់ៗ ែដលបង្ហ ញពីឱកសកនុងករបេងកីតតំបនក់រពរធមម�� 

ចបបជ់ត ិេគលេ� ឬែផនករ ពកព់ន័ធនងឹករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក� 
ចបបស់្តពីតីបំន់ករពរធមមជតិ 
ឆន ២ំ០០៨  

ចបបេ់នះកណំតពី់្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគង អភរិក� និងអភិវ��ន៍តបំនក់រពរធមមជត ិ
ែដល្រកបខណ័្ឌ េនះក៏្រកបដណ្ត បេ់លតីបំនអ់ភរិក�ផងែដរ។ 

ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ 
ជតបិចចុបបននកមម ២០០៩- 
២០១៣ (NSDP) 

ជពូំកទ ី៤ (េគលនេយបយ និងសកមមភព�ទភិព ៖ ២០០៩-២០១៣) 
មនេគលនេយបយជ�ទភិពែដលគ្ំរតដលក់របេងកតីតបំនក់រពរធមមជត ិ
នងិតបំនៃ់្រពករពរកនុងេគលបំណងេដមីបអីភិរក�ជីវៈច្រមះុ េលកីកមពសជ់ីវភព
រសេ់នរបស្់របជជនេនជនបទ នងិរមួចំែណកដល់កំេណីនេសដ្ឋកចិច 

“យន្ត” ទងំបសី្រមប់កចិចអភិវ��ែដលបនកណំតេ់នកនុងែផនករយុទធ��ស្ត
អភិវ��ន៍ជត ិដូចជ ករបែង្វរទិសេ�ៃនករវនិេិយគពតីបំនទ់្ីរបជុជំន េទកន់
ទជីនបទ វមិជឈករ្របព័នធនេយបយ នងិនតីរិដ្ឋផ្តល់ឱកសឲយមនករទទួល
�គ លព់ីភពចបំច់ៃនតបំនក់រពរធមមជត ិនិងតបំនអ់ភរិក� េពលគផឺលតិផល 
នងិេស�របសត់បំនទ់ងំេនះ ជពិេសស ស្រមបេ់សដ្ឋកចិចមូល�្ឋ ន និងជែផនក
មយួៃនវសិ័យអភិវ��ន៍ែដលមនទំនកទ់នំងយ៉ងមន្របសទិធភពជមួយនងឹវ ិ
ស័យេផ�ង�េទៀត11។ 

កំែណទ្រមងក់មមវធិៃី្រពេឈ ី កំែណទ្រមងេ់នះ្រសបេទនងឹ�ទិភពេគលនេយបយៃនរ�្ឋ ភបិល�ណត្តទិី
៤ ទកទ់ងនឹងករករពរ និងអភិរក�បរ�ិថ ន  នងិករែ្រប្របលួ�កស�តុ 
ែដលកនុងេនះមនករេសនេីឡងីពកីរកណំត្់រពំ្របទល ់និងករែបងែចកដកីនុង
តបំនៃ់្រពករពរ និងតបំនអ់ភរិក�េទឲយសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន។ 

េគលេ�អភិវ��ន៍្របកបេ�យ
និរន្តរភព 

េគលេ�ទងំេនះ្រតវូបនបេងកតីេឡងីស្រមប់េ្របីជែផនកមយួៃនរេបៀប�រៈ
អភិវ��នេ៍្រកយឆន ២ំ០១៥។ េគលេ�ទងំេនះនងឹ្រតូវមនបញចូលែផនកអភិវ��
ន៍្របកបេ�យនរិន្តរភពនូវេសដ្ឋកចិច សងគមកចិច នងិបរ�ិថ ន និង្រតូវយកេទអនុ
វត្តេន្រគប់្របេទសទងំអស។់ បនទ ប់ពីមនករទទួល�គ លពី់តនួទយ៉ីងសំខន់
ៃនជីវៈច្រមះុេនកនុងករអភិវ��ន៍េនកនុង “អនគតែដលេយងីចងប់ន”12 �ក�រ
ស្តពីលីទធផលៃនសននបិតអងគករសហ្របជជត ិ អពីំករអភិវ��ន៍្របកបេ�យ
និរន្តរភព  (Rio + 20), សននិបតរដ្ឋភគៃីនអនុសញញ ស្តពីជីវីៈច្រមះុបនេលកី
ទកឹចតិ្តឱយភគ ីនងិៃដគូ �ថ បន័ អងគករ និងដំេណីរករពកព់ន័ធទងំអសេ់ធ្វកីរ
ពចិរ�បេងកីតែផនករយុទធ��ស្តស្រមប់ជីវៈច្រមះុឆន  ំ២០១១-២០២០  នងិ
ទសិេ�ជីវៈច្រមះុ Aichi កនុងេនះរមួទងំទិសេ�ជវីៈច្រមះុ Aichi ១១ ស្តពីតីបំន់
ករពរធមមជតកិនុងករេរៀបចរំេបៀប�រៈ អភិវ��ន៍អងគករសហ្របជជតិបនទ បព់ី
ឆន ២ំ០១៥នងិកនុងដំេណីរករៃនករបេងកតីេគលេ�អភិវ��ន៍្របកបេ�យចិរភព។



18 
 

ចបបជ់ត ិេគលេ� ឬែផនករ ពកព់ន័ធនងឹករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក� 
ចបបស់្តពីៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២   ជពូំកទ៣ីស្តពីនីិរន្តរភពៃនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ីជពូំកទ ី៦  ស្តពីៃី្រពករពរ នងិ

ជពូំកទ ី១០ ស្តពីកីរអភិរក�សត្វៃ្រពជពូំកទ ី៩ ស្តពីកីរ្រគប់្រគងៃ្រពសហគមន ៍
ជពូំកទ ី១២ ស្តពីមូីលនធិអិភិវ��ន៍ៃ្រពេឈជីត ិ។ល។ 

ចបបស់្តពីជីលផល ឆន ២ំ០០៦  ករពពិណ៌នអពីំវសិ័យជលផលកនុងជពូំកទ ី៣ រមួមននិយមនយ័ៃនបេចចកសព័ទ
ែដលេ្របី្របសស់្រមប់តបំនក់រពរទកឹ�ប និងទកឹៃ្រប។ ជំពូកទី ៤ និយយពី
េគលករណ៍ទកទ់ងនងឹករ្រគប់្រគងសម្រសប រមួទងំករអភរិក�ជលផល។ 
ជពូំកទ៥ី នងិទី ៦ បង្ហ ញពីវធិកីនុងករករពរ នងិអភិរក�ជលផល ទងំេនកនុង
ទកឹ�ប និងទកឹសមុ្រទជពិេសសៃ្រពលិចទកឹ នងិៃ្រពេកងកង។ 

ចបបស់្តពីកីរ្រគប្់រគងធនធន
ទកឹ ឆន ២ំ០០៧ 

មនទេន្ល នងិទជី�ំលជេ្រចនីែដលជែផនកមយួៃនតំបនក់រពរធមមជត ិនិង
តបំនអ់ភរិក�នន។ េនម្រ�ទី១០ៃនចបប់េនះបនបរយិយថ្រកសងួធនធន
ទកឹ នងិឧតុនយិម មនភរកចិចទទលួខុស្រតវូកនុងករ្រគប់្រគង�ងទេន្ល �ង
ទេន្លរង ទកឹេលទីជីំ�ល ទកឹេ្រកមដី និង�្អ ងទកឹេ្រកមដេី�យសហករជមួយ 
នងឹ្រកសងួពកព់ន័ធ។ ចំែណកឯម្រតទ២ី៣កប៏នកណំតថ់ ្រកសងួធនធនទកឹ 
នងិឧតុនយិម �ច្របកសទុកជតបំន�់សនន ឬ ជតបំន់�ម�តក់រេ្របី
្របសទ់ឹក កនុងករណីែដលទកឹេលទីីជ្រមលែដលកំពុងរងករគ�ំមកែំហងេ�យ 
សកមមភពមនុស� ឬធមមជត។ិ 
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ឧបសមពន័ធ ៤៖ 
ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្រមបអ់នវុត្ត្រកបខណ័្ឌ យទុធ��ស្ត 

្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេនះផ្តលក់រែណនដូំចខងេ្រកម៖ 
(ក) ជដបូំងអពីំករបេងកីត និងករអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតសិ្រមប់ករេរៀបចតំបំនក់រពរ      

ធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�នន នងិ 
(ខ) ស្រមប់េលកីកមពស្់របសទិធភព និង្របសទិធផលៃនករ្រគប់្រគង នងិករព្រងកី្របព័នធតបំនក់រពរកនុង

្របេទសកមពុជ េនេពលចបំច ់
បនទ បព់ីមនករឯកភពគន េលី្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តពសីំ�កគ់ណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងជីវៈច្រមះុ និងករ 
អនុមត័ព�ីជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ្រសប�មម្រ� ១៥ ៃនចបបស់្តពីតីបំន់ករពរធមមជត ិឆន ២ំ០០៨ អគគនយក
�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ នងិអភិរក�ធមមជតនិងឹេរៀបចឲំយមន្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេនះេ�យស�ករជមួយនងឹៃដ
គូរបស់ខ្លួន នងិចបេ់ផ្តមីអនុវត្តែផនករ េដមីបឈីនេទសេ្រមចេគលបំណងយុទធ��ស្តែដលបនឯកភពគន ។ 
ែផនករេនះនងឹមនសកមមភពជក់�កម់ួយចនួំនដូចខងេ្រកម ៖  
(ក)  បេងកីត និងអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតសិ្រមប់េរៀបច្ំរបព័នធតបំនក់រពរធមមជត ិ (តបំន់

ករពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក�) (ជពេិសសេគលបំណងយុទធ��ស្តទី ១ នងិទ ី២) 
(ខ) វធីិ នងិមេធយបយេដមីបធីន និងេលីកកមពស្់របសទិធភព នងិ្របសទិធផលៃនតបំនក់រពរធមមជតិ នងិ

តបំនអ់ភរិក� និងស្រមប់ព្រងកី្របពន័ធតបំនក់រពរធមមជតេិនកនុង្របេទសកមពុជ េនេពលចបំច់ (ជ
ពិេសសេគលបណំងយុទធ��ស្តទ ី២) នងិ 

(គ) បញ្ហ អន្តរវសិយ័រមួទងំករចបេ់ផ្តមីដំេណីរករ្របមូលពត៌័មនស្រមប ់ សកមមភពនមួីយៗែដលបន
បញជ កេ់នេ្រកមេគលបំណងយុទធ��ស្តេដីមបកីណំតមូ់ល�្ឋ នទនិននយ័ស្រមប់េ្របៀបេធៀបជមួយនងឹ
កររកីចេ្រមនី (ជពេិសសេគលបំណងយុទធ��ស្តទី ១ នងិទ៣ី)។ 

១. ករបេងកតី និងករអនុវត្តែផនករ្រគប្់រគងយុទធ��ស្តជតសិ្រមបេ់រៀបច្ំរបពន័ធតបំនក់រពរធមមជត ិ (តបំន់
ករពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក�) 

ចណុំចេ� ៖ បញចបឲ់យបនរចួ�លនូ់វែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតិស្រមបេ់រៀបចំតបំនក់រពរធមមជត ិនងិ
�កឲ់យអនុវត្តេនឆន  ំ២០១៤ 
សនិទនភព ៖ 
(ក) កថខណ័្ឌ  ៤២៤ ៃនែផនករអភិវ��ន៍យុទធ��ស្តជត ិ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ បញជ កក់នុង

