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កមមវិធីររប់ររងឧទានជាតិ រពះជ័យវរ ័មន -នតត្តរម   
ភនំរូលលន 

២០១៨-២០២២ 

 

សសចរថីរាងចុងសរោយ  (ថ្ថៃទី ៣០ ខែសមស្ថ ឆ្ប ាំ ២០១៧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជា



 
 

សារពីរដឋមន្រនរីរកសងួបរសិាា ន  

របុងនាមររសួងបរសិ្ថទ ន និង ររុមោរងារឧទានជាតិ រពះជ័យវរ ័មន -នសរាតថម  ភបាំគូខលន ែញុ ាំសូម
សាំខដងោរសោរពយ៉ងរជាលសរៅ និងសស្ថម ះសម័រគចាំសាះសសមថចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុ៊ន ខសន នាយរ
រដឌមន្រនថីថ្នរពះរាជាណាចរររមពុជា ខដលបានផថលោ់រោាំរទសពញទាំហងឹ និងខ្ល ាំងោល  របុងោរពរងឹងវភិាគទាន
ថ្នតាំបន់ោរារធមមជាតិ សដីមផោីរអភិវឌណសដ្ឋយចីរភាព។ 

រមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន តាំណាងឲ្យចាំណុចចាប់សផថីមដ៏សាំខ្ន់មួយសរាប់អនាគត 
សៅសរោមោរដឹរនាាំសលីរទឹរចិតថថ្ន សសមថចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុ៊ន ខសន នាយររដឌមន្រនថីថ្នរពះរាជា
ណាចរររមពុជា។ 

ែញុ ាំសូមសាំខដងអាំណរគុណយ៉ងរជាលសរៅចាំសាះ សសមថចអគគមហាសសនាបតីសតសជា ហុ៊ន ខសន 
នាយររដឌមន្រនថីថ្នរពះរាជាណាចរររមពុជា និងសោតសរសសីរចាំសាះឯរឧតថម សោរ សោររស ី ថ្ននាយរ
ដ្ឋឌ ននានា រគឹះស្ថទ នឧតថមសរិា អងគោរមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល និងថ្ដគូអភិវឌណន៍នានា ខដលបានផថលរិ់ចចសហ
ោរ និងោរោាំរទរបុងោរសរៀបចាំ និងបសងហីយរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន។ 

ោររគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលនសដ្ឋយនិរនថរភាព នឹងធានាឲ្យានរិចចោរារថ្រពសឈខីដលសៅ
សសសសល ់ ពរងីរ និងររានិរនថរភាពជសរមីសជាំនួសថ្នរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ រ៏ដូចជា ពរងឹងសមតទភាពស្ថទ ប័ន 
សដីមផរីគប់រគងឧទានជាតិឲ្យានរបសិទនភាព សរាប់ជារបសយជន៍ថ្នមនុសសជាំនាន់សរោយៗផងខដរ។ ោរ
អនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលនសដ្ឋយសជាគជ័យ នឹងផថល់ជាគាំរសូរាបត់ាំបន់ោរារធមមជាតិដថ្ទ
សទៀតរបុងរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 

ោរសរៀបចាំរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន បានខផែរសលីដាំសណីរោរពិសរោះសយបលទូ់លាំ
ទូោយ និងជាបរយិប័នប សដីមផធីានាឲ្យានោរមូលមតិ ភាពចុះសរមុងោប ជាយុទនស្ថន្រសថ និងភាពាច សោ់រ
សលរីមមវធីិសនះ ពីសាំណារ់អបរារ់ព័នននានា។ រមមវធីិសនះសងកត់ធៃន់សលោីររស្ថងសមតទភាពស្ថទ ប័ន និង
ចាំសណះដឹង សដីមផពីរងឹងោររគប់រគងសលីោរអភិររសធនធានធមមជាតិ និងោរអនុវតថចាប ់ ពរងីរឱោស
សរាបរ់បរចិញ្ច ឹមជីវតិរបសស់ហគមន៍ និងោរអភិររសទីតាំងសបតិរភណឍ វបផធម៌។ 

ោរចូលរមួសពញសលញ និងានរបសិទនភាពថ្នអបរារ់ព័ននទាាំងអស ់គឺជាោរចាាំបាច់ សដីមផសីសរមច
បានចរខុវសិ័យថ្នរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន។ ដូសចបះ ែញុ ាំសូមសឆលៀតឱោសសនះ អាំាវនាវឲ្យានរិចច
សហោរ និងោរោាំរទយ៉ងរងឹាាំពីស្ថទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាល និងមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល សដីមផអីនុវតថរមមវធីិសនះ។ 

 
 

ភបាំសពញ ថ្ថៃទី           ខែ             ឆ្ប ាំ    

 
 

 
        សាយ សអំាល ់

         រដឋមន្រនរីរកសងួបរសិាា ន 



 
 

តសចករីលថលងអំណររុណ  

 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជា សូមសាំខដងោរដឹងគុណដ៏សស្ថម ះសមរ័គចាំសាះររសួងនិងស្ថទ ប័នជាតិ ថ្ដគូ
អភិវឌណន៍ អងគោរមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាល រគឹះស្ថទ នឧតថមសិរា វសិ័យឯរជន និងអបរារ់ព័ននទាាំងអស ់ ខដល
បានរមួចាំខណរ របុងោរសរៀបចាំរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន (PKNP)។ 
 រមមវធីិរគប់រគងសនះរតូវបានសរៀបចាំសឡងីសៅសរោមោរសរមបសរមួលជារមួ សដ្ឋយររសួងបរសិ្ថទ ន 
និងោរខណនាាំពីរបធានររុមោរងារភបាំគូខលន ឯរឧតថមបណឍិ ត ជា សាំអាង អគគនាយរថ្នអគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌ
បាលោរារអភិររសធមមជាតិ។ ររុមោរងារសនះានមន្រនថីបសងាគ លចាំនួនបួន ខដលានភារៈទទួលែុសរតូវសលី
របធានបទែុសៗោប ។ ឯរឧតថម គឹម ណុង ទទួលែុសរតូវសលីខផបររគប់រគងធនធានធមមជាតិ ឯរឧតថម
បណឍិ ត ខរន សសររីដ្ឋឌ  ទទួលែុសរតូវសលសីហគមន៍ និងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសៅមូលដ្ឋឌ ន សោរ សសង សស្ថត 
ទទួលែុសរតូវសលីសបតិរភណឍ វបផធម៌ និង សោរ ខហម សុចិតថទទួលែុសរតូវសលីរដឌបាលទូសៅ។  
 ោរចូលរមួថ្នររុមោរងារភបាំគូខលន បានសធវីឲ្យរមមវធីិរគប់រគងសនះានភាពសុីសងាវ រ់ោប  និងបនសុី
ោប ជាមួយខផនោរនានាខដលានរស្ថបថ់្នររសួងស្ថទ ប័នារព់័នន។ សយបល ់ និងសាំសណីនានាខដលទទួល
បានពីអបរារ់ព័នននានាសៅថ្នប រ់មូលដ្ឋឌ ន ថ្នប រ់សរោមជាតិ និងថ្នប រ់ជាតិ តមរយៈរិចចរបជុាំពិសរោះសយបល់
ជាបនថបនាធ ប ់បានផថលជ់ាោរខណនាាំយុទនស្ថន្រសថសរាបោ់រសរៀបចាំរមមវធីិរគប់រគងសនះ។ 
 ោរសរៀបចាំរមមវធីិរគប់រគងសនះ បានសធវីសឡងីសដ្ឋយានោរជួយឧបតទមភហរិញ្ដវតទុពីរមមវធីិអភិវឌណន៍
សហរបជាជាតិ (យូអឹនឌីភី)។ 

 
 



i 
 

តសចករីសតងេប 

 ឧទានជាតិ រពះជ័យវរ ័មន -នសរាតថម  ភបាំគូខលន ានភាពលផលីាញសដ្ឋយស្ថររបវតថិស្ថន្រសថ ជាទីតាំង
សបតិរភណឍ វបផធម៌ និងានស្ថរៈសាំខ្ន់ជារបភពទឹរសរាប់សែតថសសៀមរាប។ “ភបាំគូខលន”ជារខនលងសពញ
និយមសរាបោ់រសោរពបូជា ខដលរតូវបានរបជាជនខែមរចាត់ទុរថ្នជាភបាំពិសិដឌបាំផុតសៅរមពុជា និងជាខដនដី
រាំសណីតថ្នរពះរាជាណាចរររមពុជា។ របាស្ថទ និងទីតាំងសោរពបូជាសរចីនជាង ៥០រខនលង ខដលានអាយុ
ចាំណាសត់ាំងពីសតវតសរទី៍របាាំបី និងទីរបាាំបួន រតូវបានររស ញីសៅែពង់រាបភបាំគូខលន។ ទឹរធាល រ់យ៉ងធាំមួយ
រខនលង វតថរពះអងគធាំ និងរពះពុទនបដិាទសរមតរពះោយមួយអងគយ៉ងធាំ និងសធឹង “លឹងគមួយាន់” និងទីតាំង
បូរាណវតទុរាលស្ថព ន ទារ់ទាញសភញៀវជាសរចីនរយនារ់មរទសសនាជាសរៀងរាល់ថ្ថៃ និងរហូតដល់សរចីនាន់
នារ់ សៅថ្ថៃបុណយរបចាាំឆ្ប ាំ។ 

របព័ននសអរូឡូសុថី្រពសឈសីៅឧទានជាតិភបាំគូខលន សទាះបីដ្ឋច់សដ្ឋយដុាំ សៅតមរខនលងជាសរចីនរ៏
សដ្ឋយ ផថលជ់ាទីជរមរសាំខ្ន់ៗសរាប់របសភទជាសរចីនខដលរងោរគាំរាមរាំខហងសលីពិភពសោរ។ សសវា
របព័ននសអរូឡូសុសីាំខ្ន់ៗ ខដលផថលស់ដ្ឋយឧទានជាតិសនះ សតថ តសលីតួនាទីសបូលថ្នតាំបន់ថ្រពសឈដ៏ីធាំទូ
ោយសនះ សៅរបុងសែតថសសៀមរាប ខដលសដីរតួជារបភពទឹរចាំបងសរាប់ទីររុងសសៀមរាប និងោែ ងទឹរសរោម
ដី ខដលររាសទិរភាពរគឹះរបាស្ថទអងគរ។ របភពទឹរទាាំង ៣៦ ថ្នសធឹងសសៀមរាប សទិតសៅរបុងឧទានជាតិភបាំគូ
ខលន។ សៅរដូវរបាាំង ថ្រពសឈសីដីរតួជារខនលងរសូបទឹរខដលររាទឹរទុរ និងបាំសពញសៅរបុងរបភពទឹរសរោម
ដី។ គរមបថ្រពសឈរីបុងឧទានជាតិភបាំគូខលន បានថយចុះយ៉ងសរចីនរបុងទសវតសររ៍នលងសៅសនះ ចាប់ពី 
៤២% សៅឆ្ប ាំ ២០០៣ មររតឹម ២៥% របុងសពលបចចុបផនប។ របសិនសបីអនុញ្ញដ តឲ្យនិនាប ោរសនះបនថសៅសទៀត 
ថ្រពធមមជាតិថ្នឧទានជាតិភបាំគូខលន អាចបាត់បង់ទាាំងរសុងរបុងរយៈសពល ៥-១០ឆ្ប ាំខ្ងមុែ។ 
 ោរបាត់បង់ថ្រពសឈសីៅរបុងសពលថមីៗចុងសរោយសនះ បានបងកសឡងីសដ្ឋយោរសធវីរសិរមមរបុងមូល
ដ្ឋឌ ន ោរសរីនសឡងីពុាំធាល ប់ានពីមុនមរ ថ្នចាំនួនរបជាជនរបុងឧទានសនះ និងោរទន្រនាធ នចូលរបុងថ្រព (ខដល
រមួទាាំង ោរោប់សឈ)ី ខដលសៅសសសសល់ផងខដរ។ របជាជនចាំណូលរសុរយ៉ងសរចីនបានសរីនសឡងីរបុងប
ណាថ ឆ្ប ាំរនលងសៅថមីៗសនះ ភាគសរចីនសដ្ឋយស្ថរខតោរអភិវឌណសទសចរណ៍។ ទាល ប់តមរបថ្ពណីថ្នោរសធវី
ដាំណាាំចាំោរពសនចរ សរាបដ់្ឋាំរសូវសៅទីែពស់ខដលពឹងខផែរសលីទឹរសភលៀង និងដាំណាាំដថ្ទសទៀត រតូវបាន
ជាំនួសយ៉ងឆ្ប់រហ័សសដ្ឋយចាំោរដាំណាាំអចិថ្ន្រនថយដូ៍ចជា ស្ថវ យចនធ ី ខដលបាំខបលងដីថ្រពជាបខនទមសៅជាដីរ
សិរមម។ ោរោប់សឈសីលមីសចាប់សដីមផយីរសឈរីបណិត អុសសរាបឡ់ឥដឌ និងអុសសរាប់ោរផលិតធយូង 
សៅខតានជាបនថ សទាះបីជាានវតថានមន្រនថីលាតថ្នររសួងបរសិ្ថទ ន ឆ្ម ាំអបសរា នគរបាលសបតិរភណឍ  និង
នគរបាលមូលដ្ឋឌ នសៅរបុងឧទានសនះរ៏សដ្ឋយ។ រតថ រមួចាំខណរមួយគឺរងវះោររាំណត់ជាតាំបន់រគប់រគង 
ខដលអាចជួយបញ្ញជ រ់ឲ្យបានចាសោ់សអ់ាំពីទីតាំងជារ់ោរ់ថ្នោរសរបីរបាស់ដីខដលអាចអនុញ្ញដ តបាន។ 

 ចាំនួនសភញៀវសទសចរសៅរបុងឧទានជាតិសនះ ភាគសរចីនោម នោររាំហតិសឡយី ខដលនាាំឲ្យានបញ្ញហ ថ្ន
ោរសរីនសឡងីហួសររមិតថ្នចាំនួនមនុសស ខដលសធវីឲ្យែូចទីតាំងបូរាណវតទុខដលងាយរងសរោះ ោរសចាល
សរាម និងោរបាំពុល ខដលមិនរតឹមខតសធវីឲ្យប៉ះាល់ដលអ់ារមមណ៍របស់សភញៀវសទសចរបុ៉សណាត ះសទ ប៉ុខនថខថម
ទាាំងអាចសធវីឲ្យែូចខ្តសហដ្ឋឌ រចនាសមព័ននឧទានជាតិសនះខថមសទៀតផង។ បចចុបផនបសនះ ផលចាំណូលខដល
ររុមហុ៊នឯរជនទទួលបានពីរថ្រមសរាប់ោរចូលរាំស្ថនថសៅទីតាំងរពះអងគធាំ រតូវបានសរបីរបាស់រតឹមតិច
តួចប៉ុសណាត ះ(របសិនសបីាន)សរាប់វនិិសយគសលីរិចចោរារ និងរគប់រគងឧទានសនះ។ សលីសពីសនះ ភូមិ



រមមវធីិរគបរ់គងឧទានជាតិភបាំគូខលន - សសចរថីរាងចុងសរោយ (ថ្ថៃទី ៣០ ខែ សមស្ថ ឆ្ប ាំ ២០១៧) 

 

ii 
 

បូរាណនានាខដលសទតិសៅតមទីតាំងដ្ឋច់រសយលថ្នឧទានសនះ ពុាំបានទទួលផលចាំណូលសរចីនពីលាំហូរ
សទសចរណ៍នាសពលបចចុបផនបសឡយី។ សមតទរិចចរគប់រគងជារមួសលីឧទានសនះ សទិតសរោមររសួងបរសិ្ថទ ន 
និងស្ថទ ប័នអនុវតថ(អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន) 

សដ្ឋយសហោរជាមួយអាជាញ ធរសែតថ និងមូលដ្ឋឌ ន។ អាជាញ ធរអបសរា ខដលសទិតសៅចាំណុះររសងួវបផធម៌ និង
វចិិរតសិលផៈ ទទួលបនធុរោរារ និងរគប់រគងទីតាំងបូរាណវតទុសៅរបុងឧទានសនះ។ សទាះជាយ៉ងណារ៏
សដ្ឋយ រិចចសហោរជារមួ និងភាពចាសោ់ស់ថ្នតួនាទីសរៀងៗែលួនរបុងោររគប់រគងឧទានសនះសៅអនាគត 
សៅខតពុាំទាន់ានបញ្ញជ រ់សៅសឡយី ជាពិសសស ទារ់ទងនឹងោរសរៀបចាំ និងោរខថទាាំមសធាបាយសរាប់សទស
ចរណ៍។ 

 ផលប៉ះាល់សៅតាំបន់ខែសទឹរខ្ងសរោម បណាថ លពីោរបាត់បង់ថ្រពសឈរីបុងឧទានសនះ អាចាន
ររមិតធៃន់ធៃរមរសលីសោថ នុពលថ្នោរអភិវឌណសែតថសសៀមរាបសៅអនាគត និងគាំរាមរាំខហងចាំសាះរគឹះរបាស្ថ
ទសៅរបុងទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរសនះ។ ដូសចបះរិចចោរារ ស្ថថ រថ្រពសឈសីនះសឡងីវញិ និងោរងារខថទាាំ
រតូវខតជាអាទិភាពថ្នោររគប់រគងឧទានសនះ។ 
 រមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន (២០១៨-២០២២) សតថ តសលរិីចចោរារថ្រពសឈខីដលសៅ
សសសសល ់ពរងីរនិងររាជសរមីសជាំនួសសរាប់របរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងពរងឹងសមតទភាពស្ថទ ប័ន និងរិចចសហ
ោរសដីមផរីគប់រគងឧទានសនះឲ្យានរបសិទនភាពសរាប់មនុសសជាំនាន់សរោយៗសទៀត ដូចតសៅ៖ 

 

ទសសនៈវស័ិយ៖ ោរារនិងរគប់រគងតថ្មលធមមជាតិថ្នឧទានជាតិភបាំគូខលនឲ្យាននិរនថរភាព សរោមភាពជាថ្ដគូ
យ៉ងសរមមជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងអបរារ់ព័ននដថ្ទសទៀតសដីមផីជារបសយជន៍ថ្នជនរមពុជារគប់រូប។ 

សបសររមម៖ សដីមផីពរងឹងមុែនាទី និងសមតទភាពស្ថទ ប័នសៅថ្នប រ់ជាតិ និងថ្នប រ់សរោមជាតិ សរាប់ោរអនុវតថ
សោលនសយបាយ ចាប់ និងបទបផញ្ដតថិនានាឲ្យានរបសិទនភាព ខដលពរងីរោររគប់រគងធនធានធមមជាតិ និង
វបផធម៌សៅរបុ ងឧទានជាតិភបាំគូខលន។ 

សោលសៅរមួ៖ សដីមផីោត់បនទយោរបាត់បង ់ និងោរសរចរលឹថ្រពសឈី  ទនធឹមនឹងសលីររាំពស់របរចិញ្ច ឹមជីវតិខដល
ាននិរនថរភាពបរសិ្ថទ ន និងោរអភិររសធនធានធមមជាតិ និងវបផធម៌សៅរបុ ងឧទានជាតិភបាំគូខលន។ 

វស័ិយជាយុទនស្ថន្រសថថ្នរមមវធិសីនះ (SPAs) 

SPA១. ពរងឹងរិចចោរារ 
និង អភិររសធនធានធមមជាតិ 
និងវបផធម ៌ 

SPA២. ពរងីរោរចូលរមួ និង
អតទរបសយជនរ៍បសស់ហគមន ៍

SPA៣.ពរងឹងសមតទភាព
ស្ថទ បន័ និងរិចចសហោរ  

SPA៤. ធានានិរនថរភាព 
ហរិញ្ដបផទានសរាបឧ់ទាន
ជាតិភបាំគូខលន  

 ចាតខ់ចងឲ្យានរពាំ
របទល់ និងតាំបន់
រគបរ់គង 

 សរមួលឲ្យានោរអភិ
ររស ដាំណុះសឡងីវញិ និង
ោរងារខថទាាំ 

 ពរងីរោរអនុវតថចាប់ 
 សលីររាំពសោ់រអភិររស
សតវថ្រព 

 ោរារទីតាំង
សបតិរភណឍ វបផធម ៌

 ចាតជ់ាអាទិភាពនូវោរ
ចូលរមួរបសអ់បរមូលដ្ឋឌ ន
សៅរបុងោររគបរ់គង
ឧទានសនះ 

 ពរងីរឱោសសរាបរ់បរ
ចិញ្ច ឹមជីវតិខដលាននិរនថរ
ភាពបរសិ្ថទ ន 

 សលីររាំពសស់ទសចរណ៍
ខដលាននិរនថរភាព និង
សអរូសទសចរណ៍ខដល
ចាតខ់ចងរបតិបតថិោរ
សដ្ឋយអបរមូលដ្ឋឌ ន 

 គូសបញ្ញជ រពី់តនួាទី
និងោរទទលួែុសរតូវ
របសស់្ថទ បន័ 

 ធានាឲ្យានបុគគលិរ
រគបរ់ោនខ់ដលាន
សមតទភាព និងធន
ធានសមរសប 

 ពរងីររិចចសហរបតិប
តថិោរសដីមផរិីចចោរារ 
និងរគបរ់គង 

 រាំណតពី់តរមូវោរហរិញ្ដ
បផទានសរាប់រមមវធីិ
រគបរ់គងឧទានជាតិភបាំ
គូខលន 

 រាំណត ់និងខសវងររ
របភពហរិញ្ដបផទាន
ខដលាននិរនថរភាព 
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 សដ្ឋះរស្ថយបញ្ញហ រគបរ់គង
សាំណល ់

 

 ោររាំណត់រពាំរបទល់ខ្ងសរៅថ្នឧទានជាតិសនះនឹងរតូវសធវីឲ្យរចួរាល ់ សហយីតល រសញ្ញដ ធាំៗនឹងរតូវ
ដ្ឋរ់សៅតមរចរធាំៗថ្នផលូវចូលសៅរបុងឧទានសនះ។ ោរខបងខចរជាតាំបន់ខ្ងរបុងឧទានសនះ នឹងរតូវខចរ
សចញជាបនួតាំបន់៖ តាំបន់សបូល តាំបន់អភិររស តាំបន់សហគមន ៍ និងតាំបន់សរបីរបាស់សដ្ឋយនិរនថរភាព សយង
តមចាបត់ាំបន់ោរារ (២០០៨)។ តាំបនស់បូល នឹងរគបដណថ បទី់រខនលងភាគសរចីនថ្នថ្រពធមមជាតិខដលសៅ
សសសសលស់លីភបាំសនះ និងរតូវសទិតសរោមរិចចោរារហមត់ចត់សដ្ឋយរាំហតិសលោីរសចញចូល។ តាំបន់អភិររស
នឹងរតូវសរបីរបាស់ជា”រទនាប់”ថ្នតាំបន់សបូល និងរមួបញ្ចូ លតាំបន់សហគមន៍ោរារធមមជាតិ (CPAs) ខដល
ានរស្ថប ់ និងតាំបន់ោរារបូរាណវតទុ (APAs) រ៏ដូចជា សរាប់ោររបមូលផលធនធានធមមជាតិសដីមផោីរ
បរសិភាគតធ ល់របុងមូលដ្ឋឌ នបុ៉សណាត ះ។ ោោនុវតថភិាពសរាប់ោរបសងកតីសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ និង
តាំបន់ោរារបូរាណវតទុ រ៏គួរខតបានសិរាខសវងយល់ផងខដរ។ តាំបនស់ហគមន៍នឹងរាប់បញ្ចូ លភូមិបូរាណ
សៅសលភីបាំគូខលន និងដីដ្ឋាំដាំណាាំរបស់ពួរោត់ រមមសិទនិដីសមូហភាពនឹងរតូវពិចារណាសរាប់ភូមិទាាំងសនះ
។ តាំបន់សរបីរបាស់សដ្ឋយនិរនថរភាព នឹងរាប់បញ្ចូ លសរាប់ោរសរបីរបាសរ់បុងសោលសៅាណិជជរមមជារទង់
រទាយតូច (ខដលរមួទាាំង ចាំោរស្ថវ យចនធ)ី និងរសបៀងសទសចរណ៍សរាប់សភញៀវសទសចរសធវដីាំសណីរសៅទីតាំង
រាលស្ថព ន និងរពះអងគធាំ។ 
 ោរបថូរទីលាំសៅ នឹងរតូវសធវចីាំសាះរបជាជនរហូតដល ់៤១៥រគសួ្ថរ ខដលរសស់ៅរបុងភូមិថមីៗ ខដល
បានបសងកីតសៅសពលថមីៗសនះ សៅរបុងទីតាំងរពះអងគធាំ និងតមរចរចូលសៅោន់ទីតាំងរពះអងគធាំ។ ដីទាំហាំ 
១៧៥ហរិត សៅខ្ងសរៅឧទានសនះ រតូវបានរដ្ឋឌ ភិបាលថ្នប រ់សែតថរាំណត់ ខដលនឹងរតូវផថល់ជាប័ណតរមម
សិទនដីិ ផធះសាំខបង និងសសវាជាមូលដ្ឋឌ នសរាបរ់គួស្ថរខដលបថូរទីតាំង។ មុននឹងបថូរទីតាំង អាជាញ ធរសែតថនឹង
ធានាឲ្យានសសវា និងសហដ្ឋឌ រចនាសមព័ននជាមូលដ្ឋឌ ន។ ោរសធវីជាំសរឿនរបជាជន គឺជាោរចាាំបាច់ សដីមផគូីស
បញ្ញជ រពី់ចាំនួន ទីតាំង និងរយៈសពលតាំងទីលាំសៅថ្នរគួស្ថរនានា ខដលរាំពុងរស់សៅរបុងឧទានសនះ។ 

 រិចចោរារ ោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និងោរខថទាាំ នឹងរតូវសធវីសឡងីសដ្ឋយោរពរងឹងយ៉ងសរចីននូវ
សមតទភាពអនុវតថចាប ់ ោរសលរីទឹរចិតថឲ្យានដាំណុះសឡងីវញិសដ្ឋយធមមជាតិ សៅតមរខនលងសរចរលឹនានា
សៅជិតថ្រពខដលានរស្ថប ់ និងតមរយៈោរវនិិសយគសលីោរស្ថថ រថ្រពសឡងីវញិ សដ្ឋយសរបីរបាស់របសភទរបុង
រសុរសៅតមទីតាំងអាទិភាពសាំខ្ន់ៗ។ យ៉ងសហាចណាស់ដីទាំហាំ ១.០០០ហ.ត នឹងរតូវស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងី
វញិឲ្យបានមុនឆ្ប ាំ ២០២២។ សរមមភាពដ្ឋាំថ្រពសឈសីឡងីវញិសរោមោរោាំរទថ្នគសរាងដថ្ទសទៀតសៅរបុង
ឧទានសនះ នឹងបានទទួលោរសលីរទឹរចិតថ ដូចជា គសរាងមូលនិធិបនាុាំ។ ជាខផបរមួយថ្នអនុរមមវធីិសនះ 
របភពទឹរសៅសលីភបាំសនះរ៏នឹងរតូវបានខថររាោរារផងខដរ។ 
 រិចចរបឹងខរបងអភិររសសតវថ្រព នឹងរតូវពរងឹង សដីមផពីរងីរមូលដ្ឋឌ នចាំសណះដឹង ោត់បនទយររណីថ្ន
ោរបរបាញ់សលមីសចាប់ និងខសវងររឱោសសដីមផនីាាំយររបសភទពូជរបុងមូលដ្ឋឌ នសនះមរបញ្ចូ លសឡងីវញិ។ 
 ទីតាំងសបតិរភណឍ វបផធម៌ នឹងសទិតសរោមោរតមដ្ឋន និងោរារ សដ្ឋយសហោរជិតសបិទនជាមួយ 
អាជាញ ធរអបសរា និងអងគោរADF។ ោររគប់រគង និងសោថ នុពលរបុងោរពរងីរតាំបន់ោរារបូរាណវតទុ (APAs) 

