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មតិរបស់អ្នកបោះពុម្ពផថាសាយ

របាយការណ៍ឃ្លា មំ�ើលមនះគឺរាលទ្្លថនការែិតែំម្បរឹងខម្បងមដាយបុគ្គលនិងរារ�ួ។ មបើសិនគ្្ម នការឃ្លា មំ�ើលនិងការម្ប�ូល
ទិននានយ័មដាយ�និមនឿយហតរ់បស់អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ PLCN មនាះមយើង�និអាចបមង្កើតរបាយការណ៍មនះមឡើងបានមឡើយ។ 
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គម្្ងទឹ្សី្
១. ងសចក្ីង្្ើម

 ១.១ ងោលបំណង និងវិធីសសស្  ៨

 ១.២ ព្ព ងៅក្នុង ព្ពឡង់  ៩

  ការកាប់បំផ្ល្ញ ព្ព ងេី ងៅតតបន្  ១០

  ផលប៉ះពាល់ ងលីការ ត្ប ្បរួលអាកាសធាតុ  ១១

 ១.៣ បណា្ត្ញសហគមន៍ ព្ពឡង ់(PLCN)  ១២

  ្បវត្ិ  ១២

  សកម្មភាពបច្ចុប្បន្ន  ១២

 ១.៤ ការអភិវឌ្ឃន៍នាងពលបច្ចប្បន្ន  ១៣

  វិធានការណ៍ថ្មីៗរបស់រដា្្ភិបាល  ១៤

  ឧបសគ្គ ងផ្េងៗ  ១៤

  ការប ងង្កីតច្បាប់ថ្មីងដាយតុលាការឧ្កិដ្ឋកម្មអន្រជាតិ (ICC)  ១៥

២. វិធីសសស្

 ២.១ ការឃ្ល្ំងមីល តដល ងផត្ត ងលីសហគមន៍  ១៦

 ១.១ កម្មវិធីស្្តហ្វូន្្ពឡង់  ១៨

 ២.២ ភាពជាមា្្ស់ ងលីទិន្នន័យ  ២០
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 ៣.១ កាលឃ្ល្ំងមើល ពថងៃទី១ តែ្មស - ពថងៃទី៣១ តែកក្កដា ឆ្ន្ំ២០១៦  ២៣

  ការរក ងេីញទូងៅ  ២៣

  ធនធានធម្មជាតិ  ២៤

  សកម្មភាពែុសច្បាប់  ២៧

 ៣.២ កាលឃ្ល្ំងមីល ពថងៃទី៤ តែកុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៥ - ពថងៃទី៣១ តែកក្កដា ឆ្ន្ំ២០១៦  ៣១

  ការរក ងេីញទូងៅ  ៣១

  សកម្មភាពែុសច្បាប់  ៣២

  ធនធានធម្មជាតិ  ៣៤

  ការរាយការណ៍អំពីអន្រកម្ម  ៣៦

  ងផ្េងៗ  ៣៧

៤. តផនទី ពនសកម្មភាពឃ្ល្ំងមើលរបស់ PLCN  ៣៨
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៨. ឯកសរ ងេាង  ៤៧
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គោលបំណង
មនះគឺរារបាយការណ៍ឃ្លា មំ�ើលមលើកទីម្បាអំំពីសាថា នភាព
ថម្ពមៅតំបនថ់ម្ពឡង។់ របាយការណ៍មានមគ្លបំណង
ចងម្កងរាឯកសារនូវគុណតំថល�ីវសាសសតាថនថម្ពឡង ់និង
វសិាលភាពថនការកាបថ់ម្ពម�ើែុសចបាបម់ៅកនាុងតំបន់
ថម្ព ឡង។់ មយើងនរឹងមម្បើទិននានយ័ខដលម្ប�ូលបានពីស-
ក�្មភាពឃ្លា មំ�ើលម្្ងៗរបស់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN) មដើ�្ពីិពណ៌នាអំពីសាថា នភាពបចុ្ប្ននាថនថម្ពឡង។់ 
ទិននានយ័ម្តរូវបានម្ប�ូលយកមៅកនាុងរវាងខែម�សានិងខែ
កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦ តា�រយភៈក�្មវ ិ្ ីសា្ម នហ្ូនពិមសស�យួ 
ម ្្ម ះថា ក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូនថម្ពឡង។់ 

សវតារ
ថម្ពឡងស់ថាិតមៅវាលទំនាបកណាតា លថនម្បមទសក�្ពុរា 
មហើយមានសារភៈសំខានោ់៉ា ងខាលា ងំសម្មាបម់សដ្ឋកិច្និង
ម្គរួសារកនាុងតំបន ់មហើយនិងសម្មាបស់ា្រណ�នខែ្មរទូមៅ
្ងខដរ។ មាន�នរាតិមដើ�ភាគតិចម្បមាណ២៥០០០០
នាករ់ស់មៅកនាុងភូ�ចិំនួន៣៤០មៅកនាុងថម្ពឡង ់ មហើយពួក
មគម្បកបរបរចិញ្រឹ��ីវតិមដាយពរឹងខ្្អកមលើថម្ពឡងម់នះ។ 
មទាះោ៉ា ងណា ការកាបម់�ើែុសចបាបនិ់ងការកាបប់ំផ្លា ញ
ថម្ពម�ើបានមកើនមឡើងោ៉ា ងខាលា ងំមៅកនាុងរយភៈមពលប៉ាុនា្ម ន
ទសវត្ចុងមម្កាយមនះ។ មោងតា�សាកលវទិយាល័យ 
Maryland ការបាតប់ងថ់ម្ពម�ើមៅកនាុងម្បមទសក�្ពុរាកនាុង
រវាងឆ្នា ២ំ០០១ និង២០១៤ បានមកើនមឡើងមលឿនរាងបណាតា
ម្បមទសម្្ងៗទាងំអស់។ 

រាការម្លាើយតប កនាុងឆ្នា ២ំ០០១ សមា�ិកសហគ�នក៍នាុង
តំបនប់ានបមង្កើត បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) មឡើង 
ខដលរាបណាដា ញអនាកស្ម័ម្គចិតតា�និ្លាូវការ�យួ ខដលតសូ៊
�តិសម្មាបក់ារការពារទរឹកដីរបស់ពួកមគ។ ពួកមគចាបម់្តាើ�
ចុះលបាតថម្ព មដើ�្ទីបស់ា្ក តព់ួកអនាកកាបម់�ើ និងរ រឹបអូស
រណាយនតា មហើយមលើកទរឹកចិតតាមអាយអារាញា ្រកនាុងតំបន ់និង
រដា្ឋ ភបិាលថានា ករ់ាតិទទួលែុសម្តរូវចំមពាះការការពារថម្ពឡង។់ 

មៅកនាុងមគ្លបំណងមដាះម្សាយការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើ 

មៅកនាុងខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៦ រដា្ឋ ភបិាលក�្ពុរាបានម្បកាស
ដាកថ់ម្ពឡងច់ំនួន ៤៣១៦៨៣ ហិកតារ រាខដន�ម្�ក
សត្ថម្ព។ ប៉ាុខនតាមានការរះិគនែ់លាះបង្ហា ញថា មានការផ្លា ស់-
បតាូរបនតាិចបនតាួចប៉ាុមណា្ណ ះមៅកនាុងថម្ពឡង ់។

វិធីសស្្
ក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូនថម្ពឡងម់្តរូវបានបមង្កើតមឡើងតា�រយភៈសិកាខា -
សាលារាមស៊រ�ីយួរា�យួបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN)។ ការបមង្កើតក�្មវ ិ្ ីមនះគឺរាដំមណើ រការបនតា ខដល
មានមគ្លបំណងបំមពញមសចកតាីម្តរូវការរបស់ការឃ្លា មំ�ើល
ថម្ពម�ើ។ ក�្មវ ិ្ ីមនះអាចចងម្កងរាឯកសារនូវចំណាត់
ថានា ក់្ ំៗបីគឺ «សក�្មភាព» «្ន្ន» និង «ការរាយការណ៍ 
(អនតារក�្ម)» មហើយតា�រយភៈចំណាតប់ខនថា��យួមទៀត អនាក
ឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) 
មានឱកាសចងម្កងឯកសារនូវករណីលំអិតម្្ងៗបាន។ 
រាចុងមម្កាយ អនាកម្គបម់្គងទិននានយ័វភិាគ និងម្្ើមអាយ
ទិននានយ័មានសុពលភាព។ 

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖
១. កនាុងកំឡុងកាលឃ្លា មំ�ើល (ម�សា-កក្កដា ២០១៦) អនាក
ឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) 
បានមផ្តា តមលើការចងម្កង្ន្ន្�្មរាតិម្្ងៗរាឯកសារ 
(៤៩៤ ករណី ៦២% ថនការចុះបញី្ខដលមានសុពលភាព
ទាងំអស់) និងសក�្មភាពកាបម់�ើែុសចបាប ់ (២៨៣ 
ករណី ៣៦%)។

២. បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) បានមផ្តា តរា-
ពិមសសមលើការចងម្កងមដើ�ម�ើម្្ងៗរាឯកសារ (៤០៤ 
ករណី ៨២% ថន្ន្ន្�្មរាតិទាងំអស់)។ ពួកមគក៏
បានចងម្កង្លិត្លអនុ្លម�ើ្ ងខដរ (NTFPs) 
(៦២ ករណី ១៣%) សត្ម្្ងៗ (១៩ករណី ៤%) ទី
កខនលាងពិសិដ្ឋ (៤ ករណី ១%)។

៣. មដើ�ផ្តា ក ់(Anisoptera costata Korth.)   និងម�ើទាល 
(Dipterocarpus alatus Roxb. & G.Don.) រា្ន្ន

របាយការណ៍សង្ខេប



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ៧

ខដលម្តរូវបានរាយការណ៍មម្ចើនរាងមគ ប៉ាុខនតាកម៏ានរបាយ-
ការណ៍ថា មដើ�ម�ើម្បមភទមនះម្តរូវបានកាប់្ ងខដរ។ 
មដើ�ម�ើទាងំមនះម្តរូវបានមគមម្បើសម្មាបក់ារសាងសង ់និង
ដួស�រ័មចបាះ ខដលមនះរាមហតុម្្ើមអាយបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់(PLCN) ែិតែំទទួលែុសម្តរូវចំមពាះ្ន្ន្�្មរាតិ
ទាងំមនះ។ 

៤. សក�្មភាពកាបម់�ើែុសចបាបខ់ដលបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់ (PLCN) បានឃ្លា មំ�ើល រ�ួបញូ្លទាងំដង្គុត
គល់ម�ើ (១៥៧ ករណី ៥៦%) តំបន�ូ់សឆ្យថម្ព 
(៦៨ ករណី ២៤%) ចមម្�ៀកម�ើមចាលមៅកខនលាង (៣៩ 
ករណី ១៤%) និងការដរឹក�ញូ្នមដើ�ម�ើ (១៧ ករណី 
៦%)។

៥. កនាុងកំឡុងកាលរាយការណ៍សរុប ចាបពី់ខែកុ�្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៥ ការចុះបញី្ភាគមម្ចើនទាកទ់ងនរឹងសក�្មភាព
ែុសចបាបម់្្ងៗ (១៥១៩ករណី ៤៨%) និងការចុះបញី្
្ន្ន្�្មរាតិចំនួន ១៤៦២ដង (៤៦%)។

៦. មគ្យនតាគឺរា�ម្យាបាយដរឹក�ញូ្នមពញនិយ�របស់អនាក
កាបម់�ើ (២៤០ករណី ៧៤%ថន�ម្យាបាយដរឹក�ញូ្ន
ទាងំអស់ខដលម្តរូវបានកតម់្តាទុក)។

៧. អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ�កពីមែតតាកំពង់្ ំ ខដលរាមែតតា
មៅរាបថ់ម្ពឡងម់ានមហដា្ឋ រចនាស�្ពន័្ល្អរាងមគ បាន
រាយការណ៍ពីចំនួនែ្ពស់បំ្ុតថនករណីសក�្មភាពែុសចបាប ់
(៥៦៤ករណី ៣៧%ថនសក�្មភាពទាងំអស់ខដលម្តរូវបាន
រាយការណ៍) និង្ន្ន្�្មរាតិ (៥៧៧ករណី ៣៩.៥%
ថន្ន្នទាងំអស់ខដលម្តរូវបានរាយការណ៍)។

៨. ចំនួនភាគមម្ចើនថនករណីខដលពួកមគបានរាយការណ៍
ពីអនតារក�្មរា�យួអារាញា ្រមានភាពវ�ិ្មាន (២៣ករណី ៨៥% 
ថនអនតារក�្មទាងំអស់) មហើយអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើបានរាយ-
ការណ៍ពីអនតារក�្មអវ�ិ្មានខតបីករណីប៉ាុមណា្ណ ះ (១១%)។ 
ប៉ាុខនតាតា�រយភៈទំនាកទ់ំនងផ្្ល់ែលាួនរា�យួអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ព
ម�ើ មយើងមានមហតុ្លម�ឿថា ចំនួនទាបថនរបាយការណ៍
ពីអនតារក�្មអវ�ិ្មានរា�យួអារាញា ្រ�និខ�នរាការពិតមទ។ 

ការសន្នដ្្ិាន
• ការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើ និងការកាបថ់ម្ពម�ើែុសចបាប់
មៅខតរាការគំរា�ដ៏្ ំចំមពាះថម្ពឡង។់ មានការមកើនមឡើង 
១៤% នូវចំនួនរបាយការណ៍ពីតំបនខ់ដលម្តរូវបានកាបឆ់្្ក
ថម្ព។ ទិននានយ័ខដលទទួលបានបង្ហា ញថា ទាងំតំបនក់ារពារ
និង�និការពារម្តរូវរងការបំផ្លា ញមដាយការកាបថ់ម្ពម�ើែុស
ចបាប។់ 
• មែតតាទាងំអស់រាយការណ៍អំពីការលំបាកម្្ងៗរា�យួ
�សនតាីរា�ការ�យួចំនួនមៅកនាុងកម្�តិតំបន។់ �សនតាីកនាុងតំបន់
ចូលរ�ួរាមទៀងទាតម់ៅកនាុងការចុះលបាតថម្ពមៅកនាុងមែតតា
កំពង់្ ំ និងមែតតាម្កមចះ។ 
• គុណស�្តតាិឃ្លា មំ�ើលរបស់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN) មានការមកើនមឡើងគួរមអាយកតសំ់គ្ល់។ បណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)  បានបង្ហា ញថា ការឃ្លា មំ�ើល
សហគ�នអ៍ាច៖

 ្តាល់ទិននានយ័ខដលមានភាពម្តរឹ�ម្តរូវដូចគ្នា នរឹងទិននានយ័
ខដលអនាកអា�ីពម្ប�ូលបានខដរ
 ពម្ងរឹងភាពរាក�្មសិទ្ិ និងការទទួលែុសម្តរូវ
 មលើកស្ួយមអាយមានការចូលរ�ួកនាុងការសមម្�ចចិតតា
កនាុងតំបន់
 កាតប់នថាយមពលមវលាកនាុងការបមង្កើតចបាប់្ ្មីៗ
 និងកាតប់នថាយមពលមវលាម្លាើយតបមពលពិនិត្យម�ើញ
សក�្មភាពែុសចបាបរ់ហូតដល់មពលអនុវតតា។ 

អនុសសន៍
១. បមង្កើតគំរូសហម្គបម់្គង�យួ ខដលបញូ្លបណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) មៅកនាុងការការពារថម្ពឡង។់ 
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) មានកំណតម់្តាខដល
បានបង្ហា ញពីការឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើម្បកបមដាយម្បសិទ្ភាព។ 
២. គ្មំ្ទខាងហិរញញា វតថាុ និងនមោបាយ ដល់បណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)  មដើ�្បីនតាការលបាតថម្ព និង
សមម្�ចមអាយបាននូវមគ្លមៅរបស់ម្បមទសក�្ពុរាសម្មាប់
គម្�បថម្ព៦០% នាឆ្នា ២ំ០៣០ ខាង�ុែ។
៣. បនតាហ្រឹកហ្ឺនអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ ពិតរាទទួលបាន
លទ្្លល្អទាងំបរមិាណ និងគុណភាពថនទិននានយ័ខដល
ម្ប�ូលបាន។
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១. សេចក្តីស្្ើម

ព្រៃឡង់គឺជា ព្រៃពៃតងមានទំហំធំជាងគគដែលគនៅគេេេល់ក្នុង្ៃគទេកម្នុជា។ ព្រៃឡង់មាន
ែង់េ៊ីគតខ្េ់ពន្ៃគេទគែើមគ�ើ រ៊ក្ខជាតិ និងេត្វដែលជិតផ៊តរៃូជ គហើយមានគ៊ណតំពលខ្េ់
ខាងជីវេា្េ្រ និងវៃ្បធម៌ចំគរៃោះេហគមន៍ក្នុងតំៃន់ និងេាធារណជនកម្នុជាផងដែរ។ មាន
គគោលនគយោបាយខិតខំការរៃារធនធានព្រៃឡង់ គែោយមានតំៃន់ថ្ីៗមួយចំនួន្តូវបាន្ៃកាេ
ជាតំៃន់ព្រៃការរៃារ។ មានេេ្រនុតាងៃញ្ាក់ថា ការកាៃ់ៃំផ្ាញព្រៃគ�ើបានគកើនគឡើងក្នុងគរៃល
ផ្ាេ់ៃ្រតូរគនៅម៊នមានវិធានការខ្ាំងជាង។ របាយការណ៍ៃង្ាញរៃីេ្ានេារៃព្រៃឡង់។ 

មនះគឺរា របាយការណ៍ឃ្លា មំ�ើលមលើកទីម្បាអំំពីសាថា ន-
ភាពថម្ពមៅកនាុងតំបនថ់ម្ពឡង។់ របាយការណ៍មនះមាន
មគ្លបំណងមដើ�្ចីងម្កងរាឯកសារនូវគុណតំថល
�ីវសាសសតារបស់ថម្ពឡង ់ និងវសិាលភាពថនការកាប់

ថម្ពម�ើែុសចបាបម់ៅតំបនថ់ម្ពឡង។់ របាយបង្ហា ញ
អំពីទិននានយ័ ខដលម្តរូវបានម្ប�ូលបានមដាយអនាក
ឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើពីបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN) កនាុងកំឡុងមពលអនុវតតាការមដើរលបាតកនាុង
រវាងថ្ងៃទី១ ខែម�សា ឆ្នា ២ំ០១៦ រហូតដល់
ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦។
មោងតា�របាយការណ៍ឃ្លា មំ�ើលមលើកទីម្បាមំនះ
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN)  កំពុង