ចំេ�មេគលនេ�បយជ�ទិភពថ “ករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជត្ិរតូវករបន្តករយកចតិ្ត
ទុក�កខ់ពស់” 

(ខ) បទបបញញត្តៃិនជពូំក ៥ ៃនចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិ
(គ)  កនុងចំេ�មតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភិរក�ទងំអស់ មនតបំនក់រពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក�

ចនួំន៥ ប៉ុេ�្ណ ះែដលមនែផនករ្រគប្់រគង ប៉ុែន្តែផនករ្រគប់្រគងទងំអសម់និ្រតូវបនអនុវត្តឲយបន
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េពញេលញ នងិពុ្ំរតូវបនេធ្វបីចចុបបននភព។ ្របេទសកមពុជចបំច្់រតវូបេងកីត ឬេបមីនែផនករ្រគប់្រគង
រចួេហយី ្រតវូែកស្រមលួ នងិអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគងស្រមបត់បំនក់រពរធមមជត ិ និងតបំនអ់ភរិក�
នមួីយៗ។ ែផនករ្រគប្់រគងទងំេនះផ្តលក់រែណនសំ្រមប់ឈនេទសេ្រមចេគលបំណងកនុងករ
េរៀបចឲំយមនតបំនក់រពរធមមជតិ និងតបំនអ់ភរិក�។ 

(ឃ) េនកនុងរបយករណ៍ឆន ២ំ០១០ ស្តពីតីបំនក់រពរធមមជតែិដលបនបញជូ នេទអគគេលខធិករ�្ឋ នអនុ
សញញ ស្តីពជីវីៈច្រមុះ ្របេទសកមពុជបនកតស់មគ ល់ថ ខ្លួនពុមំនកររកីចេ្រមនី ឬពុទំន់បនចបេ់ផ្តមី
ករងរទកទ់ងនឹងករ�យតៃម្ល និងករែកលម្អៃន្របសទិធភពកនុងករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជតិ 
(េគលេ�៤.២ ៃនកមមវធិកីរងរស្តពីតីបំនក់រពរធមមជតែិដលបនអនុមត័េ�យសននបិនតភគៃីនអនុ
សញញ ស្តីពជីវីៈច្រមះុ)េទ។េគសងឃមឹថែផនករ្រគប្់រគងយុទធ��ស្តេនះនងឹជរុំញ និងស្រមលួសកមមភព
ទងំអសែ់ដលទកទ់ងនឹងេគលេ� ៤.២ ៃនកមមវធិកីរងរតបំនក់រពរធមមជតរិបសអ់នុសញញ អន្តរជតិ
ស្តពីជីីវៈច្រមះុ។ របយករណ៍បនទ ប់ស្រមបអ់នុសញញ ស្តពីជីីវៈច្រមះុនងឹ្រតូវបញជូ នស្រមប់កចិច្របជុេំលកី
េ្រកយៃនរដ្ឋភគេីនែខតុ� ឆន ២ំ០១៤។ ដូេចនះ �ជករ្របេសរីែដល្រតូវេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគងយុទធ
��ស្តឲយបនរចួ�ល់ និងេ្របី្របសឲ់យបនេលឿនបំផុត�ម�ចេធ្វបីន េដីមបមីនេពលេវ�ស្រមប់អនុ
វត្ត នងិ�យករណ៍ពកីររកីចេ្រមនីេនកនុងរបយករណ៍ជតិេលកីទ៥ី ែដលនងឹ្រតូវបញជូ នេទកនអ់គគ
េលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ ស្តីពជីវីៈច្រមះុឲយបនមុនែខតុ� ឆន ២ំ០១៥។ 

(ង) សននិបតភគៃីនអនុសញញ ស្តពីជីវីៈច្រមះុេសនឲីយភគទីងំអស់េធ្វកីរងរ�យតៃម្លព ី ្របសិទធភពៃនករ
្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជតចិនួំន៦០% ៃនតបំនក់រពរធមមជតសិរុបកនុង្របេទស មក្រតឹមឆន  ំ
២០១៥ 19 ។ ែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តេនះគួរេរៀបចឲំយបនរចួ�លេ់នមុនែខេនះេដមីបឲីយ�ចបេងកតី 
នងិ/ឬែកស្រមលួ/េធ្វបីចចុបបននភពែផនករ្រគប់្រគងៃនតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�ស្រមបឲ់យ
តបំនទ់ងំេនះមនែផនករយ៉ងតចិចនំនួ ៦០ភគរយ កនុង្របេទសកមពុជ។ 

(ច) េ�យមនករ�កេ់ពលកណំត ់ ស្រមប់្រតួតពនិតិយេឡងីវញិេន្រតមឹឆន ២ំ០១៥ េគលេ�អភិវ��ន៍     
សហ�វត�រក៍មពុជកណំតពី់េគលបណំង/ចណុំចេ�ពក់ពន័ធនងឹតបំនក់រពរធមមជតនិិងតបំនអ់ភរិក�។ 
ចណុំច េ�ទងំេនះចបំច់្រតូវយកចតិ្តទុក�កស់្រមបេ់រៀបចែំផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តនងិករអនុវត្ត
ែផនករ ទងំេនះេ�យចតទុ់កថជែផនកមយួៃនយុទធ��ស្តអនុវត្ត។ របយករណ៍ស្តីពលីទធផលសេ្រមច
បនៃនេគលេ�អភិវ��ន៍សហ�វត�រ ៍នឹង្រតូវេរៀបចឲំយបនរចួ�លេ់នឆន  ំ២០១៥។  

សកមមភពស្រមបអ់នុវត្តេ�យអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជត ិ៖ 
(ក) េកះ្របជុៃំដគូពកព់ន័ធសំខន់ៗ  (កនុងេនះរមួទងំ ប៉ុែន្តមនិកណំត្់រតឹមែតត�ំងព្ីរកសងួកសកិមម រុកខ

្របមញ់ នងិេន�ទ នងិ្រកសងួពកព់ន័ធនន ទីភន ក់ងរសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិ �ថ បន័អងគករសហ
្របជជតិ ធនគរអភិវ��ន៍ថន កត់បំន ់ ៃដគូពកិីចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ និង�ថ បន័អន្តររ�្ឋ ភបិល 
ត�ំងមកព�ីជញ ធរមូល�្ឋ ន សហគមន៍មូល�្ឋ ន នងិសហគមនជ៍នជតេិដមីភគតចិ �កលវទិយល័យ 
នងិ�ថ បន័្រ�វ្រជវ និងអងគករមនិែមនរ�្ឋ ភិបល និងែផនកឯកជន/ែផនកជនួំញ)ស្តពីកីរេរៀបចែំផនករ
្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតសិ្រមបេ់រៀបច្ំរបព័នធតបំនក់រពរធមមជតិ �យករណ៍សេងខបជូនត�ំងទងំ
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េនះអពីំែផនកររបសអ់គគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ នងិេសនឲីយពកួេគបញជ កពី់ែផនក
�មយួែដលពកួេគ�ចចូលរមួបន។ កមមវធីិអភិវ��ន៍សហ្របជជត�ិច្រតូវបនេសនឱីយបង្ហ ញពែីផន
កររបសខ់្លួនេហយីៃដគូេផ�ងៗ�ច្រតវូបនអេញញីញឲយចូលរចួ ្របសនិ/េនេពលចបំច។់ កិចច្របជុៃំដគូ
េនះក្៏រតូវពនិិតយសេ្រមចេលដីេំណីរករ នងិកមមវធិេីពលេវ�ផងែដរ 

(ខ) េធ្វកីរ�យតៃម្លឆប់រហ័សព្ីរបសទិធភពៃនករ្រគប់្រគង។ អងគករ WWF នងិៃដគូេផ�ងៗេទៀតគួរ្រតវូ
បនេលីកទកឹចតិ្តឲយេធ្វកីរត�យតៃម្លឆបរ់ហ័សេ�យែផ្អកេល ីRAPPAM ២០០៤ 

(គ) បនទ បព់េីធ្វកីរ�យតៃម្លឆបរ់ហ័សៃន្របសទិធភព្រគប់្រគង អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�
ធមមជតគិួរេធ្វកីរ្រតតួពនិតិយសុជីេ្រមេលកីរ្រគប់្រគងបចចុបបននៃនតបំនក់រពរធមមជត ិ និងអភិរក�កនុង
េនះរមួទងំតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�ែដលគម នែផនករ្រគប្់រគងផង។ ករ្រតួតនតិយ 
សកមមភពស្រមបក់រងរសំខនែ់ដលបនកណំតេ់នកនុងេគលបំណងយុទធ��ស្តទី១ នងិេធ្វកីរងរ
សំខនេ់នកនុងេគលបំណងយុទធ��ស្តទី២ នងិទ៣ី ែដលករងរទងំេនះគជឺែផនកមយួៃនបញជ ីេផទ�ង
ផទ ត់ស្រមប�់យតៃម្ល្របសទិធភពៃនករ្រគប់្រគង នងិ�កេ់ចញអនុ�សនស៍្រមបែ់កលម្អករ្រគប់្រគង។ 
សកមមភពជក�់កម់យួែដលបនកណំតេ់នកនុងករងរសំខន ់ ២.៣ គជឺបុេរលកខខណ្ឌ ស្រមប់      
ករពនិតិយសីុជេ្រមេនះ ៖ ករកណំតស់ញញ បង្ហ ញពី្រពំ្របទលៃ់នតបំនក់រពរធមមជត ិ នងិតបំនអ់ភរិក� 
នងិករ�កស់ញញ ចបស�់ស់េលីតបំន្់រគប់្រគង ដូចមនែចងកនុងម្រ� ១១ ៃនចបបស់្តពីតីបំនក់រពរ
ធមមជត ិឆន ២ំ០០៨។ ដូចបនកត់សមគ លក់នុងឧបសមពន័ធ ៣ ករ្រ�វ្រជវបែនថម និងករែណនលំម្អតិ
ស្រមប់ករកណំតត់បំនត់្រមវូឲយអនុវត្តជចបំច។់ 

(ឃ) េ�យយកចតិ្តទុក�កេ់លកីរែណនែំដលមនែចងកនុងចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិ ឆន ២ំ០០៨ នងិ
ចកខុវសិយ័ េគលបណំងយុទធ��ស្ត ករងរសំខន់ៗ សកមមភពជក់�ក ់ និងេគលករណ៍ែដលមន
ែចងេនកនុង្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្ត អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតនិងឹ្រតវូបេងកីតែផន
ករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្តជតសិ្រមប់េរៀបច្ំរបព័នធតបំនក់រពរធមមជត។ិ 

