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ពាកយបំព្ពួញ និងអកសរកាត ់

CBD Convention on Biological អន សញ្ហា ជីវៈចក្ម្រោះ 
 Diversity   

CECG Cambodian Elephant  ក្ករម្អភរិកសដរំនីក្ពកម្ព ជា 
 Conservation Group 

CI Conservation International អងគការអភិរកសអនតរជាត ិ

CITES Convention on International  អន សញ្ហា ពាណិ្ជាកម្មអនតរជាតិ  
 Trade in Endangered Species នលីក្បនភរសតវនក្ព និងរ កខជាតិ 
 of Wild Fauna and Flora ផដលជតិែ តពូជ   

FFI Fauna & Flora International អងគការសតវនក្ព នងិរ កខជាតអិនតរជាត ិ
IUCN International Union for  អងគការសហ្ភាពអនតរជាតនិដមី្ប ី
 Conservation of Nature ការអភិរកសធម្មជាត ិ

MIKE Monitoring of Illegal Killing  កម្មវធិីតាម្ោនសដីពីការសមាេ ប់ដំរ ី
 of Elephant នក្ពនោយខ សចាប់ 
MJP Maddox Julie-Pitt Foundation មូ្លនិធិមា៉ា ដកសចូលីភតី 
WA Wildlife Alliance អងគការសម្ព័នធម្ិតតសតវនក្ព 

WCS Wildlife Conservation Society អងគការសមាគ្ម្អភិរកសសតវនក្ព 
WWF World Wildlife Fund for Nature អងគការមូ្លនិធិសកលសក្មាប់ 
  អភិរកសធនធានធម្មជាត ិ
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អារម្ភកថា 

 សាិតកែ ងបរកិារណ៍្ស ខសនតភិាព និងសាិរភាពននោបាយរងឹមា ំ នក្កាម្ដំបូល
រដាធម្មន ញ្ានិងចាប់ រាជរោា ភិបាលកម្ព ជា នក្កាម្ការដកឹនាកំ្បកបនោយគ្តបិណ្ឌិ ត
របស់ សនម្តចអគ្គម្ហានសនាបតីនតនជា ហ  ន ផសន នាយករដាម្ស្តនត ី ននក្ពោះរាជា
ណាចក្កកម្ព ជា បានោក់នចញនូវនគលននោបាយជាតជិានក្ចនី នដមី្បធីានាឱ្យបាន
នូវត លយភាពទងំការអភវិឌ្ឍ នងិការអភរិកស នលនីរិនតភាពបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជាត។ិ 

 កែ ងបរបិរននោះ រាជរោា ភិបាលកម្ព ជាបានបនងាីននែៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិ និង
រនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះផដលបនងាីតបានជាក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតកិ្គ្បដណ្ត ប់នលី
នែៃដីក្បមាណ្ ៧,២លានហ្កិតា នសមនីឹងក្បមាណ្ជាង ៤០% នននែៃដីក្បនរស។ នដមី្បី
ក្គ្ប់ក្គ្ងតបំន់ការពារធម្មជាតទិងំអស់ននោះ ឱ្យមានក្បសិរធភិាពខពស់ ក្កសួងបរសិ្ថា ន
បាននឹងកំព ងសហ្ការជាម្ួយនឹងក្កសងួ ស្ថា ប័ន ថ្នែ ក់ជាតិ ថ្នែ ក់នក្កាម្ជាតិ នដគូ្
អភិវឌ្ឍន៍ នងិអែកពាក់ព័នធទងំអស់រមួ្មាន អងគការម្ិនផម្នរោា ភិបាលជាតិ នងិអនតរ
ជាតិ សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន និងជនជាតិនដីម្ភាគ្តិច នដីម្បគីពំារបរសិ្ថា ន ការអភិរកស 
និងការនក្បកី្បាស់ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចក្ម្រោះក្បកបនោយចីរភាព។  

 ជាផែែកម្ួយននការង្ករអភិរកស ក្កសួងបរសិ្ថា នបាននតត តការយកចិតតរ កោក់
នលីការអភិរកសសតវដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ផដលជាក្បនភរសតវនក្ពដ៏មានស្ថរៈសំខាន់ 
ទងំផែែកវបបធម៌្ និងផែែកម្ ខង្ករក្បព័នធនអកូឡូស ី នហ្យីក្កសួងក៏បានយកចិតតរ ក
ោក់នលសីកាដ ន ពល កែ ងការការពារ និងអភិរកសក្បនភរសតវនែសងៗនរៀតែងផដរ កែ ង
កក្ម្ិតវសិ្ថលភាពផដនជក្ម្ករបស់ពួកវា។ នហ្យីបចេ បបនែននោះ សតវដំរកី្តូវបានបា៉ា ន់
ស្ថម នថ្ន មានរស់នៅកែ ងក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតកិម្ព ជាមានចំននួពី ៤០០ នៅ 
៦០០កាលប៉ា នណាណ ោះ។ នោយស្ថរផតការថយច ោះននរជីក្ម្ករូទងំក្បនរសម្ិនសាតិ
នៅជាប់គែ  ជានហ្ត នធវឱី្យដំរទីងំននាោះកំព ងរស់នៅផបកផខែកពគីែ  និងមានែលប៉ាោះ
ពាល់ដល់លរធភាពននការនធវអីនតរកម្ម ការបនតពូជ នងិកែ ងការអភិរកសរយៈនពលផវង។ 
កតាត ក្ពួយបារម្ភទងំននោះ បានជំរ ញឱ្យមានការនរៀបចំនូវផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ី
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អាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ  ំ(២០២០-២០២៩) កែ ងនគលបណំ្ងនធវជីាក្តីវស័ិយបង្កា ញែេូវ 
សក្មាប់នលីកកម្ពស់ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បនភរសតវនក្ព ជាពិនសសដំរនីក្ពអាស នីៅកម្ព ជាឱ្យ
សាិតនសារ គ្ង់វងស និងបនងាីនចំនួននឡងីវញិ សក្មាប់ជានករម្រតក វបបធម៌្ធម្មជាត ិ
នងិជាឧតតម្ក្បនោជន៍ដល់ម្ន សសក្គ្ប់ជនំាន់។ នយងីខែ សំងឃមឹ្ថ្ន ផែនការសកម្មភាពននោះ 
នឹងែតល់ឱ្កាសឱ្យនយងីទងំអស់គែ  អាចចូលរមួ្ជាម្យួសហ្គ្ម្ន៍ជាតិ និងអនតរ
ជាតិ កែ ងការបនងានីជនំាញបនចេកនរស នងិបណាត ញការង្ករជានក្ចីន សំនៅធានាដល់
កិចេការពារ និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ ក្បព័នធនអកូឡូស  ី និងជីវៈចក្ម្រោះក្គ្ប់ក្បនភរ  
ពិនសសក្បនភរសតវកក្ម្នានាដូចជាដំរអីាស ផីដលកពំ ងមានវតតមាននៅកែ ងក្បព័នធតបំន់
ការពារធម្មជាតិកម្ព ជានយងីននោះ។  

 កែ ងនាម្ក្កសួងបរសិ្ថា ន ខែ សូំម្នគរពផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដ៏ក្ជាលនក្ៅចំនពាោះ 
សនម្តចអគ្គម្ហានសនាបតនីតនជា ហ  ន ផសន នាយករដាម្ស្តនត ី ននក្ពោះរាជាណាចក្ក
កម្ព ជា ផដលផតងផតយកចតិតរ កោក់នលវីស័ិយបរសិ្ថា ន នងិធនធានធម្មជាតិ នហ្យី
ក៏សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ នងិនកាតសរនសរីចនំពាោះថ្នែ ក់ដកឹនា ំ នងិម្ស្តនតី ននក្កសួងបរសិ្ថា ន 
ក្កសួងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អងគការនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ជាត-ិអនតរជាតិ វស័ិយឯកជន និងក្បជា
សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា នផដលបានចូលរមួ្ គកំ្រ និងែដល់កិចេសហ្ការោ៉ា ងលអកែ ងការ
នរៀបចំឯកស្ថរដ៏មានតនម្េននោះឱ្យនកីតនចញជារូបរាងនឡងី។ 
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នសចកដផីលែងអំណរគ ណ 
 ជាបឋម្ សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ោ៉ា ងក្ជាលនក្ៅចនំពាោះឯកឧតដម្  សាយ សអំាល ់ 
រដាម្ស្តនតកី្កសួងបរសិ្ថា ន ផដលជានិចេកាលបានផណ្នា ំនលកីរឹកចិតត នងិែដល់ការគកំ្រ
ោ៉ា ងកក់នដដ កែ ងការបនងាីតផែនការសកម្មភាពអភរិកសដរំអីាស នីៅកម្ព ជារយៈនពល១០ឆ្ែ ំ
(២០២០-២០២៩)ននោះនឡងី នដីម្បរីមួ្ចំផណ្កដល់ការការពារ អភិរកស និងក្គ្ប់ក្គ្ង
ធនធានធម្មជាតកិ្បកបនោយចីរភាពនៅកម្ព ជា។ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ ណ្ដល់ឯកឧតដម្ 
មាស ស ែល អគ្គនាយកននអគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាត ិនងិ 
ឯកឧតដម្ គមឹ្ ណ ង ផដលបានជយួជរំ ញ ែដល់ការគកំ្រ នងិរសសនទន តាងំពកីារ
ក្បមូ្លរនិែន័យ ការនរៀបចកំចិេក្បជ  ំនងិសកិាខ ស្ថលាពនិក្គោះនោបល់ជានក្ចនីសក្មាប់នរៀប
ចំឯកស្ថរននោះនឡងី។ សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់ម្ស្តនតនីននាយកោា នអភរិកសតបំន់ការពារ
ធម្មជាតដិនីគកខាងតបូងបឹងរននេស្ថប ផដលបានជយួក្តតួពនិតិយ ផកតក្ម្វូពាកយនពចន៍ 
និងខេឹម្ស្ថរក្បកបនោយអតាន័យស្ថា បនានដីម្បឱី្យឯកស្ថរននោះអាចនបាោះព ម្ពបាននោយ
នជាគ្ជ័យ។ 
 សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់អងគការសតវនក្ព នងិរ កខជាតអិនតរជាត(ិFFI) ជាពនិសស 
«ក្ករម្អភិរកសដំរនីក្ពនៅកម្ព ជា(CECG)» ផដលបានចូលរមួ្ោ៉ា ងសកម្មកែ ងដំនណី្រការ
នរៀបចឯំកស្ថរននោះតាងំពនីដមី្រហូ្តដល់ចប់ នោយបានែតល់ការគកំ្រទងំផែែកបនចេកនរស 
និងថវកិា សក្មាប់ការនរៀបចំផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះ
ឱ្យនចញជារូបរាងនឡងី។ 
 សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់ម្ស្តនតជីនំាញ នងិនាយកតបំន់ការពារធម្មជាតនិនក្កសងួ 
បរសិ្ថា ន ម្ស្តនតរីដាបាលនក្ពន  ីអងគការអភិរកសនានា(CI MJP WA WCS WWF) 
ក្ពម្ទងំអែកពាក់ព័នធទងំអស់ផដលបានែដល់ព័ត៌មានតាម្រយៈការចូលរមួ្ក្បជ នំៅតាម្
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បណាដ នខតតនានា និងសិកាខ ស្ថលាជាតិ។  
 សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់អងគការ FFI WWF WA និង WCS ផដលបានចូល
រមួ្ផកសក្ម្លួ និងែដល់នោបល់ស្ថា បនានលីនសចកតីក្ពាងឯកស្ថរផែនការសកម្មភាព
សក្មាប់អភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះ។ ជាច ងបញ្េ ប់ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ ណ្
ចនំពាោះអគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ នងិអភរិកសធម្មជាត ិននក្កសងួបរសិ្ថា ន អងគការ FFI 
និងអងគការ WWF ផដលបានែដល់រូបភាពដំរនីក្ពសក្មាប់ផែនការសកម្មភាពននោះ។ 
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នសចកដសីនងេប 
 ក្បនរសកម្ព ជាមានក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះ
ក្បមាណ្៤០%នននែៃដីក្បនរស ផដលសាតិនៅនក្កាម្យ តាត ធកិារក្កសងួបរសិ្ថា ន។ នោង
តាម្តក្ម្ូវការ និងភាពចាបំាច់ននផែនការសកម្មភាពសក្មាប់ការអភិរកសសតវបនង្កគ ល
នៅកម្ព ជា អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ នងិអភិរកសធម្មជាត ិ ននក្កសួងបរសិ្ថា ន
បានសហ្ការជាម្ួយអងគការនដគូ្ និងអែកពាក់ព័នធនែសងៗនរៀតនដីម្បនីរៀបចំផែនការ
សកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីនោះនឡងី នក្កាម្ការជយួឧបតាម្ភផែែកបនចេកនរស នងិហ្រិញ្ាវតា 
ពអីងគការសតវនក្ព និងរ កខជាតអិនតរជាត(ិFFI)។ ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស  ី
រយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះមាននគលបណំ្ងបនងាីតផែនការម្យួផដលអាចកណំ្ត់កតាត គ្រំាម្
កំផហ្ងសក្មាប់ការអភិរកសដំរនីក្ព និងកំណ្ត់វធិានការចាបំាច់នានាផដលអាចរប់ស្ថា ត់
ការបាត់បង់សតវក្បនភរននោះ នដីម្បធីានាឱ្យបាននូវការអភិរកសដំរអីាស ីរយៈនពលផវង
នៅរូទងំក្បនរសកម្ព ជា។ ដនំណី្រការសខំាន់ នៗនការនរៀបចផំែនការសកម្មភាពសក្មាប់
អភិរកសដំរអីាស ១ី០ឆ្ែ នំនោះបានចាប់នែតមី្តាងំពកីារនធវសីកិាខ ស្ថលាថ្នែ ក់ជាតនិាឆ្ែ ២ំ០១២
ម្កនម្៉ាេោះ នហ្យីក៏មានការនរៀបចកំចិេក្បជ ពំនិក្គោះនោបល់ជាបនតបនាៃ ប់ជាម្យួម្ស្តនតជីនំាញ
ពាក់ព័នធ ម្ស្តនតថី្នែ ក់នខតត អងគការជាត ិអងគការអនតរជាតិ វស័ិយឯកជន នដគូ្អភិវឌ្ឍន៍
នានា និងក្បជាសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស ១ី០ឆ្ែ នំនោះ បានោក់នចញនូវសកម្មភាព
យ រធស្ថស្តសតចំនួនក្បាពំីរ រមួ្មាន សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី១ កាត់បនាយការបាត់បង់
រីជក្ម្ក សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២ អភិរកស នងិតភាា ប់ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនីក្ព
នឡងីវញិ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣ ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសត
រី៤ បង្កា រម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥ បនធូរ
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បនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៦ អប់រែំសពវែាយ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៧ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនីក្ព។ 
នដីម្បសីនក្ម្ចឱ្យបាននូវសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតទងំក្បាពំរីននោះ ក្តវូផតអន វតតនូវសកម្មភាព
អារិភាពចំនួន៣១។ 
 សកម្មភាពទងំអស់នងឹក្តវូយកនៅអន វតតនៅរូទងំក្បនរស នដមី្បធីានាថ្នក្បព័នធ
តបំន់ការពារធម្មជាត ិនងិរនបៀងអភរិកសជវីៈចក្ម្រោះទងំននោះន្េយីតបនៅនងឹនគលបណំ្ងនន
ការបនងាីត ផដលចាបំាច់ក្តវូវាយតនម្េជាក្បចាពំសី្ថា នភាព ននិាែ ការ ម្ ខង្ករ តនួារ ី តនម្េ 
ការគ្ំរាម្កំផហ្ង និងែលប៉ាោះពាល់ នហ្យីផសវងរកវធិានការនដីម្បនីោោះក្ស្ថយការគ្ំរាម្
កំផហ្ង នងិកាត់បនាយសមាព ធទងំននោះ។ ព័ត៌មានផដលបានម្កពីការវាយតនម្េននោះជា
ផែនរបីង្កា ញែេូវសក្មាប់នក្ជីសនរសីសកម្មភាព និងនពលនវលាសម្ក្សបបែំ តសក្មាប់
បញ្េូ លនៅកែ ងផែនការសកម្មភាព ក្ពម្ទងំកណំ្ត់ពីតក្ម្ូវការចាបំាច់សក្មាប់បនងានី
សម្តាភាពធនធានម្ន សស ស្ថា ប័ន បនចេកវរិា និងហ្រិញ្ាវតា ។ 

២ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា 
២០២០-២០២៩ 

១.  សាវតារ 
 នៅកែ ងក្បព័នធចំណាត់ថ្នែ ក់ភាវៈមានជីវតិ ដំរអីាស កី្តវូបានចាត់ចូលកែ ងរជាៈសតវ 
ស្ថខាករនដ(Chordata) ថ្នែ ក់ថនកិសតវ លំោប់ក្បូបូស ីនដ(Proboscidea) អម្បូរដំរ ី
(Elephantidae) ផដលមានន ម្ ោះវរិាស្ថស្តសតថ្ន Elephas maximus។ អងគការ
សហ្ភាពអនតរជាតនិដីម្បកីារអភិរកសធម្មជាតិ(IUCN) បានច ោះបញ្ា ីដំរអីាស ីជាក្បនភរ
ផដលកំព ងរងនក្គោះថ្នែ ក់ជិតែ តពូជ(EN)។ នៅកែ ងអន សញ្ហា ពាណិ្ជាកម្មអនតរជាតិ
នលីក្បនភរសតវនក្ព និងរ កខជាតិ ឬអន សញ្ហា ស្ថយនតស(CITES) ដំរអីាស កី្តូវបាន
ចាត់បញ្េូលកែ ងឧបសម្ពន័ធI។ ក្បនរសកម្ព ជាជាក្បនរសហ្តានលខនីនអន សញ្ហាស្ថយនតស 
និងអន សញ្ហា ជីវៈចក្ម្រោះ(CBD) ផដលកម្ព ជាបានបង្កា ញពីការតាងំចិតតកែ ងការអភិរកស
ក្បនភរផដលកំព ងររួលរងនក្គោះ នងិជិតែ តពូជទងំននាោះ។  
 
 ១.១ ស្ថា នភាពដរំអីាស នីៅកម្ព ជា 
 កែ ងរយៈនពល ៦០ នៅ ៧០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ ចនំនួដរំអីាស នីៅនលពីភិពនលាក
បានថយច ោះក្បផហ្លជា៥០%(Choudry et al. 2008) ចំផណ្កឯរជីក្ម្ករបស់វា
បានបាត់បង់អស់ជិត៩០%(Hedge et al. 2008)។ កែ ងចំនណាម្ដំរអីាស ីសរ ប
ក្បមាណ្ព ី៣៩ ៤៦៣កាល នៅ ៤៧ ៤២៧កាល ផដលកពំ ងរស់នៅកែ ងនក្ពសពវនថៃ 
ក្បផហ្លជា ៧៥% រស់នៅកែ ងក្បនរសឥណាឌ  នងិក្សីលង្កា (Fernando & Pastorini 
2011)។ ដំរអីាស ីក្តូវបានចាត់រ កថ្នជាក្បនភរសតវបនង្កគ ល(Keystone species) 
ដ៏សំខាន់នោយស្ថរស្ថរៈសខំាន់ខាងផែែកវបបធម៌្ តួនារនីៅកែ ងក្បព័នធនអកូឡូស ី នងិ

៣ 
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សកាដ ន ពលផដលអាចការពារក្បនភរនែសង នៗរៀតកែ ងផដនដីរបស់វា។ ដំរអីាស ីជាក្បនភរ
តិណាសផីដលស រី កខជាតិ និងផែេន ជីាអាហារ នហ្យីពួកវាភាគ្នក្ចីនរស់នៅកែ ងនក្ព
ក្គ្ប់ក្បនភរ រមួ្ទងំវាលនមម  និងនក្ពគ្ នមាព ត។  
 ចំនួនដំរនីក្ពនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាបានថយច ោះោ៉ា ងខាេ ងំ នហ្យីបចេ បបនែ នគ្បាន
បា៉ា ន់ស្ថម នថ្នមានចំនួនពី ៤០០ នៅ ៦០០ កាលផតប៉ា នណាណ ោះ(Maltby & Bourchier 
2011; Gray et al. 2014)។ ដរំនីក្ពផដលនៅនសសសល់តិចននោះក៏កំព ងរស់នៅជាក្ករម្
តូចៗកែ ងរជីក្ម្កោច់នោយផឡកពីគែ ។ ការបា៉ា ន់ស្ថម ននូវចំនួនដំរនីក្ពជាអបបបរមា
ចាបំាច់សក្មាប់ការអភិរកសរយៈនពលផវង តក្ម្វូឱ្យមានដរំនីក្ពនពញវយ័ផដលអាចបនតពូជ
បានចំនួន ៥០០កាល ផដលកែ ងននាោះគ្ួរមានន ម្ លចំនួន០១កែ ងចំនណាម្ដំរញីី០៥
កាល និងដង់ស ីនតដំរនីក្ពចំនួន ០,៥កាល កែ ង ១គ្ឡូីផម្៉ាក្តកានរ ៉ា។ ចផំណ្កឯការបា៉ា ន់
ស្ថម នពីរំហ្នំែៃដីរជីក្ម្កជាប់ៗគែ អបបបរមាចាបំាច់សក្មាប់ការអភិរកសដរំនីក្ពរយៈនពល
ផវង តក្ម្ូវឱ្យមាននែៃដីនក្ពជាប់ៗគែ រំហ្ ំ៤ ៤០០គី្ឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា(Sukumar 1992)។ 
នបីនោងតាម្តក្ម្ូវការននរំហ្រំីជក្ម្ក នងិចំនួនដំរនីក្ពអបបបរមា ស្ថា នភាពដំរនីក្ព
នៅកម្ព ជាកំព ងសាិតកែ ងភាពក្បកាសអាសនែនហ្យី។ ក្ករម្នីម្ួយៗកែ ងចំនណាម្ដំរនីក្ព
ទងំ២ក្ករម្សំខាន់ៗសពវនថៃ(ក្ករម្នៅតំបន់ភែកំ្កវាញ និងក្ករម្នៅតំបន់ខពង់រាបភាគ្
ខាងនកីត)មានចំនួនតិចជាងចំនួនអបបបរមា៥០០កាល។ នែៃដរីជីក្ម្កនៅតបំន់ជរួភែំ
ក្កវាញ តំបន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកីត នងិតំបន់វរីៈជ័យ-នខតតណាហំ្គ ង(ឡាវ)នៅអាច
បនំពញតាម្តក្ម្វូការអបបបរមា ៤ ៤០០គ្ឡូីផម្៉ាក្តកានរ ៉ានៅនឡយី។ ដូនចែោះនហ្យី នយងីគ្រួ
មានវធិានការអភិរកសជាបនាៃ ន់ និងចាបំាច់បំែ តម្ួយនដីម្បបីង្កា រក ំឱ្យដំរអីាស ែី តពូជ
ពីកែ ងក្បនរសកម្ព ជា។  

 នៅតំបន់ជួរភែកំ្កវាញ នគ្បានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ន តបំន់ផដលមានដំរនីក្ពនក្ចីនជាងនគ្

