
  ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
  ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

 រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 3 
កិចច្របជំុ្របចឆំន េំលើកទី៦ ឆន ២ំ០១៩ 

គណៈកមមករស្រមបស្រមួលកមមវិធីសហគមន៍ៃ្រពេឈើជតិ 
១. េសចក្តីេផ្តើម 

សហគមនៃ៍្រពេឈើេនកមពុជបនេរៀបចំបេងកើត ងំពីឆន ១ំ៩៩៤ មរយៈគេ្រមង កលបងេ យមន
ករគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ អងគករៃដគូជតអិន្តរជត ិនិងមនករចូលរមួពីសហគមនមូ៍ល ្ឋ នែដលរស់េនពឹង
្រស័យេលើធនធនៃ្រពេឈើ។ សហគមនៃ៍្រពេឈើមនសក្ត នុពលកនុងករអភរិក ធនធនៃ្រពេឈើេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង

នូវផលិតភពរបស់ៃ្រពនិងេដើមបគី្ំរទដល់ជីវភពរស់េនរបស់សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ្រពមទងំរក បននូវលំនឹង្របពន័ធ
េអកូឡូសីុ និងចូលរមួកតប់នថយនូវករែ្រប្របួល កសធតុ។  

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈរដ្ឋបលៃ្រពេឈើៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេរៀបចំ
បេងកើតនូវ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ និងចបបស់្រមបគ់្ំរទដល់ករ្រគប្់រគងនិងអភវិឌ នស៍ហគមនៃ៍្រពេឈើ កនុង
េនះរមួមន េគលនេយបយវស័ិយៃ្រពេឈើជតិឆន ២ំ០០២ ចបបស់្តីពីៃ្រពេឈើ្រតូវបនរដ្ឋសភអនុមត័និងបន
្របកសឲយេ្របើ ងំពីឆន ២ំ០០២ អនុ្រកតឹយស្តីពីករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើឆន ២ំ០០៣ និង្របកសស្តីពីេគល
ករណ៍ែណនអំំពីសហគមនៃ៍្រពេឈើឆន ២ំ០០៦ និងកមមវធិីៃ្រពេឈើជតិអនុមត័េ យ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេនចុងឆន ំ
២០១០ ែដលកនុងេនះកមមវធិទីី៤គឺជកមមវធិីសហគមនៃ៍្រពេឈើ។ 

អនុវត្ត មេគលនេយបយនិងលិខិតបទ ្ឋ នចបប ់ ្រពមទងំមនករចូលរមួគ្ំរទភគីពកព់ន័ធ គតិ្រតឹម
ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ េន្របេទសកមពុជបនបេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើសរុបចំនួន ៦៣៦កែន្លង ្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដី
ៃ្រពទំហំ ៥១៦ ៨១៧ហិក  សថិតេនកនុង ២១េខត្ត ៩៩្រសុក ៣១២ឃំុ ៩៥៤ភូម ិនិងមនករចួលរមួពីសហគមន៍
េនមូល ្ឋ នចំនួន ១៦៩ ២៤៨្រគួ រ កនុងេនះ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទបនេចញ្របកសស្តីពីករ
បេងកើតនិងករ្រគប្់រគងតំបនៃ់្រពសហគមនស៍រុបចំនួន៤៩៤សហគមន៍ ្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដីៃ្រពទំហំ ៤៤៣ ៣២៩
ហិក  រដ្ឋបលៃ្រពេឈើបនចុះកចិច្រពមេ្រព ងៃ្រពសហគមនរ៍ ងខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ មនីិងគណៈកមមករ្រគប់
្រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើសរុបចំនួន៤៤៩សហគមន៍ ្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដីៃ្រពទំហំ៣៦៨ ២៨៣ហិក  និងរដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើបនឯកភពេលើែផនករ្រគប្់រគងៃ្រពសហគមនស៍រុបចំនួន ៩៤សហគមន៍ ្រគបដណ្ត បេ់លើៃផទដីៃ្រពទំហំ 
៦៣ ៦៣៩ហិក ។ 

