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អារម្ភកថា 

រពះរាជាណាចរររមពុជា សបូំរទៅទោយធនធានធមមជាតិ និងជីវៈចរមរះ ដែលជួយរទរទង់
ែល់របព័នធទអរូឡូសីុដែល មនុសស សតវ រុរខជាត ិនិងភាវរស់ រតូវការ។ របព័នធទអរូឡូសីុទៅរមពុជា ផតល់ 
ទសវាែូចជា ជីជាតិែី ព្រពទ ើ ជីវៈចរមរះ ដែនជរមរសតវព្រព តបំនក់ារពារធមមជាត ិ និងបរសិ្ថថ នលអ
ដែលមិនរតឹមដតផតល់នូវចណីំអាហារ និងទីជរមរប៉ុទណាណ ះទទ ប៉ុដនតដថមទងំជួយការពាររបជាជនពី
ផលប៉ះពាល់ព្នហានិភ័យអាកាសធាតុ និងទររះមហនតរាយធមមជាតិផងដែរ។ ឥទធិពលព្នការទរើន
ទឡើងនូវរទំៅដផនែជីាសរល ដែលបងកឱ្យមានរទំណើ នផលបះ៉ពាល់ព្នការដរបរបលួអាកាសធាតុ 
ែូចជា សីតុណហ ភាពទឡើងខ្ពស់ ទឹរជនំន់ញឹរញាប់ ទររះរាងំសងួត ខ្យល់ពយុះ និងការដរបរបលួនូវ
រណំរអាកាស។ល។ បាននិងរពុំងទរើតមានទឡើងទៅរមពុជា។ ទនទឹមទនះ ការទរើនទឡើងព្នចនួំន
របជាជន បណាា លឱ្យមានរទំណើ នតរមូវការចណីំអាហារ ថាមពល និងទហោា រចនាសមព័នធ កាន់ដត
ទរចើន រ៏ែូចជាការទរើនទឡើងនូវតបំនទី់របជុជំន រសិរមម ែណំារំសិឧសាហរមម និងទនំប់វារអីគ្គិសនី 
ជាទែើម បានបងកឱ្យមានការថយចុះនូវព្ផទែីព្រពទ ើ។ របការទនះនាឱំ្យមានការទរើនទឡើងនូវបរមិាណ
សណំល់រងឹ សណំល់រាវ និងឧសម័នផទះរញ្ចរ់ រសបរន នឹងការធាល រ់ចុះព្នគុ្ណភាពខ្យល់ គុ្ណភាព
ទឹរ និងជីវៈចរមរះ។ ការទរៀបចទំរលនទោបាយ និងទសចរតីសទរមចចិតតរតមឹរតូវ សតីពីការរគ្ប់រគ្ង
បរសិ្ថថ ន គ្ជឺាការចបំាច់ទែើមបធីានាឱ្យបាននូវការទរបើរបាស់ធនធានធមមជាតិរបរបទោយចីរភាព 
និងការពាររបព័នធទអរូឡូសីុ និងបរសិ្ថថ នលអ។ 
រនុងទពលទធវើទសចរតសីទរមចចិតត ឬទរៀបចទំរលនទោបាយអពីំវស័ិយបរសិ្ថថ ន ទយើងរតូវការជា

ចបំាច់នូវព័ត៌មានបរសិ្ថថ ន ធាតុចូលរតឹមរតូវ និងទជឿទុរចិតតបាន ទែើមបឱី្យមានការយល់ែឹងកាន់ដត
របទសើរអពីំស្ថថ នភាព និងនិនាន ការព្នការរគ្ប់រគ្ងធនធានធមមជាតិ។ របាយការណ៍ស្ថថ នភាពបរសិ្ថថ ន 
មិនរតឹមដតផតល់នូវធាតុចូល និងព័តម៌ានសខំាន់ៗអពីំបរសិ្ថថ នរបស់ទយើងប៉ុទណាណ ះទទ ប៉ុដនតដថមទងំ
ជរុំញការរតួតពិនិតយ និងការវាយតព្មលទលើទសសនៈផតួចទផតើមព្នទរលនទោបាយ ឬអភរិរមរគ្ប់រគ្ង
បរសិ្ថថ នបចចុបបនន ទែើមបធីានាបាននូវការទ ព្ ះទៅររទរលទៅរបរបទោយចីរភាពដែលទយើងចង ់  
បាន។ របាយការណ៍ទនះ រ៏ជួយតរមងទិ់សធានាែល់ការទរបើរបាស់ ការរគ្បរ់គ្ងធនធានធមមជាត ិ
និងបរសិ្ថថ ន សុខុ្មាលភាព និងជីវភាពរស់ទៅរបស់របជាពលរែាផងដែរ។ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពបរសិ្ថថ នទលើរទី៤ រតូវបានទរៀបទរៀងទឡើង ទោយមានរិចចសហរបតបិតតកិារ 

ោ៉ងជិតសនិតរវាង ររសួងបរសិ្ថថ ន ស្ថថ បន័ពារ់ព័នធ និងព្ែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ រនុងរិចចរបជុពិំទររះទោបល់ 
ការរបមូល និងវភិាគ្ទិនននយ័ ការរាយការណ៍ និងការរតួតពិនិតយរបាយការណ៍ទឡើងវញិ។ សរមមភាព 
ទងំអស់ទនះរតូវបានទរៀបចទំោយរលូន និងរបរបទោយទជាគ្ជយ័។ ទោយមានការររំទោ៉ងសរមម 
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អក្សរកាត់ និងពាក្យបពំ្រួញ 
 

3S អាងទន្នល ន្េកុង ន្េសាន នងិ ស្រេពក 
ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាេុ៊ី 
AQI េនទេសន៍គុណភាពខ្យល់ 

BIOFIN ការផដួចន្ផដ៊ីមគំនិតហរិញ្ញបបទានជ៊ីវៈចរមរុះ 
CASC របព័នធចណំាត់ថ្នន ក់ន្កសរតសាស្រេតដ៊ីកមពុជា 

CBNRM ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិស្ផែកតាមេហគមន៍ 
CEGIM គំរូផលប ុះពាល់កំន្ណ៊ី នន្េដឋកិចចអាកាេធាតុ 
COM ទ៊ីេត៊ីការគណៈរដឋមស្រនត៊ី 
CS េតង់ដារកមពុជា 

CSO អងគការេងគមេុ៊ីវលិ 

COMPED អងគការអប់រ ំនិងរគប់រគងេណំល់ន្ៅកមពុជា 

CSDG ន្គាលន្ៅអភិវឌ្ឍន៍កមពុជាន្ដាយច៊ីរភាព 

DALY អាយុកាលរេ់បានមុនបាត់បង់េមតថភាព 

EANET បណាដ ញពនិិតយតាមដានកំណកអាេុ៊ីតកនុងតបំន់អាេុ៊ីបូពា៌ា  
EIA ការវាយតម្មលន្ហតុប ុះពាល់បរសិាថ ន 

EPC កិចចេនាការពារបរសិាថ ន 

EWS របព័នធរបកាេអាេនន 
FAO អងគការន្េបៀង និងកេិកមមម្នេហរបជាជាតិ  
FCC ចំណាត់ថ្នន ក់េមតថភាពជ៊ីរជាតិ 
GAP ការអនុវតតកេិកមមលែ 
GDCE អគគនាយកដាឋ នគយ និងអាករកមពុជា 

GDEKI អគគនាយកដាឋ នចំន្ណុះដឹង នងិព័ត៌ាមានបរសិាថ ន 

INDC របាយការណ៍េត៊ីព៊ីការរមួចំស្ណករបេ់កមពុជា 

IPCC ន្វទិកាអនតររដាឋ ភបិាលេត៊ីព៊ីការស្របរបួលអាកាេធាតុ 

IWRM ការរគប់រគងធនធានទឹកចរមរុះ 
LD ឱនភាពដ៊ី 
LPD ផលិតភាពដ៊ី 
MAFF រកេួងកេិកមម រុកាា របមាញ់ និងន្នសាទ 

MCM លានស្ម រតគូប 

MIH រកេួងឧេាហកមម និងេិបបកមម 
MOE រកេួងបរសិាថ ន 

MOWRAM រកេួងធនធានទឹក នងិឧតុនយិម 
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MOI រកេួងមហាម្ផទ 
MOT រកេួងន្ទេចរណ៍ 

MRC គណៈកមមការទន្នលន្មគងគ 
MRD រកេួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

MRLs ករមិតកណំត់អតិបរមាម្នេំណល់ 

MSW េំណល់រងឹទ៊ីរបជុំជន 

MOEYS រកេួងអប់រ ំយុវជន និងក៊ីឡា 

NCCC គណៈកមាម ធកិារជាតិស្របរបលួអាកាេធាតុ 

NCCP គណៈកមាម ធកិារជាតិការពារអនកន្រប៊ីរបាេ់ 

NCDM គណកមាម ធិការជាតិរគប់រគងន្រគាុះមហនតរាយកមពុជា 
NESAP យុទធសាស្រេត និងស្ផនការេកមមភាពបរសិាថ នជាត ិ

NMVOCs េមាេធាតុេរ ៊ីរាងគងាយស្របរបួល របន្ភទមិនស្មនន្មតាន 

PES ការទូទាត់របាក់េរមាប់ន្េវារបព័នធន្អកូឡូេុ៊ី 
REDD+ ន្រ  ដបូក 

RGC រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា 

SDG ន្គាលន្ៅអភិវឌ្ឍន៍ន្ដាយច៊ីរភាព 

SOER របាយការណ៍សាថ នភាពបរសិាថ ន 

SSNM វធិ៊ីសាស្រេតរគប់រគងសារធាតុចិញ្ច ឹមន្ៅនឹងកស្នលងជាក់លាក់ 

TLS បឹងធំទន្នលសាប 

TSA អាជាា ធរទន្នលសាប 

TWG រករមការងារបន្ចចកន្ទេ 

UN អងគការេហរបជាជាត ិ

UNCCD អនុេញ្ញញ អងគការេហរបជាជាតិេដ៊ីព៊ីការរបយុទធរបឆងំទ៊ីរន្ហាសាថ ន   
UNDESA មនទ៊ីរេហរបជាជាតទិទួលបនទូកស្ផនកន្េដឋកិចច និងកចិចការេងគម 

UNEP កមមវធិ៊ីបរសិាថ នអងគការេហរបជាជាត ិ

UNESCO អងគការយូន្ណេកូ 
UNFCCC អនុេញ្ញញ រកបខ្ណឌ េហរបជាជាតិេត៊ីព៊ីការស្របរបលួអាកាេធាតុ 
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ទំព័រ | VI  

មាតិកា 

  ទំព័រ 
អារមភកថា ................................................................................................................................................................................. I 

សេចកតីថ្ថលងអំណរគុណ .................................................................................................................................................... III 

ពាកយបំរពញួ និងអកសរកាត់............................................................................................................................................. IV 

តារាងមាតិកា ......................................................................................................................................................................... VI 

បញ្ជ ីតារាង .............................................................................................................................................................................. X 

បញ្ជ ីរកាហ្វកិ ........................................................................................................................................................................... XII 

បញ្ជ ីថ្ផនទី ............................................................................................................................................................................... XIV 

បញ្ជ ីរបូភាព ............................................................................................................................................................................. XV 

បញ្ជ ីឧបេមពន័ធ ....................................................................................................................................................................... XVI 

របាយការណ៍េសងេប .......................................................................................................................................................... XVII 

ជំពូកទី១. សេចកតីសផតមី ...................................................................................................................................................... ១ 

ជំពូកទី២. គុណភាពខ្យល់ .............................................................................................................................................. ៤ 

២.១ សេចកតីសផតីម ..................................................................................................................................................... ៤ 

២.២ េមាព ធ ............................................................................................................................................................... ៥ 

២.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ ............................................................................................................................. ៨ 

២.៤ ផលប ៉ះពាល់ .................................................................................................................................................. ២០ 

២.៥ ការសឆលីយតប ................................................................................................................................................... ២៣ 

២.៦ អនុស្ថេន៍ និងជំហានបន្នា ប់ ............................................................................................................. ២៤ 

ជំពូកទី៣. ការថ្របរបលួអាកាេធាតុ  ...................................................................................................................... ២៦ 
៣.១ សេចកតីសផតីម ..................................................................................................................................................... ២៦ 
៣.២ េមាព ធ .............................................................................................................................................................. ២៧ 
៣.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ ............................................................................................................................. ៣១ 
៣.៤ ផលប ៉ះពាល់ .................................................................................................................................................. ៣៦ 
៣.៥ ការសឆលីយតប ................................................................................................................................................... ៤០ 
៣.៦ អនុស្ថេន៍ និងជំហានបន្នា ប់ ............................................................................................................. ៤២ 



ទំព័រ | VII  

ជំពូកទី៤. ធនធានទឹកស្ថបសលដីី .............................................................................................................................. ៤៤ 

៤.១ សេចកតីសផតីម .................................................................................................................................................... ៤៤ 
៤.២ េមាព ធ ............................................................................................................................................................... ៤៦ 
៤.២.១ េមាព ធធមមជាតិ និងេមាព ធអាកាេធាតុសលីធនធានទឹកសៅកមពុជា ............................... ៤៦ 
៤.២.២ េមាព ធសោយស្ថរការអភិវឌ្ឍ និងេកមមភាពមនុេសសផសងៗ............................................... ៤៩ 
៤.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ ............................................................................................................................. ៥០ 
៤.៣.១ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការននទឹកស្ថប ................................................................................................... ៥១ 
៤.៣.២ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការននគុណភាពទឹក.......................................................................................... ៥៤ 
៤.៣.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការននទឹកសរកាមដី ............................................................................................. ៥៦ 
៤.៣.៤ និន្នា ការតរមូវការទឹកតាមវេ័ិយ........................................................................................................... ៥៧ 
៤.៤ ផលប ៉ះពាល់ .................................................................................................................................................. ៥៩ 
៤.៥ ការសឆលីយតប ................................................................................................................................................... ៦២ 
៤.៦ អនុស្ថេន៍ ..................................................................................................................................................... ៦៥ 
៤.៧ េនាិោា ន .......................................................................................................................................................... ៦៧ 

ជំពូកទី៥. ធនធានដី និងគុណភាព .......................................................................................................................... ៦៨ 

៥.១ សេចកតីសផតីម .................................................................................................................................................... ៦៨ 
៥.២ េមាព ធ ............................................................................................................................................................... ៦៩ 
៥.២.១ ការថ្របរបួលថ្ផាកសេដាកិចចេងគម......................................................................................................... ៦៩ 
៥.២.២ ការសរបីរបាេ់ដី និងការថ្របរបួលគរមបដី........................................................................................ ៧១ 
៥.២.៣ ការេឹកសរចរលឹដី ......................................................................................................................................... ៧២ 
៥.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ ............................................................................................................................. ៧៥ 
៥.៣.១ ការសកីនស ងីននដីកេិកមម និងការថយចុ៉ះដីនរពសឈ.ី............................................................. ៧៥ 
៥.៣.២ ការសរបីរបាេ់ដីតាមវេ័ិយេំខាន់ៗ................................................................................................... ៧៧ 
៥.៣.៣ ការវាយតនមលធនធានដីថាា ក់ជាតិ........................................................................................................... ៧៨ 
៥.៣.៤ កំសណីនរបចឆំ្ា នំនការសរបីរបាេ់ជីគីមី និងថាា កំេិកមម........................................................... ៨៣ 
៥.៤ ការសឆលីយតប..................................................................................................................................................... ៨៣ 
៥.៤.១ ការសធវីថ្ផនការសរបីរបាេ់ដីរបកបសោយនិរនតរភាព..................................................................... ៨៤ 
៥.៤.២ សោលការណ៍ថ្ណន្ន ំេតីពីការសរបីរបាេ់ជីគីមី និងថាា កំេិកមម............................................ ៨៨ 



ទំព័រ | VIII  

៥.៤.៣ លិខិ្តុបករណ៍ចាប់..................................................................................................................................... ៩៦ 
៥.៥ ការវាយតនមលនិន្នា ការ និងអនុស្ថេន៍............................................................................................... ៩៧ 
៥.៦ េនាិោា ន............................................................................................................................................................. ៩៧ 

ជំពូកទី៦. ជីវៈចរមរ៉ះ............................................................................................................................................................ ៩៩ 

៦.១ សេចកតីសផតីម....................................................................................................................................................... ៩៩ 
៦.២ េមាព ធ................................................................................................................................................................. ៩៩ 
៦.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ............................................................................................................................... ១០១ 
៦.៣.១ តំបន់ការពារ និងនរពការពារ................................................................................................................... ១០១ 
៦.៣.២ ជីវៈចរមរ៉ះ........................................................................................................................................................... ១០៣ 
៦.៤ ការសឆលីយតប..................................................................................................................................................... ១០៦ 
៦.៥ អនុស្ថេន៍....................................................................................................................................................... ១១៣ 

ជំពូកទី៧. េណំល់............................................................................................................................................................. ១១៥ 

៧.១ សេចកតីសផតីម...................................................................................................................................................... ១១៥ 
៧.២ េមាព ធ................................................................................................................................................................. ១១៥ 
៧.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ............................................................................................................................... ១១៦ 
៧.៣.១ អភិបាលកិចចការរគប់រគងេំណល់..................................................................................................... ១១៦ 
៧.៣.២ ចំណាត់របសភទេំណល់ចំបងៗ.......................................................................................................... ១១៧ 
៧.៣.៣ បញ្ហា របឈមបចចុបបនាកាុងការរគប់រគងេំណល់......................................................................... ១២១ 
៧.៤ ការសឆលីយតប..................................................................................................................................................... ១២៦ 
៧.៥ អនុស្ថេន៍....................................................................................................................................................... ១៣២ 

ជំពូកទី៨. បរសិ្ថា ន និងេុវតាភិាពមាូបអាហារ......................................................................................................... ១៣៣ 

៨.១ សេចកតីសផតីម....................................................................................................................................................... ១៣៣ 
៨.២ េមាព ធ (កតាត ជំរុញេំខាន់ៗ) ............................................................................................................. ១៣៤ 
៨.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ............................................................................................................................... ១៣៥ 
៨.៣.១ ការវភិាគស្ថា នភាព និងនិន្នា ការសចញពីទិដាភាពរបព័នធផគត់ផគង់មាូបអាហារ................... ១៣៥ 
៨.៣.២ ការវភិាគស្ថា នភាព និងនិន្នា ការសផសងសទៀត................................................................................... ១៣៨ 
៨.៤ ការសឆលីយតប..................................................................................................................................................... ១៣៩ 
៨.៤.១ ការសឆលីយតបថ្ដលសមីលសចញពីទិដាភាពបទោា នគតិយុតតិ....................................................... ១៣៩ 



ទំព័រ | IX  

៨.៤.២ ការសឆលីយតបថ្ដលសមីលសចញពីទិដាភាពស្ថា ប័ន........................................................................... ១៤២ 
៨.៤.៣ ការសឆលីយតបសមីលសចញពីទិដាភាពបសចចកសទ - រកបខ័្ណឌ គតិយុតតិបចចុបបនារបេ់.......

របព័នធផគត់ផគង់មាូបអាហារ (ចប់ពីកេិោា នផលិត ដល់តុបរសិភាគ) 
១៤៩ 

៨.៤.៤ ការសឆលីយតបសផសងសទៀត............................................................................................................................. ១៥៤ 
៨.៥ អនុស្ថេន៍....................................................................................................................................................... ១៥៧ 
៨.៥.១ តរមូវការសោលនសោបាយ និងចាប់/លិខិ្តបទោា នគតិយុតតិ............................................ ១៥៧ 
៨.៥.២ តរមូវការកិចចខិ្តខំ្របឹងថ្របងតាមវេ័ិយ........................................................................................... ១៥៨ 
៨.៥.៣ តរមូវការ អប់រ ំនិងបណុ្៉ះបណ្ាល.................................................................................................... ១៥៩ 
៨.៥.៤ តរមូវការ ទិនាន័យ និងការរស្ថវរជាវ.................................................................................................. ១៥៩ 

តារាងឧបេមពន័ធ..................................................................................................................................................................... ១៦០ 

ឯកស្ថរសោង.......................................................................................................................................................................... ១៦៨ 

 



 

ទំព័រ | X  

បញ្ជតីារាង 
 

តារាង  ទព័ំរ 
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៥.៤ បំដរបំរលួគរមបនរពន ៊ីជាតិទូទងំរបនទស (១៩៦៥-២០១៦) ៧៦ 
៥.៥ សាា នភាព និងននិ្នន ការននការនរប៊ីរបស់ែ៊ី និងគរមបែ៊ីនៅកមពុជា (២០១០-២០១៦) ៧៨ 
៥.៦ ការវាយតនមលធនធានែ៊ីសរមាប់ការនរប៊ីរបស់កនុងវស័ិយកសកិមមនៅកមពុជា ៨១ 
៥.៧ ការនរប៊ីរបស់ចណំ្ដត់ថ្នន ក់មនទ៊ីរពិនសាធន៍សរមាប់បករសាយលទធផលនតសតែ៊ីនែ៊ីមប៊ីកំណត់អរតាជ៊ីជាត ិ ៨៩ 
៥.៨ ផលនធៀបសារធាតុគ៊ីម៊ី ែ៊ី និងការបករសាយសរមាប់ការរគប់រគងជ៊ីជាតិែ៊ី ៩០ 
៥.៩ នរាគសញ្ញា ននកងវុះសារធាតុចញិ្ច ឹមកនុងរុកេជាតិ និងលកេណៈសមាសធាតុកនុងរុកេជាតិ និងែ៊ី ៩២ 
៥.១០ ករមិតដណន្នសំត៊ីព៊ីការនរប៊ីរបស់ជ៊ីសរមាប់ផលិតកមមរសូវនល៊ីរបនភទែ៊ីនផសងៗ ៩៣ 
៥.១១ នសែឋកិចចននការនរប៊ីរបស់ជ៊ីតាមអរតាដណន្នដំែលនសន៊ីន ៊ីង និងអរតាដណន្នដំែលដផែកនល៊ីការរគប់រគង

សារធាតុចិញ្ច ឹមនៅនឹងកដនលងសរមាប់របនភទែ៊ីមួយចំននួនៅកមពុជា 
៩៥ 

៥.១២ ឥទធិពលននរបបសារធាតុចញិ្ច ឹម នល៊ីទិននផលរសូវ និងរបក់ចំនណញនរកាមរបព័នធរគប់រគងសារធាតុ
ចិញ្ច ឹមកនុងែ៊ីចំនួន៣ នល៊ីរបនភទែ៊ីរបទុះឡាង នៅរបនទសកមពុជា 

៩៥ 

៥.១៣ លិខ្ិតុបករណ៍ចាប់ជាធរមានសត៊ីព៊ីការរគប់រគងការនរប៊ីរបស់សារធាតុគ៊ីម៊ីកនុងវស័ិយកសកិមមនៅកមពុជា ៩៦ 
៦.១ តំបន់នអកូ ូសុ៊ីកនុងរបនទសកមពុជា ១០៤ 
៦.២ សាា នភាពននរបនភទដែលរតូវបនកត់រតានៅកមពុជា (២០០៩-២០១៦) ១០៥ 
៦.៣ របនភទរងការគំរាមកំដហ្ងជិតផុតពូជកនុងរកមុចំណ្ដត់ថ្នន ក់ទងំ ៣ ១០៦ 
៧.១ អាណតតិរបស់រកសួងពាក់ព័នធជាមួយអភបិលកិចចការរគប់រគងសណំល់កនុងរបនទសកមពុជា ១១៧ 
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៧.២ ការពណ៌ន្នអំព៊ីចំណ្ដត់របនភទសំខាន់ៗននសណំល់ ១១៧ 
៧.៣ ការរបមូលសណំល់រងឹទ៊ីរបជុជំន ការនចលសំរាមខុ្សចាប់ និងអរតាដកនចនន ៊ីងវញិកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ១២២ 
៧.៤ រកបខ័្ណឌ លខិ្ិតបទដ្ឋឋ នគតយុិតតិសរមាប់ការរគប់រគងសណំល់កនុងរបនទសកមពុជា ១២៧ 
៨.១ បញ្ជ ៊ីចាប់ និងលខិ្ិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតសិំខាន់ៗន្ននពលបចចុបបនន ១៣៩ 
៨.២ បញ្ជ ៊ីកិចចរពមនរពៀង អនុសញ្ញា  និង/ឬសនធសិញ្ញា អនតរជាតិ ដែលកមពុជាជាហ្តានលខ្៊ីសមាជិក ឬបន  

អនុម័តយល់រពម 
១៤១ 

៨.៣ បញ្ជ ៊ីឧទហ្រណ៍នននសចកដ៊ីរពាងចាប់ នងិលិខ្តិបទដ្ឋឋ នគតយុិតតិជាត ិ ១៤១ 
៨.៤ បញ្ជ ៊ីរកសងួសាា ប័នសំខាន់ៗ និងតួន្នទ៊ីមួយចនំួនរបស់រកសួងសាា ប័នទងំនន្នុះ ១៤២ 
៨.៥ បញ្ជ ៊ីអាជាា ធរពាក់ព័នធសំខាន់ៗ រពមទងំតួន្នទ៊ីមួយចំននួរបស់អាជាា ធរទងំនន្នុះ ១៤៥ 
៨.៦ បញ្ជ ៊ីសាា ប័ន និងតួន្នទ៊ីរបស់សាា ប័នទងំននុះពាក់ព័នធនឹងការនធវ៊ីនតសត ១៤៧ 
៨.៧ បញ្ជ ៊ីសារធាតុបដនាមនល៊ីចណំ៊ី សតវដែលរតូវបនហាមឃាត់ នរកាមចាប់ នងិបទបញ្ាតតិជាធរមាន ១៥០ 
៨.៨ បញ្ជ ៊ីបសុឱសថដែលរតូវបនហាមឃាត់/ រតឹបនតងឹការនរប៊ីរបស់  ១៥០ 
៨.៩ បញ្ជ ៊ីសដង់ដ្ឋរបញ្ញជ របស់កមពុជា (CS) ដែលរតូវអនុវតតសរមាប់លិតផលមហូបអាហារ ១៥៣ 
៨.១០ សនងេបការវភិាគនល៊ីប៉ា រា៉ា ដម៉ារតដែលនធវ៊ីន ៊ីងនដ្ឋយការយិាល័យវភិាគម៊ីរកជូ៊ីវសាស្តសតកនុងមហូបអាហារ ១៥៧ 
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បញ្ជ កី្រាហ្វកិ 
 

រកាហ្វកិ  ទព័ំរ 
២.១ ចំនួនយានយនតដែលបនចុុះបញ្ជ ៊ីសរុប ៧ 
២.២ របភពបំភាយដែលរមួចំដណកឱយមាន PM2.5 នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ ៩ 
២.៣ របភព រមួចំដណកនធវ៊ីឱយមានការបំភាយ NOx នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) ១០ 
២.៤ របភព រមួចំដណកនធវ៊ីឱយមានការបំភាយ SO2 នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) ១១ 
២.៥ របភព រមួចំដណកនធវ៊ីឱយមានការបំភាយ CH4 នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) ១២ 
២.៦ របភព រមួចំដណកនធវ៊ីឱយមានការបំភាយ CO នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) ១៣ 
២.៧ របភព រមួចំដណកនធវ៊ីឱយមានការបំភាយ NMVOC នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) ១៣ 
២.៨ និន្នន ការបំភាយ PM2.5, NOx និង SO2 ព៊ីឆ្ន  ំ២០១០-២០១៥ ការនធវ៊ីចំនណ្ដលឆ្ន ២ំ០២០ ១៦ 
២.៩ និន្នន ការបំភាយ CH4 និង VOC ព៊ីឆ្ន  ំ២០១០-២០១៥ ការនធវ៊ីចំនណ្ដលឆ្ន ២ំ០២០ ១៧ 
៣.១ ការបំភាយឧសម័នផទុះកញ្ច ក់ GHG សរមាប់វស័ិយថ្នមពល ែំនណ៊ី រការឧសាហ្កមម នងិការនរប៊ីរបស់

ផលិតផល កាកសណំល់ កសិកមម និងនរពន ៊ី និងការនរប៊ីរបស់ែ៊ីែនទនទៀត 
២៩ 

៣.២ បំដរបំរលួការនរប៊ីរបស់ែ៊ីនៅកមពុជាចប់ព៊ីឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៨ ៣១ 
៣.៣ ការដរបរបួលកណំកអាកាស ឆ្ន ២ំ០០០-២០១៩ ៣២ 
៣.៤ ស៊ីតុណហ ភាពមធយមរបចឆំ្ន  ំនងិចំនួននថងននរលកកនដដ  ៣២ 
៣.៥ ទរមង់នភលៀងធាល ក់កនុងរបនទសកមពុជា ៣៣ 
៣.៦ ការនរបៀបនធៀបស៊ីតុណហ ភាពអតិបរមា នងិអបបបរមា ១៩៨៥–២០០៨ ៣៣ 
៣.៧ ស៊ីតុណហ ភាពរបចឆំ្ន ថំ្នន ក់ជាត ិ២០០៩-២០១៩ ៣៤ 
៣.៨ អរតានភលៀងធាល ក់ថ្នន ក់ជាត ិឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៩ ៣៥ 
៣.៩ ជនរងនរោុះព៊ីទឹកជំនន់ នរោុះរាងំសងួត នងិខ្យល់ពយុុះ ៣៥ 
៣.១០ ផលប៉ាុះពាល់នដ្ឋយទឹកជំនន់ ៣៦ 
៣.១១ ផលប៉ាុះពាល់នដ្ឋយខ្យល់ពយុុះ ៣៦ 
៣.១២ ការខាតបង់ GDP ៣៧ 
៣.១៣ ផលប៉ាុះពាល់នសែឋកចិចបណ្ដដ លមកព៊ីការដរបរបួលអាកាសធាតុតាមវស័ិយ ៣៧ 
៣.១៤ ផលប៉ាុះពាល់ននទឹកជំនន់មកនល៊ីផទុះសដមបង បំផ្លល ញ/ខូ្ចខាត (១៩៩៦-២០១៩) ៣៩ 
៣.១៥ ខ្យល់ពយុុះមានឥទធិពលប៉ាុះពាល់មកនល៊ីផទុះសដមបង បំផ្លល ញ/ខូ្ចខាត (១៩៩៦-២០១៩) ៣៩ 
៣.១៦ សកមមភាពបនាំុជាអាទិភាពកណំត់នៅកនុង NDC របស់កមពុជា (២០២០) ៤២ 
៤.១ របយទឹកនភលៀងតាមនពលនវលានៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០០៨ ៤៧ 
៤.២ ការនរប៊ីរបស់ទឹកដែលផតល់របនយាជន៍តាមវស័ិយសងគមនសែឋកិចចសំខាន់ៗ ៥៩ 
៥.១ បំដរបំរលួការនរប៊ីរបស់ែ៊ីវស័ិយកសិកមមរយៈនពល ៥ឆ្ន ចុំងនរកាយ (២០១៥-២០១៩) ៧២ 
៥.២ និន្នន ការ ឌ៊ីណ្ដមិកននផលិតភាពែ៊ីសរុប ដផែកតាមចំណ្ដត់ថ្នន ក់ននការនរប៊ីរបស់ែ៊ី /គរមបែ៊ីនៅកមពុជា  

ឆ្ន ២ំ០០០-២០១០ 
៧៧ 

៥.៣ សាា នភាពន្នចូំលថ្នន កំសកិមម និងជ៊ីគ៊ីម៊ី រយៈនពល៤ឆ្ន ចុំងនរកាយ ២០១៦( -២០១៩) ៨៣ 
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៥.៤ ការនធវ៊ីដផនការធនធានែ៊ីជាដផនកមួយកនុងែំនណ៊ី រការនធវ៊ីនសចកត៊ីសនរមចសត៊ីព៊ីធនធានែ៊ីចរមុុះ ៨៥ 
៥.៥ សកមមភាពមនុសស នងិការនរប៊ីរបស់ែ៊ីដែលកណំត់ភាពសមរសបននការរគប់រគងធនធានែ៊ី ៨៥ 
៥.៦ ការនធវ៊ីដផនកានរប៊ីរបស់ែ៊ីនៅករមិតទងំ ៣ ៨៦ 
៦.១ ការដរបរបួលគរមបនរពន ៊ីកមពុជា (១៩៦៥-២០១៨) ១០២ 
៧.១ បរមិាណសណំល់រងឹនៅរាជធាន៊ីភនំនពញ (នតាន/ឆ្ន )ំ ១១៩ 
៧.២ និន្នន ការននការបនងក៊ីត នងិការនបុះនចលសណំល់នអ ចិរតូនិក (គិតជា នតាន/ឆ្ន )ំ ១២១ 
៧.៣ សមាសភាពននសណំល់រងឹកនុងរាជធាន៊ីភនំនពញ ១២៤ 
៧.៤ ឋាន្ននុរកមការរគប់រគងសណំល់ ១៣០ 
៧.៥ ការពណ៌ន្នជារកាហ្វកិអំព៊ីនសែឋកិចចចរកា ១៣១ 
៨.១ ទិននន័យននការន្នចូំលជ៊ីកសិកមម និងថ្នន កំសកិមម ១៣៦ 
៨.២ ទិននន័យសត៊ីព៊ីសកមមភាពរកសងួពាណិជជកមមពាក់ព័នធការបនងក៊ីនការយល់ែឹងអពំ៊ីសុវតាិភាពមហូបអាហារ ១៥៥ 
៨.៣ ទិននន័យសដ៊ីព៊ីសកមមភាពរបស់រកសួងពាណិជជកមមពាក់ព័នធនឹងសុវតាិភាពមហូបអាហារ ១៥៦ 
៨.៤ ទិននន័យសដ៊ីព៊ីករណ៊ី មហូបអាហារដែលោម នសុវតាិភាព ១៥៦ 
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បញ្ជ ផីផនទ ី
 

ដផនទ៊ី  ទព័ំរ 
៤.១ របព័នធទននល និងទ៊ីជរមាលនៅកមពុជា ៤៥ 
៤.២ កមពស់ទកឹនភលៀងមធយមរបចឆំ្ន  ំ(ម៊ីលល៊ីដម៉ារត) ១៩៩១-២០០៧ ៤៨ 
៤.៣ របយអណតូ ងកងតាមបណ្ដត នខ្តតសំខាន់ៗនៅកមពុជា ៥៧ 
៥ .១  តំបន់ងាយរប មនឹងការហូ្រនរចុះែ៊ីនៅកមពុជា ៧៤ 
៥.២ របនភទែ៊ីសំខាន់ៗដែលរតូវបនផលិតន ៊ីងវញិនដ្ឋយន្នយកដ្ឋឋ នរគប់រគងធនធានែ៊ីកសកិមម ៨០ 
៥.៣ របយជ៊ីជាតែិ៊ីនៅកមពុជា ៨០ 
៥.៤ ដផនការនរប៊ីរបស់ែ៊ីសរមាប់តំបន់អភិវឌឍន៍ែ៊ី នៅទ៊ីជរមាលរសម៊ីសាមគគ៊ី រសុកឱរា៉ា ល់ នខ្តតកំពង់សព ឺ ៨៧ 
៦.១ នរពន ៊ី និងគរមបែ៊ីកនុងរបនទសកមពុជាឆ្ន  ំ២០១៨ ១០២ 
៦.២ របព័នធតបំន់ការពារធមមជាតកិមពុជា ១០៣ 
៧.១ តំបន់របតិបតតិការថម៊ីៗសរមាប់ការរគប់រគងសណំល់កនុងរាជធាន៊ីភនំនពញ ១២៩ 
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បញ្ជ រីបូភាព 
 

រូបភាព  ទព័ំរ 
៤.១ ការដបងដចករកុមអាងទននល ៥២ 
៤.២ រកុមអាងទននលននទននលសាប ៥៣ 
៤.៣ ការរមួចំដណកននលំហូ្រទឹកព៊ីអាងទននលននទននលសាប ៥៤ 
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បញ្ជឧីបសម្ពន័ធ 
 

តារាងឧបសមពន័ធ ទព័ំរ 
ក.១ ថ្នន កំសិកមមដែលមិនអនុញ្ញា តឱិយនរប៊ីរបស់កនុងរបនទសកមពុជា ១៦០ 
ក.២ ថ្នន កំសិកមមដែលអនុញ្ញា តិឱយនរប៊ីរបស់សាតិកនុងលកេខ្ណឌ កនុងរបនទសកមពុជា ១៦៣ 
ក.៣ ថ្នន កំសិកមមដែលរតូវបនអនុញ្ញា តិឱយនរប៊ីរបស់កនុងរបនទសកមពុជា ១៦៤ 
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សង្ខេបរបាយការណ៍ 

ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា បានបបាះជំហានយ៉ងខ្ល ងំ នុងរយៈបរល ៣ ទសវត្ស្ុងបរោយបនះ 
បោយប វ្ើឱ្យមានសនតិភារ ផ្លល ស់ប្តូរជើវភាររស់បៅ និងសបរម្្បាននូវ ំប ើ នអភិវឌ្ឍបសដ្ឋ ិ ច្សងគម្។ 
 ំប ើ នទងំបនះបាន្ូលរមួ្្ំណ   ោត់្ប្នថយភាររ ើរ យ៉ងបរ ើ្ន ប វ្ើឱ្យរប្បសើរបឡើងដ្ល់បសវា  
សាធារ ៈដូ្្ណា សាលាបរៀន ម្នទើរបរទយ និងឱ្ោសោរងារថ្មើសរមាប់្រប្ណាជន។ ទនទឹម្នឹង ំប ើ ន
បសដ្ឋ ិ ច្  ៏មានសមាព ្ប ើនបឡើងបលើរប្រ័នធបអ ូឡូសុើរប្ស់រប្បទស ម្ពុណាណដ្រ .ឧ)  ដ្ើ ទឹ  ព្ររប ើ និង
ជើវ្រម្រះ( និងបសវា ម្មបអ ូឡូសុើណដ្លពា ់រ័នធ .ឧ)  ទឹ សាា ត្ ខ្យល់ សតុ ោបូ្ន និងជរម្ សត្វព្ររ(។ 
សមាព ្ទងំបនះ ំរុងរត្ូវបានចាប់្ប ត្ើម្ជំនះសរមាប្់លទធភាររយៈបរលណវងព្នគំរូអភិវឌ្ឍន៍រប្ស់រប្បទស 
 ម្ពុណា និងសម្ត្ថភាររប្ស់ខ្លួន នុងោរសបរម្្បាននូវបោលបំ្ ងណដ្លមានណ្ងបៅ នុង្ ខុ វស័ិយ ឆ្ន ំ
២០៥០ និងបោលបៅអភិវឌ្ឍន៍រប្ ប្បោយ ើ្រភារបៅ ម្ពុណា (SDGs)។ 
បដ្ើម្បើឱ្យមានរ័ត៌្មានបដ្ើម្រោ្ាស់លាស់សរមាប់្របប្ៀប្វារៈប្រសិាថ ន រ សួងប្រសិាថ ន (MoE) 

បោយមាន ិ ច្សហោររើអងគោរ UNDP និងអងគោរ FAO បាន្លិត្របាយោរ ៍សាថ នភារប្រសិាថ ន
បលើ ទើ ៤ (SOER4)។ បោលបំ្ ងព្នរបាយោរ ៍សាថ នភារប្រសិាថ នបលើ ទើ៤ បនះ គឺបដ្ើម្បើសបងខប្
អំរើសាថ នភារប្ ច្ុប្បនន និងនិន្នន ោរព្នប្រសិាថ ន  នុងររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា បដ្ើម្បើោរំទប្នតបទៀត្ដ្ល់
ោរអភិវឌ្ឍរ ប្ខ្ ឌ សាថ ប័្ន និងរ ប្ខ្ ឌ បោលនបយបាយថ្នន  ់ណាតិ្ ដ៏្រងឹមាបំដ្ើម្បើអនុវត្តបោលបៅ
អភិវឌ្ឍបោយ ើ្រភារ (SDGs) រប្ស់ ម្ពុណា រប្ ប្បោយរប្សិទធភារ។ របាយោរ ៍សាថ នភារប្រសិាថ ន
បលើ ទើ ៤ គូសប្ញ្ជជ  ់នូវប្ញ្ជា រប្ ម្សំខ្ន់ៗ រិនិត្យបម្ើលបឡើងវញិបៅបលើបោលនបយបាយន្នន្ន 
និងបោលបំ្ ងប្រសិាថ នណដ្លមានប្ ច្ុប្បនន និងប វ្ើោររិចារចកថ្នបត្ើ ្ំប ះដឹ្ង ទិននន័យ និងបោល
នបយបាយ អា្សបរម្្បានបោលបំ្ ងទងំអស់បន្នះឬបទ។ របាយោរ ៍បនះ គឺណារបាយោរ ៍ 
ណដ្លមាននិន្នន ោរបផ្លោ ត្បលើដំ្បចកះរសាយ បោយ ោ្ល់អនុសាសន៍សំខ្ន់ៗសរមាប្់បោលនបយបាយ
ន្នបរលអន្នគត្ ទិននន័យ និងអាទិភាររសាវរណាវ បដ្ើម្បើណាម្ប្ោបាយ នុងោរណសវងរ វ ិ្ ើបឆ្ព ះបៅមុ្ខ្។ 
របាយោរ ៍បនះរិនិត្យសុើជបរៅបលើវស័ិយតាម្រប្ធានប្ទ្ំននួ ៧ គឺ៖ គុ ភារខ្យល់ ោរណរប្របួ្ល
អាោសធាតុ្ ្នធានទឹ សាប្បលើដ្ើ ្នធានដ្ើ និងគុ ភារ ជើវៈ្រម្រះ  សំ ល់ និង ប្រសិាថ ន និង
សុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ ដូ្្មានសបងខប្ខ្ងបរោម្៖ 

គុ ភារខ្យល់៖ គុ ភារខ្យល់ នុងររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា រង្លប៉្ះពាល់ណា្ម្បងរើដំ្ប ើ រ
ោរ្ំបហះ រមួ្ទងំ ្ំបហះម៉ាសុើនយនយនត និងដំ្ប ើ រោរឧសាហ ម្ម ោរដុ្ត្សំ ល់ សិ ម្ម ោរ
ដុ្ត្សំ ល់រងឹ ោរ្លិត្្យូង និងស ម្មភារតាម្ ទ្ះ។ ្យូងថ្ម និងបរប្ងម៉ាសុើន គឺណា តាត ្ូលរមួ្
្ំណ  ្ម្បងប វ្ើឱ្យមានោរបំ្រុលខ្យល់។ ណាម្យួ ំប ើ ន្លិត្ ម្មរប្ស់បរាជាង្រ ោន់ណត្បរ ើ្នបឡើង 
និងអគគសិនើបដ្ើរបោយ្យូងថ្ម ោរបំ្រុលខ្យល់នឹងមានោរប ើនបឡើង រប្សិនបប្ើមិ្នមានោរបរប្ើរបាស់
រប្ភរថ្នម្រល ប ើត្បឡើងវញិឱ្យបានបរ ើ្នណាងប្ ច្ុប្បននបទបន្នះ។  
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ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា មានឱ្ោសរាជារាជាងំនិន្នន ោរប ើនបឡើងោរបំ្រុលខ្យល់ និងរ ាសាថ នភារ
ប្ ច្ុប្បននរប្ស់ខ្លួន នុងល ខ ៈ បរប្ៀប្ដូ្្ណា ឋានសួគ៌ព្នតំ្ប្ន់សាា ត្ និងមិ្នសូវមានោរបំ្រុលខ្យល់បៅ
 នុងតំ្ប្ន់។ បដ្ើម្បើអា្សបរម្្បោលបៅបនះបាន ចាបំា្់រតូ្វមាន ិ ច្របឹ្ងណរប្ង នុងោររិនិត្យ តាម្ោន 
និងជរម្រញអនុវត្តលិខិ្ត្ប្ទោឋ នគតិ្យុត្តិរប្ ប្បោយម្ហិ្ ឆតា និងមាននវានុវត្តថ្មើសោើរើគុ ភារខ្យល់។ 
បោយណឡ  សារ្របលខ្ ០១ សោើរើវធិានោរទប់្សាា ត់្ និងោត់្ប្នថយោរបំ្រុលខ្យល់សាធារ ៈ រត្ូវ
បានោ ់ឱ្យបរប្ើរបាស់ នុងណខ្ម្ រាជា ឆ្ន ២ំ០២០ និងបានប្ណនថម្ប្ទោឋ នគុ ភារខ្យល់សាធារ ៈថ្មើ
សរមាប្ភ់ាគលាិត្និ្ល ប្ទោឋ នបំ្ភាយសរមាប់្យនយនត និងប្ទោឋ នគុ ភារឥនធនៈ ។  

ោរណរប្រប្លួអាោសធាតុ្៖ ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា បៅណត្ណារប្បទសម្យួ នុង្ំបចកម្រប្បទស
ណដ្លងាយរងបរោះបំ្្ុត្្ំបពាះររឹត្តិោរ ៍អាោសធាតុ្ ង្ន់ ង្រ។ សមាព ្បៅបលើោរបរប្ើរបាស់ដ្ើ ត្រមូ្វ
ោរថ្នម្រល ោរបំ្ភាយប្ញរើសំ ង់ និងោរបរប្ើរបាស់ោន់ណត្បរ ើ្នបឡើង គឺណាសមាព ្អាោសធាតុ្
ម្យួ្ំនួនណដ្លអា្វាស់ណវងបាន។ ថ្វើបប្ើអរតាបំ្ភាយសុទធរប្ស់ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណាបៅមាន រមិ្ត្
ទប្សរមាប់្តំ្ប្ន់ ោើ  ៏រប្បទសបនះបានប វ្ើដំ្ប ើ រប្ញរើសាថ នភារណាអាងសោុ ឧសម័ន ទ្ះ ញ្ច  ់សុទធ 
បៅណាអន បំ្ភាយសុទធ បោយ នុងបន្នះោរបំ្ភាយឧសម័ន ទ្ះ ញ្ច  ់បានប ើនបឡើងបៅរគប់្វស័ិយទងំអស់
បៅ្បន្នល ះរវាងឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០១៦។ ោរប្នាំុ និងោរោត់្ប្នថយោរណរប្របួ្លអាោសធាតុ្ រប្ ប្ 
បោយរប្សិទធភារ ទម្ទរឱ្យមានរ័ត៌្មានអាោសធាតុ្គរួឱ្យបជឿទុ ្ិត្តបាន។ បោយមានរប្ណាជន 
ភាគបរ ើ្នរតូ្វរឹងអារស័យបោយផ្លទ ល់ (ជើវភាររស់បៅ( ឬបោយរប្បយល(រប្ភរអាហារ) អារស័យ 
បលើ សិ ម្មណដ្លមានភារងាយរងបរោះរើអាោសធាតុ្ ោរផ្លល ស់ប្តូរោររគប់្រគងដ្ើ និងដ្ើ ល្ើណដ្លងាយ
ទទលួរង្លប៉្ះពាល់រើអាោសធាតុ្ ោរប វ្ើណ្នោរបរប្ើរបាស់ដ្ើ និងបហោឋ រ្ន្នសម្ព័នធណដ្លមានភារ
្ន់ រប្រ័នធអប់្រ ំនិងសុខ្ភិបាល ណដ្លមានភារ្ន់ រិរិ្ ម្មជើវភាររស់បៅ និងវធិានោរដ្ព្ទបទៀត្ គឺ
ណារប្ោរចាបំា្់ណដ្លរតូ្វគិត្រិចារចក។   

្នធានទឹ សាប្បលើដ្ើ៖ ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា មានភារលបើប ម្ ះ ណាទើ ណនលងមានរប្ភរទឹ 
បលើព្ ទ្ដ្ើ និងរប្ភរទឹ បរោម្ដ្ើដ៏្សម្បូរ។ ទ ់ទងនឹងប្រមិា ទឹ ណដ្លមានសរមាប់្ម្នុសសមាន  ់ៗ  
រប្បទស ម្ពុណា បៅរំុទន់ណារប្បទសមានសមាព ្ទឹ បៅបឡើយបទ។ បទះយ៉ងបនះ ោើ  ៏រប្បទសបនះអា្
រប្ ម្រើោរមានត្រមូ្វោរទឹ ោន់ណត្បរ ើ្ន និងភារខ្សត់្ទឹ តាម្រដូ្វ ប្ណនថម្រើបលើ ប្ញ្ជា បខ្ាះទឹ 
ណដ្លពា ់រ័នធនឹងគុ ភារទឹ  ប្ចកោ លម្ រើោរបំ្រុលបោយឧសាហ ម្ម ោរបរប្ើរបាស់សារធាតុ្គើម្ើ
 នុងវស័ិយ សិ ម្ម និងោររគប់្រគងសំ ល់រងឹ និងសំ ល់រាជាវបៅមិ្នទន់បានរគប់្រោន់។  

តំ្ប្ន់ព្្ទរងទឹ បភលៀង និងសហគម្ន៍ណាបរ ើ្នរប្ស់ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា រត្ូវជបួ្ណាម្យួប្ញ្ជា
តានតឹ្ងអារស័យបោយ រមិ្ត្បឡើង្ុះ ង្ន់ ង្រព្នរប្ភរទឹ តាម្រដូ្វ និងបៅខ្វះសម្ត្ថភារ នុងោរណថ្រ ា
ទុ  ចាត់្ណ្ង និងប្ងាូរទឹ  បលើសត្រមូ្វោរប្ញបានរប្ ប្បោយរប្សិទធភារ។ ប្ញ្ជា រប្ ម្តាម្រដូ្វ
ណដ្លមានទឹ  “បរ ើ្នបរ -តិ្្បរ ” ណដ្លរតូ្វបានប វ្ើឱ្យោន់ណត្អារ  ់បឡើងបោយសារ្លប៉្ះពាល់ព្ន
ោរណរប្របួ្លអាោសធាតុ្ប្ងាឱ្យមានោរលំបា ដ៏្ ង្ន់ ង្រម្ បលើវស័ិយ សិ ម្ម )ណដ្លទទលួប្នទុ បលើ 
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៩៥% ព្នោរបរប្ើរបាស់ទឹ សរុប្បៅ នុងរប្បទស( ោរ គ្ត់្ គ្ង់ទឹ  និងោរបរប្ើរបាស់តាម្ ទ្ះ។ បដ្ើម្បើ
ររងឹងសនតិសុខ្ទឹ ឱ្យបានោន់ណត្រប្បសើរ ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា ចាបំា្់រតូ្វប្នោររងឹងោររគប់្រគង
ទឹ ្រម្រះ បោយរតូ្វចាត់្អាទិភារយ៉ងណា ់្ាស់បៅបលើត្រម្ូវោរណាមូ្លោឋ នរប្ស់ម្នុសស។  