(ង) ្រសបេពលជមួយគន េនះ អគគនយក�្ឋ ននងឹេធ្វកីរែកស្រមលួ ផ�ព្វផ�យ និងេ្របី្របសេ់គលករណ៍
ែណនបំេចចកេទសែដលបនបេងកីតេឡងីេនកនុងចបបស់្តីពតីបំនក់រពរធមមជតិ កនុងម្រ� ៥ នងិម្រ� 
១៩ ស្រមបដ់ំេណីរករស្តង�់រកនុងករេរៀបចែំផនករសកមមភពស្រមប់តបំនក់រពរធមមជតិ និងអភិ
រក�នមួីយៗ។ េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសទងំេនះនងឹ (១) បេងកតីេឡងីេ�យែផ្អកេលបីទពេិ�ធ
ែដល្របេទសកមពុជទទួលបនពតីបំនក់រពរធមមជត ិនងិតបំនអ់ភរិក�ទងំ៥ែដលមនែផនករ្រគប់្រគង 
េបីេទះបីជេនេពលេនះែផនករទងំេនះមនិទន់បនេធ្វបីចចុបបននភព និងែផ្អកេលែីផនករ្រគប់្រគង
សហគមនេ៍ន�ទ ឬតបំនេ់ន�ទ (ែដលមនែចងកនុងចបបស់្តពីជីលផល ឆន ២ំ០០២) នងិ(២)ពនិិតយ

ពចិរ�េលពីត៌័មនលម្អតិអពីំេគលបណំងៃន្របេភទខុសគន របស ់ IUCN ែដលមនេនកនុងឧបសមពន័ធ
ៃនចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិ ឆន ២ំ០០៨ នងិជករែណនយ៉ំងសំខនេ់ល្ីរបេភទៃនវធីិ��ស្ត
្រគប់្រគងែដល�ចយកមកេ្របី្របស ់ (េមីលឧបសមពន័ធ១) នងិ(៣)្រសបនងឹែផនករ្រគប់្រគងយុទធ
��ស្តជតសិ្រមប់េរៀបច្ំរបពន័ធតបំនក់រពរធមមជត។ិ 
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(ច) បនទ បព់កីរពនិតិយសុជីេ្រមែដលបនេលកីេឡងីកនុងែផនក (គ) ខងេលែីផនករ្រគប់្រគងគួរបនេរៀបចំ
េឡងី ឬែកស្រមួល/េធ្វបីចចុបបននភពស្រមប់តបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�នមួីយ�េ�យេ្របី
្របសេ់គលករណ៍ែណនបំេចចកេទស(េមីលចណុំច(ង)ខងេលី) នងិែផនករ្រគប់្រគងយុទធ��ស្ត
ជតសិ្រមប់េរៀបច្ំរបព័នធតបំនក់រពរធមមជតិ។     

២. េលីកកមពស្់របសទិធភព និង្របសទិធផលៃនតបំនក់រពរធមមជត ិ នងិតបំនអ់ភរិក� នងិករព្រងកីៃន្របពន័ធ
ករពរធមមជត ិ
ចណុំចេ� ៖ (i) េធ្វកីរ�យតៃម្លពកីររមួចំែណកដល្់របព័នធតបំនក់រពរធមមជតសិ្រមប់ករអភិវ��្របកបេ�យ
និរន្តរភព ជពេិសសេគលេ�អភិវ��ន៍សហ�វត�រក៍មពុជ មុនឆន ២ំ០១៥ នងិ�ច�យករណ៍េនកនុងរបយ
ករណ៍ថន កជ់តេិលីកទ៥ី ស្រមប់អនុសញញ ស្តពីជីីវៈច្រមះុ និង  (ii)  េនមុនកចិច្របជុំេលកីទ១ី២ ៃនសននិបតភគី
របសអ់នុសញញ ស្តពីជីីវៈច្រមះុ េនកនុងែខតុ� ឆន ២ំ០១៤ ករវភិគពកីង្វះខត្រតូវេធ្វឲីយចប់រចួ�ល់ េហយីលទធ
ផលពកីរវភិគេនះ្រតវូ�កប់ញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភពជតសិ្រមប់តបំនក់រពរធមមជត។ិ 
សនិទនភព ៖ 
(ក) ចណុំចេ�ខងេ្រកម្រតវូបនកណំតេ់នកនុងេគលេ�អភិវ��នស៍ហ�វត�រក៍មពុជ ្រតមឹឆន ២ំ០១៥។       
លទធផលសេ្រមចបនៃនករ�នេទសេ្រមចេគលេ�ទងំេនះចបំច្់រតូវេធ្វកីរ�យតៃម្ល េហយីករ�យតៃម្ល
េនះក្៏រតូវេធ្វ ីចំេពះក�្ត /សមព ធពកព័់នធេផ�ង�េទៀត ៖ 

(i) ចណុំចេ� ៧.២ ៖ រក�នូវៃផទដតីបំនក់រពរធមមជតែិដលមនចនួំន ២៣ កនុងក្រមិត ៣,៣ 

�នហកិ� េនឆន  ំ១៩៩៣ ដល់ឆន  ំ២០១៥ 

(ii)  ចណុំចេ� ៧.៣ ៖ រក�នូវតបំនអ់ភិរក�ៃ្រពេ�ថីមទីងំ ៦ កនុងក្រមិតបចចុបបនន ១,៣៥ �នហិ
ក� ឲយេនេថរដលឆ់ន  ំ២០១៥ 

(ខ) លទធផលពកីរសកិ�ជេ្រចនី ជពិេសសពេីសដ្ឋកចិចៃនគេ្រមងគំនតិផ្តួចេផ្តមី្របពន័ធេអកូឡូសុី និងជីវៈ

ច្រមះុ (TEEB) បង្ហ ញថ ចំេណះដឹងេ្រជ្រជះអពីំតៃម្លេសដ្ឋកចិចសងគម និងមុខងរបរ�ិថ នៃនតបំន់

ករពរ    ធមមជតិ  នងិតបំនអ់ភរិក� ្រតវូករជចបំចេ់ដមីបេីលកីទកឹចតិ្តដលក់រ្រគប់្រគង នងិកររមួ
ចំែណកឲយកនែ់តមន្របសទិធភព និង្របសទិធផលដល់ករអភិវ��ន្របកបេ�យនរិន្តរភព។ េទះជ
យ៉ងេនះក្តី របយករណ៍ពី្របេទសកមពុជ ឆន ២ំ០១០20  ស្តពីតីបំនក់រពរធមមជតបិនបញជ កថ់ ករ
រកីចេ្រមនីកនុងករ�យតៃម្លពកីរចូលរមួៃនតបំនក់រពរធមមជតដិលេ់សដ្ឋកចិចេនមូល�្ឋ ន នងិថន ក់ជតិ 
(ែដលេនះ្រគនែ់តជែផនកមយួៃនេស�ននរបសត់បំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�) មនក្រមិត
ខ្វះខត េហយីករងរេនះ្រតវូបនេគ�យករណ៍ថេទបីែតចប់េផ្តមីប៉ុេ�្ណ ះ។ 

(គ) ្របេទសកមពុជបនសេ្រមចចណុំចេ�ចនំួន ១៧ភគរយៃនចណុំចេ�ជីវៈច្រមះុ Aichi ទ ី  ១១ ស្តពីី
ករ្រគបដណ្ត បត់បំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�ទងំេលីដ ី នងិកនុងទកឹ។ ករេនះមនិបនបញជ ក់
ឲយបនចបស�់ស់ថេតលីទធផលសេ្រមចេនះរមួបញចូ លទងំភពជត�ំងែផនកេអកូឡូសីុែដរឬយ៉ង
�េទ។ ជងេនះេទៀត ្របេទសកមពុជចបំច្់រតូវេធ្វឲីយសេ្រមចលទធផលចនំួន ១០ ភគរយកនុងករ
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ករពរតបំនេ់ឆនរសមុ្រទ នងិសមុ្រទ និងករែចករែំលកេ�យសមធម៌ ៃនករច�ំយ នងិផល
្របេយជនព៍តីបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភិរក�។ 

(ឃ) ចណុំចទី ៨ (េសមនីងឹចណុំចេ�ជីវៈច្រមះុ Aichi ទ១ី១) គឺ្រតវូបន្តករពរ និងអភិរក�តបំនក់រពរធមម

ជត ិ ែដលមន្រ�ប់ នងិករពរៃ្រព្របពន័ធេអកូឡូសុទីកឹ�ប និងតបំនេ់ឆនរសមុ្រទ នងិសមុ្រទបែនថម 
េទៀត។ 

(ង) ្របេទសកមពុជបនេធ្វកីរវភិគពភីពខ្វះចេន្ល ះរបសខ់្លួនរចួេហយី នងិជចបំច ់ ្រគនែ់តអនុវត្តលទធ
ផលលទធផលៃនករវភិគែដលទកទ់ងនឹងៃ្រពេឈ ីនិងតបំនេ់ឆនរសមុ្រទ នងិសមុ្រទប៉ុេ�្ណ ះ21។  

 
សំេណីសកមមភពស្រមប់អនុវត្តេ�យអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជត ិ៖ 
(ក) �យតៃម្លជទូេទនូវតបំនក់រពរធមមជតទិងំ ២៣ កែន្លង េ�យពចិរ�ពកីរកណំតេ់គលេ��ន ក់

ជតសិ្រមប�់នេទសេ្រមចេគលេ�អភិវ��នស៍ហ�វត�រ ៍ នងិេធ្វកីរ�យតៃម្លទូេទនូវតបំនក់រពរ
ៃ្រពែដលបនបេងកីតេឡងី រមួទងំសមព ធននេទេលីតបំនក់រពរទងំេនះ។ 

(ខ) ផ្តួចេផ្តមីដំេណីរករបេងកីតតបំនក់រពរធមមជតថិមេី�យែផ្អកេលអីនុ�សនទ៍ទួលបនពកីរវភិគភព
ខ្វះចេន្ល ះស្រមប់្របពន័ធតបំនក់រពរធមមជតលិម្អតិ និងត�ំងេអកូឡូសីុ។ 

(គ) េ�យទញយក្របេយជនព៍កីរងរ RAPPAM �មអនុ�សន្៍រតងច់ណុំច ១(ខ) ខងេលី នយក

្រគប់្រគងៃនតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�នមួីយ្រតូវផ្តល់ពត័ម៌នអពីំត្រមវូករ នងិេស�្របពន័ធ
េអកូឡូសីុពតីបំនក់រពរធមមជតិ ឬតបំនអ់ភរិក� េ�យេ្របី្របស់បញជ ី្រតួតពនិតិយែដលេរៀបចេំឡងី
េ�យអគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជត។ិ ត្រមវូករែដលបនរកេឃញីនងឹ្រតូវយកមក
េ្របីជមូល�្ឋ នស្រមបប៉់ន�ម នពថីវកិស្រមប់តបំនក់រពរធមមជត ិ នងិតបំនអ់ភរិក�នមីួយៗ និង
ស្រមប់្របព័នធតបំនក់រពរធមមជត។ិ ករប៉ន�ម នថវកិទងំេនះនងឹ្រតូវេ្របី្របសស់្រមប់េកៀងគរ
ធនធន (េមលីែផនក ៣ ខងេ្រកម)។ ករេរៀប�ប់ពផីល្របេយជនផ៍ទ ល ់ និងតៃម្ល្របេយលៃនតបំន់
ករពរធមមជត ិ និងតបំនអ់ភិរក�នងឹ្រតូវភជ បនូ់វបញជ ីបង្ហ ញពីផល្របេយជនៃ៍នតបំនទ់ងំេនះ (ឧ. 
កំេណីនស្តុក្រតី ទកឹ�ប) ករ្រគប់្រគង (ឧ. ករកតប់នថយេ្រគះធមមជត ិករកតប់នថយករែ្រប្របលួ
�កសធតុ�មរយៈស្តុកកបូនេ��មេដមីេឈ/ីបែន្ល នងិករបន�ុេំទនងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុ) 
នងិេស�គ្ំរទ (ឧ. កចិចអភិរក�ធនធនេសេនទិក ដ�ំែំដលបន� ំ ្របេភទសត្វ/រុកខជតិ នងិែដន
ជ្រមកសត្វ/្របព័នធេអកូឡូសុ ី ្រពមទងំេស�ក�ំន្ត (ឧ. វស័ិយេទសចរណ៍) នងិតៃម្ល�សន/វបបធម៌
ៃនតបំនក់រពរធមមជត ិ នងិតបំនអ់ភរិក�នមីួយៗ។ បញជ ីទងំេនះ�ច្រតវូបនយកមកេ្រប្ីរបសជ់
ពត័៌មនស្រមប់ករេធ្វេីសចក្តសីេ្រមចេលែីផនកហរិញញវតថុ ករ្រគប់្រគង នងិេគលនេយបយទកទ់ងនឹង
តបំនក់រពរធមមជត ិ នងិតបំនអ់ភរិក�កនុងេនះរមួទងំស្រមប់េគលបណំងៃនករកណំតត់បំន ់
ស្រមប់វនិេិយគ ឬស្រមប់អភិវ��ន៍េហ�្ឋ រចនសមពន័ធ22 

