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សាររបេរ់ដ្ឋមន្រនត ី
 

រកសួបរសិ្ថថ នមានកតីពស្ថមនសសរកីរាយខ្ល ងំណាស់ ដដលអគគនាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ និងអភិរកស 
ធមមជាតិ(GDANCP) បានពរៀបចំបពងកីតនូវ «ពោលការណ៍ដណនាសំតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់
រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ របពទសកមពុជា» ពដីមបរីគប់ភាគីទងំអស់ពរបីរបាស់ជាមូលដ្ឋា ន សរមាប់
ការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងទងំបួន អនុពោមតាមមារតាទី១១ ជំពូកទី៤ ការកំណត់ និងដបង
ដចកតំបន់រគប់រគងននចាប់ សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ កនុងឆ្ន ២ំ០០៨។      

ពោលការណ៍ដណនាពំនេះ គឺពិតជាមានស្ថរៈសំខ្ន់បំផុត សរមាប់យកពៅអនុវតតធានាថាតំបន់
ការពារធមមជាតិទងំអស់ននរបពទសកមពុជា រតូវបានរគប់រគង និងការពាររបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព ពដីមបោីរំទ 
និងពធវីឱ្យរបពសីរព ងីនូវតនមល និងមុខងាររបព័នធពអកូ ូសុី និងបពងកីនពសវាកមមពអកូ ូសុី សរមាប់ោរំទពៅ
ដល់លំនឹងបរសិ្ថថ ន សុខមាលភាពរបជាជន សតវនរព ការកាត់បនថយការដរបរបួលអាកាសធាតុ និងរទរទង់
និរនតរភាពការអភិវឌឍពសដាកិចចរយៈពពលដវង សរមាប់ជាផលរបពោជន៍មនុសសរគប៉ជំនាន់ រសបតាមពោល
នពោបាយរបស់រាជរដាភិបាលកមពុជា ពរកាមការដឹកនាដ៏ំឈ្លល សនវ និងរបកបពដ្ឋយគតិបណឌិ តរបស់         
េសមតចអរគមហាសេនបតីសតសជាហ ុនណេន នាយករដាមន្រនតីននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា។  

របពទសកមពុជា គឺជារបពទសមយួដដលសមបូរដបបដផនកជីវស្ថន្រសត និងនរពពឈ ី នរពលិចទឹក និង     
ជីវៈចរមរេះ ោតសនធឹងពី ដីពោក ទឹកស្ថប ពៅដល់តំបន់ពឆនរសមុរទ។ នរពពឈ ី និងជីវចរមរេះពដីរតនួាទី 
ចូលរមួោ៉ងសំខ្ន់ពៅកនុងការអភិវឌឍពសដាកិចច សងគម និងវបបធម៌ កនុងរបពទសកមពុជាជាពរចីនជំនាន់    
មកព យី។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានខិតខំរបឹងដរបងដកទរមង់សុីជពរៅពឆ្ព េះពៅរកការអភិរកស និងការ
ការពារនរពពឈកីាន់ដតពរចីនព ងីៗ ពដ្ឋយបានកំណត់វសិ្ថលភាពទងំពនេះពៅជាតំបន់ការពារធមមជាតិ
ដថមពទៀត។ របការពនេះ របពទសកមពុជា មានវសិ្ថលភាពពសទីរដត៤៥% នននផទដីនរពពឈរីតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល
ពៅកនុងរបព័នធរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ពទេះបីជាោ៉ងណាក៏ពដ្ឋយ ការការពាររបកបពដ្ឋយ  
របសិទធិភាពននតំបន់ការពាររតូវការពោលការណ៍ដណនាចំាស់ោស់ពលីរគប់ទិដាភាព។ សំខ្ន់ជាងពនេះពៅ
ពទៀត ពោលការណ៍ដណនាសំតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ គឺរតូវការ
ជាចបំាច់ ពរពាេះថាទីតាងំនីមយួៗ ននតំបន់ការពារធមមជាតិ បពរមីឱ្យពោលបំណងជាពរចីនននពអកូ ូសុី និង
ពសដាកិចចសងគម ដូចជាជរមកសរមាប់សតវនរពនានានិងការបងាក ត់ពូជ ការពធវីចលនាបំោស់ទី និងលំ ូរ
ដ សន សរមាប់ពោលបំណងពអកូ ូសុី និងការអភិវឌឍរបកប ពដ្ឋយនិរនតរភាពរបស់ស គមន៍មូលដ្ឋា ន
ដដលពឹងដផែកពលផីល-អនុផលនរពពឈ។ី   

ពោលការណ៍ដណនាសំតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិពនេះនឹង
ផតល់នូវពោលការណ៍ដណនាជំាក់ោក់ពៅពលីរពបៀបកំណត់តំបន់រគប់រគងទងំបនួ ដូចដដលបានដចងពៅ
កនុងចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិកនុងឆ្ន ២ំ០០៨ ដដលមានដូចជា តំបន់សនូល តំបន់អភិរកស តំបន់     
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ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាព និងតំបន់ស គមន៍ និងអាចជា ០២ ឫ ០៣ តំបន់អារស័យនឹងភូមិស្ថន្រសត   
ជាក់ដសតង។  ដូចពនេះព យី ពោលការណ៍ដណនាពំនេះនឹងអាចកាត់បនថយពៅជពមាល េះ និងពធវីឱ្យរបពសីរនូវ
ទំនាក់ទំនងរវាងភាគីពាក់ព័នធដដលចូលរមួកនុងការកំណត់ និងរគប់រគងពៅពលីតំបន់រគប់រគងនីមយួៗ រមួ
ទងំភាគីពាក់ព័នធដដលចូលរមួកនុងការអនុវតតចាប់។ 

រកសួងបរសិ្ថថ ន មានកតីពស្ថមនសសរកីរាយកនុងការរបកាសឱ្យពបាេះពុមពផាយនូវ ពោលការណ៍ដណនា ំ
សតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិពៅកនុងរបពទសកមពុជាពនេះ។ ពោល
ការណ៍ដណនាពំនេះមានរបសិទធិភាពចប់ពីពពលចុេះ តថពលខ្ពនេះតពៅ។ ខំុ្ក៏សូមពឆលៀតនូវកនុងឱ្កាសពនេះ
ដថលងអំណរគុណពៅដល់អគគនាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិ និងអងគការ Wildlife 
Alliance និងអនកពាក់ព័នធនានាកនុងការបពងកីតព ងីនូវពោលការណ៍ដណនាដ៏ំសំខ្ន់ពនេះ។ 

ភនំពពញ នថៃទី        ដខ             ឆ្ន  ំ២០១៧  
 
 
 

 ឯក្ឧតតម សាយ េាំអាល ់
រដ្ឋមន្រនតីរក្េងួបរសិាា ន   
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អារមភក្ថា 
 

ពៅបុ៉នាម នឆ្ន ចុំងពរកាយពនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានខិតខំរបឹងដរបងោ៉ងខ្ល ងំកនុងការពរងីក  
នផទដីនរពពឈ ី តំបន់ដីពសីម តំបន់ពឆនរ និងតំបន់ពកាេះ  ពដីមបធីានានូវការរគប់រគង ការអភិរកសជីវចរមរេះ និង
ធានាពរបីរបាស់ធនធានធមមជាតិ កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព។ ពទេះបីជាចាប់សតីពី
តំបន់ការពារធមមជាតិ តរមូវថាតំបន់ការពារធមមជាតិ រតូវដបងដចករ ូតដល់០៤ តំបន់រគប់រគង សរមាប់
ការពរបីរបាស់កនុងពោលបំណងពផសងោន ក៏ពដ្ឋយ  ក៏មិនទន់មានពោលការណ៍ដណនាណំាមយួសតីពីរពបៀប
កំណត់និងដបងដចកពៅពលីតំបន់ទងំ០៤ ពនាេះពៅព យីពទ។ ដូពចនេះ អគគនាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ និង
អភិរកសធមមជាតិ រតូវពរៀបចំពទបងីនូវពោលការណ៍ដណនាពំនេះ ពដីមបពីឆលីយតបពៅនឹងតរមូវការកនុងការកំណត់ 
និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងទងំ០៤ ពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិននរបពទសកមពុជា។  

ពោលការណ៍ដណនាពំនេះពរៀបចំព ងីជាលំដ្ឋប់ដូចតពៅ៖ ពោលបំណងននពោលការណ៍ដណនាសំតី
ពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង ពាកយគនលឹេះននការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង និងការ
ពរបីរបាស់ពាកយទងំពនេះពៅកនុងពោលការណ៍ដណនា ំ ធនធានធមមជាតិ និងតំបន់ការពារធមមជាតិពៅកនុង
របពទសកមពុជា លកខណវនិិចឆ័យសំខ្ន់ៗសរមាប់កំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង ពោលការណ៍ដណនាំ
សតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិកនុងរបពទសកមពុជា វធិានការ សរមាប់
បពងកីតកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងឱ្យមានរបសិទធភាព និងជំហានៗសរមាប់ការអនុវតតពោល
ការណ៍ដណនា។ំ  

ពោលការណ៍ដណនាពំនេះចប់ពផតីមពដ្ឋយកំណត់និយមន័យពាកយសំខ្ន់ៗ ដដលរតូវពរបីពៅកនុង 
ការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ការពិនិតយពមីលព ងីវញិនូវស្ថថ នភាព
បចចុបបននរបស់ធនធានធមមជាតិ តំបន់ពអកូ ូសុី និងការគំរាមគំដ ងពាក់ព័នធ ជីវៈចរមរេះ តំបន់ការពារ    
ធមមជាតិ និងកតាត គំរាមគំដ ងពដីមបកំីណត់តាមដំណាក់កាលមយួដដលចបំាច់បពងកីតតំបន់រគប់រគង។  

ពដីមបកំីណត់ និងដបងដចកនូវតំបន់រគប់រគងនីមយួៗបាន ការគិតគូរពៅពលីពអកូ ូសុី និងសងគម-
ពសដាកិចចនឹងរតូវបានបករស្ថយ ដដលរតូវអនុវតតរសបតាមពោលការណ៍ដណនា ំ សរមាប់ការកំណត់តំបន់
សនូល តំបន់អភិរកស តំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាព និងតំបន់ស គមន៍។ ពពលដដលតំបន់រគប់រគងរតូវ
បានកំណត់ និងដបងដចកនីតិវធីិសរមាប់អនុវតតពោលការណ៍ដណនា ំ ក៏រតូវបានផតល់ជូនពដ្ឋយមានវធិាន
ការសំខ្ន់ៗដដលរតូវការចបំាច់កនុងការពធវីឱ្យការដបងដចកតំបន់រគប់រគងកាន់ដតមានរបសិទធិភាពខពស់។  

ពោលការណ៍ដណនាពំនេះ ក៏បានគិតគូរពៅពលីស្ថរៈសខំ្ន់ននការកំណត់ភាគីជាក់ោក់ ដដលចូល
រមួកនុងការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង ការកំណត់រពំតំបន់រគប់រគង និងការរគប់រគងតំបន់។ វា
មានដតស គមន៍ ជនជាតិពដីមភាគតិច និងអនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់
ដតបុ៉ពណាណ េះ ដដលរតូវបានចត់ទុកជាភាគីពាក់ព័នធកនុងការកំណត់តំបន់ពៅមូលដ្ឋា ន។ ពោលការណ៍ដណនាំ
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ពនេះ នឹងបញ្ច ប់ពដ្ឋយពសចកតីដថលងការណ៍សំខ្ន់ៗ សរមាប់ការរគប់រគងរយៈពពលដវងរបស់តំបន់រគប់រគង
ពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិននរបពទសកមពុជា។  

ពោលការណ៍ដណនាពំនេះរតូវបានពរៀបចំព ងីពដីមបផីតល់នូវមូលដ្ឋា នសំខ្ន់ៗកនុងការកំណត់    និង
ដបងដចកតំបន់កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ដដលពតត តសំខ្ន់ពៅលកខណវនិិចឆ័យពអកូ ូសុី និងពសដាកិចច
សងគមសរមាប់ការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់ទងំ០៤ ដូចដដលបានដចងកនុងចាប់សតីពីតំបន់ការពារ     
ធមមជាតិឆ្ន ២ំ០០៨។ ពដ្ឋយតំបន់ការពារធមមជាតិរតូវបានកំណត់ដ្ឋច់ពដ្ឋយដ ក ជាពិពសសសរមាប់
ការពារពពកួរុកខជាតិ និងពពកួសតវនរព លកខណវនិិចឆ័យពដ្ឋយដផែកពលីពអកូទបូសុី  នឹងដតងដតមានអាទិភាព
ពបីពរបៀបពធៀបពៅនឹងលកខណវនិិចឆ័យពដ្ឋយដផែកពលីពសដាកិចចសងគម។ ពដ្ឋយស្ថរកំពណីនរបជាជន និង
តរមូវការពធវីឱ្យរបពសីរព ងីនូវជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាជនមូលដ្ឋា នដដលពឹងដផែកពលីនរពពឈ ី  តំបន់
ការពារធមមជាតិចបំាច់រតូវដតរគប់រគងពដ្ឋយមានការចូលរមួោ៉ងពពញពលញ កនុងកិចចអភិរកស និងពរបីរបាស់
ធនធានធមមជាតិ របកបពដ្ឋយនិរនតរភាពតាមដបបរបនពណី ពដ្ឋយបានពិពរោេះពោបល់ និងមានកិចចរពម
ពរពៀងជាមយួភាគីពាក់ព័នធ។ ដូពចនេះ ការកំណត់និងដបងដចកតំបន់ឱ្យបានសមរមយរតឹមរតូវអាចពធវីឱ្យការ
រគប់រគងរបកបពដ្ឋយរបសិទធភាព កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិពដ្ឋយកាត់បនថយ ឬលុបបំបាត់នូវទំនាស់កនុង
ការពរបីរបាស់ធនធាន និងទំនាស់ផលរបពោជន៍ ដដលអាចពធវីឱ្យសពរមចបាននូវពោលបំណងពផសងៗនន
ការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ រសបតាមពោលនពោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និងពឆលីយតប
នឹងអនុសញ្ញា នានាដដលរបពទសកមពុជាជារបពទស តថពលខី ។ 

ភនំពពញ នថៃទី         ដខ             ឆ្ន  ំ២០១៧  
   
អគគនាយក
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សេចក្តីណថលងអាំណររណុ 
 

សូមដថលងអំណរអរគុណោ៉ងរជាលពរៅ ចំពពាេះថាន ក់ដឹកនា ំ និងមន្រនតីអគគនាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ 
និងអភិរកសធមមជាតិ មន្រនតីននរកសួងបរសិ្ថថ ន មនទីរបរសិ្ថថ នពខតត ដដលបានចូលរមួោ៉ងសកមម និងផតល់
ពោបល់ផុលផុស ជាធាតុចូលកនុងការពរៀបចំពោលការណ៍ដណនាសំតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់
រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។  

 ជាមយួោន ពនេះដដរ ក៏សូមអរគុណដល់ កញ្ញា  Suwana ជានាយករបតិបតតិននអងគការ Wildlife 
Alliance និង ស ការ ី ដដលមានទីតាងំពៅភនំពពញ របពទសកមពុជា បានោរំទដផនកបពចចកពទស និងថវកិា 
កនុងការពរៀបចំពោលការណ៍ពនេះពទបងី ។  

ជាចុងពរកាយសូមដថលងអំណរគុណចំពពាេះ ឯកឧតតម ពោកជំទវ ពោក ពោករសី ននរកសួងស្ថថ ប័ន 
ពាក់ព័នធ នដគូអភិវឌឍន៍ អងគការសងគមសុីវលិ និងអងគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល និងអនកពាក់ព័នធទងំអស់ទងំ
ថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់ពរកាមជាតិ ដដលបានចូលរមួតាងំពីពដីមដល់ពរៀបចំពោលការណ៍ពនេះពទបងី រពមជាមយួ
ពោកកបណឌិ ត នភាន៍ ស្ថស្ថគី (គីម តត) ដដលជាស្ថន្រស្ថត ចរយរងននវទិាស្ថថ នបពចចកវទិាអាស៊្ថន និង
រករមរបស់អគគនាយកដ្ឋា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិ ននរកសួងបរសិ្ថថ ន ឯកឧតតមបណឌិ ត ជា 
សំអាង ឯកឧតតម ទឹម សុីត ឯកឧតតម គីមណុង ពោក មាស សុផល និង ពោក ពនត វបុិល ដដលជា
ជំនយួការនាយករបតិបតតិរបស់ អងគការ Wildlife Alliance ដដលបានចូលរមួដឹកនា ំ និងសរមបសរមួល
ដំពណីរការពរៀបចំពោលការណ៍ដណនាពំនេះ។ 
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អក្សរកាត់ 

  
 

RGC ៖  រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 

IUCN ៖  ស ភាពអនតរជាតិពដីមបកីារអភិរកសធមមជាតិ 

CBD ៖  អនុសញ្ញា ស របជាជាតិសតីពីជីវៈចរមរេះ 

PA ៖  តំបន់ការពារធមមជាតិ 

UNFCC ៖  អងគការស របជាជាតិសតីពីការដរបរបួលអាកាសធាតុ 
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េទ្ទា នុរក្មននាក្យ 
 

តាំបន់ការារធមមជាតិ(PA)ច តំបន់ការពារធមមជាតិរតូវបានកំណត់ថា ជាតំបន់ដដលទទលួ
បានកិចចការពារបដនថមពដីមបីោរំទ ការអភិរកសយូរអដងវងពៅពលីសតវនរព ធមមជាតិ របព័នធពអកូ ូសុី និង
វបបធម៌។ ការយល់ដឹងនូវនិយមន័យពាកយគនលឹេះដដលទក់ទងនឹងការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង
កនុងតំបន់ការពារ គឺរតូវការជាចំបាច់ពដីមបពីជៀសវាងនូវការបករស្ថយមិនរតឹមរតូវ និងពដីមបកំីណត់តំបន់
រគប់រគង ទងំ០៤ កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព។ ពៅកនុងមារតាទី១១ ននចាប់សតីពី
តំបន់ការពារធមមជាតិបានកំណត់តំបន់រគប់រគងទងំ ០៤ ដូចខ្ងពរកាម៖ 