១.១ គោលបំណង 
និងវិធីសស្្
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ែិតែំ៖
• រាយការណ៍ដល់អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ សមា�ិកបណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) រដា្ឋ ភបិាលថានា ករ់ាតិ និង
ថានា កម់ម្កា�រាតិ សា្រណ�នខែ្មរ និងសហគ�នអ៍នតាររាតិ
អំពីសាថា នភាពថម្ពឡងនិ់ងបញ្ហា ម្ប��របស់ថម្ពឡង ់ មដាយ
សង្រឹ�ថានរឹងមានការសមម្�ចចិតតាម្គបម់្គងខដលមានម្ប-
សិទ្ភាពនាមពលអនាគត។  
• បង្ហា ញពីរមបៀបខដលបមច្កវទិយាសា្ម តហ្ូនអាច្តាល់ស-
�តថាភាពដល់ការឃ្លា មំ�ើល្ន្នថម្ពម�ើ និងសក�្មភាព
ែុសចបាបម់្្ងៗមៅកនាុងថម្ពឡង។់ 

បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) មបតារាញា ោ�លបាត 
និងការពារថម្ពមៅតំបនថ់ម្ពឡងម់អាយបាន មហើយនរឹងបនតា
មបាះពុ�្ព្សាយរបាយការណ៍ខដលខ្្អកមលើការឃ្លា មំ�ើល
របស់សហគ�ន ៍កនាុងមគ្លបំណងបមង្កើតកំណតម់្តាសា្-
រណភៈអំពីសាថា នភាពថម្ពឡង ់ ទាកទ់ងនរឹង្ន្ន្�្មរាតិ 
និងសក�្មភាពែុសចបាបម់្្ងៗ។ 

ថម្ពឡងស់ថាិតមៅកនាុងតំបនទ់ំនាបកណាតា លថនម្បមទសក�្ពុរា។ 
វាមានវសិាលភាពម្បមាណ ៥០០.០០០    ហិកតា មៅកនាុង
តំបនទ់ំនាបថនម្បមទសក�្ពុរា មដាយលាតសន្រឹងមលើមែតតា 
ចំនួនបនួគឺ ម្កមចះ ស្រឹងខម្តង កំពង់្ ំ និងម្ពះវហិារ។ ថម្ពឡង់
ម្ទម្ទងម់្បពន័្មអកូឡូសីុថម្ពម�ើចំនួនម្បាពីំរម្្ងៗពីគ្នា
រ�ួទាងំថម្ពវាលភក ់ ថម្ពថបតង ថម្ពពាកក់ណាតា លថបតង 
និងថម្ពម្�រុះសលារឹក្ងខដរ។ ថម្ពឡងម់ានដងសីុ់មតែ្ពស់ថន
មដើ�ម�ើកម្� និងរងការគំរា�កំខហង មហើយនិងម្បមភទ
រុកខារាតិ និងសត្�ិត្ុតពូ�រាមម្ចើនម្្ងមទៀត។ ថម្ពឡង់
ករ៏ាទី�ម្មាល្ំ ហូរចូលមៅកនាុងអាងទមនលាម�គង្គ និងបរឹង
ទមនលាសាប មហើយម្ទម្ទងដ់ល់វស័ិយ�ល្ល និង្តាល់នូវ
រាតិម្បរូមតអុីនរាមម្ចើនដល់ការទទួលទានរបស់ម្បរា�ន
ក�្ពុរា្ងខដរ។ មហតុមនះមហើយបានរាថម្ពម�ើ�និម្គ្នខ់ត
មានសារភៈសំខានស់ម្មាបម់សដ្ឋកិច្ និងម្ករុ�ម្គរួសារកនាុងម្សរុក
ប៉ាុមណា្ណ ះមទ ប៉ាុខនតាកម៏ានសារភៈសំខានដ់ល់ម្បរារានខែ្មរ

១.២ ព្្ឈើនៅក្នុងព្្ឡង់
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ការកាប់បំផ្ល្ញព្្ឈើនៅត្បន្
មទាះបីរាថម្ពឡងម់ានគុណតំថលពិមសសកម៏ដាយ កក៏ារ
កាបថ់ម្ពម�ើែុសចបាប ់ និងការបំផ្លា ញថម្ពម�ើមៅខតបាន
បមង្កើនសក�្មភាពោ៉ា ងខាលា ងំកាលា  មៅកនាុងរយភៈមពលប៉ាុនា្ម ន
ទសវត្កនលាង�កមនះ។ ការបាតប់ងគ់ម្�បថម្ពម�ើមៅកនាុង
ថម្ពឡងក់នាុងរវាងឆ្នា ២ំ០០២ និង២០១៦ ម្តរូវបានបង្ហា ញ
មៅកនាុងរូបភាព ១.១ ។

មោងតា� វទិយាសាថា នមបើកទូលាយក�្ពុរា (Open 
Development Cambodia) ថម្ពម�ើម្គបដណតា ប ់៧២% 
ថនទរឹកដីរបស់ម្បមទសមនះមៅឆ្នា ១ំ៩៧០ ែណភៈខដល
ឆ្នា ២ំ០១៤ គម្�បថម្ពម�ើមនះម្តរូវបាន ល្ា កចុ់ះដល់ ៤៨% 
កនាុងមនាះរ�ួទាងំការដាដំំណាំម្្ងៗ្ងខដរ។ មោងតា�
តួមលែរាសកល្្មី�យួ ខដលមាន�ូលដា្ឋ នមលើទិននានយ័
ផ្្ក យរណបពីវទិយាសាថា ន្ន្នពិភពមលាក និងសាកល-
វទិយាល័យ Maryland ការបាតប់ងថ់ម្ពម�ើមៅកនាុងម្បមទស
ក�្ពុរាកនាុងរវាងឆ្នា ២ំ០០១ និងឆ្នា ២ំ០១៤ បានមកើនមឡើង
កនាុងអម្តាមលឿនរាងបណាតា ម្បមទស្្ងៗមទៀតមៅកនាុង
ពិភពមលាក។ 
 
របាយការណ៍ម្បចាឆំ្នា រំបស់ម្កសួងកសិក�្ម រុកាខា ម្បមា៉ា ញ់ 
និងមនសាទ ឆ្នា ២ំ០១៦ កគ៏្មំ្ទលទ្្លទាងំមនះ្ងខដរ។
ម្កសួងបានទទួលសា្គ ល់ថា គម្�បថម្ពម�ើសរុបមៅកនាុង
ម្បមទសក�្ពុរាគឺ ៦១% សម្មាបឆ់្នា ២ំ០០២  មហើយ ៥៧% 
សម្មាបឆ់្នា ២ំ០១០ និងតិចរាង៥០% សម្មាបឆ់្នា ២ំ០១៤។ 
ម្កសួងម�ឿរាកថ់ា គម្�បថម្ពម�ើរបស់ម្បមទសក�្ពុរា នរឹង
បនតា ល្ា កចុ់ះ ម្បសិនមបើឧម្កិដ្ឋក�្មថម្ពម�ើ និងការកាបទ់សន្ាន

រាសា្រណភៈោ៉ា ងទូលំទូលាយ្ងខដរ។ មាន�នរាតិ
មដើ�ភាគតិចម្បមាណរាង ២៥០.០០០ នាក ់រស់មៅកនាុង
ភូ�ចិំនួន ៣៤០ មៅកនាុងថម្ពឡង ់ ឬចមាងៃ យ១០គីឡូខ�៉ាម្ត 
ពីថម្ពឡង។់ ថម្ពមនះគឺរា ខ្នាកសំខាន�់យួថនវប្្� ៍ និង
�ំមនឿរសាសនារបស់សហគ�ន ៍ មហើយពួកមគពរឹងខ្្អកមលើ
ថម្ពមនះសម្មាបក់ាររស់រានមាន�ីវតិរបស់ពួកមគ។ សក�្ម-
ភាពម្្ងៗទាកទ់ងនរឹងថម្ពម�ើម្បកបមដាយនិរនតារភាព 
ដូចរាការដង�រ័មចបាះ ការមដើររក�ហាូបអាហារ និងការម្ប�ូល
យកម�ើសម្មាបក់ារសាងសង់្ ្ះ និងអុសសម្មាបច់ំអិន
អាហារ រាខ្នាកសំខាន�់យួថន�ីវតិរស់មៅម្បចាថំ្ងៃរបស់
សហគ�ន�៍ូលដា្ឋ ន ។

របូភាព ១.១ របូភាពផ្កា យរណបនៃបបទេសកម្ពុជាបទ្កាើតទេញពីកនៃលែ្បរាវបជាវនែៃដី USGS នដលមាៃទៅ http://earthexplorer.usgs.gov/។ របូភាពទោយទោក 
Allan Michaud, Wild Cambodia http://wildcambodia.net/

១០
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ផលប៉ះពាល់ន្ការប្្ប្រួលអាកាសធាតុ

ដីថម្ព�និម្តរូវបានកាតប់នថាយមនាះមទ។ ខ្នទីពតម៌ាន
មចញមដាយអង្គការសិទ្ិ�នុស្ លីកាដូ បង្ហា ញថា ការកាប់
បំផ្លា ញថម្ពម�ើមៅកនាុងម្បមទសក�្ពុរានរឹងបនតាមាន សូ�្ខីត
មៅកនាុងតំបនថ់ម្ពការពារ (រូបភាព ១.២) ។ 

ការបាតប់ងថ់ម្ពម�ើរបស់ម្បមទសក�្ពុរាមដើរតួនាទីោ៉ា ង
សំខានក់នាុងការបង្កមអាយមានការខម្បម្បរួលអាកាស្តុ
ពិភពមលាក ពីមម្ពាះការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើម្តរូវទទួលែុស
ម្តរូវចំមពាះការរភំាយឧស្ម័ន្្ះកញ្ក ់១២%។ ក�្ពុរាសថាិត
កនាុងចំមណា�ម្បមទសខដលរង្លប៉ាះពាល់ពីម្ពរឹតតាិការណ៍
ទាកទ់ងនរឹងអាកាស្តុខាលា ងំរាងមគកនាុងឆ្នា ២ំ០០៣។ ម្ប-
រា�នក�្ពុរាមៅ�នបទបាន�ួបម្បទះរចួ�កមហើយនូវ្ល-
ប៉ាះពាល់ដល់�ីវភាពរស់មៅរបស់ពួកមគពីកំមណើ នសីតុណហា -
ភាព និងការផ្លា ស់បតាូរលំនាទំរឹកមភលាៀងកាលពីពីរបីឆ្នា កំនលាង

របូភាព ១.២ នែៃេីនៃតំបៃក់ារពារទែសេ្ៗ ការកាបប់ំផ្លែ ញនបពទ�ើ ៃិ្សម្បទាៃដីទសដ្ឋកេិ្ច (ELCs) េិៃ្នៃយ័គបមបនបពទ�ើ៖ រាកលវេិយាល័យ Maryland ពត័ម៌ាៃ
ថ្ីពីសម្បទាៃដីទសដ្ឋកេិ្ច ៃិ្តំបៃក់ារពារ ២០១៦ លីកាដូ 

មៅ។ ្លប៉ាះពាល់មនះបាន�ះមៅមលើកសិក�្មនិងទិននា្ល
ថម្ពម�ើ។ ភសតាុតាង្្មីបញ្្កប់ខនថា�មទៀតថា មានទំនាក់
ទំនងខាលា ងំរវាងការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើ និងការកាតប់នថាយ
ទរឹកមភលាៀងមៅតំបនម់្តរូពិច�ំុវញិពិភពមលាក។ ដូមចនាះ ការ
ការពារ�និមអាយមានការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើនិងការកាប់
ម�ើែុសចបាបន់រឹងរ�ួចំខណកដល់ការកាតប់នថាយរភំាយ
ឧស្ម័ន្្ះកញ្កនិ់ងម្ពរឹតតាិការណ៍រាងំសងៃួត្ងៃន់្ ងៃរម្្ងៗ។ 

ព្ពឡង់គឺជាធនធានងសដ្ឋកិច្ចនិងងអកូឡវូសុីដ៏

សំខាន់មួយ ងហើយងបើសិនងយើង្គប់្គងវាងៅក្នុង

រងបៀបនិរន្រភាព ងនាះវានឹងងៅតតជា្ទព្យសម្បត្ិ

មានតំពលរបស់្បងទសជាតិ តដលរួមចំតណក

ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបាន។ 
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១.៣ បណា្ត្ញសហគមន៍
ព្្ឡង់ (PLCN)

កនាុងឆ្នា ២ំ០០១ សហគ�នខ៍ដលរស់មៅកនាុងតំបនថ់ម្ពឡង ់
បានចាបម់្តាើ�តសូ៊�តិសម្មាបក់ារពារដីថម្ពពីដូនតារបស់
ពួកមគ កនាុងការម្លាើយតបមៅនរឹងការកាបម់�ើែុសចបាបខ់ានា ត
្ំ និងការរមំលាភដី្លាី ខដលរាសក�្មភាពបំផ្លា ញថម្ពម�ើ និង
ប៉ាះពាល់ដល់ការមម្បើម្បាស់្ន្ន្�្មរាតិរបស់ម្បរា�ន។ 
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) រាម្ករុ�សហគ�ន៍
មានអនាកភូ��ិកពីមែតតាចំនួនបនួគឺ ម្កមចះ ស្រឹងខម្តង 
ម្ពះវហិារ និងកំពង់្ ំ ខដលបានរបួរ�ួម្បយុទ្ម្បឆ្ងំមដើ�្ី
ការអភរិក្ថម្ពម�ើ។ មដាយមម្បើពាក្យមសាលា ករបស់ពួកមគថា 
«ថម្ពឡងគ់ឺរាថម្ពរបស់មយើងទាងំអស់គ្នា » បណាតា ញសហ-
គ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) បានមរៀបចំការតវា៉ា មដាយសនតាិវ ិ្ ី និង
ការសូ៊�តិ មដើ�្បីមង្កើនការយល់ដរឹងអំពីថម្ពឡង ់ និងការ
ការពារថម្ពឡង។់ ពួកមគមរៀបចំការដខងហាក្ួន និងបាតុក�្ម
មដាយសនតាិវ ិ្ ី ការសរមសរញតតាិ និងការចុះលបាតថម្ពម�ើ

មទាះបីរាបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) មាន
សមា�ិកខដលភាគមម្ចើនរស់មៅតា�តំបន�់នបទ និង
ម្បកបរបរចិញ្រឹ��ីវតិខបបម្បថពណី ដូចរាកសិក�្មដាមំ្សរូវ 
និងកសិក�្មចិញ្រឹ��ីវតិកម៏ដាយ កក៏ារង្ររបស់បណាតា ញមនះ
តម្�រូវឱ្យមានការមម្បើម្បាស់បមច្កវទិយា្្មី និងរមបៀបទំនាក-់
ទំនងខបបទំមនើប្ងខដរ។ ការម្ប�ូលទិននានយ័រាម្បពន័្ម្្ើ
មឡើងតា�រយភៈក�្មវ ិ្ ីទូរស័ព្ថដទំមនើប ខដលម្តរូវបានបមង្កើត
មឡើង មដើ�្មី្្ើឱ្យង្យម្សរួលដល់អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ
កនាុងការចងម្កងរាឯកសារនូវសាថា នភាពថម្ពឡង។់ មលើស
ពីមនះមទៀតបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) មានភាព
សក�្មមៅមលើម្បពន័្្្ព្្សាយសង្គ� រាកខនលាងខដលពួក
មគខចករខំលកពត័ម៌ាន រូបភាព និងវមីដអូអំពីសក�្មភាព្្មីៗ
របស់ពួកមគ និងអង្គការ។ បច្ុប្ននាមនះ ទំពរ័មហ្សប៊ុក

ស្ាកច់ាបអ់នាកកាបម់�ើ និងចាបយ់ករណាយនតា និងឧបករណ៍
ម្្ងៗមទៀត។ មៅខែ្នាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ បណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់(PLCN) បានទទួលពានរង្្នរ់បស់អង្គការសហ-
ម្បរារាតិ ក�្មវ ិ្ ីអភវិឌ្ឍ អិនីសីុមអទាវ ម្បាយ (UNDP 
Equator Initiative Prize) មៅកិច្ម្ប�ំុសននាិសិតម្បមទស
ហតថាមលែី មលើកទី២១ (COP21) កនាុងទីម្ករុងបា៉ា រសីម្បមទស
បារាងំ (រូបភាព ១.៣) ។ 

្បវត្ិ

សកម្មភាពនាព្លបច្ចុប្បន្ន

រយៈងពលជាង្ចើនឆ្ន្ំមកងហើយ បណា្ត្ញ
សហគមន៍ព្ពឡង់ ( P L C N )  បានកា្ល្យ
ជា្កុមជនជាតិងដើមភាគតិច តដលតស៊ូមតិ
ស្មាប់បរិស្ថ្ន ងហើយ្តរូវបានទទួលស្្ល់
កាន់តតខា្ល្ំង ទាំងងៅងលើក្មិតថ្ន្ក់ជាតិ 
និងអន្រជាតិ។
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១.៤ ការអភិវឌ្ឍនាព្លថ្មីៗន្ះ
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) និងសាថា នភាពមៅ
កនាុងថម្ពឡងប់ានទទួលការចាបអ់ារ�្មណ៍តា�ម្បពន័្្្ព-្
្សាយអនតាររាតិកនាុងរយភៈមពលរាមម្ចើនឆ្នា �ំកមនះ។ ្្មីៗមនះ 
Deutsche Welle បានរកម�ើញអំពីរមបៀបខដលម្ពះសង្
កំពុងម្បយុទ្ម្បឆ្ងំ នរឹងការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើមៅកនាុង
ថម្ពឡង ់មហើយអនាកការទូតបានរាយការណ៍រាមម្ចើនអំពីការ
កាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើ្ ងៃន់្ ងៃរ ខដលមកើតមឡើងមៅកនាុងម្បមទស
ក�្ពុរា។ 

របស់ បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) បានទាក-់
ទាញអនាកគ្មំ្ទ (Follower) ចំនួន ២០៥០០នាក ់។ 

ការហ្រឹកហ្ឺនមម្បើបណាតា ញសង្គ�មានសារភៈសំខានស់ម្មាប់
ស�តថាភាពរបស់បណាតា ញកនាុងការតសូ៊�តិ និងសក�្មភាព
យុទ្នាការម្្ងៗ។ មៅខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៦ សិកាខា សាលា
អនាកសារពត័ម៌ានពលរដ្ឋខដលមានរយភៈមពលពីរថ្ងៃ ម្តរូវបាន
ម្បម្ពរឹតតាមៅមដាយមានសមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN)   ចំនួន៣៥នាកចូ់លរ�ួ។ សិកាខា សាលាមនះមាន
មគ្លបំណងហ្រឹកហ្ឺនសមា�ិកអំពីការខចកចាយទិននានយ័ 
និងការរកម�ើញម្្ងៗរបស់ពួកមគមៅកនាុងរបាយការណ៍ 
ការមចញ្សាយពត័ម៌ាន និងវមិដអូែលាី...។ល។ ែលារឹ�សារមាន
មៅកំឡុងមពល និងបន្ាបពី់សិកាខា សាលានះ នរឹង�ួយ�ដល់
ការម្្ើយុទ្នាការអនតាររាតិ�យួមៅខែវចិឆេិកា ឆ្នា ២ំ០១៦ គឺ