(ឃ) ្រសប�មម្រ� ៣១ ៃនចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិនងិម្រ� ១៩ អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ 
នងិអភិរក�ធមមជត្ិរតូវេធ្វកីចិចសហ្របតបិត្តិកររ�ង្រកសងួបរ�ិថ ន ្រកសងួកសកិមម រុកខ ្របមញ់ នងិ
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េន�ទ នងិសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន សហគមនជ៍នជតេិដីមភគតចិ អងគករជតិ នងិអន្តរជតិ និងអងគ
ករមនិែមនរ�្ឋ ភិបលេដីមប�ី្ត រ និងេលីកកមពសប់រ�ិថ នកនុងតបំនេ់រចរលឹកនុងតបំនក់រពរធមមជតិ នងិ

តបំនអ់ភិរក�។ សកមមភពទងំេនះនងឹរមួចំែណកដល់ករអនុវត្តចណុំចេ�ជីវៈច្រមះុ Aichi ទ១ី១ នងិ

ចណុំចេ�ទី ១១ ៃន្របេទសកមពុជ។
៣. សកមមភពពកព់ន័ធរបសអ់គគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ នងិអភិរក�ធមមជត ិ
(ក) េ�យេធ្វឲីយេលឿនបផុំត�មែដល�ចេធ្វបីន បុ៉ែន្តជចបំចឲ់យបនមុនែខេម� ឆន ២ំ០១៤ បញចូ ល

េគលបំណងយុទធ��ស្តៃន្រកបខណ្ឌ យុទធ��ស្តេនះេទកនុងយុទធ��ស្តជីវៈច្រមះុជត ិ នងិែផនករ

សកមមភព (NBSAP) ែដល្របេទសកមពុជកពុំងពនិិតយែកស្រមួល ជករេឆ្លយីតបេទនងឹេសចក្តី

សេ្រមច CBD COP x/31។ េនកនុង កថខណ្ឌ  ក.១(គ) ៃនេសចក្តសីេ្រមចេនះ ភគទីងំអស់្រតូវបន

េសនឲីយេធ្វកីរ�កប់ញចូ លេគលបំណងទងំេនះឲយបនេលឿនបផុំត�ម�ចេធ្វបីន នងិមនិឲយយតឺជង 
៦ ែខ មុនកិចច្របជុំេលកីទ១ី២ ៃនសននិបតភគៃីនអនុសញញ ជីវៈច្រមះុែដល្រសប�មេគលបំណងយុទធ
��ស្តទី ២ ៃន្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេនះ 

(ខ) ផ្តលព់ត័េ៌ទដល់នយក្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជត ិ នងិតបំនអ់ភរិក�អពំីលកខខណ្ឌ ៃនករេធ្វរីបយ
ករណ៍ ដូចជ�មរយៈសកិខ ��មួយៃថង នងិេសនឲីយនយកទងំេនះបញជូ នពត័៌មនរមួចែំណករបស់
ខ្លួនស្រមបេ់រៀបចរំបយករណ៍ជតិេលីកទី ៥ នងិេផញជូីនអគគេលខធិករ�្ឋ នអនុសញញ ជីវៈច្រមះុ ករ
រមួចំែណកដល់ករេបះពុមពេលីកទី ៤ ៃនទស�នវសិយ័ជវីៈច្រមះុ�កល នងិរបយករណ៍ស្តពីេីគល
េ�អភិវ��ន៍សហ�វត�រ ៍ឆន ២ំ០១៥ កនុងចំេ�មកចិចករេផ�ងៗេទៀតែដល្រសប�មេគលបំណងយុទធ
��ស្ត ទ២ី ៃន្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេនះ 

(គ) េរៀបចេំឡងីវញិនូវយន្តករផ�ព្វផ�យពត៌័មនជតសិ្រមប់ស្រមលួចតែ់ចងទនិននយ័ និងករេ្រប្ីរបស់
របសភ់គពីក់ពន័ធទងំអស់ ជពិេសសរមួទងំនយក្រគប្់រគងតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភិរក�
ទងំអស ់ នងិៃដគូរបសេ់គែដល្រសប�មេគលបំណងយុទធ��ស្តទី ១ (សកមមភព ១.២) ៃន
្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេនះ 

(ឃ) េធ្វកីរប៉ន�ម នថវកិស្រមប់្របព័នធតបំនក់រពរធមមជតកិនុង្របេទសកមពុជេ�យែផ្អកេលីត្រមវូករ
ែដលបនេលកីេឡងីេ�យនយក្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�។ អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋ

បលករពរ និងអភិរក�ធមមជតនិងឹេសនដីល់គេ្រមងគនិំតផ្តួចេផ្តមី LifeWeb (�មរយៈអគគ
េលខធិករ�្ឋ នៃនអនុសញញ ជីវៈច្រមះុ) ឲយេកះ្របជុៃំនអនកផ្តលជ់នំយួសំខន់ៗ  ែដលជជ�ំនដបូំង
េនកនុងយុទធ��ស្តជតរិបសខ់្លួនកនុងករេកៀរគរធនធនស្រមប់្របពន័ធករពរធមមជតិ េ�យយកចតិ្ត
ទុក�កេ់លតី្រមវូករកនុងករបេំពញមូលនធិសិ្រមប់តបំនក់រពរធមមជតិ នងិមូលនធិិអភវិ��នៃ៍្រពេឈី
ជតែិដលបនកណំតេ់នកនុងចបបស់្តពីតីបំន់ករពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ នងិចបបស់្តពីេីឈជីតិ ឆន ំ
២០០២ 
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(ង) បនទ បព់កីរពេិ្រគះេយបលជ់មួយនងឹ្រកសងួេផ�ង�េទ�ត គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសងួស្រមប់្របព័នធ
តបំនក់រពរធមមជត�ិច្រតវូបនបេងកីតេឡងី េ�យែផ្អកេលគីរូំៃន្រកុមករងរែដលបេងកតីេឡងីេ�យ
្រកសងួបរ�ិថ ន េនឆន ២ំ០០៥ ស្រមប់ករពរតបំនេ់អកូឡូសុៃី្រពេឈ�ីមទេន្លេមគងគេ្រកមេ�យមន
ត�ំងមកព្ីរកសងួចនំួន ៤ (្រកសងួបរ�ិថ ន ្រកសងួកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន�ទ ្រកសងួ
�ធរណករ និងដកឹជញជូ ន នងិ្រកសងួេទសចរណ៍)។ គណៈកមម ធកិរអន្តរ្រកសងួេនះ្រតូវធនឲយ
មនករព្រងងឹ ភពរលូន និងកម្ល ងំកនុងចំេ�មភគទីងំអសែ់ដលពកព់ន័ធនងឹតបំនក់រពរធមមជតិ 
នងិតបំនអ់ភិរក� នងិបេងកីនកររមួចែំណកដលេ់សដ្ឋកចិចជតិ នងិករអភិវ��ន៍្របកបេ�យនរិន្តរភព 
ែដល្រសប�មចកខុវសិយ័ និងេគលបំណងយុទធ��ស្តទី ២ ៃន្រកបខណ័្ឌ យុទធ��ស្តេនះ 

(ច) កចិចពេិ្រគះមតិេយបលក់ន៏ងឹធនឲយមនករឯកភពគន េលីេគលនេយបយ នងិែផនករកនុង
ចំេ�ម្រកសងួ ែផនក នងិទភីន ក់ងរ បេងកនីកិចចសហករ នងិភពរលូនថន ក់ជតិ កម្ល ងំសហ្របតបិត្តិ
ករ នងិករ្រគប់្រគងថន កជ់តិកនុងចំេ�មភគពីកព័់នធនងឹតបំនក់រពរធមមជតិ នងិតបំនអ់ភរិក�ទងំ
អស ់ ែដលករេនះនឲំយមនករអនុវត្ត្របព័នធលម្អតិមយួ ករផ្តល់មូលនធិ ិ និងករេធ្វីរបយករណ៍ 
បេងកីនកររមួចែំណកដល់េសដ្ឋកចិចជតិ និងករអភិវ��្របកបេ�យនិរន្តរភព នងិេច�ស�ងវធីិ��ស្ត
�ច់េ�យដកំនុងករករពរ នងិករេ្របី្របស្់របកបេ�យនិរន្តរភពៃនធនធនធមមជតរិបសជ់តិ
ស្រមប់សុខុមលភពៃន្របជជនកមពុជទងំកនុងេពលបចចុបបនននិងអនគត។
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ឧបសមពន័ធ៥៖ 
�ធ�ី�ស្ត្រគប្់រគងតំបនក់រពរធមមជ����កំពងុអនវុត្តកនុង្របេទសកមពជុ 

(ចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិឆន ២ំ០០៨  ចបបស់្តពីៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២ នងិចបបស់្តពីជីលផល ឆន ២ំ០០៦) 
 

១. ្របេភទៃនករ្រគប់្រគងែដល្រតវូបនេ្របីស្រមប់តបំន់ករពរធមមជត ិ ឬតបំនអ់ភរិក�្រតូវបនកណំតក់នុង
េពលែដលតបំនទ់ងំេនះ្រតូវបនកណំតជ់តបំនក់រពរធមមជតិ េហយីេគលបំណងៃនតបំនទ់ងំេនះក៏
បនបញជ កផ់ងែដរ 

(២) េនកនុង្របេទសកមពុជ និងដូចមនករកណំតេ់នកនុងចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជតិ ឆន ២ំ០០៨ តបំន់
ករពរធមមជតទិងំេនះ្រតវូបនែបងែចកេទ�ម្របេភទកនុងករ្រគប់្រគងរបសអ់ងគករ IUCN ៖ 
(ក) ឧទយនជត ិ(្របេភទ IUCN ទ២ី) 
(ខ) ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព (្របេភទ IUCN ទ៤ី) 
(គ) តបំនក់រពរេទសភព (្របេភទ IUCN ទ៥ី) 
(ឃ) តបំនេ់្របី្របសេ់្រចីនយ៉ង (្របេភទ IUCN ទ៦ី) 

