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សេចក្តីស្តើម 

ការចូលរមួដាំស ើសដយប្រជាពលរដ្ឋ និងវេ័ិយឯក្ជន ប្រូវបានសលើក្ទឹក្ចិរតសដយរាជរដឋ ភបិាលក្មពុជាដូ្ចមាន 
ចចងក្នុងចារេ់តីពីព្ប្ពស ើជាពិសេេការជាំរុញឱ្យមានការចុុះរញ្ជ ី “ព្ប្ពឯក្ជន”។ ព្ប្ពឯក្ជនប្រូវបានក្ាំណរស់ដយ
ប្រកាេសលខ៣២៧ ប្រក្.ក្េក្ ចុុះព្ងៃទី២៦ ចខឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ររេ់ប្ក្េួងក្េិក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និង
សនសាទ េតីពី “វធិានព្ប្ពឯក្ជន” ក្នុងសោលរាំណងជាំរុញ និងសលើក្ទឹក្ចិរតដ្ល់រូរវនតរុគ្គល ឬនីរិរុគ្គលឯក្ជនចដ្ល 
ជាក្មមេិទធិក្រដី្ធ្លីក្នុងការចូលរមួដាំដុ្ុះស ើសលើដី្ក្មមេិទធិឯក្ជន សដ្ើមបរីសងកើនប្រភព គ្រ់្ គង់្ ល អនុ្លព្ប្ពស ើ 
សចញពីចមាក រស ើដាំេប្មារច់ក្ព្ចន សប្រើប្បាេ់ក្នុងប្េុក្ និងនាំសចញ។ សដ្ើមបេីសប្មចបាននូវការអនុវរតតាមខលឹមសារ 
ប្រកាេសនុះ រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ ចដ្លមាន សោក្រណឌិ រ លី សម៉េងសា៊ា ង ប្រធាននយក្ដឋ នអភវិឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពដាំ និង
ព្ប្ពឯក្ជន បាន ត្ួចស ត្ើមដឹ្ក្នាំសរៀរចាំសោលការណ៍ចណនាំ េតីពី “ការរសងកើរ និងចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា” សៅ
ឆ្ន ាំ២០១៨ រ៉េុចនតសដយសារធ្នធានមានក្ប្មរិ ការពិសប្ោុះសោរល់ជាមយួរណ្តត អងគភាពសប្កាមឱ្វាទរដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ
ទាំងថ្នន ក្ជ់ារិ និងសប្កាមជារិ សដ្ើមបទីទួលបានពរ័ម៌ានេប្មារស់រៀរចាំសោលការណ៍ចណនាំសនុះ មនិមានវសិាល
ភាពទូលាំទូោយ។ សៅចុងឆ្ន ាំ២០១៩ នយក្ដឋ នអភវិឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន បានេហការជាមយួគ្សប្មាង 

“Integrating the development of guidelines and incentives for piloting the establishment of small-

scale private Dalbergia plantation ” ចដ្លឧររថមភងវកិាសដយេហគ្មនអឺ៍រ ៉េុរ (European Union) តាមរយៈ
សលខាធិ្ការដឋ នអនុេញ្ញា េតីពីការសធ្វើពាណិជជក្មមអនតរជារិសលើប្រសភទេរវព្ប្ព និងរុក្ាជារិរងសប្ោុះជិរ្ុរពូជ 
(Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora-CITES) និងគ្សប្មាង “The registration of small-scale private forest plantation in Cambodia” 
ចដ្លឧររថមភងវកិាសដយរដឋ ភបិាលសាធារណៈរដ្ឋកូ្សរ ៉េ តាមរយៈអងគការេហប្ររិររតិការព្ប្ពស ើអាេីុ (The Asian 

Forest Cooperation Organization-AFoCO) ចុុះប្រមូលពរ័ម៌ាន និងធារុចូលេាំខាន់ៗ  ក្នុងការចងប្ក្ង និង 
សរៀរចាំ “សោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា” សដយបានសរៀរចាំកិ្ចចប្រជុាំសដយ
ផ្ទា ល់ និងប្រជុាំពីចមាៃ យ ( Zoom meeting)  និងេិកាា សាោពិសប្ោុះសោរល់ជាសប្ចើនសលើក្ សដយមានការចូលរមួពីមន្រនតី
រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើទាំងថ្នន ក្ជ់ារិ និងថ្នន ក្ស់ប្កាមជារិ ប្គឹ្ុះសាថ នអររ់ ាំ វេ័ិយឯក្ជន អនក្េិក្ាប្សាវប្ជាវ និងអងគការមនិ
ចមនរដឋ ភបិាលពាក្ព់ន័ធវេ័ិយព្ប្ពស ើ។ 

 

 

រូរភាព៖ េិកាា សាោពិសប្ោុះសោរល់ និងចងប្ក្ង ឯក្សារសោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរនិងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន ប្រូវ
បានសរៀរចាំសៅព្ងៃទី២៦-២៧ ចខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 