្នធានដ្ើ និងគុ ភារ ៖ ដ្ើ ោ្ល់បសវារប្រ័នធបអ ូឡូសុើដ៏្មានត្ព្ម្លសរមាប់្ជើវភាររស់បៅ បុ៉្ណនត 
ឱ្នភារដ្ើ ន្នឱំ្យថ្យ្ុះោរ្ោល់បសវា ម្មទងំអស់បនះ បោយប្ងាឱ្យមានោរ្ំចកយបលើព្ថ្លបដ្ើម្ ណ្ន 
សងគម្ និងបសដ្ឋ ិ ច្គរួឱ្យ ត់្សមាគ ល់។  នលងម្  ត្រម្ូវោរសរមាប់្ ំប ើ ន នុង្លិត្ ម្មម្ាូប្អាហារ 
រតូ្វបានប ល្ើយត្ប្តាម្រយៈោរររងើ ដ្ើ សិ ម្ម។ ប្ ច្ុប្បននត្រមូ្វោរដ្ើ នុងវស័ិយប្សងៗណាបរ ើ្ន ដូ្្ណា 
 សិ ម្ម ោរអភិវឌ្ឍឧសាហ ម្ម និងទើរប្ជំុជន បានប ើនបឡើងហសួរើ្នធានដ្ើណដ្លអា្រ បាន។ 
រសប្បរលណដ្លចាបំា្់រតូ្វមានោរអភិវឌ្ឍប្ណនថម្បទៀត្បដ្ើម្បើជម្នះបលើប្ញ្ជា សនោិសុខ្បសបៀង ចាបំា្់ ៏ 
រតូ្វរ ាតុ្លយភាររវាង ំប ើ នធាតុ្ប្ញរប្ស់ សិ ម្ម ណាម្យួ ើ្រភារព្ន្នធាន្ម្មណាតិ្្ងណដ្រ។ ោរ
រគប់្រគងដ្ើរប្ ប្បោយ ើ្រភារ ទម្ទរនូវអភិរ ម្ទំបនើប្ នុងោរប វ្ើណ្នោរបរប្ើរបាស់ដ្ើ មិ្នរតឹ្ម្ណត្
បដ្ើម្បើ ំ ត់្ោរបរប្ើរបាស់ដ្ើសម្រសប្បុ៉្បចកណ ះបទ បុ៉្ណនត ៏បដ្ើម្បើ្ ោល់ឱ្យអន ប វ្ើបស្ តើសបរម្្្ំបពាះរាជាល់
បសចករ ើយ៉ូ ព្នោររគប់្រគង្នធានដ្ើបោយ ើ្រភារណដ្លអា្ប វ្ើឱ្យរប្បសើរ្លិត្ភារ និងនិរនតរភារ។ 

ណាងរើរទសវត្សរ ៍នលងម្  ទំហពំ្ររប ើបៅ នុងប្រមិា គរួឱ្យ ត់្សមាគ ល់រតូ្វបានប្ណងវរបៅណាដ្ើ 
 សិ ម្ម។ ោរបរប្ើរបាស់សារធាតុ្គើម្ើ សិ ម្ម )ជើគើម្ើ និងថ្នន រុំល សិ ម្ម(  ៏ប្ងាា ញនូវោរប ើនបឡើង
ណាលំោប់្្ងណដ្រ។ បទះប្ើសារធាតុ្គើម្ើ សិ ម្មទងំបនះ មានសារៈសំខ្ន់បដ្ើម្បើប្បងាើន្លិត្ ម្មដំ្ចកំ
 ោើ  ៏្លប៉្ះពាល់រប្ស់វាម្ បលើគុ ភារដ្ើ និងគុ ភារទឹ អា្ណាោរ្ំចកយ្ំប្ង។  

ជើវៈ្រម្រះ ៖ ជើវៈ្រម្រះ  និងរប្រ័នធបអ ូឡូសុើ សម្បូរណប្ប្រប្ស់ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា បដ្ើរត្នួ្នទើ
យ៉ងសំខ្ន់ នុងោរ្ិញ្ច ឹម្ជើវតិ្បៅជនប្ទ។ រប្រ័នធបអ ូឡូសុើ ម្ពុណា ោ្ល់គុ ត្ព្ម្លណ ន្ បអ ូឡូសុើ និង
ណ ន្ បសដ្ឋ ិ ច្ សរមាប់្ោរអភិវឌ្ឍទូបៅរប្ស់រប្បទស្ងណដ្រ។ ឧទហរ ៍ រប្រ័នធបអ ូឡូសុើទបនលសាប្ 
គឺណាអងគទឹ សាប្ណដ្ល ត្ល់ប្រមិា ្លិត្ភាររត្ើ បរ ើ្នណាងបគម្យួ នុងរិភរបលា ។   

រប្រ័នធតំ្ប្ន់ោរពារ្ម្មណាតិ្រប្ស់ររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា បានប្បងាើនទំហបំទវដ្ង នុងរយៈបរល ៥
ឆ្ន  ំនលងម្  បហើយណដ្លប្ ច្ុប្បនន គឺណារប្រ័នធតំ្ប្ន់្ំណាងបគបំ្្ុត្លំោប់្ទើរើរ នុងតំ្ប្ន់អាសុើ (ប្ន្នទ ប់្រើ
រប្បទសបូ៊្តាន់) ណដ្លរគប្ដ្ ោ ប់្បលើដ្ើ ៤១% ព្នព្្ទរប្បទស។ បទះប្ើររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា រ ា
បាន រមិ្ត្គរម្ប្ព្ររប ើខ្ពស់ណាងបគបំ្្ុត្ នុងតំ្ប្ន់អាសុើអាបគនយ ៍ោើ  ៏ព្ររប ើ នុងប្រមិា គរួឱ្យ ត់្
សមាគ ល់រតូ្វបានបាត់្ប្ង់ នុង រយៈបរល ២ទសវត្សរ ៍នលងម្ ណដ្រ។  នុងឆ្ន ១ំ៩៦៥ ព្ររប ើលាត្សនធឹង
បលើព្ ទ្ដ្ើ ៧៣% ព្នព្ ទ្រប្បទស បុ៉្ណនតរតឹ្ម្ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្ររប ើបានរមួ្ម្ បៅតិ្្ណាង ៤៧%។ ចាប់្រើឆ្ន  ំ
២០១៤ ម្  ោរបាត់្ប្ង់គរម្ប្ព្ររប ើរំុសូវមានភារ ង្ន់ ង្រ បុ៉្ណនតបៅប ើត្មាន នុង រមិ្ត្ម្យួបថ្រ។  

 បៅមានប្ញ្ជា រប្ ម្ប្ើរ រម្ នុងោរធាន្នោររគប់្រគងជើវៈ្រម្រះ រមួ្ទងំ តំ្ប្ន់ោរពារ្ម្មណាតិ្ 
និងព្ររប ើ បៅ ម្ពុណាបោយរប្សិទធភារ។ ប្ញ្ជា រប្ ម្ទើម្ួយពា ់រ័នធនឹង្នធានមាន រមិ្ត្ ំ ត់្ 
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)្នធានម្នុសស និង្នធានហរិញ្ញវត្ថុ( បៅ នុងរ សួងប្រសិាថ ន (MoE) បដ្ើម្បើអា្ោរពារមូ្លោឋ នព្ ទ្
ដ្ើសរុប្ ៤១% បៅ នុង ម្ពុណា និង ោ្ល់ោរទទលួខុ្សរតូ្វណ ន្ លិខិ្ត្ប្ទោឋ នគតិ្យុត្តិ បដ្ើម្បើរ ាប្ទោឋ ន   
ប្រសិាថ នសរមាប់្ព្ ទ្ដ្ើណដ្លបៅបសសសល់។ ប្ញ្ជា រប្ ម្ទើរើរ ពា ់រ័នធនឹងោរទទលួសាគ ល់សោោ នុរល
បរញបលញព្នោររគប់្រគង្នធាន្ម្មណាតិ្ណ ា្ តាម្សហគម្ន៍ (CBNRM) បដ្ើម្បើអា្អភិរ ស និង
រគប់្រគងជើវៈ្រម្រះ  នុងររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា រប្ ប្បោយ ើ្រភារ។ ប្ញ្ជា រប្ ម្រ រម្្ុងបរោយ
ពា ់រ័នធនឹងទិននន័យ និងរ័ត៌្មានសោើរើជើវៈ្រម្រះ និងរប្រ័នធបអ ូឡូសុើ។ ប្ ច្ុប្បនន ទិននន័យទងំបនះសថិត្
បៅតាម្សាថ ប័្ន អងគភារ និងអងគោរប្សងៗោន  បហើយរំុរតូ្វបានរប្មូ្ល ត្ុ ំ្ងរ ងបៅថ្នន  ់ណាតិ្ បដ្ើម្បើ
អា្ ោ្ល់មូ្លោឋ នរ័ត៌្មានរប្ ប្បោយរប្សិទធភារសរមាប់្ោរសបរម្្្ិត្ត នុងោរបរប្ើរបាស់ដ្ើបឡើយ។  

ស ំល់៖ ោរប ើនបឡើងណ ន្ បសដ្ឋ ិ ច្ និងរប្ណាជនយ៉ងឆ្ប់្រហ័ស នុងររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា 
ប វ្ើឱ្យមានោរបរប្ើរបាស់សមាា រ:ោន់ណត្បរ ើ្នបឡើង និងមានោរប ើនបឡើងយ៉ងគំហុ  នូវោរប្បងាើត្
សំ ល់រងឹ និងសំ ល់រាជាវ។ ោររគប់្រគងសំ ល់ោល យណាប្ញ្ជា រសួ្រសាវម្ួយ ណារិបសស នុងតំ្ប្ន់
ទើរប្ជំុជន។ សំ ល់រាជាវ នុងប្រមិា គរួឱ្យ ត់្សមាគ ល់បៅតាម្តំ្ប្ន់ជនប្ទររះរាជាណាចក្រ  ម្ពុណា រំុ
រត្ូវបានរ ាទុ  នុងរប្រ័នធបិ្ទជិត្បន្នះបទ បុ៉្ណនត ទ្ុយបៅវញិ សំ ល់រាជាវទងំបន្នះរតូ្វបានប្បញ្ចញ្ូល
បៅ នុងប្រសិាថ នបោយផ្លទ ល់អារស័យបោយ ងវះរប្រ័នធរប្ររឹត្តិ ម្មសំ ល់រាជាវ។ សំ ល់រងឹភាគបរ ើ្ន 
ប្ ច្ុប្បនន រតូ្វបានបបាះបចាល នុងទើលានចា ់សំរាជាម្បប្ើ ្ំហរ ណដ្លអា្ប្ងាបរោះថ្នន  ់ដ្ល់វត្តមានអន 
បៅទើបន្នះ (ោរបំ្រុលដ្ើ/ទឹ   លិន ោរបំ្រុលខ្យល់ ោរបំ្ភាយឧសម័ន ទ្ះ ញ្ច  ់។ល។(។ បហោឋ រ្ន្ន  
សម្ព័នធណដ្លមានប្ ច្ុប្បនន សរមាប់្ោររប្មូ្ល និងោរបបាះបចាលសំ ល់រប្ ប្បោយអន្នម័្យ គឺបដ្ើរ   
រំុទន់ោរប ើនបឡើងព្នោរប្បងាើត្សំ ល់បន្នះបឡើយ។ 

ចាបំា្់រត្ូវមានអភិរ ម្ថ្មើៗបដ្ើម្បើររងឹងោររគប់្រគងសំ ល់ រមួ្ទងំោរទទលួយ ឋាន្ននុរ ម្ 
រគប់្រគងសំ ល់ ណដ្លបដ្ើរត្ណួាឧប្ រ ៍យុទធសាស្តសតម្យួបដ្ើម្បើចាត់្អាទិភារស ម្មភារ នុងោរប្បងាើត្
រប្រ័នធរគប់្រគងសំ ល់ណដ្លមានល ខ ៈបម្រត្ើភារប្រសិាថ ន និងទសសនៈទនបសដ្ឋ ិ ច្្រោ បដ្ើម្បើ
ោត់្ប្នថយសំ ល់ណដ្លរតូ្វបបាះបចាលឱ្យបានបរ ើ្នបំ្្ុត្តាម្អវើណដ្លអា្ប វ្ើបាន។ 

 ប្រសិាថ ន និងសុវត្ថភិារម្ាូប្អាហារ៖ សុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ គឺណាប្ញ្ជា អនតរវស័ិយដ៏្សំខ្ន់ ណដ្ល
រគប់្ភាគើព្នរប្រ័នធម្ាូប្អាហារទងំមូ្លរត្ូវណត្យ ្ិត្តទុ ោ ់។ ជំរូ បនះ ប្ងាា ញរើ្លប៉្ះពាល់ណដ្ល
ប្ញ្ជា ប្រសិាថ នមានបលើ្លិត្ ម្មបសបៀង និងសុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ។ ជំរូ បនះ  បរៀប្រាជាប់្អំរើបស្ តើប ត្ើម្
ណាទូបៅសតើរើប្ ច្័យព្នោរណរប្រប្ួលអាោសធាតុ្មាន្ំបពាះសុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ សាថ នភារ និងនិន្នន ោរ 
ប្ញរើទិដ្ឋភារព្នរប្រ័នធ គ្ត់្ គ្ង់ម្ាូប្អាហារទងំមូ្ល ោរប ល្ើយត្ប្ណ ន្ ល្ូវ្ាប់្ ណ្ន សាថ ប័្ន និងណ ន្ 
ប្ប្ច បទស និងោររប្បមុ្ើលបម្ើលហានិភ័យន្នបរលអន្នគត្ និងអនុសាសន៍ ណដ្លអា្ណាជំហាន
ប្ន្នទ ប់្ពា ់រ័នធនឹងសុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ បៅ ម្ពុណា។ 
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អនុសាសន៍គនលឹះ 

អនុសាសន៍លម្ាិត្សរមាប់្វស័ិយតាម្រប្ធានប្ទនើម្យួៗ រត្ូវបានរគប្ដ្ ោ ប់្បៅ នុងឯ សារ
របាយោរ ៍សាថ នភារប្រសិាថ នបលើ ទើ ៤។ អនុសាសន៍សំខ្ន់ៗ រត្ូវបានបរៀប្្ំបៅតាម្រ រម្ តាម្ោរ
រសាវរណាវ ទិននន័យ និងត្រមូ្វោរបោលនបយបាយ បដ្ើម្បើចាត់្អាទិភារស ម្មភារណដ្លនឹងប ល្ើយត្ប្
្ំបពាះប្ញ្ជា រប្ ម្ដូ្្បាន ំ ត់្សរមាប់្វស័ិយតាម្រប្ធានប្ទនើម្ួយៗ។ 

១. អាទិភារោររសាវរណាវ 
 ោ្ួ្ប ោ្ើម្ោរវាយត្ព្ម្លបលើបសវារប្រ័នធបអ ូឡូសុើ បដ្ើម្បើ្ ងរ ងណាឯ សារគុ ត្ព្ម្លណ ន្ 
បសដ្ឋ ិ ច្រប្ស់វាបៅ នុងប្របិ្ទព្នោរប វ្ើណ្នោរបរប្ើរបាស់ដ្ើ និងោរអភិវឌ្ឍគំនិត្ ោ្ួ្ប ោ្ើម្
សតើរើោរទូទត់្របា ់សរមាប់្បសវារប្រ័នធបអ ូឡូសុើ (PES)  

 បលើ  ម្ពស់នវានុវត្ត និងប្ប ច្ វទិោថ្មើៗបដ្ើម្បើអភិរ ស និងោរពារ្នធាន្ម្មណាតិ្ និង
ររងឹងជបរម្ើសជំនសួសរមាប់្ោរ្ិញ្ច ឹម្ជើវតិ្បៅទើជនប្ទ ោរណ ព្ ន្សំ ល់បឡើងវញិ 
សាថ នើយ/ទើលានរគប់្រគងសំ ល់ និងោររ ាទឹ ទុ  

 ររងឹងភារណាព្ដ្គូណាម្យួសាថ ប័្នអប់្រសំិ ារសាវរណាវ ព្ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគោរមិ្នណម្ន
រោឋ ភិបាល បដ្ើម្បើប ៀរគរសម្ត្ថភាររសាវរណាវ និងោររប្មូ្លទិននន័យណដ្លមានរសាប់្ 
រប្ ប្បោយរប្សិទធភារ 

 គរួមានោរ ោ្ួ្ប ោ្ើម្ និង ោ្ល់ថ្វោិោរំទោររសាវរណាវ និងោរសិ ាល ខ ៈវទិោសាស្តសត
ណា ល្ូវោរអំរើទំន្ន ់ទំនងរវាងសុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ និង្លប៉្ះពាល់ប្រសិាថ ន។ 

២. អាទិភារណ ន្ ទិនន័យ 

 ្ងរ ងទិននន័យណ ន្ ប្រសិាថ ន តាម្រយៈោរប្បងាើត្ឱ្យមានយនតោររប្មូ្លទិននន័យ ល្ូវោរ 
បរៀប្្ំ នុងោរណ្ រណំល ទិននន័យ និងរិ ើ្សាររគប់្រគងទិននន័យបៅ នុងរងវង់រោឋ ភិបាល 
និងសាថ ប័្នព្ដ្គូ 

 ប្បងាើត្រប្រ័នធរគប់្រគងរ័ត៌្មាន និងសម្ត្ថភាររគប់្រគងរ័ត៌្មាន នុងរ សួងប្រសិាថ នបដ្ើម្បើ
រប្មូ្ល វភិាគ និង្សរវ្ាយទិននន័យពា ់រ័នធ )ឧ. ទិននន័យពា ់រ័នធ អាោសធាតុ្ និង 
ជើវៈ្រម្រះ(  

 ប្នតររងើ សម្ត្ថភាររិនិត្យតាម្ោនបលើគុ ភារខ្យល់ និងគុ ភារទឹ  ោរបំ្ភាយ
ឧសម័ន ទ្ះ ញ្ច  ់ និងជើវៈ្រម្រះ 

 ោរំទោរបរប្ើរបាស់ឧប្ រ ៍ប វ្ើណ្នោរទំបនើប្ )រមួ្ទងំ ទូរវញិ្ជញ   និង GIS) បដ្ើម្បើណា 
ម្គគុបទស ៍សរមាប់្ប វ្ើបស្ តើសបរម្្្ិត្ត នុងោរបរប្ើរបាស់ដ្ើ ទឹ  និង្នធាន្ម្មណាតិ្។ 

៣. អាទិភារណ ន្ បោលនបយបាយ 

 បលើ  ម្ពស់ដំ្បចកះរសាយ ោ្ល់ហរិញ្ញប្បទនរប្ ប្បោយ ើ្រភារ បដ្ើម្បើប ៀរគរ្នធាន 
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ប្ណនថម្សរមាប់្ោរអភិរ សប្រសិាថ នតាម្រយៈ៖ 

o ោ ់ឱ្យរប្តិ្ប្ត្តិោរគបរមាងអនុវត្តសា លបង PES និងអភិវឌ្ឍន៍ ឱ្យមានបោល
នបយបាយ និងយុទធសាស្តសត PES ថ្នន  ់ណាតិ្ ណដ្ល ោ្ល់យនតោរ PES រប្ ប្បោយ
រប្សិទធភារ ប្រយិប្នន និងត្មាល ភារ 

o ធាន្នឱ្យមានោរចាត់្ ញ្ច ប់្ថ្វោិប្ណនថម្សរមាប់្រ សួងប្រសិាថ ន ប្ញរើ ញ្ច ប់្ថ្វោិ
ណាតិ្បដ្ើម្បើអនុវត្តយុទធសាស្តសតណាតិ្ នុងបំ្ ងោរពារប្រសិាថ ន ម្ពុណា )បោយបផ្លោ ត្ោរ
យ ្ិត្តទុ ោ ់បលើជើវៈ្រម្រះ និងតំ្ប្ន់ោរពារ្ម្មណាតិ្(  

o រិនិត្យបឡើងវញិនិងអនុវត្តរ្ន្នសម្ព័នធព្ថ្លបសវារប្ ប្បោយតុ្លយភារ ណដ្លត្ំចកង
ឱ្យោរ្ំចកយបលើោរណថ្ទបំ្រោិខ រប្ររឹត្តិ ម្មសំ ល់រងឹ និង សំ ល់រាជាវបានយ៉ង
រតឹ្ម្រតូ្វ 

 អភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តយុទធសាស្តសតណាតិ្ថ្មើៗ បដ្ើម្បើរ ា ិ ច្ោរពារប្រសិាថ នរប្ ប្បោយ ើ្រភារ
រមួ្មានដូ្្ណា៖ 

o សារាជា្រសោើរើវធិានោរទប់្សាា ត់្ និងោត់្ប្នថយោរបំ្រុលខ្យល់សាធារ ៈ 
o យុទធសាស្តសតណាតិ្រគប់្រគងសំ ល់ 
o ណ្នោរស ម្មភារ និងយុទធសាស្តសតបសដ្ឋ ិ ច្្រោ 

 ោ្ល់ោរោរំទរគប់្រោន់ដ្ល់អាណាា ្រថ្នន  ់បរោម្ណាតិ្បដ្ើម្បើអា្្ូលរមួ្ នុងោរអភិរ ស និង 
ោរពារប្រសិាថ នរប្ ប្បោយរប្សិទធភារ រិបសសពា ់រ័នធនឹងោររគប់្រគងសំ ល់ 

 ប្នតររងឹងោរ្ូលរមួ្រប្ស់សហគម្ន៍ប្ណនថម្បទៀត្បៅ នុងោររគប់្រគង និងោរអភិរ សព្ររ
ប ើបៅតំ្ប្ន់ោរពារ្ម្មណាតិ្រប្ ប្បោយ ើ្រភារ។ 

 របនលឿនោរអនុម័្ត្ និងោរោ ់ឱ្យអនុវត្តនូវបស្ ោើរពាងបោលនបយបាយ និង្ាប់្/
លិខិ្ត្ប្ទោឋ នគតិ្យុត្តិ ពា ់រ័នធនឹងសុវត្ថិភារម្ាូប្អាហារ 
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ជំពូកទី ១. សេចកដសី្ដើម 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា បានអនុម័តផផនការយុទធសាស្ត្រអភិវឌឍជាតិ ២០១៩-២០២៣។ ធាតុដ៏
្ំខាន់រប្់យុទធសាស្ត្រននេះ គឺនដើមបើនលើកកមព្់បរសិាា ន និងការពារធមមជាតិរប្់ រពេះរាជាណាចរក
កមពុជា អនុនោមតាមនោលនៅអភិវឌឍរបកបនដ្ឋយចើរភាព្កល (SDGs)។ នដើមបើឱ្យមានព័ត៌មាន
នដើមរោចា្់ោ្់្រមាប់រនបៀបវារៈបរសិាា ន រក្ួងបរសិាា ន បាន្ហការជាមយួ UNDP និង FAO 
ផលិតរបាយការណ៍សាា នភាពបរសិាា ននលើកទើ ៤  (SOER4) ជាភាសាអង់នគល្ និងភាសាផមមរ។ 

នោលបំណងននរបាយការណ៍សាា នភាពបរសិាា ននលើកទើ ៤ ននេះ គឺនដើមបើផដល់ព័ត៌មាននដើមរោកនុង
ឆ្ន ២ំ០២០ ្ដើពើសាា នភាពបរសិាា នកនុងរពេះរាជាណាចរកកមពុជា នដើមបើោរំទការអភិវឌឍបនរនូវរកបមណឌ
ផផនកសាា ប័ន និងរកបមណឌ នោលននោបាយជាតិនដើមបើអនុវតរ SDGs នដ្ឋយរប្ិទធភាព។ របាយការណ៍
សាា នភាពបរសិាា ននលើកទើ ៤ នដើរតាមគំរូ កមាល ងំជរមុញ-្មាព ធ-សាា នភាព-ផលប េះពាល់-ការនឆលើយតប 
(DPSIR)។ គំរូននេះផចងថា ្មាព ធ ផដលនកើតនចញពើ្កមមភាពមនុ្សមកនលើបរសិាា ន បងកឱ្យមាន 
សាា នភាព (លកខមណឌ ) បរសិាា នផរបរបួលផដលជានហតុទាមទារឱ្យមាន ការនឆលើយតប ផដលប េះពាល់
ដល់្កមមភាពមនុ្ស និង្កមមភាពបរសិាា នផងផដរ។  

អគគនាយកដ្ឋឋ នចំនណេះដឹង និងព័ត៌មានបរសិាា ន (GDEKI) ននរក្ួងបរសិាា ន ដឹកនាផំលិត
របាយការណ៍សាា នភាពបរសិាា ននលើកទើ ៤ នដ្ឋយមានកិចច្ហការោ ងជិត្និទធពើអងគការ FAO និង
អងគការ UNDP ជាមយួរក្ួងពាក់ព័នធ និងអនកពាក់ព័នធនានាផដលមានព័ត៌មាន និងទិននន័យ្ំខាន់ៗ
ផដលរតូវបាននរបើរបា្់កនុងរបាយការណ៍ននេះ។  

្ិកាខ សាោពិនរោេះនោបល់បឋមនលើន្ចកដើរពាងទើ ១ រប្់របាយការណ៍សាា នភាពបរសិាា ន
នលើកទើ ៤ រតូវបាននធវើន ើងនៅនថៃទើ ៣១ ផម្ើហា ឆ្ន ២ំ០២០ នដើមបើរបមូលនោបល់រត ប់ និងធាតុ
ចូលពើអនកពាក់ព័នធនានា។ ធាតុចូលបានមកពើរក្ួង សាា ប័ន និងអនកពាក់ព័នធ្ំខាន់ៗរតូវបានរបមូល 
និងដ្ឋក់បញ្ចូ លនៅកនុងន្ចកដើរពាងរបាយការណ៍សាា នភាពបរសិាា ននលើកទើ ៤។ ន្ចកដើរពាងរតូវបាន
ផចករផំលកោ ងទូលំទូោយកនុងចំនណាមអនកពាក់ព័នធ និងរតូវបានពិនិតយន ើងវញិនៅកនុង្ិកាខ សាោ
ពិនរោេះនោបល់បញ្ច ប់នលើកទើពើរនធវើន ើងកនុងរាជធានើភនំនពញកាលពើនថៃទើ ២៧ ផមតុោ ឆ្ន ២ំ០២០។ 

របាយការណ៍សាា នភាពបរសិាា ននលើកទើ៤ននេះ គូ្បញ្ជា ក់នូវបញ្ជា របឈម្ំខាន់ៗតាមរយៈការ
វភិាគនលើសាា នភាព និងនិនាន ការននលកខមណឌ ផផនក្ងគម ន្ដឋកិចច និងបរសិាា ននានពលបចចុបបនន  ពិនិតយ
ន ើងវញិ ថានតើបចចុបបននមាននោលននោបាយ និងនោលបំណងបរសិាា នអវើមលេះ និងពិចារណាថានតើ
ចំនណេះដឹង ទិននន័យ និងនោលននោបាយបចចុបបននអាច្នរមចបាននោលបំណងទាងំអ្់ននេះផដរឬ
នទ។ របាយការណ៍ននេះមាននិនាន ការនដដ តនៅនលើ ដំនណាេះរសាយ នដ្ឋយមានផរល់អនុសា្ន៍ ្ដើពើ 
នោលននោបាយនានពលអនាគត តរមូវការផផនកទិននន័យ និងការរសាវរជាវនដើមបើជាមនធោបាយមយួ
ផ្វររកផលូវនឆ្ព េះនៅមុម។ របាយការណ៍ននេះពិនិតយ្ុើជនរៅនលើវ ិ្ ័យរបធានបទចំននួ ៧ គឺ៖ គុណភាព 
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មយល់ ការផរបរបួលអាកា្ធាតុ ធនធានទឹកសាបនលើដើ ធនធានដើ និងគុណភាព ជើវៈចរមុេះ ្ំណល់ 
និង បរសិាា ន និង្ុវតាិភាពមាូបអាហារ ដូចខាងនរកាម៖ 

ជំពូកទើ ២៖ គុណភាពមយល់។ ជំពូកននេះនដដ តការយកចិតរទុកដ្ឋក់នលើគុណភាពមយល់នៅខាងនរៅ 
(“សាធារណៈ”) និងពិនិតយនលើ្កមមភាពចមបងផដលបងកឱ្យមានការបំពុលមយល់ ការរកន ើញពើការ
ពិនិតយតាមដ្ឋនគុណភាពមយល់រប្់រពេះរាជាណាចរកកមពុជា ឥទធិពលផដលនគបានដឹងអំពើការបំពុល
មយល់កនុងរបនទ្ និងការនឆលើយតបផផនកនោលននោបាយនៅថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់តំបន់។ មានការផដល់
អនុសា្ន៍នដើមបើផកលមអ ការពិនិតយតាមដ្ឋនគុណភាពមយល់ ក៏ដូចជាផកលមអគុណភាពដា ល់ផតមដង។ 

ជំពូកទើ ៣៖ ការផរបរបលួអាកា្ធាតុ។ ជំពូកននេះនលើកន ើងទាងំពើការបន្ំុជាមយួការផរបរបួល
អាកា្ធាតុ (្កមមភាពនដើមបើកាត់បនាយផលប េះពាល់ ការផរបរបួលអាកា្ធាតុឱ្យនៅអបបបរមា) 
និងការកាត់បនាយផលប េះពាល់ (ការបនាយការបំភាយឧ្ម័នផាេះកញ្ច ក់ផដលបងកឱ្យមានការផរបរបួល
អាកា្ធាតុ)។ រពេះរាជាណាចរកកមពុជា ជាប់លំដ្ឋប់ទើ១២ កនុង្នា្សន៍ហានិភ័យអាកា្ធាតុ
្កល និងនៅផតជារបនទ្ងាយរងនរោេះបំផុតមួយចំនពាេះរពឹតរិការណ៍អាកា្ធាតុធៃន់ធៃរ។  ជំពូក
ននេះពិនិតយនលើទិននន័យ ផដលមាន្ដើពើការផរបរបួលអាកា្ធាតុ និងនិនាន ការផរបរបួលអាកា្ធាតុ 
ពិចារណានលើផលប េះពាល់ផដលអាចវា្់ផវងបាន និងកំណត់រកតរមូវការផផនករសាវរជាវ និងទិននន័យ
្រមាប់នពលអនាគត។ 

ជំពូកទើ ៤៖ ធនធានទឹកសាបនលើដើ។ ជំពូកននេះរគបដណដ ប់នលើទឹកសាប និងអធិបាយអំពើការ
ន ើងចុេះខាល ងំតាមរដូវ្រមាប់ធនធានទឹកនលើដើ។ នៅនពលផដលចំននួរបជាជន និងអរតាននការអភិវឌឍ         
ទើរកុងមានការនកើនន ើងមព្់ តរមូវការទឹក និងតរមូវការនដើមបើរក្គុណភាពទឹក និងនហដ្ឋឋ រចនា្មព័នធ
រគប់រោន់នដើមបើរក្ទុក និងនធវើនិយត័កមមនលើលំហូរទឹកឱ្យបានរគប់រោន់ ក៏មានការនកើនន ើងផងផដរ។ 
មានអនុសា្ន៍ជានរចើនរតូវបាននលើកន ើងនដើមបើពរងឹង្នដិ្ុមទឹក្រមាប់រពេះរាជាណាចរកកមពុជា។  

ជំពូកទើ ៥៖ ធនធានដើ និងគុណភាព។  ជំពូកននេះនដដ តការយកចិតរទុកដ្ឋក់នលើធាតុ្ំខាន់ៗ
ផដលរមួចំផណកដល់ការ្នរមចចិតរនដើមបើឱ្យមានការរគប់រគងដើ ផលិតកមមដំណា ំ ក្ិនអកូ ូ្ុើ និង
កិចចការពារបរសិាា នរបកបនដ្ឋយចើរភាព។ កំនណើ ននផាដើដ្ឋដុំេះផដលជាលទធផលនធវើឱ្យមានការថមថយ
គរមបនរពនឈើ បូកផសជំាមយួតរមូវការកាន់ផតនរចើនន ើងកនុងការនរបើរបា្់សារធាតុគើមើក្ិកមម (ថាន ំ
ពុលក្ិកមម និងជើគើមើ) គឺជាបញ្ជា កងវល់ចមបងផដលទាមទារឱ្យមានការយកចិតរទុកដ្ឋក់កាន់ផតនរចើន
ន ើងនដើមបើអាចកាត់បនាយផលប េះពាល់អវជិាមានមកនលើជើវភាពរ្់នៅរប្់របជាជន និងបរសិាា ន។ 
ការនធវើបចចុបបននភាព ការអនុវតរការនធវើផផនការនរបើរបា្់ដើ គឺជាផផនកដ៏្ំខាន់មយួ កនុងការឈាននឆ្ព េះនៅ
រកការរគប់រគងដើរបកបនដ្ឋយចើរភាព។  

ជំពូកទើ ៦៖ ជើវៈចរមេុះ។ ជំពូកននេះផ្វងយល់ពើជើវៈចរមុេះ និងរបព័នធនអកូ ូ្ុើដ៏្មបូរផបបរប្់ 
រពេះរាជាណាចរកកមពុជា នដ្ឋយនដរ តនូវការយកចិតរទុកដ្ឋក់នលើតំបន់ការពារធមមជាតិ និងនរពនឈើ។  
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ធនធានធមមជាតិទាងំអ្់ កំពុង្ាិតនរកាម្មាព ធកាន់ផតនរចើនន ើងពើការលូតោ្់ និងការអភិវឌឍ
ោ ងឆ្ប់រហ័្កនុងវ ិ្ ័យដនទនទៀតដូចជាវ ិ្ ័យក្ិកមមជានដើម។ ការរក្តុលយភាពរវាង្មាព ធនន
ការអភិវឌឍជាមយួវធិានការអភិរកសជើវៈចរមុេះ របកបនដ្ឋយរប្ិទធភាព អាចនធវើន ើងបានតាមរយៈការ 
វនិិនោគថមើៗនលើផផនក្មតាភាព (ហរិញ្ញវតាុ និងបនចចកនទ្) ការពរងឹងបផនាមនទៀតនូវការរគប់រគង
ធនធានធមមជាតិតាម្ហគមន៍ និងការរគប់រគង និងផចករផំលកទិននន័យ្ដើពើជើវៈចរមុេះ កាន់ផតមាន
រប្ិទធភាពផថមនទៀត។ 

ជំពូកទើ ៧៖ ្ណំល់។ ជំពូកននេះវភិាគនលើសាា នភាព និងនិនាន ការននការរគប់រគង្ំណល់រងឹ 
និង្ំណល់រាវ នដ្ឋយនដរ តការយកចិតរទុកដ្ឋក់នលើបញ្ជា របឈមទាក់ទងជាមយួការរបមូល្ំណល់ 
ការផកនចនន ើងវញិ របរពឹតរកមម្ំណល់ និងការនបាេះនចាល្ំណល់។ ការរគប់រគង្ំណល់បានកាល យ
ជាបញ្ជា ដ៏រ្ួចរសាវមយួផដលទាមទារឱ្យមាន្កមមភាពជាបនាា ន់ ជាពិន្្នៅកនុងតំបន់ទើរបជំុជន 
អារ្័យនដ្ឋយមានការនកើនន ើងជាគំហុកនូវបរមិាណ្ំណល់រងឹ និង្ំណល់រាវ។ ការវនិិនោគថមើៗ
នលើនហដ្ឋឋ រចនា្មព័នធ និងកមមវធិើថមើៗនដើមបើពរងឹងការផកនចនន ើងវញិ និងការកាត់បនាយ្ំណល់ គឺជា
អាទិភាពមយួ្រមាប់អនាគត។ 

ជំពូកទើ ៨៖ បរសិាា ន និង្ុវតាភិាពមាូបអាហារ។ ជំពូកននេះរគបដណរ ប់នលើផលប េះពាល់ននការ 
ផរបរបួលអាកា្ធាតុមកនលើ្ុវតាិភាពមាូបអាហារ។ របនទ្កមពុជា នៅមិនទាន់បានដឹកនា ំ នធវើការ
្ិក្រសាវរជាវឱ្យបានទូលំទូោយនៅថាន ក់ជាតិ នៅនលើបរសិាា នននការរបឈមចំនពាេះ្ុវតាិភាពមាូប
អាហារនៅន ើយនទ។ នដ្ឋយនរបើរបា្់ទិននន័យថមើផដលអាចរកបាន ជំពូកននេះ ពោោមវភិាគ សាា នភាព 
និងនិនាន ការបចចុបបនន និងកិចចមិតមំរបឹងផរបងរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកនុងការតាក់ផតងចាប់ និងការអនុវតរ។ 
ជំពូកននេះ មានអនុសា្ន៍្ំខាន់ៗចំននួ៤ គឺ៖ (១) ពននលឿនការអនុម័ត និងការរបកា្ឱ្យនរបើន្ចករើ
រពាងនោលននោបាយ ចាប់ និងបទបបញ្ញតរិ ពាក់ព័នធនឹង្ុវតាិភាពមាូបអាហារ ផដលនៅជាប់ោងំ (២) 
នរបើរបា្់យនរការ្ហការរងឹមា ំ នដ្ឋយមានថវកិា្មរ្ប និងភាពជាអនកដឹកនាចំា្់ោ្់ (៣) 
នលើកកមព្់ការយល់ដឹងសាធារណៈ ្រើពើ្ុវតាិភាពមាូបអាហារ នៅតាមកមមវធិើនផសងៗ និង (៤) ដឹកនាឬំ 
ជំរុញការ្ិក្ផបបវទិោសាស្ត្រជាផលូវការ ្រើពើបរសិាា ន និង្ុវតាិភាពមាូបអាហារ។  
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ជំពូកទី ២. គណុភាពខ្យល ់

២.១  សេចកដីសផដើម 

ជំពូកននេះនតត តការយកចិតតទុកដាក់នៅនលើគុណភាពខ្យល់នៅមជឈដាា នខាងនរៅ(សាធារណៈ)។ 
ការបំពុលខ្យល់មានបុពវនេតុពើធមមជាតិផង (ឧ. បនទុេះភនំនភលើង ពយុេះធូលើ រនទេះ ។ល។)  និងបងកន ើង
នដាយមនុស្សផង (ឧ. ចំនេេះឥនធនៈេវូសុ្ើលពើមនធោបាយដឹកជញ្ជូ ន និងឧស្ាេកមម ការដុតទើវាល
កស្ិកមម ការនរបើរបាស់្ជើវមា៉ា ស្តាមផទេះស្រមាប់ចមអិន កនដៅ  និងការនរបើមា៉ា សុ្ើនរតជាក់។ល។)។ ការ
បំពុលខ្យល់បណ្ដៅ លមកពើស្កមមភាពមនុស្ស គឺជាកតាត រមួចំណណកចមបងនធវើឱ្យមានគុណភាពខ្យល់អន់ 
នេើយក៏ជាចំណុចនតៅ តការយកចិតតទុកដាក់ននការពិនិតយតាមដាន និងរាយការណ៍ននេះ ក៏ដូចជាកិចច
ខិ្តខំ្ណផនកនោលននោបាយ នដើមបើនលើកកមពស់្គុណភាពខ្យល់។ ការពិនិតយ តាមដានគុណភាពខ្យល់
រតវូបាននធវើន ើងតាមរយៈការវាស់្ណវងសារធាតុបំពុលខ្យល់នៅតាមទើតាងំជាក់លាក់ណ្ដមយួ កនុងរយៈ
នពលណដលរតូវបាននរជើស្នរ ើស្។  

ការបំពុលខ្យល់ណដលមានផលប៉ាេះពាល់ខាល ងំកាល  និងអាចវាស់្ណវងបាន មិនរតឹមណតមកនលើបរសិាថ ន 
ប៉ាុនណ្ដណ េះនទ ប៉ាុណនតណថមទងំនលើសុ្ខ្ភាពមនុស្ស និងសុ្ខ្ភាពស្តវផងណដរ។ បញ្ហា ននេះរមួជាមយួនិន្នន ការ
អវជិជមាននកើតន ើងជាបនតនៅកនុងគុណភាពខ្យល់កនុងណផនកជានរចើនននពិភពនលាក និងន្នឱំ្យការបំពុល
ខ្យល់ កាល យជារនបៀបវារៈននោបាយមយួដ៏ស្ំខាន់ ចាប់តាងំពើនៅកនុងដំនណើ រការនោលននោបាយថ្នន ក់
មូលដាា ន ថ្នន ក់រកុង រេូតដល់កិចចខិ្តខំ្ថ្នន ក់ជាតិ កិចចស្េរបតិបតតិការថ្នន ក់តំបន់ និងអនតរជាតិ។ ថវើនបើ
ឥទធិពលរបស់្បញ្ហា ននេះរតូវបានជបួរបទេះនៅកនុងរស្ុកកៅើ ប៉ាុណនតការបំពុលខ្យល់ ក៏ជាបញ្ហា ឆលងរពំណដនផង
ណដរ នពាលគឺថវើនបើសារធាតុបំពុលខ្យល់ភាគនរចើន ដូចជា អាសូ្តអុកសុ្ើត (NOx) មានផលប៉ាេះពាល់នលើ
គុណភាពខ្យល់ណដលនៅនកៀកជាមយួកណនលងបំភាយសារធាតុបំពុលទងំននេះកៅើ ប៉ាុណនតសារធាតុបំពុលដនទ
នទៀតដូចជា សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត (SO2) ជានដើម ក៏អាចនធវើដំនណើ រោ៉ា ងឆ្ងា យនៅប៉ាេះពាល់ដល់គុណភាព
ខ្យល់កនុងរយៈចមាា យរាប់រយឬរាប់ពាន់គើ ូណម៉ារតពើទើនន្នេះផងណដរ។ ការបំពុលខ្យល់ប៉ាេះពាល់ដល់មនុស្ស
រគប់រកុមអាយុ និងរកុមស្ងគមនស្ដាកិចចទងំអស់្នៅរគប់ទិស្ទើកនុងពិភពនលាក នទេះោ៉ា ងណ្ដកៅើតំបន់
អាហ្វេវកិ មជឈមិបូពា៌ា  និងអាសុ្ើ ជបួរបទេះបញ្ហា ការបំពុលខ្យល់ខ្ពស់្ជាងតំបន់ដនទនទៀតកនុងពិភពនលាក
គរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់។  

 លកខណៈននការបំពុលខ្យល់ណដលនកើតមានកនុងរស្ុកផង និងឆលងណដនផង អនតរទំន្នក់ទំនងណផនក
គើមើននសារធាតុបំពុលនផសងៗ រពមទងំបណរមបរមួលតាមនពលនវលាោ៉ា ងឆ្ងប់រេ័ស្ននគុណភាពខ្យល់ 
បណ្ដៅ លឱ្យបញ្ហា បំពុលខ្យល់កាល យជាបញ្ហា របឈមមួយស្រមាប់អនកវទិោសាហ្វស្តណដលរតូវវាស់្ណវង វភិាគ 
និងនធវើការរបារស័្យទក់ទង និងស្រមាប់អនកនធវើនោលននោបាយកនុងការនរជើស្នរ ើស្យកលិខិ្តបទដាា ន
គតិយុតតណិដលរកាតុលយភាពរវាងតរមូវការកនុងការអភិវឌឍ ជាមយួផលប៉ាេះពាល់សុ្ខ្ភាព និងបរសិាថ ន។ 
ការបំពុលខ្យល់រតូវបានកំណត់នដាយស្េគមន៍ស្កលថ្នជាសូ្ចន្នករមយួននការអភិវឌឍនដាយចើរភាព 
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ណដរ៖ នោលនៅអភិវឌឍនដាយចើរភាព (SDGទើ៣) (សុ្ខ្ភាព និងសុ្ខុ្មាលភាព) នរបើរបាស់្អរតាសាល ប់
បណ្ដៅ លមកពើការបំពុលខ្យល់ ជាសូ្ចន្នករមយួផងណដរ ចំណណក SDG ទើ១១ (ទើរកុងចើរភាព) មាន
ករមិតការបំពុលខ្យល់កនុងទើរបជំុជនជាសូ្ចន្នកររបស់្ខ្លួន នដាយណ ក SDG ទើ៧ (ថ្នមពលមានតនមល
ស្មរមយ និងសាអ ត) នរបើរបាស់្លទធភាពទទលួបានថ្នមពលសាអ តជាសូ្ចន្នករមយួរបស់្ខ្លួន។  

 កងវល់ចំបងរបស់្របនទស្នៅអាសុ្ើ គឺណផសងអ័ពទឆលងណដន។ កិចចខិ្តខំ្នៅថ្នន ក់តំបន់ និងអនុតំបន់
នដើមបើទប់សាក ត់ការបំពុលនដាយណផសងអ័ពទ រតូវបានអភិវឌឍន ើងតាមរយៈកិចចស្េរបតិបតតិការអាសា៊ា ន 
នោលការណ៍រគប់រជុងនរជាយ គឺមានភាពចាបំាច់ណ្ដស់្នដើមបើនឆលើយតបចំនពាេះរបភពបញ្ហា  នពាលគឺការ
រគប់រគងដើ និងការរគប់រគងនលើការពរងើកចមាក រខាន តពាណិជជកមម (ASEAN, 2017)។  

 នដាយមាននស្ដាកិចចលូតលាស់្ោ៉ា ងឆ្ងប់រេ័ស្ របនទស្កមពុជា ពំុអាចនគចរចួពើការនកើនន ើង
ោ៉ា ងឆ្ងប់រេ័ស្ននការបំពុលខ្យល់ ណដលតំបន់ទើរបជំុជន កំពុងជបួរបទេះបញ្ហា គុណភាពខ្យល់ថយចុេះ។ 
មានន័យថ្នរង្វវ ស់្ស្នទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) ជាមធយមកនុងរាជធានើភនំនពញ នធៀបជាមួយរដាធានើ
ដនទនទៀតកនុងតំបន់អាសា៊ា ន មានភាពរបនស្ើរជាងគរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់។ របនទស្កមពុជា មានឱ្កាស្ទប់
សាក ត់និន្នន ការនកើនន ើងននការបំពុលខ្យល់ និងរកាបាននូវសាថ នភាពបចចុបបននរបស់្ខ្លួន នរបៀបបើដូច 
ឋានស្ួគ៌ាននខ្យល់សាអ ត និងមិនសូ្វមានការបំពុលខាល ងំនៅកនុងតំបន់។ នដើមបើអាចទទលួលទធផលននេះ
បាន កិចចខំ្របឹងណរបងគរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់ កនុងការពិនិតយតាមដាន និងពរងឹងការអនុវតតលិខិ្តបទដាា នគតិ
យុតត ិគុណភាពខ្យល់ថមើរបកបនដាយមេចិឆតា និងនវានុវតតន៍ គឺមានភាពចាបំាច់ណ្ដស់្។    

 ជំពូកននេះពិនិតយនមើលនលើស្កមមភាពចមបងណដលបងកឱ្យមានការបំពុលខ្យល់ (ស្មាព ធ) គំនេុើញពើ
ការពិនិតយតាមដានគុណភាពខ្យល់ និងសារនពើភ័ណឌ នូវការបំភាយការបំពុលខ្យល់ (សាថ នភាព និង
និន្នន ការ) ឥទធិពលពើការបំពុលខ្យល់ (ផលប៉ាេះពាល់) វធិានការ នោលននោបាយថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់
តំបន់ និងការចូលរមួអនុវតតចំនពាេះនោលននោបាយនលើគុណភាពខ្យល់ (ការនឆលើយតប) និងចុង
នរកាយ គឺអនុសាស្ន៍នដើមបើនលើកកមពស់្ការពិនិតយតាមដានគុណភាពខ្យល់នដាយតទ ល់។  

២.២  េម្ពា ធ 

នោងតាមបណ្ដៅ ញពិនិតយតាមដានកំណកអាសុ្ើតនៅតំបន់អាសុ្ើអានគនយ(៍EANET) ណដលកមពុជា 
បានចូលរមួោ៉ា ងស្កមមតាងំពើឆ្ងន ២ំ០០១មក បានឱ្យដឹងថ្ន ស្មាព ធណដលបានរមួចំណណកនធវើឱ្យមានការ
បំពុលខ្យល់កនុងរបនទស្កមពុជា មានដូចជា ឧស្ាេូបនើយកមមោ៉ា ងឆ្ងប់រេ័ស្ ការអភិវឌឍទើរកុង និង
ការនកើនន ើងននស្កមមភាពស្ងគមនស្ដាកិចច ដូចជាការនរបើរបាស់្ឥនធនៈរងឹស្រមាប់ការចមអិន នរាងចរក  
ផលិតថ្នមពល (EANET, 2020)។ ការរសាវរជាវណផនកសុ្ខ្ភាពនតៅ តជាក់លាក់ស្រមាប់តំបន់អាសុ្ើ និង
បា៉ា សុ្ើេវកិ ក៏បានរកន ើញការបំភាយទក់ទងនឹងចរាចរណ៍ នរាងចរក ឧស្ាេកមម និងការបំភាយតាម
ផទេះ ថ្នជាកតាត រមួចំណណកស្ំខាន់នធវើឱ្យមានការបំពុលខ្យល់កនុងតំបន់(តារាង២.១)។ 
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តារាង ២.១. ប្រភពសខំាន់ៗ ននការបពំលុខ្យល ់នងិសារធាតបុងកការបពំលុខ្យលន់ៅតបំនអ់ាសុ៊ីប៉ា សុ៊ីហ្វកិ 
សកមមភាព ប្រភព សារធាតបុំពលុចមបង និងបន្ទា បប់នសំ 

រពតឹតកិារណ៍ធមមជាត ិ នភលើងនឆេះនរព បនទុេះភនំនភលើង ពយុេះធូលើ ការ
ផុយរលួយននរូបធាតុស្រ ើរាងគ ចំហាយ 
ស្មុរទ ដំនណើ កការជើវសាហ្វស្តនៅកនុងដើ 
រនទេះ 

ភាគលអិតនិចល កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត អាសូ្តអុកសុ្ើត 
សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគណដលង្វយ
ណរបរបួល អូេសូន ស្មាស្ធាតុបំពុលជើវសាហ្វស្ត 
(លំអង, ផសតិ) 

ការបភំាយពាក់ព័នធ
ជាមយួចរាចរណ៍ 

បំពង់សុ្ើមុាងំោនយនត ធូលើថនល់ ធូលើ 
ហ្វហាវ ងំ ការសឹ្កកកិតពើកង់ោនយនត 

ភាគលអិតនិចល កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត អាសូ្តអុកសុ្ើត 
ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគឆ្ងប់ណរបរបួល អូេសូន សំ្ណ 

