
 

គេ្រមាងសកល្បង និងបង� ញអពំ ី

ករ្របមូលផលេឈក�ងុៃ្រពសហគមន៍្រសបច្បោប ់

កចិ�្របជំុពេិ្រគាះេយាបល់អំពីឯករេមេរៀនបណ�ុ ះបណា� ល 

ស�ីព ីនីតវិធិ ីនងិដេំណ រករបេច�កេទសស្រមាបក់រ្របមូលផលេឈេលសពីសិទ�េិ្រប្របាស់ជា

្របៃពណីេនក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈ 

សល្របជុំៃនមន�ីរកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ េខត�ស�ឹងែ្រតង 

ៃថ�ពុធ ២េរច ែខបុស្ស ឆា� ឆំ�ូវ ្រតីស័ក ពុទ�សករជ ២៥៦៥ 

ៃថ�ទី ១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០២២ 

១-្របវត� ិ

កម�វធិីៃ្រពេឈជាតែិដលេចញេដយរជរដ� ភបិាលកម�ុជាក�ុងឆា� ២ំ០១០ ែដលរមួមានេគាលនេយាបាយនិងយុទ�

ស�ស�រយៈេពលែវង (២០១០-២០២៩) ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងធនធានៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�រភាពេនកម�ុជា។ កម�វធិីៃ្រព

េឈជាតិមានកម�វធិីអទិភាពចំនួន៦ ក�ុងេនាះមានកម�វធិចីំនួនពីរែដលពកព់ន័�នឹងករចូលរមួចំែណករបស់សហគមនក៍�ុង

ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈ្របកបេដយនិរន�រភាព និងទទួលបាននូវអត�្របេយាជនពី៍ករ្រគប្់រគងៃ្រពេឈ។ កម�វធិីទ ី៣ (ជរំញុករ

អនុវត�ច្បោបន់ិងអភបិាលកិច�ៃ្រពេឈ) មានេគាលេដរមួក�ុងករចូលរមួចំែណកដល់ករ្រគប្់រគងករករពរនងិករអភវិឌ្ឍៃ្រព

េឈ្របកបេដយតមា� ភាពយុត�ិធមន៌ងិ្របសិទ�ិភាព។ កម�វធិីទី ៤ (កម�វធិីសហគមនៃ៍្រពេឈ) មានេគាលបំណងេដម្បផី�ល់ដី

ៃ្រពចំនួន ២ លនហិកត ស្រមាបក់រ្រគប្់រគងជាសហគមនៃ៍្រពេឈ (សហគមនៃ៍្រពេឈ ្រគបដណ� បេ់លទីតងំសហគមន៍

ៃ្រពេឈចនំួន ១០០០) េន្រតឹមឆា� ២ំ០២៩។ គិត្រតមឹឆា� ២ំ០១៩ េនទូទងំ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានសហគមនៃ៍្រពេឈ

(ស.ព) ចំនួន៦៣៦កែន�ង ្រគបដណ� បេ់លៃផ�ដីៃ្រពេឈចំននួ៥១៦៨១៧ហិកត ក�ុងេនាះមាន ស.ព ចនំួន៤៨៤កែន�ងមាន

្របកសទទួលស� ល់ពី្រកសួងរកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ េហយបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ង ស.ព ចំនួន ៤៣៩កែន�ង។ ក�ុងចេំណាម 

ស.ព ែដលបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ងមាន ស.ពចំនួន ៨៥កែន�ងមានែផនករ្រគប្់រគងៃ្រព ស.ព ែដលមានករឯកភាពពីខណ�

រដ�បាលៃ្រពេឈ។ ែតេទះជាយ៉ាងេនះកេ៏ដយ ពុំទនម់ាន ស.ព មយួណាែដលបាន្របមូលផលេឈពីៃ្រពសហគមន្៍រសប

តមច្បោបស់�ីពីៃ្រពេឈេឡយ។ 

េឆ�យតបេទនងឹប�� ខងេល ្រក�មករងរបេច�កេទសកំែណទ្រមងវ់ស័ិយៃ្រពេឈ បានសហករជាមយួកម�វធិ ីករ

ព្រងឹងករអនុវត�ច្បោបស់�ីពីៃ្រពេឈ អភបិាលកិច� និងពណិជ�កម�េឈ្រសបច្បោប ់ៃនអង�ករេស្ប�ង និងកសិកម�ៃនសហ

្របជាជាតិ (FAO-FLEGT)  បានអនុមត័នូវគេ្រមាងសកល្បង និងបង� ញអំពីករ្របមលូផលេឈក�ុងៃ្រពរបស់សហគមន៍



ៃ្រពេឈ្រសបច្បោប ់ក�ុងេគាលបំណង េដម្បេីធ�ករសកល្បងករ្របមូលផលេឈដបំូងេគរបស់្របេទសកម�ុជាេនក�ុងតបំន់

