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សាា ប័នរមួីចីំដែណ៌កសាា ប័នរមួីចីំដែណ៌ក
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មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់អនតរជាតិ្តហ្សឺឺ�ដែណ៌វិសិប្រមាប់ការខេដាំះមីីនមីន�សិឺធមី៌ (GICHD) ខេធើីការខេ�កាត្ត់បនាយខេប្រ�ះ 
ថុ្នាក់ដំល់់បណាដ សិហ្សឺគមីន៍ ដែដំល់បងកខេឡូងីខេដាំយយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេដាំយខេ�ត ត្តខេ�ខេលី់ប្រ�ប់មីីន ប្រ�ប់ 
ដែបកចីខេង្ហាក មី និងឃឹ្លាំងំសិដ�កអាវិ�ធយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ។ 

មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់របសិ់ខេយងីជ័ួយអភិិវិឌ្ឍឍ និងខេធើីឱ្យយការអន�វិត្តតសិកមីមភាពកុ�ងវិសិិ័យខេនះប្របកបខេដាំយវិជិាា ជ័ីវិៈ
សិប្រមាប់ជាផ្ដល់ប្របខេ�ជ័ន៍ដំល់់នៃដំគូរបសិ់ខេយងី ដូំចីជា អាជាា ធរមូីល់ដាំា ននិងថុ្នាក់ជាតិ្ត  មាេ សិ់ជំ័នួយ 
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត អងគការអនតរជាតិ្តនិងថុ្នាក់ត្តំបន់ អងគការខេប្រ�រដាំា ភិិបាល់ ប្រពមីទាងំប្របតិ្តបត្តតិករ
ពាណិ៌ជ័ាកមីម និងសាា ប័នសិិកាប្រសាវិប្រជាវិ។ មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ខេធើីកិចីេការខេនះ ខេដាំយប�េូ ល់នូវិខេសិវាចីំនួនបួន៖ 
ការ�បំ្រទ្ធិប្របតិ្តបត្តតិការខេ�ទី្ធិវាល់ដែដំល់ខេ�ត ត្តខេ�ខេលី់ការដែណ៌ន្ទា ំ និងការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់ ការង្ហារពហ្សឺ�ភាគី
ដែដំល់ខេ�ត ត្តខេលី់បទ្ធិដាំា ននិងសិតង់ដាំ ការប្រសាវិប្រជាវិនិងការអភិិវិឌ្ឍឍដែដំល់ខេ�ត ត្តខេលី់បចីេខេកវិទិ្ធិាថ្មីមីទ្ធិំខេនីបៗ និង
ការសិប្រមីបសិប្រមីួល់កិចីេសិនាន្ទា និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ។

អាជាា ធរកមីុ�ជាប្រគប់ប្រគងសិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីន និងសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នពិការខេដាំយសារមីីន (អាជាា ធរមីីន)អាជាា ធរកមីុ�ជាប្រគប់ប្រគងសិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីន និងសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នពិការខេដាំយសារមីីន (អាជាា ធរមីីន)

អាជាា ធរមីីនគ�ជាអាជាា ធរជាតិ្តសិកមីមភាពមីីននៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ដែដំល់ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីតាមីប្រពះរាជ័
ប្រក�ត្តយខេល់� នសិ/រកត្ត/០៩០០/១៦០ ចី�ះនៃថ្មីៃទី្ធិ០៤ ដែ�កញ្ជាា  ឆុ្នាំ២ំ០០០  ខេដាំយមានន្ទាយករដំាមី�នតីនៃន
ប្រពះរាជាណាចីប្រកកមីុ�ជា ជាប្របធាន អន�ប្របធាន០២រូប និងអគគខេល់ខាធិការ ០១រូប ដែដំល់ទ្ធិទ្ធិួល់��សិប្រត្តូវិ
ខេល់ីប្របត្តិបត្តតិការប្របចានំៃថ្មីៃ។ អាជាា ធរមីីនមានត្តួន្ទាទី្ធិ និងភារកិចីេ ខេធើីនិយត័្តកមីម ប្រត្តួត្តពិនិត្តយ និង
សិប្រមីបសិប្រមីួល់វិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនខេ�កមីុ�ជា  ក៏ដូំចីជាខេរៀបចីំដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាត្តិ និងការង្ហារ
ចាបំាចី់ន្ទាន្ទា ខេដំីមីីឈីានខេ�សិខេប្រមីចីអាទិ្ធិភាពដែដំល់មានដែចីងខេ�កុ�ងដែផ្ដនការអភិិវិឌ្ឍឍន៍យ�ទ្ធិិសា�សិតជាតិ្ត 
និងយ�ទ្ធិិសា�សិតចីត្ត�ខេកាណ៌របសិ់រាជ័រដាំា ភិិបាល់កមីុ�ជាផ្ដងដែដំរ។

ខេល់ីសិពីខេនះ អាជាា ធរមីីនសិប្រមីបសិប្រមួីល់ដំល់់ការដាំក់ប�េូ ល់គខេប្រមាងអភិិវិឌ្ឍឍន៍ខេ�កុ�ងសិកមីមភាពមីីន 
ខេដាំយបខេងកីនភាពជានៃដំគូរវាងប្រកសួិង និងសាា ប័នរដំា នៃដំគូអភិិវិឌ្ឍឍន៍ អាជាា ធរមូីល់ដាំា ន អងគការអភិិវិឌ្ឍឍន៍
សិហ្សឺគមីន៍ និងសាា ប័នអភិិវិឌ្ឍឍន៍ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ ខេដំីមីីដីែកល់មីអដំល់់ការសិប្រមីបសិប្រមួីល់ផ្ដដល់់ជំ័នួយ និង
ភាពជានៃដំគូរវាងនៃដំគូអភិិវិឌ្ឍឍន៍ និងរដាំា ភិិបាល់ អាជាា ធរមីីនសិប្រមីបសិប្រមួីល់ប្រកុមីការង្ហារបខេចីេកខេទ្ធិសិ
ចីប្រមុីះខេលី់វិសិិ័យសិកមីមភាពមីីន ដែដំល់សិាិត្តខេ�ខេប្រកាមីការដំ�កន្ទារំបស់ិអន�ប្របធានទី្ធិមីួយនៃនអាជាា ធរមីីន។



ខេសិចីកដីដែថ្មីឹងអំណ៌រគ�ណ៌ខេសិចីកដីដែថ្មីឹងអំណ៌រគ�ណ៌

GICHD សូិមីដែថ្មីឹងអំណ៌រគ�ណ៌�ា ងប្រជាល់ខេប្រ�ចីំខេពាះអាជាា ធរមីីន និងមី�នតី-ប�គគលិ់កទាងំអសិ់របសិ់�ឹួន
សិប្រមាប់ការផ្ដតល់់កិចីេ�បំ្រទ្ធិដែដំល់មិីនអាចី�ើះបានកុ�ងការអន�វិត្តតការប្រសាវិប្រជាវិខេនះ។

ជាមីួយ�ុផ្ដងដែដំរ ប្រកុមីប្រសាវិប្រជាវិក៏សូិមីដែថ្មីឹងអំណ៌រគ�ណ៌ដំល់់អងគការ Humanity & Inclusion, អងគការ 
Mines Advisory Group, អងគការ Norwegian People's Aid, អងគការ HALO Trust និងកមីមវិធិី
អភិិវិឌ្ឍឍន៍អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត ដែដំល់បានចូីល់រមួី�ា ងសិប �ីរសិខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការសិមាា សិន៍ ប្រពមីទាងំ
បានដែចីករដំែល់កនូវិទ្ធិសិឺនទានរបសិ់�ឹួន។

GICHD សូិមីដែថ្មីឹងអំណ៌រគ�ណ៌ដំល់់ប្រកសិួងការបរខេទ្ធិសិនៃនប្របខេទ្ធិសិខេអៀរឡូង់សិប្រមាប់ជំ័នួយហ្សឺរិ�ាវិត្តា�ចីំខេពាះ
គខេប្រមាងខេនះ។

អុកនិពនិនៃនការសិិកាខេនះ រមួីមានខេ�ក Arsen Khanyan និង Ángela Hoyos Iborra (GICHD) 
ខេដាំយមានការរមួីចីំដែណ៌កពី Wendi Pedersen (GICHD) ខេលី់ការវិភិាគទិ្ធិនុន័យសិប្រមាប់ដែផ្ដុករខំេដាំះដីំ។ 
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�ញី្ជីីរូ�ភាព
   របូភាពទ្ធិ១ី របូភាពទ្ធិ១ី ការរមួីចីដំែណ៌ករបសិវ់ិសិិយ័សិកមីមភាពមីីនដំល់់ គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

  របូភាពទ្ធិ២ី  របូភាពទ្ធិ២ី ការរមួីចីដំែណ៌ករបសិវ់ិសិិយ័សិកមីមភាពមីីនដំល់់ គ.អ.ចី. តាមីសិកមីមភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

  របូភាពទ្ធិ៣ី  របូភាពទ្ធិ៣ី ដែផ្ដនទ្ធិតី្តបំនរ់ងផ្ដល់បាះពាល់់ និងចីណំ៌� ចីខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
ខេ�កមីុ�ជា គតិ្តប្រត្ត�មីដែ�វិចិីិកិា ឆុ្នាំ២ំ០២១

  របូភាពទ្ធិ៤ី  របូភាពទ្ធិ៤ី ប្រព�ត្តតកិារណ៍៌សិខំាន់ៗ ខេ�កុ�ងវិសិិយ័សិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

  របូភាពទ្ធិ៥ី  របូភាពទ្ធិ៥ី ខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍនប៍្របកបខេដាំយចីីរភាពទ្ធិ១ី៨ កមីុ�ជា�ម នមីនី / សិ.ផ្ដ.សិ ប្រត្ត�មីឆុ្នាំ២ំ០៣០

  របូភាពទ្ធិ៦ី  របូភាពទ្ធិ៦ី ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

  របូភាពទ្ធិ៧ី  របូភាពទ្ធិ៧ី ការខេប្របបី្របាសិដ់ំី ខេប្រកាយការខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា (ឆុ្នាំ១ំ៩៩២-ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២១)

  របូភាពទ្ធិ៨ី  របូភាពទ្ធិ៨ី ជំ័រ ំUNHCR-UNBRO ខេ�ប្រពដំែដំនកមីុ�ជា-នៃថ្មី (ទ្ធិសិវិត្តឺរ ៍១៩៨០-១៩៩០)

  របូភាពទ្ធិ៩ី  របូភាពទ្ធិ៩ី របូភាពព�ីក យរណ៌បអពំតី្តបំនដ់ែដំល់ប្រត្តវូិបានរខំេដាំះដំចីីនំនួពរីកដែនងឹខេ�ភូិមីខឹិាង្ហាប់

  របូភាពទ្ធិ១ី០របូភាពទ្ធិ១ី០ របូភាពព�ីក យរណ៌បនៃនភូិមីខឹិាង្ហាប់

  របូភាពទ្ធិ១ី១  របូភាពទ្ធិ១ី១ របូភាពព�ីក យរណ៌បអពំតី្តបំនដ់ែដំល់ប្រត្តវូិបានរខំេដាំះដំចីីនំនួពរីកដែនងឹខេ�ភូិមីខឹិាង្ហាប់

  របូភាពទ្ធិ១ី២របូភាពទ្ធិ១ី២ ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនកិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
ចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

  របូភាពទ្ធិ១ី៣របូភាពទ្ធិ១ី៣ ដែផ្ដនទ្ធិអីពំទី្ធិតីាងំខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារមីីន / សិ.ផ្ដ.សិ ខេ�កមីុ�ជា (ឆុ្នាំ១ំ៩៧៩-ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២១)

  របូភាពទ្ធិ១ី៤របូភាពទ្ធិ១ី៤ ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារមីីន / សិ.ផ្ដ.សិ ចាបព់ឆុី្នាំ១ំ៩៧៩ ដំល់ដ់ែ�ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២១

  របូភាពទ្ធិ១ី៥ របូភាពទ្ធិ១ី៥ ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនការអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE)  
ចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

  របូភាពទ្ធិ១ី៦ របូភាពទ្ធិ១ី៦ ចីនំនួប�រសិ �សិតី ក�មារា និងក�មារ ីដែដំល់បានទ្ធិទ្ធិលួ់ការអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ
ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE) ខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១៨ និង២០២០

  របូភាពទ្ធិ១ី៧  របូភាពទ្ធិ១ី៧ ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

  របូភាពទ្ធិ១ី៨  របូភាពទ្ធិ១ី៨ ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនភាពជានៃដំគូ និងកចិីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតកិារចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី.  
ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា
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�ញី្ជីីនៃនអកសរ�ំប្រពួញ

3I3I ការវិនិិខេ�គខេ�កុ�ង
ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និ

APMAPM មីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ

APMBCAPMBC អន�សិញ្ជាា អនតរជាតិ្តសិតីពីការ
ហាមីការខេប្របីប្របាសិ់ ការ
ល់�បបំបាត្ត់ ការរកាទ្ធិ�ក 
ការផ្ដលិ់ត្ត និងការខេផ្ដារប្រ�ប់មីីន
ប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ និងការបំ�ឹញ
ប្រ�ប់មីីនខេចាល់

ARMACARMAC មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ត្តំបន់អាសុាន
សិប្រមាប់សិកមីមភាពមីីន

ASEANASEAN សិមាគមីប្របជាជាតិ្ត អាសិ�ី
អាខេគុយ៍

CCWCCW អន�សិញ្ជាា សិពាើ វិ�ធធមីមតា
មីួយចីំនួន

CFRCFR ការខេបាសិសិមាអ ត្តខេដីំមីីលី់ទ្ធិិផ្ដល់

អាជាា ធរមីីនអាជាា ធរមីីន អាជាា ធរកមីុ�ជាប្រគប់ប្រគង
សិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីន និង
សិខេ�ង្ហាគ ះជ័នពិការខេដាំយសារ
មីីន 

សិ�ីមាា ក់សិ�ីមាា ក ់ មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សិកមីមភាពកំចាត្ត់
មីីនកមីុ�ជា

CMASCMAS សិតង់ដាំសិកមីមភាពកមាេ ត្ត់មីីន
កមីុ�ជា

CRPDCRPD   អន�សិញ្ជាា សិតីពីសិិទ្ធិិិជ័នពិការ 

DACDAC ប្រកុមីប្រប�កាសិកមីមភាពជ័នពិការ

DCPSDCPS កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការអភិិវិឌ្ឍឍន៍ 
និងយ�ទ្ធិិសា�សិតភាពជានៃដំគូ 

EOEO យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 

EOREEORE  ការការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយ 
សារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ

សិ.ផ្ដ.សិសិ.ផ្ដ.សិ សិំណ៌ល់់ជាតិ្តផ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មី

GDPGDP ផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប

IMASIMAS សិតង់ដាំសិកមីមភាពកមាេ ត្ត់មីីន
អនតរជាតិ្ត

MAGMAG Mines Advisory Group 

MOSVYMOSVY   ប្រកសិួងសិងគមីកិចីេ អតី្តត្ត
យ�ទ្ធិិជ័ន និងយ�វិនីត្តិសិមីីទា

MREMRE ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយ 
សារដែត្តមីីន 

PWDPWD ជ័នពិការ

គ.អ.ចី.គ.អ.ចី. ខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្របកប ខេដាំយ
ចីីរភាព

UNDPUNDP កមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍អងគការ 
សិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត

UNHCRUNHCR ឧត្តតមីសិុងការអងគការសិហ្សឺ 
ប្របជាជាត្តិទ្ធិទ្ធិួល់បនា�កជ័ន 
ខេភិៀសិ�ឹួន 

UXOUXO យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ មីិនទាន់ផ្ដា�ះ

VAVA   កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់
ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ
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លទ្ធធផលរកដោ�ើញស័ំខាន់ៗ
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ការសិកិាខេនះគូសិបង្ហាា ញ�ា ងទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យអំពលី់ទិ្ធិផ្ដល់នៃនការរមួីចំីដែណ៌ករបស់ិវិសិិយ័សិកមីមភាពមីីន កុ�ង
ការអភិវិិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពខេ�កមុី�ជា។

ការសិិកាខេនះវិភិាគអំពីផ្ដល់បាះពាល់់ជាវិជិ័ាមាននៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារ
យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ និងកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងកុ�ងការ
ប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រ ប្រពមីទាងំភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខេ�កុ�ងរយៈខេពល់មីធយមី និងដែវិង។

ការសិិកាខេនះបង្ហាា ញនូវិភិសិត�តាងទាកទ់្ធិងន�ងត្តនួ្ទាទី្ធិដែបបពហ្សឺ�ដែផ្ដកុ នងិដែបប�ឹសិប់តូររបសិវ់ិសិិយ័សិកមីមភាព
មីនី ខេដាំយកណំ៌ត្តអ់ពំកីាររមួីចីដំែណ៌កខេដាំយ�ា ល់ក់ុ�ងការសិខេប្រមីចីបាននូវិ�ា ងខេហាចីណាសិច់ីណំ៌� ចីខេ�ចីនំនួ 
៤៨ នៃនខេ�ល់ខេ�អភិវិិឌ្ឍឍនប៍្របកបខេដាំយចីីរភាព (គ.អ.ចី.) ចីនំនួ១៣ ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាខេ�ល់ខេ�អភិវិិឌ្ឍឍនប៍្របកបខេដាំយចីីរភាព (គ.អ.ចី.) ចីនំនួ១៣ ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។ ដូំចីខេនះ 
វិសិិយ័សិកមីមភាពមីនីបានរមួីចីដំែណ៌ក�ា ងចីាសិច់ីខំេពាះដែផ្ដកុទាងំប្របានំៃនរខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ សិប្រមាបក់ារ
អភិវិិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព រមួីមាន ភាពជានៃដំគូ សិនតភិាព ប្របជាជ័ន ដែផ្ដនដំី នងិវិបិ�ល់ភាព។

  រូបភាពទ្ធិ១ី     ការរមួីចីដំែណ៌ករបសិវ់ិសិិយ័សិកមីមភាពមីនីដំល់់ គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 
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  របូភាពទ្ធិ២ី  ការរមួីចីដំែណ៌ករបសិវ់ិសិិយ័សិកមីមភាពមីនីដំល់់ គ.អ.ចី. តាមីសិកមីមភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

ការរំដោ�ះនៃផៃដីី

កិចីចស័ដោ��ះ ះជនរងដោប្រ�ះថ្នាា ក់ដោ�យសារយុទ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ 

ការអ�់រំអំពីដោប្រ�ះថ្នាា ក់ដោ�យសារយុទ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ

ការ���ី�ដោយនឌ្ឍ័រ

ភាពជានៃដី�ូ និងកិចីចស័ហប្រ�តិិ�តិិិការ



ល់ទ្ធិិផ្ដល់រកខេ�ញីសិំខាន់ៗ14

ការរដំោ�ះនៃផៃដីី

ការគរំាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយយ�ទិ្ធិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�ពាសិខេពញនៃផ្ដាប្របខេទ្ធិសិខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា ខេដាំយកុ�ងខេន្ទាះ 
ត្តំបន់ប្រពំដែដំនភាគពាយព័យប្រត្តូវិបានរងផ្ដល់បាះពាល់់�ា ងខឹាងំខេដាំយសារមីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ ត្តំបន់ភាគ
ខាងខេកីត្តរងផ្ដល់បាះពាល់់ជាចីមីីងខេដាំយប្រ�ប់ដែបកចីខេង្ហាក មី និងសិំណ៌ល់់ជាតិ្តផ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មីខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត 
ខេហ្សឺយីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ទាងំខេនះក៏រាយបាា យកុ�ងត្តំបន់ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តផ្ដងដែដំរ។ នៃផ្ដាដំីជាង ២.២៨៧ 
គីឡូូដែមីាប្រត្តកាខេរ ា កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាប្រត្តូវិបានខេបាសិសិមាអ ត្ត កុ�ងរយៈខេពល់បីទ្ធិសិវិត្តឺរច៍ី�ងខេប្រកាយខេនះ។

ខេដាំយពិចារណាខេលី់វិសិាល់ភាពនៃនការគំរាមីកំដែហ្សឺង និងអប្រតា�ុសិ់បំផ្ដ�ត្តនៃនការខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�ត្តំបន់ភាគ       
ពាយព័យនៃនប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា ការសិកិាខេនះពិនតិ្តយខេល់កីារទ្ធិទ្ធិលួ់ផ្ដល់ពីការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំខីេ�កុ�ងខេ�ត្តតភាគពាយព័យ
ចីំនួនបី ខេពាល់គ�ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង បន្ទាា យមានជ័័យ និងដែបាលិ់ន ដែដំល់មានប្រពំដែដំនជាប់ប្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី។ 

ខេប្រ�ពកីាររមួីចំីដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់់ គ.អ.ចី. ចីនំនួ១៦ នងិចំីណ៌� ចីខេ� ១៦.១ សិដពីកីារកាត់្ត 
បនាយប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនអំខេពីហ្សឺងិា ការសិិកាខេនះក៏បានកំណ៌ត្ត់នូវិភិសិត�តាងអំពីការរមួីចីំដែណ៌ក
ខេដាំយ�ា ល់់នៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីដំល់់ គ.អ.ចី. ចីំនួន១១ និងចីំណ៌� ចីខេ�ដែដំល់ពាក់ព័និចីំនួន 
២២ផ្ដងដែដំរ។
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ការស័ប្រម្មលួដីលក់ារចីលត័ិប្រ�ក�ដោ�យស័វុិតិិិភាព
តាមីរយៈការសិប្រមួីល់ដំល់់ការចីល័់ត្តប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពរបស់ិជ័នខេភិៀសិ�ួឹន និងជ័នបមឹាស់ិទ្ធិីកមុី�ជា 
សិកមីមភាពមីីនបានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ សិដីពីការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព និងជាពិខេសិសិចីំខេពាះ
ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៧ សិតីពីការសិប្រមីួល់ដំល់់ការខេធើីចីំណាកប្រសុិក និងការចីល័់ត្តមីន�សិឺប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព។ ជាងខេនះខេទ្ធិៀត្ត កិចីេសិប្រមីបសិប្រមីួល់�ា ងជិ័ត្តសិុិទ្ធិិរវាងឧត្តតមីសិុងការអងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត
ទ្ធិទ្ធិួល់បនា�កជ័នខេភិៀសិ�ឹួន និងប្របតិ្តបត្តតិករសិកមីមភាពមីីន បង្ហាា ញពីការ�បំ្រទ្ធិរបសិ់សិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះ
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៧ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៧ សិដីពីភាពជានៃដំគូ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិដីពីការពប្រង�ងភាពជានៃដំគូជាសិកល់សិប្រមាប់
ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិដីពីការខេលី់កកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូ
សាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់។

កស័កិម្មម នងិការដោប្រ�ើប្រ�ស័ដ់ីបី្រ�ក�ដោ�យផលតិិភាព
តាមីរយៈការពប្រងីកល់ទិ្ធិភាពដីំដាំដំំ�ះ និងការសិប្រមួីល់ដំល់់សិកមីមភាពដាំដំំ�ះប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព ការ
រខំេដាំះនៃផ្ដាដំីបានរមួីចំីដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់់ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី២ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី២ ដែដំល់ខេ�ត ត្តខេលី់ការប�េ ប់ភាពអត់្តឃឹ្លាំន ការ 
សិខេប្រមីចីបាននូវិសិនតិសិ��ខេសិី�ង ប្រពមីទាងំការដែកល់មីអអាហារូបត្តាមីា និងការខេធើីកសិិកមីមប្របកបខេដាំយ
ចីីរភាព។ ជាពិខេសិសិ វាបានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ២.១ ចីំណ៌� ចីខេ� ២.១ សិតីពីការប�េប់ភាពអត្ត់ឃឹ្លាំន និងការធាន្ទា
នូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានអាហារដែដំល់មានសិ�វិត្តាិភាព និងប្រគប់ប្រ�ន់ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ២.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ២.៣ សិតីពីផ្ដលិ់ត្តភាព
កសិិកមីម និងប្របាក់ចីំណូ៌ល់របស់ិអុកផ្ដលិ់ត្តចំីណី៌អាហារខុាត្តតូ្តចី កសិិករជាល់កខណ៌ៈប្រគួសារ និងអុក 
ចីិ�េ �មីសិត្តើ ប្រពមីទាងំការចូីល់ខេ�កាន់ដីំប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព។ ជាមីួយន�ងការរមួីចីំដែណ៌កខេនះ វាបាន
ផ្ដតល់់ផ្ដល់បាះពាល់់ជាវិជិ័ាមានដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ២.៤ចីណំ៌� ចីខេ� ២.៤ សិដពីបី្របពនិ័ផ្ដលិ់ត្តកមីមអាហារប្របកបខេដាំយចីីរភាព ដែដំល់
បខេងកនី នូវិផ្ដលិ់ត្តភាព។

តាមីរយៈការអភិិវិឌ្ឍឍនូវិគខេប្រមាងកសិិកមីមថ្មីមីៗ  ទាងំខេ�កប្រមិីត្តប្រគសួារ នងិការ�បំ្រទ្ធិដំល់់កសិិករខុាត្តតូ្តចី ការ 
រខំេដាំះនៃផ្ដាដំីបានខេលី់កកមីុសិ់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ សិដីពីកំខេណី៌នខេសិដំាកិចីេ និងការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព 
ជាពិខេសិសិ ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.២ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.២ សិតីពីផ្ដលិ់ត្តភាពខេសិដំាកិចីេ តាមីរយៈការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរខេឡូងីដែផ្ដុកបខេចីេកវិទិ្ធិា 
និងការខេធើីពិពិធកមីម ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ សិតីពីការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្ត ភាព។ ទាក់ទ្ធិងន�ងការខេប្របី
ប្របាសិ់ធនធានធមីមជាតិ្តប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់វិញិ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីប្រត្តូវិបានផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ 
១២១២ សិដីពីគំរូផ្ដលិ់ត្តកមីមប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងចីំណ៌� ចីខេ� ១២.២ចីំណ៌� ចីខេ� ១២.២ សិដីពីការប្រគប់ប្រគងធនធានធមីមជាតិ្ត
ប្របកបខេដាំយចីីរភា ជាពិខេសិសិតាមីរយៈការអភិិវិឌ្ឍឍនូវិប្រសិះទ្ធិ�ក ប្រពមីទាងំផ្ដារភាា ប់ន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ សិតីពី
ការប្រគប់ប្រគងទ្ធិ�កប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងចីំណ៌� ចីខេ� ៦.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.៤ សិដីពីការបខេងកីនប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់នៃនការខេប្របីប្របាសិ់
ទ្ធិ�ក។
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ខេដាំយពិចារណាខេលី់ត្តនួ្ទាទ្ធិរីបសិ�ួឹ់ន កុ�ងន្ទាមីជាកតាត ជំ័រ�ញឱ្យយមានសិកមីមភាពផ្ដលិ់ត្តភាពសិខំាន់ៗកុ�ងប្រសិកុ 
ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ សិដីពីការប�េប់ភាពប្រកីប្រកខេ�ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់ ជាពិខេសិសិ
ខេឆុ្នាំះខេ�សិខេប្រមីចីចីំណ៌� ចីខេ� ១.១ចីំណ៌� ចីខេ� ១.១ និង១.៤១.៤ ដែដំល់ខេដាំះប្រសាយជាមីួយភាពប្រកីប្រកខឹាងំ និងការខេប្របីប្របាសិ់ធន
ធានខេផ្ដឺងៗ រមួីទាងំដីំធឹីផ្ដងដែដំរ។

ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការបខេងកីនផ្ដលិ់ត្តភាពដីំមានន័យថ្នា កសិិករភាគខេប្រចីីនបានជ័ួល់កមឹាងំពល់កមីមបដែនាមី 
ដែដំល់បខេងកតី្តឱ្យយមានឱ្យកាសិការង្ហារកានដ់ែត្តខេប្រចីនី រមួីទាងំសិប្រមាប់�សិតផី្ដងដែដំរ។ រមួីជាមួីយការរកខេ�ញីបដែនាមី
ទាកទ់្ធិងន�ងផ្ដល់បាះពាល់់ជាវិជិ័ាមាននៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំខីេ�ខេល់បី្រគសួារ ដែដំល់មាន�សិដជីាខេមីប្រគសួារខេ�ប្របខេទ្ធិសិ
កមីុ�ជា ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំបាន�បំ្រទ្ធិដំល់់ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ សិតីពីសិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ សិដីពីការ
ប�េប់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារខីេភិទ្ធិ និងក�មារទីាងំអសិ់ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ�ទី្ធិ ៥.aចីំណ៌� ចីខេ�ទី្ធិ ៥.a សិតីពី
ការអន�វិត្តតនូវិកំដែណ៌ទ្ធិប្រមីង់ ខេដំីមីីផី្ដតល់់ឱ្យយ�សិតីមានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងធន
ធានខេផ្ដឺងៗ ខេហ្សឺយីបានរមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ សិដីពីការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព និង
ជាពិខេសិសិដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ ដែដំល់មានខេ�ល់បំណ៌ងផ្ដដល់់អំណាចី និងខេល់ីកកមីុសិ់ឱ្យយមានបរ�ិ
ប័នុសិប្រមាប់ប្របជាជ័នប្រគប់រូប និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៣ សិតីពីការធាន្ទាឱ្យយបាននូវិឱ្យកាសិខេសិមី�ុ និង
ការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាពនៃនល់ទ្ធិិផ្ដល់។

ដោហ�ា រចីនាស័ម្មុ័នធលំដោ�ឋាន
ការរខំេដាំះដីំបានជ័ួយសិប្រមីួល់ដំល់់ការពប្រងីកល់ំខេ�ឋាន ត្តំបន់ល់ំខេ�ឋាន និងការពប្រងីកនគរូបនីយកមីម។ 
ខេ�កុ�ង បរបិទ្ធិខេនះ វាមាននូវិទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងរវាងសិកមីមភាពមីីន និងខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៩ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៩ ដែដំល់ខេ�ត ត្តខេលី់ការ
ខេល់ីកកមីុសិ់ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងចីីរភាព ជាពិខេសិសិ ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ សិដីពីការ
អភិិវិឌ្ឍឍខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិម័ុីនិ ខេដំមីីី�ីបំ្រទ្ធិដំល់់ការអភិវិិឌ្ឍឍខេសិដំាកិចីេ នងិសិ���មាល់ភាពមីន�សិឺ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ៩.២ខេ� ៩.២ សិដីពីការខេលី់កកមីុសិ់ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងចីីរភាព និងការបខេងកីននូវិ
ចីំដែណ៌កការង្ហារខាងឧសិាហ្សឺកមីម និងផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប (GDP)។ ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត វាបាន
រមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ១១ ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១១ សិដីពីទ្ធិីប្រកុងប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព និងចីីរភាព ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
១១.១១១.១ សិដីពីការធាន្ទានូវិល់ទ្ធិិភាពទ្ធិទ្ធិួល់បានល់ំខេ�ឋានប្រគប់ប្រ�ន់ និងសិ�វិត្តាិភាព ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
១១.៣១១.៣ សិដីពីការខេលី់កកមីុសិ់នគរូបនីយកមីមប្របកបខេដាំយចីីរភាព។
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ដោហ�ា រចីនាស័ម្មុន័ធដីកឹជញី្ជី�ន
ចី�ងខេប្រកាយ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបានជួ័យសិប្រមីួល់�ា ងខឹាងំដំល់់ការសាងសិង់ ការខេធើីឱ្យយ
ប្របខេសិីរខេឡូងី ការពប្រងីក និងការខេប្របីប្របាសិ់ផូឹ្ដវិប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព រមួីទាងំផូឹ្ដវិល់ំផ្ដងដែដំរ។

តាមីរយៈការដំកឧបសិគគខេចីញ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីបានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១.៤ 
សិដីពីការធាន្ទានូវិការខេប្របីប្របាសិ់ធនធានធមីមជាតិ្ត រមួីទាងំដីំធឹី។ វាក៏ផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៩ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៩ ដែដំល់
ខេ�ត ត្តខេ�ខេលី់ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និដែដំល់មានភាពធន់ផ្ដងដែដំរ ជាពិខេសិសិចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ សិដីពីការអភិិវិឌ្ឍឍន៍
ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និ ខេដំីមីី�ីបំ្រទ្ធិដំល់់ការអភិិវិឌ្ឍឍខេសិដំាកិចីេ និងសិ���មាល់ភាពមីន�សិឺ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៩.២៩.២  សិដីពីការខេលី់កកមីុសិ់ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងចីីរភាព ប្រពមីទាងំការបខេងកីន
ចីំដែណ៌កការង្ហារខាងឧសិាហ្សឺកមីម និងផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប (GDP)។

តាមីរយៈការសិប្រមីួល់ឱ្យយមានការខេប្របីប្របាសិ់ផ្ដឹូវិ�ា ងសិកមីម និងប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំបាន
រមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ សិដីពីកំខេណី៌នខេសិដំាកិចីេ និងការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព 
ជាពិខេសិសិ ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.២ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.២ សិតីពីផ្ដលិ់ត្តភាពខេសិដំាកិចីេ តាមីរយៈការខេធើីពិពិធកមីម និងការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរ
ខេឡូងីនូវិបខេចីេកវិទិ្ធិា និងចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ សិដីពីការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព ក៏ដូំចីជារមួីចីំដែណ៌កដំល់់
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១១ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១១ ជាមីួយន�ងចីំណ៌� ចីខេ� ១១.២ចីំណ៌� ចីខេ� ១១.២ សិតីពីការទ្ធិទ្ធិួល់បានប្របព័និដំ�កជ័�ាូ នប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងចីីរភាពសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប ប្រពមីទាងំការដែកល់មីអសិ�វិត្តាិភាពផ្ដឹូវិថ្មីុល់់។
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កចិីចស័ដោ��ះ ះជនរងដោប្រ�ះថ្នាា កដ់ោ�យសារយទុ្ធធភិណ្ឌឌ

ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ

ខេ�ចីខេនឹ្ទាះដែ�មីករា ឆុ្នាំ១ំ៩៧៩ ដំល់ដ់ែ�កកកដាំ ឆុ្នាំ២ំ០២១ កមីុ�ជាបានចីងប្រកងឯកសារជ័នរងខេប្រ�ះ
ខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះចីនំនួ ៦៤.៩៥០ ន្ទាក់ ដែដំល់កុ�ងខេន្ទាះមានមីន�សិឺ ៣៦.០៧៧ ន្ទាក់ 
(៥៦ភាគរយ) បានរងរបសួិ មីន�សិឺ១៩.៨០៦ ន្ទាក់ (៣០ភាគរយ) បានសឹាប់ នងិមីន�សិឺ ៩.០៦៧ន្ទាក់ 
(១៤ភាគរយ) បានដាំចីអ់វិយវិៈ។

ការសិិកាខេនះបានកំណ៌ត្ត់នូវិការរមួីចីំដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់នៃនកមីមវិធិីសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះចីំខេពាះ 
គ.អ.ចី. ចីំនួន៩ និង ចីំណ៌� ចីខេ�ដែដំល់ពាក់ព័និចីំនួន២៥។

ខេទាះខេបីបញ្ជាា ប្របឈមីទាក់ទ្ធិងន�ងការខេធើីសិមាហ្សឺរណ៌កមីមខេសិដំាកិចីេសិងគមីឱ្យយបានខេពញខេល់ញខេ�ដែត្តមាន
ក៏ខេដាំយ ក៏កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងនៃនកមីមវិធិីសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះកុ�ងការបំខេពញត្តប្រមីូវិការជ័នពិការ បានរមួី 
ចីំដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ សិដីពីសិ��ភាព និងសិ���មាល់ភាពមាមំីួន ដែដំល់មានចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៣.៤៣.៤ សិតីពីការកាត្ត់បនាយការសឹាប់ខេដាំយសារជំ័ង�មីិនឆ្លុះឹង តាមីរយៈការការពារ និងការពាបាល់ និង
ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.៨ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.៨ សិដីពីការប្រគបដំណ៌ត ប់សិ��ភាពជាសិកល់ និងខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាពប្របកបខេដាំយគ�ណ៌ភាព 
ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ៣.cចីំណ៌� ចីខេ� ៣.c សិដីពីការបខេងកីនថ្មីវិកិា ការបណ៌ដ� ះបណាត ល់ និងការខេប្រជ័ីសិខេរសីិប�គគលិ់ក
សិ�ខាភិិបាល់។
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ខេដាំយប្របកាន់ខាា ប់នូវិឧបករណ៍៌អនតរជាតិ្តខេផ្ដឺងៗទាក់ទ្ធិងន�ងជំ័នួយជ័នរងខេប្រ�ះ ពិការភាព និងបរ�ិប័នុ 
ក៏ដូំចីជាតាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់បរ�ិប័នុខាងសិងគមី និងខេសិដំាកិចីេ និងការអន�មី័ត្តប្រកប�័ណ៌ឌ ចីាប់ និង
ខេ�ល់នខេ�បាយជាតិ្ត កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចីំដែណ៌កខេ�សិខេប្រមីចីខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១០ ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១០ សិដីពីការ 
កាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព។ ជាពិខេសិសិ វាផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងចីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ ដែដំល់មានខេ�ល់ បំណ៌ងផ្ដដល់់
អំណាចី និងខេលី់កកមីុសិ់ឱ្យយមានបរ�ិប័នុសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប ខេដាំយរមួីទាងំជ័នពិការ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ១០.៣ខេ� ១០.៣ សិតីពីការធាន្ទានូវិឱ្យកាសិខេសិមី�ុ និងការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាពល់ទ្ធិិផ្ដល់ រមួីទាងំតាមីរយៈការ
ខេល់ីកកមីុសិ់នីត្តិកមីម ខេ�ល់នខេ�បាយ និងសិកមីមភាពសិមីប្រសិប ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៤ សិតីពីការ
អន�មី័ត្តនូវិខេ�ល់នខេ�បាយ ខេដំីមីីសីិខេប្រមីចីបានសិមីភាពកាន់ដែត្តខេប្រចីីន។ វាក៏រមួីចីំដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់់
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ ដែដំល់មានចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.bចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.b សិដីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ឱ្យយមានចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយ
មីិនខេរសីិខេអីងផ្ដងដែដំរ។

មានឧទាហ្សឺរណ៍៌មីួយចីំនួនអំពីភាពជានៃដំគូខាងសាា ប័នដែដំល់បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ សិដីពី
ភាពជានៃដំគូខេដំីមីីសីិខេប្រមីចីខេ�ល់ខេ� និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ សិដីពីកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌ កប្រមិីត្ត
ត្តំបន់ និងកប្រមីិត្តអនតរជាត្តិ ខេដំីមីីបីខេងកីនការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង រមួីទាងំតាមីរយៈការខេធើីឱ្យយប្របខេសីិរខេឡូងី
នូវិកិចីេសិប្រមីបសិប្រមីួល់។ វារមួីចីំដែណ៌កដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ សិតីពីការពប្រង�ងនូវិការ�បំ្រទ្ធិជាអនតរជាតិ្ត
សិប្រមាប់ការអន�វិត្តតនូវិការកសាងសិមីត្តាភាពដែដំល់ប្រត្តូវិបានកំណ៌ត្ត់ និងប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព ដំល់់
ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិតីពីការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង និងជំ័ន្ទាញ តាមីរយៈភាពជានៃដំគូពហ្សឺ�ភាគី និងដំល់់
ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមី
សិ�ីវិលិ់។

តាមីរយៈការផ្ដតល់់នូវិការបណ៌ត� ះបណាត ល់វិជិាា ជ័ីវិៈ និងសិកមីមភាពបខេងកីត្តប្របាក់ចីំណូ៌ល់ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត កិចីេ 
សិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ សិដីពីការអប់របំ្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ 
ជាពិខេសិសិ ទាក់ទ្ធិងន�ងចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៣ សិដីពីការធាន្ទានូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការបណ៌ដ� ះ 
បណាដ ល់វិជិាា ជ័ីវិៈ និងការអប់រខំេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ សិដីពីការបខេងកីនចីំនួនមីន�សិឺខេពញវិយ័
ដែដំល់មានជំ័ន្ទាញសិប្រមាប់មី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ សិតីពីការធាន្ទានូវិភាពខេសិមី�ុ
កុ�ងការទ្ធិទ្ធិួល់បានការអប់រខំេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត និងការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់វិជិាា ជ័ីវិៈសិប្រមាប់ជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ រមួី
ទាងំជ័នពិការ នងិដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ៤.aចីណំ៌� ចីខេ� ៤.a សិដពីកីារផ្ដតល់់នូវិបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព អហ្សឺងិា 
បរ�ិប័នុ និងមានប្របសិិទ្ធិិភាពសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប។ ជាងខេនះខេ� ខេទ្ធិៀត្ត តាមីរយៈការសិប្រមីួល់ឱ្យយមាន
ភាពង្ហាយប្រសួិល់ខេ�តាមីទី្ធិសាធារណ៌ៈ កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចំីដែណ៌កដំល់់ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី១ សិដពី ី
ទ្ធិីប្រកុង និងសិហ្សឺគមីន៍ប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១១.៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១១.៧ សិដីពីការខេប្របីប្របាសិ់ទី្ធិសាធារណ៌ៈ
ប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព បរ�ិប័នុ និងមានភាពង្ហាយប្រសិួល់សិប្រមាប់ជ័នពិការ។

តាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់នូវិល់ទ្ធិិភាពខេប្របីប្របាសិ់ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងខេសិវាហ្សឺរិ�ាវិត្តា� កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរង 
ខេប្រ�ះបានរមួីចីំដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ សិតីពីការប�េប់ភាពប្រកីប្រក និងចីំណ៌� ចីខេ� ១.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ១.៣ សិដីពី
ការអន�វិត្តតនូវិប្របព័និ និងវិធិានការ�ពំារសិងគមីសិមីប្រសិបថុ្នាក់ជាតិ្តសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់�ុ រមួីចីំដែណ៌កដំល់់
ចីំណ៌� ចីខេ� ១.៤ ចីំណ៌� ចីខេ� ១.៤ សិតីពីការធាន្ទាថ្នា ជ័នប្រកីប្រក និងជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះមានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងខេសិវាហ្សឺរិ�ាវិត្តា� រមួីចីំដែណ៌កដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ១.៥ សិដីពីការកសាងនូវិភាពធន់របសិ់
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ជ័នប្រកីប្រក និងជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះខេដាំយសារការបាះទ្ធិងគិចី ប្រពមីទាងំដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១.bចីំណ៌� ចីខេ� ១.b សិដីពីការបខេងកីត្តនូវិ
ប្រកប�ណ៌ឌ ខេផ្ដឺងៗ ខេដាំយដែផ្ដអកខេល់ីយ�ទ្ធិិសា�សិតអភិិវិឌ្ឍឍដែដំល់�បំ្រទ្ធិដំល់់ជ័នប្រកីប្រក និងគិត្តគូរដំល់់បញ្ជាា ខេយន 
ឌ្ឍ័រ។

ខេល់សីិពីខេនះ តាមីរយៈការសិប្រមួីល់ឱ្យយជ័នពិការទ្ធិទ្ធិលួ់បានការង្ហារ កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចំីដែណ៌ក
ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ៨ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៨ សិដីពីការង្ហារសិមីរមីយ និងកំខេណី៌នខេសិដំាកិចីេ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ សិដីពីការសិខេប្រមីចី
បាននូវិមី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប រមួីទាងំជ័នពិការផ្ដងដែដំរ។

តាមីរយៈភាពរកីចីខេប្រមីីននៃនការទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាពជាសិកល់ រមួីទាងំការដែដំល់�សិតី ក�មារ ី
ក�មារា និងប�រសិ ទ្ធិទ្ធិួល់បាននូវិការសាត រល់ទ្ធិិភាពពល់កមីមកាយសិមីីទា និងការអប់រផំ្ដឹូវិចីិត្តត ក៏ដូំចីជាការ
ខេធើីសិមាហ្សឺរណ៌កមីមខាងសិងគមី និងខេសិដំាកិចីេខេឡូងីវិញិ វាក៏ផ្ដារភាា ប់ជាមីួយន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ សិតីពី
សិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ សិតីពីការប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងផ្ដងដែដំរ។ ជាមីួយ�ុខេនះ 
តាមីរយៈការបខេងកីននូវិការយល់់ដំ�ងអំពីខេសិវាខេផ្ដឺងៗដែដំល់មានសិប្រមាប់ជ័នពិការ កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងរបសិ់
កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១០ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១០ សិដីពីការធាន្ទា
នូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានជាសាធារណ៌ៈនូវិព័ត្ត៌មាន និងការការពារសិិទ្ធិិិខេសិរភីាពមូីល់ដាំា ន។

តាមីរយៈការផ្ដតល់់នូវិល់ំហ្សឺមីួយសិប្រមាប់ជ័នរសិ់រាន និងជ័នពិការខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ខេដំីមីីដីែចីករដំែល់កនូវិកដីកងើល់់
របសិ់�ឹួន និងអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយមានការចូីល់រមួី�ា ងសិកមីមរបសិ់ពួកខេគខេ�កុ�ងការចាត្ត់អាទិ្ធិភាព កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះ
ជ័នរងខេប្រ�ះក៏រមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ ខេពាល់គ�ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៦ សិដីពីការអភិិវិឌ្ឍឍសាា ប័ន
ប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព និងគណ៌ខេនយយភាព និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ សិដីពីការធាន្ទាឱ្យយមានការខេធើី
ខេសិចីកតីសិខេប្រមីចី ខេដាំយមានការចូីល់រមួីពីប្រគប់ត្តំណាង ខេដាំយមានការទ្ធិទ្ធិួល់��សិប្រត្តូវិប្របកបខេដាំយបរ�ិ
ប័នុខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត។
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ការអ�រ់អំពំដីោប្រ�ះថ្នាា កដ់ោ�យសារយទុ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ

ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE) ប្រត្តូវិបានផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីខេឡូងីខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិ 
កមីុ�ជាកុ�ងឆុ្នាំ១ំ៩៩៣ ខេហ្សឺយីសិពើនៃថ្មីៃខេនះ អាជាា ធរមីីនមានកាត្តពើកិចីេសិប្រមីបសិប្រមីួល់សិកមីមភាព EORE។ 
ចាប់ពីឆុ្នាំ ំ២០១៨ ដំល់់ ២០២០ មានមីន�សិឺចីំនួន ២.៨៤០.៧០២ ន្ទាក់ ដែដំល់កុ�ងខេន្ទាះមាន�សិតីចីំនួន 
៩៦៧.៤៤១ ន្ទាក់ និងក�មារ ី ៣៦៥.៥៥៦ ន្ទាក់បានទ្ធិទ្ធិួល់វិគគ EORE ខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាពីប្របត្តិបត្តតិករ
ជាតិ្ត និងអនតរជាតិ្ត។

ការសិិកាខេនះបានកណំ៌ត់្តនូវិការរមួីចីដំែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់នៃនកមីមវិធិអីបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារ
យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះចីំខេពាះ គ.អ.ចី. ចីំនួន៦ និងចីំណ៌� ចីខេ�ដែដំល់ពាក់ព័និចីំនួន១០។

ការថ្មីយចី�ះ�ា ងខឹាងំនៃនចីំនួនជ័នរងខេប្រ�ះប្របចាឆុំ្នាំ ំ (ខេពាល់គ�ចាប់ពី ៤.៣២០ន្ទាក់កុ�ងឆុ្នាំ១ំ៩៩៦ ដំល់់ 
៦៥ន្ទាក់កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០) ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា គ�ជាសិកខីភាពមីួយអំពីការរមួីចីំដែណ៌កនៃនកមីមវិធិី EORE 
កុ�ងការខេលី់កកមីុសិ់ឱ្យយមានការកាត្ត់បនាយឥរ�ិបថ្មីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេ�កុ�ងរខេបៀបមីួយដែដំល់មានចីីរភាព និង
ការបខេងកីននូវិសាា នភាពសិនដិសិ�� ប្រពមីទាងំការយល់់ខេ�ញីអំពីសិ�វិត្តាិភាពខេ�កុ�ងត្តំបន់គំរាមីកំដែហ្សឺង ដែដំល់
ប្រត្តូវិបានផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ សិដីពីការកាត្ត់បនាយអំខេពីហ្សឺងិាខេ�ប្រគប់
ទ្ធិប្រមីង់ និងការសឹាប់ដែដំល់ពាក់ព័និ។

តាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់នូវិឥរ�ិបថ្មីសិ�វិត្តាិភាព និងការកាត្ត់បនាយចីំនួនខេប្រ�ះថុ្នាក់ កមីមវិធិី EORE ខេ�
ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ សិដីពីការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព និងចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
១០.៧ ១០.៧ សិតីពីការសិប្រមីួល់ដំល់់ការចីល់័ត្តមីន�សិឺប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពផ្ដងដែដំរ។

តាមីរយៈការខេ�ត ត្តខេលី់�សិតី ក�មារ ីក�មារា និងប�រសិ ប្រសិបតាមីភាពង្ហាយរងខេប្រ�ះ ត្តួន្ទាទី្ធិ និងត្តប្រមីូវិការ��សិ
ៗ�ុរបសិ់ពួកខេគខេ�កុ�ងការខេល់ីកកមីុសិ់ឥរ�ិបថ្មីប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព កមីមវិធិី EORE បានរមួីចីំដែណ៌ក
ដំល់់ ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៤ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៤ សិដីពីការអប់របំ្របកបខេដាំយគ�ណ៌ភាព ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ សិដីពីការល់�បបំបាត្ត់



ល់ទ្ធិិផ្ដល់រកខេ�ញីសិំខាន់ៗ22

វិសិិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រខេ�កុ�ងការអប់រខំេ�ប្រគប់កប្រមិីត្តសិប្រមាប់ជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៤.aចីំណ៌� ចីខេ� ៤.a សិដីពីការ
ផ្ដតល់់នូវិបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព អហ្សឺងិា បរ�ិប័នុ និងមានប្របសិិទ្ធិិភាពសិប្រមាប់មីន�សិឺ
ប្រគប់រូប។

ខេល់ីសិពីខេនះ កមីមវិធិី EORE ក៏ប្រត្តូវិបានផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ សិតីពីសិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងចីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ៥.១ខេ� ៥.១ សិដីពីការប�េប់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារខីេភិទ្ធិ និងក�មារ។ី

តាមីរយៈការបខេងកីត្តនូវិភាពជានៃដំគូជាខេប្រចីីន និងការដាំក់ប�េូ ល់សិកមីមភាពមីីន និងកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងនៃន
អភិិវិឌ្ឍឍ កមីមវិធិី EORE បាន�បំ្រទ្ធិដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ សិដីពីភាពជានៃដំគូ ខេដីំមីីសីិខេប្រមីចីខេ�ល់ខេ� និង
ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ សិដីពីកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខាងត្តីូង-ខាងត្តីូង និងប្រត្តីខេកាណ៌ខេ�ថុ្នាក់ត្តំបន់ និង
អនតរជាតិ្ត ខេដំីមីីបីខេងកីននូវិការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង ខេដាំយរមួីទាងំតាមីរយៈការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរខេឡូងីនូវិកិចីេ
សិប្រមីបសិប្រមីួល់ផ្ដងដែដំរ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ សិតីពីការបខេងកីនការ�បំ្រទ្ធិពីអនតរ ជាត្តិសិប្រមាប់ការអន�វិត្តតនូវិ
ការកសាងសិមីត្តាភាពប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិតីពីការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង 
និងជំ័ន្ទាញ តាមីរយៈភាពជានៃដំគូពហ្សឺ�ភាគី និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតីពីការពប្រង�ងភាពជានៃដំគូ
សាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់។

ជាងខេនះខេទ្ធិៀត្ត ការអភិិវិឌ្ឍឍទាងំខេនះបានខេលី់កកមីុសិ់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ សិដីពីសិ��ភាព និងសិ���មាល់ភាព
មាមំីួន និងចីំណ៌� ចីខេ� ៣.dចីំណ៌� ចីខេ� ៣.d  សិដីពីការពប្រង�ងសិមីត្តាភាពសិប្រមាប់ការប្រពមានជាមី�ន ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ 
និងការប្រគប់ប្រគងហានិភិ័យសិ��ភាព។
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ការ���ី�ដោយនឌ្ឍ័រ

ការសិិកាខេនះបានកំណ៌ត់្តនូវិការរមួីចំីដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់នៃនការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រខេ�កុ�ងវិសិិ័យ
សិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះ គ.អ.ចី. ចីំនួន៥ និងចីំណ៌� ចីខេ�ដែដំល់ពាក់ព័និចីំនួន១២។

ខេ�កុ�ងករណី៌នៃនប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ័្ឍរខេ�កុ�ងវិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនបានជួ័យបខេងកីននូវិ
ត្តំណាងនិងការចូីល់រមួីពី�សិតី ខេដាំយរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ សិដីពីសិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៥.១៥.១ សិតីពីការប�េប់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារខីេភិទ្ធិ  និងក�មារ ីដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៥.៥ ចីំណ៌� ចីខេ� ៥.៥ សិតីពី
ការធាន្ទាឱ្យយមានការចូីល់រមួីពី�សិតី�ា ងខេពញខេល់ញ និងមានប្របសិិទ្ធិិភាព ប្រពមីទាងំមានឱ្យកាសិខេសិមី�ុ
សិប្រមាប់ភាពជាអុកដំ�កន្ទាខំេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៥.aចីំណ៌� ចីខេ� ៥.a សិតីពីការខេធើីកំដែណ៌ទ្ធិប្រមីង់ ខេដីំមីីផី្ដតល់់ឱ្យយ�សិតី
មានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងធនធានខេផ្ដឺងៗ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៥.cចីំណ៌� ចីខេ� ៥.c សិតីពីការ
អន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយសិប្រមាប់ការខេលី់កកមីុសិ់សិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ ក៏ដូំចីជាខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ សិតីពី
សិនតិភាព យ�ត្តតិធមី៌ និងសាា ប័នរ �ងមា ំ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ សិដីពីការធាន្ទាឱ្យយមានការខេធើីខេសិចីកតី
សិខេប្រមីចីចិីត្តតប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត។

តាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់ឱ្យកាសិការង្ហារខេសិមីភាព�ុ និងការខេល់ីកទ្ធិ�កចិីត្តតឱ្យយមានការខេប្រជ័ីសិខេរសីិ�សិតី ការ
ប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ សិដីពីមី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយផ្ដងដែដំរ ប្រពមីទាងំ
ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ សិដីពីការសិខេប្រមីចីបាននូវិការង្ហារខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព និងការង្ហារ
សិមីរមីយសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូបផ្ដងដែដំរ។

កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងទាងំខេនះក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ សិដីពីការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព និង 
ជាពិខេសិសិដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ ដែដំល់ខេ�ដ ត្តខេ�ខេលី់ការផ្ដដល់់អំណាចី និងការខេល់ីកកមីុសិ់ឱ្យយមានបរ�ិ
ប័នុសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៣ សិតីពីការធាន្ទានូវិឱ្យកាសិខេសិមី�ុ និងការកាត្ត់បនាយ
វិសិិមីភាពល់ទ្ធិិផ្ដល់ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៤ សិតីពីការអន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយ ខេដំីមីីសីិខេប្រមីចីបាន
សិមីភាពកាន់ដែត្តខេប្រចីីន។ ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ សិដីពីសិនតិភាព 
យ�ត្តតិធមី៌ និងសាា ប័នរ �ងមា ំប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.bចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.b សិដីពីចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយមិីនខេរសីិខេអីងផ្ដង
ដែដំរ។
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ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងរបសិ់អងគការសិកមីមភាពមីីនកុ�ងការផ្ដតល់់នូវិជំ័ន្ទាញ និងឱ្យកាសិ
បណ៌ត� ះបណាដ ល់ដំល់់និខេ�ជ័ិត្តជា�សិតីរបសិ់�ឹួន បានរមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ សិដីពី
ការធាន្ទាឱ្យយមានការអប់របំ្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងសិមីធមី៌ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ សិដីពីការបខេងកីននូវិ
ចីំនួនមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់មានជំ័ន្ទាញសិប្រមាប់មី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ 
សិដីពីការល់�បបំបាត្ត់វិសិិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រខេ�កុ�ងការអប់រ។ំ
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ភាពជានៃដី�ូ នងិកចិីចស័ហប្រ�តិ�ិតិិកិារ

ការសិកិាខេនះបានកំណ៌ត់្តនូវិការរមួីចំីដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់នៃនកមីមវិធិភីាពជានៃដំគូ នងិកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្ត 
បត្តតិការខេ�កុ�ងសិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះ គ.អ.ចី. ចីំនួន៧ និងចីំណ៌� ចីខេ�ពាក់ព័និចីំនួន១៨។

តាមីរយៈការចូីល់រមួី និងភាពជានៃដំគូដែបបពហ្សឺ�ភាគីខេ�តាមីកប្រមិីត្ត��សិៗ�ុ សិកមីមភាពមីីនបាន�បំ្រទ្ធិដំល់់
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៧ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៧ សិដីពីភាពជានៃដំគូ ជាពិខេសិសិចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៣ សិដីពីការខេកៀរគរធនធានហ្សឺរិ�ាវិត្តា�
សិប្រមាប់ប្របខេទ្ធិសិកំព�ងអភិិវិឌ្ឍឍន៍ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រគប់
ប្របខេភិទ្ធិ និងការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ងខេ�តាមីល់កខ�ណ៌ឌ ដែដំល់បានប្រពមីខេប្រពៀង�ុ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ 
សិតីពីការខេលី់កកមីុសិ់ការ�បំ្រទ្ធិពីអនតរជាតិ្ត ខេដំីមីីអីន�វិត្តតខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្របកបខេដាំយចីីរភាពទាងំអសិ់ 
ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៤ សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ការបន �ឺខីេ�ល់នខេ�បាយសិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយ
ចីីរភាព ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូជាសិកល់សិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍ
ប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងដំល់់ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតីពីការខេល់ីកកមុីស់ិភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ 
សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់។

ជាល់ទិ្ធិផ្ដល់ខេចីញពីភាពជានៃដំគូ គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមី និងការចូីល់រមួីរបស់ិសាា ប័នមួីយចីំនួន ល់ទិ្ធិផ្ដល់នៃន
សិកមីមភាពមីីនបានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ សិដីពីការអប់របំ្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ ជាពិខេសិសិ 
ទាក់ទ្ធិងន�ងចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៣ សិដីពីការធាន្ទានូវិភាពខេសិមី�ុកុ�ងការទ្ធិទ្ធិួល់បានការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់វិជិាា ជ័ីវិៈ 
និងការអប់រខំេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ សិដីពីការបខេងកីនចីំនួនមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់មានជំ័ន្ទាញ
សិប្រមាប់មី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ សិតីពីការធាន្ទានូវិភាពខេសិមី�ុកុ�ងការទ្ធិទ្ធិួល់
បានការអប់រ ំ និងការបណ៌ត� ះបណាត ល់វិជិាា ជ័ីវិៈខេ�ប្រគប់កប្រមីិត្តសិប្រមាប់ជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ ខេដាំយរមួីទាងំជ័ន
ពិការ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.aចីំណ៌� ចីខេ� ៤.a សិដីពីការផ្ដតល់់នូវិបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព អហ្សឺងិា បរ�ិ
ប័នុ និងមានប្របសិិទ្ធិិភាពសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប ក៏ដូំចីជាដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ សិតីពីទ្ធិ�កសាអ ត្ត និងអន្ទាមី័យ 
ដែដំល់មានចីំណ៌� ចីខេ� ៦.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.១ សិដីពីការសិខេប្រមីចីបាននូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានជាសិកល់នូវិទ្ធិ�កសាអ ត្តប្របកបខេដាំយ
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សិ�វិត្តាិភាព និងត្តនៃមីឹសិមីរមីយសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៦.២ ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.២ សិតីពីការសិខេប្រមីចីបាននូវិការ
ទ្ធិទ្ធិួល់បានប្រគប់ប្រ�ន់ និងសិមីធមី៌នូវិអន្ទាមី័យសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប ប្រពមីទាងំដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៦.៤ ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.៤ សិតី
ពីការកាត្ត់បនាយចីំនួនប្របជាជ័នដែដំល់រងខេប្រ�ះខេដាំយសារកងើះទ្ធិ�ក។

វាកម៏ានការផ្ដារភាា បផ់្ដងដែដំរជាមីយួន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី សិដពីកីារប�េបភ់ាពប្រកីប្រកខេ�ប្រគបទ់្ធិប្រមីង់ ជាពិខេសិសិ 
ចីំណ៌� ចីខេ� ១.១ចីំណ៌� ចីខេ� ១.១ និងចីំណ៌� ចីខេ�១.៤ចីំណ៌� ចីខេ�១.៤ ដែដំល់ខេដាំះប្រសាយជាមីួយភាពប្រកីប្រកខឹាងំ និងការខេប្របីប្របាសិ់នូវិ
ធនធានធមីមជាតិ្ត រមួីទាងំទ្ធិ�ក។ វាផ្ដារភាា ប់ន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី២ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី២ សិតីពីការប�េប់ភាពអត្ត់ឃឹ្លាំន និងចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
២.១២.១ សិដីពីការប�េប់នូវិភាពអត្ត់ឃឹ្លាំន និងការធាន្ទានូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិី�ងអាហារ ក៏ដូំចីជាខេ�ល់ខេ�ខេ�ល់ខេ�
ទ្ធិី៣ទ្ធិី៣ សិតីពីសិ��ភាព និងសិ���មាល់ភាពមាមំីួន តាមីរយៈការរមួីចីំដែណ៌កដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៣.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.៣ សិតីពីការ
ប�េប់នូវិការរកីរាល់ដាំល់នៃនជំ័ង�ឆ្លុះឹង។

ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត តាមីរយៈការចូីល់រមួីខេ�កុ�ងការរកាសិនតិភាពអនតរជាតិ្ត និងប្របតិ្តបត្តតិការខេបាសិសិមាអ ត្ត
មីីន សិកមីមភាពមីីនបាន�បំ្រទ្ធិដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ សិដីពីសិនតិភាព យ�ត្តតិធមី៌ និងសាា ប័នរ �ងមា ំ ប្រពមីទាងំ
ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ សិដីពីការកាត្ត់បនាយប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនអំខេពីហ្សឺងិា និងអប្រតាមីរណ៌ភាពដែដំល់ពាក់ព័និខេ�
ប្រគប់កដែនឹង។
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ដោ�ល�ំណ្ឌង និង
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ខេ�ល់បំណ៌ងនៃនការសិិកាខេនះ គ�ខេដំីមីីគូីសិវាសិ់ និងវិភិាគអំពីផ្ដល់បាះពាល់់ជាវិជិ័ាមាននៃនវិសិិ័យសិកមីមភាព
មីីន ខេលី់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។ ជាពិខេសិសិ ការសិិកាខេនះពិនិត្តយខេមីីល់
ល់ទ្ធិិផ្ដល់នៃនអនតរាគមីន៍របសិ់សិកមីមភាពមីីនអនតរាគមីន៍របសិ់សិកមីមភាពមីីន (ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិ 
ភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ) និងវិធិីសា�សិតវិធិីសា�សិត (ការប�ញ្ជាា ប
ខេយនឌ្ឍ័រ ភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ) ខេដាំយសារដែត្តកមីមវិធិីទាងំខេនះប្រត្តូវិបានចាត្ត់ទ្ធិ�កជា
កាតាលី់ករដ៏ំសិំខាន់ ខេដំីមីីខីេធើីឱ្យយការរមួីចីំដែណ៌កនៃន វិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនទ្ធិទ្ធិួល់បានផ្ដល់ជាអតិ្តបរមាខេឆុ្នាំះ 
ខេ�រកការសិខេប្រមីចីរខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០។

ខេទាះខេបីល់ទ្ធិិផ្ដល់រកខេ�ញីនៃនការសិិកាខេនះមិីនដែមីនការវាយត្តនៃមីឹសិកមីមភាពមីីន ដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេធើីខេឡូងី
ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិក៏ខេដាំយ ក៏វាជាឯកសារខេ�ងមីួយដែដំល់មានប្របសិិទ្ធិិភាព ខេដំីមីីរីខំេល់ចីអំពីសារៈសិំខាន់នៃន
ការផ្ដារភាា ប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព ការកសាងសិនតិភាព និងសិកមីមភាពមីន�សិឺធមី៌ ថ្នាជាកិចីេ
�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងប្របទាក់ប្រកឡា�ុខេ�កុ�ងវិដំតទាងំមូីល់នៃនកមីមវិធិីសិកមីមភាពមីីន ចាប់តាងំពីការខេធើីដែផ្ដនការ 
រហូ្សឺត្តដំល់់ការប្រត្តួត្តពិនិត្តយ និងការវាយត្តនៃមីឹដែដំរ។

ដូំចីបានខេលី់កខេឡូងីខាងខេលី់ ការសិិកាខេនះមានខេ�ល់បំណ៌ងបង្ហាា ញពីរខេបៀបដែដំល់សិកមីមភាពមីីនអាចី
រមួីចំីដែណ៌កដំល់់ វិសិិ័យទាងំបី1 ខេដាំយប្រកខេឡូកខេមីីល់ពីផ្ដល់បាះពាល់់ដែបបទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យនៃនអនតរាគមីន៍របសិ់
សិកមីមភាពមីីន ដែដំល់ខេលី់សិពីចីំនួននៃផ្ដាដីំដែដំល់ប្រត្តូវិបានរខំេដាំះ ឬចំីនួនយ�ទិ្ធិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះដែដំល់ប្រតូ្តវិបាន
ខេបាសិសិមាអ ត្តពីដំីខេ�ខេទ្ធិៀត្ត។

ការសិិកាខេនះខេប្របីប្របាសិ់នូវិខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព (គ.អ.ចី.) ជាប្រកប�ណ៌ឌ វិភិាគសិប្រមាប់
ការបាា ន់ប្របមាណ៌ និងការកំណ៌ត្ត់នូវិផ្ដល់បាះពាល់់រយៈខេពល់ដែវិងខេចីញពីអនតរាគមីន៍ទាងំខេនះ។

ចីំណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់ ខេដំីមីីវីាសិ់ដែវិងល់ទ្ធិិផ្ដល់រយៈខេពល់ដែវិងខេចីញពីអនតរាគមីន៍របសិ់
សិកមីមភាពមីីន ខេដាំយសារដែត្តចីំណ៌� ចីខេ�ទាងំខេន្ទាះជ័ួយឱ្យយមានការខេធើីសិមាហ្សឺរណ៌កមីម និងការពិនិត្តយខេមីីល់
ទ្ធិិដំាភាពខាងខេប្រ�ភាគខេប្រចីីន ដែដំល់មានផ្ដល់បាះពាល់់ខេលី់ល់ទ្ធិិផ្ដល់នៃនសិកមីមភាពមីីន រមួីទាងំ កតាត  
នខេ�បាយ ខេសិដំាកិចីេ សិងគមី និងវិបីធមី៌ ប្រពមីទាងំការអន�វិត្តតគខេប្រមាងដែដំល់ពាក់ព័និខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។2
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រខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ សិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពរខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ សិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព 

ការកសាងពីខេល់សីិមិីទិ្ធិផ្ដល់ នងិខេមីខេរៀនដែដំល់ទ្ធិទួ្ធិល់បានខេចីញពីខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍសិហ្សឺសិឺវិត្តឺរ ៍3 
កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៥ រដំាសិមាជិ័កនៃនអងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តបានអន�មី័ត្តរខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ 
សិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពថ្នាជាដែផ្ដនការសិកមីមភាពថ្មីមីសិប្រមាប់រយៈខេពល់១៥ឆុ្នាំំ
បន្ទាា ប។់4 រខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០មានល់កខណ៌ៈជាសិកល់ ប�ឹំសិប់ដំែប្រប នងិដែផ្ដអកខេលី់សិិទិ្ធិិ ខេដាំយ
សិាិត្តខេ�ខេប្រកាមីការសិនុិដាំា នថ្នា 'មិីនទ្ធិ�កនរណាមុាក់ខេចាល់'។5 វាមានខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍប្របកប 
ខេដាំយចីីរភាពចីំនួន១៧ និងចីំណ៌� ចីខេ�ពាក់ព័និចីំនួន១៦៩ ដែដំល់ដែផ្ដអកខេលី់ធាត្ត�សិុូល់ចីំនួនបី
នៃនការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព គ�កំខេណី៌នខេសិដំាកិចីេ បរ�ិប័នុសិងគមី និងការការពារ
បរសិាា ន ប្រពមីទាងំការអំពាវិន្ទាវិសិប្រមាប់សិនតិភាព និងភាពជានៃដំគូ។

រខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ មានដែផ្ដុកសិំខាន់សិុូល់ចីំនួនប្របា ំ ដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេគសាគ ល់់ថ្នា '៥ Ps': 
ប្របជាជ័ន វិបិ�ល់ភាព ដែផ្ដនដីំ ភាពជានៃដំគូ និងសិនតិភាព (people, prosperity, planet, 
partnership, and peace)។6

ការប្រសាវិប្រជាវិខេនះគ�ជាការសិិកាជាបនតបន្ទាា ប់ខេល់ីកទី្ធិបួនខេលី់ប្របធានបទ្ធិខេនះ ដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេធើីខេឡូងីខេដាំយ 
GICHD និងខេប្របីប្របាសិ់ការសិិកាមី�នៗដូំចីខាងខេប្រកាមី៖ 

• មីិនទ្ធិ�កនរណាមុាក់ខេចាល់៖ សិកមីមភាពមីីន និងខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព 
(ឆុ្នាំ២ំ០១៧)។7

• ផ្ដល់បាះពាល់់ខាងខេសិដំាកិចីេសិងគមីនៃនមីីនប្របឆ្នាំងំ�នយនតខេ�ប្របខេទ្ធិសិអង់ខេហាគ ឡា 
(ឆុ្នាំ២ំ០១៩)។8

• ល់ទ្ធិិផ្ដល់នៃនការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពនៃនសិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិហ្សឺឺកុដាំនី 
(ឆុ្នាំ២ំ០២១)។9

ល់ទ្ធិិផ្ដល់នៃនការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពនៃនសិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិហ្សឺឺកុដាំនីល់ទ្ធិិផ្ដល់នៃនការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពនៃនសិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិហ្សឺឺកុដាំនី បានបខេងកីត្តខេចីញជា
ការសិិកាដំំបូងរបសិ់�ឹួន ដែដំល់បានគូសិវាសិ់�ា ងទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យនូវិល់ទ្ធិិផ្ដល់នៃនការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយ
ចីីរភាពនៃនសិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិហ្សឺឺកុដាំនី។ ការរកខេ�ញី និងខេមីខេរៀនដែដំល់ទ្ធិទ្ធិួល់បានពីការសិិកា
ដំំបូងខេន្ទាះ ជាការជំ័រ�ញចីិត្តតសិប្រមាប់ការសិិកាកុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាខេនះ។ �ា ងណាមិីញ វាជាការសិំខាន់កុ�ង
ការគូសិបញ្ជាា ក់ថ្នា ភាពជាក់�ក់នៃនវិធិីសា�សិតសិិកាកុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាប្រត្តូវិបានកំណ៌ត្ត់ខេដាំយដែផ្ដអកខេលី់
ភាពពិខេសិសិនៃនបរបិទ្ធិខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។
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ដែផ្ដនការប្រសាវិប្រជាវិដំបូំងប្រតូ្តវិបានដែកដែប្រប ខេដាំយសារដែត្តការរ �ត្តត្តីតិ្តនៃនការចីល័់ត្តដែដំល់ខេកីត្តខេចីញពីជ័ងំ�រាត្តត្តាត្ត 
កូវិដីំ-១៩ ដែដំល់ន្ទាខំេ�ដំល់់ការល់�បខេចាល់នូវិការខេធើីទ្ធិសិឺនកិចីេដែដំល់បានខេប្រ�ងទ្ធិ�ក។ ដូំខេចីុះ ការសិិកាខេនះ
ដែផ្ដអកខេល់កីារប្រសាវិប្រជាវិទ្ធិនុិន័យដែបបបន្ទាា បប់នឺ ំនងិការសិមាា សិន៍ពចីីមាៃ យ (ទាងំមានរចីន្ទាសិម័ុីនិ នងិ�ម ន 
រចីន្ទាសិមីុ័និ) ជាមីួយត្តំណាងមីកពីអាជាា ធរមីីន, អងគការ Humanity & Inclusion, អងគការ Mines 
Advisory Group, អងគការ Norwegian People’s Aid, អងគការ HALO Trust និងកមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍរបសិ់
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត។

ទ្ធិិនុន័យបឋមីដែដំល់ប្របមូីល់បាន តាមីរយៈការសិមាា សិពីចីមាៃ យ ភាគខេប្រចីីនប្រត្តូវិបានខេ�ងជាមីួយទិ្ធិនុន័យ
បន្ទាា ប់បនឺ ំ និងប្របភិពអកឺរសា�សិតពណ៌៌ប្របខេផ្ដះ។10 សិប្រមាប់ខេហ្សឺត្ត�ផ្ដល់ខេនះ ការសិិកាខេនះគ�ដែផ្ដអកខេលី់ការ 
វិភិាគពីចីមាៃ យ នងិការ�ឹស់ិបតូរជាមីយួអុកពាក់ពនិ័សំិខាន់ៗ  ដែដំល់��សិពីការសិកិាមី�នៗដែដំល់ប្រតូ្តវិបាន
ខេធើីខេឡូងី ខេដាំយការចី�ះអខេងកត្តតាមីមូីល់ដាំា ន ការសិមាា សិន៍ខេដាំយ�ា ល់់ និងប្រកុមីខេ�ល់ខេ�។ ភាពមាន 
កប្រមិីត្តនៃនការទ្ធិទ្ធិួល់បានសិកខីភាពខេដាំយ�ា ល់់ពិត្តជាបង្ហាា ញពីកងើះខាត្ត ខេហ្សឺយីការសិិកាខេនះសូិមីទ្ធិទ្ធិួល់ 
សាគ ល់់ថ្នា ការប្រសាវិប្រជាវិន�ងទ្ធិទ្ធិួល់បានប្របខេ�ជ័ន៍�ា ងខេប្រចីីនខេចីញពីការមានអនតរកមីមខេដាំយ�ា ល់់ជាមីួយ
ភាគីពាក់ព័និសិំខាន់ៗ និងការចី�ះទ្ធិសិឺនកិចីេខេដាំយ�ា ល់់។

ខេទាះខេបីការប្រសាវិប្រជាវិខេនះពិនិត្តយខេមីីល់កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របង និងសិកមីមភាពមីីនខេ�ទូ្ធិទាងំប្របខេទ្ធិសិក៏ខេដាំយ 
ក៏ខេ�ត្តតចីំនួនបីខេ�ត្តំបន់ភាគពាយព័យរបសិ់កមីុ�ជា ខេពាល់គ�ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង បន្ទាា យមានជ័័យ និងនៃបាលិ់ន  
ប្រត្តូវិបានខេប្រជី័សិខេរសីិ ខេដំីមីីវីាយត្តនៃមីឹពីផ្ដល់បាះពាល់់នៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី  ខេដាំយពិចារណាខេ�ខេលី់កប្រមិីត្តនៃនការ
គរំាមីកំដែហ្សឺង អប្រតា�ុស់ិនៃនការខេបាសិសិមាអ ត្ត កដូ៏ំចីជាការបខេងកនីនូវិសិកមីមភាពនៃនការអភិិវិឌ្ឍឍ។ ត្តបំន់នៃនករណី៌
សិកិាប្រតូ្តវិបានកណំ៌ត់្តបដែនាមី ខេដាំយមានការសិប្រមីបសិប្រមួីល់�ា ងជិ័ត្តសិុិទិ្ធិជាមួីយជ័នបខេង្ហាគ ល់របសិអ់ាជាា ធរ
មីនីសិប្រមាប់គខេប្រមាងខេនះ ខេហ្សឺយីប្រត្តវូិបានបញ្ជាា កព់ភីាពប្រត្ត�មីប្រត្តវូិខេ�ទូ្ធិទាងំដំំខេណី៌រការសិមាា សិន៍ជាមីយួភាគី
ពាកព់និ័សំិខាន់ៗ  កុ�ងសិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា។

ខេល់សីិពីខេនះ ភូិមីខឹិាង្ហាប ់ ដែដំល់ជាភូិមីមិីយួសិាតិ្តខេ�កុ�ងខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យប្រត្តវូិបានខេប្រជី័សិខេរសីិ ខេដំមីីី ី
ខេធើីការវិភិាគរូបភាព ខេដាំយខេប្របីរូបភាពពី Google Earth ដែដំល់ប្រគបដំណ៌ត ប់ឆុ្នាំ២ំ០០៩ ២០១៤ និង 
២០២០ ខេដំីមីីបីង្ហាា ញពីការ�ឹសិ់បតូរជាក់�ក់ខេដាំយសារការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី។
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ជាងបីទ្ធិសិវិត្តឺរ ៍ បន្ទាា ប់ពីការចាប់ខេផ្ដតីមីនៃនកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងសិកមីមភាពមីីន និងការចី�ះកិចីេប្រពមីខេប្រពៀង
សិនតិភាពកមុី�ជាប្រគប់ប្រជ័ុងខេប្រជាយ11 ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជាបនតប្របឈមីន�ងការគំរាមីកំដែហ្សឺង�ា ងទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យ
ខេដាំយសារដែត្តប្រ�ប់មីីន និងសិំណ៌ល់់ជាតិ្តផ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មីខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត (សិ.ផ្ដ.សិ) ជាពខិេសិសិ ប្រ�បដ់ែបក
ចីខេង្ហាក មី។ ការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទិ្ធិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ

12 ខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា បានខេកីត្តខេចីញពី
ជ័ខេមឹាះនៃផ្ដាកុ�ង នងិតំ្តបន់ រយៈខេពល់ជាង៣០ឆុ្នាំ ំ រវាងទ្ធិសិវិត្តឺរឆុ៍្នាំ១ំ៩៦០ នងិឆុ្នាំ១ំ៩៩០  និងខេ�
ពាសិខេពញប្របខេទ្ធិសិ។13

ការគរំាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារមីនីប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ ប្រត្តវូិបានប្របមូីល់ផ្ដត�ជំាពិខេសិសិខេ�កុ�ងតំ្តបន់ភាគពាយព័យ តាមី
បខេណាត យប្រពំដែដំនជាមីួយប្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី។ ខេដាំយប្រត្តូវិបានខេគសាគ ល់់ថ្នាជាដែ�ឺប្រកវាាត្ត់ក៥ (K5 Belt) ឬរន្ទាងំ
ក៥ (K5 barrier) វាប្រត្តូវិបានខេគចាត្ត់ទ្ធិ�កថ្នាជាត្តំបន់គំរាមីកំដែហ្សឺងដែដំល់មានប្រ�ប់មីីនប្រកាសិ់បំផ្ដ�ត្តមីួយ 
និងជាដែ�ឺប្រកវាាត្ត់មីីនដ៏ំធំបំផ្ដ�ត្តខេ�កុ�ងខេ�ក។14

ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាក៏មានការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារសិំណ៌ល់់ប្រ�ប់ដែបកចីខេង្ហាក មី និង សិំណ៌ល់់ជាតិ្តផ្ដា�ះពី
សិ�ង្ហាគ មី (សិ.ផ្ដ.សិ) ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត កុ�ងទ្ធិំហ្សឺដំំ៏គួរឱ្យយកត្ត់សិមាគ ល់់ ដែដំល់ប្រត្តូវិបានប្របមូីល់ផ្ដត� ំជាចីមីីងខេ�តាមី
ត្តំបន់ភាគខាងខេកីត្ត ខេហ្សឺយីក៏ប្រត្តូវិបានរាយបាា យខេ�ពាសិខេពញនៃផ្ដាប្របខេទ្ធិសិផ្ដងដែដំរ។15

  របូភាពទ្ធិ៣ី   ដែផ្ដនទ្ធិតី្តបំនរ់ងផ្ដល់បាះពាល់់ និងចីណំ៌� ចីខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�កមីុ�ជា 
គតិ្តប្រត្ត�មីដែ�វិចិីិកិា ឆុ្នាំ២ំ០២១។

ប្របភិព៖ អងគភាពទិ្ធិនុន័យអាជាា ធរមីីន

ផែផនទ្ធីនៃនផល�ះះពាល់ដោ�យសារម្មីននិងប្រ��់ដោ�កា�ងប្រ�ដោទ្ធស័កម្មុ�ជា
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កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងនៃនសិកមីមភាពមីីនមីន�សិឺធមី៌ខេ�កមីុ�ជាបានចាប់ខេផ្ដតីមីជាផូឹ្ដវិការខេ�ឆុ្នាំំ១៩៩២ 
ខេ�ខេពល់ដែដំល់មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីនកមីុ�ជា (សិ�ីមាា ក់) ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីជាខេលី់កដំំបូង 
ខេហ្សឺីយប្រតូ្តវិបានដំំខេណី៌រការខេ�ខេប្រកាមីអាជាា ធរអនតរកាល់របសិ់អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 
ខេដំីមីីអីន�វិត្តត និងសិប្រមីបសិប្រមីួល់កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងខេបាសិសិមាអ ត្តមីីន។16 ខេប្រកាយមីក ន្ទាឆុ្នាំ២ំ០០០ 
អាជាា ធរកមីុ�ជាប្រគប់ប្រគងសិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីន និងសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នពិការខេដាំយសារមីីន (អាជាា ធរមីីន) ប្រត្តូវិ
បានបខេងកីត្តខេឡូងីខេដាំយប្រពះរាជ័ប្រក�ត្តយខេល់� នសិ/រកត្ត/០៩០០/១៦០ ដែដំល់មានអាណ៌ត្តតិ ខេធើីនិយត័្តកមីម 
ប្រត្តួត្តពិនិត្តយ និងសិប្រមីបសិប្រមីួល់សិកមីមភាពមីីន។17 បចីេ�បីនុខេនះ អាជាា ធរមីីនសិាិត្តខេប្រកាមីការដំ�កន្ទារំបសិ់
ន្ទាយករដំាមី�នតី ដែដំល់មានត្តួន្ទាទី្ធិជាប្របធាន និងអន�ប្របធាន០២រូប។ អគគខេល់ខាធិការមានត្តួន្ទាទី្ធិប្រគប់ប្រគង
ប្របត្តិបត្តតិការប្របចានំៃថ្មីៃទាក់ទ្ធិងន�ងអាណ៌ត្តតិរបសិ់អាជាា ធរមីីន។18 កុ�ងន្ទាមីជាអាជាា ធរជាតិ្តសិកមីមភាពមីីន 
អាជាា ធរមីីនបានបខេងកីត្តយនតការសិប្រមីបសិប្រមីួល់សិកមីមភាពមីីនជាខេប្រចីីន រមួីទាងំប្រកុមីការង្ហារបខេចីេកខេទ្ធិសិ
ចីប្រមីុះខេលី់វិសិិ័យសិកមីមភាពមីីន19 គណ៌ៈកមាម ធិការសិប្រមីបសិប្រមីួល់សិកមីមភាពមីីន20 និងប្រកុមីបខេចីេកខេទ្ធិសិ
ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។21

ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាក៏បានពប្រង�ងសិមីត្តាភាពថុ្នាក់ជាតិ្តរបសិ់�ឹួន�ា ងខឹាងំខេ�កុ�ងសិកមីមភាពមីីន ខេដាំយមានការ
�បំ្រទ្ធិពីនៃដំគូអនតរជាតិ្តផ្ដងដែដំរ។ កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៦ ការវាយត្តនៃមីឹខេលី់ការរមួីចីំដែណ៌ករបសិ់កមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តចីំខេពាះសិកមីមភាពមីីន បានគូសិបញ្ជាា ក់អំពីប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាថ្នាជាប្របខេទ្ធិសិគំរូល់អមីួយ
ខេ�កុ�ងចីំខេណាមីប្របខេទ្ធិសិមួីយចំីនួនខេទ្ធិៀត្តដែដំល់បានអភិិវិឌ្ឍឍសិមីត្តាភាពថុ្នាក់ជាតិ្តខេ�កប្រមិីត្ត�ុស់ិកុ�ង
សិកមីមភាពមីីន។22

�ា ងណាមីញិ ខេដាំយពចិារណាខេល់វីិសិាល់ភាពនៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺង កចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របងសិខំាន់ៗ  នងិ
ធនធានហ្សឺរិ�ាវិត្តា�ខេ�ដែត្តចាបំាចីខ់េដំមីីីបី�េបក់ារប្រសាវិប្រជាវិ នងិការខេបាសិសិមាអ ត្ត ដែដំល់ប្រត្តវូិបានបាា នប់្របមាណ៌
ខេដាំយប្របខេទ្ធិសិខេនះថ្នាប្រត្តវូិការថ្មីវិកិាប្របដែហ្សឺល់ ៣៣៣.២៥�នដំ��ឹរអាខេមីរកិ ខេដីំមីីសីិខេប្រមីចីខេ�ល់ខេ�កមីុ�ជា
�ម នមីីនឆុ្នាំ២ំ០២៥។23 ជាការពតិ្ត ខេ�កុ�ងឆុ្នាំ ំ ២០១៩ ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបានដាំកស់ិខំេណី៌ពនារខេពល់ជាខេលី់ក
ទ្ធិពីរីនៃនកាល់កណំ៌ត្តរ់បសិ�់ឹនួខេដំមីីីបី�េបក់ារខេបាសិសិមាអ ត្តត្តបំនដ់ែដំល់មានមីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ ប្រសិបតាមី
មាប្រតា៥នៃនអន�សិញ្ជាា អនតរជាត្តសិិតពីកីារហាមីការខេប្របបី្របាសិ់ ការល់�បបបំាត្ត់ ការរកាទ្ធិ�ក ការផ្ដលិ់ត្ត នងិ
ការខេផ្ដារប្រ�បមី់ីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ នងិការប�ឹំញប្រ�បមី់ីនខេចាល់ (APMBC) រហូ្សឺត្តដំល់ឆុ់្នាំ ំ២០២៥។24 ខេដីំមីីី
ពខេនឹ�នការខេបាសិសិមាអ ត្ត រដាំា ភិិបាល់កមីុ�ជាបានប្របកាសិថ្នា �ឹនួន�ងផ្ដតល់ថ់្មីវិកិាបដែនាមី ១០ភាគរយ ខេដីំមីីី
ចូីល់រមួីជាមីយួន�ងមូីល់និធថិ្មីមីៗ ដែដំល់ប្រត្តវូិបានផ្ដដល់ជូ់័នសិប្រមាបប់្របតិ្តបត្តតកិារសិកមីមភាពមីីន គតិ្តជាសាចីប់្របាក់ 
នងិមីនិដែមីនជាសាចីប់្របាក។់25

ប្របត្តិបត្តតិករជាតិ្តសិំខាន់ៗខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាមានដូំចីជា សិ�ីមាា ក់26 និងមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ជាត្តិសិប្រមាប់
កងកមឹាងំរកាសិនតិភាព ការខេបាសិសិមាអ ត្តមីីន និងសិ.ផ្ដ.សិ ខេហ្សឺយីក៏មានប្របតិ្តបត្តតិករអនតរជាតិ្ត និង
ពាណិ៌ជ័ាកមីម ប្រពមីទាងំអងគការខេប្រ�រដាំា ភិិបាល់មីួយចីំនួនដែដំល់មានសិកមីមភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាផ្ដង
ដែដំរ។ ខេ�កុ�ងចីំខេណាមីប្របត្តិបត្តតិករអនតរជាតិ្តដែដំល់មានការទ្ធិទ្ធិួល់សាគ ល់់ រមួីមាន អងគការ APOPO, Mine 
Advisory Group, Norwegian People's Aid និងអងគការ HALO Trust។27

ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាគ�ជារដំាភាគីនៃន APMBC និង អន�សិញ្ជាា សិពាើ វិ�ធធមីមតាមីួយចីំនួន (CCW) (ពិធីសារទ្ធិី១ 
ពិធីសារវិខិេសាធនកមីមទី្ធិ២ ទ្ធិី៣ និងទី្ធិ៤ នៃន CCW) ក៏ដូំចីជាអន�សិញ្ជាា សិតីពីសិិទ្ធិិិជ័នពិការ (CRPD) ផ្ដង
ដែដំរ។
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១៩៩១១៩៩១

១៩៩២១៩៩២

១៩៩២១៩៩២

១៩៩៣១៩៩៣

១៩៩៧១៩៩៧

១៩៩៨១៩៩៨

២០០០២០០០

២០០០២០០០

២០០២២០០២

២០០៣២០០៣

២០០៨២០០៨

កមីុ�ជាមីិនទាន់បានចូីល់រមួីអន�សិញ្ជាា សិតីពីប្រ�ប់ដែបកចីខេង្ហាក មី ឬពិធីសារទ្ធិី៥នៃន CCW សិតីពីសិំណ៌ល់់
ជាតិ្តផ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មីខេ�ខេឡូយីខេទ្ធិ។

. របូភាពទ្ធិ៤ី    សិមិីទ្ធិផិ្ដល់សិខំាន់ៗ កុ�ងវិសិិយ័សិកមីមភាពមីនីខេ�កមីុ�ជា

• ការចី�ះកិចីេប្រពមីខេប្រពៀងសិនតិភាពកមីុ�ជាប្រគប់ប្រជ័ុងខេប្រជាយ។

• ការចាប់ខេផ្ដតីមីនៃនកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងសិកមីមភាពមីីនខេ�កមីុ�ជា។ 

• ការបខេងកីត្តមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីនកមីុ�ជា (សិ�ីមាា ក់)។

• ការបខេងកីត្តកមីមវិធិីសិកមីមភាពមីីនកមីុ�ជា។

• ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាកឹាយជារដំាភាគីនៃន CCW (ពិធីសារទ្ធិី១ ពិធីសារវិខិេសាធនកមីម
ទ្ធិី២ ទ្ធិី៣ និងទី្ធិ៤)។

• ការចី�ះចាញ់របសិ់កងកមឹាងំដែ�មរប្រកហ្សឺមីចី�ងខេប្រកាយចីំខេពាះរដាំា ភិិបាល់កមីុ�ជា 
ខេដាំយន្ទាមំីកនូវិការប�េប់ជ័ខេមឹាះចី�ងខេប្រកាយ ខេហ្សឺយីជាសិញ្ជាា នៃនការមីកដំល់់
នូវិសិនតិភាពខេពញខេល់ញដំល់់ប្របខេទ្ធិសិ។

• ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាកឹាយជារដំាភាគីនៃន APMBC។

• ការបខេងកីត្តអាជាា ធរកមីុ�ជាប្រគប់ប្រគងសិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីន និងសិខេ�ង្ហាគ ះជ័ន
ពិការខេដាំយសារមីីន (អាជាា ធរមីីន)។

• ការប�េប់នូវិការប្រសាវិប្រជាវិថុ្នាក់ជាតិ្តកប្រមីិត្តទី្ធិ១។

• អាជាា ធរមីីនខេរៀបចីំដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាតិ្តសិកមីមភាពមីីន និងដែផ្ដនការ
សិកមីមភាពមីីនរយៈខេពល់ប្របាឆុំ្នាំ ំ២០០៣-២០០៧។

• ខេ�កុ�ងរបាយការណ៍៌ត្តមឹាភាពឆុ្នាំ ំ២០០៧ ដែដំល់បានដាំក់កុ�ងឆុ្នាំ ំ២០០៨ 
ខេ�កាន់ APMBC ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាប្របកាសិពីការប�េប់នូវិការបំ�ឹញប្រ�ប់មីីន
ប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺដែដំល់បានរកាទ្ធិ�កទាងំអសិ់ ដែដំល់មានចីំនួនសិរ�ប 
២០៣.៦៧១ ប្រ�ប់។
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• ការដាំក់សិំខេណី៌ជាខេល់ីកដំំបូងរបសិ់ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាសិប្រមាប់ការពនារខេពល់
កំណ៌ត្ត់ការប�េប់នូវិការបំ�ឹញមីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺខេ�កុ�ងត្តំបន់ដែដំល់មានមីីន 
ប្រសិបតាមីមាប្រតា ៥ នៃន APMBC ។

• ការអន�មី័ត្តដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាតិ្តសិកមីមភាពមីីន ឆុ្នាំ២ំ០១០-២០១៩។

• ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាផ្ដតល់់សិចាេ ប័នខេលី់ CRPD។

• រាជ័រដាំា ភិិបាល់កមីុ�ជាអន�មី័ត្តដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាតិ្តសិកមីមភាពមីីន 
ឆុ្នាំ២ំ០១៨-២០២៥។

• ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាដាំក់សិំខេណី៌ខេល់ីកទី្ធិ២របសិ់�ឹួនសិប្រមាប់ការពនារខេពល់កំណ៌ត្ត់
ការប�េប់ការបំ�ឹញមីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺខេ�ត្តំបន់ដែដំល់មានមីីន ប្រសិបតាមី
មាប្រតា ៥ នៃន APMBC។

• ការប�េប់នូវិការប្រសាវិប្រជាវិមូីល់ដាំា នថុ្នាក់ជាតិ្ត ខេដំីមីីកីំណ៌ត្ត់ពីវិសិាល់ភាពនៃន
ការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះដែដំល់ខេ�ខេសិសិសិល់់។

២០០៩២០០៩

២០១០២០១០

២០១២២០១២

២០១៧២០១៧

២០១៩២០១៩

២០២០២០២០
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ការ�ំរាម្មកំផែហងដោ�យសារ
យុទ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ  
និងការអភិិវិឌ្ឍឍ 
ដោ�ប្រ�ដោទ្ធស័កម្មុ�ជា



ការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ និងការអភិិវិឌ្ឍឍខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា  38

ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបានដាំកប់�េូ ល់សិកមីមភាពមីនីជាអាទ្ធិភិាពជាត្តកិុ�ងដែផ្ដនការ នងិខេ�ល់នខេ�បាយអភិិវិឌ្ឍឍ
ជាត្តសិិខំាន់ៗ របសិ�់ឹនួ ខេដំមីីីខីេឆ្លុះឹយីត្តបន�ង “ផ្ដល់បាះពាល់ជ់ាអវិជិ័ាមានដំធ៏សំិខេមីីមីីដែផ្ដកុមីន�សិឺជាត្តិ សិងគមី 
នងិខេសិដំាកិចីេ” ដែដំល់យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�ទូ្ធិទាងំនៃផ្ដាប្របខេទ្ធិសិ បងកដំល់ប់្របជាពល់រដំា។28 យ�ទ្ធិសិា�សិត
ចីត្ត�ខេកាណ៌ដំណំាកក់ាល់ទី្ធិ៤ នងិដែផ្ដនការយ�ទ្ធិសិា�សិតអភិវិិឌ្ឍឍជាត្តិ ឆុ្នាំ២ំ០១៩-២០២៣ បចីេ�បីនុ គ�ជា
ភិសិត�តាងដំច៏ីាសិ�់សិម់ីយួអពំកីារចាត្តអ់ាទ្ធិភិាពជាត្តិ ខេដាំយឯកសារទាងំពរីខេនះសិ�ទ្ធិដិែត្តដាំកប់�េូ ល់ការ
ខេឆ្លុះឹយីត្តបខេ�ន�ងការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។

ជាងខេនះខេទ្ធិៀត្ត ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៣ កមីុ�ជាបានខេធើតូី្តបនយីកមីមខេ�ល់ខេ�អភិវិិឌ្ឍឍនស៍ិហ្សឺសិឺវិត្តឺរស៍ិកល់ទាងំប្របាបំី 
ខេហ្សឺយីបានបខេងកតី្តនូវិខេ�ល់ខេ�អភិវិិឌ្ឍឍនស៍ិហ្សឺសិឺវិត្តឺរក៍មីុ�ជាបដែនាមី (MDG៩៖ ដូំចីជា ការខេដាំះមីនី ប្រ�ប់
យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ មីនិទានផ់្ដា�ះ នងិកចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ) ជាពខិេសិសិ ខេដាំយខេ�ត ត្តសិខំានខ់េ�ខេលី់សិកមីមភាពមីនី។29 
ប្របការខេនះបានអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយកមីុ�ជាបខេងកីនទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងនៃនកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងសិកមីមភាពមីីនរបសិ់�ឹួន 
ជាមីយួន�ងគនំតិ្តផ្ដតួចីខេផ្ដតមីីអភិវិិឌ្ឍឍនទូ៍្ធិល់ទូំ្ធិ�យន្ទាន្ទា ទ្ធិនា�មី�ុន�ងការចាត្តអ់ាទ្ធិភិាព នងិបខេងកនីកចិីេ�ិត្ត�ំ
ប្រប�ងដែប្របងបដែនាមីខេទ្ធិៀត្ត ខេដីំមីីខីេដាំះប្រសាយការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។