ចេវងយល់អាំពីសោលការណ៍ចណេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន 

សៅក្នុងសោលការណ៍ចណនាំ “ព្ប្ពឯក្ជន ប្រូវបានក្ាំណរ ់ជាចមាក រស ើចដ្លបានដាំ ឬ សដ្ើមស ើដុ្ុះសដយធ្មមជារិ
សលើដី្ចដ្លបានចុុះរញ្ជ ី និង ត្ល់ជាក្មមេិទធិឯក្ជនសប្កាមនីរិវធីិ្ និងចាររ់ដ្ឋ។ ព្ប្ពឯក្ជនេាំសៅដ្ល់ចមាក រព្ប្ពដាំចដ្ល
បានរសងកើរស ើងសដយរូរវនតរុគ្គល ឬនីរិរុគ្គលឯក្ជន ចដ្លជាក្មមេិទធិក្រដី្ធ្លីសៅសលើដី្ក្មមេិទធិឯក្ជនររេ់ខលួន 
សដយទទួលេិទធិកានក់ារប់្េរតាមចារភូ់មបិាល និងប្រូវបានចុុះរញ្ជ ីទទួលសាគ ល់ជាព្ប្ពឯក្ជនប្េរតាមរទ
របញ្ារតិព្នចារេ់តីពីព្ប្ពស ើ និងប្រកាេេតីពីវធិានព្ប្ពឯក្ជន”។ 
 

  

 
 
“សោលការណ៍សនុះនឹងសលើក្ទឹក្ចិរតដ្ល់វេ័ិយឯក្ជនចូលរមួដាំស ើ សដ្ើមបីរមួចាំចណក្េសប្មចបាននូវប្ក្រខណ័ឌ សោលសៅ
អភិវឌ្ឍប្រក្រ សដយចីរភាព ឆ្ន ាំ២០១៦-២០៣០ ចដ្លធានការអភិរក្ស ការសាត រ និងការសប្រើប្បាេ់ប្រក្រសដយចីរភាព
នូវប្រពន័ធសអកូ្ ូេីុ និងសេវាក្មមព្ប្ពស ើ សដយបានក្ាំណរេូ់ចនក្រសោលសៅជារិ សដយេសប្មចឱ្យបានគ្ប្មរព្ប្ព
ស ើ ៥០% ប្រឹមឆ្ន ាំ២០៣០ ជាពិសេេការរសងកើរធ្នធានចមាក ស ើដាំ ចដ្លជាការរមួចាំចណក្ការរ់នថយេមាព ធ្ដ្ល់
ព្ប្ពស ើធ្មមជារិឱ្យប្េរការពវកិ្ចចសប្កាមកិ្ចចប្ពមសប្ពៀងអនតរជារិ។”  
 
សោលការណ៍ចណនាំមាន៤ ជាំពូក្៖ ជាំពូក្ទី១ (សេចក្តីស្តើម) រង្ហា ញអាំពីនិយមនយ័ព្នព្ប្ពឯក្ជន សោលរាំណង 
ប្ក្រខណ័ឌ ចារ ់ និងសោលនសោបាយ និងច្នការយុទធសាន្រេតជារិ ចដ្លោាំប្ទដ្ល់មាច េ់ព្ប្ពឯក្ជន េិទធិក្នុងកិ្ចច
ដ្ាំសណើ រការដាំស ើ និងសប្រើប្បាេ់កិ្ចចដ្ាំសណើ រការអាជីវក្មមសដយប្េរចារ។់ ជាំពូក្ទី២ (សោលការណ៍ចណនាំេប្មារ់
ការចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន) រង្ហា ញអាំពីជាំហានជានីរិវធីិ្ “សោលការណ៍ចណនាំ”  េប្មារម់ន្រនតីរដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ រូរវនត
រុគ្គល នីរិរុគ្គល និងអនក្ពាក្ព់ន័ធចេវងយល់ និងអនុវរតការង្ហររសងកើរ និងចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន។ ជាំពូក្ទី ៣ (ការសរៀរចាំ
ច្នការដាំស ើេប្មារច់មាក រស ើដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន) រង្ហា ញអាំពីសោលគ្ាំនិរេាំខាន់ៗ ពាក្ព់ន័ធនឹងការសប្ជើេសរ ើេ
ទីតាាំង ការរសងកើរចមាក រស ើដាំ និងការសរៀរចាំច្នការដាំស ើជាសដ្ើម។ ជាំពូក្ទី៤ (ការប្រមូល្ល និងយនតការព្នការ
ពិនិរយចមាក រស ើដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន) រង្ហា ញអាំពីរសរៀរព្នការប្រមូល្លស ើពីចមាក រស ើដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន ការក្រប់្តា
ទិនននយ័សៅក្នុងចមាក រស ើរមួមានេក្មមភាពដាំដុ្ុះ ប្រសភទស ើ ចាំនួនសដ្ើម និងររមិាណស ើចដ្លបានប្រមូល្ល សដ្ើមបី
រងកភាពង្ហយប្េួលដ្ល់មន្រនតីរដ្ឋបាលព្ប្ពស ើមានេមរថកិ្ចចក្នុងការពិនិរយ និងស ា្ៀងផ្ទា រក់្នុងក្រណីចាំបាច។់  