សហគមនៃ៍្រពេឈនងិទញយកេមេរៀនពបីទពេិសធនស៍្រមាបជ់ាពត័ម៌ានក�ុងករេធ�កំែណទ្រមងេ់គាលនេយាបាយ។ 

គេ្រមាងសកល្បងេនះមានរយៈេពល ១២ែខ ស្រមបស្រម�លអនុវត�េដយ RECOFTC និងេធ�ករសកល្បងេន

ក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈែដលមានែផនករ្រគប្់រគងចំនួន ២ ស.ព គេឺន ស.ព េឈទល្រពឺស េខត�ស�ឹងែ្រតង និង ស.ព ភ�ំ

ែដកចំបកេ់ហះេនេខត�្រពះវហិរ។ 

គេ្រមាងបានេរៀបចំឯកសរ ស�ីពីនីតិវធិ ីនិងដំេណ រករបេច�កេទសស្រមាបក់រ្របមូលផលេឈេលសពីសិទ�ិេ្រប

្របាស់ជា្របៃពណីេនក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈ ដកជូ់នរដ�បាលៃ្រពេឈពនិិត្យ េដយបានករឯកភាពពីរដ�បាលៃ្រពេឈ េន

ៃថ�ទី ១ែខតុល ឆា�  ំ២០២១ ស្រមាបេ់ធ�ករសកល្បង។ ជាករងរបន�គេ្រមាង្រត�វេរៀបចំឯកសរេមេរៀនស្រមាបេ់ធ�ករបណ�ុ ះ

បណា� លដល់សហគមនៃ៍្រពេឈេគាលេដ នងិអ�កពកព់ន័� េដម្បឲី្យពួកេគមានលទ�ភាពចូលរមួអនុវត� ករសកល្បងេនះ។  

២.េគាលបំណង 

េដម្បចូីលរមួពិនិត្យ និងផ�ល់ធាតុចូលេទេលេសចក�ី្រពង ឯកសរេមេរៀនស�ីពី នីតិវធិីច្បោប ់និងដេំណ រករ

បេច�កេទសស្រមាបក់រ្របមលូផលេឈេលសពីសិទ�ិេ្រប្របាស់ជា្របៃពណីេនក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈ។ 

៣. អ�កស្រមបស្រម�ល 

• ទី្របឹក្សោបេច�កេទសេរៀបចឯំកសរេមេរៀន 

• រដ�បាលៃ្រពេឈ (នាយកដ� នៃ្រពេឈ និងសហគមនៃ៍្រពេឈ ករយិាល័យសហគមនៃ៍្រពេឈ) 

• ្រក�មករងរអង�ករ RECOFTC  

៤. អ�កចលូរមួ  

តំណាងមន�ីរកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ េខត�ស�ឹងែ្រតង ខណ� រដ�បាលៃ្រពេឈស�ឹងែ្រតង ែផ�ករដ�បាលៃ្រព

េឈ នងិសង� តរ់ដ�បាលៃ្រពេឈពកព់ន័� អជា� ធរ្រស�កថាឡាបរវ៉ិត ់្រក�ម្របកឹ្សោឃំុ ចំករេល គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហ

គមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស បណា� ញសហគមនៃ៍្រពេឈេខត� តំណាងអង�ករេស្ប�ង និងកសិកម�សហ្របជាជាតិ FAO 

និង ្រក�មករងរអង�ករ RECOFTC សរបុចនំួន ២៥នាក។់  

  



៦-រេបៀបវរៈ (ៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០២២) 

េពលេវល សកម�ភាព អ�កស្រមបស្រម�ល 

០៨:៣០-០៩:០០ ចុះេឈ� ះ អ�កចូលរមួ RECOFTC 

០៩:០០-០៩:១៥ សវតគេ្រមាង និងមូលេហតុៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ RECOFTC 

០៩:០០-០៩:៣០ មតិស� គមន ៍និងេបកកចិ�្របជុ ំ ្របធានមន�ីរកសិកម� 

០៩:៣០-១០:០០ 

បទបង� ញស�ីពនីីតិវធិចី្បោបន់ងិដំេណ រករបេច�កេទស

ស្រមាបក់រ្របមូលផលេឈេលសពីសិទ�ិេ្រប្របាស់ជា

្របៃពណីេនក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈ 

នាយកដ� នៃ្រពេឈ នងិសហ

គមនៃ៍្រពេឈ 

១០:០០-១០:១៥ ស្រមាកអហរស្រមន ់

១០:១៥-១២:០០ បទបង� ញ និងពិភាក្សោ េលេសចក�ី្រពងឯកសរេមេរៀន 

ស�ីពីនីតិវធិចី្បោបន់ិងដំេណ រករបេច�កេទសស្រមាបក់រ

្របមូលផលេឈេលសពីសិទ�ិេ្រប្របាស់ជា្របៃពណីេន

ក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈ 

ទី្របឹក្សោបេច�កេទស 

១២:០០-១៣:៣០ ស្រមាកអហរៃថ�្រតង ់

១៣:៣០-១៤:៤៥ បទបង� ញ និងពិភាក្សោ េលេសចក�ី្រពងឯកសរេមេរៀន 

ស�ីពីនីតិវធិចី្បោបន់ិងដំេណ រករបេច�កេទសស្រមាបក់រ

្របមូលផលេឈេលសពីសិទ�ិេ្រប្របាស់ជា្របៃពណីេន

ក�ុងសហគមនៃ៍្រពេឈ (បន�) 

