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អារម្ភកថា 

   

ឈោលបំណងកនុងការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លបានឈធវើបចចុបបននភាៃឈនុះ 
រឺឈដ្ើ្បីៃរងឹងការោរំទផែនកបឈចចកឈទសជា្ូលដ្ឋឋ នសំរាបក់ារររបរ់រង និងអភរកិសធនធានធ្មជាត្-ិព្រៃឈ ើ-
សត្វព្រៃ របកបឈដ្ឋយចីរភាៃ និងការឈរបើរបាស់ធនធានទងំឈនុះសរាបឈ់លើកកំៃស់ករ្តិ្ជីវភាៃរស់ឈៅរបស់ 
សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នរៃ្ទងំរួ្ ចំផណកជំរញុកំឈណើ នឈសដ្ឋកិចចជាត្ិែងផដ្រ។ ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារឈនុះ រត្ូវបានឈរៀបចំឈរកា្របធានបទ “ព្រៃឈ ើសរាបរ់បជាជន និងការអភវិឌ្ឍឈដ្ឋយចីរភាៃ” ផដ្ល 
ឈតោ ត្ការយកចិត្ោទុកដ្ឋកឈ់ៅឈលើរបជាសហរ្ន ៍ សងគ្ និងការផែរកា រៃ្ទងំការឈធវើ្យបរបឈសើរឈងើងនូវ
របៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នធ្មជាត្កិនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

ការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារឈនុះ ានក្មវធិីការងារសំខាន់ៗ ចំនួន ៦ ផដ្លរួ្  
ាន ១) ក្មវធិីអភរិកស និងររបរ់រងធនធានធ្មជាត្ ិ២) ក្មវធិីឈរៀបចំ និងររបរ់រងត្ំបនលំ់ផហកំសានោធ្មជាត្ិ 
និងឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ ិ៣) ក្មវធិីសាហរណក្មការអភវិឌ្ឍសហរ្ន ៍និងការចូលរួ្  ៤) ការររបរ់រងត្ំបន ់
ការពារ និងព្រៃការពារតា្បឈតោ យរៃំផដ្នឈដ្ឋយានកិចចសហការ ៥) ក្មវធិីអភវិឌ្ឍធនធាន្នុសស និងៃរងឹង 
ស្ត្ថភាៃសាថ បន័ និង ៦) ក្មវធិីរត្ួត្ៃិនិត្យប និងសិការសាវរជាវ។  ការឈរៀបចំចងរកងផែនការររបរ់រងឈនុះាន 
ការចូលរួ្ ជាបនដបនាា ប ់ តា្រយៈការៃិឈរោុះឈោបល់ជា្យួសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នផដ្លរស់ឈៅកនុងនិងផកបរត្ំបន ់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ និងានការចូលរួ្ ែដល់ឈោបល់ និងែដល់ៃត័្ា៌នសំខាន់ៗ ពាកៃ់ន័ធនឹងវស័ិយព្រៃឈ ើ និង 
សត្វព្រៃកនុងរៃុះរាជាតចរកក្ពុជា ៃីបតដ នាយកដ្ឋឋ ន ការោិល័យ និងអងគភាៃចណុំុះរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ។  

ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារឈនុះ ជាផែនការររបរ់រង ៥ឆ្ន  ំឈលើកទ២ី ចាបៃ់ីឆ្ន ២ំ០១៦ 
ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២០ រត្ូវបានឈធវើបចចុបបននភាៃ ឈដ្ើ្បៃីរងឹង និងបឈងកើនរបសិទធភាៃការងារ ឈដ្ឋយ រឈលើ្ូលដ្ឋឋ ន
លទធែលព្នការរសាវរជាវ និងបទៃិឈសាធនផ៍ដ្លទទួលបានកនុងការអនុវត្ដផែនការររបរ់រងរយៈឈៃល ៥ឆ្ន  ំ
ឈលើកទ១ី។ 

រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើានឈសចកដីឈសា្នសស និងសូ្ផែែងអណំររុណោ៉ា ងរជាលឈរៅចំឈពាុះ អងគការ 
ITTO តា្រយៈ FA-ITTO PD577/10 Rev.1 (F) “រឈរាងអភរិកសជីវចរ្រុះតា្បឈតោ យរៃំផដ្នត្ំបន់
រត្ីឈកាណ្រកត្ ក្ពុជា-ព្ែងងដ់្-៏ឡាវ ជំហា៊ា ន៣” ផដ្លបានជួយ ឧបត្ថ្ភទងំែវកិា និងបឈចចកឈទសដ្ល់្ន្ដនដី
ជំនាញរបស់ក្ពុជា កនុងការឈរៀបចំចងរកងឈសៀវឈៅផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារឈនុះ។  

កិចចខិត្ខំផដ្លានសហការដ្យូ៏រអផងវងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើព្នរៃុះរាជាតចរកក្ពុជា និងអងគការ 
ITTO បានោរំទដ្ល់សក្មភាៃការងារសិការសាវរជាវ ជរ្រញការងារររបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើ ៃរងឹង       
ស្ត្ថភាៃជំនាញ និងៃរងីកការផចករផំលកឯកសារ ៃត័្ា៌នវទិាសាន្ដសោ និងបឈចចកឈទស។ 

ជាការៃតិ្តស់ ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ អាចអនុវត្ដឈៅបានរបកបឈដ្ឋយរបសិទធភាៃ 
លុុះរតាផត្ានការចូលរួ្ សហការោ៉ា ងសក្ម និងជិត្សនិទធៃីររបភ់ារីពាកៃ់ន័ធទងំអស់ទងំឈៅថ្នន ក់្ ូលដ្ឋឋ ន 
ថ្នន កជ់ាត្ិ ថ្នន កអ់នដរជាត្ិ បតដ ររឹុះសាថ នសិការសាវរជាវវទិាសាន្ដសដ និងព្ដ្រូអភវិឌ្ឍនានា។   

 

 

ឆេង គមឹ្ស ៊ុន 
              ប្រតិភូរាជរដ្ឋា ភិបាល ទទួលរនទ៊ុកប្រធានរដ្ាបាលព្ប្ៃឆ ើ  
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សេចក្ដីថ្លែងអណំរគណុ   
 

រករ្ការងារអនុវត្ដរឈរាងសូ្ផលែងអណំររុណចំឈពាុះ ឈោក-ឈោករសីផដ្លបានបងកលកខណៈងាយ 
រសួល និងែដល់ទនិននយ័សំរាបឈ់រៀបចំផែនការររបរ់រងព្រៃការពាររៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ រៃ្ទងំជួយ 
ៃិនិត្យផកសរ្ួលឯកសារឈនុះ។ ការងារឈរៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសំរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈន
ទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ អាចទទួលបានឈជារជយ័ ឈដ្ឋយសារានការគរំទ និងឈលើកទឹកចតិ្ដជា
ៃិឈសស ឯកឧត្ដ្ បណឌិ ត្ ឈេង រឹ្ស ុន របត្ិភរូាជរដ្ឋឋ ភបិាលទទួលបន្្ុករបធានរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ ឯកឧត្ដ្  
អ ុង សំអាត្ អនុរបធានរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ និងបណឌិ ត្ ផកវ អាូ៉ា លីស របធាននាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ។  

ឈយើងខ្ុ ំកសូ៏្អររុណចំឈពាុះ ឯកឧត្ដ្ អ ុ៊ុំ ា៉ា រា៉ា  អភបិាលព្នរណៈអភបិាលឈខត្ដរៃុះវហិារ និងអាជ្ាធរ 
ពាកៃ់ន័ធដ្ព្ទឈទៀត្ផដ្ល ជួយ គរំទ និងែដល់កិចចសហការនានា។ ឈយើងខ្ុ ំកសូ៏្អររុណែងផដ្រ ចំឈពាុះអាជ្ាធរ
ឈខត្ដ រសរក ឃំុ និងសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នផដ្លបានជួយ គរំទ និងសហការកនុងការងារររងររងត្ំបនព់្រៃការពារ
សរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ។ 

ឈយើងខ្ុ ំសូ្ផលែងអំណររុណចំឈពាុះ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលព្នរបឈទសជប៉ាុន ផដ្លបានឧបត្ថ្ភលវកិាតា្រយៈ 
អងគការ International Tropical Timber Organization (ITTO) សរាបក់ារអនុវត្តរឈរាងររបរ់រង 
ព្រៃការពារត្ំបនរ់ត្ីឈកាណ្រកត្ឈដ្ើ្បឈីលើកកំៃស់កិចចសហរបត្ិបត្ដិការ អភរិកសជីវចរ្រុះតា្បឈដដ យរៃំ
ផដ្នរវាងរបឈទសព្លឡងដ់្-៏ក្ពុជា-ឡាវ ជំហានទី៣។ ឈយើងខ្ុ ំកសូ៏្ផលែងអំណររុណចំឈពាុះការរួ្ ចំផណក 
និងការគរំទរបស់ឈោក Takeshi Goto ជំនួយការនាយកផែនកររបរ់រងព្រៃឈ ើ និងបណឌិ ត្ Hwan Ok 

Ma អនកររបរ់រងរឈរាងព្នអងគការ ITTO កនុងការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងឈនុះ។ 
ឈយើងខ្ុ ំសូ្ផលែងអណំររុណចំឈពាុះការគរំទ និងការផណនា ំ កនុងអំឡុងការអនុវត្តរឈរាងដ្ំដក់

កាលទ៣ី ៃីឈោក Hiroshi Nakata ទីរបឹកាបចចកឈទសព្នរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ និងឈោករសី Naomi Matsue 
ផដ្លជា្ន្រនតីរដ្ឋបាល នងិសរ្បសរ្ួលរឈរាង JICA ផដ្លែតល់្ូលនិធិឈដ្ឋយរឈរាង CAM-REDD 
រៃ្ទងំកញ្ញា  Ches Sopheap ជា្ន្រនតីររបរ់រងការយិាល័យ។ 

ឈយើងខ្ុ ំកសូ៏្ឈកាត្សរឈសើរ និងផលែងអំណររុណចំឈពាុះការចូលរួ្ យា៉ា ងសក្មៃីសំដកថ់្នន កដ់្ឹកនា ំ
និង្ន្រនដី ខណឌ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើរៃុះវហិារ ផែនករដ្ឋបាលព្រៃឈ ើផេប និងជាកំានដ ជាៃឈិសសឈោក ឃឹ្ បា៉ា ន ់
ឈោក  អុិត្ ភូារា៉ា  ឈោក ្៉ាក ់បញ្ញា   ឈោក តាន ់ឈសដ្ឋឋ  កដូ៏្ចជារំនិត្ឈយាបល់ រៃ្ទងំវភិារទនចំឈពាុះការ
ឈរៀបចំផែនការររបរ់រងឈនុះ ផដ្លែតល់ឈដ្ឋយឈោក Alistair Mould ទីរបឹកាបឈចចកឈទសព្នរឈរាង ឈៅត្ំបន់
ភារខាងឈជើងរបស់អងគការសារ្នអ៍ភរិកសសត្វព្រៃ។ 

ឈយើងខ្ុ ំសូ្អររុណជាៃិឈសស ចំឈពាុះសាជិករករ្ការងារអនុវត្ដរឈរាង ITTO PD 577/10 

Rev.1 (F) ផដ្លបានចូលរួ្  យា៉ា ងសក្មកនុងការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងដូ្ចជា ឈោក ឈាង ដ្ឋនី បណឌិ ត្ 
J. Dennis Cengel ឈោក ញ៉ា ន ប ុនលន ឈោករសី លឹ្ សុភាៃ ឈោក រឹ្ សុបណុយ ឈោក បា៉ា ង ផានតិ្ 
ឈោក ឈែង សុរភក័ ឈោក សាយ សិុនលី ឈោក យី ដរ ៉ាុ្  ឈោក យូ រឹ្ឈឡង និងឈោក សឹ្ សីុននួ នងិសូ្
អររុណដ្ល់អនកឯកឈទសនានាផដ្លបានចំដយឈៃលឈវោដ្ា៏នត្ព្្ែ ជួយ ផណនា ំ ៃិនិត្យ និងែដល់        
អនុសាសនល៍អៗ កនុងការឈរៀបចំឈធវើបចចុបបននភាៃផែនការររបរ់រងព្រៃការពាររៃុះវហិារឈនុះ។ 
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សាជកិរករ្ ការងារអនុវត្ដរឈរាង នងិ អនកចូលរួ្ ឈរៀបច ំ 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសំរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរកុខជាត្ ិនងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ 
 

ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសំរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ បាន
ឈរៀបចំឈដ្ឋយរករ្ការងារអនុវត្ដរឈរាងអភរិកសជីវៈចរ្រុះតា្បឈតោ យរៃំផដ្នត្បំនរ់ត្ីឈកាណ្រកត្ក្ពុជា-ព្ៃ
ឡងដ់្-៏ឡាវ FA-ITTO PD577/10 Rev.1 (F) "Management of the Emerald Triangle Protected 

Forests Complex to Promote Cooperation for Trans-boundary Biodiversity Conservation 

between Thailand, Cambodia and Laos" -Cambodia Component, និងអនករួ្ ចំផណកឈែសងៗឈទៀត្
ានរាយនា្ដូ្ចខាងឈរកា្៖ 
 
រករ្ ការងារអនុវត្ដរឈំរាង 
ឯកឧត្ោ្ បណឌិ ត្ ឈេង រឹ្ស ុន  របត្ិភូរាជរដ្ឋឋ ភបិាលទទួលបនទុកជារបធានរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ 
ឈោក  ឈាង ដ្ឋនី  របធានរឈរាង 
ឈោកបណឌិ ត្  Dennis J. Cengel ទីរបឹកាបឈចេកឈទស 
ឈោក រឹ្ សុបណុយ អនកឯកឈទសឈរៀបចំផែនការឈរបើរបាស់ដ្ីព្រៃ និងអនកររបរ់រងទីវាល 
ឈោក  ញ៉ា ន ប នុៃន អនកឯកឈទសផែនទ ី
ឈោករសី  លឹ្ សុភាៃ ររបរ់រងរដ្ឋបាល-រណឈនយយ 
ឈោក  បា៉ា ង ផានិត្ ្ន្រនោីទទួលបនទុកការអភរិកសជវីចរ្រុះ និងព្រៃឈ ើ 
ឈោក អុិត្ ភូារា៉ា  នាយខណឌ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើរៃុះវហិារ 
ឈោក ឈែង  សុភរ័ក ្ន្រនោីទទួលបនទុកផែនកអភវិឌ្ឍនស៍ហរ្ន ៍
ឈោក សាយ សិុនលី ជំនួយការទីវាលផែនកឈរៀបចំផែនការឈរបើរបាស់ដ្ីព្រៃ 
ឈោក សឹុ្  សីុនួន ជំនួយការទីវាលផែនកអភវិឌ្ឍនស៍ហរ្ន ៍
ឈោក យី  តរ ៉ាុ្  ជំនួយការទីវាលផែនកអភវិឌ្ឍនស៍ហរ្ន ៍
ឈោក យូ  រឹ្ឈឡង ជំនួយការទីវាលផែនកជីវចរ្រុះ និងព្រៃឈ ើ 
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រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                  នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  xi 

សេចក្ដីស្ដើម 
 

ត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរកុខជាត្ ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ (ឬ ត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ) រឺជាផែែក្យួព្នត្ំបនជ់ីវចរ្រុះដ្សំ៏ខានរ់បស់ Indo-Burma Biodiversity Hotspot ឈ ើយជា 
ត្ំបន់្ យួកែុងចំឈោ្ត្ំបន ់ Global Hotspots ទងំ ៣៥ ព្នៃិភៃឈោកឈយើងឈនុះ។ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះ
វហិារ រឺជាទីជរ្កសំខាន់្ យួសរាបរ់បឈភទថនិកសត្វភារឈរចើនឈៅកែុងរបឈទសក្ពុជា និងជាផដ្នជរ្ក សត្វ
ស្លា បរបផ ល ២៥៥របឈភទ ថនិកសត្វចំនួន ៥៧របឈភទ ឧរងគសត្វ ៥៨របឈភទ និងរៃ្ទងំថលជលិក សត្វ
ជាឈរចើនរបឈភទឈទៀត្។ ត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិាររឺជា
ផែែក្យួព្នស្ពន័ធព្រៃឈលបុះ ឈៅកែុងត្ំបនឥ់ណ្ឌូ ចិន។  

ភាៃសំបូរផបបព្នស្លរៃន័ធរកុខជាត្ិឈៅកែុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានទំនាកទ់ំនងយ៉ា ងជិត្សែិទធឈននងង 
សំឈណ្ើ ្បរយិកាស (៧៤%) របបទងកឈភាៀង (ឈភាៀងធាា ក ់ ៩៧ព្ថៃ/ឆ្ែ  ំ ផដ្លានកំៃស់ទងកឈភាៀង្ធយ្របចឆំ្ែ  ំ
១៣០១-២០៣៥្្) សីតុ្ណ្ហ ភាៃ្ធយ្របចឆំ្ែ  ំ(៣៣អងាឈស) សោឋ នដ្ី និងសាសធាតុ្ដ្ី។ ឈដ្ឋយស្លរ 
ភាៃសំបូរផបបព្នស្លរៃន័ធរកុខជាត្ិ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជារបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នស្ពន័ធព្រៃឈលបុះ ផដ្លជាផដ្ន 
ជរ្កសត្វព្រៃសំខាន់ៗ ។ ជា្យួគ្នែ ឈនុះផដ្រធនាគ្នរអភវិឌ្ឍអាសីុបានចត្ថ់្នែ កត់្ំបន ់ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
ជាផែែក្យួព្នរចករឈបៀងសរាបអ់ភរិកសជីវចរ្រុះផដ្លានអាទិភាៃខ្ពស់ទងំ ៩ សរាប់្ ហាអនុត្ំបនឈ់្រងគ 
(High Priority Biodiversity Conservation Corridor of the Greater Mekong Sub-region)។ 
 ឈៅឈដ្ើ្ឆ្ែ  ំ ១៩៩៩ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជាបានលុបឈចលកិចចរៃ្ឈរៃៀងព្រៃស្បទនចំនួន ១២ ការ
កាបឈ់ ើខុ្សចបបរ់ត្ូវបានកាត្ប់នថយជាអត្ិបរា សាា រៈបរកិាខ  និងឈ ើ្ ូលខុ្សចបប ់និងសត្វព្រៃរត្ូវ បាន
រ ងបអូសជាឈរចើនករណី្លុបបបំាត្ ់ និងបទិឈរាងា៉ា សីុនអារឈ ើឈលមើសចបបរ់ាបរ់យឈររឿង រៃ្ទងំឈគ្នល 
នឈយបាយ និងបទដ្ឋឋ នចបបរ់ត្ូវបានឈរៀបចំ។  
 ឈៅផខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០០១ រកសួងកសិក្ម រកុាខ របាញ់ និងឈនស្លទ បានឈចញឈសចកដីរបកាសសដីៃីការផ្អា ក 
សក្មភាៃព្រៃរុបកែុងព្រៃស្បទនទងំអស់ ឈ ើយឈៅព្ថៃទី៣០ ផខ្កកកដ្ឋ ឆ្ែ ២ំ០០២ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជា 
បានចុុះ ត្ថឈលខាឈលើអនុរកងត្យសដីៃី ការបឈងកើត្ត្បំនព់្រៃការពារចំនួន ០៣ ផដ្លកែុងឈនាុះានត្ំបនព់្រៃការពារ 
សរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ សថិត្កែុងអនុរកងត្យឈនាុះែងផដ្រ។  
 កិចចខ្ិត្ខ្ំរបងងផរបងឈនុះរឺ ជាភសដុតាងព្នការឈបដជាា ចិត្ដរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជា ឈដ្ើ្បីអភរិកសធនធាន 
ជីវចរ្រុះការពារររ្បព្រៃឈ ើ និងអនុវត្ដតា្កចិចរៃ្ឈរៃៀងជាអនដរជាត្ិទកទ់ងនងងក្មវធិីកំផណ្ទរ្ងវ់ស័ិយ 
ព្រៃឈ ើរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជា។ វធិានការជាកោ់កផ់ដ្លបានអនុវត្ដឈដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជា រត្ូវបាន 
គ្នរំទយ៉ា ងឈៃញឈលញ និងវាយត្ព្្ាខ្ពស់ៃីបោដ ស រ្នអ៍នដរជាត្ិ ។ 

ការអភវិឌ្ឍឈសដ្ឋកិចចរបស់ក្ពុជាឈលើវស័ិយ្យួចំនួនដូ្ចជា ការអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិក្ម ឈនស្លទ 
ឈទសចរណ៍្ ថ្ន្ៃល ឈ ដ្ឋឋ រចនាស្ពន័ធ ឧសា ក្ម និងការឈលើកកំៃស់ជីវភាៃរបជាៃលរដ្ឋៃងងផែាកទងំ 
រសរងឈលើការផថរកាតុ្លយភាៃរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នធ្មជាត្ិ។ ការបាត្ប់ងព់្រៃឈ ើ ធនធានព្រៃឈ ើ  និងជីវចរ្រុះ 
ឈៅកែុងត្ំបនក់ំៃុងបនដឈៅកែុងអរតា្យួរួរឱ្យបារ្ា រសបឈៃលផដ្លត្រ្ូវការធនធានព្រៃឈ ើ នងិធនធាន ធ្ម
ជាត្ិសរាបអ់ភវិឌ្ឍឈសដ្ឋកិចចជាត្ិ កំៃុងឈកើនឈ ើងជាលំដ្ឋប។់  

ការអភវិឌ្ឍទងំឈនុះបានែដល់ជាកំោំងចលករ សរាបឈ់រៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះ 
វហិារ ២០១៦-២០២០។ ការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានឈគ្នលឈៅែដល់ផែនទ ី
ចងាុលែាូវ យុទធស្លស្ដសដ និងសក្មភាៃររបរ់រង ឈដ្ើ្បធីានាការអភវិឌ្ឍធនធានធ្មជាត្ិឈៅកែុងត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារឈដ្ឋយចីរភាៃ។ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                  នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  xii 

ការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សរាបរ់យៈឈៃល ៥ឆ្ែ  ំ (២០១៦-២០២០) 
ឈនុះែដល់នូវរកបខ្ណ័្ឌ ទូឈនសរាបឈ់គ្នលបំណ្ងអភរិកស និងអភវិឌ្ឍឈដ្ឋយចិរភាៃផដ្លរួ្ ានក្មវធិីការងារ 
សំខាន់ៗ ចំននួ ៦ដូ្ចខាងឈរកា្៖ 

 ក្មវធិីអភរិកស និងររបរ់រងធនធានធ្មជាត្ ិ
 ក្មវធិីឈរៀបច ំនិងររបរ់រងត្បំនលំ់ផ កំស្លនតធ្មជាត្ ិនងិឈទសចរណ៍្ធ្មជាត្ ិ
 ក្មវធិីសា រណ្ក្មការអភវិឌ្ឍស រ្ន ៍និងការចូលរួ្  
 ការររបរ់រងត្ំបនក់ារពារ នងិព្រៃការពារតា្បឈោត យរៃំផដ្ន ឈដ្ឋយានកិចចស ការ 
 ក្មវធិីអភវិឌ្ឍធនធាន្នុសស និងៃរងងងស្ត្ថភាៃស្លថ បន័។ 
ក្មវធិរីត្តួ្ៃនិតិ្យ នងិសិការស្លវរជាវ 
ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាឯកស្លរអាចផកសរ្ួលស្រសបតា្ស្លថ នភាៃ 

ឈសដ្ឋកិចច-សងគ្ និងបរសិ្លថ ន ឈដ្ឋយអនុឈោ្តា្ឈគ្នលនឈយបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជា។ ផែនការ 
ររបរ់រងឈនុះ ានផចងលំអិត្អំៃីឈគ្នលបំណ្ងចំោត្ថ់្នែ កត់្ំបន ់ និងក្មវធិីការងារជាអាទិភាៃសំខាន់ៗ  
ឈដ្ើ្បរីរបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើ និងផថរកាធនធានជីវចរ្រុះឈនតា្្ុខ្ងារព្នត្ំបន ់ និងអនុត្ំបនព់្នត្ំបន ់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។   
 
ឈគ្នលបំណ្ង   

ឈសចកដីផថាងការណ៍្សដីៃីឈគ្នលនឈយបាយព្រៃឈ ើរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជា បានបញ្ជា កៃ់ីឈគ្នល 
បំណ្ងព្រៃការពារដូ្ចខាងឈរកា្៖ 

 ឈធវើការអភរិកស និងររបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើ និងៃរងងងដ្ំឈណ្ើ រការររបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើឈដ្ឋយ ចី
រភាៃ ឈដ្ើ្បរីួ្ ចំផណ្កែដល់វភិារទនជាអត្បិរាចំឈពាុះការអភវិឌ្ឍឈសដ្ឋកិចច-សងគ្ឈៅកែុងត្ំបន ់ 

 ឈលើកកំៃស់ការចូលរួ្ ៃីសំោកវ់ស័ិយឯកជន និងស រ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នកែុងការឈរៀបចំ និងអនុវត្ដ 
ផែនការររបរ់រងឈនុះ 

 ធានាការសរ្បសរ្ួលជា្យួស្លថ បន័ និងភារីពាកៃ់ន័ធទងំអស់ឱ្យបានទូលំទូោយ ឈដ្ើ្បកីាត្ ់
បនថយជឈាា ុះ និងឈលើកកំៃស់កិចចស របត្ិបត្ដិការ  

 បនដជំរញុដ្ំឈណ្ើ រការដ្ឋឈំដ្ើ ឈ្ ើ និងស្លដ រព្រៃឈ ើឈ ើងវញិ ឈដ្ើ្បបីឈងកើនធនធាន និងែលិត្ភាៃព្រៃឈ ើ។ 
ារតា ១ ព្នអនុរកងត្យ ឈលខ្ ៧៦ អនរក.បក ឆ្ែ ២ំ០០២ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជាសដីៃី ការបឈងកើត្ 

ត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ ផចងថ្នត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះ
វហិារ រត្ូវបានបឈងកើត្ឈ ើងរសបតា្ឈគ្នលបំណ្ងដូ្ចខាងឈរកា្ៈ 

 ការពារ និងអភរិកសរកុខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃររបរ់បឈភទ ជាៃិឈសសរបឈភទផដ្លកំៃុងទទលួរងឈរគ្នុះ និង
របឈភទជិត្ែុត្ៃូជ 

 រកាលំនងង្ជឈដ្ឋឋ នធ្មជាត្ិ ផដ្លជាទីជរ្ក និងការបនដៃូជរបស់របឈភទសត្វព្រៃ  
 សិការស្លវរជាវវទិាស្លស្ដសដ បឈចចកឈទស ឈដ្ើ្បអីភវិឌ្ឍ នងិអភរិកសធនធានឈសឈនទិច និងសត្វព្រៃ 
 ការពារ និងផថរការបភៃទងក  
 ជំរញុការអបរ់ ំែសៃវែាយ នងិអភវិឌ្ឍស រ្ន ៍
 ឈលើកកំៃស់ និងឈរៀបចំវស័ិយឈទសចរណ៍្ធ្មជាត្ ិ
 ផថរកានូវឈករ ដិ៍ត្ំផណ្លវបបធ្រ៌បវត្ដិស្លស្ដសដផដ្លានឈៅកែុងត្ំបន។់ 

 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                                                                        នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 

 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 1 

ជំពូកទី ១ 
ស្ថា នភាពទូទៅ 

១.១-ទីតងំដែនសមត្ាកិច្ច 
១.១.១-ទតីងំភូ្ សិាស្រសត 
 ត្ំបនព់្រៃការពារសរាប់អ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ សថិត្ឈៅចឈនាល ុះផសសរសប 
13051’19” និង 14025’01” ព្នរយៈទទឹងខាងឈជើង នងិចឈនាល ុះផសសរសប 104051’42” និង 105047’04” 
ព្នរយៈបឈដោ យខាងឈកើត្។ ត្ំបនព់្រៃការពារឈនុះានចាា យរបាណ ៣០០រ.្ ៃរីាជធានីភនឈំៃញ និងាន 
ចាា យរបផែល ៦៤រ.្ ៃីរករងផត្ែងានជយ័ ឈសត្ោរៃុះវហិារ។  
 

 

១.១.២-ទតីងំរដ្ឋបាល 
 ត្ំបនព់្រៃការពារសរាប់អ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារររបដ្ណោ បឈ់លើ 
រសរកចំនួន ២ រឺរសរកជាកំានោ និង រសរកផែប ផដ្លានរៃំរបទល់ដូ្ចខាងឈរកា្ ៖ 

 ខាងឈជើងជាបន់ងឹរៃំរបទល់ក្ពុជា-ព្ៃ និង ក្ពុជា-ឡាវ  
 ខាងឈកើត្ជាបន់ងឹឃំុកំៃងរ់សឈៅ ១ និងឃំុផែប ២ ព្នរសរកផែប  
 ខាងត្ែូងជាបន់ងឹរករ្ែ ុនព្រៃស្ែទានចិនាោ បាល យវតូ្  
 ខាងលិចជាបន់ឹងឃំុជាកំានោ និងឃំុទឹករកែ្ ព្នរសរកជាកំានោ 

 

ផែនទី  ១.១ ៖  ទីតងំភូ្សិាស្រសោរដ្ឋបាល និងទីតងំព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
១.២-ប្រទេទែី  
 ដ្ី ជាកតោ ្យួផដ្លជុះឥទធិៃលឈៅឈលើកំឈណើ នព្នការលូត្លាស់របស់រកុខជាត្ិររបរ់បឈភទ និងានសារ 
សំខាន ់ សរាបឈ់សដ្ឋកិចចជាត្ិ។ ដ្ីផត្ងផត្ានការវវិត្ោនឈ៍រកា្ការផ្លល ស់បោូរសាព ធបរយិាកាស សំឈណើ ្ព្ន 
ត្ំបនរ់តូ្ៃិកឈដោ  ឈែើយឈសើ្ផដ្លជាការៃុកែុយរបស់អាសីុត្ និងៃម។ របឈភទដ្ីឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះ
វហិារ ត្ចំដត្ថ់្នន ក ់C.D. Crocker ឆ្ន ១ំ៩៦២ រួ្ ាន Acid Lithosols, Alluvial Lithosols, Grey 

hydromorphics, Plinthite podzols និង Red-yellow podzols។ របឈភទដ្ី នងិទែំំព្ែៃដ្ី ានរាយល្អតិ្
ឈៅកនុងតរាង ១.២។ 
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2                               ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

ផែនទី ១.២៖ របឈភទដ្ីកនុងត្បំន់ព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 

របភៃ ៖ ផែនទីតំ្បនឈ់អកូឡូសីុផសសនព្រៃឈ ើក ព្ុជា ឆ្ន  ំ២០០៣ 

 
 
១.៣-ឋានទេខា  
 ជាទូឈៅ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាត្បំនទ់ំនាប ប ុផនោសដឋ នដ្ីឈៅចុងភារខាងឈជើងជាត្ំបនជ់ួរភន ំ
ដ្ងផរក ផដ្លានចំឈដត្ខាល ងំឈៅត្រៃំរបទល់ក្ពុជា-ព្ៃ ជាៃិឈសសឈៅចំណុច្ុបំី សថិត្ឈៅភារខាងឈជើង 
ព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ជួរភនដំ្ងផរក រឺជាសពងរ់ាបនរររាជ ឬ កូរា ត្ ផដ្លានចំឈដត្ខាល ងំានវសិាល 
ភាៃលាត្សនធឹងត្ បឈដោ យរៃំរបទល់ក្ពុជា-ព្ៃ។ ចំណុចផដ្លានរយៈកៃំស់អត្ិបរា ៧៦៦្ឈធៀប 
នឹងនីវ  ទូឹកស្ុរទឈៅរត្ង ់ចណុំច្ុបំីព្ន ជួរភនដំ្ងផរក ជាបរ់ៃំរបទល់របឈទសក្ពុជា-ព្ៃ-ឡាវ និងចណុំចផដ្ល 
ានរយៈកំៃស់អបែរា ៦៦្ ឈធៀបនឹងនីវ  ទូកឹស្ុរទ សថិត្ឈៅកនុងរសរកជាកំានោ។  
 ត្លកខណៈសដឋ នដ្ ីត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាផែនក្យួព្នត្បំនទ់ំនាបៃីបរុាណផដ្លានៃមច ំ
ដស់រាបរ់យឆ្ន  ំ នងិដ្ីលាយសាចឈ់ៅឈដ្ើ្ស្យ័កាល Cretaceous and Triassic periods។ 
សដឋ នដ្ីានលកខណៈទំនាប និងានចំឈដទខាល ងំឈៅភារខាងឈជើងជាបរ់ៃំរបទល់ក្ពុជា- ព្ៃ។ 
 លកខណៈៃិឈសសព្នត្បំនស់ពងរ់ាប រឹជាភនែំសឈំឡើងឈដ្ឋយដ្លីាយសាច។់ ប ុផនោ ដ្ីឈៅត្ំបនស់ពងរ់ាប្យួ 
ចំនួនរឺជា ៃមផដ្លគ្មម នចដំត្ថ់្នន ក។់ ត្ំបនផ់ដ្លានរយៈកំៃស់បងគួរ្និទទួលរងការែូរចាកប់ំឈៃញ ឈដ្ឋយ
ដ្ីលាប ់ រសបឈៃលត្ំបនឈ់ែសងឈទៀត្រឺជាដ្ីរកែ្ផដ្លជាភសោុតងព្នៃមបាយឈរកៀ្។ ឈៅរដូ្វវសា ត្បំន ់   
ទីទួលផដ្លានរយៈកំៃស់របាណ ៣០្ ានលកខណៈែៃុយគ្មន នឹងវាលឈមម លិចទកឹ។ វាលឈមម  និងត្ំបន់
ទទួលរងឥទធៃិលរបស់្នុសសដូ្ចជា រត្ពាងំ ព្រៃឈលាុះ បានែោល់អំឈដយែលសរាបស់ត្វសាល បទឹកធំៗ  
និងៃៃកួឈគ្មសាទិស។  
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 3 

ផែនទី ១.៣៖ ទីជរាលព្នត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

 
របភៃ ៖ ផែនទីត្ំបនឈ់អកូឡូសីុផែសនព្រៃឈ ើក្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 

 
១.៤-អាកាសធាត្ុ                                            

 ឈសត្ោរៃុះវហិារ និងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានរៃំរបទល់ជាបឈ់សត្តឈសៀ្រាប សៃឹងផរត្ង និងកំៃងធ់ ំ
ផដ្លានអាកាសធាតុ្រសឈដ្ៀងឈៅនឹងឈសត្តទាងំអស់ ឈែើយទទួលឥទធៃិលសយល់្ូសុងត្ំបនរ់ត្ូៃកិ។  
១.៤.១-របបទកឹឈភលៀង                                       
 របបទឹកឈភលៀងានទំនាកទ់នំងយា ងជិត្សនិទធឈៅនងឹរបបសយល់្ូសុង។ កនុងរយៈឈៃលរបផែល ៦ផស 
ឈរកា្របបសយល់្ូសុងវសាចាបៃ់ីផស ឈ្សា ដ្ល់ផស តុ្លា ជារដូ្វស្ែូរឈៅឈដ្ឋយឈភលៀងឈជារជាឈំសៃើរ ររបទ់ ី
កផនលង។  ឈយាងត្ទិនននយ័សាថ នីយឧ៍តុ្និយ្ឈសត្ោរៃុះវហិារ (សាថ នីយិ៍ឧត្តុនិយ្រូផលន ឈសត្តឈសៀ្រាប ឆ្ន ំ
១៩៩៨-២០១៥) បង្ហា ញថ្ន ឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងឈសត្ោរៃុះវហិារ ាន៖  

 កំៃស់ទឹកឈភលៀង្ធយ្ របចាឆំ្ន  ំ(P) = ១.៥៩៤ ្  ្
 កំៃស់ទឹកឈភលៀងអត្ិបរារបចាឆំ្ន  ំ= ២.០៣៥ ្  ្
 កំៃស់ទឹកឈភលៀងអបែបរារបចាឆំ្ន  ំ = ១.៣០១្្  
 ចំនួន្ធយ្ព្នព្ៃាឈភលៀងរបចាឆំ្ន  ំ= ៩៧ព្ៃា  

 

 
១.៤.២-សីតុ្ណា ភាៃ        
  ឈយាងត្ទិនននយ័ផដ្លទទលួបានៃសីាថ នីយឧ៍តុ្និយ្ឈសត្ោរៃុះវហិារ បង្ហា ញថ្ន ឈៅត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ និង ឈសត្ោរៃុះវហិារ ាន៖ 

 សីតុ្ណា ភាៃ្ធយ្របចាឆំ្ន  ំ   T = ៣២,៩៤ oC 
 សីតុ្ណា ភាៃ្ធយ្ អត្ិបរារបចាឆំ្ន  ំ     =  ៣៥,២៤ ºC 
  សីតុ្ណា ភាៃ្ធយ្អបែបរារបចាឆំ្ន  ំ      =  ២៥,៩៩ oC 
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១.៤.៣-សំឈណើ ្             
        សំឈណើ ្បរយិាកាស រឺជាផែនក្ួយព្នអាកាសធាតុ្ ឈែើយានទំនាក់ទំនងយា ងជិត្សនិទធឈៅនឹងរបប 
ទឹកឈភលៀង។  ទិននន័យែោល់ឈដ្ឋយសាថ នីយឧ៍តុ្និយ្ឈសត្ោរៃុះវហិារ បង្ហា ញថ្នឈៅត្ំបន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ 
និងឈសត្ោរៃុះវហិារ ាន៖  
 -  សំឈណើ ្បរយិាកាស្ធយ្របចាឆំ្ន រំឺ (Ah)  = ៧៣,៥៥% 
 -  សំឈណើ ្បរយិាកាសអត្ិបរាកនុងផសកញ្ញា   = ៩៩,៣៥% 
 - សំឈណើ ្បរយិាកាសអបែរាកនុងផសឈ្សា  =  ៥៤,៥០% 
 

១.៥-ត្ំរន់ទេកឡូសូុនីនដសែននប្ពទ ើ                                                                                                                                              
 ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សថិត្កនុងត្បំនឈ់អកូឡូសីុរបឈភទ A   “ត្បំនទ់នំាបភារកដោ ល” (ត្បំនឈ់អកូ 
ឡូសីុព្នផែសនព្រៃឈ ើក្ពុជា ២០០៣)។ 
 ព្រៃឈ ើ្ យួភារធំឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាព្រៃឈលាុះផដ្លទទួលរងឥទធិៃល្កៃីជួរភនំ
ដ្ងផរក ានរយៈកៃំស់ចាបៃ់ី ៦៦្ រែូត្ដ្ល់ ៧៦៦្ ឈធៀបនងឹនីវ  ទូឹកស្ុរទ។ ឈដ្ឋយសារកតោ ឈែសងៗ 
ផដ្លានលកខណៈរសឈដ្ៀងគ្មន ឈៅកនុងត្ំបនដូ់្ចជាត្បំន ់ ឈអកូផែសន អាកាសធាតុ្ សដឋ នដ្ី ភរុូ្ពសាស្រសោ 
និងរបឈភទដ្ី រគ្មបៃូ់ជ រកុខជាត្ិ អាចនាយំក្កៃីឈសត្ោ ជិត្ខាងរបស់របឈទសក្ពុជា ដូ្ចជា ឈសត្ោកំៃងធ់ ំ
ឈសៀ្រាប ឧត្ោរានជយ័ សៃឹងផរត្ង ឈសត្ោរត្នរីរ ីនិងឈសត្ោ្ ណឌ លរីរ ីនិងអាចនាំ្ កៃីឈសត្ោនានាព្នត្ំបន ់ Dry 

Eco-region of Indo-Burma សំរាបដ់្ឋដុំ្ុះឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

 
១.៦-ប្រទេទនប្ពទ ើ   នងិសត្វនប្ព 
១.៦.១-របឈភទព្រៃឈ ើ    

តំ្បនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សថិត្ឈៅភារខាងឈជើងរបឈទសក ព្ុជា ផដ្លានព្ែៃដី្សរុប ១៩០០២៧ ែត្។ 
ព្រៃឈ ើ្ យួភារធំឈៅតំ្បនឈ់នុះជាសារៃន័ធព្រៃចរ រ្ុះ ផដ្លភារឈរចើនររបដ្ណោ បឈ់ដ្ឋយព្រៃឈលាុះ។ ត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ ររបដ្ណោ បឈ់ដ្ឋយរបឈភទព្រៃឈរសាង ព្រៃពាកក់ដោ លឈរសាង ព្រៃឈលាុះ ព្រៃរុឈាព ត្ព្បត្ង ព្រៃរុឈាព ត្ 
សាួត្ ព្រៃឈែសងៗ និងដី្្និផ្នព្រៃ។ ឈលាុះជារបឈភទព្រៃឈ ើផដ្លានលកខណៈលុបឈសមើនឹង ៥៩% (ររ្បព្រៃ 
ឈ ើឆ្ន ២ំ០១៤) ព្នព្ែៃដី្សរុបតំ្បនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ររ្បព្រៃៃយចុុះសលុះកនុងរវាងឆ្ន ២ំ០០២ និង២០១៤ 
ជាៃិឈសសៃយចុុះខាល ងំកនុងចឈនាល ុះឆ្ន ២ំ០១០ និង២០១៤ ប ុផនតររ្បព្រៃឈៅសល់របផែល ៩១,១១% ព្នព្ែៃដី្ 
សរុប  (តរាងទី១.១)។  
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ផែនទី ១.៤៖  ររ្បព្រៃឈ ើព្នតំ្បនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

 
របភៃ៖ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើឆ្ន ២ំ០១៥                                     

 
ផែនទី ១.៥៖ បផរ្បរ្ួលររ្បព្រៃឈ ើឆ្ន ២ំ០១០   និង២០១៤  ព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

 
របភៃ៖ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើឆ្ន ២ំ០១៥ 

 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                                                                                                                                                                                               នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

 

6                                                                                                                         ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ ិនងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

តរាងទី ១.១៖ ការផ្លល ស់បោូរររ្បព្រៃឈ ើកនុង ត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ  ឆ្ន ២ំ០០២ នងិឆ្ន ២ំ០១៤ 

របឈភទព្រៃ 
២០០២ ២០០៦ ២០១០ ២០១៤ ការផរបរបួល អរត

បាត្ប់ង ់
របចាឆំ្ន  ំែ.ត្. % ែ.ត្. % ែ.ត្. % ែ.ត្. % ែ.ត្. % 

ព្រៃឈរសាង ៣៣.៥៨៦ ១៧,៦៨ ៣៥.៧០៩ ១៨,៧៩ ៣៥.៦៧៤ ១៨,៧៨ ៣៣.៨៣៦ ១៧,៨១ ២៥០ ០,១៣ ០,០១១ 
ព្រៃពាកក់ដោ លឈរសាង ១៨.៥១២ ៩,៧៤ ១៨.២៣១ ៩,៥៩ ១៨.១៨៩ ៩,៥៧ ១៦.៣៨៨ ៨,៦២ -២.១២៤ -១,១២ -០,០៩៣ 
ព្រៃឈលាុះ ១៣០.៩៤៩ ៦៨,៩១ ១២៧.១៩៦ ៦៦,៩៤ ១២៥.០០៤ ៦៥,៧៨ ១១២.៤៨០ ៥៩,១៩ -១៨.៤៦៩ -៩,៧២ -០,៨១០ 
ព្រៃឈែសងៗ ២.៤៥៦ ១,២៩ ២.២៥៧ ១,១៩ ២.២៨៤ ១,២ ១០.៤២៩ ៥,៤៩ ៧.៩៧៤ ៤,២០ ០,៣៥០ 

ព្រៃឈ ើសរបុ ១៨៥.៥០៣ ៩៧,៦២ ១៨៣.៣៩៣ ៩៦,៥១ ១៨១.១៥១ ៩៥,៣៣ ១៧៣.១៣៤ ៩១,១១ -១២.៣៦៩ -៦,៥១ -០,៥៤៣ 
ដ្ី្និផ្នព្រៃ ៤.៥២៤ ២,៣៨ ៦.៦៣៤ ៣,៤៩ ៨.៨៧៦ ៤,៦៧ ១៦.៨៩៣ ៨,៨៩ ១២.៣៦៩ ៦,៥១ ០,៥៤៣ 

សរបុរួ្  ១៩០.០២៧ ១០០ ១៩០.០២៧ ១០០ ១៩០.០២៧ ១០០ ១៩០.០២៧ ១០០    

របភៃៈ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើឆ្ន ២ំ០១៦ 
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១.៦.២-ព្រៃឈ ើ នងិសារៃន័ធរកុខជាត្ ិ
 ត្ំបនព់្រៃការពារសរាប់អ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ រឺជាផែនក្យួព្ន 

ត្ំបនជ់ីវចរ្រុះរបស់ Indo-Burma Biodiversity Hotspot ឈែើយជាត្ំបន់្ យួកនុងចំឈដ្ត្ំបន ់Global 
Hotspots ទាងំ៣៥ព្នៃភិៃឈលាកឈយើងឈនុះ។ ជា្យួគ្មន ឈនុះផដ្រត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាផែនក្យួព្ន
ត្ំបនព់្រៃឈលាុះឥណឌូ ចនិ ផដ្លានររ្បព្រៃឈលាុះដ្ធ៏ជំាងឈរឈៅឈលើផដ្នដ្ីឈគ្មកព្នត្ំបនអ់ាសីុ។ 
 

 ផែអកត្ការវាយត្ំព្លររ្បព្រៃឆ្ន ២ំ០១៤ បង្ហា ញថ្ន ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារររបដ្ណោ បឈ់ដ្ឋយ 
ព្រៃឈ ើរបាណ ៩១,១១%ព្នព្ែៃដ្ីសរបុរបស់ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ររ្បព្រៃឈ ើបានៃយចុុះ ៃី
៩៧,៦២% កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ចាបត់ងំៃីការបឈងកើត្ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ប ុផនតររ្បព្រៃឈនុះឈរចើនជាង 
ករ្តិ្ថ្នន កជ់ាត្ិ ផដ្លានរត្ឹ្  ៤៨,៤៩% ព្នររ្បព្រៃទូទាងំរបឈទស។ 
 

 ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាត្ំបនវ់ាលទំនាប និងត្ំបនភ់ន ំ ឈែើយសំបូរសារៃន័ធរកុខជាត្ិចំរុុះរបឈភទ។ 
ឈដ្ឋយសារត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ស្ែូរធនធានព្រៃឈ ើ និងៃុំានែលូវចូល ឈែតុ្ឈនុះានសក្មភាៃ សុស
ចាបស់លុះៗឈកើត្ឈឡើង ដូ្ចជាការកាបរ់ានយកដ្ីព្រៃឈ ើ ការកាបឈ់ ើ និងបរបាញ់សត្វព្រៃសុសចាប ់ ឈៅកនុងព្រៃ
ការពារឈនុះ។ ឈរដៃីឈនុះាន ឈភលើងឈែុះព្រៃឈកើត្ឈឡើងជាឈរៀងរាល់ឆ្ន ឈំៅរដូ្វរបាងំ ជាៃិឈសសឈៅត្ំបន ់ស្ែូរព្រៃ
ឈលាុះ និងព្រៃឫសស។ី ភារឈរចើន ឈភលើងឈែុះព្រៃបដោ ល្កៃីសក្មភាៃ្នុសសដូ្ចជា ដុ្ត្ព្រៃឈដ្ើ្ែី ឈធវើផរសចំ
ការ ចាបស់ត្វព្រៃ និងករណីសលុះឈទៀត្បដោ ល ្កៃីកនៃុយបារ។ី  
 

ភាៃសំបូរផបបព្នសារៃន័ធរកុខជាត្ិឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានទំនាកទ់ំនងយា ងជិត្សនិទធឈៅនឹង 
សំឈណើ ្អាកាស (៧៤%) និងដ្ងសីុ់ឈត្ទឹកឈភលៀង (ឈភលៀងធាល ក់្ ធយ្របចាឆំ្ន  ំ១២៤ព្ៃា ផដ្លានកំៃស់ទឹកឈភលៀង 
របចាឆំ្ន ៃំី ១.៥៩៤-២០៣៥្្) សីតុ្ណា ភាៃ្ធយ្របចាឆំ្ន  ំ (៣៣ អសាឈស) សដឋ នដ្ី និងសាសធាតុ្ 
របស់ដ្ី។ល។  ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារសថិត្ឈៅត្ំបនទ់ំនាប ផដ្លានរយៈកំៃស់សពស់ឈដ្ឋយដុ្ំ ជាៃិឈសសឈៅ 
ត្ត្ំបនជ់ួរភនដំ្ងផរក។ សាសធាតុ្របស់សារៃន័ធរកុខជាត្ិានលកខណៈរសឈដ្ៀងគ្មន នឹង Indochinese 
floristic province, Indo-Malayan region។  

វសិាលភាៃត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ររបដ្ណោ បឈ់ដ្ឋយព្រៃឈរសាងត្ំបនភ់ន ំ ព្រៃឈរសាងត្ំបនទ់ំនាប ព្រៃ
ឈលាុះ វាលឈមម  និងដ្ីឈសើ្។ បដោ ញែលូវទឹកផដ្លានសៃឹង និងអូរែូរែលងកាត្ត់្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ចាក់
ចូលឈៅកនុង ទឈនលឈ្រងគ និងបឹងទឈនលសាប។ ឈដ្ឋយសារ ានសារៃន័ធរកុខជាត្ិសំបូរផបបត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះ
វហិារ រឺជារបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ ន ព្រៃឈលាុះផដ្លែោល់លកខណៈអំឈដយែលសរាបក់ាររស់ឈៅរបស់សត្វព្រៃ ររប់
របឈភ។ ឈរដៃីត្ព្្លឈសាភណ័ភាៃចំរុុះព្នរកុខជាត្ិឈៅភារខាងឈជើងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានត្ួ នាទីយា ង
សំខានផ់ែនកឈសដ្ឋកិចច សងគ្ វបែធ្ ៌និង បឈចចកវទិា។  
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ព្រៃពាកក់ដោ លឈរសាង និងព្រៃឈលាុះ នារដូ្វវសា ឈៅតំ្បនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 

១.៦.៣-សត្វព្រៃ  
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាត្ំបនផ់ដ្នជរ្ករបឈភទសត្វព្រៃផដ្លកំៃុងទទួលរងការរំរា្កំផែងជា 

សកល ឈែើយរបផែលជាត្ំបនា់នសារសំខានប់ំែុត្ជាសកលសរាបរ់បឈភទរងឈរគ្មុះជិត្ែុត្ៃូជបំែុត្ដូ្ចជា 
រត្យ ងយកស និង ជាត្ំបនា់នសារសំខានប់ំែុត្កនុងត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយស៍រាបស់ត្វតម ត្បីរបឈភទផដ្លកំៃុង 
រងឈរគ្មុះជិត្ែុត្ៃូជបំែុត្។ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាទីជរ្កដ្ា៏នសារសំខានស់រាបស់ត្វដ្ំរពី្រៃអាសីុ 
ទឈនាង រាងំ ខាល រត្ី ផែកព្រៃ និង ទាព្រៃសាល បស ផដ្លរបឈភទសត្វទាងំឈនុះកៃុំងរងឈរគ្មុះជិត្ែុត្ៃូជ។ របឈភទ
រំរា្កំផែងឈែសងៗឈទៀត្រួ្ ាន សត្វសៃីង រញីឈែុះ សាវ  ឈរតស ខាល ឃមុ ំតូ្ច ឈកាា ក សត្វឈរកៀល និងរត្យ ងយកស។  

ចាបៃ់ីឆ្ន  ំ ១៩៩៨ រែូត្ឆ្ន ២ំ០០៥ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ (អត្ីត្នាយកដ្ឋឋ នរកុាខ -របាញ់) សែការជា្យួ 
អងគការអនោរជាត្ិ CAT និងចាបៃ់ីឆ្ន  ំ ១៩៩៩ ជា្យួអងគការ  WCS និងឈៅកនុងដំ្ដកក់ាលទី២ 
(២០០៨-២០១០) និងទី៣ (២០១២-២០១៦) ព្នការអនុវត្តរឈរាងអភរិកសព្រៃការពារតំ្បន ់ រតី្
ឈកាណ្រកត្ បានឈធវើការសិការសាវរជាវៃីសាថ នភាៃជីវចរ្រុះឈៅកនុងឈសត្ោរៃុះវហិារ។ លទធែលព្នការ 
រសាវរជាវឈនុះ បានរកឈឃើញរបឈភទសត្វសំខានផ់ដ្ល របផែលជាានលកខណៈៃិឈសសឈៅកនុងត្ំបនអ់ាសីុ អា
ឈរនយត៍្ត្ំបនព់្រៃឈលាុះ នងិផដ្នជរ្កឈែសងៗឈទៀត្ ផដ្លសត្វព្រៃ្យួចំនួនកំៃុងៃយចុុះយា ងឆ្ប ់ រែ័ស
ឈៅកផនលងឈែសងឈទៀត្។ របឈភទសត្វទាងំឈនាុះរួ្ ាន ៃនិកសត្វចនំួន ៥៧របឈភទ បកសចីំននួ ២៥៥របឈភទ 
និងលមូនចនំួន ៥៨របឈភទ។ 
 

តរាងទ ី១.២៖ ចនំួនរបឈភទសត្វព្រៃឈៅទូទាងំរបឈទស នងិឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

ល.រ សត្វព្រៃ ចំននួរបឈភទសត្វ (ឆ្ន ២ំ០១៤) 
ទូទាងំរបឈទស តំ្បនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

១ ៃនិកសត្វ ១២៥-១៣៥ ឈរចើនជាង ៥៧ 
២ បកស ី ៥៤០-៦៣៥ ឈរចើនជាង ២៥៥ 
៣ លមូន ៧៣-៩៥ ៥៨ 
៤ ៃលជលិកសត្វ ៦២-៦៥ ៃំុទានា់នការសិកាជាែលូវការ 
៥ សត្វលអិត្និងឈ្អំឈៅ ឈរចើនជាង ៤០០ ៃំុទានា់នការសិកាជាែលូវការ 
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 ៃនកិសត្វ 
 ឈយាងត្ការរសាវរជាវកនលង្កបានបង្ហា ញថ្ន ឈៅកនុងត្ំបន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ានៃនិកសត្វ 
ចំនួន ៥៧របឈភទ (ឧបស្ពន័ធ ១.៤ក និង ១.៤ស)។ ការរសាវរជាវឈផ្លោ ត្ជាសំខានឈ់ៅឈលើៃៃួកៃនិកសត្វ 
ធំៗ និង្ួយផែនកឈលើៃៃួករបឈចៀវ។ ឈយាងត្ការសាា សនជ៍ា្យួអនកភូ្បិង្ហា ញថ្ន របឈភទឈែសងៗឈទៀត្ 
ទំនងជាានវត្ោានឈៅទីឈនាុះ ប ុផនោៃ័ត្ា៌នទាងំឈនាុះឈៅផត្ដូ្ចឈៅកនុងការកត្់រតព្នឧបស្ព័នធ។ ឈរដៃី 
ឈនុះ ៃនិកសត្វ្យួចំនួនផដ្លធាល បា់នវត្ោានឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារទំនងជាែុត្ៃូជ។ ៃនិកសត្វ 
ទាងំឈនុះរួ្ ាន រាសកុយៃីរ និង រាសកុយ្យួ (រាស ផដ្លឈរបានឈឃើញចុងឈរកាយបំែុត្កនុងរបឈទស 
ក្ពុជាកនុងទសវត្ស ១៩៣០) ឈគ្មព្រៃ និង រកបីព្រៃ (ផដ្លឈរសឈងកត្ ឈឃើញចុងឈរកាយបំែុត្ឈៅកនុងឈសត្ោ រៃុះ
វហិារកនុងឆ្ន  ំ១៩៦៤ Wharton 1964)។  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ដំ្រអីាសីុ Asian Elephant  (Elephas maximus)  សៃងី Gaur (Bos gaurus) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ទឈនាង Banteng  (Bos javanicus)    រាុងំ ld's Deer (Rucervus eldii) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ផកុះ Northern Serow (Naemorhedus sumatraensis)  ខាល រសិន  Leopard  Panthera pardus 
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 បកស ី
 ត្ការរសាវរជាវកនលង្កបានបញ្ញា កថ់្ន  បចចុបែននានបកសចីនំួនរបាណ ២៥៥ របឈភទ ឈៅកនុង 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានបកស ី៥របឈភទ ជារបឈភទករ្បំែុត្ឈៅកនុងៃិភៃឈលាករួ្ ាន រត្យ ងយកស រត្
យ ងចងកំកស តម ត្ឈែុះ តម ត្ឈតន ត្ និងតម ត្ឈភលើងផដ្លរបឈភទទាងំអស់ឈនុះកៃុំងជិត្ែុត្ៃូជ។ ឈរដៃីឈនុះ ឈៅ
ាន របឈភទបកសផីដ្លានឈដ្ឋយករ្ និងកំៃុងទទួលរងការរំរា្កំផែងផដ្លានសកាោ នុៃលសរាបទ់ាក់
ទាញឈភញៀវឈទសចរណ៍ និងអនករសាវរជាវ។ របឈភទបកសជីាឈរចើនឈទៀត្ទំនងជារត្ូវបានកំណត្អ់ត្ោសញ្ញា ណ
ឈចញៃីត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅឈៃលការរសាវរជាវរត្ូវបានឈធវើឈឡើងនាឈៃលអនារត្។ រឈរាងការពារ
សំបុកបកសកីៃុំងដ្ំឈណើ រការ ឈៅភារខាងឈជើងរបស់របឈទសក្ពុជា ឈដ្ឋយានកិចចសែការរវាង រដ្ឋបាលព្រៃ
ឈ ើ និងអងគការសារ្នអ៍ភរិកសសត្វព្រៃ (WCS) ឈែើយសែរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នកំៃុងចូលរួ្ យា ងសក្មកនុង
ការអឈងកត្ និងការពាររបឈភទកំៃុងទទួលរងការរំរា្កំផែងឈនុះដូ្ចជា ៃៃកួរត្យ ង ឈរកៀល និងតម ត្។ល។ 
ចំនួនរបឈភទសត្វផដ្លករ្បែុំត្កំៃុងឈកើនឈឡើង ផដ្លឈនុះជា សក្មភាៃសំខានស់រាបក់ារ ររបរ់រងរបឈភទ
បកសផីដ្លកំៃុងទទួលរងការរំរា្កំផែងឈៅត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ឋយរបសិទធភាៃ។ ការយា្សំបកុ
បកស ី រឺជាយុទធសាស្រសោ្ យួផដ្លអនុញ្ញា ត្ឱ្យសែរ្ន៍្ លូដ្ឋឋ នអាចរករបាក ់ ចណូំលបាន។ សត្វបកសជីា
ឈរចើនរបឈភទរត្ូវបានបញ្ចូលកនុងចំដត្ថ់្នន ករ់បឈភទសត្វ ផដ្លរត្ូវការពារកនុងរបឈទសក្ពុជា (ឧបស្ពន័ធ ១.៥
ក និង១.៥ស)។     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

រត្យ ងយកស Giant Ibis  (Thaumatibis gigantea) ឈរកៀល   Sarus Crane  (Antigone antigone) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ឈកាា ក Green Peafowl (Pavo muticus)    អាហារដ្ឋឋ នតម ត្  Monthly vulture restaurant 
 

 
 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                                          នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 

 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 11 

 ឧរងគសត្វ 
 ឧរងគសត្វសំខាន់ៗ ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានចំនួន ៥៨របឈភទ។ របឈភទឧរងគសត្វ       
សំខាន់ៗ ឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារាន រកឈៃើភន ំ រត្កួត្ កនាធ យអាសីុ។ ឧរងគសត្វភារឈរចើនានសារ 
សំខាន ់ ចំឈពាុះវស័ិយឈសដ្ឋកចិច វបែធ្ ៌ ឈវជាសាស្រសោ និងបរសិាថ ន ឈដ្ឋយសារផត្ត្រ្ូវការរបស់វាឈៅឈលើទីែារ 
កនុងរសរក និងទីែារអនោរជាត្ ិ(ឧបស្ពន័ធ ១.៦ក និង១.៦ស)។   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

រត្កតួ្ Bengal Monitor (Varanus bengalensis)      អឈណតើ ករៃចិ  (Indotestudo elongata) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ៃស់ថ្នល នតូ់្ច Burmese Python (Python bivittatus) 

 
 ៃលជលិកសត្វ  
រែូត្្កដ្ល់ឈៃលឈនុះ ៃៃួកៃលជលិកសត្វានការចាបអ់ារ្មណ៍ត្ិចត្ួចៃីអនកអភរិកសឈៅកនុងរបឈទស 

ក្ពុជា និងកនុងត្ំបន។់ ៃៃកួៃលជលិកសត្វជាកតោ ចងអុលបង្ហា ញសំខាន់្ យួៃីភាៃផបលកៗគ្មន ព្ន្ជឈដ្ឋឋ ន ទី
ជរ្ក និងានែលប ុះពាល់ដ្ល់បរសិាថ ន (ឈែតុ្ឈនុះ របសិនឈបើឈធវើការរសាវរជាវ និងអឈងកត្ៃៃួកៃលជលិក 
សត្វ ឈរអាចវាយត្ព្្ល និងត្ដ្ឋនសុសុាលភាៃរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នសុសៗគ្មន )។ ៃៃួកៃលជលិកសត្វឈដ្ើរត្ួនាទី 
សំខានក់នុងការផៃរកាសុសុាលភាៃ របៃន័ធឈអកូឡូសីុ កនុងឈនាុះានៃលជលិកសត្វ្យួចំនួនជារបឈភទសីុ សត្វ
លអិត្ឈែសងឈទៀត្ទាងំឈៅកនុងទឹក និងឈៅឈលើឈគ្មក។ 
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 សត្វលអិត្ 
សត្វលអិត្ភារឈរចើនឈដ្ើរត្ួនាទីសំខានក់នុងការឈធវើឱ្យឈ ើៃុកែុយ និងសត្វង្ហបរ់លួយ។ ានសត្វលអិត្ 

ផដ្លាន របឈយាជន ៍និងសត្វលអិត្ចព្រង ឈែើយសត្វលអិត្សលុះជាចំណីរបឈចៀវ ឧរងគសត្វ និងៃីងពាង និងសត្វ 
លអិត្សលុះឈដ្ើរត្ួនាទីកនុងការៃរង្ហយរគ្មបរ់ុកខជាតិ្។ សត្វលអិត្សលុះជារបភៃវត្ថុធាតុ្ឈដ្ើ្ សូរត្ ទឹកឃមុ ំ រក្នួ 
អាហារ្នុសស និងសារធាតុ្ឱ្សៃ។ ឪា ល់ានត្ួនាទីផៃរការបៃន័ធឈអកូឡូសីុ និងបំផ្លល ញបរសិាថ ន។ សត្វ
លអិត្សលុះឈទៀត្ជារបឈភទបំផ្លល ញដ្ំដ ំ ច្លងជ្ារឺររនចាញ់ ជ្ារឺររនឈា្ និងកឈណោ ៀរជារបឈភទសត្វលអិត្ 
បំផ្លល ញសំណង។់ ្កដ្ល់ឈៃលបចចុបែននឈនុះឈយើង ្និទានា់នការសិកាៃីរករ្របឈភទសត្វលអិត្ឈៅកនុង 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅឈឡើយ។ 
 

 ្ចាា  
 របឈទសក្ពុជារត្ូវបានឈរសាគ ល់ថ្ន ជារបឈទស្យួផដ្លានទិននែលរត្សីពស់ឈៅកនុងត្បំន។់ រត្ ី រឺជា 
របភៃរបូឈត្អុីនសរាបរ់បជារៃលរដ្ឋក្ពុជា។ របជាជនក្ពុជាទទួលទានរត្ីរបាណ ៣០-៤០ររក/ឆ្ន /ំាន ក ់
(Chheang D.et al. 2002)។ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារសំបូរអូរ និងបឹង ជាៃិឈសសឈៅរដូ្វវសា។ ឈៅកនុង 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅរដូ្វវសា បឹង និងរត្ញំង្យួចំនួន្និរងីសាួត្ឈទ ឈែើយឈរឈឃើញានទឹកឈដ្ឋយ 
កផនលងឈៅត្អូរធំៗ ផដ្លអាចែោល់ទឹកសរាប់្ នុសស សត្វ និងរកុខជាត្ិ។ ឈែតុ្ឈនុះ របជាៃលរដ្ឋឈរបើរបាស់ 
របភៃទឹកទាងំឈនុះសរាបរ់រួសាររបស់ ៃួកឈរ និងឈនសាទ។ កំរតិ្ទឹកកនុងបឹង អូរ និងរទងរ់ទាយរបស់វាបាន 
ផរបរបួល ឈែើយឈដ្ឋយសារកនុងបឹង និងអូរសំបូរ រត្ី និងៃៃួកៃលជលិកសត្វ ឈទើបឈធវើឱ្យត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះ
វហិារ សំបូរៃៃួកសត្វសាល បទឹកធំៗ។   
 

១.៧ រណ្ដា ញគមនាគមន៍ នងិរណ្ដា ញផ្លូវទកឹ  
 ែលូវជាត្ិឈលស ៦ ែលូ វជាតិ្ឈលស ៦ ត្ភាា ប់ៃីីីភនំឈៃញរែូត្ដ្ល់ចំណុចែលូ វបំផបកឈៅកាន់ឈសត្ោឈសៀ្រាប 
(ត្ែលូវជាតិ្ឈលស៦) និងឈសត្ោរៃុះវហិារ (ត្ែលូវឈលស ៦៤) កាត្់ត្រសរកកំៃង់សាវ យ កនុងឈសត្ោកំៃង់ធំ។ 
 

 ែលូវជាត្ិឈលស ៦៤ ត្ភាា បឈ់ៅកានែ់លូវជាត្ិឈលស ៦ រត្ងច់ណុំចែលូវបំផបករសរកកំៃងស់ាវ យ ឈសត្ោកំៃងធ់ំ ប
នោឈៅកានរ់សរកផត្ែងានជយ័ ផដ្លជាទីរបជុជំនឈសត្ោរៃុះវហិារ កាត្ត់្ឃំុសាលាវស័ិយ រសរករបាសាទ បា
លល័ងគ ឈសត្ោកំៃងធ់។ំ ឈដ្ឋយសារផត្ែលូវានសាថ នភាៃរទរឌឈរទា្ រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកំៃុងជសួជុលែលូវឈនុះផដ្ល ាន
ចំង្ហយ ១២៦រ្។ ឈទាុះជាយា ងដ ែលូវឈនុះអាចឈធវើដ្ំឈណើ របានររបរ់ដូ្វ ទាងំរដូ្វរបាងំ និងរដូ្វវសា។  

បដោ ញែលូវឈែសងឈទៀត្ឈចញៃីរសរកផត្ែងានជយ័ឈៅកានត់្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
-  ែលូវឈលស ៦២ ឈចញៃីរសរកផត្ែងានជយ័ ឈៅកានទ់ីរួ្ រសរកជាកំានោ ផដ្លានចំង្ហយ ៩២រ្ ប

នោរែូត្ដ្ល់រចកចូលត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រត្ងច់ណុំចអូរអាបាន សថិត្កនុងភូ្អិូរកានោ ឃំុទកឹ
រកែ្ រសរកជាកំានោ ផដ្លានរបផវង ៧រ្។  

- ែលូវឈលស ២១១ ឈចញៃីរសរកជាកំានោ ឈៅកានរ់សរកផែប កាត្ត់្ឃំុ្លូព្រៃ្យួ សថិត្ឈៅកនុងត្ំបន ់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លានចំង្ហយ ៨២រ្។ 

- ែលូវឈែសងឈទៀត្ៈ ឈចញៃីរសរកផត្ែងានជយ័ ឈៅកានទ់ីរួ្ រសរកផែប កាត្ត់្ឃំុ្លូព្រៃ្យួ ផដ្លាន 
ចំង្ហយ ៤៧រ្ កាត្ត់្សៃឹងផសន និងអូរចំនួនរបាឈំទៀត្ផដ្លានសាព នឈទើបសាងសងៃ់មីៗ។  
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ផែនទី ១.៦៖  បដោ ញរ្នារ្ន ៍( ែលូវឈគ្មក)  ព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របភៃ ៖ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើឆ្ន  ំ២០១៥ 
 

បដោ ញែលូវទឹកភារឈរចើន (សៃឹង និងអូរ) ជាព្ដ្សៃឹងផសនផដ្លានរបភៃទឹក្កៃីជួរភនដំ្ងផរក។ ឈរ
អាចឈធវើដ្ំឈណើ រត្ទូក កាណូត្តូ្ចៗ ត្សៃឹងផសន ឈៅកានរ់សរកផត្ែងានជយ័ និងរករងផត្ែងានជយ័ 
បានផត្ឈៅកនុងរដូ្វវសាប ុឈដណ ុះ។ បដោ ញែលូវទឹក្យួឈទៀត្ រឺជាទឈនលឈពព  ផដ្លសថិត្ឈៅត្បឈដោ យ រៃំ
របទល់របឈទសក្ពុជា និងរបឈទសឡាវ ផដ្លជាព្ដ្ទឈនលឈ្រងគ ទឈនលឈនុះែូរចាកឈ់ៅលាកឈ់ខានព្នទឈនលឈ្រងគ 
ផដ្លសថិត្ឈៅកនុងឈសត្ោសៃឹងផរត្ង។ 
 

១.៨- ធនធានសខំាន់ៗ ររសន់ប្ពការពារប្ពះវហិារ  
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាផដ្នបរ្រងយុទធសាស្រសោផដ្លានធនធានសំខាន់ៗ ដូ្ចជា ព្រៃឈ ើ សត្វ

ព្រៃ និង ជីវចរ្រុះ របភៃទឹកសាប ្ូលដ្ឋឋ នែលិត្ក្មកសិក្ម របភៃឈសែៀងអាហារ ផរ  ធ្មជាត្ិ ធនធនវបែ
ធ្-៌របវត្ោិសាស្រសោ (របាសាទបុរាណ) របភៃកាបូនសោុក និងជីវា សកាបូន ្ូលដ្ឋឋ នសំរាបឈ់រៀបចំឈទសចរណ៍
ធ្មជាត្ិវបែធ្ ៌ ្ូលដ្ឋឋ នរសាវរជាវវទិាសាស្រសោ និងការអបរ់ ំ និងជារបភៃែោល់សយល់បរសុិទធ សរាបក់ាររស់
រានរបស់្នុសស និងសត្វឈៅកនុងត្ំបន។់ 
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 15 

 

ជំពូកទី ២ 

ស្ថា នភាពសង្គម និង្ បរសិ្ថា ន 

 

២.១-ស្ថា នភាពប្បជាពលរដ្ឋ 
២.១.១-របជាសាស្រសត 

ត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ររបដ្ណ្ដ បឈ់លើ 
រសរកចំនួន ០២ (រសរកជាកំានដ និងរសរកផែប កនុងឈេត្ដរៃុះវហិារ) និងានឃំុចំនួន ៥ និងភូ្ចិំនួន ២១កនុង 
រសរកទងំ២  សថិត្ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

 សថិត្ិរបជាជនឈៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ឈៅជុំវញិ នងិកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានរបជាៃលរដ្ឋចំននួ 
៦.៤៧៨ររួសាររត្ូវជា ២៨.៤៣៦នាក ់ (កនុងឈនាុះរសរកជាកំានដានរបជាៃលរដ្ឋចំនួន ៤.៨៣០ររួសារ និង 
រសរកផែប ានរបជាៃលរដ្ឋចំនួន ១.៦៤៨ររួសារ)។ សថិត្ិរបជាៃលរដ្ឋឈៅកនុងរសរក និងឃំុជាបតំ់្បន ់ ព្រៃ
ការពាររៃុះវហិារ ានបង្ហា ញឈៅកនុងតារាង ២.១។ របជាៃលរដ្ឋរបាណ្ ៩៧% រឺជាជនជាត្ិផេែរ និង ៣% 
ឈទៀត្ជាជនជាត្ិភារត្ិច។ អាយុផដ្លអាចរស់ឈៅបានជា្ធយ្ ៥៨ឆ្ន  ំសរាបប់ុរស និង ៥៤ឆ្ន  ំសរាបស់ដ្
រ ី(វទិយសាថ នជាត្ិសថិត្,ិ ២០១៣)។ 

 កំឈណ្ើ នរបជាជន ១៣,៤២%/ឆ្ន  ំ(ចឈនាល ុះៃីឆ្ន ២ំ០០៧-២០១៣) ព្នចនំួនរបជាជសរបុព្នឈៅកនុង ឃំុ
ទងំ ០៦ ផដ្លរស់ឈៅជុំវញិ និងកនុងត្ំបនព់្រៃ ការពាររៃុះវហិារ ។ 

