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ររាសទិធ ិ
រម ន្ខននរ្ម្យួថ្ន្អតាបទជន្ោះម្រតវូបាន្អនុ្ញ្ញា តឲ្យជបាោះរុម្ព ឬងតចេំង ជ ោះបើជាជៅរនុងទម្រម្ង់ ឬម្ជធោបាយ្រ៏ជដ្ឋយ (ម្រកា
ហវរិ ជអជេម្រតនូ្ចិ ឬា៉ា សុើន្ រមួ្ាន្៖ ការងតចេំង ការរត់ម្រា ខខែអាត់ ឬម្របរ័ន្ធ ញយររ័ត៌ាន្) ជដ្ឋយម្និ្ាន្ការអនុ្ញ្ញា តជាលាយ
េរខអរែររើអនរជបាោះរុម្ព។  
 
ម្ររមុ្ម្របរឹាវញិ្ញា បម្បម្រតថ្ម្ររជ ើ (FSC) គជឺាម្ររមុ្ហ ុន្ជម្រៅរដ្ឋា ភបិាេម្និ្ររម្របារ់ចជំណញឯររា យ ខដេបាន្បជងកើតជេើងជដើម្បើរមំ្រទ
បរសិាា ន្ បជម្រម្ើនេម្របជោ ន៍្សងគម្ ន្ងិជសដារចិចរនុងការម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើជៅជេើរភិរជលារ។ 
 
ចរខុវស័ិយថ្ន្ FSC គជឺដើម្បើធានាថ្ន ថ្ម្ររជ ើជៅជេើរភិរជលារអាចជ្លើយតបជៅន្ងឹសងគម្ បរសិាា ន្ ន្ងិជសដារចិច ន្ងិតម្រម្វូការចបំាច់
សម្រាប់ម្នុ្សែរស់ជៅនាជរេបចចុបបន្ន ន្ងិអនាគត។  
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រ. ជរេបណំង 
ខ. វសិាេភ្ជរ 
គ. ឯរសារជោង 
ឃ. ការជរៀបចបំទដ្ឋា ន្ 
ង. ជរេការណ៍ េរខណៈវនិ្ចិេយ័ ន្ងិសូចនាររ 
ច. សនាា នុ្ម្ររម្ 
 
ឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ បញ្ា ើសខំាន់្ៗថ្ន្ចាប់ បទបបញ្ាតតជិាធរាន្ ន្ិងសន្ធសិញ្ញា  អនុ្សញ្ញា  ន្ិងរិចចម្ររម្ជម្ររៀងខដេរម្ពុជាជាភ្ជគើ 
ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ េរខខណឌ បណតុ ោះប ត្ េសម្រាប់ការបណតុ ោះប ត្ េរេររ 
ឧបសម្ព័ន្ធ ៣៖  េរខខណឌ បខន្ាម្សម្រាប់ជសវាម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ 
ឧបសម្ព័ន្ធ ៤៖ បញ្ា ើម្របជភទសតវ ន្ិងររខជាតិរម្រម្ ន្ិងរងការគម្រាម្រំខហង ជៅរនុងម្របជទស ន្ងិតំបន់្ 
ឧបសម្ព័ន្ធ ៥៖ ចំណុចសំខាន់្ៗថ្ន្ខនន្ការម្រគប់ម្រគង 
ឧបសម្ព័ន្ធ ៦៖ េរខខណឌ សម្រាប់ម្រតតួរិន្តិយាម្ដ្ឋន្ 
ឧបសម្ព័ន្ធ ៧៖ ម្ររបខណឌ តថ្ម្លអភិររែខពស់ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៧៖ ម្ររបខ័ណឌ តថ្ម្លអភរិរែខពស់ 
ជរេបណំងថ្ន្ម្ររបខណឌ តថ្ម្លអភិររែខពស់ (High Conservation Value (HCV) Framework) ជន្ោះគឺជដើម្បើនតេ់ការបរ
ម្រសាយជៅថ្នន រ់ជាតអិំរើតថ្ម្លអភិររែខពស់ ន្ិងរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត សម្រាប់បញ្ញា រ់រើតថ្ម្លអភិររែខពស់ 
បំនុត។  
    
ម្ររបខណឌ អភិររែខពស់បំនុតថ្នន រ់ជាតិជន្ោះន្ឹងម្រតូវបាន្ជម្របើម្របាស់ជដ្ឋយសាា ប័ន្/ម្ររុម្ហ ុន្នតេ់វញិ្ញា បន្បម្រតាន្ន្ើតិសម្ប រ ន្ិងអនរ
ាន្វញិ្ញា បន្បម្រត។  
 
ការបរម្រសាយជៅថ្នន រ់ជាតិ ឬថ្នន រ់តំបន់្ជេើម្របជភទ ន្ងិសាសភ្ជរថ្ន្ HCV ម្រតូវអនុ្វតតជេើអនរកាន់្វញិ្ញា បន្បម្រត ងំអស់ ជៅ
ជរេ្ខដេ HCV ម្រតូវបាន្យរជៅអនុ្វតត។ នាុយជៅវញិ រ័ត៌ាន្សម្បូរខបបបំនុតម្រសាប់ ួយដេ់ការបរម្រសាយ HCV  ងំ
ជន្ោះអាចាន្ភ្ជរខុសៗរន  អាម្រស័យជេើថ្នជតើអនរកាន់្វញិ្ញា បន្បម្រត ជាអនរម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើទំហតូំច ន្ងិរម្រម្តិ ប ឬម្ិន្ខម្ន្ជា
អនរម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើទំហតូំច ន្ិងរម្រម្តិ ប ដូចាន្ការបញ្ញា រ់រនុងម្ររបខ័ណឌ ជន្ោះ។ 
 
ការបរម្រសាយរើ HCV ន្ិងរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត ខដេបាន្ជេើរជេើងរនុងម្ររបខ័ណឌ ជន្ោះ ម្ិន្ខម្ន្ជារ័ត៌ាន្េម្អិត
ម្រគប់ម្រ ុងជម្រជាយជនាោះជទ។ ឧ ហរណ៍ជនែងៗថ្ន្ររណើ  រ់ទងន្ងឹ HCV អាចជរើតាន្ ន្ិងម្រតូវខតរំណត់បញ្ញាក រ់ជៅរនុងវសិាេ
ភ្ជរថ្ន្តំបន់្ម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើ។ 
 
ម្ររបខ័ណឌ ជន្ោះាន្រើរម្របជភទថ្ន្រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត៖  

• រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត (BAI ចបំាច់)៖ ម្របភររ័ត៌ាន្ខដេម្រតូវបាន្ជម្របើម្របាស់សម្រាប់វាយតថ្ម្ល HCV។ 
• រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតាម្អនុ្សាសន៍្ ( BAI ាម្អនុ្សាសន៍្)៖ ម្របភររ័ត៌ាន្ម្រតូវបាន្ជសនើជេើងសម្រាប់

ជម្របើម្របាស់រនុងការវាយតថ្ម្ល HCV។  
រំណត់សាគ េ់៖ សម្រាប់ម្របភរ BAI ម្ួយចំន្ួន្ ាន្ខតម្ររុម្ហ ុន្ SLIMF ប៉ាុជ ណ្ ោះខដេអាចជម្របើម្របាស់ BAI បាន្ 
ជដ្ឋយខនអរជេើមូ្េដ្ឋា ន្សម័ម្រគចិតត។ ជៅជរេាន្ការបញ្ញា រ់រើ BAI ម្ួយចំន្ួន្ថ្នជារតរវរិចចសម្រាប់ម្ររមុ្ខដេម្ិន្ខម្ន្ 
SLIMF ជនាោះ ការរិចរ្ជៅជេើម្របភរ ងំជន្ោះ គជឺាការចបំាច់សម្រាប់ម្ររុម្ហ ុន្ខដេម្ិន្ខម្ន្ SLIMF ។ 

 
ខននរជារ់លារ់ម្ួយចំន្ួន្ថ្ន្ម្ររបខ័ណឌ ជន្ោះ រ៏អាចអនុ្វតតបាន្សម្រាប់ការវាយតថ្ម្លហាន្ភ័ិយជាតិ ជៅថ្នន រ់ជាតិ ន្ិងថ្នន រ់             
រ ត្ េជេើជ ើខដេបាន្ម្រតតួរិន្ិតយ ន្ិងអនរាន្វញិ្ញា បន្បម្រតខដេចង់បាន្ឲ្យាន្ការវាយតថ្ម្លជចញវញិ្ញា បន្បម្រតអនុ្ជលាម្
ាម្ FSC-STD-30-010 ន្ិង FSC-STD-40-005។ ខននរខដេម្រតូវអនុ្វតត ងំជន្ោះាន្៖ ការបរម្រសាយ ន្ិងរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ 
ម្របជសើរបំនុត ម្របជភទ HCV ន្ើម្ួយៗ ន្ិងរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ការវាយតថ្ម្លម្របជភទន្ើម្យួៗ របស់ HCV។ 
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HCV 1 – ម្របជភទចម្រម្ុោះ៖ ការជតត តជៅជេើ ើវៈចម្រម្ោុះ រមួ្ាន្ ម្របជភទាន្ជៅាម្តបំន់្ ន្ិងម្របជភទរម្រម្ ម្របជភទគំរាម្រំខហង ឬ
ម្របជភទ ិតនុតរូ  ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់ ជៅថ្នន រ់ជាតិ ថ្នន រ់តំបន់្ ឬថ្នន រ់រិភរជលារ ។ 
រ. ការបរម្រសាយ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ HCV 1 
ការរិចរ្  ើវៈចម្រម្ោុះ ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់ ជៅថ្នន រ់ជាត ិថ្នន រ់តំបន់្ ឬថ្នន រ់អន្តរជាតិ៖ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ 
សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយ
ជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

តំបន់្ការារធម្មជាតិ រមួ្ាន្ ថ្ម្ររការារ ន្ិងតំបន់្
ជទសភ្ជរ ខដន្ ម្រម្រសតវថ្ម្ររ ឧទោន្ជាតិតំបន់្ 
RAMSAR ន្ិងតបំន់្អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះរបស់ អងគការ 
UNESCO-MAB ន្ិងអាចរមួ្បញ្ចូ េតបំន់្ម្រគប់ម្រគង
ការជម្របើម្របាស់ជម្រចើន្ោ៉ា ង (FSC, 2017c; CI, 
2017a) 

សម្រាប់បញ្ា ើ ន្ិងខនន្ទើារ់រ័ន្ធ 
ជម្ើេតំបន់្ការារធម្មជាតិ (ជម្ើេ
ឯរសារជោង)។ 

X X  

ថ្ម្ររជ ើខដេជៅ ិតតបំន់្ការារធម្មជាតិខដេ
ាន្េរខខណឌ ទើ ម្រម្រម្រសជដៀងៗរន  ជហើយដូជចនោះ
ទំន្ងជាម្រទម្រទង ើវៈចម្រម្ោុះដូចរន ម្ួយចំន្នួ្ 
  (WWF, 2008) 

 X X  

តំបន់្សម្បូរ ើវៈចម្រម្ុោះ ឥណឌូ ចនិ្ - ភូា )ខដេ ាន្
 ងំថ្ម្ររជ ើ ងំអស់រនុងម្របជទសរម្ពុជា (។ តបំន់្
ជាអាទិភ្ជរ ជៅរនុងតំបន់្សម្បូរ ើវៈចម្រម្ុោះជន្ោះ ាន្
បឹងទជន្លសាប ន្ងិតំបន់្េចិទរឹ ុវំញិបឹង។ ងម
រំជបារ ថ្ម្ររជម្រសាង  )ឧ . ភនំម្ររវាញ( ន្ិងថ្ម្ររម្រ ោុះសលឹម្
ម្របចឆំ្ន ។ំ 
 (CEPF, 2012) 

សម្រាប់ការររិណ៌នាជាមូ្េដ្ឋា ន្ថ្ន្
តំបន់្ជាអាទិភ្ជរ, ជម្ើេ CEPF 
(2012)។ 

X  X 

តំបន់្ ើវៈចម្រម្ុោះសំខាន់្ៗ  តំបន់្ ើវៈចម្រម្ុោះសំខាន់្ៗ (ជម្ើេឯរ
សារជោងារ់រ័ន្ធ)  

X X  

តំបន់្សតវសាល បសំខាន់្ៗ   តំបន់្សតវសាល បសំខាន់្ៗ (ជម្ើេឯរ
សារជោងារ់រ័ន្ធ) 

X 
 

X  

រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X X  
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធ ិខនអរាម្េរខណៈវនិ្ចិេយ័ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X X  
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ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើម្ររមុ្ ន្ជាតជិដើម្ភ្ជគតចិ ភ្ជគើទទេួបាន្
ម្របជោ ន៍្ ន្ងិរងការប៉ាោះាេ់ 

X X  

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, ឧ ហរណ៍  
អងគការអភិររែអន្តរជាតិអងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា - ហាវ រា៉ាន្ិងសតវ - រម្ពុជាសម្ព័ន្ធភ្ជរ
សតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររាសតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការវាយតថ្ម្ល ន្ងិការជរៀបចំខនន្ទើទើ ម្រម្រ   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភបិាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគជេខាធិការ
ដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ងិអភិររែធម្មជាត ិ(GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា ន្ (MOE); 
នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ុោះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិងជន្សាទ (MAFF) 

  X 

ការវាយតថ្ម្ល ើវៈចម្រម្ុោះ ខនន្ការអភិររែ ខនន្ការសាត រជេើងវញិ ន្ិងរបាយការណ៍ខដេបាន្
ជបាោះរុម្ពនែរវនាយជនែងៗជទៀតជដ្ឋយម្ររសងួសាា ប័ន្ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ 

  X 

សម្រាប់ការខណនារំនុងការរណំត់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀត ថ្ន្ HCV 1 ខដេ
អាចាន្ជៅរនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង, ជម្ើេ៖ FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.1, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ HCV 1) 

  X 

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្តំបន់្ ឬម្ររុម្ជនែងៗជទៀតថ្ន្ម្របជភទសតវ រុរខជាតិខដេម្រតូវដ្ឋរ់បញ្ាូ េរនុង HCV 1 ខដរឬជទ? ឧ ហរណ៍ បញ្ា ើជារ់លារ់
ថ្ន្ម្របជភទសតវ រុរខជាត ិឬម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ  សណំុំទិន្នន័្យជារ់លារ់រើសារជរើភណឌ ធន្ធាន្ ម្របជភទទើ ម្រម្រខដេាន្េរខណៈ
ចបំាច់សម្រាប់សម្រាប់ម្របជភទរុរខសតវ រុរខជាតិ ន្ិង/ឬការរណំត់ការខបងខចរដើជម្របើម្របាស់ជារ់លារ់។ ជតើខននរ្ម្ួយខដេបាន្
ចុោះបញ្ា ើជៅជន្ោះ ម្ិន្គួរម្រតូវបាន្ចត់ចូេរនុង HCV 1 ជទ? ចំ្ថំ្ន ម្របជទសរម្ពុជា ងំអស់ម្រតូវបាន្ជគចត់ទុរថ្នជាខននរម្ួយថ្ន្
តំបន់្សម្បូរ ើវចម្រម្ោុះឥណឌូ ចនិ្- ភូា។ ជតើការជេើរជេើងដូជចនោះម្រតឹម្ម្រតូវអាចទទួេយរបាន្ជទ? ជតើការរណំត់ដូជចនោះអាចកាត់
បន្ាយ ជៅាម្េរខណៈភូម្សិាស្រសតសម្រាប់ជរេបណំងថ្ន្ម្ររបខ័ណឌ ជន្ោះបាន្ជទ? ជតើារយថ្ន “ាន្សារម្របជោ ន៍្” គួរបរ
ម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតជៅាម្បរបិទជាតិដូចជម្តច? ជតើេរខខណឌ អវើខលោះខដេគួរជម្របើម្របាស់ សម្រាប់ “ការរណំត់” ដូជចនោះ? 
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
សូម្បញ្ញា រ់ថ្ន FSC ជម្របើម្របាស់ន្ិយម្ន័្យអន្តរជាតិថ្ន្ារយ “ាន្សារម្របជោ ន៍្” រនុងបរបិទថ្ន្ HCV 1 ន្ងិ 2; ជម្ើេ FSC 
(2016)។ 
 

សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?   ជតើម្របភរ
ម្ួយ្ខដេអាចម្ិន្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 1?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើ
ជន្ោះជទ? 
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ការយរចតិតទុរដ្ឋរ់ជេើម្របជភទសម្បូរ ខដេាន្ “ម្របជោ ន៍្” ជៅថ្នន រ់ជាត ិតបំន់្ ឬអន្តរជាត៖ិ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើ 
សាសភ្ជរ HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្
ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

តំបន់្សម្បូរសតវសាល ប ជាេគឺ  ួរភនំរវាងម្របជទសថ្ង 
ន្ិងរម្ពុជា (ឧ ហរណ៍ ភនំម្ររវាញ ន្ិងភនដំំរ ើសាិតជៅ
ខបរន្ិរតើថ្ន្ម្របជទសរម្ពុជា ន្ងិ ួរភនំរាេ រ 
(Chestnut headed Partridge)។    

សម្រាប់បញ្ា ើ ន្ិងខនន្ទើារ់រ័ន្ធ 
ជម្ើេ Birdlife International 
(2017) 

X X  

ការរជរើតងមរំជបារ រនុងជនាោះ រ់ទងន្ងឹ ចំន្នួ្សតវ 
សតវសាល ប ជរសររូេ រុរខជាតិ  
េមូន្  molluscs, ម្រតើលាអ ង ន្ងិសតវឥត្អឹងរងខនង
រស់ជៅរនុងម្រស ប់ដើជម្រៅ (CEPF, 2012; 
ProForest, 2014) 

 X X  

វតតាន្ម្របជភទរម្រម្ ន្ិងសម្បូរជដ្ឋយរខន្លង ឬទើ
ាងំរនុងតំបន់្ម្ួយខដេម្រតូវបាន្ចត់ទុរថ្នសម្បូរ 
ន្ិងរម្រម្ជដ្ឋយរខន្លងាន្អម្រាខពស់ ដូចាន្
បញ្ញា រ់រនុង HCV  (WWF, 2008)។ 

 X X  

រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ
៖ 

BAI ចបំាច់  
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X X  
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X X  
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X X  
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរង
នេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតអិងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា - ហាវ រា៉ា
ន្ិងសតវ - រម្ពុជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររា
សតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) 

X X  

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការវាយតថ្ម្ល ន្ងិការជរៀបចំខនន្ទើទើ ម្រម្រ   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 



 

 

បទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន សម្រាប់ម្ររោះរាជា្ចម្រររម្ពជុា  

FSC-STD-CAMBODIA-ANNEX_7_HCV-framework-01_2018 V-1.0-2019 
– 8 of 52 – 

 
 

ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគជេខាធិការ
ដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ងិអភិររែធម្មជាត ិ(GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា ន្ (MOE); 
នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ុោះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិងជន្សាទ (MAFF) 

  X 

ការវាយតថ្ម្ល ើវៈចម្រម្ុោះ ខនន្ការអភិររែ ខនន្ការសាត រជេើងវញិ ន្ិងរបាយការណ៍ខដេបាន្
ជបាោះរុម្ពនែរវនាយជនែងៗជទៀតជដ្ឋយម្ររសងួសាា ប័ន្ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិ
ររែ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់រភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្តំបន់្ ឬម្ររុម្ជនែងៗជទៀតថ្ន្ម្របជភទសម្បូរ ន្ងិរម្រម្ជដ្ឋយរខន្លង ខដេអាចដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 1 ឬជទ? ជតើាន្
ម្របជភទ្ម្ួយរនុងចំជ្ម្ម្របជភទ ងំជន្ោះខដេម្និ្គួរម្រតវូបាន្ដ្ឋរ់បញ្ាូ េ HCV 1 ជទ?  ជតើារយថ្ន “សារម្របជោ ាន្ ន៍្ ”គួរ
បរម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតជៅាម្បរបិទជាតដូិចជម្តច? ជតើេរខខណឌ អវើខលោះខដេគួរជម្របើម្របាស់ សម្រាប់ “រណំត់ការ ”ដូជចនោះ?  
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
សូម្បញ្ញា រ់ថ្ន FSC ជម្របើម្របាស់ន្ិយម្ន័្យអន្តរជាតិថ្ន្ារយ “ាន្សារម្របជោ ន៍្” រនុងបរបិទថ្ន្ HCV 1 ន្ងិ 2; ជម្ើេ FSC 
(2016)។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា - BAI:  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?  ជតើម្របភរ
ម្ួយ្ខដេអាចម្ិន្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 1?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើ
ជន្ោះជទ? 
 
ការរិចរ្ជេើម្របជភទរម្រម្ ម្របជភទរងការគម្រាម្រខំហង ឬម្របជភទ ិតនុតរូ  ខដេាន្ “ម្របជោ ន៍្” ជៅថ្នន រ់ជាត ិតបំន់្ ឬអន្តរ
ជាត៖ិ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាស
ភ្ជរ HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្
ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់  
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ការររជរើតសខំាន់្ថ្ន្ម្របជភទជេើដើ ន្ងិទឹរ
សាបខដេាន្រនុងចុោះរនុង បញ្ា ើម្ររហម្ IUCN 
ជាម្របជភទងាយរងជម្ររោះ ម្របជភទ ិតនុតរូ  
ម្របជភទ ិតនុតរូ ធៃន់្ធៃរ ឬម្របជភទ ិតរងការ
គម្រាម្រំខហង  

បញ្ា ើម្ររហម្ IUCN  X X  
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ថ្ម្ររខដេាន្ម្របជភទសតវ ឬរុរខជាតិខដេាន្
ចុោះរនុងបញ្ា ើ CITES។  

CITES (ជម្ើេឯរសារជោង
ារ់រ័ន្ធ) 

X X  

តំបន់្ការារធម្មជាតិម្ួយចនំ្នួ្, ឧ ហរណ៍ 
ឧទោន្ជាតភិនំម្ររវាញខននររ ត្ េ ថ្ម្ររការារ
ជខតតម្ណឌ េគរិ ើ ខដន្ ម្រម្រសតវថ្ម្ររ ភនំម្ររចិ ឋា
បណើ  ើវបណឌ េទជន្លសាប  (CI, 2017a; 
WWF Cambodia, 2017a; UNESCO, 
2017) 

 X X  

ថ្ម្ររធម្មជាតិខដេជាទើ ម្រម្ររបស់ម្របជភទរង
ការគម្រាម្រំខហង ឬម្របជភទ តិនុតរូ ៖ 
ជដ្ឋយចប់រាប់រើចំន្ួន្ជម្រចើន្ (ឧ ហរណ៍ ខាល  
ដំរ ើ) ខដេាន្សារម្របជោ ន៍្ដេ់រិភរ
ជលារ ឬខដេអំបូរជាជម្រចើន្សាតិជៅខាងជម្រៅ 
តំបន់្ការារធម្មជាតិ  (FSC, 2017b, citing 
Duckworth et al,1998) 

 X X  

តំបន់្សតវបលំាស់ទើ ន្ិងទើ ម្រម្រជនែងៗជទៀត
ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់រនុងការរស់រាន្ថ្ន្ចនំ្ួន្
សតវ (WWF, 2008)  ឧ ហរណ៍រមួ្ាន្ 
ប៉ាុខន្តម្ិន្រំណត់ម្រតឹម្ ទើាងំសបុំរ ថ្ម្ររេចិ
ទឹរាម្រដូវកាេ ុំវញិបឹងទជន្លសាប  (WCS, 
2017a; CEPF, 2012) 

 X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ 
HCV ជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X X  
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X X  
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X X  
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ 
ន្ងិរងការប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតិអងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិ
រម្ពុជា - ហាវ រា៉ាន្ិងសតវ - រម្ពុជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែ
សតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររាសតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) 

X X  
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ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការវាយតថ្ម្ល ន្ងិការជរៀបចំខនន្ទើទើ ម្រម្រ   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគ
ជេខាធិការដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ិងអភិររែធម្មជាតិ (GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       
បរសិាា ន្ (MOE); នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ោុះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ
ម្របាញ់ ន្ងិជន្សាទ (MAFF) 

  X 

ការវាយតថ្ម្ល ើវៈចម្រម្ុោះ ខនន្ការអភិររែ ខនន្ការសាត រជេើងវញិ ន្ិងរបាយការណ៍
ខដេបាន្ជបាោះរុម្ពនែរវនាយជនែងៗជទៀតជដ្ឋយម្ររសងួសាា ប័ន្ វទិោសាា ន្ម្រសាវ
ម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ 

  X 

សម្រាប់ការខណនារំនុងការរណំត់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀត ថ្ន្ HCV 
1 ខដេអាចាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង, ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN 
(2013) (ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.1, ការរណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 1) 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើបញ្ា ើម្ររហម្ IUCN  ងំអស់អំរើម្របជភទ ន្ងិទើ ម្រម្ររបស់វាគួរម្រតូវបាន្ចត់ទុរថ្ន “ាន្ម្របជោ ន៍្” ជហើយដូជចនោះ HCV 1 ឬរ៏
បញ្ា ើអាចម្រតូវបាន្បន្ាយឲ្យតូច ជដើម្បើឧ ហរណ៍ យរចតិតទុរដ្ឋរ់ខពស់ជេើការររជរើតសខំាន់្ជាងជន្ោះថ្ន្ម្របជភទន្ើម្ួយៗ ន្ិង/ឬ
ម្របជភទជម្រចើន្ (ជដ្ឋយយេ់ជឃើញថ្ន ម្របជភទរម្រម្ គម្រាម្រំខហង  ិតនុតរូ  ន្ងឹជេើរជេើងរនុងខននរជម្រកាយៗ)? ជតើាន្ការ
រិចរ្ 
ជនែងៗជទៀតជេើម្របជភទខដេគួរដ្ឋរ់បញ្ចូេជៅរនុង HCV 1 ជទ?  ជតើារយថ្ន “សារម្របជោ ន្ា ន៍្ ”គួរបរម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្
ជទៀតជៅាម្បរបិទជាតដូិចជម្តច? ជតើេរខខណឌ អវើខលោះខដេគួរជម្របើម្របាស់ សម្រាប់ “រណំត់ការ ”ដូជចនោះ?   
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
សូម្បញ្ញា រ់ថ្ន FSC ជម្របើម្របាស់ន្ិយម្ន័្យអន្តរជាតិថ្ន្ារយ “ាន្សារម្របជោ ន៍្” រនុងបរបិទថ្ន្ HCV 1 ន្ងិ 2; ជម្ើេ FSC 
(2016)។ 
ចំ្ ំសំណំុឯរសារ HCV សម្រាប់ម្របជទសជវៀត្ម្បាន្ជម្របើម្របាស់េរខខណឌ រណំត់ ១% ជដើម្បើបញ្ញា រ់រើ “ភ្ជរាន្
ម្របជោ ន៍្” សម្រាប់ HCV1 ឬន្ិោយម្ោ៉ាងជទៀត ម្របសិន្តំបន់្ថ្ម្ររាន្វសិាេភ្ជរ១% ថ្ន្ម្របជភទរងការគំរាម្រំខហង ឬម្របជភទ
 ិតនុតរូ រនុងម្របជទស ជនាោះម្រតូវបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េរនុង HCV  (WWF, 2008)។ 
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 1?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
ខ. ការវាយតថ្ម្លជេើ HCV 1 
វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបជៅថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់វាយតថ្ម្លជេើ HCV 1: 
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្ល
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 1៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ 
សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយ
ជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

សម្រាប់តបំន់្ការារធម្មជាត ិម្រតូវបញ្ញា រ់ថ្នជតើ
ជរេន្ជោបាយ ន្ិងការអនុ្វតតជារ់ខសតងរិត
ជាការារថ្ម្ររ ន្ិង HCV របស់ ឬអត់។ 

 X X  

សម្រាប់ ងមរំជបារ ន្ងិតំបន់្អាទិភ្ជរជនែងៗ
ជទៀត រនុងតំបន់្សម្បូរ ើវៈចម្រម្ោុះឥណឌូ ចិន្-ភូា 

ជម្ើេ CEPF (2012) សម្រាប់ការ
ជរៀបរាប់តំបន់្ ងំជន្ោះ ន្ិងតថ្ម្ល ើវៈ
ចម្រម្ុោះរបស់តំបន់្។ សម្រាប់ងមរំជបារ, 
ជម្ើេនងខដរ Harrison et al (1998) 

X X  

ចំជាោះតបំន់្សតវសាល បសំខាន់្ៗ ជម្ើេតំបន់្សតវសាល បសំខាន់្ៗ (ឯរសារ
ជោង) សម្រាប់ភ្ជា ប់ជៅន្ងឹតំបន់្
ន្ើម្ួយៗ ន្ងិគុណតថ្ម្លថ្ន្តបំន់្ ងំជនាោះ 

X X  

ចំជាោះម្របជភទបញ្ា ើម្ររហម្របស់ IUCN  ជម្ើេ បញ្ា ើម្ររហម្  IUCN (ខសវងររ
រ័ត៌ាន្រនុងម្របជទសរម្ពុជា) ជដ្ឋយររ
តំណភ្ជា ប់ជៅន្ងឹរ័ត៌ាន្សខំាន់្ៗ សតើរើ
សាា ន្ថ្ន្ម្របជភទ អម្រា ការគំរាម្រំខហង 
។េ។ 

X X  

ចំជាោះសតវខាល  ជម្ើេ តបំន់្អភិររែខាល  (ជម្ើេ 
ឯរសារជោង) 

X X  

     
     
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្សម្រាប់វាយតថ្ម្ល
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការបរ
ម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

BAI ចបំាច់  
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

 ជម្ើេអនរ នំាញ ភ្ជគើារ់រ័ន្ធ ន្ងិ
ធន្ធាន្ជនែងៗជទៀតខដេចុោះបញ្ា ើជា 

  X 
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រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 1 

 សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្ជេើការវាយ
តថ្ម្ល HCV 1, ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) 
and HCVRN (2013) (ឧ ហរណ៍ 
 ំរូរ 2, ការរិចរ្ជេើបទរិជសាធន៍្
េអបំនុតសម្រាប់វាយតថ្ម្ល HCV  ន្ិង
 ំរូរ 3.1, ការរណំត់អតតសញ្ញា ណ  
HCV 1)។ 

  X 

     
     