ការបភំាយណផនក 
ឧស្ាេកមម/នរាងចរក 

ចំនេេះឥនធនៈេវូសុ្ើល ការណកនចននលាេៈ 
ឆ្ងន ងំចំហាយទឹកឧស្ាេកមម នរាងចរក
ចរមាញ់នរបង សារធាតុពរង្វវ កាវ និង
សារធាតុលាយថ្នន ពំណ៌ា ឱ្យរាវ 

ភាគលអិតនិចល កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត អាសូ្តអុកសុ្ើត 
សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគណដលង្វយ
ណរបរបួល អូេសូន សារធាតុ “ពុល” (អានបតូស្ បារ ៉ាត 
ឌើអុកសុ្ើត) 

ការបភំាយតាមផទេះ ចំនេេះជើវៈមា៉ា ស្ ចំនណេះឥនធនៈេវូសុ្ើល 
(រមួទងំធយូង មា៉ា ស្៊ាូត នរបងកាត) ការ
ជក់បារ ើ មា៉ា សុ្ើនរតជាក់ធំៗ 

ភាគលអិតនិចល កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត អាសូ្តអុកសុ្ើត 
សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគណដលង្វយ
ណរបរបួល អូេសូន សារធាតុបំពុលណបបជើវសាហ្វស្ត 
(លំអង, ផសតិ) 

North et al 2019 p 486, adapted with permission from Bell and Samet, 2010  

ការបំភាយនចញពើោនយនត 
ការបំភាយពាក់ព័នធនឹងចរាចរណ៍ ជាកតាត រមួចំណណកគួរឱ្យកត់ស្មាគ ល់ នធវើឱ្យមានការបំពុលខ្យល់

កនុងរស្ុក។ នៅកមពុជា រកស្ួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន រការបព័នធចុេះបញ្ជ ើោនយនត (តារាង 
២.២)។ ចំននួោនយនតណដលបានចុេះបញ្ជ ើស្រុបនៅកមពុជាកំពុងមានការនកើនន ើង (រកាេវកិ ២.១)។ 

តារាង ២.២. ចនំនួ នងិប្រនភទយានយនតដែលបនចុុះបញ្ជ ៊ីនៅកមពជុា 
ប្រភភទយានយនត ២០០៤** ២០១៤** ២០១៨* ២០១៩* 

រថយនតទួរ ើស្ NA NA ៤៨.៨៦០ ៥៤.៥៧៤ 
រថយនតអនកដំនណើ រធុនតូច   ៥.១៨០ ៧.៤១៣ 
រថយនតអនកដំនណើ រធុនធាន់   ៩០១ ១.០៣៨ 
រថយនតស្នណ្ដៅ ងខាន តតូច   ១៣.៣៨៣ ២០.៣០៧ 
រថយនតស្នណ្ដៅ ងខាន តធំ   ៨.៨៧១ ១១.៣០១ 

ស្រុបរង ៣.០០០ ៣៤.០០០ ៧៧.១៩៥ ៩៤.៦៣៣ 
ម៉ាូតូ NA NA ៥០២.៧០១ ៥០០.៦៨១ 

កង់បើ (“តុកៗ”)   ១៩.០៧២ ៣០.៣៥៥ 
ស្រុបរង   ៥២១.៧៧៥ ៣០.៣៥៥ 

រកស្ងួសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូ ន (២០១៩) 
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ប្កាហ្ិវក ២.១ ចំនួនយានយនតដែលបនចុុះបញ្ជ ៊ីសរុប ('000s) 

 
ASEAN, (2019)  

ការផលិតអគគិស្នើ ការបំភាយនចញពើនរាងចរក  និងឧស្ាេកមម 
ការអភិវឌឍនស្ដាកិចចកមពុជា និងកំនណើ នរបជាជនទក់ទងដល់ការនរបើរបាស់្អគគិស្នើ។ ការផលិត

អគគិស្នើបាននកើនន ើងជិត ៥ដង ពើឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ឆ្ងន ២ំ០១៥ និងនកើនន ើងនទវដងរតឹមឆ្ងន ២ំ០១៩។ 
ឆ្ងន ២ំ០១០ នរបងឥនធនៈ គឺជារបភពផគត់ផគង់ស្ំខាន់ជាងនគ ប៉ាុណនតឆ្ងន ២ំ០១៩ នរាងចរកផលិតកនដៅ នដើរ
នដាយធយូងថមផលិតបាន ៣ ៩១៩ GWh នស្មើនឹង ៤០% ននថ្នមពលអគគិស្នើណដលផលិតបាន។  

វស័ិ្យឧស្ាេកមមនរបើឥនធនៈនរចើនរបនភទ (ធយូង ផលិតផលឥនធនៈ ជើវមា៉ា ស្ និង អគគិស្នើ)។ 
ការនរបើរបាស់្ធយូងថម គឺជានិន្នន ការកំពុងនកើនន ើង។ ពើឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៥ ផលិតផលឥនធនៈមាន
ការថយចុេះ គឺបរមិាណស្របុ ១៩២ ktoe កនុងឆ្ងន ២ំ០១០ បានធាល ក់ដល់ ១១២ ktoe ឆ្ងន ២ំ០១៥។ 
ការនរបើរបាស់្ទងំជើវៈមា៉ា ស្ និងអគគិស្នើមានការនកើនន ើងជាលំដាប់កនុងអំ ុងនពលដូចោន ននេះ។ 

ធយូងថម និងនរបងមា៉ា សុ្ើន ជាកតាត រមួចំណណកចមបងនៅកនុងការបំពុលខ្យល់។ នដាយមានការនកើន
ន ើងនៅកនុងផលិតកមមនរាងចរក និងអគគិស្នើផលិតនចញពើនរាងចរកថ្នមពលធយូងថម  ជានេតុនធវើឱ្យការ
បំពុលខ្យល់មានការនកើនន ើង របស្ិនមិនមានការបតូរនៅនរបើរបាស់្របភពថ្នមពលពនលឺរពេះអាទិតយ និង
របភពថ្នមពលកនកើតន ើងវញិដនទនទៀតនទនន្នេះ។ ចំនេេះជើវមា៉ា ស្ រមួចំណណកនធវើឱ្យមានការបំពុល
ខ្យល់ដូចោន ជាមយួចំនេេះឥនធនៈដនទនទៀតណដរ។ វស័ិ្យថ្នមពល រមួជាមយួវស័ិ្យឧស្ាេកមម ជាកតាត  
រមួចំណណកចមបង នធវើឱ្យមានការបំភាយ សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត (SO2) ស្រុបកនុងរបនទស្កមពុជា (៦១%)។ 

ការបំភាយណផនកកសិ្កមម 
វស័ិ្យកស្ិកមម រមួចំណណកដ៏ធំមយួននការបំពុលខ្យល់កនុងរបនទស្កមពុជា។ កស្ិកមមរស្ូវ បងកឱ្យ

មានការបំភាយជាតិ នមតាន (CH4) ខ្ពស់្កនុងករមិត ៤១៥Gg នស្មើនឹង ៥៣%1 (NCSD និង MoE, 

2020a) ចំណណកវស័ិ្យបសុ្ស្តវវញិបំភាយ ២៩%។ វស័ិ្យកស្ិកមមក៏បំភាយជាតិ អាម៉ាូញ៉ា ក់ (NH3) 
ចមបងផងណដរ (៩៤%) ជាពិនស្ស្នចញពើលាមកបសុ្ស្តវ។   

                                                 
1
 Ministry of Environment, 2020, BUR 
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ណផសងអ័ពទនកើតនចញពើការដុត និងណផសងអ័ពទឆលងណដន 

 ការបំពុលនដាយណផសងអ័ពទឆលងណដននៅណតជាបញ្ហា របឈម ស្រមាប់តំបន់អាសា៊ា នទងំមូល។ បញ្ហា
ននេះបងកន ើងជាចមបងនដាយការដុតជានចតន្ននដើមបើស្មាអ តដើដាដុំេះដំណ្ដកំស្ិកមម និងចមាក រនដើមនឈើ 
នដាយកនុងនន្នេះរេូតដល់ ៩០% ននណផសងអ័ពទឆលងណដនទក់ទងនឹងការដុតរុកខជាតិង្វប់នដើមបើពរងើកចមាក រ
ដំណ្ដរំទង់រទយធំ (ASEAN, 2017)។ កមពុជា ក៏ធាល ប់ជបួរបទេះផលប៉ាេះពាល់ពើណផសងអ័ពទឆលងណដន ក៏ដូច
ជាបងកផលប៉ាេះពាល់ននេះណដរ។ 

កិចចខិ្តខំ្នដើមបើបនងកើតសារនពើភណឌ ការបំភាយ និងការសិ្កាអំពើរបភពការបំភាយ  

 ឆ្ងន ២ំ០១៥ ការស្ិកាណដលផៅល់េរិញ្ញវតថុនដាយ GIZ បានពោោមណស្វងយល់អំពើភាពគរួឱ្យកត់
ស្មាគ ល់នរបៀបនធៀបននរបភពការបំភាយ (AIT និង RUPP, 2015)។ ការស្ិកាននេះរមួមានរបនភទការ
បំភាយចំនួន៦ (NOx, CO, PM10, SO2, VOC (ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគង្វយណរបរបួល) និង CO2) និងបាន
វាស់្ណវងការបំភាយនចញពើចំណុចរបភព (ឧ. នរាងចរកផលិតថ្នមពល ឧស្ាេកមម វស័ិ្យពាណិជជកមម 
ស្ណ្ដា ោរ) របភពតំបន់ (ការចមអិនតាមលំនៅឋាន) របភពចល័តនលើដងផលូវ (ោនយនតនផសងៗ) 
និងការបំភាយនចញពើរបភពចល័តនរៅដងផលូវ (រថនភលើង និងអាកាស្ចរណ៍)។ នៅរាជធានើភនំនពញ នគ
បានរកន ើញថ្ន នរាងចរកផលិតថ្នមពល គឺជារបភពចមបងកនុងចំនណ្ដមចំណុចរបភពន្នន្នស្រមាប់
រគប់ស្មាស្ធាតុបំពុលណដលរតូវបានវាស់្ណវង ចហ្វង្វក នចមអិន LPG រមួចំណណកោ៉ា ងធំនធង (៥២%) 
នៅកនុងការបំភាយ NOx ចំណណករបភពចល័តនលើដងផលូវនគន ើញថ្នម៉ាូតូ រមួចំណណកភាគនរចើនបំផុតបងក
ឱ្យមាន CO ចំណណករថយនតវញិ រមួចំណណកនធវើឱ្យមានការបំភាយណដលរតូវបានវាស់្ណវងដនទនទៀត 
(៥៩-៧២% អារស័្យនៅនលើរបនភទននការបំភាយ)។ នបើគិតអំពើទិដាភាពលំេរវញិ ខ្ណឌ  ទើរបជំុជន
មានរបជាជននរចើននៅតំបន់ នដាយកនុងនន្នេះ ខ្ណឌ ទលួនោក បានបង្វា ញកំហាប់សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត
ខ្ពស់្ជាងនគខាល ងំ អារស័្យនដាយមាននរាងចរកផលិតថ្នមពលតាងំនៅទើនន្នេះ។ ការស្ិកាមយួ កនុងឆ្ងន ំ
២០១៩ ស្ៅើពើ PM និង PAHs អេះអាងពើការរកន ើញថ្ន របភពចល័តនលើដងផលូវ និងការដុតជើវមា៉ា ស្ គឺ
ជារបភពចមបង (Kok, 2019)។ ការស្ិកាណដលបានបញ្ហជ ក់ខាងនរកាយននេះក៏បង្វា ញឱ្យន ើញថ្ន ការ
បំភាយមានករមិតខ្ពស់្នៅរដូវរបាងំ ចាប់ពើណខ្ធនូ ដល់ណខ្មើន្ន។ 

២.៣  ស្ថា នភាព នងិននិ្នា ការ 
សារពពើភណ័្ឌ ការបំភាយ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

 ឆ្ងន ២ំ០២០ រកស្ួងបរសិាថ ន កនុងកិចចស្េការជាមួយស្មព័នធភាពបរោិកាស្ និងខ្យល់សាអ ត បាន
នធវើសារនពើភ័ណឌ សារធាតុបំពុលអាកាស្ធាតុមានអាយុកាលខ្លើ(សារនពើភ័ណឌ ការបំភាយ SLCP) ជានលើក 
ដំបូង ណផអកនលើទិននន័យឆ្ងន ២ំ០១៥។ សារនពើភ័ណឌ ការបំភាយ គឺជាបញ្ជ ើគណននយយននការបំភាយនចញពើ
របភពកនុងតំបន់ណដលបានបញ្ហជ ក់កនុងចនន្នល េះរយៈនពលណដលបានកំណត់។ សារធាតុបំពុលអាកាស្ធាតុ
មានអាយុកាលខ្លើ គឺជាកមាល ងំជរមុញអាកាស្ធាតុណដលមានស្កាៅ នុពលបងកឱ្យមានការន ើងកនដៅ ខ្ពស់្ 
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ក៏ដូចជា សារធាតុបំពុលអាកាស្ធាតុណដលបងកនរោេះថ្នន ក់ដល់សុ្ខ្ភាពមនុស្ស របព័នធនអកូ ូសុ្ើ និង   
ផលិតភាពកស្ិកមម។ សារនពើភ័ណឌ ការបំភាយ SLCP បាននរបើរបាស់្ទិននន័យស្កមមភាព (ឧ. បរមិាណ
ឥនធនៈណដលរតូវបាននរបើរបាស់្ ចំននួនតានននធយូងណដលបានផលិត) បានមកពើវស័ិ្យនផសងៗជានរចើន 
រចួគុណជាមយួនមគុណការបំភាយណដលបានកំណត់ (MoE, 2020)។  

 សារធាតុបំពុលខ្យល់ណដលរតូវបានពិនិតយកនុងជំពូកននេះរមួមានភាគលអិតនិចល(PM2.5 និង PM10) 
អាសូ្តអុកសុ្ើត (NOx2) សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត (SO2) កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត (CO) នមតាន (CH4) និង
ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគង្វយណរបរបួល (VOCs)។ លកខណៈស្មបតតិ និងរបភពតាមវស័ិ្យននសារធាតុបំពុល
ទងំននេះរតូវបានបង្វា ញខាងនរកាមនដាយស្នងខបទិននន័យ និងការវភិាគដករស្ង់នចញពើសារនពើភ័ណឌ
ការបំភាយ SLCP ណដលអាចពិនិតយលមអិតបណនថមនទៀតបាន។ 

ភាគលអិតនិចល (PM2.5) 
ភាគលអិត (PM) គឺជាលាយននសារធាតុស្រ ើរាងគ និងសារធាតុអស្រ ើរាងគរាវ និងរងឹ។ ជានរឿយៗ 

PM រតូវបានរាយការណ៍ថ្នជា PM10 (ភាគលអិតណដលមានវជិឈមារត ១០ មើរកូណម៉ារត ឬតិចជាងននេះ) 
និង PM2.5 (<២,៥ មើរកូណម៉ារត ឬនៅថ្នភាគលអិតនិចល)។ PM2.5 អាចបនៅស្ថិតកនុងបរោិកាស្រយៈ
នពលជាយូរ នេើយរាយបា៉ា យកនុងរយៈចមាា យឆ្ងា យ។ PM2.5 មានទងំ PM ចមបង និង PM បន្នទ ប់បនស ំ
ប៉ាុណនតស្រមាប់ការបា៉ា ន់របមាណស្ៅើពើការបំភាយននេះ មានណតរបភពចមបងប៉ាុនណ្ដណ េះណដលរតូវបានយកមក
ពិចារណ្ដ។ ការដកដនងាើមរស្ូបយក PM ចូលរយៈនពលយូរ អាចបងកឱ្យមានផលប៉ាេះពាល់សុ្ខ្ភាពជា
អវជិជមាន។ (សូ្មនមើលផលប៉ាេះពាល់ខាងនរកាម)។ 

ប្កាហ្ិវក ២.២ ប្រភពបំភាយដែលរួមចំដែកឱ្យមាន PM2.5 នៅកមពជុា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

ភាគលអិតនិចល រតូវបានបំភាយនចញពើរបភពនផសងៗ ដូចជា ពើមនធោបាយដឹកជញ្ជូ នតាមដងផលូវ 
ការដាា នស្ំណង់ ការដាា នណរ ៉ា ការផលិតថ្នមពល។ គិតរតឹមឆ្ងន ២ំ០១៥ ការបំភាយ PM2.5 ស្រុបកនុង

ការចំអិនអាហារ
តាមផទេះ ១៧% 

ការដឹកជញ្ជូ ន 
៩% 

ការផលិតធយូង 
១០% 

ឧស្ាេកមម និង
នផសងៗ ៣% 

ការដុតស្ំណល់
កសិ្កមម ៤៩% 

ការដុតសំ្ណល់
នៅកណនលងនបើក
ចំេរ១២% 

 រកស្ងួបរសិាថ ន (២០២០) 
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របនទស្កមពុជាមានរបមាណ ៨៥Gg នេើយការដុតស្ំណល់ដំណ្ដកំស្ិកមម គឺជារបភពធំជាងនគកនុង
អរតា ៤៩% បន្នទ ប់មក ១៧% មានរបភពមកពើការចមអិនអាហារតាមលំនៅឋាន ១២% មកពើការដុត
ស្ំណល់នៅទើវាល និងរបមាណ១០% ពើការផលិតធយូងរមួជាមយួការដឹកជញ្ជូ ន(រកាេវកិ ២.៣)។  

អាសូ្តអុកសុ្ើត (NOx) 
 NOx ជាស័្ពទទូនៅទងំស្រមាប់របនភទនើរទិចអុកសុ្ើត (NO) និងអាសូ្តឌើអុកសុ្ើត (NO2)។ 
NOx រតូវបានបនងកើតន ើងកនុងអំ ុងនពលដំនណើ រការរបតិកមមរវាងអាសូ្តជាមយួអុកសុ្ើណស្ន ជាមយួ
ដំនណើ រការចំនេេះណដលជាចមបង គឺមានរបភពនចញមកពើឥនធនៈេវូសុ្ើល ដូចជា នរបង និងឧស្ម័ន និង
ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគ។ NOx ប៉ាេះពាល់សុ្ខ្ភាពមនុស្សោ៉ា ងធាន់ធារ និងចូលរមួចំណណកនធវើឱ្យមានការ
បនងកើតនភលៀងអាសុ្ើត និងអូេសូននៅនលើដើ។  
 កនុងរបនទស្កមពុជា ការដឹកជញ្ជូ ន និងការដុតស្ំណល់ដំណ្ដ ំ គឺជារបភពចមបងននការបំភាយ 
NOx។ គិតរតឹមឆ្ងន ២ំ០១៥ ការបំភាយ NOx រតូវបានបា៉ា ន់របមាណថ្នមានបរមិាណ ៩៤Gg កនុងនន្នេះ 
៥៣,៦៦% រមួចំណណកនដាយវស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន បន្នទ ប់មក ១៨,៩២% មកពើការដុតស្ំណល់កស្ិកមម 
១០,៤៧% ពើការផលិតអគគិស្នើ និង ១៦,៩៥% ណដលនៅស្ល់ពើរបភពដនទនទៀត (រមួទងំការដុត
ស្ំណល់រងឹនៅទើវាល លំនៅឋាន និងឧស្ាេកមម និងការផលិតធយូង) (រកាេវកិ ២.៤)។ ស្រមាប់
ការបំភាយនចញពើវស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ការនរបើរបាស់្នរបងមា៉ា ស្៊ាូត រមួចំណណកកនុងស្មាមារតធំជាងនគបំផុត
កនុងចំនួន ៦៥% នេើយ ៣០% នទៀត គឺមកពើនរគឿងមា៉ា សុ្ើនសាងំ និង ៥% មកពើ LPG។  

MME & ERIA (២០១៦) បានរាយការណ៍ថ្នមានការនរបើរបាស់្នរបងមា៉ា ស្៊ាូត និងនរបងសាងំ
នកើនន ើងចាប់ពើឆ្ងន  ំ ២០១០-២០១៥ នដាយកនុងនន្នេះអរតាកំនណើ នរបចាឆំ្ងន  ំ គឺរបមាណ ១០,២% 
ស្រមាប់នរបងមា៉ា ស្៊ាូត និង ៦,៤% ស្រមាប់នរបងសាងំ។ 

ប្កាហ្វិក ២.៣ ប្រភព រួមចំដែកន្វើឱ្យមានការបភំាយ NOx នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) 
 

 
រកស្ងួបរសិាថ ន (២០២០) 

ការចំអិនអាហារ
តាមផទេះ ៥% 

ការដឹកជញ្ជូ ន 
៥៤% 

ឧស្ាេកមម 
៤% 

ការផលិត              
អគគិស្នើ ១១% 

ការដុតសំ្ណល់
កសិ្កមម ១៩% 

ការដុតស្ំណល់
នៅទើវាល ៥% 

នផសងៗ 
២% 
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សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត (SO2) 

 SO2 គឺជាឧស្ម័នោម នពណ៌ា  ង្វយរលាយកនុងតំណក់ទឹកបនងកើតនៅជា អាសុ្ើតស្៊ាុលេវួរចិ រចួធាល ក់
ចុេះមកជានភលៀងអាសុ្ើត។ សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត ជាសារធាតុបំពុលណដលអាចនធវើឱ្យខូ្ចអាោរ កាត់បនថយ
ផលិតកមមដំណ្ដ ំនិងបងកនរោេះថ្នន ក់ដល់សុ្ខ្ភាពមនុស្ស និងរបព័នធនអកូ ូសុ្ើធមមជាតិ។ ជាចមបង SO2 
នកើតនចញពើដំនណើ រការបងកន ើងនដាយមនុស្ស ដូចជា ឥនធនៈេវូសុ្ើលនៅកនុងនរាងចរកផលិតថ្នមពល 
ការបណមលងថ្នមពលធយូង ចំនេេះមា៉ា សុ្ើនោនយនត និងវស័ិ្យណដលនរបើរបាស់្នរបងឥនធនៈដនទនទៀត។ នៅ
ទូទងំស្កលនលាក ការដុតធយូងថមរមួចំណណក ៥០% ននការបំភាយ SO2 ចំណណកនរបងឥនធនៈរមួ
ចំណណក ២៥-៣០%។ 

នៅកមពុជា ការបំភាយ SO2 ស្រុបកនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ មានបរមិាណ ៣៨Gg នដាយកនុងនន្នេះ របភព
បំភាយចមបង គឺការផលិតអគគិស្នើ (៥៣%) វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន (១៨%) ការដុតស្ំណល់កស្ិកមម 
(៨%) ឧស្ាេកមម (៨%) និងរបភពដនទនទៀត (ស្រុបចូលោន នស្មើ ១២,៨៧%) (រកាេវកិ ២.៥)។  

ប្កាហ្វិក ២.៤ ប្រភព រួមចំដែកន្វើឱ្យមានការបភំាយ SO2 នៅកមពជុា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) 

 
 

រកស្ងួបរសិាថ ន (២០២០) 
នមតាន (CH4)  

CH4 គឺជាឧស្ម័នោម នពណ៌ា  ោម នកលិន និងង្វយឆ្ងបនឆេះជាខាល ងំ។ នមតានរតូវបានផលិតនចញមក
ជាលកខណៈធមមជាតិផង និងជាលកខណៈស្ំនោគផង និងនៅនពលនគដុតនមតាននពលមានអុកសុ្ើណស្ន 
ឧស្ម័នននេះផលិតនចញជាកាបូនឌើអុកសុ្ើត (CO2) និងចំហាយទឹក នដាយនេតុននេះសារធាតុននេះគឺជា
កតាត រមួចំណណកគរួឱ្យតក់ស្មាគ ល់ នធវើឱ្យមានការណរបរបួលអាកាស្ធាតុ ក៏ដូចជាការបំពុលខ្យល់។ 

ការដឹកជញ្ជូ ន
១៨% 

ឧស្ាេកមម 
៨% ការផលិត 

អគគិស្នើ 
៥២% 

ការផលិតធយូង 
៥% 

ការដុត
សំ្ណល់

កសិ្កមម ៩% 

នផសងៗ ៨% 



ទំព័រ | 12  

 

ប្កាហ្វិក ២.៥ ប្រភព រួមចំដែកន្វើឱ្យមានការបភំាយ CH4 នៅកមពជុា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) 

 

រកស្ងួបរសិាថ ន (២០២០) 

នៅកមពុជា ការបំភាយ CH4 ស្រុបរបចាឆំ្ងន កំនុងឆ្ងន  ំ ២០១៥ គឺមានបរមិាណរបមាណ ៧៨១Gg 
នដាយកនុងនន្នេះ ភាគនរចើននលើស្លប់ គឺបណ្ដៅ លមកពើការដាដុំេះរស្ូវ និងបសុ្ស្តវណដលមានស្មាមារត 
៥៣% មកពើការដាដុំេះរស្ូវ និង ២៩% មកពើបសុ្ស្តវ បន្នទ ប់មកគឺការផលិតធយូងចំននួ ៦% និងការ 
នចាលស្ំណល់កនុងទើចាក់ស្ំរាមចំនួន ៥%។ ស្រមាប់ការបំភាយនចញមកពើបសុ្ស្តវស្តវនោទទលួ 
បនទុករបមាណ ៨០%  ននការបំភាយស្រុបកនុងវស័ិ្យននេះ (រកាេវកិ ២.៦)។  
កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត (CO) 

CO ក៏ជាឧស្ម័នោម នកលិន និងោម នពណ៌ា ណដរ និងជាផលិតផលនកើតនចញពើចំនេេះមិននពញនលញ
ននឥនធនៈេវូសុ្ើល រពមទងំជើវៈមា៉ា ស្ដនទនទៀត។ របភពចមបងននកាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត នៅស្កលនលាក 
គឺចំនេេះមា៉ា សុ្ើននដាយប៊ាូេសុើ (ឧ. មា៉ា សុ្ើនសាងំ/ឥនធនៈ ប៉ាុណនតក៏មានចំនេេះឥនធនៈដនទនទៀតកាន់ណតនរចើន
ន ើងផងណដរដូចជា LPG និង(ជើវៈ) នអតាណុល)។ សាថ នើយផលិតថ្នមពល និង ដុតកនមទចស្ំណល់
ក៏រមួចំណណកនធវើឱ្យមានការបំភាយ CO ផងដែរ។ 

នៅកមពុជា ការដុតស្ំណល់កស្ិកមម ជាកតាត រមួចំណណកចមបងនធវើឱ្យមាន CO កនុងស្មាមារត
របមាណ ៤០%។ ការផលិតធយូងរមួចំណណកចំននួ (២៧%) លំនៅឋាន (១៦%)  ការដឹកជញ្ជូ ន 
(១៣%) និងស្មាមារតនស្ស្ស្ល់ចំននួ ៤% ពើរបភពដនទនទៀត (រកាេវកិ ២.៧)។ នៅកមពុជា ការ
បំភាយ CO ស្រុបរបចាឆំ្ងន ចំាប់ពើឆ្ងន  ំ២០១០-២០១៥ មានការនកើនន ើងរបមាណ ៨.២% កនុងមយួឆ្ងន  ំ
ចាប់ពើចំននួ ៨១៦Gg កនុងឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ ១២១០Gg ចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ឆ្ងន ២ំ០១៥។ 

 

ការផលិតធយូង 
៦%ា  

ស្តវពាេនៈ 
២៩% 

ទើលានចាកសំ់្រាម 
៥% សំ្ណលរ់ាវ២% 

ការរបមូលផល
រសូ្វ ៥៣% 

នផសងៗ 
៥% 
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ប្កាហ្វិក ២.៦ ប្រភព រួមចំដែកន្វើឱ្យមានការបភំាយ CO នៅកមពជុា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) 
 

 

 

 

 

 
រកស្ងួបរសិាថ ន (២០២០) 

ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគង្វយណរបរបលួ របនភទមិនណមននមតាន (NMVOCs) 
 ស្មាស្ធាតុស្រ ើរាងគង្វយណរបរបួល របនភទមិនណមននមតាន (NMVOCs) គឺជាបណៅុ េះស្មាស្ធាតុ
ស្រ ើរាងគណដលណបលកោន ោ៉ា ងខាល ងំនៅកនុងស្មាស្ធាតុផសគំើមើរបស់្ខ្លួន ប៉ាុណនតណស្តងនចញនូវលកខណៈរស្នដៀង 
ោន ។ NMVOCs រតូវបានបំភាយនចញពើរបភពនផសងៗជានរចើនរមួទងំស្កមមភាពចំនេេះ ការនរបើរបាស់្
ជាសារធាតុលាយ និងដំនណើ រការផលិតកមម។ NMVOCs ចូលរមួចំណណកបនងកើតឱ្យមានអូេសូននៅនលើ
ដើ។ បណនថមនលើននេះ NMVOC មយួចំននួដូចជា benzene និង butadiene គឺមាននរោេះថ្នន ក់ចំនពាេះ   
សុ្ខ្ភាពមនុស្ស។ 

ប្កាហ្វិក ២.៧ ប្រភព រួមចំដែកន្វើឱ្យមានការបភំាយ NMVOC នៅកមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៥ (%) 

 
រកស្ងួបរសិាថ ន (២០២០) 

របភពរមួចំណណកបំភាយ NMVOCs រតូវបានបង្វា ញកនុងរកាេវកិ ២.៨ ស្រុបរបចាឆំ្ងន ២ំ០១៥ 
មានចំនួន ២៣៥Gg នដាយកនុងនន្នេះការផលិតធយូង គឺជាកតាត រមួចំណណកចមបង (៤៧%) បន្នទ ប់មកគឺ
ការចមអិនអាហារតាមលំនៅឋាន (២៤%)។ ការដុតស្ំណល់រងឹនៅទើវាល និងវស័ិ្យដឹកជញ្ជូ នរមួ
ចំណណកជិត ១០% នេើយការដុតស្ំណល់ដំណ្ដកំស្ិកមម ៧.៦%។  

ការចំអិនអាហារ
តាមផទេះ ២៤% 

ការដុតសំ្ណល់
កសិ្កមម ៨% 

ការដុតសំ្ណល់
នៅទើវាល១០% ការដឹកជញ្ជូ ន

៩% 
ឧស្ាេកមម  

និងនផសងៗ ២% 

ការផលិតធយូង 
៤៧% 

ការចំអិនអាហារ
តាមផទេះ ១៦% 

ការដឹកជញ្ជូ ន 
១៣% 

ការដុតសំ្ណល់
នៅទើវាល ៣% 
ការផលិតធយូង 

២៧% 
នផសងៗ 
១% 

ការដុតសំ្ណល់
កសិ្កមម ៤០% 
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សំពោគ 
តារាង ២.៣ បរមិាែបភំាយសារធាតបុពំលុខ្យលស់រុប នងិប្រភពបភំាយ សខំាន់ៗ នៅកមពជុា ឆ្ន នំោល២០១៥ 

សារធាតុ
បពុំល 

ការបភំាយស្រុប 
(Gg) 

របភពចមបង 
ស្មាមារតនន 
ការបភំាយ 

ការបភំាយ 
តាមវស័ិ្យ (Gg) 

CH4 ៧៨១ 

ការដាដុំេះដំណ្ដរំសូ្វ ៥៣% ៤១៥ 
បសុ្ស្តវ ២៩% ២២៨ 
ការផលិតធយូង ៦% ៤៥ 
ទើលានចាក់សំ្រាម ៥% ៤២,៤  

CO ១២១០ 

ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ៤០% ៤៨៦ 
ការផលិតធយូង ២៧% ៣២៧ 
ការចមអិនតាមលំនៅឋាន ១៦% ១៩៧ 
វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ១៣% ១៥៣ 

PM2.5 ៨៥ 

ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ៤៩% ៤១ 
ការចមអិនតាមលំនៅឋាន ១៧% ១៤ 
ការដុតសំ្ណល់រងឹនៅទើនបើកចំេរ ១២% ១០ 
ការផលិតធយូងថម ១០% ៨,៨ 
វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ៩% ៨ 

PM10 ៩៣ 

ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ៤៧% ៤៤ 
ការចមអិនតាមលំនៅឋាន ១៩% ១៧,៥ 
ការដុតសំ្ណល់រងឹនៅទើនបើកចំេរ ១៣% ១២ 
ការផលិតធយូងថម ៩% ៨,៨ 
វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ៩% ៨ 

SO2 ៣៨ 

ការផលិតអគគិស្នើ ៥៣% ២០ 
វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ១៨% ៧ 
ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ៨% ៣,២ 
ឧស្ាេកមម ៨% ៣ 

NMVOCs ២៣៥ 

ការផលិតធយូងថម ៤៧% ១១១ 
លំនៅឋាន ២៤% ៥៧ 
ការដុតសំ្ណល់រងឹនៅទើនបើកចំេរ ១០% ២៣ 
វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ១០% ២២,៤ 
ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ៨% ១៧,៨ 

NOx ៩៤ 

វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ៥៣% ៥០,២ 
ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ១៩% ១៧,៧ 
ការផលិតអគគិស្នើ ១១% ១០ 
ការដុតសំ្ណល់រងឹនៅទើនបើកចំេរ ៥% C5 
ការចមអិនតាមលំនៅឋាន ៥% ៤,៩៥ 
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តារាងននេះបង្វា ញពើសារនពើភ័ណឌ ការបំភាយរបចាឆំ្ងន រំបស់្កមពុជា ទិននន័យនដើមឆ្ងន ២ំ០១៥ និង
ស្នងខបព័ត៌ាមានស្ៅើពើរបភពគរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់ (តារាងនដើម នរបើរបាស់្ទិននន័យបានពើសារនពើភ័ណឌ បំភាយ 
SLCP (MoE, 2020)។ 

និន្នន ការននការបំភាយ និងការនធវើចំនណ្ដលស្រមាប់ ឆ្ងន ២ំ០២០ 

 រស្បនពលណដលការវភិាគ ផៅល់ទិដាភាពទូនៅស្ៅើពើសាថ នភាពគុណភាពខ្យល់ និងរបភពសារធាតុ
បំពុលនៅកមពុជាឆ្ងន ២ំ០១៥ ការវភិាគខាងនរកាមពិនិតយនលើនិន្នន ការការបំពុលខ្យល់ និងការនធវើចំនណ្ដល
ជាបនតបន្នទ ប់។ ឧបករណ៍នធវើណផនការថ្នមពលជនរមើស្ជំនសួ្រយៈនពលណវង (LEAP) ស្រមាប់ការវភិាគ
នោលននោបាយថ្នមពលរតូវបាននរបើរបាស់្ស្រមាប់ការនធវើចំនណ្ដលឆ្ងន ២ំ០២០។ 

រកាេវកិ ២.៩ បង្វា ញការណរបរបួលននការបំភាយ PM2.5, NOx និង SOx នៅកមពុជា ចាប់ពើឆ្ងន  ំ
២០១០-២០២០។ ឆ្ងន ២ំ០១០ ការបំភាយ PM2.5 មានរបមាណ ៥៨Gg នេើយបាននកើនន ើងនៅដល់
របមាណ ៨៥Gg កនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ នដាយមានកំនណើ នបា៉ា ន់របមាណចំននួ ៨% កនុងមយួឆ្ងន ។ំ និន្នន ការ
នកើនន ើងននការបំភាយទងំ PM10 និង PM2.5 គឺមានមូលនេតុចមបងបណ្ដៅ លមកពើការដុតស្ំណល់
ដំណ្ដកំស្ិកមមកាន់ណតនរចើនន ើង នេើយនិន្នន ការននេះបនៅនកើតមានកនុងការនធវើចំនណ្ដលគំរូ នឆ្ងព េះនៅឆ្ងន ំ
២០២០។ ការនធវើចំនណ្ដលនិន្នន ការពំុដាក់បញ្ចូ លនពញនលញអំពើផលប៉ាេះពាល់ននការផលិតអគគិស្នើ
នកើនន ើងនដាយនរបើរបាស់្នរាងចរកថ្នមពលនដើរនដាយធយូងថមនន្នេះន ើយ។  

ការបំភាយ NOx នកើនន ើងរបមាណពើ ៦០Gg កនុងឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ ៩១Gg កនុងឆ្ងន ២ំ០១៥។ 
ការនកើនន ើងននការបំភាយនកើតនចញពើវស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន ការផលិតអគគិស្នើ និងការដុតកនុងវស័ិ្យ
កស្ិកមមណដលមានការនកើនន ើងជិតពើរដង (+៨០-១០០%) នៅចនន្នល េះឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ឆ្ងន ២ំ០១៥។ 
កនុងការនធវើចំនណ្ដលស្រមាប់ឆ្ងន ២ំ០២០ វស័ិ្យទងំបើននេះបនៅនកើនន ើង។ ជាទូនៅវស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន និង
ការដុតកនុងវស័ិ្យកស្ិកមមរមួចំណណកចនន្នល េះពើ ៥២-៥៥% ស្រមាប ់ វស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន និង ១៥-២០% 
ស្រមាប់ការដុតកនុងវស័ិ្យកស្ិកមម នៅកនុងការបំភាយ NOx ស្រុបចាប់ពើឆ្ងន  ំ២០១០-២០១៥។  

ការបំភាយស្រុបនន SO2 ចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០១០-២០១៥ បានថយចុេះ អារស័្យនដាយមានការថយ
ចុេះននការផលិតអគគិស្នើនដាយនរបើរបាស់្ឥនធនៈ ណដលជាលទធផលកំនណើ ននរាងចរកថ្នមពលនដើរនដាយ
កនដៅ ធយូងថម។ គិតរតឹមឆ្ងន ២ំ០១០ ការបំភាយស្រុបមានរបមាណ ៦៤Gg នេើយបានធាល ក់ចុេះមកនៅ
រតឹមរបមាណ ៣៨Gg កនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ នពាលគឺជាអរតាថយចុេះបា៉ា ន់របមាណ ៨,២% កនុងមយួឆ្ងន ។ំ ការ
បំភាយ SO2 កនុងឆ្ងន ២ំ០១៥ បណ្ដៅ លមកពើការផលិតអគគិស្នើ បានថយចុេះពាក់កណ្ដៅ ល នធៀបជាមយួ
ឆ្ងន ២ំ០១០ អារស័្យនដាយការថយចុេះននការនរបើរបាស់្នរបងឥនធនៈធុនធាន់។ និន្នន ការរស្នដៀងោន ននេះក៏
រតូវបានស្នងកតន ើញនកើតមានកនុងវស័ិ្យឧស្ាេកមមផងណដរ។ ផទុយនៅវញិ និន្នន ការនកើនន ើងននការ

អាម៉ាូញក់ 
NH3 

១៤០ 
បសុ្ស្តវ ៨៣% ១១៦ 
ការដុតសំ្ណល់កសិ្កមម ១៣% ១៨,៣ 
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បំភាយ SO2 អាចនចញពើវស័ិ្យដឹកជញ្ជូ ន លំនៅឋាន និងការផលិតធយូង។ ការនធវើចំនណ្ដលនឆ្ងព េះនៅឆ្ងន ំ
២០២០ បង្វា ញឱ្យន ើញនូវកំនណើ នបំភាយ SO2 អារស័្យនដាយមានការនកើនន ើងផលិតកមមអគគិស្នើ 
នដើរនដាយធយូងថម។ អារស័្យនដាយបរមិាណផលិតកមមថ្នមពលនដាយធយូងថមមានការនកើនន ើងនទវដង
ចនន្នល េះឆ្ងន ២ំ០១៥-២០១៩ ការនធវើចំនណ្ដលដល់ឆ្ងន ២ំ០២០ ននេះក៏បង្វា ញពើការនកើនន ើងននរភំាយ
ទងំ SO2 និង NOx នចញពើការផលិតអគគិស្នើ។ 

ប្កាហ្វកិ ២.៨ ននិ្នន ការននការបភំាយ PM2.5, NOx នងិ SO2 ចាបព់៊ីឆ្ន  ំ២០១០-២០១៥ ការន្វើចនំោលឆ្ន ២ំ០២០

 
រកាេវកិននេះបង្វា ញពើការបំភាយ PM2.5, NOx និង SO2 និងនិន្នន ការននរបភពបំភាយ នៅកមពុជា 

(Gg/ឆ្ងន )ំ ២០១០-២០២០ (រកាេវកិនដើម រពមទងំទិននន័យបានមកពើរកស្ួងបរសិាថ ន, ២០២០) 
និន្នន ការកនុងការបំភាយនមតានបង្វា ញឱ្យន ើញនូវការនកើនន ើងគរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់ កនុងការបំភាយ

នចញពើទើលានចាក់ស្ំរាម និងកណនលងនចាលស្ំណល់។ ចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៥ ការបំភាយននេះ
មានការនកើនន ើង១០០% នេើយរតូវបាននធវើចំនណ្ដល ថ្ននឹងនកើនន ើងនទវដងជាថមើ រតឹមឆ្ងន ២ំ០២០។ 
នដាយណ កការបំភាយនចញពើបសុ្ស្តវបង្វា ញនិន្នន ការថយចុេះ ១៧% ចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០១០ ដល់២០១៥ 
តាមការនធវើចំនណ្ដលបនៅមានការថយចុេះផងណដរ។ គរួកត់ស្មាគ ល់ថ្នការនធវើចំនណ្ដលននេះមិនបញ្ចូ លការ
បំភាយនមតាននចញពើការដាដុំេះរស្ូវនន្នេះន ើយ។  

នៅចនន្នល េះឆ្ងន ២ំ០១០-២០១៥ NMVOCs មានករមិតនកើនន ើងពើ ១៩១Gg ដល់ ២៣៥Gg 
នដាយមានអរតាកំនណើ នមធយមរបមាណ ៤,៣% កនុងមយួឆ្ងន  ំ(រកាេវកិ ២.១០)។ ការផលិតធយូង និង
របភពនចញពើលំនៅឋាន បង្វា ញនិន្នន ការនកើនន ើងណដលរតូវបានបនសុើជាមយួកំនណើ នរបជាជន និង
តរមូវការឥនធនៈរងឹស្រមាប់ការចមអិនរបចានំថា។  
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ប្កាហ្វកិ ២.៩ ននិ្នន ការននការបភំាយ CH4 នងិ VOC ចាបព់៊ីឆ្ន  ំ២០១០-២០១៥ ការន្វើចនំោលឆ្ន ២ំ០២០ 

 
រកាេវកិននេះបង្វា ញពើការបំភាយ CH4 និង VOC និងនិន្នន ការននរបភពបំភាយនៅកមពុជា (Gg/ឆ្ងន )ំ 

២០១០-២០២០ មិនរាប់បញ្ចូ លការដាដុំេះរស្ូវ (រកាេវកិនដើម រពមទងំទិននន័យបានពើរកស្ួងបរសិាថ ន
ឆ្ងន ២ំ០២០)។ 

គុណភាពខ្យល់ 

គុណភាពខ្យល់កនុងរបនទស្កមពុជា រងផលប៉ាេះពាល់នដាយការបំពុលខ្យល់លាយ ោំន  និងមាន
របភពនផសងៗោន ជានរចើន នដាយភាគនរចើនគឺបណ្ដៅ លមកពើដំនណើ រការចំនេេះ រមួទងំោនយនត និង
ដំនណើ រការឧស្ាេកមម ការដុតដើកស្ិកមម ការដុតស្ំណល់ ការផលិតធយូង និងស្កមមភាពតាមផទេះ។ 
សារធាតុបំពុលខ្យល់ចមបងជាកងវល់នៅនពលវាស់្ណវងគុណភាពខ្យល់ រមួមានដូចជា ភាគលអិតនិចល 
(PM) អាស្៊ាូតអុកសុ្ើត (នើរទិចអុកសុ្ើត (NO) និងនើរទិចឌើអុកសុ្ើត (NO2)) សាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត (SO2) 
កាបូនម៉ាូណូអុកសុ្ើត (CO) និងអូេសូននៅករមិតតទ ល់ដើ (O3)។ អូេសូននៅករមិតតទ ល់ដើ គឺពំុណមនបងក
ន ើងនដាយការបំភាយតទ ល់នន្នេះនទ ប៉ាុណនតរតូវបានបនងកើតន ើងតាមរយៈពនលឺរពេះអាទិតយមានរបតិកមម
ជាមយួអាស្៊ាូតអុកសុ្ើត និងស្មាស្ធាតុអុើរដូកាបូនកនុងខ្យល់។ ជានរឿយៗកំហាប់របស់្វាមានករមិតខ្ពស់្
បំផុតនៅតំបន់នរកាមខ្យល់ពើតំបន់ទើរបជំុជន នដាយកនុងនន្នេះោនយនតបំភាយ NOx។ ស្មាស្ធាតុ   
ស្រ ើរាងគង្វយណរបរបួល (VOCs) ក៏ជាកងវល់ផងណដរ ប៉ាុណនតមានកងវេះខាតទិននន័យកនុងរបនទស្កមពុជា។   

ករមិតភាគលអិតនិចល និងសារធាតុបំពុលខ្យល់ដនទនទៀតរតូវបានវាស់្ណវង កនុងខ្យល់សាធារណៈ
នៅរាជធានើភនំនពញ នខ្តតនស្ៀមរាប នខ្តតបាត់ដំបង និងនខ្តតរពេះស្ើេនុ។ ការពិនិតយតាមដានគុណភាព
ខ្យល់សាធារណៈស្រមាប់ឆ្ងន ២ំ០១៩ (តារាង ២.៥) បង្វា ញករមិតកំហាប់ននសារធាតុបំពុលខ្យល់កនុង
រាជធានើភនំនពញ និងរកុងធំៗដនទនទៀត។ សាថ នើយពិនិតយតាមដានជានរចើនបង្វា ញពើកំហាប់ភាគលអិត    
និចល (PM2.5) ខ្ពស់្ជាងស្ៅង់ដាការបំភាយ (ឧណ្ដណ នលាម បាត់ដំបង) ឬនរកាមករមិតស្ៅង់ដាបនៅិច។ 
និន្នន ការននករមិត PM2.5 គិតជាមធយមនៅភនំនពញបង្វា ញការនកើនន ើងចាប់ពើរបមាណ ១៤ ug/ម៣ កនុង
ឆ្ងន ២ំ០១៧ ន ើងរេូតដល់របមាណ ២០ ug/ម៣ កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ ណដលជាការនកើនន ើងជាង ៤០% 
(តារាង ២.៤)។ អាទិភាពស្ំខាន់មយួគឺរតូវបនតពិនិតយតាមដានករមិត PM2.5 នៅទើតាងំនផសងៗកនុងរាជ
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ធានើភនំនពញ។ ករមិតរបស់្ PM ទងំននេះគឺជាកងវល់ស្រមាប់សុ្ខ្ភាពសាធារណៈ និងជាកតាត ជរមុញ
ទឹកចិតតឱ្យមានស្កមមភាពណផនកនោលននោបាយ។ 

តារាង ២.៤ ទនិននយ័គែុភាពខ្យលស់ាធារែៈសដ៊ីព៊ី PM2.5 កនងុរាជធាន៊ីភននំពញឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៩ 
 ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

PM2.5 ១៣,៥៩ ១៩,២៦ ២០,០២ 
របភព៖ រកស្ងួបរសិាថ ន ន្នយកដាា នគុណភាពខ្យល់ 
កំណតស់្មាគ ល៖់ អរតាមធយមរបចាឆំ្ងន  ំ មិនរាបប់ញ្ចូ លណខ្ជានរចើនននទិនននយ័កនុងឆ្ងន នំើមយួៗ នៅនពលមាន    

កងវេះខាតស្មតថភាពកនុងការរបមូលទិនននយ័ ឬណថទឧំបករណ៍។  

នខ្តតរពេះស្ើេនុបង្វា ញឱ្យន ើញថ្នមានករមិតភាគលអិតនិចលខ្ពស់្ខាល ងំកនុងខ្យល់ ណដលទំនងជា
បណ្ដៅ លមកពើស្កមមភាពសាងស្ង់នធវើន ើងកនុងឆ្ងន ២ំ០១៩។ មានការរពឹំងថ្នករមិតននេះនឹងទបជាង
មុនកនុងឆ្ងន ២ំ០២០។ 

កំហាប់ NO2 គឺស្ថិតនៅនរកាមស្ៅង់ដាគុណភាពខ្យល់ថ្នន ក់ជាតិ។ នទេះោ៉ា ងននេះកៅើ នោលការណ៍
ណណន្នរំបស់្ WHO ស្រមាប់ករមិតមធយមរបចាឆំ្ងន រំបស់្ NO2 គឺ ៤០ μg/ម៣។ ករមិតននេះ នៅណតជា
កងវល់មយួស្រមាប់សុ្ខ្ភាព។ ករមិតគុណភាពខ្យល់នន SO2, CO និងអូេសូន គឺសុ្ទធណតស្ថិតនៅនរកាម
ស្ៅង់ដាគុណភាពខ្យល់ មានន័យថ្ន សារធាតុទងំននេះពំុរតូវបានចាត់ទុកថ្នស្ថិតនៅកនុងករមិតបងកឱ្យ
មាននរោេះថ្នន ក់ធាន់ធារដល់សាធារណជន និងមិនទមទរឱ្យមានស្កមមភាពណផនកនោលននោបាយជា
បន្នទ ន់នន្នេះន ើយ។ នទេះោ៉ា ងននេះកៅើ ននេះពំុណមនមានន័យថ្នមិនមានផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជមាននន្នេះ
ន ើយ នពាលគឺរោន់ណតមានន័យថ្ន គឺឥទធិពលននេះនឹងមានរយៈនពលណវងកនុងទរមង់ជាការនកើតមានជាតិ
អាសុ្ើត ភាពកាត់ និងការខាតបង់ផលិតកមមដំណ្ដ ំ(សូ្មនមើលផលប៉ាេះពាល់បណនថមខាងនរកាម)។ 

តារាង ២.៥ គែុភាពខ្យលស់ាធារែៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ (កប្មតិម្យមប្រចាឆំ្ន )ំ 
ទើតាងំសាថ នើយ PM2.5(μg/m3) PM10(μg/m3) SO2(PPB) NO2(PPB) CO(PPM) O3(PPB) 

ស្ៅង់ដា 
២៥ 

μg/ម៣/ឆ្ងន  ំ
៥០ 

μg/ម៣/ឆ្ងន  ំ
១០០  

μg/ម៣/ឆ្ងន  ំ
១០០   

μg/ម៣/២៤ម៉ា 
២០ 

PPM/៨ម៉ា 
២០០ 

PPB/១ម៉ា 
នរជាយចង្វវ រ  ២២ ២៦ ១៣ ៤០ ១,៨ ២២ 

អូឡពំិក ២២ ២៦ ១៣ ៤០ ១,៨ ២២ 

ឧណ្ដណ នលាម ៣០ ៦០ ២៦ ៣២ ០,៩ ៣២ 
ន្នយកដាា នបរសិាថ ន 
រាជធានើភនំនពញ  

២៣ ២៧ ១៨ ៧ ០,៣៦ ៦ 

វតតលង្វក  ២២ ២៦ ៣២ ៤០ ១,៥ ២៧ 

សួ្នកាៅ ន់ពើរ  ១៥ ២២ ២៩ ៣១ ២,១ ៣០ 
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រកស្ងួបរសិាថ ន ន្នយកដាា នគុណភាពខ្យល់ 