៤ 
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គឺ្ឧរានជាតិជួរភែំក្កវាញខាងតបូង។ ចំផណ្កនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពតានត ឧរាន
ជាតបិ រ ម្ស្ថគ្រ ឧរានជាតកិ្ពោះស រាក្ម្តិ-ក ស ម្ៈ(គ្រិរីម្យ) ផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែសំកំ ស 
និងតំបន់នក្បកី្បាស់នក្ចីនោ៉ា ងសំឡូត នគ្បានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នមានហ្វងូដរំរីស់នៅផបកផខែក
ពីគែ  ផដលហ្វូងនីម្ួយៗអាចមានចំនួនតិចជាង២០កាល។ នោងតាម្ការនបាោះព ម្ព
ែាយរបស់នលាក Maltby និងនលាក Bourchier នៅឆ្ែ ២ំ០១១ ដំរនីក្ពនៅកែ ង
តំបន់ជួរភែកំ្កវាញក្តូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នមានចនំនួសរ បក្បផហ្លជា១៧៥កាល។ នលាក 
Hedges នងិអែកដនរនរៀតនៅឆ្ែ ២ំ០០៨បានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ន នែៃដរីជីក្ម្កសខំាន់ រៗបស់ដំរ ី
នក្ពកែ ងតំបន់ជួរភែំក្កវាញអាចមានរំហ្ ំ៦ ៤២៩គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា។ ោ៉ា ងណាម្ញិ តក្ម្វូ
ការផែែកអភិវឌ្ឍន៍នែសងៗ នងិការតាងំរលីំនៅថមីកែ ងអំឡ ងរយៈនពល១០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយ
បាននធវឱី្យរំហ្នំែៃដីរជីក្ម្កសម្ក្សបខាងនលីននោះ រមួ្ទងំគ្ ណ្ភាពរីជក្ម្ក និង
ភាពតភាា ប់ននរីជក្ម្កមានការថយច ោះ។ 
 តំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតកែ ងនខតតម្ណ្ឌ លគិ្រ ី រមួ្មាន ផដនជក្ម្ក
សតវនក្ពភែនំក្ពច ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក និងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា។ តាម្
ការសិកាបា៉ា ន់ស្ថម នបានបង្កា ញថ្ន មានដំរនីក្ពចំនួនពី ១០១ នៅ ១៣៩កាល មាន
វតតមាននៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា(Pollard et al. 2008) ដំរពី១ី០១ នៅ 
១៧៥កាលមាននៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំក្ពច និងោ៉ា ងនហាចណាស់ក៏មានដំរ ី
នក្ពចំនួន ២១កាលផដរផដលមានវតតមាននៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក(Gray 
et al. 2014)។ នបីនោងតាម្លរធែលកិចេពិភាកាថ្នែ ក់នខតត ហ្វូងដំរនីក្ពម្ួយចំនួន
តេ ស់រីរវាងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នងិឧរានជាតយិ គ្ដ ងននក្បនរសនវៀតណាម្។ 
រីជក្ម្កសំខាន់ៗសក្មាប់ដំរនីក្ពនៅកែ ងតំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកតីក្តវូបាន
បា៉ា ន់ក្បមាណ្ថ្នមាននែៃដីសរ បក្បផហ្លជា ២ ១៥៤គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ាប៉ា នណាណ ោះ ផដល
កែ ងននាោះ រជីក្ម្កចំនួន ១ ១២៦គ្ឡូីផម្៉ាក្តកានរ ៉ា សាតិនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំក្ពច 

៥ 
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៤០៨គី្ឡូនម្៉ាក្តកានរ ៉ា សាតិនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក និង ៦២០គី្ឡូនម្៉ាក្តកានរ ៉ា 
សាិតនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា (Hedges 2008)។ ព័ត៌មានអពំរីបាយ នងិ
ចលនាតេ ស់រីតាម្រដូវកាលនៅមានភាពខវោះចននាេ ោះ និងតក្ម្ូវឱ្យមានការសិកាក្ស្ថវ
ក្ជាវបផនាម្នរៀត ជាពនិសសនដមី្បដីងឹថ្ន នតដីំរនីៅកែ ងតំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាង
នកីតអាចនៅមានលរធភាពតេ ស់រនីៅម្កពតីបំន់ម្យួនៅតបំន់ម្យួ បនងាតីបានជាក្ករម្ធំ
ម្ួយ(meta-population) ឬក៏ហ្វូងដំរនីានាកែ ងតំបន់ខពង់រាបននោះក្តូវបានកាត់តដ ច់ពី
គែ នៅនហ្យី។ ជារមួ្ ចនំួនដរំនីក្ពសរ បទងំអស់នៅតំបន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតអាច
មានរហូ្តដល់នៅ ៣០០កាល (Gray et al. 2014)។  
 នក្ដពីននោះ មានក្ករម្ដំរតូីចៗម្ួយចំនួនផដលកំព ងរស់នៅោច់ផប៉ាកពីនគ្ ដូច
ជា ដំរ៥ីកាលនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្ប និងោ៉ា ងនហាចណាស់១៣កាលនៅ
កែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់» (Hayes et al. 2015)។ ការអនងាតបឋម្តាម្មា៉ា ស នី
ថតសវ័យក្បវតតបង្កា ញអំពីវតតមានដំរនីៅកែ ងឧរានជាតិវរីៈជ័យ ប៉ា ផនតព ទំន់មានការសិកា
ក្ស្ថវក្ជាវនពញនលញណាម្ួយនធវីការបា៉ា ន់ស្ថម នចនំួនដំរកីែ ងឧរានជាតនិនោះនៅនឡយី
នរ។ ម្ា៉ាងវញិនរៀត ដំរនីៅកែ ងឧរានជាតវិរីៈជ័យក៏រំនងជានធវីការតេ ស់រីនៅម្ក
នៅកាន់នខតតអ័តតៈនពកី្បនរសឡាវែងផដរ។ 
 ដរំនីក្ពនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពគូ្ផលនក្ពហ្មនរព ផដនជក្ម្កសតវនក្ពលតំត់ នងិ
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែណំានំលៀ បានបាត់បង់តាងំពីរសវតសរម៍្ នម្កនម្េ៉ាោះ។ ចំនពាោះផដន
ជក្ម្កសតវនក្ពភែឱំ្រា៉ាល់ នងិឧរានជាតកិ្ពោះម្ នវីងសបូកនគ ព ទំន់មានការបញ្ហា ក់អោះអាង
ស្ថនឡងីវញិនៅនឡយីនរ ថ្ននតីមានដំរនីៅនសសសល់កែ ងតំបន់ទងំពីរននោះ ឬក៏បាន
បាត់បង់នៅនហ្យី (សូម្នម្លីរូបភាពរី១)។  

៦ 
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      របូភាពទ្១ី ផែនទ្រីបាយ ជនមាែ ោះ និងផដនជព្ម្កដំរមី្ព្ពនៅកម្ព ជា 

៧ 

 ១.២ បញ្ហា អារភិាព 
 ១.២.១ ការបាត់បង់ នងិការផបកផខែករជីក្ម្ក 
 ដំរនីក្ពក្តូវការរីជក្ម្កជាប់ៗគែ អបបបរមាក្បមាណ្ជា ៤ ៤០០គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា 
នដីម្បរីស់នៅឱ្យបានយូរអផងវង និងគ្ង់វងស។ ដំរនីក្ពផដលមានវតតមាននៅកម្ព ជា
បចេ បបនែកពំ ងរស់នៅកែ ងរជីក្ម្កោច់នោយផឡកៗពគីែ  នោយស្ថរកតាត ម្យួចនំនួដូចជា 
ការបផម្េងពីដនីក្ពនៅជាដកីសិកម្ម ទងំខាែ តតូច និងធំ ការតាងំរីលំនៅ ការកស្ថង
នហ្ោា រចនាសម្ព័នធថមីៗ និងតក្ម្ូវការផែែកអភិវឌ្ឍន៍នែសងៗនរៀតជានដីម្។ 
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 នោយមានតក្ម្ូវការផែែកអភិរឌ្ឍន៍ តំបន់ដីរនំាបននជរួភែកំ្កវាញបានផក្បកាេ យនៅ
ជាតបំន់អភវិឌ្ឍន៍ធំៗ ម្ួយចំនួនដូចជារំបន់វារអីគ្គិសនី នងិនហ្ោា រចនាសម្ពន័ធនែសងៗ។ 
គ្នក្មាងទងំននោះ បាននធវីឱ្យហ្វូងដំរនីក្ពផដលកំព ងរស់នៅកែ ងរីជក្ម្កសំខាន់ធំៗ រត់
នគ្ចនៅរស់នៅតាម្រីជក្ម្កតូចៗោច់ពគីែ ។ ចរាចរណ៍្នៅនលែីេវូជាតនិលខ៤ពភីែនំពញ
នៅនខតតក្ពោះសីហ្ន បានបណាដ លឱ្យមានការកាត់តដ ច់ចលនាតេ ស់រនីៅម្ករបស់ដំរ ី
នក្ពរវាងឧរានជាតកិ្ពោះម្ នីវងសបូកនគនិងឧរានជាតកិ្ពោះស រាក្ម្តិ-ក ស ម្ៈ(គ្រិរីម្យ)។ 
នលីសពីននោះនរៀត ការតាងំរីលំនៅ និងការអភិវឌ្ឍនៅតាម្បនណាដ យែេូវជាតិនលខ៤ 
ការរស្តនាៃ នចូលនៅកែ ងឧរានជាតកិ្ពោះស រាក្ម្ិត-ក ស ម្ៈ(គ្ិររីម្យ) និងតំបន់នក្ពនៅ
ជិតខាងពីសណំាក់ក្បជាជនក៏បានបណាដ លឱ្យបាត់បង់រជីក្ម្កសតវដំរនីក្ពនៅតំបន់
ននោះែងផដរ។ គ្នក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ណាម្ួយនៅតាម្បនណាដ យដងសៃឹងផក្សអំបិលអាច
នឹងនធវីឱ្យមានការគ្ំរាម្កំផហ្ងដល់ហ្វូងដំរនីក្ពផដលកំព ងរស់នៅចននាេ ោះតំបន់ជីតត 
និងឧរានជាតិក្ពោះស រាក្មិ្ត-ក ស ម្ៈ(គិ្ររីម្យ)។ ការអភិវឌ្ឍនហ្ោា រចនាសម្ព័នធពីវាល
ពីរ(ជាប់ែេូវជាតនិលខ៤៨)នៅថមបាងំ រមួ្នឹងការនកីននឡងីននការតាងំរលីំនៅថមីៗនៅ
វាលពរី ផដលសាិតនៅកែ ងរជីក្ម្កដ៏សខំាន់សក្មាប់ដរំនីក្ពកែ ងតបំន់ជរួភែកំ្កវាញខាងតបូង 
អាចជាការរខំានម្ួយនរៀតដល់ការរស់នៅ និងការតេ ស់ររីបស់ពួកវា។ សកម្មភាព
ចរាចរណ៍្នលែីេូវជាតិនលខ៤៨ ពផីក្សអបំលិនៅនខតតនកាោះក ងនៅក្តង់ចណំ្ ចគ្ឡូីផម្៉ាក្ត
នលខ១០៥ រំនងជាបងាការរខំានដល់ចលនាតេ ស់ររីបស់ដំរនីក្ពផដរ។ ការសិកានា
នពលថមីៗននោះបានបង្កា ញថ្ន ដំរនីក្ពនជៀសវាងការនដីរ្េងកាត់ែេូវ មានន័យថ្ន ក្ចក
រនបៀងផដលដំរនីក្ពធាេ ប់្េងកាត់ពីម្ នអាចក្តូវបានកាត់តដ ច់នោយស្ថរែេូវ នធវឱី្យហ្វូង
ដំរផីបកផខែក និងនៅរស់នៅកែ ងរីតាងំោច់ពីគែ ។ ការតាងំរីលំនៅរបស់ក្បជាជន 
និងតក្ម្ូវការសម្បទនដនីសដាកិចេនៅកែ ងតំបន់រំនាបននផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែសំំក ស
បាននធវីឱ្យបាត់បង់ផដនជក្ម្កដំរនីក្ពគ្ួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ ផែនការអភិវឌ្ឍែេូវនលខ៥៦