  របូភាពទ្ធិ៥ី៖   ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី៨ កមីុ�ជា�ម នមីីន/សិ.ផ្ដ.សិ ខេ�ប្រត្ត�មីឆុ្នាំ២ំ០៣០

បន្ទាា ប់ពីការអន�មី័ត្តខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្របកបខេដាំយ
ចីីរភាព (គ.អ.ចី.) ខេ�មីហាសិនិុបាត្តអងគការសិហ្សឺ 
ប្របជាជាត្តកិុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៥មីក ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបាន
សិប្រមីប នងិបានអន�ម័ីត្តយកខេ�ល់ខេ�ទាងំ១៧ ខេហ្សឺយី
បានបដែនាមីនូវិខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី៨មីយួខេទ្ធិៀត្ត។30 ខេ�ល់ខេ�
ទ្ធិ១ី៨ ដែដំល់មានចីណំ៌ងខេជ័ងីថ្នា “ប�េបផ់្ដល់បាះពាល់់
ជាអវិជិ័ាមាននៃនប្រ�បមី់ីន/សិ.ផ្ដ.សិ នងិខេលី់កកមីសុិ់
ជ័នំយួជ័នរងខេប្រ�ះ” មានចីណំ៌� ចីខេ�ចីនំនួប៖ី31 

• ចីណំ៌� ចីខេ� ១៨.១ ខេបាសិសិមាអ ត្តទាងំប្រសិងុនូវិត្តបំនដ់ែដំល់ប្រត្តវូិបានកណំ៌ត្តថ់្នាមានមីីន និង
សិ.ផ្ដ.សិ ខេ�ប្រត្ត�មីឆុ្នាំ២ំ០៣០។

• ចីណំ៌� ចីខេ� ១៨.២ កាត្តប់នាយចីនំនួជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារមីីន/សិ.ផ្ដ.សិ ឱ្យយត្តចិី
ជាង១០ន្ទាកក់ុ�ងមីយួឆុ្នាំខំេ�ឆុ្នាំ ំ២០៣០។

• ចីណំ៌� ចីខេ� ១៨.៣ ខេលី់កកមីសុិសិ់ិទ្ធិិនិងិខេធើឱី្យយប្របខេសីិរខេឡូងីនូវិគ�ណ៌ភាពជ័វីិតិ្តរបសិជ់័នពកិារ
ខេដាំយសារប្រ�បមី់ីន /សិ.ផ្ដ.សិ។

ប្របភិព៖ អាជាា ធរមីីន



ការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ និងការអភិិវិឌ្ឍឍខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា   39

កមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍របសិ់អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត (UNDP) ក៏បានរាយការណ៍៌ដែដំរថ្នា សិកមីមភាពមីីនគ�ជា
កតាត ជំ័រ�ញមីួយខេ�កុ�ងការកាត្ត់បនាយភាពប្រកីប្រកខេ�តាមីជ័នបទ្ធិនៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា តាមីរយៈការ�បំ្រទ្ធិដំល់់
វិសិិ័យកសិិកមីម។ ខេដាំយខេមីីល់ខេ�ញីពីបរបិទ្ធិខេនះ កមីុ�ជាបាននិងកំព�ងខេធើីសិមាហ្សឺរណ៌កមីមនៃនដែផ្ដុកខេសិដំាកិចីេ
សិងគមីខេ�កុ�ងប្របព័និខេរៀបចីំដែផ្ដនការរបស់ិ�ួឹនសិប្រមាប់ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីកុ�ងរយៈខេពល់បា�ន្ទាម នឆុ្នាំកំនឹងមីកខេនះ 
ជាពិខេសិសិខេ�ថុ្នាក់ខេ�ត្តត។ ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៤ កមីុ�ជាបានបខេងកីត្តគណ៌ៈកមាម ធិការសិកមីមភាពមីីនខេ�ត្តត និង
អងគភាពដែផ្ដនការសិកមីមភាពមីីន (មាា ពូ) ដែដំល់ជាដែផ្ដុកមីួយនៃនកមីមវិធិីសិកមីមភាពមីីន។ អងគភាពទាងំខេនះ
ធាន្ទាថ្នាដែផ្ដនការអភិិវិឌ្ឍឍខេ�ថុ្នាក់មូីល់ដាំា ន និងថុ្នាក់ខេ�ត្តត ប្រត្តូវិបានយកមីកពិចារណាខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការ
ចាត្ត់អាទិ្ធិភាពនៃនសិកមីមភាពមីីន ខេដាំយខេធើីការ�ា ងជិ័ត្តសិុិទ្ធិិជាមីួយគណ៌ៈកមាម ធិការអភិិវិឌ្ឍឍន៍ជ័នបទ្ធិ។32

មាា ពូកប៏្រត្តវូិបខំេពញមី��ង្ហារប្រត្តតួ្តពិនតិ្តយខេប្រកាយការខេបាសិសិមាអ ត្ត ខេប្រកាមីការសិប្រមីបសិប្រមីលួ់របសិអ់ាជាា ធរមីីន 
កុ�ងខេ�ល់បណំ៌ងធាន្ទាថ្នា ដំដីែដំល់ប្រត្តវូិបានខេបាសិសិមាអ ត្តទាងំអសិប់្រត្តវូិបានខេប្របបី្របាសិស់ិប្រមាបខ់េ�ល់បណំ៌ង 
ដែដំល់បានកណំ៌ត្តទ់្ធិ�កខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការខេរៀបចីដំែផ្ដនការ នងិការចាត្តអ់ាទ្ធិភិាព។33 ការពនិតិ្តយខេឡូងីវិញិ
ឆុ្នាំ២ំ០១៦របសិ់ GICHD ខេល់វីិសិិយ័សិកមីមភាពមីនីរបសិក់មីុ�ជា ពតិ្តជាបានសិនុដិាំា នថ្នា ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបាន
បខេងកតី្តយនតការខេរៀបចីដំែផ្ដនការយ�ទ្ធិសិា�សិតជាត្តសិិកមីមភាពមីនីដំទ៏្ធិខំេនបីបផំ្ដ�ត្តមីយួខេ�កុ�ងពភិិពខេ�ក។34

សិត្តើពដែពខេ�ខេលី់ចីមាក រមីីនកុ�ងខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ © ទ្ធិទ្ធិួល់បានសិិទ្ធិិិពី HALO Trust

ដូំចីដែដំល់បានចីងប្រកងជាឯកសារ ទាងំខេ�កុ�ងយ�ទ្ធិសិា�សិតចីត្ត�ខេកាណ៌ដំណំាកក់ាល់ទី្ធិ៤ នងិដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិ
សា�សិតអភិវិិឌ្ឍឍនជ៍ាត្តិ ឆុ្នាំ២ំ០១៩-២០២៣ ការគរំាមីកដំែហ្សឺងពយី�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ប្រត្តវូិ
បានផ្ដារភាា បជ់ាចីមីីងខេ�ន�ងវិសិិយ័កសិកិមីម។ ខេទាះបជីាវិសិិយ័ចីមីីងទាងំបរីបសិប់្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា រមួីមាន 
កសិិកមីម កាត្តខ់េដំរ នងិខេទ្ធិសិចីរណ៍៌ សិ�ទិ្ធិដែត្តមានសារៈសិខំានច់ីខំេពាះកខំេណី៌នខេសិដំាកចិីេរបសិប់្របខេទ្ធិសិកខ៏េដាំយ ក៏



ការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ និងការអភិិវិឌ្ឍឍខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា  40

វិសិិយ័កសិិកមីមខេ�ដែត្តជាសិសិរសិតមីាដ៏ំសិខំានន់ៃនខេសិដំាកិចីេកមីុ�ជាដែដំរ។35 ជាការពតិ្ត ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ ចីដំែណ៌ក
នៃនវិសិិយ័កសិិកមីម36 ខេ�កុ�ងផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប (GDP) របសិ់កមីុ�ជាមាន ២២.៨៤ ភាគរយ37 
ខេដាំយវិសិិយ័ខេនះផ្ដតល់ក់ារង្ហារដំល់ប់�រសិចីនំនួ ៣៣ ភាគរយ និង�សិតចីីនំនួ ៣៨ភាគរយ។38

អាប្រសិយ័ខេហ្សឺត្ត�ខេនះ កចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របងទាកទ់្ធិងន�ងវិសិិយ័កសិិកមីម បរសិាា ន នងិការអភិិវិឌ្ឍឍជ័នបទ្ធិ គ�ជាដែផ្ដកុ
មីយួដំស៏ិខំានន់ៃនយ�ទ្ធិសិា�សិត នងិដែផ្ដនការអភិិវិឌ្ឍឍនជ៍ាត្តរិបសិក់មីុ�ជា។ ថ្មីើខីេបនីគរបូនយីកមីមដំំខេណី៌រការខេល់ឿន
រហ័្សឺសិន្ទាខេពល់ថ្មីមីៗ ខេនះកខ៏េដាំយ39 កប៏្របជាជ័នភាគខេប្រចីនីខេ�ដែត្តរសិខ់េ�កុ�ងត្តបំនជ់័នបទ្ធិ ខេពាល់គ�មានចីនំនួ 
៦០.៦ភាគរយ គតិ្តប្រត្ត�មីឆុ្នាំ២ំ០១៩។40 ឧទាហ្សឺរណ៍៌អពំផី្ដល់បាះពាល់ជ់ាអវិជិ័ាមាននៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយ 
សារមីីនដែដំល់ប្រត្តវូិបានរាយការណ៍៌ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា រមួីមានដូំចីជា ការរាងំសិាះដំល់ក់ារខេប្របីប្របាសិដ់ំី
កសិិកមីម វាល់ខេ�ម  នៃប្រពខេឈ ី ការទ្ធិទ្ធិលួ់បានទ្ធិ�កសាអ ត្តប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព ផ្ដលិ់ត្តកមីមកសិិកមីម ខេហ្សឺយី
ជាទូ្ធិខេ� ខេធើឱី្យយមីនិអាចីខេប្របបី្របាសិដ់ំបីាន ប្រពមីទាងំការរាងំសិាះដំល់ក់ារខេប្របីប្របាសិខ់េហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុន័រិបូវិន័ត 
ខេសិវាកមីម និងទ្ធិផី្ដារ។41

ផល�ះះពាលន់ៃនយទុ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះដោលើវិសិ័យ័កស័កិម្មម
ការខេបាសិសិមាអ ត្តយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះបនតជាអាទ្ធិភិាពសិខំាន់ ខេដំមីីីខីេល់កីកមីសុិវ់ិសិិយ័កសិិកមីម នងិការអភិិវិឌ្ឍឍ
ជ័នបទ្ធិខេ�កុ�ងដែផ្ដនការអភិិវិឌ្ឍឍជាត្តរិបសិក់មីុ�ជា។ ផ្ដល់បាះពាល់ន់ៃនយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះមីកខេលី់វិសិិយ័កសិិកមីម
មាន រយៈខេពល់យូរមីកខេហ្សឺយី។ ខេ�កុ�ងទ្ធិសិវិត្តឺរឆុ៍្នាំ១ំ៩៩០ ការសិិកាមីយួបានខេធើសីិមាា សិនជ៍ាមីយួប្រគសួារ
ជាងប្របាមំីយួពានខ់េ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ខេហ្សឺយីខេគបានរកខេ�ញីថ្នា ផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កសិិកមីមអាចីប្រត្តវូិបានរពំ�ងទ្ធិ�ក
ថ្នាន�ងមានការខេកនីខេឡូងីដំល់ខ់េ�១៣៥ភាគរយ ខេប�ីម នវិត្តតមាននៃនប្រ�បមី់ីន (នៃផ្ដាដីំ៦៦គឡូីូដែមីាប្រត្តកាខេរ ាអាចី
ប្រត្តវូិបានដាំដំំ�ះបដែនាមីពីខេល់នីៃផ្ដាដីំចីនំនួ៤៩គឡូីូដែមីាប្រត្តកាខេរ ា ដែដំល់បានដាំដំំ�ះរចួី)។42

កុ�ងឆុ្នាំ ំ ២០០២ ការប្រសាវិប្រជាវិថុ្នាកជ់ាត្តអិពំបី្រ�បមី់ីនកប្រមីតិ្តទ្ធិ១ីបានបង្ហាា ញថ្នា ប្រ�បមី់ីន នងិសិ.ផ្ដ.សិ បាន
បាះពាល់ខ់េសិារីដែត្តពាកក់ណាត ល់នៃនបណាដ ភូិមីខិេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា (៤៦ភាគរយ) ខេដាំយខេធើឱី្យយការប្របកបរបរ
ចី�ិេ �មីជី័វិតិ្តរបសិប់្របជាជ័នមានកប្រមិីត្ត នងិបាះពាល់�់ា ងខឹាងំដំល់ដ់ំកីសិិកមីម។43 ការសិិកាខេនះបានគូសិបញ្ជាា ក់
ថ្នា “ផ្ដល់បាះពាល់ជ់ាអវិជិ័ាមានខាងខេសិដំាកិចីេសិងគមី ខេដាំយរារាងំដំល់ក់ារចូីល់ខេ�កានល់់ខំេ�ឋាន កសិិកមីម 
វាល់ខេ�ម  ធនធានទ្ធិ�ក និងនៃប្រពខេឈ”ី ប្រត្តវូិបានរាយការណ៍៌ខេដាំយភូិមីចិីនំនួ២០ភាគរយខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។44

ទ្ធនំាកទ់្ធនំងរវាងយទុ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ នងិភាពប្រកបី្រក
ខេ�កុ�ងបរបិទ្ធិខេនះ វាជាការសិខំានដ់ែដំល់ប្រត្តវូិគូសិបញ្ជាា កថ់្នា ខេទាះបបី្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបាន�តិ្ត��ំា ងខឹាងំកុ�ង
ការកាត្តប់នាយភាពប្រកបី្រក45 នងិការ�ឹសិប់តូរពបី្របខេទ្ធិសិដែដំល់មានប្របាកច់ីណូំ៌ល់កប្រមិីត្តទាបខេ�ជាប្របខេទ្ធិសិដែដំល់
មានប្របាកច់ីណូំ៌ល់មីធយមីកប្រមីតិ្តទាបកុ�ងឆុ្នាំ ំ ២០១៥ កខ៏េដាំយ កស៏ិហ្សឺគមីនប៍្រកបី្រកភាគខេប្រចីនីខេ�ដែត្តរសិខ់េ�
តាមីជ័នបទ្ធិ ជាទ្ធិដីែដំល់ការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�មានកប្រមិីត្ត�សុិដ់ែដំរ។46

  ប្របការ
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ខេនះផ្ដារភាា បក់ារប្របឈមីន�ងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ខេ�ន�ងសាា នភាពខេសិដំាកិចីេសិងគមីផ្ដារភាា បក់ារប្របឈមីន�ងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ខេ�ន�ងសាា នភាពខេសិដំាកិចីេសិងគមី 
ខេប្រពាះថ្នាប្របជាជ័នដែដំល់�ម នប្របាកច់ីណូំ៌ល់ ឬមានប្របាកច់ីណូំ៌ល់ទាប ជាខេរឿយៗ �ម នជ័ខេប្រមីសីិអើខីេប្រ�ពី
ខេប្របបី្របាសិដ់ំដីែដំល់មានការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេឡូយី ខេទាះខេបមីានហានភិិយ័ចីខំេពាះសិ�វិត្តាភិាពកខ៏េដាំយ។

៨៣ភាគរយនៃនអកុទ្ធិទ្ធិលួ់ផ្ដល់ខេចីញពគីខេប្រមាងខេបាសិសិមាអ ត្តខេដីំមីីលី់ទ្ធិផិ្ដល់ដំណំាកក់ាល់ទី្ធិ២ (Clearing for 
Results II) របសិក់មីុ�ជា (២០១១-២០១៥) បានរាយការណ៍៌ថ្នា ខេគបានដាំដំំ�ះខេលី់ដំដីែដំល់គរំាមី កដំែហ្សឺង 
មី�នខេពល់វាប្រត្តវូិបានខេបាសិសិមាអ ត្ត47 ខេដាំយបញ្ជាា កថ់្នា ប្របជាជ័នដែដំល់�ម នប្របាកច់ីណូំ៌ល់ ឬមានប្របាកច់ីណូំ៌ល់
ទាប ប្រត្តវូិប្របឈមីន�ងហានភិិយ័�សុិន់ៃនការរងរបសួិ នងិពកិារភាព ដែដំល់បណាត ល់មីកពយី�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។ 
ជាល់ទ្ធិផិ្ដល់ វាខេធើឱី្យយសាា នភាពប្រកបី្រករបសិព់កួខេគកានដ់ែត្តធៃនធ់ៃរ នងិបង្ហាា ញពវីិដំត ឬអន្ទាា កន់ៃនភាពប្រកីប្រកដ៏ំ
អាប្រកក។់

ទ្ធិនំ្ទាកទ់្ធិនំងរវាងភាពប្រកបី្រក នងិការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា កប៏្រត្តវូិ
បានទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់ខ់េ�កុ�ងការវាយត្តនៃមីតឹ្តប្រមីវូិការមីយួ ដែដំល់ខេធើខីេឡូងីខេដាំយ AustCare កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០០៥ ដែដំរ 
ខេហ្សឺយីខេគបានរកខេ�ញីថ្នា វិត្តតមាននៃនប្រ�បមី់ីនគ�ជាកតាត ចីមីីងមីយួដែដំល់ន្ទាឱំ្យយមានជ័វីិភាព�ើះខាត្តខេ�កុ�ង 
ចីខំេណាមីប្របជាជ័នប្រកបី្រកដែដំល់រសិខ់េ�កុ�ងត្តបំនជ់័នបទ្ធិដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់ខ់េដាំយសារប្រ�បមី់ីន ជាពខិេសិសិ 
ខេ�តាមីសិហ្សឺគមីនជ៍ាបប់្រពដំែដំនប្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី ដូំចីជា ខេ�ត្តតបាត្តដំ់ំបង បន្ទាា យមានជ័យ័ នងិនៃបាល់និ។48 ខេ�ង
តាមីទិ្ធិននុយ័ថ្មីមីៗ ខេនះ សិពើនៃថ្មីៃ ខេ�ខេ�ត្តតបាត្តដំ់ំបងមានប្រគសួារប្រកបី្រកប្របដែហ្សឺល់ ២៣% ខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ
ប្របដែហ្សឺល់ ១១% និងប្របដែហ្សឺល់២០% ខេ�ខេ�ត្តតនៃបាល់និ។49
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កសិិករទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់កុ�ងខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ HALO Trust

វិធិីសីា�ស័ផិែ��ស័មាហរណ្ឌកម្មមដោ�កា�ងស័កម្មមភាពម្មនី
ខេដាំយពិចារណាខេលី់ត្តួន្ទាទី្ធិដំ៏អំខេណាយផ្ដល់របសិ់សិកមីមភាពមីីនខេ�កុ�ងកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងអភិិវិឌ្ឍឍន៍
ទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យន្ទាន្ទា ត្តអួងគអភិិវិឌ្ឍឍនប៍ាននងិកពំ�ងខេធើសីិមាហ្សឺរណ៌កមីមសិកមីមភាពមីីនខេ�កុ�ងសិកមីមភាពរបសិ់
�ឹនួ នងិបខេងកនីកចិីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតកិារជាមីយួត្តអួងគសិកមីមភាពមីនី។50 ឧទាហ្សឺរណ៍៌ ទាងំអងគការ CARE នងិ 
AustCare51  បានអន�មីត័្តខេប្របបី្របាសិវ់ិធិសីា�សិតសិមាហ្សឺរណ៌កមីមសិកមីមភាពមីនី និងកមីមវិធិអីភិវិិឌ្ឍឍន។៍

សិកមីមភាពរបសិអ់ងគការ CARE ខេ�កមីុ�ជាបានខេធើសីិមាហ្សឺរណ៌កមីមសិកមីមភាពមីីន តាមីរយៈការអន�វិត្តត
គខេប្រមាងដែបបសិមាហ្សឺរណ៌កមីមនៃនការខេដាំះមីនី នងិការអភិិវិឌ្ឍឍខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ១ំ៩៩៩ នងិ២០០៥ ខេដាំយ
ទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់ថ់្នា ដំដីែដំល់គរំាមីកដំែហ្សឺងបានរារាងំដំល់ក់ារវិលិ់ប្រត្តឡូបប់្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព នងិការតាងំទ្ធិី
ល់ខំេ�ថ្មីមរីបសិជ់័នប�ំសិទ់្ធិី នងិជ័នខេភិៀសិ�ឹនួកុ�ងប្រសិកុ។52 ការវាយត្តនៃមីខឹេលី់កមីមវិធិខីេនះបានបង្ហាា ញថ្នា វិធិី
សា�សិតដែបបសិមាហ្សឺរណ៌កមីមខេនះបានរួមីចីំដែណ៌កដំល់់ការខេល់ីកកមីុសិ់ជ័ីវិភាពខេ�កុ�ងបណាដ សិហ្សឺគមីន៍
អកុទ្ធិទ្ធិលួ់ផ្ដល់។53

ឧទាហ្សឺរណ៍៌ទាងំខេនះបង្ហាា ញ�ា ងចីាសិ់អំពីរខេបៀបដែដំល់ការខេធើីសិមាហ្សឺរណ៌កមីម និងការសិប្រមីបឱ្យយបាន
ប្រត្ត�មីប្រត្តូវិរវាងសិកមីមភាពមីីន និងគំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីអភិិវិឌ្ឍឍន៍ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត គ�ជាគនឹ�ះកុ�ងការសិខេប្រមីចីបាននូវិ
ល់ទ្ធិិផ្ដល់កាន់ដែត្តទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យ និងធាន្ទាឱ្យយមាននូវិភាពពាក់ព័និនៃនអនតរាគមីន៍សិកមីមភាពមីីនកុ�ងរយៈខេពល់
ដែវិង។
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ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការវាយត្តនៃមីចឹី�ងខេប្រកាយនៃនដំណំាកក់ាល់ទី្ធិ២ (២០១១-២០១៦) នៃនគខេប្រមាង
ខេបាសិសិមាអ ត្តខេដីំមីីលី់ទ្ធិផិ្ដល់ (CfR) របសិក់មីុ�ជា ដែដំល់ប្រត្តវូិបាន�បំ្រទ្ធិខេដាំយអងគការ UNDP បានបង្ហាា ញពី
ការរកខេ�ញីដំគ៏រួឱ្យយចាបអ់ារមីមណ៍៌មីយួអពំទី្ធិសិឺនៈរបសិអ់កុទ្ធិទ្ធិលួ់ផ្ដល់ ខេ�ខេពល់ដែដំល់វាទាកទ់្ធិងន�ងការ 
យល់់ខេ�ញី��សិ�ុរវាងការអភិិវិឌ្ឍឍ នងិខេ�ល់បណំ៌ងមីន�សិឺធមីខ៌េ�កុ�ងសិកមីមភាពមីីន។ ជាការពតិ្ត ផ្ដល់
បាះពាល់ន់ៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺង នងិការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំប្រត្តវូិបានខេគយល់ថ់្នាមានភាពពាកព់ន័ខិេសិម�ុីសិប្រមាប់ “សិនតសិិ�� 
នងិសិ���មាល់ភាពមីន�សិឺ” កដូ៏ំចីជាសិប្រមាប់ “ជ័វីិភាព នងិការអភិិវិឌ្ឍឍ”។ ការវាយត្តនៃមីចឹី�ងខេប្រកាយខេនះកប៏ាន
គូសិបញ្ជាា កដ់ែដំរថ្នា វា “ពតិ្តជា�ម ននយ័ខេឡូយីសិប្រមាបម់ីន�សិឺខេ�កុ�ងភូិមីទិាងំ១២ នៃនគខេប្រមាងCfR II ដែដំល់
ប្រត្តវូិបានសិាង់មីត្ត"ិ ដែដំល់ប្រត្តវូិនិ�យអពំសីិកមីមភាពមីនីសិប្រមាបក់ារអភិវិិឌ្ឍឍ ថ្នាជាសិកមីមភាពមីយួខេផ្ដឺងពី
សិកមីមភាពមីនីមីន�សិឺធមីខ៌េន្ទាះ។

ការរកខេ�ញីទាងំខេនះកប៏្រសិបជាមីយួល់ទ្ធិផិ្ដល់នៃនការសិិកាអពំផី្ដល់បាះពាល់ខ់េលី់ប្រគសួារ នងិការសិិការបសិ់
ការ�ិល់យ័វាយត្តនៃមីឯឹករាជ័យរបសិអ់ងគការ UNDP ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៥ សិតពីផី្ដល់បាះពាល់ជ់ាវិជិ័ាមាននៃន
សិកមីមភាពមីនីដែដំល់ប្រត្តវូិបាន�បំ្រទ្ធិខេដាំយអងគការ UNDP ខេ�ទូ្ធិទាងំពភិិពខេ�ក។54 ការរកខេ�ញីដែបបខេនះ
គ�ជាសិកខភីាពមីយួអពំទី្ធិនំ្ទាកទ់្ធិនំងដំរ៏ �ងមាដំែដំល់មានប្រសាបរ់វាងការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំ នងិការអភិិវិឌ្ឍឍ ខេដាំយបញ្ជាា ក់
ថ្នា សិកមីមភាពមីនីពតិ្តជាបានរមួីចីដំែណ៌កចីខំេពាះរខេបៀបវារៈមីន�សិឺធមី៌ និងការអភិិវិឌ្ឍឍ�ា ងពតិ្តប្របាកដំដែមីន។ 

ការសាងសិង់ផ្ដឹូវិថ្មីមបាយខេប្រកៀមីមីួយខេ�ខេល់ីដំីដែដំល់ប្រត្តូវិបានរខំេដាំះ កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០
 ខេ�ប្រសិុកបាណ៌ន់ ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន



ការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ និងការអភិិវិឌ្ឍឍខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា  44



ការរមួីចីំដែណ៌ករបសិ់សិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះ គ.អ.ចី ខេ�កមីុ�ជា 45

ការរួម្មចីំផែណ្ឌករ�ស័់
ស័កម្មមភាពម្មីនចីំដោពាះ 
�.អ.ចី ដោ�កម្មុ�ជា



ការរមួីចីំដែណ៌ករបសិ់សិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះ គ.អ.ចី ខេ�កមីុ�ជា46
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១. ការរំដោ�ះនៃផៃដីី

ចីមាក រដំំឡូូងមីីកុ�ងខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ HALO Trust



១. ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំ48

  របូភាពទ្ធិ៦ី៖   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ� គ.អ.ចី ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

៦.៤៦.៤ បខេងកីនប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់នៃនការខេប្របីប្របាសិ់ទ្ធិ�ក

៨.២៨.២ បខេងកីនផ្ដលិ់ត្តភាពខេសិដំាកិចីេ តាមីរយៈការខេធើី
ពិពិធកមីម

៨.៥៨.៥ ការង្ហារខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយ
ផ្ដលិ់ត្តភាព និងការង្ហារសិមីរមីយ 

៩.១៩.១ ទ្ធិទ្ធិួល់បានខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និប្របកបខេដាំយ
សិមីធមី៌

៩.២៩.២ ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ 
និងចីីរភាព

១០.២១០.២ ការខេធើីបរ�ិប័នុខាងសិងគមី ខេសិដំាកិចីេ 
នខេ�បាយសិប្រមាប់ប្របជាជ័នប្រគប់រូប

១០.៣១០.៣ ឱ្យកាសិខេសិមី�ុ ការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព

១០.៧១០.៧ ការចីំណាកប្រសិុក និងការចីល់័ត្តប្របកប 
ខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព 

១១.១១១.១ ទ្ធិទ្ធិួល់បានល់ំខេ�ឋានប្រគប់ប្រ�ន់ ប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងត្តនៃមីឹសិមីរមីយ

១១.២១១.២ ទ្ធិទ្ធិួល់បានប្របព័និដំ�កជ័�ាូ នប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងចីីរភាព

១១.៣១១.៣ នគរូបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និង
ចីីរភាព

១២.២១២.២ ការប្រគប់ប្រគង និងការខេប្របីប្របាសិ់ធនធាន
ធមីមជាតិ្តប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាប់ខាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ

អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេល់ខីេគហ្សឺទ្ធិពំរ័របសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖ https://www.un.org/

sustainabledevelopment/

១.១១.១ ល់�បបំបាត្ត់ភាពប្រកីប្រកធៃន់ធៃរ

១.៤១.៤ មានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់ធនធាន 
ខេសិដំាកិចីេ និងទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាមូីល់ដាំា នខេផ្ដឺងៗ

២.១២.១ ការទ្ធិទ្ធិួល់បានអាហារ

២.៣២.៣ កំខេណី៌នខេទ្ធិើដំងនៃនផ្ដលិ់ត្តភាពកសិិកមីម

២.៤២.៤ ផ្ដលិ់ត្តកមីមខេសិី�ងអាហារដែដំល់មានចីីរភាព

៥.១៥.១ ប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងចីំខេពាះ�សិតី 
និងក�មារទីាងំអសិ់

៥.a៥.a សិិទ្ធិិិខេសិមី�ុរបសិ់�សិតីកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ

១៦.១១៦.១ កាត្ត់បនាយអំខេពីហ្សឺងិាប្រគប់រូបភាព

១៧.១៦១៧.១៦ ខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសិកល់សិប្រមាប់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៧១៧.១៧ ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-
ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់ប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព
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  របូភាពទ្ធិ៦ី៖   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ� គ.អ.ចី ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

៦.៤៦.៤ បខេងកីនប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់នៃនការខេប្របីប្របាសិ់ទ្ធិ�ក

៨.២៨.២ បខេងកីនផ្ដលិ់ត្តភាពខេសិដំាកិចីេ តាមីរយៈការខេធើី
ពិពិធកមីម

៨.៥៨.៥ ការង្ហារខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយ
ផ្ដលិ់ត្តភាព និងការង្ហារសិមីរមីយ 

៩.១៩.១ ទ្ធិទ្ធិួល់បានខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និប្របកបខេដាំយ
សិមីធមី៌

៩.២៩.២ ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ 
និងចីីរភាព

១០.២១០.២ ការខេធើីបរ�ិប័នុខាងសិងគមី ខេសិដំាកិចីេ 
នខេ�បាយសិប្រមាប់ប្របជាជ័នប្រគប់រូប

១០.៣១០.៣ ឱ្យកាសិខេសិមី�ុ ការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព

១០.៧១០.៧ ការចីំណាកប្រសិុក និងការចីល់័ត្តប្របកប 
ខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព 

១១.១១១.១ ទ្ធិទ្ធិួល់បានល់ំខេ�ឋានប្រគប់ប្រ�ន់ ប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងត្តនៃមីឹសិមីរមីយ

១១.២១១.២ ទ្ធិទ្ធិួល់បានប្របព័និដំ�កជ័�ាូ នប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងចីីរភាព

១១.៣១១.៣ នគរូបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និង
ចីីរភាព

១២.២១២.២ ការប្រគប់ប្រគង និងការខេប្របីប្របាសិ់ធនធាន
ធមីមជាតិ្តប្របកបខេដាំយចីីរភាព និងប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាបខ់ាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ

អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេលី់ខេគហ្សឺទ្ធិព័ំររបសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖ https://www.un.org/

sustainabledevelopment/

១.១១.១ ល់�បបំបាត្ត់ភាពប្រកីប្រកធៃន់ធៃរ

១.៤១.៤ មានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់ធនធាន 
ខេសិដំាកិចីេ និងទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាមូីល់ដាំា នខេផ្ដឺងៗ

២.១២.១ ការទ្ធិទ្ធិួល់បានអាហារ

២.៣២.៣ កំខេណី៌នខេទ្ធិើដំងនៃនផ្ដលិ់ត្តភាពកសិិកមីម

២.៤២.៤ ផ្ដលិ់ត្តកមីមខេសិី�ងអាហារដែដំល់មានចីីរភាព

៥.១៥.១ ប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងចីំខេពាះ�សិតី 
និងក�មារទីាងំអសិ់

៥.a៥.a សិិទ្ធិិិខេសិមី�ុរបសិ់�សិតីកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ

១៦.១១៦.១ កាត្ត់បនាយអំខេពីហ្សឺងិាប្រគប់រូបភាព

១៧.១៦១៧.១៦ ខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសិកល់សិប្រមាប់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៧១៧.១៧ ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-
ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់ប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព
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ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំសិំខេ�ខេល់ីដំំខេណី៌រការនៃនការអន�វិត្តត “ប្រគប់មីខេធាបាយដែដំល់សិមីប្រសិប”55 ខេដំីមីីី
កំណ៌ត្ត់ភិិនភាគ កំណ៌ត្ត់អត្តាន័យ និងយកខេចីញនូវិរាល់់វិត្តតមាន និងភាពសិងឺយ័នៃនយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ
ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ

56 តាមីរយៈការប្រសាវិប្រជាវិមីិនបខេចីេកខេទ្ធិសិ ការប្រសាវិប្រជាវិបខេចីេកខេទ្ធិសិ និង/ឬ 
ការខេបាសិសិមាអ ត្ត។57

ខេ�ល់បំណ៌ងនៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី គ�ខេដំីមីីកីាត្ត់បនាយជ័នរងខេប្រ�ះ ដែដំល់បណាត ល់មីកពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
ដូំខេចីុះ វាប្រត្តូវិបានភាា ប់ខេ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ ដែដំល់មានខេ�ល់បំណ៌ង “កាត្ត់ 
បនាយប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនអំខេពីហ្សឺងិា និងអប្រតាមីរណ៌ភាពដែដំល់ពាក់ព័និខេ�ប្រគប់ទី្ធិកដែនឹង”។

ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំកីល៏់�បបំបាត្តនូ់វិការរាងំសិាះជារូបវិនតផ្ដងដែដំរ ខេដាំយខេធើឱី្យយដំ ី “�ម នប្រ�ប់” ខេហ្សឺយីអាចីខេប្របបី្របាសិ់
សិប្រមាប់ខេ�ល់បំណ៌ងខេផ្ដឺងៗ។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបានរាយការណ៍៌ថ្នា ខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ១ំ៩៩២ 
និងឆុ្នាំ២ំ០០៨ ចីំនួនដីំជាខេប្រចីីនប្រត្តូវិបានរខំេដាំះសិប្រមាប់ការខេប្របីប្របាសិ់ រមួីទាងំសិប្រមាប់ការតាងំទី្ធិល់ំខេ�ថ្មីមី
ប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិរបសិ់ជ័នខេភិៀសិ�ឹួន និងជ័នបំ�សិ់ទី្ធិរាប់ពាន់ន្ទាក់ផ្ដងដែដំរ។58

ខេដាំយខេ�ញីពីសិមីត្តាភាពអំខេណាយផ្ដល់របសិ់�ឹួន ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីអាចីខេដំីរត្តួន្ទាទ្ធិី�ា ងសិំខាន់កុ�ងការ�បំ្រទ្ធិ
ដំល់់ការអភិិវិឌ្ឍឍខេសិដំាកិចីេសិងគមីរបសិ់ប្របខេទ្ធិសិតាមីវិធិីខេផ្ដឺងៗ ដូំចីដែដំល់ដែផ្ដុកខេនះន�ងបង្ហាា ញ។

ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំអាចីជ័ួយឱ្យយមានការចីល់័ត្ត ផ្ដតល់់ឱ្យយមានល់ទ្ធិិភាពខេប្របីប្របាសិ់ធនធានសិំខាន់ៗប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយខេប្របីប្របាសិ់ដំីសិប្រមាប់ការដាំដំំ�ះ ក៏ដូំចីជាសិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍ និងការសាងសិង់
ខេឡូងីវិញិនូវិខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និសិងគមី និងរូបវិនតខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ ខេដាំយខេមីីល់ខេ�ញីថ្នា ផ្ដល់បាះពាល់់ចីមីីង
មីួយនៃនការគំរាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារដែត្តប្រ�ប់មីីនខេ�កមីុ�ជា គ�ជាការថ្មីយចី�ះនៃនការចីល់័ត្ត59 ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី
បខេងកីត្តឱ្យយមានកតាត អំខេណាយផ្ដល់ដ៏ំចាបំាចី់សិប្រមាប់សិកមីមភាពខេសិដំាកិចីេសិងគមី និងការអភិិវិឌ្ឍឍជាខេប្រចីីន។ 

នៃផ្ដាដីំជាង ២.២៨៧ គឡូីូដែមីាប្រត្តកាខេរ ា ប្រត្តវូិបានខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិជាងបទី្ធិសិវិត្តឺរច៍ី�ងខេប្រកាយខេនះ។ 
ទ្ធិនិនុយ័អពំកីារខេប្របីប្របាសិដ់ំបីង្ហាា ញថ្នា កុ�ងករណី៌ភាគខេប្រចីនី (៧០.៨ភាគរយ) ដំបី្រត្តវូិបានខេប្របបី្របាសិស់ិប្រមាប់
ដែត្តខេ�ល់បណំ៌ងកសិិកមីម។60 អងគការពល់កមីមអនតរជាត្តិ (ILO) កប៏ានរាយការណ៍៌ដែដំរថ្នា ការខេធើកីសិិកមីម�ា ង
ខឹាងំដែបបពាណិ៌ជ័ាកមីម គ�ជាទ្ធិសិិខេ�មីយួដែដំល់ប្របខេទ្ធិសិខេនះកពំ�ងវិវិិត្តតន�៍ា ងឆ្នាំបរ់ហ័្សឺសិ។61
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ដូំខេចុីះ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំបីានជួ័យសិប្រមីលួ់ដំល់់ការពប្រងីក�ា ងខឹាងំនៃនវិសិិយ័កសិិកមីមខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា ខេដាំយ 
មានមីន�សិឺជាខេប្រចីីនព�ងដែផ្ដអកខេលី់វិសិិ័យខេនះសិប្រមាប់ជី័វិភាពរសិ់ខេ�របសិ់ពួកខេគ។ 

  របូភាពទ្ធិ៧ី   ការខេប្របីប្របាសិដ់ំី ខេប្រកាយការខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�កមីុ�ជា (ឆុ្នាំ១ំ៩៩២ ដំល់ដ់ែ�ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២១)

ប្របភិព៖ អាជាា ធរមីីន

71+8+5+3+13+Bកសិិកមីម 
៧០.៨%៧០.៨%

ផ្ដឹូវិ/សុាន/ប្របឡាយ 
៧.៩%៧.៩%

ល់ំខេ�ឋាន 
៤.៨%៤.៨%

ការកាត្ត់បនាយខេប្រ�ះថុ្នាក ់
៣.៥%៣.៥%

ខេផ្ដឺងៗ 
១៣%១៣%



១. ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំ52

ផ្ដល់បាះពាល់់ជាវិជិ័ាមាននៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំសិប្រមាបប់្របជាពល់រដំា ប្រត្តវូិបានខេគដំ�ង�ា ងចីាសិ់ ខេដាំយមាន
ភិសិត�តាងរ �ងមា។ំ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ របាយការណ៍៌ខេប្រកាយការប្រត្តតួ្តពិនតិ្តយរបសិអ់ាជាា ធរមីីន កុ�ងរយៈខេពល់បា�ន្ទាម នឆុ្នាំំ
ចី�ងខេប្រកាយខេនះបង្ហាា ញថ្នា មានទ្ធិតីាងំជាង ៤.០០០កដែនងឹ ប្រត្តវូិបានខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០០៩ នងិ
ឆុ្នាំ២ំ០១៣ ខេដាំយបានផ្ដដល់ប់្របខេ�ជ័នខ៍េដាំយ�ា ល់់ នងិខេដាំយប្របខេ�ល់ដំល់ប់្រគសួារជាង ២៣០.០០០ ដែដំល់
មានប្របជាពល់រដំាជាង ១�នន្ទាក។់62

ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំកអ៏ាចីមានផ្ដល់បាះពាល់ជ់ាវិជិ័ាមានដំល់ប់្រគសួារដែដំល់ដំ�កន្ទាខំេដាំយ�សិតផី្ដងដែដំរ។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ 
អងគការ HALO Trust បានរកខេ�ញីថ្នា ខេ�កុ�ងគខេប្រមាងមីយួចីនំនួ ការខេប្របបី្របាសិដ់ំខីេប្រកាយការខេបាសិសិមាអ ត្ត
ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា បានបណាត ល់ឱ្យយប្រគសួារដែដំល់ដំ�កន្ទាខំេដាំយ�សិតមីានប្របាកច់ីណូំ៌ល់ (ខេកនីខេឡូងី៥៧ 
ភាគរយ) ខេប្រចីីនជាងប្រគសួារដែដំល់ដំ�កន្ទាខំេដាំយប�រសិ (ខេកនីខេឡូងី៤៣ភាគរយ)។63 ខេទាះខេបកីាររកខេ�ញី
ទាងំខេនះប្រត្តវូិបានកប្រមីតិ្តប្រត្ត�មីការវាសិដ់ែវិងនៃនការ�ឹសិប់តូរប្របាកច់ីណូំ៌ល់ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំជាមីយួន�ងប្រគសួារ
ដែដំល់ដំ�កន្ទាខំេដាំយប�រសិ ខេហ្សឺយីមីនិរាបប់�េូ ល់វិសិិមីភាពជាប្របពន័ធិំ ដែដំល់បង្ហាា ញនូវិឧបសិគគជាប្របចានំៃថ្មីៃ
ចីខំេពាះសិមីភាពខេយនឌ្ឍរ័កខ៏េដាំយ កក៏ាររកខេ�ញីខេនះបង្ហាា ញពផី្ដល់បាះពាល់វ់ិជិ័ាមាននៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំ ទាកទ់្ធិង
ន�ងការផ្ដតល់់សិិទ្ធិិអិណំាចីហ្សឺរិ�ាវិត្តា�របសិ�់សិតី ខេដាំយរមួីចីដំែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ៥ី សិតពីសីិមីភាពខេយនឌ្ឍរ័ នងិ
ជាពខិេសិសិដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ� ៥.១ សិដពីកីារប�េបរ់ាល់ទ់្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអងីប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារខីេភិទ្ធិ នងិក�មារដីែដំរ។

ប្រគួសារមីួយដែដំល់មានបំណ៌ងចីង់ដាំសំាើ យខេ�ខេល់ីចីមាក រមីីនដែដំល់ខេទី្ធិបដែត្តប្រត្តូវិបានខេបាសិសិមាអ ត្តថ្មីមីៗ 
ខេដាំយប្រកុមីការង្ហារអងគការ HALO។ © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ HALO Trust
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ការរមួីចីំដែណ៌កនៃនការខេបាសិសិមាអ ត្តមីីនចីំខេពាះខេសិដំាកិចីេកមីុ�ជា ប្រត្តូវិបានបង្ហាា ញបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តតាមីរយៈការ
�ឹសិ់បតូរខេ�កុ�ងផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប (GDP)។ ការសិិកា PRIO នៃនកមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍របសិ់
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត (UNDP) ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៤ បានរកខេ�ញីពីភាពទាក់ទ្ធិងរវាង GDP ប្របចាឆុំ្នាំ ំនិង
ទ្ធិំហ្សឺដំំីបងកបខេងកីនផ្ដល់កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។  ឧទាហ្សឺរណ៍៌ ភាគរយនៃនដីំបងកបខេងកីនផ្ដល់កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា
បានធឹាក់ចី�ះខេ�ចី�ងទ្ធិសិវិត្តឺរឆុ៍្នាំ ំ ១៩៦០ ខេដាំយសារសិ�ង្ហាគ មីខេវិៀត្តណាមី។ ខេ�ខេពល់ដែដំល់កសិិកមីមបាន
ខេងីបខេឡូងីវិញិ ខេហ្សឺយីបរមិាណ៌ដីំបងកបខេងកីនផ្ដល់ខេ�ចី�ងទ្ធិសិវិត្តឺរឆុ៍្នាំ១ំ៩៨០ មានការខេកីនខេឡូងី GDP 
ប្របចាឆុំ្នាំកំប៏ានខេកនីខេឡូងីខេ�តាមីខេន្ទាះដែដំរ។64 ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការសិិកាដែបបវិភិាគត្តនៃមឹី-ផ្ដល់ប្របខេ�ជ័ន៍ 
(cost-benefit analysis) ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៥ ខេល់ីការខេបាសិសិមាអ ត្តមីីន បានបង្ហាា ញថ្នា ខេទាះខេបីការរខំេដាំះ
នៃផ្ដាដំបី្រត្តវូិការធនធានជាខេប្រចីនីក៏ខេដាំយ កអ៏ត្តាប្របខេ�ជ័ន៍របសិវ់ាមានអប្រតា�ុស់ិជាងការចំីណាយដំល់់ខេ�៣៨ 
ភាគរយដែដំរ។65

ចីមាក រសាើ យ សិដែណ៌ត កខេសិៀង និងខេពាត្តខេ�ខេល់ីដំីដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេបាសិសិមាអ ត្តខេដាំយ
មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីនកមីុ�ជា (សិ�ីមាា ក់) ឆុ្នាំ ំ២០១៩ ខេ�ខេ�ត្តតនៃបាលិ់ន © ផ្ដតល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន
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ដោ�តិភិា�ពាយព័យ៖ 
�តិដ់ី�ំង �នាៃ យមានជយ័ នងិនៃ�ះលនិ
ខេដាំយពចិារណាខេលី់វិសិាល់ភាពនៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺង នងិអប្រតាដំ�៏សុិប់ផំ្ដ�ត្តនៃនការខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�កុ�ងត្តបំន់
ភាគពាយព័យនៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

66 ការប្រសាវិប្រជាវិខេនះពនិតិ្តយល់មីអតិ្តបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តខេ�ខេលី់ល់ទិ្ធិផ្ដល់នៃនការរខំេដាំះ
នៃផ្ដាដីំខេ�កុ�ងខេ�ត្តតភាគពាយព័យចីនំនួបគី� ខេ�ត្តតបាត្តដំ់ំបង បន្ទាា យមានជ័យ័ នងិនៃបាល់និ ដែដំល់មានប្រពដំែដំនជាប់
ប្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី។ ប្រ�បមី់ីនប្រត្តវូិបានដាំកព់ប្រង្ហាយ�ា ងប្រកាសិខ់េ�តាមីបខេណាដ យប្រពដំែដំនកមីុ�ជា-នៃថ្មី រហូ្សឺត្ត ដំល់់
ប្របខេទ្ធិសិឡាវិ ជាត្តបំនម់ីយួដែដំល់ប្រត្តវូិបានខេគសាគ ល់ថ់្នាជាដែ�ឺប្រកវាាត្តក់៥ (K5 Belt) ឬរន្ទាងំក៥ (K5 barrier) 
ខេដំមីីីកីារពារប្រកមុីប្របឆ្នាំងំប្របដាំបអ់ាវិ�ធក�ឱំ្យយចូីល់មីកកុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។67 ដែ�ឺប្រកវាាត្តក់៥ ដែដំល់�ត្តសិនិ�ង
រាបរ់យគឡូីូដែមីាប្រត្ត68 ប្រត្តវូិបានខេគចាត្តទ់្ធិ�កថ្នាជាត្តបំនម់ីយួកុ�ងចីខំេណាមីត្តបំនមី់ីនដែដំល់ប្រកាសិប់ផំ្ដ�ត្ត នងិជា
ដែ�ឺប្រកវាត្តមី់ីនធបំផំ្ដ�ត្តខេ�កុ�ងពភិិពខេ�ក។69