សោក្ គឹ្ម េុរុណយ ៖ “សោលការណ៍
ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជី ព្ប្ព
ឯក្ជនសៅក្មពុជាសនុះ អាចជាមគ្គុ សទេ
ក្ជួ៍យ ក្មមេិទធិក្រដី្ធ្លី ឬនីរិរុគ្គល 
ចដ្លមានរាំណងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន
ររេ់ខលួ ន ចេវងយល់អាំពីដ្ាំសណើ រការ
រសងកើរ និងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន ចាំសណុះ
ដឹ្ង និងជាំនញក្នុ ងការចងទាំចមាក រព្ប្ព
ឯក្ជន និងអរថប្រសោជនន៍នពី   
រាជរដឋ ភិបាល។” 
 

 

 

រូរភាព៖ សោក្ គឹ្ម េុរណុយ ជាអនុប្រធាននយក្ដឋ នអភិវឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពស ើដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន  និងជាមន្រនតីគ្សប្មាងចុុះ 
រញ្ជីចមាក រព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា សៅក្នុ ងេិកាា សាោពិសប្ោុះសោរល់ និងចងប្ក្ង ឯក្សារសោលការណ៍ចណនាំេប្មារ់
រសងកើរនិងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន ប្រូវបានសរៀរចាំសៅព្ងៃទី២៦-២៧ ចខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
 



សោក្ ជង រុល ប្រធានការោិល័យព្ប្ពឯក្ជន និងព្ដ្គូ្េហការ 
បានសលើក្ស ើងថ្នសោលការណ៍ចណនាំសនុះ គឺ្សរៀរចាំស ើងសៅតាម
ប្រកាេេតី ពីវធិានព្ប្ពឯក្ជន និងពនយល់ថ្ន៖ “មាច េ់ព្ប្ពឯក្ជន
ចដ្លបានចុុះរញ្ជីចមាក រស ើដាំសៅសលើដី្ឯក្ជនជាព្ប្ពឯក្ជន មាន
េិទធិចងរក្ា អភិវឌ្ឍ សប្រើប្បាេ់ លក្និ់ងចចក្ចយ ្លិរ្លររេ់
ខលួ នបាន។ ការដឹ្ក្ជញ្ជូ ន្លិរ្លស ើចដ្លមានប្រភពសចញពីព្ប្ព
ឯក្ជន សដ្ើមបីសៅ គ្រ់្ គង ់ ដ្ល់អរិងិជន ឬទី្ារក្នុ ងប្េុក្ គឺ្មិន
រប្មូវឱ្យមានលិខិរអនុញ្ញា រ (LP) ស ើយ។”  

 
 

នីរិវធីិ្េាំខាន់ៗ ព្នដ្ាំសណើ ការចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជនសៅក្នុងសោលការណ៍ចណនាំ 
សោងតាមប្រកាេសលខ៣២៧ប្រក្.ក្េក្ ចុុះព្ងៃទី២៦ ចខឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ររេ់ប្ក្េួងក្េិក្មម រកុាា ប្រមាញ់ និង
សនសាទ ព្ប្ពឯក្ជនប្រូវបានចរថ់្នន ក្ត់ាមទាំហាំ៖ (១) ព្ប្ពឯក្ជនលក្ាណៈប្គ្ួសារ ចដ្ល ព្ ា្ដី្ទាំហាំសប្កាម១០ហកិ្តា 
(២) ព្ប្ពឯក្ជនទាំហាំរូច ចដ្លព្ ា្ដី្ទាំហាំចរពី់១០-១០០ហិក្តា (៣) ព្ប្ពឯក្ជនទាំហាំមធ្យម ចដ្លព្ ា្ដី្ទាំហាំសលើេ
ពី១០០-១០០០ហិក្តា និង (៤) ព្ប្ពឯក្ជនទាំហាំធ្ាំ ចដ្លព្ ា្ដី្ទាំហាំសលើេពី ១០០០ហិក្តាស ើងសៅ។ លក្ាខណឌ
រប្មូវេប្មារក់ារសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន រមួមាន៖ ១-ពាក្យសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន ២-អរតេញ្ញា ណរណ័ណ
េញ្ញជ រិចខមរ ឬ លិខិរឆ្លងចដ្ន ៣-ឯក្សាររញ្ញជ ក្េិ់ទធិកានក់ារដី់្ធ្លី (លិខិររញ្ញជ ក្ពី់ភូមបិាល ឬវញិ្ញា រនរប្រេមាគ ល់
មាច េ់អចលនវរថុ) ៤-រលងទី់តាាំងដាំដុ្ុះស ើរសងកើរជាព្ប្ពឯក្ជន និង ៥-ឯក្សារពាក្ព់ន័ធស្សងសទៀរតាមការចាំបាច ់
ពិសេេេប្មារនី់រិរុគ្គល។ 

