
ជំពូកទី១ 

 
+សាវតាៈ មិនទាន់កំនត់ច្បាស់អំពីបញ្ហា បរសិាា នដែលនំ
ឱ្យមានNESAP មូលហេតុ 
វសិាលភាពាៈ គួរបញ្ហា ក់ថាជាឯកសារយុទធសាស្តសររបស់ RGC 
និងមិននិរាករណ៍ឯកសារយុទធសាស្តសរែទទដែលមានស្រសាប់ 
ក្កបខណឌ ច្បាប់-ជាreference-សាវត 

គហក្មាងសាកលបងហក្ច្បើនហៅថាា ក់ហក្ោមជាតិ-MoInt.ធនធាន
ធមមជាតិ ែីធលី ទក្ពហ ើ បឹងទហនល អាោសធាតុ (របបខយល់ និង
ទឹកហ ល្ៀង) ោរអ្ិវឌ្ឍកសិកមម វវិតរន៍ឧសាេកមម-ហរាងច្បក្ក 

បញ្ចូ លកាុងសាវត 
ផ្រល់អនុសាសន៍អនុវតរ (ជំពូកហក្ោយ) 
+ ផ្លប ៉ះពាល់មានទំេំប ុណ្ណា ? 
 

 
 
 
 



+ NESAP គួរមានរយាៈហពល១០ឆ្ា ំ 
 បញ្ជ្ញ្ហា បរបស់សាា ប័នពាក់ព័នធហោយមានហោងបទ
ពិហសាធន៍ NCDD+ ៣ែំណ្ណក់ោលសក្មាប់អនុវតរ 
+ Scope-Strategy translates to policy laws-scoping  

-វស័ិយដរ   និងថាមពល-សារាៈសំខាន់-scope NSDP-
ជាឯកសារជាតិហោល 

-លទធផ្លអនុវតរ NSDP 

-CMDG រហំលច្បក្គប់វស័ិយ-៥ឆ្ា ំ ២០១៦-២០២០ 

-Localization-ព័ត៌មានពីក្កសួងពាក់ព័នធរបស់SDGs 

 



ជំពូកទី២- ដផ្ាកកសិកមម 
 

-តួហលខកសិកមមហោងហោយCMDGs 
-Labor-កសិកមម ហធៀបកមាល ំងកសិកមមនឹងកមាល ំងពលកមមទូទំាង
ក្បហទស 
-ោរពក្ងីកែីកសិកមម-ក្បពលវបបកមម (ហលើែីកសិកមមចាស់) 
-ោរហក្បើថាា ំជីគីមីបានក្បឹងដក្បងហធវើ 
-សារ រធារាសាស្តសរហស្រសាច្បស្រសព 70%-80% , 54% ជួសជុលជា
សាា ពរ 
-ហនសាទ-បូកសរបុកសិកមម(២០១៤) និងសនាិ បាត កសិកមម 
(៥-៦ ហមសា ២០១៦) 
-វារវីបបកមម ផ្លប ៉ះពាល់ហលើបរសិាា នគួរអ្ិវឌ្ឍន៍វារ ី
កសិកមម?  
-ែីសមបទានហសែឋកិច្បចាៈ ឯកសារហោង (បរបិទថ្មីដែលហកើត
ហ ើង) 
 



- ផ្លសរុកក្តី 
 ដផ្នោរកសិកមម-50000t/ឆ្ា ំ ផ្លចាប់ក្តី 
កំុវាយតទមល  performance របស់សាា ប័ន 
គួរបា ន់ក្បមាណពីផ្លប ៉ះពាល់ 
គួរគិតគូរដផ្នោរពីដផ្នោរអ្ិវឌ្ឍ និងបរសិាា នឱ្យច្បាស់ 
- Economic driving force  

  + food security- GMOs-ប ៉ះពាល់បរសិាា ន 
  + Bio-industry-Genetic ហក្បើវស័ិយឧសាេកមមប ៉ះ
ពាល់បរសិាា ននិងធនធានធមមជាតិ 

 (Nagoya Protocol) 

គួរគិតយុទធសាស្តសរោ ងណ្ណ? 
  + Invasive speciesប ៉ះពាល់ជីវាៈច្បក្មរ៉ះ 
  + ឯកសាររបាយោរណ៍ជាតិ(NBSAP)ទី៥ សរីពីជីវាៈច្បក្មរ៉ះ 
 



- Sectors related to environment should include in 
NESAP 

- Mechanism to implement the plan  
- emphasize on traditional  environment methods 
 eg: Air pollution, water pollution, Soil pollution impact 

in urban areas- land development, transportation 
municipal waste collection treatment 

- NESAPpropose measures to address those issues 
- ក្កសួងដរ   និងថាមពលក្គបែណរ ប់ ហលើវស័ិយហក្បង
ោតឧសមន័ 

- របាយោរណ៍វស័ិយហទសច្បរណ៍កាុងឆ្ា ំ2015   
 + បរហទសមានចំ្បនួន 4.8 លាននក់ (6.2%) 
 + ដខមរមានចំ្បនួន 8.2 លាននក់ (3%) 
- វស័ិយអ្ិវឌ្ឍន៍ជនបទាៈ អត់មានបញ្ចូ ល 
- ដផ្នោររកិំល៣ឆ្ា ំ PIP 



• ហក្បើធនធានធមមជាតិ៖ ហ្ញៀវ 
» ហសៀបរាប ២.៥លាន បរហទស(ដក្ពកទាល់ កំពង់្លុក) 

• ហសៀវហៅ ៖ អូស្តសារ លីជួយអ្ិវឌ្ឍនហនារសមុក្ទកមពុជា 
• Slide ឧសាេកមមោម នដផ្ែង(?) = ហទសច្បរណ៍ 