ខេ�ត្តតភាគពាយព័យនៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា កស៏ិាតិ្តកុ�ងចីខំេណាមីត្តបំនដ់ែដំល់មានប្របជាជ័នខេប្រចីីន នងិប្រកបី្រកបផំ្ដ�ត្តរបសិ់
ប្របខេទ្ធិសិផ្ដងដែដំរ។ ថ្មីមីៗ ខេនះ មានប្រគសួារ១១ភាគរយខេ�ខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ ២៣ភាគរយខេ�បាត្តដំ់ំបង នងិ 
២០ភាគរយខេ�នៃបាល់និ ប្រត្តវូិបានចាត្តថុ់្នាកជ់ា “បណ័៌ណប្រកបី្រក” (IDPoor)។70 ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ខេ�កុ�ង 
ចីខំេណាមីខេ�ត្តតភាគពាយព័យ ៤៩ភាគរយនៃនដំខីេ�កុ�ងខេ�ត្តតនៃបាល់និប្រត្តវូិបានខេប្របីប្របាសិស់ិប្រមាបវ់ិសិិយ័កសិិកមីម 
តាមីពីខេប្រកាយ ៣២ភាគរយខេ�ខេ�ត្តតបាត្តដំ់ំបង នងិ៣៥ភាគរយខេ�ខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ។ ជាខេរឿយៗ 
ប្របជាជ័នខេ�កុ�ងត្តំបន់ខេនះ�ម នជ័ខេប្រមីសីិអើីខេប្រ�ពដីាំដំំ�ះទាងំប្របថ្មី�យប្របថ្នានឬចូីល់ទ្ធិ�ន្ទាា នត្តំបន់នៃប្រពខេឈដីែដំល់
មានការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ដែដំល់ន្ទាឱំ្យយពកួខេគប្របឈមីន�ងហានភិិយ័�សុិកឹ់ាយជា
ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះទាងំខេន្ទាះ។71
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ការស័ប្រម្មលួដីលក់ារចីលត័ិប្រ�ក�ដោ�យស័វុិតិិិភាព
ខេទាះបមីានកប្រមីតិ្ត�សុិន់ៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺងកខ៏េដាំយ កប៏្រពដំែដំនកមីុ�ជា-នៃថ្មី ប្រត្តវូិបានខេប្របបី្របាសិ់ នងិឆ្លុះងឹកាត្តជ់ា
ញ�កញាបដ់ែដំរ ជាល់ទ្ធិផិ្ដល់ វាបណាត ល់ឱ្យយមានជ័នរងខេប្រ�ះជាខេប្រចីនីន្ទាក។់ ពតិ្តណាសិ់ ន្ទាអឡំូ�ងខេពល់ជ័ខេមឹាះ
កុ�ងទ្ធិសិវិត្តឺរឆុ៍្នាំ១ំ៩៨០ នងិឆុ្នាំ១ំ៩៩០ ជ័នខេភិៀសិ�ឹនួកមីុ�ជាជាង ៣០០.០០០ន្ទាកប់្រត្តវូិខេដីំរកាត្តដ់ំដីែដំល់មាន
ប្រ�បមី់ីន ខេដីំមីីខីេ�ដំល់ជ់័រំជំ័នខេភិៀសិ�ឹនួខេ�តាមីប្រពដំែដំនកមីុ�ជា-នៃថ្មី។72
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កុ�ងឆុ្នាំ១ំ៩៩១ ខេដំមីីីធីាន្ទាការខេធើមីាត្ត�ភូិមីនិវិិត្តតនប៍្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាពរបសិជ់័នខេភិៀសិ�ឹនួទាងំខេនះ ឧត្តតមី
សិងុការអងគការសិហ្សឺប្របជាជាត្តទិ្ធិទ្ធិលួ់បនា�កជ័នខេភិៀសិ�ឹនួ (UNHCR) បានចី�ះកិចីេសិនាជាមីយួអងគការ 
HALO Trust ខេដំមីីីខីេធើកីារប្រសាវិប្រជាវិមីយួដែដំល់អាចីជ័យួឱ្យយមានមានការយល់ដ់ំ�ងកានដ់ែត្តប្របខេសិរីអពំវីិសិាល់ 
ភាពនៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។ ការប្រសាវិប្រជាវិខេនះបានប�េូ ល់នៃផ្ដាដីំទ្ធិហំ្សឺ ំ ៧០០ 
គឡូីូដែមីាប្រត្តកាខេរ ាខេ�កុ�ងខេ�ត្តតបាត្តដំ់ំបង កុ�ងខេពល់ដែដំល់មានជ័នខេភិៀសិ�ឹនួជាខេប្រចីីនពា�មីតាងំទ្ធិលី់ខំេ�ជាថ្មីមី
ខេ�កុ�ងខេ�ត្តតបាត្តដំ់ំបង នងិខេ�ត្តតភាគពាយព័យខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។73 សិ�មីាា ក,់ អងគការ MAG និងអងគការ HALO Trust 
ប្រត្តវូិបានពខិេប្រ�ះខេ�បល់់ ខេដំមីីីផី្ដតល់់ជ័នំយួខេ�កុ�ងទ្ធិតីាងំអាទ្ធិភិាពដែដំល់ប្រត្តវូិបានកណំ៌ត់្តខេដាំយ UNHCR ។74

ខេដាំយសារកមីមវិធិខីេធើមីាត្ត�ភូិមីនិវិិត្តតនរ៍បសិ់ UNHCR ឱ្យយជ័នខេភិៀសិ�ឹនួកមីុ�ជាចីនំនួ ៤៦.៦៧៥ ន្ទាកប់ាន
វិលិ់ប្រត្តឡូបព់បី្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី ខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ១ំ៩៩៧ នងិឆុ្នាំ១ំ៩៩៩។ UNHCR បានរាយការណ៍៌ថ្នា �ម ន
ឧបីត្តតខិេហ្សឺត្ត�ផ្ដា�ះប្រ�នមី់ីនណាមីយួបានខេកតី្តខេឡូងីកុ�ងអឡំូ�ងខេពល់នៃនដំខំេណី៌រការខេធើមីាត្ត� ភូិមីនិវិិត្តតនខ៍េន្ទាះខេឡូយី 
ខេទាះខេបជី័នខេភិៀសិ�ឹនួ “កពំ�ងដែត្តប្រត្តឡូបខ់េ�កានត់្តបំនម់ីយួចីនំនួដែដំល់មានប្រ�បមី់ីន�ា ងខេប្រចីនីបផំ្ដ�ត្តខេ�កុ�ង
ពភិិពខេ�ក” កខ៏េដាំយ។75

ដូំចីដែដំល់បានទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ខេ�កុ�ងខេសិចីកតីសិខេប្រមីចីរបសិ់ប្រកុមីប្រប�កាសិនតិសិ��អងគការសិហ្សឺ 
ប្របជាជាតិ្ត ខេល់�៧២៨ ចី�ះនៃថ្មីៃទី្ធិ៨ ដែ�មីករា ឆុ្នាំ១ំ៩៩២ ចីមាក រមីីនខេ�កមីុ�ជាបានបងក 
“ខេប្រ�ះថុ្នាក់�ា ងធៃន់ធៃរដំល់់សិ�វិត្តាិភាពរបសិ់ប្របជាជ័នកមីុ�ជា ក៏ដូំចីជាបងកជាឧបសិគគដំល់់ការ 
អន�វិត្តតខេដាំយរលូ់ន និងទាន់ខេពល់ខេវិ�នៃនកិចីេប្រពមីខេប្រពៀង [សិតីពីដំំខេណាះប្រសាយនខេ�បាយដំ៏
ទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យនៃនជ័ខេមឹាះកមីុ�ជាដែដំល់បានចី�ះហ្សឺត្តាខេល់ខាខេ�ទី្ធិប្រកុងបាា រសីិខេ�នៃថ្មីៃទី្ធិ២៣ ដែ�ត្ត�� 
ឆុ្នាំ ំ១៩៩១] រមួីទាងំការវិលិ់ប្រត្តឡូប់មីកវិញិរបសិ់ជ័នខេភិៀសិ�ឹួន និងជ័នបំ�សិ់ទី្ធិកមីុ�ជា។76

តាមីរយៈការសិប្រមីលួ់ឱ្យយមានការចីល់ត័្តប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព សិកមីមភាពមីនីបានរមួីចីដំែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ ខេ�ខេ�ល់ ខេ�
ទ្ធិ១ី០ទ្ធិ១ី០ សិដពីកីារកាត្តប់នាយវិសិិមីភាព នងិជាពខិេសិសិដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ�១០.៧ចីណំ៌� ចីខេ�១០.៧ សិដពីកីារសិប្រមីលួ់ឱ្យយមាន ការខេធើី
ចីណំាកប្រសិកុ នងិការចីល់ត័្តរបសិម់ីន�សិឺប្របកបខេដាំយសិណាត បធុ់ាប់ សិ�វិត្តាភិាព ខេទ្ធិៀងទាត្ត់ នងិ
ការទ្ធិទ្ធិលួ់��សិប្រត្តវូិ។ ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការសិប្រមីបសិប្រមីលួ់របសិ់ UNHCR ជាមីយួប្របតិ្តបត្តតកិរសិកមីមភាពមីីន 
បង្ហាា ញពកីារ�បំ្រទ្ធិនៃនសិកមីមភាពមីនីចីខំេពាះខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី៧ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី៧ សិដពីភីាពជានៃដំគូ នងិចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិដពីី
ការខេលី់កកមីសុិភ់ាពជានៃដំគូជាសិកល់សិប្រមាបក់ារអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព នងិចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតពីី
ការខេលី់កកមីសុិភ់ាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�វីិលិ់។
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វាជាការសិខំានក់ុ�ងការបញ្ជាា កថ់្នា ប្រពដំែដំនកមីុ�ជា-នៃថ្មីខេ�មីនិទានប់្រត្តវូិបានកណំ៌ត្តប់្រពដំែដំនទាងំប្រសិងុខេ�ខេឡូយី 
ខេទ្ធិ។ ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ កមីុ�ជាបានខេល់កីយកត្តបំនប់្រពដំែដំនដែដំល់មិីនទានក់ណំ៌ត្តថ់្នាជាបញ្ជាា ប្របឈមីមីយួដែដំល់
រារាងំប្របខេទ្ធិសិមិីនឱ្យយឈានខេ�ដំល់់ការប�េ ប់តាមីមាប្រតា៥នៃនអន�សិញ្ជាា ហាមីប្របាមីមីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ 
(APMBC)។77 ការខេបាសិសិមាអ ត្តខេ�តាមីត្តបំនប់្រពដំែដំនប្រត្តវូិបានដាំកជ់ាដែផ្ដនការ ខេដាំយមានការ�បំ្រទ្ធិពី
កងខេ�ធពល់ខេ�មីរភូិមីនិា ដូំចីមានដែចីងកុ�ងដែផ្ដកុទ្ធិ៦ីនៃនគណ៌ៈកមីមការប្រពដំែដំនទូ្ធិខេ� នងិសារាចីរខេល់�០២ 
ដែ�មីីន្ទា ឆុ្នាំ២ំ០១៧។78 ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ សិ�មីាា ក់ នងិមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សិកមីមភាពកចំាត្តមី់ីននៃថ្មី  (TMAC) បាន
ប�េបក់ចិីេប្រពមីខេប្រពៀងមីយួទាកទ់្ធិងន�ងត្តបំនទ់ាងំខេនះ “ខេដំមីីីខីេធើកីចិីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតកិារកុ�ងការខេបាសិសិមាអ ត្តមីនី 
នងិយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ មីនិទានផ់្ដា�ះ (UXO) ខេ�តាមីប្រពដំែដំន ខេដំមីីីរីមួីចីដំែណ៌កដំល់ផ់្ដល់ ប្របខេ�ជ័នអ៍ភិិវិឌ្ឍឍនរ៍បសិ់
ប្របខេទ្ធិសិទាងំពរី”។ ការខេបាសិសិមាអ ត្តប្រត្តវូិបានខេធើខីេឡូងីខេ�កុ�ងខេ�ត្តតបន្ទាា យមាន ជ័យ័ (កមីុ�ជា) ខេដាំយ សិ�មីាា ក់ 
នងិខេ�ត្តតប្រសិះដែកវិ (ប្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី) ខេដាំយ TMAC ខេប្រកាមីការដែណ៌ន្ទារំបសិគ់ណ៌ៈកមីមការប្រពដំែដំនទូ្ធិខេ�កមីុ�ជា-នៃថ្មី 
ដែដំល់ប្រត្តវូិបខេងកតី្តខេឡូងីខេដាំយរាជ័រដាំា ភិិបាល់ទាងំពរី។79

ខេ�ខេពល់ប�េប់ខេដាំយខេជាគជ័័យ កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងទាងំខេនះន�ងមិីនប្រ�ន់ដែត្តអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយកាត្តពើកិចីេរបសិ់
កមីុ�ជាខេប្រកាមី APMBC ប្រត្តូវិបានប�េប់បា�ខេណាណ ះខេទ្ធិ បា�ដែនត វាក៏ន�ងរមួីចីំដែណ៌កដំល់់រខេបៀបវារៈសិដីពីសិនតិភាព 
និងសិនតិសិ��កាន់ដែត្តទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យ ខេដាំយរមួីចីំដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ សិតីពីសិនតិភាព 
យ�ត្តតិធមី៌ និងសាា ប័នរ �ងមាផំ្ដងដែដំរ។ 

កស័កិម្មម នងិការដោប្រ�ើប្រ�ស័ដ់ីបី្រ�ក�ដោ�យផលតិិភាព
បន្ទាា បព់កីារខេធើសីិមាហ្សឺរណ៌កមីមនៃនអងគភាពដែ�មរប្រកហ្សឺមីចី�ងខេប្រកាយ នងិការប�េបជ់័ខេមឹាះចី�ងខេប្រកាយកុ�ងឆុ្នាំ ំ
១៩៩៨ ដែដំល់បានគូសិបញ្ជាា កព់កីារមីកដំល់ន់ៃនសិ��សិនតភិាពខេពញខេល់ញខេ�កមីុ�ជារចួីមីក ខេ�ត្តតភាគពាយព័យ
បានជ័បួប្របទ្ធិះនូវិការខេធើអីខេន្ទាត រប្របខេវិសិនន៍ៃផ្ដាកុ�ងដំគ៏រួឱ្យយកត្តស់ិមាគ ល់់។ ត្តបំនត់ាមីប្រពដំែដំនទាងំខេន្ទាះបានខេកនីខេឡូងី
នូវិចីនំនួប្របជាជ័ន�ា ងឆ្នាំបរ់ហ័្សឺសិ ខេដាំយសារវិត្តតមាននៃនដីំមានជ័ជីាត្តិ កដូ៏ំចីជាពាណិ៌ជ័ាកមីមតាមីប្រពដំែដំន 
ខេទ្ធិសិចីរណ៍៌ នងិ ឱ្យកាសិការង្ហារ ជាខេដំមីី។ ជាល់ទ្ធិផិ្ដល់ កសិិករជាខេប្រចីីនបានសិខេប្រមីចីចីតិ្តតខេប្របីប្របាសិដ់ំី នងិ
បខេងកតី្តកសិិដាំា នរបសិ�់ឹនួខេ�តាមីត្តបំនន់ៃប្រពខេឈទីាងំខេនះ ខេទាះខេបតី្តបំនទ់ាងំខេន្ទាះប្រត្តវូិបានចាត្តទ់្ធិ�កថ្នាជាត្តបំន់
សិងឺយ័ថ្នាមានខេប្រ�ះថុ្នាកក់ខ៏េដាំយ។80 ការវាយត្តនៃមីរឹបសិអ់ងគការ UNDP ឆុ្នាំ២ំ០១៥ បានរាយការណ៍៌ថ្នា 
កដែនងឹដែដំល់ជាសិមីរភូិមីជិ័រួមី��មាននៃប្រពខេឈបី្រកាសិខ់េពញខេដាំយប្រ�បមី់ីន នងិសិណំ៌ល់ជ់ាត្តផិ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មី
ខេ�កុ�ងខេ�ត្តតភាគពាយព័យកាល់ពី១៥ឆុ្នាំមំី�ន ឥឡូូវិខេនះ កឹាយជាត្តបំនខ់េធើកីសិិកមីម ដែដំល់ ខេគនយិមីដាំដំំំណាំ
ដំឡូំូងមីី។81 ប្របការខេនះពប្រង�ងពកីារផ្ដារភាា បរ់វាងផ្ដល់បាះពាល់ន់ៃនការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំខេ�ខេលី់ការកាត្តប់នាយភាព
ប្រកបី្រកខេ�តាមីជ័នបទ្ធិសិប្រមាបប់្របជាជ័នកុ�ងមូីល់ដាំា ន ខេដាំយសារដែត្តដីំប្រត្តវូិបានខេប្របីប្របាសិជ់ាចីមីីងសិប្រមាបក់ារ
ខេធើកីសិិកមីម។
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ការដាំដំំំឡូូងមីី (ខេឆ្លុះើង) និងខេពាត្ត (សាត )ំ ខេលី់ដំីដែដំល់សិ�ីមាា ក់បានរខំេដាំះ តាងំពីឆុ្នាំ២ំ០១៩  
ខេ�ប្រសិុកបាណ៌ន់ ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន

ការរខំេដាំះដំដីែដំល់ប្រត្តវូិបានខេធើខីេឡូងីកុ�ងខេ�ត្តតទាងំបខីេនះ កុ�ងប្រកប�ណ៌ឌ នៃនដំណំាកក់ាល់ទី្ធិ២82 នៃនគខេប្រមាង
ខេបាសិសិមាអ ត្តខេដីំមីីលី់ទ្ធិផិ្ដល់ (CfR) បានញា� ងំឱ្យយមានការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំចីនំនួ ១៤៥.២៦ គឡូីូដែមីាប្រត្តកាខេរ ា
សិប្រមាបក់ារអភិិវិឌ្ឍឍកសិិកមីម នងិជ័វីិភាពរសិខ់េ� (៨២ភាគរយ) ប្រពមីទាងំល់ទ្ធិភិាពខេប្របបី្របាស់ិធនធាន
សិហ្សឺគមីន៍ នងិខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុន័បិ្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព83 ខេដាំយផ្ដតល់អ់ត្តាប្របខេ�ជ័នដ៍ំល់ម់ីន�សិឺជិ័ត្ត 
៤០០.០០០ន្ទាក។់84

អត្តាប្របខេ�ជ័នស៍ិខំាន់ៗ ខេ�កប្រមីតិ្តប្រគសួារគ�ទាកទ់្ធិងខេ�ន�ងសិ�វិត្តាភិាព ជាពខិេសិសិ ដំមីានសិ�វិត្តាភិាពសិប្រមាប់
ការខេធើកីសិិកមីម ដែដំល់ប្រត្តវូិបានរាយការណ៍៌ខេដាំយអកុទ្ធិទ្ធិលួ់ផ្ដល់ ៨៥.២ភាគរយ។85 រឯីខេ�កប្រមីតិ្តសិហ្សឺគមីន៍
វិញិ ទ្ធិនំ�កចីតិ្តតកុ�ងការវិនិខិេ�គខេ�ខេល់ដីំី នងិការអាចីចិី�េ �មីសិត្តើបដែនាមីខេទ្ធិៀត្ត កប៏្រត្តវូិបានរាយការណ៍៌ថ្នាជាអត្តា
ប្របខេ�ជ័នស៍ិខំាន់ៗ ផ្ដងដែដំរ។86 បដែនាមីពីខេល់អីត្តាប្របខេ�ជ័នន៍ៃនការខេកនីខេឡូងីនូវិល់ទ្ធិភិាពខេធើដីែប្រសិចីមាក រ ការខេធើី
ឱ្យយប្របខេសីិរខេឡូងីជារមួីខេ�កុ�ងសិ���មាល់ភាពផ្ដឹូវិចិីត្តត កប៏្រត្តវូិបានរាយការណ៍៌ផ្ដងដែដំរ។
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ប្របឡាយមីួយដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់កុ�ងប្រគួសារ និងខេប្រសាចីប្រសិពដំំណា ំរមួីជាមីួយផ្ដឹូវិពីរគនឹងសិប្រមាប់ខេប្របីប្របាសិ់កុ�ង
មូីល់ដាំា ន ប្រត្តូវិបានសាងសិង់ខេ�ខេល់ីដំីដែដំល់ប្រត្តូវិបានរខំេដាំះខេដាំយសិ�ីមាា ក់ កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០ កុ�ងប្រសិុកបាណ៌ន់ 

ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង។ ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន

ការវាយត្តនៃមីខឹេលី់ផ្ដល់បាះពាល់ន់ៃន  CfRII បានរកខេ�ញីនូវិការខេកនីខេឡូងីដំគ៏រួឱ្យយកត្តស់ិមាគ ល់ន់ៃនការខេប្របបី្របាសិ់
ដំី នងិការខេធើពីពិធិកមីមដំំណាខំេ�តាមីប្របខេភិទ្ធិខេផ្ដឺងៗ ដែដំល់កពំ�ងប្រត្តវូិបានដាំដំំ�ះ ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំខេ�កុ�ង
ប្រគសួារភាគខេប្រចីីន។ កុ�ងការខេឆ្លុះឹយីត្តបជ័តិ្ត១០០ភាគរយ ដំដីែដំល់បានរខំេដាំះប្រត្តវូិបានខេប្របីប្របាសិស់ិប្រមាបក់ារ
ដាំដំំំណា ំ ជាពខិេសិសិ ដំំណាបំ្រសិវូិ សិប្រមាបខ់េប្របបី្របាសិក់ុ�ងប្រគសួារ កដូ៏ំចីជាសិប្រមាបក់ារដាំដំំំណាខំេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត 
ខេដំមីីីលី់កដូ់ំរ ដូំចីជា ដំំឡូូងមីី ខេពាត្ត និងដែផ្ដខឹេឈ ីជាខេដំមីី។87

ការរកខេ�ញីនៃនការវាយត្តនៃមីរឹបសិអ់ងគការ UNDP កប៏ានបង្ហាា ញថ្នា ការខេកីនខេឡូងីផ្ដលិ់ត្តភាពនៃនដីំការខេកីនខេឡូងីផ្ដលិ់ត្តភាពនៃនដីំដែដំល់ខេកីត្ត
ខេចីញពកីាររខំេដាំះនៃផ្ដាដីំមាននយ័ថ្នា កសិិករភាគខេប្រចីនីបានជ័លួ់កមឹាងំពល់កមីមបដែនាមី ដែដំល់ន្ទាឱំ្យយមានឱ្យកាសិឱ្យកាសិ
ការង្ហារការង្ហារកានដ់ែត្តខេប្រចីនី កដូ៏ំចីជាសិប្រមាប�់សិតផី្ដងដែដំរ ខេដាំយកសិិករ ៩១.៧ភាគរយខេ�កុ�ងខេ�ត្តតទាងំបី
រាយការណ៍៌ថ្នាបានជ័លួ់�សិតឱី្យយខេធើកីារង្ហារដែប្រសិចីមាក រ។88 តាមីរយៈការផ្ដតល់អ់ត្តាប្របខេ�ជ័នដ៍ំល់�់សិតី ការរខំេដាំះ
នៃផ្ដាដីំបាន�បំ្រទ្ធិដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ៥ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៥ី សិតពីសីិមីភាពខេយនឌ្ឍរ័ នងិចីណំ៌� ចីខេ� ៥.១ចីណំ៌� ចីខេ� ៥.១ សិដពីកីារប�េបរ់ាល់ទ់្ធិប្រមីង់នៃន
ការខេរសីិខេអងីប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារខីេភិទ្ធិ នងិក�មារ ីប្រពមីទាងំចីណំ៌� ចីខេ� ៥.aចីណំ៌� ចីខេ� ៥.a សិតពីកីារអន�វិត្តតកដំែណ៌ទ្ធិប្រមីង់ ខេដីំមីីផី្ដតល់់
ឱ្យយ�សិតមីានសិិទ្ធិិខិេសិម�ុីកុ�ងការខេប្របបី្របាសិធ់នធានខេសិដំាកិចីេ នងិធនធានខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ វាបានរមួីចីដំែណ៌កបដែនាមី
ខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី០ សិដពីកីារកាត្តប់នាយវិសិិមីភាព នងិជាពខិេសិសិដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ� ១០.២ចីណំ៌� ចីខេ� ១០.២ ដែដំល់មាន
ខេ�ល់បណំ៌ងកុ�ងការផ្ដដល់អ់ណំាចី នងិការខេល់កីកមីសុិឱ់្យយមានបរ�ិបន័សុិប្រមាបម់ីន�សិឺប្រគបរ់បូ ប្រពមីទាងំ
ចីណំ៌� ចីខេ� ១០.៣ចីណំ៌� ចីខេ� ១០.៣ សិតពីកីារធាន្ទានូវិឱ្យកាសិខេសិម�ុី នងិកាត្តប់នាយវិសិិមីភាពល់ទ្ធិផិ្ដល់។
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ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត របាយការណ៍៌របសិអ់ាជាា ធរមីីនបានរកខេ�ញីថ្នា ការខេបាសិសិមាអ ត្តមីនីខេ�កុ�ងទ្ធិតីាងំចីនំនួ 
១២១ ដែដំល់កុ�ងខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ89 មីនិប្រត្ត�មីដែត្តន្ទាឱំ្យយមានការខេកនីខេឡូងីនៃនត្តនៃមីដីឹំ ដំល់ខ់េ�៦៩៤ភាគរយ 
(គ�១.៣៩៧ដំ��ឹរកុ�ងមីយួហ្សឺចិីតាកាល់ពីមី�ន ខេធៀបខេ�ន�ង៩.៧០១ដំ��ឹរកុ�ងមីយួហ្សឺចិីតា ខេប្រកាយការ 
ខេបាសិសិមាអ ត្ត) បា�ខេណាណ ះខេទ្ធិ បា�ដែនត វាកប៏ានជ័យួបខេងកតី្តប្របាកច់ីណូំ៌ល់សិរ�បចីនំនួ ៣២៧.១១២ដំ��ឹរខេចីញពី
ការខេធើកីសិិកមីមខេលី់ដំដីែដំល់ប្រត្តវូិបានខេបាសិសិមាអ ត្ត បន្ទាា បព់មីីយួរដូំវិបា�ខេណាណ ះ ខេដាំយមីនិរាបប់�េូ ល់បរមិាណ៌
អងករដែដំល់បានទ្ធិ�កមីយួដែឡូកសិប្រមាបក់ារខេប្របបី្របាសិ�់ា ល់�់ឹនួខេន្ទាះខេឡូយី។ វាបានផ្ដតល់អ់ត្តាប្របខេ�ជ័នដ៍ំល់់ 
៨០.៥៧៤ ប្រគសួារ ដែដំល់មានប្របជាជ័នចីនំនួ ៣៥៤.៩៨៦។90

ចីមាក រមុាសិ់ខេលី់ដំីដែដំល់សិ�ីមាា ក់បានរខំេដាំះខេ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ កុ�ងខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន

ខេដំីមីីបីង្ហាា ញពីផ្ដល់បាះពាល់់ខេលី់វិសិិ័យកសិិកមីម និងការខេប្របីប្របាសិ់ដំីប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព ខេប្រកាយការ
រខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ការសិិកាខេនះខេ�ត ត្តខេលី់ភូិមីិខឹាង្ហាប់សិាិត្តកុ�ងប្រសិុកមាា នៃឡូនៃនខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ។ ការវិភិាគ
រូបភាពពី�ក យរណ៌បដែដំល់បានបង្ហាា ញខេ�កុ�ងការសិិកាខេនះ ប្រគបដំណ៌ត ប់ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៩ ឆុ្នាំ២ំ០១៤ និង
ឆុ្នាំ២ំ០២០ ផ្ដតល់់ជាភិសិត�តាង�ា ល់់អំពីការវិវិិត្តតន៍ និងការ�ឹសិ់បតូរដែដំល់ខេកីត្តខេឡូងីខេ�ដំំណាក់កាល់ខេផ្ដឺងៗ
�ុនៃនដំំខេណី៌រការខេបាសិសិមាអ ត្ត/ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី។

ដូំចីបានបង្ហាា ញខេ�កុ�ងរបូភាពទ្ធិ៩ី.ករបូភាពទ្ធិ៩ី.ក មានសិញ្ជាា ត្តចិីត្តចួីបផំ្ដ�ត្តអពំសីិកមីមភាពកសិិកមីមដែដំល់មានវិត្តតមានខេ�
ភូិមីខឹិាង្ហាប់ មី�នខេពល់ការខេបាសិសិមាអ ត្តមីនី ដែដំល់បានចាបខ់េផ្ដតមីីខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៩។ សិកមីមភាពកសិិកមីមបាន
ខេល់ចីខេឡូងីខេ�ជ័តិ្តត្តបំនល់់ខំេ�ឋាន នងិខេ�តាមីដំងផ្ដឹូវិធំៗ  ខេដាំយមីនិ�ត្តសិនិ�ងខេ�កានត់្តបំនធ់ំ ជាងជ័�វំិញិ
ការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេឡូយី។ ខេល់សីិពីខេនះ វិសិិយ័កសិិកមីមបានខេល់ចីខេឡូងីខេ�ខេលី់នៃផ្ដាដីំតូ្តចីៗ។ ត្តបំនជ់័�វំិញិដំី
គរំាមីកដំែហ្សឺងខេពញខេដាំយរ�កខជាត្តដិំ�ះសិុ�បប្រទ្ធិបុ ខេដាំយមានដែផ្ដកុធំៗ នៃននៃប្រពខេឈ។ី មានវិត្តតមាននៃនប្រសិះទ្ធិ�ក បា�ដែនត
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មីនិខេប្រចីីនខេទ្ធិ ខេហ្សឺយីវាមានទ្ធិតីាងំខេ�ជាបន់�ងត្តបំនល់់ខំេ�ឋានតាមីផ្ដឹូវិធ។ំ ខេ�ត្តបំនធ់ជំ័�វំិញិទ្ធិតីាងំដែដំល់
មានការគរំាមីកដំែហ្សឺងមីនិមានប្រសិះខេទ្ធិ។ �ា ងណាមីញិ វាមានវិត្តតមាននៃនផ្ដឹូវិល់តូំ្តចីៗ ដែដំល់មានដាំនផ្ដឹូវិល់ំ
ពខីេដំមីី ដែដំល់ខេយងីអាចីខេមីីល់ខេ�ញី ខេដាំយបង្ហាា ញពសីិញ្ជាា �ា ងចីាសិអ់ពំកីារមីនិខេប្របីប្របាសិ។់

ការខេកីនខេឡូងីជាគំហ្សឺ�កនៃនសិកមីមភាពកសិិកមីមបានខេកីត្តខេឡូងីខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១៤ និងឆុ្នាំ២ំ០២០ បន្ទាា ប់ 
ពីដំីប្រត្តូវិបានរខំេដាំះ។ ដូំចីបានបង្ហាា ញកុ�ងរូបភាពទី្ធិ ៩.� និង៩.គ សិកមីមភាពកសិិកមីមប្រត្តូវិបានពប្រងីកខេ�
ត្តំបន់ជ័�ំវិញិដីំដែដំល់បានរខំេដាំះ ខេដាំយមានដីំធំៗជាខេប្រចីីនប្រត្តូវិបានឈូសិឆ្នាំយពីនៃប្រពតូ្តចីៗ និងនៃប្រពខេឈ ី
ខេហ្សឺយីប្រត្តូវិបានបំដែបឹងខេ�ជាការខេប្របីប្របាសិ់កសិិកមីម។ អាប្រសិ័យខេហ្សឺត្ត�ខេនះ ន្ទាខេពល់សិពើនៃថ្មីៃ វិសិិ័យកសិិកមីម
បានខេកីត្តមានខេ�ខេលី់នៃផ្ដាដីំធំ ខេដាំយមានការខេកីនខេឡូងីនៃនដំំណាដំំំឡូូងមីី និងសិកមីមភាពកសិិកមីមខេផ្ដឺងៗ
ខេទ្ធិៀត្ត។ ជាមីួយ�ុផ្ដងដែដំរ ចីំនួនប្រសិះទ្ធិ�កបានខេកីនខេឡូងី�ា ងខឹាងំ ខេហ្សឺយីវាដែល់ងប្រត្តូវិបានប្របមូីល់ផ្ដត� ំខេ�
តាមីដំងផ្ដឹូវិធំៗខេទ្ធិៀត្តខេហ្សឺយី ដែដំល់�ត្តសិនិ�ង�ា ងទូ្ធិល់ំទូ្ធិ�យខេ�កុ�ងត្តំបន់កសិិកមីម។

  របូភាពទ្ធិ៩ី     របូភាព�ក យរណ៌បអពំតី្តបំនរ់ខំេដាំះដំចីីនំនួពរីខេ�ភូិមីខឹិាង្ហាប់

រូបភាពទី្ធិ៩.ក: ឆុ្នាំ២ំ០០៩ - មី�នខេពល់រខំេដាំះដំី ត្តំបន់គំរាមីកំដែហ្សឺងគ�ជានៃប្រពខេឈ ីដែដំល់�ម នសិញ្ជាា អំពីការខេប្របីប្របាសិ់ដំី។ 
ប្របភិព៖ Google Earth  
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រូបភាពទី្ធិ៩.�: ឆុ្នាំ២ំ០១៤ – ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី នៃផ្ដាដំីគំរាមីកំដែហ្សឺងខេ�ដែត្តជានៃប្រពខេឈ ីខេដាំយមានការខេកីនខេឡូងីនូវិ
ការខេប្របីប្របាសិ់ដីំខេ�កុ�ងត្តំបន់ជ័�ំវិញិ។ មានវិត្តតមានផ្ដឹូវិល់ំតូ្តចីៗ បា�ដែនត វាបង្ហាា ញសិញ្ជាា នៃនការខេប្របីប្របាសិ់។ ផ្ដឹូវិខេមីប្រត្តូវិបាន

ចាក់ខេ�សិុូ ខេដាំយមានភូិមីិសាងសិង់ខេ�តាមីផ្ដឹូវិ ខេដាំយបង្ហាា ញពីការពប្រងីកផ្ដឹូវិបាន�ឹះ។ មានវិត្តតមានសិកមីមភាពកសិិកមីម 
ដែដំល់ពប្រងីកបានបនតិចី។ មានវិត្តតមាននៃនប្រសិះទ្ធិ�កបដែនាមី។ ប្របភិព៖ Google Earth 

រូបភាពទី្ធិ៩.គ: ឆុ្នាំ២ំ០២០ - ខេប្រកាយការរខំេដាំះ នៃផ្ដាដំីនៃប្រពខេឈភីាគខេប្រចីីនប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់សិប្រមាប់កសិិកមីម ខេដាំយមានការ
ខេកីនខេឡូងីជាគំហ្សឺ�កនៃនការខេប្របីប្របាសិ់ដំីខេ�កុ�ងត្តំបន់ជ័�ំវិញិ។ ផ្ដឹូវិល់ំតូ្តចីៗបានខេកីនខេឡូងីជាល់ំដាំប់។ មានវិត្តតមាននៃន

សិកមីមភាពកសិិកមីម ខេហ្សឺយីវាបានពប្រងីក�ា ងខឹាងំ ខេដាំយនៃផ្ដាដីំភាគខេប្រចីីនខេ�ជ័�ំវិញិខេន្ទាះ ឥឡូូវិខេនះ ប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់
សិប្រមាប់ការខេធើីកសិិកមីមជាខេប្រចីីនប្របខេភិទ្ធិ។ មានការខេកីនខេឡូងីជាខេប្រចីីននៃនប្រសិះទ្ធិ�ក។ ប្របភិព៖ Google Earth  
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ដូំចីបានបង្ហាា ញខាងខេលី់ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំបានរមួីចីដំែណ៌កខេដាំយ�ា ល់ដ់ំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ២ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ២ី ដែដំល់ខេ�ត ត្តខេលី់ការ
ប�េបភ់ាពអត្តឃឹ់្លាំន ការសិខេប្រមីចីឱ្យយបាននូវិសិនតសិិ��ខេសិី�ង នងិការខេធើឱី្យយប្របខេសីិរខេឡូងីនូវិអាហារបូត្តាមីា នងិ
ការខេធើកីសិិកមីមប្របកបខេដាំយចីីរភាព។ ជាពខិេសិសិ វាបានរមួីចីដំែណ៌កដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ�២.១ចីណំ៌� ចីខេ�២.១ សិតពីកីារប�េ ប់ភាព
អត្តឃឹ់្លាំន នងិធាន្ទានូវិការទ្ធិទ្ធិលួ់បានអាហារដែដំល់មានសិ�វិត្តាភិាព មានជ័វីិជាត្តិ នងិប្រគបប់្រ�ន់ ដំល់ច់ីណំ៌� ចីចីណំ៌� ចី
ខេ�២.៣ខេ�២.៣ សិតពីផី្ដលិ់ត្តភាពកសិិកមីម នងិប្របាកច់ីណូំ៌ល់របសិអ់កុផ្ដលិ់ត្តអាហារខុាត្តតូ្តចី កសិិករ នងិ
អកុចី�ិេ �មីសិត្តើជាល់កខណ៌ៈប្រគសួារ កដូ៏ំចីជាការចូីល់ខេ�កានដ់ំបី្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព។ ខេដាំយប្រសិបតាមីការ
រមួីចីដំែណ៌កខេនះ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំផ្ដល់បាះពាល់ជ់ាវិជិ័ាមានដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ� ២.៤ចីណំ៌� ចីខេ� ២.៤ សិដពីបី្របពន័ផិ្ដលិ់ត្តខេសិី�ងអាហារ
ប្របកបខេដាំយចីីរភាព ដែដំល់បខេងកនីនូវិផ្ដលិ់ត្តភាព។

ការអភិិវិឌ្ឍឍគខេប្រមាងកសិិកមីមថ្មីមីៗ  ទាងំកុ�ងកប្រមីតិ្តប្រគសួារ នងិ�បំ្រទ្ធិដំល់ក់សិិករខុាត្តតូ្តចី បានខេលី់កកមីសុិ់
ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៨ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៨ី សិដពីកីខំេណី៌នខេសិដំាកិចីេ នងិការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព ជាពខិេសិសិ ចីណំ៌� ចីខេ� ៨.២ ចីណំ៌� ចីខេ� ៨.២ សិដពីី
ផ្ដលិ់ត្តភាពខេសិដំាកចិីេ តាមីរយៈការខេធើឱី្យយប្របខេសីិរខេឡូងីនូវិបខេចីេកវិទិ្ធិា នងិការខេធើពីពិធិកមីម ប្រពមីទាងំចីណំ៌� ចីខេ� ចីណំ៌� ចីខេ� 
៨.៥៨.៥ សិដពីកីារង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព។ ទាកទ់្ធិងន�ងការខេប្របបី្របាសិធ់នធានធមីមជាត្តបិ្របកប ខេដាំយប្របសិទិ្ធិិ
ផ្ដល់វិញិ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំប្រត្តវូិបានផ្ដារភាា បខ់េ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី២ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី២ សិដពីគីរំផូ្ដលិ់ត្តកមីមប្របកប ខេដាំយចីីរភាព នងិ
ចីណំ៌� ចីខេ� ១២.២ចីណំ៌� ចីខេ� ១២.២ សិដពីកីារប្រគបប់្រគងធនធានធមីមជាត្តបិ្របកបខេដាំយចីីរភាព កដូ៏ំចីជាខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៦ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៦ី សិតពីី
ការប្រគបប់្រគងទ្ធិ�កប្របកបខេដាំយចីីរភាព នងិចីណំ៌� ចីខេ� ៦.៤ចីណំ៌� ចីខេ� ៦.៤ សិតពីកីារបខេងកនីប្របសិទិ្ធិផិ្ដល់នៃនការខេប្របីប្របាសិទ់្ធិ�ក 
ជាពខិេសិសិ តាមីរយៈការជ័កីប្រសិះ។

ខេដាំយពិចារណាខេលី់ត្តួន្ទាទី្ធិរបសិ់�ឹួនជាកតាត ជំ័រ�ញឱ្យយមានសិកមីមភាពផ្ដលិ់ត្តភាពសិំខាន់ៗកុ�ងប្រសិុក ការ
រខំេដាំះនៃផ្ដាដំីក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ សិដីពីការប�េប់ភាពប្រកីប្រកប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់ ជាពិខេសិសិ ដំល់់
ចីំណ៌� ចីខេ� ១.១ចីំណ៌� ចីខេ� ១.១  និង ១.៤១.៤ ដែដំល់ខេដាំះប្រសាយភាពប្រកីប្រកខឹាងំ និងការទ្ធិទួ្ធិល់បានធនធាន រមួីទាងំដីំធឹីផ្ដង
ដែដំរ។

ដោហ�ា រចីនាស័ម្មុន័ធលដំោ�ឋាន
ការវិភិាគអំពីភូិមីិខឹាង្ហាប់ក៏បង្ហាា ញពីការពប្រងីកខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និល់ំខេ�ឋាន និងការខេកីនខេឡូងីនូវិចីំនួន
ប្របជាជ័នដែដំល់បានខេកីត្តខេឡូងី ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីផ្ដងដែដំរ។ ដូំចីបានបង្ហាា ញកុ�ងរូបភាពទី្ធិ១០.ករូបភាពទី្ធិ១០.ក មី�ន
មានការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំខេ�កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០០៩ ភាគខេប្រចីីន រចីន្ទាសិមីុ័និហាក់ដូំចីជាល់ំខេ�ឋាន ដែដំល់មានទី្ធិតាងំខេ�
តាមីផ្ដឹូវិធំបា�ខេណាណ ះ ខេដាំយមិីន�ត្តសិនិ�ងខេ�កុ�ងត្តំបន់ជ័�ំវិញិទ្ធិីតាងំដែដំល់គំរាមីកំដែហ្សឺងខេឡូយី។

កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៤ ចីនំនួរចីន្ទាសិមីុន័ខិេ�តាមីផ្ដឹូវិធបំានខេកនីខេឡូងី ខេដាំយពប្រងកីខេចីញឆ្នាំៃ យពផី្ដឹូវិធំ ខេហ្សឺយីចូីល់ខេ�
កុ�ងនៃផ្ដាដីំធដំែដំល់ប្រត្តវូិបានរខំេដាំះ។ ការពប្រងកីបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តបានខេកតី្តខេឡូងីខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១៤ នងិឆុ្នាំ២ំ០២០។ 
រចីន្ទាសិមីុន័ភិាគខេប្រចីីនហាកដូ់ំចីជាល់ខំេ�ឋាន ខេដាំយទ្ធិហំ្សឺរំបសិភូ់ិមីបិានរកីធជំាងមី�ន។ ខេមីលី់ខេ� កម៏ាន
កាល់ដីំដែដំល់ហាកដូ់ំចីជាប្រត្តវូិបានរកាទ្ធិ�កសិប្រមាបអ់កុទ្ធិញិ ខេដំមីីីឱី្យយសិហ្សឺគមីនល៍់កដំ់ំឡូូងមីីរបសិព់កួខេគ 
ដែដំល់វាមីនិមានវិត្តតមានខេឡូយី មី�នការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំ។ ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត មានសិញ្ជាា នៃនការអភិិវិឌ្ឍឍនស៍ិណំ៌ង់
ជាបនតបន្ទាា ប់ ដែដំល់កពំ�ងខេកតី្តខេឡូងីខេ�កុ�ងត្តបំនដ់ំដីែដំល់ប្រត្តវូិបានរខំេដាំះ (សូិមីខេមីលី់របូភាពទី្ធិ១០.�របូភាពទី្ធិ១០.� នងិ 
១០.គ១០.គ)។
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ការរខំេដាំះដីំបានជ័ួយសិប្រមីួល់ដំល់ក់ារពប្រងីកល់ំខេ�ឋានការពប្រងីកល់ំខេ�ឋាន ត្តំបន់ល់ំខេ�ឋានត្តំបន់ល់ំខេ�ឋាន និងការរកីចីខេប្រមីីនដែផ្ដុកនគរូប នី
យកមីមបដែនាមីខេទ្ធិៀត្ត។ ខេ�កុ�ងបរបិទ្ធិខេនះ វាមាននូវិការផ្ដារភាា ប់�ុរវាងសិកមីមភាពមីីន និងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៩ ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៩ 
ដែដំល់ខេ�ដ ត្តខេ�ខេលី់ការខេល់ីកកមីុសិ់ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងចីីរភាព ជាពិខេសិសិ 
ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ សិដីពីការអភិិវិឌ្ឍឍខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និ ខេដំីមីី�ីបំ្រទ្ធិដំល់់ការអភិិវិឌ្ឍឍខេសិដំាកិចីេ និង
សិ���មាល់ភាពមីន�សិឺ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៩.២ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.២  សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិ
ប័នុ និងចីីរភាព និងការបខេងកីនចីំដែណ៌កការង្ហារនៃនវិសិិ័យឧសិាហ្សឺកមីម និងបខេងកីនផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប 
ក៏ដូំចីជារវាងសិកមីមភាពមីីន និងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១១ សិដីពីទ្ធិីប្រកុងដែដំល់មានសិ�វិត្តាិភាព និងចីីរភាព និងចីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ១១.១ខេ� ១១.១ សិដីពីការធាន្ទានូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានល់ំខេ�ឋានប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព និងត្តនៃមីឹសិមីរមីយ ប្រពមីទាងំ
ចីំណ៌� ចីខេ� ១១.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ១១.៣ សិដីពីការខេល់ីកកមីុសិ់នគរូបនីយកមីមប្របកបខេដាំយចីីរភាព។

  របូភាពទ្ធិ១ី០    របូភាពព�ីក យរណ៌បនៃនភូិមីខឹិាង្ហាប់

រូបភាពទី្ធិ ១០.ក: ឆុ្នាំ២ំ០០៩ - មី�នការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ជាចីមីីង ភូិមីិសិាិត្តខេ�តាមីបខេណាត យផ្ដឹូវិខេមី។ មានសិកមីមភាពកសិិកមីម
ត្តិចីត្តួចីបំផ្ដ�ត្ត ខេដាំយមានចីំនួនប្រសិះទ្ធិ�កតិ្តចីត្តួចីបា�ខេណាណ ះ។ ប្របភិព៖ Google Earth 
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រូបភាពទី្ធិ១០.�: ឆុ្នាំ២ំ០១៤ – ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ភូិមីិបង្ហាា ញពីការពប្រងីកតិ្តចីត្តួចីនៃនរចីន្ទាសិមីុ័និល់ំខេ�ឋានខេ�តាមី
បខេណាត យផ្ដឹូវិខេមី។  សិកមីមភាពកសិិកមីមបានខេកីនខេឡូងី ក៏ដូំចីជាចីំនួនប្រសិះទ្ធិ�កផ្ដងដែដំរ។ ឥឡូូវិ ផ្ដឹូវិខេមីប្រត្តូវិបានចាក់ខេ�សិុូ។ 

ប្របភិព៖ Google Earth 

រូបភាពទី្ធិ ១០.គ: ឆុ្នាំ២ំ០២០ – ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ភូិមីិបង្ហាា ញពីការខេកីនខេឡូងីនៃនរចីន្ទាសិមីុ័និល់ំខេ�ឋានខេ�តាមីផ្ដឹូវិ
ធំ។ មានសិញ្ជាា មីួយចីំនួនអំពីវិត្តតមាននៃនឧសិាហ្សឺកមីម។ សិកមីមភាពកសិិកមីមបានបនតខេកីនខេឡូងី ក៏ដូំចីជាចីំនួនប្រសិះទ្ធិ�ក។ 

ប្របភិព៖ Google Earth  



១. ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំ66

ការពប្រងកីផូ�វិ
ការរខំេដាំះដីំខេ�កមីុ�ជាបានជ័ួយសិប្រមីួល់�ា ងខឹាងំដំល់់ការសាងសិង់ផ្ដឹូវិ។ តាមីពិត្តខេ� ការវិភិាគទិ្ធិនុន័យ
អំពីការខេប្របីប្របាសិ់ដីំខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបង្ហាា ញថ្នា ៧ភាគរយនៃនដំីដែដំល់បានរខំេដាំះកុ�ងរយៈខេពល់៣០ឆុ្នាំចំី�ង 
ខេប្រកាយខេនះ ប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់សិប្រមាប់ផ្ដឹូវិថ្មីុល់់។91