 

 
 

រូរភាព៖ សោក្ ជង រុល សធ្វើរទរង្ហា ញ “ប្រកាេេតី ពីវធិានព្ប្ពឯក្ជន” សៅក្នុ ងេិកាា សាោពិសប្ោុះសោរល់ និងចងប្ក្ង 
ឯក្សារសោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរនិងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន ប្រូវបានសរៀរចាំសៅព្ងៃទី២៦-២៧ ចខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

 

រូរភាព៖ កិ្ចចប្រជុាំអនតរនយក្ដឋ ន ពាក្ព់ន័ធសោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា សៅព្ងៃទី
១៤ចខមក្រា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

 

 



 

 
រូរវនតរុគ្គល ឬនីរិរុគ្គលឯក្ជនចដ្លជាក្មមេិទធិក្រដី្ធ្លី មាច េ់ចមាក រស ើដាំ ឬដ្ាំណុុះព្ប្ពធ្មមជារិ អាចប្រឹក្ា
សោរល់ជាមយួមន្រនតីជាំនញព្ននយក្ដឋ នអភវិឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពដាំ និងព្ប្ពឯក្ជនព្នរដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ ឬ មន្រនតីជាំនញព្ន
ខណឌ រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ មុននឹងសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជនររេ់ខលួន។ 
ដ្ាំសណើ រការព្នការសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជនមាន ៣ជាំហាន ដូ្ចខាងសប្កាម ៖ 

ជាំហានទី១ ការដក្ព់ាក្យសេនើេុាំ៖ ក្មមេិទធិក្រដី្ធ្លី រាំសពញចរររទសេនើេុាំរសងកើរ និងចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន សដយ
ភាជ រម់ក្ជាមយួនូវឯក្សាររញ្ញជ ក្េិ់ទធិកានក់ារដី់្ធ្លី រលងទី់តាាំងដាំដុ្ុះរសងកើរជាព្ប្ពឯក្ជន ប្រសភទស ើដាំ និងឯក្
សារពាក្ព់ន័ធស្សងសទៀរតាមការចាំបាច ់

ជាំហានទី២ ការពិនិរយ ស្ាៀងផ្ទា រ ់និងវាយរព្មល៖ មន្រនតរីដ្ឋបាលព្ប្ពស ើមានេមរថកិ្ចច ពិនិរយសលើពាក្យសេនើេុាំ 
និងឯក្សាររញ្ញជ ក្េិ់ទធិកានក់ារដី់្ធ្លី រលងទី់តាាំងដាំដុ្ុះស ើរសងកើរជាព្ប្ពឯក្ជន ប្រសភទស ើដាំ និងឯក្សារពាក្ព់ន័ធស្សង
សទៀរតាមការចាំបាច ់ចុុះពិនិរយ និងស ា្ៀងផ្ទា រទី់តាាំង និងរាយការណ៍ជូនថ្នន ក្ដឹ់្ក្នាំ សេនើេុាំការេសប្មច 

ជាំហានទី៣ ការសចញវញិ្ញា រនរប្ររញ្ញជ ក្ក់ារចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន៖ ពិនិរយ និងេសប្មចររេ់សាថ រន័មានេមរថ
កិ្ចច ក្នុងការសចញវញិ្ញា រនរប្ររញ្ញជ ក្ម់ាច េ់ព្ប្ពឯក្ជន ជូនក្មមេិទធិក្រដី្ធ្លី។ 

 

 

ជាំហាន ១៖ ការដក្ព់ាក្យសេនើេុាំរសងកើរ

(ក្មមេិទធកិ្រដ្ធី្ល ីឬ ប្កុ្មហ៊ាុន)

- សរៀរចាំរាំសពញចរររទសេនើ េុាំ
- អរតេញ្ញា ណរណ័ណ  ឯក្សាររញ្ញជ ក្់
េិទធិកានក់ារដី់្ធ្លី រលងទី់តាាំងដាំដុ្ុះស ើ
រសងកើរជា ព្ប្ពឯក្ជន ប្រសភទស ើដាំ 
និងឯក្សារពាក្ព់ន័ធស្សងសទៀរ

ជាំហាន ២៖ ការពនិរិយ ស ា្ៀងផ្ទា រ ់
នងិវាយរព្មល

មន្រនតីរដ្ឋបាលព្ប្ពស ើមានេមរថកិ្ចច 
ពិនិរយសលើពាក្យសេនើ េុាំរសងកើរ និង
េាំណុាំ      ឯក្សារ ភាជ រម់ក្ជាមយួ 
ចុុះពិនិរយ និងស ា្ៀងផ្ទា រ ់  ទីតាាំង 
សេនើ េុាំរសងកើរ និង
ចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន 
រាយការណ៍ និងសេនើ េុាំការ េសប្មច