            ដ្ងសីុ់ឈត្របជាៃលរដ្ឋឈកើនៃី៨នាក/់រ្.២ កនុងឆ្ន ២ំ០០៦ ដ្ល់១៥នាក/់រ.្២ កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ឈៅកនុង 
និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ឋយសារការែតល់ឲ្យនូវស្បទនដ្ីសងគ្កិចច និងចំណូ្លរសរក ផដ្ល ជា
លទធែល្កៃីការអភវិឈឍេសដ្ឋកិចច នងិការឈកើនឈ ើងនូវត្ព្្លដ្ី។ ការវវិត្តនទ៍ងំឈនាុះឈកើត្ានឈ ើងឈដ្ឋយ ៃុំរង
ឥទធិៃលៃបីញ្ហា កងវុះខាត្ទឹកនូវរដូ្វរបាងំ កងវុះខាត្ឈេដ្ឋឋ រចនាស្ពន័ធ េវុះខាត្ដ្ីស្រសបសរាបឈ់ធវើ កសិក្ែ 
ឈបើឈទុះបីជាត្ំបនក់សិក្ែានរបភៃទកឹរត្ូវបានលិចទកឹឈៅរដូ្វវសា។ ការវវិត្តនទ៍ងំឈនាុះឈកើត្ានឈ ើង
ឈដ្ឋយៃុំរងឥទធិៃលៃបីញ្ហា កងវុះខាត្ទកឹនូវរដូ្វរបាងំ កងវុះខាត្ឈេដ្ឋឋ រចនាស្ពន័ធ េវុះខាត្ដ្ីស្រសបសរាប់
ឈធវើកសិក្ែ ឈបើឈទុះបីជាត្បំនក់សិក្ែានរបភៃទកឹរត្ូវបានលិចទឹកឈៅរដូ្វវសា។ ឈទុះបីយ៉ា ងណា កំឈណ្ើ ន
ព្នការអភវិឍេានដ្ំឈណ្ើ រការយឺត្ និងបឈងកើត្ឳកាសការង្ហរត្ិចត្ួច។    
 របជាៃលរដ្ឋឈៅជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ៃឹងផែែក្យួផែនកធំឈៅឈលើធនធានធ្ែជាត្ិ និងរប 
ជាជន កនុងត្ំបនជ់ាៃិឈសសយុវជនគ្មែ នការង្ហរឈធវើ ឈេតុ្ឈនុះសាព ធរបស់្នុសសឈៅឈលើធនធានធ្ែជាត្ិ ឈៅផត្
ឈកើត្ានរសបឈៃលផដ្លររសួារថ្ែីបានកាបរ់ានដ្ីព្រៃសរាបឈ់ធវើកសិក្ែ នងិរប្ូលែល-អនុែល ព្រៃឈ ើ។ 
ការឈកើន ឈ ើងនូវកំឈណ្ើ នរបជាៃលរដ្ឋយ៉ា ងឆ្បរ់េ័សឈៅកនុងត្ំបនឈ់នុះបណាដ លឱ្យានការទស្រនាា ន ដ្ីព្រៃ
សរាបឈ់ធវើកសិក្ែ និង ការតាងំទីលំឈៅថ្ែីបផនថ្ឈទៀត្ផដ្លឈធវើឱ្យានការថ្យចុុះនូវធនធានព្រៃឈ ើ-សត្វព្រៃ 
ជីវចរ្រុះ និងរបភៃទឹក។    
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16               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

តារាងទី ២.១ ៖ សថិត្ិរបជាៃលរដ្ឋរស់ឈៅជុំវញិ និងកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

ទីតាងំ 

ចំនួនរបជាៃលរដ្ឋ អាយុ ១៨ ឆ្ន ឈំ ើង ដ្ង់
សីុឈត្ ររួសារ រសី របរស សរបុ សរបុ 

រសី 

ចំនួន % 
ឈេត្ដរៃុះវហិារ ៥២.៤៩២ ១១៣.៤៧១ ១១៤.៦១៩ ២២៨.០៩០ ១១៥.១៥២ ៥៨.៦៩៥ ៥០,៩៧ ១២,៦៨ 

រសរកផែប ១.៦៤៨ ៤.១២៦ ៤.១៧១ ៨.២៩៧ ៩.៩០៤ ៥.០៨៧ ៥១,៣៦  
ឃំុផែបៃីរ ៦៣០ ១.៦៩៨ ១.៥៣៤ ៣.២៣២ ១.៥១១ ៧៦១ ៥០,៣៦  
ឃំុសផងក្យួ ៣៣២ ៧៨៨ ៨២៩ ១.៦១៧ ៧២៤ ៣៥៣ ៤៨,៧៦  
ឃំុកំៃងរ់សឈៅ១ ៦៨៦ ១.៦៤០ ១.៨០៨ ៣.៤៤៨ ១.៥៥៧ ៨០៧ ៥១,៨៣  
រសរកជាកំានដ ៤.៨៣០ ១០.១២៦ ១០.០១៣ ២០.១៣៩ ២៦.៥២៧ ១៣.៦៤៤ ៥១,៤៣  
ឃំុជាកំានដ ២.១៥៣ ៤.៧១៩ ៤.៤០៦ ៩.១២៥ ៤.៣០៥ ២.១៦៩ ៥០,៣៨  
ឃំុទឹករកេ្ ១.៤៩៨ ៣.០០៥ ៣.៣៤៩ ៦.៣៥៤ ៣.៣២៩ ១.៦៥៩ ៤៩,៨៣  
ឃំុ្រកត្ ១.១៧៩ ២.៤០១ ២.២៥៩ ៤.៦៦០ ២.០៥៦ ១.០៦៨ ៥១,៩៥  

សរុបរួ្ *** ៦.៤៧៨ ១៤.២៥២ ១៤.១៨៤ ២៨.៤៣៦ ៧.០៥៨ ៣.៦៧៩ ៥២,១៣ ១៥ 

របភៃ ៖ រកសួងផែនការ ឆ្ន ២ំ០១៤  
 

២.១.២-ការសិកាអបរ់ ំនងិឈសវាបណ្ដុ ុះបណាដ ល 

ឈយងតា្ទិនននយ័រកសួងផែនការ ឆ្ន ២ំ០១៣ របជាៃលរដ្ឋសរុប (ានអាយុរវាង ៦-១៧ឆ្ន )ំ 
ផដ្លទទួលបានការអប់រាំនចំនួន ៦៤% ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅកនុងរសរកផែប និង
រសរកជាកំានដ។ ចំនួនអនកខរជនសរាប់ស្រសតីឈៅផត្ានករ្ិត្េពស់ ដូ្ចជាឈៅចឈនាល ុះអាយុ ១៥-៣៥ឆ្ន  ំាន
ចំនួន ៦.៦៧០នាក់ ព្នចំនួនសរុប ៣៦.៨១៣នាក់ (១៨%)។ សរុបរួ្ ចំនួនត្ួរឈលេអនកខរជនចំឈពាុះ ស្រសតី 
និងបុរស ានចំនួន ៩.៤៨៣នាក់ព្នចំនួន្នុសសសរុប ៧៤.០៤៨នាក ់ (១២%) ដូ្ចានលំអិត្ឈៅ កនុង
ឧបស្ពន័ធ ២.១។ 

  អនកខរភាៃឈនុះបណាដ ល្កៃីកកាដ ជាឈរចើនផដ្លរួ្ ាន កតាដ សងគ្ វបបធ្ ៌ នងិឈសដ្ឋកិចច។ ឈបើឈទុះ 
ជាស្រសដីចូលឈរៀន ឈៅអាយុរបហាករ់បផេលនងឹបុរស អរតាឈបាុះបងឈ់ោលការសិការបស់ស្រសដីោបឈ់ែដើ្ឈៅ 
ឈៃលវយ័ររបក់ារឈៅឈៃល ស្រសដីរត្ូវជួយ ឈធវើការង្ហរែាុះ និងឪៃុកាដ យ។ ្យ៉ាងឈទៀត្ ឪៃុកាដ យ្និចងច់ំណាយ 
របាកឈ់រចើនឈៅឈលើការសិការបស់កូនរសីឈទ។ ឈរៅៃីឈនុះានភូ្តិ្ចិត្ួចណាស់ឈៅត្បំនជ់នបទកនុងត្ំបនព់្រៃ 
ការពាររៃុះវហិារានសាលា្ធយ្សិកា ឈេតុ្ឈនុះសិសសសាលារត្ូវឈធវើដ្ំឈណ្ើ រតា្ែលូវឆ្ា យឈៅសាលា ឬ សាន
កឈ់ៅឆ្ា យៃីែាុះ។ តា្របព្ៃណី្កូនរសី្និអាចសាន កឈ់ៅ ឆ្ា យៃីែាុះបានឈទ។  
 បញ្ហា កងវុះខាត្ ររូបឈរងៀនឈៅតា្ត្ំបនជ់នបទ។ បចចុបបននឈនុះ ររូបឈរងៀនផដ្លឈទើបបញ្ចប ់ការសិកា 
រត្ូវឈៅបឈរងៀនឈៅតា្ ត្ំបនដ់្ឋចរ់សយលចនំួនៃីរឆ្ន  ំ (SCW, 2006)។ កងវុះកផនលងសាន កឈ់ៅេវុះការឧបត្ថ្ភ 
និងគ្មែ នរបាកច់ំណូ្លររបរ់គ្មន ់ ឈធវើឱ្យជីវភាៃររូបឈរងៀនភារឈរចើនានការលំបាក។ កងវុះខាត្សាលាឈរៀន និង
្ជឈ្ណ្ឌ លបណ្ដុ ុះបណាដ ល បនាបឈ់រៀនានសិសសឈរចើនេួសករ្តិ្ ការបឈរងៀន្និបានឈទៀងទត្ឈ់ធវើឱ្យររូ
បឈរងៀន្និអាចអនុវត្ដតា្ក្ែវធិីសិកាឱ្យបានឈៃញឈលញ កងវុះខាត្សាភ រៈសិកា េវុះការឈលើកទឹកចិត្ដ ដ្ល់ររូ
បឈរងៀន រួ្ ទងំរបាក ់ផេត្ិចត្ចួ និងលកខេណ្ឌ ការង្ហរ្ និអំឈណាយែល។ សាថ នភាៃសងគ -្ឈសដ្ឋកិចច នងិ វជិាា ជីវៈ 
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 17 

 

របស់ររូបឈរងៀន្និលែ។ ានការឈលើកទឹកចិត្ដត្ិចត្ួចណាស់ដូ្ចជា ការែដល់អាហាររបូករណ៍្ ការបណ្ដុ ុះ
បណាដ ល និងការទទួលសាគ ល់ត្ព្្លររូបឈរងៀនជាសាធារណ្ៈ។  
 ជាឈរចើនឆ្ន កំនលង្កឈនុះ រដ្ឋឋ ភបិាលបានជំរុញវស័ិយអបរ់ ំ តា្រយៈការបឈងកើនចំនួនករ្តិ្របាកផ់េរបស់ 
ររូបឈរងៀន និងឈលើកទឹកចិត្តការអបរ់កំនុងត្ំបនស់រាបកូ់នឈៅព្នររួសារកងទៃ័ផដ្លបាន្កតាងំលំឈៅកនុងត្ំបន ់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ឋយែតល់សាលាបឋ្សិកា និង្ឈធយបាយឈៅររបភ់ូ្ថិ្ែីៗទងំអស់។ ជាលទធែល រឺ
ាន សាលាអនុវទិយល័យចំនួន១ និង សាលាបឋ្សិកាចំនួន ៨ ឈៅររបភ់ូ្។ិ 

 ជាឈរចើនជំនាន់្ កឈេើយ របជាៃលរដ្ឋរស់ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ទទួលបាន ការ
បណ្ដុ ុះ បណាដ លវជិាា ជីវៈត្ិចត្ចួណាស់។ ានការបណ្ដុ ុះបណាដ លវជិាា ជីវៈេលុះៗែដល់ឈដ្ឋយអងគការ្និផ្ន រដ្ឋឋ ភិ
បាលទកទ់ងនឹង ការឈធវើកសិក្ែ ឈទសចរណ៍្ធ្ែជាត្ិ ការចិញ្ច ឹ្សត្វ និងផែនកឈែសងៗឈទៀត្កនុងរយៈឈៃល ១០
ឆ្ន ចុំងឈរកាយឈនុះ។  ឈបើឈទុះជាគ្មែ ន្ជឈ្ណ្ឌ លបណ្ដុ ុះបណាដ លកនុងរសរកទងំៃីរកឈ៏ដ្ឋយករ៏បជាៃលរដ្ឋ ឈៅ
កនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ ទទួលបានការបណ្ដុ ុះបណាដ លវជិាា ជីវៈឈៅកនុងទីរួ្ ឈេត្ដរៃុះវហិារ។  
 កនុងកំ ុងឈៃលព្នការអនុវត្តរឈរាង “ររបរ់រងព្រៃការពារត្ំបនរ់ត្ីឈកាណ្្រកត្ ឈដ្ើ្បឈីលើកកំៃស់ 
កិចចសេរបត្ិបត្ដិការអភរិកសជីវចរ្រុះតា្បឈណាដ យរៃំផដ្នរវាងរបឈទសព្ថ្ ងដ់្-៏ក្ពុជា-ឡាវ ជហំានទី៣” រឺ
បានឈរៀបចំវរគបណ្ដុ ុះបណាដ លចំនួន ២៥វរគ ផដ្លានសិកាខ កា្អឈញ្ញ ើញចូលរួ្ ចំនួន ១៧៩០នាក ់ៃីបណាត  ភូ្ ិ
ចំនួន ៨។ ចណុំ្ចសំខានព់្នវរគបណ្តុ ុះបណាត ល រឺឈតត ត្ឈៅឈលើជំនាញកសិក្ែ និងឳកាសអភវិឍេជីវភាៃ របស់
សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ផដ្លរួ្ ានបឈចចកឈទសដ្ឋបំផនល ការចិញ្ច ឹ្ាន ់ការឈលើក កំៃស់ែលិត្ភាៃកសិក្ែ ការជ
រ្រញកសិ-រកុខក្ែ និងកសិក្ែចរ្រុះ រៃ្ទងំការឈរៀបចំបផនលររួសារ។ 

 
តារាង ២.២ ៖ សថិត្ិចំននួបនាបឈ់រៀនឈៅតា្រសរកឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

លរ ឈ ែ្ ុះរសរក បឋ្ អនុវទិយល័យ វទិយល័យ 

1 រសរកជាកំានដ ២២៨ ៣៩ ៧ 

2 រសរកផែប ៨៩ ២១ ៦ 

 សរបុ ៣១៧ ៦០ ១៣ 

របភៃ ៖  ទិនននយ័រសរក ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 
២.១.៣-ការររបរ់រង នងិការឈរបើរបាស់ដ្ធីល ី
          -ការររបរ់រង 

រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើតា្រយៈនាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ និងរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ្ ូលដ្ឋឋ នផដ្លពាកៃ់ន័ធ 
(អធិការ ដ្ឋឋ នេណ្ឌ  ផែនក និងសង្ហក ត្រ់ដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ) ានភារកិចចររបរ់រងឈលើព្រៃបរ្រងទុកអចិព្ស្រនដយ ៍និងត្ំបន់
ព្រៃការ ពាររៃុះវហិារ។  

បចចុបបននរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើបានសេការជា្យួអងគការ ITTO និង WCS ឈដ្ើ្បគី្មរំទដ្ល់ក្ែវធិីររបរ់រង 
ត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារ។ ក្ែវធិីអភរិកសត្ំបនព់្រៃការពារ
រៃុះវហិារ រួ្ ានផែនកៃរងឹងការអនុវត្ដចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ រករ្លាត្កំៃុងឈធវើការសេការ ជា្យួកងរាជ     អាវធុ
េត្ថ ឈដ្ើ្បលីាត្កនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ផែនកសេរ្ន ៍បាននឹងកំៃុងជួយ បឈងកើនជីវភាៃ   សេរ្
នរ៍ស់ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងែដល់ការឈលើកទឹកចិត្ដកនុងការចូលរួ្ សក្ែភាៃអភរិកស។ ក្ែវធិីឈនុះ
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18               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

កំៃុងឈធវើការសេការជាជួយ  សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នឈៅជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារែងផដ្រ ឈដ្ើ្ប ីធានារបសិទធ
ភាៃព្នការររបរ់រងត្ំបនឈ់ៅជាបរ់ៃំរបទល់ព្រៃការពារឈនុះ។ ផែនករសាវរជាវ និងអឈងកត្សត្វព្រៃ កំៃុងបនដអនុវត្ដ 
ឈដ្ើ្បធីានាការផសវងយល់ និងទទួលបានៃត័្ា៌នរបឈសើរជាង្ុនសដីៃី សាថ នភាៃសត្វព្រៃ        សំខាន់ៗ ឈសវាក្ែ 
របៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ ន រៃ្ទងំការផរបរបួលអាកាស ធាតុ្ទកទ់ង នឹងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ឈរៅៃីឈនុះ ឈៅាន
ក្ែវធិីជាឈរចើនឈទៀត្ដូ្ចជា ការឈរៀបចំផែនការឈរបើរបាស់ ដ្ីធលីឈដ្ឋយានការចូលរួ្  (រួ្ ាន ការឈរៀបចំផែនទីត្ំបន់
កសិក្ែ និងភូ្ដិ្ឋឋ ន) ការកំណ្ត្រ់ៃំរបទល់ព្រៃបរ្រងទុក អចិព្ស្រនដយ ៍ឈទសចរណ៍្ធ្ែជាត្ិ ការអបរ់ែំសៃវែាយ និង
កិចចសេរបត្ិបត្ដិការផដ្លកំៃុងអនុវត្ដ។  

ឈដ្ើ្បរីរបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរៃុះវហិារឱ្យ 
ានរបសិទធភាៃ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ និងរឈរាងអភរិកសជីវចរ្រុះត្ំបនរ់តី្ឈកាណ្្រកត្ ៌ ឈដ្ើ្បៃីរងឹងកិចចសេ 
របត្ិបត្ដិការ ឈៅតា្បឈណាដ យរៃំផដ្នក្ពុជា-ព្ថ្-ឡាវ (ជំហានទី ២ និងទី ៣) បានឈរៀបចំឈធវើបចចុបបននភាៃ 
ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឆ្ន  ំ ២០១៦-២០២០។ ការឈរៀបចំឈធវើបចចុបបននភាៃផែនការររប ់
ររងឈនុះរឺជាដ្ំឈណ្ើ រការដ្ំបូងសរាបឈ់ធវើជាផែនទីនាែំលូវសដីៃី យុទធសាស្រសដ និងផែនការសក្ែភាៃ ឈដ្ើ្បបីឈងកើន
របសិទធភាៃការររបរ់រង និងការអភវិឍេធនធានធ ែ្ជាត្ិ ឈដ្ឋយចីរភាៃកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

 
 - ការឈរបើរបាស់ដ្ធីល ី  

 ្យួផែនកធំព្នត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារររបដ្ណ្ដ បឈ់ដ្ឋយព្រៃឈលាុះ ឈេើយផែនកេលុះឈទៀត្លិចទឹក ឈៅ
រដូ្វវសា។ ការឈធវើកសិក្ែឈៅកនុងរសរកជាកំានដ ានលកខណ្ៈអំឈណាយែល ឈដ្ឋយសារត្ំបនឈ់នុះជា ត្បំន់
ទំនាប និងានឈភលៀងររបរ់គ្មន ់ ចំផណ្កឈៅត្ំបនេ់ពងរ់ាបានលកខណ្ៈៃិបាកកនុងការឈធវើកសិក្ែឈៅកនុង រសរក
ផែប (ែរៃផែប ២០០៧)។ សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នភារឈរចើនៃឹងផែែកឈលើកសិក្ែ។ សាថ នភាៃរបស់ សេរ្ន៍
្ូលដ្ឋឋ នកនុងការឈរបើរបាស់ធនធាន ធ្ែជាត្ិ និងសិទធិកានក់ាបដ់្ីធលីជាកកាដ សំខាន់្ យួទកទ់ងនងឹ ទំនាស់ដ្ីធលី
ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅឈៃលបចចុបបននឈនុះ។ ផែនការឈរបើរបាស់ដ្ីឈដ្ឋយានការ ចូលរួ្ ឈទើបផត្
អនុវត្ដសាកលបងឈៅកនុងភូ្ ដិ្ងែលិត្ ឃំុសផងក្ យួ រសរកផែបប៉ាុឈណាណ ុះ។  
 ព្រៃឈ ើឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិាររត្ូវបានកាបរ់ានជាឈរៀងរាល់ឆ្ន សំរាបឈ់ធវើចំការ ឈេើយជា
ធ្ែតា សរាបឈ់ធវើរសូវ។ ែលប៉ាុះពាល់ឈៅតា្្ូលដ្ឋឋ ន ឈដ្ឋយសារសក្ែភាៃផបបឈនុះាន សាថ នភាៃរួរឱ្្
យបារ្ភ ៃីឈរពាុះរបជា ៃលរដ្ឋផត្ងផត្លាកប់ាងំសក្ែភាៃរបស់ៃួកឈរ ឈេើយឈធវើការកាបរ់ាន ត្ំបនព់្រៃឈលាុះ 
ឬព្រៃឈរសាង។ ែលប៉ាុះពាល់ ឈដ្ឋយសារសក្ែភាៃផបបឈនុះរួ្ ាន ការបាត្ប់ងឈ់ដ្ើ្ឈ ើ សំខាន់ៗ សរាប់
បកសឈីធវើសំបុក និងការរខំានដ្ល់ត្ំបនព់្រៃឈ ើផដ្លជាជរ្កសំខាន់ៗ សរាបៃ់ៃួកត្ិណាសី (Wharton, 
1961)។ 

 ការៃរងីកដ្ីកសិក្ែឈៅជាបត់្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ (ភូ្ិ្ យួចនំួនឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបន ់ ព្រៃ
ការពាររៃុះវហិារ) សរាបដ់្ណំារំសូវ រឺជាបញ្ហា កំៃុងឈកើនឈ ើង ឈេើយរករ្ការង្ហរសេរ្នក៍ៃុំង ចូលរួ្
ទបស់ាក ត្ត់ា្ រយៈការឈរៀបចំផែនការឈរបើរបាស់ដ្ីឈដ្ឋយានការចូលរួ្  រៃ្ទងំកៃុំងឈធវើការៃិភាកា ជា្យួ
រណ្ៈក្ែការភូ្។ិ ការោបយ់កដ្ីឈៅតា្ត្ំបនលិ់ចទកឹ កនុងរដូ្វវសាកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានែល
ប៉ាុះពាល់ឈៅឈលើការរកចំណី្ និងត្ំបនៃ់ងកូនរបស់ៃៃួកសត្វរត្យ៉ាងយកស សត្វឈរកៀល និងរត្ដ្ក។់  
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២.១.៤-្េុរបរ នងិរបាកច់ណូំ្ល 

- ្េុរបរ  
 របជាៃលរដ្ឋកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ាន្ុេរបរឈែសងៗគ្មន តា្សាថ នភាៃជាកផ់សដង និងតា្   ទី
កផនលងរបស់ៃួកឈរ។  ការឈធវើកសិក្ែជា្ុេរបរសំខាន ់ការឈធវើរសូវឈៅរដូ្វវសា រឺជារបភៃសំខានស់រាប ់ធានា
បានសនដិសុេឈសបៀង។ ឈរៅៃីឈធវើរសូវ របជាៃលរដ្ឋកនុងត្ំបនឈ់នុះដ្ឋដំ្ំណារំួ្ ែសសំរាបែ់គត្ែ់គងជ់ីវភាៃ របោពំ្ថ្ា 
និងដ្ឋដំ្ំណា ំេូបផែលឈៅតា្បរឈិវណ្ែាុះរបស់ឈរែងផដ្រ។ ររួសារេលុះឈធវើការឈនសាទឈៅរដូ្វរបាងំ និងរដូ្វវសា។ 
បឹងធំៗ្យួ ចំនួនជារបភៃរត្ីដ្សំ៏ខានឈ់ៅរដូ្វរបាងំ ឈេើយអូរ និងបឹង្យួចំនួនឈទៀត្រងីសាួត្ ឈៅរដូ្វរបាងំ។ 
របជាៃលរដ្ឋឈរបើរបាស់ ឧបករណ៍្ឈនសាទតា្របព្ៃណី្ ឈដ្ើ្បឈីនសាទរត្ី។ ឈទុះជាយ៉ា ងឈនុះកដី របជាៃលរដ្ឋេលុះ
ឈរបើរបាស់ឧបករណ៍្ែករ់ត្ី ផដ្លឈរោត្ទុ់កថា ានែលប៉ាុះពាល់ដ្ល់ការបនដៃូជរបស់រត្ី។ ានការចិញ្ច ឹ្សត្វ 
(ឈគ្ម-រកបី រជូក ាន ់និងទ) សរាបែ់គត្ែ់គងជ់ីវភាៃរបោពំ្ថ្ា និងសរាបល់ក។់ តា្ការអឈងកត្បង្ហា ញថា ការ
ចិញ្ច ឹ្ឈគ្ម នងិរកប ីរឺជារបភៃ ចំណូ្លសំខានរ់បស់របជាៃលរដ្ឋ្ ូលដ្ឋឋ នសរាបទ់ិញឧបករណ៍្ កសិក្ែ និង
សាងសងែ់ាុះ។ ្យ៉ាងឈទៀត្ ឈគ្ម និងរកបី រឺជាកំលំាងអូសទញសំខានស់រាបភ់ាួររាស់ដ្ី។ 

 ្ុេរបររបជាៃលរដ្ឋភារឈរចើនៃឹងផែែកឈលើធនធានធ្ែជាត្ិ ជាៃិឈសសសរាបរ់បជាៃលរដ្ឋរស់ឈៅ 
កនុង និងជុំវញិត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ែល-អនុែលព្រៃឈ ើផដ្លរបជាៃលរដ្ឋ្ូលដ្ឋឋ នរប្ូលរួ្ ាន ជរ័
ទឹក ជរ័ចុង សត្វព្រៃ ឃែុ ំ ឈដ្ើ្តក អរ័រីឈដ្ បផនលព្រៃ ផែលឈ ើព្រៃ អុស សបូវសរាបរ់បកែ់ាុះ ឫសស ីនិងឈ ើសរាប់
សាងសងែ់ាុះ។ ររួសារ្យួ ចំនួនតូ្ចលកដូ់្រ និងឈធវើការង្ហរ។ ការបរបាញ់ជារបភៃសរាប ់ែគត្ែ់គងជ់ីវភាៃ និង
សរាប ់ លកក់នុងចំឈណា្អនកភូ្ិ្ យួចំនួន។ អនករបាញ់ឈរចើនឈរបើផែក ឈដ្ើ្បរីបាញ់ ឈេើយរបឈភទសត្វព្រៃ
ផដ្លឈរនិយ្ បរបាញ់រួ្ ាន រត្កួត្ នងិអឈណ្ដើ ក។ ការបរបាញ់របរៃឹត្ដឈៅឈៃញ្យួឆ្ន  ំប៉ាុផនដការរបាញ់ឈកើន
ឈ ើងឈៅឈដ្ើ្រដូ្វវសា។ 

 អនកភូ្េិលុះានឈដ្ើ្ជរ័ និងឈោុះយកជរ័សរាបល់ក។់ ភូ្ទិងំឈនុះឈៅជិត្ត្ំបនផ់ដ្លស្បូរឈដ្ើ្ឈ ើ
ទល។    ឈដ្ើ្ឈ ើែដល់ជរ័ទងំឈនុះកានក់ាបឈ់ដ្ឋយអនកភូ្តិា្ទំឈនៀ្ទំលាបរ់បស់ឈរ។ ជរ័ចុងានត្ព្្ល ឈថាក
ជាងជរ័ទឹក។ ជរ័ទឹក និងជរ័ចុងជារបភៃចំណូ្លសំខានក់នុងចំឈណា្អនុែលព្រៃឈ ើឈែសងៗឈទៀត្។   

- របាកច់ណូំ្លរបស់របជាៃលរដ្ឋ្ លូដ្ឋឋ ន 

 ផែែកតា្ការសិការបស់សារ្នឧ៍សសេក្ែព្រៃឈ ើក្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០២ បានបង្ហា ញអំៃីរបាក ់
ចំណូ្លបាន្កៃីការរកែល-អនុែលព្រៃឈ ើ។ ររសួារចនំួន ៤៩% រកចណូំ្លបានៃី ០,៤-១,៣លាន/ឆ្ន  ំៃី
ការលកែ់លិត្ែលកសិក្ែ។ ៃួកឈរ្និៃងឹផែែកឈៅឈលើធនធានព្រៃឈ ើទងំរសរងឈទ។ ផត្ឈទុះជាយ៉ា ងណា 
សរាបជ់ីវភាៃរបោពំ្ថ្ារបស់ៃួកឈរ របជាៃលរដ្ឋឈរបើរបាស់ធនធានធ្ែជាត្ិេលុះៗ ឈដ្ើ្បកីាត្ប់នថយការ 
ចំណាយកនុងររសួារ។  
 ការវាយត្ព្្លនិរនតភាៃព្នជីវភាៃសេរ្នឈ៍ៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ឈៅកនុងការអនុវត្តរឈរាង “ររបរ់រង 
ព្រៃការពារត្ំបនរ់ត្ីឈកាណ្្រកត្ ឈដ្ើ្បឈីលើកកំៃស់កចិចសេរបត្ិបត្ដិការអភរិកសជីវចរ្រុះតា្បឈណាដ យ រៃំ
ផដ្នរវាងរបឈទសព្ថ្ ងដ់្-៏ក្ពុជា-ឡាវ ជហំានទី៣” បង្ហា ញថា ចំណូ្លររសួារជា្ធយ្របោឆំ្ន រំបស់ សេ
រ្ន ៍រ៤ឺ៦០ដុ្លាល /ឆ្ន  ំ ផដ្លទទួលបានៃីវស័ិយព្រៃឈ ើ ឈសែើនឹង៣០%ព្នចណូំ្លសរបុ សរាប ់សេរ្ន៍
ជនជាត្ិឈដ្ើ្ និងរត្ឹ្ផត្ ១២%ព្នចណូំ្លសរបុរបស់ររសួារកងទៃ័។ ឈទុះបីជាយ៉ា ងណា ចំនួនរបជាជនឈៅ
កនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺានចឈនាល ុះ ៣៦%-៤៤% ផដ្លសថិត្ឈៅកនុងបនាា ត្ព់្ន ភាៃរកីរក កនុងឆ្ន ំ
២០១៤ ផដ្លផរបរបួលៃភីូ្ិ្ យួឈៅ្យួឈទៀត្ដូ្ចបង្ហា ញឈៅកនុងផែនទី ២.១ (NPRS, 2002)។  
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 របាកច់ំណូ្លផដ្លរកបានៃកីារលកែ់ល-អនុែលព្រៃឈ ើ ែលិត្ែលកសិក្ែ ែលឈនសាទ និង 
សត្វពាេនៈានចនំួនត្ចិត្ចួ ប៉ាុផនដអាចរួ្ ចំផណ្កកនុងរបាកច់ំណូ្លរបស់ររសួារ។ ៃួកឈរកា៏នរទៃយ ស្បត្ដិ
ឈែសងៗឈទៀត្ រួ្ ាន ្៉ាូតូ្ កង ់ទូក រតាកទ់រ័ ឡាន ទូរទសសន ៍និងែាុះជាឈដ្ើ្ (ឈ្ើលឧបស្ពន័ធ ២.១)។     

ផែនទី ២.១ ៖ សាថ នភាៃរបជាៃលរដ្ឋសថិត្ឈៅឈរកា្បនាា ត្ភ់ាៃរកីរកព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 

 
ដ្យរកា្ ២.១ ៖ របភៃរបាកច់ំណូ្ល 

 

 

២.១.៥-សុេុាលភាៃ  
 ឈទុះជាានភាៃឈជឿនឈលឿនសឈរ្ចបានឈដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្ពុជាឈៅកនុងវស័ិយសុខាភបិាលក៏
ឈដ្ឋយកស៏ាថ នភាៃសុេុាលភាៃរបស់របជាៃលរដ្ឋក្ពុជាទបជាងឈរឈៅកនុងត្បំន ់ (SCW, 2006)។ អរតា
សាល ប ់របស់ស្រសដី ឈៅឈៃលសរាលកូនានករ្តិ្េពស់ ឈេើយកុារជាឈរចើនសាល បឈ់ដ្ឋយសារជ្ាែឺលង។ រេូត្្ក
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ទល់ ឈៃលឈនុះ ថ្វកិា ចំណាយសាធារណ្ៈឈលើវស័ិយសុខាភបិាល ជាៃិឈសសឈៅតា្ត្ំបនជ់នបទ ឈៅេវុះខាត្ 
ឈេើយការឈរបើរបាស់ឈសវា សុខាភបិាលឈៅានករ្តិ្ទប។ របជាៃលរដ្ឋភារឈរចើនផដ្លេវុះខាត្ថ្វកិាសរាប ់
ចំណាយឈលើការផថ្ទសុំេភាៃ ឈដ្ឋយសារានបញ្ហា ច្បងទកទ់ងនឹងបណុំ្ល។ ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបន ់ ព្រៃ
ការពាររៃុះវហិារាន្ណ្ឌ លសុេភាៃ ចំនួន ០៧កផនលង ផត្្និាន្នាីរឈៃទយ និងរលីនកិឈៅកនុងត្ំបន ់ឈនុះឈទ។ 

 របជាៃលរដ្ឋភារឈរចើនឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ទទួលបានឈសវាផថ្ទសុំេភាៃ ត្ិច
ត្ួច។ ្យ៉ាងឈទៀត្ របជាៃលរដ្ឋេវុះខាត្ថ្វកិាសរាបច់ំណាយឈលើឈសវាឈនុះ។ ជាងឈនុះឈៅឈទៀត្ ធនធាន 
ចំណាយឈលើឈសវាក្ែសាធារណ្ៈដូ្ចជា អគ្មរ្ណ្ឌ លសុេភាៃផដ្លានភាៃរទរឍឈរទ្ឈៅត្ំបនជ់នបទ ្និ
អាចឈែលើយត្បនឹងត្រ្ូវការ ឈសវាសុេភាៃរបស់របជាៃលរដ្ឋបានឈទ ជាៃិឈសសររួសារសថិត្ឈៅត្ំបន ់ ដ្ឋចរ់ស
យល។ ឈដ្ឋយសារេវុះខាត្អគ្មរ ផថ្ទសុំេភាៃ និងធនធាន្និររបរ់គ្មន ់ របជាៃលរដ្ឋរត្ូវៃឹង ផែែកឈលើររូ
ឈៃទយផដ្លគ្មែ នវជិាា ជីវៈចាស់លាស់ និងឱ្សថ្សាថ នជាលកខណ្ៈររួសារ ឈដ្ើ្បៃីយបាលជ្ា ឺ របស់ឈរឈដ្ឋយ
ចំណាយត្ិច។ ឈនុះជាែលប៉ាុះពាល់អវជិាានឈៅឈលើសុេភាៃ និងសុេុាលភាៃសងគ្ ឈសដ្ឋកិចច របស់របជា
ៃលរដ្ឋ។ របជាៃលរដ្ឋេលុះអនុវត្ដតា្របព្ៃណី្ដូ្នតា ឈដ្ឋយឈធវើការបនរ់សន ់ ឈដ្ើ្បៃីយបាលសាជិកររួសារ
របស់ៃួកឈរ។    
 របាកផ់េ្និររបរ់គ្មនស់រាបប់ុរគលិកសុខាភបិាល េវុះខាត្សាភ រៈ និងបរកិាខ រឈៃទយ  និងគ្មែ នថាន  ំ  ស
ងកូវររបរ់គ្មន ់ និងេវុះការឈលើកទឹកចិត្ដដ្ល់បុរគលិកឈៃទយ។ ឈៅានការរៃួយបារ្ែណ៍្សដីៃី ការររបរ់រងឈសវា 
សុេភាៃ ឈដ្ឋយសារស្ត្ថភាៃររូឈៃទយឈៅានករ្តិ្។ បញ្ហា ឈសវាសុេភាៃ ការទទួលសាគ ល់ឈៅតា្្ូលដ្ឋឋ ន 
រុណ្ភាៃផថ្ទសុំេភាៃ េវុះខាត្េិរញ្ញ វត្ថុ ការៃយបាលតា្របព្ៃណី្ និងជំឈនឿ បានឈធវើឱ្យានអនកៃយបាលជ្ា ឺ
និងសរាលទរកតា្ផបប របព្ៃណី្ឈៅឈ ើយ។ 

 ទក់ទងនឹងសុេភាៃអនា្័យ និងទឹកសាែ ត្ របជាៃលរដ្ឋគ្មែ នរបភៃទឹកសាែ ត្សរាប់ឈរបើរបាស់ 
តា្ត្រ្ូវការ និងគ្មែ នអនា្័យ។ ឈទុះជាានការែសៃវែាយទូលំទូលាយក៏ឈដ្ឋយានរបជាៃលរដ្ឋ តិ្ច
ត្ួចណាស់ឈរបើរបាស់បងគន់ ពាងទឹកសាែ ត្ បរឈិភារទឹកៃុុះ និងលាងសំអាត្ព្ដ្។ កតាដ ទងំឈនុះានែល ប៉ាុះ
ពាល់អវជិាានឈៅឈលើសុេភាៃរបស់ របជាៃលរដ្ឋឈៅកនុងតំ្បន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ែលវបិាកច្បង 
ផដ្លបណាដ ល្កៃីកងវុះរបភៃទឹកសាែ ត្ និងបងគន់ អនា្័យនាំឱ្យរបជាៃលរដ្ឋឈកើត្ ជ្ាឺែលងដូ្ចជាជ្ាឺ 
អាសននឈរារ រររនឈៅដ  និងជ្ាឺរាររូស។  
 បផនថ្ឈលើជ្ាផឺដ្លបានឈរៀបរាបខ់ាងឈលើ ជ្ារឺររនោញ់ រឈបង និងឈអដ្ស៏ រឺជាជ្ាាឺនឈរគ្មុះថាន ក ់
បំែុត្ ផដ្លប៉ាុះពាល់ដ្ល់របជាៃលរដ្ឋឈៅជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ អនកភូ្ តិា្្ូលដ្ឋឋ នឈៅជុំវញិ 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ផត្ងផត្ែលងជ្ារឺររនោញ់ ជាៃិឈសសអនករស់ឈៅជាប ់ និងកនុងត្ំបនព់្រៃឈ ើឈដ្ឋយ 
គ្មែ នវធិានការការពារ និង សាភ រៈជា្ូលដ្ឋឋ នដូ្ចជា្ងុជាឈដ្ើ្។ ការែលងជ្ារឺឈបងរជឺាបញ្ហា ឈោទ្យួឈទៀត្ 
ឈៅកនុងត្ំបនឈ់នាុះ។ កកាដ សំខាន ់ រឺឈដ្ឋយសារសាថ នភាៃសងគ្-ឈសដ្ឋកិចចឈៅានករ្តិ្ទប កងវុះអាហារ 
ឧបត្ថ្ភ និងឈធវើការេួសកលំំាង។ ការែលងជ្ា ឺឈអដ្ស៏យ៉ា ងឆ្បរ់េ័សនាដំ្ល់ការែលងជ្ារឺឈបងបផនថ្ឈទៀត្។     
២.១.៦-ជឈំនឿសាសនា 

 ានវត្ដអារា្សរបុចំនួន ១៣កផនលង សរាបៃុ់ទធបរស័ិទសថិត្ឈៅជុំវញិ និងកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ     រៃុះ
វហិារ។ វត្ដអារា្ភារឈរចើនានសភាៃរទរឍឈរទ្ ឈដ្ឋយសារលទធភាៃរបស់ៃុទធបរស័ិទចំណុ្ុះឈជើងវត្ដឈៅ ាន
ករ្តិ្ ឈេើយរបជាៃលរដ្ឋកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ៃុំទនា់នលទធភាៃអាចសាងសង ់ទីអារា្
ឈនុះឱ្យានឈសាភណ័្ ភាៃសរាបជ់ាទីឈគ្មរៃសកាក រៈបូជាឈៅឈ ើយឈទ។ ជា្យួគ្មន ឈនុះផដ្រឈៅជុំវញិ និងកនុង
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ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ គ្មែ នវហិារររឹសដសាសនា និងវហិារឥសាល ្ឈទ។ ឈយើងៃុំានរបាយការណ៍្ ឬៃត័្ា៌ន
នានាអំៃីជឈាល ុះព្នការឈរ ើសឈអើង នឹងជំឈនឿសាសនាកនុងត្ំបនឈ់នុះឈៅឈ ើយ ឈេើយានវត្ដ្យួ ចំនួន្និទន់
ានការទទួលសាគ ល់ឈដ្ឋយ្នាីរធ្ែការ និងសាសនា ឈេត្ដឈៅឈ ើយ។ 

តារាង ២.៣ ៖ វត្ដអារា្ឈៅតា្បណាដ រសរកទងំ២ សថិត្កនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

លរ ឈ ែ្ ុះរសរក វត្ដៃុទធសាសនា វហិារឥសាល ្ វហិារររឺុះសាសនា 

១ រសរកជាកំានដ ៤ - - 
២ រសរកផែប ៩ - - 

 សរបុ ១៣ - - 
របភៃ ៖  សាលារសរកជាកំានដ និងផែប ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 

២.២-ស្ថា នភាពទូទៅននបរសិ្ថា នកនងុ្តបំន ់
២.២.១-ធនធានទកឹ  
 ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានអូរ និងសាឹងជាឈរចើន ានរបភៃៃីត្ំបនជ់ួរភនេូំរ ោក់
ត្ំបន ់ទំនាបឈៅរដូ្វវសា ោបៃ់ីផេ្ថុិ្នា ដ្ល់ផេកញ្ហញ ។ អូរភារឈរចើនរងីសាួត្ឈៅរដូ្វរបាងំ ោបៃ់ីផេតុ្លា ដ្ល់
ផេឧសភា។ ទឈនលសំខានៃ់ីរ (ទឈនលឈ្រងគ និងទឈនលឈពព ) សថិត្ឈៅភារឥសានដ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងសាឹង
ផសន សថិត្ឈៅភារ ខាងលិចព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានទឹកជាអចិព្ស្រនដយ។៍  ឈៅរដូ្វវសា ោបឈ់ែដើ្ឈៅចុង 
ផេ ឧសភា សាឹង និងអូរ ោបឈ់ែដើ្េូរ ឈេើយករ្តិ្ទឹកឈ ើងអត្ិបរា ឈៅកនុងផេ កញ្ហញ  ឬ តុ្លា។ ទឈនលទងំៃីរឈនុះ 
ឈដ្ើរត្ួនាទីសំខានឈ់ៅកនុង ត្ំបន់្ និរត្ឹ្ផត្កនុងការដ្ឹកជញ្ាូ នប៉ាុឈណាណ ុះឈទ ផថ្្ទងំឈៅ កនុងវស័ិយសងគ្-ឈសដ្ឋកិចច
ែងផដ្រ។ 
 

២.២.២ ការឈរបើរបាស់ដ្ ី

ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិាររួ្ ាន ដ្ីកសិក្ែ ដ្ីព្រៃឈ ើ ដ្ីវាលឈមែ  ដ្ីព្រៃរុឈាព ត្ ដ្ីលាយថ្ែ  ដ្ី
ភូ្ ិទីរបជុំជន  និងព្ែាទឹក។  

ផែនទី ២.២ ៖ ការឈរបើរបាស់ដ្ីព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
របភៃ ៖ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើឆ្ន  ំ២០១៤ 
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តារាង ២.៤ ៖ ការឈរបើរបាស់ដ្ឈីៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

ល.រ ចណំាត្ថ់ាន ក ់ព្ន
ការឈរបើរបាស់ដ្ ី

លំអតិ្ 

ការឈរបើរបាស់ដ្ ីឆ្ន ំ
២០០៩ 

ការឈរបើរបាស់ដ្ ីឆ្ន ំ
២០១៤ 

ការផរបរបលួ 

ព្ែាដ្ ី 
(េត្) % ព្ែាដ្ ី 

(េត្) % ព្ែាដ្ ី 
(េត្) % 

1 ដ្លំីឈៅដ្ឋឋ ន ដ្ីលំឈៅដ្ឋឋ ន ១០០ ០,០៥ ៦.២៥៨ ៣,២៩ ៦.១៥៨ ៣,២៤ 

 
2 

ដ្កីសិក្ែ កសិក្ែៃឈនចរ ៣០១ ០,១៦ ២៦០ ០,១៤ -៤១ -០,០២ 

រសូវរដូ្វវសា ១.១២៩ ០,៥៩ ៧.៥៤២ ៣,៩៧ ៦.៤១៣ ៣,៣៧ 

 
3 

ររ្បព្រៃ 

ព្រៃចរ្រុះ  
(ឈរសាងនិង ឈលាុះ) ២៩.៣៨៦ ១៥,៤៦ ២៨.៥៨២ ១៥,០៤ -៨០៤ -០,៤២ 

ព្រៃឈលាុះ ៩៣.៩៩២ ៤៩,៤៦ ៨៧.៤៣៩ ៤៦,០១ -៦.៥៥៤ -៣,៤៥ 

ព្រៃឈលាុះវាលៗ ១៧.៧៥៩ ៩,៣៥ ១៥.៤៣៣ ៨,១២ -២.៣២៧ -១,២២ 

ព្រៃឈរសាងនិងពាក់ 
កណាត លឈរសាង 

២០.៤២៩ ១០,៧៥ ២០.១០០១ ១០,៥៨ -៣២៨ -០,១៧ 

ព្រៃាត្អ់ូរ ៩.៤៣៩ ៤,៩៧ ៨.៨៩០ ៤,៦៨ -៥៥០ -០,២៩ 

ព្រៃដុ្ុះឈ ើងវញិ ២.៥៩៨ ១,៣៧ ២.៤៦១ ១,៣០ -១៣៧ -០,០៧ 

 
4 

វាលភក/់វាលឈមែ  វាលឈសាែ ុះ ២១០ ០,១១ ១៩០ ០,១០ -២០,៣៥ -០,០១ 

វាលផរសដុ្ុះឈមែ  ៥.៤៤៤ ២,៨៧ ៤.៦៣២ ២,៤៤ -៨១១ -០,៤៣ 

 
5 

ព្រៃរុឈាព ត្ 

ដ្ីចំការដុ្ុះព្រៃរុឈាព ត្ ១.០៣៧ ០,៥៥ ៩៣៧ ០,៤៩ -១០០ -០,០៥ 

ព្រៃរុឈាព ត្ ២០៩ ០,១១ ២០៩ ០,១១ ០ ០,០០ 

ព្រៃរុឈាព ត្ដុ្ុះ ឈដ្ើ្
ឈ ើ្ យួៗ 

២.៧៧៧ ១,៤៦ ១.៩៣៩ ១,០២ -៨៣៩ -០,៤៤ 

6 ែលូវទកឹ 

វាលលាប់ ៥.២១១ ២,៧៤ ៥.១៥៣ ២,៧១ -៥៧,៦៤ -០,០៣ 

ទឈនល ៣ ០,០០២ ០ 0.000 -៣ ០,០០ 

បឹង ៣ ០,០០២ ៣ ០,០០២ ០ ០,០០ 

  សរបុ ១៩០.០២៧ ១០០ ១៩០.០២៧ ១០០   

 
 

២.២.៣ កសិក្ែ 
 វស័ិយកសិក្ែឈដ្ើរត្ួនាទីសនូលកនុងឈសដ្ឋកិចចរបឈទសក្ពុជា ឈេើយានសារសំខានស់រាបរ់បជាៃល 
រដ្ឋឈៅតា្ជនបទ។ របជាៃលរដ្ឋរបកបរបរកសិក្ែ និងដ្ំណារំសូវឈៅផត្ជាដ្ំណាចំ្បងសរាបធ់ានាបាន នូវ
សនដិសុេ ឈសបៀងរបស់របជាៃលរដ្ឋ ឈេតុ្ឈនុះ រសូវឈៅផត្ានអាទិភាៃេពស់។  
 ប៉ាុផនដការឈធវើកសិក្ែរបស់សេរ្នឈ៍ៅកនុង និងជុំវញិត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានទិននែលទប 
ឈដ្ឋយសារ េវុះខាត្ធនធានោបំាច ់ និងកងវុះបឈចចកឈទស។ ដ្ីឈេាុះជីជាត្ ិ និងេវុះខាត្ទឹកឈរសាចរសៃនាឱំ្យ 
ែលិត្ែលរសូវទទួលែល ទបរបផេល ១.៩ឈតាន/េត្។ ែលិត្ក្ែរសូវឈៅជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
ៃឹងផែែកឈលើទឹកឈភលៀង។ ឈបើឈទុះ បីជាសថិត្ិវស័ិយកសិក្ែឆ្ន  ំ ២០០៣-២០០៤ បង្ហា ញថាឈេត្ដរៃុះវហិារទទួល 
បានទិននែលរសូវឈលើសផែនការកឈ៏ដ្ឋយ ករ៏រួសារភារឈរចើនានការលំបាក ឈដ្ើ្បបីំឈៃញឈសចកដីរត្ូវការ របោំ
ព្ថ្ារបស់េលួន ឈដ្ឋយសារៃួកឈរលករ់សូវឈសាើរអស់ ៃីជរងរក ជាៃិឈសសឈៅឈដ្ើ្ រដូ្វវសា។ សេរ្នេ៍លុះ ជា
ៃិឈសសឈៅកនុងរសរកផែប ផត្ងផត្េវុះខាត្ឈសបៀងជាឈរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ជួនកាលែលិត្ែលរសូវ ានែល ប៉ាុះពាល់ 
ឈដ្ឋយសារផត្ភាៃរាងំសាួត្ និងឈរគ្មុះទឹកជំនន។់ 
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24               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

   កសិករភារឈរចើនឈរបើរបាស់ឈគ្មយនដធុនតូ្ចសរាបភ់ាួររាស់ជំនួសឈគ្ម-រកបី ៃីឈរពាុះឈគ្មយនដានភាៃ 
ង្ហយរសួល ានកំលំាងខាល ងំជួយ សនសឈំៃលឈវលា នងិអាចឈរបើរបាស់សរាបដ់្ឹកទំនញិ និងកនុងឈគ្មលបណំ្ង
ឈែសងៗឈទៀត្។ 

 ឈរៅៃីឈធវើផរសៃឹងផែែកទឹកឈភលៀង កសិករឈធវើការឈនសាទ ចិញ្ច ឹ្សត្វ  ដ្ឋដំ្ំណារំួ្ ែស ំ  និងសួនបផនល 
សរាបស់រាលជីវភាៃរបោពំ្ថ្ារបស់ៃួកឈរ។  សេរ្នរ៍ស់ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
រប្ូលែល-អនុែល ព្រៃឈ ើសរាបឈ់របើរបាស់ជារបព្ៃណី្ និងៃឹងផែែកឈលើធនធានព្រៃឈ ើ ឈដ្ើ្បឈីដ្ឋុះរសាយ 
ជីវភាៃរបោពំ្ថ្ាែងផដ្រ។  
 កសិក្ែៃឈនចរ ឈរកាយៃីសស្រង្ហគ ្សីុវលិ សេរ្នឈ៍ៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ បានៃឹងផែែក 
កានផ់ត្ខាល ងំឈៅឈលើកសិក្ែៃឈនចរជាងឈៃល្ុនសស្រង្ហគ ្។ របូភាៃព្នការឈធវើកសិក្ែៃឈនចរឈៅភារខាងត្បូង 
ព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ពាកៃ់ន័ធនឹងការកាបរ់ាន និងដុ្ត្ព្រៃឈ ើឈៅជុំវញិភូ្រិបស់ឈរ ឈបើឈទុះបីជា 
សក្ែភាៃឈនុះករ្ឈកើត្ាន កនុងឈៃលបចចុបបននកឈ៏ដ្ឋយ។ ដ្ំណាផំដ្លឈរដ្ឋឈំៅឈលើដ្ីឈនាុះរួ្ ាន រសូវ អំឈៅ 
សផណ្ដ កដ្ី ឈចក ដ្ំ ូង្ ីដ្ ូំងជាវ  និងឈពាត្។  
 សេរ្នេ៍លុះឈៅផត្អនុវត្ដកសិក្ែៃឈនចរតា្របព្ៃណី្។ ផត្ឈទុះយ៉ា ងណា ការឈធវើរសូវផបបរបៃល 
វបបក្ែ តា្ឈគ្មលការណ៍្ធ្ែជាត្ិករ៏ត្ូវបានផណ្នា ំ ឈដ្ឋយ្នាីរកសិក្ែឈេត្ដរៃុះវហិារ។ ការឈធវើរសូវផបប រប
ៃលវបបក្ែតា្ឈគ្មលការណ៍្ធ្ែជាត្ិអាចជួយ បឈងកើនទនិនែលរសូវ។ 

 វាលផរសត្ំបនេ់លុះឈៅជាប ់ នងិកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាត្ំបនឈ់ធវើផរសដ្សំ៏ខាន។់ ានកតាដ  
្យួចំនួនផដ្លបណាដ លឱ្យវាលផរសកានផ់ត្តូ្ចជាង្ុន សស្រង្ហគ ្សីុវលិបណាដ លឱ្យរបជាៃលរដ្ឋ ឈបាុះបង ់
ឈោលដ្ីផរស បាត្ប់ងក់ំលំាងអូសទញ និងការឈរបើរបាស់ដ្ីផរស្ុនសស្រង្ហគ ្ានការៃិបាក ឈដ្ឋយសារដ្ីទងំ 
ឈនាុះរត្ូវបានឈបាុះបងឈ់ោលជាឈរចើនទសវត្ស។ 

 រឈរាងអភរិកសជីវចរ្រុះត្ំបនរ់ត្ីឈកាណ្្រកត្ក្ពុជា-ព្ថ្-ឡាវ (FA-ITTO) និងរឈរាង (FA-CALM) 
កំៃុងឈធវើការឈដ្ើ្បឈីដ្ឋុះរសាយបញ្ហា ឈនុះ តា្រយៈការជួយ ឈលើកកំៃស់ជីវភាៃរបជាៃលរដ្ឋដូ្ចជាធនាគ្មររសូវ 
ធនាគ្មរ ឈគ្ម ាន ់កូនឈ ើេូបផែល និងអណ្ដូ ងសនប ់ឈដ្ឋយានការឈលើកទឹកចិត្ដឱ្យរបជាៃលរដ្ឋចូលរួ្ កនុង ការ
ការពារ និងអភរិកសជីវចរ្រុះឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ឈរៅៃីឈនុះ ការឈរៀបចំផែនការឈរបើរបាស់ដ្ីឈដ្ឋយាន 
ការចូលរួ្  រឺជាជឈរ្ើស្យួផដ្លកំណ្ត្ប់ាននូវត្ំបនស់រាបក់ារឈរបើរបាស់របស់សេរ្ន ៍និងព្រៃការពារ។  
  ការដ្ឋដំ្ំណា ំនិងឈ ើេូបផែល ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ របជាៃលរដ្ឋដ្ឋដំ្ំណាេូំបផែលត្ិចត្ួច 
ដូ្ចជា ឈចក េនុរ អំឈៅ ដ្ំ ូង និងឈពាត្ជាឈដ្ើ្ ផដ្លានសារសំខានស់រាបសុ់េុាលភាៃកនុងភូ្រិបស់ឈរ។ 
រសបឈៃល ផដ្លដ្ីឈៅភារខាងត្បូងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារានែលូវអាចដ្ឹកទំនិញឈៅកានទ់ីែារតា្រសរក 
និងឈេត្ដ រៃ្ទងំត្ព្្ល ឈសបៀងកំៃុងឈកើនឈ ើង ការដ្ឋដំ្ំណា ំ(ឧ. សផណ្ដ កដ្ី និងឈពាត្) និងដ្ំណាេូំបផែលឈៅជុំ
វញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ អាច្នឈៅរកការែលិត្ជារទងរ់ទយធំ។ ការៃរងីកដ្ីដ្ឋដំ្ំណា ំ អាចរំរា្
កំផេងដ្ល់ព្រៃឈ ើត្ំបន ់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លជុំរុញឱ្យានការរានដ្ីព្រៃឈ ើបផនថ្ឈទៀត្។  
 ការចិញ្ច ឹ្សត្វ ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានទំនាកទ់នំងជា្យួ ត្រ្ូវការសត្វ 
និងសំរាបល់កឈ់ៅឱ្យអនកភូ្ ឈិែសងឈទៀត្។ សត្វផដ្លអនកភូ្ ចិិញ្ច ឹ្រួ្ ាន ាន ់ទ រជូក ឈគ្ម និងរកប។ី  
 ការឈរបើរបាស់ជី ជាធ្ែតាកសិករដ្ឹងៃីរឈបៀបររបរ់រងសារធាតុ្ចិញ្ច ឹ្សរាបដ់្ណំារំបស់ៃួកឈរតា្ 
រយៈការឈរបើជីធ្ែជាត្ិ ប៉ាុផនដការយល់ដ្ឹងត្ិចត្ចួអំៃីការឈរបើរបាស់ជីរី្។ី សារធាតុ្ចញិ្ច ឹ្រួ្ ាន លា្កសត្វ 
កាកសំណ្ល់ ែាុះបាយ ឈែុះ សលឹកឈ ើ ចំឈបើង និងអបំិល។ ជាទូឈៅ កសិករានការយល់ដ្ឹង ្និចាស់អៃំ ី
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 25 

 

រឈបៀបឈរបើរបាស់ជីរី្ ី ទកទ់ងនឹងបរាិណ្ ឈៃលឈវលា និងរបឈភទដ្ីសរាបដ់្ណំាេុំសៗគ្មន ។ ដ្ីផរសភារ 
ឈរចើនជាដ្ីគ្មែ នជីជាត្ិ ឈេតុ្ឈនុះ ការឈរបើជីរី្តីា្លកខណ្ៈបឈចចកឈទសស្រសបានសារសំខានស់រាប ់
បឈងកើនទិននែលដ្ំណា ំឈដ្ើ្ បធីានាសនដិសុេឈសបៀង និងតុ្លយភាៃព្នកំឈណ្ើ នរបជាៃលរដ្ឋ។ 

 ជីរី្រីត្ូវបានឈរបើរបាស់សរាបដ់្ំណារំយៈឈៃលផវង នងិរយៈឈៃលេលី ឈដ្ើ្បឱី្យដ្ណំាលូំត្លាស់លែ 
និងការឈរបើរបាស់ថាន សំំលាបស់ត្វលែិត្។ កនុងករណី្េលុះ ថាន សំំលាបឈ់មែ រត្ូវបានឈរបើរបាស់កនុងចំការឈ ើេូបផែល។ 
ឈៅឈៃលថ្ែីៗ ឈនុះានការអបរ់ែំសៃវែាយសដីៃ ីឈរគ្មុះថាន កប់ណាដ ល្កៃីការឈរបើជីរី្  ីថាន សំំលាបស់ត្វលែិត្ នងិ
សារសំខានព់្នការ ឈរបើរបាស់ជីធ្ែជាត្ ិ (ជីកំប៉ាុសដ-ជ ីEM) ឈដ្ឋយរកសួងកសិក្ែរកុាខ របាញ់ និងឈនសាទ និង 
អងគការឈរៅរដ្ឋឋ ភបិាល្យួចំនួន។ សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នដ្ងឹថាការឈរបើរបាស់ជីរី្អីាចឈធវើឱ្យប៉ាុះពាល់ រុណ្ភាៃ
ដ្ី និងគ្មែ នអំឈណាយែលលែ សរាបដ់្ំណារំសូវកនុងរយៈឈៃលផវង។ 

 
២.២.៤-សិបបក្ែ នងិឧសាេក្ែ 

គ្មែ នការចុុះបញ្ា ីរសបចាបព់្នឈរាងសិបបក្ែផកព្ចនឈ ើ និងឈរាងចរកឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃ 
ការពារ រៃុះវហិារឈទ។ ផត្នាឈៃល ថ្ែីៗឈនុះានសក្ែភាៃសិការជាវរុករកផរ ៉ាធ្ែជាត្ិឈរកា្ដ្ីចំនួន ៣កផនលង 
ផដ្លសថិត្ឈៅកនុងឃំុ ចំនួន៤ រួ្ ាន ឃំុទឹករកេ្ កនុងរសរកជាកំានដ និងឃំុកំៃងរ់សឈៅ្យួ ឃំុផែបៃីរ ឃំុ
សផងក្យួ សថិត្កនុងរសរកផែប។  
 
២.២.៥-បញ្ហា សងគ្  នងិបរសិាថ ន 

ដ្យរកា្ ២.២ ៖ បញ្ហា សងគ្  និងបរសិាថ ន 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 បញ្ហា សងគ្  និងបរសិាថ ន្យួចំនួនានែលប៉ាុះពាល់ដ្ល់ការង្ហរររបរ់រង និងអភរិកសធនធាន ព្រៃ
ឈ ើឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ បញ្ហា សំខាន់ៗ ផដ្លកំៃុងជបួរបទុះរួ្ ាន ៖ 
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26               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

 ភាៃរករីក នងិកងវុះការអនុវត្ដកសិក្ែរបកបឈដ្ឋយនរិនដភាៃ៖ ភាៃរកីរកអាចជា្ូលឈេតុ្ដ្សំ៏ខាន ់
្យួព្ន ការបំែលិចបំតល ញធនធានព្រៃឈ ើ និងសត្វព្រៃឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន 
ៃុំានលទធភាៃែគត្ែ់គងឈ់សបៀងររបរ់គ្មនត់ា្រយៈការឈធវើផរសចំការបចចុបបនន ឈេើយៃួកឈររត្ូវផសវងរករបភៃ 
ឈសបៀងបផនថ្តា្រយៈការ បរបាញ់សត្វព្រៃ និងរប្ូលែល-អនុែលព្រៃឈ ើសរាបល់ក ់។ 

 អឈសថរភាៃសងគ្ កនុងចឈនាល ុះឆ្ន  ំ ១៩៧៩-១៩៩៨ បានជរំញុឱ្យរបជាៃលរដ្ឋរប្លូែដុគំ្មន  តាងំទលំីឈៅ
កនុងត្បំនព់្រៃឈ ើ៖ ការតាងំទលំីឈៅថ្ែីបានជំរញុឱ្យានកសិក្ែៃឈនចរ។ ការសាងសង ់លំឈៅដ្ឋឋ ន ការកាបឆ់្ក រ
ដ្ីឈធវើផរសចំការ ការបរបាញ់សត្វព្រៃ បានឈធវើឱ្យប៉ាុះពាល់យ៉ា ងខាល ងំដ្ល់ការថ្យចុុះ ធនធានព្រៃឈ ើ និងឈធវើឱ្យ
បាត្ប់ងស់ត្វព្រៃែងផដ្រ។ 

 កឈំណ្ើ នរបជាៃលរដ្ឋ នងិការតាងំលំឈៅថ្ែ៖ី សេរ្នឈ៍ៅជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារកំៃុង ឈកើន
ឈ ើង យ៉ា ងឆ្បរ់េ័ស ឈដ្ឋយសារផត្អរតាកំឈណ្ើ ត្េពស់ និងការតល ស់ទីលំឈៅ្កៃីឈេត្ដឈែសងៗ។ បញ្ហា  ឈនុះ
កំៃុងររំា្កំផេងដ្ល់ធនធានព្រៃឈ ើឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លសថិត្ឈៅជាបស់េរ្ន ៍
ឈដ្ឋយសារផត្ត្រ្ូវការដ្ីបាន ជំរញុឱ្យានការៃរងីករៃំរបទល់របស់សេរ្ន ៍ ចូលឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ។ កងវុះខាត្ដ្ីសរាបឈ់ធវើកសិក្ែ និងដ្បីរ្រងទុកសរាបស់េរ្នា៍ននយ័ថា អនកចណូំ្លថ្ែីគ្មែ ន 
ដ្ីសរាបស់ងឈ់ៅដ្ឋឋ ន ឈេតុ្ឈនុះៃួកឈររត្ូវកាបរ់ានដ្ីព្រៃឈ ើ និងដុ្ត្ព្រៃឈ ើ ឈដ្ើ្ បីឈធវើផរសចំការ។ 

 កងវុះការយល់ដ្ងឹអៃំកីារអភរិកស៖ ការសិកាអំៃីបញ្ហា ឈសដ្ឋកិចច-សងគ្ផដ្លឈរៀបចំឈដ្ឋយរករ្្ស្រនដី 
ព្នរឈរាងអភិរកសជីចំរុុះត្ំបន់រត្ីឈកាណ្្រកត្ (FA-ITTO) និងរឈរាង FA-CALM ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារបានបង្ហា ញថា ការយល់ដ្ឹងរបស់សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នអំៃសីារសំខានព់្នការការពារសត្វព្រៃ នងិព្រៃឈ ើ 
ឈៅានករ្តិ្ឈៅឈ ើយ ឈទុះជាានៃត័្ា៌នសដីៃីយុទធនាការអបរ់ែំសៃវែាយដ្ល់សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ទកទ់ង
នឹងចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ និងចាបភ់ូ្បិាលទងំឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពារ។ ជាទូឈៅរបជាៃលរដ្ឋ ផដ្ល
ឈយើងបានជួបសាភ សនឈ៍រៅែលូវការ (ៃុំផ្នជារពានព្រៃអាជីៃ) ឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពារបានបញ្ហា កថ់ា តា្រ
យៈបទសាភ សនស៍ដីៃីការ អភរិកសបានជួយ ឱ្យៃកួឈរយល់ដ្ឹងេលុះៗអៃំីសារសំខានព់្នការការពារព្រៃឈ ើ និង
ថ្និកសត្វខាន ត្ធំដូ្ចជា សត្វដ្ំរ ីេាីង ខាល ធំ ខាល ឃែុ ំធំ នងិទឈនាង។ ៃួកឈរទទួលសាគ ល់ថា ការបរបាញ់ សត្វព្រៃ
កនលង្កបានបណាដ លឱ្យ បាត្ប់ងរ់បឈភទសត្វ ទងំឈនុះ នងិឈដ្ឋយសារការបាត្ប់ងឈ់នុះ ឈេើយឈទើប រពានង្ហក
្ករកបរបាញ់សត្វតូ្ចដូ្ចជា  លូស ៃរងូល រត្កួត្ រាងំ ឈទច និងសាវ ជំនួសវញិ។ ៃួកឈររិត្ថា កនុងឈៃល
អនារត្អាចានការបាត្ប់ង ់របឈភទថ្និកសត្វខាន ត្ធដូំ្ចជា ដ្ំរ ីខាល  េាីង ទឈនាង និងខាល ឃែុ ំធំជាឈដ្ើ្ (្និាន
កំណ្ត្រ់តាសដីៃីវត្ដាន ខាល ធំរយៈឈៃលរបាឆំ្ន កំនលង្កឈេើយ ឈៅ កនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ)។  
 ការបាត្ប់ង ់ នងិបតំល ញទជីរ្ក៖ សក្ែភាៃទស្រនាា នដ្ីព្រៃ ការៃរងីកព្ែាដ្កីសិក្ែឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃ 
ឬកាប ់ ឈ ើឈធវើធយូង ានសកាដ នុៃលកនុងការររំា្កំផេងដ្ល់វសិាលភាៃព្រៃឈ ើ របៃន័ធឈអកូ ូសីុ និង ទី
ជរ្កសត្វព្រៃឈៅកនុង នងិជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពារ។ 

 ការកាបឆ់្ក រព្រៃសរាបឈ់ធវើកសិក្ែ៖ រឺជាសក្ែភាៃជារបព្ៃណី្របស់សេរន៍្ ូលដ្ឋឋ នផដ្លរស់ ឈៅ
កនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ៃួកឈរកាបព់្រៃឈ ើ និងដុ្ត្យកដ្ី ឈដ្ើ្បដី្ឋដំ្ំណាវំលិជុំ រយៈឈៃល 
២-៤ឆ្ន ឈំៅតា្ត្ំបនេ់លុះ។ របូភាៃព្នការឈធវើកសិក្ែៃឈនចរានពាកៃ់ន័ធនឹងការកាបរ់ានដ្ីព្រៃឈ ើ របស់សេ
រ្នឈ៍ដ្ើ្បឈីធវើកសិក្ែ។  ក្ែភាៃទងំឈនុះបានដ្ឋកសំ់ពាធឈៅឈលើធនធានព្រៃឈ ើព្នសថ្ត្ំបន ់ ព្រៃការពារ
រៃុះវហិារ ផដ្លសថិត្ឈៅឈលើដ្ីរបស់សេរ្នក៍នុងរៃំរបទល់ត្ំបនព់្រៃការពារ។ សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ានសិទធិ
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 27 

 

ឈធវើកសិក្ែៃឈនចរឈៅឈលើដ្ីរបស់ឈរ ប៉ាុផនដរត្ូវបានហា្ឃាត្ឈ់ៅកនុងត្ំបនព់្រៃធ្ែជាត្ិ  (ឈយងតា្ ារតា ៣៧ 
ព្នចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ)។ 

 ការកាបរ់ានដ្ីព្រៃឈ ើសរាបឈ់ធវើកសិក្ែៃឈនចរ  (កាបរ់ានព្រៃឈ ើ និងដុ្ត្ឈដ្ើ្បដី្ឋដំ្ណំា)ំ ឈៅត្ំបន ់
េលុះកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ  រឺជាបញ្ហា ររំា្កំផេងធំ្យួ។  សក្ែភាៃឈនុះនឹងបំតល ញជរ្កសត្វព្រៃ 
ឈដ្ឋយតា ល់បឈងកើន សក្ែភាៃរបស់្នុសសឈៅតា្ត្បំនផ់កបរខាងផដ្លឈធវើឱ្យៃៃួកថ្និកសត្វធំៗ ្យួចនំួន 
ឈរចឈចញៃីត្ំបនឈ់នាុះ។  ការេូរឈរោុះដ្ីអាចឈធវើឱ្យប៉ាុះពាល់ត្ំបនដ់្ីឈសើ្តូ្ចៗ និងអូរែងផដ្រ។ 

ការបាត្ប់ងទ់ីជរ្កកំៃុងប៉ាុះពាល់ដ្ល់ការរស់ឈៅរបស់សត្វព្រៃ ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជា
ៃិឈសស ថ្និកសត្វធំៗដូ្ចជា សត្វដ្ំរអីាសីុ េាីង ទឈនាង រាងំ និងខាល ធំជាឈដ្ើ្។ ឧទេរណ៍្ការបំតល ញទីជរ្ក 
បានឈធវើឱ្យសត្វដ្ំរអីាសីុរស់ឈៅជារករ្តូ្ច និងដ្ឋចឈ់ចញៃីរករ្ដ្ព្ទឈទៀត្ផដ្លឈធវើឱ្យបាត្ប់ងឱ់្កាសបនដៃូជ។ 
ការបំតល ញទីជរ្ក បានកាត្ប់នថយផដ្នបំលាស់ទីរបស់ខាល ធំផដ្លរត្ូវការរេូត្ដ្ល់ ៣០រ្/ព្ថ្ា ឈដ្ើ្បរីកចំណី្។  
 របជាៃលរដ្ឋ្យួចំននួធំផដ្លានលំឈៅដ្ឋឋ នឈៅកនុង នងិផកបរត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ របកប្ុេ
របរឈធវើកសិក្ែៃឈនចរឈដ្ឋយកាបរ់ានព្រៃឈ ើយកដ្ីឈធវើចកំារ។ ចំការៃឈនចរឈនុះានរយៈឈៃលរបាណ្ ២-៣
ឆ្ន បំ៉ាុឈណាណ ុះ ឈេើយរត្ូវបានអនកភូ្ ឈិបាុះបងឈ់ោលឈដ្ឋយសារដ្ីឈេាុះជីជាត្ិ ឈេើយៃួកឈរោបឈ់ែដើ្រកុរាន 
ទស្រនាា នដ្ីព្រៃឈ ើកផនលង ថ្ែីឈទៀត្្កឈធវើផរសចំការបនដ។ ព្ែាដ្ីផដ្លសំបូរឈដ្ឋយរកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃរត្ូវតល ស់បដូរ 
សាថ នភាៃឈដ្ើ្ របស់វា ឈដ្ឋយសារដ្ំណុ្ុះៃៃកួឈដ្ើ្ឫសស ីវលលិ៍ សបូវ និងៃៃួករកុខជាត្ិ តូ្ចៗដ្ព្ទឈទៀត្។ កនុង្យួ
ឆ្ន ំៗ កសិក្ែៃឈនចរបានបំតល ញព្ែាដ្ីព្រៃឈ ើអស់ជាឈរចើនេិកតា។ 

ការឈរបើរបាស់អនុែលព្រៃឈ ើ ឈយងតា្ារតា ៤០ ព្នចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ របជាៃលរដ្ឋផដ្លរស់ ឈៅ
កនុង ឬ ផកបរផដ្នព្រៃបរ្រងទុកអចិព្ស្រនដយា៍នសិទធិឈរបើរបាស់ជារបព្ៃណី្ និងរប្ូលអនុែលព្រៃឈ ើដូ្ចជា ឈ ើ
ង្ហប ់ទឹកឃែុ ំ ជរ័ និងឈ ើសំណ្ង។់ល។ តា្ការវភិារជីវភាៃរស់ឈៅរបស់របជាៃលរដ្ឋផដ្លរស់ឈៅជុំវញិ ត្ំបន់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ បង្ហា ញថា ធនធានព្រៃឈ ើរឺជា្ូលដ្ឋឋ នដ្សំ៏ខានស់រាបជ់ីវភាៃរស់ឈៅរបស់ សេរ្
ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន។ ានរបឈភទអនុែលព្រៃឈ ើជាង ២៥របឈភទឈែសងគ្មន រត្ូវបានសេរ្នឈ៍របើរបាស់ ជាអាហារ រក
របាកច់ំណូ្ល ឈធវើរបងែាុះ កស្រនដក ឈធវើទូក ឧបករណ៍្ឈនសាទ ផេសចំណ្ង ថាន បំុរាណ្ និងអសុ។ ការឈរបើរបាស់អនុ
ែលទងំឈនុះបានបង្ហា ញៃីចំឈណ្ុះដ្ឹងៃីបុរាណ្របស់សេរ្ន។៍ អនុែលផដ្លានសារសំខាន ់ជាងឈរ រឺការ
រប្ូលជរ័ឈ ើផដ្លជា្ុេរបរ លំដ្ឋបទ់ី៣ បនាា បៃ់ីដ្ឋដំ្ណំាចំំការ និងឈធវើរសូវ របស់សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នឈៅ
កនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។   