ការពិនិតយ តាមដានគុណភាពខ្យល់ គឺរតូវការធនធាននរចើន មិនរតឹមណតទមទរឧបករណ៍ណត
ប៉ាុនណ្ដណ េះនទ ប៉ាុណនតរតូវការណថទជំានទៀងទត់ផងណដរ រពមទងំរតូវការជំន្នញនដើមបើរបមូល រគប់រគង វភិាគ 
និងនបាេះពុមពផាយទិននន័យនចញពើទើតាងំជានរចើនជារបចា ំ និងជាបនតបន្នទ ប់។ ដូចមានភស្តុតាងបង្វា ញ
ជូនកនុងជំពូកននេះ នយើងន ើញថ្នរបនទស្កមពុជាមានវឌឍនភាពកនុងការរបមូលទិននន័យនដើមបើណស្វងយល់ 
ថ្ននតើសារធាតុបំពុលណ្ដមួយណដលកំពុងមានវតតមានកនុងខ្យល់សាធារណៈ និងការចូលរមួចំណណកនធវើឱ្យ
មានសារធាតុបំពុលទងំននេះនចញពើវស័ិ្យនផសងៗ។ 

 ចាប់ពើណខ្មិថុន្ន ឆ្ងន ២ំ០១៧ មក លទធផលស្នទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) ស្រមាប់សាថ នើយ
ន្នន្ននៅទូទងំរបនទស្រតូវបាននបាេះពុមពផាយ នៅនលើនគេទំព័រនេវស្ប៊ាុករបស់្រកស្ួងបរសិាថ ន។ កិចច
ខិ្តខំ្ផលូវការកនុងការវាស់្ណវងគុណភាពខ្យល់សាធារណៈ បានចាប់នផៅើមតាងំពើឆ្ងន ២ំ០០៨ មកស្រមាប់
រាជធានើភនំនពញ។ ការរបមូលទិននន័យជាលកខណៈរបព័នធ ឧបករណ៍រគប់រោន់ និងការរកាទុកទិននន័យ
គឺជាបញ្ហា របឈមណដលបានជបួរបទេះ ននេះនបើនោងតាមព័ត៌ាមានឱ្យដឹងពើន្នយកដាា នគុណភាពខ្យល់
របស់្រកស្ួងបរសិាថ ន។ មានកិចចខិ្តខំ្ជានរចើនកនលងមកនេើយ ប៉ាុណនតនៅរតូវការស្មតថភាពបណនថមនទៀត
នដើមបើបនងកើនឧបករណ៍កនុងការវាស់្ណវង រកាទុក និងវភិាគ នេើយការវាស់្ណវងការរាយការណ៍គឺមានសារៈ
ស្ំខាន់ណ្ដស់្នដើមបើនធវើការជាមយួ  AQ កនុងនពលអន្នគត។ បចចុបបនន មានឧបករណ៍ចំននួ ១៦ឈុត 
រតូវបានបំពាក់កនុងរាជធានើភនំនពញ និង ២៦ ឈុត បំពាក់នៅតាមបណ្ដៅ នខ្តតន្នន្ន (បញ្ជ ើនពញនលញ
អំពើឧបករណ៍ពិនិតយតាមដានគុណភាពខ្យល់ និងទើតាងំតនមលើងឧបករណ៍ទងំនន្នេះគឺមានកនុងឯកសារ
ភាជ ប់កនុងជំពូកននេះ)។ បណនថមនលើននេះ កនុងណខ្កញ្ហញ  ឆ្ងន ២ំ០២០ ោនយនតពិនិតយតាមដានគុណភាពខ្យល់
ដំបូងរតូវបានដាក់ឱ្យនរបើរបាស់្ កនុងរាជធានើភនំនពញ ណដលមានស្មតថភាពវាស់្ណវងបា៉ា រា៉ា ណម៉ារតគុណភាព
ខ្យល់ចំននួ ១៦ (Benthoeurn, ២០២០)។ 

មនទើរបរសិាថ ន 
នខ្តតបាត់ដំបង  

២៥ ៣២ ១១ ៧ ០,៨៧ ៦ 

ឧទោនរពេះរាជដំណ្ដក់
នខ្តតនស្ៀមរាប  

១៩ ២១ ៤ ៣០ ១,២ ២១ 

មនទើរបរសិាថ ន 
នខ្តតនស្ៀមរាប  

២៤ ២៨ ៧ ២៣ ០,៧៦ ២៥ 

មនទើរបរសិាថ ន 
នខ្តតកណ្ដៅ ល  

២១ ២៤ ២១ ៣៨ ០,៧៥ ២៥ 

មនទើរបរសិាថ ន 
នខ្តតរពេះស្ើេនុ  

៤៥ ៩៤ ៦ ១៣ ១,៨ ១៨ 

រងវង់មូលនតាពើរ 
នខ្តតរពេះស្ើេនុ 

២០ ២៦ ១១ ៣៣ ២៨ ២៨ 
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២.៤  ផលប ៉ះពាល ់

 រស្បនពលណដលការបំពុលខ្យល់មានផលប៉ាេះពាល់ មកនលើសុ្ខ្ភាពមនុស្ស និងសុ្ខ្ភាពរបព័នធ 
នអកូ ូសុ្ើ ទិននផលដំណ្ដ ំនិងនេដាា រចន្នស្មព័នធរូបវន័តកៅើ ក៏ការវាស់្ណវងផលប៉ាេះពាល់ទងំអស់្ននេះគឺមាន
ការលំបាក។  

សុ្ខ្ភាពមនុស្ស 
 ការបំពុលខ្យល់សាធារណៈរតូវបានចាត់ទុកថ្នជាហានិភ័យបរសិាថ នធំជាងនគចំនពាេះសុ្ខ្ភាព នៅ 
ទូទងំពិភពនលាកណដលទទួលខុ្ស្រតូវនលើការសាល ប់មយួនរៀងរាល់ការសាល ប់ចំននួ ៩ករណើ  កនុងមយួឆ្ងន ។ំ 
តំបន់បា៉ា សុ្ើេវកិខាងលិច និងអាសុ្ើអានគនយន៍ពើបរបទេះកំហាប់ការបំពុលខ្យល់ខ្ពស់្ជាពិនស្ស្ (WHO 

2016a)។ ស្រមាប់របនទស្កមពុជា ការបំពុលខ្យល់សាធារណៈ និងការបំពុលខ្យល់កនុងផទេះ រមួចំណណក
ដល់អរតាការសាល ប់ (កនុងចំនណ្ដមរបជាជន ១០០០០០ន្នក់ អាយុណដលរតូវបានកំណត់) តាមស្ៅង់ដា
គឺអរតាការសាល ប់ ១៥០ន្នក់ នពាលគឺនលើស្អរតាមធយមស្កលណដលមានចំនួន ១១៤,១ន្នក់ ប៉ាុណនតមាន
លំដាប់នៅនរកាមករមិតមធយមកនុងតំបន់អាសុ្ើអានគនយណ៍ដលមានចំនួន ១៦៥,៨ន្នក់ (WHO 2016a)។ 

 ភាគលអិតនិចល(PM) ជាសារធាតុបំពុលចមបងណដលបងកឱ្យមានឥទធិពលមកនលើសុ្ខ្ភាពមនុស្ស។ 
រស្បនពលណដល PM10 អាចនរជៀតចូល និងកកនរៅនៅកនុងស្ួត PM2.5 គឺកាន់ណតមាននរោេះថ្នន ក់ណថម
នទៀតនដាយវានរជៀតចូលនៅកនុងរបាងំស្ួត និងចូលនៅកនុងចរនតឈាម។ សារធាតុទងំននេះអាចបនងកើន
ហានិភ័យននជំងឺនបេះដូង និងជំងឺផលូវដនងាើម ក៏ដូចជាមហារ ើកស្ួត។ អូេសូន (មិនរតូវបានវាស់្ណវងកនុង
របនទស្កមពុជានទ ន្ននពលបចចុបបនន) គឺជាកតាត ចមបងមយួកនុងការបងកឱ្យមានជំងឺេតឺ ឬនធវើឱ្យជំងឺេតឺ
មានស្ភាពកាន់ណតធាន់ធារ ចំណណក NO2 និង SOx ក៏អាចបងកឱ្យមានជំងឺេតឺ នរាគស្ញ្ហញ ជំងឺរលាកទង  
ស្ួត ដំនៅស្ួត និងការបំនពញមុខ្ង្វររបស់្ស្ួតថយចុេះ (Savuth and Yamashita, 2020)2។ 

ការស្ិកាថមើៗននេះ អរតាសាល ប់មុនកំណត់បងកន ើងនដាយការរបទេះជាមយួអូេសូន ផង និង PM2.5 
ផង កនុងរបនទស្កមពុជា កនុងឆ្ងន ២ំ០០៨ រតូវបានបា៉ា ន់របមាណថ្នមានរបមាណ ៣៩៣ករណើ  ការសាល ប់
មុនកំណត់ស្រមាប់សារធាតុ PM2.5 និង ១៧៦ ស្រមាប់អូេសូន។ ការស្ិកាបានបា៉ា ន់របមាណថ្ន ការ
បំពុលខ្យល់បានបងកឱ្យមានការសាល ប់មុននពលកំណត់កនុងឆ្ងន ២ំ០១៨ ចំននួ៥៧៦ករណើ  បណ្ដៅ លមកពើ 
PM2.5 និងចំននួ ២៥៨ករណើ  បណ្ដៅ លមកពើអូេសូន (Savuth and Yamashita, 2020)3។ ការផារ
ភាជ ប់ជាវជិជមានរវាង PM2.5 ជាមយួការសាល ប់បណ្ដៅ លមកពើបញ្ហា នបេះដូងផលូវដនងាើម និងស្ួតរតូវបាន
ចងអុលបង្វា ញនដាយការស្ិកាណផនកនអពើនដមើសាហ្វស្ត មានភាពសុ្ើស្ង្វវ ក់ជាមយួ ណផនកជើវសាហ្វស្ត ណដល  

                                                 
2
 Savuth, Kong (a) and Yamashita, Ken (b) (2020) Study on the impacts of air pollution transport and its effects to human health, 

EANET science Bulletin volume 5, Acid Deposition Monitoring Network in East Asia pp. 51-71. (a) General Department of 
Environmental Protection, Ministry of Environment Cambodia. (b) Asia Center for Air Pollution Research 

3
 Savuth, Kong (a) and Yamashita, Ken (b) (2020) Study on the impacts of air pollution transport and its effects to human health, 

EANET science Bulletin volume 5, Acid Deposition Monitoring Network in East Asia pp. 51-71. (a) General Department of 
Environmental Protection, Ministry of Environment Cambodia. (b) Asia Center for Air Pollution Research 
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PM2.5 អាចជេះឥទធិពលនលើសុ្ខ្ភាព (Pun et al., 2016)4។ 

ទស្សនៈទន “បនទុកជំងឺ” (BoD) ពណ៌ា ន្នអំពើការសាល ប់ និងការបាត់បង់សុ្ខ្ភាពបណ្ដៅ លមកពើ
កតាត ហានិភ័យណដលបានកំណត់អតតស្ញ្ហញ ណ (កនុងករណើ ននេះគឺការនពើបរបទេះជាមយួការបំពុលខ្យល់) 
ស្រមាប់រគប់តំបន់ទងំអស់្កនុងពិភពនលាក។ BoD ស្រមាប់ការបំពុលខ្យល់រតូវបានបា៉ា ន់របមាណតាម  
រយៈការបូកបញ្ចូ លោន នូវ ក) ចំននួឆ្ងន នំនជើវតិរបស់្បុគគលមាន ក់ណដលបានសាល ប់អារស័្យនដាយការនពើប
របទេះ (ចំនួនឆ្ងន នំនជើវតិណដលបានបាត់បង់ YLL) និង ខ្) ចំននួឆ្ងន នំនជើវតិរបស់្បុគគលមាន ក់ណដលរស់្នៅ
ជាមយួពិការភាពបងកន ើងនដាយជំងឺ (ចំនួនឆ្ងន នំនជើវតិណដលបានរស់្នៅកនុងពិការភាព YLD)។ ការបូក
បញ្ចូ លោន នូវ YLL និង YLD ផៅល់លទធផលឱ្យបាននចញជាចំននួនៅថ្ន អាយុកាលរស់្បានមុនបាត់បង់
ស្មតថភាព (DALY)។ DALY មយួតំណ្ដងឱ្យការបាត់បង់មួយឆ្ងន នំនជើវតិណដលរតូវរស់្នៅកនុងសុ្ខ្ភាព
នពញនលញ។  

អងគការសុ្ខ្ភាពពិភពនលាក (WHO) បានបា៉ា ន់របមាណអំពើ BoD ណដលបណ្ដៅ លមកពើការ
បំពុលខ្យល់សាធារណៈ និងរាយការណ៍អំពើការបា៉ា ន់របមាណហានិភ័យននការនពើបរបទេះជាមយួការ
បំពុលខ្យល់ និងការគណន្នផលប៉ាេះពាល់សុ្ខ្ភាព។ តារាង ២.៦ ស្នងខបនូវចំននួស្រុបននការសាល ប់ 
YLL និង DALYs ស្រមាប់របនទស្កមពុជា។ នដាយនេតុថ្នអរតាមធយមស្កលពំុរតូវបានគណន្នកនុងការ
ស្ិកាននេះ ទិននន័យស្រមាប់របនទស្នថ និងរបនទស្នវៀតណ្ដមជារបនទស្ជិតខាងរតូវបានផៅល់ឱ្យ
ស្រមាប់ជាតនួលខ្នោងស្រមាប់ការវភិាគ។ 

តារាង ២.៦ ការសាា បស់រុប YLL នងិ DALYs បោដ លមកព៊ីការបពំលុខ្យលស់ាធារែៈ (AAP) 
កនុង ១០០០០០ន្នក់ ណដល

បណ្ដៅ លមកពើ AAP  
M & W M & W នថ M & W នវៀតណ្ដម 

ដុល អាយុស្ៅង់ដា អាយុស្ៅង់ដា អាយុស្ៅង់ដា 
ការសាល ប់ ៣២ ៥៤ ២១ ២១ 
YLL  ១៦៨១ ១៧៩៧ ៦៤៣ ៨១១ 
DALY  ១៧២១ ១៨៦៩ ៦៧២ ៨៤៥ 
តារាងនដើម រពមទងំទិនននយ័រតូវបានដករស្ងន់ចញពើ WHO 2016 

នភលៀងអាសុ្ើត 

 នភលៀងអាសុ្ើត ពណ៌ា ន្នករមិតអាសុ្ើតននកំណកនស្ើមដូចជា នភលៀង អ័ពទណផសង អ័ពទចំហាយទឹក និង
កំណកស្ាួតកនុងទរមង់ជាឧស្ម័ន និងភាគលអិតនិចល។ នភលៀងអាសុ្ើតរតូវបានបនងកើតន ើងនៅនពលការ
បំភាយនចញពើការដុត នៅសាថ នើយថ្នមពល នរាងចរក និងោនយនតណដលមានការបណមលងគើមើពើស្៊ាុលេវួរ 
និងអាសូ្តនៅជាឧស្ម័នណដលជាសារធាតុពុលអាចនធវើដំនណើ របានរយៈឆ្ងា យ។ ផលប៉ាេះពាល់រយៈនពល
ណវង នននភលៀងអាសុ្ើតអាចនធវើឱ្យការនកើតមានអាសុ្ើតកាល យជាបញ្ហា របឈម ទងំស្រមាប់កនុងរបនទស្ និង 

                                                 
4
 Pun C.V., Kazemiparkouhi F., Manjourides J. & Suh H.H. (2016). Long-Term PM2.5 Exposure and Respiratory, Cancer, and 

Cardiovascular Mortality in Older US Adults. American Journal of Epidemiology, Am J Epidemiol. 186(8), pp. 961–969. 
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ជាអនតរជាតិ។  

កនុងកិចចស្េការជាមយួបណ្ដៅ ញពិនិតយតាមដានកំណកអាសុ្ើតកនុងតំបន់អាសុ្ើបូពា៌ា  (EANET) 
ទិននន័យកំណកអាសុ្ើតនស្ើម និងស្ាួតរតូវបានរបមូលស្រមាប់រាជធានើភនំនពញតាងំពើឆ្ងន ២ំ០០៤ មក 
នដាយមានការរបមូលទិននន័យនៅរកស្ួងបរសិាថ ន នៅកណ្ដៅ លរាជធានើ នេើយចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០០៤ មក ក៏
មានការរបមូលស្រមាប់បរសិាថ នកនុងដើនោក នៅកនុងឧទោនជាតិគិរ ើរមយ (បឹងរស្េះរស្ង់)។ ស្រមាប់រាជ
ធានើភនំនពញ ទិននន័យបញ្ហជ ក់ឱ្យន ើញថ្នសាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត មានការនកើនន ើងរស្បនពលណដលករមិត
អាសុ្ើតនកើនន ើង (កំណកស្ាួត) ចំណណកស្មាស្ធាតុនៅកនុងកំណកនស្ើមហាក់មានស្ភាពនថរ។  

នបតិកភណឌ វបបធម៌ា និងរបាសាទអងគរវតត 

ការង្វរនៅកនុងអនុស្ញ្ហញ អនតរជាតិ ស្ៅើពើការបំពុលខ្យល់ឆលងរពំណដនរយៈចមាា យឆ្ងា យ បង្វា ញឱ្យ
ន ើញថ្ន ទើតាងំនបតិកភណឌ ពិភពនលាករបស់្យូនើស្កូនៅកនុងនបស្កកមមនស្ដាកិចចអងគការស្េរបជាជាតិ
របចាតំំបន់អឺរ ៉ាុប (UNECE)  រងនរោេះោ៉ា ងធំនធងពើការបំពុលខ្យល់ នដាយមានការបា៉ា ន់របមាណថ្ននថល
ចំណ្ដយស្រមាប់ការណថទសំ្រុប អារស័្យនដាយការនរចរលិថមបាយនរកៀមបណ្ដៅ លមកពើការបំពុលខ្យល់
មានអរតាជាមធយមចំនួន ៧១% នននថលចំណ្ដយស្រមាប់ការណថទសំ្រុប (UNECE, 2020a)5។ ជាទូនៅ
មានការទទលួសាគ ល់ថ្នដំនណើ រការនរចរលិថមពាក់ព័នធជាមយួការបំពុលចមបង គឺការកនកើតនូវមាន ងស្ិលា 
(gypsum) និងលាយកាបូណ្ដត (Sabbioni, 2003)6។ មានកងវល់ថ្ន ការបំពុលខ្យល់រស្នដៀងោន
ននេះកំពុងនធវើឱ្យខូ្ចខាតដល់របាសាទអងគរវតត។ ការថយចុេះករមិតសាព ន់ធ័រឌើអុកសុ្ើត និងសារធាតុបំពុល
ខ្យល់ដនទនទៀតកនុងនខ្តតនស្ៀមរាប អាចមានអតថរបនោជន៍ស្រមាប់ការអភិរកសទើតាងំនបតិកភណឌ ពិភព
នលាកអងគរវតត។  

ទិននផលសារនពើរកុខជាតិ និងដណំ្ដ ំ

 ចាប់ពើឆ្ងន ២ំ០០០ មក មានភស្ៅុតាងគរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់បង្វា ញពើផលប៉ាេះពាល់របស់្អូេសូនមកនលើ
ដំណ្ដណំដលនលចន ើងនចញពើទើតាងំកនុងចំននួកំណត់នៅរបនទស្ចិន ឥណ្ដឌ  និងបា៉ា គើសាថ ន។ ការថយ
ចុេះទិននផលដំណ្ដអំារស័្យនដាយអូេសូនកនុងបណ្ដៅ របនទស្ទងំននេះ ជានរឿយៗគឺមានករមិតចាប់ពើ ៥–

២០% (UNECE, 2020b)7។ ថវើនបើមិនមានទិននន័យនរបៀបនធៀបស្រមាប់របនទស្កមពុជាកៅើ ប៉ាុណនតនគរពឹំង
ថ្នក៏មានផលប៉ាេះពាល់របហាក់របណេលោន ននេះផងណដរកនុងរបនទស្កមពុជា។ មានភាពមិនចាស់្លាស់្មយួ
ចំននួកនុងការពោករណ៍អំពើឥទធិពលរទង់រទយធំ ននការបំពុលខ្យល់មកនលើដំណ្ដ ំអារស័្យនដាយភាព 

                                                 
5 Effects of air pollution on materials, Report to the 2020 Working Group of Effects, Convention on Long-range Transboundary Air 

Pollution, ECE/EB.AIR/GE.1/2020/13–ECE/EB.AIR/WG.1/2020/6 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/AIR/EMEP_WGE_Joint_Session/ECE_EB.AIR_GE.1_2020_13-
2008940E.pdf 

6 Sabbioni C (2003) Mechanism of air pollution damage to stone. In: Brimblecombe P (ed) The effects of air pollution on the built 
environment, vol 2. Air Pollut Rev, pp 63–88 

7
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ខុ្ស្ោន ននភាពង្វយរនំញចរបស្ពូ់ជដំណ្ដ ំកនុងបណ្ដៅ របនទស្នផសងៗោន កនុងតំបន់អាសុ្ើអានគនយ។៍  

២.៥  ការសឆលើយតប 

រាជរដាា ភិបាលកមពុជា បាននឆលើយតបចំនពាេះបញ្ហា ការបំពុលខ្យល់ និងការបំពុលស្នមលងនៅថ្នន ក់
ជាតិរចួនេើយ នដាយមានអនុរកឹតយកនុងឆ្ងន ២ំ០២០ នលខ្ ៤២ ស្ៅើពើការរគប់រគងការបំពុលខ្យល់ និងការ
រខំាននដាយស្នមលង (រាជរដាា ភិបាលកមពុជា ឆ្ងន ២ំ០០០)។ នោលបំណងទូនៅនដើមបើ “ការពារគុណភាព
បរសិាថ ន និងសុ្ខ្ភាពសាធារណៈពើការបំពុលខ្យល់... តាមរយៈការពិនិតយតាមដាន ការទប់សាក ត់ និង
ការកាត់បនថយស្កមមភាពន្នន្ន” អនុរកឹតយននេះពិចារណ្ដនលើស្ៅង់ដាគុណភាពខ្យល់ ការបំភាយកនុង
ករមិតណដលអាចអនុញ្ហញ តបានអតិបរមាបណ្ដៅ លមកពើអចលនវតថុ (ឧ. នរាងចរក និង កស្ិដាា ន) និង
ចលនវតថុ (ឧ. ោនយនត)។ តាមរយៈអនុរកឹតយនលខ្ ៤២ ការទទលួខុ្ស្រតូវកនុងការពិនិតយតាមដាន
ការបំពុលខ្យល់ និងការរគប់រគងទិននន័យ គឺស្ថិតនៅនរកាមយុតាត ធិការរកស្ួងបរសិាថ ន។ 

នោងតាមអនុរកឹតយនលខ្ ៤២ កនុងណខ្មករា ឆ្ងន ២ំ០២០ សារចរនលខ្ ០១ ស្ៅើពើវធិានការទប់
សាក ត់ និងកាត់បនថយការបំពុលខ្យល់សាធារណៈ បណនថមស្ៅង់ដាគុណភាពខ្យល់សាធារណៈថមើៗ ស្រមាប់ 
PM10, និង PM2.5, បទដាា នការបំភាយស្រមាប់ោនយនត និងស្ៅង់ដាគុណភាពឥនធនៈ។ គរួកត់ស្មាគ ល់
ថ្ន ចាប់ន្ននពលកនលងមកស្ៅើពើការរគប់រគងការបំពុលខ្យល់ មិនទំនងជាទទលួបាននជាគជ័យកនុងការ
តាមឱ្យទន់កំនណើ ននស្ដាកិចចដ៏ឆ្ងប់រេ័ស្នទ រដាា ភិបាលបានដាក់ឱ្យមានវធិានការនផសងៗជានរចើនណដល
រតូវអនុវតតនដាយរកស្ួង និងសាថ ប័នពាក់ព័នធ និងរដាបាលថ្នន ក់នរកាមជាតិ។ នដាយណ ក រាជរដាា ភិបាល
បានផៅល់ការណណន្នសំ្រមាប់៖  

 ស្មាស្ធាតុសាព ន់ធ័រនៅកនុងឥនធនៈ (EURO III ចាប់ពើណខ្មករា ឆ្ងន ២ំ០២០, EURO IV រតឹមណខ្ 
មករា ឆ្ងន ២ំ០២១, និង EURO V រតឹមណខ្មករា ឆ្ងន ២ំ០២៤) 

 បទដាា នការបំភាយស្រមាប់ោនយនតនទើបន្នចូំលថមើ 
 ការបនងកើតយុទធសាហ្វស្តដឹកជញ្ជូ នសាធារណៈ និងពរងឹងជនរមើស្ស្រមាប់អនកនថមើរនជើងនៅទើរបជំុជន  
 ការនលើកកមពស់្ការនរបើរបាស់្ចនរមាេះណផសង និងរបាងំធូលើនៅទើតាងំផលិតកមម នដាយនរបើរបាស់្

របភពថ្នមពលកនកើតន ើងវញិ 
 ការទប់សាក ត់ការដុត រមួទងំការស្មាអ តនរព ការដុតស្ំណល់រងឹ និងការដុតកនុងវស័ិ្យកស្ិកមម 
 ការបនងកើតរបព័នធពិនិតយតាមដាន និងពោករណ៍ការបំពុលអាកាស្ធាតុ។ 

 នៅករមិតអនតរអាសុ្ើ(pan-Asia level)កិចចរពមរពាងអាសា៊ា នស្ៅើពើការរគប់រគងណផសងអ័ពទឆលងណដន 
បានចូលជាធរមានកនុងឆ្ងន ២ំ០០៣។ កិចចរពមនរពៀងននេះ ផតល់កាតពវកិចចរបនទស្កនុងតំបន់នដើមបើនដាេះ
រសាយបញ្ហា ការបំពុលនដាយណផសងអ័ពទឆលងណដន ជាលទធផលនកើតនចញពើនភលើងនឆេះនរព និងនភលើងនឆេះនៅ
នលើដើរបចាឆំ្ងន ។ំ កមពុជាចូលរមួកនុងការអនុវតតកនុងកិចចរពមនរពៀងននេះ តាមរយៈណផនទើបង្វា ញផលូវស្ៅើពើកិចច
ស្េរបតិបតតិការអាសា៊ា ន នឆ្ងព េះនៅការរគប់រគងការបំពុលនដាយណផសងអ័ពទឆលងណដន និងមនធោបាយ កនុង
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ការអនុវតតណដលបានចូលជាធរមានកនុងឆ្ងន ២ំ០១៦ និងនើតិវធិើស្ៅង់ដារបតិបតតិការអាសា៊ា នស្ៅើពើការពិនិតយ
តាមដាន ការបា៉ា ន់របមាណ និងការនឆលើយតបរមួោន កនុងរោអាស្នន។ នៅកនុងនវទិកាថ្នន ក់អនុតំបន់ 
របនទស្កមពុជានធវើការង្វរោ៉ា ងស្កមមកនុងការអនុវតតណផនការស្កមមភាព នឈៀងនរ ៉ា ឆ្ងន ២ំ០១៧ នដាយកនុង
នន្នេះរបនទស្កមពុជា សាធារណរដារបជាមានិតរបជាធិបនតយយឡវ របនទស្មើោ៉ា ន់មា៉ា  របនទស្នថ និង
របនទស្នវៀតណ្ដម គឺជារដានៅកនុងកិចចរពមនរពៀងអនុតំបន់ស្ៅើពើការបំពុលនដាយណផសងអ័ពទឆលងណដន នៅ
កនុងអនុតំបន់ទននលនមគងគ។ 

កនុងណខ្ធនូ ឆ្ងន ២ំ០១៩ របនទស្កមពុជាបាននចញនស្ចកៅើជូនដំណឹងរបស់្ រកស្ួងបរសិាថ ន ស្ៅើពើវធិាន
ការទប់សាក ត់នភលើងនឆេះនរពកនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងរចករនបៀងជើវៈចរមុេះ នៅណខ្មករា ឆ្ងន ២ំ០១៦ 
នស្ចកៅើជូនដំណឹងរបស់្ រកស្ួងកស្ិកមម រុកាខ របមាញ់ និងននសាទ ស្ៅើពើវធិានការទប់សាក ត់នភលើងនឆេះនរព។ 
កមពុជាបានអនុវតតការពិនិតយតាមដាននៅនឹងកណនលងនៅថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់នរកាមជាតិ ថ្នន ក់អនតររដាា ភិបាល 
នដាយសាងស្ង់ផលូវនភលើងជំុវញិតំបន់ណដលង្វយឆ្ងបនឆេះ ការបនងកើតគណកមាម ធិការជាតិស្រមាប់ការរគប់ 
រគងនភលើងនឆេះនរព និងការរគប់រគងណផសង កិចចស្េការជាមយួអនកពាក់ព័នធន្នន្នតាមរយៈកមមវធិើបណៅុ េះ
បណ្ដៅ លស្ៅើពើការបហ្វង្វក បនភលើងនឆេះ និងស្កមមភាពនលើកកមពស់្ការយល់ដឹងសាធារណៈ ។  

២.៦  អនុស្ថេន៍ និងជំហានបន្នា ប់ 

១.  ការអនុវតតសារចរឆ្ងន ២ំ០២០ នពាលគឺ សារាចរស្ៅើពើវធិានការទប់សាក ត់ និងកាត់បនថយការបំពុល
ខ្យល់សាធារណៈតាមរយៈ៖ 

 ការអភិវឌឍស្មតថភាព និងលិខិ្តបទដាា នគតិយុតតិនៅថ្នន ក់នរកាមជាតិនដើមបើស្រមបស្រមួលការង្វរ  
 ការបហ្វញ្ហជ បគុណភាពខ្យល់នៅកនុងវស័ិ្យនោលននោបាយដនទ ណដលបងកឱ្យមានផលប៉ាេះពាល់  

និងរងផលប៉ាេះពាល់ពើគុណភាពខ្យល់ រមួទងំវស័ិ្យ សុ្ខាភិបាល អាកាស្ធាតុ បរសិាថ ន ដឹក
ជញ្ជូ ន ថ្នមពល និងវបបធម៌ា 

 ណកតរមង់ភាពមិនសុ្ើស្ង្វវ ក់ណផនកនោលននោបាយ រវាងនោលននោបាយគុណភាពខ្យល់ជាមយួ
វស័ិ្យនោលននោបាយដនទនទៀត ឧទេរណ៍ដូចជា ការន្នយំកនោលននោបាយជាតិស្ៅើពើ
ថ្នមពល ឱ្យមានលកខណៈបនសុើោន  ជាមយួការនលើកកមពស់្ការនរបើរបាស់្ថ្នមពលកនកើតន ើងវញិ
របស់្សារចរ និងការអភិវឌឍលទធភាព ជាជនរមើស្ជំនសួ្ឱ្យការដុតស្ំណល់ណដលមានលកខណៈ
អាចទទលួយកបាន តាមរយៈការអភិវឌឍឱ្យមានការរបមូលស្ំណល់តាមតំបន់ទើរកុង នដើមបើកាត់
បនថយការនកើនន ើងននឧស្ម័ន CO 

 បនងកើនស្មតថភាពពិនិតយ តាមដាន នដើមបើអាចជរមុញការអនុវតតនោលនៅឥនធនៈ និងនោលនៅ
គុណភាពខ្យល់ដនទនទៀត 

 ោរំទការណកលមអ ឬការជំនួស្ចហ្វង្វក នចមអិនចាស់្ៗ នដាយនរបើចហ្វង្វក នរបកបនដាយរបស្ិទធិផលខ្ពស់្ 
និងនពលណ្ដណដលអាចនធវើបានរតូវកាត់បនថយការនរបើរបាស់្អុស្ និងធយូងតាមរយៈការនរបើ LPG  
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ឬអគគិស្នើជំនសួ្វញិ  
 ពិនិតយតាមដានជារបចានំលើការបំភាយ និងនធវើអធិការកិចច នលើសាថ នភាពនៅកនុងបណ្ដៅ នរាងចរក

មានការបំភាយខ្ពស់្ 
 ផៅួចនផៅើមឱ្យមានការអនុវតតតឹងរងឹនលើការពិនិតយ និងរគប់រគងោនយនតនដើមបើយកោនយនតចាស់្ 

ណដលបងកការបំពុលខាល ងំនចញពើចរាចរណ៍ និងទញយករបនោជន៍ពើនោលនៅរបស់្ ចរាចរណ៍ 
ស្ៅើពើបទដាា នឥនធនៈ។ 

២.  បនតពរងើកស្មតថភាពការពិនិតយតាមដានគុណភាពខ្យល់តាមរយៈ៖  
 ចាត់តាងំឱ្យមានឧបករណ៍ធនធាន និងការណថទឧំបករណ៍ ពិនិតយតាមដាននលើការរគប់រគង

ទិននន័យ និងស្មតថភាពវភិាគ 
 បណៅុ េះបណ្ដៅ លជំន្នញឯកនទស្ 
 ពរងឹងភាពជានដគូរវាងស្មតថភាពការរសាវរជាវ និងស្មតថភាពកនុងការរបមូលទិននន័យណដលមាន

រចួជានរស្ច ដូចជា កនុងវស័ិ្យស្ិការសាវរជាវ និងរដាា ភិបាលជានដើម។  

៣.  កសាងបណនថមនលើស្នទស្សន៍ការង្វរនៅកនុងសារនពើភណឌ ការបំភាយឆ្ងន ២ំ០១៥ នៅរាជធានើភនំនពញ 
និងសារនពើភណឌ ការបំភាយថ្នន ក់ជាតិឆ្ងន ២ំ០២០ នដើមបើអនុវតតការននេះឱ្យមានលកខណៈសាថ ប័ន និង
ណកលមអវធិើសាហ្វស្តដំបូងតាមរយៈ៖  

 ការនធវើសារនពើភ័ណឌ ការបំភាយថ្នន ក់ជាតិនរៀងរាល់ ៤ឆ្ងន មំៅង 
 បំនពញបណនថមនលើវធិើសាហ្វស្តណដលបានអភិវឌឍន ើងនៅកនុងសារនពើភណឌ ននការបំភាយ ឆ្ងន ២ំ០២០ 

តោួ៉ា ង រមួទងំការបំភាយនមតាននចញពើការដាដុំេះដំណ្ដរំស្ូវ ក៏ដូចជាអូេសូនផងណដរ។  
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ជំពូកទី ៣.  ការប្របរបលួអាកាសធាតុ 

៣.១  សសចកដីសផដើម  

រពះរាជាណាចរររមពុជាមានភាពងាយរងគររះ និងជបួរបទះកាន់តែគរចើនគ ើងជាមយួផលប៉ះ
ពាល់បណាា លមរពើការតរបរបួលអាកាសធាែុ។ រនុងែំបន់អាសុើអាគននយ ៍សុើែុណ្ហ ភាពមធ្យមរបចឆំ្ន រំែូវ
បានរពឹំងថា មានការគរើនគ ើងរនុងចគ ល្ ះ ០,៨០C គៅ ៣,២០C និង រំណ្រអាកាស ចគ ល្ ះពើ ១% 
ដល់ ៨% រែឹមឆ្ន ២ំ១០០ (IPCC, 2013)។ រមពុជាមានរបជាជនគៅជនបទ ៧០% និងវស័ិយរសិរមម
ទទលួបនទុរគលើជាង ៦០% ននរមាល ងំការងារ (RGC, 2016)។ គោយគេែុថា ជើវភាពរស់គៅរែូវពឹង
តផែរគលើអាកាសធាែុ ការជបួរបទះគៅតាមទើតាងំភូមិសាស្តសតជាមយួរពឹែតិការណ៍្ជលសាស្តសតឧែុនិយម
តដលតរបរបួលកាន់តែខ្ល ងំគ ើង និងសមែថភាពបន្ំុទាប គធ្វើឱ្យរមពុជានឺជាទើរតនលងតដលមានភាពងាយ
រងគររះចំគពាះអាកាសធាែុជាខ្ល ងំ។  
 របការគនះរែូវបានឆលុះបញ្ច ងំរនុងសនទសសន៍ តដលពាយាមវាស់តវងភាពធ្ន់ជាមួយអាកាសធាែុ 
និងភាពងាយរងគររះចំគពាះអាកាសធាែុ។ គៅរនុងអំ ុងទសវែសរច៍ប់ពើឆ្ន ១ំ៩៩៩-២០១៨ របគទស
រមពុជាជាប់លំោប់ថាន រ់ទើ១២គៅរនុងសនទសសន៍ហានិភ័យអាកាសធាែុសារល8២០២០ តដលវាស់តវង
គលើររមិែជបួរបទះ និងភាពងាយរងគររះរបស់របគទសគៅនឹងរពឹែតិការណ៍្ធ្ងន់ធ្ងរ (Eckstein et al., 

2020)។ ការប៉ាន់របមាណ្ភាពងាយរងគររះដ៏ទូលំទូលាយរបស់ែំបន់អាសុើអាគននយ ៍ បានររគ ើញថា
របគទសរមពុជាមានសមែថភាពបន្ំុទាបជាងគនបំផុែគៅរនុងែំបន់9 ជាគេែុគធ្វើឱ្យរមពុជាមានភាពងាយ
រងគររះខ្ពស់ទាងំចំគពាះអាកាសធាែុ និងរពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុតដលគរើែមានធ្ងន់ធ្ងរ និង តដលគរើែ
មានសនសមឹៗ (Yusuf and Francisco, 2009)។ 
 រំគណ្ើ នគសដឋរិចច10 នរួឱ្យគសងើចសរគសើរ និងរបរបគោយគសថរភាពរបស់រពះរាជាណាចរររមពុជា
រនុងទសវែសរថ៍្មើៗគនះ រ៏មានផលប៉ះពាល់តផនរអាកាសធាែុផងតដរ។ សមាព ធ្គលើការគរបើរបាស់ដើ ែរមូវ
ការ ថាមពល ការបំភាយគចញពើសំណ្ង់ និងការបរគិភានកាន់តែគរចើនគ ើង នឺជាសមាព ធ្អាកាសធាែុ
មយួចំនួនតដលអាចវាស់តវងបាន។ ថ្វើគបើអរតាបំភាយសុទធរបស់រមពុជាគៅមានររមិែទាប គបើគធ្ៀប
ជាមយួបណាា របគទសដនទគទៀែរនុងែំបន់រាើ បុ៉តនតរមពុជាបានគធ្វើដំគណ្ើ រគចញពើសាថ នភាពអាងសតុរឧសម័ន
ផទះរញ្ច រ់ មរជាអនរបំភាយសុទធ គោយរនុងគ្ះការបំភាយឧសម័នផទះរញ្ច រ់មានការគរើនគ ើងរនប់       
វស័ិយទាងំអស់ចប់ពើឆ្ន ១ំ៩៩៥-២០១៦ (NCSD and MoE, 2020a)។ 
 គដើមបើគឆលើយែបចំគពាះបញ្ហ របឈមទាងំគនះ រមពុជាបានរសាងទាងំសមែថភាពតផនរសាថ ប័ន និង
សមែថភាពមនុសស រពមទាងំយុទធសាស្តសតជាែិ តផនការសរមមភាព និងតផនការតាមវស័ិយ រែូវបាន
                                                 
8 The CRI asks to what extent countries and regions are affected by weather-related loss events such as floods, storms and 

heatwaves. It is not a comprehensive scoring of climate vulnerability – notably it omits slow-onset processes such as rise, 
acidification and warming of seas. 

9 Where adaptative capacity is a function of socio-economic factors, infrastructure and available technology. 
10 Annual economic growth in Cambodia has averaged 7.7% since 1994 (UNDP 2019). 
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អភិវឌឍគ ើង អនុវែត និងរចបាច់បញ្ចូ លរន ។ គរលគៅគរលនគយាបាយរនុងការកាែ់បនថយការបំភាយ
ឧសម័នផទះរញ្ច រ់ និងបគងកើនភាពធ្ន់របស់របជាជន និងជើវភាពរស់គៅរែូវបានអភិវឌឍគ ើង គេើយរែូវ
បានបស្តញ្ជ បចូលគៅរនុងវស័ិយគរលនគយាបាយដនទគទៀែ រមួទាងំវស័ិយអប់រ ំ និងគសដឋរិចចផងតដរ។ 
ព័ែ៌មានអាកាសធាែុ និងមូលោឋ នទិននន័យគររះមេនតរាយជាែិរំពុងមានភាពឈានគ ើង តដលបងក  
ឱ្យមានភាពរែឹមរែូវតាមរយៈ តរលមែការរបមូលទិននន័យជលសាស្តសត និងឧែុនិយម និងការផសពវផ្យ
តដលអាចររំទដល់របព័នធជូនដំណឹ្ងជាមុន(របកាសអាសនន) នរួឱ្យគជឿទុរចិែតតថ្មគទៀែ។ របគទស
រមពុជា រ៏រំពុង្មុំខ្រនុងការអភិវឌឍឧបររណ៍្គដើមបើពាររណ៍្ និងគធ្វើតផនការសរមាប់ផលប៉ះពាល់តផនរ
គសដឋរិចចបណាា លមរពើការតរបរបួលអាកាសធាែុផងតដរ។  
 របគទសរមពុជាបានផាល់សចច ប័នគលើអនុសញ្ា ររបខ័្ណ្ឌ អងគការសេរបជាជាែិសាើពើការតរបរបួល
អាកាសធាែុ (UNFCCC) រនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥។ ចប់តាងំពើគពលគ្ះមរ ការគឆលើយែបរបស់រមពុជាចំគពាះ
ការតរបរបួលអាកាសធាែុនឺតផែរគលើការរាយការណ៍្ និងការរំណ្ែ់គរលគៅជាលរខណ្ៈអនតរជាែិ និង
សម័រនចិែត។ តាមរយៈរបាយការណ៍្ជាែិ (NC) ចំននួពើរគលើរ (គេើយ NC គលើរទើបើរែូវបានរពឹំងថានឹង
រែូវគធ្វើគ ើងគៅគដើមឆ្ន ២ំ០២១) ការចូលរមួចំតណ្រតដលរែូវបានរំណ្ែ់គៅថាន រ់ជាែិដំបូង គរកាមរិចច
រពមគរពៀងប៉ារ ើសរបស់ UNFCCC (រពមជាមយួបចចុបបននភាព NDC តដលរែូវបានគធ្វើគ ើងគៅចុងឆ្ន ំ
២០២០) រ៏ដូចជារបាយការណ៍្បចចុបបននភាពពើរឆ្ន មំាង (BUR) រនុងឆ្ន ២ំ០២០ របគទសរមពុជា បងាហ ញ
ឱ្យគ ើញនូវការគបតជាា ចិែតចំគពាះ UNFCCC និងការអនុវែតសរមមភាពបន្ំុ និងកាែ់បនថយគដើមបើទប់សាក ែ់
ការបំភាយឧសម័នផទះរញ្ច រ់ និងបគងកើនភាពធ្ន់ចំគពាះអាកាសធាែុ។ គៅរនុងជំពូរគនះ គយើងពិនិែយ
គមើលគលើទិននន័យ និងនិ ន្ ការការតរបរបួលអាកាសធាែុតដលមាន ពិចរណាររផលប៉ះពាល់តដលអាច
វាស់តវងបាន និងរំណ្ែ់អំពើការរសាវរជាវ្គពលអ្នែ និងែរមូវការទិននន័យ។ ទាងំការបន្ំុ
ជាមយួការតរបរបួលអាកាសធាែុ (សរមមភាពគដើមបើកាែ់បនថយផលប៉ះពាល់ការតរបរបួលអាកាសធាែុ) 
និងការកាែ់បនថយ (ការបនថយការបំភាយឧសម័នផទះរញ្ច រ់តដលបងកឱ្យមានការតរបរបួលអាកាសធាែុ) 
រែូវបានគលើរគ ើងរនុងជំពូរគនះ។ 
៣.២  សម្ពា ធ 

ការបំភាយ GHG សុទធ 
ចប់ពើពារ់រណាា លទសវែសរ ៍១៩៩០មរ គសដឋរិចចរមពុជា បានលូែលាស់យ៉ាងឆ្ប់រេ័ស រនុង  

អរតាជាមធ្យម ៧,៧% រនុងមយួឆ្ន  ំ (UNDP, 2019)។ ការផ្លល ស់បតូរតផនររច្សមព័នធរ៏មានភាពឆ្ប់
រេ័សផងតដរ គោយគយើងគ ើញមានការថ្យចុះនរួឱ្យរែ់សមាគ ល់នូវសមាមារែតផនររសិរមម និងការ 
គរើនគ ើងនូវសមាមារែរបស់វស័ិយឧស្េរមម។ ការលូែលាស់យ៉ាងឆ្ប់ និងការតរបរបួលគសដឋរិចច 
បានគធ្វើឱ្យរមពុជាកាន់តែកាល យជារបគទសតដលមានររមិែបំភាយកាបូនខ្ល ងំតថ្មគទៀែ។ ការបំភាយរនុង
របជាជនមាន រ់បានគរើនគ ើងពើររមិែ ៤,០០ គៅដល់ ១០,៤៤គតាន នន CO2-e សរមាប់អនរតាងំលំគៅ
មាន រ់រនុងមយួឆ្ន  ំ (សារគពើភណ្ឌ  GHG រនុង NCSD និង MoE, 2020)។ ថ្វើគបើរមពុជា ជារបគទសបំភាយ
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ឧសម័នផទះរញ្ច រ់ែិច គបើគធ្ៀបជាមយួបណាា របគទសដនទគទៀែរនុងែំបន់រាើ ការបំភាយកាបូនឌើអុរសុើែ 
(CO2) របស់រមពុជាមានការគរើនគ ើង គោយរនុងគ្ះបំតរបំរលួការគរបើរបាស់ដើទទលួបនទុរគលើបរមិាណ្ 
ដ៏គរចើនននការផ្លល ស់បតូរគនះ (តារាង ៣.១)។ បតនថមគលើគនះ ការបំភាយរបស់រមពុជាគរើនគ ើងរនុងគលបឿន 
គលឿនជាងការគធ្វើនំរូពាររណ៍្ដំបូងតដលបានសាម នគៅរនុងរបាយការណ៍្ជាែិបឋម (MoE 2002)។ 
 របាយការណ៍្រនុងសារគពើភណ្ឌ ឧសម័នផទះរញ្ច រ់របគទសរមពុជាគៅរនុង BUR 2020 (NCSD និង 
MoE, 2020a) ការបំភាយឧសម័នផទះរញ្ច រ់បានគរើនគ ើងរនប់វស័ិយទាងំអស់ បុ៉តនតមានការគរើនគ ើង
នរួឱ្យរែ់សមាគ ល់ជាងគនសរមាបន់រពគឈើ និងការគរបើរបាស់ដើដនទគទៀែ (FOLU)។ ការតរបរបួលគនះរែូវ
បានបងាហ ញតាមបំតរបំរលួសាុរកាបូន តាមការគរបើរបាស់ដើរបគភទគផសងៗជាគរចើន។ វស័ិយបំភាយធំ្ជាង
គនបំផុែទើពើរនឺវស័ិយរសិរមម គោយរនុងគ្ះការោដុំះរសូវនឺជារតាត ចូលរមួចំតណ្រនរួឱ្យរែ់សមាគ ល់។ 
វស័ិយបំភាយទើបើ និងទើបួន នឺវស័ិយថាមពល និងវស័ិយសំណ្ល់តដលឆលុះបញ្ច ងំឱ្យគ ើញនូវ GDP 
គរើនគ ើង និងចំននួរបជាជនគរើនគ ើង។ ជាចុងគរកាយ នឺវស័ិយតរនចនឧស្េរមម និងការគរបើរបាស់
ផលិែផល (IPPU) តដលរនបដណ្ា ប់រនុងរបគទសរមពុជាគោយឧស្េរមមសុើម៉ង់ែ៍ និង ការគរបើរបាស់
ឧសម័នផលរ ើគនែ (fluorinated gases)។ តារាង ៣.១ ផាល់ព័ែ៌មានសគងខបសាើពើការបំភាយតាមវស័ិយ 
គោយរនុងគ្ះសារគពើភណ្ឌ ការបំភាយ GHG ផ្លទ ល់ រ៏ផាល់ទិននន័យសុើជគរៅ វធិ្ើសាស្តសត និងការវភិានគលើ
និ ន្ ការបំភាយតាមវស័ិយទាងំអស់គនះតដរ (NCSD and MoE, 2020a)។ 

តារាង ៣.១  ននិ្នន ការបភំាយ ឆ្ន ១ំ៩៩៤-២០១៦ តាមវិសយ័ (GHG, Gg Co2-e)11  

 
(NCSD and MoE, 2020a) 

ការបំភាយ GHG តាមវស័ិយ  

 ការបំភាយ GHG គរើនគ ើងជាលំោប់គៅរមពុជាចប់ពើទសវែសរ ៍១៩៩០មរ និងជាពិគសសរនុង
ទសវែសររ៍នលងមរតដលឈានដល់ជាង ១៦០០០០GG នន CO2-e រនុងឆ្ន ២ំ០១៦។ រកាេវចិ ៣.១ 
បងាហ ញការគរើនគ ើងនរួឱ្យរែ់សមាគ ល់ននការបំភាយ រនុងគ្ះវស័ិយ FOLU មានសមាមារែដ៏ខ្ពស់។ 
ការបំភាយពើនរពគឈើតចរជាពើរដំណារ់កាល នឺ ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១០ និងឆ្ន ២ំ០១០-២០១៤។ គបើនិែ
                                                 
11 Note that the historic data presented in Cambodia’s GHG Inventory 2020 are modestly adjusted from those reported in earlier 

National Communications. The GHG Inventory is aligned with Cambodia’s Initial Forest Reference Level (2017). 
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តាមលរខណ្ៈវធិ្ើសាស្តសត រមពុជា បានគរបើរបាស់ការបំភាយសរុបជាមធ្យមសរមាប់អំ ុងគពលនើមយួៗ 
ទិដឋភាពគនះពនយល់ឱ្យគ ើញអំពើ “ការគលាែគ ើងខ្ពស់” តដលគ ើញមានគៅរនុងវស័ិយ FOLU ចប់ពើឆ្ន ំ
២០០៩-២០១០។ គបើគរបៀបគធ្ៀបជាមយួការបំភាយតដលគធ្វើចំគណាលគៅរនុងរបាយការណ៍្ជាែិបឋម
របស់រមពុជារនុងឆ្ន ២ំ០០២ (តារាង ៣.២) ការប៉ាន់របមាណ្ហារ់មានភាពសុររិែគលើរតលងតែរនុង  
វស័ិយ FOLU តដលបានចូលរមួចំតណ្រដល់ការបំភាយេសួពើការប៉ាន់របមាណ្បឋម។  
រកាហ្វចិ ៣.១ ការបភំាយឧសមន័ផទះកញ្ច ក ់GHG សរាបវិ់សយ័ថាមពល ដំណ ើ រការឧសាហ្កមម នងិការណររើរាសផ់លតិផល 