ជាំហាន ៣:ការសចញវញិ្ញា រនរប្រ
រញ្ញជ ក្ក់ារចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជន

សចញជូនក្នុ ងក្រណី៖
ក្រណី ១-ដាំដុ្ុះរចួរសងកើរបានជាចមាក រ
ព្ប្ពដាំសពញលក្ាណៈ 
ក្រណី ២-ដី្ក្មមេិទធិចដ្លមានដ្ាំណុុះ
ស ើធ្មមជារិ
ក្រណី ៣-ដី្ក្មមេិទធិចដ្លសទើរបានដាំ
ដុ្ុះស ើរចួ មិនទនរ់សងកើរជាចមាក រ    
ព្ប្ពដាំសពញលក្ាណៈ។ ក្រណីសនុះ    
រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ នឹងជូនដ្ាំណឹងដ្ល់
អនក្ដក្ព់ាក្យ ឱ្យសេនើ េុាំសាជាងមី។

រូរភាព៖ េិកាា សាោពិសប្ោុះសោរល់ េតី ពីសោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា ប្រូវបាន
សរៀរចាំសៅព្ងៃទី២៦-២៧ ចខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

 

 

រូរភាព៖ ជាំហានទាំង៣ ព្នដ្ាំសណើ រការសេនើេុាំចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា 

 

 



 

 
 
វញិ្ញា រនរប្ររញ្ញជ ក្ក់ារចុុះរញ្ជ ីព្ប្ពឯក្ជនសនុះ នឹង ត្ល់ជូនរូរវនតរុគ្គល ឬ នីរិរុគ្គលចដ្លបានដក្ព់ាក្យសេនើចុុះរញ្ជ ី
ព្ប្ពឯក្ជនក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី ៤៥ព្ងៃ ព្នព្ងៃសធ្វើការរនា រពី់ទទួលពាក្យ សដយរាំសពញលក្ាខណឌ ដូ្ចខាងសប្កាម៖  

• ឯក្សាររញ្ញជ ក្ក់្មមេិទធិដី្ធ្លីប្េរតាមចារភូ់មបិាល (ងរចមលងតាមចារស់ដ្ើម) 
• ទីតាាំងដី្សេនើេុាំមានេុវរថិភាព  
• ក្រណីដី្ដាំស ើប្រូវបានជួលពីឯក្ជនក្នុងរយៈសពលចវង សដយមានកិ្ចចេនាជួល និងការឯក្ភាពពី
មាច េ់អចលនវរថុក្នុងការចុុះរញ្ជ ីជាព្ប្ពឯក្ជនសដយោយលក្ាណ៍អក្សរ 

• ប្រសភទស ើចដ្លបានដាំ ោ៉េ ងសហាចណ្តេ់រសងកើរជាគ្ប្មរដី្សលើេពី ៣៥ភាគ្រយ។  
សដយច ក្ ក្រណីទីតាាំងសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីពុាំទនប់ានរាំសពញប្គ្រល់ក្ាខណឌ ខាងសលើ រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើមានេមរថកិ្ចចប្រូវ
សរៀរចាំលិខិរជូនដ្ាំណឹងដ្ល់រូរវនត ឬនីរិរុគ្គលឯក្ជនវញិ ប្ពមទាំងចណនាំឱ្យសធ្វើការរាំសពញរចនថម និងសេនើេុាំសា
ជាងមីស ើងវញិ ។ 
 

  

 

រូរភាព៖ ទេសនកិ្ចចចមាក រស ើដាំររេ់ប្កុ្មហ៊ាុនឯក្ជន Grandis សៅសខរតក្ាំពងេ់ពឺ  
 

 

 

សោក្ប្េី លឹម េុភាព ៖ “សោលការណ៍ចណនាំេតី ពីការចុុះ
រញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជនសនុះ នឹងរមួចាំចណក្ក្នុ ងការពប្ងីក្ការដាំសាត រ
ព្ប្ពស ើសៅក្មពុជា ពីវេ័ិយឯក្ជន ក្នុ ងទប្មង ់ជាចមាក រស ើ 
ឬក្ទ៏ប្មងក់្េិ-រុក្ាក្មមក្តី សហើយការ ត្ល់ និងចចក្កូ្នស ើ
សដយឥរគិ្រព្ងលជូនដ្ល់េហគ្មនមូ៍លដឋ ន ររេ់
គ្សប្មាង AFoCO នឹងឆ្លុ ុះរញ្ញច ាំងនូវការចូលរមួចាំចណក្
ររេ់គ្សប្មាងសៅក្នុ ងការចរស់ ត្ើម ដាំសាត រព្ប្ពស ើសៅក្នុ ង
រាំរនស់ោលសៅររេ់គ្សប្មាង។” 
 

 

 