ការពប្រងីក និងការខេប្របីប្របាសិ់ផ្ដឹូវិ�ា ងសិកមីម ដែដំល់ខេកីត្តខេចីញពីការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ក៏អាចីប្រត្តូវិបានខេគសិខេងកត្ត 
ខេ�ញីខេ�កុ�ងភូិមីិខឹាង្ហាប់ផ្ដងដែដំរ។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ រូបភាពទី្ធិ១១.ករូបភាពទី្ធិ១១.ក បង្ហាា ញថ្នា កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០០៩ មានដែត្តផ្ដឹូវិខេមី
ចីំនួនពីរដែ�ឺបា�ខេណាណ ះដែដំល់មានទី្ធិតាងំខេ�កណាត ល់ភូិមីិ ខេហ្សឺយីមីិនទាន់ប្រត្តូវិបានចាក់ខេ�សិុូខេទ្ធិ។ វាក៏មានផ្ដឹូវិ
ល់ំតូ្តចីៗខេ�ជ័�ំវិញិភូិមីិផ្ដងដែដំរ ដែដំល់ភាគខេប្រចីីនមានសិញ្ជាា អំពីការខេប្របីប្របាសិ់។ ផ្ដឹូវិល់ំជាខេប្រចីីនសិាិត្តខេ�កុ�ង
ត្តំបន់ជ័�ំវិញិការគំរាមីកំដែហ្សឺង។

ដូំចីដែដំល់បានបង្ហាា ញកុ�ងរូបភាពទី្ធិ១១.�រូបភាពទី្ធិ១១.� កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៤ ផ្ដឹូវិខេមីប្រត្តូវិបានចាក់ខេ�សិុូ។ ខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ ំ
២០១៤ និងឆុ្នាំ២ំ០២០ ផ្ដឹូវិល់ំថ្មីមីៗ និងប្រត្តូវិបានខេប្របី�ា ងសិកមីមជាខេប្រចីីន ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីខេ�ទូ្ធិទាងំ
ត្តំបន់ធំៗជ័�ំវិញិដីំដែដំល់ប្រត្តូវិបានរខំេដាំះ (សូិមីខេមីីល់រូបភាពទី្ធិ១១.គរូបភាពទី្ធិ១១.គ)។ ការខេល់ចីខេឡូងីនៃនផ្ដឹូវិថ្មីមីៗខេនះ ប្រសិប 
�ុន�ងការពប្រងីកសិកមីមភាពកសិិកមីម។

តាមីរយៈការខេបីកផ្ដឹូវិ ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំីបានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១.៤ សិដីពីការធាន្ទា
នូវិល់ទ្ធិិភាពខេប្របីប្របាសិ់ធនធានធមីមជាតិ្ត រមួីទាងំដីំធឹីផ្ដងដែដំរ។ វាក៏ផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៩ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៩ ផ្ដងដែដំរ 
ដែដំល់ខេ�ត ត្តខេ�ខេលី់ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និដែដំល់មានភាពធន់ ជាពិខេសិសិ ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៩.១ សិដីពីការអភិិវិឌ្ឍឍ
ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និ ខេដំីមីី�ីបំ្រទ្ធិដំល់់ការអភិិវិឌ្ឍឍខេសិដំាកិចីេ និងសិ���មាល់ភាពមីន�សិឺ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៩.២៩.២  សិដីពីការខេលី់កកមីុសិ់ឧសិាហូ្សឺបនីយកមីមប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងចីីរភាព និងការបខេងកីនចីំដែណ៌ក
ការង្ហារខេ�វិសិិ័យឧសិាហ្សឺកមីម និងផ្ដលិ់ត្តផ្ដល់កុ�ងប្រសិុកសិរ�ប។

តាមីរយៈការសិប្រមួីល់ដំល់់ការខេប្របបី្របាសិផូឹ់្ដវិថុ្មីល់់�ា ងសិកមីម ការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំបីានរមួីចំីដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់់ 
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៨ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៨ សិដីពីកំខេណី៌នខេសិដំាកិចីេ និងការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព ជាពិខេសិសិ ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.២ ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.២ 
សិតីពីផ្ដលិ់ត្តភាពខេសិដំាកិចីេ តាមីរយៈការខេធើីពិពិធកមីម និងការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរខេឡូងីនូវិបខេចីេកវិទិ្ធិា និងចីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ៨.៥ខេ� ៨.៥ សិតីពីការង្ហារប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព ក៏ដូំចីជាខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១១ ដែដំល់មានចីំណ៌� ចីខេ�១១.២ ចីំណ៌� ចីខេ�១១.២ 
សិដីពីការផ្ដតល់់ល់ទ្ធិិភាពខេប្របីប្របាសិ់ប្របព័និដំ�កជ័�ាូ នប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព និងចីីរភាពសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់ 
រូប និងការដែកល់មីអសិ�វិត្តាិភាពផ្ដឹូវិថ្មីុល់់។
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  របូភាពទ្ធិ១ី១     របូភាព�ក យរណ៌បអពំតី្តបំនរ់ខំេដាំះដំចីីនំនួពរីកដែនងឹខេ�កុ�ងភូិមីខឹិាង្ហាប់

រូបភាពទី្ធិ១១.ក: ឆុ្នាំ២ំ០០៩ – មី�នការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ត្តំបន់ប្រគបដំណ៌ដ ប់ខេដាំយនៃប្រពខេឈ ីខេដាំយ�ម នការខេប្របីប្របាសិ់ដំីដែបប
ជាក់ដែសិតងខេទ្ធិ។ មានវិត្តតមាននៃនផ្ដឹូវិល់ំ បា�ដែនតបង្ហាា ញសិញ្ជាា នៃនការមីិនខេប្របីប្របាសិ់។ ប្របភិព៖ Google Earth 

រូបភាពទី្ធិ១១.�: ឆុ្នាំ២ំ០១៤ – ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី នៃផ្ដាដំីបនតប្រគបដំណ៌ដ ប់ខេដាំយនៃប្រពខេឈ ីខេដាំយមានការខេប្របីប្របាសិ់ដំី
ត្តិចីត្តួចីបំផ្ដ�ត្ត។ ភាគខេប្រចីីននៃនត្តំបន់នៃប្រពខេឈខីេ�កុ�ងពហ្សឺ�ខេកាណ៌ភាគខាងត្តីូងប្រត្តូវិបានឈូសិឆ្នាំយ។ មានវិត្តតមាននៃនផ្ដឹូវិល់ំ 

ដែត្តបង្ហាា ញសិញ្ជាា នៃនការខេប្របីប្របាសិ់ត្តិចីត្តួចីបំផ្ដ�ត្ត។ ប្របភិព៖ Google Earth 
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រូបភាពទី្ធិ១១.គ: ឆុ្នាំ២ំ០២០ – ខេប្រកាយការរខំេដាំះនៃផ្ដាដំី ត្តំបន់នៃប្រពខេឈបី្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់សិប្រមាប់ការខេធើីកសិិកមីម និងចីមាក រ
ដំំឡូូងមីី។ ត្តំបន់ទាងំមូីល់បង្ហាា ញពីការ�ឹសិ់បតូរការខេប្របីប្របាសិ់ដំីដំ៏គួរឱ្យយកត្ត់សិមាគ ល់់ ខេដាំយមានសិកមីមភាពខេធើីកសិិកមីម

�ា ងខឹាងំ។ មានវិត្តតមាននៃនផ្ដឹូវិខេមីថ្មីមីៗជាខេប្រចីីនដែ�ឺ និងបង្ហាា ញសិញ្ជាា នៃនការខេប្របីប្របាសិ់ជាសិកមីម។ ប្របភិព៖ Google Earth 
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២. កិចីចស័ដោ��ះ ះជនរងដោប្រ�ះថ្នាា ក់
ដោ�យសារយុទ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ

អុករសិ់រានពីប្រ�ប់មីីនមុាក់ទ្ធិទ្ធិួល់បានខេជី័ងសិិបីនិមីមិត្ត មីួយសិបាត ហ៍្សឺមី�នខេពល់ប្រត្តឡូប់ខេ�ផ្ដាះវិញិពីមីណ៌ឌ ល់សាត រល់ទ្ធិិភាព
ពល់កមីមកាយសិមីីទាខេ�កុ�ងខេ�ត្តតតាដែកវិនៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ដែ�ក�មីាៈ ឆុ្នាំ២ំ០២១  © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន



២. កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ70

  របូភាពទ្ធិ១ី២   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនកមីមវិធិកីចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះដំល់់
ចីណំ៌� ចីខេ� គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាប់ខាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ
អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេល់ខីេគហ្សឺទ្ធិពំរ័របសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖  https://www.un.org/

sustainabledevelopment/

៤.៣៤.៣ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់
បខេចីេកខេទ្ធិសិ មី��វិជិាា ជ័ីវិៈ និងខេ�កប្រមីិត្តឧត្តតមី
សិិកា

៤.៤៤.៤ បខេងកីនចីំនួនយ�វិជ័ន និងមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់
មានជំ័ន្ទាញ

៤.៥៤.៥ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការអប់រខំេ�ប្រគប់
កប្រមីិត្ត

៤.a៤.a ការកសាងបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងបរ�ិប័នុ

៥.១៥.១ ប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងចីំខេពាះ�សិតី 
និងក�មារទីាងំអសិ់

៨.៥៨.៥ ការង្ហារខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយ
ផ្ដលិ់ត្តភាព និងការង្ហារសិមីរមីយ

១០.២១០.២ ការខេធើីបរ�ិប័នុខាងសិងគមី ខេសិដំាកិចីេ 
នខេ�បាយសិប្រមាប់ប្របជាជ័នប្រគប់រូប

១០.៣១០.៣ ឱ្យកាសិខេសិមី�ុ ការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព

១០.៤១០.៤ ការអន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយ�ពំារសិងគមី

១១.៧១១.៧ ការខេប្របីប្របាសិ់ជាសិកល់ទី្ធិកដែនឹងសាធារណ៌ៈ

១៦.៦១៦.៦ ការអភិិវិឌ្ឍឍសាា ប័នប្របកបខេដាំយគណ៌ខេនយយ
ភាព

១៦.៧១៦.៧ ការខេធើីខេសិចីកតីសិខេប្រមីចី ខេដាំយមានការចូីល់រមួី
ពីប្រគប់ត្តំណាង ខេដាំយមាន
ការទ្ធិទ្ធិួល់��សិប្រត្តូវិប្របកបខេដាំយបរ�ិប័ន ្
នខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត

១៦.១០១៦.១០ ទ្ធិទ្ធិួល់បានព័ត្ត៌មាន និងការការពារខេសិរភីាព
ជាមូីល់ដាំា ន

១៦.b១៦.b ចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយដែដំល់�ម ន
ការខេរសីិខេអីង

១៧.៦១៧.៦ ទ្ធិទ្ធិួល់បានធនធានខេផ្ដឺងៗ តាមីរយៈកិចីេ
សិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខេជី័ង-ត្តីូង ត្តីូង-ត្តីូង និង
កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រតី្តខេកាណ៌

១៧.៩១៧.៩ ខេល់ីកកមីុសិ់ការ�បំ្រទ្ធិអនតរជាតិ្តសិប្រមាប់ការ
កសាងសិមីត្តាភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកំព�ង
អភិិវិឌ្ឍឍន៍

១៧.១៦១៧.១៦ ខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសិកល់សិប្រមាប់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៧១៧.១៧ ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-
ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់ប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព

៣.៤៣.៤ ការកាត្ត់បនាយមីរណ៌ភាពមី�នអាយ�កាល់រពំ�ង
ទ្ធិ�ក តាមីរយៈការបង្ហាក រ និងការពាបាល់

៣.៨៣.៨ ការទ្ធិទ្ធិួល់បាននូវិខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាពចាបំាចី់

៣.c៣.c បខេងកីនថ្មីវិកិាខេល់ីវិសិិ័យសិ�ខាភិិបាល់ និង
ប�គគលិ់កសិ�ខាភិិបាល់

១.៣១.៣ ការអន�វិត្តតប្របព័និ និងវិធិានការ�ពំារសិងគមី

១.៤១.៤ មានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាមូីល់
ដាំា នខេផ្ដឺងៗ

១.៥១.៥ បខេងកីនភាពធន់ កាត្ត់បនាយភាពង្ហាយរងខេប្រ�ះ

១.b១.b ការបខេងកីត្តប្រកប�ណ៌ឌ ខេ�ល់នខេ�បាយ�បំ្រទ្ធិ
ដំល់់ជ័នប្រកីប្រក



២. កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 71

  របូភាពទ្ធិ១ី២   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនកមីមវិធិកីចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះដំល់់
ចីណំ៌� ចីខេ� គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាបខ់ាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ
អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេលី់ខេគហ្សឺទ្ធិព័ំររបសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖  https://www.un.org/

sustainabledevelopment/

៤.៣៤.៣ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់
បខេចីេកខេទ្ធិសិ មី��វិជិាា ជ័ីវិៈ និងខេ�កប្រមិីត្តឧត្តតមី
សិិកា

៤.៤៤.៤ បខេងកីនចីំនួនយ�វិជ័ន និងមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់
មានជំ័ន្ទាញ

៤.៥៤.៥ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការអប់រខំេ�ប្រគប់
កប្រមីិត្ត

៤.a៤.a ការកសាងបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងបរ�ិប័នុ

៥.១៥.១ ប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងចីំខេពាះ�សិតី 
និងក�មារទីាងំអសិ់

៨.៥៨.៥ ការង្ហារខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយ
ផ្ដលិ់ត្តភាព និងការង្ហារសិមីរមីយ

១០.២១០.២ ការខេធើីបរ�ិប័នុខាងសិងគមី ខេសិដំាកិចីេ 
នខេ�បាយសិប្រមាប់ប្របជាជ័នប្រគប់រូប

១០.៣១០.៣ ឱ្យកាសិខេសិមី�ុ ការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព

១០.៤១០.៤ ការអន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយ�ពំារសិងគមី

១១.៧១១.៧ ការខេប្របីប្របាសិ់ជាសិកល់ទី្ធិកដែនឹងសាធារណ៌ៈ

១៦.៦១៦.៦ ការអភិិវិឌ្ឍឍសាា ប័នប្របកបខេដាំយគណ៌ខេនយយ
ភាព

១៦.៧១៦.៧ ការខេធើីខេសិចីកតីសិខេប្រមីចី ខេដាំយមានការចូីល់រមួី
ពីប្រគប់ត្តំណាង ខេដាំយមាន
ការទ្ធិទ្ធិួល់��សិប្រត្តូវិប្របកបខេដាំយបរ�ិប័ន ្
នខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត

១៦.១០១៦.១០ ទ្ធិទ្ធិួល់បានព័ត្ត៌មាន និងការការពារខេសិរភីាព
ជាមូីល់ដាំា ន

១៦.b១៦.b ចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយដែដំល់�ម ន
ការខេរសីិខេអីង

១៧.៦១៧.៦ ទ្ធិទ្ធិួល់បានធនធានខេផ្ដឺងៗ តាមីរយៈកិចីេ
សិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខេជ័ីង-ត្តីូង ត្តីូង-ត្តីូង និង
កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌

១៧.៩១៧.៩ ខេល់ីកកមីុសិ់ការ�បំ្រទ្ធិអនតរជាតិ្តសិប្រមាប់ការ
កសាងសិមីត្តាភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកំព�ង
អភិិវិឌ្ឍឍន៍

១៧.១៦១៧.១៦ ខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសិកល់សិប្រមាប់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៧១៧.១៧ ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-
ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់ប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព

៣.៤៣.៤ ការកាត្ត់បនាយមីរណ៌ភាពមី�នអាយ�កាល់រពំ�ង
ទ្ធិ�ក តាមីរយៈការបង្ហាក រ និងការពាបាល់

៣.៨៣.៨ ការទ្ធិទ្ធិួល់បាននូវិខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាពចាបំាចី់

៣.c៣.c បខេងកីនថ្មីវិកិាខេល់ីវិសិិ័យសិ�ខាភិិបាល់ និង
ប�គគលិ់កសិ�ខាភិិបាល់

១.៣១.៣ ការអន�វិត្តតប្របព័និ និងវិធិានការ�ពំារសិងគមី

១.៤១.៤ មានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាមូីល់
ដាំា នខេផ្ដឺងៗ

១.៥១.៥ បខេងកីនភាពធន់ កាត្ត់បនាយភាពង្ហាយរងខេប្រ�ះ

១.b១.b ការបខេងកីត្តប្រកប�ណ៌ឌ ខេ�ល់នខេ�បាយ�បំ្រទ្ធិ
ដំល់់ជ័នប្រកីប្រក
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កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (VA) សិខំេ�ខេលី់បណ៌ដ� ំ នៃន
សិកមីមភាពដែដំល់ជ័យួបខំេពញត្តប្រមីវូិការ នងិសិិទ្ធិិរិបសិជ់័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
ខេហ្សឺយីករ៏មួីប�េូ ល់នូវិការផ្ដដល់ជ់័នំយួសិខេ�ង្ហាគ ះបន្ទាា ន់ នងិការដែថ្មីទាខំេវិជ័ាសា�សិតជាបនតបន្ទាា ប់ ការ
សាត រល់ទ្ធិភិាពពល់កមីមកាយសិមីីទា ការអបរ់ផំ្ដឹូវិចិីត្តត នងិការ�បំ្រទ្ធិដែផ្ដកុចីតិ្តតសិងគមី ការខេធើបីរ�ិ
បន័ខុេសិដំាកិចីេសិងគមី កដូ៏ំចីជាការប្របមូីល់ទិ្ធិននុយ័ និងចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយផ្ដងដែដំរ។92

ជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ រមួីមានប�គគល់មុាក់ៗ  ឬជាប្រកមុី ដែដំល់បានរង
របសួិខេល់រីាងកាយ ផ្ដឹូវិអារមីមណ៍៌ នងិផ្ដឹូវិចិីត្តត ការបាត្តប់ងខ់េសិដំាកិចីេ ឬការធឹាកច់ី�ះ�ា ងខឹាងំនៃនសិទិ្ធិិិ
ជាមូីល់ដាំា នរបសិព់កួខេគ តាមីរយៈការប្របប្រព�ត្តត ឬការបខំេភិចឹីខេចាល់ ដែដំល់ពាកព់ន័និ�ងការខេប្របបី្របាសិ់
យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។ ជ័នរងខេប្រ�ះ រមួីមានប�គគល់ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់ខ់េដាំយ�ា ល់់ (ជ័នរង 
ខេប្រ�ះខេដាំយ�ា ល់)់ កដូ៏ំចីជាប្រកមុីប្រគសួាររបសិព់កួខេគ នងិសិហ្សឺគមីនដ៍ែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់ខ់េដាំយ
យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយប្របខេ�ល់)។93

អកុរសិរ់ានមានជ័វីិតិ្តគ�សិខំេ�ខេល់បី�រសិ �សិតី ឬក�មារ ដែដំល់បានរងរបសួិ នងិអាចីប្រត្តវូិបានពកិារ ជា
ល់ទ្ធិផិ្ដល់ខេចីញពឧីបីត្តតខិេហ្សឺត្ត�ជាមីយួយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។

94

ជ័នពកិារ រមួីមានអកុដែដំល់មានពកិារភាពដែផ្ដកុរាងកាយ ផ្ដឹូវិចិីត្តត បញ្ជាា  ឬញ្ជាា ណ៌កុ�ងរយៈខេពល់ដែវិង 
ដែដំល់ការមានអនតរកមីមជាមីយួឧបសិគគខេផ្ដឺងៗអាចីរារាងំដំល់ក់ារចូីល់រមួី�ា ងខេពញខេល់ញ នងិ
ប្របកបខេដាំយប្របសិទិ្ធិភិាពខេ�កុ�ងសិងគមី ខេដាំយឈរខេល់មូីីល់ដាំា នខេសិមភីាពជាមីយួអកុដំនៃទ្ធិ។95

កុ�ងអឡំូ�ងខេពល់ចាបព់ដីែ�មីករា ឆុ្នាំ១ំ៩៧៩ ដំល់ដ់ែ�កកកដាំ ឆុ្នាំ២ំ០២១ កមីុ�ជាបានចីងប្រកងឯកសារ
ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះចីនំនួ ៦៤.៩៥០ន្ទាក់96 ដែដំល់កុ�ងខេន្ទាះមានមីន�សិឺ៣៦.០៧៧ 
ន្ទាក់ (៥៦ភាគរយ) បានរងរបសួិ មីន�សិឺមីន�សិឺ១៩.៨០៦ ន្ទាក់  (៣០ភាគរយ) ប្រត្តវូិបានសឹាប់ នងិ
មីន�សិឺ៩.០៦៧ន្ទាក់ (១៤ភាគរយ) ប្រត្តវូិបានដាំចីអ់វិយវិៈ។97 ខេទាះខេបីសិ�ងដែត្ត៨០ភាគរយនៃនជ័នរងខេប្រ�ះ 
ខេដាំយសារប្រ�បមី់ីនកខ៏េដាំយ កច៏ីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០០១ នងិឆុ្នាំ២ំ០១០ ចីនំនួជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារសិណំ៌ល់់
ជាត្តផិ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មី (សិ.ផ្ដ.សិ) បានខេល់សីិពីចីនំនួជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារប្រ�បមី់ីនខេ�ខេទ្ធិៀត្ត។ ការខេនះ
គូសិបញ្ជាា កព់កីារពតិ្តថ្នា ខេប្រ�ពផី្ដល់បាះពាល់ន់ៃនការគរំាមីកដំែហ្សឺងខេដាំយមីីន សិ.ផ្ដ.សិ ខេ�ដែត្តជាការគរំាមី 
កដំែហ្សឺងមីយួដំល់ប់្របជាជ័នកមីុ�ជាដំដែដំល់។98
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  របូភាពទ្ធិ១ី៣    ដែផ្ដនទ្ធិទី្ធិតីាងំខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារមីីន/សិ.ផ្ដ.សិ. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ឆុ្នាំ១ំ៩៧៩- ដែ�ត្ត�� 
ឆុ្នាំ២ំ០២១

�ា ងណាមិីញ កុ�ងរយៈខេពល់បីទ្ធិសិវិត្តឺរច៍ី�ងខេប្រកាយខេនះ ចីំនួនជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
បានធឹាក់ចី�ះជាគំហ្សឺ�កខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ ចីំនួនសិរ�បនៃនជ័នរងខេប្រ�ះ ១.៤០០ ន្ទាក់ប្រត្តូវិ
បានកត្ត់ប្រតាខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១០ និងឆុ្នាំ២ំ០២០ ដែដំល់ការខេនះបង្ហាា ញពីនិនុ្ទាការវិជិ័ាមាន ខេបីខេធៀបខេ�ន�ង
អំឡូ�ងទ្ធិសិវិត្តឺរឆុ៍្នាំ១ំ៩៨០ និងឆុ្នាំ១ំ៩៩០ ដែដំល់មានជ័នរងខេប្រ�ះ�ា ងខេហាចីណាសិ់ចីំនួន ២.០០០ន្ទាក់
ប្រត្តូវិបានកត្ត់ប្រតាជាខេរៀងរាល់់ឆុ្នាំ។ំ99

ដូំចីប្រត្តូវិបានទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់់ខេ�កុ�ងរបាយការណ៍៌ឆុ្នាំ២ំ០១៨របសិ់អគគខេល់ខាធិការអងគការសិហ្សឺ 
ប្របជាជាត្តិ “វិធិសីា�សិតដែបបប្រគបប់្រជ័ងុខេប្រជាយចីខំេពាះសិកមីមភាពមីនី”100 ឆុ្នាំ២ំ០១៧ គ�ជាឆុ្នាំដំំបូំង
ខេគដែដំល់�ម នចីនំនួជ័នរងខេប្រ�ះថ្មីមខីេដាំយសារប្រ�បមី់ីន ឬយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ មីនិទានផ់្ដា�ះ កុ�ងរយៈខេពល់១ដែ� 
ខេពញខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិ ខេពាល់គ�ជាងពរីទ្ធិសិវិត្តឺរ ៍ខេប្រកាយខេពល់បទ្ធិឈបប់ាញ់។ 
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តាមីធមីមជាត្តរិបសិវ់ា កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (VA) ត្តប្រមីវូិឱ្យយមានវិធិី
សា�សិតដែបបពហ្សឺ�វិសិិយ័ ខេប្រពាះថ្នាវាប្រត្តវូិបានផ្ដារភាា ប�់ា ងជ័តិ្តសិុទិ្ធិខិេ�ន�ងខេ�ល់នខេ�បាយ នងិប្រកប�ណ៌ឌ
ជាត្តទូិ្ធិល់ទូំ្ធិ�យន្ទាន្ទាដូំចីជាដែផ្ដកុសិ��ភាព សិិទ្ធិិមិីន�សិឺ ការកាត្តប់នាយភាពប្រកបី្រក កចិីេ�ពំារសិងគមី ឬ
ការអបរ់។ំ ខេ�កុ�ង       បរបិទ្ធិនៃនអន�សិញ្ជាា អនតរជាត្តសិិតពីកីារហាមីការខេប្របីប្របាសិ់ ការល់�បបបំាត្ត់ ការរកាទ្ធិ�ក 
ការផ្ដលិ់ត្ត នងិការខេផ្ដារប្រ�បមី់ីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺ នងិការប�ឹំញប្រ�បមី់ីនខេចាល់ (APMBC) កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះ
ជ័នរងខេប្រ�ះមាននូវិធាត្ត�ផ្ដឺចំីនំនួប្របាមំីយួដូំចីខាងខេប្រកាមី៖ (១) ការប្របមូីល់ទិ្ធិននុយ័ (២) ការសិខេ�ង្ហាគ ះបន្ទាា ន់ 
នងិការបនតដែថ្មីទាខំេវិជ័ាសា�សិត (៣)) ការសាត រល់ទ្ធិភិាពពល់កមីមកាយសិមីីទា (៤) ការអបរ់ផំ្ដឹូវិចិីត្តត នងិ�បំ្រទ្ធិ
ដែផ្ដកុចីតិ្តតចីតិ្តត-សិងគមី (៥) ការខេធើបីរ�ិបន័ខុេសិដំាកិចីេសិងគមី (៦) ចីាប់ នងិខេ�ល់នខេ�បាយសាធារណ៌ៈ។101

ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះប្រត្តវូិបានដាំកប់�េូ ល់ខេ�កុ�ង
វិសិិយ័ពកិារភាព នងិសិ��ភាពកានដ់ែត្តទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យរបសិប់្របខេទ្ធិសិ ខេហ្សឺយីខេដាំយសារដែត្តធមីមជាត្តដិែបបឆ្លុះងឹវិសិិយ័
របសិវ់ា កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះប្រត្តវូិបានប្រគបប់្រគងខេដាំយសាា បន័រដាំា ភិិបាល់មីយួចីនំនួ។ កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះ
ជ័នរងខេប្រ�ះប្រត្តវូិបានខេផ្ដារខេ�ឱ្យយប្រកសិងួសិងគមីកចិីេ អត្តតី្តយ�ទ្ធិជិ័ន នងិយ�វិនតី្តសិិមីីទា (MoSVY) ខេដំមីីីធីាន្ទា
នូវិការផ្ដតល់ខ់េសិវាសាត រល់ទ្ធិភិាពពល់កមីមកាយសិមីីទា នងិសិមាហ្សឺរណ៌កមីមសិងគមីដំល់ជ់័នពកិារទូ្ធិខេ�។102

សាា បន័រដាំា ភិិបាល់ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តដែដំល់ពាកព់ន័និ�ងការ�បំ្រទ្ធិ នងិការសិប្រមីបសិប្រមីលួ់ខេល់កីចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របង
សិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ មានដូំចីជា ប្រកមុីប្រប�កាសិកមីមភាពជ័នពកិារ (DAC)103 នងិមូីល់និធជិ័នពិការ 
(PWDF)។104 ខេលី់សិពីខេនះ មានប្របត្តបិត្តតកិរខេដាំះមីនី អងគការខេប្រ�រដាំា ភិិបាល់ នងិត្តអួងគដែដំល់មានការ
ទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់ជ់ាខេប្រចីីនខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដែដំល់បាននងិកពំ�ងផ្ដតល់ក់ចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះដំល់ជ់័នរងខេប្រ�ះខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិ។105

អាជាា ធរមីីនមានភារកិចីេជាចីមីីងកុ�ងការប្របមូីល់ និងវិភិាគទិ្ធិនុន័យសិតីពីជ័នរងខេប្រ�ះសិ�ីវិលិ់ និងខេ�ធា 
ខេដាំយសារប្រ�ប់មីីន និងយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដែដំល់ប្រត្តូវិបានអន�វិត្តតតាមីរយៈប្របព័និព័ត្ត៌មាន
ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារប្រ�ប់មីីន/យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ មីិនទាន់ផ្ដា�ះកមីុ�ជា (CMVIS)។106 ចាប់តាងំពីឆុ្នាំ២ំ០០៩មីក 
CMVIS ប្រត្តវូិបានប្រគបប់្រគង�ា ងខេពញខេល់ញខេដាំយអាជាា ធរមីីន។ វាប្របមូីល់ទិ្ធិនុន័យដែដំល់ដែបងដែចីកតាមីខេភិទ្ធិ 
និងអាយ�សិដីពីជ័នរងខេប្រ�ះ និងខេប្រ�ះថុ្នាក់ ដែដំល់ជាប្របភិពព័ត្ត៌មានដែដំល់អុកផ្ដតល់់ខេសិវា និងអុកបខេងកីត្តខេ�ល់ 
នខេ�បាយអាចីរកបាន ក៏ដូំចីជាប្រត្តូវិបានផ្ដារភាា ប់ខេ�ន�ងប្របព័និប្រគប់ប្រគងព័ត្ត៌មានសិប្រមាប់សិកមីមភាពមីីន 
និងទិ្ធិនុន័យខេ�ល់របសិ់អាជាា ធរមីីន។107

អាជាា ធរមីីនបានចូីល់រមួី�ា ងសិកមីមខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការដែបបទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យ ខេដីំមីីធីាន្ទាថ្នា សិិទ្ធិិិ នងិត្តប្រមីវូិការ
របសិអ់កុរសិរ់ានមានជ័វីិតិ្តពីយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ប្រត្តវូិបានការពារឱ្យយបានប្រគបប់្រ�ន់ ខេហ្សឺយីត្តប្រមីវូិការរបសិ់
ពកួខេគប្រត្តវូិបានខេដាំះប្រសាយ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ តាមីរយៈការចូីល់រមួីខេ�កុ�ងយនតការសិប្រមីបសិប្រមីលួ់ជ័នពកិារថុ្នាក់
ជាត្តជិាមីយួប្រកសិងួសិ�ខាភិិបាល់, MoSVY, DAC, PWDF,  មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សាត រល់ទ្ធិភិាពពល់កមីម
កាយសិមីីទា ប្រពមីទាងំសាា បន័ នងិអងគការពាកព់ន័ខិេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។108 ខេដំមីីីដីែកល់មីអដំំខេណី៌រការប្រត្តតួ្តពិនតិ្តយ នងិ
រាយការណ៍៌ អាជាា ធរមីីនបានខេធើកីារពខិេប្រ�ះខេ�បល់ជ់ាបនតបន្ទាា បជ់ាមីយួ MoSVY នងិអកុពាកព់ន័ិ
ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ខេដាំយខេលី់កទ្ធិ�កចីតិ្តតឱ្យយខេប្របបី្របាសិទ់្ធិប្រមីង់ជាក�់កដ់ែដំល់បខេងកតី្តខេឡូងីខេដាំយអាជាា ធរមីីនសិប្រមាបក់ារ
រាយការណ៍៌។109
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ខេដំីមីីសីិប្រមីួល់កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងបដែនាមីខេទ្ធិៀត្ត ប្រកុមីការង្ហារបខេចីេកខេទ្ធិសិសិតីពីកិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះប្រត្តូវិ
បានបខេងកីត្តខេឡូងីខេ�កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៩ ខេដំីមីីបី្រត្តួត្តពិនិត្តយ និងវាយត្តនៃមីឹខេលី់របាយការណ៍៌ដែដំល់បានទ្ធិទ្ធិួល់ពី
ភាគីពាក់ព័និ និងប្រកសួិងខេផ្ដឺងៗ110 អងគការជាតិ្ត/អនតរជាតិ្ត និងមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សាត រនីត្តិសិមីីទាទាងំ១១ 
កដែនឹង។111 

រមួីជាមីយួន�ង MoSVY នងិ DAC អាជាា ធរមីីនកប៏ាននងិកពំ�ងខេរៀបចីសិំិកាខ សា�សិដពីកីចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះ
ជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកជ់ាត្តជិាខេទ្ធិៀងទាត្ត់ ខេដាំយមានការចូីល់រមួីត្តអួងគជាត្តិ នងិអនតរជាត្តខិេផ្ដឺងៗ�ុ។ ខេ�ល់បណំ៌ង
គ�ខេដំមីីីវីាយត្តនៃមីខឹេលី់វិឌ្ឍឍនភាព នងិកណំ៌ត្តប់ញ្ជាា ប្របឈមីដែដំល់ខេ�ខេសិសិសិល់់ ដែដំល់ប្រត្តវូិខេដាំះប្រសាយតាមីរយៈ
កចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របងរមួី�ុ។ ខេ�កុ�ងចីខំេណាមីកមីមវិធិថី្មីមីៗ បផំ្ដ�ត្ត គ�សិកិាខ សា�មីយួដែដំល់បានខេធើខីេឡូងីខេ�
នៃថ្មីៃទ្ធិ៣ី០ ដែ�កញ្ជាា  ដំល់ន់ៃថ្មីៃទ្ធិ១ី ដែ�ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២១ ខេ�ខេ�ត្តតកពំងច់ាមី នៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។112

សិកិាខ សា�ថុ្នាកជ់ាត្តសិិដពីកីចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ខេរៀបចីខំេដាំយអាជាា ធរមីីន ខេ�
នៃថ្មីៃទ្ធិ៣ី០ ដែ�កញ្ជាា  ដំល់ន់ៃថ្មីៃទ្ធិ១ី ដែ�ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២១ ខេ�ខេ�ត្តតកពំងច់ាមីនៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា © ទ្ធិទ្ធិលួ់បានសិិទ្ធិិពិអីាជាា ធរមីីន
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ខេប្រ�ពី APMBC កមុី�ជាបានប្របកាន់ខាា បនូ់វិឧបករណ៍៌អនតរជាត្តខិេផ្ដឺងៗទាកទ់្ធិងន�ងកិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ 
ពិការភាព និងបរ�ិប័នុ៖ 

• • អន�សិញ្ជាា សិតីពីសិិទ្ធិិិជ័នពិការ (CRPD)អន�សិញ្ជាា សិតីពីសិិទ្ធិិិជ័នពិការ (CRPD)113113 ដែដំល់ត្តប្រមីូវិឱ្យយរដំាជាសិមាជិ័កធាន្ទាថ្នា ជ័ន
ពិការទាងំអសិ់ទ្ធិទ្ធិួល់បានសិមីភាពខេពញខេល់ញខេ�ខេប្រកាមីចីាប់ និងមានសិិទ្ធិិិដូំចី�ុ 
ប្រពមីទាងំទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាសិងគមី ខេវិជ័ាសា�សិត និងសាត រនីត្តិសិមីីទា ដូំចីជាប្របជាជ័ន
ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តដែដំរ។114 

• • ដែផ្ដនការសិកមីមភាពពិការភាពសិកល់របសិ់អងគការសិ��ភាពពិភិពខេ�ក (WHO) ដែផ្ដនការសិកមីមភាពពិការភាពសិកល់របសិ់អងគការសិ��ភាពពិភិពខេ�ក (WHO) 
ឆុ្នាំ២ំ០១៤-២០២១ឆុ្នាំ២ំ០១៤-២០២១ ប្រត្តូវិបាន�បំ្រទ្ធិខេដាំយរដំាជាសិមាជិ័ករបសិ់អងគការសិ��ភាព
ពិភិពខេ�កកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៤ ដែដំល់មានបណ៌ដ� ំ នៃនសិកមីមភាព ខេដីំមីីខីេលី់កកមីុសិ់សិ��ភាព 
សិ���មាល់ភាព និងសិិទ្ធិិិរបសិ់ជ័នពិការ។115

• • អន�សិញ្ជាា អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តសិតីពីសិិទ្ធិិិក�មារអន�សិញ្ជាា អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តសិតីពីសិិទ្ធិិិក�មារ ក៏ដូំចីជាអន�សិញ្ជាាអន�សិញ្ជាា
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តសិតីពីការល់�បបំបាត្ត់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារ ីអងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តសិតីពីការល់�បបំបាត្ត់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារ ី
ខេភិទ្ធិខេភិទ្ធិ។116 អន�សិញ្ជាា ទាងំពីរខេនះមានបទ្ធិប�ាត្តតិសិតីពីការការពារសិិទ្ធិិិរបសិ់ជ័នពិការ 
ទាក់ទ្ធិងន�ងការប្របប្រព�ត្តតខេដាំយយ�ត្តតិធមី៌ ការដែថ្មីទាសំិមីរមីយ និងការចូីល់រមួី�ា ងខេពញខេល់ញ
ខេ�កុ�ងសិងគមី។

ខេដំីមីីខីេឆ្លុះឹីយត្តបខេ�ន�ងការខេបតជាា ចីិត្តតជាអនតរជាតិ្តរបសិ់�ឹួន កមីុ�ជាបានបខេងកីត្តនូវិប្រកប�ណ៌ឌ ចីាប់ និងខេ�ល់ 
នខេ�បាយជាតិ្តន្ទាន្ទា ខេដំីមីីធីាន្ទាឱ្យយបានថ្នា សិិទ្ធិិិ និងត្តប្រមីូវិការរបសិ់ជ័នពិការទាងំអសិ់ប្រត្តូវិបានធាន្ទា 
ខេហ្សឺយី�ម នទ្ធិ�កនរណាមុាក់ខេចាល់ខេឡូយី។ ចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយទាងំខេនះរមួីមាន៖

• • ចីាប់សិតីពីកិចីេការពារ និងខេល់ីកកមីុសិ់សិិទ្ធិិិជ័នពិការចីាប់សិតីពីកិចីេការពារ និងខេល់ីកកមីុសិ់សិិទ្ធិិិជ័នពិការ (២០០៩) មានខេ�ល់បំណ៌ង ខេដីំមីី ី
“ការពារ និងខេលី់កកមីុសិ់សិិទ្ធិិិជ័នពិការ”117 ខេ�កមីុ�ជា ខេដាំយត្តប្រមីូវិឱ្យយនិខេ�ជ័កជ័ួល់ជ័ន
ពិការឱ្យយខេធើីការ ខេដាំយ�ម នការខេរសីិខេអីង និងប្រសិបតាមីកូតាដែដំល់បានកំណ៌ត្ត់118 ដែដំល់ប្រតូ្តវិ
បានបខេងកីត្តខេឡូងីខេដាំយអន�ប្រក�ត្តយឆុ្នាំ២ំ០១០។ អន�ប្រក�ត្តយខេនះក៏បានដែចីងអំពីកាត្តពើកិចីេ
រាយការណ៍៌ប្របចាឆុំ្នាំ ំខេដំីមីីបី្រត្តួត្តពិនិត្តយការអន�ខេ�មីតាមីកូតា និងកំណ៌ត្ត់នូវិការ
�កពិន័យ កុ�ងករណី៌មីិនខេ�រពតាមី។119

• • ដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាតិ្តសិដីពីពិការភាពឆុ្នាំ ំ២០១៩-២០២៣ដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាតិ្តសិដីពីពិការភាពឆុ្នាំ ំ២០១៩-២០២៣120 (២០១៨) ខេដាំយ
កំណ៌ត្ត់នូវិខេ�ល់ខេ�យ�ទ្ធិិសា�សិតសិំខាន់ៗរបសិ់ប្របខេទ្ធិសិសិប្រមាប់វិសិិ័យពិការភាព។121

• • ដែផ្ដនការសិកមីមភាពថុ្នាក់ជាតិ្តសិប្រមាប់ជ័នពិការ ដែផ្ដនការសិកមីមភាពថុ្នាក់ជាតិ្តសិប្រមាប់ជ័នពិការ (២០០៨-២០១១) ខេដាំយខេលី់កខេឡូងី(២០០៨-២០១១) ខេដាំយខេលី់កខេឡូងី
អំពីសិិទ្ធិិិ និងត្តប្រមីូវិការរបសិ់ជ័នពិការ រមួីទាងំអុករសិ់រានមានជី័វិតិ្តពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ អំពីសិិទ្ធិិិ និងត្តប្រមីូវិការរបសិ់ជ័នពិការ រមួីទាងំអុករសិ់រានមានជី័វិតិ្តពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
ប្រកុមីប្រគួសាររបសិ់ពួកខេគ និងសិហ្សឺគមីន៍ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់់។ប្រកុមីប្រគួសាររបសិ់ពួកខេគ និងសិហ្សឺគមីន៍ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់់។122122



២. កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ78

• • គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីសិតីពីសិិទ្ធិិិជ័នពិការខេ�កមីុ�ជា៖គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីសិតីពីសិិទ្ធិិិជ័នពិការខេ�កមីុ�ជា៖ កមីមវិធិីរយៈខេពល់ប្របាឆុំ្នាំ ំ(២០១៤- កមីមវិធិីរយៈខេពល់ប្របាឆុំ្នាំ ំ(២០១៤-
២០១៨) ដែដំល់ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីរមួី�ុ ខេដាំយរដាំា ភិិបាល់អូ�សាត លី់ កមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍២០១៨) ដែដំល់ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីរមួី�ុ ខេដាំយរដាំា ភិិបាល់អូ�សាត លី់ កមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត WHO និងមូីល់និធិក�មាររបសិ់អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត។ កមីមវិធិីអងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត WHO និងមូីល់និធិក�មាររបសិ់អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត។ កមីមវិធិី
ខេនះមានខេ�ល់បំណ៌ងខេលី់កកមីុសិ់គ�ណ៌ភាពជី័វិតិ្តរបសិ់ជ័នពិការ។ខេនះមានខេ�ល់បំណ៌ងខេលី់កកមីុសិ់គ�ណ៌ភាពជី័វិតិ្តរបសិ់ជ័នពិការ។123123

ខេដំីមីីចីាត្ត់អាទិ្ធិភាពបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់់កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ គ.អ.ចី ទ្ធិី១៨របសិ់ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា មីិន
ប្រត្ត�មីដែត្តផ្ដតល់់នូវិការខេបាសិសិមាអ ត្តបា�ខេណាណ ះខេទ្ធិ ដែត្តក៏ដាំក់ប�េូ ល់ការផ្ដដល់់ជំ័នួយដំល់់ជ័នរងខេប្រ�ះ ខេដាំយ
ប�េូ ល់នូវិខេ�ល់ខេ�ជាក់�ក់មីួយសិដីពីការខេល់ីកកមីុសិ់សិិទ្ធិិិ និងការខេធើីឱ្យយប្របខេសីិរខេឡូងីនូវិគ�ណ៌ភាពជី័វិតិ្ត
របសិ់អសិ់អុកដែដំល់មានពិការភាព ខេប្រពាះដែត្តខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះផ្ដងដែដំរ (គ.អ.ចី.ក. 
១៨.៣)។124 

កចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របង ដែដំល់ប្រត្តវូិបានបខេងកតី្តខេឡូងីខេដំមីីីកីារពារសិទិ្ធិិិ នងិខេដាំះប្រសាយត្តប្រមីវូិការពខិេសិសិរបសិជ់័ន
ពកិារ រមួីទាងំជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះទាងំខេនះ បានរមួីចីដំែណ៌កដំល់ក់ារសិខេប្រមីចីបាននូវិ
ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី ១០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី ១០ សិដពីកីារកាត្តប់នាយវិសិិមីភាព។ ជាពខិេសិសិ វាផ្ដារភាា បខ់េ�ន�ងចីណំ៌� ចីខេ� ១០.២ ចីណំ៌� ចីខេ� ១០.២ ដែដំល់
មានខេ�ល់បណំ៌ងពប្រង�ង នងិខេល់កីកមីសុិឱ់្យយមានបរ�ិបន័សុិប្រមាបម់ីន�សិឺប្រគបរ់បូ ខេដាំយខេ�កុ�ង ចីខំេណាមី
ខេន្ទាះមានពកិារភាពផ្ដងដែដំរ ផ្ដារភាា បន់�ងចីណំ៌� ចីខេ� ១០.៣ចីណំ៌� ចីខេ� ១០.៣ សិដពីកីារធាន្ទានូវិឱ្យកាសិខេសិម�ុី នងិកាត្តប់នាយ
វិសិិមីភាពនៃនល់ទ្ធិផិ្ដល់ រមួីទាងំតាមីរយៈការខេល់កីកមីសុិឱ់្យយមានចីាប់ ខេ�ល់នខេ�បាយ នងិសិកមីមភាព
សិមីប្រសិបចីខំេពាះកចិីេការខេនះ ប្រពមីទាងំចីណំ៌� ចីខេ� ១០.៤ចីណំ៌� ចីខេ� ១០.៤ សិដពីកីារអន�មីត័្តខេ�ល់នខេ�បាយ ខេដីំមីីសីិខេប្រមីចី
បានសិមីភាពកានដ់ែត្តខេប្រចីីន។ វាកម៏ានការរមួីចីដំែណ៌កខេដាំយ�ា ល់ដ់ំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី៦ ចីណំ៌� ចីខេ� ១៦.bខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី៦ ចីណំ៌� ចីខេ� ១៦.b 
សិដពីកីារខេលី់កកមីសុិច់ីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយដែដំល់�ម នការខេរសីិខេអងីផ្ដងដែដំរ។

តាមីរយៈការសិប្រមីបសិប្រមីួល់ឱ្យយជ័នពិការទ្ធិទ្ធិួល់បានការង្ហារ កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចីំដែណ៌កដំល់់
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៨ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៨ សិដីពីការង្ហារសិមីរមីយ និងកំខេណី៌នខេសិដំាកិចីេ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៨.៥ សិដីពីការសិខេប្រមីចីឱ្យយ
បាននូវិមី��របរ  និងការង្ហារសិមីរមីយសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប រមួីទាងំជ័នពិការផ្ដងដែដំរ។ 

ខេ�ថុ្នាកត់្តបំន់ កចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របងសិខំាន់ៗ កប៏្រត្តវូិបានខេធើខីេឡូងីខេដាំយប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ខេដំមីីីខីេលី់កកមីសុិនូ់វិកិចីេ
សិហ្សឺប្របត្តបិត្តតកិារទាកទ់្ធិងន�ងជ័នពកិារផ្ដងដែដំរ តាមីរយៈការអន�មីត័្តយ�ទ្ធិសិា�សិតអ�នីឈាន់ (Incheon) 
ខេដំមីីី ី “ខេធើឱី្យយសិិទ្ធិិកឹិាយជាពតិ្ត” សិប្រមាបជ់័នពកិារខេ�ទ្ធិើបីអាសិ�ី នងិត្តបំនប់ាា សិ�ហី្សឺើកិកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១២។ យ�ទ្ធិសិា
�សិតអ�នីឈានក់ណំ៌ត្តនូ់វិបណ៌ដ� ំ នៃនសិកមីមភាព ខេដាំយមានខេ�ល់ខេ�អភិវិិឌ្ឍឍនជ៍ាក�់កស់ិប្រមាបព់កិារភាព កុ�ង 
រយៈខេពល់ ២០១៣-២០២២ ខេដំមីីីខីេល់កីកមីសុិជ់័វីិភាពរសិខ់េ� នងិសិិទ្ធិិរិបសិម់ីន�សិឺដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់់
ប្របដែហ្សឺល់ ៦៩០�នន្ទាកខ់េ�កុ�ងត្តបំន។់125 ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ខេ�កុ�ងប្រកប�ណ៌ឌ នៃនមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ត្តបំន់
អាសុានសិប្រមាបស់ិកមីមភាពមីីន (ARMAC) ខេ�សិមាគមីប្របជាជាត្តអិាសិ�អីាខេគយុ ៍ (អាសុាន) ប្របខេទ្ធិសិ
កមីុ�ជាចូីល់រមួីកុ�ងគខេប្រមាងជាបនតបន្ទាា ប់ (២០២១-២០២៤) ខេដំមីីីខីេល់កីកមីសុិក់មីមវិធិសីិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ
ខេ�កុ�ងរដំាសិមាជ័កិអាសុាន។ គខេប្រមាងខេនះមានខេ�ល់បណំ៌ងអភិិវិឌ្ឍឍបណាត ញសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ ដែដំល់ជា
ខេវិទិ្ធិកាថុ្នាកត់្តបំនម់ីយួខេ�កុ�ងចីខំេណាមីភាគពីាកព់ន័ខិេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ ការខេរៀបចីកំមីមវិធិបីណ៌ត� ះបណាត ល់ប្រគូ បខេង្ហាគ ល់
កខ៏េប្រ�ងន�ងកសាងសិមីត្តាភាពសិប្រមាបអ់នតរាគមីនផ៍្ដឹូវិចិីត្តត នងិសិត្តអិារមីមណ៍៌សិប្រមាបអ់កុរសិរ់ានមានជ័វីិតិ្តពី
យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះផ្ដងដែដំរ។126



២. កិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 79

ភាពជានៃដំគូខេ�តាមីបណាដ សាា ប័នក៏ប្រតូ្តវិបានបខេងកីត្តខេឡូីងខេដាំយអាជាា ធរមីីនខេ�ថុ្នាក់ជាត្តិផ្ដងដែដំរ។ 
ឧទាហ្សឺរណ៍៌មីួយកុ�ងចីំខេណាមីឧទាហ្សឺរណ៍៌សិំខាន់ៗគ�ជាកិចីេសិហ្សឺការ�ា ងជ័ិត្តសិុិទិ្ធិរបសិ់អាជាា ធរមីីន
ជាមីួយមូីល់និធិ Sir Bobby Charlton។127 ខេ�ខេប្រកាមីកមីមវិធិី ACCESS ដែដំល់ផ្ដតល់់មូីល់និធិខេដាំយ
ប្របខេទ្ធិសិអូ�សាត លី់ មូីល់និធិខេនះ�បំ្រទ្ធិដំល់់ការដែកល់មីអប្រកប�ណ៌ឌ នខេ�បាយ ខេដំីមីី�ីបំ្រទ្ធិដំល់់ជ័នពិការខេ�
ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា រមួីទាងំតាមីរយៈការខេធើីវិខិេសាធនកមីមចីាប់របសិ់កមីុ�ជាសិតីពីការការពារ និងការខេល់ីកកមីុសិ់
សិិទ្ធិិិជ័នពិការផ្ដងដែដំរ។128

ប្រកុមីការង្ហាររបសិ់អាជាា ធរមីីន ខេធើីទ្ធិសិឺនកិចីេខេ�មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់បណ៌ត� ះបណាត ល់វិជិាា ជ័ីវិៈរបសិ់អងគការ Sir Bobby Charlton 
កុ�ងខេ�ត្តតខេពាធ៍សាត្ត់ នៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ខេដំីមីីដីែសិើងយល់់អំពីខេសិវាកមីមរបសិ់មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ និងផ្ដតល់់ការ�បំ្រទ្ធិបដែនាមីដំល់់ជ័ន
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មូីល់និធិ Sir Bobby Charlton Foundation កប៏ានផ្ដតល់អ់ាហារបូករណ៍៌ដំល់ន់សិិឺតិ្តខេ�ត្តបំនអ់ាសិ�ី
សិប្រមាបក់ារសិិកាខេរៀនសូិប្រត្តខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ខេដំមីីីបីខេងកនីចីខំេណ៌ះដំ�ង នងិជ័នំ្ទាញរបសិព់កួខេគខេល់ី
អវិយវិៈសិបិីនិមីមតិ្តផ្ដងដែដំរ។129  ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត អងគការបានខេបីកមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ថ្មីមសីិប្រមាបក់ារបណ៌ត� ះ 
បណាត ល់វិជិាា ជ័វីិៈខេ�កុ�ងខេ�ត្តតខេពាធស៍ាត្ត់ ខេដំមីីីជី័យួដំល់ជ់័នពកិារប្រគបប់្របខេភិទ្ធិ រមួីទាងំអកុរសិរ់ានមានជ័វីិតិ្តពី
យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ដែដំល់ប្រត្តវូិបានប្រគបប់្រគងខេដាំយកមីមវិធិផី្ដដល់ខ់េសិវាអភិិវិឌ្ឍឍនដ៍ំល់ជ់័នពកិាររបសិអ់ងគការខេប្រ�
រដាំា ភិិបាល់កុ�ងប្រសិកុមីយួ។130 អាជាា ធរមីីនកប៏ានដាំកស់ិខំេណី៌សិ�ខំេបកីមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់បណ៌ដ� ះបណាដ ល់វិជិាា ជ័វីិៈ
មីយួខេទ្ធិៀត្តខេ�ខេ�ត្តតសាើ យខេរៀង131 ខេដាំយមានខេ�ល់បណំ៌ង�បំ្រទ្ធិដំល់ជ់័នពកិារ រមួីទាងំជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារ
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យ�ទិ្ធិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះផ្ដងដែដំរ។ មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ខេនះប្រត្តវូិបានរពំ�ងថ្នាន�ងផ្ដតល់់ខេសិវាសាត រល់ទិ្ធិភាពពល់កមីមកាយសិមីីទា 
នងិសិងគមី កដូ៏ំចីជាផ្ដដល់់នូវិវិគគបណ៌ត� ះបណាត ល់វិជិាា ជ័វីិៈខេផ្ដឺងៗសិប្រមាបអ់កុរសិរ់ានពយី�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ នងិ
ជ័នពកិារខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដូំចីជា កាត្តស់ិក់ កាត្តខ់េដំរ �ត្តម់ី�� ខេធើមីីាូប កសិិកមីម និងខេផ្ដឺងៗ។132

ការបខេងកីត្តនូវិភាពជានៃដំគូទាងំខេនះខេលី់កកមីុសិ់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ សិដីពីភាពជានៃដំគូខេដីំមីីសីិខេប្រមីចីខេ�ល់ 
ខេ� និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ សិដីពីកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌ខេ�ថុ្នាក់ត្តំបន់ និងអនតរជាតិ្ត ខេដំីមីីខីេលី់ក 
កមីុសិ់ការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង រមួីទាងំតាមីរយៈការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរខេឡូងីនូវិកិចីេសិប្រមីបសិប្រមីួល់ ដំល់់
ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៩ សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ការ�បំ្រទ្ធិពីអនតរជាតិ្តសិប្រមាប់ការអន�វិត្តតនូវិការកសាងសិមីត្តាភាព
ប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព និងចីំខេ�ល់ខេ� ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិតីពីការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង និង
ជ័ំន្ទាញ តាមីរយៈភាពជានៃដំគូពហ្សឺ�ភាគី និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតីពីការខេលី់កកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូ
សាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់។

តាមីរយៈការផ្ដតល់នូ់វិការបណ៌ត� ះបណាត ល់វិជិាា ជ័វីិៈ នងិសិកមីមភាពបខេងកតី្តប្របាកច់ីណូំ៌ល់ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះ 
ជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចីដំែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ៤ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៤ី សិដពីកីារអបរ់បំ្របកបខេដាំយបរ�ិបន័ុ ជាពខិេសិសិ 
ទាកទ់្ធិងន�ងចីណំ៌� ចីខេ� ៤.៣ចីណំ៌� ចីខេ� ៤.៣ សិតពីកីារធាន្ទាឱ្យយទ្ធិទ្ធិលួ់បានខេសិមភីាព�ុនូវិការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់វិជិាា ជ័វីិៈ នងិ
ការអបរ់ខំេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ� ៤.៤ចីណំ៌� ចីខេ� ៤.៤ សិតពីកីារបខេងកនីចីនំនួមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់មានជ័នំ្ទាញសិប្រមាប់
មី��របរ នងិការង្ហារសិមីរមីយ ដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ៤.៥ចីណំ៌� ចីខេ� ៤.៥ សិតពីកីារធាន្ទាឱ្យយទ្ធិទ្ធិលួ់បានការអប់រ ំ នងិការ
បណ៌ត� ះបណាត ល់វិជិាា ជ័វីិៈខេ�ប្រគបក់ប្រមីតិ្តសិប្រមាបជ់័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ រមួីទាងំជ័នពកិារផ្ដងដែដំរ នងិដំល់ច់ីណំ៌� ចីចីណំ៌� ចី
ខេ� ៤.aខេ� ៤.a សិដពីកីារផ្ដតល់នូ់វិបរ�ិកាសិសិកិាប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព អហ្សឺងិា បរ�ិបន័ុ នងិមានប្របសិទិ្ធិភិាព
សិប្រមាបម់ីន�សិឺប្រគបរ់បូ។ ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត តាមីរយៈការខេធើឱី្យយប្របខេសីិរខេឡូងីនូវិល់ទ្ធិភិាពខេប្របីប្របាសិទ់្ធិធឹីា
សាធារណ៌ៈ133 កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចីដំែណ៌កដំល់់ ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី១ សិដពីទី្ធិបី្រកងុ នងិសិហ្សឺគមីន៍
ប្របកបខេដាំយចីីរភាព នងិចីណំ៌� ចីខេ� ១១.៧ចីណំ៌� ចីខេ� ១១.៧ សិដពីកីារខេប្របបី្របាសិទ់្ធិធឹីាសាធារណ៌ៈប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព បរ ិ
�បន័ុ និងមានភាពង្ហាយប្រសិលួ់សិប្រមាបជ់័នពកិារ។
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កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះពិត្តជាមានសារៈសិខំានខឹ់ាងំណាសិ់ ខេដំមីីីធីាន្ទា
ដំល់ក់ារអភិិវិឌ្ឍឍខេសិដំាកិចីេសិងគមីរបសិស់ិហ្សឺគមីនដ៍ែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់។់ ការសឹាប់ ឬពកិារភាពរបសិប់�គគល់
មុាក់ មានផ្ដល់បាះពាល់់ខេ�ខេល់ជី័វីិភាព សិ��ភាពផ្ដឹូវិចិីត្តត សាា នភាពសិងគមី នងិបណំ៌ងប្របាថុ្នារបសិប់្រគសួារ
ទាងំមូីល់ ជាពខិេសិសិ ខេបីប�គគល់ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់ខ់េន្ទាះគ�ជាអកុរកសិ�ចីី�ិេ �មីប្រគសួារ។

ឧទាហ្សឺរណ៍៌ អត្តាបទ្ធិ Andersson et al បានខេធើីការសិនុិដាំា នថ្នា ៦១ភាគរយនៃនជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារ
ប្រ�ប់មីីនបានជំ័ពាក់បំណ៌� ល់ខេគ ខេដំីមីីបីង់នៃថ្មីឹពាបាល់របសិ់�ឹួន ខេប្រកាយខេពល់ចូីល់សិប្រមាកពាបាល់ខេ�
មីនាីរខេពទ្ធិយ ខេហ្សឺយី៦៣ភាគរយនៃនជ័នរងខេប្រ�ះបានរាយការណ៍៌អំពីការធឹាក់ចី�ះផ្ដលិ់ត្តភាព ដែដំល់ជាផ្ដល់ 
វិបិាកសិងគមីចីមីីងខេចីញពីខេប្រ�ះថុ្នាក់របសិ់ពួកខេគ។134 ទាក់ទ្ធិងន�ងការចីំណាយខេលី់ការសិប្រមាកពាបាល់
ខេ�មីនាីរខេពទ្ធិយ ការសិិកាមីួយខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តសិតីពីការសាត រនីត្តិសិមីីទាជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារប្រ�ប់មីីនបានរក
ខេ�ញីថ្នា ការចូីល់ពាបាល់ខេ�មីនាីរខេពទ្ធិយសិប្រមាប់ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារមីីន ត្តប្រមីូវិឱ្យយមានចីំនួនធនធាន
ខេទ្ធិើដំង (ទាក់ទ្ធិងន�ងឯកតាឈាមី នៃថ្មីៃសិប្រមាកខេ�មីនាីរខេពទ្ធិយ និងអនតរាគមីន៍វិះកាត្ត់) ខេបីខេធៀបខេ�ន�ង
អុកជំ័ង�ដែដំល់មានរបួសិខេដាំយប្រ�ប់កាខំេភិឹីង។135

ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការបខេងកីត្តឱ្យយមានកដែនឹងដែថ្មីទាខំេវិជ័ាសា�សិតសិខេ�ង្ហាគ ះបន្ទាា ន់ និងការបខេងកីនសិមីត្តាភាពកុ�ង
ប្រសិុកសិប្រមាប់ការសិខេ�ង្ហាគ ះបឋមី ឬការពាបាល់វិះកាត្ត់សិប្រមាប់ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
គ�ជាវិធិានការសិំខាន់មីួយ ខេដំីមីីកីារពារក�ំឱ្យយមានការសឹាប់។ ជាពិខេសិសិ វាមានសារៈសិំខាន់ខេ�តាមីត្តំបន់
ដាំចី់ប្រសិ�ល់ ឬជ័នបទ្ធិ ជាទី្ធិដែដំល់ការទ្ធិទួ្ធិល់បានការដែថ្មីទាខំេវិជ័ាសា�សិតអាចីជាការល់ំបាក។136 ខេ�កុ�ង
បរបិទ្ធិខេនះ បណាត ញអុកសិម័ប្រគចិីត្តតមីួយចីំនួនធំ ដែដំល់បានបណ៌ត� ះបណាត ល់ខេដាំយកាកបាទ្ធិប្រកហ្សឺមីកមីុ�ជា

137 
ប្រត្តូវិបានខេរៀបចីំខេឡូងីខេ�កុ�ងសិហ្សឺគមីន៍ដាំចី់ប្រសិ�ល់ ខេដំីមីីផី្ដតល់់នូវិការសិខេ�ង្ហាគ ះបឋមីសិប្រមាប់ជ័នរងខេប្រ�ះ
ដែដំល់រងការបាះទ្ធិងគិចីផ្ដឹូវិចីិត្តត រមួីទាងំជ័នរងខេប្រ�ះពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះផ្ដងដែដំរ។138

អាជាា ធរមីីនបានរាយការណ៍៌អំពីការផ្ដតល់់ជំ័នួយសិខេ�ង្ហាគ ះបន្ទាា ន់ និងការបនតការ�បំ្រទ្ធិដែផ្ដុកខេវិជ័ាសា�សិត រមួី
ទាងំការ�បំ្រទ្ធិដែផុ្ដកហ្សឺរិ�ាវិត្តា�ដំល់់អុករស់ិរានមានជ័ីវិតិ្តពីយ�ទិ្ធិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ក៏ដូំចីជាការខេធើីការជាមួីយ
មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សាត រនីត្តិ សិមីីទាចីំនួន១១ ដែដំល់សិកមីមកុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ខេដំីមីីផី្ដតល់់ការសាត រនីត្តិសិមីីទា
តាមីអាយ� និងគិត្តគូរដំល់់បញ្ជាា ខេយនឌ្ឍ័រ ការពាបាល់ខេដាំយចីល់ន្ទា ខេសិវារណ៌បសិិបីនិមីមិត្ត និងខេសិវា
ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។139 ឧទាហ្សឺរណ៍៌កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៦ កុ�ងចីំខេណាមីអុកទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់ទាងំអសិ់ ដែដំល់បានចូីល់រមួីកុ�ង
មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ ៣៦ភាគរយគ�ជាអុករសិ់រានមានជី័វិតិ្តពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។140

តាមីរយៈការសិប្រមីលួ់ឱ្យយទ្ធិទ្ធិលួ់បានជាសិកល់នូវិខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាព ការសាត រល់ទ្ធិភិាពពល់កមីមកាយសិមីីទា 
នងិ�បំ្រទ្ធិដែផ្ដកុចីតិ្តត-សិងគមី ប្រពមីទាងំការខេធើសីិមាហ្សឺរណ៌កមីមសិងគមី នងិខេសិដំាកិចីេរបសិ�់សិតី ក�មារ ី ក�មារា នងិ
ប�រសិ ខេដាំយគតិ្តគូរដំល់ត់្តប្រមីវូិការរបសិព់កួខេគ កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះករ៏មួីចីដំែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ៥ីខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៥ី សិតពីី
សិមីភាពខេយនឌ្ឍរ័ នងិចីណំ៌� ចីខេ� ៥.១ចីណំ៌� ចីខេ� ៥.១ សិដពីកីារប�េបប់្រគបទ់្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអងីផ្ដងដែដំរ។
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MoSVY ក៏ផ្ដតល់់ក�េប់ជំ័នួយសិខេ�ង្ហាគ ះបន្ទាា ន់ដំល់់ជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ និង “ជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារខេប្រ�ះ 
មីហ្សឺនតរាយ” (រមួីទាងំខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ) និងសិមាជិ័កប្រគួសាររបសិ់ពួកខេគផ្ដង
ដែដំរ។141 ខេលី់សិពីខេនះ ជ័នពិការ រមួីទាងំជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ មានសិិទ្ធិិិទ្ធិទួ្ធិល់បាន
ខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាពខេដាំយឥត្តគិត្តនៃថ្មីឹ។142 ខេដំីមីីធីាន្ទាបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តថ្នា ជ័នពិការមានល់ទ្ធិិភាពទ្ធិទ្ធិួល់បាន
ឱ្យកាសិ និងអត្តាប្របខេ�ជ័ន៍ខេសិមី�ុ ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៩ រាជ័រដាំា ភិិបាល់កមីុ�ជាបានចាប់ខេផ្ដតីមីខេចីញប័ណ៌ណកំណ៌ត្ត់
អត្តតសិញ្ជាា ណ៌ជ័នពិការសិប្រមាប់ជ័នពិការទូ្ធិខេ�។143

តាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់ឱ្យយជ័នរងខេប្រ�ះមានល់ទ្ធិិភាពខេប្របីប្របាសិ់ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងខេសិវាហ្សឺរិ�ាវិត្តា� កិចីេ 
សិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះបានរមួីចីំដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១ សិតីពីការប�េប់ភាពប្រកីប្រក និងចីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ១.៣ខេ� ១.៣ សិដីពីការអន�វិត្តតប្របព័និ�ពំារសិងគមី និងវិធិានការសិមីប្រសិបថុ្នាក់ជាតិ្តសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប 
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ភាគីចីំខេពាះ APMBC ខេ�ទ្ធិីប្រកុងភិុំខេពញកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៣ អាជាា ធរមីីន រមួីជាមីួយភាគីពាក់ព័និខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តនៃន
យ�ទ្ធិិន្ទាការហាមីប្របាមីប្រ�ប់មីីនរបសិ់កមីុ�ជា បានបខេងកីត្តជាកូនខេសិៀវិខេ�អំពីខេសិវាខេផ្ដឺងៗសិប្រមាប់ជ័នពិការ 
។ កូនខេសិៀវិខេ�ខេនះបានបង្ហាា ញពីទ្ធិិនុន័យសិតីពីការគំរាមីកំដែហ្សឺង និងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿង 
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អាជាា ធរមីីន បានកំព�ងខេធើីការសិមាា សិន៍ជាមីួយជ័នពិការខេ�ថុ្នាក់ខេ�ត្តត ខេហ្សឺយីទាក់ទ្ធិងជាមីួយអងគការខេប្រ�
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របសិ់អុករសិ់រានពីប្រ�ប់មីីន និងជ័នពិការខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ ជាដែផ្ដុកមីួយនៃនការសិិកាខេនះ អាជាា ធរមីីនបាន
ខេប្រជ័ីសិខេរសីិអុកសិម័ប្រគចិីត្តត២៥ន្ទាក់ពីបណាត ញអុករសិ់រានមានជី័វិតិ្តរបសិ់អាជាា ធរមីីន148 ខេចីញពី២៥ប្រសិុក 
ដែដំល់សិាិត្តខេ�កុ�ងខេ�ត្តតចីំនួនចីំនួនបី គ�បាត្ត់ដំំបង បន្ទាា យមានជ័័យ និងនៃបាលិ់ន ខេដីំមីីផី្ដតល់់ការប្រប�កាដែបប
មីិត្តតអប់រមំីិត្តតដំល់់អុករសិ់រានមានជី័វិតិ្តពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។149 តាមីរយៈការវាយត្តនៃមីឹដែផ្ដអកខេលី់ត្តប្រមីូវិការ
ដែបបខេនះ រមួីទាងំការសិិកាសិតីពីគ�ណ៌ភាពជី័វិតិ្ត និងតាមីរយៈការធាន្ទាឱ្យយបានថ្នា សិំខេឡូងរបសិ់ប�គគល់
ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់់ប្រតូ្តវិបានឮ (ឧទាហ្សឺរណ៍៌តាមី រយៈខេវិទ្ធិកិាជ័នពកិាររបសិអ់ាជាា ធរមីីន)150 កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះ 
ជ័នរងខេប្រ�ះក៏រមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៦ សិដីពីការអភិិវិឌ្ឍឍសាា ប័នប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព និងគណ៌ខេនយយភាព និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ សិដីពីការធាន្ទាឱ្យយមានការខេធើីខេសិចីកតីសិខេប្រមីចី 
ខេដាំយមានការចូីល់រមួីពីប្រគប់ត្តំណាង ខេដាំយមានការទ្ធិទ្ធិួល់��សិប្រត្តូវិប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត
ផ្ដងដែដំរ។
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ក៏កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះ ខេដំីមីីបីំខេពញត្តប្រមីូវិការរបស់ិជ័នពិការបានរមួីចំីដែណ៌កដំល់់
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៣ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៣ សិតីពីសិ��ភាព និងសិ���មាល់ភាពរ �ងមា ំ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៣.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.៤ សិដីពីការកាត្ត់បនាយ
មីរណ៌ភាពពីជ័ំង�មីិនឆ្លុះឹង តាមីរយៈការការពារ និងការពាបាល់ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៣.៨ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.៨ សិតីពីការប្រគប
ដំណ៌ត ប់សិ�ខាភិិបាល់ជាសិកល់ និងខេសិវាដែថ្មីទាសំិ��ភាពប្របកបខេដាំយគ�ណ៌ភាព និងចីំណ៌� ចីខេ� ៣.cចីំណ៌� ចីខេ� ៣.c សិតីពី
ការបខេងកីនថ្មីវិកិា ការបណ៌ត� ះបណាត ល់ និងការខេប្រជ័ីសិខេរសីិប�គគលិ់កសិ�ខាភិិបាល់។ ជាងខេនះខេទ្ធិៀត្ត តាមីរយៈ
ការបខេងកីននូវិការយល់់ដំ�ងអំពីខេសិវាដែដំល់មានសិប្រមាប់ជ័នពិការ រមួីទាងំអុករសិ់រានមានជី័វិតិ្តពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ
ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ ខេពាល់គ�ចីំណ៌� ចីចីំណ៌� ចី
ខេ� ១៦.១០ខេ� ១៦.១០ សិដីពីការធាន្ទានូវិការទ្ធិទ្ធិួល់បានជាសារធាណ៌ៈនូវិព័ត្ត៌មាន និងការការពារខេសិរភីាពមូីល់ដាំា ន
ផ្ដងដែដំរ។
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៣. ការអ�់រំអំពីដោប្រ�ះថ្នាា ក់
ដោ�យសារយុទ្ធធភិណ្ឌឌ ដោប្រ�ឿងផៃ�ះ

សិកមីមភាព EORE ខេធើីខេឡូងីខេដាំយអងគការ HALO Trust ខេ�ភូិមីិអូប្រចាប ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង 
ឆុ្នាំ២ំ០២១ © ផ្ដតល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយ អាជាា ធរមីីន



៣. ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ86

  របូភាពទ្ធិ១ី៥   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃន EORE ចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ� គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

៣.d៣.d ពប្រង�ងសិមីត្តាភាពសិប្រមាប់ការកាត្ត់បនាយ
ហានិភិ័យ

៤.៥៤.៥ ទ្ធិទួ្ធិល់បានភាពខេសិម�ុីនូវិការអបរ់ខំេ�ប្រគបក់ប្រមីតិ្ត

៤.a៤.a ការកសាងបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងបរ�ិប័នុ 

៥.១៥.១ ប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងចីំខេពាះ�សិតី 
និងក�មារទីាងំអសិ់

១០.៧១០.៧ ការចីំណាកប្រសិុក និងការចីល់័ត្តប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព

១៦.១១៦.១ កាត្ត់បនាយអំខេពីហ្សឺងិាប្រគប់រូបភាព

១៧.៦១៧.៦ ទ្ធិទ្ធិួល់បានធនធានខេផ្ដឺងៗ តាមីរយៈកិចីេ
សិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខេជ័ីង-ត្តីូង ត្តីូង-ត្តីូង និង
កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌

១៧.៩១៧.៩ ខេល់ីកកមីុសិ់ការ�បំ្រទ្ធិអនតរជាតិ្តសិប្រមាប់ការ
កសាងសិមីត្តាភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកំព�ង
អភិិវិឌ្ឍឍន៍

១៧.១៦១៧.១៦ ខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសិកល់សិប្រមាប់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៧១៧.១៧ ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-
ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់ប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាបខ់ាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ
អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេលី់ខេគហ្សឺទ្ធិព័ំររបសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖  https://www.un.org/
sustainabledevelopment/
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ការអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE) “សិខំេ�ខេលី់សិកមីមភាព
ទាំងឡាយណាដែដំល់ពា�មីកាត្ត់បនាយហានិភិ័យនៃនការរងរបួសិពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 
តាមីរយៈការបខេងកនីការយល់ដ់ំ�ងរបសិ�់សិតី ក�មារ ី ក�មារា នងិប�រសិ ប្រសិបតាមីភាពង្ហាយ
រងខេប្រ�ះ ត្តនួ្ទាទី្ធិ នងិត្តប្រមីវូិការ��សិៗ�ុរបសិព់កួខេគ ប្រពមីទាងំខេលី់កកមីសុិឱ់្យយមានការ�ឹសិប់តូរ
ឥរ�ិបថ្មី។ សិកមីមភាពសិុូល់ រមួីមានការផ្ដឺពើផ្ដាយពត័្តម៌ានសាធារណ៌ៈ ការអបរ់ ំ នងិការ
បណ៌ត� ះបណាត ល់។ […] កមីមវិត្តា�គ�ខេដំមីីីកីាត្តប់នាយហានភិិយ័ឱ្យយដំល់ក់ប្រមិីត្តមីយួ ដែដំល់មីន�សិឺអាចី
រសិខ់េ�ប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព ជាល់ទ្ធិផិ្ដល់ ពកួខេគអាចីរមួីចីដំែណ៌កដំល់ប់រ�ិកាសិមីយួ ដែដំល់
ការអភិិវិឌ្ឍឍខេសិដំាកចិីេ នងិសិងគមីអាចីខេកីត្តខេឡូងី ខេដាំយ�ម នឧបសិគគដែដំល់បងកខេឡូងីខេដាំយការ
គរំាមីកដំែហ្សឺងពយី�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។
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សិតងដ់ាំសិកមីមភាពមីីនអនតរជាត្តិ (IMAS) ១២.១០ ការអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ
ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE)152 គ�ការខេធើបីចីេ�បីនភុាពដំធ៏បំផំ្ដ�ត្តនៃនសិតងដ់ាំខេនះ ចាបត់ាងំពឆុី្នាំ២ំ០០៩ មីក 
ខេហ្សឺយីដែដំល់គូសិបញ្ជាា កព់កីារ�ឹសិប់ដូរវាកយសិព័ា ពកីារអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារមីីន (MRE) 
ខេ�ជាការអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE) ផ្ដងដែដំរ។

កុ�ងបរបិទ្ធិខេនះ IMAS ១២.១០ សិដីពី EORE ដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេធើីបចីេ�បីនុភាព បខេងកីត្តនូវិ
ខេ�ល់ការណ៍៌ និងផ្ដតល់់ជាការដែណ៌ន្ទាសំិប្រមាប់ការវាយត្តនៃមីឹប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព ការខេធើី
ដែផ្ដនការ ការអន�វិត្តត ការប្រគប់ប្រគង ការប្រត្តួត្តពិនិត្តយ និងការវាយត្តនៃមីឹនៃនអនតរាគមីន៍របសិ់ EORE ។

តាមីរយៈការបខេងកីននូវិការយល់់ដំ�ង ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់មានខេ�ល់បំណ៌ងជួ័យសិហ្សឺគមីន៍ឲ្យយមាន
ឥរ�ិបថ្មីប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពខេ�កុ�ងជី័វិតិ្តប្របចានំៃថ្មីៃរបសិ់ពួកខេគ ជាពិខេសិសិ ខេ�ខេពល់ដែដំល់ពួកខេគមាន
សិកមីមភាពខេ�ខេលី់ដំីដែដំល់មានការគំរាមីកំដែហ្សឺងពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ខេហ្សឺយីជាល់ទ្ធិិផ្ដល់ វាអាចីបនត
អន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយមានការអភិិវិឌ្ឍឍសិងគមី និងខេសិដំាកិចីេ។

កុ�ងន្ទាមីជាសិសិរសិតមីាមីួយនៃនសិកមីមភាពមីីនមីន�សិឺធមី៌ កមីមវិធិី EORE ប្រត្តូវិបានអន�វិត្តតខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិ
កមីុ�ជា តាងំពីឆុ្នាំ១ំ៩៩៣ មីកខេមីឹាះ។ បចីេ�បីនុ កមីមវិធិី EORE ប្រត្តូវិបានអន�វិត្តតតាមីសិតង់ដាំសិកមីមភាពកមាេ ត្ត់
មីីនកមីុ�ជា (CMAS) ជ័ំពូកទី្ធិ២១ សិតីពី EORE ដែដំល់ប្រត្តូវិបានអន�មី័ត្តខេ�កុ�ងដែ�ឧសិភា ឆុ្នាំ២ំ០២១។ 
ខេដាំយដែផ្ដអកខេលី់ IMAS ១២.១០ APMBC ដែផ្ដនការសិកមីមភាពទី្ធិប្រកុងអូសិឹូឆុ្នាំ២ំ០២០-២០២៤ និងវិធិី
សា�សិតរមួីកុ�ងការអន�វិត្តតការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះរបសិ់ មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ត្តំបន់
អាសុានសិប្រមាប់សិកមីមភាពមីីន (ARMAC), CMAS ជ័ំពូកទី្ធិ២១ ប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់ជំ័នួសិសិតង់ដាំអប់រ ំ
អំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារប្រ�ប់មីីនកាល់ពីមី�នរបសិ់កមីុ�ជា (ឆុ្នាំ២ំ០១២) និងជាប្រកប�ណ៌ឌ ជាតិ្តសិប្រមាប់
ប្របត្តិបត្តតិករ EORE ទាងំអសិ់ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។153



៣. ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ88

មានវិធិីសា�សិតជាខេប្រចីីនកុ�ងការផ្ដដល់់ EORE បា�ដែនតខាងខេប្រកាមីខេនះគ�ជាវិធិីសា�សិតដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេប្របីប្របាសិ់
ជាទូ្ធិខេ�បំផ្ដ�ត្តខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា៖ សា�ខេរៀន (ខេ�ត ត្តខេលី់ក�មារជាចីមីីង) សិហ្សឺគមីន៍ (ខេ�ត ត្តខេលី់
មីន�សិឺខេពញវិយ័) និងប្របព័និផ្ដឺពើផ្ដាយខុាត្តធំ (ទូ្ធិរទ្ធិសិឺន៍ វិទិ្ធិយ� �ា ងំបាា ណូ៌ ប្របព័និផ្ដឺពើផ្ដាយសិងគមី)។154 
ខេល់ីសិពីខេនះ CMAS សិដីពី EORE សិំខេ�ខេ�ខេល់ីធាត្ត�ផ្ដឺសំិំខាន់ៗចីំនួនបីខេ�កុ�ងសិកមីមភាពរបសិ់ EORE៖ 
(១) ការផ្ដឺពើផ្ដាយព័ត្ត៌មានជាសាធារណ៌ៈ (២) ការអប់រ ំ និងការបណ៌ត� ះបណាត ល់ និង (៣) 
ទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងសិហ្សឺគមីន៍ និងវិធិីសា�សិតតាមីសិហ្សឺគមីន៍។155

យ�ទ្ធិសិា�សិតរយៈខេពល់ដែវិងរបសិក់មីុ�ជាសិប្រមាប់ EORE គ�ជាការខេផ្ដារបខេណ៌តី រៗនូវិជំ័ន្ទាញ នងិចីខំេណ៌ះដំ�ងដែដំល់
ពាកព់ន័ដិំល់ស់ិហ្សឺគមីនមូ៍ីល់ដាំា ន។156 យ�ទ្ធិសិា�សិតជាត្តសិិកមីមភាពមីនីឆុ្នាំ២ំ០១៨-២០២៥ ន្ទាខេពល់បចីេ�បីនុ
របសិប់្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា កណំ៌ត្តនូ់វិខេ�ល់ខេ� ខេដំមីីី ី “ផ្ដតល់ក់ារអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារមីីន/សិ.ផ្ដ.សិ 
ប្របកបខេដាំយប្របសិទិ្ធិភិាពដំល់ប់្របជាជ័នកុ�ងត្តបំនដ់ែដំល់មានហានភិិយ័�សុិន់្ទាខេពល់បចីេ�បីនុ ប្រសិបតាមីខេយនឌ្ឍរ័ 
នងិអាយ� ប្រពមីទាងំពប្រង�ងបណាត ញផ្ដតួចីខេផ្ដតមីីកុ�ងត្តបំន”់ (ខេ�ល់បណំ៌ងទ្ធិ៤ី ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី)157 តាមីរយៈ
សិកមីមភាពជាក�់កច់ីនំនួ៥៖

១.១. ពប្រង�ងសិមីត្តាភាពប្របតិ្តបត្តតិករ ខេដំីមីីផី្ដតល់់នូវិការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារមីីន/សិ.ផ្ដ.សិ.  
ប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព។

២.២. សិប្រមីបសិប្រមីួល់នូវិការផ្ដតល់់វិគគ MRE158 ដំល់់ត្តំបន់ដែដំល់មានហានិភិ័យ�ុសិ់។

៣.៣. ធាន្ទាថ្នា វិគគ MRE ប្រត្តូវិបានដាំក់ប�េូ ល់ខេ�កុ�ងកមីមវិធិីសិិការបសិ់សា�។

៤.៤. វាយត្តនៃមីឹ និងពប្រង�ងការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេ�តាមីសិហ្សឺគមីន៍។

៥.៥. ពប្រង�ងទិ្ធិដំាភាពអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារមីីន / សិ.ផ្ដ.សិ. នៃនខេ�ល់នខេ�បាយភូិមីិ��ំ
មានសិ�វិត្តាិភាព។

ឯកសារសិំខាន់ៗប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីកុ�ងរយៈខេពល់មីួយទ្ធិសិវិត្តឺរក៍នឹងមីកខេនះ ខេដំីមីីខីេធើីឱ្យយកាន់ដែត្តប្របខេសីិរ
ខេឡូងីនូវិការបខេងកីត្តអនតរាគមីន៍ EORE ប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាព និងពប្រង�ងការសិប្រមីបសិប្រមីួល់ EORE។ 
ឯកសារទាងំខេនះ រមួីមាន CMAS សិតីពីការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE) 
ជ័ំពូកទី្ធិ២១ ដែដំល់ប្រត្តូវិបានអន�មី័ត្ត ខេ�ដែ�ឧសិភា ឆុ្នាំ២ំ០២១ ខេដាំយរមួីប�េូ ល់ទាងំដែផ្ដនការខេមីខេរៀន 
EORE ទ្ធិប្រមីង់ធាន្ទាគ�ណ៌ភាព EORE និងទ្ធិប្រមីង់វាយត្តនៃមីឹខេលី់ការប្រគប់ប្រគងចីំខេណ៌ះដំ�ង EORE ក៏ដូំចីជា
ដែផ្ដនការសិកមីមភាព MRE រយៈខេពល់បីឆុ្នាំ ំ (២០១៧-២០១៩) ខេដាំយបញ្ជាា ក់នូវិចីំណ៌� ចីខេ�ខេផ្ដឺងៗ 
ដែដំល់ប្របតិ្តបត្តតិករប្រត្តូវិសិខេប្រមីចី។

បចីេ�បីនុខេនះ អាជាា ធរមីីនមានអាណ៌ត្តតិកុ�ងការសិប្រមីបសិប្រមីួល់សិកមីមភាព EORE។ ប្រកសិួងអប់រ ំ យ�វិជ័ន 
និងកីឡា កាកបាទ្ធិប្រកហ្សឺមីកមីុ�ជា នគរបាល់ជាតិ្ត និងសាា ប័នខេផ្ដឺងៗ ប្រពមីទាងំប្របតិ្តបត្តតិករដែដំល់មានការ
ទ្ធិទ្ធិួល់សាគ ល់់ ផ្ដតល់់ EORE ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិ។159



៣. ការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ 89

ការដោលើកកម្មសុ័ឱ់្យយមានឥរយិា�ថប្រ�ក�ដោ�យស័វុិតិិិភាព 
នងិការកាតិ�់នយិដោប្រ�ះថ្នាា ក់
បន្ទាា ប់ពីការប�េប់ជ័ខេមឹាះចី�ងខេប្រកាយខេ�កុ�ងឆុ្នាំ១ំ៩៩៨ ប្របជាជ័នកមីុ�ជាជាខេប្រចីីនចាប់ខេផ្ដតីមីវិលិ់ប្រត្តឡូប់ ឬ
�ឹសិ់ទី្ធិខេ�កាន់ត្តំបន់ដែដំល់មិីនមានសិ�វិត្តាិភាព ខេដាំយសារដែត្តការគំរាមីកំដែហ្សឺងពីយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។ ជា 
ពិខេសិសិ សាា នភាពខេនះខេកីត្តខេឡូងីចីំខេពាះប្របជាជ័នប្រកីប្រក ដែដំល់សិខេប្រមីចីចិីត្តត�ឹសិ់ខេ�ត្តំបន់�ម នសិ�វិត្តាិភាព 
ខេដំីមីីដីែសិើងរកឱ្យកាសិដែដំល់ប្របខេសីិរជាង ខេទាះខេបីមានហានិភិ័យក៏ខេដាំយ។ ខេ�ត្តតភាគពាយព័យ ជាពិខេសិសិ 
ខេ�ត្តតជាប់ប្រពំដែដំន ឬខេ�ជិ័ត្តប្រពំដែដំនប្របខេទ្ធិសិនៃថ្មី ប្រត្តូវិទ្ធិទ្ធិួល់រងផ្ដល់បាះពាល់់�ា ងខឹាងំ។ ជាល់ទ្ធិិផ្ដល់ កមីុ�ជា
បានអន�វិត្តតកមីមវិធិអីប់រអំពំខីេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារមីនី នងិបខេងកតី្តជាកមីមវិធិខីេផ្ដឺងៗ ដែដំល់បានជួ័យកាត់្តបនាយ 
ចីំនួនជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�កុ�ងត្តំបន់ទាងំខេនះ។160

ជាមីួយន�ងកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របង និងធនធានហ្សឺរិ�ាវិត្តា�ទាងំអសិ់ដែដំល់មានខេនះ161 កមីមវិធិី EORE ពិត្តជា
បានរួមីចំីដែណ៌កដំល់់សិមិីទិ្ធិផ្ដល់របស់ិប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជាកុ�ងការកាត់្តបនាយជាគំហ្សឺ�កនូវិចំីនួនជ័នរងខេប្រ�ះ
ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះកុ�ងរយៈខេពល់២៥ឆុ្នាំចំី�ងខេប្រកាយខេនះ (ខេពាល់គ�ចាប់ពី ៤.៣២០ន្ទាក់ កុ�ង
ឆុ្នាំ១ំ៩៩៦ មីកប្រត្ត�មី៦៥ន្ទាក់ កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០)។162

ការកាត្ត់បនាយជាគំហ្សឺ�កនៃនចីំនួនជ័នរងខេប្រ�ះប្របចាឆុំ្នាំខំេ�កមីុ�ជាខេនះ គ�ជាសិកខីភាពមីួយអំពីកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ង 
ដែប្របងរបសិ់សិកមីមភាពមីីនខេ�ប្របខេទ្ធិសិ និងជាពិខេសិសិ ការរមួីចីំដែណ៌ករបសិ់កមីមវិធិី EORE ចីំខេពាះ
ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ សិដីពីការកាត្ត់បនាយប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនអំខេពីហ្សឺងិា និងការសឹាប់ដែដំល់
ពាកព់និ័ តាមីរយៈការខេលី់កកមុីស់ិឱ្យយមានការកាត់្តបនាយឥរ�ិបថ្មីដែដំល់ខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេ�កុ�ងរខេបៀបដែដំល់មាន 
ចីីរភាព និងការបខេងកីនសាា នភាពសិនតិសិ�� និងការយល់់ខេ�ញីអំពីសិ�វិត្តាិភាពខេ�កុ�ងត្តំបន់ដែដំល់មានការ
គំរាមីកំដែហ្សឺង។

ការពនិតិ្តយខេលី់វិសិិយ័សិកមីមភាពមីនីខេ�កមីុ�ជារបសិ់ GICHD ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០១៦ បានរកខេ�ញីថ្នា ប្របជាជ័ន
កមីុ�ជាមាន “យល់ដ់ំ�ងខេប្រចីនីអពំមីីនី” ខេដាំយសារដែត្តកមីមវិធិី នងិយ�ទ្ធិនិ្ទាការ EORE ដែបបទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យ ខេហ្សឺយីក៏
ផ្ដដល់ជ់ាអន�សាសិនឱ៍្យយពប្រងីកកមីមវិធិី EORE បដែនាមីខេទ្ធិៀត្តសិប្រមាបក់�មារផ្ដងដែដំរ។163

 តាមីរយៈការខេលី់កកមីសុិ់
ឱ្យយមានឥរ�ិបថ្មីប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាព ដែដំល់បណាត ល់ឱ្យយមានការធឹាកច់ី�ះនៃនចីនំនួជ័នខេប្រ�ះថុ្នាក់ កមីមវិធិី 
EORE ខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា កប៏ានរមួីចីដំែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី០ ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ១ី០ សិតពីកីារកាត្តប់នាយវិសិិមីភាព នងិចីណំ៌� ចីចីណំ៌� ចី
ខេ� ១០.៧ខេ� ១០.៧ សិតពីកីារសិប្រមីលួ់ឱ្យយមានការចីល់ត័្តមីន�សិឺប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាភិាពផ្ដងដែដំរ។

�ា ងណាមិីញ វាជាការសិំខាន់ដែដំល់ប្រត្តូវិកត្ត់សិមាគ ល់់ថ្នា ខេទាះបីជាមានកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របង�ា ងខឹាងំ
ទាងំខេនះកដី ក៏ដែផ្ដុក EORE ខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា ខេ�ដែត្តជ័ួបបញ្ជាា ប្របឈមី និងដែដំនកំណ៌ត្ត់មីួយចីំនួនដែដំរ។  
ប្របជាជ័នកមីុ�ជា ជាពិខេសិសិកសិិករខេ�តាមីត្តំបន់ជ័នបទ្ធិប្រកីប្រក បនតខេធើីសិកមីមភាពទាងំប្របថ្មី�យប្របថ្នាន 
ខេទាះបីជាមានកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងបខេងកីននូវិការយល់់ដំ�ងក៏ខេដាំយ ដូំខេចីុះ វាជាការសិំខាន់ដែដំល់ប្រត្តូវិខេធើីការ
វាយត្តនៃមីឹខេលី់ត្តប្រមីូវិការឱ្យយបានហ្សឺមត្ត់ចីត្ត់ និងមានការសិប្រមីបសិប្រមីួល់រវាងវិសិិ័យន្ទាន្ទា ខេដីំមីីកីាត្ត់បនាយនូវិ
ខេប្រ�ះថុ្នាក់។164 កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៩ ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជាបានរាយការណ៍៌ថ្នា ជាខេរឿយៗ កសិកិរជាខេប្រចីនីខេធើសីិកមីមភាព 
ទាងំប្របថ្មី�យប្របថ្នាន ខេដាំយការចូីល់ខេប្របីប្របាសិ់ដំីរបសិ់ពួកខេគ មី�នខេពល់ការខេបាសិសិមាអ ត្តប្រត្តូវិបានប�េប់ ឬ
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មី�នខេពល់ការខេបាសិសិមាអ ត្តចាប់ខេផ្ដតីមីខេទ្ធិៀត្តផ្ដង។ ជាងខេនះខេទ្ធិៀត្ត កមីុ�ជាបានរាយការណ៍៌ថ្នា ចាប់ពីឆុ្នាំ ំ
២០១០ ដំល់់ឆុ្នាំ២ំ០១៨ ខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ប្រត្តូវិបានបងកខេឡូងីភាគខេប្រចីីនខេដាំយ 
សារការចាប់កាន់ប្រ�ប់មីីន កុ�ងខេពល់ខេធើីដែប្រសិចីមាក រ និងការខេដំីរខេរសីិអ�សិ។165

ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការវាយត្តនៃមីឹចី�ងខេប្រកាយនៃនគខេប្រមាងខេបាសិសិមាអ ត្តខេដីំមីីលី់ទ្ធិិផ្ដល់ដំំណាក់កាល់ទី្ធិ២របសិ់
កមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តឆុ្នាំ២ំ០១៥ ខេ�ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង បន្ទាា យមានជ័័យ និងខេ�ត្តតនៃបាលិ់ន 
បានគូសិបញ្ជាា ក់ថ្នា អុកដែដំល់បនតង្ហាយរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ន�ងយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ “ទ្ធិំនងជាមិីន” �ឹសិ់បតូរ
ឥរ�ិបថ្មីប្របថ្មី�យប្របថ្នានរបសិ់�ឹួន ខេដាំយដែផ្ដអកខេល់ីព័ត្ត៌មានដែដំល់បានទ្ធិទ្ធិួល់ ទាក់ទ្ធិងន�ងត្តប្រមីូវិការដែដំល់
មានប្រសាប់។ �ា ងណាមិីញ ការវាយត្តនៃមីឹបានផ្ដតល់់ជាអន�សាសិន៍ឱ្យយបនតសិកមីមភាព EORE ខេដាំយខេ�ត ត្ត
ខេ�ខេលី់ក�មារ។166

សិកមីមភាព EORE ដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេធើីខេឡូងីខេដាំយអងគការ HALO Trust ជាមីួយប្របជាពល់រដំារសិ់ខេ�ភូិមីិអូប្រចាប ��សំិំឡូូត្ត 
ប្រសិុកសិំឡូូត្ត ខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២១ © ផ្ដតល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន
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ខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា កមីមវិធិី EORE ប្រត្តូវិបានផ្ដតល់់ជូ័នជាខេលី់កដំំបូងខេ�កុ�ងភូិមីិអាទ្ធិិភាព ដូំចីដែដំល់បាន
កំណ៌ត្ត់ខេដាំយអាជាា ធរមីីន និងប្របតិ្តបត្តតិករ EORE ជាខេរៀងរាល់់ឆុ្នាំ។ំ ការចាត្ត់អាទិ្ធិភាពគ�ដែផ្ដអកខេល់ីល់កខណ៌ៈ
វិនិិចីិ័យ ដូំចីខាងខេប្រកាមី៖ កប្រមិីត្តនៃនភាពប្រកីប្រក ចីំនួនប្របជាជ័ន ត្តំបន់គំរាមីកំដែហ្សឺងខេ�តាមីការប្រសាវិប្រជាវិ
មូីល់ដាំា ន និងទិ្ធិនុន័យអំពីជ័នរងខេប្រ�ះ។167

គ.អ.ចី. របសិក់មីុ�ជាទ្ធិ១ី៨ មាននូវិសូិចីន្ទាករជាក�់កម់ីយួ (១៨.២.២) សិតពីកីារផ្ដតល់់ EORE ខេ�តាមីភូិមីិ
ន្ទាន្ទា ខេដំមីីីកីាត្តប់នាយចីនំនួជ័នរងខេប្រ�ះខេដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ឱ្យយបានត្តចិីជាង១០ន្ទាកក់ុ�ងមីយួឆុ្នាំំ
ខេ�ប្រត្ត�មីឆុ្នាំ២ំ០៣០ (ចីណំ៌� ចីខេ� ១៨.២)។168 ការប្រត្តតួ្តពិនតិ្តយថុ្នាកជ់ាត្តខិេដាំយសិមប័្រគចិីត្តតរបសិក់មីុ�ជា
ឆុ្នាំ២ំ០១៩ (VNR)169 បានបង្ហាា ញអពំវីិឌ្ឍឍនភាពខេ�សិខេប្រមីចីខេ�ល់ខេ�ខេនះ។170 ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត អាជាា ធរ
មីនីបានរាយការណ៍៌អពំកីារសិខេប្រមីចីបានខេ�ល់ខេ�នៃនភូិមីចិីនំនួ៣៨២ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០២០ ដែដំល់ជាខេ�ល់ខេ�
ប្របចាឆុំ្នាំដ៏ំំ�សុិប់ផំ្ដ�ត្តមីយួ ខេទាះបជីាមានការល់បំាក ខេដាំយសារសាា នភាពជ័ងំ�រាត្តត្តាត្តកូវិដីំ១៩កខ៏េដាំយ។171