មៅ�ុនមពលនិងកំឡុងមពលកិច្ម្ប�ំុសននាិសិតម្បមទស
ហតថាមលែី មលើកទី២២ (COP22) មៅទីម្ករុងមា៉ា រាកិច 
(Marrakech) ម្បមទស�៉ាូរ ៉ាុកូ (Morocco) ។

របូភាព ១.៣ សមាជិកបណ្តា ញសហគមៃន៍បពឡ្ ់(PLCN)   េេួលបាៃពាៃរង្វា ៃទ់េកាវា េរ័ កំឡពុ្ទពលកម្វធីិ COP21 បា៉ា រសី បបទេសបារា ំ្ ។ 
 

របូភាពទោយទោក Chris Rainier



១ ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

មៅខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៦ រដា្ឋ ភបិាលក�្ពុរាបានម្បកាសថា 
៩០០.០០០ហិកតា ថនតំបនថ់ម្ពការពារ្្មីមៅទូទាងំម្បមទស 
មដាយរ�ួទាងំ ៣០៥.០០០ហិកតា ថនតំបនស់នាូលថម្ពឡង់
្ងខដរ។ មម្កាយ�កមទៀត តួមលែមនះមកើនមឡើងដល់ 
៤៣១.៦៨៣ហិកតា ពីមម្ពាះថម្ពម�ើមៅមែតតាម្ពះវហិារក៏
ម្តរូវបានរ�ួបញូ្ល្ងខដរ។ បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN) បានស្ាគ�នច៍ំមពាះការសមម្�ចចិតតារបស់រដា្ឋ ភ-ិ
បាលកនាុងការការពារថម្ពឡង ់ និងកនាុងការពិនិត្យម�ើលមឡើង
មលើខ្នការពី�ុនរបស់ែលាួនកនាុងការដក�យួខ្នាក្ំថនថម្ពឡង់
មៅកនាុងមែតតាម្ពះវហិារមចញ។ អនុម្ករឹត្យខដលចុះហតថាមលខា
មដាយមលាកនាយករដ្ឋ�សនតាី ហុ៊ន ខសន មៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា 
កំណតយ់ក ៤៣១.៦៨៣ហិកតា ថនថម្ពឡងម់្្ើរាខដន
�ម្�កសត្ថម្ពថម្ពឡង ់ រ�ួទាងំចំខណកថនតំបនម់ាន�មមាលា ះ
មៅកនាុងមែតតាម្ពះវហិារ្ងខដរ ។ 

កាលពីខែកក្កដា មលាកនាយករដ្ឋ�សនតាី បានអំពាវនាវរា
សា្រណភៈដល់ម្កសួងបរសិាថា ន ម្កសួងកសិក�្ម រុកាខា ម្បមា៉ា ញ់ 
និងមនសាទ និងម្កសួងខរ ៉ា និងថា�ពល មអាយពម្ងីកសហ-
ម្បតិបតតាិការរា�យួអង្គការមម្រៅរដា្ឋ ភបិាល សហគ�នក៍នាុង
តំបន ់ដូចរា បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) មដី�្ី
ម្្ើការការពារថម្ពម�ើ។ មលាកនាយករដ្ឋ�សនតាីបានមានម្ប-
សាសនថ៍ា «(កង្ះខាតសហម្បតិបតតាិការណ៍) គឺរាកំហុស
�យួខដលមយើងម្តរូវខតផ្លា ស់បតាូរ មហើយវាម្តរូវចាបម់្តាើ�មៅ
កនាុងរដា្ឋ ភបិាល»។ បន្ាបពី់មនាះ ម្កសួងបរសិាថា នបានមរៀបចំ
មវទិកាសតាីអំពី «ការការពារនិងការអភរិក្្ន្ន្�្មរាតិ» 
មម្កា�អ្ិបមតយ្យភាពរបស់មលាកនាយករដ្ឋ�សនតាី មហើយ
បានអមញ្ើញសហគ�នថ៍ម្ពម�ើ បណាតា ញ (បូករ�ួទាងំ
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)  ) និងអង្គការមម្រៅរដា្ឋ -
ភបិាលម្្ងៗ�កចូលរ�ួមបើកឆ្ថនការទំនាកទ់ំនងគ្នា �យួ។ 
រាលទ្្ល ម្កសួងបរសិាថា នបានអមញ្ើញ បណាតា ញសហ-
គ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) ចូលរ�ួការម្ប�ំុ�យួ ខដលពួកមគ
បានពិភាកសាអំពីកិច្សហម្បតិបតតាិការនាមពលអនាគត រ�ួ

ទាងំលទ្ភាពថនការចុះហតថាមលខាមលើអនុសារណភៈមោគ-
យល់គ្នា  ខដលមានមគ្លបំណងការពារថម្ពឡងម់អាយបាន
ល្អរាង�ុន។ បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) បាន
មកាតសរមសើរចំមពាះកិច្ម្បរឹងខម្បង្្មីៗរបស់រដា្ឋ ភបិាលក�្ពុរា 
រាពិមសសម្កសួងបរសិាថា ន ខដលបានចូលរ�ួពិភាកសារា�យួ
សហគ�នក៍នាុងតំបន។់ ឧបសគ្គរាមម្ចើនមៅខតមាន មបើសិន
ការកាបម់�ើែុសចបាបម់្តរូវបានកាតប់នថាយមៅកនាុងថម្ពឡង ់
ខតការសន្នារា�យួ�សនតាីរដា្ឋ ភបិាលគឺរា�ំហាន្្មីសំខាន់
�យួ (សូ�ម�ើលមសចកតាីខ្លាងការណ៍របស់បណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់(PLCN)។

មទាះោ៉ា ងណា គំនិត្តាួចម្តាើ�អភរិក្ថម្ពម�ើរបស់រដា្ឋ ភបិាល
្្មីៗនះ�និទទួលបានការសាទររាសាកលមនាះមឡើយ។ 
សក�្ម�នមលចម ល្ា  អនាកម្សាវម្រាវ អនាកម្្ើយុទ្នាការបរសិាថា ន 
និងអនាកតសូ៊�តិអះអាងថា គំនិត្តាួចម្តាើ�និងចបាប់្ ្មីនរឹង�និ
និោយអំពីបញ្ហា ម្្ងៗមៅកនាុងថម្ពឡងម់ឡើយ។  មនះភាគ
មម្ចើនមដាយសារចបាបទ់ាងំមនះ�និចាតទុ់កស�្ទានដី
មសដ្ឋកិច្ ស�្ទានខរ ៉ា ឬ�្មួ ញាញខដលមានអនាកការពារ ខដល
ដរឹក�ញូ្នម�ើពីអនាកកាបម់�ើតូចតាចមៅកានទី់្សា្ំៗរា
មគ្លមៅមនាះមទ ខតយកពួកអនាកកាបម់�ើតូចតាចរាមគ្ល-
មៅមៅវញិ ។ 

�ំនួញម�ើែុសចបាបម់្ទងម់្ទាយ្ំរា�យួម្បមទសមវៀតណា�
មៅខតរាបញ្ហា កំពុងបនតា�យួ។ ម្បភព�ំនួញមនះ�និខ�ន
រាពួកអនាកកាបម់�ើតូចតាចមនាះមទ ខតរាម្ករុ��នុស្ខដល
មានទំហំ្ំរាង និងខដលពិបាកកនាុងការចងម្កងរាឯកសារ។ 
�ំនួញមនះមានតំថលដល់ ៣៨០លានដុលាលា រមៅកនាុងឆ្នា ំ
២០១៥។ មៅកនាុងខែ�ករា មលាកនាយករដ្ឋ�សនតាី ហុ៊ន ខសន 
បានចាតវ់ ិ្ នការមលើ�ំនួញមនះ។ មលាកបានបមង្កើតកង
កំឡាងំពិមសស�យួ មដាយម្បកាសបញ្ឈបរ់ាល់ការដរឹក
�ញូ្នម�ើទាងំអស់មៅម្ពំខដនក�្ពុរា-មវៀតណា�។ ចំណាត់
ការមនះបាននាមំៅដល់ការលុកលុយ ចាបែ់លាួន និងរ រឹបអូស

ឧបសគ្គ្្េ្ងៗ

វិធានការថ្មីរបស់រដា្្ភិបាល



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

ម�ើរាមម្ចើនរាបនតាបន្ាប។់ ចំណាតក់ារមលើ�ំនួញ្លាងខដន
មនះមានម្បសិទ្ិភាពគួរមអាយកតសំ់គ្ល់ ខដលម�ើបាន

ល្ា កពី់ ៣៤០០០ ខ�៉ាម្តគូប មៅកនាុងខែ�ករា�កម្តរឹ� 
៥០០០ខ�៉ាម្តគូប កនាុងខែកុ�្ភៈ ខតវាបានមកើនមឡើង�តាងមទៀត
ដល់ ១០០០០ខ�៉ាម្តគូប មៅកនាុងខែ�នីា ឆ្នា ២ំ០១៦។ 

ប៉ាុខនតាគួរមអាយមសាកសាតា យ រដ្ឋ�សនតាីបរសិាថា ន�និបានចាតទុ់ក
ការមកើនមឡើងមនះសំខានម់ឡើយ។ ភសតាុតាង្្មីបង្ហា ញថា 
តួមលែមនះនរឹងមកើនមឡើង�តាងមទៀត ពីមម្ពាះម�ើសុម្កំនិង
្នាងច់ំនួន ៥០០០ខ�៉ាម្តគូប ម្តរូវបានមគរកម�ើញមៅ�ិត
ម្ពំខដន ខដលសម្មាបព់ាណិ�្ក�្មែុសចបាបម់ៅកនាុងថម្ពម�ើ
របស់ម្បមទសក�្ពុរា។ មលើសពីមនះ ការបនតាដរឹក�ញូ្នម�ើ
ែុសចបាបត់ា�ម្ពំខដនមវៀតណា�មនះ នរឹងមកើនមឡើងរ រឹតខត
ខាលា ងំ មៅមពលមានសំមណើ សាងសង់្ លាូវ្្មី�យួ និងការ
្លាងកាតម់្ពំខដនកាតត់ា�តំបនក់ារពារ ខកវសីមា៉ា  មៅកនាុង
មែតតា�ណ្លគី។ ភសតាុតាងអំពី្លប៉ាះពាល់ថន្លាូវនិងការ
្លាងកាតម់្ពំខដនមៅមលើការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើនិងការកាប់
ម�ើែុសចបាប ់ មានលកខាណភៈគួរមអាយមយើងម�ឿទុកចិតតាបាន 
(Malhi, et al. 2015)។ វាសនារបស់ថម្ពអាមា៉ា ហ្ូន 
Laurannce W. (2012)។  មៅមពលសាងសង់្ លាូវមម្ចើន
មៅកនាុងថម្ព មម្គ្ះថានា កប់រសិាថា នមកើនមឡើង។ មទាះោ៉ា ងណា 
រដា្ឋ ភបិាលមៅខតមានទស្នភៈថា «ការសាងសង់្ លាូវគឺរា 
ភាពចាបំាចស់ម្មាបក់ារម្្ើមអាយការរស់មៅរបស់�នុស្
កនាុងតំបនប់ានម្បមសើរមឡើង»។ 

ថម្ពឡងម់ៅខតសថាិតកនាុងភាពមម្គ្ះថានា កដ់ខដល មបើសិនមយើង
មៅបនតាម្ពមងើយកមនតាើយចំមពាះបញ្ហា បង្កពិតម្បាកដមនាះ៖ 
ការខម្បកាលា យថម្ពម�ើម្ទងម់្ទាយ្ំសម្មាបក់ារអភវិឌ្ឍន៍
មសដ្ឋកិច្ ការទិញរបស់ពួកវរ�ន ពាណិ�្ក�្ម្លាងខដនែុស
ចបាប ់និងការខកលំអមហដា្ឋ រចនាស�្ពន័្។ ម្បសិនមបើបញ្ហា
ទាងំមនះមៅខតបនតាម្តរូវបានមគចាតទុ់ករាបញ្ហា តូចតាច ឬ
ផ្លា ស់ខម្បរាការបមង្កើតការង្រវញិ មនាះថម្ពម�ើនរឹងរលាយ
បាតប់ងរ់ា�និខាន ។ 

ច្បាប់ថ្មីដោយតុលាការឧក្ិដ្ឋកម្មអន្រជាតិ (ICC)

តុលាការឧម្កិដ្ឋក�្មអនតាររាតិ ICC បានអនុ�ត័ចបាប់្ ្មី�យួ
មៅកនាុងខែកញ្ញា  ខដលនរឹងអនុញ្ញា តឱ្យតុលាការបនតាមរឿងកតាី
ម្បឆ្ងំនរឹងនាយកម្បតិបតតាិម្ករុ�ហុ៊ន អនាកនមោបាយ និង
បុគ្គលម្្ងមទៀតខដលទទួលែុសម្តរូវចំមពាះការរមំលាភ
បំពានយកដី្លាី និងការបំផ្លា ញបរសិាថា ន។ មសចកតាីម្បកាស
មដាយតុលាការឧម្កិដ្ឋក�្មអនតាររាតិមនះម្្ើមឡើងមៅ�ុន
មពលការសមម្�ចចិតតា�យួរបស់ម្ប្នម្ពះរា�អារាញា  មលាក 
Fatou Bensouda មដើ�្មីសើុបអមង្កតករណីបតារឹងមៅកនាុង
ឆ្នា ២ំ០១៤ មដាយម្ករុ�ហុ៊នចបាបខ់ដលមាន�ូលដា្ឋ នមៅ
ទីម្ករុងឡុងដ ៍ Global Diligence ម្បឆ្ងំនរឹងពួកអនាកមាន
អំណាចមៅម្បមទសក�្ពុរា មដាយម្តរូវទទួលែុសម្តរូវចំមពាះ
ការរមំលាភបំពានសិទ្ិ�នុស្ និងការរ រឹបអូសយកដី្លាីមៅកនាុង
ម្បមទសមនះ។ មលាក Bensouda បានខ្លាងមៅកនាុងការ
ម្បកាសចបាប់្ ្មីមនះថា «ការមផ្តា ត្្មីមនះនរឹង�ួយ�កាតប់នថាយ
គមាលា តនិទណ្ភាពសម្មាបឧ់ម្កិដ្ឋក�្មអនដាររាតិ ខដលបាន
មបតារាញា ចិតតាកនាុងអំឡុងមពលមានសនតាិភាព និងការមបើកទ្ារ
សម្មាបក់រណីបតារឹង�ំនួស�នរងមម្គ្ះក�្ពុរា ម្បឆ្ងំនរឹងពួក
អនាកមានអំណាចមៅកនាុងម្បមទសក�្ពុរា»។ អនាកនាពំាក្យ
គណបក្ម្បរា�នក�្ពុរា មលាក សុែ ឥសាន បានអតាថា -
្ិបបាយមលើចបាប់្ ្មីមនាះមដាយបញ្្កថ់ា មយើង�និម្ពរួយ
បារ�្មទ ពីមម្ពាះមយើង�និបានម្្ើអ្ីែុសមសាះ។



១ ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) បានកំណតអ់តតាញ្ញា ណមសចកតាីម្តរូវការសម្មាបក់ារម្ប�ូលទិននានយ័រាម្បពន័្ 
មដើ�្ី្ តាល់រូបភាពមពញមលញបខនថា�មទៀតអំពីសមា្ព ្មៅមលើថម្ពម�ើ និង្លប៉ាះពាល់មៅមលើ�ីវភៈចម្�រុះ និង
�ីវភាពរស់មៅកនាុងតំបន។់ ដូមចនាះ ពួកមគម្តរូវបាន្ដាល់ចំមណះដរឹង និងឧបករណ៍បមច្កវទិយា (ICT) មដើ�្អីនុវតតា
ការឃ្លា មំ�ើលថម្ពឡងខ់ដលមផ្តា តមលើសហគ�ន។៍ ក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូនថម្ពឡងម់្តរូវបានបមង្កើតមឡើង មដើ�្ី្ នាឱ្យ
មានការឃ្លា មំ�ើលរាម្បពន័្ និងមានការមរៀបចំឯកសារបានោ៉ា ងល្អ។

២.១ ការឃ្ល្ំមើលដ្លផ្អ្កលើសហគមន៍

២. វិធតីេាសេ្



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

កម្មវិធីងនះគឺជាឧបករណ៍ ងដើម្បីងធ្ើងអាយទិន្នន័យទាំងអស់តដល្បមូលបានងដាយអ្នកឃ្ល្ំងមើលក្នុង
សហគមន៍ មានលកខេណៈជា្បព័ន្ធ ងហើយវាង្បើ្បាស់ចំងណះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកងគ។ 
ការចង្កងទិន្នន័យងនះ្តរូវងធ្ើងៅក្នុងការចុះល្បាតព្ពសហគមន៍ធំ ក៏ដូចជាតាមរយៈការងធ្ើដំងណើរ
ងៅព្ពមួយពថងៃងៅមួយពថងៃរបស់បុគ្គលមា្ន្ក់ៗផងតដរ។



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ១៨

កតាតា វាស់ខវងដសំ៍ខាន�់យួគឺ ម្តរូវ្នាឱ្យមានភាពរាក�្មសិទ្ិ
រយភៈមពលខវង ខដលនរឹងគ្មំ្ទដល់ការឃ្លា មំ�ើលនិងការចុះ
លបាតខដលមាននិរនតាភាព និងឯករា�្យភាពពីការ្តាល់�ូល-
និ្ិពីម្ាស់�ំនួយ។ ដូមចនាះ វ ិ្ ីសាសសតាពីមម្កា�មឡើងមលើ
ចាបម់្តាើ�អនុវតតាមៅកនាុង្លម្បមោ�នរ៍បស់បណាតា ញសហ-
គ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)   និងការបនតាចុះលបាតរបស់បណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)។