រូរភាព៖ សោក្ប្េី លឹម េុភាព ជាអនុប្រធាននយក្ដឋ ន
អភិវឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពស ើដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន និងជាមន្រនតីគ្សប្មាងចុុះ
រញ្ជីចមាក រព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា បានចុុះចចក្កូ្នស ើដ្ល់េហ
គ្មនមូ៍លដឋ ន សៅក្នុ ងប្េុក្ក្ាំពងស់េៀម សខរតក្ាំពងច់ម។ 

 



ប្រេិនសរើអនក្សេនើេុាំ ឬមាច េ់ចមាក រសដ្ើមស ើឯក្ជនបានសោរពតាមលក្ាខណឌ រប្មូវចដ្លពាក្ព់ន័ធទាំងការទទួលបាន ល្ូវ
ចារ ់ និងលក្ាណៈវនិិចឆយ័វាយរព្មលេប្មារក់ារដាំសដ្ើមស ើឯក្ជនសនុះ វញិ្ញា រនរប្រព្ប្ពស ើឯក្ជនប្រូវសចញឱ្យអនក្
សេនើេុាំមនិសលើេពីពីរចខរនា រពី់ការដក្ស់េនើដ្ាំរូង។ ពាក្យេុាំអាចប្រូវបានប្ចនសចល សទុះជាោ៉េ ងណ្តក្ស៏ដយ 
ប្រេិនសរើអនក្ដក្ព់ាក្យខក្ខានមនិបាន ត្ល់ភេតុតាងប្គ្រប់្ោនច់ដ្លទក្ទ់ងនឹងក្មមេិទធិប្េរចារដ់្ល់ដី្ សហើយនឹង
ប្រូវរប្មូវឱ្យដក្ស់េនើពាក្យេុាំស ើងវញិ។ ប្រេិនសរើអនក្សេនើេុាំខវុះឯក្សារោាំប្ទចដ្លប្រូវការ ឬមនិអាចទទួលបានការ
ស ា្ៀងផ្ទា រវ់ាលចដ្លសពញចិរត ឬអាចអនុសោមតាមលក្ាណៈវនិិចឆយ័វាយរព្មលវាលេប្មារច់មាក រឯក្ជនររេ់ពួក្សគ្ 
សនុះការសចញវញិ្ញា រនរប្រព្ប្ពស ើឯក្ជននឹងប្រូវផ្ទា ក្។ សោលការណ៍ចណនាំក្ច៏ចង្ងចដ្រថ្ន ក្នុងការចុុះរញ្ជ ីចមាក រព្ប្ព
ស ើឯក្ជន មាច េ់មនិរប្មូវឱ្យមានការអនុញ្ញា រក្នុងក្មមេិទធររេ់ខលួន ចដ្លពាក្ព់ន័ធនឹងការប្រមូល្ល ឬដឹ្ក្ជញ្ជូ ន
្លិរ្លស ើចដ្លមានប្រភពសចញពីចមាក រស ើររេ់ពួក្សគ្ សលើក្ចលងចរ្លិរ្លចដ្លប្រូវបានសប្ោងនាំសចញ។ 
 

 

 
 
សារេាំខាន ់និងការចូលរមួចាំចណក្សៅក្នុងការដាំសាត រព្ប្ពស ើ 
សដ្ើមបេីសប្មចបាននូវច្នការយុទធសាន្រេតអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយក្េិក្មមឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើបានពាោម
រសងកើនររមិាណ្លស ើដាំចដ្លអាចប្រមូលបានពី ២០០.០០០ម៣/ឆ្ន ាំ សៅឆ្ន ាំ២០១៩ ដ្ល់ ៣០០.០០០ម៣/ឆ្ន ាំ
សៅឆ្ន ាំ២០២៣។ សលើេពីសនុះសទៀរ រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ បាននឹងក្ាំពុងអភវិឌ្ឍការង្ហរដាំដុ្ុះព្ប្ពស ើស ើងវញិសៅសលើ
ព្ ា្ដី្ព្ប្ពសរចរលឹ ដី្សៅទាំសនរររេ់រដ្ឋ និងជាំរញុឱ្យមានការចូលរមួដាំស ើសៅសលើដី្ក្មមេិទធិឯក្ជននូវប្រសភទស ើប្រណិរ 
ស ើពាណិជជក្មម ចដ្លអាចសធ្វើអាជីវក្មមក្នុងរយៈសពលចវង មធ្យម និងខលី េាំសៅរសងកើរប្រភព គ្រ់្ គង់្ លស ើ និង
ស ើថ្នមពលសចញពីចមាក រស ើដាំ និងជួយ រសងកើនក្ប្មរិជីវភាពររេ់ប្រជាជន សដ្ើមបកីាររ់នថយការពឹងច ា្ក្អាប្េ័យ 
្លស ើប្រភពសចញពីព្ប្ពធ្មមជារិ។  

រូរភាព៖ សោលការណ៍ចណនាំេប្មារចុ់ុះរញ្ជី  និងអភិវឌ្ឍនព៍្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា (ប្ក្រខាងមុខ និងខាងសប្កាយ) 
 

 



 
 