កមមវធិីៃ្រពេឈើជតិឆន ២ំ០១០មនចំនួន៦កមមវធិី េហើយកមមវធិីសហគមនៃ៍្រពេឈើគឺជកមមវធីិទី៤ែដលបន
កំណតនូ់វសកមមភពចំបងចំនួន៣គឺ ករបេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើ ករព្រងឹង ថ បន័ និងករផ្តល់េស កមម កនុងេនះ
ករព្រងឹងគណៈកមមករស្រមបស្រមួលកមមវធិីសហគមនៃ៍្រពេឈើថន កជ់តិ (គសកស.ជ) គឺជែផនកមយួៃនករព្រងងឹ
កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងរដ្ឋបលៃ្រពេឈើនងិអនកពកព់ន័ធ។ គណៈកមមករស្រមបស្រមួលកមមវធិីសហគមនៃ៍្រពេឈើ
ថន កជ់តិ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ងំពីឆន ២ំ០០៧ កនុងេគលបំណងេដើមបែីចករែំលកនូវពត័ម៌ន គ្ំរទដល់ភគីពកព់ន័ធ 
េរៀបចនូំវេគលនេយបយ និងែផនករយុទធ ្រស្តេដើមបអីភវិឌ នស៍ហគមនៃ៍្រពេឈើេនកមពុជែស្វងឲយមន្របសិទធ
ភព។ គសកស.ជ កប៏នស្រមបស្រមួលបេងកើតនូវគណៈកមមករស្រមបស្រមួលកមមវធីិសហគមនៃ៍្រពេឈើថន កេ់ខត្ត 
(គសកស.ខ) ផងែដរ េដើមបបីេងកើនកិចចសហករជមយួអងគករជៃដគូេនថន កេ់្រកមជតិ ជពិេសសផ្ល ស់ប្តូរបទ
ពិេ ធន ៍ព្រងឹងអភបិលកិចច េ ះ្រ យនូវបញ្ហ ែដលេកើតមនេនកនុងសហគមនៃ៍្រពេឈើ។ 



២. េគលបំណង 
កិចច្របជុំ្របចឆំន េំលើកទី៦ របស់គណៈកមមករស្រមបស្រមួលកមមវធិីសហគមនៃ៍្រពេឈើថន កជ់តិ មនេគល

បំណងេដើមបែីចករែម្លកនូវករអនុវត្តករងរអភវិឌ សហគមនៃ៍្រពេឈើ និងេរៀបចនូំវែផនករយុទធ ្រស្ត៖ 
• បង្ហ ញអំពីវឌ នភព ភព្របឈម និងែផនករកនុងករអនុវត្តករងរសហគមនៃ៌្រពេឈើ  
• ក ងទំនកទ់នំងភគីពកព់ន័ធកនុងករអនុវត្តករងរសហគមនៃ៍្រពេឈើ  
• ែចករែម្លកនូវករអនុវត្តករងរអភវិឌ សហគមនៃ៍្រពេឈើ មរយៈវធិី ្រស្តៃចន្របឌិតននែដល

គ្ំរទដល់ករអនុវត្តែផនករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើ។ 
 
៣. វិធី ្រស្ត 

• បទបង្ហ ញ និងពិភក ។ 
 
៤. េពលេវ  និងទីកែន្លង 

• ៃថងទី០៥-០៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩  
• េនស ្ឋ គរ អងគរមី ៉ ខល េខត្តេសៀម ប។ 

 
៥. អនកចូលរមួ 

កិចច្របជុំេនះ នឹងមនអនកចូលរមួមកពីរដ្ឋបលៃ្រពេឈើថន កក់ ្ត ល ខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
អងគករៃដគូរអភវិឌ ន ៍ ប ្ត ញសហគមនៃ៍្រពេឈើ និងគណៈកមមករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើសរុបចំនួន ១៥០
នក ់រមួមន ៖ 

១ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើក ្ត ល  ១០ នក ់
២ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើមូល ្ឋ ន  ២១ នក ់
៣ សហគមនៃ៍្រពេឈើ   ៨៤ នក ់
៥ អងគករៃដគូ    ៣៥ នក ់

 
៦. អនកេរៀបចំកិចច្របជំុ 

កិចច្របជុំេនះនឹងសហករេរៀបចេំ យរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ និងៃដគូអភវិឌ នរ៍មួមន AWG-SF, SDC, EU,  
RECOFTC, NGO Forum, NTFP-EP, UNDP/Small Grant, FAO, Mlup Baitong, DPA, Caritas, WWF, 
MJP, IUCN, Forum Syd,។ 

្រកុមករងរស្រមបស្រមួលកិចច្របជំុរមួមន៖  
1. េ ក ឡុង រត្តនៈកុមរ អនុ្របធន នពស. ទូរស័ពទេលខ ០៧៧-៦៨ ០៨ ៣០ 
2. អនក្រសី អុឹម ម៉រឌឹី ្របធន កសព. ទូរស័ពទេលខ ០១២-៩១ ៥៦ ៨៧ 
3. េ ក  តូង សុគនធ  អនុ្របធន កសព. ទូរស័ពទេលខ ០៩៧-៣៥ ៥៥ ៥៤៦ 
4. កញញ  អុឹម  រ ៉ុង អនុ្របធន កសព. ទូរស័ពទេលខ ០១២-៣៤ ៩៩ ៨៧ 
5. កញញ   មស  ចិន្ត  ម្រន្តី កសព.  ទូរស័ពទេលខ ០១៧-២៩ ៤៥ ១៩ 
6. េ ក យ គឹមលកខ ម្រន្តី កសព.   