នឹងបានទទួលោរឧបតទមភោាំរទ សៅតមររណីសមរសប។ របសិនសបីចាាំបាច់ តាំបន់ោរារជុាំវញិរបាស្ថទ
អាចរតូវបានបសងកតីសឡងីសដ្ឋយអាជាញ ធរអបសរា សដ្ឋយខផែរសលីមូលដ្ឋឌ នបទបផញ្ដតថិខដលានរស្ថប់ សដីមផី
ោរារោរទន្រនាធ នឬោរែូចខ្តបខនទមសទៀតសៅោន់តាំបន់សបតិរភ័ណឍ វបផធម៍សាំខ្ន់ៗ។ 
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អាទិភាពសរាប់ោររគប់រគងសហគមន ៍ និងោរោាំរទ នឹងរតូវផថល់សៅឲ្យភូមិដាំបូងៗចាំនួនរបាាំសៅ
របុង ុាំែបងភបាំ (អនលង់ធាំ តសពញ សខងកឡារ ់ខ្ល  មុ ាំ និងថមរជួញ) ខដលរាំពុងរគប់រគងសហគមន៍តាំបន់ោរារ
ធមមជាតិផងខដរ។ ោរសរៀបចាំខផនោរតមខបបចូលរមួ នឹងរតូវសធវីសឡងី សដីមផខីរសរមួលរពាំរបទល់ថ្នតាំបន់
នីមួយៗខដលបានសសបីសឡងី បសងកីនោរយល់ដឹងអាំពីចាប់ និងបទបផញ្ដតថិនានា ខដលទារ់ទងនឹងោរសរបី
របាស់ធនធានតមរបថ្ពណីសៅរបុងឧទានសនះ និងខសវងយល់ពីឱោសនានាសរាប់លាតរមួោប ជាមួយ
មន្រនថលីាត ោរចូលរមួរបុងសរមមភាពស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និងោរអភិវឌណសទសចរណ៍។ ោរោាំរទជាបនថ
ដល់សហគមន៍តាំបនោ់រារធមមជាតិខដលានរស្ថប ់ជាអាទិ៍ ជាំនួយដលោ់របសងហយីខផនោររគប់រគងសហ
គមន៍តាំបនោ់រារធមមជាតិ និងោរសធវសីាហរណរមមខផនោរទាាំងសនះសៅរបុងខផនោរវនិិសយគ ុាំ។ គណៈ
រមមោរមូលដ្ឋឌ នមួយសរាប់រគប់រគងឧទាននឹងរតូវបសងកតីសឡងី សដីមផអីនុវតថរមមវធីិសហោររគប់រគងសៅ
តមមូលដ្ឋឌ ន។ 

រិចចរបឹងខរបងនឹងសធវីសឡងីសដីមផខីរខរបជាបសណថី រៗសចញពីរសរិមមពសនចរ និងោត់បនទយោរពឹង
ខផែរសលចីាំោរស្ថវ យចនធ ី សដ្ឋយខណនាាំវធីិស្ថន្រសថរស-ិរុរខរមមថមីៗ ខដលអាចផថល់ផលិតផលចរមុះជាងមុន 
ចាំសណញជាងមុន និងខដលានសមរតីភាពជាមួយបរសិ្ថទ ន។ ោរងារខដលបានសធវីសដ្ឋយអងគោរADF ជាមួយ
រសិររសៅមូលដ្ឋឌ ន សដីមផោីត់បនទយផលប៉ះាល់របស់ពួរសគមរសលថី្រពសឈ ី សដ្ឋយខរខរបទាល បត់ម
របថ្ពណីរបុងរសរិមម សៅររសរមមភាពខដលផថល់ទិនបផលែពស ់ នឹងបានទទួលោរោាំរទ និងពរងីរបខនទម។ 
សហគមន៍មូលដ្ឋឌ នរ៏នឹងារ់ព័ននោន់ខតតធ លជ់ាមុនសៅរបុងរិចចោរារ ោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និងោរ
ខថទាាំ (ខដលរមួទាាំង ោរបសងកីត និងោរខថទាាំថ្នប លបណថុ ះរូនសឈ)ី ។ 

យុទនស្ថន្រសថរគប់រគងសទសចរណ៍នឹងរតូវសរៀបចាំសឡងីសដ្ឋយររសួងបរសិ្ថទ ន សដ្ឋយសហោរជាមួយ
អាជាញ ធរសែតថ និងមូលដ្ឋឌ ន អាជាញ ធរអបសរា ររសួងវបផធម ៌ និងវចិិរតសិលផៈ និងររសួងសទសចរណ៍ សដីមផី
បសងកីនបទពិសស្ថធន៍របស់សភញៀវសទសចរ និងសមផទាសទសចរណ៍សៅរបុងឧទានសនះ។ យុទនស្ថន្រសថសនះនឹង
ពិចារណាលរខែណឍ សរាប់ទាាំងសទសចរណ៍ “ទូសៅ” ខដលសតថ តសលោីរទសសនារខនលងខដលានភាពទារ់
ទាញខ្ងខផបរវបផធម៌ និងសទសចរណ៍ខដលរបតិបតថោិរសដ្ឋយអបរសៅរបុងមូលដ្ឋឌ ន។ អាជាញ ធរសែតថរ៏នឹង
សរមបសរមលួ ចុះបញ្ជ ី និងតមដ្ឋនរបតិបតថិររសទសចរណ៍ផងខដរ សដីមផធីានាសុវតទភិាពសរាប់សភញៀវ
សទសចរជាតិ និងអនថរជាតិ។ សរមមភាពសនះានជាអាទិ៍ ោរសរៀបចាំសាភ រៈសរាបោ់រផថល់ព័ត៌ានអាំពី
ឧទានសនះ (រូនសសៀវសៅ/ខផនទី) មសធាបាយ និងស្ថល រសញ្ញដ  រពមទាាំងោរបណថុ ះបណាថ លអបរភូមិសៅ
របុងមូលដ្ឋឌ នសដីមផឲី្យានោរចូលរមួោន់ខតសរមម និងទទួលផលពីសទសចរណ៍ផងខដរ។ សមផទាន
សទសចរណ៍ឯរជន នឹងរតូវសផធរមរឲ្យររសួងបរសិ្ថទ នវញិ សហយីផលចាំណូលពីោរលរ់សាំបុរតចូល នឹងរតូវ
វនិិសយគសឡងីវញិសលីោររគប់រគង និងអភិររសឧទានជាតិសនះ។ ោររគប់រគងសាំណលនឹ់ងរតូវសធវសីឡងី
សដ្ឋយផថល់មសធាបាយរគប់រោន់សរាប់ោរទុរដ្ឋរ ់ោរយរសចញ ទាាំងសាំណលរ់ាវ និងសាំណល់រងឹ ខដល
សរីតានសៅរបុងឧទានសនះ។ 

បខនទមសលីោរពរងឹងជាសរចីនខ្ងសមតទភាពអនុវតថចាប់ (តមរយៈវគគបណថុ ះបណាថ ល និងោរ
បសងកីនគុណភាពបរោិខ រនានា) ទាាំងមន្រនថលីាត និងអាជាញ ធរសៅថ្នប រ់សែតថ រសុរ និង ុាំ នឹងទទួលោរបណថុ ះ
បណាថ ល អាំពីវធីិចូលរមួ សដីមផអីាចឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នចូលរមួសៅរបុងោរសរៀបចាំខផនោរ និងោររគប់រគង
តាំបន់ោរារធមមជាតិ។សមតទភាពបសចចរសទសថ្នមនធីរបរសិ្ថទ នសែតថនឹងរតូវពរងីរ សដីមផអីាចសធវីោររតួតពិនិតយ 
និងោាំរទខដលចាាំបាច់សរាបោ់រអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះ។ នឹងានោរពិចារណាផងខដរ 
ទារ់ទងនឹងោរបសងកីនចាំនួនមន្រនថីលាតបចចុបផនបសនះ សដីមផអីាចរគប់រគងោរទទួលែុសរតូវថមីៗឲ្យានរបសិទន
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ភាពខដលសរីតសឡងីរសបោប ជាមួយោរសផធរសមផទានឯរជនសលីរិចចោរសទសចរណ៍មរររសងួបរសិ្ថទ នវញិ។ 
រិចចសហោរជិតសបិទនជាមួយអាជាញ ធរអបសរា រដឌបាលថ្រពសឈ ី (FA-MAFF) រ៏ដូចជា អងគោរអភិររស

នានាខដលបាន និងរាំពុងសធវីោរសៅរបុងឧទានសនះជាសរចីនឆ្ប ាំមរសហយី (ADF និង ACCB) ានស្ថរៈសាំខ្ន់
ខ្ល ាំងណាស ់ទនធឹមនឹងោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងសនះសៅតមរខនលងនានា។ ោរវាយតថ្មលសពញសលញមយួអាំពី
គុណតថ្មលថ្នទីជរាលរបុងឧទានសនះ និងគុណតថ្មលខ្ងសសដឌរិចចចាំសាះសែតថសសៀមរាប គួរខតបានសធវសីឡងី
ផងខដរ សដីមផខីសវងយលប់ានសពញសលញអាំពីគុណតថ្មលធមមជាតិថ្នឧទានសនះ រ៏ដូចជា ផលវបិារនានា និង
ថ្ថលែូចខ្តបណាថ លពីោរែរខ្នមិនបានោរារធនធានសាំខ្ន់ៗទាាំងសនះ។ 

ថ្ថលប៉ានស់្ថម នសរាបោ់រអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះសរាប់រយៈសពល ៥ឆ្ប ាំ (២០១៨-
២០២២) គឺរបាណ ២.៨ោនដុោល អាសមររិ ខដលហួសររមិតសមតទភាពថវោិបចចុបផនបរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល
សរាបឧ់ទានសនះ ខដលសរចីនខតសរាប់ចាំណាយសលីរបារ់សបៀវតសរនិ៍ងថ្ថលចាំណាយរបតិបតថោិរជាមូលដ្ឋឌ ន
ែលះៗ។ សរចីនជាង ៥០% ថ្នថ្ថលចាំណាយសរាប់រមមវធីិសនះ រតូវបានវភិាជន៍សរាប់សរមមភាពដ្ឋាំថ្រពសឈី
សឡងីវញិ សដីមផសី្ថថ រគរមបថ្រពសឈធីមមជាតិសឡងីវញិជាបនថបនាធ ប់សៅរបុងឧទានសនះ។ សដីមផរីរានិរនថរភាព
ថ្នោរវនិិសយគសលីឧទានជាតិសនះ សគចាាំបាច់រតូវឲ្យានហរិញ្ដបផទានពីរបភពចរមុះ ខដលរមួទាាំងោរ
បសងកីតគណនីថវោិសដ្ឋយខឡរសរាប់ឧទានសនះ ផលចាំណូលពីថ្ថលលរ់សាំបុរតដល់សភញៀវសទសចរ ខដល
អាចយរមរវនិិសយគសឡងីវញិសដ្ឋយតធ ល់សរាប់ោររគប់រគងឧទានសនះ ោររស្ថវរជាវ និងោររចនាថ្ន
គសរាងហរិញ្ដបផទានបខនទមសទៀតខដល សដ្ឋយខផែរសលីតថ្មលទីជរាល និងោរបនថឧបតទមភពីថ្ដគូអភិវឌណន៍ផង
ខដរ។ 

ោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន នឹងសទិតសរោមោរចាត់ខចង និងសរមបសរមួល
សដ្ឋយររមុោរងារភបាំគូខលន និងានគណៈរមមោររគប់រគងឧទានសនះសៅរបុងមូលដ្ឋឌ នជាស្ថទ ប័នរបតិបតថិ។ 
ោរតមដ្ឋនវឌណនភាពថ្នោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះនឹងរតូវសធវសីឡងីរបចាាំឆ្ប ាំ សដ្ឋយមនធីរបរសិ្ថទ ន 
និងរាយោរណ៍មរររសួងបរសិ្ថទ ន។ ោរពិនិតយសពញសលញមួយ នឹងរតូវសធវីសៅសរោយរយៈសពលរបាាំឆ្ប ាំ (ឆ្ប ាំ 
២០២២) ខដលសៅសពលសនាះ រមមវធីិសនះនឹងរតូវខរសរមួលសឡងីវញិតមោរចាាំបាច់ និងបនថសរាប់រយៈ
សពលរបាាំឆ្ប ាំខ្ងមុែសទៀត។ 
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ពាកយបំរពួញ 
ACCB Angkor Center for Conservation of Biodiversity មជឈមណឍ លអងគរសរាប់អភិររសជីវចរមុះ 
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APAs Archaeological Protected Areas តាំបន់ោរារបូរាណវតទុ 
APSARA APSARA Authority អាជាញ ធរអបសរា 

CPAs Community Protected Areas សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ 

FA Forestry Administration រដឌបាលថ្រពសឈ ី

GDANCP General Directorate of Administration for 
Nature Conservation and Protection 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ 

GDEKI General Directorate of Environmental 
Knowledge and Information 

អគគនាយរដ្ឋឌ នចាំសណះដឹងនិងព័ត៌ានបរសិ្ថទ ន 

GDLC General Directorate of Local Community អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit  

ទីភាប រ់ងារអាលលឺម៉ង់សដីមផសីហរបតិបតថិោរអនថរជាតិ 

ha hectare ហរិត 

IUCN
  

International Union for the Conservation of 
Nature and Natural Resources 

សហភាពអនថរជាតិសដីមផអីភិររសធមមជាតិនិងធនធានធមម
ជាតិ 

MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ររសួងរសិរមម រោុខ របាញ់ និងសនស្ថទ 

MEF Ministry of Economy and Finance ររសួងសសដឌរិចច និងហរិញ្ដវតទុ 
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Sustainable Development 
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NPASMP National Protected Area Strategic 
Management Plan 
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NTFPs Non-Timber Forest Products អនុផលថ្រពសឈ ី

PA Protected Area តាំបន់ោរារធមមជាតិ 

PDoE Provincial Department of Environment មនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ 
PKNP Phnom Kulen National Park ឧទានជាតិភបាំគូខលន 

PES Payment for Ecosystem Services ោរទូរទាតស់សវារមមបរសិ្ថទ ន 

PMC Park Management Committee គណៈរមមោររគប់រគងឧទាន 
REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation and the role of 
conservation, sustainable management and 
enhancement of forest carbon stocks 

ោត់បនទយោរបាំភាយឧសម័នពីោរបាត់បង់ និងសរចរលឹថ្រព
សឈ ីតួនាទីអភិររស និងោររគប់រគងសដ្ឋយនិរនថរភាព និង
ពរងីរសថុរោបូនថ្រពសឈ ី

RGC Royal Government of Cambodia រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជា 

SMART Spatial Monitoring and Reporting Tool ឧបររណ៍តមដ្ឋននិងរាយោរណ៍របូវនថ 
SO Strategic Objective សោលសៅយុទនស្ថន្រសថ 
USD US Dollars ដុោល អាសមររិ 
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តសចករីតផរើម  

 ឧទានជាតិ រពះជ័យវរ ័មន -នសរាតថម  ភបាំគូខលន រតូវបានរាំណត់ជាឧទានជាតិពីដាំបូងសៅឆ្ប ាំ ១៩៩៣។ របុងឆ្ប ាំ 
២០០៣ ររសងួបរសិ្ថទ ន បានផលិតខផនទីផលូវោរឧទានជាតិ ខដលជាសរុបឧទានានទាំហាំថ្ផធដី ៣៧.៣៧៥ ហ.
ត។ ព័ទនជុាំវញិសដ្ឋយទាំនាបលិចទឹរបឹងទសនលស្ថប ជួរភបាំគូខលនខដលផសាំសដ្ឋយថមភរ់ានរយៈរាំពស់អតិបរា ៤៩៨ម 
សធៀបនឹងរាំពសទឹ់រសមុរទ។ ឧទានសនះសទិតសៅរបុងរសុរចាំនួនបី(ស្ថវ យសល ីបនាធ យរស ី និងវ៉ារនី)ថ្នសែតថសសៀមរាប 
និងសទិតសៅចាៃ យរបាណ ៤៨ គ.ម ពីទីរមួសែតថសសៀមរាប។ របជាជនខែមរចាត់ទុរភបាំគូខលនជាភបាំសរថសិិទនជាងសគ
សៅរមពុជា និងជារខនលងសពញនិយមសរាប់ោរសោរពបូជាសៅចុងសបាថ ហ៍ និងសៅសពលបុណយមថងៗ។ ទីសនះានតួ
នាទីសាំខ្ន់របុងរបវតថសិ្ថន្រសថថ្នចររភពខែមរ ខដលសៅឆ្ប ាំ ៨០២ថ្នរគឹះសររាជ រពះបាទជយវរ មន័ទី២ បានរបោសជា
សទវរាជ (សសថចចររពតថិ) ខដលផថល់រាំសណីតដល់រពះរាជាណាចរររមពុជា។ ភបាំគូខលន រ៏ជាជរមាំចុងសរោយថ្នទ័ពខែមរ
ររហមផងខដរ ខដលបានសបាះបង់សចាលសៅឆ្ប ាំ ១៩៩៨។ 
 រមមវធីិសនះផថលោ់រខណនាាំសរាប់រិចចោរារ រគប់រគងនិងសរបីរបាស់ឧទានជាតិភបាំគូខលនសដ្ឋយនិរនថរភាព 
សរាបរ់យៈសពលរបាាំឆ្ប ាំខ្ងមុែ (២០១៨-២០២២)។ រមមវធីិសនះរតូវបានសរៀបចាំសឡងីសៅសរោមោរដឹរនាាំនិងខណ
នាាំថ្នររុមោរងារឧទានជាតិគូខលន ខដលបានបសងកតីជាផលូវោរសៅខែតុោ ឆ្ប ាំ២០១៦និងខដលានអគគនាយរថ្ន
អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ (GDANCP)ជារបធាន។ ររុមោរងារសនះានសាជិរចាំនួន ៣១រូប 
ខដលតាំណាងឲ្យររសួង និងអាជាញ ធរនានាថ្នរដ្ឋឌ ភិបាល រគឹះស្ថទ នឧតថមសិរា និងអងគោរសងគមសុវីលិ។ សោលសៅចាំ
បងថ្នររុមោរងារឧទានជាតិភបាំគូខលន គឺសរៀបចាំរមមវធីិរគប់រគងយុទនស្ថន្រសថ សដីមផអីភិររសធនធានធមមជាតិ ោរារ
ធនធានសបតិរភណឍ វបផធម៌ និងពរងីររបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋឌ នសៅរបុងឧទានសនះ។ 

១. តសចករីអធិបាយអំពីឧទានជាតិភនំរូលលន 

១.១ គុណតថ្មលធមមជាត ិ
 ឧទានជាតិភបាំគូខលន រតូវបានចាត់ទុរថ្នានតថ្មលអភិររសែពស់សៅថ្នប រ់ជាតិ សដ្ឋយខផែរសលទិីដឌភាពចាំបងៗ
ចាំនួនបី៖ លរខែណឍ សអរូឡូសុសីាំខ្ន់ៗ សសវារបព័ននសអរូឡូសុ ីនិងមុែងារសងគម (Hayes et al., 2013)។ គរមបថ្រព
ភាគសរចីនផសាំសដ្ឋយថ្រពសរស្ថង និងថ្រពារ់រណាថ លសរស្ថង រមួផសាំជាមួយខផបរតូចៗថ្នថ្រពសលាះឌីបសតតូោប។ ារ់
ព័នននឹងថ្រពសឈ ីឧទានសនះ តាំណាងឲ្យរខនលងមួយចាំនួនតូចសៅរមពុជា ខដលានសសសសលថ់្រពសរស្ថង និងតាំណាង
ឲ្យថ្រពសរស្ថងសៅភាគខ្ងសជីងថ្នរបសទសសនះ។ ឧទានសនះានរុរខជាតិរងោរគាំរាមរាំខហងចាំនួន ១០របសភទ របុង
ចាំសណាមររុខជាតិសៅរមពុជាចាំនួន ៤០របសភទ ខដលានស ម្ ះសៅរបុងបញ្ជ ីររហមថ្នអងគោរ IUCN។ របសភទសឈី
គូខលន (Litchi chinensis) ានដុះខតសៅរបុងតាំបន់សនះ សហយីភបាំសនះយរស ម្ ះតមស ម្ ះរុរខជាតិសនះ។ 
 មរទល់បចចុបផនប ោរអសងកតជីវចរមុះរបុងឧទានសនះបានអះអាងពីរបសភទសរុបចាំនួន ២៨ ខដលានចុះរបុង
បញ្ជ ីអងគោរ IUCN ជារបសភទជាប់ជារងវល់អនថរជាតិសលីពិភពសោរ។ របព័ននសអរូឡូសុីថ្រពសឈថី្នឧទានសនះ សទាះបី
ដ្ឋច់សដ្ឋយដុាំសៅតមទីរខនលងជាសរចីនរ៏សដ្ឋយ រ៏បានផថលទី់ជរមរសាំខ្ន់ៗសរាប់របសភទខដលរបឈមហានិភ័យ
ទាាំងសនះ និងអាចាននាទីជារបភពខហសនសរាប់ោរអភិររសជីវចរមុះ។ ដប់របុងចាំសណាមសឈចីាំនួន ៣២របសភទ
ខដលានចុះរបុងបញ្ជ ីររហមថ្នអងគោរ IUCN ានវតថានសៅរបុងឧទានសនះ សហយីរបសភទទាាំងសនាះភាគសរចីនាន
សដ្ឋយររមបាំផុត សដ្ឋយស្ថរខតសរមមភាពោប់សឈសីលមីសចាប់ពីអតីតោល និងរបុងបណាថ ឆ្ប ាំថមីៗសនះ។ ទារ់ទងនឹង
សតវ សៅទីសនះាន ថលជលរិ និងលមូនជាសរចីនរបសភទ រ៏ដូចជា សតវរបសចៀវផងខដរ - សដ្ឋយានរាំណត់រតសតវ
របសចៀវចាំនួន២៥របសភទ។ ឧទានសនះានជិត ៤០% ថ្នរបសភទសតវរបសចៀវខដលសគស្ថគ ល់សៅរមពុជា (២៥របុង
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ចាំសណាម ៦៨របសភទ) សហយីរបុងរបសទសសនះ ានរខនលងសផសងសទៀតមយួចាំនួនតូចប៉ុសណាត ះ ខដលសគស្ថគ លថ់្នាន
របសចៀវសរចីនរបសភទជាងសនះ (Hayes et al., 2013)។ 

 សសវារបព័ននសអរឡូសុីសាំខ្ន់ៗខដលផថលស់ដ្ឋយឧទានសនះ សតថ តសលីតួនាទីសបូលរបស់ជួរភបាំខដលសរីតពីថមភរ់ 
និងថ្រពសឈខីដលានសៅទីសនាះ ខដលជារបភទទឹរសាំខ្ន់សរាប់ររុងសសៀមរាប និងោែ ងទឹរសរោមដីខដលររាសទិរ
ភាពថ្នរគឹះរបាស្ថទអងគរ។ របភពទឹរទាាំង ៣៦ថ្នសធឹងសសៀមរាប សទិតសៅរបុងឧទានសនះ។ សៅរដូវរបាាំង ថ្រពសឈសីដីរ
តួជាសអបុ៉ង ខដលររាទឹរ និងផថល់ទឹរសរាប់បាំសពញទឹរសរោមដី។ ឧទានសនះជារខនលងខដលសៅសល់ថ្រពសឈរីបុង
វសិ្ថលភាពធាំជាងសគរបុងសែតថសសៀមរាប និងសាំខ្ន់សរាប់ផថល់ទឹររគប់រដូវ តមរយៈសធឹង និងអូរនានា រ៏ដូចជា ទឹរ
សរោមដីផងខដរ។ ទីជរាលសធងឹសសៀមរាប រតូវបានចាត់ជាទីជរាលសាំខ្ន់មួយរបុងចាំសណាមទីជរាលចាំនួនបួនសៅ
រមពុជា សៅសរោមគសរាងរគប់រគងទីជរាលថ្ន MRC-GTZ (Kalyan et al., 2004)។ លាំហូរទឹរពីឧទានសនះរតូវបាន
ចាត់ទុរថ្នជា ទឹរមនថ និងរតូវបានចាត់ទុរថ្នជាោររបសិទនពរដល់ផលូវទឹរថ្នរមពុជា រមួទាាំង បឹងទសនលស្ថបផងខដរ។ 
 របុងន័យសសដឌរិចច របព័ននសអរូឡូសុីថ្រពសឈថី្នឧទានសនះ ផថល់គុណតថ្មលពិសសសដល់របជាជនរបុងមូលដ្ឋឌ ន 
តមរយៈោរអភិវឌណសអរូសទសចរណ៍ និងោរទាញយរធនធានធមមជាតិសរាប់ោរសរបីរបាស់តធ លរ់បុងរគួស្ថរ ឬ 
សរាបា់ណិជជរមមអនុផលថ្រពសឈជីារទង់រទាយតូច (ដូចជា រុរខជាតិឱសថ និងសរគឿងររអូប ខផលសឈថី្រពនិងជ័រ)។ 
 គរមបថ្រពរបុងឧទានសនះ បានថយចុះជាខ្ល ាំងរបុងទសវតសររ៍នលងសៅ។ Kalyan et al. (2004) បានចងររង
ជា ឯរស្ថររបាណ ៤២% ថ្នគរមបថ្រពសៅឆ្ប ាំ ២០០៣ (១៥.៩៣៤ហ.ត របុងចាំសណាម ៣៧.៣៧៥ ថ្នឧទាន
សនះ)។ របុងបណាថ ឆ្ប ាំថមីៗសនះ គរមបថ្រពសនះរតវូបានប៉ានស់្ថម នែុសៗោប ថ្នាន រ) ២២%ថ្នឧទានសនះ សដ្ឋយខផែរ
សលីរូបថតស-សមម ពីអាោស (Wildlife Alliance, 2013); ែ) ២៥% សដ្ឋយខផែរសលីរបូភាពពីតក យរណប និងោរពិនិ
តយរបុងថ្រពតធ ល ់(Hayes et al., 2013); និង គ) ៣៥% តមរូបភាពពីតក យរណប សរាប់បរសិ្ថទ នថ្នទីតាំងអងគរ 
(Peou et al., 2016)។ ដីថ្រពសរៅពីសនះសៅរបុងឧទានសនះ រតូវបានបាំខបលងជាដីរសិរមម (ឧបសមព័នន ១)។  

១.២ គុណតថ្មលវបផធម៌ 
 ភបាំគូខលន ធាល ប់ខតានស្ថរៈសាំខ្ន់ខ្ងបូរាណវទិា វបផធម៌ និងស្ថសនា សហយីបចចុបផនបសនះសៅខតជាទីតាំង
សោរពបូជាសរាប់របជាជនរមពុជាផងខដរ។ ទឹរធាល រយ៉់ងធាំមួយរខនលង វតថរពះអងគធាំខដលានរពះពុទនបដិាយ៉ងធាំ
របុងស្ថទ នភាពសផថរ សធឹង”លឹងគមួយាន់” និងទីតាំងបូរាណវតទុរាលស្ថព ន ទារ់ទាញសភញៀវជាសរចីនរយនារ់របុងមួយថ្ថៃៗ 
និងរហូតដល់ជាសរចីនាន់នារ់ សៅសពលានពិធីបុណយរបចាាំឆ្ប ាំ។ សៅជិតខផបរខ្ងសលីថ្នទឹរធាល រ់ានវហិារមួយហុ៊៊ុំ
ព័ទនសដ្ឋយថ្រពខដលានស ម្ ះថ្ន របាស្ថទសរោលរាស ខដលសង់សៅសតវតសរទី៍ ១២។ របាស្ថទសរាងចិន តាំណាង
ឲ្យគាំរពីូរ៉ាមីត ឬវហិារភបាំខដលបានស្ថងសង់សៅសម័យអងគរ។ សៅទីដ្ឋច់រស្ថយលជាងសនះ ានរូបសាំណារសតវយ៉ង
ធាំសធវីពីថម ឬ ឆ្ម ាំភបាំ ខដលានស ម្ ះថ្ន រសះដាំរ។ី 
 អងគោរADF បានឲ្យដឹងអាំពីវតថានយ៉ងសរចីនថ្នទីតាំងបូរាណវតទុមុនសម័យអងគរសៅសលរីាំពូលែពង់រាបខ្ង
សរីតថ្នភបាំគូខលន ខដលតាំណាងឲ្យរបរគាំសហញីបូរាណវទិាធាំជាងសគបងែសស់ៅរមពុជា របុងរយៈសពល ៥០ឆ្ប ាំចុងសរោយ
សនះ។ សដ្ឋយសរបីរបាសប់សចចរវទិាខសគន LIDAR  របាស្ថទ និងទីតាំងពិសិដឌចាំនួន ៥០រខនលងរបុងស្ថទ នភាពែុសៗោប ថ្ន
ោរអភិររស និងបណាថ ញទីររុង ខដលរតូវបានស្ថងសង់តាំងពីសតវតសរទី៍ របាាំបួន រតូវបានររស ញីសៅទូទាាំងែពង់រាប
ថ្នភបាំគូខលន (Evans et al., 2013)។ សៅខែធបូ ឆ្ប ាំ២០១២ អងគោរយូសណសកូបានសលរីសសបីឲ្យានោរពិចារណា
សរាប់ដ្ឋរ់បញ្ចូ លភបាំគូខលនសៅរបុងទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរអងគរ (Phnom Penh Post 2016)។ 
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១.៣ របជាជន នងិោរសរបរីបាស់ដ ី
 ានជនចាំណូលរសុរជាសរចីនមររបុងតាំបន់សនះរបុងបណាថ ឆ្ប ាំរនលងសៅថមីៗសនះ សហយីសគសជឿថ្ន បចចុបផនបសនះ 
អាចានរបជាជនរហូតដល ់២.០០០រគសួ្ថរ (ឬ សរចីនជាង ៨.០០០នារ់) រស់សៅរបុងរពាំរបទល់ថ្នឧទានសនះ (S. 