កាកស ំល ់កសកិមម នងិព្រពណ ើ នងិការណររើរាសដី់ដព្ៃណៃៀត 

 
 (NCSD and MoE, 2020) 

តារាង ៣.២ សារណពើភ ័ឌ  នងិការប៉ា ន់ររា ការបំភាយ នងិការរសូបយកឧសម័នផទះកញ្ច ក់ ៃិនននយ័តាមវិសយ័ចណន្នល ះរវាងឆ្ន ំ
១៩៩៤-២០០០ ការណ្វើចំណោល ឆ្ន ២ំ០១០ ដល់ ឆ្ន ២ំ០២០ ផ្ផែកណលើៃិនននយ័ឆ្ន ២ំ០០២ 
ការពណ៌្្ ១៩៩៤ ២០០០ ២០១០ ២០២០ 

ការបំភាយ Gg % Gg % Gg % Gg % 

ថាមពល 1,853 2.8 2,767.30 74 4,780 5.9 8,761 9 

ឧស្េរមម 50 0.1 -  -  -  

រសិរមម 10,560 15.5 3,440.31 16.4 17,789 22.1 26,821 27.5 

សំណ្ល់ 273 0.4 229.24 0.4 425 0.5 523 0.5 

បំតរបំរលួការគរបើរបាស់ដើ និងនរពគឈើ 
(LUCF) 

55,216 81.2 58,379 79.6 57,627 71.5 61,512 63 

ការបំភាយសរុប 67,980 100 73,362 100 80,621 100 97,617 100 

ការរសូបយរគោយ LUCF -73,122  -67,118  -61,090  -53,769  

ការបំភាយសុទធ -5,170  6,244  19,531  43,848  
(MOE, 2002) 12 

                                                 
12 Data 1994 is based from GHG inventory using IPCC Methodology, data 2000-2020 is projection based on 1994 data. 



ទំព័រ | 30  

 

ការរសបូយរឧសមន័ផទះរញ្ច រ់តាមរយៈវស័ិយការគរបើរបាស់ដើ នរមបដើ និងវស័ិយនរពគឈើ 
 រនុងឆ្ន ២ំ០១៧ រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា (RGC) បានរបកាសចរខុវស័ិយរយៈគពលតវង (ស.ជ.ណ្ 
គលខ្១២១១) គដើមបើកាែ់បនថយបំភាយឧសម័នផទះរញ្ច រ់ពើវស័ិយនរពគឈើឱ្យមានអរតាសុទធគសមើ ០% មុន
ឆ្ន ២ំ០៤០។ ចរខុវស័ិយគនះអាចសគរមចបានតាមរយៈ៖ 

 ការសគរមចបានែុលយភាពរវាងការបំភាយបងកគ ើងគោយមនុសសតចរគៅតាមរបភព ការរសូប
យរតាមរយៈអាងសតុរការបំភាយឧសម័នផទះរញ្ច រ់គចញពើវស័ិយនរពគឈើ 

 ការគលើររមពស់កាលានុវែតភាពននជើវភាពរស់គៅរបស់សេនមន៍មូលោឋ ន គដើមបើកាែ់បនថយភាព
ពឹងតផែររបស់ពួររែ់មរគលើផលិែផលនរពគឈើ  

 ការពរងឹងផលិែរមមគឈើ និងអុសគចញពើចមាក រ និងការពារនរពធ្មមជាែិ។ 
តខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ រមពុជាបានោរ់គសនើនូវរបាយការណ៍្ររមិែគយាងនរពគឈើបឋម (FRL) របស់

ខ្លួនគោយសម័រនចិែត គដើមបើកាែ់បនថយការបំភាយគចញពើការបាែ់បង់នរពគឈើ ការគរចរលិនរពគឈើ និងការ
ពរងឹងសាុរកាបូននរពគឈើ (គរដ៉បូរ)។ និយមន័យនរពគឈើតដលរមពុជាបានទទួលយរសរមាប់នគរមាង
គរដ៉បូរ រមួមាន ចមាក រដូងគរបង ចមាក រគៅសូ៊ និងដំណាអំាយុកាលតវង (របភព៖ BUR TA)។ ប ទ្ ប់ពើ
គរលការណ៍្តណ្្ ំIPCC ២០០៦ សរមាប់សារគពើភណ្ឌ ឧសម័នផទះរញ្ច រ់ថាន រ់ជាែិ និងមនគុគទសរ៍ ការ
អនុវែតលែសរមាប់ការគរបើរបាស់ដើ បំតរបំរលួការគរបើរបាស់ដើ និងនរពគឈើឆ្ន ២ំ០០៣ មរ ររមិែបំភាយ
មធ្យមជារបវែតិសាស្តសតថាន រ់ជាែិសរមាប់ឆ្ន ២ំ០០៦-២០១៤ មានររមិែ ៧៨.៩៥៣.៩៥១tCO2e/ឆ្ន ។ំ 

របាយការណ៍្សតើពើការរមួចំតណ្ររបស់រមពុជា គដើមបើអនុវែតអនុសញ្ា ររបខ័្ណ្ឌ សេរបជាជាែិសតើ
ពើការតរបរបួលអាកាសធាែុ (INDC) រមពុជាបានរបកាសនូវសរមមភាពកាែ់បនថយរបរបគោយមេចិឆតា
សរមាប់បគងកើន និងររ្នរមបនរពគឈើរេូែដល់ ៦០% នននផទដើរបគទសរែឹមឆ្ន ២ំ០៣០ គោយគផតើម
គចញពើនរមបនរពគឈើរបមាណ្ ៤៦,៨៦% រនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ ចំណុ្ចគនះ នឹងផាល់លទធផលឱ្យមានការ
កាែ់បនថយការបំភាយរបមាណ្ ៤,៧គតាន CO2-e េ.ែ/ឆ្ន  ំ(RGC, 2015)។ 

ថ្វើគបើមានមេចិឆតារនុងការបគងកើននរមបនរពគឈើរាើ រ៏ រមពុជារនលងមរបានបាែ់បង់នរពគឈើ។ តាម 
របាយការណ៍្ជាែិគលើរទើ ២ ឆ្ន ២ំ០១៥ (តារាង ៣.៣) នរមបនរពគឈើរបស់រមពុជា បានថ្យចុះជា
លំោប់ចប់តាងំពើទសវែសរ ៍ ១៩៦០ មរ (SNC, 2016)។ របាយការណ៍្ររមិែគយាងនរពគឈើបឋម
របស់រមពុជាសរមាប់ UNFCCC (២០១៧) រ៏បានបងាហ ញឱ្យគ ើញនូវរំគណ្ើ នអរតាការបាែ់បង់នរមប
នរពគឈើផងតដរ៖ នរមបនរពគឈើមានចំនួន ៥៩% រនុងឆ្ន ២ំ០០៦   ៥៩% រនុងឆ្ន ២ំ០១០ និង ៤៧%  
រនុងឆ្ន ២ំ០១៤ (FRL, 2017) គបើគទាះបើជាអរតាថ្យចុះគនះរែូវបានទប់សាក ែ់តាងំពើគពលគ្ះមររាើ។ 
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តារាង ៣.៣ ការផ្ររររលួគរមបព្រពណ ើចាបព់ៃីសវតសរឆ៍្ន ១ំ៩៦០-២០០៦ 

 
(MoE, 2015) 

 រសបគពលតដលនរមបនរពគឈើថ្យចុះ ការគរបើរបាស់ដើសរមាប់ដំណាបំានគរើនគ ើង។ រនុងឆ្ន ំ
២០០៦ របគទសរមពុជាមាននរពគឈើរបមាណ្ ១១លានេ.ែ រនុងគ្ះរបមាណ្ ៨៧% របមូលផាុ ំរនុង
ែំបន់គអរូ ូសុើចំននួបើ នឺ៖ អាងទគនលគមនងគខ្ងគរើែ (៣៤%) ភនំររវ៉ាញ (២៥%) និងទំ្ប
រណាា ល (២៤%)។ និែរែឹមឆ្ន ២ំ០១៨ ចំននួគនះបានធាល រ់ចុះមរគៅរែឹមរបមាណ្ ៨លានេ.ែ។ 
ែំបន់គមនងគខ្ងគរើែ និងទំ្បរណាា លបាែ់បង់នរពគឈើរនុងនផទដើធំ្ជាងគនបំផុែរនុងអំ ុងគពលគ្ះ 
គពាលនឺគរចើនជាង ៧៦០ ០០០េ.ែ រនុងមយួែំបន់ចប់ពើគពលគ្ះមរ។ រសបគពលជាមយួរន គនះ
តដរ ដើោដំំណាមំានការគរើនគ ើង (រកាេវចិ ៣.២)។  

រកាហ្វចិ ៣.២ បផំ្របរំលួការណររើរាសដី់ណៅកមពជុាចាបព់ឆី្ន ២ំ០០៦-២០១៨ 

 
(គលខ្ធិ្ការោឋ នររុមការងារគរដ៉បូរ ឆ្ន ២ំ០២០) 

៣.៣  ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ  

អារស័យគោយរតាត ភូមិសាស្តសត របគទសរមពុជា តែងតែជារមមវែថុននបាែុភូែជលឧែុវទិាគផសងៗ 
ជាគរចើនដូចជាទឹរជំនន់ គររះរាងំសងួែ ពយុះ និងការបារ់ដើ។ ជាលរខណ្ៈរបនពណ្ើ  គភលៀងមូសុង ្យំរ
ខ្យល់ភាន្រែើតដលមានគភលៀងគរចើន និងមានសំគណ្ើ មខ្ពស់ចប់ពើតខ្ឧសភា រេូែដល់តខ្ែុលា គេើយ 
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រដូវរបាងំចប់ពើតខ្វចិឆិកា ដល់តខ្មើ្ (Heng, 2015)។ បុ៉តនតមានការសគងកែគ ើញថារពឹែតិការណ៍្
អាកាសធាែុរំពុងចប់គផាើមតរបរបួល នឺសើែុណ្ហ ភាពរបចឆំ្ន មំានការគរើនគ ើង ទរមង់ននគភលៀងធាល រ់ និង
គររះរាងំសងួែមានការតរបរបួល។ រពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុធ្ងន់ធ្ងរគលចគ ើងកាន់តែញឹរញាប់ជាងមុន។ 
រកាេវចិ៣.៣ តដលបានចងររងទិននន័យរមពស់ទឹរគភលៀងជារ់តសាងពើរបព័នធផ្លក យរណ្បរនុងអំ ុងគពល 
៣០ឆ្ន  ំ បងាហ ញឱ្យគ ើញថាទាងំឆ្ន ២ំ០១៥ និងឆ្ន ២ំ០១៩ នឺជាឆ្ន ជំបួគររះរាងំសងួែមានអរតាគភលៀង
ធាល រ់ែិចគៅរដូវគភលៀង។ រកាេវចិ ៣.៤ បគងកើែនំរូនិ ន្ ការ តដលរនុងគ្ះបងាហ ញពើគសណារ ើយ៉ូការបំភាយ 
ទាបបំផុែ និងខ្ពស់បំផុែ គេើយគសនើគ ើងថា សើែុណ្ហ ភាពបាននឹងបនាគរើនគ ើងរនុងរបគទសរមពុជា។ 

រកាហ្វកិ ៣.៣  ការផ្ររររលួក ំកអាកាស ឆ្ន ២ំ០០០-២០១៩ 

 
(ទិនននយ័មូលោឋ ន CHRIPS) 

រកាហ្វកិ ៣.៤ សតី ុហ ភាពម្យមររចាឆំ្ន  ំនងិចនំនួព្ងៃព្នរលកកណដៅ  

 
(WHO, 2016) 

រកាេវរិទាងំពើរគនះ បងាហ ញពើសើែុណ្ហ ភាពមធ្យមរបចឆំ្ន  ំ និងចំននួនថ្ងននរលររគៅា  សរមាប់ 
រមពុជាគរកាមរចរផលូវ IPCC តដលទាបបំផុែ (RCP 2.6) និងខ្ពស់បំផុែ (RPC 8.5)។ គរកាមគសណារ ើយ៉ូ
ការបំភាយខ្ពស់ សើែុណ្ហ ភាពមធ្យមរបចឆំ្ន អំាចគរើនគ ើងចំនួន ៤,២០C ជាមធ្យមចប់ពើឆ្ន  ំ ១៩៩០ 
ដល់ ២១០០។ អរតាគនះអាចររមិែគៅរែឹមរបមាណ្ ១,២០C គរកាមការថ្យចុះការបំភាយសរល
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រេ័ស (RCP2.6)។ រសបគពលជាមយួរន គនះ ចំននួនថ្ង ឬអាកាសធាែុគៅា ខ្ល ងំអាចគរើនគ ើងពើ ១០នថ្ង 
គៅដល់ ៧៥ -២៤០នថ្ង រនុងមយួឆ្ន ។ំ 

សើែុណ្ហ ភាព និងអរតាគភលៀងធាល រ់របចឆំ្ន  ំ
អរតាគភលៀងធាល រ់មានចប់ពើ ១៤០០ម.ម រនុងមយួឆ្ន  ំ គៅទំ្បរណាា លរេូែដល់ ៤០០០ម.ម 

រនុងែំបន់គឆនរមយួចំននួ ឬែំបន់ដើខ្ពស់ (រកាេវចិ ៣.៥)។ សើែុណ្ហ ភាពមធ្យមថាន រ់ជាែិ ២៨០C គោយ
រនុងគ្ះសើែុណ្ហ ភាពមធ្យមរនុងតខ្គមសា ៣៨០C និងសើែុណ្ហ ភាពអបបបរមាមធ្យមរនុងតខ្មររា ១៧០C 
(Heng, 2015)។ រយៈគពលចប់ពើតខ្ឧសភា ដល់តខ្ែុលា មានអរតាគភលៀងធាល រ់គសមើនិង៩០% ននអរតា
គភលៀងធាល រ់របចឆំ្ន  ំ (MoE and GSSD, 2015)។ 

រកាហ្វចិ ៣.៥ ៃរមងណ់ភលៀងធ្លល កក់នងុររណៃសកមពជុា 

 
(Heng, 2015) 

រកាហ្វចិ ៣.៦ ការណររៀបណ្ៀបសតី ុហ ភាពអតបិរា នងិអរបបរា ១៩៨៥–២០០៨ 
  

 (Heng, 2015) 
 ការសិរ្ទារ់ទងនឹងការតរបរបួលសើែុណ្ហ ភាពតដលបានសគងកែគ ើញ និងការតរបរបួលតដល
រែូវបានគធ្វើចំគណាលទុរ និងររមិែគភលៀងធាល រ់រនុងរបគទសរមពុជា ចប់ពើឆ្ន  ំ១៩៨៥ - ២០០៨ បងាហ ញ 
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ឱ្យគ ើញនូវលំោប់សើែុណ្ហ ភាពអបបបរមា នឺសើែុណ្ហ ភាព ២១,៥-២៦,៣០C និងលំោប់សើែុណ្ហ ភាព
អែិបរមិា ៣១,៦-៣៦,១០C ។ និ ន្ ការរនុងអំ ុងគពលគនះបងាហ ញឱ្យគ ើញនូវការគ ើងរគៅា សនសមឹៗ
តាមរយៈការគរើនគ ើងសើែុណ្ហ ភាពអែិបរមាជាមធ្យម និងការគរើនគ ើងសនសមឹៗននសើែុណ្ហ ភាពអបប
បរមា (រកាេវចិ ៣.៦) (Heng, 2015)។ 

 គៅរមពុជា ររសួងធ្នធានទឹរ និងឧែុនិយម មានសាថ នើយឧែុនិយមចំនួន ២៩ គៅរាយប៉ាយ
តាមបណាា គខ្ែតទាងំអស់។ ពើឆ្ន ២ំ០១៨មរ ទិននន័យតដលរបមូលបានជាសវ័យរបវែតិ រនុងចគ ល្ ះគពល
គរៀងរាល់ ១៥្ទើមាង គេើយតដលរនលងមរ ការរបមូលគនះរែូវបានគធ្វើគ ើងគោយនដ រនុងចគ ល្ ះ គរៀង
រាល់ ២៤គម៉ាងមាង។ ជាលទធផល រនុងគពលអ្នែ នឹងអាចមានព័ែ៌មានលមែិែតថ្មគទៀែ គដើមបើយល់
អំពើការតរបរបួលជាបនត។ ទិននន័យរនុងរសុររនុងអំ ុងទសវែសរគ៍នះ សើែុណ្ហ ភាព (រកាេវចិ ៣.៧) និង
រមពស់ទឹរគភលៀង (រកាេវចិ ៣.៨) ឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៩ បងាហ ញឱ្យគ ើញជាចំណាប់អារមមណ៍្ដំបូងថា
មានការតរបរបួលែិចែចួបុ៉គណាណ ះ។ ទិននន័យបគងកើែគោយសវ័យរបវែតិអាចចប់យររតាត ដនទគទៀែគៅ
រនុងគពលអ្នែ ឧ. ររមិែននភាពញឹរញាប់ គពលគវលា និងភាពខ្ល ងំកាល ននគភលៀងធាល រ់។ ប ទ្ ប់មរ 
គយើងអាចយររតាត ទាងំអស់គនះគៅវភិានរនុងបរបិទននការអភិវឌឍដនទគទៀែដូចជាផលូវថ្នល់ ទំនប់ ឬការ
អភិវឌឍគេោឋ រច្សមព័នធដនទគទៀែ រពមទាងំរសិរមម ឬការតរបរបួលការគរបើរបាស់ដើគដើមបើយល់អំពើ
ផលប៉ះពាល់បូរបញ្ចូ លរន ននការតរបរបួលសើែុណ្ហ ភាព និងររមិែគភលៀងធាល រ់រនុងបរបិទននភាពធ្ន់ ឬ
ភាពងាយរងគររះកាន់តែគរចើនគ ើងគៅរនុងបរសិាថ នជំុវញិ។ 

រកាហ្វចិ ៣.៧ សតី ុហ ភាពររចាឆំ្ន ថំាន កជ់ាត ិ២០០៩-២០១៩ 

 
MoWRAM, 2020 
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រកាហ្វចិ ៣.៨ អរតាណភលៀងធ្លល កថ់ាន កជ់ាត ិឆ្ន ២ំ០០៩-២០១៩ 

 
MoWRAM, 2020 

ទឹរជនំន់ គររះរាងំសងួែ និងខ្យល់ពយុះរបចឆំ្ន  ំ
 គៅរបគទសតដលមាននផទដើលិចទឹរធំ្គធ្ង ទឹរជំនន់ នឺជារពឹែតិការណ៍្តដលគនបានដឹង របគមុើល 
គមើលទុរជាមុន និងជាបាែុភូែដ៏ចបំាច់ផងតដរ។ ទិននន័យតដលមានបចចុបបនន បងាហ ញឱ្យគ ើញថាមាន
ជនរងគររះរនុងចំនួនែិចជាងមុនគោយ ទឹរជំនន់ គររះរាងំសងួែ និងពយុះធ្ងន់ធ្ងររនុងរយៈគពលបុ៉ ម្ នឆ្ន ំ
ថ្មើៗគនះ (រកាេវចិ ៣.៩)។ គបើគទាះបើជាមានរពឹែតិការណ៍្ធ្ងន់ធ្ងរែិចជាងមុនរនុងរយៈគពលបុ៉ ម្ នឆ្ន ំ
រនលងមរគនះ និងរសបគពលតដលរបព័នធរបកាសអាសនន (EWS) រែូវបានអភិវឌឍគ ើងរនុងអំ ុងគពល
គនះរាើ រេូែមរដល់បចចុបបននគៅពំុទាន់មានការសិរ្អំពើរបសិទធភាពនន EWS មរគលើផលប៉ះពាល់
របស់គររះមេនតរាយគៅគ ើយ។  

រកាហ្វចិ ៣.៩ ជនរងណររះ13ពៃីកឹជំនន ់ណររះរាងំសៃតួ នងិខ្យលព់យះុ 

 
(របភព៖ CamDi http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/ ទាញគចញគៅនថ្ងទើ ៣០ តខ្គមសា ឆ្ន ២ំ០២០) 

                                                 
13 DesInventar defines “victims” as “The number of persons whose goods and/or individual or collective services have suffered 
serious damage, directly associated with the event. For example, partial or total destruction of their homes and goods; loss of crops 
and/or crops stored in warehouses, etc. If the information refers to families, calculate the number of people according to available 
indicators. 
(https://www.desinventar.net/effects.html)   
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របាយការណ៍្ទិននន័យមូលោឋ នរបស់នណ្រមាម ធិ្ការជាែិរនប់រនងគររះមេនតរាយរមពុជាNCDM 
DesInventar Sendai (ជាសូេវតវរគបើរទូលាយតដលតាមោនព័ែ៌មានសាើពើររបខ័្ណ្ឌ ការងារ Sendai 
និងសូច្ររ SDG មយួចំននួពារ់ព័នធជាមយួការកាែ់បនថយហានិភ័យគររះមេនតរាយ)។ របគទស
រមពុជាជួបបទពិគសាធ្ន៍ទឹរជំនន់ធ្ងន់ធ្ងររនុងឆ្ន ២ំ០០០ ឆ្ន ២ំ០០៩ ឆ្ន ២ំ០១១ និងឆ្ន ២ំ០១៣ តដល
ផាល់លទធផលគធ្វើឱ្យមានការសាល ប់ និងលំគៅាននរែូវបានបំផ្លល ញរនុងចំននួគរើនគ ើងរនុងបណាា ឆ្ន ទំាងំ
គនះ (រកាេវចិ ៣.១០)។ មិនមានការសាល ប់តដលរែូវបានរាយការណ៍្ថាបណាា លមរពើគររះរាងំសងួែ
គោយផ្លទ ល់គទ ថ្វើគបើផលប៉ះពាល់គោយរបគយាល ឬផលប៉ះពាល់រយៈគពលតវងរបតេលជាពំុរែូវបាន
រែ់រតាទុររនុងសថែិិ។ ពយុះមានផលប៉ះពាល់អាចវាស់តវងបានមរគលើផទះសតមបង (រកាេវចិ ៣.១១)។ 

រកាហ្វចិ ៣.១០ ផលប៉ាះពាលណ់ោយៃកឹជំនន ់

 
 (របភព៖ CamDi, http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/ ទាញយរគៅនថ្ងទើ ៣០ តខ្គមសា ឆ្ន ២ំ០២០) 

រកាហ្វចិ ៣.១១  ផលប៉ាះពាលណ់ោយខ្យលព់យុះ 

 
 (របភព៖ CamDi, http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/ទាញយរគៅនថ្ងទើ ០៥ តខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០) 

៣.៤  ផលប ៉ះពាល ់

ផលប៉ះពាល់តផនរគសដឋរិចច 
 រមពុជារំពុងឈរគៅជរួមុខ្រនុងការពាររណ៍្ផលប៉ះពាល់គសដឋរិចច បណាា លមរពើការតរបរបួល
អាកាសធាែុ និងជារបគទសមយួរនុងចំគណាមបណាា របគទសដំបូងគនបំផុែតដលអនុវែតការពិនិែយគ ើង
វញិគលើការចំណាយសាធារណ្ៈគលើអាកាសធាែុ និងការពិនិែយគ ើងវញិគលើតផនរសាថ ប័ន  (ODI 2012) 
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និងររបខ័្ណ្ឌ េរិញ្ាបបទានការតរបរបួលអាកាសធាែុ (Nicholson et al., 2014)។ ថ្មើៗគនះនំរូផលប៉ះ
ពាល់រំគណ្ើ នគសដឋរិចចអាកាសធាែុ (CEGIM) រែូវបានអភិវឌឍគ ើង និងយរគៅអនុវែតគដើមបើពាររណ៍្
វសិាលភាព និងទំេនំនការខ្ែបង់ចំណូ្លបណាា លមរពើការតរបរបួលអាកាសធាែុ្គពលអ្នែ 
ការថ្យចុះផលិែភាពពលរមម និងការខូ្ចខ្ែចំគពាះរទពយសមបែតិចំននួ ២៦% (MEF and GSSD 

2019)។ លទធផលបងាហ ញថា ការតរបរបួលអាកាសធាែុនឹងកាែ់បនថយរំគណ្ើ ន GDP សុទធចំននួ ២,៥% 
រនុងឆ្ន ២ំ០៣០ និង ៩,៨% រនុងឆ្ន ២ំ០៥០។ គយាងតាមនំរូគនះ ផលិែភាពពលរមមថ្យចុះគលើ ៥៧% 
ននការខ្ែបង់ និងខូ្ចខ្ែបណាា លមរពើអាកាសធាែុ និងរាយប៉ាយគៅរនប់វស័ិយរងផលប៉ះពាល់ ពើ
អាកាសធាែុទាងំអស់ ការខ្ែបង់ចំណូ្លចំនួន ១៧% និងការខូ្ចខ្ែរទពយសមបែតិចំននួ ២៦% 
(MEF and GSSD, 2019)។ ទារ់ទងនឹងផលប៉ះពាល់គសដឋរិចចតាមវស័ិយ វស័ិយរសិរមម នឺជាវស័ិយ
រងផលប៉ះពាល់ខ្ល ងំជាងគនបំផុែសរមាប់រយៈគពលខ្លើ (ប៉ះពាល់គសដឋរិចច បណាា លមរពើអាកាសធាែុ
ជិែ ៧០% រនុងរយៈគពលខ្លើ) ចំតណ្រវស័ិយឧស្េរមម នឹងរងផលប៉ះពាល់កាន់តែគរចើនគ ើងៗ 
គោយរសូបយររបមាណ្ជិែ ៤៥% ននផលប៉ះពាល់តផនរគសដឋរិចចសរុប បណាា លមរពើការតរបរបួល
អាកាសធាែុ និែរែឹមឆ្ន ២ំ០៣០ (រកាេវចិ ៣.១៣) (MEF and  GSSD, 2019)។ 

រកាហ្វចិ ៣.១២ ការខាតបង ់GDP 

  MEF & GSSD, 2019  
រកាហ្វចិ ៣.១៣ ផលប៉ាះពាលណ់សដឋកចិចបោៅ លមកពកីារផ្ររររលួអាកាសធ្លតតុាមវិសយ័ 

 
MEF & GSSD, 2019 
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ការខ្ែបងត់ផនរគសដឋរិចចបណាា លមរពើទឹរជនំន់ គររះរាងំសងួែ និងខ្យល់ពយុះ  
 ប ទ្ ប់ពើរពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុធ្ងន់ធ្ងរគរើែគ ើង ការប៉ាន់របមាណ្គសចរាើរែូវការគរកាយគពល
គររះមេនតរាយ (PDNAs) រែូវបានអនុវែតគ ើងគដើមបើប៉ាន់របមាណ្ការខូ្ចខ្ែ និងការខ្ែបង់របស់
រពឹែតិការណ៍្ជារ់លារ់។ ការប៉ាន់របមាណ្តបបគនះ រែូវបានអនុវែតគ ើងរនុងឆ្ន ២ំ០១០ ប ទ្ ប់ពើពយុះ 
Ketsana គៅតខ្ែុលា ឆ្ន ២ំ០០៩ តដលបានប៉ះពាល់ដល់គខ្ែតចំននួ១៤ ននគខ្ែតទាងំ ២៤ របស់រមពុជា 
តាមរយៈខ្យល់ពយុះ និងទឹរជំនន់រេ័សតដលគរើែមានបណាា លមរពើខ្យល់ពយុះគ្ះ (RGC 2010)។ ការ
សិរ្ប៉ាន់របមាណ្ ខ្យល់ពយុះបានបំផ្លល ញការចិញ្ច ឹមជើវែិ និងផទះរបស់របជាជនរមពុជាចំនួន ១,៤% នន
របជាជនសរុប។ តារាង ៣.៤ សគងខបអំពើការខ្ែបង់តផនរគសដឋរិចចតាមវស័ិយ។  

តារាង ៣.៤ ការខាតបងផ់្ផនកណសដឋកចិចផ្ចកតាមវិសយ័ ឆ្ន ២ំ០០៩ PDNA 

 
គេោឋ រច្សមពន័ធរងការខូ្ចខ្ែគោយទឹរជនំន់ ខ្យល់ពយុះ 
 នណ្រមាម ធិ្ការជាែិរនប់រនងគររះមេនតរាយរមពុជា របមូល និងរាយការណ៍្ព័ែ៌មាន សាើពើ ផទះ
សតមបងតដលរែូវបានបំផលិចបំផ្លល ញ និងខូ្ចខ្ែគោយរពឹែតិការណ៍្ធ្ងន់ធ្ងរ។ រកាេវចិ ៣.១៤ បងាហ ញ 
អំពើរបាយចំនួនផទះសតមបងតដលរងការបំផ្លល ញ និងខូ្ចខ្ែគោយទឹរជំនន់ ចគ ល្ ះឆ្ន ១ំ៩៩៦-២០១៩ 
ចំតណ្ររកាេវចិ ៣.១៥ បងាហ ញអំពើផលប៉ះពាល់របស់ខ្យល់ពយុះមរគលើផទះសតមបង។ ជាទូគៅ ទើតាងំ
ភូមិសាស្តសតតដលងាយរងការខូ្ចខ្ែពើទឹរជំនន់បំផុែ ពំុតមនជាែំបន់ភូមិសាស្តសតតដលមានភាពងាយរង
គររះបំផុែចំគពាះខ្យល់ពយុះគ្ះគ ើយ។ 
 



ទំព័រ | 39  

 

រកាហ្វចិ ៣.១៤ ផលប៉ាះពាលព់្នៃកឹជំននម់កណលើផទះសផ្មបង បផំ្លល ញ/ខ្ចូខាត (១៩៩៦-២០១៩) 

 
(របភព៖ CamDi, http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/ ទាញយរគៅនថ្ងទើ ៣០ តខ្គមសា ឆ្ន ២ំ០២០) 
រកាហ្វចិ ៣.១៥ ខ្យលព់យុះានឥៃធពិលប៉ាះពាលម់កណលើផទះសផ្មបង បផំ្លល ញ/ខ្ចូខាត (១៩៩៦-២០១៩) 

 
(របភព៖ CamDi, http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/ ទាញយរគៅនថ្ងទើ ៣០ តខ្គមសា ឆ្ន ២ំ០២០) 

ផលប៉ះពាល់តផនរសុខ្ភាព 
ការពិនិែយគ ើងវញិគលើផលប៉ះពាល់តផនរសុខ្ភាពបណាា លមរពើទឹរជំនន់ គររះរាងំសងួែ និង

ខ្យល់ពយុះគៅរមពុជាសននិោឋ នថា រពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុធ្ងន់ធ្ងរ គធ្វើឱ្យភាពរងគររះតដលមានរចួជា
គរសចគរើនធំ្គ ើងគទវដង តាមរយៈការរខំ្នដល់គសចរាើរែូវការតផនរសុខ្ភាពររមិែមូលោឋ ន (ទឹរ 
អាហារ ទើជរមរ) គធ្វើឱ្យបញ្ហ របឈមតផនរសុខ្ភាពពារ់ព័នធជាមយួភាពររើររតដលមានរសាប់កាន់តែ
រ ើរធំ្គ ើងជាគេែុគធ្វើឱ្យ “បគងកើនភាពងាយរងគររះរបស់របជាជន ចំគពាះរពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុ
ធ្ងន់ធ្ងរតដលគរើែមានប ទ្ ប់គទៀែ និង្ឱំ្យមានវដតដ៏អារររ់ននការថ្មថ្យភាពធ្ន់ និងគធ្វើឱ្យភាពងាយ
រងគររះចរ់ឬសកាន់តែគរៅ” (Davies et al., 2015 ទំព័រ ២០២)។ គៅរនុងការសិរ្ពិនិែយគ ើង
វញិគលើឯរសារសរលរបស់ Davies et al., បានបងាហ ញឱ្យគ ើញនូវទំ្រ់ទំនងរវាងទឹរជំនន់គរើន
គ ើងជាមយួជំងឺគរើែគចញពើទឹរ បុ៉តនតទំ្រ់ទំនងគនះពំុរែូវបានររគ ើញថាមានគៅរនុងររមងទិននន័យ
ជារ់លារ់របស់រមពុជាគ្ះគ ើយ គោយមានតែគខ្ែតចំននួពើររនុងចំគណាមគខ្ែតចំនួន១៦ តដលបងាហ ញ

http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/
http://camdi.ncdm.gov.kh/DesInventar/
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នូវការគរើនគ ើងររណ្ើ ជំងឺរានរូសភាល មៗគរកាយគពលទឹរជំនន់។ ចបំាច់រែូវមានការសិរ្បតនថមគទៀែ
គដើមបើយល់ចាស់ ពើរគបៀបការពារពើភាពតានែឹងគោយរគៅា រនុងវស័ិយងាយរងគររះ ឧទាេរណ៍្ដូចជា
វស័ិយរមមនតសាល រសិរមម និងរមមនតសាលតដលវស័ិយទាងំគនះរមួបញ្ចូ លរន  នឺគសមើនឹងជាង៥០% នន 
GDP របស់របគទសរមពុជា។ 

តផនការយុទធសាស្តសតសុខ្ភិបាលរមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២០ រំណ្ែ់ការបំពុល និងការតរបរបួល
អាកាសធាែុ នឺជាការនំរាមរំតេងមយួ រនុងចំគណាមការនំរាមតដលរំពុងមានការគរើនគ ើងចំគពាះ 
សុខ្ភាពសាធារណ្ៈ (ររសួងសុខ្ភិបាល ឆ្ន ២ំ០១៤)។ រនុងចំគណាមសរមមភាពអាទិភាពរនុងការ  
បន្ំុគៅរនុង NDC គលើរទើមយួរបស់រមពុជា មានអាទិភាពចំននួពើរពារ់ព័នធនឹងសុខ្ភាព៖ អាទិភាព
មយួ នឺ ការពរងើររមមវធិ្ើរនប់រនងជំងឺរនុនចញ់ គេើយអាទិភាពមួយគទៀែ នឺ រមមវធិ្ើជាែិទទលួបនទុរ
ជំងឺផលូវដគងហើម ជំងឺរានរូស និងអាសននគរានរនុងែំបន់ងាយរងគររះចំគពាះគររះមេនតរាយ។  

ផលប៉ះពាល់គលើជើវៈចរមះុ 
 ដូចមានគរៀបរាប់លមែិែរនុងជំពូរទើ ៦ សាើពើជើវៈចរមុះ ការតរបរបួលអាកាសធាែុ ប៉ះពាល់ដល់         
ជើវៈចរមុះរមពុជា តាមវធិ្ើគផសងៗជាគរចើន ដូចជាជំរុញឱ្យគរើែមាន និងការរ ើរសាយភាយនូវរបគភទចនរង 
ទស្ត ទ្ នរាែែាែ។ រពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែញឹរញាប់ និងខ្ល ងំដូចជា ទឹរជំនន់ និង
គររះរាងំសងួែតដលប៉ះពាល់ដល់របព័នធគអរូ ូសុើមានលរខណ្ៈផុយរសួយចំគពាះអាកាសធាែុ រមួទាងំ 
នរពគឈើ និងរបព័នធទឹរ និងផាល់លទធផលគធ្វើឱ្យមានការបាែ់បង់ជើវៈចរមុះ។  

៣.៥  ការសឆលើយតប 

ប ទ្ ប់ពើផាល់សចច ប័នគលើ UNFCCC រនុងឆ្ន ១ំ៩៩៥ រមពុជា បានគផ្លា ែការយរចិែតទុរោរ់ជា
បឋមគលើការប៉ាន់របមាណ្ែរមូវការរនុងការបន្ំុ រពមទាងំតសវងររេរិញ្ាបបទានអនតរជាែិតដលមាន
សរមាប ់ LDCs គដើមបើគឆលើយែបគៅនឹងផលប៉ះពាល់អាកាសធាែុ។ ពើគពលគ្ះមរ គរលនគយាបាយ 
និងយុទធសាស្តសតពារ់ព័នធនឹងការតរបរបួលអាកាសធាែុរែូវបានអភិវឌឍគ ើង ផលប៉ះពាល់តផនរគសដឋរិចច
រែូវបានប៉ាន់របមាណ្ ឯការតរបរបួលអាកាសធាែុរែូវបានបស្តញ្ជ បចូលគៅរនុងវស័ិយគរលនគយាបាយ
ដនទគទៀែ។ ការយរចិែតទុរោរ់ថ្មើៗគនះរ៏បានងារគៅររការគធ្វើតផនការ និងសរមមភាពគដើមបើកាែ់បនថយ
ផលប៉ះពាល់ផងតដរ។  

 គៅររមិែសាថ ប័ន នណ្រមាម ធិ្ការជាែិទទលួបនទុរការតរបរបួលអាកាសធាែុ (NCCC) រែូវបាន
បគងកើែគ ើងរនុងឆ្ន ២ំ០០៦ បំគពញមុខ្ងារជាយនតការសរមបសរមួលអនតរររសួងសរមាប់រិចចគឆលើយែប
ការតរបរបួលអាកាសធាែុគៅរមពុជា។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ររុមរបឹរ្ជាែិអភិវឌឍគោយចើរភាព (NCSD) 
រែវូបានបគងកើែគ ើង គដើមបើទទលួខុ្សរែូវគលើការអនុវែតគរលនគយាបាយ និងយុទធសាស្តសត។ NCSD 
តដលចូលមរជំនសួ NCCC រមួមានសមាសភាព ែំណាងជាន់ខ្ពស់មរពើររសួង និងទើភាន រ់ងារពារ់ព័នធ
របស់រោឋ ភិបាល និងអភិបាលគខ្ែត។ ររុមរបឹរ្គនះមាន រដឋមស្តនតើររសួងបរសិាថ ន ជារបធាន និងមាន
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្យររដឋមស្តនតើជារបធានរិែតិយស។ NCSD មានអនគគលខ្ធិ្ការោឋ នរបស់ខ្លួនផ្លទ ល់ គោយរនុងគ្ះរ៏
មានសមាសភាព្យរោឋ នតរបរបួលអាកាសធាែុផងតដរ។ 

ពារ់ព័នធនឹងគរលនគយាបាយ អភិររមរបស់រោឋ ភិបាលចំគពាះការតរបរបួលអាកាសធាែុ រែូវបាន
បស្តញ្ជ បគៅរនុងឯរសារបចចុបបននភាពតផនការយុទធសាស្តសតអភិវឌឍជាែិ (២០០៩-២០១៣)។ ពើឆ្ន ំ
២០១៤ តផនការយុទធសាស្តសតតរបរបួលអាកាសធាែុ ២០១៤-២០២៣ (CCCSP ២០១៤-២០២៣) 
មានតចងនូវគរលបំណ្ងចំននួ៨។ គរលបំណ្ងចំនួន៣ រនុងចំគណាមគរលបំណ្ងទាងំ៨ នឺគលើរ
រមពស់ភាពធ្ន់ជាមយួការតរបរបួលអាកាសធាែុ គរលបំណ្ងចំននួ១ នឺគដើមបើគលើររមពស់ផលប៉ះពាល់ 
និងគរលបំណ្ងចំននួ៤ នឺពរងឹងសមែថភាពសាថ ប័នឱ្យកាន់តែរបគសើរ ការចូលរមួ និងរិចចសេការ។  

តារាង ៣.៥ ណរលប ំងព្នផ្ផនការយៃុធសាស្តសរការផ្ររររលួអាកាសធ្លតកុមពជុា ឆ្ន ២ំ០១៤-២០២៣ 
១ គលើររមពស់ភាពធ្ន់ជាមួយអាកាសធាែុតាមរយៈការគលើររមពស់សនាិសុខ្គសបៀង  ទឹរ និងថាមពល 
២ កាែ់បនថយភាពងាយរងគររះតាមវស័ិយ ភាពងាយរងគររះតាមែំបន់ ភាពងាយរងគររះតផនរគយនឌ័រ និង ហានិភ័យ 
ចំគពាះសុខ្ភាពបណាា លមរពើផលប៉ះពាល់ននការតរបរបួលអាកាសធាែុ 

៣ ធា្ភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាែុរបស់របព័នធគអរូ ូសុើសំខ្ន់ៗ ជើវៈចរមុះ ែំបន់ការពារ និងទើតាងំគបែិរភណ្ឌ វបបធ្ម៌ 
៤ គលើររមពស់ការគធ្វើតផនការ និងបគចចរវទិាកាបូនទាបគដើមបើររំទដល់ការអភិវឌឍរបរបគោយចើរភាព 
៥ គលើររមពស់សមែថភាព ចំគណ្ះដឹង និងការយល់ដឹងសរមាប់រិចចគឆលើយែបចំគពាះការតរបរបួលអាកាសធាែុ 
៦ គលើររមពស់រិចចរពំារសងគមតដលមានលរខណ្ៈបន្ុំ និងវធិ្ើសាស្តសតតាមតបបចូលរមួរនុងការកាែ់បនថយការខ្ែបង់ 
និងការខូ្ចខ្ែបណាា លមរពើការតរបរបួលអាកាសធាែុ  

៧ ពរងឹងសាថ ប័ន និងររបខ័្ណ្ឌ សរមបសរមួលសរមាប់រិចចគឆលើយែបចំគពាះការតរបរបួលអាកាសធាែុគៅថាន រ់ជាែិ 
៨ ពរងឹងរិចចសេការ និងការចូលរមួយ៉ាងសរមមរនុងដំគណ្ើ រការការតរបរបួលអាកាសធាែុថាន រ់ែំបន់  និងសារល 

(CCCSP, 2014-2023) 

ររសួងចំននួបើ នឺររសួងតរ ៉ និងថាមពល ររសួងអភិវឌឍជនបទ និងររសួងសាធារណ្ៈការ និង
ដឹរជញ្ជូ ន បានអភិវឌឍតផនការយុទធសាស្តសតតរបរបួលអាកាសធាែុ រយៈគពលពើឆ្ន ២ំ០២០-២០២៣ រែូវ
បានតណ្្ឱំ្យោរ់បញ្ចូ លការតរបរបួលអាកាសធាែុគៅរនុងតផនការ តាមវស័ិយរបស់ខ្លួនរាើ។  

គដើមបើគឆលើយែបចំគពាះបញ្ហ គនះ តផនការសរមមភាពយុទធសាស្តសតជាែិរមពុជាសរមាប់ការកាែ់បនថយ
គររះមេនតរាយ (NAP-DRR) សរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ពាយាមកាែ់បនថយភាពងាយរងគររះ
របស់របជាជនចំគពាះឥទធិពលននគររះថាន រ់បងកគ ើងគោយធ្មមជាែិ និងគោយមនុសស។  

គរកាម UNFCCC របគទសរមពុជា បានគធ្វើការគបាជាា ចិែតចូលរមួចំតណ្រជាអនតរជាែិគោយសម័រនចិែត 
ដូចជា ការរាយការណ៍្រនុងទរមង់ជាការរបារស័យទារ់ទងថាន រ់ជាែិ  ការចូលរមួចំតណ្រតដលរែូវបាន
រំណ្ែ់ថាន រ់ជាែិ និងរបាយការណ៍្បចចុបបននភាពពើរឆ្ន មំាងគលើរទើមយួរបស់រមពុជា (BUR) គោយការ  
គបតជាា ចិែតទាងំអស់គនះរែូវបានគរៀបរាប់លមែិែរនុងជំពូរខ្ងគដើមរចួគេើយ។ 

ការរនប់រនងគររះមេនតរាយគោយរបសិទធិភាព រែូវបានរំណ្ែ់ថាជាបុគរលរខខ្ណ្ឌ សរមាប់ការ
អភិវឌឍរបរបគោយចើរភាពគៅរមពុជា (របាយការណ៍្ CamDi ១៩៩៦-២០១៣ ទំព័រទើ V)។ ព័ែ៌មាន  
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អាកាសធាែុអាចគជឿជារ់បាន និងរបព័នធជូនដំណឹ្ងជាមុន នឺមានភាពចបំាច់ណាស់គដើមបើបគងកើនភាព
ធ្ន់ចំគពាះរពឹែតិការណ៍្អាកាសធាែុធ្ងន់ធ្ងរ និងបន្ំុគៅនឹងការតរបរបួលអាកាសធាែុ។ ររសួងធ្នធាន
ទឹរ និងឧែុនិយម គោយមានការររំទពើ  UNDP រំពុងបគងកើែ “weather-ready, climate-smart 

Cambodia” តាមរយៈទិននន័យសាើពើអាកាសធាែុតដលមានកាន់តែគរចើនគ ើង និងមានលរខណ្ៈសវ័យ 
របវែតិរមម រពមទាងំោរ់ឱ្យគរបើរបាស់របព័នធជូនដំណឹ្ងជាមុន។ នគរមាងការពរងឹងព័ែ៌មានអាកាសធាែុ 
និងរបព័នធជូនដណឹំ្ងជាមុនរនុ ងរបគទសរមពុជា (ររំទគោយ GEF LDCF) បានរសាងសាថ នើយឧែុ
និយមសវ័យរបវែតិរមមចំនួន ២៤ និងសាថ នើយជលសាស្តសតសវ័យរបវែតិរមមចំននួ ២៩ គៅជំុវញិរបគទស។ 
បចចុបបនន រែូវបានគរបើរបាស់គដើមបើបគងកើែ និងផសពវផ្យសារជូនដំណឹ្ងជាមុនគដើមបើជយួរសិរររនុងការ
គធ្វើតផនការ និងគរែៀមខ្លួន រពមទាងំគឆលើយែបចំគពាះគររះមេនតរាយអាកាសធាែុ។  

 សរមមភាពបន្ំុជាអាទិភាព NDC តដលនឹងគចញផ្យ្គពលខ្ងមុខ្របស់រមពុជា សមាមារែ 
ជាមយួភាពងាយរងគររះ និងគសចរាើរែូវការតដលបានរំណ្ែ់គ ើញរបស់របគទស។ វស័ិយរសិរមម 
ការគធ្វើតផនការគរបើរបាស់ដើ ការរនប់រនងហានិភ័យគររះមេនតរាយ ទឹរ និងថាមពល នឺជាវស័ិយមយួ
ចំននួរនុងចំគណាមវស័ិយទាងំគ្ះ (រកាេវចិ ៣.១៦)។ 

រកាហ្វចិ ៣.១៦ សកមមភាពបនាុជំាអាៃភិាពក ំតណ់ៅកនងុ NDC របសក់មពជុា (២០២០) 

 
(NDC, 2020) 

៣.៦  អនុស្ថសន៍ និងជំហានបន្នា ប់  

១. បនតបស្តញ្ជ បការកាែ់បនថយ និងការបន្ុនឹំងការតរបរបលួអាកាសធាែុគៅរនុងវស័ិយគរល
នគយាបាយដនទគទៀែគដើមបើ៖ 

 រំណ្ែ់អែតសញ្ា ណ្ និងគផ្លា ែគរលគៅគលើសេអែថរបគយាជន៍រនុងការគឆលើយែបចំគពាះការ 
តរបរបួលអាកាសធាែុគៅរនុងវស័ិយគរលនគយាបាយដនទគទៀែ ឧទាេរណ៍្ អែថរបគយាជន៍រមួ
តផនរសុខ្ភាពននគរលនគយាបាយកាែ់បនថយផលប៉ះពាល់ពើអាកាសធាែុ។ 

 គឆលើយែបភាពមិនសុើសងាវ រ់រន តផនរគរលនគយាបាយ រវាងការតរបរបួលអាកាសធាែុតដលមាន 
តចងគៅរនុងគរលគៅកាែ់បនថយ និងការបន្ំុជាមយួវស័ិយគរលនគយាបាយដនទគទៀែដូចជា 

Agriculture Buildings DRM

Energy Environment (forestry) Human health

Industry Infrastructure Land use planning

Tourism Water
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វស័ិយថាមពល នុណ្ភាពខ្យល់ ដឹរជញ្ជូ ន និងការអភិវឌឍគសដឋរិចច។  
២. បនតរសាងភាពធ្ន់ជាមយួការតរបរបលួអាកាសធាែុតាមរយៈ៖  
 បគងកើនសមែថភាពបន្ំុតាមរយៈការបគងកើែសនទុះតដលបានគធ្វើរចួជាមយួរបព័នធជូនដំណឹ្ងជាមុន 
រមួទាងំការអភិវឌឍគេោឋ រច្សមព័នធតដលមានភាពធ្ន់។  

 គរបើរបាស់ជគរមើសសរមាប់ការតចររតំលរព័ែ៌មាន ដូចជាគវទិកាតចររតំលរព័ែ៌មានអាកាសធាែុ 
គវទិកាមូសុង គដើមបើគឆលើយែបលទធភាពននររមិែគភលៀងធាល រ់ (មុនគពល អំ ុងគពលមូសុង) និង
លទធភាពននការគរើែមានគររះរាងំសងួែ (គរកាយគភលៀងមូសុង)។  

៣. តរលមែលទធភាពទទលួបានទិននន័យការតរបរបលួអាកាសធាែុបតនថមគទៀែតាមរយៈ៖  
 គបាះពុមពផ្យព័ែ៌មានសវ័យរបវែតិរមម (ឧ. ទិននន័យអាកាសធាែុរបមូលគោយររសួងធ្នធាន
ទឹរ និងឧែុនិយម) គោយផ្យផ្លទ ល់ និងការគបាះពុមពផ្យទិននន័យតដលរបមូលបានរចួ 
តាមអនឡាញ តាមរយៈការផាួចគផាើមឱ្យមានទិននន័យមូលោឋ នសាធារណ្ៈ សរមាប់ព័ែ៌មាន
អាកាសធាែុ និងព័ែ៌មានជលសាស្តសត។ 

 អភិវឌឍរចរទិននន័យ NCSD/DCC បតនថមគទៀែ គដើមបើជារតនលងមយួសរមាប់ឱ្យមានទិននន័យ និង
តចររតំលរទិននន័យ រមួទាងំែំណ្ភាជ ប់ជាមយួទិននន័យពារ់ព័នធនឹងការតរបរបួលអាកាសធាែុ
តដលបានមរពើតាមររសួងតាមវស័ិយគផសងៗ។ 

៤. គឆលើយែបចំគពាះែរមវូការព័ែ៌មាន និងែរមវូការទិននន័យតាមរយៈ៖ 
 របមូលទិននន័យតបងតចរតាមរបគភទននភាពងាយរងគររះ និងការប៉ាន់របមាណ្មុខ្សញ្ា
គររះថាន រ់គៅថាន រ់ជាែិ និងថាន រ់មូលោឋ ន។ 