៧. រេបៀប រៈ 
កចិច្របជំុ្របចឆំន េំលើកទី៦ របស់គណៈកមមករស្រមបស្រមួលកមមវធិសីហគមនៃ៍្រពេឈើថន កជ់ត ិ 

ស ្ឋ គរ អងគរមី ៉ ខល េខត្តេសៀម ប ៃថងទី០៥-០៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
េពលេវ  សកមមភព អនកស្រមបស្រមួល 

ៃថងទី១ ០៥ ធនូ ២០១៩ 

េម៉ង ០៨:០០ ចុះេឈម ះសិកខ កម 
- កញញ  អឹុម រ ៉ុង  
- កញញ  មស ចិន្ត  

េម៉ង ០៨:៣០ ពិធីេបើកកិចច្របជំុ៖  
- េគរពេភ្លងជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- របយករណ៍វឌ នភពរបស់ គសកស.ជ េ យេ ក                  
ឡងុ រត្តនៈកមុរ អនុ្របធននយក ្ឋ នៃ្រពេឈើនិងសហគមនៃ៍្រពេឈើ 

- មតិចប់ រមមណ៍របស់េ ក្រសី ហ៊ូ កលយណ នយកអងគករ 
RECOFTC ្របចកំមពុជ 

- សុនទរកថេបើកកិចច្របជំុ របស់ឯកឧត្ត េវង ខុន រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ  

- ថតរូបរមួគន ជអនុស វរយី ៍

- អនក្រសី អឹុម ម៉រុឌីឺ 

េម៉ង ០៩:៣០ ស្រមក រស្រមន ់  
េម៉ង ១០:០០ 

 
 

្របធនបទទី១៖ យន្តកស្រមបស្រមួល្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើ 
1. បទពិេ ធនៃ៍នករចុះបញជ ិកៃ្រពសហគមនេ៍នេខត្តេពធិ៍ ត ់េ យ

េ ក ពកយ មេន នយសងក តរ់ដ្ឋបលៃ្រពេឈើ ច 
2. ដំេណើ រករចុះបញជ ិកៃ្រពសហគមនេ៍នេខត្តសទឹងែ្រតង  េ យេ ក  
អន ចនទសជុត ិនយខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើសទឹងែ្រតង 

3. យន្តករស្រមបស្រមួលសហគមនៃ៍្រពេឈើជមយួអនកពកព់ន័ធ េ យ
េ ក ប៊ុន សធីុ នយខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈើកំពងធំ់ 

4. ប ្ត ញសហគមនៃ៍្រពេឈើេខត្តកំពងធំ់ េ យេ ក្រសី ែកវ វ ្ណ  
្របធនប ្ត ញសហគមន ៍ 

អនកស្រមបស្រមួល 
េ ក ឡុង រត្តនៈកុមរ 
និងអនក្រសី អឹុម ម៉រុឌីឺ 

 
(រយៈេពល២០នទី  

កនុងបទបង្ហ ញនីមយួៗ) 

េម៉ង ១២:០០ ស្រមក រៃថង្រតង ់(េរៀបចំជូន)  
េម៉ង ១៣:៣០ ្របធនបទទី២៖ ករ្រគប្់រគង និងអភវិឌ ៃ្រពសហគមន ៍

1. ដំេណើ រករេរៀបចែំផនករ្រគប្់រគងៃ្រពសហគមន ៍ េ យេ ក        
តូង សគុនធ  អនុ្របធនករយិល័យសហគមនៃ៍្រពេឈើ 

2. បទពិេ ធនៃ៍នករអភវិឌ ៃ្រពសហគមន ៍េ យេ ក ឃនួ មុ៉ន 
្របធនសហគមនៃ៍្រពេឈើៃ្រពកបលបី េខត្តកំពងធំ់ 

3. បទពិេ ធនក៍នុងករអនុវត្តែផនករ្រគប្់រគងៃ្រពសហគមនបូ៍រអូីរ ្វ យ 
េខត្តសទឹងែ្រតង េ យេ ក គង់ វុទធី ្របធនសហគមនៃ៍្រពេឈើ 

4. ឥណទនសហគមនៃ៍្រពេឈើគ្ំរទករអនុវត្តែផនករ្រគប្់រគងៃ្រពសហ
គមនអ៍រូេ្រគ ង េ យេ ក្រសី សុ ីគមឹេសៀរ ្របធន្រកុមឥណទន
សហគមនៃ៍្រពេឈើ េខត្ត្រកេចះ 