៨ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ពីវាលផវងនៅថមោ និងែេូវនៅអូរនស្ថម្ ផដលសាិតកែ ងភាគ្ខាងនកីតននផដនជក្ម្ក
សតវនក្ពភែសំំក ស បាននធវឱី្យមានការផបកផខែកហ្វូងដំរនីក្ពកែ ងផដនជក្ម្កននោះ។ ផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»ក្តូវបានកាត់តដ ច់ពីផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្បនោយស្ថរការ
បផម្េងពីដនីក្ពជាដីកសិកម្ម ការតាងំរីលំនៅរបស់ក្បជាជននៅតាម្ដងែេវូពសីៃងឹផក្តង
នៅក្ពោះវហិារ នងិសម្បទនដនីសដាកចិេនៅចននាេ ោះតបំន់ទងំពរី។ ដូនចែោះ ហ្វងូដរំនីក្ពនៅផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»ក្តវូបានកាត់តដ ច់ពីហ្វូងដំរនីក្ពននផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្ប។  
  តំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួនក្បាបំួនត 
ជាប់គែ រវាងក្បនរសកម្ព ជា នងិក្បនរសនវៀតណាម្ (តំបន់ការពារធម្មជាតចិនំនួ៦កផនេង
កែ ងក្បនរសកម្ព ជា នងិតបំន់ការពារធម្មជាតចិនំនួ៣កផនេងកែ ងក្បនរសនវៀតណាម្)។ នៅ
ច ងឦស្ថនក្បនរស ដំរនីក្ពនៅកែ ងឧរានជាតវិរីៈជ័យកែ ងក្បនរសកម្ព ជារំនងជាតេ ស់
រីនៅម្កនៅកាន់នក្ពកែ ងនខតតអ័តតៈនពីក្បនរសឡាវ។ ភាពតភាា ប់គែ របស់តំបន់ទងំ
អស់ននោះក្តូវបានកាត់តដ ច់បនតចិម្ដងៗ និងវាទម្ទរឱ្យមានការសហ្ការតាម្ក្ពំផដន
កែ ងការអភិរកសដំរអីាស កីែ ងតំបន់ទងំននាោះ។  
 នក្ដពីននោះ តក្ម្វូការផែែកអភវិឌ្ឍន៍នហ្ោា រចនាសម្ពន័ធ ការពក្ងកីែេវូចាស់ ការស្ថង
សង់ែេូវថមី និងការនកនីនឡងីនូវកក្ម្តិននការនធវចីរាចរណ៍្្េងកាត់រជីក្ម្កដ៏សខំាន់សក្មាប់
ដំរនីក្ព ក៏ជាមូ្លនហ្ត ផដលនាឱំ្យមានការថយច ោះ នងិកាត់តត ច់រជីក្ម្ក ក្ពម្ទងំកាត់
តដ ច់ក្ចករនបៀងសក្មាប់តេ ស់រ ី ដូចជាែេូវជាតនិលខ៧៦ បានកាត់តាម្ភាគ្ខាងលចិនន
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពកនៅតបំន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកតីកែ ងនខតតម្ណ្ឌ លគ្រិ។ី  
 

 ១.២.២ ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស នងិដរំ ី
 ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពបានបងាែលអវជិាមានជានក្ចីន។ ការររួលរង
នូវភាពតានតឹងអាចបណាដ លឱ្យដំរនីក្ពមានបញ្ហា ជានក្ចីនចំនពាោះស ខភាពរបស់វាដូច

៩ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

ជាការនកីននឡងីនូវការែៃ កបរាសិត(Hing 2012)។ ការតេ ស់រី ទងំចមាៃ យជិត ទងំ
ចមាៃ យឆ្ៃ យតាម្រដូវ និងការផសវងរកចំណី្ អាចរងការរខំាននោយស្ថរវតតមានរបស់
ម្ន សស។ នលសីពនីនោះនរៀត ដរំនីក្ពអាចររលួរងការវាយតបពសីណំាក់ក្បជាជនរហូ្ត
ដល់រងរបួស ឬ្នដល់ការសមាេ ប់ ជាការសងសឹកនឹងដំរនីក្ពផដលបានស ីដំណាំ
របស់ពួកនគ្។  
 ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពក៏នធវីឱ្យមានែលប៉ាោះពាល់ែងផដរដល់ក្បជាពល
រដាតាម្រយៈការបំតេ ញដំណា ំ ែៃោះសំផបង ក្រពយសម្បតតិ នងិនហ្ោា រចនាសម្ព័នធ ក្ពម្
ទងំអាច្ននៅដល់មានរបួសស្ថែ ម្ ឬស្ថេ ប់នៅនពលម្ន សសតរល់ក្ប ម្ជាម្យួ
នឹងដំរនីក្ពនោយតៃ ល់។ មូ្លនហ្ត ចម្បងននការនកីតជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព គ្ឺ
បណាដ លម្កពីការរស្តនាៃ នយកដីនក្ពកែ ងផដនជក្ម្ក និងក្ចករនបៀងផដលសតវដំរនីក្ព
ធាេ ប់្េងកាត់។ ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពបាននកីតញឹកញាប់បំែ តនៅកែ ងតំបន់
ក្ជលងនពក្ជនិល ភាគ្ខាងនកីត និងខាងតបូងននឧរានជាតិក្ពោះស រាក្មិ្ត-ក ស ម្ៈ
(គ្ិររីម្យ) តាម្នជីងភែំគ្ិររីម្យកែ ងនខតតកំពង់សពឺ និងតបំន់ថមរូងនខតតក្ពោះសីហ្ន ។ វាក៏
នកតីនឡងីញឹកញាប់កែ ងតបំន់អាផរ ៉ាង ភូម្សិ្ថស្តសតភូម្ផិក្ពកស្ថវ យ ឃ ថំមដូននៅ ក្សរកថមបាងំ
ននឧរានជាតជិួរភែកំ្កវាញកណាត ល ឧរានជាតជិួរភែកំ្កវាញខាងតបូង និងភូម្ផិក្ពក
ស្ថម ច់កែ ងឧរានជាតបិ រ ម្ស្ថគ្រនខតតនកាោះក ង។ នក្ដពនីនោះ ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និង
ដំរនីក្ពបាននកីតនឡងីកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»កែ ងភូម្ិស្ថស្តសតនខតតក្កនចោះ 
នងិនៅតបំន់ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសមីានខតតម្ណ្ឌ លគ្រិ។ី នៅតបំន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្
ខាងនកីត ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពបាននកីតនឡងីជាញឹកញាប់ និងនកីននឡងីគ្ួរ
ឱ្យកត់សមាគ ល់កែ ងរយៈនពលពីរឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ ជាពិនសសនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវ
នក្ពផកវសីមា(សូម្នម្ីលរូបភាពរី១)។ នយងីបានែដល់ការគកំ្រសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន
កែ ងការបនធូរបនាយជនមាេ ោះនោយររួលបាននជាគ្ជ័យដូចជាតាម្រយៈការរាយការណ៍្

១០ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ពីសហ្គ្ម្ន៍ និងគម នការសងសឹកនធវីឱ្យដំរនីក្ពរងរបួស ឬស្ថេ ប់ននាោះនរ។ យ រធស្ថស្តសត
ផដលលអ នងិក្បកបនោយនរិនតរភាពសក្មាប់ការនោោះក្ស្ថយជនមាេ ោះ គ្កឺារបណ្ដ ោះបណាដ ល 
បនចេកនរសបនធរូបនាយជនមាេ ោះដល់ក្បជាពលរដាផដលររលួរងែលប៉ាោះពាល់ទងំននោះ។ 
 

 ១.២.៣ ការបរបាញ់ 
 ការបរបាញ់កែ ងអំឡ ងនពលជាង៣០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ បានសមាេ ប់ដរំនីក្ពនៅ
ក្បនរសកម្ព ជាអស់ជានក្ចីនកាល។ ប៉ា ផនតកក្មិ្តននការបរបាញ់ននោះបានធាេ ក់ច ោះោ៉ា ង
ខាេ ងំកែ ងរយៈនពល១០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ នោយស្ថរផតមានការពក្ងងឹការអន វតតចាប់។ 
នៅកែ ងតំបន់ជួរភែំក្កវាញ ម្និមានរបាយការណ៍្ណាម្យួសដពីឧីបរៃវនហ្ត ននការបរបាញ់
សតវដំរនីក្ពខ សចាប់ចាប់តាងំពីឆ្ែ ២ំ០០៣ម្កនម្៉ាេោះ។ នៅកែ ងតំបន់នរសភាពខពង់រាប
ភាគ្ខាងនកតី ការស្ថេ ប់របស់ដំរចីំនួន៨កាលអាចមានការពាក់ព័នធនឹងការបរបាញ់។ 
តាម្របាយការណ៍្ពីក្បជាពលរដា ការសមាេ ប់ដរំនីក្ពអាចបណាដ លម្កពតីក្ម្វូការចម្បងគ្ឺ
ភេ ក និងកនៃ យ។ ការរកនឃញី និងការកត់ក្តាពីការសមាេ ប់ដំរនីក្ពនៅតំបន់ទងំននាោះ
អាចមានចំនួនទបជាងចនំនួសមាេ ប់ពិតក្បាកដ នោយស្ថរក្ករម្អន វតតចាប់ និងក្ករម្
លាតនោយសហ្គ្ម្ន៍មានចនំួនតិច ចំផណ្កឯការបរបាញ់អាចនកតីមាននៅនលនីែៃដី
ដ៏ធនំធង នងិនៅកែ ងតបំន់នក្ពនក្ៅៗ។ ការបរបាញ់ នងិការជញួដូរសតវនក្ពខ សចាប់នៅ
កែ ងនខតតម្ណ្ឌ លគ្ិរនីៅផតជាបញ្ហា អារិភាពសក្មាប់ពក្ងឹងសកម្មភាពអនតរាគ្ម្ន៍ និង
ក្គ្ប់ក្គ្ងជាបនាៃ ន់។ នក្ដពីននោះ ការជសួជ ល នងិកស្ថងែេវូនៅកែ ងនខតត និងតាម្បនណាដ យ
ក្ពំផដនអនតរជាតផិខមរ-នវៀតណាម្ជាយ រធស្ថស្តសតការពារបូរណ្ភាពរកឹដរីបស់រោា ភបិាល 
ផតវាអាចបណាដ លឱ្យមានការនកីននឡងីននសកម្មភាពបរបាញ់ខ សចាប់នោយស្ថរមាន
ការនកនីនឡងីនូវែេវូលតូំច  ៗក្បសនិនបីម្ិនមានវធិានការរ កជាម្ នននាោះនរ។ 

