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អក្សរកាត់ប្រើកនងុរបាយការណ៍បនេះ៖ 
សហករណ៍កសិកម្ម     AC  
គណៈកម្មម ធិការសសវាកម្មម្តិ្តអាសម្រកិ   AFSC  
BfdW      Brot für die Welt 
ម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្មសហគម្ន ៍  CBC  
សេសចរណ៍ធម្មជាតិ្ផ្អែកសលើសហគម្ន ៍  CBET 
បណ្តត ញអាជី្វកម្មសហគម្ន ៍   CBN  
ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្ផ្អែកសលើសហគម្ន ៍ CBNRM  
អងគការសហគម្នម៍ូលដ្ឋា ន   CBO 
គណៈកម្មម ធិការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយឃ ុំ  CDMC  
សហគម្នស៍នសាេ     CFi   
ព្គ្ៃសហគម្ន ៍     CFO 
ត្ុំបនក់ារពារសហគម្ន ៍    CPA  
មូ្លនិធិបងវិលសហគម្ន ៍   CRF  
ការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ   DRM  
ដីសមបទានសសដ្ឋកិចច     ELC  
សបសកកម្មអាយដ្ុំណឹងលែរបស់ហាវ ុំងឡង ់ FELM Lutheran 
អលិត្អលកន ងគ្សុក សរ ប    GDP 
បសចចកវេិាៃត័្ម៌្មន និងេុំនាកេ់ុំនង   ICT 
ក្រុមចាបអ់ារមមណ៍     IG Interest Group 
បញ្ហា ព្នកតីបារម្ភរបស់     IOC  
អងគការម្និផ្ម្នរដ្ឋឋ ភបិាល   NGO   
ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្   NRM 
អន អល អន អលព្គ្ៃស ើ   NTFP 
នសោបាយ សសដ្ឋកិចច សងគម្ បសចចកវេិា បរសិាា ន និងចាប ់ PESTEL 
ជ្នៃិការ     PwD   
រាជ្រដ្ឋឋ ភបិាល កម្ព ជា 
សហគ្រសធ នតូ្ច និងម្ធយម្   SME 
ចុំណ ចខ្ល ុំង ចុំណ ចសសាយ ឱកាស និងការគុំរាម្កុំផ្ហង SWOT  
កម្មវធីិអភវិឌ្ឍនរ៍បស់អងគការសហគ្បជាជាតិ្  UNDP   
អងគការ WWF      World-Wide Fund for Nature 
 
 

 



 

ទ ំ ព ័ រ  | 3 

 

 
 
 
មាតិកា 
១.  សសចកតីសអតើម្  4 

1.1  ព្អៃខ្ងសគ្កាយ  ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
១.២  អភបិាលកិចចម្រត្ក  ................................................................................................................................ 5 

២.  គ្បវត្តិសសងេបរបស់ម្រត្ក  5 
៣.  ការវភិាគបញ្ហា  និងបញ្ហា គ្ប ម្  6 

៣.១  ការវភិាគអុំៃីសាា នភាៃសៅកម្ព ជា  .............................................................................................................. 6 
៣.២  ការវភិាគ SWOT  ................................................................................................................................ 11 
៣.៣  បញ្ហា ការគ្ៃួយបារម្ភចុំសពាោះភាគីពាកៃ់ន័ធសុំខ្ន់ៗ   ...................................................................................... 14 
៣.៤  ការវភិាគអនកពាកៃ់ន័ធ  ............................................................................................................................ 21 
៣.៥  ការវភិាគម្និបងកសគ្រោះថ្នន ក ់ .................................................................................................................... 22 
៣.៦  ការវភិាគហានិភយ័  .............................................................................................................................. 23 
3.7  សម្េិធិអលព្នដ្ុំណ្តកក់ាលម្ ន  .............................................................................................................. 24 

៤.  ផ្អនការ៥ឆ្ន ុំថ្មី  25 
៤.១  ត្ុំបនស់រលសៅ និងគ្កុម្សរលសៅ  ......................................................................................................... 25 
៤.២  បរបិេបចច បបនន  .................................................................................................................................... 28 
៤.៣  សសចកតីផ្ថ្លងការណ៍បញ្ហា   ....................................................................................................................... 30 
៤.៤  សរលបុំណង លេធអល និងលេធអល  ...................................................................................................... 32 
៤.៥  គ្េឹសដីព្នការផ្លល ស់បតូរ  ............................................................................................................................. 33 
៤.៦  ផ្អនការសកម្មភាៃបសណ្តត ោះអាសនន  ......................................................................................................... 34 
៤.៧  ផ្អនការប គគលិក  .................................................................. Error! Bookmark not defined. 
៤.៨  ផ្អនការថ្វកិា  ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 
4.9  ផ្អនេីព្នត្ុំបនស់រលសៅរបស់ម្រត្ក និង CBOs  ...................... Error! Bookmark not defined. 

 

 
សបាោះៃ ម្ពសៅេីគ្កុងភនុំសៃញ 
© អងគការ Morodok 2022 
 

 

MORODOK ORGANIZATION 

MORODOK



 

4| ទ ំ ព ័ រ  

 

 
រូបថ្ត្គ្កបម្ ស៖ គ្កុម្សហគម្នព៍្គ្ៃស ើគ្បមូ្លអន អលព្គ្ៃស ើ (អន អលព្គ្ៃស ើ) សៅភ្នទំព័្វជាង ។ 
 
សៅកន ងភាសាផ្សមរ " ម្រត្ក " ម្មននយ័ថ្ន "ម្រត្ក" ។ សោងតាម្ អន គ្កឹត្យរបស់ Morodok វាកជ៏ាអកសរកាត្ស់គ្ម្មបឃ់្លល ម្យួ ផ្ដ្លម្មននយ័ថ្ន 
"វធីិសឆ្ព ោះសៅរកការរកីចសគ្ម្ើនគ្បកបសដ្ឋយត្ម្មល ភាៃ សគ្ម្មបម់្រត្កព្នម្ន សសជ្ុំនានស់គ្កាយ"។ 
 

1. ប្ចករីបែរើម 
1.1 ប្រវតតសិង្ង្េរ 
ផ្អនការយ េធសាស្រសតសនោះសគ្ម្មបរ់យៈសៃល 2023 ដ្ល់ 2028 សធវើបចច បបននភាៃ និងជ្ុំនួសផ្អនការយ េធសាស្រសតៃីម្ នសគ្ម្មបឆ់្ន ុំ 2020 ដ្ល់ 
2024។ សៅផ្សឧសភា ឆ្ន ុំ 2022 ផ្អនការថ្មីសនោះគ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើងសដ្ឋយប គគលិកសដ្ឋយម្មនជ្ុំនួយៃីគ្បឹកាសោបល់ និងសដ្ឋយម្មនការឧបត្ាម្ភ 
ថ្វកិាៃីWWF ។ ភាគីពាកៃ់ន័ធចុំនួន 57 នាកប់ានចូលរមួ្សិកាេ សាលាៃិសគ្រោះសោបល់ រមួ្ម្មនត្ុំណ្តង សហគម្ន ៍ អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន 
និងម្ស្រនតីបរសិាា ន និងជ្លអល។ អនកចូលរមួ្បានៃិភាកាអុំៃីបញ្ហា កងវល់ ម្សធាបាយសដ្ឋោះគ្សាយ កងវល់ បញ្ហា គ្ប ម្ និងហានិភយ័ 
និងតួ្នាេីរបស់ម្រត្ក ។ ប គគលិកបានសធវើការវភិាគសលើចុំណ ចខ្ល ុំង ចុំណ ចសសាយ ឱកាស និងការគុំរាម្កុំផ្ហង។ ការវភិាគសាា នភាៃ; 
ការវភិាគហានិភយ័; និងការវភិាគ "ក ុំសធវើបាប" ។ សដ្ឋយផ្អែកសលើការៃិភាកាទុំងសនោះ ប គគលិកបានបសងកើត្សលមឹ្សារព្នសុំសណើ សនោះ។ 
 
ចកេ វស័ិយ សបសកកម្ម សរលបុំណង និងត្ព្ម្លរបស់ Morodok សៅផ្ត្ម្និផ្លល ស់បតូរ ៖ 
 
ចកខវុិ្័យ៖ 
អងគការម្រត្កគ្សព្ម្សម្ើលសហគម្នជ៍្នបេគ្បកបសដ្ឋយសនតិភាៃកន ងគ្បសេសកម្ព ជាផ្ដ្លគ្បជាៃលរដ្ឋម្មនសិេធិ និងឱកាស សសមើរន  
កន ងការគ្គបគ់្គង និងសគ្បើគ្បាស់ធនធានធម្មជាតិ្គ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃសគ្ម្មបក់ារសលើកកម្ពស់គ ណភាៃជី្វតិ្ៃួកសគ។ 
 
បរ្កកមម៖ 
សដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់ជី្វភាៃរស់សៅ ៃគ្ងឹងសាម្គគីភាៃ និងបសងកើត្ភាៃជាម្មច ស់សគ្ម្មបគ់្បជាជ្នគ្កីគ្កកន ងសហគម្នស៍ននរព្នគ្បសេស កម្ព ជា 
តាម្រយៈការកសាងសម្ត្ាភាៃ រុំគ្េគុំនិត្អតួចសអតើម្របស់ៃួកសគ និងសគ្ម្បសគ្មួ្លកិចចសនៃនារវាងតួ្អងគពាកៃ់ន័ធ។ 
 
បោលរំណង៖ 
សដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់ការៃគ្ងឹងអុំណ្តចសហគម្នស៍ឆ្ព ោះសៅរកការអភវិឌ្ឍនស៍ងគម្-សសដ្ឋកិចច តាម្រយៈការៃគ្ងឹងសម្ត្ាភាៃគ្កុម្ សហគម្ន ៍(CBO 
និងគ្កុម្ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្) សដ្ើម្បចូីលរមួ្កន ងដ្ុំសណើ រការលេធិគ្បជាធិបសត្យយ និងអភបិាលកិចចលែកន ងមូ្លដ្ឋឋ ន។ 

 
គុណតព្ម្ល៖ 
អងគការ MORODOK សជ្ឿជាកថ់្ន៖ 
1. ត្ម្មល ភាៃ និងគណសនយយភាៃ បសងកើត្ការសជ្ឿេ កចិត្តកន ងចុំសណ្តម្ប គគលិក និងអនកពាកៃ់ន័ធ សហើយនាុំសៅដ្ល់ ការគ្គបគ់្គងអងគភាៃ រងឹម្មុំ។ 
2. ការអភវិឌ្ឍនស៍ម្ត្ាភាៃអាចឱយអងគការ និងសហគម្នស៍នលើយត្បសៅនឹងត្គ្មូ្វការផ្លល ស់បតូរ និងនិរនតរភាៃ។ 
3. ការសលើកកម្ពស់ជី្វភាៃសហគម្ន ៍សកើត្សចញៃីកិចចសហការលែរវាងតួ្អងគពាកៃ់ន័ធ។ 
4. ភាៃជាម្មច ស់សលើកេឹកចិត្តឱយម្មនការេេួលស សគ្តូ្វ និងនាុំឱយម្មនគ្បសិេធភាៃ និងគ្បសិេធភាៃព្នការអន វត្ត។ 
5. ការចូលរមួ្ គុំនិត្អតួចសអតើម្ និងសម្ភាៃសយនឌ្រ័ អាចឱយសយើងគ្បមូ្លធនធានផ្ដ្លអាចសធវើសៅបានសគ្ម្មប ់ ការអភវិឌ្ឍនគ៍្បកបសដ្ឋយ 

ចីរភាៃ។ 
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1.2 ការ្ររ់្រង ររ្ ់មរតក 
កគ្ម្តិ្អភបិាលកិចច 
Morodok គ្ត្ូវបានគ្គបគ់្គងសដ្ឋយចាប ់សដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកាភបិាលរបស់សលួនផ្ដ្លម្មនសម្មជិ្កចុំនួន 5 រូបកន ងសនាោះម្មនគ្បធានម្មន ក ់សហរញ្ញ ិកម្មន ក ់
និងសម្មជិ្កសាម្ញ្ញ  3 របូ។ គ្កុម្គ្បឹកាភបិាលម្មនេុំនួលស សគ្តូ្វចុំសពាោះ អត្ាិភាៃគ្សបចាបរ់បស់ Morodok និងសគ្ម្មបក់ារធានាថ្ន 
គ្បតិ្បត្តិការ របស់ Morodok រមួ្ចុំផ្ណកដ្ល់ចកេ វស័ិយ សបសកកម្ម និងសរលបុំណងរបស់សលួន សហើយធនធានរបស់វា (ហិរញ្ញ វត្ា  និងម្ន សស) 
គ្តូ្វបានសគ្បើគ្បាស់គ្បកបសដ្ឋយភាៃឆ្ល ត្ព្វ និងម្មនគ្បសិេធភាៃ។ 
 
កគ្ម្តិ្គ្បតិ្បត្តិ  
សៅថ្នន កគ់្បតិ្បត្តិ នាយកគ្បតិ្បត្តិេេួលស សគ្តូ្វសលើការគ្គបគ់្គងអងគការទុំងមូ្ល។ ការៃិៃណ៌នាការងាររបស់នាយកគ្បតិ្បត្តិ គ្តូ្វបានអន ម្ត័្ 
សដ្ឋយគ្កុម្គ្បឹកាភបិាល។ សៅកគ្ម្តិ្គ្បតិ្បត្តមិ្មន អងគភាៃកម្មវធីិ និងផ្ននររដាបាល/ទីចាតក់ារនិងហិរញ្ញ វតថុ។ 
 
អងគភាៃកម្មវធីិម្មនប គគលិកកម្មវធីិផ្ដ្លគ្តូ្វបានចាត្ត់ាុំងឱយេេួលស សគ្តូ្វអន វត្តសកម្មភាៃកម្មវធីិសៅកន ងត្ុំបនស់រលសៅជាកល់ាក។់ អងគភាៃ 
រុំគ្េអតល់ការរុំគ្េផ្អនកភសត ភារ ហិរញ្ញ វត្ា  និងរដ្ឋបាល។ ការសរៀបចុំអងគភាៃគឺផ្អែកសលើធនធានប គគលិក បចច បបនន ទកេ់ងនឹងជ្ុំនាញ 
បេៃិសសាធន ៍ភាៃខ្ល ុំង ចុំសណោះដឹ្ង និងត្គ្មូ្វការព្ន គ្បតិ្បត្តកិារ របស់ម្រត្ក ។ 
 
្កុមអនក្ររ់្ រង 
គ្កុម្ការងារគ្គបគ់្គងអតល់សវេិកាៃិសគ្រោះសោបល់សគ្ម្មបគ់្បតិ្បត្តិការរបស់ ម្រត្ក ។ សវេិកាសនោះកស៏លើកេឹកចិត្តដ្ល់ការអន វត្ត ការគ្គបគ់្គងគ្បកប 
សដ្ឋយការចូលរមួ្ និងដ្ុំសណើ រការគ្បជាធិបសត្យយកន ងចុំសណ្តម្ប គគលិកទុំងមូ្លរបស់ ម្រត្ក សដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់ ការេេួលស សគ្តូ្វកាន ់
ផ្ត្សគ្ចើនៃីសម្មជិ្កប គគលិកទុំងអស់។ គ្កុម្ការងារគ្គបគ់្គង Morodok ម្មននាយកគ្បតិ្បត្តិ និងប គគលិក ជានស់ពស់សអសងសេៀត្ផ្ដ្លម្មន 
េុំនួលស សគ្តូ្វផ្អនកគ្គបគ់្គងេូសៅសគ្ម្មបក់ារគ្គបគ់្គងគ្កុម្គ្បចាុំព្ថ្ៃ និងគ្បតិ្បត្តិការកម្មវធីិ។ សម្មជិ្កគ្កុម្គ្គបគ់្គងគ្តូ្វបានសគ្ជ្ើសសរ ើសសដ្ឋយ 
គ្កុម្គ្បឹកាភបិាលតាម្សុំសណើ របស់នាយកគ្បតិ្បត្តិ។ 
 

2. ្រវតរិ្បងខរររ្់ មរតក 
 
ម្រត្ក គឺជាអងគការសគ្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលកន ងគ្សុកម្យួផ្ដ្លសធវើការជាម្យួសហគម្នជ៍្នបេជ្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ គ្បសេស កម្ព ជា។ 
ៃីម្ នវាជាកម្មវធីិរបស់អងគការសគ្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលអនតរជាតិ្ម្យួ គណៈកម្មម ធិការសសវាកម្មម្តិ្តអាសម្រកិ (AFSC)។ កម្មវធីិជី្វភាៃរស់សៅគ្បកបសដ្ឋយ 
និរនតរភាៃ (ISLP) របស់ AFSC បានចាបស់អតើម្ការងាររបស់សលួនសៅ ផ្គ្ស គ្សុក អុំបិល សសត្តសកាោះក ង កន ងផ្សកញ្ហញ  ឆ្ន ុំ១៩៩៧។ សៅសៃលសនាោះ 
ត្ុំបនដ់្ឋចគ់្សោល និងអសនតិស ស។ AFSC/ISLP សដ្ើម្សឡើយបានអតល់សសវាកម្មោ៉ា ងសៃញសលញ រមួ្ទុំងកម្មវធីិកសិកម្ម គ្បៃន័ធធារាសាស្រសត 
ឥណទន ស សភាៃ និងកម្មវធីិអបរ់ ុំ។ កន ងឆ្ន ុំ 2001 កម្មវធីិសនោះបានបគ្ងួម្ការសផ្លត ត្អារម្មណ៍របស់សលួនកន ងការសផ្លត ត្សលើការជួ្យ សហគម្ន ៍
កន ងការគ្គបគ់្គង និងការពារ ធនធានធម្មជាតិ្របស់ៃួកសគ និងផ្កលម្ែជ្សគ្ម្ើសព្នការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្របស់ៃួកសគ។ 
 
សៅឆ្ន ុំ២០០៣ ISLP គ្តូ្វបានប គគលិកផ្សមរទុំងគ្សុង។ សហើយសៅឆ្ន ុំ 2004 ISLP បានអន ម្ត័្ឧបករណ៍គ្តួ្ត្ៃិនិត្យហិរញ្ញ វត្ា  សដ្ើម្បឱីយ 
ប គគលិកអាចគ្គបគ់្គងថ្វកិាផ្លៃ ល់សលួនរបស់ៃួកសគ។ សដ្ើម្បសីរៀបចុំសគ្ម្មបក់ារសធវើមូ្លដ្ឋឋ នីយកម្មសៃញសលញ កន ងឆ្ន ុំ 2008 AFSC បានសរៀបចុំ 
សិកាេ សាលា និងកិចចគ្បជ្ ុំព្អៃកន ងម្យួចុំនួនសគ្ម្មបប់ គគលិក ISLP សដ្ើម្បផី្សវងយល់ៃីគុំនិត្អុំៃីរសបៀបកាល យជា អងគការកន ងគ្សុក។ ផ្អនការសធវើ 
មូ្លដ្ឋឋ នីយកម្មរយៈសៃលបីឆ្ន ុំគ្តូ្វបានសរៀបចុំ។ ប គគលិកបានបសងកើត្ចកេ វស័ិយ និងសបសកកម្មនា សៃលអនាគត្របស់ៃួកសគ សហើយបានចាបស់អតើម្ 
ដ្ុំសណើ រការផ្លល ស់បតូរផ្ដ្លកម្មវធីិសនោះបានបសងកើត្អត្តសញ្ហញ ណ សរលនសោបាយ អន គ្កឹត្យ រចនាសម្ពន័ធអភបិាលកិចច និងសម្ត្ាភាៃអងគការ។ 
សៅផ្សសម្សា ឆ្ន ុំ 2011 គ្កុម្កម្មវធីិ ISLP បានច ោះស ម្ ោះជាអងគការ សគ្ៅរដ្ឋឋ ភបិាលកន ងគ្សុកម្យួ សគ្កាម្ស ម្ ោះថ្ន “ ម្រត្ក ”។ 



 

6| ទ ំ ព ័ រ  

 

 
AFSC បានគ្បគល់កម្មវធីិដ្ល់ ម្រត្ក គិត្គ្តឹ្ម្ព្ថ្ៃេី 1 ផ្សត្ លា ឆ្ន ុំ 2011។ ៃិធីគ្បគល់គ្តូ្វបានគ្បារៃធសឡើងសៅ ផ្គ្ស Ambel សៅព្ថ្ៃេី 5 ផ្សត្ លា 
ឆ្ន ុំ 2011។ ចាបត់ាុំងៃីសៃលសនាោះម្ក Morodok សៅផ្ត្បនតសធវើការសៅកន ងត្ុំបន ់ សដ្ឋយសលើកេឹកចិត្តគ្កុម្ សហគម្នឱ៍យអោះអាងសិេធិរបស់ៃួកសគ 
សលើការសគ្បើគ្បាស់ធនធានធម្មជាតិ្ និងការសលើកកម្ពស់ជី្វភាៃរស់សៅ។ ប គគលិក Morodok សធវើការោ៉ា ងជិ្ត្សនិេធជាម្យួអនកដឹ្កនាុំគ្កុម្សហគម្ន ៍
សដ្ឋយជ្ួយ ៃួកសគ សលើកកម្ពស់ភាៃជាម្មច ស់កន ង ការអភវិឌ្ឍនស៍ហគ្រស សងគម្ និងទម្ទរសិេធិសហគម្នរ៍បស់ៃួកសគសគ្ម្មបក់ារគ្គបគ់្គង 
ធនធានធម្មជាតិ្គ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃ។  Morodok បនតគ្បមូ្លអត ុំគ្កុម្សហគម្នជ៍ាម្យួម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាលមូ្លដ្ឋឋ ន និងម្ស្រនតីបសចចកសេស សដ្ើម្ប ី
ជ្ួយ គ្កុម្សហគម្នស៍រៀបចុំពាកយស ុំ និងសុំសណើ រដ្ឋកជូ់្នសាា បន័រដ្ឋឋ ភបិាលសដ្ើម្បអីតល់សិេធិម្ស្រនតីសហគម្នស៍លើការកានក់ាបធ់នធាន ជួ្យ បសងកើត្ 
កម្មសិេធិសគ្ម្មប ់សហគម្នស៍ននរសៅត្ុំបនក់ុំៃងស់សាម្ ព្នគ្បសេសកម្ព ជា។ 
 

3. ការវិភាររញ្ហ្ និងរញ្ហ្្រឈម 
3.1 PESTEL ការវិភារសាថ្នភាពបៅកមពជុា 
ការវភិាគ PESTEL ខ្ងសគ្កាម្គ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើងសដ្ឋយប គគលិកកន ងការៃិសគ្រោះសោបល់ជាម្យួអនកៃិសគ្រោះសោបល់។ ការវភិាគ PESTEL 
ៃិនិត្យបរបិេសៅកន ងត្ុំបនគ់សគ្ម្មងសដ្ឋយសររៃតាម្កតាត នសោបាយ(P) សសដ្ឋកិចច(E) សងគម្(S) បសចចកវេិា(T) បរសិាា ន(E) និងចាប(់L) ។ 
 
P: នសោបាយ 

● សរលនសោបាយសតីៃីការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្គ្តូ្វបានអន ម្ត័្នៅឆ្ន ុំ1996 សំនៅសលើកកម្ពស់NRM ។ សទោះោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ 
វាម្មនភាៃអៃ យរន សៅកន ងការអន វត្ត។ អនករនំោភ្បានបនតរ ុំសលាភយកដី្ការពារ និងត្ុំបនផ់្ដ្ល មានធនធានធម្មជាតិ្សាិត្សៅ 
ឬម្ន សសរស់សៅ។ ការអន វត្តជាបនតបនាៃ បព់្នគសគ្ម្មងសម្បទនដី្សសដ្ឋកិចចបានជ្ោះឥេធិៃលអវជិ្ជម្មន និងធៃនធ់ៃរដ្ល់ NRM ។ ជាធម្មតា 
ការសចញដី្ឱយម្មច ស់ឯកជ្ន និងដី្សម្បទនសសដ្ឋកិចចខ្វះការចូលរមួពី្គ្បជាសហគម្ន ៍ ។ ផ្អនការវនិិសោគសៅត្ុំបនក់ារពារម្និគ្តូ្វបាន 
ៃិភាកាសៃញសលញ និងជាសាធារណៈជាម្យួសហគម្នមូ៍្លដ្ឋឋ ន និងមនិបានអន វត្ត គ្សបតាម្អន គ្កឹត្យសតីៃីការវាយត្ព្ម្លអល 
ប៉ាោះពាល់បរសិាា ន និងសងគម្។ សរលនសោបាយថ្នន កស់គ្កាម្ជាតិ្ រមួ្បញ្ចូ លនូវចាបច់ុំនួនបី គឺចាបព់្គ្ៃស ើ ចាបជ់្លអល និងចាបត់្ុំបន ់
ការពារ ផ្ដ្លត្គ្មូ្វឱយម្ស្រនតីរាជ្ការ និងគ្បជាៃលរដ្ឋេូសៅអតល់ធាត្ ចូល សដ្ើម្បធីានាថ្ន ការអភវិឌ្ឍនស៍ម្គ្សបនឹងសាា នភាៃជាកផ់្សតង។ 

● សរលនសោបាយសលើកកម្ពស់សអកូសេសចរណ៍៖ រចនាសម្ពន័ធគ្គបគ់្គងសៅថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កស់គ្កាម្ជាតិ្ម្មនគ្សាប ់ ដូ្ចជាគ្កសួង 
និងម្នៃីរសសត្ត (សេសចរណ៍ បរសិាា ន កសិកម្ម រ កាេ គ្បម្មញ់ និងសនសាេ)។ សៅសលើគ្កដ្ឋស វាហាកដូ់្ចជាសហគម្នម៍្មនសិេធិគ្គបគ់្គង 
សេសចរណ៍ធម្មជាតិ្សៅកន ងផ្ដ្នសម្ត្ាកិចចរបស់ៃួកសគ។ សទោះជាោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ សៅកន ងការអន វត្តជាកផ់្សតង សហគម្នម៍្មនសិេធិ 
និងអុំណ្តចសៅម្មនកគ្ម្តិ្សដ្ើម្បជី្ុំរ ញដ្ុំសណើ រការសៅម្ ស។ ៃួកសគម្និអាចគ្គបគ់្គងគសគ្ម្មងរបស់ៃួកសគសដ្ឋយឯករាជ្យបានសេ សណៈ 
ផ្ដ្លកគ្ម្តិ្ព្នការរុំគ្េៃីរដ្ឋឋ ភបិាល និងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នម្មនកគ្ម្តិ្ទប។ សលើសៃីសនោះ ការោិធិបសត្យយព្នរចនាសម្ពន័ធ 
រដ្ឋឋ ភបិាលសធវើឱយដ្ុំសណើ រការម្មនបញ្ហា  និងរារាុំងសហគម្នៃី៍ការបញ្ជូ នសុំសណើ  ឬសុំសណើ ស ុំជ្ុំនួយៃីនាយកដ្ឋឋ នពាកៃ់ន័ធ។ សគសសងកត្ 
សឃើញថ្នអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នម្មនចុំសណោះដឹ្ង និងសម្ត្ាភាៃសៅម្មនកគ្ម្តិ្ទកេ់ងនឹងសរលនសោបាយ ឬផ្អនការរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល 
ផ្អនការ និងថ្វកិា។ សហគម្នម៍្និបានចូលរមួ្ោ៉ា ងសកម្មកន ងសកម្មភាៃសហគម្ន ៍ឬន វ្ើផ្អនការសេ។ ជាេូសៅៃួកសគគ្ត្ូវការ ការៃគ្ងឹង
សមតថភាព្កានផ់្ត្ខ្ល ុំង សដ្ើម្បអីាចឱយៃួកសគកាល យជាអនកេេួលស សគ្តូ្វសកម្ម។ រដ្ឋឋ ភបិាលម្និទនម់្មនមូ្លនិធិអភវិឌ្ឍន ៍សអកូសេសចរណ៍ 
សគ្ម្មបត់្ុំបនផ់្ដ្លម្មនសកាដ ន ៃលកន ងការអភវិឌ្ឍនត៍្ុំបនស់េសចរណ៍ធម្មជាតិ្សេ សហើយសបើសទោះជាសហគម្នស៍សនើ ស ុំផ្អនការអភវិឌ្ឍន ៍
សអកូសេសចរណ៍កស៏ដ្ឋយ កម៏្និផ្ម្នជាអាេិភាៃសគ្ម្មបផ់្អនការអភវិឌ្ឍនឃ៍ ុំសនាោះសេ។ 

● សរលនសោបាយសហគ្រសធ នតូ្ច និងម្ធយម្៖ រដ្ឋឋ ភបិាលបានជ្ុំរ ញសហគ្រសធ នតូ្ច និងម្ធយម្ កានផ់្ត្ខ្ល ុំងសឡើងសៅគ្គប ់កគ្ម្តិ្ 
រមួ្ទុំងសហគម្នជ៍្នបេដ្ឋចគ់្សោល កន ងកិចចសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បងរបស់សលួនកន ងការសលើកកម្ពស់សសដ្ឋកិចចមូ្លដ្ឋឋ ន សដ្ើម្ប ីរមួ្ចុំផ្ណកដ្ល់ 
ការសលើកកម្ពស់អលិត្អលកន ងគ្សុកសរ ប (GDP) ។  
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សទោះបីជាម្មនការសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បងរបស់រដ្ឋឋ ភបិាលដូ្ចបាន សរៀបរាបខ់្ងសលើកស៏ដ្ឋយ កនី៏តិ្វធីិ និងដ្ុំសណើ រការច ោះបញ្ជ ីសហគ្រស ម្មនភាៃ 
សម គសាម ញណ្តស់សគ្ម្មបគ់្បជាៃលរដ្ឋសៅជ្នបេផ្ដ្លសៅឆ្ៃ យៃីការោិល័យជ្ុំនាញ សហើយម្និដឹ្ងថ្នសាា បន័ណ្តខ្លះ េេួលស សគ្តូ្វ 
សលើការច ោះបញ្ជ ីសនាោះសេ។  

● សរលនសោបាយ និងកម្មវធីិភូម្មិ្យួអលិត្អលម្យួ (OVOP)៖ កន ងឆ្ន ុំ ២០១៣ គណៈកម្មម ធិការជាតិ្ OVOP គ្តូ្វបានបញ្ចូ លសៅ 
កន ងគ្កុម្គ្បឹកាអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្ម និងជ្នបេ។ សៅឆ្ន ុំ 2017 គ្ៃោះរាជ្គ្កឹត្យឆ្ន ុំ 2006 សដ្ើម្បបីសងកើត្គណៈកម្មម ធិការជាតិ្ OVOP 
គ្តូ្វបានៃិនិត្យ និងសធវើវសិសាធនកម្ម។ ឧបនាយករដ្ឋម្ស្រនតី និងជាគ្បធានគ្កុម្គ្បឹកាអភវិឌ្ឍនក៍សិកម្ម និងជ្នបេគ្តូ្វបានផ្ត្ងតាុំងជា 
គ្បធានគណៈកម្មម ធិការជាតិ្ OVOP។ សទោះជាោ៉ា ងណ្ត ការអសៃវអាយ និងការអន វត្តម្និបានេូលុំេូលាយ ដ្ល់សហគម្នជ៍្នបេសេ។ 
សៅថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កស់គ្កាម្ជាតិ្ រមួ្ទុំងថ្នន កឃ់ ុំ សងាក ត្ ់ម្និទនម់្មនរចនាសម្ពន័ធ យនតការ និងគ្បៃន័ធគ្គបគ់្គងចាស់លាស់។ ម្និម្មន 
ការបញ្ហជ កច់ាស់លាស់ណ្តម្យួអុំៃីថ្វកិាផ្ដ្លបានផ្បងផ្ចកសគ្ម្មបដ់្ុំសណើ រការកម្មវធីិ សនាោះសេ។ សម្ត្ាភាៃរបស់សម្ដឹ្កនាុំមូ្លដ្ឋឋ ន 
គ្តូ្វបានកុំណត្ក់ន ងការគ្គបគ់្គង និងទកេ់ងសម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 

● សរលនសោបាយសតីៃីការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ គ្តូ្វបានអន ម្ត័្កន ងឆ្ន ុំ 2015 សហើយម្មនយ េធសាស្រសត និងផ្អនការសកម្មភាៃ។ 
សទោះោ៉ា ងណ្តការអន វត្តសៅម្និទនល់ែសៅសឡើយ ។ ជាេូសៅ ការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយគ្តូ្វបានអន វត្តផ្ត្បនាៃ បៃី់ម្មនការវាយ 
គ្បហារសដ្ឋយសគ្រោះម្ហនតរាយ ដូ្សចនោះម្និគ្គបដ្ណត បស់លើដ្ុំណ្តកក់ាលសុំខ្ន់ៗ ទុំងបីព្ន DRM សេ៖ ទាងំការសគ្ត្ៀម្លកេណៈ និងវធិានកា 
ការពារ។ ការសនលើយត្បបនាៃ ន;់ និងការសាត រសឡើងវញិ និងការអភវិឌ្ឍន។៍ រចនាសម្ពន័ធសគ្ម្មបក់ារគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ 
ម្មនសៅកគ្ម្តិ្សអសងៗរន  ចាបៃី់ថ្នន កជ់ាតិ្រហូត្ដ្ល់ភូម្។ិ សទោះោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ វាម្មនគម្មល ត្ធុំកន ងការសហការ និងការអន វត្ត។ 
ម្និម្មនការៃិសគ្រោះសោបល់ជាម្យួគ្បជាជ្នសហគម្នស៍ដ្ើម្បកីុំណត្ប់ញ្ហា គ្ប ម្ ត្គ្មូ្វការ និងអលប៉ាោះពាល់ កដូ៏្ចជា យ េធសាស្រសត។ 
ម្និម្មនផ្អនការ និងការគ្គបគ់្គងថ្វកិាចាស់លាស់សៅគ្គបក់គ្ម្តិ្សេ។ ម្មនគម្មល ត្កន ងកិចចសហគ្បតិ្បត្តកិារ និង ការអន វត្តទុំងថ្នន កជ់ាតិ្ 
និងថ្នន កភូ់ម្ ិ កន ងការសរៀបចុំការសាត រសឡើងវញិ និងការអភវិឌ្ឍនរ៍ចនាសម្ពន័ធសគ្ម្មបក់ារគ្គបគ់្គង សគ្រោះម្ហនតរាយ។ ម្មនការសវោះខ្ត្អង 
ផ្ដ្រកន ងការៃិសគ្រោះសោបល់ជាម្យួគ្បជាជ្នសហគម្នស៍ដ្ើម្បកីុំណត្ប់ញ្ហា គ្ប ម្ / ត្គ្មូ្វការ និងអលប៉ាោះពាល់ គ្ៃម្ទុំងធាត្ ចូលរបស់ 
ៃួកសគចុំសពាោះការសរៀបចុំផ្អនការយ េធសាស្រសត និងថ្វកិាសៅគ្គបក់គ្ម្តិ្ទុំងអស់។ 

● អសាិរភាៃនសោបាយ ៖ កន ងគ្រម្មនអសាិរភាៃនសោបាយ ដូ្ចជាអុំឡ ងសៃលសឃ្លសនាសបាោះសឆ្ន ត្ ម្មនអលប៉ាោះពាល់អវជិ្ជម្មនដ្ល់ 
ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្។ ជ្នសលមើសបសងកើនការេស្រនាៃ នយកដី្ ការកាបស់ ើស សចាប ់ការ ូសឆ្យ និងការកាបប់ុំផ្លល ញ ព្គ្ៃស ើ។ 
អាជាា ធរពាកៃ់ន័ធ អនកផ្ដ្លផ្សវងរកការរុំគ្េផ្អនកនសោបាយៃីជ្នសលមើសម្និសអើសៃើចុំសពាោះេសងវើស សចាបផ់្បបសនោះសឡើយ។ កងវោះការអន វត្ត 
នីតិ្រដ្ឋ និងអភបិាលកិចចលែបនតប៉ាោះពាល់ដ្ល់ការអតល់សសវាសាធារណៈ ។ 

● គម្មល ត្េុំនាកេ់ុំនងដ្ធ៏ុំរវាងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន និងគ្បជាៃលរដ្ឋសាម្ញ្ញ  ៖ បាត្ ភូត្សនោះបានៃគ្ងីកសៅកន ងគ្បសេសកម្ព ជា រមួ្ទុំងសៅ 
តាម្សហគម្នជ៍្នបេដ្ឋចគ់្សោល។ វាបណ្តត លម្កៃីកតាត សអសងៗ ជាៃិសសសគ្បជាៃលរដ្ឋបាត្ប់ងេ់ុំន កចិត្តសលើការអន វត្តការងារ 
របស់អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នកន ងការការពារអលគ្បសោជ្នស៍ហគម្ន ៍ និងធនធានធម្មជាតិ្។ ការអតល់សសវាសាធារណៈម្និគ្គបគ់្រនដ់្ល់ 
ម្មច ស់សិេធិ សហើយការផ្បងផ្ចកថ្វកិាសគ្ម្មបស់សវាទុំងសនោះម្និគ្តូ្វបានកុំណត្ស់ដ្ឋយចាបស់េ។ 

 
E៖ សសដ្ឋកិចច 

● ការព្ក្ងីរសកម្មភាៃសសដ្ឋកិចចសៅតាម្ជ្នបេ៖ សម្មជិ្កសហគម្នម៍្មនកគ្ម្តិ្តិ្ចតួ្ចប៉ា សណ្តណ ោះផ្ដ្លន វ្ើការព្ក្ងីរគ្បាកច់ុំណូលរបស់ៃួក 
សគ។ កសិករភាគសគ្ចើនបនតអលិត្កសិអលតាម្រសបៀបគ្បព្ៃណី បរមិ្មណ និងគ ណភាៃ។ ការផ្កព្ចនសគ្កាយការគ្បម្លូអល រមួ្ទុំងកន ង 
វស័ិយជ្លអលសៅម្មនកគ្ម្តិ្ ។ សម្មជិ្កសហគម្នតិ៍្ចតួ្ចប៉ា សណ្តណ ោះផ្ដ្លដ្ុំសណើ រការសហគ្រសខ្ន ត្តូ្ច ជាធម្មតាម្មន សដ្ើម្េ ន 
ហិរញ្ញ វត្ា ម្មនកគ្ម្តិ្ ជ្ុំនាញសហគ្រស និងជ្ុំនាញគ្គបគ់្គងអាជី្វកម្ម។ កសិករសវោះចុំសណោះដឹ្ង និងបេៃិសសាធនជ៍ាម្យួ បសចចកសេស 
េុំសនើប។ ជាឧទហរណ៍ "Climate Smart Agriculture" (CSA) បានសធវើឱយេិននអលនិងអលិត្កម្មទប និងម្និសនលើយត្ប 
សៅនឹងត្គ្មូ្វការេីអារ នាុំឱយគ្បាកច់ុំណូលធាល កច់ ោះ ផ្ដលរមួ្ចុំផ្ណកដ្ល់ការសវោះខ្ត្សនតិស សសសបៀង ។ 



 

8| ទ ំ ព ័ រ  

 

● េុំន កចិត្តផ្អនកសសដ្ឋកិចច ៖ គ្បជាជ្នសហគម្នម៍្និម្មនេុំន កចិត្តកន ងការប៉ា នប៉ាងសធវើសកម្មភាៃសសដ្ឋកិចច។ ៃួកសគបាត្ប់ងក់តីសងឃមឹ្ 
និងេុំន កចិត្តសលើអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន សដ្ឋយសារផ្ត្ការអន វត្តម្និបានលែរបស់អាជាា ធរ និងការសនលើយត្បម្មនកគ្ម្តិ្ចុំសពាោះបញ្ហា គ្ប ម្ 
និងត្គ្មូ្វការរបស់គ្បជាៃលរដ្ឋ។ 

● បណត ោះបណ្តត ល ជ្ុំនាញវជិាជ ជី្វៈ ម្មនគ្បសោជ្ន ៍ សគ្ពាោះវារមួ្ចុំផ្ណកដ្ល់ការបសងកើនបរមិ្មណ និងគ ណភាៃព្នអលិត្កម្ម។ 
សទោះជាោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ វគគបណត ោះបណ្តត លសនោះជាធម្មតាម្និគ្គបគ់្រនស់េ សហើយម្មនផ្ត្គ្បជាជ្នសហគម្នម៍្យួចុំនួនប៉ា សណ្តណ ោះ 
ផ្ដ្លបានេេលួ ផ្ដ្លអាចសធវើឱយម្មនភាៃស សរន ព្នគ្បាកច់ុំណូលរវាងអនកផ្ដ្លេេួលបាន និងអនកផ្ដ្លម្និបានេេួលបាន។ 
សទោះបីជារដ្ឋឋ ភបិាលសលើកេឹកចិត្ត និងយកចិត្តេ កដ្ឋកស់លើការបណត ោះបណ្តត លវជិាជ ជី្វៈគ្សបតាម្ត្គ្មូ្វការេីអារកស៏ដ្ឋយ កយ៏ វជ្ន 
និងគូសាវ ម្ភីរោិផ្ដ្លសេើបផ្ត្សរៀបការម្មនគ្បាកច់ុំណូលទប។ ៃួកសគរងេ កេសដ្ឋយសារៃលកម្មរម នជ្ុំនាញ និងអសម្ត្ាភាៃកន ង 
ការរគ្បាកច់ុំណូល។ 

● បានេីអារ៖ ការចូលសៅកានេី់អារសគ្ម្មបអ់លិត្អលផ្ដ្លអលិត្សដ្ឋយសហគម្នស៍ៅផ្ត្ម្មនបញ្ហា ជាសគ្ចើនករណី។ ម្និម្មន 
េីអារកន ងគ្សុកគ្តឹ្ម្គ្តូ្វ និងនិរនតរភាៃសេ។ ចុំសណោះដឹ្ងរបស់សម្មជិ្កសហគម្នអ៍ុំៃីការផ្សវងរកេីអារលែនៅម្មនកគ្ម្តិ្។ សទោះបី 
ជាម្មនការសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បងសដ្ឋយសហគម្នមូ៍្លដ្ឋឋ នសដ្ើម្បសីធវើេីអារអលិត្អលកសិកម្ម និងម្និផ្ម្នកសិកម្ម (ផ្កព្ចនម្ាូបអាហារ) កស៏ដ្ឋយ 
កគ៏ ណភាៃព្នអលិត្អលម្និសនលើយត្បខ្ល ុំងសៅនឹងេីអារសនាោះសេ។   

● សនតិស សសសបៀង ៖ ជាេូសៅ សគកត្ស់ម្មគ ល់ន ើញថ្នម្និម្មនការសលើកកម្ពស់សលើការដ្ឋុំដ្ុំណ្តុំតាម្អៃោះ ឬការចិញ្ច ឹម្សត្វ សដ្ើម្បឱីយ 
គ្គួសារសហគម្នអ៍ាចបុំសៃញត្គ្មូ្វការសនតសិ សសសបៀង និងអាហារូបត្ាម្ភជាមូ្លដ្ឋឋ នរបស់ៃួកសគ។ សៅកន ងសហគម្នម៍្យួចុំនួន 
អាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាលអតល់ជ្ុំនួយម្ន សសធម្ ៌ ប៉ា ផ្នតតាម្រយៈេុំនាកេ់ុំនងនសោបាយ ឬគ្បៃន័ធឧបត្ាម្ភ។ គ ណភាៃព្នការេេួលទន 
អាហារកន ងសហគម្នម៍្និគ្គបគ់្រនស់ដ្ឋយសារអាហារូបត្ាម្ភម្និលែ និងេម្មល បព់្នការសគ្បើគ្បាស់អាហារផ្បបគ្បព្ៃណី។ 

● សរលនសោបាយ/គសគ្ម្មងសលើកម្ចផី្ដ្លម្មនការគ្បាកទ់ប៖ វាគ្តូ្វបានសគអោះអាងថ្ន គ្បាកក់ម្ចគី្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃជាម្យួនឹង 
ការគ្បាកទ់ប ឬអាចេេលួយកបាន សដ្ើរតួ្ោ៉ា ងសុំខ្នក់ន ងការសលើកកម្ពស់សកម្មភាៃសសដ្ឋកិចច និងសហគ្រសកន ងគ្សុក។ 
សណៈសៃលផ្ដ្លកគ្ម្តិ្ព្នលេធភាៃេេួលបានគ្បាកក់ម្ចសីគ្ម្មបស់ម្មជិ្កសហគម្នជ៍្នបេម្មនកគ្ម្តិ្សពស់ជាម្យួនឹងការរកីដ្ ោះ 
ដ្ឋលវស័ិយធនាររ និងគ្គឹោះសាា នម្គី្កូហិរញ្ញ វត្ា  វាជាបញ្ហា គ្ប ម្សគ្ម្មបគ់្បជាៃលរដ្ឋគ្កីគ្កទុំងសនាោះផ្ដ្លម្និម្មនវត្ា បញ្ហច ុំសដ្ើម្ប ី
ម្មនសិេធិេេួលបានគ្បាកក់ម្ច។ី 

● កគ្ម្តិ្បុំណ លសពស់ ៖ គ្បផ្ហល 70% ព្នសហគម្នជ៍្នបេបានសគ្បើគ្បាស់គ្បាកក់ម្ចៃីីគ្បភៃសអសងៗរន  និងអគ្តាការគ្បាក។់ គ្បផ្ហល 
ម្យួភាគបីបានសគ្បើគ្បាស់គ្បាកក់ម្ចជីាបនតបនាៃ បៃី់អនកឱយសចីគ្បាកក់ន ងគ្សុកកន ងអគ្តាការគ្បាកស់ពស់រហូត្ដ្ល់10%កន ងម្យួផ្ស ។ 
កន ងករណីសលោះ ការសងគ្បាកគ់្តូ្វបានសធវើជាសរៀងរាល់ព្ថ្ៃ។ កន ងចុំសណ្តម្សម្មជិ្កសហគម្នផ៍្ដ្លសគ្បើគ្បាស់គ្បាកក់ម្ច ីម្មនផ្ត្គ្បផ្ហល 30% 
ប៉ា សណ្តណ ោះផ្ដ្លេេួលបានសជាគជ្យ័កន ងអាជី្វកម្មរបស់ៃួកសគ សណៈផ្ដ្ល 70% សអសងសេៀត្ធាល កក់ន ងជ្ុំពាកប់ុំណ លសគ។ សនោះជា 
កតាត ចម្បងម្យួផ្ដ្លបងកឱយម្មនការសកើនសឡើងព្នការសធវើចុំណ្តកគ្សុកសគ្ៅគ្បសេស។ 

● គ្បាកច់ុំណូលគ្តូ្វបានបាត្ប់ងស់ដ្ឋយសារផ្ត្សគ្រោះម្ហនតរាយម្តងសហើយម្តងសេៀត្ ៖ គ្បាកច់ុំណូលផ្ដ្លសម្មជិ្កសហគម្នរ៍កបាន 
ជាញឹកញាបគ់្តូ្វបានបាត្ប់ងប់នាៃ បៃី់រងអលប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងធៃនធ់ៃរសដ្ឋយសគ្រោះម្ហនតរាយម្តងសហើយម្តងសេៀត្។ សគ្រោះរាុំងសៃួត្គ្តូ្វ 
បានកុំណត្ថ់្នជាសគ្រោះម្ហនតរាយដ្ធ៏ុំម្យួសៅកន ងសហគម្នភ៍ាគសគ្ចើន។ 

● អតិ្អរណ្ត (ត្ព្ម្លសកើនសឡើង) ៖ អតិ្អរណ្តកុំៃ ងសកើនសឡើងសៅកម្ព ជា។ សនោះបានជ្ោះឥេធិៃលអវជិ្ជម្មនដ្ល់អលិត្កម្មកន ងគ្សុក 
និងសកម្មភាៃអាជី្វកម្ម។ 

● រងាវ នស់គ្ម្មប ់ CPA សននើម្ ៖ កម្មវធីិរបស់ RGC អតល់រងាវ ន ់ USD 1,000 កន ងម្យួឆ្ន ុំដ្ល់សហគមនត៍ំបនក់ារពារណ្តផ្ដ្លៃូផ្ក 
កន ងការការពារ និងគ្គបគ់្គងត្ុំបនក់ារពារគឺជាការសលើកេឹកចិត្តសគ្ម្មប ់ CPAs សដ្ើម្បអីន វត្តអាណត្តិ និងតួ្នាេីរបស់ៃួកសគឱយកានផ់្ត្ 
គ្បសសើរសឡើង។ សោងតាម្សគ្រងការណ៍ វាគ្តូ្វបានទម្ទរថ្ន CPAs ចាុំបាចគ់្ត្ូវម្មនផ្អនការ និងការគ្គបគ់្គងលែ។ CPAs 
គ្តូ្វផ្ត្ម្មនផ្អនការគ្បចាុំផ្ស គ្តី្ម្មស និងគ្បចាុំឆ្ន ុំ សហើយសគ្ម្បសគ្មួ្លការងាររបស់ៃួកសគជាគ្បចាុំ។ សុំខ្នជ់ាងសនោះសៅសេៀត្ 
គឺត្គ្មូ្វឱយការអន វត្តផ្អនការទុំងសនាោះេេួលបានសជាគជ្យ័ ដូ្ចជាត្ុំបនក់ារពារគ្ត្ូវបានការពារ និងគ្គបគ់្គងបានលែ 
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សដ្ើម្បអីតល់អត្ាគ្បសោជ្នគ៍្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃ។ ថ្វីត្បតិ្ផ្ត្សនោះជាគសគ្ម្មងដ្ល៏ែម្យួកៃិ៏ត្ផ្ម្ន ប៉ា ផ្នតសគសសងកត្សឃើញថ្ន CPAs 
ម្យួចុំនួនបានបាត្ប់ងេ់ុំន កចិត្តសលើអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នពាកៃ់ន័ធ ជាៃិសសសគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ ចុំសពាោះវធីិផ្បងផ្ចករងាវ ន ់និងការគ្គបគ់្គង។ 

● ការចូលរមួ្ចុំផ្ណករបស់សហគម្នស៍ដ្ើម្បកីារពារធនធានធម្មជាតិ្ ៖ 
ការរមួ្ចុំផ្ណកព្នសៃលសវលារបស់សម្មជិ្កសហគម្នម៍្មនសារៈសុំខ្នណ់្តស់កន ងការរមួ្ចុំផ្ណកការពារធនធានធម្មជាតិ្របស់ៃួកសគ ។ 
សម្មជិ្កសហគម្នផ៍្ចករ ុំផ្លកសៃលសវលារបស់ៃួកសគសដ្ើម្បលីាត្ត្ុំបនក់ារពារសៅកន ងផ្ដ្នសម្ត្ាកិចចសរៀងៗសលួន ។ 

● វបិត្តិសសដ្ឋកិចចប៉ាោះពាល់អវជិ្ជម្មនដ្ល់អាជី្វកម្មកន ងគ្សុក និងគ្បាកច់ុំណូល ៖ សនោះសុំសៅជាចម្បងសៅសលើជ្ុំងឺរាត្ត្ាត្ COVID-19 
នាសៃលថ្មីៗសនោះ។ សគសសងកត្សឃើញថ្ន ជាេូសៅជ្ុំងឺរាត្ត្ាត្ COVID-19 បានជ្ោះឥេធិៃលអវជិ្ជម្មនដ្ល់សកម្មភាៃអាជី្វកម្ម 
និងគ្បតិ្បត្តិការគ្គបក់គ្ម្តិ្ សហើយសហគម្នផ៍្ដ្លម្មនធនធាន និងសដ្ើម្េ នម្មនតិចរងអលប៉ាោះពាល់ខ្ល ុំងបុំអ ត្ផ្ដលជ្ោះឥេធិៃល 
អវជិ្ជម្មនដ្ល់កតសីងឃមឹ្ និងការសជ្ឿេ កចិត្តរបស់សហគម្នស៍លើជី្វភាៃរស់សៅ និងអាជី្វកម្មនាសៃលអនាគត្របស់ៃួកសគ។ 

 
ស៖ សងគម្ 

● ម្តួ្កន ងសងគម្៖ ម្មនការថ្ម្ថ្យបនតិចម្តងៗ ជាេូសៅ និងម្មនការប៉ាោះេងគិចអលូវចិត្តកន ងករណីជាសគ្ចើន។ សម្មជិ្កសហគម្នៃ៍ាោម្ 
រកាសលួនឱយសៅឆ្ៃ យៃីរន សៅវញិសៅម្ក។ កតាត ម្យួកន ងចុំសណ្តម្កតាត ម្មនឥេធិៃលគឺគ្បៃន័ធនសោបាយផ្ដ្លេុំនាកេ់ុំនងនសោបាយ និង 
េុំនាកេ់ុំនងគ្តូ្វបានសលើកកម្ពស់កានផ់្ត្ខ្ល ុំង។ ការេេួលបានកាត្សម្មជិ្កសគ្ម្មបគ់ណបកសនសោបាយណ្តម្យួគឺជាសរឿងធម្មតា។ 
សម្មជិ្កភាៃនសោបាយ និងសកម្មភាៃបានបុំផ្បកគ្បជាជ្នរនុងសហគម្ន ៍ សហើយសាម្គគីភាៃសងគម្ និងការរមួ្រស់ជាម្យួរន គ្តូ្វបាន 
នក្បះក្រំ។ សលើសៃីសនោះ ជ្ុំងឺរាត្ត្ាត្ COVID-19 បានកាត្ប់នាយេុំនាកេ់ុំនងរវាងគ្បជាជ្នសហគម្ន ៍និងជាម្យួអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន។ 

● សណ្តត បធ់ាន ប ់ និងសនតិស ស សងគម្៖ បញ្ហា សងគម្បាននិងកុំៃ ងសកើនសឡើងជាសគ្ចើនេសសវត្សម្កសហើយ ជាៃិសសសបញ្ហា សងគម្ទកេ់ង 
នឹងសគ្គឿងសញៀន និងអុំសៃើហិងា។ 

● រសបៀបរស់សៅផ្បបគ្បព្ៃណី៖ គ្បជាជ្នសហគម្នម៍្មនការអភរិកសនិងរការសបៀបរស់សៅផ្បបគ្បព្ៃណីរបស់ៃួកសគ។ ម្មនការយល់ដឹ្ង 
ឬចុំសណោះដឹ្ងម្មនកគ្ម្តិ្អុំៃីរសបៀបសគ្ម្បសលួនសៅនឹងការផ្លល ស់បតូរសងគម្ សហើយម្ន សសរកាសលួនឯងសៅកន ងត្ុំបនស់ សគ្សួលរបស់ៃួកសគ។ 

● ធនធានម្ន សសកន ងគ្សុក និងគ ណភាៃសាា បន័ ៖ ម្មនផ្ដ្នកុំណត្ក់ន ងការកសាងធនធានម្ន សសកន ងគ្សុក និងការៃគ្ងឹងសាា បន័ 
កន ងគ្សុក។ គ្បជាជ្នកន ងសហគម្នភ៍ាគសគ្ចើនទទួលបានអបរ់ ុំតិច មានចុំសណោះដឹ្ងេូសៅមនិទូលំទូោយ រមួ្ទុំងជ្ុំនាញរនុងការចិញ្ច ឹមជិវតិ
ជី្វតិ្អងផ្ដ្រ។ ្នធានមនុសសផ្ដលបំនរ ើនសវារចនាសម្ពន័ធអភបិាលកិចចមូ្លដ្ឋឋ នសៅម្មនភាៃសវោះខ្ត្ ។ 

● សាលាសរៀន និងវត្តអារាម្ គ្តូ្វបានសគសគ្បើគ្បាស់ជាេីេួលស វត្ាិភាៃសៅសៃលម្មនេឹកជ្ុំនន ់ ៖ ជាេូសៅសគសសងកត្សឃើញថ្ន សាលាសរៀន 
និងវត្តអារាម្ គឺជាគ្េៃយសម្បត្តិសងគម្ដ្ស៏ុំខ្នស់គ្ម្មបស់ហគម្ន ៍ សគ្ពាោះសគអាចសគ្បើគ្បាស់សគ្ម្មបេ់េួលសភាៀវសហគម្នផ៍្ដ្លជ្សម្លៀស 
សចញៃីត្ុំបនលិ់ចេឹក ឬគ្បសិនសបើអៃោះរបស់ៃួកសគេេួលបាន។ ជ្នលិ់ច។ 

● កងវោះការរុំគ្េដ្ល់ជ្នៃិការ ស្រសតី និងក ម្មរ : ការរុំគ្េដ្ល់ PwD ស្រសតី និងក ម្មរជាធម្មតាសវោះខ្ត្សៅសៃលម្មនសគ្រោះម្ហនតរាយ។ 
រដ្ឋឋ ភបិាលសវោះសគ្រងការណ៍កម្មវធីិគុំនិត្អតួចសអតើម្ ឬផ្អនការជាកល់ាកក់ន ងការជួ្យ ជ្នងាយរងសគ្រោះផ្បបសនោះ។ ជ្នងាយរងសគ្រោះបុំអ ត្ ឬ 
ជ្នគ្កីគ្កគ្តូ្វបានរងអលប៉ាោះពាល់ោ៉ា ងធៃនធ់ៃរ; ៃួកសគសលោះបាត្ប់ងជី់្វតិ្ ឬកាល យជាអនកគ្ក ឬកានផ់្ត្គ្កីគ្ក។ 

● ត្ព្ម្លសងគម្ ៖ សនោះសុំសៅសៅសលើវធីិផ្ដ្លរដ្ឋឋ ភបិាល និងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នម្មនត្ លយភាៃរវាងបញ្ហា គ្ប ម្ អលគ្បសោជ្ន ៍ និងត្គ្មូ្វ 
ការរបស់សម្មជិ្កសហគម្នគ៍្បឆ្ុំងនឹងអុំណ្តចផ្ដ្លសគ្បើសដ្ឋយអនកម្មនអុំណ្តច ឬអនកម្មន។ អនកម្មនអុំណ្តច និងអនកម្មនេេួលបានដី្ 
ោ៉ា ងសគ្ចើនសនធកឹសនាធ បរ់មួ្ទុំងដី្កន ងត្ុំបនក់ារពារ។ ម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាល និងអាជាា ធរពាកៃ់ន័ធម្មនេុំសនារសៅខ្ងគ្កុម្ឥសសរជ្នផ្ដ្ល 
ម្មនអុំណ្តច សហើយម្និអតល់ដ្ុំសណ្តោះគ្សាយណ្តម្យួសដ្ើម្បកីារពារដី្ធលី ដំបនក់ារពារផ្ដ្លសលួនម្មនកាត្ៃវកិចចការពារសឡើយ។ េសងវើផ្បបសនោះ 
បានសធវើឲ្យសម្មជិ្កសហគម្នប៍ាត្ប់ងេ់ុំន កចិត្ត និងការសររៃចុំសពាោះម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាល និងអាជាា ធរពាកៃ់ន័ធ។ អាគ្ស័យសហត្ សនោះ សម្មជិ្ក 
សហគម្នម៍្មនការសាៃ កស់សៃើរកន ងការន វ្ើសកម្មភាៃ ឬកម្មវធីិណ្តម្យួរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល រមួ្ទុំងការការពារធនធានធម្មជាតិ្ ជ្លអល 
ជាសដ្ើម្។ ជាេូសៅ ការេស្រនាៃ នយកដី្ និងេស្រនាៃ នយកដី្ៃីសុំណ្តកអ់នកម្មនអុំណ្តច ឬអនកម្មនបាននាុំឱយម្មនជ្សម្មល ោះកានផ់្ត្ខ្ល ុំងសឡើង 
រវាងអនកម្មននិងអនកគ្ក។ . 