 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា--វធិើសាស្រសត៖   
ឧ ហរណ៍ថ្ន្ម្របធាន្បទ ខដេរនុងជនាោះ េរខណៈរិជសសរបស់ជាតអិាចម្រតូវបាន្រិចរ្ រមួ្ាន្៖ ការខណនាអំំរើការរំណត់
អតតសញ្ញា ណម្របជភទជារ់លារ់ថ្ន្ HCV រ័ត៌ាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់វាយតថ្ម្លសាា ន្ភ្ជរ ន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ម្របជភទជារ់លារ់របស់ 
HCV ការខណនាសំម្រាប់ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្ួយអនរ ំនាញ ន្ិងភ្ជគើ ន្ិងការខណនាសំម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវទើវាេ ការវាយតថ្ម្ល
ទើ ម្រម្រ ឬការវាយតថ្ម្លការគម្រាម្រំខហង។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ម្របជសើរបំនុងអវើខលោះសម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ HCV 1? ម្របភររ័ត៌ាន្ម្ួយចនំ្ួន្ដូចរន  ដូចាន្បញ្ញា រ់  
រនុង រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 1?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ជនែងរើជន្ោះជទ? 
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HCV 2 – ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ ន្ងិបណតុ ោះជកាសកិាជម្រចើន្ម្របជភទជៅរម្រម្តិតបំន់្ជទសភ្ជរ។ តបំន់្ជទសភ្ជរថ្ម្ររខដេម្និ្រងនេប៉ាោះ
ាេ់ ន្ងិម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ ន្ងិបណតុ ោះជកាសកិាជម្រចើន្ម្របជភទជៅរម្រម្តិតបំន់្ជទសភ្ជរធំៗ  ខដេាន្សារម្របជោ ន៍្ ជៅថ្នន រ់ជាត ិ
តបំន់្ ន្ងិអន្តរជាតខិដេាន្ចនំ្នួ្ជម្រចើន្ ាម្ទម្រម្ង់ធម្មជាតថិ្ន្របាយ ន្ងិភ្ជរសម្បូរខបប។  
 
រ. ការបរម្រសាយ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់  HCV 2 
តបំន់្ជទសភ្ជរខដេម្និ្រងនេប៉ាោះាេ់៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ HCV 
ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណចណុំចថ្ន្
ការបរម្រសាយ៖ 

BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

  
តំបន់្ជទសភ្ជរថ្ម្ររជ ើខដេម្ិន្រងនេប៉ាោះាេ់ 
(IFL) ។ ជដ្ឋយសារខតម្របជទសរម្ពុជាាន្ទហំតូំច 
ចំណុចជន្ោះរមួ្ ងំ IFL ខដេជរើតជេើងខតខននរខលោះជៅ
រនុងម្របជទសប៉ាុជ ណ្ ោះ 
 
 

ដំបូង៖ ខនន្ទើ IFL ជៅរនុងឆ្ន  ំ
២០១៣។ ជម្ើេ Global Forest 
Watch។ បនាា ប់ម្រ៖ ជម្ើេ រ័ត៌ាន្
អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត ដូចាន្
បញ្ញា រ់ខាងជម្រកាម្។ 

X X  

រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង*   X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C   X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរងនេប៉ាោះ
ាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតិអងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា - ហាវ រា៉ាន្ិងសតវ - រម្ពុ
ជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររាសតវថ្ម្រររម្ពុជា 
(SCW) 

  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្   X 
ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្រនុងការរំណត់ IFL ជៅរនុងអងគភ្ជរម្រគប់ម្រគងសូម្ជម្ើេ៖ FSC 

(20XXb) 
  X 
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្បខន្ាម្ន្ងិ / ឬជាជម្រចើន្ជទៀតខដេម្រតូវជម្របើជដើម្បើរណំត់ IFL ជៅរម្ពុជាខដរឬជទ? ជតើម្របភររ័ត៌ាន្ "ទើរើរ" 
តិចជាងារ់រ័ន្ធន្ឹងការរណំត់អតតសញ្ញា ណ IFL ជៅរនុងម្របជទសរម្ពុជាខម្ន្ជទ? 
 
ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ * ខដេាន្េរខណៈធំជធង * ខដេាន្រម្រម្ិតខពស់ * ជៅរម្រម្ិតសរេ, តំបន់្ឬថ្នន រ់ជាតិន្ងិខដេាន្ម្របជា
 ន្រស់រាន្ាន្ ើវតិរើភ្ជគជម្រចើន្ថ្ន្ម្របជភទធម្មជាតិខដេ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណចណុំចថ្ន្
ការបរម្រសាយ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

តំបន់្ជទសភ្ជរទំនាបភ្ជគខាងជរើត រនុងថ្ម្ររសៃួត
ទជន្លជម្គងគជម្រកាម្ (WWF Cambodia 2017a 

ន្ិង 2017b) 

WWF Cambodia X X  

តំបន់្ជទសភ្ជរទំនាបជៅភ្ជគខាងជ ើង (WCS, 

2017b)។ 
សងគម្អភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជា X  X 

តំបន់្ថ្ម្ររជ ើដថ្ទជទៀតខដេរម ន្នលូវចូេដេ់ 
ន្ិង/ឬម្ិន្បាន្រងនេប៉ាោះាេ់រើសរម្មភ្ជរម្រគប់
ម្រគងថ្ម្ររជ ើន្ងិ តំបន់្ថ្ម្ររធំខដេម្ិន្រងនេប៉ាោះ
ាេ់ខដេម្ិន្បាន្បំជរញេរខខណឌ ជរញជេញ
ជាតំបន់្ជទសភ្ជរ ថ្ម្ររជ ើខដេម្ិន្រងនេប៉ាោះ
ាេ់ ឧ. តបំន់្ ងំជន្ោះរុបំាន្បំជរញេរខខណឌ
តម្រម្ូវថ្ន្ទំហអំបបរា 

ការជរៀបចំខនន្ទើ ន្ិងទិន្នន័្យជនែងៗ
ជទៀតអំរើគម្រម្បថ្ម្ររ អាយុ ការបន្ត
ម្របជភទ រចនាសម្ព័ន្ធ សាសភ្ជរ
ម្របជភទធន្ធាន្ ន្ិងទំនារ់ទំន្ងទើ
 ម្រម្រ ការរខំាន្ជដ្ឋយម្នុ្សែ តំបន់្
រម ន្នលូវចូេដេ់ ការរម ន្ការរខំាន្
ជដ្ឋយម្នុ្សែ 

X  X 

ថ្ម្ររជ ើរនុងម្រសរុដថ្ទជទៀតខដេបាន្្លងកាត់
ដំ្រ់កាេខុសៗ ាន្រចនាសម្ព័ន្ធថ្ម្ររ ន្ិង 
សាសភ្ជរម្របជភទធន្ធាន្ ខដេាន្ភ្ជរ 
ម្រសជដៀងន្ងឹរបាយ ន្ងិភ្ជរសម្បូរជៅជដ្ឋយថ្ម្ររ
ជ ើរនុងម្រសរុ ខដេរងការរខំាន្តិចតចួរើម្នុ្សែ 
(របបម្រគប់ម្រគងខបបម្របថ្រណើ របស់ ន្ជាតិជដើម្
ភ្ជគតិចខដេម្និ្អាចម្រ មំ្រទបាន្)។ 

 ការជធវើខនន្ទើ ន្ិងទិន្នន័្យជនែងៗ
ជទៀតអំរើគម្រម្បថ្ម្ររ អាយុ ការខម្រប
ម្របួេ រចនាសម្ពន្ធ័ សាសភ្ជរ
ម្របជភទធន្ធាន្ ទំនារ់ទនំ្ងទើ ម្រម្រ 
ការរខំាន្ជដ្ឋយម្នុ្សែ ។ េ។ 

X  X 

ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើតំបន់្ដើជសើម្សំខាន់្ៗ
ឧ ហរណ៍តំបន់្ RAMSAR ដូចជាបងឹឆ្ម រ ន្ងិ
ម្របរ័ន្ធទជន្លជម្គងគ ន្ិងតំបន់្ទរឹ ំន្ន់្ារ់រ័ន្ធ។ 

ខម្រររ េ់ ជកាោះការិ ន្ិងម្រប ុជំកាោះារ់រ័ន្ធ ន្ិង
តំបន់្រ ត្ េថ្ន្ទជន្លជម្គងគ។ 

RAMSAR (ជម្ើេឯរសារជោងារ់
រ័ន្ធ)  

X  X 
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តំបន់្ថ្ម្ររជ ើដថ្ទជទៀតខដេម្រតូវបាន្ទទេួ
សាគ េ់ថ្នាន្សារម្របជោ ន៍្ ជៅថ្នន រ់តំបន់្ រនុង 
វសិាេភ្ជរតំបន់្ ើវៈចម្រម្ោុះ ឬតំបន់្ធជំាងជន្ោះ 
ខដេបាន្ជេើរជេើងរនុងរបាយការណ៍ខដេបាន្ 
បាន្ទទេួសាគ េ់ជានលូវការ ឬទសែនាវដតើខដេ
បាន្ម្រតួតរនិ្ិតយជដ្ឋយអនរឯរជទស ជដ្ឋយសារ 
វសិាេភ្ជរតំបន់្ជទសភ្ជរ តថ្ម្ល ើវចម្រម្ោុះ ជដ្ឋយ
ាន្ការបញ្ញា រ់រើទំហ ំន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ថ្ម្ររជ ើ
 រ់ទងន្ឹងគម្រម្បថ្ម្ររជ ើ ន្ងិទិន្ននាការជម្របើ
ម្របាស់ដើដើរនុងតបំន់្ 

 X  X 

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X  X 
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើម្ររមុ្ ន្ជាតជិដើម្ភ្ជគតចិ ន្ងិភ្ជគើាន្នេ
ម្របជោ ន៍្ ន្ងិរងនេប៉ាោះាេ់ 

X  X 

ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរង
នេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតអិងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា - ហាវ រា៉ា
ន្ិងសតវ - រម្ពុជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររា
សតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគជេខាធិការ
ដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ងិអភិររែធម្មជាត ិ(GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា ន្ (MOE); 
នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ុោះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិងជន្សាទ (MAFF) 

  X 

របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 2 ខដេ   X 
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ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.2, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 2)។ 
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្ឧ ហរណ៍ ន្ិងការបរម្រសាយជារ់លារ់ថ្ន្ HCV 2 ខដេគួរខតម្រតូវបាន្ចុោះបញ្ា ើខាងជេើខដរឬជទ? ជតើការបរម្រសាយ្
ម្ួយខដេបាន្នតេ់ឱ្យខាងជេើម្រតូវបាន្ជធវើឱ្យកាន់្ខតជារ់លារ់សម្រាប់ម្របជទសរម្ពុជា? ជតើការបរម្រសាយ្ម្ួយខដេបាន្
ជរៀបរាប់ខាងជេើម្និ្ រ់ទងជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?  ជតើេរខខណឌ អវើខលោះខដេគួរជម្របើម្របាស់សម្រាប់ “ការរណំត់” ដូជចនោះ?  ជតើារយ
ថ្ន “ាន្សារម្របជោ ន៍្” គួរបរម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតជៅាម្បរបិទជាតដូិចជម្តច?   
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
សូម្បញ្ញា រ់ថ្ន FSC ជម្របើម្របាស់ន្ិយម្ន័្យអន្តរជាតិថ្ន្ារយ “ាន្សារម្របជោ ន៍្” រនុងបរបិទថ្ន្ HCV 1 ន្ងិ 2; ជម្ើេ FSC 
(2016)។ 
សូម្រត់សាគ េ់ថ្នរម្មវធិើវ ើម្រដអូ HCV ជវៀត្ម្បាន្ចត់ទុរថ្ន HCVs រមួ្បញ្ចូ េ ងំថ្ម្ររខដេម្និ្ាន្ការរខំាន្ខដេជាខននរ
ម្ួយថ្ន្តំបន់្ថ្ម្ររជ ើខដេាន្ទំហធំំជាង 10,000 ហរិាជហើយខដេាន្នាុរនូ្វម្របជភទរូម្។ (WWF, 2008) 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?  ជតើម្របភរ
ម្ួយ្ខដេអាចម្ិន្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 2?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើ
ជន្ោះជទ? 
 
ម្របរ័ន្ធជអរូសូេុយខសយេ * ខដេាន្សារៈសខំាន់្ * ជៅរម្រម្ិតសរេ, តំបន់្ឬថ្នន រ់ជាតិន្ិងខដេាន្ចំន្ួន្ម្របជា ន្ខដេអាច
រស់រាន្ថ្ន្ភ្ជគជម្រចើន្ថ្ន្ម្របជភទធម្មជាត ិ
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ HCV 
ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ម្រចររជបៀងអភិររែបាន្រណំត់រនុងសំជណើ អភិររែខដេ
ាន្ម្រសាប់។ 

ជម្ើេរូបភ្ជរ 7 រនុង CEPF 
(2012), ន្ិងម្រចររជបៀង ខដេ
បាន្បញ្ញា រ់រនុង បញ្ា ើម្ររហម្ 
IUCN  សម្រាប់ម្របជទសជៅ
ឥណឌូ ចិន្ (per Khou, 2017) 

X X  

តំបន់្តូចៗាន្សារៈសខំាន់្ជាម្រចររជបៀងតភ្ជា ប់
 ើវសាស្រសត ឧ ហរណ៍ថ្ម្ររជ ើខដេនតេ់ ម្រម្រសំខាន់្
រនុងតំបន់្ * ការតភ្ជា ប់* រវាងតំបន់្ថ្ម្ររជ ើធំ ៗ ន្ងិ / 

ការជធវើខនន្ទើន្ិងទនិ្នន័្យជនែ
ងៗជទៀតជេើគម្រម្បថ្ម្ររអាយុ
ការជជាគ ័យរចនាសម្ពន្ធ័ភូម្ិ

X X  
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ឬម្ ឈម្ណឌ េសជស្រងាគ ោះ សាស្រសតទើ ម្រម្រ * ការតភ្ជា ប់
ការរខំាន្ដេ់ម្នុ្សែខដេាន្
 ើវតិ, IFLs, តបំន់្ការារធម្ម
ជាត ិ។េ។ 

បណតុ ោះជកាសកិាថ្ន្ម្របជភទថ្ម្ររខុសរន ខដេបជងកើតរមួ្រន
បាន្ជាថ្ម្ររតបំន់្ជទសភ្ជរដ៏សំខាន់្ ឧ ហរណ៍ថ្ម្ររ
សៃួត ន្ងិថ្ម្ររថ្បតង ាម្បជ ត្ យនលូវទរឹ (WWF, ឆ្ន  ំ
2008 WCS, 2017a)។ 

 X X  

ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើថ្ម្ររខដេបជងកើតជារូបរាងខដេាន្
ជទសភ្ជររម្រម្ិតម្ធយម្រមួ្ន្ឹងម្របជភទរុរខជាតិខដេម្ិន្
ខម្ន្ជាថ្ម្ររខដេម្រតូវបាន្ជម្របើជដ្ឋយម្របជភទជនែងៗរន  
(FSC, 2017b)។ 

 X X  

     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ
៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X  X 
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរង
នេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតអិងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា - ហាវ
រា៉ាន្ិងសតវ - រម្ពុជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជា
ររាសតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគ
ជេខាធិការដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ិងអភិររែធម្មជាតិ (GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា
ន្ (MOE); នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ោុះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិង
ជន្សាទ (MAFF) 

