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ករកត់បន�យឧស�័នផ�ះក�� ក់ ែដលបណា
� លមកពក
ី របាត់បង់និង េរចរលៃ្រពេឈ
ឹ

េនក�ុងតំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាក�ុង្របេទសកម�ុជា

េឈ�ះគេ្រមាង
ឯកសរផ្សព�ផ្សោយ
កំឡុងេពលៃនករតម
ដន្រត�តពិ និត្យ និង
អនុវត�គេ្រមាង
េរៀបេរៀងេដយ
ទំនាក់ទំនង

គេ្រមាងកត់បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់ែដលបណា
� លមកពីករបាត់បង់ និង េរចរ ឹលៃ្រពេឈ
េនក�ុងតំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា

០.៣ -របាយករណ៍សេង�បស�ីពីករតមដននិងអនុត�គេ្រមាង
០១ ែខ មករ ឆា�ំ ២០១០ ដល់ ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ ២០១៥
អង�ករសមាគមអភិរក្សសត�ៃ្រពតំណាងឱ្យ្រកសួងបរ ិស�នៃនរជរដ�ភិបាលកម�ុជា

្រកសួងបរ ិស�ន៖ ឯកឧត�ម បណិ� ត ជួប បារ ីស (H.E. Dr. Paris Choup) ្រក�ម្របឹក្សោជាតិ
ស្រមាប់ករអភិ វឌ្ឍន្របកបេដយចី រភាព paris.ncgg@gmail.com, www.moe.gov.kh
អង�ករសមាគមអភិរក្សត�ៃ្រព៖បណិ� ត រ ៉ស់ សុីនែក�រ(Ross Sinclair) rsinclair@wcs.org

របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េឈ�ះគេ្រមាង

គេ្រមាងកត់បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់ែដលបណា
� លមកពីករបាត់បង់ និង េរចរ ឹលៃ្រពេឈ
េនក�ុងតំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា

ទីតំងគេ្រមាង
មា�ស់គេ្រមាង

តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា េខត�មណ�លគីរ ី និង្រកេចះ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
្រកសួងបរ ិស�ន រជរដ�ភិបាលកម�ុជា
ទំនាក់ទំនង: ឯកឧត�មបណិ� ត ជួប បា៉ រ ីស, ្រក�ម្របឹក្សោជាតិ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន្របកមេដយចីរភាព
paris.ncgg@gmail.com, +855 23 213 908

សវនករ

្រក�មហ៊ុន SCS Global Services, កលីហញា
� ៉ សហរដ�អេមរ ិក
ទំនាក់ទំនង: េលក េស៊ន ហេតមា៉ (Zane Haxtema), zhaxtema@scsglobalservices.com,
+1 510 292 5968

រយះេពល
គេ្រមាង
បទដ�ន CCB

ករបរ ិេច�ទៃនករចប់ េផ�មគេ្រមាង: ១ មករ ២០១០
កំឡុងេពលគណនាឧស�័នផ�ះក��ក់ និង រយៈេពលៃនគេ្រមាង: ៦០ ឆា�ំ
CCBA. 2013. Climate, Community & Biodiversity Standards Third Edition.
CCBA, Arlington, VA, USA. December, 2013.

េសចក�ីសេង�ប

ទទួលបានករផ�ល់សុពលភាព CCBA ដំបូង (េពញេលង), េដយេ្របសង
� ់ដរ CCBA ែដលបានេបាះ
ពុម�េលកទីបី។
អត�្របេយាជន៍អកសធាតុ
•គេ្រមាងេនះ្រត�វបានរ ំពឹងថានឹងមានលទ�ផលេនក�ុងករកត់បន�យករបំភាយៃនកបូនិច ១៥លន
េតន (tCO2e ១៤ លន) ពីករេជៀសវងនូវករបាត់បង់ៃ្រពេឈ េដយពុំបានេរៀបចំេ្រគាងទុកជាមុន
ក�ុងរយៈេពល ១០ ឆា�ំខងមុខ។
អត�្របេយាជន៍សហគមន៍
•ករពរតំបន់ៃ្រពេឈ ែដលផ�ល់នូវត្រម�វករជាមូលដ�ននិងអត�ស��ណវប្បធម៍្របៃពណី ២ ៥០០
្រគ�សរ (្របមាណ ១២៥ ០០០ នាក់) េនក�ុងភូមិែដលចូលរួមក�ុងគេ្រមាងេរដបូកទំង ២០ ភូមិ។

•ព្រងឹងសិទិ�កន់កប់និងកត់បន�យភាពគា�នដីធី�របស់សហគមន៍េនក�ុងតំបន់ៃ្រពេឈ សីតមរយៈក
ករេធ�ែផនករករគាំ្រទែផ�កចុះប��ីកម�សិទិដ
� ីសហគមន៍�សបច្បោប់ស្រមាប់ជនជាតិេដមភាគតិច
(ICT) ករចូលរួមករេធ�ែផនករេ្រប្របាស់ដីធី� (PLUP) និងកិច�្រពមេ្រព�ងេ្រប្របាស់ដី។
•គាំ្រទករចិ��ឹមជីវ ិតេផ្សងៗ ែដលអចជួយកត់បន�យករបាត់បង់ៃ្រពេឈ ករផ�ល់ឱកសបេង�ត
្របាក់ចំណូលនិងករអភិវឌ្ឍជំនាញ។ េនះរួមប�ូ� លទំងអក�រកម�និងអប់រ ំស្រមាប់ បេង�នជីវភាពរស់
េនេ្រកពីមុខរបរកសិកម�។

•ផ�ល់នូវបែន�មនូវករផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកសិកម�និង ករគាំ្រទេហដ�រចនាសម�័ន�េដម្បីបេង�ននូវ
សន�ិសុខេស្ប�ង ្របាក់ចំណូលនិងភាពធន់េទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ
•ករែចករ ំែលកផល្របេយាជន៍េដយផា�ល់នូវ្របាក់ចំណូលពីករលក់កបូន ក�ុងករគាំ្រទដល់វ ិស័
យអទិភាពស្រមាប់ករវ ិនិ េយាគរបស់សហគមន៍។
អត�្របេយាជន៍ជីវច្រម�ះ
•ក�ុងកំឡុងេពលដប់ឆា�ំដំបូងេនះ គេ្រមាងេរដបូក នឹងទប់ស�ត់ករបាត់បង់នូវៃ្រពអណា�មភាគខង
ត្បូងនិងៃ្រពេល្បោះទំនាបសម្បូរ្របេភទពពួលេឈ ទល (dipterocarp)ជិត ៣០ ០០០ ហិកត ។
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តំបន់គេ្រមាង ២៩២ ៦៩០ ហិកត គឺជាប�ុកដ៍ធំបំផុតៃន្របព័នេ� អកូឡូសុីសំខន់និងរងគំរមកំែហង
ទំងេនះ។

•គេ្រមាងេនះនឹងធានាឱ្យបាននូវភាពធន់្រទំៃនតំបន់ជាពិេសសជាជ្រមកមានមុខងរ្របព័ន�េអកូឡូ

សុី ែដលរងនូវកររ ិចរ ិល និងកររ ំខនេដយមនុស្សតិចតួច។ ដូចគា�េនះែដរ គេ្រមាងេនះនឹងធានាឱ្យ
បាននូវភាពធន់្រទំនិងករេកនេឡងវ ិញៃន្របេភទសត�ជាេ្រចនែដលជាករ្រព�យបារម�ៃនករអភិរក្ស
ជាសកល។ ្របេភទសត�ែដលគួរឱ្យកត់សមា�ល់មួយចំនួនរួមមានដំរ ីអសុី ចំនួនេនសល់ធំជាងេគ
បំផុតេនេលពិភពេលកៃនស�កន�ុយសេខ� េទចថា�ល់េលឿង ខ�ីង ទេន្សោងនិងេក�ក។
ក្រមរ ិតជីវច្រម�ះមាស

•គេ្រមាងេរដបូកសីមាមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់េដម្បីទទួលបាននូវបទដ�ន CCB ស្រមាប់ជីវច្រម�ះ
ក្រមិតមាសស្រមាប់លក�ណៈវ ិនិច័�យដូចខងេ្រកមេនះ:
ក. ភាពងយរងេ្រគាះ -្របេភទសត�រងករគំរមកំែហងចំនួនេ្រចនជាង ៤០ បានប�
� ក់ថា្របេភទ
សត�ែដលរងករគំរមកំែហងេនទូទំងពិភពេលកែដលមានវត�មានេនក�ុងតំបន់គេ្រមាង។

ខ. ករមិនអចជំនួស - តំបន់គេ្រមាងមានចំនួន្របេភទសត�ជាេ្រចនយា៉ ងេហចណាស់្របេភទសត�
ែដលែដនជ្រមកមានក្រមិតចំនួនបី្របេភទ និងចំនួនដ៍េ្រចនៃនចំនួនសរុបេលពិភពេលកៃន្របេភទ
សត�ចំនួន្របាំេផ្សងេទៀត។
ក្រមិតមាស
(Gold Level)

េរៀបេរៀងេដយ
ទំនាក់ទំនង

ក្រមិតមាស្រត�វបានផ�ល់ឱ្យស្រមាប់ផល្របេយាជន៍ជីវៈច្រម�ះដ៍្របេសរ េដយែផ�កេលសូចនករៃន
ភាពរងេ្រគាះ េនេពលែដលគេ្រមាងផ�ល់នូវផលវ ិជ�មានដ៍សំខន់ េទេលតំបន់ែដលមានគុណតៃម�
ស្រមាប់ករអភិរក្ស ែដលរួមប�ូ� លនូវ្របេភទែដលងយរងេ្រគាះជាលក�ណៈសកល។
អង�ករសមាគមអភិរក្សសត�ៃ្រពតំណាងឱ្យ្រកសួងបរ ិស�នៃនរជរដ�ភិបាលកម�ុជា
្រកសួងបរ ិស�ន៖ ឯកឧត�ម បណិ� ត ជួប បារ ីស (H.E. Dr. Paris Choup) ្រក�ម្របឹក្សោជាតិ
ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍន្របកបេដយចីរភាព paris.ncgg@gmail.com, www.moe.gov.kh
អង�ករសមាគមអភិរក្សត�ៃ្រព៖បណិ� ត រ ៉ស់ សុីនែក�រ(Ross Sinclair) rsinclair@wcs.org
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េសចក�ែី ថ�ងអំណរគុណ
សូ មែថ�ងអំណរគុណចំេពះឯកឧត�ម ចន់ សរុន រដ�ម�ន�ី្រកសួ ងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេនសទ

(MAFF) ឯកឧត�ម ទី សុ គន� អនុរដ�េលខធិករៃន្រកសួ ងកសិកម� នង
ិ ឯកឧត�ម េឆង គម
ី ស៊ុន

្របធានរដ�បាលៃ្រពេឈ ឯកឧត�មបណិ� ត សយ សំអល់ រដ�ម�ន�ី ៃន្រកសួ ងបរស
ិ � ន ឯកឧត�ម
បណ�ិត ជួប បារស
ិ ីេរដ(REDD)ថា�ក់ជាតិ ៃន្រកសួ ងបរស
ី ជនេង�លកម�វធ
ិ � ន ស្រមាប់ករគាំ្រទដល់

គេ្រមាងេរដបូក (REDD+) និងករងរអភរិ ក្ស។ េយងខ�ុំ ក៏សូមែថ�ងអំណរគុណដល់ជំនយ
ួ ពីេលក

បណិ� ត ែកវ អូមា៉លីស ស្រមាប់ករផ�ល់ជាដំបូនា�នយា៉ងលំ អិត ទំងែផ�កបេច�កេទស និងេគាល
ករណ៍នានា េន្រគប់ដំណាក់ករ នង
ិ ធាតុចូលបេច�កេទសសំ ខន់ៗពី េលក ឈុ ន ឌឺលុច េលក
េឡង ជីវន
ី េលក ឡុង រត�នៈកុមារ េលក ឃុ ន វឌ្ឍនា និងេលក ឡាវ េសដ�ផល ។

អ�កដឹកនាំេរៀបចំឯកសរេនះគឺ េលក Tom Evans។ ្រក�មករងរៃនគេ្រមាងេរដបូកសីមា រួមទំង

បុគល
� សំ ខន់ៗ (ក�ុងលំ ដប់អក្សរ្រកមៃននាម្រតកូ ល) Tom Clements, Alex Diment, Mark
Gately, Men Soriyun, Nut Meng Hor, Hannah O’Kell, Phet Phaktra, Phien Sayon,

Jeffrey Silverman, Sopha Sokhun Narong, Teng Rithiny និង Yeang Donal។ េហយក៏
សូ មែថ�ងអំណរគុណដល់ Marisa Arpels, Prak Chanthy, Etienne Delattre, Justin Epting,

David Gaveau, Heng Bauran, Hing Mesa, Toby Marthews, Sarah Milne, Edward
Mitchard, Edward Pollard, Colin Poole, Rob Rose, Todd Stevens, Joe Walston,
David Wilkie, Claire Willard នង
ិ បុគ�លិកៃនអង�ករអន�រជាតិ Winrock (Sarah Walker, Erin

Swails, Michael Netzer), Forest Carbon (Scott Stanley and Jeff Chatellier), CRDT
(Meas Viphou), មជ្ឈមណ�លអប់រ ំច្បោប់ ស្រមាប់សហគមន៍ (Lay Sovathara), CENTDOR
(Suon Seng) នង
ិ អង�ករ ករអប់រ ំេលពភ
ិ ពេលក (World Education)។
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ៃ្រពករពរសីមា(ឥឡូវ្រត�វបានេហថា ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា) ែដលទទួលបានអត�្របេយាជ៍ពី

មា�ស់ជំនយ
ួ ជាេ្រចន ែដលមានរយនាមក�ុងឧបសម�ន
័ ៣
� .៤។ ករងរេរដបូក ្រត�វបានគាំ្រទជាបឋម
េដយ(ក�ុងលំ ដប់អក្សរ្រកមៃននាម្រតកូល) ធនាគាអភវិ ឌ្ឈន៍អសុ ី (Asian Development Bank)

(គេ្រមាងករអភរិ ក្សជីវច្រម�ះ្រជករេបៀង), Eleanor Briggs, JICA, the MacArthur Foundation,
USAID (តមរយៈ the TransLinks Leader ជាមួយនិងកិច�្រពមេ្រព�ងសហ្របតិបត�ករសហគម
ន៍), មូនធ
ិ េិ យាគរបស់WCS នង
ិ ិៃនយុទ�ស�ស�វន
ិ អង�ករ Winrock អន�រជាតិ (តមរយៈមូនធ
ិ ិពី
MacArthur Foundation )។

សូ មអរគុណជាអេនកចំេពះ សហគមន៍ៃនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ស្រមាប់ករបន� នូវបដស
ិ
ណា
� រកច
ិ �

(REDD+)។

េសចក�ស
ី ទរ

នង
ួ គាត់តមរយៈករអភវិ ឌ្ឍន៍នូវគេ្រមាងេរដបូក
ិ ករចូលរួមរបស់ ពក

រូបភាពេលគ្រមបមុខ: េដមល� ជាមួយករេ្រជសេរសសត�
យា៉ងេ្រចនសំ បូរែបប ែដលេធ�ឲ្យសីមា


ក�យជាគំរូដេ៏ លចេធា�រមួយ ៃនមរតកធម�ជាតិរបស់ កម�ុជា។ គូរេដយ Brendan Wenzel ែដល្រត�វ

បានទញ
ិ សិទេ� ដយ Laura Watson។
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ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

១

ទិដ�ភាពទូេទ

១.១ េសចក�ីបរ ិយាយសេង�បអំ ពីគេ្រមាង (G៣)
តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ្រគបដណ�ប់េលៃផ�ដីទំហំ ២៩២ ៦៩០ហិកត។
តំបន់េនះស�ិតេនភាគខងេកត្របេទសកម�ុជា

ែដលភាគេ្រច នស�ិតក�ុងេខត�

មណ�លគិ រ ី

និង មានមួយែផ�កតូ ចស�ិតក�ុងេខត�្រកេចះ។ គេ្រមាងកត់ បន�យឧស�័នផ�ះ ក��ក់ ែដលប
ណា
� លមកពីករបាត់បង់ៃ្រពេឈ

និ ង

ករេរចរ ឹលៃនៃ្រពេឈ

(REDD+)

្រគប

ដណ�ប់េលៃផ�ដីៃ្រពទំ ហំ ១៦៦ ៩៨៣ ហិកត ែដលស�ិតេនក�ុងតំ បន់ករពរស�ូលរបស់

តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា។ េនចុ ងឆា�ំ២០០៩ តំ បន់ករពរេនះ ្រត�វបានបេង�ត
េឡង េដយអនុ្រកឹត្យ របស់នាយករដ�ម�ន�ី ជា”តំ បន់ ៃ្រពករពរសីមា”។ ដំ េណរករេនះ
បានេលកកម�ស់

ស�នភាពអភិរក្សអតី ត

តំ បន់ អភិរក្សជី វច្រម�ះសីមា

ែដលបានដំ េណរ

ករេនក�ុងអំឡុងឆា�ំ
២០០២-២០០៩។ មកដល់ឆា�ំ ២០១៦ តំ បន់ ៃ្រពករពរសីមា
្រត�វបាន
ចត់ថា�ក់េឡងវ ិញ
េដយរជរដ�ភិ បាលកម�ុជាជា”តំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព

ែកវសីមា” េ្រកមអនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ចុ ះៃថ�ទី ១៩ ែខឧសភា ឆា�ំ២០១៦ និ ងស�ិតក�ុងករ
្រគប់្រគងរបស់្រកសួងបរ ិស�ន។

ទី តំងេនះ

គឺ ជាែផ�កមួ យៃនទឹ កដី កំេណតតំងពីដូនត

របស់ជនជាតិ េដមភាគតិចព�ងយា៉ ងេ្រច ន េហយស្រមាប់ពួកគាត់ ៃ្រពេឈ គឺ ជា្របភព
្របាក់ចំណូលដ៏សំខន់ និងជាស�ូល ៃនជំ េនឿរបស់ពួកគាត់ េទេល្រពលឹង។ មិ នែតប៉ុេណា�ះ
តំបន់េនះ គឺជាទី្របជុំតំបន់បរ ិស�ន ដ៏ សំខន់ ចំនួនពី រេពលគឺជួរភ�ំអណាម(ែដលគួ រឱ្យកត់

សមា�ល់េទេលលក�ណៈខុសែប�ក ពី េគយា៉ ងខ�ំងេនមូ លដ�ន ក�ុងចំ េណាម្របេភទៃ្រព
េ�សង
រឺ
ៃបតង្រគប់ រដូ វកល)
និ ងៃ្រព
េល្បោះស�ួតេនតំ បន់ទេន�េមគង�េ្រកម

(ែដលមានសរសំខន់បំផុតស្រមាប់កររស់រន

របស់រក
ុ �ជាតិជា

េ្រច ន្របេភទ

ែដលមានលក�ណៈជា ៃ្រព្រជ�ះស�ឹក្របចំឆា�ំេនតមតំបន់ដី ទំនាប)។ មានសត�មានឆ�ឹង
ខ�ងចំនួន ៤១្របេភទ ែដលទទួ លរង ករគំ រមកំ ែហងទូ ទំងសកលេលក ្រត�វបានរក
េឃញេនក�ុងតំ បន់គេ្រមាងេនះ

(ក�ុងេនាះ ៤្របេភទ ្របឈមនឹ ងករផុតពូ ជខ�ំងបំ ផុត
និង១៤្របេភទ្របឈមនឹងករផុតពូជ)។ ភាគេ្រច នៃន្របេភទ សត�ទំងេនះស�ិតក�ុងចំ នួន

មួយែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក់ជាសកល ឬ េនថា�ក់តំបន់ ែដល រួមមានដំ រ ីអសុី អម្បូរស�
អម្បូរេគាៃ្រព អម្បូរមំសសី និង បក្សី ដូ ចជា ្រតយ៉ងយក្ស និ ង េក�ក។

ក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះតំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ស�ិតេ្រកមករគំ រមកំែហង
ពីករេកនេឡងនូវករកប់ រន
ៃ្រពស្រមាប់េធ�កសិកម��សបគា�នឹ ងករទញយកធនធាន
ែដលគា�ន និរន�រភាព (ដូច ជា ករបរបាញ់សត� ករកប់ េឈ និ ង ករេធ�េនសទ)។
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សកម�ភាពទំង េនះេធ�ឱ្យប៉ ះពល់ ទំងេទេលជីវច្រម�ះ និ ងករ្របកបរបរចិ ��ឹមជី វ ិតែដល
ពឹងែផ�កេទេល ៃ្រពេឈ កុងមូ
�
ល ដ�ន។ កត�ជំ រញ
ុ ករគំរមកំ ែហងេដយផា�ល់កុងេពល
�
បច�ុប្បន�េនះមាន ដូចជា កំ េណនៃន ករេ្រប ្របាស់ផូវថ�
� ល់ កំ េណន្របជាជន្រកបខ័ ណ�

អនុវត�ច្បោប់ និង អភិ បាលកិ ចមា
� នភាព ទន់ េខ្សោយ ករមិ នសូវយល់ដឹងពីគុណតៃម�របស់

ជីវច្រម�ះ និ ង េសវកម�ែផ�កបរ ិស�ន និ ង កំ េណនត្រម�វករទី ផ្សោរ ទំងេទេលផលិតផលពី
ៃ្រព និង ផលិតផលកសិកម�។ ករអភិ វឌ្ឍធនធានែរ ៉ និ ងដំ ណាំកសិឧស្សោហកម�ក៏អច
ក�យជាកត�បំផិ�ចបំផា�ញៃ្រពេឈ ក�ុងេពលអនាគតដ៏មានសក�នុពលផងែដរ ្របសិនេប
រដ�ភិបាលមិនបានករពរតំ បន់ េនាះយា៉ ងេពញេលញេទ។
ករ្របមូ លផល្របេភទេឈ
្របណិតក្រមេដយខុ សច្បោប់ គឺ ទក់ ទងនឹ ងកិ ចក
� រអនុ វត�ច្បោប់ ដ៏តឹងរ ឹងេនក�ុងទីតំងេនាះ
ក៏ដូចជាេនតមកែន�ងេផ្សងេទៀតេនក�ុង្របេទសកម�ុជាែដរ

ក៏ ប៉ុែន�វមានឥទ�ិពលតិ ចតួ ច

ក�ុងរយៈេពលែវងេទេលករស�ុកទុកកបូន។
ចប់តំងពីឆា�ំ២០០២មក រដ�បាលៃ្រពេឈ បានសហករជាមួយនឹ ងអង�ករអភិ រក្ស
សត�ៃ្រព (WCS) និង ៃដគូ អង�ករមិ នែមនរដ�ភិបាលក�ុង�ស�កមួ យចំនួនេទៀតេដម្បីបេង�ត
្របព័ន�្រគប់្រគងតំបន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ស្រមាប់ ែថរក្សោ និ ង ស�រតៃម�ជីវច្រម�ះ
្រពមទំង ករពរមុខរបររបស់្របជាជនមូ លដ�នផងែដរ។ គេ្រមាងអភិ រក្សេនះមាន
វ ិធីស�ស� ្រគប់ ្រជ�ងេ្រជាយមួ យ ែដលមានអន�រគមន៍ ផា�ល់ចំនួន៤៖ ករព្រងឹ ងយន�ករ
ច្បោប់ និង ករគាំ្រទែផ�កេគាលនេយាបាយ ករអនុ វត�ច្បោប់េដយផា�ល់ ករព្រងឹ ង
ករ្រគប់្រគងធនធាន ធម�ជាតិ កុងសហគមន៍
�
និង ករបេង�តមុខរបរជំនួស។ ករអនុ វត�
ច្បោប់្របកបេដយ្របសិទ� ភាពមានសរសំខន់ខ�ំងណាស់ េ្រពះវជួ យគាំ្រទដល់

្រគប់សកម�ភាពករងរេផ្សងេទៀត ។ កររួមចំ ែណក្របកបេដយនិ រន�រភាពក�ុងករគាំ្រទ
ដល់ករផ�ល់ប័ណ�កម�សិទិ�ដីធី �សមូ ហភាពជូ នសហគមន៍ ជន ជាតិ េដ មភាគតិ ចទំង

អស់េនក�ុងតំបន់េនាះ មានលក�ណៈគួ រឱ្យ កត់ សមា�ល់បំផុត ពី េ្រពះវករពរមុ ខរបរ និង

សិទិក
� ន់កប់ដីធីរ� បស់ពួកគាត់ េហយ ទន�ឹម គា�េនាះបេង�តបានជាមូ លដ�នរ ឹងមាំមួយ
ស្រមាប់សហករគា�អនុ វត�គេ្រមាងេនះ។

េនក�ុងឆា�ំ២០១៦ តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសី មា ្រត�វបានេផ�រេទេអយ្រកសួង
បរិស�នជាអ�ក្រគប់្រគង ែដលជាែផ�កមួ យៃនករេផ�រែដនសមត�កិច�្រគប់ ្រគងថា�ក់ជាតិ ៃន
តំបន់ករពរទំងអស់ េទេអយ្រកសួងបរិស�នជាអ�ក្រគប់ ្រគង។ ក�ុងខណៈេពលេនាះ ែដរ
្រកសួងបរិស�នក៏បានផា�ស់បូរេឈ
�
� ះ ៃ្រពករពរសីមា េទជាតំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព

ែកវសីមា និ ងទទួលខុស្រត�វេលករអនុ វត�តំបន់ គេ្រមាង និ ងករអនុ វត�សកម�ភាពេរដបូ ក។
បុគ�លិកភាគេ្រចន្រត�វបានរក្សោនូវដែដល និងផ�ូរេទ្រកសួងបរិស�នេដយរក្សោ នូវតួនាទី

និ ងភារកិច�ដែដល។ WCS ជាៃដគូរអភិ វឌ្ឍន៍ ជាមួ យ្រកសួងបរិស�នតំងពី ឆា�ំ២០០០
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

តមរយៈ សហ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ ៃនគេ្រមាងករអភិ រក្សែ្រពកទល់ និ ង តំ បន់ែដន
ជ្រមកសត�ៃ្រព គូែលន្រពហ�េទព។
ករអន�រគមេដម្បីអភិរក្សេនមុនេពលអនុវត�គេ្រមាងេរដ គឺេនមានកំរ ិតតិចតួចេន
េឡយ។ សកម�ភាពអនុ វត�ច្បោប់ទទួ លបានេជាគជ័ យក�ុងករកត់ បន�យ (ក៏ ប៉ុែន�មិនបាន

ទប់ស�ត់) ករគំរមកំែហងធំៗេន្រគប់ ែផ�ករបស់តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកសីមា េដយ
បានកត់បន�យអ្រតកប់ បំផា�ញៃ្រពេឈ និ ង បានជួយឱ្យ្របេភទសត�ៃ្រពសំខន់ ៗមួ យ
ចំនួនេនគង់វង្សក�ុងចំនួនេ្រច ន។ ករអន�រគមក�ុងក្រមិ តតិ ចតួចេនះ្រត�វបានសន�ិដ�នថា
នឹងបន� េធ�ជាែផ�កមួ យៃនគ្រមាងមូ លដ�នក�ុងេពលអនាគត។ េទះបី ជាែបបណាក�ី