តាមីរយៈការអន�វិត្តតវិធិីសា�សិតបណ៌ត� ះបណាត ល់ប្រគូបខេង្ហាគ ល់ (ToT) អាជាា ធរមីីនមានខេ�ល់បំណ៌ងខេឈាង
ចាប់អុកទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់ឱ្យយបានខេប្រចីីនតាមីដែត្តអាចីខេធើីខេ�បាន ខេដាំយរមួីប�េូ ល់ប្រគូបខេង្ហាគ ល់សិប្រមាប់ប្រគូបខេប្រងៀន
តាមីសា� ដែដំល់ខេប្រកាយមីក ប្រត្តូវិផ្ដតល់់ការបណ៌ត� ះបណាត ល់ដំល់់សិមាជិ័កនៃនកឹ�បមិីត្តតអប់រមំីិត្តត EORE។ កឹ�ប
ទាងំខេនះមានខេ�ល់បំណ៌ងកំណ៌ត្ត់នូវិត្តំបន់ខេ�ល់ខេ�ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់់ខឹាងំបំផ្ដ�ត្ត និងមានហានិភិ័យ
�ុសិ់ តាមីរយៈការខេរៀបចីំសិកមីមភាព EORE ខេផ្ដឺងៗ។172

អាជាា ធរមីីន និងអងគការខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តបានបខេងកីត្តសិមាា រៈអប់រខំេផ្ដឺងៗជាខេប្រចីីន ដូំចីជា ខេសិៀវិខេ� �ា ងំរូបភាព 
នងិអាវិយ�ត្ត ខេដំមីីីខីេល់កីកមុីស់ិឱ្យយមានការផ្ដឺពើផ្ដាយប្របកបខេដាំយប្របសិិទិ្ធិភាពអពីំខេ�ល់ការណ៍៌អប់រពំខីេប្រ�ះ 
ថុ្នាក់។ អាជាា ធរមីីនក៏បាននិងកំព�ងខេរៀបចីំ ទាងំទិ្ធិវាជាតិ្តយល់់ដំ�ងអំពីមីីនប្របចាឆុំ្នាំខំេ�នៃថ្មីៃទ្ធិី២៤ ដែ�ក�មីាៈ 
និងទិ្ធិវាអនតរជាតិ្តអំពីសិកមីមភាពមីីន ខេ�នៃថ្មីៃទី្ធិ៤ ដែ�ខេមីសាផ្ដងដែដំរ។173

ចាបព់ឆុី្នាំ ំ២០១៨ ដំល់់ ២០២០ មានមីន�សិឺចីនំនួ ២.៨៤០.៧០២ ន្ទាកប់ានទ្ធិទ្ធិលួ់វិគគ EORE ខេ�ប្របខេទ្ធិសិ
កមីុ�ជាពបី្របតិ្តបត្តតកិរជាត្តិ នងិអនតរជាត្ត។ិ174 របូភាពទ្ធិ១ី៦បង្ហាា ញពចីីនំនួប�រសិ �សិតី ក�មារា នងិក�មារ ី  ដែដំល់
បានទ្ធិទ្ធិលួ់ការអបរ់ ំខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១៨ និងឆុ្នាំ២ំ០២០ ខេដាំយដែបងដែចីកតាមីអាយ� នងិខេភិទ្ធិ។
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  របូភាពទ្ធិ១ី៦   ចីនំនួប�រសិ �សិត ីក�មារា និងក�មារ ីដែដំល់បានទ្ធិទ្ធិលួ់វិគគ EORE ខេ�ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១៨ និង២០២០

ខេពល់ពចិារណាខេ�ខេលី់ខេយនឌ្ឍរ័ នងិភាពចីប្រមីុះ អាជាា ធរមីីនបានកពំ�ងធាន្ទាឱ្យយមានត្ត�ល់យភាពខេយនឌ្ឍរ័ខេ�កុ�ង
ប្រកមុីការង្ហារ EORE ខេដាំយអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយខេ�ត ត្តកានដ់ែត្តមានប្របសិទិ្ធិភិាពដែថ្មីមីខេទ្ធិៀត្តខេ�ខេលី់�សិតី នងិក�មារ។ី 
អាជាា ធរមីីនកទ៏្ធិទ្ធិលួ់បានល់ទ្ធិផិ្ដល់វិជិ័ាមានកានដ់ែត្តទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យ តាមីរយៈការខេលី់កទ្ធិ�កចីតិ្តតឱ្យយមានការចូីល់រមួី
របសិ�់សិតជីាអកុទ្ធិទ្ធិលួ់ផ្ដល់។ ជាខេរឿយៗ ខេដាំយសារដែត្ត�សិតបី្រត្តវូិទ្ធិទ្ធិលួ់��សិប្រត្តវូិខេលី់ការអបរ់ ំនងិការអភិិវិឌ្ឍឍរបសិ់
កូនៗ កដូ៏ំចីជាការប្រគបប់្រគងកុ�ងផ្ដាះសិដែមីីង175 ពកួខេគអាចីខេផ្ដារចីខំេណ៌ះដំ�ងដែដំល់ទ្ធិទ្ធិលួ់បានខេ�ឱ្យយកូនៗ បតី នងិ
សិមាជ័កិប្រគសួារខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ ខេល់សីិពីខេនះ ប្រកមុីការង្ហារអាជាា ធរមីីនធាន្ទាថ្នា EORE ប្រត្តវូិបានខេធើខីេឡូងី
ខេ�កដែនងឹដែដំល់ជ័នពកិារអាចីខេចីញចូីល់បាន សំិខេ�បខេងកតី្តឱ្យយមានការខេធើបីរ�ិបន័ជុ័នពកិារ។176

ប្របភិព៖ អាជាា ធរមីីន
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Women 628 922 120 985 217 534
Men 621 673 197 444 184 821
Girl 132 745 86 491 146 320
Boy 216 891 108 314 178 562
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តាមីរយៈការកំណ៌ត្ត់�សិតី ក�មារ ីក�មារា  និងប�រសិ ប្រសិបតាមីភាពង្ហាយរងខេប្រ�ះ ត្តួន្ទាទី្ធិ និងត្តប្រមីូវិការខេផ្ដឺង
ៗរបសិ់ពួកខេគ និងតាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់ឱ្យយមានឥរ�ិបថ្មីប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របង
របសិ់ EORE បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ សិដីពីការអប់របំ្របកបខេដាំយគ�ណ៌ភាព ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៤.៥៤.៥ សិដីពីការល់�បបំបាត្ត់វិសិិមីភាពខេយនឌ័្ឍរកុ�ងការអប់រខំេ�ប្រគប់កប្រមីិត្តសិប្រមាប់ជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ និង
ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.aចីំណ៌� ចីខេ� ៤.a សិតីពីការផ្ដតល់់នូវិបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព អហ្សឺងិា បរ�ិប័នុ និង
មានប្របសិិទ្ធិិភាពសិប្រមាប់មីន�សិឺប្រគប់រូប។ ខេល់ីសិពីខេនះ EORE ក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៥ សិតីពី
សិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ សិដីពីការប�េប់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារខីេភិទ្ធិ និង
ក�មារផី្ដងដែដំរ។

ការអភិិវិឌ្ឍឍទាងំខេនះបានខេលី់កកមីុសិ់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ សិដីពីសិ��ភាព និងសិ���មាល់ភាពមាមំីួន និង
ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.dចីំណ៌� ចីខេ� ៣.d សិដីពីការពប្រង�ងសិមីត្តាភាពសិប្រមាប់ការប្រពមានជាមី�ន ការអប់រពំីខេប្រ�ះថុ្នាក់ និងការប្រគប់ 
ប្រគងហានិភិ័យសិ��ភាព។

ខេដំីមីីពីប្រង�ងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការជាត្តិ អាជាា ធរមីីនខេរៀបចីំប្រកុមីបខេចីេកខេទ្ធិសិអប់រពំីខេប្រ�ះថុ្នាក់ (RE-TRG) 
ជាខេរៀងរាល់់ប្រតី្តមាសិ។ ប្រកុមីខេនះមានត្តួន្ទាទី្ធិជាយនតការសិប្រមីបសិប្រមីួល់ ខេដាំយប្របមូីល់ផ្ដត� ំនូវិអាជាា ធរជាតិ្ត 
ប្របត្តិបត្តតិករ និងត្តំណាងអងគការសិកមីមភាពមីីនទាងំអសិ់ ដែដំល់កំព�ងប្របតិ្តបត្តតិការខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។177

ខេល់ីសិពីខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត អាជាា ធរមីីនខេធើីការ�ា ងជិ័ត្តសិុិទ្ធិិជាមីួយ ARMAC ខេដីំមីីខីេលី់កកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូ 
និងពប្រង�ងការអប់រពំីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេ�ទូ្ធិទាងំរដំាសិមាជិ័កអាសុាន។178 តាមីពិត្តខេ� កមីុ�ជាបាននិងកំព�ងចូីល់ 
រមួី�ា ងសិកមីមខេ�កុ�ងកមីមវិធិីថុ្នាក់ត្តំបន់ជាខេប្រចីីនកុ�ងប្រកប�័ណ៌ឌ នៃនគំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីរបសិ់ ARMAC បដែនាមីពី 
ខេល់ីការចូីល់រមួីប្របជ័�ំតាមីអនឡាញ និងសិិកាខ សា�ថុ្នាក់ត្តំបន់មីួយចីំនួនសិតីពី EORE។179 ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា
គ�ជាដែផ្ដុកមីួយនៃនគំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមី ខេដំីមីីអីភិិវិឌ្ឍឍនូវិ “វិធិីសា�សិតថុ្នាក់ត្តំបន់រមួី និងប្រគប់ប្រជ័ុងខេប្រជាយ” កុ�ង
ការអន�វិត្តត EORE180 ខេដាំយមានខេ�ល់បំណ៌ងដែចីករដំែល់កនូវិការអន�វិត្តត និងខេមីខេរៀនល់អៗ  ដែដំល់ខេរៀនបាន
ខេ�កុ�ងចីំខេណាមីរដំាសិមាជិ័កអាសុាន។181

ខេដំីមីីរីមួីចីំដែណ៌កដំល់់ការកាត្ត់បនាយជ័នរងខេប្រ�ះ ជាពិខេសិសិ ខេ�កុ�ងចីំខេណាមីក�មារ ត្តួអងគសិកមីមភាពមីីន
មីិនតាមីដែបបប្របនៃពណី៌ ក៏បានចូីល់រមួីកុ�ងការអប់រពំីខេប្រ�ះថុ្នាក់ផ្ដងដែដំរ។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ គខេប្រមាងមូីល់និធិ
សិហ្សឺភាពសិហ្សឺព័និបាល់់ទាត្ត់អ�រ ា�ប (UEFA) សិប្រមាប់ក�មារឆុ្នាំ២ំ០២០ ដែដំល់ប្រត្តូវិបានអន�វិត្តតខេដាំយ
អងគការមិីនរកប្របាក់ចីំខេណ៌ញខេឈាម ះថ្នា Spirit of Soccer ខេប្របីប្របាសិ់បាល់់ទាត្ត់ ខេដីំមីីខីេលី់កកមីុសិ់ EORE  
តាមីរយៈការបណ៌ត� ះបណាដ ល់ប្រគូបងើ�ក និងប្រគូបខេប្រងៀន ឱ្យយខេធើីជាប្រគូអប់រពំីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ
ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។ គខេប្រមាងខេនះមានខេ�ល់បំណ៌ងផ្ដតល់់ EORE ដំល់់ក�មារកមីុ�ជាប្របមាណ៌១២.០០០ន្ទាក់  
តាមីរយៈបាល់់ទាត្ត់ / គឹីនិក EORE និងការប្របកួត្តវិលិ់ជ័�ំ EORE ប្រពមីទាងំខេដីំមីី�ីបំ្រទ្ធិបដែនាមីដំល់់ក�មារ
កមីុ�ជាចីំនួន ២៤.០០០ ន្ទាក់ តាមីរយៈយ�ទ្ធិិន្ទាការពហ្សឺ�ប្របព័និផ្ដឺពើផ្ដាយ ខេដាំយប�េូ ល់នូវិការដែចីកចាយ
�ា ងំរូបភាព និងខេសិៀវិខេ�សិរខេសិរផ្ដងដែដំរ។182

បដែនាមីពីខេលី់ខេនះ ថ្មីមីៗខេនះ អងគការ HALO Trust បានចាប់នៃដំគូជាមីួយអងគការ Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ខេដំីមីីបី�េូ ល់កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងរបសិ់�ឹួនឱ្យយបាន�ុសិ់
បំផ្ដ�ត្តសិំខេ�ខេ�រកអុកទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់។ តាមីរយៈការសិប្រមីបសិប្រមីួល់សិកមីមភាពរបសិ់ពួកខេគ អងគការទាងំពីរ
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បានផ្ដតល់់ខេមីខេរៀនរមួី�ុដំល់់អុកទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់ ខេដាំយដាំក់ប�េូ ល់�ុនូវិការបណ៌ត� ះបណាត ល់ EORE ដែដំល់ប្រត្តូវិ
បានផ្ដតល់់ខេដាំយអងគការ HALO Trust ជាមីួយន�ងការបខេប្រងៀនសិតីពីការដាំ ំនិងការប្រគប់ប្រគងដំំណាដំំំឡូូងមីី 
ដែដំល់ផ្ដតល់់ខេដាំយអងគការ GIZ។183

ការបខេងកីត្តនូវិភាពជានៃដំគូដែបបខេនះ និងការចូីល់រមួីនៃនសិកមីមភាពមីីន និងកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងអភិិវិឌ្ឍឍន៍ 
បាន�បំ្រទ្ធិដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ សិដីពីភាពជានៃដំគូខេដំីមីីសីិខេប្រមីចីខេ�ល់ខេ� និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ សិដីពីកិចីេ
សិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខាងត្តីូង-ខាងត្តីូង និងប្រត្តីខេកាណ៌ថុ្នាក់ត្តំបន់ និងអនតរជាតិ្ត ខេដំីមីីខីេលី់កកមីុសិ់ការដែចីក
រដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង ខេដាំយរមួីប�េូ ល់តាមីរយៈការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរខេឡូងីនូវិការសិប្រមីបសិប្រមីួល់ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
១៧.៩១៧.៩ សិតីពីការខេល់ីកកមុីស់ិការ�បំ្រទ្ធិពីអនតរជាត្តិសិប្រមាប់ការអន�វិត្តតការកសាងសិមីត្តាភាពប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព និងចីំខេ�ល់ខេ� ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិតីពីការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ង និងជំ័ន្ទាញ 
តាមីរយៈភាពជានៃដំគូពហ្សឺ�ភាគ ីនងិដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតពីកីារខេល់កីកមុីស់ិភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ 
សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់។
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៤. ការ���ី�ដោយនឌ្ឍ័រ

ប្រកុមីការង្ហារខេយនឌ្ឍ័រអាជាា ធរមីីន ជ័ួបជាមីួយអុកខេដាំះមីីនជា�សិតីរបសិ់អងគការជំ័នួយប្របជាជ័នន័រខេវិសិ (NPA) 
ខេ�ខេ�ត្តតរត្តនគិរ ីដែ�ត្ត�� ឆុ្នាំ ំ២០២០ © រូបភាពពីអាជាា ធរមីីន
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  របូភាពទ្ធិ១ី៧   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ដំល់ច់ីណំ៌� ចីខេ� គ.អ.ចី. ខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាបខ់ាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ
អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេលី់ខេគហ្សឺទ្ធិព័ំររបសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖ https://www.un.org/
sustainabledevelopment/

១០.២១០.២ ការខេធើីបរ�ិប័នុខាងសិងគមី ខេសិដំាកិចីេ 
នខេ�បាយសិប្រមាប់ប្របជាជ័នប្រគប់រូប

១០.៣១០.៣ ឱ្យកាសិខេសិមី�ុ ការកាត្ត់បនាយវិសិិមីភាព

១០.៤១០.៤ ការអន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយ�ពំារសិងគមី 

១៦.៧១៦.៧ ការខេធើីខេសិចីកតីសិខេប្រមីចី ខេដាំយមានការចូីល់រមួីពី
ប្រគប់ត្តំណាង ខេដាំយមានការទ្ធិទ្ធិួល់��សិប្រត្តូវិ
ប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត

១៦.b១៦.b ចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយដែដំល់�ម ន
ការខេរសីិខេអីង

៥.១៥.១ ប�េប់ប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងចីំខេពាះ�សិតី 
និងក�មារទីាងំអសិ់

៥.៥៥.៥ ការចូីល់រមួី�ា ងខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាពរបសិ់�សិតីខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្តនៃន
ការសិខេប្រមីចីចិីត្តត

៥.a៥.a សិិទ្ធិិិខេសិមី�ុរបសិ់�សិតីកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ

៥.c៥.c ពប្រង�ងខេ�ល់នខេ�បាយ និងបទ្ធិដាំា នគតិ្តយ�ត្តត
ន្ទាន្ទាសិប្រមាប់សិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ

៨.៥៨.៥ ការង្ហារខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយ
ផ្ដលិ់ត្តភាព និងការង្ហារសិមីរមីយ

៤.៤៤.៤ បខេងកីនចីំនួនយ�វិជ័ន និងមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់
មានជំ័ន្ទាញ

៤.៥៤.៥ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការអប់រខំេ�ប្រគប់
កប្រមិីត្ត



៤. ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រ 97

ដូំចីដែដំល់បានបញ្ជាា ក់ខេដាំយខេសិចីកតសីិខេប្រមីចីរបសិ់ប្រកុមីប្រប�កាសិនតសិិ��អងគការសិហ្សឺប្របជាជាត្តិ
ខេល់� ១៣២៥ សិតពី�ីសិតី សិនតភិាព នងិសិនតសិិ�� ប្រគបភ់ាគបី្រត្តវូិដែត្តធាន្ទាថ្នា កមីមវិធិខីេបាសិសិមាអ ត្ត
មីនី នងិការយល់ដ់ំ�ងអពំមីីនីប្រត្តវូិពចិារណាខេល់តី្តប្រមីវូិការពខិេសិសិៗរបសិ�់សិតី នងិក�មារ។ី184 
អាប្រសិយ័ខេហ្សឺត្ត�ខេនះ សិកមីមភាពមីនីប្រត្តវូិដែត្តខេធើកីារ ខេដំមីីីខីេធើឱី្យយប្របខេសីិរខេឡូងីនូវិផ្ដល់បាះពាល់ន់ៃន
អនតរាគមីនខ៍េលី់�សិតី ក�មារ ីក�មារា និងប�រសិដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់ព់បី្រកមុីចីប្រមីុះ។185

ដែផុ្ដកខេនះខេ�ត ត្តខេលី់ការរួមីចំីដែណ៌កខេដាំយ�ា ល់់នៃនការប�ញ្ជាា បខេយនឌ័្ឍរខេ�កាន់ខេ�ល់ខេ�
អភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្របកបខេដាំយចីីរភាព (គ.អ.ចី.)។ �ា ងណាមិីញ វាគួរដែត្តប្រត្តូវិបានកត្ត់សិមាគ ល់់ផ្ដង
ដែដំរថ្នា ខេដំីមីីធីាន្ទាថ្នា ខេ�ល់ការណ៍៌រមួីនៃនការមីិនទ្ធិ�កនរណាមុាក់ខេចាល់ប្រត្តូវិបានប្របកាន់ខាា ប់ 
ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រប្រត្តូវិដែត្តអន�វិត្តត និងប្រត្តួត្តពិនិត្តយ ជាវិធិីសា�សិតអនតរវិសិិ័យ (cross-cutting 
approach) ខេ�កុ�ងកមីមវិធិីសិកមីមភាពមីីន គខេប្រមាង និងសិកមីមភាពទាងំអសិ់។

រដំាធមីមន��ាកមីុ�ជាដែចីងថ្នា ប្របជាពល់រដំាប្រគបរ់បូ “ប្រត្តវូិមានភាពខេសិម�ុីចីខំេពាះមី��ចីាប់ ខេដាំយទ្ធិទ្ធិលួ់បានសិិទ្ធិិិ 
ខេសិរភីាពដូំចី�ុ នងិបខំេពញកាត្តពើកិចីេដូំចី�ុ ខេដាំយមីនិប្របកានពូ់ជ័សាសិន៍ ពណ៌៌សិមី �ីរ ខេភិទ្ធិ ភាសា ជ័ខំេនឿ
សាសិន្ទា ននុិ្ទាការនខេ�បាយ ខេដំមីីកខំេណី៌ត្ត ឋានៈសិងគមី ប្រទ្ធិពយសិមីីត្តតិ ឬសាា នភាពខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។186 
មាប្រតា៤៥បានបញ្ជាា កប់ដែនាមីខេទ្ធិៀត្តអពំសីិមីភាពរវាង�សិតី នងិប�រសិខេ�ប្រគបវ់ិសិិយ័ ខេហ្សឺយីដែចីងថ្នា “ការខេរសីិ 
ខេអងីប្រគបប់្របខេភិទ្ធិខេលី់�សិតបី្រត្តវូិ បបំាត្តខ់េចាល់”។187

ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបានផ្ដតល់់សិចាេ ប័នខេលី់ អន�សិញ្ជាា សិតីពីការល់�បបំបាត្ត់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ង
ន្ទារខីេភិទ្ធិ188 កុ�ងឆុ្នាំ១ំ៩៩២ និងពិធីសារជាជ័ខេប្រមីីសិរបសិ់�ឹួនកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១០។ 

របាយការណ៍៌អពំគីមឹាត្តខេយនឌ័្ឍរជាសិកល់កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២១ បានចាត់្តចីណំាត់្តថុ្នាក់ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជាជាប្របខេទ្ធិសិ 
សិាិត្តខេ�ខេល់�ខេរៀងទី្ធិ១០៣ កុ�ងចីំខេណាមី១៥៦ប្របខេទ្ធិសិ ខេដាំយដែផ្ដអកខេល់ីសិនាសិឺន៍គមឹាត្តខេយនឌ្ឍ័រ ដែដំល់
ខេមីីល់ខេល់ីចីំណ៌� ចីសិតង់ដាំរសិប្រមាប់គមឹាត្តខេយនឌ័្ឍរ ខេដាំយរមួីជាមួីយចំីណ៌� ចីសំិខាន់ៗចីំនួនបួនដូំចីខាង 
ខេប្រកាមី៖ (១) ការចូីល់រមួី នងិឱ្យកាសិខាងខេសិដំាកិចីេ (២) ការទ្ធិទួ្ធិល់បានការអប់រ ំ(៣) សិ��ភាព នងិការ 
រសិ់រានមានជី័វិតិ្ត និង (៤) ការផ្ដដល់់អំណាចីខាងនខេ�បាយ។189
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ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាមានអប្រតាប្របជាជ័នដែដំល់មានការង្ហារ�ុសិ់បំផ្ដ�ត្តមីួយខេ�កុ�ងពិភិពខេ�ក (៧៩.១ភាគរយ
កុ�ងត្តួខេល់�ឆុ្នាំ២ំ០២០) រមួីជាមីួយន�ងអប្រតាចូីល់រមួីនៃនកមឹាងំពល់កមីម�ុសិ់សិប្រមាប់�សិតី។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ 
កុ�ងរយៈខេពល់ពីរបីឆុ្នាំចំី�ងខេប្រកាយខេនះ មានចីំនួនប្របជាជ័នជា�សិតីជាង៧០ភាគរយ (អាយ�១៥ឆុ្នាំខំេឡូងី) 
បានចូីល់រមួីខេ�កុ�ងកមឹាងំពល់កមីម។190

អាជាា ធរមីនីបាននងិកពំ�ង�តិ្ត�បំ្រប�ងដែប្របង�ា ងសិកមីមកុ�ងការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ខេ�កុ�ងវិសិិយ័សិកមីមភាពមីីន។ 
ជាខេ�ល់ខេ�មីួយកុ�ងចីំខេណាមីខេ�ល់ខេ�ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តខេ�ខេប្រកាមីដែផ្ដនការយ�ទ្ធិិសា�សិតជាត្តិសិកមីមភាពមីីន 
(NMAS) ឆុ្នាំ២ំ០១៨-២០២៥ (ខេ�ល់បណំ៌ងទ្ធិ៨ី ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ៣ី) ដែផ្ដនការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័កុ�ងវិសិិយ័
សិកមីមភាពមីនី (GMAP ២០១៨-២០២២) ប្រត្តវូិបានអន�មីត័្តខេដាំយខេជាគជ័័យកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៨ ខេហ្សឺយីដែផ្ដនការ
បន្ទាា បស់ិប្រមាបអ់ឡំូ�ងឆុ្នាំ ំ ២០២១-២០២៥ សិពើនៃថ្មីៃខេនះ កពំ�ងដែត្តសិាតិ្តកុ�ងការសិខេប្រមីចីជាចី�ងខេប្រកាយ។ 
ខេ�ល់ខេ�នៃន NMAS ករ៏មួីប�េូ ល់ផ្ដងដែដំរនូវិការបខេងកតី្តខេ�ល់ការណ៍៌ដែណ៌ន្ទាអំពំកីារប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ នងិការ
ពប្រង�ងសិមីត្តាភាពថុ្នាកជ់ាត្តិ ខេដំមីីីអីន�វិត្តតតាមីខេ�ល់ការណ៍៌ទាងំខេនះ កដូ៏ំចីជាការខេលី់កកមីសុិឱ់្យយមានការ
ចូីល់រមួីរបសិ�់សិតខីេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការ ការផ្ដដល់់ខេសិវា នងិសិកមីមភាពន្ទាន្ទារបសិស់ិកមីមភាពមីីនផ្ដងដែដំរ។191 
ជាមីយួ�ុខេនះផ្ដងដែដំរ សិតងដ់ាំសិកមីមភាពមីនីថ្មីមរីបសិក់មីុ�ជា សិតពីកីារប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ នងិភាពចីប្រមីុះ កពំ�ងដែត្ត
សិាតិ្តកុ�ងការខេរៀបចី។ំ192

ខេ�ល់ការណ៍៌ដែណ៌ន្ទាអំពំកីារប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ប្រត្តវូិបានបខេងកតី្តខេឡូងីខេដាំយអាជាា ធរមីីន នងិបានអន�មីត័្តកុ�ង
ឆុ្នាំ២ំ០១៩ ខេដាំយខេប្របីប្របាសិជ់ាឯកសារខេ�ល់នខេ�បាយសិប្រមាបប់្របតិ្តបត្តតកិរ នងិភាគពីាកព់ន័ខិេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត 
ខេដំមីីីធីាន្ទាឱ្យយបាននូវិការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍរ័ខេ�កុ�ងសិកមីមភាពរបសិព់កួខេគ។ ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ទ្ធិនិនុយ័
ដែបងដែចីកខេភិទ្ធិ និងអាយ�ប្រត្តវូិបានដាំកប់�េូ ល់ខេ�កុ�ងទ្ធិប្រមីង់របាយការណ៍៌ទាងំអសិ។់193

ខេល់ីសិពីខេនះ បន្ទាា ប់ពីការវាយត្តនៃមីឹទិ្ធិនុន័យខេ�ល់អំពីខេយនឌ្ឍ័រ និងភាពចីប្រមីុះនៃនអាជាា ធរមីីន ដែដំល់ខេធើីខេឡូងី
ខេដាំយ GICHD កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៩ GICHD និងអាជាា ធរមីីន បានបខេងកីត្តដែផ្ដនការសិកមីមភាពមួីយ ខេដីំមីីបីខេងកីន
នូវិកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងកុ�ងការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រ និងភាពចីប្រមីុះ។

អាជាា ធរមីីនបានបខេងកីត្តប្រកុមីការង្ហារប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រមីួយ។ ប្រកុមីខេនះមានខេ�ល់បំណ៌ងសិប្រមីបសិប្រមីួល់
ការង្ហាររបសិ់�ឹួនជាមីួយប្រកុមីការង្ហារបខេចីេកខេទ្ធិសិសិតីពីខេយនឌ្ឍ័រ ដែដំល់មានត្តំណាងមីកពីកមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍន៍
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត ប្រកសិួងកិចីេការន្ទារ ីប្រកសិួងសិងគមីកិចីេ អតី្តត្តយ�ទ្ធិិជ័ន និងយ�វិនីត្តិសិមីីទា អងគភាព
ដែផ្ដនការសិកមីមភាពមីីនខេ�ត្តត ប្របតិ្តបត្តតិករសិកមីមភាពមីីន ប្រពមីទាងំអងគការជាតិ្ត និងអនតរជាតិ្ត ដែដំល់សិកមីម
ខេ�កុ�ងកិចីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ និងការអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារ
យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។194



៤. ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រ 99

វិគគបណ៌ត� ះបណាត ល់សិតីពីការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រខេ�អាជាា ធរមីីន  
 នៃថ្មីៃទ្ធិី២៤-២៥ ដែ�វិចិីិិកា ឆុ្នាំ២ំ០២០ © ផ្ដតល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន

ការអន�វិត្តតល់អៗ មីួយចីំនួនកុ�ងការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រ និងភាពចីប្រមីុះ ប្រត្តូវិបានរាយការណ៍៌ខេដាំយអាជាា ធរមីីន។ 
ទាងំខេនះរមួីប�េូ ល់ការមានប្រកុមីប្រសាវិប្រជាវិ និងប្រកុមីទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងសិហ្សឺគមីន៍ដែដំល់មានខេយនឌ្ឍ័រចីប្រមីុះ និងប្រកុមីប្រសាវិប្រជាវិ និងប្រកុមីទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងសិហ្សឺគមីន៍ដែដំល់មានខេយនឌ្ឍ័រចីប្រមីុះ និង
ប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ ក៏ដូំចីជាការផ្ដតល់់អាទិ្ធិភាពដំល់់�សិតីខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការខេប្រជ័ីសិខេរសីិ ឬការពិខេប្រ�ះ
ជាមីួយ�សិតី និងក�មារកុ�ងអំឡូ�ងខេពល់នៃនកិចីេប្របជ័�ំ និងសិកមីមភាពខេ�តាមីសិហ្សឺគមីន៍។195 ខេលី់សិពីខេនះ 
ខេ�ល់ការណ៍៌ដែណ៌ន្ទាបំចីេ�បីនុសិតីពីការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រកុ�ងសិកមីមភាពមីីនខេ�កមីុ�ជា កំណ៌ត្ត់នូវិខេ�ល់ខេ�
មីួយខេដាំយធាន្ទាថ្នា “ប�រសិ �សិតី ជ័នពិការ និងជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ ឬសិមាជិ័កភូិមីិដែដំល់�ើះខាត្តខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត” 
ចូីល់រមួីចីំដែណ៌កខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការចាត្ត់អាទ្ធិិភាពដំំខេណី៌រការចាត្ត់អាទ្ធិិភាព ខេហ្សឺយីប្រត្តូវិធាន្ទាថ្នា “�ា ងខេហាចីណាសិ់ ៣០% នៃន
អុកចូីល់រមួីកុ�ងកិចីេប្របជ័�ំគ�ជា�សិតី ខេហ្សឺយីជ័នពិការក៏ប្រត្តូវិបានអខេ�ា ីញផ្ដងដែដំរ។196

ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាមានប្របវិត្តតិជាយូរមីកខេហ្សឺយីកុ�ងការជ័ួល់អុកខេដាំះមីីនជា�សិតីការជ័ួល់អុកខេដាំះមីីនជា�សិត។ី តាមីពិត្តខេ� អុកខេដាំះមីីនជា
�សិតីប្រត្តូវិបានពាក់ព័និខេ�កុ�ងកិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងខេបាសិសិមាអ ត្តតាងំពីខេដំីមីដំំបូងខេ�ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា។ �សិតីជា
អុកខេដាំះមីីនមុាក់ ដែថ្មីមីទាងំប្រត្តូវិបានទ្ធិទ្ធិួល់សាគ ល់់ថ្នាជាវិរីន្ទារជីាត្តិខេទ្ធិៀត្តផ្ដង។197

កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០ មី�នតីរបសិ់អាជាា ធរមីីនចីំនួន២៣ភាគរយគ�ជា�សិតី។ �ា ងណាមិីញ ខេពល់ទាក់ទ្ធិងន�ង
ត្តួន្ទាទី្ធិជាថុ្នាក់ប្រគប់ប្រគង ឬប្របធានមានដែត្ត៥ភាគរយបា�ខេណាណ ះដែដំល់ប្រត្តូវិបានប្រគប់ប្រគងខេដាំយ�សិតី។ ចាប់តាងំ 
ពីឆុ្នាំ២ំ០២០មីក ២៥ភាគរយនៃនមី�នតីទាងំអសិ់ខេ�កុ�ងវិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាគ�ជា
�សិតី ដែដំល់បង្ហាា ញពីការខេកីនខេឡូងី ចាប់ពីឆុ្នាំ២ំ០១៥ (១៥ភាគរយ)។198
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ប្របត្តិបត្តតិករខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាក៏បាននិងកំព�ង�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របង ខេដំីមីីធីាន្ទាឱ្យយមានការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រ 
និងភាពចីប្រមីុះខេ�កុ�ងការង្ហាររបសិ់ពួកខេគ និងផ្ដតល់់ឱ្យកាសិការង្ហារខេសិមី�ុដំល់់ទាងំ�សិតី និងប�រសិផ្ដងដែដំរ។  
ឧទាហ្សឺរណ៍៌ ៥០ភាគរយនៃនអុកខេដាំះមីីនជាង៨០០ន្ទាក់ខេ�អងគការ HALO Trust កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាគ�ជា
�សិតី។ អងគការ HALO Trust ខេល់ីកទ្ធិ�កចិីត្តតឱ្យយខេប្រជ័ីសិខេរសីិ�សិតីខេ�កុ�ងខេ�ត្តតដែដំល់ពួកខេគខេធើីការ។199 ខេ�កុ�ង
អងគការ Mines Advisory Group (MAG) ៤២ភាគរយនៃនប្រកុមីការង្ហារប្រសាវិប្រជាវិ និងខេបាសិសិមាអ ត្ត 
និង២៤ភាគរយនៃនត្តួន្ទាទី្ធិប្រគប់ប្រគង/ប្របធាន ប្រត្តូវិបានកាន់ការខេដាំយ�សិតី។ ខេពល់និ�យដំល់់ប្របតិ្តបត្តតិករ
ជាតិ្ត មីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់សិកមីមភាពកំចាត្ត់មីីនកមីុ�ជា ប�គគលិ់កចីំនួន ១២.៥ភាគរយ និងប្របធានពីរន្ទាក់កុ�ង 
ចីំខេណាមី៦ន្ទាក់គ�ជា�សិតីខេ�កុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២០។200

ប្រកុមីការង្ហារខេដាំះមីីនដែដំល់មានអុកខេដាំះមីីនជា�សិតីខេ�ខេ�ត្តតនៃបាលិ់ន © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ HALO Trust

ដែផ្ដអកខេល់ីបទ្ធិពិខេសាធន៍ដែដំល់បានរាយការណ៍៌ខេដាំយអាជាា ធរមីីន និងប្របតិ្តបត្តតិករមីួយចីំនួន ការជ័ួល់�សិតី
ឱ្យយខេធើីការបានបខេងកីនជាវិជិ័ាមាននូវិកប្រមីិត្តនៃនទ្ធិំន�កចិីត្តត និងការព�ងដែផ្ដអកខេលី់�ឹួនឯង ជាល់ទ្ធិិផ្ដល់ វាន្ទាឱំ្យយ
មានការចូីល់រមួីកាន់ដែត្ត�ុសិ់កុ�ងការសិខេប្រមីចីចិីត្តតកុ�ងប្រគួសារ និងសិហ្សឺគមីន៍។201
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ប្រសិខេដំៀង�ុខេនះដែដំរ ខេដាំយរមួីប�េូ ល់ការពិចារណាអំពីខេយនឌ្ឍ័រ និងភាពចីប្រមីុះ អងគការ MAG បានកំព�ង
ជ័លួ់អុកខេដាំះមីីនជា�សិតមីីកពីប្រកមុីជ័នជាតិ្តភាគតិ្តចី។ គតិ្តប្រត្ត�មីឆុ្នាំ២ំ០២១ ការ�ិល់យ័របស់ិអងគការ MAG 
កុ�ងខេ�ត្តតរត្តនគិរបី្រត្តូវិបានត្តំណាងខេដាំយប្រកុមីជ័នជាតិ្តដូំចីខាងខេប្រកាមី៖ ទ្ធិំពួន (សិមាជិ័ក៤៣ន្ទាក់កុ�ងខេន្ទាះ 
៩ន្ទាក់ជា�សិតី), ប្រគ�ង (១០៦/២៧), ឡាវិ (១៣/៤), ដែ�មរ (កមីុ�ជា) (១០៥/២៦), ខេប្រ� (១៤/៣), 
ចារាាយ (១៥/៣)។202 ជាក់ដែសិតង ប្រកុមីជ័នជាត្តិភាគតិ្តចីខេ�កុ�ងខេ�ត្តតរត្តនគិរមីានចីំនួន ៧៥ភាគរយនៃន
ចីំនួនប្របជាជ័នសិរ�ប។203

បដែនាមីពីខេលី់ខេនះ �សិតីបាននិងកំព�ងទ្ធិទ្ធិួល់បានអត្តាប្របខេ�ជ័ន៍ពីការបណ៌ត� ះបណាត ល់ និងវិគគអភិិវិឌ្ឍឍជ័ំន្ទាញ
ខេផ្ដឺងៗ ចាប់តាងំពីចូីល់រមួីកុ�ងអងគការសិកមីមភាពមីីន។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ អងគការ NPA បានផ្ដតល់់ខេមីខេរៀនអំពី
ការខេបីកបរឡានដំល់់ប�គគលិ់កប្រសិីរបសិ់�ឹួន

204 ខេហ្សឺយីអងគការ HALO Trust បានខេបីកវិគគបណ៌ត� ះបណាត ល់
ប្រគូបខេង្ហាគ ល់សិប្រមាប់សិមាជិ័កប�គគល់ិកនៃផ្ដាកុ�ងសិតីពីសិ��ភាពផូឹ្ដវិខេភិទ្ធិ និងសិិទិ្ធិិបនតពូជ័របស់ិ�សិតីសិប្រមាប់អុក 
ទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់។205

ប្រកុមីការង្ហារខេយនឌ្ឍ័រអាជាា ធរមីីន ជ័ួបជាមីួយអាជាា ធរមូីល់ដាំា ន និងអុកទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់កុ�ងខេ�ត្តតរត្តនគិរ ីដែ�ត្ត�� ឆុ្នាំ២ំ០២០ 
© ផ្ដតល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអាជាា ធរមីីន
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រខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០ ទ្ធិទ្ធិួល់សាគ ល់់ពីសារៈសិំខាន់នៃនសិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងការផ្ដដល់់អំណាចីដំល់់�សិតី និង
ក�មារ ី និង "ការរមួីចីំដែណ៌កដ៏ំសិំខាន់" របសិ់�ឹួន ខេដំីមីីឈីានខេ�សិខេប្រមីចីប្រគប់ខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍ
ប្របកបខេដាំយចីីរភាព  និងចីំណ៌� ចីខេ�ពាក់ព័និ។206 កុ�ងករណី៌នៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រកុ�ង
វិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនបានជ័ួយបខេងកីនការត្តំណាង និងការចូីល់រមួីពី�សិតី ខេដាំយរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ខេ�ល់ខេ�
ទ្ធិី៥ទ្ធិី៥ សិតីពីសិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៥.១ សិដីពីការប�េប់រាល់់ទ្ធិប្រមីង់នៃនការខេរសីិខេអីងប្របឆ្នាំងំន�ងន្ទារ ី
ខេភិទ្ធិ និងក�មារ ី ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៥.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៥.៥ សិតីពីការធាន្ទាឱ្យយមានការចូីល់រមួីរបសិ់�សិតី�ា ងខេពញខេល់ញ និង
ប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិភាពរបសិ់�សិតី ប្រពមីទាងំមានឱ្យកាសិខេសិមីភាពសិប្រមាប់ភាពជាអុកដំ�កន្ទាខំេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត 
ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៥.aចីំណ៌� ចីខេ� ៥.a សិតីពីការខេធើីកំដែណ៌ទ្ធិប្រមីង់ ខេដំីមីីផី្ដតល់់ឱ្យយ�សិតីមានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងធនធានខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៥.cចីំណ៌� ចីខេ� ៥.c សិតីពីការអន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយ
សិប្រមាប់ការខេលី់កកមីុសិ់សិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រ ក៏ដូំចីជាដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ សិតីពីសិនតិភាព យ�ត្តតិធមី៌ និង
សាា ប័នរ �ងមា ំ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.៧ សិតីពីការធាន្ទាឱ្យយមានការខេធើីខេសិចីកតីសិខេប្រមីចីប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ 
ខេ�ប្រគប់កប្រមិីត្ត។

តាមីរយៈការខេលី់កកមីុសិ់ឱ្យយមានឱ្យកាសិការង្ហារខេសិមីភាព�ុ និងការខេលី់កទ្ធិ�កចិីត្តតដំល់់ការខេប្រជី័សិខេរសីិ�សិតី 
ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៨ សិតីពីមី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយ និងចីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៨.៥ ៨.៥ សិដីពីការសិខេប្រមីចីឱ្យយបាននូវិមី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយខេពញខេល់ញ និងប្របកបខេដាំយផ្ដលិ់ត្តភាព
សិប្រមាប់ទាងំអសិ់�ុ។ កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងទាងំខេនះក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១០ សិដីពីការកាត្ត់ 
បនាយវិសិិមីភាព ជាពិខេសិសិដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.២ កុ�ងខេ�ល់បំណ៌ងផ្ដដល់់អំណាចី និងខេល់ីកកមីុសិ់ឱ្យយមា
នបរ�ិប័នុសិប្រមាប់ទាងំអសិ់�ុ ដំល់់ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៣ សិដីពីការធាន្ទាឱ្យយមានឱ្យកាសិខេសិមី�ុ និងការ 
កាត្ត់បនាយវិសិិមីភាពល់ទ្ធិិផ្ដល់ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១០.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១០.៤ សិតីពីការអន�មី័ត្តខេ�ល់នខេ�បាយ ខេដំីមីីី
ទ្ធិទ្ធិួល់បានសិមីភាពកាន់ដែត្តខេប្រចីីន។ ការប�ញ្ជាា បខេយនឌ្ឍ័រក៏បានរមួីចីំដែណ៌កផ្ដងដែដំរដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៦ 
សិដីពីសិនតិភាព យ�ត្តតិធមី៌ និងសាា ប័នរ �ងមា ំ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.bចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.b សិដីពីចីាប់ និងខេ�ល់នខេ�បាយមិីន
ខេរសីិខេអីង។

ខេល់ីសិពីខេនះ កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងរបសិ់អងគការសិកមីមភាពមីីនកុ�ងការផ្ដតល់់នូវិជ័ំន្ទាញ និងឱ្យកាសិបណ៌ត� ះ
បណាដ ល់ដំល់់និខេ�ជ័ិត្តជា�សិតីរបសិ់�ឹួន បានរមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៤ សិដីពីការ ធាន្ទានូវិ
ការអប់របំ្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ និងសិមីធមី៌ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ សិដីពីការបខេងកីនចីំនួនមីន�សិឺខេពញវិយ័
ដែដំល់មានជំ័ន្ទាញសិប្រមាប់មី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយ ប្រពមីទាងំដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៥ សិតីពីការល់�បបំបាត្ត់
វិសិិមីភាពខេយនឌ្ឍ័រកុ�ងការអប់រ។ំ
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៦. ភាពជានៃដី�ូ និងកិចីច
ស័ហប្រ�តិិ�តិិិការ

ការដាំក់ឱ្យយខេប្របីប្របាសិ់ជាផ្ដឹូវិការនូវិដំីសិ�វិត្តាិភាពដំំបូងបងអសិ់របសិ់ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា 
© ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ UNDP ប្របចាខំេ�កមីុ�ជា
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  របូភាពទ្ធិ១ី៨   ការរមួីចីដំែណ៌កនៃនភាពជានៃដំគូ និងកចិីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតកិារចីខំេពាះចីណំ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ខេ�កុ�ង
ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា

ការខេប្របបី្របាសិព់ាកយខេពចីន៍ខេ�កុ�ងចំីណ៌� ចីខេ�នៃន គ.អ.ចី. ដែដំល់បានខេរៀបរាបខ់ាងខេល់បី្រត្តវូិបានដែកសិប្រមួីល់ឱ្យយមានភាពសាមី�ា។ ប�ា ីខេពញខេល់ញ
អពំចីីណំ៌� ចីខេ� និងខេឈាម ះផូឹ្ដវិការ ខេ�កអុកអាចីរកបានខេ�ខេលី់ខេគហ្សឺទ្ធិព័ំររបសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត៖  https://www.un.org/
sustainabledevelopment/

១.១១.១ ល់�បបំបាត្ត់ភាពប្រកីប្រកធៃន់ធៃរ

១.៤១.៤ មានសិិទ្ធិិិខេសិមី�ុកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់
ធនធានខេសិដំាកិចីេ និងទ្ធិទ្ធិួល់បានខេសិវាមូីល់
ដាំា នខេផ្ដឺងៗ

២.១២.១ ការទ្ធិទ្ធិួល់បានអាហារ

៣.៣៣.៣ ល់�បបំបាត្ត់ជំ័ង�ឆ្លុះឹង

៤.៣៤.៣ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់
បខេចីេកខេទ្ធិសិ មី��វិជិាា ជ័ីវិៈ និងខេ�កប្រមីិត្តឧត្តតមី
សិិកា

៤.៤៤.៤ បខេងកីនចីំនួនយ�វិជ័ន និងមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់
មានជំ័ន្ទាញ

៤.៥៤.៥ ទ្ធិទ្ធិួល់បានភាពខេសិមី�ុនូវិការអប់រខំេ�ប្រគប់
កប្រមិីត្ត 

៤.a៤.a ការកសាងបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាិភាព និងបរ�ិប័នុ 

១៦.១១៦.១ កាត្ត់បនាយអំខេពីហ្សឺងិាប្រគប់រូបភាព

១៧.៣១៧.៣ ទ្ធិទ្ធិួល់បានធនធានហ្សឺរិ�ាវិត្តា�បដែនាមីសិប្រមាប់
ប្របខេទ្ធិសិកំព�ងអភិិវិឌ្ឍឍន៍

១៧.៦១៧.៦ ទ្ធិទ្ធិួល់បានធនធានខេផ្ដឺងៗ តាមីរយៈកិចីេ
សិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខេជ័ីង-ត្តីូង ត្តីូង-ត្តីូង និង
កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌

១៧.៩១៧.៩ ខេល់ីកកមីុសិ់ការ�បំ្រទ្ធិអនតរជាតិ្តសិប្រមាប់ការ
កសាងសិមីត្តាភាពខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកំព�ង
អភិិវិឌ្ឍឍន៍

១៧.១៤១៧.១៤ ខេល់ីកកមីុសិ់ការបន �ឺខីេ�ល់នខេ�បាយ
សិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៦១៧.១៦ ខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសិកល់សិប្រមាប់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព

១៧.១៧១៧.១៧ ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-
ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់ប្របកបខេដាំយ
ប្របសិិទ្ធិិភាព

៦.១៦.១ ទ្ធិទ្ធិួល់បានទ្ធិ�កបរខិេភាគដែដំល់មានសិ�វិត្តាិភាព 
និងត្តនៃមីឹសិមីរមីយ

៦.២៦.២ ទ្ធិទ្ធិួល់បានប្រគប់ប្រ�ន់ និងប្របកបខេដាំយ
សិមីធមី៌នូវិអន្ទាមី័យបរសិាា ន និងអន្ទាមី័យ
�ឹួនប្របាណ៌