តាំបន់េនចលច ជាតំបន់រគប់រគង់ដដលមានតនមលខពស់សរមាប់ការអភិរកសរបពភទសតវ រុកខជាតិ ដដល
ករម ជិតផុតពូជ ទទលួរងពរោេះថាន ក់ គរមាមកំដ ង និងមានរបព័នធពអកូ ូសុីផុយរសួយ។ ការពចញ ចូល
តំបន់ពនេះរតូវហាមឃាត់ ពលីកដលងដតមន្រនតីរដាបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិ ដដលមានភារកិចច និងអនក
សិការស្ថវរជាវដផនកវទិាស្ថន្រសតធមមជាតិកនុងពោលបំណងការពារ និងអភិរកសធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមរេះ 
និងបរសិ្ថថ ន ដដលរតូវមានការអនុញ្ញា តជាមុនពីរកសួងបរសិ្ថថ ន ពលីកដលងដតកនុងវស័ិយសនតិសុខ និង
ការពារជាតិ។ 

តាំបន់អភិរក្សច ជាតំបន់រគប់រគងសថិតពៅជាប់នឹងតំបន់សនូលដដលមានតនមលខ្ងការអភិរកស
ធនធានធមមជាតិ របព័នធពអកូ ូសុី តំបន់ទីជរមាល និងតំបន់ដដលមានលកខណៈពទសភាពធមមជាតិ។ ការ
ពចញ ចូលតំបន់ពនេះ រតូវដតមានការអនុញ្ញា តជាមុនពីរដាបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិពៅនឹងកដនលង 
ពលីកដលងដតមានការចបំាច់កនុងវស័ិយសនតិសុខ និងការពារជាតិ។ ការពរបីរបាស់អនុផលធនធានធមមជាតិ
កនុងតំបន់ពនេះ សរមាប់ជីវភាពស គមន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិពដីមភាគតិច ដដលមិនប៉េះពាល់ខ្ល ងំដល់ 
ជីវៈចរមរេះ រតូវសថិតពរកាមការរតួតពិនិតយ មត់ចត់បំផុតរបស់រដាបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិ។ 

តាំបន់សរបេរាេស់ោយចីរគពច ជាតំបន់រគប់រគងដដលមានតនមលពសដាកិចចខពស់បពរមីដល់
ការអភិវឌឍពសដាកិចចជាតិ ការរគប់រគង ការអភិរកសតំបន់ការពារធមមជាតិតទ ល់និងចូលរួមពលីកកមពស់
ជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាស គមន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិពដីមភាគតិច។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលននរពេះរាជាណាចរកកមពុជា អាចអនុញ្ញា តឱ្យមានការអភិវឌឍ និងការវនិិពោគពៅ
កនុងតំបន់ពនេះ តាមការពសនីសុំរបស់រកសួងបរសិ្ថថ ន ពរកាយពីមានការពិពរោេះពោបល់ពីបណាត រកសួង ស្ថថ ប័ន 
ពាក់ព័នធ អាជ្ាធរដដនដី និងស គមន៍មូលដ្ឋា ន ពដ្ឋយអនុពោមតាមចាប់ និងនីតិវធីិជាធរមាន។ 

តាំបន់េហរមន៍ច ជាតំបន់រគប់រគង់បពរមីឱ្យការអភិវឌឍពសដាកិចច សងគមកិចចរបស់ស គមន៍ 
និងជនជាតិពដីមភាគតិច ដដលមានសកមមភាពរស្ថប់ រមួមានលំពៅដ្ឋា ន ដរស និងចំការ។  

ពាកយគនលឹេះសំខ្ន់ពផសងពទៀតដដលពរបីកនុងពោការណ៍ដណនាពំនេះមាន៖ 

តាំបន់ការារធមមជាតិច តំបន់ការពារឬតំបន់អភិរកសដដលទទលួបានការការពារពដ្ឋយស្ថរដតវា
រតូវបានពគទទលួស្ថគ ល់នូវតនមលដផនកធមមជាតិ ពអកូ ូសុី និង/ឬ វបបធម៌។ តំបន់ការពារធមមជាតិមានទរមង់
ពផសងៗោន ជាពរចីនដូចជា ឧទានជាតិ តំបន់វាលរពហាស្ថថ នតំបន់អភិរកសស គមន៍ តំបន់សរមាប់ជាទុន
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បរមរងធមមជាតិនិងទុនបរមរងឯកជន។ បចចុបបននពនេះ ចំននួតំបន់ការពារធមមជាតិពៅទូទងំពិភពពោកមាន
របមាណជា ២០០ ០០០តំបន់ ដដលរគបដណត ប់នផទដីរបមាណជា ១៤.៦% នននផទដីពោក និងរបមាណជា 
២.៨% នននផទ សមុរទ។ ពោងពៅតាមឯកស្ថររបស់ ស ភាពអនតរជាតិពដីមបកីារអភិរកសធមមជាតិ(IUCN) 
តំបន់ការពារធមមជាតិដចកពចញជា៦របពភទ រមួមាន តំបន់ធមមជាតិបរមរងទុកតឹងរងឹ (Ia) តំបន់វាល     
រពហាស្ថថ ន (Ib) ឧទានជាតិ (II) តំបន់ធមមជាតិដដលមានលកខណៈពិពសស (III) តំបន់រគប់រគងរបពភទ
សតវឬជរមកសតវ (IV) តំបន់ការពារពទសភាព (V) និងតំបន់ការពារធមមជាតិសរមាប់ការពរបីរបាស់
ធនធានធមមជាតិរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព (VI)។  

គរីាក្់ព័នតនឹងតាំបន់ការារធមមជាតិច ភាគីពាក់ព័នធនឹងតំបន់ការពារធមមជាតិ គឺជាភាគី 
(ឯកជន ឬអងគការ) ដដលបានចូលរមួកនុងការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ។  

គរីាក្់ព័នតនឹងការក្ាំណត់ និងណបងណចក្តាំបន់ររបរ់រងច ភាគីពាក់ព័នធនឹងការ
កំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង គឺជាភាគីដដលបានចូលរមួកនុងការកំណត់ ការពរៀបចំដផនការនិងការ
រគប់រគងតំបន់រគប់រគងពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ 

េហរមន៍មចលោឋ ន និងអនក្ភចមិណដ្លានតាំងទីលាំសៅល៉ា ងជាប់លាប់សៅក្នងុ
តាំបន់ច  ស គមន៍មូលដ្ឋា នសំពៅពៅពលីស គមន៍ដដលមានរបវតតិជាយូរមកព យីជាប់ទក់ទងនឹង  
ធមមជាតិកនុងតំបន់ដដលពួកោត់រស់ពៅ។ ពកួោត់អាចជា ជនជាតិពដីមភាគតិច ឬស គមន៍ដដលតាងំ     
ទីលំពៅជាយូរមកព យី (ពរចីនជាង៥០ឆ្ន )ំ។ ចំដណកឯអនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់    
ពៅកនុងតំបន់ គឺសំពៅពៅពលីអនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់ោ៉ងពហាចណាស់
ក៏៥០ឆ្ន ដំដរ។ ស្ថថ នភាពពិតរបាកដរបស់ស គមន៍ និងអនកភូមិអាចរតូវបានពផទៀងតទ ត់តាមរយៈស្ថច់
ញាតិ មិតតភកតិ ឬអនកជិតខ្ងដដលរស់ពៅកនុងតំបន់ដូចោន  ឬពៅដកបរោន ពនាេះ។  

រចក្រសបៀងេតវនរពច រចករពបៀងសតវនរព រចករពបៀងជរមក តំណភាជ ប់ធមមជាតិ ឬរចករពបៀង
នបតង គឺជាតំបន់ដដលតភាជ ប់ជរមកសតវនរព ដដលបានកាត់តត ច់ពដ្ឋយសកមមភាពរបស់មនុសស ឬព ដ្ឋា
រចនាសមព័នធ (ដូចជា ផលូវថនល់ ការអភិវឌឍ ឬ ការកាប់ពឈ)ី។ រចករពបៀងពនេះអាចពធវីឱ្យមានទំនាក់ទំនងោន
រវាងសតវនីមយួៗពៅកនុងរករម ដដលអាចជយួទប់ស្ថក ត់ផលប៉េះពាល់អវជិជមានននការបងាក ត់ពូជនិងកាត់បនថយ
ភាពចរមរេះននដ សន (via genetic drift) ដដលវាជាញឹកញាប់ពកីតមានព ងីពៅកនុងរករមសតវដដលពៅដ្ឋច់
ឆ្ៃ យពីពគ។  

ិរមក្េមរេបច ជរមកសមរសប ឬទឹកដីសរមាប់សតវ គឺរតូវមានទំ  ំ និងទីតាងំ ដដលសតវ
នរពរបពភទពិពសសណាមយួរតូវការពដីមបអីាចបងាក ត់ពូជបានលែ និងអាចពធវីចលនាបនាល ស់ទីបានរគប់រោន់
កនុងមួយឆ្ន ំៗ ។  

ការតគា ប់ិរមក្េតវច ការតភាជ ប់ជរមកសតវ គឺជាករមិតមយួដដលតំបន់ពទសភាពអាចជួយ
សរមួលដល់ការពធវីចលនាបនាល ស់ទីរបស់សតវនិងលំ ូរពអកូ ូសុី។ ការតភាជ ប់ជរមកសតវ រតូវបានចត់
ទុកជាកតាត មយួដ៏សំខ្ន់កនុងចំពនាមកតាត សំខ្ន់ជាពរចីន កនុងការពធវីឱ្យគង់វងសនូវជីវៈចរមរេះ។ ការរកានូវ    
លំ ូរដ សនគឺមានស្ថរៈសំខ្ន់សរមាប់ទទលួបានដ សនលែនិងអាចបនាំុខលួនពៅនឹងការដរបរបួលបរសិ្ថថ ន។  
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ិីវតចរមររ គឺជាភាពពផសងៗោន កនុងចំពណាមស្ថរពាងគកាយមានជីវតិដដលបានមកពីរគប់របភព
ទងំអស់ រមួមានទងំពលីដី កនុងសមុរទ  និងពផសងៗពទៀតពីរបព័នធពអកូ ូសុីកនុងទឹក និង កនុងពអកូ ូសុីដដល
ពកួពគជាដផនកមួយ៖ រមួបញ្ចូ លជីវៈចរមរេះពៅកនុងរបពភទសតវឬរុកខជាតិ រវាងរបពភទសតវនិងរុកខជាតិ និងននពអ
កូ ូសុី។  

មុខាងារសអក្ចឡចេុ ី គឺជាដំពណីរការជីវស្ថន្រសត គីមីភូមិស្ថន្រសត និងរូបស្ថន្រសត និងសមាសសភាព
ដដលពកីតមាន ឬរបរពឹតតពៅកនុងរបព័នធពអកូ ូសុី។  

សេរក្មមផតលស់ោយរបព័នតសអក្ចឡចេុ ី អាចរតូវបានកំណត់ពៅតាមវធីិពផសងៗោន ។ The 
Millennium Ecosystem Assessment បានចត់ថាន ក់ពសវាកមមផតល់ពដ្ឋយរបព័នធពអកូ ូសុី ជា ១) ពសវា
កមមរោរំទ៖ ពសវាកមមដដលចបំាច់សរមាប់ផលិតផលរបស់ពសវាកមម ដដលផតល់ពដ្ឋយរបព័នធពអកូ ូសុី     
ទងំអស់ រមួមាន ការបំដលងដី ការពធវីរសមីសំពោគ ផលិតផលបឋម វដតស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម និងវដតទឹក ២)     
ពសវាកមមផគត់ផគង់៖ ផលិតផលដដលបានមកពីរបព័នធពអកូ ូសុី រមួមាន អាហារ ជាតិសរនស ពរបង របភព
ដ សន គីមី ជីវៈ ឱ្សថធមមជាតិ សមាសសភាពផសសំរមាប់ពធវីឱ្សថ រុកខជាតិសរមាប់លមែ និងទឹកស្ថែ ត     
៣) ពសវាកមម និយត័កមម៖ ផលរបពោជន៍ទទលួបានពីនិយត័កមមដំពណីរការរបស់ពអកូ ូសុី ដូចជា           
និយត័កមមគុណភាពខយល់ និយត័កមមអាកាសធាតុ និយត័កមមទឹក និយត័កមមការ ូរពរចេះ ការបនសុទធទឹក      
និយត័កមមជមៃឺ      និយត័កមមសតវលែិត ការពរាយលំអងតក  និងនិយត័កមមពរោេះធមមជាតិ និង ៤) ពសវាកមម      
វបបធម៌៖ អតថរបពោជន៍ ដដលមិនដមនជាសមាា រៈដដលមនុសសទទលួបានពីរបព័នធពអកូ ូសុី តាមរយៈការពធវី
ឱ្យរបពសីរព ងីខ្ងស្ថម រតី ការអភិវឌឍការយល់ដឹង ការឆលុេះបញ្ញច ងំ ការកំស្ថនត និងទទលួបទពិពស្ថធន៍
ខ្ងដផនកពស្ថភ័ណភាពដដលពនេះចត់ទុកជាតនមលពទសភាព។ 
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សេចក្តីេសងេប 
 
ការដបងដចកតំបន់រគប់រគងគឺជាជំហានសំខ្ន់មយួសរមាប់បពញ្ជ ៀសនូវទំនាស់ផលរបពោជន៍ និង 

ការពរបីរបាស់ធនធានពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិកនុងរបពទសកមពុជា។ ពទេះបីជានផទដីកាន់ដតពរចីន រតូវបាន 
ពគកំណត់ថាជាតំបន់ការពារធមមជាតិ ពៅបុ៉នាម នឆ្ន ចុំងពរកាយពនេះ និងចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ
សងកត់ធៃន់ពៅពលីភាពចបំាច់ដដលរតូវមានចប់ពីមយួពៅដល់ ០៤ តំបន់រគប់រគង ពៅកនុងតំបន់ការពារ  
ធមមជាតិក៏ពដ្ឋយ ក៏មិនទន់មានពោលការណ៍ដណនាសំតីពីរពបៀបកំណត់និងដបងដចកពៅពលីតំបន់ទងំពនាេះ
ពៅព យី។ ព តុពនេះ ពោលការណ៍ដណនាពំនេះ រតូវបានពសនីព ងីពដ្ឋយគិតគូរពៅពលី លកខណវនិិចឆ័យ
ដផនកពអកូ ូសុី លកខណវនិិចឆ័យដផនកពសដាកិចច-សងគម និងការចូលរមួពីភាគីពាក់ព័នធ និងពោលពៅរគប់រគង
ដដលភាគីពាក់ព័នធ ចង់បានសរមាប់តំបន់រគប់រគង។ លកខណវនិិចឆ័យពដ្ឋយដផែកពៅពលីពអកូ ូសុី រតូវបាន
គិតគូរជាសំខ្ន់សរមាប់ការកំណត់តំបន់សនូល ព យីទំ រំបស់តំបន់សនូលរតូវបានកំណត់ពដ្ឋយដផែកពៅ
ពលីសូចនាករមយួដ៏សំខ្ន់ គឺទំ ដីំសមរសបសរមាប់ពរបីរបាស់ជាជរមកសតវ ចំពពាេះសតវដដលជិតផុត
ពូជរតូវការទំ ដីំកាន់ដតធំសរមាប់ពធវីជាជរមក។ រគប់ការស្ថងសង់ឬការអភិវឌឍពៅកនុងតំបន់ពនេះគឺដ្ឋច់
ខ្តមិនរតូវបានអនុញ្ញា តពនាេះពទ។ លកខណវនិិចឆ័យពដ្ឋយដផែកពៅពលីពអកូ ូសុី ពៅដតពដីរតនួាទីោ៉ង
សំខ្ន់កនុងការកំណត់តំបន់អភិរកស បុ៉ដនតវាសងកត់ធៃន់ខ្ល ងំពៅពលីការរកាការពារទុកនូវទីជរមាល នផទរងទឹក 
និងផលូវទឹក។ ការចូលពៅដល់តំបន់ពនេះគឺមានករមិត ដូចជាមគគុពទទសពទសចរធមមជាតិ និងការរបមូលអនុ
ផលនរពពឈអីាចនឹងរតូវបានអនុញ្ញា តពរកាមការរតួតពិនិតយដ៏តឹងរងឹរបស់មន្រនតីឧទានុរកស។ ចំពពាេះតំបន់
ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាព លកខណៈវនិិចឆ័យពដ្ឋយដផែកពៅពលីពអកូ ូសុី និងពសដាកិចច-សងគម អាចមានទមៃន់
ពសមីោន កនុងការពិចរណា។ តំបន់ពនេះអាចរតូវបានកំណត់ពដ្ឋយដផែកពលី ឬមិនដផែកពលី ទីតាងំតំបន់ ទំ  ំ
រូបរាងតំបន់ និងករមិតននការគំរាមគំដ ងពៅពលីសតវនិងរុកខជាតិពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ កនុងករណី
ដដលការអភិវឌឍរតូវបានអនុញ្ញា តឱ្យរបរពឹតតពៅពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ធនធានធមមជាតិមិនរតូវ
ជំនសួពដ្ឋយរបពភទសតវ ឬរុកខជាតិដដលមិនមានពដីមកំពណីតពៅទីពនាេះពនាេះពទ ព យីអនកអភិវឌឍចបំាច់
រតូវរគប់រគងធនធានធមមជាតិដដលមានរស្ថប់សរមាប់ការពរបីរបាស់រយៈពពលដវងរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព។ 
លកខណវនិិចឆ័យពដ្ឋយដផែកពៅពលីពសដាកិចចសងគម មានទមៃន់ធៃន់កនុងការពិចរណាពៅពលីតំបន់ស គមន៍ 
បុ៉ដនតមានដតសិទធ ិ និងការអនុវតតតាមដបបរបនពណីរបស់អនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់ពៅ
កនុងតំបន់ដតបុ៉ពណាណ េះដដលនឹងរតូវបានទទលួស្ថគ ល់។ របសិនពបីកនុងព តុផលដដលមិនអាចពជៀសវាងបាន 
កនុងការតរមូវឱ្យមានការអភិវឌឍព ដ្ឋា រចនាសមព័នធកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬឆលងកាត់តំបន់ការពារធមមជាតិ 
អនកអភិវឌឍរតូវដតធានាថាតំណភាជ ប់ននការពធវីដំពណីររបស់សតវរតូវបានបពងកីតព ងីពដីមបីពជៀសវាងការ
រខំ្នពៅពលីការពធវីចលនាបនាល ស់ទីរបស់ពួកវានិងលំ ូរដ សន។ មិនមានការតាងំ     ទីលំពៅថមីរបស់
របជាជនរតូវបានអនុញ្ញា តកនុងតំបន់តំណភាជ ប់ពនេះពទ។ 