អន�រគមន៍េនះស�ិតេនេ្រកមក្រមិតមួ យែដលចង់ បាន េដ ម្បីេឆ�យតបេទនឹ ង្រទង់ ្រទយៃន
ករគំរមកំែហងទំងឡាយ។ ករគំរមកំ ែហងភាគេ្រច នេនែតមានក្រមិ តធ�ន់ធ�រេនេឡយ
េហយកំពុងបន�េកនេឡងទំង្រទង់ ្រទយ និ ង ្របេភទខុសៗគា�។ អ្រតកប់ េឈ និ ង
កប់បំផា�ញៃ្រពេឈ បានេកនេឡង េដយក�ុងេនាះយា៉ ងេហចណាស់មានសត�ដ៏សំខន់
មួយ្របេភទ (ខ�) បានេធ�ឱ្យបាត់បង់ពីចំនួនែដលប្រម�ងទុ ក េហយរ ំពឹងថានឹងមានករ

ថយចុះែបបេនះស្រមាប់ ្របេភទសត�ដៃទេទៀត។ ករកំ ណត់្រពំ ្របទល់ ករយាមល្បោត
្របកបេដយ្របសិទភា
� ព ករចុះអប់រ ំតមសហគមន៍ សកម�ភាព្របកបមុខរបរេផ្សងពី មុន
ជាេដម ្រត�វបានអនុ វត�ែត េទេលមួយែផ�កធំ ៃនៃ្រពប្រម�ងេនាះប៉ុ េណា�ះ។ ្របសិទ�ភាព
ក�ុងករ្រគប់ ្រគង ករអភិរក្ស ្រត�វបានររំងយា៉ ងខ�ំង េដយសរែត ករផ�ល់មូលនិ ធិ
មិនបាន្រគប់្រគាន់ មិ នេទៀងទត់ និង បន�ធា�ក់ចុះ ្រពមគា�ជាមួយនឹងករដេណ � មេ្រប ្របាស់
ដីធី។
� េហតុដូេច�ះ េហយករផ�ល់ ហិរ�� ប្បទន្របកបេដយនិ រន�រភាពតមរយៈ
្របាក់ចំណូលពីករលក់កបូន មានសរសំខន់ណាស់ស្រមាប់ ស្រម�លដល់ករព្រងី ក និ ង
ករ្រទ្រទង់សកម�ភាពអភិ រក្សស្រមាប់រយៈេពលែវង។ កត�េនះនឹងជួ យដល់រជរដ�ភិបាល
កម�ុជា និង ៃដគូអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាលរបស់ខួនក�
�
ុងករព្រងី កសកម�ភាពបែន�មេទៀត
េដម្បីេឆ�យតបេទនឹងក្រមិតៃនករគំរមកំែហង ធានាករគាំ្រទស្រមាប់ រយៈេពលែវងតម
រយៈកររ៉ ប់រងេលករចំ ណាយ្របតិបតិក
� រ និ ង ផ�ល់រង�ន់ េលកទឹ កចិ តជា
� ថវ ិកស្រមាប់
ករអភិរក្សេនថា�ក់មូលដ�ន និង ថា�ក់ ជាតិ។
គេ្រមាងេនះទទួលបាន្របេយាជន៍ ពីករគាំ្រទដ៏ ខ�ំងក� និ ង្របកបេដយនិ រន�រភាពពី
មា�ស់ជំនួយ និ ង ែផ�កនេយាបាយ ៃដគូ អង�ករមិ នែមនរដ�ភិ បាលែដលមានទស្សនៈ េបក
ចំហ រូមសហករ មានេស�រភាព និ ង មានរយៈេពលែវង វត�មានបុគ�លកន់មុខតំែណងជា
អ�កដឹកនាំែដលមានករេប�ជា�ចិត�ខ�ស់ ករទទួ លស�ល់ថា ករអនុ វត�ច្បោប់ ្របកបេដយ
្របសិទ�ភាព និ ង សមធម៌ គឺជាមូលដ�ន្រគឹ ះស្រមាប់ រល់អន�រគមន៍េផ្សងេទៀត និង ឆន�ៈក�ុង
ករអនុវត�បេច�កេទសថ�ីៗ។ ករអនុវត�សកល្បងនូ វបេច�កេទសមួ យចំ នួនចប់តំងពី ឆា�ំ

3

របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

២០០២មក កំ ណត់ បាននូ វវិធី ស�ស�េជាគជ័យមួ យចំនួនក�ុងករេដះ�សយប�
� ្របឈម

សំខន់ ៗមួយចំនួនធំែដលបានជួប្របទះ េហយបូករួមនឹងហិរ�� ប្បទន្រគប់ ្រគាន់ ករ្រគប់
្រគងដ៏ េពញេលញ និ ង មាន្របសិទ�ភាពអចដំ េណរករេទបាន។
ករបរិយាយជាលម�ិតអំ ពីេគាលេដ

និង

សកម�ភាពែដលបានអនុ វត�កន�ងចប់ ពីឆា�ំ

២០១០ ដល់ ២០១៥ មករបស់គេ្រមាងេនះ នឹ ង្រត�វបានបរ ិយាយេនក�ុងរបាយករណ៍។
គេ្រមាងេនះមានេគាលបំ ណងសេ្រមចបាននូ វករផ�ល់សុពលភាពរួមេធៀបេទនឹង

្របព័ន� ផ�ល់វ ិ��បនប្រតប�
� ក់កបូន (VCS) និង បទដ�នសម�័ន�អកសធាតុ សហគមន៍
និង ជីវច្រម�ះ (CCBA)។
១.២ សហគមន៍ ែដលចូ លរួម

អង�ភាពរដ�បាល
តរង ១.១ និង រូបភាព ១ បរ ិយាយសេង�បអំ ពីអង�ភាពរដ�បាលែដលពក់ព័ន�កុ�ង

គេ្រមាងេនះ។ ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ គឺ ជាអង�ភាពជាប់ េឆា�តថា�ក់ េ្រកមបង�ស់េនក�ុងរដ�ភិបាល

កម�ុជា េហយ្របធានភូមិ្រត�វបានែតងតំងេដយ្រកសួងមហៃផ�។ ករស�ង់មតិ មួយចំ នួន
បានរកេឃញថាមានភូមិចំនួន ២០ ែដលងយនឹ ងទទួ លរងផលប៉ ះពល់ពីគេ្រមាងេនះ
េហយភូមិទំងេនាះ្រត�វបានកំណត់ ថាជា

ភូមិែដលចូលរួម។

គេ្រមាងេនះរួមប�ូ� ល

ភូមិសំខន់ ចំនួន ១៧ (ែដលមានដីេធ�កសិកម� ឬ ដីលំេនឋនេនក�ុងតំបន់ករពរស�ូល)
និង ភូមិអក
� េ្រប្របាស់ចំនួន ៣ េផ្សងេទៀត (ែដលបានប�
� ក់ ថាមានករេ្រប ្របាស់ ៃ្រពេឈ

ជាេទៀងទត់ និ ងក�ុងបរ ិមាណេ្រចនេនក�ុងតំ បន់ករពរស�ូល ក៏ ប៉ុែន�មិនមានដី េធ�កសិកម�
ឬ ដីលំេនឋនេនក�ុងេនាះេទ)។ េនក�ុងបណា
� ភូ មិសំខន់ ៗ ភូ មិទំងមូលចូ លរួមេនក�ុង
ទិដ�ភាពភាគេ្រច ន បំ ផុតរបស់គេ្រមាង េដយសរថា ្រគ�សរភាគេ្រចន ឬ ទំងអស់ែតម�ង
គឺជាអ�កេ្រប្របាស់
គេ្រមាង

ខណៈែដលេនក�ុងភូ មិេ្រប ្របាស់ ៣ េផ្សងេទៀតសកម�ភាពរបស់
េផា�តសំខន់េទេល្រក�ម្រគ�សរទំងឡាយែដល្រត�វបានកំ ណត់ ថា ជាអ�កេ្រប

្របាស់តំបន់ គេ្រមាងេនះជាេទៀងទត់ បូ ករួមទំងម�ន�ីភូមិែដលពក់ ព័ន�ផងែដរ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

តរង ១.១ ៖ ភូមិែដលចូលរួមេនក�ុងគេ្រមាង
េខត�

�ស�ក

ឃុំ

ភូ មិសំខន់

ភូ មិអ�កេ្រប ្របាស់
ដៃទេទៀត

មណ�លគិរ ី ែកវសីមា

ែ�សខ�ុម

អូរអម អូ ររណារ

ែ�ស្រពះ

ែ�ស្រពះ ហ�ទី ពូ ចរ

ែ�សល�ី
អូ ្រចរ ពូគង់

ែ�សឈូក

ចក់ ចរ ក�ូម

ែ�សអេណា
� ល ែ�សខ�ង់
អូ រង
ំ

េមម៉ ង់

ពូ េគះ ពូ េង៉ ល

ែសនមេនារម្យ

អណូ� ង្រកឡឹង
ពូ ហ្សោម ពូ រ៉ង

ែសនមេនារម្យ រមនា
១េខត�

៣�ស�ក

៦ឃុំ

ែ�ស ១ ពូ ្រត�ំ ពូ តំង
១៧ភូមិ

៣ ភូ មិេផ្សងេទៀត
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

រូប ១ ៖ ភូមិែដលចូលរួមេនក�ុងតំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា របស់គេ្រមាងេរដ

ពក្យ “ភូមិ” និង “ទីលំេន” ្រត�វបានេ្រប េដម្បីប�
� ក់ អត�ន័យជាក់លក់ ដច់ េដយ
ែឡកពីគា�េនក�ុងឯកសរគេ្រមាងេនះ។ ភូ មិសំេដេលភូមិរដ�បាល ែដលក�ុងេនាះទី លំេន
មួយ ឬ ទីលំេនមួយ្រក�ម ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយ្របធានភូមិផូ�វករមួយរូប។ លំេនឋន

សំេដេលបណំុ� ផ�ះដច់េដយែឡកពី េគេនក�ុងភូមិរដ�បាលមួ យ ែដលមានលក�ណៈដូ ចគា�

នឹង “ភូមិមួយ” ែដរស្រមាប់ អក
� អេង�តធម�ត។ េនក�ុងេខត�មណ�លគិ រ ី ទី លំេនេផ្សងៗគា�
េនក�ុងភូមិរដ�បាលមួយមានចមា�យេ្រច នគីឡូែម៉្រតពីគា�។ េនេពលខ�ះ ក៏ ប៉ុែន�មិនទូ េទ
េនាះេទ ទីលំេនទំងឡាយ្រត�វបានែបងែចកេទជាអនុ ភូមិ (្រក�ម)។ ជាញឹកញាប់ ឃុំ ភូ មិ
និង កែន�ងតំងទីលំេនមានេឈ�ះដូ ចៗគា�។ េនក�ុងឯកសរេនះ ភូ មិអចសំេដេទេល
ភូមិរដ�បាលទំងមូល្របសិនេបគា�នករប�
� ក់ជាក់ លក់ េនាះេទ។
ចំណុចកណា
� លៃនភូ មិផូវករទំ
�
ងឡាយ ្រត�វបានកំ ណត់ េនក�ុងែផនទីេដយនាយក

ដ�នភូមិស�ស� ែដលអចរកបានេនទូ ទំង្របេទសក�ុងទ្រមង់ ជា្របព័ ន�ទិន�ន័យ បេង�តេឡង

ក�ុងឆា�ំ១៩៩៩។ េនក�ុង និង េនជិតទី តំងទីលំេននី មួយៗក�ុងតំ បន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវ
សីមា ក៏្រត�វបានេធ�ែផនទី ផងែដរ េហយករផា�ស់បូ�រទំងឡាយ្រត�វបាន្រត�តពិ និត្យ (។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

្រក�មជនជាតិេដម
តំបន់គេ្រមាងេនះ គឺជាទឹកដីកំេណតរបស់្រក�មជនជាតិេដ មភាគតិច ២្រក�ម និ ង ផ�ល់
កែន�ងស្រមាប់្របជាជនយា៉ ងេ្រច នមកពី ្រក�មជនជាតិ េដមភាគេ្រច នេនក�ុង្របេទសកម�ុជា

ែដលជាជនជាតិ ែខ�រ។ ្រក�មជនជាតិេដមភាគតិ ចធំ បំផុត គឺ ព�ង (ែដលជាសមាជិ ករបស់
្រក�ម្របជាជនេ្រប ្របាស់ភាសមន-ែខ�រ) ។ េនទី េនាះ ក៏ មាន្រក�ម្រគ�សរេស��ងមួ យចំ នួន
តូចផងែដរ

ែដលរស់េនលយឡំជាមួយនឹង្រគ�សរព�ង

េហយពួ កេគមានលក�ណៈ

�សេដៀងគា�យា៉ ងខ�ំងពក់ ព័ន�នឹងរូបសម្បត�ិ ទំ េនៀមទមា�ប់ ជំ េនឿេល្រពលឹង និ ង មុ ខរបរ
ចិ ��ឹមជីវ ិតតមែបប្របៃពណី។

េដយសរែតមានលក�ណៈខុ សែប�កគា�ជាក់លក់

ដ៏តិចតួចេនក�ុងបរ ិបទភាគេ្រចនបំ ផុត

ជនជាតិ េស��ង្រត�វបានដក់ប�ូ� លជាមួ យនឹ ងជន

ជាតិព�ងភាគេ្រចនេនក�ុងសកម�ភាពភាគេ្រចនរបស់គេ្រមាងជា “្របជាជនជនជាតិ េដ មភាគ
តិច” ក៏ប៉ុែន�េនេពលែដលរកេឃញថា លក�ណៈខុ សែប�កគា�េនាះមានសរសំខន់ចំេពះ
សហគមន៍េនក�ុងអំ ឡុងេពលចុ ះេធ�ករងរតមមូ លដ�ន

្រក�មករងរគេ្រមាងនឹ ងេធ�ករ

ពិចរណាេទេលចំណុចេនះ។

ភាសរបស់្រក�មជនជាតិេដ មទំងពី រេនះ

មិ នមានសរេសរេទតម្របៃពណីេឡយ

ក៏ប៉ុែន�អក�រ្រកមភាសព�ង្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងេពលថ�ីៗេនះ េហយកំ ពុងបង�ត់បេ្រង�ន
េនក�ុងេខត�មណ�លគិ រ ី។ ជនជាតិព�ង គឺ ជា្រក�មជនជាតិ េដ មភាគតិ ចធំជាងេគបង�ស់េន
ក�ុងេខត�មណ�លគិ រ ី និង មានតិ ចតួ ចេនក�ុងេខត�រតនគិរ ី និ ង េខត�្រកេចះ។ ្រក�មដូចគា�េនះ
ក៏មានរស់េនក�ុង្របេទសេវៀតណាមផងែដរ
មានរស់េនេ្រច នក�ុងេខត�្រកេចះ

និង

ែដលមានេឈ�ះថា

ម�ង។

ជនជាតិ េស��ង

មានរស់េនតិចតួ ចេនភាគខងលិចេខត�មណ�ល

គិ រ ី។ ជនជាតិ េនះក៏ មានរស់េនក�ុង្របេទសេវៀតណាមផងែដរ ែដលមានេឈ�ះថា េហ��ង។
ម�ន�ីរដ�បាលមូលដ�នជាេ្រច ន គឺជាជនជាតិ ព�ង។

បច�ុប្បន�េនះ ជនជាតិ ែខ�រេដ មេនទំនាបកណា
� លបានេធ�ចំណាក�ស�កយា៉ ងេ្រច នេទ
កន់តំបន់េនះ (តំងពីឆា�ំ១៩៩៨) ក៏ ប៉ុែន�មានចំ នួនតិចតួ ចប៉ុេណា�ះែដលរស់េនទី េនះបាន
យូរ។ ្របជាជនែដលបានមករស់េនក�ុងតំ បន់ គេ្រមាងភាគេ្រចនមកពី េខត�កំពង់ចម តែកវ

ៃ្រពែវង និង ស�យេរៀង (Pollard និង Evans ២០០៩)។

្រក�មជនជាតិ េផ្សងេទៀតែដលមានវត�មានតិ ចតួ ចមានដូ ចជាជនជាតិ រ ៉ង និ ង ជនជាតិ
េ្រកល (ជនជាតិ េដមពីរ្រក�មេនះមាន្របភពេចញពី ្រក�មមន-ែខ�រ) ឡាវ និ ង េវៀតណាម
(ែដលភាគេ្រច នជា្រក�ម្របជាជនកម�ុជាេ្រកមមកពី តំបន់ដីសណ�ទេន�េមគង� ែដលជា្រក�ម
ែខ�រេដម)។
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ចំនួន្របហក់្របែហលៃន្របជាជនេនក�ុង្រក�មជនជាតិេដ មភាគតិ ចនី មួយៗ

គឺ មាន

បង�ញេនក�ុងតរង ១.២។ ្របជាជនែខ�រភាគេ្រច នរស់េនក�ុងភូ មិ អូ អម។ ្របសិនេប ដក
ភូមិអូអមេចញ ភាគរយជនជាតិព�ង និ ង េស��ងេនក�ុងភូមិដៃទេទៀតមានចំ នួន ៨៧%។

តរង ១.២ ៖ ចំ នួន្របជាជនតម្រក�មជនជាតិ េដ មនី មួយៗក�ុងឆា�ំ ២០០៨
ភូមិែដលចូលរួម

ព�ង ឬ េស��ង

ែខ�រ

េផ្សងេទៀត*

សរុប

្រគ�សរ

១៧១៣

៨២៨

១១

២៥៥២

ភាគរយ

៦៧%

៣២%

<១%

១០០%

្របភព ៖ ករវ ិភាគទិន�ន័យេឡងវ ិញេនក�ុង Pollard និង Evans (២០០៩)
*ឡាវ េវៀតណាម រ ៉ង េ្រកល…

រូប ២ បង�ញពីទំហំភូមិ និង ្រក�មជនជាតិ េដ មភាគេ្រចន។ សូមប�
� ក់ ថា តំ បន់ គេ្រមាង
ភាគេ្រចនបំផុត

្រត�វបានកន់កប់េដយលំេនឋនជនជាតិ ពង
� ភាគេ្រចន

(ចំ ណុចពណ៌

ស�យ) និ ង ទី លំេនជនជាតិ ែខ�រភាគេ្រច នេនក�ុង ឬ ជិ តគេ្រមាង (ចំ ណុចពណ៌្រកហម)

ស�ិតេនជាយខងទិសនិរតី ។

េនតមទីតំងលំេនឋនជនជាតិព�ងពិត្របាកដតមតំ បន់

ដច់�សយាល ្របជាជនេស�រែតទំងអស់ គឺ ជាជនជាតិព�ង េដយមាន្រគ�សរែខ�រែដលេធ�
ជំនួញ្រតឹមែតមួយ ឬ ពីរ្រគ�សរប៉ុេណា�ះែដលេបកហងលក់ទំនិញតិ ចតូ ច។ ផ�ុយេទវ ិញ
ភូមិទំងឡាយែដលមានជនជាតិែខ�រភាគេ្រចន
បានរ ីករលដលព័ទ�ជុំវ ិញទី លំេនចស់
របស់ជនជាតិ ព�ង
ភូមិទំង េនាះ។

េហតុដូេច�ះេហយេទបមានជនជាតិព�ងតិចតួ ចរស់េនលយគា�េនក�ុង

8

របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

រូប ២ ៖ ទំហំទីតំងទីលំេន និង ជនជាតិ េដមេនក�ុងតំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា

្របជាស�ស�
តួេលខផ�ូវករស្រមាប់ភូមិនីមួយៗ

មតិេផ្សងេទៀត

ែដលបាន្រត�តពិ និត្យេឡងវ ិញតមរយៈករស�ង់

បានបង�ញនូវករបា៉ ន់ ស�នល�បំផុតអំ ពីចំនួន្របជាជនេនក�ុងតំ បន់េនះ

(Evans និង Delattre ២០០៥, Evans ២០០៦, Pollard និ ង Evans ២០០៩)។ តរង
១.៣ក បង�ញពីចំនួន្របជាជនបា៉ ន់ស�នេន្រតឹមឆា�ំ២០១០ េហយតរង ១.៣ខ បង�ញពី
អយុ និង េភទរបស់្របជាជនេនក�ុងសហគមន៍ ទំងេនះ។ អ្រតកំ េណន្របជាជនយា៉ ង

េលឿនបានេកតេឡងក�ុងភូ មិទំងេនះេនក�ុងអំឡុងេពលកន�ងេទថ�ីៗេនះ តមរយៈករផ្សំ

ចូលគា�រវងករេធ�ចំណាក�ស�ក និង ចំ នួនកំេណតែដលេកនេលសពីចំនួនមរណភាព ដូ ច
ែដលបានប�
� ក់ េដយ Pollard និង Evans (២០០៩)។
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

តរង ១.៣ក ៖ ចំនួន្របជាជនេនក�ងភូ
ុ មិែដលចូលរួមទំង ២០
ភូ មិសំខន់ ៗ
ឃុំ

ភូ មិ

ែ�សខ�ុម

ែ�ស្រពះ

ែ�សឈូក

េមម៉ ង់

្រគ�សរ (២០១០)

ចំ នួន្របជាជន

អូរអម

៧៣៣

៣៣៣៨

អូ ររណារ

១៧៨

៧៦៩

ែ�សល�ី

៣៣

១៦០

ែ�ស្រពះ

១២៨

៥៨៩

ហ�ទី

៤៥

២៥០

ពូ ចរ

៧២

៣៥០

អូ ្រចរ

២៨

១២៩

ពូ គង់

៦២

៣១០

ចក់ ចរ

១១២

៥៧១

ក�ូម
ែ�សអេណា
� ល

៧២

៣៧៦

៥២

២៥២

ែ�សខ�ង់

១៧៤

៨៤១

ពូ េគះ

១១៨

៥៤១

៨៤

៣៧២

១១៤

៤៦៦

៣១៦

១៣២៧

៩៤

៤១៤

២៤១៥

១១០៥៥

ែ�សអុី

១០៥

៤៥០

ពូ ្រត�ំ

១៣៥

៦២២

ពូ តំង

១៧០

៧៥២

៣

៤១០

១៨២៤

២០

២៨២៥

១២៨៧៩

ពូ េង៉ ល
ែសនមេនារម្យ

អណូ� ង្រកឡឹង
ពូ ហ្សោម/រកថ�ី
ពូ រ៉ង

សរុប

១៧

ភូ មិអ�កេ្រប ្របាស់េផ្សងេទៀត
រម្យនា

សរុប
សរុបរួម
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

តរង ១.៣ខ ៖ ចំនួន្របជាជនក�ងភូ
ុ មិែដលចូលរួមទំង ២០

ភូ មិសំខន់
ឃុំ

ភូ មិ

ែ�សខ�ុម

ែ�ស្រពះ

ែ�សឈូក

េមម៉ ង់
ែសនមេនារម្យ
ែសនមេនារម្យ

្រប�ស

អូរអម

�សី

អយុ

អយុ

អយុ

អយុ

អយុ

០-៦

៧-១៧

១៨-៣៥

៣៦-៦០

៦០+

១៧០៧

១៦៣១

៩២៤

៨៧៧

៧៨២

៦៣៦

១១៩

អូររណារ

៤០១

៣៦៨

១៣៩

២០៤

២១៦

១៥៩

៥១

ែ�សល�ី

១០២

៥៨

៤១

៤៣

៤៤

២៧

៥

ែ�ស្រពះ

២៩០

២៩៩

១២២

១៦៥

១៥៩

១២២

២១

ហ�ទី

១១៤

១៣៦

៥៨

៥៧

៤៥

៨២

៨

ពូ ចរ

១៧៧

១៧៣

១០១

៨៨

៩១

៦១

៩

អូ ្រចរ

៦៧

៦២

៤៤

២៤

២៩

២៨

៤

ពូ គង់

១៥៣

១៥៧

៨០

៩០

៨៦

៤៥

៩

ចក់ ចរ

២៩៣

២៧៨

១១៨

១៨៦

១៥១

១០០

១៦

ក�ូម
ែ�សអេណា
� ល

១៧៨

១៩៨

៧២

១០៨

១២៥

៦០

១១

១២៤

១២៨

៦៤

៨០

៥៥

៤៦

៧

ែ�សខ�ង់

៤៣២

៤០៩

២២៤

២២១

២៣១

១៤៧

១៨

ពូ េគះ

២៦៨

២៧៣

១៤២

១៥២

១៤០

៩៣

១៤

ពូ េង៉ ល

១៧៥

១៩៧

១០៧

៨៣

៨៥

៧៩

១៨

អណូ� ង្រកឡឹង
ពូ ហ្សោម/រកថ�ី

២៥៩

២០៧

១៣៦

៩៧

៨៣

១១៣

៣៧

៦៥៨

៦៦៩

២៤៥

២៦៧

៣៩៤

៣៦៦

៥៥

ពូ រ៉ង

២០៣

២១១

៧៣

១៤៧

១១៦

៦៤

១៤

៥៦០១

៥៤៥៤

២៦៩០

២៨៨៩

២៨៣២

២២២៨

៤១៦

សរុប
ភូ មិអ�កេ្រប ្របាស់េផ្សងេទៀត
រមនា

ែ�សអុី

២២៤

២២៦

១៣៣

១២៥

៩៥

៨០

១៧

រមនា

ពូ ្រត�ំ

៣១៦

៣០៦

១២៩

២១៧

១៥៧

១០២

១៧

រមនា

ពូ តំង

៣៨៩

៣៦៣

២០៣

២១១

១៧០

១៤៣

២៥

៩២៩

៨៩៥

៤៦៥

៥៥៣

៤២២

៣២៥

៥៩

៦៥៣០

៦៣៤៩

៣១៥៥

៣៤៤២

៣២៥៤

២៥៥៣

៤៧៥

៥១%

៤៩%

២៤%

២៧%

២៥%

២០%

៤%

Total
សរុបរួម
%
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េនេដមទសវត្សរ ៍ឆា�ំ ១៩៧០ ្របជាជនភាគេ្រចនែដលរស់េនក�ុងភូមិទំង ២០ (ែដលេន

េពលេនាះេស�រែតជា្រគ�សរព�ងទំងអស់) ្រត�វបានជេម��សេចញពីតំបន់ េនាះេនក�ុងអំឡុង
របបែខ�រ្រកហម

េហយេ្រកយមកអ�កែដលេនរស់រន

និ ង

កូ នេចរបស់ពួកគាត់បាន

្រតឡប់េទកន់ តំបន់ េនាះវ ិញបន�ិចម�ងៗ េនេពលែដលសន�ិសុខមានភាពល�្របេសរេឡង
េនអំឡុងឆា�ំ ១៩៧៩-១៩៩៨ (Evans ២០០៧)។ ្របជាជនបានវ ិលេទកន់ទីលំេនេដ ម
របស់ខួនវ
� ិញ

ឬ

តំបន់ែដលស�ិតេនជាប់ទីេនាះ

អ�ស័យេទេលកលៈេទសៈក�ុងមូ ល

ដ�ន។ រកថ�ី (ែដលជាទីលំេនស�ិតេនឆា�យពីភូមិពូហ្សោម) និ ង ទី លំេនមួយចំ នួនក�ុងឃុំ

ែ�សឈូក្រត�វបានកន់កប់ េឡងវ ិញេនក�ុងអំឡុងឆា�ំ១៩៩៨ ែតប៉ុេណា�ះ េហយបនា�ប់មក

មិនមានទីលំេនធំ ៗ្រត�វបានបេង�តេឡងវ ិញេឡយ
ែដលបានបេង�តរួចេហយ

ក៏ ប៉ុែន�មានករចល័តចុ ះេឡងរវងភូ មិ

�សបេពលនឹ ងមានករេធ�ចំណាក�ស�កេទកន់តំបន់ េនាះ។

ែ�សអំបូយ (ែផ�កៃនភូមិចក់ចរ) ្រត�វបានបេង�តេឡងេនក�ុងឆា�ំ១៩៩៨ េដយ្រក�មជនជាតិ
េដមព�ងែដលជាេយាធាែខ�រ្រកហមកត់រ ំសយ។