 

10| ទ ំ ព ័ រ  

 

● ការសកើនសឡើងចុំនួនគ្បជាជ្ន ៖ តាម្លកេណៈគ្បជាសាស្រសត ការសកើនសឡើងព្នចុំនួនគ្បជាជ្នបាននាុំឱយម្មនការសកើនសឡើងព្នត្គ្មូ្វការ 
សគ្បើគ្បាស់ធនធានធម្មជាតិ្ ផ្ដ្លនាុំឱយម្មនការសកើនសឡើងនូវការកាបឆ់្ក រដី្ និងការកាបប់ុំផ្លល ញព្គ្ៃស ើ។ 

● ការសធវើចុំណ្តកគ្សុក ៖ សៅកន ងសហគម្នស៍រលសៅ វាគ្ត្ូវបានសគបា៉ា នគ់្បម្មណថ្ន អគ្តាចុំណ្តកគ្សកុសគ្ៅម្មនគ្បផ្ហល 20% 
ប៉ាោះពាល់គ្បផ្ហល 170 គ្គួសារកន ងម្យួភូម្។ិ អលប៉ាោះពាល់ម្យួព្នការសធវើចុំណ្តកគ្សុកសនោះគឺការបាត្ប់ងក់ម្មល ុំងម្ន សសកន ងត្ុំបន ់
កន ងការចូលរមួ្កន ងការលាត្ ឬការពារបរសិាា ន និងធនធាន។ 

● ចុំសណោះដឹ្ងសៅម្មនកគ្ម្តិ្ព្ន NRM ៖ ជាធម្មតាគ្បជាជ្នសហគម្នម៍្មនចុំសណោះដឹ្ងទបបុំអ ត្អុំៃីត្ព្ម្លព្នបរសិាា ន និងធនធាន 
ធម្មជាតិ្សគ្ម្មបជី់្វតិ្ និងជី្វភាៃរស់សៅរបស់ៃួកសគ។ សនោះជាបញ្ហា ចម្បងសគ្ម្មបក់ារការពារធនធានធម្មជាតិ្។ អនកគ្កសម្ើលសៅធនធាន 
ធម្មជាតិ្ជាឱកាសសគ្ម្មបៃួ់កសគកន ងការទញយកគ្បាកច់ុំណូល ឬចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្។ ៃួកសគចូលព្គ្ៃ ឬត្ុំបនក់ារពារសដ្ើម្បកីាបស់ ើស សចាប ់
សដ្ើម្បរីកចុំណូលអគត្អ់គងក់ារសគ្បើគ្បាស់គ្បចាុំព្ថ្ៃ។ អៃ យសៅវញិអនកគ្កផ្ដ្លគ្តូ្វការគ្បាកស់គ្ម្មបក់ាររស់សៅគ្បចាុំព្ថ្ៃ វាគួរឱយចាបអ់ារម្មណ៍ 
អងផ្ដ្រថ្ន ការកាបស់ ើស សចាបផ់្ត្ងគ្បគ្ៃឹត្តសៅសដ្ឋយអនកម្មនអុំណ្តច និងអនកម្មន។ 

 
T: បសចចកវេិា 

● បសចចកវជិាជ ម្មនកគ្ម្តិ្កន ងការផ្កព្ចនម្ាូបអាហារ ៖ ចុំសណោះដឹ្ងអុំៃីបសចចកសេសផ្កព្ចនម្ាូបអាហារេុំសនើបសៅម្មនកគ្ម្តិ្សវោះខ្ត្សៅកន ង 
សហគម្ន ៍សហើយម្ាូបអាហារគ្តូ្វបានផ្កព្ចនតាម្ផ្បបគ្បព្ៃណី។ 

● ចុំសណោះដឹ្ង ICT ម្មនកគ្ម្តិ្ សគ្គឿងបរកិាេ រ និងឧបករណ៍កន ងចុំសណ្តម្គ្បជាជ្នសហគម្ន ៍ និងអនកដឹ្កនាុំ CBO ៖ ម្មនត្គ្មូ្វការកន ង 
ការកសាងចុំសណោះដឹ្ង និងជ្ុំនាញរបស់អនកដឹ្កនាុំសហគម្ន ៍ សដ្ើម្បធីានាថ្នៃួកសគអាចេេួលបានៃត័្ម៌្មនពាកៃ់ន័ធ និងបចច បបននភាៃ 
ផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ និងម្មនគ្បសោជ្នស៍គ្ម្មបអ់ាជី្វកម្មរបស់ៃួកសគ។ ចុំសណោះដឹ្ងរបស់ៃួកសគអុំៃីឧបករណ៍ ICT ម្មនកគ្ម្តិ្ណ្តស់។ 
សណៈសៃលផ្ដ្លគ្បជាជ្នសហគម្នម៍្យួចុំនួនធុំម្មនលេធភាៃសគ្បើគ្បាស់សាម ត្ហវូន ៃួកសគភាគសគ្ចើនម្និម្មនគុំនិត្អុំៃីរសបៀបដ្ុំសឡើង 
អាបស់ដ្ត្ និងសគ្បើគ្បាស់កម្មវធីិ ឬកម្មវធីិសនាោះសេ។ 

● កងវោះឧបករណ៍ផ្កព្ចន៖ ដូ្ចជាម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្អាហារសគ្ម្មបក់ាររកាគ ណភាៃ។ 
● ការអសៃវអាយតាម្គ្បៃន័ធអសៃវអាយម្មនកុំណត្ ់ ឬការផ្ចករ ុំផ្លកៃត័្ម៌្មន ៖ គ្បផ្ហលជាម្មនេីអារម្យួចុំនួន ឬកផ្នលងលកតូ់្ចៗ 

ប៉ា ផ្នតៃត័្ម៌្មនម្និគ្តូ្វបានផ្ចករ ុំផ្លកេូលុំេូលាយសេ។ ជាៃិសសស សហគម្នដ៍្ឋចគ់្សោលម្និបានេេួលៃត័្ម៌្មនទកេ់ងនឹងអលិត្អល 
និងេីអារញឹកញាបស់េ។ កងវោះៃត័្ម៌្មនអុំៃីការៃាករណ៍អាកាសធាត្ បានជ្ោះឥេធិៃលអវជិ្ជម្មនដ្ល់អលិត្កម្មកសិកម្ម និងអាជី្វកម្មព្ន 
សហគម្នដ៍្ឋចគ់្សោលអងផ្ដ្រ។ កគ្ម្តិ្បញ្ជូ នអ ីនធឺណិត្សសាយសៅកផ្នលងជាសគ្ចើន។ 

 
 
E៖ បរសិាា ន 

● ការគ្គបគ់្គងកាកសុំណល់ម្និលែ ៖ ហានិភយ័ស សភាៃជាសគ្ចើនប៉ាោះពាល់អវជិ្ជម្មនដ្ល់សហគម្នជ៍្នបេ សដ្ឋយសារការគ្គបគ់្គងកាក 
សុំណល់របស់រដ្ឋឋ ភបិាលម្និលែ ការបុំៃ លសដ្ឋយអលិត្កម្មពាណិជ្ជកម្ម។ ការគ្គបគ់្គងកាកសុំណល់ម្និលែបានប៉ាោះពាល់ដ្ល់បរសិាា ន 
រាងកាយ និងអលូវេឹក។ វាកគ្ម្សឃើញធ ងសុំរាម្គ្តូ្វបានដ្ុំសឡើង ឬដ្ុំសណើ រការសៅកន ងសហគម្ន។៍ ចុំសណោះដឹ្ងម្និលែរបស់គ្បជាជ្ន 
សហគម្ន ៍និងការគ្គបគ់្គងម្និលែរបស់ម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធគឺជាមូ្លសហត្ ចម្បង ។ 

● ការគ្គបគ់្គងជ្លអល ៖ ចាុំបាចគ់្ត្ូវការពារធនធានជ្លអល និងព្គ្ៃសកាងកាងជាបនាៃ ន ់
សដ្ើម្បឲី្យសហគម្នស៍គ្បើគ្បាស់វាគ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃ សលើកកម្ពស់ជី្វភាៃរស់សៅកានផ់្ត្គ្បសសើរសឡើង។ សដ្ើម្បសីធវើដូ្សចនោះបាន 
វាម្មនសារៈសុំខ្នណ់្តស់កន ងការសធវើឱយគ្បាកដ្ថ្នសរលនសោបាយពាកៃ់ន័ធបចច បបននគ្តូ្វបានអន វត្តោ៉ា ងសៃញសលញ 
ជាៃិសសសជាម្យួការចូលរមួ្របស់សហគម្ន ៍និងសដ្ឋយសហគម្ន។៍ 
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● កងវោះគ្បៃន័ធធារាសាស្រសត និងការគ្គបគ់្គងេឹកម្និលែ ៖ សម្ត្ាភាៃគ្បៃន័ធធារាសាស្រសតបចច បបននម្និគ្គបគ់្រន ់ និងម្និសនលើយត្បនឹងត្គ្មូ្វការ 
កសិកម្ម។ សលើសៃីសនោះសគសសងកត្សឃើញថ្ន ការគ្គបគ់្គងគ្បៃន័ធផ្ដ្លម្មនគ្សាបម់្មនភាៃអនថ់្យ។ 

● ការសកើនសឡើងព្នការកាបរ់ានដី្ និងការកាបប់ុំផ្លល ញព្គ្ៃស ើសដ្ឋយសារការសកើនសឡើងត្ព្ម្លដី្ ៖ វស័ិយអចលនគ្េៃយគ្តូ្វបានជ្ុំរ ញោ៉ា ងខ្ល ុំង 
សៅកន ងគ្បសេសកម្ព ជាកន ងរយៈសៃលប៉ា នាម នេសវត្សរច៍ ងសគ្កាយសនោះ។ កតាត សនោះបានបងកឱយម្មនការសកើនសឡើងោ៉ា ងខ្ល ុំងព្នត្ព្ម្លដី្ រមួ្ទុំង 
ត្ុំបនជ់្នបេអងផ្ដ្រ ។ ការេស្រនាៃ នយកដី្ និងការេស្រនាៃ នយកដី្បានសកើនសឡើងជាបនតបនាៃ បស់ៅគ្គបេី់កផ្នលង ជាៃិសសសសៅត្ុំបន ់
ផ្ដ្លម្មនសកាត ន ៃលសពស់ ដូ្ចជាសៅេីគ្កុង និងត្ុំបនផ់្ដ្លម្មនសននរជាសដ្ើម្។ 

● បផ្គ្ម្បគ្មួ្លអាកាសធាត្  និងសគ្រោះម្ហនតរាយ ៖ សដ្ឋយនល ោះបញ្ហច ុំងៃីអលប៉ាោះពាល់ព្នការសឡើងកុំសៅផ្អនដី្ គ្ៃឹត្តិការណ៍អាកាសធាត្ ខ្ល ុំង 
គ្តូ្វបានសគសសងកត្សឃើញកានផ់្ត្ខ្ល ុំងសឡើងសៅកផ្នលងជាសគ្ចើនកន ងគ្បសេសកម្ព ជា។ ព្ថ្ៃសីត្ ណា ភាៃសពស់បានសកើនសឡើងសបើសធៀបនឹងេសវត្សរ ៍
ម្ ន សហើយការផ្គ្បគ្បួលព្នរបបេឹកសភលៀងគ្តូ្វបានសគសសងកត្សឃើញ។ ជាឧទហរណ៍ ឆ្ន ុំសនោះសភលៀងម្ូស ងបានម្កម្ ន គឺកន ងផ្សសម្សា 
ចុំផ្ណកជាធម្មតាវាម្កសៅច ងផ្សម្ថិ្ នា។ សគ្រោះរាុំងសៃួត្គឺជាសគ្រោះម្ហនតរាយបុំអ ត្ផ្ដ្លសកើត្សឡើងសៅកន ងសហគម្នស៍រលសៅ 
ភាគសគ្ចើន។ 

 
L: ចាប ់

● ចាបស់តីៃីសហករណ៍កសិកម្ម (AC)៖ ចាបស់នោះសលើកកម្ពស់គ្កុម្ផ្កព្ចនសសបៀង អលិត្កម្មដ្ុំណ្តុំសាចគ់្បាក ់ ការចិញ្ច ឹម្សត្វ សកម្មភាៃ 
កសិកម្ម សហគ្រសធ នតូ្ច និងម្ធយម្ និងអន អលព្គ្ៃស ើ (អន អលព្គ្ៃស ើ) ការផ្កព្ចន សគ្ពាោះវាជ្ុំរ ញការបសងកើត្ និងអារភាជ បេី់អារៃី 
អលិត្អលកន ងគ្សុក។ វាកស៏លើកកម្ពស់ចុំសណោះដឹ្ង និងការអភវិឌ្ឍនជ៍្ុំនាញ និងកសិកម្មតាម្កិចចសនា។ 

● ការអន វត្តចាប ់ ម្និសសមើរន ៖ អត្ លយភាៃកន ងការអន វត្តចាបគ់្តូ្វបានសសងកត្សឃើញជាញឹកញាប។់ គ្បសិនសបើការេស្រនាៃ នយកដី្ 
និងការកាបស់ ើស សចាបគ់្បគ្ៃឹត្តសឡើងសដ្ឋយជ្នគ្កីគ្ក ការជាបព់ាកៃ់ន័ធអលូវចាបគឺ់ស សៃីឧគ្កិដ្ឋកម្មដូ្ចរន ផ្ដ្លគ្បគ្ៃឹត្តសដ្ឋយអនកម្មន 
អុំណ្តច ឬអនកម្មន។ ម្ា៉ាងសេៀត្ការអន វត្តចាបម់្មនសតងដ់្ឋរៃីរ។ អាគ្ស័យសហត្ សនោះ េសងវើផ្បបសនោះបានបងកឱយម្មនការសរ ើសសអើង 
និងផ្បងផ្ចកគ្កណ្តត្ស់ងគម្រវាងជ្នគ្កីគ្ក និងឥសសរជ្ន។ 

● ចាបស់តីៃីការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ អន ម្ត័្កន ងឆ្ន ុំ 2015 : សទោះបីជាចាបស់នោះម្មនរយៈសៃលប៉ា នាម នឆ្ន ុំកស៏ដ្ឋយ កវ៏ាម្និទនគ់្តូ្វបាន 
អន វត្តនស៍ៃញសលញសៅសឡើយ។ ចាបស់នោះម្និគ្តូ្វបានផ្ចកចាយឬអសៃវអាយឲ្យបានេូលុំេូលាយសនាោះសេ។ គ្បជាជ្នសហគម្នភ៍ាគ
ចាញ់នក្ព្ៀបសគ្ចើនសៅកន ងសហគម្នដ៍្ឋចគ់្សោលម្និបានឮអុំៃីវាសេ។ 

● អន គ្កឹត្យសលស 30 សគ្ម្មបក់ារ ូសឆ្យដី្សៅត្ុំបនក់ារពារ ៖ ការគ្បកាសអលូវចាបស់នោះអតល់ឱកាសសគ្ម្មបអ់នករម នដី្សដ្ើម្បេីេួលបាន 
ដី្សគ្ម្មបស់រលបុំណងកសិកម្ម និង/ឬលុំសៅដ្ឋឋ នរបស់ៃកួសគ។ ប៉ា ផ្នតេនៃឹម្នឹងសនាោះ វាបានជ្ោះឥេធិៃលអវជិ្ជម្មនដ្ល់ត្ុំបនក់ារពារ និង 
NRM។ ជ្នសនលៀត្ឱកាស ជាៃិសសសអនកម្មនអុំណ្តច និងអនកម្មនបានទញយកអលគ្បសោជ្នៃី៍អន គ្កឹត្យសដ្ើម្បេីស្រនាៃ នយកដី្ 
និងត្ុំបនព់្គ្ៃស ើ និងេេួលបានបណ័ណ កម្មសិេធិជាអលូវការសលើដី្សនោះ។ 

 
 
3.2 ការវិភារ SWOT 
ការវភិាគ “SWOT” វភិាគៃីចុំណ ចខ្ល ុំង និងចុំណ ចសសាយ (ខ្ងកន ង) និង (ខ្ងសគ្ៅ) ឱកាស និងការគុំរាម្កុំផ្ហងផ្ដ្លគ្ប ម្ម្ សនឹងគ្កុម្ 
ឬសាា បន័។ ប គគលិកម្រត្កបានអន វត្តការវភិាគ SWOT ខ្ងសគ្កាម្ទកេ់ងនឹងសហគមនត៍បំនក់ារពារ (CPAs) សហគម្នស៍នសាេ (CFis) 
និងព្គ្ៃស ើសហគម្ន ៍( CFos ) សៅកន ងត្ុំបនគ់សគ្ម្មងសរលសៅ។ 
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សហគមនត៍ំបនក់ារពារ (CPA) 

ភាៃខ្ល ុំង ឱកាស 

● ម្មនរចនាសម្ពន័ធ។ 
● CPAs គ្ត្ូវបានេេួលសាគ ល់សដ្ឋយអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន។ 
● ម្មន ផ្អនការការងារគ្បចាុំផ្ស គ្តី្ម្មស ពាក ់ ក ណ្តត លឆ្ន ុំ 

និងគ្បចាុំឆ្ន ុំ។ 
● ម្មនការចល័ត្សហគម្នស៍ដ្ើម្បចូីលរមួ្កន ងការគ្គបគ់្គង CPA 
● ម្មនការផ្បងផ្ចក 

និងការផ្ចកចាយភារកិចចោ៉ា ងចាស់លាស់កន ង 
ចុំសណ្តម្អនកដឹ្កនាុំ CPA ។ 

● ចាប ់និងបេបញ្ហជ ព្អៃកន ងរបស់ CPAs គឺចាស់លាស់។ 
● ម្មនេុំនាកេ់ុំនងលែរវាងអនកដឹ្កនាុំ CPA និងសម្មជិ្ករបស់ 

ៃួកសគ។ 

● ម្មនរចនាសម្ពន័ធគ្គបគ់្គងគ្គបក់គ្ម្តិ្ (ថ្នន កជ់ាតិ្ដ្ល់មូ្លដ្ឋឋ ន)។ 
● ម្មនផ្អនការយ េធសាស្រសតៃីគ្កសួងបរសិាា ន។ 
● សរលនសោបាយជាតិ្អតល់អុំណ្តចដ្ល់សហគម្នក៍ន ងការការពា

រត្ុំបនក់ារពាររបស់ៃួកសគ។ 
● គ្បជាសហគម្នម៍្មនសិេធិគ្បមូ្លអន អលព្គ្ៃស ើៃីត្ុំបនផ់្ដ្លបា

នសគ្រងេ ក។ 
● កម្មវធីិជាតិ្សដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់ CPAs សននើម្ និងការត្ភាជ បស់ៅ 

កានប់ណ្តត ញជាតិ្។ 
 

ភាៃេនស់សាយ ការគុំរាម្កុំផ្ហង 

● ម្មនសម្ត្ាភាៃម្មនកគ្ម្តិ្ព្នអនកដឹ្កនាុំ CPA កន ងការគ្គបគ់្គង 
ការងារ និងការអន វត្តផ្អនការ របស់ៃួកសគ។ 

● សម្ដឹ្កនាុំ CPA ម្យួចុំនួនបានលាផ្លងៃីត្ុំផ្ណង សណៈសលោះ 
សេៀត្ម្និសកម្មកន ងការអន វត្តតួ្នាេី និងការេេួលស សគ្តូ្វរបស់ 
ៃួកសគ។ 

● អនកដឹ្កនាុំ CPA ម្មនចុំសណោះដឹ្ង និងសម្ត្ាភាៃសៅម្មនកគ្ម្តិ្ 
កន ងការសលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹ្ងរបស់ម្ន សសសហគម្ន ៍
អុំៃីចាបប់េបញ្ហជ  ឬសកម្មភាៃផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ។ 

● សម្មជិ្កសហគម្នក៍ុំៃ ងបាត្ប់ងគ់្បាកច់ុំណូល 
និងអាជី្វកម្មរបស់ៃួកសគ។ 

● អន គ្កឹត្យសតីៃីការសបាសសម្មែ ត្ដី្ និងសម្បទនដី្សសដ្ឋកិចច។ 
● ការអន វត្តម្និសម្គ្សបព្នបេបបញ្ញត្តិ ឬកម្មវធីិពាកៃ់ន័ធ។ 
● អនកម្មនអុំណ្តច និងឥសសរជ្នផ្ត្ងផ្ត្គ្បគ្ៃឹត្តិស ស ឬបុំពាន។ 

ជ្នសលមើសភាគ សគ្ចើនគឺជាម្ន សសម្មនអុំណ្តច ឬឥសសរជ្ន។ 
● ការរ ុំសលាភបុំពានផ្ដ្លម្និអាចសដ្ឋោះគ្សាយបាន ឬអុំសៃើស សនគង 

បងាែ កម់្ន សសឱយ ចូលរមួ្កន ងការគ្គបគ់្គងត្ុំបនក់ារពារ។ 

 
សហគម្នស៍នសាេ ( CFi ) 

ភាៃខ្ល ុំង ឱកាស 

● ម្មនរចនាសម្ពន័ធកុំណត្ោ់៉ា ងចាស់នូវម្ សត្ុំផ្ណងគ្បធាន 
និងសម្មជិ្ក។ 

● ម្មនផ្អនការការងារគ្បចាុំផ្ស គ្តី្ម្មស ពាកក់ណ្តត លឆ្ន ុំ និង 
គ្បចាុំឆ្ន ុំ។ 

● ចាប ់CFi និងបេបបញ្ញត្តិព្អៃកន ងចាស់លាស់។ 
● ម្មនេុំនាកេ់ុំនងលែរវាង សម្ដឹ្កនាុំ CFi និងសម្មជិ្ក។ 

● គ្បៃន័ធគ្គបគ់្គង។ 
● ផ្អនការ និងសរលនសោបាយរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល។ 
● រដ្ឋបាលជ្លអលអន ញ្ហញ ត្ឱយសហគម្នស៍នសាេបសងកើត្អាជី្វកម្ម

សៅត្ុំបនព់្គ្ៃ (ការចិញ្ច ឹម្កាត ម្ ការចិញ្ច ឹម្គ្តី្សគ្ចើនគ្បសភេ) 
● កម្មវធីិជាតិ្ និងថ្វកិាសលើកកម្ពស់សហគម្នស៍នសាេ។ 
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ភាៃេនស់សាយ ការគុំរាម្កុំផ្ហង 

● ផ្អនការ៖ សម្ត្ាភាៃម្មនកគ្ម្តិ្កន ងការអភវិឌ្ឍន ៍ និងអន វត្ត 
ផ្អនការ។ 

● រចនាសម្ពន័ធ៖ ម្មនផ្ដ្នកុំណត្ច់ុំសពាោះចុំនួន សម្ដឹ្កនាុំ CFi នឹង 
លោះបងស់លួនឯងសដ្ើម្បបីុំសៃញតួ្នាេី និងេុំនួលស សគ្តូ្វរបស់ៃួក 
សគកន ងនាម្ជា អនកដឹ្កនាុំ CFi ។ 

● េុំនាកេ់ុំនង៖ ម្មនការសវោះខ្ត្េុំនាកេ់ុំនងជិ្ត្សនិេធរវាង 
ត្ួអងគសុំខ្ន់ៗ ។ 

● រម នអុំណ្តចកន ងការគ្គបគ់្គងសហគមនន៍នរទ
សដ្ឋយសលួនឯងសេ។ 

● សរលនសោបាយពាកៃ់ន័ធរបស់រដ្ឋឋ ភបិាលកន ងការហាម្ឃ្លត្ត់្ុំ
បនស់នសាេម្យួចុំនួន។ 

● គ្បៃន័ធគ្គបគ់្គងគ្គបក់គ្ម្តិ្ទុំងអស់ ម្និ រុំគ្េដ្ល់ការការពារ 
CFi និងអត្ាគ្បសោជ្នរ៍បស់សម្មជិ្កសហគម្នស៍េ។ 

● អនកម្មនអុំណ្តច និងឥសសរជ្នផ្ត្ងតាុំងចិត្តបុំពានសលើសហគម្ន៍
សនសាេ និងសហគម្ន។៍ 

● ម្មនជ្សគ្ម្ើសកន ងការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្សៅម្មនកគ្ម្តិ្សគ្ម្មបស់ម្មជិ្ក
សហគម្ន ៍
ផ្ដ្លជាកតាត ម្មនឥេធិៃលនាុំឱយជ្នគ្កីគ្កម្យួចុំនួនគ្បគ្ៃឹត្តអុំសៃើស 
សនគង ឬបុំពាន CFi ។ 

● បុំណ លរា ុំព្រ ៉ាជ្ុំរ ញឱយគ្បជាជ្នសហគម្នស៍ធវើចុំណ្តកគ្សុកសៅរក
ការងារសធវើសៅកផ្នលងសអសង។ 

 
សហគម្នព៍្គ្ៃស ើ ( CFo ) 

ភាៃខ្ល ុំង ឱកាស 

● ម្មនរចនាសម្ពន័ធកុំណត្ោ់៉ា ងចាស់នូវម្ សត្ុំផ្ណងគ្បធាន 
និងសម្មជិ្ក។ 

● ម្មន ផ្អនការការងារគ្បចាុំផ្ស គ្តី្ម្មស ពាក ់ក ណ្តត លឆ្ន ុំ និង 
គ្បចាុំឆ្ន ុំ ។ 

● ចាប ់CFO និងបេបញ្ហជ ព្អៃកន ងគឺចាស់លាស់។ 
● ម្មនេុំនាកេ់ុំនងលែរវាង អនកដឹ្កនាុំ CFo និងសម្មជិ្ក។ 

● គ្បៃន័ធគ្គបគ់្គង។ 
● ចាបព់្គ្ៃស ើ និងសរលនសោបាយរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល។ 
● រដ្ឋបាលព្គ្ៃស ើរុំគ្េ 

និងអតល់អុំណ្តចដ្ល់គ្បជាៃលរដ្ឋសហគម្ន។៍ 
● កម្មវធីិជាតិ្ និងថ្វកិាសលើកកម្ពស់សហគម្នព៍្គ្ៃស ើ។ 

ភាៃេនស់សាយ ការគុំរាម្កុំផ្ហង 

● ផ្អនការ៖ សម្ត្ាភាៃម្មនកគ្ម្តិ្កន ងការអភវិឌ្ឍន ៍ និងអន វត្ត 
ផ្អនការ។ 

● រចនាសម្ពន័ៈ ម្មនផ្ដ្នកុំណត្ច់ុំសពាោះចុំនួន សម្ដឹ្កនាុំ CFo 
នឹងលោះបងស់លួនឯងសដ្ើម្បបីុំសៃញតួ្នាេី 
និងការេេួលស សគ្តូ្វរបស់ៃួកសគកន ងនាម្ជា អនកដឹ្កនាុំ CFo ។ 

● េុំនាកេ់ុំនង៖ សវោះេុំនាកេ់ុំនងជិ្ត្សនិេធជាម្យួតួ្អងគសុំខ្ន់ៗ ។ 
● រម នអុំណ្តចកន ងការគ្គបគ់្គងសហគមនន៍នរទ

សដ្ឋយសលួនឯងសេ។ 

● ដី្សម្បទនសសដ្ឋកិចច។ 
● អនកម្មនអុំណ្តចសៅកន ងព្អៃខ្ងសគ្កាយបុំពានសហគមនព៍្ក្ព្

ន ើ។ 
● ម្មនជ្នសលមើសជ្ុំនួស និងអាជី្វកម្មផ្ដ្លម្មនកគ្ម្តិ្តិ្ចតួ្ចបុំអ ត្ 

សគ្ម្មបស់ម្មជិ្កសហគម្ន ៍ ផ្ដ្លជាកតាត ម្មនឥេធៃិលនាុំឱយ 
ជ្នគ្កីគ្កម្យួចុំនួនគ្បគ្ៃឹត្តអុំសៃើស សនគង ឬបុំពាន CFo ។ 
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3.3 បញ្ហា ព្នកតីបារម្ភចុំសពាោះភាគីពាកៃ់ន័ធសុំខ្ន់ៗ  
សដ្ឋយម្មនជ្ុំនួយៃីេីគ្បឹកា ប គគលិកម្រត្កបានសរៀបចុំសិកាេ សាលាៃិសគ្រោះសោបល់ជាម្យួអនកពាកៃ់ន័ធម្កៃីគណៈកម្មម ធិការជ្លអល 
សហគម្ន ៍ ម្ស្រនតីបរសិាា នគ្សុក គ្កុម្ផ្កព្ចនចុំណីអាហារ និងសម្មជិ្កម្ជ្ឈម្ណឌ លអាជី្វកម្មសហគម្ន ៍ គណៈកម្មម ធិការសហគមនត៍ំបនក់ារពារ 
គណៈកម្មម ធិការព្គ្ៃស ើសហគម្ន ៍ និងមូ្លនិធិបងវិលសហគម្ន។៍ គ្កុម្ភាគីពាកៃ់ន័ធនីម្យួៗបានៃិភាកាអុំៃីបញ្ហា សុំខ្នព់្នការគ្ៃួយបារម្ភ 
ទកេ់ងនឹងផ្អនកព្នការេេួលស សគ្តូ្វរបស់ៃួកសគ។ លេធអលព្នការៃិសគ្រោះសោបល់គ្តូ្វបានអតល់ជូ្នខ្ងសគ្កាម្។ 
  
បញ្ហា កងវល់៖ ការការពារ និងអភវិឌ្ឍនត៍្ុំបនក់ារពារជ្លអល 
អនកចូលរមួ្៖ ៩នាក ់(គ្សី ១នាក)់/ គណៈកម្មម ធិការ សហគម្នស៍នសាេ ( CFi ) 
 

សុំណួរសុំខ្ន់ៗ  ការសនលើយត្ប 

សត្ើអនកៃិៃណ៌នាអុំៃីសាា នភាៃបចច បបននព្នបញ្ហា កងវល់ (រតី
រងវល់) ោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● ការសកើនសឡើងោ៉ា ងខ្ល ុំងព្នការរ ុំសលាភបុំពាន (អនកសនសាេសៅខ្ងសគ្ៅចូល 
ម្កសនសាេកន ងផ្ដ្នសនសាេការពារ ផ្ដ្លនាុំឱយគ្តី្កន ងត្ុំបនថ់្យច ោះ)។ 

● ការគ្គបគ់្គងម្និលែសៅកន ងសហគម្ន ៍ (ចុំសណោះដឹ្ងម្មនកគ្ម្តិ្របស់សម្ដឹ្កនាុំ 
CFi និងសម្មជិ្ក អុំៃីចាបប់េបបញ្ញត្តិ សរលនសោបាយផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ)។ 

● ចុំសណោះដឹ្ង និងសម្ត្ាភាៃម្មនកគ្ម្តិ្ព្ន អនកដឹ្កនាុំ និងសម្មជិ្ក CFi 
កន ងការអន វត្តផ្អនការ។ 

សត្ើអនកៃណ៌នាអុំៃីនិនាន ការព្នបញ្ហា កងវល់ (រតីរងវល់) 
កន ងរយៈសៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ សោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● សគរ ុំៃឹងថ្ន គ្បសិនសបើគ្បជាៃលរដ្ឋសហគម្នេ៍េួលបានការយល់ដឹ្ងកានផ់្ត្ 
សគ្ចើនអុំៃីចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តពិាកៃ់ន័ធ សនាោះវានឹងរមួ្ចុំផ្ណកកាត្ប់នាយចុំនួន 
ព្នការបុំពាន។ 

សត្ើម្មនការសបតជាា ចិត្តណ្តម្យួ (ចាប ់ សរលនសោបាយ 
ផ្អនការ កម្មវធីិ ថ្វកិា គុំនិត្អតួចសអតើម្។ 

● ផ្អនការគ្គបគ់្គង (គ្បចាុំផ្ស គ្តី្ម្មស ពាកក់ណ្តត លឆ្ន ុំ និងគ្បចាុំឆ្ន ុំ)។ 
● ផ្អនការលាត្គ្បចាុំផ្ស។ 
● ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងរបស់គ្បជាជ្នសហគម្ន។៍ 

សត្ើបញ្ហា គ្ប ម្ ឬហានិភយ័អវីសលោះផ្ដ្លអនកយល់ 
សឃើញសដ្ើម្បបីនត និង/ឬសកើត្សឡើងកន ងរយៈសៃល 6 
ឆ្ន ុំខ្ងម្ ស ផ្ដ្លរារាុំងការសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់ខ្ងសលើ? 

● ការបុំពានផ្ដ្លគ្បគ្ៃឹត្តសដ្ឋយអនកខ្ងសគ្ៅ អនកម្មនអុំណ្តច និងឥសសរជ្ន 
ផ្ដ្លម្មនការរុំគ្េោ៉ា ងរងឹម្មុំៃីសាា បន័រដ្ឋឋ ភបិាល ឬគ្បជាជ្នដ្ម៏្មន 
ឥេធិៃលសអសងសេៀត្។ 

សត្ើសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់អនកអាចសធវើអវី និងសធវើដូ្ចសម្តច 
សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់សនោះ? 

● ការពារ និងអភរិកស សដ្ឋយអន វត្តការលាត្ជាគ្បចាុំ។ 
● សរៀបចុំកិចចគ្បជ្ ុំជាម្យួអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន ឬម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធ សដ្ើម្បសីរៀប 

ចុំផ្អនការ ឬនាុំយកបញ្ហា  ឬកងវល់ៃីសហគម្នម៍្កផ្ចករ ុំផ្លកជាម្យួៃួកសគ។ 

សត្ើគ្តូ្វការអវីសលោះសដ្ើម្បធីានាថ្នសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់ 
អនកម្មនសម្ត្ាភាៃសដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់សនោះ? 

● ជ្ុំនួយផ្អនកហិរញ្ញ វត្ា  និងសម្មភ រៈ ឬឧបករណ៍សគ្ម្មបល់ាត្េីតាុំង។ 
● ការអភវិឌ្ឍនជ៍្ុំនាញសលើរសបៀបសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងសហគម្នស៍លើចាប ់

និងបេបបញ្ញត្តពិាកៃ់ន័ធ។ 
● ជ្ុំនួយបសចចកសេសសលើស ី សត្ និងការកុំណត្គ់្ៃុំផ្ដ្ន និងការវាស់ផ្វងសម្គ្សប 

និងគ្សបតាម្ការេេួលសាគ ល់អលូវចាប។់ 
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សត្ើតួ្នាេីនិងរសបៀបMorodok គួរសធវើសកម្មភាៃផ្បប ណ្ត 
សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយរតីរងវល់តាម្រសបៀបសហការ 
និងអតល់អុំណ្តច? 