 ការសកិាអពំតីក្ម្វូការភេ កដរំអីាស នីៅតាម្រែីារកែ ងរកី្ករងភែនំពញ នងិនសៀម្រាប

១១ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

បានឱ្យដឹងថ្នមានជនជាតិចិន នវៀតណាម្ ផខមរ និងជាតិស្ថសន៍ដនរនរៀតបានចូល
រិញសមាភ រៈនធវពីភីេ ក និងផែែកនែសងនរៀតននស្ថរពាងគកាយសតវដំរ។ី នោយមានតក្ម្វូ
ការនៅនលរីីែារ អែកជនំញួបរនរសម្យួចនំនួអាចនងឹម្កកម្ព ជាកែ ងនគលបណំ្ងរញិ
ភេ កដរំ ី ឬរបស់របរនែសងនរៀតនធវពីសី្ថរពាងគកាយដរំនីដមី្បនីធវពីាណិ្ជាកម្មខ សចាប់នៅកែ ង
ក្បនរសរបស់នគ្។ ននោះជាមូ្លនហ្ត អាចនាឱំ្យមានការនាចូំលភេ ក និងស្ថរពាងគកាយ
ដរំពីនីក្ដក្បនរស ក្ពម្ទងំអាច្នដល់ការសមាេ ប់ដំរអីាស ីកែ ងក្សរកនដីម្បយីកភេ ក 
និងផែែកនែសងៗនរៀតននខេួនដំរសីក្មាប់បំនពញតក្ម្ូវការទងំននោះ។ 
 នោងតាម្លរធែលពីការបំពាក់មា៉ា ស នីថតសវយ័ក្បវតតនៅកែ ងឧរានជាតិជួរភែំ
ក្កវាញខាងតបូងថមីៗ ននោះ កែ ងចំនណាម្កូនដំរនីក្ពចំនួន៧កាល មាន៤កាលនហ្យី
ផដលមានអនាៃ ក់នៅជាប់នងឹនជងីរបស់ពួកវា នហ្យីក៏មានកូនដរំនីក្ព១កាលផដរផដលបាន
ស្ថេ ប់នោយស្ថរអនាៃ ក់។ ភសត តាងននោះបានបញ្ហា ក់ថ្ន ការនក្បីក្បាស់អនាៃ ក់សក្មាប់
ចាប់សតវនក្ពនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាជាបញ្ហា ដ៏នក្គោះថ្នែ ក់បំែ តចំនពាោះដំរអីាស ពីីនក្ពាោះ
វាអាចបណាត លឱ្យដំររីងរបួស និងស្ថេ ប់បាន។ នោយស្ថររយៈនពលននការបនតពូជ
របស់ដំរអីាស យីតឺ(ក្បាឆំ្ែ នំកតីបានកូនម្ួយ) នបីសិនជាអក្តាស្ថេ ប់ននកូនដំរនីក្ពខពស់
នោយស្ថរផតរងរបួសពីអនាៃ ក់ ននាោះចនំួនដំរនីក្ពនៅកម្ព ជាអាចមានបញ្ហា ក្ប ម្ខពស់
កែ ងការែ តពូជ។ 
 

 ១.២.៤ ការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 
 បចេ បបនែននោះ ការទក់ចាប់ដំរនីក្ពយកម្កចិញ្េ ឹម្ គ្ជឺាករណី្កក្ម្មានណាស់
នៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជា នហ្យីសកម្មភាពននោះក៏ក្តូវបានចាត់រ កជារនងវខី សចាប់ែង
ផដរ។ វាមានរីែារសក្មាប់វស័ិយនរសចរណ៍្ផដលផែអកនលីដំរកី្សរក (ឧ.៖ ការជិោះដំរ ី
កម្ានតសក្មាប់នរសចរណ៍្)។ ចនំនួដំរកី្សរកនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាមានចំនួនក្បមាណ្

១២ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ជា៧១កាល នហ្យីដំរកី្សរកទងំននោះកាន់ផតចាស់នៅៗ និងមិ្នមានកម្មវធីិបង្កា ត់
ពូជនរ។ ដូនចែោះសកម្មភាពទងំននោះនឹងបងាឱ្យមានការនកីននឡងីនូវហានិភ័យននការ
ទក់ចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្កែ ងរសវតសរន៍ក្កាយៗ ក្បសិននបីម្ិនចាប់នែតីម្មានវធិាន
ការកែ ងនពលននោះនរ។ បចេ បបនែ ដំរនីក្ពនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាមានចំនួនតិចណាស់ 
នហ្យីក្បសិននបមីានការចាប់ណាម្ួយ ននាោះវាពិតជានាឱំ្យមានែលវបិាកជាអវជិាមាន
ោ៉ា ងធៃន់ធៃរជាម្ិនខាន។ ម្ា៉ាងវញិនរៀត នគ្គ្ួរពិនិតយ នងិពក្ងឹងចាប់ពកីារនាចូំល
ដំរកី្សរកពីក្បនរសជិតខាងម្កកែ ងក្បនរសកម្ព ជាែងផដរ។ 
 

 ១.២.៥ ហ្វូងដរំនីក្ពមានចនំនួតចិ 
 ដំរនីក្ពមានចំនួនតិចតួច ឯការកាត់តត ច់រជីក្ម្កមានកក្ម្ិតខពស់ នធវីឱ្យដំរនីក្ព
នៅកម្ព ជាង្កយនឹងររួលរងនក្គោះោ៉ា ងខាេ ងំ អាច្ននៅដល់ការែ តពូជនោយស្ថរ
ផតការរស់នៅរបា៉ា ត់របា៉ា យ ផបកផខែកគែ  និងការបាត់បង់នសននរិចចក្ម្រោះ(ផដលនាឱំ្យ
មានការថយច ោះនូវអក្តាបងាកនំណី្ត និងភាពធន់នងឹជងំនឺែសងៗ)។  
 

 ១.២.៦ ការរខំាននោយម្ន សស 
 សកម្មភាពម្ួយចំនួនរបស់ម្ន សសបានរខំានដល់រជីក្ម្កសខំាន់ រៗបស់ដំរនីក្ព 
នហ្យីពួកវាអាចង្កយររួលរងការរខំានពីម្ន សស និងនគ្ចនចញពមី្ន សស។ វតតមាន 
និងសកម្មភាពរបស់ម្ន សសអាចនាឱំ្យដំរនីក្ពម្ិននក្បីក្បាស់តំបន់ជាក់លាក់ណាម្ួយ 
ផដលអាចនធវឱី្យហ្វងូរបស់ពកួវារស់នៅោច់ពគីែ ។ ការតាងំរលីនំៅ នងិចរាចរណ៍្ម្មាញឹក
នៅតាម្បនណាដ យែេូវជាតនិលខ៤ នងិនលខ៤៨ បាននធវីឱ្យដំរនីក្ពម្ិនអាច្េងកាត់បាន
នរ។ កតាត ទងំននោះបានកក្ម្តិលរធភាពរបស់ដរំនីក្ពទងំននាោះកែ ងការតេ ស់រ ី នងិផសវងរក
នដគូ្របស់ពួកវា។ តំបន់នែសងៗនរៀតដូចជាក្ចករនបៀងសខំាន់ម្យួកែ ងក្សរកផក្សអំបិល
អាចក្តូវបាននក្បកី្បាស់ោ៉ា ងសកម្មនោយសកម្មភាពកាប់ន នីលមីសចាប់ ការក្បមូ្ល

១៣ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

អន ែលនក្ពន  ី និងការបរបាញ់ ជាមូ្លនហ្ត នធវីឱ្យសតវដំរនីក្ពបញ្ឈប់ការនក្បីក្បាស់
ក្ចករនបៀងននោះទងំក្សរង។ ការស្ថងសង់នហ្ោា រចនាសម្ព័នធធំៗក៏អាចរខំាន និងនធវី
ឱ្យដំរនីក្ពខវោះរជីក្ម្កែងផដរ។  
 ការកស្ថងែេូវថែល់ថមីៗ នងិការជួសជ លែេូវចាស់នឡងីវញិនៅតាម្តំបន់ខពង់រាប
ភាគ្ខាងនកីត គ្ឺជាកតាត ម្ួយរមួ្ចំផណ្កកាត់តដ ច់រជីក្ម្ក និងរខំានដល់ដំរនីក្ព។ នៅ
កែ ងតំបន់ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមានខតតម្ណ្ឌ លគ្ិរ ី មានចរាចរណ៍្ម្មាញឹកោ៉ា ង
ខាេ ងំនៅតាម្ដងែេូវនលខ៧៦ ផដល្េងកាត់រីជក្ម្កដ៏សខំាន់សក្មាប់ដំរនីក្ពននផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព។ ដូចគែ ននោះផដរ ការនកីននឡងីចរាចរណ៍្នៅតាម្ែេូវជាតនិលខ៧៦A 
បាននធវីឱ្យផបកផខែកហ្វូងដំរនីក្ពផដលធាេ ប់តេ ស់ររីវាងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំក្ពច និង
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក។ ដូនចែោះ ការនកនីនឡងីននការនធវចីរាចរណ៍្ សនំលង នងិរញ័ំរពី
ែេូវសំខាន់ៗទងំននោះរំនងជាបងាែលប៉ាោះពាល់ដល់ការតេ ស់រីរបស់ដំរនីក្ព។ នលសីពី
ននោះនរៀត ការនកីននឡងីននអែកចណូំ្លថមរូីទងំនខតតបានបណាដ លឱ្យមានការនកីននឡងីនន
ការរានដនីក្ព ការកាប់ន  ីនងិការបរបាញ់ខ សចាប់។ ការកាប់ន  ីនិងការបរបាញ់
ខ សចាប់នៅកែ ងតបំន់ការពារធម្មជាតរិនំងជាមូ្លនហ្ត ដ៏ចម្បងម្យួនរៀតចំនពាោះដរំនីក្ព
នៅកែ ងតំបន់ភូម្ភិាគ្ខាងនកីត។ បញ្ហា ននោះគ្នឺកតីនឡងីនៅភាគ្ខាងតបូងននែេវូជាតនិលខ
៧៦ និងតំបន់ជាប់ក្ពំផដនអនតរជាតជិាម្ួយក្បនរសនវៀតណាម្ ផដលបណាដ លឱ្យដំរ ី
នក្ពតេ ស់រីនៅភាគ្ខាងនជីងននផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា នក្ពាោះជាតំបន់ផដលមាន
ការរខំានតិច។ ម្ិនផតប៉ា នណាណ ោះ ភសត តាងថមពីីក្បជាពលរដានៅឆ្ែ ២ំ០១៥ បានបង្កា ញ
ថ្ន ការតេ ស់ររីំនងជាមានការតេ ស់បដូរនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែំនក្ពច និងផដន
ជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នោយស្ថរផតការនកីននឡងីនូវសកម្មភាពនលមីសចាប់នៅកែ ង
រីជក្ម្កសំខាន់សក្មាប់ដំរនីក្ព។  

 
១៤ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

២.  យ ទ្ធសាស្តសរ និងការវភិាគយ ទ្ធសាស្តសរ 
 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ (ំ២០២០-២០២៩)ននោះ
មាននគលនៅបនងាីតក្កបខ័ណ្ឌ នគលននោបាយ និងយនតការក្គ្ប់ក្គ្ងម្ួយនោយ
រមួ្បញ្េូ លភាគ្ពីាក់ព័នធ នដីម្បកីាត់បនាយការគ្ំរាម្កំផហ្ងនៅនលដីំរអីាស នីៅកម្ព ជា។ 
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសននោះមានសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតចំនួន៧ ដូចខាងនក្កាម្៖  
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី១៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រីជក្ម្ក 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាា ប់ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនីក្ព 
    នឡងីវញិ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្កា រម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រែំសពវែាយ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៧៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវនិងតាម្ោនក្តួតពិនតិយចំនួន 
    ដំរអីាស  ី

 រាជរោា ភិបាលកម្ព ជា បានក្បគ្ល់ភារកិចេឱ្យក្កសួងបរសិ្ថា ននដមី្បដីកឹនាកំារក្គ្ប់
ក្គ្ងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភរិកសជវីៈចក្ម្រោះ និងការនក្បកី្បាស់ធនធានធម្មជាតកិ្បកប
នោយចីរភាព។ អន ក្កតឹនលខ១៣៥ អនក្ក.បក ច ោះនថៃរី៥ ផខកកាោ ឆ្ែ ២ំ០១៦ សដពីី
ការនរៀបច ំនិងការក្បក្ពឹតតនៅរបស់ក្កសួងបរសិ្ថា ន ក្តូវបាននរៀបចំនឡងីជាថមីកែ ងនគល
បំណ្ងបនងាីនក្បសរិធភាព និងក្បសិរធែលននភារកិចេរបស់ខេួន។  
 ចាប់សដីពតីំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្ែ ២ំ០០៨ ក៏ជាឯកស្ថរនគលម្ួយបផនាម្ែង
ផដរសក្មាប់ជយួជរំ ញដល់ការក្គ្ប់ក្គ្ង ការអភរិកស នងិការអភិវឌ្ឍតំបន់ការពារធម្មជាតិ