្របជាជនែខ�រយា៉ ងេ្រច នេនក�ុងភូមិអូរអម គឺ ជាបាតុ ភូតក�ុងេពលថ�ីៗេនះ ែដលបាន

េកតេឡងតមរយៈករេធ�ចំណាក�ស�កចូ លេទកន់ ទីេនាះ េដយមានអ�កេធ�ចំណាក�ស�ក
ែដលចប់យកដីេដយខុសច្បោប់េនក�ុងែដនជ្រមកសត�ៃ្រពស�ួល

និង

តំបន់ ែដនជ្រមក

សត�ៃ្រពែកវសីមាផងែដរ។ កត�ជំរញ
ុ មួ យចំ នួនធំ បានេក តេឡងបន�ិចម�ងៗ។ កលពីដំបូង
េឡយ

ករណីេនះេកតេចញពីឱកសករងរពក់ ព័ន�នឹងសកម�ភាពកប់ េឈ កុងគេ្រមាង
�

សម្បទន និ ង ករកត់រ ំសយអតី ត្រគ�សរែខ�រ្រកហមចំ នួន ២០០្រគ�សរេនទី េនាះេនក�ុង
ឆា�ំ១៩៩៨ (Degen et al. ២០០៤)។ បនា�ប់មកេទៀត ករសងសង់ផូវថ�
� ល់ ករអនុ វត�ច្បោប់
ករពរៃ្រពេឈ មិនមាន្របសិទភា
� ព ពី សំណាក់អជា�ធរមូ លដ�ន និ ង កត�ដៃទេទៀតបាន
ជំរញ
ុ ឱ្យមានកំេណនបែន�មេទៀត។
ករតំងទី លំេនក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះភាគេ្រចនមាន្រទង់ ្រទយតូច

ែដលមាន្របជា

ជនពី ១២ ដល់ ១៥៩៨នាក់េនក�ុងឆា�ំ២០០៦ េហយជាមធ្យម ១៦១នាក់ ឬ ្របែហល ៣០

្រគ�សរ (Evans ២០០៧)។ ករតំងទីលំេនធំ ៗភាគេ្រចន គឺ េនតមជាយតំ បន់ែដនជ្រមក

សត�ៃ្រពែកវសីមា ក�ុងតំបន់ខ្សឹម អូអំែឆ�ង និ ង េម៉ ងម៉ ង់ ចុ ងផា�ស់ េហយករតំងទី លំេន
ក�ុងតំបន់ទំង៣េនះ ស�ិតេនជិតៗគា� ឬ េស�រែតបន�ជាប់គា�។ ផ�ុយេទវ ិញ ករតំងទី លំេន

ភាគេ្រចន េនខងក�ុង តំ បន់ គេ្រមាងេនះមានមនុ ស្ស្រតឹមែតពី ៥០ េទ ២៥០នាក់ (ពី ១០
េទ ៥០្រគ�សរ) ប៉ុ េណា�ះ េដយេនេពលខ�ះមានចំ នួនតិ ចជាងេនះ េហយព្រងយ
ចមា�យពី ៥ េទ ១៥គីឡូែម៉្រតពី គា�។
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

លក�ណៈសង�មរបស់ភូមិជនជាតិព�ង 1
0

ជនជាតិព�ងយា៉ ងេ្រច នេនក�ុងតំបន់ េនះ បន�រស់េនតមរេបៀប្របៃពណីជាចម្បង ដូ ច

មានេលកេឡងខងេ្រកមេនះ។ ជនជាតិ ព�ងដៃទេទៀត ជាពិ េសសអ�កែដលរស់េនជាប់ ផូ�វ
ធំៗ ឬ មានទំ នាក់ ទំនងជិ តស�ិទ�ជាមួយអ�កតំងទី លំេនែដលជាជនជាតិ ែខ�រ (ជាពិ េសស

ក�ុងភូមិអូអម) បានែកែ្របែផ�កខ�ះៃនរេបៀបរស់េនរបស់ពួកគាត់ េដម្បីឱ្យ�សបគា�ភាគេ្រច ន
ជាមួយនឹងជនជាតិ ែខ�រេនទំ នាបកណា
� ល។
ពួ កគាត់មួយចំនួនបានប�ូរេទកន់ សសនា
្រគឹស� េដយបានកត់បន�យករេគារពខ�ប់ខួនេទតមវប្បធម៌
�
្របៃពណីរបស់ពួកគាត់ ។

្រគ�សរព�ងតមលក�ណៈ្របៃពណីមានប�ី ្របពន� និ ង កូ នរបស់ពូកគាត់ (រួមទំងកូ ន

ែដលេរៀបករេហយ ប៉ុ ែន�មិនទន់ ែបកផ�ះ) និ ង ឪពុ ក មា�យេនរស់ែដលទន់ េខ្សោយេពកមិ ន
អចរស់េនេដយខ�ួនឯងបាន។
របស់ពួកគាត់

សមាជិ កក�ុង្រគ�សរចូ លរួមក�ុងករងរដំដុះេនេលដី

េហយភាគេ្រចនហូបរួមគា� និ ង រក្របាក់ចំណូលរួមគា�។ ភាគេ្រច នក�ុង

ចំេណាម្រគ�សរេផ្សងេទៀតែដលរស់េនក�ុងទី តំងែតមួយ មានទំ នាក់ទំនងជិ តស�ិទជា
� មួ យ

គា�តមរយៈពួជពង្ស ឬ តមរយៈករេរៀបករ។ ពួ កគាត់មាន្របៃពណីខ�ប់ ខួនក�
� ុងករែចក
រ ំែលកដល់គា�េទវ ិញេទមក និង ករឱ្យខ�ីេដយមិ នយកករ្របាក់ រវង្រគ�សរ និ ង ្រគ�សរ
និង ញាតិជិតខង ែដលផ�ល់នូវយុទ�ស�ស�ដ៏សំខន់កុ�ងករ្របកបមុខរបរចិ ��ឹមជីវ ិត និ ង
ឈនេទកត់ បន�យគមា�តៃន្របាក់ចំណូល និ ង ្រទព្យធនរវង្រគ�សរទំងឡាយ។ ្រក�ម

្រគ�សរទំងឡាយចង់បានផ�ះពី រ ែដលផ�ះអចិ ៃ�ន�យ៍មួយស�ិតេនក�ុងទីលំេនេគាល េហយ
ផ�ះតូចមួយេទៀតេនឯចមា�រ ែដលអចមានចមា�យ ៣ េទ ៤គីឡូែម៉្រតពីភូមិ ជាកែន�ងែដល

ពួកគាត់ហូបចុក និង ស្រមាន�េនក�ុងរដូ វកលដំដុះ។ ក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះ ពួ កគាត់ក្រម
េស��កពក់សេម��កបំពក់្របៃពណីណាស់ ក៏ប៉ុែន�េនតមតំបន់ដច់�សយាល ពួកគាត់មួយ
ចំនួនេនសងសង់ផ�ះតម្របៃពណីែដលមានជ�
� ង
ំ ទបៗេនេឡយ។
ជនជាតិព�ងេស�រែតទំងអស់

គឺ អ�កែដលមានជំ េនឿេល្រពលឹង

េដយេជឿេទេល

្រពលឹងដ៏មានឥទ�ិពល ែដលស�ិតេនក�ុងវត�ុធម�ជាតិ ឬ តមទី តំងជាេ្រច ន។ កត�េនះ បូ ក
រួមនឹងករពឹងែផ�កេលែផ�កេសដ�កិច�េទេលធនធានធម�ជាតិ

បេង�តបាននូ វចំ ណងវប្បធម៌

ដ៏រ ឹងមាំជាមួយនឹងដី និង ៃ្រពេឈ ។ មានពិធីយា៉ងេ្រច ន្រត�វបានេធ�េឡងេដម្បីធានាបាននូវ
ទំនាក់ទំនងល�ជាមួយនឹង្រពលឹងទំងេនះ រួមមានពិ ធីបូជាយ�� និ ង ករែសនេ្រពនេផ្សងៗ
េហយពួកគាត់មានជំេនឿថា

្រពលឹងទំងេនាះទក់ ទងជាមួ យមនុ ស្សតមរយៈសុបិន។

កែន�ងតំងទីលំេននី មួយៗែតងែតងមានបុរសជាទី េគារព ែដល្រត�វបានអ�កភូមិចត់ទុកថា
ជាចស់ទុំ ្រពមទំងអ�កមានឯកេទសពិ េសសមា�ក់ ឬ េ្រច ននាក់កុ�ងភា�ប់ទំនាក់ជាមួ យនឹ ង
1

ែផ�កេនះែផ�កជាសំខន់េទេលករសិក្សោរបស់ McAndrew et al. (២០០៣), Evans et al. (២០០៣), Richardson

(២០០៣), Ironside (២០០៤ក), ICC (២០០៣), Degen et al. (២០០៤) and Drury (២០០៥) ែដលករសិក្សោទំងអស់េនះ
្រគបដណ�ប់េទេលែផ�កពក់ព័នគា
� � យា៉ ងេ្រចនរបស់ភូមិទំងឡាយេនក�ុងតំបន់គេ្រមាងេនះ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
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្របភព្រពលឹង និង េរៀបចំ ពិធីេផ្សងៗ។ តម្របៃពណី ចស់ទុំទង
ំ េនះបានេដ រតួ នាទី យា៉ង
សំខន់កុងករែថរក្សោទំ
�
េនៀមទមា�ប់ េដះ�សយជេមា�ះេផ្សងៗ សេ្រមចចិ ត�េទេលទីតំង
ដំដុះ និង ដឹ កនាំសហគមន៍ តមវ ិធី េផ្សងៗេទៀត។

េប េទះបីជាតួ នាទី េនះេនមានសរ

សំខន់ក៏េដយ វបានធា�ក់ចុះយា៉ ងខ�ំងេនក�ុងភូ មិជាេ្រច ន េដយសរែតករ្រគបដណ�ប់

ៃនរចនាសម�័នរ� ដ�បាលជាតិ (្របធានភូ មិ ជាេដ ម) និ ង ភាពវ ឹកវរក�ុងសង�មកលពីប៉ុនា�ន
ទសវត្សរ ៍កន�ងេទ។

ក�ុងេពលថ�ីៗេនះ អង�ករសហគមន៍ ផូ�វករែដលមានករទទួ លស�ល់ពីខងេ្រក ្រត�វ
បានបេង�តេឡងេនក�ុងភូមិមួយចំនួន ទំងភូមិជនជាតិ ែខ�រ និ ង ជនជាតិេដ មភាគតិច

េដយេពលខ�ះបេង�តេឡងេដយែផ�កេទេលរចនាសម�័ន�្របៃពណី េហយជាទូ េទមានករ
ជួយគាំ្រទពីអង�ករមិ នែមនរដ�ភិបាល និ ង/ឬ ភា�ក់ ងររដ�ភិបាល (Pollard and Evans
២០០៩, WCS ២០០៩)។ ជាទូេទមានករេរៀបចំជាផ�ូវករ ឬ សកម�ភាពរួមគា�តិ ចតួ ចេន
ថា�ក់ខងេលភូមិ ជាលក�ណៈ្របៃពណី ឬ លក�ណៈទំ េនប េលកែលងែតរចនាសម�័នរ� ដ�
បាល។

េទះពី ជាែបបណាក�ីបុគ�លមួយចំ នួនបានភា�ប់ ទំនាក់ ទំនងជាមួ យនឹ ងបណា
� ញ

សហគមន៍ៃ្រពេឈ ថា�ក់ជាតិ ឬ បណា
� ញសកម�ជនសិទិម
� នុ ស្ស។
សូម្បីែតភូមិែដលេគារព្របៃពណីបំ ផុត
ខងេ្រកែដរ។

ក៏ មានទំ នាក់ ទំនងជាេ្រច នជាមួយនឹ ងពិ ភព

្របវត�ិៃនករផា�ស់បូរទី
� កែន�ងរស់េនេធ�ឱ្យមនុ ស្សេពញវ ័យយា៉ ងេ្រចនបាន

េទរស់េនតមកែន�ងដៃទេទៀត

េហយពួ កគាត់ មួយចំ នួនបានេធ�ដំេណរ្រគប់ ទិសទីកុង
�

នាមជាសមាជិកកងកមា�ំង្របដប់ អវុធ។ ជាទូ េទ មានទំនាក់ ទំនងល�្របេសររវងទីលំេន
ទំងឡាយ ែដលបានជំរញ
ុ េដយទំនាក់ ទំនងរបស់្រគ�សរធំ ៗ និ ង ្របវត�ិដង់ សុីេត្របជាជន
ទបែដលនាំឱ្យមានករ្របែជងក្រមិ តទបក�ុងករទញយកធនធាន។ េសដ�កិចទ
� ី ផ្សោរបាន
ចូលេទដល់្រគប់ទីលំេនជាយូរណាស់មកេហយ

ដូ ចែដលបានបង�ញតមរយៈករវ ិនិ

េយាគក្រមិតខ�ស់ និង មានរយៈេពលែវងេទេលកររកជ័ រស្រមាប់លក់។ អ�កភូមិជាេ្រច ន
បានជំពក់បំណុលពណិជ�ករ។
ភាពស�ត់ ជំនាញក�ុងករនិ យាយភាសែខ�រមានករែ្រប្រប�ល

េហយមានក្រមិតខ�ស់

ក�ុងចំេណាមបុរសេពញវ ័យ និង មានក្រមិ តទបក�ុងចំ េណាម�សី កុ មារ និ ង មនុ ស្សចស់។
អ្រតអក�រកម� និង ករចូ លេរៀនេនសលេនមានក្រមិ តទបយា៉ ងខ�ំង េប េទះបីជា
ទីលំេនមានសំណាងទទួ លបានសលេរៀនក៏ េដយ។

្រគ�េពទ្យបុ រណផ�ល់េសវែថទំ

សុខភាពេដយេ្រប ្របាស់ថា�ំបុរណ និ ង វ ិជា�ខង្រពលឹង ក៏ ប៉ុែន�ស្រមាប់ ជំងឺធ�ន់ធ�រ អ�កជំ ងឺ
អចនឹងព្យោយាមេធ�ដំេណរេទកន់ មណ�លសុខភាពរដ� ឬ មន�ីរព្យោបាលឯកជន។ ករ
ព្យោបាលែបបេនះមិ នទទួ លបានផលល�្របេសរេនាះេទ េហយមានតៃម�ៃថ�។ ស្រមាប់ជំងឺ
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ធ�ន់ធ�រ

្រក�ម្រគ�សរអចនឹ ងជំពក់ បំណុលេគយា៉ ងេ្រច ន។

ករចល័តកមា�ំងពលកម�តម

រដូវកលក្រមេកតមានណាស់េនក�ុងចំ េណាមជនជាតិព�ងេនក�ុងតំ បន់គេ្រមាងេនះ។

រូបភាព ៣: ជនជាតិ េដ មភាគតិ ចព�ង និ ងផ�ះជនជាតិ

លក�ណៈសង�មរបស់សហគមន៍ជនជាតិែខ�រ
សហគមន៍ ជនជាតិ ែខ�រេនក�ុងភូមិ អូ អម អូ រណារ និ ង ែ�ស្រពះ គឺ ជាទី លំេនជួ រមុ ខ

េនក�ុងៃ្រពែដលេទបនឹងបានបេង�តេឡងេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ្របជាជនភាគេ្រច នកន់
ពុទស
�
សនា េហយបានេទេធ�បុណ្យេនតមវត�ែដលមាន និ ង បានចត់ ទុក្រពះសង្ឃជា
អ�កដឹកនាំស�រតី របស់សហគមន៍។
េនជិតដីកសិកម�របស់ពួកគាត់។

្របជាជនភាគេ្រចនរស់េនក�ុង្រគ�សរតូ ចេនេល

ភូ មិទំងេនះមានទំហំធំជាងភូ មិដៃទេទៀត

និ ង

ឬ
មាន

ទំនាក់ទំនងសហគមន៍ ឬ សកម�ភាពរួមគា�ទបជាងភូ មិ្របៃពណីជនជាតិ ពង
�
ែដលមួ យ
ែផ�កបណា
� លមកពី ្រក�ម្រគ�សរទំងេនាះេទ បែតេធ�ដំេណរមកពីេខត�ខុសៗគា�។

ចំ ណង

វប្បធម៌ចំេពះដី និង ៃ្រពេឈ ជាទូេទមានក្រមិតទបជាងភូ មិជនជាតិ ពង
� ែដលបានបេង�ត
េឡងយូរលុងណាស់មកេហយ។

្របជាជនែខ�រមានទំនាក់ ទំនងល�្របេសរជាមួយនឹ ងែផ�ក

ឆា�យៗេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េហយបានបេង�នករផ្សោរភា�ប់ជាមួ យទី ផ្សោរ និ ង បានេប កផ�ូវ
សង�មេដម្បីឱ្យមានករេធ�ចំណាក�ស�កបែន�មេទៀត។
១.៣ ករេ្រប ្របាស់ដី

ទិដភា
� ពទូេទៃនករេ្រប្របាស់ស្រមាប់ែផ�កេសដ�កិច�

ករស�ង់មតិែផ�កគុណភាព បានបង�ញឱ្យេឃញពី សកម�ភាព្របកបរបរចិ��ឹមជី វ ិត

សំខន់ៗែតតិចតួចប៉ុេណា�ះេនទូទំងតំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ែដលមានដូ ចជា
ករេធ�ែ�ស តមដីទំនាបេដយពឹងទឹកេភ��ង ករេធ�ែ�សេនតំ បន់ ដីខស
� ់
ករដំដំណាំស្រមាប់លក់ និង ករចក់ជ័រេនក�ុងៃ្រពចស់។ េនក�ុងេពលបច�ុប្បន�
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សកម�ភាពទំងេនះេកតេឡងរួមគា�ក�ុងក្រមិតមួ យែដលអចទស្សទយបាន

េដយែផ�កេទេលសណា
� នដី លទ�ភាពេ្រប ្របាស់ និ ង េដ មកំ េណតៃនទី លំេននី មួយៗ
(Evans ២០០៧, Pollard និង Evans ២០០៩)។ េនតម តំ បន់ដច់ �សយាល និ ង
តំបន់ភំែ� ដលមានជនជាតិ េដ មភាគេ្រចន ករេធ�ែ�សេនតមតំបន់ ដី
ខ�ស់បានរួមផ្សំជាមួយនឹងកររកជ័រ និ ង ករដំដំណាំតិច តួ ចស្រមាប់លក់។ េនតម តំបន់
ដីទំនាបដច់ �សយាលែដលមានជនជាតិ េដមភាគេ្រច ន ករេធ�ែ�សេន តមតំ បន់ដីទំនាប
បានរួមផ្សំជាមួយនឹងកររកជ័ រ និង ករដំដំណាំតិចតួ ចស្រមាប់ លក់ ឬ ករេធ�ែ�ស េន
តំបន់ដីខ�ស់។ ស្រមាប់តំបន់ដីទំនាបែដលអចេ្រប ្របាស់បានេ្រច ន (ជាពិ េសសតំបន់ែដល
្រគប់្រគងេដយជនជាតិ ែខ�រ) ករដំដំណាំស្រមាប់ លក់មាន បរ ិមាណេ្រចនជាងេគ េហយ
ជាេរឿយៗបានរួមផ្សំជាមួយនឹ ងករេធ�ែ�សតមដីទំនាប ប៉ុ ែន�មានកររកជ័រតិ ចតួ ច ឬ គា�ន
ែតម�ង។ ក�ុងេពលកន�ងមក ប�
� កង�ះទី ផ្សោរបាន បណា
� លឱ្យមានករចប់អរម�ណ៍តិ ច

តួចេទេលករផលិតដំណាំស្រមាប់លក់ េនមុន ឆា�ំ២០០២។ េនេពលែដលមាន បណា
� ញ
ផ�ូវល�្របេសរ ទី លំេនដច់ �សយាលក�ុងេពល កន�ងមកេនាះបានផា�ស់បូរក�
� ុងេពលថ�ីៗេនះ
េទចប់យកករផលិតដំណាំស្រមាប់លក់ វ ិញ (Pollard និ ង Evans ២០០៩)
េហយ្របជាជនេ្រច នជាងមុន ឬ អចេ្រច នបំ ផុត នឹ ង អនុ វត�ែបបេនះេនក�ុងេពល

អនាគត។

មានទីលំេនមួយចំនួនតូចបានរយករណ៍អំពីសកម�ភាពេផ្សងៗេទៀតថា

កំ ពុងែត

មានសរសំខន់ ចំេពះ្រគ�សរយា៉ ងេ្រច នេនក�ុងទី តំងេនាះ (Evans ២០០៧, Pollard និ ង

Evans ២០០៩) រួមមាន ករេធ�ពណិជ�កម� (េនចំ ណុចកណា
� លភូ មិអូអម) ករផលិតឆ�ឹង
ធូបពីឫស្សី (េនជិតតំបន់ៃ្រពឫស្សដ៏ ធំ, Mann Mouy ២០១០) និ ង ករ្របមូលសំណល់

្រគាប់ចស់ៗែដលបន្សល់ពីសម័ យស�ង�ម (បានឈប់ េហយក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះ ក៏ ប៉ុែន�
បានរ ីករលដលយា៉ ងេលឿនេនក�ុងឆា�ំ២០០៥-២០០៦។

សកម�ភាព្រទង់្រទយតូ ចេផ្សង

េទៀតជាេ្រច ន (តម្បោញ ករសុីឈួល
�
ករទញយក/ករែកៃច�អនុ ផលៃ្រពេឈ ឧស្សោហ

កម�ែផ�កេសវកម�) ក៏មានសរសំខន់ផងែដរេនក�ុងេពលេវលជាក់ លក់ ឬ ស្រមាស់្រក�ម

្រគ�សរមួយចំនួន ក៏ប៉ុែន�មិនមានលក�ណៈេ្រចនេលសលប់ស្រមាប់មូលដ�នណាមួ យេនាះ
េទ។

ជាពិេសស

ជនជាតិេដមភាគតិ ចបានព្រងី កសកម�ភាព្របកបមុ ខរបរតូ ចៗជាេ្រច ន

េដយបានផ្សោរភា�ប់េទនឹ ងករ្របមូ លផលិតផលៃ្រពេឈ ស្រមាប់ ្រទ្រទង់ កររស់េន

ឬ

ស្រមាប់លក់ និង េដយពឹងែផ�កេទេលចំេណះដឹ ងលម�ិតរបស់ពួកគាត់ អំពីបរ ិស�នរបស់
តំបន់េនាះ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ករដំដំណាំ
្របព័នដ
� ំដំណាំបានរួមប�ូ� លដំ ណាំេ្រច ន្របេភទ

េដយក�ុងេនាះកសិករមា�ក់ ៗមាន
ឯកេទសក�ុងករដំដំណាំមួយ ឬ ពី រ្របេភទ ក៏ ប៉ុែន�ពួកគាត់បានដំដំណាំេផ្សងេទៀតជា
េ្រចន។ ពក់ព័នន
� ឹងដំណាំស្រមាប់លក់ ដំណាំស�យចន�ី្រត�វបានដំយា៉ងេ្រច នបំ ផុត រួម
ជាមួយនឹងដំឡូងមី សែណ�កេសៀង សមា៉ វ និ ង ដំ ណាំដៃទេទៀត ែដលសម�សបស្រមាប់

ដំេនជិតផ�ូវធំៗែតប៉ុេណា�ះ េដយសរែតមានករលំបាកក�ុងករដឹ កជ�ូ� ន។ េនក�ុងេពល
សរេសររបាយករណ៍េនះ ដំណាំដំឡូងមីបានក�យេទជាដំ ណាំចម្បងេនតមដំ បន់ែដល
មានករដំដុះ។ មានទិន�ន័យតិចតួចប៉ុ េណា�ះពក់ ព័នន
� ឹ ងផលិតភាព ក៏ ប៉ុែន�កសិករែដលដំ

បានប�
� ក់ ថា ទទួ លបានទិនផ
� លល�។ ដី ដំេកស៊ូមួយចំ នួនបានដំដំឡូងមី េនក�ុងេនាះ
ស្រមាប់តំបន់មួយចំនួនក�ុង្រទង់្រទយតូ ចចប់តំងពីឆា�ំ២០០៨។

ដំ ណាំេផ្សងៗគា�ដៃទ

េទៀតក៏្រត�វបានដំផងែដរស្រមាប់ ជាសមាសភាគបនា�ប់ បន្សំរបស់្របព័ នដ
� ំដំណាំស្រមាប់
លក់។
ផលិតភាពៃនករេធ�ែ�សេនតំ បន់ ដីទំនាប និ ង តំ បន់ដីខ�ស់មានក្រមិតទប (តម
ធម�ត្របែហល ១-១.៥េតន/ហិកត) េដយមានករេ�សច�សពតិ ចតួ ច ឬ គា�នករ
េ�សច�សព

េហយទទួ លរងករខតបង់ យា៉ងេ្រច នេនក�ុងឆា�ំខ�ះេដយសរែតអកស

ធាតុ និង សត�លិត
� បំផា�ញ។ េដ ម្បីបំេពញកង�ះខត�ស�វ្របចំឆា�ំ អហរ្របេភទេម្សៅ្រត�វ
បានទិញ េដះដូរ ឬ បានដក់ ជំនួសេដយេមមេឈ ែដលរកបានពី កុងៃ្រព។
�
មាន្របេភទ
ដំណាំេផ្សងេទៀតជាេ្រចន ដូចជា ដំឡូងមី ដំ ឡូងជា� សែណ�ក េពត េល� និ ង បែន�សឹក
�

ែដលជាេរឿយៗ្រត�វបានដំរម
ួ ផ្សំជាមួយនឹ ងករេធ�ែ�សេនតំ បន់ ដីខស
� ់ ឬ ដំដុះេនជិតដី
ែ�សេនតំបន់ទំនាប។ េដ មេឈ ហូបែផ�្រត�វបានដំជាបន�បនា�ប់ ផងែដរ។

ករដំដំណាំស្រមាប់លក់អចមានលក�ណៈជាយកថាផល ឬ ជាខ�តតូ ច អ�ស័យ
េទេលចំណង់ចំណូលចិត�របស់កសិករ និ ង ដង់សុីេត្របជាជន។ វលែ�សេនតំបន់ ដីខ�ស់
និង តំបន់ទំនាបស�ិតេនរយបា៉ យ េដយមានទំ ហំដីតូចៗេនក�ុងៃ្រព េហយជួ នកលមាន
ចមា�យេ្រចនគី ឡូែម៉ ្រតពី ទីលំេន អ�ស័យេទេលលទ�ភាពរកបានដី ែដលសម�សបស្រមាប់

ករដំដុះ។ េយាងេទេល្របវត�ិៃនករដំដុះ ែ�សេនតំបន់ ដីខ�ស់្រត�វបានេបាះបង់ េចល
េ្រកយពីេធ�បានពី ២ េទ ៦ឆា�ំ េហយទុ កេចលេដយមិ នដំដុះពី ១០ េទ ២០ឆា�ំេទ ប
ចប់េផ�មកប់ឆា�រេឡងវ ិញ

េហយជាញឹកញាប់ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយ្រក�ម្រគ�សរដែដល

េនាះ ក៏ប៉ុែន�ក៏អចេធ�េឡងេដយ្រគ�រសេផ្សងផងែដរ។ មានដី ែ�សកន់ ែតតិ ចេទៗែដល
្រត�វបានទុកឱ្យេនទំេនរ

េដយក�ុងេនាះដី ភាគេ្រច នបំ ផុត្រត�វបានបែង�រេទជាដី ដំដំណាំ
អចិៃ�ន�យ៍ ជាពិ េសស ដំ ណាំស�យចន�ី េ្រកយពីផលិតកម��ស�វធា�ក់ចុះទិន�ផល។
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្រក�ម្រគ�សរភាគេ្រចនចិ��ឹមមាន់ ពី ៥ េទ ២០ក្បោល ្រជ�ក ១ េទ២ក្បោល និ ង មាន
ចិ��ឹមទមួយចំ នួនផងែដរ។ ្របសិនេបមាន្រទព្យធន្រគប់ ្រគាន់ ពួ គកត់ អចមានេគា/្រកបី
៣ េទ ៤ក្បោល ឬ អចមានដល់ដំរ ីផងែដរ។ ករចិ ��ឹមសត�្រទង់ ្រទយធំបន�ិចក្រមនឹ ងទុក
ស្រមាប់ទទួ លទន ឬ ស្រមាប់លក់ ណាស់ ក៏ ប៉ុែន�ទុកជា្រទព្យស្រមាប់េ្រប ្របាស់េពលមាន
ពិធីពិេសសៗ ឬ ស្រមាប់ េពលមានេ្រគាះអសន្ ន (ឧ. ករេរៀបករ ឬ មានជំ ងឺធន
� ់ ធរ� )។
េគា ្រកបី និង ដំ រ ី្រត�វបានេ្រប ្របាស់ជាកមា�ំងអូសទញផងែដរ។

ករេ្រប្របាស់ៃ្រពេឈ ៖ អនុផលៃ្រពេឈ និង េឈ
សមាមា្រតដ៏ ធំៃនមុខរបរសរុបបានទញេចញមកពី ៃ្រព។

ផលិតផលយា៉ ងេ្រច ន្រត�វ

បានេ្រប្របាស់េនក�ុង្រគ�សរ (ឧ. េឈ វល�ិ ឫស្សី បែន� ្រតី សច់ សត�ៃ្រព និ ង រុក�ជាតិេធ�
ឱសថ)។

មានផលិតផលៃ្រពេឈ មួយចំ នួនក៏អចលក់ បានផងែដរ។

ក�ុងេពលកន�ងមក
ផលិតផលសំខន់ បំផុតេនក�ុងតំបន់ េនះ គឺ ជ័ររវែដលទញយកពី េដ មេឈ េនក�ុងៃ្រពធម�

ជាតិ (ភាគេ្រចនបំផុតទញយកពីេដមេឈ ទលេពញវ័យ) ស្រមាប់ លក់ េចញ ែដលជា្របភព
្របាក់ចំណូលដ៏ សំខន់ េហយបនា�ប់មក គឺករេធ�ែ�សេនជិ តៗទី លំេន (Evans et al.