ការរប្ូលអនុែលព្រៃឈ ើឈដ្ឋយសេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ានែលប៉ាុះពាល់ត្ិចតួ្ចឈៅឈលើព្រៃឈ ើឈៅ 
កនុងត្ំបន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ឋយសារផត្តំ្បន់ឈនុះានរបជាៃលរដ្ឋរស់ឈៅត្ិចឈៅឈ ើយ និងការរប្ូល 
អនុែលាននិរនដភាៃ។ ការរំរា្កំផេងសំខាន់ ឈៅឈៃលអនករប្ូលអនុែលព្រៃឈ ើេលុះបានឈធវើការ បរ
បាញ់សត្វព្រៃ ឈដ្ឋយេុសចាប់ឈៅេណ្ៈផដ្លៃួកឈរចូលកនុងព្រៃ ឬក៏ៃួកឈរយកសត្វផែកឈៅជា្ួយ។ សត្វ
ផែកអាចជាការរំរា្កំផេងដ្ល់ សត្វព្រៃដូ្ចជាការោប់ និងការរខំានដ្ល់សត្វព្រៃរៃ្ទងំច្លងជ្ាឺ ដ្ល់
សត្វផែកព្រៃ ។ 

ការបរបាញ់សរាបយ់កសាច ់លក ់និងឈធវើឱ្សថ្ ភសដុតាងបានបង្ហា ញថា ការបរបាញ់សត្វព្រៃ ឈៅផត្
ឈកើត្ ានឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ានកតាដ បយី៉ា ងផដ្លនាឱំ្យានការបបាញ់ និងជួញដូ្សត្វព្រៃ  
ក) ការបរបាញ់សត្វព្រៃចូលសីុដ្ំណារំសូវ និងចំការអនកភូ្  ិេ) ការបរបាញ់ជាលកខណ្ៈររួសារ និង រ) ការបរ
បាញ់សរាបល់ក។់  



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                                                                        នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

28               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

ានការបរបាញ់ និងោបស់ត្វព្រៃឈដ្ឋយឈរបើអនាា ក ់និងឧបករណ៍្បុរាណ្ដូ្ចជាសាន ។ល។ សត្វព្រៃាន 
ឈដ្ឋយ បងគួរដូ្ចជារជូកព្រៃ និងសត្វសាវ ជាឈគ្មលឈៅព្នការរបាញ់។ ឈៅកនុងករណី្ទងំៃីរឈនុះ ឈដ្ឋយសារ ផត្
កងវុះរបភៃ របូឈត្អុីនរបស់សេរ្នឈ៍ៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារាននយ័ថា សក្ែភាៃបរបាញ់សត្វ 
ទងំឈនុះអាចជួយ បំឈៃញបផនថ្ របភៃរបូឈត្អុីនៃីសាចស់ត្វព្រៃ។  

ថ្និកសត្វខាន ត្ធំរត្ូវបានសំលាបឈ់ដ្ឋយអាវធុទំឈនើបដូ្ចជាកាឈំភលើង AK47។ ការបរបាញ់ថ្និកសត្វធំៗ  
កំៃុងធាល កចុ់ុះរួរឱ្យកត្ស់ាគ ល់កនុងរយៈឈៃលប៉ាុនាែ នឆ្ន ចុំងឈរកាយឈនុះ ដូ្ចជាសត្វ ដ្ំរអីាសីុ ផកុះ េាីង ទឈនាង  
និងខាល ធំ ឈដ្ឋយសារការអនុវត្ដចាបក់ានផ់ត្ានរបសិទធភាៃ។ 

ៃុំានទនិននយ័ររបរ់គ្មនស់ដីៃកីារឈធវើអាជីវក្ែៃៃួកសត្វសាល បឈៅឈ ើយ ឈទុះបីជាការបរបាញ់ ឈដ្ឋយ 
ជំពា្ឈៅស ូ រឺជាបញ្ហា ្យួកឈ៏ដ្ឋយ។   
   ានសេរ្ន៍្ យួចំនួនកំៃុងតាងំលំឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ឈៅកនុងសេរ្ន ៍
ទងំឈនុះានអនកភូ្ ិ រួ្ ទងំឈយធា្យួចំនួនបានឈធវើការបរបាញ់ជាឈរចើនដ្ងកនុង្យួសបាដ េ៍ ឈដ្ឋយឈរបើ 
កាឈំភលើង និងអនាា ក ់ ឈដ្ើ្បយីកសាចស់ត្វ្កឈធវើ្ាូប។ អនករបបាញ់្និរត្ឹ្ផត្បរបាញ់សរាបយ់កសាច ់
ប៉ាុឈណាណ ុះឈទ ប៉ាុផនដែគត្ែ់គង ់ទីែារងងឹត្ែងផដ្រដូ្ចជា សាច ់ផសបក ផសនង ភលុក ចងកូ្ និងឈរា្។ល។  

ជារួ្  ព្រៃឈ ើព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ អាចោត្ទុ់កថាជាត្ំបន់្ យួសំបូរឈៅឈដ្ឋយរកុខជាត្ិ សត្វ
ព្រៃ ររបរ់បឈភទផដ្លស្រសបសរាបឈ់ធវើការអភរិកស។ 

រគ្មប់្ នី ត្ំបន់្ យួចំនួនឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សំបូររគ្មប់្ នី្និទនែ់ាុុះ។ ត្ំបនសំ់បូរ 
រគ្មប់្ នី ភារឈរចើនសថិត្ឈៅភារខាងឈជើងព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាៃិឈសសត្ំបនផ់កបររៃំផដ្ន ក្ពុជា-ព្ថ្-
ឡាវ។ ត្ំបនា់នរគ្មប់្ នីត្ិចបំែុត្សថិត្ឈៅភារកណាដ លឈ ៀងខាងឈកើត្ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លជា 
អត្ីត្្ូលដ្ឋឋ នរងឹារំបស់ផេែររកេ្។ ដ្ំឈណ្ើ រការឈដ្ឋុះ្នីកំៃុងបនដឈដ្ឋយឈតដ ត្ឈៅឈលើការ ឈដ្ឋុះ្នីឈៅតា្ ប
ឈណាដ យែលូវឈឆ្ព ុះ ឈៅកានភ់ារខាងឈជើងរៃំរបទល់ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។     រគ្មប់្ នីកំៃុងរំរា្កំផេង 
ដ្ល់សក្ែភាៃរសាវរជាវព្រៃឈ ើ អឈងកត្សត្វព្រៃ និងការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។   

អាជីវក្ែឈ ើ ្ុនទសវត្សឆ្ន  ំ ១៩៨០ ការដ្កេូត្ឈ ើពាណិ្ជាក្ែ្និផ្នជាកតាដ ច្បងឈៅកនុង 
ការឈធវើអាជីវក ែ្ឈ ើកនុងតំ្បនព់្រៃការពារឈនុះឈ ើយ។ ការកាបឈ់ ើឈដ្ើ្បបីំឈៃញត្រ្ូវការកនុងសេរ្ន ៍ ជា
្ុេរៃួញសំខាន ់រឺសាងសងែ់ាុះ។ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិាររត្ូវបានបឈងកើត្ឈ ើងកនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈេើយ ឈៅ
អំ ុងឈដ្ើ្ទសសវត្ស ឆ្ន ១ំ៩៩០ ត្ំបនព់្រៃការពារឈនុះជាផែនក្យួព្នព្រៃស្បទន។ ឈៅអំ ុងទសសវត្ស ឆ្ន ំ
១៩៨០ កំលំាងផេែររកេ្ បានកានក់ាប ់និងររបរ់រងព្រៃឈ ើត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។  

ឈៅកនុងទសវត្សឆ្ន ១ំ៩៩០ ព្រៃស្បទន្យួផែនកធំផដ្លសថិត្ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រត្ូវ
បានែដល់ឱ្យឈធវើអាជីវក្ែ។ រដ្ឋឋ ភបិាលបានែដល់សិទធិឱ្យរករ្េ ុនព្រៃស្បទនរប្ូលែលឈ ើ។ ឈរកាយៃី ការ
តែ កការឈធវើអាជីវក្ែព្រៃស្បទនឈៅកនុងឆ្ន ២ំ០០២ ការឈធវើអាជីវក្ែឈ ើឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ រត្ូវ
បានបញ្ឈបទ់ងំរសរង ឈេើយត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រត្ូវបានបឈងកើត្ឈ ើងឈៅពាកក់ណាដ លឆ្ន ២ំ០០២។  

អនកភូ្ឈិៅផត្ៃឹងផែែកឈៅឈលើព្រៃឈ ើសរាបែ់គត្ែ់គងត់្រ្ូវការកនុងរសរក។ ឧទេរណ៍្ ឈរកាបឈ់ ើ 
សរាបជ់ួសជុលសាព ន សាងសងែ់ាុះ អគ្មរសេរ្ន ៍សាលាឈរៀន និងវត្ដអារា្។ល។ 
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 29 

 

សក្ែភាៃរឈរាងអភវិឍេជវីភាៃសេរ្ន ៍

គ្មរំទឈដ្ឋយរឈរាង ITTO PD577/10 Rev.1(F)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ការចុុះៃនិិត្យសក្ែភាៃឈលើកក្ពស់ជីវភាៃសេរ្ន ៍ពាកៃ់ន័ធការបឈងកើត្ជរងរករសូវ និងការត្ំឈ ើងអំៃូលឈរបើ
ថា្ៃលៃនលឺរៃុះអាទតិ្យ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ការបង្ហា ញវធិីសាស្រសតដ្ឋឈំ ើរបណិ្ត្ នងិឈ ើេូបផែលឈដ្ើ្បបីឈងកើនររ្បដ្ ីកាត្ប់នថយការេូរឈរោុះ និងបឈងកើនការ
បនាុំឈៅនងឹការផរបរបួលអាកាសធាតុ្ ឈដ្ឋយដ្ឋរំបឈភទឈ ើទងំឈនាុះឈៅជុំវញិរសុះទកឹ ផដ្លរឈរាងបានឧបត្ថ្ភ

ដ្ល់សាលាបឋ្សិកាជុញ 
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30               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វរគបណ្តុ ុះបណាត លសតីៃីការឈរៀបចំសួនបផនលររសួារ ការចិញ្ច ឹ្សត្វ នងិកសិ-រកុខក្ែ សរាបរ់រួសារកងទៃ័ នងិ
សេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទសសនកិចចតល ស់បតូរបទៃិឈសាធនស៍រាបរ់ករ្ របឹកាឃំុទឹករកេ្ និងឃំុ្រកត្ របធានភូ្  ិនិងសេរ្ន៍្ លូដ្ ្
ឋាន ពាកៃ់ន័ធការអនុវត្តរបៃន័ធកសិក្ែចរ្រុះ ការចិញ្ច ឹ្រត្ី ធនាគ្មរឈគ្ម រសូវ ផដ្លអនុវត្តឈដ្ឋយសេរ្នព៍្រៃឈ ើ 
ផត្បងលិច ឈៅកនុងរសរកបនាា យរសី និងការផកព្ចនឈធវើវត្ថុអនុសាវរយី ៍និងឈររឿងសង្ហា រ ឹ្  ឈចញៃីអនុែលព្រៃឈ ើ 

ឈដ្ឋយសេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នសថិត្កនុងរសរកសូរត្និរ្ ឈេត្តឈសៀ្រាប 
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 31 

 

 

 
 
 
 
 
 

ការៃិនិត្យ នងិតា្ដ្ឋនការឈលើកក្ពស់ជីវភាៃសេរ្នត៍ា រ្យៈធនាគ្មរឈគ្ម 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការែតល់សាភ រៈសិកា និងការផចកកូនឈ ើព្រៃ-កូនឈ ើេូបផែល និងការឈរៀបចំវរគសំនួរចំឈលើយសតីៃីការអភរិកស
ធនធានព្រៃឈ ើរៃ្ទងំសក្ែភាៃអបររ់ឈំៅសាលាបឋ្សិកាអូរជុញ នងិរបុញកនុងព្រៃការពាររៃុះវហិារ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

សក្ែភាៃសាងសងអ់ាគ្មរសិកាចំននួ០១ េនង ាន ០២បនាប ់ ការលាបៃណ៌្ជញ្ហា ំង ោកស់ាបបនាបឈ់រៀន ការដ្ឋំ
កូនឈ ើ និងការដ្ំឈ ើងតា ងំកញ្ចកសូ់ឡាែតល់ជូនសាលាបឋ្សិកាអូរជុញ ៃីនិសសតិ្សាស្រសាត ោរយព្ន សាកល

វទិយល័យឈសអ ូល កនុងសាលាបឋ្សិកាអូរជុញ 
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32               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ិ នងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ការផចកកូនឈ ើរបណី្ត្-កូនឈ ើេូបផែលដ្ល់ររសួារឈយធិន និងសេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ឈៅថាន លបណ្តុ ុះកូន

ឈ ើ្ រកត្ កនុងព្រៃការពាររៃុះវហិារ (អូរជុញ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការដ្ឋកូំនឈ ើព្រៃកនុងៃធិីរកុខទិវារថាន កឈ់េត្ត នងិការផចកកូនឈ ើររួសារឈយធិនព្នកងៃលតូ្ចអនតរារ្ន ៍
ឈលេ៩ រករ្របឹការសរកជាកំានត រករ្របឹកាឃំុទឹករកេ្ និងឃំុ្រកត្ និងរបជាសេរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន 
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ជំពូកទី ៣ 
ការកំណត់តំបន ់និងការចាត់ថ្នា កស់ម្បតដិព្រពឈ ើអចិព្្នដយឈ៍ៅកាងុ តបំន់ព្រពការពារ

សរាបអ់ភិរកសធនធានឈសឈនទិចរកុខជាត ិនិងសតវព្រព រពះវិហារ 

 

៣.១-ការចាត់ថ្នា កស់ម្បតដិព្រពឈ ើអចិព្្នដយ ៍
 ការចាត្ថ់្នា កស់្បត្ដិព្រៃឈ ើអចិព្្នដយ ៍ រត្ូវឈធវើឈ ើងឈដ្ឋយអនុឈោ្តា្ចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ ឆ្ា ំ
២០០២។ ស្បត្ដិព្រៃឈ ើអចិព្្នដយរ៍ួ្ ាន ព្រៃបរ្រងទុកអចិព្្នដយ ៍និងព្រៃឯកជន។ ព្រៃបរ្រងទុកអចិព្្នដយ ៍

រួ្ ានព្រៃ ែដល់ែល ព្រៃការពារ និងព្ែៃដ្ីព្រៃសរាបឈ់ែៃរ ឈដ្ើ្បឈីោលបំណងអភវិឌ្ឍឈែសងៗឈទៀត្។  
 ការផបងផចកត្ំបនរ់ឺជា្ឈធោបាយានរបសិទធភាៃ ផដ្លអាចសឈរ្ចបានឈោលឈៅការពារធនធាន 
ធ្មជាត្ិ ដ្ា៏នត្ព្្ៃឈៅកាុងព្រៃការពារ និងការររបរ់រងសក្មភាៃ ផដ្លានែលប ុះពាល់អវជិជានដ្ល់ត្ព្្ៃ 
ធនធានទងំឈនាុះ។ ការផបងផចកត្ំបនក់ាុងព្រៃការពារ ានលកខណៈខុសៗោា ឈដ្ឋយផែែកឈលើលកខណៈៃិឈសស 
ព្នកតាដ ជីវ-របូសា្សដ និងឈោលបំណងព្នការររបរ់រង។ ឈោលបំណងព្នការផបងផចកត្ំបន ់ និងររបរ់រង
ត្ំបន ់ ព្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺឆៃុុះបញ្ច ំង និងឈឆៃើយត្បនឹងឈោលបំណងជា្ូលដ្ឋឋ នព្នការបឈងកើត្ព្រៃការពារ
ឈនុះ។ ឈោលបំណង ទងំឈនុះាន ៃិៃណ៌នាឈៅកាុងឈសចកដីឈែដើ្ព្នផែនការររបរ់រងឈនុះ។ 
 ការផបងផចកត្ំបន ់ (Zonning) ព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ្និរោនផ់ត្ឈឆៃើយត្បនងឹឈោលបំណងព្ន 
ការររបរ់រងប ុឈ ណ្ ុះឈទ ប ុផនដោរំទដ្ល់ការអភរិកសជីវចរ្រុះឈៅតា្ត្ំបនជ់តិ្ខាងែងផដ្រ។ ការរស់រានរបស់ព្រៃ
ឈ ើ និងសត្វព្រៃបានយូរអផងវងកាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ អារស័យឈលើកិចចសហរបត្ិបត្ដិការរបស់អាកពាក់
ៃន័ធ ផដ្លរស់ឈៅខាងឈរៅត្ំបនព់្រៃការពារឈនុះ។ ជាការៃិត្្ស់ឈោងតា្លទធែលព្នការសនាិដ្ឋឋ នតា្រ
យៈការ ឈរបើរបាស់របៃន័ធៃត័្ា៌នភូ្សិា្សដបង្ហា ញថ្ន សាា នភាៃទីជរ្កស្រសបសរាបរ់បឈភទសត្វព្រៃសំ
ខាន់ៗ  ្យួចំននួ្និរោនផ់ត្ សាិត្ឈៅកាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារទងំ្ូលប ុឈ ណ្ ុះឈទ ប ុផនដឈរកទ៏ទួល
សាា ល់ែងផដ្រ ថ្នសត្វព្រៃផត្ងផត្ឈធវើបំោស់ទីតា្រដូ្វកាលៃីត្ំបន់្ យួឈៅត្ំបន់្ យួឈទៀត្ឈដ្ឋយឈសរ។ី ជាការ
សំខាន់្ ស់ ផដ្លឈររត្ូវឈធវើការផបងផចកត្ំបនរ់រប ់ររងឱ្យបានស្រសប ឈដ្ើ្បអីភរិកសជីវចរ្រុះឈៅកាុងត្ំបន់
ព្រៃការពារ រៃុះវហិារ។ ឈោលបំណងព្នការឈរៀបចំផបងផចកត្ំបនរ់របរ់រង រឺឈដ្ើ្ប ី៖ 

- ការពារទីជរ្កសំខាន់ៗ  របៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នព្រៃឈ ើ និងការវវិត្ដនឈ៍អកូ ូសីុកាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 
- ការពារត្ព្្ៃធនធានធ្មជាត្ ិនិងវបបធ្ ៌ឈៅខណៈផដ្លអនុញ្ា ត្ឱ្យានការឈរបើរបាស់ធនធានព្នត្បំន ់

ព្រៃការពាររៃុះវហិាររបកបឈដ្ឋយនិរនដភាៃ។ 
- សរ្បសរ្ួលការបំោស់ទីរបស់សត្វព្រៃ និងឈធវើការសាដ ររកុខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ ឈៅកាុងត្បំនព់្រៃឈរចរលឹ។ 

ដ្ោរកា្ ៣.១៖ ការផបងផចកត្ំបន់ព្រៃឈ ើ 
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៣.២-ព្រពការពារ 
 ឈោងតា្ារតា ១០ ព្នចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ ឆ្ា ២ំ០០២ បានផចងថ្ន “ព្រៃការពាររត្ូវបានផែរកាទុកជា 
ច្បងសរាបក់ារពាររបៃន័ធ្ ជឈដ្ឋឋ ន និងធនធានធ្មជាត្”ិ។ ឈៅកាុងការឈរៀបចំផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ បានឈធវើការផបងផចកត្ំបនព់្រៃការពារឈនុះានដូ្ចឈៅកាុងតារាង ៣.១ និងផែនទ៣ី.១។  
តារាង ៣.១៖ ចនំនួ ទហំំ នងិរបឈភទត្បំនព់្នព្រៃការពាររៃុះវហិារ 

លរ របឈភទត្បំន ់ ចនំនួត្បំន ់ ព្ែៃដ្តី្បំន ់ 
(ហិកតា) ទតីាងំរដ្ឋបាល 

១ 
ត្ំបនឈ់របើរបាស់របស់សហរ្ន ៍ 
ព្រៃជំឈនឿសាសនា និង្រត្ក វបប
ធ្ ៌(CUCR) 

CUCR-1 ៤០.៨០០ ឃំុទឹករកហ្, ្រកត្ និងឃំុជាំ
កានត រសរកជាកំានត 

CUCR-2 ២២.២២២ ឃំុផឆបៃីរ និងកំៃងរ់សឈៅ្យួ, 
រសរកជាកំានត 

២ ត្ំបនឈ់ទសចរណ៍ធ្មជាត្ ិ(NbT) NbT ៦.៨០៩ ឃំុកំៃងរ់សឈៅ្យួ, រសរកផឆប 

៣ ព្រៃបរ្រងទុកសរាប់រ់បៃន័ធ
្ជឈដ្ឋឋ ន ៃិឈសស (RFSE) 

RFSE-1 ៣.៩៦៥ ឃំុ្រកត្ និងឃំុជាកំានត  

RFSE-2 ៦៧.៤៧៣ ឃំុផឆបៃីរ និងកំៃងរ់សឈៅ្យួ, 
រសរកជាកំានត 

៤ ព្រៃការពារទីជរាល (WP) 
WP-1 ៣០.៩៥៤ ឃំុទឹករកហ្, ្រកត្ និងឃំុជាំ

កានត រសរកជាកំានត 

WP-2 ៨.៩៣៧ ឃំុទឹករកហ្, ្រកត្ និងឃំុជាំ
កានត រសរកជាកំានត 

៥ ព្រៃលំផហកំសានដ (FR) FR ៩.២២៧ ឃំុ្រកត្ និងឃំុជាកំានត រសរកជាំ
កានត 

 សរបុ  ១៩០.០២៧  
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៣.២.១-ត្បំនឈ់របើរបាស់របស់សហរ្ន ៍ព្រៃជឈំនឿសាសនា នងិ្រត្កវបបធ្ ៌(CUCR) 

 ត្ំបនឈ់របើរបាស់របស់សហរ្ន ៍ ព្រៃជំឈនឿសាសនា និងវបបធ្ ៌ រឺរត្ូវបានផចកឈចញឈចញជាៃីរ អនុ
ត្ំបន។់ វារួ្ បញ្ចូ លនូវតំ្បនលំ់ឈៅដ្ឋឋ ន ភូ្កិរតូ្ចៗជាឈរចើន កដូ៏្ចជាដ្ីកសិក្មផដ្លរួ្ ាន ដ្ីផរស និងចំ
ការរបស់សហរ្នឈ៍របើរបាស់ និងចំការកសិក្មៃឈនចរឬចំការវលិជុំ។ តំ្បនឈ់នុះានព្ែៃដ្ី ៦៣.០២២ និង
ានរបាសាទបុរាណជាឈរចើន ឈហើយជាត្ំបនផ់ដ្លរបជាជនចូលឈៅរប្ូលអនុែលព្រៃឈ ើសរាបក់ារ ឈរបើ
របាស់បនាៃ បប់នស ំ រៃ្ទងំជាត្ំបនផ់ដ្លរត្ូវបានផបងផចកសរាបស់្បទនដ្ីសងា្កិចច។ ដ្ីភារឈរចើន ព្ន
ត្ំបនឈ់នុះរត្ូវបានែតល់ជូនររួសារកងទៃ័ និងប ូលីសតិ៍រៃំផដ្ន។ សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នានសិទធិជារបព្ៃណី កាុង
ការរប្ូលអនុែលព្រៃឈ ើ សរាបក់ារឈរបើរបាស់កាុងររួសារ កាុងលកខណៈត្ាៃ ភាៃ និងនិរនតភាៃ ឈោងឈៅ
តា្ចាបស់តីៃីព្រៃឈ ើ។ កាុងការអនុវត្ដជាកផ់សដង ឈដ្ើ្បទីទួលបានសិទធិរសបចាបក់ាុងការឈរបើ របាស់ដ្ីរដ្ឋ 
សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នផដ្លរស់ឈៅកាុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃបរ្រងទុកសរាបស់ហរ្នរ៍ត្ូវឈសាើសំុ ដ្ីឈរបើរបាស់
ដ្ីឈនាុះ តា្រយៈអាជាា ធរានស្ត្ាកិចច (រករ្របឹកាឃំុ អាជាា ធររសរក និងឈខត្ដ) និងរត្ូវានការ ឯកភាៃៃី
រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ និងអាជាា ធរានស្ត្ាកិចចពាកៃ់ន័ធ ឈដ្ើ្បឈីសាើសំុចុុះបញ្ជ ីរសបតា្លិខិត្ បទដ្ឋឋ នចាប ់
(ភូ្បិាលការឈរបើរបាស់ដ្ីធៃី ការចុុះ បញ្ជ ីដ្ីធៃី។ល។)។ 

ត្ំបន់្ រត្កវបបធ្ ៌និងព្រៃជំឈនឿសាសនា ជាផែាក្យួព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារផដ្លសហរ្ន ៍
្ូលដ្ឋឋ នរកាជំឈនឿសាសនាតា្របព្ៃណី និងវបបធ្រ៌បស់ៃួកឈរ និងរត្ូវបានរកាទុកជាព្រៃជំឈនឿសាសនា។ 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានត្ំបនតូ់្ចៗ្យួចំនួនផដ្លានសារសំខានផ់ែាកវបបធ្ដូ៌្ចជា របាងារបាសាទ
បុរាណ និងព្រៃអារកស។ នាឈៃលបចចុបបនាឈនុះ ឈយើងបានរកឈឃើញរបាសាទបុរាណចំនួន ១៧  ផដ្លសាិត្ឈៅ
កាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ របាសាទទងំឈនាុះខៃុះបាកផ់បកឈសៃើរផត្ទងំរសរង ខៃុះសល់ផត្សាៃ ក សាា ្ត្ួ
របាសាទ ខៃុះសល់ផត្ដុ្ំែមឈៅរាយបា យ និងខៃុះឈទៀត្ឈៅរកាទំរងឈ់ដ្ើ្។  ជា្យួោា ឈនុះែងផដ្រ របជាជន្ូល
ដ្ឋឋ នបានឈអាយដ្ឹងថ្ន ឈៅកាុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅានរបាសាទបុរាណ តូ្ចៗ្យួចំនួន
ឈទៀត្ផត្ៃិបាកឈៅដ្ល់ និងអាចានឈរោុះថ្នា កឈ់រពាុះានរោប់្ នី និងឈររឿងយុទធភណ័ឌ  ្និទនែ់ៃុុះឈរចើនកប់
ឈៅកាុងដ្ីជុំវញិត្ំបនទ់ងំឈនាុះ។ ការខូចខាត្របាសាទបុរាណទងំឈនុះ រឺអាចប ដ្ ល ្កៃីស្ង្ហា ្ ឈភៃើង
ឈឆុះព្រៃ ោម នការផែរកា ឈដ្ើ្ឈ ើដុ្ុះឬសចាក ់និងការបំែៃិចបំផ្លៃ ញឈដ្ឋយជនអរត្ិ ្យួចំនួន (វាយ ឬដ្ឋប់
យករូបចាៃ ក ់ និងការជីកោស់កកាយរកវត្ាុបុរាណានត្ព្្ៃឈៅកាុង និងជុំវញិ ត្ំបនរ់បាសាទទងំឈនាុះ)។ 
ត្ំបនរ់បាសាទបុរាណទងំឈនុះ នឹងកាៃ យឈៅជាឈោលឈៅឈទសចរណ៍វបបធ្ ៌ធ្មជាត្ិនាឈៃលអនារត្។ 

៣.២.២ ព្រៃបរ្រងទុកសរាបលំ់ផហរកសំានត (FR) 

ព្រៃបរ្រងទុកសរាបលំ់ផហកំសានដដ (FR) ានលកខណៈធ្មជាត្ិៃិឈសស និងបានបឈងកើត្ឈ ើង 
សរាបលំ់ផហកំសានដផបបឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ។ ព្រៃលំផហកំសានដព្នតំ្បនព់្រៃការពាររៃុះវហិារអាចជាកផនៃង 
ែដល់ដ្ល់អាកឈទសចរណ៍ទងំឡាយ ផដ្លានបំណងចងទ់សសនាស្ផសសធ្មជាត្ិ រុកខជាត្ិព្រៃភាដំ្រ៏ត្កាល 
សត្វព្រៃ ជុិះទូកកំសានដតា្ដ្ងសៃឹងនានា (ដូ្ចជាសៃឹងផសន ទឈនៃឈពៅ ) និងទសសនាព្រៃរៃឹកា ៃៃួកសត្វព្រៃ 
ផដ្លរកសីុតា្វាលលិចទឹក វាលឈមម  ដ្ងសៃឹង និងតា្ត្ំបនលំ់ផហកំសានដនានា រៃ្ទងំរសូបយកខយល់ 
អាកាសបរសុិទធែងផដ្រ។ ឈលើសៃីឈនុះឈទៀត្ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារនឹងកាៃ យ ជាត្ំបនលំ់ផហកំសានដ 
សរាបអ់ាកឈទសចរណ៍ ផដ្លានបំណងចងទ់សសនារបាសាទបុរាណ សៃូចរតី្ ផហលទឹក ជុិះទូក កំសានដ 
រៃ្ទងំរយរនឈ់ទសភាៃធ្មជាត្ិែងផដ្រ។ ការសាា បនាែៃុះសំ្កឈ់ៅកាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ នឹង
រត្ូវបានឈលើកទឹកចិត្ដ និងអនុញ្ា ត្ឈដ្ើ្បែីដល់ដ្ល់អាកឈទសចរណ៍ផដ្លានបំណងទសសនាព្រៃរៃឹកា ធ្ម
ជាត្ិ និងការទសសនារបាងរបាសាទបុរាណនានា ផដ្លឈៅរាយបា យកាុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ 
ការឈធវើដ្ំឈណើ រកំសានដតា្ភូ្ ិ ឈដ្ើ្បផីសវងយល់ៃីទំឈនៀ្ទំោបរ់បព្ៃណីរបស់ជនជាតិ្ឈដ្ើ្ភារត្ិច និងការ
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រស់ឈៅរបស់របជាជនសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នទងំឈនាុះែងផដ្រ។ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាផែាក ្យួព្ន
ផែនការជាត្ិ ឈដ្ើ្បៃីរងីកសក្មភាៃឈទសចរណ៍វបបធ្ ៌ និងឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិឈៅកាុងរបឈទស ក្ៅុជា។ 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ែដល់នូវទីតាងំ្យួស្រសបបំែុត្កាុង ឈខត្ដរៃុះវហិារ ផដ្លត្ភាជ បក់ារឈធវើ 
ឈទសចរណ៍ឈៅខាងឈជើងរបឈទសក្ៅុជាដូ្ចជា ត្ំបនរ់បាសាទរៃុះវហិារ របាសាទឈកាុះផករ និងរបាសាទ
បុរាណនានាឈៅកាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងការទសសនាធ្មជាត្ិ ឈទសភាៃព្រៃភា ំ សត្វព្រៃ ។ល។ 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានលកខណៈធ្មជាត្ិ ៃិឈសសជាឈរចើនសរាបវ់ស័ិយឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិរួ្ ាន
ទសសនាសត្វព្រៃ និងសត្វសាៃ ប ដ្ំឈណើ រកំសានដកាុងព្រៃ ជិុះកង ់ឈ ើងភាកំំសានដ សាា កឈ់ៅតា្ែៃុះសំ្ក ់កាុងព្រៃ 
ជិុះឧទធាា រចរកកសានដដ ជិុះកបូនកំសានដ ដ្ំឈណើ រកំសានដតា្ទូក និងសក្មភាៃឈែសងៗឈទៀត្។  

៣.២.៣ ព្រៃបរ្រងទុកសរាបរ់បៃន័ធ្ ជឈដ្ឋឋ នៃឈិសស (RFSE) 
 ព្រៃបរ្រងទុកឈនុះរត្ូវបានការពារឈៅទី្ផដ្លរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ ន ែដល់ទីជរ្កសំខានដ់្ល់សារៃន័ធ រកុខ
ជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃ្ទងំរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នៃិឈសសផដ្លានសារៈសំខានស់រាបក់ារអភរិកសជីវចរ្រុះ។ ព្រៃ
បរ្រងទុកសរាបរ់បៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នៃិឈសស (RFSE) រត្ូវបានផចកជា ០២ អនុត្ំបនផ់ដ្លានៃណ៌នា កាុង
តារាង ៣.១ និង ផែនទ ី ៣.១ ផដ្លឈរបើរបាស់សរាបក់ារង្ហរសិការសាវរជាវព្នចំនួនរបឈភទដ្ឈ៏រចើនព្ន 
របឈភទសត្វព្រៃ និងរកុខជាត្ិ កដូ៏្ចជាសារៈសំខានឈ់ៅកាុងការអភរិកស។ របឈភទ្យួចំននួឈៅកាុងត្ំបនឈ់នុះ អាច
ានត្ព្្ៃជាៃិឈសសសរាបឳ់សែ ការបនតៃូជ ឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ និងឈោលបណំងឈែសងៗ ឈហើយ របៃន័ធ
្ជឈដ្ឋឋ នឈៅកាុងត្បំនឈ់នុះឈដ្ើរត្ួរនាទីជាធនាោរឈសឈនទិច ផដ្លអាចែតល់ជារបឈោជនខ៍ាងផែាក ហិរញ្ា វត្ាុ
ដ្ល់របឈទសជាត្ិវញិ។ បផនា្ ឈលើឈនុះ ត្បំនទ់ងំឈនុះ នឹងកានផ់ត្ានត្ព្្ៃ ឈៅឈៃលផដ្លត្ំបន ់ឈែសងឈទៀត្ឈៅ
កាុងត្ំបនអ់ាសីុរត្ូវបានបាត្ប់ង ់ ឈហើយរបឈទសដ្ព្ទឈទៀត្ានរត្ឹ្ផត្ធនធានឈសឈនទចិទងំ ឈនុះកានផ់ត្ត្ិច
ត្ួចឈៅ។ 
 ព្រៃបរ្រងទុកទងំឈនុះរួ្ ាន ដ្ីឈសើ្ ត្ំបនា់នរយៈកំៃស់ខៅស់ ព្រៃឈរសាង ត្ំបនភ់ា ំ ត្ំបនទ់ជីរ្ក
ៃិឈសស សរាបរ់បឈភទសត្វព្រៃសំខាន់ៗ ដូ្ចជា ទឈនាង ខៃីង រាងំ ដ្ំរ ីខាៃ រខិន ខាៃ ឃមុធំំ ខាៃ ឃំមុ ំតូ្ច ឈទច្កុដ្ 
ផកុះ  ៃសូ រញីឈែុះ សាវ រពា្ សាវ កាដ ្ សាវ ឈរតាស សាក ធ ំ សំឈពាចភា ំ សំឈពាចរកអបូ ឈភខៃនួរឈោង ផឆកព្រៃ រត្
យ ងយកស ទព្រៃសាៃ បស ឈរកៀល រត្ដ្កធ់ំ ឈកាោ ក ានឈ់ទៃណ៌របាក ់ឈសកឈសា្ ទទុីយធំព្រៃ  តាម ត្ឈែុះ តាម ត្
ឈភៃើង អនសង រត្កួត្ ៃស់ថ្នៃ ន ់អឈណដើ ករៃិច អឈណដើ កសកល។ល។ ឈៅត្បំនឈ់នុះកា៏ន ដុ្ុះលូត្ោស់របឈភទ
រកុខជាត្ិសំខាន់ៗ ជាឈរចើន របឈភទដូ្ចជា របឈភទឈ ើ ពាណិជជក្ម រកុខជាត្ិឱ្សែ នងិរបឈភទអនុែលព្រៃឈ ើ។ 
របឈភទសត្វព្រៃ ផដ្លបានរកឈឃើញឈៅកាុងព្រៃបរ្រងទុកសរាបរ់បៃន័ធ ្ជឈដ្ឋឋ នៃិឈសសព្នត្ំបនព់្រៃការពារ
រៃុះវហិារ រត្ូវបានចាត្ថ់្នា កជ់ារបឈភទរករ្ជិត្ែុត្ៃូជ នងិរករ្របឈភទ ានឈដ្ឋយករ្ ឈៅកាុងរបកាសរបស់
រកសួងកសិក្ម រកុាខ របាញ់ និងឈនសាទ។ ការររបរ់រងអនុត្ំបនឈ់នុះ ឈផ្លដ ត្ជាសំខានឈ់ៅ ឈលើការអភរិកសជី
វចរ្រុះ នងិសក្មភាៃ្យួចំនួនឈៅកាុងអនុត្បំនទ់ងំឈនុះ រួរផត្រត្ួត្ ៃិនិត្យឱ្យបានត្ឹងរងឹ ឈដ្ើ្ បធីានាថ្ន
សក្មភាៃទងំឈនាុះ្និរឈំោភចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ ឈហើយានែលប ុះពាល់ ត្ិចត្ួចឈៅឈលើជីវចរ្រុះ។ 
 
៣.២.៤ ព្រៃបរ្រងទុកការពារទជីរាល (WP) 

ព្រៃបរ្រងទុកសរាបក់ារពារទីជរាល (WP) ជាផែាក្យួព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លឈរបើ 
របាស់ជាអាទិភាៃ ឈដ្ើ្បបីំឈៃញ្ុខនាទីការពារព្រៃឈ ើ និងត្ំបនា់នចំឈ្ទខាៃ ងំផដ្លង្ហយទទួលរង ការ
ហូរឈរចាុះដី្ ឬឈៅថ្នព្ែៃរងទឹកឈភៃៀង “Watershed  Catchment”។ ព្រៃការពារទីជរាល ឬឈៅថ្ន ត្បំន់ព្ែៃ
រងទឹកឈភៃៀងព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាត្ំបនផ់ដ្លានសកាដ នុៃលសរាបក់ារពារត្ំបន ់ ព្រៃឈ ើ និង
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38                             ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

ទីជរាលានចំឈ្ទខាៃ ងំទបទ់ល់នឹងការហូរឈរចាុះ។ ្យួផែាកព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាត្ំបនភ់ាំ
សាិត្ឈៅតា្ជួរភាដំ្ងផរករៃំរបទល់របឈទសក្ៅុជា-ព្ែ ផដ្លានទីជរាលចំ្ត្ថ់្នា កទ់ី២ និង៣ ឈហើយ
ែដល់នូវរបភៃទឹកឈៅកានត់្ំបនទ់ំនាបខាងឈជើងបឹងទឈនៃសាប និងប ដ្ ឈខត្ដជិត្ខាង។ ឈនុះជា តឹ្កតាងអាច
បញ្ជ កៃ់ីត្ួនាទីដ្សំ៏ខានរ់បស់ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សរាបរ់របរ់រងទីជរាលឈៅភារ ខាងឈជើង
របឈទសក្ៅុជា។  ការររបរ់រងត្ំបនឈ់នុះ រួរឈផ្លដ ត្ឈៅឈលើសក្មភាៃានែលប ុះពាល់ត្ិចតួ្ច ដ្ល់ទីជរាល 
និងដ្ល់ត្ួនាទីរបស់ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ កាុងការឈធវើនិយត្ក្មរបភៃទឹក។ ការររបរ់រង ទីជរាលឈនុះ
ានសារសំខានជ់ាៃិឈសសឈៅឈលើវស័ិយកសិក្ម ព្រៃឈ ើ និងការឈនសាទ។  ត្ំបនព់្រៃបរ្រង ទុកសរាប ់
ការពារទីជរាលទងំឈនុះ រឺជាឈោលឈៅព្នការការពារ និងអភរិកស ឈដ្ឋយសារត្ំបនទ់ីជរាល រឺជាកតាដ
ចងែុល បង្ហា ញោ ងសំខានព់្នឈសវាក្មរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នព្រៃឈ ើរបស់ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។  

ត្ំបនឈ់នុះ កា៏នត្ួនាទីឈធវើនយិត្ក្មរបភៃទឹក នងិវដ្ដរបស់ទឹក។ ឈសវាក្មបរសិាា នសំខានប់ំែុត្ ព្ន
ព្រៃឈ ើឈៅកាុងតំ្បន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាតំ្បន់ព្ែៃរងទឹកឈភៃៀង ការរសូបឧសម័នកាបូនិច (CO2) និងការ
បឈងកើត្ខយល់បរសុិទធ ការការពារការហូរឈរចាុះជីជាត្ិដ្ី រកានិយត្ក្មរបភៃ ទកឹ និងរុណភាៃទឹក។ ត្ំបនព់្ែៃ
រងទឹកឈភៃៀងឈនុះ ែដល់ទកឹដ្ល់សហរ្នផ៍ដ្លរស់ឈៅតា្ត្ំបនទ់ំនាបភារខាងឈរកា្  ជួរភាដំ្ងផរក រៃ្ទងំ
ត្ំបនវ់ាលទំនាបឈៅខាងឈជើងបឹងទឈនៃសាប និងបងឹទឈនៃសាប។ ព្រៃឈ ើឈៅត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ ាន
្ុខង្ហរការពារកាបូនសដុក (Carbon Stock) ផដ្លសាិត្ឈៅកាុងររបរ់បឈភទរុកខជាត្ិ និងជួយ  កាត្ប់នាយការ
សាយភាយព្នឧសម័នកាបូនិច (CO2) ឈៅកាុងបរោិកាស។ លកខណៈត្ំបន់ព្ែៃរងទឹកឈភៃៀង ានែលប ុះពាល់ 
ឈដ្ឋយសារការហូរឈរចាុះផដ្លអារស័យឈលើកតាដ ៃីរសំខាន ់រឺរយៈកំៃស់ និងករ្តិ្ជរាល។  
 ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជារបភៃទឹកសរាបក់ារឈរបើរបាស់របស់របជាជន (ទឹកសរាបែ់ឹក ឈធវើផរស
ចំការវារវីបបក្ម និងឈនសាទ) ឈៅកាុងឈខត្ដរៃុះវហិារ កដូ៏្ចជាការហូរចាកឈ់ៅកាុងបឹងទឈនៃសាប នងិឈៅ ទឈនៃឈ្
រងា។  ្ោ ងវញិឈទៀត្ ឈៅត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារានររ្បព្រៃឈ ើ នងិទទួលទឹកឈភៃៀងរបចា ំឆ្ា រំបាណ
ៃី ១៣៤៥,៥-២០៣៥,៥្្ រឺជាត្ំបនទ់ទួលទឹកឈភៃៀង្ធយ្ឈៅកាុងរបឈទសក្ៅុជា ដូ្ចឈនុះ ការការពារ
ររ្បព្រៃឈ ើឈៅត្ំបនឈ់នុះ រឺជាការចាបំាចជ់ាៃិឈសសរបឈភទឈ ើផដ្លានកៃំស់ខៅស់។  
 
៣.២.៥ ត្បំនស់ាត រព្រៃឈ ើ (FRS) 
 ត្ំបនស់ាត រព្រៃឈ ើ (FRS) ានទំហំ ៨.០០០ហិកតា ផដ្លរត្ូវបានទទួលរងភាៃឈរចរលឹោ ងខាៃ ងំ 
និងទ្ទរឲ្យានកិចចអនតរារ្ន ៍ ពាកៃ់ន័ធនឹងបឈចចកឈទសសាត រព្រៃឈ ើឈៅតា្របឈភទត្ំបនព់្រៃឈ ើឈែសងៗ 
រួ្ ានការសាត រដ្ំណុុះព្រៃឈ ើឈដ្ឋយធ្មជាត្ិ (Assisted Natural Regeneration) ការដ្ឋបំញ្ចូ លបផនា្ 
(Enrichment Planting) និងការបឈងកើត្ចំការព្រៃឈ ើ។ ឈហតុ្ែល្យួសំខានព់្នការបាត្ប់ងរ់រ្ងព្រៃឈ ើ 
ឈៅកាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺត្រ្ូវការដ្ីឈធវើកសិក្ម កសិឧ-សាហក្ម ជាៃិឈសសការបំផលងដ្ីព្រៃ 
ឈៅជាដ្ីស្បទនសងា្កិចច និងស្បទនឈសដ្ឋកិចច។ របសិនឈបើនិនាា ការឈនាុះឈៅផត្បនត អរតាព្នការសាត រ 
ព្រៃ ឈដ្ឋយដ្ឋបំញ្ចូលបផនា្ នឹង្និអាចជំនួសការបាត្ប់ង ់ ឈដ្ឋយរកាអរតាព្នររ្បព្រៃឈ ើបចចុបបនា ឈៅ
កាុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារបានឈទ។ 
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ជំពូកទ៤ី 
យទុធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង 

តំបន់ព្គ្ពការពារ្គ្ាប់អភិរកសធនធានស្សនទិចរកុខជាតិ និង្តវព្គ្ពគ្ពះវិហារ 
  

 យុទធសាស្រសតគ្របគ់្រងផែលបានសរៀបចំសគ្ាបែ់ំណាក្ក់ាលទី២ ព្នផែនការគ្របគ់្រងតំបនព់្គ្ៃការពារ
គ្ៃះវហិារ ឆ្ុះបញ្ច ងំៃីការៃនិិតយស ើងវញិ និងការសធវើបចចុបបននភាៃ ផែលគ្តូវបានរមួបញ្ចូ លសៅក្នុងផែនការ
គ្របគ់្រងសលើក្ែំបងូ ផែលបានសរៀបចំអនុវតតរសគ្ាងរមួគ្នន រវាងរែឋបាលព្គ្ៃស ើ និងអងគការITTO “រសគ្ាង
គ្របគ់្រងព្គ្ៃការពារតំបនគ់្តីសកាណ-មរក្ត សែើមបសីលើក្ក្ំៃស់ក្ចិចសហគ្បតិបតតកិារអភរិក្សជីវចគ្មរះតាម
បសណាត យគ្ៃំផែនរវាងគ្បសទសព្ៃ ងែ់-៏ក្មពុជា-ឡាវ (ជំហាន២)”។ ការសរៀបចំផែនការគ្របគ់្រងែំណាក្ក់ាល
ទី២ ផែលានរយៈសៃលអនុវតតរសគ្ាង ៥ឆ្ន  ំសោយែាភាា ប ់ជាមយួនឹងផែនការគ្របគ់្រងែំណាក្ក់ាលទី១ រឺ
ផែែក្តាមការវាយតព្ម្បទៃិសសាធនព៍្នការអនុវតតផែនការគ្របគ់្រង ែំណាក្ក់ាលែំបូង ៃីឆ្ន ២ំ០១០ ែល់ ឆ្ន ំ
២០១៤។ ការសរៀបចំសនះរមួបញ្ចូ លនូវការវាយតព្មព្្នភាៃសំខានច់បំាច ់សគ្ាបស់ក្មមភាៃគ្របគ់្រងជាអាទិ
ភាៃ ផែលបានានសៅក្នុងផែនការគ្របគ់្រងែណំាក្ក់ាលែំបូង ក្ែូ៏ចជាការ ៃិចរណាសៅសលើវសិាលរមព្ន
លទធែលៃីការអនុវតតសក្មមភាៃសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ និងសមសរៀនជាបទៃិសសាធន ៍ផែលទទួល បានសៅជំហានទី៣ 
ៃីការអនុវតតរសគ្ាង “អភរិក្សជីវចគ្មរះតាមបសណាត យគ្ៃំផែនតំបនគ់្តីសកាណមរក្ត”។ 
 

ទ្សនវិ្ យ័ 

 ទសសនវស័ិយផែលបងកបអ់តថនយ័ៃីសគ្កាយផែនការគ្របគ់្រងព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ រឺសែើមបអីភរិក្សព្គ្ៃ
ការពារ គ្ៃះវហិារ តាមរយៈការបសងកើតសមភាៃផែលាននិរនតភាៃរវាងតគ្មូវការសសែឋក្ិចច សងគម និងបរសិាថ ន 
ផែលានសងគតភិាៃ ជាមយួនិងសសចក្តីផៃ្ងការណ៍សគ្នលនសោបាយព្គ្ៃស ើជាត ិ ផែនការអភវិឌ្ឍនយុ៍ទធ
សាស្រសតជាត ិយុទធសាស្រសតកាតប់នថយភាៃគ្ក្ីគ្ក្ និងរសបៀបវារៈជាសាក្លព្នសគ្នលសៅអភវិឌ្ឍនស៍ោយាននិរនតភាៃ។ 
 

៤.១ យទុធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង 

 ក្នុងសគ្នលបំណងសសគ្មចបានទសសនវស័ិយសគ្ាបព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ គ្បក្បសោយគ្បសិទធិភាៃ និង
គ្បសិទធ ែល គ្ក្រមការងារបានរូសបញ្ា ក្ៃ់សីារសំខានព់្នក្មមវធិីអាទិភាៃចំននួ៦ សែើមបអីនុវតតសក្មមភាៃគ្រប់
គ្រង។ រសគ្ាង សំខាន់ៗ ព្នក្មមវធិីអាទិភាៃទងំស ះរមួាន៖ 

 ក្មមវធិីអភរិក្ស និងគ្របគ់្រងធនធានធមមជាត ិ
 ក្មមវធិីសរៀបចំ និងគ្របគ់្រងតបំនលំ់ផហក្ំសានតធមមជាត ិនងិសទសចរណ៍ធមមជាត ិ
 ក្មមវធិីសាហរណក្មមការអភវិឌ្ឍសហរមន ៍និងការចូលរមួ 
 ការគ្របគ់្រងតំបនក់ារពារ នងិព្គ្ៃការពារតាមបសណាត យគ្ៃំផែន សោយានក្ិចចសហការ 
 ក្មមវធិីអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស និងៃគ្ងឹងសមតថភាៃសាថ បន័ 
 ក្មមវធិីគ្តួតៃនិិតយ និងសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ 
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៤.២ កម្មវធិីគ្រប់គ្រង 

៤.២.១ កម្មវិធីអភិរកស និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាត ិ

 ក្មមវធិីអភរិក្ស និងគ្របគ់្រងធនធានធមមជាត ិានអនុក្មមវធិីចំនួន ៣ រមួាន៖ 

៤.២.១.១ កាតប់នថយបទសលមើសព្គ្ៃស ើ នងិសតវព្គ្ៃ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ៃគ្ងឹងក្ិចចសហគ្បតិបតតិការជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន និងសហរមនម៍ូលោឋ ន សែើមបបីញ្ឈប់
សក្មមភាៃកាប ់បំផ្្លញព្គ្ៃស ើ ការជួញែូរសតវព្គ្ៃ និងបទសលមើកាបរ់ានែីព្គ្ៃ 

 ៃគ្ងកី្ការសគ្បើគ្បាស់ឧបក្រណ៍វធិីសាស្រសតរាយការណ៍ និងគ្តួតៃិនតិយសោយបងាា ញចណុំចភមូសិាស្រសត 
(Spatial Monitoring and Reporting Tool: SMART) សែើមបៃីគ្ងឹងការសរៀបចំផែនការលាត សៅ
តាមចំណុច ានការរំរាមក្ផំហងផែលអសងកតស ើញសក្ើតានស ើង និងការចតវ់ធិានការសឆ្ើយតប
សមគ្សប 

 បសងកើនសក្មមភាៃលាត រតឹបនតឹងការអនុវតតចាបស់ៅតបំនជ់គ្មក្សតវព្គ្ៃសំខាន់ៗ  និងតំបនផ់ែល
សក្មមភាៃសលមើសចាបព់្គ្ៃស ើ ការជួញែូរសតវព្គ្ៃ និងបទសលមើសកាបរ់ានែីព្គ្ៃឧសាហ៍សក្ើតានស ើង 

 រតឹបនតឹងការសគ្បើគ្បាស់កាសំភ្ើងព្ែសៅក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 
 ៃគ្ងឹងយុទធ ការគ្បឆ្ងំការបរបាញ់ និងជួញែូរ សតវព្គ្ៃសោយខុសចាប ់ រមួទងំការសគ្បើគ្បាស់
សាចស់តវ និងជគ្មរញការអបរ់ែំសៃវែាយបរសិាថ ន សែើមបសីលើក្ក្ំៃស់ការយល់ែឹងជុំវញិសក្មមភាៃ
ទងំអស់សនះ។ 

៤.២.១.២ ៃគ្ងងឹការអភរិក្ស នងិការគ្របគ់្រងធនធានព្គ្ៃស ើ នងិសតវព្គ្ៃសអាយាននរិនតភាៃ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖  

 បសងកើនចំននួក្ិចចគ្បជុំទងំែ្ូវការ និងសគ្ៅែ្ូវការ ជាមយួនិងមស្រនតីរោឋ ភបិាល សែើមបៃីគ្ងឹងទំ ក្ទ់ំនង
ព្នក្ិចចគ្នគំ្ទខាងផែនក្សគ្នលនសោបាយ សែើមបៃីគ្ងឹងការអភរិក្សជីវចគ្មរះក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 ៃគ្ងឹងសមតថភាៃមស្រនតីលាត តាមរយៈការផបងផចក្សាា ររមួានោនយនត ឧបក្រណ៍និងសាា រ
ផែលសគ្បើក្នុង ការទំ ក្ទ់ំនងនិងគ្បតបិតតិការបស្រងាក បសៅទីវាល ក្ែូ៏ចជាបសងកើនចនំួនមស្រនតីលាតឲ្យ
ែល់ក្គ្មតិក្ណំតស់ោយ រោឋ ភបិាល រឺចំននួមស្រនត ី៨ ក្ ់សគ្ាបស់ាន ក្ក់ារមយួ។ 

 ែាភាា បស់ហរមនម៍ូលោឋ នសអាយយល់ែឹងអំៃីសារសំខានព់្នតំបនជ់ីវចគ្មរះក្នុងព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 
 គ្នគំ្ទក្ិចចខិតខំសែើមបសីសស្រងាគ ះ និងបងាក តៃូ់ជគ្បសភទសតវានសោយក្គ្មនិងរងការរំរាមក្ំផហង នងិ
ផលងសតវ ផែលបានសសស្រងាគ ះនិងបងាក តៃូ់ទងំស ះសៅក្នុងព្គ្ៃវញិ គ្ៃមទងំជគ្មរញការគ្របគ់្រង
គ្បសភទរកុ្ខជាត ិតាម របូភាៃែូចគ្នន  ៃិសសសការបងាក តៃូ់ជៃិសសាធនគ៍្បសភទរកុ្ខជាតអររសីែរព្គ្ៃ។ 

៤.២.១.៣  ផៃរក្ាបរូណភាៃតបំនព់្គ្ៃស ើទងំសៅក្នុង នងិជុវំញិ តបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ នងិសាត ររុណភាៃ
តបំន ់ជគ្មក្សតវព្គ្ៃ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ            នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជើវចរ្រុះ ២០១៦ 

ផែនការគ្របគ់្រងតបំនព់្គ្ៃការពារសគ្ាបអ់ភរិក្សធនធានសសសនទិចរុក្ខជាតិ និងសតវព្គ្ៃ គ្ៃះវហិារ ២០១៦-២០២០ 41 
 

 សរៀបចំបសងកើតគ្ចក្សចញចូលតបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ សោយោក្គ់្ៃំគ្បទល់សធវើៃីសីុមង៉ត់ិ៍ ស្ាក្
សញ្ា  ចរាចរណ៍ សៅក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារ 

 ផៃរក្ាគ្សះ គ្តពាងំទឹក្ផែលានទឹក្តាមរែូវកាល សែើមបរីក្ាការពារសាថ នភាៃតបំនម់ជឈោឋ ន និង
កាតប់នថយ ែលបះ៉ពាល់ការផគ្បគ្បួលអាកាសធាតុសៅសលើធនធានទកឹ្ ផែលជួយ គ្នគំ្ទែល់ជីវភាៃ
សហរមន ៍និងការែតល់ ជាជគ្មក្សគ្ាបស់តវស្ាបទឹក្ 

 ជគ្មរញការោសំាត រព្គ្ៃស ើសៅក្នុងតំបនព់្គ្ៃធមមជាត ិ សគ្ាបគ់្បសភទស ើក្នុងតំបនផ់ែលបានបណតុ ះ
សៅ ក្នុងថ្នន ល សៅក្នុងព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 សលើក្ទឹក្ចិតតសអាយានការោសំាត រព្គ្ៃស ើ និងការវនិិសោរជាចំការព្គ្ៃស ើសហរមនស៍ៅក្នុង
តំបនព់្គ្ៃ សរចរលឹនិងែីព្គ្ៃផែលបានែក្ហូតៃីការកាបរ់ាន ជាៃិសសសតំបនផ់ែលបងាា ញថ្នៃុំាន
ការវវិតតសាថ នភាៃព្គ្ៃ លែគ្បសសើរស ើងវញិតាមវធិានការការពារបរសិាថ ន។ 
 

៤.២.២ កម្មវិធីសរៀបច ំនិងគ្រប់គ្រងតំបន់លហំែកំសានតធម្មជាត ិនិងសទ្ចរណ៍ធម្មជាត ិ

 ានអនុក្មមវធិីចំននួ៣ សៅក្នុងក្មមវធិីសរៀបច ំ និងគ្របគ់្រងតំបនលំ់ផហក្សំានតធមមជាត ិ និងសទសចរណ៍
ធមមជាត ិសោយរមួាន៖ 

៤.២.២.១ ជគ្មរញគ្បសិទធភិាៃព្នការគ្របគ់្រងធនធានសទសចរណ៍ធមមជាត ិនងិសក្មមភាៃសទសចរណ៍ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ជគ្មរញសរៀបចំសហរមនស៍ទសចរណ៍ធមមជាត ិសែើមបគី្នគំ្ទជសគ្មើសព្នឱកាសអភវិឌ្ឍជីវភាៃ តាមរយៈ
ការបសងកើត ក្មមវធិសីាន ក្ត់ាមែទះ (homestays) ែទះសំណាក្ ់ែទះលំផហរធមមជាត ិនិងការបំពាក្ ់បំបន៉
ចំសណះែងឹ ផែនក្វបបម ៌និងសសវាមរគសទសក្ជ៍ាលក្ខណៈបរុគល ក្នុងក្ចិចសហការជាមយួសហរមន ៍

 បណតុ ះបណាត លជំ ញសតីៃសីហរមនទ៍ទួលបានអតថគ្បសោជនៃ៍ីសទសចរណ៍ធមមជាតែិល់     
សហរមនម៍ូលោឋ ន 

 សរៀបចំក្មមវធិីបណតុ ះបណាត លមស្រនតីរែឋបាលព្គ្ៃស ើ បុរគលិក្ព្គ្ៃការពារ សាជិក្រណក្មមការអភរិក្ស
ព្គ្ៃ សហរមន ៍សតីៃីការគ្របគ់្រងសក្មមភាៃ និងធនធានសទសចរណ៍ធមមជាត ិ

 ការពារទីតាងំគ្បាសាទបុរាណ និងវបបធម ៌ គ្ៃមទងំសហកាជាមយួមនទីរវបបធម ៌ និងវចិគ្តសិលបៈ
សខតត សែើមប ី សាត រសំណងឬ់តំបនម់រតក្វបបធមផ៌ែលរងការខូចខាត ផែលសំណងប់រុាណផែលសៅ
សសសសល់ក្នុងតំបន ់ព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 សរៀបចំក្ិចចគ្ៃមសគ្ៃៀងជាមយួសហរមនម៍ូលោឋ ន សែើមបៃីគ្ងឹងការគ្របគ់្រងតបំនក់្សំានត និងសទសចរណ៍ 
ធមមជាត ិសែើមបកីាតប់នថយែលបះ៉ពាល់សលើសតវព្គ្ៃ ធនធានធមមជាតិសែសងសទៀត និងជីវចគ្មរះ។ 

៤.២.២.២ ៃគ្ងកី្ទែីារសទសចរណ៍ធមមជាត ិ

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 អភវិឌ្ឍបណាត ញទែីារសគ្ាបស់ក្មមភាៃលំផហរ ក្ំសានតធមមជាត ិ និងសទសចរណ៍ផែលមនិាន 
ការរខំាន សែើមបសីឆ្ើយតបតគ្មវូការចងប់ានរបស់សភាៀវសទសចរ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ            នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជើវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

42                                 ផែនការគ្របគ់្រងតបំនព់្គ្ៃការពារសគ្ាបអ់ភរិក្សធនធានសសសនទិចរុក្ខជាតិ និងសតវព្គ្ៃ គ្ៃះវហិារ ២០១៦-២០២០ 
 

 សហការជាមយួមនទីរសទសចរណ៍សខតត និងអាជាា ធរមូលោឋ ន សែើមបសីលើក្ក្ំៃស់ការយល់ែឹង         
សាធារណៈ អំៃ ីទីតាងំសគ្នលសៅសទសចរណ៍ធមមជាតិសំខាន់ៗ ក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 
 

៤.២.២.៣ ៃគ្ងងឹសសវាក្មម នងិក្មមវធិមីរគសទសក្ស៏ទសចរណ៍ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 គ្បមូលសាា រពាក្ៃ់ន័ធសតីៃចីំសណះែងឹវបបធម ៌និង គ្បព្ៃៃីក្នុងតំបនស់គ្ាបស់គ្បើក្នុងក្មមវធិីមរគសទសក្ ៏
 ៃគ្ងឹងក្មមវធិមីរគសទសក្ស៏ទសចរតាមរយៈការបសងកើត មជឈមណឌ លសភាៀវសទសចរ តំបនស់ទសភាៃ
សគ្ាបស់មើល សតវព្គ្ៃនិងែ្ូវសែើរតាមចំរាក្ភ់ន ំ ែ្ូវទសស ាន តាងំៃិៃណ៌សតវ ក្ែូ៏ចជាការោក្់
ផ្លត ងំ ស្ាក្សញ្ា  គ្ក្ោស់ និងសសៀវសៅបងាា ញៃត័ា៌នសសងខបសតីៃ ី តំបនស់ទសចរណ៍ គ្ៃមទងំ
សសៀវសៅមរគសទសក្ ៏សែើមបងីាយគ្សួល ែតល់ជាបទៃិសសាធនក៍ារក្ំសានត សគ្ាបស់ភាៀវសទសចរ  

 ជគ្មរញបសងកើតសក្មមភាៃទសស សតវព្គ្ៃសៅតំបនទ់ីតាងំសទសចរណ៍ក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 
ផែលាន សកាត នុៃលសគ្ាបក់ារអភវិឌ្ឍសទសចរណ៍ធមមជាតិ ានែលបះ៉ពាល់ទប ផែលអាច
គ្របគ់្រងធា និរនតភាៃ ព្នសក្មមភាៃទងំស ះ 

 ជគ្មរញបសងកើតការសែើរក្ំសានតក្នុងតំបនព់្គ្ៃ ផែលែតល់ជាមសធោបាយសលើក្ក្ំៃស់ជីវភាៃសហរមន៍
មូលោឋ ន សោយអភវិឌ្ឍ នងិផក្លំអែ្ូវសែើរក្នុងព្គ្ៃ គ្ៃមទងំសហការជាមយួសហរមនម៍ូលោឋ ន 
សែើមបទីបស់ាក តក់ារចិញ្ច ឹម សតវសៅក្នុងតំបនផ់ែលក្ំណតស់គ្ាបក់ារសែើរក្ំសានតៃគ្ងីក្បទៃិសសាធន៍
សទសចរធមមជាត ិ

 សរៀបចំវរគបណតុ ះបណាត ល សតីៃីែលបះ៉ពាល់ព្នសទសចរណ៍សៅសលើការអភរិក្សជីវចគ្មរះែល់ អនក្
គ្បតិបតត ិសទសចរណ៍ និងសភាៀវសទសចរ។ 
 

៤.២.៣ កម្មវិធី្ ាែរណកម្មការអភវិឌ្ឍ្ែរម្ន ៍និងការចលូរមួ្ 

 ក្មមវធិីសាហរណក្មមការអភវិឌ្ឍសហរមន ៍និងការចូលរមួ ានអនុក្មមវធិីចំននួ៣ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

៤.២.៣.១ កាតប់នថយការៃងឹអាគ្ស័យសលើធនធានធមមជាត ិ

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ជគ្មរញការអនុវតតក្សិ-រកុ្ខក្មម និងក្សិក្មមសោយាននិរនតភាៃសៅក្នុងព្គ្ៃសហរមន ៍ និងតំបន់
ក្សិក្មមសៅក្នុង និងជុំវញិព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 សហការជាមយួអាជាា ធរមូលោឋ ន អងគការមនិផមនរោឋ ភបិាល និងព្ែរូអភវិឌ្ឍ សែើមបបីសងកើតសហ
គ្គ្នសសហរមន ៍បសងកើនគ្បភៃចំណូលសគ្ាបជ់ីវភាៃសហរមនម៍ូលោឋ ន និងែតល់វរគបណតុ ះបណាត
លសែើមបបីសងកើនការចូលរមួ ក្ែូ៏ចជាក្មមវធិអីភវិឌ្ឍនជ៍ីវភាៃសោយាននិរនតភាៃ 

 សលើក្ទឹក្ចិតតការោសំែើមស ើ និងគ្បសភទរកុ្ខជាតិសែសងសទៀតផែលគ្នគំ្ទជីវភាៃសហរមន ៍ជាៃិសសស
ឬសស ី និងការោគំ្បសភទរកុ្ខជាតិផែលអាចហូបបាន ែូចជាែសតិ សែើមបកីាតប់នថយការសគ្បើគ្បាស់រកុ្ខ
ជាតិព្គ្ៃរបស់ សហរមន ៍



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ            នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជើវចរ្រុះ ២០១៦ 

ផែនការគ្របគ់្រងតបំនព់្គ្ៃការពារសគ្ាបអ់ភរិក្សធនធានសសសនទិចរុក្ខជាតិ និងសតវព្គ្ៃ គ្ៃះវហិារ ២០១៦-២០២០ 43 
 

 បសងកើត និងអនុវតតបទបញ្ាតតសែើមបគី្តួតៃិនិតយការសគ្បើគ្បាស់អនុែលព្គ្ៃស ើ ជួយ គ្នគំ្ទការអភវិឌ្ឍ
ជីវភាៃ សហរមនស៍ោយចីរភាៃ និងបសងកើនចណូំលបផនថម ទនទឹមនិងការផៃរក្ាធនធានធមមជាតកិ្នុង
តំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 

៤.២.៣.២ បសងកើនការចូលរមួរបស់សហរមនក៍្នុងការងារគ្របគ់្រង 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 គ្នគំ្ទការគ្របគ់្រងធនធានធមមជាតិផែែក្សលើសហរមនស៍ៅក្នុង និងជុំវញិព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ សែើមបី
កាតប់នថយ ការសគ្បើគ្បាស់ធនធានព្គ្ៃស ើ ផែលៃុំាននិរនតភាៃ 

 ែំសណើ រការសគ្បើគ្បាស់យនតការសងគម សែើមបជីគ្មរញការចូលរមួការគ្របគ់្រងព្គ្ៃការព្គ្ៃការពារគ្ៃះ
វហិារៃី សហរមនម៍ូលោឋ ន ែូចជាការបសងកើតគ្ក្រមគ្បកឹ្ាសោបល់ឬរណៈក្ាម ធិការ សែើមបធីា ការ
ចូលរមួៃីអនក្សៅមូលោឋ ន សគ្ាបក់ារសសគ្មចចិតតក្នុងការងារគ្របគ់្រងផែលបះ៉ពាល់ែល់សហរមន៍
មូលោឋ ន។ 

 

៤.២.៣.៣ សលើក្ក្ៃំស់ការយល់ែងឹ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 សរៀបចំក្មមវធិីសិកាខ សាលា ក្ចិចគ្បជុ ំនិងវរគបណតុ ះបណាត លសគ្ាបស់ហរមន ៍ សែើមបបីសងកើនការយល់
ែឹង ៃីការចូលរមួែល់ជីវភាៃសហរមនព៍ាក្ៃ់ន័ធការអភរិក្សជីវចគ្មរះ ការគ្របគ់្រងព្គ្ៃស ើសោយ
ាននិរនតភាៃ និង ក្មមវធិីសហរមនព៍្គ្ៃស ើ គ្សបតាមផែនការ និងសគ្នលនសោបាយអភវិឌ្ឍព្គ្ៃ
ស ើជាត ិ

 សរៀបចំក្មមវធិីអបរ់បំរសិាថ នផែលៃនយល់អំៃីសគ្នលបណំងព្នការបសងកើតព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ និង
បញ្ចូ លៃត័ា៌ន សតីៃីែលបះ៉ពាល់បរសិាថ នសៅសលើការសគ្បើគ្បាស់ធនធានព្គ្ៃស ើហួសក្គ្មតិ គ្ៃម
ទងំសិទធិនិងការទទួល ខុសគ្តូវរបស់គ្បជាជនមូលោឋ នក្នុងការគ្របគ់្រងធនធានធមមជាតិ 

 ៃគ្ងឹងទំ ក្ទ់ំនងការងារផែលែតល់គ្បសោជនស៍ៅវញិសៅមក្ សោយៃគ្ងីក្ការែសៃវែាយ ការផ្្លស់
បតូរៃត័ា៌ន ជាមយួសហរមនម៍ូលោឋ ន។ 

 

៤.២.៤ កម្មវធិីពគ្ងងឹកចិច្ែការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារតាម្បសតត យគ្ពំហែន 

 ក្មមវធិៃីគ្ងឹងក្ិចចសហការគ្របគ់្រងតបំនក់ារពារតាមបសណាត យគ្ៃំផែនានអនុក្មមវធិចីំននួ២៖ 

៤.២.៤.១ ការៃគ្ងងឹក្ចិចសហការគ្របគ់្រងតាមបសណាត យគ្ៃផំែន 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ៃគ្ងឹងក្ិចចសហគ្បតិបតតិការជាមយួគ្បធានតំបនព់្គ្ៃការពារ មស្រនតីរោឋ ភបិាលថ្នន ក្ម់ូលោឋ ន និងតបំន់
ក្នុងគ្បសទសក្មពុជា ព្ៃ និងឡាវ សែើមបទីបស់ាក តប់ទសលមើសព្គ្ៃស ើឆ្ងកាតគ់្ៃំផែន និងការជួញែូរ
សតវព្គ្ៃ សោយសគ្បើគ្បាស់គ្ក្បខណឌ ចាបជ់ាត ិអនុសញ្ា អនតរជាតិែូចជា CITES សែើមបសីរៀបចំក្មមវធិី
សក្មមភាៃ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ            នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជើវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

44                                 ផែនការគ្របគ់្រងតបំនព់្គ្ៃការពារសគ្ាបអ់ភរិក្សធនធានសសសនទិចរុក្ខជាតិ និងសតវព្គ្ៃ គ្ៃះវហិារ ២០១៦-២០២០ 
 

 បសងកើតក្មមវធិីគ្បតិបតតិការគ្របគ់្រងានគ្បសិទធិភាៃ សោយផែែក្សលើការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវតាមគ្ៃំផែន
សៅក្នុង គ្បសទសក្មពុជា ព្ៃ និងឡាវ សែើមបរីក្ា និងសធវើសអាយគ្បសសើរស ើងនូវសាថ នភាៃសហរមនរ៍កុ្ខ
ជាត ិនិងចនំួន គ្បសភទសតវសំខាន់ៗ  

 ផៃរក្ាគ្ចក្រសបៀងធមមជាតិផែលតភាា បត់ំបនស់ទសភាៃជាបគ់្ៃំផែន និងធា ការបលំាស់ទីសោយ
គ្នម នការរខំាន នូវគ្បសភទសតវព្គ្ៃសំខាន់ៗ ផែលឆ្ងកាតត់បំនព់្គ្ៃការពារគ្តីសកាណមរក្ត។ 
 

៤.២.៤.២ បសងកើនការផ្្លស់បតូរៃត័ា៌នការឆង្កាតគ់្ៃផំែនសៅក្នុងការគ្នគំ្ទការអភរិក្សធនធានធមមជាត ិនងិបរសិាថ ន 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ៃគ្ងឹងបណាត ញសិក្ាគ្សាវគ្ជាវផែលសរៀបចំសោយសាក្លវទិោល័យរវាងគ្បសទសក្មពុជា ព្ៃ និងឡាវ 
 ជគ្មរញក្មមវធិីផ្្លស់បតូរបទៃិសសាធនក៍ារគ្របគ់្រង សគ្ាបអ់នក្គ្របគ់្រងធនធានធមមជាតិតាមគ្ៃំផែន 
ផែលសថិត សៅជាបត់ំបនក់ារពារព្នគ្បសទសព្ៃ និងឡាវ។ 

 

៤.២.៥ កម្មវធិីអភិវឌ្ឍធនធានម្នុ្ស និងពគ្ងឹង្ម្តថភាពសាថ បន័ 

 ក្មមវធិីអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស និងៃគ្ងឹងសមតថភាៃសាថ បន័ ានអនុក្មមវធិីចំននួ៣ ែូចខាងសគ្កាម៖ 
 

៤.២.៥.១ ការៃគ្ងងឹសមតថភាៃសាថ បន័ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ជគ្មរញអភបិាលក្ចិចលែក្នុងការអនុវតតក្មមវធិីគ្របគ់្រងធនធានព្គ្ៃស ើក្នុងតបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 
 សរៀបចំលក្ខខណឌ ការងារផែលចាស់លាស់ សែើមបធីា ការគ្របគ់្រងធនធានព្គ្ៃស ើសោយាននិរនតរ
ភាៃសៅ ក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 

 

៤.២.៥.២ ការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ែតល់វរគបណតុ ះបណាត លបសចចក្សទសសតីៃីការអភរិក្សជីវចគ្មរះ និងការគ្របគ់្រងធនធានព្គ្ៃស ើសោយ
ាន និរនតភាៃ ែល់មស្រនតីរែឋបាលព្គ្ៃស ើ និងមស្រនតីរសគ្ាងព្គ្ៃការពារផែលគ្បតិបតតិការងារ សែើមបី
ៃគ្ងឹងសមតថភាៃ គ្របគ់្រងធនធាន 