● ជួ្យ សគ្មួ្លដ្ល់ការអភវិឌ្ឍនស៍ម្ត្ាភាៃ និងអតល់សម្មភ រៈ ឬឧបករណ៍ 
សគ្ម្មបក់ារចិញ្ច ឹម្គ្តី្ និងកាត ម្។ 

● ជ្ុំនួយហិរញ្ញ វត្ា  និងសម្មភ រៈ និងឧបករណ៍សគ្ម្មបល់ាត្សៅេីតាុំង។ 
● ជួ្យ ជួ្សជ្ លការោិល័យ និងដ្ុំសឡើងសសរសៅតាម្បសងាគ លគ្ៃុំផ្ដ្ន។ 
● រុំគ្េការដ្ឋុំសដ្ើម្សកាងកាង។ 
● បសងកើត្សរលនសោបាយសតីៃីការអតល់គ្បាកក់ម្ចដី្ល់សហគម្នស៍នសាេ 

និងការគ្គបគ់្គងរបស់សលួន។ 

 
បញ្ហា ព្នការគ្ៃយួបារម្ភ៖ ការការពារ CPA និង NRM 
អនកចូលរមួ្៖ ៤ នាក/់ សាា បន័ ឬគ្កុម្៖ ម្ស្រនតីបរសិាា នគ្សុក 
 

សុំណួរសុំខ្ន់ៗ  ការសនលើយត្ប 

សត្ើអនកៃិៃណ៌នាអុំៃីសាា នភាៃបចច បបននព្នបញ្ហា កងវល់ 
(រតីរងវល់) ោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● សម្មជិ្កសហគម្នម៍្មនចុំសណោះដឹ្ងសៅកគ្ម្តិ្សលើ NRM និងការអភរិកស។ 
● អន គ្កឹត្យសលស ៣០ សតីៃីការសបាសសម្មែ ត្ត្ុំបនក់ារពារ ការផ្កសគ្ម្ួលគ្ៃុំផ្ដ្ន 

និងការកុំណត្េី់តាុំងម្និកុំណត្ត់្ុំបនផ់្ដ្លអាចសគ្បើគ្បាស់ឬអភរិកសបាន សឡើយ។ 
សហើយម្និម្មនការផ្ណនាុំៃីសសសត្ដើម្បគី្បាបអ់ាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នអុំៃីសរឿងសនោះសេ។ 

● ម្មនការ សកើនសឡើងព្ន មួញកណ្តត ល ឬអនកម្មនអុំណ្តច ញ ោះញង ់ ឬសលើក 
េឹកចិត្តសម្មជិ្កសហគម្នឱ៍យកាបព់្គ្ៃស ើសៅត្ុំបនក់ារពារសដ្ើម្បលីកស់ចញ។ 

● ម្និម្មនយនតការសគ្ម្មបគ់្គបគ់្គងកាកសុំណល់កន ងមូ្លដ្ឋឋ នសេ។ 
● ម្មនការចូលរមួ្ម្មនកគ្ម្តិ្ៃីគ្បជាជ្នសហគម្នក៍ន ងការគ្គបគ់្គងកាកសុំណល់។ 

គ្បជាជ្នកុំៃ ងអន វត្តតាម្គ្បព្ៃណីរបស់ៃួកសគ ផ្ដ្លបងកសគ្រោះថ្នន កដ់្ល់ 
បរសិាា ន។ 

សត្ើអនកៃណ៌នាអុំៃីនិនាន ការព្នបញ្ហា កងវល់ (រតីរងវល់) 
កន ងរយៈសៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ សោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● វាគ្តូ្វបានរ ុំៃឹងេ កោ៉ា ងខ្ល ុំងថ្ននឹងម្និម្មន CPA ណ្តម្យួផ្ដ្លសៅសល់ 
សៅកន ងសហគម្នស៍េ។ 

● គ្បសភេសអសងរន ព្នជ្ុំងឺនឹងសកើត្សឡើង។ 
● វានឹងម្មនការសកើនសឡើងោ៉ា ងខ្ល ុំងព្នការបុំៃ លសយល់ ឬបរសិាា ន។ 

សត្ើម្មនការសបតជាា ចិត្តណ្តម្យួ (ចាប ់ សរលនសោ 
បាយ ផ្អនការ កម្មវធីិ ថ្វកិា គុំនិត្អតួចសអតើម្។ 

● ការយល់ដឹ្ងៃីសហគម្នស៍លើ NRM ។ 
● ចូលរមួ្លាត្សគហេុំៃរ័ជាម្យួ CPA ឬម្ន សសសហគម្ន ៍ឬគ្កុម្។ 
● បញ្ចូ លផ្អនការ ឬកម្មវធីិគ្គបគ់្គងសុំរាម្សៅកិចចគ្បជ្ ុំណ្តម្យួជាម្យួអាជាា ធរភូម្ ិ

ឃ ុំ និងគ្សុក។ 

សត្ើបញ្ហា គ្ប ម្ ឬហានិភយ័អវីសលោះផ្ដ្លអនកយល់ 
សឃើញសដ្ើម្បបីនត និង/ឬសកើត្សឡើងកន ងរយៈសៃល 6 
ឆ្ន ុំខ្ងម្ ស ផ្ដ្លរារាុំងការសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់ខ្ងសលើ? 

● ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងអុំៃីចាបម់្មនកគ្ម្តិ្។ 
● កិចចសហគ្បតិ្បត្តិការម្មនកគ្ម្តិ្ និងកិចចសហការរបស់អាជាា ធរសសត្ត 

និងមូ្លដ្ឋឋ នកន ងសហគម្ន ៍ សលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ង ជាៃិសសសអន គ្កឹត្យសលស 
៣០ សតីៃីការសបាសសម្មែ ត្ត្ុំបន ់ េីតាុំង និងការកុំណត្ ់
និងការផ្កសគ្មួ្លគ្ៃុំផ្ដ្ន។ 
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● ភាៃគ្កីគ្ក ឬជី្វភាៃគ្កីគ្ករបស់គ្បជាជ្នកន ងសហគម្ន ៍
ជាម្យួនឹងជ្សគ្ម្ើសព្នការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ម្មនកគ្ម្តិ្ 
សលើកេឹកចិត្តគ្បជាជ្នសហគម្នឱ៍យសធវើការកាបស់ ើស សចាប ់ឬបរបាញ់។ 

សត្ើសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់អនកអាចសធវើអវី 
និងសធវើដូ្ចសម្តចសដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់សនោះ? 

● បនតការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងសៅកន ងសហគម្នអ៍ុំៃី NRM និងការអភរិកស។ 
● សហការជាម្យួអាជាា ធរសសត្ត ឬម្នៃីរពាកៃ់ន័ធកន ងការសបាោះបសងាគ លត្ុំបនស់គ្បើគ្បាស់ 

និងអភរិកសគ្សបតាម្អន គ្កឹត្យសលស៣០។ 
● ៃគ្ងឹងការលាត្រមួ្រន ជាម្យួ CPAs និងសហគម្ន។៍ 
● អលិត្ផ្លល កសញ្ហញ សតីៃី NRM និងការអភរិកសសដ្ើម្បដី្ុំសឡើងសៅកន ង CPA 

និងកផ្នលងសាធារណៈសហគម្ន។៍ 

សត្ើគ្តូ្វការអវីសលោះសដ្ើម្បធីានាថ្នសាា បន័ 
ឬគ្កុម្របស់អនកម្មនសម្ត្ាភាៃសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់សនោះ? 

● គ្តូ្វការព្ដ្គូអងគការម្និផ្ម្នរដ្ឋឋ ភបិាល សាា បន័រដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធ និងសហគម្ន ៍
សដ្ើម្បសីហការកន ងការគ្គបគ់្គង និងអភវិឌ្ឍសហគម្ន។៍ 

សត្ើតួ្នាេីនិងរសបៀបMorodok គួរសធវើសកម្មភាៃ 
ផ្បបណ្តសដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយរតីរងវល់តាម្រសបៀប 
សហការ និងអតល់អុំណ្តច? 

● ជួ្យ សគ្មួ្លដ្ល់ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងរបស់សហគម្នស៍លើចាប ់
និងបេបបញ្ញត្ត។ិ 

● ជ្ួយ សគ្ម្បសគ្ម្ួល ឬរុំគ្េដ្ល់ការសរៀបចុំ និងគ្បតិ្បត្តិការរបស់ CBET 
សៅកន ងត្ុំបន ់ឬសហគម្នផ៍្ដ្លម្មនសកាត ន ៃលសពស់។ 

● រុំគ្េការបសងកើត្ និងម្ សងារព្នបណត ោះកូនស ើ 
សដ្ើម្បអីតល់កូនស ើដ្ល់សហគម្នស៍គ្ម្មបដ់្ឋុំ។ 

● រុំគ្េសហគម្នក៍ន ងការសាងសង ់ឬផ្ថ្ទុំការោិល័យសហគម្នរ៍បស់ៃួកសគ។ 
● រុំគ្េការបណត ោះបណ្តត លកសិកម្ម ការផ្កព្ចនអន អល 

និងការសគ្បើគ្បាស់អន អលព្គ្ៃស ើ។ 
● សរៀបចុំការចូលជ្ួបផ្លៃ ល់ ឬការផ្លល ស់បតូរដ្ុំសណើ រេសសនកិចចសគ្ម្មប ់ CPAs 

សគ្ម្មបក់ារផ្លល ស់បតូរចុំសណោះដឹ្ង និងបេៃិសសាធន ៍
ជាៃិសសសការផ្លល ស់បតូរដ្ុំសណើ រេសសនកិចចកន ងចុំសណ្តម្សហគម្ន។៍ 

● រុំគ្េ ឬសគ្ម្បសគ្មួ្លការបណត ោះបណ្តត លសតីៃី GIS 
សគ្ម្មបម់្ស្រនតីអភរិកសបរសិាា ន។ 

● រុំគ្េសកម្មភាៃលាត្សហគម្ន។៍ 
● សហការជាម្យួម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធសគ្ម្មបក់ារគ្បជ្ ុំទុំងអស់ជាម្យួ CPAs 

ឬសហគម្ន។៍ 
● ៃគ្ងឹង CPAs សៅគ្គបឃ់ ុំ។ 

 
បញ្ហា ព្នកតីបារម្ភ៖ សសដ្ឋកិចច ពាណិជ្ជកម្ម និងេុំនាកេ់ុំនងេីអារ 
អនកចូលរមួ្៖ ៧ នាក ់(គ្សី ៦ នាក)់/ សាា បន័ ឬគ្កុម្៖ គ្កុម្ផ្កព្ចនសគ្គឿងសម្ គ្េ និង CBC 

សុំណួរសុំខ្ន់ៗ  ការសនលើយត្ប 
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សត្ើអនកៃិៃណ៌នាអុំៃីសាា នភាៃបចច បបននព្ន 
បញ្ហា កងវល់ (រតរីងវល់) ោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● ការបសងកើត្គ្បាកច់ុំណូលរបស់សម្មជិ្កម្មនបញ្ហា គ្ប ម្ោ៉ា ងខ្ល ុំង សដ្ឋយសារធនធាន 
ជ្លអលធាល កច់ ោះ និងត្ព្ម្លអលិត្អលធាល កច់ ោះ។ ឧទហរណ៍៖ បងាគ គ្សស់ ១ គីឡូគ្កាម្ 
ម្មនត្ព្ម្ល ១៥.០០០-៣០.០០០ សរៀល កន ងឆ្ន ុំ ២០២១ ប៉ា ផ្នត ១០.០០០ - ២៥.០០០ 
សរៀល សៅឆ្ន ុំ ២០២២។ 

● អត្ លយភាៃព្នការចុំណ្តយសពស់ និងចុំណូលទប។ ការសនសាេគ្បចាុំព្ថ្ៃអតល់គ្បផ្ហល 
60,000 សរៀល (15 ដ្ លាល រ) សបើសគ្បៀបសធៀបសៅនឹងការចុំណ្តយគ្បចាុំព្ថ្ៃ ដូ្ចជាការបងព់្ថ្ល 
សិការបស់ក ម្មរ ការផ្ថ្ទុំស សភាៃ ឬការៃាបាល គ្ៃឹត្តកិារណ៍សងគម្ និងជាៃិសសស 
ការសងគ្បាកក់ម្ចគី្បម្មណ 80,000 សរៀល/ព្ថ្ៃ។ 

● ត្ព្ម្លគឺកុំណត្ស់ដ្ឋយ មួញកណ្តត ល៖ គ្បសិនសបើគ្តី្ផ្ដ្លចាបប់ានម្និលកស់េសនាោះ 
រម នគ្បាកស់គ្ម្មបអ់គត្អ់គងគ់្បាកច់ុំណូល ឬបងព់្ថ្លចុំណ្តយសនាោះសេ។ 

សត្ើអនកៃណ៌នាអុំៃីនិនាន ការព្នបញ្ហា កងវល់ (រតី
រងវល់) កន ងរយៈសៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ សោ៉ា ង 
ដូ្ចសម្តច? 

● ម្មនការសកើនសឡើងោ៉ា ងខ្ល ុំងព្នការសធវើចុំណ្តកគ្សុកសគ្ៅ។ 
● ក ម្មរផ្ដ្លម្មនវយ័សិកាភាគសគ្ចើន បស់រៀនសដ្ើម្បជួី្យ ឪៃ កម្មដ យ។ 
● ការសកើនសឡើងព្នបុំណ ល។ 
● ក ម្មរអាចគ្តូ្វបានបងេុំឱយសធវើការ។ 

សត្ើម្មនការសបតជាា ចិត្តណ្តម្យួ (ចាប ់
សរលនសោបាយ ផ្អនការ កម្មវធីិ ថ្វកិា 
គុំនិត្អតួចសអតើម្។ 

● ម្និម្មនការបងាា ញៃីការសបដជាា ចិត្ត ឬដ្ុំសណ្តោះគ្សាយៃីអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាលណ្ត 
ម្យួសឡើយ។ 

សត្ើបញ្ហា គ្ប ម្ ឬហានិភយ័អវីសលោះផ្ដ្លអនក 
យល់សឃើញសដ្ើម្បបីនត និង/ឬសកើត្សឡើងកន ង 
រយៈសៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ ស ផ្ដ្លរារាុំង 
ការសដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់ខ្ងសលើ? 

● គ្បជាៃលរដ្ឋសហគម្នម៍្និដឹ្ងៃីរសបៀបអភវិឌ្ឍ 
និងដ្ឋកស់ុំសណើ ណ្តម្យួសៅអាជាា ធរពាកៃ់ន័ធរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល 
សដ្ើម្បសី ុំអនតរាគម្នៃី៍ៃួកសគ។ 

● អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នម្និម្មនគសគ្ម្មងច ោះសៅជួ្យ សហគម្នក៍ន ងការត្ភាជ បេី់អារសេ។ 

សត្ើសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់អនកអាចសធវើអវី 
និងសធវើដូ្ចសម្តចសដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់សនោះ? 

● គ្តូ្វសិត្សុំេិញអលិត្អលរបស់សម្មជិ្ក និងសម្មជិ្កសហគម្ន ៍ សដ្ើម្បផី្កព្ចន 
(សធវើបងាគ សគ្កៀម្ គ្តី្សងៀត្ េឹកគ្តី្)។ 

● ផ្ណនាុំសម្មជិ្កឱយបសងកើនការផ្កព្ចនអាហារសម្ គ្េរបស់ៃួកសគ។ 
● បសងកើត្បណ្តត ញជាម្យួអនកខ្ងសគ្ៅ 

សដ្ើម្បផី្សវងរកេុំនាកេ់ុំនងេីអារសដ្ើម្បលីកអ់លិត្អលផ្ដ្លបានេិញៃីសម្មជិ្ក។ 

សត្ើគ្តូ្វការអវីសលោះសដ្ើម្បធីានាថ្នសាា បន័ 
ឬគ្កុម្របស់អនកម្មនសម្ត្ាភាៃសដ្ឋោះគ្សាយ 
រតីរងវល់សនោះ? 

● បសចចកសេសផ្កព្ចនអាហារសម្ គ្េ។ 
● ម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្សគ្គឿងសម្ គ្េ។ 
● សដ្ើម្េ នគ្របៃូ់ជ្សដ្ើម្បបីសងកើនអុំណ្តចេិញសដ្ើម្បេិីញអលិត្អលកានផ់្ត្សគ្ចើនៃីសម្មជិ្ក។ 

សត្ើតួ្នាេី និងរសបៀប Morodok គួរសធវើ 
សកម្មភាៃផ្បបណ្ត សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់តាម្រសបៀបសហការ? 

● រុំគ្េ/សគ្ម្បសគ្មួ្លការបណត ោះបណ្តត លសលើការផ្កព្ចនអាហារសម្ គ្េ ឬអន អល។ 
● បសងកើត្ ឬរុំគ្េេុំនាកេ់ុំនងេីអារ ជាៃិសសសជាម្យួអនកខ្ងសគ្ៅ។ 
● វគគបណត ោះបណ្តត លអុំៃីរសបៀបអសៃវអាយអលិត្អលតាម្គ្បៃន័ធអសៃវអាយសងគម្ 

សដ្ើម្បី្ នសៅដ្ល់អតិ្ថិ្ជ្នកានផ់្ត្សគ្ចើន និងេីអារសកាត ន ៃល។ 
● សគ្ម្បសគ្មួ្ល/រុំគ្េការដ្ុំសឡើង ឬគ្បតិ្បត្តិការម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្។ 
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● អតល់សដ្ើម្េ នគ្របៃូ់ជ្ដ្ល់ CBCs និង CBN ។ 

  
បញ្ហា ព្នការគ្ៃយួបារម្ភ៖ ការការពារ CPA និងបរសិាា ន 
អនកចូលរមួ្៖ ១០នាក ់(គ្សី ២នាក)់ 
សាា បន័ ឬគ្កុម្៖ គណៈកម្មម ធិការសហគមនត៍ំបនក់ារពារ (CPA) 

សុំណួរសុំខ្ន់ៗ  ការសនលើយត្ប 

សត្ើអនកៃិៃណ៌នាអុំៃីសាា នភាៃបចច បបននព្នបញ្ហា
កងវល់ (រតីរងវល់) ោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● កិចចសហគ្បតិ្បត្តិការ និងកិចចសហគ្បតិ្បត្តកិារម្មនកគ្ម្តិ្ជាម្យួអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន 
និងម្ស្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

● ការេស្រនាៃ នយកដី្ ឬេស្រនាៃ នដី្រា ុំព្រ ៉ា។ 
● អលប៉ាោះពាល់អវជិ្ជម្មនព្នអន គ្កឹត្យសលស៣០ សលើការសបាសសម្មែ ត្ដី្ និងគសគ្ម្មង 

សម្បទនដី្សសដ្ឋកិចច។ 
● ចុំសណោះដឹ្ងម្មនកគ្ម្តិ្សលើចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តពិាកៃ់ន័ធ និងភាៃគ្កីគ្ករបស់គ្បជាជ្ន 

សហគម្ន។៍ 
● ម្មនចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិសដ្ើម្បកីារពារ CPAs និងធនធានធម្មជាតិ្ ប៉ា ផ្នតម្និម្មន 

អុំណ្តចកន ងការអន វត្តជាកផ់្សតងសេ។ 

សត្ើអនកៃណ៌នាអុំៃីនិនាន ការព្នបញ្ហា កងវល់(រតី
រងវល់) កន ងរយៈសៃល6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ សោ៉ា ង 
ដូ្ចសម្តច? 

● ការេស្រនាៃ នយកដី្ដ្ធ៏ុំ ការេស្រនាៃ នយកដី្ ឬកាបស់ ើស សចាបអ់ាចនឹងថ្យច ោះ 
សណៈផ្ដ្លករណីតូ្ចតាចអាចសកើនសឡើង 
សដ្ឋយសារគ្បជាជ្នសហគម្នម៍្និម្មនជ្សគ្ម្ើសសគ្ម្មបចិ់ញ្ច ឹម្ជី្វតិ្សគ្ម្មបប់សងកើត្គ្បា
កច់ុំណូល ឬអាជី្វកម្មរបស់ៃួកសគ។ 

សត្ើម្មនការសបតជាា ចិត្តណ្តម្យួ (ចាប ់
សរលនសោបាយ ផ្អនការ កម្មវធីិ ថ្វកិា 
គុំនិត្អតួចសអតើម្។ 

● បសងកើនការដ្ឋុំសដ្ើម្ស ើសៅត្ុំបនជ់ាកល់ាក។់ 
● គ្បជាជ្នសហគម្នប៍សងកើនចុំសណោះដឹ្ង/ជ្ុំនាញ និងការផ្លល ស់បតូរ/ផ្ចករ ុំផ្លកៃត័្ម៌្មន។ 

សត្ើបញ្ហា គ្ប ម្ ឬហានិភយ័អវីសលោះផ្ដ្លអនក 
យល់សឃើញសដ្ើម្បបីនត និង/ឬសកើត្សឡើងកន ងរយៈ 
សៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ ស ផ្ដ្លរារាុំងការសដ្ឋោះគ្សាយ 
រតីរងវល់ខ្ងសលើ? 

● ម្ន សសផ្ដ្លម្មនអុំណ្តច និងឥសសរជ្នបនតសគ្បើគ្បាស់អុំណ្តច គ្េៃយសម្បត្ត ិ ឬ 
ឥេធិៃលមូ្លដ្ឋឋ នរបស់ៃួកសគ (វបបធម្អ៌នតរាគម្ ) សគ្ម្មបេ់សងវើស ស 
ឬការរ ុំសលាភបុំពានសលើ CPA និងធនធានធម្មជាតិ្។ 

● សវោះសម្មភ រៈ ឬឧបករណ៍សគ្ម្មប ់CPAs សដ្ើម្បអីន វត្តតួ្នាេី និងភារកិចចរបស់ៃួកសគ។ 
● សម្ត្ាភាៃម្មនកុំណត្ព់្នអនកដឹ្កនាុំ CPA ។ 
● អវត្តម្មនព្នផ្អនការការងារ និងថ្វកិា។ 
● បកេៃួកនិយម្, េុំនាកេ់ុំនងនសោបាយ។ 

សត្ើសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់អនកអាចសធវើអវី 
និងសធវើដូ្ចសម្តចសដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់សនោះ? 

● សលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ង និងៃនយល់ឲ្យបានចាស់ដ្ល់សម្មជិ្កសហគម្នអ៍ុំៃី
អត្ាគ្បសោជ្ន ៍និងអលវបិាកព្នអន គ្កឹត្យសលស ៣០។ 

● អសៃវអាយ ឬអសៃវអាយចាប ់ឬបេបបញ្ញត្តិពាកៃ់ន័ធដ្ល់សម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 
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● សធវើឱយសកម្មសឡើងវញិ និងៃគ្ងឹង CPAs សដ្ើម្បតី្ស ូម្តិ្ (ផ្សវងរកការរុំគ្េ) សគ្ម្មប/់ 
ៃីភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាលផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ ឬអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយកងវល់ 
និងបញ្ហា គ្ប ម្នានាផ្ដ្លបានសលើកសឡើងសដ្ឋយសម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 

សត្ើគ្តូ្វការអវីសលោះសដ្ើម្បធីានាថ្នសាា បន័ 
ឬគ្កុម្របស់អនកម្មនសម្ត្ាភាៃសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់សនោះ? 

● គ្តូ្វការកិចចសហគ្បតិ្បត្តិការ និងការរុំគ្េៃីភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធ និងអាជាា ធរ 
មូ្លដ្ឋឋ នកន ងការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងៃីសហគម្នស៍លើចាប ់និងបេបបញ្ញត្តិ។ 

● បសងកើត្សរលការណ៍ និងការផ្ណនាុំអុំៃីសារៈសុំខ្នព់្នការដ្ឋុំសដ្ើម្ស ើ។ 
● គ្តូ្វការការរុំគ្េៃីភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធទុំងអស់ និងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន សដ្ើម្ប ី

អតល់បលងរ់ងឹ សដ្ើម្បេីេួលសាគ ល់ CPAs ជាអលូវការ។ 

សត្ើតួ្នាេី និងរសបៀប Morodok 
គួរសធវើសកម្មភាៃផ្បបណ្ត សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់តាម្រសបៀបសហការ និងអតល់អុំណ្តច? 

● អតល់ការរុំគ្េផ្អនកហិរញ្ញ វត្ា សគ្ម្មបវ់គគបណត ោះបណ្តត ល 
និងការគ្បជ្ ុំរបស់សហគម្នផ៍្ដ្លសរៀបចុំសដ្ឋយគណៈកម្មម ធិការ CPA ។ 

● រុំគ្េការបសងកើត្ និងគ្បតិ្បត្តិការ CBET ។ 

  
បញ្ហា ព្នការគ្ៃយួបារម្ភ៖ ការការពារ CPA និងបរសិាា ន 
អនកសនលើយសុំណួរ៖ ៥ នាក ់(គ្សី ១ នាក)់ 
សាា បន័ ឬគ្កុម្៖ គណៈកម្មម ធិការសហគម្នព៍្គ្ៃស ើ ( CFo ) 

សុំណួរសុំខ្ន់ៗ  ការសនលើយត្ប 

សត្ើអនកៃិៃណ៌នាអុំៃីសាា នភាៃបចច បបននព្នបញ្ហា
កងវល់ (រតីរងវល់) ោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● កិចចសហគ្បតិ្បត្តិការម្មនកគ្ម្តិ្ជាម្យួ និងការរុំគ្េៃីរដ្ឋឋ ភបិាល និងអាជាា ធរ 
ម្ូលដ្ឋឋ ន។ 

● ភាៃគ្កីគ្ក/ជី្វភាៃគ្កីគ្ករបស់សម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 

សត្ើអនកៃណ៌នាអុំៃីនិនាន ការព្នបញ្ហា កងវល់ (រតី
រងវល់) កន ងរយៈសៃល 6 
ឆ្ន ុំខ្ងម្ សោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● ការេស្រនាៃ នយកដី្ដ្ធ៏ុំ ការេស្រនាៃ នយកដី្ ឬកាបស់ ើស សចាបអ់ាចនឹងថ្យច ោះ 
សណៈផ្ដ្លករណីតូ្ចតាចអាចសកើនសឡើង 
សដ្ឋយសារគ្បជាជ្នសហគម្នម៍្និម្មនជ្សគ្ម្ើសសគ្ម្មបចិ់ញ្ច ឹម្ជី្វតិ្សគ្ម្មបប់សងកើត្គ្បា
កច់ុំណូល ឬអាជី្វកម្មរបស់ៃួកសគ។ 

សត្ើម្មនការសបតជាា ចិត្តណ្តម្យួ (ចាប ់
សរលនសោបាយ ផ្អនការ កម្មវធីិ ថ្វកិា 
គុំនិត្អតួចសអតើម្។ 

● បសងកើនការរុំគ្េដ្ល់សហគម្ន ៍សដ្ើម្បឱីយម្មនអាជី្វកម្មកានផ់្ត្សគ្ចើន។ 
● រុំគ្េការការពារព្គ្ៃស ើ និង CPAs ។ 
● ជ្ុំរ ញការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ង 

និងការអភវិឌ្ឍសម្ត្ាភាៃដ្ល់សម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 

សត្ើបញ្ហា គ្ប ម្ 
ឬហានិភយ័អវីសលោះផ្ដ្លអនកយល់សឃើញសដ្ើម្បបីនត 
និង/ឬសកើត្សឡើងកន ងរយៈសៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ ស 
ផ្ដ្លរារាុំងការសដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់ខ្ងសលើ? 

● កងវោះសម្មភ រៈ ឬឧបករណ៍សគ្ម្មប ់CFos សដ្ើម្បបីុំសៃញតួ្នាេី និងភារកិចចរបស់ៃួកសគ។ 
● សម្ត្ាភាៃម្មនកុំណត្រ់បស់ សម្ដឹ្កនាុំ CFO ។ 
● អវត្តម្មនព្នផ្អនការការងារ និងថ្វកិា។ 
● កងវោះគ្បៃន័ធគ្គបគ់្គងសៅកគ្ម្តិ្សហគម្ន។៍ 

សត្ើសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់អនកអាចសធវើអវី 
និងសធវើដូ្ចសម្តចសដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់សនោះ? 

● ការយល់ដឹ្ងៃីសហគម្នស៍លើចាប ់និងបេបបញ្ញត្តិទកេ់ងនឹងព្គ្ៃស ើ។ 
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● សធវើឱយសកម្មសឡើងវញិ និងៃគ្ងឹង CFos សដ្ើម្បតី្ស ូម្តិ្ (ផ្សវងរកការរុំគ្េ) 
ដ្ល់ភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាលផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ ឬអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយកងវល់ 
និងបញ្ហា គ្ប ម្នានាផ្ដ្លបានសលើកសឡើងសដ្ឋយសម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 

សត្ើគ្តូ្វការអវីសលោះសដ្ើម្បធីានាថ្នសាា បន័ 
ឬគ្កុម្របស់អនកម្មនសម្ត្ាភាៃសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់សនោះ? 

● គ្តូ្វការកិចចសហគ្បតិ្បត្តិការ និងការរុំគ្េៃីភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធ 
និងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នកន ងការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងៃីសហគម្នស៍លើចាប ់
និងបេបបញ្ញត្ត។ិ 

● បសងកើត្សរលការណ៍ និងការផ្ណនាុំអុំៃីសារៈសុំខ្នព់្នការដ្ឋុំសដ្ើម្ស ើ។ 
● គ្តូ្វការការរុំគ្េៃីភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាលពាកៃ់ន័ធទុំងអស់ និងអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន 

សដ្ើម្បអីតល់បលងរ់ងឹ សដ្ើម្បេីេួលសាគ ល់ CPAs ជាអលូវការ។ 

សត្ើតួ្នាេី និងរសបៀប Morodok 
គួរសធវើសកម្មភាៃផ្បបណ្ត សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់តាម្រសបៀបសហការ និងអតល់អុំណ្តច? 

● អតល់ការរុំគ្េផ្អនកហិរញ្ញ វត្ា សគ្ម្មបវ់គគបណត ោះបណ្តត ល 
និងការគ្បជ្ ុំរបស់សហគម្នផ៍្ដ្លសរៀបចុំសដ្ឋយគណៈកម្មម ធិការ CPA ។ 

● រុំគ្េការបសងកើត្ និងគ្បតិ្បត្តិការ CBET ។  

 
បញ្ហា ព្នកតីបារម្ភ៖ សសដ្ឋកិចច ពាណិជ្ជកម្ម និងេុំនាកេ់ុំនងេីអារ 
អនកសនលើយសុំណួរ៖ ៩នាក ់(គ្សី ៥នាក)់/សាា បន័ ឬគ្កុម្៖ មូ្លនិធិបងវិលសហគម្ន ៍(CRF) 

សុំណួរសុំខ្ន់ៗ  ការសនលើយត្ប 

សត្ើអនកៃិៃណ៌នាអុំៃីសាា នភាៃបចច បបននព្នបញ្ហា កងវល់ 
(រតីរងវល់) ោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● សម្មជិ្កម្និម្មនអាជី្វកម្មជាកល់ាក ់ និងសាិរភាៃ ឬបសងកើត្គ្បាកច់ុំណូលសេ 
(គ្រនផ់្ត្លកក់ារងារគ្បចាុំព្ថ្ៃ)។ 

● សម្មជិ្កបសងកើត្គ្បាកច់ុំណូលម្និសាិត្សសារ។ 
● សម្មជិ្កម្មនជ្ុំនាញ ឬបសចចកសេសសៅម្មនកគ្ម្តិ្កន ងសកម្មភាៃកសិកម្ម 

ឬអលិត្កម្មដ្ុំណ្តុំសាចគ់្បាក ់ សហើយម្និម្មនចុំសណោះដឹ្ង 
និងជ្ុំនាញកន ងការសធវើផ្អនការអាជី្វកម្ម។ 

● សម្មជិ្កជ្ុំពាកប់ុំណ លសគ - គ្តូ្វការសងគ្បាកក់ម្ចសីៅគ្បភៃសអសងៗ។ 
● អតិ្អរណ្ត ជាៃិសសសត្ព្ម្លសគ្បងឥនធនៈសកើនសឡើងោ៉ា ងខ្ល ុំងចាបត់ាុំងៃី ការ

រនំោភ្របស់រ សស មី្កអ  យផ្គ្កន សណៈផ្ដ្លអលិត្កម្មកសិកម្មធាល កច់ ោះ។ 

សត្ើអនកៃណ៌នាអុំៃីនិនាន ការព្នបញ្ហា កងវល់ (រតីរងវល់) 
កន ងរយៈសៃល 6 ឆ្ន ុំខ្ងម្ សោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

● សបើម្មនការរុំគ្េៃីគសគ្ម្មកន ងសកម្មភាៃអលិត្កសិកម្មដ្ុំណ្តុំសាចគ់្បាក ់ ជី្វភាៃ
របស់សម្មជិ្កសហគម្នគ៍្បផ្ហលជាគ្បសសើរជាង។ ប៉ា ផ្នតគ្គួសារជ្នចុំណ្តក 
គ្សុកភាគសគ្ចើនគ្បផ្ហលជាម្និគ្បសសើរសេ។ 

សត្ើម្មនការសបតជាា ចិត្តណ្តម្យួ (ចាប ់ សរលនសោ 
បាយ ផ្អនការ កម្មវធីិ ថ្វកិា គុំនិត្អតួចសអតើម្។ 

● វាគ្តូ្វបានសសនើថ្ន រដ្ឋឋ ភបិាលគួរផ្ត្សលើកកម្ពស់សាិរភាៃនសោបាយ និងភាៃ 
គ្បាកដ្គ្បជា ជ្ុំរ ញការអន វត្តគសគ្ម្មង ID Poor កាត្ប់នាយត្ព្ម្លអគគសិនី 
និងសលើកកម្ពស់សហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធ សដ្ើម្បអីន វត្តសរលនសោបាយរបស់ 
រដ្ឋឋ ភបិាល។ 

សត្ើបញ្ហា គ្ប ម្ ឬហានិភយ័អវីសលោះផ្ដ្លអនកយល់ 
សឃើញសដ្ើម្បបីនត និង/ឬសកើត្សឡើងកន ងរយៈសៃល 6 

● វាជាការលុំបាកខ្ល ុំងណ្តស់កន ងការផ្លល ស់បតូរ អនត្គ់ុំនិត្ អាកបបកិរោិ និង 
អាកបបកិរោិ របស់សម្មជិ្កសហគម្ន។៍ 



 

ទ ំ ព ័ រ  | 21 

 

ឆ្ន ុំខ្ងម្ ស ផ្ដ្លរារាុំងការសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់ខ្ងសលើ? 