ទី្របឹក្សោបេច�កេទស 

១៤:៤៥-១៥:០០ ស្រមាកអហរស្រមន ់

១៥:០០-១៦:០០ ែផនករសកម�ភាពបន� និងបកូសរបុលទ�ផល RECOFTC 

 
  



ប�� េីឈ� ះអ�កចលូរមួ 

ល.រ េឈ� ះ តនួាទ ីនងិស� បន័ ទកីែន�ង 

១ េលក ឡុង រតនៈកុមារ 
អនុ្របធាននាយកដ� នៃ្រពេឈ និងសហគមនៃ៍្រពេឈ ៃនរដ�

បាលៃ្រពេឈ 

ភ�េំពញ 

២ េលក យិម េហង ្របធានករយិាល័យសហគមនៃ៍្រពេឈ ភ�េំពញ 

៣ េលក តូង សុគនា�  អនុ្របធានករយិាល័យសហគមនៃ៍្រពេឈ ភ�េំពញ 

៤ ក��  មាស ចិនា�  ម�ន�ីករយិាល័យសហគមនៃ៍្រពេឈ ភ�េំពញ 

៥ េលក សន សេរឿន អភបិាលៃនគណៈអភបិាល្រស�កថាឡាបរវ៉ិត ់ ស�ឹងែ្រតង 

៦ េលក ទុំ នីរ ៉ ូ ្របធានមន�ីរកសិកម�រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទេខត� ស�ឹងែ្រតង 

៧ េលក អន ចនសុ់ជាត ិ នាយខណ� រដ�បាលៃ្រពេឈស�ឹងែ្រតង ស�ឹងែ្រតង 

៨ េលក រុ ីរស�ី នាយរងខណ� រដ�បាលៃ្រពេឈស�ឹងែ្រតង ស�ឹងែ្រតង 

៩ េលក វ៉ សុខ នាយែផ�ករដ�បាលៃ្រពេឈថាឡាបរវ៉ិត ់ ស�ឹងែ្រតង 

១០ េលក មាស គឹមេហង នាយសង� តរ់ដ�បាលៃ្រពេឈថាឡាបរវ៉ិត ់េសៀមបូក ស�ឹងែ្រតង 

១១ េលក ្រពះ ែហម េមឃំុចំករេល ស�ឹងែ្រតង 

១២ េលក េព្រជ ែកប េមភូមរិេំដង ស�ឹងែ្រតង 

១៣ េលក ហន េឆត គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស ស�ឹងែ្រតង 

១៤ េលក េព្រជ សេរឿន គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស ស�ឹងែ្រតង 

១៥ េលក រ៉ត ់េជឿន គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស ស�ឹងែ្រតង 

១៦ េលក េសម កន គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស ស�ឹងែ្រតង 

១៧ េលក ភនួ ផុន គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស ស�ឹងែ្រតង 

១៨ េលក ែហ ឡា ំ គណៈកម�ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈ េឈទល្រពឺស ស�ឹងែ្រតង 

១៩ េលក គង ់វទុ� ី បណា� ញសហគមនៃ៍្រពេឈ ស�ឹងែ្រតង 

២០ េលក យឹម ពុន បណា� ញសហគមនៃ៍្រពេឈ ស�ឹងែ្រតង 

២១ េលក អន៊ ់លន បណា� ញសហគមនៃ៍្រពេឈ ស�ឹងែ្រតង 

២២ េលក ធិ ហួ បណា� ញសហគមនៃ៍្រពេឈ ស�ឹងែ្រតង 

២៣ េលក ញាន ផន បណា� ញសហគមនៃ៍្រពេឈ ស�ឹងែ្រតង 

២៤ េលក ប៉ាល់ ប៊ុណា� រ៉ក ់
RECOFTC អ�កស្រមបស្រម�លភាពជាៃដគូសហគមនៃ៍្រព

េឈ េខត�ស�ឹងែ្រតង 
ស�ឹងែ្រតង 

២៥ េលក េហង ដ RECOFTC នាយករងកម�វធិ្ីរបច្ំរបេទស ភ�េំពញ 

២៦ ក��  ឌ ីវទុ� រ៉ RECOFTC ម�ន�ីទំនាកទ់ំនង ភ�េំពញ 



២៧ េលក្រសី ស សុភរ៉ី FAO កម�ុជា អ�កជំនាញករៃ្រពេឈ ភ�េំពញ 

២៨ េលក សូ ថន FAO កម�ុជា អ�កជំនាញករ AFOLU ភ�េំពញ 
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