១៥ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

កម្ព ជាឱ្យមានក្បសិរធភាព ពិនសសជួយជំរ ញដល់ការនក្បីក្បាស់ឱ្យក្សបតាម្ថ្នែ ក់ IUCN 
និងក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធម្មជាតនិីម្ួយៗនដីម្បធីានាការការពារឱ្យបានក្តឹម្
ក្តូវនូវតំបន់ផដលមានតនម្េអភរិកសខពស់ នងិបនងាីនការចូលរមួ្ និងែដល់ែលក្បនោជន៍
ដល់សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន នងិជនជាតិនដីម្ភាគ្តិច។  
 ចាប់ជានក្ចនីនរៀតក៏មានឥរធពិលដល់ការក្គ្ប់ក្គ្ង នងិអភរិកសដរំអីាស នីៅកម្ព ជា
ផដរ ដូចជាចាប់សដពីនីក្ពន (ី២០០២) ចាប់ភូម្បិាល(២០០១) ចាប់សដពីកីចិេការពារ
បរសិ្ថា ន និងការក្គ្ប់ក្គ្ងធនធានធម្មជាត(ិ១៩៩៦)។ នក្ដពនីនោះ ក្បនរសកម្ព ជាជា
ក្បនរសហ្តានលខនីនអន សញ្ហា សដពីីពាណិ្ជាកម្មអនតរជាតិនលីក្បនភរសតវ នងិរ កខជាតិ
នក្ពកំព ងរងនក្គោះថ្នែ ក់(ស្ថយនតស) អន សញ្ហា ជីវៈចក្ម្រោះ និងអន សញ្ហា ផក្បក្បួល
អាកាសធាត  ផដលកម្ព ជាបានបង្កា ញពកីារតាងំចិតតកែ ងការអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះរបស់ខេួន
ឱ្យបានគ្ង់វងស។ អងគការសហ្ភាពអនតរជាតនិដមី្បកីារអភិរកសធម្មជាត(ិIUCN)បានច ោះ
បញ្ា ីដំរអីាស កីែ ងក្ករម្ក្បនភរសតវផដលកពំ ងរងនក្គោះជិតែ តពូជ(EN) និងនៅនក្កាម្
អន សញ្ហាស្ថយនតស ដរំអីាស កី្តវូបានោក់បញ្េូលកែ ងបញ្ា ីឧបសម្ព័នធI។ ដូនចែោះ ផែនការ
សកម្មភាពអភរិកសដរំអីាស នីៅកម្ព ជាននោះជាឯកស្ថរម្ួយកែ ងចំនណាម្ឯកស្ថរជានក្ចីន
នរៀត(ដូចជា យ រធស្ថស្តសត នងិផែនការសកម្មភាពជាតសិដីពជីីវៈចក្ម្រោះ ជានដីម្)ផដល
អាចបង្កា ញពកីារនបដជាែ ចិតតរបស់កម្ព ជាកែ ងការនរៀបចផំែនការយ រធស្ថស្តសតនដីម្បកីារពារ 
នងិអភរិកសក្បនភរររលួរងការគ្រំាម្កផំហ្ង នដីម្បឱី្យន្េីយតបនៅនឹងចាប់ជាតិ ចាប់
អនតរជាតិ និងអន សញ្ហា នានា។ 

 

១៦ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

៣. ផែនការសកម្មភាពយ ទ្ធសាស្តសរ 
 ៣.១ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី១៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រជីក្ម្ក 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. បនងាតីផែនការនក្បីក្បាស់ដី នងិផបងផចកតំបន់កែ ង ឬជ ំវញិ 
    តំបន់ការពារធម្មជាត ិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះអាក្ស័យនៅតាម្
     តក្ម្ូវការរីជក្ម្កសំខាន់ៗ សក្មាប់ដំរនីក្ព 
   ២. កំណ្ត់ក្ពកំ្បរល់ក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងតំបន់ 
    សំខាន់ៗសក្មាប់អភិរកសដំរនីក្ព 
   ៣. នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង និងក្បតិបតត ិ
   ៤. ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ 
   ៥. នលីកសៃួយជីវភាពសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. នរៀបចំផែនរី និងផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង 
   ២. នបាោះបនង្កគ លក្ពកំ្បរល់តំបន់ការពារធម្មជាត ិនិងរនបៀងអភរិកស 
    ជីវៈចក្ម្រោះ 
   ៣. អន ម័្ត និងតាម្ោនការអន វតតផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង 

 ៣.២ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាា ប់ក្ចករនបៀង 
   និងហ្វូងដំរនីក្ពនឡងីវញិ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. កំណ្ត់រីតាងំ អភិរកស និងការពារក្ចករនបៀងសំខាន់ៗ 
   ២. បនងាីតក្ចករនបៀងថមី និងផថរកាក្ចករនបៀងចាស់សក្មាប់ 

១៧ 
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    តភាា ប់រីជក្ម្ក និងហ្វូងដំរនីក្ពនែសងៗគែ នឡងីវញិ  
   ៣. បនងាីនកចិេសហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយក្បនរសជិតខាង 
   ៤. ែតល់នោបល់នលីការអភិវឌ្ឍនហ្ោា រចនាសម្ព័នធ នោយគ្ិតគូ្រពី 
    តក្ម្ូវការននការតេ ស់ររីបស់សតវនក្ព ជាពិនសសដំរនីក្ព នៅកែ ង 
    តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះ 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. នរៀបចផំែនការសក្មាប់នធវកីារក្តតួពនិតិយ នងិតាម្ោនក្ចករនបៀងដរំនីក្ព 
   ២. នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ងក្ចករនបៀងដំរនីក្ព 
   ៣. នរៀបចំកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ជីាម្ួយក្បនរសជិតខាងសក្មាប់ 
    ការពារក្ចករនបៀងដំរនីក្ព 
   ៤. នរៀបចបំញ្េូ លផែនការអភិរកសដំរនីក្ពនៅកែ ងឯកស្ថរវាយតនម្េ 
    ែលប៉ាោះពាល់បរសិ្ថា ន EIA 

 ៣.៣ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ និងោម្លាតនៅតំបន់សំខាន់ៗ 
   ២. កាត់បនាយតក្ម្ូវការននការនក្បកី្បាស់ែលិតែលនធវីពីដំរតីាម្ 
    រយៈការអប់រែំសពវែាយ 
   ៣. ែសពវែាយចាប់ជាតិ នងិអនតរជាត ិ
   ៤. នធវីកិចេសហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយក្បនរសជិតខាង 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ែលិតឯកស្ថរសក្មាប់អប់រែំសពវែាយ 

១៨ 
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   ២. នរៀបចំផែនការពក្ងឹងសម្តាភាពម្ស្តនតអីន វតតចាប់ 
   ៣. នធវីបចេ បបនែភាពរបាយការណ៍្សដីពីែលិតែលនធវអីំពសីតវដំរ ី 
   ៤. ច ោះកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ជីាម្យួក្បនរសជិតខាងសដពីីការរប់ 
    ស្ថា ត់ការជួញដូរសតវនក្ព 

 ៣.៤ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្កា រម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនីក្ព 
   យកម្កចិញ្េ ឹម្ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. ច ោះបញ្ា ីដំរកី្សរក និងម្ជឈម្ណ្ឌ លបង្កា ត់ដំរកី្សរក 
   ២. ច ោះបញ្ា ីដំរកី្សរកផដលបនក្ម្ីឱ្យវស័ិយនរសចរណ៍្ 
   ៣. នធវីយ រធនាការនោសនាឱ្យក្ករម្ហ្  ននរសចរណ៍្ររួលខ សក្តូវ 
    ចំនពាោះដំរកី្សរកផដលបនក្ម្ឱី្យវស័ិយនរសចរណ៍្ 
   ៤. ពក្ងឹងការអន វតតចាប់នដីម្បរីប់ស្ថា ត់ការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ច ោះបញ្ា ីដំរកី្សរក 
   ២. ច ោះកិចេក្ពម្នក្ពៀងជាម្ួយក្កសួងនរសចរណ៍្នលីក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងដំរ ី
    ក្សរក 
   ៣. នគលការណ៍្ផណ្នាសំដពីីការមិ្នឱ្យចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 

 ៣.៥ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស 
   និងដំរនីក្ព 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 

១៩ 
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   ១. គកំ្រ និងបណ្ដ ោះបណាដ លសហ្គ្ម្ន៍កែ ងការបនធូរបនាយជនមាេ ោះ 
    រវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 
   ២. ផសវងរកបនចេកនរសថមីៗនដីម្បបីនធូរបនាយជនមាេ ោះ 
   ៣. រប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយការនធវីកសិកម្មនៅកែ ងរីជក្ម្កដំរនីក្ព 
    (ការរស្តនាៃ នដីនក្ព) 
   ៤. នលីកកម្ពស់ជីវភាពក្បជាជនមូ្លោា ននដីម្បកីាត់បនាយការពឹង 
    អាក្ស័យនលីធនធាននក្ពន  ី
  លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ចំនួនអែកបានបណ្ដ ោះបណាដ លពីបនចេកនរសថមីៗសក្មាប់រប់ស្ថា ត់ 
    និងកាត់បនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 
   ២. សាិតនិែៃដីរីជក្ម្កដំរនីក្ពផដលរងការរស្តនាៃ ន 
   ៣. ែដល់បនចេកនរសថមីៗសក្មាប់នលីកកម្ពស់ជីវភាពសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន 

 ៣.៦ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រែំសពវែាយ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. នរៀបច ំនងិផចកចាយកម្មវធិអីប់រ ំនងិែសពវែាយ ក្ពម្ទងំសមាភ រៈសកិា 
   ២. នលីកសៃួយការផចករផំលកព័ត៌មានរវាងស្ថា ប័នជំនាញរោា ភិបាល 
    និងអងគការម្ិនផម្នរោា ភិបាល 
  លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ែលិតឯកស្ថរសក្មាប់អប់រែំសពវែាយ នងិយ រធនាការនែសងៗ 
   ២. នរៀបចំកិចេក្បជ ជំាក្បចាជំាម្ួយអែកពាក់ព័នធ 

 

២០ 
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៣.៧ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរ៧ី៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោន  
  ក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនីក្ព 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. សិកាបា៉ា ន់ស្ថម នចំនួនដំរនីក្ពជានរៀងរាល់៥ឆ្ែ មំ្ដង 
   ២. តាម្ោនក្តួតពិនិតយកតាត គ្ំរាម្កំផហ្ង(កត់ក្តាករណី្ជនមាេ ោះ 
    រវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព ការបរបាញ់ ការបាត់បង់រីជក្ម្ក នងិ 
    ការនធវីពាណិ្ជាកម្ម) 
   ៣. សិកាបផនាម្នរៀតអំពរីំហ្ផំដនជក្ម្ក របាយ នងិការនក្បកី្បាស់ 
     រីជក្ម្ករបស់ដំរនីក្ព 
   ៤. សិកាពីលកខណ្ៈនអកូឡូស រីបស់ដំរនីក្ព 
   ៥. គ្ណ្នាលរធភាពននតំបន់ផដលអាចឱ្យដំរនីក្ពរស់នៅបាន 
   ៦. តាម្ោន និងវាយតនម្េវធីិស្ថស្តសតបនធូរបនាយជនមាេ ោះកែ ងក្បនរស 
    កម្ព ជា នងិក្បនរសនែសងៗនដីម្បឱី្យការក្គ្ប់ក្គ្ងមានក្បសិរធភាព 
   ៧. រការិនែន័យជាតអិំពដីំរនីក្ពស្ថេ ប់ នងិរិនែន័យជនមាេ ោះ 
   ៨. សក្ម្បសក្ម្ួលកែ ងការសិកាក្ស្ថវក្ជាវអំពីដំរនីក្ពជាម្ួយក្បនរស 
    ជិតខាង 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. នធវីបចេ បបនែភាពសាិតដិំរនីក្ព 
   ២. នធវីបចេ បបនែភាពផែនររីបាយដរំនីក្ពនៅកម្ព ជា 
   ៣. កណំ្ត់តំបន់អារិភាពសក្មាប់អភិរកសដំរនីក្ព 
   ៤. កណំ្ត់វធិីស្ថស្តសតកាត់បនាយជនមាេ ោះក្បកបនោយនិរនតរភាព  