 របមូលទិននន័យតាមរបគភទននការគរបើរបាស់ថាមពលរបស់វស័ិយទាងំអស់។  
 របមូល និងរាយការណ៍្ទិននន័យ សរមមភាពននរាល់វស័ិយបំភាយ និងរតាត បំភាយទាងំអស់ 
 គរៀបរាប់លមែិែពើចំណាែ់របគភទការគរបើរបាស់ដើធ្លើរសបតាមគរលការណ៍្តណ្្ ំUNFCCC។ 
 គរៀបរាប់លមែិែអំពើទិននន័យសំណ្ល់ ទាងំសំណ្ល់រងឹ និងសំណ្ល់រាវ។ 
 រសាងរបព័នធ និងសមែថភាពរនុងររសួងបរសិាថ ន និងគៅថាន រ់គរកាមជាែិ មិនរែឹមតែគដើមបើ
របមូលទិននន័យអាកាសធាែុ និងទិននន័យពារ់ព័នធតែបុ៉គណាណ ះគទ បុ៉តនតរ៏គដើមបើគបាះពុមពផ្យ
ទិននន័យគដើម និងផាល់ការវភិានគលើគនេទំព័រសាធារណ្ៈ គោយរសាងបតនថមគលើគវទិកាតដល
ពារ់ព័នធរបស់ CCCA។ 

 ពរងើរការរបមូលទិននន័យគោយោរ់បញ្ចូ លនូវទិននន័យតផនរគសដឋរិចចជាគដើម តារាងធាែុចូល/
ធាែុគចញ និងការសិរ្តផនរសងគមគសដឋរិចចននផលប៉ះពាល់អាកាសធាែុ។ 

 របមូលព័ែ៌មានគដើមបើគឆលើយែបចំគពាះសូច្ររ SDG។ ជាចំណុ្ចចប់គផាើមរែូវបគងកើែរបព័នធ
តាមោន NDC អនឡាញ តដលពាររណ៍្គោយសមព័នធភាពការតរបរបួលអាកាសធាែុរមពុជា 
គដើមបើររំទដល់ NCSD/DCC។ 
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ជំពូកទី ៤. ធនធានទឹកសាបលលើដី 

៤.១  លេចកតីលផតើម 

ធនធានទឹក ររូវបានដាក់បញ្ចូ លទៅកនុងរទបៀបវារៈទោលទៅអភិវឌឍន៍របកបទដាយចីរភាពរបស់   
អងគការសហរបជាជារិ និងពាក់ព័នធទដាយផ្ផនកទៅនឹងទោលទៅអភិវឌឍន៍របកបទដាយចីរភាពទាំង ១៧ 
និងពាក់ព័នធទាំងរសុងទៅនឹងទោលទៅអភិវឌឍន៍របកបទដាយចីរភាពចាំននួ ៨។ ទោលទៅទី ៦ ផ្ដល
ទតត រការយកចិរតទុកដាក់ទលីធនធានទឹក(“ធានាឱ្យបាននូវអរថិភាព និងការររប់ររងទឹក និងអនាម័យ
របកបទដាយចីរភាពសរាប់មនុសសររប់ោន ”) បានដាក់បញ្ចូ លជាទលីកដាំបូងនូវការររប់ររងទឹករបកប
ទដាយចីរភាពកនុងរទបៀបវារៈននទោលទៅអភិវឌឍន៍របកបទដាយចីរភាព (UNDESA 2015)14។ 

ធនធានទឹក រមួទាំងទឹកនបរង ដូចជា សាំទ ីមដីពីទឹកទភលៀង និងទឹកទ ៀវ ដូចជា ទទនល រាំបន់ដី
ទសីម បឹងបរួ និងទឹកទរកាមដី និងធនធានពាក់ព័នធ ដូចជា ររី ដីលាប់ ទាំនាបលិចទឹក នរពទឈ។ីល។ 
សុទធផ្រទដីររ ួយ៉ា ងសាំខាន់កនុងការអភិវឌឍសងគមទសដឋកិចច  បរសិ្ថថ ន  និងវបបធម៌របស់កមពុជា (UNDESA 

2015)។  ការអភិវឌឍ  ការររប់ររង និងការអភិរកសធនធានទឹករបកបទដាយចីរភាពទៅកមពុជា ជយួ
ធានាវបុិលភាព និងសុ ុាលភាពននសងគមមនុសស    និងវស័ិយជាទរចីនទផសងទទៀរ ដូចជា សនតិសុ  
ទឹក-ទសបៀងអាហារ-ថាមពល សុ ភាពរបព័នធជីវៈចរមុុះ និងបរសិ្ថថ ន ការររប់ររងទរោុះមហនតរាយ និង
ររមូវការជាទរចីនរបស់មនុសស ចាប់ពីការផគរ់ផគង់ទឹក និងអនាម័យរហូរដល់ររមូវការផ្ផនកការកមានត 
ជាំទនឿ និងវបបធម៌ (UNDESA 2015)។ 

ទឹកមិនផ្មនជាធនធានផ្ដលមិនទចុះរងីសងួរទនាុះទទ។ ទឹកស្ថបានរបា ផ្រ២,៥% ប៉ាុទ ណ្ ុះ 
ននធនធានទឹកសរុបកនុងពិភពទោក។ ោម នធនធាន្អាចជាំនសួឱ្យទឹកកនុងការបាំទពញររមូវការផ្ផនក
សុ ភាព ការចិញ្ច ឹមជីវរិ និងសុ ុាលភាព និងការអភិវឌឍសងគមទសដឋកិចចរបស់មនុសសបានទឡយី 
ទាំងទៅទពលបចចុបបនន និងទពលអនាររ (FAO 2009-How to Feed the World 2050)។ 

យុទធស្ថស្រសតចរុទកា ដាំ្ក់កាលទី ៤ និងផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតអភិវឌឍន៍ជារិ ២០១៨-

២០២៣ បានកាំ រ់យកទឹក និងធនធានធមមជារិជាចាំ ុចសនូលននអាទិភាពយុទធស្ថស្រសតជារិសរាប់ 
“ការអភិវឌឍរបកបទដាយបរយិប័នន និងនិរនតរភាព”    ទ ព្ ុះទៅសទរមចបានចកខុវស័ិយ ន្ ាំ២០៣០  និង
ន្ ាំ២០៥០ របស់កមពុជា (RGC, 2018)។ 

សញ្ញដ  ទូទៅសតពីីធនធានទឹកស្ថបទៅកមពុជា 

កមពុជា ជារបទទសមយួផ្ដលសាំបូរទដាយធនធានទឹកទលីដី និងទឹកទរកាមដី។ ទបីពិនិរយទមីលតាម  

                                                      
14 Cambodia is among the 193 countries around the world that unanimously adopted the United Nations 2030 Agenda for 

Sustainable Development. The Cambodian government adapted all 17 sustainable development goals (SDGs) and added an 
additional goal related to clearance of land mines and explosive remnants of war to create the localised Cambodian Sustainable 
Development Goals (CSDGs) Framework 2016–2030 (RGC 2019). 
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វស័ិយកសិកមមជាវស័ិយផ្ដលានររមូវការទឹក ពស់ជាងទរ (ធារាស្ថស្រសត ជលផល និងនរពទឈ)ី។ 
បនាទ ប់មក រឺវស័ិយឧសាហកមម និងថាមពល  (ការទរបីរបាស់ទឹកសរាប់ឱ្យទររឿងយនតឧសាហកមម
ររជាក់  ការអភិវឌឍថាមពលវារអីរគិសនី) វស័ិយសាំ ង់ (ការទញយកដី ាច់ និងររួស) វស័ិយដឹក
ជញ្ជូ ន (ផលូវនាវាចរទឹកស្ថប) ការផគរ់ផគង់ទឹក និងទទសចរ ៍ និងការកមានត។ ថ្មីៗទនុះក៏ានការ
ទទលួស្ថគ ល់ផងផ្ដរពីស្ថរៈសាំខាន់របស់ធនធានទឹកសរាបប់រសិ្ថថ ន (មុ ងាររបព័នធបរសិ្ថថ ន ជីវៈចរមុុះ 
និងផ្ដនជរមក) (RGC 2017)។ 

ផផនទ ី៤.១ ប្រពន័ធទន្នេ នងិទជីប្ាលន្ៅកមពជុា 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  RGC, 2015 

ការផគរ់ផគង់ទឹកានស្ថរៈសាំខាន់ កនុងការបាំទពញររមូវការមនុសស និងជាអាទិភាពឈានមុ ទរ
កនុងករ ីានការរបករួរបផ្ជងទលីការទរបីរបាស់ធនធានទឹក ដូចានផ្ចងកនុងរដឋធមមនុញ្ដននរពុះរាជា
្ចរកកមពុជា (ារតា ៥៩, ៦១) ចាប់សតីពីធនធានទឹក (២០០៧) និងយុទធស្ថស្រសតចរុទកា 
របស់កមពុជា និងយុទធស្ថស្រសតតាមវស័ិយទផសងទទៀរ។ 

កសិកមមជាវស័ិយផ្ដលទរបីរបាស់ទឹកចាំនួន ៩៥% ននការទរបីរបាស់ទឹកសរុបទៅកមពុជា ទពាលរឺ
របផ្ហល ២.០៥២ (ពីរពាន់ហាសិបពីរ) ោនផ្ម៉ារររូប  ទៅ ន្ ាំ២០០៦ និងទកីនទឡងីដល់ ៩.៣៣៣ 
(របាាំបនួពាន់បីរយស្ថមសិបបី) ោនផ្ម៉ារររូប ទៅ ន្ ាំ២០១៥ (FAO 2011; ADB 2019; 

MOWRAM 2014a)។ ការទរបីរបាស់ទនុះររវូបានពាករ ៍ថានឹងទកីនដល់ ១០.៣៨០ (មយួមឺុនបី
រយផ្ប៉ារសិប) ោនផ្ម៉ារររូប ទៅ ន្ ាំ២០២៥ ឬទសមនឹីង ១៣% ននបរាិ ទឹកទលីដីសរុបទៅកមពុជា។ 
ការទរបីរបាស់ទឹកកនុងវស័ិយឧសាហកមម ររូវបានពាករ ៍ថានឹងទកីនចាំននួ ១៥% ទៅ ន្ ាំ២០២៥ 
(RGC, 2017)។ 
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ធនធានទឹកទៅកមពុជាងាយរងទរោុះយ៉ា ងខាល ាំងទដាយស្ថរការផ្របរបួលននរបបលាំហូរទឹក ផ្ដល 
ប ត្ លមកពីសកមមភាពមនុសស និងស្ថថ នភាពអាកាសធារុ។ ទៅរដូវវសា កមពុជាានធនធានទឹក 
យ៉ា ងទរចីនមហាិ និងទរោុះទឹកជាំនន់យ៉ា ងធងន់ធងរមិនរបរករី ផ្ដលជុះផលអារកក់ទលីសុ ភាពមនុសស 
ទហដាឋ រចនាសមព័នធ និងបរសិ្ថថ ន ប៉ាុផ្នតផតល់លកខ  ឌ លអសរាបក់ារបទងកីនផលិរភាពមចាឆ ជារិទឹកស្ថប។ 
ប៉ាុផ្នតជាញឹកញាប់ អនករស់ទៅទីជនបទ របឈមនឹងការ វុះទឹកទៅរដូវរបាាំង ឬធារុអាកាសហរួផ្ហង
អូសបនាល យ (MOWRAM 2014A)។ ទរៅពីទនុះ ការថ្យចុុះរុ ភាពទឹកកាំពុងបងកការរាំរាមកាំផ្ហង
កាន់ផ្រខាល ាំង។ បចចុបបនន ការដទ តី មធនធានទឹក (ទាំងបរាិ  និងរុ ភាព) កាន់ផ្រានភាពរសួច
រស្ថវទាំងទៅកមពុជា និងកនុងរាំបន់។ 

៤.២  េម្ពា ធ 

ានការរាំរាមកាំផ្ហង និងសាព ធជាទរចីនទលីធនធានទឹកទៅកមពុជា ផ្ដលកាំពុងបងកផលប៉ាុះពាល់ 
ឬនឹងបងកផលប៉ាុះពាល់ទលីលទធភាពទរបីរបាស់ទឹក និងការចិញ្ច ឹមជីវរិ។ ការរាំរាមកាំផ្ហង និងសាព ធ
ខាល ាំងបាំផុរផ្សតងទចញពីររមូវការរបទក់រកឡាោន កនុងវស័ិយកសិកមម ឧសាហកមម ការអភិវឌឍថាមពល 

វារអីរគិសនី វារវីបបកមម ការផគរ់ផគង់ទឹក និងអនាម័យកនុងទីរកុង និងទៅជនបទ។ ផលប៉ាុះពាល់ននររមូវ
ការទាំងទនុះកាន់ផ្រានទាំហាំធាំទធងទដាយស្ថរទរោុះមហនតរាយធមមជារិ (RGC 2019)។ 

៤.២.១ សាព ធធមមជារិ និងសាព ធអាកាសធារុទលធីនធានទឹកទៅកមពុជា 

ទឹកទភលៀង (precipitation) និងរ ាំហរួរ ាំភាយចាំហាយទឹក (evapotranspiration)15 ជាចលករ 
សាំខាន់ៗពីរននវសិមរូបទឹកកនុងទីតាាំងទផសងៗ និងទៅទពលទវោ ុសៗោន  ដូចជា រដូវរបាាំង និងរដូវវសា 
និងកូនរដូវរបាាំងកនុងរដូវវសាទៅកមពុជា។ ការផ្របរបួលបរាិ ទឹកទភលៀង និងការធាល ក់ទភលៀង បងកផល
វបិាកយ៉ា ងខាល ាំងទលជីលស្ថស្រសត និងធនធានទឹក (ទឹកជាំនន់ និងទរោុះរា ាំងសងួរ) (FAO 2017a)។ 
អាកាសធារុមូសុងររូពិចទៅកមពុជា រឺានការតល ស់បតូររវាង យល់មូសុងបក់ពីទិសនិររីទៅរដូវវសា និង
បក់ពីទិសឦស្ថនទៅរដូវរបាាំង និងាន យល់ររជាក់បក់ពីរាំបន់អាសុីក ត្ លមតងាក ល16។ កនុងអាំឡុង
ទពលផ្ដល យល់មូសុងបក់ពីទិសនិររី (ឧសភា-វចិឆិកា) ានការធាល ក់ទភលៀងរបា  ៩០% ននបរាិ 
ទឹកទភលៀងសរុបរបចាា្ំ ន ាំ។ ផ្ ទមស្ថ ជាផ្ ផ្ដលទៅត  និងហរួផ្ហងជាងទរ ផ្ដលានសីរុ ហ ភាពមធយម 
៣៦-៣៨ អងារទស ប៉ាុផ្នតទពល លុះទឡងីដល់ ៤០ អងារទស ចាំផ្ កផ្  មករា ជាផ្ ផ្ដលររជាក់ជាង
ទរផ្ដលសីរុ ហ ភាពចុុះដល់ ២១ អងារទស (FAO 2017a; MOWRAM 2014a)។ 

ស ឋ្ នដីកមពុជាានកមពស់ចាប់ពី ១,៥ផ្ម៉ាររ រហូរដល់ ១.៧១៧ផ្ម៉ាររ ទធៀបនឹងនីវ ៉ាូទឹកសមុរទ 
(ជរួភនាំដាំរ ីនិងជរួភនាំរកវា៉ាញ)។ សីរុ ហ ភាពអរិបរារបចាាំនថ្ងរឺ ៣៦អងារទសទៅអាំឡុងផ្ ផ្ដលទៅត ខាល ាំង 
                                                      
15 Evapotranspiration is the sum of evaporation and plant transpiration from the Earth's land and ocean surface to the atmosphere 

(FAO, 1998B) 
16 Monsoon is a term originally coined by Arab mariners in reference to the seasonally shifting winds in the Indian Ocean and 

surrounding regions, including the Arabian Sea. These winds blow from the southwest during one half of the year and from the 
northeast during the other. As monsoons have come to be better understood, the definition now denotes climatic systems 
anywhere in which the moisture increases dramatically in the warm season. (www.science.gmu.edu/~zli/monsoon.htm) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Transpiration
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmosphere_of_Earth
http://www.science.gmu.edu/~zli/monsoon.htm
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(ទមស្ថ-ឧសភា) និង ៣២អងារទស ទៅអាំឡុងផ្ ផ្ដលររជាក់ខាល ាំង (ធនូ-មករា)។ ករមិរសាំទ ីម
មធយមរបចាាំផ្ រឺ ៦៦% ទៅរដូវរបាាំង និងរហូរដល់ ៧១% ទៅរដូវវសា ចាំផ្ កករមិរសាំទ ីម
មធយមរបចាា្ំ ន ាំរឺ ៧០% (MOWRAM 2014a)។  

កមពស់ទឹកទភលៀងមធយមរបចាា្ំ ន ាំទៅកមពុជាផ្របរបួលខាល ាំងទៅតាមរាំបន់។ កមពស់ទឹកទភលៀងរបា  
១.២០០ ទៅ ១.៣០០ មីលលីផ្ម៉ាររទៅរាំបន់ទាំនបក ត្ ល ២.០០០ ទៅ ៣.៥០០ មីលលីផ្ម៉ាររទៅរាំបន់
ភនាំ  និង ៣.០០០ ទៅ ៤.០០០ មីលលីផ្ម៉ាររទៅរាំបន់ទឆនរ។     ទឹកទភលៀងផ្របរបួលយ៉ា ងខាល ាំងពីមយួ ន្ ាំទៅ
មយួ ន្ ាំ (វសិមរូបអាកាសធារុ) (RGC 2017)។ ទរៅពីរាំបន់ទឆនរ និងរាំបន់ជរួភនាំរកវា៉ាញ ទឹកទភលៀងទាំង
អស់ហូរចាក់ទៅកនុងរបព័នធទទនលទមរងគ រមួទាំងបឹងទទនលស្ថប រចួហូរទ ព្ ុះទៅទវៀរ្មខាងរបូង និង
ចាក់ចូលកនុងសមុរទចិនខាងរបូង (ADB 2018)។ កនុងរូប ៤.២ ជលស្ថស្រសតទៅកមពុជាសាំបូរទភលៀងធាល ក់
ទៅរាំបន់ ពង់រាប/រាំបន់ភនាំ និងបងកទរោុះទឹកជាំនន់ខាល ាំងទៅរាំបន់ទាំនាបលិចទឹក។ ទដាយស្ថរផ្រទភលៀងធាល ក់
ខាល ាំងទៅរាំបន់ទាំងទនាុះ និងការលិចលង់យ៉ា ងខាល ាំងទដាយស្ថរទឹកទទនលទមរងគ នផទដីភារទរចីនររូវបាន
ជន់លិចយ៉ា ង្ប់រហ័សកនុងរដូវទឹកជាំនន់។ ផទុយទៅវញិ ដីងាយ និង្ប់សងួរផ្ហងទរកាយរដូវវសា 
និងបនាទ ប់ពីការរសកទឹកជាំនន់ពីរាំបន់ទាំនាបលិចទឹក ជាទហរុបងកជាបញ្ញហ  វុះទឹកទៅរដូវរបាាំង។ បញ្ញហ
ននការ យរ់ទឹកខាល ាំងទពក និងការសាំបូរទឹកទរចីនទពកតាមរដូវ បានបងកឧបសរគយ៉ា ងខាល ាំងទលវីស័ិយ
កសិកមម ការផគរ់ផគង់ទឹក និងការទរបីរបាស់ទឹកកនុងររួស្ថរ និងររមូវការទឹកកនុងបរសិ្ថថ ន។ 

 
    
 

 
 
 

ប្ាហ្វកិ ៤.១  របាយទកឹន្ភេៀងតាមន្ពលន្វលាន្ៅកមពជុា ឆ្ន ាំ២០០៨ 

 
ADB, 2019 

តាមធមមតាភាព សរ់ទឹកទកីរទឡងីទៅទពលផ្ដលររមូវការទឹកទកីនទលីសពីការផគរ់ផគង់ទៅកផ្នលង្មួយ។ ស្ថថ នភាព
ទនុះប ត្ លមកពីអរតា ពស់ននររមូវការកនុងវស័ិយទាំងអស់ ផ្ដលទរបីរបាស់ទឹកទរចីនជាងការផគរ់ផគង់ ទរកាមការទរៀបចាំ 
ស្ថថ ប័ន និងស្ថថ នភាពរបស់ទហដាឋ រចនាសមព័នធ (FAO, 2012)។ ភាព សរ់ទឹកផ្បងផ្ចកជាពីររបទភទទផសងោន  ជាអាទិ៍ 
ផ្ផនកទសដឋកិចច (កងវុះ ការវនិិទយរ និងទហដាឋ រចនាសមព័នធ និងទដាយស្ថរកតាត ធារុអាកាស កាំទ ីនរបជាជន្ប់
រហ័ស អទសថរភាពនទយបាយ និងអាំទពីពុរលួយ) ផ្ផនករូបវនត (ទដាយស្ថរកងវុះទឹក និងឱ្នភាពរុ ភាពបរសិ្ថថ ន) 
(World Atlas, 2017)។ 



ទំព័រ | 48  

 

ផផនទ ី៤.២ កមពសទ់កឹន្ភេៀងមធ្យមប្រចាំឆ្ន ាំ (មលីេផីម៉ែប្រ) ១៩៩១-២០០៧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOWRAM, 2014a (ទិននន័យពីការតាមដានកមពស់ទឹកទភលៀងរយៈទពល ១៥ ន្ ាំ) 

អរតាមធយមរបចាា្ំ ន ាំននរ ាំហរួរ ាំភាយចាំហាយទឹក ផ្របរបួលកនុងចទនាល ុះពី ១.០០០ ទៅ ២.៣០០  
មីលលីផ្ម៉ាររ (RGC 2017)។ អរតាទនុះកាន់ផ្រ ពស់សរាបផ់លូវទឹករាក់ៗ មិនសូវាននរព និងសាំបូរ ាច់ 
(រសុះ អាងសតុកទឹក និងបឹងបរួ)។ ប៉ាុផ្នតទយងតាមការសិការ ទនយយទឹកទដាយធនាោរអភិវឌឍន៍
អាសុី (ADB) ទៅ ន្ ាំ២០១៩ កាំ កអាកាសានករមិរ ពស់ជាងរ ាំហរួរ ាំភាយចាំហាយទឹក17 ផ្ដលាន
ស្ថរៈសាំខាន់សរាបក់ារធានាអរថរបទយជន៍ផ្ដលផតល់ទដាយទឹកទលីដី និងទឹកទរកាមដី និងានទឹក
សរាបទ់សចកតីររូវការរបស់បរសិ្ថថ ន។ 

ការតាមដានករមិរទឹកទទនលទមរងគទដាយរ ៈកមមការទទនលទមរងគ (MRC 2020b) បងាហ ញពី
និនាន ការននការធាល ក់ទភលៀងរយៈទពលផ្វង   ផ្ដលជាទូទៅថ្យចុុះទៅអាងទទនលទមរងគទលី    និងទកីនទឡងី
ទៅរាំបន់ ពង់រាបក ត្ ល និងរាំបន់ដីស ត ទទនលទមរងគកនុងរបទទសកមពុជា និងទវៀរ្ម។ ការវភិារ
បងាហ ញថា ានភសតុតាងចាស់ោស់ផ្ដលបញ្ញជ ក់ពី ទាំនាក់ទាំនងោន ទៅវញិទៅមករវាងវដតទឹកទសីមខាល ាំង
រយៈទពលផ្វង(១៩៩៩-២០០៣) និងវដតហរួផ្ហងរយៈទពលផ្វង(២០០៥-២០១៩) ផ្ដលប ត្ ល 

មកពីទរោុះរា ាំងសងួរឧរុនិយម ដូចជា កងវុះទឹកទភលៀង និងទរោុះរា ាំងសងួរជលស្ថស្រសត (របព័នធទទនលមិនសូវ
ានទឹក)។ ទដាយស្ថរការផ្របរបួលអាកាសធារុ កូនរដូវរបាាំងអូសបនាល យកាន់ផ្រយូរកនុងរដូវវសា 
(ចាប់ពីពីរ-បីសបាត ហ៍រហូរដល់ ២ផ្  ទៅអាំឡុងផ្ កកកដា-ទដីមផ្ សីហា និង/ឬចុងផ្ សីហា) និងការ
ឈប់ធាល ក់ទភលៀងទជារជាាំទៅចុងរដូវវសាអាចទកីរទឡងីភាល មៗ និងមិនអាចពាករ ៍បាន (MOWRAM 

2014a)។ កតាត បនសាំ  ដូចជា កងវុះទហដាឋ រចនាសមព័នធទឹក និងការទរបីរបាស់ដី និងធមមជារិកនុងមូលដាឋ ន
                                                      
17

 Evapotranspiration is the sum of evaporation and plant transpiration. Evaporation is the movement of water to the atmosphere 
from the soil, canopy and water bodies. Transpiration is the movement of water though plants and the subsequent loss of water to 
the air as vapour. Evapotranspiration is an important part of the water cycle (FAO, 1998b) 

៩០%ននទឹកទភលៀងមធយមរបចាា្ំ ន ាំ ធាល ក់ទៅ
អាំឡុងផ្ ឧសភា-វចិឆិកា ទហីយអរតាមធយម
របចាា្ំ ន ាំ ពស់បាំផុរននរ ាំហួរសរុបរឺទៅ 

អាំឡុង ផ្ មីនា-ទមស្ថ។ 
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ផ្ដលោម ននិរនតរភាព និងការតល ស់បតូររទបៀបទធវីកសិកមម (ឧ. បាំផ្របាំរលួការទរបីរបាស់ដី និងបាំផ្របាំរលួ
ររមបនរពទឈ ី និងការផ្របរបួលទាំនាបលិចទឹក និងផលូវទឹកសាំខាន់ៗ) បានបទងកីនភាពងាយរងទរោុះ
ទដាយស្ថរទរោុះទឹកជាំនន់ និងទរោុះរា ាំងសងួរទៅកមពុជា (WMO 2020, RGC, 2017)។ 

៤.២.២ សាព ធទដាយស្ថរការអភិវឌឍ និងសកមមភាពមនុសសទផសងៗ 

កាំទ ីនរបជាជនយ៉ា ង្ប់រហ័ស និងនររូបនីយកមម ការផ្របរបួលអាកាសធារុ និងការទរចរលឹ
របព័នធបរសិ្ថថ ន សុទធផ្រជាបញ្ញហ របឈមធាំៗផ្ដលបងកផលប៉ាុះពាល់ដល់ទឹកទរកាមដី និងទឹកទលីដី។ ការ
ផគរ់ផគង់ទឹកស្ថអ រដល់របជាជនរស់ទៅទីរកុង និងទីជនបទនឹងានរបសិទធភាព របសិនទបីានការទលីក
កមពស់ និងសទរមចបានការររប់ររងធនធានទឹកចរមុុះ និងាននិរនតរភាពឱ្យបានទន់ទពលទវោ និង
ានរបសិទធភាព (RGC 2019)។ 

ទៅទពលផ្ដលរបជាជនទកីនទឡងីទនទឹមោន នឹងកាំទ ីននររូបនីយកមម ររមូវការទឹកក៏ទកីនទឡងី
ផងផ្ដរ (ការពិស្ថ អនាម័យ កសិកមម និងផលិរកមមអាហារ និងការផលិរថាមពល និងការទរបីរបាស់
ជាទរចីនទទៀរ)។ កមពុជា និងអនុរាំបន់ទទនលទមរងគទាំងមូលកាំពុងឆលងការ់ការតល ស់បតូរយ៉ា ង្ប់រហ័ស 
រសបទពលផ្ដលរបជាជនកាំពុងទកីនទឡងីខាល ាំង ទហយីររមូវការធនធានធមមជារិកាំពុងឈានដល់ករមិរ
អរិបរា។ ការវវិឌឍទាំងទនុះកាំពុងដាក់សាព ធកាន់ផ្រខាល ាំងទលីរបព័នធបរសិ្ថថ នដ៏សាំបូរផ្បប និងងាយរង
ផលប៉ាុះពាល់របស់ទទនល និងបឹងបរួ។ បញ្ញហ ទនុះបានដាក់សាព ធបផ្នថមទទៀរឱ្យរដាឋ ភិបាលទៅរាំបន់ទទនល 
ររូវររប់ររងរបព័នធបរសិ្ថថ នទាំងទនុះរបកបទដាយនិរនតរភាព ទដីមបបីទញ្ច ៀសបញ្ញហ ធងន់ធងរ និងមិនអាច
ទរស្ថចរសង់បាន ជាពិទសសទៅចាំទពាុះមុ ននការផ្របរបួលអាកាសធារុបចចុបបនន (MRC, 2020)។ 

ទៅកមពុជា និងប ត្ របទទសទផសងទទៀរ សកមមភាពមនុសស និងការផ្របរបួលអាកាសធារុកាំពុង
រ ាំខានដល់វដតទឹកធមមជារិ ផ្ដលជាកតាត នាាំឱ្យានសាព ធបផ្នថមទទៀរទលីរបព័នធបរសិ្ថថ នទឹកស្ថប។ ទនទឹម
នឹងទនុះ ការបាំពុល ការអភិវឌឍទហដាឋ រចនាសមព័នធ និងការទញយក និងការបាំផលិចបាំតល ញធនធានទឹក
បានបងកបញ្ញហ ធងន់ធងរបផ្នថមទទៀរ  (UNDESA 2020)។ អនកទរបីរបាស់ទឹកទាំងទនុះ (និងអនកបាំពុល) 
សុទធផ្រអាចបងកផលប៉ាុះពាល់ទាំងវជិជាន និងអវជិជានទលោីន ទៅវញិទៅមក (RGC 2017)។ 

បញ្ញហ ធាំមយួទទៀររឺកងវុះធនធានហរិញ្ដវរថុ ធនធានបទចចកទទស និងធនធានមនុសសទដីមបសីរមួល 

ដល់កាំទ ីនររមូវការវនិិទយរទលីទហដាឋ រចនាសមព័នធផ្ដលាននិរនតរភាព និងការរបរិបរតិការ និងការ
ផ្ថ្ទាំជសួជុលទហដាឋ រចនាសមព័នធទាំងទនាុះ (RGC 2019)។ 

ទឹក និងធនធានធមមជារិពាក់ព័នធ (ដូចជា ទឹកទលីដី និងទឹកទរកាមដី ររី ទាំនាបលិចទឹក ររមប
នរពទឈ ី និងកាំ រដីលាប់) ទទលួរងសាព ធយ៉ា ងខាល ាំងពីសកមមភាពមនុសសទាំងទៅកនុង និងទរៅ
របទទសកមពុជា។ ចាំ ុចសាំខាន់រឺធនធានទឹករបា  ៧០% ទៅកមពុជា  ទទួលបានពីផ្ សទឹកខាង
ទលផី្ដលានរបភពកនុងរបទទសជិរខាងរបស់កមពុជា (MOWRAM, 2014A)។ ចាំ ុចទនុះក៏បានដាក់
សាព ធយ៉ា ងខាល ាំងផងផ្ដរទលីរបទទសកមពុជា និងរបទទសតាមរាំបន់ទទនលទផសងទទៀរឱ្យពរងឹងកិចចសហ
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របរិបរតិការថាន ក់ជារិ និងថាន ក់អនុរាំបន់សរាប់ការផ្ចករ ាំផ្លកធនធានសាំខាន់ៗទាំងទនុះរបកបទដាយ
ការទទលួ ុសររូវ និរនតរភាព និងសមធម៌។ 

ររមូវការទឹកជារមួទៅកមពុជាានករមិរទបជាងធនធានផ្ដលាន ប៉ាុផ្នតការរបករួរបផ្ជង និង
ទរោុះរា ាំងសងួរានភាពរសួចរស្ថវ ឯបរាិ ទឹកក វក់ផ្ដលររូវបងហូរទចាល ទកីនកាន់ផ្រទរចីន។ វស័ិយ
ឧសាហកមម និងទសវាកមម  (ទទសចរ ៍ និងសាំ ង់) កាំពុងរកីចទរមីន ជាទហរុទធវីឱ្យានកាំទ ីន
ររមូវការទឹកនិងបងកផលប៉ាុះពាល់ទលរុី ភាពទឹកនិងរបព័នធបរសិ្ថថ ន។ សាំ ង់ឧសាហកមមភារទរចីន
សថិរកនុងរាំបន់របជុាំជន (រកុងភនាំទពញ ទ រតក ត្ ល កាំពង់សពឺ ស្ថវ យទរៀង រពុះសីហនុ) និងទៅតាមដង
ទទនល និងផលូវទឹកសាំខាន់ៗ។ ានន័យថា ររមូវការទរបីរបាស់ទឹកកាន់ផ្រទរចីនកនុងវស័ិយឧសាហកមម និង
ចាាំបាច់ររូវានការររប់ររងទឹកសអុយ និងការបាំពុលកនុងវស័ិយឧសាហកមម (RGC, 2017)។ 

សាព ធកាន់ផ្រខាល ាំងពីសកមមភាពមនុសស នឹងជុះផលអវជិជានទលរុី ភាពទឹក របសិនទបីការ
ររប់ររងមិនររូវបានផ្កលមអ។ ទនុះជាបញ្ញហ ទចាទសរាប់របព័នធទទនលផ្ដលហូរចាក់ទៅកនុងផ្ផនកភារខាង
លិចននបឹងទទនលស្ថប និងរាំបន់ដីស ត ទទនលទមរងគ ផ្ដលប ត្ លមកពីកាំទ ីនដង់សុីទររបជាជន និង
ការទរបីរបាស់ថាន ាំ និងជីរីមីកនុងកសិកមម (MOWRAM 2014a, MRC, 2020)។ 

ការអភិវឌឍថាមពលវារអីរគិសនី ក៏បងកផលប៉ាុះពាល់យ៉ា ងខាល ាំងទលធីនធានទឹកផងផ្ដរ។   វស័ិយ
ទនុះមិនផ្មនជាវស័ិយទរបីរបាស់ទឹក ប៉ាុផ្នតទហដាឋ រចនាសមព័នធថាមពលវារអីរគិសនីប៉ាុះពាល់យ៉ា ងខាល ាំងដល់
អរតាលាំហូរទឹក និងរយៈទពលននលាំហូរទឹក និងអាចរា ាំងសទុះដល់បាំោស់ទីររី (MRC, 2020)។ ភាពរកី
ចទរមីនយ៉ា ង្ប់រហ័សននវស័ិយថាមពលវារអីរគិសនីកនុងអាងទទនលទមរងគទរកាមចាប់តាាំងពីពាក់ក ត្ ល
ទសវរសរ ៍្ ន ាំ២០០០ បានបទងកីនកាបា៉ា សុីទរននការផលិរថាមពលអរគិសនីយ៉ា ងទរចីន ចាប់ពីកាបា៉ា សុីទរ 
២,៤ជីហាក វា៉ា រ់ ទៅ ន្ ាំ២០០៥ រហូរដល់កាបា៉ា សុីទរ ៧,២ជីហាក វា៉ា រ់ ទៅ ន្ ាំ២០១៥ (MRC 2018)។ 
ទនទឹមនឹងទនុះរនមលទសដឋកិចចសរុបននផលិរកមមថាមពលវារអីរគិសនីបានទកីនដល់ជាង ២ពាន់ោនដុោល រ
អាទមរកិ ទៅ ន្ ាំ២០១៥។ “ទទុះយ៉ា ង្ ររួករ់សាគ ល់ថា រទួល ទនុះមិនរាប់បញ្ចូ លចាំ្យទលី
ការវនិិទយរ ឬចាំ្យទផសងទទៀរពាក់ព័នធនឹងផលប៉ាុះពាល់អវជិជានទលីសងគម និងបរសិ្ថថ នទឡយី” 
(MRC, 2018, pp. 114)។ 

៤.៣  សាា នភាព និងនិន្នា ការ 

ផលប៉ាុះពាល់ចរមុុះននសាព ធទាំងទនុះទលីធនធានទឹកទៅកមពុជាានទាំហាំកាន់ផ្រធាំទធង ប៉ាុផ្នតទៅ
ផ្រមិនសូវានការយល់ដឹង និងការកាំ រ់ជាក់ោក់ឱ្យបានររប់រោនទ់ៅទឡយី។ មយួភារធាំ បញ្ញហ
ទនុះប ត្ លមកពីកងវុះព័រ៌ាន និងទិននន័យទឹករយៈទពលមធយម និងរយៈទពលផ្វងផ្ដលានរុ 
ភាព18 និងកងវុះទិននន័យជាក់ផ្សតងទន់ទពលទវោសតីពីទឹក និងស្ថថ នភាពពាក់ព័នធ ដូចជា អាកាសធារុ  
                                                      
18 Cambodia’s hydrometeorological monitoring network is limited – the biggest gap caused by the civil wars and regime of genocide, 

as well as the international economic sanction from 1970 to 1991 - meaning that water data records are often incomplete and 
inconsistent. They also less than 20 years old due to decades of civil unrest and lack of investment in data collection and 
management. 
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កមពស់ទឹកទភលៀង ធារុអាកាស និងការផ្របរបួលផ្ដលបានតាមដាន និងពាករ ៍កនលងមក (និនាន ការ)។ 

រ ទនយយទឹក និងការវភិារទឹក (ឧ. ការទរបីរបាស់ព័រ៌ានពីតក យរ ប និងការបទងកីររាំរូជល
ស្ថស្រសតតាមរបព័នធកុាំពយូទ័រ) ទៅករមិរទ រត និងករមិរអាងទទនល មិនទន់បានទធវីទឡងី (ADB 2019)។ 
កនលងមក ានការបា៉ា ន់របា រិចរួចទលធីនធានទឹកកនុងអាងទទនល ទដីមបផីតល់មូលដាឋ នព័រ៌ានដល់
ការទធវីទសចកតីសទរមចចិរតកនុងការវនិិទយរ និងការកាំ រ់វធិានសតីពីការផ្បងផ្ចកធនធានទឹកទូទាំង
អាងទទនលរបកបទដាយសមធម៌ ទៅកផ្នលងផ្ដលកាំពុងានការអភិវឌឍយ៉ា ងខាល ាំង។ ផ្ផអកទលីការរកបានទឹក
សរាប់មនុសសាន ក់ កមពុជាមិនទន់ជារបទទសផ្ដល វុះខារទឹកខាល ាំងទនាុះទទ ប៉ាុផ្នតជារបទទសរងទរោុះ
ទដាយស្ថរភាព សរ់ទឹកតាមរដូវកាន់ផ្រខាល ាំង (ការផ្របរបួលការផគរ់ផគង់ទឹកទពញមយួ ន្ ាំ ានន័យថា 
ោម នទឹកទៅទពលររូវការ) បផ្នថមទលីភាព សរ់ផ្ដលពាក់ព័នធនឹងរុ ភាពទឹកមិនលអ ទដាយស្ថរការ
បាំពុលផ្ផនកឧសាហកមម ការទរបីរបាស់ស្ថរធារុរីមីកនុងកសិកមម និងការររប់ររងទឹកសអុយ និងសាំ ល់
រងឹមិនទន់បានលអទៅតាមរាំបន់របជុាំជនសាំខាន់ៗតាមដងទទនល និងផលូវទឹកទផសងទទៀរ។ 

៤.៣.១ ស្ថថ នភាព និងនិនាន ការននទឹកស្ថប 

ធនធានទឹកទៅកមពុជាានលកខ ៈសមុរស្ថម ញទដាយស្ថរផ្រទីតាាំងភូមិស្ថស្រសត តាមរដូវកាល 
ឋានទល វទិា និងកតាត ខាងទរៅ ដូចជា ការកាំ រ់លាំហូរទឹកទដាយទាំនប់ទឹកទៅផ្ សទឹកខាងទលី និង
ការបផ្ងវរទឹកសរាប់ធារាស្ថស្រសត។ រាំបន់ទទសភាពទៅកមពុជាររូវបានផ្បងផ្ចកជារាំបន់ទទនលទមរងគ និង
ទទនលស្ថប រាំបន់ទឆនរ និងរាំបន់ភារអាទរនយ ៍(ទទនលនវ ៉ាកូកនុងទ រតស្ថវ យទរៀង)។ ទីជរាលទាំង ៣៩ ររូវ
បានផ្បងផ្ចកជាអាងទទនល ៧ រកុម។ កនុងទនាុះ អាងទទនល ៦ រកុមសថិរកនុងអាងទទនលទមរងគ និងទទនលស្ថប 

(RGC 2015)។ បរាិ ទឹកទលីដីមធយមរបចាា្ំ ន ាំផ្ដលហូរការ់ទទនលទៅកមពុជារឺ ៤៧២.០០០ ោន
ផ្ម៉ារររូប (MCM)។ កនុងទនាុះ ទឹក ៣០% ានរបភពពីកនុងរបទទស ទហយីទឹក ៧០% ានរបភពពី   
ប ត្ របទទសផ្ សទឹកខាងទលី (២៥% ានរបភពពីរបទទសឡាវ និងទវៀរ្មតាមរយៈទទនលទសកុង 
ទសស្ថន និងផ្រសពក និង ៧៥% ានរបភពពីទទនលទមរងគកនុងរបទទសឡាវ) (MOWRAM 2014a)។ 
បរាិ ទឹករបចាា្ំ ន ាំផ្ដលហូរពីកមពុជាទៅទវៀរ្មរឺ ៤៣៧.០០០ ោនផ្ម៉ារររូប។  លាំហូរទឹកចូល
យ៉ា ងទរចីនទៅកនុង  និងជុាំវញិរបទទសកមពុជា  និងលាំហូរទឹកទចញទៅកាន់របទទសទវៀរ្ម បានទធវីឱ្យ
ានការបទញ្ចញទឹកយ៉ា ងទរចីនមហាស្ថលពីរកុមអាងទទនលទនុះ ផ្ដលជាលកខ ៈសនូលសាំខាន់ធាំជាងទរ
ទៅកមពុជា។ 

រាំបន់ទឆនរសថិរទៅភារនីររីននរបទទសកមពុជា និងហ ុមព័ទធទដាយឈូងសមុរទនថ្ទៅភារពាយព័យ 
និងរាំបន់ជរួភនាំដាំរ ី និងជរួភនាំរកវា៉ាញទៅភារឦស្ថន។ រាំបន់ទនុះាននផទរកឡាសរុប ១៨.០៤៦រ.ម២ 
(MOWRAM 2014a)។ រាំបន់ទឆនរផ្ដលានទភលៀងធាល ក់ទរចីន បទងកីរជាបរាិ ទឹកទភលៀងយ៉ា ងទរចីន 
ទហយីផ្ដលទឹកទភលៀងជិរ ១/៣ (៥០០ម.ម) បានហូរចាក់ទៅកនុងសមុរទ និងកាល យជាទឹកផ្ដលមិន
អាចទរបីរបាស់បាន (ADB 2019)។  
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រូបភាព ៤.១ ារផបងផែកប្កមុអាងទន្នេ 

 
ដករសងទ់ដាយអនកនិពនធទចញពីអនុរកឹរយ ន្ ាំ ២០១៥ របសរ់ាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា (CDRI) 

ស ឋ្ នដីរបស់កមពុជាផ្ដលានរាងបារ ទុះទៅផ្ផនកក ត្ ល និងភារអាទរនយ ៍ បានបទងកីរជា
អាងសតុកទឹករាក់យ៉ា ងធាំទូោយកនុងរាំបន់ទាំនាបលិចទឹក និងរាំបន់ដីទសីមតាមដងទទនលទមរងគ និងនដ
ទទនលទមរងគ។ កតាត ទនុះបូករមួនឹងកងវុះចាំទ ុះដឹងសតពីីលាំហូរទឹកផ្ដលជាំរុញទដាយស ឋ្ នដីទលរីាំបន់
ទាំនាបលិចទឹក ផ្ដលទពល លុះោម នទិននន័យ និងព័រ៌ានពាក់ព័នធ បានបងកការលាំបាកដល់ការបា៉ា ន់
របា លាំហូរចូល និងលាំហូរទចញឱ្យបានសុរកឹរ។ 

ទទនលទមរងគ និងបឹងទទនលស្ថប រឺជារកុមអាងទទនលផ្ដលធាំជាងទរ និងសាំខាន់ជាងទរទៅកមពុជា។ 
នផទដីរបផ្ហល ១៥៥.០០០រ.ម២ ឬទសមីនឹង ៨៦% នននផទដីសរុបទៅកមពុជាផ្ដលសថិរកនុងទទនលទមរងគ 
និងបឹងទទនលស្ថប និងានទាំហាំ ២០% នននផទសរុបរបស់អាងទទនលទមរងគទរកាម (MOWRAM 2014a)។ 
រកុមអាងទទនលទមរងគ និងបឹងទទនលស្ថប រមួបញ្ចូ លរាំបន់ទាំនាបលិចទឹកយ៉ា ងធាំទូោយ រាំបន់ដីទសីម   
សាំខាន់ៗផ្ដលានស្ថរៈសាំខាន់ជាអនតរជារិ (រាំបន់រា៉ា មស្ថរ និងឋបនីយជីវម ឌ ល)19។ ទទនលទមរងគ 
និងបឹងទទនលស្ថប រភាជ ប់ោន ទដាយទទនលស្ថប ផ្ដលានរបផ្វងរបផ្ហល ១២០រ.ម និងបផ្ងវរលាំហូរទឹក 
២ ដងកនុងមយួ ន្ ាំ (MRC, 2018)។ 

                                                      
19 Beside the Tonle Sap Biosphere Reserve, Cambodia has five sites designated as Wetlands of International Importance 1) Stung 

Treng - the middle stretches of the Mekong Mainstream north of Stung Treng and in the Tonle Sap Great Lake; 2) the Prek Toal 
Ramsar Site, ; 3) Boeng Chhmar and associated river system and floodplain; 4) Stung Sen (Kampong Thom and Siem Reap); and 5) 
the coastal site of Koh Kapik in Koh Kong (https://rsis.ramsar.org/ris/2365). 