សោក្ប្េី លឹម េុភាព៖ “ការចុុះរញ្ជី ព្ប្ព 
ឯក្ជន គឺ្ជាការរមួចាំចណក្ធានដ្ល់ការសធ្វើ
ពាណិជក្មមប្រសភទស ើសៅក្នុ ងឧរេមពនឋ
សាយសរេ សដយរញ្ញជ ក្អ់ាំពីប្រភព
ចាេ់ោេ់សចញពីចមាក រស ើដាំ។” 

 
 

 

សោក្រណឌិ រ លី សម៉េងសា៊ា ង បានរញ្ញជ ក្ថ់្ន៖ 
“រូរវនតរុគ្គល ឬនីរិរុគ្គលឯក្ជន ចដ្លបានដាំ
ដុ្ុះស ើ និងចុុះរញ្ជីជាព្ប្ពឯក្ជន នឹងទទួល
បាននូវអរថប្រសោជនជ៍ាសប្ចើនដូ្ចជា ការ
ប្រឹក្ាសលើរសចចក្សទេ និងការសលើក្ទឹក្ចិរតពី
រាជរដឋ ភិបាលក្មពុជា តាមរយៈការរញ្ចុ ុះអប្តា
អាក្រនាំសចញសលើមុខទាំនិញប្រសភទស ើដាំ 
និងវរថុ សធ្វើពីស ើដាំ ការអនុសប្ោុះរនថយ ៥០% 
ព្នការពវកិ្ចចអាក្រនាំសចញេរុរ សលើការនាំ
សចញមុខទាំនិញប្រសភទស ើដាំ និងការដក្់
អាក្រនាំសចញជារនាុ ក្រដ្ឋ ចាំសពាុះការនាំសចញ
មុខទាំនិញសប្គ្ឿងេង្ហា រមិ និង្លិរ្ល
េសប្មចស្សងសទៀរសធ្វើពីស ើដាំក្នុ ងប្រសទេ។” 
 

រូរភាព៖ សោក្ប្េី លឹម េុភាព បានចូលរមួ
ចចក្ និងដាំស ើកូ្នស ើជាប្រពន័ធក្េិ-រុក្ា
ក្មម ជាមយួក្េិក្រ សៅឃុាំហានជ់យ័ ប្េុក្
ក្ាំពងស់េៀម សខរតក្ាំពងច់ម។ 

 

 

 
“រដ្ឋបាលព្ប្ពស ើបានសរៀរចាំនិរិវធីិ្ក្នុ ងការចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជនចដ្លមាន
ឯក្សារពាក្ព់ន័ធ ដូ្ចជាពាក្យសេនើេុាំចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជន សេៀវសៅរនធុ ក្ 
និងវញិ្ញា រនរប្រ ចដ្លអាចសឆ្លើយររសៅនឹងលក្ាខណឌ ជាសោលការណ៍
ព្នអនុេញ្ញា សាយសរេ ចដ្លរញ្ញជ ក្នូ់វប្រភពស ើប្េរចារេ់ប្មារ់
ការសធ្វើពាណិជជក្មម្ លិរ្លស ើសលើទី្ាអនតរជារិ។ ការចុុះរញ្ជីចមាក រ
ស ើដាំ ឬស ើដាំជាទប្មងក់្េិ-រុក្ាក្មមសៅតាម្ាុះប្រជាពលរដ្ឋ តាមទី
ជនរទក្នុ ងប្រសទេក្មពុជា អាចជាការជាំរញុសលើក្ទឹក្ចិរត ចដ្លបាន
ក្ាំណរស់ៅក្នុ ងសោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជី ព្ប្ពឯក្
ជនសៅក្មពុជា ចដ្លរមួចាំចណក្សៅក្នុ ងការដាំសាត រស ើងវញិនូវប្រសភទ
ស ើេាំខាន់ៗ  និងមានរព្មលសលើទី្ារ។” 

 

រូរភាព៖ សោក្រណឌិ រ លី សម៉េងសា៊ា ង ចូលរមួជាវាគ្មិនក្នុ ងេិកាា
សាោ្សពវ្ាយេតី ពី “សោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះ
រញ្ជី ព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា” នព្ងៃទី១០ ចខក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ចដ្លប្រូវ
បានសរៀរចាំតាម Zoom  

រូរភាព៖ ក្ញ្ញា  អ៊ាចូ េីុសនរ អនុប្រធានការោិល័យ ព្ននយក្ដឋ នអភិវឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន និងជាមន្រនតីគ្សប្មាង
ចុុះរញ្ជីចមាក រព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា បានចុុះប្រមូលទិនននយ័ស ើដាំ សៅសខរតក្ាំពងច់ម 

 

 