  X 

របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 2 ខដេ   X 
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ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.2, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 2)។ 
    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្ឧ ហរណ៍ន្ិងការបរម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 2 ខដេគួរខតម្រតូវបាន្ចុោះបញ្ា ើជៅខាងជេើខដេរមួ្ាន្ការបរខម្របជា
ទូជៅថ្ន្ការបរម្រសាយាម្េនំាជំដើម្ខដេបាន្នតេ់ ូន្ខាងជេើ? ជតើការបរម្រសាយេំនាជំដើម្្ម្ួយខដេបាន្ចុោះបញ្ា ើខាងជេើ
ម្ិន្ រ់ទងជៅន្ងឹម្របជទស   ជតើារយថ្ន “សារម្របជោ ាន្ ន៍្ ”គួរបរម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតជៅាម្បរបិទជាតដូិចជម្តច?  
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
សូម្បញ្ញា រ់ថ្ន FSC ជម្របើម្របាស់ន្ិយម្ន័្យអន្តរជាតិថ្ន្ារយ “ាន្សារម្របជោ ន៍្” រនុងបរបិទថ្ន្ HCV 1 ន្ងិ 2; ជម្ើេ FSC 
(2016)។ 
 

សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 2?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
ខ. ការវាយតថ្ម្លជេើ HCV 2 
វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបជៅថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់វាយតថ្ម្លជេើ HCV 2៖ 
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្សម្រាប់វាយតថ្ម្ល
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 2 ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ចំជាោះតបំន់្ជទសភ្ជរថ្ម្ររជ ើជដើម្ ជម្ើេ ឧបសម្ព័ន្ធ H of FSC 
(2017)។ សូម្ជម្ើេនងខដររ័ត៌ាន្
អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់
រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 2 

X X  

ចំជាោះតបំន់្ជទសភ្ជរទំនាបភ្ជគខាងជរើត សម្រាប់រ័ត៌ាន្អំរើតថ្ម្ល ើវចំរុោះន្ិង
ការគំរាម្រំខហងជនែងៗសូម្ជម្ើេ 
WWF-Cambodia ។ 

X X  

ចំជាោះតបំន់្ជទសភ្ជរទំនាបជៅភ្ជគខាងជ ើង ចំជាោះរ័ត៌ាន្អំរើតថ្ម្លន្ិងការគំរាម្
រំខហងថ្ន្ ើវចម្រម្ុោះសូម្ជម្ើេសងគម្
អភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជា។ 

X X  
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សម្រាប់ជគហទំរ័រ RAMSAR  សម្រាប់ការរិរណ៌នាអរំើតំបន់្ការ
គំរាម្រំខហងន្ិងរ័ត៌ាន្មូ្េដ្ឋា ន្
ជនែងជទៀតសូម្ជម្ើេ RAMSAR 

(ជម្ើេឯរសារជោង) 

X X  

     
     
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្ល
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការបរ
ម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

 ជម្ើេអនរ នំាញ ភ្ជគើារ់រ័ន្ធ ន្ងិ
ធន្ធាន្ជនែងៗជទៀត ខដេបាន្ចុោះ
បញ្ា ើជា រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំត សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ 
HCV 2 

  X 

 សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្ជេើការវាយ
តថ្ម្ល HCV 2, ជម្ើេ៖  FSC 
(20XXa), FSC (20XXb), and 
HCVRN (2013) (ឧ ហរណ៍ 
 ំរូរ 2, ការរិចរ្ជេើបទ
រិជសាធន៍្េអបំនុតសម្រាប់វាយតថ្ម្ល 
HCV  ន្ិង  ំរូរ 3.2, ការរណំត់
អតតសញ្ញា ណ  HCV 2)។ 

  X 

     
     

 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា--វធិើសាស្រសត៖   
ឧ ហរណ៍ថ្ន្ម្របធាន្បទ ខដេរនុងជនាោះ េរខណៈរិជសសរបស់ជាតអិាចម្រតូវបាន្រិចរ្ រមួ្ាន្៖ ការខណនាអំំរើការរំណត់
អតតសញ្ញា ណម្របជភទជារ់លារ់ថ្ន្ HCV រ័ត៌ាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់វាយតថ្ម្លសាា ន្ភ្ជរ ន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ម្របជភទជារ់លារ់របស់ 
HCV ការខណនាសំម្រាប់ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្ួយអនរ ំនាញ ន្ិងភ្ជគើ ន្ិងការខណនាសំម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវទើវាេ ការវាយតថ្ម្ល
ទើ ម្រម្រ ឬការវាយតថ្ម្លការគម្រាម្រំខហង។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ម្របជសើរបំនុងអវើខលោះសម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ HCV 2?  ម្របភររ័ត៌ាន្ម្ួយចនំ្ួន្ដូចរន  ដូចាន្បញ្ញា រ់  
រនុង រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 2?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ជនែងរើជន្ោះជទ? 
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HCV 3 - ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ ន្ងិ ម្រម្រ ។ ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើខដេរងការគំរាម្រំខហង * ឬ *  ិតនុតរូ  *,  ម្រម្រ * ឬ ម្រម្រ * ។ 
 
រ. ការបរម្រសាយ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ HCV 3 
ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើរម្រម្ រងការគរំាម្រខំហង ឬ តិនុតរូ ៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

  WWF Global 200 Ecoregions ជាេគឺថ្ម្ររ
ឥណឌូ ចិន្ន្ងិថ្ម្ររជ ើ ួរភនំម្ររវាញសំជណើ ម្។ 

ជម្ើេ WWF Global 200 
Ecoregions (ជម្ើេឯរសារជោង)  

X X  

ថ្ម្ររថ្បតងថ្បតង។ (WWF, 2008, ProForest, 

2014) 
 X X  

ថ្ម្ររម្រតូរិចសៃួត។ (WWF, 2008 CEPF, 2012)  X X  
តំបន់្អភិររែ ើវចម្រម្ុោះរបស់អងគការយូជណសកូជាេ
គឺឋបន្ើយ ើវម្ណឌ េបឹងទជន្លសាបរមួ្ជាម្ួយន្ឹង
ថ្ម្ររេិចទរឹខដេជហៀរហូរាម្រដូវជនែងជទៀត
ខដេសាតិជៅរនុងតំបន់្េិចទរឹបឹងទជន្លសាប។ 

(CEPF, 2012) 

UNESCO (2017)  X X  

រររហូរម្របរ័ន្ធជអរូថ្ម្ររ។ (NCSD, 2016, 

ProForest, 2014) 
 X X  

ថ្ម្ររជកាងកាង។ (CBD, 2017, WWF, 2008)  X X  
ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើដថ្ទជទៀត * ខដេម្រតូវបាន្គំរាម្
រំខហងបាន្កាត់បន្ាយោ៉ា ងខាល ងំជៅរនុងវសិាេ
ភ្ជរឬមុ្ខងារឬម្រតូវបា 

 X X  

តំបន់្ាន្សារៈសំខាន់្សម្រាប់ការអភិររែខហែន្
សំខាន់្ៗឬម្ររុម្ខដេ 

 X X  

ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើជៅជេើបញ្ា ើម្ររហម្ IUCN 

(បចចុបបន្នម្ិន្ម្រតូវបាន្រណំត់ប៉ាុខន្តម្របរ័ន្ធជៅខតាន្
ម្របជា ន្) ។ 

បញ្ា ើម្ររហម្ IUCN  X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X  X 
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ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរង
នេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្ដរជាតអិងគការ Birdlife អន្តរជាត ិ- រម្ពុជា
ហាវល ន់្ហាវ ន្ន្ងិសតវថ្ម្រររម្ពុជាសម្ព័ន្ធសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្រររម្ពុជា 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការវាយតថ្ម្ល ន្ងិការជរៀបចំខនន្ទើទើ ម្រម្រ   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគជេខាធិការ
ដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ងិអភិររែធម្មជាត ិ(GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា ន្ (MOE); 
នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ុោះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិងជន្សាទ (MAFF) 

  X 

ការវាយតថ្ម្លម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើ ខនន្ការអភិររែ ខនន្ការសាត រជេើងវញិ  ន្ងិ 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជនែងៗជទៀតជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការ
អភិររែ 

  X 

សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 3 ខដេ
ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង, ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.3, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ HCV 3)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្ម្របជភទរម្រម្ រងការគំរាម្រំខហង ឬ ិតនុតរូ ្ជនែងៗជទៀតគួររចិរ្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 3 ជទ?  ជតើ
ឧ ហរណ៍ ន្ិងការបរម្រសាយជនែងៗជទៀត ខដេបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េរនុងបញ្ា ើខាងជេើម្ិន្ម្រតូវបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 3 ជទ 
រនុងម្របជទសរម្ពុជា? 
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា -- ការបរម្រសាយ៖  
សូម្រត់សាគ េ់ថ្នម្របរ័ន្ធសុខាភិបាេជវៀត្ម្ HCV រណំត់ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើខាងជម្រកាម្ដូចជាម្របរ័ន្ាអុរសុើខសន្ (HCV)៖ 

ថ្ម្ររធម្មជាតធិម្មជាតិម្របរ័ន្ាម្រតរូិចធម្មជាតិថ្ម្ររជ ើជៅតំបន់្ងមរំជបារម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើវាេទំនាបថ្ម្ររជកាងកាងថ្ម្ររថ្បតងទំនាបថ្ម្ររ
សៃួតថ្បតងារ់រ ត្ េថ្បតងន្ិងសុើខរ ៉ាន្ ថ្ម្ររជ ើ។ (WWF, 2008) 
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?  ជតើម្របភរ
ម្ួយ្ខដេអាចម្ិន្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 3?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើ
ជន្ោះជទ? 
 
ទើ ម្រម្រ ខដេរម្រម្ រងការគម្រាម្រខំហង ឬរងជម្ររោះថ្នន រ់ (RTE)៖ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

សូម្រត់សាគ េ់ថ្ន តបំន់្ជាជម្រចើន្ខដេបាន្
ជរៀបរាប់ខាងជេើជាម្របរ័ន្ធជអរូខដេរម្រម្ រងការ
គំរាម្រំខហង ឬរងជម្ររោះថ្នន រ់។
  

 X X  

ទើ ម្រម្ខដេរម្រម្ រងការគម្រាម្រខំហង ឬរងជម្ររោះ
ថ្នន រ់ជនែងៗជទៀត 

 X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X X  
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X X  
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X X  
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិ ភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរង
នេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតអិងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា - - រម្ពុ
ជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររាសតវថ្ម្រររម្ពុជា 
(SCW) 

X X  

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការវាយតថ្ម្ល ន្ងិការជរៀបចំខនន្ទើទើ ម្រម្រ   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
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ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគជេខាធិការ
ដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ងិអភិររែធម្មជាត ិ(GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា ន្ (MOE); 
នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ុោះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិងជន្សាទ (MAFF) 

  X 

ការវាយតថ្ម្លទើ ម្រម្រ ខនន្ការអភិររែ ខនន្ការសាត រជេើងវញិ  ន្ិងរបាយការណ៍ជបាោះរុម្ព
នាយជនែងៗជទៀត ជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ 

  X 

សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 3 ខដេ
ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.3, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 3)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្ម្របជភទរម្រម្ រងការគំរាម្រំខហង ឬ ិតនុតរូ ្ជនែងៗជទៀតគួររចិរ្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 3 ជទ?  ជតើ
ឧ ហរណ៍ ន្ិងការបរម្រសាយជនែងៗជទៀត ខដេបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េរនុងបញ្ា ើខាងជេើម្ិន្ម្រតូវបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 3 ជទ 
រនុងម្របជទសរម្ពុជាជទ? 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 3?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
តបំន់្សតវរស់ជៅ៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
ជាតរវរចិច 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ភនំម្ររវាញ  (CI, 2017a) MNRE. សម្រាប់បញ្ា ើ ន្ិងខនន្ទើ
ារ់រ័ន្ធ ជម្ើេនងខដរ  MoNRE 
IUCN (2016), UNEP-WCMC 
(2017)ន្ិង តំបន់្ការារធម្មជាត ិ

X X  

តំបន់្ដ្ឋច់ម្រសោេជនែងជទៀតខដេាន្ការតល ស់
បតូរោ៉ា ងទូេំទូលាយខដេជាទូជៅជរើត 

 X X  

 ចំ្ ំតំបន់្ការារធម្មជាតមិ្ួយចំន្នួ្ (ជម្ើេ 
HCV 1) រ៏អាចាន្មុ្ខងារជាតំបន់្ ម្រម្រសតវ
នងខដរ (FSC, 2017c)។ 
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រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ X X  
ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X X  
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X X  
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរង
នេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាត ិអងគការសតវថ្ម្ររអន្តរជាតិរម្ពុជា -   
រម្ពុជាសម្ព័ន្ធភ្ជរសតវថ្ម្ររអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ - រម្ពុជាររាសតវថ្ម្ររ 
រម្ពុជា (SCW) 

X X  

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េអងគរសម្រាប់អភិររែ ើវៈចម្រម្ុោះ គជម្រាងរូន្ជ ើរម្ពុជា  
ម្ ឈអភិររែ ើវៈចម្រម្ោុះថ្ន្សារេវទិោេ័យភនំជរញ ន្ិង IUCN រម្ពុជា 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការវាយតថ្ម្ល ន្ងិការជរៀបចំខនន្ទើទើ ម្រម្រ   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសរុ   X 
ម្ររសួង សាា ប័ន្រដ្ឋា ភិបាេទទេួខុសម្រតូវសតវថ្ម្ររ ន្ិងឧទោន្ ឧ ហរណ៍ អគគជេខាធិការ
ដ្ឋា ន្រដាបាេការារ ន្ងិអភិររែធម្មជាត ិ(GDANCP)ថ្ន្ម្ររសួង       បរសិាា ន្ (MOE); 
នាយរដ្ឋា ន្សតវថ្ម្ររ ន្ិង ើវៈចម្រម្ុោះ ថ្ន្ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ិងជន្សាទ (MAFF) 

  X 

ខនន្ការអភិររែ ខនន្ការសាត រជេើងវញិ  ន្ងិរបាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជនែងៗជទៀត 
ជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ 

  X 

សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 3 ខដេ
ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.3, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 3)។ 

  X 

    
    

 
 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
  ជតើាន្រខន្លងលារ់ខលួន្ជារ់លារ់ខដេគួរខតម្រតូវបាន្ជគចត់ទុរថ្ន HCV 3 ឬវធិើេអម្របជសើរជាងមុ្ន្ជដើម្បើររិណ៌នាអរំើ ន្ជភៀស
ខលួន្ជៅរនុងម្រប 



 

 

បទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន សម្រាប់ម្ររោះរាជា្ចម្រររម្ពជុា  
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 3?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
ខ. ការវាយតថ្ម្លជេើ HCV 3 
វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបជៅថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់វាយតថ្ម្លជេើ HCV 3៖ 
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 3៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំតសម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើ
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

សម្រាប់បម្រម្ុង ើវៈម្របវតតិសាស្រសតរបស់អងគការយូជណសកូ ជម្ើេ UNESCO, 
ឧ ហរណ៍ UNESCO 
(2017),សម្រាប់ការ
រិរណ៌នាមូ្េដ្ឋា ន្ថ្ន្តំបន់្
ន្ិងតថ្ម្លរបស់ររួជគ។ 

X X  

     
     
     
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំត សម្រាប់វាយតថ្ម្ល
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ
៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

 ជម្ើេ អនរ នំាញភ្ជគើារ់
រ័ន្ធន្ិងធន្ធាន្ជនែងជទៀត
ខដេបាន្ចុោះបញ្ា ើរ័ត៌ាន្
អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ 
HCV 3 

  X 

 សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្ជេើ
ការវាយតថ្ម្ល HCV 3, ជម្ើេ៖  
FSC (20XXa) and 
HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 2, ការ
រិចរ្ជេើបទរិជសាធន៍្
េអបំនុតសម្រាប់វាយតថ្ម្ល 

  X 
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HCV  ន្ិង ំរូរ 3.3, ការ
រំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 
3)។ 

     
     

 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា--វធិើសាស្រសត៖   
ឧ ហរណ៍ថ្ន្ម្របធាន្បទ ខដេរនុងជនាោះ េរខណៈរិជសសរបស់ជាតអិាចម្រតូវបាន្រិចរ្ រមួ្ាន្៖ ការខណនាអំំរើការរំណត់
អតតសញ្ញា ណម្របជភទជារ់លារ់ថ្ន្ HCV រ័ត៌ាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់វាយតថ្ម្លសាា ន្ភ្ជរ ន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ម្របជភទជារ់លារ់របស់ 
HCV ការខណនាសំម្រាប់ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្ួយអនរ ំនាញ ន្ិងភ្ជគើ ន្ិងការខណនាសំម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវទើវាេ ការវាយតថ្ម្ល
ទើ ម្រម្រ ឬការវាយតថ្ម្លការគម្រាម្រំខហង។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ម្របជសើរបំនុងអវើខលោះសម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ HCV 3?  ម្របភររ័ត៌ាន្ម្ួយចនំ្ួន្ដូចរន  ដូចាន្បញ្ញា រ់  
រនុង រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 3? ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ជនែងរើជន្ោះជទ? 
 