(៣) តបំនក់រពរធមមជតមិួយចនំនួ្រតវូបនកណំតថ់ជតបំន ់ (១)តបំន�៉់ម�រ (២)តបំនឋ់បនីយជីវ        
មណ្ឌ ល (៣)តបំនេ់បតិកភណ្ឌ ធមមជតិ (៤)ឧទយនជតសិមុ្រទ ឬ(៥)សហគមនត៍បំនក់រពរធមមជតិ  

(៤) េគលបំណង/សកមមភពែដល្រតវូអនុវត្ត េនកនុងតបំនក់រពរនមួីយៗៃនតបំនក់រពរធមមជតិមនេនកនុង
ឧបសមពន័ធៃនចបបស់្តីពកីរករពរធមមជត ិឆន ២ំ០០៨ នងិ្រតូវបន�កេ់រៀបចេំឡងីវញិេនកនុង��ង១   

(៥) ជ�ំន�ងេ្រកមេនះគជឺករែបងែចកៃនតបំនក់រពរឲយេទជតបំន្់រគប់្រគង។ ចបបស់្តពីតីបំនក់រពរ
ធមមជតឆិន  ំ២០០៨ បញជ កព់ី្របេភទតបំនច់នំួនបនួ ដូចមនេរៀប�បេ់នកនុង��ង ២។ តបំន់នមីយួៗចំ
បច្់រតវូករវធីិ��ស្តជក�់កក់នុងករ្រគប់្រគង។េទះជយ៉ងេនះក្តវីធិី��ស្ត្របពន័ធេអកូឡូសុី 
(http://www.cbd.int/ecosystem/) ឬវធិ�ី�ស្តពកព់ន័ធេផ�ងៗេទៀតគួរ្រតូវបនេ្របី្របសជ់មូល�្ឋ ន
ស្រមប់ជវធីិ្រគប់្រគងតបំនន់មីយួៗ េហយីករេ្របី្របស្់របកបេ�យនរិន្តរភពៃនតបំនទ់ងំេនះក៏គរួបន
អនុវត្ត�មេគលករណ៍ Addis  Ababa និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមបក់រេ្របី្របសជ់ីវៈច្រមះុ
្របកបេ�យនរិន្តរភព (http://www.cbd.int/sustainable/addis.shtml) ។ េ្រកពេីនះករកណំតត់បំន់
គួរយកចតិ្តទុក�កេ់លកីរែ្រប្របលួ�កស�តុផងែដរ។ ករ�ងសង ់ឬករអភិវ��េហ�្ឋ រចនសមពន័ធគរួ
ទទួលបនករគ្ំរទពីករ�យតៃម្លផលបះ៉ពលប់រ�ិថ ន េ�យពនិិតយជពេិសសេទេលជីីវៈច្រមះុ។ 

(៦) វធិ�ី�ស្ត្រគប់្រគងែដល្រតវូករស្រមប់តបំនព់ិេសសមយួនងឹ�្រសយ័ជពិេសសេលេីអកូឡូសុី (លកខណៈ 

រូប��ស្ត-គមីី នងិជីវៈ��ស្ត)ៃនតបំនេ់នះ រមួទងំេស�្របព័នធេអកូឡូសុៃីនតបំនេ់នះ តៃម្លតបំនក់រពរ

ធមមជតិ េទ�មករយលេ់ឃញីរបសអ់នកេ្របី្របស ់នងិករគំ�មកំែហង ពត័ម៌នមូល�្ឋ ន នងិបទ�្ឋ ន។ 

វធិ�ី�ស្តែដល្រតូវយកេទេ្របី្របសេ់នះ នងឹ្រតូវពងឹែផ្អកេលីសមតថភពែដលមន្រ�ប់(ជពេិសស
សមតថភពមនុស� សមតថភពបេចចកេទស និងសមតថភពហរិញញវតថុ) 
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(៧) វធិ�ី្រស្តទងំេនះ្រតូវបន�ក�់ម្រកមុដូចខងេ្រកម ៖ 
(ក) ករអភិរក� កនុងេនះរមួទងំករក�ង នងិករែ�រក�េ�ដ្ឋរចនសមពន័ធ 
(ខ) ករ�្ត រ និងករកតប់នថយៃនផលបះ៉ពលអ់វជិជមន 
(គ) ករេ្របី្របស្់របកបេ�យនិរន្តរភព 
(ឃ) ករ្រតួតពនិតិយ នងិករប្រងក បសកមមភពខុសចបប ់
(ង) ករទប់�ក ត ់
(ច) វធិ�ី្រស្តេ�យែផ្អកេលី្របពន័ធេអកូឡូសុកីនុងករេ�ះ្រ�យករែ្រប្របលួ�កស�តុ 

(៨) វធិ�ី្រស្តមយួចនួំនកនុងចំេ�មវធីិ�្រស្តទងំេនះក្៏រតូវបនកណំតេ់នកនុងចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិ
ឆន ២ំ០០៨។ កញចប់ពត័ម៌ន្រតវូបនបេងកីតេឡងីស្រមប់វធីិ�្រស្តនមួីយកនុងចំេ�មវធីិ�្រស្តទងំេនះ 
ឧ. េមីលពទីំពរ័ ៤១ ដលទ់ពំរ័ ៤៣ ៃន�ក�របេចចកេទសេលខ ១៨ ៃនអនុសញញ ស្តីពជីវីៈច្រមះុ ព័ត៌មន
មនេន  http://www.cbd.int/protected/ under tools and e‐learning modules។ 

(៩) កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តែផនករ្រគប់្រគង អនកអនុវត្ត�ច្រប�មនងឹឧបសគគនន ដូចជ េភ្លីងេឆះៃ្រព 
កររុករកែរ ៉េ្រ�ះ�ងំសងួត ករចូលលុកលុយៃន្របេភទសត្វ/រុកខជតពីិខងេ្រក។ ករ្រគប់្រគងចបំច្់រតូវែក
ស្រមលួេ��ម�ថ នភពជក់ែស្តង។ 
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��ង ១ ៖ េគលបណំងៃនករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជតិ  

ករកណំតត់បំនក់រពរធមមជត ិ េគលបំណង/សកមមភព 

ឧទយនជត ិ៖ តំបនធ់មមជតិកនុងែដន
ដីេគក នងិ/ឬែដនទកឹែដល្រតវូបន
បេងកីតេឡងីេដីមប ី៖  
ក. ករពរតនួទមីយួ ឬេ្រចីនៃន

តបំនេ់នះកនុង្របព័នធេអកូឡូសុ ី
ស្រមប់ផល្របេយជនរ៍បស់
មនុស�្រគប់ជនំន។់ 

ខ. រតឹតបតិករេ្របី្របសែ់ដល�ច
បះ៉ពល ់ឬបផំ្លិចបផំ្ល ញធនធន
ជីវៈ ធនធនធមមជតិ ធនធន 
វបបធម ៌នងិតួនទ/ីមុខងរៃន
តបំនេ់នះពកព់ន័ធនងឹេគល
បណំងកនុងករបេងកីតតបំនេ់នះ 

គ. ជកែន្លងស្រមប់ក�ំន្ត 
ដំេណីរទស�នៈកិចច ករអប់រ ំ
ករ្រ�វ្រជវ និងជំេនឿ ្របសនិ
េបសីកមមភពទងំេនះមនិបងក 
ករគ�ំមកែំហងដលប់រ�ិថ ន
ធមមជតិ នងិវបបធមមូ៌ល�្ឋ ន  

១. ករពរតបំនធ់មមជត ិនងិតបំនេ់ទសភពែដលមន�រៈសខំន់ជតិ 
នងិអន្តរជតសិ្រមប់ជំេនឿ វទិយ��ស្ត ករអប់រ ំករកំ�ន្ត នងិ
េទសចរណ៍ 

២. រក�ក�្ត ជ�ទភិពស្រមប់ស�ំករូប��ស្ត-ភូមិ��ស្តស្រមប់

តបំន ់សហគមនធ៍នធនមនជីវតិ ធនធនេសេនទិក នងិ្របេភទរុកខ
ជតិ/សត្វេដមីបឲីយមនសថរិភព នងិភពច្រមះុៃនេអកូឡូសុ ី

៣. ្រគប់្រគងករេ្របី្របសរ់បសេ់ភញ�វេទសចរស្រមប់េគលេ�ជំេនឿ ករ
អប់រ ំវបបធម ៌នងិករក�ំន្ត កនុងក្រមតិមួយែដលមនិរខិំត ឬមនករ
រខំនតចិតចួដល់តបំន ់

៤. លុបបំបត ់និងទប់�ក ត់ករេ្របី្របស់ និងករកន់កប់ែផនក�មយួ
ៃនតបំនេ់នះេ�យខុសចបប ់

៥. បន្តករេគរពគុណសមបត្តេិអកូឡូសីុ ទ្រមងដី់ ភពពសិិទធ ឬេ�ភណ័

ភពែដលជបុព្វេហតុចមបងកនុងករបេងកតីតបំនក់រពរធមមជត ិ
៦. េឆ្លយីតបេទនងឹត្រមវូកររបស់្រកុមជនជតេិដីមភគតចិ កនុងេនះរមួ

ទងំករេ្របី្របសធ់នធនជេ្រមសី កនុងក្រមតិមួយែដល�ច�នេទ
សេ្រមចេគលបំណងៃនករ្រគប់្រគង     

 

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព ៖ តំបនក់នុងែដនដី
េគក និង/ឬែដនទកឹែដលត្រមវូឲយ
មនករេធ្វអីន្ត�គមនយ៉៍ងសកមម
ស្រមប់េគលបំណង្រគប្់រគង េដមីបី
ធនឲយមនករែថទទំជី្រមក នងិ/ឬ
េដមីបបីេំពញលកខខណ្ឌ ចបំច់
ស្រមប់្របេភទ�មយួៃនសត្វ ឬរុកខ
ជតិ។  
 

១. ករពរ នងិែថរក�លកខខណ្ឌ ៃនទជី្រមកចបំចស់្រមប់្របេភទសត្វ/
រុកខជតមិនជវីតិ ជពេិសសសត្វៃ្រពយ៉ងសំខនែ់ដលត្រមវូឲយមន
អន្ត�គមន្៍រគប់្រគង។ 

២. ជកែន្លងស្រមប់ករ្រ�វ្រជវវទិយ��ស្ត នងិករអេងកតបរ�ិថ នេដីមបី
្រគប់្រគងធនធនធមមជតឲិយមន្របសទិធភពទងំេនកនុង និងេនេ្រក
តបំនេ់នះ 

៣. ជកែន្លងស្រមប់ករអប់រ�ំធរណៈ និងករែស្វងយលអ់ពីំករទនំក់
ទនំងគន េទវញិេទមកៃនជ្រមកសត្វពកព់ន័ធ និងករ្រគប់្រគងសត្វៃ្រព

៤. លុបបំបត ់និងទប់�ក ត់ករេ្របី្របស់ និងករកប់ែផនក�មយួៃន
តបំនេ់នះេ�យខុសចបប ់

៥. ផ្តលឲ់យ្របជជន ជពិេសសសហគមនមូ៍ល�្ឋ នែដលកពុំងរសេ់នកនុង
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ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពនូវផល្របេយជនក៍នុងក្រមិតមយួែដលសម្រសប
េទនងឹេគលបំណង្រគប់្រគងេផ�ងៗេទ�ត 