ទជីរាលសាំខាន់ៗ  

ទៅកមពុជា 

១.រាំបនទ់ឆនរ 
 ផ្រពកកាំពង់បាយ 
 ផ្រពកទឹកស្ថប 
 ផ្រពកផ្រសអាំបិល 
 ផ្រពកអ តូ ងទឹក 
 ផ្រពកររពាាំងរុង 
 ផ្រពកតានរ 
 ផ្រពកទកាុះទៅ 
 សទឹងទមទឹក 

៣.ទទនលស្ថប 
 សទឹងរកាាំងពននល 
 សទឺងបរបូិរ ៍ 
 សទឹងបាំ ក់ 
 សទឹងទពាធិ៍ស្ថរ់ 
 សទឹងស្ថវ យដូនផ្កវ 
 សទឹងទាងឫសស ីនិងដូនរទី 
 សទឹងសផ្ងក 
 សទឹងមងគលបូរ ី
 សទឹងសុីសុផុន 
 សទឹងផ្រសង 
 សទឹងទសៀមរាប 
 សទឹងជីផ្រកង 
 សទឹងទស្ថទ ង 
 សទឹងផ្សន 
 សទឹងជីនិរ 
 បឹងទទនលស្ថប 

៦.ភារអាទរនយ ៍
 ទទនលនវ ៉ាកូ ២.ទទនលបាស្ថក ់

 សទឹងទន់ហន ់
 សទឹងស្ថល រូ 
 សទឹងផ្រពកទតាន រ 

៥.ទទនលទមរងគទល ី
 ទទនលទមរងគ 

៧.ដសី ត ទទនល 
ទមរងគ 
 រាំបន់ដីស ត
ទទនលទមរងគកមពុជា 

 ទាំនាបលិចទឹក
ទទនលទមរងគ 
ទទនលស្ថប 
(ស្ថព នររស់) 

៤.ភារឦស្ថន 
 ទទនលទសកុង 
 ទទនលទសស្ថន 
 ទទនលផ្រសពក 
 ផ្រពករពុះ 
 ផ្រពកទររៀង 
 ផ្រពកកាាំពី 
 ផ្រពកទទ 
 ផ្រពកឆលូង 

https://rsis.ramsar.org/ris/2365
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បឹងទទនលស្ថបជាទបុះដូងននរបព័នធទទនលទមរងគទាំងមូល (MOWRAM 2014a)។ បឹងទទនលស្ថប ជា
របភពទឹកស្ថបធាំជាងទរបងអស់ទៅអាសុីអាទរនយ ៍ផ្ដលាននផទពី ២.៥០០ ទៅ ៣.០០០រ.ម២ ទៅរដូវ
របាាំង និងនផទពី ១០.០០០ ទៅ ១៦.០០០រ.ម២ ទៅរដូវវសា (MOWRAM et al. 2013)។ ចាប់ពីផ្  
កកកដា ដល់ចុងផ្  រុោ ជាទពលផ្ដលទឹកទទនលទមរងគហក់ទឡងី ទឹកហូរចាក់ទៅកនុងទទនលស្ថប។ ការ
ផ្របរបួលទាំហាំបឹងទទនលស្ថបទៅរដូវរបាាំង និងរដូវវសា រឺ ុសោន ខាល ាំង្ស់។ ចាប់ពីផ្ មិថុ្នា/កកកដា 
រហូរដល់ចុងផ្ រុោ ករមិរទឹកកនុងទទនលទមរងគទកីនទឡងី ពស់កនុងរដូវទឹកជាំនន់ ផ្ដលបងកជាលាំហូរទឹក
បស្រញ្ញច សពីទទនលទមរងគទៅកនុងបឹងទទនលស្ថប (MOWRAM et al. 2013)។ 

បឹងទទនលស្ថប និងទាំនាបលិចទឹកដ៏ធាំ បានផតល់ទសវាររប់ររងទឹកជាំនន់ធមមជារិ និង “ទរាងចរក 
ផលិរររី” ដ៏លបលីាញ (Conservation International 2020) និងជីវៈចរមុុះដ៏សាំបូរផ្បបទផសងទទៀរ
ផ្ដលានស្ថរៈសាំខាន់ជាសកលសរាបរ់បទទសកមពុជា និងប ត្ របទទសទផសងទទៀរ។ ជាលទធផល 
ទឹកផ្ដលសាំបូរទដាយដីលាប់ និងបាំោស់ទីររីពី និងទៅទទនលទមរងគ ជយួរទរទង់របព័នធសងគម បរសិ្ថថ ន 
និងទសដឋកិចចដ៏ានរនមលទៅកនុង និងជុាំវញិទទនលស្ថប។ 

រូបភាព ៤.២ ប្កមុអាងទន្នេននទន្នេសាប 

 

 

ព័រ៌ានសាំខាន់ៗសតីពបីឹងទទនលស្ថប ៖ 

 នផទរកឡា ៖ 2,500–15,000 km2 

 ាឌ ៖ 1.3–70 km3 

 នផទរកឡាអាងរងទឹកទភលៀង ៖ 90,000 km2 

 ជទរៅទឹក ៖ 0.7 –9.0 m 

 ចាំនួនអាងរងទឹកទភលៀង ៖ 13  

 

 TSA and Water and Development Research Group 2013 
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រូបភាព ៤.៣ ាររួមែាំផែកននលាំហ្រូទកឹពអីាងទន្នេននទន្នេសាប 

  
 TSA and Water and Development Research Group 2013 

ទរោុះទឹកជាំនន់ទឡងីជាទរៀងរាល់ ន្ ាំ បាននាាំយកទឹកផ្ដលសាំបូរទដាយដីលាប់ពីទទនលទមរងគចាក់
បងគរកនុងអាងបឹងទទនលស្ថប បូករមួោន នឹងជីវៈចរមុុះយ៉ា ងទរចីនកនុងរាំបន់ទនុះ និងនរពលិចទឹក និង
ចុលលរពឹកស បានផតល់ជរមក និងកផ្នលងបនតពូជ និងលូរោស់របស់ររី   និងសរវទឹកទផសងទទៀរ។  ទាំង
ទនុះជាមូលទហរុទធវីឱ្យរបព័នធបរសិ្ថថ នទទនលស្ថបកាល យជារបភពទឹកទលីដីផ្ដលានផលិរភាព និងជាបឹង
ផ្ដលសាំបូរររីទរចីនបាំផុរមយួកនុងពិភពទោក។  បាំោស់ទីពូជររីទផសងៗទៅចទនាល ុះទទនលស្ថប   និងទទនល
ទមរងគានវសិ្ថលភាពធាំទធង និងលកខ ៈចរមុុះ។ ផលិរកមមររីសរុបពី បឹងទទនលស្ថប រឺរបា  
២៣០.០០០ទតាន/ ន្ ាំ ឬជិរពាក់ក ត្ លននផលិរផលររីសរុបរបចាា្ំ ន ាំទៅកមពុជាផ្ដលានទាំហាំទឹក
របាក់ ២ពាន់ោនដុោល រអាទមរកិ (Conservation International 2020)។ បឹងទទនលស្ថបជាទីតាាំង
ផ្ដលសាំបូរអាំបូរបកសទឹីកទរចីនបាំផុរមយួទៅអាសុី រមួទាំងពូជបកសជិីរផុរពូជ និងជាជរមកថ្និកសរវ 
លមូន និងសរវលអិរចរមុុះ។ 

៤.៣.២ ស្ថថ នភាព និងនិនាន ការននរុ ភាពទឹក 

រកសួងធនធានទឹក និងឧរុនិយម និងរ ៈកមមការទទនលទមរងគ រររួពិនិរយរុ ភាពទឹកជា
របចាាំ។ ជាទូទៅ រុ ភាពទឹកទៅកមពុជា រឺលអ ទលីកផ្លង ទៅទីតាាំងមួយចាំនួនទៅជុាំវញិទីរកុងធាំៗ និង
ភូមិបផ្ ត រទឹក ជាពិទសសអាំឡុងទពល សរទឹ់កទៅរដូវរបាាំង (MOWRAM 2014b; MRC 2018)។ 

រកសួងធនធានទឹក និងឧរុនិយម ជាស្ថថ ប័នររប់ររងការររួរពិនិរយរុ ភាពទឹកកនុងទទនល និង
បឹងបរួ ចាំផ្ ករកសួងបរសិ្ថថ នជាស្ថថ ប័នររួរពិនិរយការបាំពុលទឹក   ទហយីរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ និង
រកសួងឧសាហកមម វទិាស្ថស្រសត និងនវានុវរតន៍ ជាស្ថថ ប័នររួរពិនិរយការផគរ់ផគង់ទឹក និងរុ ភាពទឹក
ទរកាមដី (RGC 2019)។ តាាំងពី ន្ ាំ១៩៩៣ មក កមមវធីិបរសិ្ថថ នរបស់រ ៈកមមការទទនលទមរងគ និង
រកសួងធនធានទឹក និងឧរុនិយម បានររួរពិនិរយរុ ភាពទឹកទលីដីកនុងទទនលទមរងគ អាងរងទឹកទភលៀង
បឹងទទនលស្ថប និងលាំហូរទឹកពីខាងទរៅទៅកនុងអាងទទនលទមរងគកនុងរបទទសកមពុជាជារបចាាំ។ ជាលទធផល 
សនទសសន៍ជីវរិកនុងទឹក ានចាប់ពីរុ ភាពករមិរ ពស់ រហូរដល់រុ ភាពករមិរមធយម។ សរាប់     
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សនទសសន៍ផលប៉ាុះពាល់ទដាយស្ថរមនុសស លទធផលបងាហ ញពីភាពចាាំបាច់ររូវានកិចច ិរ ាំរបឹងផ្របង
ចាស់ោស់ និងជារបព័នធ កនុងការទប់ស្ថក រ់ផលប៉ាុះពាល់ធងន់ធងរទដាយស្ថរសកមមភាពមនុសស។ ជាទូទៅ 
រុ ភាពទឹកសរាប់ការទរបីរបាស់កនុងកសិកមមសថិរកនុងករមិរ “ោម នការររឹរបរិ” ផ្ដលរូសបញ្ញជ ក់ពី
រុ ភាពសមរសបសរាប់សកមមភាពកសិកមម (RGC 2019; MRC 2020)។ 

រុ ភាពធនធានទឹករបឈមនឹងការរាំរាមកាំផ្ហងជាទរចីនផ្ដលអាចចារ់ជាពីររកុមធាំៗ ដូចជា 
ការរាំរាមកាំផ្ហងផ្ដលបានករ់សាគ ល់ចាស់ និងការរាំរាមកាំផ្ហងអាចទកីរទឡងីផ្ដលររូវានការពិនិរយ
បផ្នថមទដីមបកីាំ រ់ពីករមិរ និងភាពធងន់ធងររបស់វា។ ការរាំរាមកាំផ្ហងទាំងទនុះអាចប៉ាុះពាល់ដល់ការ
ររប់ររងទឹកទដាយស្ថរផ្រផលប៉ាុះពាល់វាទលកីារផ្បងផ្ចករបភពទឹក ទដីមបបីាំទពញការទរបីរបាស់បចចុបបនន 
និងការទរបីរបាស់ទពលអនាររសរាបវ់ស័ិយសាំខាន់ៗ និងដាំទ ីរការបរសិ្ថថ ន (MOWRAM 2014a)។ 

ការបាំពុលទដាយបាក់ទររកីនុងទឹកទលីដី និងអ តូ ងរាក់ៗ រឺជាបញ្ញហ ទចាទ។ សាសភាពសររីាងគ 
ករមិរ ពស់ររូវបានរកទ ញីកនុងសាំ្កយកពីទឹក (សទឹង ទទនល) ជាពិទសសទៅរដូវផ្ដលទលបឿនទឹក
ហូរយរឺ។ ជាញឹកញាប់ អ តូ ងកងក៏រងផលប៉ាុះពាល់ផងផ្ដរ។ វាបានបងកបញ្ញហ សុ ភាពស្ថធារ ៈ 
ធងន់ធងរ និងានការផទុុះជាំងឺឆលងតាមទឹកទៅទីជនបទ និងបងកផលប៉ាុះពាល់ខាល ាំងចាំទពាុះកុារ។ សរាប់
ការបាំពុលទដាយបាក់ទររ ីទរអាចផតល់ដាំទ្ុះរស្ថយផ្ផនកបទចចកទទស ប៉ាុផ្នតឥទធិពលរបស់វា បងកជាបញ្ញហ
ទចាទដល់ការររប់ររងទឹក (MOWRAM 2014a, MRC 2020)។ 

ទយងតាមការបា៉ា ន់របា ផលូវការ ទឹកក វក់កនុងទីរកុង និងឧសាហកមមពាក់ព័នធ20 បានទកីន
ទឡងីខាល ាំងចាំននួ ៨,៦៥%កនុងមយួ ន្ ាំ (RGC 2017)។    ៈផ្ដលនររូបនីយកមមទៅកនុង និងទៅជុាំវញិ 
ភនាំទពញ និងរកុងសាំខាន់ៗទផសងទទៀរកាន់ផ្ររកីធាំ ទាំហាំរាំបន់ដីទសីមធមមជារិសរាបជី់វៈរបរពឹរតកមមកាន់ 

ផ្ររមួរូច។ បចចុបបននរដាឋ ភិបាលកាំពុងពិចារ្ការទរៀបចាំផ្ផនការអភិវឌឍន៍របព័នធរបរពឹរតកមមសាំ ល់
រងឹ និងទឹកក វក់ ប៉ាុផ្នតររូវពទនលឿនរបព័នធទនុះឱ្យដាំទ ីរការបាន្ប់ និងានការររួរពិនិរយសមរសប។ 

ជារិផ្ដក និងម៉ាង់កាផ្ ស ររូវបានរកទ ញីកនុងអ តូ ងភារទរចីនផ្ដលសថិរទៅជុាំវញិបឹងទទនល
ស្ថប។ ស្ថរធារុរីមីទាំងទនុះមិនបងកបញ្ញហ សុ ភាពជាក់ោក់ទនាុះទទ ប៉ាុផ្នតប៉ាុះពាល់ដល់សររីៈវញិ្ញដ   
(រសជារិ ការទបាករក់) ទធវីឱ្យរបជាជនមិនទរបីរបាស់ទឹកអ តូ ងផ្ដលានស្ថរធារុទាំងទនុះ។ ការ 
បាំពុលទនុះ ប ត្ លមកពីកតាត  ភូរពភស្ថស្រសត មិនផ្មនប ត្ លមកពីសកមមភាពមនុសសទទ និងមិនអាច
ទដាុះរស្ថយមុនទពលទញយកមកទរបីរបាស់បានទឡយី ប៉ាុផ្នតទរអាចកាំចារ់ស្ថរធារុទាំងទនុះ (ពិទសស
ជារិផ្ដក) ទដាយទរបីរបាស់ឧបករ ៍បនសុទធទឹកសមរសប (មទធាបាយរីមី) បនាទ ប់ពីការទញយក
មកទរបីរបាស់ (MRD 2014)។ 

                                                      
20 RGC, 2017 “The most critical industrial pollution sources may potentially be from dyeing and washing factories; factories that use 

chemical compounds; power plants; cement production plants; factories with poor energy efficiency; factories with sup-optimal 
waste management; factories with poor emission control; and factories without proper treatment facilities”. 
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ជារិនរប (ស្ថថ នភាពដី) និងការទរជៀរចូលទឹកនរបកនុងប ត្ ទ រតភារអាទរនយ ៍ (នរពផ្វង តាផ្កវ 
កាំពរ និងរពុះសីហនុ) បងកផលប៉ាុះពាល់ទលទឹីកស្ថប និងរបព័នធបរសិ្ថថ នដី។ ទឹកនរបឬភាល វ ានរសជារិ
នរបខាល ាំងមិនអាចយកមកទរបីរបាស់បានទឡយី និងមិនសមរសបសរាប់ធារាស្ថស្រសតទនាុះទទ។ កនុងទ រត
តាផ្កវ (លាប់អាំបិលចាស់កនុងដី) ការប៉ាុនប៉ាងអភិវឌឍធារាស្ថស្រសតទដាយទរបីរបាស់ទឹកទរកាមដីជារបភព 
ររូវបានអាក់ខានទៅវញិ ទដាយស្ថរផ្រផលប៉ាុះពាល់អវជិជានទលទិីននផល និងហានិភ័យននការទរជៀរ
ចូលសាសធារុអាំបិលទៅកនុងជលសិោ (MOWRAM 2014a)។ ការទជារទឡងីននទឹកសមុរទ នឹងបងក
ផលប៉ាុះពាល់បផ្នថមទទៀរទលីផលិរភាពរបព័នធបរសិ្ថថ នទឹកស្ថប និងទឹកនរបតាមប ត្ ទ រតជាប់ទឆនរ    
សមុរទទៅកមពុជា (RGC, 2017)។ 

៤.៣.៣ ស្ថថ នភាព និងនិនាន ការននទឹកទរកាមដី 

ទឹកទរកាមដី ជារបភពបឋមផ្ដលផតល់ទឹកពិស្ថ និងររូវបានទរបីរបាស់សរាប់កសិកមមចិញ្ច ឹមជីវរិ។ 
ការររួរពិនិរយបរាិ  និងរុ ភាពទឹកទរកាមដីមិនររូវបានទធវីទឡងីជារបព័នធទនាុះទទ។ ដូទចនុះមិនសូវ
ានការយល់ដឹងពីអរតាបទញ្ចញបចចុបបនន និងអរតាបទញ្ចញជាសកាត នុពល និរនតរភាព និងរុ ភាពនន
របព័នធទឹកទរកាមដីទឡយី (MOWRAM 2014b, MRC 2020)។ 

ទឹកទរកាមដីានវរតានទសទរីផ្រររប់ទីកផ្នលងកនុងរាំបន់ទាំនាប     ទលីកផ្លងផ្ររាំបន់ហរួផ្ហងទៅ
ភារក ត្ ល និងពាយព័យ។ ស្ថវតាធនធានទឹកទៅកមពុជាទដាយផ្ផអកតាមទិននន័យរបស់ FAO បងាហ ញ
ថា “ធនធានទឹកទរកាមដីររូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នថាានចាំ ុុះ ១៧,៦រ.ម៣ ផ្ដលភារទរចីន (ររូវបានបា៉ា ន់
ស្ថម នថាានចាំ ុុះ ១៣រ.ម៣/ ន្ ាំ) ររូវបានហូរនាាំយកទដាយទឹកទទនល និងមិនអាចចារ់ទុកជារបភព
ទឹកបផ្នថមបានទឡយី” (មូលដាឋ នទិននន័យ FAO AQUASTAT ២០០៨-២០១៧)។ ទទុះជាយ៉ា ង្  
រទួល ទនុះទបខាល ាំងជាងរទួល បា៉ា ន់ស្ថម នទដាយរកសួងធនធានទឹក និងឧរុនិយម (2014b)។ ដូទចនុះ 
ចាាំបាច់ររូវរស្ថវរជាវ និងវាយរនមលសកាត នុពល និងរុ ភាពទឹកទរកាមដីឱ្យកាន់ផ្រសុរកឹរផ្ថ្មទទៀរ។ 
ទនទឹមនឹងទនុះ មិនសូវានព័រ៌ានសតីពីសកាត នុពលទឹកទរកាមដីទឡយី និងររូវានការសិកាបផ្នថម
ទទៀរទដីមបកីាំ រ់ពីការសតុកទុក ការបទញ្ចញ និងចរនតធារាស្ថស្រសត របសិនទបីចង់ផ្សវងយល់ និង
ររប់ររងធនធានទាំងទនុះឱ្យាននិរនតរភាព (MOWRAM 2014b)។ 

ទឹកទរកាមដីកទកីរកនុងជលសិោ ៥ របទភទទផសងៗោន  និងអាចរកបានទៅរាំបន់ភារទរចីន។ 
ជលសីោលាប់ានទរចីនជាងទរ (ជិរ ៦០% ននជលសិោសរុប)។ ទឹកទរកាមដីររូវបានទរបីរបាស់
ពាសទពញរបទទសកមពុជា ជាពិទសសសរាប់ការពិស្ថ និងធារាស្ថស្រសតទៅតាមទ រតមយួចាំននួកនុងរាំបន់
ដីស ត ទទនលទមរងគទៅកមពុជា (MOWRAM 2014b)។   តាមការបា៉ា ន់ស្ថម ន ានអ តូ ងកងផ្ដលាន
នដសនបច់ាំននួ ២៧០.០០០អ តូ ង សរាប់ទញយកទឹកពិស្ថ។ 

រកុងមយួចាំននួក៏ទរបីរបាស់ទឹកទរកាមដីសរាប់ការផគរ់ផគង់ទឹកផ្ដរ ទរពាុះ“ទរទជឿថា” ការចាំ្យ
ទលកីារទធវីរបរពឹរតកមមទឹករឺទបជាងទឹកទលីដីផ្ដលានភាពលអក់ខាល ាំង ទទុះបីជាោម នការពិចារ្ពី 
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ហានិភ័យទដាយស្ថរ ស្ថរធារុអាទសនិច និងស្ថរធារុទផសងទទៀរកនុងទឹកទរកាមដីកតី (MIH 2014)។ 
១៥% ននអ តូ ងផ្ដលររូវបានទធវីទរសតសរុបទៅទូទាំងរបទទស ានករមិរស្ថរធារុអាទសនិចទលីស
ករមិរថាន ក់ជារិ (៥០ μg/l) (រកសួងផ្រ ៉ា និងថាមពល និង វទិាស្ថថ នជារិពហុបទចចកទទសកមពុជា  
២០១៥)។ ជាទូទៅ  ទឹកទរកាមដី រឺសមរសបសរាបធ់ារាស្ថស្រសត ប៉ាុផ្នតានករមិរស្ថរធារុអាទសនិច  
ផ្ដក ម៉ាង់កាផ្ ស ហលុយអរ និងកាំហាបអ់ាំបិល ពស់ទៅតាមរាំបន់មយួចាំននួ។ 

បចចុបបននទនុះ ទឹកទរកាមដីររូវបានទញយកពីជលសោិរាក់ៗ។  អាចានការរុករកជលសិោ
ទរៅៗ (ទរៅជាង ២០០ម) ប៉ាុផ្នតចាាំបាច់ររូវានបទចចកវទិា និងព័រ៌ានថ្មីៗ និងរបទសីរជាងមុន និង
រកប ័ ឌ ររប់ររង និងអភិបាលកិចចទឹកទរកាមដីផ្ដលានរបសិទធភាព ទដីមបទីដាុះរស្ថយផលប៉ាុះពាល់
អវជិជានផ្ដលអាចទកីរទឡងីទដាយស្ថរបទចចកវទិាថ្មីៗ ផ្ដលសរមួលដល់លទធភាពទរបីរបាស់ទឹកទរកាម
ដី (MRD 2014)។ កងវុះការររួរពិនិរយ នឹងបងករា ាំងសទុះដល់កិចច ិរ ាំផ្របងផ្របង កនុងការររប់ររងការ
ទរបីរបាស់ទឹកទរកាមដីនាទពលអនាររ ផ្ដលររូវការជាចាាំបាច់កនុងការធានានិរនតរភាព។ 

ផផនទ ី៤.៣ របាយអែតូ ងកងតាមបណ្តត ន្េរតសាំខាន់ៗ ន្ៅកមពជុា 

 (MOWRAM, 2014b) 

៤.៣.៤ និនាន ការររមវូការទឹកតាមវស័ិយ 

ការទញយកទឹកសរុប ទៅផ្រានទាំហាំរូច ទធៀបនឹងធនធានទឹកកទកីរទឡងីវញិសរុបទៅកមពុជា 
ទទុះយ៉ា ង្ ចាំ ុចទនុះមិនានន័យថា កមពុជាានសនតិសុ ទឹក ពស់ទនាុះទទ។ ានកតាត ជាទរចីន
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ផ្ដលរមួចាំផ្ កបងកជាអសនតិសុ ទឹកទៅកមពុជា ដូចជា របាយលាំហូរទឹកមិនទសមីោន  ការផ្របរបួលលាំហូរ
ទឹកខាល ាំងរវាងរដូវរបាាំង និងរដូវវសា និងរវាង ន្ ាំសាំបូរទភលៀង និង ន្ ាំហរួផ្ហង និងរវាងរាំបន់ភូមិស្ថស្រសត
ទផសងៗ។ កងវុះធារាស្ថស្រសត និងការសតុកទុកទឹក និងរបព័នធបញ្ជូ នទឹក ក៏បងកផលប៉ាុះពាល់អវជិជានផង
ផ្ដរទលកីាររកបានទឹកសរាប់រកុមអនកទរបីរបាស់ទឹកមយួចាំនួន (ADB 2018)21។ 

តារាង ៤.១ ារន្ប្រើប្ាសទ់កឹតាមវិសយ័ន្ៅកមពជុា (MCM) 
 2006 2015 2020 

ការទញយកទឹកសរុប 2,184 MCM 0.5% of total WR NA NA NA NA 

ធារាស្ថស្រសត និងបសុសរវ 2,053 MCM 94% 9,333 MCM* 95% NA NA 

រដឋធានី 98 MCM 4.5% NA NA NA NA 

ឧសាហកមម 33 MCM 1.5% NA NA NA NA 

(FAO 2011; * MOWRAM 2014a) 

ររមូវការទឹកសរាប់អនកទរបីរបាស់កនុងររួស្ថរ និងអនកទរបីរបាស់កនុងឧសាហកមម ទៅផ្រាន
ករមិរទបខាល ាំងទធៀបនឹងធនធានទឹកកទកីរទឡងីវញិសរុប និងររមូវការកនុងវស័ិយទផសងទទៀរ ពិទសស
ការទរបីរបាស់ទឹកកនុងកសិកមម ទធៀបនឹងររមូវការទឹកកនុងប ត្ របទទសអភិវឌឍន៍។ ទររ ាំពឹងថាស្ថថ នភាព
ទនុះនឹងផ្របរបួលខាល ាំង ទពលផ្ដលកមពុជាទ ព្ ុះទៅសទរមចបានការពរងីកការទធវីពា ិជជកមមរសូវអងករ និង
ដាំ្ាំឧសាហកមមផ្ដលទរបីទឹកទរចីន (ដូចជា កបាស) តាមរយៈធារាស្ថស្រសត និងមទធាបាយទផសង
ទទៀរទដីមបបីទងកីនផលិរភាពដាំ្ាំ។ ទរៅពីទនុះ ររូវ ិរ ាំរកាទុកទឹកទភលៀងសរាបទ់របីរបាស់ទផសង
ទទៀរ និងទោលបាំ ងទស្ថភ ឌ ភាព/ការកមានត និងបរសិ្ថថ ន។ កសិកមម  ធារាស្ថស្រសតកនុងទរមង់ជាការ
សតុកទុកទឹកជាំនន់ផ្ដលរសកទៅវញិ ការបផ្ងវរទឹកពីសទឹងអូរ និងពីរបភពទឹកទរកាមដី នឹងរកីចទរមីនផ្ថ្ម
ទទៀរ ជាពិទសសកនុងរាំបន់ទមរងគទរកាម (រាំបន់ដីស ត ទទនលទមរងគចាប់ពីទ រតរកទចុះ និងរកុមអាងទទនល
បាស្ថក់) និងអាងរងទឹកទភលៀងទទនលស្ថប ទរពាុះកសិកមម និងកសិពា ិជជកមមទៅផ្រជាកាលា៉ា សុីន
ទសដឋកិចចជារិ និងរបរចិញ្ច ឹមជីវរិទៅជនបទ។ 

ការសិការ ទនយយទឹកផ្ដលទធវីទឡងីទដាយធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី  (២០១៩)  កនុងរកុមអាង
ទទនលសាំខាន់ៗ ៥ ទៅកមពុជា បងាហ ញថា ការទរបីរបាស់ផ្ដលផតល់របទយជន៍ដល់បរសិ្ថថ ន (ទដីមទឈ ីនិង
រុកខជារិ ការបទញ្ចញទឹកទរកាមដី) ទៅផ្រានភាររយ ពស់ជាងទរសរាប់អាងរងទឹកទភលៀងភារឦស្ថន 
(ទទនលទសកុង ទទនលទសស្ថន និងទទនលផ្រសពក និងទទនលទមរងគទលី)   ៈផ្ដលវស័ិយកសិកមមទរបីរបាស់
ទឹកទរចីនពីទទនលទមរងគទរកាម និងអាងរងទឹកទភលៀងទទនលស្ថប។ 

 
 

                                                      
21 Cambodia has over 2,500 irrigation schemes of which 1,926 need to be fully rehabilitated and completed (ADB 2018). 



ទំព័រ | 59  

ប្ាហ្វកិ ៤.២ ារន្ប្រើប្ាសទ់កឹផែលផតលប់្រន្ោជនត៍ាមវិសយ័សងគមន្សែឋកែិចសាំខាន់ៗ  

 
(ADB, 2019)   

ររមូវការទឹករបចាា្ំ ន ាំសរាប់ធារាស្ថស្រសតទៅកមពុជានឹងជាំរុញការវនិិទយរទលកីារសតុកទុកទឹក និង
របព័នធបញ្ជូ នទឹកផ្ដលានរបសិទធភាពចាំ្យ (ធារាស្ថស្រសត និងរបព័នធបងហូរ) និងពរងីកការពឹងផ្ផអក
ទលកីាររមួចាំផ្ កននលាំហូរទឹកពីរបទទសទៅផ្ សទឹកខាងទលី ទដីមបបីាំទពញររមូវការផ្ដលទកីនទឡងីជា
លាំដាប់ ជាពិទសសអាំឡុងផ្ ផ្ដល សរ់ទឹកខាល ាំងទៅរដូវរបាាំង (ADB, 2019)។ ការសិការ ទនយយទឹក
ទដាយធនាោរអភិវឌឍន៍អាសុី (២០១៩) សរាបអ់ាងទទនលសាំខាន់ៗ ទៅកមពុជា សននិដាឋ នថា អាងទទនល
ស្ថប និងរកុមអាងទទនលទមរងគទរកាមរបឈមនឹងវបិរតិទឹកជន់ ចាំផ្ ករកុមអាងតាមរាំបន់ទឆនរ របឈម
នឹងវបិរត ិវុះទឹក។ ការរបផ្ជងដទ តី មធនធានទឹកកនុងចាំទ្មវស័ិយ និងសហរមន៍ទផសងៗ (កនុង និង
ទរៅរបទទសកមពុជា) ររូវបានរ ាំពឹងថានឹងកាន់ផ្ររសួចរស្ថវ កនុងស្ថថ នភាពផ្ដលមិនសូវានទឹកទៅ
អាំឡុង ន្ ាំហរួផ្ហង។ ចាំ ុចសាំខាន់ររូវទតត រការយកចិរតទុកដាក់ជាពិទសស និងភាល មៗទល ីអាងរងទឹក
ទភលៀង និងរកុមអាងទទនលទាំងទនុះ (ទទនលស្ថប និងទមរងគទរកាម) ទរពាុះថានឹងានការរបផ្ជងដទ តី ម
ធនធានទឹក និងវបិរតទឹិកតាមរដូវកាលកាន់ផ្រខាល ាំង។ 

៤.៤  ផលប ៉ះពាល ់

ររួករ់សាគ ល់ថា ទទុះបីជាកមពុជាមិនផ្មនជារបទទសផ្ដលានវបិរតិទឹក ប៉ាុផ្នតអរតារកបាន
ធនធានទឹកកទកីរទឡងីវញិសរាបម់នុសសាន ក់កនុងមួយ ន្ ាំ ថ្យចុុះជាលាំដាប់ទដាយស្ថរផ្រសកមមភាព
ទសដឋកិចច (កសិកមម ឧសាហកមម ការផគរ់ផគង់ទឹក និងររមូវការផ្ផនកបរសិ្ថថ ន) និងកាំទ ីនរបជាជន។ ទី
ពីរ ធនធានទឹកមិនររូវបានផ្ចកចាយទដាយទសមីភាព ឬអាចទរបីរបាស់បានររប់ទពលទឡយី ទរពាុះទឹក
ភារទរចីនានរបភពទៅជទរៅដីទរៅ និងកនុងរបភពទឹកដាច់រសយល ដូចជា បឹងបរួ រសុះ វាលភក់
លាប់ ទទនល និងទឹកទរកាមដី និងជលសិោ។ ទលីសពីទនុះ ធនធានទឹកកទកីរទឡងីវញិយ៉ា ងទរចីន 
(៧០%) ររូវបានបទងកីរទឡងីទៅទរៅរបទទសកមពុជា (MOWRAM 2014a)។ ទាំនាស់អាចទកីរទឡងី 
របសិនទបីអនកទរបីរបាស់ទឹកទៅផ្ សទឹកខាងទលីបទងកីនការទរបីរបាស់ទឹក ជាទហរុទធវីឱ្យថ្យចុុះលទធភាព
រកបានទឹកទៅផ្ សទឹកខាងទរកាម។ 

បរសិ្ថថ ន 
 

កសិកមម 
 

ការកមានត 
 

ទសដឋកិចច 
 

ថាមពល ទទនលទសកុង ទសស្ថន ផ្រសពក 
ទទនលស្ថប 

អាងរងទកឺទភលៀងរាំបន់ទឆនរ 

ទទនលទមរងគទរកាម 
ទទនលទមរងគទលី 

ភាររយននការទរបរីបាសផ់្ដលផតលរ់បទយជន ៍



ទំព័រ | 60  

ការទរចរលឹបរសិ្ថថ នទដាយស្ថរសកមមភាពមនុសស (ដូចជា កសិកមមរបពលវបបកមម និងការកាប់
បាំតល ញនរពទឈ ីនិងការសង់ទាំនប់ទឹក) បងកផលប៉ាុះពាល់ទលកីាររកបានទឹក (បរាិ  និងរុ ភាព) 
ផលិរភាពកសិកមម និងផលិរភាពរបព័នធបរសិ្ថថ នកនុងទឹក។ បញ្ញហ ទនុះកាន់ផ្ររកីធាំទដាយស្ថរផលប៉ាុះ
ពាល់ននការផ្របរបួលអាកាសធារុ។ ដូចទនុះ ការទរចរលឹបរសិ្ថថ នបងកផលវបិាកយ៉ា ងធាំទធងទលទីសដឋកិចច 
សងគម និងសុ ភាពមនុសសទៅកមពុជា (RGC, 2017 NESAP)។ 

រាំបន់ដីទសីម និងទីជរាល នឹងរបឈមនឹងសាព ធបផ្នថមទទៀរ ទទុះបីជាកមពុជាសទរមចបាន
វឌឍនភាពជាទរចីនកនុងការបទងកីររាំបន់ការពារធមមជារិ រាំបន់រា៉ា មស្ថរ និងការអនុវរតវធិានការអភិរកស
ទដីមបកីារ់បនថយផលប៉ាុះពាល់អវជិជានកតី (RGC, 2017, MRC, 2020)។ ការផ្របរបួលលាំហូរទឹក
ទដាយស្ថរការបិទ-ទបីកទវ រទាំនប់ទឹក របព័នធបផ្ងវរទឹកធាំៗ ការផ្របរបួលលាំហូរទឹក និងកាំ លាប់ នឹង
បងកជាហានិភ័យទឹកជាំនន់រហ័ស និងទរោុះរា ាំងសងួរញឹកញាប់ និង ុសរបរករី ប៉ាុះពាល់ដល់និនាន ការនន
ទឹកជាំនន់ ករមិរ និងថិ្រទវោទឹកជាំនន់កនុងទទនលស្ថប ផ្ដលជារបភពដ៏សាំខាន់សរាបរ់បព័នធបរសិ្ថថ នកនុង 

ទឹក និងផលិរភាពររី (MRC, 2020)។ 

ជលស្ថស្រសតទៅកមពុជាផ្របរបួលទដាយស្ថរការផ្របរបួលអាកាសធារុ និងការអភិវឌឍកនុងអាងទទនល។ 
ការរកីចទរមីនយ៉ា ង្ប់រហ័សននវស័ិយថាមពលវារអីរគិសនីកនុងអាងទទនលទមរងគទរកាម ចាប់តាាំងពីពាក់ 
ក ត្ លទសវរសរ ៍្ ន ាំ២០០០ បានបទងកីនរនមលទសដឋកិចចសរុបននផលិរកមមថាមពលវារអីរគិសនីររួជាទី
ករ់សាគ ល់ ជាពិទសសកនុងរបទទសផតល់របភព ដូចជា ចិន ឡាវ និងទវៀរ្ម។ តាមពិរ ានការ
រពួយបារមភកាន់ផ្រខាល ាំងពីផលប៉ាុះពាល់ចរមុុះ និងផលប៉ាុះពាល់ឆលងផ្ដនននរទរាងវារអីរគិសនីានរស្ថប់ 
និងរទរាងផ្ដលទសនីទឡងីទលីផលិរភាព និងនិរនតរភាពរបស់ទទនលស្ថប ជរមកររីសាំខាន់ៗនិងផលូវបាល ស់ 
ទីរបស់ររី ទឹកជាំនន់ និងលាំហូរទឹករិច បរសិ្ថថ នទទនល នាវាចរ ៍ និងរបរចិញ្ច ឹមជីវរិ។ 

ទៅផ្ផនកខាងទលីននអាងទទនលទមរងគ លាំហូរទឹកទៅរដូវរបាាំងទកីនទឡងី   ៈផ្ដលលាំហូរទឹកទៅ  
រដូវទឹកជាំនន់ថ្យចុុះ។ បារុភូរទនុះប ត្ លមកពីការសតុកទឹកទុកកាន់ផ្រទរចីនសរាបផ់លិរថាមពល
វារអីរគិសនី (MRC, 2020)។ ការស្ថងសង់ និងដាំទ ីរការទហដាឋ រចនាសមព័នធថាមពលវារអីរគិសនីទដាយ
ោម នការសរមបសរមួល ផ្ដលបចចុបបនន រមួានទាំនប់វារអីរគិសនីទៅទលអីាងទទនលទមរងគកនុងរបទទសចិន 
និងឡាវ  និងទាំនប់វារអីរគិសនីកនុងនដទទនលសាំខាន់ៗកនុងរបទទសនថ្ ឡាវ កមពុជា និងទវៀរ្ម កាំពុងរមួ
ចាំផ្ កបងកជាលាំហូរទឹករិចទៅតាមផ្ផនកនានានសទទនលទមរងគ ផ្ដលបងកផលវបិាកទលីបាំោស់ទីររី ការ
ផ្របរបួលលាំហូរទឹក និងការចាក់បងគរលាប់ និងរុ ភាពទឹក និងជរមកសមរសបសរាបស់ព៌ាងគកាយ
កនុងទឹក (MRC, 2020)។ ររួករ់សាគ ល់ថាការហូរបញ្ជូ នដីលាប់បានថ្យចុុះយ៉ា ងរាំហុក ចាប់តាាំងពី
ការស្ថងសង់លាក់ទឹកសរាប់ផលិរថាមពលវារអីរគិសនីទៅទទនលទមរងគទលី ផ្ដលនឹងបងកហានិភ័យ
ទលផីលិរភាពរបស់រាំបន់ដីទសីម និងទាំនាបលិចទឹក ជាពិទសសកនុងបឹងទទនលស្ថប សាំ ឹករចាាំងទទនល 
និងដាំទ ីរការផ្ដលទធវីឱ្យ ូចរទង់រទយដីស ត  (MRC, 2020)។ 
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សកមមភាពទនស្ថទររីទរចីនហសួករមិរកាំពុងបងកផលប៉ាុះពាល់មយួចាំនួន។ កនុងទនាុះ បរាិ ររី
កាំពុងរបឈមនឹងការរាំរាមកាំផ្ហងទដាយស្ថរការបាំតល ញជរមកររី និងរបាាំងតាមផ្ សទឹកផ្ដលជុះផល
អវជិជានយ៉ា ងខាល ាំងទលពូីជររីបាំោស់ទីផ្ដលានរនមល ពស់ ទហយីពូជររី លុះអាចនឹងផុរពូជ (FAO. 

2020b, MRC, 2020)។ ការបា៉ា ន់ស្ថម នថ្មីៗសតីពីជីវៈបរសិ្ថថ នននមហារាំបន់ទមរងគបងាហ ញថា រាំបន់ទនុះ
ានពូជររីរហូរដល់ ១.១៤៨របទភទ (ពូជររីជាទរចីនានវរតានទៅកនុងកមពុជា និងជាររីបាំោស់ទី) 
លមូន ៤៣០របទភទ សរវស្ថល ប ១.២០០របទភទ លមូន និងថ្លជលិក ៨០០របទភទ (MRC, 2018, 

MRC, 2020)។ បចចុបបនន ពូជសរវចាំននួ ១៤របទភទ ររវូបានចារ់ចូលជារបទភទផ្ដលជិរផុរពូជ (រមួ
ទាំងទផារ Irrawaddy និងររីរាជ) ពូជសរវចាំននួ ២១របទភទ ររវូបានចារ់ចូលជារបទភទផ្ដលអាច
ផុរពូជ ទហយីពូជសរវ ២៩របទភទទផសងទទៀរ ររូវបានចារ់ទុកថាងាយរងទរោុះ។   ទររ ាំពឹងថានឹងាន
ការខារបង់កាន់ផ្រទរចីនកនុងផ្ផនកសងគម ទសដឋកិចច និងជីវៈបរសិ្ថថ ន ទរពាុះការអភិវឌឍទដាយោម នការ
សរមបសរមួល និងមិនផតល់ព័រ៌ានររប់រោន់ទៅផ្របនត និងពរងីកកាន់ផ្រទរចីនទឡងី (MRC, 2018)។ 

ផលប៉ាុះពាល់អវជិជានផ្ផនកទសដឋកិចច ប ត្ លមកពីការបារ់បង់រនមលទសដឋកិចចននការទនស្ថទររី
ធមមជារិ ផ្ដលានទាំហាំធាំទធងជាងអរថរបទយជន៍ពីថាមពលវារអីរគិសនី (MRC, 2017)។ ន្ ាំ២០១៥ 
សថិរិផលិរកមមជលផលសរុបរឺចាំនួន ៧៥១ ៥៤៦ទតាន (១៣៦ ០៣១ទតាន ទៅ ន្ ាំ២០០២)។ កនុង
ទនាុះ ផលិរកមម ៤៨៧ ៩០៥ទតាន (៨៥ ៦០០ទតាន ទៅ ន្ ាំ២០០២) ានរបភពពីការទនស្ថទររី
ធមមជារិទឹកស្ថប ផលិរកមមចាំននួ ១២០ ៥០០ទតាន ានរបភពពីផលទនស្ថទសមុរទ និងផលិរកមម
ចាំននួ ១៤៣ ១៤១ទតាន ានរបភពពីវារវីបបកមម (MAFF សាជរបចាា្ំ ន ាំ ២០១៦)។   ៈផ្ដល
បរាិ ររីទនស្ថទទកីនទឡងីជាលាំដាប់ សកមមភាពទនស្ថទក៏ទកីនទឡងីផងផ្ដរ ទហយីពូជររីផ្ដលមិន
សូវានរនមល និងទាំហាំរូច ានចាំផ្ កកាន់ផ្រទរចីនកនុងបរាិ ររីផ្ដលទនស្ថទបាន (MRC, 2020)។ 

ផលប៉ាុះពាល់ សងគម ទសដឋកិចច និងសុ ភាព (ការបារ់បង់រុ រនមលអាហារូបរថមភ) ទដាយស្ថរ
ការបារ់បង់ផលទនស្ថទរហូរដល់ ៦០% ទដាយស្ថរការអភិវឌឍទាំនប់ ១១ តាមដងទទនលទមរងគទរកាម 
(MRC, 2010) នឹងានទាំហាំធាំទធង្ស់ ទរពាុះកនុងចាំទ្មរបជាជនកមពុជាចាំននួ ៧៧,៥% ផ្ដល
រស់ទៅទីជនបទ ររួស្ថរជនបទ ៦៤% ចាប់យកការទនស្ថទររីជាមុ របរសនូល ឬបនាទ ប់បនសាំ ទហយី
ជលផលររីទឹកស្ថបរមួចាំផ្ ក ៨%-១២% ដល់ ផសស ជារិ (RGC, 2017)22។  “មនុសសជាង ៦ 
ោននាក់ទធវីការងារទពញទា៉ា ងកនុងវស័ិយជលផល និងសកមមភាពពាក់ព័នធនឹងជលផល ទហយីររីរឺជា
របភពដ៏សាំខាន់ននរបូទរអីុន និងសនតិសុ ទសបៀងសរាបរ់បជាជនកមពុជារាប់ោននាក់”(RGC, 2017)។ 

ចាំ្យទលីការការ់ផលប៉ាុះពាល់ផ្ផនកសងគម និងការបារ់បង់ដីលាប់/ស្ថរជារិចិញ្ច ឹម ក៏បងក
ផលប៉ាុះពាល់ខាល ាំងទលទីសដឋកិចចផងផ្ដរ។ កនលងមក ានការសិកាពីការខារបង់/ផលប៉ាុះពាល់ជាក់ផ្សតង
ទលសីងគម និងទសដឋកិចច ប៉ាុផ្នតចាាំបាច់ររូវានការផ្កលមអ និងផសពវផាយបផ្នថមដល់អនកតាក់ផ្រងទោល
នទយបាយ (Oxfam, 2017)។ កិចចការចាាំបាច់ចាំទពាុះមុ រឺការវាយរនមលររប់រជុងទរជាយ និងទដាយ
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សរាម័រទលីផលប៉ាុះពាល់ ទដាយស្ថរការអភិវឌឍទដីមបផីតល់មូលដាឋ នព័រ៌ានដល់អនកតាក់ផ្រងទោល
នទយបាយថាន ក់ជារិ និងថាន ក់រាំបន់។ 

រាំបន់ឧសាហកមមកាំពុងរកីចទរមីនទៅកមពុជា ជាទហរុនាាំឱ្យានការទញយកទឹកទរកាមដី និង
ការបាំពុលទដាយស្ថរសាំ ល់ឧសាហកមម ផ្ដលមិនបានទធវីរបរពឹរតកមមកាន់ផ្រទរចីន (RGC, 2015)។ 
ការរាំរាមកាំផ្ហងធាំៗទដាយស្ថរការទរបីរបាស់ហសួករមិរ អាចទកីរានទឡងីទដាយ វុះអភិបាលកិចច ការ
ររប់ររង និងរកប ័ ឌ និយរ័កមមសមរសប។ ការទរបីរបាស់ទឹកទរកាមដីហសួករមិរ នឹងបងកផលប៉ាុះ
ពាល់ទលអីនកទរបីរបាស់ទឹកទរកាមដី រមួទាំងបរសិ្ថថ ន និងទីតាាំងរបវរតិស្ថស្រសតទៅកមពុជា (MRD 2014)។ 

ការបាំពុលទដាយស្ថរធារុអាទសនិកទឹកទរកាមដី ររូវបានរកទ ញីទដាយការវាយរនមលរុ ភាព 
ទឹកពិស្ថថាន ក់ជារិ(២០០០)កនុងប ត្ ទ រតមយួចាំនួនតាមអាងទទនលទមរងគ ទទនលបាស្ថក់ និងទទនលស្ថប 

ជាកផ្នលងផ្ដលរបជាជនពឹងទលរីបភពទឹកទរកាមដីសរាប់ការទរបីរបាស់កនុងររួស្ថរ (៦២%-១០០%) 
(MOWRAM 2014b)។ ទឹកទរកាមដីមិនររូវបានររួរពិនិរយ ឬរាយការ ៍ទទៀងទរ់ និងបារមភកាន់ផ្រ
ខាល ាំងពីកាំហាប់ស្ថរធារុរីមី ទដាយស្ថរការរុករកផ្រ ៉ា កសិកមម និងឧសាហកមម (MOWRAM 2014a)។ 

៤.៥  ការលឆលើយតប 

វស័ិយទឹកទៅកមពុជាររវូបានផ្ចកជាអនុវស័ិយជាទរចីន (កសិកមម ការផគរ់ផគង់ទឹក និងអនាម័យ 
ទៅទីរកុង និងជនបទ ឧសាហកមម និងការរុករកផ្រ ៉ា បរសិ្ថថ ន និងទទសចរ ៍ ជលផល ថាមពល ការ
ដឹកជញ្ជូ ន។ល។) ផ្ដលជាញឹកញាប់ ទធវីរបរិបរតិការបទរមីឱ្យរបទយជន៍សងគម។ វស័ិយទឹកទាំងអស់
ទនុះ និងការទរបីរបាស់ជារបទយជន៍ទផសងទទៀរ មិនអាចទរោងទឡងី និងទធវីរបរិបរតិការដាច់ពីោន ទដាយ
មិនបងកផលប៉ាុះពាល់អវជិជានទនាុះទទ។ ផ្ផអកតាមស្ថថ នភាពទាំងទនុះទធៀបទៅនឹងស្ថថ នភាពវសិមរូប
អាកាសធារុ និងការទរចរលឹបរសិ្ថថ នយ៉ា ងខាល ាំង ចាាំាំបាច់ររូវានចកខុវស័ិយផ្ដលានសងគរិភាព និងកិចច
 ិរ ាំរបឹងផ្របងទធវីសាហរ កមមទដាយានធនធានហរិញ្ដវរថុ ធនធានបទចចកវទិា (ទាំងផ្ផនករងឹ និង
ចាំទ ុះដឹង) និងធនធានមនុសសររប់រោន ់(ADB 2018)។ 

កមពុជា បានចារ់វធិានការទដាុះរស្ថយ និងទប់ស្ថក រ់ការបារ់បង់ធនធានធមមជារិ និងរុលយភាព  
បរសិ្ថថ ន ដូចជាសមរថភាពកមពុជាកនុងការសទរមចបានការអភិវឌឍរបកបទដាយចីរភាព។ ទោលការ ៍
អភិវឌឍន៍របកបទដាយចីរភាពររូវបានផ្ចងកនុងរដឋធមមនុញ្ដ ន្ ាំ១៩៩៣ ទហយីទយងតាមារតា ៥៩ នន
រដឋធមមនុញ្ដ រដឋ (សភា រដាឋ ភិបាល និងរបជាជន) ររវូរកាការពារបរសិ្ថថ ន និងរុលយភាពននទភាររទពយ
ជារិ ទហយីររូវចារ់ផ្ចងឱ្យានផ្ផនការចាស់ោស់កនុងការររប់ររង  ានជាអាទិ៍  ដីធលី  ទឹក  អាកាស 
 យល់ ភូរពភស្ថស្រសត  របព័នធទអកូឡូសុី ផ្រ ៉ា ថាមពល ទរបងការ និងឧសម័ន ថ្ម និង ាច់ របូងថ្ម នរពទឈ ី
និងអនុផលនរពទឈ ីសរវនរព មចាឆ ជារិ ធនធានជលផល។ 

រដាឋ ភិបាលកមពុជាបានអនុម័រចាប់ យុទធស្ថស្រសត ទោលនទយបាយ និងកមមវធីិសាំខាន់ៗជាទរចីន
ផ្ដលទតត រការយកចិរតទុកដាក់ទលីការជាំរុញការអភិវឌឍធនធានទឹក និងធនធានធមមជារិ និងធនធានផ្រ ៉ា
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សាំខាន់ៗរបកបទដាយនិរនតរភាព។ ទរៅពីទនុះ និងទរកាមកិចចសហការជាមយួវធិានការទឆលីយរបរបស់    
រដាឋ ភិបាល នដរូអភិវឌឍន៍ និងអងគការសងគមសុីវលិ កាំពុងអនុវរតរាំនិរផតួចទផតីមជាទរចីនទផសងទទៀរ។ ផ្ផអក
តាមយុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាពបរសិ្ថថ នជារិ ២០១៦-២០២៣ (RGC 2017) ចាាំបាច់ររូវ
បទងកីនរបសិទធភាពននវធិានការទឆលីយរបបចចុបបនន និងកាល ាំងផគួបជាអរិបរា។ 

យុទធស្ថស្រសតចរុទកា ដាំ្ក់កាលទី ៤ (២០១៨-២០២៣) “ការទឆលីយរបរបកបទដាយនិរនតរ
ភាព និងបរយិប័នន” ទមទរឱ្យរាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាទតត រអាទិភាពទលី ១) ការទលីកកមពស់វស័ិយ
កសិកមម និងការអភិវឌឍជនបទ ២) ការររប់ររងធនធានធមមជារិ រមួទាំងធនធានទឹក និងវបបធម៌
របកបទដាយនិរនតរភាព ៣) ការពរងឹងការររប់ររងនររូបនីយកមម និង ៤) ការធានានិរនតរភាពបរសិ្ថថ ន  
និងការទររៀម លួនទឆលីយរបទៅនឹងការផ្របរបួលអាកាសធារុ។ 

ការររប់ររងធនធានទឹកចរមុុះររូវបានផ្ចងកនុងចាប់សតីពីការររប់ររងធនធានទឹក (ផ្ មិថុ្នា 
ន្ ាំ២០០៧) និងទោលនទយបាយជារិទលីវស័ិយធនធានទឹក (ផ្ មករា ន្ ាំ២០០៤)។ ទរៅពីទនុះ 
ានអនុរកឹរយសតីពី ការររប់ររងអាងទទនល ការផតល់អាជាញ ប័ ណទឹក រុ ភាពទឹក និងសហរមន៍កសិករ
អនកទរបីរបាស់ទឹក ប៉ាុផ្នតចាាំបាច់ររូវផ្របកាល យទោលការ ៍ររប់ររងធនធានទឹកចរមុុះ និងការអនុវរតទៅ
ជាលទធផលជាក់ផ្សតងតាមរទបៀបផ្ដលកាន់ផ្រានសងគរិភាព និងសុីសងាវ ក់ោន កនុងចាំទ្មរកសួង និង
អនកពាក់ព័នធសាំខាន់ៗទាំងអស់។ 

បចចុបបនន រកសួងធនធានទឹក  និងឧរុនិយមជាស្ថថ ប័នររួរពិនិរយការទរៀបចាំផ្ផនការទឹកអាងទទនល  
និងរ ៈកាម ធិការអាងទទនលកនុងរកុមអាងទទនលសាំខាន់ៗ ដូចជា ដីស ត ទទនលទមរងគ និងទទនលស្ថប។ 
ផ្ផនការ ១០ ន្ ាំ ករ់សាគ ល់ពីបញ្ញហ ធនធានទឹកសាំខាន់ៗ សកមមភាពររប់ររង និងរកប ័ ឌ ទពល
ទវោ និងរនួាទី និងការទទលួ ុសររូវរបស់មនទីរធនធានទឹក និងឧរុនិយម។ រកសួងកាំពុងអភិវឌឍ
មជឈម ឌ លទិននន័យទឹកកនុងកមមវធីិវនិិទយរថាន ក់ជារិទលីរបព័នធធារាស្ថស្រសត និងការររប់ររងធនធាន
ទឹក (២០១៩-២០៣៣)។ មជឈម ឌ លចាំទ ុះដឹងទនុះនឹងជយួដល់ការររប់ររងទឹកពីអាងទទនលទាំង 
៥ និងអាងរងចាំននួ៣៩ “ទរពាុះស្ថថ ប័នផ្រមយួមិនអាចររប់ររងអវីផ្ដលស្ថថ ប័នទនាុះមិនអាចរា៉ា ប់រងបាន
ទនាុះទទ” (MOWRAM ការទលីកទឡងីតទ ល់របស់ រដឋមស្រនតី ផ្ វចិឆិកា ន្ ាំ២០១៨)។ ចាាំបាច់ររូវរកាសនទុុះ 
ទនុះឱ្យបានលអ ទរពាុះរាល រទិនន័យទធវីឱ្យកមពុជាមិនអាចអភិវឌឍធនធានទឹករបកបទដាយនិរនតរភាព និង
ានរបសិទធភាពចាំ្យទដីមបទីដាុះរស្ថយសាព ធ និងផលប៉ាុះពាល់ធាំៗផ្ដលទកីនទឡងីជាលាំដាប់។ 