ពៅពពលដដលតំបន់រគប់រគងរតូវបានកំណត់ ការគូសដផនជាពរឿងសំខ្ន់ដដលរតូវពធវីបនាទ ប់ ព យី
បនាទ ប់មកពទៀតគឺការពបាេះបពងាគ លរពំដី។ សរមាប់ដំណាក់កាលននការកំណត់តំបន់ ការគូសដផនទីនិងការ
ពបាេះបពងាគ លរពំដី ការពិពរោេះពោបល់ព ុភាគីពាក់ព័នធរគប់ករមិតគឺរតូវការជាចបំាច់ បុ៉ដនតមានដត   
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ស គមន៍ដដលបានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់ និងភាគីពាក់ព័នធខ្ល ងំបំផុតបុ៉ពណាណ េះ ដដល
អាចចូលរមួកនុងការពិភាកា ការកំណត់អតតសញ្ញា ណតំបន់ ការគូសដផនទី និងការសពរមចចិតតពផសងៗ
ពទៀតដដលទក់ទងកនុងការកំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។  
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១. សេចក្តីសផតេម 

១.១. របព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិពៅកនុងរបពទសកមពុជា 
របពទសកមពុជា ជារបពទសដដលសមបូរពៅពដ្ឋយជីវៈចរមរេះ និងមានរបពភទសតវនិងរុកខជាតិដដល

ពិពសសរបចតំំបន់។ សនទសសន៍ជីវចំរុេះ (Biodiversity Index) គឺ៧.៥ (MacKinnon, ១៩៩៧) 
ពទេះបីជាោ៉ងណាក៏ពដ្ឋយ ពិនទុអាចបានខពស់ជាងពនេះពៅពពលទិននន័យដដលអាចពរបីការបានមានកាន់ដត
ពរចីន។ រមួបញ្ចូ លទងំរចករពបៀងថមីៗដដលបានរបកាសពៅពដីមឆ្ន ២ំ០១៧ របពទសកមពុជាគឺជារបពទស
ដដលសមបូរពៅពដ្ឋយជីវស្ថន្រសត ដដលមាន រុកខជាតិចំននួ ១៥ ០០០ របពភទ ថនិកសតវចំននួ២១២ 
របពភទ បកសចំីននួ ៥៣៦ របពភទ សតវលមូនចំនួន១៧៦ របពភទ (រមួបញ្ចូ លទងំ ៨៩ អំបូររបស់លមូន) 
សតវឆែឹងកងចំនួន ១១ របពភទ រតីទឹកស្ថបចំននួ ៨៥០ របពភទ (តំបន់បឹងទពនលស្ថប) និងរតីទឹកនរប
ចំននួ ៤៣៥ របពភទ(REF)។ មយួចំននួននរបពភទសតវដដលមិនស្ថគ ល់ ពៅដតរតូវបានពណ៌នាពដ្ឋយអនក
វទិាស្ថន្រសត ជាពិពសសគឺរបពភទពមអំពៅ និងសតវខមួត (Lepidopterans)។ ការកាប់បំតល ញនរពពឈនិីង
ការរចិរលិនរពពឈពីធវីឱ្យប៉េះពាល់ពៅដល់របពភទសតវមួយចំនួនតាមរូបភាពពផសងៗោន ។  ោ៉ងពហាចណាស់ 
សតវចំននួ ២៦ របពភទ រតូវបានចត់ចូលជារបពភទសតវដដលជិតផុតពូជខ្ល ងំបំផុត ដូចពនេះព យីវតតមាន
របស់ពកួវារបឈមនឹងការផុតពូជជាខ្ល ងំ។ ពទេះបីជាទិននន័យការរចិរលិនរពពឈមីានការលំបាកកនុងការ
ទទលួបានក៏ពដ្ឋយ ទិននន័យថមីសតីពីគរមបនរពពឈដីដលពចញផាយពដ្ឋយរដាបាលនរពពឈ ី បងាា ញពីការ
ធាល ក់ចុេះោ៉ងឆ្ប់រ ័សននគរមបនរពពឈ ី  ដដលមាន ៦១.១%កនុងឆ្ន ២ំ០០២ មកពៅរតឹមដត ៤៩.៥% 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៤។ ពដីមបកីាត់បនថយការបាត់បង់ និងការរចិរលិននធនធាននរពពឈដីដលសមបូរពៅពដ្ឋយ
ជីវស្ថន្រសតតពៅពទៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានខិតខំរបឹងដរបងោ៉ងខ្ល ងំកនុងការការពារនរពពឈដីដលពៅ
សល់។ ចប់តាងំពីមានការហាមឃាត់ការកាប់ពឈកីនុងឆ្ន  ំ ២០០២ នផទដីដដលសថិតពៅពរកាមការការពារ
ដផនកចាប់មានការពកីនព ងីោ៉ងខ្ល ងំរ ូតដល់ជាង ៧ ោន កិតា ឬរបដ លនឹង ៤០% នននផទដី 
របពទសទងំមូល ពដ្ឋយគិតចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៩៧ ដល់ពដីមឆ្ន ២ំ០១៧។ ពដ្ឋយព តុពនេះព យី ការងារ
រគប់រគងរបស់ឧទានជាតិ កដនលងអភិរកសសតវនរព និងទរមង់ពផសងៗពទៀតននតំបន់ការពារធមមជាតិរតូវបាន
ពរងឹង។ ពដ្ឋយតំបន់ការពាររតូវបានពរងីក ការងារសរមាប់ការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិកាន់ដតពៅ
 សួឆ្ៃ យពីការអភិរកសជីវៈចរមរេះ។ 

ការពកីនព ីងោ៉ងឆ្ប់រ ័សននចំនួនរបជាជន រួមជាមួយនិងការរកីចំពរនីោ៉ងពលឿនននការ
អភិវឌឍពសដាកិចចបញ្ញជ ក់ពីតរមូវការជាចបំាច់នូវតុលយភាពរវាងការអភិរកសជីវៈចរមរេះ និងជីវភាពរស់ពៅរបកប 
ពដ្ឋយសុខុមាលភាពរបស់របជាជន តាមរយៈការបពងកីតតំបន់រគប់រគងពផសងៗពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
ព យីរបដ លជាសូមបដីតពៅពរៅតំបន់ការពារធមមជាតិរបសិនពបីពអកូ ូសុីកនុងតំបន់ពនាេះរតូវបានចត់ទុក
ថាមានស្ថរៈសំខ្ន់ខ្ល ងំ។ តរមូវការទងំពនេះរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ោ៉ងរតឹមរតូវពដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា 
ដូចដដលបានបងាា ញោ៉ងចាស់ពៅកនុងចាប់ សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិដដលបានអនុម័តពៅកនុងឆ្ន  ំ
២០០៨។ ចាប់តរមូវឱ្យតំបន់ការពារធមមជាតិរតូវមាន ០៤ តំបន់រគប់រគង ដដលមានពឈ្លម េះថា តំបន់សនូល 
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តំបន់អភិរកស តំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាព និងតំបន់ស គមន៍។ តំបន់ទងំពនេះគឺមានស្ថរៈសំខ្ន់
ណាស់សរមាប់ការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព ដបបពនេះព យីចាប់ទមទរឱ្យ
មានពោលការណ៍ដណនាសំតីពីរពបៀបកំណត់ និងដបងដចកតំបន់ទងំពនេះ ពដីមបពីធវីឱ្យការអនុវតតរបរពឹតតពៅ 
បាន។ ដូចពនេះព ីយពទីបមានតរមូវការជាបនាទ ន់ពដ្ឋយទមទរឱ្យមានការបពងកីតពោលការណ៍ដណនា ំ
សរមាប់កំណត់និង គូសដផនទី តំបន់ទងំ០៤ពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិននរបពទសកមពុជា។ ពៅកនុងឆ្ន ំ
២០០៨ ចាប់តំបន់ការពារធមមជាតិ បានដ្ឋក់បញ្ចូ ល០៣ របពភទបដនថមពទៀតចូលពៅកនុងតំបន់ការពារធមម
ជាតិ ដដលនាំឱ៎្យចំននួសរុបននរបពភទតំបន់ការពារធមមជាតិព ងីដល់ ០៨ របពភទ។ ពៅពពលដដលចរកិ
លកខណៈ និងពោលបំណងននការការពាររបស់របពភទនីមយួៗរតូវបានកំណត់ពដ្ឋយចាប់  ០៤របពភទនន
តំបន់រគប់រគង កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិអាចនឹងរតូវបានអនុវតតពពលដដលគិតថាវាចបំាច់។ របពភទទងំ
ប០៨ របស់តំបន់ការពារធមមជាតិមានបងាា ញពៅកនុងតារាង១ ខ្ងពរកាម។ តាមការប៉ានស្ថម ន នផទដីរបមា
ណ៣០% របស់កមពុជាជាដីពសីម និងមានតំបន់ជាពរចីនពទៀតដដលរតូវបានរពឹំងថានឹងសថិតពរកាមការ
ការពារពដ្ឋយអនុសញ្ញា រ៉ាមស្ថរនាពពលអនាគត។ របមាណជា៨៤%  ដដលបានកំណត់ថាជាតំបន់ការពារ
និងតំបន់អភិរកសពៅមិនទន់អនុវតតមានរបសិទធិភាពពនាេះពទ ពដ្ឋយស្ថរដតការខវេះខ្តនូវដផនការរគប់រគង 
ព យីនិងកងវេះខ្តនូវបុគគលិកជំនាញ និងកងវេះខ្តនូវកញ្ច ប់ថវកិា។ ទីតាងំននតំបន់ការពារធមមជាតិ
មានបងាា ញពៅកនុងឧបសមព័នធ X។ 
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តារាង ១ របព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិពៅកនុងរបពទសកមពុជា 
ល.រ ពឈ្លម េះ ការកំណត់ 
១. តំបន់ឧទានជាតិ  
២. តំបន់ដដនជរមកសតវនរព តំបន់អភិរកសនិងការពារសតវនរព 
៣. តំបន់ការពារពទសភាព ការពារទិដាភាពពទសភាពរបស់តំបន់ឱ្យពៅគង់វងសសរមាប់

លំដ កំស្ថនតនិងពទសចរណ៍ 
៤. តំបន់ពរបីរបាស់ពរចីនោ៉ង តំបន់ដដលអាចដំពណីរការបាននូវការអភិវឌឍពសដាកិចចនិង

សកមមភាពកំស្ថនត ជាមយួនឹងការធានានូវសថិរភាពធមមជាតិ
ននធនធានទឹក នរពពឈ ីសតវនរព និងពនស្ថទ 

៥. តំបន់ឋបនីយជីវមណឌ ល តំបន់អភិរកសជីវៈចរមរេះ និងោរំទសកមមភាពនិងការអភិវឌឍ
របកបពដ្ឋយនិរនតរភាព។តំបន់ពនេះ (ទពនលស្ថប)  មានទី
តាងំសថិតពៅជិតពខតតបាត់ដំបង និងពខតតកំពង់ធំ។ ការ
បពងកីតតំបន់ពនេះជាចំដណកពិពសសពៅកនុងចាប់ដដលដសតង
ពីស្ថរៈសំខ្ន់របស់តំបន់ពនេះចំពពាេះរបពទសកមពុជា 

៦. តំបន់ពបតិកភណឌ ធមមជាតិ តំបន់ធមមជាតិ ឬពាក់កណាត លធមមជាតិដដលមានគុណតនមល
ពិពសសដផនករបព័នធពអកូ ូសុី ពស្ថភ័ណឌ ភាព ឬវបបធម៌ 

៧. តំបន់ឧទានជាតិសមុរទ តំបន់ពឆនរសមុរទរមួមានរុកខជាតិ សតវនរព និងមចឆ  ដដល
មានគុណតនមលរបវតតិស្ថន្រសត និងវបបធម៌ 

៨. តំបន់រ៉ាមស្ថរ តំបន់ដដលរតូវបានទទលួស្ថគ ល់អំពីស្ថរៈសំខ្ន់ននដីពសីម
និងបរសិ្ថថ នជំុវញិ ដដលរមួមានសតវនរព  ជរមកសតវនិង
របព័នធពអកូ ូសុី 

១.២. របពទសកមពុជានិងអនុសញ្ញា អនសរជាតិ 
 ពលខ្ធិការដ្ឋា នបរសិ្ថថ នដំបូងបំផុតរតូវបានបពងកីតព ងីពៅកនុងរបពទសកមពុជា ពៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
និងបនាទ ប់មកពទៀតរកសួងបរសិ្ថថ នរតូវបានបពងកីតព ងីពៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៦។ របពទសកមពុជាបានផតល់សចច ប័ន 
ពលីអនុសញ្ញា អងគការស របជាជាតិសតីពីជីវៈចរមរេះពៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ អនុសញ្ញា អងគការស របជាជាតិ សតី
ពីការដរបរបួលអាកាសធាតុកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ អនុសញ្ារ៉ាមស្ថរកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៦ អនុសញ្ញា  សតីពីពាណិជជកមម
អនតរជាតិពលរីបពភទរុកខជាតិ និងសតវនរព ដដលកំពុងរងពរោេះជិតផុតពូជ (CITES) កនុងឆ្ន ១ំ៩៩៧ អនុ
សញ្ញា ពបតិកភណឌ ពិភពពោកកនុងឆ្ន ១ំ៩៩១ និងកិចចរពមពរពៀងសតីពីកិចចស របតិបតតិការសរមាប់ការ
អភិវឌឍរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាពននអាងទពនលពមគងគកនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥។ជាមយួនឹងការផសល់សចច ប័នពនេះ របពទស
កមពុជារតូវបានចងភាជ ប់ពដ្ឋយសនធិសញ្ញា ឬ អនុសញ្ញា អនតរជាតិ ដដលពធវីឱ្យរបពទសកមពុជារតូវពិចរណា
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ទក់ទងពៅនឹងការអភិរកសជីវៈចរមរេះនិងការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ដូចពនេះព យីការកំណត់និង
ដបងដចកតំបន់រគប់រគងគឺជាជំហានដ៏សំខ្ន់សរមាប់ពឆ្ព េះពៅរកការរគប់រគងរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាពពៅ
កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិកនុងរបពទសកមពុជា ដដលពនេះរសបជាមយួនឹងការពបតជ្ាចិតតរបស់របពទសកមពុជា
ជាមយួអនសរជាតិ។ 

១.៣. កតាត គរមាមកំដ ងចំពពាេះតំបន់ការពារធមមជាតិ 

 ការគរមាមកំដ ងចំពពាេះតំបន់ការពារធមមជាតិកនុងរបពទសកមពុជាគឺមកពីការកាប់ពឈ ី ដីសមបទន
ពសដាកិចច ការរបមាញ់សតវហាមឃាត់ ការជីកយកដរ ៉ និងការទន្រនាទ នយកដីតាងំទីលំពៅនិងសរមាប់        
កសិកមម។ ការគំរាមគំដ ងមកពីពរៅតំបន់ការពារធមមជាតិមានដូចជាសកមមភាពមនុសសដដលបណាត លឱ្យ
មានការបំពុល ការដរបរបួលអាកាសធាតុ និងការនាយំករបពភទសតវ ឬរុកខជាតិដដលមិនមានពដីមកំពណីត
ពៅកនុងតំបន់។ ពោងពៅតាម Ervin (២០០៣) កតាត គំរាមគំដ ងនិងដ្ឋក់សមាព ធពៅពលីតំបន់ការពារ
ធមមជាតិមានដូចជា៖ 

១)     ការកាប់ពឈ៖ី រមួបញ្ចូ លទងំការកាប់ពឈរីសបចាប់ និងមិនរសបចាប់ 
២) ការបដមលងការពរបីរបាស់ដី៖ រូមបញ្ចូ លទងំការបដមលងដីពីតំបន់ការពារពៅជាដីលំពៅស្ថថ ន  

                    តំបន់តាងំ ទីលំពៅថមី ផលូវ តំបន់កសិកមម តំបន់ដ្ឋពំដីមពឈ ីនិងការពរបីរបាស់ដដលមិនសថិត     
                    កនុងពោលបំនងននការការពារ 

៣)   ការជីកយកដរ៖៉ រមួបញ្ចូ លរគប់ទរមង់ទងំអស់ននការខងួ  ការជីកយក និងរុករករគប់របពភទ 
                    ធនធានធមមជាតិពរកាមដី និងរួមបញ្ចូ លទំងកាកសំណល់ដដលផលិតបានពដ្ឋយ  
                   សកមមភាពទងំអស់ពនេះ 

៤)  ការរចូតពមម ឬបនសុពីមម ៖ រមួបញ្ចូ លទងំការទំពារសុីពដ្ឋយសតវចិញ្ច ឹម និងការរចូតកាត់ទុកជា 
                      ចំណីសតវ 