តបំនក់រពរេទសភព ៖ តបំន់កនុង
ែដនដីេគក នងិ/ឬែដនទកឹែដល
តបំនទ់ងំេនះទទួលរងនូវអន្តរអេំពី
របសម់នុស�េទេលីធមមជត ិេ�យ
បេងកីតបនជតបំនែ់ដលមនលកខ
ណៈែប្លកខងែផនកេ�ភណ័ភពធមម
ជតិ ឬែកៃចនេអកូឡូសុី ឬវបបធម ៌នងិ
ជទូេទសមបូណ៌េ�យជីវៈច្រមះុ។
ករែថរក�អន្តរអេំពីជ្របៃពណីែបប
េនះមនមន�រៈសំខន់ជ�យុ
ជីវតិចំេពះកចិចករពរ ែថរក� និង
ករវវិ��តបំន់ែបបេនះ។ 
 

១. រក�អន្តរកមមេទវញិេទមកៃនក�្ត ធមមជត ិនងិវបបធម�៌មរយៈករ
ករពរតបំនេ់ទសភពធមមជតកិនុងែដនេគក ឬតបំនេ់ទសភពធមម
ជតេិឆនរសមុ្រទ ឬែដនេគក ឬទងំពរី នងិរក�ទ្រមងជ់្របៃពណីៃន
ករេ្របី្របសដ់ី ទ្រមង់ៃនករ�ងសង់ នងិមុខ�រ�មរយៈ
សកមមភពសងគម និងវបបធម ៌

២. គ្ំរទដល់សកមមភពជីវតិរសេ់ន នងិេសដ្ឋកចិចជ្របៃពណីែដលមន
ទនំកទ់នំងសម្រសបជមួយនងឹធមមជតិ នងិរក�ទំនកទ់នំងរ�ង
សកមមភពសងគម និងវបបធមរ៌បសស់ហគមនព៍កព់ន័ធ 

៣. បន្តែថរក�ទ្រមងខុ់សៗគន ៃនេទសភព និងទជី្រមក ្រពមទងំ្របេភទ
សត្វ/រុកខជតិ នងិ្របព័នធេអកូឡូសុ ី

៤. លុបបំបត ់និងទប់�ក ត់ករេ្របី្របសដ់ី នងិសកមមភពែដលសម
្រសបទងំទហ ំឬទ្រមង់ ឬទងំពរី្របេភទ 

៥. ផ្តលឱ់កសដល់កររកី�យដល�់រធរណជន �មរយៈករក�ំន្ត 
នងិសកមមភពេទសចរណ៍ ែដលមនលកខណៈសម្រសបគុណភព
យ៉ងសំខនៃ់នតបំន ់ទងំទហំ ំនងិទ្រមង ់

៦. េលកីទកឹចតិ្តដល់ករ្រ�វ្រជវ និងសកមមភពអប់រែំដលរមួចំែណករ
យៈេពលយូរអែង្វងដល់ករគ្ំរទសុខុមលភពមនុស�កនុងតបំន ់នងិ
ករគ្ំរទ�ធរណជនជលកខណៈចល័តស្រមបក់រករពរបរ�ិថ ន
តបំន ់

៧. ផ្តល្់របេយជន ៍និងរមួចំែណកដល់ករគ្ំរទសុខុមលភពៃនសហ
គមនមូ៍ល�្ឋ ន�មរយៈករផ្តល់ផលិតផល នងិេស�ធមមជត ិ

 

តបំនេ់្របី្របសេ់្រចីនយ៉ង ៖ តំបន់
កនុងែដនដីេគក នងិ/ឬែដនទកឹែដល
កនុងេនះមនសមបូណ៌េ�យ្របព័នធ
ធមមជតិ ែដលពុទំនរ់ងករបផំ្លិច
បផំ្ល ញ នងិែដលត្រមវូឲយមន
សកមមភព្រគប់្រគងេដីមបធីនករ
ករពរ នងិករែថទធំនធនជីវៈ
ច្រមះុនងិ្របពន័ធេអកូឡូសុសី្រមប់

១. ករពរ នងិែថរក�ជវីៈច្រមះុ និងតៃម្លធមមជតៃិនតបំនរ់យៈេពលយូរ
អែង្វង 

២. េលកីកមពសក់រ្រគប់្រគងេដមីប�ីនេទសេ្រមចេគលេ�កនុងករ ផ
លតិផលតិផល្របកបេ�យនរិន្តរភព 

៣. ករពរមូល�្ឋ នៃនធនធនធមមជតេិដមីបទីប់�ក ត់ករែកែ្របដៃីនករ
េ្របី្របស់ដែីដលបងកេ្រគះគ�ំមកែំហងដលជ់ីវៈច្រមះុកនុងតបំនេ់នះ 

៤. រមួចំែណកដលេ់សដ្ឋកិចច និងករអភិវ��មូល�្ឋ ន និងជត ិ
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េពលយូរអែង្វង។ ទនទមឹនងឹេនះែដរ
�ចផ្តលផ់លតិផល នងិេស�ធមម
ជតសិ្រមបក់រេ្របី្របស�់មត្រមវូ
កររបសស់ហគមន។៍ 

តបំន�៉់ម�រ ៖ តបំន់ដេីសីមែដលេគ
ចតទុ់កថជតបំនម់ន�រៈសំខន់
ែផនកេអកូឡូសុី ឬជីវៈច្រមះុជលកខ
ណៈអន្តរជត ិ

 ករពរធនធនដេីសីមែដលមនច�ំប�់រមមណ៍ជអន្តរជតិ និង

មន�រៈសំខន់េអកូឡូសីុ ឬជីវៈ ជពិេសសស្រមប់ជ្រមកបក�ទីកឹ

ែដលរងករគ្រមមកំែហង នងិមនចនួំនធ្ល កចុ់ះយ៉ងកំហុក និងជ
ជ្រមកស្រមប់បក�ទីកឹែដលមនករបំ�ស់ទ។ី  

តបំនឋ់បនីយជីវមណ្ឌ ល ទេន្ល�ប ៖ 
តបំនឋ់បនីយជីវមណ្ឌ លជតបំន់
ត�ំងឲយ្របព័នធេអកូឡូសីុមន�រៈ

សំខន់ នងិពុរំងនូវករខូចខត ខ្ល ងំ 
េហយីព័ទធជុវំ�ិេទេ�យតបំនេ់្របី
្របសេ់�យនិរន្តរភពែដលអនុញញ តិ
ឲយមនសកមមភពមនុស�កនុងក្រមិត
មយួកណំត។់ 

តបំនឋ់បនីយជីវមណ្ឌ លទេន្ល�ប ្រតវូបនបេងកីតេឡងី េដីមប ី៖ 
១. អភិរក�ជីវៈច្រមះុ េទសភព ទ្រមង់ដ ីនិង្របពន័ធេអកូឡូសីុ កនុងេនះរមួ

ទងំធនធនេសេនទិក រុកខជតិ មចឆ ជតិ នងិសត្វ នងិ�្ត របរ�ិថ ន 

នងិទជី្រមកជីវៈ 
២. គ្ំរទដល់ករអភិវ��េអកូឡូសីុ បរ�ិថ ន េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច នងិ   

វបបធម ៌
៣. គ្ំរទដល់សកមមភព រមួទងំករអនុវត្តគេ្រមង�កលបង ករបណ្តុ ះ

ប�្ត ល ករ្រ�វ្រជវ និងសទងម់តេិដីមបពីនិិតយករែ្រប្របួលបរ�ិថ ន 
េនថន កមូ់ល�្ឋ ន ជតិ នងិអន្តរជតិ 

តបំនេ់បតិកភណ្ឌ ធមមជត ិ៖ តំបន់
កនុងែដនដីេគក នងិ/ឬែដនទកឹែដល
តបំនេ់នះមនលកខណៈពេិសសពី
ធមមជតិ ឬពកក់�្ត លែកៃចនធមម
ជត ិនិងមនតៃម្លេលចេធ្ល  ឬែប្លកពី
េគ េ�យ�រតបំនេ់នះមនេ�យ
ក្រម មនគុណភពជត�ំង
ឲយ្របពន័ធធមមជតនិន ឬមនគុណ
ភពខងែផនកេ�ភណ័ភព ឬ�រៈ
សំខន់ែផនកវបបធម។៌ 
 
 

១. ករពរ នងិែ�រក�និរន្តរភពៃនលកខណៈធមមជតេិ�យ�រែត�រៈ
សំខនធ់មមជតពិិេសសៃនតបំនេ់នះ មនលកខខណៈែប្លកពេីគ នងិ
ត�ំងៃន្របព័នធេអកូឡូសីុ នងិ�រៈសខំនស់្រមបជ់នួំយដលច់តិ្ត
��ស្ត ឬ�រៈសំខន់េ�យ�រែតកររមួផ�គំន ៃនក�្ត ទងំេនះ 

២. ផ្តល�់កសឲយមនករ្រ�វ្រជវ ករអប់រ ំករពនយលអំ់ពីធមមជតិ និង
ករចូលរមួព�ីរធរណជនកនុងក្រមិតមយួែដលធនឲយមនភព 
សម្រសប�មចណុំចទ១ី ខងេល ី

៣. លុបបំបត ់និងទប់�ក ត់ករេ្រប្ីរបស់ នងិករកន់កប់ែដលមនិ្រសប
នងឹ ឬបងកឲយមនផលបះ៉ពលដ់លេ់គលបំណងៃនករបេងកតីតបំន់
ករពរធមមជត ិ

៤. ផ្តលឲ់យ្របជពលរដ្ឋែដលរស់េនកនុងតបំនេ់បតិកភណ្ឌ ធមមជតិ (េបី
មន) នូវផល្របេយជន ៍កនុងក្រមិតមួយ្រសបេទនងឹេគល បណំង
ៃនករ្រគប់្រគង 

ឧទយនជតសិមុទទ ៖ តំបនេ់ឆនរសមុ្រទ ១. ែ�រក� នងិករពរធនធនជីវៈច្រមះុសមុ្រទ និងមុខងរៃ្រពេឈី
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ទទួលឥទធិពលជំេនរសមុ្រទ�យ�ំ
ជមួយនងឹទកឹពីៃ្រពភនំ រមួទងំេកះ 
្រគបដណ្ត បេ់�យៃ្រពេ� ីរុកខជតិ 

សត្វៃ្រព នងិមចឆ ជត្ិរគប់្របេភទ 

មនលកខណៈ្របវត្តិ��ស្ត នងិតៃម្ល
វបបធម ៌េហយីតបំនេ់នះ្រតវូបន
ទទួល�គ លេ់�យច�ប ់និង
្រគប់្រគងឲយមន្របសទិធភព 

២. ែថរក� នងិករពរគុណភពបរ�ិថ នសមុ្រទស្រមប់រយៈេពលយូរ
អែង្វង 

៣. ែថទ ំនិងករពរតបំន្់របវត្ត�ិ�ស្ត នងិតៃម្លពិេសសខងវបបធម ៌នងិ
ធមមជតសិមុ្រទ 

៤. ផ្តល�់កសឲយមនករ្រ�វ្រជវវទិ���ស្ត ករអប់រ ំករក�ំន្ត នងិ
េទសចរសមុ្រទ 
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��ង ២ ៖ ្របព័នធ្រគប្់រគងតបំនទ់ងំ ៤ ែដលមនែចងកនុងជពូំក ៤ ៃនចបបស់្តពីតីបំនក់រពរធមមជត ិឆន ំ
២០០៨ 