Sakhan, Deputy Park Manager, pers. comm.)។ ចាំនួនរបជាជនបានសរីនសឡងីខ្ល ាំងជាងសគសៅជុាំវញិទីរខនលង
អភិវឌណន៍សទសចរណ៍ ខដលរគប់រគងសដ្ឋយររុមហុ៊ននគរសោរធលរ1។ ឧទាហរណ៍ បចចុបផនបសនះ យ៉ងសហាចណាស ់
ានរបជាជន ២១៨រគសួ្ថរ រស់សៅរពះអងគធាំ (ជិតរខនលងទឹរធាល រ់) ខដលរបជាជនរតឹម ២៩រគសួ្ថរប៉ុសណាត ះ បាន
រសស់ៅោលរបុងឆ្ប ាំ ២០០២ (Wildlife Alliance, 2013) ។ ោម នោរផថល់រមមសិទនិដីជាផលូវោរសឡយីដល់ភូមិនានា ឬ 
ោរសរបីរបាសដី់ខដលសរីតានបចចុបផនបរបុងឧទានសនះ។ 
 ានរខនលងសាំខ្ន់ៗចាំនួនពីរសៅរបុងឧទានសនះ ខដលរបជាជនបានរបមូលផថុ ាំ៖ សៅែពង់រាបខ្ងសរីត ( ុាំ 
ែបងភបាំ) ខដលានភូមិចាំនួនរបាាំបួន បានោរទទួលស្ថគ ល់សដ្ឋយអាជាញ ធរ ុាំ និង តមដងផលូវសលែ ៦៧ ( ុាំ ុនរាម) 

ខដលានភូមិចាំនួនមួយ(ខ្ប រងាវ ស) ខដលសទិតសៅជិតរាលស្ថព ន។ របុងចាំសណាមភូមិទាាំងរបាាំបួនខដលបានោរទទួល
ស្ថគ លស់ៅសលីែពង់រាបខ្ងសរីត របាាំភូមិរតូវបានចាត់ទុរថ្ន “ភូមិបូរាណ” (អនលង់ធាំ តសពញ សខងកឡារ ់ខ្ល  មុ ាំ និងថម
រជួញ) ខដលានរបជាជន ៥៧២រគសួ្ថរ (២.៨១២នារ់) តមរាយោរណ៍ថ្នររសួងមហាថ្ផធរបុងខែសមស្ថ ឆ្ប ាំ 
២០១៧ (តរាង ១) ។ ភូមិបួនសផសងសទៀត បានបសងកីតសឡងីសៅរបុងរយៈសពល ១៥ឆ្ប ាំរនលងសៅសនះ (ពសពល រពះអងគធាំ 
ភូមិថម ីនិង តហាន) សហយីបចចុបផនបសនះ ានរបជាជនយ៉ងសហាចណាស ់៤១៨រគសួ្ថរ (១.៧៥៣នារ់)។  

 
តរាង១. ទិនបន័យចាំនួនរបជាជនសៅសលីែពងរ់ាបខ្ងសរីតថ្នឧទានសនះ  

ភូមិ ចាំននួរគសួ្ថរ ចាំននួរបជាជន 

រ.  ុាំែបងភបាំ  – ភូមិចាស់ 

១. អនលង់ធាំ 
២. តសពញ 

៣. សខងកឡារ់ 

៤. ខ្ល ាំ មុ ាំ 
៥. ថមរជួញ 

 
២១៨ 
១២៧ 
៨៧ 
៦៨ 
៧២ 

 
១.១៤២ 
៦០៧ 
៤១៣ 
៣១០ 
៣៤០ 

សរុបរង ៥៧២ ២.៨១២ 
ែ.  ុាំែបងភបាំ  – ភូមិថមីៗ 

១. ពសពល 

២. រពះអងគធាំ 
៣. ភូមិថម ី
៤. តហាន 

 
៩៧ 
២១៧ 
៥១ 
៥៣ 

 
៤១២ 
៨៥៣ 
២៥៥ 
២៣៣ 

សរុបរង ៤១៨ ១.៧៥៣ 
សរុប ៩៩០ ៤.៥៦៥ 

  

របភព: ររសងួមហាថ្ផធ (ខែសមស្ថឆ្ប ាំ ២០១៧) 

                                                           
1 ថមីៗសនះ ររុមហុ៊នសនះបានបថូ រស ម្ ះជា ររុមហុ៊នសទសចរណ៍អាសីុយ៉ណា (ខដលានោរយិល័យសៅសណាឌ ោរររុងអងគរ សៅ
សសៀមរាប) សទាះបីបុគគលិរសៅបញ្ជ របងរ់បារ់ សៅខតានឯរសណាឌ នរបូនគរសោរធលររ៏សដ្ឋយ។  
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សរាបខ់្ប រងាវ ស (តមដងផលូវសលែ៦៧) ពុាំានទិនបន័យថមីៗ អាំពីចាំនួនរបជាជនសឡយី ប៉ុខនថយ៉ងសហាច
ណាសរ់បជាជន ៧១៨ រគួស្ថរ រតូវសគសជឿថ្ន បានរស់សៅោលពីខែមររា ឆ្ប ាំ ២០១៣ (Wildlife Alliance, 2013)។ 
ចាំនួនរបជាជនសរបុខដលរាំពុងរស់សៅរបុងឧទានសនះ បចចុបផនបានយ៉ងសហាចណាស ់១.៦៩០រគសួ្ថរ។ 
 សរៅពីរពះអងគធាំ ខដលអបរភូមិភាគសរចីនារ់ព័ននរបុងោរផថលផ់លិតផល និងសសវាដល់សភញៀវសទសចរ អបរភូមិ
ភាគសរចីនខដលរស់សៅរបុងឧទានសនះគឺជារសិររតូចតច ខដលសធវីខរសសៅសលទីីែពស់សដ្ឋយពឹងសលីទឹរសភលៀង បាំសពញ
បខនទមសដ្ឋយដាំណាាំដាំឡូងមី ដាំឡូងជាវ  សខណថ រ និងដាំណាាំដថ្ទសទៀត។ ពួរសគសៅបនថសធវីរសរិមមពសនចរ/ដាំណាាំឆ្ល ស ់
(ចាំោរ) សដ្ឋយរានឆ្ក រ និងដុតថ្រពសៅសលីចាំខណរដីដ្ឋាំដាំណាាំរយៈសពលមួយឆ្ប ាំ បនាធ ប់មរសបាះបង់សចាលសដ្ឋយទុរឲ្យ
ថ្រពដុះសៅសលីដីសនាះសឡងីវញិរយៈសពលរបាណ១០ឆ្ប ាំ។ តមធមមត ោររានឆ្ក រ និងដុតថ្រពបានសធវីសឡងីសលី
ចាំខណរដី ៥ឡូតិ៍ ខដលានទាំហាំ ៣ហ.ត សរាប់ដាំណាាំពសនចរ។ ចាប់ពីឆ្ប ាំ ២០០៥មរ ចាំខណរដីភាគសរចីនខដល
ធាល បប់ានសរបីរបាសស់រាប់ផលតិរសូវ រតូវបានបាំខបលងជាចាំោរអចិថ្ន្រនថយខ៍ដលានដាំណាាំស្ថវ យចនធ ី និងែលះសទៀត
សរាបដ់ាំណាាំសចរផងខដរ។ ទាល ប់ថមីខបបសនះរបុងោរដ្ឋាំដាំណាាំ បានសរីនសឡងីសៅរបុងបណាថ ឆ្ប ាំរនលងសៅថមីៗសនះ 
រហូតដលច់ាំណុចមួយខដលដីថ្រពសឈមួីយចាំខណរធាំសៅសលែីពង់រាបខ្ងសរីត ឥឡូវរតូវបានខរបោល យជាចាំោរអចិថ្ន្រនថ
យខ៍ដលានដាំណាាំស្ថវ យចនធ។ី បចចុបផនបសនះ ោម នទិនបន័យអាំពីទាំហាំ (ឬាច ស់រមមសិទន)ិសលដីីដ្ឋាំដាំណាាំទាាំងសនះសឡយី
សៅរបុងឧទានសនះ។ 
 រគួស្ថរមរពីភូមិនានាខដលសទិតសៅរបុងឧទានសនះរ៏ារ់ព័ននរបុងដាំណាាំពសនចរ និងោរសធវីចាំោរស្ថវ យចនធី
សៅរបុងឧទានសនះផងខដរ។ Wildlife Alliance (2013) បានប៉ានស់្ថម នថ្ន របជាជនសរចីនជាង ១៥០រគសួ្ថរមរពី
ខ្ងសរៅឧទានសនះបានារ់ព័ននរបុងោរអនុវតថរសិរមមខបបសនះ។ 
 បចចុបផនប ានសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ (CPAs) ចាំនួនរបាាំ ខដលោតសននងឹសលថី្ផធដីទាំហាំសរបុ ៩២៣
ហ.ត (ខដលនីមួយៗានទាំហាំពី ៧៧ហ.ត ដល ់៣០៦ហ.ត) សៅសលីែពង់រាបខ្ងសរីត(តរាង ២) សលរីខលងខត ភូមិ
ថមរជុញ។ សទាះជាយ៉ងណារ៏សដ្ឋយ ពខពល គឺជាភូមិថមីមួយខដលានសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ។ រខនលងទាាំង
សនះសទតិសរោមោររគប់រគង និងោរារតធ លថ់្នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ខដលរបមូលអនុផលថ្រពសឈ ី (NTFPs) ពីរខនលង
ទាាំងសនះ សៅសរោមសោលោរណ៍តមរបថ្ពណីរបសែ់លួន។ សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ ទាាំងសនះានស្ថរៈសាំខ្ន់
សរាប់របរចិញ្ច ឹមជីវតិថ្នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នទាាំងសនះ និងផថលទី់រខនលងសរាប់ោររបមូលអនុផលថ្រពសឈ ី ដូចជា 
គូខលន (Litchi chinensis) ខដលជាផលិតផលចាំបងពីថ្រពសរាប់លរ់សៅរបុងមូលដ្ឋឌ ននិងជារបភពរបារ់ចាំណូល។ 
សដីមគូខលនរតូវបានោរាររមួោប  ប៉ុខនថខផលគូខលនរតវូបានសបះ និងលរ់តមរគួស្ថរនីមួយៗ។  

 
តរាង២. សហគមនត៍ាំបន់ោរារធមមជាតិ សៅរបុ ងឧទានភបាំគូខលន 

ស ម្ ះសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ ភូមិ ចាំននួរគសួ្ថរារព់ន័ន ទាំហាំ (ហ.ត) 

១. ថ្រពភបាំរថួច សខងកឡារ ់ ៦៣ ៧៧ 
២. ថ្រពភបាំាប ស ់ តសពញ ៩៩ ៨២ 
៣. ថ្រពធាំ អនលង់ធាំ ១៥៨ ២៧០ 
៤. ថ្រពធាំពខពល ពខពល ៥៩ ១៨៨ 
៥. ជប់តសុរ ខ្ល ាំ មុ ាំ ៤៨ ៣០៦ 

សរុប ៤២៧ ៩២៣ 
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អងគោរ ADF បានសធវីោរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងអាជាញ ធរអបសរា សដីមផបីសងកីតតាំបន់ោរារបូរាណវតទុ 
(APAs) សលីថ្ផធដីសរុបទាំហាំ ៨០០ហ.ត សដ្ឋយានោរដ្ឋាំបសងាគ លរពាំរបទលច់ាំនួន ៤៦៩ សដីម ព័ទនជុាំវញិទីតាំងបូរាណ
វតទុ ចាំនួន១១៩រខនលង (ឧបសមព័នន ១)។ APAs ផថល់ជារទនាប់សៅជុាំវញិទីតាំងរបវតថសិ្ថន្រសថ សដ្ឋយអនុញ្ញដ តឲ្យថ្រពធមម
ជាតិលូតោស់សឡងីវញិ និងផថល់រិចចោរារទីតាំងនានាពីធាតុអាោសមិនរបររតី ោរហូរសរចាះ និងទាល បរ់សិរមម
ខបបបាំតល ញ។ APAs រតូវបានទទួលស្ថគ លជ់ាផលូវោរសៅខែឧសភា ឆ្ប ាំ ២០១៥ សដ្ឋយររសងួបរសិ្ថទ ន អាជាញ ធរអបសរា 
និងរដ្ឋឌ ភិបាលសែតថសសៀមរាប រពមទាាំងសទតិសរោមោរលាតជាសទៀងទាត់សដ្ឋយបុគគលរិអាជាញ ធរអបសរា។  

១.៤ តនួាទសី្ថទ ប័ន 
 ររសួងបរសិ្ថទ នានោរទទួលែុសរតូវរមួសលោីររគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន តមរយៈស្ថទ ប័នអនុវតថជា 
ចាំណុះរបស់ែលួន សាលគឺអគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ (GDANCP) និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍
មូលដ្ឋឌ ន (GDLC) ខដលសទីបបសងកីតសឡងីថមីៗ។ សៅថ្នប រ់សែតថ មនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ (PDoE) ខដលានមូលដ្ឋឌ នសៅទីរមួ
សែតថសសៀមរាប សធវីោរជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន (រសុរ/ ុាំ) សដីមផអីនុវតថសសចរថខីណនាាំ និងសរមមភាពរគប់រគងខដល
សចញសដ្ឋយររសួងបរសិ្ថទ ន និងែុទធោល័យអភិបាលសែតថ។ ជាខផបរមួយថ្នរាំខណទរមង់វមិជឈោរនាសពលថមីៗសនះ 
អាជាញ ធរសែតថ និងមូលដ្ឋឌ ន បាននិងរាំពុងបសងកីនោរទទួលែុសរតូវសលោីរអនុវតថរិចចផថួចសផថមីបរសិ្ថទ នមួយចាំនួនសលី
ខផបរនានា ដូចជាោររគប់រគងសាំណល ់ោរអភិររស និងោរសរបីរបាសត់ាំបន់ោរារធមមជាតិសដ្ឋយនិរនថរភាព។ បុគគលិរ
ឧទានសនះ រាយោរណ៍តធ ល់មរមនធីរបរសិ្ថទ ន។ 
 អាជាញ ធរអបសរា ខដលជាខផបរមួយថ្នររសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈ ទទួលបនធុររគប់រគងទីតាំងសបតិរភណឍ
ពិភពសោរអងគរ និងទីតាំងបូរាណវតទុនានារបុងសែតថសសៀមរាប ខដលរមួទាាំង ទីតាំងនានារបុងឧទានជាតិសនះផងខដរ។ 
សពវថ្ថៃសនះ អាជាញ ធរអបសរា បានចាត់តាំងបូរាណវទូិ ៣រូប និងរមមររ ៤៧នារ់ ឲ្យសធវីោរសលីទីតាំងបូរាណវទិាសៅរបុង
ឧទានសនះ។ ទីតាំងរាលស្ថព ន ខដលសៅផងខដរថ្ន “រជលងលឹងគ ១.០០០” សទិតសរោមោររគប់រគងសដ្ឋយអាជាញ ធរ
អបសរា សហយីោរសចញចូលតរមូវឲ្យានប័ណតចូលទសសនាអងគរ។ ទីតាំងរបខហលោប សនះមួយសផសងសទៀត (ខដលសៅ
ថ្ន លឹងគ ១.០០០) សទិតសៅសលែីពងរាបថ្នភបាំគូខលន។  
 រដឌបាលថ្រពសឈថី្នររសងួរសរិមម រុោខ របាញ់ និងសនស្ថទ ទទួលែុសរតូវសលីោររគប់រគងថ្រពសឈសីៅសរៅ
តាំបន់ោរារធមមជាតិ និងរបតិបតថិោររមមវធីិដ្ឋាំថ្រពសឈ ី និងថ្នប លបណថុ ះរូនសឈមួីយចាំនួន សៅរបុងសែតថសសៀមរាប។ 
រដឌបាលថ្រពសឈរ៏ីធាល ប់រគប់រគងសលីថ្រពសឈខីដលសទិតសៅជាប់ខផបរាយព័យថ្នឧទានសនះផងខដរ ខដលថមីៗសនះរតូវ
បានសផធរមរររសួងបរសិ្ថទ ន ជាខផបរមួយថ្នរិចចផថួចសផថីមរសបៀងអភិររសជីវចរមុះ ខដលបានអនុម័តសដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល
រមពុជា (រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជា អនុររឹតយសលែ ០៧ ចុះថ្ថៃទី ២៧ ខែមររា ឆ្ប ាំ ២០១៧)។ តាំបន់សនះរមួទាាំងសហគម
ន៍តាំបនថ់្រពសឈចីន្រងាក នរយ ខដលផថល់នូវតាំណសាំខ្នរ់វាង ភបាំគូខលន ជាមួយតាំបន់ថ្រពសឈធីាំមួយ (៩.៥៤៤ ហរិត) 
(Mould et al.  ២០១៤) ។ 

 អងគោរ ADF រតូវបានរាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជាទទួលស្ថគ លជ់ាអងគោរមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាលអនថរជាតិមួយ។ អងគ
ោរ សនះបានសធវីោរសៅរបុងឧទានសនះតាំងពីឆ្ប ាំ ២០០៨ សដ្ឋយានទាំនារ់ទាំនងជិតសបិទនជាមួយថ្ដគូមួយចាំនួន ជា
ពិសសស អាជាញ ធរអបសរា សៅសរោមអនុសារណៈថ្នោរសយគយល់មយួ។ បខនទមសលីោរបសងកតីតាំបន់ោរារបូរាណវតទុ 
និងោរបនថរស្ថវរជាវបូរាណវតទុ អងគោរADF រ៏ានសោលសៅពរងឹងសងគមសុីវលិនិងោត់បនទយភាពររីររផងខដរ 
សដ្ឋយសតថ តសលរីបធានបទចាំនួនបួន៖ សុែភាពអាហារូបតទមភ ជសរមីសជាំនួសរបុងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងរបារ់ចាំណូល
ទូសៅ ោរអប់រ ាំ និងរិចចោរារបរសិ្ថទ ន។ 
 មជឈមណឍ លអងគរសរាប់ោរអភិររសជីវចរមុះ (ACCB) បានរបតិបតថិោរមណឍ លបងាក ត់ និងសសន្រងាគ ះសតវថ្រព
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សៅរាលស្ថព នតាំងពីឆ្ប ាំ២០០៣ សៅសលីចាំខណរដីខដលោលពីមុន រដឌបាលថ្រពសឈសីរបីរបាស់សរាបជ់ាថ្នប លប
ណថុ ះរូនសឈ។ី មជឈមណឍ ល ACCB ានអនុសារណៈ (MoU) មួយជាមួយររសួងបរសិ្ថទ ន សដីមផផីថលស់សវាសសន្រងាគ ះ
សតវថ្រព បុ៉ខនថរ៏បសងកនីោរយលដឹ់ងពីបរសិ្ថទ ន និងោរផថល់ព័តា៌នអាំពីបរសិ្ថទ នថ្នមណឍ លសនះ ដល់ស្ថោសរៀន និង
សភញៀវសទសចរផងខដរ។ មជឈមណឍ ល ACCB បានផថល់វគគបណថុ ះបណាថ លរយៈសពលែលីដលម់ន្រនថីលាត អាំពីោរសរបីរបាស់
ឧបររណ៍តមដ្ឋនទីតាំង និងរាយោរណ៍ (SMART) សរាបល់ាត និងអាំពីោរចាត់ខចងសតវថ្រពផងខដរ។  

១.៥ ឧទានជាត ិនងិសមផទាសទសចរណ៍ 
 ស្ថប រ់ោរឧទាន(ស្ថប រ់ោររណាថ ល)សទិតសៅជិតរាលស្ថព ន និងតមដងផលូវសលែ ៦៧ខដលោតសននឹង
ោត់ឧទានសនះនិងោត់ែពង់រាបភបាំគូខលន។ ានមន្រនថលីាតសរបុចាំនួន ៤៨នារ់ ខដលសធវីោរសៅតមស្ថទ នីយរងចាំនួន 
៧ ជាប់នឹងឧទានសនះ និងសៅរបុងឧទានសនះ។ សៅស្ថប រោ់ររណាថ លសនះោម នសសវាផថលព់័ត៌ានអាំពីធមមជាតិសឡយី 
និងពុាំានប៉ាណូ ឬស្ថល រសញ្ញដ  សៅតមរចរផលូវចូល ខដលពុាំអាចឲ្យសភញៀវសទសចរដឹងថ្ន ពួរសគរាំពុងចូលរបុងឧទាន
ជាតិសឡយី។ 

សៅឆ្ប ាំ ១៩៩៨ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជាបានចុះហតទសលខ្សដីមផដី្ឋរ់ថ្ផធដីទាំហាំ ២.៤០០ហ.ត សៅរពះអងគធាំ 
សរោមោររគប់រគងនិងោរអភិវឌណថ្នររុមហុ៊ននគរសោរធលរ តមោរសសបសុីាំពីសមបញ្ញជ ោរសយធភូមិភាគ ៤។ ររុម
ហុ៊នសនះបានរស្ថងផលូវមួយខែស ចូលមរដលភ់បាំសនះ ខដលអាចឲ្យរថយនថចូលមរដល់ទីតាំងសទសចរណ៍សៅជិតរខនលង
ទឹរធាល រ់។ ជាោរសដ្ឋះដូរ ររុមហុ៊នសនះរបមូលយររថ្រមចូលទីតាំងសនះពីសភញៀវសទសចរបរសទសាប រ់ ២០ដុោល អាសមររិ 
។  
 ពុាំានរាំណត់រតផលូវោរអាំពីចាំនួនសភញៀវសទសចរខដលសរបីរបាស់ឧទានសនះសឡយី។ សៅឆ្ប ាំ ២០១២ ររុមហុ៊ន
សនះ បានរាយោរណ៍ថ្ន ានសភញៀវសទសចរចាំនួន ៥០.០០០នារ់ ឆលងោត់បញ្ជ រយររបារ ់ (ADF, pers. comm.)។ 
សភញៀវចូលមររាំស្ថនថសៅរបុងរដូវរបាាំង (ខែវចិឆិោ ដល់ឧសភា) រតូវសគសជឿថ្នានជាមធយម ១៥០នារ់ របុងមួយថ្ថៃ
សដ្ឋយានអរតែពសជ់ាងសនះ សៅចុងសបាថ ហ៍ និងថ្ថៃបុណយ (សាលគឺរហូតដល ់ ៥០០នារ់/ថ្ថៃ)។ របារច់ាំណូល
សរុបពីថ្ថលចូលរាំស្ថនថ រតូវបានប៉ាន់ស្ថម នថ្នានសរចីនជាង ២០០.០០០ដុោល អាសមររិ របុងមួយឆ្ប ាំ។ ពុាំានោរផសពវ
ផាយជាស្ថធារណៈសឡយីអាំពីរបសភទរិចចសនាសនះ ឬរបារ់ចាំណូលរបចាាំឆ្ប ាំសឡយី។ ានសភាជជនីយដ្ឋឌ នមួយចាំនួន
និងតូបលរ់អាហារ/សាភ រៈនានាសៅជុាំវញិចាំណតរថយនថសៅជិតវតថរពះអងគធាំនិងជិតរខនលងទឹរធាល រ់។ 
 សៅរខនលងដថ្ទសទៀតថ្នឧទានសនះ សភញៀវសទសចរសរចីនខតមរទសសនាទីតាំងបូរាណវតទុសៅរាលស្ថព ន ខដល
ានជាអាទិ៍ “រជលងលងឹគ ១០០០”។ សៅជាប់នឹងរចរចូលរាលស្ថព ន ានរខនលងររាទុរសតវថ្រពមួយរខនលងសៅ
សរោមោររគប់រគងរបស ់ ACCB។ សៅទីសនះានសសវាផថល់ពត័៌ានអាំពីធមមជាតិ ខដលសភញៀវអាចបង់របារ់តមោរសម័រគ
ចិតថជាអាំសណាយ។ សលីសពីសនះ ACCB ានមណឍ លបណថុ ះបណាថ លតូចមួយ ខដលសភញៀវសទសចរ ស្ថោសរៀន និងររុម
ដថ្ទសទៀត អាចទទួលពត័ា៌នបខនទមអាំពីរបសភទសតវថ្រពរបុងមណឍ លសនះ និងរមមវធីិអភិររសដថ្ទសទៀតរបស ់ACCB។ 
 ររមហុ៊នសទសចរណ៍មួយចាំនួនតូចផថល់សសវាសអរូសទសចរណ៍សៅរបុងឧទានសនះ ជាអាទិ៍ ោរសដីរថ្រព ោរជិះ
រង់តមភបាំ និងោរសសងកតសតវថ្រព។2 អងគោរ ADF បានជួយបសងកីតផធះសរារ ខដលបចចុបផនប របជាជនបួនរគួស្ថរ
បាន សរៀបចាំជាផធះសរារសៅភូមិអនលង់ធាំ។ 

                                                           
2 ឧទាហរណ៍មួយគឺរចរ Langur សៅភបាំគូខលន ខដលរត់ោត់សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិថ្រពធាំពខពល – សទសចរណ៍សសងកតសតវថ្រពជាមួយ
មគគុ សទសរ៍ ផថល់សដ្ឋយររមុហុ៊ន Indochinex Adventures (http://www.indochineex.com/phnom-kulen-langur-trail/) 

http://www.indochineex.com/phnom-kulen-langur-trail/


រមមវធីិរគបរ់គងឧទានជាតិភបាំគូខលន - សសចរថីរាងចុងសរោយ (ថ្ថៃទី ៣០ ខែ សមស្ថ ឆ្ប ាំ ២០១៧) 
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២. បញ្ហា  និងការរបឈមចំតពាះការររប់ររង 