HCV 4 - ជសវាម្របរ័ន្ធជអរូសំខាន្់ៗ * ។ ជសវារម្មម្របរ័ន្ធជអរូសាស្រសតជាមូ្េដ្ឋា ន្ * ជៅរនុងសាា ន្ភ្ជរធៃន់្ធៃរ * រមួ្ ងំ
ការការារ * ថ្ន្ម្របរ័ន្ធទឹរនិ្ងការម្រតួតរិនិ្តយសំណឹរដើខដេងាយរងជម្ររោះនិ្ង ម្រាេ។ 

  

រ. ការបរម្រសាយ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ HCV 4 
ថ្នារងទរឹរនុងសាា ន្ភ្ជរ “ធៃន់្ធៃរ”៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ HCV 
ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំត សម្រាប់រណំត់អតត
សញ្ញា ណចណុំចថ្ន្ការបរ
ម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

តំបន់្ដើជសើម្សំខាន់្ៗឧ ហរណ៍តបំន់្រាម្រកាេដូចជា
បឹងឆ្ម ន្ងិម្របរ័ន្ធទជន្លជម្គងគន្ងិតំបន់្ទំនាបេិចទរឹ។ 

ខម្រររ េ់ ជកាោះរុបុិន្ងិជកាោះជាប់រន  ន្ិងខខែបនាា ត់រ
ត្ េថ្ន្ទជន្លជម្គងគ។ 

RAMSAR (ជម្ើេឯរសារ
ជោងារ់រ័ន្ធ)  

X X  

ខម្រររ/អូរ ន្ិងទើ ម្រាេាម្ដងភនភំនំម្ររវាញ  (CI, 
2017a) 

 X X  

 ួរភនំ ថ្ម្ររដថ្ទជទៀតខដេនតេ់ទឹរដេ់ភូម្ិ ន្ិងទើម្រប ុំ ន្
ជៅាម្ខខែទរឹ។ (ProForest, 2014) 

 X X  
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រាេទឹរថ្ន្ម្របរ័ន្ធទឹរខដេជម្របើម្របាស់ជដ្ឋយសហគម្ន៍្
មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ិងតំបន់្ទំជន្រជៅាម្ម្របរ័ន្ធទឹរ ងំជនាោះ។ 

(ProForest, 2014 FSC, 2017c) 

 X X  

តំបន់្រងទឹរជភលៀងជនែងៗជទៀត ខដេាន្សាា ន្ភ្ជរ 
“ធៃន់្ធៃរ” 

 X X  

     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ
៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
BAI SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ ឧ ហរណ៍ បញ្ា ើរបស់រដ្ឋា ភិបាេអំរើថ្នារងទឹរជភលៀង 
ឬការជម្របើម្របាស់ទឹរខាងជម្រកាម្ខខែទឹរ ខនន្ទើ េសាស្រសត។ 

X  X 

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិ ភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិ
រងនេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្ដរជាតិអងគការ Birdlife International - 

រម្ពុជាអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវថ្ម្រររម្ពុជា - រម្ពុជា ម្ ឈម្ណឌ េម្របជារេរដា
ន្ិងថ្ម្ររជ ើ (RECOFTC) ភូម្ិរបស់ខ្ុ ំ (MVI) ម្ ឈម្ណឌ េសិទធមិ្នុ្សែរម្ពុជា។ សម្ព័ន្ធ
 ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា (CIPA) ន្ងិប ត្ ញអងគការម្និ្ខម្ន្រដ្ឋា ភបិាេ ន្ជាតិ
ជដើម្ភ្ជគតចិ (IPNN) ន្ិងសា ិររបស់រួរជគ។ សាគម្រម្ពុជាសទិធិម្នុ្សែន្ិងអភិវឌ្ឍ
ន៍្ (អាដហុរ); អងគការ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា (CIPO); អងគការយុវ ន្ ន្ជាតិ
ជដើម្រម្ពុជា (CIYA); សាគម្ការារសិទធមិ្នុ្សែន្ិងអភិវឌ្ឍ ន្ជាតភិ្ជគតចិចម្ខខមរ
ឥសាល ម្ សាគម្តបំន់្ខពង់រាប (HA); សា ិរសរម្ម ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិច (IRAM); 

ភូម្ិខ្ុ ំ (MVI); ជវទិកាថ្ន្អងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាេសតើរើរម្ពុជា អងគការជដើម្បើជេើររម្ពស់
វបបធម៌្រួយ (OPCK) 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្ X  X 
ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការរិជម្ររោះជោបេ់ជាម្យួសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 4 ជម្ើេ៖  
FSC (20XXa) and HCVRN (2013) (ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.4, ការរណំត់អតត
សញ្ញា ណ  HCV 4)។ 

  X 

ជម្ើេនងខដរ ន្ើតិវធិើជសវារម្មម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើរបស់ FSC (FSC, 2017b)។   X 
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
  ជតើាន្តបំន់្រងទឹរជភលៀងជារ់លារ់ ឬម្របរ័ន្ធទឹរខដេគួរម្រតូវបាន្ចត់ទុរថ្នជា HCV 4 ខដរឬជទ? ជតើាន្វធិើជដើម្បើររិណ៌នា
សម្រាប់អនរម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើជទ ជៅជរេខដេតបំន់្រងទឹរជភលៀង ឬម្របរ័ន្ធទរឹជនែងៗ ម្រតូវបាន្រិចរ្ដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 

4 ខដរឬជទ? ជតើារយ “ធៃន់្ធៃរ ”គួរបរម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតដូចជម្តចជទៀតជៅាម្បរបិទជាតិ?  
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ 
ភ្ជរធៃន់្ធៃរ សំជៅជៅជេើភ្ជរចបំាច់ ន្ងិហាន្ិភ័យចំជាោះធន្ធាន្ធម្មជាត ិន្ិងតថ្ម្លបរសិាា ន្ ន្ងិជសដារិចចសងគម្។ ជសវារម្ម
ម្របរ័ន្ធជអរូម្រតូវបាន្ចត់ទុរថ្នាន្សារៈសំខាន់្ខដេការរខំាន្ថ្ន្ជសវារម្មជនាោះទនំ្ងជាបងកឱ្យាន្ ឬគំរាម្រំខហងថ្ន្នេប៉ាោះាេ់
អវ ិាាន្ធៃន់្ធៃរជេើសុខុាេភ្ជរ សុខភ្ជរ ឬការរស់រាន្ាន្ ើវតិរបស់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ជេើបរសិាា ន្ជេើ HCVs ឬជេើជហដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់្ៗ (នលូវងនេ់ ទំន្ប់ អាររ ជាជដើម្) (សម្រម្ួេជចញរើ FSC ឆ្ន  ំ2015)។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 4?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
ការម្រគប់ម្រគងសណឹំរថ្ន្ដើ ន្ងិ ម្រាេខដេងាយរងជម្ររោះ រនុងសាា ន្ភ្ជរធៃន់្ធៃរ៖ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

សាិរភ្ជរដើ រនុងជនាោះរមួ្ ងំអំរើដើ ន្ិង ម្រាេខដេ
ងាយរងជម្ររោះ រនុងសាា ន្ភ្ជរធៃន់្ធៃរ 

ចំជាោះជខតតម្ណឌ េគិរ ើសម្រាប់ខនន្ទើ
ថ្ន្តំបន់្ខដេាន្សារៈសខំាន់្
សម្រាប់ការររាទុរដើេាប់ ន្ិងការ
ខង  ំើវជាតិ សូម្ជម្ើេ WWF 
Cambodia (2017a) ។ 

X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ ឧ ហរណ៍ ខនន្ទើដើ ន្ិងរុរខជាត ិរមួ្ ងំខនន្ទើដើ
ខដេរម ន្ជសារភ្ជរ ម្ិន្សាតិជសារ ន្ងិ/ឬ ជរចរេឹ 

X  X 

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
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ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិ ភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិ
រងនេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការ WWF-Cambodia ម្ ឈម្ណឌ េសម្រាប់ម្នុ្សែ
ន្ិងថ្ម្ររជ ើ (RECOFTC) ភូម្ិខ្ុ ំ (MVI) 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្ X  X 
ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការរិជម្ររោះជោបេ់ជាម្យួសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសុរ   X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 4 ខដេ
ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.4, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 4)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
  ជតើាន្តបំន់្ថ្ម្ររជារ់លារ់្ខលោះខដេាន្ដើ ន្ងិ ម្រាេខដេងាយន្ឹងរងជម្ររោះខដេគួរដ្ឋរ់បញ្ចូ េជៅរនុង HCV 4? ជតើាន្
វធិើជដើម្បើរិរណ៌នាសម្រាប់អនរម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើ ជៅជរេខដេទើាងំថ្ម្ររជ ើខុសរន ម្រតូវបាន្រិចរ្ចត់ចូេជៅរនុងដើ ន្ិង
 ម្រាេខដេងាយរងម្រគជាោះ? ជតើារយ “ធៃន់្ធៃរ ”គួរបរម្រសាយរន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតដូចជម្តចជទៀតជៅាម្បរបិទជាត?ិ 
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
ភ្ជរធៃន់្ធៃរ សំជៅជៅជេើភ្ជរចបំាច់ ន្ងិហាន្ិភ័យចំជាោះធន្ធាន្ធម្មជាត ិន្ិងតថ្ម្លបរសិាា ន្ ន្ងិជសដារិចចសងគម្។ ជសវារម្ម
ម្របរ័ន្ធជអរូម្រតូវបាន្ចត់ទុរថ្នាន្សារៈសំខាន់្ខដេការរខំាន្ថ្ន្ជសវារម្មជនាោះទនំ្ងជាបងកឱ្យាន្ ឬគំរាម្រំខហងថ្ន្នេប៉ាោះាេ់
អវ ិាាន្ធៃន់្ធៃរជេើសុខុាេភ្ជរ សុខភ្ជរ ឬការរស់រាន្ាន្ ើវតិរបស់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ជេើបរសិាា ន្ជេើ HCVs ឬជេើជហដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់្ៗ (នលូវងនេ់ ទំន្ប់ អាររ ជាជដើម្) (សម្រម្ួេជចញរើ FSC ឆ្ន  ំ2015)។ 
 
សំណួរសម្រាប់ការរិភ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 4?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
 
 
ជសវារម្មម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើជនែងៗ សាតិរនុងសាា ន្ភ្ជរធៃន់្ធៃរ៖ 
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ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ថ្ម្ររម្រតាងំធជំាធម្មានតេ់នូ្វជសវាម្រគប់ម្រគងទឹរ
 ំន្ន់្ន្ងិម្របរ័ន្ធបងហូរទរឹខភនររេរស ូ្ម្ើ
ជន្សាទម្រតើសំខាន់្ៗន្ិងរមំ្រទវស័ិយជទសចរណ៍។ 

(ProForest, 2014, MFF រម្ពុជា, 2017) 

 X X  

 អាងទឹរន្ិងទើ េជ ើដេាន្សារៈសំខាន់្សប់
ការបងករំជណើ តឬការចិញ្ច ឹម្ើជាភរអាហារដ៏សំខាន់្
ឬសប់គុណភ្ជរទរឹដេជេើងជេើ។ ម្រគប់តបំន់្ថ្ម្ររ
ជ ើជៅរនុងម្របជទសរម្ពុជា 4 សម្រាប់តថ្ម្ល េ
នេខដេរង់ចកំារវភិ្ជគបខន្ាម្ជទៀត។ 

(Proforest, 2014 Winrock, 2017, WWF, 
2017b) 

 X X  

ការម្រគប់ម្រគងទឹរ នំ្ន់្គជឺាមុ្ខងាររបស់ថ្ម្ររជ ើជា
ជម្រចើន្ជៅរនុងម្របជទសរម្ពុជា (CBD, 2017)។ 

 X X  

ការនាុរកាបូន្។ សម្រាប់ជខតតម្ណឌ េគើរ ើ, ជម្ើេ 
WWF (2017a) សម្រាប់ខនន្ទើ
ខដេបងាហ ញរើតថ្ម្លនាុរកាបូន្។ 

X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់ 

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើារ់រ័ន្ធ ឧ ហរណ៍ ខនន្ទើហាន្ិភ័យអគគិភ័យ X  X 
ការសរិាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិ ភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិ
រងនេប៉ាោះាេ់, ឧ ហរណ៍ អងគការអភិររែអន្តរជាតិអងគការ WWF អងគការអភិររែសតវ
ថ្ម្រររម្ពុជាម្ ឈម្ណឌ េម្របជារេរដាន្ិងថ្ម្ររជ ើ (RECOFTC) រុរខជាតិន្ិងសតវថ្ម្ររជៅ
រម្ពុជាភូម្ិរបស់ខ្ុ ំអងគការសជស្រងាគ ោះសតវថ្ម្រររម្ពុជាម្ ឈម្ណឌ េអភិររែសតវថ្ម្ររ Sam Veas 

ម្ ឈម្ណឌ េម្ ឈម្ណឌ េជដើម្បើម្នុ្សែរម្ពុជា សិទធ;ិ សម្ព័ន្ធ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតចិរម្ពុជា 
(CIPA) ន្ិងប ត្ ញអងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាេ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតចិ (IPNN) ន្ិង
សា ិររបស់ររួជគ។ សាគម្ការារសទិិធម្នុ្សែន្ិងអភវិឌ្ឍន៍្ជៅរម្ពុជា (អាដហុរ) 