្របេភទតបំន ់ លកខណៈតបំន ់

តបំនស់នូល   តបំន្់រគប់្រគងែដលមនតៃម្លខពសស់្រមបក់រអភិរក�្របេភទសត្វ រុកខជតិែដលមន

ក្រមិតជតិផុតពូជខពស ់ ទទលួរងេ្រគះថន ក់ គំ�មកំែហងនងិមន្របពន័ធេអកូសុផុីយ
្រសួយ។ ករេចញ ចូលតបំនេ់នះ្រតូវ�ម�ត ់ េលកីែលងែតម្រន្តរីដ្ឋបលករពរ 
នងិអភិរក�ធមមជតិ ែដលមនភរកចិច និងអនកសកិ�្រ�វ្រជវែផនកវទិ��្រស្តធមម
ជតិ កនុងេគលបំណងករពរ នងិអភិរក�ធនធនធមមជត ិ ជវីៈច្រមះុ នងិបរ�ិថ ន 
ែដល្រតូវមនករអនុញញ តជមុនពី្រកសងួបរ�ិថ ន េលកីែលងែតកនុងវសិ័យសន្តិសុខ 
នងិករពរជត។ិ 

តបំនអ់ភរិក�  តបំន្់រគប់្រគងសថតិេនជបន់ងឹតបំនស់នូលែដលមនតៃម្លខងករអភិរក�ធនធនធមម
ជតិ  ្របពន័ធេអកូឡូសុី តំបនទ់ជី្រមល និងតបំនែ់ដលមនលកខណៈេទសភពធមម  
ជតិ។ករេចញ ចូលតបំនេ់នះ្រតវូមនករអនុញញ តជមុនពរីដ្ឋបលករពរ នងិអភិ
រក�ធមមជតេិននងឹកែន្លង េលកីែលងែតមនករចបំចក់នុងវស័ិយសន្តិសុខ នងិ
ករពរជតិ។ ករេ្របី្របស់អនុផលធនធនធមមជតកិនុងតបំនេ់នះស្រមប់ជីវភព
សហគមនជ៍នជតេិដមីភគតចិ ែដលមនិបះ៉ពលខ់្ល ងំដលជ់វីៈច្រមះុ ្រតូវសថតិេ្រកម
ករ្រតតួពនិតិយហមត់ចតបំ់ផុតរបសរ់ដ្ឋបលករពរ នងិអភិរក�ធមមជត។ិ 

តបំនេ់្របី្របស់េ�យ   
ចិរភព  

តបំន្់រគប់្រគងែដលមនតៃម្លេសដ្ឋកចិចខពសប់េ្រមដីលក់រអភិរក�េសដ្ឋកិចចជតិ ករ
្រគប់្រគង ករអភិរក�តំបនក់រពរធមមជតផិទ ល់ នងិចូលរមួេលីកកមពសជ់វីភពរស់
េនរបស្់របជសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន នងិជនជតេិដមីភគតចិ។ �ជរ�្ឋ ភិបលៃន្រពះ
�ជ�ច្រកកមពុជ �ចអនុញញ តឲយមនករអភិរក� នងិករវនិិេយគេនកនុងតបំន់
េនះ �មករេសនសំុីរបស្់រកសងួបរ�ិថ ន េ្រកយពមីនករពិេ្រគះេយបល់ពបី�្ត

្រកសងួ �ថ ប័នពកព់ន័ធ �ជញ ធរែដនដ ី នងិសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន េ�យអនុេ�ម

�មចបប់ និងនតិីវធិជីធរមន។

តបំនស់ហគមន ៍ តបំន្់រគប់្រគងបេ្រមឲីយករអភិវ��េសដ្ឋកិចច សងគមកចិចរបស់សហគមន ៍និងជនជតិ
េដីមភគតចិែដលមនសកមមភព្រ�ប់ រមួមនលេំន�្ឋ ន ែ្រស នងិចមក រ។ 

 
ចបបស់្តពីៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២ 
១. ចបបស់្តពីៃី្រពេឈ ីឆន ២ំ០០២ កណំតអ់ំព្ីរកបខណ័្ឌ ៃនករ្រគប់្រគង ករ្របមូលផល ករេ្របី្របស់ ករេធ្វី

�ជីវកមម ករអភិវ�� នងិករអភិរក�ៃ្រពេឈកីនុង្របេទសកមពុជ។ េគលបណំងៃនចបបេ់នះគឺធននូវករ
្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី�យនិរន្តរភព េដីមបផីល្របេយជនស៍ងគម េសដ្ឋកិចច និងបរ�ិថ ន រមួទងំករអភិរក�ជី
វៈច្រមះុ នងិមរតកវបបធម។៌ 
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២. េនចណុំចចបេ់ផ្តមី កនុងម្រ� ៣ ចបបេ់នះបញជ កថ់ ករ្រគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជតសិថិតេនេ្រកម 
្រកសងួបរ�ិថ ន ្រសប�មបទបបញញត្តនិនែដលបនែចងកនុងចបបស់្តពីកីរ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិនងិ
ករករពរបរ�ិថ នឆន ១ំ៩៩៦ នងិ្រពះ�ជ្រកតិយស្តពីីករបេងកតី និងករកណំតត់បំនក់រពរធមមជត ិ ឆន ំ
១៩៩៣។ េនកនុងម្រ�ដែដលេនះ ចបប់េនះទទួល�គ លថ់ ្រកសងួកសកិមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន�ទ
មនសិទធិសហករេធ្វសីកមមភពព្រងឹងករអនុវត្តចបបច់ំេពះ�លប់ទេលមីសៃ្រពេឈែីដលេកីតមនេនកនុង
តបំនក់រពរធមមជតេិ្រកមករស្រមបស្រមលួជមួយជមយួ្រកសងួបរ�ិថ ន។ 

៣. េនកនុងម្រ� ៨ ៃនជពូំក ៣ ចបបេ់នះែចងពចីណុំចពកព់ន័ធននដូចខងេ្រកម ៖ 
(ក) ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនរិន្តរភព ្រតូវអនុវត្ត្រសប�មេ�លនេយបយវសិយ័ៃ្រពេឈី

ជតិ នងិចបបេ់នះ 
(ខ) ្រសប�មេ�លនេយបយវសិយ័ៃ្រពេឈជីតិ រដ្ឋបលៃ្រពេឈ្ីរតូវេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគង     

ៃ្រពេឈជីតេិ�យមនករចូលរមួយ៉ងទូលំទូ�យព�ីជញ ធរ នងិសហគមនព៍កព់ន័ធ 
(គ) ែផនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈជីត្ិរតូវេធ្វកីរពនិិតយ និងេសេីរេីរៀង�ល់្រប ំ(៥) ឆន មំ្តង េដមីបឆី្លុះបញច ងំ

ពលីកខខណ្ឌ  នងិកលៈេទសៈផ្ល សប់្តូរ។ ្របធនបទែដល្រតវូេលីកមកបញជ កេ់នកនុងែផនករ
្រគប់្រគងៃ្រពេឈជីតមិនបញជ កេ់នកនុងម្រ�៨ ៃនចបបេ់នះ។

៤. ចបបេ់នះេ្របី្របស់បេចចកស័ពទននដូចខងេ្រកម សេំ�ដល់តបំនៃ់្រពេឈសី្រមប់ករពរ ឬអភិរក� ៖ 
(ក) ៃ្រពប្រមងុទុកអចៃិ្រន្តយ ៍ រមួទងំៃ្រពផ្តលផ់ល នងិៃ្រពករពរ។ បេចចកេទសទងំអសេ់នះមន

េរៀប�ប់េនកនុងឧបសមពន័ធ/សនទ នុ្រកម។ 
(១) ៃ្រពករពរគឺជតបំនៃ់្រពែដលមនមុខងរចបំងស្រមប់ករពរ្របពន័ធមជ��្ឋ នជ�ទិ៍និយត

ភពធនធនទកឹ អភរិក�ជីវៈច្រមះុ អភរិក�ដី ទជី្រមល តបំន់រងទកឹេភ្ល�ង ជ្រមកសត្វៃ្រព 
មចឆជតិ  ��ងំទកឹជនំន ់��ងំករហូរេ្រចះ ��ងំករទ្រននៃនទកឹសមុ្រទ រក�ជជីតិដី ឬ
មនតៃម្លស្រមប់សមបត្តវិបបធមែ៌ដលបេ្រម្ីរបេយជន�៍ធរណៈ។ ៃ្រពករពរមនិបញចូល
នូវតបំនក់រពរធមមជត ិេ្រកមយុ�្ត ធិករៃន្រកសងួបរ�ិថ នេឡយី។ 

(២) ៃ្រពផ្តលផ់លគឺជៃ្រពែដលរក�ទុកែដលមនមុខងរចមបងស្រមបផ់លតិកមមផលៃ្រពេឈ ី
នងិអនុផលៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យនិរន្តរភព។មុខងរករពរ្រតវូបនចតទុ់កជមុខងរ
សំខនទី់ពរី។ ៃ្រពទងំេនះរមួទងំៃ្រពសហគមនផ៍ង។ 

(ខ) ៃ្រពសហគមនគ៍ជឺៃ្រពរដ្ឋែដលបនផ្តលជូ់នសហគមនេ៍្រកមកចិច្រពមេ្រពៀងរ�ងនយខណ័្ឌ        
រដ្ឋបលៃ្រពេឈជីមួយសហគមន ៍ ឬ្រកុម្របជពលរដ្ឋរសេ់នកនុង ឬែកបរៃ្រពែដលពងឹែផ្អកេលីៃ្រព
េឈសី្រមប់ករចញិច ឹមជវីតិ នងិករេ្របី្របសជ់្របៃពណី។  

(គ) ៃ្រពករពរដូចបនេរៀប�បក់នុងឧបសមពន័ធគជឺដីៃ្រពេឈរីដ្ឋេ�យ្រគបដណ្ត បជ់សំខនេ់�យៃ្រព
ក្រមិតទពីីរ នងិមនិទនប់នកណំតស់្រមប់ករេ្រប្ីរបសែ់ដល្រតូវបន�កជ់បេ�្ត ះ�សននកនុង
ៃ្រពប្រមងុទុកអចិៃ្រន្តយ។៍ 
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(ឃ) ្រកម្រគប់្រគងៃ្រពេឈកីមពុជសំេ�ដល់េគលករណ៍ែណនបំេចចកេទសស្រមបក់រអនុវត្ត
្របកបេ��នរិន្តរភពកនុងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈកីនុង្របេទសកមពុជ (កមមវធិៃី្រពេឈជីតកិមពុជ ឆន ំ
២០០៨)។ េគលករណ៍ែណនទំងំេនះមនដូចជ ៖ 
(ក) ្រកម្របតិបត្តកិមពុជស្រមបក់រ្របមូលផលៃ្រពេឈ ី
(ខ)  េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់្របព័នធេរៀបចែំផនករ្រគប់្រគងសមបទនៃ្រព 
(គ) េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ករ្រគប់្រគងតបំនព់េិសស 
(ឃ) េគលករណ៍ែណនអំភិរក�ជីវៈច្រមះុស្រមប់ៃ្រព្រគប់្រគង 
(ង) េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ករ្រ�វ្រជវេសដ្ឋកចិច-សងគមកនុងសហគមនេ៍នជុំវញិតបំន់