២០០៣)។ ្របព័ នក
� ន់កប់ េដមេឈ តមលក�ណៈ្របៃពណីបានេធ�ឱ្យដំ េណរករេនះក�យ
េទជា្របភព្របាក់ ចំណូលែដលអចទុ កចិ តបា
� ន និ ង មាននិរន�រភាពស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ
ែដលចូលរួម។ ស�ិតេ្រកម្របព័ ន�េនះ ្រក�ម្រគ�សរេស�រែតទំងអស់បានកន់កប់ េដមេឈ
មួយចំនួន (ជាទូេទពី ១០ េទ ១០០េដ ម ឬ េលសពី េនះ) ែដលពួ កគាត់ អចចក់យកជ័ រ
បានជាេរៀងរល់សបា�ហ៍។

ជ័ រែដល្របមូលបាន្រត�វបានលក់េទឱ្យឈ�ួញកណា
� ល

ញឹកញាប់ជាមា�ស់ហងជនជាតិែខ�រែដលមកពីកែន�ងតំងទី លំេនេគាល)

(ជា

ែដលលក់ ជ័រ

េនាះបន�េនតម្រពំែដន្របេទសេវៀតណាម។ េនក�ុងែផ�កជាេ្រច នក�ុងតំបន់ េនះ ពណិជ�
កម�េនះបានចប់ដំេណរករេនេ្រកយឆា�១
ំ ៩៧៩។ េនក�ុងរយៈេពលប៉ុ នា�នឆា�ំចុងេ្រកយ

េនះ

តៃម�ជ័របានេកនេឡងជាប់ ជា្របចំ។

បណា
� ញពណិជ�កម�ជ័រេនះបាន្រគប់ដណ�ប់

តំបន់េនះទំងមូល

ែដលក�ុងេនាះពណិជ�ករបាននាំេចញជ័រក�ុងបរ ិមាណយា៉ ងេ្រច នេទ
កន់្របេទសេវៀតណាម ឬ តំ បន់មួយចំនួនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ បណា
� ញដឹ កជ�ូ� នជ័រេទ

កន់បណា
� ភូ មិដច់ �សយាល្រត�វបានេ្រប ្របាស់េដ ម្បីលក់ ផលិតផលដៃទេទៀត ទំង�សប
ច្បោប់ (ទំនិញចំបាច់ស្រមាប់អ�កេ្រប្របាស់) និ ង មិ ន�សបច្បោប់ (ឧ. សត�ៃ្រព)។
ចប់តំងពី ឆា�២
ំ ០០៦ ករ្របមូលផល និ ង ករែកៃច�ឫស្សីេដ មធំ ៗេនតមផ�ះបាន
ក�យេទជាមុខរបរសំខន់មួយេនក�ុងភូ មិមួយចំនួន (ឧ. ភូ មិអូអម និង ភូ មិរណារ) ជា
ពិេសសស្រមាប់ អ�កេធ�ចំណាក�ស�កមកពី ែផ�កជាេ្រច នេនក�ុង្របេទសកម�ុជា
មាន្របាក់ចំណូលពីកររកជ័រ

ែដលមិ ន

េដយសរែតពួកគាត់មិនមានេដ មេឈ ស្រមាប់ផលិតវ។
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េដមឫស្សី្រត�វបានេ្រច�កតូ ចៗេធ�ជាឆ�ឹងធូ ប េហយលក់ េចញជាបាច់ធំៗេទឱ្យឈ�ួញមកពី
្របេទសេវៀតណាម (Mann Mouy ២០១០)។

ករេធ�អជី វកម�ផលិតផលិតៃ្រពេឈ ដៃទេទៀត

្រត�វបានជំរញ
ុ េដយឈ�ួញកណា
� ល

ែដលេធ�ករប�
� ទិញជាក់ លក់ េទតមេពលេវលែដលមិ នេទៀងទត់ ។ េនេពលមានករ
ប�
� ទិញេផ� សត�ស�រស់ ្រគាប់ អង�ុញ ្រគាប់ស្រមង់ និ ង ែផ�ែស�ង ឬ ផលិតផលដៃទេទៀត

អ�កភូមិ

ែតងែតចូ លេទ្របមូលយកពី កុ�ងៃ្រពក�ុងបរ ិមាណយា៉ ងេ្រច នតមលទ�ភាពែដល

ពួកគាត់អច្របមូលបានស្រមាប់លក់ េចញ េដយមានករគិ តគូ តិចតួ ចអំ ពីនិរន�រភាព។

ករ្របមូលផលេឈ មួយចំនួន ែដលេធ�េឡងេដយសហគមន៍ មូលដ�នេនក�ុងតំ បន់

េនះមិន�សបច្បោប់េនាះេទ េហយបានជំ រញ
ុ េដយករេធ�ពណិជ�កម� ក៏ ប៉ុែន�េឈ មួយចំ នួន
ទទួលបានច្បោប់ អនុ ��តស្រមាប់ យកេទសង់ ផះ
� ។

ធនធានជលផល
ករទញយកធនធានជលផលេនក�ុងតំ បន់ៃ្រពករពរសីមា េនះ មានលក�ណៈ
ខ�តតូច�សបតមបទដ�នរបស់្របទសកម�ុជា ក៏ប៉ុែន�វមានសរសំខន់យា៉ងខ�ំងស្រមាប់

ជាមុខរបរក�ុងមូលដ�ន េ្រពះ្រតី បានផ�ត់ផ�ង់ត្រម�វករជាតិ ្រប�េតអុី នក�ុងសមាមា្រតមួយ
ខ�ស់ជាងសត�ៃ្រព និង សត�ចិ��ឹម។ ករសិក្សោមួ យក�ុងឆា�ំ២០០៣ េទេលតំបន់សូល
�

របស់តំបន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា បានបង�ញថា អហរជាង ៥០% បានរួមប�ូ� ល

្រតី ែដលផ�ុយគា�ពី បរ ិមាណេ្រកម ១០% ែដលបានមកពី ្រប�េតអុី នសត�ដៃទេទៀត ែដល
ភាគេ្រចន បានមកពីសត�ចិ��ឹម (Richardson ២០០៣)។ ្រគ�សរភាគេ្រច នេនតម

ទីលំេនភាគេ្រច នបានេធ�េនសទ ជាេទៀងទត់ ែដលជាទូ េទចប់្រតី កុ�ងបរ ិមាណតិ ចល�ម
ពីកុង្រតពំ
�
ង និង ស�ឹង។ េនេពលខ�ះ ពួ គគាត់្រត�វេធ�ដំេណរឆា�យេនរដូ វ្របាំងេដម្បីេទ
េនសទេន តមកែន�ងែដលមាន្រតី េ្រច ន។ ធនធានជលផលអចអ�ស័យផលបាន
េដយេបកចំហ េហយវបានធា�ក់ចុះមួ យែផ�កេដយសរែតវ ិធី ស�ស�េនសទែដល
បង�អន�រយេធ�េឡង េដយអ�កមកពី ខងេ្រក និង អ�ករស់េនក�ុងមូ លដ�នមួ យចំនួនតូច

ស្រមាប់ចប់្រតីលក់។

ករបរបាញ់សត�
ករបរបាញ់សត�ៃ្រព គឺ ជាករងរទូ េទមួ យ ក៏ ប៉ុែន�វលំបាកជាងករេនសទក�ុងករ

រកឱ្យបានបរ ិមាណេ្រច ន ពី េ្រពះករបរបាញ់្របេភទសត�ក្រម និ ង ករបរបាញ់ស្រមាប់េធ�
អជីវកម�សុទ�សឹងែតខុ សច្បោប់ ទំងអស់។ ករសិក្សោេផ្សងៗគា�េនក�ុងតំ បន់ែដនជ្រមកសត�
ៃ្រពែកវសីមា បានបា៉ ន់្របមាណថា យា៉ ងេហចណាស់ ២០ េទ ៧០% ៃន្រក�ម្រគ�សរ
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

បានចូលរួម ក�ុងសកម�ភាពបរបាញ់សត�។ ករបរបាញ់ភាគេ្រច ន គឺ េដម្បីចប់ ្របេភទសត�

តូចៗ (ឧ. សត�វរតូ ចៗ ក�ន់ ែញ៉ង ្របមា) េហយចប់ស្រមាប់ ទទួ លទន ឬ ស្រមាប់េធ�

អជីកម� ែដលតមជាក់ែស�ងមានបរ ិមាណតិចតួចស្រមាប់ ្រគ�សរនីមួយៗ។ ករបរបាញ់
សត�ធំៗ ែដលមានតៃម�ខ�ស់ (ឈ�ួសយក្ស េ្របសស្បូវ េគាៃ្រព ព្រង�ល អេណ � ក) ក៏ េក តមាន

ផងែដរ។ ជាទូេទ ករបរបាញ់ែបបេនះមិនែមនស្រមាប់ទទួលទនេនាះេទ ក៏ ប៉ុែន�ស្រមាប់
កប់សច់លក់ ឬ លក់ជាែផ�កៗ។ ្របជាជនជាេ្រចនបានចូ លរួមេធ�អជី វកម�្របេភទសត�
ៃ្រពតូចៗក�ុងបរ ិមាណតិចតួច េហយមានមួ យចំនួនតូ ចចូ ល រួមេធ�អជីវកម�សត�ៃ្រពធំៗ

ែដលមានតៃម�ខ�ស់។ ជាទូេទករបរបាញ់សត�ៃ្រពធំ ៗេធ�េឡងេដយេ្របអវុធ ឬ េដយ
សហករជាមួយអ�កមានអវុធ ដូ ចជាកងកមា�ំង្របដប់អវុធជាេដ ម។
ករកន់កប់ដីធី �
ដីេនក�ុងតំ បន់គេ្រមាងេនះមានស�នភាពផ�ូវច្បោប់ ខុសៗគា� អ�ស័យេទេល្របវត�ិ

របស់វ និង ករេ្រប ្របាស់កុ�ងេពលបច�ុប្បន� ។ តំ បន់ គេ្រមាងេនះេស�រែតជាតំ បន់ ករពរ

ស�ូលទំងអស់ ែដលជា្របេភទ្រត�វករពរជាចំបាច់ េនក�ុងតំបន់ សម្បត�ិៃ្រពអចិ ៃ�ន�យ៍
ក៏ប៉ុែន�ច្បោប់េនែតអនុ��តឱ្យករេ្រប ្របាស់ជាេ្រច ន្របេភទតមទមា�ប់ស្រមាប់បេ្រមឱ្យ
ែផ�កេសដ�កិច។
� េលសពីេនះេទេទៀត ក�ុងេពលបច�ុប្បន�េនះមានតំ បន់កម�សិទិ រ� ម
ួ របស់

ជនជាតិ េដមភាគតិច (ICT) ែដលមានបក�សយលម�ិតេនក�ុងេលខេយាងរបស់តរង។
ជាទូេទេដយសរែតទីតំងេនះមានសមាមា្រតដ៏ ធំៃនតំបន់ ៃ្រពេឈ របស់្របេទសកម�ុជា
ែផ�កមួយចំនួនេនក�ុងតំបន់គេ្រមាងេនះ ្រត�វបាន្រគបដណ�ប់ េដយអជា�ប័ ណ�អនុ ��ត

ឱ្យរុករកែរ ៉ ែដលក�ុងេនាះមិនបានផ�ល់ជាកម�សិទិ � ឬ សិទិ េ� ្រប្របាស់ដីេនាះេទ។ ករេលច

ធា�យេនតម្រកវត់ព័ទជ
� ុំវ ិញបានបណា
� លឱ្យមានករកន់ កប់្របេភទេផ្សងេទៀត ដូ ចមាន
ប�
� ក់េនក�ុងតរង។

តំបន់គេ្រមាង និង ែផ�កភាគេ្រចនៃនែខ្ស្រកវត់ែដលេលចធា�យេនាះ ក៏ មានផងែដរ

េនក�ុងតំបន់ៃ្រពសម្បទនរបស់្រក�មហ៊ុនស៊មឡីងអន�រជាតិ (Samling International Ltd
Logging Concession) ែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេនក�ុងឆា�ំ១៩៩៤ ។
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

រូប ៤ ៖ ្របេភទកន់កប់ដីេនក�ុងតំ បន់គេ្រមាង និ ង តំ បន់ ្រកវត់ែដលេលចធា�យ (្រតឹ មឆា�ំ២០១០)
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

១.៤ គុណតៃម�ខស
� ស
់ ្រមាប់ករអភិរក្ស (HCV)(G៣)
េដយសរែតគា�នករបក�សយេនថា�ក់ ជាតិ

គុ ណតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ ករអភិ រក្ស

របស់គេ្រមាងេនះ្រត�វបានកំណត់េដយែផ�កេទេលវ ិធី ស�ស�កំណត់ គុណតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់
ករអភិរក្សែដលេ្រប្របាស់ជាសកល (Global HCV Toolkit) (ProForest ២០០៣។) ករ
បា៉ ន់្របមាណេដ ម្បីបង�ញពី គុណតៃម�េនក�ុងតំបន់ គេ្រមាងេនះ្រត�វបានេធ�េឡងេដយ្រក�ម

ករងរគេ្រមាង (Pollard និង Evans ២០១២)។ ករបា៉ ន់ ្របមាណេនះេធ�េឡងេដយែផ�ក
េ្រចនេលសលុបេទេលករសិក្សោ និ ង របាយករណ៍មួ យចំនួនែដលមាន�សប់ ។ មិ នែត
ប៉ុ េណា�ះ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយនឹ ងសហគមន៍ នីមួយៗ និ ង ្រក�មអ�កពក់ ព័ន�េផ្សងៗ
គា�ក៏្រត�វបានេធ�េឡងផងែដរេដ ម្បីេផ��ងផា�ត់ េទេលតៃម�សង�ម និ ង េធ�ែផនទី ទីតំងរបស់
ពួកគាត់។
ករបា៉ ន់្របមាណេនះ បានបង�ញឱ្យេឃញពី គុណតៃម�ជាេ្រច នេនទូទំងតំបន់ គេ្រមាង
ទំងមូល (តរង ១.៧)។

រូបភាព ៥:

ខ�រខិ ន(A) ស�្រពម (B) និ ង ខ�ីង (C)
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

តរង ១.៧ ៖ េសចក�ីសេង�បអំពីគុណតៃម�ខស
� ស
់ ្រមាប់ករអភិរក្សែដលកំណត់បានេនក�ុងតំបន់គេ្រមាងេនះ
គុ ណតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ ករអភិរក្ស (HCV)

េសចក�ីលម�ិត

េយាង

HCV ១ ៖ តំ បន់ ៃ្រពេឈ ែដលផ�ុកេទេដយ
បណំុ� គុណតៃម�ៃនជី វច្រម�ះដ៏ សំខន់ ថា�ក់
សកលេលក ថា�ក់ តំបន់ ឬ ថា�ក់ ជាតិ
HCV ១.១ ៖ តំ បន់ ករពរ

តំ បន់ សលៃនតំ
បន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា្រត�វបានចត់ ជា
ូ�

តំ បន់ ករពរ ែដលជាតំ បន់ ករពរមួ យ្រគប់ ្រគងេដយ្រកសួងបរ ិស�ន។

អនុ្រកឹត្យេលខ ១៤៣
(២០០៩)

ក�ុងចំ េណាមេគាលបំ ណងរបស់តំបន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា
េនះមាន ៖

• េដម្បីករពរ អភិរក្ស និ ង ស�រេឡងវ ិញនូ វធនធានែសនរបស់

្របេភទសត� និ ងរុក�ជាតិ ែដលទទួ លរងករគំ រមកំ ែហងជាសកល

• េដម្បីែថរក្សោ

និ ង

ស�រេឡងវ ិញនូ វ្របព័ នប
� រ ិស�នែដលសំខន់

ស្រមាប់ េធ�ជាទីជ្រមក និង ស្រមាប់ ករបង�កំេណតរបស់សត�/រុក�
ជាតិ្រគប់ ្របេភទ និ ង ធនធានជី វច្រម�ះ

HCV ១.២: ្របេភទរងករគំ រមកំែហង
និ ង ្របឈមនឹ ងករផុតពូជ

សត�មានឆ�ឹងខ�ង

៤១្របេភទែដលទទួ លរងករគំរមកំ ែហងជា IUCN ២០១០.

សកល និ ង រុក�ជាតិ ១០្របេភទែដលឈនេទផុ តពូ ជជាសកល្រត�វ WCS/FA ២០០៦a.
បានរកេឃញមានេនក�ុងតំ បន់ សូលរបស់
�
តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព

WCS/FA data.

ែកវសីមា។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

គុ ណតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ ករអភិរក្ស (HCV)
HCV ១.៣ ៖ ្របេភទសត�កុងតំ
�
បន់

េសចក�ីលម�ិត
បក្សីក្រមចំ នួន ៣្របេភទ ្រត�វបានរកេឃញេនក�ុងតំបន់ សលរបស់
ូ�

តំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា េហយតំ បន់ េនាះ គឺ ជាែផ�ករបស់
្របេទសេវៀតណាម ភាគខងត្បូង/តំ បន់បក្សីរស់េន
ដី ទំនាប្របេទសកម�ុជា (CLEBA)។

េយាង
Stattersfield et al ១៩៩៨
Pollard et al ២០០៧
Stuart et al ២០០៦

Henderson ២០០៩

េទចថា�ល់េលឿង និ ង ស�្រកវត់ ឬ ស�កន�ុយស គឺមានេនែតក�ុង

្របេទសេវៀតណាមភាគខងត្បូង
និ ង
្របេទសកម�ុជាភាគខងេកត
ប៉ុ េណា�ះ។
ពូ ជសត�ពីរ្របេភទេនះមានេ្រច នេនក�ុងតំបន់ សលៃនតំ
បន់
ូ�
ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា។

បច�ុប្បន�េនះ បានរកេឃញមានកែង�បមួ យ្របេភទែដលមានេនែត
ក�ុង្របព័ នទ
� េន�មួយេនក�ុងតំ បន់ សលៃនតំ
បន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវ
ូ�
សីមាប៉ុ េណា�ះ។

្របេភទេផ� Calamus lateralis មានែតេនក�ុងតំបន់ សលៃនតំ
បន់
ូ�
ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា និ ង តំ បន់មួយេទៀតែដលស�ិតេនជាប់ គា�

HCV ២ ៖ តំ បន់ ៃ្រពេឈ ែដលផ�ុកេទេដយ

ៃ្រពេឈ េនេលៃផ�ដីធំេធងថា�ក់ សកល

េលក ថា�ក់ តំបន់ ឬ ថា�ក់ ជាតិ

េនះេនក�ុង្របេទសេវៀតណាម។

តំ បន់ សលៃនតំ
បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាអចចត់ ទុកថា
ូ�

ជាតំ បន់ ៃ្រពេឈ ដ៏ធំខងែផ�កេទសភាព។ តំបន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព

Sanderson et al ២០០២a
WWF/WCS ២០០៨

ែកវសីមា្រគបដណ�ប់ េលតំបន់ "ធម�ជាតិចុងេ្រកយ” ចំ នួន ២។
មិ នែតប៉ុ េណា�ះ តំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាគឺជាែផ�កៃនេទសភាព
តំ បន់ទំនាបភាគខងេកត (EPL) (ែដលមានៃ្រពដុ ះជាប់ គា�ចមា�យ
១៦៨០០ គម២)។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

គុ ណតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ ករអភិរក្ស (HCV)

HCV ៣ ៖ តំ បន់ ៃ្រពេឈ ែដលស�ិតក�ុង ឬ

ផ�ុកេទេដយ្របព័ន�បរ ិស�នែដលទទួ លរង
ករគំ រមកំ ែហង ឬ ទទួ លរងេ្រគាះថា�ក់

េសចក�ីលម�ិត
តំ បន់ សលៃនតំ
បន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា េនះអភិរក្ស
ូ�

េយាង
Olson & Dinerstein ២០០២,

េទេលអី � ែដលអចជាតំបន់ៃ្រពេឈ ែដលេនេសសសល់ធំបំផុតេន

Baltzer et al ២០០១

ទំ នាប ជួរភ�ំអណាមភាគខងត្បូង និ ង តំបន់ ៃ្រពអម្បូរេឈ ទលដ៏ធំែដល

Tordoff et al ២០០៧

្រជ�ះស�ឹក្របចំឆា�ំ។ ៃ្រពទំងពីរ្របេភទេនះ បានទទួលរងករកប់ បំផា�ញ
និ ង ករបំែប�ងក្រមិតខ�ស់បំផុតេនទូ ទំងសកលេលក។ តំ បន់ សល
ូ�
ៃនតំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា រូមប�ូ� លតំ បន់ វលេស�ែសន
មេនារម្យដ៏ ្របណីតផងែដរ។ តំ បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា

HCV ៥ ៖ តំ បន់ៃ្រពេឈ ែដលមានសរ

សំខន់ ស្រមាប់បំេពញត្រម�វករមូ លដ�ន
របស់សហគមន៍ កុងមូ
� លដ�ន

គឺ ជាតំបន់មួយក�ុងចំ េណាមតំបន់ចំនួនពី រែដលេធ�កិច�ករដូចគា�។

មាន្របជាជន្របែហល ១២៥០០នាក់ កំពុងរស់េនក�ុងភូមិចំនួន

២០ ែដលេ្រប្របាស់តំបន់សលៃនតំ
បន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា
ូ�

Evans et al ២០០៣
Degen et al ២០០៤

េហយពួ កគាត់ ភាគេ្រចនពឹ ងែផ�កេទេលធនធានៃ្រពេឈ ។ ករ្របមូ ល

Richardson ២០០៣

ជ័ រទឹ កពី េដ មេឈ េនក�ុងៃ្រព ែដលភាគេ្រចនជាេដ មេឈ ទល គឺ ជា្របភព

Mann Mouy ២០១០

្របាក់ ចំណូលដ៏ សំខន់ បំផុតស្រមាប់ សហគមន៍ ដច់ �សយាលេដយផ�ល់

WCS/FA ២០០៦b

នូ វ្របាក់ ចំណូលែដលចំបាច់ ស្រមាប់ទិញ�ស�វ/អង�រ និង បំ េពញត្រម�វករ
មូ លដ�នដៃទេទៀត។ ធនធានជលផលេនក�ុងទេន�/ស�ឹង និ ង ្របភព

ទឹ កែដលស�ិតេនក�ុងតំ បន់សលរបស់
តំបន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា
ូ�
មានសរសំខន់ យា៉ងខ�ំង ែដលជា្របភពផ�ត់ផង
� ់្រប�េតអុីនដ៏ ធំស្រមាប់

្រក�ម្រគ�សរភាពេ្រច នបំផុត។ ធនធានសំខន់ ៗដៃទេទៀតមានដូចជាេផ�
ឫស្សី ទឹ កឃ�ំុ និង រុក�ជាតិស្រមាប់ ផលិតឱសថ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
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គុ ណតៃម�ខ�ស់ស្រមាប់ ករអភិរក្ស (HCV)

េសចក�ីលម�ិត

HCV ៦ ៖ តំ បន់ៃ្រពេឈ ែដលមានភាព

ភូ មិចំនួន ១៩ ក�ុងចំ េណាម ២០ភូ មិ មានជនជាតិ េដមព�ងេ្រចនេលសលុប Evans ២០០៧
ែដលជាអ�កមានជំ េនឿេល្រពលឹង េហយមានទំ នាក់ទំនងវប្បធម៌រ ឹងមាំជា Degen et al ២០០៤

ចំបាច់ ស្រមាប់ែថរក្សោអត�ស��ណវប្បធម៌

្របៃពណីរបស់សហគមន៍កុងមូ
� លដ�ន

មួ យនឹ ងៃ្រពេឈ ។ តំ បន់ែដលមានសរសំខន់ែផ�កវប្បធម៌

េយាង

(“ៃ្រពអរក�” WCS/FA data

“�សះទឹ កអរក�” និង ៃ្រពប�ុ� ះសព) ្រត�វបានកំ ណត់េនក�ុងែផនទី ស្រមាប់
ភូ មិចំនួន ៩ េហយបានដឹងថា មានទី តំងែបបេនះេនក�ុងសហគមន៍ ភាគ
េ្រចនេផ្សងេទៀត។

26

របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
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១.៥ មា�ស់គេ្រមាង (G៤)
មា�ស់គេ្រមាងេនះ គឺរជរដ�ភិបាលកម�ុជា ែដលតំ ណាងេដយ ្រកសួងបរ ិស�ន។

្រកសួងបរ ិស�នទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រគប់ ្រគងទីតំងេនះ េដយមានតួ នាទីដូចខងេ្រកម
ឬ េសលពីេនះ ៖