អងគការ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា (CIPO); អងគការយុវ ន្ ន្ជាតិជដើម្រម្ពុជា 

X  X 
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(CIYA); សាគម្ការារសទិធមិ្នុ្សែន្ិងអភិវឌ្ឍ ន្ជាតភិ្ជគតិចចម្ខខមរឥសាល ម្ 

សាគម្តំបន់្ខពង់រាប (HA); សា ិរសរម្ម ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិច (IRAM); ជវទិកាថ្ន្
អងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាេសតើរើរម្ពុជា អងគការជដើម្បើជេើររម្ពស់វបបធម៌្រួយ (OPCK) 
ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្ X  X 
ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការរិជម្ររោះជោបេ់ជាម្យួសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្   X 
អនរវាយតថ្ម្ល HCV ខដេាន្ ំនាញជៅមូ្េដ្ឋា ន្/រនុងម្រសរុ   X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 4 ខដេ
ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.4, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 4)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
 ជតើាន្ម្របរ័ន្ធជអរូេូសុើដថ្ទជទៀតខដេរងការម្ររួយបារម្ភជារិជសសជៅរនុងម្របជទសរម្ពុជាឬជទ? រចិរ្ជេើជសវានតេ់ជសវារម្ម
ដូចជា ម្ហូបអាហារនេិតនេថ្ម្ររជ ើន្ិងទឹរ។ ប ត្ ជសវារម្មដូចជាន្ិយតររទឹរ ំន្ន់្ជម្ររោះរាងំសៃួតការរចិរេិដើគុណភ្ជរខយេ់
អាកាសធាតុន្ិង ំងឺ។ ជសវារម្មរមំ្រទដូចជាការបជងកើតដើន្ងិរង់ ើវចម្រម្ោុះ។ ន្ងិជសវារម្មវបបធម៌្ន្ិងតថ្ម្លវបបធម៌្ដូចជាការរំសាន្ត
នលូវចិតតខាងសាសនាន្ិងអតាម្របជោ ន៍្ខដេម្ិន្ខម្ន្ជាសាភ រៈជនែងៗជទៀត។ (FSC, 2016) ជតើារយ “ធៃន់្ធៃរ ”គួរបរម្រសាយ
រន្យេ់បខន្ាម្ជទៀតដូចជម្តចជទៀតជៅាម្បរបិទជាតិ? 
 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា – ការបរម្រសាយ៖ 
ភ្ជរធៃន់្ធៃរ សំជៅជៅជេើភ្ជរចបំាច់ ន្ងិហាន្ិភ័យចំជាោះធន្ធាន្ធម្មជាត ិន្ិងតថ្ម្លបរសិាា ន្ ន្ងិជសដារិចចសងគម្។ ជសវារម្ម
ម្របរ័ន្ធជអរូម្រតូវបាន្ចត់ទុរថ្នាន្សារៈសំខាន់្ខដេការរខំាន្ថ្ន្ជសវារម្មជនាោះទនំ្ងជាបងកឱ្យាន្ ឬគំរាម្រំខហងថ្ន្នេប៉ាោះាេ់
អវ ិាាន្ធៃន់្ធៃរជេើសុខុាេភ្ជរ សុខភ្ជរ ឬការរស់រាន្ាន្ ើវតិរបស់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ជេើបរសិាា ន្ជេើ HCVs ឬជេើជហដ្ឋា
រចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់្ៗ (នលូវងនេ់ ទំន្ប់ អាររ ជាជដើម្) (សម្រម្ួេជចញរើ FSC ឆ្ន  ំ2015)។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 4?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
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ខ. ការវាយតថ្ម្លជេើ HCV 4 
វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបជៅថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់វាយតថ្ម្លជេើ HCV 4៖ 
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 4៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំតសម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើ
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

     
     
     
     
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការ
បរម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំត សម្រាប់វាយតថ្ម្ល
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ
៖៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

 ជម្ើេ ភ្ជគើារ់រ័ន្ធន្ងិ
ធន្ធាន្ជនែងជទៀតខដេបាន្
ចុោះបញ្ា ើរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ 
ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់រណំត់
អតតសញ្ញា ណ HCV 4 

X  X 

ជម្ើេនងខដរ ជម្ើេនងខដរ WWF ម្ហាតំបន់្ជម្គងគ 
(2013) ន្ិង Kibria et al (2017) រមួ្ ងំ រ់ទងជៅ
ន្ឹងតថ្ម្ល រ់ទងថ្ន្ជសវាម្របរ័ន្ធជអរូជាជម្រចើន្ជៅរនុងតំបន់្។ 

 X  X 

ជម្ើេនងខដរ WESTool (2017)ជាឧបររណ៍បខន្ាម្ម្ួយ
ជដើម្បើខសវងយេ់រើតថ្ម្លសកាត នុ្រេន្ិងនេប៉ាោះាេ់ខដេ
ាន្សរ ្

   X 

 សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្ជេើ
ការវាយតថ្ម្ល HCV 4, ជម្ើេ៖  
FSC (20XXa) and 
HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 2, ការ
រិចរ្ជេើបទរិជសាធន៍្
េអបំនុតសម្រាប់វាយតថ្ម្ល 
HCV  ន្ិង ំរូរ 3.4, ការ
រំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 
4)។ 

X  X 
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ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា--វធិើសាស្រសត៖   
ឧ ហរណ៍ថ្ន្ម្របធាន្បទ ខដេរនុងជនាោះ េរខណៈរិជសសរបស់ជាតអិាចម្រតូវបាន្រិចរ្ រមួ្ាន្៖ ការខណនាអំំរើការរំណត់
អតតសញ្ញា ណម្របជភទជារ់លារ់ថ្ន្ HCV រ័ត៌ាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់វាយតថ្ម្លសាា ន្ភ្ជរ ន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ម្របជភទជារ់លារ់របស់ 
HCV ការខណនាសំម្រាប់ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្ួយអនរ ំនាញ ន្ិងភ្ជគើ ន្ិងការខណនាសំម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវទើវាេ ការវាយតថ្ម្ល
ទើ ម្រម្រ ឬការវាយតថ្ម្លការគម្រាម្រំខហង។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ម្របជសើរបំនុងអវើខលោះសម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ HCV 4?  ម្របភររ័ត៌ាន្ម្ួយចនំ្ួន្ដូចរន  ដូចាន្បញ្ញា រ់  
រនុង រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 4?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ជនែងរើជន្ោះជទ?  
 
 HCV 5 - ជសចរតើម្រតវូការរបស់សហគម្ន៍្។ ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់បជំរញតម្រម្វូការជាមូ្េដ្ឋា ន្ ថ្ន្សហគម្ន៍្
មូ្េស្រដាន្  ឬ ន្ជាតជិដើម្ (សម្រាប់ ើវភ្ជររស់ជៅ សុខភ្ជរ អាហាររូបតាម្ភ ទរឹ ជាជដើម្) ខដេបាន្រណំត់ាម្រយៈការចូេរមួ្រើ
សហគម្ន៍្ ឬ ន្ជាតជិដើម្។ 
 
រ. ការបរម្រសាយ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ HCV 5 
ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់បជំរញតម្រម្វូការជាមូ្េដ្ឋា ន្ ថ្ន្សហគម្ន៍្មូ្េស្រដាន្  ឬ ន្ជាតជិដើម្ (សម្រាប់ ើវភ្ជររស់
ជៅ សុខភ្ជរ អាហាររូបតាម្ភ ទរឹ ជាជដើម្) ៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ខដេសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្
បំជរញតម្រម្ូវការមូ្េដ្ឋា ន្រមួ្បញ្ចូ េប៉ាុខន្តម្ិន្រណំត់
ម្រតឹម្ម្របភរទឹរសម្រាប់នរឹការជម្របើម្របាស់ម្របចថំ្ងៃឬ
ម្របរ័ន្ធធារាសាស្រសដ។ ទឹរន្ិងទើ េដេនតេ់ េន
េ។ ខនលជ ើ, នែតិន្ិងបខន្ល ជដើម្ម្រសូវសាេើយនិ្សុិន្
ន្ិងថ្នន បុំរាណជនែងៗជទៀត។ មូ្េដ្ឋា ន្ា៉ា ញ់; ការ
ម្របមូ្េនេថ្ន្ជ ើម្របណើ តន្ងិសាភ រៈសណំង់
ម្របរបជដ្ឋយន្ិរន្តភ្ជរ (ឧ ហរណ៍ឫសែើជតត សលរឹ
ជ ើវេលិជ ើ) ។ (SEI, 2010, GFA, 2013, 

WWF រម្ពុជា, 2017a ន្ងិ 2017b) 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។ X X  
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ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ រើសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្បជងកើត
ម្របារ់ចណូំេខាន តតូចរមួ្ ងំប៉ាុខន្តម្ិន្ាន្រណំត់
ចំជាោះអនុ្នេថ្ម្ររជ ើន្ងិជទសចរណ៍ធម្មជាតិ។ 

(ProForest, 2014) 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ជនែងៗជទៀតខដេចបំាច់
សម្រាប់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI ចបំាច់

>SLIMF 
BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ រនុងរមួ្ ងំាម្រយៈ វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបតំ្ ង 
វបបធម៌្។  សូម្ចំ្ ថំ្ន “មុ្ខងារជាសារវន្ត” ថ្ន្ធន្ធាន្ រ៏គរួម្រតវូបាន្រណំត់ ជដ្ឋយសហ
ការជាម្យួន្ងឹភ្ជគើខដេរងនេប៉ាោះាេ់ ជាេគ ឺសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្។  

X X  

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ខនន្ទើារ់រ័ន្ធ ន្ិងសារជរើភណឌ ធន្ធាន្  ន្ិងសារជរើភណឌ ធន្ធាន្ 
ឧ ហរណ៍ សហគម្ន៍្សាិតរនុង ឬ ិតតំបន់្ការារថ្ម្ររ ន្ងិបញ្ា ើទើាងំ ន្ិងធន្ធាន្ រនុង
ជនាោះរមួ្ ងំធន្ធាន្ទឹរ ឬតបំន់្ខដេនតេ់អាហារជាេរខណៈម្របថ្រណើ  ឬឱ្សងបុរាណ។ 

X  X 

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិ
រងនេប៉ាោះាេ់ 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ម្ ឈម្ណឌ េសម្រាប់ម្នុ្សែន្ិងថ្ម្ររជ ើ (RECOFTC) ភូម្ិរបស់ខ្ុ ំ (MVI) 

អងគការសជស្រងាគ ោះសតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) ម្ ឈម្ណឌ េសិទធិម្នុ្សែរម្ពុជាជវទិកាថ្ន្អងគការ
ម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាេសតើរើរម្ពុជាសាគម្អាដហុរ (ADHOC) 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការជធវើខនន្ទើជដ្ឋយាន្ការចូេរមួ្ជាម្យួសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ X  X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 5 ខដេ
ាន្ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.5, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 5)។ 

  X 
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖ 
ជតើាន្ទើាងំន្ិងធន្ធាន្្ខលោះខដេគួរចត់ទុរថ្នជាមូ្េដ្ឋា ន្ម្រគឹោះដេ់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្? ជតើាន្ឧ ហរណ៏ជនែងជទៀតថ្ន្
ទើាងំន្ងិធន្ធាន្ខដេអនរម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើគួររិចរ្ថ្នជាមូ្េដ្ឋា ន្សកាត នុ្រេដេ់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ខដរឬជទ? ជតើាន្
ឧ ហរណ៍អវើខលោះន្ិងការបរម្រសាយខដេបាន្ជរៀបរាប់ខាងជេើម្ិន្ខដេារ់រ័ន្ធន្ ឹ
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?  ជតើម្របភរ
ម្ួយ្ខដេអាចម្ិន្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 5?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើ
ជន្ោះជទ? 
 
ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ មូ្េដ្ឋា ា ន្ជដើខម្បើបំជរញនូ្វតខម្ាូវការមូ្េដ្ឋា ន្របស់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិច * (សំរាប់ ើវភ្ជររស់ជៅសុខ
ភ្ជរអាហារូបតាម្ភទរឹ។ េ។ )៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ HCV 
ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត 
សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណចណុំចថ្ន្
ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់
SLIMF 

BAI 
ាម្ការ
ជសនើសុ ំ

ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់សម្រាប់ ន្
ជាតិជដើម្ (ឧ ហរណ៍ ខខមរជេើ ដូចជា ចរា៉ាយ ទរំួង 
ម្ររឹង កាចរ ម្របាវ ប៉ាូណុង សរំា៉ាយ គួយ ចុង សួយ 
ម្ិេ ជសាៀង ជម្រកាេ េន់្ កាខវ ៉ាត ខរេ ជៅ ភនង េអិន្ 
ររ រាដើ សពង ន្ិងរនង រមួ្ ងំប៉ាុ ខន្តម្ិន្រណំត់ម្រតមឹ្៖ 
ទឹរសាអ ត ន្ិងរខន្លងដងទឹរ។ ជដើម្ ័រ ររុខជាតិឱ្សង; 

ទឹរឃមុថំ្ម្ររ; ម្ររវាញ ជតត វេលិជ ើ ន្ិងសាភ រសណំង់
ជនែងៗជទៀត។ នេិតនេអនុ្នេដថ្ទជទៀត េទធ
ភ្ជរទទេួបាន្ដើធលើសម្រាប់ការដ្ឋដុំោះម្របរបជដ្ឋយ
ន្ិរន្តរភ្ជរថ្ន្រសិរម្មហុយ។ (WDIP ឆ្ន  ំ2017; 
ODC, 2017; AIPP, 2015) 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។ X X  

ទើាងំ ន្ងិជាមូ្េដ្ឋា ន្ដេ់ម្របជា ន្ម្របថ្រណើ ជនែង
ជទៀត (ឧ ហរណ៍ ម្របជា ន្ចម្)  (WDIP, 
2017)។ 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ជនែងៗជទៀតខដេខដេាន្ភ្ជរ
ចបំាច់សម្រាប់ ន្ជាតិជដើម្។ 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  
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រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI 
ាម្ការ
ជសនើសុ ំ

ការចូេរមួ្រើ ន្ជាតជិដើម្ រនុងរមួ្ ងំាម្រយៈ វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបតំ្ ងវបបធម៌្។  សូម្ចំ្ ំ
ថ្ន “មុ្ខងារជាសារវន្ត” ថ្ន្ធន្ធាន្ រ៏គរួម្រតវូបាន្រណំត់ ជដ្ឋយសហការជាម្យួន្ងឹភ្ជគើខដេរង
នេប៉ាោះាេ់ ជាេគ ឺ ន្ជាតជិដើម្។ 

X X   

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ខនន្ទើារ់រ័ន្ធ, ឧ ហរណ៍ រ័ត៌ាន្អរំើម្របជា ន្ាន្ម្របថ្រណើ   ន្ជាតជិដើម្
ភ្ជគតិច ន្ិង/ឬ ម្របជា ន្ភ្ជគតិចខដេអាចាន្វតតាន្ជៅរនុងតំបន់្ជនាោះ អាចាន្វតតាន្ជៅ
រខន្លងជនាោះរន្លងជៅ ន្ិង/ឬអាចជម្របើម្របាស់ថ្ម្ររជ ើ។  