៥)   ការកស្ថងទំនប់ទឹក៖ រូមបញ្ចូ លទងំទំនប់សរមាប់ការកំស្ថនត ការពនស្ថទរតី ទឹកស្ថែ ត និង 
                   ទំនប់វារអីគគិសនី 

៦)   ការបរបាញ់៖ រមួបញ្ចូ លទងំការអនុវតតការបរបាញ់រសបចាប់ដដលគំរាមគំដ ងដល់ធនធាន 
                    ដដលមានកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ការរបមាញ់សរមាប់ការជញួដូរខុសចាប់ និងការបរបាញ់ 
                   កនុងពោលបំណងចិញ្ច ឹមជីវតិ 

៧)   ការរបមូលអនុផលនរពពឈី៖ រួមបញ្ចូ លទំងការរបមូលអនុផលនរពពឈី ដូចជា អាហារ        
                    រុកខជាតិឱ្សថ សមាា រៈសំណង់ ជ័រ និងធនធានពផសងពទៀតដដលបានមកពីតំបន់ការពារ     
                   ធមមជាតិ មិនថារបមូលសរមាប់ជញួឬសរមាប់ចិញ្ច ឹមជីវតិពនាេះពទ 

៨)   ពទសចរណ៍និងការកំស្ថនត៖ រមួបញ្ចូ លទងំ ការព ងីភនំ ការពបាេះជំរ ំ ការជិេះពសេះ ការជិេះទូក   
                   ការពរបីរបាស់ពទចរកោនយនត និងរបពភទពផសងៗពទៀតននការកំស្ថនត 

៩) ការពចលកាកសំណល់៖ រមួបញ្ចូ លទងំការពចលកាកសំណល់មិនរតឹមរតូវពីសកមមភាព 
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                    រសបចាប់ (ឧទ រណ៍ ពរបង សមាា រៈដដលពរបីសរមាប់ពវចខចប់អាហារកនុងពពលពធវីដំពណីរ 
                    ព ងីភនំ) និងកាកសំណល់ដដលបានមកពីសកមមភាពមិនរសបចាប់ (ឧទ រណ៍  
                 ផលិតផលព វតាមីន ការចក់ពចលនូវស្ថរធាតុពុល)  
១០)    ដំពណីរការពាក់កណាត លធមមជាតិ៖ រមួបញ្ចូ លទងំដំពណីរការធមមជាតិដដលរតូវបានពធវីឱ្យ រកី 

                    ចពរមីនព ងីពដ្ឋយការអនតរាគមន៍របស់មនុសសដូចជា ពរោេះម នតរាយពភលីងពឆេះ និងការផទុេះ 
                   ព ងីនូវសតវលែិត 
១១)    ការជេះជាទធិពលឆលងរពំដដន៖ រមួបញ្ចូ លទងំការបំពុលនិងការបពងកីតឱ្យមានជាតិអាសុីតករមិត     

                   មូលដ្ឋា ន និងតំបន់ ការពកីនព ងីននបរមិាណកមពស់ទឹក ករមិតអាសូត និងទឹកជំនន់ពី 
                   តំបន់ជំុវញិដដលមានការអនុវតតពលីការរគប់រគងដី និងការពរបីរបាស់ដី និងការដរបរបួល 
                    អាកាសធាតុោ៉ងឆ្ប់រ ័សដដលបណាត ល មកពីបដរមបរមួលអាកាសធាតុស្ថកលពោក 
១២)   របពភទសតវឬរុកខជាតិពីខ្ងពរៅដដលរាតតាតសតវ ឬរុកខជាតិពដីមកនុងតំបន់៖ រមួបញ្ចូ លទងំ  

                   រុកខជាតិ និងសតវដដលមនុសសនាយំកមកពដ្ឋយពចតនា ឬពដ្ឋយអពចតនា 

១.៤. ករមិតននការគរមាមកំដ ងពៅតាមតំបន់ធមមជាតិ ពៅកនុងរបពទសកមពុជា 

 រករមតំបន់ជីវស្ថន្រសតពិភពពោក (Global Biogeographical units or global BioUnits) រតូវ
បានពរបីជាមូលដ្ឋា នសរមាប់សិកាពីរបពភទសតវ ឬរុកខជាតិដដលជាប់ទក់ទងពៅនឹងតំបន់ និងមានស្ថរៈ
សំខ្នស់រមាប់ការអភិរកស របវតតិតំបន់ជីវស្ថន្រសត ពអកូ ូសុីនិងការវវិឌឍ។ របពទសកមពុជាសថិតពៅកនុងរករម
តំបន់ជីវស្ថន្រសតពិភពពោកចំននួបី (Udvardy, ១៩៧៥) និងសថិតពៅកនុងបួនអនុរករម (MacKinnon, 
១៩៩៧)។ រករមនិងអនុរករមតំបន់ជីវស្ថន្រសតពិភពពោកទងំពនេះរមួមាន ១) ជាណឌូ ចិន (អនុរករមននដផនក
កណាត លននជាណឌូ ចិនរតូវបានរកពឃញីពៅកនុងរបពទសជាពរចីន) ២) ពឆនរសមុរទជាណឌូ ចិន (តំបន់ដីសណត
ទពនលពមគងគដដលរតូវបានរកពឃញី ពៅតាមបពណាត យរពំរបទល់ភាគអាពគនយន៍នរបពទសពវៀតណាម និង   
អនុរករមននតំបន់ភនំរកវាញដដលរតូវបានរកពឃីញពៅពឆនរសមុរទភាគនិរតី និងភាគខ្ងលិចរពំរបទល់
របពទសនថ) និង៣) ភនំAnnamese (អនុរករមននដផនកកណាត លរបស់ ភនំAnnam ដដលរតូវបានពគរកពឃញី
ពៅរពំរបទល់តូចមយួជាប់នឹងរបពទសឡាវ និងរបពទសពវៀតណាមពៅចុងភាគឦស្ថន)។ ពៅកនុងលកខខណឌ  
ននតំបន់របពទសកមពុជាមាន ៧ តំបន់ធមមជាតិ (WWF, XXX) និងរបពភទតំបន់ធមមជាតិនីមយួៗមាន
ករមិតននការគរមាមកំដ ងខុសៗោន ៖ 

 ១.៤.១. នរពលចិទឹកតំបន់បឹងទពនលស្ថប៖  

             តំបន់ពនេះមានលកខណៈជាពដីមពឈទីបៗដដលរគបដណត ប់មយួភាគធំននតំបន់ពនេះ និង
មាននរពលិចទឹកទបៗដុេះពៅជំុវញិបឹង។ នរពដដលមានលកខណៈរសពដៀងនឹងនរពលិចទឹកពនេះ ក៏មានដុេះ
ពៅតាមតំបន់វាលទំនាបលិចទឹកននទពនលពមគងគ និងទពនលពផសងពទៀតពៅកនុងរបពទសកមពុជា។ ភាគពរចីននន
តំបន់ធមមជាតិពនេះ រតូវបានរបកាសថាជាតំបន់ការពារធមមជាតិ បុ៉ដនតមិនទន់មានការការពារឬការរគប់រគង
ណាមយួរតូវបានអនុវតតពៅព យីពទ។ តំបន់ពនេះគឺជាតំបន់ជរងរករសូវដ៏ធំ។ អងគការ WWF បានកំណត់
ករមិតននការគរមាមកំដ ងជា “តំបន់ងាយរងពរោេះ” (របូភាព ១)។ 
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 ១.៤.២. នរពលចិទឹកតំបន់ទពនលស្ថបនិងទពនលពមគងគ៖  

            នរពពឈទីងំពនេះដុេះរកីស្ថយភាយកនុងតំបន់លិចទឹកជាអចិនន្រនតយ ៍រ ូតដល់តំបន់ទឹករាក់។ 

នរពពរចីនជាង៩០%  ពៅកនុងតំបន់ពនេះ បានបដមលងពៅនរពគពមាព តឬនរពរចិរលិ។ ការពធវីកសិកមមពដីមបឱី្យ
បានទិននផលខពស់និងការដរបរបួលននចលនាទឹកពៅកនុងរបព័នធទពនលពៅកនុងតំបន់ពនេះ បានពធវីឱ្យករមិតទឹក
ទពនលដរបរបួលព ងីចុេះោ៉ងឆ្ប់រ ័ស ដដលបណាត លឱ្យប៉េះពាល់ពៅដល់រុកខជាតិពដីមដដលពៅសល់កនុង
តំបន់។ អងគការ WWF បានកំណត់ករមិតននការគរមាមកំដ ងពៅកនុងតំបន់ធមមជាតិពនេះសថិតកនុង “ករមិត
ធៃន់ធៃរ”។ 

 ១.៤.៣. នរពនបតងជានិចចតំបន់ភាគអាពគនយន៍នជាណឌូ ចិន៖  

             នរពទងំពនេះរតូវបានកត់សំោល់ជាស្ថកល ថាជាតំបន់ដតមានសតវឆែឹងកងធំៗរស់ពៅ 
ដដលវារតូវការនផទដីទំ ធំំសរមាប់ពធវីជាជរមក ដូចជាដំរអីាសុី (Elephas maximus) និងរបពភទមំស្ថសី
ដដលធំបំផុត ដូចជាសតវខ្ល ដំបង (Panthera tigris)។ របពភទសតវដនទពទៀតដដលជិតផុតពូជ មានដូចជា 
រមាសកុយមយួ (Rhinoceros sondaicus) កាត ន់ដញ៉ង (Cervus eldi) ទពនាង (Bos javanicus) ខទីង 
(Bos gaurus) ខ្ល រខិន(Pardofelis nebulosa) ខ្ល ឃមុ ំ (Ursus malayanus) និង ខទីងវលលិ៍ 
(Pseudonovibos spiralis)។ អងគការ WWF បានកំណត់ករមិតននការគរមាមកំដ ងពៅកនុងតំបន់ធមម
ជាតិពនេះថាសថិតកនុង “ករមិតធៃន់ធៃរ”។ 

 ១.៤.៤. នរពរងទឹកពភលៀងតំបន់ជរួភនំរកវាញ៖  
            នរពរងទឹកពភលៀងតំបន់ភនំជរួរកវាញ រតូវមនុសសមយួចំននួចត់ទុកថាជាតំបន់មយួដដល

សមបូរពៅពដ្ឋយរបពភទសតវនិងរុកខជាតិោ៉ងពរចីន និងជាជរមកធមមជាតិដ៏លែកនុងតំបន់ បុ៉ដនតពួកវាគឺទទលួ
បានការយកចិតតទុកដ្ឋក់តិចបំផុត។ តំបន់ធមមជាតិពនេះសថិតពៅពលីតំបន់ជរួភនំរកវាញរ ូតពៅដល់តំបន់ជរួ
ភនំដំរ។ី តំបន់ពនេះបានោតសនធឹងឆលងរពំដដនចូលពៅដល់ភាគអាពគនយរ៍បពទសនថបនតិច។ តំបន់ពនេះទទលួ
បានទឹកពភលៀងពរចីនជាងពគបងែស់ពៅកនុងរបពទសកមពុជា។ ពបីនិោយពីករមិតននការគរមាមកំដ ងវញិ តំបន់
ពនេះធាល ប់មានមានលកខណៈ “សថិរភាព”  បុ៉ដនតកនុងរយៈពពលបុ៉នាម នឆ្ន ចុំងពរកាយពនេះ ការគរមាមកំដ ង
កាល យជាមានសភាពធៃន់ធៃរព ងីៗ ពដ្ឋយស្ថរដតការកាប់បំតល ញនរពពឈ ី និងនរពពឈសីឹករចិរលិោ៉ងឆ្ប់
រ ័ស(REF)។ អងគការ Wildlife Alliance បានសពងកតពឃញីថាពៅពពលដដលនរពពឈរីតូវបានកាប់អស់ 
តំបន់បានកាល យពៅជាដីសៃួត តួដ ងោ៉ងឆ្ប់រ ័ស ដដលបណាត លមកពីពភលៀង និងខយល់ខ្ល ងំ។ 

 ១.៤.៥. នរពពកាងកាងតំបន់ជាណឌូ ចិន៖  
            កនុងចំពណាមរបព័នធពអកូ ូសុីជីវៈចរមរេះពកាងកាងដដលធំបំផុតពៅពលីពិភពពោក តំបន់

ធមមជាតិមយួពនេះផតល់នូវជរមកោ៉ងសំខ្ន់សរមាប់បកសទឹីកមយួចំននួដដលជារបពភទសតវករមពលីពោក។ 
តំបន់ធំបំផុតនននរពពកាងកាងតំបន់ជាណឌូ ចិនពៅតាមដីសណត ទពនលពមគងគ ទទួលរងនូវការបាត់បង់ជរមក
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ោ៉ងពរចីន ដដលបណាត លមកពីថាន បំាញ់ពធវីឱ្យរជរេះសលឹក ដដលបានពរបីរបាស់កនុងសន្រងាគ មពវៀតណាម។ អងគការ 
WWF បានកំណត់ករមិតននការគរមាមកំដ ងពៅកនុងតំបន់ពនេះថាសថិតកនុង “ករមិតធៃន់ធៃរ”។ 

 ១.៤.៦. នរពសៃួតតំបន់ភាគកណាត លជាណឌូ ចិន៖  

            រគបដណត ប់ពសទីរដតពពញភាគកណាត ល ជាណឌូ ចិន និងជាជរមកដដលរបមូលផតុ ំពៅពដ្ឋយ
សតវឆែឹងកងធំៗដដលសថិតកនុងការគរមាមកំដ ង ព ីយសតវឆែឹងកងពនេះមានលកខណៈជាពពួកសតវ
ថនិកសតវននតំបន់ជាណឌូ ប៉ាសុី វកិ។ ពោនរពគឺជាសតវផុតពូជដដលបានកត់រតាទុកថាធាល ប់រស់ពៅកនុងតំបន់
ពនេះ។ កនុងចំពនាមរបពភទសតវដនទពទៀត ខ្ល  ដំរអីាសុី កាត ន់ដញ៉ង ទពនាង និងខទីង គឺជារបពភទសតវដដលជិត
ផុតពូជ។  ករមិតននការគរមាមកំដ ងពអកូ ូសុីគឺសថិតកនុងករមិត “ងាយរងពរោេះ” ។  

 ១.៤.៧. នរពរងទឹកពភលៀងតំបន់ភាគខ្ងតបូងភនអំណាណ ម៖  
             នរពទងំពនេះរតូវបានពគរកពឃញីពៅតំបន់កនទុយនាគ ដដលពៅដ្ឋច់ឆ្ៃ យពីនរពតំបន់ភនំ

(អណាណ ម) ដដលសថិតពៅភាគឦស្ថនបំផុតននរបពទសកមពុជា ដដលជារពំរបទល់រវាងរបពទសកមពុជា ឡាវ 
និងពវៀតណាម។  របពភទសតវមួយចំនួនរតូវបានរកពឃីញកនុងតំបន់ពនេះមានដូចជា សតវខ្ល ដំបង 
(Panthera tigris) ដំរអីាសុី (Elephas maximus) ស្ថវ កនទុយស (Pygathrix nemaeus) សតវពទច 
(Hylobates gabriellae) ដឆកនរព (Cuon alpinus) ខ្ល ឃមុ ំ(Ursus malayanus) ខ្ល រខិន(Pardofelis 
nebulosa) ខទីង (Bos gaurus)ទពនាង (Bos javanicus) កាត ន់ដញ៉ង (Cervus eldi)។ អងគការ 
WWF បានកំណត់ករមិតននការគរមាមកំដ ងកនុងតំបន់ពនេះសថិតពៅកនុងករមិតជា “តំបន់ងាយរងពរោេះ” ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាពទី១៖ បំដណងដចកតំបន់ធមមជាតិកនុងរបពទសកមពុជា 
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២.ចក្េវុិេយ័ច  

ពោលការណ៍ដណនា ំ សតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ចូល
រមួចំដណកពៅដល់ការអភិរកសជីវៈចរមរេះ ពធវីឱ្យរបពសីរព ងីពៅជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាជនមូលដ្ឋា ន និង
កាត់បនថយការដរបរបួលអាកាសធាតុ តាមរយៈការកំណត់ តំបន់សនូល តំបន់អភិរកស តំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយ
ចីរភាព និងតំបន់ស គមន៍ពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព។ 

៣.សបេក្ក្មមច  
ពោលការណ៍ដណនា ំ សតីពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិមាន

ពបសកកមមពដីមបពីធវីឱ្យរបពសីរព ងីនូវការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព ពៅកនុង
ករមិតថាន ក់ជាតិ ថាន ក់ពរកាមជាតិ និងថាន ក់មូលដ្ឋា ន ព យីនិងពរងឹងការអនុវតតពៅពលីចាប់តំបន់ការពារ
ធមមជាតិ របកាស បទបបញ្ាតតិ អនុសញ្ញា អនសរជាតិ ពោលនពោបាយជាតិ និងបទបបញ្ាតតិពដីមបសីពរមចបាន
ការពធវីឱ្យរបពសីរព ងីនូវការអភិរកសជីវៈចរមរេះ មុខងាររបព័នធពអកូ ូសុី ជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាជនមូលដ្ឋា ន 
និងការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ 

៤.សោលបាំណងច  

ពដីមបីបពងកីនរបសិទធិភាពននការរគប់រគងតំបន់ការពារ និងការអភិរកសជីវៈចរមរេះតាម   រយៈការ
បពងកីតនូវពោលការណ៍ដណនាចំាស់ោស់សរមាប់កំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងទងំ៤ ពៅកនុង
តំបន់ការពារធមមជាតិរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព។  
៥.លក្េណវិនិចណ័យេរមាប់ក្ាំណត់និងណបងណចក្តាំបន់ររបរ់រងទ្ទាំងបួន 