 សរៀបចំយុទធ ការែសៃវែាយតាមគ្បៃន័ធែសៃវែាយៃត័ា៌ន សែើមបសីលើក្ក្ំៃស់ការយល់ែឹងសាធារ
ណៈអំៃ ីសារៈសំខានព់្នការអភរិក្សជីវចគ្មរះ 

 បសងកើតគ្បៃន័ធែតល់រងាវ នស់លើក្ទឹក្ចិតតមស្រនតីរែឋបាលព្គ្ៃស ើ និងមស្រនតីរសគ្ាងព្គ្ៃការពារផែលាន
សាន ព្ែលែក្នុង ការបំសៃញការងារ 

 សរៀបចំក្មមវធិីអបរ់កំារអភរិក្ស ែូចជាជុំរុអំភរិក្សធមមជាត ិសគ្ាបយុ់វសិសសសាលាអនុវទិោល័យ នងិ
សាលា បឋមសិក្ា 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ            នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជើវចរ្រុះ ២០១៦ 

ផែនការគ្របគ់្រងតបំនព់្គ្ៃការពារសគ្ាបអ់ភរិក្សធនធានសសសនទិចរុក្ខជាតិ និងសតវព្គ្ៃ គ្ៃះវហិារ ២០១៦-២០២០ 45 
 

 សរៀបចំសិកាខ សាលាៃិសគ្គ្នះសោបល់ជាមយួអនក្ពាក្ៃ់ន័ធសតីៃីការៃគ្ងឹងការអនុវតតចាប ់និងអនុសញ្ា
អនតរជាត ិគ្នគំ្ទការអភរិក្សជីវចគ្មរះ និងការគ្របគ់្រងព្គ្ៃស ើសោយាននិរនតភាៃ។ 

 

៤.២.៥.៣ បសងកើនក្ចិចសហគ្បតបិតតកិារការងារព្ែទក្នុង 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 បសងកើតយនតការែា៏នគ្បសិទធភិាៃ សែើមបសីធវើសអាយគ្បសសើរស ើងនូវក្ិចចសហគ្បតបិតតិការការងារព្ែទក្នុង
រវាង សាថ បន័រែឋ និងមនិផមនរោឋ ភបិាល ផែលពាក្ៃ់ន័ធនងិការអភវិឌ្ឍ តាមរយៈការអភរិក្សជីវចគ្មរះ
ក្នុងតំបនព់្គ្ៃ ការពារគ្ៃះវហិារ 

 បសងកើតគ្បៃន័ធទិនននយ័អនតរក្មម ងាយគ្សួលែល់អនក្សគ្បើគ្បាស់ ផែលែាភាា បជ់ាមយួសាថ បន័រែឋ និងអគ
ការសែសងៗ សែើមបសីគ្មបសគ្មួលការផ្្លស់បតូរៃត័ា៌ន ពាក្ៃ់ន័ធនិងការគ្របគ់្រងព្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 

៤.២.៦ កម្មវធិីតាម្ដានគ្តួតពិនតិយ និង្កិាគ្សាវគ្ជាវ 

 ក្មមវធិីតាមោនគ្តតួៃិនតិយ នងិសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ ានអនុក្មមវធិីចំនួន៤ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

៤.២.៦.១ វាយតព្មក្ារអនុវតតការងារគ្របគ់្រងៃកីារសិក្ាគ្សាវគ្ជាវក្នង្មក្ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 

 ៃិនិតយសារស ើងវញិនូវការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវក្ន្ងសៅក្នុងតបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ និងគ្បាស់លទធ
ែលព្នការ វាយតព្ម្ទងំស ះ សែើមបៃីគ្ងឹងការគ្របគ់្រងធនធានសៅក្នុងតបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 

 

៤.២.៦.២ ៃគ្ងកី្ការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវសតីៃសីហរមនរ៍កុ្ខជាត ិនងិសតវព្គ្ៃផែលានសៅតបំនភ់មូសិាស្រសតសំខាន់ៗ  

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 
 សរៀបចំអនុវតតការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវសតីៃីគ្បសភទសតវព្គ្ៃផែលានសៅតំបនភ់មូសិាស្រសតសំខាន់ៗ  រមួ
ានគ្បសភទ ក្គ្ម ជិតែុតៃូជ គ្បសភទផែលានសៅផតតំបនជ់ាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ សែើមបគី្នគំ្ទការ
សរៀបចំតាមលំោបព់្នផែន ការគ្របគ់្រងគ្បសភទសតវព្គ្ៃជាក្ល់ាក្ ់

 សរៀបចំក្មមវធិីសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ សែើមបៃីិនិតយសៅសលើទំ ក្ទ់ំនងព្នគ្បៃន័ធមជឍោឋ នសៅក្នុងសហរមន៍
រកុ្ខជាតិ ក្ែូ៏ចជាគ្បសភទរកុ្ខជាតិនីមយួៗ រមួានគ្បសភទអររីសែផែលសែើមក្ំសណើ តសៅក្នុងតំបន ់ រកុ្ខ
ជាតិសីុសតវលែិត រកុ្ខជាតិឱសៃ គ្បសភទរកុ្ខជាតិានសោយក្គ្ម ជិតែុតៃូជ និងានវតតានផតសៅ
តំបនជ់ាក្ល់ាក្ណ់ាមយួ សែើមបៃីគ្ងឹងការអនុវតតការគ្របគ់្រងព្នទំ ក្ទ់ំនងរបស់គ្បសភទទងំស ះ 

 សិក្ាែលបះ៉ពាល់ព្នការលំផហរក្ំសានត និងសទសចរណ៍ធមមជាតិសៅសលើតំបនធ់មមជាត ិ ជាៃិសសស
សៅក្នុង តំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ សៅក្ផន្ងផែលានសកាត នុៃលអភវិឌ្ឍការលំផហរក្ំសានតនិង
សទសចរណ៍ធមមជាត ិ

 សរៀបចំអនុវតតសិក្ាគ្សាវគ្ជាវែលបះ៉ពាល់ព្នគ្បសភទឈ្្លនពានសៅសលើតបំនព់្គ្ៃសគ្សាង ពាក្ក់្ណាត ល 
សគ្សាង និងព្គ្ៃសលាះ សៅក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 

 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ            នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជើវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

46                                 ផែនការគ្របគ់្រងតបំនព់្គ្ៃការពារសគ្ាបអ់ភរិក្សធនធានសសសនទិចរុក្ខជាតិ និងសតវព្គ្ៃ គ្ៃះវហិារ ២០១៦-២០២០ 
 

៤.២.៦.៣ បសងកើនការសិក្ាអៃំធីនធានែ ីនងិធនធានធមមជាតសិៅក្នុងតបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 
 សរៀបចំអនុវតតការសិក្ាគ្សាវគ្ជាវតាមក្ំ ុងសៃលសែសងៗអៃំីសាថ នភាៃ និងបផគ្មបគ្មួលព្នក្តាត ជគ្មរ
ញការ បាតប់ងព់្គ្ៃស ើ និងភាៃសឹក្សរចរលឹធនធានព្គ្ៃស ើ ផែលបះ៉ពាល់សៅសលើការផ្្លស់បតូរការ
សគ្បើគ្បាស់ែីសៅ ក្នុងតបំនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 សរៀបចំវាយតព្ម្កាបូនសតុក្ និងរគ្មូព្នក្ំសណើ នាឌ្ស ើ គ្ៃមទងំការអភរិក្សតបំនស់តុក្ទុក្សសសន
ទិចស ើ ពាណិជាក្មម និងមនិផមនពាណិជាក្មម សៅក្នុងតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 វាយតព្ម្សសែឋក្ិចចព្នែលិតែល និងសសវាក្មមគ្បៃន័ធមជឈោឋ នធមមជាតិសៅក្នុងតបំនព់្គ្ៃការពារ      
គ្ៃះវហិារ 

 សរៀបចំការសិក្ារយៈសៃលផវង សែើមបគី្តួតៃិនិតយការចមង្ជមងរឺវាងសតវចិញ្ច ឹមក្នុងគ្សរក្ និងសតវព្គ្ៃ
សៅក្នុង តំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ។ 

 

៤.២.៦.៤ បសងកើនការយល់ែងឹរបស់សហរមនម៍លូោឋ ន 

 មសធោបាយជាយុទធសាស្រសតសនះ នឹងរមួបញ្ចូ លនូវសក្មមភាៃសំខាន់ៗ ែូចខាងសគ្កាម៖ 
 សតីៃីការវាយតព្ម្ជាែំណាក្ក់ាល សែើមបគី្តួតៃិនិតយការផគ្បគ្បួល ចរតឹលក្ខណៈផែនក្សសែឋក្ិចចសងគម
របស់ សហរមនម៍ូលោឋ នផែលរស់សៅក្នុង និងជុំវញិតំបនព់្គ្ៃការពារគ្ៃះវហិារ 

 សរៀបចំសិក្ាគ្សាវគ្ជាវ សតីៃីឥរោិបៃរបស់សហរមនម៍ូលោឋ នចំសពាះព្គ្ៃការពារនិងជីវចគ្មរះ 
សោយសគ្បើ គ្បាស់លទធែលទងំស ះសៅក្នុងក្មមវធិអីបរ់បំរសិាថ ន និងទំ ក្ទ់ំនងសាធារណៈ។ 
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ជំពូកទ៥ី 
ផែនការសកម្មភាព និងគម្រោងថវិកាចណំាយ 

 

ផែនការសកម្មភាពតាម្កម្មវិធនីីម្យួៗសរោប់របតបិតតិឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ 

តារាង ៥.១៖ កម្មវិធីអភិរកស និងរគប់រគងធនធានធម្មជាត ិ

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្ត ិ

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ ឆ្ន ទំី៣ ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

កាត្ប់នាយបទឈលមើសព្រៃឈ ើ និងសត្វព្រៃ 

១.  ៃរងឹងកិចចសហរបត្ិបត្តិការជា្យួអាជាា ធរ ្ូលដ្ឋឋ ន 
និងឈលើកទឹកចិត្តការចូលរួ្ របស់ សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន 
កនុង សក្មភាៃលាត្ និងការរត្ួត្ៃិនិត្យធនធានធ្ម
ជាត្ ិឈដ្ើ្បបីញ្ឈបស់ក្មភាៃឈលមើសចាបព់្រៃឈ ើ។ 

៥ ៤៤ ៤៤ ៤៤ ៤៤ ៤៤ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA 

Local 
authorities, DPs 

RGC, Donors, 
DPs 

២២០ 

២.  ៃរងីកការឈរបើរបាស់ក្មវធិី SMART ឈដ្ើ្បៃីរងឹ ងការ 
រត្ួត្ៃិនិត្យ ការរាយការណ៍បទឈលមើស ព្រៃឈ ើ និង
ការចាត្់វធិានការឈ្លើយត្បឆ្ប ់រហ័ស។ 

៤-៥ ៥៥ ៥៥ ៤៤ ៤៤ ៤៤ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA 

Local 
authorities, DPs 

RGC, Donors, 
DPs 

២៤២ 

៣.  បឈងកើនសក្មភាៃ និងវសិ្ថលភាៃលាត្ឈៅ ត្ំបន់
ជរ្កសត្វព្រៃសំខាន់ៗ  និងរតឹ្បនតឹងការ ឈរបើរបាស់ 
កាឈំភលើងខ្លី ឈដ្ើ្បទីប់ស្ថក ត្ស់ក្មភាៃ ជួញដូ្រសត្វព្រៃ 
និងកាបឈ់ ើឈដ្ឋយខុ្សចាប។់ 

៤-៥ ៣៨៥ ៣៨៥ ៣៨៥ ៣៨៥ ៣៨៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA 

DPs 
 

RGC, 
Donors, DPs 

១៩២៥ 

៤.  ៃរងឹងយុទធនាការរបឆ្ងំការបរបាញ់ និងជួញ ដូ្រសត្វ
ព្រៃឈដ្ឋយខុ្សចាប់ រួ្ ទងំការឈរបើរបាស់ ស្ថចស់ត្វ 

៤ ៣៥ ៣៥ ៣៥ ៣០ ៣០ 
 

MAFF, FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

១៦៥ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្ត ិ

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ ឆ្ន ទំី៣ ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

និងជរ្រញការ អបរ់ែំសៃវែាយ បរសិ្ថា ន ឈដ្ើ្បឈីលើក
កំៃស់ការយល់ដ្ឹងជុំវញិ សក្មភាៃទងំអស់ឈនុះ។ 

ៃរងឹងការអភរិកស និងការររបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើ និងសត្វព្រៃឈអាយាននិរនតភាៃ 

៥.  បឈងកើនសក្មភាៃរបជុំទងំែលូវការ និងឈរៅ ែលូវការ 
ជា្យួ្ន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិាល ឈដ្ើ្បៃីរងឹង ចំណង ្តិ្តភាៃ 
គរំទខាងផែនកនឈោបាយ សរាបៃ់រងឹងការអភរិកស 
ជីវចរ្រុះកនុងព្រៃ ការពាររៃុះវហិារ។ 

៤ ៣០ ៣៤ ៣៤ ៣០ ៣០ 
 

FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

១៥៨ 

៦.  ៃរងឹងស្ត្ាភាៃ្ន្រនតីលាត្ ឈដ្ឋយែតល់ និងបំពាក់ 
ឧបករណ៍ និងសាា រ ឈៅស្ថន ក់កា រលាត្ និង បឈងកើន
ចំនួន្ន្រនតីលាត្។ 

៣-៤ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ 
 

MAFF, FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

១៥០ 

៧.  ៃរងីការចូលរួ្ របស់សហរ្ន៍្ូលដ្ឋឋ ន ពាកៃ់ន័ធ 
ស្ថរៈសំខានព់្នត្ំបន់ការពារជីវចរ្រុះ សំខាន់ៗ  ឈៅ
កនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

៣-៤ ៤៥ ៤៥ ៤៥ ៤៥ ៤៥ MAFF, FA 
PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

២២៥ 

៨.  គរំទកិចចខ្ិត្ខ្ំឈដ្ើ្បសីឈន្រងាគ ុះ និងបងាក ត្ៃូ់ជ របឈភទ 
សត្វានឈដ្ឋយករ្និងរងការរំរា្ កំផហង និងផលង
សត្វផដ្លបានសឈន្រងាគ ុះ និង បងាក ត្ៃូ់ជទងំឈនាុះឈៅ
កនុងព្រៃវញិ រៃ្ទងំ ជរ្រញការររបរ់រងរបឈភទរុកខ
ជាត្ ិតា្រូបភាៃ ដូ្ចគន  ៃិឈសសការបងាក ត្ៃូ់ជ
ៃិឈស្ថធន ៍របឈភទរុកខជាត្អររីឈដ្រព្រៃ។ 

២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ MAFF, FA 
PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៦០ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្ត ិ

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ ឆ្ន ទំី៣ ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

ផថរកាផដ្នជរ្កត្ំបនព់្រៃឈ ើទងំឈៅកនុង និងជុំវញិ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងស្ថត ររុណភាៃត្ំបនជ់រ្កសត្វព្រៃ 

៩.  ឈរៀបចំបឈងកើត្រចកឈចញចូលត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ 
ឈដ្ឋយដ្ឋករ់ៃំរបទល់ឈធវើៃីសីុ្ង៉់ត្ិ៍ ស្ថល កសញ្ញា
ចរាចរណ៍ ឈៅកនុងត្ំបន់ព្រៃការពារ។ 

៤ ៨០ ៨០ ៨០ ៤៤ ៤៤ 
 

MAFF, FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៣២៨ 

១០.  ផថរកា និង/ឬឈធវើឈអាយរបឈសើរឈ ើងនូវរត្ពាងំ រសុះ
ទឹកផដ្លានទឹកតា្រដូ្វកាលឈដ្ើ្បកីារពារ សំបុក
ធ្មជាត្ ិនិងកាត្ប់នាយែលបុ៉ះពាល់ៃី ការផរបរបួល
អាកាសធាតុ្ឈៅឈលើរបបធនធានទឹក សរាបែ់គត្ែ់គង់
ជីវភាៃសហរ្ន ៍និងែតល់ ជាជរ្ក តា្រដូ្វកាល
សរាប់សត្វស្ថល បត្ំបន់ ដ្ីឈសើ្។ 

៤ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥៥ MAFF, FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

២៧៥ 

១១.  ជរ្រញការដ្ឋសំ្ថត រព្រៃឈ ើឈ ើងវញិកនុងត្ំបន់ ព្រៃឈរច
រលឹសរាប់របឈភទឈ ើកនុងត្ំបនផ់ដ្ល ែគត្ែ់គង ់ឈដ្ឋយ
ថ្នន លបណតុ ុះកូនឈ ើកនុងត្បនព់្រៃ ការពាររៃុះវហិារ។ 

៣ ៥៥ ៥៥ ៣៤ ៣៤ ៣៤ 
 

MAFF, FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

២១២ 

១២. ឈលើកទឹកចិត្តឈអាយានការវនិិឈោរជា លកខណៈ
ររួស្ថរ និងសហរ្ន៍ ឈដ្ើ្បគីរំទ ចំការព្រៃឈ ើ និង
ការខ្ិត្ខ្ំស្ថត រព្រៃឈ ើ ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃឈរចរលឹ និងដ្ី
ព្រៃផដ្ល បានដ្កហូត្ៃីការកាប់រាន។ 

៣ ២២ ២២ ២២ ២២ ២២ 
 

MAFF, FA 

 

PS, Donors, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

១១០ 

សរុប  ៨៤៨ ៨៥២ ៨២០ ៧៧៥ ៧៧៥    ៤០៧០ 
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តារាង ៥.២៖ កម្មវធិីម្រៀបច ំនិងរគប់រគងតំបនល់ផំែកសំានតធម្មជាត ិនិងម្ទសចរណ៍ធម្មជាត ិ

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

ជរ្រញរបសិទធិភាៃព្នការររប់ររងធនធានឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ និងសក្មភាៃឈទសចរណ៍ 

១.  ជរ្រញឈរៀបចំសហរ្ន៍ឈទសចរណ៍ ឈដ្ើ្បគីរំទ ជឈរ្ើស 
ឳកាសអភវិឌ្ឍជីវភាៃតា្រយៈការបឈងកើត្ ក្មវធិីស្ថន ក់
តា្ែទុះ (homestays) ែទុះសំណាក ់ែទុះលំផហរធ្មជាត្ិ 
និងការបំពាកប់ំបន៉ចំឈណុះដ្ឹង ផែនកវបប្៌ និងឈសវា្រគ
ឈទសក៏ ជាលកខណៈបុរគល កនុងកចិចសហការជា្យួសហ
រ្ន។៍ 

៤ ៥៥ ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៦៥ 

 

 

FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

 

 

Local authorities 

& communities, 

Donors, DPs, PS 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៣០៥ 

២.  បណតុ ុះបណាត លជំនាញសតីៃីសហរ្ន ៍ឈទសចរណ៍ធ្ម
ជាត្ ិដ្ល់សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន។ 

៤ ២០ ២០ ១២ ១២ ១២ 
FA, PV-CFA, 

Chhep and CK-

DFA, DPs, PS 

Local authorities & 

communities, DPs 

 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៧៦ 

៣.  បណតុ ុះបណាត ល្ន្រនតីរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ និងបុរគលិក ព្រៃ
ការពារសតីៃីការររបរ់រងសក្មភាៃ និងធនធាន
ឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ។ 

៤ ២០ ២០ ១២ ១២ ១២ FA, MoC 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៧៦ 

៤.  ការពារទីតាងំរបាស្ថទបុរាណ និងវបបធ្៌ ផដ្លឈៅរាយ
ប៉ាយកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ។ ៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ FA, MoC 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៧០ 

៥.  ឈរៀបចំកិចចរៃ្ឈរៃៀងជា្យួសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ឈដ្ើ្បី
ៃរងឹងការររបរ់រងត្ំបន់លំផហរកំស្ថនត និង ឈទសចរណ៍
ធ្មជាត្ ិឈដ្ើ្បកីាត្ប់នាយែលប៉ុះ ពាល់ឈៅឈលើសត្វព្រៃ 
ធនធានធ្មជាត្ិឈែសងឈទៀត្ និងជីវចរ្រុះ។ 

៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

Local 

authorities, DPS 

RGC, 

Donors, DPs 
២៥ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

ៃរងីកទីែារឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ 

៦.  អភវិឌ្ឍបណាត ញទីែារសរាប់សក្មភាៃលំផហរ កំស្ថនត
ធ្មជាត្ ិនិងឈទសចរណ៍ផដ្ល្និាន ការរខំាន ឈដ្ើ្បី
ឈ្លើយត្បត្រ្ូវការចងប់ានរបស់ ឈភាៀវឈទសចរ។ 

៣ ២២ ៣០ ៣០ ៣០ ២២ FA, MoC 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

១៣៤ 

៧.  សហការជា្យួ្នទីរឈទសចរឈខ្ត្ត និងអាជាា ធរ ្ូលដ្ឋឋ ន 
ឈដ្ើ្បឈីលើកកំៃស់ការយល់ស្ថធារណៈ អំៃី ទីតាងំឈគល
ឈៅឈទសចរសំខាន់ៗកនុងត្ំបន ់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

៣ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ FA, MoC 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៦០ 

ៃរងឹងឈសវាក្ម និងក្មវធិី្រគឈទសកឈ៏ទសចរណ៍ 

៨.  រប្ូលសាា រពាកៃ់ន័ធសតីៃីចំឈណុះដ្ឹងវបបធ្៌ និង របព្ៃៃី
កនុងត្ំបនស់រាប់ឈរបើកនុងក្មវធិី្រគឈទសក៏ 

៣ ៥ ១០ ៥ ៥ ៥ FA, MoC 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៣០ 

៩.  ៃរងឹងក្មវធិី្រគឈទសកឈ៏ទសចរណ៍ ឈដ្ើ្បៃីរងីក បទ
ៃិឈស្ថធន៍ឈធវើឈទសចររបស់ឈភាៀវ កដូ៏្ចជាការ យល់ដ្ឹង 
និង ការរុណត្ព្្លព្នធនធានធ្មជាត្ិ និង វបបធ្៌ឈដ្ឋយ
ការៃនយល់បករស្ថយឈៅនឹង កផនលង តា្រយៈការដ្ឋក់
ផ្ទ ងំ និងស្ថល កសញ្ញា  បងាា ញ ៃត័្ា៌នឈទសចរណ៍ 
្ជឈ្ណឌ លឈភាៀវ ឈទសចរ ត្ំបនឈ់ទសភាៃសរាបឈ់្ើល
សត្វព្រៃ និងែលូវឈដ្ើរ តា្ចំរាកភ់ន ំែលូវទសសនាានតាងំ 
ៃិៃណ៌សត្វ កដូ៏្ចជារកដ្ឋស់និងឈសៀវឈៅ ៃត័្ា៌ន
ផណនាសំឈងខប អំៃីត្ំបនឈ់ទសចរណ៍។ 

៣ ១០ ១២ ១២ ១០ ១០ FA, MoC 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥៤ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

១០.  ជរ្រញបឈងកើត្សក្មភាៃទសសនាសត្វព្រៃឈៅត្ំបន់ ទីតាងំ
ឈទសចរណ៍កនុងត្ំបន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ ផដ្លាន 
សកាត នុៃលសរាបក់ារអភវិឌ្ឍ ឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ។ 

៣ ១២ ១៤ ១៤ ១២ ១២ FA, MoT 
Local 

authorities, DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៦៤ 

១១. ជរ្រញបឈងកើត្ការឈដ្ើរកំស្ថនតកនុងត្ំបនព់្រៃ ផដ្លែតល់ ជា
្ឈធោបាយឈលើកកំៃស់ជីវភាៃ សហរ្ន ៍្ូលដ្ឋឋ ន 
ឈដ្ឋយអភវិឌ្ឍ និងផកលំអ ែលូវឈដ្ើរកនុងព្រៃ រៃ្ទងំសហ
ការជា្យួសហរ្ន៍ ្ូលដ្ឋឋ ន ឈដ្ើ្បទីប់ស្ថក ត្់ការចិញ្ច ឹ្ 
សត្វឈៅកនុង ត្ំបនផ់ដ្ល កំណត្់សរាបក់ារឈដ្ើរកំស្ថ
នតៃរងីក បទៃិឈស្ថធន៍ឈទសចរធ្មជាត្ិ។ 

៣ ១០ ១២ ១២ ១២ ១០ FA, MoT 
Local 

authorities, DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥៦ 

១២. ែតល់ៃត័្ា៌នពាកៃ់ន័ធដ្ល់របត្ិបត្តិករឈទសចរណ៍ និងង
ឈភាៀវឈទសចរសតីៃីែលបុ៉ះពាល់ៃីសក្មភាៃ ឈទសចរឈៅ
ឈលើការអភរិកសជីវចរ្រុះ។ 

៣ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ FA, MoT 

Local 

authorities, 

DPs 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

២៥ 

សរុប  ១៩៥ ២១៩ ១៩៨ ១៩៤ ១៧៤    ៩៧៥ 
*Agencies and Organizations: CFA= Cantonment Forestry Administration; CK= Choam Ksan; DFA= Division Forestry Administration; FA=Forestry 
Administration; JICA=Japanese International Cooperation Agency; DPs=Development Partners; PS=Private Sector; PV= Preah Vihear; RIs=Research Institutes; 
RGC= Royal Government of Cambodia; RUA=Royal University of Agriculture. 
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តារាង ៥.៣៖ កម្មវធិសីោែរណកម្មការអភិវឌ្ឍសែគម្ន ៍និងការចលូរមួ្ 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី៤ 
ឆ្ន ទំី
៥ 

កាត្ប់នាយការៃឹងអារស័យឈលើធនធានធ្មជាត្ិ 

១.  ជរ្រញការអនុវត្តកសិ-រុកខក្ម និងកសិក្មឈដ្ឋយ ាន
និរនតភាៃឈៅកនុងត្ំបនក់សិក្មថ្នន កឃំុ់ផដ្ល បានកំណត្់ 
តា្រយៈការបឈងកើត្ ូត្ិ៍បងាា ញ និងែតល់ឈអាយសហរ្ន៍
នូវសាា រ និងការបណតុ ុះ បណាត ល ឈដ្ើ្បអីនុវត្តឈលើកកំៃ
ស់ជីវភាៃ។ 

៥ ៣៥ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ 
FA, PV-CFA, 

Chhep and CK-
DFA 

DPs, local 
authorities & 
communities 

 

RGC, 
Donors, DPs 

១៩៥ 

២.  សហការជា្យួអាជាា ធរ្ូលដ្ឋឋ ន អងគការ្និ ផ្ន រដ្ឋឋ ភិ
បាល និងព្ដ្រូអភវិឌ្ឍន ៍ឈដ្ើ្បបីឈងកើត្ សហរគសសហ
រ្ន ៍បឈងកើនរបភៃចំណូល សរាបជ់ីវភាៃសហរ្ន៍
្ូលដ្ឋឋ ន និងែតល់វរគ បណតុ ុះបណាត លឈដ្ើ្បបីឈងកើនការចូល
រួ្  និងក្ម វធិីអភវិឌ្ឍន ៍ឈដ្ឋយាននិរនតភាៃ។ 

៤ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 
FA, PV-CFA, 

Chhep and CK-
DFA, 

DPs, PS 

DPs, local 
authorities & 
communities 

RGC, Donor, 
PS, DPs 

១០០ 

៣.  ឈលើកទឹកចិត្តការដ្ឋឈំដ្ើ្ឈ ើ និងរបឈភទរុកខជាត្ិ ឈែសង 
ឈទៀត្ផដ្លគរំទជីវភាៃសហរ្ន ៍ជាៃិឈសសឬសស ីនិង
ការដ្ឋរំបឈភទរុកខជាត្ិផដ្ល អាចហូបបាន ដូ្ចជា ែសតិ្ 
ឈដ្ើ្បកីាត្ប់នាយការ ឈរបើរបាស់រុកខជាត្ិព្រៃ ឈដ្ឋយគម ន
កំណត្រ់បស់ សហរ្ន។៍ 

៤ ២២ ៣៤ ៣៤ ៣៤ ៣៤ 

 
FA, PV-CFA, 

Chhep and CK-
DFA, DPs, 

PDA 
 

DPs, local 
authorities & 

communities, PS 

RGC, 
Donors, PS, 

DPs 
១៥៨ 

៤.  បឈងកើត្ និងអនុវត្តបទបញ្ាត្តឈដ្ើ្បរីត្ួត្ៃិនិត្យការឈរបើ 
របាស់អនុែលព្រៃឈ ើ ជួគរំទការអភវិឌ្ឍជីវភាៃ សហ
រ្នឈ៍ដ្ឋយចីរភាៃ និងបឈងកើនចំណូល ទនទឹ្និងការផថ

៣ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 
FA, PV-CFA, 

Chhep and CK-
DFA, DPs 

 

DPs, local 
authorities & 
communities, 

CP 

RGC, 
Donors, DPs 

១០០ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                       នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

54               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ ិនងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី៤ 
ឆ្ន ទំី
៥ 

រកាធនធានធ្មជាត្ិកនុងត្ំបន ់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

បឈងកើនការចូលរួ្ របស់សហរ្នក៍នុងការងារររប់ររង 

៥.  គរំទការររប់ររងធនធានធ្មជាត្ិផែែកឈលើ សហរ្ន៍
ឈៅកនុង និងជុំវញិព្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ើ្បកីាត្ប់នាយ
ការឈរបើរបាស់ធនធានព្រៃឈ ើ ផដ្លៃុំាននិរនតភាៃ។ 

៥ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA, DPs 
 

CP, local 
authorities & 

communities, DPs, 
PS 

 

RGC, 
Donors, DPs 

១២០ 

៦.  បឈងកើត្រករ្របឹកាឈោបល់ ឬរណកាម ធិការ ឈដ្ើ្បធីានា
ការចូលរួ្ ៃីអនកឈៅ្ូលដ្ឋឋ ន សរាប់ ការសឈរ្ចចិត្ត
កនុង ការងារររបរ់រងផដ្ល ជុះឥទធិៃលដ្ល់សហរ្ន៍
្ូលដ្ឋឋ ន។ 

៤ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA, DPs 

CP, local 
authorities & 

communities DPs, 
PS 

RGC, 
Donors, DPs 

៥០ 

ឈលើកកំៃស់ការយល់ដ្ឹង 

៧.  ឈរៀបចំសិកាខ ស្ថលា កិចចរបជុំ និងវរគបណតុ ុះបណាត ល ឈដ្ើ្បី
បឈងកើនការយល់ដ្ឹងកនុងចំឈណា្សហរ្ន៍ សតីៃីការរួ្
ចំផណករបស់ការឈលើកក្ពស់ជីវភាៃ សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន
ពាកៃ់ន័ធនឹង ការររប់ររង ព្រៃឈ ើឈដ្ឋយាននិរនតភាៃ 
ការអភរិកសជីវចរ្រុះ និងក្មវធិីសហរ្នព៍្រៃឈ ើ។ 

៥ ១០ ១៥ ១៥ ១០ ១២ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA, DPs 
 

CP, local 
authorities & 

communities, DPs, 
PS 

 

RGC, 
Donors, DPs 

៦៧ 

៨.  ឈរៀបចំក្មវធិីអបរ់បំរសិ្ថា ន ផដ្លៃនយល់ៃី ឈគលបំណង
ព្នការបឈងកើត្ព្រៃការពាររៃុះវហិារ និងរួ្ បញ្ចូ លៃត័្៌ាន
សតីៃីែលបុ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន ៃីការឈរបើរបាស់ធនធានព្រៃ
ឈ ើហួសករ្តិ្ សិទធិ និងការទទួលខុ្សរត្ូវរបស់ របជា

៤ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA, DPs 
 

CP, local 
authorities & 

communities, DPs, 
PS 

 

RGC, 
Donors, DPs 

៥០ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                       នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 

 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 55 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី៤ 
ឆ្ន ទំី
៥ 

ជន្ូលដ្ឋឋ ន កនុងការររបរ់រងធនធានធ្មជាត្ិ។ 
៩.  ៃរងឹងទំនាកទ់ំនងការងារផដ្លែតល់របឈោជន៍ ឈៅវញិ

ឈៅ្ក តា្រយៈការៃរងីកក្មវធិី ែសៃវែាយ និងការ
ផ្ល ស់បតូរៃត័្៌ានជា្យួ សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន។ 

៤ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA, DPs 
 

CP, local 
authorities & 

communities, DPs, 
PS 

 

RGC, 
Donors, DPs 

៥០ 

សរុប  ១៦១ ១៨៣ ១៨៣ ១៨៣ ១៨០    ៨៩០ 
 

តារាង ៥.៤៖ កម្មវិធីពរងឹងកចិចសែការរគប់រគងតំបន់ការពារតាម្បម្ណាត យរពំផែន 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិភាៃ 
ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ

របត្ិបត្ត ិ
ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា ថវកិា 

(លានឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ ឆ្ន ទំី៣ ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 

ការៃរងឹងកិចចសហការររបរ់រងតា្បឈណាត យរៃំផដ្ន 

១.  បឈងកើនការឈរៀបចំកិចចរបជុំសហរបត្ិបត្តិការ ឈទវរភារីតា្រៃំផដ្ន 
និងឈរៀបចំយនតការឈែសង ឈទៀត្ ឈដ្ើ្បៃីរងឹងការអនុវត្តចាប់ ទប់
ស្ថក ត្ប់ទ ឈលមើស ព្រៃឈ ើ្ លងកាត្រ់ៃំផដ្ន ជាៃិឈសសត្ំបន ់ផដ្ល 
ានហនិភយ័ខ្ពស់ ឈៅកនុង និងជុំវញិព្រៃ ការពាររៃុះវហិារ និង
ជាបជ់ា្យួ ត្ំបនព់្រៃ ការពារខាងភារីព្ថ និងឡាវ។ 

៤-៥ ២២ ២៤ ២៤ ២៥ ២៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-

DFA 

Local 
authorities & 
communities, 

DPs 

RGC, 
Donors, DPs 

១២០ 

២.  បឈងកើត្ក្មវធិីរបត្ិបត្តិការររបរ់រងាន របសិទធិភាៃ ឈដ្ឋយផែែក
ឈលើលទធែលសិការស្ថវ រជាវតា្រៃំផដ្ន ផដ្លអនុវត្តឈៅកនុង
របឈទស ក្ពុជា ព្ថ និងឡាវ ឈដ្ើ្បរីកា និងឈធវើ ឈអាយ របឈសើរ

៣-៤ ១៥ ២០ ២០ ២០ ១៥ 
 

MAFF, FA 

 

PS, Donors, 
DPs 

RGC, 
Donors, PS, 

DPs 
៩០ 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                       នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

56               ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទចិរុកខជាត្ ិនងិសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិភាៃ 
ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ

របត្ិបត្ត ិ
ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា ថវកិា 

(លានឈរៀល) ឆ្ន ទំី១ ឆ្ន ទំី២ ឆ្ន ទំី៣ ឆ្ន ទំី៤ ឆ្ន ទំី៥ 
ឈ ើងនូវស្ថា នភាៃសហរ្នរុ៍កខជាត្ ិនិងចំនួនរបឈភទសត្វសំខា
ន់ៗ ។ 

៣.  សហការជា្យួអនកររប់ររងត្ំបនព់្រៃការពារ ភារីព្ថ និងឡាវ 
ផថរការចកបំលាស់ទីផដ្លបាន បឈងកើត្ឈ ើង និងឈធវើឈអាយរបឈសើរ
ឈ ើងនូវភាៃ ត្ភាា បរ់ចករឈបៀងធ្មជាត្ិធ្មជាត្ិ ឈដ្ើ្បសីរ្ួល 
ដ្ល់ការបំលាស់ទីឈដ្ឋយគម នការរខំានដ្ល់ របឈភទសត្វព្រៃសំខា
ន់ៗ  ឈៅពាសឈៃញត្ំបន់ ព្រៃការពាររត្ីឈកាណ្រកត្។ 

៣-៤ ១៥ ២០ ២៥ ២៥ ២០ 
 

MAFF, FA 

 
 

PS, Donors, 
DPs 

RGC, 
Donors, PS, 

DPs 
១០៥ 

ការៃរងីកការផ្ល ស់បតូរៃត័្ា៌នការ្លងកាត្រ់ៃំផដ្នឈៅកនុងការគរំទការអភរិកសធនធានធ្មជាត្ ិនិងបរសិ្ថា ន 

៤.  បឈងកើនសក្មភាៃសិការស្ថវរជាវរួ្ គន  និងកិចចរៃ្ឈរៃៀង សហ
របត្ិបត្តិការសិកា រស្ថវរជាវ ជា្យួនិងនាយកដ្ឋឋ នររប់ររង 
ធនធាន និងព្រៃឈ ើ រួ្ ទងំស្ថកលវទិោល័យ ឈៅរបឈទសព្ថ 
ក្ពុជា និងឡាវ។ 

៥ ២៥ ២៥ ៣៥ ៣៥ ៣៥ FA 
RUA, RIs, 

DPs 
RGC, 

Donors, DPs 
១៥៥ 

៥.  ជរ្រញក្មវធិីផ្ល ស់បតូរបទៃិឈស្ថធនក៍ារររប់ររង សរាបអ់នក
ររបរ់រងធនធានធ្មជាត្ិតា្រៃំផដ្ន ផដ្លសាិត្ឈៅជាបត់្ំបន់
ការពារព្នរបឈទសព្ថ និងឡាវ។ 

៣ ២០ ២០ ២៥ ២៥ ២៥ MAFF, FA 
 

PS, Donors, 
DPs 

RGC, 
Donors, PS, 

DPs 
១៥៥ 

សរុប  ៩៧ ១០៩ ១២៩ ១៣០ ១២០    ៥៨៥ 
 
*Agencies and Organizations: CFA= Cantonment Forestry Administration; CK= Choam Ksan; DFA= Division Forestry Administration; FA=Forestry 
Administration; JICA=Japanese International Cooperation Agency; DPs=Development Partners; PS=Private Sector; PV= Preah Vihear; RIs=Research Institutes; 
RGC= Royal Government of Cambodia; RUA=Royal University of Agriculture. 
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តារាង ៥.៥៖ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍធននធានម្នសុស និងពរងឹងសម្តថភាពសាថ ប័ន 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា ថវកិា 
(លានឈរៀល) ឆ្ន ទំី

១ 
ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី
៤ 

ឆ្ន ទំី
៥ 

ការៃរងឹងស្ត្ាភាៃស្ថា បន័ 

១.  ជរ្រញអភបិាលកិចចកនុងការអនុវត្តក្មវធិី ររបរ់រងធនធាន
ព្រៃឈ ើ កនុងត្ំបនព់្រៃ ការពាររៃុះវហិារ។ 

៥ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

CP, RUA, RIs, 

DPs, PS 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥០ 

២.  ឈរៀបចំសក្មភាៃការងារផដ្លរបៃលភាៃ ទ្ទរឈដ្ើ្បី
ធានាការ ររបរ់រងធនធានព្រៃ ឈ ើ ឈដ្ឋយាននិរនតរភាៃ
ឈៅកនុងត្ំបន ់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

MAFF, CP, 

RUA, RIs, DPs 

RGC, 

Donors, PS 
២៥ 

ការអភវិឌ្ឍធនធាន្នុសស 

៣.  ែតល់វរគបណតុ ុះបណាត លបឈចចកឈទសសតីៃីការ អភរិកសជី
វចរ្រុះ និងការររប់ររងធនធានព្រៃ ឈ ើឈដ្ឋយាននិរនត
ភាៃ ដ្ល់្ន្រនតីរដ្ឋបាល ព្រៃឈ ើ និង្ន្រនតី រឈរាងព្រៃ
ការពារ ករ្តិ្អនករបត្ិបត្តិការងារ ឈដ្ើ្បៃីរងឹង ស្ត្ាភាៃ
ររបរ់រងធនធាន។ 

៣ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

RUA, RIs, DPs 

 

 

 

RGC, 

Donors, DPs 

 

 

 

១២៥ 

៤.  ឈរៀបចំយុទធនាការែសៃវែាយតា្របៃន័ធ ែសៃវែាយ ៃត័្ា៌ន 
ឈដ្ើ្បឈីលើកកំៃស់ ការយល់ដ្ឹងស្ថធារណៈ អំៃីស្ថរៈសំខាន់ 
ព្នការអភរិកសជីវចរ្រុះ។ 

៣ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

JICA, PDA, 

RUA, RIs, DPs 

DPs, Donors, 

DPs 
១០០ 

៥.  បឈងកើត្របៃន័ធែតល់រងាវ ន់ឈលើកទឹកចិត្ត្ន្រនតី រដ្ឋបាល ព្រៃឈ ើ 
និង្ន្រនតីរឈរាងព្រៃ ការពារ ផដ្លានស្ថន ព្ដ្ការងារ។ 

៣ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-DFA 

MoT, MoE, 

PDA, RUA, 

JICA, RIs, DPs 

DPs, Donors, 

DPs 
៥០ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា ថវកិា 
(លានឈរៀល) ឆ្ន ទំី

១ 
ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី
៤ 

ឆ្ន ទំី
៥ 

៦.  ឈរៀបចំក្មវធិីអបរ់អំភរិកស ដូ្ចជាជុំរុអំភរិកស ធ្មជាត្ិ សរាប់
យុវសិសសស្ថលា អនុវទិោល័យ និងស្ថលាបឋ្សិកា។ ២ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 

FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-

DFA, DPs 

PS, local 

authorities                                           

& communities, 

DPs, PS, CP 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥០ 

៧.  ឈរៀបចំសិកាខ ស្ថលាៃិឈរគុះឈោបល់ជា្យួ អនកពាកៃ់ន័ធសតី
ៃីការៃរងឹងការអនុវត្តចាប ់និងអនុសញ្ញា អនតរជាត្ិគរំទការ
អភរិកសជីវ ចរ្រុះ និងការររប់ររង ព្រៃឈ ើឈដ្ឋយាន និរនត
ភាៃ។ 

២ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

and CK-

DFA, DPs 

PS, local 

authorities                                           

& communities, 

DPs, PS, CP 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥០ 

បឈងកើនកិចចសហរបត្ិបត្តិការការងារព្ែទកនុង 

៨.  បឈងកើត្យនតការដ្ា៏នរបសិទធិភាៃសរាប់ឈធវើ ឈអាយ របឈសើរ
ឈ ើងនូវកិចចសហរបត្ិបត្តិការ ការងារព្ែទកនុង រវាងស្ថា បន័រដ្ឋ 
និង្និផ្ន រដ្ឋឋ ភបិាលផដ្លពាក ់ៃន័ធនិងការអភរិកស ជីវច
រ្រុះ។ 

៣ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

CK-DFA 

DPs 

PS, local 

authorities                                           

& communities, 

DPs, CP 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥០ 

៩.  បឈងកើត្របៃន័ធទិនននយ័អនតរក្ម ផដ្លត្ភាា ប់ ជា្យួស្ថា ប័
នរដ្ឋ និងអងគការឈែសងៗពាកៃ់ន័ធ និងការ ររបរ់រងព្រៃ
ការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ើ្បសីរ្ប សរ្ួលការផ្ល ស់បតូរៃត័្ា៌
ន។ 

៣ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 

CK-DFA 

DPs 

PS, local 

authorities                                           

& communities, 

DPs, CP 

RGC, 

Donors, PS, 

DPs 

៥០ 

សរុប  ១១០ ១១០ ១១០ ១១០ ១១០    550 
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តារាង ៥.៦៖ កម្មវិធីតាម្ដានរតួតពនិិតយ និងសកិារសាវរជាវ 

រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) 

ឆ្ន ទំី
១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី
៤ 

ឆ្ន ទំី
៥ 

វាយត្ព្្លការអនុវត្តការងារររបរ់រងៃីការសិការស្ថវរជាវកនលង្ក 

១.  ៃិនិត្យស្ថរឈ ើងវញិនូវការសិការស្ថវរជាវកនលង្ក ឈៅ
កនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងឈរបើរបាស់ លទធែលព្ន
ការវាយត្ព្្លទងំឈនាុះ ឈដ្ើ្បៃីរងឹង ការររបរ់រងធនធាន
ធ្មជាត្ ិឈដ្ឋយាននិរនតភាៃ។ 

៥ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

DPs,  JICA, 
DAD, RUA, 
RIs, DTM 

RGC, Donors, 
PS, DPs ៥០ 

ៃរងីកការសិការស្ថវរជាវសតីៃីសហរ្នរុ៍កខជាត្ិ និងសត្វព្រៃផដ្លានឈៅត្ំបនភ់ូ្សិ្ថន្រសតសំខាន់ៗ  

២.  ឈរៀបចំអនុវត្តការសិការស្ថវរជាវសតីៃីជរ្ក របៃន័ធ្ឈ
ដ្ឋឋ ន និងរប៉ាយព្នរបឈភទសត្វព្រៃផដ្ល ានឈៅត្ំបន់
ភូ្សិ្ថន្រសតសំខាន់ៗ  រួ្ ានរបឈភទ ករ្ ជិត្ែុត្ៃូជ និង
របឈភទផដ្ល ានឈៅផត្ត្ំបន់ ជាកល់ាក់ណា្យួ ឈដ្ើ្បី
គរំទការឈរៀបចំផែនការ ររបរ់រងតា្របឈភទសត្វព្រៃ
ជាកល់ាក។់ 

៥ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ FA RUA, RIs, DPs 
RGC, Donors, 

DPs 
១៥០ 

៣.  ឈរៀបចំក្មវធិីសិការស្ថវរជាវ ឈដ្ើ្បៃីិនិត្យឈៅឈលើ ទំនាក់
ទំនង ព្នរបៃន័ធ្ជឍដ្ឋឋ នឈៅកនុងសហរ្ន៍ រុកខជាត្ិ កដូ៏្ច
ជារបឈភទរុកខជាត្ិនី្យួៗ រួ្ ាន របឈភទអររីឈដ្ផដ្ល
ានឈដ្ើ្កំឈណើ ត្ឈៅកនុងត្ំបន ់រុកខជាត្ិសីុសត្វលែិត្ រុកខ
ជាត្ិឱសថ របឈភទរុកខជាត្ិ ានឈដ្ឋយករ្ ជិត្ែុត្ៃូជ 
និងានវត្តាន ផត្ឈៅ ត្ំបនជ់ាកល់ាកណ់ា្យួ ឈដ្ើ្បី
ៃរងឹងការអនុវត្តការ ររបរ់រងព្នទំនាកទ់ំនងរបស់របឈភទ

៤ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ FA RUA, RIs, DPs 
RGC, Donors, 

DPs 
៥០ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) 

ឆ្ន ទំី
១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី
៤ 

ឆ្ន ទំី
៥ 

ទងំឈនាុះ។ 
៤.  សិកាែលបុ៉ះពាល់ព្នការលំផហរកំស្ថនត និងឈទសចរណ៍ 

ធ្មជាត្ិឈៅឈលើត្ំបនធ់្មជាត្ិ ជាៃិឈសសឈៅកនុងត្ំបន់ព្រៃ 
ការពាររៃុះវហិារ ឈៅកផនលងផដ្លានសកាត នុៃលអភវិឌ្ឍ 
ការលំផហរកំស្ថនតនិងឈទសចរណ៍ធ្មជាត្ិ។ 

៤ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA,  
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៥០ 

៥.  ឈរៀបចំអនុវត្តសិការស្ថវរជាវែលបុ៉ះពាល់ព្ន របឈភទ 
ឈ្លល នពានឈៅឈលើត្ំបនព់្រៃឈរស្ថង ពាកក់ណាត លឈរស្ថង 
និងព្រៃឈលាុះ ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

៣ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA,  
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៥០ 

បឈងកើនការយល់ដ្ឹងរបស់សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន 

៦.  ឈរៀបចំអនុវត្តការសិការស្ថវរជាវតា្កំ ុងឈៃល ឈែសងៗ 
អំៃីស្ថា នភាៃ និងបផរ្បរ្ួលព្នកតាត  ជរ្រញការ
បាត្ប់ងព់្រៃឈ ើ និងភាៃសឹកឈរចរលឹ ធនធានព្រៃឈ ើ 
ផដ្លបុ៉ះពាល់ ឈៅឈលើការផ្ល ស់ បតូរការឈរបើរបាស់ដ្ីឈៅកនុង
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងរួ្ បញ្ចូ លលទធែលព្នការ
វាយត្ព្្លទងំឈនាុះ ឈៅកនុងររ្ូវផដ្លឈរបើរបាស់ឈដ្ើ្បៃីោ
ការណ៍ការផរបរបួល ការឈរបើរបាស់ដ្ី។ 

៤ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA, 
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
DPs 

៥០ 

៧.  ឈរៀបចំវាយត្ព្្លកាបូនសតុក និងររ្ូព្នកំឈណើ ន ាឌ្ឈ ើ
ពាណិជាក្ម រៃ្ទងំការអភរិកសត្ំបន ់សតុកទុកឈសឈនទិច 
ឈ ើពាណិជាក្ម និង្និផ្ន ពាណិជាក្ម ឈៅកនុងត្ំបន់

៤ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ២៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA, 
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

១២៥ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) 

ឆ្ន ទំី
១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី
៤ 

ឆ្ន ទំី
៥ 

ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 
៨.  ឈរៀបចំផែនការសិការស្ថវរជាវសតីៃីការវាយត្ព្្ល ឈសដ្ឋ

កិចច ព្នែលិត្ែល និងឈសវាក្មរបៃន័ធ ្ជឈដ្ឋឋ នត្ំបន់ព្រៃ
ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ។ 

៤ ១០ ១៥ ១៥ ១៥ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA, 
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៦៥ 

៩.  ឈរៀបចំ និងរត្ួត្ៃិនិត្យផែនការសិការស្ថវរជាវ រយៈឈៃល
ផវង សតីៃីការច្លងជ្ងសឺត្វ រវាងសត្វ ចិញ្ច ឹ្ និងសត្វព្រៃ
ឈៅ កនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ។ 

៣ ១៥ ១៥ ២០ ១៥ ១៥ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA, 
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៨០ 

១០.  ឈរៀបចំ និងរត្ួត្ៃិនិត្យផែនការសិការស្ថវរជាវ រយៈឈៃល
ផវង ឈដ្ើ្បរីត្ួត្ៃិនិត្យស្ថរៈសំខានព់្ន រត្ពាងំានទឹកតា្
រដូ្វកាល ចំឈពាុះសត្វចិញ្ច ឹ្ និងសត្វព្រៃកនុងត្ំបន់ព្រៃ
ការពាររៃុះវហិារ។ 

 ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA, 
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៧០ 

ៃរងីកការសិកាធនធានដ្ី និងធនធានធ្មជាត្ិឈៅកនុង ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

១១. ឈរៀបចំការសិការស្ថវរជាវជាដ្ំណាកក់ាល ឈដ្ើ្ប ីៃិនិត្យ
ការផរបរបួល ចារតឹ្លកខណៈផែនកឈសដ្ឋកិចច សងគ្ របស់
សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ នផដ្លរស់ឈៅកនុង និងជុំវញិត្ំបនព់្រៃ
ការពាររៃុះវហិារ។ 

៤ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA, 
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៦០ 

១២. ឈរៀបចំសិការស្ថវរជាវជាដ្ំណាកក់ាលសតីៃី ឥរោិបថ
របស់សហរ្ន៍ ្ូលដ្ឋឋ នចំឈពាុះ ត្ំបនព់្រៃការពារ ការ
អភរិកសធនធានធ្មជាត្ិ ជីវចរ្រុះនិងការឈរបើរបាស់ លទធ

៣ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
FA, PV-

CFA, Chhep 
and CK-DFA 

Donors, JICA,  
DPs, RUA, RIs 

RGC, Donors, 
PS, DPs 

៥០ 
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រឈរាង ឬសក្មភាៃររបរ់រង អាទិ
ភាៃ 

ឆ្ន រំបត្ិបត្តិ ភាន កង់ារ
របត្ិបត្តិ 

ស្ថា បន័គរំទ របភៃថវកិា 
ថវកិា 
(លាន
ឈរៀល) 

ឆ្ន ទំី
១ 

ឆ្ន ទំី
២ 

ឆ្ន ទំី
៣ 

ឆ្ន ទំី
៤ 

ឆ្ន ទំី
៥ 

ែលទងំឈនាុះឈៅ កនុងក្មវធិីអបរ់បំរសិ្ថា ន និងែសៃវែាយ
ជា ស្ថធារណៈ។ 

សរុប  ១៦៦ ១៧១ ១៧៦ ១៧១ ១៦៦    ៨៥០ 

*Agencies and Organizations: CFA= Cantonment Forestry Administration; CK= Choam Ksan; DFA= Division Forestry Administration; FA=Forestry 
Administration; JICA=Japanese International Cooperation Agency; DPs=Development Partners; PS=Private Sector; PV= Preah Vihear; RIs=Research Institutes; 
RGC= Royal Government of Cambodia; RUA=Royal University of Agriculture. 
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ជំពូកទី ៦ 
សន្និដ្ឋា ន្ 

 

ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សថិត្ឈៅភារខាងឈជើងព្នរបឈទសក្ពុជា និងជាត្បំនសំ់បរូជីវចរ្រុះសំខាន ់
ព្នត្ំបនឥ់ណ្ឌូ ចនិ-ភូា (Indo-Burma Hotspot)។ ព្រៃឈ ើ និងធនធានព្រៃឈ ើព្នត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះ
វហិារ ឈៅផត្ានសារសំខានច់ំឈពាុះសងគ្ និងឈសដ្ឋកិចចជាត្ិ រៃ្ទងំជួយ កាត្ប់នថយែលប ុះពាល់ការ ផរប
របួលអាកាសធាតុ្ ្និរត្ឹ្ផត្ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជាប ុឈ ណ្ ុះឈទ ប ុផនែផែ្ទងំឈៅកនុងត្ំបនែ់ងផដ្រ។  

ធនធានព្រៃឈ ើឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានស្ត្ថភាៃែែល់អុសធយូង ឈ ើសំណ្ង ់ និង 
ការឈរបើរបាស់ឈែសងៗ ឈទៀត្ឈៅកនុងឈេត្ែរៃុះវហិារ និងឈេត្ែជិត្ខាងឈែសងឈទៀត្ របសិនឈបើការឈរបើរបាស់ធនធាន 
ទងំឈនុះានលកខណ្ៈនិរនែភាៃ និងអនុឈោ្ឈៅតា្ចាបស់តីៃីព្រៃឈ ើ។       

ផែនការររបរ់រងផដ្លបានឈធវើបចចុបបននក្មឈនុះ បានៃៃិណ៌្នាៃសិាែ រអំៃីឈោលបណំ្ង ការចាត្ថ់្នន ក ់
ត្ំបន ់ សក្មភាៃសំខាន់ៗ  និង រឈរាងចំ្យែវកិាសំរាបអ់ភរិកស ផែរកាធនធានជីវចរ្រុះ និងព្រៃឈ ើ 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ អនែរារ្នប៍នាា នរ់ួ្ ានត្រ្ូវចាបំាចនូ់វវធិានការររបរ់រងស្រសប ឈដ្ើ្ប ី
ការពារ ផែរកាជីវចរ្រុះ និងរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នព្រៃឈ ើ រៃ្ទងំការអនុវត្ែផែនការររបរ់រងឈនុះ។  
  ត្រ្ូវការែវកិាជា្ូលដ្ឋឋ នសំរាបដ់្ំឈណ្ើ រការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានចំនួន ៧.៧៤៦ 
ោនឈរៀល ឈសមើនឹង ១.៩៣៦.៥០០ ដុ្ោា សហរដ្ឋអាឈ្រកិសំរាបរ់យៈឈៃល ០៥ឆ្ន ។ំ ការអនុវត្ែសក្មភាៃ 
ផែនការររបរ់រងឈនុះ អាចែែល់អត្ថរបឈោជនដូ៍្ចខាងឈរកា្ៈ 

 ែែល់ការងារដ្ល់របជាៃលរដ្ឋកនុងត្ំបនរ់បផហលជា ២០០ នាក ់ និងែលរបឈោជនដូ៍្ចជាការបណ្តុ ុះ   
ប ត្ លបឈចចកឈទសដ្ល់របជាសហរ្នផ៍ដ្លរស់កនុងព្រៃការពាររៃុះវហិារ 

 អាចរកចំណូ្លបានរបាណ្ ១,២៥ោនដុ្ោា សហរដ្ឋអាឈ្រកិ សំរាបឈ់ធវើឱ្យរបឈសើរឈ ើងដ្ល់ 
ជីវភាៃរបស់របជាៃលរដ្ឋ នងិឈសដ្ឋកិចចកនុងត្ំបន ់

 ្ជឈ្ណ្ឌ លរសាវរជាវព្រៃឈ ើ  នងិសត្វព្រៃផដ្លបពំាកស់ាា រៈសំរាបោ់រំទដ្ល់សក្មភាៃអឈងេត្ និង
រសាវរជាវ 

 អាចជួយ ការពារព្រៃបរ្រងទុកអចិព្្នែយប៍ានរបាណ្ ២០០.០០០ហិកតា   
 បឈងេើនរបាកច់ំណូ្លរបស់រដ្ឋតា្រយៈការរប្ូលៃនធសួយសារៃីចំការឈ ើដ្ឋ ំ និងឈសវាក្មឈទសចរណ៍្ 

ធ្មជាត្ិ រៃ្ទងំឈហដ្ឋឋ រចនាស្ពន័ធឈែសងឈទៀត្រសបឈៃលកំៃុងអនុវត្ែផែនការឈនុះ។  
  ឈដ្ើ្បរីរបរ់រងធនធានធ្មជាត្ិឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារឈដ្ឋយចីរភាៃរសបតា្ឈោលឈោបាយ 
ព្រៃឈ ើជាត្ិកនុងការអភវិឌ្ឍសងគ្-ឈសដ្ឋកិចច និងឈោលឈៅអភវិឌ្ឍសហសសវត្សរបស់ក្ពុជាត្រ្ូវឱ្យាន៖ 

 ការចូលរួ្ ជាកំោំងៃលក្ម ែវកិា ការោរំទផែនកនឈោបាយៃីសាថ បន័ និងអនកពាក់ៃ័នធ ឈដ្ើ្ប ីអនុវ
ត្ែក្មវធីិសក្មភាៃសំខាន់ៗចំនួន ០៦ ដូ្ចានផចងឈៅកនុងជំៃូក ៤ និងជំៃូក ៥ ព្នផែនការ 
ររប់ររងឈនុះ  

 ែែល់ការបណ្ែុ ុះប ែ្ លដ្ល់្្នែីរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ្ ូលដ្ឋឋ ន បុរគលិកត្ំបនព់្រៃការពារ និងអនកពាកៃ់ន័ធ 
អំៃីការររបរ់រងធនធានធ្មជាត្ិ និងព្រៃឈ ើ ការការពារទីជរាល និងការអភរិកសជីវចរ្រុះ ការឈរៀប 
ចំដ្ំឈណ្ើ រការសក្មភាៃឈទសចរណ៍្ធ្មជាត្ិឈដ្ឋយសហរ្ន ៍  និងការររបរ់រងធនធានធ្មជាត្ ិ
ឈដ្ឋយសហរ្ន ៍ 
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 ែែល់ការែគត្ែ់គងស់ាា រៈ ឧបករណ៍្ ្ឈធោបាយ អាោរ និងបុរគលិក ។ 
 

 ការអនុវត្ែក្មវធិីការងារព្នផែនការររបរ់រងឈនុះអាចជួយ រួ្ ចំផណ្កកនុងការ៖ 
 បឈងេើនជីវភាៃរស់ឈៅ និងការធានានូវសនែិសុេឈសបៀងរបស់របជាជនផដ្លរស់កនុង និងជុំវញិត្ំបន ់

ព្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 បឈងេើន និងៃរងឹងស្ត្ថភាៃដ្ល់្្នែីសាថ បន័ានស្ត្ថកចិច សហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន និងអាជាា ធរពាក ់

ៃន័ធកនុងការររបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើរបកបឈដ្ឋយត្ាា ភាៃ និងរួ្ ចំផណ្កកនុងការអភវិឌ្ឍ និងការ 
ឈរបើរបាស់ ធនធានធ្មជាត្ិឈដ្ឋយចីរភាៃ និងស្ធ្ ៌ 

 ៃរងឹងអភបិាលកចិចលអកនុងការររបរ់រងធនធានព្រៃឈ ើ នងិបឈងេើនរបសិទធភាៃកនុងការៃរងងឹ        
ការអនុវត្ែចាប ់ 

 បឈងេើនែលិត្ភាៃព្រៃឈ ើ នងិធនធានព្រៃឈ ើឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ  
 ធានាបាននូវការការពារព្រៃឈ ើ សត្វព្រៃ នងិជីវចរ្រុះ។ 
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វ័ក្យសព័្ទសខំាន់ៗប្រើ្ាសក់្នងុផែនការ្ររ់្រងតំរន់ព្្ព្ការពាស្ារ់ អភិរក្ស
ធនធានបសបនទិចរកុ្ខជាតិ នងិ សតវព្្ព្ ្ព្ះវិហារ 

 

ក្. ចំណាត់ថ្នន ក្់សតវព្្ព្បៅក្ម្ពុជា 
  ររបរ់បឈភទសត្វព្រៃទងំអស់កនុងរៃុះរាជាណាចរកក្ពុជា រត្ូវបានផបងផចកជាបីរករ្រឺ៖ 
១- សត្វព្រៃរករ្ របឈភទ
ជិត្ែុត្ៃូជ  

 របឈភទសត្វព្រៃទងំឡាយឈៅកនុងធ្មជាតិ្ ផដ្លចំឈពាុះ្ុខដ្ងសីុ់ឈត្ព្នសារៃន័ធ និងភូ្ិ
សាស្ដសរ ព្នលំឈៅដ្ឋឋ នរបស់វារត្ូវបានថយចុុះយ៉ា ងឆាបរ់ហ័សកនុងរយៈឈៃល១០ឆាន ចុំង
ឈរកាយ ឬកនុង រយៈឈៃល៣ជំនានតំ់្ណៃូជ ឈហើយកៃុំងរប ្្ុខចំឈពាុះការរំរា្
កំផហងជាអត្ិបរាឈឆាព ុះ ឈៅរកការែុត្ៃូជឈៅកនុងធ្មជាតិ្ និងជារបឈភទផដ្លានសារៈ
សំខានផ់ែនកវទិាសាស្ដសរ និងានត្ំព្លឈសដ្ឋកិចចខពស់។ 

២- សត្វព្រៃរករ្ របឈភទ
ានឈដ្ឋយករ្  

 របឈភទសត្វព្រៃទងំឡាយឈៅកនុងធ្មជាតិ្ ផដ្លចំឈពាុះ្ុខដ្ងសីុ់ឈត្ព្នសារៃន័ធរបស់វា
ាន ករ្តិ្ទបករ្ជួបរបឈទុះ ឬានឈដ្ឋយករ្ផដ្លអាចជួបរបឈទុះផត្ឈៅកនុងលំឈៅ
ដ្ឋឋ នណា ្យួជាកល់ាក ់ (សាា បនិករបឈភទ) និងអាចរប ្្ុខចឈំពាុះការរំរា្កំផហង
ឈានឈៅរក ការែុត្ៃូជឈៅកនុងធ្មជាតិ្។ 

៣- សត្វព្រៃរករ្ របឈភទ
ានឈដ្ឋយបងគួ រ  

 របឈភទសត្វព្រៃទងំឡាយឈៅកនុងធ្មជាតិ្ផដ្លចំឈពាុះ្ុខដ្ងសីុ់ឈត្ ព្នសារៃន័ធរបស់វា
ាន ករ្តិ្ឈរចើនបងគួរ ានរបា៉ា យទូលំទូលាយ ានសកាា នុៃលបនរៃូជឆាបរ់ហ័ស និង
រងការរំរា្ កំផហងតិ្ច តួ្ចកនុងត្រ្ូវការសងគ្ឈសដ្ឋកិចច។ 

ថនិកសត្វ  ³ រឺៃៃួកសត្វានឆ្អឹងកងផដ្លានលកខណៈវវិត្រនខ៍ពស់បងាកំឈណើ ត្កនុង និងចិញ្ច ឹ្កូន
ឈដ្ឋយ ទឹកឈដ្ឋុះ។  តា្ការរកីចំឈរ ើនកនុងការបងាកឈំណើ ត្របស់វា ថនិកសត្វផចកឈចជជា ៣រករ្
ខាងឈរកា្៖ 
ថនិកសត្វានសុខ៖ កូនបងាកឈំណើ ត្កនុងសបូនរបស់សារពាងគកាយសត្វជី។ 
ថវកិសត្វ៖ ជាថនិកសត្វផដ្លានរត្រ៌យៈឈៃលខលី (១២ព្ថៃ)ឈហើយកូនផដ្លឈទើបនឹងឈកើត្
្និទន ់ានលកខណៈ និងសក ម្ភាៃឈៃជឈលជ។ 
្ូណូផរក្៖ ជាថនិកសត្វអូវបីា៉ា  ផដ្លបងាកំឈណើ ត្កនុងស ុត្ ឈហើយភាា ស់កូនដូ្ចបកស។ី 

បកីសសត្វ   រឺជាៃៃួកសត្វានឆ្អឹងកងផដ្លខលួនររបដ្ណរ បឈ់ដ្ឋយសាល ប និង បងាកំឈណើ ត្កនុងស ុត្។ 
ឧរងគសត្វ  ³ រឺជាៃៃួកសត្វានឆ្អឹងកងផដ្លអាចែសជំីវតិ្ឈៅឈលើឈោកទងំរសរង ផសបកសៃួត្ររប់

ដ្ណរ ប ់ ឈដ្ឋយរសកា។ ឈលើកផលងផត្ៃស់ ឧរងគសត្វភារឈរចើនានរកញំឈៅចុងរា្ 
និងបងាកឈំណើ ត្ កនុង ឈហើយលូត្លាស់របរៃឹត្រឈៅឈៅឈលើឈោកានលកខណៈជារករ្សត្វ
បងាកំឈណើ ត្កនុង(អូវបីា៉ា ) ឬរករ្សត្វ បងាកឈំណើ ត្ឈរៅ(អូវ ៉ាូវបីា៉ា )។ 

បាណកសត្វ  ³ រឺៃៃួកសត្វតូ្ចៗផដ្លោម នឆ្អឹងកង និងានអងផ់ត្នៃីរ ឈជើងបីរូរ ានសាល ប្យួ ឬៃីររូរ។  
ថលជលិកសត្វ  ³ រឺៃៃួកសត្វបងាកំឈណើ ត្ឈរៅខលួន ឈហើយអាចរស់ឈៅកនុងទឹកែង និងឈលើឈោកែង។ 
សត្វឥត្ឆ្អឹងកង  ³ រឺៃៃួកសត្វផដ្លោម នឆ្អឹងខនង សារពាងគកាយានសភាៃទន ់(ឧទហរណ៍ ៖ ខចងឈចច  ររំ 

ងាវ) ឈលើកផលងផត្សត្វលអិត្ ឬ សិបបសីត្វ ផដ្លឈរោងឆ្អឹងររបដ្ណរ បឈ់រៅសារពាងគកា
យ។ 

សត្វបងាកឈំណើ ត្កនុងទឹក ៖ រឺជាវារសីត្វ ឬ សត្វបងាកំឈណើ ត្ឈរៅ រឺអូវុលទទួលការបងាកំឈណើ ត្ឈៅឈរៅសារពាងគ
កាយ សត្វជី ឈហើយការបងាកឈំណើ ត្របរៃឹត្រឈៅឈដ្ឋយផ្ទា ល់ឈៅកនុងទឹក ឈរកាយឈៃល
ឈ្បាបឈញ្ចជ កាផ្៉ាត្ឈរៀងខលួនឈៅកនុងទឹកតា្បំៃងន់ាកំាផ្៉ាត្ឈចជៃីរកឈៃជឈភទ។  

សត្វព្រៃ  រឺជាៃៃួកសត្វផដ្ល្និផ្នជាសត្វរសរក (all non-domesticated animal life) នងិជា 
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សាសភារព្នធនធានព្រៃឈ ើ (ធ ម្ជាត្ិ) ផដ្លរួ្ ានៃៃួកថនិកសត្វ បកសសីត្វ ឧរងគ
សត្វ ថលជលិកសត្វ បាណកសត្វ និងសត្វឥត្ឆ្អឹងកងឈែសងឈទៀត្ រៃ្ទងំៃង-កូន
របស់វា   និងជាសត្វរស់ ឬសំណាក កៃុំងរស់ចញិ្ច ឹ្ជីវតិ្ឈដ្ឋយខលួនឯងឈៅកនុងធ ម្ជាត្ិ 
ឬ ចិញ្ច ឹ្ ឬ ផថរកសឈៅកនុងរសរក ផដ្លានរបវត្រិ បាន្កៃីការបរបាជ់ ទកច់ាបៃ់ីកនុង
ផដ្នព្រៃធ ម្ជាត្ិ និងបាន្កៃីការបងាា ត្ៃូ់ជ ឬ្និានចុុះ កនុងបញ្ជ ីឈឈាម ុះ (ឈសៀវឈៅ
បនាុក) ព្នសក ម្ភាៃ្និអនុញ្ញា ត្ណា្យួៃីសាា បន័រដ្ឋ ឬអាជាា ធរានស្ត្ាកិចច
ររបរ់រងឈលើធនធានសត្វព្រៃ។ 

 

ខ. ចំណាត់ថ្នន ក្់្របភទព្្ព្ 
សំរាបរ់បឈភទព្រៃឈ ើ ឈរឈអាយនយិ្នយ័តា្ការកំណត្ឈ់ែសងៗោន  ឈៅតា្សាា នភាៃព្នត្ំបនត់ា្ការ ឯកភាៃ 

ព្នរបឈទសសា្ុ ី ផដ្លអាចទទួលយកនិយ្នយ័ណា្យួឈនាុះសំរាបក់ារឈរបើរបាស់ឈៅកនុងរបឈទសឈនាុះ។ ឈយងតា្ 
និយ្នយ័ព្រៃរបស់ FAO ររំបព្រៃរត្ូវបានកំណត្ដូ់្ចខាងឈរកា្៖ ព្ែាដ្ពី្រៃរត្ូវចាត្ថ់្នន កជ់ាដី្ព្រៃឈ ើ លុុះរតាផត្ាន 
ករ្តិ្ររបដ្ណរ ប ់ កឈនស្សលឹក ឈដ្ើ្ឈ ើចាបៃី់ ១០% និង ានព្ែាដី្ចាបៃី់ ០,៥ ហិចតា ឈហើយឈដ្ើ្ឈ ើានកំៃស់ 
ចាបៃ់ី ៥ ផ្៉ារត្ឈ ើងឈៅ។   

ការបករសាយររំបព្រៃឆាន ១ំ៩៩៦/៩៧ របស់អងគការ MRC/GTZ ាន ១៨របឈភទ រួ្ ទងំធាតុ្រចនាស្ពន័ធ 
ព្រៃ និងដ្ងសីុ់ឈត្។ តា្ការចាបំាចក់នុងការសិកសបានបញ្ចូ លោន ជា ៥ របឈភទព្រៃធំ ឆាន ២ំ០០២ ផដ្លរួ្ ានព្រៃព្បត្ង 
ជានិចច (ានរបឈភទព្រៃព្បត្ងជានិចចរកាស់ ្ធយ្ និងឈសរើង) ព្រៃពាកក់ណារ លឈរសាង (ានរបឈភទព្រៃពាកក់ណារ ល 
ឈរសាងរកាស់ ្ធយ្ និងឈសរើង) ព្រៃឈលបុះ (ានរបឈភទព្រៃឈលបុះ និងព្រៃឈលបុះឈសរើង) របឈភទព្រៃឈែសងឈទៀត្ (ាន
របឈភទដំ្ណុុះព្រៃឈ ើងវជិ ព្រៃនិងរុ្ពរៃឹកស ព្រៃរកឹន ចំការឈ ើ កសិក្មៃរឈនចរ ព្រៃឫសស ីនិងព្រៃឈកាងកាង) និងដ្ី្និ
ផ្នព្រៃ (ានវាលឈមម  ដី្ឈសើ្ ដី្កសិក ម្ ព្ែាទឹក និងទរីបជំុជន)។  
 

ព្រៃព្បត្ងជានិចច  
របឈភទព្រៃព្បត្ងជានិចច ជាទូឈៅានឈរចើនរសទប ់ ឈហើយឈដ្ើ្ឈ ើានសលឹកព្បត្ងជានិចចឈៃជ្យួឆាន ។ំ តា្ 

ធ្មតាានឈៅឈលើភនំ ខពងរ់ាប និងតា្បឈណារ យដ្ងអូរ សាឹង និងទឈនល។ អត្រសញ្ញា ណព្នរបឈភទព្រៃព្បត្ងជានិចច ឈៅឈលើ 
រូបភាៃផ្ទា យរណបានៃណ៌រកហ្ជា ំនិង្ធយ្លាយភាៃរឈររើ្ឈនុះជាលកខណៈសំោល់ព្នរបឈភទព្រៃឈនុះ។ 
 

ព្រៃពាកក់ណារ លឈរសាង 
របឈភទព្រៃពាកក់ណារ លឈរសាងានការផរបរបួលអរតាភាររយព្នឈដ្ើ្ឈ ើព្បត្ងជានិចច និងឈដ្ើ្ឈ ើរជរុះសលឹក 