• ករចត់តំងបុគ�លិក

រួមមាន្របធាន្រគប់ ្រគងតំបន់ ករពរ

ឬ

អ�កែដលមាន

តំែណងេស�
• ករបេង�តែផនករងរ និង ក��ប់ ថវ ិក
• ករអនុ វត�សកម�ភាពទំងឡាយ ដូ ចជា ករអនុវត�ច្បោប់ ករងរសហគមន៍ និ ង
ករកំណត់្រពំ្របទល់
• ករតមដនេម លករចូលរួមរបស់ភា�ក់ងរដៃទេទៀតេនក�ុងរដ�ភិ បាល

ដូ ចជា

កងកមា�ំង្របដប់អវុធ ជាេដ ម

• ករស្រមបស្រម�លជាមួយនឹ ងស�នប័នចំណុះរដ�ភិ បាល
• ករតមដនេម លករចូលរួមរបស់អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល
ពក់ព័នន
� ឹ ងគេ្រមាងកត់បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់ ែដលបណា
� លមកពីករបាត់ បង់
ៃ្រពេឈ និង ករេរចរ ឹលៃនៃ្រពេឈ ្រកសួងបរ ិស�នទទួ លខុ ស្រត�វដួ ចខងេ្រកម ៖
• ករ្រត�តពិនិត្យ

និង

ករ្រគប់ ្រគងជារួម

(រួមទំង្រកបខ័ ណ�ែបងែចក

ផល្របេយាជន៍ និង ករស្រមបស្រម�លៃដគូចូលរួមផងែដរ)
• ករចត់តំងបុគ�លិកសំខន់ ៗ រួមមាន ្របធាន្រក�មករងរ និ ង អ�ក្រគប់្រគង
• ករអនុម័តេទេលករអភិ វឌ្ឍគេ្រមាងែផនករករងរ និ ង របាយករណ៍្រត�ត
ពិនិត្យ
• ករអនុវត�សកម�ភាពមួយចំ នួនេនក�ុងែផនករករងរែដល្រកសួងបរ ិស�ន
ទទួលខុស្រត�វ

• ករស្រមបស្រម�លករងររបស់គេ្រមាងេរដពក់ ព័ន�នឹងទិ ដភា
� ព្រគប់ ្រគង
តំបន់ ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា
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្រកសួងបរ ិស�ន ៃនរជរដ�ភិ បាលកម�ុជា
ទំនាក់ទំនង៖

ឯឧត�ម បណិ� ត ជួប បា៉ រ ីស

តួនាទី៖

អគ�េលខធិ កររង ៃន ្រក�ម្របឹក្សោជាតិ ស្រមាប់ ករអភិ វឌ្ឍន្របកបេដយចី រភាព

អ�ស័យដ�ន៖

្រកសួងបរ ិស�ន រជរដ�ភិ បាលកម�ុជា

# 48, វ ិថី សេម�ច្រពះសីហនុ ភ�ំេពញ 12301 កម�ុជា
ទូរស័ព�៖

+855 23 213 908

ទូរស៖
អុីែម៉ល៖

paris.ncgg@gmail.com

េគហទំព័រ៖

www.moe.gov.kh

១.៦ អង�ភាពដៃទេទៀតែដលចូ លរួមក�ុងគេ្រមាងេនះ (G៤)
អង�ករសមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រព ែដលមានកម�វ ិធី េនក�ុង្របេទសកម�ុជា គឺ ជាៃដគូ

បេច�កេទសឈនមុខេគ។ អង�ករសមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រពបានសហករជាមួ យនឹងរដ�
បាលៃ្រពេឈ េនក�ុងទីតំងេនះចប់ តំងពី ករស�ង់មតិអំពីសត�ៃ្រពេលកដំបូងក�ុងឆា�ំ

២០០០ មកេម�ះ។ អង�ករសមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រពក៏ បានសហករជាមួ យ្រកសួងបរ ិស�ន

តំងពីឆា�ំ២០០០ តមរយៈ សហ្រគប់្រគងតំបន់ករពរ ៃនគេ្រមាងករអភិ រក្សែ្រពកទល់
និង តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព គូ ែលន្រពហ�េទព។ អង�ករសមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រពេធ�ករ
េល គេ្រមាងេរដបូ ក េ្រកមអណត�ិៃនកិ ច�្រពមេ្រព�ងបន�គេ្រមាង ៣ឆា�ំម�ង ជាមួយនឹ ង
្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង េនសទ។ កិច�្រពមេ្រព�ងែដលបន� ៣ឆា�ំម�ងៗជាបន�
បនា�ប់ បានេធ�េឡងចប់តំងពីឆា�ំ១៩៩៩ ជាមួយនឹ ង្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និ ង
េនសទ េហយនឹងបន�រហូតជាមួយ្រកសួងបរ ិស�នដល់េពលអនាគត ។ ្របសិនេបកិច្ច
្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វបានប��ប់ េដយែផ�កេលឆនា�នុ សិទិរ� បស់ភាគីណាមួ យេនាះ្រកសួង
បរ ិស�ននឹងទទួ លខុស្រត�វក�ុងករចុ ះកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងដៃទេទៀត េដម្បីបំេពញតួនាទី របស់

អង�ករសមាគមអភិរក្សសត�ៃ្រពក�ុងករអនុ វត�សកម�ភាពទំងឡាយក�ុងគេ្រមាងេរដបូ ក។

ស�ិតក�ុងវ ិសលភាពែដលអចេធ�បានែផ�កេលថវ ិក និ ង ធនធានែដលមាន អង�ករ

សមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រពទទួ លខុស្រត�វដូ ចខងេ្រកម ៖

• ផ�ល់ដំបូនា�នែផ�កបេច�កេទសេទេល្រគប់ ទិដភា
� ពៃនករអភិ រក្សេននឹងទីតំង
ផា�ល់
• ជួ យេធ�េសចក�ី្រពងឯកសរគ្រមាងមួយចំ នួន

ដូ ចជា

ឯកសរអភិ វឌ្ឍគេ្រមាង

របាយករណ៍្របចំឆា�ំ និង របាយករណ៍េផ��ងផា�ត់
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• ្រគប់ ្រគងបុ គល
� ិកអង�ករមិ នែមនរដ�ភិបាលរបស់ខួ�នផា�ល់ែដលចូ លរួមេនក�ុង
គេ្រមាងេនះ

• ស្រមបស្រម�លករចូ លរួមចំ ែណករបស់អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ែដលេធ�ករ
ែផ�កអភិវឌ្ឍន៍/មុខរបរចិ��ឹមជី វ ិត
• រួមសហករេដម្បីរក្សោេស�រភាពថវ ិកេ្រកគេ្រមាងេរដបូក

ែដល្រត�វករស្រមាប់

អជី វកម�ែដលជាសកម�ភាពធម�ត។
ៃដគូអនុវត�សំខន់ៗដៃទេទៀត គឺ ជាអង�ករមិ នែមនរដ�ភិ បាលក�ុង�ស�ក និង អន�រជាតិ

ែដលេធ�ករែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ ។ ៃដគូជាក់ លក់ នឹងអ�ស័យេទេលក្រមិ តថវ ិក និ ង ត្រម�វករ
បេច�កេទសរបស់គេ្រមាង េហយអចនឹងមានករែ្រប្រប�លេនក�ុងអំឡុងេពលអនុ វត�នូវ

គេ្រមាងេនះេដយែផ�កេលមូលដ�នៃនកិ ចស
� ន្យោែដលបានពិភាក្សោេដ ម្បីផ�ល់េសវនានា។
ៃដគូចម្បងក�ុងរយៈេពលប៉ុ នា�នឆា�ំេនេដ មគេ្រមាងេនះ គឺ ្រក�មអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទកម�ុជា
(CRDT)។ ្រក�មអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជាបានសហករជាមួយនឹ ងរដ�បាលៃ្រពេឈ និ ង

អង�ករសមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រពេនក�ុងទី តំងគេ្រមាងចប់ តំងពី ឆា�ំ២០០៥មកេម�ះ េហយ

េនក�ុងអំឡុងឆា�ំ២០០៨-២០១០ ្រក�មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជាបានេធ�ករេនទី េនាះ េដយ
មួយែផ�កស�ិតេ្រកមករចុះកិច�សន្យោផា�ល់ជាមួយនឹ ងអង�ករសមាគមអភិ រក្សសត�ៃ្រព។
ៃដគូដៃទេទៀតែដលសហករេនក�ុងគេ្រមាងេនះមានដូ ចជាមជ្ឈមណ�លសំវសនា និ ង
World Education Inc.។

្រក�មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជា និង ៃដគូ ដៃទេទៀត�សេដៀងគា�េនះ នឹ ងទទូ លខុស្រត�វ

ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាព្របកបរបរចិ ��ឹមជី វ ិតជាក់ លក់េផ្សងេទៀត ឧទហរណ៍ ករបេង�ត
គេ្រមាងកសិកម�្របកបេដយនិរន�រភាព េទសចរណ៍ធម�ជាតិ និ ង គេ្រមាងេលកកម�ស់

មុខរបរេ្រកពី កសិកម� ជាេដម។ ករងរេនះពក់ ព័ន�ជាចម្បងេទនឹងសកម�ភាពនានាស�ិត
េ្រកមអនុេគាលេដទី ៤ ៃនែផនករករងរ េដយក�ុងេនាះ្រក�មអភិ វឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជា
ក៏ចូលរួមក�ុងករផ្សព�ផ្សោយមួយចំនួនផងែដរ (អនុ េគាលេដទី ៣ សកម�ភាពទី ៥)។
អង�ករចំនួន ៣ េផ្សងេទៀតបានចូ លរួមក�ុងករចង្រកងឯកសរគេ្រមាង េរដបូក។

អង�ករវ ីនរក
៉ុ អន�រជាតិ
បុ គ�លិក

និ ង

(WI)

បានជួ យក�ុងករផ�ួចេផ�មគំនិតដំបូង

ករបណុ� ះបណា
� ល
ករពិ និ ត្យែផ�កបេច�កេទសេទេល ែផ�កនានាេនក�ុងឯកសរគេ្រមាង។

មជ្ឈមណ�លអប់ រ ច
ំ ្បោប់ ស្រមាប់ សហគមន៍
្របមូលករយល់្រពមេដយស�័្រគចិ ត�

ជាមុ ន

ពីសហគមន៍ទំងឡាយេនក�ុងមូ លដ�ន។

(CLEC)
និ ង

បានជួ យយា៉ ងេ្រច នក�ុងដំ េណករ

េដយទទួ លបានព័ ត៌មាន្រគប់ ្រគាន់

កិ ច�សន្យោែដលកំណត់ រយៈេពលនឹង្រត�វេធ�

េឡងជាមួយនឹងអង�ករទំងេនះ ឬ ជាមួ យអង�ករេផ្សងេទៀតែដលមានលក�ណៈ�សេដៀង
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

គា�េនះ

េដ ម្បីផ�ល់េសវកម�ែដលមានលក�ណៈ្របហក់ ្របែហលគា�េនះេទតមរយៈេពល

ែដលបានកំណត់េនក�ុងវដ�គេ្រមាងទំងមូ ល។
១.៧

ភាគី ពក់ព័ន� (G៣)

ករវ ិភាគអំពីអក
� ពក់ព័ន�
ករកំណត់អត�ស��ណ្រក�មសហគមន៍
ភាគីពក់ព័ន� គឺ អចែបងែចកេទជាសមាជិកសហគមន៍ (េនក�ុង និ ង េនេ្រកទី តំង) និ ង
សមាជិកមិនែមនជាសហគមន៍ (ឧ. ភា�ក់ ងរដ�ភិ បាល)។ ករវ ិភាគបឋមេទេលភាគីពក់
ព័ន�កុងសហគមន៍
�

(មានសេង�បេនក�ុងរូបទី

៦

)

្រត�វបានេធ�េឡងេដយ្រក�មករងរ

គេ្រមាង េដយែផ�កេទេលបទពិ េសធន៍ របស់ពួកគាត់ និ ង ករសិក្សោយា៉ ងេ្រច នេនក�ុង
េពលកន�ងមកេនក�ុងតំបន់ េនះ។

ករវ ិភាគេនះ្រត�វបានផ�ល់សុពលភាពេនក�ុងអំ ឡុង

សិក�សលែដលបានេរៀបចំេឡងជាមួយនឹងេមដឹ កនាំសហគមន៍ មកពី ភូមិចំនួន ១៥ ក�ុង
ចំេណាមភូមិសំខន់ៗចំនួន ១៧ (Sopha Sokun Narong ២០១០c)។ វ ិធី ស�ស�វ ិភាគភាគី
ពក់ព័នេ� នះ គឺ ែផ�កេទេល

Richards និ ង Panfil (២០១១)។

បានជាមូលដ�នមួយស្រមាប់ ករេធ�ែផនករគេ្រមាង

្រកបខ័ ណ�េនះបេង�ត

ករពិភាក្សោអំពីផលប៉ះពល់

និ ង

ស្រមាប់ករពិនិត្យតមដនផងែដរ។
្រក�មសហគមន៍ ជនជាតិេដ មភាគតិ ច និ ងែខ�រ ្រត�វបានេគកំ ណត់ េទតមរយៈែខ្សរ
បេណា
� យជនជាតិ េដ មភាគតិ ច េដយេ្រប ្របាស់ករស�ង់មតិ្របជាស�ស� និ ងករពិ េ្រគាះ
េយាបល់ជាមួយថា�ក់ដឹកនាំសហគមន៍ពីភូមិ១៥ ក�ុងចំ េណាមភូមិសំខន់ទំង១៧

(SophaSokhunNarong 2010c)។ របាយករណ៍ជាេ្រច នមាននូវចំ ណាត់ថា�ក់ ចូលរួម របស់
សហគមន៍ ដូ ចជា ្រក�មជនជាតិេដ មភាគតិច ែផនទី ជីវភាពរស់េន្របចំៃថ� ឬ ចំនាត់ថា�ក់
្រទព្យសម្បត�ិ ែដលប�ូ� លគា�ម�ងេហយម�ងេទៀតេទេល្រក�មតូចៗ ដូ ចៗគា�ៃនករ ែ្រប្រប�ល
សំខន់ៗ ែដល្រត�វបានេ្រប េដយ អ�កផ�ល់ពត៌មានក�ុងមូលដ�នេដម្បីពត៌នាអំ ពី ករបំ ែរប

្រម�លសំខន់ ៗេនក�ុងសហគមន៍ផា�ល់របស់ពួកេគ។ ករឱ្យជាចំ ណុច ែដលេយង បានវ ិនិច័ �

យ វគឺមិនមិនចំបាច់កុងករ
�
េធ�ករងរេនវលបែន�ម េហយវមានទំនាក់ ទំនង ្រតង់ េទ

ក�ុងករអភិវឌ្ឍ ចំណាត់ថា�ក់បឋម រួមប�ូ� លគា�នូ វទីតំង និ ងជាតិ សសន៍ ។ និ យមន័ យៃន
្រក�មសហគមន៍គឺ ្រត�វបានគាំ្រទេដយ ករវ ិភាគបរ ិមានៃនទិ នន
� ័ យស�បស�ង់ មតិ ៃនករ
ចិ��ឹមជីវ ិតរបស់្រគ�សរ(Travers & Evans 2013)។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ភាគីពក់ព័នេ� ផ្សងេទៀត
បែន�មេទេលសហគមន៍ ្រក�មមួ យចំ នួនគឺ្រត�វបានរប់ ប�ូ� លេទក�ុង ចំណាត់ ថា�ក់ “ភាគី
ពក់ព័នេ� ផ្សងៗេទៀត”។ វ ិធី ស�ស�ដូចគា�ក�ុងករេធ� ករ�សវ្រជាវ ្របជាស�ស� និ ងករ

្រត�តពិនិត្យសង�ម ពី ករែដលសហគមន៍ និ ង្រក�មរបស់សហគមន៍ ្រត�វបានកំ ណត់ បានបក
�សយខងេល បានកំណត់ពីភាគីពក់ ព័ន� ជាមួ យសកម�ភាព ឬ ផល្របេយាជន៍ េនក�ុង

តំបន់សល(សូ
មេមលែផ�ក ២.៧). ទំងអស់េនះគឺ្រត�វបានែបងែចកេទក�ុង្រក�មធម�តបី
ូ�

(a)រដ�ភិបាល (b)អង�ករមិ នែមនរដ�ភិបាល និង (c)អ�កេដរតួ ខុសច្បោប់ (តរង ១.២.៥)

អ�កេដរតួ រខុ សច្បោប់្រត�វបានកំណត់ ថាជា អ�កមកពី ខងេ្រក ែដលមានចំ ណាប់ អរម�ណ៍
ែតេនក�ុងតំ បន់ គេ្រមាងេដ ម្បីបេង�តសកម�ភាពខុសច្បោប់។
តរង១.២.៥. ភាគីពក់ព័ន�េផ្សង
្របេភទ

ករេរៀបរប់

ទំនាក់ទំនងគេ្រមាង

រដ�ភិ បាល

អជា�ធរេខត�

អ�កចូលរួមសកម�េនជុំវ ិញករ្រគប់្រគងដី និងប�
� ករ
អនុវត�ច្បោប់

អជា�ធរ�ស�ក

អ�កចូលរួមសកម�េនជុំវ ិញប�
� ក�ុងករអនុវត�ច្បោប់ សិក�
សលសមាហរណកម��ស�ក

អជា�ធរឃុំ

អ�កចូលរួមសកម� តមរយៈសមាជិករ ឹងមាំរបស់សហគម
ន៍ កម�វ ិធីវ ិនិេយាគភូមិសង�ត់

អង�ករេ្រករដ�ភិបាល WCS
CRDT

អ�កចូលរួមសកម�

ELIE

សកម�ភាពជាមួយតំបន់សហគមន៍គេ្រមាង

អង�ករេ្រករដ�ភិបាល
អ�កេដរតួរខុសច្បោប់

អ�កចូលរួមសកម�

និងសង�មសុី សកម�ភាពអំពីសក�នុពលភាពនាេពលអនាគតរបស់

វ ិលេផ្សងៗ

តំបន់គ្រមង

អ�កតំងទីលំេន

កិច�អន�រគមន៍ករអនុវត�ច្បោប់

អ�កេនសទ

កិច�អន�រគមន៍ករអនុវត�ច្បោប់

អ�កកប់េឈ

កិច�អន�រគមន៍ករអនុវត�ច្បោប់

២. ករតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
ខងេ្រកមេនះគឺករបរ ិយាយសេង�បស�ីពីករអនុ វត�នូវគេ្រមាងេរដបូ កតំបន់ ែដនជ្រមក
សត�ៃ្រពែកវសីមាចប់ពីឆា�ំ ២០១០ ដល់ ២០១៥។ េនក�ុងករេរៀបចំគេ្រមាងេនះេគាល
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

បំណងចំនួន៤្រត�វបានកំណត់

និ ងវស់ែវង

តមរយៈកិច�អន�រគមន៍េដយផា�ល់

និង

្របេយាល។ េគាលបំ ណងទំងេនាះមាន៖
១. រក្សោនូវភាពច្រម�ះៃន្របេភទៃ្រពេឈ ទំងអស់េនក�ុងតំបន់

២. បេង�ននូ វសុវត�ិភាព និ ងផលិតភាពៃនធនធានធម�ជាតិ េដ ម្បីគាំ្រទដល់ករច��ឹមជីវ ិត
របស់សហគមន៍មូលដ�ន
៣.មានដីែ�សចំករ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ ្រទដល់ករច��ឹមជីវ ិតរបស់សហគមន៍ មូលដ�ន
ែដលរួមទំងវប្បធម៌្របៃពណីផងែដរ
៤. បេង�ននូវចំ នួន្របេភទសត�ៃ្រព ែដល្រត�វករអភិ រក្ស
សកម�ភាពជាក់លក់ជាមួយេគាលបំណងរងនិ មួយៗនឹ ង្រត�វបានេរៀបរប់េនក�ុងែផ�កខង
េ្រកម៖

២.១. កិចអ
� ន�រគមន៍េដយផា�ល់
េគាលបំណងរង

#១៖ ឯកសែផនករ និងឯកសរច្បោប់ស្រមាប់តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រព

ែកវសីមា និង ទីតង
ំ ជុំវ ិញ្រត�វបានអនុម័ត និង អនុវត�
•

សកម�ភាព #១៖ ឯកសរគាំ្រទអនុ ្រកឹ ត្យបានរក្សោទុ កក�ុងចំ េណាមម�ន�ីរដ�ភិបាល
ជាន់ ខស
� ់ និ ង សធារណជនទូ េទ

•

សកម�ភាព # ២៖ ែផនករ្រគប់្រគង្រត�វបានអនុ ម័តនិង្រត�វអនុវត�(រួមមានករកំ ណត់
តំបន់ និ ងបទប�
� )

•

សកម�ភាព #៣៖ អនុវត�ន៍យុទ�ស�ស�្រចករេបៀងក�ុងេខត�មណ�លគី រ ី

•

សកម�ភាព #៤៖ ករបេង�តភាពជាៃដគូ ជាមួ យែផ�កឯកជន (េដ ម្បីកត់ បន�យផលប៉ ះ
ពល់បង�េឡងេដយ្រក�មហ៊ុន)

•

សកម�ភាព # ៥ ៖ េរៀបចំកិច�ពិភាក្សោអំពី ករឆ�ងកត់្រពំ ែដនអន�រជាតិ

•

សកម�ភាព #៦៖ អនុ វត�ករ្រគប់្រគងែដល បត់ែបនតមស�នភាព

្រក�មៃនសកម�ភាពេនះចូលរួមេដះ�សយករគំ រមកំ ែហងេដយ្របេយាលនូ វភាពទន់
េខ្សោយៃនច្បោប់ និង្រពំែដនមិនបានកំណត់ និ ងបទប្ប�� តិ�េផ្សងស្រមាប់តំបន់េនះ។
អនុ្រកឹត្ស ១៤៣ ្រត�វបានអនុម័តក�ុងឆា�ំ២០១០ េហយ្រត�វបានែចកចយេទឲ្យសហគមន៍

មូលដ�ន ស�ប័ ន� និង ៃដគូ រ។ បែន�មពី េនះេទៀត ្រក�មករងររបស់គេ្រមាងបានគាំ្រទ
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ករងរ របស់គេ្រមាងេរដបូ កេនតំ បន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា តមរយៈកិច្រ� បជុំ
េផ្សងៗ សិក� សល ្របព័ ន�ផ្សព�ផ្សោយ (ឧ. វ ីេដអូ ្រពឹ តិ ប
� ្រត និ ងករណីសិក្សោ)។ ដំ េណរ
ទស្សនៈកិចជា
� េ្រច នបានេរៀបចំេឡងេនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ស្រមាប់
រដ�ភិបាល អង�ករមិ នែមនរដ�ភិ បាល សហគមន៍ និ ងអ�កេផ្សងៗេទៀតក�ុងករេលកកម�ស់
ចំេណះដឹងដល់សធារណជនទូ េទ។ ខិ តបណ័�េរដបូ កែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា

្រត�វបានចង្រកងេឡងនឹងបានែចកជូ នេទភាគីពក់ ព័ន។
� េសចក�ីសេង�បៃនឯកសរេរៀបចំ
គេ្រមាង្រត�វបានបកែ្របជា ភាសែខ�រ និ ង ែចកចយ េទឲ្យភាគី ពក់ព័ន� េនក�ុងគេ្រមាង
្រពមជាមួយនឹងវ ីេដអូ ខី�ៗ អំពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និ ងេរដបូក។

ជារួមករករពរែផ�កច្បោប់ ស្រមាប់ តំបន់ េនះ្រត�វបានជ្រម�ញតំងពី ដំបូង េនក�ុងគេ្រមាង
េនះ តមរយៈករចង្រកងែផនករ្រគប់្រគងតំ បន់េទសភាពជាមួយនឹងករកំ ណត់ តំបន់
និងបទដ�នច្បោប់ ស្រមាប់ បណា
� ញៃនតំបន់ករពរ រួមទំងែដនជ្រមកសត�ៃ្រព
ែកវសីមា ែដល្រត�វបានេហថា ៃ្រពេទសភាពភាគខងេក ត។
ជួយរក្សោតំណភា�ប់តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា

ែផនករថា�ក់ េខត�េនះ

ជាមួ យនឹងតំ បន់ ៃ្រពដ៏ ៃទេទៀត និ ង

ជាព័ត៌មានក�ុងករេរៀបចំៃ្រព្រចកេល្ប�ងទូ ទំង្របេទស ែដលចង្រកងេដយ្រកសួង

បរ ិស�ន េហយសង្ឈឹមថានឹ ងដក់ ឲ្យអនុ វត�េនក�ុងឆា�ំ ២០១៧។

ករបន�នូវកិចព
� ិភាក្សោ ្រត�វបានរក្សោករភា�ប់ជាមួយភាគី វ ិស័យឯកជន និងអជា�ធរឆ�ងែដន
ក�ុងករកត់ បន�យករគំរម កំែហងជាក់ លក់មួយចំ នួន។្របធានគេ្រមាងែដនជ្រមក
សត�ៃ្រពែកវសីមា ចូលរួម្របជុំថា�ក់េខត�និង�ស�កជាេទៀងទត់ ែដលរួមទំងភាគីពក់ ព័ន�
េផ្សងៗ។ ជាងេនះេទេទៀត

េនក�ុង
ឧទ្យោនជាតិ ប៊ូ ស្សី មា៉ ត(Bu Gia Map) ែដលមាន្រពំ ្របទល់ជាប់ជាមួ យែដនជ្រមកសត�ៃ្រព
ែកវសីមា្រត�វបាន្របារព�េឡង

កិច�្របជុំជាេទៀងទន់ជាមួ យភាគីេវៀតណាម

េដ ម្បីពិភាក្សោ កិ ច�សហ្របតិ បត�ករ ក�ុងករេដះ�សយ

ប�
� ឧ្រកិដ�កម�ៃ្រពេឈ និ ងករជួ ញដូរសត�ៃ្រពឆ�ង្រពំ ែដន។ កិ ច�្របជុំ ្របចំឆា�ំ ជាមួ យភាគី
ពក់ព័នជា
� សរធារណៈ
កំពុងេធ�េឡង

ករពិ េ្រគាះេយាបល់សហគមន៍ និ ងសកម�ភាពតមដន

ែដល

ផ�ល់ពត៌មានដល់ករបេង�តនូ វែផនករ្របចំឆា�ំ េហយនឹងជួ យស្រម�លក�ុង

ករ្រគប់្រគងែដលមានភាពបន់ែបន។

សកម�ភាពសំខន់ៗេនក�ុង េគាលបំ ណងរង ១៖

“ឯកសែផនករ និងឯកសរច្បោប់ស្រមាប់តំបន់ ករពរសីមា និ ង ទី តំងជុំ វ ិញ្រត�វបាន
អនុម័ត និង អនុ វត�” ែដល្រត�វបានសេង�បក�ុងតរងខងេ្រកម ។
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េគាលបំណងរងទី ១