៦.៤៦.៤ បខេងកីនប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់នៃនការខេប្របីប្របាសិ់ទ្ធិ�ក
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ដូំចីប្រតូ្តវិបានទ្ធិទួ្ធិល់សាគ ល់់ខេដាំយខេសិចីកតីសិខេប្រមីចីនៃនប្រកុមីប្រប�កាសិនតិសិ��អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត 
ខេល់�២៣៦៥ ភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ គ�ជាចីំណ៌� ចីសិុូល់ចីំខេពាះភាពខេជាគជ័័យ
នៃនសិកមីមភាពមីីន ជាពិខេសិសិ ខេ�កុ�ងចីំខេណាមីអាជាា ធរជាតិ្ត អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត អងគការ
កុ�ងត្តំបន់ សិងគមីសិ�ីវិលិ់ និងវិសិិ័យឯកជ័ន។207

ភាពជានៃដំគូគ�ជាទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងដែបបសិម័ប្រគចិីត្តត និងសិហ្សឺការ ដែដំល់ប្រគប់អុកចូីល់រមួីឯកភាពខេធើីការ
ជាមីួយ�ុ ខេដំីមីីសីិខេប្រមីចីខេ�ល់បំណ៌ងរមួីមីួយ ឬអន�វិត្តតកិចីេការជាក់�ក់មីួយ ដូំចីដែដំល់បាន
ប្រពមីខេប្រពៀង�ុ។208

ប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជាបានដាំក់ខេចីញនូវិយនតការ នងិរចីន្ទាសិម័ុីនិមួីយចីនំនួ ខេដំមីីីធីាន្ទាឱ្យយមានការសិប្រមីបសិប្រមួីល់
ខេ�ល់នខេ�បាយជាមីួយត្តួអងគអភិិវិឌ្ឍឍន៍ និងមាេ សិ់ជំ័នួយ។ ខេ�ឆុ្នាំ២ំ០០៧ កមីុ�ជាបានខេរៀបចីំខេវិទ្ធិិកាកិចីេ
សិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការអភិិវិឌ្ឍឍន៍កមីុ�ជា (CDCF) ជាខេល់ីកដំំបូងរបសិ់�ឹួន ដែដំល់បានប្របប្រព�ត្តតខេ�ខេ�ទ្ធិីប្រកុង
ភិុំខេពញ។ CDCF គ�ជាខេវិទ្ធិិកាសិនាន្ទាខេ�ល់នខេ�បាយកប្រមីិត្ត�ុសិ់បំផ្ដ�ត្ត ខេហ្សឺយីប្រត្តូវិខេធើីខេឡូងីជាខេរៀងរាល់់ 
១៨ដែ�មីតង។ យនតការសិប្រមីបសិប្រមីួល់ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត រមួីមានគណ៌ៈកមាម ធិការសិប្រមីបសិប្រមីួល់រវាងរដាំា ភិិបាល់-
នៃដំគូអភិិវិឌ្ឍឍន៍ ដែដំល់ប្របជ័�ំពីរខេ�បីដំងកុ�ងមីួយឆុ្នាំ។ំ209 កមីុ�ជាក៏បានបខេងកីត្តយ�ទ្ធិិសា�សិតកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិ
ការ អភិិវិឌ្ឍឍន៍ និងភាពជានៃដំគូ (DCPS) ២០១៤-២០១៨ ប្រពមីទាងំ DCPS បចីេ�បីនុសិប្រមាប់រយៈខេពល់ 
២០១៩-២០២៣ ដែដំល់បខេប្រមីីជាប្រកប�ណ៌ឌ សិប្រមាប់ការខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូកុ�ងការអភិិវិឌ្ឍឍ។ DCPS 
ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីតាមីរយៈដំំខេណី៌រការដែដំល់មានការចូីល់រមួី និងប្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ ដែដំល់ទ្ធិទ្ធិួល់
បានធាត្ត�ចូីល់ពីភាគីពាក់ព័និនៃនការអភិិវិឌ្ឍឍន្ទាន្ទា។210

ដូំចីដែដំល់បានខេរៀបរាបខ់ាងខេល់ី រាជ័រដាំា ភិិបាល់កមីុ�ជាបានបខេងកតី្តប្រកមុីការង្ហារបខេចីេកខេទ្ធិសិចីប្រមីុះខេលី់វិសិិយ័
សិកមីម ភាពមីីនកុ�ងឆុ្នាំ ំ២០០៤ ដែដំល់ជ័បួប្របជ័�បំ្របចាឆំ្លុះមាសិ នងិបខេប្រមីជីាខេវិទិ្ធិកាសិនាន្ទាខេ�ល់នខេ�បាយ នងិ
យនតការពខិេប្រ�ះខេ�បល់ក់ុ�ងចីខំេណាមីនៃដំគូន្ទាន្ទា រមួីទាងំប្រកសិងួពាកព់ន័ទិាងំអសិ់ នងិភាគពីាកព់ន័និៃនការ
អភិវិិឌ្ឍឍ។ ខេលី់សិពីខេនះខេទ្ធិៀត្ត ខេដំមីីីជី័យួសិប្រមីលួ់ដំល់ក់ារសិប្រមីបសិប្រមីលួ់កុ�ងចីខំេណាមីភាគពីាកព់ន័និៃន
សិកមីមភាពមីនី អាជាា ធរមីីនបានបខេងកតី្តគណ៌ៈកមាម ធកិារសិប្រមីបសិប្រមីលួ់សិកមីមភាពមីីនកុ�ងកប្រមីតិ្តយ�ទ្ធិសិា�សិត 
នងិប្រកមុីបខេចីេកខេទ្ធិសិចីនំនួប្របាមំីយួខេ�កប្រមីតិ្តបខេចីេកខេទ្ធិសិសិប្រមាបដ់ែផ្ដកុនៃនសិកមីមភាពមីនីខេផ្ដឺងៗ�ុ ដូំចីជា 
កចិីេសិខេ�ង្ហាគ ះជ័នរងខេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារមីីន ការអបរ់អំពំខីេប្រ�ះថុ្នាកខ់េដាំយសារយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ ការប្រគប់ 
ប្រគងពត័្តម៌ាន ការប្រសាវិប្រជាវិនិងការខេបាសិសិមាអ ត្ត ខេយនឌ្ឍរ័ នងិការកសាងសិមីត្តាភាព។211



៦. ភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ106

កុ�ងឆុ្នាំ ំ ២០១១ កមុី�ជាបានចី�ះហ្សឺត្តាខេល់ខាខេលី់ខេ�ល់ការណ៍៌នៃនភាពជានៃដំគូជាមួីយនៃដំគូអភិិវិឌ្ឍឍន៍ចីំនួន
ប្របាពំីរ (អូ�សាត ល់ី កាណាដាំ អាល់ឹ�មីាង់ ខេអៀរឡូង់ ន័រខេវិសិ ចីប្រកភិពអង់ខេគឹសិ និងអងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្ត) 
ដែដំល់បង្ហាា ញពីខេ�ល់ការណ៍៌រមួីសិប្រមាប់ការអន�វិត្តតដែផ្ដនការយ�ទិ្ធិសា�សិតជាតិ្តសិកមីមភាពមីីនឆុ្នាំ ំ ២០១០-
២០១៩ ខេដំីមីី ី “ខេធើីឱ្យយសិកមីមភាពមីីនកឹាយជាកតាត ជំ័រ�ញនៃនការរកីចីខេប្រមីីន និងការកាត្ត់បនាយភាពប្រកីប្រក 
និងសិប្រមាប់ការខេធើីឱ្យយប្របខេសិីរខេឡូងីនូវិប្របសិិទិ្ធិភាពនៃនកមីមវិធិី និងគខេប្រមាងសិកមីមភាពមីីន។212

ខេ�ថុ្នាក់ត្តំបន់ និងពិភិពខេ�ក ឧទាហ្សឺរណ៍៌ជាចីមីីងមីួយនៃនភាពជានៃដំគូខេ�កុ�ងវិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនប្រត្តូវិ
បានត្តំណាងខេដាំយមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់ត្តំបន់អាសុានសិប្រមាប់សិកមីមភាពមីីន (ARMAC) ដែដំល់ប្រត្តូវិបានបខេងកីត្ត
ខេឡូងីកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៦ និងមានមូីល់ដាំា នខេ�កុ�ងទី្ធិប្រកុងភិុំខេពញ។ ARMAC បខេប្រមីីជាមីជ័ឈមីណ៌ឌ ល់នៃន
ឧត្តតមីភាពមីួយ ខេ�ខេប្រកាមីកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការសិនតិសិ��អាសុាន ខេដំីមីីធីាន្ទាឱ្យយមានកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ
បខេចីេកខេទ្ធិសិ ការ�ឹសិ់បដូរបទ្ធិពិខេសាធន៍ និងព័ត្ត៌មាន ប្រពមីទាងំការកសាងសិមីត្តាភាព កុ�ងខេ�ល់បំណ៌ង
ខេដំីមីីខីេដាំះប្រសាយបញ្ជាា យ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះកុ�ងចីំខេណាមីរដំាសិមាជិ័កអាសុានដែដំល់ចាប់អារមីមណ៍៌។213

កមីុ�ជាកប៏ានចូីល់រមួី�ា ងសិកមីមកុ�ងប្របតិ្តបត្តតកិាររកាសិនតភិាពអនតរជាត្តិ នងិការខេបាសិសិមាអ ត្តមីនី ខេប្រកាមីការ 
ឧបត្តាមីារបសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាត្តិ នងិគនំតិ្តផ្ដតួចីខេផ្ដតមីីការកសាងសិមីត្តាភាពខាងត្តីូង-ខាងត្តីូងផ្ដងដែដំរ។214 
ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ចាបព់ឆុី្នាំ២ំ០០៦ ដំល់់ ២០១៨ ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាបានចូីល់រមួីចីដំែណ៌កកុ�ងខេបសិកកមីមរកា
សិនតភិាពរបសិ់អងគការសិហ្សឺប្របជាជាត្តិខេ�តាមីបណាដ ប្របខេទ្ធិសិដូំចីខាងខេប្រកាមី៖215 សាធារណ៌រដំាអា�ហ្សឺើកិ
កណាត ល់ ឆ្នាំដំ សិ�បី លី់បង់ មាា ល់ី សិុូដំង់ខាងត្តីូង216 សិុូដំង់217 នងិសិ�រី។ី218

កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ ត្តីូង-ត្តីូង កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ ត្តីូង-ត្តីូង សិំខេ�ខេល់ីដំំខេណី៌រការមីួយ ដែដំល់ប្របខេទ្ធិសិកំព�ងអភិិវិឌ្ឍឍន៍
ចីំនួនពីរ ឬខេប្រចីីនបំខេពញតាមីកមីមវិត្តា�អភិិវិឌ្ឍឍសិមីត្តាភាព�ា ល់់�ួឹន និង/ឬរមួី�ុ តាមីរយៈការ
�ឹសិ់បតូរចីំខេណ៌ះដំ�ង ជ័ំន្ទាញ ធនធាន និងចំីខេណ៌ះដំ�ងបខេចីេកខេទ្ធិសិ ប្រពមីទាងំតាមីរយៈ
សិកមីមភាពរមួីខេ�ថុ្នាក់ត្តំបន់ និងអនតរត្តំបន់ រមួីទាងំភាពជានៃដំគូដែដំល់រមួីប�េូ ល់រដាំា ភិិបាល់ 
អងគការកុ�ងតំ្តបន់ សិងគមីសិ�ីវិលិ់ សាា ប័នសិិកាប្រសាវិប្រជាវិ និងវិសិិ័យឯកជ័ន សិប្រមាប់អត្តា
ប្របខេ�ជ័ន៍�ា ល់់�ួឹន និង/ឬរមួីខេ�កុ�ង និងទូ្ធិទាងំតំ្តបន់។ កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខាងត្តីូង-
ខាងត្តីូង មីិនដែមីនជាការជំ័នួសិខេន្ទាះខេទ្ធិ បា�ដែនតជាការបំខេពញបដែនាមីដំល់់កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ
ខាងខេជ័ីង-ខាងត្តីូងដែបបប្របនៃពណី៌។219



៦. ភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ 107

កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រត្តីខេកាណ៌ គ�ជាកិចីេសិហ្សឺការដែដំល់ប្របខេទ្ធិសិមាេ សិ់ជំ័នួយដែបបប្របនៃពណី៌ និង
អងគការពហ្សឺ�ភាគីជ័ួយសិប្រមីួល់ដំល់់គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីខាងត្តីូង-ខាងត្តីូង តាមីរយៈការផ្ដតល់់ជាមូីល់ 
និធិ ការបណ៌ត� ះបណាត ល់ ការប្រគប់ប្រគង និងប្របព័និបខេចីេកវិទិ្ធិា ក៏ដូំចីជាទ្ធិប្រមីង់នៃនការ�បំ្រទ្ធិខេផ្ដឺង 
ខេទ្ធិៀត្ត។220

អាជាា ធរមីីនបានកពំ�ងខេធើកីារ�ា ងជ័តិ្តសិុទិ្ធិជិាមីយួកមីមវិធិអីភិវិិឌ្ឍឍនរ៍បសិអ់ងគការសិហ្សឺប្របជាជាត្តិ (UNDP) 
ខេដំមីីីខីេលី់កកមីសុិនូ់វិការផ្ដារភាា បន់ៃនសិកមីមភាពមីនី នងិការអភិិវិឌ្ឍឍន។៍ ជាដែផ្ដកុមីយួនៃនគខេប្រមាងខេបាសិសិមាអ ត្ត
ខេដំមីីីលី់ទ្ធិផិ្ដល់ អងគការ UNDP នងិអាជាា ធរមីីនបានប្រត្តសួិប្រតាយឱ្យយមានគនំតិ្តផ្ដតួចីខេផ្ដតមីីដីំប្របកបខេដាំយ
សិ�វិត្តាភិាព221 យ�ទ្ធិនិ្ទាការជាសិកល់រយៈខេពល់ប្របាឆុំ្នាំ ំ (២០១៩-២០២៣) ដែដំល់បានចាបខ់េផ្ដតមីីខេដាំយ
អគគខេល់ខាធកិារអងគការសិហ្សឺប្របជាជាត្តិ ខេ�ក Antonio Guterres ខេ�ទ្ធិវិាអនតរជាត្តសិិប្រមាបក់ារយល់ដ់ំ�ង
អពំមីីនី នងិការផ្ដដល់ជ់័នំយួកុ�ងសិកមីមភាពមីនីឆុ្នាំ២ំ០១៩។ យ�ទ្ធិនិ្ទាការខេនះមានខេ�ល់បណំ៌ងខេលី់កកមីសុិនូ់វិ
ការយល់ដ់ំ�ង នងិធនធានសិប្រមាបជ់័នរងខេប្រ�ះនៃនជ័ខេមឹាះប្របដាំបអ់ាវិ�ធ ខេដាំយដែប្របកឹាយចីមាក រមីីនខេ�ជាទ្ធិ�ីន
ខេល់ងសិបាយ តាមីរយៈភាពជានៃដំគូខេ�កុ�ងចីខំេណាមីរដំា មាេ សិជ់័នំយួ វិសិិយ័ឯកជ័ន នងិភាគពីាកព់ន័ិ
ខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។222

គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីដីំប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពដំំបូងរបស់ិកមុី�ជាប្រត្តូវិបានចាប់ខេផ្ដតីមីរមួី�ុកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០២១ ខេដាំយ
អាជាា ធរមីីន អគគខេល់ខាធិការរងនៃនអងគការ UNDP និងជាន្ទាយកការ�ិល់័យវិបិត្តតិ អុកសិប្រមីបសិប្រមីួល់
អងគការសិហ្សឺប្របជាជាតិ្តប្របចាកំមីុ�ជា ត្តំណាងអងគការ UN Children's Fund ប្របចាខំេ�កមីុ�ជា នៃដំគូមាេ សិ់
ជ័ំនួយ និងត្តំណាងសិហ្សឺគមីន៍អនតរជាតិ្តខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។  វាប្រត្តូវិបានដាំក់ឱ្យយដំំខេណី៌រការខេ�សា�បឋមីសិិកា
សិា�ងតូ្តចីខេប្រកាមី កុ�ងខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង ដែដំល់ទី្ធិ�នខេល់ងប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពខេនះប្រត្តូវិបានបខេងកីត្តខេឡូងីខេ�
ខេល់ីដំីដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេបាសិសិមាអ ត្ត និងរខំេដាំះខេដាំយសិ�ីមាា ក់ ខេដាំយមានការ�បំ្រទ្ធិពីអាជាា ធរមីីន និងអងគការ 
UNDP។223
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សិខេមុាធជាផ្ដឹូវិការនូវិទ្ធិី�នសិ�វិត្តាិភាពដំំបូងខេគរបសិ់ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាជាមីួយតារាសិដែមីដង Daniel Craig តាមីត្តំណ៌វិខីេដំអូ © 
ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ UNDP ប្របចាខំេ�កមីុ�ជា

ខេល់ីសិពីខេនះ អាជាា ធរមីីន និងអងគការ UNDP បាននិងកំព�ងខេធើីការខេល់ីការខេប្របីប្របាសិ់ដំីជាអតិ្តបរមា ខេប្រកាយ
ការ ខេបាសិសិមាអ ត្ត ខេដាំយខេរៀបចីំនូវិកមីមវិធិីអភិិវិឌ្ឍឍជ័ំន្ទាញសិប្រមាប់អុកទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់ ជាពិខេសិសិ កសិិករ។ 
គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីមីួយកុ�ងចីំខេណាមីគំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីបចីេ�បីនុខេ�កុ�ងប្រកប�័ណ៌ឌ ខេនះ រមួីមានការជ័ួល់ប�គគលិ់ក
ដែដំល់មានភារកិចីេទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងជាមីួយសិហ្សឺគមីន៍មូីល់ដាំា នកុ�ងខេ�ត្តតបាត្ត់ដំំបង បន្ទាា យមានជ័័យ និងខេ�ត្តត
នៃបាល់ិន ខេដំីមីីយីល់់ពីត្តប្រមីូវិការរបសិ់ពួកខេគកុ�ងការខេប្របីប្របាសិ់ដំីធឹី និងការចូីល់រមួីពីអងគការខេប្រ�រដាំា ភិិបាល់ 
និងអុកពាក់ព័និខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ខេដំីមីីផី្ដតល់់នូវិការបណ៌ត� ះបណាត ល់បខេចីេកខេទ្ធិសិ និងជំ័ន្ទាញខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តសិប្រមាប់
អុក ទ្ធិទ្ធិួល់ផ្ដល់។224 កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របងដែបបខេនះបានរមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ៤ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ៤ សិដីពី
ការអប់របំ្របកបខេដាំយបរ�ិប័នុ ជាពិខេសិសិទាក់ទ្ធិងន�ងចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៣ សិដីពីការធាន្ទាឱ្យយមានល់ទ្ធិិភាព
ខេសិមី�ុកុ�ងការទ្ធិទ្ធិួល់បានការបណ៌ដ� ះបណាដ ល់វិជិាា ជ័ីវិៈ និងការអប់រខំេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៤.៤ សិដីពី
ការបខេងកីនចីំនួនមីន�សិឺខេពញវិយ័ដែដំល់មានជំ័ន្ទាញសិប្រមាប់មី��របរ និងការង្ហារសិមីរមីយ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
៤.៥៤.៥ សិតីពីការធាន្ទាឱ្យយមានល់ទ្ធិិភាពខេសិមី�ុកុ�ងការទ្ធិទ្ធិួល់បានប្រគប់កប្រមិីត្តនៃនការអប់រ ំ និងការបណ៌ដ� ះ
បណាត ល់វិជិាា ជ័ីវិៈសិប្រមាប់ជ័នង្ហាយរងខេប្រ�ះ រមួីទាងំជ័នពិការ និងដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ�ទី្ធិ ៤.aចីំណ៌� ចីខេ�ទី្ធិ ៤.a សិតីពីការផ្ដតល់់ឱ្យយ
មានបរ�ិកាសិសិិកាប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព អហ្សឺងិា បរ�ិប័នុ និងមានប្របសិិទ្ធិិភាពសិប្រមាប់
ទាងំអសិ់�ុ។

ខេពល់និ�យដំល់់ភាពជានៃដំគូរវាងវិសិិ័យអភិិវិឌ្ឍឍន៍ និងវិសិិ័យសិកមីមភាពមីីនខេ�កុ�ងប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា 
ឧទាហ្សឺរណ៍៌មីួយកុ�ងចីំខេណាមីឧទាហ្សឺរណ៍៌ថ្មីមីៗគ�ជាកមីមវិធិីវិនិិខេ�គខេល់ីខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និ (3i)225 ដែដំល់
ប្រត្តូវិបានប្រគប់ប្រគងខេដាំយ Palladium Group ត្តំណាងឱ្យយប្រកសិួងកិចីេការបរខេទ្ធិសិ និងពាណិ៌ជ័ាកមីមរបសិ់
ប្របខេទ្ធិសិអូ�សាត លី់ ខេដីំមីីផី្ដតល់់នូវិទ្ធិ�កមាា សិ�ីនសាអ ត្តដំល់់បណាដ សិហ្សឺគមីន៍តាមីជ័នបទ្ធិ។
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កប្រមីតិ្ត�ុស់ិនៃនការគរំាមីកំដែហ្សឺងខេដាំយសារយ�ទិ្ធិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះខេ�ទូ្ធិទាងំប្របខេទ្ធិសិកមុី�ជា បានខេធើឱី្យយការដំំខេឡូងី 
បំពង់បងាូរទ្ធិ�កខេប្រកាមីដីំប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពខេ�កុ�ងត្តំបន់គំរាមីគំដែហ្សឺង ដូំចីជា ��ទំ្ធិួល់ប្រពះឃឹ្លាំងំ កុ�ងខេ�ត្តត
កំពង់ចាមី ខេសិាីរដែត្តមិីនអាចីខេធើីខេ�បាន។ កមីមវិធិី 3i បានសិហ្សឺការជាមីួយអងគការ HALO Trust ខេដំីមីីី
ខេធើីការប្រសាវិប្រជាវិ និងខេបាសិសិមាអ ត្តត្តំបន់ខេ�ល់ខេ� មី�នខេពល់ដំំខេឡូងីបំពង់ ខេដីំមីីអីន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយពួកខេគខេធើីការ
ដំំខេឡូងីប្របកបខេដាំយសិ�វិត្តាិភាពជាបនតបន្ទាា ប់។ ជាល់ទ្ធិិផ្ដល់ ការណ៍៌ខេនះក៏បានអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយគខេប្រមាង
អភិិវិឌ្ឍឍន៍ខេនះប្រត្តូវិបានអន�វិត្តតប្របកបខេដាំយប្របសិិទ្ធិិផ្ដល់ និងប្របសិិទ្ធិិភាព ប្រពមីទាងំផ្ដតល់់ជូ័នដំល់់សិហ្សឺគមីន៍
នូវិការផ្ដគត្ត់ផ្ដគង់ទ្ធិ�កសាអ ត្ត ប្រសិសិ់ប្រសាយ និង�ម នខេមីខេរាគ ជាពិខេសិសិ វាពិត្តជាសិំខាន់ចីំខេពល់មានការ
រាត្តត្តាត្តនៃនជំ័ង�កូវិដីំ១៩ ខេ�ខេពល់ដែដំល់ការ�ងនៃដំ និងសិតង់ដាំអន្ទាមី័យខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត គ�ជាគនឹ�ះកុ�ង
ការទ្ធិប់សាក ត្ត់នូវិការរកីរាល់ដាំល់នៃនខេមីខេរាគ។

ជាងខេនះខេ�ខេទ្ធិៀត្ត ការដំំខេឡូងីបំពង់ទ្ធិ�ខេ�ទ្ធិ�កខេនះក៏បានជួ័យប្រកុមីប្រគួសារក�ំឱ្យយចំីណាយធនធានខេ�ខេលី់
ជ័ខេប្រមីីសិខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្តដែដំល់មានត្តនៃមឹីនៃថឹ្មីជាង ដូំចីជា ទ្ធិ�កដំ�កតាមីឡាន ឬការខេប្របីមាា សិ�ីនបូមីទ្ធិ�ក និង
ធ�ងទ្ធិ�ក ជាខេដំីមី។

អុកអន�វិត្តតកមីមវិធិី 3i បានរាយការណ៍៌ថ្នា ចីខេនឹ្ទាះឆុ្នាំ២ំ០១៥ និងឆុ្នាំ២ំ០២១ កិចីេសិហ្សឺការជាមីួយអងគការ 
HALO Trust បានន្ទាឱំ្យយរកខេ�ញីមីីនប្របឆ្នាំងំមីន�សិឺជាង១០០ប្រ�ប់ សិំណ៌ល់់ជាតិ្តផ្ដា�ះពីសិ�ង្ហាគ មីចីំនួន 
២៤៩ប្រ�ប់ ដូំចីជា ប្រ�ប់ដែបកនៃដំ កាខំេភិឹីងត្តាល់់ និងគីបបំដែបក (រមួីទាងំប្រ�ប់ដែបកចីខេង្ហាក មី២៥ខេដីំមី) និង
ប្រ�ប់កាខំេភិឹីងតូ្តចីចីំនួន ២.១២៧ប្រ�ប់ កុ�ងខេពល់កំព�ងខេបាសិសិមាអ ត្ត និងរខំេដាំះនៃផ្ដាដីំជាង ៨៤.០០០ 
ដែមីាប្រត្តកាខេរ ា  ប្របគល់់ខេ�ឱ្យយសិហ្សឺគមីន៍វិញិ។226

កិចីេ�ិត្ត�ំប្រប�ងដែប្របង ដែដំល់សិខេប្រមីចីបានតាមីរយៈភាពជានៃដំគូទាងំខេនះ មីិនប្រត្ត�មីដែត្តបាន�បំ្រទ្ធិដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ខេ�ល់ខេ�
ទ្ធិី១៧ទ្ធិី១៧ និងចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិដីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ភាពជានៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និង
សិងគមីសិ�ីវិលិ់បា�ខេណាណ ះខេទ្ធិ បា�ដែនតក៏បានរមួីចីំដែណ៌កដំល់់ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ សិតីពីទ្ធិ�កសាអ ត្ត និងអន្ទាមី័យផ្ដងដែដំរ 
ខេពាល់គ�ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៦.១ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.១ សិតីពីការសិខេប្រមីចីបាននូវិល់ទ្ធិិភាពទ្ធិទ្ធិួល់បានជាសិកល់នូវិទ្ធិ�កសាអ ត្តប្របកប 
ខេដាំយសិ�វិត្តាិភាព និងត្តនៃមីឹសិមីរមីយសិប្រមាប់ទាងំអសិ់�ុ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៦.២ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.២ សិតីពីការសិខេប្រមីចីបាននូវិ
ល់ទ្ធិិភាពទ្ធិទ្ធិួល់បានប្រគប់ប្រ�ន់ និងសិមីធមី៌នូវិអន្ទាមី័យសិប្រមាប់ទាងំអសិ់�ុ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៦.៤ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.៤ សិតីពី
ការកាត្ត់បនាយចីំនួនប្របជាជ័នដែដំល់រងខេប្រ�ះខេដាំយសារដែត្តការ�ើះខាត្តទ្ធិ�ក ក៏ដូំចីជាដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ១ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១ សិតី
ពកីារប�េបភ់ាពប្រកបី្រកប្រគបទ់្ធិប្រមីង់ ជាពិខេសិសិដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ១.១ចីណំ៌� ចីខេ� ១.១ នងិ ១.៤១.៤ ខេដាំយខេដាំះប្រសាយភាពប្រកីប្រក 
ខឹាងំ និងការទ្ធិទ្ធិួល់បានធនធានធមីមជាតិ្ត រមួីទាងំទ្ធិ�ក។

សាា នភាពជំ័ង�រាត្តត្តាត្តកូវិដីំ១៩ បានសិងកត្ត់ធៃន់បដែនាមីខេទ្ធិៀត្តអំពីសារៈសិំខាន់ និងអត្តាប្របខេ�ជ័ន៍នៃនភាព 
ជានៃដំគូ ដែដំល់អាចីប្រត្តូវិបានបង្ហាា ញជាឧទាហ្សឺរណ៍៌ តាមីរយៈកិចីេសិហ្សឺការដែដំល់ប្រត្តូវិបានប�េប់ន្ទាខេពល់ថ្មីមីៗ
ខេនះរវាងអាជាា ធរមីីន អងគការ HALO Trust និងមូីល់និធិ Sir Bobby Charlton Foundation (SBCF)។ 
ខេ�ដែ�ខេមីសា ឆុ្នាំ២ំ០២០ អងគការទាងំបីខេនះបានចី�ះហ្សឺត្តាខេល់ខាខេលី់កិចីេប្រពមីខេប្រពៀងមីួយ ខេដំីមីីខីេប្របីប្របាសិ់ 
“ជ័ំន្ទាញ ធនធាន និងថ្មីវិកិា ខេដំីមីីផី្ដតល់់នូវិការខេឆ្លុះឹីយត្តប�ា ងរហ័្សឺសិ និងមានប្របសិិទ្ធិិភាពចីំខេពាះវិបិត្តតិដែដំល់
កពំ�ងខេកីត្តមានខេ�កុ�ងតំ្តបន់” តាមីរយៈការដែចីកចាយខេសិី�ងអាហារ នងិឧបករណ៍៌អន្ទាម័ីយដំល់់សិហ្សឺគមីន៍ 
ដែដំល់ង្ហាយរងខេប្រ�ះ និងផ្ដឺពើផ្ដាយព័ត្ត៌មានអំពីខេមីខេរាគឆ្លុះឹង និងវិធិានបង្ហាក រដែដំល់ពាក់ព័និ ក៏ដូំចីជាខេរៀបចីំ
វិគគអប់រអំំពីខេប្រ�ះថុ្នាក់ខេដាំយសារយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ (EORE)។227



៦. ភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការ110

ខេដាំយមានមូីល់និធិពីអងគការ SBCF  អងគការ HALO Trust បានផ្ដតល់់ក�េប់អន្ទាមី័យ (សាបុូ មាា សិ ដែជ័
ល់�ងនៃដំ) និងការខេផ្ដាីសារសិ��ភាពសិតីពីកូវិដីំ១៩ដំល់់ ១.៣៩៥ប្រគួសារ228 ដែដំល់ផ្ដតល់់អត្តាប្របខេ�ជ័ន៍
ដំល់់មីន�សិឺ ៦.៣៥៩ន្ទាក់229 ក៏ដូំចីជា EORE ដំល់់១.៨៤១ន្ទាក់230 តាមីរយៈ�ា ងំរូបភាពដែដំល់ផ្ដតល់់
ខេដាំយអាជាា ធរមីីន។231

គំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីខេនះបានរមួីចីំដែណ៌កបដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៦ និងចីំណ៌� ចីខេ� ៦.២ចីំណ៌� ចីខេ� ៦.២ សិដីពីការសិខេប្រមីចី
បាននូវិល់ទិ្ធិភាពទ្ធិទួ្ធិល់បានប្រគបប់្រ�ន់ នងិសិមីធម៌ីនូវិអន្ទាម័ីយសិប្រមាប់ទាងំអស់ិ�ុ ប្រពមីទាងំខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ២ី ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិ២ី 
សិតពីកីារប�េបភ់ាពអត្តឃឹ់្លាំន ការសិខេប្រមីចីបាននូវិសិនតសិិ��ខេសិី�ង នងិការខេធើឱី្យយប្របខេសិរីខេឡូងីនូវិអាហារបូត្តាមីា 
ជាពិខេសិសិដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ២.១ចីំណ៌� ចីខេ� ២.១ សិដីពីការប�េប់ភាពអត្ត់ឃឹ្លាំន និងការធាន្ទាឱ្យយមានល់ទ្ធិិភាពទ្ធិទ្ធិួល់បាន
ខេសិី�ងអាហារ។ បដែនាមីពីខេល់ីខេនះ វាបានខេលី់កកមីុសិ់ដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី៣ សិដីពីសិ��ភាព និងសិ���មាល់ភាព
មាមំីួន ខេដាំយរមួីចីំដែណ៌កដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ៣.៣ចីំណ៌� ចីខេ� ៣.៣ សិតីពីការប�េប់ការរកីរាល់ដាំល់នៃនជំ័ង�ឆ្លុះឹងខេផ្ដឺងៗ។

មីន�សិឺមុាក់កុ�ងចីំខេណាមីមីន�សិឺ ៦.៣៥៩ន្ទាក់ ដែដំល់ជាល់ទ្ធិិផ្ដល់ខេចីញពីភាពជានៃដំគូរវាងអាជាា ធរមីីន អងគការHALO 
Trust និងអងគការ Sir Bobby Charlton Foundation បានទ្ធិទ្ធិួល់ EORE ក៏ដូំចីជាសាបុូ មាា សិ និងដែជ័ល់�ងនៃដំ 

ដែដំល់ពួកខេគមិីនមានល់ទ្ធិិភាពទិ្ធិញ © ផ្ដដល់់សិិទ្ធិិិខេដាំយអងគការ HALO Trust

ឧទាហ្សឺរណ៍៌ខេផ្ដឺងៗអំពីភាពជានៃដំគូ និងកិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការខេ�កប្រមីិត្ត��សិៗ�ុដែដំល់បានបង្ហាា ញខេ�កុ�ង
ដែផ្ដុកខេនះ ក៏ដូំចីជាឧទាហ្សឺរណ៍៌ដែដំល់ប្រត្តូវិបានខេលី់កខេឡូងីខេ�ទូ្ធិទាងំការសិិកាខេនះ ផ្ដតល់់នូវិការបង្ហាា ញ�ា ង
ចីាសិ់អំពីការ�បំ្រទ្ធិនៃនសិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ខេ�ល់ខេ�ទ្ធិី១៧ សិដីពីភាពជានៃដំគូ ជាពិខេសិសិដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ចីំណ៌� ចីខេ� 
១៧.៣១៧.៣ សិដីពីការខេកៀរគរធនធានហ្សឺរិ�ាវិត្តា�សិប្រមាប់ប្របខេទ្ធិសិកំព�ងអភិិវិឌ្ឍឍន៍ ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.៦ សិដីពី
ការខេលី់កកមីុសិ់កិចីេសិហ្សឺប្របតិ្តបត្តតិការប្រគប់ប្របខេភិទ្ធិ និងការដែចីករដំែល់កចីំខេណ៌ះដំ�ងតាមីល់កខ�ណ៌ឌ ដែដំល់បាន
ប្រពមីខេប្រពៀង�ុ ដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.៩ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.៩ សិដពីកីារខេល់កីកមុីស់ិការ�បំ្រទ្ធិពអីនតរជាតិ្ត ខេដំមីីីអីន�វិត្តតរាល់់ខេ�ល់ខេ� 
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អភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្របកបខេដាំយចីីរភាព ដំល់ច់ីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៤ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៤ សិតីពីការខេល់ីកកមីុសិ់ការបន �ឺខីេ�ល់នខេ�បាយ
សិប្រមាប់ការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព ដំល់់ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ចីំណ៌� ចីខេ� ១៧.១៦ សិតីពីការខេលី់កកមុីស់ិភាពជានៃដំគូ
សិកល់សិប្រមាប់ការអភិវិិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព នងិដំល់់ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ចីណំ៌� ចីខេ� ១៧.១៧ សិតពីកីារខេល់កីកមុីស់ិភាពជា 
នៃដំគូសាធារណ៌ៈ សាធារណ៌ៈ-ឯកជ័ន និងសិងគមីសិ�ីវិលិ់។

ខេល់ីសិពីខេនះ ការចូីល់រមួីខេ�កុ�ងប្របតិ្តបត្តតិការរកាសិនតិភាពអនតរជាតិ្ត និងការខេបាសិសិមាអ ត្តមីីន បាន�បំ្រទ្ធិ
បដែនាមីខេទ្ធិៀត្តដំល់ខ់េ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ខេ�ល់ខេ�ទី្ធិ១៦ សិដីពីសិនតិភាព យ�ត្តតិធមី៌ និងសាា ប័នរ �ងមា ំ ប្រពមីទាងំចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ ចីំណ៌� ចីខេ� ១៦.១ 
សិដីពីការកាត្ត់បនាយប្រគប់ទ្ធិប្រមីង់នៃនអំខេពីហ្សឺងិា និងអប្រតាមីរណ៌ភាពដែដំល់ពាក់ព័និខេ�ប្រគប់ទី្ធិកដែនឹង។
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ករណី៌សិិកានៃនប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជាផ្ដតល់់នូវិភិសិត�តាងដ៏ំចីាសិ់�សិ់អំពីផ្ដល់បាះពាល់់នៃនសិកមីមភាពមីីន ខេលី់ការ
អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពខេ�តាមីកប្រមិីត្តខេផ្ដឺងៗ តាមីរយៈការកាត្ត់បនាយខេប្រ�ះថុ្នាក់ដែដំល់ប្រត្តូវិប្របឈមី
ខេដាំយសិហ្សឺគមីន៍មូីល់ដាំា នដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់់ខេដាំយវិត្តតមាននៃនយ�ទ្ធិិភិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ។

ខេដាំយខេមីលី់ខេ�ញីពតី្តនួ្ទាទី្ធិដំស៏ិខំានដ់ែដំល់វិសិិយ័កសិិកមីមខេ�ដែត្តមានខេល់ខីេសិដំាកិចីេកមីុ�ជា ជាពខិេសិសិខេ�
ត្តបំនជ់័នបទ្ធិ វិត្តតមាននៃនយ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះមិីនប្រត្ត�មីដែត្តជាការគរំាមីកដំែហ្សឺងដំល់ក់ាររសិខ់េ�របសិស់ិហ្សឺគមីន៍
ដែដំល់រងផ្ដល់បាះពាល់ប់ា�ខេណាណ ះខេទ្ធិ បា�ដែនតកជ៏ាឧបសិគគដំស៏ិខំានក់ុ�ងការអភិិវិឌ្ឍឍផ្ដងដែដំរ។ យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ
រាងំសិាះដំល់ក់ារខេធើសីិកមីមភាពកសិិកមីម ការពប្រងកីសិកមីមភាពកសិិកមីម នងិការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយប្របសិទិ្ធិភិាព
នៃនសិកមីមភាពកសិិកមីម ខេដាំយបាះពាល់ដ់ំល់ជ់័វីិភាពរសិខ់េ� នងិសិនតសិិ��ខេសិី�ង។ �ា ងណាមីញិ ការរខំេដាំះ
នៃផ្ដាដីំបានន្ទាមំីកនូវិល់ទ្ធិផិ្ដល់វិជិ័ាមានជាខេប្រចីនីខេផ្ដឺងខេទ្ធិៀត្ត។ ឧទាហ្សឺរណ៍៌ ការផ្ដារភាា បប់្រត្តវូិបានរកខេ�ញី
ជាមីយួន�ងការប្រគបប់្រគងធនធានប្របកបខេដាំយប្របសិទិ្ធិផិ្ដល់ជាងមី�ន នងិការខេលី់កកមីសុិ់ នងិការអភិិវិឌ្ឍឍ
ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុន័ិ ដែដំល់មានសារៈសិខំានក់ុ�ងការខេល់កីកមីសុិក់ខំេណី៌នខេសិដំាកិចីេប្របកបខេដាំយចីីរភាព នងិបរ ិ
�បន័។ុ

ប្រកប�័ណ៌ឌ ខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាព(គ.អ.ចី.) បានអន�ញ្ជាា ត្តឱ្យយកំណ៌ត្ត់នូវិការរមួីចីំដែណ៌ក
�ា ល់់របសិ់សិកមីមភាពមីីនចីំខេពាះខេ�ល់ខេ�ទាងំ១៣ និង�ា ងខេហាចីណាសិ់ចីំណ៌� ចីខេ�ទាងំ៤៨ខេ�កុ�ង
ប្របខេទ្ធិសិកមីុ�ជា ខេដាំយផ្ដតល់់អត្តាប្របខេ�ជ័ន៍ដំល់់ដែផ្ដុកដ៏ំសិំខាន់ចីំនួនប្របានំៃនរខេបៀបវារៈឆុ្នាំ២ំ០៣០៖ ភាពជា
នៃដំគូ សិនតិភាព ប្របជាជ័ន ដែផ្ដនដីំ និងវិបិ�ល់ភាព។

ខេ�កុ�ងករណី៌សិកិាខេនះ សិមិីទ្ធិផិ្ដល់ពាកព់ន័សិិខំាន់ៗ អាចីសិខេប្រមីចីខេ�បាន ខេដាំយមានកចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របង
រមួី�ុពីភាគពីាកព់ន័។ិ សិកមីមភាពមីនីប្រត្តវូិបានដាំកប់�េូ ល់កុ�ងដែផ្ដនការ នងិខេ�ល់នខេ�បាយអភិិវិឌ្ឍឍនជ៍ាត្តិ
កមីុ�ជា ខេដាំយកណំ៌ត្តវ់ាជាអាទ្ធិភិាពជាត្តិ នងិទ្ធិទ្ធិលួ់សាគ ល់នូ់វិឧបសិគគជាខេប្រចីីនដែដំល់ការគរំាមីកដំែហ្សឺងពី
យ�ទ្ធិភិិណ៌ឌ ខេប្រគឿងផ្ដា�ះ បងកខេឡូងីចីខំេពាះបណំ៌ងប្របាថុ្នានៃនការអភិិវិឌ្ឍឍប្របកបខេដាំយចីីរភាពរបសិប់្របខេទ្ធិសិ។ ការខេធើី
បរ�ិបន័ជុាប្របពន័និៃនសិកមីមភាពមីនីខេ�កុ�ងដំំខេណី៌រការយ�ទ្ធិសិា�សិត នងិខេ�ល់នខេ�បាយជាត្តនិ្ទាន្ទា  ក៏
រមួីចីដំែណ៌កដំល់ក់ារអន�វិត្តត នងិប្របតិ្តបត្តតកិារនៃនកិចីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របងសិកមីមភាពកមាេ ត្តមី់ីនកានដ់ែត្តទូ្ធិល់ទូំ្ធិ�យ 
នងិប្រគបប់្រជ័ងុខេប្រជាយផ្ដងដែដំរ។

ជាកដ់ែសិតង ការសិិកាខេនះផ្ដតល់នូ់វិភិសិត�តាងអពំរីខេបៀបដែដំល់ការរចីន្ទា នងិការអន�វិត្តតរមួី�ុនូវិកមីមវិធិសីិកមីមភាព
មីនី នងិកមីមវិធិអីភិវិិឌ្ឍឍន៍ មានសិកាត ន�ពល់កុ�ងការសិខេប្រមីចីបានល់ទ្ធិផិ្ដល់ទាងំដែផ្ដកុមីន�សិឺធមី៌ នងិអភិិវិឌ្ឍឍឱ្យយ
កានដ់ែត្តប្របខេសីិរខេឡូងី ខេដំមីីីឱី្យយសិកមីមភាពមីនីកានដ់ែត្តមានផ្ដល់បាះពាល់ខឹ់ាងំជាង ខេពល់អន�វិត្តតដែត្តឯង ខេដាំយ
ធាន្ទានូវិភាពពាកព់ន័និៃនអនតរាគមីនស៍ិកមីមភាពមីនី ទាងំខេ�កុ�ងរយៈខេពល់មីធយមី នងិដែវិង។ តាមីរយៈ
ប្រកប�ណ៌ឌ នៃនគ.អ.ចី. សិហ្សឺគមីនអ៍នតរជាត្តិ នងិភាគពីាកព់ន័សិិខំាន់ៗ  អាចីបខេងកនីនូវិការបន �ឺខីេ�ល់ 
នខេ�បាយអនតរវិសិិយ័ ការខេធើដីែផ្ដនការដែផ្ដអកខេល់ភីិសិត�តាង ការរាយការណ៍៌ នងិការប្របមូីល់ទិ្ធិននុយ័ ខេដីំមីីជី័យួ
ប�េូ ល់សិកមីមភាពមីនីខេ�កុ�ងកចិីេ�ិត្ត�បំ្រប�ងដែប្របងជាត្តនិៃន គ.អ.ចី. ខេហ្សឺយីបខេងកនីល់ទ្ធិភិាពខេមីលី់ខេ�ញី នងិ
ឱ្យកាសិទ្ធិទួ្ធិល់បានថ្មីវិកិា។
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ការដែកល់មីអជាបនតបន្ទាា ប់នៃនការវិភិាគជាវិធិីសា�សិតនៃនល់ទ្ធិិផ្ដល់ដែផ្ដុកមីន�សិឺធមី៌ និងអភិិវិឌ្ឍឍ ដែដំល់ទ្ធិទ្ធិួល់
បានពីសិកមីមភាពមីីន ន�ងជ័ួយពប្រង�ងភិសិត�តាងអំពីត្តួន្ទាទី្ធិរបសិ់វិសិិ័យខេនះកុ�ងការជ័ំរ�ញដំល់់ទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងបី 
រមួីមានគំនិត្តផ្ដតួចីខេផ្ដតីមីដែផ្ដុកមីន�សិឺធមី៌ អភិិវិឌ្ឍឍ និងសិនតិភាព ខេដំីមីីផី្ដដល់់ការ�បំ្រទ្ធិដំល់់ខេ�ល់ខេ�អភិិវិឌ្ឍឍ
ប្របកបខេដាំយចីីរភាព។
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222  UN Mine Action – E-Mine, Safe Ground https://www.mineaction.org/en/safe-ground. 

223  ទ្ធិំន្ទាក់ទ្ធិំនងជាមីួយ UNDP Cambodia នៃថ្មីៃទី្ធិ១៨ ដែ�សីិហា ឆុ្នាំ២ំ០២១។ ព័ត្ត៌មានបដែនាមីអាចីរកបានខេ� https://
undpcambodia.exposure.co/cambodian-safe-ground.

224 Communication with the CMAA on 6 July 2021.

225 កមីមវិធិីវិនិិខេ�គខេលី់ខេហ្សឺដាំា រចីន្ទាសិមីុ័និ គ�ជាប្រកុមីការង្ហារវិសិិើករ និងអុកជំ័ន្ទាញដែផ្ដុកហ្សឺរិ�ាវិត្តា�មីួយប្រកុមីតូ្តចីមីួយ ដែដំល់
មានមូីល់ដាំា នខេ�ទី្ធិប្រកុងភិុំខេពញ។

226  ព័ត្ត៌មានល់មីអិត្តអំពីគខេប្រមាង 3i អាចីទ្ធិទ្ធិួល់បានខេ� https://thepalladiumgroup.com/news/Providing-
Clean-Water-in-Rural-Cambodia-and-Removing-Dangerous-Mines-in-the-Process?fbclid=IwA
R04xjyfJIVQORLkCbX6U-3c550FOoPOPXmak3BrjAp7UgFMdIHqrfrfh2Y. 

227  អងគការ HALO Trust។ ភាពជានៃដំគូជាមីួយមូីល់និធិ Sir Bobby Charlton ។ ប្របយ�ទ្ធិិប្របឆ្នាំងំកូវិដីំ១៩ ជាមីួយ�ុ 
នៃថ្មីៃទី្ធិ៥ ដែ�មិីថ្មី�ន្ទា ឆុ្នាំ២ំ០២០ បានចូីល់ខេ�ដែ�សីិហា ឆុ្នាំ២ំ០២១, https://www.halotrust.org/latest/
halo-updates/stories/partnering-with-the-sir-bobby-charlton-foundation/.

228 ទាងំអសិ់ប្រត្តូវិបានរាយការណ៍៌ថ្នាជា IDpoor។

229 �សិតី ២.០០៤ន្ទាក់, ប�រសិ ១.៨៤៣ន្ទាក់, ក�មារា ១.២៩៩ន្ទាក់, និងក�មារ ី១.២១៣ន្ទាក់។

230 �សិតី ៨៣០ន្ទាក់, ប�រសិ ៤៦៤ន្ទាក់, ក�មារា ២៩៨ន្ទាក់, និងក�មារ ី២៥៩ន្ទាក់។

231  របាយការណ៍៌អំពីប្របាក់ជ័ំនួយរបសិ់អងគការ Sir Bobby Charlton Foundation ដែដំល់ប្រត្តូវិបានដាំក់ជូ័នខេដាំយ
អងគការ HALO Trust ឆុ្នាំ២ំ០២០។
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Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD) 
Maison de la paix, Tower 3, Chemin Eugène-Rigot 2C 
PO Box 1300, CH – 1211 Geneva 1, Switzerland 
info@gichd.org 
gichd.org

ប្រត្តូវិបានខេបាះព�មីុផ្ដាយ ខេដាំយមានការឧបត្តាមីាពីប្រកសិួងការបរខេទ្ធិសិ។.