អរតា ភាររយព្នឈដ្ើ្ឈ ើព្បត្ងជានិចចផរបរបួលៃី ៣០ ឈៅ ៧០%។ របឈភទព្រៃពាកក់ណារ លឈរសាងឈលចឈចជព្បត្ង 
ជានិចចឈៃជ្យួឆាន  ំ ឈទុះបជីាអរតាភាររយព្នឈដ្ើ្ឈ ើរជរុះសលឹកខពស់កឈ៏ដ្ឋយ។ ឈៅឈៃលផដ្លឈដ្ើ្ឈ ើរជរុះសលឹករបស់វា 
ឈៅរដូ្វរបាងំ សញ្ញា បាចៃ់នលឺឈៅឈៃលឈនាុះ ជាទូឈៅឈលចឈចជនូវៃណ៌ឈតាន ត្ចាស់ ឬរបឈែុះចាស់។ ការផរបរបួលចំណាត្ ់
ថ្នន ករ់រំបដី្ព្រៃរបឈភទឈនុះានខពស់ និងអារស័យនឹងសាារត្ព្នឈដ្ើ្ឈ ើជរ រ្ុះសលឹកទងំ្ូល ផែនកខលុះព្នរបឈភទព្រៃ 
ព្បត្ងជានិចចសៃួត្ អាចរត្ូវបានឈរឈធវើផែនទីបញ្ចូ លឈៅកនុងរបឈភទព្រៃឈនុះ។ 

 
ព្រៃឈលបុះ 

ព្រៃរបឈភទឈនុះានព្រៃឈលបុះចំរុុះសៃួត្ និងរបឈភទព្រៃ Dipterocarp សៃួត្។ ព្រៃឈលបុះរជរុះសលឹកឈរចើន ឬ ត្ិច
ឈៅរដូ្វរបាងំ។ សញ្ញា បាចៃ់នលឺរបស់វាផរបរបួលៃីៃណ៌ឈតាន ត្ចាស់-ព្បត្ង ឈៅៃណ៌ឈខៀវចាស់-របឈែុះ ឈៅរដូ្វរបាងំ 
ជា្យួនឹងវាយនភាៃ ៃី្ធយ្ឈៅរឈលាង។ ឥទធិៃលរបស់្នុសសរួ្ ានឈភលើងឈឆ្ុះព្រៃ ជាធ ម្តាឈកើត្ានជាជឹកញប ់
ឈៅកនុងរបឈភទព្រៃឈលបុះ ជាងរបឈភទព្រៃឈែសងឈទៀត្។ របឈភទព្រៃ Dipterocarp សៃួត្ានលកខណៈធ ម្ជាត្ិរហាល 
ឈៅឈៃល្និានការរខំាន វាអាចានរំរបកឈនស្សលឹករតឹ្្ផត្ ៤០%ប៉ាុឈណាណ ុះ។ រសទបដ់្ី និងឈមម អាចានឥទធិៃល 
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សំខានឈ់ៅឈលើការជុះរត្ ប់្ ក វជិព្នព្រៃឈនុះ។  ជាលទធែលវាឈសាើរផត្្ិនអាចផជកៃីព្រៃឈលបុះ និងរុ ព្រៃឹកសឈៅ រដូ្
វរបាងំ។ 

 

របឈភទព្រៃឈែសងឈទៀត្ 
របឈភទព្រៃឈែសងឈទៀត្ឈនុះរួ្ានដំ្ណុុះព្រៃឈ ើងវជិ និងរុ ព្រៃឹកស ព្រៃរកិន ព្រៃឬសស ី ព្រៃឈកាងកាង ព្រៃលិច

ទឹក និងចំការឈ ើឧសសហក ម្។ ដ្ំណុុះព្រៃឈ ើងវជិព្នព្រៃបនាា បា់នរសទបជឹ់ក និងឈដ្ើ្ឈ ើតូ្ចៗ។ ព្រៃរកិន ានការ
លូត្លាស់យ៉ា ងយឺត្ឈដ្ឋយសារលកខខណឌ ព្នទីកផនលងៃំុស្រសបឈៅឈលើដី្របឈភទ Hydromorphic និងឈៅឈលើថម។ ការរខំាន
ដ្ធ៏ៃនធ់ៃរព្នព្រៃដូ្ចជាព្រៃដុ្ុះឈដ្ឋយដំុ្ ដ្ណុំុះព្រៃឈ ើងវជិ និងកសិក ម្ៃរឈនចរផដ្លកនុងឈនាុះ អរតាភាររយ ព្នព្រៃឈ ើ
ឈលើសៃី ៤០% និងព្ែាដី្ផដ្លានដំ្ណុុះឈ ើចាស់ និងដ្ំណុុះព្រៃឈ ើថម ី ផដ្លបានដុ្ុះឈ ើងវជិបនាា បៃ់ីការ កាបរ់ានក៏
សាិត្ឈៅកនុងរបឈភទព្រៃឈែសងឈទៀត្ផដ្រ។ 
 

ដី្្និផ្នព្រៃ 
ដី្របឈភទឈនុះរួ្ បញ្ចូ លដី្កសិក្ម ត្ំបនទ់រីបជំុជន ព្ែាទឹក រុ ព្រៃឹកស និងវាលឈមម ។ 

ឈដ្ឋយផ កឈយងតា្ចបបស់រីៃីព្រៃឈ ើ (ឆាន  ំ២០០២) ស្បត្រិព្រៃឈ ើអចិព្ស្ដនរយរ៍ួ្ ានៈ ព្រៃបំរុងទុកអចពិ្ស្ដនរយ ៍
និង ព្រៃឯកជន ។ ព្រៃបំរុងទុកអចិព្ស្ដនរយរ៍ួ្ ានបីរបឈភទ៖ 

១-ព្រៃែរល់ែលរត្ូវបានរកសទុកសរាបែ់លិត្ក ម្ អនុែលព្រៃឈ ើរបកបឈដ្ឋយនិរនរភាៃផដ្លកនុងឈនាុះ្ុខងារ 
ការពាររត្ូវចាត្ទុ់កជាអាទិភាៃបនាា ប។់ ព្រៃែរល់ែលានជាអាទ ៈ ព្រៃស្បទន ព្រៃែរល់ែលឈរៅៃីស្បទន ព្រៃឈ ើ 
រត្ូវសារ រឈ ើងវជិ ព្ែាដ្ីព្រៃបរ រ្ងទុក សំរាបដ់្ឋឈំដ្ើ្ឈ ើឈ ើងវជិ ឬ ចំការព្រៃឈ ើ ព្ែាដី្ព្រៃបរ រ្ងទុកសរាបប់នរៃូជ ព្រៃ
ឈ ើ ព្ែាដ្ីព្រៃឈរចរលឹ ព្រៃសហរ្ន ៍ឈរកា្កិចចរៃ្ឈរៃៀង។ 

២-ព្រៃការពាររត្វូបានរកសទុកជាច្បង ឈដ្ើ្បកីារពាររបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ ន និងធនធានធ ម្ជាត្ិ។ ត្ំបនព់្រៃផដ្ល 
ាន្ខុងារចំបងសំរាបក់ារពាររបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នជាអាទ  រកសនិយត្ភាៃរបភៃទឹក  អភរិកសជីវចរ រ្ុះ  អភរិកសដី្  ទឹក ទីជំ
រាល  ត្ំបនព់្ែារងទឹកឈភលៀង  ជំរកសត្វព្រៃ  ្ចាា ជាតិ្  រារាងំទឹកជំនន ់ ការពារការហូរឈរចាុះ រារាងំការទស្ដនាា ន ព្នទឹក ស
្ុរទរកសជីជាត្ិដី្ ឬ ានត្ំព្លសំរាបស់្បត្រិវបបធ្ផ៌ដ្លបំឈរ ើរបឈយជនស៍ាធារណៈ។ ព្រៃការពារ្និបញ្ចូ លនូវត្ំបន ់
ការពារធ ម្ជាតិ្ ឈរកា្យុតាា ធិការព្នរកសួងបរសិាា ន អនុឈលា្តា្ចបបស់រីៃីកិចចការពារបរសិាា ន និងការររបរ់រងធនធាន 
ធ្មជាតិ្ឈ ើយ។ ព្រៃការពារានជាអាទ ៈ ព្រៃបរ រ្ងទុកសំរាបរ់បៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នៃិឈសស ព្រៃសរាបសិ់កសរសាវ រជាវ ព្រៃ
និយត្ក្មរបភៃទឹក ព្រៃការពារទជំីរាល ព្រៃលំផហកំសានរ សួនភូត្ោ្  ព្រៃជឈំនឿសាសនា។ ព្រៃការពារឈនុះអាច 
អនុញ្ញា ត្ឱ្យរប្លូែល-អនុែល ព្រៃឈ ើជាលកខណៈរបព្ៃណីផដ្លានែលប៉ាុះពាល់ទបឈដ្ឋយសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន។ 

៣-ព្ែាដី្ព្រៃសរាបឈ់ែារ ឈដ្ើ្បឈីោលបំណងអភវិឌ្ឍនឈ៍ែសងឈទៀត្ ជាដី្ទំឈនរដុ្ុះរុកខជាត្ិព្រៃបនាា បប់នសផំដ្ល្និទន ់
សាិត្ឈៅកនុងការឈរបើរបាស់របស់វស័ិយណា្យួឈៅឈ ើយ រត្ូវដ្ឋកឱ់្យសាិត្ឈៅកនុងចំណាត្ថ់្នន កព់្នព្រៃបរ រ្ងទុកអចពិ្ស្ដនរយ ៍
រហូត្ដ្ល់ានការសឈរ្ចឱ្យឈរបើរបាស់ និងអភវិឌ្ឍនស៍រាបឈ់ោលបំណងឈែសងឈទៀត្ឈដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ ព្រៃឯកជន 
រត្ូវផថរកសឈដ្ឋយាច ស់ក ម្សិទធិ និងានសិទធិទទលួែលរបឈយជនក៍នុងការអភវិឌ្ឍន ៍ និងរប្ូលែលឈរបើរបាស់ លកផ់ចក 
ចាយែលិត្ែលរបស់ខលួនឈដ្ឋយផ្ទា ល់។ 
ព្រៃបរ្រងទុកអចពិ្ស្ដនរយ៖៍ ព្រៃឈ ើរដ្ឋររបដ្ណរ បឈ់លើដី្ ផដ្ល្និផ្នជាក្មសិទធឯកជន និងរត្ូវបានចាត្ថ់្នន ក ់ជាព្រៃ ែរល់
ែល ព្រៃការពារ និងព្ែាដី្សំរាបឈ់ែារ ឈដ្ើ្បឈីោលបណំងអភវិឌ្ឍនឈ៍ែសងឈទៀត្ ។ 
ព្រៃស្បទន៖ ផែនក្យួព្នព្រៃែរល់ែលរបស់រដ្ឋ និងានសការ នុៃលែរល់ែលផដ្លរាជរដ្ឋឋ ភបិាលរបរល់ឱ្យជា 
បឈណារ ុះអាសនន ឬ អាចបញ្ឈបប់ានឱ្យឈៅនីត្ិបុរគលណា្យួផដ្លានស្ត្ាភាៃផែនកវជិាជ ជីវៈ និងធនធាន តា្រយៈការ
ឈដ្ជព្ថល ជាសាធារណៈឈដ្ើ្បទីទួលសិទធិររបរ់រងអភវិឌ្ឍន ៍និងរប្លូែលព្រៃឈ ើរបកបឈដ្ឋយ និរនរភាៃ កនុងរយៈឈៃល
្យួកំណត្ឈ់ដ្ឋយអនុវត្រតា្កិចចរៃ្ឈរៃៀង និងបទបញ្ាត្រិព្នចបបស់រីៃីព្រៃឈ ើ និងលិខិត្ បទដ្ឋឋ នពាកៃ់ន័ធ។ 
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ព្រៃែរល់ែលឈរៅព្រៃស្បទន៖ ផែនក្យួព្នព្រៃែរល់ែលផដ្លសាិត្ឈៅឈរៅផដ្នព្រៃស្បទន ឬ ជាព្រៃែរល់ែល 
ផដ្លរត្ូវបានឈរៀបចជំាព្រៃរុបរបចាឆំាន  ំ ឈដ្ឋយរដ្ឋបាលព្រៃឈ ើកនុងឈោលបំណងែគត្ែ់គងឈ់សចករីរត្ូវការែល-អនុែល 
ព្រៃឈ ើកនុងរសរកជាចំបង។ 
ព្រៃឈ ើរត្វូសារ រឈ ើងវជិ៖ ផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃែរល់ែលផដ្លសាិត្ឈរកា្ករ្តិ្ឈរចរលឹ្យួទប ឈហើយទ្ទរនូវ 
អនររារ្នរុ៍កខវបបក្មតា្រយៈការដ្ឋបំញ្ចូ លឈធវើឱ្យសំបូររបឈភទឈ ើឈដ្ើ្ កំឈណើ ត្ ឬផថទដំ្ំណុុះព្រៃឈដ្ើ្ ឈដ្ឋយឈធវើ
ឱ្យាន ការបនរៃូជឈ ើងវជិឈដ្ឋយធ ម្ជាត្ិ។ 
ព្រៃឈរចរលឹ៖ ផែនក្យួព្នព្រៃែរល់ែលផដ្លរំរបព្រៃ និងធនធានព្រៃឈ ើរត្ូវបានវវិត្រនថ៍យចុុះជាបនរបនាា បក់នុង រយៈ
ឈៃលផវងរួ្ ទងំការផរបរបួលរចនាស ព្ន័ធរូបរបស់ព្រៃឈ ើែង។ 
ព្រៃបរ្រងទុកសំរាបដ់្ឋឈំ ើឈ ើងវជិ៖ ផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃែរល់ែល ផដ្លសាិត្ឈរកា្សាា នភាៃឈរចរលឹយូរអផងវង 
ឈហើយផដ្លរត្វូបរ រ្ងទុក សំរាបប់ឈងាើត្ដំ្ណុុះព្រៃឈ ើងវជិ តា្រយៈការដ្ឋ ំឬ សាបរោប។់ 

éRBbRmugTuksMrab;bnþBUCeQIRbPBRKab;BUC ³ ជាផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃែរល់ែល ឬ របៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នកនុងត្ំបន ់
ផដ្ល សំបូរឈដ្ឋយឈដ្ើ្ឈ ើានត្ំព្លរុណភាៃឈសឈនទិចខពស់ និងានសការ នុៃលែរល់រោបៃូ់ជ ផដ្លរត្ូវបរ រ្ងទុក 
សំរាបរ់កសឈដ្ើ្ឈ ើឈ្ និងសំរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរូបធាតុ្តំ្ណៃូជានតំ្ព្ល និងសការ នុៃលឈដ្ើ្បបំីឈរ ើ 
របភៃែគត្ែ់គងរ់ោបៃូ់ជកនុងកិចចការរុកខវបបក ម្ ឬ សំរាបក់ារបនរៃូជព្រៃឈ ើឈដ្ឋយធ ម្ជាត្ិ។ 
ព្រៃសហរ្ន៖៍ ព្រៃរបស់រដ្ឋផដ្លបានរបរល់ជូនសហរ្នឈ៍រកា្កិចចរៃ្ឈរៃៀងរវាងនាយខណឌ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ 
ជា្យួរណៈក្មការររបរ់រងសហរ្នព៍្រៃឈ ើ ឈដ្ឋយៃឹងផែអកឈលើព្រៃឈ ើសំរាបក់ារចិញ្ច ឹ្ជីវតិ្ និងការឈរបើរបាស់ 
ជារបព្ៃណីឈហើយបានរៃ្ឈរៃៀងឈធវើការររបរ់រង និងឈរបើរបាស់ព្រៃឈ ើឈនាុះរបកបឈដ្ឋយនិរនរភាៃ។ 
ព្រៃឯកជន៖ ព្រៃឯកជនរត្ូវផថរកសទុកឈដ្ឋយាច ស់ក ម្សិទធិ និងានសិទធិទទលួែលរបឈយជនក៍នុងការអភវិឌ្ឍន ៍និង 
រប្ូលែលឈរបើរបាស់-លកផ់ចកចាយែលិត្ែលរបស់ខលួនឈដ្ឋយផ្ទា ល់។ 
ព្រៃបរ្រងទុកសំរាបរ់បៃន័ធ្ ជឈដ្ឋឋ នៃឈិសស៖ ជាផដ្នព្រៃការពារផដ្លរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នរបស់ព្រៃឈ ើឈនាុះ ែរល់នូវ 
លំឈៅដ្ឋឋ នៃិឈសសសំរាបរ់បឈភទរុកខជាត្ិព្រៃឈ ើ ឬ សត្វព្រៃ្យួចំនួន។ 
ព្រៃសំរាបសិ់កសរសាវរជាវ៖ ជាផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃការពារ ផដ្លរតូ្វបានឈរៀបចំសំរាបបំ់ឈរ ើឱ្យការសិកសរសាវរជាវ 
ៃិឈសាធន ៍ឬ បងាា ជនូវការងារបឈចចកឈទសរុកខវបបក ម្ ឬ វទិាសាស្ដសរព្រៃឈ ើ។ 
ព្រៃនយិត្ក្មរបភៃទកឹ៖ ជាផែនក្យួព្នព្រៃការពារផដ្លាន្ុខងារសំរលួដ្ល់អត្ាិភាៃព្នរបភៃទឹក និងដំ្ឈណើ រព្ន 
វដ្រទឹក។ 
ព្រៃការពារទជីរំាល៖ ជាផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃការពារផដ្លាន្ខុងារការពារព្ែាដី្ព្រៃឈ ើ ឈហើយានចំឈណាត្ខពស់ 
ងាយរងការសឹកឈរចឈដ្ឋយសារការហូរឈរចាុះ ឬ ឈៅថ្នតំ្បនទី់ជំរាល។ 
ព្រៃលំផហកសំានរ៖ ជាផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃការពារផដ្លានឈទសភាៃធ ម្ជាតិ្ៃិឈសស និងរត្ូវបានឈរៀបចសំំរាប ់ បំឈរ ើ
ការ លំផហកសំានរ និងបរសិាា នឈទសចរណ៍។ 
សួនអនុសសវរយី៖៍ ជាព្ែាដ្ ីឬសាា នយីសំ៍រាបដ់្ឋកូំនឈ ើកនុងឱ្កាសបណុយជាត្ិ ឬអាពាហ៍ៃិពាហ៍ ..... 
សួនភតូ្ោ្៖ ជាព្ែាដ្ ីឬសាា នីយៃិ៍ឈសាធនសំ៍រាបដ់្ឋបំណារ រុកខជាត្ិឈដ្ើ្កឈំណើ ត្ ឬ រុកខជាត្ិតំ្ណាងឱ្យ្ជឈដ្ឋឋ ន ឈែស
ងៗោន  កនុងត្ំបនឬ់ឈរៅត្ំបន។់ សួនភូត្ោ្អាចជាព្ែាដ្ីព្រៃត្ំណាងឈអាយ្ជឈដ្ឋឋ នព្រៃឈ ើ្ យួ ផដ្លឈររកស ទុក
នូវសាសភាៃរុកខជាត្ិឈដ្ើ្ជាសកខីរំរូ។ ជា្ជឈដ្ឋឋ នព្រៃឈ ើកនុងរបឈទស ផដ្លានវត្រានឈរចើនជាងឈរ ភាៃសំបូរ
ផបបព្នរុកខជាតិ្ផដ្លបាន រប្លូជារបចាសំំរាបឈ់ោលបំណងឈែសងៗោន ។ 
ព្រៃជឈំនឿសាសនា៖ ជាផែនក្យួព្នផដ្នព្រៃការពារផដ្លសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ានជំឈនឿឈោរៃបូជា រសបតា្ 
របព្ៃណី និង វបបធ្រ៌បស់ៃួកឈរ និងរត្ូវបានរកសទុកជាព្រៃជំឈនឿសាសនា។  
ត្បំនព់្ែាដ្សំីរាបឈ់ែារ៖ ជាព្ែាដី្ព្រៃសំរាបឈ់ែារឈដ្ើ្បឈីោលបំណងអភវិឌ្ឍនឈ៍ែសងឈទៀត្ ជាដ្ីទំឈនរដុ្ុះរុកខជាតិ្ ព្រៃបនាា ប ់
បនស ំ ផដ្ល្និទនស់ាិត្ឈៅកនុងការឈរបើរបាស់របស់វស័ិយណា្យួឈៅឈ ើយ រត្ូវបានដ្ឋកឱ់្យសាិត្ឈៅកនុងចំណាត្ ់
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ថ្នន កព់្នព្រៃបរ រ្ងទុកអចិព្ស្ដនរយរ៍ហូត្ដ្ល់ានការសំឈរចឱ្យឈរបើរបាស់ និងអភវិឌ្ឍនសំ៍រាបឈ់ោលបំណងឈែសងឈទៀត្ 
ឈដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ ដ្ពី្រៃបរ រ្ងទុកអចិព្ស្ដនរយអ៍ាចរត្ូវបានរសំាយសំរាបអ់ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឈែសងៗឈទៀត្ ដូ្ចជា 
ដំ្ណាំឧសសហក ម្ ដំ្ណាំកសិឧសសហក្ម ឬ វស័ិយឈែសងឈទៀត្ ផដ្លែរល់នូវរបឈយជនឈ៍សដ្ចកិចច និងសងគ្ខពស់ 
ជាងត្ំរូវការៃី្ុនៗ។ រកសួងកសិក ម្ រុកាខ របាជ់ និងឈនសាទ អាចឈសនើសំុរាជរដ្ឋឋ ភបិាលឈដ្ើ្បកីណំត្ ់ រកព្ែាដី្ព្រៃ 
ទំឈនរឈែសងឈទៀត្ឈដ្ើ្បីជំនួស ព្ែាដ្ពី្រៃបរ រ្ងទុកអចពិ្ស្ដនរយ ៍ ផដ្លបានរសំាយកនុងឈោលបណំងការពារ និងដ្ឋពំ្រៃ 
ឈ ើងវជិឈដ្ើ្បរីកសរំរបព្រៃជាអចិព្ស្ដនរយ ៍។ 
ធនធានព្រៃឈ ើ៖ ធនធានជីវសាស្ដសារ ទងំឡាយផដ្លកំណត្ឈ់លើព្ែាដី្ព្រៃឈ ើ្ យួជាកល់ាករ់ួ្ានធនធាន រុកខ
ជាតិ្ព្រៃឈ ើ នងិធនធានសត្វវព្រៃររបលំ់ដ្ឋបថ់្នន ក ់ និងររបរ់បឈភទ រួ្ទងំធនធានអជីវសាស្ដសរឈែសងៗឈទៀត្ ផដ្ល
សាិត្ឈៅកនុងឈនាុះឈរៅអំៃីផរ ៉ាឈរកា្ដី្។ 
ព្រៃឈ ើ៖ ឯកតាព្នរបៃន័ធ្ជឈដ្ឋឋ នធ្មជាតិ្ ឬសិបបនិ្តិ្រឈរកា្ទំរងជ់ាដី្ឈសើ្ ដី្លិចទឹក ឬដ្សីៃួត្ ផដ្លររប 
ដ្ណរ បឈ់ដ្ឋយរុកខជាតិ្ចរុំុះ ឈទុះបីដុ្ុះឈដ្ឋយធ ម្ជាតិ្ករ ីឬ ឈដ្ឋយដ្ឋកំរី រួ្ ទងំធនធានសត្វព្រៃ និងធនធានធ ម្ជាត្ិ ដ្៏
ព្ទឈទៀត្ផដ្ល សាិត្ឈៅកនុងឈនាុះផដ្លានឈោលបំណងឈរបើរបាស់សំខានរឺ់ជាែល-អនុែលព្រៃឈ ើ ឬ ឈសវាក ម្ 
ែរល់ឈដ្ឋយព្រៃឈ ើ។ ៃុំរត្ូវចាត្ទុ់កជាព្រៃឈ ើតា្នយ័របស់ចបបឈ់នុះឈទ រឺដី្ផដ្លបានកំណត្ឈ់ដ្ឋយរដ្ឋជាដី្ 
កសិក ម្ឈសារ រួ្ ានចំការដី្ទឈំនរ សំរាបែ់លិត្ក ម្កសិក្មឈរៅៃីែលឈ ើ ដី្កនុងត្ំបនឧ់សសហក ម្ និងដ្សំីរាប ់ន
ររូបនយីក្ម និងសំណង។់ 
ែល-អនុែលព្រៃឈ ើ៖ ែលិត្ែលផដ្លែរល់ឈដ្ឋយព្រៃឈ ើរួ្ ានែលឈ ើ និងែល្និផ្នឈ ើរៃ្ទងំ 
ែលិត្ែល ផកព្ចនបនររបស់វាកដូ៏្ចជាឈសវាក្មផដ្លែរល់ឈដ្ឋយព្រៃឈ ើ។ 

រ.្របភទតំរន់ព្ិបសសក្នងុព្្ព្សម្បទាន  
រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ៖ អាជាា ធររដ្ឋឋ ភិបាលររបថ់្នន កផ់ដ្លានស្ត្ាកិចចររបរ់រងព្រៃឈ ើរសបតា្ឈោលនឈយបាយ វស័ិ
យ ព្រៃឈ ើជាត្ិ និងអនុវត្រតា្ចបបឈ់នុះ។ 
ស្បត្រពិ្រៃឈ ើអចពិ្ស្ដនរយ៖៍ ព្រៃឈ ើទូឈៅព្នរៃុះរាជាណាចរកក្ពុជា ឈទុះជាក ម្សិទធរិបស់រដ្ឋ ឬ ឯកជន ដុ្ុះឈដ្ឋយ 
ធ្មជាតិ្ ឬឈដ្ឋយដ្ឋកំរីផដ្លរតូ្វបានកំណត្ជ់ាៃីររករ្៖ ព្រៃបរ រ្ងទុកអចិព្ស្ដនរយ ៍និងព្រៃឯកជន ឈហើយរត្ូវរកស ជារំ
របព្រៃឈ ើអចិព្ស្ដនរយ ៍ឈដ្ើ្បធីានាការឈរបើរបាស់របកបឈដ្ឋយនិរនរភាៃ។ 
សហរ្ន៍្ លូដ្ឋឋ ន៖ សហរ្នជ៍នជាតិ្ឈដ្ើ្ភារត្ិច ឬរករ្អនករសរកផដ្លានលំឈៅឈដ្ើ្កំឈណើ ត្កនុងភូ្ិ្ យួ  
ឬឈរចើន សាិត្ឈៅកនុង  ឬផកបរតំ្បនព់្រៃឈ ើរដ្ឋ ផដ្លានរបព្ៃណី ទឈំនៀ្ទំលាប ់ជំឈនឿសាសនា វបបធ្ ៌ និងរស់ឈៅ 
ចិញ្ច ឹ្ជីវតិ្ ឈដ្ឋយៃឹងអារស័យឈៅឈលើការរុករកែល-អនុែលព្រៃឈ ើ  និងឈរបើរបាស់ធនធានព្រៃឈ ើទងំឈនាុះជា 
្ូលដ្ឋឋ ន។ 
សហរ្នព៍្រៃឈ ើ៖ សហរ្នផ៍ដ្លសម័ររចិត្រចងរកងរប្ូលែរុឈំរកា្កិចចរៃ្ឈរៃៀងសហរ្នព៍្រៃឈ ើ ឈដ្ើ្បឈីធវើ 
សក្មភាៃអភវិឌ្ឍន ៍ និងឈរបើរបាស់ធនធានព្រៃឈ ើរបកបឈដ្ឋយនិរនរភាៃឈៅកនុងព្រៃសហរ្ន ៍ ឈដ្ឋយអនុវត្រតា្ 
បទបញ្ាត្រិព្នចបបស់រីៃីព្រៃឈ ើ។ 
អនុែលព្រៃឈ ើ៖ ែលិត្ែល្និផ្នជាឈ ើហ ុបផដ្លទជឈចជៃីព្រៃឈ ើ រួ្ ានែលិត្ែលព្នរុកខជាត្ិ្និផ្ន 
ឈ ើ ែលរបាជ់ព្នសត្វព្រៃ និងឈសវាក្មផដ្លែរល់ឈដ្ឋយព្រៃឈ ើ ឈហើយផដ្លកណំត្ឈ់ដ្ឋយរបកាសរបស់រកសួង 
កសិក ម្ រុកាខ របាជ់ និងឈនសាទ។ 
ត្បំនទ់ជីរំាល ឬត្បំនអ់ភរិកសដ្៖ី  ជាតំ្បនផ់ដ្លានការររបរ់រងសារៃន័ធរុកខជាត្ិ សំរាបក់ារអភរិកស និងការពារ ដី្
ផដ្ល ានសារៈសំខានច់ាបំាចឈ់ដ្ើ្បីធានានូវឈសារភាៃព្នតំ្បនទ់ងំឈនុះផដ្លរួ្ ាន ៖ 
 - តំ្បនព់្ែារងទឹកឈភលៀងឈៅជិត្ខាងរករង ឬ ទីរបជំុជន 

- តំ្បនផ់ដ្លបានកំណត្ឈ់ដ្ឋយរណៈកាម ធកិារទឈនលឈ្រងគថ្ន ជាត្ំបនង់ាយទទួលរងនូវការហូរឈរចាុះ ឬ 
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ដី្ងាយ ទទលួរងការខូចខាត្។ 
 
ជំរកសត្វព្រៃ ឬ ជីវចរ្រុះ៖ ជាតំ្បនផ់ដ្លានសារៈសំខានសំ់រាបក់ារអភិរកស ផដ្លរត្ូវបានឈរដឹ្ងថ្នានរបឈភទ 
សារៃន័ធរុកខជាតិ្ និងសត្វដ្សំ៏ខានកំ់ៃុងរស់ឈៅ ឈហើយានត្ំបនជ់ាឈរចើនឈទៀត្ផដ្លនឹងរត្ូវកំណត្ជ់ាតំ្បនផ់ដ្ល 
ានសារៈសំខានសំ់រាបក់ារអភិរកស។ 
របភៃែរល់រោបៃូ់ជ៖ រកសឈដ្ើ្ឈ ើសំរាបែ់រល់ៃូជ ចុុះបញ្ជ ី និងការឈចជវញិ្ញា បនបរ័ត្រោបៃូ់ជ ឈរបើរបាស់រោបៃូ់ជ។ 
តំ្បនផ់ដ្លានសារៈសំខានសំ់រាបក់ារចិញ្ច ឹ្ជីវតិ្របស់របជាជនឈៅជំុវជិត្ំបនព់្រៃឈ ើ ៖ ការរបារស័យទកទ់ង 
រវាងសហរ្ន ៍រត្ួត្ៃិនតិ្យ ឬ ការហា្ឃាត្ក់ារកាបឈ់ ើ ឈដ្ើ្បីធានាការចិញ្ច ឹ្ជីវតិ្រត្ូវបានរកស។ 
ត្បំនផ់ដ្លានសការ នុៃលភាៃឈសដ្ឋកិចច៖ ជាផែនក្យួព្នឈទសចរណ៍ធ្មជាតិ្ានឥទធិៃលយ៉ា ងខាល ំងឈៅឈលើផែនក 
ឈសដ្ឋកិចចកនុង្ូលដ្ឋឋ ន និងកាត្់បនាយែលប៉ាុះពាល់ឈលើបរសិាា ន។ បានកំណត្ ់និងអនុវត្រការឈរជើសឈរ ើសសក ម្ភាៃ 
ពាណិជជក ម្ឈែសងឈទៀត្ជំនួសឈអាយការកាបឈ់ ើ។ 
កផនលងផដ្លានសារៈសំខានរ់បវត្រសិាស្ដសរ ឬវបបធ្៖៌ ផថរកសបរសិាា នព្រៃឈ ើឈៅកផនលងផដ្លានសារៈសំខាន ់
របវត្រិសាស្ដសរ ឬ វបបធ្។៌  

ឃ. ចំណាត់ថ្នន ក្់្របភទទទួលរងប្រះររស ់IUCN 
របឈភទែុត្ៃូជ (Ex) របឈភទឈនាុះបានចាត្ទុ់កថ្នែុត្ៃូជឈៅឈៃលរបឈភទសត្វចុងឈរកាយបានងាប។់ របឈភទផដ្ល ស
នមត្ថ់្នែុត្ៃូជឈៅឈៃលផដ្លការរសាវរជាវលអិត្លអនឈ់ៅកនុងទីជរ្កផដ្លឈរបានដ្ឹង ឬរៃំឹងថ្នានរបឈភទែុត្ៃូជទងំឈនាុះ 
តា្ឈៃលឈវលា ្យួស្រសប (ជាឈរៀងរាល់ព្ថៃ តា្រដូ្វ តា្ឆាន )ំ ទូទងំផដ្នជំរកជារបវត្រិសាស្ដសររបស់វា ខកខាន ្និ
បានកត្រ់តានូវរបឈភទឈនាុះ។  ការរសាវរជាវរួរផត្ឈធវើឈ ើងតា្ឈៃលឈវលាស្រសបចំឈពាុះវដ្រជីវតិ្ និងលកខណៈ រស់ឈៅ
របស់របឈភទែុត្ៃូជ។ 
 
របឈភទែុត្ៃូជឈៅកនុងព្រៃ (EW) របឈភទឈនាុះបានែុត្ៃូជឈៅកនុងព្រៃឈៅឈៃលផដ្លឈររោនផ់ត្ដឹ្ងថ្នរស់ឈៅឈដ្ឋយ 
ចិញ្ច ឹ្កនុងរទរង ឬកផ៏លងចូលឈៅកនុងធ ម្ជាត្ិ (ឬៃៃួកសត្វ)សាិត្ឈៅខាងឈរៅផដ្នជំរក្ុនៗ។ របឈភទផដ្លសនមត្ថ់្ន ែុត្
ៃូជឈៅកនុង ព្រៃឈៅឈៃលផដ្លការរសាវរជាវលអិត្លអនឈ់ៅកនុងទីជំរកផដ្លឈរដឹ្ង ឬ រៃំឹងថ្នានរបឈភទសត្វទងំឈនុះ តា្
ឈៃលឈវលា្យួស្រសប (ជាឈរៀងរាល់ព្ថៃ តា្រដូ្វ ឬតា្ឆាន )ំ ទូទងំផដ្នជំរកជារបវត្រិសាស្ដសររបស់វាខកខាន ្និបានរក
ឈ ើជ ឬកត្រ់តា ៃៃួកសត្វព្រៃផដ្លជិត្ែុត្ៃូជឈៅកនុងព្រៃ។ ការរសាវរជាវរួរផត្ឈធវើឈ ើងតា្ឈៃលឈវលា្យួ ស្រសប
ចំឈពាុះវដ្រជីវតិ្ និង លកខណៈរស់ឈៅរបស់របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងព្រៃ។ 
 
របឈភទជតិ្ែុត្ៃូជបែុំត្ (CR) របឈភទផដ្លចាត្ទុ់កជិត្ែុត្ៃូជបំែុត្ឈៅឈៃលផដ្លភសរុតាងជាកផ់សរងបានបងាា ជថ្ន 
របឈភទឈនាុះ បានឈឆ្លើយត្បនឹងលកខណៈវនិិចាយ័ណា្យួ ផដ្លបានបញ្ញជ កឈ់ៅកនុងចំណាត្ថ់្នន កប់ញ្ជ ីរកហ្  និងលកខណៈ 
វនិិចាយ័របស់ IUCN សំរាបរ់បឈភទជតិ្ែុត្ៃូជបំែុត្ ឈហតុ្ឈនុះរត្ូវបានចាត្ទុ់កថ្នរប ្្ុខនឹងឈរោុះថ្នន កធ់ៃនធ់ៃរជិត្ 
ែុត្ៃូជឈៅកនុងព្រៃ។  
 
របឈភទជតិ្ែុត្ៃូជ (EN) របឈភទផដ្លចាត្ទុ់កថ្នជតិ្ែុត្ៃូជឈៅឈៃលផដ្លភសរុតាងជាកផ់សរង បានបងាា ជថ្នរបឈភទ 
ឈនាុះបាន ឈឆ្លើយត្បនឹងលកខណៈវនិិចាយ័ណា្យួផដ្លបានបញ្ញជ កឈ់ៅកនុងលកខណៈវនិិចាយ័ និងចំណាត្ថ់្នន កប់ញ្ជ ីរកហ្ 
របស់ IUCN សំរាបរ់បឈភទជតិ្ែុត្ៃូជ ឈហតុ្ឈនុះរត្ូវបានចាត្ទុ់កថ្នកំៃុងរប ្្ុខឈរោុះថ្នន កធ់ៃនធ់ៃរ ជតិ្ែុត្ៃូជឈៅកនុង 
ព្រៃ។ 
 

របឈភទងាយរងឈរោុះ (VU) របឈភទផដ្លចាត្ទុ់កថ្នងាយរងឈរោុះឈៅឈៃលផដ្លានភសរុតាងជាកផ់សរងបានបងាា ជ ថ្ន
របឈភទឈនាុះបានឈឆ្លើយត្បនឹងលកខណៈវនិិចាយ័ណា្យួផដ្លបានចុុះកនុងចំណាត្ថ់្នន កប់ញ្ជ ីរកហ្ និងលកខណៈវនិិចាយ័ 
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របស់ IUCN សំរាបរ់បឈភទងាយរងឈរោុះ  ឈហតុ្ឈនុះរត្ូវបានចាត្ទុ់កថ្នកៃុំងរប ្្ុខនឹងឈរោុះថ្នន កធ់ៃនធ់ៃរ ជិត្ែុត្ៃូជ 
ឈៅកនុងព្រៃ។ 
 

របឈភទជតិ្រងឈរោុះ (NT) របឈភទផដ្លចាត្ទុ់កថ្នជិត្រងឈរោុះ ឈៅឈៃលផដ្លឈរបានឈធវើការវាយត្ព្ ល្ទល់នឹងលកខណៈ 
វនិិចាយ័ ប៉ាុផនរ្ិនានលកខណៈស្បត្រិសំរាបរ់បឈភទជិត្ែុត្ៃូជ ឬងាយរងឈរោុះឈៅឈៃលបចចុបបននប៉ាុផនរ ទំនងជាាន លកខ
ណៈស្បត្រិ សំរាបចំ់ណាត្ថ់្នន កជ់ិត្រងឈរោុះកនុងឈៃលអនារត្ដ្ខ៏លីខាង្ុខ។ 
 

របឈភទានឈដ្ឋយបងគួរ (LC) របឈភទផដ្លចាត្ទុ់កថ្នានឈដ្ឋយបងគួរឈៅឈៃលផដ្លរបឈភទឈនាុះ រតូ្វបានវាយតំ្ព្លទល់ 
នឹងលកខណៈវនិិចាយ័ ឈហើយ្និានលកខណៈស្បត្រិសំរាបរ់បឈភទជិត្ែុត្ៃូជបំែុត្ ជិត្ែុត្ៃូជ របឈភទងាយរងឈរោុះ ឬ
របឈភទជិត្រងឈរោុះ។ របឈភទផដ្លានររបទ់ីកផនលង និងសំបូររត្ូវបានបញ្ចូ លឈៅកនុងចំណាត្ថ់្នន កឈ់នុះ។  
 
របឈភទកងវុះខាត្ទនិននយ័ (DD) របឈភទផដ្លចាត្ទុ់កថ្នកងវុះខាត្ទិនននយ័ឈៅឈៃលផដ្លោម នៃត៌្ានររបរ់ោន ់ឈដ្ើ្បឈីធវើ 
ការវាយត្ព្្លឈដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬឈដ្ឋយរបឈយលៃីការរងឈរោុះជិត្ែុត្ៃូជឈដ្ឋយផែអកឈលើរបាយ និង/ឬ សាា នភាៃសត្វ។ 
របឈភទ ឈៅកនុងចំណាត្ថ់្នន កឈ់នុះរត្ូវបានសិកសយ៉ា ងលអិត្លអន ់ និងជវីសាស្ដសររបស់វារត្ូវបានសាគ ល់ចបស់ ប៉ាផុនរទិនននយ័ 
ស្រសបសរីៃីភាៃ សំបរូផបប និង/ឬ របាយឈៅខវុះខាត្ឈៅឈ ើយ។ ឈហតុ្ឈនុះកងវុះទិនននយ័ ្និផ្នជាចំណាត្ថ់្នន ក ់
រំរា្កំផហងឈទ។ ការចុុះបញ្ជ ី របឈភទឈនុះឈៅកនុងចំណាត្ថ់្នន កឈ់នុះបានបងាា ជថ្ន  ឈររត្ូវការៃត័្ា៌នបផនា្ឈទៀត្  និង
ទទលួសាគ ល់នូវលទធភាៃផដ្លថ្ន ការរសាវរជាវឈៃលអនារត្នឹងបងាា ជថ្ន ការចាត្ថ់្នន ក ់ ជិត្រងឈរោុះរឺស្រសប។ វា
ានសារៈសំខានឈ់ដ្ើ្បឈីធវើការឈរបើរបាស់ទិនននយ័វជិជ ានផដ្លអាចរកបាន។ ឈៅកនុងករណីជាឈរចើន ការផថទដិំ្ត្ដ្ល់ រួរ
ផត្ឈធវើឈ ើងកនុងការឈរជើសឈរ ើសរវាងការខវុះខាត្ទិនននយ័ និង សាា នភាៃរំរា្កំផហង ។  

 
ង.អនុសញ្ញា សាយបតស (CITES) 

ឧបស្ពន័ធ I  រួ្ ានបណារ របឈភទផដ្លបានទទួលការរំរា្កំផហងឈានឈៅដ្ល់ែុត្ៃូជ។ ការឈធវើពាណិជជក ម្ជា 
លកខណៈអនររជាតិ្រត្ូវហា្ឃាត្ដ់្ឋចខ់ាត្  ឈលើកផលងផត្កនុងឈោលបំណងព្នការនាឈំចជៃំុបឈំរ ើ ឈហតុ្
ែលពាណិជជក្ម ឈហើយរត្ូវានលិខិត្អនុញ្ញា ត្នាចូំល-នាឈំចជ ឬលិខិត្បញ្ញជ កឱ់្យនាឈំចជបនរ។ 

ឧបស្ពន័ធ II រួ្ ានបណារ របឈភទផដ្ល្និទនទ់ទួលការរំរា្កផំហងធៃនធ់ៃរឈានឈៅរកែុត្ៃូជ។ កនុងឈនាុះការឈធវើ 
ពាណិជជក ម្រត្ូវរត្ួត្ៃិនិត្យឈដ្ឋយហមត្ច់ត្ ់ ឈដ្ើ្បឈីចៀសវាងនូវការរំរា្កំផហងដ្ល់ៃួកវាឈានឈៅរក 
ែុត្ៃូជ។ ការឈធវើជំនួជជាអនររជាត្ិរតូ្វបានអនុញ្ញា ត្ ប៉ាុផនររត្ូវរត្ួត្ៃិនិត្យតា្របៃន័ធ្យួផដ្លាន 
លិខិត្អនុញ្ញា ត្នាឈំចជររបរ់ោន។់ 

ឧបស្ពន័ធ III រួ្ ានបណារ របឈភទផដ្លរត្ូវបានការពារយ៉ា ងឈហាចណាស់ានឈៅកនុងរបឈភទ្យួ ឈហើយរបឈភទ 
ឈនាុះបានឈសនើ សំុដ្ល់ភារី CITES ឈែសងឈទៀត្ឱ្យជួយ រតួ្ត្ៃិនិត្យការឈធវើជំនួជ។ ការឈធវើពាណិជជក្មជា 
លកខណៈអនររជាតិ្រត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ផត្រត្ូវានលិខិត្អនុញ្ញា ត្នាឈំចជ ឬលិខិត្បញ្ញជ កជ់ាសំឈៅឈដ្ើ្ 
និងរសបតា្ ចបបព់្នរបឈទសសា្ុរីត្ូវនាឈំចជ។  
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១.១ ៖ របបទឹកភ្លៀងប្បចាំខែពឆី្ន ាំ ២០០២-២០១៥  
 
ឆ្ន  ំ ្ករា កុ្ភៈ ្នីា ឈ្សា ឧសភា ្ថុិនា កកកដ្ឋ សីហា កញ្ញា  តុ្លា វចិឆិកា ធនូ សរបុ 
២០០២ ០ ០ ៥ ១២៩ ១៩១ ២៥៦,៥ ១១៤,៥ ៣២៨,៥ ៣៣៧,៥ ៥៤ ៧៨,៥ ១៧ ១.៥១១,៥ 
២០០៣ ០ ១៣ ៤៨ ៥៦,៥ ៣០១ ២២៧ ១៩៤ ២០៨ ២៨៦ ១០០ ២៩ ៧ ១.៤៦៩,៥ 
២០០៤ ០ ១៦ ២៧ ៥១,៥ ៨៤,៥ ២១៩ ១៧៨ ២៣៤ ៣១៧,៥ ១៩៥ ២៣ ០ ១.៣៤៥,៥ 
២០០៥ ០ ០ ១១ ៧៤ ១៦៦ ១៩០ ២៣៣ ១៩៥ ៣២៧ ១៤៦ ៦៤ ៤៦ ១.៤៥២,០ 
២០០៦ ០ ៣៤ ៧៩ ៨៦ ១២៧ ១៥៤ ២៨២,៥ ២៥៨,៥ ២០១ ២៦៤,៥ ០ ៣៨ ១.៥២៤,៥ 
២០០៧ ០ ០ ១៤ ៨៩,៥ ៣១៩,៥ ១៣៤ ៤៥៧ ៥៩០,៥ ២៥៧,៥ ១០៧ ៦៦ ០ ២.០៣៥,០ 
២០០៨ ២,២ ៨,២ ៤៩,៧ ១៥០ ៣៣៦,៩ ២៧៩,៧ ២០៩,១ ១៤៥,៩ ៣២០ ២៥០,៩ ៥៣ ០ ១.៨០៥,៦ 
២០០៩ ០ ៣,៧ ១៣,៨ ៩៤,៦ ១៧៩,៩ ១៧៧,៣ ៣១០,៥ ១៥២,៧ ៥៣២,៤ ១២៦,២ ៤១,៨ ០ ១.៦៣២,៩ 
២០១០ ១៥,៣ ០ ០,១ ១២,៦ ៨១,៣ ១៥៧,៩ ២៧០,៥ ២៦៤,១ ២៧២,៩ ២២៦ ០ ០ ១.៣០០,៧ 
២០១១ ០ ០ ៨៦,១ ១៧៥,៧ ១១១,៧ ១៩០,៥ ១៩៤,៨ ២២៥,១ ៥៣៧,២ ២៩៤,៦ ២៩,៨ ៤,៦ ១.៨៥០,១ 
២០១២ ០,៤ ០ ៣,២ ៣៩,១ ១៤៧,៦ ១៥៣,៩ ២១២,៧ ១៦៤,១ ៥០០ ១៦០,៣ ៦១,៩ ១៥ ១.៤៥៨,២ 
២០១៣   ៦១,០ ១៨៣,១  ១៨៨,២  ១៧៨,៨ ៥០៣,៦ ៣២៦,២ - - ១.៤៤០,៩ 
២០១៤ - ៤៩,០  ១៥៩,០ ១៣៥,៤ ២៨៩,៥ ៣៤៨,៦ ២៤៨,៦ ២៤៩,៥ ៩៩,៧ ១០,០  ១.៥៨៩,៣ 
២០១៥  - ៤៤,៥ ៥១,៦ ៧៩,៦ ១៥៤,៥ ៤០៩,៦ ២៨១,៨ ១៨៤,៤ ១៥៣,២   ១.៣៥៩,២ 
សរបុ ១៧,៩ ៧៤,៩ ៣៣៦,៩ ៩៥៨,៥ ២.០៤៦,៤ ២.១៣៩,៨ ២.៦៥៦,៦ ២.៧៦៦,៤ ៣.៨៨៩ ១.៩២៤,៥ ៤៤៧ ១២៧,៦  
្ធយ្ ១,៥ ៩,៥ ៣៤,០ ៩៦,៦ ១៧៣,៩ ១៩៨,០ ២៦២,៧ ២៤៨,៣ ៣៤៤,៧ ១៧៨,៨ ៣៥,២ ១០,៦ ១.៥៩៣,៩ 
អត្ិបរា ១៥,៣ ៤៩,០ ៨៦,១ ១៨៣,១ ៣៣៦,៩ ២៨៩,៥ ៤៥៧,០ ៥៩០,៥ ៥៣៧,២ ៣២៦,២ ៧៨,៥ ៤៦,០ ២.០៣៥,០ 

[ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១.២ ៖ សតីណុ្ហ ភាពសរបុប្បចាំខែ ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៤-២០១២ 
         ក-សីតុ្ណ្ហ ភាៃសរបុអត្ិបរារបចផំេ ៃីឆ្ន  ំ១៩៩៤-២០១២ 

ឆ្ន  ំ ្ករា កុ ភ្ៈ ្នីា ឈ្សា ឧសភា ្ថុិនា កកកដ្ឋ សីហា កញ្ញា  តុ្លា វចិឆិកា ធនូ ្ធយ្របចឆំ្ន  ំ
១៩៩៤ ៣១ ៣២,៩ ៣៤,៣ ៣៧,៨ ៣៥,២ ៣២,៥ ៣២,៥ ៣២,៩ ៣១,៥ ៣២ ២៩,៣ ២៩ ៣២,៥ 
១៩៩៥ ៣១,២ ៣២,៣ ៣២,៦ ៣៨,៩ ៣៥ ៣៤,៥ ៣២ ៣០,៦ ៣១,៣ ៣០,២ ៣០ ២៩ ៣២,៣ 
១៩៩៦ ៣១,៦ ៣២,៥ ៣៣,២ ៣៧,៥ ៣៦,៩ ៣៣,៦ ៣២,៦ ៣១,៥ ៣២ ២៩,៨ ៣០,២ ២៩,១ ៣២,៥ 
១៩៩៧ ៣១,២ ៣២ ៣៣,៦ ៣៦,៨ ៣៦,៥ ៣៣,៨ ៣០,៣ ៣១ ៣១ ២៩ ៣០,១ ៣០ ៣២,១ 
១៩៩៨ ៣១,៥ ៣៣,២ ៣៤,៥ ៣៥,៩ ៣៤,៦ ៣៥,៦ ៣២,២ ៣១,៥ ៣២ ២៩,៦ ២៩,៨ ៣០,៦ ៣២,៦ 
១៩៩៩ ៣១,៤ ៣២,៣ ៣៥,២ ៣៥,៦ ៣៥,៦ ៣៣,៤ ៣២,៥ ៣១,៦ ៣១,៥ ៣០ ២៩ ៣០,២ ៣២,៤ 
២០០០ ៣០,៣ ៣៥,២ ៣៥,៣ ៣៥,៦ ៣៥,៤ ៣៣,១ ៣២,៦ ៣១,៣ ៣០,៦ ៣០,៥ ២៩,៥ ៣០,៥ ៣២,៥ 
២០០១ ៣១,៥ ៣៤,៤ ៣៦,២ ៣៥,៧ ៣៥,៦ ៣៣ ៣២ ៣២ ៣០,៤ ៣០,៦ ២៩,៦ ៣០ ៣២,៦ 
២០០២ ៣៤,៧ ៣៥,៥ ៣៧,៩ ៨,៦ ៣៧,៧ ៣៧ ៣៤,៧ ៣៤ ៣២,៥ ៣២,៥ ៣២,៦ ៣២,៧ ៣៥ 
២០០៣ ៣៣,២ ៣៤,៥ ៣៦,២ ៣៧,៨ ៣៨,៥ ៣៦,៥ ៣៥,៦ ៣៤,៧ ៣៣ ០ ០ ០ ៣៥,៦ 
២០០៤ ៣២,០ ៣២,៨ ៣៥,៧ ៣៦,៦ ៣៥,៥ ៣៣,២ ៣៣,០ ៣២,៦ ៣១,៨ ៣១,៧ ៣២,៤ ៣០,៩ ៣៣,២ 
២០០៥ ៣១,៣ ៣៤,០ ៣៥,០ ៣៦,៥ ៣៥,៦ ៣២,៣ ៣២,២ ៣២,២ ៣១,៥ ៣១,៥ ៣១,៤ ២៩,៣ ៣២,៧ 
២០០៦ ៣១,៦ ៣៣,២ ៣៤,២ ៣៤,៩ ៣៥,០ ៣៤,៦ ៣២,៨ ៣២,៤ ៣១,៧ ៣១,០ ៣២,០ ៣១,៥ ៣២,៩ 
២០០៧ ៣១,៦ ៣២,៩ ៣៤,៨ ៣៥,៧ ៣៣,៥ ៣៣,៩ ៣២,៩ ៣២,១ ៣២,៤ ៣១,៣ ៣០,៩ ៣១,៦ ៣២,៨ 
២០០៨ ៣១,៨ ៣១,៩ ៣៣,៩ ៣៥,៥ ៣៣,១ ៣២,៩ ៣២,៩ ៣២,៩ ៣១,៤ ៣២,២ ៣០,១ ២៩,៧ ៣២,៤ 
២០០៩ ៣១,៨ ៣១,៩ ៣៤,២ ៣៤,៩ ៣៣,២ ៣៣,០ ៣៣,២ ៣២,៩ ៣១,៤ ៣១,៩ ៣០,៣ ២៩,៤ ៣២,៣ 
២០១០ ៣១,៩ ៣៤,២ ៣៧,០ ៣៩,២ ៣៧,៧ ៣៥,៦ ៣៣,៧ ៣២,២ ៣២,៦ ៣១,៨ ៣១,២ ៣១,៦ ៣៤,១ 
២០១១ ៣០,៤ ៣២,៧ ៣២,៣ ៣២,៤ ៣៤,១ ៣២,២ ៣៣,០ ៣១,៩ ៣០,១ ៣០,៥ ៣២,៥ ៣០,៣ ៣១,៩ 
២០១២ ៣១,៨ ៣៤,០ ៣៤,៧ ៣៥,៩ ៣៥,៨ ៣៤,៤ ៣៣,៨ ៣៣,៤ ៣០,៧ ៣២,៣ ៣២,៨ ៣៣,៦ ៣៣,៦ 
សរុប ៣១៧,៦ ៣៣៣,៩ ៣៤៩,០ ៣៧០,២ ៣៦១,០ ៣៤៣,០ ៣២៧,០ ៣២១,១ ៣១៥,៨ ២៧៤,២ ២៧០,១ ២៧១,១  
្ធយ្ ៣១,៧ ៣៣,៣ ៣៤,៨ ៣៦,៤ ៣៥,៥ ៣៤,០ ៣២,៩ ៣២,៣ ៣១,៥ ២៩,៤ ២៩,១ ២៨,៩ ៣២,៩ 
អតិ្បរា ៣៤,៧ ៣៥,៥ ៣៧,៩ ៣៩,២ ៣៨,៥ ៣៧ ៣៥,៦ ៣៤,៧ ៣៣ ៣២,៥ ៣២,៨ ៣៣,៦ ៣៥,៦ 
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       េ-សីតុ្ណ្ហ ភាៃសរបុអបបបរារបចផំេ ៃីឆ្ន  ំ១៩៩៤-២០១២ 
ឆ្ន  ំ ្ករា កុ្ភៈ ្នីា ឈ្សា ឧសភា ្ថុិនា កកកដ្ឋ សីហា កញ្ញា  តុ្លា វចិឆិកា ធនូ ្ធយ្របចឆំ្ន  ំ
១៩៩៤ ២០,៩ ២១,៩ ២៥,៥ ២៣,៨ ២៤,៥ ២៤,៤ ២៤,៩ ២៥ ២៥,១ ២៣,២ ២៤,២ ២៤ ២៤ 
១៩៩៥ ២២,២ ២១,៤ ២៣,៦ ២៥,៣ ២៥,១ ២៤,៧ ២៤,៧ ២៤,៧ ២៤,៦ ២៤,៤ ២៤ ២៣,៥ ២៤ 
១៩៩៦ ២០,៣ ២២,១ ២៤,៤ ២៥,៧ ២៥,៥ ២៤,៧ ២៥ ២៥ ២៥,១ ២៥,១ ២៤,៧ ២៣,៥ ២៤,៣ 
១៩៩៧ ១៩,៨ ២២ ២៧,៤ ២៥ ២៥,២ ២៤,៦ ២៤,៨ ២៤,៨ ២៤,៤ ២៤ ២២,៨ ២១,៣ ២៣,៨ 
១៩៩៨ ១៩,៤ ២២,១ ២៩,៥ ២៤,៨ ២៥,៥ ២៤,៧ ២៤,៥ ២៤,៥ ២៣,៨ ២៣,២ ២១,៦ ២០,៦ ២៣,៧ 
១៩៩៩ ១៩,៨ ១៨,៨ ២៣,៦ ២៤,៧ ២៤,៧ ២៤,៨ ២៤,៧ ២៤,៧ ២៤,៦ ២៣,៥ ២១,៤ ១៩,៣ ២២,៩ 
២០០០ ១៩,៦ ២០,៨ ២៤,៧ ២៥,៦ ២៦,១ ២៤,៩ ២៤,៩ ២៥,២ ២៤,៧ ២៤,៦ ២២,៨ ២០,១ ២៣,៧ 
២០០១ ១៩,៩ ២០,៥ ២៥,២ ២៥,៣ ២៥,៥ ២៥ ២៥,១ ២៥,៤ ២៤,៩ ២៤,៣ ២៣,២ ១៩,៨ ២៣,៧ 
២០០២ ២៩,៥ ៣១,៥ ៣១,៧ ៣២,៣ ២៨,៥ ៣០,៨ ៣០ ២៧,៦ ២៨,៥ ២៩ ២៧,២ ២៨,៩ ២៩,៦ 
២០០៣ ២៦,៨ ២៩,៥ ២៩,៨ ៣១,៣ ៣១,៥ ៣១,៦ ២៩,៩ ២៨,៨ ៣០ - - - ២៩,៩ 
២០០៤ ២១,៦ ២២,២ ២៤,៥ ២៥,២ ២៥,៧ ២៤,៧ ២៥,១ ២៥,៥ ២៤,៩ ២៣,៩ ២៣,៤ ១៩,៥ ២៣,៩ 
២០០៥ ២០,១ ២៣,០ ២៣,៩ ២៥,៧ ២៥,៧ ២៤,៣ ២៤,៨ ២៤,៧ ៣១,៧ ២៤,២ ២៣,៣ ២០,៦ ២៤,៣ 
២០០៦ ២១,០ ២៣,១ ២៤,១ ២៤,៦ ២៤,៥ ២៤,២ ២៤,៥ ២៤,៤ ២៤,២ ២៤,៣ ២៣,៥ ២០,៨ ២៣,៦ 
២០០៧ ១៩,៧ ២១,៣ ២៤,៧ ២៥,១ ២៤,៧ ២៥,៨ ២៤,៧ ២៤,៩ ២៤,៩ ២៣,៧ ២០,០ ២១,០ ២៣,៤ 
២០០៨ ១៨,៥ ១៩,៦ ២១,៨ ២៤,០ ២៤,២ ២៤,៤ ២៤,៣ ២៤,៥ ២៤,០ ២៤,៣ ២២,២ ២០,១ ២២,៧ 
២០០៩ ២១,០ ២១,៤ ២៣,៥ ២៥,៥ ២៥,២ ២៥,៤ ២៥,២ ២៥,០ ២៤,៧ ២៥,២ ២២,៦ ២០,១ ២៣,៧ 
២០១០ ២១,៨ ២៤,១ ២៤,៨ ២៦,៨ ២៧,០ ២៦,១ ២៥,៣ ២៥,២ ២៥,៤ ២៥,៩ ២២,៩ ២១,៦ ២៤,៧ 
២០១១ ១៨,៩ ២២,៤ ២២,៨ ២៣,៩ ២៥,៥ ២៤,៨ ២៤,៩ ២៤,៩ ២៥,១ ២៤,៣ ២៣,៦ ២០,៣ ២៣,៥ 
២០១២ ២១,៨ ២៣,៧ ២៣,៩ ២៥,៦ ២៦,៣ ២៥,៧ ២៥,៣ ២៥,៨ ២៤,៩ ២៥,៥ ២៦,១ ២៣,៦ ២៤,៩ 
សរបុ ៤០២,៥ ៤៣១,៣ ៤៧៩,៥ ៤៩០,១ ៤៩០,៨ ៤៨៥,៥ ៤៨២,៥ ៤៨០,៦ ៤៨៥,៦ ៤៤២,៧ ៤១៩,៥ ៣៨៨,៧  
្ធយ្ ២១,២ ២២,៧ ២៥,២ ២៥,៨ ២៥,៨ ២៥,៦ ២៥,៤ ២៥,៣ ២៥,៦ ២៤,៦ ២៣,៣ ២១,៦ ២៤,៤ 
អត្ិបរា ១៨,៥ ១៨,៨ ២១,៨ ២៣,៨ ២៤,២ ២៤,២ ២៤,៣ ២៤,៤ ២៣,៨ ២៣,២ ២០,០ ១៩,៣ ២២,៧ 

 

របភៃៈ សាា នីយឧ៍តុ្និយ្រូផលន ឈេត្ដឈសៀ្រាប ឆ្ន ២ំ០១៥ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១.៣.ក៖ ប្បភេទភ ើសខំាន្់ៗកនងុតបំន្់ព្ប្ៃការពារប្ៃះវហិារ 
 ឈោងតា្ឈសៀវឈៅរបឈភទឈ ើអាទិភាៃចំនួន២១របឈភទ សំរាបអ់ភរិកសផសសនព្រៃឈ ើកនុងរបឈទសក្ពុជា  
(Chheang Dany, 2002) ឈៅកនុង និងជំវញិត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានរបឈភទឈ ើអាទិភាៃ និងានត្ំព្ល 
ជាឈរចើនរួ្ ាន៖ 
 
នាងន្នួ្ (ជារបឈភទឈ ើរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជឈៅកនុងបញ្ជ ីរកស្ IUCN)  
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ : Dalbergia oliveri 
ឈ ម្ ុះឈែសងៗ : Dalbergia dongnaiense Pierre 
អំបូរ : Leguminosae 
អនុអំបូរ : Papilionoideae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ានឈៅពាសឈៃញរបឈទសក្ពុជា ឡាវ ព្ៃ និងឈវៀត្ណា្ (Dy Phon, 2000)។ ឈដ្ើ្នាង នួន
ដុ្ុះផត្ឯង ឬជារករ្ ៥-១០ ឈដ្ើ្។ ជាទូឈៅ នាងននួឈរចើនដុ្ុះឈៅកនុងព្រៃឈរសាងត្ំបនរ់ត្ូៃកិ ឬព្រៃពាក ់
កណាដ លឈរសាងផដ្លលបឈ់ដ្ឋយៃៃួករសឈៅ នងិៃៃកួឈ ើជរ្រុះសលឹក (Dipterocarps)។ នាងនួនដុ្ុះឈៅរយៈ 
ក្ពស់ទាប (<៩០០ ផ្៉ារត្) ឈសើយជាទូឈៅឈរចើនដុ្ុះឈៅត្ំបនា់នសំឈណើ ្តា្បឈណាដ យដ្ងអូរ និងឈៅតា្
ត្ំបន ់ទីទួលខ្ពស់ៗ។ កូននាងនួនអាចរស់ឈៅឈរកា្្លបឈ់ៅឈៃលវាឈៅតូ្ច ប៉ាុផនដជាទូឈៅវារត្ូវការ ៃនលឺ។ ឈដ្ើ្
នាងនួនអាចែលិត្ររបៃូ់ជបានឈរចើន ប៉ាុផនដជាធ្មតារបា៉ា យរបស់វាកនុងធ្មជាត្ិ្និសូវសំបូរឈទ ឈដ្ឋយសារអ
រតាដ្ំណុុះទាប ឬលកខខ្ណឌ តា្ត្ំបន ់និងអាកាសធាតុ្្និអំឈណាយែល។ ជាទូឈៅ ឈដ្ើ្នាងនួន លូត្លាស់
យឺត្ទាងំឈៅកនុងធ្មជាត្ិ និងត្ំបនព់្រៃ ដ្ឋឈំដ្ឋយ្នុសស (CTSP, 2001)។ 
 ឈៅក្ពុជា ឈ ើនាងនួនឈ ើញានដុ្ុះឈៅកនុងឈខ្ត្ដរកឈចុះ រៃុះវហិារ កំៃងធ់ំ រត្នរីរ ី សទឹងផរត្ង ឈពាធិ
សាត្ ់ឈសៀ្រាប (Khorn, 2002)  កំៃងស់ពឺ នងិឈខ្ត្ដឈកាុះកុង។  
 
ការឈរបើរបាស់៖  ឈដ្ឋយងាយរសួលខាត្ឱ់្យរឈលាង ឈ ើឈនុះរត្ូវបានឈរបើរបាស់ោ៉ា ងទូលំទូលាយសំរាបែ់លិត្ 
ឈររឿងសងាា រ ឹ្ ផដ្លានរុណភាៃខ្ពស់ ដូ្ចជា តុ្ ទូ  វត្ថុអនុសាវរយី ៍ និងឈរបើរបាស់សំរាបក់ារតុ្បផត្ងល្អរ 
ឈែសងៗ។ល។ 
 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖ ឈដ្ឋយសារានត្ព្្លឈសដ្ឋកចិច ឈ ើនាងនួនកំៃុងរប ្នងឹការៃយចុុះោ៉ា ងធងនធ់ងរ 
ឈដ្ឋយសារកាបឈ់ដ្ឋយខុ្សចាប។់ ឈ ើនាងនងួផដ្លឈៅឈសសសល់ានត្ិចត្ួចណាស់ ឈសើយរបផសលជា 
កំៃុងបាត្ប់ងឈ់ៅតា្ត្បំន់្ យួចំនួន។ ឈៅតា្ត្ំបនជ់ាឈរចើន ឈរករ្ឈ ើញឈដ្ើ្នាងនួនធំៗ និងឈៃញវយ័ 
ណាស់។ កិចចខ្តិ្ខ្ំរបឹងផរបងឈដ្ើ្បបីណដុ ុះ និងដ្ឋឈំ ើរបឈភទឈនុះជារទងរ់ទាយធំឈៅានកំរតិ្។ របឈភទនាង 
នួនកំៃុងរប ្នឹងការ្ន ឈៅរកភាៃសិនឈហាច របសិនឈបើរម នវធិានការការពារឱ្យានរបសិទធភាៃឈទ 
ឈនាុះ (CTSP, 2001)។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកិចចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជាសដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈន 
ទិចព្រៃ ឈ ើបានកំណត្ឈ់ ើនាងនួនជារបឈភទអាទិភាៃ្យួ និងជារបឈភទ្យួផដ្លរត្ូវានកិចចអនដរារ្ន ៍
អភរិកសជាបនាទ ន ់និងការពារឱ្យបានស្រសប។  ឈ ើរបឈភទឈនុះរត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើរបស់ 
ក្ពុជា។ 
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ប្កញូង (ជារបឈភទឈ ើងាយរងឈររុះឈៅកនុងបញ្ជ ីរកស្ IUCN) 
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ : Dalbergia cochinchinensis Pierre 
ឈ ម្ ុះឈែសងៗ : Dalbergia cambodiana Pierre 
អំបូរ : Leguminosaea 
អនុអំបូរ : Papilionoideae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ានរបភៃឈៅត្ំបនឥ់ណឌូ ចិន និងបណាដ របឈទសជិត្ខាង រកញូងធនន់ឹង្លបឈ់ៃលវាឈៅ តូ្
ច។ ជាធ្មតា វាដុ្ុះរាយបា៉ា យឈៅត្ំបនព់្រៃចំរុុះ ចាបៃ់ីរយៈក្ពស់ ៤០០-៥០០្ និងចូលចិត្ដដុ្ុះឈៅឈលើដ្ី 
ខ្ាច ់ ដ្ីឥដ្ឋ ឬ របឈភទដ្ីានជាត្ិកំឈបារ (Khorn, 2002)។ រកញូងឈរចើនដុ្ុះតា្ត្ំបនផ់ដ្លានកំៃស់ទឹក 
ឈភលៀងចឈនាល ុះៃី ១២០០-១៦៥០្្/ឆ្ន ។ំ រកញូងជារបឈភទឈ ើរត្ូវការៃនលឺព្ៃងឈដ្ើ្បដុី្ុះលូត្លាស់ និងជារបឈភទ 
ធនន់ឹងភាៃរាងំសងួត្ ឈសើយអាចដុ្ុះលូត្លាស់ឈៅឈលើដ្ីឈសើ្ (DFSC, 2000)។ កនុងរបឈទសក្ពុជា រកញូង
ានដុ្ុះឈៅឈខ្ត្ដកៃំងធ់ំ រៃុះវហិារ រត្នរីរ ីឈពាធិសាត្ ់ឈសៀ្រាប រកឈចុះ ឈកាុះកុង សទឹងផរត្ង និងឈខ្ត្ដ្ណឌ ល
រីរ ី(Khorn, 2002)។ 
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈ ើរកញូងានត្ព្្លខ្ពស់ និងរត្ូវបានឈរបើរបាស់សំរាបែ់លិត្ឈររឿងសងាា រ ឹ្ ានរុណភាៃ 
ខ្ពស់ វត្ថុអនុសាវរយី ៍ និងឧបករណ៍ឈភលង។ ឬសផកវ នងិឬសរឈោងអាចឈរបើរបាស់ែងផដ្រសំរាបជ់ាវត្ថុ អនុ
សាវរយីា៍នរុណភាៃលអ (CTSP, 2001) និងានត្ព្្លខ្ពស់សំរាបឈ់ធវើការនាឈំចញ។   
 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖ រកញូងានដុ្ុះឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃស្បទាន (ព្រៃពាណិជជក្ម) ត្ំបនព់្រៃការពារ ត្ំបនក់ារពារ 
និងត្ំបនឈ់ែសងៗឈទៀត្ ជាៃិឈសសឈៅត្ំបនខ់្ពស់ៗភារខាងឈជើងព្នរបឈទសក្ពុជា។ ការកាបរ់លំំឈដ្ឋយខុ្ស 
ចាបឈ់ៅ កនុងត្ំបនជ់ាឈរចើនបណាដ លឱ្យឈ ើរបឈភទឈនុះឈៅឈសសសល់ត្ិចត្ួចកនុងធ្មជាត្ិ។ បញ្ញា ឈនុះបងាា ញថ្ន 
ឈរៃិបាកកនុងការផសវងរករបភៃដ្ំណុុះរបស់វាទាងំឈៅកនុង និងឈរៅត្ំបនព់្រៃការពារ ត្បំនក់ារពារ ឬឧទាន ជា
ត្ិ។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកិចចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជាសដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈនទិច 
ព្រៃឈ ើបានកំណត្ឈ់ដ្ើ្រកញូងជារបឈភទអាទិភាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវានកិចចអនដរារ្ន ៍ និងអភរិកសបនាទ ន ់ រៃ្
ទាងំការពារឱ្យបានស្រសប។ រកញូងជារបឈភទរកុខជាត្ិឈ ើផដ្លរត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃ ីព្រៃឈ ើ។ 
 
 
ភបង (ជារបឈភទឈ ើរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជឈៅកនុងបញ្ជ ីរកស្ IUCN) 
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
ឈ ម្ ុះឈែសងៗ : Pahudia cochinchinensis Pierre 
អំបូរ : Leguminosae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ឈរឈ ើញឈ ើឈបងដុ្ុះឈៅកនុងរបឈទសឡាវ ព្ៃ ក្ពុជា និងឈវៀត្ណា្។ ឈ ើឈបងរឺជា 
របឈភទរត្ូវការៃនលឺ នងិដុ្ុះលូត្លាស់តា្ដ្ងអូរ ឬត្បំនច់ឈនាល ុះព្រៃឈរសាង និងព្រៃឈលាុះ ឈៅចឈនាល ុះរយៈ 
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ក្ពស់ៃី ៥០០-៧០០្។ ឈ ើឈបងានដុ្ុះែងផដ្រឈៅត្ំបនា់នរយៈក្ពស់ឈលើសៃ ី ៩០០្ (Dy Phon, 
2000) ឈៅកនុងព្រៃចរ្រុះ។ ជាញឹកញយ ឈដ្ើ្ឈបងដុ្ុះលាយឡំជា្យួឈដ្ើ្នាងននួ ធនង ់រសឈៅ ខ្លុង និងសំៃ
ង។់ ឈដ្ើ្ ឈបងដុ្ុះរាយបា៉ា យ កនុងត្ំបនព់្រៃចរ្រុះ។ ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា ឈ ើឈបងានដុ្ុះកនុងឈខ្ត្ដ កំៃងធ់ ំ
រកឈចុះ សទឹងផរត្ង រៃុះវហិារ កំៃត្ ឈសៀ្រាប បាត្ដ់្ំបង រត្នរីរ ី ្ណឌ លរីរ ី និងឈខ្ត្ដឈពាធិសាត្ ់ (Khorn, 
2002)។ 
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈ ើឈបងជារបឈភទឈ ើានត្ព្្លផដ្លានៃណ៌រកឈ ៉ា  ឬៃណ៌រកស្រសាល ានសព្ស 
សាច់ឈ ើរងឹលអ និងជាបប់ានយូរ។ ឈ ើឈបងរតូ្វបានឈរបើរបាស់សំរាប់សំណង់ែទុះ តុ្ ទូ និងវត្ថុអនុសាវរយី ៍
ានរុណភាៃខ្ពស់ (CTSP, 2001)។ សំបកឈបងឈរបើសំរាបជ់ាថ្នន សំាល បផ់សបកសត្វ ជាឱ្សៃកនុងរសរក រៃ្
ទាងំជាឱ្សៃ សំរាបៃ់ាបាលសត្វពាសនៈែងផដ្រ (Dy Phon, 2000)។ ររបឈ់ៅតូ្ចានកូទីឈឡដុ្ង ៃីរ
ផដ្លអាចបរឈិភារបាន (DFSC, 2000) ។ 
 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖  ឈដ្ឋយសារឈ ើឈបងានត្ព្្ល ឈទើបឈ ើរបឈភទឈនុះរត្ូវបានឈធវើអាជីវក្មសួសកំរតិ្  នងិ្ន  
ឈៅរកែុត្ៃូជ របសិនឈបើរម នវធិានការការពារឱ្យបានររបរ់រន។់ ភារឈរចើន ឈ ើឈបងកំៃុងធាល កចុ់ុះោ៉ា ងខាល ងំ 
ឈៅតា្ត្ំបនជ់ាឈរចើន និងានការលំបាកកនុងការផសវងរកឈដ្ើ្ឈបងផដ្លអាចែដល់ររបៃូ់ជណាស់។ ចំនួនឈដ្ើ្ 
ឈបងែដល់ផែលរត្ូវបានៃយចុុះររួឱ្យកត្ស់ាា ល់ ឈសើយបចចុបបនន ឈរៃិបាកផសវងរករបភៃឈដ្ើ្ឈ្ែដល់ររបៃូ់ជ។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកិចចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជាសដីៃី យុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈន 
ទិចព្រៃឈ ើបានកំណត្ឈ់ដ្ើ្ ឈបងជារបឈភទរកុខជាត្ិឈ ើអាទិភាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវានកិចចអនដរារ្នអ៍ភរិកសជា ប
នាទ ន។់ រកុខជាត្ិឈ ើឈបងរត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ។ 
 