២.១ ោរសរចរលឹ នងិោរបាត់បង់ថ្រពសឈ ី 
 ភាគសរចីនថ្នោរបាត់បង់ថ្រពសឈរីបុងឧទានជាតិសនះ បានសរីតសឡងីរបុងអាំឡុងទសវតសរមុ៍នសនះ សហយី
របាយោរណ៍ថមីៗបងាហ ញថ្ន របសិនសបីអនុញ្ញដ តឲ្យនិនាប ោរសនះបនថ ថ្រពធមមជាតិសៅរបុងឧទានជាតិសនះអាចបាត់បង់
ទាាំងរសុងសៅរបុងរយៈសពលបុ៉នាម នឆ្ប ាំខ្ងមុែ។ បចចុបផនប ានថ្រពសឈរីបុងវសិ្ថលភាពធាំចាំនួនពីររខនលងសៅរបុងឧទាន
សនះ សៅសលីែពង់រាបខ្ងលិច និងខផបរនានាសៅសលីែពង់រាបជាប់ោប ភាគខ្ងសរីត។ រជលងសៅភាគរណាថ លខដលខបង
ខចរែពង់រាបគូខលនសៅជុាំវញិភបាំហប់ រតូវបានរានឆ្ក រ និងបាត់បង់ថ្រពសឈទីាាំងរសុង (ឧបសមព័នន ១)។ សដីមផោីរារថ្រព
ខដលសៅសសសសល់សលីភបាំហប់ វធិានោរបនាធ ន់គឺជាតរមូវោរចាាំបាច់។ 

 ោរបាត់បង់ថ្រពសឈភីាគសរចីនរបុងសពលថមីៗសនះ បានបងកសដ្ឋយោរសធវីដាំណាាំរសិរមម និងរាំសណីនរបជាជនពុាំ
ធាល ប់ានពីមុនមរសៅរបុង និងជុាំវញិឧទានសនះ ខដលទន្រនាធ នចូលរបុងថ្រពខដលសៅសសសសល់។ ចាំខណរដីជាសរចីន
ខដលធាល ប់សរបីរបាសស់រាប់ផលិតរសវូ រតូវបានបាំខបលងជាចាំោរអចិថ្ន្រនថយខ៍ដលានដាំណាាំស្ថវ យចនធី។ សដ្ឋយស្ថរចាំ
ោរខបបសនះរតវូបានខថទាាំ សដ្ឋយរាំចាត់រាល់ររុខជាតិដថ្ទសទៀតខដលដុះ សដ្ឋយសរបីរបាស់ា៉សុនីោត់សមម  ថ្រពសឈ ី ឬ 
រុរខជាតិដថ្ទសទៀតពីធមមជាតិ ានឱោសតិចតួចណាស់របុងោរលូតោស់សឡងីវញិសៅតមទីតាំងទាាំងសនះ។ អារស័យ
សហតុសនះ អបរភូមិរតូវបានបងខាំចិតថសធវីោរោប់ឆ្ក ររខនលងថមសីរាប់ោរសធវីដាំណាាំពសនចរ។ 
 ដូចសៅតមរខនលងជាសរចីនថ្នរបសទសរមពុជាខដរ ភបាំគូខលនរ៏រងោរគាំរាមរាំខហងផងខដរសដ្ឋយស្ថរោរោប់
សឈសីលមីសចាប់។ សាព ធមរសលីសដីមសឈខីដលសៅសសសសល់ធាំៗជាងសគ សរចីនខតបណាថ លពីតរមូវោរសឈរីបណិត
សលីទីផារអនថរជាតិ  និងទីផាររបុងរបសទស តរមូវោរសរគឿងសងាហ រមឹសៅរបុងរបសទស និងសដ្ឋយស្ថរតរមូវោរខតងលមែ
របុងឧសាហរមមសទសចរណ៍របុងសែតថសសៀមរាប។ សូមផសីៅរបុងឧទានសនះ រ៏ានហាងលរ់សរគឿងសងាហ រមឹផងខដរ 
(សៅភូមិរពះអងគធាំ)។ សៅ ុាំ ុនរាម ានសរាងចររផលតិឥដឌចាំនួន ១៣រខនលងតមផលូវសលែ ៦៧ ជាប់ពីខ្ងសរៅរពាំ
របទលឧ់ទានជាតិសនះ សហយីរគួស្ថរភាគសរចីនរបុងតាំបន់សនះ ានឡដុតធយូងសៅសរោយផធះ (Wildlife Alliance, 

2013)។ តរមូវោរអុសនិងធយូងានររមិតែពសជ់ាងឆ្ៃ យណាស់សធៀបនឹងវតថានសរាប់ោរផគត់ផគង់ និងបាននាាំឲ្យ
ានសាព ធជាបនថមរសលីថ្រពសឈខីដលសៅសសសសល់របុងឧទានសនះ។ ទីបាំផុត របុងស្ថទ នភាពខដលសហគមន៍ភាគ
សរចីនសៅរសុរវ៉ារនិ ានលាំសៅស្ថទ នសៅសរៅឧទានជាតិសនះរ៏សដ្ឋយ ពួរសគរ៏ពឹងខផែរសលីធនធានថ្រពសឈបីានពី
ឧទានជាតិសនះផងខដរ។ ខផែរតមោរសាភ សអបរភូមិខដលរស់សៅរបុងឧទានជាតិសនះ អបរសឆលីយភាគសរចីនសលីសលុប
បានសាលថ្ន របជាជនសៅសរៅភូមិរបស់ពួរោត់ គឺជាអបរខដលទាញយរផលិតផលថ្រពសឈ(ីភាគសរចីនជាសឈ ី និង
អុស) មរពីឧទានសនះ (Motzke et al., 2012)។  
 ោរបាត់បង់គរមបថ្រពសឈសីៅរបុងឧទានសនះ ានផលប៉ះាល់អវជិជានមិនរតឹមខតមរសលជីីវចរមុះ និង
ជសរមីសរបរចិញ្ច ឹមជីវតិបុ៉សណាត ះសទ(ដូចជា ោររបមូលអនុផលថ្រពសឈ)ី បុ៉ខនថបាននាាំមរនូវភាពែវះខ្តទឹរជាសទៀង
ទាត់សៅរបុងរដូវរបាាំងសរាប់សែតថសសៀមរាប សដ្ឋយស្ថរខតរាំសណីនយ៉ងសរចីនថ្នចាំនួនសភញៀវសទសចរ។ ផលប៉ះាល់
ចាំសាះតាំបន់ខែសទឹរខ្ងសរោមដី បណាថ លពីោរបាត់បង់ថ្រពសឈរីបុងឧទានសនះសៅតាំបនខ់ែសទឹរខ្ងសល ីអាចបងកោរ
ប៉ះាលម់រសលសីោថ នុពលថ្នោរអភិវឌណសៅអនាគតសរាប់សែតថសសៀមរាប និងគាំរាមរាំខហងចាំសាះរគឹះថ្នទីតាំង
សបតិរភណឍ ពិភពសោររបាស្ថទអងគរ។ ដូសចបះ រិចចោរារ និងស្ថថ រថ្រពសឈទីាាំងសនះរតូវខតជាអាទិភាពថ្នោររគប់រគង
ឧទានសនះ។ 
 បរាិណទឹរយ៉ងសរចីនពីឧទានសនះរាំពុងរតូវបានសរបីរបាសោ់ន់ខតសរចីនសឡងីសរាប់ចាំោរសរមចខដលាន
ោន់ខតសរចីនសឡងីសៅតមជុាំវញិឧទានសនះ និងសដ្ឋយររុមហុ៊នផលិតទឹរសុទនគូខលន ខដលានសរាងចររសទិតសៅ
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ជាប់ពីខ្ងសរៅឧទានសនះ។ 

២.២ រសិរមម  
 ដាំណាាំពសនចរ ទាមទារឲ្យានចាំខណរដីជាសរចីនសរាប់រគួស្ថរនីមួយៗ សដីមផតីល ស់បថូរ សៅសពលខដលដី
បាត់បង់ជីជាតិ។ ទាល ប់អនុវតថខបបសនះអាចសធវសីៅបានសរាប់រខនលងខដលានថ្រពធាំ សទិតសៅដ្ឋច់រសយល សដ្ឋយ
ានដង់សុីសតរបជាជនទាប បុ៉ខនថមិនអាចាននិរនថរភាពបានសទសៅរខនលងខដលានធនធានរបុងររមិតរាំណត់ និង
ចាំនួនរបជាជនសរីនសឡងីឆ្ប់រហ័ស ដូចជា ឧទានជាតិភបាំគូខលន (Hayes et al. 2013)។ របុងអាំឡុងទសវតសររ៍នលង
សៅសនះ ោរខរខរបទាល ប់ពីោរដ្ឋាំដាំណាាំរបចាាំឆ្ប ាំ និងពីរឆ្ប ាំមថង (ដូចជា រសូវ ដាំឡូងមី និងសាត) មរដាំណាាំឆ្ល ស់
ខដលានស្ថវ យចនធ ី បានបងខាំឲ្យអបរភូមិបាំខបលងដីថ្រពជាបខនទមសទៀតសរាប់សធវីរសិរមម។ ោរបខងវរដីខដលានដាំណាាំ
ស្ថវ យចនធមីរសធវីខរសវញិ (ឬ ដ្ឋាំថ្រពវញិ) គឺជាោរលាំបារ សដ្ឋយស្ថរដីពុាំានជីជាតិរគប់រោន់។ ានរបាយោរណ៍
អាំពីោរសរបីរបាស់ថ្នប ាំសាល បស់មម  សៅរបុងចាំោរស្ថវ យចនធ ី ខដលនឹងបនថបាំតល ញរាល់ររុខជាតិខដលអាចនឹងដុះសឡងីវញិ 
និងអាចគាំរាមរាំខហងចាំសាះគុណភាពទឹរខដលានររមិតរាំណត់សៅរបុងឧទានសនះផងខដរ (ADF, pers. comm.)។ 
 សគអាចសចាទសរួថ្ន សតីចាំោរស្ថវ យចនធីសៅសពលថមីៗសនះពិតជាផថល់ផលចាំសណញសរាប់របរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់
អបរភូមិសៅរបុងឧទានជាតិសនះខដរឬសទ។ សដ្ឋយស្ថរពុាំសូវរតូវោររាល ាំងពលរមមសរចីន ដូចដាំណាាំពសនចរ និងចារបខនល 
សដីមស្ថវ យចនធីរតូវោររយៈសពលរបាណ ៥ឆ្ប ាំ សទីបធាំលមម សហយីថ្ថលខដលឈមួញរាំណត់ានររមិតទាប (របាណ 
៤.០០០ សរៀល/គ.ររ) សធៀបនឹងថ្ថលជាមធយមសលីទីផារ។ ចាំោរស្ថវ យចនធភីាគសរចីនគឺជារមមសិទនិរបស់វនិិសយគិនសៅ
របុងមូលដ្ឋឌ ន សដ្ឋយអបរភូមិរបុងមូលដ្ឋឌ នបានរតឹមខតសធវជីារមមររប៉ុសណាត ះ។ ផលិតផលរតូវបានលរ់ឲ្យឈមួញរណាថ ល 
សៅរបុងមូលដ្ឋឌ ន ឬ មរពីសរៅភូមិ។  

២.៣ ោរលាត នងិោរអនុវតថចាប់ 
 សទាះបីសៅរបុងឧទានសនះ ានមន្រនថីលាតថ្នររសួងបរសិ្ថទ ន ឆ្ម ាំអាជាញ ធរអបសរា នគរបាលសបតិរភណឍ  និង
នគរបាលមូលដ្ឋឌ នសហយីរ៏សដ្ឋយ សរាប់ពរងឹងោរអនុវតថចាប់ និងរិចចោរារ ោរលាត និងោរអនុវតថចាប់
ឲ្យានរបសិទនភាពសៅខតែវះខ្តសៅសឡយី ដូចានភសថុតងតមរយៈសរមមភាពសលមីសចាប់ខដលសៅជាបនថរបុង
ឧទានសនះ ដូចជា ោរោប់សឈសីលមីសចាប់ ោរបរបាញ់ ោរទន្រនាធ នចូល និងោរតាំងលាំសៅស្ថទ នថមីៗ។ ោរលាត
តមធមមត មិនចូលសរៅហួសបណាថ ញផលូវដឹរជញ្ជូ នខដលានរស្ថប់ និងភូមិនានាសឡយី សដ្ឋយបនសល់ទុររខនលងជា
សរចីនសៅដ្ឋច់រសយលរបុងឧទានសនះ ខដលអាចជារមមវតទុថ្នសរមមភាពសលមសីចាប់។ 
 ោរអនុវតថចាប់បចចុបផនបសនះរតូវបានចាត់ទុរថ្នជាជសរមីសចុងសរោយ សហយីមន្រនថលីាតថ្នររសួងបរសិ្ថទ ន 
សតថ តសរមមភាពរបស់ែលួនសលោីរបសងកីនោរយល់ដឹងសៅរបុងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ របុងរយៈសពលឆ្ប ាំរនលងសៅសនះ ាន
ររណីចាំនួនរបាាំមួយរតូវបានបថងឹសៅតុោោរ សហយីសាភ រៈសលមីសចាប់ែលះរតូវបានរបឹអូស (ខដលរមួទាាំង អាវុធថ្ចប
១៨សដីម រណាយនថ ៦សរគឿង និងសទាចររយនយនថចាំនួន ២សរគឿងផងខដរ)។ បចចុបផនបសនះានោរែវះខ្តធនធាន
សរាបល់ាត និងពរងឹងោរអនុវតថចាប់ឲ្យានរបសទិនភាព ជាអាទិ៍៖ 

 ថវោិ៖ ានោរលាតរតឹម ៧ថ្ថៃ/ខែ ខដលានន័យថ្ន មន្រនថីលាតរតូវបថូរសវនសរៀងរាល ់៧ថ្ថៃមថង។ មន្រនថីលាត
ទទួលរបារ់ឧបតទមភ ១២.០០០សរៀល/ថ្ថៃ (៣ដុោល /ថ្ថៃ) របុងសពលចុះលាត សដីមផចីាំណាយសលសីរបង និងថ្ថល
ចាំណាយដថ្ទសទៀត 

 សហដ្ឋឌ រចនាសមពន័ន៖ ានស្ថទ នីយរងចាំនួន៧រខនលងខដលានរាយសៅតមរខនលងនានាជុាំវញិរពាំរបទលឧ់ទាន
សនះ (របុងសនាះស្ថទ នីយរ៍ងចាំនួន៣ បចចុបផនបសទិតសៅរបុងឧទានជាតិ) – ោម នស្ថទ នីយរងសឡយីសៅតមរចរ
ចូលឧទាន សៅរតង់បញ្ជ រយររបារ់ ខដលររុមហុ៊នឯរជនរាំពុងរបតិបតថោិរ ឬ សៅតមរចរខ្ងសរីត 
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 បរោិខ រ៖ បុគគលិរឧទាន (មន្រនថីលាត ៤៨នារ់) ានរថយនថចាស់មួយសរបីរបាស់រមួោប  ប៉ុខនថពួរសគរតវូសរបី
របាស់សទាចររយនយនថតធ ល់ែលួនសរាប់លាត។ អាវុធចាស់ៗខដលានសរាប់មន្រនថលីាតគឺជារបសភទ 
ខដលចាស់ហសួសម័យ (AK-47) ខដលររមសរបីរបាស់។ បុគគលិរឧទាន ានGPS ចាំនួន ៣សរគឿង ខដលបចចុ
បផនបមិនដាំសណីរោរបានសឡយី។ ទាាំងបុគគលិរឧទាននិងមនធីរបរសិ្ថទ នោម នខផនទីថមីអាំពីឧទានសនះសឡយី 

 ោរទាំនារទ់ាំនង៖ មន្រនថីលាតទាាំងអស់សរបីរបាស់ទូរស័ពធចល័តតធ ល់ែលួន បុ៉ខនថពុាំានសសវាសឡយីសៅរបុងតាំបន់
ថ្រពសឈថី្នែពង់រាបខ្ងលិច ឬ ខផបរែលះៗថ្នែពង់រាបខ្ងសរីត។ ោម នបរោិខ រសផសងសទៀតសរាប់ោរសធវីទាំនារ់
ទាំនងសឡយីសរាប់បុគគលិរឧទាន និង 

 ែវះោររាំណតរ់ពាំរបទល ់ និងសោលោរណ៍សលោីរសរបីរបាសដី់ឲ្យបានចាសោ់ស៖់ ានខតខផបរែលះៗថ្នរពាំ
របទលខ់្ងសរៅឧទានសនះខដលបានសបាះបសងាគ លរាំណតរ់ពាំរបទល ់ សហយីោម នោររាំណត់ជាតាំបន់ចាស់
ោសស់រាប់សរមមភាពណាខដលអាចអនុញ្ញដ តសៅរខនលងណារបុងឧទានសនះសឡយី។ ស្ថទ នភាពសនះសធវីឲ្យ
ោរអនុវតថចាប់សរាប់មន្រនថលីាតសៅរបុងតាំបន់ោរារធមមជាតិសនះោន់ខតសមុគស្ថម ញ។ 

សៅទីបាំផុត ជាទូសៅមន្រនថីលាតានោរអល់ឯររបុងោរឃាត់ែលួនអបរោប់សឈសីលមសីចាប់ ឬ អបរបរបាញ់ 
សដ្ឋយស្ថរខតរងវលពី់សុវតទភិាពតធ ល់ែលួន សរាះថ្ន អបរទាាំងសនាះានអាវុធ និងរបតិបតថោិរសៅសពលយប់។  

២.៤ ោរអភវិឌណសទសចរណ៍ 
 ចាំនួនសភញៀវសទសចររបុងឧទានសនះបានសរីនសឡងីសដ្ឋយោម នោររាំហតិ ខដលសៅថ្ថៃបុណយែលះ អាចានសរចីន
ជាង៥០០នារ់។ បញ្ញហ ខដលសរីតសឡងី បណាថ លពីានមនុសសសរចីនសពរ ោរចូលសដ្ឋយោម នរាំហតិសៅរបុងរខនលង
ខដលងាយែូចខ្ត ោរសចាលសរាម និងោរបាំពុល មិនរតឹមខតប៉ះាល់ដល់បទពិសស្ថធន៍របស់សភញៀវសទសចរ
ប៉ុសណាត ះសទ ប៉ុខនថរ៏ទាំនងជាសធវីឲ្យសហដ្ឋឌ រចនាសមព័ននឧទានសនះោន់ខតថយគុណភាពផងខដរ។ 
 បចចុបផនបសនះ ភាគសរចីនថ្នផលចាំណូលខដលបានពីសទសចរណ៍ បានជារបសយជន៍របសរ់រុមហុ៊នសទសចរណ៍
ឯរជន ខដលរគប់រគង និងយររថ្រម ២០ដុោល  ពីសភញៀវបរសទសសរាប់ោរចូលរបុងឧទានសនះ និងោរចូលសៅរខនលង
ទឹរធាល រ់។ ររុមហុ៊នសនះរ៏យររថ្រមពីអបរលរ់សៅជិតរខនលងទឹរធាល រ់ផងខដរ (សភាជជនីយដ្ឋឌ ន តូបលរ់អាហារ សសមលៀ
របាំារ់។ល។) និងបានយររថ្រមរបចាាំខែសរាប់ផធះនានាខដលសង់សៅរបុងភូមិរពះអងគធាំ។ ផលចាំណូលរតឹមតិច
តួចប៉ុសណាត ះ (របសិនសបីាន) រតូវបានវនិិសយគសលោីរអភិររស និងសរមមភាពោរារឧទានសនះ (Bonheur et al., 

2008)។ សលីសពីសនះ ផលរបសយជន៍ពីសទសចរណ៍ មិនបានខបងខចរដល់អបរភូមិបូរាណ (ដូចជា អនលង់ធាំ) សឡយី 
ខដលជួបោរលាំបាររបុងោរនាាំយរអាហារ និងសសវារបស់ពួរសគមរទីផារសៅរពះអងគធាំ។ សលសីពីសនះសហគមន៍មូល
ដ្ឋឌ នរតូវបង់របារ់ ២០ដុោល /ខែ សៅឲ្យររុមហុ៊នឯរជន សដីមផអីាចលរ់ផលិតផលរបស់ែលួនសៅទីតាំងសទសចរណ៍សនះ
ផងខដរ។ 
 សៅជុាំវញិរខនលងទឹរធាល រ់ (ខដលរមួទាាំង ចាំណតរថយនថ សភាជជនីយដ្ឋឌ ន និងរខនលងលរ់) បានជាប់សធះររ
រុញនិងែូចខ្តជាបសណថី រៗ ខដលនាាំឲ្យានបញ្ញហ បរសិ្ថទ ន ខដលរមួទាាំង ោរសចាលសរាម ោរបាំពុលទឹរនិងសសមល
ង។ រដ្ឋឌ ភិបាលសែតថបានផថួចសផថមីឲ្យានោរសាែ ត និងដឹរសចញសាំណល ់៣សតនពីរខនលងសនះ។ សរមមភាពសនះរតូវ
ខតសធវឲី្យបានសទៀងទាត។់ 

ររុមហុ៊ន TripAdvisor បានដ្ឋរ់ពិនធុឧទានជាតិសនះរបុងលាំដ្ឋប់ទី ៤៧ របុងចាំសណាមរខនលងខដលានភាព 
ទារ់ទាញបាំផុតចាំនួន ១៨៥ ថ្នសែតថសសៀមរាប (ខែធបូ ឆ្ប ាំ ២០១៦)។ របុងចាំសណាមសភញៀវចាំននួ ៤១៤នារ ់ ខដលបាន
ដ្ឋរ់ពិនធុ ៨១% បានចាត់ទុរបទពិសស្ថធន៍របស់ពួរសគថ្ន“លែរបសសីរ/លែណាស”់ ចាំខណរ ១១% ចាត់ទុរថ្ន ”គួរឲ្យ
ខ្ល ច/សែាយ”។ ោរដ្ឋរ់ពិនធុ “លែ” បានរត់សាំោល់ថ្ន ឧទានសនះផថល់ឱោសសរាប់បទពិសស្ថធន៍ែុសោប  ពីអងគរវតថ 
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ានជាអាទិ៍ ោរសដីរថ្រព ោរជិះរង់ និងោរងូតទឹរសៅរខនលងទឹរធាល រ់។ ភាគសរចីនថ្នពិនធុ “សែាយ” សាំសៅសល ីោរររ
សធះ “ោរលរ់ដូរ” និងោរសចាលសរាម ជាពិសសស សៅរខនលងរពះអងគធាំ។ 

អាជាញ ធរសែតថ ខដលរមួទាាំង មនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ មិនបានដឹងសពញសលញអាំពីចាំនួនរបតិបតថិររសទសចរណ៍សៅ 
ឧទានជាតិភបាំគូខលនសឡយី។ សនះសដ្ឋយស្ថររបតិបតថិររសទសចរណ៍ែលះសធវីោរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន នគរបាល
មូលដ្ឋឌ ន ឬ មន្រនថីលាតសៅមូលដ្ឋឌ នសដ្ឋយតធ ល ់ សដ្ឋយពុាំបានជូនដាំណឹងដល់អាជាញ ធរសែតថសឡយី។ ោរសរមប
សរមួលនិងចុះបញ្ជ ីរបតិបតថិររសទសចរណ៍ គឺជាោរចាាំបាច់ សដីមផធីានាសុវតទភិាពសភញៀវសទសចរជាតិ និងអនថរជាតិ រ៏
ដូចជា ធានាថ្ន សរមមភាពរបស់ពួរសគានផលប៉ះាល់រតឹមអបផបរាបុ៉សណាត ះចាំសាះធនធានធមមជាតិ និងវបផធម៌
របុងឧទានជាតិភបាំគូខលន សហយីអតទរបសយជន៍ថ្នវសិយ័សទសចរណ៍រតូវបានខចររ ាំខលរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។  

២.៥ សមតទរចិចរតតួោប   
 សមតទរិចចរមួសលោីររគប់រគងឧទានសនះ សទិតសៅសរោមររសងួបរសិ្ថទ ន និងស្ថទ ប័នអនុវតថជាចាំណុះររសួង
សនះ (អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន) សដ្ឋយសហោរជាមួយ
អាជាញ ធរសែតថ និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន។ អាជាញ ធរអបសរា ទទួលបនធុរ ោរារ និងរគប់រគងទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរ
អងគរ និងរបាស្ថទសៅជុាំវញិ រ៏ដូចជា ទីតាំងបូរាណវតទុសៅរបុងសែតថសសៀមរាប ខដលរមួទាាំង ទីតាំងខដលបានររស ញី
សៅរបុងឧទានសនះផងខដរ។ ទីបាំផុត ររុមហុ៊នឯរជន នគរសោរធលរ បានទទួលរិចចសនាជួលសៅឆ្ប ាំ ១៩៩៨ 

សរាបរ់យៈសពល ៣០ឆ្ប ាំ សដីមផអីភិវឌណន៍សលថី្ផធដីទាំហាំ ២.៤០០ហ.ត សៅជិតរពះអងគធាំ សរាប់សទសចរណ៍។ ររុម
ហុ៊នឯរជនពុាំានសទៀតសទបចចុបផនបសនះ បុ៉ខនថសៅខតរបមូលយរថ្ថលចូលរាំស្ថនថពីសភញៀវសទសចរសៅរបុងឧទានសនះ។ ោរ
ចរចារាំពុងសធវីសឡងី ជាមួយាច ស់ររុមហុ៊នសនះ សដីមផលុីបសចាលរិចចរពមសរពៀងជួលសនះ។ 
 របោរសាំខ្ន់គឺររសួងបរសិ្ថទ ន និងអាជាញ ធរអបសរា រតូវគូសបញ្ញជ រ់ពីតួនាទីនិងោរទទួលែុសរតូវសរៀងៗែលួន 
សៅរបុងោររគប់រគងឧទានសនះសៅអនាគត ជាពិសសស សដ្ឋយស្ថរវាទារ់ទងនឹងោរអភិវឌណ និងោរខថទាាំ សមផទា
សទសចរណ៍។ សសចរថសីសរមចថមីៗសនះរបស់រដ្ឋឌ ភិបាល របុងោរបញ្ចូ លោររគប់រគងអាជាញ ធរអបសរា មរររសួងវបផធម ៌
និងវចិិរតសិលផៈ រ៏រតូវខតសលីរយរមរពិចារណាផងខដរ។ សលីសពីសនះ រដឌបាលថ្រពសឈ ី ានតួនាទីសាំខ្ន់ខ្ងប
សចចរសទស សៅរបុងោរជួយោាំរទដល់រិចចរបឹងខរបងដ្ឋាំថ្រពសឡងីវញិសៅរបុងឧទានសនះ និងោររគប់រគងតរមូវោរសឈ ី
និងអុស សៅសរៅរពាំរបទលឧ់ទានសនះ។  

៣. កមមវធិីររបរ់រង  

៣.១ ទសសនៈវស័ិយ សបសររមម នងិសោលសៅ  
 សៅរបុងោររាំណត់ជាឧទានជាតិ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជាបានសធវីសសចរថីសសរមចអាំពីោរសរបីរបាស់ដីជាមួយ 
សោលសៅបឋមថ្នោររគប់រគងតាំបន់សៅរបុងរពាំរបទល់ឧទានជាតិភបាំគូខលន សរាប់ោរអភិររស គុណតថ្មលខ្ងវទិា
ស្ថន្រសថ ោរអប់រ ាំ និងោរលាំខហោយ។ ទសសនៈវសិយ័ សបសររមម និងសោលសៅនានាខដលបានសសបីសឡងី ទទួលស្ថគ ល់
ពីស្ថរៈសាំខ្ន់ថ្នោរគូសបញ្ញជ រ់អាំពីអាណតថិោរងារ និងរិចចសហោរជាមយួសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន សៅរបុងោរខថររា
គុណតថ្មលធមមជាតិ និងវបផធម៌សាំខ្ន់ៗថ្នឧទានជាតិភបាំគូខលន សរាប់អនាគត ដូចតសៅ៖ 
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ទសសនៈវសិយ័៖ ោរារ និងរគប់រគងតថ្មលធមមជាតិ និងវបផធម៌ថ្នឧទានជាតិភបាំគូខលនសដ្ឋយនិរនថភាព សរោមភាពជា
ថ្ដគូសរមមជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងអបរារ់ព័ននដថ្ទសទៀត សដីមផីជារបសយជន៍ថ្នពលរដឌរមពុជារគប់រូប។  