អនកស្រមបស្រមួល 
េ ក្រសី ហូ៊ កលយណ 
និងេ ក េហង  

 
(រយៈេពល២០នទី  

កនុងបទបង្ហ ញនីមយួៗ) 

េម៉ង ១៥:៣០ ស្រមក រស្រមន ់  



េពលេវ  សកមមភព អនកស្រមបស្រមួល 
េម៉ង ១៦:០០ សំេយគលទធផលៃថងទី១ េ ក សូ ថន 

ៃថងទី២ ០៦ ធនូ ២០១៩  
េម៉ង ០៨:៣០ ្របធនបទទី៣៖ ៃ្រពសហគមន ៍និង ករេលើកកមពស់ជវីភពរស់េន 

1. ករអនុវត្តកសិរុកខកមមេនកនុងៃ្រពសហគមនៃ៍្រពេខម  េខត្តកំពត េ យ
េ ក ែម៉ន វ ្របធនសហគមនៃ៍្រពេឈើៃ្រពេខម  

2. កសិរុកខកមមេនកនុងៃ្រពសហគមនអូ៍របក្់រ  េខត្តេពធិ៍ ត ់េ យ
េ ក ....... ្របធនសហគមនៃ៍្រពេឈើ 

3. ករ្រគប្់រគងសហគមនៃ៍្រពេឈើ និងេទសចរណ៍ធមមជត ិេ យេ ក
្រសី េឈឿន សឌុ ី្របធនសហគមនៃ៍្រពេឈើ 

អនកស្រមបស្រមួល 
េ ក សឹុម ប៊ុនេធឿន 
េ ក ឆងឹ សុ៊វរិយ៉ិ 

 
(រយៈេពល២០នទី  

កនុងបទបង្ហ ញនីមយួៗ) 

េម៉ង ១០:០០ ស្រមក រស្រមន ់  
េម៉ង ១០:៣០ 4. ករអភវិឌ សហ្រគសសហគមនែ៍កៃចន្រទងំ េ យេ ក ត វីៃរ ៉

បុគគលិកអងគករ NTFP-EP 
5. ករអភវិឌ សហ្រគសហគមនក៍រ្របមូលឃមុ ំៃ្រព  េ យេ ក        

ឯក សវុ ្ណ  សហគមនៃ៍្រពេឈើ្រប ទទឹកេខម  េខត្ត្រកេចះ 
6. ករបេងកើនជីវភពសហគមនៃ៍្រពេឈើ មរយៈគេ្រមង្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ

្របកបេ យនិរន្តរភព មរយៈេរដបូក េ យេ ក ធុច ផ ្ល       
អនុ្របធននយក ្ឋ នឧស ហកមមៃ្រពេឈើនិងសហ.អន្តរជតិ 

7. ករែណនអំំពីគេ្រមង ្ត រែផនេទសភពៃ្រពេឈើ េ យម្រន្តីតំ ង
អងគករ FAO 

(ត) 
អនកស្រមបស្រមួល 
េ ក សឹុម ប៊ុនេធឿន 
េ ក ឆងឹ សុ៊វរិយ៉ិ 

េម៉ង ១១:៣០ វឌ នភព និងែផនករយុទធ ្រស្តៃនករអភវិឌ សហគមនៃ៍្រពេឈើេនកមពុជ 
េ យេ ក ឡងុ រត្តនៈកមុរ អនុ្របធននយក ្ឋ នៃ្រពេឈើ និងសហ
គមនៃ៍្រពេឈើ 

អនក្រសី អឹុម ម៉រុឌីឺ 

េម៉ង ១២:០០ ស្រមក រៃថង្រតង ់(េរៀបចំជូន)  

េម៉ង ១៣:៣០ 
ករពិភក រមួ ដឹកនេំ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ែកវ អម៉ូលសី   
្របតិភូ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ទទលួបនទូកជ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 

អនក្រសី អឹុម ម៉រុឌីឺ 

េម៉ង ១៥:៣០ ស្រមក រស្រមន ់  

េម៉ង ១៦:០០ 

ពិធីបិទកិចច្របជំុ៖ 
- សរុបលទធផលៃនកិចច្របជំុ្របចឆំន េំលើកទី៦ េ យេ ក                  
ឡងុ រត្តនៈកមុរ អនុ្របធននយក ្ឋ នៃ្រពេឈើនិងសហគមនៃ៍្រពេឈើ 

- សុនទរកថបិទកិចច្របជំុ េ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ែកវ អម៉ូលសី   
្របតិភូ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ទទលួបនទូកជ្របធនរដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 

អនក្រសី អឹុម ម៉រុឌីឺ 

 
 