X  X 

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធ ិអនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេយ័ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ ន្ងិរងនេប៉ាោះាេ់ X  X 
ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, ឧ ហរណ៍ អងគ
ការខដេតំ្ ងឬនតេ់ជសវារម្មសម្រាប់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចឧ ហរណ៍ម្ ឈម្ណឌ េរម្ពុជា
ជដើម្បើសិទធមិ្នុ្សែ។ សម្ព័ន្ធ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា (CIPA) ន្ិងប ត្ ញអងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា
ភិបាេ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិច (IPNN) ន្ិងសា រិរបស់ររួជគ។ សាគម្ការារសិទិធម្នុ្សែ
ន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្ជៅរម្ពុជា (អាដហុរ) អងគការ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា (CIPO); អងគការយុវ
 ន្ ន្ជាតិជដើម្រម្ពុជា (CIYA); សាគម្ការារសិទធិម្នុ្សែន្ិងអភិវឌ្ឍ ន្ជាតិភ្ជគតចិចម្
ខខមរឥសាល ម្ សាគម្តបំន់្ខពង់រាប (HA); សា រិសរម្ម ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតចិ (IRAM); ភូម្ខិ្ុ ំ 
(MVI); ជវទកិាថ្ន្អងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាេសតើរើរម្ពុជា អងគការជដើម្បើជេើររម្ពស់វបបធម៌្រយួ 
(OPCK) 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
ការចូេរមួ្ជរៀបចំខនន្ទើរើសហគម្ន៍្ភ្ជគតិចខដេាន្ម្របថ្រណើ ខុសៗ X  X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការនតេ់អតតសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជនែងៗជទៀតដេ់ HCV 5 ខដេាន្ជៅ
រនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) (ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.5, 
ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 5)។ 

  X 
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សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា—ការបរម្រសាយ ន្ងិ BAI៖  
ជតើជន្ោះជាវធិើសាស្រសតសម្ម្រសបម្ួយសម្រាប់ជរៀបរាប់ន្ិងរណំត់ទើាងំន្ិងធន្ធាន្ជាមូ្េដ្ឋា ន្ដេ់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចជៅរនុង
ម្របជទសរម្ពុជាខដេាន្ការរបិាររនុងការជធវើឱ្យ ន្ជាតិភ្ជគតិចខុសខបលររើ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចជរេន្ជោបាយម្ិន្ទទួេ
សាគ េ់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចន្ងិការដ្ឋរ់រហំតិជេើសម្តាភ្ជររបស់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចចជំាោះខលួន្ឯង។  

 
ខ. ការវាយតថ្ម្លជេើ HCV 5 
វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបជៅថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់វាយតថ្ម្លជេើ HCV 5៖ 
 
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 5៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

សម្រាប់ការម្របមូ្េ ័រ ន្ិងអនុ្នេថ្ម្ររជ ើជនែងៗ
ជទៀត  ការវាយតថ្ម្លអាចតម្រម្ូវឲ្យាន្ការវាយតថ្ម្ល
ជដើម្បើបងាហ ញរើភ្ជរខុសរន រវាងការម្របមូ្េនេ
ជដ្ឋយ ន្ជាតិជដើម្ ម្របជា ន្ខដេាន្ 
ម្របថ្រណើ ខុសៗរន  ន្ិងសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ិងម្ររ
មូ្េនេជដ្ឋយម្ររមុ្ម្នុ្សែជនែងៗជទៀត ខដេចូេ
កាន់្កាប់ទើាងំជាម្របថ្រណើ របស់អនរចូេរស់ជៅ
មុ្ន្។ ការវាយតថ្ម្លរ៏ចបំាច់បងាហ ញឲ្យជឃើញខុស
រន រវាងរម្រម្ិតម្របមូ្េម្របមូ្េនេ ន្ិងសរម្មភ្ជរ
ជដ្ឋយន្ិរន្តរភ្ជរ ន្ិងរម ន្ន្ិរន្តរភ្ជរ (NCSD, 

2016, AIPP, 2015; WCS, 2017c)។ 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្ X X  

 ចំជាោះបញ្ា ើ ន្ជាតិជដើម្ជៅ
ាម្ជខតត ន្ិងខនន្ទើសជងខប
ថ្ន្ បញ្ា ើជ ម្ ោះ ន្ជាតិភ្ជគ
តិចាម្ជខតត ន្ងិខនន្ទើ
េំបារថ្ន្ទឹរដើរបស់ររួជគ
ជម្ើេ AIPP (2015) ។ 

ចំ្ថំ្នជន្ោះម្និ្ខម្ន្ជាការ
 ំន្ួសឱ្យម្របភរខដេាន្
ភ្ជរម្រតឹម្ម្រតូវបខន្ាម្ជទៀតឬ
ការនែរវនាយជទ។ 

X X  
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វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំត សម្រាប់វាយតថ្ម្ល 
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ
៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

 ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្ 
មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិ ន្ជាតជិដើម្ 

X X 
 

 

បខន្ាម្ជៅន្ងឹទើាងំខដេបចចុបបន្នរំរុងជម្របើម្របាស់
ជដ្ឋយសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ ការវាយតថ្ម្លគួរ
រិចរ្ជេើដំ្ដំ្ឋដុំោះខដេរើមុ្ន្ជាម្របភរដ៏
សំខាន់្ថ្ន្តថ្ម្ល HCV 5 សម្រាប់សហគម្ន៍្មូ្េ
ដ្ឋា ន្ ន្ិងសហគម្ន៍្ជាម្របថ្រណើ  ឬ ន្ជាតិជដើម្
ភ្ជគតិច។  

   X 

 សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្ជេើ
ការវាយតថ្ម្ល HCV 5, ជម្ើេ៖  
FSC (20XXa) and 
HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 2, ការ
រិចរ្ជេើបទរិជសាធន៍្េអ
បំនុតសម្រាប់វាយតថ្ម្ល HCV  
ន្ិង ំរូរ 3.5, ការរណំត់
អតតសញ្ញា ណ  HCV 5)។ 

  X 

     
     

 
ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា៖   
ឧ ហរណ៍ថ្ន្ម្របធាន្បទ ខដេរនុងជនាោះ េរខណៈរិជសសរបស់ជាតអិាចម្រតូវបាន្រិចរ្ រមួ្ាន្៖ ការខណនាអំំរើការរំណត់
អតតសញ្ញា ណម្របជភទជារ់លារ់ថ្ន្ HCV រ័ត៌ាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់វាយតថ្ម្លសាា ន្ភ្ជរ ន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ម្របជភទជារ់លារ់របស់ 
HCV ការខណនាសំម្រាប់ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្ួយអនរ ំនាញ ន្ិងភ្ជគើ ន្ិងការខណនាសំម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវទើវាេ ការវាយតថ្ម្ល
ទើ ម្រម្រ ឬការវាយតថ្ម្លការគម្រាម្រំខហង។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ម្របជសើរបំនុងអវើខលោះសម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ HCV 5?  ម្របភររ័ត៌ាន្ម្ួយចនំ្ួន្ដូចរន  ដូចាន្បញ្ញា រ់  
រនុង រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត សម្រាប់រណំត់អតតសញ្ញា ណ HCV 5?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ជនែងរើជន្ោះជទ? 
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HCV 6 – តថ្ម្លវបបធម៌្៖ ទើាងំ ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ន្ងិ តបំន់្ជទសភ្ជរ ខដេាន្សារម្របជោ ន៍្ជៅថ្នន រ់ជាត ិឬសរេ ខននរវបបធម៌្ 
បុរាណវជិាា  ឬម្របវតតសិាស្រសត ន្ងិ/ាន្ភ្ជរចបំាច់ ខាល ងំ ខននរវបបធម៌្ ជអរូេូសុើ ជសដារចិច ឬសាសនា/សកាក រៈសម្រាប់វបបធម៌្ ម្របថ្រណើ
របស់ សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ ឬ ន្ជាតជិដើម្ ខដេបាន្រណំត់ររជឃើញាម្រយៈការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ ឬ ន្ជាតជិដើម្។ 
 
រ. ការបរម្រសាយ ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់ HCV 6 
ទើាងំ ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ន្ងិ តបំន់្ជទសភ្ជរ ខដេាន្សារម្របជោ ន៍្ជៅថ្នន រ់ជាត ិឬសរេ ខននរវបបធម៌្ បុរាណវជិាា  ឬ
ម្របវតតសិាស្រសត ៖ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ HCV 
ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ 
ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់
រណំត់អតតសញ្ញា ណ
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយ
ជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

  តំបន់្ជបតិរភណឌ រិភរជលារឧ ហរណ៍តបំន់្
ម្របាសាទសម្បូរថ្ម្ររគុរម្របាសាទម្ររោះវហិារ 

World Heritage Sites 
(ជម្ើេឯរសារជោង) 

X X  

ទើាងំម្របាសាទខដេម្រតូវបាន្ជគជបាោះបង់ជចេរមួ្ ងំ
អនរខដេម្ិន្ ន់្បាន្សាង់ម្តជិៅជេើយ។ 

(ProForest, 2014; Khou, 2017) 

 X X  

រខន្លងវបបធម៌្, បុរាណវទិោឬម្របវតតិសាស្រសតសំខាន់្ៗជា
អន្តរជាតិឬជាតិជនែងជទៀតធន្ធាន្ធន្ធាន្ ម្រម្រឬ 

 X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ 
HCV ជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ខនន្ទើ ន្ិងសារជរើភណឌ ធន្ធាន្ ឧ ហរណ៍ បញ្ា ើរបស់ទើាងំ
បុរាណវតាុ ម្របវតតិសាស្រសត សាសនា ន្ិងវបបធម៌្។ 

X X  

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ ន្រវទូិ បុរាណវទូិ ន្ិងម្របវតតិវទូិ គំន្តិនតួចជនតើម្េើដ្ឋបុរាណវតាុរម្ពុជា 
ម្ហាវទិោេ័យបុរាណវទិោថ្ន្សារេវទិោេ័យភូម្ិន្ាវចិិម្រតសិេបៈ ម្ហាវទិោេ័យ
រើរា បណឌិ តសភ្ជរម្ពុជា សារម្ន្ាើរជាតិរម្ពុជា សងគម្បុរាណវទិោខខមរ 

X X  

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X X  
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C  X X  
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើ ន្ជាតជិដើម្ ន្ងិភ្ជគើាន្នេម្របជោ ន៍្ 
ន្ងិរងនេប៉ាោះាេ់ 

X X  

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 



 

 

បទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន សម្រាប់ម្ររោះរាជា្ចម្រររម្ពជុា  
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របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិ
ររែ 

  X 

សម្រាប់ការខណនារំនុងការរណំត់អន្តសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជារ់លារ់បខន្ាម្ជទៀតរើ 
HCV 6 ខដេអាចាន្ ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and 
HCVRN (2013) (ឧ ហរណ៍  រូំរ 3.6, ការរណំត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 6)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្ទើាងំ្ជនែងជទៀត ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ន្ងិ តបំន់្ជទសភ្ជរ ខដេាន្សារម្របជោ ន៍្ជៅថ្នន រ់ជាត ិឬសរេ ខននរវបបធម៌្ 
បុរាណវជិាា  ឬម្របវតតសិាស្រសតថ្ន្ម្របជទសរម្ពុជាឬជទ? ជតើឧ ហរណ៍ ន្ិងការបរម្រសាយជនែងៗជទៀត ខដេបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូេរនុងបញ្ា ើ
ខាងជេើម្និ្ម្រតូវបាន្ដ្ឋរ់បញ្ចូេជៅរនុង HCV 6 ជទ? 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  
ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា? ជតើម្របភរម្យួ
្ខដេអាចម្និ្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 6?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើជន្ោះ
ជទ? 
 
ទើាងំ ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ន្ងិ តបំន់្ជទសភ្ជរ ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់ ខាល ងំ ខននរវបបធម៌្ ជអរូេូសុើ ជសដារចិច ឬសាសនា/សកាក រៈ
សម្រាប់វបបធម៌្ ម្របថ្រណើ របស់ សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ ៖ 
 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ HCV 
ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ
បនុំតសម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើ
ចណុំចថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្សម្រាប់ម្របតិបតតិម្របថ្រណើ  សាសនា 
ឬវបបធម៌្, ឧ ហរណ៍ ជដើម្ជ ើ រុរខជាតិ ឬសាភ រៈជនែ
ងៗជទៀតសម្រាប់ជម្របើជាសជម្លៀរបំារ់  (WWF, 
2008) 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។ X X  

ទើាងំ ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ឬ តបំន់្ជទសភ្ជរជនែងៗ
ជទៀត ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់ខននរវបបធម៌្ ជអរូេូសុើ 
ជសដារិចច ឬសាសនា/សកាក រៈសម្រាប់ សហគម្ន៍្មូ្េ
ដ្ឋា ន្។ 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

     
     



 

 

បទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន សម្រាប់ម្ររោះរាជា្ចម្រររម្ពជុា  
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រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV 
ជន្ោះ៖ 

BAI ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI ាម្
ការជសនើសុ ំ

ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ រនុងរមួ្ ងំាម្រយៈ វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបតំ្ ង 
វបបធម៌្។   ចំ្ ថំ្ន “ភ្ជរចបំាច់ខាល ងំ” គរួម្រតវូបាន្យេ់ថ្នជាេទធនេថ្ន្ ការចូេរមួ្រើ
សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្។  

X X  

ការជរៀបចំខនន្ទើជដ្ឋយាន្ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ X  X 
មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ខនន្ទើ ន្ិងសារជរើភណឌ ធន្ធាន្  ឧ ហរណ៍ សហគម្ន៍្សាិតរនុង
តំបន់្ការារថ្ម្ររ ឬាន្ទំនារ់ទំន្ងន្ងឹតំបន់្ថ្ម្ររ ន្ងិបញ្ា ើរបស់រដ្ឋា ភិបាេអំរើទើាងំ
បុរាណវតាុ ម្របវតតិសាស្រសត សាសនា ន្ិងវបបធម៌្។ 

X  X 

ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, 
ឧ ហរណ៍ បុរាណវទូិអនរបុរាណវទូិ អងគការអភិវឌ្ឍន៍្សហគម្ន៍្ន្ងិអនរ ំនាញ 

ម្ ឈម្ណឌ េសម្រាប់ម្នុ្សែន្ងិថ្ម្ររជ ើ (RECOFTC) ភូម្ិរបស់ខ្ុ ំ(MVI) អងគការស
ជស្រងាគ ោះសតវថ្ម្រររម្ពុជា (SCW) ម្ ឈម្ណឌ េសទិធិម្នុ្សែរម្ពុជាជវទិកាថ្ន្អងគការម្ិន្ខម្ន្
រដ្ឋា ភិបាេសតើរើរម្ពុជាសាគម្អាដហុរ (ADHOC) 

X  X 

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្តំ្ ងឲ្យវបបធម៌្សម្ម្រសបរើសហគម្ន៍្ជាម្របថ្រណើ  សហគម្ន៍្ ន្ជាតជិដើម្
ភ្ជគតចិ ន្ងិភ្ជគើទទេួបាន្ម្របជោ ន៍្ ន្ងិរងការប៉ាោះាេ់ ភ្ជគើទទេួបាន្ម្របជោ ន៍្ 
ន្ងិរងការប៉ាោះាេ់ 

X  X 

ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការរណំត់អន្តសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជារ់លារ់បខន្ាម្ជទៀតរើ 
HCV 6 ខដេអាចាន្ ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគង ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN 
(2013) (ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.6, ការរណំត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 6)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--ការបរម្រសាយ៖  
ជតើាន្ជគហទំរ័រធន្ធាន្អវើខលោះ ម្រម្រឬជទសភ្ជរខដេគួរខតម្រតូវបាន្សន្មត់ថ្នាន្សារៈសខំាន់្ចំជាោះសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្? ជតើ
ាន្ឧ ហរណ៏ជនែងជទៀតខដេអនរម្រគប់ម្រគងថ្ម្ររជ ើគួររចិរ្ថ្នាន្សារៈសខំាន់្ខាល ងំដេ់សហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ខដរឬជទ? ជតើ
ាន្ឧ ហរណ៍អវើខលោះន្ិងការបរម្រសាយខដេបាន្ជរៀបរាប់ខាងជេើម្និ្ខដេារ់រ័ន្ធន្ ឹ
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖  



 

 

បទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន សម្រាប់ម្ររោះរាជា្ចម្រររម្ពជុា  
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ជតើម្របភររ័ត៌ាន្មុ្ន្ៗ្ខលោះខដេអាចជម្របើម្របាស់បាន្សម្រាប់េរខណៈរិជសសជារ់លារ់ជៅន្ឹងម្របជទសរម្ពុជា?  ជតើម្របភរ
ម្ួយ្ខដេអាចម្ិន្ចបំាច់សម្រាប់បរបិទថ្ន្ HCV 6?  ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្សំខាន់្ៗ្ជនែងជទៀត ខដេរុំាន្រនុងបញ្ា ើ
ជន្ោះជទ? 
 