២១ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

២២ 

តារាងផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា  
២០២០-២០២៩ 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

យ រធស្ថស្តសតរី១៖ កាតប់នាយការបាត់បង់រីជក្ម្ក 

១.១ បនងាតីផែនការនក្បីក្បាសដី់ និងផបងផចក
តំបនក់ែ ង ឬជ វំញិតំបនក់ារពារធម្មជាតិ និង
រនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះអាក្សយ័នៅតាម្
តក្ម្វូការរីជក្ម្កសំខាន់ៗ សក្មាបដំ់រនីក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

ផែនរីកំណ្តតំ់បន ់និង 
ផែនការក្គ្បក់្គ្ងក្តវូបាន
កំណ្តន់ោយគិ្តពីរីជក្ម្ក 
ដំរនីក្ព  

ខេ ី

១.២ កំណ្តក់្ពកំ្បរលក់្បពន័ធតំបនក់ារពារ 
 ធម្មជាតិ និងតំបនសំ់ខាន់ៗ សក្មាប ់
 អភិរកសដំរនីក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

នបាោះបនង្កគ លក្ពកំ្បរលតំ់បន់
សំខាន់ៗ  

ខេ ី

១.៣ នរៀបចំផែនការក្គ្បក់្គ្ង និងក្បតិបតត ិ
អកធ, ម្ប, 
អករ 

ការអន វតតផែនការក្គ្បក់្គ្ងក្តវូ
បានតាម្ោន និងវាយតនម្េ 

ម្ធយម្ 

១.៤ ពក្ងឹងការអន វតតចាប ់
អកធ, ម្ប, 
អករ 

ចំននួបរនលមសី ផវង 

១.៥ នលីកសៃួយជីវភាពសហ្គ្ម្នមូ៍្លោា ន 
អសម្, ម្ប, 
អករ 

ជីវភាពសហ្គ្ម្នក៍្តវូបាន
នលីកកម្ពស ់ 

ផវង 

យ រធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាា បក់្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនីក្ពនឡងីវញិ 

២.១ កំណ្តរី់តាងំ អភិរកស និងការពារក្ចក
 រនបៀងសំខាន់ៗ  

អកធ, ម្ប, 
អករ 

តំបនក់្ចករនបៀងក្តវូបាន
កំណ្តនិ់ងការពារ  

ម្ធយម្ 

២.២ បនងាតីក្ចករនបៀងថម ីនិងផថរកាក្ចករនបៀង
ចាសស់ក្មាបត់ភាា បរី់ជក្ម្កនិងហ្វងូដំរ ី
នក្ពនែសងៗគែ នឡងីវញិ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

តំបនក់្ចករនបៀងចនំនួ៤កផនេង
ក្តវូបានបនងាតីនឡងី 

ម្ធយម្ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        ២៣ 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

២.៣ បនងានីកិចេសហ្ការតាម្ក្ពផំដនជាម្យួ
 ក្បនរសជិតខាង៖ ឡាវ (ឧរានជាតិ 
 វរីៈជយ័) នថ (តំបនន់ក្បីក្បាសន់ក្ចីនោ៉ា ង
 សំឡូត) នវៀតណាម្ (ផដនជក្ម្កសតវនក្ព
 ផក្សពក) 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

ចំននួកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគី្ ម្ធយម្ 

២.៤ ែតលន់ោបលន់លីការអភិវឌ្ឍនហ្ោា រចនា
សម្ពន័ធ នោយគិ្តគូ្រពីតក្ម្វូការននការតេ ស់
រីរបសស់តវនក្ព ជាពិនសសដំរនីក្ព នៅកែ ង
តំបនក់ារពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈ
ចក្ម្រោះ 

អកធ, ម្ប, 
អករ, កសដ 

ចំននួគ្នក្មាងរង្កវ យតនម្េនហ្ត 
ប៉ាោះពាលប់រសិ្ថា នផដលមាន
ោកប់ញ្េូលដំនណាោះក្ស្ថយ
ជាកល់ាកស់ក្មាបក់ារតេ សរី់
របសដំ់រនីក្ព 

ផវង 

យ រធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអន វតតចាប ់

៣.១ ពក្ងឹងការអន វតតចាប ់និងោម្លាតនៅ
 តំបនសំ់ខាន់ៗ  

អកធ, ម្ប, 
អករ 

ការរបឹអូស និងការអន វតតចាប់
ក្តវូបានពក្ងឹង 

ផវង 

៣.២ កាតប់នាយតក្ម្វូការននការនក្បីក្បាស ់
 ែលិតែលនធវពីីដំរតីាម្រយៈការែសពវែាយ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

កាតប់នាយការនក្បីក្បាសែ់លិត
ែលនធវពីីដំរបីាន៦០% 

ផវង 

៣.៣ ែសពវែាយចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ អកធ, ម្ប, 
អករ 

បនងានីការអបរ់ែំសពវែាយដល់
ស្ថធារណ្ជនបាន៦០% 

ម្ធយម្ 

៣.៤ នធវកិីចេសហ្ការតាម្ក្ពផំដនជាម្យួ
 ក្បនរសជិតខាង 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

កិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគី្ក្តវូបាន
នធវនីឡងី 

ផវង 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

យ រធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្កា រមិ្នឱ្យមានការចាបដំ់រនីក្ពយកម្កចិញ្េ ឹម្ 

៤.១ ច ោះបញ្ា ដំីរកី្សរក និងម្ជឈម្ណ្ឌ លបង្កា តដំ់រ ី
ក្សរក 

អកធ, ម្ប, 
អករ, ក្ក.រ 

ដំរកី្សរក និងម្ជឈម្ណ្ឌ ល
បង្កា តដំ់រកី្សរកក្តវូបានច ោះបញ្ា  ី

ខេ ី

៤.២ ច ោះបញ្ា ដំីរកី្សរកផដលបនក្មី្ឱ្យវសិយ័
នរសចរណ៍្ 

អកធ, ម្ប,
ក្ក.រ, អករ 

ដំរកី្សរកផដលបនក្មី្កែ ងវសិយ័
នរសចរណ៍្ក្តវូបានច ោះបញ្ា  ី

ម្ធយម្ 

៤.៣ នធវយី រធនាការនោសនាឱ្យក្ករម្ហ្  ន
 នរសចរណ៍្ររលួខ សក្តវូចំនពាោះដំរកី្សរក
 ផដលបនក្មី្ឱ្យវសិយ័នរសចរណ៍្ 

អកធ, ម្ប, 
ក្ក.រ, អករ 

ឯកស្ថរអបរ់ែំសពវែាយ និង
យ រធនាការ 

ខេ ី

៤.៤ ពក្ងឹងការអន វតតចាបន់ដីម្បរីបស់្ថា តក់ារ
 ចាបដំ់រនីក្ពម្កចិញ្េមឹ្ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្របឹអូសវតា តាង 
និងឯកស្ថរបណ្ដឹ ងនៅ
ត លាការ 

ផវង 

យ រធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សសនិងដំរនីក្ព 

៥.១ គកំ្រ និងបណ្ដ ោះបណាដ លសហ្គ្ម្នក៍ែ ង
ការបនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរ ី
នក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

បណ្ដ ោះបណាដ ល និងគកំ្រ
សហ្គ្ម្នចំ៍ននួ ៧ កផនេង 

ម្ធយម្ 

៥.២ ផសវងរកបនចេកនរសថមីៗ  និងមាន
 និរនតរភាពនដីម្បបីនធូរបនាយជនមាេ ោះ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

អន វតតស្ថកលបងបនចេកនរស
ចំននួ ៥ ក្បនភរនែសងៗគែ  

ម្ធយម្ 

៥.៣ របស់្ថា ត ់និងកាតប់នាយការនធវកីសិកម្ម
 នៅកែ ងរីជក្ម្កដំរនីក្ព(ការរស្តនាៃ នដីនក្ព) 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

កាតប់នាយការរស្តនាៃ នដីនៅ
ផដនជក្ម្កដំរនឺក្ពបាន ៨០% 

ផវង 

៥.៤ នលីកកម្ពសជី់វភាពក្បជាជនមូ្លោា ន
 នដីម្បកីាតប់នាយការពឹងអាក្សយ័នលី 
 ធនធាននក្ពន  ី

អសម្, ម្ប, 
អករ 

គ្នក្មាងនលីកកម្ពសជី់វភាព
ក្បជាជននោយមិ្នឱ្យមានការ
រស្តនាៃ នដី 

ម្ធយម្ 

២៤ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        ២៥ 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

យ រធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រែំសពវែាយ 

៦.១ នរៀបចំ និងផចកចាយកម្មវធីិអបរ់ ំ
 និងែសពវែាយ ក្ពម្ទងំសមាភ រៈសិកា 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

នរៀបចំឯកស្ថរអបរ់ែំសពវែាយ
និងយ រធនាការនានា 

ម្ធយម្ 

៦.២ នលីកសៃួយការផចករផំលកពត័ម៌ានរវាង 
 ស្ថា បន័ជំនាញរោា ភិបាល និងអងគការមិ្ន
 ផម្នរោា ភិបាល 

អកធ, ម្ប,
អករ 

ការក្បជ  ំនិងការទករ់ងគែ ជា
ក្បចារំវាងអែកពាកព់ន័ធ 

 

ម្ធយម្ 

យ រធស្ថស្តសតរី៧៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំននួដំរនីក្ព 

៧.១ សិកាបា៉ា នស់្ថម នចំននួដំរនីក្ពជានរៀងរាល៥់
 ឆ្ែ មំ្ដង 

អកធ, អករ, 
ក្ក.អយក 

របាយការណ៍្ពីចំននួដំរនីក្ព ផវង 

៧.២ តាម្ោនក្តួតពិនិតយកតាត គំ្រាម្កំផហ្ង
 (កតក់្តាករណី្ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរ ី
 នក្ព ការបរបាញ់ ការបាតប់ងរី់ជក្ម្ក និង
 ការនធវពីាណិ្ជាកម្ម) 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្តាម្ោន និងកត់
ក្តាជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរ ី
នក្ព ការបរបាញ់ដំរនីក្ព ការ
បាតប់ង ់និងនក្បីក្បាសរី់ជក្ម្ក 
និងការនក្បីក្បាសែ់លិតែលនធវី
ពីដំរនីក្ព 

ផវង 

៧.៣ សិកាបផនាម្អំពីរំហ្ផំដនជក្ម្ក របាយ 
 និងការនក្បីក្បាសរី់ជក្ម្ករបសដំ់រនីក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្វាយតនម្េអំពី
របា៉ា យ និងរីជក្ម្កដំរនីក្ព 

ផវង 

៧.៤ សិកាពីលកខណ្ៈនអកូឡូស រីបសដំ់រនីក្ព 
អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្វាយតនម្េអំពី 
លកខណ្ៈនអកូឡូស រីបសដំ់រនីក្ព 

ផវង 

៧.៥ គ្ណ្នាលរធភាពននតំបនផ់ដលអាចឱ្យដំរ ី
 នក្ពរសន់ៅបាន 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្សិកាលរធភាព
តំបនខ់ពងរ់ាបភាគ្ខាងនកីត និង
ជរួភែកំ្កវាញ 

ម្ធយម្ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

៧.៦ តាម្ោន និងវាយតនម្េវធីិស្ថស្តសតបនធូរ
 បនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពកែ ង
 ក្បនរសកម្ព ជា និងក្បនរសនែសង នៗដីម្បី
 ឱ្យការក្គ្បក់្គ្ងមានក្បសិរធភាព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្វាយតនម្េវធីិ 
ស្ថស្តសតថមីៗ សក្មាបប់នធូរបនាយ
ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 