មានការចុះលបាតមម្ចើនម្បមភទ ខដលការចុះលបាតនី�យួៗ
មានមគ្លមៅែុសគ្នា បនតាិចបនតាួច។ ការចុះលបាតម្បមភទ
ទី�យួគឺ ការចុះលបាតម្ទងម់្ទាយ្ំ ខដលម្តរូវបានម្បម្ពរឹតតា
មឡើងចំនួនពីរឬបីដងរាមរៀងរាល់ឆ្នា  ំ មហើយមានម្ករុ��នុស្
រាមម្ចើនចូលរ�ួ រហូតដល់ចំនួនចាបព់ី៣០នាកម់ៅពីរបី
រយនាក។់ ការចុះលបាតម្ទងម់្ទាយ្ំមនះ ម្តរូវបានមរៀបចំ
មឡើងមានរយភៈមពលរហូតដល់មៅ�យួសបាតា ហ៍ មដាយមាន
ការចូលរ�ួពីសមា�ិក បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) 
តា�បណាតា មែតតាទាងំអស់ ខដលបានចុះមៅដល់តំបនស់នាូល
តា��៉ាូតូ។ ការចុះលបាតថម្ពម�ើម្បមភទទីពីរម្តរូវបានម្បម្ពរឹតតា
មឡើងមដាយការម្លាើយតបភាលា �ៗមៅនរឹងបទមល្មើសនិងមាន
ភាពញរឹកញាបរ់ាង។ ការចុះលបាតមនះមកើតមឡើង មៅមពល
ខដលអនាកម្សរុកលឺសម�លាងការកាបម់�ើមៅខក្រ កនាុងកំឡុង
មពលពួកមគម្ប�ូល្លអនុ្លថម្ពម�ើ ឧទាហរណ៍ មពល
ពួកមគដង�រ័មចបាះ។ បន្ាប�់កមទៀត អនាកចុះលបាតម្្ង
មទៀតម្តរូវបាន�ូនដំណរឹ ង មហើយម្ប�ូលគ្នា រាម្ករុ� មដើ�្ី
ស្ាកច់ាបអ់នាកកាបម់�ើមនាះ។ ការចុះលបាតទាងំមនះមម្បើ-
ម្បាស់្ន្នរាមម្ចើន ដូចរាម្បាក ់ និងមពលមវលារាមដើ�។ 
មនះគឺរាបញ្ហា មកើតមឡើងញរឹកញាប ់ ចាបត់ាងំពីសហគ�ន៍
�និអាចមានលទ្ភាពចុះលបាតឱ្យបានម្គបម់្គ្ន ់ មដាយ-
សារខតការចំណាយែ្ពស់រាងម្បាកច់ំណូលពីការង្រសនាូល
របស់ពួកមគ។ ដូមចនាះ ពួកមគពរឹងខ្្អកោ៉ា ងខាលា ងំមលើការ្្គត់្ ្គង់
ពីម្ាស់�ំនួយ។ ការចុះលបាតម្បមភទចុងមម្កាយ ខដលរា
ការចុះលបាតកម្�មកើតមឡើងណាស់ ម្តរូវបានម្បម្ពរឹតតាមឡើង
មៅមពលអនាកវទិយាសាសសតា និស្តិ ឬបុគ្គលិកអង្គការ ចុះអនុវតតា
គមម្មាងម្សាវម្រាវមៅកនាុងថម្ព មដាយមានការអ�ដំមណើ រ
មដាយសមា�ិក បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN)។ 
សាថា នភាពទាងំមនះ រាញរឹកញាប ់រ�ួបញូ្លទាងំការម្ប�ូល
ទិននានយ័មដាយមម្បើក�្មវ ិ្ ីថម្ពឡង់្ ងខដរ។ 

២.២ កម្មវិធីស្្តហ្វូន ព្ពឡង់
អនាកឃ្លា មំ�ើលចំនួន ៣៦នាកពី់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN) ចងម្កងទិននានយ័មដាយក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូន។ ការ
ម្ប�ូលទិននានយ័បានចាបម់្តាើ�រា្លាូវការមៅថ្ងៃទី៤  ខែកុ�្ភៈ 
ឆ្នា ២ំ០១៥ មហើយ វាម្តរូវបានមគរពំរឹងថានរឹងមានការអភវិឌ្ឍ
និងការពម្ងីកមៅកនាុងប៉ាុនា្ម នឆ្នា ខំាង�ុែមនះ។ ក�្មវ ិ្ ី
សា្ម តហ្ូន  (រូបភាព ២.១) គឺអាចចុះបញី្ចំណាតថ់ានា ក់
សំខាន់ បីគឺ «សក�្មភាព» «្ន្ន» និង «រាយការណ៍» 
មដាយចំណាតថ់ានា កប់ខនថា�មទៀតដូចរា៖
· ចំណា តថ់ានា កស់ក�្មភាព សំមៅដល់សក�្មភាពខដលមកើត
មឡើងមៅកនាុងតំបនថ់ម្ពឡង ់ដូចរា សក�្មភាពកាបម់�ើែុស
ចបាប ់ការបរបាញ់ែុសចបាប ់និងការមនសាទែុសចបាប។់
· ចំណាតថ់ានា ក់្ ន្ន សំមៅមៅមលើតំបន ់្ន្ន្�្មរាតិ 
និងវប្្� ៌ ខដលបានរកម�ើញមៅកនាុងតំបនថ់ម្ពឡង។់ 
មនះ រួ �បញូ្លទាងំមដើ��រ័មចបាះ  និងម្បមភទ្លអនុ្ល
ថម្ពម�ើមានតថ�លាែ្ពស់ខដលមានការគំរា�កំខហងពីការកាប់
បំផ្លា ញថម្ពម�ើ។ មលើសពីមនះមទៀត ទិននាិនយ័សត្ថម្ពម្តរូវ
បានម្ប�ូលយកមៅមលើ�ូលដា្ឋ ន�យួដរ៏ាកលាក។់
· ចំណាតថ់ានា ករ់បាយការណ៍ សំមៅមៅមលើអនតារក�្មទាងំ-
អស់រា�យួអារាញា ្រ ខដលទាកទ់ងនរឹងថម្ពឡង។់ មលើសពី
មនះមទៀត ចំណាតថ់ានា កម់នះម្តរូវបានមម្បើមៅមពលអនាកឃ្លា មំ�ើល 
របាយការណ៍និងដាកព់ាក្យបណតារឹ ងមៅអារាញា ្រ�ូលដា្ឋ ន
និងរដ្ឋបាលថម្ពម�ើ។

ទិននានយ័ខដលម្ប�ូលបានម្តរូវបាន្្ុកមៅមលើ�ូលដា្ឋ ន
ទិននានយ័ មហើយវភិាគមដាយអនាកម្គបម់្គង�ូលដា្ឋ នទិននានយ័។ 
ភសតាុតាងរាកខ់សតាង (ឯកសាររាសម�លាង និងរូប្ត) ម្្ើមអាយ
ទិននានយ័ទាងំអស់មានសុពលភាព។ ការសម្�បសម្�រួល
របស់ GPS និងម្តរូវបាន្្ុករា�យួទិននានយ័ទាងំអស់ មបើមទាះ
រាវារាឧបសគ្គ�យួកនាុងការម្្ើមអាយទិននានយ័ទាងំអស់មាន
សុពលភាព មដាយមានការចង្អុលបង្ហា ញពី GPS កម៏ដាយ។ 
ការបមង្កើតក�្មវ ិ្ ីមនះ មដើ�្បីំមពញមសចកតាីម្តរូវការរបស់
សមា�ិក បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) គឺរាដំមណើ រ-
ការ�យួខដលបនតានិងមានថា�ពលខាលា ងំ។ កាលពីឆ្នា �ំុន អនាក
ម្គបម់្គងនិងអនាកបមង្កើតម្បភពទិននានយ័បានម្្ើការរ�ួគ្នា មដើ�្ី
ខកខម្បក�្មវ ិ្ ីមនះមអាយបានម្បមសើរមឡើង និង�ួយ�ពមនលាឿន
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មគ្លមៅរបស់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN)។ 
ការខកខម្បមានមគ្លបំណងចំបងមដើ�្មី្្ើមអាយចំណាត់
ថានា កម់អាយមានភាពង្យម្សរួលរាង�ុនសម្មាបអ់នាកឃ្លា -ំ
ម�ើលថម្ពម�ើ មដាះម្សាយបញ្ហា បមច្កមទសម្្ងៗ សំអាត
ម�មរាគ និងបញូ្ន�ូលដា្ឋ នទិននានយ័មអាយកានខ់តង្យម្សរួល
រាង�ុន។ ការពន្យល់លំអិតបខនថា�មទៀតអំពីការខកខម្បមនះ

មានមៅកនាុងខ្នាកលទ្្លថនរបាយការណ៍មនះ ។

មយើង្តាល់�ូននូវឯកសារដល់�នុស្ម្គបរ់ូប ខដលមានបំ-
ណងពិនិត្យម�ើលភាពម្តរឹ�ម្តរូវថនការអះអាងរបស់មយើង ប៉ាុខនតា
មយើងរកសាសិទ្ិការពារអតតាសញ្ញា ណរបស់សមា�ិកចុះលបាត
មានា ក់ៗ  និងទីតាងំរាកល់ាកម់្្ងៗថន្ន្ន្�្មរាតិ។ 

របូភាព ២.១ របូថតពីទេបក្េូ់រស័ព្ទរ្ាតហវាូៃ
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២.៣ កម្មសិទ្ធិទិន្នន័យ
មៅកនាុងខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦ មានការបមង្កើត�ុែង្របខនថា�
�យួសម្មាបក់�្មវ្ីសា្ម តហ្ូន ខដល�ួយ�មអាយអនាកឃ្លា មំ�ើល
ថម្ពម�ើទទួលបានការម�ើលម�ើញចបាស់លាស់នូវអ្ី ខដល
ពួកមគកំពុងរាយការណ៍ អី្ខដលមាននិង�និមានសុពលភាព 
�ូលមហតុថនកង្ះការម្្ើមអាយមានសុពលភាព កដូ៏ចរា
ម្កាហ្ិក�ូលដា្ឋ នខដលបង្ហា ញពីែលារឹ�សារថនទិននានយ័ខដល
ពួកមគម្ប�ូលបាន។ �ុែង្របខនថា��យួមនះគឺរាខកខម្បដ៏្ ំ
មៅកនាុងក�្មវ ិ្ ីសានា តហ្ូនថម្ពឡង ់ ពីមម្ពាះពី�ុនអនាកឃ្លា មំ�ើល
ថម្ពម�ើ�និអាចម�ើលទិននានយ័ខដល្្ុកកនាុងក�្មវ ិ្ ីមឡើយ 
ប៉ាុខនតាឥឡូវមនះពួកមគអាចម�ើលបាន។ មយើងសង្រឹ�ថា �ុែ-

ង្រមនះនរឹងម្្ើមអាយការឃ្លា មំ�ើលថម្ពឡងន់ាមពលអនាគត
កានខ់តមានម្បសិទ្ិភាព។ 
អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើមានមសចកតាីលំអិតថនការចូលមៅកនាុង
ក�្មវ ិ្ ីោ៉ា ងពិមសស។ មៅមពលពួកមគចូលមៅ ពួកមគម�ើល
ម�ើញបា៉ា ណូនាឡិកា ខដលបង្ហា ញពីម្កាហ្ិកខដលម្តរូវបាន
បមង្កើតមដាយស្័យម្បវតតាិ។ ពួកមគកម៏ាន�មម្�ើសម�ើលម�ើញ
ទាងំទិននានយ័ខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលដថទមទៀតបានរាយការណ៍ 
និងមសចកតាីលំអិតថនការង្ររបស់ពួកមគ្ងខដរ។ អនាកឃ្លា -ំ
ម�ើលថម្ពម�ើអាចចូលមៅកានក់ារង្ររបស់ពួកមគ ខស្ង-
យល់ពីកំហុសនិងខកខម្បកំហុសទាងំមនាះបាន។ ពួកមគក៏
អាចដាកខ់្នការសម្មាបក់ារចុះលបាតមលើកមម្កាយ មដាយ
ខ្្អកមលើពត័ម៌ានពី�ូលដា្ឋ នទិននានយ័បាន្ងខដរ។ 

របូភាព ២.២ ប្្ហញលក្ខណៈរបាយករណ៍៖ បកហវាកិគំរូ
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របូភាព ២.៣ លក្ខណៈរបាយករណ៍ឯកជៃ៖  ករសទ្្ខបសកម្ភាពេ្នកយាមលបាតមា្ន ក់ៗ

របូភាព ២.៤ លក្ខណៈរបាយករណ៍ជាបកពុម៖  ករសទ្្ខបសកម្ភាពរបស់េ្នកយាមលបាតេ ំ្ េស់

ផ្លា ស់បតាូរកលបរមិចឆេទ

ផ្លា ស់បតាូរកលបរមិចឆេទ

លទ្្លបងហាញែុសៗគ្នា
មដយខ្្អកមលើកលបរមិចឆេទ

ចុចមលើរូបភាព



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ១

៣. លទ្ធ្ល

ផ្នែកងេះប្្ាញពីទិដ្ឋភាពទូងទៅនេទិេនែេ័យផដលត្ូវបាេតបមូលងដោយអនែកឃ្ាំមលនតពង�ើ។ 
អនែកឃ្ាំងមើលបណ្ាញសហគមេ៍នតពឡ្់ (PLCN)   មកពីងេ្្តទាំ្អស់ចំេួេបួេ មាេដូចជា 
តកងចះ ស្ទឹ្ផត្្ តពះវិហារ េិ្កំព្់ធំ បាេងតបើកម្មវិធីស្មា្ហ្វូេនតពឡ្់ងេះ ងដើម្ីក្់ត្ា 
េិ្វាយ្ំនលងលើស្ាេភាពនតពឡ្់។ ផ្នែកងេះេទឹ្រួមបញ្វូលផ្នែក្ូចចំេួេពីរ៖

១. ទីមួយ៖ ផ្នែកអំពីងពលងវលាចុ្ងតកោយប្្អស់ ចាប់ពីន្ងៃទី១ ផេងមសា ដល់ន្ងៃទី៣០ 
ផេកក្កដា ឆនែាំ២០១៦។ ផ្នែកងេះេទឹ្រួមបញ្វូលទាំ្ការវាយ្នម្ស្ិ្ិនេការចុះបញ្ីទិេនែេ័យ
មាេសុពលភាពទាំ្អស់ ។
២. ទីពីរ៖ ទិេនែេ័យពីងពលចាប់ង្្តើមការឃ្ាំងមើលងេៅផេកុម្ភៈ ឆនែាំ២០១៥ រហូ្ដល់ផេកក្កដា 
ឆនែាំ២០១៦ ផដលេទឹ្ត្ូវបាេប្្ាញ។ ទិេនែេ័យសង្ខេបទាំ្ងេះេទឹ្ត្ូវបាេពត្ីកជាមួយ
ទិេនែេ័យមិេមាេសុពលភាពងដោយសារផ្បា្់ប្់ភស្តតុ្ា្ពីងលើកមុេ (ឯកសាររូប្្ 
េិ្ជាសងម្្)។



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ២៣

៣.១ រាយការណ៍អំឡុង ថងៃ្ទី១ ខ្ម្ស ដល់ថងៃ្ទី៣១ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១៦

កនាុងរវាងខែម�សានិងកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦ �ូលដា្ឋ នទិននានយ័ថម្ពឡងប់ានទទួលការដាកប់ញូ្លចំនួន១៥៣៦ ខដលមាន ៧៩៣ 
(៥១.៦%) មានសុពលភាព និងម្តរូវបានមម្បើមៅកនាុងការវភិាគសថាិតិ។ មនះគឺរា អម្តាម្្ើមអាយមានសុពលភាពែ្ពស់បំ្ុត ចាប់
តាងំពីមពលចាបម់្តាើ�ការឃ្លា មំ�ើល មហើយមានការមកើនមឡើង ២០% មបើមម្បៀបម្ៀបមៅនរឹងកាលឃ្លា មំ�ើល�ុន (្្មូ ២០១៥ - �នីា 
២០១៦)។ 

ការចុះបញី្ខដលមានសុពលភាព (ករណី
ម្្ងៗ) មានរូបភាព�យួ មហើយកនាុង
ករណីែលាះ ឯកសាររាសម�លាង�យួចងម្កង
ម្ពរឹតតាិការណ៍រាឯកសារ។ រាលទ្្ល ការ
ចុះបញី្ទាងំមនាះម្តរូវបានវភិាគសម្មាប់
មគ្លបំណងបមង្កើតរបាយការណ៍ឃ្លា ំ
ម�ើល។ ចំនួនការចុះបញី្ែុសគ្នា ពីមែតតា
�យួមៅមែតតា�យួ មហើយមែតតាកំពង់្ ំមាន
ការចុះបញី្ខដលមានសុពលភាពមម្ចើន
រាងមគបង្អស់។ ប៉ាុខនតាមែតតាស្រឹងខម្តងមាន
ការមកើនមឡើងដខ៏ាលា ងំបំ្ុត មបើមម្បៀបម្ៀប
មៅនរឹងកាលឃ្លា មំ�ើលមលើក�ុនមកើនមឡើង
១៥%)។ 

សក�្មភាពែុសចបាបស់រុបចំនួន ២៨៣ករណី (៣៦%ថនការចុះបញី្សរុប) ម្តរូវបានរាយការណ៍។ មលើសពីមនះ ៤៩៤ករណី 
(៦២%) ថន «្ន្ន» ម្តរូវបានកតម់្តាទុក ខដលភាគមម្ចើនរាមដើ�មចបាះ និងមដើ�ម�ើមានតំថល។ ្ ្ុយមៅវញិ ចំនួនកំណតម់្តា
មៅកនាុងចំណាតថ់ានា ក ់«ម្្ងៗ» មានកម្�តិោ៉ា ងទាប។ មៅកនាុងកំឡុងមពល្្មីៗបំ្ុតមនះ មានខត ១២ករណី (២%)  ប៉ាុមណា្ណ ះ
ខដលម្តរូវបានរាយការណ៍ ខដលមនះបង្ហា ញថាបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)  កានខ់តមានភាពរាកល់ាកម់ៅកនាុងរបាយ-
ការណ៍របស់ែលាួន។ ចំណាតថ់ានា ក ់ «រាយការណ៍» មានខតបីករណីប៉ាុមណា្ណ ះ (០%). ពីរករណីសំមៅមលើឯកសារខដលបញូ្នមៅ
អារាញា ្រ និង�យួករណីមទៀតរាយការណ៍អំពីមវទិការសតាីពី «ការយល់ដរឹងពីម្ករុ�ម្បរឹកសាម្សរុករមវៀង» កនាុងកំឡុងមពលខដលអនតារក�្ម
របស់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) រា�យួអារាញា ្រមានភាពវ�ិ្មាន។ 

ការរកឃើញជាទូទៅ

៤០%

៤០%   កធ

កំពង់ធំ

២០%

២០% 
  �ក ច

�ក េចះ

៣៤%

៣៤%  សត

ស�ឹង ែ�តង

៦%

៦%  ពវហ

�ពះវ��រ

៤៨%

�រចុះប��ី�នសុពល�ពសរុប

សកម��ព
៤៦%
ធន�ន

១%
�រ�យ�រណ៍

៥%
េផ��ងៗ

របូភាព ៣.១ ការនប្នេកការេពុះបញី្មាៃសពុពលភាពក្នពុ្ទេតតាទាំ្ បៃួ (កំព្ធ់ំ បកទេះ ស្ទទឹ្នបត្ 
បពះវហិារ) កំឡពុ្ទពលរាយការណ៍ (ទមរា-កកកាោ)