ទើាងំ ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ន្ងិ តបំន់្ជទសភ្ជរ ខដេាន្ភ្ជរចបំាច់ខាល ងំ ខននរវបបធម៌្ ជអរូេូសុើ ជសដារចិច ឬសាសនា/សកាក រៈ
សម្រាប់វបបធម៌្ ម្របថ្រណើ របស់ ន្ជាតជិដើម្៖ 
ការបរម្រសាយថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ជេើសាសភ្ជរ 
HCV ជន្ោះ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់
រណំត់អតតសញ្ញា ណចណុំចថ្ន្ការបរ
ម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI 
ាម្ការ
ជសនើសុ ំ

រខន្លងរប់សរ ម្របាសាទ ន្ិងថ្ម្ររសការៈ ជរាង
អនរា ន្ងិជដើម្ជ ើសកាក រៈ រនុងជនាោះរមួ្ ងំ
តំបន់្ថ្ម្ររ ខដេម្រតូវបាន្ជ ឿថ្នជារខន្លងសាន រ់
ជៅរបស់ដូន្ាររបស់ជគ  (ProForest, 2014; 
FSC, 2017c; Kibria et al, 2017) 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

ទើាងំ ន្ងិធន្ធាន្ខដេម្រតូវបាន្ជម្របើម្របាស់
សម្រាប់រធិើជាម្របថ្រណើ  សាសនា ឬវបបធម៌្ 
(WWF, 2008) 

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

ទើាងំ ធន្ធាន្ ទើ ម្រម្រ ឬ តបំន់្ជទសភ្ជរ
ជនែងៗជទៀត ាន្ភ្ជរចបំាច់ ខននរវបបធម៌្  
ជអរូេូសុើ ជសដារចិច ឬសាសនា/សកាក រៈ
សម្រាប់វបបធម៌្ ម្របថ្រណើ របស់ ន្ជាតិជដើម្។  

ជម្ើេបញ្ា ើ BAI ខាងជម្រកាម្។  X X  

     
     
រ័ត៌ាន្ររបាន្ ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់ យួដេ់ការបរម្រសាយថ្ន្សាសធាតុថ្ន្ HCV ជន្ោះ៖ BAI 

ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI 
ាម្ការ
ជសនើសុ ំ

ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ រនុងរមួ្ ងំាម្រយៈ វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបតំ្ ង 
វបបធម៌្។  សូម្ចំ្ ថំ្ន “មុ្ខងារជាសារវន្ត” ថ្ន្ធន្ធាន្ រ៏គរួម្រតវូបាន្រណំត់ ជដ្ឋយសហការ
ជាម្យួន្ងឹភ្ជគើខដេរងនេប៉ាោះាេ់ ជាេគ ឺសហគម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្។ 

X X 
 

 

ការជរៀបចំខនន្ទើជដ្ឋយាន្ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្ជាម្របថ្រណើ  ន្ងិសហគម្ន៍្ ន្ជាតិជដើម្
ភ្ជគតិច  

X  X 

មូ្េដ្ឋា ន្ទនិ្នន័្យ ន្ងិខនន្ទើ ឧ ហរណ៍៖ រ័ត៌ាន្អំរើម្របជា ន្ាន្ម្របថ្រណើ   ន្ជាតិជដើម្
ភ្ជគតិច ន្ិង/ឬ ម្របជា ន្ភ្ជគតិច ខដេអាចាន្វតតាន្ជៅរនុងតំបន់្ជនាោះ អាចាន្វតតាន្

X  X 



 

 

បទដ្ឋា នជាតិបណ ត្ ោះអាសនន សម្រាប់ម្ររោះរាជា្ចម្រររម្ពជុា  
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ជៅរខន្លងជនាោះរន្លងជៅ ន្ងិ/ឬអាចជម្របើម្របាស់ថ្ម្ររជ ើ។ បញ្ា ើរបស់រដ្ឋា ភបិាេអរំើទើាងំ
បុរាណវតាុ ម្របវតតិសាស្រសត សាសនា ន្ិងវបបធម៌្។ 
ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្យួអនរ នំាញារ់រ័ន្ធជៅថ្នន រ់មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិថ្នន រ់តបំន់្, ឧ ហរណ៍  
អនរបុរាណវទូិន្ងិអនរវទូិ អងគការខដេតំ្ ងឬនតេ់ជសវារម្មសម្រាប់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិច
ឧ ហរណ៍ម្ ឈម្ណឌ េរម្ពុជាជដើម្បើសទិធិម្នុ្សែ។ សម្ព័ន្ធ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា 
(CIPA) ន្ិងប ត្ ញអងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិបាេ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតចិ (IPNN) ន្ិងសា ិរ
របស់រួរជគ។ សាគម្ការារសិទិធម្នុ្សែន្ិងអភិវឌ្ឍន៍្ជៅរម្ពុជា (អាដហុរ) អងគការ ន្
ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចរម្ពុជា (CIPO); អងគការយុវ ន្ ន្ជាតិជដើម្រម្ពុជា (CIYA); សាគម្
ការារសិទធិម្នុ្សែន្ងិអភិវឌ្ឍ ន្ជាតិភ្ជគតិចចម្ខខមរឥសាល ម្ សាគម្តំបន់្ខពង់រាប (HA); 

សា ិរសរម្ម ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិច (IRAM); ភូម្ិខ្ុ ំ(MVI); ជវទិកាថ្ន្អងគការម្ិន្ខម្ន្រដ្ឋា ភិ
បាេសតើរើរម្ពុជា អងគការជដើម្បើជេើររម្ពស់វបបធម៌្រួយ (OPCK) 

X  X 

ការសិរាម្រសាវម្រជាវរើ តថ្ម្លអភិររែខពស់ រនុងតបំន់្ម្រគប់ម្រគង* X  X 
ការចូេរមួ្រើអនរាន្សទិធិ អនុ្ជលាម្ាម្េរខណៈវនិ្ចិេ័យ 3.5 ន្ងិ 4.7 ថ្ន្ P&C X  X 
ការចូេរមួ្រើភ្ជគើទទេួបាន្ម្របជោ ន៍្ ន្ងិរងការប៉ាោះាេ់  X  X 
ការរនិ្តិយជេើងវញិេទធនេការងាររបស់អនរ នំាញខដេឯររា យរើម្ររមុ្ហ ុន្ X  X 
របាយការណ៍ជបាោះរុម្ពនាយជដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាេ វទិោសាា ន្ម្រសាវម្រជាវ ឬអងគការអភិររែ   X 
សម្រាប់ការខណនារំនុងការរណំត់អន្តសញ្ញា ណឧ ហរណ៍ជារ់លារ់បខន្ាម្ជទៀតរើ HCV 6 
ខដេអាចាន្ ជៅរនុងតំបន់្ម្រគប់ម្រគ ជម្ើេ៖  FSC (20XXa) and HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 3.6, ការរំណត់អតតសញ្ញា ណ  HCV 6)។ 

  X 

    
    

 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា—ការបរម្រសាយ ន្ងិBAI៖  
 ជតើជន្ោះជាវធិើសាស្រសតសម្ម្រសបម្ួយសម្រាប់ជរៀបរាប់ន្ិងរណំត់ទើាងំន្ិងធន្ធាន្ជាមូ្េដ្ឋា ន្ដេ់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចជៅរនុង
ម្របជទសរម្ពុជាខដេាន្ការរបិាររនុងការជធវើឱ្យ ន្ជាតិភ្ជគតិចខុសខបលររើ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចជរេន្ជោបាយម្ិន្ទទួេ
សាគ េ់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចន្ងិការដ្ឋរ់រហំតិជេើសម្តាភ្ជររបស់ ន្ជាតិជដើម្ភ្ជគតិចចជំាោះខលួន្ឯង។ រណំត់អតតសញ្ញា ណដូច
ជា? 
 
ខ. ការវាយតថ្ម្លជេើ HCV 6 
វធិើសាស្រសតសម្ម្រសបជៅថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្  ន្ងិរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំតសម្រាប់វាយតថ្ម្លជេើ HCV 6៖ 
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្ សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ការបរ
ម្រសាយជារ់លារ់ជេើ HCV 6 ៖ 

រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបនុំត
សម្រាប់ សម្រាប់រណំត់រើចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយជន្ោះ៖ 

BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI 
ាម្
ការ
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ជសនើ
សុំ 

ទើាងំបុរាណវជិាា ជៅខនងភនគូំខេន្ រម្មវធិើបុរាណវជិាា  ន្ិងការ
អភិវឌ្ឍ 

X X  

     
     
វធិើសាស្រសតថ្នន រ់ជាត ិឬតបំន់្៖ រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរ

បំនុត សម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំច
ថ្ន្ការបរម្រសាយចម្រម្ោុះ៖ 

BAI 
ចបំាច់ 
>SLIMF 

BAI 
ចបំាច់ 
សម្រាប់ 
SLIMF 

BAI 
ាម្
ការ
ជសនើ
សុំ 

 ការចូេរមួ្រើសហគម្ន៍្ 
មូ្េដ្ឋា ន្ ន្ងិជាម្របថ្រណើ  ឬ
សហគម្ន៍្ ន្ជាតជិដើម្ភ្ជគ
តចិ 

X X 
 

 

 ជម្ើេ រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ 
ម្របជសើរបនុំត សម្រាប់រណំត់
អតតសញ្ញា ណ HCV 6 

  X 

បខន្ាម្ជៅន្ងឹទើាងំខដេបចចុបបន្នរំរុងជម្របើម្របាស់ជដ្ឋយសហ
គម្ន៍្មូ្េដ្ឋា ន្ ការវាយតថ្ម្លគរួរិចរ្ជេើដំ្ដំ្ឋដុំោះខដេ
រើមុ្ន្ជាម្របភរដ៏សំខាន់្ថ្ន្តថ្ម្ល HCV 5 សម្រាប់សហគម្ន៍្
មូ្េដ្ឋា ន្ ឬ ន្ជាតជិដើម្ខដេបាន្តល ស់បតូរទើេំជៅ។ 

   X 

 សម្រាប់ការខណនាបំខន្ាម្ជេើ
ការវាយតថ្ម្ល HCV 6, ជម្ើេ៖  
FSC (20XXa) and 
HCVRN (2013) 
(ឧ ហរណ៍  ំរូរ 2, ការ
រិចរ្ជេើបទរិជសាធន៍្េអ
បំនុតសម្រាប់វាយតថ្ម្ល HCV  
ន្ិង ំរូរ 3.6, ការរណំត់អតត
សញ្ញា ណ  HCV 6)។ 

  X 
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ការខណនាសំម្រាប់ការរភិ្ជរា--វធិើសាស្រសត៖   
ឧ ហរណ៍ថ្ន្ម្របធាន្បទ ខដេរនុងជនាោះ េរខណៈរិជសសរបស់ជាតអិាចម្រតូវបាន្រិចរ្ រមួ្ាន្៖ ការខណនាអំំរើការរំណត់
អតតសញ្ញា ណម្របជភទជារ់លារ់ថ្ន្ HCV រ័ត៌ាន្ខដេចបំាច់សម្រាប់វាយតថ្ម្លសាា ន្ភ្ជរ ន្ិងេរខខណឌ ថ្ន្ម្របជភទជារ់លារ់របស់ 
HCV ការខណនាសំម្រាប់ការរជិម្ររោះជោបេ់ជាម្ួយអនរ ំនាញ ន្ិងភ្ជគើ ន្ិងការខណនាសំម្រាប់ការម្រសាវម្រជាវទើវាេ ការវាយតថ្ម្ល
ទើ ម្រម្រ ឬការវាយតថ្ម្លការគម្រាម្រំខហង។ 
 
សណួំរសម្រាប់ការរភិ្ជរា--BAI៖ 
ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ម្របជសើរបំនុងអវើខលោះសម្រាប់វាយតថ្ម្លចណុំចថ្ន្ HCV 6? ម្របភររ័ត៌ាន្ម្ួយចនំ្ួន្ដូចរន  ដូចាន្បញ្ញា រ់  
រនុងរ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុតសម្រាប់អតតសញ្ញា ណ HCV 6? ជតើាន្ម្របភររ័ត៌ាន្ជនែងរើជន្ោះជទ? 
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ឧបសម្ព័ន្ធ៖ អរែរកាត់ ន្ងិឯរសារជោង 
 
អរែរកាត់ 
 
BAI – រ័ត៌ាន្អាចររបាន្ ម្របជសើរបំនុត 
DoF -- នាយរដ្ឋា ន្រកុាខ   
KBA – តបំន់្ ើវៈចម្រម្ោុះសំខាន់្ៗ 
IBA – តបំន់្សតវសាល បសំខាន់្ៗ 
IFL – តបំន់្ជទសភ្ជរថ្ម្ររខដេរម ន្ការរខំាន្ 
LARReC -- ម្ ឈម្ណឌ េម្រសាវម្រជាវធន្ធាន្ទឹរាន្ ើវតិ  
MAF -- ម្ររសួងរសិរម្ម រុកាខ ម្របាញ់ ន្ងិជន្សាទ  
MNRE – ម្ររសងួធន្ធាន្ធម្មជាតិ ន្ិងបរសិាា ន្ 
NBCA -- តំបន់្អភិររែ ន្ងិ ើវៈចម្រម្ុោះជាត ិ
NPA – តំបន់្ការារធម្មជាតថិ្នន រ់ជាត ិ
RTE – រម្រម្ គម្រាម្រំខហង  ិតនុតរូ  
WCS – អងគការអភិររែសតវថ្ម្ររ 
WREA --ធន្ធាន្ទឹរ ន្ិងការម្រគប់ម្រគងបរសិាា ន្  
WWF – មូ្េន្ធិសិតវថ្ម្រររិភរជលារ 
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