តំបន់ការពារធមមជាតិរតូវបានកំណត់ ដ្ឋច់ពដ្ឋយដ កជាពិពសស សរមាប់ការអភិរកសជីវៈចរមរេះ និង 
ទនទឹមនឹងពនេះក៏ជយួពលីកកមពស់ជីវភាពរស់ពៅរបស់ស គមន៍ ដដលបានតាងំទីលំពៅជាប់ោប់កនុងតំបន់
ពនេះ។ ដូចពនេះព យី វាមានស្ថរៈសំខ្ន់ណាស់ដដលការគិតគូរពៅពលីពអកូ ូសុី ឬលកខណវនិិចឆ័យដផនក  
ពអកូ ូសុីរតូវបានផតល់អាទិភាពខពស់។ ពៅកនុងមារតាទី១២ ននចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ តរមូវឱ្យ
មានការកំណត់ពៅពលីតំបន់រគប់រគងនីមយួៗពដ្ឋយដផែកពលីលកខណៈវនិិចឆ័យរបាោ៉ំង៖ ពោលបណំងនន
ការរគប់រគងរបស់តំបន់នីមួយៗ លកខណៈវនិិចឆ័យពអកូ ូសុីឬបូរណភាព លកខណៈវនិិចឆ័យពសដាកិចចសងគម  
លទធភាពរទរទង់ននធនធានធមមជាតិពៅកនុងតំបន់រគប់រគងនីមួយៗ និងការកំណត់ភូមិស្ថន្រសតពៅពលី
តំបន់រគប់រគងនីមយួៗ។ 

៥.១. ពោលបំណងននការរគប់រគងពៅពលតំីបន់រគប់រគងនីមយួៗ 

តាំបន់េនចល៖ រតូវដតរគប់រគងពដីមបសីពរមចបាននូវបូរណភាពពអកូ ូសុីអតិបរមា ដូចជាការពារ
របពភទសតវនរពដដលជិតផុតពូជខ្ល ងំនិងជរមកឬដដនដីរបស់ពកួវា។ 

តាំបន់អភិរក្ស៖ រតូវដតរគប់រគងពដីមបីសពរមចបានករមិតខពស់ននបូរណភាពពអកូ ូសុីទនទឹម    
នឹងពនេះ ក៏អាចបពងកីតរបាក់ចំណូលពីសកមមភាពពអកូពទសចរណ៍ដដលរតូវការសរមាប់ការរគប់រគងតំបន់
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ការពារធមមជាតិ។ ពទសចរណ៍ធមមជាតិដដលមិនប៉េះពាល់និងមិនរខំ្នដល់សតវនរព រតូវបានអនុញ្ញា តពៅ
កនុងតំបន់ខលេះននតំបន់រគប់រគងពនេះដដលរសបពៅតាមកិចចរពងពរពៀងរបស់ភាគីពាក់ព័នធ។  

តាំបន់សរបេរាេស់ោយចីរគព៖ រតូវដតរគប់រគងសរមាប់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាពរយៈពពល
យូរនូវធនធានធមមជាតិពដ្ឋយមិនមានការបំផលិចបំតល ញពៅពលីមុខងាររបស់ពអកូ ូសុី។ ការរគប់រគងទងំ
អស់គរួដតពរបីរបាស់នូវធនធានធមមជាតិដដលមានរស្ថប់ពៅកនុងតំបន់ពនេះ។ ការដកដរបតំបន់ពនេះពៅជាទរមង់ 
ពផសងៗពទៀត (ឧទ រណ៍ ដីសមបទនពសដាកិចច) មិនរតូវបានអនុញ្ញា តពនាេះពទ។  

តាំបន់េហរមន៍៖ រតូវដតរគប់រគងពដីមបីពធវីឱ្យរបពសីរព ីងនូវជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាជន   
មូលដ្ឋា ន និងអនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់ដដលពួកោត់រស់ពៅកនុងតំបន់
ពនេះោ៉ងពហាចណាស់ក៏ពីរជំនាន់មកព ីយ។ ការរគប់រគងននតំបន់ពនេះគឺសរមាប់ដតការពរបីរបាស់
របស់របជាជនមូលដ្ឋា នបុ៉ពណាណ េះ។ ការពរបីជាលកខណៈពាណិជជកមមខ្ន តធំននធនធានធមមជាតិកនុងតំបន់
ពនេះ មិនរតូវអនុញ្ញា តពនាេះពទ។  

៥.២.លកខណវនិិចឆយ័ដផនកពអកូ ូសុសីរមាប់កំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង នីមយួៗ 

ទីត ាំង ទាំហាំ រ ចបរាង នផាដ្ីណតមួយក្ណនលងមានទាំហាំធាំឬនផាដ្ីសរចេនក្ណនលងណតមាន
ទាំហាំតចច (SLOSS)ច ចំននួសតវឬរុកខជាតិ ពៅកនុងតំបន់សនូលឬតំបន់ការពារដដលមាននផទដីធំមាន    
ហានិភ័យរបឈមនឹងការផុតពូជទបជាង ពបីពរបៀបពធៀបពៅនឹងតំបន់អភិរកសទងំឡាយណាដដលមាន
ទំ តូំចជាង។ តំបន់សនូលគរួដតមានទំ ធំំលមមនិងមានរាងរងវង់ឬក៏រសពដៀងពៅនឹងរងវង់តាមដដលអាចពធវី
ពៅបាន។ កនុងករណីដដលមិនមាននផទដីធំសរមាប់កំណត់ជាតំបន់សនូលពទពនាេះ តំបន់សនូលតូចៗពរចីន
កដនលងអាចនឹងរតូវបពងកីតព ងីពដីមបកីារពាររបពភទសតវនិងរុកខជាតិឱ្យបានកាន់ដតពរចីន។ 

ណរមតាំបន់ (តាំបន់ផ្លល េ់បតចរររងេហរមន៍សអក្ចឡចេុីពីរណដ្លសៅជាប់ោន ) 
(របព័នតសអក្ចឡចេុ)ី)ច តំបន់រគប់រគង ជាពិពសសតំបន់សនូលនិងតំបន់អភិរកសចបំាច់រតូវដតកំណត់ឱ្យ
មានដគមកាន់ដតតិច ពដីមបកីារពារការរាតតាតពីសតវឬរុកខជាតិពរៅតំបន់ឬសតវរពំា  ព យីនិងផតល់នូវទំ ំ
នផទដីរគប់រោន់សរមាប់សតវឬរុកខជាតិដដលមានទមាល ប់កនុងការបនតពូជពៅកនុងតំបន់សនូល។  

តាំណគា ប់ច វាមានស្ថរៈសំខ្ន់ណាស់សរមាប់ការពធវីចលនាបនាល ស់ទីរបស់សតវនរពនិងពធវីឱ្យ
មានលំ ូរដ សន។ ស្ថថ នភាពពនេះរបដ លជានឹងពកីតមានព ងី ពៅពពលដដលតំបន់ការពាររតូវបានកាត់
តត ច់ពចញពីោន ពដ្ឋយផលូវថនល់ ឬក៏ពដ្ឋយការអភិវឌឍណាមយួ ដដលពធវីឱ្យសតវនរពមានការលំបាកកនុងការពធវី
ចលនាបនាល ស់ទីឬមិនអាចពធវីចលនាបនាល ស់ទីបានពីទីតាងំមួយពៅទីតាងំមួយពទៀត។ របសិនពបីការអភិវឌឍ 
ផលូវថនល់កាត់តំបន់ការពារចបំាច់រតូវដតពធវីព ងី បញ្ញា ដដលសំខ្ន់គឺថាអនកអភិវឌឍរតូវផតល់សំណងពៅពលី
ការបាត់បង់រចករពបៀងសតវនរព និងចលនាបនាល ស់ទីរបស់សតវនរពនិងការបងាក ត់ពូជ។ ការផតល់សំណង
អាចជាទរមង់ននការបពងកីតនិងរគប់រគងតំណភាជ ប់សរមាប់ការពធវីចលនាបនាល ស់ទីរបស់សតវនរពកនុងរយៈពពល 
ពពញមយួឆ្ន ។ំ  

ិរមក្េមរេបច សតវនរពរបពភទធំៗដូចជាដំរ ី រតូវបានគរមាមកំដ ងពៅនឹងការបាត់បង់    
ជរមក។ ដំរអីាសុីរតូវការនផទដីោ៉ងពហាចណាស់ពី១៥ពៅ៥០គម២ដល់ ៥០០ពៅ៨០០គម២។ រសពដៀង
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ោន ពនេះដដរ ខ្ល ញីរតូវការនផទដីទំ ពីំ១៣ពៅ៥១គម២ ពៅខណៈដដលខ្ល ពឈ្លម លរតូវការនផទដីទំ ធំំជាងគឺ
ចប់ពី៦០ពៅ១០០គម២។ មាង៉វញិពទៀតសតវពផាត រតូវការទំ នំផទទឹកស្ថបធំនិងទឹកមានគុណភាពលែ
សរមាប់ពធវីជាជរមក។ ជរមកសមរសបគរួដតរតូវបានចត់ទុកជាកតាត ដ៏សំខ្ន់កនុងការកំណត់ទំ រំបស់
តំបន់សនូលសរមាប់រគប់តំបន់ការពារធមមជាតិទងំអស់។  

៥.៣. លកខណវនិិចឆ័យពសដាកិចចសងគម៖  

លកខណវនិិចឆ័យពនេះសំពៅពៅពលីការអភិវឌឍ ពសដាកិចចសងគមរបស់អនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅ
ោ៉ងជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់ គឺអនកដដលបានរស់ពៅកនុងតំបន់ពនាេះ (ោ៉ងតិច) ពីរជំនាន់មកព យី។     
សិទធិដបបរបនពណីរបស់របជាជនមូលដ្ឋា នកនុងការពរបីរបាស់ ធនធានធមមជាតិពដ្ឋយមិនដមនពោលបំនងជា
ជំនញួ រតូវដតទទលួបានការពោរពពៅពពលដដលពធវកីារកំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង។ របជាជន
មូលដ្ឋា នគរួដតចូលរមួកនុងកិចចពិភាកាពៅពលីការកំណត់និងដបងដចក និងរគប់រគងតំបន់។ របជាជនមូល
ដ្ឋា នមានស្ថរៈសំខ្ន់ណាស់កនុងការជយួកំណត់រពំរបទល់ ការពបាេះបពងាគ លរពំដដនដី និងការរគប់រគងពៅ
កនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ពសដាកិចចសងគមរបស់ជនចំនូល ថមី(អពនាត សរបពវសន៍) និងអនកពឆលៀតឱ្កាស
ពដីមបបីានកាន់កាប់ដីគឺមិនរតូវបានយកមកពិចរណាពនាេះពទ។  

៥.៤. លទធភាពរទរទង់ននធនធានធមមជាតិ 

ស្ថថ នភាពបចចុបបននននធនធានធមមជាតិ និងលទធភាពរបស់ធនធានទងំពនេះពដីមបីោរំទពៅដល់
ពោលបំណងរគប់រគងននតំបន់រគប់រគងនីមួយៗចបំាច់រតូវដតគិតគូរពិចរណាពៅពពលកំណត់ទីតាងំ និង
ទំ រំបស់តំបន់រគប់រគងនីមយួៗ។ 

៥.៥.ការកំណត់ភូមិស្ថន្រសតពៅពលតំីបន់រគប់រគងនីមយួៗ 

 ធនធានទឹកដូចជាទីជរមាល អាងទឹក និងផលូវទឹកពផសងពទៀត ជារបភពទឹកោ៉ងសំខ្ន់សរមាប់
បរពិភាគរបចនំថៃនិងការដ្ឋដុំេះកសិកមម បដនថមពលីពនេះពៅពទៀតវាមាន ស្ថរៈសំខ្ន់ផងដដរសរមាប់ការរស់
ពៅរបស់សតវ ដដលរាប់បញ្ចូ លទងំសតវពផាត សតវលមូន និងសតវរតី។ ផលូវទឹកអាចជាទីតាងំសរមាប់
សកមមភាពពទសចរណ៍ដបបធមមជាតិពៅកនុងតំបន់រគប់រគង ឧទ រណ៍ តំបន់អភិរកស តំបន់ពរបីរបាស់
ពដ្ឋយចីរភាព ឬតំបន់ស គមន៍។ ដូចពនេះព យី ការកំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងរតូវដតធានាបាន
នូវការការពាររបភពទឹកទងំពនេះ ពដ្ឋយការបញ្ចូ ល ជីជរមាល អាងទឹក ទពនលនិងទរមង់ពផសងពទៀតនន
ធនធានទឹកចូលពៅកនុងតំបន់រគប់រគង។ ពលីសពីពនេះពៅពទៀត លកខណៈសណាា នដី អាចប៉េះពាល់ពៅដល់
ការកំណត់តំបន់រគប់រគងទងំបនួ។ ឧទ រណ៍ តំបន់ដដលមានចំពណាតខ្ល ងំ (៣៥ដីពរក ឬខពស់ជាង
ពនេះ) គឺឆ្ប់រងពរោេះពីការរអិលបាក់ដី ឬទរមង់ពផសងៗពទៀតននការ ូរពរចេះដី។ តំបន់ដបបពនេះអាច
កំណត់ជាតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិរកស ពៅតាមការពិភាការវាងភាគីពាក់ព័នធ។  
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៦. សោលការណ៍ណណនាំេរមាប់ការក្ាំណត់ និងណបងណចក្តាំបន់ររប់ររងក្នងុតាំបន់
ការារធមមជាតិ 

៦.១. ពោលការណ៍ដណនាសំរមាប់តំបន់សនូល  

 តំបន់សនូល រតូវបានកំណត់ពដ្ឋយពរបីរបាស់នូវមុខងារពអកូ ូសុីជាលកខណៈវនិិច័ឆយដ៏សំខ្ន់
សរមាប់កំណត់នូវទំ  ំរូបរាង និងតំណភាជ ប់ពៅកនុងតំបន់សនូល។លកខណវនិិច័ឆយដផនកពអកូ ូសុី មានទមៃន់
ឬរតូវបានគិតគូរពរចីនជាងពគបងែស់សរមាប់តំបន់ពនេះ ដដលវាខិតជិតដល់១០០% (របូភាព២) ពៅពពល
កំណត់ទំ  ំទីតាងំនិងរូបរាងរបស់តំបន់សនូលពនេះ ពីពរពាេះ (១) ជរមកសមរសប ឬទំ នំផទដីដដលរតូវការ
សរមាប់សតវនរព ជាពិពសស សតវធំៗសរមាប់ការបនតពូជនិងការពធវីចលនាបនាល ស់ទី រមួជាមយួនឹង (២) 
មុខងាររបស់ទីជរមាលពៅពលីនិយត័កមមទឹកពភលៀង និងការផគត់ផគង់ទឹក គឺមិនរតឹមដតពឹងដផែកពៅពលីទំ នំន
នផទអាងទឹកបុ៉ពណាណ េះពទ បុ៉ដនតពឹងដផែកពៅពលីនផទខ្ងពលីដដលជាប់ោន មិនដ្ឋច់នូវគរមបនរពនបតងរកាស់ផងដដរ។ 

 ពដីមបកំីណត់នូវទំ នំផទដីរបស់តំបន់ពនេះ នផទទងំមូលដដលរគបដណត ប់ពដ្ឋយភាពរកាស់ នននរពពរស្ថង 
នរពពាក់កណាត លពរស្ថង ឬនរពពលាេះ (ដផែកពៅពលីទីតាងំរបស់តំបន់ការពារធមមជាតិ) គរួដតរតូវរាប់
បញ្ចូ លពីពរពាេះនិយ័តកមមទឹកពភលៀងរបស់គរមបនរពពធវីឱ្យបរមិាណទឹកពភលៀងពកីនព ីងព ីយ និងថយចុេះ
ពដ្ឋយស្ថរការ ូរចូលពៅកនុងដីពរបេះ ដដលពធវីឱ្យថយចុេះនូវបរមិាណទឹកពភលៀងជាពរចីននិងគុណភាពននការ
រកាទឹកទុកពរកាមដីពនាេះពទ។ នរពពឈរីតូវបានកាប់កាន់ដតពរចីន បរមិាណទឹកពភលៀងដដលអាចបពងកីតបាន
កាន់ដតមានតិច។  