● ចុំសណោះដឹ្ង និងជ្ុំនាញម្មនកគ្ម្តិ្របស់សម្មជិ្ក។ 

សត្ើសាា បន័ ឬគ្កុម្របស់អនកអាចសធវើអវី 
និងសធវើដូ្ចសម្តចសដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតីរងវល់សនោះ? 

● អតល់ដ្ុំបូនាម ន និងគ្បឹកាជាម្យួសម្មជិ្កអុំៃីត្គ្មូ្វការ និងរសបៀបសលើកកម្ពស់ 
សកម្មភាៃអាជី្វកម្ម។ 

● បសងកើត្អាជី្វកម្ម និងអនកដឹ្កនាុំគុំរូសៅកគ្ម្តិ្សហគម្ន។៍ 

សត្ើគ្តូ្វការអវីសលោះសដ្ើម្បធីានាថ្នសាា បន័ 
ឬគ្កុម្របស់អនកម្មនសម្ត្ាភាៃសដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់សនោះ? 

● បសងកើនគ្បាកក់ម្ច/ីសដ្ើម្េ ន សដ្ើម្បៃីគ្ងីក ឬបសងកើនអាជី្វកម្មរបស់សម្មជិ្ក។ 
● បសងកើនចុំសណោះដឹ្ង និងជ្ុំនាញទកេ់ងនឹងវស័ិយធ រកិចចរបស់សម្មជិ្ក។ 

សត្ើតួ្នាេី និងរសបៀប Morodok 
គួរសធវើសកម្មភាៃផ្បបណ្ត សដ្ើម្បសីដ្ឋោះគ្សាយ រតី
រងវល់តាម្រសបៀបសហការ និងអតល់អុំណ្តច? 

● សគ្ម្បសគ្មួ្លការបណត ោះបណ្តត លសគ្ម្មប ់CRF និងគ្គួសារគ្កីគ្ក។ 
● សហការជាម្យួភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិាល និងអាជាា ធរពាកៃ់ន័ធ សដ្ើម្បរីុំគ្េ 

សហគម្ន។៍  

 
 
3.4 ការវភិាគអនកពាកៃ់ន័ធ 
ប គគលិក Morodok បានវាយត្ព្ម្លអនកពាកៃ់ន័ធសុំខ្ន់ៗ ទកេ់ងនឹងឥេធិៃល ចុំណ្តបអ់ារម្មណ៍ អនកអតល់លេធភាៃ ការផ្បងផ្ចក 
និងសម្ត្ាភាៃសលើម្មគ្ត្ដ្ឋឋ នៃី 1 ដ្ល់ 5 ។ សដ្ឋយផ្អែកសលើការវភិាគសនោះ និងការៃិភាកាបផ្នាម្ ប គគលិកបានសសគ្ម្ចចិត្តថ្នសត្ើ យ េធសាស្រសត របស់ 
Morodok សឆ្ព ោះសៅរកភាគីពាកៃ់ន័ធនីម្យួៗគួរផ្ត្សធវើការត្ស ូម្តិ្ផ្ដ្រ ឬសេ? សហការជាម្យួ រុំគ្េ ឬៃគ្ងឹងភាគីពាកៃ់ន័ធ។ “អនកត្ស ូម្តិ្” 
សៅេីសនោះម្មននយ័ថ្ន សលើកបញ្ហា សដ្ឋយការសររៃ សដ្ើម្បផី្សវងរកដ្ុំសណ្តោះគ្សាយៃីអនកផ្ដ្លម្មនឥេធិៃលគ្គបគ់្រនក់ន ងការសដ្ឋោះគ្សាយបញ្ហា ។ 

 
ការវភិាគអនកពាកៃ់ន័ធ 

ភាគីពាកៃ់ន័ធ ឥេធិៃល ការគ្បាក ់ អនកសបើក 
(ជ្ុំរ ញតារាសផ្ម្តង) 

Divider 
(ត្ួសផ្ម្តង) 

សម្ត្ាភាៃ យ េធសាស្រសត 
របស់ម្រត្ក 

រដ្ឋឋ ភបិាលជាតិ្ ៥ ៤ ៤ ៣ ៥ អនកត្ស ូម្តិ្ 

សសត្ត ៤ ៥ ៤ ៤ ២ អនកត្ស ូម្តិ្ 

គ្សុក ៣ ៤ ៣ ៤ ២ សហការ 

ឃ ុំ ៥ ៥ ៤ ២ ៣ រុំគ្េ 

ម្ស្រនតីព្គ្ៃស ើ ៤ ៥ ៤ ៣ ៣ សហការ 

ម្ស្រនតីជ្លអល ៤ ៥ ៤ ៣ ៣ សហការ 

ម្ស្រនតីបរសិាា ន ៤ ៥ ៤ ៣ ៣ សហការ 

CFi ៥ ៥ ៤ ២ ៣ រុំគ្េ 
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CFO ៥ ៥ ៤ ២ ៣ រុំគ្េ 

CPA ៤ ៥ ៤ ២ ៣ រុំគ្េ 

IG/CBC/CBN/AC ៤ ៤ ៤ ១ ៣ ៃគ្ងឹង 

CRF ៤ ៤ ៤ ១ ៣ ៃគ្ងឹង 

យ េធសាស្រសត 
របស់ម្រត្ក 

សហការ បញ្ច ោះបញ្ចូ ល សហការ បញ្ច ោះបញ្ចូ ល សាងសង ់  

ចុំណ្តត្ថ់្នន ក៖់ 1 = ទបបុំអ ត្ 5 = សពស់បុំអ ត្ 
 
 
3.5 សធវើការវភិាគរម នសគ្រោះថ្នន ក ់(Do No Harm Analysis) 
វធីិសាស្រសត "ក ុំសធវើបាប" ចុំសពាោះការងារអភវិឌ្ឍនេ៍េួលសាគ ល់ថ្នសហគម្ន ៍ និងសងគម្ទុំងអស់ម្មនជ្សម្មល ោះព្អៃកន ង។ អនតរាគម្នអ៍ភវិឌ្ឍន ៍
ទុំងអស់គឺជាផ្អនកម្យួព្នបរបិេកន ងគ្សុក សហើយដូ្សចនោះរមួ្ចុំផ្ណកដ្ល់សកាដ ន ៃលព្នជ្សម្មល ោះកន ងវធីិវជិ្ជម្មន ឬអវជិ្ជម្មន។ ធនធានផ្ដ្លបាន 
ផ្ណនាុំដ្ល់សហគម្ន ៍ និងអាកបបកិរោិ និងសកម្មភាៃរបស់ប គគលិកទុំងអស់ម្មនសកាត ន ៃលកន ងការបសងកើន ឬបនាយឧបករណ៍ភាជ ប ់
និងផ្អនកផ្ដ្លម្មនគ្សាបស់ៅកន ងសហគម្ន។៍ សដ្ើម្បធីានាថ្នកម្មវធីិម្និបងកសគ្រោះថ្នន កប់ គគលិកម្រត្កបានៃិចារណ្តសុំណួរទុំងបនួខ្ងសគ្កាម្៖ 
 
សត្ើ Morodok សគ្រងអតល់ធនធានអវីសលោះដ្ល់សហគម្ន?៍ 

➔ ចុំសណោះដឹ្ង (វគគបណត ោះបណ្តត ល សិកាេ សាលា កិចចគ្បជ្ ុំ)។ 
➔ សម្មភ រៈ និងបរកិាេ រ (គ្បសភេសត្វ ៃូជ្ដ្ុំណ្តុំ/គ្របៃូ់ជ្ ឧបករណ៍សនសាេ ចស្រងាក នចម្ែនិអាហារ សម្មភ រ/បរកិាេ រលាត្) ម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្ 

អាហារ បសងាគ លគ្ៃុំដំបនក់ារពារ)។ 
➔ ជ្ុំនួយផ្អនកហិរញ្ញ វត្ា  (សកម្មភាៃលាត្តាម្េីតាុំង ដ្ឋុំសដ្ើម្ស ើ ការអសៃវអាយសកម្មភាៃវនិិសោគពាកៃ់ន័ធកន ងសិកាេ សាលា 

សម្មហរណកម្មគ្បចាុំត្ុំបនគ់្បចាុំឆ្ន ុំ)។ 
 
សត្ើធនធាន ឬសកម្មភាៃកម្មវធីិទុំងសនោះអាចនាុំឱយម្មនការផ្សវងគុំនិត្រន កន ងសហគម្នត៍ាម្រសបៀបណ្តសលោះ? 

➔ ការគ្ចផ្ណនៃីគ្គួសារផ្ដ្លម្មនជី្វភាៃធូរធារ៖ ជ្ុំនួយផ្អនកហិរញ្ញ វត្ា ដ្ល់ ID គ្កីគ្កឬគ្គួសារគ្កីគ្កអាចនាុំឱយម្មនការគ្ចផ្ណន 
ៃីគ្គួសារផ្ដ្លម្មនជី្វភាៃធូរធារ ឬៃួកសគអាចសធវើៃ ត្ជាគ្គួសារគ្កីគ្ក និងគ្តូ្វការជ្ុំនួយៃីកម្មវធីិ។ 

➔ ជ្ុំនួយកម្មវធីិគឺទបជាងត្គ្មូ្វការ៖ ចុំនួនគ្គួសារគ្កីគ្កគឺសពស់ជាងការរុំគ្េ/ជ្ុំនួយរបស់កម្មវធីិឆ្ៃ យណ្តស់។ 
➔ គ្បសិនសបើការសគ្ជ្ើសសរ ើសគ្កុម្សរលសៅម្និគ្តូ្វបានផ្ចករ ុំផ្លកោ៉ា ងេូលុំេូលាយ ឬអន វត្តតាម្រយៈដ្ុំសណើ រការផ្លត ចម់្ ស ឬដ្ុំសណើ រការ 

វាយត្ព្ម្ល/វាយត្ព្ម្លម្និចាស់លាស់ ឬេូលុំេូលាយគ្គបគ់្រន។់ 
 
សត្ើជ្សម្មល ោះផ្បបសនោះគ្តូ្វសជ្ៀសវាងសដ្ឋយរសបៀបណ្ត? 

➔ គ្តូ្វគ្បាកដ្ថ្នដ្ុំសណើ រការរមួ្បញ្ចូ លម្យួគ្តូ្វបានអន វត្តសគ្ម្មបក់ារកុំណត្អ់ត្តសញ្ហញ ណ និងការសគ្ជ្ើសសរ ើសគ្កុម្សរលសៅ។ 
➔ សរៀបចុំយនតការម្តិ្គ្បតិ្កម្ម និងការសនលើយត្ប (ជាេូសៅសគសៅថ្នយនតការបណតឹ ង និងការសនលើយត្ប) សដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់ការេេួល 

ស សគ្តូ្វរបស់ម្រត្ក និងការចូលរមួ្របស់សម្មជិ្កសហគម្នផ៍្ដ្លជាកម្មវត្ា ព្នការអភវិឌ្ឍន/៍អនតរាគម្ន។៍ 
➔ គ្តូ្វគ្បាកដ្ថ្នសម្មជិ្កសហគម្នព៍ាកៃ់ន័ធគ្តូ្វបានចូលរមួ្សៅដ្ុំណ្តកក់ាលសអសងៗរន ព្នកម្មវធីិ សដ្ឋយបងវិលេីតាុំងព្នសកម្មភាៃសដ្ើម្ប ី

ឱយសម្មជិ្កសហគម្នម៍្កៃីផ្អនកសអសងៗព្នភូម្/ិឃ ុំអាចចូលរមួ្បាន។ 
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➔ បនតបសងកើនការយល់ដឹ្ងអុំៃីសរលនសោបាយ និងការសសគ្ម្ចចិត្តរបស់ម្រត្កដ្ល់សម្មជិ្កសហគម្ន ៍និងអនកពាកៃ់ន័ធ។ 
 
សត្ើកម្មវធីិអាចគ្បគ្ៃឹត្តិសៅសហគម្នស៍ដ្ឋយការសររៃ គណសនយយភាៃ យ ត្តិធម្ ៌និងត្ម្មល ភាៃោ៉ា ងដូ្ចសម្តច? 

➔ សរៀបចុំយនតការសគ្ម្មបក់ារបសញ្ចញៃត័្ម៌្មនកម្មវធីិដ្ល់សម្មជិ្កសហគម្ន ៍ ឬអនកពាកៃ់ន័ធ ដូ្ចជាផ្អនការការងារ ផ្អនការថ្វកិា 
និងរបាយការណ៍សគ្បើគ្បាស់ធនធាន (គ្បសភេៃត័្ម៌្មនផ្ដ្លគ្តូ្វបងាា ញនឹងគ្តូ្វបានៃិភាកា និងយល់គ្ៃម្)។ 

➔ បសងកើត្គុំរូព្នអាកបបកិរោិ និងចរតិ្លកេណៈ របស់ប គគលិក របស់ Morodok ជាៃិសសសសៅសៃលសធវើការជាម្យួ/កន ងសហគម្ន។៍ 
➔ បសងកើនភាៃសសាម ោះគ្ត្ងរ់បស់ប គគលិក (សៃលសវលា ការសគ្បើគ្បាស់ធនធាន) 
➔ ដូ្ចផ្ដ្លបានកត្ស់ម្មគ ល់ខ្ងសលើ សរៀបចុំយនតការសនលើយត្ប និងការសនលើយត្ប (ជាេូសៅសៅថ្នយនតការបណតឹ ង និងការសនលើយត្ប) 

សដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់ការេេួលស សគ្តូ្វរបស់ម្រត្ក និងការចូលរមួ្របស់សម្មជិ្កសហគម្នផ៍្ដ្លជាកម្មវត្ា ព្នការអភវិឌ្ឍន/៍អនតរាគម្ន។៍ 
➔ សិកាេ សាលាៃិសគ្រោះសោបល់/ការនល ោះបញ្ហច ុំងជាម្យួគ្កុម្សរលសៅជាគ្បចាុំ រមួ្ទុំងការនល ោះបញ្ហច ុំងពាកក់ណ្តត លគ្បចាុំឆ្ន ុំ។ 

 
3.6 ការវិភារហានភិ័យ 
ប គគលិក Morodok បានៃិចារណ្តបញ្ជ ីហានិភយ័ផ្ដ្លអាចសកើត្ម្មន និងវាយត្ព្ម្លលេធភាៃ និងអលប៉ាោះពាល់សកាត ន ៃលរបស់ៃួកសគ។ 
សគ្ម្មបហ់ានិភយ័នីម្យួៗ សកម្មភាៃសដ្ើម្បកីារពារកាត្ប់នាយហានិភយ័គ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើង។ លេធអលព្នការវភិាគហានិភយ័  
គ្តូ្វបានអតល់ជូ្នខ្ងសគ្កាម្។ 

 
ក. លេធភា៖1 - ទប, 2 - ម្ធយម្, 3 - សពស់។ ស. អលប៉ាោះពាល់ៈ  1 - ទប, 2 - ម្ធយម្ 3 - សពស់។ សរ ប =ក x ស 
គ្បសភេព្នហានិភយ័ ក

. 
ស
. 
សរ 
ប 

សកម្មភាៃសដ្ើម្បកីារពារ ឬកាត្ប់នាយហានិភយ័ 

A. ហានិភយ័ព្អៃកន ងគសគ្ម្មង៖ 
ជ្ុំនាញបសចចកសេសផ្ដ្លទម្ទរសដ្ឋយកម្មវធីិម្និម្មនសៅកន ងអងគកា
រសេ។ 

២ ២ ៤ Morodok 
ជួ្លគ្គូបណត ោះបណ្តត លសដ្ើម្បអីតល់ការបណត ោះបណ្តត លផ្ដ្ល
ប គគលិកម្និម្មនសម្ត្ាភាៃដឹ្កនាុំ។ 

សម្ត្ាភាៃគ្គបគ់្គងកម្មវធីិរបស់អងគការម្និគ្គបគ់្រនស់គ្ម្មបេ់ុំហុំក
ម្មវធីិសេ។ 

២ ២ ៤ ដ្រាបណ្តការអតល់មូ្លនិធិរបស់ FELM គ្ត្ូវបានបញ្ហជ ក ់
Morodok នឹងសគ្ជ្ើសសរ ើសអនកគ្គបគ់្គងកម្មវធីិ/M&E សដ្ើម្ប ី
ផ្កលម្ែ សម្ត្ាភាៃ M&E របស់ Morodok ។ 

សម្ត្ាភាៃរដ្ឋបាល 
និងហិរញ្ញ វត្ា របស់អងគការម្និគ្គបគ់្រនស់គ្ម្មបេ់ុំហុំកម្មវធីិសេ។ 

២ ២ ៤ Morodok បានជួ្លអនកគ្បឹកាហិរញ្ញ វត្ា សដ្ើម្បកីសាងសម្ត្ាភាៃ 
ប គគលិកហិរញ្ញ វត្ា  សហើយេីគ្បឹកាបសចចកសេសអតល់ 
ការរុំគ្េបផ្នាម្។ 

ការសគ្បើគ្បាស់ធនធានរបស់កម្មវធីិម្និគ្តឹ្ម្គ្តូ្វ (ធនធានហិរញ្ញ វត្ា  
គ្េៃយសម្បត្តិ) នឹងសធវើឱយការអន វត្ត កម្មវធីិថ្យច ោះ។ 

១ ៣ ៣ Morodok ម្មនបេបបញ្ញត្តិហិរញ្ញ វត្ា  និងគ្កម្សីលធម្ដ៌្តឹ៏្ងរងឹ 
សហើយអបរ់ ុំប គគលិកទុំងអស់អុំៃីេុំនួលស សគ្តូ្វរបស់ៃួកសគ។ 

ម្ សត្ុំផ្ណងសុំខ្ន់ៗ សៅកន ងកម្មវធីិ 
ឬការគ្គបគ់្គងរបស់អងគការម្និគ្តូ្វបានបុំសៃញសេ។ 

២ ២ ៤ Morodok ម្មននីតិ្វធីិសគ្ជ្ើសសរ ើសប គគលិកផ្ដ្លអន ញ្ហញ ត្ 
ឱយវាជ្ុំនួសប គគលិកសៅសៃលៃួកសគចាកសចញៃីអងគការ។ 

ការព្រអងាគ សគ្បាកក់ន ងគ្សុកម្និបានសកើសឡើងសេ។ ២ ១ ២ បចច បបនន Morodok េេួលបានមូ្លនិធិៃីម្មច ស់ជ្ុំនួយចុំនួន 3 
ផ្ដ្លវាគ្គបគ់្រនស់ដ្ើម្បបីុំសៃញត្គ្មូ្វការថ្វកិារបស់សលួន។ 

អងគការម្មនម្មច ស់ជ្ុំនួយផ្ត្ 1 ប៉ា សណ្តណ ោះ។ 
 

១ ៣ ៣ បចច បបនន Morodok េេួលបានមូ្លនិធិៃីម្មច ស់ជ្ុំនួយចុំនួន 3 
ផ្ដ្លវាគ្គបគ់្រនស់ដ្ើម្បបីុំសៃញត្គ្មូ្វការថ្វកិារបស់សលួន។ 
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4. ្មិទ្ធិែលននដំណាក់កាលមុន 

ការោយីចុំសពាោះអនកេេួលអលកម្មវធីិ 
ឬប គគលិកកម្មវធីិនឹងម្មនឥេធិៃលអវជិ្ជម្មនសលើការអន វត្តកម្មវធីិ។ 

២ ៣ ៦ គណៈកម្មម ធិការសហគម្នជ៍្លអល 
និងត្ុំបនក់ារពារគ្តូ្វបានសលើកេឹកចិត្តឱយសធវើកិចចសហគ្បតិ្បត្តកិា
រជាម្យួម្ស្រនតីថ្នន កគ់្សុក 
សដ្ើម្បកី ុំឱយម្មនអុំសៃើហិងាសលើសម្មជិ្ករបស់ៃួកសគតិ្ចជាងម្ ន
។ 

ការគ្បជ្ ុំសហគម្នម៍្និគ្តូ្វបានអន ញ្ហញ ត្ 
ឬម្និគ្តូ្វបានផ្ណនាុំកន ងអុំឡ ងសៃលយ េធនាការសបាោះសឆ្ន ត្សៅឆ្ន ុំ 
2022 និងឆ្ន ុំ 2023។ 

៣ ២ ៦ Morodok 
នឹងម្និកុំណត្ស់ៃលគ្បជ្ ុំសហគម្នក៍ន ងអុំឡ ងសៃលសនាោះ 
សដ្ឋយសផ្លត ត្សលើការបណត ោះបណ្តត លប គគលិក 
ឬការសរសសររបាយការណ៍ជ្ុំនួសវញិ។ 

អនកេេួលអលសបាោះបង ់សកម្មភាៃកម្មវធីិរបស់ៃួកសគ 
សហើយសធវើចុំណ្តកគ្សុកសៅកានត់្ុំបនស់អសងសេៀត្សដ្ើម្បផី្សវងរកការងា
រផ្ដ្លម្មនគ្បាក ់នួល។ 

២ ២ ៤ សកម្មភាៃចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ម្មនសរលបុំណងអតល់ជ្សគ្ម្ើសម្យួស
គ្ម្មបក់ារសធវើចុំណ្តកគ្សុក សហើយក្រុមចាប់
អារមមណ៍អន វត្តការេេួលស សគ្ត្ូវរមួ្ 
ប៉ា ផ្នតអនកសលោះសៅផ្ត្សគ្ជ្ើសសរ ើសសធវើចុំណ្តកគ្សុកសដ្ឋយសហត្ អល
ហិរញ្ញ វត្ា ។ 

 
B. ហានិភយ័ខ្ងសគ្ៅគសគ្ម្មង៖ 
ការផ្លល ស់បតូរអវជិ្ជម្មនសៅកន ងសាា នភាៃនសោបាយរបស់គ្បសេស។ ២ ៣ ៦ ម្រត្ករកាេុំនាកេ់ុំនងលែជាម្យួម្ស្រនតីមូ្លដ្ឋឋ ន 

ដូ្សចនោះសទោះបីជាសាា នភាៃនសោបាយសៅថ្នន កជ់ាតិ្អនស់សាយក៏
សដ្ឋយ កកិ៏ចចសហគ្បតិ្បត្តិការអាចរកាបានសៅថ្នន កមូ់្លដ្ឋឋ ន។ 

ការផ្លល ស់បតូរអវជិ្ជម្មនសៅកន ងចាបទ់កេ់ងនឹងសងគម្ស ីវលិ។ ២ ២ ៤ គ្បសិនសបើត្គ្មូ្វការការោិធិបសត្យយសកើនសឡើង 
ម្៉ាូរ ៉ាូដ្ កនឹងគ្តូ្វលោះបងធ់នធានបផ្នាម្សេៀត្សដ្ើម្បបីុំសៃញតាម្ត្គ្មូ្
វការរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល។ 

វបិត្តិហិរញ្ញ វត្ា  ឬការធាល កច់ ោះព្នសសដ្ឋកិចចជាតិ្ ឬៃិភៃសលាក។ ២ ១ ២ របស់ Morodok 
េុំនងជាម្និផ្លល ស់បតូរជាលេធអលព្នការធាល កច់ ោះផ្អនកហិរញ្ញ វត្ា សេ 
គ្បសិនសបើការអតល់មូ្លនិធិគសគ្ម្មងសៅផ្ត្បនត។ 

សគ្រោះធម្មជាតិ្ 
ឬសគ្រោះម្ហនតរាយបរសិាា នសកើត្សឡើងសៅកន ងត្ុំបនគ់សគ្ម្មង។ 

២ ៣ ៦ អនកេេួលអលនឹងគ្តូ្វបានផ្ណនាុំដ្ល់ជី្វភាៃរស់សៅផ្ដ្លប
នា ុំនឹងអាកាសធាត្  និងផ្អនការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ។ 

Covid-19 
ឬជ្ុំងឺរាត្ត្ាត្សអសងសេៀត្បានវាយគ្បហារគ្បជាជ្នសៅកន ងត្ុំបនគ់
សគ្ម្មង។ 

២ ៣ ៦ Morodok 
សធវើតាម្ការផ្ណនាុំរបស់គ្កសួងស ខ្ភបិាលោ៉ា ងម្ ងឺម្ម៉ា ត្ ់
សហើយនឹងគ្តូ្វៃនារសៃលសកម្មភាៃសហគម្ន ៍
គ្បសិនសបើគ្តូ្វបានផ្ណនាុំឲ្យសធវើដូ្សចនោះ។ 

កិចចសហគ្បតិ្បត្តិការៃីគ្កុម្ភាគីពាកៃ់ន័ធម្និម្មនសេ។ ១ ៣ ៣ Morodok 
រកាេុំនាកេ់ុំនងសហគ្បតិ្បត្តកិារជាម្យួភាគីពាកៃ់ន័ធទុំងអស់
។ 
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ការវាយត្ព្ម្លឯករាជ្យថ្មីៗបុំអ ត្ព្ន កម្មវធីិ របស់ Morodok គ្តូ្វបានសធវើសឡើងកន ងឆ្ន ុំ 2019។ ការវាយត្ព្ម្លបានរកសឃើញថ្ន "គសគ្ម្មង Morodok 
ម្មនភាៃពាកៃ់ន័ធ និងម្មនការសកាត្សរសសើរោ៉ា ងខ្ល ុំងៃីសហគម្នស៍រលសៅ។ កម្មវធីិសនោះបានរមួ្ចុំផ្ណកោ៉ា ងសុំខ្នដ់្ល់សរលសៅ 
ព្នការសលើកកម្ពស់ជី្វភាៃរស់សៅ" និង " ដ្ុំណ្តកក់ាលអនាគត្គួរផ្ត្រកាការសផ្លត ត្អារម្មណ៍ដ្ផ្ដ្ល”។ 
 
ដ្ុំណ្តកក់ាលបចច បបននព្ន ការងារ របស់ Morodok បានចាបស់អតើម្សៅកន ងផ្សសម្សា ឆ្ន ុំ 2020។ កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលសនោះ Morodok 
បានសផ្លត ត្សលើការអតល់ការបណត ោះបណ្តត លដ្ល់គ្កុម្អលិត្ករកន ងគ្សុក មូ្លនិធិបងវិលសហគម្ន ៍ (CRFs) និងសហគមនម៍ូលដ្ឋា ន (CBOs) 
ផ្ដ្លម្មនភារកិចចការពារព្គ្ៃស ើ ជ្លអល និងបរសិាា នកន ងត្ុំបន។់ ត្ុំបនក់ារពារ។ កម្មវធីិសនោះគ្តូ្វបានគ្ប ម្សដ្ឋយជ្ុំងឺរាត្ត្ាត្ Covid-19 
ផ្ដ្លកុំណត្ស់ម្ត្ាភាៃរបស់គសគ្ម្មងកន ងការជួ្បជាម្យួសហគម្ន ៍ កាត្ប់នាយការចូលរមួ្របស់ម្ស្រនតមូី្លដ្ឋឋ ន និងបងកការលុំបាកផ្អនក 
សសដ្ឋកិចចកន ងសហគម្ន។៍ សទោះោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ គ្តឹ្ម្ផ្សម្នីា ឆ្ន ុំ 2022 Morodok បានេេួលលេធអលដូ្ចខ្ងសគ្កាម្៖ 

• គ្គួសារគ្កីគ្កចុំនួន 1,144 គ្គួសារបានេេួលកម្ចៃីីមូ្លនិធិបងវិលឃ ុំ (សកើនសឡើងៃីចុំនួនមូ្លដ្ឋឋ នចុំនួន 932 គ្គួសារ )។ 
• 60% ព្នគ្គួសារគ្កីគ្កចុំនួន 1,144 ផ្ដ្លរុំគ្េសដ្ឋយកម្មវធីិសនោះបានន វ្ើការព្ក្ងីរជី្វភាៃរបស់ៃួកសគតាម្រយៈគសគ្ម្មង 

ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ផ្ដ្លរកគ្បាកច់ុំសណញ។ 76% ព្នសម្មជិ្កក្រុមចាបអ់ារមមណ៍ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្គឺជាស្រសតី។ 
• 12 កន ងចុំសណ្តម្ 19 CBOs ម្មនផ្អនការគ្គបគ់្គងរបស់ៃួកសគ និងផ្អនការសកម្មភាៃគ្បចាុំឆ្ន ុំគ្តូ្វបានអន ម្ត័្។ ផ្អនការគ្គបគ់្គង 

របស់ CBOs ផ្ដ្លសៅសល់ចុំនួន 7 កុំៃ ងសាិត្កន ងដ្ុំសណើ រការសរៀបចុំ ប៉ា ផ្នតសៅផ្ត្គ្ប ម្នឹងឧបសគគម្យួចុំនួន។ 
 
កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលសនោះ Morodok កប៏ានសជាគជ្យ័កន ងការជួ្យ  CBOs ចុំនួន 2 សដ្ើម្បអីតួចសអតើម្គសគ្ម្មងសេសចរណ៍ធម្មជាតិ្តាម្សហគម្ន ៍
(CBET) សដ្ើម្បជួី្យ បសងកើនត្ព្ម្លព្នធនធានធម្មជាតិ្សៅកន ងគ្កផ្សផ្ភនករបស់សម្មជិ្កសហគម្ន ៍ និងម្ស្រនតីអងផ្ដ្រ។ សលើសៃីសនោះសេៀត្ Morodok 
បានជួ្យ គ្កុម្សហគម្នប៍សងកើត្ម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្មសហគម្ន ៍ (CBCs) ចុំនួន 5 សដ្ើម្បសីគ្មួ្ល និងសគ្ម្បសគ្មួ្លការសវចសចប ់
និងេីអារអលិត្អលសហគម្ន។៍ 
 