សបសររមម៖ សដីមផពីរងឹងមុែនាទី និងសមតទភាពស្ថទ ប័នសៅថ្នប រ់ជាតិ និងថ្នប រ់សរោមជាតិ សរាប់ោរអនុវតថសោលនសយ
បាយ ចាប់ និងបទបផញ្ដតថិនានាឲ្យានរបសិទនភាព ខដលពរងីរោររគប់រគងធនធានធមមជាតិ និងវបផធម៌សៅរបុងឧទាន
ជាតិភបាំគូខលន។ 
 

សោលសៅរមួ៖ សដីមផីោត់បនទយោរបាត់បង ់និងោរសរចរលឹថ្រពសឈី  ទនធឹមនឹងសលីររាំពស់របរចិញ្ច ឹមជីវតិខដលាននិរនថរ
ភាពបរសិ្ថទ ន និងោរអភិររសធនធានធមមជាតិ និងវបផធម៌សៅរបុ ងឧទានជាតិភបាំគូខលន។ 
 

៣.២ វស័ិយជាយុទនស្ថន្រសថថ្នរមមវធិសីនះ (SPAs) 
 សដីមផសីដ្ឋះរស្ថយោរគាំរាមរាំខហង និងោររបឈមចាំសាះឧទានជាតិភបាំគូខលន ឯរស្ថរសនះរតូវបានសរៀបចាំ
សឡងីជាវសិ័យចាំបងៗជាយុទនស្ថន្រសថ(SPAs) ចាំនួនបួន ដូចតសៅ៖  

SPA១:   ពរងឹងរិចចោរារ និងោរអភិររសធនធានធមមជាតិ និងវបផធម៌ 

SPA២:   ពរងីរោរចូលរមួ និងអតទរបសយជន៍របសស់ហគមន ៍ 
SPA៣:   ពរងឹងសមតទភាពស្ថទ បន័ និងរិចចសហោរ និង  
SPA៤:  ធានានិរនថរភាពហរិញ្ដបផទានសរាប់ឧទានជាតិភបាំគូខលន។ 

 
ចាំណងទារទ់ងរវាងោរគាំរាមរាំខហង, វសិ័យជាយុទនស្ថន្រសថ និងសរមមភាពខដលសសបសីឡងី ានសសងខបដូចខ្ងសរោម
៖ 

 

ោរគាំរាមរាំខហង 

វសិយ័ជាយុទន
ស្ថន្រសថ 

(SPAs) 

សរមមភាពអាទិភាព 

រតថ តធ ល ់

ោរបាត់បង់ និងសរចរលឹ
ថ្រពសឈ ី

 

SPA១&២  បសងហីយោរដ្ឋរ់បសងាគ លរពាំរបទល ់ោរចុះបញ្ជ ីដីធល ីនិងោររាំណត់តាំបន់ 
សដីមផរីាំណត់ឲ្យបានចាសោ់ស់ទីតាំងតាំបន់សបូលនិងតាំបន់អភិររស
សរាប់រិចចោរារ 

 ជរមុញជសរមីសថ្នោរសរបីរបាសដី់ខដលាននិរនថរភាពនិងតមវធីិសផសង 

 ផថួចសផថីមសរមមភាពស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និងជរមុញដាំណុះសឡងីវញិ
តមធមមជាតិ 

ោរោប់សឈ ីោរបរ
បាញ់ ោរសនស្ថទ ឬ 
ោរទន្រនាធ នចូលសដ្ឋយ
សលមីសចាប់  

SPA១, ២ &

៣ 

 បសងកីនសលផឿនថ្នោរបណថុ ះបណាថ លសលីោរអនុវតថចាប់សរាប់មន្រនថី
លាត និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន 

 ផថល់ធនធានរគប់រោន់សរាប់ោរអនុវតថចាប់ឲ្យានរបសិទនភាព 

 ពរងឹងោរចូលរមួរបសស់ហគមន៍របុងោរតមដ្ឋននិងរាយោរណ៍អាំពី
សរមមភាពសលមសីចាប់ 
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រតថ របសយល 

ោរចូលរមួរបស់សហគម
ន៍របុងររមិតរាំណត់របុង
ោររគប់រគងនិងតមដ្ឋន
តាំបន់ោរារធមមជាតិ 

SPA២&៣  ពរងឹងសហរគប់រគង 

 ពរងីរោរផសពវផាយដល់មូលដ្ឋឌ ន និងយល់ដឹង 

 ោាំរទដល់ោររស្ថងសមតទភាពនិងោរបណថុ ះបណាថ លអាជាញ ធរមូល   
ដ្ឋឌ ននិងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នសដីមផរ៉ីាប់រងោរទទួលែុសរតូវសរចីនជាង
មុនសលោីររគប់រគងតាំបន់ោរារធមមជាតិ 

ឱោសសរាប់របរចិញ្ច ឹម
ជីវតិានរាំណត់ 

SPA២  ពរងីរឱោសរបុងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសរាប់សហគមន៍ 

 សលីររាំពស់ោរខចរផលពីរបតិបតថិោរសទសចរណ៍ 

ោរអភិវឌណសទសចរណ៍
សដ្ឋយោម នោររាំហតិ 

SPA២  បសងហីយោរចរចាសដីមផលីប់សចាលសមផទានសទសចរណ៍ឯរជន 

 សរៀបចាំយុទនស្ថន្រសថរគប់រគងសទសចរណ៍សដ្ឋយសហោរជាមួយអាជាញ ធ
រអបសរា និងររសួងសទសចរណ៍ 

រិចចសហោររវាងស្ថទ ប័ន 
ានររមិតរាំណត់ 

SPA១,២&

៣ 

 គូសបញ្ញជ រ់ពីតួនាទី និងពរងីររិចចសហោរអនថរស្ថទ ប័ន 

សមតទភាពនិងធនធាន
ានររមិតរាំណត់ 

SPA

១,២,៣&៤ 
 វនិិសយគសលោីរបណថុ ះបណាថ ល និងបសងកីនគុណភាពបរោិខ រ 

ែវះជសរមីសហរិញ្ដបផទាន
ខដលាននិរនថរភាព 

SPA៤  ខសវងយល់ពីជសរមីសសរាប់ររផលចាំណូលតធ ល់ពីរបតិបតថិោរ
សទសចរណ៍ សដីមផរីគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន 

 អនុវតថស្ថរលផងគុណតថ្មលសសដឌរិចចថ្នឧទានជាតិភបាំគូខលន (ដូចជា 
ោរផថលស់សវាទីជរាលដល់សែតថសសៀមរាប) 

 

 

SPA១ ពរងឹងរិចចោរារនិងអភិររសធនធានធមមជាតិ និងវបផធម៌ 

 គុណតថ្មលធមមជាតិ និងវបផធម៌ថ្នឧទានជាតិភបាំគូខលន រាំពុងសទិតសរោមោរគាំរាមរាំខហងោន់ខតសរចីនសឡងី
សដ្ឋយស្ថរោរទន្រនាធ នចូល សរមមភាពសលមីសចាប់ និងោរអភិវឌណខដលោម ននិយត័រមម។ ោរពរងឹងរិចចោរាររតូវខត
ជាអាទិភាពដាំបូង សដីមផអីាចសដ្ឋះរស្ថយបានឆ្ប់រហ័សនូវោរគាំរាមរាំខហងទាាំងសនះ និងស្ថថ រគុណតថ្មលខដលជាសោល
សៅសដីមដាំបូងថ្នោរបសងកតីឧទានជាតិសនះ។ រមមវធីិដូចខ្ងសរោមសនះនឹងរតូវអនុវតថ៖ 

SPA១.១ បសងកតីរពាំរបទលឧ់ទាន និងតាំបន់រគប់រគង 

 សដីមផោីត់បនទយោរគាំរាមរាំខហងពីសរមមភាពសលមីសចាប់នានា និងោរទន្រនាធ នចូល របោរចាាំបាច់គឺរតូវ
រាំណតអ់តថសញ្ញដ ណឲ្យបានចាសោ់ស ់ និងចុះបញ្ជ ីរបទល់ឧទានជាតិភបាំគូខលន និងបនាធ ប់មរគូសបញ្ញជ រ់ពីទី
រខនលងនានាខដលអាចអនុសញ្ញដ តឲ្យានសរមមភាពនានា (សាលគឺ តមរយៈោររាំណត់តាំបន់រគប់រគង)។ រមមវធីិ
សរមមភាពនឹងរតូវអនុវតថសដ្ឋយានោរចូលរមួពីសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន តមលាំដ្ឋប់ថ្នជាំហានខដលទារ់ទងោប  ជាអាទិ៍
៖ 

១. ោរដ្ឋរ់រពាំរបទលឧ់ទានជាតិភបាំគូខលន៖ ោរដ្ឋរ់រពាំរបទល់ខ្ងសរៅសរាប់ឧទានជាតិសនះនឹងរតូវសធវឲី្យរចួរាល់
សហយីរពាំរបទល់នឹងរតូវចុះបញ្ជ ីសៅររសួងសរៀបចាំខដនដី នគរូបនីយរមម និងសាំណង់។ រពាំរបទល់រតូវានោរដ្ឋរ់
សញ្ញដ  សដ្ឋយសរបីរបាស់បសងាគ លសបតុងសៅរតង់រខនលងសមរសប។ តល រសញ្ញដ ឧទានជាតិទាាំងជាភាស្ថខែមរ និង 
អង់សគលស នឹងរតូវដ្ឋរ់សៅរតង់រចរចូលឧទានសនះ (ខដលរមួទាាំង សលីផលូវសលែ ៦៧, រចរចូលសៅស្ថវ យសល ីនិង
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រចរចូលឧទាន ខដលបចចុបផនបជាបញ្ជ របង់ថ្ថលចូលរាំស្ថនថ) សដីមផឲី្យរបារដថ្ន អបរមូលដ្ឋឌ ន និងសភញៀវសទសចរ 
បានដឹងថ្នពួរសគរាំពុងសដីរចូលរបុងឧទានជាតិ។ 

២. ោររាំណតត់ាំបន៖់ ោរសរៀបចាំខផនទីរបព័ននសអរូឡូសុចីរមុះ រតូវបានសរបីរបាសស់រាប់រាំណត់អតថសញ្ញដ ណ ១) 

គុណតថ្មលធមមជាតិ និងវបផធម៌ខដលានរស្ថប់ (រមួទាាំង គរមបថ្រពសឈ ីនិងទីតាំងបូរាណវទិា) និង ២) ោរសរបី
របាសដី់របុងសពលបចចុបផនប ោរតាំងទីលាំសៅ ផលូវថបល ់រមមសិទនដីី និងសមផទានថ្នឧទានសនះ)។ ោរងាររនលងមរ 
និងោរពិសរោះសយបល់សធវសីឡងីសដ្ឋយ Hayes et al. (2013) រតូវបានចាត់ទុរថ្នបានជយួរាំណត់តាំបនរ់គប់រគង 
ខដលអាចសដ្ឋះរស្ថយោរអភិររស និងសោលសៅថ្នោរសរបីរបាស់ឧទានជាតិសដ្ឋយនិរនថរភាព។ 

ខផែរសលចីាប់សថីពីតាំបន់ោរារធមមជាតិ (២០០៨) តាំបន់នានាដូចខ្ងសរោមសនះរតូវបានរាំណត់ជាចមផង
សរាប់ធនធានធមមជាតិសៅរបុងឧទានជាតិភបាំគូខលន៖  
រ) តាំបន់សបូល៖ រខនលងរគប់រគងខដលានតថ្មលែពសស់រាប់ោរអភិររស ខដលរគបដណថ ប់របសភទរងោរគាំរាមរាំខហង 
ជួបរបទះសរោះថ្នប រ ់ និងជិតផុតពូជ រពមទាាំងរបព័ននសអរូឡូសុីផុយរសួយនានា។ ោរចូលរបុងតាំបន់សបូលរតូវ
ហាមឃាត ់សលីរខលងសរាប់ i) មន្រនថីខដលបានទទលួោរអនុញ្ញដ ត ii) អបររស្ថវរជាវខដលសធវីោរសរិាសរាប់
សោលបាំណងថ្នោរខថររា និងោរារធនធានជីវចរមុះ និងវបផធម៌ របុងឧទានជាតិភបាំគូខលន និង iii) ររមុសអរូ
សទសចរណ៍ខដលានអាជាញ បណ័ត (<១៥នារ់/ររុម) ខដលសរបីរបាសរ់ចរខដលបានរាំណត់ សធវីដាំសណីរសដ្ឋយ
សថមីរសជីង និងានមន្រនថីលាតជូនដាំសណីរ។ ជាំពូរទាាំងពីរចុងសរោយសនះ រតូវានោរអនុញ្ញដ តជាមុនពីររសួងប
រសិ្ថទ នសទីបអាចចូលរបុងតាំបន់សបូលបាន។ 

សដ្ឋយស្ថរខតគុណតថ្មលខ្ងជីវចរមុះ និងទីជរាល ខដលផថលស់ដ្ឋយថ្រពសឈរីបុងឧទានសនះ និងអរតែពស់ថ្នោរ
បាត់បង់ថ្រពសឈបីចចុបផនបសនះ តាំបន់សបូលរាប់បញ្ចូ ល រខនលងថ្រពសឈខីដលសៅសសសសលជ់ាប់ោប សលែីពង់រាបខ្ង
លិច និងសលែីពង់រាបខ្ងសរីតខដលសៅជិតោប ។ រខនលងទាាំងសនះនឹងរតូវហាមឃាត់ចាំសាះោរោប់ថ្រព និងោរទ
ន្រនាធ នចូលណាមួយ និងសទិតសរោមោរលាតជាសទៀងទាត់សដ្ឋយមន្រនថលីាត និងមន្រនថីពរងឹងោរអនុវតថចាប់ដថ្ទ
សទៀត។ សដ្ឋយសហតុថ្ន ោម នរបភពទឹរអចិថ្ន្រនថយស៍ៅរបុងតាំបន់សបូល មន្រនថីលាតចាាំបាច់រតូវនាាំយរទឹរសរាប់សរបី
របាសត់ធ ល់ែលួនសៅសពលលាត។  

ែ) តាំបន់អភិររស៖ រខនលងរគប់រគងខដលានតថ្មលែពស់ខ្ងអភិររស ានជាអាទិ៍ របព័ននសអរូឡូសុខីដលងាយរងសរោះ 
ទីតាំងសបតិរភណឍ  និងទីជរាលនានា។ ោរសរបីរបាស់សឈ ី អុស និងអនុផលថ្រពសឈជីារទង់រទាយតូចសរាប់
ោរចាាំបាច់របុងរគួស្ថរសដីមផរីទរទង់ដល់អបរភូមិរបុងមូលដ្ឋឌ ន អាចអនុញ្ញដ តឲ្យបានសៅសរោមលរខែណឍ ខដល
រាំណត់សដ្ឋយររសួងបរសិ្ថទ ន របុងររណីខដលសរមមភាពទាាំងសនាះពុាំបងកោរប៉ះាល់វជិជានធៃន់ធៃរមរសលីោរអភិ
ររសជីវចរមុះ និងគុណតថ្មលថ្នរបព័ននសអរូឡូសុីសៅរបុងតាំបន់សនះ។ របុងររណីសមរសប ោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ 
សដ្ឋយានោរចូលរមួថ្នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ននឹងរតូវអនុវតថផងខដរ។ ោរទន្រនាធ នចូល និងោរសធវីរសិរមម នឹងមិន
អាចអនុញ្ញដ តបានសឡយីសៅរបុងតាំបន់សនះ។ 

តាំបន់អភិររស ានជាអាទិ៍ រ) រខនលងខដលសៅសសសសល ់បុ៉ខនថដ្ឋច់សដ្ឋយដុាំ ថ្រពខដលសទតិសៅជាប់នឹងតាំបន់សបូល 
ែ) ជរាលខ្ងសរោមថ្នឧទានសនះ សដីមផសីរមួលដលោ់រស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និងទប់ស្ថក ត់ោរសរចរលឹ និង
ោរហូរសរចាះបខនទមសទៀត និង គ) សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ និង APAs ខដលបានរាំណត់ សដីមផទីប់ស្ថក ត់
ោរទន្រនាធ នចូលបខនទមសទៀត។  

គ) តាំបនស់ហគមន៖៍ រខនលងរគប់រគងសរាប់ោរអភិវឌណសសដឌរិចចសងគម របសស់ហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ខដលរមួទាាំង ដី
លាំសៅស្ថទ ន និងរសិរមមខដលានរស្ថប់ សៅរបុងតាំបន់ជុាំវញិភូមិ ោររបមូលផលជារទង់រទាយតូច និង
សរមមភាពផលិតរមម (ដូចជា ថ្នប លបណថុ ះរូនសឈ ីនិងោរដ្ឋាំរបសភទអនុផលថ្រពសឈ)ី និង របុងររណីសមរសប 
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សរមមភាពស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិផងខដរ។ សរមមភាពាណិជជរមម និងរស-ិអាជីវរមមជារទង់រទាយធាំ នឹងមិន
អនុញ្ញដ តសឡយី។ រមមសិទនិដីសមូហភាព(មិនខមនបុគគល) នឹងរតូវផថល់ជូន ដល់ភូមិនានាខដលរតូវបានចាត់ទុរ
ថ្នជាខផបរមួយថ្នតាំបនស់ហគមន៍ សដ្ឋយផថល់អាទិភាពដលភូ់មិបូរាណទាាំងរបាាំសៅរបុង ុាំែបងភបាំ។ ោរសរបីរបាស់
លរខណៈវនិិចឆ័យរបស ់FAO ជាសោលោរណ៍ខណនាាំ (Wildlife Alliance, 2013) សដ្ឋយរគួស្ថរនីមួយៗ រតវូបាន
រាំណត់ទាំហាំដី ៣ហ.ត សរាប់ដាំណាាំពសនចរ ខដលនឹងអាចអនុញ្ញដ តបានសៅរបុងតាំបន់សហគមន៍សរាប់ភូមិនី
មួយៗ។ សនះានន័យថ្ន តាំបន់សហគមន៍ សរាប់ភូមិបូរាណទាាំងរបាាំ នឹងរមួបញ្ចូ លថ្ផធដីទាំហាំយ៉ងសហាច
ណាស ់១.៧១៥ហ.ត សរាប់ោរដ្ឋាំដាំណាាំ (សដ្ឋយខផែរតមសទិតិរបជាជនចាំនួន ៥៨៣រគសួ្ថរ)។ ចាំោរស្ថវ យ
ចនធីខដលានរស្ថប់ នឹងមិនោល យជាខផបរមួយថ្នតាំបន់សហគមន៍សទ បុ៉ខនថរបុងតាំបន់សរបីរបាស់សដ្ឋយនិរនថរភាព 
(អានខ្ងសរោម)។ 

តាំបន់សហគមន៍សៅរបុងឧទានសនះ ានជាអាទិ៍ រខនលងអភិវឌណន៍សៅជុាំវញិភូមិបូរាណសលីែពង់រាបខ្ងសរីត និង 
រជលងភបាំសៅភាគរណាថ ល រវាងែពង់រាបខ្ងលិច និងខ្ងសរីត (តមផលូវសលែ ៦៧)។ សៅរខនលងខ្ងសរោយសនះ 
នឹងោម នោរអនុញ្ញដ តឲ្យពរងីររសិដ្ឋឌ នបខនទមជារទង់រទាយធាំ ឬ ឡធយូងសឡយី។ របុងររណីសធវីបាន ោរតាំង
លាំសៅជាថម ី និងោរបថូរទីតាំងអាជីវរមម និងរបជាជន ពីរណាថ លរជលង នឹងរតូវពិចារណាផងខដរ បនាធ ប់ពីាន
ោរពិសរោះសយបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ 

 ) តាំបន់សរបីរបាសស់ដ្ឋយនិរនថរភាព៖ រខនលងរគប់រគង ខដលោាំរទដល់ោរខរលមែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិថ្នសហគមន៍មូល
ដ្ឋឌ ន និងរមួបញ្ចូ លរខនលងនានាខដលបចចុបផនបានចាំោរដាំណាាំស្ថវ យចនធ ី និងសចរផងខដរ។ ោម នចាំោរថមីៗនឹងរតូវ
អនុញ្ញដ តឲ្យានសឡយី សហយីចាំោរខដលានរស្ថប់សរាប់ខតសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នខដលរស់សៅទីសនាះប៉ុសណាត ះ 
ខដលរតូវសុាំលិែិតអនុញ្ញដ តពីររសួងបរសិ្ថទ ន។ របុងររណីសមរសប ោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ សដ្ឋយានោរ
ចូលរមួថ្នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន នឹងរតូវសធវីសឡងី សដីមផបីសងកតីជសរមីសសផសងសទៀតសរាប់ខរលមែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
សដ្ឋយខរខរបដីចាំោរខដលទុរសចាលទាំសនរ។ តាំបន់សនះនឹងរគបដណថ ប់ខផបរនានាថ្នដីខដលោម នថ្រពសឈសីៅសលែីពង់
រាបភាគខ្ងសរីត។  
តាំបន់សរបីរបាសស់ដ្ឋយនិរនថរភាព រ៏នឹងរាប់បញ្ចូ លរសបៀបខដលបានរាំណតស់រាប់សទសចរណ៍ សៅតមរចរចូល
រពះអងគធាំ រខនលងបញ្ជ រយររបារ់ ភូមិថមីៗ ខដលបានបសងកីតសឡងីសៅតមរចរចូល (តវរិៈោត់ និង តហាន) 
និងរចរសៅោន់វហិារនានាសៅតាំបនរ់ាលស្ថព នផងខដរ។ របុងររណីអាចសធវីបាន ោរតាំងទីលាំសៅសឡងីវញិ និង
ោរបថូរទីតាំងអាជីវរមម និងរបជាជនពីរចរសទសចរណ៍ទាាំងសនះ នឹងរតូវពិចារណាផងខដរបនាធ ប់ពីបានពិសរោះ
សយបលជ់ាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ 

 រដ្ឋឌ ភិបាលថ្នប រ់សែតថ បានរាំណត់អតថសញ្ញដ ណរខនលងមយួខដលានទាំហាំ ១៧៥ហ.ត សៅសរៅឧទានសនះ 
(បចចុបផនប សៅសរោមោររគប់រគងរបសរ់ដឌបាលថ្រពសឈ)ី ខដលអាចសរបីរបាស់សរាប់បថូរទីលាំសៅរបស់របជាជនរហូត
ដល ់ ៤១៥រគួស្ថរមរពីភូមិថមីៗ  ខដលបចចុបផនបសទិតសៅរបុងឧទានសនះ។ អាទីសភពគឺ រគួស្ថរនានារបុងភូមិរពះអងគធាំ 
និងរគួស្ថរនានាខដលតាំងសៅតមដងផលូវសៅទីតាំងរពះអងគធាំ។ រគួស្ថរខដលបថូរទីតាំងអាចនឹងបានទទួលប័ណតរមម
សិទនដីិ ផធះ និងសសវាជាមូលដ្ឋឌ នពីអាជាញ ធរសែតថ។ សៅមុនោរតល ស់បថូរទីតាំង អាជាញ ធរសែតថនឹងធានាថ្ន ានសសវា និង
សហដ្ឋឌ រចនាសមព័ននជាមូលដ្ឋឌ ន។ ោរសធវីជាំសរឿនរបជាពលរដឌគឺជារបោរចាាំបាច់ សដីមផរីាំណត់ឲ្យបានចាសោ់ស់អាំពី
ចាំនួន ទីតាំង និងរយៈសពលមរតាំងលាំសៅស្ថទ នរបស់រគួស្ថរនានា ខដលរសស់ៅរបុងឧទានសនះ។   ានររណីខដល
បានអនុវតថរចួមរសហយីសរាប់ោរបថូរទីតាំងខបបសនះ ដូចានបងាហ ញសដ្ឋយតាំបន់អបសរា (រងូតឯរ) សដីមផបីថូរទីតាំង
ភូមិនានាមរពីទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរអងគរ។ ោោនុវតថភាពសរាប់ោរបថូរទីតាំងថ្នរគួស្ថរនានាបខនទមសទៀត 
សចញពីឧទានសនះ មរតាំបន់អបសរា រ៏នឹងរតូវសិរាផងខដរ។ 
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 ខផនទីមួយអាំពីសាំសណីតាំបន់រគប់រគងានសៅរបុងឧបសមពន័ន២ សហយីតរាងមួយសសងខបអាំពីសរមមភាពខដល
អាចអនុញ្ញដ តបានសៅរបុងតាំបន់នីមួយៗ រ៏ានបងាហ ញរបុងឧបសមព័នន ៣ផងខដរ។ រពាំរបទល់តាំបន់របសស់ហគមន៍
ទាាំងសនះ ខដលានបងាហ ញរបុងឧបសមព័នន ២ រោន់ខតជាសនធសសន៍ចងែុលបងាហ ញបុ៉សណាត ះ ខដលនឹងរតូវសរៀបចាំ
ឲ្យរចួរាល ់ សៅរបុងោរពិសរោះសយបលជ់ាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ តាំបន់នានានឹងរតូវរាំណត់រពាំរបទល ់ សដ្ឋយខផែរ
សលសី្ថទ នភាពថ្រពសឈ ីរបុងររណីសធវីបាន និងខចររខមលរជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងភូមិនានា សដីមផសីធវីោរសផធៀងតធ ត់
រពាំរបទល ់ខផែរតមចាំសណះដឹងមូលដ្ឋឌ ន និងោរអនុវតថបចចុបផនបរបុងោរសរបីរបាស់ដី។  

SPA១.២ សរមួលោរអភិររសថ្រពសឈ ីោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និង ោរខថទាាំ 
 ោរអភិររស ោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ និងោរខថទាាំ នឹងរតូវពិចារណាជាអាទិភាពរគប់រគងមួយសរាប់
ឧទានជាតិសនះ សដ្ឋយស្ថរខតសសវារបព័ននសអរូឡូសុខីដលថ្រពសៅសសសសល់ទាាំងសនះផថល់ឲ្យ សរាប់ោរារទីជរមរ
ខដលានស្ថរៈសាំខ្ន់ជាអាយុជីវតិ ោរខថររាជីវចរមុះ និងោរសធវីពិពិធរមមជសរមីសរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសៅមូលដ្ឋឌ ន។ 
សរមមភាពរគប់រគងនឹងសតថ តសលីតាំបន់សបូល និងតាំបន់អភិររស និងរាប់បញ្ចូ ល វធិានពីរខបបសដីមផ ី រ)ោត់បនទយោរ
គាំរាមរាំខហងចាំសាះថ្រពសឈខីដលសៅសសសសល ់និង ែ) ស្ថថ រគរមបថ្រពធមមជាតិសៅរខនលងសរចរលឹ។ 

ោរអភិររស និងោរារធនធានទឹរសាំខ្ន់ៗ រ៏នឹងរតូវសធវសីឡងីផងខដរ សៅសរោមអនុរមមវធីិសនះ សដ្ឋយហាម
ឃាតស់រមមភាពនានា ខដលបាំពុល បខងវរ ឬ គាំរាមរាំខហងចាំសាះលាំហូរទឹរស្ថែ ត។ សរមមភាពសនះនឹងរាប់បញ្ចូ លបញ្ញហ
សាំណល់រាវ(សូមអានផងខដររបុងSPA២.៤) និងោរបញ្ឈប់ទាល ប់ថ្នោរោងរថយនថតមសធងឹនានារបុងឧទានសនះ។  
 