 
ធ្នង់ (ជារបឈភទឈ ើងាយរងឈររុះឈៅកនុងបញ្ជ ីរកស្ IUCN) 
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ  : Pterocarpus macrocarpus Kurz 
អំបូរ  : Fabacea 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ឈ ើធនងជ់ារបឈភទឈ ើ ផដ្លានឈរចើនបងាួរកនុងព្រៃឈលាុះឈៅរបឈទសក្ពុជា ឡាវ និង 
ឈវៀត្ណា្ (FIPI, 1996)។ ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា ធនងា់នដុ្ុះឈៅកនុងព្រៃឈលាុះ ឬព្រៃឈរចរលឹផដ្លានរយៈ 
ក្ពស់រសូត្ដ្ល់ ៧០០្ (Dy Phon, 2000)។ជាទូឈៅ ឈដ្ើ្ធនងដុ់្ុះលាយឡំ ជា្យួរបឈភទឈ ើឈែសងឈទៀត្ 
ប៉ាុផនដដុ្ុះជារបឈភទលប។់ ឈ ើធនងរ់ត្ូវការៃនលឺ ឈសើយធនន់ឹងភាៃរាងំសងួត្ផដ្ល អាចដុ្ុះឈៅតា្ដ្ីានរសទាប ់
ឈលើរាក ់ និងានសំឈណើ ្ត្ិច (Khorn, 2002)។ ឈ ើធនងា់នដុ្ុះឈៅកនុងឈខ្ត្ដកៃំងធ់ ំ សទឹងផរត្ង រៃុះវហិារ 
រត្នរីរ ីរកឈចុះ ឈសៀ្រាប កៃំត្ ឈពាធិសាត្ ់នងិ្ណឌ លរីរ ី(Khorn, 2002) កំៃងស់ពឺ និង ឈខ្ត្ដឈកាុះកុង។ 
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈ ើរបឈភទឈនុះរត្ូវបានឈរបើរបាស់ឈដ្ើ្បែីលិត្ឈររឿងសងាា រ ឹ្ របណិត្ តុ្ ទូ នងិវត្ថុអនុសាវរយី ៍
ឧបករណ៍ត្ស្ដនដី និងឈធវើករាល (FIPI, 1996)។ 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖ ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា ភារឈរចើនឈ ើធនងដុ់្ុះឈៅភារខាងឈជើង។ ្យួភារធំ ឈ ើធនងរ់ត្ូវ 
បានរប្ូលៃីព្រៃធ្មជាត្ិ ឈសើយឈ ើរបឈភទឈនុះកំៃុងទទួលរងការឈធវើអាជីវក្មសួសកំរតិ្ និងការៃរងីកដ្ីឈធវើ 
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80                             ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ ិនិងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

កសិក្ម (CTSP, 2001)។ ដ្ំណុុះឈៅកនុងធ្មជាត្ិរបស់វាកំៃុងរត្ូវបានបំផ្លល ញ ឈសើយឈ ើរបឈភទឈនុះកៃុំង 
រប ្នងឹការជិត្ែុត្ៃូជ របសិនឈបើរម នវធិានការការពារ។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកិចចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជា សដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈន 
ទិចព្រៃឈ ើបានកំណត្ឈ់ដ្ើ្ ធនងជ់ារបឈភទរកុខជាត្ិឈ ើអាទិភាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវការសំរាបអ់នដរារ្នអ៍ភរិកសជា 
បនាទ ន ់និង ការពារឱ្យបានស្រសប។ ឈដ្ើ្ធនងក់រ៏ត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើែងផដ្រ។ 
 
ភ ើភមៅ  
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ  : Diospyros creunata Thwaites 
អំបូរ   : Ebanaceae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា :  ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ានដុ្ុះឈៅកនុងព្រៃឈរសាង និងព្រៃចំរុុះព្នត្ំបនអ់ាសីុខាងឈកើត្។ 
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈ ើឈមម ានត្ព្្លសំរាបព់្ចនជាឈររឿងលំអ និងឈធវើអុសឈ ុះលអ (Dy Phon,2000) ។ 
 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖ ឈដ្ឋយសារឈ ើឈមម ានត្ព្្ល និងត្រ្ូវការខ្ពស់ ឈទើបឈ ើរបឈភទឈនុះរងការឈធវើអាជីវក្ម 
សួសកំរតិ្ និងអាច្នឈៅរកែុត្ៃូជ របសិនឈបើរម នវធិានការការពារស្រសប។ ឈ ើឈមម ដុ្ុះរាយបា៉ា យ នងិ
ឈៅតា្ ត្ំបនខ់្លុះដ្ណុំុះរបស់វារត្ូវទទួលរងការបំផ្លល ញឈដ្ឋយសារការបផងវរដ្ីព្រៃឈ ើ និងការកាបឱ់្យ រហាល។ 
ឈលើសៃីឈនុះ ឈ ើរបឈភទឈនុះរត្ូវបានកាបឈ់ដ្ឋយឈរជើសឈរ ើសឈចញៃីព្រៃធ្មជាត្ិ។ ចំននួឈដ្ើ្ឈ ើឈមម  ផដ្លអាច
ែដល់ររបៃូ់ជរត្ូវ បានកំៃុងៃយចុុះរួរឱ្យកត្ស់ាា ល់ ឈសើយបចចុបបននឈៅក្ពុជាឈរៃិបាកផសវងរក របភៃឈដ្ើ្ឈ្
ែដល់ររបៃូ់ជណាស់។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកចិចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជា សដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈន 
ទិចព្រៃឈ ើបានកណំត្ឈ់ដ្ើ្ ឈ ើឈមម ជារបឈភទរកុខជាត្ិអាទភិាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវានកចិចអនដរារ្នអ៍ភរិកសជា 
បនាទ ន ់និង ការពារឱ្យបានស្រសប។ ឈដ្ើ្ឈ ើឈមម រត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ។ 
 
អងកត់ភមៅ  
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ : Diospyros bejaudii Lecomts  
អំបូរ   : Ebenaceae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ានដុ្ុះឈៅកនុងព្រៃឈរសាង និងព្រៃពាកក់ណាដ លឈរសាងព្នរបឈទសក្ពុជាផដ្លជារបឈភទ 
ឈ ើ ានដុ្ុះផត្ឈៅតា្ត្ំបនខ់្លុះប៉ាុឈណាណ ុះ (Dy Phon, 2000)។  
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈ ើរបឈភទឈនុះឈរបើរបាស់សំរាបឈ់ធវើឈររឿងសងាា រ ឹ្  ដ្ងកាបំិត្ និងជនួកាលសំរាបឈ់ធវើឧបករណ៍ 
ឈភលង (Dy Phon, 2000)។  
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ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  81 

 

សាថ នភាៃបចចុបបនន៖ ឈដ្ឋយសារអងកត្ឈ់មម ានត្ព្្ល និងត្រ្ូវការខ្ពស់ ឈទើបឈ ើរបឈភទឈនុះរងការឈធវើអាជីវក្ម 
សួសកំរតិ្ និងអាច្នឈៅរកែុត្ៃូជ របសិនឈបើរម នវធិានការការពារស្រសប។ ឈ ើអងកត្ឈ់មម ដុ្ុះរាយបា៉ា យ 
និងឈៅតា្ត្ំបនខ់្លុះដ្ំណុុះរបស់វារត្ូវទទួលរងការបំផ្លល ញឈដ្ឋយសារការបផងវរដ្ីព្រៃឈ ើ និងការកាបឈ់ដ្ឋយ 
ខុ្សចាប។់ ចំនួនឈដ្ើ្ អងកត្ឈ់មម  ផដ្លអាចែដល់ររបៃូ់ជបានកំៃុងៃយចុុះរួរឱ្យកត្ស់ាា ល់ ឈសើយបចចុបបននឈៅ 
ក្ពុជា ឈរៃិបាកផសវងរករបភៃឈដ្ើ្ឈ្ែដល់ររបៃូ់ជណាស់។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកចិចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជា សដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈន 
ទិចព្រៃឈ ើបានកណំត្ឈ់ដ្ើ្ អងកត្ឈ់មម ជារបឈភទអាទិភាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវានកិចចអនដរារ្នអ៍ភរិកសជាបនាទ ន ់
និងការពារឱ្យបានស្រសប។ ឈដ្ើ្អងកត្ឈ់មម រត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ។ 
 
តាប្តាវ 
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ : Fagraea fragrans Pit 
អំបូរ   : Loganiaceae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : ឈ ើរបណិត្ 
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ឈ ើរបឈភទឈនុះសំបូរកនុងរបឈទសក្ពុជា ឈវៀត្ណា្ ឡាវ ព្ៃ ជាវ  ស ូា៉ា រតា ឧបទវីប ា៉ា ឈឡ
សីុ និងឥណាឌ ។ ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា ជាទូឈៅឈររបទុះឈ ើញឈដ្ើ្តារតាវដុ្ុះឈៅកនុងព្រៃចរ្រុះ និងករ្ ដុ្ុះ
កនុងព្រៃឈរសាង និងព្រៃឈលាុះ (FA,1997) ។ ឈ ើរបឈភទឈនុះឈរចើនដុ្ុះឈលើដ្ីលាយខ្ាចផ់ដ្លជនលិ់ចតា្ រដូ្
វឈៅតា្បឈណាដ យអូរ និងសទឹងផដ្លានរយៈកំៃស់ទាបជាង ៨០០្ ឈធៀបនងឹនីវ ៉ាទូឹកស្ុរទ។ តារតាវជា 
របឈភទឈ ើដុ្ុះ្ុនឈរឈៅឈលើដ្ីផដ្លរត្ូវឈភលើងឈ ុះ។  ឈដ្ើ្តារតាវានដុ្ុះឈៅកនុងឈខ្ត្ដឈកាុះកុង ឈពាធិសាត្ ់សទឹង
ផរត្ង រកឈចុះ កំៃងធ់ំ ្ណឌ លរីរ ីនិង ឈខ្ត្ដរៃុះវហិារ (Khorn, 2002)។ 
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈរឈរបើរបាស់ឈ ើតារតាវសំរាបឈ់ធវើសរសរែទុះ និងកាដ រ្ ូស (FIPI, 1996) ។ កនុងវបបធ្ផ៌ខ្មរ 
តារតាវឈរបើរបាស់សំរាបឈ់ធវើទាវ រ និងស ុ្ទាវ រ ជាៃិឈសសឈៅតា្របាសាទបរុាណនានា (FA, 1997)។ សំបកតា 
រតាវឈរបើរបាស់សំរាបឈ់ធវើឱ្សៃបុរាណ។ ឈដ្ើ្ របស់វាអាចដ្ឋឈំធវើជា្លប ់(FIPI, 1996) ។ 
 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖ ឈដ្ឋយសារតារតាវានត្ព្្ល និងត្រ្ូវការខ្ពស់  ឈទើបឈ ើរបឈភទឈនុះរងការឈធវើអាជីវក្ម 
សួសកំរតិ្ និងអាច្នឈៅរកែុត្ៃូជ របសិនឈបើរម នវធិានការការពារស្រសប។ ឈ ើតារតាវដុ្ុះរាយបា៉ា យ  
និងឈៅតា្ត្ំបនដ់្ណុំុះរបស់វារត្ូវទទួលរងការបំផ្លល ញឈដ្ឋយសារការបផងវរដ្ីព្រៃឈ ើ និងការកាបព់្រៃឈ ើ 
ឈដ្ឋយខុ្សចាប។់ ចនំួនឈដ្ើ្តារតាវផដ្លអាចែដល់ររបៃូ់ជបានកំៃុងៃយចុុះរួរឱ្យកត្ស់ាា ល់ ឈសើយបចចុបបនន 
ឈៅក្ពុជា ឈរៃិបាកផសវងរករបភៃឈដ្ើ្ឈ្ែដល់ររបៃូ់ជណាស់។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកិចចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជា សដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកស ឈស
ឈនទិចព្រៃឈ ើបានកំណត្ឈ់ដ្ើ្តារតាវជារបឈភទរុកខជាត្ិអាទិភាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវានកិចចអនដរារ្ន ៍ អភរិកស
ជាបនាទ ន ់និងការពារឱ្យបានស្រសប។ ឈដ្ើ្តារតាវរត្ូវបានការពារឈដ្ឋយចាបស់ដីៃីព្រៃឈ ើ។ 
ភទៃិរ ូ 
អត្ដសញ្ញា ណ 
ឈ ម្ ុះវទិាសាស្ដសដ : Cinnamomum cambodianum Lecomte 
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82                             ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០ 

អំបូរ : Lauraceae 
ចំណាត្ថ់្នន កឈ់ៅក្ពុជា : រម នចំណាត្ថ់្នន ក ់
 
របា៉ា យ នងិដ្ណុំុះ៖ ឈ ើរបឈភទឈនុះដុ្ុះឈៅត្ំបនព់្រៃរកាស់ ឈសើយឈសើ្ឈៅរយៈក្ពស់ៃី ៦០០- ៧០០
្ (Dy Phon, 2000)។ ឈទៃិរូស្បូរឈៅជរាលភនបំូកឈរ និងជួរភនរំកវាញ។ ឈ ើឈទៃិរកូា៏នដុ្ុះឈៅកនុងឈខ្
ត្ដរត្នរីរ ី កំៃងធ់ំ និងជួរភនដំ្ងផរក ឈខ្ត្ដរៃុះវហិារ និងឈខ្ត្ដឧត្ដរានជយ័។ របឈភទឈនុះជារបឈភទឈ ើសាថ និក
ក្ពុជា (FA, 2000)។ ឈ ើឈទៃិររូត្ូវការ្លបឈ់ៅឈៃលឈៅជាកូនឈ ើ ឈសើយអាចដុ្ុះលូត្លាស់លអឈៅដ្ីជូរ។ ជា
ទូឈៅ វាដុ្ុះៃី ៥-១០ឈដ្ើ្ ឈៅកនុងព្រៃរៃសមចារយី ៍និងព្រៃបនាទ បឈ់ៅរយៈក្ពស់ឈរកា្ ១៥០០្ ឈធៀបនឹងនីវ ៉ាទូឹក
ស្ុរទ (Khorn, 2002)។ 
 
ការឈរបើរបាស់៖ ឈ ើឈទៃិររូត្ូវបានឈរបើរបាស់ជាឈររឿងសាងសងលំ់ឈៅដ្ឋឋ ន និងជាអុសដុ្ត្ (FA, 2000)។ 
សំបកវាអាចរត្ូវបានឈរទំពារជា្យួសលឹក្លូរ ឬរត្ូវបានឈរបើសំរាបជ់ាអាហារ។ ឈរឈរបើឈទៃិរជូាឱ្សៃបុរាណសំរាប ់
ៃាបាល ជ្ងជឺាឈរចើន្ុខ្ដូ្ចជាជំងឺទល់ឈពាុះ  ជំងឺរឈបង នងិឈធវើឱ្យរដូ្វ្កឈទៀងទាត្ ់(Dy Phon, 2000)។ 
 
សាថ នភាៃបចចុបបនន៖  ឈដ្ឋយសារផត្វាានត្ព្ ល្ និងត្រ្ូវការខ្ពស់ របឈភទឈនុះបានសថិត្ឈរកា្សំពាធព្ន ការ
ឈធវើអាជីវក្មសួសករ្តិ្ និងសថិត្កនុងការរំរា្កំផសងជតិ្ែុត្ៃូជ លុុះរតាផត្ានវធិានការអនុវត្ដឈដ្ើ្ប ីការពារ
ៃីការ ឈធវើអាជីវក្មខុ្សចាប។់ ចំនួនឈដ្ើ្ ឈ្រត្ូវបានៃយចុុះរួរឱ្យកត្ស់ាា ល់ ឈសើយបចចុបបននឈៅក្ពុជា ឈរ
ៃិបាកផសវងរក របភៃឈដ្ើ្ ឈ្ឈដ្ើ្បែីដល់ររបទុ់កឈធវើៃូជណាស់។ 
 កនុងឆ្ន ២ំ០០២ ឈៅកិចចរបជុំឈលើកទីៃីររបស់រឈរាងររបៃូ់ជឈ ើក្ពុជា សដីៃីយុទធសាស្ដសដអភរិកសឈសឈន 
ទិចព្រៃឈ ើបានកំណត្ឈ់ដ្ើ្ ឈទៃិរជូារបឈភទអាទិភាៃ្យួ ផដ្លរត្ូវានកិចចអនដរារ្នអ៍ភរិកសជាបនាទ ន ់ និង
ការពារឱ្យបានស្រសប។ 
 
រកុខជាតិភកសកលូ រ ឺអ័រគីភេ 
 ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ស្បូររកុខជាត្ិឈកសរកូល ឬអរ័រីឈដ្ជាឈរចើនរបឈភទ ផដ្លជាឈរលឈៅរបស់ 
អនកភូ្រិប្ូលសំរាបល់ក ់ឈៅកនុងរសរក និងឈរៅរបឈទស។ រកុខជាត្ិឈកសរកូល ឬអរ័រីឈដ្្និទានរ់ត្ូវបាន ឈរជើស
ឈរ ើសជាឈរលឈៅសំរាបឈ់ធវើការអភរិកសឈៅឈឡើយឈទ ឈដ្ឋយសារឈរបានដ្ឹងត្ិចត្ួចសដីៃីរបា៉ា យ និងសាថ នភាៃ អភិ
រកសរបស់វា ឈសើយរកុខជាត្ិរបឈភទឈនុះបាននឹងកៃុំងទទលួរងការរំរា្កំផសងឈៅឈៃលបចចុបបននឈនុះ ឈដ្ឋយ 
បរាិណព្នការរប្ូលៃីធ្មជាត្ិឈដ្ឋយរម នកំណត្។់  
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No Khmer Name Scientific Name Family 
Timber 

Classification 

Other uses 
Medicinal 

Plant 

Edible 

Plant 

Forest Tree Species   

1  ឈររើល Melanorrhera 

laccifera 
Anacarliaceae L √  

2  ឈជើងចាប Dasymaschalon 

lomentaceum 
Annoceae L  √ 

3  នាងនួន Disoxylon oliveri Caesalpinioideae L √  

4  អង្កា ញ់ Cassia Siamea Caesalpinioideae L √ √ 

5  រត្យឹង Diospyros pilosanthera Ebenaceae L √  

6  អងាត្ឈ់មៅ  Diospyros bejaudii 

Lecomte 
Ebenaceae L   

7  ឈ ើឈមៅ  Diospyros spp Ebenaceae L   

8  ឈបង Afzelia xylocarpa 

(Kruz.) Craib 
Caesalpinioideae L √  

9  ឈរចស Albizia lebbeck (L.) 

Benth 
Fabaceae L √  

10  រកញូង Dalbergia  

cochinchinensis 
Leguminosae L   

11  តារតាវ Fagraea fragrans Loganiaceae L √  

12  ធ្នង ់ Pterocarpus 

macrocarpus, Kurz. 
Papilionaceae L √  

13  កឈ ុះ Sindora 

cochinchinensis, Baill 
Caesalpiniaceae 1  √ 

14  
រត្ឈសក ឬ 
រតាាំកង់ 

Peltophorum 

ferruginium 
Caesalpinioideae 1 √  

15  ៃឈៃល Hopea recopei Caesalpinioideae 1 √  

16   លកី Terminalia tomentosa Combretaceae 1 √  

17  ផ្ចឹក Shorea obtuse Diperocarpaceae 1 √  

18  ររីរដដ្ក Hopea ahelferi Dipterocarpaceae 1   

19  ររីរឈ្ៅ Hopea odorata Dipterocarpaceae 1 √  

20  ររីរថ្ៅ Hopea ferrea Dipterocarpaceae 1   

21  រាំងភ្នាំ Shorea siamensis Dipterocarpaceae 1   

22  រកឡាញ់ Dialium 

cochinchinensis 
Fabaceae 1  √ 

23  
រសឈៅ ឬ 
ឥនធឈនល 

Lagerstroemia sp. Lythraceae 1   

24  ឈោង Chukrasia tabularis Meliaceae 1   

25  សុរក្ Xylia dolabriformis Minosoideae 1 √  

26  
ដូ្នដច្ ឬ
បីសនលឹក 

Heritiera javanica Sterculiaceae 1   

27  ៃៃូល ឬ ឈភ្នល Vitex sp Verbenaceae 1 √ √ 
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Medicinal 

Plant 

Edible 
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28  ព្្៉ៃសាក់ Tectona grandis Verbenaceae 1 √  

29  ៃៃូលថ្ៅ Vitex pinnata Verbenaceae 1 √  

30  សងគូត្តាៅ ត្ 
Stereospermum 

chelonoides 
Bignoniaceae 1   

31  ឈដ្ើ្សាំៃរ័ Artocarpus nitidus Moraceae 1   

32  ឈផ្ដៀក Anisoptera costata Diperocarpaceae 2 √  

33  ដត្ែង Dipterocarpus 

obtusifoliius 
Diperocarpaceae 2   

34  ខ្លុង 
Dipterocarpus 

turberculatus 
Diperocarpaceae 2   

35  រចម៉ៃ ស់ Vatica astrotricha Diperocarpaceae 2   

36  ឈ ើទាលទឹក Dipterocarpus altatus Diperocarpaceae 2 √  

37  ឈ ើទាលធ្ងរ Dipterocarpus dyeri Diperocarpaceae 2   

38  ជរ័ចុង Shorea vulgaris Diperocarpaceae 2   

39  
ឈ ើទាលបងគួយ 
ឬ នាងដដ្ង 

Dipterocarpus costatus Diperocarpaceae 2   

40  រត្ឡាត្់ Vatica philastreana, 

Pierre 
Dipterocarpaceae 2   

41  រតាច Dipterocarpus 

intricatus 
Dipterocarpaceae 2 √  

42  ររីរខ្ាច ់ Hopea pierrei, Pierre Dipterocarpaceae 2 √  

43  លាំឈបារ Shorea sp.  Dipterocarpaceae 2   

44  ឆាំឆ Toona 

febrifuga.M.Roem 
Meliaceae 2   

45  ខ្វវ វ Haldinia cordifolia Rubiaceae 2 √  

46  រសរុាំ Madhuca major Sapotaceae 2 √  

47  ទទឹ្ Punica granatum Punicaxeae 2 √ √ 

48  ផ្ចឹកឧត្ត្ Shorca thorelli, Pirre Dipterocarpaceae 2 √  

49  សាវ យចាំឈរៀង Swintonia pierrei, 

Hance 
Anacardiaceae 3 √ √ 

50  សាវ យព្រៃ Mangifera indica Anacardiacees 3 √ √ 

51  រ យ Polyalthia cerasoides, 

Benth & Hook 
Annonaceae 3   

52  របាាំដ្ាំឡឹង Terminalia mucronata, 

Graib ct Huth 
Combretaceae  3   

53  រកឈៅ Hydnocarpus 

annamensis 
Flacourtiaceae 3   

54  ផ្អុង Callophyllum sp Guttiferae 3 √  

55  រទ្ូង Garcinia oliveri, Pierre Guttiferae 3 √ √ 

56  ឈលងៀង Cratoxylon 

prunifolium, Dyer 
Hypericaceae 3 √ √ 

57  កឈដដ ល Careya sphaerica, 

Pierre 
Moraceae 3 √ √ 
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58  ខ្នុរព្រៃ 
Artocarpus chaphash 

Roxb 
Moraceae 3   

59  សាៅ រកបី Knema corticosa,Lour. Myristicaceae 3 √  

60  រៃីង"ររបដ់បក" Eugenia sp. Myrtaceaa 3 √  

61  សាៅ ច់ Melalcuca 

leucadendrom 
Mytaceae 3 √  

62  រត្ដ្ង Carallia lucida, Roxb. Rhizophoraceae 3 √  

63  ធ្លក Parinarium 

annamensis 
Rosacees 3 √ √ 

64  ចងអូរតាៅ ត្ Vitex pinnata,L. Verbenaceae 3 √  

65  ឈចកទុាំ Cinnamomum 

litsacfolium, Thw 
Lauraceae 3 √  

66  បឈគគ  Aglaia cambodiana, 

Pierre 
Meliaceae 3   

67  បាយៃូវាំង Aglaia spectabilis, 

S.K.Jain & Benn 
Meliaceae 3   

68  រៃូស Garcinia schefferi, 

Pierre 
Guttiferae 3   

69  សាំៃង ់ Tetrameles nudiflora  Datiscaceae 3 √  

70  រៃីងឈដ្ឋុះរកបី Syzygium cumini Myrtaceae 3 √ √ 

71  រៃីងភ្នាំ Syzygium lineatum  Myrtaceae NG  √ 

72  រ ាំដ្ួល Miliusa mesnyi Annonaceae NG √ √ 

73  ដ្ក-ៃ Markhamia stipulacea 

pierrei 
Bignoniaceae NG √  

74  រ  Bombax ceiba or 

Bombax malabaricum 
Bombacacea NG √  

75  រត្បទុ់ាំ Crypteronia paniculata Crypteroniaceae NG  √ 

76  ភ្លូធ្ាំ Dillenia ovata Dilleniaceae NG √ √ 

77  ឈលល នាង Cleistanthus 

tomentosus 
Euphorbiaceae NG   

78  ឈខ្វស Lithocarpus elegans Fagaceae NG  √ 

79  រៃូស Garcinia schefferi Guttiferae NG   

80  ឈទៃីរូ Cinnamomum 

cambodianum 
Lauraceae NG √  

81  សនួល Dalbergia nigrescens Leguminosae NG  √ 

82  ចារ Butea monosperrna 
Leguminosae - 

Papilionoidae  
NG √ √ 

83  ចាំឈរៀក Albizia corniculata 
Leguminosae-

Mimosoideae 
NG √  

84  រត្ដបកព្រៃ Lagertroemia 

floribunda 
Lythraceae NG √  

85  សតុកឈសាត  Walsura villosa Meliaceae NG √  

86  ល្វវ ព្រៃ Ficus hispida Moraceae NG √ √ 

87  សាៅ ចឈ់ដ្ឋ្ Syzygium zeylanicum Myrtaceae NG √  

88  ៃរង Scheicheria trijuga Sapindaceae NG √ √ 
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89  សិរមន ់ Nephelium hypoleucum Sapindaceae NG  √ 

90  សាវម៉ៃ វព្រៃ Nephelium lappaceum Sapindaceae NG √ √ 

91  ចាំបក ់ Irvingia malayana Simaroubaceae NG  √ 

92  សាំឈរង Sterculia lychnophora 

Hance. 
Sterculiaceae NG   

93  សាំរ ៉ៃង Scaphium 

macropodium 
Sterculiaceae NG √ √ 

94  រកៃុលបាយ Litsca glutinosa Lauraceae NG √ √ 

95  ររ Ceiba pentandra Bombacacea NG √ √ 

96  ដកាដរសង Cananga latifolia Annonaceae NG √  

97  ជរ័កក ់ Antiaris toxicaria Moraceae NG √  

98  ជរ័រុង Garcinia hamburyi 

Hook 
Guftifera NG √  

99  ព្រជរកឹ្ Ficus benjamina Moraceae NG √  

100  ឈ ើឈភ្លើង Diopyros 

hermaphroditica 
Ebenaceae NG √  

101  ឈ ើរមស់ Schima wallichii Theaceae NG √  

102  ដ្ឈង្កា  Diospyros malabarica Ebenaceae NG √ √ 

103  តាឈ  Amomum sp Zingiberaeae NG √  

104  ថ្ាូវ 
Anthocephalus 

chinensis 
Rubiaceae NG √ √ 

105  ៃឈៃលដខ្ឈមៅ ល Terminalia bialata Combretaceae NG √  

106  ឈោន Spondias pinnata Anacardiaceae NG √ √ 

107  រៃុះឈលន  Terminalia triptera Combretaceae NG √ √ 

108  ល្វវ រសរក Ficus racemosa Moraceae NG √ √ 

109  សដត ន់ Garcinia 

cochinchinensis 
Guttiferae NG √ √ 

110  ឈតត  Azadirachta indica Meliaceae NG √ √ 

111  ដសលង Strychnos nux-vomica Loganiaceae NG √  

112  សាវ យអាឈដ Evodia lepta Merr Rutaceae NG √  

113  កដនែង Xanthophyllum 

glaucum 
Xanthophyllaceae NG √  

114  ដ្ឈង្កា ឈខ្វៅ ច Diospyros montana Ebennaceae NG   

115  ឈផ្ញៀវ Baccaurea ramifiora  Euphorbiaceae NG √ √ 

116  ឈ ង កបារាំង Delonix regia 
Leguminosae-

Caesalpinioideae 
NG √ √ 

117  រាបដ់បក Swietenia macrophylla Meliaceae NG   

118  ញ ល យ Maclura 

cochinchinensis 
Moraceae NG √  

119  ឈ ើព្ដ្ខ្វល  Wrightia annamensis Apocynaceae NG  √ 

120  តាឡាត្ ់ Canarium album Burseraceae NG √ √ 
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121  រត្ដបកជូរ Terminalia pierrei Combretaceae NG   

122  ធ្មៅ  Acacia intsia 
Leguminosae-

Mimosoideae 
NG √  

123  ឈលន  Aegle marmelos Rutaceae NG √  

124  រៃុះធ្លក Ellipanthus tomentosus Connaraceae NG √  

125  ភ្លូ ឬឈលវៀង Dillenia indica Dilleniaceae NG  √ 

126  រាំងទឹក Barringtonia 

acutangula 
Lecythidaceae NG √  

127  ឈលវ Dillenia pentagyna Dilleniaceae NG √ √ 

128  រស្៉ៃ Terminalia chebula Combretaceae NG √ √ 

129  អាច្ក៍ណ្តុ រ Diospyros cambodiana Ebenaceae NG   

130  ៃោលដខ្ Alstonia scholaris Apocynaceae NG √  

131  ឈជើងឈា Tetracera scadens Dilleniaceae NG √ √ 

132  ឈ្ៀនព្រៃ Aporusa 
planchoniana 

Euphorbiaceae  √ √ 

133  កនទួត្ព្រៃ Phyllanthus 
emblica 

Euphorbiaceae  √ √ 

134  ររង ់ Aporusa filicifolia, 
Baill.                                   

Euphorbiaceae  √  

135  ភ្លង Memecylon 
acuminatum 

Melastomaceae    

136  ភ្លងជួរ Memecylon edule Melastomaceae  √ √ 

137  រសង្កាំ Tristaniopsis 
burmannica 

Myrtaceae    

138  ឈលវៀង Cathunaregam 
tomentosa 

Rubiaceae  √ √ 

139  រកវ៉ៃ ន ់ Amomum krevanh Medical Plant  √  

140  ឈា្យួ Euonymus 
cochinchinensis 

Celastraceae  √  

141  រាាំៃុក Randia uliginosa Rubiaceae  √  

142  ឃ្មៅ ស Memecylon edule Melastomaceae  √  

143  ព្រ Anogeissus 
rivularis 

Combretaceae    

144  សាទ វ Homalium 
brevidens 

Flacourtiaceae    

145  អង្កគ សិល Ochna integerrima Ochnaceae  √  

146  រកខុ្បព្រៃ Scolopia spinosa Flacourtiaceae  √ √ 

147  រកធ្ាំឈថ្ត្ព្រៃ Cassia timoriensis 
Leguminosae-
Caesalpinioideae  √ √ 

148  ដខ្លងរង ់
Hoarrhena 
pubescens,Wrightia 
pubescens 

Apocynaceae  √  

149  ជនលុុះ 
Erioglossum edul, 
Lepisanthes 
rubiginosa 

Sapindaceae 
 

√ √ 

150  ព្រជទឹក Ficus 
subpyriformis 

Moraceae   √ 

151  ព្រជឈលៀប Ficus racemosa Moraceae  √ √ 

152  ឈ ើដកវ Murraya 
paniculata 

Rutaceae    
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153  បាកដ់្ង Gardenia philastrei Rubiaceae    

154  របដ្ឋក់ Mitrephora 
maingayi 

Annonaceae   √ 

155  រៃិច Melienthes suavis Opiliaceae   √ 

156  រៃីងអលួ Syzygium 
bracteatum 

Myrtaceae   √ 

157  រល្វយម្ Lasianthus 
Kamputensis 

Rubiaceae  √  

158  រល្វយធ្ាំ Neonauclea 
scssilitlora 

Rubiaceae  √  

159  សងឃរ័ Zizyphus oenoplia  Rhamnaceae  √ √ 

160  ភ្ល ាំង Glycosmis 
pentaphylla 

Rutaceae  √ √ 

161  ឈដ្ើ្យុថ្កា  Randia fasciculata 
Dc 

Rubiaceae  √  

162  ញព្រៃ Morinda tomentosa Rubiaceae  √  

163  ព្ដ្ខ្វល  Gardenia 
angkoriensis 

Rubiaceae  √  

164  រទ្ូងឈសក Suregada 
multiflorum 

Euphorbiaceae  √  

165  រត្្ចួ Antidesma acidum Euphorbiaceae  √ √ 

166  ទាំៃូងឈភ្លើង Croton oblongifoius Euphorbiaceae  √  

167  ៃោល  Grewia asiatica.L Tiliaceae  √ √ 

168  
ៃិ  (ឈដ្ើ្) 
ឬឈរសា្ដ្ឋវ Oroxylum indicum Bignoniaceae  √ √ 

169  រស្៉ៃៃិឈភ្ទក ៍ Terminaha bellirica Combretaceae  √  
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១.៤.ក៖ ប្រភេទថនិកសត្វសំខាន់ៗភៅត្រំន់ព្ប្ៃការពារប្ៃះវិហារ 

 

ដំរពី្រៃអាស  ីElephas maximus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទ រង
ឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 -ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ៤០០០-៦០០០្លីីផ្៉ែរត្  កំៃស់រត្ឹ្សាា ៃី ២៥០០-៣០០០ ្លីីផ្៉ែរត្ ទំង
ន ់៣៥០០-៥០០០រីឡូរកា្។ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ដ្ំរឈីរចើនរស់ឈៅតា្ព្រៃឈលបុះ និងវាលឈមា  ព្រៃឫសស ីវាសីុសំបកឈ ើ ឈ្ើ្ ឈ ើ 
ឬ ឬសឈ ើខ្ចី សលឹកឬសស ីអំឈៅ ឈចក។ល។ វាអាចែកឹទកឹរហូត្ដ្ល់ ២០០ លីរត្ កនុង១ព្ងៃ (ឈៅកផនលង សំបូ
រទឹក)។ ដ្ំរអីាសីុឈមា លានភលុក ឯដ្ំរញីី និងដ្ំរឈីមា លខ្លុះ្និានភលុកឈទ។ ដ្ំរ ីចិញ្ច ឹ្កូនឈដ្ឋយទឹកឈដ្ឋុះ បនដ
ៃូជឈៅផខ្ កកកដ្ឋ-សីហា។ ដ្រំៃីរឈពាុះរយៈឈៃល ២១ផខ្ (យូរបំែុត្ ២៥ផខ្) ឈកើត្កូន្ដងបាន ១កបល ឈដ្ឋយ
កំរឈកើត្បានកូន ឈ ល្ ុះណាស់។ ឈ្ដ្ំរកីនុង្យួជីវតិ្វាអាចបឈងកើត្កូនបាន ៤ ឬ៥ដ្ង ឈហើយដ្ំរឈី្អាច បនដៃូជ
រហូត្បានដ្ល់អាយុ៥០-៧០ឆ្ន ។ំ ឈរអាចសំរល់ដ្ំរចុីុះឈរបងឈៅឈៃលផដ្លឈរឈ ើញានឈរបង ហូរឈចញៃីរនធ
្យួឈៅចឈនាល ុះរនធរត្ឈចៀក នងិផភនក។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ដ្ំរពី្រៃានត្ិចត្ួចឈៅក្ពុជា ផដ្លានសថិត្ឈៅកនុងត្បំន់្ យួចំនួនដូ្ចជា ត្បំន់
ភូ្ ិ្រឥសានដ  និរត្ី និងភូ្ ិ្ រខាងឈជើង។  
 ានកំណត្រ់តាអំៃីសត្វដ្ំរពី្រៃអាសីុជាឈរចើនទងំឈៅកនុងរដូ្វរបាងំ និងរដូ្វវសាផដ្លបង្ហា ញថា ត្ំបន់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាផដ្នជរ្កសំខានរ់បស់វា ឈទុះជា្និានទិនននយ័ររបរ់រនស់ដីៃីចំននួៃិត្ របស់
ងនិកសត្វ ផដ្លានាឌធជំាងឈរ ឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ឈដ្ឋយសារផដ្នជរ្កឈៅតា្ ត្ំបន់
្យួចំនួនឈៅជុំវញិត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ានលកខណៈរសឈដ្ៀងរន សត្វដ្ំរពី្រៃអាសីុ របផហល ជាឆ្លងកាត្់
ៃីក្ពុជាឈៅកានរ់បឈទសឡាវ និង ឈធវើបំលាស់ទីឈៅកានព់្រៃស្បទនចិនាដ បាល យវតូ្។ ផដ្នជរ្ក របស់វា
របផហលជាានការផរបរបួលកនុងរយៈឈៃលប៉ែុនាា នឆ្ន ងំាីៗ ឈនុះ ឈដ្ឋយសារផត្ឥទធៃិលព្នការបរបាញ់ និងការ
រខំានឈែសងៗ។ ឈដ្ឋយសារការរសាវរជាវ និងការលបត្្និាន លកខណៈដូ្ចរន ជាឈរៀងរាល់ឆ្ន  ំ និងកងវុះ
ទិនននយ័ឧតុ្និយ្ផដ្លអាចឈរបើរបាស់បានសំរាបវ់ាយត្ព្្លឥទធិៃលរបបទឹកឈភលៀង ឈៅឈលើបំលាស់ទី របស់
ងនិកសត្វរបឈភទឈនុះ ឈហតុ្ឈនុះ ឈយើង្និអាចវាយត្ព្្លបានថាឈត្ើ ការផ្លល ស់បដូរផដ្នជរ្ក របស់វា ជាការៃតិ្ 
ឬយ៉ែ ងណាឈនាុះឈទ។ ឈទុះជាកាលៃី្ុន ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារត្ ជ្ បឈ់ៅនឹងផដ្នជរ្ក សត្វព្រៃរូឈលន
រៃហាឈទៃតា្រយៈព្រៃស្បទនចិនាដ បាល យវតូ្ ផត្ករ៏ា នភសដុតាងណា្យួផដ្លអាចបង្ហា ញថា សត្វដ្ំរពី្រៃ 
អាសីុឈធវើបំលាស់ទីឈៅកានផ់ដ្នជរ្កសត្វព្រៃរូឈលនរៃហាឈទៃផដ្រ។  ងាីៗឈនុះ ឈដ្ឋយសារាន ការរត្ួត្ៃិនតិ្យ
អំៃីរបា៉ែ យរបស់សត្វដ្ំរ ីបង្ហា ញថា្និានទនិននយ័សដីៃីសត្វដ្ំរពី្រៃអាសីុ ឈៅកនុងរបឈទសឡាវ ជាបន់ងឹត្ំបនព់្រៃ
ការពាររៃុះវហិារឈនាុះឈទ។ ឈហតុ្ឈនុះ ឈយើង្និដ្ងឹថាត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាផែនក្យួព្នផដ្នជរ្កសត្វ
ដ្ំរពី្រៃអាសីុឈៅកនុង ត្ំបនផ់ដ្លអាចបឈងកើនសារសំខានឈ់ៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារឈនុះ។ 
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ផែនទី ១.៤.១៖ របា៉ែ យសត្វដ្រំពី្រៃអាសីុឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ខ្ទីង Bos gaurus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទង្ហយរងឈររុះ កនុងបញ្ជ ី
រកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួន ២៥០០-៣០០០្លីីផ្៉ែរត្ កំៃស់រត្ឹ្សាា ៃី ១៧០០-១៨៧០្លីីផ្៉ែរត្ ទំងន ់
៦៥០ -៩០០ រីឡូរកា្ ។ 

 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ឈរអាចជួបរបទុះសត្វខ្ទងីឈៅតា្ទជីរ្កត្ំបនទ់ំនាបរហូត្ដ្ល់ត្ំបនភ់នផំដ្លាន 
រយៈកំៃស់ដ្ល់ ២០០០ផ្៉ែរត្។ ទជីរ្កសត្វខ្ទីងានចាបត់ាងំៃីត្បំនព់្រៃឈរសាង ពាកក់ណាដ លឈរសាង និង
វាលឈមា  និងអាចានឈៅត្បំនភ់នខំ្លុះ។ ឈៃលរៃឹករៃលឹ្ និងឈៃលរៃលប ់ រឺជាឈៃលឈវលាសំរាបខ់្ទីងឈដ្ើរ រក
សីុចំណី។ សត្វខ្ទងីសីុឈមា  រត្ញំងខ្ចី នងិសលឹកឬសស។ី 
 -រដូ្វបនតៃូជ៖ ខ្ទីងញីឈៃញវយ័ែដល់កំឈណើ ត្បានកូន្យួ បនាទ បៃ់ីៃរឈពាុះអស់រយៈឈៃល ៩-៩,៥ ផខ្។ 
 -សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ Heinen & Srikomamatara (1996) បានបង្ហា ញៃសីាថ ន្ៃសត្វខ្ទីងឈៅ 
ត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយក៍ៃុំងទទលួរងឈររុះយ៉ែ ងខាល ងំ។ ឈៅកនុងរបទសក្ពុជាសត្វខ្ទងីរត្ូវបានឈរឈ ើញឈៅត្ំបន ់
ខ្ពងរ់ាប្រខាងឈកើត្ ដូ្ចជា ឈខ្ត្ដ្ណឌ រីរ ី រត្នរីរ ី និងឈខ្ត្ដសទឹងផរត្ង នងិត្ំបនខ់្ពងរ់ាប្រខាងឈជើង ដូ្ចជា 
ឈខ្ត្ដរៃុះវហិារ  ឧត្ដរានជយ័  ឈហើយអាចានវត្ដានឈៅត្ំបនភ់នំនព្រៃឈរសាង្យួចំននួដូ្ចជា ឈខ្ត្ដឈកាុះកុង 
កំៃងស់ពឺ និងឈខ្ត្ដឈពាធសិាត្។់ ឈទុះជាយ៉ែ ងណាកឈ៏ដ្ឋយកច៏ំនួនសត្វខ្ទីងានត្ិចត្ួច និងឈៅរាយបា៉ែ យររបទ់ ី
កផនលង និងទទួលរងនូវការររំា្កំផហងយ៉ែ ងខាល ងំ ជាៃិឈសសៃីការបរបាញ់។ 
 ខ្ទីងានវត្ដានឈរចើនបងគួរឈៅ្រកណាដ លត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងព្រៃស្បទនចិនាដ បាល យវតូ្។ 
ឈនុះរបផហល ជាឈដ្ឋយសារផត្ខ្ទីងចូលចិត្ដព្រៃឈរសាង ព្រៃពាកក់ណាដ លឈរសាង និងព្រៃឈៅតា្ាត្អ់ូរផដ្ល សំ
បូរឈៅកនុងត្ំបនឈ់នាុះ។ ឈរកត្រ់តាសត្វខ្ទីងជាញឹកញាបក់នុងអំឡុងឈៃលសិកាងនិកសត្វខាន ត្ធំរបចាឆំ្ន ឈំៅកនុង 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈបើឈទុះបី ជាទិនននយ័ផដ្លាន ្និទនអ់ាចឈធវើការបា៉ែ នស់ាា នអំៃីចនំួនៃិត្របាកដ្ 
របស់សត្វខ្ទីងកឈ៏ដ្ឋយ។ ឈទុះជាសត្វខ្ទីងានវត្ដាន ឈសទើរផត្ទូទងំត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ ៏ ប៉ែុផនដៃៃួកសត្វឈនុះ ឈៅ
ផត្ទទួលរងការរំរា្កំផហងធៃនធ់ៃរជាងទឈនាង ឈហើយបាននឹងកំៃុងបាត្ប់ងៃ់ីផដ្នជរ្ករបស់វាឈៅកនុង ត្ំបន់
អាសីុអាឈរនយ។៍ ចំនួនសត្វខ្ទីងឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារានទំនាកទ់ំនងឈៅនឹង ត្ំបនឈ់ែសង ឈទៀត្ឈៅ
តា្ខ្ពងរ់ាប្រខាងឈជើង និងខាងឈកើត្របស់របឈទសក្ពុជា ផដ្លានសារសំខានជ់ាសាកល។ 
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ផែនទ ី១.៤.២៖   របា៉ែ យសត្វខ្ទីងឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ទន្ន្ោង Bos javanicus (សថិត្កនុងឧបស្ព័នធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទរងឈររុះ 
ជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។  

-ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ១៩០០-២២៥០ ្លីីផ្៉ែរត្  កំៃស់រត្ឹ្សាា ៃី ១៥៥០-១៦៥០ ្លីីផ្៉ែរត្ និង
ទំងន ់៦០០-៨០០ រីឡូរកា្។ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ទឈនាងជាសត្វរស់ឈៅត្ំបនព់្រៃឈលបុះ នងិវាលឈមា ផដ្លានទកឹរចប ់នងិដ្ីរចា
ប។ ជាទូឈៅ ទឈនាងចូលចតិ្ដរស់ឈៅត្ំបនវ់ាលព្នព្រៃឈលបុះផដ្លែទុយៃីសត្វខ្ទីង ផដ្លចូលចិត្ដរស់ ឈៅត្ំបន់
ព្រៃពាកក់ណាដ លឈរសាង។ ទឈនាងឈរចើនរស់ឈៅជាហវូង។ ឈៅឈៃលរៃឹករៃលឹ្ នងិឈៃលរៃលបជ់ា ឈៃល
ឈវលាដ្ល៏អសំរាបទ់ឈនាង ឈចញរកសីុចំណី។ 
 -រដូ្វបនតៃូជ៖ ទឈនាងបង្ហក ត្ៃូ់ជឈៅអំឡុងផខ្ឧស្ នងិ ្ងុិនា។ ទឈនាងញីែដល់កំឈណើ ត្ឱ្យកូនចំននួ 
១ ឬ២ បនាទ បៃ់ីៃរឈពាុះរយៈឈៃល ៩ ផខ្។ ទឈនាងញីានលទធ្ៃបង្ហកក ត្ៃូ់ជឈៅឈៃលានអាយុ ២ឆ្ន ឈំឡើង។ 
 -សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ទឈនាងជាសត្វផដ្លទទួលរងការរំរា្កំផហងយ៉ែ ងខាល ងំៃកីារបរបាញ់ ឈដ្ើ្ប ី
ឈធវើការលក ់ ដូ្រសាច ់ នងិផសនង។ ឈៅប៉ែុនាា នទសវត្សចុងឈរកាយឈនុះចំនួនសត្វទឈនាងានការងយចុុះជាខាល ងំ 
ឈៅកនុងត្ំបន។់ ទឈនាងរត្ូវបានឈររបទុះឈ ើញានឈៅត្បំនព់្រៃឈលបុះឈៅត្ំបនខ់្ពងរ់ាបខាងឈជើង នងិខាងឈកើត្ 
ព្នរបឈទសក្ពុជា និងានចនំួនត្ិចត្ួចឈៅកនុងទីជរ្កព្រៃឈលបុះ្រនិរត្។ី 
 ទឈនាងានវត្ដានឈៅទូទងំត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងព្រៃស្បទនចិនាដ បាល យវតូ្។ ឈរឈធវើការ 
អឈងកត្ របឈភទងនកិសត្វឈនុះជាញឹកញាបឈ់ដ្ឋយឈរបើា៉ែ សីុនងត្សវ័យរបវត្ដិ  និងការអឈងកត្ឈដ្ឋយផ្លទ ល់។ ជា
ទូឈៅ ទឈនាងចូលចិត្ដត្ំបនព់្រៃឈលបុះជាងសត្វខ្ទងី ឈហើយឈនុះរបផហលជាឈហតុ្ែល្យួឈៅត្ំបន ់ព្រៃការពារ
រៃុះវហិារ។ តា្ទិនននយ័ព្នការសិការសាវរជាវសត្វទឈនាង បានបង្ហា ញថាត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ ៃិត្ជា
ានសារសំខានជ់ា សាកលសំរាបង់នកិសត្វរបឈភទឈនុះ។ ទឈនាងកំៃុងបាត្ប់ងៃ់ីផដ្ន ជរ្ករបស់វាឈៅកនុង
ត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ។៍ ការៃរងឹងការអនុវត្ដចបប ់ឈដ្ើ្ បរីរបរ់រងការបរបាញ់ និងការ កាបរ់ានទជីរ្ករបស់វា រឺ
ជាវធិានការការពារដ្សំ៏ខានសំ់រាបង់នកិសត្វរបឈភទឈនុះ ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការ ពាររៃុះវហិារ។  
 
 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                                                                                                     នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
 

 

 

92                           ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  
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រមងំ Cervus eldi  (សថិត្កនុងឧបស្ព័នធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES)  ជារបឈភទង្ហយរងឈររុះ 
កនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ១០០០-១១៤០្លីីផ្៉ែរត្  ទងំន ់១០០រីឡូរកា្។ 
-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ រាងំរស់ឈៅជាហវូងផដ្លកនុង្យួហវូងានៃី ៥-១៥កបល ឈៅត្ំបន់ទំនាប 

ព្រៃឈលបុះផដ្លានវាលឈមា ជា្ួយនឹងទឹករចប់ និងងលុកទឹក។ ឈមា   សបូវ ឫសសខី្ចី និងរត្ួយសលឹកខ្ចីផដ្ល 
ឈទើបនឹងលាស់ជាអាហាររបស់រាងំ។ ជាឈរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ឈៅអំឡុងផខ្្ិងុនា រាងំឈធវើការជំរុុះផសនង ឈហើយកជ៏ា 
ឈៃលឈវលា ផដ្លសំបូរឈៅឈដ្ឋយចំណីសំរាប់ៃួកវាែងផដ្រផដ្លអាចឈធវើឱ្យផសនងរបស់វាអាចលូត្លាស់សារ 
ជាងាី។ រាងំជាសត្វ ្ិនសូវ ា្ ក់ឈែអើលនឹង្នុសសឈទ ឈហតុ្ដូ្ឈចនុះឈហើយបានជាៃួកវាជារបឈភទសត្វផដ្ល 
ង្ហយរសួលបរបាញ់ជាទីបំែុត្។ បចចុបបននឈនុះ ចំនួនរបស់វាឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជាានការងយចុុះជាខាល ងំឈបើ 
ឈរបៀបឈធៀបឈៅនឹងឆ្ន ំ្ ុនៗ ឈបើឈទុះបីជាានតំ្បន់ជាឈរចើន ជាទីជរ្កដ្៏លអៃួកវាក៏ឈដ្ឋយ។ 
 -រដូ្វបនតៃូជ៖ ជាធ្ាតារដូ្វបង្ហក ត្ៃូ់ជសំរាបស់ត្វរាងំរីចាបៃ់ីផខ្ ្នីា-ឧស្ និងបនាទ បៃ់ីការៃរឈពាុះ 
រយៈឈៃល ៦-៨ផខ្ រចួ្ក រាងំញីបានែដល់កំឈណើ ត្បានកូនចំននួ ០១។ 
 -សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ របា៉ែ យហវូងរាងំតូ្ចៗ ានឈៅពាសឈៃញត្ំបនព់្រៃឈលបុះ្រខាងឈជើង  ្រ
ខាងឈកើត្ និង្រត្បូងឈឆ្ៀងខាងលិចព្នរបឈទសក្ពុជា កនុងឈខ្ត្ដបនាទ យានជយ័ ឈសៀ្រាប រៃុះវហិារ សទឹង
ផរត្ង  រត្នរីរ ី ្ណឌ លរីរ ីរកឈចុះ នងិឈខ្ត្ដកៃំងស់ពឺ។ 
 រាងំរត្ូវបានកត្់រតាជាញឹកញាប់ឈៅកនុងព្រៃឈលបុះ ជាៃិឈសសឈៅកនុងត្ំបនច់ំនួនបី៖ ឈៅ្រខាង 
ត្បូង ភូ្ិរបុញ រវាងអូរររីរ និងភូ្ដិ្ងែលិត្ និងឈៅ្រអាឈរនយ ៍ ត្ំបន់ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ តំ្បន់ព្រៃ 
ការពាររៃុះវហិារ របផហលជាត្ំបន់្ ួយផដ្លានសារសំខាន ់សំរាប់សត្វរាងំឈៅកនុងៃិភៃឈលាក ឈៅរសប 
ឈៃលផដ្លត្ំបន់ព្រៃឈលបុះនានា ផដ្លជាជរ្ករបស់របឈភទងនិកសត្វរបឈភទឈនុះកំៃុងបាត្ប់ង់ឈៅត្ំបន ់
អាសីុអាឈរនយ។៍   
 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                                                                                                     នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ និងជីវចរ្រុះ ២០១៦ 

ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  93 

 

ផែនទ ី១.៤.៤៖ របា៉ែ យសត្វរាងំឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
កកែះ Naemorhedus sumatraensis (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES)  ជារបឈភទ 
ង្ហយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ១៤០០-១៥០០្លីីផ្៉ែរត្ កំៃស់រត្ឹ្សាា ៃី ៨៥០-៩៤០្លីីផ្៉ែរត្ ទំងនៃ់ ី
៨៥-១៤០រីឡូរកា្។ 

-លកខណៈជវីសាស្រសត៖  ផកុះចូលចិត្ដរស់ឈៅត្ំបនរ់ជលងផ្លទ ងំងា  ផដ្លានររ្បព្រៃ  និង រសទប ់រកុខ
ជាត្រិសទបឈ់រកា្រកាស់។ ផកុះានឈជើងយ៉ែ ងចណំាបក់នុងការឈឡើងតា្ផ្លទ ងំងាឈចាទៗ។ ឈៅឈៃលព្ងៃវា ចូល
ចិត្ដសំរាក តា្ព្រៃរឈាព ត្រកាស់ ឈហើយឈចញរកសីុឈៅឈៃលរៃឹក ឬរៃលប។់ ៃៃួកសត្វផកុះ វាសីុរកុខជាត្ិ ឈសទើរ
ររបរ់បឈភទ។ ជាធ្ាតាវារស់ឈៅឯកកា។ វាបនដៃូជឈៅផខ្ តុ្លា-ធនូ និងឈកើត្បានកូន ១-២ បនាទ បៃ់ីាន រភ ៌
៧ផខ្។ កូនរស់ឈៅជា្យួឈ្វាឈសទើរ ឈៃញ្យួឆ្ន ឈំទើបចាកឈចញ។ 
 -សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ សត្វផកុះអាចជបួរបទុះឈៅត្ំបន់្ រនិរត្ី នងិត្ំបនខ់្ពងរ់ាប្រខាងឈជើងព្ន 
របឈទសក្ពុជា ឈហើយចំនួនរបស់វាានត្ចិត្ួចណាស់។ 
 ានកំណត្រ់តាត្ិចត្ចួអំៃីវត្ដានសត្វផកុះ ចាបត់ាងំៃភីនដំ្ងផរករហូត្ដ្ល់ ្រខាងឈកើត្ព្ន ត្ំបន ់ ព្រៃ
ការពាររៃុះវហិារ។ ជាទូឈៅ សត្វផកុះានរស់ឈៅត្ំបនភ់ន ំនិងត្ំបនផ់ដ្លានចំឈណាទខាល ងំ។  
 
ឈ្លសូ Muntiacus muntjak (ជារបឈភទសត្វានឈដ្ឋយបងគួរឈៅកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទានឈដ្ឋយបងគួរកនុងរបឈទសក្ពុជា )។ 

-ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ៩០០-១០៥០ ្លីីផ្៉ែរត្ កំៃស់រត្ឹ្សាា ៃ២ី០-២៨០រីឡូរកា្ ។ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ សត្វ លូសរស់ឈៅតា្ទីជរ្កខុ្សៗរន  ដូ្ចជាព្រៃឈរសាង ត្ំបនខ់្ពងរ់ាប និង
ត្ំបនវ់ាលទំនាប និងព្រៃឈលបុះផដ្លានវាលឈមា   ទឹករចប ់នងិងលុកទឹក។ ឈមា   សបូវ  ឫសសខី្ច ីនិងរត្ួយ សលឹក
ខ្ចីផដ្លឈទើបនឹងលាស់ជាចណីំរបស់ លូស។ ឈៃលឈវលាផដ្លវាឈចញ្កសីុចណីំរឺ ៃីឈៃលរៃលប់ៗ រហូត្ 
ដ្ល់ឈៃលព្ងៃរុះ។ ជាឈរៀងរាល់ឆ្ន  ំ អំឡុងផខ្ កកកដ្ឋ-សីហា ជាឈៃលឈវលាសត្វ លូសឈធវើការជំរុុះផសនង។ ឈហើយ 
កនុងអំឡុងឈៃលឈនាុះជាឈៃលឈវលា្យួ ផដ្លវាលាកខ់្លួន នងិៃិបាកជបួរបទុះៃួកវាណាស់។  
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 -រដូ្វបនតៃូជ៖ ជាធ្ាតា រដូ្វបង្ហក ត្ៃូ់ជរបស់ លូសរឺឈៅអឡុំងផខ្ ធនូ-្ករា ឈហើយបឈងកើត្កូនបាន ០១ 
បនាទ បៃ់ីៃរឈពាុះរយៈឈៃល ៨ផខ្។  លូសជទំងឈ់មា ល្រឈរចើនរស់ឈៅផត្ាន កឯ់ង ឈហើយដ្ល់រដូ្វបង្ហក ត្ ់ៃូជ
ឈទើប ៃួកវារប្ូលែដុ ំជា្យួនងឹ លូសញី ឈដ្ើ្បឈីធវើការបង្ហក ត្ៃូ់ជ។ 
 -សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖  លូសជារបឈភទផដ្លឈរអាចជួបរបទុះឈៅត្ំបនព់្រៃឈ ើនានាជាឈរចើនកនុង 
របឈទសក្ពុជា ប៉ែុផនដងាីៗឈនុះចំនួនសត្វ លូសានការធាល កចុ់ុះឈបើឈរបៀបឈធៀបកាលៃី្នុឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា 
ឈបើឈទុះជា ានត្ំបនជ់ាឈរចើនជាទីជរ្កដ្ល៏អសំរាបៃ់កួវាកឈ៏ដ្ឋយ ។  
 សត្វ លូសានឈៅររបទ់ីកផនលង  ព្នត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ   ឈហើយជារបភៃចណីំដ្សំ៏ខានសំ់រាប ់
ៃៃួក្សំាសីាឌធ ំ(ខាល ធំ ខាល រខ្ិន ខាល ភាងីាផកវ ខាល ឈលឿងាស)។  
 
ផែនទី ១.៤.៥ ៖ របា៉ែ យសត្វ លូសឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
អំបូរខ្លល  
 ្និានកណំត្រ់តាសដីៃីខាល ៃៃករត្ូវបានរកឈ ើញឈៅកនុង ត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារឈទ។ ឈរៅៃីឈនុះាន 
ការកត្រ់តាត្ិចត្ួចបំែុត្អំៃ ី វត្ដានខាល ភាងីាផកវ នងិខាល ឈលឿងាស។ របឈភទព្នអំបូរខាល ឈនុះានៃៃិណ៌នាល្អតិ្ 
ដូ្ចខាងឈរកា្៖ 
 
ខ្លល ធ ំPanthera tigris (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទរងឈររុះ ជិត្ែុត្
ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ របឈភទជតិ្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 -ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ១៧០០-២២៩០ ្លីីផ្៉ែរត្  ទំងន ់១៨០-២៤៥រីឡូរកា្ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ខាល ធអំាចរស់ឈៅកនុងជរ្កររបរ់បឈភទ ផដ្លានទឹក ចំណី និង្លបរ់របរ់រន ់
ឈរពាុះវាជាសត្វចាញ់កំឈៅព្ងៃ។ ឈៅឈៃលព្ងៃឈៅដ ខាល ងំ ខាល ធំចំណាយឈៃលឈរចើនឈា៉ែ ងឈដ្ើ្បឈីដ្ករតាទំឹក វាាន 
្ៃសាទ ត្ជ់ំនាញកនុងការផហលទឹក ឈហើយវា្និឈឡើងឈដ្ើ្ ឈ ើឈទឈបើៃុំចាបំាច។់ ខាល ធំអាចចាបច់ណីំបានចាបៃ់ី 
សត្វតូ្ចរហូត្ដ្ល់សត្វធំ (ទឈនាង ខ្ទីង)។ ខាល ធំអាចបនដៃូជបានររបរ់ដូ្វ។ វាអាចបឈងកើត្កូនបានៃី ១-៧កបល 
បនាទ បៃ់ីៃរឈពាុះ អស់រយៈឈៃលរបផហល ១០០ព្ងៃ។ វាអាចានអាយុរហូត្ដ្ល់ ២៥ឆ្ន កំនុងធ្ាជាត្ិ។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ខាល ធំជារបឈភទសត្វផដ្លទទលួរងឈររុះបំែុត្ ឈដ្ឋយការបរបាញ់ឈដ្ើ្បឈីធវើ 
ពាណិជជក្ាផសបក ឆ្អឹងឈៅតា្ត្ំបន់្ យួចំននួកនុងរបឈទសក្ពុជា ដូ្ចជាភូ្ិ្ រឥសានដ ភូ្ិ្ រខាងឈជើង ភូ្ិ
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្រនិរត្ី។ ឈរ្និបានរបទុះឈ ើញវត្ដានខាល ធំឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាងរបាឆំ្ន ំ្ កឈហើយ (WCS 
2008)។ ការរសាវរជាវឈដ្ឋយ ឈរបើា៉ែ សីុនងត្សវ័យរបវត្ដិ នងិការវាស់ផវងដ្ឋនឈជើងកំៃុងឈធវើឈឡើង ឈដ្ើ្បវីាយ
ត្ព្្លអំៃីការៃិត្ សដីៃីវត្ដានសត្វខាល  ធំឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។  
 
ខ្លល រខ្ិន្ Panthera pardus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទជិត្ទទលួ 
រងការរំរា្កំផហងកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 -ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ១០៨០-១៣០០្លីីផ្៉ែរត្  ទំងន ់៤៥-៦៥រីឡូរកា្ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ខាល រខ្និអាចរស់ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃឈ ើឈសទើរររបរ់បឈភទ ចាបៃ់ីព្រៃឈរសាង រហូត្ 
ដ្ល់ព្រៃរឈាព ត្ានផ្លទ ងំងា។ វាជាសត្វរហ័សរហួន និងចូលចិត្ដឈឡើងឈដ្ើ្ឈ ើផដ្លជាជំនាញៃិឈសសរបស់ 
វា។ វាៃុំសូវចាញ់កំឈៅព្ងៃដូ្ចខាល ធំឈទ ឈហើយអាចរស់ឈៅឆ្ៃ យៃីរបភៃទកឹ។ ឈបើឈទុះជាវាអាចផហលទឹកបាន ក៏
វាៃាយ្ឈរច ឈចញៃតី្ំបនា់នទឹកផដ្រ។ ខាល រខ្ិនសីុសាចរ់របរ់បឈភទផដ្លវាចាបប់ានដូ្ចជា រជូក ឈរបើស 
សាវ  សត្វលអិត្ជាឈដ្ើ្។ ជាឈរឿយៗ វាចាបច់ណីំឈដ្ឋយឈលាត្សស្រងគបៃ់ីឈលើឈដ្ើ្ឈ ើ រចួទញសត្វឈនាុះឈឡើងឈលើ 
ឈដ្ើ្ឈ ើឈដ្ើ្បសីុី។ វាចូលចតិ្ដរក ចំណីផត្ឯកឯង នងិជាសត្វរារត្ីចរ។ វាឈដ្ើរជារូរផត្កនុងរដូ្វបនដៃូជ។ ខាល រខ្ិន 
អាចបឈងកើត្កូន្ដងបានៃី ១-៤កបល បនាទ បៃ់ីៃរឈពាុះអស់រយៈឈៃលរបផហល ៩០-៩៥ព្ងៃ។ កូនរស់ឈៅ 
ជា្យួឈ្រហូត្ដ្ល់អាយុ ១-២ឆ្ន ។ំ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ វាានត្ិចត្ចួឈៅតា្ត្ំបនន់ានាដូ្ចជា ភូ្ិ្ រឥសានដ  និរត្ ីនិង្រខាង ឈជើ
ង។  
 របា៉ែ យខាល រខ្ិនានឈៅររបទ់កីផនលងទូទងំត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាៃិឈសសឈៅ្រអាឈរនយ៍ត៍្ំបន ់
ព្រៃឈលបុះ និងត្ំបនព់្រៃឈរសាង។ ឈបើឈទុះបីងនកិសត្វរបឈភទឈនុះានររបទ់ីកផនលងចាបត់ាងំៃទីវីបអាស្រហវកិ 
រហូត្ដ្ល់ទវីបអាសីុខាងឈកើត្ សត្វខាល  រខ្ិនកៃុំងផត្បាត្ប់ងឈ់ដ្ឋយសារការបាត្ប់ងទ់ជីរ្ក ការបរបាញ់ និង
រា នចំណីររបរ់រន។់ ត្បំនដ់្ធ៏ំលវឹងឈលវើយ ផដ្លររបរ់រងបានលអ និងសំបូរចំណី ដូ្ចជា ត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ ឈនុះៃតិ្ានសារសំខានសំ់រាបក់ាររស់រាន រយៈឈៃលផវងរបស់ៃៃួកសត្វ ខាល រខ្ិន ឈៅត្ំបន ់អាសីុអា
ឈរនយ។៍ 
 

ផែនទ ី១.៤.៦៖ របា៉ែ យសត្វខាល រខ្ិន Leopard ឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
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ខ្លល ររ ី Prionailurus viverrinus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ១ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES)ជារបឈភទរង 
ឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយបងគួរកនុងរបឈទសក្ពុជា )។ 
 -ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ៧២៥-៧៨០្លីីផ្៉ែរត្  ទំងន ់៧-១១រីឡូរកា្។ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ខាល  រត្ចូីលចិត្ដរស់ឈៅកនុងព្រៃរឈាព ត្ ព្រៃឈលបុះផកបរទឹក ផដ្លឈៅទីឈនាុះវាអាច 
ចាបរ់ត្ី កាដ ្ បកស ី រររំ និងសត្វដ្ព្ទឈទៀត្បាន។ វាចាបរ់ត្ីឈដ្ឋយរកាបឈលើផ្លទ ងំងាផដ្លលយចូលឈៅកនុងទកឹ 
ឈហើយយករកញុាំរបស់វាចូកបាចរត្ីឈឡើង្កឈលើឈរក រឺវា្និចុុះឈៅកនុងទឹកចាបរ់ត្ដូី្ចសត្វឈភឈទ។ វាអាច 
បឈងកើត្កូន្ដងបានៃី ២-៣កបល បនាទ បៃ់ីានរភអ៌ស់រយៈឈៃលរបផហល ៩០-៩៥ព្ងៃ ឈហើយខាល រខ្ិនអាច ឈធវើ
ការបនដៃូជបានឈៅឈៃលវាានអាយុចាបៃ់ី ៨ផខ្ កនលុះ។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ខាល រត្ជីារបឈភទ្យួានជាបងគួរ។ វារស់ឈៅឈសទើរររបទ់ីកផនលងៃិឈសស ត្ំបនភ់ូ្ ិ
្រឥសានដ ខាងឈជើង និងនិរត្ីព្នរបឈទសក្ពុជា។  
 ានកំណត្រ់តាអំៃីវត្ដានខាល រត្ីឈៅទូទងំត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅតា្ផដ្នជរ្កខុ្សៗរន ។ 
ឈនុះជា របឈភទងនិកសត្វអបំូរឆ្ា ខ្លួនតូ្ចៗផដ្លឈរបានកត្រ់តាញឹកញាបរ់ួ្ ជា្យួឆ្ា ព្រៃ។ ឈបើៃិចារណាអំៃ ី
សាថ ន្ៃរំរា្កំផហងជិត្ែុត្ៃូជរបស់វាឈៅឈលើៃិភៃឈលាក ខាល រត្ីផដ្លសំបូរបងគួឈរឈៅកនុង ត្បំនព់្រៃ ការពារ
រៃុះវហិារ បង្ហា ញថាត្បំនព់្រៃការពារឈនុះានសារសំខានសំ់រាបក់ារអភរិកសរបឈភទ ងនិកសត្វឈនុះ ជាសាក
ល។  
 
ខ្លល ឃ្ រំចូ Helarctos malayanus  (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ  (CITES) ជារបឈភទ ៃុំ
ានៃត័្ា៌ន ទិនននយ័ររបរ់រនក់នុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទស ក្ពុ
ជា)។ 
 - ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី  ១០០០-១១៤០ ្លីីផ្៉ែរត្   ទងំន ់១០០រីឡូរកា្។   
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ខាល  ាុតូំ្ចចូលចិត្ដរស់ឈៅត្ំបនព់្រៃសដុក ្រឈរចើនៃកួវាឈចញរកចណីំឈៅ ឈៃលយ
ប។់ វាសីុចំណីដូ្ចជា  ាុ ំ ៃរងួត្ ឈរា្ សត្វលអិត្ឈែសងៗ ៃៃួកបកស ី រត្ី នងិរ្ដូ្ងជាអាហារ។ ខាល  ាុ ំតូ្ចវា
អាចវាយ របហារសរត្ូវ នងិចាបច់ណីំឈដ្ឋយឈរបើឈជើង្ខុ្ទងំរូររបស់វាផដ្លានរកចកដ្រ៏ងឹា។ំ ជាទូឈៅ
សត្វខាល  ាុ ំតូ្ចញី បឈងកើត្កូន្ដងបាន ១-២កបល បនាទ បៃ់ីានរភរ៌យៈឈៃល ៨ផខ្។ ខាល  ាុ ំតូ្ចជា សត្វៃូផក
ឈឡើងឈដ្ើ្ឈ ើ ឈដ្ើ្ បរីកអាហារ ជាងឈរកនុងចំឈណា្សត្វខាល  ាុ ំររបរ់បឈភទ វាឈដ្ក្និឈរ ើសកផនលង នងិរស្ុកឮ
ខាល ងំៗែងផដ្រ។ វាជាសត្វផដ្លានការរបរងរបយត័្ន ឈហើយឆ្ល ត្វាងព្វ ផត្វាចូលចិត្ដរស់ឈៅឈដ្ឋយ ឈសៃៀ្សាៃ
ត្។់ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ជាសត្វានជា្ធយ្ឈហើយានឈៅត្ំបន់្ រឥសានដ  ្រនិរត្ី និង្រ ខាង
ឈជើង ព្នរបឈទសក្ពុជា។  
 ានកំណត្រ់តាត្ិចត្ចួបំែុត្អំៃីវត្ដានខាល  ាុ ំតូ្ចឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ឋយសារផត្ាន 
ការៃិបាកកនុងការកណំត្អ់ត្ដសញ្ញា ណខាល  ាុ ំទងំៃីររបឈភទ។ ានកណំត្រ់តាដ្ឋនខាល  ាុ ំជាឈរចើន ប៉ែុផនដ្និអាច 
បញ្ញជ កប់ានថា ឈត្ើដ្ឋនទងំឈនាុះ ជារបឈភទខាល  ាុ ំណា្យួ។ ានកណំត្រ់តាខាល  ាុ ំរបឈភទឈនុះ នងិដ្ឋនឈែសងៗ 
ឈទៀត្ឈៅពាសឈៃញ ត្ំបនព់្រៃឈ ើផដ្ល្រឈរចើនឈៅកនុងព្រៃឈរសាង ព្រៃពាកក់ណាដ លឈរសាង និងព្រៃឈៅ 
តា្ាត្អ់ូរ (WCS 2008)។ ការបាត្ប់ងទ់ីជរ្ក និងការបរបាញ់របផហលជាការរំរា្កំផហងធៃនធ់ៃរសរាប ់
ៃៃួកសត្វខាល  ាុ ំ។ ឈដ្ឋយសារខាល  ាុ ំ   ្និផ្នជាសត្វសីុៃៃួកសត្វត្ិណសីធំៗ ដូ្ឈចនុះការបាត្ប់ងរ់បឈភទសត្វ ត្ិ
ណសីរបផហលជា្និផ្នជាការរំរា្កំផហងសំខានច់ំឈពាុះខាល  ាុ ំឈឡើយ។ 
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ខ្លល ឃ្ ធំ ំ Selenarctos thibetamus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទ 
ង្ហយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 -ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ១០០០-១១៤០្លីីផ្៉ែរត្  ទំងន ់១០០រីឡូរកា្ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ខាល  ាុធំំឈរចើនឈចញរកចំណីឈៅឈៃលយប ់ ចូលចិត្ដរស់ឈៅត្ំបនព់្រៃភន ំ និងតា្ 
វាលឈមា  ព្នត្ំបនខ់្ពងរ់ាប។ វាចូលចិត្ដឈឡើងឈដ្ើ្ឈ ើធំៗ ឈដ្ើ្បរីកអាហារ ឈហើយវាកចូ៏លចិត្ដឈដ្កនឈនៀលភក ់
ឈៅតា្ត្លុកនានា កាលណាវាឈលងភកអ់ស់ចិត្ដ វាកឈ៏ឡើង្កសំដ្ិលខ្លួនឈអាយសៃួត្។ វាកចូ៏លចិត្ដកាចផ់្ក 
ឈ ើយក្កឈធវើជរ្ក ឬ ដ្កកូនឈ ើតូ្ចៗ ឈដ្ើ្បសីុីឬសែងផដ្រ។ វាចូលចិត្ដឈដ្កឈៅដ្ឈងកៀបឈ ើឈរកា្ 
ចឈនាល ុះឈ ើធំៗ  ឬកនុងរងូងា ឈហើយវាឈដ្កលកស់កបស់កល់ នងិរស្ុកឮខាល ងំៗ វា្និង្ហយ ា្ កៃ់ីឈដ្កឈដ្ឋយ សំ
ឈលងកដុងកាដ ងំឈឡើយ។ ខាល  ាុធំំចូលចិត្ដសីុផែល ឈ ើ សត្វលអិត្ ៃៃួកបកស ីរ្ដូ្ង (ដូ្ងឈរបង) ឈពាត្ នងិរត្ីជាអា
ហារ។ សត្វខាល  ាុធំំឈ្បឈងកើត្កូន្ដងបាន ១-៣កបល ឈដ្ឋយករ្អាចបឈងកើត្កូនបាន ៤-៦ កបល វាានរភរ៌
យៈឈៃល ៨ផខ្។ សត្វខាល  ាុ ំធំវ់ាានអាយុរហូត្ដ្ល់ ៣៧ឆ្ន ។ំ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ បចចុបបននឈនុះឈៅរបឈទសក្ពុជា ឈររបទុះឈ ើញសត្វខាល  ាុ ំធំ់ឈដ្ឋយករ្។  
 ដូ្ចជារបឈភទខាល  ាុ ំតូ្ចផដ្រ ានកំណត្រ់តាត្ិចត្ចួបំែុត្អំៃីវត្ដានខាល  ាុ ំធំ ឈៅត្បំនព់្រៃការពារ រៃុះ
វហិារ។ ានកណំត្រ់តាខាល   ាុ ំរបឈភទឈនុះ និងដ្ឋនឈែសងៗ ឈទៀត្ឈៅពាសឈៃញត្ំបនព់្រៃឈ ើផដ្ល ្រឈរចើន
ឈៅកនុងព្រៃឈរសាង ព្រៃពាកក់ណាដ ល ឈរសាង នងិព្រៃឈៅតា្ាត្អ់ូរ (WCS, 2008)។ 
 