Morodok បានេេួលសជាគជ្យ័កន ងការអភវិឌ្ឍនរ៍ចនាសម្ពន័ធសហគម្នស៍វយត័្ ប៉ា ផ្នតគណៈកម្មម ធិការសហគម្នទ៍ុំងសនោះគ្តូ្វការការ 
បណត ោះបណ្តត ល និងការសលើកេឹកចិត្តជាបនតបនាៃ ប ់ សដ្ឋយសារសម្មជិ្កភាៃរបស់ៃួកសគជាសរឿយៗផ្លល ស់បតូរ ឬគ្ប ម្ម្ សនឹងបញ្ហា គ្ប ម្ថ្មីៗ។ 
ជ្ុំហានម្យួសឆ្ព ោះសៅរកនិរនតរភាៃកានផ់្ត្សគ្ចើនគឺគុំនិត្ព្នការគ្បមូ្លអត ុំរចនាសម្ពន័ធសហគម្នស៍អសងៗចូលសៅកន ងសហករណ៍កសិកម្ម (ACs)។ 
ACs គឺជារចនាសម្ពន័ធផ្ដ្លគ្តូ្វបានេេួលសាគ ល់ អន ម្ត័្ និងរុំគ្េសដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ នកសិកម្ម។ កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលបចច បបនន វឌ្ឍនភាៃគ្តូ្វបាន 
បសងកើត្សឡើងសឆ្ព ោះសៅរកការអតួចសអតើម្សហករណ៍កសិកម្មចុំនួន៣ (សៅដូ្ងសប៉ាង កុំៃង ់ សិលា និង ផ្គ្ស Ambel ) ប៉ា ផ្នតកិចចសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បង 
ទុំងសនោះនឹងម្និេេួលបានលេធអលសេរហូត្ដ្ល់ដ្ុំណ្តកក់ាលបនាៃ ប។់ 
 
Morodok កប៏ានចាបស់អតើម្ៃិភាកាអុំៃីវធីិកាត្ប់នាយភាៃងាយរងសគ្រោះ តាម្រយៈការសផ្លត ត្កានផ់្ត្ខ្ល ុំងសលើជ្នៃិការ សនតិស សសសបៀង 
(តាម្រយៈការផ្ថ្សួនតាម្អៃោះ) ការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ និងការសគ្ម្បសលួនសៅនឹងការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ។ 
 

5. ផែនការ្បាំឆ្្ំថ្មី 
ផ្អែកសលើការវភិាគសលើបញ្ហា  និងបញ្ហា គ្ប ម្ផ្ដ្លបានបងាា ញសៅកន ងជ្ុំៃូកច ងសគ្កាយ ម្រត្កបានសរៀបចុំផ្អនការថ្មីរយៈសៃលគ្បាុំឆ្ន ុំ។ 
 
5.1 តំរន់បោលបៅ និង្កមុបោលបៅ 
របស់ម្រត្ក សៅផ្ត្ម្និផ្លល ស់បតូរ និងម្មនឃ ុំចុំនួន 14 កន ង 5 គ្សុក ព្នសសត្តចុំនួន 2 (សកាោះក ង និងសសត្តគ្ៃោះសីហន )។ ឃ ុំទុំង 14 សនោះម្មនគ្បជាជ្ន 
សរ បគ្បផ្ហល 82,000 (ជ្ុំសរឿន 2019)។ តារាងខ្ងសគ្កាម្អតល់នូវស ម្ ោះ េីតាុំង ចុំនួនគ្គួសារ និងចុំនួនគ្បជាជ្នព្នឃ ុំសរលសៅនីម្យួៗ 
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សដ្ឋយផ្អែកសលើជ្ុំសរឿនឆ្ន ុំ 2019។ ជួ្រច ងសគ្កាយបងាា ញៃីភាគរយព្នចុំនួនគ្បជាជ្នគ្កីគ្ក និងកានអ់ត្តសញ្ហញ ណបណ័ណ គ្កីគ្កផ្ដ្លសចញសដ្ឋយ 
រដ្ឋឋ ភបិាល (សោងតាម្មូ្លដ្ឋឋ នេិនននយ័ https://www.idpoor.gov.kh ) ។ 
 
ចុំនួនគ្បជាជ្នព្នឃ ុំសរលសៅម្រត្ក និងចុំនួន ID គ្កីគ្ក 

សសត្ត គ្សុក  ឃ ុំ សលសអៃោះ ចុំនួនគ្បជាជ្ន 
%  

ID Poor  
L evels 1 + 2 

សកាោះក ង ប េ ម្ សាគរ ថ្ម សា ១.៩១៥ ៨.៣៩៦ 20.14% 
សកាោះក ង ប េ ម្ សាគរ កសណ្តត ល ៨៦១ ៣.៦២៣ 41.21% 
សកាោះក ង ប េ ម្ សាគរ អណតូ ង ត្ ក ១.២៦៧ ៥.៤៧០ 32.52% 
សកាោះក ង សកាោះក ង _ គ្ត្ពាុំងរូង _ ៥៨៣ ២.២៨៨ 28.11% 
សកាោះក ង ផ្គ្ស អាុំបិល ជី្សសគ្កាម្ _ ៦៨៥ ២.៨៦៧ 32.52% 
សកាោះក ង ផ្គ្ស អាុំបិល ជី្ខ្សលើ ៩៧៩ ៤.១៣៩ 39.84% 
សកាោះក ង ផ្គ្ស អាុំបិល សគ្ជាយ សាវ យ ១.២១៤ ៥.០៧៨ 40.44% 
សកាោះក ង ផ្គ្ស អាុំបិល ដ្ួង សអង ១.៩២២ ៨.៣៨៤ 29.03% 
សកាោះក ង ផ្គ្ស អាុំបិល ផ្គ្ស អាុំបិល ២.៤៥៥ ១១.៥០០ 25.02% 
គ្ៃោះសីហន  កុំៃង ់សិលា អ ូ បាក ់រ ៉ាត្ ៧១៦ ២.៩៤៣ 5.80% 
គ្ៃោះសីហន  កុំៃង ់សិលា កុំៃង ់សិលា ១.៧៨៤ ៨.០៨០ ៣៦,៤១% 
គ្ៃោះសីហន  សៃឹង ហាវ េុំនប ់រ ៉ាូឡ ក ២.២៥៧ ១០.៥៧១ 27.79% 
គ្ៃោះសីហន  សៃឹង ហាវ អ ូ សគ្ត្ ១.៣០៨ ៥.៩៧៦ 21.91% 
គ្ៃោះសីហន  សៃឹង ហាវ កុំៃត្ ៥៣៦ ២.៨១០ 18.57% 

   ១៨.៤៨២ ៨២.១២៥ 30.85% 
 
ផ្អនេីព្នត្ុំបនគ់សគ្ម្មងគ្តូ្វបានអតល់ជូ្នសៅកន ងផ្អនកេី 4.9 ខ្ងសគ្កាម្។ 
 
Morodok កុំៃ ងរុំគ្េគ្កុម្សហគម្នក៍ន ងត្ុំបនគ់សគ្ម្មង រមួ្ម្មនៈ 

1. គ្កុម្ចុំណ្តបអ់ារម្មណ៍ជាង 100 (IGs) ផ្ដ្លម្មនសម្មជិ្កជាង 1,000 (កន ងសនាោះោ៉ា ងសហាចណ្តស់ 70% ជាស្រសតី)។ ក្រុមចាប់
អារមមណ៍គឺជាគ្កុម្ជួ្យ សលួនឯងព្នអនកត្ុំណ្តងគ្គួសារគ្កីគ្ក ផ្ដ្លសធវើការរមួ្រន សលើអលគ្បសោជ្នរ៍មួ្ ដូ្ចជាការចិញ្ច ឹម្ម្មន ់ ឬគ្ជូ្ក 
ការផ្កព្ចនអាហារសម្ គ្េ ដ្ឋុំដ្ុំណ្តុំសាចគ់្បាក ់ឬសបើកហាងលកស់គ្គឿងសេសតូ្ចម្យួ។ 

2. គណៈកម្មម ធិការមូ្លនិធិបងវិលរបស់សហគម្ន ៍ (CRF) ចុំននួ 14 ផ្ដ្លម្មនគ្សាបស់ៅកន ងឃ ុំនីម្យួៗកន ងចុំសណ្តម្ 14 ឃ ុំ ផ្ដ្លអតល់ 
សដ្ើម្េ នដ្ល់ក្រមុចាបអ់ារមមណ៍។ Morodok ម្និអតល់សដ្ើម្េ នសដ្ឋយផ្លៃ ល់ដ្ល់ CRFs សេ ប៉ា ផ្នតរុំគ្េៃួកសគតាម្រយៈ 
ការកសាងសម្ត្ាភាៃ និងការផ្ណនាុំ។ 

3. គណៈកម្មម ធិការម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្មសហគម្ន ៍(CBC) ចុំនួន ៥ សៅ ថ្មស អណតូ ងេឹក, សគ្ជាយ សាវ យ ជី្សសគ្កាម្ និង ឃ ុំ រេុំនប ់
_រលរ ផ្ដ្លជ្យួ សគ្មួ្ល និងសគ្ម្បសគ្មួ្លការសវចសចប ់និងេីអារអលិត្អលសហគម្ន។៍ 

4. អងគការតាម្សហគម្ន ៍ (CBOs) ម្មនភារកិចចការពារព្គ្ៃស ើ ជ្លអល និងត្ុំបនក់ារពារបរសិាា ន ដូ្ចបានបងាា ញកន ង 
តារាងខ្ងសគ្កាម្។ 

 

https://www.idpoor.gov.kh/


 

ទ ំ ព ័ រ  | 27 

 

Morodok កក៏ុំៃ ងសធវើការជាម្យួគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ និងម្ស្រនតីបសចចកសេស (ភាគសគ្ចើនម្កៃីថ្នន កគ់្សុក) កន ងវស័ិយជ្លអល ព្គ្ៃស ើ បរសិាា ន 
និងកសិកម្ម សដ្ើម្បរីុំគ្េដ្ល់គ្កុម្សហគម្នខ៍្ងសលើ។ 
 
CBOs ពាកៃ់ន័ធនឹង CBNRM 

CBOs តាម្គ្សកុ និងឃ ុំ 
សរឿងសគ្ៃង៖ CFi = 
សហគម្នស៍នសាេ;  
CFO = សហគមនព៍្ក្ព្ន ើ;  
CPA = សហគមនត៍ំបនក់ារពា
រ។ 

#ភូម្ ិ

សម្មជិ្ក គណៈកម្មម ធិការ ត្ុំបនក់ារពារ 

ឆ្ន ុំព្នការបសងកើត្ 
សរ ប គ្សី សរ ប គ្សី (ហិកតា) 

CBOs សៅ Botum គ្សុក 
សាគរ ៖ 

              

CFi ថ្ម សា ៥ ៨៤៥ ៤០០ ៩ - ១១.២០០ ២០០៥ 
CFi អណតូ ង តឹ្ក ៣ ២៧៤ ១៥០ ៧ ១ ៩.៣៩៤ ២០០៥ 
CPA Andaung តឹ្ក ៥ ២.៧០២ ១.៣៣៥ ១១ ៣ ២៨៧៦ ឆ្ន ុំ ២០១១ 
CPA Kandaol ៤ ៤២៦ ២១៩ ៧ ១ ១.៤៤០ ឆ្ន ុំ ២០១០ 
CFi កសណ្តត ល ៤ ១.១៩៧ ៦១៧ ៩ ២ ២.៥៦០ ឆ្ន ុំ ២០១០ 
ប េ ម្ គ្សុក សាគរ សរ ប៖ ២១ ៥.៤៤៤ ២.៧២១ ៤៣ ៧ ២៧.៤៧០   
CBOs សៅ Sre គ្សុក Ambel 
៖ 

              

ជី្សសគ្កាម្ / អាន ស ឿ ត្ Cfi ៦ ៩៥៣ ៧៦០ ១១ ២ ៦.៤៦២ ២០០២ 
ជី្សសគ្កាម្ / ផ្គ្ៃក _ Chik CPA ២ ៣២៩ ២០១ ១១ ៤ ៣៥០ ឆ្ន ុំ ២០១០ 
ជី្សសគ្កាម្ / ចុំបក ់CPA _ ២ ១៣០ ៦៩ ៥ ១ ៤០៨ ២០០២ 
ជី្សសគ្កាម្ / ណ្ត _ ៃិសី CPA ១ ២៨៥ ២៦ ៥ ១ ៥២១ ២០០៣ 
ជី្ខ្សលើ / Chhuk CPA ៣ ៣២៧ ១០១ ១៥ ៣ ៥៥០ ឆ្ន ុំ ២០១០ 
ផ្គ្ស អុំបិល /គ្បាងគ ចុំការ 
Kraom CPA 

២ ២៥៣ ១១៦ ១៥ ៤ ៨៥៩ ឆ្ន ុំ ២០០៩ 

ផ្គ្ស Ambel / Dang Peaeng 
CPA 

២ ៥៨៣ ១៩៦ ៧ ១ ៣.០៤៦ ២០០៣ 

សគ្ជាយ សាវ យ CFi ៦ ១.៩២៦ ៩៦០ ១១ - ១៣.៤៤៣ ២០០៥ 
សគ្ជាយ សាវ យ CPA ៦ ២.៧៩២ ១.៤៤៨ ១២ ៣ ៥២២ ឆ្ន ុំ ២០១០ 
ផ្គ្ស គ្សុក Ambel សរ ប៖ ៣០ ៧.៥៧៨ ៣.៨៧៧ ៩២ ១៩ ២៦.១៦១   
CBOs គ្សុកកុំៃង ់សិលា ៖              
កុំៃង ់សិលា / អនក តា ថ្ម គ្ៃង 
CFo 

១ ១.៣២៦ ៦៦៥ ៩ ២ ៧៤៤ 2000 

អ ូ បាក ់Roteh / ថ្ម រ ង+គ្កាុំង 
At CFo 

២ ២៥៣ ១៧៥ ១១ ១ ៦៨២ ២០០៧ 
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គ្សុកកុំៃង ់សិលា សរ ប៖ ៣ ១.៥៧៩ ៨៤០ ២០ ៣ ១.៤២៦   
ឃ ុំកន ង សៃឹង គ្សុក ហាវ               
អ ូ សគ្ត្ CFi ៣ ១៧៤ ៩០ ៩ ១ ៤៩៦ ២០០៥ 
េុំនប ់រ ៉ាូឡ ក CFi ៣ ៣៣០ ១៣៥ ១១ ១ ១.១៩៨ ២០០៥ 
កុំៃត្ CFi ២ ៩៤ ៤២ ៧ ២ ២.១៩៨ ២០០៦ 
គ្សុកសៃឹងហាវ សរ ប ៖ ៨ ៥៩៨ ២៦៧ ២៧ ៤ ៣.៨៩២   
ត្ុំព្លបូកសរ ប ៦២ ១៥.១៩៩ ៧.៧០៥ ១៨២ ៣៣ ៥៨.៩៤៩   

 
 
5.2 បរបិេបចច បបនន 
កន ងដ្ុំណ្តកក់ាល 2023 ដ្ល់ 2028 Morodok នឹងសនលើយត្បសៅនឹងបរបិេបចច បបននផ្ដ្លបានៃិៃណ៌នាខ្ងសគ្កាម្ទកេ់ងនឹងកតាត សងគម្ 
និងវបបធម្ ៌នសោបាយ និងចាប ់សអកូឡូស ី និងសសដ្ឋកិចច។ 
 
សងគម្ និងវបបធម្ ៌
សៅកន ងគ្បសេសកម្ព ជា ប រសគ្តូ្វបានអតល់តួ្នាេីសធវើការសសគ្ម្ចចិត្តសគ្ចើនជាងស្រសតី និងសធវើការសៅខ្ងសគ្ៅអៃោះ។ សទោះជាោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ 
ស្រសតីកម៏្មនតួ្នាេីជាសគ្ចើនអងផ្ដ្រ រមួ្ទុំងការគ្គបគ់្គងហិរញ្ញ វត្ា តាម្អៃោះ និងអាជី្វកម្មខ្ន ត្តូ្ច សកម្មភាៃកសិកម្ម ដូ្ចជាការសៃូងគ្សូវ 
និងការគ្បមូ្លអលអន អលព្គ្ៃស ើ (អន អលព្គ្ៃស ើ)។ ម្រត្កសសងកត្សឃើញសៅកន ងកម្មវធីិរបស់សលួនផ្ដ្លប រសនាុំម្ សកន ងការគ្គបគ់្គងធនធាន 
ធម្មជាតិ្ សណៈសៃលផ្ដ្លស្រសតីនាុំម្ សកន ងសកម្មភាៃចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្។ 
 
សដ្ឋយសារគ្បវត្តិព្នសស្រងាគ ម្ ការគ្បល័យៃូជ្សាសន ៍ និងជ្សម្មល ោះកនលងម្ក គ្បផ្ហលជាម្មនជ្នៃិការសគ្ចើនជាងម្ធយម្ភាគសៅកម្ព ជា។ 
សៅកន ងផ្សម្នីា ឆ្ន ុំ 2022 Morodok បានសធវើការសិកាសៅកន ងឃ ុំចុំនួន 8 ផ្ដ្លបានរកសឃើញថ្ន 24% ព្ន អនកេេួលអលសរលសៅ របស់ 
Morodok ម្មនៃិការភាៃ សដ្ឋយម្និរាបប់ញ្ចូ លទុំងៃិការភាៃអលូវចិត្ត ផ្ដ្លសៅកន ងគ្បសេសកម្ព ជាជាធម្មតាសៅផ្ត្លាកក់ុំបាុំង 
សគ្ពាោះៃួកសគជាគ្បភៃព្នការម្មកង់ាយ និងការអាម្ម៉ា ស់។ គ្បវត្តិអតី្ត្កាល និងការៃិត្នសោបាយបចច បបននកប៏ណ្តត លឱយម្មនការម្និេ កចិត្ត 
សលើម្ស្រនតីសាធារណៈ ការផ្បងផ្ចកសហគម្ន ៍កគ្ម្តិ្អបរ់ ុំទប ជ្ុំនាញជួ្យ សលួនឯងសសាយ និងកងវោះខ្ត្សដ្ើម្េ នសងគម្។ 
 
សៅកន ង ត្ុំបនគ់សគ្ម្មង របស់ Morodok ម្មនការចុំណ្តកគ្សុកោ៉ា ងសគ្ចើនព្នយ វជ្នផ្ដ្លផ្សវងរកការងារសធវើសៅកន ងសរាងចគ្ក ឬនលងកាត្គ់្ៃុំផ្ដ្ន 
ផ្កបរសនាោះកន ងគ្បសេសព្ថ្។ ដូ្សចនោះវាភាគសគ្ចើនគឺម្ន សសជ្ុំនានម់្ នផ្ដ្លបនតសធវើផ្គ្សចម្មក រ សបើកអាជី្វកម្មខ្ន ត្តូ្ច ផ្ថ្ទុំក ម្មរតូ្ចៗ និងការពារ 
ធនធានធម្មជាតិ្សៅកន ងត្ុំបនគ់សគ្ម្មង។ 
 
នសោបាយ និងចាប ់
កម្ព ជាជារដ្ឋឯកភាៃ ប៉ា ផ្នតបាននលងកាត្វ់មិ្ជ្ឈការតាុំងៃីសដ្ើម្េសវត្សរឆ៍្ន ុំ ២០០០។ ម្មនរដ្ឋបាលថ្នន កស់គ្កាម្ជាតិ្សៅថ្នន កស់សត្ត គ្សុក និងឃ ុំ 
(ថ្នន ករ់ង)។ គ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ/សងាក ត្គ់្ត្ូវបានសគ្ជ្ើសសរ ើសសដ្ឋយគ្បជាជ្នេូសៅ ចុំផ្ណកគ្កុម្គ្បឹកាគ្សុក និងសសត្តគ្តូ្វបានសគ្ជ្ើសសរ ើសសដ្ឋយ 
គ្កុម្គ្បឹកាសងាក ត្។់ ការងារអភវិឌ្ឍនគ៍្បកបសដ្ឋយគ្បសិេធភាៃ ទម្ទរឱយម្មនកិចចសហគ្បតិ្បត្តិការជិ្ត្សនិេធជាម្យួគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ និងម្ស្រនតី 
បសចចកសេសថ្នន កគ់្សកុ។ សៅកន ង ត្ុំបនស់រលសៅរបស់ Morodok គណបកសកានអ់ុំណ្តចគ្គបគ់្គងសហើយម្និម្មនវត្តម្មនគណបកសគ្បឆ្ុំង 
គ្បៃន័ធអសៃវអាយ ឬអងគការសងគម្ស ីវលិសគ្ៅៃី Morodok សលួនឯងសនាោះសេ។ Morodok រកាេុំនាកេ់ុំនងកិចចសហគ្បតិ្បត្តិការជាម្យួអាជាា ធរ 
ម្ូលដ្ឋឋ ន ប៉ា ផ្នតគ្ត្ូវផ្ត្ម្មនការគ្បុងគ្បយត័្នបុំអ ត្សៅកន ងអវីផ្ដ្លនិោយ និងសធវើ សដ្ើម្បរីកាកិចចសហគ្បតិ្បត្តកិារសនោះ។  
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សិេធិគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្កន ងមូ្លដ្ឋឋ នរបស់ៃលរដ្ឋផ្សមរគ្តូ្វបានៃិៃណ៌នាសៅកន ងចាបជ់្លអល (២០០៦) ចាបព់្គ្ៃស ើ (២០០២) 
ចាបត់្ុំបនក់ារពារ (២០០៨) និងអន គ្កឹត្យពាកៃ់ន័ធដូ្ចជា អន គ្កឹត្យសតីៃីការគ្គបគ់្គងសហគម្នព៍្គ្ៃស ើ (២០០៣)។ សទោះជាោ៉ា ងណ្តកស៏ដ្ឋយ 
សៅកន ងការអន វត្តជាកផ់្សតង សហគម្នផ៍្ដ្លម្មនការយល់ដឹ្ងផ្អនកចាបម់្មនកគ្ម្តិ្ ជាសរឿយៗគ្តូ្វបានរារាុំងសដ្ឋយបសចចកសេសសម គ្គសាម ញ 
ព្នការសរៀបចុំផ្អនការគ្គបគ់្គង និងការអន វត្តតាម្សរលការណ៍ផ្ណនាុំផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ ផ្ដ្លនាុំឱយម្មនការដ្កហូត្ និងបាត្ប់ងសិ់េធិ 
របស់សហគម្នស៍លើធនធានធម្មជាតិ្ផ្ដ្លចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្របស់ៃួកសគ។ 
 
ម្មនចាបៃី់រសអសងសេៀត្ផ្ដ្ល Morodok អាចផ្សវងរកសគ្បើគ្បាស់កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលកម្មវធីិថ្ម។ី ម្យួគឺចាបស់តីៃីសហករណ៍កសិកម្មផ្ដ្លបាន 
អន ម្ត័្កន ងឆ្ន ុំ 2013 ផ្ដ្លអតល់ឱយកសិករនូវសិេធិកន ងការបសងកើត្សហករណ៍ និងផ្សវងរកការេេួលសាគ ល់ និងជ្ុំនួយបសចចកសេសៃីនាយកដ្ឋឋ ន 
កសិកម្ម និងការសលើកផ្លងៃនធ។ ម្យួសេៀត្គឺចាបស់តីៃីការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយផ្ដ្លបានអន ម្ត័្កន ងឆ្ន ុំ 2015 ផ្ដ្លកុំណត្ក់ារេេួល 
ស សគ្តូ្វសគ្ម្មបក់ារគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយចាបៃី់ថ្នន កជ់ាតិ្រហូត្ដ្ល់ថ្នន កគ់ណៈកម្មម ធិការឃ ុំសគ្ម្មបក់ារគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ។ 
 
ពាកៃ់ន័ធនឹងការអភវិឌ្ឍនអ៍លូវចាបស់គ្ម្មបស់ហគម្នក៍ន ងសសត្តសកាោះក ងនាសៃលថ្មីៗសនោះ គឺអន គ្កឹត្យសលស ៣០ សតីៃីការចាត្ថ់្នន កដី់្សៅត្ុំបនក់ារពារ 
ផ្ដ្លគ្តូ្វបានគ្បកាសឱយសគ្បើកន ងផ្សម្នីា ឆ្ន ុំ ២០២១ ផ្ដ្លប៉ាោះពាល់ដ្ល់សម្ត្ាភាៃសហគម្នត៍្ុំបនក់ារពារ (CPAs) កន ងការេេួលបាន 
ការយល់គ្ៃម្ និងអន វត្តផ្អនការគ្គបគ់្គងរបស់ៃួកសគ។ អន គ្កឹត្យសនោះបានចាត្ថ់្នន កត់្ុំបនក់ារពារបរសិាា នសឡើងវញិជាដី្ឯកជ្ន សដ្ឋយសនមត្ថ្ន 
ជាគ្បសោជ្នដ៍្ល់សហគម្នផ៍្ដ្លរស់សៅកន ងត្ុំបនទ់ុំងសនាោះ។  
 
សអកូឡូស ី 
ត្ុំបនស់ននរជ្ ុំវញិ  ូងសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ ឥឡូវសនោះគ្ប ម្នឹងការគុំរាម្កុំផ្ហងថ្មីគួរឱយកត្ស់ម្មគ ល់សដ្ឋយសារផ្ត្ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ។ 
ការៃាករណ៍កម្ពស់េឹកសម្ គ្េច ងសគ្កាយបុំអ ត្ (សូម្សម្ើល www.coastal.climatecentral.org ) ៃាករណ៍ថ្ន ត្ុំបនស់ុំខ្ន់ៗ នឹងសាិត្ 
សៅសគ្កាម្កគ្ម្តិ្េឹកជ្ុំននស់ម្ គ្េគ្បចាុំឆ្ន ុំសៅឆ្ន ុំ 2030 ផ្ដ្លប៉ាោះពាល់ដ្ល់គ្បជាជ្នភាគសគ្ចើនសៅកន ងភូម្សិននរសម្ គ្េ។ រចួសហើយ 
ការគ្ជាបចូលេឹកសម្ គ្េកុំៃ ងប៉ាោះពាល់ដ្ល់ភាៃព្គ្បព្នដី្សៅកន ងត្ុំបនដ់្ឋុំដ្ ោះគ្សូវម្យួចុំនួន។ រហូត្ម្កដ្ល់សៃលសនោះ រដ្ឋឋ ភបិាលកម្ព ជាម្និបាន 
គ្បកាសៃីផ្អនការជាកល់ាកណ់្តម្យួកន ងការសដ្ឋោះគ្សាយការសកើនសឡើងកម្ពស់េឹកសម្ គ្េសៅត្ុំបនស់ននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្សនាោះសេ។ ដូ្ចកផ្នលង 
សអសងសេៀត្កន ងគ្បសេសកម្ព ជា ត្ុំបនស់នោះករ៏ងអលប៉ាោះពាល់ៃីអលប៉ាោះពាល់ព្នការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ សអសងសេៀត្អងផ្ដ្រ ដូ្ចជាការផ្លល ស់បតូរលុំនាុំ 
េឹកសភលៀង ការសកើនសឡើងព្នឥេធៃិលព្នៃយ ោះ ការថ្យច ោះេិននអលកសិកម្មសៅសៃលសីត្ ណា ភាៃសកើនសឡើង និងការសកើនសឡើងនូវភាៃញឹកញាបព់្ន 
ការវាយគ្បហារសដ្ឋយរនៃោះ។ (សូម្សម្ើល ផ្អនការយ េធសាស្រសតការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ កម្ព ជា ២០១៤-២០២៣; និង 
www.unescap.org/sites/default/files/S3a1_Cambodia.pdf )។ 
 
ជី្វភាៃរស់សៅរបស់គ្បជាជ្នសៅតាម្ជ្នបេកន ងត្ុំបនគ់សគ្ម្មងៃឹងផ្អែកោ៉ា ងសុំខ្នស់ៅសលើភាៃស ចរតិ្ព្នបរសិាា នធម្មជាតិ្។ ភូម្សិនសាេ 
គ្បព្ៃណីជ្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ សៅផ្ត្បនតគ្ប ម្ម្ សនឹងសម្មព ធៃីអនកសនសាេតាម្យនតការ ផ្ដ្លសនសាេស សចាបក់ន ងេឹករាក ់
និងៃីការអន វត្តសនសាេស សចាប ់ និងបុំផ្លល ញ។ ចុំនួនគ្បជាជ្នកុំៃ ងសកើនសឡើង សហើយការអភវិឌ្ឍនថ៍្មីៗកុំៃ ងដ្ឋកស់ម្មព ធបផ្នាម្សលើធនធាន 
ធម្មជាតិ្។ សទោះបីជាេេួលបានសជាគជ្យ័សលោះកន ងការបសងកើនសត កគ្តី្តាម្រយៈសហគម្នស៍នសាេកស៏ដ្ឋយ ការបសងកើនការគ្បកួត្គ្បផ្ជ្ងសគ្ម្មប ់
ធនធានជ្លអលបានបងេុំឱយគ្គួសារម្យួចុំនួនផ្សវងរកវធីិសអសងសដ្ើម្បបីសងកើត្គ្បាកច់ុំណូល និងរកាជី្វភាៃរបស់ៃួកសគ ដូ្ចជាការសធវើធយូង 
ៃីស ើសកាងកាង និងការកាបឆ់្ក រព្គ្ៃសកាងកាងសដ្ើម្បដី្ឋុំផ្គ្ស។ កានផ់្ត្ខ្ល ុំងសឡើង ការអភវិឌ្ឍនព៍ាណិជ្ជកម្មកគ៏ុំរាម្កុំផ្ហងដ្ល់ 
លេធភាៃេេួលបានធនធានធម្មជាតិ្របស់គ្បជាជ្នសៅតាម្ជ្នបេអងផ្ដ្រ។ 
 
សសដ្ឋកិចច 
គ្បជាជ្នកន ងត្ុំបនម់្មនទុំងអនករស់សៅយូរអផ្ងវងព្នភូម្មិ្មត្ស់ម្ គ្េ និងអនកថ្មីផ្ដ្លម្កៃីសសត្តសវោះខ្ត្ដី្តាុំងៃីឆ្ន ុំ 1993។ គ្បម្មណ 32% 
ព្នចុំនួនគ្បជាជ្នសៅកន ងឃ ុំសរលសៅគ្តូ្វបានចាត្េ់ កថ្នគ្កីគ្ក សហើយគ្តូ្វបានសចញបណ័ណ  “ID Poor” សដ្ឋយ រដ្ឋឋ ភបិាល សធៀបនឹង ២០% 

http://www.coastal.climatecentral.org/
http://www.unescap.org/sites/default/files/S3a1_Cambodia.pdf
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េូទុំងគ្បសេស ( https://www.idpoor.gov.kh ) ។ សៅកន ងផ្សម្នីា ឆ្ន ុំ 2022 ការសិកា របស់ Morodok សៅកន ងឃ ុំចុំនួន 8 បានរកសឃើញថ្ន 
សហគម្នស៍រលសៅ របស់ Morodok ជួ្បគ្បេោះនឹងការសវោះខ្ត្សសបៀងអាហារ ឬកងវោះល យកន ងការេិញម្ាូបអាហារជាម្ធយម្ 4.6 ផ្សកន ងរយៈសៃល 
12 ផ្សច ងសគ្កាយសនោះ។ ជ្ុំងឺរាត្ត្ាត្ Covid-19 បានប៉ាោះពាល់ដ្ល់សម្ត្ាភាៃរបស់គ្បជាជ្នកន ងការបនតការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្របស់ៃួកសគ 
សហើយការសកើនសឡើងព្នត្ព្ម្លបានបនតសធវើឱយសាា នការណ៍កានផ់្ត្ធៃនធ់ៃរ។ 
 
 
5.3 សសចកតីផ្ថ្លងការណ៍បញ្ហា  
កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលសនោះ ការងារ របស់ Morodok សលើការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ និងការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្តាម្សហគម្ននឹ៍ងកានផ់្ត្ស ីជ្សគ្ៅ 
សហើយការងារថ្មនឹីងចាបស់អតើម្សតីៃីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  និងការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ ដូ្ចផ្ដ្លបានសរៀបរាបខ់្ងសគ្កាម្។ 
ការៃិចារណ្តអុំៃីសយនឌ្រ័កគ៏្តូ្វបានៃិៃណ៌នាខ្ងសគ្កាម្អងផ្ដ្រ។ 
 