ោត់បនទយោរគាំរាមរាំខហង 

 សមតទភាពពរងឹងោរអនុវតថចាប់នឹងរតូវរតឹបនថឹងជាសរចីន សដីមផតីមររនិងបន្រងាក បសរមមភាពោប់សឈសីលមីស
ចាប ់ ខដលរាំពុងរបរពឹតថសៅសៅរបុងតាំបន់សបូល និងតាំបន់អភិររស (សូមអាន SPA ១.៣) ។ ោរលាតជាសទៀងទាត់ 
សដ្ឋយសហោរជាមយួគណៈបញ្ញជ ោរឯរភាព នឹងជួយោត់បនទយោរទន្រនាធ នចូលរបុងតាំបន់ទាាំងសនះ។ ោម នោររាន
ឆ្ក រដីថ្រពជាបខនទម នឹងរតូវអនុញ្ញដ តសឡយី សៅរបុងតាំបន់សបូល និងតាំបន់អភិររស។ របព័ននរសរិមមតមរបថ្ពណីសៅរបុង
តាំបនស់ហគមន ៍ និងតាំបន់សរបីរបាស់សដ្ឋយនិរនថរភាព នឹងរតូវពិនិតយសឡងីវញិ សដ្ឋយសហោរជាមួយសហគមន៍មូល
ដ្ឋឌ ន សដីមផខីសវងយល់ពីជសរមីសនានាសដីមផបីសងកីតទាល ប់ខដលាននិរនថរភាពបខនទមសទៀត (សូមអាន SPA ២.២)។ 
អនថរាគមន៍ជាបនាធ ន់សដីមផបីញ្ឈប់ោរសរចរលឹ និងោរបាត់បង់ថ្រពសឈសីៅភបាំហប់ រ៏រតូវខតដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតថផងខដរ។ សលសី
ពីសនះ សហគមន៍នានាខដលសទិតសៅរបុងរសរុវ៉ារនិ ជាប់នឹងឧទានសនះ រ៏គួរខតចូលរមួសៅរបុងសរមមភាពរបរជាំនួស
សរាបោ់រចិញ្ច ឹមជីវតិផងខដរ សដីមផោីត់បនទយសាព ធមរសលីថ្រពខដលសៅសសសសល់សលីែពសរ់ាបខ្ងលិច។ 

 
ោរស្ថថ រសឡងីវញិនិងោរខថទាាំ 

ោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិ នឹងរតូវអនុវតថសដ្ឋយ៖ រ) ោរសលីរទឹរចិតថឲ្យានដាំណុះសឡងីវញិសដ្ឋយធមមជាតិ 
សៅតមរខនលងជាប់នឹងថ្រពធមមជាតិ និង ែ) អនុវតថបសចចរសទសសុវឌុណរិមមថ្រពសឈ ី សដ្ឋយសរបីរបាស់របសភទរបុងរសុរ 
មរពីថ្នប លបណថុ ះរូនសឈខីដលបានបសងកីតសឡងីសរាប់ឧទានសនះ។ រខនលងអាទិភាពនានាសរាប់ស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងី
វញិានជាអាទិ៍៖ 

 រខនលងសរចរលឹសៅរបុងតាំបន់សបូល និងតាំបន់អភិររស (ជាពិសសស សៅតមជរាលភាគខ្ងសរោម) 
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 រខនលងសរចរលឹរបុងសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ និងតាំបន់ោរារបូរាណវតទុ3 ខដលសទិតសៅរបុងតាំបនស់បូល 

 រខនលងសរចរលឹរបុងតាំបនស់ហគមន៍ ខដលអាចសដីរតួជារសបៀងសតវថ្រព រវាងថ្រពសឈខីដលសៅតជាប់ោប  (ដូចជា 
រវាងែពង់រាបខ្ងលិច និងខ្ងសរីត រវាងភបាំហប់ និង ែពងរាបខ្ងសរីត) 

 រខនលងនានាខដលសៅានលរខែណឍ លែ ដូចជា រាលស្ថព ន ភបាំរសួច និងភបាំហប់ ខដលោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងី
វញិ អាចផថល់ផលឆ្ប់រហ័ស និង 

 រខនលងនានាខដលសៅសសសសល់ថ្រពសលាះឌីបសតរ ៉ូោប (ដូចជា ទនាយសផែលី) ខដលអាចរាំណត់ជា 
“រខនលងអភិររសរបភពខហសន” ោរទប់ស្ថក ត់ោរទន្រនាធ នបខនទមសទៀតមររបុងរខនលងសនះ។ 

 
ោរស្ថថ រថ្រពសឈនឹីងរតូវបានបនថសដ្ឋយោរខថទាាំខដលានោររបុងរបយត័បនិងោររតួតពិនិតយថ្នតាំបន់ដ្ឋាំថមីៗ
សដ្ឋយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នសដីមផធីានាឱយរូនសឈរីសរ់ានានជីវតិ។ 

SPA១.៣ ពរងីរោរអនុវតថចាប់  

 ោរវនិិសយគថមីៗ នឹងរតូវសធវីសឡងី សៅរបុងរិចចោរារធនធានរបុងឧទានសនះ និងោរពរងឹងោរអនុវតថចាប់
ខដលារ់ព័នន។ មន្រនថីលាតឧទានសនះ សរោមរិចចសហោរជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងសហគមន៍ នឹងបានទទួល
ោរបណថុ ះបណាថ ល និងបាំារ់ឧបររណ៍សមរសប សដីមផរីបតិបតថិោរយ៉ងានរបសទិនភាពសៅតមមូលដ្ឋឌ ន។ រាំខណ
លមែបខនទមសទៀត នឹងរតូវសធវីសឡងីសលីខផបរនានាដូចសៅ៖ 

 ោរផថលវ់គគបណថុ ះបណាថ លឯរសទសសលោីរអនុវតថចាប់ សរាប់មន្រនថលីាត សដ្ឋយសហោរជាមួយគណៈ
បញ្ញជ ោរឯរភាព; 

 ោរដ្ឋរ់ពរងាយររុមអបរអនុវតថចាប់ចល័ត និងរហ័ស (ខដលរមួទាាំង តាំណាងនានាមរពីអងគភាពរដឌបាល
សផសងសទៀត រ៏ដូចជា អាវុធហតទផងខដរ) នឹងរតូវបសងកីតសឡងី សដីមផលីាតតាំបន់សបូល និងតាំបន់អភិររស។ រិចច
ោរសនះនឹងរមួបញ្ចូ លោរតមដ្ឋនយ៉ងដិតដលស់លីរចរសចញចូលខដលានោរសរបីរបាស់សរចីន ខដល
បចចុបផនបសនះានោរដឹរសឈសីចញពីែពង់រាបខ្ងលិច 

 បរោិខ រទាំសនីបសរាប់ោរអនុវតថចាប់ នឹងរតូវសធវីលទនរមម ខដលរមួទាាំង យ៉ងសហាចណាស ់ រថយនថ 4WD 

មួយសរគឿង និងសទាចររយនយនថសរាប់ចូលថ្រពចាំនួន ១០សរគឿង វទិយុទារ់ទង  GPS និងា៉សុនីថតឌីជីត
លផ់ងខដរ។ ា៉សុីនថតពីចាៃ យ (ខដលសរបីរបាសរ់បព័នន GSM ឬ គាំរូខដលោម នខែសសរាប់ចមលងទិនបន័យ) 
នឹងរតូវសរបីរបាស់សដីមផតីមដ្ឋនផលូវ និងរចរចូលោប់សឈ ី

 រតូវផថលោ់រសលីរទឹរចិតថ និងរងាវ ន់ សរាប់ោរចាប់ែលួន និងោររបឹអូសរទពយសមផតថ ិ ខដលទារ់ទងនឹង
សរមមភាពសលមសីចាប់ 

 បសងាគ លរពាំរបទល ់ និងប៉ាណូ នឹងរតូវដ្ឋរ់សៅតមរខនលងនានាសលីដងផលូវ និងរចរចូល សដីមផបីញ្ញជ រ់ពីទី
រខនលងសៅរបុងឧទានសនះ (បសងាគ លរពាំរបទល)់ និងតាំបន់សបូល/តាំបន់អភិររស (ប៉ាណូ) 

 រមមវធីិបសងកនីោរយល់ដឹងនឹងរតូវអនុវតថរបុងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន សដីមផអីនុវតថសោលសៅនានាថ្នោររគប់រគង 
និងសរមមភាពអាទិភាពខដលទារ់ទងនឹងឧទានសនះ និង 

                                                           
3 ឧទាហរណ៍ អងគោរ  ADF បានចាប់សផថីមគសរាងស្ថថ រថ្រពសឈីសឡីងវញិ សៅរបុ ងសហគមន៍ APA របាស្ថទអបរត និងបានដ្ឋាំសដីម
សឈី ៥.000 សដីម សៅរបុ ងរសិដ្ឋឌ នស្ថវ យចនធីចាំនួន ១១រខនលង ទនធឹមនឹងជរមុញរបរជាំនួសផងខដរ (ភាគសរចីនចិញ្ច ឹមាន់)។  
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 ទារ់ទងនឹងរិចចសហោរជាមួយររសងួ និងអាជាញ ធរនគរបាល នឹងានោរពិចារណា សដីមផដីរហូតរណា
យនថទាាំងអស ់ និងអាវុធខរថ្ចប ខដលបចចុបផនបសនះសទិតរបុងោរររាទុរសៅរបុងឧទានសនះ សលរីខលងខតបាន
ទទួលោរអនុញ្ញដ តជាមុន ពីសមតទរិចចារ់ព័នន។ 

សរមមភាពោត់បនទយោរគាំរាមរាំខហង នឹងរតូវវាយតថ្មលបខនទមសទៀត  សដ្ឋយបសងកតីឱោសសរាប់របរចិញ្ច ឹម
ជីវតិខដលាននិរនថរភាពសរាប់សហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។  

 ោរលាតសមរ័គចិតថ សដ្ឋយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន នឹងបានទទួលោរសលីរទឹរចិតថ និងោរោាំរទជាថវោិររមិត
អបផរា។ របាយោរណ៍ពីររមអបរលាតទាាំងសនះ នឹងរតូវដ្ឋរ់បញ្ចូ លសៅរបុងរបព័ននរគប់រគង ខដលមន្រនថីលាតបាន
សរបីរបាសស់រាប់សោលសៅពរងឹងោរអនុវតថចាប់។  

SPA១.៤ សលរីរាំពសោ់រអភិររសសតវថ្រព 

 ោរអសងកតជីវចរមុះបខនទមសទៀតសៅរបុងឧទានជាតិសនះ នឹងបានសលីរទឹរចិតថ សដីមផសីធវីោរចងររងជាឯរស្ថរ
បានោន់ខតរបសសីរខថមសទៀតអាំពីរបាយ និងភាពសាំបូរថ្នរបសភទ សដ្ឋយសតថ តសលីរបសភទសតវថ្រពខដលរងសរោះថ្នប រ់ 
(សូមអាន ជាំពូរ ៤ ផងខដរ)។ ោរបរបាញ់សលមីសចាប់ ជាពិសសស ោរលរ់សតវថ្រពសៅរបុងឧទានជាតិសនះ នឹងរតូវ 
លុបបាំបាត់ តមរយៈោរអនុវតថចាប់ឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 
 ោរដ្ឋរ់បញ្ចូ លមរវញិនូវរបសភទសតវថ្រពខដលានសដីមរាំសណីតរបុងទីសនះ រ៏នឹងសិរាខសវងយល់ផងខដរ 
សដ្ឋយសហោរជាមយួមជឈមណឍ លអងគរសរាប់ោរអភិររសជីវចរមុះ (ACCB)។ 
SPA១.៥ ោរារទីតាំងវបផធម៌ និងសបតិរភណឍ    

សដ្ឋយសហោរជាមយួអាជាញ ធរអបសរា និងអងគោរ ADF ទីតាំងវបផធម៌នានាសៅរបុងឧទានជាតិសនះ នឹងរតូវ
ចងររងជាឯរស្ថរ និងោរារឲ្យបានសមរសបពីោរទន្រនាធ ន និងោរគាំរាមរាំខហងដថ្ទសទៀត។ ោររគប់រគង និងលទន
ភាពរបុងោរពរងីរតាំបន់ោរារបូរាណវតទុ (APAs) រ៏នឹងបានទទួលោរោាំរទឲ្យបានសមរសបផងខដរ។ របសិនសបី
ចាាំបាច់ តាំបន់ោរារជុាំវញិរបាស្ថទអាចរតូវបានបសងកតីសឡងីសដ្ឋយអាជាញ ធរអបសរា សដ្ឋយខផែរសលីមូលដ្ឋឌ នបទបផញ្ដតថិ
ខដលានរស្ថប ់សដីមផោីរារោរទន្រនាធ នឬោរែូចខ្តបខនទមសទៀតសៅោន់តាំបន់សបតិរភ័ណឍ វបផធម៍សាំខ្ន់ៗ។ 

SPA២   ពរងីរោរចូលរមួ និងផលរបសយជនរ៍បសស់ហគមន ៍ 

 ោរចូលរមួសរមមរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋឌ នានស្ថរៈសាំខ្ន់ជាស្ថរវនថសៅរបុងរិចចោរារ និងអភិវឌណន៍
ឧទានជាតិសនះ។ ទនធឹមនឹងសនះ ចាំណូលរសុរយ៉ងសរចីនមររបុងឧទានសនះ ខដលនាាំឲ្យានោរទន្រនាធ នចូល និងោរ
បាត់បង់ថ្រពសឈបីខនទមសទៀត មិនអាចបនថឲ្យសរីតសឡងីបានសឡយី សដ្ឋយស្ថរវាគាំរាមរាំខហងមិនរតឹមខតមរសលសីមតទ
ភាពរបសឧ់ទានសនះ របុងោរសដីរតួជាអាងទឹរសរាប់សែតថសសៀមរាបបុ៉សណាត ះសទ បុ៉ខនថរ៏សរាប់របរចិញ្ច ឹមជីវតិថ្នអបរ
ភូមិដាំបូងៗសៅរបុងឧទានជាតិសនះផងខដរ។ ដូសចបះ តរមូវោរជាបនាធ ន់គឺោរបញ្ឈប់ចាំណូលរសុរបខនទមសទៀត និង
ពិចារណាអាំពីោរបថូរទីតាំងលាំសៅស្ថទ នសរាប់អបរមរដល់ថមីៗ សៅរខនលងនានាសៅសរៅឧទានសនះ។ 

SPA២.១ ចាតជ់ាអាទិភាពនូវោរចូលរមួរបសអ់បរមូលដ្ឋឌ នសៅរបុងោររគប់រគងឧទានសនះ 
 ជាខផបរមួយថ្នរាំខណទរមង់វមិជឈោរថមីៗសនះ មនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ និងោរយិលយ័ថ្នប រ់រសុររបស់ែលួន ានភា
រៈទទួលែុសរតូវសលីោររគប់រគងឧទានសនះ (ខដលរមួទាាំង បសងកីនោរយល់ដឹង ោរអភិវឌណរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងពរងឹង
ោរអនុវតថចាប)់ ទនធឹមនឹងសនះ ររុមរបឹរា ុាំានភារៈទទួលែុសរតូវសលោីរសធវីឲ្យសហគមន៍ារ់ព័នន និងអនុវតថខផន
ោរវនិិសយគ ុាំ។ 
 អាទិភាពសរាប់ោរចូលរមួ និងោរោាំរទរបស់សហគមន៍ នឹងានផថលស់រាប់ភូមិដាំបូងចាំនួន ៥ សៅរបុង
 ុាំែបងភបាំ (អនលង់ធាំ តសពញ សខងកឡារ ់ខ្ល  មុ ាំ និងថមរជួញ) ខដលជាអបររគប់រគងសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិផង
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ខដរ។ អបរដថ្ទសទៀតសៅរបុងភូមិ ៤ សផសងសទៀត ខដលបានបសងកីតសឡងីរបុងរយៈសពល ១៥ ឆ្ប ាំមុនសនះ (ពសពល រពះអងគធាំ 
ភូមិថម ីនិងតហាន) នឹងរតូវផថលឱ់ោសឲ្យតាំងលាំសៅស្ថទ នសឡងីវញិសៅសរៅឧទានសនះ។  
 ោរសរៀបចាំខផនោរតមខបបចូលរមួ នឹងរតូវសធវីសឡងីជាមួយររុមរបឹរា ុាំ និងភូមិសោលសៅនានា សដីមផ៖ី  

 ខរលមែរពាំរបទល់ថ្នតាំបន់រគប់រគងខដលបានសសបីសឡងីសៅរបុងឧទានសនះ សដ្ឋយសតថ តសលីតាំបន់សហគមន៍ 

 បសងកីនោរយលដឹ់ងអាំពីចាប់ និងបទបផញ្ដតថនិានាខដលខចងអាំពីសិទន/ិោរទទួលែុសរតូវខដលារ់ព័នននឹង 
ោរសរបីរបាសធ់នធានតមរបថ្ពណី សៅរបុងឧទានជាតិសនះ និង 

 ខសវងររឱោសសរាប់ោរលាតរមួោប ជាមួយមន្រនថីលាត ោរចូលរមួសៅរបុងសរមមភាពស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងី
វញិ និងរបុងោរអភិវឌណសទសចរណ៍។ 

ោរបនថោាំរទដល់សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិខដលានរស្ថប ់ានជាអាទិ៍ ជាំនួយរបុងោរសរៀបចាំបសងហយី
ខផនោរងាយៗសរាបរ់គប់រគងសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ និងោរសធវីសាហរណរមមខផនោរទាាំងសនាះសៅរបុង
ខផនោរវនិិសយគ ុាំ ជាមសធាបាយរបុងោរធានាឲ្យានោរោាំរទនសយបាយសរាប់ពរងឹងោរចូលរមួរបសស់ហគម
ន៍មូលដ្ឋឌ នសៅរបុងដាំសណីរោរសរៀបចាំខផនោររគប់រគង។ 

គណៈរមមោររគប់រគងឧទានជាតិ(PMC) សៅមូលដ្ឋឌ ននឹងរតូវបសងកីតសឡងី សដ្ឋយានតាំណាងមរពីអាជាញ ធ
រឧទានជាតិ (ខដលរមួទាាំង មន្រនថីលាត) ររុមរបឹរា ុាំ នគរបាលមូលដ្ឋឌ ន និង ភូមិដាំបូងៗទាាំងរបាាំ។ គណៈរមមោរ
សនះានតួនាទីសរមបសរមួល និងអនុវតថសរមមភាពរគប់រគង ខដលោាំរទដលរិ់ចចោរារ និងអភិររសធនធានធមមជាតិ 
/វបផធម៌ ោរអភិវឌណរបរចិញ្ច ឹមជីវតិខដលាននិរនថរភាព។  

SPA២.២ ពរងីរឱោសសរាប់របរចិញ្ច ឹមជីវតិខដលាននិរនថរភាពបរសិ្ថទ ន 

 រិចចរបឹងខរបងនឹងសធវីសឡងី សដីមផងីារសចញជាបសណថី រៗពីទាល ប់រសិរមម”ពសនចរ”តមរបថ្ពណី និងោត់
បនទយោរពឹងខផែរសលីដាំណាាំចាំោរស្ថវ យចនធ ី សដ្ឋយខណនាាំឲ្យអនុវតថវធីិថមីៗថ្នរស-ិរុរខរមម ខដលអាចផថល់ផលិតផល
សរចីនមុែ ផលចាំសណញ និងានសមរតីភាពបរសិ្ថទ ន។ ភាពខ្ល ាំងរបស់ឧទានសនះ គឺោរពឹងខផែរសលីស ម្ ះរបស់ែលួន”
គូខលន” ខដលានោរទទួលស្ថគ ល់ទូលាំទូោយ និងខដលារ់ព័ននជាមួយបរសិ្ថទ ន”ស្ថែ ត”។4 

 គសរាង”ផលិតផលជីវចរមុះ(BBP)”  ខដលទទួលោរឧបតទមភហរិញ្ដវតទុពី GIZ បាន ផថួចសផថីមសឡងីជា គសរាង
ថ្នប រ់តាំបន់មួយសៅរបុងឧទានជាតិសនះ សដីមផរីាំណត់អតថសញ្ញដ ណអនុផលថ្រពសឈខីដលានសោថ នុពល និងខែស
ចងាវ រ់តថ្មល ខដលអាចពរងីរផលរបសយជន៍ពីរបរចិញ្ច ឹមជីវតិសរាប់សហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ ខផែរសលោីរវាយតថ្មលខែស
ចងាវ រ់តថ្មល ផលិតផលចាំនួនបីពីអនុផលថ្រពសឈសីៅរបុងឧទានសនះ រតូវបានផថល់អាទិភាពែពស់៖ របទាលសថលីមខឆក 
(Zingideraceae), សិបផរមមឫសស ីនិងផលិតផលទឹរ មុ ាំ។ តមរយៈោរពរងីរ និងបសងកីនផលិតផលពីមុែផលិតផល
ទាាំងសនះ គសរាង BBP នឹងរមួចាំខណរខរលមែរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងសនថិសុែសសផៀង សដ្ឋយសតថ តសលភូីមិនានាសៅរបុង
សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ (P. Tola, 2015) ។ ររសងួបរសិ្ថទ ន នឹងសធវីោរតមដ្ឋនជិតសបិទននូវលទនផល និង
សមិទនផលថ្នគសរាងសនះ។ 

អងគោរ ADF បចចុបផនប រាំពុងសធវីោរជាមួយរសិរររបុងមូលដ្ឋឌ នចាំនួន៦០នារ់ សដីមផោីត់បនទយផលប៉ះាល់
របស់ែលួនមរសលថី្រពសឈសីៅភបាំគូខលន សដ្ឋយខរខរបរសបៀបសធវីរសិរមមពសនចរតមរបថ្ពណី សៅររសរមមភាពខដលផថល់
ទិនបផលែពស ់ ដូចជាោរផលិតផសតិអាំសបាះ ោរចិញ្ច ឹមរតី ោរចិញ្ច ឹមាន់ និងោរដ្ឋាំបខនលតមរដូវោល។ ថមីៗសនះ អងគ
ោរ ADF បានផថួចសផថីមឲ្យានសហគមន៍សៅរបុងភូមិរពះអងគធាំ ខដលនឹងាននាទីជារខនលងរបមូលផថុ ាំផលតិផលខដលផ

                                                           
4 ររណីមួយថ្នររុមហុ៊នទឹរបរសុិទនគូខលន ខដលសរបីរបាស់ស ម្ ះគូខលនជា “ស្ថល រស ម្ ះ”របស់ែលួ ន។ ជាអរុសល ររុមហុ៊នសនះ 
មរទល់សពលសនះ បានរតឹមខតទាញយរទឹរពីឧទានសនះ និងពុាំបានសធវីោរវនិិសយគណាមួយសដីមផីោរខថររាឧទានសនះសឡីយ។ 



រមមវធីិរគបរ់គងឧទានជាតិភបាំគូខលន - សសចរថីរាងចុងសរោយ (ថ្ថៃទី ៣០ ខែ សមស្ថ ឆ្ប ាំ ២០១៧) 

 

19 
 

លិត ឬដ្ឋាំសៅរបុងមូលដ្ឋឌ ន។ ររសួងបរសិ្ថទ ន នឹងផថលោ់រឧបតទមភចាំសាះរិចចោរសនះ និងសធវោីរសរៀរគរ មូលនិធិបខនទម
ពីាច ស់ជាំនួយនានា សដីមផពីរងីរឱោសសរាប់ោរារ់ព័ននថ្នសហគមន៍សរចីនបខនទមសទៀត សៅរបុងសរមមភាព ចិញ្ច ឹម
ជីវតិខបបសនះ។ 

 សដីមផឲី្យរបារដថ្ន សហគមន៍ទទួលផលសដ្ឋយតធ ល់ពីវតថានទីតាំងបូរាណវតទុ សៅជុាំវញិភូមិរបស់ពួរសគ 
អងគោរ ADF រ៏បានជួលអបរភូមិរហូតដល ់៦០នារ់ ជារមមរររបចាាំថ្ថៃ សៅរបុងយុទននាោរជីររោយរបចាាំឆ្ប ាំ អបរភូមិ 
៤៧នារ់បខនទមសទៀត រាំពុងសធវីោរជាមួយអាជាញ ធរអបសរា សៅរបុងោរខថទាាំ និងោរារទីតាំងបូរាណវទិា។ 
 ដូចោប សនះខដរ ររសួងបរសិ្ថទ ននឹងសធវីឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នចូលរមួសដ្ឋយតធ ល់សៅរបុងសរមមភាពដ្ឋាំថ្រពសឈ ី
និងស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងីវញិរបុងឧទានសនះ ខដលរមួទាាំង ោរបសងកីត និងខថទាាំថ្នប លបណថុ ះរូនសឈបីខនទមផងខដរ។ 
សរោមរិចចសហោរជាមួយររសងួសទសចរណ៍ អាជាញ ធរអបសរា និងរបតិបតថិររសទសចរណ៍របុងមូលដ្ឋឌ ន វគគបណថុ ះប
ណាថ ល និងោររស្ថងសមតទភាព នឹងានផថលឲ់្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន សដីមផចូីលរមួោន់ខតតធ ល់ផងខដរសៅរបុងោរ
អភិវឌណសទសចរណ៍របុងឧទានសនះ។ 
SPA២.៣ សលរីរាំពសស់ទសចរណ៍ខដលាននិរនថរភាព និងសអរូសទសចរណ៍ខដលរបតិបតថោិរសដ្ឋយអបរមូលដ្ឋឌ ន 
 សភញៀវភាគសរចីនមរោន់ឧទានជាតិភបាំគូខលន នឹងរតូវសធវដីាំសណីរតមផលូវ និងរចរនានាខដលបានរាំណត់សៅ
របុងតាំបនស់របីរបាសស់ដ្ឋយនិរនថរភាព សដីមផោីត់បនទយផលប៉ះាល់អវជិជានមរសលីរបព័ននសអរូឡូសុីជិតខ្ង និងទី
តាំងបូរាណវតទុខដលានលរខណៈផុយរសួយ។ សដ្ឋយសហោរជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន អាជាញ ធរអបសរា រដ្ឋឌ ភិបាល
ថ្នប រ់សែតថ និងររសួងសទសចរណ៍ យុទនស្ថន្រសថរគប់រគងសទសចរណ៍នឹងរតូវសរៀបចាំសឡងី សដីមផសីដ្ឋះរស្ថយតរមូវោរអភិ
ររស និងោរអភិវឌណ សដីមផបីសងកីនបទពិសស្ថធន៍របស់សភញៀវសទសចរ។ យុទនស្ថន្រសថសនះនឹងគិតគូរសទសចរណ៍ពីរខបប ខដល
ារ់ព័នននឹងឧទានជាតិសនះ៖ សទសចរណ៍”ទូសៅ” ខដលសតថ តសលីោរទសសនាទីតាំងវបផធម៌សាំខ្ន់ៗ (របាស្ថទ និងទី
តាំងសបតិរភណឍ ដថ្ទសទៀត) និងសអរូសទសចរណ៍ខដលសតថ តសលីោរទទួលបានបទពិសស្ថធន៍ពីភាពទារ់ទាញថ្នធមម
ជាតិ ឬោរចិញ្ច ឹមជីវតិសៅមូលដ្ឋឌ ន (ទសសនាសតវថ្រព ោរសនារ់សៅតមរគសួ្ថរ។ល។)។ របុងឧទានជាតិភបាំគូខលន 
សទសចរណ៍ទូសៅ អាចានចាំនួនសរចីន និង(អាច)បងកោរបះ៉ាលជ់ាខ្ល ាំង ខដលទាមទារឲ្យានោរវនិិសយគយ៉ង
សរចីនសលសីហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន និងោររគប់រគងសភញៀវសទសចរ ពីសាំណារ់អាជាញ ធរឧទទានជាតិ។ ម៉ាងវញិសទៀត សអរូ
សទសចរណ៍ ទាំនងជា “ានសភញៀវតិចជាង- ផលប៉ះាលទ់ាបជាង” និងជាោរលែរតូវរគប់រគងសដ្ឋយសហគមនមូ៍ល
ដ្ឋឌ ន និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ខដលបានទទួលោរបណថុ ះបណាថ លជាមូលដ្ឋឌ ន សដីមផផីថលឱ់ោសសរាប់ោរងារសអរូ
សទសចរណ៍។ 
ោរគិតគូរសៅរបុងយុទនស្ថន្រសថសនះ រ៏សតថ តផងខដរសលី៖ 