 ដូចពនេះព យី ពដីមបកំីណត់នូវទំ នំផទដីរបស់តំបន់ពនេះ សូចនាករពីរគរួដតរតូវបានពរបី៖ 
 (១) ទំ សំមរសបននជរមកដដលរតូវការសរមាប់របពភទសតវនរពធំៗ គរួដតរតូវបានយកពរបីជា 
សូចនាករ។ ជាឧទ រណ៍ ទំ ជំរមកសមរសបននដំរអីាសុីគឺ រតូវការោ៉ងពហាចណាស់ពី ៥០គម២ពៅ
៨០០គម២ និង សរមាប់ខ្ល ញីមយួកាលរតូវការនផទដីទំ  ំ១៣គម២ ពៅ៥១គម២  ព យីខ្ល ពឈ្លម លមយួ
កាលរតូវការរ ូតដល់ ៣៣ពៅ១៥១គម២ សរមាប់ពធវីជាជរមកឬទឹកដី (Sunquist ១៩៨១, Smith et al. 
១៩៨៩)។ ចំពពាេះតំបន់ការពារធមមជាតិពៅតំបន់សមុរទ តំបន់ការពារធមមជាតិសថិតពៅតាមបពណាត យពឆនរ
សមុរទ និងតំបន់ការពារធមមជាតិទឹកស្ថប ការកំណត់និងដបងដចកនូវតំបន់សនូលរតូវការចំពណេះដឹងបដនថម
ពីតរមូវការជរមករបស់សតវនិងការពធវីចលនាបនាល ស់ទីកនុងមយួឆ្ន ំៗ របស់ សតវនិងរុកខជាតិសមុរទ និង/ឬ
ទឹកស្ថប។ រូបរាងរបស់តំបន់ការពារគួរដតមានលកខណៈជារងវង់ពៅពលីនផទដីធំមួយកដនលងឬតូចៗពរចីន
កដនលងពដីមបពីជៀសវាងនូវការរងពរោេះពដ្ឋយផលប៉េះពាល់ននដគម និងការពារសតវដដលរាតតាតមកពីតំបន់
ខ្ងពរៅ។ ទំ នំផទដីរបស់តំបន់សនូល អាចពរងីកបដនថមពដីមបបីញ្ចូ លរបពភទសតវដនទពទៀតដដលជិតផុត
ពូជខ្ល ងំបំផុត ដូចជាបកស ី លមូន រតី រុកខជាតិ និងរបពភទសតវពផសងពទៀតដដលមានពៅកនុងតំបន់ការពារ    
ធមមជាតិ (របូភាព ៣)។ ពរឿងដដលរតូវកត់សំោល់មយួពទៀតគឺថា តំបន់សនូលគរួដតរតូវបានកាត់តត ច់ពចញ
ពីតំបន់អភិរកសពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ (ដដលតំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាពក៏រតូវបានបពងកីតព ងី 
ផងដដរ)។ តារាងទី២ បងាា ញពីពឈ្លម េះរបស់សតវដដលជិតផុតពូជខ្ល ងំបំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជានិងតរមូវ
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ការដផនកជរមករបស់ពួកវា។ តរមូវការដផនកជរមករបស់សតវជិតផុតពូជទងំពនេះពដីរតនួាទីោ៉ងសំខ្ន់កនុង
ការកំណត់នូវទំ និំងទីតាងំរបស់តំបន់សនូល។  
 (២) នផទខ្ងពលីដដលជាប់ោន មិនដ្ឋច់នូវគរមបនរពនបតងរកាស់(នរពពរស្ថង) (ឬគរមបនរពពឈី
រសពដៀងោន អារស័យពៅពលទីីកដនលង) គឺជានិយត័កមមទឹកពភលៀងដ៏សំខ្ន់ សរមាប់ភូមិស្ថន្រសតតំបន់ដូចជា 
ភនំរកវាញ (ករមិតទឹកពភលៀងខពស់បំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជា ពី ៣,៥០០ ពៅ ៤,០០០មម/ឆ្ន )ំ និងទី
ជរមាលនរពពឈដីផនកខ្ងពលីដដលអាចផគត់ផគង់ទឹក ដល់ពៅ១៤នដទពនលស្ថប (មានទីតាងំពៅតំបន់ជរួភនំ 
រកវាញ ដដនជរមកសតវនរពគូដលន-រព មពទព ដដនជរមកសតវនរពនរព ង់ ដដនជរមកសតវនរពបឹងដពរ ឧទាន
ជាតិរពេះជ័យវរ មន័-នពរាតតម (ភនំគូដលន) តំបន់ការពារធមមជាតិបនាទ យឆ្ម រ តំបន់ការពារពទសភាពរពេះវហិារ)។ 
ពីពរពាេះដតការកាប់បំតល ញនរពពឈពីៅ ទីជរមាលដផនកខ្ងពលី ទឹកផគត់ផគង់ពដ្ឋយនដទពនលទងំពនេះពៅកាន់
បឹងទពនលស្ថបថយចុេះោ៉ងខ្ល ងំពៅបុ៉នាម នឆ្ន ចុំងពរកាយពនេះ ដូចពនេះព យី ពធវីឱ្យប៉េះពាល់ពៅដល់ស្ថថ ន
ភាពជីវស្ថន្រសតននបឹងពនេះពៅកនុងរដូវរបាងំ។ ករមិតទឹកមានការថយចុេះពីមួយឆ្ន ពំៅមួយឆ្ន ពំៅកនុងបឹង
ដដលរាក់រចួពៅព យីពនេះ  ការផគត់ផគង់អុកសុីដសនថយចុេះពៅរដូវរបាងំ និងការបំពុលទឹកកំពុងដតសមាល ប់
រតីពដ្ឋយស្ថរដតការថយចុេះ   ទឹកស្ថែ តពៅកនុងដខននរដូវរបាងំ។ កនុងចំពណាមនដទពនលទងំ១៤ នដទពនលចំននួ
៩ ដលង ូរពៅដល់បឹងពទៀតព យី (សទឹងមងគលបុរ ី សទឹង តាណាត់ សទឹងពកួ សទឹងរលួស សទឹងជីដរកង     
សទឹងសដងក សទឹងពមាងឬសស ី សទឹងស្ថវ យដូនដកវ និងសទឹងពពាធិ៍ស្ថត់)។ សរមាប់សូចនាករទីពីរពនេះ ពពល
ដដលគណនានផទខ្ងពលីដដលចបំាច់សរមាប់ទីជរមាលនរពពឈ ី វាគឺជាពរឿងសំខ្ន់ខ្ល ងំណាស់ដដលរតូវ
គិតពៅពលីនផទគរមបនរពពឈ ី ដដលអាចពធវីឱ្យទឹកពកីនព ងីនិងមិនអាច ូរពចញពៅវញិតាមដីពរបេះ ដដល
នាអំាចថយចុេះបរមិាណទឹកពភលៀងោ៉ងពរចីន និងការរកាទុកទឹកពភលៀងពរកាមដីពៅកនុងនីវ ៉ូទឹកពរកាមដីនិង
អាងសតុកទឹកពរកាមដី ដដលជារបភពទឹកសរមាប់អណតូ ងទឹកនិងនផទលំ ូរទឹកដផនកខ្ងពរកាមននរបភពទឹក
របស់អនកភូមិពនាេះពទ។ 
តារាង២ សតវដដលជិតផុតពូជខ្ល ងំបំផុតនិងតរមូវការដផនកជរមករបស់ពកួវា 
 ពឈ្លម េះវទិាស្ថន្រសត ពឈ្លម េះជាភាស្ថ

អង់ពគលស 
ពឈ្លម េះជាភាស្ថដខមរ ស្ថថ នភាព តរមវូការជរមក (គម២) 

Elephas maximus  Asian 
elephant 

ដំរអីាសីុ ជិតផុតពូជ ១៥ពៅដល់៥០គម២ 
វាពិតអារស័យពៅពលីការ
សិកាពៅពលីទំ ពំិត
របាកដពលីដីដដលពនាេះរតូវ
បានអពងកតតាមរយៈការ
របមូលទិននន័យ 

Panthera tigris  Tiger ខ្ល ដំបង ជិតផុតពូជ ២០ពៅដល់១០០គម២ 
វាពិតអារស័យពៅពលី
វតតមាននិងដង់សីុពតរបស់
រពំា ដដលនាឱំ្យទំ មំានការ
ខុសោន ោ៉ងខ្ល ងំ។ ពៅកនុង
តំបន់ជួរភនំរកវាញ ពួកពយងី
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ពធវីដផនការជាមួយរដ្ឋា ភិបា
លពដីមបនីាយំកសតវខ្ល មក
រស់ពៅ ដដលពធវីឱ្យការ
កំណត់និងដបងដចកតំបន់
ពនេះមានការតឹងរងឹ ពរពាេះ
ពយងីនឹងមិនមានតំបន់ពរបី
របាស់ពដ្ឋយចីរភាពពនាេះពទ
ព យីពរងីកតំបន់ស គម
ន៍ពៅកនុងតំបន់ជរមករបស់
ខ្ល ។  

Ursus thibetanus Asiatic black 
bear 

ខ្ល ឃុធំំ ងាយរងពរោេះ  

Helarctos 
malayanus  

Malayan sun 
bear 

ខ្ល ឃុតូំច ងាយរងពរោេះ  

Neofelis nebulosa clouded 
leopard 

ខ្ល ពពក ងាយរងពរោេះ  

Prionailurus 
viverrinus  

fishing cat ខ្ល រតី ជិតផុតពូជ  

Catopuma 
temminckii 

Asian golden 
cat 

ខ្ល ពលឿងមាស ជិតទទួលរង
ការគរមាម
កំដ ង 

 

Pardofelis 
marmorata 

 
marbled cat 

ខ្ល ភ្ីថមដកវ ជិតទទួលរង
ការគរមាម
កំដ ង 

 

Rucervus eldii  Eld’s deer រមាងំ ជិតផុតពូជ  
Capricornis 
milneedwardsii 

Chinese 
serow 

ដកេះ ជិតទទួលរង
ការគរមាម
កំដ ង 

 

Rusa unicolor  Sambar deer ពរបីសសបូវ ងាយរងពរោេះ  
Bos gaurus gaur ខទីង ងាយរងពរោេះ  
Bos javanicus Banteng ទពនាង ជិតផុតពូជ រ ូតពៅដល់៤៥គម២ 
Manis javanica Sunda 

pangolin 
ពរងូល ជិតផុតពូជ

ខ្ល ងំបំផុត 
 

Hylobate pileatus pileated 
gibbon 

ពទចមកុជ ជិតផុតពូជ  

Nomascus 
gabriellae 

yellow 
cheeked 

ពទចថាព ល់ពលឿង ជិតផុតពូជ  
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gibbon 
Pygathrix 
nemaeus 

Douc langur 
ស្ថវ កនទុយស  

  

Trachypithecus 
germaini 

silver langur ស្ថវ រពាម ជិតផុតពូជ  

Nycticebus 
javanicus  

slow loris រញីរបពផេះ ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Nycticebus 
pygmaeus  

pigmy loris រញីពភលីង ងាយរងពរោេះ  

Macaca nemestrina  pig-tailed 
macaque 

ស្ថវ ពរតាស ងាយរងពរោេះ  

Macaca fascicularis  long-tailed 
macaque 

ស្ថវ កាត ម មិនសូវរពួយ
បារមា 

 

Pseudibis gigantean  giant ibis សតវរតយង៉យកស ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Leptoptilus dubius Greater 
adjutant 

រតដក់ធំ ជិតផុតពូជ  

Buceros bicornis  great hornbill ពកងកងធំ ជិតផុតពូជ  
Gyps bengalensis  White-

rumped 
Vulture 

តាម តពផេះ ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Gyps tenuirostris  Slender-billed 
Vulture 

តាម តពតាន ត ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Sarcogyps calvus  Red-headed 
Vulture 

តាម តពភលីង ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Antigone antigone  sarus crane ពរកៀលកាលរក ម ងាយរងពរោេះ  
Ephippiorhynchus 
asianticus  

black-necked 
stork 

អងកត់ពមម (ដំបងរកញូ
ង) 

ជិតទទួលរង
ការគរមាម
កំដ ង 

 

Mycteria 
leucocephala  

painted stork រនាលពណ៌ ជិតទទួលរង
ការគរមាម
កំដ ង 

 

Pelecanus 
philippensis  

spot-billed 
pelican 

ទុងរបពផេះ ជិតទទួលរង
ការគរមាម
កំដ ង 

 

Cairina scutulata  White-winged ទនរពស្ថល បស ជិតផុតពូជ  
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duck 
Hylopetes alboniger  Particoloured 

flying squirrel 
កំរបរកស្ថល បតូច ជិតផុតពូជ  

Crocodylus 
siamensis  

Siamese 
crocodile 

រកពពីភនំ ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Batagur baska  Royal turtle អពណតី ក លួង ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Rafetus swinhoei  giant soft-
shell 
turtle 

កនាធ យកាលកដងកប ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Indotestudo 
elongate  

elongated 
tortoise 

អពណតី ករពិច ជិតផុតពូជ  

Heosemys 
annanadalii  

yellow-
headed 
temple turtle 

អពណតី កសកល ជិតផុតពូជ  

Python bivittatus  Burmese 
python 

ពស់ថាល ន់រសកា ូល ងាយរងពរោេះ  

Ophiophagus 
Hannah  

King cobra ពស់ដវករនាម ងាយរងពរោេះ  

Naja kaouthia Monocled 
Cobra 

ពស់ដវករកបី មិនសូវរពួយ
បារមា 

 

Scleropages 
formosus  

Asian 
arowana 

រតីតាពក ជិតផុតពូជ  

Batagur Baska Batagur អពណតី ក លួង ជិតផុតពូជ
ខ្ល ងំបំផុត 

 

Cuon alpinus  Dhole ដឆកនរព ជិតផុតពូជ  
Lutra sumatrana  Hairy-nosed 

Otter 
ពភពរាមរចមុេះ ជិតផុតពូជ  

Asarcornis scutulata  White-winged 
Duck 

ទនរពស្ថល បស ជិតផុតពូជ  

Pavo muticus  Green 
Peafowl 

ពកាៃ កនបតង ជិតផុតពូជ  

Tenualosa 
thibaudeaui  

Fish—family 
Clupeidae 

រតីកបក ជិតផុតពូជ  

Probarbus jullieni Jullien’s 
golden 

រតី រតសក់ ជិតផុតពូជ  
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carp 
Pangasianodon 
gigas  

Giant catfish រតីរាជ ជិតផុតពូជ  
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O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូភាព ២  ពិនទុអាទិភាពសរមាប់ការកំណត់តំបន់រគប់រគងនីមួយៗពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
 

ការបក្រសាយននរ ចបគពទី២ច លកខណវនិិចឆ័យដផនកពអកូ ូសុីនិងពសដាកិចចសងគមមានពិនទុអាទិភាព
សរមាប់ការពិចរណា ១០០% សរមាប់នីមួយៗ បុ៉ដនតដរបរបួលពៅតាមតំបប់រគប់រគងនីមយួ។ ឧទ រណ៍ 
តំបន់សនូលនឹងមានពិនទុខពស់ខ្ងលកខណវនិិចឆ័យពអកូ ូសុីខិតពៅដល់១០០% ពៅខណៈពពលដដលលកខណ 
វនិិចឆ័យពសដាកិចចសងគមខិតពៅរកសូនយ។ ផទុយមកវញិ ពិនទុអាទិភាពខ្ងលកខណវនិិច័ឆយពអកូ ូសុីខិតពៅ
រកសូនយ ពៅខណៈពពលដដល ពិនទុអាទិភាពខ្ងលកខណវនិិចឆ័យពសដាកិចចសងគមខិតពៅរក១០០% សរមាប់ 
តំបន់ស គមន៍។  
 

ពិន្ទុអាទិភាពក្នុងការពិចារណា                                               ១០០%                           

តំបន់សនូល៖ លកខណវនិិច័ឆយដផនកពអកូ ូសុីរតូវបានគតិជាអាទិភាព
ខពស់ជាងពគសរមាប់តំបន់ពនេះ។ ទំ ជំរមកសមរសបសរមាប់សតវនរព
ដដលជិតផុតពូជគឺជាលកខណវនិិច័ឆយដដលសំខ្ន់ជាងពគកនុងការ
កំណត់ទំ នំផទដីរបស់តំបន់សនូល។  

តំបន់អភិរកស៖  ការគិតគូរពៅពលីពអកូ ូសុីពៅដតមាន
អាទិភាពខពស់ បុ៉ដនតសកមមអភិរកសដដលមានការរតួត
ពិនិតយរតឹមរតូវអាចនឹងរតូវបានអនុញ្ញា ត 

 

តំបន់ពរបីរបាស់របកបពដ្ឋយនិរនតរភាព៖  
ការគិតគូរពៅពលីពអកូ ូសុីមានអាទិភាព
ជាងឬពសមីពៅនឹងពសដាកិចចសងគម 

 

 

តំបន់ស គមន៍៖ ការគិត 

គូរពលីសងគម 

ពសដាកិចច 

មានអាទិភាព 

ខពស់ 
 

 

 

 

 

ភា
ពសំ

ខា
ន្ន

ន្អ
េក្

ឡូ
សុ

៊ី 
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របូភាព៣  ពិតរបាកដបុ៉ដនតពរងីកតំបន់សនូលពដីមបរីគបដណត ប់ពៅដល់របពភទសតវនិងរុកខជាតិជិត
ផុតពូជខ្ល ងំបំផុតដដលពៅដកបរ 
ការបក្រសាយរ ចបគព៣ច របសិនពបីទំ ជំរមកសមរសបរបស់សតវនិងរុកខជាតិជិតផុតពូជ

បំផុតជាបញ្ញា សំខ្ន់ ទីតាងំនិងរូបរាងរបស់តំបន់សនូលគឺ A។ ដតពដ្ឋយវតតមានរបស់របពភទសតវនិងរុកខជាតិ
ជិតផុតពូជបំផុតពផសងពទៀតដូចជា រុកខជាតិ បកស ី និង/ឬលមូនដដលពៅជិតតំបន់ពនេះ ទំ រំបស់តំបន់សនូល
ចបំាច់រតូវពរងីកពដីមបបីញ្ចូ លតំបន់ទងំពនាេះផង។ ដូចពនេះព យី តំបន់សនូលពិតរបាកដគឺ B។ រូបរាង
របស់តំបន់សនូលគរួដតរាងមូលឬរសពដៀងមូល ពដីមបកីាត់បនថយការប៉េះពាល់ពដ្ឋយស្ថរដគមពៅពលីរបពភទ
សតវនរព។ 

៦.២. តំបន់អភិរកស 
ពដ្ឋយស្ថរដតតនមលខពស់ននពអកូ ូសុីរបស់វា ពទីបលកខណវនិិច័ឆយដផនកពអកូ ូសុីមានពិនទុអាទិភាព

ខពស់បនាទ ប់ពីតំបន់សនូល។ ទីតាងំនិងទំ នំផទដីននតំបន់ពនេះអាចនឹងរតូវបានកំណត់ពដ្ឋយពោងពៅតាម
តរមូវការ ការអភិវឌឍពទសចរណ៍ធមមជាតិ ការកំណត់ភូមិស្ថន្រសត (ឧទ រណ៍ ជរមាលចំពណាត៣៥ដឺពរក