របូភាព ៣.២ សកម្ភាពឃ្លែ ទំមើលេូទៅកំឡពុ្ទពលរាយការណ៍ (ទមរា-កកកាោ)



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ២៤

កនាុងខែ�ករា ឆ្នា ២ំ០១៦ ក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូនម្តរូវបានម្្ើមអាយ
កានខ់តទំមនើបរា�យួ�មម្�ើសដាកចុ់ះ ខដលបានចុះបញី្
ម ្្ម ះរុកខារាតិ និងសត្។ ការមនះនាមំអាយទទួលលទ្្ល
ថនការមកើនមឡើង២៦% មៅកនាុងរបាយការណ៍អំពី្ន្ន
្�្មរាតិ មបើមម្បៀបម្ៀបមៅនរឹងកាលឃ្លា មំ�ើលមលើក�ុន។ 
បញី្រុកខារាតិម្តរូវបានចងម្កងមឡើង មដាយមានការ�ួយ�ពី
អនាក�ំនាញខាងរុកខារាតិកនាុងមែតតាម្ពះវហិារនិងស្រឹងខម្តង និង
ម្្ើមអាយមានសុពលភាពមដាយអនាករុកខាសាសសតាមានា ក។់ 

មដើ�ម�ើម្្ងៗម្តរូវបានចងម្កងរាឯកសារកនាុង ៤០៤ករណី 
(៨២%) បន្ាប�់ករបាយការណ៍ចំនួន ៦៧ អំពី្លិត្ល
អនុ្លថម្ពម�ើ (១៣%) ១៩ករណីថនសត្ (៤%) និង
្ន្នពិសិដ្ឋ ដូចរា ម្បាសាទម្្ងៗ ខដលម្តរូវបាន
រាយការណ៍ចំនួនបនួដង (១%)។ ្ន្នម្្ងៗម្តរូវបាន
ចងម្កងរាឯកសារកនាុងកំឡុងមពលចុះលបាត ខតកម៏ៅមពល
ខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើមៅកនាុងថម្ពកនាុងបំណងម្្ងពី
ការចុះលបាត ដូចរាមពលពួកមគកំពុងម្ប�ូល្លិត្ល
អនុ្លថម្ពម�ើ្ ងខដរ។ 

ធនធានធម្មជាតិ

របូភាព ៣.៣ ធៃធាៃទែសេ្ៗនដលបតរូវបាៃកតប់រាកំឡពុ្ទពលរាយការណ៍ 
(ទមរា-កកកាោ)

៨២%

ធន�ន

េដីម េឈី
៤%
សត�

១%
ក ែន�ងពិសិដ�ផលមិន េធី� ពី េឈី

១៣%

របូភាព ៣.៤ ទដើមេទមបាះ



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ២៥

មៅកនាុងចំណាតថ់ានា ក ់«មដើ�ម�ើ» មយើងអាចម�ើលម�ើញការ
ផ្លា ស់បតាូរ្ំ�យួមទៀតមៅកនាុងការរាយការណ៍របស់អនាកឃ្លា ំ
ម�ើលថម្ពម�ើ៖ ចំនួនចុះបញី្មៅកនាុងចំណាតថ់ានា ក ់ «មដើ�
ម�ើមានតំថលម្្ងៗមទៀត» បានមកើនមឡើងដល់ ៣៥% មបើ
មម្បៀបម្ៀបមៅនរឹងកាលឃ្លា មំ�ើលពីមលើក�ុន។ មដើ�ម្បមភទ
ទាងំមនាះម្តរូវបានរាយការណ៍កនាុង ២៦៧ករណី (៦៦%) 
ែណភៈមដើ�មចបាះម្តរូវបានរាយការណ៍កនាុង ១៣៧ករណី 
(៣៤%)។    ដូចមៅកនាុងរបាយការណ៍មលើក�ុន ការពិតខដល
ថា�និមាន «មដើ�ខដល�និសា្គ ល់ម្បមភទ» �និម្តរូវបាន
រាយការណ៍ មនះបង្ហា ញពីអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើមានស�តថា-
ភាពកានខ់តខាលា ងំកាលា រាង�ុន។ 

របូភាព ៣.៥ ទដើមទ�ើនដលបតរូវបាៃកតប់រាកំឡពុ្ទពលរាយការណ៍  
(ទមរា-កកកាោ)

៦៦%

េដីម េឈី

េដីម េឈី�ល

៣៤%
េដីម េឈី�បណីត េផ��ងៗ



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ២៦

មយើងអាចម�ើលម�ើញមដើ�ម�ើមានតំថលខដលម្តរូវបានកតម់្តាមម្ចើនរាងមគ មៅកនាុង (មោង៖ តារាងរបាយការណ៏រាមម្ចើន
រាយការណ៏អំពីម្បមភទម�ើម្បណិឌ)។ ចំមពាះម្បមភទម្្ងៗខដលម្តរូវបានកតម់្តា មាន ២៦ករណី (៤០%) បានកតម់្តាពី
អនុ្លឱស្ ២៥ករណី (៣៨%) បានកតម់្តាពីអនុ្លខដលអាចបរមិភាគបាន និង១៤ករណី (២២%) បានកតម់្តាពី្លិត-
្លសម្មាបសិ់ប្ក�្ម ខតម្បមភទខដលម្តរូវបានរាយការណ៍មម្ចើនរាងមគគឺ ចុងម ត្ា /ម ត្ា  (Calamus viminalis Willd.) ស្អំ 
(�និសា្គ ល់អតតាសញ្ញា ណ)។ �នរាតិមដើ�ភាគតិចមៅតំបនភ់ាញា ករ់លរឹក បានចាតទុ់កម ត្ា  (Calamus viminalis Willd.) រាឱស្។ 
មោងតា�ការសិកសា�យួ ពួកមគកាបឫ់សម ត្ា មៅរាចំណិតតូចៗ មហើយបន្ាប�់ក យកវាមៅដារំា�យួទរឹក មហើយបរមិភាគមដើ�្ី
ពយាបាល��ងៃមឺ្គរុន។ មដើ�មនះកម៏្តរូវបានមម្បើសម្មាបក់ារម្្ើរបង្ងខដរ។ 

៤៨ ៤៣ ១៤ ១១ ៨

ផត្ក់ 
(aNISOPTERA 
COSTATA kORTH.)

្ប ងភទដី្មឈី្្បណីត តដល្តរូវបានរាយការណ៍ ង្ចីនបំផុត

ងេីទាល
(DIPTEROCARPUS 
COSTATUS rOXB.)

កកោះ
(sIDORA COCHINCHINENSIS 
bAILL.)

ចម្បាះ
(COLONA AURICULATA 
(DESF.) CRAIB)

្ចមា៉ស់
(VATICA ODORATA (CRIFF.)
 sYM.)

របូភាព ៣.៦ បបទេេទដើមទ�ើមាៃតំនលនដលបតរូវបាៃរាយការណ៍ទបេើៃបំែពុត (Latin Names in Italic) កំឡពុ្ទពលរាយការណ៍(ទមរា-កកកាោ)

របូភាព ៣.៧ បបទេេទែសេ្ៗនៃេៃពុែលមៃិទធវាើពីទ�ើកំឡពុ្ទពលរាយការណ៍ (ទមរា-កកកាោ)

៤០%

�ប េភទផលមិន��ើព ីេឈី

ឱសថ
៣៨%
�ចបរ��គ�ន

២២%
    សិប��កម� 



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ១

សក�្មភាពែុសចបាបច់ំនួន ២២៨ ម្តរូវបាន
កតម់្តាមៅកនាុងការចុះបញី្ ចាបព់ីខែម�សា 
ដល់ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦ មហើយសក�្មភាព
មស្ើរទាងំអស់ (៩៩.៣%) ម្តរូវបានចងម្កង
រាឯកសារការកាបម់�ើែុសចបាប។់ �និ
មានការបរបាញ់និងការមនសាទ និងដីស�្-
ទានមសដ្ឋកិច្ែុសចបាបម់្តរូវបានចុះបញី្មទ។ 
០.៧% ខដលមៅសល់ម្តរួតសីុគ្នា  នរឹងពីរ
ករណីថនការដាដុំះដីស�្ទានមសដ្ឋកិច ្
មហើយមយើង�និម្តរូវម�ើលរលំងវាមឡើយ។ 
មៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា សមា�ិកបណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)  បានរកម�ើញ
ការដាមំដើ�អាកាសយា ខដលរាក�្មសិទ្ិរបស់
ម្ករុ�ហុ៊នសិនបាយអូតិច (Think Biotech) 
មៅកនាុងមែតតាម្កមចះ។ 

មទាះបីរាមានការ្យចុះ២០% មៅកនាុង
របាយការណ៍ថនសក�្មភាពែុសចបាបខ់ដល
ម្ៀបមៅ នរឹងកាលឃ្លា មំ�ើលមលើក�ុនក៏
មដាយ ករ៏បាយការណ៍ពីតំបនម់្្ងៗខដល
ម្តរូវបាន�ូសឆ្យថម្ពបានមកើនមឡើង១៤%
មៅកនាុងកាលឃ្លា មំ�ើលមនះខដរ ។ មនះបង្ហា ញ
ថា ការកាបថ់ម្ពម�ើែុសចបាបក់ំពុងខតបនតា
មដាយគ្្ម នការរខំានមៅកនាុងថម្ពឡង។់ ការ
ផ្លា ស់បតាូរមនះអាចបង្ហា ញថា ការកាបម់ដើ�
ម�ើ�យួ អាចបង្កមអាយមានការ�ូសឆ្យ
សម្មាបដ់ាដុំះ ខដលមានសារភៈសំខានស់ម្មាប់
អាយុ�ីវតិរបស់ថម្ព ការបមង្កើតថម្ពមឡើងវញិ 
និងការរស់មៅរបស់�នុស្កនាុងតំបន។់ មយើង
ម្តរូវម្ប�ូលទិននានយ័បខនថា�មទៀតមដើ�្មីអាយ
ដរឹងថា ការមនះបង្ហា ញអំពីការផ្លា ស់បតាូរខដល
មានភាពអចិថសនតាយរ៍ាងមនះ។ 

សកម្មភាពែុសច្បាប់្្េ្ងៗ

របូភាព ៣.៨ សម្បេៃ Think Bioteck ទៃទេតតាបកទេះ



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ២៨

• «ដង្គត»់ (១៥៧ករណី ៥៦%) ខដលសំមៅ
មលើករណីទាងំអស់ខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ
រកម�ើញគល់មដើ�ម�ើ�យួ

• «ចមម្�ៀកម�ើ» (៣៩ករណី ១៤%) ខដលសំ-
មៅមលើមដើ�ម�ើខដលអនាកកាបម់�ើមបាះមចាល

• «ការដរឹក�ញូ្ន» (១៧ករណី ៦%) 
ខដលសំមៅមលើ�ម្យាបាយដរឹក�ញូ្ន
ម្្ងៗ ដូចរាមគ្យនតា �៉ាូតូ និងឡាន
ដរឹកទំនិញ្ំ។ 

• «តំបន�ូ់សឆ្យ» (៦៨ករណី ២៤%)
ខដលសំមដមលើតំបនដ់៏្ ំខដលម្តរូវបានកប់
បំផ្លា ញថម្ពម�ើ

ចំណាតថ់ានា កក់ារកាបម់�ើម្តរូវបានខចងខចករាអនុចំណាតថ់ានា កច់ំនួនបនួ៖



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ២៩

មៅកនាុងករណីខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើបានរាយការណ៍ពី «ដង្គត»់ ឬ «ចមម្�ៀកម�ើ» ពួកមគមាន�មម្�ើសកនាុងការរាយការណ៍
ពីម ្្ម ះរបស់មដើ�ម�ើខដលម្តរូវបានមគកាបម់នាះ។ កនាុងចំមណា�ករណីទាងំ៤៨% ខដលមានរាយការណ៍ពីម ្្ម ះមដើ�ម�ើ 
ម្បមភទមដើ�ម�ើខដលម្តរូវបានរាយការណ៍មម្ចើនរាងមគគឺ ម�ើទាល (Dipterocarpus alatus Roxb. & G.Don) និងផ្តា ក ់
(Anisoptera costata Korth.) ។

៥៦%

�រ�ប់�ើខុសច��ប់

គល់�ើ ច��ៀក�ើ �រដឹកជ���នតំបន់��ល�ត់បង់

១៤% ៦%២៤%
របូភាព ៣.៩ ការរាយការណ៍ពីការកាបទ់�ើេពុសេបាបក់ំឡពុ្ទពលរាយការណ៍ (ទមរា-កកកាោ)

របូភាព ៣.១០ ទដីមទ�ើេល (Dipterocarpus alatus Roxb & G. Don) របូភាព ៣.១១ ផ្តា ក ់(Anisoptera costata korth)



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ៣០ 

កំឡុងមពលលបាតថម្ព រាទូមៅអនាកចូលរ�ួកំណតត់ា�សម�លាង
ថនការកាបម់�ើ។ កនាុងករណីរាមម្ចើន អនាកកាបម់�ើចាប់
ម្តាើ�រតម់ចញពីកខនលាង មៅ�ុនមពលអនាកលបាតចុះមៅដល់ 
មហើយអាចចាបព់ួកមគបាន ខតរា្�្មតាពួកមគចាកមចាល
ម�ើ និងរណាយនតារបស់ពួកមគ ។ មៅកនាុងសាថា នភាពទាងំមនះ 
អនាកលបាតចាបយ់ករណាយនតាទាងំមនាះ មហើយកតម់្តា
មលែកូដ មហើយរាចុងមម្កាយបញូ្នមៅម្កសួងបរសិាថា ន។ 
មៅមពលអនាកឃ្លា មំ�ើល�ួប ម្ប��នរឹងពួកអនាកកាបម់�ើ 
រាដំបូងពួកមគពយាោ�បំខបលាងសាថា នភាពមដាយមម្បើវ ិ្ ីសាសសតា
អហិងសាវញិ។ បន្ាប�់កពួកមគ នរឹងពិនិត្យម�ើលថា មតើពួក
មគមានលិែិតអនុញ្ញា តកាបម់�ើឬមទ។ ម្បសិនមបើពួកមគ
�និមានមទ នរឹងរាទូមៅពួកមគ�និមាន មនាះបណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)   ពន្យល់ពួកមគអំពី្លប៉ាះពាល់
ថនការកាបប់ំផ្លា ញម�ើខាលា កំាលា មៅមលើថម្ពម�ើ និងសហគ�ន ៍
មហើយឱ្យពួកមគចុះហតថាមលខាកិច្សនយារា�យួ មដាយ្តាិត
ម�ថដ ខដលសរមសរថា អនាកកាបម់�ើ នរឹងទទួលការខណនា ំ
មបើសិនមានការបនតាសក�្មភាពែុសចបាបន់ាមពលអនាគត។ 
មទាះបីរាកិច្សនយាមនះ�និ្នាថា អនាកកាបម់�ើែុសចបាប ់

នរឹង�បម់្្ើដូមចនាះមៅថ្ងៃអនាគតកម៏ដាយ កវ៏ាមានម្បមោ�ន៍
ខដរ ពីមម្ពាះវាបានបមង្កើត�ូលដា្ឋ នទិននានយ័ម ្្ម ះ �ុែមាត ់
និង្តរូបរបស់អនាកកាបម់�ើែុសចបាប ់ មហើយម្្ើមអាយ�ន
មល្មើសមានការអាមា៉ា ស់ និងមានអារ�្មណ៍ថាមានមទាស។

ដូចខដលបានមលើកមឡើងពី�ុន ចំណាតថ់ានា ក ់«ដង្គត»់ សំមៅ
មលើករណីម្្ងៗខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើរកម�ើញគល់
ម�ើ�យួ។ ការកាបម់�ើមានតំថលែ្ពស់�យួមដើ� គឺរាការ
អនុវតតាសា�ញញា�យួរបស់ពួកអនាកកាបម់�ើ ខដល�និមាន
�ម្យាបាយកាបម់�ើទាងំអស់មៅកនាុងតំបនទ់ាងំ�ូល។ មដើ�
ម�ើខដលម្តរូវបានកាបម់ហើយ អាចម្តរូវមម្�ៀកមៅនរឹងកខនលាង 
ឬដរឹក�ញូ្នមដើ�ទាងំ�ូលមចញពីថម្ពខត�តាង។ មដាយសារ
ពួកអនាកកាបម់�ើែុសចបាបម់្តរូវខតមម្បើ្លាូវដរឹក�ញូ្នម�ើ
មចញពីថម្ព មនាះរាមរឿយៗសមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់(PLCN) បានម�ើញពួកមគ។ បញ្ហា �យួទាកទ់ង
នរឹងករណីដរឹក�ញូ្នគឺថា មយើងពិបាកដរឹងចបាស់ថា ម�ើ
ទាងំមនាះម្សបចបាប ់ឬែុសចបាប ់មៅមពលវាមៅខាងមម្រៅ
តំបនស់នាូលថនថម្ពឡង។់ របូភាព ៣.១២ រណ្យៃតាបតរូវទបាះប្ទ់េលទោយពួកេ្នកកបទ់�ើ

របូភាព ៣.១៣ េពុះកិេ្ចសៃយាមយួេ្នកកបទ់�ើេពុសេបាប់



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ៣១

៣.២ របាយការណ៍ថងៃ្ទី៤ ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៥ ដល់ថងៃ្ទី៣១ ខ្កក្កដា ឆ្ន្ំ២០១៦

របាយការណ៍ខ្នាកមនះ្តាល់នូវការសមងខាបថនការដាកចូ់លទិននានយ័ ខដលម្តរូវបានកតម់្តាទុកកនាុងកំឡុងមពលរាយការណ៍ទាងំម្សរុង 
ចាបពី់ថ្ងៃទី៤ ខែកុ�្ភៈ ឆ្នា ២ំ០១៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦។ រយភៈមពលរាង១៨ខែ មានចំនួនការដាកចូ់លទិននានយ័សរុប 
១២៧២៦ដង ខដលម្តរូវបានកតម់្តាទុក ខដលមានចំនួន ៣១៨៦ (២៥%) រាទិននានយ័មានសុពលភាព។ 

មៅកនាុងការកតម់្តាទិននានយ័ម្បចាខំែ 
មយើងអាចម�ើលម�ើញរមបៀបខដល
របាយការណ៍ម្្ងៗម្តរូវបានខបង-
ខចក និងអ្ីខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ព
ម�ើបានរាយការណ៍ទាកទ់ងនរឹង 
«្ន្ន» និង «សក�្មភាព»។ 