កកែព្រៃ Cuon alpinus  (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN  និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទាន  
ឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 -ទហំំ៖ របផវងដ្ងខ្លួនៃី ៨០០-៩០០្លីីផ្៉ែរត្  ទំងនៃ់ី ១០-២០រីឡូរកា្។ 
 -លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ផឆ្កព្រៃចូលចិត្ដរស់ឈៅជាហវូង។ វាចូលចតិ្ដរស់ឈៅត្ំបនព្រៃភនរំកាស់ៗ តា្ 
រកផហងងា ្លបឈ់ ើស ុបរទរប។ ផឆ្កព្រៃានលទធ្ៃចាបច់ំណីផដ្លានាឌធំជាងខ្លួនរបស់វាដូ្ចជាសត្វ 
 លូស ឈរបើស ជាឈដ្ើ្។ ឈៅឈៃលឈលា្ៃទ័ធចាបស់ត្វជាចំណី ៃួកផឆ្កព្រៃផត្ងផត្ឈដ្ញបណាដ ករ់ន ឈដ្ើ្បឈីអាយ 
សត្វឈនាុះអស់កលំំាង។ ផឆ្កព្រៃចូលចិត្ដឈចញឈៅរកចណីំឈៅឈៃលរៃលប ់និងឈៃលរៃកឹរៃលឹ្រសាងៗ។ វារត្់
ឈលឿនអាចឈលាត្បានចំង្ហយ ៦្ នងិ អាចហកប់ានកំៃស់ដ្ល់ ៣,៥្។ ផឆ្កព្រៃអាចានជីវតិ្រស់ ឈៅបាន
រហូត្ដ្ល់ ១៥ឆ្ន ។ំ ផឆ្កព្រៃឈរចើនែដល់កំឈណើ ត្ ឈអាយកូនឈៅផខ្ វចិឆិកា-កុ្ភៈ ឈហើយវាអាចបឈងកើត្កូន ្យួឈលើក
បានៃី ១-៤កបល។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ផឆ្កព្រៃានជា្ធយ្ និងានឈសទើរររបទ់ីកផនលងដូ្ចជាត្បំន់្ រឥសានដ  ្រ
និរត្ី និង្រខាងឈជើងព្នរបឈទស។ 
 ព្ឆ្កព្រៃជារបឈភទផដ្លឈរបានកត្រ់តាញឹកញាបប់ំែុត្ឈៅកនុងចំឈណា្របឈភទ្សំារសត្វឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃ 
ការពាររៃុះវហិារ ផដ្លានកណំត្រ់តាឈសទើរផត្ររបទ់ីកផនលងកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ (WCS, 2008)។ ផឆ្កព្រៃបាន 
ែុត្ៃូជៃីវសិាល្ៃផដ្នជរ្ករបស់វា ឈៅ្រខាងឈជើងត្ំបនអ់ាសីុ ឈហើយឈរបានបា៉ែ នស់ាា នថា ានផឆ្កព្រៃផត្ 
ចំនួន ២៥០០កបលប៉ែុឈណាណ ុះ ផដ្លឈៅឈសសសល់ទូទងំៃិភៃឈលាក (Durbin et al. 2008)។ ព្រៃឈលបុះឈសើ្ 
និងសៃួត្ឈៅកនុង ត្ំបនរ់ត្ូៃិករត្ូវបានចាត្ទុ់កថា ជាត្ំបនស់្រសបបំែុត្ នឹងអំបូរ លូស ផដ្លជាចំណីសំខាន ់
របស់ៃៃួកព្ឆ្កព្រៃ។ ដូ្ឈចនុះ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ជាត្ំបន់្ យួានសារសំខានប់ំែុត្សំរាបៃ់ៃួកព្ឆ្កព្រៃ រសប
ឈៃលផដ្លត្ំបនព់្រៃ ការពាររៃុះវហិារ ជាត្ំបនា់នវសិាល្ៃធំទូលាយ និងសំបូរចំណី។  
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ផែនទី ១.៤.៧៖ របា៉ែ យសត្វផឆ្កព្រៃ Dhole ឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ៃរងូល Manus javanika (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ 
ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន ៤២៥-៥០០ ្លីីផ្៉ែរត្ កនទុយ ៣៤០-៤៧០ ្លីីផ្៉ែរត្ ទំងន ់៥-៧ រីីីឡូ
រកា្។ 

-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ វាានជរ្កឈៅកនុងរបឈភទព្រៃផដ្លានឈដ្ើ្ឈ ើខ្ពស់ៗ ព្រៃឈរកាយអាជីវក្ា 
និងដ្ីកសិក្ា។ ៃរងូលជាសត្វរកសីុឈៅឈលើព្ែទដ្ី ឬកនុងរនធឈ ើ ឈហើយឈៃលព្ងៃវាឈដ្កកនុងរនធដ្។ី ចណីំអាហារ 
របស់វាានរសឈាច សង្ហអ  អស្រងកង ដុ្កឈឌឿ និងកឈណដ ៀរឈរចើនសនធឹកសនាធ ប។់ សត្វៃរងលូញីឈកើត្កូន្ដង បាន
្យួ (ឈដ្ឋយកំរឈកើត្ កូន្ដងបានៃីរ) ឈហើយកូនរបស់ឈកើត្ឈរកាយៃីឈ្របស់វាានរភរ៌យៈឈៃល ២-៣ផខ្។ វារ
្ូខ្លួនឈៅឈៃលផដ្លវា ជួបនងឹឧបសរគ វាានអណាដ ត្សអិត្ង្ហយនឹងចាបច់ំណី។ វាជារបឈភទ សត្វសលូត្្និបងក
ឈររុះថាន កអ់វីឈឡើយ។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ វាជារបឈភទសត្វានជា្ធយ្ ឈសទើរផត្ររបទ់ីកផនលង និងកៃុំងរងនូវការបំែលិច 
បំផ្លល ញយ៉ែ ងខាល ងំកាល ៃី្ នុសស។  
 ឈរករ្ឈ ើញៃរងូលឈៅកនុង ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងកត្រ់តាវត្ដានរបស់វាតា្រយៈា៉ែ សីុនងត្ 
សវ័យរបវត្ដិ (WCS 2008)។ ៃរងូលជារបឈភទងនិកសត្វកៃុំងទទួលរងឈររុះជតិ្ែុត្ៃូជឈដ្ឋយសារផត្ការបរបាញ់ 
សំរាបព់ាណិជជក្ា ឈៅកនុងវស័ិយឱ្សងបរុាណ។  
 
អំបូររបន្ចៀវ/ររងឹ 
 អំបូររបឈចៀវរត្ូវបានឈធវើការសិកាឈៅកនុង ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈដ្ឋយ Walston & Bates (2000) 
ផដ្លបានកត្រ់តាវត្ដានសត្វ របឈចៀវចំនួន ១០របឈភទ ឈៅអំឡុងឈៃលសិការយៈឈៃលខ្លី្យួ ឈៅកនុងឆ្ន  ំ
២០០០។ លទធែលផដ្ល រួរឱ្យកត្ស់ាគ ល់ បែុំត្រឺការចាបរ់បឈភទរបឈចៀវ្ា៉ែង Otomops wroughtoni ឈៅ
្រខាងត្បូងសាន កក់ារកាខ្ឹក ឈៅកនុងរសរកផឆ្ប ជិត្ព្រៃស្បទនចិនាដ បាល យវូត្។ របឈចៀវរបឈភទឈនុះ រត្ូវបាន
ឈរសាគ ល់ផត្ឈៅ្រឥសានដ របឈទសឥណាឌ  (Walston & Bates 2000)។ តា្រយៈកំណត្ ់រតាឈនុះ បង្ហា ញថា
ឈយើងសាគ ល់អំបូររបឈចៀវត្ិចត្ួចឈៅកនុងត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ។៍ ជាងឈនុះឈៅឈទៀត្ របឈភទរជឹង្ា៉ែង Pteropus sp. 
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រត្ូវបានឈរដ្ឹងថាានវត្ដានឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ប៉ែុផនដ្និទនក់ំណត្អ់ត្ដ សញ្ញា ណថាជារបឈភទ
ណា្យួឈៅឈឡើយផដ្រ។ 
 
អំបូរពាន្រ 
ឈទច្កុដ្ Hylobates pileatus (ជារបឈភទង្ហយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទាន 
ឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន  ៤៧០-៤៩៥្លីីផ្៉ែរត្  ទំងន ់៤-៧រីឡូរកា្។ 
-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ឈទច្កុដ្រត្ូវបានឈររបទុះឈ ើញរស់ឈៅតា្ត្ំបនព់្រៃឈរសាង។ ជាធ្ាតាវា រស់

ឈៅជារករ្តូ្ចៗៃី ២-៦កបល។ ៃួកវាចំណាយឈៃលជាឈរចើនឈៅឈលើឈដ្ើ្ឈ ើខ្ពស់ៗ ជាឈរឿយៗវាផត្ង ផត្
ហកឈ់លាត្ឈលើផ្កឈ ើ្ យួឈៅ្យួឈៅឈៃលរៃឹក។ អាហារបស់វាាន ផែលឈ ើ សលឹកឈ ើ ផ្លក  សត្វលអិត្ និង
ៃងសត្វសាល ប។ ឈទចញីានកូនផត្្យួរត្ ់បនាទ បៃ់ីៃរឈពាុះរយៈឈៃល ២១០ព្ងៃ។ រយៈឈៃលានកូន ៃី្យួ
ឈៅ្យួ (ចឈនាល ុះានកូន) ២-៣ ឆ្ន ។ំ ឈៅឈៃល កូនឈទចអាយុរបផហល១ឆ្ន  ំ វាចាបឈ់ែដើ្ឈរៀនឈលាត្ ឈតាង
ឈដ្ើ្ឈ ើជិត្ៗឈ្វា។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ានជា្ធយ្ានឈៅត្ំបន់្ រខាងឈជើង និងនិរត្ី។ 
 ឈទច្កុដ្ានវត្ដានររបទ់ីកផនលងទូទងំត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ទងំព្រៃឈរសាង និងព្រៃពាក ់
កណាដ លឈរសាង (WCS, 2008)។ ឈទចរបឈភទឈនុះានវត្ដានផត្ឈៅ្រអាឈរនយរ៍បឈទសព្ង និងរបឈទស 
ក្ពុជារហូត្ដ្ល់ទឈនលឈ្រងគ (Brockelman 1975; Brockelman & Gittins 1984; Marshall & Sugardjito 
1987)។ ឈហតុ្ឈនុះ ផដ្នជរ្ករបស់វា្និានវសិាល្ៃធំទូលាយ និងរបា៉ែ យឈៅតា្ផដ្នជរ្ករបស់វា 
កំៃុងធាល កចុ់ុះយ៉ែ ងឆ្ប ់ រហ័សឈៅឈៃលានការកាបរ់ានព្រៃឈ ើ។ របសិនឈបើនិនាន ការឈនុះឈៅផត្បនដ ដូ្ចជា 
ឈៅរបឈទសព្ង ឈរទំនងជារកឈ ើញឈទច្កុដ្ផត្ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារព្នរបឈទសក្ពុជា។ ការររបរ់រង 
ឈដ្ឋយរបសិទធ្ៃ និងសាថ ន្ៃព្រៃឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅលអឈធវើឱ្យត្ំបនឈ់នុះានសារសំខាន ់ជា
ៃិឈសសសំរាបស់ត្វឈទច្កុដ្។ ឈរៅៃីឈនុះ ឈដ្ឋយសារត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សថិត្ឈៅជិត្ផដ្នជរ្ក សត្វ
ព្រៃយ៉ែុត្ដុ្្ (Yot Dom Wildlife Sanctuary) និងឧទានជាត្ិភូចុង ណាយ៉ែយ (Phu Jong Na Yoi 
National Park) កនុងរបឈទសព្ង ផដ្លជាកផនលងផដ្ល Rungnapa & Brockelman បានរក ឈ ើញសត្វឈទច
្កុដ្ានចនំួនត្ចិត្ួច។ ឈដ្ឋយសារានការត្ ជ្ បរ់ន ព្នត្បំនក់ារពារឈៅកនុងត្ំបនផ់ដ្លឈធវើឱ្យ ត្ំបនព់្រៃការពារ
រៃុះវហិារកាល យជា ត្ំបនក់ានផ់ត្ានសារសំខានសំ់រាបក់ាររស់រានរបស់ៃៃកួសត្វឈទច្កុដ្ ឈៅកនុងត្ំបន។់ 
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ផែនទី ១.៤.៨៖ របា៉ែ យសត្វឈទច្កុដ្ Pileated Gibbon  ឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រញនី្ ែះ Nycticebus bengalenis (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទ 
ង្ហយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។   
 ានកំណត្រ់តាសត្វរញីឈែុះតិ្ចត្ួចឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈហើយរត្ូវបានឈរបរបាញ់ ទក់
ចាបយ់៉ែ ងធៃនធ់ៃរ ឈៅកនុងត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយសំ៍រាបឈ់ធវើឱ្សងបុរាណ (Walston, 2008)។ ឈហើយ រញីឈែុះ
កំៃុងងយចុុះតា្ផដ្នជរ្ករបស់វា។ ការការពារផដ្នជរ្ករបស់វាដូ្ចជា ត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ នឹង
ធានាបាននូវការរស់រានរបស់ រញីឈែុះឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា។ 
 
ស្វា រពាម្ Trachypithecus germaini (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ១ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជា
របឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជឈៅកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយបងគួរកនុងរបឈទស 
ក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន ៤៩៣-៥៧០្លីីផ្៉ែរត្ កនទុយ ២២៥-៨៤០្លីីផ្៉ែរត្ របផវងឈជើង្ុខ្ 
១៣៨-១៥៦ ្លីីផ្៉ែរត្ ទំងន ់៦-៨ រីឡូរកា្ ។ 

-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ សាវ រពា្រត្ូវបានឈររបទុះឈ ើញឈៅព្រៃឈរសាង និងត្ំបនឈ់ឆ្នរវាលភកព់្រៃ ឈកាងកា
ង។ ៃួកវារស់ឈៅឈលើដ្ីឈរចើនជាងឈលើឈដ្ើ្ឈ ើ។ វាសីុសលឹកឈ ើ ផ្លក ឈ ើ និងសត្វលអិត្។ វារស់ឈៅជា រករ្ានៃី 
១០-៤០កបល ឬឈរចើនជាងឈនុះ។ វាជាសត្វផដ្លឈសៃៀ្សាៃ ត្ប់ែុំត្។ វាានៃណ៌ផបលករន ជាឈរចើន អារស័យឈលើ
ត្ំបន ់ ដូ្ចជាត្ំបនឈ់ឆ្នរ ត្ំបនទ់ឈនល ឬសទឹង ត្ំបនវ់ាលភក ់ត្ំបនព់្រៃឈកាងកាង ត្ំបនព់្រៃពាកក់ណាដ ល ឈរសាង។ 
សាវ រពា្ឈកើត្កូនកនុងអំឡុង ផខ្ ធនូ រហូត្ដ្ល់ផខ្ ឧស្។  

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ វាជារបឈភទសត្វ្និសូវសំបូរ។ ទីតាងំផដ្លសំខានជ់ាងឈរានឈៅភនរំកវាញ 
(ឈខ្ត្ដ ឈកាុះកុង-ឈពាធិសាត្)់ ភូ្ិ្ រខាងឈជើងបឹងទឈនលសាប និងរៃំរបទល់ក្ពុជា-ឈវៀត្ណា្។  
 សត្វសាវ រពា្ ានវត្ដានឈៅតា្ព្រៃាត្អ់ូរររីរ និងត្ំបន់្ យួសថិត្ឈៅកនុងព្រៃស្បទនចិនាដ  បាល យវូ
ត្ (Walston, 2008)។ ឈររបទុះឈ ើញសាវ រពា្ឈៅតា្ព្រៃឈរសាង ព្រៃពាកក់ណាដ លឈរសាង និងព្រៃ ឈៅ
តា្ាត្អ់ូរផដ្លរត្ូវបានកាបរ់ានយ៉ែ ងឆ្បរ់ហ័សឈៅខាងឈរៅ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ដូ្ចរបឈភទ 
ងនិកសត្វធំៗឈែសងៗឈទៀត្ ផដ្រសាវ រពា្ង្ហយរងឈររុះឈដ្ឋយសារការបរបាញ់ ជាៃិឈសសឈៅត្ំបនផ់ដ្លាន 
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ការកាបរ់ាន ព្រៃឈ ើឈដ្ឋយដុ្ំៗ ។ សាវ រពា្ានរបា៉ែ យត្ចិត្ួចឈៅកនុងៃភិៃឈលាក ឈហតុ្ឈនុះ ត្បំនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ ានសារសំខានជ់ាសាកលសំរាបក់ារអភរិកស សាវ រពា្។ 
 
ស្វា ន្រោស Macaca leonina (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ១ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) ជារបឈភទង្ហយ 
រងឈររុះឈៅកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយបងគួរកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន ៤៧០-៥៨៥្លីីផ្៉ែរត្ កនទុយ ១៤០-២៣០្លីីផ្៉ែរត្ ទងំន ់៣,៥-៩ រីីីឡូ
រកា្។ 

-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ សាវ ឈរតាសរស់ឈៅព្រៃឈរសាង  ព្រៃរជរុះសលឹក ឈហើយៃួកវារស់ឈៅជាហវូងៃី ៦-៧ ឬ
អាចរហូត្ដ្ល់ ៤០កបល។ ហវូងរបស់វា្និរស់ឈៅជារបចាឈំៅកផនលងណា្យួៃិត្របាកដ្ឈទ វាផត្ងផត្ឈដ្ើរររប ់
ទីកផនលងកនុងព្រៃ។ ចំណីរបស់វាាន ផែលឈ ើ ផ្លក  ររបធ់ញ្ាជាត្ិ សត្វលអិត្។  

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ សាវ ឈរតាសជារបឈភទសត្វានជា្ធយ្។ វារស់ឈសទើរផត្ររបទ់ីកផនលងកនុង 
របឈទសក្ពុជា។ 
 សត្វសាវ ឈរតាស ានវត្ដានឈៅតា្ព្រៃាត្អ់ូរររីរ ព្នត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ និងានចំនួនឈរចើន 
ឈៅកនុងព្រៃស្បទន ចិនាដ បាល យវូត្ (Walston, 2008)។ សាវ ឈរតាសៃឹងផែអកឈលើត្បំនព់្រៃឈ ើខ្ពស់ៗផដ្ល 
ានវសិាល្ៃធទូំលាយ សំរាបក់ាររស់រានរបស់វា។ ការកាបរ់ានព្រៃឈ ើទំនងជាការរំរា្កំផហងដ្ធ៏ ំបំែុត្
ចំឈពាុះសាវ ឈរតាស ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា។ ឈបើឈទុះបីជាសាវ ឈរតាស្និផ្នជាឈរលឈៅព្នការបរបាញ់ ប៉ែុផនដ
ការរបាញ់ឈៅផត្ជា ការរំរា្កំផហង ឈៅទីណាផដ្លផដ្នជរ្ករបស់វាានការកាបរ់ានព្រៃឈ ើឈដ្ឋយ 
ដុ្ំៗ។  
 
ស្វា ក្ដា ម្ Macaca fascicularis  (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ៣ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្សដ (CITES) និងសថិត្កនុង 
រករ្របឈភទានឈដ្ឋយបងគួរកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន ៤៨៥-៥៥០្លីីផ្៉ែរត្ ទំងន ់៣,៥-៦,៥រីឡូរកា្ ។ 
-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ ងវីឈបើទជីរ្កៃិត្របាកដ្របស់សាវ កាដ ្ រឺវាលភក ់ ព្រៃលិចទឹក ព្រៃឈកាងកាង ក៏

ឈដ្ឋយ កឈ៏ររបទុះឈ ើញវារស់ឈៅព្រៃឈរសាង និងត្ំបនឈ់ធវើកសិក្ា។ កផនលងណាផដ្លានៃួកវារស់ឈៅ រឺានអ
នដរាយយ៉ែ ង ខាល ងំដ្ល់ដ្ំណាកំសិក្ា។ ជាទូឈៅសាវ កាដ ្រស់ឈៅតា្បឈណាដ យឈឆ្នរខ្ាច ់ និងាត្ឈ់ឆ្នរ ឈកាុះ ជា
ៃិឈសសវាលភកព់្រៃឈកាងកាង។ វាចិញ្ច ឹ្ជីវតិ្ឈដ្ឋយចាបក់ាដ ្ សត្វទឹកផដ្លានសំបករងឹ ដូ្ចជាកាដ ្ បងកង និង 
ខ្យង ឈចច  រររំ ឈលៀស ង្ហវ ឈហើយនិងសត្វលអិត្ផដ្លនាំ្ កឈដ្ឋយទឹកលំនាច។ ៃួកវា្និខាល ចទឹក ឈហើយៃួកវាអាច
ផហលទឹកបានយ៉ែ ងសាទ ត្ជ់ំនាញ សាវ កាដ ្ឈមា លអាច្ុជទឹកបានជំឈៅ ៥០្។ សាវ កាដ ្ចូល ចិត្ដឈលាត្ឈលើ
ឈដ្ើ្ឈ ើចូលកនុងទឹក្ដងឈហើយ ្ដងឈទៀត្។ វារស់ឈៅជាហវូង ឈហើយហវូងធំអាចានចំនួនឈរចើន ជាង ១០០កប
ល។ សាវ កាដ ្ានទំលាបលូ់កព្ដ្ចូលឈៅ កនុងរនធតូ្ច ឬរបឈហាង ឈដ្ើ្បរីកកាដ ្ ឬសត្វដ្ព្ទ។ 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ សាវ កាដ ្សំបូរឈៅត្ំបនជ់ំវញិបងឹទឈនលសាប នងិត្ំបនឈ់ឆ្នរ វាលភក ់ ព្រៃឈកាងកា
ង។ វារស់ឈសទើរផត្ររបទ់ីកផនលងកនុងរបឈទសក្ពុជា។  
  សាវ កាដ ្ានវត្ដានររបទី់កផនលងទូទងំត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈបើឈទុះបីជាសាវ កាដ ្ចូលចិត្ដ ព្រៃ
ឈរសាងរកាស់ៗ (WCS, 2008)។ ឈទុះជាសាវ កាដ ្្និបានចាត្ទុ់កជារបឈភទានការរំរា្កំផហងជា សាកល 
ឈដ្ឋយសារការចាបស់ាវ របឈភទឈនុះសំរាប ់ ឈធវើការបង្ហក ត្ៃូ់ជ ឈររិត្ថាងនិកសត្វរបឈភទឈនុះកំៃុង ទទួលរងការ
រំរា្កំផហងខាល ងំ ឈៅខាងឈរៅត្ំបនព់្រៃការពារកនុងរបឈទសក្ពុជា។ របសិនឈបើ្និានការ កាត្ប់នថយការ
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ចាបស់ាវ របឈភទឈនុះ ត្ំបនឈ់ែសងៗឈនាុះឈទ ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ អាចជាត្ំបនផ់ដ្លាន វត្ដានរបឈភទ
ងនិកសត្វរបឈភទឈនុះរស់ឈៅឈរចើន។  
 
ររូកន្ពាន្ Arctonyx collaris (ជារបឈភទង្ហយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទ 
ានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន ៦៥០-១០៤០្លីីផ្៉ែរត្ កនទុយ ១២០-១៧០្លីីផ្៉ែរត្ ទងំន ់៧-១៤រីឡូ
រកា្។ 

-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ រស់ផត្ឈលើដ្ី តា្រងូ ឬរកផហង និងរកសីុឈៅឈៃលយប។់  វា្និសូវៃូផកផភនក និង 
រត្ឈចៀកឈទ វាឈរបើរច្ុុះហិត្កលិនឈរចើនជាង ការរកចណីំចាបឈ់ែដើ្ឈចញឈៅឈៃលរៃលបឈ់ៅតា្ត្ំបនព់្រៃ ចំំណី
របស់វា រឺឈ្ើ្ រកុខជាត្ិ ឬសឈ ើ សត្វលអិត្ នងិសត្វតូ្ចៗ។ វាអាចានកូនៃី ២-៣កបល និងានអាយុកាល
ឈៅដ្ល់ ១៤ឆ្ន  ំ(ការចិញ្ច ឹ្ឈដ្ឋយ្នុសស)។  

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖  សត្វរជូកឈពានានរស់ឈៅតា្ត្ំបនឈ់សទើរទូទងំព្ែទរបឈទស ៃិឈសសឈៅ្រ 
ឥសានដ របឈទសក្ពុជា។  
 ានកំណត្រ់តាត្ិចត្ចួបំែុត្អំៃីវត្ដានរជូកឈពាន ឈៅកនុងព្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈហើយ្រឈរចើនរបទុះ 
ឈ ើញឈៅកនុងព្រៃឈរសាង (WCS, 2008)។ កណំត្រ់តាត្ចិត្ួចអៃំីងនកិសត្វរបឈភទឈនុះរបផហលជាបណាដ ល 
្កៃីទលំាបរ់កសីុឈៅឈៃលយបរ់បស់វា។ រជូកឈពានដូ្ចជា របឈភទងនិកសត្វខាន ត្តូ្ចជាឈរចើនឈទៀត្ផដ្រកំៃុង 
ទទួលរងការរំរា្កំផហង ឈដ្ឋយសារការបាត្ប់ងទ់ជីរ្ករៃ្ ទងំការបរបាញ់ឈដ្ឋយឈរបើអនាទ ក។់ 
 
ន្េខ្លួន្រន្ោង Lutrogale perspicallata  (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធទី ២ ព្នអនុសញ្ញា សាយឈត្ស (CITES) និង
ជា របឈភទង្ហយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ (IUCN))។ 

-ទហំំ៖ របផវងកបល-ដ្ងខ្លួន ៦៥៥-៧៥០្លីីផ្៉ែរត្ កនទុយ ៤០៦-៥០៥្លីីផ្៉ែរត្ ទំងន ់ ៧-១១រីឡូ
រកា្។ 

-លកខណៈជវីសាស្រសត៖ វារសឈៅតា្ត្ំបនផ់ដ្ល់រយៈកៃំស់ទប តា្ដ្ងអូរ បឹងរត្ញំង ផរៃក។ ចណីំ 
អាហាររបស់វាាន កផងកប កណដុ រ រត្ី បកស។ី 

-សាថ ន្ៃ នងិរបា៉ែ យ៖ ជារបឈភទសត្វានជា្ធយ្ ានឈសទើរររបទ់ីកផនលង តា្បឈណាដ យឈឆ្នរស្ុរទ 
ព្រៃឈកាងកាង និងត្ំបនឋ់បនយីជីវៈ្ណឌ លបងឹទឈនលសាប។ 
 ឈភខ្លួនរឈលាងានវត្ដានត្ិចត្ួចឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈហតុ្ឈនុះការកណំត្អ់ត្ដសញ្ញា ណ 
ឱ្យបានចបស់លាស់ នងឹរត្ូវឈធវើការរសាវរជាវបផនថ្ឈទៀត្ (WCS, 2008)។ ការររំា្កំផហងចំឈពាុះឈភខ្លួន 
រឈលាង រឺឈដ្ឋយសារការបាត្ប់ងច់ណីំ ការឈនសាទហួសករំតិ្ ជាប់្ ងឈនសាទ និងការបរបាញ់ឈដ្ឋយ ខុ្សចប
ប។់  
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No 
Khmer 
Name 

English name Scientific name IUCN CITES 
Cambodia 

Classification 

PHOLIDOTA 

Manidae 

1 ៃរងូល Sunda Pangolin Manis javanica CR II Rare 

CHIROPTERA 

Pteropodidae 

2 រជឹង Flying Fox sp. Pteropus sp. ? II   

Rhinolophidae 

3 របឈចៀវ Shamel's Horseshoe Bat Rhinolophus shameli LC 
 

  

4 របឈចៀវ Acuminate Horseshoe Bat Rhinolophus acuminatus LC 
 

  

5 របឈចៀវ Intermediate Horseshoe Bat Rhinolophus affinis LC 
 

  

6 របឈចៀវ Indochinese Horseshoe Bat Rhinolophus chaseni LC 
 

  

Hipposideridae 

7 របឈចៀវ Diadem Roundleaf Bat Hipposideros diadema LC 
 

  

Verspertilionidae 

8 របឈចៀវ Peter's/Asian Whiskered 
Myotis 

Myotis ater/muricola LC 
 

  

9 របឈចៀវ Greater Asian House Bat Scotophilus heathii LC 
 

  

10 របឈចៀវ Least False-Serotine 
Hesperoptenus 
blanfordii 

LC 
 

  

11 របឈចៀវ Hardwicke's Woolly Bat Kerivoula hardwickii LC 
 

  

Molossidae 

12 របឈចៀវភនផំត្ែង Wroughton's Free-tailed Bat Otomops wroughtoni DD 
 

  

PRIMATES 

Lorisidae 

13 រញីរបឈែុះ Bengal Slow Loris Nycticebus coucang VU I Rare 

Cercopithecidae 

14 ស្វវ រពា្ 
Indochinese Silvered 
Langur 

Trachypithecus germaini EN II Rare 

15 ស្វវ ឈរោស Pig-tailed Macaque Macaca nemestrina VU II Common 

16 ស្វវ កាា ្ Long-tailed Macaque Macaca fascicularis LC II Common 

Hylobatidae 

17 ឈោច្កុដ្ Pileated Gibbon Hylobates pileatus EN I Rare 

CARNIVORA 

Canidae 

18 ផកកចចក Golden Jackal Canis aureus LC III Common 

19 ផកកព្រៃ Dhole Cuon alpinus EN II Common 

Ursidae 

20 ខ្លា ឃំុ្តូ្ច Sun Bear Ursus malayanus VU I Rare 

21 ខ្លា ឃំុ្ធំ Asian Black Bear Ursus thibetanus VU I Endangered 

Mustelidae 

22 
សំឈពាចកឈលឿ
ង 

Yellow-throated Marten Martes flavigula LC III Common 
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No 
Khmer 
Name 

English name Scientific name IUCN CITES 
Cambodia 

Classification 

23 ធាក Ferret-Badger sp Melogale sp DD 
 

Common 

24 រជូកឈពាន Hog Badger Arctonyx collaris NT 
 

Rare 

25 ឈភខ្ាួនរឈោង Smooth coated Otter Lutrogale perspicillata VU II   

Viverridae 

26 ខ្ទីន Large Indian Civet Viverra zibetha NT III Common 

27 សំឈពាចធំ Large-spotted Civet Viverra megaspila VU III Common 

28 សំឈពាចវល្ា Small Indian Civet Viverricula indica LC III Common 

29 សំឈពាចរកអូប Common Palm Civet 
Paradoxurus 
hermaphroditus 

LC III Common 

30 សំឈពាចភន ំ Binturong Arctictis binturong VU III Common 

Herpestidae 

31 ស្វក តូ្ច Small Asian Mongoose Herpestes javanicus LC III Common 

32 ស្វក ធំ Crab-eating Mongoose Herpestes urva LC III Common 

Felidae 

33 ខ្លា ធំ Tiger Panthera tigris EN I Endangered 

34 ខ្លា រខ្ិន Leopard Panthera pardus NT I Rare 

35 ខ្លា ភញថី្្ផកវ Marbled Cat Pardofelis marmorata NT I Rare 

36 ខ្លា ឈលឿងាស Asiatic Golden Cat Pardofelis temminckii NT I Rare 

37 ឆ្្មដ្ឋវ Leopard Cat 
Prionailurus 
bengalensis 

LC II Common 

38 ខ្លា រត្ី Fishing Cat Prionailurus viverrinus EN II Common 

39 ឆ្្មព្រៃ Jungle Cat Felis chaus LC II Common 

PROBOSCIDEA 

Elephantidae 

40 ដ្ំរ ី Asian Elephant Elephas maximus EN I Endangered 

ARTIODACTYLA 

Suidae 

41 រជូកព្រៃ Eurasian Wild Pig Sus scrofa LC 
 

Common 

Tragulidae 

42 កាា នផ់ញងតូ្ច Lesser Mousedeer Tragulus kanchil LC 
 

Common 

Cervidae 

43 ឈរបើស Sambar Rusa unicolor  VU 
 

Common 

44 រាងំ Eld's Deer Rucervus eldii EN I Endangered 

45  ាូស Red Muntjac Muntiacus muntjak LC 
 

Common 

Bovidae 

46 ទឈនោង Banteng Bos javanicus EN 
 

Rare 

47 ខ្ទីង Gaur Bos gaurus VU I Rare 

48 ផកុះ Southern Serow 
Naemorhedus 
sumatraensis 

VU I Rare 

RODENTIA 

Scuiridae 

49 កំរបរកធំ Black Giant Squirrel Ratufa bicolor NT II Rare 
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No 
Khmer 
Name 

English name Scientific name IUCN CITES 
Cambodia 

Classification 

50 កំរបរកៃណ៍ Variable Squirrel Callosciurus finlaysonii LC 
 

Common 

51 កងហិចក្ពុជា Cambodian Striped Squirrel Tamiops rodolphi 
  

Common 

52 កផងហន Indochinese Striped Squirrel Menetes berdmorei LC 
 

Common 

53 
ឆ្្មបាកនទុយ
ឈម្ 

Indian Giant Flying Squirrel Petaurista philippensis LC 
 

Rare 

54 កំរបរក Small Flying Squirrel sp Hylopetes sp       

Hystricidae 

55 របា៉ា  East Asian Porcupine Hystrix brachyura VU 
 

Common 

56 របឈាញ 
Asian Brush-tailed 
Porcupine 

Atherurus macrourus LC 
 

Common 

LAGOMORPHA 

Leporidae 

57 ទឈនោយរល់ Burmese Hare Lepus peguensis LC 
 

Common 

       
   

Critically Endangered CR 
  

   
Endangered EN 

     Vulnerable VU  
 

   
Near-threatened NT 

  
   

Data Deficient DD 
  

   
Least Concern LC 
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ឈរកៀល Grus antigone (ជារបឈភទងាយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទាន 
ឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ព្រៃការពាររៃុះវហិារជាជំរកៃងកូនដ្សំ៏ខ្លនរ់បស់ៃៃកួសត្វឈរកៀល។ ចំនួនសត្វឈរកៀលកំៃុងឈកើនឈ ើង 
រួរឱ្យកត្ស់ាា ល់ឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ចាបោ់ងំៃីរឈរាងការ ការពារសំបុករបស់វា ចាបឈ់ែាើ្  
កនុងឆ្មន ២ំ០០៤។ សំបុកសត្វឈរកៀលចំនួន ១៦ រត្ូវបានរកឈឃើញឈៅកនុងឆ្មន  ំ២០០៤ នងិ ៣៣សំបុករកឈឃើញ 
ឈៅកនុងឆ្មន ២ំ០០៨។ ្ុនឈៃលានរឈរាងការពារសំបុកឈរកៀល ៃង នងិកូនឈរកៀល រត្ូវឧានរប្ូលឈដ្ឋយ 
អនកភូ្ ិ នងិោហាន ឈដ្ើ្ែីលក ់ ឈៅរបឈទសព្ថ្។ ការរំរា្កំផហងផបបឈនុះរត្ូវបានកាត្ប់នថយ ្យួផែនកធ។ំ 
ការរំរា្កំផហងឈែសង ឈទៀត្រួ្ ាន ការរខំ្លន នងិការបាត្ប់ងទ់ីជរ្កផដ្លបចចុបែននឈនុះបាននឹងកៃុំង ថ្យចុុះ 
ជាៃិឈសសឈៅឈរៅ ត្ំបនព់្រៃការពារ រៃុះវហិារ។  ហវូងរបស់សត្វឈរកៀលឈៅកនុងត្បំនព់្រៃ ការពាររៃុះវហិារ 
ជាផែនក្យួព្នចំននួសត្វឈរកៀលដ្ឈ៏រចើនបំែុត្ ឈៅកនុងត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ។៍ សត្វឈរកៀលរត្ូវបាន ឈរដ្ឹងថា 
ឈធវើបំោស់ទៃីីត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅកានអ់ាងរត្ញំងថ្្ ឈៅកនុងឈខ្ត្ាបនាទ យានជយ័ ឈៅរដូ្វរបាងំ 
ផដ្ល្និផ្នជារដូ្វបនាៃូជ។ 
 

ផែនទី ១.៥.១ ៖ របា៉ា យសត្វឈរកៀលឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
រត្ែកត់្ូច Leptoptilos javanius (ជារបឈភទងាយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 រត្ដ្កតូ់្ចជាឈរចើនកំៃុងបនាៃូជជារករ្ទូោងំត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ សំបុកសត្វរត្ដ្កតូ់្ចចំននួ 
១១៥ រត្ូវបានរកឈឃើញ ឈៅឈៃលឈរឈធវើការរាបរ់ត្ដ្កតូ់្ចឈៅកនុងឆ្មន  ំ២០០៧។ ជាធ្ោ្ ឈរឈឃើញរត្ដ្កតូ់្ច 
ឈៅោ្រត្ញំង និងត្បំនដ់្ីឈសើ្ ឈហើយអាចជួបជាញឹកញាបឈ់ៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ឈរឈឃើញ 
បកសរីបឈភទឈនុះ ឈៅោ្ត្បំនដ់្ីឈសើ្ោងំ ឈៅកនុងព្រៃឈលបុះ នងិព្រៃឈរស្វង។ ត្ំបនភ់ារខ្លងឈជើងានចំនួន 
រត្ដ្កតូ់្ចឈរចើន ឈហើយសំបូរជាងឈៅត្ំបនប់ងឹទឈនាស្វប។ ឈរៅៃីឈនុះ ៃៃួករត្ដ្កតូ់្ច ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ ទំនងជាឈកើនឈ ើង ផដ្លបងាហ ញៃីរបសិទធភាៃព្នការអនុវត្ាក្្វធិីការពារសំបុកបកស។ី ៃៃួករត្ដ្ក ់
តូ្ច ឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ អាចចាត្ទុ់កថាានស្វរសំខ្លនជ់ាអនារជាត្ិ ឈៅឈៃលផដ្លចំនួនបកស ី
ឈនុះឈៅកនុងៃិភៃឈោកកំៃុងថ្យចុុះ។  
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ផែនទី ១.៥.២៖ របា៉ា យសត្វរត្ដ្កតូ់្ចឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រត្ែកធ់ំ Lepoptilos dubius (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទ 
ជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ឈរករ្របទុះឈឃើញរត្ដ្កធ់ំឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ រត្ដ្កធ់ំ្និបនាៃូជឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃ 
ការពាររៃុះវហិារ ឈហតុ្ឈនុះ ត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ្និផ្នជាផដ្នជរ្កដ្សំ៏ខ្លនរ់បស់ៃួកវាឈទ។  
 

ផែនទី ១.៥.៣៖ របា៉ា យសត្វរត្ដ្កធ់ំឈៅត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទាព្រៃស្លា ស Cairina scutulata (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្  
របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ានចំនួនោព្រៃស្វា បសត្ចិត្ួចប៉ាុឈ ណ្ ុះផដ្លឈរបានរបទុះឈឃើញឈៅោ្ព្រៃជិត្ាត្អ់រូ ជិត្ភូ្រិបុញ 
និងជិត្ ស្វន កក់ារកាខ្ឹក អូរររីរ អូរការប៉ាុក និងឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃស្ែោនចិនាា បាា យវតូ្។ ឈររបទុះឈឃើញោ 
ព្រៃស្វា បស ឈៅទី្ផដ្លានព្រៃរកាស់ៗជា្យួថ្ាុកទកឹ ឬអូរ និងានការរខំ្លនត្ចិត្ួច។ បកីសរបឈភទឈនុះ 
ានការោកោ់ញឈភញៀវឈទសចរណ៍។ បចចុបែននឈនុះ ចនំួនបកសរីបឈភទឈនុះឈៅឈលើៃភិៃឈោកឈៅរាយបា៉ា យ 
ត្ិចត្ួច ឈហើយភារឈរចើន ចំនួនោព្រៃស្វា បសានឈសសសស់ផត្ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា និងរបឈទសភូា 
ប៉ាុឈ ណ្ ុះ។ ឈហតុ្ឈនុះ ត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺត្បំនផ់ដ្លានស្វរសំខ្លនជ់ាស្វកលសំរាបក់ាររស់រាន 
របស់ៃួកវាបកសរីបឈភទឈនុះ។   
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ផែនទី ១.៥.៤៖ របា៉ា យសត្វោព្រៃស្វា បសឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ត្មម ត្ឈ ោះ Gyps bengalensis (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។   
 ោ្ត្ឈែុះានការបនាៃូជត្ិចត្ួចឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ (កនុងរដូ្វបនាៃូជឆ្មន  ំ ២០០៧-២០០៨ 
ានផត្សំបុកចំនួន ៤ ប៉ាឈុ ណ្ ុះ រត្ូវបានរកឈឃើញ ផដ្លកនុងឈនាុះានផត្សំបុកៃីរផដ្លបានញាស់កូន) 
ឈហើយសត្វោ្ត្ របឈភទឈនុះ ានចំនួនជាង ៤០កបល រត្ូវឈររបទុះឈឃើញឈៅឈៃលរាបស់ត្វោ្ត្កនុងផខ្ ្ថុិ្នា 
ឆ្មន ២ំ០០៨។ ឈរផត្ងផត្ ឈធវើការកត្រ់ោសត្វោ្ត្ជារបចាឈំៅឈៃលឈធវើអាហារដ្ឋឋ នសត្វោ្ត្របចាផំខ្ រសបឈៃល 
ផដ្លានសត្វោ្ត្ចំនួនជាង ៦០កបល រត្ូវបានកត្រ់ោ។ សត្វោ្ត្ឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
និងឈៅកផនាងឈែសងឈទៀត្កំៃុងបនាៃូជឈៅ ោ្ឈដ្ើ្ឈ ើ ជាឈរឿយៗសត្វោ្ត្ឈរជើស ឈរ ើសត្ំបនជ់ិត្របភៃចណីំ។  
សត្វោ្ត្របឈភទឈនុះរត្ូវបានរំរា្កំផហងជាស្វកល ឈដ្ឋយស្វរការឈរបើរបាស់ថាន  ំ diclo- fenac (ថាន សំំោប ់
សត្វលអិត្ផដ្លកសិករឈរបើរបាស់) ផដ្លានជាត្ិៃុលខ្ពស់ រៃ្ោងំ្និានចណីំររបរ់រន ់ការបាត្ប់ងទ់ីជរ្ក 
ការបំផ្លា ញសំបកុ និងការសំោបស់ត្វោ្ត្ឈដ្ឋយព្ចដ្នយ ឈដ្ឋយស្វរការឈរបើរបាស់ថាន បំៃុំលសំោបរ់បឈភទសត្វ 
ឈែសងៗឈទៀត្។ ត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ របផហលជាត្ំបនា់នស្វរសំខ្លនប់ែុំត្ សំរាបរ់បឈភទបកសឈីនុះឈៅកនុង 
ត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ។៍ រសបឈៃលផដ្លសត្វោ្ត្ឈែុះកំៃុងធាា កចុ់ុះយ៉ា ងឆ្មបរ់ហ័ស ឈៅោ្ផដ្នជរ្កសំខ្លន់ៗ  
របស់វាឈៅអាសីុខ្លងត្ែូង ឈដ្ឋយស្វរផត្ឥទធិៃលថាន  ំdiclo-fenac។ របឈភទោ្ត្ឈែុះ ឈៅកនុងត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ ៍
រឺជារបឈភទផដ្លឈៅ ឈសសសល់្និប៉ាុះពាល់ឈដ្ឋយស្វរថាន  ំ diclo-fenac។ ឈហតុ្ឈនុះ ត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ ានស្វរសំខ្លនសំ់រាប ់ការរស់រានរបស់បកសរីបឈភទឈនុះ។ 
 
ត្មម ត្ឈត្មន ត្ Gyps Tenuirostris (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ឈរផត្ងផត្កត្រ់ោោ្ត្របឈភទឈនុះជារបចាឈំៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈៅឈៃលឈធវើអាហារដ្ឋឋ ន 
សត្វោ្ត្ និងឈៅឈៃលរាបច់នំួនសត្វោ្ត្។ កនុងផខ្្ថុិ្នា ឆ្មន ២ំ០០៨ ោ្ត្របឈភទឈោន ត្ចំនួន ១១ កបលរត្ូវ 
បានកត្រ់ោផដ្លជា ចំនួនឈរចើនបំែុត្ ផដ្លឈរបានដ្ឹងត្ចិត្ួចបែុំត្ឈៅកនុងរបឈទសក្ពុជា។ ការរំរា្កំផហង 
ចំឈពាុះោ្ត្ឈនុះរសឈដ្ៀងនងឹ ការរំរា្កំផហង  ចំឈពាុះោ្ត្ឈែុះ ប៉ាុផនាចំននួសត្វោ្ត្ឈោន ត្ានត្ិចត្ចួជាងចនំួន 
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ោ្ត្ឈែុះ ឈហតុ្ឈនុះរបផហលជាានការ រំរា្កំផហងធងនធ់ងរចំឈពាុះោ្ត្ឈោន ត្ជាងោ្ត្ឈែុះ។ ត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ កំៃុងឈដ្ើរត្ួនាទីសំខ្លនក់នុងការអភរិកសសត្វោ្ត្ឈនុះ។  
 
ត្មម ត្ឈេាើង Sarcogyps calvus (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ោ្ត្ឈភាើងរត្ូវបានឈររកឈឃើញថា ានចំនួនឈរចើនជាងឈរឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ឈហើយោ្ត្ 
ឈភាើង ចំនួន ១៦ កបលរត្ូវបានឈរឈឃើញឈៅអំ ុងឈៃលរាបស់ត្វោ្ត្ឆ្មន ២ំ០០៨។ ោ្ត្របឈភទឈនុះ កៃុំងបនា 
ៃូជឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ ោ្ត្ឈភាើង ្និរស់ឈៅជាហវូងដូ្ចរបឈភទសត្វោ្ត្របឈភទឈែសងឈទៀត្ឈទ 
ឈហើយរបផហល ជាសីុចំណីឆ្មង យៃសី្វកសៃធំៗ ដូ្ចជាឈរផដ្ល ឈរឈរបើរបាស់ជាចំណីឈៅឈៃលឈធវើ 
អាហារដ្ឋឋ នសត្វោ្ត្។ ឈហតុ្ឈនុះ សត្វោ្ត្ឈភាើងរបផហលជាកត្រ់ោបានត្ិចត្ួច ឈដ្ឋយឈរបើរបាស់វធិីស្វស្ដសា 
ឈនុះ។ ោ្ត្ឈភាើងទទួលរងការរំរា្កំផហង ដូ្ចៃៃួកសត្វោ្ត្ឈែសងឈទៀត្ផដ្រ ឈហើយត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
ានស្វរសំខ្លនសំ់រាបក់ាររស់រានរបស់វាជាស្វកល។  
 
ឈកាោ ក  Pavo muticus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ២ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា (CITES) ជារបឈភទងាយរងឈររុះ 
កនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។  
 ឈកាង ករត្ូវបានឈររកឈឃើញឈៅភារខ្លងត្ែូង និងភារខ្លងលិចស្វន កក់ារកាខ្កឹ នងិឈៅោ្បឈ ា្ យអូរ 
កាប៉ាុក។ ឈដ្ឋយស្វរឈកាង កចូលចិត្ាព្រៃឈលបុះ្និោនា់នការកាបរ់ានឈៅជិត្អូរ នងិត្ំបនដ់្ីឈសើ្ ត្បំន ់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ អាចជាជរ្កស្រសបបែុំត្សំរាបប់កសរីបឈភទឈនុះ។ ឈៅោ្ផដ្នជរ្ករបស់វា ចំននួ 
ឈកាង កកំៃុងថ្យចុុះយ៉ា ងឆ្មបរ់ហ័ស ឈហើយចំនួនឈកាង កភារឈរចើនផដ្លឈៅឈសសសល់កនុងៃិភៃឈោករត្ូវបាន 
ឈរឈជឿថាឈៅភារខ្លងឈជើង នងិខ្លងឈកើត្របឈទសក្ពុជា នងិភារក ា្ លខ្លងលិចរបឈទសឈវៀត្្្។ រហូត្ 
្កដ្ល់ឈៃលឈនុះ ការការពារព្រៃឈ ើឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ ទំនងជាានស្វរសំខ្លនជ់ាស្វកល 
សំរាបស់ត្វឈកាង ក។ ការបាត្ប់ងព់្រៃឈ ើ នងិការបរបាញ់ទំនងជាការរំរា្កំផហងធងនធ់ងរបែុំត្ចំឈពាុះបកស ី
របឈភទឈនុះឈៅកនុងត្បំន ់ ឈហើយកំឈណើ នព្នការបាត្ប់ងព់្រៃឈ ើរបផហលជាធវីឱ្យសត្វឈកាង កងាយរងឈររុះ 
ឈដ្ឋយស្វរការបរបាញ់ និងការរខំ្លន។ នាឈៃលបចចុបែននឈនុះ ឈរកៃុំងៃនិិត្យឈ្ើលស្វថ នភាៃ ការរំរា្កំផហង 
របស់ឈកាង កឈ ើងវញិ ឈហើយឈរទំនងជាចាត្ថ់ាន កស់ត្វឈកាង កជារបឈភទកំៃុងរងឈររុះជតិ្ែុត្ៃូជ។  

ផែនទី ១.៥.៥៖ របា៉ា យសត្វឈកាង កឈៅត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
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ឈកងកងធ ំBuceros bicornis (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ១ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា(CITES)  ជារបឈភទជិត្ 
ទទួលរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN  និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយករ្កនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ានចំនួនឈកងកងធំត្ិចត្ួចរត្ូវបានកត្រ់ោជាៃិឈសស វត្ាានរបស់វាសថិត្ឈៅជិត្ស្វន កក់ារលបត្កាខ្ឹក 
ព្ន ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 
 
អងកត្់ឈមម  Ephippiorhynchos asiaticus (ជារបឈភទជិត្ទទួលរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្ 
កនុងរករ្របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 អងកត្ឈ់ម្ានចនំួនត្ចិត្ួច កំៃុងបនាៃូជឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារឈហើយរបា៉ា យរបស់វាានត្ិច 
ត្ួច។ អងកត្ឈ់ម្ចូលចិត្ាវាលឈម្ធំៗផដ្លលិចទឹកឈដ្ឋយកផនាង។ 
 
កោយកស Pseudibis gigantea (ជារបឈភទរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទជិត្ែុត្ៃូជកនុងរបឈទសក្ពុជា)។ 
 ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រឺជាត្ំបនសំ់ខ្លនប់ំែុត្ឈៅកនុងៃិភៃឈោកសំរាបស់ត្វបកសផីដ្លជិត្ែុត្ៃូជ 
បំែុត្របឈភទឈនុះ។ សំបុករបស់វាចំនួន ៣៦ រត្ូវបានរកឈឃើញកនុងប៉ាុន្ានឆ្មន ថំ្្ីៗឈនុះ ឈហើយចំនួនកងយកសសរបុ 
ានរបផហលជា ជាង១០០ កបល។ ឈៅឈៃលថ្្ីៗឈនុះ ឈរបានបា៉ា នស្់្វនថាចនំួនកងយកស ឈៅកនុងៃិភៃឈោក 
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ការពារសំបុកបកសកីរ៏ត្ូវ បានឈរបើរបាស់ឈដ្ើ្ែកីារពារបកសរីបឈភទឈនុះឈទ ឈបើឈោុះបីជាឈរឈរបើរបាស់សំរាបឈ់ធវើការ 
អឈងកត្ចំននួបកសឈីនុះកឈ៏ដ្ឋយ។  
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  Francolins, Partridges and Pheasants (Phasianidae) 

1 ទោ Chinese Francolin  Francolinus pintadeanus LC   Common 

2 ានព់្រៃ Red Junglefowl Gallus gallus LC   Common 

3 ានឈ់ោៃណ៍របាក់ Silver Pheasant  Lophura nycthemera LC   Common 

4 ឈសាចកូលីត្ Siamese Fireback Lophura diardi LC     

5 ឈកាង ក Green Peafowl  Pavo muticus EN II Rare 

Whistling-ducks (Dendrocygnidae) 

6 របវកឹ Lesser Whistling-duck  Dendrocygna javanica LC   Common 

Ducks and Pygmy-geese (Anatidae) 

7 ោព្រៃស្វបស White-winged Duck  Cairina scutulata EN I Endangered 

Buttonquails (Turnicidae) 

8 រកួចអុឺត្ឈជើងឈលឿង 
Yellow-legged 
Buttonquail  

Turnix tanki LC   Common 

9 រកួចអុឺត្ Barred Buttonquail  Turnix suscitator LC   Common 

Piculets and Woodpeckers (Picidae) 

10 រត្ឈសុះតូ្ចឈម្ស 
Grey-capped 
Woodpecker  

Dendrocopos canicapillus LC   Common 

11 រត្ឈសុះ្ធយ្ឈម្ស 
Fulvous-breasted 
Woodpecker  

Dendrocopos macei LC   Common 

12 
រត្ឈសុះតូ្ចកបលឈលឿ
ង 

Yellow-crowned 
Woodpecker 

Dendrocopus mahrattensis     Common 

13 រត្ឈសុះឈពាុះឈោន ត្ 
Rufous-bellied 
Woodpecker 

Dendrocopos hyperythrus LC   Common 

14 រត្ឈសុះឈោន ត្ចំៃុុះឈម្ Rufous Woodpecker Celeus brachyurus LC   Common 

15 រត្ឈសុះធំឈពាុះស 
White-bellied 
Woodpecker 

Dryocopus javensis LC I Common 

16 រត្ឈសុះតូ្ចកំឈបា៉ា យឈលឿង Lesser Yellownape Picus chlorolophus LC     

17 រត្ឈសុះធំកឈំបា៉ា យឈលឿង Greater Yellownape Picus flavinucha LC   Common 

18 រត្ឈសុះតូ្ចកបលរកហ្ Laced Woodpecker Picus vittatus LC   Common 

19 រត្ឈសុះព្បត្ងរទូងៃពាា ក ់
Streak-throated 
Woodpecker 

Picus xanthopygaeus LC   Common 

20 
រត្ឈសុះព្បត្ងកបល
ឈម្ 

Black-headed 
Woodpecker 

Picus erythropygius LC   Common 

21 
រត្ឈសុះព្បត្ង 

កបលរបឈែុះ 
Grey-headed 
Woodpecker 

Picus canus LC   Common 

22 រត្ឈសុះតូ្ចខ្នងឈភាើង Common Flameback Dinopium javanense LC   Common 

23 រត្ឈសុះធំខ្នងឈភាើង Greater Flameback Chrysocolaptes lucidus LC   Common 

24 
រត្ឈសុះៃពាល  

បំៃងក់-ស 

Heart-spotted 
Woodpecker 

Hemicircus canente LC   Common 

25 រត្ឈសុះដ្ំរ ី Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus VU   Common 

Asian Barbets (Megalaimidae) 

26 
ឈបា៉ា លឈោក 

កបលរៃផលត្ 
Lineated Barbet Megalaima lineata LC   Common 

27 
ឈបា៉ា លឈោក 

រត្ឈចៀកព្បត្ង 
Green-eared Barbet Megalaima faiostricta LC   Common 

28 ឈបា៉ា លឈោកថាង សឈម្ Blue-eared Barbet Megalaima australis     Common 

29 ឈបា៉ា លឈោកអំបុក Coppersmith Barbet Megalaima haemacephala LC   Common 
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Hornbills (Bucerotidae) 

30 ឈកងកងតូ្ច Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris LC II Common 

31 ឈកងកងធំ Great Hornbill Buceros bicornis NT I Rare 

Hoopoes (Upupidae) 

32 បារូ Common Hoopoe Upupa epops LC   Common 

Trogons (Trogonidae) 

33 ចាបឈចៀបឈពាុះឈលឿង Orange-breasted Trogon Harpactes oreskios LC   Common 

Rollers (Coraciidae) 

34 ឈទៀវឈខ្ៀវ Indian Roller Coracias benghalensis LC   Common 

35 ឈទៀវព្រៃ Dollarbird Eurystomus orientalis LC   Common 

Smaller Kingfishers (Alcedinidae) 

36 ចចាត្រកឹ្ Common Kingfisher Alcedo atthis LC   Common 

Larger Kingfishers (Halcyonidae) 

37 កដ្បព្រៃ Banded Kingfisher Lacedo pulchella     Common 

38 ងាវកក Stork-billed Kingfisher Halcyon capensis     Common 

39 កដ្បរទូងស 
White-throated 
Kingfisher 

Halcyon smyrnensis LC   Common 

40 កដ្បកបលឈម្ Black-capped Kingfisher Halcyon pileata LC   Common 

Pied Kingfishers (Cerylidae) 

41 កដ្បឈម្ស Pied Kingfisher Ceryle rudis LC   Common 

Bee-eaters (Meropidae) 

42 រត្ឈដ្វព្រៃ Blue-bearded Bee-eater Nyctyornis athertoni LC   Common 

43 រត្ឈដ្វតូ្ច Green Bee-eater Merops orientalis LC   Common 

44 រត្ឈដ្វកបលព្បត្ង Blue-tailed Bee-eater Merops philippinus LC   Common 

45 រត្ឈដ្វកបលឈោន ត្ខ្ចី Chestnut-headed Bee-
eater 

Merops leschenaulti LC   Common 

Cuckoos (Cuculidae) 

46 ោឈៅកំឈបា៉ា យ 
Chestnut-winged 
Cuckoo 

Clamator coromandus LC   Common 

47 ោឈៅ ៉ាធំ Large Hawk Cuckoo Hierococcyx sparverioides LC   Common 

48 
ោឈៅ ៉ាកបល 

របឈែុះរស្វល 
Indian Cuckoo Cuculus micropterus LC   Common 

49 ោឈៅ ៉ាឈពាុះអងកនឈ់លឿង Oriental Cuckoo Cuculus saturatus LC   Common 

50 ោឈៅ ៉ាខ្ាួនអងកនឈ់ោន ត្ Banded Bay Cuckoo Cacomantis sonneratii LC   Common 

51 ោឈៅ ៉ាភូ្ ិ Plaintive Cuckoo Cacomantis merulinus LC   Common 

52 ោឈៅ ៉ាព្បត្ង Asian Emerald Cuckoo Chrysococcyx maculatus LC   Common 

53 ោឈៅ ៉ាស្វវ យ Violet Cuckoo 
Chrysococcyx 
xanthorhynchus 

LC   Common 

54 ោឈៅ ៉ាឈម្ Drongo Cuckoo Surniculus lugubris LC   Common 

55 ោឈៅ ៉ា Asian Koel Eudynamys scolopacea LC   Common 

56 តុ្កការូ Green-billed Malkoha Phaenicophaeus tristis LC   Common 

Coucals (Centropodidae) 

57 លអូួួត្ធ ំ Greater Coucal Centropus sinensis LC   Common 

58 លអូត្សែូវ Lesser Coucal Centropus bengalensis LC   Common 

Parrots and Parakeets (Psittacidae) 

59 ឈសករកិច Vernal Hanging Parrot Loriculus vernalis LC II Common 
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60 ឈសកឈស្វ្ Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria NT II Rare 

61 ឈសកកនទុយឈខ្ៀវឈលឿង Grey-headed Parakeet Psittacul afinschii NT II Common 

62 ឈសកអាត្់ Blossom-headed 
Parakeet 

Psittacula roseata NT II Common 

63 ឈសកសក Red-breasted Parakeet Psittacula alexandri NT II Common 

Swifts (Apodidae) 

64 រត្ឈចៀកកាធំំខ្នងឈោន ត្ 
Brown-backed 
Needletail 

Hirundapus giganteus LC   Common 

65 រត្ឈចៀកកាឈំដ្ើ្ឈោន ត្ Asian Palm Swift Cypsiurus balasiensis LC   Common 

66 រត្ឈចៀកកាកំនទុយផកក Fork-tailed Swift Apus pacificus LC   Common 

Treeswifts (Hemiprocnidae) 

67 រត្ឈចៀកកាពំ្រៃ Crested Treeswift Hemiprocne coronata LC   Common 

Barn and Bay Owls (Tytonidae) 

68 ផខ្ាងរស្វក Barn Owl Tyto alba   LC II Common 

69 ឪ រកបី Oriental Bay Owl Phodilus badius LC II Common 

Typical Owls (Strigidae) 

70 ឪ  ឹក Collared Scops Owl Otus bakkamoena LC II Common 

71 ទីទុយធំព្រៃ Spot-bellied Eagle Owl Bubo nipalensis LC II Rare 

72 ទីទុយរត្ីថាង សឈោន ត្ Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis LC II   

73 ឈ្ៀ្ធំវូ Spotted Wood Owl Strix seloputo LC II Common 

74 ឈ្ៀ្ធំរូក Brown Wood Owl Strix leptogrammica LC II Common 

75 ឈ្ៀ្តូ្ចព្រៃ Asian Barred Owlet Glaucidium cuculoides LC II Common 

76 ឈ្ៀ្តូ្ចភូ្ ិ Spotted Owlet Athene brama LC II Common 

77 ឈ្ៀ្ផខ្ាង Brown Hawk Owl Ninox scutulata LC II Common 

Frogmouths (Batrachostomidae) 

78 ចាបាត្ក់ផងកប Javan Frogmouth Batrachostomus javensis LC   Common 

Eared Nightjars (Eurostopodidae) 

79 ៃពាា កធ់ំ Great Eared Nightjar Eurostopodus macrotis LC   Common 

Typical Nightjars (Caprimulgidae) 

80 ៃពាា កច់ង ់ Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus LC   Common 

81 ៃពាា កតូ់្ច Indian Nightjar Caprimulgus asiaticus LC   Common 

82 ៃពាា កជូ់វុចិ Savanna Nightjar Caprimulgus affinis LC   Common 

Pigeons and Doves (Columbidae) 

83 ៃៃូលកបលរៃផលត្ Pale-capped Pigeon Columba punicea VU   Rare 

84 លលកបាយធំ Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis LC   Common 

85 លលកបាយ Spotted Dove Streptopelia chinensis     Common 

86 លលករោងំ Red Collared Dove Streptopelia tranquebarica LC   Common 

87 លលកស្វា បព្បត្ង Emerald Dove Chalcophaps indica LC   Common 

88 លលកតូ្ច Peaceful Dove Geopelia striata LC   Common 

89 ៃៃូលកបលព្បត្ង 
Orange-breasted Green 
Pigeon 

Treron bicincta LC   Common 

90 ៃៃូលចំៃុុះធំឈលឿង 
Thick-billed Green 
Pigeon 

Treron curvirostra LC     

91 ៃៃូលឈជើងឈលឿង 
Yellow-footed Green 
Pigeon 

Treron phoenicoptera LC   Common 

92 រពាបព្រៃ Green Imperial Pigeon Ducula aenea LC   Common 

Cranes (Gruidae) 

93 ឈរកៀល Sarus Crane Grus antigone VU II Rare 
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Rails, Crakes and Coots (Rallidae) 

94 ានទ់ឹក 
White-breasted 
Waterhen 

Amaurornis phoenicurus LC     

Snipe, Sandpipers and Dowitchers (Scolopacidae) 

95 ច ឈជើងឈល្ៀត្ Common Greenshank Tringa nebularia LC   Common 

96 
ទីត្លីត្ស្វា បឈរកា្ 

ឈោន ត្ចាស់ 
Green Sandpiper Tringa ochropus LC   Common 

97 ទីត្លីត្ឈជើង ខ្ាីឈលឿង Temminck's Stint Calidris temminckii LC   Common 

98 
ទីត្លីត្ឈជើង 

ផវងឈលឿង 
Long-toed Stint Calidris subminuta LC   Common 

Jacanas (Jacanidae) 

99 រៃហីត្ឈម្ Bronze-winged Jacana Metopidiusindicus LC   Common 

Thick-knees (Burhinidae) 

100 ជងាងរ់កាស់រត្សក់ Eurasian Thick-knee Burhinus oedicnemus LC   Rare 

Stilts, Plovers and Lapwings (Charadriidae) 

101 
សត្វកបលធំវណ័ឌ  
រទូងឈម្ 

Little Ringed Plover Charadrius dubius LC   Common 

102 រត្ឈដ្វវចិកបលរបឈែុះ Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus LC   Common 

103 រត្ឈដ្វវចិទួល Red-wattled Lapwing Vanellus indicus LC   Common 

Hawks, Eagles and Vultures (Accipitridae: Accipirinae) 

104 ស្វទ ំងឈម្ស ស្វា បផកក Black Baza Aviceda leuphotes LC II Common 

105 រអាត្ឃំុ្ Oriental Honey-buzzard Pernis ptilorhyncus LC     

106 ស្វទ ំងលលក Black-shouldered Kite Elanus caeruleus LC II Common 

107 ផខ្ាងឈម្ Black Kite Milvus migrans LC II Rare 

108 ផខ្ាងឆ្មបឈលឿង រកឈ ៉ា  Brahminy Kite Haliastur indus LC II Common 

109 អករត្ីកបលរបឈែុះ Grey-headed Fish Eagle Ichthyophaga ichthyaetus   II Common 

110 ោ្ត្ឈែុះ White-rumped Vulture Gyps bengalensis CR II Rare 

111 ោ្ត្ឈោន ត្ Slender-billed Vulture Gyps tenuirostris CR II Rare 

112 ោ្ត្ឈភាើង Red-headed Vulture Sarcogyps calvus CR II Rare 

113 អកៃស់ព្រៃ Crested Serpent Eagle Spilornis cheela LC II Common 

114 
ស្វទ ំងស្វា បផកក 

កំឈបា៉ា យខ្ាី 
Crested Goshawk Accipiter trivirgatus LC     

115 ស្វទ ំងស្វា បផកក Shikra Accipiter badius LC II Common 

116 ស្វទ ំងស្វា បផកកព្រៃ Besra Accipiter virgatus LC II Common 

117 រអាត្ឈោន ត្ Rufous-winged Buzzard Butastur liventer LC II Common 

118 រអាត្វាល Common Buzzard Buteo buteo LC II Common 

119 អកឈម្ដ្ីឈសើ្ Greater Spotted Eagle Aquila clanga VU II Rare 

120 ស្វទ ំងឈពាុះឈោន ត្ Rufous-bellied Eagle Hieraaetus kienerii   II Common 

121 អកព្រៃឈរចើនៃណ៍ Changeable Hawk Eagle Spizaetus cirrhatus   II Common 

Falcons (Falconidae) 

122 
ស្វទ ំងស្វា បរសួច 

ចុងខ្នងស 
White-rumped Falcon Polihierax insignis NT II Common 

123 ស្វទ ំងតូ្ចស្វា បរសួច Collared Falconet Microhierax caerulescens LC II Common 

124 ស្វទ ំងទោក់ឈ្ៅ Common Kestrel Falco tinnunculus LC II Common 

125 ស្វទ ំងធំស្វា បរសួច Peregrine Falcon Falco peregrinus LC I Common 
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Darters (Anhingidae) 

126 ឈស្្វញ Oriental Darter Anhinga melanogaster NT II Common 

Herons, Egrets and Bitterns (Ardeidae) 

127 កុកឈររងតូ្ច Little Egret Egretta garzetta LC   Common 

128 រកស្វរបឈែុះ Grey Heron Ardea cinerea LC   Common 

129 កុកឈររង្ធយ្ Intermediate Egret Mesophoyx intermedia   III Common 

130 កុកឈរ Cattle Egret Bubulcus ibis LC III Common 

131 
កុករកកកបល 

ឈោន ត្ចាស់ 
Chinese Pond Heron Ardeola bacchus LC   Common 

132 រកស្វស្វវ យ Little Heron Butorides striatus     Common 

133 កុកឈ្ទសទុំ Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus LC   Common 

Ibises and Spoonbills (Threskiornithidae) 

134 រត្យ៉ាងចងកំកស White-shouldered Ibis Pseudibis davisoni CR   Endangered 

135 រត្យ៉ាងយកស Giant Ibis Pseudibis gigantea CR   Endangered 

Storks (Ciconiidae) 

136 ចឈងកៀលខ្យង Asian Openbill Anastomus oscitans LC   Common 

137 សត្វកស Woolly-necked Stork Ciconia episcopus VU   Common 

138 អងកត្ឈ់ម្ Black-necked Stork Ephippiorhynchus asiaticus NT   Endangered 

139 រត្ដ្កតូ់្ច Lesser Adjutant Leptoptilos javanicus VU   Rare 

140 រត្ដ្កធ់ំ Greater Adjutant Leptoptilos dubius EN   Endangered 

Pittas (Pittidae) 

141 បា៉ា កឈ់ខ្ទៀវឈពាុះបងកង ់ Bar-bellied Pitta Pitta elliotii LC   Common 

Fairy Bluebirds and Leafbirds (Irenidae) 

142 ឈចកខ្ចីស្វា បឈខ្ៀវ Blue-winged Leafbird Chloropsis cochinchinensis LC   Common 

143 ឈចកខ្ចីថាង សឈភាើង Golden-fronted Leafbird Chloropsis aurifrons LC   Common 

Shrikes (Laniidae) 

144 ចាបដូ្នោខ្នងអងកន់ Tiger Shrike Lanius tigrinus LC   Common 

145 ចាបដូ្នោខ្នងឈោន ត្ Brown Shrike Lanius cristatus LC   Common 

146 
ចាបដូ្នោខ្នង 

ឈោន ត្ឈពាុះស 
Burmese Shrike Lanius collurioides LC   Common 

Jays, Magpies and Crows (Corvidae: Corvinae: Corvini) 

147 កអងកអត្ឈខ្ៀវ Red-billed Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha LC   Common 

148 កអងកអត្ឈលឿង RufousTreepie Dendrocitta vagabunda LC   Common 

149 រទាកខ់្លា  Racket-tailed Treepie Crypsirina temia LC   Common 

150 ផកអក Large-billed Crow Corvus macrorhynchos LC   Common 

Woodswallows (Corvidae: Corvinae: Artamini) 

151 រត្ឈចៀកកាកំបលធំ Ashy Woodswallow Artamus fuscus LC   Common 

Orioles, Cuckooshrikes, Minivets (Corvidae: Corvinae: Oriolini) 

152 ឈចកទុំ Black-naped Oriole Oriolus chinensis LC   Common 

153 ឈចកទុំកបលឈម្ Black-hooded Oriole Oriolus xanthornus LC   Common 

154 អល់ផអកធំ Large Cuckooshrike Coracina macei LC II Common 

155 
អល់ផអកស 

ឈរកា្កនទុយ 

Indochinese 
Cuckooshrike 

Coracina polioptera LC   Common 

156 
អល់ផអកស្វា ប 
សាួចឈម្ 

Black-winged 
Cuckooshrike 

Coracina melaschistos LC   Common 



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជីវចរ្រុះ ២០១៦ 

116                          ផែនការររបរ់រងត្បំនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  