លមូនជិតផុតពូជ
ខ្ល ាំងបាំផុត 

សតវជិតផុតពូជ
ខ្ល ាំងបាំផុត 

តាំបន់សនលូដាំបូង 

រកុ្ខជាតិជិតផុតពូជ
ខ្ល ាំងបាំផុត 

បក្សីជិតផុតពូជ
ខ្ល ាំងបាំផុត 
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ឬតំបន់បរសិ្ថថ នពផសងពទៀតដដលឆ្ប់ដរបរបួល) និងតរមូវតំបន់សរមាប់ការការពារទីជរមាល ឬអាងទឹក ឬ
ផលូវទឹកពផសងពទៀតរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាព។ ពដីមបកំីណត់នូវទំ រំបស់តំបន់ពនេះ នផទទងំមូលដដលរគប   
ដណត ប់ពដ្ឋយភាពរកាស់នននរពពរស្ថង(នរពនបតងជានិចច)   គរួដតរតូវរាប់បញ្ចូ លពីពរពាេះនិយត័កមមទឹកពភលៀង 
របស់គរមបនរពពធវីឱ្យបរមិាណទឹកពភលៀងពកីនព ងីព យី និងថយចុេះពដ្ឋយស្ថរការ ូរចូលពៅកនុងដីពរបេះ 
ដដលពធវីឱ្យថយចុេះនូវបរមិាណទឹកពភលៀងជាពរចីននិងគុណភាពននការរកាទឹកទុកពរកាមដីពនាេះពទ។នរពពឈី
រតូវបានកាប់កាន់ដតពរចីន បរមិាណទឹកពភលៀងដដលអាចបពងកីតបានកាន់ដតមានតិច។ 

នផទខ្ងពលីដដលជាប់ោន មិនដ្ឋច់នូវគរមបនរពនបតងរកាស់(នរពពរស្ថង) (ឬគរមបនរពពឈរីសពដៀង 
ោន អារស័យពៅពលីទីកដនលង) គឺជានិយត័កមមទឹកពភលៀងដ៏សំខ្ន់ សរមាប់ភូមិស្ថន្រសតតំបន់ដូចជា ភនំរកវាញ 
(ករមិតទឹកពភលៀងខពស់បំផុតពៅកនុងរបពទសកមពុជា ពី ៣,៥០០ ពៅ ៤,០០០មម/ឆ្ន )ំ និងទីជរមាលនរព
ពឈដីផនកខ្ងពលីដដលអាចផគត់ផគង់ទឹកដល់ពៅ១៤នដទពនលស្ថប (មានទីតាងំពៅតំបន់ជរួភនំរកវាញ ដដន
ជរមកសតវនរពគូដលន-រព មពទព ដដនជរមកសតវនរពនរព ង់ ដដនជរមកសតវនរពបឹងដពរ ឧទានជាតិ    
រពេះជ័យវរ មន័-នពរាតតម(ភនំគូដលន) តំបន់ការពារធមមជាតិបនាទ យឆ្ម រ តំបន់ការពារពទសភាពរពេះវហិារ)។ 
ពីពរពាេះដតការកាប់បំតល ញនរពពឈពីៅទីជរមាលដផនកខ្ងពលី ទឹកផគត់ផគង់ពដ្ឋយនដទពនលទងំពនេះពៅកាន់បឹង
ទពនលស្ថបថយចុេះោ៉ងខ្ល ងំពៅបុ៉នាម នឆ្ន ចុំងពរកាយពនេះ ដូចពនេះព យី ពធវីឱ្យប៉េះពាល់ពៅដល់ស្ថថ នភាព
ជីវស្ថន្រសតននបឹងពនេះពៅកនុងរដូវរបាងំ។ ករមិតទឹកមានការថយចុេះពីមួយឆ្ន ពំៅមួយឆ្ន ពំៅកនុងបឹងដដល
រាក់រចួពៅព យីពនេះ ការផគត់ផគង់ អុកសុីដសនថយចុេះពៅរដូវរបាងំ និងការបំពុលទឹកកំពុងដតសមាល ប់រតី
ពដ្ឋយស្ថរដតការថយចុេះ ទឹកស្ថែ តពៅកនុងដខននរដូវរបាងំ។ កនុងចំពណាមនដទពនលទងំ១៤ នដទពនលចំននួ៩ 
ដលង ូរពៅដល់បឹងពទៀតព យី (សទឹងមងគលបុរ ីសទឹងតាណាត់ សទឹងពកួ សទឹងរលសួ សទឹងជីដរកង សទឹងសដងក 
សទឹងពមាងឬសស ីសទឹងស្ថវ យដូនដកវ និងសទឹងពពាធិ៍ស្ថត់)។ សរមាប់សូចនាករទីពីរពនេះ ពពលដដលគណនា
នផទខ្ងពលីដដលចបំាច់សរមាប់ទីជរមាលនរពពឈ ី វាគឺជាពរឿងសំខ្ន់ខ្ល ងំណាស់ដដលរតូវគិតពៅពលីនផទ
គរមបនរពពឈ ី ដដលអាចពធវីឱ្យទឹកពកីនព ងីនិងមិនអាច ូរពចញពៅវញិតាមដីពរបេះ ដដលនាអំាចថយចុេះ
បរមិាណទឹកពភលៀងោ៉ងពរចីននិងការរកាទុកទឹកពភលៀងពរកាមដីពៅកនុងនីវ ៉ូទឹកពរកាមដីនិងអាងសតុកទឹក
ពរកាមដី ដដលជារបភពទឹកសរមាប់អណតូ ងទឹកនិងនផទលំ ូរទឹកដផនកខ្ងពរកាមននរបភពទឹករបស់អនកភូមិ
ពនាេះពទ។ 

អាងទឹកឬទីជរមាលទងំពនេះ (រាប់បញ្ចូ លទងំទឹកពរជាេះផង) អាចរតូវបានបពងកីតព ងីជាតំបន់
អភិរកសសរមាប់ពអកូពទសចរណ៍ដដលមានការរតួតពិនិតយរតឹមរតូវ។ សកមមភាពពផសងៗពទៀតដូចជាការ
របមូលអនុផលនរពពឈ ី និងការពនស្ថទរតីដដលមិនដមនលកខណជាជំនញួពដ្ឋយការពរបីរបាស់ឧបករណ៍
របនពណីរបស់អនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅជាប់ោប់កនុងតំបន់ពនាេះ អាចនឹងរតូវបានអនុញ្ញា ត បុ៉ដនតរតូវ
សថិតពៅពរកាមការរតួតពិនិតយ និងអនុវតតឱ្យបានរតឹមរតូវតាមបទបញ្ាតិតដដលបានដចងសរមាប់ការរបមូល
អនុផលនរពពឈីកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ពពលដដលតំបន់ពរបីរបាស់
របកបពដ្ឋយរបសិទធិភាពរតូវបានបពងកីតព ងី តំបន់ពនេះ(តំបន់អភិរកស)គរួដតពរងីកពដីមបរីគបដណត ប់ពៅ
ពលីតំបន់សនូល ដដលដបបពនេះព យីតំបន់សនូលនឹងរតូវបានកាត់តត ច់ពចញពីតំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាព។ 
ពៅកនុងតំបន់ណាដដលសមបូរពៅពដ្ឋយពភលៀងធាល ក់ពរចីននិងខយល់ខ្ល ងំ (ឧទ រណ៍ តំបន់ជរួភនំរកវាញ) 
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សកមមភាពណាដដលប៉េះពាល់ដល់នរពនិងដី គរួដតរតូវហាមឃាត់ឱ្យបានដ្ឋច់ខ្តពទេះបីវាជាការអនុវតត
ខ្ន តតូចពដីមបចិីញ្ច ឹមជីវតិក៏ពដ្ឋយ ពរពាេះពដ្ឋយស្ថរតំបន់ពនេះងាយរងពរោេះនឹងការដរបរបួលពៅជាតំបន់
សៃួត តួដ ង។ ដូចដដលបានពឃញីរស្ថប់ពៅកនុងតំបន់ជរួភនំរកវាញ មួយឬពីរឆ្ន បំនាទ ប់ពីការកាប់ពឈធំីៗ
អស់ឬបនាទ ប់ពីការជរមេះដីនរព ការដរបកាល យពៅជាដីសៃួត តួដ ងរតូវបានអងគការ Wildlife Alliance   
កមពុជា សពងកតពឃញីថាពកីតមានព ងីកនុងតំបន់ពនាេះ។ ពដ្ឋយពោងពៅតាមទីតាងំតំបន់ អនុតំបន់សរមាប់
ពអកូពទសចរណ៍អាចនឹងរតូវបានដបងដចកបដនថមពទៀត ពដីមបអីាចបពងកីតរបាក់ចំណូលសរមាប់ការរគប់រគង
តំបន់ការពារធមមជាតិ និងសរមាប់ការពធវីឱ្យរបពសីរព ងីជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាជនកនុងតំបន់ ទនទឹមនឹង
ពនាេះផងដដរក៏អប់រសំ្ថធារណជនអំពីសរមស់ននធមមជាតិនិងភាពចបំាច់ដដលមនុសសរតូវតល ល់បតូរជារោិបទ
ចំពពាេះការអភិរកសធមមជាតិ។ ោម ននរពពឈីឬជរមកធមមជាតិណាមួយដដលគួរដតជរមេះពដីមបីការអភិវឌឍ
ពទសចរណ៍ធមមជាតិពនាេះពទ។  

៦.៣. តំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាព 

 តំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយចីរភាពចបំាច់រតូវការការបករស្ថយ និងយល់ឱ្យបានចាស់ពីអនកពរបីរបាស់
និងភាគីពាក់ព័នធ។ ពាកយ”ពរបីរបាស់” ពៅពៅពនេះមិនសំពៅពៅពលីការអភិវឌឍពនាេះពទ ពរពាេះតំបន់ពនេះសថិត
ពៅរករមតំបន់ការពារ ដូពចនេះព យី ការអភិវឌឍដបបស្ថមញ្ា (ឧទ រណ៍ ដីសមបទនពសដាកិចច) គឺមិនរតូវ
បានអនុញ្ញា តកនុងតំបន់ពនេះពនាេះពទ។ រគប់ការពរបីរបាស់ធនធានធមមជាតិទងំអស់រតូវដតពធវីព ីងកនុង    
លកខណៈរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាពពៅកនុងភាពជាសុខដុមរមនាជាមួយនឹងធមមជាតិ ដដលមានន័យថាការ  
ពរបីរបាស់ធនធានធមមជាតិ គឺមិនរតូវបងកជាការខូចខ្តដល់ធនធានធមមជាតិ ឬមិនរតូវជំនួសធនធាន    
ធមមជាតិកនុងតំបន់ជាមួយនឹងសតវឬរុកខជាតិពផសង ឬការស្ថងសង់ព ដ្ឋា រចនាសមព័នធណាមយួព យី។ តំបន់
ពនេះគរួដតរតូវបានកំណត់បនាទ ប់ពីតំបន់សនូល តំបន់អភិរកសនិងតំបន់ស គមន៍រតូវបានកំណត់រចួព យី។ 
ជាធមមតាតំបន់ដដលពៅសល់ចុងពរកាយពគពៅកនុងតំបន់ការពារ គឺរតូវបានកំណត់ជាតំបន់ពរបីរបាស់ពដ្ឋយ
ចីរភាព។ ពិនទុអាទិភាពសរមាប់តំបន់ពនេះគឺអាចពរចីនជាងឬតិចជាងតុលយភាពរវាងលកខណវនិិចឆ័យពអកូ ូសុី
និងពសដាកិចចសងគម។ 

៦.៤. តំបន់ស គមន៍ 

 តំបន់ស គមន៍មានរពំរបទល់ជាប់នឹងនផទដីនរព ដដលមិនគរួជាមូលព តុសរមាប់ការកាប់ឆ្ក រនរព
បដនថមពនាេះពទ។ តំបន់ស គមន៍រតូវបានបានចុេះ តថពលខ្និងបានរពមពរពៀងោន ថាមិនគរួមានការពរងីក
បដនថម (ឧទ រណ៍ បទបញ្ញជ ០១ តំបន់ស គមន៍ ដដលបានដបងដចករចួព យីពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ដល់
២០១៦ ពៅឧទានជាតិភនំរកវាញភាគខ្ងតបូងនិងដដនជរមកសតវនរពតានត ដដលបានពរោងសរមាប់ការ
បដមលងពដ្ឋយអនុរកឹតយ។ តំបន់ស គមន៍ពនេះពិចរណាជាចមបងពៅពលីលកខណវនិិចឆ័យដផនកពសដាកិចច
សងគមសរមាប់កំណត់ទំ នំផទដីនិងរូបរាង បុ៉ដនតមានដតសិទធពរបីរបាស់ធនធានធមមជាតិតាមដបបរបនពណី
របស់ស គមន៍ដដលតាងំទីលំពៅជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់ដតបុ៉ពណាណ េះដដលរតូវបានពោរព។ពៅកនុងចាប់សតី
ពីតំបន់ការពារធមមជាតិបានដចងោ៉ងចាស់ថា តំបន់ពនេះអាចរតូវបានកំណត់ពៅពពលដដលមានវតតមាន
របស់ស គមន៍មូលដ្ឋា ន (អនកភូមិដដលបានតាងំទីលំពៅជាប់ោប់)និងជនជាតិពដីមភាគតិច។ ការ
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កំណត់តំបន់ពនេះចបំាច់រតូវដតទទលួស្ថគ ល់នូវសិទធិននការអនុវតតដបបរបនពណី របសិនពបីការអនុវតតពនេះ
មានលកខណរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព។ ជនអពនាត របពវសន៍ឬស គមន៍ដដលពទីបដតមករស់ពៅថមីៗ គរួដត
មិនរតូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងការពធវីការសពរមចចិតតពៅពលីការកំណត់ទំ នំផទដី រូបរាង និងការពរបីរបាស់
ធនធានធមមជាតិពៅកនុងតំបន់ពនេះពនាេះពទ។ នផទដីរបស់តំបន់ស គន៍ គរួដតកំណត់ោ៉ងពហាចណាស់មាន
ចមាៃ យ ១០គម ពីកដនលងដដលអនកភូមិរស់ពៅជាប់ោប់ពៅដល់តំបន់នរព។ ពិនទុអាទិភាពសរមាប់តំបន់ពនេះ
គឺខពស់បំផុតពៅពលីលកខណវនិិចឆ័យពសដាកិចចសងគម។ 

៧. ការក្ាំណត់និងការពិសរោរសលបលរ់រងគរីាក្់ព័នតសរចេន 

ភាគីពាក់ព័នធមានតនួាទីោ៉ងសំខ្ន់ពៅកនុងការកំណត់ទំ  ំ ទីតាងំ និងការរគប់រគងពៅកនុងតំបន់
រគប់រគងននតំបន់ការពារធមមជាតិ។ មានដតមន្រនតីរដ្ឋា ភិបាល  (រមួបញ្ចូ លទងំអាជ្ាធររដ្ឋា ភិបាលកនុងតំបន់) 
អនកជំនាញដដលរតូវបានពគទទលួស្ថគ ល់ អងគការពរៅរដ្ឋា ភិបាលដដលរតូវបានពគទទលួស្ថគ ល់ អនកភូមិដដល
បានតាងំទីលំពៅោ៉ងជាប់ោប់ពៅកនុងតំបន់ និងមាច ស់ជំនយួអនតរជាតិបុ៉ពណាណ េះ ដដលមានជាទធិពលពៅពលី
ការកំណត់និងការរគប់រគងតំបន់ពៅកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ 

៧.១.ភាគីពាក់ព័នធអនតរជាតិ៖  

នដគូបពចចកពទសអនសរជាតិកនុងការការពារ និងរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ ដដលបានចូលរមួរចួ
ព យីពៅកនុងការពារនិងរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិជាក់ជាក់ណាមយួគរួដតចូលរមួពៅកនុងកិចចពិភាកា
ពិពរោេះពោបល់រវាងភាគីពាក់ព័នធរមួជាមយួនឹងរកសួងបរសិ្ថថ ន។ អនកជំនាញអនតរជាតិ ឬអងគការដដលមាន
ឯកពទសជាក់ោក់អាចរតូវបានចូលរមួ ពដីមបធីានាថាការកំណត់តំបន់រគប់រគង និងការរគប់រគងពៅកនុង
តំបន់ការពារអាចសពរមចបាននូវអវីដដលជាការពបតជ្ាចិតតរបស់កមពុជាចំពពាេះអនុសញ្ញា  ឬពសចកតីរបកាសជា
អនតរជាតិ ដដលរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានចុេះ តថពលខ្និងផតល់សចច ប័ន។  

៧.២.ភាគីពាក់ព័នធថាន ក់ជាតិ៖  

មន្រនតីរដ្ឋា ភិបាលននរកសួងបរសិ្ថថ ន ព យីរបសិនពបីចបំាច់ មន្រនតីមយួចំនួនដដលមកពីរកសួងពាក់
ព័នធពផសងពទៀត អាចរតូវបានកំណត់ថាជាភាគីពាក់ព័នធថាន ក់ជាតិ ដដលចូលរមួពដីមបធីានាថាការកំណត់តំបន់
រគប់រគង គឺពធវីព ងីពដ្ឋយរតឹមរតូវរសបជាមយួនឹងពោលនពោបាយអភិវឌឍន៍របស់រដ្ឋា ភិបាល ដូចជា
យុទធស្ថន្រសតចតុពកាណ និងយុទធស្ថន្រសតពៅពលីជីវៈចរមរេះនិងដផនការសកមមភាពថាន ក់ជាតិជាពដីម។  

៧.៣.ភាគីពាក់ព័នធថាន ក់ពរកាមជាតិ៖  

ភាគីពាក់ព័នធថាន ក់ពរកាមជាតិអាចរាប់បញ្ចូ លមន្រនតីននរកសួងបរសិ្ថថ ននិងរកសួងដដលពាក់ព័នធពៅកនុង
ថាន ក់ពខតត។ ពួកោត់ចូលរមួពដីមបធីានាថាពោលនពោបាយ ថាន ក់ពខតតដដលទក់ទងពៅនឹងការអភិរកសនិង
រគប់រគងជីវៈចរមរេះរតូវបានយកមកពិចរណាពៅពពលកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងពៅកនុងតំបន់
ការពារធមមជាតិ។  
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៧.៤.ភាគីពាក់ព័នធថាន ក់មូលដ្ឋា ន៖  