ចំនួនសរុបថនការចុះបញី្មានសុពលភាព ខដលមែតតានី�យួៗបានម្្ើ មានមៅកនាុងតារាងការមម្បើម្បាស់ម្បចាមំែតតា។ ការផ្លា ស់បតាូរ
មៅកនាុងចំនួនរបាយការណ៍អាចម្តរូវបានពន្យល់មដាយភាពែុសគ្នា មៅកនាុងតំបនម់្្ងៗថនថម្ពម�ើខដលមសសសល់មៅកនាុងមែតតា 
និងចំនួនសក�្មភាពែុសចបាប ់ និង្ន្ន្�្មរាតិមៅកនាុងតំបនទ់ាងំមនះ្ងខដរ។ មែតតាកំពង់្ ំ (១១៦៧ករណី ៣៧%) និង
ម្កមចះ (៨២៦ករណី ២៦%)មានថម្ពម�ើមសសសល់មម្ចើនរាងមគដូមចនាះមហើយចំនួនថនការចុះបញី្កែ៏្ពស់រាងមែតតាស្រឹងខម្តង 
(៦៩៣ករណី ២២%) និងម្ពះវហិារ (៤៨១ករណី ១៥%) ្ងខដរ។ មពលមវលា ្ន្ន និងចំនួនសមា�ិកចូលរ�ួការលបាត
របស់ PLCN មៅកនាុងមែតតាម្្ងៗកព៏ន្យល់ែលាះអំពីភាពែុសគ្នា ្ងខដរ។ 

ការរកឃើញជាទូទៅ

របូភាព ៣.១៤ ករណីទាំ្ េស់នដលបតរូវបាៃកតប់រាក្នពុ្មយួនេមាៃទោយរមួគ្្ន ជាមយួ 
េំណ្តថ់្្ន កធ់ំពីរ (សកម្ភាព ៃិ្ធៃធាៃ)

របូភាព ៣.១៥ ការនប្នេកការេពុះបញី្មាៃសពុពលភាពក្នពុ្ទេតតាទាំ្ បៃួ (កំព្ធ់ំ បកទេះ ស្ទទឹ្នបត្ បពះវហិារ) កំឡពុ្ទពលកាលសរពុប

៣៧% កំពង់ធំ

ករណី/េខត�

២៦% �ក េចះ

២២% ស�ឹង ែ�តង

១៥% �ពះវ��រ

៣៧%   កធ ២៦% 
  �ក ច

២២%  សត១៥% 
ពវហ



១ ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

ការចុះបញី្នី�យួៗម្តរូវដាកម់ៅកនាុងចំណាតថ់ានា ក�់យួកនាុងចំមណា�បនួគឺ «សក�្មភាព» «្ន្ន» 
«រាយការណ៍ (អនតារក�្ម)» និង «ម្្ងៗ»។  មោង៖ តារាងបច្ូលទិននាិនយ័សរុប បង្ហា ញពីការវភិាគ
ថន៣១៨៦ករណីមៅកនាុងចំណាតថ់ានា កទ់ាងំបនួ។ មៅកនាុងការចុះបញី្ខដលមានសុពលភាព 
៣១៨៦ មាន១៥១៩ករណី ម្តរូវបានកតម់្តារា «សក�្មភាព» (៤៨%) ១៤៦២ករណីរា «្ន្ន» 
(៤៦%) ១៧៨ករណីរា «ម្្ងៗ» (៥%) និង២៧ករណីរា «រាយការណ៍» (១%)។ ចំណាត់
ថានា កទ់ាងំមនះនរឹងម្តរូវបំខបករាអនុចំណាតថ់ានា ក�់តាងមទៀត មដើ�្មីអាយទិននានយ័កានខ់តមាន
មសចកតាីលំអិត ។ 

៩៩.២% ថនករណីសក�្មភាពខដលម្តរូវបានរាយការណ៍គឺ ការកាបម់�ើែុសចបាប។់ ០.៨% 
ខដលមៅសល់ខបងខចករា «ការមនសាទែុសចបាប»់ (២ករណី) «ការបរបាញ់ែុសចបាប»់ 
(៣ករណី) «ការដាដុំះមលើដីស�្ទានមសដ្ឋកិច្» (៤ករណី) និង «ការរុករកខរ ៉ាមៅមលើដី
ស�្ទានមសដ្ឋកិច្» (២ករណី)។ ចំណាតថ់ានា កក់ាបម់�ើម្តរូវខបងខចករាអនុចំណាតថ់ានា កប់នួ
បខនថា�មទៀត ខដលតំណាងមអាយការសមង្កតពីការកាបម់�ើែុសៗគ្នា ។ ការចុះបញី្ខដលម្តរូវ
បានបញូ្ន ម្តរូវបានបំខបកដូចតមៅ៖ «ដង្គត»់ (៨២៤ករណី ៥៥%) «ដរឹក�ញូ្ន»(៣២៥ករណី 
២១%) «តំបនខ់ដលបានកាបច់ា្ក រ» (២៣៦ករណី ១៦%) និង «ចមម្�ៀកម�ើ» (១២៣ករណី 
៨%)។ 

៤៨%

�រចុះប��ី�នសុពល�ពសរុប

សកម��ព
៤៦%
ធន�ន

១%
�រ�យ�រណ៍

៥%
េផ��ងៗ

របូភាព ៣.១៦ សកម្ភាពឃ្លែ ទំមើលេូទៅកំឡពុ្ទពលសរពុប

របូភាព ៣.១៧ ការរាយការណ៍ពកីារកាបទ់�ើេពុសេបាបក់ំឡពុ្ទពលសរពុប

សកម្មភាពែុសច្បាប់្្េ្ងៗ

៥៥%

�រ�ប់�ើខុសច��ប់

គល់�ើ �រដឹកជ���ន តំបន់��ល�ត់បង់ ច��ៀក�ើ

៨%២១% ១៦%

ការចុះ
បញ្ជីមាន
សុពលភាព
សរុប

ការកាប់ឈើ
ែុសច្បាប់



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

ការដឹកជញ្ជវូន

ដូចខដលបានកតសំ់គ្ល់ពីខាងមលើ ចំណាតថ់ានា ក ់«ដង្គត»់ 
សំមៅមលើករណីនានាខដលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើកតម់្តាគល់
ម�ើ�យួពីមដើ�ម�ើ�យួខដលម្តរូវមគកាប។់ 

អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើកម៏ាន�មម្�ើសកតម់្តាពីម ្្ម ះម្បមភទ
មដើ�ម�ើ្ ងខដរ។ ដូចមៅកនាុងរបាយការណ៍កាលពីមលើក
�ុន ម្បមភទមដើ�ម�ើខដលម្តរូវបានមគកាបក់នាុងរមបៀបមនះ

របូភាព ៣.១៨ ការរាយការណ៍ពីករណីដទឹកជញូ្ៃេពុសេបាបក់ំឡពុ្ទពល សរពុប

ការអនុវត្ងនះ សមញ្ញស្មាប់ពួកអ្នកកាប់ងេើ
ែុសច្បាប់ តដលមិនមានធនធានកាប់ងេើ
ទាំងអស់ងៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល គឺងគកាប់តត
ងដើមងេើណាមានតំពលែ្ពស់។ ងដើមងេើ
ទាំងងនះ្តរូវបានង្ចៀកងៅនឹងកតនលែង 
ឬដឹកងចញពីព្ពទាំងងដើមតតម្ង។ 

៧៤%

�រដឹកជ���ន

េ�យន� �នដឹកទំនិញធន់ធំ រ��ះេ� ម៉ូតូ

៨% ៤% ១០%

មម្ចើនរាងគឺ មដើ�ម�ើទាល (Dipterocarpus alatus Roxb. 
& G.Don) និងមដើ�ផ្តា ក ់(Anisoptera costata Korth)។

«ដរឹក�ញូ្ន» សំមៅមលើករណីនានាមៅមពលការដរឹក�ញូ្ន
ម�ើ ឬ�មម្�ៀកម�ើម្តរូវបានកតម់្តាទាងំមៅកនាុង និងមម្រៅ
តំបនស់នាូលថនថម្ពឡង។់ មដាយសារខតពួកអនាកកាបម់�ើ
ែុសចបាប ់ឬអនាកដរឹក�ញូ្នម�ើម្តរូវខតមម្បើ្លាូវ មដើ�្ដីរឹកម�ើ

មចញពីថម្ព រាមរឿយៗពួកមគ្លាងកាតភ់ូ��ិិតៗមនាះ ខដល
សមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) កនាុងតំបន់
�និង្យម�ើលម�ើញនិងកតម់្តាពួកមគមទ។ បញ្ហា គឺថាមៅ
មពលណាម�ើម្តរូវបានដរឹក�កដល់ខាងមម្រៅថម្ព មយើងពិបាក
កំណតថ់ា ម�ើទាងំមនាះម្សបចបាប ់ឬ�និចបាបណ់ាស់។

ក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូន�ួយ�មអាយអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើអាច
ខបងខចកម្បមភទែុសៗគ្នា ថនការដរឹក�ញូ្ន [Ref. Infgr. 
Transport TP]។ �ម្យាបាយដរឹកម�ើខដលពួកមគមម្បើ
មម្ចើនរាងមគគឺ «មគ្រយនតា» (២៤០ករណី ៧៤%) ខដលរា
ម្បមភទម្តាកទ់រ័ម្្ើខម្សចំការកនាុងតំបន ់។ បន្ាប�់កមទៀតគឺ 
«�៉ាូតូ» (៣៣ករណី ១០%) «ឡានដរឹកទំនិញ្ំ»(២៥ករណី
៨%) «រមទះមគ្» (១៤ករណី ៤%) និង «ម្្ងៗ» (១៣ករណី 
៤%)។ ចំណាតថ់ានា ក ់«ម្្ងៗ» រ�ួមានកូនឡាន ទូក និង
ោនយនតាខដល�និសា្គ ល់។  

«តំបន�ូ់សឆ្យ» សំមៅមលើតំបនខ់ដលម្តរូវបានកាបប់ំ-

ផ្លា ញថម្ពម�ើម្ទងម់្ទាយ្ំរាង ខដលរាទូមៅម្តរូវបាន�ូស
ឆ្យសម្មាបក់ារ្លិតកសិក�្ម ឬការដាថំម្ព្្មី។ ចំនួនថន
តំបន�ូ់សឆ្យអាចែុសៗគ្នា ោ៉ា ងខាលា ងំរវាងការចុះបញី្
ម្្ងៗ។ មដាយសារខតចំនួនភសតាុតាងខដលម្តរូវបានកតម់្តា
មៅកនាុងចំណាតថ់ានា កប់ន្ាបអ់ាចមានកម្�តិទាប មយើងចាំ
បាចម់្តរូវកតសំ់គ្ល់ថា ទាងំមនះមានឥទ្ិពលមលើសាថា នភាព
ម្បពន័្បរសិាថា នថម្ពម�ើោ៉ា ងខាលា ងំរាគល់ម�ើ�យួ។ 



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ៣៤

ចំណាតថ់ានា ក ់«ចមម្�ៀក» (១២៣ករណី ៨%) ម្តរូវបានមម្បើ 
មៅមពលអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើរកម�ើចមម្�ៀកម�ើលាកទុ់ក
មៅកនាុងកខនលាង�ូសឆ្យ ឬសង្ខា ង្លាូវ។ រាទូមៅ ចមម្�ៀក
ម�ើទាងំមនះម្តរូវបានកាតម់ដាយអនាកកាបម់�ើ មដើ�្ដីរឹក
�ញូ្នមចញមដាយម្ករុ�អនាកដរឹកម្្ងៗមៅមពលបន្ាប�់ក។ 

មៅខែ្នាូ ឆ្នា ២ំ០១៥ �មម្�ើស «បខនថា�ង្យៗ» ម្តរូវបាន
បខនថា�មៅកនាុងក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូនខដលអនុញ្ញា តមអាយអនាកឃ្លា ំ
ម�ើលថម្ពម�ើអាចបខនថា�ពត័ម៌ានអំពីពួកអនាកកាបម់�ើែុស
ចបាប ់ខដលពួកមគបាន�ួបម្បទះ។ �មម្�ើសមានដូចរា កនាុង
តំបន ់មម្រៅតំបន ់ស�្ទានដីមសដ្ឋកិច្ និង «�និសា្គ ល់»។ 
មដាយសារការរាយការណ៍របស់អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើមៅ
មានកម្�តិទាបមៅកនាុងចំណាតថ់ានា កម់នះ មៅមពលអនាគត 
�ុែង្រនរឹង�ួយ�មអាយយល់ពីទំហំការកាបម់�ើែុសចបាប់
ខដលម្ករុ�ហុ៊នម្្ងៗបានម្បម្ពរឹតតា។ 

មម្រៅពីការកតម់្តាសក�្មភាពកាបម់�ើែុសចបាប ់ ខ្នាកសំ-
ខាន�់យួថនការឃ្លា មំ�ើលមានការកតម់្តាពី្ន្ន្�្មរាតិ
មៅកនាុងថម្ពឡង។់ មនះនរឹង�ួយ�បញ្្កអ់ំពីសារភៈសំខានថ់ន
ការការពារថម្ពម�ើ ខដលមានមដើ�មចបាះ និងអនុ្លថម្ព
ម�ើម្្ងៗមទៀត ខដលរាខ្នាក�យួោ៉ា ងសំខានច់ាបំាច់
ថន�ីវតិរបស់អនាកភូ�រិាមម្ចើនរយនាក។់ [Ref. Infgr. 
resources TP} បង្ហា ញថា ការសមង្កតពិនិត្យទាងំមនះ
ម្តរូវខបងខចករាអនុចំណាតថ់ានា កប់នួមទៀតគឺ «មដើ�ម�ើ»  
«សត្» «អនុ្លថម្ពម�ើ» និង «ទីកខនលាងពិសិដ្ឋ» ។ ដូច
ខដលអាចម�ើលម�ើញ ្ន្នខដលម្តរូវបានចងម្កងរា
ឯកសារមម្ចើនរាងមគគឺ មដើ�ម�ើ (១២៦៥ ករណី ៨៧%) 
បន្ាប�់កអនុ្លថម្ពម�ើ (១២៦ករណី ៩%) ខដលភាគ
មម្ចើនរា ម ត្ា  ្ ្តិ ម�្ស និងរុកខារាតិ�និសា្គ ល់រាមម្ចើនមទៀត។ 
កំណតម់្តាថន្ន្ន «សត្» (៤៩ករណី ៣%) និង 
«ទីកខនលាងពិសិដ្ឋ» (២២ករណី ១%) ដូចរា កខនលាងកបស់ព 
ម្បាសាទបុរាណ និងមដើ�ម�ើពិសិដ្ឋគឺរាខ្នាក�យួថន្ន-
្នខដលម្តរូវបានចងម្កងរាឯកសារ ។ 

[Ref. Infgr. Trees TP] បង្ហា ញពីការខបងខចកបខនថា�
ថនម្បមភទមដើ�ម�ើម្្ងៗមៅកនាុងអនុចំណាតថ់ានា ក ់ «មដើ�

ធនធានធម្មជាតិ

ធន�ន

៨៧%
េដីម េឈី

៣%
សត�

១%
ក ែន�ងពិសិដ�ផលមិន េធី� ពី េឈី

៩%

របូភាព ៣.១៩ ធៃធាៃនដលបតរូវបាៃកតប់រាកំឡពុ្ទពល សរពុប

ម�ើ»។ «មដើ�មចបាះ» (៧៩២ករណី ៦៣%) គឺរាខ្នាក
ភាគមម្ចើនថនមដើ�ម�ើខដលម្តរូវបានកតម់្តា។ មយើងអាច
ពន្យល់បានថា មដាយខ្្អកមលើភាពរាកខ់សតាង ម្បមភទមដើ�
ម�ើទាងំមនះម្តរូវបានមម្បើសម្មាបក់ារដង�រ័មចបាះ។ �រ័
មចបាះមនះអាចយកមៅលកម់ៅទី្សារកនាុងតំបន ់មហើយ្តាល់
រាម្បាកក់ំថរមម្ចើនដល់ម្គរួសាររបស់ពួកមគ។ រា្�្មតា 
សមា�ិកចុះលបាតនរឹងសា្គ ល់ថា មដើ�ម�ើទាងំមនះរា្ន-
្នមានតំថល។ មដើ�មចបាះរបស់ម្គរួសារកនាុងតំបនក់ម៏្តរូវបាន
កាបយ់ក្ងខដរ ពីមម្ពាះវាមានគុណភាពមលើ�្្យ�។ 
«មដើ�ម�ើមានតំថលម្្ងៗមទៀត» (៤៦៣ករណី ៣៦%) 
គឺរាការបញូ្លគ្នា ថន ២៥ ម្បមភទម្្ងៗ ខដលរាម្ករុ�្ំ
រាងមគទីពីរ មហើយ «មដើ�ម�ើ�និសា្គ ល់» (១០ករណី ១%) 
គឺរាម្ករុ�បន្ាប ់។ 

ម្បមភទមដើ�ម�ើមានតំថលខដលគួរមអាយកតសំ់គ្ល់ខាលា ងំ
រាងមគគឺ ដួងខច� (Heritiera sumatrana (Miq.) 
Kosterm. / H. javanica (Blume) Kosterm) ខដលរា
ម្បភព�យួថនម�ើម�៉ាងកូឡាង ម្កឡាញ់ (Dialium 
cochinchinense Pierre) ខដលម្តរូវបានចុះបញី្រាម្បមភទ



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ៣៥

របូភាព ៣.២០ ការកតប់រាពទីដើមទ�ើកំឡពុ្ទពល រាយការណ៍

របូភាព ៣.២១ បបទេេេពុសៗគ្្ន នៃេៃពុែលមៃិទធវាើពីទ�ើ
កំឡពុ្ទពលកាលរាយការណ៍

មដើ�ម�ើរងការគំរា�គំខហងមៅកនាុងបញី្ម្កហ�ម្បមភទរង
ការគំរា�គំខហង និងមចបាះ (Colona auriculata (Desf.) 
Craib)។ មដើ�ម�ើបីម្បមភទមនះម្តរូវបានមគមម្បើសម្មាប់
ការសាងសង ់និងការ្លិតមម្គឿងសង្ហា រ�ិ។ 

មម្រៅពី្ន្នមដើ�ម�ើ អនាកភូ�រិាមម្ចើន (រ�ួទាងំសមា�ិក 
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN)) ពរឹងខ្្អកមលើ្ល
អនុ្លថម្ពម�ើសម្មាបក់ារស់មៅ្ងខដរ។ ្លអនុ្ល
មានដូចរា �រ័មចបាះ ម ត្ា  ម�្ស ្្តិ និងរុកខារាតិម្្ងៗ

េដីម េឈី

៦៣%
េដីម េឈី�ល

៣៦%
េដីម េឈី�បណីត េផ��ងៗ

១%
េដីម េឈីមិន���ល់អត�ស���ណ

មទៀតខដលអាចរកបាន និងមម្បើសម្មាបសិ់ប្ក�្ម អាហារ 
និងឱស្សម្មាបម់្គរួសារ ឬលកម់ៅទី្សារសម្មាបក់ថម្�
បខនថា� ។ [Ref. Infgr. NTFP type TP] បង្ហា ញពីការ
ខបងខចករវាងម្បមភទម្្ងៗថន្លអនុ្លថម្ពម�ើ ខដល
ម្តរូវបានចុះបញី្។ អនុចំណាតថ់ានា កបី់ «បរមិភាគបាន» 
(៤២ករណី ៣៣%) «សិប្ក�្ម» (៣៨ករណី ៣០%) 
និង «ឱស្» (៣៥ករណី ២៨%) មស្ើរខតមស្មើគ្នា នរឹង 
«ម្បមភទ្លអនុ្លថម្ពម�ើ�និសា្គ ល់» (១១ករណី ៩%) 
ខដលសន្មតរ់ាការចុះបញី្ខដលមៅសល់។ 

�ប េភទផលមិន��ើព ីេឈី

?