• ហទសច្បរណ៍ផ្លប ៉ះពាល់៥%- បរសិាា ន(ែឹកជញ្ាូ ន) 
• Slide ទាក់ទាយហទសច្បរណ៍-ោរយកទឹកហៅ្ាំហពញ 
និងហសៀមរាបយកទឹកហក្ោមែី 

 WA report(Suvana) -កងវល់ជីកអណរូ ងយកទឹកហៅ
ហសៀមរាបមកបហក្មើហទសច្បរណ៍ 

 ហសាើNESAP team-សំុោរបញ្ហា ក់ពីក្កសួងធនធានទឹក 
  



• ដែនែី 
– សាា នីយ៍ទឹកកខវក់ -បឹងទំពន់-ហជើងឯក-បឹកក្តដបក 

• អាងច្បហក្មា៉ះទឹកធមមជាតិ= Lagoon system 
បឹងទំាងមូល(ហជើងឯក) -បានលុបទំាងស្រសរង 
ហតើNESAP តក្មង់ទិសហៅទឹកកខវក់ែូច្បហមរច្ប? 
(បឹងបហក្មា៉ះធមមជាតិក្តូវបានលុប) 

– ែីសមបទានហសែឋកិច្បច-ែកែីយកមក ដតទក្ពហ ើក្តូវោប់យកអស់ 
– JICA សិកាហរៀបចំ្បអាងបហក្មា៉ះ(Treatment Plants) 

ោត់បនាយជាតិពុកទឹកកខវក់ចូ្បលបឹង/ទហនលធមមជាតិ 
– RGCបញ្ឍប់ោរផ្រល់ELCs សារាច្បរណ៍ 

២៣កដនលង ELCs ែក  MOE  

ែីដែលកែ តំបន់អ្ិរកែ ឬSLCs តមោរចំាបាច់្ប-ពិភាកាជាមួយ
ក្កសួងដែនែី 



• ទំព័រទី២១ -វស័ិយថាមពល  និងដរ   -បញ្ហា
ក្ប ម 

 ខវ៉ះបញ្ហា ក្ប មដរ   និងែំហណ្ណ៉ះស្រសាយ 
 ហក្បងោត-ឧសម័ន-ដរ   
  development plan 

ទំព័រ១៥៧ MME យិទធសាស្តសរហធវើអវីខល៉ះ? 
ក្ករមោរងារMME សូមហផ្េរហសច្បករីក្ពាង NESAP 
ហលើបញ្ហា ឧសម័ន ដរ   និងហក្បង 



social driving force  

-ក្ករមជនជាតិហែើមភាគតិច្ប -មិនបានរហំលច្ប 
(សិទធហក្បើក្បាស់ធនធានធមមជាតិ) នឹងបដនាម 
-អាកហនសាទ-បរូរមុខរបរនំហ្ញៀវហទសច្បរ (គួរ
ោក់បញ្ចូ ល?) នឹងបដនាមហៅនិនា ោរទនោរ
ផ្លល ស់បរូរមុខរបរពីកសិកមម........... 

-ោរហធវើបមាល ស់ទីប ៉ះពាល់ែល់បរសិាា ន/
ធនធានធមមជាតិ នឹងបដនាមកាុងNESAP 



- MES: NIS Data-Agriculture tourism     
  Data from respective minitries  

  Add: one para- impacts of sector on 
environment   

-Tourism sector or   

-Tourism receipt (?)        Revenues of 12%(?) 

          from tourism to GDP 

     17% 3002លាន    
     ហទសច្បរណ៍ 

 



- ធនធានដកទច្បា ប ពាល់បរសិាា ន (បហញ្ចញោកសំណល់ពីហរាង
ច្បក្ក) ហអោណុលទហនលសាប) 

-  Transbounary Issue (បរសិាា ននលងដែន) ឧ៖ ទំនប់វារអីគគីសនី (ហម
គងគហលើ)   
ពីហ ល្ើងហន៉ះទក្ព-ក្បហទសជិតខាង ឧ៖ ្ូមា, ឥណឌូ ហនសីុ 
ពីសកមមភាពវនិិហោគនិងអាជីវកមមហក្បងដរ   

- ោរតំងលំហៅោឋ ន( នាុកក្ទូ)ប ៉ះពាល់ទឹករបស់ទហនលសាប។ គួរ
ោក់បញ្ចូ លកាុងNESAP (?)TSA កំពុងសិកា៥kg/នក់-សំរាម 

- គួរបញ្ចូ លហទ? សមតាភាព និងសុខភាពរបស់មនុសែ 
(environment +nutritions) human capital  (NESAP នឹងបញ្ចូ ល) 

- រហំលច្បបហច្បចកវទិាជួយបរសិាា ន -ហអកូ ូសីុ 

  ជហក្មើសGreen Economy –low carbon   

 តុលយភាព development and conservation   

 មានកាុងNESAP 

 



- ែីសមបទានសងគមកិច្បចSLCs 

សក្មាប់ក្គសួសារក្កីក្ក-ខវ៉ះខាតហេោឋ នរច្បនស
មព័នធ...... ហតើមានយុទធសាស្តសរោ ងណ្ណ? 
(ឧ៖ ែីខវ៉ះមានលកខណាៈមិនសមស្រសបសក្មាប់
កសិកមម) 
ហធវើ LU mapping សេោរជាមួយMAFF Planning 

ហោលនហោបាយហោ៉ះស្រសាយ-ដកសក្មួលតួនទី
មុខងាររបស់MoE និង MAFF រមួទំាងSLCs។ ហតើក្តូវ
រហំលច្បោ ងណ្ណ?   
 