ភាគីពាក់ព័នធថាន ក់មូលដ្ឋា នគរួដតរាប់បញ្ចូ លដតអនកភូមិដដលតាងំទីលំពៅជាប់ោប់ោ៉ងតិចណាស់
ក៏ពីរជំនាន់ដដរកនុងតំបន់ការពារ ព យីការរស់ពៅរបស់ពកួពគរតូវបានទទលួស្ថគ ល់ពដ្ឋយចស់ៗពៅកនុងភូមិ។ 
ជនដដលកាន់កាប់ដីពដ្ឋយអពនាត របពវសន៍ ឬជនពឆលៀតឱ្កាសកាន់កាប់ដីគរួដតមិនរតូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុង
ការពធវីការសពរមចចិតតពៅពលីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងពនាេះពទ។  
៧.៥.ភាគីពាក់ព័នធវស័ិយឯកជន៖  

អនកអភិវឌឍដី ឬរករម ុ៊នឯកជនដដលបានបពងកីតមុខជំនញួរចួព យីឬទទលួបានអាជ្ាប័ណណពីរដ្ឋា
ភិបាលពដីមបអីភិវឌឍពៅកនុងឬពៅដកបរតំបន់ការពារធមមជាតិ។  

៨. ការទចទ្ទត់និងេងនថលខាចចខតសថ្សលេិ ីវតចរមររ និងការទចទ្ទត់សថ្សលេសេរក្មម
របព័នតសអក្ចឡចេុ ី

៨. ១.កមមវធីិទូទត់និងសងនថលខូចខ្តពៅពលជីីវៈចរមរេះ 

ការទូទត់និងសងនថលខូចខ្តពៅពលីជីវៈចរមរេះ គឺវធីិស្ថន្រសតពោលនពោបាយមយួដដលដសវងរកការ
កាត់បនថយផលប៉េះពាល់ពលីបរសិ្ថថ ន ពីគពរមាងការអភិវឌឍពដ្ឋយធានាថារាល់ការខូចខ្តពៅកនុងតំបន់
មួយរតូវបានប៉េះបូ៉វសងពៅកដនលងមយួពផសងពទៀត។ ពដ្ឋយស្ថរតរមូវការពកីនព ងីកនុងការអភិវឌឍពសដាកិចច
និងពធវីឱ្យរបពសីរព ីងពៅករមិតជីវភាពរស់ពៅរបស់របជាជនកមពុជា ការស្ថងសង់ព ដ្ឋា រចនាសមព័នធ
ឆលងកាត់តំបន់ការពាររបដ លជាមិនអាចពជៀសផុតពនាេះពទ។ របសិនពបីសំនង់ពនេះរតូវបានអនុវតត អនក
អភិវឌឍតរមូវឱ្យសងនថលខូចខ្តពៅពលីការបាត់បង់ដីពៅកនុងតំបន់ការពារ និងការរខំ្នពៅពលីការបនតពូជ
និងចលនាបនាល ស់ទីរបស់សតវនរពតាមរយៈកមមវធីិទូទត់និងសងនថលខូចខ្តពៅពលីជីវៈចរមរេះ។ ការអនុវតត
ពនេះតរមូវឱ្យអនកអភិវឌឍ ចំណាយពៅពលីការបពងកីតតំណភាជ ប់ឬ ការតភាជ ប់ធមមជាតិ(សរមាប់ឱ្យសតវពធវី
ដំពណីរឆលងកាត់) ឬក៏ចំណាយពៅពលីការរគប់រគងរបកបពដ្ឋយរបសិទធិភាពពៅកនុងតំបន់រគប់រគងពផសង ឬ
តំបន់ការពារធមមជាតិដដលពៅដកបរពនាេះពដ្ឋយមានការពិពរោេះពោបល់ និងការយល់រពមពរពៀងពីភាគី   
ពាក់ព័នធ។ ការចំណាយអាចពតត តពៅពលីករមិតននភាពគរមាមកំដ ងពៅពលីរបពភទសតវជិតផុតពូជ ទំ ំ
ននតរមូវការជរមករបស់សតវដដលប៉េះពាល់ពដ្ឋយស្ថរការអភិវឌឍ។  

៨.២.ការទូទត់ពៅពលពីសវាកមមរបព័នធពអកូ ូសុ ី

ការចំណាយគឺការពលីកទឹកចិតតពៅដល់អនករគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិ (ឧទ រណ៍ រកសួង  
បរសិ្ថថ ន និងភាគីពាក់ព័នធ) ពៅកនុងការតល ស់បតូរសរមាប់ការរគប់រគងតំបន់រគប់រគងនីមយួៗពៅកនុងតំបន់
ការពារដដលផតល់នូវពសវាកមមពអកូ ូសុីមួយចំនួន។ ដផែកពៅពលីទីតាងំតំបន់រគប់រគង គពរមាងននការទូទត់ 
ពៅពលីពសវាកមមរបព័នធពអកូ ូសុី គរួដតរតូវបានពរបីរបាស់សរមាប់បពងកីតរបាក់ចំណូលសរមាប់ការរគប់រគង
តំបន់ការពារធមមជាតិ។ ពសវាកមមរបព័នធពអកូ ូសុី ពីតំបន់ការពារធមមជាតិសរមាប់បពងកីតនូវរបាក់ចំណូល
បដនថម មានដូចជា ទឹកសរមាប់បរពិភាគនិងកសិកមម ការការពារការ ូរពរចេះដី និងការផទុកកាបូនរបស់នរពពឈ។ី 
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ការទូទត់ពៅពលីពសវាកមមរបព័នធពអកូ ូសុីមួយចំនួន អាចនឹងរតូវបានបញ្ចូ លពៅកនុងនថលសំបុរតចូល        
ទសសនា។  

៩. វិធានការនិងិាំហានេរមាប់ការក្ាំណត់ និងណបងណចក្តាំបន់ររប់ររង 

៩.១.វធិានការសរមាប់ការកំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគង 

ការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងឱ្យមានរបសិទធិភាពរតូវការការចូលរមួពីភាគីពាក់ព័នធ
ពិតរបាកដទងំអស់ដដលជីវភាពរស់ពៅដ៏យូរអដងវងពៅមុខពទៀតរបស់ពួកោត់ អាចនឹងរងផលប៉េះពាល់ពី
ការកំណត់និងដបងដចកតំបន់និងបទបញ្ាតតិដដលពាក់ព័នធ។ ការកំណត់និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងពដ្ឋយ
មានការចូលរមួពីភាគីពាក់ព័នធ អាចពធវីឱ្យសពរមចបាននូវតុលយភាពរវាងការអភិរកសនិងការអភិវឌឍ បុ៉ដនតកិចច
ខិតខំរបឹងដរបងកនុងការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងរបឈមនឹងបញ្ញា នពោបាយ និងស្ថថ ប័នធៃន់ធៃរ 
ដូចជាកងវេះអភិបាលកិចចលែ ការសនាផតល់មូលនិធិ បរបិទពអកូ ូសុី និងការពរបីរបាស់បពចចកពទស
របកបពដ្ឋយការនចនរបឌិតខពស់អាចនឹងពៅរទឹង ឬជួយជំរុញលទធផលកនុងតំបន់រគប់រគង (Naughton, 
2007)។  

ដំពណីរការននដផនការដដលទទលួបានពជាគជ័យ របកបពដ្ឋយយុទធស្ថន្រសត មានភាពបនាំុ (បត់ដបន) 
និងមានការចូលរមួពីភាគីពាក់ព័នធ រតូវដតអនុវតតពដ្ឋយមានការចូលរមួពី នដគូបពចចកពទសអនសរជាតិដដល
បានចូលរមួរចួព យីពៅកនុងការពារនិងរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិជាក់ជាក់ណាមយួ ព យីនឹងបពងកីត
ដផនការរគប់រគងសរមាប់តំបន់រគប់រគងនីមយួៗដដលមានលកខណៈដូចខ្ងពរកាម ព យីលកខណៈទងំពនេះ 
គរួដតរតូវបានវាយតនមលពៅរាល់ពពលរតួតពិនិតយ៖ 

១. វាគឺជាលកខណៈយុទធស្ថន្រសតពរពាេះវាចប់ពផតីមពដ្ឋយពសចកតីដថលងការណ៍ពបសកកមម ឬចកខុវស័ិយ
សរមាប់ពពលអនាគតោ៉ងចាស់ ព យីនិងមានពោលបំនងឬពោលពៅចាស់ោស់ សរមាប់ពធវីឱ្យរបពសីរ 
ព ងីនូវលទធផលពៅការរគប់រគងតំបន់រគប់រគងក៏ដូចជាការរគប់រគងតំបន់ការពារធមមជាតិផងដដរ។  

វាមានពោលបំណងពដីមបសីពរមចបាននូវរបតិបតតិការណ៍ដដលមានរបសិទធិភាពសរមាប់អភិរកសបាន 
បូរណភាពពអកូ ូសុី និងអភិរកសចំននួសតវនរពនិងជរមករបស់ពកួវា។ 

២. ការពឆលីយតបរបស់របព័នធពអកូ ូសុីពៅ នឹងសកមមភាពរគប់រគងរតូវបានពាករណ៍ តាមដ្ឋន 
វាយតនមល និងរតួតពិនិតយ។  

៣. វាធានាបានថារគប់ករមិតនីមួយៗទងំអស់ននរដ្ឋា ភិបាលមានទំនលួខុសរតូវពៅពលីសកមមភាព
របស់ខលួននិងពបតជ្ាចិតតចំពពាេះអភិបាលកិចចលែ។ រគប់សកមមភាពចប់យកដីធលីជាកមមសិទធិ និងលក់ដីពៅកនុង
តំបន់ការពារពដ្ឋយអាជ្ាធរមូលដ្ឋា នរតូវដតទទលួពទស និងទណឌ កមមពីចាប់។ 

៤. ការទទលួខុសរតូវពដីមបសីពរមចបាននូវពោលពៅរតូវបានកំណត់ោ៉ងចាស់ និងពធវីសវនកមម
ពដ្ឋយការផតល់រងាវ ន់ចំពពាេះការអនុវតត។ 

៥.  មានពពលពវោសរមាប់សកមមភាពនិងបពងកីតពៅវដតរតួតពិនិតយ។ 
៦.  រសបចាប់ពិតរបាកដ។ 
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៧. បពងកីតនូវតមាល ភាព គពណយយភាព និងពបតជ្ាចិតតពដ្ឋយភាពពជឿជាក់ និងមណឌ លសរមាប់ភាគី
ពាក់ព័នធតាមរយៈតនួាទីចាស់ោស់ និងទំនលួខុសរតូវ របជំុតាមការកំណត់ សវនកមមនីតិវធីិពៅពលីស្ថថ ន
ភាពតំបន់ ពដីមបពីផទៀងតទ ត់ស្ថថ នភាពគរមបនរពនិងចំននួសតវនរព។ សំណំុពរឿងជញួដូរសតវនរពខុសចាប់ 
កាប់នរពពឈខុីសចាប់ និងការចប់យកដីនរពពឈជីាកមមសិទធិខុសចាប់ និងរតូវពរៀបចំឯកស្ថរ ព យីពផី្រ
ពៅកាន់ភាគីពាក់ព័នធពដ្ឋយនដគូបពចចកពទស និងមនទីរបរសិ្ថថ នពខតតជារបច។ំ 

៨.  វាមានថវកិាដដលបានអនុម័តនិងស្ថរពពីភ័ណឌ ធនធាន។ 
៩. ការគូសដផនទីរបព័នធភូមិស្ថន្រសតរតឹមរតូវ នឹងពរបីសរមាប់ជាឯកស្ថរពៅពលីរពំរបទល់តំបន់ និង

នផទពលីដី និងសរមាប់ករណីកាប់ពឈខុីសចាប់ ការចប់យកដីពធវីជាកមមសិទធិខុសចាប់ផងដដរ។ 

៩.២. ជំហានសរមាប់ការអនុវតតពោលការណ៍ដណនា ំ

ជំហានទី១៖ គូសដផនទីរពំរបទល់តំបន់ការពារធមមជាតិ 

ជំហានទី២៖ អនុវតតការពិភាកាពិពរោេះពោបល់ពលីកទី១ រវាងភាគីពាក់ព័នធពដីមបដីសវងរកការ  
អនុម័តពលីពោលបំនងននការបពងកីត និងការរគប់រគងតំបន់រគប់រគងទងំបួន។ ពៅកនុងករណីដដលការកំណត់ 
និងដបងដចកតំបន់រគប់បានបពងកីតរចួព យី មិនចបំាច់មានការពិភាកាពិពរោេះពោបល់រវាងភាគីពាក់ព័នធ
ពដីមបកំីណត់តំបន់ពនាេះពទ។ ពទេះបីជាោ៉ងណាក៏ពដ្ឋយ ស រគប់រគងពដ្ឋយភាគីពាក់ព័នធ ពៅដតរបរពឹតតពៅ
ពដីមបអីនុវតតដផនការរគប់រគងសរមាប់តំបន់រគប់រគងនីមយួៗ។ 

ជំហានទី៣៖ គូសដផនទីរពំដដនដំបូងននតំបន់សនូល (តរមូវការជរមកសមរសបពៅពលីទំ នំផទដី 
លកខណវនិិចឆ័យរូបរាងពដ្ឋយដផែកពលីនផទដីមយួកដនលងដតធំឬពរចីនកដនលងដតតូចៗ និង/ឬ តំណភាជ ប់) តំបន់
អភិរកស (លកខណៈពិពសសននសណាា នដី ដូចជា ទីជរមាល អាងទឹកដដលពរបីសរមាប់កំណត់ទំ នំផទដី 
និង/ឬរូបរាង) តំបន់ស គមន៍ (១០គមជំុវញិស គមន៍ដដលបានតាងំទីលំពៅជាប់ោប់) និង តំបន់
អភិវឌឍរបកបពដ្ឋយនិរនតរភាព (នផទដីដដលពៅសល់)។  

រួរក្ត់េាំោលផ់ងណដ្រថាមិនណមនររប់តាំបនក់ារារធមមជាតិទ្ទ ាំងអេ ់ េទុតណត
មានររប់ទ្ទ ាំង៤តាំបនរ់រប់ររងសនរសទ។   

ជំហានទី៤៖ គូសដផនទីទីជរមាលនរព ទំ នំផទដីជរមករបស់ថនិកសតវធំៗ និងរបព័នធជរមករបស់
សតវនរពដដលតូចជាង (ឧទ រណ៍ Siamese crocodile (រកពពីភនំ), Royal turtle (អពណតី ក លួង), 
giant ibis (រតយង៉យកស), Irrawaddy dolphin(ពផាត), Asian arowana (រតីតាពក), pileated 
gibbon (ពទចមកុជ) ។ល។) 

ជំហានទី៥៖   គូសដផនទីដំបូងននតំបន់របស់ស គមន៍មូលដ្ឋា ន 
ជំហានទី៦៖   គូសរពំរបទល់ដំបូងរបស់តំបន់រគប់រគង 
ជំហានទី៧៖   អនុវតតការពិភាកាពិពរោេះពោបល់ពលីកទី២ រវាងភាគីពាក់ព័នធ 
ជំហានទី៨៖ របមូលពត៌មានរបស់ព ុពកាណ (តំបន់ដដលមានរាងោ៉ងពហាចណាស់បីរជរង)  

                              ទងំអស់  
ជំហានទី៩៖    ពធវីឱ្យមានសុពលភាពនិងដកសរមួលទិននន័យ និងគូសដផនទី 
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ជំហានទី១០៖ គូសដផនទីចុងពរកាយ 
ឧទ រណ៍ ននការកំណត់និងដបងដចកតំបន់ពៅកនុងសមមតិកមមតំបន់ការពារធមមជាតិមយួ ពៅកនុង

របពទសកមពុជា មានបងាា ញពៅកនុងរូបភាព៤៖ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

របូភាព៤៖ ឧទ រណ៍ពីការកំណត់ និងដបងដចកតំបន់រគប់រគងកនុងសមមតិកមមតំបន់ការពារ      
ធមមជាតិមយួ 

ឧទ្ទហរណ៍ពីដ្ាំសណេ រការច របពភទសតវនរព A រតូវការ២០គម២ បុ៉ដនតពៅដកបរពនាេះ ក៏មាន
របពភទសតវពផសងពទៀត ដដលជិតផុតពូជបំផុតផងដដរ៖ របពភទ រុកខជាតិ បកស ីនិងលមូន ពៅកនុងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិខ្ងពលី។ ដូចពនេះព យី តំបន់សនូលពិតរបាកដគឺជាតរមូវការជរមកសរមាប់សតវនរពពីររបពភទទី
តាងំននរុកខជាតិ បកសនិីងលមូន។ ការពិពរោេះពោបល់រវាងភាគីពាក់ព័នធគឺមានស្ថរៈសំខ្ន់សរមាប់ដឹងពីទី
តាងំននរបពភទសតវជិតផុតពូជពៅកនុងតំបន់ការពារ។  
 

ប្បភភទលមូនជិតផុតពូជ
ខ្ល ាំងបាំផុត 

សា

តាំបន់អភិរក្ស

សា

តាំបន់ភប្បើប្ាស់ 
ភោយចីរភាព 

តាំបន់សនូល

សា ប្បភភទបក្សីជិតផុតពូជខ្ល ាំងបាំផុត 

ប្បភភទរកុ្ខជាតិជិត
ផុតពូជខ្ល ាំងបាំផុត 

តាំបន់សហគមន៍ 

សា
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ឧបេមព័នតច ណផនទី ចាប់ របកាេ ណផនទី រ ចបថត  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដផនទីតំបន់ការពារធមមជាតិកនុងរបពទសកមពុជា 

 

 

 

 

 
  

ឯក្សារសលង 
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