ការចិញ្ចមឹជវីិត 
កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលម្ នព្នកម្មវធីិ ម្រត្កេេួលបានសករ តិ៍ស ម្ ោះសគ្ម្មបក់ារសគ្ម្បសគ្មួ្លសហគម្នគ៍្បកបសដ្ឋយគ្បសិេធភាៃ និងេុំនាកេ់ុំនង 
សហគ្បតិ្បត្តកិារជាម្យួអាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន។ សនោះជាលេធអលកន ងការបសងកើត្រចនាសម្ពន័ធសហគម្នផ៍្ដ្លគ្តូ្វបានសហគម្នជ៍ាម្មច ស់និងដឹ្កនាុំ 
ោ៉ា ងៃិត្គ្បាកដ្។ ឥឡូវសនោះបញ្ហា គ្ប ម្គឺសដ្ើម្បសីធវើឱយរចនាសម្ពន័ធសហគម្នទ៍ុំងសនោះម្មននិរនតរភាៃៃិត្គ្បាកដ្។ ផ្អនកសុំខ្នម់្យួព្នយ េធ 
សាស្រសតនឹងផ្សវងរកការយល់គ្ៃម្ៃីសហករណ៍កសិកម្មផ្ដ្លគ្តូ្វបានេេួលសាគ ល់ និងរុំគ្េសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលកម្ព ជា។ សលើសៃីសនោះ កន ងដ្ុំណ្តក ់
កាលថ្មី កម្មវធីិនឹងផ្ណនាុំការយកចិត្តេ កដ្ឋកក់ានផ់្ត្ខ្ល ុំងសលើសនតិស សសសបៀង និងអាហារូបត្ាម្ភ និងការសងកត្ធ់ៃនថ់្មីសលើការដ្ឋកប់ញ្ចូ លជ្នៃិការ 
(PwD)។ 
 
សោងតាម្ការសៃងម់្តិ្ Morodok ផ្ដ្លសធវើសឡើងកន ងឆ្ន ុំ 2022 សហគម្នផ៍្ដ្លរុំគ្េសដ្ឋយ Morodok ជាធម្មតាគ្ប ម្នឹងការសវោះខ្ត្ 
សសបៀងអាហារ ឬគ្បាកច់ុំណូលម្និគ្គបគ់្រនស់ដ្ើម្បេិីញអាហារកន ងរយៈសៃលគ្បផ្ហល 5 ផ្សជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ សដ្ើម្បជួី្យ សម្មជិ្កសហគម្ន ៍
គ្កីគ្កបុំអ ត្ឱយរចួអ ត្ៃីភាៃគ្កីគ្ក និងកាត្ប់នាយការសលើកេឹកចិត្តកន ងការបុំផ្លល ញធនធានធម្មជាតិ្ ម្សធាបាយចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ជ្ុំនួសគ្តូ្វផ្ត្គ្ត្ូវបាន 
សលើកកម្ពស់។ Morodok បាននិងកុំៃ ងសគ្ម្បសគ្មួ្លក្រុមចាបអ់ារមមណ៍សហគម្ន ៍ (IGs) សដ្ើម្បបីនតការផ្សវងរកការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ជ្ុំនួស 
គ្គបគ់្គងមូ្លនិធិបងវិលផ្ដ្លគ្គបគ់្គងសដ្ឋយសហគម្ន ៍ (CRFs) និងសដ្ើម្បបីសងកើត្ម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្មសហគម្ន ៍ (CBCs) សដ្ើម្បេីីអារ 
អលិត្អលរបស់សហគម្ន ៍សដ្ឋយសផ្លត ត្សលើការចូលរមួ្របស់ស្រសតី និង ការៃគ្ងឹងអុំណ្តច។ 
 
ប គគលិកបានសសងកត្សឃើញថ្ន កន ងចុំសណ្តម្ CRFs ចុំនួន 14 សៅកន ងឃ ុំចុំនួន 14 ម្មនផ្ត្ CRF ចុំនួន 5 ប៉ា សណ្តណ ោះផ្ដ្លអាចបសងកើនសដ្ើម្េ ន 
របស់ៃួកសគ 10% កន ងម្យួឆ្ន ុំ។ សអសងសេៀត្កុំៃ ងដ្ុំសណើ រការបានគ្តឹ្ម្គ្តូ្វ ប៉ា ផ្នតម្និទនអ់ាចបសងកើនគ្បាកច់ុំណូលរបស់ៃួកសគ និងសៅផ្ត្ម្មន 
ភាៃេនស់សាយកន ងការគ្គបគ់្គងគ្បាកក់ម្ច ី និងសម្មជិ្កផ្ដ្លពាកៃ់ន័ធ (គ្កុម្ការគ្បាក)់។ សដ្ើម្បឲី្យឃ ុំ CRF ទុំង១៤ម្មនដ្ុំសណើ រការកានផ់្ត្លែ 
ម្រត្កគ្តូ្វបនតៃគ្ងឹងជ្ុំនាញគ្គបគ់្គង។ 
 
ក្រុមចាបអ់ារមមណ៍អនកអលិត្ភាគសគ្ចើន ម្ជ្ឈម្ណឌ លអាជី្វកម្មសហគម្ន ៍ (CBCs) និងបណ្តត ញអាជី្វកម្មសហគម្ន ៍ (CBN) ឥឡូវសនោះម្មន 
សម្ត្ាភាៃបសងកើត្គ្បាកច់ុំណូល រមួ្ទុំងតាម្រយៈការផ្កព្ចនអន អល និងអាហារសម្ គ្េ ប៉ា ផ្នតៃួកសគគ្តូ្វការបសចចកវេិាថ្មីៗសដ្ើម្បសីធវើបចច បបននភាៃ 
សតងដ់្ឋរអលិត្កម្មរបស់ៃួកសគ សដ្ើម្បសីគ្ម្បសលួន។ សៅនឹងបផ្គ្ម្បគ្មួ្លអាកាសធាត្  និងសដ្ើម្បភីាជ បៃួ់កវាសៅនឹងេីអារខ្ងសគ្ៅកានផ់្ត្ 
េូលុំេូលាយ។ 
 
ឥឡូវសនោះ Morodok គ្តូ្វការកសាងរចនាសម្ពន័ធសហគម្នគ៍្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃបផ្នាម្សេៀត្ និងសដ្ើម្បៃីគ្ងឹងវធីិសាស្រសតរបស់សលួន។ 
កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលខ្ងម្ សសនោះ កម្មវធីិនឹងៃគ្ងឹងរចនាសម្ពន័ធសហគម្នផ៍្ដ្លបានបសងកើត្សឡើងរចួសហើយ សដ្ើម្បជួី្យ គ្បជាជ្នគ្កីគ្កន វ្ើការព្ក្ងីរ
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ជី្វភាៃ បសងកើនគ្បាកច់ុំណូល និងសលើកកម្ពស់សនតិស សសសបៀងរបស់ៃួកសគ។ មូ្លនិធិបងវិលសហគម្ន ៍ ម្ជ្ឈម្ណឌ លធ រកិចចសហគម្ន ៍
និងអនកត្ុំណ្តងក្រុមចាបអ់ារមមណ៍ នឹងគ្តូ្វបានអតល់ការបណត ោះបណ្តត ល និងគ្បមូ្លអត ុំរន សដ្ើម្បបីសងកើត្សហករណ៍កសិកម្ម (ACs)។ ACs 
គឺជារចនាសម្ពន័ធអលូវការផ្ដ្លម្មនសិេធិេេួលបានការរុំគ្េសដ្ឋយផ្លៃ ល់ៃីនាយកដ្ឋឋ នកសិកម្ម បសងកើនភាៃជាម្មច ស់សហគម្ន ៍ និងនិរនតរភាៃ។ 
កសិដ្ឋឋ នបងាា ញនឹងគ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើងសដ្ើម្បសីលើកកម្ពស់បសចចកសេសបនា ុំនឹងអាកាសធាត្  សហើយម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្ៃនលឺគ្ៃោះអាេិត្យផ្ដ្លបសញ្ចញ 
ៃនលឺតិ្ចនឹងគ្តូ្វបានសាងសងស់ដ្ឋយសគ្បើសម្មភ រសាម្ញ្ញសគ្ម្មបស់ហករណ៍កសិកម្ម។ 
សនតិស សសសបៀងនឹងគ្តូ្វបានៃគ្ងឹងតាម្រយៈការអតួចសអតើម្សធវើសួនចារសៅអៃោះ កន ងគ្គួសារគ្កីគ្ក គ្គួសារផ្ដ្លដឹ្កនាុំសដ្ឋយស្រសតី និងគ្គួសារ 
ជ្នៃិការ។ សលើសៃីសនោះ ប គគលិកនឹងផ្សវងរកគ្គួសារផ្ដ្លម្មនៃិការភាៃ ( PwDs ) ៃិភាកាជាម្យួៃួកសគអុំៃីត្គ្មូ្វការរបស់ៃួកសគ 
និងកុំណត្ជ់្សគ្ម្ើសជី្វភាៃសម្រម្យ។ 
 
ការ្ររ់្រងធនធានធមមជាត ិ
ការសគ្ម្បសគ្មួ្លដ្ល់ការចូលរមួ្ោ៉ា ងសកម្មរបស់សហគម្នមូ៍្លដ្ឋឋ ន និងអនតរកម្មរបស់ៃួកសគជាម្យួអនកកានក់ាត្ៃវកិចច និងរដ្ឋឋ ភបិាល 
ម្ូលដ្ឋឋ ន គឺជាេិដ្ឋភាៃសុំខ្នម់្យួព្ន ការងារ របស់ Morodok ។ សម្េិធិអលផ្ដ្លគួរឱយកត្ស់ម្មគ ល់កនលងម្កគឺការច ោះបញ្ជ ីសហគមនន៍នរទ 
(CFis ) សហគមនត៍ំបនក់ារពារ (CPA) និងសហគមនព៍្ក្ព្ន ើ ( CFos ) ជាម្យួអាជាា ធរសសត្ត និងកិចចសហការជាវជិ្ជម្មនរបស់ម្ស្រនតីសចចកសេស។ 
CPAs ការពារត្ុំបនដី់្សសើម្ព្គ្ៃសកាងកាងផ្ដ្លម្មនសារៈសុំខ្នស់គ្ម្មបក់ារចិញ្ច ឹម្គ្តី្ សារធាត្ ចិញ្ច ឹម្គ្តី្ និងការការពារសននរសម្ គ្េ។ 
សទោះជាោ៉ា ងណ្ត សហគមនម៍ូលដ្ឋា ន ទុំងអស់សនោះគ្ប ម្ម្ សនឹងបញ្ហា ។ CBOs ម្យួចុំនួន សទោះបីជាបានច ោះស ម្ ោះកស៏ដ្ឋយ បានត្ស ូសដ្ើម្ប ី
េេួលបានផ្អនការគ្គបគ់្គងរបស់ៃួកសគផ្ដ្លគ្ត្ូវបានអន ម្ត័្ សហើយកាល យជាការធាល កេឹ់កចិត្ត។ អនកសអសងសេៀត្គ្ប ម្ម្ សនឹងបញ្ហា សៅសៃល 
ផ្ដ្លសម្មជិ្កគណៈកម្មម ធិការបរាជ្យ័កន ងការបុំសៃញភារកិចចរបស់ៃួកសគ។ CBOs ភាគសគ្ចើនបានសកម្មកន ងការលាត្ 
និងចាត្វ់ធិានការចុំសពាោះអនកផ្ដ្លបុំពានចាប។់ ប៉ា ផ្នតសបើរម នការអន ម្ត័្ជាអលូវការអុំៃី គ្ៃុំផ្ដ្នសហគមន ៍ របស់ៃួកសគ ៃួកសគម្និអាចការពារ 
អនកម្មនអុំណ្តចៃីការេស្រនាៃ នយកដី្ព្គ្ៃបានសឡើយ។ CBOs ទម្ទរជ្ុំនួយបផ្នាម្សេៀត្ សដ្ើម្បអីាចការពារធនធានធម្មជាតិ្គ្បកបសដ្ឋយ 
គ្បសិេធភាៃ សដ្ឋយម្មនការរុំគ្េសគ្ម្មបក់ារលាត្ម្មនកគ្ម្តិ្សពស់សៅកន ងបញ្ជ ីព្នត្គ្មូ្វការរបស់ៃួកសគ។ សលើសៃីសនោះសេៀត្ CBOs ម្យួចុំនួន 
កុំៃ ងងាកសៅរកសេសចរណ៍ធម្មជាតិ្តាម្សហគម្ន ៍ (CBET) សដ្ើម្បសីលើកេឹកចិត្តដ្ល់ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្ ប៉ា ផ្នតគ្តូ្វការការរុំគ្េ 
ផ្អនកបសចចកសេសសដ្ើម្បសីធវើដូ្សចនោះសដ្ឋយសជាគជ្យ័។ 
 
សម្មជិ្កគណៈកម្មម ធិការ CBO គ្តូ្វបានសគ្ជ្ើសសរ ើសៃីសហគម្ន ៍សហើយអាចផ្លល ស់បតូរបាន។ សម្ដឹ្កនាុំសលោះផ្ដ្លម្មនសាន ព្ដ្លែសៅជាសម្មជិ្កគ្កុម្
គ្បឹកាឃ ុំ ឬសម្ភូម្ ិ ឬេេួលភារកិចចសអសងសេៀត្ ដូ្សចនោះគ្តូ្វផ្ត្ជ្ុំនួស។ ដូ្ចផ្ដ្លបានសសងកត្សឃើញ សម្មជិ្កគណៈកម្មម ធិការ CBO 
ផ្ដ្លសៅសសសសល់សៅផ្ត្ម្មនសម្ត្ាភាៃសៅម្មនកគ្ម្តិ្កន ងការដឹ្កនាុំ និងគ្គបគ់្គងការគ្បមូ្លអត ុំធនធាន សដ្ើម្បអីន វត្តផ្អនការគ្បចាុំឆ្ន ុំរបស់ 
ៃួកសគកន ងការអភរិកសធនធានធម្មជាតិ្គ្បកបសដ្ឋយនិរនតរភាៃ។ ត្គ្មូ្វការបណដ ោះបណ្តដ លបចច បបននគឺសៅកន ងផ្អនកេុំនាកេ់ុំនង ការចរចា 
ការគ្គបគ់្គង ជ្ុំនាញសដ្ឋោះគ្សាយបញ្ហា  និងចុំសណោះដឹ្ងផ្អនកចាប។់ 
 
ទកេ់ងនឹងការអភវិឌ្ឍន ៍CBET ដូ្ចផ្ដ្លបានសសងកត្សឃើញរហូត្ម្កដ្ល់សៃលសនោះ ឃ ុំចុំនួន 5 ម្មនសកាត ន ៃលកន ងការសរៀបចុំគសគ្ម្មង CBET 
។ កន ងសនាោះ ២នាកប់ានេេួលការបណត ោះបណ្តត លជ្ុំនាញសេសចរណ៍ៃីគ្កសួងសេសចរណ៍រចួសហើយ។ សៅសៃលអនាគត្ Morodok នឹងជួ្យ អនក 
ភូម្កិន ងឃ ុំចុំនួន3 បផ្នាម្សេៀត្ សដ្ើម្បសីរៀបចុំ CBET។ Morodok នឹងជួ្យ អនកភូម្កិន ងឃ ុំទុំង 5 កន ងការសរៀបចុំឯកសារសគ្ម្មបក់ារច ោះស ម្ ោះ 
នឹងអតល់ការបណត ោះបណ្តត លជ្ុំនាញបសចចកសេសសលើគ្បធានបេសអសងៗ សហើយនឹងជួ្យ សរៀបចុំគ្កុម្អនកអតល់សសវា។ សលើសៃីសនោះ Morodok 
គ្តូ្វការអតល់ថ្វកិាសដ្ើម្បរីុំគ្េដ្ល់ដ្ុំសណើ រការអភវិឌ្ឍន ៍CBET និងសដ្ើម្បេីេួលបានកិចចសហគ្បតិ្បត្តិការៃីភាគីពាកៃ់ន័ធ។ 
 
ការប្រែរែួលអាកាសធាត ុនិងការររែ់ររងគររោះមហនតរាយ 

ត្ុំបនស់ននរជ្ ុំវញិ  ូងសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ ឥឡូវសនោះគ្ប ម្នឹងការគុំរាម្កុំផ្ហងថ្មីគួរឱយកត្ស់ម្មគ ល់សដ្ឋយសារផ្ត្ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ។ 
ការៃាករណ៍កគ្ម្តិ្េឹកសម្ គ្េច ងសគ្កាយបុំអ ត្ (សូម្សម្ើល www.coastal.climatecentral.org ) ៃាករណ៍ថ្ន ត្ុំបនភ់ាគសគ្ចើននឹងសាិត្សៅ 

http://www.coastal.climatecentral.org/
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សគ្កាម្កគ្ម្តិ្េឹកជ្ុំននស់ម្ គ្េគ្បចាុំឆ្ន ុំសៅឆ្ន ុំ 2030 ផ្ដ្លប៉ាោះពាល់ដ្ល់គ្បជាជ្នភាគសគ្ចើនព្ន 45,000 សៅកន ងត្ុំបនស់រលសៅ (សូម្សម្ើល 
ផ្អនេីៃាករណ៍ការសកើនសឡើងសម្ គ្េ ) រចួសហើយ ការគ្ជាបចូលេឹកសម្ គ្េកុំៃ ងប៉ាោះពាល់ដ្ល់ភាៃព្គ្បព្នដី្សៅកន ងត្ុំបនដ់្ឋុំដ្ ោះគ្សូវម្យួចុំនួន។ 
ដូ្ចកផ្នលងសអសងសេៀត្កន ងគ្បសេសកម្ព ជា ត្ុំបនស់នោះករ៏ងអលប៉ាោះពាល់ៃីអលប៉ាោះពាល់ព្នការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ សអសងសេៀត្អងផ្ដ្រ 
ដូ្ចជាការផ្លល ស់បតូរលុំនាុំេឹកសភលៀង ការសកើនសឡើងព្នឥេធៃិលព្នៃយ ោះ ការថ្យច ោះេិននអលកសិកម្មសៅសៃលសីត្ ណា ភាៃសកើនសឡើង 
និងការសកើនសឡើងនូវភាៃញឹកញាបព់្នការវាយគ្បហារសដ្ឋយរនៃោះ។ (សូម្សម្ើល ផ្អនការយ េធសាស្រសតការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ កម្ព ជា ២០១៤-
២០២៣ ; និង S3a1_Cambodia.pdf (unescap.org) )។ 
 
ការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ គឺជាការេេួលស សគ្តូ្វរបស់គ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ ប៉ា ផ្នតរហូត្ម្កដ្ល់សៃលសនោះ ៃ ុំម្មនគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំណ្តម្យួ 
សៅកន ងត្ុំបនស់នាោះ បានបសងកើត្ផ្អនការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយសនាោះសេ។ ជ្ុំនាញ របស់ Morodok កន ងការសគ្ម្បសគ្មួ្លកិចចសហគ្បតិ្បត្តិការ 
រវាងអាជាា ធរ និងសហគម្នមូ៍្លដ្ឋឋ ន នឹងគ្តូ្វការចាុំបាច ់សដ្ើម្បធីានាឱយម្មនដ្ុំសណើ រការសធវើផ្អនការគ្បកបសដ្ឋយការរមួ្បញ្ចូ ល និងការចូលរមួ្។ 
 
ការពិចារណាអពំីបយនឌ័រ 
Morodok សសងកត្ោ៉ា ងយកចិត្តេ កដ្ឋកស់លើការផ្បងផ្ចកសយនឌ្រ័ព្នកម្មល ុំងៃលកម្មសៅកន ងសហគម្ន ៍ សហើយថ្នសត្ើ ការរុំគ្េ របស់ Morodok 
គឺសផ្លត ត្សលើសកម្មភាៃរបស់ប រស ឬសកម្មភាៃរបស់ស្រសតី។ ជាឧទហរណ៍ កន ងវស័ិយជ្លអល ម្រត្ក សសងកត្សឃើញថ្ន ភាគសគ្ចើនជាប រសផ្ដ្ល 
សធវើដ្ុំសណើ រសៅសម្ គ្េ សដ្ើម្បសីធវើការសនសាេ ចុំផ្ណកស្រសតីផ្កព្ចន និងលកអ់លិត្អលសគ្គឿងសម្ គ្េសៅសលើសរក។ ដូ្សចនោះសហើយ Morodok 
ម្និគ្តឹ្ម្ផ្ត្សផ្លត ត្សលើគ្កុម្លាត្សហគម្នស៍នសាេប៉ា សណ្តណ ោះសេ ប៉ា ផ្នតផ្ថ្ម្ទុំងជ្ួយ  និងផ្កលម្ែការផ្កព្ចន និងេីអារអលិត្អលជ្លអល 
និងកន ងការអតល់សិេធិអុំណ្តចដ្ល់ស្រសតីកន ងដ្ុំសណើ រការសនោះ។ ជាេូសៅ កម្មវធីិរបស់Morodok ម្មនសរលបុំណងរុំគ្េទុំងការគ្គបគ់្គងធនធាន 
ធម្មជាតិ្តាម្សហគម្ន ៍(កផ្នលងផ្ដ្លប រសជាស្រសតី) និងសកម្មភាៃចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ (ផ្ដ្លស្រសតីជាស្រសតី)។ 
 
5.4 បោលរំណង លទ្ធែល និងលទ្ធែល 
សរលសៅអភវិឌ្ឍនផ៍្ដ្លដ្ុំណ្តកក់ាលកម្មវធីិថ្មីនឹងចូលរមួ្ចុំផ្ណកគឺ “សហគម្នស៍ៅត្ុំបនស់ននរភាគនិរតី្ព្នគ្បសេសកម្ព ជាម្មនភាៃធនជ់ាងម្ ន 
តាម្រយៈការសលើកកម្ពស់ជី្វភាៃរស់សៅ ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្ និងការកាត្ប់នាយហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ”។ សដ្ើម្បរីុំគ្េដ្ល់សរល 
សៅសនោះ កម្មវធីិសនោះសផ្លត ត្សលើលេធអល 3 និងលេធអលពាកៃ់ន័ធចុំនួន 7 ដូ្ចបានរាយខ្ងសគ្កាម្។ 
 
េី១ ៖ សនតិស សសសបៀងរបស់គ្គួសារគ្កីគ្កផ្ដ្លកុំណត្ស់ដ្ឋយកម្មវធីិគ្តូ្វបានផ្កលម្ែ។   
 

លេធអល ១.១ ៖  គ្កុម្សហគម្នក៍ន ងឃ ុំចុំនួន ១៤ បានៃគ្ងឹងក្រុមចាបអ់ារមមណ៍ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ មូ្លនិធិបងវិលសហគម្ន ៍
និងម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្មសហគម្ន ៍សហើយបានរមួ្រន ដ្ឋកស់ុំសណើ ស ុំសាា នភាៃសហករណ៍កសិកម្មសៅម្នៃីរកសិកម្ម។ 
 
លេធអល 1.2៖  សនតិស សសសបៀងគ្តូ្វបានៃគ្ងឹងតាម្រយៈការអតួចសអតើម្សួនចារអៃោះចុំនួន 120 កន ងម្យួឆ្ន ុំសៅកន ងគ្គួសារគ្កីគ្ក 
គ្គួសារផ្ដ្លដឹ្កនាុំសដ្ឋយស្រសតី ឬគ្គួសារផ្ដ្លម្មន PwDs ។ 
 
លេធអល 1.3 ៖  សិេធិរបស់ PwDs កន ងការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ ការចូលរមួ្ និងការចូលរមួ្កន ងការសសគ្ម្ចចិត្តគ្តូ្វបានយល់សដ្ឋយ PwDs 
និងគ្កុម្សហគម្ន ៍ សហើយឱកាសចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្សម្រម្យសគ្ម្មប ់ PwDs ោ៉ា ងតិ្ច 40 និងអនកអតល់ការផ្ថ្ទុំរបស់ៃួកសគ 
គ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើង។ 

 
លេធអលេី២ ៖ សហគម្នក៍ន ងឃ ុំចុំនួន ១៤ ជ្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ បានការពារធនធានជ្លអល ព្គ្ៃស ើ និងធនធានធម្មជាតិ្សអសងសេៀត្ 
សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាល។ 

https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/cambodia-climate-change-strategic-plan-2014-2023-cccsp-2014-2023en
https://ncsd.moe.gov.kh/resources/document/cambodia-climate-change-strategic-plan-2014-2023-cccsp-2014-2023en
https://www.unescap.org/sites/default/files/S3a1_Cambodia.pdf
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លេធអល 2.1 :  4 អងគការផ្ដ្លម្មនមូ្លដ្ឋឋ នសលើសហគម្ន ៍ (CBOs) បានសរៀបចុំផ្អនការ និងអន វត្តផ្អនការគ្គបគ់្គងសដ្ើម្បកីារពារ 
ព្គ្ៃស ើ និងព្គ្ៃសកាងកាងសៅកន ងត្ុំបនរ់បស់ៃួកសគ សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាល។ 
 
លេធអល 2.2 :  សហគម្នស៍នសាេចុំនួន 8 គ្កុម្ ( CFi ) បានសរៀបចុំផ្អនការ និងអន វត្តផ្អនការគ្គបគ់្គងសដ្ើម្បកីារពារជ្លអល 
សៅកន ងត្ុំបនរ់បស់ៃួកសគ សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាល។ 

 
លេធអលេី៣ ៖ សហគម្នក៍ន ងឃ ុំចុំនួន ១៤ ជ្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ បានសរៀបចុំវធិានការសគ្ម្មបក់ារបនា ុំអាកាសធាត្  និងការគ្គបគ់្គង 
ហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ សដ្ឋយសហការជាម្យួគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ។ 
 

លេធអល ៣.១ ៖  ផ្អនការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ (DRM) សៅកន ងឃ ុំចុំនួន 14 គ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើង និងដ្ឋកជូ់្ន 
ថ្នន កគ់្សុកសដ្ើម្បអីន ម្ត័្។ 
 
លេធអល ៣.២ ៖  សហគម្ន ៍ និងគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំចុំនួន ១៤ បានចូលរមួ្កន ងការគ្សាវគ្ជាវការបនា ុំអាកាសធាត្  ការសលើកកម្ពស់ 
ការយល់ដឹ្ង និងកិចចសនៃនាសដ្ើម្បកីាត្ប់នាយអលប៉ាោះពាល់ព្នការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ សៅត្ុំបនស់ននរ។ 

 
5.5 ្ទ្ឹ្រីននការផ្ល្្់ររូរ 
របស់ Morodok គឺ៖ 
 

“គ្បសិនសបើ Morodok អតល់ឱយអនកដឹ្កនាុំសហគម្ននូ៍វការបណត ោះបណ្តត ល និងធនធានសម្គ្សប និងសគ្ម្បសគ្មួ្លកិចច 
សហគ្បតិ្បត្តកិាររវាងអនកដឹ្កនាុំសហគម្ន ៍និងម្ស្រនតីមូ្លដ្ឋឋ ន។ 
 
បនាៃ បម់្ក អនកដឹ្កនាុំសហគម្ននឹ៍ងសគ្បើគ្បាស់ការបណត ោះបណ្តត ល និងធនធានសនោះ សដ្ើម្បជួី្យ សគ្មួ្លដ្ល់សកម្មភាៃសហគម្ន ៍
សគ្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍជី្វភាៃរស់សៅកានផ់្ត្គ្បសសើរសឡើង ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្ ការគ្គបគ់្គងសគ្រោះម្ហនតរាយ និងការបនាុំ 
អាកាសធាត្  សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន។ 
 
សដ្ឋយសារផ្ត្ អនកដឹ្កនាុំសហគម្នគឺ៍ជាម្ន សសផ្ដ្លលោះបងស់ៃលសវលា និងការសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បងរបស់ៃួកសគសដ្ើម្បផី្កលម្ែសាា នភាៃ 
សហគម្ន ៍និងបរសិាា នរបស់ៃួកសគ សហើយនឹងម្មនបុំណងអន វត្តការបណត ោះបណ្តត ល និងធនធានផ្ដ្លេេួលបាន។ 

 
សទោះបីជាម្មនកម្មល ុំងអវជិ្ជម្មនផ្អនកសសដ្ឋកិចច នសោបាយ និងបរសិាា នផ្ដ្លអាចប៉ាោះពាល់ដ្ល់កិចចសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បងទុំងសនោះកស៏ដ្ឋយ សហគម្ន ៍
សលួនឯងគឺជាអនកផ្ដ្លម្មនការសលើកេឹកចិត្តបុំអ ត្ និងលែបុំអ ត្ផ្ដ្លអាចកុំណត្ ់និងអន វត្តដ្ុំសណ្តោះគ្សាយចុំសពាោះបញ្ហា របស់ៃួកសគ។ 
 
អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ នម្មនកាត្ៃវកិចចអលូវចាបក់ន ងការជួ្យ ដ្ល់កិចចសិត្សុំគ្បឹងផ្គ្បងរបស់សហគម្ន ៍ សដ្ឋយផ្អែកសលើចាប ់ និងបេបបញ្ញត្តិពាកៃ់ន័ធ 
សហើយចាុំបាចគ់្តូ្វចូលរមួ្សៅកន ងដ្ុំសណើ រការសនោះ។ 
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5.6 ផ្អនការសកម្មភាៃបសណ្តត ោះអាសនន 
របស់ Morodok នឹងសៅផ្ត្អាចបត្ផ់្បនបាន ៃិសគ្រោះសោបល់ និងសនលើយត្បសៅនឹងត្គ្មូ្វការផ្ដ្លបានសផ្ម្តងរបស់គ្កុម្សរលសៅ។ ផ្អនការ 
សកម្មភាៃបសណ្តត ោះអាសននខ្ងសគ្កាម្នឹងគ្តូ្វបានសធវើបចច បបននភាៃជាសេៀងទត្ ់តាម្ត្គ្ម្ូវការ សដ្ើម្បសីសគ្ម្ចបានលេធអលផ្ដ្លចងប់ាន។ 
 