សកម�ភាពសំខន់ៗ

សកម�ភាព #១៖ ឯកសរគាំ

• អនុ្រកិត្យៃ្រពករពរសីមាបានអនុ ម័ត ឆា�ំ២០១០

្រទអនុ ្រកឹត្យបានរក្សោទុ កក�ុង

• អនុ្រកិត្យជាភាសែខ�របានែចកចយេទឲ្យតំណា

ខ�ស់ និង សធារណជន

• គាំ្រទករងរគេ្រមាងេរដបូកេនតំបន់ែដនជ្រមក

ចំ េណាមម�ន�ីរដ�ភិបាលជាន់
ទូ េទ

ស�នភាព
ប��ប់

ងសហគមន៍មូលដ�ន និ ងៃដគូ រ
កំ ពុងអនុ វត�

សត�ៃ្រពែកវសីមា តមរយៈ កិ ច្រ� បជុំ េផ្សងៗ
សិក�សល ្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយ (ឧ.
វ ីេដអូ ្រពឹតិ ប
� ្រត និ ងករណីសិក្សោ)
• ផ្សព�ផ្សោយ ខិ តប
� ណ័�ឯកសរគេ្រមាងនិងវ ីេដអូ
អំ ពីគេ្រមាងេរដបូ កេនែដនជ្រមកសត�ៃ្រព
ែកវសីមា

សកម�ភាព #២៖ ែផនករ
្រគប់ ្រគង្រត�វបានអនុម័ត និ ង
្រត�វអនុវត�

• ែផនករ្រគប់្រគងស្រមាប់ ៃ្រពេទសភាពភាគខង

ប��ប់

េកតបានបេង�តេនឆា�ំ២០១០
• ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាបេង�តែផនករ្រគប់

កំ ពុងអនុ វត�

្រគង្របចំឆា�ំ�សបេទនឹងករកំ ណត់ តំបន់ ែដល
បានកំ ណត់កុ�ងរបាយករណ៍គេ្រមាង(PD)
សកម�ភាព #៣៖ អនុ វត�ន៍

• កិ ចព
� ិ ភាក្សោជាមួ យភាគី ពក់ ព័ន�េនថា�ក់ េខត�

កំ ពុងអនុ វត�

យុទ�ស�ស� ្រចករេបៀងក�ុង
េខត�មណ�លគី រ ី

សកម�ភាព #៤៖ ករបេង�ត
ភាពជាៃដគូ ជាមួ យែផ�កឯក

• ចូ លរួម្របជុំ ជា្របចំេនថា�ក់ េខត្ត និ ង�ស�កជាមួ កំ ពុងអនុ វត�
យសធារណជន និ ងភាគីឯកជន

ជន
សកម�ភាព #៥៖ េរៀបចំ កិច�
ពិ ភាក្សោអំពី ករឆ�ងកត់ ្រពំ
ែដនអន�រជាតិ

•

កិ ច្រ� បជុំ ជា្របចំជាមួ យគូភាគី េវៀតណាមក�ុង

កំ ពុងអនុ វត�

ឧទ្យោនជាតិ ប៊ូ ស្សី មា៉ ត(Bu Gia Map)េដម្បី

ពិ ភាក្សោ កិ ច�សហ្របតិ បត�ករ តម្រពំ ែដន េល
ប�
� បទេល�សៃ្រពេឈ និងករជួ ញដូ រសត�ៃ្រព

សកម�ភាព #៦៖អនុ វត�ករ
្រគប់្រគងែដល បត់ែបនតម
ស�នភាព

• កិ ច្រ� បជុំ ជា្របចំកុ�ងករែកស្រម�លសកម�ភាព

កំ ពុងអនុ វត�

និ ងែផនករ

• សិក�សលែផនករ្របចំឆា�ំ (2011, 2012, 2013,
2014)
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េគាលបំណងរង #២៖កត់បន�យបទេល�ស
 សត�ៃ្រព និង ៃ្រពេឈ តមរយៈករេគារពច្បោប់
េដយផា�ល់
•

សកម�ភាព #១៖ ជំរញ
ុ ករអនុវត�ច្បោប់ និង អនុ្រកឹ ត្យស�ីពី សត�ៃ្រព ៃ្រពេឈ និ ង
តំបន់ករពរ តមរយៈករយាមល្បោត

•

សកម�ភាព #២៖ បេង�ត និ ង អនុ វត�្រកបខ័ ណ� តមដនករអនុ វត�ច្បោប់

•

សកម�ភាព #៣ ៖ ធានាឱ្យមានតូ បល្បោត បរ ិក�រ និ ង បុ គ�លិក្រគប់្រគាន់

•

សកម�ភាព # ៤ ៖ ធានាសមត�ភាព ្រគប់ ្រគាន់ស្រមាប់ បុគ�លិកល្បោត

•

សកម�ភាព #៥៖ទំនាក់ទំនងជាមួយ អជា�ធរេខត� អជា�ធរជាតិ និ ងអជា�ធរដៃទ
េទៀត

•

សកម�ភាព #៦៖ បេង�ត្របព័ ន�តមដន និង/ឬ ល្បោតេនតមសហគមន៍

្រក�មៃនសកម�ភាពេនះជាចំ នុចកណា
� លក�ុងករគាំ្រទេទ្រក�មព្រងឹ ងករអនុ វត�ច្បោប់ ែដល

ដឹកនាំេដយម�ន�ីរដ�ភិបាល ែដលជា្រក�មែដលដឹ កនាំល្បោតផា�ល់ផ្សព�ផ្សោយច្បោប់ ទំនាក់
ទំនងជាមួយភាគីពក់ព័ន� និងសកម�ភាព្របមូលរបាយករណ៍សមា�ត់ ។ សកម�ភាពល្បោត
និងលទ�ផល ្រត�វបាន្រគប់ ្រគងេដយេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ស្រមាប់ េធ�ករ្រត�តពិ និត្យនិ ង
រយករណ៍ព័ត៌មានអំពីទីតំងភូមិស�ស� (SMART) ែដលផ�ល់ទំងទិ ន�ន័យកំ ពុងដំ េណរ
ករៃនករកត់ ្រតនូ វសកម�ភាពបទេល�សេនក�ុងតំ បន់ និ ងស្រមាប់ េរៀបចំេគាលេដ

ល្បោត។ តំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាបានរក្សោនូ វសកម�ភាពល្បោតជាេទៀងទត់
ចប់តំងពីករចប់ េផ�មៃនគេ្រមាងេរដបូ ក។ សកម�ភាពទំងអស់បានសេង�បនូ វក�ុង តរង
2.2.3 បានចូ លរួមេដះ�សយករគំ រមកំ ែហងេដយផា�ល់ ែដលបណា
� លមកពី ករកប់
ឆា�ៃ្រពេឈ / ទ�នា�នដី ៃ្រពេដយបុ គ�ល ករេនសទេលសកំណត់ ករបរបាញ់សត�ៃ្រព
េលសកំណត់ កប់ ៃ្រពខុសច្បោប់ និ ងករដកហូតអនុ ផលៃ្រពេឈ ដ៏េលសលប់ េហយនឹ ង
ករគំរម កំ ែហងេដយ្របេយាលៃនករចំ ណាក�ស�កខុសច្បោប់ ែដលជាលទ�ផល
នឹងទទួលនូវករកត់បន�យ ករគំ រមកំ ែហងៃនករេផ�រសិទ�ដីធី � និ ងទំនាស់ែផ�កច្បោប់
ទក់ទងនឹងដី។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

សកម�ភាពសំខន់ៗេនក�ុងេគាលបំណងរង២៖ “កត់បន�យបទេល�ស
 សត�ៃ្រព និង ៃ្រពេឈ
ព្រងឹងេលករអនុវត�ច្បោប់េដយផា�ល់”
េគាលបំណងរង #២
សកម�ភាព #១៖ ជំរញ
ុ ករ
អនុវត�ច្បោប់ និ ង អនុ ្រកឹ ត្យស�ី
ពី ៃ្រពេឈ តំ បន់ ករពរ និង

សកម�ភាពសំខន់ៗ
• ករយាមល្បោតធម�តេដយេថ�រេជង និ ងរថយន�

ស�នភាព
កំ ពុងបន�

ល្បោត

សត�ៃ្រពតមរយៈករយាម
ល្បោត
សកម�ភាព #២៖ បេង�ត និង
អនុវត�្រកបខ័ណ� តមដន
ករអនុវត�ច្បោប់

• ឧបករណ៍ស្រមាប់ េធ�ករ្រត�តពិ និត្យនិងរយករ

កំ ពុងបន�

ណ៍ព័ ត៌មានអំ ពីទីតំងភូមិស�ស� (SMART)
េនកែន�ង និ ងេ្រប ស្រមាប់តមដន
សកម�ភាពល្បោត

សកម�ភាព #៣ ៖ ធានាឱ្យ
មានតូបល្បោត បរ ិក�រ និង
បុ គ�លិក្រគប់្រគាន់

• េធ�បច�ុប្បន�ភាពឧបករណ៍ល្បោត ែថរក្សោអនុ ស�

កំ ពុងបន�

នី យ៍

• បេង�នចំ នួនបុ គ�លិកល្បោត

នាេពលខង
មុ ខ

សកម�ភាព # ៤ ៖ ធានា
សមត�ភាព ្រគប់្រគាន់
ស្រមាប់ បុគ�លិកល្បោត
សកម�ភាព #៥៖ ទំ នាក់
ទំ នងជាមួ យ អជា�ធរេខត�
អជា�ធរជាតិ និង អជា�ធរ

• ផ�ល់វគ�បណុ� ះបណា
� លដល់្រក�មអនុ វត�ច្បោប់ និ

កំ ពុងបន�

• ជួ បទំ នាក់ទំនងជានិ ច�ជាកល ជាមួ យអជា�ធរ

កំ ពុងបន�

ង្រក�មល្បោតសហគមន៍

ថា�ក់ េខត� ថា�ក់ ជាតិ ក�ុងករជំ រញ
ុ ករអនុ វត�ច្បោប់

ដៃទេទៀត
សកម�ភាព #៦៖ បេង�ត
្របព័ ន� តមដន និង/ឬ
ល្បោត េនតមសហគមន៍

• កំ ណត់ សហគមន៍ចូលរួម និ ងេ្រជ សេរ សសមាជិ

កំ ពុងបន�

ក្រក�មល្បោត
• ព្រងី ក្របព័ ន� SMART េដម្បីប�ូ� លទិន័ យ
�
សហគមន៍ ល្បោត

• ផ�ល់ឧបករណ៍ និ ងបណុ� ះបណា
� ល
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

្រក�មល្បោតសហគមន៍ គឺកំពុងែតស�ិតក�ុងដំ េណរករបេង�ត។ សហគមន៍ ្រត�វបានជួ យទំង

ធនធាន និងបង�ត់ បេ្រង�នក�ុងករចុ ះល្បោត។ ្រក�មល្បោតនូ វសហគមន៍ទំងេនះបានបេង�ត
េឡង េដម្បីបែន�មេលសកម�ភាពអនុ វត�ច្បោប់ជា្របចំ។សហគមន៍ ល្បោតេ្រប ្របាស់្របព័ន�
SMART ដូច្រក�មអនុវត�ច្បោប់ របស់រដ�ភិ បាលែដរក�ុងករ្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពល្បោត។

វគ�បណុ� ះបណា
� ល និ ងទស្សនៈកិចស
� ិក្សោ្រត�វបានផ�ល់េទឲ្យ្រក�មអនុ វត�ច្បោប់និង្រក�ម

ល្បោតសហគមន៍ នូ វែតបន� ជាបន�បនា�ប់។ ្រក�មសហគមន៍ េធ�ករេដយផា�ល់ជាមួយអជា�
ធរមូលដ�ន ក�ុងករប�ង�បបទេល�សៃ្រពេឈ ។ ខណៈេពលែដល ករ្របតិ បត�គេ្រមាង

បានទទួលេលសពីករព្យោករពីមុន សមា�ធពី កររ ំេលភបំ ពនយកដីធី េ� ដយខុ សច្បោប់ និង
ករ្របមា៉ ញ់ ក៏ េក នេឡងែដរ ដូ េច�ះវនឹងត្រម�វឱ្យមានករេក នេឡងេនចំនួនបុ គល
� ិកេដរ
ល្បោត (ទំងបុ គ�លិករដ�ភិ បាលនិង សហគមន៍) េដ ម្បីេដះ�សយនូ វករេក នេឡងករ
គំរមកំែហងេនះ។ ្របព័ន�ែបងែចកចំណូលករបូន នឹ ងករបេង�នចំ នួន បុគ�លិកល្បោត។
សកម�ភាពសំខន់ ៗេនក�ុងេគាលបំណងរងទី៣៖ ករេ្រប្របាស់ដី និងធនធានធម�ជាតិ េន
ក�ុងតំបន់សលសហគមន៍
គឺមាននិរន�រភាព
ូ�
េគាលបំណងរងទី៣

សកម�ភាពសំខន់ៗ

ស�នភាព

សកម�ភាពទី១៖ គាំ្រទសហគមន៍

• ែផនករេ្រប ្របាស់ដីធីេ� ដយមានករចូ លរួម

កំ ពុងបន�

េដម្បីករពរដី របស់ពួកេគនិ ង
េរៀបចំ ែផនករណ៍េ្រប្របាស់ដីធី �
សកម�ភាពទី ២៖ព្រងឹងករចុ ះប��ី
សហគមន៍ ជនជាតិេដមភាគតិច
សកម�ភាពទី៣៖ករចុ ះប��ីដីស
ហគមន៍ ជនជាតិ េដមភាគតិ ចស�ិ
នេនក�ុងេគាលេដថ�ីរបស់សហ
គមន៍
សកម�ភាពទី៤៖ករកំ ណត់្រពំ
្របទល់ៃ្រពរបស់រដ� និងករស�រ
ៃ្រពេឈ េឡងវ ិញេនកែន�ង ែដល
បានកប់ រក
ុ រនថ�ីៗ

្រត�វបានបេង�តេឡងេនក�ុងសហគមន៍
• សហគមន៍ ចំនួន ៧ ក�ុងេណាមសហគមន៍

កំ ពុងបន�

សរុបចំនួន ២០ ្រត�វបានចុះប��ីដីធី ស
� មូ ហ
ភាពជនជាតិេដមភាគតិច និ ងសហគមន៍ដ៍ៃទ
េទៀតកំពុងស�ិតេនក�ុងដំេណរករ

• អនុ្រកិត្យស�ីពីៃ្រពករពរសីមា្រត�វបានអនុ ម័
តេនក�ុងឆា�ំ ២០១០

បានប��ប់

• អនុ្រកិត្យ្រត�វបានែចកេទេអយតំ ណាង
សហគមន៍ មូលដ�ននិងៃដគូ
• ករេបាះបេង�ល្រពំ ្រត�វបានសកល្បង

គា�ន្របសិទិ �
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ភាព

សកម�ភាពទី៥៖សកម�ភាព
ផ្សព�ផ្សោយ

និងករ្របា�ស័យ

ទំ នាក់ទំនង គឺ ្រត�វបានអនុវត� េន
ក�ុងសហគមន៍ េគាលេដ
សកម�ភាពទី៦៖ទំ នាក់ទំនងជា
មួ យ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ និងភា�ក់ ងរដ៏
ៃទេទៀត

• ករកយ្រពំ ្រត�វបានសកល្បង

កំ ពុងបន�

• ្របជុំ ជាេទៀងទត់ ជាមួ យសហគមន៍ និងអ�ក

កំ ពុងបន�

ពក់ ព័ន�េដ ម្បីព្រងឹងនូវសហគមន៍ ែដលបាន
ចុ ះប��ីដីធីជ
� នជាតិ េដមភាគតិចនិ ងេដះ
�សយនូ វប�
� េផ្សងៗ
• សហករជាមួ យ្រក�ម្របឹក្សោឃុំ ្របធានភូ មិ
និ ងមន�ីពក់ព័នក
� ុ�ងដំំ េណរករចុ ះប��ីដីធី �ជន

ជាតិ េដមភាគតិច

សកម�ភាពទី ៧៖ផ្សោរភា�ប់ទំនាក់

• េធ�ករយា៉ ងជិ តស�ិតជាមួយអង�ករមិនរដ�ភិ

ទំ នងជាមួ យអង�ករសង�មសុីវ ិល

បាលមូ លដ�នែដលជាៃដគូ ដូចជាអង�ករ

ែដលកំពុងដំេណរករេនក�ុង

តំ បន់ គេ្រមាង

សកម�ភាពទី៨៖ព្រងឹងឱ្យបាននូ វ
សមត�ភាពរបស់បុគ�លិកគេ្រមាង
ែដលមានលក�ណៈ្រគប់ ្រគាន់

កំ ពុងបន�

កំ ពុងបន�

្រក�មអភិ វឌ្ឍន៍ ជនបទកម�ុជា ែដលេហកត់ ថា
សុីអរឌីធី (CRDT)

• វគ�បណុ� ះបណា
� លេផ្សង្រត�វបានផ�ល់េអ

កំ ពុងបន�

យបុ គ�លិក ដូចជារករចុ ះប��ីដីធី ជ
� នជាតិ
េដមភាគតិ ច ែផនករេ្រប្របាស់ដីេដយមាន
ករចូ លរួម េយនឌ័រ ្របព័ន�ធានាសុវត�ិភាពេរ
ដបូក

គេ្រមាងេនះេនែតបន�គាំ្រទដល់ដំេណរករចុ ះប��ីដីធីជ
� នជាតិ េដមភាគតិ ចនិងករេធ�
ែផនករេ្រប្របាស់ដីេនក�ុងសហគមន៍ ែដលភូមិចំនួន៧ ក�ុងចំ េណាមភូមិចំនួន ២០ ែដល

បានទទួលបានប័ ណ�កម�សិទិ�ជាផ�ូវករ ។ េនះតំណាងឱ្យឧទហរណ៍ៃនករទទួលបាន

េជាគជ័យបំផុតេនក�ុង្របេទសកម�ុជា ជាកែន�ងែដលមានែតករចុ ះប��ីដីធី ជ
� នជាតិ េដម

ភាគតិច ៤ សហគមន៍បុ៉េណា�ះ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេនេ្រកតំ បន់ គេ្រមាងសីមា។ ខណៈេពល
ែដលករកំណត់ ជាផ�ូវករៃនតំ បន់សូលសី
�
មាបានររំងរដ�ភិ បាលក�ុងករអនុ��តេអយ
មានករបែម�ងដីនិង កត់ បន�យបែម�ងដី ខុសច្បោប់ ្រទង់ ្រទយធំ ករកំ ណត់្រពំ ្របទល់

ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាបានបង�ញឱ្យេឃញថាវមានករលំបាកកន់ ែតេ្រច នេនក�ុង
ទប់ស�ត់អ�កកប់ រក
ុ រនដី ធី�ខ�តតូ ច។ បេង�ល្រពំ ្របទល់្រត�វបានដក់សកល្បង ប៉ុ ែន�ពួក
េគមិន្រត�វបានេអ េពេឡយ។ វ ិធីស�ស�មួយៃនករកំ ណត់ ្រពំ ្របទល់តំបន់ សូលបច�
�
ុប្បន�

ែដលកំពុង្រត�វបានសកល្បងេនក�ុងតំបន់ មួយែដលមានកររ ំេលភបំ ពន និ ងកប់រក
ុ រន
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ខ�ស់ ។ េដម្បីព្រងឹងភូមិែដលបានចុះប��ីដីធី ជ
� នជាតិេដមភាគតិ ចមាន�សប់ កិ ច�្របជុំជា
េទៀងទត់ជាមួយសហគមន៍ មូលដ�ននិងភាគី ពក់ ព័ន�្រត�វបានេធ�េឡងផងែដរនិងបានេដះ
�សយមួយចំនួនៃនប�
� ដី ធី រ� បស់ពួកេគ។ ្រក�មករងរគេ្រមាងកំពុងេធ�ករយា៉ ងជិ តស�ិទ�
ជាមួយអង�ករេ្រករដ�ភិបាលក�ុង�ស�កែដលេផា�តេលករចិ ��ឹម ជី វ ិតរបស់សហគមន៍ ចុ ះ

ប��ីដីធីជ
� នជាតិ េដមភាគតិ ច និ ងេទសចរណ៍ធម�ជាតិ ។

សកម�ភាពសំខន់ ៗេនក�ុងេគាលបំណងរងទី៤៖ ជួយគាំ្រទជីវភាពរស់េន និងករយល់ដឹង
ពីករអភិរក្ស

េគាលបំណងរងទី៤

សកម�ភាពសំខន់ៗ

ស�ន
ភាព

សកម�ភាពទី១៖បេង�តករ

• ករេរៀបចំ្របព័ន� សហគមន៍ ៃ្រពផ�ល់ផល

្របមូ លផលេឈ ្របកបេដយ

• ផ�ល់វគ�បណុ� ះបណា
� លអំពីៃ្រពសហគមន៍ផ�ល់ផល

និ រន�រភាពេនតំបន់តំបន់
្រទនាប់

បាន
ប��ប់

• បេង�តនូ វកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងផ�ូវច្បោប់ េដម្បីអចលក់នូវេឈ ែដលបាន
ពី សកម�ភាពសហគមន៍ ៃ្រពផ�ល់ផល

េន
េពល
ខង
មុ ខ

សកម�ភាពទី ២៖បេង�តករប
ណា
� ក់ទុនសហគមន៍ េអកូ
េទសចរណ៍មូ លដ�ន

• សហគមន៍ េអកូេទសចរណ៍្រត�វបានអនុវត�េនភូមិអណូ� ង្រកឡឹង

• េរៀបចំនូវសកម�ភាពេអកូេទសចរណ៍ េដយេធ�ករជាៃដគូ ជាមួ យ

កំ ពុង
បន�

អង�ករ និងភា�ក់ ងរេទសចរណ៍ឯកជន

សកម�ភាពទី៣៖គាំ្រទដល់ករ

• ផ�ល់វគ�បណុ� ះបណា
� លស�ីពីករដំដុះបែន� និ ងចិ ��ឹមសត�

កំ ពុង

សកម�ភាពទី៤៖ផ�ល់ករគាំ្រទ

• បេង�តនូ វេហដ�រចនាសម�័ន�េទសចណ៍ធម�ជាតិ

កំ ពុង

ែផ�កេហដ�រចនាសម�័ន�

• បេង�តនូ វទី តំងសកល្បងបេច�កេទសចិ ��ឹមសត� និងកសិកម�

បន�

• ករសិក្សោវយតៃម�េទេលអនុវផលៃ្រពេឈ

បាន

ព្រងី កសកម�ភាពកសិកម�េន

បន�

ក�ុងសហគមន៍ េគាលេដ
តភា�ប់

ជាមួ យនឹងសកម�ភាពអភិ រក្ស
េនក�ុងសហគមន៍ េគាលេដ
សកម�ភាពទី៦៖ករអភិវឌ្ឍ
គេ្រមាងករចិ ��ឹមជី វ ិតេដយ

ប��ប់

ែផ�កេទេលអនុផលៃ្រពេឈ
• កំ ណត់នូវទីផ្សោរ ែដលមានសក�នុ

កំ ពុង
បន�
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េគាលបំណងរងទី៤

សកម�ភាពសំខន់ៗ

ស�ន
ភាព

សកម�ភាពទី ៧៖ផ្សោភា�ប់កបូ
ន/យន�ករហិរ��ប្បទន
្របកបេដយនិ រន�រភាព

• កំ ពុងេ្រព�ងនូ វឯកសរផ�ូវច្បោប់

កំ ពុង

• ករបណុ� ះបណា
� លអំ ពីអក�រកម�្រត�វបានេធ�េឡងេនភូមិអូរណា

បាន

បន�

េដ ម្បី

គាំ្រទដល់ជីវភាពរស់េន
សកម�ភាពទី៨៖គាំ្រទដល់ករ
អប់រ ំែផ�កបរ ិស�ន

និងករ

យល់ដឹង ក�ុងករអភិរក្ស េន
ក�ុងសលេរៀនថា�ក់ មូលដ�ន

និ ងហ�ទី

សហគមន៍ .ល.។

សកម�ភាពេនក�ុង្រក�មេនះចូ លរួមេដះ�សយករគំ រមកំ ែហងេដយ្របេយាល ៃនឱកស

ដ៏តិចតួច ៃនករអភិ វឌ្ឍជីវភាពរស់េនឲ្យមាននិ រន�រភាព ពី ករេធ�កសិដ�ន និ ងេ្រកពី ករេធ�
កសិដ�ន។ សកម�ភាពទំងេនះ្រត�វបានផ�ល់កុងករជំ
�
នួសឲ្យសកម�ភាពជី វភាពរស់េនក�ុង
ករកត់បន�យករពឹងែផ�កេលករកប់បំផា�ញៃ្រពេឈ និ ងធនធានធម�ជាតិ ។ សកម�ភាព

េនះក៏បានកត់បន�យផងែដរនូវករគំរមកំ ែហងផា�ល់ចំនួន២គឺ (១) ផលិតភាពដីមានកំរ ិត
(២) ករកប់ ឆា�ៃ្រពេឈ /ទ�នា�នដី ៃ្រពេដយបុ គល
� ិក ករេនសទេលសកំ ណត់ ករបរបាញ់
សត�ៃ្រពេលសកំ ណត់ ករកប់ៃ្រពខុសច្បោប់ ករដកហូតអនុ ផលៃ្រពេឈ ដ៏េលសលប់ និ ង
េហតុដូចេនះ ផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ ស្រមាប់គេ្រមាងេគាលេដទំងបួ ន។
េនតំបន់្រទនាប់ៃនតំបន់ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា សហគមន៍ ៃ្រពផ�ល់ផល (CBPF) ្រត�វ
បានសកល្បង និ ងបណុ� ះបណា
� លសហគមន៍ មូលដ�នក�ុងករចូលរួមក�ុងគំនិតសកល្បង
េនះ។ គំនិតផ�ួចេផ�មេនះមានេគាលបំ ណងេដ ម្បីបេង�ន្របាក់ ចំណូលស្រមាប់ សហគមន៍

មូលដ�ន តមរយៈករ្របមូ លផលៃ្រពេឈ ្របកបេដយនិ រន�រភាព េនតំបន់ ្រទនាប់ េនះ។
ដំេណរករផ�ូវច្បោប់ច្បោស់លស់មួយ

េដម្បីអនុ ��តឱ្យមានសកម�ភាពពណិជ�កម�េឈ

កំពុង្រត�វបានេរៀបចំេដយរជរដ�ភិ បាលកម�ុជា។

េដ ម្បីេលកទឹកចិ តដ
� ល់សហគមន៍ កុ�ង

សកម�ភាពអភិរក្ស សហគមន៍ េអកូ េទសចរណ៍្រត�វបានផ�ួចេផ�មេឡងេនក�ុងភូ មិអណូ� ង

្រកឡឹង ែដលជាកែន�ងបាន រក្សោសំបុកសត�េទច។ កែន�ងេបាះជំ រេទសចរណ
ុំ
៍ ែដលមាន
េឈ�ះថា

ជំ រ ំេទចចហូ (Jahoo

Gibbons

Camp)

្រត�វបានកំណត់ េដ ម្បីទទួលេភ��វ
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េទសចរណ៍េនក�ុងតំ បន់េនះ។ បែន�មពី េនះេទៀត សកម�ភាពេអកូ េទសចរណ៍ ្រត�វបានេគ

េធ�េឡង ក�ុងភាពជាៃដគូជាមួ យមជ្ឈមណ�លសំវសនា (Sam Veasna Center) ។

តមរយៈកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយៃដគូអង�ករមិ នែមនរដ�ភិ បាលក�ុង�ស�ក អង�ករ