 ោរពិនិតយខរសរមួល និងរបុងររណីចាាំបាច់ រតូវសធវីោររាំហតិសលីោរអភិវឌណាណិជជខដលានបចចុបផនបសៅ
រខនលងទឹរធាល រ់រពះអងគធាំ ខដលបចចុបផនបសនះសាសពញសដ្ឋយតូបលរ់ទាំនិញ និងរខនលងលរ់អាហារ។ 

 សហោរជាមួយមជឈមណឍ លសរមមភាពរាំចាត់មីនរមពុជា (CMAC) សដីមផបីញ្ច ប់ោរសដ្ឋះមីនថ្នឧទានជាតិ
សរាប់ទាាំងសរមមភាពអភិវឌណន៍វសិ័យសទសចរណ៍និងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ 

 ោរបសងកីតខផនទី និងរូនសសៀវសៅសរាប់ផថលព័់ត៌ានខដលអធិបាយអាំពីសមផទាឧទាន ទិដឌភាពនានាថ្ន
ធមមជាតិ និងទីតាំងខដលានចាំណាប់អារមមណ៍ខ្ងបូរាណវទិាសៅរបុងឧទានជាតិសនះ - ខផនទីសនះ និងរូន
សសៀវសៅ នឹងរតូវដ្ឋរ់បញ្ចូ លសៅរបុងរថ្រមខដលរតូវបង់សរាប់ោរចូលរាំស្ថនថថ្នសភញៀវសទសចរ មរទីតាំង
រពះអងគធាំ និងរាលស្ថព ន។ ររមុហុ៊នឯរជន (ដូចជា ររុមហុ៊នទឹរបរសុិទនទឹរធមមជាតិភបាំគូខលន) អាចនឹង
រតូវទារ់ទងសដីមផឲី្យជួយផថលហ់រិញ្ដវតទុសរាប់ោរសរៀបចាំផលតិរូនសសៀវសៅសនះ។ 
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 សរៀបចាំមណឍ លបររស្ថយសៅរបុងស្ថទ នីយថ៍្នឧទានសនះសៅរាលស្ថព ន ខដលានសមផទាជាមូលដ្ឋឌ ន 
(ខដលរមួទាាំង បនធប់ទឹរ) និងព័ត៌ានសរាប់បសងកីនោរយលដឹ់ង និងចាំណាប់អារមមណ៍សលីគុណតថ្មល ធមម
ជាតិ និងវបផធម៌ថ្នឧទានជាតិសនះ 

 ោរបសងកីតស្ថល រសញ្ញដ  (ជាភាស្ថខែមរ និងអង់សគលស) សៅទីតាំងរពះអងគធាំ និងរាលស្ថព ន ខដលបងាហ ញពី 
ររមអនុវតថខដលរតូវសរបីរបាសស់រាប់ទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរអងគរ 

 ផថល់វគគបណថុ ះបណាថ លដល់អបរភូមិ និងមន្រនថីលាត អាំពីោររគប់រគងសទសចរណ៍ 

 ខរលមែទាំនារ់ទាំនង និងរិចចសហោររវាងររុមហុ៊នសទសចរណ៍សៅរបុងមូលដ្ឋឌ ន និងមន្រនថីលាត 

 សរៀបចាំសោលោរណ៍ខណនាាំសថីពីោររគប់រគងសទចសរណ៍ របុងតាំបន់នីមួយៗ សដីមផបីងាហ ញឲ្យចាសោ់សពី់
សរមមភាពនានាខដលអាចអនុញ្ញដ តសៅរបុងតាំបន់នីមួយៗ 

 ឯរភាពសលីរចនាសមព័ននសរាប់សភញៀវសទសចរ និងរបព័ននតាល ភាពសរាប់បខងវរផលចាំណូលសដីមផោីរារ 
និងរគប់រគងឧទានសនះវញិ និង 

 ខរលមែផលូវថបល់និងចាំណតរថយនថ របុងររណីចាាំបាច់រតូវផថល់សមផទាសដីមផសីរមួលោរសចញចូលរបស់
សទសចរ 
អាទិភាពែពស់នឹងានផថល់សរាប់របជាជនមូលដ្ឋឌ នខដលបានរស់សៅរយៈសពលខវង របុងោរផថលស់សវាសៅ

របុងឧទានសនះ (ដូចជា សសវាជូនសភញៀវ អបរលរ់ចាំណីអាហារ និងសិបផរមម រខនលងស្ថប រ់សៅ និងផធះសាំណារ់)។ ររុម
ហុ៊នសទសចរណ៍ មគគុសទសរ៏ និងរបតិបតថិររាណិជរមមសៅតមរខនលងខដលានោររាំណត់របុងឧទានសនះ រតូវខត
ានចុះបញ្ជ ី និងទទួលអាជាញ ប័ណតពីររសួងសទសចរណ៍និង អាជាញ ធរឧទានជាតិ។ ររុមហុ៊នសទសចរណ៍របុងរសុរ 
ខដលានរបវតថលិែរបុងោរផថល់សសវាសអរូសទសចរណ៍របរបសដ្ឋយោរទទួលែុសរតូវខ្ងខផបរសងគម (ដូចជា Terre 

Cambodge)គួរខតចូលរមួជាអបរផថល់ោររបឹរាសៅរបុងោរសរៀបចាំយុទនស្ថន្រសថរគប់រគងសទសចរណ៍។ 
SPA២.៤  សដ្ឋះរស្ថយោររគបរ់គងសាំណល ់(រងឹ និងរាវ) 
 បរាិណសាំណល់រងឹ និងរាវខដលានបចចុបផនប សដ្ឋយស្ថរខតចាំនួនយ៉ងសរចីនថ្នសភញៀវមរទសសនាឧទានសនះ 
(ជាពិសសស សៅរពះអងគធាំ) មិនរតឹមខតប៉ះាល់ដលប់ទពិសស្ថធន៍របស់សភញៀវបុ៉សណាត ះសទ ប៉ុខនថរ៏ គាំរាមរាំខហងចាំសាះ
គុណភាពថ្នទឹរស្ថែ តផងខដរ។ ធុងសរាម នឹងរតូវដ្ឋរ់សៅតមទីរខនលងនានាឲ្យបានរគប់រោន់ សដីមផលុីបបាំបាត់ស
រាមសៅតមទីតាំងខដលានសទសចរចូលសរចីន។ ោរខរថ្ចបសាំណល់សឡងីវញិនឹងសលីរទឹរចិតថ សៅរបុងររណីខដល 
អាចសធវីបាន ខដលរមួទាាំង ោររាំហតិសលោីរសរបីរបាស់ថង់តល សធរិ និងដបទឹរ សដ្ឋយរតូវសរបីរបាស់សាភ រៈខដលអាចខរ
ថ្ចបសឡងីវញិបានជាជាំនួសខដលផលិតរបុងរសុរ(រមួទាាំងធុងសបិផរមម និងផលតិផលពីសលរឹសឈ)ី។ របតិបតថិររ
សទសចរណ៍ និងសភញៀវសទសចរនឹងរតូវបានសលរីទឹរចិតថមិនឱយនាាំយរបាល សធិចសៅរបុងឧទានសនះ។ ោរសចាលសរាម 
និងសាំណល់រាវតមរបភពទឹរ ននឹងរតូវហាមឃាត់យ៉ងតឹងរុងឹ។ 
 តមធមមត សាំណល់ខដលបសងកតីសឡងីសៅរបុងឧទានសនះគួរខតយរសចញពីភបាំសនះ សៅទុរដ្ឋរ់សៅតមរខនលង
រគប់រគងសាំណល ់ សរៅឧទានសនះ។ សទាះជាយ៉ងណារស៏ដ្ឋយ សដ្ឋយស្ថរខតថ្ថលចាំណាយែពស ់ ជសរមីសដថ្ទសទៀតរ៏
នឹងរតូវសិរាផងខដរ ខដលរមួទាាំង ោរដុតសាំណល់ខដលមិនបងកសរោះថ្នប រ់សៅរខនលងមិនជិតរបុថងឧទានសនះ។ 
 

SPA៣  ពរងឹងសមតទភាពស្ថទ ប័ន និងរិចចសហោរ  
 បញ្ញហ ជាសរចីនខដលបចចុបផនបសនះរាំពុងរបឈមចាំសាះឧទានសនះ ានជាប់ទារ់ទងនឹងយុតថ ធិោររតួតោប  
និងសមតទភាព រពមទាាំងធនធានរបុងររមិតរាំណត់ (ទាាំងធនធានមនុសស និងហរិញ្ដវតទុ) ខដលររសួងបរសិ្ថទ នាន
សរាបោ់រារ និងរគប់រគងឧទានសនះឲ្យានរបសិទនភាព។ សដ្ឋយស្ថរខតស្ថរៈសាំខ្ន់ថ្នឧទានសនះចាំសាះសែតថ
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សសៀមរាប និងសរាប់របជាជនរមពុជាយ៉ងសរចីន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជារតូវសធវីោរវនិិសយគសឡងីវញិ សដីមផឲី្យរបារដ
ថ្ន មនុសសជាំនាន់សរោយៗ អាចបនថររីរាយជាមួយសបតិរភណឍ ធមមជាតិ និងវបផធម៌ខដលឧទានសនះផថលឲ់្យ។ របសទិន
ភាពថ្នោររគប់រគង រ៏អាចពរងីរបានសរចីនផងខដរ តមរយៈរិចចសហោរបានរបសសីរជាងមុនរវាងស្ថទ ប័ននានា និង
តមរយៈោរចងររងជាឯរស្ថរ អាំពីតថ្មលសសដឌរិចច ខដលឧទានសនះផថល់ឲ្យ របុងនាមជាទីរបជុាំទឹរសភលៀង និងសោថ នុ
ពលសទសចរណ៍។ 

SPA៣.១ គូសបញ្ញជ រ់ពីតួនាទី និងោរទទួលែុសរតូវស្ថទ ប័ន   
របុងនាមជាអាជាញ ធររគប់រគងបឋមសលីតាំបន់ោរារធមមជាតិសៅរមពុជា ររសួងបរសិ្ថទ នានសមតទរិចចសលីោរ

អភិររស និងោរារឧទានជាតិភបាំគូខលន។ សមតទរិចចសនះរាប់បញ្ចូ ល ោរសចញចូលឧទានសនះ រ៏ដូចជា ោរសលីររាំ
ពស់របរចិញ្ច ឹមជីវតិខដលាននិរនថរភាពបរសិ្ថទ ន (ខដលរមួទាាំង សអរូសទសចរណ៍)។ អាជាញ ធរអបសរា ានភារៈទទួល
ែុសរតូវខថររាោរាររខនលងបូរាណវតទុ សៅរបុងទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរអងគរ រ៏ដូចជា សែតថសសៀមរាបទាាំងមូល 
(ខដលានឧទានសនះផងខដរ)។ សទាះបីានភាពរតួតោប ថ្នទីតាំងភូមិស្ថន្រសថរ៏សដ្ឋយ តួនាទី និងោរទទួលែុសរតូវ
ខ្ងស្ថទ ប័ន ានភាពដ្ឋច់ោប  និងបាំសពញោប សៅវញិសៅមរ។ 

SPA៣.២ ធានាឲ្យានបុគគលរិរគប់រោន់ ជាមយួសមតទភាព និងធនធានសមរសប  
 សមតទភាព និងធនធានចាាំបាច់សរាប់ោរអនុវតថចាប់ឲ្យានរបសិទនភាព ានខចងសៅរបុងSPA១.៣។ 
សលីសពីសនះ ទាាំងមន្រនថីលាត និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន (សៅថ្នប រស់ែតថ រសុរ និង ុាំ) អាចទទួលផលពីវគគណថុ ះបណាថ ល
ខដលសតថ តចាំសោលសៅ សលីវធីិស្ថន្រសថថ្នោរចូលរមួសរាប់សធវឲី្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នចូលរមួសៅរបុងោរសរៀបចាំខផនោរ 
និងោររគប់រគងតាំបន់ោរារធមមជាតិ (ខដលរមួទាាំង ោរពរងីររបរចិញ្ច ឹមជីវតិផងខដរ)។ វគគបណថុ ះបណាថ លសនះ គួរ
ខតដឹរនាាំសដ្ឋយបុគគលិរររសួងបរសិ្ថទ នសៅថ្នប រ់រណាថ ល មរពីអគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ និង 
អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ជាមួយោរឧបតទមភពីអងគោរមិនខមនរដ្ឋឌ ភិបាលរបុងមូលដ្ឋឌ ន ខដលានបទ
ពិសស្ថធន៍ោរងារជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នតធ ល ់(សូមអាន SPA២.១)។ 

 សៅររមិតមនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ សមតទភាពបសចចរសទសសៅរតូវោរឲ្យានោរពរងឹងបខនទមសទៀត សដីមផអីាចផថល់
ោរដឹរនាាំ និងោាំរទតមោរចាាំបាច់ សរាប់អនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះ។ របោរសាំខ្ន់គឺរតូវធានាថ្ន បុគគលិរ
មនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ រតូវបានបញ្ចូ លរបុងរគប់វគគបណថុ ះបណាថ លបសចចរសទស ឬ សិោខ ស្ថោនានាខដលបានសរៀបចាំសៅ
ថ្នប ររ់ណាថ ល សដ្ឋយអគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ និង/ឬ អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន។ 
សលីសពីសនះ ោរបញ្ជូ នបុគគលិរ ឬ សផធរបុគគលរិមរពីររសួងបរសិ្ថទ ន (អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាតិ /
អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន) គួរខតបានពិចារណាផងខដរ សដីមផបីសងកីនសមតទភាពបសចចរសទសសៅថ្នប រ់សែតថ។ 
តរមូវោរជាបនាធ ន់មួយខដលរបធានមនធីរបរសិ្ថទ នបានសលីរសឡងីគឺ រតូវានបុគគលិរខដលអាចសរៀបចាំសាំសណីងាយៗ
សដីមផសុីាំមូលនិធិោាំរទ។ របធានមនធីរបរសិ្ថទ នសែតថគួររាំណត់ថវោិរបតិបតថិោររបចាាំឆ្ប ាំសរាប់ឧទានសនះសៅរបុងថវោិ
របសរ់រសួងបរសិ្ថទ ន សដីមផអីាចបាំសពញោរចាំណាយសាំខ្ន់ៗខដលទារ់ទងនឹងោរសធវីដាំសណីរ សិោខ ស្ថោ បណថុ ះប
ណាថ ល បរោិខ រ និងោរខថទាាំសហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន។ 
 ោរវនិិសយគដាំបូងសលសីហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន (ខរលមែស្ថប រ់ោររណាថ លថ្នឧទានសនះ និងោរបថូរទីតាំងស្ថទ នីយ៍
រងមួយចាំននួ) រថយនថថមីៗ (4WD មួយសរគឿង និង សទាចររយនយនថសរាប់ចូលថ្រព ១០សរគឿង) និងបរោិខ រថមីៗ 
(វទិយុទារ់ទង, GPS, អាវុធ និងា៉សុីនថតពីចាៃ យ) គឺជាោរចាាំបាច់ ជាមួយថវោិខដលរតូវខតខសវងររពីរបភពថមីៗ
របសរ់ដ្ឋឌ ភិបាល និងស្ថទ ប័នាច ស់ជាំនួយអនថរជាតិ។ 
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SPA៣.៣  ពរងីររិចចសហោរសដីមផោីរារ និងរគប់រគង  

 ោរពរងីររិចចសហោររវាងររសួងបរសិ្ថទ ន និងររសួងវបផធម ៌ និងវចិិរតសិលផៈ តមរយៈអាជាញ ធរអបសរា គឺ
ជាោរចាាំបាច់ របុងោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងសនះ ជាពិសសស សដ្ឋយស្ថរវាទារ់ទងជាមួយោរភិររស និងោរារទីតាំង
សបតិរភណឍ វបផធម៌។ របសិនសបីឧទានសនះរតូវបានរាំណត់ជាខផបរមួយថ្នទីតាំងសបតិរភណឍ ពិភពសោរអងគរ សគចាាំ
បាច់រតូវគូសបញ្ញជ រ់ពីតួនាទីរបុងរិចចោរារ និងរគប់រគងទីតាំងឧទានសនះ។ 
 សដ្ឋយស្ថរឧទានជាតិភបាំគូខលនគឺជាទីរខនលងសោរពបូជា ររសួងធមមោរ និងស្ថសនា នឹងរតូវចូលរមួសៅរបុង
សរមមភាពបសងកីតោរយល់ដឹង ជាពិសសស របុងោរផលិតសាភ រៈផសពវផាយដល់សភញៀវសទសចរមរទសសនាទីសនះ។ 
 រដឌបាលថ្រពសឈាីនតួនាទីសាំខ្ន់មួយរបុងោរជួយោាំរទ និងផថល់សយបលខ់ណនាាំអាំពីោរស្ថថ រថ្រពសឈសីឡងី
វញិសៅរបុងឧទានសនះ។ សលសីពីសនះ ថ្រពសៅសរោមរដឌបាលថ្រពសឈខីដលសទិតសៅជាប់នឹងឧទានសនះ បចចុបផនបរតូវ
បានសផធរមរររសួងបរសិ្ថទ ន អាចផថល់រិចចោរារបខនទមសរាប់តាំបន់សបូលសៅសលែីពង់រាបខ្ងលិចថ្នឧទានសនះ។ 
រិចចសហោរជិតសបិទនជាមួយរដឌបាលថ្រពសឈសីលោីរវាយតថ្មលធនធាន និងយុទនស្ថន្រសថរគប់រគងទីរខនលងថមសីនះ ាន
ស្ថរៈសាំខ្នណ់ាស់។ 
 អងគោរអនថរជាតិចាំនួនពីរខដលបាន និងរាំពុងសធវោីររបុងឧទានសនះអស់រយៈសពលជាសរចីនឆ្ប ាំមរសហយី 

(ACCBនិងADF) អាចផថលស់យបល់បសចចរសទស និងោរោាំរទសរាប់ោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះ។ ររសងួ
បរសិ្ថទ នគួរទទួលស្ថគ ល់ោរចូលរមួដ៏ានតថ្មលថ្នអងគោរទាាំងពីរសនះ និងបសងកីតទាំនារ់ទាំនងផលូវោរតមរយៈអនុសារ
ណៈថ្នោរសយគយលជ់ាមួយអងគោរទាាំងសនះ។5 
SPA៤  ធានានិរនថរភាព ហរិញ្ដបផទានសរាប់ឧទានជាតិភបាំគូខលន 
 វសិ័យជាយុទនស្ថន្រសថថ្នរមមវធីិសនះ សធវីោររាំណត់ថ្ថលចាំណាយសរាប់របតិបតថោិរនិងរមមវធីិ ខដលចាាំបាច់
សរាប់ោរអនុវតថសៅដាំណារ់ោលដាំបូងថ្នរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិសនះ និងសលីរសសបីអាំពីរបភពហរិញ្ដបផទាន
ខដលអាចរទរទងអនថរាគមន៍នានាសៅរបុងមូលដ្ឋឌ ន។ 
SPA៤.១  ពរងីររិចចសហោរសដីមផោីរារ និងរគប់រគង 
 ថ្ថលចាំណាយប៉ាន់ស្ថម នសដីមផអីនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះរយៈសពល៥ឆ្ប ាំខ្ងមុែ (២០១៨-២០២២) 

ានរបាណ ២.៨ ោនដុោល អាសមររិ (ឧបសមព័នន ៤) បខនទមសលីថវោិខដលានបចចុបផនបពីរដ្ឋឌ ភិបាលសរាប់
ឧទានសនះ សរាប់ចាំណាយសលីរបារ់សបៀវតសរម៍ន្រនថលីាត និងោរចាំណាយរបតិបតថិោរសាំខ្ន់ៗ (ឧបសមព័នន ៥)។ 
ោរប៉ាន់របាណសលោីរចាំណាយ មិនរមួបញ្ចូ លចាំខណរខដលអាចរតូវបានចូលរមួសដ្ឋយអាជាញ ធរអបសរាសរាបោ់រ
រគប់រគងនិងោរោរារសបតិរភ័ណឍ វបផធម៍សៅរបុងឧទាន។ 
 សរចីនជាង ៥០% ថ្នថ្ថលចាំណាយប៉ាន់ស្ថម នសរាប់រមមវធីិសនះ រតូវបានវភិាជន៍សរាប់សរមមភាពដ្ឋាំថ្រពសឈី
សឡងីវញិសដីមផសី្ថថ រគរមបថ្រពសឈធីមមជាតិជាបនថបនាធ ប់សៅរបុងឧទានសនះ សោលសៅគឺថ្ផធដីយ៉ងសហាចណាស ់
១.០០០ហ.ត រតូវបានស្ថថ រសៅមុនឆ្ប ាំ ២០២២។ ោរវនិិសយគធាំៗដថ្ទសទៀតនឹងរតូវសធវីសៅរបុងវសិ័យនានាថ្នោរ
ពរងីរសមតទភាព និងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិខដលាននិរនថរភាព ោរខរលមែសមផទា និងសហដ្ឋឌ រចនាសមព័ននសដីមផអីាចរគប់
រគងសភញៀវសទសចរខដលានចាំនួនោន់ខតសរីនសឡងីឲ្យានរបសិទនភាព។ 
 ស្ថទ ប័នទទួលែុសរតូវនាាំមុែនិងោាំរទ រតូវបានរាំណត់សរាប់សរមមភាពរបុងរមមវធីិនីមួយៗ(ឧបសមព័នន៤)។ 
សៅសពលបាំខបរថវោិឲ្យបានលាំអិតរបចាាំឆ្ប ាំ សគអាចសមីលស ញីថ្ន សរមមភាព និងោរចាំណាយភាគសរចីន នឹងសរីត

                                                           
5 ACCB ានរិចចរពមសរពៀងមួយជាមួយររសួងបរសិ្ថទ ន បុ៉ខនថសៅរតូវសធវីបចចុ បផនបភាព និងចុះហតទសលខ្សឡីងវញិ។ អងគោរ ADF 
រាំពុងចាប់សផថីមសធវីោរចរចាសឡីងវញិសដីមផីឲ្យានអនុសារណៈថ្នោរសយគយល់មួយជាមួយររសួងបរសិ្ថទ ន។ 
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ានសៅឆ្ប ាំទី ២និងទី៣ (២០១៩-២០២០) សដ្ឋយសនមតថ្ន ថវោិសរាប់អនុវតថនឹងអាចអនុម័តសៅសដីមឆ្ប ាំ 
២០១៨ (ឧបសមព័នន ៥) ។    

 ោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានជាតិភបាំគូខលន នឹងរតូវដឹរនាាំនិងសរមបសរមួលសដ្ឋយររុមោរងារភបាំគូខលន 
ខដលសៅរបុងសនះានតាំណាងពីរគប់អាជាញ ធរារ់ព័នន។ គណៈរមមោររគប់រគងឧទានសៅមូលដ្ឋឌ ន នឹងានភារៈ
ទទួលែុសរតូវសលីោរអនុវតថសរមមភាពនានាសៅរបុងមូលដ្ឋឌ នតធ ល់។ 
SPA៤.២  រាំណតរ់រ និងធានាឲ្យានរបភពហរិញ្ដបផទានខដលាននិរនថរភាព 

បចចុបផនប ោម នថវោិសដ្ឋយខឡរសរាប់ឧទានជាតិភបាំគូខលនសឡយី។ របារ់សបៀវតសរស៍រាប់មន្រនថីលាត និង
បុគគលិរមនធរីបរសិ្ថទ ន រតូវររសួងបរសិ្ថទ នជាអបរផថល់សដ្ឋយតធ ល ់ ជាមួយរបារ់ឧបតទមភបខនទមតិចតួចសរាប់ោរសធវី
ដាំសណីរ សៅសពលមន្រនថលីាតចុះរបតិបតថិោរ។ លទនរមមបរោិខ រចាំបងៗសរាប់ឧទានសនះ (ដូចជា បសងាគ លរពាំរបទល)់ 
រតូវបានចាត់ខចងសដ្ឋយតធ លពី់ភបាំសពញ ចាំខណរមនធរីបរសិ្ថទ នសែតថានថវោិតិចតួចសរាប់ចាំណាយទូសៅ (មិនបាន
បរមុងទុរសរាប់តាំបន់ោរារធមមជាតិសឡយី)។ 
 របុងសពលខដលមូលនិធិពីរដ្ឋឌ ភិបាលតាំណាងឲ្យរបភពហរិញ្ដបផទានខដលអាចទុរចិតថបានសរាប់រយៈសពល
ខវង(មិនដូចគសរាង) របភពសនះសៅានររមិតរាំណត់ និងមិនរគប់រោន់សរាប់ចាំណាយសលោីរវនិិសយគដាំបូង
ខដលចាាំបាច់សរាបខ់រលមែសហដ្ឋឌ រចនាសមព័នន និងបរោិខ រឧទានជាតិសឡយី។ ដូសចបះ សគរតូវរាំណត់ររភាពចរមុះថ្ន
របភពមូលនិធិ សដីមផអីនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះ។  

 រថ្រមពីសភញៀវចូលទសសនា តាំណាងឲ្យសោថ នុពលលែបាំផុតសរាប់ជាយនថោរហរិញ្ដបផទានខដលាននិរនថរ
ភាព ខដលអាចសរបីរបាស់សរាប់ចាំណាយសលីរិចចោរារ ស្ថថ រ និងរគប់រគងធនធានរបុងឧទានសនះ។ របុងសពលខដល
ផលចាំណូលខដលរបមូលបានសដ្ឋយររុមហុ៊នឯរជនសៅរចរចូលឧទានសនះមររពះអងគធាំ ពុាំខដលបានរបោសជា
ស្ថធារណៈ ផលចាំណូលសនះរតូវបានប៉ាន់របាណថ្នានយ៉ងសហាចណាស ់២០០.០០០ដុោល អាសមររិរបុងមួយឆ្ប ាំ
ៗ ខដលអាចជាវភិាគទានយ៉ងសាំខ្ន់មួយសរាប់រិចចរបឹងខរបងោរារ និងរគប់រគងឧទានសនះ។ ជាំហានបនាធ ន់
មួយចាំនួនរតូវខតបានអនុវតថ សដីមផបីសងកីតយនថោរហរិញ្ដបផទានសនះ៖ 

 រាជរដ្ឋឌ ភិបាលរមពុជា រតូវលុបសចាលសមផទានឯរជន និងសផធររមមសិទនិសនះមរសរោមោររគប់រគងរបស់
ររសួងបរសិ្ថទ ន ខដលជាខផបរមួយថ្នអាជាញ ធរទទួលែុសរតូវសលោីររគប់រគងោរសចញចូលរបុងឧទានសនះ 

 ររសួងបរសិ្ថទ នរតូវចុះរិចចរពមសរពៀងមួយជាមួយររសងួសសដឌរិចច និងហរិញ្ដវតទុ (MEF) ខដលអាចឲ្យររសួង
បរសិ្ថទ នសធវីោរវនិិសយគសឡងីវញិនូវផលចាំណូលខដលរបមូលបានសដ្ឋយតធ ល់សរាប់រគប់រគងឧទានសនះ។ 

 សហោរជាមួយររសួងសសដឌរិចចនិងហរិញ្ដវតទុ របុងោរអភិវឌណនីតិវធីិរបតិបតឋិោរយ៉ងចាសោ់សស់រាប់
ោររបមូលនិងោរសរបីរបាស់ចាំណូលសដីមផធីានាតាល ភាពនិងសមតទភាពរគប់រោន់របុងោររគប់រគងឧទាន។ 