២៨%
ឱសថ

៣៣%
�ចបរ��គ�ន

៣០%
    សិប��កម� 

៩%
េដីម េឈីមិន���ល់
អត�ស���ណ



ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ៣៦

មទាះបីរាថម្ពឡងសំ់បូរមៅមដាយ�ីវចម្�រុះកម៏ដាយ កក៏ំណតម់្តាពីសត្មានខត៣%កនាុងចំមណា�ការចុះបញី្្ន្ន្�្មរាតិសរុប
ប៉ាុមណា្ណ ះ។ មយើងពិបាករកម�ើញសត្ មហើយរាទូមៅរបាយការណ៍ទាងំមនះខ្្អកមលើការរកម�ើញដានរបស់សត្ ឬលឺសម�លាងរបស់
វា។ [Ref. Infgr. Animals TP] បង្ហា ញពីសត្ខដលម្តរូវបានរាយការណ៍មម្ចើនរាងមគ។ មៅមពលសមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់ (PLCN) កានខ់តសំុា នរឹងការមម្បើក�្មវ ិ្ ីសា្ម តហ្ូនមនះ មនាះមយើងរពំរឹងថា ចំនួនកំណតម់្តាមៅកនាុងចំណាតថ់ានា កម់នះនរឹង
មកើនមឡើង។ 

ចំណាតថ់ានា កម់នះមានកំណតម់្តាអនតារក�្មរា�យួអារាញា ្រទាងំអស់។ វាម្តរូវបានខបងខចករាបនួចំណាតថ់ានា កប់ខនថា�មទៀតគឺ 
«អនតារក�្មវ�ិ្មានរា�យួអារាញា ្រ» (២៣ករណី មស្មើនរឹង៨៥%) «អនតារក�្មអវ�ិ្មានរា�យួអារាញា ្រ» (៣ករណី មស្មើនរឹង១១%) 
«អារាញា ្រម្បម្ពរឹតតាសក�្មភាពែុសចបាប»់ (១ករណី មស្មើនរឹង៤%) និង «បញូ្នរបាយការណ៍្លាូវការមៅអារាញា ្រ» ខដល�និមាន។ 
មាន�យួកករណីខដលសមា�ិក បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) បានរាយការណ៍អំពីអារាញា ្របានម្បម្ពរឹតតាសក�្មភាពែុស
ចបាបគឺ់ មៅកនាុងឆ្នា ២ំ០១៥។ អនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើបានរាយការណ៍ថា មានមគ្យនតា�យួដរឹកម�ើមៅលកម់អាយ�សនតាីមានា កខ់ដលមាន
តួនាទីរា�ម្នីតារដ្ឋបាលថម្ពម�ើ។ មទាះបីរាចំណាតថ់ានា កចុ់ងមម្កាយហាកដូ់ចរាសំខានណ់ាស់ ខតអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ�និមម្បើ
�មម្�ើសចងម្កងឯកសារមនះមទ។ តា�រយភៈការទំនាកទ់ំនងផ្្ល់រា�យួអនាកឃ្លា មំ�ើលថម្ពម�ើ មយើងមានមហតុ្លខដលបញ្្ក់
ថា ចំនួន្យចុះថនរបាយការណ៍សតាីអំពី «អារាញា ្រម្បម្ពរឹតតាសក�្មភាពែុសចបាប»់ វាអាច�និខ�នរាការពិតមទ។ 
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២
ពស់

២
សំបុកឃ��ំ

២
េម អំ�

២
ឈ��ស

២
���

៤
ដំរ�

របូភាព ៣.២២ សតវានដលបតរូវបាៃរាយការណ៍ទបេើៃបំែពុតកំឡពុ្ទពលសរពុប

របូភាព ៣.២៣ ការរាយការណ៍ពេីៃតារកម្កំឡពុ្ទពលសរពុប

ការរាយការណ៍អំពីអន្រកម្ម

�រ�យ�រណ៍ពីអន�រកម�

អន�រកម�វ�ជ��ន
�មួយ����ធរ

អន�រកម�អវ�ជ��ន
�មួយ����ធរ

����ធរ
�ប  ��ឹត�ខុសច��ប់

ប���នរ�យ�រណ៍ផ��វ�រ
�����ធរ

៨៥% ១១% ៤% ០%



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន ១

ករណី�យួចំនួនអាចទាកទ់ងមដាយផ្្ល់មៅនរឹងចំណាតថ់ានា កណ់ា�យួ ដូចរាការដកហូតរណាយនតា ការដាកចូ់លលិែិតកិច្
សនយាខដលចុះហតថាមលខាមដាយអនាកកាបម់�ើែុសចបាប។់ល។ ករណីទាងំមនាះម្តរូវ្្ុកមៅកនាុងចំណាតថ់ានា កម់្្ង�យួ មដើ�្ី្ នា
មអាយមានភាពម្តរឹ�ម្តរូវ និងមចៀសវាងករណីដខដលៗរានគ់្នា ។ ចំណាតថ់ានា កម់នះកម៏ានកំណតម់្តាម្្ងៗមទៀត ដូចរា រូប្ត
រាម្ករុ�មពលចុះលបាត ម្ពះសង្្�្មោម្តា ការម្ប�ំុ និងសិកាខា សាលា។ មៅមម្កា�ចំណាតថ់ានា ក ់«ម្្ងៗ» មយើងអាចម�ើលម�ើញ
កំណតម់្តាពីមរាងសិប្ក�្មអារម�ើ ខដលវា�និគួរមានមៅកនាុងតំបនក់ារពារមនាះមឡើយ។ មយើងអាចម�ើលម�ើញលទ្្លថនកំណត់
ម្តាមៅកនាុងចំណាតថ់ានា ក ់«ម្្ងៗ» មៅកនាុង [Ref. Infgr. Other TP] មៅខាងមម្កា�មនះ។ 

របូភាព ៣.២៤ េំណ្តថ់្្ន ក ់«ទែសេ្ៗ» កំឡពុ្ទពលសរពុប

៣៨

ចំ�ត់���ក់ «េផ��ងៗ»

រ�យន�

១៤
�ពះសង��និមន��ក���ន

៥៤
រូបថតចុះល��ត

១៧
ឯក�រ/កិច���ម ��ៀង

២០
�រហ�ឹកហ�ឺន

១៧
ស���សំ�ល់

២
ឯក�រ/កិច���ម ��ៀង

២០
�រហ�ឹកហ�ឺន

១១
ស���សំ�ល់



១ ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

៤. ផ្នទតីននេកម្មភាព
ស្រួ្ពិនិ្្យរបេ់បណ្ាញ
េហគមន៍នសពឡង់ 
(PLCN) 

រូបភាព៤.១ គឺជារូបតំណាងពនអ្វីដែល្តរូវោនកត់្រាទុកបៅក្នចុង្បភពទិន្នន័យព្ពឡង់ ចាប់រាំងពវីបពលចាប់បផ្ើមឃ្ថាំបមវីល

(ដែកុម្ភៈឆ្ថាំ២០១៥)។អ្នកឃ្ថាំបមវីលព្ពបេវីបណា្ថាញសហគមន៍ព្ពឡង់(PLCN)ោនែិតែំយ៉ថាងខ្ថាំងក្ថាក្នចុងករឃ្ថាំបមវីល

ធនធានធម្មជាតិ(២៥៧ករណវីបស្មវីនឹង៤៤%)និងសកម្មភាពែុសចថាបាប់បផថាេងៗនិងករែកហូតរណាយន្(១៩៤ករណវីបស្មវី

នឹង៣៣%)។បោះបវីជាតំបន់ព្ពឡង់បទវីបដត្តរូវោនដាក់ជាតំបន់ករពារដែនជ្មកសត្ព្ពនាបពលថ្មវីៗបនះក៏បដាយ(បៅដែ

ឧសភាឆ្ថាំ២០១៦)ក៏មានទិន្ន័យដែលកត់្រាទុកបៅក្នចុងបែត្្កបចះស្ឹងដ្តង្ពះវិហារនិងរាមបបណា្ថាយទបនលេបមគង្គបង្ថាញ

ថាមានករកប់ព្ពបេវីែុសចថាបាប់ោំងបៅក្នចុងនិងប្រៅ្ពំ្បទល់ពនតំបន់ករពារ។ចំនុចពណ៌្កហមបៅក្នចុងបលវីដផនទវីបនះគឺ

ជាករណវីកប់បេវីែុសចថាបាប់ដែល្តរូវោនកត់្រាទុកបៅក្នចុងតំបន់ករពារព្ពឡង់។



១ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

របូភាព ៤.១ នែៃេីនបពឡ្ន់ដលមាៃសកម្ភាពនដលបតរូវបាៃឃ្លែ ទំមើល។នែៃេីគបមបនបពទ�ើនដលបតរូវបាៃនកនបបពី Open Development Cambodia (ODC, 
2014)។ របាយការណ៍សតាីេំពីដីសម្បទាៃទសដ្ឋកេិ្ច ៃិ្េិៃ្នៃយ័ការរពុករកនរ ៉ាមាៃអាជាញា បណ័្ណ  បតរូវបាៃបទ្កាើតទឡើ្ ទោយេ្្គការលីកាដូ (២០១៥)  ៃិ្ ODC។  
នែៃេីបតរូវបទ្កាើតទឡើ្ ទោយទបបើ QGIS Brightom 2.6.0



១ ស្ថានភាពពាាឡង់បច្ចបុាបន្ន 

៥. ការេន្ិដ្ាន

ចំនួនតំបន់េូសឆយ តដល្តរូវបានរាយការណ៍ 

បាន ងកីន ងឡីង១៤% ងបី ង្ប�ប ងធៀប ងៅនឹង

កាលឃ្ល្ំងមីល ងលីកមុន។ ការកាប់បំផ្ល្ញ 

ព្ព ងេី និងការកាប់ ងេីែុសច្បាប់ ងៅតត

ជាការគំរាមគំ តហងដ៏ធំដល់ ព្ពឡង់ដ តដល។

ទិននានយ័ខដលម្ប�ូលបានបង្ហា ញថា ទាងំតំបនក់ារពារ និង
�និការពារម្តរូវទទួលរង្លប៉ាះពាល់ពីការកាបម់�ើែុស
ចបាប។់ ទំហំថនការកាបម់�ើែុសចបាប ់ និងការ�ូសឆ្យ
សម្មាបក់ារដាដុំះមានភាពែុសគ្នា មៅកនាុងមែតតាទាងំបនួ។ 
មបើមម្បៀបម្ៀបមៅនរឹងកាលរាយការណ៍ពីមលើក�ុន មយើងម�ើល
ម�ើញការផ្លា ស់បតាូរគួរមអាយកតសំ់គ្ល់ភាគមម្ចើនមានមៅ
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ទិន្នន័យបញ្្ក់ថ ការកាប់ងដីមងេីមួយងដីមអាច
ជាឱកាសដល់ការកាប់េូសឆយស ្មាប់ការ
ដាំដុះ។   បញ្្ងនះសំខាន់ខា្ល្ំងណាស់ ពី ង្ពាះវា
មានផលប៉ះពាល់ដល់ភាពគង់វង្េរបស់ ព្ព ងេី 
និងជីវិតរស់ងៅរបស់ ្បជាជនក្នុងតំបន់។

មទាះោ៉ា ងណា មយើងម្តរូវម្ប�ូលទិននានយ័បខនថា�មទៀត មដើ�្ី
បញ្្កម់អាយចបាស់ថាការផ្លា ស់បតាូរមនះមានលកខាណភៈអចិ-
ថសនតាយខ៍ដរឬអត។់ 

ស�តថាភាពរបស់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) កនាុង
ការម្ប�ូលទិននានយ័មានការមកើនមឡើងគួរមអាយកតសំ់គ្ល់ 
ដូចមានសមងខាបមៅកនាុង (Ref. Infgr. Increases)។ លទ្្ល
ថនការង្រ របស់ បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) គឺ
រាម្បភពទិននានយ័្ំបំ្ុតអំពីសក�្មភាពកាបម់�ើែុសចបាប់
មៅកនាុងថម្ពឡង ់និងកនាុងម្បមទសក�្ពុរាទាងំ�ូល។ ទិននានយ័
មនះមានគុណតំថលោ៉ា ងខាលា ងំសម្មាបរ់ដា្ឋ ភបិាល អនាកម្សាវ-
ម្រាវ និងសា្រណភៈ មហើយមយើងគួរខតមម្បើវាមដើ�្ពីម្ងីក
ការការពារថម្ពឡង។់ 

* ការមកើនមឡើងមនះខបងខចកមចញពីការមម្បៀបម្ៀបរវាងកាល 
រាយការណ៍ពរី៖ កាលរាយការណ៍បច្ុប្ននា (ម�សា-កក្កដា) និង
មលើក�ុន (្នាូ-�នីា)។ វាខ្្អកមលើលទ្្លថនរបាយការណ៍មលើកទីបនួ 
មហើយសំមៅមលើការមកើនមឡើងរាភាគរយ�យួ (p.p) ខដលរាភាព
ែុសគ្នា នព្ន្រវាងភាគរយពីរ។ 

បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) បានបង្ហា ញថា ការ
ឃ្លា មំ�ើលសហគ�នអ៍ាច៖
១. ្ តាល់ទិននានយ័ខដលមានភាពម្តរឹ�ម្តរូវដូចគ្នា  នរឹងទិននានយ័
ខដលអនាកអា�ីពម្ប�ូលបានខដរ
២. ពម្ងរឹងភាពរាក�្មសិទ្ិ និងការទទួលែុសម្តរូវ
៣. មលើកទរឹកចិតតាមអាយមានការចូលរ�ួកនាុងការសមម្�ចចិតតា
កនាុងតំបន់
៤. កាតប់នថាយមពលមវលាកនាុងការបមង្កើតចបាប់្ ្មីៗ
៥. កាតប់នថាយការម ល្ាើយតបពីមពលពិនិត្យម�ើញសក�្មភាព
ែុសចបាបរ់ហូតដល់មពលអនុវតតា។ 

+២០%

� រ �ើនក��ងរ�យ�រណ៍របស់ PLCN

អ����ើ�យ
�នសុពល�ព

+១៥%

�យ�ណ៍ពី
ស�ឹង���ង

+២៦%

�យ�ណ៍ពី
ធន�ន

+៣៥%

�យ�ណ៍ពី
�ើម�ើ��ណីត
����ងៗ

+១៤%

�យ�ណ៍ពី
តំបន់�ប់�នស�ឹង���ង

កនាុងមែតតាម្ពះវហិារ រាកខនលាងខដលមានវតថាុតាងំពីស�្មភាពកាប់
ម�ើែុសចបាបខ់ដលបានមកើនមឡើង (កំណតម់្តាការម្ប�ំុ
របស់គណភៈក�្មការតម្�ងទិ់ស)។ 

ចំនួន និងគុណភាពថនការសហម្បតិបតតាិការរា�យួរដា្ឋ ភ-ិ
បាលថានា កម់ម្កា�រាតិកម៏ានភាពែុសគ្នា មៅកនាុងមែតតាទាងំ
បនួ្ងខដរ។ រាទូមៅ ការសហការបានរកីចមម្�ើនមឡើង 
ចាបត់ាងំពីមានការផ្លា ស់បតាូរការទទួលែុសម្តរូវថម្ពឡងពី់
ម្កសួងកសិក�្ម រុកាខា ម្បមា៉ា ញ់ និងមនសាទ (រដ្ឋបាលថម្ពម�ើ) 
�កឯម្កសួងបរសិាថា នវញិ។ ម្គបម់ែតតាទាងំអស់បានរាយការណ៍
ពីការរកីចមម្�ើនខាងទំនាកទ់ំនងរា�យួម្កសួងមៅថានា កម់ែតតា
របស់ម្កសួងបរសិាថា ន។ មៅកនាុងមែតតា�យួចំនួនសមា�ិក
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN) ចូលរ�ួចុះលបាតរ�ួ

រា�យួម្កសួងបរសិាថា ន ខដលមនះរា�ំហានសំខាន�់យួ
មៅកនាុងការការពារថម្ពឡង។់ បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
(PLCN) ចងប់នតាពម្ងរឹងការសហការរា�យួអារាញា ្រកនាុង
តំបន ់ រាពិមសសរា�យួម្ករុ�ម្បរឹកសា�ំុ ខដលវាមៅខតរា
ឧបសគ្គ�យួមៅមសនាើរម្គបខ់្នាកទាងំអស់ថនថម្ពឡង។់ 

របូភាព ៥.១ ករទកើៃទឡើ្ ក្នពុ្កលរយករណ៍េពុ្ទបកាយប្្អស់
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៦. អនុេាេន៍