េី១ ៖ សនដិស សសសបៀងរបស់គ្គួសារភូម្គិ្កីគ្កផ្ដ្លជាសរលសៅព្នគសគ្ម្មងគ្តូ្វបានសធវើឱយគ្បសសើរសឡើង។   
លេធអល ១.១ ៖  គ្កុម្សហគម្នក៍ន ងឃ ុំចុំនួន ១៤ បានៃគ្ងឹងក្រុមចាបអ់ារមមណ៍ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្មូ្លនិធិបងវលិសហគម្ន ៍ និងម្ជ្ឈម្ណឌ ល 
ពាណិជ្ជកម្មសហគម្ន ៍សហើយបានរមួ្រន ដ្ឋកស់ុំសណើ ស ុំសាា នភាៃសហករណ៍កសិកម្មសៅម្នៃីរកសិកម្ម។ 
សកម្មភាៃ 1.1.1៖ ការផ្កលម្ែវធីិសាស្រសតអលិត្កម្ម និងដ្ុំសណើ រការព្នក្រុមចាបអ់ារមមណ៍ 
ត្ុំណ្តងគ្កុម្ការគ្បាកច់ុំនួន 30 នាកនឹ់ងគ្តូ្វបានអតល់ការបណត ោះបណ្តត លបសចចកសេសចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្រយៈសៃល 3 ព្ថ្ៃជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ ម្ន សស 24 
នាកក់ន ងម្យួឆ្ន ុំនឹងគ្តូ្វបានអសញ្ជ ើញឱយចូលរមួ្កន ងវគគបណត ោះបណ្តត លផ្កព្ចនអាហារសម្ គ្េរយៈសៃល 1 ព្ថ្ៃ សហើយម្ជ្ឈម្ណឌ លពាណិជ្ជកម្ម 
សហគម្ននឹ៍ងគ្តូ្វបានអតល់ឧបករណ៍សគ្ម្មបដ់្ឋកស់ាល ក និងសវចសចប។់ គ្កុម្ធុំម្យួនឹងគ្តូ្វបាន អសញ្ជ ើញឱយចូលរមួ្កន ងសវេិកាធ រកិចចគ្បចាុំឆ្ន ុំ 
និងការតាុំងៃិៃណ៌ពាណិជ្ជកម្ម។ គ្គួសារ ID Poor, Women-headed & PwD នឹងគ្តូ្វបានអតល់សិេធិសគ្បើគ្បាស់សម្មភ រៈសគ្ម្មប ់
ចាបស់អតើម្អាជី្វកម្ម សដ្ើម្បចីាបស់អតើម្អាជី្វកម្មខ្ន ត្តូ្ចរបស់ៃួកសគ។ សម្មភ រៈចាបស់អតើម្អាគ្ស័យសលើគ្បសភេព្នគ្កុម្ចុំណ្តបអ់ារម្មណ៍។ ឧទហរណ៍ 
ព្នសម្មភ រៈចាបស់អតើម្ម្មនដូ្ចជា គ្របៃូ់ជ្ កូនគ្ជូ្ក ម្មន ់ឧបករណ៍ផ្កព្ចនគ្តី្។ល។ 
សកម្មភាៃ 1.1.2: ការផ្កលម្ែេីអារព្ន coops កសិកម្ម / CBCs 
ត្ុំណ្តង CBC ចុំនួន 42 នាកនឹ់ងគ្តូ្វបានអតល់ការបណត ោះបណ្តត លផ្អនកេីអាររយៈសៃល 1 ព្ថ្ៃកន ងម្យួឆ្ន ុំ។ 14 CBCs នឹងសរៀបចុំកិចចគ្បជ្ ុំផ្អនការ 
អាជី្វកម្មគ្បចាុំឆ្ន ុំ។ CBCs នឹងគ្តូ្វបានអតល់សម្មភ រៈអសៃវអាយពាណិជ្ជកម្ម និងបដ្ឋ និងជួ្យ អសៃវអាយតាម្ Facebook។ 
សកម្មភាៃ 1.1.3៖ ការកសាងសម្ត្ាភាៃព្នមូ្លនិធិបងវិល 
អនកត្ុំណ្តង CRF ចុំនួន 42 នាកនឹ់ងគ្តូ្វបានអតល់ការបណត ោះបណ្តត លផ្អនកគ្គបគ់្គង CRF រយៈសៃល 1 ព្ថ្ៃៃីរដ្ងកន ងម្យួឆ្ន ុំ សហើយនឹងគ្តូ្វបាន 
អសញ្ជ ើញឱយចូលរមួ្កន ងកិចចគ្បជ្ ុំអភវិឌ្ឍនយ៍ េធសាស្រសតគ្បចាុំឆ្ន ុំ។ កិចចគ្បជ្ ុំអភវិឌ្ឍនស៍រលនសោបាយ CRF នឹងសធវើសឡើងសរៀងរាល់ 6 ផ្សម្តង។ 
សកម្មភាៃ ១.១.៤៖ ការបសងកើត្សហករណ៍កសិកម្មចុំនួន ៦ 
Morodok នឹងជួ្យ បសងកើត្សហករណ៍កសិកម្មចុំនួន 6 តាម្ត្គ្ម្ូវការរបស់គ្កសួង សដ្ឋយផ្អែកសលើ CRFs និង CBCs ផ្ដ្លម្មនគ្សាប។់ 
ព្ថ្លសដ្ើម្ដ្ុំសណើ រការដ្ុំបូង (ជ្ួល។ល។) នឹងគ្តូ្វបានរុំគ្េសគ្ម្មប ់ (ភាគសគ្ចើន) កន ងរយៈសៃល 3 ឆ្ន ុំដ្ុំបូងព្នសហករណ៍ 
សណៈផ្ដ្លៃួកសគម្និទនម់្មនលេធភាៃគ្គបគ់្រនស់ដ្ឋយសលួនឯង។ ម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្ៃនលឺគ្ៃោះអាេិត្យសដ្ឋយ សគ្បើសម្មភ រៈសាម្ញ្ញ គ្តូ្វសាងសងស់ៅកន ង 
ឃ ុំចុំនួន8 សគ្ម្មបស់ម្មជិ្កសហករណ៍កសិកម្មសដ្ើម្បជួី្យ ផ្កព្ចនអាហាររបស់ៃួកសគ។ 
សកម្មភាៃ 1.1.5៖ ការបសងកើត្កសិដ្ឋឋ នសាកលបងចុំនួន 8 
ម្រត្កនឹងរុំគ្េដ្ល់ការបសងកើត្កសិដ្ឋឋ នបងាា ញចុំនួន 8 កផ្នលង (ម្យួកន ងឃ ុំនីម្យួៗ) ផ្ដ្លនីម្យួៗនឹងបងាា ញៃីបសចចកវេិា ជាសគ្ចើនគ្បសភេ 
(ឧទហរណ៍ ម្ម៉ា ស ីនសម្ៃួត្ៃនលឺគ្ៃោះអាេិត្យសធវើសដ្ឋយព្ដ្ គ្បៃន័ធធារាសាស្រសតបុំៃង ់ បសចចកសេសផ្កព្ចនម្ាូបអាហារ សួនចារតាម្អៃោះ។ល។)។ 
ការគ្បជ្ ុំបាត្ កម្មចុំនួន 8 កន ងម្យួឆ្ន ុំនឹងគ្តូ្វសធវើសឡើង។ 
លេធអល 1.2៖  សនតិស សសសបៀងគ្តូ្វបានៃគ្ងឹងតាម្រយៈការអតួចសអតើម្សួនចារអៃោះចុំនួន 120 កន ងម្យួឆ្ន ុំសៅកន ងគ្គួសារគ្កីគ្ក 
គ្គួសារផ្ដ្លដឹ្កនាុំសដ្ឋយស្រសតី ឬគ្គួសារផ្ដ្លម្មន PwDs ។ 
សកម្មភាៃ 1.2.1៖ ការបណត ោះបណ្តត លសតីៃីការផ្ថ្សួន និងអាហារូបត្ាម្ភសៅអៃោះ 
ម្ន សស 120 នាកក់ន ងម្យួឆ្ន ុំនឹងគ្តូ្វបានអតល់ការបណត ោះបណ្តត លផ្អនកផ្ថ្សួនសៅអៃោះ (3 ការបណត ោះបណ្តត លផ្ដ្លម្មន 40 នាកក់ន ងម្យួឆ្ន ុំ) ។ 
ភូម្ចិុំនួន 20 កន ងម្យួឆ្ន ុំនឹងគ្តូ្វបានអតល់ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងអុំៃីអាហារូបត្ាម្ភ សហើយសម្មភ រៈ សគ្ម្មបក់ារយល់ដឹ្ងអុំៃីអាហារូបត្ាម្ភ 
នឹងគ្តូ្វបានផ្ចកចាយោ៉ា ងេូលុំេូលាយ។ 
សកម្មភាៃ 1.2.2៖ ការផ្ណនាុំ និងការអតល់សម្មភ រៈ 
ការសផ្លត ត្សុំខ្នព់្នវគគបណត ោះបណ្តត លខ្ងសលើនឹងសផ្លត ត្សលើការជួ្យ ដ្ល់ ID Poor និង PwDs ផ្ដ្លនឹងគ្តូ្វបានអតល់សម្មភ រៈ ផ្ថ្សួនតាម្អៃោះ។ 
140 នាកក់ន ងម្យួឆ្ន ុំនឹងគ្តូ្វបានអតល់សម្មភ រៈសាម្ញ្ញ។ ប គគលិកនឹងសៅជួ្បអនកេេួលជាគ្បចាុំ សដ្ើម្បអីតល់ដ្ុំបូនាម ន និងជ្ុំនួយ។ 
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លេធអល 1.3 ៖  សិេធិរបស់ PwDs កន ងការចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ ការចូលរមួ្ និងការចូលរមួ្កន ងការសសគ្ម្ចចិត្តគ្តូ្វបានយល់សដ្ឋយ PwDs 
និងគ្កុម្សហគម្ន ៍សហើយឱកាសចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្សម្រម្យសគ្ម្មប ់PwDs ោ៉ា ងតិ្ច 40 និងអនកអតល់ការផ្ថ្ទុំរបស់ៃួកសគ គ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើង។ 
សកម្មភាៃ 1.3.1៖ ការបណត ោះបណ្តត លដ្ល់គ្កុម្សហគម្ន ៍
វគគបណត ោះបណ្តត លចុំនួន 4 សតីៃីការយល់ដឹ្ងអុំៃីៃិការភាៃនឹងគ្តូ្វបានអតល់ជូ្ន (25 នាកក់ន ងម្យួសលើក) ដ្ល់ត្ុំណ្តង ព្នគ្កុម្សហគម្នផ៍្ដ្ល 
Morodok កុំៃ ងសធវើការ។ អនកគ្បឹកានឹងជួ្យ ដ្ុំសណើ រការកន ងរយៈសៃល 2 ឆ្ន ុំដ្ុំបូង។ ការគ្បជ្ ុំអសៃវអាយ និងកិចចគ្បជ្ ុំនល ោះបញ្ហច ុំងនឹងសធវើសឡើង ជាម្យួ 
សម្ដឹ្កនាុំ សហគម្ន ៍និងអាជាា ធរ (15 នាកក់ន ងម្យួសលើក)។ 
សកម្មភាៃ 1.3.2៖ ការផ្ណនាុំអុំៃី PwDs  
ប គគលិកនឹងផ្សវងរក PwDs ៃិភាកាជាម្យួៃួកសគអុំៃីត្គ្មូ្វការរបស់ៃួកសគ និងកុំណត្ស់កម្មភាៃចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ផ្ដ្លសម្គ្សប ដូ្ចជាោ៉ា ងសហាច 
ណ្តស់ 70 PwDs ចូលរមួ្កន ងសកម្មភាៃចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្ (និង/ឬអៃោះសួនចារ) ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ សហើយគ្គួសារ ផ្ដ្លម្មន PwDs ម្មនជ្សគ្ម្ើស 
ចិញ្ច ឹម្ជី្វតិ្សម្រម្យ។ 
លេធអលេី២ ៖ សហគម្នក៍ន ងឃ ុំចុំនួន ១៤ ជ្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ បានការពារធនធានជ្លអល ព្គ្ៃស ើ និងធនធានធម្មជាតិ្សអសងសេៀត្ 
សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាល។ 
លេធអល 2.1 :  4 អងគការផ្ដ្លម្មនមូ្លដ្ឋឋ នសលើសហគម្ន ៍ (CBOs) បានសរៀបចុំផ្អនការ និងអន វត្តផ្អនការ គ្គបគ់្គងសដ្ើម្បកីារពារព្គ្ៃស ើ 
និងព្គ្ៃសកាងកាងសៅកន ងត្ុំបនរ់បស់ៃួកសគ សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាល។ 
សកម្មភាៃ 2.1.1៖ ការកសាងសម្ត្ាភាៃ CBO និងផ្អនការគ្គបគ់្គង 
Morodok នឹងរុំគ្េ CBOs ទុំង 11 កន ងការសរៀបចុំផ្អនការគ្គបគ់្គងរបស់ៃួកសគ និងផ្អនការសកម្មភាៃគ្បចាុំឆ្ន ុំ។ ជ្ុំហានព្ន ការអភវិឌ្ឍន ៍
ផ្អនការរមួ្ម្មនៈ សារសៃើភណ័ឌ  និងការកុំណត្គ់្ៃុំផ្ដ្ន។ ការសរៀបចុំកិចចគ្ៃម្សគ្ៃៀង; ការសរៀបចុំផ្អនការគ្គបគ់្គង (បូកបញ្ចូ ល និងអន ម្ត័្); 
ការសរៀបចុំផ្អនការសកម្មភាៃគ្បចាុំឆ្ន ុំ; ការអន វត្ត; ការគ្តួ្ត្ៃិនិត្យ; និងការវាយត្ព្ម្លវឌ្ឍនភាៃ។ CBOs ទុំង 11 សនោះគឺជាផ្អនកម្យួព្នដ្ុំណ្តក ់
កាលម្ ន ប៉ា ផ្នតការវវិឌ្ឍនម៍្មនភាៃយឺត្ោ៉ា វសដ្ឋយសារអលប៉ាោះពាល់ព្នការរកីរាលដ្ឋលព្ន Covid-19 ការផ្លល ស់បតូរកន ងយ តាត ធិការរបស់រដ្ឋឋ ភបិាល 
ការផ្លល ស់បតូរផ្ដ្លបសងកើត្សឡើងសដ្ឋយអន គ្កឹត្យសលស 30 និងអាចសធវើសៅបានសដ្ឋយម្ស្រនតីម្មនសចត្នាសធវើឱយដ្ុំសណើ រការយឺត្ោ៉ា វ។ 4 ព្ន CBOs 
បានអន ម្ត័្ផ្អនការគ្គបគ់្គង សណៈផ្ដ្ល 7 សអសងសេៀត្កុំៃ ងដ្ុំសណើ រការ។ កន ងដ្ុំណ្តកក់ាលថ្មី CBOs នឹងគ្តូ្វបនតអោះអាងសិេធិរបស់ៃួកសគកន ង 
ការគ្គបគ់្គងធនធានធម្មជាតិ្ សដ្ឋយម្មនការរុំគ្េៃី Morodok ។ 
Morodok កនឹ៏ងជួ្យ សគ្មួ្លដ្ល់ការសបាោះសឆ្ន ត្ CBO ថ្មីសៅសៃលចាុំបាច។់ ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ សម្ដឹ្កនាុំ CBO 14 នាកនឹ់ង ចូលរមួ្សវេិកាអនកដឹ្កនាុំ 
CBO និងកិចចគ្បជ្ ុំនល ោះបញ្ហច ុំងគ្បចាុំឆ្ន ុំ សដ្ើម្បៃិីភាកាអុំៃីបេៃិសសាធនរ៍បស់ៃួកសគ និងសរៀនៃីរន  សៅវញិសៅម្ក។ ដ្ុំសណើ រេសសនកិចចសិកាម្យួ 
នឹងគ្តូ្វសរៀបចុំសគ្ម្មបអ់នកចូលរមួ្ចុំនួន ២២នាក។់ 
សកម្មភាៃ 2.1.2៖ ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងអុំៃី NRM 
គ្ៃឹត្តិការណ៍សលើកកុំៃស់ការយល់ដឹ្ងថ្នន កភូ់ម្សិតីៃីេុំនួលស សគ្តូ្វ NRM និង CPA (រមួ្ទុំងការគ្បម្ូលព្ថ្លសសវា) នឹងសធវើសឡើងជា សរៀងរាល់ឆ្ន ុំសៅ 
កន ងភូម្ចិុំនួន 20 ។ 
សកម្មភាៃ 2.1.3៖ ការៃគ្ងឹងបណ្តត ញ CBO 
ត្ុំណ្តង CBO នីម្យួៗនឹងសរៀបចុំកិចចគ្បជ្ ុំបណ្តត ញជាម្យួម្ស្រនតីបសចចកសេសម្យួឆ្ន ុំម្តង សដ្ើម្បសីលើកសឡើង និងៃិភាកាអុំៃីបញ្ហា  គ្ប ម្ NRM ។ 
ម្ នសៃលកិចចគ្បជ្ ុំបណ្តត ញ CBO នីម្យួៗនឹងសរៀបចុំកិចចគ្បជ្ ុំសគ្ត្ៀម្សរៀបចុំបញ្ជ ីបញ្ហា របស់ៃួកសគ សដ្ើម្បនីាុំយកសៅៃិភាកា។ 
សកម្មភាៃ 2.1.4៖ រុំគ្េដ្ល់ការលាត្ 
Morodok នឹងរុំគ្េការលាត្គ្បចាុំផ្សរបស់ CBO នីម្យួៗ សដ្ឋយគ្គបដ្ណត បស់លើព្ថ្លសគ្បងឥនធនៈ។ CBOs នឹងកត្គ់្តា ចុំនួនព្នការរ ុំសលាភ 
ផ្ដ្លបានរកសឃើញ និងសកម្មភាៃផ្ដ្លបានសធវើសឡើង។ Morodok នឹងេិញសគ្ម្មបឧ់បករណ៍ CBO នីម្យួៗផ្ដ្លគ្តូ្វការសគ្ម្មបក់ារលាត្ 
រមួ្ទុំងអាវជី្វតិ្ វេិយ ៃីរអលូវ GPS និងកាសម្រា៉ា ។ Morodok កនឹ៏ងរុំគ្េដ្ល់ការអតល់និងការដ្ឋកប់សងាគ លកុំណត្គ់្ៃុំផ្ដ្ន។ 
សកម្មភាៃ 2.1.5៖ រុំគ្េដ្ល់សហគម្នស៍េសចរណ៍ធម្មជាតិ្ 
Morodok នឹងផ្ណនាុំសរលគុំនិត្ព្ន CBET ដ្ល់ CBOs ទុំង 11 និងរុំគ្េគុំនិត្អតួចសអតើម្ណ្តម្យួផ្ដ្លសកើត្សឡើង តាម្រយៈការបណត ោះបណ្តត ល 
និងការេិញសាល កសញ្ហញ ជាសដ្ើម្ គ្ៃម្ទុំងសិកា និងអសៃវអាយអលិត្អលសេសចរណ៍ធម្មជាតិ្ ផ្ដ្លម្មនសកាត ន ៃល។ 
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លេធអល 2.2 :  សហគម្នស៍នសាេចុំនួន 8 គ្កុម្ ( CFi ) បានសរៀបចុំផ្អនការ និងអន វត្តផ្អនការគ្គបគ់្គងសដ្ើម្បកីារពារ ជ្លអលសៅកន ងត្ុំបន ់
របស់ៃួកសគ សដ្ឋយសហការជាម្យួអាជាា ធររដ្ឋឋ ភបិាល។ 
សកម្មភាៃ 2.2.1៖ ការកសាងសម្ត្ាភាៃ និងផ្អនការគ្គបគ់្គង CFi 
Morodok នឹងរុំគ្េ 8 CFis កន ងការសរៀបចុំផ្អនការគ្គបគ់្គង និងផ្អនការសកម្មភាៃគ្បចាុំឆ្ន ុំ។ ជ្ុំហានព្នការអភវិឌ្ឍន ៍ ផ្អនការរមួ្ម្មនៈ 
សារសៃើភណ័ឌ  និងការកុំណត្គ់្ៃុំផ្ដ្ន។ ការសរៀបចុំកិចចគ្ៃម្សគ្ៃៀង; ការសរៀបចុំផ្អនការគ្គបគ់្គង (បូកបញ្ចូ ល និងអន ម្ត័្); 
ការសរៀបចុំផ្អនការសកម្មភាៃគ្បចាុំឆ្ន ុំ; ការអន វត្ត; ការគ្តួ្ត្ៃិនិត្យ; និងការវាយត្ព្ម្លវឌ្ឍនភាៃ។ CFis ទុំង 8 សនោះ គឺជាផ្អនកម្យួព្នដ្ុំណ្តក ់
កាលម្ ន ប៉ា ផ្នតគ្តូ្វការការរុំគ្េបនតសៅកន ងដ្ុំណ្តកក់ាលបចច បបននសគ្ម្មបស់ហត្ អលគ្សសដ្ៀងរន សៅនឹងអវ ី ផ្ដ្លម្មនផ្ចងកន ងសកម្មភាៃ 2.1.1 
ខ្ងសលើ។ CFis ទុំង8 បានអន ម្ត័្ផ្អនការគ្គបគ់្គងរចួសហើយ ប៉ា ផ្នតសលោះបានអ ត្កុំណត្ ់ ជាអលូវការ សហើយផ្អនការសកម្មភាៃរបស់ៃួកសគ 
ចាុំបាចគ់្តូ្វសធវើបចច បបននភាៃជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ។ 
Morodok កនឹ៏ងជួ្យ សគ្មួ្លដ្ល់ ការសបាោះសឆ្ន ត្ CFi ថ្មីសៅសៃលចាុំបាច។់ ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ សម្ដឹ្កនាុំ CFi 16 នាកនឹ់ងចូលរមួ្ សវេិកាអនកដឹ្កនាុំ 
CBO និងកិចចគ្បជ្ ុំនល ោះបញ្ហច ុំងគ្បចាុំឆ្ន ុំ សដ្ើម្បៃិីភាកាអុំៃីបេៃិសសាធនរ៍បស់ៃួកសគ និងសរៀនៃីរន សៅវញិសៅម្ក។ 
សកម្មភាៃ 2.2.2៖ ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ងអុំៃី NRM 
គ្ៃឹត្តិការណ៍សលើកកុំៃស់ការយល់ដឹ្ងថ្នន កភូ់ម្សិតីៃីេុំនួលស សគ្តូ្វ NRM និង CFi (រមួ្ទុំងការគ្បមូ្លព្ថ្លសសវា) នឹងសធវើសឡើង ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំសៅកន ង 
ភូម្ចិុំនួន 20 ។ 
សកម្មភាៃ 2.2.3៖ ការៃគ្ងឹងបណ្តត ញ CBO 
ត្ុំណ្តង CFi នីម្យួៗ នឹងសរៀបចុំកិចចគ្បជ្ ុំបណ្តត ញជាម្យួម្ស្រនតីបសចចកសេសម្យួឆ្ន ុំម្តង សដ្ើម្បសីលើកសឡើង និងៃិភាកាអុំៃីបញ្ហា  គ្ប ម្ NRM ។ 
ម្ នសៃលកិចចគ្បជ្ ុំបណ្តត ញ CFi នីម្យួៗ នឹងសរៀបចុំកិចចគ្បជ្ ុំសគ្ត្ៀម្សរៀបចុំបញ្ជ ីបញ្ហា របស់ៃួកសគ សដ្ើម្បនីាុំយកម្កៃិភាកា។ 
សកម្មភាៃ 2.2.4៖ រុំគ្េដ្ល់ការលាត្ 
Morodok នឹងរុំគ្េការលាត្គ្បចាុំផ្សរបស់ CFi នីម្យួៗ សដ្ឋយគ្គបដ្ណត បស់លើព្ថ្លសគ្បងឥនធនៈ។ CFis នឹងកត្គ់្តាចុំនួន ព្នការរ ុំសលាភផ្ដ្ល 
បានរកសឃើញ និងសកម្មភាៃផ្ដ្លបានសធវើសឡើង ។ Morodok នឹងេិញសគ្ម្មប ់ ឧបករណ៍ CFi នីម្យួៗ ផ្ដ្លគ្ត្ូវការសគ្ម្មបក់ារលាត្ 
រមួ្ទុំងអាវជី្វតិ្ វេិយ ៃីរអលូវ GPS និងកាសម្រា៉ា ។ 
សកម្មភាៃ 2.2.5៖ រុំគ្េដ្ល់សហគម្នស៍េសចរណ៍ធម្មជាតិ្ 
Morodok នឹងផ្ណនាុំសរលគុំនិត្ព្ន CBET ដ្ល់ 5 ព្ន Cfis និងរុំគ្េគុំនិត្អតួចសអតើម្ណ្តម្យួផ្ដ្លសកើត្សឡើង តាម្រយៈ ការបណត ោះបណ្តត ល 
និងការេិញផ្លល កសញ្ហញ ជាសដ្ើម្។ 
លេធអលេី៣ ៖ សហគម្នក៍ន ងឃ ុំចុំនួន ១៤ ជ្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ បានបសងកើត្វធិានការសគ្ម្មបប់នា ុំនឹង ការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  
និងការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ សដ្ឋយសហការជាម្យួគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ។ 
លេធអល ៣.១ ៖  ផ្អនការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ (DRM) សៅកន ងឃ ុំចុំនួន 14 គ្តូ្វបានបសងកើត្សឡើង និងដ្ឋកជូ់្នថ្នន កគ់្សុក 
សដ្ើម្បអីន ម្ត័្។ 
សកម្មភាៃ 3.1.1៖ ការបណត ោះបណ្តត ល និងសិកាេ សាលា 
គ្បជាៃលរដ្ឋចុំនួន44នាក ់ម្កៃី 14 គ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ នឹងចូលរមួ្សិកាេ សាលារយៈសៃល 1 ព្ថ្ៃជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ សតីៃីការគ្គបគ់្គង ហានិភយ័សគ្រោះ 
ម្ហនតរាយ សហើយនឹងគ្តូ្វបានអតល់ការរុំគ្េសគ្ម្មបក់ារសរៀបចុំផ្អនការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ។ សៅឆ្ន ុំ 2023 ការច ោះសៅសម្ើល 
េីតាុំងម្យួសអសងសេៀត្ នឹងជួ្យ គ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំឱយសឃើញៃីរសបៀបផ្ដ្លគ្កុម្គ្បឹកាសអសងសេៀត្សរៀបចុំ និងអន វត្តផ្អនការរបស់ៃួកសគ។ 
សកម្មភាៃ 3.1.2៖ សាកលបងវធិានការកាត្ប់នាយ 
Morodok នឹងអតល់ការរុំគ្េដ្ល់ការសាកលបងវធិានការកាត្ប់នាយសគ្រោះម្ហនតរាយ សដ្ឋយផ្អែកសលើផ្អនការ DRM ផ្ដ្លបាន បសងកើត្សឡើង 
និងការផ្ណនាុំរបស់និសសតិ្ និងអនកគ្សាវគ្ជាវអុំៃីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ផ្ដ្លបានសរៀបរាបខ់្ងសគ្កាម្។ 
លេធអល ៣.២ ៖  សហគម្ន ៍ និងគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំចុំនួន ១៤ បានចូលរមួ្កន ងការគ្សាវគ្ជាវការបនា ុំអាកាសធាត្  ការសលើកកម្ពស់ការយល់ដឹ្ង 
និងកិចចសនៃនាសដ្ើម្បកីាត្ប់នាយអលប៉ាោះពាល់ព្នការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ សៅត្ុំបនស់ននរ។ 
សកម្មភាៃ ៣.២.១៖ ការបណត ោះបណ្តត ល និងសិកាេ សាលា 
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25 នាកក់ន ងម្យួឆ្ន ុំៃី CPAs, CFis និងគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំនឹងចូលរមួ្វគគបណត ោះបណ្តត លរយៈសៃល 1 ព្ថ្ៃជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំ សដ្ើម្ប ី ផ្សវងយល់ៃី 
មូ្លដ្ឋឋ នគ្គឹោះព្នការបនាុំអាកាសធាត្ សៅកន ងត្ុំបនស់ននរ។ 
សកម្មភាៃ 3.2.2៖ រុំគ្េដ្ល់និសសតិ្របស់អន បណឌិ ត្ កន ងការជួ្យ បណត ោះបណ្តត ល និងសកម្មភាៃសហគម្ន ៍
និសសតិ្រហូត្ដ្ល់ 2 នាកផ់្ដ្លសធវើថ្នន កអ់ន បណឌិ ត្សតីៃីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ុំនឹងគ្តូ្វបានអសញ្ជ ើញឱយសធវើកិចចការ សៅសហគម
នជ៍្ ុំវញិ សននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ និងអតល់ធាត្ ចូលដ្ល់ការផ្លល ស់បតូរអាកាសធាត្  និងការបណត ោះបណ្តត ល DRM ។ 
សកម្មភាៃ 3.2.3៖ ការងារគ្សាវគ្ជាវេីគ្បឹកាសគ្ម្មប ់DRR និងផ្អនការបនា ុំអាកាសធាត្  
ការគ្សាវគ្ជាវនឹងគ្តូ្វបានអន វត្តសដ្ឋយអនកគ្បឹកាសោបល់ ផ្ដ្លចាត្ផ់្ចងសដ្ឋយ Morodok ផ្ដ្លសធវើការគ្បផ្ហល 20 ព្ថ្ៃកន ងកុំឡ ងឆ្ន ុំ 2024។ 
នាយកដ្ឋឋ នផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  អគគសលខ្ធិការដ្ឋឋ នព្នគ្កុម្គ្បឹកាជាតិ្សគ្ម្មបក់ារអភវិឌ្ឍគ្បកប សដ្ឋយចីរភាៃ (GSNCSD) អាចគ្ត្ូវបាន 
ទកេ់ងសគ្ម្មបដ់្ុំបូនាម ន។ ការគ្សាវគ្ជាវនឹងរមួ្បញ្ចូ លៈ ១) ការសិកាសលើត្  សតីៃីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  និងការសកើនសឡើងកគ្ម្តិ្េឹក 
សម្ គ្េសៅត្ុំបនស់ននរ រមួ្ទុំងការៃាករណ៍សគ្ម្មប ់ ត្ុំបនស់ននរសម្ គ្េ កុំៃងស់សាម្ ។ 2) ការសស ើបអសងកត្សលើសាា នភាៃសៅសលើមូ្លដ្ឋឋ ន - 
ជ្ួបជាម្យួសហគម្ន ៍ និងម្ស្រនតីមូ្លដ្ឋឋ ន និងការសសងកត្ សម្ើលសេសភាៃ - និងៃិភាកាអុំៃីវធិានការផ្ដ្លអាចសធវើសៅបាន 
សដ្ើម្បកីាត្ប់នាយអលប៉ាោះពាល់ព្នការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ។ 3) ការអលិត្សម្មភ រៈការយល់ដឹ្ងរបស់សហគម្នអ៍ុំៃីការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  
និងការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយ និងការសាកលបងទុំងសនោះជាម្យួសហគម្នស៍ដ្ឋយសហការជាម្យួប គគលិក Morodok ។ និង 4) 
ការសាកលបងជាកផ់្សតង ព្នការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  និងវធិានការគ្គបគ់្គងហានិភយ័សគ្រោះម្ហនតរាយសៅកន ងសហគម្ន ៍ (សដ្ឋយសហការ 
ជាម្យួ គ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ និងម្ស្រនតបីសចចកសេស) សដ្ើម្បសីម្ើលនូវអវីផ្ដ្លម្មនគ្បសិេធភាៃ និងអតល់អន សាសនស៍គ្ម្មបក់ារៃគ្ងីក។ 
សកម្មភាៃ 3.2.4៖ សិកាេ សាលាគ្សាវគ្ជាវ 
សិកាេ សាលាសនោះនឹងសធវើសឡើងសៅ ផ្គ្សអំបិលកន ងឆ្ន ុំ 2024។ សគរ ុំៃឹងថ្នម្មនម្ន សសគ្បផ្ហល 44 នាកនឹ់ងចូលរមួ្កន ងគ្ៃឹត្តិការណ៍ សនោះ 
រមួ្ទុំងត្ុំណ្តងសហគម្ន ៍ និងម្ស្រនតីមូ្លដ្ឋឋ នម្កៃីត្ុំបនស់រលសៅ។ របាយការណ៍គ្សាវគ្ជាវនឹងផ្ចកចាយដ្ល់អនកចូលរមួ្ គ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ 
ម្ស្រនតីបសចចកសេស និងនាយកដ្ឋឋ នផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្ ។ 
សកម្មភាៃ 3.2.5៖ សាកលបងវធិានការកាត្ប់នាយ 
Morodok នឹងសាកលបងវធិានការកាត្ប់នាយការផ្គ្បគ្បួលអាកាសធាត្  សដ្ឋយសហការជាម្យួគ្កុម្គ្បឹកាឃ ុំ និង CBO 
សដ្ឋយផ្អែកសលើអន សាសនរ៍បស់អនកគ្សាវគ្ជាវ។ វធិានការកាត្ប់នាយអាចរមួ្បញ្ចូ លការដ្ឋុំសដ្ើម្ស ើ (ោ៉ា ងសហាចណ្តស់ 3,200 សដ្ើម្) 
និងការអតល់ចស្រងាក នសនសុំសុំព្ចសគ្បងសគ្ម្មបគ់្គួសារគ្កីគ្កោ៉ា ងសហាចណ្តស់ 300 គ្គសួារ។ 
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