របភពហរិញ្ដបផទានដថ្ទសទៀតរមួាន ោរទូទាតស់សវារមមបរសិ្ថទ ន (PES) សដ្ឋយខផែរសលីគុណតថ្មលទីរបជុាំទឹរ
សភលៀងរបុងឧទានសនះសរាប់សែតថសសៀមរាប ជាពិសសស សរាប់សណាឌ ោរ និងឧសាហរមមសសវារមមសទសចរណ៍ 
រពមទាាំងវសិ័យឯរជន (ដូចជាររុមហុ៊នទឹរខរធ៉មមជាតិ អូគូខលន)។ គុណតថ្មលថ្រពសឈ ី និងថ្ថលចាំណាយារ់ព័នន 
សរាបោ់រារ និងស្ថថ រថ្រពសឈទីាាំងសនះសឡងីវញិ សៅរបុងឧទានសនះ អាចយរមរសរបីរបាស់សដីមផទីទួលបានហរិញ្ដ
វតទុពីមូលនិធិអាោសធាតុថ្បតងឬរមមវធីិវនិិសយគថ្រពសឈ។ី រិចចរបជុាំររុមរបឹរាភិបាលមូលនិធិអាោសធាតុថ្បតង
បានអនុម័ត ថ្នមូលនិធិបនាុាំបចចុបផនបសៅគូខលននឹងរតូវពរងីរសដីមផរីមួបញ្ចូ លោរអនុវតថសរមមភាពសៅរបុងភូមិ
របថ្ពណីទាាំងរបាាំ។ សៅសពលខដលរមមវធីិរគប់រគងរតូវបានោាំរទសដ្ឋយរដឌមន្រនថរីរសងួបរសិ្ថទ ន ររសួងអាចសរបីរមមវធីិ
រគប់រគង សនះជាមូលដ្ឋឌ នសរាប់ររសួង សដីមផដី្ឋរ់ារយសុាំថវោិពីមូលនិធិអាោសធាតុថ្បតង ដាំណារ់ោលទី ៧។  
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របោរសាំខ្ន់មួយផងខដរគឺសាំសណីគសរាងខដលផថលមូ់លនិធិសដ្ឋយាច ស់ជាំនួយសៅរបុងឧទានសនះសដីមផី
សឆលីយតបនឹងតរមូវោររគប់រគង និងអាចរមួចាំខណររបុងោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងសនះ (ដូចជាគសរាងBBP ថ្ន GIZ)។ 

៤ ការរសាវរជាវ និងតាមដាន 
 ោរវាយតថ្មលសពញសលញមួយអាំពីគុណតថ្មលថ្នទីជរាលឧទានជាតិសនះ និងគុណតថ្មលសសដឌរិចចចាំសាះសែតថ
សសៀមរាប គួរខតបានសធវសីឡងីសដីមផខីសវងយលប់ានសពញសលញអាំពីគុណតថ្មលធមមជាតិថ្នឧទានសនះ រ៏ដូចជា ផល
វបិារ និងោរខ្តបង់ ថ្នោរមិនបានោរាររបភពខដលានស្ថរៈសាំខ្ន់ជាអាយុជីវតិសនះផងខដរ។ ឧទានជាតិសនះ 
ផថល់នូវឱោសលែបាំផុតរបុងោរសរៀបចាំ និងអនុវតថគសរាង PES របុងសោលបាំណងសដីមផបីសងកីនសោថ នុពលរបារ់ចាំណូល 
ខដលអាចជួយផថលជ់ាហរិញ្ដវតទុសរាប ់ោរោរារសមផតថិធមមជាតិ/ វបផធម៍ និងោររមួចាំខណរដល់ោរអភិវឌណជីវភាព
សហគមនមូ៍លដ្ឋឌ នរបរបសដ្ឋយនិរនថរភាព។ 
 ោរអសងកតជីវចរមុះបខនទមសទៀត គួរខតបានសលីរទឹរចិតថផងខដរសៅរបុងតាំបន់សបូល និងតាំបន់អភិររស សដីមផី
សរបៀបសធៀបលទនផលជាមួយស្ថទ នភាពសោល ខដលបានរត់រតសៅរបុងោរអសងកតឆ្ប ាំ ២០១៣ (Hayes et al., 2013)។ 
ោរអសងកតនានាបខនទមសទៀតសថពីីគរមបថ្រព និងជីវចរមុះ គួរខតបានសធវីសឡងី សៅរបុងតាំបន់ថ្រពភាគាយព័យ ថ្នរពាំ
របទល់ឧទានសនះ សដីមផជួីយផថល់ព័ត៌ានសរាប់សធវបីចចុបផនបភាពមូលដ្ឋឌ ន (Mould et al., 2013) និងសរមមភាព
រគប់រគងសៅអនាគត ។ ោររស្ថវរជាវបខនទមអាំពីោររគប់រគង និងោរអភិររសទីតាំងសបតិរភណឍ /បូរាណវតទុ គួរខតបាន
ទទួលោរឧបតទមភ និងគួរខតបានអនុវតថតមរយៈរិចចសហោរជាមួយររសួងវបផធម៌ និងវចិិរតសិលផៈ ជាពិសសសអាជាញ
ធរអបសរា។  
 ោរតមដ្ឋនវឌណនភាពថ្នោរអនុវតថរមមវធីិរគប់រគងឧទានសនះ រតូវសធវីសឡងីរបចាាំឆ្ប ាំសដ្ឋយមនធរីបរសិ្ថទ នសែតថ 
និងរាយោរណ៍មរររសួងបរសិ្ថទ ន។ ោរពិនិតយសពញសលញមួយនឹងរតូវសធវីសឡងីសរោយរយៈសពលរបាាំឆ្ប ាំ (២០២២) 
ខដលសៅសពលសនាះរមមវធីិសនះនឹងរតូវខរសរមួល តមោរចាាំបាច ់និងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតថសរាប់ ៥ឆ្ប ាំខ្ងមុែសទៀត។ 
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ឧបសមព័នធ ១. លផនទីឧទានជាតិភនំរូលលន 
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ឧបសមព័នធ ២. សតំណើ តំបន់ររប់ររងសរមាប់ឧទានជាតិភនំរូលលន  
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ឧបសមព័នធ ៣. សកមមភាពលដលអាចអនុញ្ហា ត និងសមបទាសរមាប់តំបន់ររប់ររងនីមួយៗ  

 

សរមមភាព នងិសមផទា 

តាំបនរ់គបរ់គង 

តាំបន់សបូល តាំបន់អភិររស តាំបន់សហគមន ៍
តាំបន់សរបីរបាស់
សដ្ឋយនិរនថរភាព 

របតិបតថិោរតាំបន់ោរារធមមជាតិ (លាត។ល។)         

ផលូវលាំ         

រស្ថវរជាវ និងតមដ្ឋន (អាជាញ ប័ណតរបុងតាំបន់សបូល)         

សអរូសទសចរណ៍-ោរសដីរថ្រព ឬ ជិះរង់ជាររុម (អាជាញ ប័ណត និងានមន្រនថី
លាតរមួដាំសណីររបុងតាំបន់សបូល ខដលអាចអនុញ្ញដ តខតោរសដីរថ្រពបុ៉សណាត ះ) 

     
 

រខនលងសបាះជរមាំអចិថ្ន្រនថយ ៍      

រខនលងសចាលសរាម        

ផលូវខដលានោរខថទាាំ       

សមផទាសទសចរណ៍ (មណឍ លព័ត៌ាននិងស្ថល រសញ្ញដ  បនធប់ទឹរ អបរលរ ់
រចនាសមព័ននអចិថ្ន្រនថយ។៍ល។) 

     

ោររបមូលផលពីធនធានតមលិែិតអនុញ្ញដ ត (អបររស់របុងមូលដ្ឋឌ ន
ប៉ុសណាត ះ) 

       

ោររបមូលផលពីធនធានតមលិែិតអនុញ្ញដ ត (ខបបាណិជជរមមខ្ប តតូច)       

សហរគប់រគង        

ោរដ្ឋាំដាំណាាំ និងរសិរមម       

ចាំោរស្ថវ យចនធ ីតមលិែិតអនុអញ្ញដ ត (អបររស់របុងមូលដ្ឋឌ នបុ៉សណាត ះ)      

សផសងសទៀត??     
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ឧបសមព័នធ ៤. សតងេបសនទសសន៍ថវិកាសរមាប់កមមវិធីរយៈតពល ៥ ឆ្ន  ំ(២០១៨-២០២២) 

សាំោល់៖ ថវោិរមមវធីិ (គិតជាដុោល អាសមររិ) ជាចាំនួនបខនទមសលីថ្ថលចាំណាយសលីបុគគលិរ និងថ្ថលរបតិបតថោិរបចចុបផនប ខដលផថល់សដ្ឋយររសួងបរសិ្ថទ ន (សូមអានឧបសមព័នន ៥) 

 

រមមវធីិយុទនស្ថន្រសថ 
(SPA) 

សរមមភាពរមមវធីិ នាាំមុែសលីោរទទួលែុសរតូវ 
(និងោរោាំរទ) 

សនធសសន៍
ថវោិ  

រាំណត់សាំោល់ថវោិ 

(បញ្ចូលថ្ថលចាំណាយ) 

SPA១: ពរងងឹរចិចោរារ នងិអរិរសធនធានធមមជាត ិនងិវបផធម៌ 

SPA១.១ បសងកតីឲ្យាន
រពាំរបទល់ឧទាន និង
តាំបន់រគប់រគង  

រ) ដ្ឋរ់រពាំរបទល់ឧទានឲ្យរចួសរសច (បសងាគ ល ៤០
សដមី  របុងចាំសណាម ៨១សដីម រតវូបានដ្ឋាំរចួសហយី) 

បុគគលិរឧទានជាមួយោរោាំរទពមីនធីរ បរសិ្ថទ
នសែតថ 

៥.000 ោរដរឹជញ្ជូ ន ោរជរីនិងដ្ឋាំបសងាគ ល (របុងថវោិរបស់ររសួងបរសិ្ថទ ន) 

ែ) ដ្ឋរ់តល រសញ្ញដ ធាំ (ជាភាស្ថខែមរនិងអង់សគលស)
រតង់រចរចូល  

បុគគលិរមនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ ជាមួយោរោាំរទពី
អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងបុគគលិរឧទាន 

១0.000 គូរបលង់ ស្ថងសង់ និងដ្ឋរ់ស្ថល រសញ្ញដ ធាំ ៤ តធ ាំង តមផលូវសលែ ៦៧ 
(២), រពះអងគធាំ (១) & រចរចូលស្ថវ យសលី (១) 

គ) រាំណត់តាំបន់រគប់រគងឲ្យរចួសរសច  អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ោាំរទ
សដ្ឋយមនធីរ បរសិ្ថទ នសែតថ និងបុគគលិរឧទាន 

១0.000 ពិសរោះសយបល់ជាមួយសហគមន៍ សធវខីផនទ ីនិងសរៀបចាំអនុររតឹយ 
(ថវោិរបស់ររសួងបរសិ្ថទ ន)  

SPA១.២ សរមួលោរ
អភរិរស ោរស្ថថ រថ្រពសឡងី
វញិ និងោរខថទាាំ 

រ)រាំណត់អតថសញ្ញដ ណរខនលងសមរសបសរាប់
ដាំណុះតមធមមជាត ិនិងរខនលងជាអាទភិាពសរាប់
ោរដ្ឋាំថ្រពសឡងីវញិ 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

ជាមួយោរជួយោាំរទពីរដឌបាលថ្រពសឈ ី

២0.000 ោរងារសៅមូលដ្ឋឌ ន ថ្ថលសធវដីាំសណីរ និងោរសរៀបចាំខផនោរដ្ឋាំថ្រពសឡងីវញិ 
សរាប់ោរអនុវតថរបុងរយៈសពល ៥ ឆ្ប ាំ 

ែ) ផថួចសផថមីោរដ្ឋាំថ្រពសៅទីតាំងអាទិភាព របុងសោល
សៅសសរមចឲ្យបាន ១.000 ហ.ត សៅមុនឆ្ប ាំ 
២០២២ 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងោរោាំរទពីរដឌបាលថ្រពសឈ ីបុគគលិរឧទាន 
និងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

១.៦00.000 ខផែរតមថ្ថលប៉ាន់ស្ថម ន ១.៦00 ដុោល /ហ.ត (FA) 

SPA១.៣ ពរងីោរអនុវតថ
ចាប់  

រ) វនិិសយគសលីបរោិខ រទាំសនបីសរាប់លាត និង
ពរងឹងោរអនុវតថចាប់សៅរបុងឧទានជាតិសនះ 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងមនធរីបរសិ្ថទ នសែតថ 
១១៥.000 តួសលែសរុប រមួាន ថ្ថលរថយនថ 4WD មួយសរគឿង, សទាចររយនយនថ 

សបរីរបុងថ្រព ១០សរគឿង វទិយុទារ់ទង, GPS ១០សរគឿង, ោសមរ៉ាឌីជតីល់ 
១០សរគឿង និងោាំសភលងីទាំសនបី ១០សដមី 

ែ) សធវឲី្យសហគមន៍មូលដ្ឋឌ នចូលរមួរបុងោរលាត
និងោរតមដ្ឋន 

បុគគលិរឧទានជាត ិជាមួយោរោាំរទព ីអគគ
នាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

២៥.000 ោរពសិរោះសយបល់ ោរសធវីដាំសណីរ និងថ្ថលចាំណាយសៅមូលដ្ឋឌ ន 
សរាប់ ៥ ឆ្ប ាំ (បានពីថវោិរបស់ររសួងបរសិ្ថទ ន) 

សរុបរង 

 

១.៧៨៥.000 
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SPA២. ពរងរីោរចូលរមួ នងិផលរបសយជន៍របស់សហគមន៍ 

SPA២.១ ចាត់ជាអាទិភាព
ោរចូលរមួសៅមូលដ្ឋឌ ន
របុងោររគប់រគងឧទាន 

រ) ផថល់ោរោាំរទជារបចាាំដល់គណៈរមមោររគប់
រគង សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាត ិ

អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ជាមួយោរ
ោាំរទពមីនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ បុគគលិរឧទាន និង 

ADF 

៧៥.000 ោរសរៀបចាំខផនោររគប់រគងសហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាត,ិ ោរលាត, 

និងោរពរងរីរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ។ ថ្ថលចាំណាយរបតបិតថិោរប៉ាន់ស្ថម នរតឹម 
២.000ដុោល /សហគមន៍/ឆ្ប ាំ បខនទមសលី ៥.000 ដុោល  សរាប់សរៀបចាំ
ខផនោររគប់រគងនមីួយៗ 

SPA២.២ ពរងរីឱោស
សរាប់របរចិញ្ច ឹមជវីតិ
ខដលាននរិនថរភាព 

រ) ផថល់ោរោាំរទសរាប់ោរបសងកតីជសរមីសជាំនួស
របុងរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ  

អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ជាមួយោរ
ោាំរទពមីនធីរបរសិ្ថទ នសែតថ បុគគលិរឧទាន និង

អងគោរ ADF 

២៥0.000 ស្ថរលផង និងបសងកីតផលិតផលរសិរមមថមខីដលានសមរតីភាពជាមួយ
បរសិ្ថទ ន និងអនុផលថ្រពសឈសីដ្ឋយអបរភូមរិបុងមូលដ្ឋឌ ន។ ថ្ថលចាំណាយ
រាប់បញ្ចូ ល សយបល់បសចចរសទស សាភ រៈ និងោរផគត់ផគង់នានា 

ែ) បសងកីត នងិខថររាថ្នប លបណថុ ះរូនសឈរីបសភទ
ពូជរបុងរសុរខដលអាចសរបរីបាស់សរាប់ដ្ឋាំសៅរបុង 
ឧទានសនះ  

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

ជាមួយោរោាំរទពរីដឌបាលថ្រពសឈ,ី បុគគលិរ
ឧទាន និងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

២00.000 ថ្ថលចាំណាយប៉ាន់ស្ថម នសរាប់ោរបសងកតី និងខថររាថ្នប រ់បណថុ ះរូនសឈ ី
យ៉ងសហាចណាស់ ៥ រខនលង សៅរបុងឧទានសនះ 

SPA២.៣ សលីររាំពស់
សទសចរណ៍ខដលាន
និរនថរភាព 

រ) សរៀបចាំយុទនស្ថន្រសថរគប់រគងសទសចរណ៍ អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងអគគ
នាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិជា
មួយោរោាំរទពមីនធរីបរសិ្ថទ នសែតថ ររសួងសទស

ចរណ៍ និងអាជាញ ធរអបសរា 

៣០.០០០ ោរពសិរោះសយបល់ ោរសធវីដាំសណីរ ោរសរៀបចាំ និងអនុម័តខផនោរ 

ែ) សរៀបចាំរូនសសៀវសៅអាំពឧីទានជាតភិបាំគូខលន 
(ជាមួយខផនទ)ី និងស្ថល រសញ្ញដ សៅរខនលងសរបី
របាស់សរចនី 

អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន និងអគគ
នាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ
ជាមួយោរោាំរទពមីនធរីបរសិ្ថទ នសែតថ ររសួង

សទសចរណ៍ និងអាជាញ ធរអបសរា 

២០.០០០ ោរចាត់ខចង សរៀបចាំ និងផលិតរូនសសៀវសៅ នងិស្ថល រសញ្ញដ  

គ) ខរលមែសមផទា និងបសងកីតមណឍ លព័ត៌ានសៅ
ស្ថទ នីយឧ៍ទានរាលស្ថព ន 

មនធរីបរសិ្ថទ នសែតថជាមួយោរោាំរទពអីគគនាយរ
ដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភរិរសធមមជាត ិនិងអគគនា
យរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន អគគនាយរដ្ឋឌ ន
ចាំសណះដឹងនិងព័ត៌ានបរសិ្ថទ ន នងិACCB  

៧៥.០០០ ថ្ថលសរុបសរាប់ខរលមែមសធាបាយ និងបសងកតីមជឈមណឍ លព័ត៌ាន 

SPA២.៤ សដ្ឋះរស្ថយ
ោររគប់រគងសាំណល់ 

រ) ខរលមែមសធាបាយរគប់រគង និងខរថ្ចបសាំណល់
រងឹ 

មនធរីបរសិ្ថទ នសែតថជាមួយោរោាំរទព ីរដ្ឋឌ ភិបាល
ថ្នប រ់សែតថនិងបុគគលិរឧទានជាត ិ

១០០.០០០ ោរសរៀបចាំមសធាបាយរគប់រគងនងិខរថ្ចបសាំណល់, ោរទិញ និងោរដ្ឋរ់
ធុងសរាម នងិខរថ្ចប 

សរុបរង 

 
៧៥០.000 
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SPA៣: ពរងងឹសមតទភាពស្ថទ ប័ន នងិរចិចសហោរ 
SPA៣.១ ធានាឲ្យាន
បុគគលិររគប់រោន់ និង
សមតទភាពនងិធនធាន
សមរសប 

រ) សបរីវគគបណថុ ះបណាថ លអាំពោីរអនុវតថចាប់
សរាប់បុគគលិរលាតទាាំងអស់របុងឧទាន និងវគគ
រមលរឹសឡងីវញិរបចាាំឆ្ប ាំ 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

ជាមួយោរោាំរទពគីណៈបញ្ញជ ោរឯរភាព 

៥0.000 ថ្ថលចាំណាយសរាប់វគគបណថុ ះបណាថ លឯរសទស (ឆ្ប ាំទី១) ប៉ាន់ស្ថម ន ៥
00ដុោល /មន្រនថីលាតាប រ់ៗ សដ្ឋយថ្ថលចាំណាយសរាប់បណថុ ះបណាថ ល 
របុងមួយឆ្ប ាៗំ ាន ១00ដុោល /មន្រនថីលាតាប រ់ៗ  

ែ) ផថល់វគគបណថុ ះបណាថ លអាំពីោរសរៀបចាំខផនោរ 
និងោររគប់រគងតមខបបចូលរមួ ដល់បុគគលិរ 

PDoE បុគគលិរឧទាន និងររុមរបរឹា ុាំ  

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

២៥.000 ោរសរៀបចាំ និងអនុវតថរមមវធិបីណថុ ះបណាថ លសរាប់បុគគលិរមនធរីបរសិ្ថទ
នសែតថ ១៥ នារ់ មន្រនថីលាត ៥០នារ់ និងសាជិរររមរបរឹា ុាំ ១៥ 

នារ់ 

គ) ផថល់វគគបណថុ ះបណាថ លដល់មន្រនថីលាត និងសហ
គមន៍មូលដ្ឋឌ ន អាំពីោររគប់រគងសទសចរណ៍ 

អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន នងិមនធីរប
រសិ្ថទ នសែតថជាមួយោរោាំរទពីររសួងសទសចរណ៍ 

អាជាញ ធរអបសរានិងADF  

៣០.000 ោរសរៀបចាំ និងោរអនុវតថរមមវធិីបណថុ ះបណាថ លសរាប់មន្រនថីលាត ៥០
នារ់ និងតាំណាងសហគមន៍ ៥០នារ់ 

 ) ពរងរីសមតទភាពបសចចរសទសរបុងមនធរីបរសិ្ថទ ន
សែតថ សរាប់ោររគប់រគង និងតមដ្ឋនតាំបន់ោរ
ារធមមជាត ិ(រមួទាាំង ោរសរសសរសាំសណីគសរាង) 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

២៥.០០០ ថ្ថលចាំណាយសរាប់បុគគលិរមនធរីបរសិ្ថទ នចូលរមួរបុងសិោខ ស្ថោបសចចរ
សទស និងវគគបណថុ ះបណាថ លសរៀបចាំសដ្ឋយ អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរ
ារអភិររសធមមជាត ិនិងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន (រយៈសពល 
៥ ឆ្ប ាំ) 

សរុបរង ១៣0.000  

SPA៤: ធានាឲ្យានហរិញ្ដបផទានខដលាននរិនថរភាពសរាប់ឧទានជាតភិបាំគូខលន 

SPA៤.១ រាំណត់ររនងិធា
នាឲ្យានរបភពហរិញ្ដបផ
ទានខដលាននិរនថរភាព 

រ)សរៀបចាំយុទនស្ថន្រសថសរៀរគរធនធានខដលរមួទាាំង 
រថ្រមពីសភញៀវសទសចរ និងរបភពមូលនិធិថ្ចបរបឌិត
ដថ្ទសទៀត 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

និងអគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន 

ជាមួយោរោាំរទពីររសួងសសដឌរចិច នងិហរិញ្ដ
វតទុ 

 
៥០.០០០ 

 
ោរសរៀបចាំ និងអនុវតថយុទនស្ថន្រសថសរៀរគរធនធាន 

សរុបរង ៥០.០០០  

ោរតមដ្ឋន នងិវាយតថ្មល 
 រ) សធវីោរសិរាវាយតថ្មលទជីរាលថ្នឧទាន អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

ជាមួយោរោាំរទពនីាយរដ្ឋឌ នជីវចរមុះ (រ.ជ.
អ.ច) 

៥0.000 សរៀបចាំោរសិរា ោររបមូលទិនបន័យ ោរពសិរោះសយបល់ និងោរ
សរៀបចាំរបាយោរណ៍ 

 ែ) សធវីោរវាយតថ្មលធនធានសរាប់ខផបរាយពយថ្ន
ឧទាន (ខដលថមីៗសនះបានរាំណត់ជារសបៀងអភិររស
ជីវចរមុះ) 

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត ិ

ជាមួយោរោាំរទពរីដឌបាលថ្រពសឈ ី

២៥.000 ោរងារតមមូលដ្ឋឌ ន សរៀបចាំខផនទ ីពិសរោះសយបល់ និងសរៀបចាំរបាយ
ោរណ៍ 
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 គ) តមដ្ឋនវឌណនភាពថ្នោរអនុវតថខផនោររគប់
រគងឧទានជាត ិ

អគគនាយរដ្ឋឌ នរដឌបាលោរារអភិររសធមមជាត,ិ 

អគគនាយរដ្ឋឌ នសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន នងិមនធីរប
រសិ្ថទ នសែតថ 

២0.000 របាយោរណ៍តមដ្ឋនរបចាាំឆ្ប ាំ និងោរវាយតថ្មលរបសិទនភាពថ្នោរ
រគប់រគងសៅឆ្ប ាំទ ី៥ (២០២២) 

សរុបរង ៩៥.000  

សរុប ២.៨១0.000 
ដុោល  

ថ្ថលប៉ាន់ស្ថម នសរាប់រយៈសពល ៥ ឆ្ប ាំ (២០១៨-២០២២) 
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ឧបសមព័នធ ៥. សតងេបថ្ថលចំណាយតលើរបតិបតរិការ និងកមមវិធីរបចឆំ្ន  ំ(២០១៨-២០២២) 

ថវោិគិតជាដុោល អាសមររិ និងអនុវតថចាំសាះខតោរចាំណាយរបុងឧទានជាតិភបាំគូខលនបុ៉សណាត ះ 
 ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ សរបុ (២០១៨-២០២២) 

១. ថវោិរបតិបតថោិរជាមូលដ្ឋឌ ន (រតូវផថល់សដ្ឋយររសួងបរសិ្ថទ ន)  

របារ់សបៀវតសរ ៍(នាយរឧទាន ១ និងបុគគលិរលាត ៤៨នារ់)  ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៦២.៤00 ៣១២.000 

ថ្ថលសធវីដាំសណីរ (លាត) ១២.000 ១២.000 ១២.000 ១២.000 ១២.000 ៦0.000 

ោរចាំណាយជាមូលដ្ឋឌ នសរាប់ស្ថទ នីយ ៍(ស្ថទ នីយ ៍១ និងស្ថទ នីយរ៍ង ៧) – ស្ថទ នី
យរ៍ងែលះនឹងរតូវបថូរទីតាំងសៅឆ្ប ាំ ២០១៨ 

១0.000 ២៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ៨0.000 

ជួសជុល និងោរខថទាាំ ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ១៥.000 ៧៥.000 

ឯរសណាឌ ន និងសាភ រៈផគត់ផគង់ដថ្ទសទៀត ២.000 ២.000 ២.000 ២.000 ២.000 ១0.000 

សរបុរង ១០១.៤00 ១១៦.៤00 ១០៦.៤00 ១០៦.៤00 ១០៦.៤00 ៥៣៧.000 

២. បរោិខ រ និងលទនរមមធាៗំ  (មូលនិធិថមបីខនទម) 

រថយនថ (4WD មួយសរគឿង និងសទាចររយនយនថចូលថ្រព ១០ សរគឿង) ២0.000 ៥0.000 ២0.000 - - ៩0.000 

បរោិខ រលាត (វទិយុទារ់ទង, GPS, ា៉សីុនថតឌីជីតល់, អាវធុ) ១៥.000 ៥.000 ៥.000 - - ២៥.000 

សរបុរង ៣៥.000 ៥៥.000 ២៥.000 - - ១១៥.000 

៣. ោរវនិិសយគសលីរមមវធីិ (មូលនិធិថមបីខនទម)  
ដ្ឋាំថ្រពសឡងីវញិ (ខដលរមួទាាំង ោរបសងកីតថ្នប លបណថុ ះរូនសឈ)ី ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ៣៦៤.000 ១.៨២0.000 

ោរអភិវឌណរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងោរោាំរទដល់សហគមន៍តាំបន់ោរារធមមជាតិ ៥0.000 ១២៥.000 ១00.000 ២៥.000 ២៥.000 ៣២៥.000 

ោរអភិវឌណសទសចរណ៍ (រមួទាាំង ខរលមែសហដ្ឋឌ រចនាសមព័នននិងស្ថល រសញ្ញដ ) ៨៥.000 ១00.000 ២៥.000 ១៥.000 ១0.000 ២៣៥.000 

បណថុ ះបណាថ លសតថ តសលីមន្រនថីលាត បុគគលិរមនធីរបរសិ្ថទ ននិងសហគមន៍មូលដ្ឋឌ ន ៣0.000 ៥0.000 ៣0.000 ១៥.000 ៥.000 ១៣0.000 

យុទនស្ថន្រសថសរៀរគរធនធាន ៥០.០០០     ៥០.០០០ 
ោររស្ថវរជាវ និងតមដ្ឋន ១៥.000 ៥0.000 ១៥.000 ១0.000 ៥.000 ៩៥.000 

សរបុរង ៥៩៤.000 ៦៨៩.000 ៥៣៤.000 ៤២៩.000 ៤០៩.000 ២.៦៦៥.000 

សរបុរង (គិតតមឆ្ប ាំ) ៧៣០.៤00 ៨៦០.៤00 ៦៦៥.៤00 ៥៣៥.៤00 ៥១៥.៤00 ៣.៣០៧.000 

 