ចាំណ្តរអ់ារមមណ៍ររេ់សាធារណជន និងវេ័ិយឯក្ជន 
ជាដ្ាំរូង មានការរ ាំពឹងរិចរួចណ្តេ់ ចដ្លថ្ននឹងមានការសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីជាព្ប្ពឯក្ជនភាល មៗ រនា រពី់េិកាា សាោ
ពិសប្ោុះសោរល់សៅចខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ និងក្នុងអនតរកាល ចដ្លសោលការណ៍ចណនាំេប្មាររ់សងកើរ និងចុុះរញ្ជ ី
ព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជាសនុះ ក្ាំពុងេថិរសៅក្នុងដ្ាំណ្តក្ក់ារចក្េប្មួល និងេុាំសោលការណ៍ចុងសប្កាយេប្មារក់ារ
សបាុះពុមព្សពវ្ាយ ប្ពមទាំងដក្ឱ់្យសប្រើប្បាេ់ជា ល្ូវការ។ រ៉េុចនតជាការគួ្រឱ្យចរអ់ារមមណ៍ គឺ្មានវេ័ិយឯក្ជន 
ពិសេេប្កុ្មហ៊ាុនចាំនួន២ បានសេនើេុាំចុុះរញ្ជ ីចមាក រស ើដាំជាព្ប្ពឯក្ជន      ដ្ាំរូងសគ្សៅក្មពុជាចដ្លចាំនួន៤ទីតាាំងក្នុង        
រយៈសពលប្រឹម៦ចខ ក្នុងឆ្ន ាំ២០២១។ ទីតាាំងទី១ ព្ ា្ដី្ ៨,៩២៣ហិក្តា មានចាំនួន១ទីតាាំង (ដាំចនានប៍្ក្សា ប្ក្ញូង 
សរង ធ្នង)់ េថិរសៅក្នុងប្េុក្ររសេដ្ឋ សខរតក្ាំពងេ់ពឺ និងទីតាាំងចាំនួន៣ ស្សងសទៀរ ចដ្លទីតាាំងទី១       មានទាំហាំ២៨០   
ហិក្តា (ដាំចនានប៍្ក្សា ប្ក្ញូង និងប្ក្ញូងព្ហណ្តន.់..) េថិរក្នុងប្េុក្ចប្េអាំរិល សខរតសកាុះកុ្ង, ទីតាាំងទី២មានទាំហាំ 
៣៣ហិក្តា (ដាំចនានប៍្ក្សា ប្ក្ញូង សរង) េថិរក្នុងប្េុក្ទឹក្ ូ សខរតក្ាំពរ និងទីតាាំងទី៣មានទាំហាំ៣៧ហិក្តា      
(ចនាប្ក្សាន  ប្ក្ញូង សរង) េថិរក្នុងប្េុក្រនា យមាេ សខរតក្ាំពរ។  
 

ក្ញ្ញា  អ៊ាូច េីុសនរ៖ “្លជាវជិជមានសនុះ 
គឺ្ជាភេតុតាងចដ្លរង្ហា ញថ្នវេ័ិយឯក្
ជន បាននឹងក្ាំពុងចរអ់ារមមណ៍ោ៉េ ង
ខាល ាំងអាំពីការវនិិសោគ្សលើចមាក រស ើដាំ
សៅក្មពុជា ចដ្លសដ្ើររួោ៉េ ងចមបង និងរមួ
ចាំចណក្ដ្េ៏ាំខានស់ៅក្នុ ងការអភិវឌ្ឍចមាក រ
ស ើដាំ និងការសាត រព្ប្ពស ើសៅក្មពុជា” 
 
 

 
 
 
េប្មារទិ់េសៅសៅអនគ្រ គ្សប្មាងចុុះរញ្ជ ីចមាក រព្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា មានច្នការេហការជាមយួនយក្ដឋ ន
អភវិឌ្ឍនច៍មាក រព្ប្ពដាំ និងព្ប្ពឯក្ជន សដ្ើមបសីបាុះពុមភ និងសរៀរចាំវគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល្សពវ្ាយសេៀវសៅេតីពីសោល
ការណ៍ចណនាំេប្មារចុ់ុះរញ្ជ ី និងអភវិឌ្ឍនព៍្ប្ពឯក្ជនសៅក្មពុជា ដ្ល់មន្រនតីរដ្ឋបាលព្ប្ពស ើ និងវេ័ិយឯក្ជន សដ្ើមបី
ពប្ងីក្ការចរអ់ារមមណ៍ និងជាំរុញការចូលរមួពីេាំណ្តក្វ់េ័ិយឯក្ជនសៅក្នុងការវនិិសោគ្ចមាក រស ើដាំ និងការចុុះរញ្ជ ី
ព្ប្ពឯក្ជនឱ្យកានច់រទូលាំទូោយ មានវសិាលភាពសៅទូទាំងក្មពុជា។ 

រូរភាព៖ ក្ញ្ញា  អ៊ាចូ េីុសនរ បានចូលរមួ
ចចក្ និងដាំស ើកូ្នស ើជាប្រពន័ធក្េិ-រុក្ា
ក្មម ជាមយួក្េិក្រ សៅឃុាំហានជ់យ័ 
ប្េុក្ក្ាំពងស់េៀម សខរតក្ាំពងច់ម។ 

 

 