ផវង 

៧.៧ រការិនែនយ័ជាតិអំពីដំរនីក្ពស្ថេ ប ់និង
 រិនែនយ័ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 

អកធ, ម្ប,
អករ 

នរៀបចំក្បពន័ធរិនែនយ័ដំរ ីនិង
ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 

ខេ ី

៧.៨ សក្ម្បសក្ម្លួកែ ងការសិកាក្ស្ថវក្ជាវ
 អំពីដំរនីក្ពជាម្យួក្បនរសជិតខាង 

អកធ, ម្ប,
អករ 

កិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគី្ ម្ធយម្ 

អកធ៖ អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិននក្កសងួបរសិ្ថា ន, អសម្៖ អគ្គនាយកោា ន
សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន ម្ប៖ ម្នៃីរបរសិ្ថា ន, អករ៖ អងគការមិ្នផម្នរោា ភិបាល, ក្ក.រ៖ ក្កសងួ
នរសចរណ៍្, ក្ក.អយក៖ ក្កសងួអប់រ ំយ វជន និងកីឡា, កសដ៖ ក្កសងួស្ថធារណ្ៈការ និងដឹក
ជញ្ាូ ន 

២៦ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        ២៧ 

៤.  ធនធានហរិញ្ញវតថ  
 គ្នក្មាងថវកិាសក្មាប់ការអន វតតសកម្មភាពនៅកែ ងផែនការសកម្មភាពអភិរកស
ដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ (ំ២០២០-២០២៩) ននោះមានក្បភពថវកិាម្កពកីាររមួ្បញ្េូល
ទងំកញ្េ ប់ថវកិារបស់រោា ភិបាល អងគការម្ិនផម្នរោា ភិបាល និងនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍នានា
ផដលនក្គងចណំាយថវកិាសរ បក្បមាណ្ ៤០,៥ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ តក្ម្វូការ
ហ្រិញ្ាបបទនទងំអស់ននោះគ្នឺដមី្បចីណំាយនលកីារអន វតតកម្មវធិនីនសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសត
ទងំ ៧ ផដលបានកំណ្ត់នៅកែ ងតារាងខាងនលី។ កែ ងននាោះ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី
១ «កាត់បនាយការបាត់បង់រជីក្ម្ក» នក្គងចំណាយថវកិាសរ បចំនួន ១១ លានដ លាេ រ
សហ្រដាអានម្៉ារកិ។ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២ «អភិរកស នងិតភាា ប់ក្ចករនបៀង និង
ហ្វូងដំរនីក្ពនឡងីវញិ» នក្គងចំណាយថវកិាសរ ប ៤ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣ «ពក្ងងឹការអន វតតចាប់» នក្គងចំណាយថវកិាសរ ប ១០ 
លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៤ «បង្កា រមិ្នឱ្យមានការចាប់
ដំរនីក្ពយកម្កចិញ្េ ឹម្» នក្គងចំណាយថវកិាសរ ប ១០ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥ «បនធរូបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស នងិដរំនីក្ព» នក្គងចំណាយ
ថវកិារសរ បចំនួន ៣ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរ៦ី «អប់រ ំ
ែសពវែាយ» នក្គងចំណាយថវកិាសរ បចំនួន ៥០០ ០០០ ដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៧ «សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនីក្ព» 
នក្គងចំណាយថវកិាសរ បចំនួន ២ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។  
 នៅនពលផដលថវកិាអាចររួលបានចាស់លាស់ នងិមានចំនួនក្គ្ប់ក្គន់សម្
រម្យ អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាត ិអាចនឹងមានលរធភាពកាន់
ផតក្បនសីរជាងននោះសក្មាប់ចាត់ផចងការររួលខ សក្តូវ នងិជរំ ញការអន វតតសកម្មភាព 
អភរិកសទងំននោះឱ្យររលួបាននជាគ្ជ័យ។  



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

៥.  ការតាម្ដានព្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ែ 
 ការនរៀបចផំែនការសកម្មភាពសក្មាប់អភិរកសដំរអីាស  ី ផដលមានវសិ្ថលភាព 
រយៈនពល ១០ ឆ្ែ នំនោះ(២០២០-២០២៩) ក៏អាចក្សបជាម្យួនឹងផែនការយ រធស្ថស្តសត
នែសងៗនរៀតកែ ងការក្គ្ប់ក្គ្ងធនធានធម្មជាតផិដលសាិតនៅនក្កាម្ការររួលខ សក្តូវ
របស់ក្កសងួបរសិ្ថា ន។ កែ ងរយៈនពលននការអន វតតផែនការសកម្មភាពននោះ អគ្គនាយក
ោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាត ិ ផដលជាអគ្គនាយកោា នជំនាញរបស់ក្កសួង
បរសិ្ថា នបានសហ្ការជាម្យួនដគូ្អភិរកសជាតិ និងអនតរជាតនិានា នងឹនធវកីារតាម្ោន
បផក្ម្បក្ម្លួចនំនួដរំនីក្ពនៅតាម្តបំន់នមី្យួ នៗរៀងរាល់៥ឆ្ែ មំ្តងតាម្រយៈវធិសី្ថស្តសត MIKE 
(Hedges & Lawson 2006)។ នក្ដពនីនោះ អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ នងិអភរិកស
ធម្មជាតនិឹងតាម្ោនក្តតួពនិតិយនម្លីពីបផក្ម្បក្ម្លួរីជក្ម្ក និងក្ចករនបៀងតាម្រយៈ
ការបកក្ស្ថយផែនរគី្ក្ម្បនក្ពពីតា យរណ្ប និងនធវកីារតាម្ោនស្ថា នភាពជនមាេ ោះរវាង
ម្ន សស និងដំរនីក្ព ស្ថា នភាពបរបាញ់ និងការនក្បីក្បាស់ែលិតែលនធវីពីស្ថរពាងគកាយ
ដរំតីាម្រយៈរបាយការណ៍្ពកីម្មវធិតីាម្ោន នងិក្តតួពនិតិយនៅតាម្តបំន់អន វតតយ រធស្ថស្តសត
នីម្ួយៗ។ លរធែលននការតាម្ោនក្តួតពិនិតយនឹងែតល់រិនែន័យជាមូ្លោា នសក្មាប់
វាយតនម្េក្បសរិធភាពននការអន វតតការង្ករនដមី្បពីក្ងឹង និងផកតក្ម្វូសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសត
ផដលម្ិនទន់សម្ក្សបឱ្យបានលអក្បនសីរនឡងី នងិររួលបាននជាគ្ជ័យ។  
 

៦.  នសចកដីសននិដាា ន 
 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះ គ្ជឺាលរធែលននការ
ក្បមូ្លព័ត៌មាន និងកិចេសហ្ការជាម្ួយអែកពាក់ព័នធនានាអស់រយៈនពលជានក្ចីនឆ្ែ ំ
កនេងម្កនហ្យី។ ផែនការសកម្មភាពននោះជាគ្ំនិតែដួចនែដីម្នលីកដំបូង និងជាផែនរី
បង្កា ញែេវូរូទងំក្បនរសម្យួ ផដលម្ិនក្គន់ផតសក្មាប់បង្កា ញែេូវកែ ងប ពវនហ្ត អភិរកស
២៨ 
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ដំរនីក្ពប៉ា នណាណ ោះនរ ផតក៏សក្មាប់អភិរកសតបំន់នរសភាពទងំមូ្លនៅកែ ងក្ពោះរាជាណាចក្ក
កម្ព ជាផដលមានដំរនីក្ពជាសតវបនង្កគ ល(keystone species)។ ផែនការសកម្មភាព
ននោះក៏អាចយកនៅនក្បីក្បាស់ជាឯកស្ថរមូ្លោា នម្ួយសក្មាប់នរៀបចំសំនណី្ផសវងរក
ថវកិានដីម្បគីកំ្រសកម្មភាពអភិរកសនៅកែ ងតំបន់ការពារធម្មជាតិផដរ។ ដំរអីាស កីំព ង
សាិតកែ ងស្ថា នភាពនក្គោះថ្នែ ក់អាច្ននៅដល់ការែ តពូជនៅរូទងំផដនជក្ម្កកែ ង
ពិភពនលាក។ នៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជា ដំរអីាស បីានថយច ោះកែ ងរយៈនពល ៦០ឆ្ែ ចំ ង
នក្កាយននោះ ផដលតក្ម្ូវឱ្យមានវធិានការនដីម្បអីភិរកសក្បនភរដ៏សខំាន់ននោះសក្មាប់ជា
ក្បនោជន៍ដល់ម្ន សសក្គ្ប់ជំនាន់។ ផែនការសកម្មភាពននោះគ្ឺជាឧបករណ៍្ដ៏ពិនសស
ម្ួយសក្មាប់រប់ស្ថា ត់ការែ តពូជដំរអីាស នីៅកម្ព ជា។ បញ្ហា ដ៏ធបំំែ តផដលដំរអីាស ី
កំព ងក្ប ម្ម្ ខជាសកលននាោះគ្តឺក្ម្ូវការរីជក្ម្កជាប់ៗគែ ដ៏ធំរូលាយ ផដលោ៉ា ង
នហាចណាស់ក៏ក្តវូមានរហំ្ ំ៤ ៤០០គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ាផដរ។ តបំន់មាននែៃដធីផំបបននោះនៅ
កែ ងក្បនរសកម្ព ជានៅមាននៅនឡយី ប៉ា ផនតក្គន់ផតវាោច់ៗពីគែ  ផដលតក្ម្ូវឱ្យមានការ
ស្ថដ រធានាស វតាិភាព និងអភិរកសសក្មាប់ដំរអីាស រីស់នៅឱ្យបានយូរអផងវង។ ថនកិសតវ
ធំៗដូចជាដំរអីាស ីននោះមានស្ថរៈសខំាន់ណាស់កែ ងការនធវឱី្យម្ ខង្ករក្បព័នធនអកូឡូស អីាច
ដនំណី្រការបាននោយក្បក្កត។ី ការបាត់បង់ដំរនីក្ពមានន័យថ្នក្បព័នធនអកូឡូស នីក្ពន ី
មានការផក្បក្បួល ផដលអាចនធវីឱ្យមានការផក្បក្បួលនសវាកម្មបរសិ្ថា នផដលម្ន សសពឹង
អាក្ស័យ ដូចជាការផក្បក្បលួនយិត័កម្មរកឹនភេៀងោ៉ា ងខាេ ងំជានដីម្។ ផែនការសកម្មភាព
ននោះបង្កា ញពតីក្ម្វូការននការខតិខកំ្បងឹផក្បងអភិរកសដ៏ខាេ ងំផថម្នរៀត នងិការសហ្ការ
ជាម្យួអែកពាក់ព័នធឱ្យបានរូលរូំលាយនដមី្បសីនក្ម្ចឱ្យបានភាពនជាគ្ជ័យក្បកបនោយ
ចីរភាពពិតៗ។ ការខិតខំក្បឹងផក្បងននោះអាចអន វតតនៅបាននោយផែអកនៅនលីការចងអ ល
បង្កា ញពីថ្នែ ក់ដឹកនាដ៏ំ េ្ សនវ ផដលក្សលាញ់ធម្មជាត ិនងិនោងនៅតាម្យ រធស្ថស្តសត
ចត នកាណ្របស់រាជរោា ភិបាលកែ ងការក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិវឌ្ឍនសដាកចិេរបស់ក្បនរស

២៩ 
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ក្បកបនោយចីរភាព។ នយងីសងឃមឹ្ថ្ន ផែនការសកម្មភាពននោះនឹងជយួអភិរកសដំរអីាស ី
កែ ងប ពវនហ្ត អភិរកសនករម្រតកធម្មជាតសិក្មាប់អនាគ្តនបតងននក្បនរស៕  

៣០ 
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