ការចុះលបាតរបស់សហគ�នម៍្បដាបម់ដាយទូរស័ព្ថដទំមនើប 
និងក�្មវ ិ្ ីពិមសស�យួបានបង្ហា ញឱ្យម�ើញវ ិ្ ីមានម្បសិទ្-
ភាព�យួ មដើ�្តីា�ដានការកាបម់�ើែុសចបាបនិ់ងបទមល្មើស
ថម្ពម�ើម្្ងៗមទៀត។ សហគ�ន�៍ូលដា្ឋ នមរៀនបានោ៉ា ង
មលឿនអំពីរមបៀបមម្បើម្បាស់ពត័ម៌ាន និងបមច្កវទិយាទំនាក-់
ទំនង មហើយអាចចងម្កងឯកសារ និងរាយការណ៍អំពីបទ
មល្មើសថម្ពម�ើបាន។ �ុនមពលការឃ្លា មំ�ើលតា�ម្បពន័្មនះ
បានចាបម់្តាើ�មៅខែកុ�្ភៈ ឆ្នា ២ំ១០៥ បណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡង ់(PLCN)  �និមានកំណតម់្តារាម្បពន័្អំពីឧម្កិដ្ឋក�្ម
ថម្ពម�ើ និង្ន្ន្�្មរាតិមឡើយ។ ការរបមង្កើតក�្មវ ិ្ ី
ខដលម�ើលម�ើញមនះអនុញ្ញា តឱ្យអនាកឃ្លា មំ�ើលពីសហគ�ន៍
្្ុកការសមង្កតម�ើញរបស់ពួកមគមៅកនាុងម្បភពទិននានយ័រ�ួ
�យួ មដើ�្បីមង្កើនចំនួនទិននានយ័មអាយបានខាលា ងំ។ ម្បសិទ្-
ភាពថនការចុះលបាតរបស់សហគ�នម៍នះគួរខត�ំរុញឱ្យ
រដា្ឋ ភបិាលក�្ពុរា និងម្កសួងបរសិាថា ន្តាួចម្តាើ�ការពិភាកសា
រា�យួ និងបមង្កើនកិច្សហម្បតិបតតាិការរា�យួ បណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)។ កំណតម់្តាកម្�តិទាបរបស់
រដា្ឋ ភបិាលកនាុងការម្គបម់្គងតំបនក់ារពារខដលមានម្សាប ់
ខដលម្បកាសមពល្្មីៗមនះថា ថម្ពឡងរ់ាតំបនក់ារពារ�យួ
ខដលគួរខតម្តរូវបានម�ើលម�ើញថា វារាឱកាស�យួមដើ�្ី
ម្្ើការអភវិឌ្ឍរ�ួគ្នា គំរូ�យួ។ គំរូមនះគួរខតកំណតត់ួនាទី 
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ជាចុងង្កាយ របាយការណ៍ចុងង្កាយងនះ
បានបង្្ញថ គុណភាពពនទិន្នន័យតដល
្បមូលបានងដាយអ្នកឃ្ល្ំងមើលព្ពងេើ បាន
ងកើនងឡើងេា៉្ងខា្ល្ំងក្នុងរយៈងពលដប់្បាំបីតែ។ 
ការបន្ហ្ឹកហ្ឺនសមាជិកចុះល្បាត និងកំតណ
កម្មវិធីងធ្ើឱ្យគុណភាពទិន្នន័យតដល្បមូលបាន
មានភាព្បងសើរងឡើង។

្លម្បមោ�ន ៍ និងការទទួលែុសម្តរូវរបស់ភាគីពាកព់ន័្ 
រ�ួទាងំបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ (PLCN) កនាុងការ
ការពារថម្ពឡង់្ ងខដរ។ ការបនតាចុះលបាតរបស់សហគ�ន ៍
និងការម្បរុងម្បយត័នារបស់ម្បរាពលរដ្ឋគឺរា ការចាបំាចម់ដើ�្ី
សមម្�ចបាននូវមគ្លមៅរបស់ម្បមទសក�្ពុរាកនាុងការកាត់
បនថាយការកាបប់ំផ្លា ញថម្ពម�ើ។

ការគ្មំ្ទខ្នាកហិរញញា វតថាុ និងនមោបាយចំមពាះសក�្មភាព
របស់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់(PLCN)  នរឹងរ�ួចំខណក
ោ៉ា ង្ំមៅកនាុងការការពារថម្ពឡងស់ម្មាប�់នុស្�ំនាន់
មម្កាយៗមទៀត។
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៧. សេចក្តីផ ល្ែងការណ៍របេ់
បណ្ាញេហគមន៍នសពឡង់ 
(PLCN)

្ពះរាជាណាច្កកម្ពុជា 
ជាតិ សសនា ្ពះមហាក្េ្ត

បសចក្វីដថលេងករណ៍
ស្វីពវី៖ករដថលេងអំណរគុណចំបពាះរាជរដា្ថាភិោលកម្ពចុជា

មយើងែញាុ ំទាងំអស់គ្នា  រាសមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង់
ទាងំបនួមែតតា ម្កមចះ កំពង់្ ំ ម្ពះវហិារ និង ស្រឹងខម្តង 
សូ�ខ្លាងអំណរគុណចំមពាះ រា�រដា្ឋ ភបិាលក�្ពុរា តា�រយភៈ
ម្កសួងបរសិាថា ន ខដលអនុញ្ញា តិឱ្យមយើងែញាុ ំរាតំណាងបណាតា ញ
សហគ�នថ៍ម្ពឡងចូ់លរ�ួ មវទិកាសតាីពី៖ ការការពារ និង
អភរិក្្ន្ន្�្មរាតិ មៅវមិានសនតាិភាព នាថ្ងៃទី២២ 
ខែសីហា ឆ្នា ២ំ០១៦ មនះ។ មយើងែញាុ ំទាងំអស់គ្នា  មានមសចកតាី
រមំភើបរកីរាយថម្កខលង ខដលរា�រដា្ឋ ភបិាលបានយកចិតតា
ទុកដាកច់ំមពាះមយើងែញាុ ំ និងការការពារ្ន្ន្�្មរាតិ។
មយើងែញាុ ំទាងំអស់គ្នា  រាបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ រា

បណាតា ញអនាកស្ម័ម្គចិតតាខដលចូល រ�ួចំខណករា�យួរា�រដា្ឋ -
ភបិាលកនាុងការការពារថម្ពម�ើកនាុងតំបន ់ ខដន�ំរកសត្ថម្ព 
ថម្ពឡង។់ មយើងែញាុ ំបានសមង្កតម�ើញថារដា្ឋ ភបិាលបាន
ែិតែំ និងយកចិតតាទុកដាកក់នាុងបុព្មហតុការពារ្ន្ន
្�្មរាតិ។ 
្្មីៗមនះ មៅកនាុងសារលិែិត ខដលចុះហតថាមលខាមដាយ 
សម�តាចមតមរា ហុ៊ន ខសន នាយករដ្ឋ�សនតាីថនម្ពះរារាណា-
ចម្កក�្ពុរា  ចុះថ្ងៃទី០១ សីហា ឆ្នា ២ំ០១៦ កនាុងឱកាស
អបអរសាទរទិវាអនតាររាតិ�នរាតិមដើ�ភាគតិចពិភមលាក 
បានមលើកមឡើង្ងខដរថា មដើ�្មីលើកក�្ពស់�ីវភាពរស់មៅ
របស់បងប្អូន�នរាតិមដើ�ភាគតិចឱ្យកានខ់តមានភាពម្បមសើរ
មឡើង រា�រដា្ឋ ភបិាលនរឹងបនតាែិតែំ�ំរុញការង្រអភវិឌ្ឈ�ូន
ដល់បងប្អូន�នរាតិមដើ�ភាគតិច ឱ្យបានស�ម្សបតា�
យុទ្សាសសតាចតុមកាណរបស់រា�រដា្ឋ ភបិាល មដាយពម្ងរឹង
ការខ្រកសាអភរិក្្ន្ន្�្មរាតិម្បកបមដាយនិរនតារភាព 
និងការអភវិឌ្ឈមសដ្ឋកិច្មៅកនាុងតំបនខ់ដលបងប្អូន       �នរាតិ
មដើ�ភាគតិចរស់មៅ។ 
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មៅថ្ងៃទី០១ កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៦មនះ មៅកនាុងទិវា�ចាឆេ រាតិ 
ខដលម្បារពមឡើងមៅម្សរុក្្ពង មែតតា   កំពងស់្ពឺ សម�តាចមតមរា 
ហុ៊ន ខសន នាយករដ្ឋ�សនតាី មលាកកប៏ានមលើមឡើង្ងខដរថា 
កិច្ការពារ្ន្ន    ្ �្មរាតិរបស់មយើង ម្តរូវម្្ើឲ្យបានខាលា ងំ
រាង�ុន ម្បសិទ្ិភាពរាង�ុន និងមានការចូលរ�ួទាងំអស់
គ្នា  មទើបគងវ់ង្បាន។ សម�តាចកប៏ានអំពាវ្ងខដរមអាយ
ទាងំខ្នាករដ្ឋ សង្គ�សីុវលិ និងម្បរាពលរដ្ឋ កដូ៏ចរាថដគូ    
អភវិឌ្ឈនចូ៍លរ�ួគ្នា មៅកនាុងការម្្ើការអភរិក្្ន្ន្�្មរាតិ
របស់មយើង ។ 
មៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា សម�តាចមតមរា ហុ៊ន ខសន នាយក
រដ្ឋ�សនតាី  កប៏ានខ្លាងមៅកនាុងឱកាស         អមញញា ើញរាអ្ិបតីកនាុង
ពិ្ីបិទសននាិបាតបូកសរុបការង្រកសិក�្ម រុកាខា ម្បមាញ់ និង
មនសាទ អំពាវនាវដល់ម្បរាពលរដ្ឋ ម្ពះសង្ សហគ�ន ៍
និងសក�្ម�នខដលម្សឡាញ់ថម្ពម�ើ ឲ្យចូលរ�ួខ្រកសា
ការពារថម្ពម�ើ រា�យួរា�រដា្ឋ ភបិាលទាងំអស់គ្នា  និងឲ្យ
រ�ួគ្នា រាយការណ៍ �ករា�រដា្ឋ ភបិាលរាបន្ាន ់ ម្បសិនមបើ
មាន�នមល្មើសទាងំឡាយណា បនតាកាបថ់ម្ពកាបម់�ើែុសចបាប់
តមៅមទៀត ។ 
កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៦ រា�រដា្ឋ ភបិាល
ក�្ពុរា បានចុះហតថាមលខា មលើអនុម្កិត្យ មលែ ៧៤ អនម្ក.បក 
សតាីពី ការបមង្កើតខដន�ំរកសត្ថម្ព «ថម្ពឡង»់ និងបានដាក់
ថម្ពបនួកខនលាងម្្ងមទៀតរាថម្ពការពារ្ងខដរ។ 
មយើងែញាុ ំកប៏ានសមង្កតម�ើញ្ងខដរថា ឯកឧតតា� 
សាយ សំអាល់ រដ្ឋ�សនតាីម្កសួងបរសិាថា ន បានែិតែំោ៉ា ង
ខាលា ងំខាលា  កនាុងការការពារថម្ពម�ើមៅម្គបត់ំបន ់ មហើយមៅ
្្មីៗមនះ ឯកឧតតា�កម៏បតារាញា  ដាក�់ីវតិនមោបាយរបស់មលាក 
កនាុងការការពារថម្ពម�ើ។ ទាងំមនះរាការសម្�ចចិតតាដម៏្តរឹ�
ម្តរូវ និង ល្ា សថវបំ្ុតរបស់រា�រដា្ឋ ភបិាលក�្ពុរា កនាុងបុព្-
មហតុការពារ្ន្ន្�្មរាតិ។  
មយើងែញាុ ំ រាសមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ មាន�ំមនឿ
ោ៉ា ង�ុតមាថំា រា�រដា្ឋ ភបិាលនរឹងមានវ ិ្ នការទានម់ពល-
មវលាដូចអ្ីខដលបានមលើកមឡើងខាងមលើ មដើ�្បីញ្ឈបរ់ាល់
សក�្មភាពការកាបប់ំផ្លា ញ់ថម្ពម�ើកនាុងតំបនអ់ភរិក្ខដន
�ំរកសត្ថម្ព ថម្ពឡង ់ និងថម្ពការពារមៅតំបនម់្្ងមទៀត 
មដាយ                           �នអណា្ិប្មតយ្យម្ករុ�ហុ៊នសប្ទានដីមសដ្ឋកិច្ 
និងម្ករុ�ហុ៊នអា�ីវក�្មម�ើខដលកំពុងម្្ើសក�្មភាពមៅ�ំុ

វញិថម្ពឡង ់។ 
មយើងែញាុ ំទាងំអស់គ្នា រាសមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់
សូ�សំណូ�ពរដល់រា�រដា្ឋ ភបិាលនូវមោបល់�យួចំនួន
ដូចខាងមម្កា�៖
១. មសនាើសំុរា�រដា្ឋ ភបិាលមអាយមានការទទួលសា្គ ល់តនា-
ទី និង្តាល់ភាពរាម្ាស់ដល់បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង។់
២. បមង្កើតគណភៈកមា្ម ការចំរុះ�ូលដា្ឋ ន ខដលមានសមាស-
ភាពបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង ់ មដើ�្មី្តរួតពិនិត្យការ
ការពារតំបនថ់ម្ពឡង។់ 
៣. សូ�មអាយរា�រដា្ឋ ភបិាល្តាល់កញ្្ប់្ វកិា និងបមច្ក-
មទសកនាុងកិច្ការពារ្ន្ន្�្មរាតិ ដល់បណាតា ញសហ-
គ�នថ៍ម្ពឡង ់។
៤. សូ�មអាយរា�រដា្ឋ ភបិាល �ំរុញឱ្យមានការអនុវតតាម្បកប
មដាយម្បសិទ្ភាពមលើអភបិាលកិច្ ការម្គបម់្គង់្ ន្ន
្�្មរាតិពីថានា កភ់ូ� ិរហូតដល់ថានា កត់ំបន ់(រាគំរូ) ថម្ពឡង។់ 
៥. មានកិច្សហការ និងចូលរ�ួពីសហគ�នរ៍ា�យួម្កសួង
បរសិាថា ន។ 
៦. សូ�រា�រដា្ឋ ភបិាលពម្ងរឹង និងម្តរួតពិនិត្យការអនុវតតា
តួនាទីរបស់�សនតាីបរសិាថា ន រដ្ឋបាលថម្ពម�ើ និង�សនតាីសាថា បន័
�យួចំនួនខដលពាកព់ន័្នរឹងការការពារ និងអភរិក្្ន្ន
្�្មរាតិ ។ 
៧. មសនាើសំុបញូ្លសារភៈសំខាន ់ នរឹងអតថាម្បមោ�នរ៍បស់
ថម្ពឡងម់ៅកនាុងម្បពន័្ឋអបរ់មំៅក�្ពុរា មដើ�្មីអាយកូនមៅ
�ំនានម់ម្កាយបានមរៀនសូម្ត និងខស្ងយល់។
៨. មសនាើសំុដាកប់ញូ្លថម្ពឡងរ់ា��្ឍ�ណ្លសិកសាមរៀន
សូម្ត។
៩. សូ�ឱ្យរា�រដា្ឋ ភបិាល ចាតវ់ ិ្ នការដកហូតមា៉ា សីុន
រណាយនតាទាងំអស់ មចញពី ភូ� ិ�ុំ ម្សរុក មែតតា និងទីតាងំ
ម្្ើអា�ីវក�្ម មៅ�ំុវញិថម្ពឡងទ់ាងំបនួមែតតា និងបពា្ឈបក់ារ
នាចូំលបនតាមទៀត។
១០. សូ�ឱ្យរា�រដា្ឋ ភបិាល ចាតវ់ ិ្ នការបិទបពា្ឈប ់
ការទិញ និងលកម់�ើម្គបម់្បមភទ ទាងំម្សបចបាប ់ និង
ែុសចបាបម់ៅ�ំុវញិថម្ពឡង។់ 
១១. សូ�រា�រដា្ឋ ភបិាលអនតារាគ�នបិ៍ទអា�ីក�្មអាម�ើ និង
សិប្ក�្មខកថ្នាម�ើទាងំអស់មៅមៅ�ំុវញិតំបនអ់ភរិក្ខដន
�ំរកសត្ថម្ព ថម្ពឡង។់
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១២. មសនាើសូ�ម្កសួងបរសិាថា ន ចាតវ់ ិ្ នការ ចំមពាះការ
តាងំ�ំរុ ំ និងលំមៅសាថា ន អាណា្ិបមតយ្យែុសចបាបស់ម្មាប់
កាបរ់ានដីថម្ព ម្បមា៉ា ញ់សត្ និងរា�ំរក�នមល្មើសអាម�ើ 
កនាុងតំបនថ់ម្ពឡង។់
១៣. សូ�មអាយម្កសួងបរសិាថា នបនតាសហការណ៍រា�យួ
បណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡងម់យើងែញាុ ំខដលបានបមង្កើតមឡើង
មដាយស្ម័ម្គចិតតា តាងំពីឆ្នា ២ំ០០០ កនាុងការចុះបសង្្ក ប និង
ទបស់ា្ក តប់ទមល្មើសមៅកនាុងតំបនថ់ម្ពឡង។់ 
១៤. សូ�ឱ្យគណភៈកមា្ម ្ិការទបស់ា្ក ត ់ និងបសង្្ក បបទ
មល្មើសថម្ពម�ើ ចាតវ់ ិ្ នការនិងអនតារាគ�នរ៍ាបន្ាន ់ មដើ�្ី
ទបស់ា្ក តប់ទមល្មើសថម្ពម�ើកនាុងតំបនថ់ម្ពឡង។់
១៥. សូ�ចាតវ់ ិ្ នការតា�្លាូវចបាបដ់ល់�សនតាី អារាញា ្រ
ខដនដី អនាកគម្មា�កំខហងដល់អាយុ�ីវតិអនាកការពារថម្ពម�ើ 
និងម��្មួញ�យួចំនួន ខដលពាកព់ន័្នរឹងការម្្ើអា�ីវក�្មម�ើ 
និងការកាបប់ំផ្លា ញម�ើកនាុងតំបនថ់ម្ពឡងម់ដាយែុសចបាប។់ 
១៦. សូ�ឱ្យរា�រដា្ឋ ភបិាលម្តរួតពិនិត្យ និងម្្ើការមសុីប
អមង្កត ការមម្បើម្បាស់ស�្ទានដីសង្គ�កិច្ ស�្ទានខរ ៉ា 
និងស�្ទានដីមសដ្ឋកិច្ មៅ�ំុវញិថម្ពឡង។់

ពត័ម៌ានបខនថា�សូ�ទំនាកទ់ំនងតំណាងសហគ�ន៖៍

១. មលាកម្សី មភាគ ហុង សមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡងម់ែតតាម្ពះវហិារ ០១២ ៩៤៨ ៦៨២
២. មលាក ម្សី ្ី សមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង់
មែតតាម្ពះវហិារ ០៩៩ ៧២២ ១៨៧
៣. មលាក រា សុែមហឿន សមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡងម់ែតតាស្រឹងខម្តង ០៩៦ ៣១៦ ២៨៦៦
៤. មលាកម្សី ទុន ឡា� សមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡងម់ែតតាស្រឹងខម្តង ០៩៧ ៨២២ ៤៤៦៣
៥. មលាក ថ្ ប៊ុនលាង សមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡងម់ែតតាម្កមចះ ០៩៧ ៨០២៨ ៤១១
៦. មលាក ហុ៊ល មវត សមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡងម់ែតតាម្កមចះ ០៨៨ ៩៧១ ២៨២០
៧. មលាក មហឿន សុភាព សមា�ិកបណាតា ញសហគ�ន៍
ថម្ពឡងម់ែតតាកំពង់្ ំ ០១២ ៣៧៣ ៤៤១
៨. មលាក �ញិ នី សមា�ិកបណាតា ញសហគ�នថ៍ម្ពឡង់
មែតតាកំពង់្ ំ ០៩២ ២៤៦ ០៥៨
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