សមបទនៃ្រព 
(ច) េគលករណ៍ស្រមបក់រ��តៃម្លផលបះ៉ពលប់រ�ិថ នស្រមប់សមបទនៃ្រព 
(ឆ) េគលករណ៍ែណនសំ្រមប់��តៃម្លផលបះ៉ពលប់រ�ិថ នស្រមប់សមបទនៃ្រពករពរ 
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ចបបស់្តពីជីលផល ឆន ២ំ០០៦  
១. េគលបំណងសំខនៃ់នចបបស់្តពីជីលផល ឆន ២ំ០០៦ គេឺដីមបធីននូវករ្រគប់្រគងជលផល នងិ

ធនធនជលផល ជំរុញកចិចអភិវ���រវីបបកមម ផលតិកមម នងិករែកៃចនេលកីសទួយជវីភពរស់េនរបស្់របជ
ពលរដ្ឋកនុងសហគមនមូ៍ល�្ឋ ន េដីមប្ីរបេយជនស៍ងគម េសដ្ឋកចិច និងបរ�ិថ ន រមួទងំករអភិរក�ជវីៈ
ច្រមះុផងទងំមរតកវបបធមធ៌មមជតផិង្របកបេ�យនិរន្តរភពេនកនុង្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ(ម្រត១) 

២. ម្រ�៣ ៃនចបបេ់នះែចងថ ករ្រគប់្រគងជលផល េ�យរមួទងំៃ្រពលចិទកឹ នងិៃ្រពេកងកង្រតវូស្តតិ
េនេ្រកមែដនសមតថកចិចទូេទៃន្រកសងួកសកិមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន�ទ។ េទជយ៉ងេនះក្តី  ្រកសងួ  
បរ�ិថ ន្រតូវមនសិទធ្ិរគប់្រគងតបំនក់រពរធមមជត ិ េ្រកមបទបបញញត្តទិងំ�យៃនចបបស់្តពីីករបេងកីត 
នងិករកណំត់តបំនក់រពរធមមជត ិ និងចបបស់្តីពកីចិចករបរ�ិថ ន នងិករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិនិង
លិខតិបទ�្ឋ នគតិយុត្តេិផ�ង�េទ�ត។ ្រកសួងកសកិមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន�ទ មនសិទធសិហករេធ្វី
សកមមភព ព្រងងឹករអនុវត្តចបបច់េំពះ�ល់បទេលមសីជលផលែដលេកតីមនេនកនុងតបំនក់រពរ     
ធមមជតេិ្រកមករស្រមបស្រមលួជមួយ្រកសងួបរ�ិថ ន េ�យេធ្វកីរធនថ សកមមភពទងំេនះនងឹ
មនិេធ្វឲីយបះ៉ពលដ់លែ់ដនសមតថកចិច្រគប់្រគងរបស្់រកសងួបរ�ិថ ន ដូចមនែចងកនុងចបបស់្តពីកីចិចករពរ 
នងិករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតេិឡយី។ 

៣. ចបបេ់នះេ្របី្របស់បេចចកស័ពទមយួចនួំនដូចខងេ្រកមស្រមប់ករករពរ នងិអភិរក�តបំនទ់កឹៃ្រប នងិ 
តបំនទ់កឹ�ប ៖ 
(ក) តបំនអ់ភរិក�ធនធនជលផល (ម្រ� ៨) តំ�ងឲយក្រមិតៃនករ្រគប់្រគងជលផលែដលកនុង

េនះរមួមន តបំនទ់កឹហូរនងិរេ�្ត េ្រ��េន�មទេន្លនន ទេន្ល�ប ទេន្ល ៃ្រពលចិទកឹ ្របជំុ
េកះ តំបន់េ�ម សមុទទ តំបនផ់ក ថម នងិៃ្រពេកងកងែដលមន�រៈសខំនដ់លន់ិរន្តរភពៃន
ធនធនជលផល។ 

(ខ) តបំនរ់ងទកឹជនំនក់រពរ (េនកនុងសនទ នុ្រកម) នងិតបំនៃ់្រពលចិទកឹករពរ (មនកណំតេ់ន
កនុងម្រ� ១០) 

(គ) “តបំនអ់ភរិក�ជលផល” (ែដនសមុទទ និងែដនទកឹ�ប) ែដលជជ្រមករុកខជត ិ និងសត្វកនុងទកឹ 
(ម្រ� ១០) សំេ�ដលក់រចតច់�ំតថ់ន កៃ់នែដនទកឹ�ប ឬែដនទកឹៃ្រប េ�យមនករ
កណំតព់្ីរព្ំរបទល់ភូម�ិ�ស្តយ៉ងចបស�់ស់ស្រមប�់រសីត្វ និង�ររុីកខជត ិ េដមីបរីស់េន ពង
កូន ែស្វងរកចណីំ និងរកីធធំត។់ តបំន់អភរិក�ជលផលគជឺតបំនព់ងកូន នងិតបំនក់រពរជល
ផល កនុងសកមមភពែដលនឲំយបះ៉ពលអ់វជិជមនល់ធនធនជលផល្រតវូ�ម�តជ់�ច់ខត 
េលីកែលងែត ែតេធ្វេីឡងីកនុងេគលបំណង្រ�វ្រជវវជិជ ��ស្តែដលមនករអនុញញត េ�យមន
េគលករណ៍សម្រសប (កនុងឧបសមពន័ធ)។ 

(ឃ) ជ្រមកមចឆជតិ ្រតវូែថរក� នងិករពរ (ម្រ� ២៦) 
(ង) តបំនៃ់្រពករពរ (េមីល "តបំនៃ់្រពអភិរក�" ខងេលី) 
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(ច) កែន្លងេន�ទសហគមន ៍ (មនេនកនុងឧបសមពន័ធផងែដរ) គជឺែដនេន�ទរបសរ់ដ្ឋែដលបន
្របគលឲ់យសហគមនេ៍ន�ទេ្រកមកចិចេ្រពៀមេ្រពៀងរ�ង្របធនខណ្ឌ ជលផលៃនរដ្ឋបលជលផល 
នងិសហគមន ៍ឬ្រកុមមនុស�រសេ់នកនុង ឬជុំវញិែដនេន�ទេនះ។ ្របជជនទងំេនះពងឹែផ្អកជ
សំខនេ់លជីលផលស្រមប់ជវីតិរសេ់ន នងិេ្របី្របស់ឧបករណ៍េន�ទជ្របៃពណីេ�យពកួេគ
្រគប់្រគង នងិេ្របី្របសត់បំនទ់ងំេនះេ�យនិរន្តរភព។ ដូចមនែចងកនុងម្រ� ៦២ កែន្លង
េន�ទសហគមន្៍រតូវែតសថតិេ្រកមករ្រគប់្រគងជ្របចរំបសស់ហគមនេ៍ន�ទ្រសប�មែផន
ករ្រគប់្រគងសហគមនេ៍ន�ទ/ជលផល នតីិវធិ ីនិងេគលករណ៍ែណនរំបសស់ហគមន៍       
េន�ទ។ ែផនករ្រគប់្រគងកែន្លងេន�ទសហគមន្៍រតូវបនេរៀបចេំឡងីេ�យសហគមនមូ៍ល
�្ឋ ន នងិទទួលបនករឯកភពពី្របធន ៃនរដ្ឋបលជលផលថន ក់ជតិ នងិ្រតូវេធ្វកីរ្រតួតពនិតិយ
េឡងីវញិេនេរៀង�ល់ ៣ ឆន មំ្តង ឬមុនេពលកណំតេ់នះ េនេពលចបំច់។ 

ចបបស់្តពីកីរ្រគប្់រគងធនធនទកឹ ឆន ២ំ០០៧  
១. ចបបេ់នះ មនេគលបណំងជរុំញឱយមនករ្រគប្់រគងធនធនទឹក្របកបេ�យ្របសទិធភព នងិនិរន្ត
ភព�មរយ�ករកំណត ់សទិធិ នងិកតព្វកចិចៃនអនេ្របី្របស់ទកឹ (ម្រ�ទី១) ចំែណកឯម្រ�ទ៤ី ៃនចបប់េនះ
កប៏នកណំតថ់ ទឹក នងិធនធនទកឹ្រតូវបន្រគប់្រគង នងិអភវិ��េ�យែផ្អកេទេលីវធិ�ី�ស្ត្រគប្់រគងធនធន
ទកឹច្រមះុ។ េហយីចបបេ់នះមនេគលេ�ជំរុញ ឱយមនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតទិឹក្របកបេ�យ្របសទិធ
ភព នងិនិរន្តភពេនកនុង្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ េដីមបសីេ្រមចបននូវករងរអភវិ��េសដ្ឋកចិចសងគម នងិសុខ
មលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
២. ្រកសងួធនធនទកឹ នងិឧតុនយិមមនភរកចិច្រគប្់រគង ដកឹន ំនិង្រតពួនិតិយ កនុងករអនុវត្តន៍ចបប់េនះ 
េ�យមនករសហករ នងិករចូលរមួរបស�់ថ បន័ពកព់ន័ធនន នងិ្រកបខ័ណ្ឌ ករងរព�ីថ បន័ធពកព់័នធ       
េផ�ង�(ម្រ�ទី៥ ៧ នងិទ១ី០)។ 
៣. ជពូំកទ៦ី ៃនចបប់េនះកក៏ណំត់ពកីរេធ្វីករពេិ្រគះេយបល់ពសំី�ក់្រកសងួពកព់ន័ធ េហយីម្រ�ទី
២៣ៃនជំពូកេនះបង្ហ ញពទឹីកេលទីជី្រមលែដលកពុំងរងករគ�ំមកែំហងេ�យសកមមភពមនុស� ឬ ធមមជត ិ
ចំែណកឯជពូំកទ៣ីវញិបនកណំត់ថករយកខ�ច ់ដី ថម ្រកសួ េ្របងកត នងិឧសមន័ពបីត ្រចងំ េឆនរទេន្ល សទងឹ 
ែ្រពក អូរបងឹបួរ ត្រមវួឱយមនករសំុ�ជញ បណ័្ណទកឹ។ 
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14 http://www.mekong‐protected‐areas.org/cambodia/nr‐summary.htm 
15 Hockings M., Stolton S., Dudley N. and James R., 2009, Data credibility: what are the right data for evaluating 
management effectiveness of protected areas? Environmental Program and Policy Evaluation: Addressing 
Methodological Challenges (New Directions for Evaluation), ed. M. Birnbaum and P. Mickwitz (Hoboken, NJ: 
Jossey‐Bass) and Leverington F, Costa K L, Courrau J, Pavese H, Nolte C, Marr M, Coad L, Burgess N, Bomhard B 
and Hockings M 2010 Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas—A Global Study 2nd edn 
(Brisbane: University of Queensland) 
16 The principles for good governance of protected areas developed by IUCN are accessible at: 
http://data.iucn.org/dbtw‐wpd/html/PAPS‐016/3.%20Governance.html 

17 Decision X/31 paragraph 19 (a) of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 
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21 http://www.cbd.int/protected/implementation/actionplans/country/?country=kh 
22 Guidelines for ecosystem valuation and related training modules have been published e.g. by The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity – TEEB (http://www.teebweb.org/), the International Union for Conservation of 
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