CRDT គំនិតផ�ួចេផ�មអំពីជីវភាពរស់េនជាេ្រច ន្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងភូមិមួយចំនួនដូ ចជា
ករដំបែន� ករចិ��ឹមសត� ្រក�មឥណទនខ�តតូច ្រក�មសន្សំ្របាក់ និ ងករ្របមូលទឹ កេភ��
ង។ េលសពី េនះេទៀត ករវយតៃម�បឋម ស្រមាប់ សក�នុ ពលអនុផលេឈ ក�ុងតំបន់ េនះ
្រត�វបានប��ប់។ កិ ច�ខិតខំ ្របឹងែ្របងេដ ម្បីកំណត់អត�ស��ណទី ផ្សោរអនុផលៃ្រពេឈ
កំពុងេនដំេណករ។ ្របព័ន�ែបងែចក្របាក់ ចំណូលពី កបូ ន និ ង្រកបខ័ណ�ច្បោប់កំពុង្រត�វ
បានចរចជាមួយរដ�ភិបាលកម�ុជា។
ករអភិរក្សតមរយៈគេ្រមាងអក�រកម� គឺ ជាគេ្រមាងរួមគា� អង�ករអប់ រ ំពិភពេលកនិ ង អង�
ករ WCS គេ្រមាងេនះ្រត�វបានអនុ វត� ពី ែខមករឆា�ំ ២០១០ ដល់ ែខមិ ថុនាឆា�ំ ២០១១េន
ក�ុងភូមិអូរណា និងភូមិហ�ទី ។ គេ្រមាងេនះ មានេគាលបំ ណងេដ ម្បីបេង�នចំ េណះដឹ ង និ ង
ករអនុវត�ន៍ៃនករអភិ រក្សក�ុងចំ េណាមសហគមន៍ជនជាតិព�ងែដលរស់េនតំ បន់ករពរែកវ
សីមា តមរយៈករអនុ វត�កម�វ ិធីអក�រកម� និ ងករចិ��ឹមជីវ ិត។ កម�វ ិធី េនះមានេគាលេដ

ចម្បងចំនួនបីគឺ៖ សហគមន៍ ពង
� អចេរៀនអន និ ងសរេសរភាសែខ�រ សហគមន៍ នឹងអច
េរៀនជំនាញ្រគប់ ្រគងហិរ�� វត�ុ េហយគេ្រមាងេនះនឹ ងបេង�តកម�វ ិធី សិក្សោហិរ�� វត�ុអក�រ

កម� និងគំរូ ស្រមាប់ ្របជាជនជនជាតិព�ង។ គេ្រមាងេនះបានេធ�ករសហករជាមួ យម�ន�ី
ែផ�កអប់រ ំថា�ក់ េខត� និង�ស�ក និងគាំ្រទកិច�ខិតខំ ្របឹ ងែ្របងរបស់ពួកេគក�ុងករអប់ រ ំេ្រក
្របព័ន� េនក�ុងេខត�មណ�លគិ រ ី។
២.២.កិច�អន�រគមន៍ គាំ្រទ
្រក�មសកម�ភាពែដលេនសល់វ មិនទក់ទងេដយផា�ល់េទនឹងករគំ រមកំ ែហងជាក់ លក់
ប៉ុែន� បេង�តលក�ខណ�ស្រមាប់ ករអនុ វត�របស់្រក�មសកម�ភាពទំងបួនខងេល។ កម�វ ិធី
តមដន គឺជាករចំបាច់ េដ ម្បីឱ្យករ្រគប់ ្រគងគេ្រមាងក�ុងករតមដននូ វភាពេជាគ

ជ័យ កំណត់ភាពទន់េខ្សោយ និង្របា�ស័យទក់ទងជាមួ យអ�កពក់ព័ន�េនក�ុង្របេទស។

ជាេ្រចនេទៀតគឺ ជាករចំបាច់េដ ម្បីធានាឱ្យបាននូវរបាយករណ៍េពញេលញអនុ េលមេទ
តមបទដ�ន VCS និ ងត្រម�វករ CCB បានផងែដរ។ វជាក់ ែស�ងណាស់ ្របសិទិ ភា
� ពរដ�បា
ល និងករកសងសមត�ភាពបុ គល
� ិកគឺមានសរៈសំខន់ ណាស់។ ្របសិទិ ភា
� ពៃនករេគៀង
គរថវ ិករ រួមទំងរដ�បាលហិរ�� វត�ុៃនគេ្រមាងេរដបូ ក និ ងក៍ មានសរៈសំខន់ ផងែដរ

ស្រមាប់ជាេសណារ ីយ៉ូេគាលស្រមាប់គេ្រមាងេនះ េដយសន�ត់ថាមា�ស់ជំនួយនឹងបន�ករ
41
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

គាំ្រទនូវសកម�ភាពជាក់លក់មួយចំនួនតមរយៈ មូ លនិធិែដលមិ នែមនបានមកពីករលក់
កេបាន។
េគាលបំណងរង # ៥៖ ករ្របមូលព័ត៌មានអំពីបំែរបំរល
ួ េអកូឡសុ
ី ិងសង�មរយៈេពលែវង
ូ ន
សកម�ភាពករ្រត�តពិ និត្យនិ ងករ�សវ្រជាវែដលកំ ពុងអនុ វត�េនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវ

សីមា េធ�ឱ្យតំ បន់េទសភាពមួយេនះជាកែន�ងករសិក្សោេ្រចនជាងេគបំផុតក�ុងតំ បន់អសុីអ

េគ�យ៍។ អង�ករ WCS បន�រក្សោនូវករខំ្របឹ ងែ្របង្របមូ លទិ ន�ន័យរយៈេពលែវង ។
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

សកម�ភាពសំខន់េនក�ង
ួ េអកូឡសុ
ុ េគាលបំណងរង ៥៖ “ករ្របមូលព័ត៌មានអំពីបំែរបំរល
ូ ី
និងសង�មរយៈេពលែវង”
េគាលបំណងរង #៥

សកម�ភាពសំខន់ៗ
• បេង�ត ែផនទីគ្រមបៃ្រព ស្រមាប់ ឆា�ំ ២០១០

ស�នភាព
ប��ប់

• ករ្រត�តពិនិត្យ ករផា�ស់បូរ� ៃនរូបភាពផា�យ
សកម�ភាពទី១៖ករតមដន
និ នា�ករៃនករែ្រប្រប�ល
គ្រមបៃ្រពេឈ េនក�ុងតំបន់

រណប ជាេទៀងទត់

• ចំ ណាត់ ថា�ក់បរ ិមាណគ្រមបដី ជាេទៀងទត់
• ករេបាះពុម�នូវទិន�ន័យករបាត់ បង់ ៃ្រពេឈ ជា

កំ ពុងបន�

េទៀងទត់
• េ្រប្របាស់ទិន�ន័យ និងវ ិធីស�ស�តមដនគ្រមប
ៃ្រពេឈ ថី �
• ករកត់្រតេទេលករបបាញ់ខុសច្បោប់ ទី តំង

សកម�ភាពទី ២៖ករ្រត�តពិនិ
ត្យ្របេភទសត�សំខន់

អនា�ក់ សត�ៃ្រព និ ងសកម�ភាពេល�សច្បោប់ ដ៍ៃទ
េទៀតេនក�ុងទនិ ន័ យ
� SMART

កំ ពុងបន�

• ករអេង�តសត�ៃ្រពតមរយៈវ ិធី ស�ស�បនា�ត់
transect ជា្របចំឆា�ំ
• កវយតៃម�េទក�ុងគុ ណតៃម�ៃនករអភិរក្សខ�ស់
(High Conservation Value (HCV))

• ករអេង�តេទេលត្រម�វករចំបាច់ និង្របជាស
សកម�ភាពទី៣៖្រត�តពិនិត្យ

�ស� (Basic Necessities and Demographic

េសដ�កិច�សង�ម

Survey)

និង្របជា

ស�ស�

ប��ប់
កំ ពុងបន�

• កិ ច្រ� បជុំ ្របចំឆា�ំ
• សិក�សលពិ េ្រគាះេយាបល់សហគមន៍
• ករពិ េ្រគាះេយាបល់ជាអង�ករេ្រករដ�ភិ បាលក�ុង
តំ បន់

សកម�ភាពទី៤៖ស្រម�លដល់
ករសិក្សោ�សវ្រជាវែដល
នឹ ងផ�ល់្របេយាជន៍ដល់ករ

• ករសិក្សោ�សវ្រជាវេដយមានករសហករ

កំ ពុងបន�

ជាមួ យស�ប័ន សកលវ ិទ្យោល័យ និងអង�ករ

្រគប់ ្រគងរបស់ែដនជ្រមក
43

របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

សត�ៃ្រពែកវសីមា

• ករវយតៃម�តំ្រម�វករសមត�ភាព
សកម�ភាពទី៥៖ធានាឱ្យមាន
នូ វបុ គ�លិកែដលសមត�ភាព
ែដលអចរកបាន

ប��ប់

• ករបណុ� ះបណា
� លអំ ពីករតមដនតមរយៈ
Remote sensing

• ករបណុ� ះបណា
� លអំ ព SMART

កំ ពុងបន�

• ករបណុ� ះបណា
� លជាក់លក់ េផ្សងៗេទៀត

្រត�តពិនិត្យតមរយៈចមា�យឆា�យ (Remote Sensing) គឺ ជាទិ ដភា
� ពសំខន់ៃនគេ្រមាងេនះនិង
ុ រននិងករបាត់
អនុ��តឱ្យអ�ក្រគប់្រគង កំណត់ អត�ស��ណតំ បន់ ថី ែ� ដលមានករកប់រក
បង់ៃ្រពេឈ និងករតមដនតំបន់ចំណុចសំខន់ែដលមាន�សប់ ។ អ�កបេច�កេទស GIS
យកអត�្របេយាជន៍ ៃនករែដលអចេ្របបានេដយេសរ ីនូ វរូបភាពគុ ណភាពខ�ស់បានផ�ល់
េដយផា�យរណបនានាេនក�ុងេគាលបំ ណងេដ ម្បី្រត�តពិនិត្យករបាត់បង់ ៃ្រពេឈ ។ ផា�យ
រណប Landsat (កលពីមុន Landsat 7, ថ�ីៗេនះេទៀតគឺ Landsat 8) ែដល្រត�វបានេបកដំ េណរ

ករេដយអង�ករណាសបាន ប៉ុ ែន�ឥឡូវ្រត�វបានដំ េណរករេដយករអេង�តភូ គព�ស�ស�
សហរដ�អេមរ ិក (USGS) បានផ�ល់នូវរូបភាពផា�យរណបជាេរៀងរល់ ១៦ ៃថ�េនក�ុងទំ ហំ

ករបេណា
� យ ៣០ x ៣០ ែម៉ ្រត។ កម�វ ិធី SMART ផ�ល់នូវមូលដ�នទិ ន�ន័យស្រមាប់ ករ

្រគប់្រគងសំណុំបច�ុប្បន�និង្របវត�ិៃនករសេង�តេលដីេនក�ុង ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា។
ករអេង�តេទេលត្រម�វករចំបាច់ គឺជាវ ិធានករសម�សបស្រមាប់បា៉ន់ ស�ននូ វសុខុមាលភាព

េសដ�កិច� េហយវមានតៃម�េថាក សម�� ងយ�ស�លក�ុងករវ ិភាគនិងេចៀសវងជាេ្រច ន
ៃនប�
� គុណភាពទិន�ន័យែដទក់ទងនឹ ង្របាក់ ចំណូលមូ លដ�ន។ វវស់ក្រមិតៃនភាពជា
មា�ស់្រក�ម្រគ�សររបស់/ ករចូ លដំ េណរករេទក�ុងប��ីៃនវត�ុែដលសំខន់ៗ / េសវកម�។
វគឺជាករល�ណាស់ស្រមាប់ ករេ្រប�បេធៀបេនេលេពលេវលជាងចេនា�ះនិ ងរវង្រក�ម
ែដលរស់េនក�ុងសង�មរបស់ពួកេគ។
ករស�ង់មតិ្របេភទសត�ែដលមានមូ លដ�នទូលំទូលយ transect ឬករស�ង់មតិ ្របេភទសត�
ជាក់លក់្រត�វបានេធ�េឡងជាេរៀងរល់ឆា�ំេដយ្រក�មអ�កវ ិទ្យោស�ស�ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវ
សីមា។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

េគាលបំណងរងទី៦៖ ្របសិទិភា
� ពរដ�បាល គណេនយ្យ និងនីតិវ ិធីទក់ទងនឹងករេរៀបចំភស�ុ
ភារ

េដម្បីជួយស្រម�លដល់្របតិ បត�ិករៃនគេ្រមាង នីតិវ ិធី ្របព័ ន�រដ�បាលនិ ងគណេនយ្យ្រត�វ
បានបេង�តេឡងក�ុងេគាលបំ ណងេដ ម្បីផល
� ់នូវករ្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទិ ភា
� ពេន

ក�ុងទីតំងគេ្រមាង។ ករ្រគប់ ្រគងហិរ�� វត�ុបឋមែដលផ�ល់េដយករ ិយាល័យកណា
� ល
របស់អង�ករសមាគមន៍អភិ រក្សសត�ៃ្រព (WCS) កម�ុជា។ ជាេនះេទេទៀត បុ គ�លិករដ�បាល
និងហិរ�� វត�ុ ែដលមានមូ លដ�នក�ុងតំបន់ គេ្រមាង ្រត�វបានជួ លផងែដរេដ ម្បីគាំ្រទដល់

្របតិបត�ិករេនះ។

សកម�ភាពគន�ឹះេនេគាលបំណងរងទី៦៖
ទក់ទងនឹងករេរៀបចំភស�ភារ
ុ
េគាលបំណងរងទី៦

្របសិទិភា
� ពរដ�បាល

គណេនយ្យ

និងនីតិវ ិធី

សកម�ភាពសំខន់ៗ

ស�នភាព

សកម�ភាពទី១៖ករវយតៃម�
និ ងករផ�ល់មតិ ជាេទៀងទត់
េទេលសមត�ភាព ្របសិទី �

• ករវយតៃម�េទត្រម�វករសមត�ភាព្រត�វបានេធ�េឡង

បានប��ប់

ភាព របស់បុគ�លិកនិងត្រម�វ
ករៃនករបណុ� ះបណា
� ល
• ែផនករករ្រគប់ ្រគងែដលមានភាពបតែបន
សកម�ភាពទី ២៖ករបេង�ត
និ ងកររក្សោ្របព័ ន�្រគប់ ្រគង
រដ�បាល និ ងគណេនយ្យេអ
យមាន្របសិទិ ភា
� ព

• ែផនករ្របចំឆា�ំ
• កិ ច្រ� បជុំ ្របចំែខ
• ករេ្រប្របាស់បេណា
� ះអសន�ៃន្របព័ន�គណេនយ្យ

កំ ពុងបន�

របស់អង�ករ WCS
• ្របព័ ន�ខងភស�ភារ្រត�
វបានបេង�តតមែដល្រត�វករ
ុ
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
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េគាលបំណងរងទី៧៖សុវត�ិភាពហិរ��វត�ុរយៈេពលែវង

សកម�ភាបសំខន់េនេ្រកមេគាលបំណងរងទី៧៖សុវត�ិភាពហិរ��វត�ុរយៈេពលែវង
េគាលបំណងរងទី៧

សកម�ភាពទី១៖អភិ វឌ្ឍ និង
អនុវត�ិន៍ គេ្រមាងេរដ
(REDD+)
សកម�ភាពទី ២៖បន�ទទួ ល
ជំ នួយពី ៃដគូ មា�ស់ជំនួយ

សកម�ភាពសំខន់ៗ

• ករផ�ល់សុពលភាពស្រមាប់ គេ្រមាងេរដបូកសីមា
• ករេផ��ងផា�ត់ គេ្រមាង
• ករែស�ងរកទី ផ្សោរៃនឥណទនកបូនគេ្រមាង

ស�នភាព
បានប��ប់
កំ ពុងបន�

• ែស�ងរក និ ងដក់ សំេណរគេ្រមាងេទមា�ស់ជំនួយ

កំ ពុងបន�

• ចូ លរួមក�ុងកិច�្របជុំែផនករវ ិនិេយាគឃុំ

កំ ពុងបន�

យា៉ ងទូលយ
សកម�ភាពទី៣៖បេង�នករ
េ្រប្របាស់មូលនិ ធិអភិវឌ្ឍន៍
ឃុំស្រមាប់ សកម�ភាពរបស់
គេ្រមាង

៣. ស�នភាពែផ�កច្បោប់
៣.១ ករអនុ េលមេទតមច្បោប់ , ស�នភាព, សិទិ ក
� ន់ កប់.ល. (G4 & G5)
៣.១.១ ភស�តងៃនករអនុ
ម័្រតស្រមាប់ គេ្រមាង
ុ

គេ្រមាងេរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាគឺ ជាគេ្រមាងគំ រដ
ូ ំ បូងបង�ស់របស់្របេទស
ែដល្រត�វបានចង្រកងជាពិេសសដូេច�ះ

ែដលរួមប�ូ� លេនក�ុងែផនទី បង�ញផ�ូវេរដបូ ក

ជាតិរបស់កម�ុជា(RGC 2010)។ វជាភស�តងែដលបង
� ញថាវ្រត�វបានយល់្រពមពី អជា�ធ
ុ
រផ�ូវករ
ែដលគេ្រមាង្រត�វបាន្រត�វបានទទួ លករអនុ ��តពីអជា�ធរ្របៃពណីសម�សប
្រត�វបានកំណត់េនក�ុងមាតិក ៣.៧។
៣.១.២ប��ច
ី ្បោប់ែដលពក់ព័ន�

គេ្រមាងងេនះ្រត�វបានអនុ េលមតមច្បោប់ជាមួយនិ ងច្បោប់ ែដលពក់ ព័ន�,េគាល
នេយាបាយែដលពក់ ព័ន�និងបទប្បញត�ិ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

៣.១.២.១ ច្បោប់ជាតិ
១. ច្បោប់ រដ�ធម�នុញៃន្រពះរជាណា្រកកម�ុជា (១៩៩៣)
២. ច្បោប់ភូមិបាល (២០០១)
៣. ច្បោប់ ៃ្រពេឈ (២០០២)
៤. ច្បោប់ករងរ (១៩៩៧)
៥. អនុ ្រកឹត្យេលខ១៤៦ េលសម្បទនដី េសដ�កិច� (២០០៥)
៦. អនុ ្រកឹត្យេលខ ១១៨ េលក្រគប់ ្រគងដី រដ�
៧. អនុ ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីនីតិវ ិធី ចុះប��ីដីរបស់សហគមន៏ជនជាតិ េដមភាគតិច
៨.អនុ្រកឹត្យេលខ

១៤៣

ស�ីពីករបេង�តតំ បន់ ៃ្រពករពរសីមានិងតំបន់ អភិ រក្សជី

វច្រម�ះ (២០០៩)។
៩. អនុ្រកឹត្យេលខ ៨៣ ស�ីពីករបេង�តែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា (២០១៦)
៣.១.២.២ ច្បោប់និងបទប្បញត�ិកុងតំ
� បន់

១. េគាលនេយាបាយៃ្រពេឈ (២០០២)
២.េសចក�ី្របកសេលករបេង�តតំ បន់ អភិ រក្សច្រម�ះសីមា េលៃ្រពសម្បទន្រក�មហ៊ុន

សំលីងក�ុងេខត�មណ�លគី រ ីនិ ង្រកេចះ(២០០២។)

3. ស.ជ.ណ េលខ៦៩៩ េលករកំ ណត់ របស់រដ�បាលៃ្រពេឈ ែដលជាតំណាងរបស់

រជរដ�ភិបាលៃន្របេទសកម�ុជាេដ ម្បី្របតិ បត�ិករលក់ កបូ នៃ្រពេឈ កម�ុជាេដយមានករ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ TWG-F&E (ឆា�ំ២០០៨)។

៤. កម�វ ិធីៃ្រពេឈ ថា�ក់ជាតិ ២០១០-២០២៩ (២០១០)
៥. ែផនទីផូវេរដបូ
�
កជាតិកម�ុជា(២០១១)

៦. បទប�� ០០១ (២០១២) េលករផ�ល់កម�សិទិ ដ
� ី េលតំបន់ ដីែដលមានជេមា�ះ។
៣.១.៣ ករអនុេលមេទតមច្បោប់ករងរ
បុគ�លិកៃនទីភា�ក់ងររដ�ភិបាល

រួមទំង្រកសួងបរ ិស�នគឺ្រត�វបាន្រគបដណ�ប់

េដយលក�ខណ�ករងររបស់្រកសួងរបស់េគនី មួយៗ។ទំងេនះអច្រត�វបានសន�ត់ថាករ
្របកន់ខ�ប់េទនឺងច្បោប់និងលក�ខណ�របស់រដ�ភិបាលនិងបុ គល
� ិករដ�ភិបាល្រត�វបានជូន
ដំណឹងអំពីសិទិន
� ិងករទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគតមរយះទ្រមង់និតិវ ិធី របស់បុគល
� ិករដ�ភិ
បាល។
ចំេពះបុ គល
� ិកៃដគូ អង�ករេ្រករដ�ភិបាល សិទិ ន
� ិ ងករទទួលខុ ស្រត�វរបស់និេយាជិ
កនិងនិេយាជកបាន្រគប់្រគងេដយច្បោប់ េហយេលសពី េនះេទេទៀតគឺ េដយកិច�សន្យោ
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

ករងរ និងេដយេគាលនេយាបាយនិ ងបទប��ៃផ�កុងរបស់
�
អង�ករសមាគមន៏អភិ រក្សសត�
ៃ្រព។ រល់កិច�្របជុំ េគាលនេយាបាយទំងេនះ ឬក៏ ត្រម�វករដ៏ េ្រច នេលសលុបៃនច្បោប់ និង

បទប�� គឺ្រត�វ្រគបដណ�ប់ េដយសិទិ ល
� ក�ខណ�បុ គ�លិក។ រល់បុគល
� ិកទំងអស់គឺ្រត�វបាន
ឲ្យថតចម�ងកិចស
� ន្យោករងររបស់ពួកេគ ែដលបង�ញពី សិទិ រ� បស់ពួកេគនិ ងេផា�តេទេល
ឯកសរពក់ ព័ន�ដៃទេទៀត។េសៀវេភ្រកមេគាលនេយាបាយមួយ កំ ពុងដំេណរករេលបទ
ប��និងនិតិវ ិធីតំបន់បណា
� ញ្របត�ិបត�ិករ្រត�វបានែចកចយដូ ចែដលបានេធ�តមទមា�ប់ េទ
បុគ�លិកថ�ីៗអំពីករចប់ េផ�មនិ ងឯកសរែដលពក់ព័ន�គឺមានេនក�ុងភាសែខ�រេនតម
ករ ិយាល័យគេ្រមាង។

៣.២ ភាពជាក់ែស�ងៃនករេ្រប្របាស់សិទិ(� G5)
ភាពជាក់ែស�ងសំរប់ករេ្រប ្របាស់សិទិ �

ស�ិតេនេ្រកមច្បោប់

(�សបតមស�ង់ដ

VCS

កំែណទ្រមង់ ៣.៣ ែផ�កទី ៣.១១.១) ស្រមាប់ ដីៃ្រពរបស់រដ�។
៣.២.១ ដីៃ្រពរបស់រដ�
តំបន់ គេ្រមាង ែដលនឹ ងបេង�តគឺជាដី រដ�១០០% េនេពលែដលៃថ�គេ្រមាងចប់ េផ�ម
េដយលិខិត្របគល់ដីរបស់្រកសួងកសិកម�រក�្របមាញ់និងេនសទ (MAFF)តមរយះរដ�បា
លៃ្រពេឈ (FA)។ ដំបូងវ្រត�វបានេគកំ ណត់យា៉ងជាក់ លក់ ថាជា្រទព្យសម្បត�ិៃ្រពអចិ ៃ�ន�
ក�ុងឆា�ំ ១៩៩៤ ែដលេនេពលេនាះេគមិ នចត់ ទុកជាៃ្រពផ�ល់ផលេទ។វបានបេង�តេឡងជា
េលកដំបូងជាតំបន់អភិរក្សេនឆា�ំ ២០០២ េដយបទប្ប�� តិជា
� មួយរដ�ភិ បាល ('្របកស')
ែដលបានចុ ះហត�េលខេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងកសិកម�រក
ុ � ្របមាញ់និងេនសទ។ស�នភាព
េនះគឺេកតមានទន�ឹមគា� ែដលតំ បន់ េនះ្រត�វបានចត់ ទុកថាជាៃ្រពផ�ល់ផល។ ស�នភាពដី
ៃនតំបន់ែដល្រត�វបានកំណត់ យា៉ងជាក់ លក់ កុងករករពរៃ្រពេនៃថ�
�
ទី ៤ ែខក�� ឆា�ំ

២០០៩ េដយមានករយល់្រពមពីអនុ ្រកឹ ត្យ (េលខ ១៤៣, ២០០៩) េដយគណះរដ�ម�ន�ី
និងសេម�ចនាយករដ�ម�ន�ី ហ៊ន
ុ ែសន ដូ េច�ះេនះគឺ ជាករេលកកម�ស់ស�នភាពអភិ រក្សរបស់
ខ�ួន។ ករបេង�នសកម�ភាព�សបច្បោប់ តំបន់ ៃ្រពករពរសីមាេនះ និ ងបានអះអងេដយ
្រកសួងកសិកម�រក
ុ � ្របមាញ់និងេនសទតមរយៈរដ�បាលៃ្រពេឈ ខណៈែដលស�ប័នរដ�ភិ
បាលទទួលខុស្រត�វ្រគប់្រគងវ។អនុ ្រកឹត្យេនះមានេគាលបំ ណងចំ នួន្របាំបួនែដល្រត�វបាន
រយនាមដូចខងេ្រកម:
1. ករពរអភិ រក្សនិងស�រនីតិសម្បទធនធានែហ្សនរបស់សត�និងរុក�ជាតិែដល្រត�វបាន
គំរមកំែហងេនទូល ទំងពិ ភពេលក។
2. ករពរនិងស�រ្របព័ នេ� អកូឡូសុីែដលសំខន់ជាជំ រកស្រមាប់ទ្រមង់ទំងអស់ៃនជី វចំ រះ
ុ ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

3. ករចូលរួមចំែណកក�ុងករករពរនិ ងករអភិ រក្សេដ ម្បីបំេពញតមេគាលេដៃនែផនករ
អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ ៍ជាតិៃនរជរដ�ភិបាលៃន្របេទសកម�ុជានិ ងរក្សោបាននូ វគ្រមបៃ្រព
េឈ ។
4.

អភិរក្សវប្បធម៍ និង្របៃពណីរបស់ជនជាតិេដ មភាគតិចនិ ងសហគមន៍មូលដ�នែដលជា

កែន�ងែដលពួកេគកំពុងរស់េនក�ុងតំបន់ៃ្រពករពរ។
5.