No Khmer Name English name Scientific name 
IUC

N 
CITE

S 

Cambodia 
Classificatio

n 

157 ឈចកឈទសផ្លក  ូក Swinhoe'sMinivet Pericrocotus cantonensis LC   Common 

158 ឈចកឈទសឈម្-ស Ashy Minivet Pericrocotus divaricatus LC   Common 

159 ឈចកឈទសតូ្ច Small Minivet Pericrocotus cinnamomeus LC   Common 

160 ឈចកឈទសធំ Scarlet Minivet Pericrocotus flammeus LC   Common 

161 
អល់ផអកស្វា ប 
ឈម្កនូត្ស 

Bar-winged Flycatcher-
shrike 

Hemipus picatus LC   Common 

Fantails (Corvidae: Dicrurinae: Rhipidurini) 

162 កញ្ញជ ក់ស្វា ចិឈញ្ច ើ្ស White-browed Fantail Rhipidura aureola LC   Common 

Drongos (Corvidae: Dicrurinae: Dicrurini) 

163 អឈនទបឈម្ Black Drongo Dicrurus macrocercus LC   Common 

164 អឈនទបរបឈែុះ Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus LC   Common 

165 អឈនទបឈម្រឈលើប Bronzed Drongo Dicrurus aeneus LC   Common 

166 អឈនទបកំឈបា៉ា យផខ្ស Spangled Drongo Dicrurus hottentottus LC   Common 

167 អឈនទបទងកព្ស្ដនា Greater Racket-tailed 
Drongo 

Dicrurus paradiseus LC   Common 

Monarchs (Corvidae: Dicrurinae: Monarchini) 

168 ៃៃិចបនទូលកបលឈម្ Black-naped Monarch Hypothymis azurea LC     

169 សត្វសីុរុយកនទុយផវង 
Asian Paradise-
flycatcher 

Terpsiphone paradisi LC     

Ioras (Corvidae: Aegithininae) 

170 ឈចកឈៅស្វា បឈម្- ស Common Iora Aegithina tiphia LC     

171 ឈចកឈៅស្វា បឈម្ Great Iora Aegithina lafresnayei LC     

Woodshrikes (Corvidae: Malaconotinae) 

172 អល់ផអក្ធយ្ Large Woodshrike Tephrodornis gularis LC     

173 អល់ផអកតូ្ច Common Woodshrike Tephrodornis pondicerianus LC     

Thrushes and Shortwings (Muscicapidae: Turdinae) 

174 ៃៃិចថ្ ្ក-ស 
White-throated Rock 
Thrush 

Monticola gularis LC     

175 ៃៃិចថ្្ខ្ាួនរសកា Scaly Thrush Zoothera dauma LC     

176 ៃៃិចឈម្ស្វា បរបឈែុះ Eurasian Blackbird Turdus merula LC     

Flycatchers (Muscicapidae: Muscicapinae: Muscicapini) 

177 ចាបសីុរុយខ្នងឈោន ត្ Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica LC     

178 ចាបសីុរុយឈរចើនៃណ៌ Mugimaki Flycatcher Ficedula mugimaki LC     

179 ចាបសីុរុយករកហ្ Red-throated Flycatcher Ficedula parva LC     

180 
ចាបសីុរុយខ្ាួន 
ឈខ្ៀវឈពាុះ-ស 

Blue-and-white 
Flycatcher 

Cyanoptila cyanomelana LC     

181 ចាបសីុរុយ ក-ឈខ្ៀវ Blue-throated Flycatcher Cyornis rubeculoides LC     

182 ចាបសីុរុយវាលទំនាប Tickell's Blue Flycatcher Cyornis tickelliae LC     

183 
ចាបសីុរុយកបល 
របឈែុះ 

Grey-headed Canary 
Flycatcher 

Culicicapa ceylonensis LC     

Robins, Chats (Muscicapidae: Muscicapinae: Saxicolini) 

184 
ចាបវាលផរស ក-
រកហ្ 

Siberian Rubythroat Luscinia calliope LC     

185 ោវ ឈចករទូងឈលឿង Siberian Blue Robin Luscinia cyane LC     

186 ោវ ឈចក Oriental Magpie Robin Copsychus saularis LC     

187 ោវ ឈចកព្រៃ White-rumpedShama Copsychus malabaricus LC     

188 ៃៃិចថ្្រទូងឈោន ត្ Common Stonechat Saxicola torquata LC     
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189 ៃៃិចថ្្ឈម្ចុងខ្នង-ស Pied Bushchat Saxicola caprata LC     

Starlings and Mynas (Sturnidae) 

190 កឈស្ដញ្ច ៀចកនទុយឈោន ត្ Chestnut-tailed Starling Sturnus malabaricus LC     

191 កឈស្ដញ្ជ ៀចស្្វ-ស 
White-shouldered 
Starling 

Sturnus sinensis LC     

192 
ររលីងររលង  

រត្ឈចៀក-ស 
Asian Pied Starling Sturnus contra LC     

193 ររលីងររឈោង Black-collared Starling Sturnus nigricollis LC     

194 កឈស្ដញ្ច ៀច Vinous-breasted Starling Sturnus burmannicus LC     

195 រកីឬស្វរកិាផកវឈរ Common Myna Acridotheres tristis LC     

196 ស្វរកិាផកវវង Hill Myna Gracula religiosa LC     

Nuthatches (Sittidae) 

197 
រត្ឈសុះតូ្ចឈពាុះ 
ឈោន ត្ទុំ 

Chestnut-bellied 
Nuthatch 

Sitta castanea LC     

198 
រត្ឈសុះតូ្ចចំៃុុះ 
រកហ្ 

Velvet-fronted Nuthatch Sitta frontalis LC     

Tits (Paridae) 

199 ៃៃិចកបល្ូល Great Tit Parus major LC     

Swallows and Martins (Hirundinidae) 

200 រត្ឈចៀកកា ំ Barn Swallow Hirundo rustica LC     

201 
រត្ឈចៀកកាចុំង 

ខ្នងរកហ្ 
Red-rumped Swallow Hirundo daurica LC     

202 រត្ឈចៀកកាចុំងខ្នង-ស Asian House Martin Delichon dasypus LC     

Bulbuls (Pycnonotidae) 

203 
ៃៃិចកបល 

ឈម្កំឈបា៉ា យ 
Black-crested Bulbul Pycnonotus melanicterus LC     

204 
ៃៃិចកបលឈម្  

ចុងខ្នង ស  
Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster LC     

205 ៃៃិចៃុកាត្ឈ់លឿង Stripe-throated Bulbul Pycnonotus finlaysoni LC     

206 ចាបរកច Yellow-vented Bulbul Pycnonotus goiavier LC     

207 ៃៃិចរត្ឈចៀកកនូត្ Streak-eared Bulbul Pycnonotus blanfordi LC     

208 
ៃៃិចបំៃងក់ស 

រទូងឈលឿងចាស់ 
Puff-throated Bulbul Alophoixus pallidus LC     

209 ៃៃិចព្បត្ងរូថ្ឈរចុះ Grey-eyed Bulbul Iole propinqua LC     

210 ៃៃិចឈម្ Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus LC     

Cisticolas and Prinias (Cisticolidae) 

211 ចាបដ្ងកូវធំ Brown Prinia Prinia polychroa LC     

212 ចាបដ្ងកូវស្វា បឈរចុះ RufescentPrinia Prinia rufescens LC     

213 ចាបដ្ងកូវរទូងរបឈែុះ Grey-breasted Prinia Prinia hodgsonii LC     

214 ចាបដ្ងកូវឈលឿង Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris LC     

215 ចាបដ្ងកូវចិឈញ្ច ើ្ស Plain Prinia Prinia inornata LC     

Warblers and Tailorbirds (Sylviidae: Acrocephalinae) 

216 ចាបដូ្នោកនូត្ចុងខ្នង Lanceolated Warbler Locustella lanceolata LC     

217 
ចាបដូ្នោចិឈញ្ច ើ្ 
ឈម្- ស 

Black-browed Reed 
Warbler 

Acrocephalus bistrigiceps LC     
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218 ចាបដូ្នោវាលផរស 
Manchurian Reed 
Warbler 

Acrocephalus tangorum VU     

219 ចាបដូ្នោ Oriental Reed Warbler Acrocephalus orientalis       

220 ចាបដូ្នោចំៃុុះធំ Thick-billed Warbler Acrocephalus aedon LC     

221 ចាបឈត្ត្ Common Tailorbird Orthotomus sutorius LC     

222 ចាបឈត្ត្ព្រៃ Dark-necked Tailorbird Orthotomus atrogularis LC     

223 
ចាបដូ្នោរំរប 

ឈរកា្កនទុយរកាស់ 
Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi LC     

224 
ចាបដូ្នោចិឈញ្ច ើ្ 
ឈលឿង 

Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus LC     

225 ចាបដូ្នោកនូត្ស្វា បៃីរ Two-barred Warbler Phylloscopus plumbeitarsus       

226 
ចាបដូ្នោកបល 
របឈែុះ 

Pale-legged Leaf 
Warbler 

Phylloscopus tenellipes LC     

Laughingthrushes (Sylviidae: Garrulacinae) 

227 ចកវ ៉ាកកំឈបា៉ា យ ស  
White-crested 
Laughingthrush 

Garrulax leucolophus LC     

228 ចកវ ៉ាកវណ័ឌ រទូងឈម្ 
Lesser 
NecklacedLaughingthrus
h 

Garrulax monileger LC     

Babblers (Sylviidae: Sylviinae: Timaliini) 

229 ចាចដូ្នោចំៃុុះធំ Abbott's Babbler Malacocincla abbotti LC     

230 
ចាបដូ្នោបំៃងក់ 
ឈបា៉ា ង 

Puff-throated Babbler Pellorneum ruficeps LC     

231 
ចាបដូ្នោបនទូល 

កបលរសកា 
Scaly-crowned Babbler Malacopteron cinereum LC     

232 ចាបដូ្នោទូរសៃទ័ Striped Tit Babbler Macronous gularis LC     

233 
ចាបដូ្នោបនទូល 

កបលឈោន ត្ទុំ 
Chestnut-capped 
Babbler 

Timalia pileata LC     

234 ចាបដូ្នោកបលឈម្ 
White-browed Shrike 
Babbler 

Pteruthius flaviscapis LC II   

235 
ចាបដូ្នោកំឈបា៉ា យ 

រូថ្ឈលឿង 
White-bellied Yuhina Yuhina zantholeuca LC     

Larks (Alaudidae) 

236 រកួចអិន Indochinese Bushlark Mirafra marionae LC     

Flowerpeckers (Nectariniidae: Nectariniinae: Dicaeini) 

237 ចាបកនាងច់ំៃុុះធំ Thick-billed 
Flowerpecker 

Dicaeum agile LC     

238 ចាបកនាងរូ់ថ្ឈលឿង 
Yellow-vented 
Flowerpecker 

Dicaeum chrysorrheum LC     

239 ចាបកនាងភ់ក ់ Plain Flowerpecker Dicaeum concolor LC     

240 ចាបកនាងខ់្នងរកហ្ 
Scarlet-backed 
Flowerpecker 

Dicaeum cruentatum LC     

Sunbirds (Nectariniidae: Nectariniinae: Nectariniini) 

241 
ចាបកនាងប់ំៃងក់ 

ឈោន ត្ចាស់ 
Brown-throated Sunbird Anthreptes malacensis LC     

242 ចាបកនាង ់  Olive-backed Sunbird Nectarinia jugularis LC     

243 ចាបកនាងឈ់ខ្ៀវ Purple Sunbird Nectarinia asiatica LC     

244 ចាបកនាងរ់កហ្ Crimson Sunbird Aethopyga siparaja LC     

Sparrows (Passeridae: Passerinae) 

245 ចាបរសរក Plain-backed Sparrow Passer flaveolus LC     
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No Khmer Name English name Scientific name 
IUC

N 
CITE

S 

Cambodia 
Classificatio

n 

246 ចាបែទុះ Eurasian Tree Sparrow Passer montanus LC     

Wagtails and Pipits (Passeridae: Motacillinae) 

247 ខ្ទបដ់្ីខ្នងរបឈែុះ Grey Wagtail Motacilla cinerea LC     

248 រកួចអិនឈជើងផវង Richard's Pipit Anthus richardi LC     

249 រកួចអិនវាលផរស Paddyfield Pipit Anthus rufulus LC     

250 រកួចអិនរទូងកនូត្ឈម្ Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni LC     

Weavers (Passeridae: Ploceinae) 

251 ចាបៃូករទូងកនូត្ Streaked Weaver Ploceus manyar LC     

252 ចាបៃូករទូងឈោន ត្ Baya Weaver Ploceus philippinus LC     

253 ចាបៃូករទូងឈលឿង Asian Golden Weaver Ploceus hypoxanthus NT     

Munias (Passeridae: Estrildinae) 

254 ចាបចស្ដងកងចុ់ងខ្នងស White-rumpedMunia Lonchura striata LC     

255 ចាបចស្ដងកង់  Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata LC     

       
   

Critically Endangered CR 
  

   
Endangered EN 

  
   

Vulnerable VU 
  

   
Near-threatened NT 

  
   

Data Deficient DD 
  

   
Least Concern LC 
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120                          ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ ិនិងសត្វព្រៃ រៃុះវហិារ ២០១៦-២០២០  

ឧបសម្ព័ន្ធ ១.៦.ក៖ របឈេទឧរងគសត្វសខំាន្់ៗឈៅត្ំបន្់ព្រៃការពាររៃោះវិហារ  
 

 
រកឈៃើេនំ Crocodylus siamensis  (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ១ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា (CITES)  និងជារបឈភទ 
រងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជកនុងបញ្ជ ីរកហ្ (IUCN)។ 

 របឈភទឧរងាសត្វផដ្លរស់ឈៅកនុងត្បំនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សំខ្លនប់ំែុត្សំរាបក់ារអភរិកស រឺសត្វរកឈៃើភន។ំ 
រកឈៃើភន ំ កំៃុងទទួលរងឈររុះជិត្ែុត្ៃូជជាសកល ឈហើយរត្ូវបានសន្ត្ថ់ាែុត្ៃូជឈៅឈលើផែនដ្ីឈយើងឈនុះ 
(Ross, 1998; Bembrick & Cannon, 1999) រហូត្ដ្ល់ឈររកឈឃើញវត្ាានរកឈៃើភនផំដ្លកំៃុងបនាៃូជឈៅ 
ត្ំបនជ់ួរភនរំកវាញភារក ា្ ល និងភារខ្លងត្ែូងកនុង ឆ្មន  ំ២០០០ (IUCN/SSC, CSG, Jenny D. & Dany 
C. 2000)។ រកឈៃើភនធំាា បា់នឈរចើនឈៅររបទ់ីកផនាងឈៅោ្ អូរ ទឈនា សទឹង រត្ញំង និងកផនាងឈែសងៗឈទៀត្ឈៅ 
ោ្ដ្ីឈរក និងដ្ីឈកាុះព្នត្ំបនអ់ាសីុអាឈរនយ។៍ ោងំៃីយូរលងរ់ហូត្ដ្ល់ឈៃលបចចុបែននឈនុះ សត្វរកឈៃើភន ំ
រត្ូវបានឈរោកច់ាបសំ់រាបច់ញិ្ច ឹ្ ឈៅកនុងកសិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹ្រកឈៃើ សំរាប ់ភាញ ស់ នងិសំរាបឈ់ធវើជារបស់ជយ័ភណ័ឌ ។ 
ប៉ាុផនាការរំរា្កំផហង ឈនុះរត្ូវបានកាត្ប់នថយជាអត្ិបរាឈដ្ឋយស្វរវធិានការការពារ និងអភរិកសរបស់រដ្ឋបាល 
ព្រៃឈ ើ និងព្ដ្រូរអភវិឌ្ឍន។៍ បចចុបែននឈនុះ ការរំរា្កផំហងខ្លា ងំបំែុត្ចំឈពាុះសត្វរកឈៃើភនឈំៅកនុង និងជុំវញិ 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ រកឹារជាប់្ ងឈដ្ឋយព្ចដ្នយរបស់អនកឈនស្វទ។ រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ និងអងាការអភរិកស 
ព្ដ្រូឈែសងៗឈទៀត្ កំៃុងអនុវត្ារឈរាងរស្វវរជាវោ្ដ្ឋន និង អភរិកសសត្វរកឈៃើភន ំ និងចុុះកចិចរៃ្ឈរៃៀង 
ជា្យួសហរ្ន៍្ ូលដ្ឋឋ ន ឈដ្ឋយែាល់ការឈលើកទឹកចតិ្ាកនុងការជួយ ឈធវើឱ្យរបឈសើរ ឈ ើងដ្ល់ជីវភាៃរបស់ 
ៃួកឈរឈដ្ើ្ែជីួយ កាត្ប់នថយ ការរំរា្កំផហងឈនុះ។ ឈៅអ ុំងទសវត្សឆ្មន ១ំ៩៨០ ឆ្មន ១ំ៩៩០ និង ឈដ្ើ្ ទសវត្ស 
ឆ្មន ២ំ០០០ សត្វរកឈៃើភនរំត្ូវបានឈរ ោកច់ាបយ់៉ា ងខ្លា ងំ និង ចំនួនរបស់វា ឈៅឈសសសល់ត្ិចត្ួច្ស់កនុង 
ផដ្នជរ្កធ្្ជាត្។ិ សត្វរកឈៃើភនផំដ្លឈរោកច់ាប ់ រត្ូវបានលកឈ់ៅឱ្យរបឈទសជិត្ខ្លង (សត្វរកឈៃើភនរំស់) 
និង ្ួញកនុងរសរក។ នាឈៃលបចចុបែន្នឈនុះ សត្វរកឈៃើភនាំនចនំួនត្ចិត្ួច្ស់ឈៅកនុង នងិជុំវញិត្ំបន ់
ព្រៃការពាររៃុះវហិារ។ 

អឈ ដ្ើ ករៃិច  Indotestudo elongate (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ២ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា (CITES)  
និងជារបឈភទងាយរងឈររុះកនុងបញ្ជ ីរកហ្ (IUCN)។ 

 អឈណាើ ករៃិចរស់ឈៅររបទ់ីកផនាងកនុងព្រៃឈលបុះឈលើផដ្នដ្ីឈរកព្នត្ំបនអ់ាសីុរត្ូៃិករួ្ ានរបឈទសក្ពុជា 
ឈវៀត្្្ ឡាវ ព្ថ្ ឧបទវបីា៉ា ឈ សីុភារខ្លងឈជើង នងិានចាបោ់ងំៃីរបឈទសចិនរហូត្ដ្ល់របឈទសឥ ឌ្ ។ 
អឈណាើ ករៃិច រត្ូវឈរចាបសំ់រាបច់ិញ្ច ឹ្កំស្វនាឈៅោ្ែទុះ និងសំរាបឈ់ធវើការជួញដូ្រឈៅត្ំបនចុ់ងបូព៌ាសំរាបឈ់ធវើ 
ឱ្សថ្បុរាណ ឈរឿងតុ្បផត្ង និង្ហូប (Daltry & Momberg, 2000)។ សនូក និងរទងូអឈណាើ ករៃចិ រត្ូវបាន 
ឈររកឈឃើញ ឈៅោ្ជុំរុបំរបាញ់ផដ្លឈរឈបាុះបងឈ់ចាល រៃ្ោងំោ្ជុំរុរំបស់អនករប្ូលអនុែលព្រៃឈ ើ។ 
្និផត្ប៉ាុឈ ណ្ ុះ  ឈរកប៏ានរកឈឃើញសនូក និងរទូងរបស់វាឈៅោ្ែទុះរបស់អនកភូ្សិថិត្ឈៅជិត្ ត្បំនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារជាៃិឈសសភូ្ជុិញ។  

រត្កតួ្ Varanus bengalensis (សថិត្កនុងឧបស្ព័នធ១ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា(CITES) និងសថិត្កនុង 
រករ្របឈភទានឈដ្ឋយបងាួ រកនុងរបឈទសក្ពុជា)។   



រដ្ឋបាលព្រៃឈ ើ                                នាយកដ្ឋឋ នសត្វព្រៃ នងិជីវចរ្រុះ ២០១៦ 
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 រត្កួត្រស់ឈៅររបទ់ីកផនាង ប៉ាផុនារត្ូវបានឈរបរបាញ់យ៉ា ងខ្លា ងំឈៅទូោងំត្ំបនអ់ាសីុ។ ការជួញដូ្រផសែក 
របស់វាឈៅឈលើស្វកលឈោករត្ូវបានឈរបា៉ា នស្់្វនថាានចំនួន្យួោនផសែក/ឆ្មន ។ំ ឧរងាសត្វរបឈភទឈនុះ 
ទំនងជាានវត្ាានឈៅោ្ត្ំបនផ់ដ្លានរបឈភទទីជរ្កខុ្សៗរន ៃីរយៈកៃំស់ោប ឈៅរយៈកំៃស់្ធយ្ 
និងចាបៃ់ីព្រៃឈរស្វង ទទលួរងការឈធវើអាជីវក្្ ព្រៃឈលបុះ ព្រៃឫសសរីហូត្ដ្ល់ចំការដ្ំ្រំបស់អនកភូ្ ិ
(Chheang D. et al.2002)។ រត្កួត្រត្ូវបានឈរោកច់ាបឈ់ចញៃីព្រៃជារបចាឈំដ្ឋយអនកភូ្ ិជាៃិឈសសឈៅកនុង 
ត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សំរាបឈ់ធវើ្ហូប និងសំរាបល់ក។់ 
 
អន្សង Varanus salvator (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ២ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា(CITES) និងសថិត្កនុងរករ្ 
របឈភទានឈដ្ឋយបងាួរកនុងរបឈទសក្ពុជា)។    
 អនសងជារបឈភទឧរងាសត្វានាឌ្ធំជាងឈរបងអស់ទី២ឈៅកនុងៃិភៃឈោក ឈហើយានរបផវងជាង 
២.៥្ (Daltry & Momberg, 2000)។ អនសងងាយសរ្បខ្ាួនរបស់វាឈៅនឹងររបស់្វថ នភាៃ នងិានវត្ាាន 
ររបទ់ីកផនាងទូោងំត្បំនអ់ាសីុរត្ូៃិក។ អនសងជារបឈភទរត្ូវបានឈធវើអាជីវក្យ្៉ា ងខ្លា ងំ ឈហើយពាណិជជក្ ្
ផសែករបស់វា ឈៅឈលើទីែោរអនារជាត្ិឈៅកនុងត្បំនអ់ាសីុអាឈរនយរ៍ត្ូវបានបា៉ា នរ់បាណានចនំួន ១-១.៥ 
ោនផសែក (Sen, 1999)។ ជាឈរឿយៗ ឈររបទុះឈឃើញអនសងឈៅជិត្ាត្អ់ូរឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ 
ឈហើយអនសង្យួចំនួន រត្ូវឈររបទុះឈឃើញជាប់្ ង និងអនាទ ក។់ ឧរងាសត្វរបឈភទឈនុះ រត្ូវបានោកច់ាបឈ់ចញ 
ៃីព្រៃជារបចាឈំដ្ឋយអនកភូ្ ិជាៃិឈសសឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារ សំរាបឈ់ធវើ្ហូប និងសំរាបល់ក។់ 
 
ៃសថ់្លា ន្់ធ ំ Python reticulates(សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ២ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា (CITES) ជារបឈភទាន 
ការរំរា្កំផហងត្ិចតួ្ចកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN  និងសថិត្កនុងរករ្របឈភទានឈដ្ឋយបងាួរកនុងរបឈទសក្ពុជា)។  
 
ៃសថ់្លា ន្់ត្ចូ Python molurus bivittatus (សថិត្កនុងឧបស្ពន័ធ ២ ព្នអនុសញ្ញា ស្វយឈត្សា (CITES)  
ជារបឈភទ ានការរំរា្កំផហងតិ្ចត្ួចកនុងបញ្ជ ីរកហ្ IUCN និងសថិត្កនុងរករ្ របឈភទានឈដ្ឋយបងាួរកនុង 
របឈទសក្ពុជា)។ 
 របឈភទៃស់ថាា នោ់ងំៃីររបឈភទឈនុះអាចានទំងនជ់ាង ១០០រ.រក នងិានរងវងដ់្ងខ្ាួនរបផហល 
៦០ស.្។  ៃស់ថាា នធ់ំ រជឺារបឈភទៃស់ផវងជាងឈរបងអស់ឈៅកនុងៃិភៃឈោក ឈហើយឈបើោ្របា៉ា យការណ៍ 
ឈែសងៗអាចានរបផវងរហូត្ដ្ល់ ១០្ (Cox, 1991)។ របា៉ា យរបស់ៃស់ថាា នធ់ំានឈសទើរផត្ររបត់្ំបនអ់ាសីុ 
អាឈរនយ។៍ អនកភូ្សិ្វា ល់ៃស់ថាា នធ់ំចបស់ និងបរបាញ់ឧរងាសត្វរបឈភទឈនុះសំរាបយ់កស្វច ់ និងផសែក។  
ៃស់ថាា នធ់ំរឺជាឈរលឈៅព្នពាណិជជក្្សំរាបឈ់ធវើការចិញ្ច ឹ្កំស្វនាឈៅោ្ែទុះ និងសំរាបយ់កផសែក ឈហើយ 
ចំនួនៃស់ថាា នធ់កំំៃុងធាា កចុ់ុះឈៅោ្ត្ំបន ់ កនុងរបឈទសជាឈរចើន (Daltry & Momberg, 2000)។ ដូ្ចផដ្ល 
Grombridge & Luxmoore (1991)  រាយការណ៍ថា ផសែកៃស់ថាា នជ់ាឈរចើនផដ្លបាននាឈំចញៃីរបឈទស 
ព្ថ្ានរបភៃ្កៃីរបឈទសក្ពុជា ផដ្លានត្ព្្ា១៣-១៧ ដុ្ោា /្។ អនកភូ្បិានបញ្ញជ កថ់ា ត្ំបនព់្រៃការពារ 
រៃុះវហិារ រឺជាទីជរ្កសំខ្លនសំ់រាបៃ់ស់ថាា នធ់ំ និងៃស់ថាា នតូ់្ច។ ប៉ាុផនា អនកអឈងកត្សត្វព្រៃបានជួបរបទុះ 
របឈភទៃស់ថាា នោ់ងំៃីរឈនុះត្ិចត្ួចកនុងអំ ុងឈៃលរស្វវរជាវ ឈហើយករ៏បទុះឈឃើញ ផសែកៃស់ថាា នរ់កោទុកឈៅ 
ោ្ែទុះខ្ាុះរបស់អនកភូ្ឈិៅកនុងរសរកជាកំោនា និងរសរកផកប។ ៃស់ថាា នោ់ងំៃីររបឈភទ ឈនុះរត្ូវបានឈរោកច់ាប ់
ឈចញៃីព្រៃជារបចាឈំដ្ឋយអនកភូ្ ិជាៃិឈសសឈៅកនុងត្ំបនព់្រៃការពាររៃុះវហិារសំរាបឈ់ធវើ្ហូប និងសំរាបល់ក។់ 
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No. ឈ្្ុះជាភាស្វផខ្រ្ English Name (Robson) Scientific Name IUCN CITES 

1 រកឈៃើភន ំ Siamese Crocodile Crocodylus siamensis CR I 

2 អឈណាើ កកបលធំ Big-headed Turtle Platystemon megacephalum EN I 

3 អឈណាើ កបិទ្ុខ្ឋឥណឌូ ចិន Indochinese Box Turtle Cuora galbinifrons CR II 

4 អឈណាើ ករៃិច Elongated Tortoise Indotestudo elongata EN II 

5 អឈណាើ កបិទ្ុខ្សនូកឈម្ Asian Box Turtle Cuora amboinensis VU II 

6 អឈណាើ កសកល Malayan Snail-eating Turtle Malayemys subtrijuga VU II 

7 អឈណាើ កផកអកឈម្ Black Marsh Turtle Siebenrockiella crassicollis VU II 

8 អឈណាើ ករកបីកបលឈលឿង Yellow-headed Temple Turtle Hieremys annandalii EN II 

9 កនាធ យអាសីុ Asian Softshell Turtle  Amyda cartilaginea VU II 

10 កនាធ យកបលកផនកប Asian Giant Softshell Turtle Pelochelys cantorii EN II 

11 ៃស់ថាា នតូ់្ច Burmese Python Python molurus bivittatus VU II 

12 អនសង Water Monitor  Varanus salvator LC II 

13 រត្កួត្ Bengal Monitor Varanus bengalensis LC I  

14 ៃស់ថាា នធ់ំ Reticulated Python Python reticulatus   II 

15 ៃស់ព្រៃកណាុ រ Common Rat Snake Ptyas mucosus   II 

16 ៃស់ផវករនា្ King Cobra Ophiophagus hannah VU II 

17 ៃស់ផវករកបី Monocled Cobra Naja kaouthia LC II 

18 ៃស់ផវកដ្ំបូក Indochinese Spitting Cobra Naja siamensis VU II 

19 ៃស់រកាយខ្ាួនរជរងផវង Banded Krait Bungarus fasciatus LC   

20 ៃស់ៃពាា កខ់្ាួនរជរងខ្ាី Malayan Krait Bungarus candidus LC   

21 ៃស់ព្រៃ Indochinese Ratsnake Pytas korros     

22 ៃស់ព្រៃកនទុយរកហ្ Red-tailed Green Ratsnake Gonyosoma oxycephalum LC   

23 ៃស់ចានល់្្ Bocourt's Water Snake Enhydris bocourti LC   

24 ៃស់កាចាន់ TayNinh Water Snake Enhydris innominata DD   

25 ៃស់ផដ្ក File Snake Acrochordus granulatus LC   

26 ៃស់ផដ្កអរងូស Elephant-trunk Snake Acrochordus javanicus LC   

27 ៃស់ផរបងតូ្ច Common Blind Snake Ramphotyphlops braminus LC   

28 ៃស់ផរបងធំ Diards's Blind Snake Typhlops diardi     

29 ៃស់ដ្ីខ្ាួនកនូត្រកហ្ Red-tailed Pipe Snake Cylindrophis ruffus LC   

30 ៃស់ដ្ីខ្ាួនរឈោងភា ឺ Sunbeam Snake Xenopeltis unicolor LC   

31 ៃស់រកាយឫសស ី Bamboo Pit-viper Trimeresurus stejnegeri     

32 ៃស់រសកាចាស់ Russell's Pit-viper Daboia russelli     

33 ៃស់ព្រៃផភនកភាឺ្ ុត្ Modest Keelback Amphiesma modesta     

34 ៃស់ផខ្សឈរ Striped Keelback Amphiesma stolata     

35 ៃស់ឈ ើ Tentacled Snake Erpeton tentaculatum LC   

36 ៃស់ព្រៃកបលវណ័ឌ ស Speckel-bellied keelback Rhabdophis chrysargus     

37 
ៃស់ព្រៃខ្ាួនរកហ្-
ព្បត្ង 

Green keelback Rhabdophis nigrocinctus LC   

38 ៃស់ព្រៃករកហ្ Red-necked keelback Rhabdophis subminiatus LC   
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39 ៃស់ផខ្សឈរកនូត្បនួ Indo-Chinese Sand Snake Psammophis condanarus LC   

40 ៃពាា កឈ់ោន ត្កបលអុច Barron's Kukri Snake Oligodon barroni LC   

41 ៃពាា កឈ់ោន ត្អុចរបឈែុះ Banded Kukri Snake Oligodon fasciolatus LC   

42 ៃពាា កក់បលឈម្ Cambodian Kukri Snake Oligodon mouhoti LC   

43 ៃពាា កព់្រៃ Inornate Kukri Snake Oligodon inomatus     

44 ៃស់អងាក ចា់ស Striped Kukri Snake Oligodon taeniatus LC   

45 ៃស់ត្ឹកផក Common Wolf Snake Lycodon capucinus LC   

46 ៃស់ផខ្សឈរឈលឿង-ព្បត្ង Golden Tree Snake Chrysopelea omata     

47 ៃស់ផខ្សឈរកបលកនូត្ស Mountain Bronzeback Dendrelaphis subocularis     

48 ៃស់ហនុានព្បត្ង Green Cat Snake Boiga cyanea     

49 ៃស់ភញថី្្ផកវ Marbled Cat Snake Boiga multomaculata     

50 ៃស់ខ្យងអុច ស ឈម្ White-spotted Slug Snake Pareas margaritophorus LC   

51 ៃស់ស្វា បក់ផងកប ChequeredKeelback Xenochrophis piscator     

52 ៃស់រត្ីរសកាធំ Dog-faced Water Snake Cerberus rynchops LC III 

53 តុ្កផក Tockay Gekko gecko     

54 បងាួយព្រៃរត្ឈចៀកតូ្ច Scale-bellied Tree lizard Acanthosaura lepidogaster LC   

55 បងាួយានៃុកាត្់ Moustached Lizard calotes mystaceus     

56 ផថ្ានកនទុយរកហ្ Common Butterfly Lizard Leiolepis belliana     

57 ផថ្ានកនូត្ខ្នងកនទុយផវង Long-tailed Sun Skink Mabuya longicaudata     

58 កស្ដនាង Water Dragon Physignathus cocincinus     

      

   

Critically Endangered CR 

 

   

Endangered EN 

 

   

Vulnerable VU 

 

   

Near-threatened NT 

 

   

Data Deficient DD 

 

   

Least Concern LC 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២.១៖ទនិ្នន្យ័ឈសែឋកិចចសងគម្ឈៅកនងុរសកុដែប ន្ិងជកំាន្ត រសកុជកំាន្ត 
 

ល.រ របឈភទសថិត្ ិ
រសរកខ្ណឌ ផដ្លបាន 
កណំត្ជ់ាជនបទ សរបុ 
ផកប ជាកំោនា 

1 ចំនួនររួស្វរសរុបកនុងភូ្យិកោ្ឈសៀវឈៅររួស្វរ) ៤១៧៨ ១៤២៣៨ ១៨៤១៦ 
2 ចំនួន្នុសសរសីសរុប ១០១០៥ ២៦៧៨៧ ៣៦៨៩២ 
3 ចំនួន្នុសសរបរសសរុប ១១៥១១ ២៨៧៧៩ ៤០២៩០ 
4 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ០ ដ្ល់ ៥ ឆ្មន ឈំរកា្៦ឆ្មន )ំ ១៦៨២ ៤០៩២ ៥៧៧៤ 
5 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ០ ដ្ល់ ៥ ឆ្មន ឈំរកា្៦ឆ្មន )ំ ១៧៦៤ ៤១៦៥ ៥៩២៩ 
6 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ៦ ដ្ល់ ១៤ ឆ្មន ឈំរកា្១៥ឆ្មន )ំ ២២៨៤ ៥៨០១ ៨០៨៥ 
7 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ៦ ដ្ល់់ ១៤ ឆ្មន ឈំរកា្១៥ឆ្មន )ំ ២២៧១ ៥៩៦១ ៨២៣២ 
8 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ៦ ដ្ល់ ១៤ ឆ្មន ផំដ្លបានចូលឈរៀន ១៩២៧ ៣៤៧៧ ៥៤០៤ 
9 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ៦ ដ្ល់ ១៤ ឆ្មន ផំដ្លបានចូលឈរៀន ១៩០០ ៣៩៨៥ ៥៨៨៥ 
10 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ១៥ ដ្ល់ ១៧ ឆ្មន ឈំរកា្១៨ឆ្មន )ំ ៨១៩ ១៧១២ ២៥៣១ 
11 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ១៥ ដ្ល់ ១៧ ឆ្មន ឈំរកា្១៨ឆ្មន )ំ ៧៣៥ ១៦៨២ ២៤១៧ 
12 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ១២ ដ្ល់ ១៤ ឆ្មន ឈំរៀនអនុវទិាល័យ ៣០៨ ៥២៥ ៨៣៣ 
13 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ១២ ដ្ល់ ១៤ ឆ្មន ឈំរៀនអនុវទិាល័យ ៣០៧ ៥២៦ ៨៣៣ 
14 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ១៥ ដ្ល់ ២៤ ឆ្មន ឈំរៀនវទិាល័យ ១៣១ ២៣៩ ៣៧០ 
15 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ១៥ ដ្ល់ ២៤ ឆ្មន ឈំរៀនវទិាល័យ ២៧៩ ២៤៩ ៥២៨ 
16 ចំនួនឈក្ងរសីអាយុៃី ១៨ ដ្ល់ ៣៥ ឆ្មន ឈំរៀនសកលវទិាល័យ ០ ២២ ២២ 
17 ចំនួនឈក្ងរបរសអាយុៃី ១៨ ដ្ល់ ៣៥ ឆ្មន ឈំរៀនសកលវទិាល័យ ៧ ១៨ ២៥ 
18 ចំនួនស្ដសាីអាយុៃ១ី៨ឆ្មន ដំ្ល់ ៦០ឆ្មន  ំ(៦០ឆ្មន )ំ ៤៤១៥ ១២៦៧៩ ១៧០៩៤ 
19 ចំនួនបុរសអាយុៃ១ី៨ឆ្មន ដំ្ល់ ៦០ឆ្មន (ំ៦០ឆ្មន )ំ ៤២៣៣ ១១៨៨០ ១៦១១៣ 
20 ចំនួនស្ដសាីអាយុៃ៦ី១ឆ្មន ឈំ ើង ៦៧២ ៩៦៥ ១៦៣៧ 
21 ចំនួនបុរសអាយុៃ៦ី១ឆ្មន ឈំ ើង ៥៨៤ ១០០៣ ១៥៨៧ 
22 ចំនួនអនកខរជនឈភទរសីផដ្លានអាយុចាបៃ់ី១៥ឆ្មន ឈំ ើង ១៥៩៧ ១៩៩៦ ៣៥៩៣ 
23 ចំនួនអនកខរជនឈភទរបរសផដ្លានអាយុចាបៃ់ី១៥ឆ្មន ឈំ ើង ១៣៩២ ១៧៩០ ៣១៨២ 
24 ចំនួនែទុះានដ្ំបូលរបកស់ែូវ/សាឹក ១០៧៤ ៣៤៤៨ ៤៥២២ 
25 ចំនួនែទុះានដ្ំបូលរបកឈ់កែឿង ១៣ ១៤៨៤ ១៤៩៧ 
26 ចំនួនែទុះានដ្ំបូលរបកស់ងកសី ២៤២៥ ៧២៥៥ ៩៦៨០ 
27 ចំនួនែទុះានដ្ំបូលឈបតុ្ង ២ ១១ ១៣ 
28 ចំនួនបងានអ់នា្យ័សរុប ៧៥២ ២៦៣៦ ៣៣៨៨ 
29 ចំនួនររួស្វរផដ្លានអណាូ ងសនប ់ឈរបើរបាស់បាន ១៩៨១ ៩៥៧២ ១១៥៥៣ 
30 ចំនួនររួស្វរផដ្លានទឹកអណាូ ងជីកឈរបើរបាស់បាន ២៤២ ៥៨៣ ៨២៥ 

31 
ចំនួនររួស្វរផដ្លឈរបើរបាស់ទឹកៃីរបភៃឈែសងឈទៀត្ៈរសុះបឹងទឈនាទឹកឈភាៀង
...។ល។ ផដ្ល្និចូលកនុងរបឈភទោងំៃីរខ្លងឈលើ 

១១៤៨ ១០៩៤ ២២៤២ 
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32 ចំនួនររួស្វរផដ្លចិញ្ច ឹ្ឈរកនុងភូ្ ិ ១៤០៦ ២៣៧៩ ៣៧៨៥ 
33 ចំនួនររួស្វរផដ្លចិញ្ច ឹ្រកបីកនុងភូ្ ិ ២០០៨ ៥៣៩ ២៥៤៧ 
34 ចំនួនររួស្វរចិញ្ច ឹ្រជូកឈៅកនុងភូ្ ិ ២២៧៥ ២៧៣៧ ៥០១២ 
35 ត្ំព្លលក់រសូវឈចញជា្ធយ្កនុងភូ្ិួ ិ ៩៣០ ៨៥៦ ១៧៨៦ 
36 ចំនួន្៉ាូតូ្្៉ាូតូ្រ ឺ្ ៉ាក ១៦៥០ ៤៦០៩ ៦២៥៩ 
37 ចំនួនរោកទ់រ័ឈរយនារថ្យនា ១៤៩៦ ៣១៩០ ៤៦៨៦ 
38 ចំនួនរឈទុះឈរនិងរឈទុះឈសុះ ១៩៨ ៥៣ ២៥១ 
39 ចំនួនកង ់កងរ់ ឺ្ ៉ាក ១៥៤៤ ១៦១៨ ៣១៦២ 
40 ចំនួនទូកផចវ/អុំ ១៤២ ២៦ ១៦៨ 
41 ចំនួនទូកា៉ា សីុន/កាណូត្ ១១១ ០ ១១១ 
42 ចំនួនទូរទសសនស៍រុប ៥៥៥ ៣៣០៧ ៣៨៦២ 
43 ចំនួនររួស្វរផដ្លសំរាលកូនឈដ្ឋយក្បបុរាណកនុង១ឆ្មន កំនាងឈៅ ២២៥ ២៣៩ ៤៦៤ 
44 ចំនួនររួស្វរផដ្លសំរាលកូនឈដ្ឋយក្ប ១ឆ្មន កំនាងឈៅ ១៤២ ៨៤៤ ៩៨៦ 
45 ចំនួនក្បបុរាណផដ្លានកនុងភូ្ ិ ៤១ ២៣ ៦៤ 
46 ចំនួនក្បផដ្លបានបណាុ ុះប ា្ លានកនុងភូ្ ិ ២០ ៣១ ៥១ 
47 ចំនួនររួស្វរានដ្ីផរសទទួលបានការឈរស្វចរសៃៃីរបៃន័ធធារាស្វស្ដសា ០ ០ ០ 
48 ចំនួនររួស្វរផដ្លឈរបើជីរី្កីនុងឆ្មន កំនាងឈៅសំរាបក់ារដ្ឋដុំ្ុះ ១១៤ ៤៥ ១៥៩ 
49 ចំនួនររួស្វរផដ្លឈរបើថាន សំំោបស់ត្វលអិត្កនុងឆ្មន កំនាងឈៅសំរាបក់ារដ្ឋដុំ្ុះ ៤៣ ៧៥១ ៧៩៤ 

50 
ចំនួនករណីឃាត្ក្្ លួចបាន ់
ចាបជ់ំរតិ្ចាប់រឈំោភកនុង១ឆ្មន កំនាងផដ្លឈ្ភូ្ដិ្ឹង 

២៩ ២៨ ៥៧ 

51 ចំនួនករណីទំនាស់ដ្ីធាីកនុង១ឆ្មន កំនាងផដ្លឈ្ភូ្ដិ្ឹង ៤៤ ២៩ ៧៣ 
52 ចំនួនររួស្វរផដ្លានឈ្ររួស្វរជាស្ដសាីានកូនអាយុត្ិចជាង៥ឆ្មន  ំ ២១៨ ៥៦ ២៧៤ 
53 ចំនួនររួស្វរផដ្លជួបរបទុះអំឈៃើហឹងោកនុងររួស្វរ១ឆ្មន កំនាង ១១០ ១៤៦ ២៥៦ 
54 ទីោងំែោរភូ្.ិ...........)ជិត្បំែុត្ផដ្លអនកភូ្ឈិធវើដ្ំឈណើ រឈៅទិញទំនិញ ១៤៥ ៧៤ ២១៩ 

55 
ចំងាយៃីភូ្ឈិៅែាូវផដ្លឈៅជិត្បំែុត្ផដ្លអាចឈបើកឡានឈចញចូលឈៃញ
១ឆ្មន រំិត្ជារ.្) 

៦។៥ ៨ ១៥ 

56 រយៈឈៃលឈធវើដ្ំឈណើ រៃីភូ្ឈិៅែាូវខ្លងឈលើឈដ្ឋយជិុះ្៉ាូតូ្រិត្ជានាទី) ៥៣៤ ៣៤ ៥៦៨ 
57 ចំនួនបនទបស់្វោបឋ្សិកោឈៅកនុងឃំុ ៨៩ ២២៨ ៣១៧ 
58 ចំនួនបនទបអ់នុវទិយល័យឈៅកនុងឃំុ ២១ ៣៩ ៦០ 
59 ចំនួនបនទបវ់ទិយល័យឈៅកនុងឃំុ ៦ ៧ ១៣ 
60 ចំនួនររូបឋ្សិកោឈៅកនុងឃំុ ៩៨ ១២១ ២១៩ 
61 ចំនួនររូអនុវទិាល័យឈៅកនុងឃំុ ៣២ ៤២ ៧៤ 
62 ចំនួនររូវទិាល័យឈៅកនុងឃំុ ៦ ១៣ ១៩ 
63 ព្ែទដ្ីរសូវវសោ (ហ.ត្) ៥០៨៧ ២៧២៧៤ ៣២៣៦១ 
64 ទិននែលរសូវរដូ្វវសោ (ឈោន)   ២,៣៧       ១,៩៨  ៤,៣៥ 
65 ព្ែទដ្ីរសូវរបាងំ (ហ.ត្) ២ ០ ២ 
66 ែលិត្ែលរសូវរបាងំ (ឈោន) ២ ០ ២ 
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126                                                                                                                                                    ផែនការររបរ់រងត្ំបនព់្រៃការពារសរាបអ់ភរិកសធនធានឈសឈនទិចរុកខជាត្ិ និងសត្វព្រៃ រៃុះវរិរ ២០១៦-២០២០ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣.១៖ ដំណ ើ រការណ្វើផែន្ទី ដីកសកិម្ម ន្ិង ដីលណំៅដ្ឋា ន្ កនងុតំបន្់ព្រៃការពាររៃះវហិារ  
 

 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

១-ដំណាក់

កាលទី ១ 

ការធ្វើ

ផែនទី ធៅ

ការិយាល័យ 

ក. ធ្រើរូរភាពផ្កា យរណរពឆី្ន ំ ២០០២ មក

ផដលរង្ហា ញពីដីផ្ែ និងដីកែិកមម ធដើមបី

រញ្ជា ក់អតដែញ្ជា ណដីទំងធនាោះ ។  

 

 ខ. រូរថតពីផ្កា យរណរ ផែនទីរដឋបាលផដល

បានធរៀរចំធលើខ្នន ត A0 ផដលមានអ ៊ុតបាា ែទិច

ពីធលើ ។ 

 

  

 

 គ. ពិភាការួមជាមួយខណឌ រដឋបាលព្្ពធ ើ 

និង ្កុមការង្ហរព្្ពការពារធដើមបីរធងាើត្កុម

ធ្វើផែនទីធនោះធទបើង 

-  រញ្ាូនធ ម្ ោះ និង រញ្ជា ក់ធោយបានចាែ់លាែ់នវូែមាែភាពែមាជិកផដល មកពីស្ថា រ័ននិមួយៗ ផដល្តូវធ្វើ

ការកនុង្កុមធ្វើផែនទីធនោះ    

 ឃ.្កុមការង្ហរ្តូវពិនិតយធលើផែនទី និង

យល់ធោយបានចាែ់ ពីទីតំងទំងទាយ

ផដលមានធៅធលើផែនទីធនាោះ  

- ្កុមការង្ហរ្តូវបានរធងគើតធទបើងធោយមានចាត់តំង្រធាន្កុម្តឹម្តូវ ។ 

- រណដុ ោះរណាដ ល្កុមការង្ហរធ្វើផែនទី អំពីធោលរំណង និងធ្វើការង្ហរជាមួយែហគមន៍   

- ពិភាកាអំពីចារ ់និងការង្ហរអភិរកសទក់ទងនងិភូមិធោលធៅ  
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

 ង.្រមូលឯកស្ថរផដលមាន្ស្ថរ់ផដល

ទក់ទងនិងភូមិធោលធៅ 

  របាយការណ៍ផដលមាន្ស្ថរ់ 

  ទិននន័យផដលបានពីកមមវិ្ ីែលីា 

 ២-ដំណាក់

កាល ទី២ 

ការផណនា ំ

គំធោង

ជាមួយ 

្រជាជន

ភូមិ ធោល

ធៅ 

 

ក. ផណនាគំំធោងជាមួយោជាា ្រ្ែុក និង 

្កុម្រឹកាឃ៊ុំ នងិែំធណើរជួយធរៀរចំកិចច

្រជ៊ុំរវាង្កុមការង្ហរធ្វើផែនទីជា 

មួយ្រជាជនភូមិធោលធៅ  

 

 ធ្វើរទរង្ហា ញផែនទីតំរន់ព្្ពការពារជាមួយោជាា ្រ្ែុក និង្កុម្រឹកាឃ៊ុ ំ 

 ពិភាកាអំពីស្ថរៈែំខ្នន់ព្នការផរងផចកតំរន់កនុងព្្ពការពារ 

 រង្ហា ញពីលខិិតរទោឋ នធ្កាមចារ់ នងិមា្តែំខ្នន់ៗ ផដលទក់ទងនិងតួនាទីររែ់ ្កុម្រឹកាឃ៊ុំ ធៅកនុងដំធណើរ

ការង្ហរនិតិវិ្ីទងំធនោះ  

 ពនយល់អំពីផែនការររែ់គធ្មាង នងិធោលរំណង 

 ពិភាកាអំពីស្ថរៈែំខ្នន់ព្នការការពារែតវព្្ព និងអតា្ រធយាជន៍ព្នការអភិរកសតំរនែ់ែតវព្្ពទំងធនាោះធៅកនុងឃ៊ុំ

ររែ់ពួកធគ ។  

 ពិភាកាជាមួយ្កុម្រឹកាឃ៊ុអំំពីផែនការ្រជ៊ុំជាមួយ្រជាជនភូមិធោលធៅ កំណត់ព្ថៃ នងិធពលធវលាចាែ់លាែ់ 

។   

 ខ.  រង្ហា ញពគីធ្មាង និងែកមមភាព្ពម

ទំងកិចច្ពម្ពាង ផដលោចទទួលយក បាន

ជាមួយ្រជាជនភូមិធោលធៅ 

 ្កុម្រឹកាឃ៊ុំផណនាំ្ កុមការង្ហរធ្វើផែនទីធៅ្រជាជនភូមិធោលធៅ  

 រង្ហា ញផែនទីរញ្ជា ក់ពី្ពំ្រទល់ព្្ពការពារ និងទីតំងភូមិ ទីតំងដីកែិកមម នងិដីលំធៅោឋ នផដលមានកនុងរូរភាព

ផ្កា យរណរ។ 

 រង្ហា ញ នងិពនយល់ធោយបានចាែ់ឯកស្ថរចារ់នានា អំពីភាព្ែរចារ់ព្ន ការធ្រើ្បាែ់ដីរចចុរបននធៅកនុងភូមិ

ររែ់ពួកធគ ។   

 រក្ស្ថយ និងពនយល់អំពីធោលរំណងព្នដំធណើរការធ្វើផែនទី និងជួយ្រជា ជនធោយបានយល់អំពីស្ថរៈែំខ្នន់
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

ែំោរ់ពួកធគ  

 ពនយល់អំពីការង្ហរអភិរកស និងត្មូវការព្នការអភរិកសធៅកនុងតំរន់ 

 រង្ហា ញអំពីនិតិវិ្ី និង ដំធណើការព្នកាធ ធ្វើផែនទី នងិែ៊ុំកចិចែហការជាមួយ ែហគមនែ៍ងផដរ  

 ែួរធៅ្រជាជនែហគមន៍ធតើពួកធគចារ់ោរមមណ៍ពដីំធណើរការព្នកាធរ ឹ្វីផែនទីឬធទ ្រែិនចារ់ោរណម ណ៍ធនាោះ

ធយើងជួយពួកធគែរធែរែំធណើរធៅ្កុម្រឹកាឃ៊ុជំាមួយ និងការែដិតធមព្ដែងផដរ ។    

 ពិភាកា និងកំណត់ធពលធវលាជួរ្រជ៊ុំជាមួយ្រជាជនមដងធទៀត ធដើមបីធ្ជើែធរើែគណៈកមមការែហគមន៍ និងវិ្ី

ស្ថស្ដែដធ្ជើែធរើែគណៈកមមការ  

 គ.ពិភាកាជាមួយអនកភូមិជិតខ្នង   ែំធណើរ្កុម្រឹកាឃ៊ុំធដើមបីជួយធរៀរចំកមមវិ្ី្រជ៊ុជំាមួយអនកភូមិជិតខ្នង 

 រង្ហា ញផែនទីអភិរកស នងិពិភាកាពីអតា្ រធយាជន៍ព្នការង្ហរអភិរកសែំោរ់ភូមិ ជិតខ្នង  

 រង្ហា ញពីទែសនៈ នងិែកមមភាពផដល្តូវអន៊ុវតដន៍ធៅភូមិធោលធៅ 

 ពិភាកាពីែកមមភាពផដលទកទ់ងផែនកចារព់ាក់ពនធ ័

 ែូមជួយោំ្ទការង្ហរជាមួយភូមិធោលធៅ 

៣-ដំណាក់

កាល  

ទី ៣ ការ

ធ្ជើែ 

ក. ធ្ជើែធរើែគណៈកមមការកណំត់តំរន់

កនុងភូមិ 

  រំលឹកធទបើងវញិនូវចំណ៊ុចែខំ្នន់ៗផដលបាន្រជ៊ុជំាមួយអនកភមិូធលើកទី ១ 

  ពិភាកាពីភារៈកចិច នងិតួនាទីគណៈកមមការែហគមន៍ 

  ពិភាកាពីនិតិវិ្ីព្នការធ្ជើែធរើែគណៈកមមការ 

  រនាទ រ់មកធ្ជើធរើែគណៈកមមការ 
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

ធរើែគណៈ

កមមការ 

ែហគមន ៍

 ខ. ែដល់វគគរណដុ ោះរណាដ លដល់គណៈកមម

ការែហគមន ៍

  រធ្ងៀនអំពីធោលរំណងព្នការផរងផចកតំរន់ នងិ ការធ្រើ្បាែ់ដី្ ាីធោយមាន ការចលូរួម  

  រធ្ងៀនអំពីការធ្រើ្បាែ ់GPS ផែនទី និង ្តីវិែ័យ 

  រង្ហា ញផែនទីភូមដិល់គណៈកមមការែហគមន៍ និងជួយពកួធគធោយយល់ និងធចោះធមើលផែនទី  

  ពិភាកាអំពីតួនាទីនិងភារៈកិចចររែ់គណៈកមមការែហគមនន៍ិមួយៗធោយបាន 

ចាែ់លាែ់ និងធោយពួកធគផកែ្មួល្រែិនធរើចំាបាច់  នងិធោយពួកធគ យល់ថាោល់ការង្ហរ ទងំអែ់្តូវ

មានការពិភាកា នងិែធ្មចពអីនកភូមិែងផដរ ។  

  ្តូវមានដំធណើរទែសនៈកិចចែិកា  

  ពិភាកា នងិពនយល់នវូលិខិតរទោឋ នធ្កាមចារ់នានា និងនិតិវិ្ី ដល់គណៈកមមការ ែហគមន៍ធដើមបីធោយោត់

យល់ចាែ់ នងិោចរធ្ងៀនធៅអនកភូមិបាន ។  

  ពិភាកាជាមួយគណៈកមមការែហគមន៍អំពីរ៊ុពវធហត៊ុព្នការអភិរកស ្រធភទែតវព្្ពែំខ្នន់ៗ  នងិទីជ្មកររែ់វា  

 គ.ការទទួលស្ថគ ល់គណៈកមមការែហគមន៍

ពីថាន កឃ់៊ុ ំ

  ពិភាកាពីរចនាែមពនធ័ររែ់គណៈកមមការែហគមន ៍និងការយល់្ពមច៊ុងធ្កាយ ពីអនកភូមិធោលធៅ ។  

  ពិភាកាអំពីតួនាទី ភារៈកិចច នងិោណតដិររែ់គណៈកមមការែហគមន ៍ចំធពាោះ្រជាជនកនុងភូមិ 

  គណៈអ្ិរតី្តូវរង្ហា ញពីតួនាទីររែ់គណៈកមមការមាន ក់ៗ ផដលទទួលខ៊ុែ្តូវ  

  ធ ម្ ោះររែ់គណៈកមមការែហគមន៍ទំងអែ់្តូវបានទទួលស្ថគ ល់ធោយដកីាររែ់ឃ៊ុ ំ
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

  រចនាែមពនធ័ ម៊ុខង្ហរ នងិតួនាទីររែ់គណៈកមមការមាន ក់ៗក៏្តូវទទួលស្ថគ ល់ធោយ ្កុម្រឹកាឃ៊ុ ំនិង្រជាជនអនក

ភូមិែងផដរ 

 ឃ. ធ្វើរទរង្ហា ញពីលទធែលដណំាកក់ាល

ព្នការ ធ្វើផែនទីតំរន់ ព្្ពការពារចំធពាោះ

ែមាជិកែហគមន៍ទំងអែ់ រួចធ្វើផែនការ 

និងពិភាកាពចីំណាត់ការព្នការអន៊ុវតដ 

 ពិភាកាពីដណំាកក់ាលព្នការធ្វើផែនទីជាមួយែមាជិកែហគមន៍ រចួពាយាម ពនយល់ពួកធគធោយយល់ពីដំណាក់

កាលនិមួយៗព្នការធ្វើផែនទីធនោះ  

  រង្ហា ញពីផែនទីធ្រើ្បាែ់ដីរចចុរបននចំធពាោះែមាជិកែហគមន៍ធដើមបីធោយពួកធគបាន យល់ែងផដរ  

  ពិភាកាពី្ពំ្រទល់ដីលំធៅោឋ ន និងដកីែិកមមែងផដរ 

  ពិភាកាពី្រធភទទីជ្មកែតវព្្ពែំខ្នន់ៗែងផដរជាមួយែហគមន ៍

  ធ្វើផែនការជាមួយែហគមន៍ធោយធយាងធលើដំណាកក់ាលព្នការធ្វើផែនទី រចួអន៊ុវតដ ធៅតមដំណាកក់ាលព្នការ

ធ្វើផែនទីធនោះជាមួយែហគមន ៍

  ពនយល់អំពីត្មូវការចំាបាច់ផដល្តូវធែទៀងផ្កទ ត់ផែនទីធទបើងវិញ រចួធ្វើការផកផ្រ្រ ែិនធរើចំាបាច់  

  ធ្វើផែនការធដើមបីច៊ុោះមកធ្វើការផខរនាទ រ់ 

៤-  ការធ្វើ

ផែនទី 

ក.  ែិកាពីជីវភាពរែ់ធៅ   ផែវងរករញ្ាីជំធរើន្រជាជនកនុងភូមិ 

   វិភាគធៅធលើមាច ែ់កានក់ារ់ដកីែិកមម នងិដីលំធៅោឋ ន 

  ធ្រើ្បាែ់រចនាែមពនធ័ព្នជីវភាពរែ់ធៅធដើមបីផែវងយល់ពីយ៊ុទធស្ថស្ដែដជីវភាពព្នការ 

រែ់ធៅ ការពឹងពាក់ោ្ែ័យ នឹងធាន្មមជាតិធៅជ៊ុំវិញែហគមន៍ទំងធនាោះ ្រមូលព៌តមានែលិែល ្រវតដិភូមិ 

្រភពចំណូល នងិការធ្រើ្បាែ់ែលអន៊ុែល ព្្ពធ ើ ផដលមានស្ថរៈែំខ្នន់ែំោរ់ែារភាា រ់រវាងទិននន័យែល្ែូវ 
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

និងដីកែិកមម 

  ផែវងយល់ពីរញ្ជា ែលិតកមម និង្នធាន្មមជាតិែំោរ់ែហគមន៍ 

  ផែវងយល់ពី្រពនធ័ព្នការ្គរ់្ គង្នធាន្មមជាតិរចចុរបននររែ់ែហគន ៍   

  ផែវងយល់ពីដំធណាោះ្ស្ថយតមដណំាកក់ាលររែ់ែហគមន៍ 

    វិ្សី្ថស្ដែដ PRA ផដលោចធ្រើ្បាែ ់

i.  ផែនទីែងគម និង្នធាន្មមជាតិ ផដលោចវិភាគពីពីការធ្រើ្បាែ់្នធាន ្មមជាតិពីម៊ុន និងរចចុរបនន 

ii.  ការវិភាគស្ថា រ័នធែសងៗកនុងភមិូ 

iii.  ផែនទីទំនាែ់ 

iv.  ទិននន័យ្តង់ែិកផដលបានធដើរ 

v.  ្រតិទិន្រចំារដូវ 

 ខ.  វិភាគ្ពំ្រទល់ដីធ្រើ្បាែ់ភូមិ   រង្ហា ញរូរភាពផ្កា យរណរខ្នន ត A0
  ផដលោចវិភាគធលើទីតំងភូមិ្ពំ្រទល់រចចុរបនន 

  ច៊ុចយកធលខនិយាកា UTM ព្ន្ពំ្រទល់ភូមិរចចុរបននគូធលើផែនទីផដលមាន្ស្ថរ់ 

  ពិភាកាពីដីរ្មុងទ៊ុកែំោរ់លំធៅោឋ នជាមួយែហគមន ៍

  រង្ហា ញផែនទីផដលរញ្ជា ក់ពីទីតំង នងិទីជំរកែំខ្នន់ៗ ែំោរ់ែតវព្្ព  

 ពិភាកា និងផកែ្មួល្រែិនធរើចំាបាច់ធលើ្ពំ្រទល់ដីរ្មុងទ៊ុកែំោរ់លំធៅោឋ ន។ ្រែិនធរើចំាបាច់ធយើង្តូវ

រង្ហា ញពី្ពំ្រទល់ដីលំធៅោឋ នរចចុរបននែងផដរ 

  ធហើយយកចំណ៊ុចនិយាកា UTM ផដលបានមកធនោះោក់ធែទៀងផ្កទ ត់ធលើផែនទីថមី 
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

 ធោយគណៈកមមការែហគមន៍ពនយល់ និងធ្វើរទរង្ហា ញផែនទីធនោះធៅែមាជិក ែហគមន៍ពី្ពំ្រទល់ភូមិ  ធហើយ

្រែិនធរើចំាបាច់នាែំមាជិកែហគមន៍ធៅពិនិតយ ធមើល្ពំ្រទល់ទំងធនាោះ ជាក់ផែដង 

 ធដើមបីធោយមានការយល់្ពមពី្រជាជនធលើ្ពំ្រទល់ភូមិធនោះែងផដរ 

 ពិភាកាពីរចនាែមពនធ័្គរ់្គង លកខនដិកៈកនុងការង្ហរ្គរ់្គងដីលំធៅោឋ នរចចុរបនន និងដីរ្ងងុទ៊ុកែំោរ់លំធៅោឋ ន

ែងផដរ  

  គណៈកមមការែហគមន៍រង្ហា ញពីរចនាែមពនធ័ នងិលកខនដកិៈចធំពាោះែហគមន ៍និង្តូវ មានការយល់្ពមពីែហគម

ន៍ែងផដរ  

 
 គ. ការធ្វើផែនទីដីកែិមម    វិភាគអំពី្ពំ្រទល់តំរន់ធ្រើ្បាែ់ររែ់ភូម ិ 

  ធ្វើផែនទីដកីែិកមមរចចុរបននធយាងធលើដំណំាផដលមាន្ស្ថរ់ និងកចិច្ពម្ពាងពីមាច ែ់  

  រង្ហា ញពីទិននន័យដីផ្ែរចចុរបននធលើផែនទីខ្នន ត A0 ចំធពាោះគណៈកមមការែហគមន ៍(តមរយៈទិននន័យរូរភាពផ្កា យ

រណរ និងការែកិាជាក់ផែដងធៅ ទីវាល) 

  ពិភាកាចារ់ដី្ ាី នងិចារ់ពាក់ពនធដ័ព្ទធទៀត ផដលរញ្ជា ក់ពីរញ្ជា ព្ងកីដកីែិកមម ធោយោម នការយល់្ពមពីស្ថា រ័

នមានែមតាកិចចនានាគខឺ៊ុែចារ់ 

  ពិភាកាពីការព្ងីកដីកែិកមមធៅអនាគត ជាមួយគណៈកមមការែហគមន៍ ធោយ យកចណំ៊ុចនិយាកា UTM ែង

ផដរ  

  វិភាគធលើ្រធភទដីផដលោចធ្វើផ្ែបានែំោរ់្រជាជនកនុងភូមិ   
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

   វិភាគធលើតំំរន់ដំណំាស្សែាហកមម្ រចំាឆ្ន ំ (ស្ស.ែផណដ កធែៀង) 

   វិភាគធលើចកំារពធនចរ 

  ធ្វើរទរង្ហា ញផែនទីរង្ហា ញពតំីរន់ និងទីជំរកែតវព្្ពែំខ្នន់ៗ 

  ពិភាកាពី្ពំ្រទល់ដកីែិកមម (ដីែំោរ់កែិកមម ផតដីចកំារស្ថវ យចនទគីឺមិនអន៊ុញ្ជា ត ធទបើយ ) 

  ធ្វើរទរង្ហា ញធៅ្រជាជនធដើមបីធ្វើការផកផ្រ និងធ្វើការែធ្មច 

  ធ្វើរទរង្ហា ញពីផែនទីធៅខណឌ រដឋបាលព្្ពធ ើ នងិែមតាកិចចតំរន់ព្្ពការពារ ពិភាកា និង ធ្វើការផកផ្រ

្រែិនធរើចំាបាច ់

 ធ្វើរទរង្ហា ញធៅ្រជាជនធដើមបីធ្វើការផកផ្រ និងធ្វើការែធ្មច 

 

 ឃ. ផែនទីការធ្រើ្បាែ់្នធាន្មមជាតិ   វិភាគធៅធលើតំរន់ធដើមជ័រទឹក 

  វិភាគធៅធលើតំរន់ធ្រើ្បាែ់ែលអន៊ុែលព្្ពធ ើ ្រភពធ ើែំណង់ ។ ស្សទហរណ៍   រធង្ហគ លររងដីផ្ែ ធ ើែំ

ោរ់ែំណង់លំធៅោឋ ន ែិរបកមមធោយព្ដ ែលអន៊ុែល ែោំរ់មាូរ និងែំោរ់លក់ ធ ើែំោរ់ធ្វើរធទោះជាធដើម  

 ពិភាកា និងវិភាគតំរន់ធ្រើ្បាែ់ ពិភាកាធោយបានទូលំទូលាយនូវល័កខនដិកៈ និង    ចណំាត់ថាន ក់ព្នតំរន់ 

 ពិភាកាតំរន់រក្តីែំខ្នន់ៗ 

 ធ្វើរទរង្ហា ញពី្ពំ្រទល់ និងលទធែលព្នកិចចពិភាកាជាមួយខណឌ រដឋបាលព្្ពធ ើ និងែមតាកិចចតំរន់ព្្ពការពារ 

 

 ង.ធ្វើផែនទី្ពំ្រទល់តំរន់ធ្រើ្បាែ់ភូមិ  ធោយធយាងធលើផែនទី និងកិចចពិភាកាតំរន់ធ្រើ្បាែ់ខ្នងធលើពិភាកា ពីដីធ្រើ្បាែ់ភូមិជា មួយែមាជិកែហគម

ន៍ និងគណៈកមមការភូម ិ
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

 ពិភាកាជាមួយគណៈកមមការភូមិ ធមឃ៊ុ ំនិងអនកភូមិពីរញ្ជា ្ពំ្រទល់ភូមិ 

 គណៈកមមការភូមិពិភាកាពីរញ្ជា ្ពំ្រទល់ភូមិជាមួយភូមិជិតខ្នង 

 

 ច.ការរញ្ចរ់ផែនទី  រញ្ចរ់ការធ្វើផែនទីផដលពាក់ពនធ័ និង្ពំ្រទល់ធែសងៗធោយមានការយល់្ពមពី ្រជាជនមូលោឋ ន និងស្ថា រ័នពាក់

ពនធ័ែំខ្នន់ៗ    

 ស្ថា រ័នពាក់ពនធ័ែំខ្នន់ៗ  

  ែមាជិកែហគមន ៍

 ថាន កឃ់៊ុំ ្ែុក នងិ ធខតដ 

 ផែនក និងខណឌ រដឋបាលព្្ពធ ើ 

 ្រធាននាយកោឋ នែតវព្្ព និងជីវច្មុោះ 

 គណៈកមមការ្រតិរតដិថាន ក់ធខតដច៊ុោះហតាធលខ្នធលើផែនទី 

 ច៊ុោះហតាធលខ្នធលើទំព័រផដលមានធ ម្ ោះតំរន់ 

 

 ឆ.ព្ងីកលកខនដកិៈធោយបានទលំូទូលាយ 

ធលើការ្គរ់្គងតំរន់និមួយៗ 

 

 ពិនិតយធទបើងវិញនូវរនាែមពនធ័ព្នការ្គរ់្គងតំរន់ 

 ពិនិតយធទបើងវិញនូវនិតិវិ្ីព្នការផតងតំងរចនាែមពនធ័ទំងធនោះ 

 ពិនិតយធទបើងវិញនូវតួនាទី និងការទទួលខ៊ុែ្តូវធៅកនុងរចនាែមពនធ័ 

 ពិភាការទរញ្ជា ព្ែទកនុង លកខនដកិៈព្នការធ្ជើែធរើែអតា្ រធយាជន៍ែំោរ់អនកភូមិ 
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 ដំណាកក់ាល  ពណ៌នាលំអតិ 

 ពិភាកាធលើលកខនដិកៈធដើមបីធ្រើដីចកំារពធនចរ 

 ផរងផចកតំរន់្រមូលែលអន៊ុែលព្្ពធ ើ និងពិភាកាពលីកខនដិកៈព្នការ្គរ់្គង តំរន់ទំងធនោះ 

 ធ្វើរទរង្ហា ញធៅែហគមន៍ពនិិតយផកផ្រ និងយល់្ពម 

 

 ជ.កិចច្ពម្ពាងធលើលកខនដិកៈព្នការផរង

ផចកតំរន់ 

 ែមាជិកែហគមន ៍្រធានភមិូ ធមឃ៊ុំ ផែនករដឋបាលព្្ពធ ើ ខណឌ រដឋបាលព្្ពធ ើ ច៊ុោះហតាធលខ្នធលើលកខនដិកៈធនោះ  

៥.ការលារ

ថាន ំ្ពំ

្រទល់ 

ក.លារថាន ំ្ពំ្រទល់  លារថាន ំតម្ពំ្រទល់តំរន់ធែសងៗ ឬ 

 ោរំធង្ហគ លថមតម្ពំ្រទល់ ឬ 

 ោធំដើមធ ើជាររង 

៦.  លំអិត

ផែន ការ

្គរ់្គង 

ក.ធ្វើផែនការ្គរ់្គងលំអិតតមតំរន់និមួ

យៗ 

 ្រែិនធរើជាែហគមន៍ព្្ពធ ើគឺ្តូវអន៊ុវតដតមនិតិវិ្ីែហគមន៍ព្្ពធ ើ 

 ្រែិនធរើ្តូវច៊ុោះរញ្ាដីី្តូវអន៊ុវតដតមចារ់ភូមិបាល 

 ការធ្វើផែនការ្គរ់្គងគឺោ្ែ័យធលើចារ់ពាក់ពនឌ័ែងផដរ 

 



R)asaTGñkbYs

éRBkarBarRBHvihar CaTICRmkd¾sMxan;Caskl sRmab;BBYkstVRty:gykS Giant Ibis  Pseudibis gigantea

  EdlCastVCitputBUC enAelIBiPBelak. stVRty:gykS CanimitþrUbstVsøabénRBHraCaNacRkkm<úCa

éRBkarBarRBHvihar KWCaEpñkmYyéntMbn;CIvcRmuHrbs; Indo-Burma Biodiversity Hotspot ehIyCatMbn;mYy

 kñúgcMeNamtMbn; Global Hotspots TaMg 25énBiPBelakeyIgenH. CamYyKñaenHEdr éRBkarBarRBHvihar KWCa

 EpñkmYy éntMbn;éRBel,aH\NÐÚcin EdlmanKRmbéRBel,aHd¾FMCageKenAelIEdndIeKakéntMbn;GasIu. Epnkar

RKb;RKgenHmanEcglMGitGMBIeKalbMNg kareFVIcMNat;fñak;tMbn; nigkmµviFIkargarCaGaTiPaBsMxan;² edIm,I RK-

 b;RKgFnFanéRBeQI nigEfrkSaFnFanCIvcRmuHkñúgtMbn;éRBkarBarRBHvihar RBmTaMgmaneKaledApþl;EpnTI

 cg¥úlpøÚvyuT§sa®sþ nigskmµPaBRKb;RKg edIm,IFananUvkarGPivDÆFnFanFmµCatienAkñúgtMbn;éRBkarBarRBHvihar

          edaycIrPaB. eFVIkarGPirkS nigRKb;RKgFnFanéRBeQI nigBRgwgdMeNIrkarRKb;RKgFnFanéRBeQIenAkñúg

  tMbn;éRBkarBarRBHviharedaycIrPaB edIm,IrYmcMENkpþl;viPaKTanCa GtibrmacMeBaHkarGPivDÆesdækic©-sgÁm

nigEfrkSasuxmalPaBénRbB½n§eGkULÚsIuenAkñúgtMbn;.   

Gas½ydæanelx 40 mhavifIRBHneratþm  sgáat;pSarkNþalTI 2  xNÞdUneBj raCFanIPñMeBj km<úCa

TUrs½BÞ³ ¬855-23¦ 214-651    TUrsar³ ¬855-23¦ 212-201

GuIEm:l: wpo@online.com.kh; eKhTMB½r³ http://www.forestry.gov.kh

Rty:gykS

éRBkarBarRBHvihar sMbUreTAedaytMbn;vb,Fm’sMxan;²

CaeRcIndUcCaR)asaTburaN nigéRBCMenOsasna
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