ករពរធនធានធម�ជាតិែដលសហគមន៍ទំងេនះពឹ ងែផ�កេលស្រមាប់ជីវភាពរស់េន

របស់ពួកេគនិងេដ ម្បីអនុ វត�កម�វ ិធីកត់ បន�យភាព្រកី ្រករបស់រជរដ�ភិបាលៃន្រពះរជាណា
ច្រកកម�ុជា។
6. កររួមចំែណកដល់ករអភិ វឌ្ឍេសដ�កិចស
� ង�ម្របកបេដយនិ រន�រភាពតមរយៈករចូ ល
រួមក�ុងករ្រគប់្រគងធនធាន្របមូលផលៃ្រពេឈ េដយសហគមន៍កុងតំ
�
បន់ ករអភិ វឌ្ឍេអកូ

េទសចរណ៍និងសកម�ភាព�សេដៀងគា�េផ្សងេទៀតែដលមានផលប៉ ះពល់តិចតួ ចេទនឹ ង
ធនធានជីវស�ស�ៃ្រពេឈ និងសត�ៃ្រព។
7. ករពរកបូនេនក�ុងរុក�ជាតិេដ ម្បីកត់បន�យកបូ នឌី អុកសុីត (ឧស�័នCO2) ែដលបំ

ភាយេទក�ុងបរ ិយាកស។
8. រក្សោសំណឹកដី េដ ម្បីករពរជីជាតិដីនិងរក្សោេស�រភាពនិ ងគុ ណភាពៃន្របភពទឹ ក។

9. គាំ្រទសកម�ភាពេផ្សងៗេទៀតរួមទំងករ�សវ្រជាវបេច�កេទសនិ ងវ ិទ្យោស�ស� អប់ រ ំ
បណុ� ះបណា
� ល ករអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និ ងករសិក្សោពី បរ ិស�នែដល្រត�វបានទក់ ទងេទ
នឹងករអភិវឌ្ឍនិងករអភិ រក្ស្របកបេដយនិ រន�រភាពេនថា�ក់មូលដ�នថា�ក់ ជាតិនិងអន�រ
ជាតិ។
អនុ្រកឹតេនះគឺ ជាភស�តងចំ
បាច់ ៃនកម�សិទិ/� សិទិ េ� ្រប ្របាស់
ុ

ស្រមាប់ រដ�បាលៃ្រពេឈ កុ�ង

ករអភិវឌ្ឍនិង្រគប់ ្រគងគេ្រមាងកម�វ ិធីេរដបូកៃ្រពករពរសីមាក�ុងនាមជារជរដ�ភិ បាល

កម�ុជា ែដលជាដី ្រត�វរជរដ�ភិបាល្រគប់ ្រគងយា៉ ងច្បោស់លស់។ ដូចគា�េនះផងែដរក�ុង
េគាលបំណងទី ៧
បានផ�ល់ឱ្យរដ�បាលៃ្រពេឈ នូវលិខិត្របគល់សិទិយា
� ៉ ងច្បោស់លស់
េដម្បីអនុវត�េគាលនេយាបាយេដម្បី្រគប់ ្រគងតំ បន់ េនះស្រមាប់ ករលុបបំបាត់ ករ

បំ ភាយ

ឧស�័នកបូន។ េនែខេមស ឆា�ំ២០១៦ តិ បន់គេ្រមាង្រត�វបានេផ�រករ្រគប់ ្រគងឲ្យនូ វេ្រកម
្រកសួងបរ ិស�ន (MoE) េដយអនុ្រកឹ ត្យេលខ ៦៩។ ៃ្រពករពរសីមា្រត�វបានផ�ូរេឈ�ះ
េទជា ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា េដយអនុ ្រកឹ ត្យេលខ៨៣ ចុ ះៃថ�ទី០៩ ែខឧសភា ឆា�ំ
២០១៦ ែដលមានេគាលបំណងចំនួន៣៖
១.

ធានាករពរជំរកសត�ៃ្រពនិង្របព័ ន�េអកូ ឡូសុីនិងេដ ម្បីធានាឲ្យបាននូ វលក�ខណ�

ចំបាច់ស្រមាប់ ្របេភទៃនសត�រក
ុ �ជាតិនិង ជី វច្រម�ះ ណាមួ យ
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២.

ផ�ល់នូវផលិតផលនិ ងេសវកម�ធម�ជាតិស្រមាប់ករេ្រប ្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកប

េដយនិរន�រភាព
៣.

េលកកម�ស់ករចូ លរួមនិ ងកររួមចំ ែណករបស់សហគមន៍ មូលដ�នក�ុងករ្រគប់ ្រគង

តំបន់ករពរនិងអភិរក្សជី វច្រម�ះនិងធនធានធម�ជាតិ េនក�ុងតំបន់ េនះ។

៣.២.១.១ ករកំណាត់េលសទ
ិ ទ
� ទួលបានៃ្រពេដម្បីេផ�រេទប័ណ�កម�សិទិស
� មូហភាព
ែផ�កខ�ះៃនែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា ្រត�វបានេគអះអងថាគឺ ជាដី កម�សិទ�របស់
សហគមន៏ជនជាតិេដមភាគតិច តមច្បោប់ ភូមិបាលៃនមា្រត ២៣ -២៨ ឬមានសិទិ ទ
� ទួល
បានសក�នុ ពល។ េនក�ុងតំ បន់ជាមា�ស់កម�សិទិ � ជាធម�ត្រត�វបានេផ�រេដយដំ េណរករៃន
ច្បោប់េទឲ្យសហគមន៍ និងដី ែដលកំ ណត់ ជាែផ�កមួ យៃនសម្បត�ិៃ្រពេឈ អចិ ៃ�ន�យ៍,

េទះបីជាក្បោលដី មួយចំនួនេនែតមានេលប��ីដីធី ែ� ដលជាដី រដ�និងសហគមន៍ មានសិទិ �
លក់ដីទំងេនះ។ករេចញប័ ណ�កម�សិទ�ទំងេនះគឺ ជាយុទស
�
�ស�សូលមួ
�
យៃនគេ្រមាង

េ្រពះវនឹងជួយឱ្យមានេស�រភាពអនុ��តឲ្យករេ្រប្របាស់ដីនិងករពរសិទិ ស
� ហគមន៍ និង
តំបន់ែដលទទួលបានកម�សិទិភា
� គេ្រចនអចទទួលករចុ ះប័ណ�កម�សិទិក
� ុ�ងមូ លដ�ន។ ភូមិ
ជាេ្រចនប័ណ�កម�សិទិ�្រត�វបានេចញក�ុងអំ ឡុងឆា�ំ ២០១២ -២០១៣ ។ ភាពមិ ន្របាកដ្របជា
ែដលបានផ�ល់េលសិទិក
� បូ នេនក�ុងតំ បន់ទំងេនះ, និ ងករលំបាកៃនករបេង�ត កិច�្រពម
េ្រព�ងVCS ៦០ ឆា�ំជាកិច�្រពមេ្រព�ង ”មិ នអចបដិេសធបាន” េលសិទិៃ� នករេ្រប ្របាស់

តំបន់ទំងេនះមុនេពលករែបងែចកផល ករេរៀបចំ និងចំ ណូលរយៈេពលែវង, ែដលតំបន់
ទំងេនះ ្រត�វបានដកេចញពី តំបន់ គេ្រមាង។ តំបន់ ទំងេនាះ្រត�វបានដក់ជាតំ បន់លិចធា�យ
ៃនគេ្រមាង និ ងេនែតេផា�តេលរល់សកម�ភាព ែដលនឹងអនុ វត� ប៉ុ ែន�មិនរួមចំ ែណកេទេល
ករទទួលបាននូ វឥណទនកបូ នេនាះ។
៣.២.២ ្រក�មហ៊ន
ុ ៃ្រពសម្បទនសមលីងអន�រជាតិ
ដូចែដលបានកត់ សមា�ល់ទុកក�ុងែផ�កទី ១.៣

គេ្រមាងស�ិតក�ុងតំបន់ ្រក�មហ៊ុនៃ្រព

សម្បទនអន�រជាតិសំលីង្រត�វបានផ�ល់េអយក�ុងឆា�ំ១៩៩៤។

ៃ្រពសម្បទនេនះ្រត�វបាន

ប�្ឈប់ែលងឱ្យ្របតិបត�ិករេឈ េនក�ុងឆា�ំ ១៩៩៩ និ ងមិនរ ំពឹ ងទុ កថានឹ ងមានដំ េណរករ
េឡងវ ិញេនក�ុង្របេទសេនះេឡយ។

េហតុដូេច�ះេហយបានជាមិ នមានហនិ ភ័យៃនករេបាកបេ��តបានៃនករកប់េឈ ពណិជ�
កម�េនតំបន់

របស់្រក�មហ៊ុនសមលីង។

េនះ្រត�វបានព្រងឹងេនឆា�ំ

២០០៩

អនុ ្រកឹ ត្យ

្របកសពី ែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមាែដល តំ បន់ ទំងមូ លជាៃ្រពករពរ ែដលជា្របេភទ
ដីែដលមិនអនុ ��តឱ្យមាន្របតិ បត�ិករសម្បទនេឈ េឡយ។

អត�ិភាពៃនកិ ចស
� ន្យោ
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សម្បទនេនាះគឺមិន្រត�វបានេគេជឿថាអចផ�ល់សិទិ េ� អយ្រក�មហ៊ុនអន�រជាតិ សមលីង
មានតួនាទីណាមួ យេនក�ុងករ្រគប់ ្រគងឬករែបងែចកផលករេរៀបចំ គេ្រមាងេរដែកវសីមា

េទ។

៣.៣ កម�វ ិធីករជួញដូរឧស�័នផ�ះក��ក់និងកំណត់ស្រមាប់ករជួញដូរេផ្សង (CL1)
កម�ុជាគឺជា្របេទសមួ យែដលមិ នែមនជា ្របេទសហត�េលខី ឧបសម�័ន១
� ៃនពិ ធីសរ
ក្យូតូេឡយ
េហតុ ដូចេនះេហយវមិ នមានកតព�កិចក
� ំ ណត់ េទេលករបំ ភាយឧស�័នផ�ះ
ក��ក់របស់ខួនេទ។
�

៣.៤ ករចូលរួមែដលស�ត
ិ េ្រកមកម�វ ិធីឧស�ន
័ ផ�ះក��ក់េផ្សងេទៀត )CL1)
គេ្រមាងេនះ្រត�វបានែស�ងរកករចុ ះប��ីេ្រកមវ ិ��បនប្រតប�
� ក់កបូន (VCS)
និង បទដ�នសម�័ន� អកសធាតុ សហគមន៍ និ ង ជី វច្រម�ះ (CCBA)។
៣.៥ ទ្រមង់ឥណទនបរ ិស�នេផ្សងៗេទៀត (CL1)
ឥណទនកបូនបច�ុប្បន�គឺជាឥណទនបរ ិស�នែតមួ យគត់ ែដលបានបេង�តេចញពី

គេ្រមាងេនះ។ វមិនមានេចតនា េដ ម្បីបេង�តឥណទនបរ ិស�នៃនឧស�័នផ�ះក��ក់េផ្សង
ែដលពក់ព័ន�េនាះេឡយ ស្រមាប់ ករកត់ បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់ េ្រកមវ ិ��បនប្រត
ប�
� ក់កបូន (VCS)េទ ។
៣.៦ គេ្រមាង្រត�វបាន្រចនេចលេដយកម�វ ិធីឧស�ន
័ ផ�ះក��ក់េផ្សងេទៀត
គេ្រមាងេនះមិ ន្រត�វបាន្រចនេចលេដយកម�វ ិធីឧស�័នផ�ះក��ក់ណាមួយេផ្សងេទៀតេទ។
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

៣.៧ េសចក�ីសេង�បពីករកត់បន�យឧស�័នផ�ះក��ក់េនក�ុងគេ្រមាង

បែ្រមប្រម�លក្រមត
ិ េគាលៃនករស�ុក
កបូនេនក�ុងតំបន់គេ្រមាង (គត
ិ ជា
េតន)

ឆា�ទ
ំ ី

ករកត់បន�យឧស�ន
័ ផ�ះក�� ក់េ្រកយេពល
េផ��ងផា�ល់រច
ួ (គត
ិ ជាេតន)

ឥណទនកបូន ែដលេផ��ងផា�ល់នង
ិ អចលក់
បាន បនា�ប់ពក
័
ី ររក្សោទុកស្រមាប់ហនភ
ិ យ
១០% (គត
ិ ជាេតន)

្របចំឆា� ំ

សរុប

្របចំឆា� ំ

សរុប

្របចំឆា� ំ

សរុប

∆CBSLPA[t]

∆CBSLPA

ΔREDDt

ΔREDD

VCU[t]

VCU

1

-

-

(328,166)

(328,166)

(320,207)

(320,207)

2

100,641

100,641

(607,311)

(935,477)

(609,281)

(929,488)

3

516,334

616,975

410,208

(525,269)

366,804

(562,684)

4

5,414,601

6,031,576

4,908,063

4,382,794

4,417,256

3,854,572

5

3,937,711

9,969,287

3,421,662

7,804,456

3,079,496

6,934,068

6

2,934,495

2,903,782

2,408,936

10,213,393

2,168,043

9,102,111

តំបន់ែដលទទួលបាននូវឥណទនកបូន្រត�វបានបង�ញជាពណ៌ទឹក្រក�ច និងរូបភាពផា�យរណបពី Landsat 8
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ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

៣.៨ ករេគារពសិទិន
� ិងគា�នករស�័្រគចិតក
� ងករផា
� ស់បូរទី
� តង
ំ (G5)
ុ�
៣.៨.១ េសរ ីភាព ករផ�ល់ព័តមានជាមុន និងករយល់្រពម (FPIC)
ករយល់្រពមេលរល់សកម�ភាពេរដបូកទមទរពី សហគមន៏ែដលេ្រប ្របាស់ដីធី �
្របសិនេបសកម�ភាពប៉ ះពល់ដល់ពួកេគ។ េលសពី េនះេទេទៀតេ្រកមលក�ខណ�VCS និ ង
CCBA សិទិជា
� មា�ស់កបូនស្រមាប់ ដីមួយចំែនកណាមួ យេនាះ្រត�វែតមានករយល់្រពម
លក់ជាផ�ូវករៃន ឥណទនេចញពី កម�សិទិទ
� ំងេនះ។ តំ បន់ គេ្រមាងគឺជាដី សធារណៈ

របស់រដ�១០០%េនេលចលនវត�ុៃ្រពេឈ អចិ ៃ�ន�យ៏ែដលនាំឲ្យស�នករណ៏មានលក�ណៈ

សម�� ែដលសិទិ�េទេល្រទព្យសម្បត�ិកបូនទំងអស់របស់រដ�ែដលជាករសេ្រមចចិត�

ដំបូងបំផុត។ េទះយា៉ ងណា សហគមន៍មានសិទិ ្រ� បៃពណីែដល្រត�វបានទទួ លស�ល់េន
ក�ុងច្បោប់កុងករេ្រប
�
្របាស់ដីសធារណៈរបស់រដ�។ េហតុ េនះេហយបានជាមានសរេសរ
ជាលយលក�អក្សយា៉ ងច្បោស់លស់ពីសហគមន៍អំពីករយល់្រពម ែដលបានទទួ លពី
សហគមន៍ទំង ២០ ែដលកំពុងចូលរួមក�ុងគេ្រមាង។ េនះបង�ញថា រដ�ភិ បាលមានករ

េប�ចជា�ចិត� េដយចត់ទុកសហគមន៍ជាអ�កចូ លរួមគេ្រមាងយា៉ ងសកម�និងអ�កមានសិទិ�
កន់កប់ផងែដរ។
ករយល់្រពម្រត�វបានទទួលបានតមរយះដំ េណរករែដលបានចប់េផ�មេនក�ុង

ដំណាក់កលដំបូងៃនគេ្រមាងេនះ មុនជំ ហនណាមួ យេដ ម្បីផ�ល់សុពលភាពគេ្រមាងេនះ
ឬករលក់នូវឥណទនកបូនេនក�ុងគេ្រមាង។ ករយល់្រពមេនះ្រត�វបានផ�ល់េដយេសរ ី

និងេដយែផ�កេលកិចខ
� ិតខំ្របឹ ងែ្របងយា៉ ងទូ លំទូលយេដ ម្បីធានាឱ្យបានហត�េលខី្រត�វ

បានេគជូនដំណឹង។ ករេរៀបចំ នូវកិច្រ� ពមេ្រព�ងករយល់្រពមសហគមន៍ (អចេស�សុំបាន)
មានេគាលបំណងេដ ម្បីេធ�តមករអនុ វត�ន៍លប
� ំ ផុតេនក�ុងទិ ដ�ភាពរួមទំងមូ ល។ ្រក�ម

ករងរគេ្រមាងេជឿថាវ�សបេទនឹ ងត្រម�វករៃនច្បោប់ជាតិកម�ុជានិ ង�សបតម ត្រម�វករ

VCS និង CCB និងេសចក�ី្របកសរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិសីព
� ី សិទិជ
� នជាតិេដ មភាគ
តិច (UNDRIP; 2007) ។ វេរៀបរប់លម�ិតេនក�ុងអ�ីែដល្រត�វបានយល់្រពម, រយៈេពលៃន

កិច្រ� ពមេ្រព�ងេនះសិទិ �និងករទទួលខុស្រត�វ ែដលបានយល់្រពមជាបន�បនា�ប់។ កិ ច�្រពម
េ្រព�ងៃនករយល់្រពម ែដល្រត�វបានចុ ះហត�េលខេដយតំ ណាងសហគមន៍ែដលសម
�សបបំផុត ក៍ដូចជាមួយនឹ ងស�មផ�ិតេមៃដពី ្រគ�សរភាគេ្រច នបំ ផុតេនក�ុងភូ មិនីមួយ។
ដំេណរករៃនករទទួលករយល់្រពមេនះគឺ ជាែផ�កមួ យៃនដំ េណរករពិ េ្រគាះេយាបល់
យា៉ ងទូលំទូលយជាមួយភាគីពក់ព័ន� ។
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ី ក
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៣.៨.២ ផា�ស់បូរទី
� លំេនេដយមិនមានករស�័្រគចិត�
គេ្រមាងេនះរ ំពឹ ងថាគា�នផា�ស់បូរទី
� លំេដយមិ នមានករស�័្រគចិ ត�

្របជាជនែដលរស់េន

េដយ�សបច្បោប់ៃនេនក�ុងតំបន់មិនថាទំងដី លំេនដ�នឬដី កសិកម�េឡយ។
ណាក៍េដយករតំងលំេនខុ សច្បោប់ ឬរ ំេលភយកដី

េទះយា៉ ង

េដ ម្បីប៉ុនប៉ ងកន់កប់ ដីរបស់សហ

គមន៍ ឬ រដ� អចនឹ ង្រត�វបានចប់ ខួនេដយអជា
�
� ធរពក់ ព័នន
� ិ ងបានយកេចញេដយគា�ន
សំណងនិងអចេធ�េទបានេដយករកត់ េទសេដយេយាងតមច្បោប់ ។
ជាទូេទ

គេ្រមាងនឹ ងដក់ កររ ឹតបន�ឹងេលករេ្រប ្របាស់ៃនធនធានៃ្រពេឈ េលសពីត្រម�វ

េដយច្បោប់ជាមូ លដ�នស្រមាប់ករអនុ វត�ន៍្របកបេដយនិ រន�រភាព េនក�ុងករណីជាេ្រច ន
ែដលនឹងេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវសុវត�ិភាពៃនករដំ េណរករនិ ងស�នភាពៃនធនធានទំងេនះ
។ េនះជាករណីេលកែលងមួយគឺ ថាគេ្រមាងេនះ្រត�វបានរ ំពឹ ងថានឹ ងេស�ឱ្យមានកររ ឹតបន�ឹង
មួយចំនួនេលសិទិេ� ្រប ្របាស់ជាទមា�ប់េនក�ុងតំ បន់ែដល្រត�វបានកំ ណត់ ថាជាតំ បន់ករពរ

តឹងរុ ឹង (SPZs) ែដលនឹងក�យជាតំ បន់សូន្យឬគា�នមនុស្សរេ្រប្របាស់្រត�វបានរចនាេឡង
េដម្បីឱ្យ្របេសរេឡង កររ ំពឹ ងទុកកររស់េនរបស់្របេភទសត�ៃ្រពែដលងយរងេ្រគាះបំ ផុត
(ជាែផ�កមួយៃនសកម�ភាព 1.2, ចំណុច 2.2) ។ ទំ ហំនិងទី តំងៃន SPZs ែដលបានេស�
េឡងេនះមិនទន់្រត�វបានសេ្រមចេនាះេទប៉ុ ែន�ពួកេគនឹ ង្រត�វបានដក់េដ ម្បីកត់បន�យ
ចំនួនអ�កេ្រប ្របាស់ៃ្រពេឈ រងផលប៉ះពល់។ ករដក់ក្រមិ តៃនករេ្រប ្របាស់ឋិតេនេ្រកម
និយមន័យបទដ�ន CCB ៃនករ "ផា�ស់បូរទី
� តង
ំ ” ប៉ុ ែន�េនះនឹ ងមិ ន្រត�វបានកំ ណត់ ថាជា

ដំេណរករេដយមិនមានករស�័្រគចិ តេ� ឡយ។

ករកំ ណត់តំបន់ែបបេនះនឹ ង្រត�វបានបន�

េដយករ្របឹក្សោេយាបល់និងដំេណរករយល់្រពមលម�ិតតមភូ មិែដលរងផលប៉ ះពល់,
ករកំណត់អត�ស��ណរបស់បុគ�លែដលរងផលប៉ ះពល់

/

្រគ�សរនិ ងចរចក��ប់

សំណងទទួលយកបានេទវ ិញេទមកេនាះែដលអចនឹ ងរួមប�ូ� លប៉ុ ែន�មិន្រត�វបានកំ ណត់

ដូចជា ឱកសករងរ, ក�ុង្របេភទ ្របាក់សំណង (ឧទហរណ៍៖ករចិ��ឹមជី វ ិត) ឬសំណង
ែផ�កហិរ�� វត�ុ (ឧទហរណ៍៖ កររក្របាក់ចំនូលេដយករដងជ័ រ) ។ ករប�
� ក់ថាដំ េណរ

ករេនះនឹងយល់្រពម្រត�វបានរួមប�ូ� លេនក�ុងអត�បទៃនកិ ច្រ� ពមេ្រព�ងសហគមន៍។

េដយសរែតមាន្រពំ ែដនេនក�ុងតំបន់ មានករស�ុ្រគស�ញេនក�ុងតំ បន់គេ្រមាង វ ិធី ស�ស�

ស្រមាប់េយាង្រពំ ែដនជាផ�ូវករ
ករអនុវត�ច្បោប់។

េដយបុ គ�លិកល្បោតជាត្រម�វករៃន្រកបខ័ ណ�្រត�តពិ និត្យ

បុ គល
� ិកតមតំបន់កំណត់តំបន់្រពំ ែដនមួ យេនក�ុងតំ បន់ តមរយៈ

ករេ្រប្របាស់ៃនពហុេកណ្រពំ ែដនបានផ�ុកេនេល្របព័ន�
តំបន់ (ខ) ករេបកេមលទីតំងជាក់ែស�ង

ណា
� េទៀងទត់េនក�ុងករេ្រប្របាស់្របព័ ន�

GPS

(ក)

្រត�វបានអនុ វត�េនក�ុង

េដយអ�កស្រមបស្រម�ល GIS ។ វគ�បណុ� ះប
GPS

និ ងករទទួ លស�ល់ៃន្រពំ ែដនេនះ្រត�វ
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របាយករណ៍សេង�បស�ព
ី ក
ី រតមដន និងអនុវត�គេ្រមាង
េរដបូកែដនជ្រមកសត�ៃ្រពែកវសីមា [v០.៣]

បានផ�ល់ជូនដល់បុគ�លិកល្បោតេដ ម្បីស្រមបស្រម�ល GIS ។ ្រពំ ែដនទំងេនះក�ុងេនាះរួម
ទំង្រពំ្របទល់ផូវករតមសរចរ
�

001

(2012),

គឺ អចេម លេឃញយា៉ ងច្បោស់កុ�ងករ

បង�ញ GPS េនះ។ ស្រមាប់បុគ�លិកល្បោតេ្របែផនទី្រកដសកូ អរេដេន្រត�វបានពិ និត្យ
ជាមួយនឹងម�ន�ី GIS មុនេពលេទេធ�សកម�ភាព។ េលសពី េនះេទៀតករ្រត�តពិ និត្យបែន�ម
េទៀតេនក�ុងករ ិយាល័យ្រត�វបានេធ�េឡងេដយមានតំ បន់ែដលបាន្របមូ លទិ ន�ន័យ។ េប
មានករសង្ស័យថារល់ករទ�នា�ន្រត�វបានកត់ ្រតេដយបុ គ�លិកល្បោតនិ ងបានប�ូ� លេន

ក�ុង ្របព័ន�ៃនករ្រត�តពិនិត្យែផនទី និ ងរយករណ៍ឧបករណ៍ (SMART) េដយេធៀបេទ
នឹង្រពំែដនជាផ�ូវករ (រួមទំងបទប�
� 001) ែដលអច្រត�វបាន្រត�តពិ និត្យ។

២.៩ សកម�ភាពខុសច្បោប់និងអត�្របេយាជន៍គេ្រមាង (G5)
សកម�ភាពគេ្រមាងរួមប�ូ� លគា�នូ វកិ ចខ
� ិ តខំ្របឹ ងែ្របងេដម្បីទប់ ស�ត់សកម�ភាពខុសច្បោប់
(ឧទហរណ៍

តមរយៈករេធ�ែផនករនិ ងករអនុ វត�េដយផា�ល់)

និ ងកិ ច�ខិតខំ្របឹ ងែ្របង

េដម្បីបេង�នជី វភាពរស់េនតមរយៈករអន�រគមន៍ ែដលមានករប�
� ក់យា៉ងច្បោស់ែផ�ក
ច្បោប់ (ឧទហរណ៍ ករផ�ល់ជំនួយែផ�កកសិកម�េនេលដីែដល្រត�វបានចិ ��ឹមេដយ�សប
ច្បោប់េអកូេទសចរណ៍េនក�ុងតំបន់ ែដលមានករអនុ ម័តពី រដ�ភិបាលជាេដ ម)

។

ករ

ករពរសុវត�ិភាពនឹង្រត�វបានដក់ េននឹងកែន�ងេដ ម្បីធានាឱ្យបាននូ វគេ្រមាងែដលមាន
មូលនិធិមិន្រត�វបានេ្រប េដយមិនេលកកម�ស់សកម�ភាពខុ សច្បោប់ (ឧទហរណ៏៖ េដយ
ពិនិត្យជំនួយឥតសំណងស្រមាប់គេ្រមាងសហគមន៍ ) ។
សកម�ភាពខុសច្បោប់ ជាេ្រច ន ជំ រញ
ុ ករគំរមកំ ែហងេទនឹ ងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ជី វចំ
រុះនិងសហគមន៍ែដល្រត�វបានដក់ កុងេសណារ
�
ីយ៉ូលេគាល

ដូ េច�ះេហយគេ្រមាងេនះ្រត�វ

បានរចនាេឡងឱ្យច្បោស់េដម្បីេដះ�សយទំងេនាះ (ចំ ណុច 2.2) ។ សកម�ភាពែដលេន
េ្រកមអនុេគាលេដ គឺ ្រត�វបានរចនាេឡងទំងអស់េដ ម្បីបេង�នករអនុ វត�ច្បោប់ េដយផា�ល់
,

ជាចម្បងេដយ្រក�មល្បោតែដលដឹកនាំេដយរដ�ភិ បាលផង

ក៍ ដូចជា្រក�មល្បោតែដល

ដឹកនាំេដយសហគមន៍ និ ងវ ិធានករេផ្សងេទៀតរួមប�ូ� លទំងករ្រត�តពិ និត្យ្របចំែខនិ ង

្របចំឆា�ំៃនក្រមិ តៃនសកម�ភាពខុសច្បោប់ ។ អនុ េគាលបំ ណងទី ១ មានេគាលបំ ណងេដ ម្បី
ដក់នូវ្រកបខ័ ណ�ច្បោប់ និងករេធ�ែផនករែដលបានបង�ក់សកម�ភាពខុសច្បោប់ និងអនុ
េគាលបំណងទី ៣

មានេគាលបំ ណងក�ុងករបេង�តច្បោប់ ្រគប់ ្រគងនិងករកន់ កប់ដីនិង

្របព័ន�្រគប់្រគងដី ធី�េនក�ុងតំបន់សហគមន៍ ។
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