ទៅ ន្ ាំ២០១៧ រដាឋ ភិបាលកមពុជា បានអនុម័រយុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាពបរសិ្ថថ នជារិ 
២០១៦-២០២៣។ ទឹករបាក់ចាំនួន ២៦០ោនដុោល រសរាប់រទរាង និងកមមវធីិបរសិ្ថថ នបចចុបបនន និង
រទរាង និងកមមវធីិផ្ដលទរោងទធវីទឡងី ររូវបានដាក់បញ្ចូ លកនុងយុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាព   
បរសិ្ថថ នជារិទនុះទដីមបសីទរមចបានចកខុវស័ិយរយៈទពលផ្វង “ពរងឹងស្ថថ នភាពអាំទ្យផល និងការ
ទញរបទយជន៍ពីការររប់ររង និងអភិរកសធនធានបរសិ្ថថ ន និងធនធានធមមជារិទដីមបធីានាការអភិវឌឍ
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សងគមទសដឋកិចចផ្ដលាននិរនតរភាព និងសថិរភាពទៅកមពុជា” តាមរយៈ ដាក់បញ្ចូ លនិរនតរភាពបរសិ្ថថ ន 
និងកាំទ ីននបរងបរយិប័ននជាចាំ ុចសនូលននយុទធស្ថស្រសតចរុទកា  ផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតអភិវឌឍន៍
ជារិ និងទោលនទយបាយវស័ិយទផសងៗ។ យុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាពបរសិ្ថថ នជារិ ២០១៣-

២០២៣ កាំ រ់ពីទបសកកមមកនុងការផតល់ផ្ផនទីបងាហ ញផលូវសរាបក់ារទកៀរររធនធាន និងសកមមភាព
សរាបឱ់្យរកសួងស្ថមីុផសពវផាយ និងអនុវរតរកប ័ ឌ ទនុះទដាយរបសិទធភាព។ បចចុបបនន ចាាំបាច់ររូវ
ពរងឹង និងររួរពិនិរយជារបព័នធទលីការទកៀរររមូលនិធិ និងសកមមភាព និងការអនុវរតកមមវធីិទដាយាន
ការសរមបសរមួល និងផ្ផអកតាមព័រ៌ានររឹមររូវ។ 

ផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតជារិសតីពីការផគរ់ផគង់ទឹក និងអនាម័យជនបទ ២០១១-២០២៥ ររូវបាន 

ទរៀបចាំទឡងីជាររីវស័ិយសរាប់សកមមភាព និងផ្ផនការអនុវរតន៍ទដីមបពីរងីកការរភាជ ប់ និងការផគរ់ផគង់ 
ទឹកស្ថអ រ អ តូ ង និងរសុះ ការផ្ចកធុងចទរាុះ និងការដាំទឡងីធុងសតុកទឹក (MRD, 2011)។ ចាំ ុច
ទៅននផ្ផនការយុទធស្ថស្រសតទនុះ រឺ ររឹម ន្ ាំ២០២៥ សហរមន៍ជនបទទាំងអស់នឹងអាចទទលួបានទឹក
ស្ថអ រ និងអនាម័យ និងរស់ទៅកនុងបរសិ្ថថ នស្ថអ រ និងានអនាម័យទដាយលុបបាំបារ់ការបទនាទ របង់ពាស
វាលពាសកាល ផ្ដលរ ាំពឹងថានឹងបងកផលប៉ាុះពាល់យ៉ា ងធាំទធងទលីស្រសតី និងកុារ តាមរយៈករមងផ្ផនការ
សកមមភាពជារិ សតីពី វស័ិយផគរ់ផគង់ទឹក ការសាំអារ និងអនាម័យជនបទ (២០២៣) និងផ្ផនការ    
យុទធស្ថស្រសតអភិវឌឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣។ 

រដាឋ ភិបាលកមពុជាទបតជាញ អភិវឌឍ និងទរបីរបាស់មជឈម ឌ លទិននន័យ និងចាំទ ុះដឹងកនុងរកសួង
ធនធានទឹក និងឧរុនិយម និងរកសួងស្ថមីុទផសងទទៀរសរាប់ការផសពវផាយពីធនធានធមមជារិចរមុុះ 
(រមួទាំងទឹក)និងផ្ផអកតាមព័រ៌ានររឹមររូវ។ ទសចកតីរពាងកមមវធីិវនិិទយរថាន ក់ជារិទលីការងារររប់ររង 
របព័នធធារាស្ថស្រសត និងវស័ិយធនធានទឹក (២០១៩-២០៣៣) កាំពុងទតត រការយកចិរតទុកដាក់ទាំង
ទលអីនតរារមន៍ផ្ផនកទន់ (ការកស្ថងសមរថភាព និងសមរថភាពររប់ររងសរាបក់ារទរបីរបាស់បទចចក
វទិា និងព័រ៌ានថ្មីៗ) និងការអភិវឌឍទហដាឋ រចនាសមព័នធផ្ដលធន់នឹងអាកាសធារុ ដូចជារបព័នធផគរ់ផគង់ 
ទឹក និងរបព័នធធារាស្ថស្រសតផ្ដលាននិរនតរភាព។ 

ានយុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាពតាមវស័ិយជាទរចីនររូវទលីកមកពិចារ្។ យុទធស្ថស្រសត 
និងផ្ផនការសកមមភាពទាំងទនុះសថិរទៅដាំ្ក់កាលទផសងៗននការអនុវរត និងសទរមចបានទជារជ័យ
ររួករ់សាគ ល់មយួចាំនួន   ៈផ្ដលយុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាពមយួចាំនួនររូវទធវីបចចុបបននភាព
ទដីមបឆីលុុះបញ្ញច ាំងពីការវវិឌឍថ្មីៗពាក់ព័នធនឹងកាំផ្ ទរមង់នរពទឈ ី  ការផ្របរបួលអាកាសធារុ  និងការ
អាំពាវនាវឱ្យានការបស្រញ្ញជ បការអភិវឌឍរបកបទដាយចីរភាព ភាពធន់នឹងអាកាសធារុ ទសដឋកិចចនបរង 
និងការអភិវឌឍផ្ដលរទរទង់ជនរកីរក (RGC, 2017)។ 

ការសរមបសរមួលទដាយទរបីរបាស់រចនាសមព័នធានរស្ថប់របស់រដាឋ ភិបាល និង នដរូអភិវឌឍន៍
ដូចជា រកុមការងារបទចចកទទសកសិកមម និងទឹក ផ្ដលានរកសួងកសិកមម និងរកសួងធនធានទឹក ជា
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របធាន និងដឹកនាាំរមួោន ទដាយអនកសរមបសរមួលនដរូអភិវឌឍន៍ (FAO និង IFAD) និងរកុមការងារ
បទចចកទទសផ្របរបួលអាកាសធារុ ផ្ដលរកសួងបរសិ្ថថ ន ជារបធាន។ ចាំ ុចសាំខាន់ររូវពិចារ្ និង
ទរបីរបាស់សកាត នុពលននរកុមការងារកនុងការកស្ថងកាល ាំងផគួប និងការសរមបសរមួលអនតរវស័ិយឱ្យកាន់ 
ផ្រានរបសិទធភាព និងជារបព័នធ។ ទយងតាមរដាឋ ភិបាលកមពុជា (២០១៧) យុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការ
សកមមភាពអនតរវស័ិយ ឬយុទធស្ថស្រសត និងផ្ផនការសកមមភាពតាមវស័ិយមយួចាំននួផ្ដលររូវបានអនុម័រ 
មិនសូវសទរមចបានទជារជ័យកនុងការអនុវរត និងតាមដានបនតទឡយីទដាយស្ថរផ្រកងវុះសមរថភាពផ្ផនក
ហរិញ្ដវរថុ និងបទចចកទទស និងសមរថភាពររប់ររង ការកាំ រ់អាទិភាពទរចីនទសអកសកុះ ប៉ាុផ្នតមិនជាក់
ផ្សតង ឬមិនអាចសទរមចបាន និងកងវុះការសរមបសរមួល និងកិចចសហការរបកបទដាយរបសិទធភាព។ 

៤.៦  អនុសាេន ៍

រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាបានចារ់វធិានការជាទរចីនកនុងការររប់ររង និងការ់បនថយសាព ធបរសិ្ថថ ន 
និងការបារ់បង់ទឹក និងធនធានធមមជារិ (RGC, 2017, RGC, 2019)។ ទទុះយ៉ា ង្ ចាាំបាច់ររូវាន
កិចច ិរ ាំរបឹងផ្របងបផ្នថមទទៀរទដាយានធនធានហរិញ្ដវរថុ   បទចចកវទិា   និងហរិញ្ដវរថុររប់រោន់កនុង
ការររប់ររងចលករទាំងទនុះ និងផលប៉ាុះពាល់ទលទឹីក និងមូលធនធមមជារិឱ្យកាន់ផ្រានរបសិទធភាព 
ជាពិទសសតាមរយៈការទដាុះរស្ថយបញ្ញហ  វុះខារធនធានហរិញ្ដវរថុ និងសមរថភាព កងវុះការយល់ដឹងពី
រុ រនមល និងភាពងាយរងទរោុះននមូលធនធមមជារិផ្ដលានស្ថរៈសាំខាន់សរាប់ការអភិវឌឍរបកប
ទដាយនិរនតរភាព និងបរយិប័ននកមពុជា ជាការអភិវឌឍផ្ដលររូវការធនធានទឹក ចាាំបាច់ (RGC, 2017)។ 

ការពរងឹងអភិបាលកិចច រឺសាំខាន់ខាល ាំងកនុងការសទរមចបានកាំទ ីនទសដឋកិចច និងភាពរកីចទរមីន
កនុងសងគមផ្ដលាននិរនតរភាព សថិរភាព និងទ ព្ ុះទៅសទរមចបានទសដឋកិចចនបរង និងាននិរនតរភាព
ទៅកមពុជា និងអនុរាំបន់ទទនលទមរងគ (RGC, 2017)។ របការសាំខាន់ររូវពរងឹងការអភិវឌឍ និង អនុទោម
តាមទិដឋភាពផ្ផនកស្ថថ ប័ន ដូចជា ករមងវធិានចាប់ និងនិរិវធីិ និងការទរៀបចាំស្ថថ ប័ន (រអួងគរដឋ រអួងគ
មិនផ្មនរដឋ និងរអួងគទរៅផលូវការផ្ដលទធវីសកមមភាពទៅតាមវធិានទូទៅ និងការររប់ររងចាំទ ុះដឹង
របកបទដាយរបសិទធភាពផ្ដលានរុ ភាព ពស់ ការផ្បងផ្ចក និងលទធភាពទសមីភាពកនុងការទទលួបាន
រទពយសមបរតិសាំខាន់ៗ ការសទរមចចិរត ការអនុវរត រ ទនយយភាព និងការទរៀនសូររជាសមូហភាព។ 

កមពុជាររូវទររៀម លួនកនុងការបនាាំទៅនឹងការផ្របរបួលស្ថថ នការ ៍ខាងទរកាម ៖  

• ររមូវការទឹក (ទសដឋកិចច សងគម និងអាកាសធារុ) 

• ភាពញឹកញាប់ននការទកីរទរោុះទឹកជាំនន់ និងទរោុះរា ាំងសងួរ និងការទកីនទឡងីននទាំហាំ (ការ
ខារបង់ទសដឋកិចចកាន់ផ្រធាំ) 

• បាំផ្របាំរលួការទរបីរបាស់នរពទឈ ីនិងដីធលី បទងកីនការរាំរាមកាំផ្ហង/ហានិភ័យ 

• ការអភិវឌឍរាំបន់ទីរកុង និងរាំបន់ឧសាហកមម្ប់រហ័ស និងពុាំទន់ានផ្ផនការររប់រោន់ 
• កាកសាំ ល់ទីរកុងផ្ដលមិនបានទធវីរបរពឹរតកមម និងការបារ់បង់ទាំនាបលិចទឹកធមមជារិ។ 
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ររមូវការទឹករបចាា្ំ ន ាំទៅកមពុជា ជាពិទសស កនុងវស័ិយកសិកមម ឧសាហកមម និងការផគរ់ផគង់ទឹក
នឹងទកីនទឡងី។ ដូទចនុះ ចាាំបាច់ររូវបទងកីនការវនិិទយរទលកីារសតុកទឹក វធិានការសរាប់ការសនសាំសាំនច
ទឹក និងការររប់ររងការបាំពុល និងរបព័នធបញ្ជូ នទឹកផ្ដលានរបសិទធភាពចាំ្យ។ ទនទឹមនឹងទនុះ 
កមពុជានឹងពឹងផ្ផអកកាន់ផ្រខាល ាំងទលីលាំហូរទឹកពីប ត្ របទទសទៅផ្ សទឹកខាងទលី ទដីមបបីាំទពញររមូវការ 
ទឹកផ្ដលទកីនទឡងីជាលាំដាប់ ជាពិទសសទៅអាំឡុងផ្  សរទឹ់កកនុងរដូវរបាាំង (ADB 2019)។ 

ទដីមបទីដាុះរស្ថយចាំទពាុះ ការរាំរាមកាំផ្ហងកាន់ផ្រទរចីនទដាយស្ថរការបាំពុលផ្ដលជុះផលប៉ាុះពាល់
អវជិជានទលរុី ភាពទឹក និងសុ ភាពមនុសស ចាាំបាច់ររូវពរងឹងការររប់ររង និងការទធវីរបរពឹរតកមម
សាំ ល់រាវ-ទឹកក វក់។ ដូទចនុះ ររូវអភិវឌឍទរាងចរករបរពឹរតកមមសាំ ល់ទនុះ ទចញពីការទរបីរបាស់កនុង
ររួស្ថរ និងឧសាហកមមសរាបទី់របជុាំជនទាំងអស់។ ការអភិវឌឍទីរកុងររូវទរោងទឡងីរបកបទដាយ 
យុទធស្ថស្រសត និងផ្បងផ្ចកសមរសបទៅតាមទោលការ ៍ទីរកុង “ផ្ដលអាចរស់ទៅបាន និងនបរង” 
ការវនិិទយរបផ្នថមទលីការផ្ថ្ទាំ ឬផ្កលមអបរសិ្ថថ ន និងអនាម័យទីរកុង ទហដាឋ រចនាសមព័នធសាំ ល់រាវ-
ទឹកក វក់ និងរបព័នធដាច់ទដាយផ្ឡកសរាប់បទញ្ចញទឹកក វក់ និងការបងហូរទឹកទភលៀង (RGC, 2017)។ 

ការសិការ ទនយយទឹកទដាយ ADB (2019) ទលីអាងទទនលសាំខាន់ៗទៅកមពុជា បានសននិដាឋ ន
ថារកុមអាងទទនលស្ថប និងទទនលទមរងគទរកាម របឈមនឹងវបិរតិទឹក ពស់។ ចាំ ុចសាំខាន់ររូវទតត រយក
ចិរតទុកដាក់ពិទសសនិងភាល មទលីអាងរងទឹកទភលៀង និងរកុមអាងទទនលទាំងទនុះ(ទទនលស្ថប និងទទនលទមរងគ
ទរកាម) ទរពាុះថានឹងានការរបផ្ជងដទ តី មធនធានទឹក និងវបិរតិទឹកតាមរដូវកាលកាន់ផ្រខាល ាំង។ 

ានទវទិកាថាន ក់រាំបន់ជាទរចីន23 ប៉ាុផ្នតកមពុជាររូវជាំរុញការសរមបសរមួលឱ្យកាន់ផ្ររបទសីរជាងមុន
កនុងចាំទ្មទីភាន ក់ងាររបស់ លួន ឬដឹកនាាំទវទិកាទាំងទនាុះកនុងការអភិវឌឍ និងសរមបសរមួលទោល
ជាំហរជារិ និងការទរៀបចាំផ្ផនការថាន ក់រាំបន់ទដាយផ្ផអកតាមព័រ៌ានររឹមររូវ និងការររួរពិនិរយ។ 

ជារមួ ទដីមបពីរងឹងសនតិសុ ទឹកផ្ផអកតាមទស្រយី៉ាូខាងទលី កមពុជាររូវវនិិទយរទលី ៖ 

១. ការពរងឹងស្ថថ ប័ន ការររប់ររងព័រ៌ាន និងការអភិវឌឍទហដាឋ រចនាសមព័នធ រកប ័ ឌ ចាប់ 
និងររិយុរតិ ការកាំ រ់រនមលទឹក និងទររឿងទលីកទឹកចិរតសរាប់ការផ្បងផ្ចក ដាក់ករមិរ
និងអភិរកសទឹកកាន់ផ្ររបទសីរ 

២. របព័នធព័រ៌ានសរាប់ការររួរពិនិរយធនធាន ការទធវីទសចកតីសទរមច ទរកាមភាពមិនរបាកដ
របជា ការវភិាររបព័នធ និងការពាករ ៍ និងជូនដាំ ឹងពីព័រ៌ានកសិឧរុនិយម 

៣. ការវនិិទយរទលនីវានុវរតន៍ និងបទចចកវទិាសរាប់ការបទងកីនផលិរភាពតាមរយៈការអភិរកស
និងការពារធនធាន ការផ្កនចនទឡងីវញិ និងការអភិវឌឍរបភពទឹកថ្មីៗ បផ្នថមទលីការផ្សវងរក 

                                                      
23 Cambodia is an active member of transboundary river basin organisations and programs, especially the Mekong River 

Commission, Greater Mekong Sub-Region, Mekong Lacang Cooperation. Beyond the principle water resources cooperation 
platforms above, other key cooperation mechanisms involved in Mekong water resources include ASEAN, the Greater Mekong Sub-
region (GMS) initiative, the Lower Mekong Initiative (LMI), the Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy 
(ACMECS) and the Mekong Initiatives of Japan and the Republic of Korea (ROK) (MRC, 2020). Cambodia also has bilateral 
cooperation mechanisms with its immediate neighbours covering both the Mekong and other watersheds, such as the Vietnam-
Cambodia Border Water Resources Committee. 
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 ឱ្កាសសរាប់បទងកីនការសតុកទឹក រមួទាំងការបទញ្ចញទឹកពីជលសិោ និងការស្ថត រទឡងីវញិ 

៤. ការធានាផសពវផាយយ៉ា ង្ប់ និងផ្កផ្រប ឬអនុវរតបទចចកវទិាទាំងទនុះឱ្យបានសមរសប។ 

៤.៧  េនាិដ្ឋា ន 

ទទុះបីកមពុជាសាំបូរទដាយធនធានទឹក ប៉ាុផ្នតអាងរងទឹកទភលៀង និងសហរមន៍ជាទរចីនទៅកមពុជា
កាំពុងរបឈមនឹងឧបសរគទដាយស្ថរការផ្របរបួលធនធានទឹកយ៉ា ងរាំហុក កមពស់ទឹកទឡងីចុុះខាល ាំង កងវុះ
សមរថភាពកនុងការសតុកទឹកទុក ការទធវីនិយរ័កមមទឹក និងការបារ់បង់ធនធានទឹកទរចីនទពក ការអភិវឌឍ
យ៉ា ង្ប់រហ័សកនុងរាំបន់ទទនលទមរងគ ដូចជា ការសង់ទាំនប់ របព័នធបផ្ងវរទឹកខាន រធាំ ការអភិវឌឍទាំនាប
លិចទឹក និងការបាំពុលដី។ វសិមរូបអាកាសធារុរយៈទពល ល ី និងនិនាន ការននការផ្របរបួលអាកាសធារុ  
រយៈទពលផ្វង រមួាន ទរោុះទឹកជាំនន់ ទរោុះរា ាំងសងួរ  យល់ពយុុះ និងរលកកទៅត កាន់ផ្រញឹកញាប់ និង
 ុសរបរករី និងការផ្របរបួលការធាល ក់ទភលៀង និងអាាំងរង់សុីទរ (RGC 2017)។ ទលីសពីទនុះ ការអភិវឌឍ
កនុងអាងទទនលសាំខាន់ៗទដាយោម នការសរមបសរមួល និងមិនផតល់ព័រ៌ានររប់រោន់ (កនុងរបទទស និង
ឆលងផ្ដន) កាំពុងបងកការរាំរាមកាំផ្ហង និងភាពចរមូងចរាស់យ៉ា ងខាល ាំង ទដាយស្ថរផ្រសកាត នុពលននការ
រាំរាមកាំផ្ហងទលរីបព័នធបរសិ្ថថ ន ជលផល របរចិញ្ច ឹមជីវរិ និងបរសិ្ថថ នរបស់សហរមន៍រាំបន់ពាម។ 

កមពុជាររូវបនតពរងឹងការររប់ររងធនធានទឹកចរមុុះ។ កនលងមក ករមងចាប់ យុទធស្ថស្រសត ទោល 

នទយបាយ និងកមមវធីិវនិិទយរររូវបានអនុម័រ ឬទលីកមកពិចារ្។ ទទុះជាយ៉ា ង្ ទដីមបពីរងឹង
សនតិសុ ទឹកផ្ផអកតាមទស្រយី៉ាូខាងទល ី កមពុជាររូវវនិិទយរ អនុវរត និងររួរពិនិរយលិ ិរុបករ ៍
ខាងទលទីដាយផ្ផអកទលីចាំទ ុះដឹងផ្ផនកវទិាស្ថស្រសត  និងចាំទ ុះដឹងកនុងមូលដាឋ ន  និងបទងកីរកាល ាំងផគួប
តាមវស័ិយឱ្យកាន់ផ្ររងឹាាំ តាមរយៈការទតត រអាទិភាពទលរីរមូវការមូលដាឋ នរបស់មនុសស។ 

បញ្ញហ បរសិ្ថថ នធាំៗផ្ដលពាក់ព័នធនឹងការទរបីរបាស់ទឹកកនុងររួស្ថរ និងឧសាហកមម រឺជាការរាំរាម
កាំផ្ហងទលរុី ភាពទឹកផ្ដលប ត្ លមកពីការបងហូរទឹកក វក់ និងសាំ ល់រាវ ទទុះបីជាការបាំពុលទឹក
ទលីដី និងទឹកទរកាមដីទដាយស្ថរទឹកសអុយ និងទឹកក វក់ទផសងទទៀរកាំពុងទកីរានកនុងមូលដាឋ នកតី។ ការ
ទកីនទឡងីននការទរបីរបាស់ទឹកកនុងររួស្ថរ និងឧសាហកមម ទធវីឱ្យានការទកីនទឡងីររមូវការរបព័នធទឹក
ក វក់ និងទហដាឋ រចនាសមព័នធផ្កលមអអនាម័យផ្ដលានភាពអន់ថ្យទៅទឡយី និងររូវានការវនិិទយរ 
និងការររប់ររងយ៉ា ងទរចីនបផ្នថមទទៀរ។ 

ជារមួ កមពុជាររូវាន ៖ 

១. ការទរៀបចាំផ្ផនការពហុវស័ិយសមរសប និងរយៈទពលផ្វងទដីមបធីានានិរនតរភាពធនធានទឹក 
(សាសធារុនិរនតភាព និងបរយិប័ននបចចុបបននននយុទធស្ថស្រសតចរុទកា ដាំ្ក់កាលទី ៤) 

២. ចាំទ ុះដឹង សមរថភាព ធនធាន/ទោលការ ៍ផ្ នាាំផ្ផនកហរិញ្ដវរថុ និងបទចចកទទស ការ
ររប់ររងរបរិបរតិការ និងធនធានសរាប់ពរងឹងការអនុវរត 

៣. ប ត្ ញសតុកទុក និងផ្ចកចាយផ្ដលដាំទ ីរការកាន់ផ្រទរចីន 

៤. រកប ័ ឌ ររប់ររងផ្ផនកររមូវការសរាប់ការបទងកីនផលិរភាពទឹករបកបទដាយនិរនតរភាព។ 
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ជំពូកទ ី៥. ធនធានដី និងគុណភាព  

៥.១  សេចកតីស្តើម 

ដីគជឺាមូលដ្ឋា នគគរឹះននជីវតិ។ ដីរមួបញ្ចូ លខ្យល់អាកាសខាងលលី និងអាកាសធាតុ។ ពិភពលោក
ល ងីគឺ រស់រានលលីដី ដូចជា រុកខជាតិធមមជាតិ នងិសតវនគព ដំណ ំនគពល  ីដីវាលលមម ជាចំណីសតវ នងិ
ផលិតកមមសតវ ទរកលលីដី និងទរកលគកាមដី ការកលកីតននសិោលម និងដី នងិការជឹះឥទធិពលផលននការ
គគប់គគងដី ដូចជា ការលធវីកសិកមមតាមជគាល ការលគោចគសព និងគបព័នធបងហូរទរក និងការការពារទរក
ជំនន់ ជាលដមី។ លៅកនុងគបលទសានការអភិវឌ្ឍតិចតួច ដដលគបជាជនានជីវភាពគកីគក សាា ធលលីដី 
និងកងវឹះបទពិលោធន៍កនុងការគគប់គគងដី ដូចជា ចលំណឹះដរងដផនកវទិាោស្រសត និងបលចចកវទិាលៅាន
កគមិតទាប កងវឹះធាតុចូល និងការផលិតលៅានកគមិតទាប គឺកំពុងបងកបញ្ហហ ជាលគចីន ដូចជា ការសរក
លរចរ រលដី ការបាត់បង់ផលិតភាពដីជាអចិនស្រនត  ៍ និងការថ ចុឹះកគមិតគបាក់ចំលណញកនុងគបព័នធផលិត 
កមមដដលលធវីឱ្យមនុសសកាន់ដតគកីគក ល  ីដីកាន់ដតបាត់បង់គុណភាព ដដលបងកឱ្យានការគប មនរង
លគរឹះម នតរា ធមមជាតិកាន់ដតខាល ងំល ងី។ គបលទសអភិវឌ្ឍន៍ក៏គប មនរងបញ្ហហ បរោិា នផងដដរ ដូច
ជា ការបំពុលដី ទរក ខ្យល់ និងការបាត់បង់ជីវៈចគមរឹះ។ ដីជាគសទាប់លៅចល ល្ ឹះបរយិាកាស និងមណឌ ល
សិោលម។ លដ្ឋ ោរដតភាពសមុគគោម ញននការកលកីតដី និងសកមមភាពរូបោស្រសត គីមីោស្រសត និង
ជីវោស្រសតរបស់ដី ដូលចនឹះ ការលគបីគបាស់ដីគឺ អាគស័ លលីអនកលគបីគបាស់លផសងៗលៅតាមតគមូវការចបំាច់
លរៀងៗខ្លួន។ ឧទា រណ៍៖ ភូគពភវទូិ និងវសិវករចត់ទុកដីគរន់ដតជាសាសភាគសិោបំដបកធាតុ
សគាប់លគបីគបាស់កនុងការោងសង់ល ដ្ឋា រច្សមា័នធ ខ្ណៈដដលលអកូ ូសីុវទូិអាចចប់អារមមណ៍ខាល ងំ
លលីលកខណៈសមបតាិរបស់ដីដដលជឹះឥទធិពលលលី ការលូតោស់របស់រុកខជាតិ និងទាក់ទាញសតវ។ តាម
ធមមតា កសិករានការខាវ  ខ្វល់ពីការលូតោស់របស់ដំណ ំ និងចំណីសតវដដលរងផលប ឹះពាល់
លដ្ឋ ោរដីតាមរលបៀបជាលគចីន ប ុដនតជាទូលៅ ការគិតគូរទាងំល្ឹះមិនលតត តលលីសពីជលគៅដីដដលបាន
ភជួររាស់កនុងជលគៅពី ១៥-២០ សង់ទីដម គតពីគសទាប់ដីខាងលលីល  ី។ កសិករបានពរងដផែកលលីដី
ទាងំគសរងកនុងការលគបីគបាស់សគាប់ផលិតលសបៀងអាហារលដីមបចីិញ្ច រមជីវតិលៅលលីភពដផនដ។ី គុណភាព
ដីជឹះឥទធពិល ដល់សាសធាតុោរធាតុចិញ្ច រម គុណភាពអាហារ និងជាពិលសសគុណភាពជីវតិរបស់
ល ងីលពាលគឺ “ដីគឺជាជីវតិ”។  ការថ ចុឹះទិននផល និងគុណភាពដំណបំណត លមក ពដីីមនិសូវាន
គុណភាពដដលលធវីឱ្យផលិតកមមដំណរំម ននិរនតរភាព។  

ជំពូកលនឹះបង្ហហ ញពីោា នភាព និងនិ្ ន កាសតីពីធនធានដី នងិគុណភាពដីលៅកមាុជា លដ្ឋ លតត ត 
ការ កចិតតទុកដ្ឋក់លលីសាសធាតុសំខាន់ៗ ដដលរមួចំដណកដល់ការសលគមចចិតតលលីការគគប់គគងដ ី
ផលិតកមមដណំ ំ លកសគតបរោិា ន និងការការពារបរោិា នគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព កនុងល្ឹះរមួានផងដដរ
ដូចជា សាា ធនន លសដាកិចចសងគម ការដគបគបួលការលគបីគបាស់ដី និងការសរកលរចរ រលដ ី ផលិតភាពដ ី
ដផនការលគបីគបាស់ដគីបកបលដ្ឋ និរនតរភាព ការគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព គុណភាពដី ជីជាតដិ ី
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និងោរជាតិចិញ្ច រមរបស់រុកខជាតិ និងលិខ្ិតុបករណ៍ចាប់សគាប់ការគគប់គគងោរធាតុគីមីកសិកមម។ 
កនុងោា នភាព និងនិ ន្ ការននការលកីនល ងីនផៃដីដ្ឋដុំឹះដំណ ំគសបលពលនរងការថ ចុឹះនផៃដីនគព ការលគបី
គបាស់ដីបចចុបបនន ការលធវីចំណត់ថ្នន ក់គបលភទដីសគាប់លរលបំណងកសិកមម នងិការលកីនល ងីននតគមូវ
ការការលគបីគបាស់ោរធាតុគីមីកសិកមម (ថ្នន កំសិកមម និងជគីីមី) គឺជាការគពួ បារមភដ៏ចមបងមួ  ដដល
ទាមទារការ កចិតតទុកដ្ឋក់ខ្ាសក់នុងការកាត់បនា ផលប ឹះពាល់អវជិជានលលី បរោិា ន លសដាកិចចសងគម 
និងការដគបគបួលអាកាសធាតុ។ មា ងលទៀត ចបំាច់គតូវាន ុទធោស្រសតល្លី តបសគាប់អនកពាក់ព័នធ
ទាងំអស់ដដលគតូវលធវីការរមួរន លដីមបកីំណត់នូវការអនុវតតដ៏លែគបលសីរបំផុត លដីមបធីា្បាននិរនតរភាពនន
ធនធានបរោិា នានគោប់ដូចជា ដ ីទរក អាកាសធាតុ និងជវីៈចគមរឹះ។ ឥទធិពលននបដគមបគមួលការលគបី
គបាស់ដី គបព័នធកសិកមម និងបលចចកវទិាកសិកមម  លលីោរធាតុកាបូនសររីាងគដី ការបំភា ឧសម័នផៃឹះ
កញ្ចក់ ផលិតភាពដី ទិននផលដំណ ំ គុណភាពដី និងគុណភាពដំណ ំទាមទារនូវការសិកាគោវគជាវ
បដនាមលទៀត។ 

៥.២  េម្ពា ធ 

គបជាជនពិភពលោកកំពុងលកីនល ងី និងរពំរងថ្ននរងលកីនដល់ចំនួនយា ងតិច ៨ ពាន់ោន្ក់
លៅឆ្ន  ំ ២០២៥ (Lal, 2020) ដដលសាិតលៅចល ល្ ឹះលពលលនឹះ គបជាជនកមាុជាក៏ានការលកីនដល់ចំនួន 
១៦.២០០.០០០្ក់ លៅឆ្ន ២ំ០១៩ ផងដដរ (RGC, 2019)។ ល តុលនឹះ កិចចខ្ិតខ្ំគបរងដគបងឱ្យ 
សលគមចបានសនតិសុខ្លសបៀង ការបលងកីនគុណភាពជវីតិ និងការអភិរកសបរោិា ន លៅដតជាបញ្ហហ គប ម 
ធំៗចំលពាឹះអនកវទិាោស្រសត អនកលធវីលសចកតីសលគមចចិតត និងអនកបលចចកលទស កនុងរ ៈលពលជាលគចីនឆ្ន ំ
ប ៃ្ ប់មកលទៀត។  សកមមភាពចមបងកនុងវស័ិ កសិកមម គឺការផលិតលសបៀងអាហារ។ ដូលចនឹះ ការជគមរញ
ការអភិវឌ្ឍកសិកមមគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព គឺលដីរតួ្ទីយា ងសំខាន់កនុងការល្លី តបនរងបញ្ហហ គប ម
ទាងំលនឹះ។ កនលងមក តគមូវការបលងកីនផលិតកមមលសបៀង គតូវបានបំលពញលដ្ឋ ការពគងីកដីកសិកមម។ 
បចចុបបនន ការពគងីកនផៃដីកសិកមមថម ី គឺជាការលំបាកមួ  គសបលពលនរងការលកីនល ងីននផលិតកមម
កសិកមមកនុងរ ៈលពលពីរបីទសវតសរក៍នលងមក ដដលបានជំរុញផលិតកមមលសបៀងរ ូតដល ់ ួសពីកគមិត
ដដលធា្បាននូវនិរនតរភាព។ តគមូវការដីកនុងវស័ិ លផសងៗ ដូចជា កសិកមម ឧសា កមម និងការ
អភិវឌ្ឍទីគករង បានលធវីឱ្យានការលគបីគបាស់ធនធានដ ួីសកគមិត។ ការអភិវឌ្ឍវស័ិ កសិកមម គឺចបំាច់
គតូវដតលធវីយា ងណឱ្យសគមចបានសនតសុិខ្លសបៀង ទនៃរមនរងការធា្ឱ្យបាននូវការបលងកីនផលិតភាព
កសិកមម នងិការអភិរកសធនធានធមមជាតិ។ 

៥.២.១ ការដគបគបលួដផនកលសដាកិចចសងគម 

ដីផតល់លសវាគបព័នធបរោិា នដ៏ានតនមលសគាប់ជីវតិរស់លៅរបស់មនុសស  ប ុដនតការសរកលរចរ រលដី
បានលធវីឱ្យការផតល់លសវាទាងំលនឹះថ ចុឹះ និងបងកការខាតបង់ដផនកសងគម នងិលសដាកិចចយា ងលគចីនដល់
គបលទសជាតិ។ តនមលននការសរកលរចរ រលដីលៅកមាុជា គតូវបានវាស់ដវងតាមរ ៈការដគបគបួលផលិតភាពដី
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លដ្ឋ ពិចរណទិដាភាពចំនួន២ ជាអាទិ៍ ១) ការដគបគបួលគគមបដីព ី គគមបជីវា សខ្ាស់លៅជាគគមប
ជីវា សទាប (ឧ. ដីនគពគតូវបានបដមលងលៅជាដរីម ននគព/ដីដ្ឋដំំណ)ំ នងិ ២) ការថ ចុឹះ លសវាគបព័នធ
បរោិា នលដ្ឋ ោរដតការលគបីគបាស់គគមបដីគបលភទ ណមួ  ដដលលធវីឱ្យដីសរកលរចរ រល។ តនមលសរុប
គបចឆំ្ន លំដ្ឋ ោរការសរកលរចរ រលដីលៅគបលទសកមាុជាគតូវបានបា ន់ោម នថ្នានចំនួន ៦៧៧ ោន
ដុោល រអាលមរកិ ឬលសមីនរង ៨% ននផលិតផលសរុបកនុងគសរករបស់គបលទសកមាុជា (Global Mechanism 

of the UNCCD, 2018)។ លលីសពីលនឹះ តនមលននការសរកលរចរ រលដីគឺបានចូលរមួចំដណកចំនួន ៣៧% 
តាមរ ៈការថ ចុឹះនូវលសវាគបព័នធបរោិា ន ដូចជា គបភពផលិតអាហារ នងិផលិតកមមល  ី ដដលបាន
បងកផលប ឹះពាល់យា ងខាល ងំលលីគបជាជន (តារាង ៥.១)។ លគៅពីលនឹះ គឺការខាតបង់ពាក់ព័នធនរងលសវា
គបព័នធបរោិា នលផសងៗលទៀតដដលរកាលំនរងកនុងធមមជាតិ ដូចជា ការបលងកីនសតុកកាបូនកនុងដី ការរកា
លំនរងលំ ូរទរក ដដលមិនគតរមដតបងកផលប ឹះពាល់លៅកគមិតថ្នន ក់គបលទសប ុលណណ ឹះលទ ប ុដនតដថមទាងំបងក
ផលប ឹះពាល់ដល់កគមិតថ្នន ក់តំបន់ និងសកលលោកលទៀតផង។ ល ងីសលងកតល ញីានភាពខុ្សរន
យា ងខាល ងំលលីការបា ន់ោម នការខាតបងក់នុងដផនការរ ៈលពល៣០ឆ្ន  ំ លដ្ឋ ការខាតបង់លៅលពលាន
វធិានការគឺ ១២ោនដុោល រអាលមរកិ ឯការខាតបង់លពលរម នវធិានការគឺ ៣៤,៧ោនដុោល រអាលមរកិ។  

តារាង ៥.១ សេដ្ឋកិច្ច និងការសរច្រលឹដី្សៅកម្ពុជា 
តនមលសរុបគបចឆំ្ន លំដ្ឋ ោរការសរកលរចរ រលដី (ឆ្ន  ំ២០០៧)  ៦៧៧ ោនដុោល រអាលមរកិ 
តនមលននការ សរកលរចរ រលដីលដ្ឋ ោរការថ ចុឹះ លសវាគបព័នធបរោិា ន (គិត
ជា % ននតនមលសរុប)  

៣៧% 

តនមលននការសរកលរចរ រលដី (គិតជា % ននផលិតផលសរុបកនុងគសរក) ៨% 
តនមលននការសរកលរចរ រលដីលៅលពលានវធិានការ (កនុងដផនការ ៣ ឆ្ន )ំ ១២ោនដុោល រអាលមរកិ 
តនមលននការសរកលរចរ រលដីលៅលពលរម នវធិានការ (កនុងចំដផនការ ៣០ឆ្ន )ំ ៣៤,៧ោនដុោល រអាលមរកិ 
ផលចំលណញដដលទទួលបានពីការចត់វធិានការលលីការសរកលរចរ រលដី 
សគាបោ់ច់គបាកដ់ដលបានវនិិលយាគចំនួន ១ ដុោល រអាលមរកិ  

៣ដុោល រអាលមរកិ 

ផលិតផលសរុបកនុងគសរក (ឆ្ន  ំ២០១៦) ២០ពាន់ោនដុោល រអាលមរកិ 
ការចូលរមួចំដណកននវស័ិ កសិកមមកនុង ផសស សរុប (ឆ្ន  ំ២០១៦) ២៧% 
ផលិតផលសរុបកនុងគសរកសគាប់មនុសសាន ក់ (ឆ្ន  ំ២០១៦) ១.២៧០ដុោល រអាលមរកិ 
Global Mechanism of the UNCCD (2018) 

ទនៃរមលនឹះ ការដគបគបួលអាកាសធាតុបានជឹះឥទធិពលអវជិជានលលីការលគបីគបាស់ដី គុណភាពដ ី
និងលសដាកិចចសងគមលៅកមាុជា ពិលសសការលកីតានលគរឹះរាងំសងួតដ៏ធងន់ធងរកនុងរ ៈលពលប ុ ម្ នឆ្ន ជំាប់
រន កនលងមក។ លនឹះជាកតាត សំខាន់ដដលលធវីឱ្យខាតបងទ់ិននផល នងិគបាក់ចំណូលគគួោរ ឧទា រណ៍៖ 
លគរឹះរាងំសងួត និងផលប ឹះពាល់អវជិជានននលគរឹះរាងំសងួតលលីទិននផលដំណ ំ និងផលិតកមមគសូវវសា
ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៩ (តារាង ៥.២)។ អំ ុងឆ្ន ដំ៏យា ប់ ុនឺបំផុតគឺឆ្ន  ំ២០១៥-២០១៨ 
និង ២០១៩ ដដលបណត លឱ្យានការខាតបង់ផលិតកមមចំននួជាង ២១ោនដុោល រអាលមរកិ កនុងតនមល
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លសដាកិចច (Seng and Meas, 2019; មិនលបាឹះពុមា)។ លគរឹះរាងំសងួតគតូវបានចត់ទុកជាលគរឹះម នតរា 
ពាក់ព័នធនរងអាកាសធាតុដ៏ធងន់ធងរបំផុតដដលបងកផលប ឹះពាលរ់ ូតដល់ ៨៣% ននការខូ្ចខាត និងការ
ខាតបង់សរុបកនុងវស័ិ កសិកមម (FAO, 2018)។ 

តារាង ៥.២ ស្រោះរាាំងេងួតកនលងម្ក និងផលប ោះពាល់សលើផលិតកម្ម្េវូវេាសៅកម្ពុជា 
នផៃដី ( កិតា) ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

នផៃដីដ្ឋដុំឹះដំណកំសិកមម 2,561,957 2,599,586 2,657,768 2,739,446 2,731,338 

នផៃដីរងផលប ឹះពាល ់ 252,189 173,613 46,501 222,487 325,180 

នផៃដីរងការខូ្ចខាត 41,469 16,751 13,306 58,490 71,474 

ការខាតបង់            

ផលិតកមម (បា ន់ោម នគិតជា លតាន) 128,554 51,928 41,249 181,319 221,212 

លសដាកិចច(បា នោ់ម ន គិតជា ដុោល រអាលមរកិ) 21 ោន 8.5 ោន 6.7 ោន 30 ោន 37 ោន  
Seng and Meas (2019) and MAFF (2020) 

មា ងលទៀត កមមវធិីសមបទានដីសងគមកិចចលៅកមាុជា ានលរលបំណងជួ លធវីឱ្យជីវតិរស់លៅរបស់
គបជាជនគកីគកដដលរម នដីធលីលៅជនបទឱ្យានភាពគបលសីរល ងី តាមរ ៈការផតល់លទធភាពឱ្យពួកលគ
ទទួលបានការលគបីគបាស់ធនធានដីកសិកមម ល ដ្ឋា រច្សមា័នធមួ ចំនួន នងិលសវាសងគមកនុងស គមន៍
របស់ពួកលគ។ ការអនុវតតកនលងមកបានផតល់បទពិលោធន៍កនុងការវា តនមលដីកសិកមម បលងកីតភាពគបលសីរ
ល ងីននល ដ្ឋា រច្សមា័នធជនបទ នងិការលគបីគបាស់បលចចកវទិាកសិកមមគបលសីរជាងមុន ដូចជា ការ
គគប់គគងដី បានរមួចំដណកផតល់ផលរបរខ្ាស់កនុងលសដាកិចច និងបលងកីនសុវតាិភាព និងសនតិសុខ្សងគម។ 

៥.២.២ ការលគបីគបាស់ដី នងិការដគបគបលួគគមបដ ី

ជំលរឿន ការលគបីគបាស់ដីដផែកតាមចំណត់ថ្នន ក់កសិកមមលៅកមាុជាកាលពី ៥ឆ្ន មុំន បានបង្ហហ ញថ្ន 
ផលិតកមមដណំគំសូវានកគមិតខ្ាស់ជាងលគ ប ៃ្ បម់កគ ឺ ផលិតកមមដំណឧំសា កមម លៅស ូ និង
ោកវបបកមម។ កតាត សំខាន់បំផុត បានគូសបញ្ហជ កថ់្នការលគបីគបាស់ដីសគាប់ផលិតកមមដណំគំសូវបាន
លកីនល ងីជាបនតប ៃ្ ប់ពីនផៃដី ៣.០៥១.០០០ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៥ ដល់នផៃដីទំ  ំ ៣.៣២៩.០០០ 
 កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៩ (MAFF, 2020)។ ទនៃរមនរងលនឹះ នផៃដីសគាប់ផលិតកមមដំណឧំសា កមម ដូច
ជា ដំ ូងមី លពាតគក ម សដណត កបា  សដណត កលសៀង អំលៅ លង សដណត កដី ថ្នន ជំក ់ដ ូំងជាវ  គកលៅ 
លគមចលមម  និងោវ  ចនៃ ី បានលកីនល ងីពីនផៃដ ី  ៨៥៣.០០០ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៥ រ ូតដល់នផៃដី
ទំ  ំ១.០០៧.០០០ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៨ ប ុដនតបានថ ចុឹះបនតិចមកគតរម ៩៦២.០០០  កិតា លៅ
ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចំណត់ថ្នន កន់នការលគបីគបាស់ដីកសិកមមលំដ្ឋប់ទី ៣ គឺចាក រលៅស ូ ដដលាននិ ន្ ការដូច
រន នរងដំណឧំសា កមម គលឺកីនល ងីពីនផៃដី  ៣៨០.០០០ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៥ រ ូតដល់នផៃដីទំ  ំ
៤៣៦.៧០០ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៨ និងថ ចុឹះមកគតរមនផៃដី ៤០៥.៧០០ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៩ 
(MAFF, 2020)។ ចំណតថ់្នន ក់ននការលគបីគបាស់ដីកសិកមមលំដ្ឋប់ទ ី៤ គផឺលិតកមមោកវបបកមម ដដលរមួ
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ានបដនលគគប់គបលភទ លចក ដូង ោវ   គកូចឆ្ម រ ខ្នុរ ធុលរន។ល។ គឺបានលកីនល ងីបនតិចមតងៗពីនផៃដី 
៧៨.២០៩ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៥ ដល ់ ៩៥.៧៧២ កិតា លៅឆ្ន ២ំ០១៩ (គកា វកិ ៥.១)។     
លទធផលននការសិកាលដ្ឋ លគបីគបាស់បលចចកវទិាតក  រណបបង្ហហ ញថ្ន គគមបនគពល ជីាតិលៅកមាុជា 
(២០១៦) គគបដណត ប់លលីនផៃដីទំ  ំ ៨.៧៤២.៤០១ កិតា ឬគបដ ល ៤៨,១៤% នននផៃដីសរុប   
ខ្ណៈដដលទំ នំផៃដីអាចដ្ឋដុំឹះបានសរុប (រមួបញ្ចូ លទាងំនផៃដីផលិតកមមដណំគំសូង) ាននផៃដីទំ  ំ
៧.២៣៨.៨៤២ កិតា (MOE, 2018)។ ខ្លរមោរលមែិតសតីពីការលគបីគបាស់ដ/ីការដគបគបលួគគមបដ ីាន
ពណ៌្កនុងដផនក ៥.២.១។ 

្កាហ្វិក ៥.១ បាំររបាំរួលការស្រើ្ ាេ់ដី្កនុងវិេ័យកេិកម្មកនុងរយៈសេល ៥ ឆ្ន ាំចុ្ងស្កាយ (២០១៥-២០១៩)  

 
MAFF (2020) 

៥.២.៣ ការសរកលរចរ រលដ ី
ការសរកលរចរ រលដ ី គឺជាបញ្ហហ សកលដដលកំពុងគំរាមកំដ ងដល់ជីវតិមនុសស នងិជាឧបសគគដ៏ធំ

កនុងវស័ិ កសិកមម និងផលិតកមមលសបៀង ដដលជាបញ្ហហ លចទចំលពាឹះសុខ្ភាពមនុសស។ ការសរកលរចរ រលដី
ដដលគតូវបានកំណត់និ មន័ ថ្នជាការថ ចុឹះគុណភាពដី ទរក ខ្យល់និងការបាត់បង់ជីវៈចគមរឹះ ដដល 
លធវីឱ្យគបជាជនចំនួន ៣,២ ពាន់ោន្ក់ ឬលសមីនរង ៤០% ននចំនួនគបជាជនទូទាងំពិភពលោកទទួល
រងលគរឹះ លៅឆ្ន ២ំ០២០ (Lal, 2020)។ ការបាត់បង់ដីគសទាបខ់ាងលលីលៅទូទាងំពភិពលោក គបឺណត ល 
ពីការលធវីកសិកមមលដ្ឋ រម ននិរនតរភាព ដដលគតូវបានបា ន់ោម នថ្នានចំននួ ២០០០ោនលតាន/ឆ្ន ។ំ 
គកបខ្ណឌ ទសសនទានរបស ់ UNCCD សតីពី ការទបោ់ក ត់ការសរកលរចរ រលដី បានកំណត់សូច្ករចំនួន 
៣ ននការសរកលរចរ រលដ ីដូចជា គគមបដ ីផលិតភាពដ ី និងដង់សីុលតោរធាតុកាបូនសររីាងគដី។ ចលករ 
សំខាន់ៗដដលបងកឱ្យានការសរកលរចរ រលដីរមួានការដគបគបួលគគមបដី (ដីនគពលៅជាដីរម ននគព) ផល
ប ឹះពាល់ននការដគបគបួលអាកាសធាតុ កតាត ចនគង និងជំង ឺ ការគគប់គគងដីលដ្ឋ រម ននិរនតរភាព ការ ូរ
លគចឹះដីដី និងការអភិវឌ្ឍល ដ្ឋា រច្សមា័នធ។ ដផនកលនឹះពិភាកាពីបញ្ហហ ពាក់ព័នធនរងការសរកលរចរ រលដីលៅ 

ទំ 
នំផ
ៃដីដ
ដល

លគបី
គបា
ស់
 ( ិ

ចតា
) 

គសវូ           លៅស ូ             ដំណឧំសា កមម          ោកវបបកមម 
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កមាុជា រមួទាងំសូច្ករទាងំ ៣ លនឹះ។ 

ជាញរកញាប ់ ការដគបគបួលអាកាសធាតុបងកជាលគរឹះទរកជំនន់ និងលគរឹះរាងំសងួត។ ទរកជនំន់បងក
ការ ូរលគចឹះដីលដ្ឋ ោរទរក ចំដណកលគរឹះរាងំសងួតអូសប ល្  លធវីឱ្យបាត់បង់ជីវៈចគមរឹះ និងទិននផល
ដំណ។ំ ដូលចនឹះ ការដគបគបួលអាកាសធាតុគឺជាចលករដ៏ចមបងមួ ដដលលធវីឱ្យានការបាត់បង់ជីវៈចគមរឹះ 
និងផលិតកមមដំណលំៅកមាុជា។ ការ ូរលគចឹះដីដដលបណត លមកពីការគគបដណត ប់ភាគលគចីនលដ្ឋ ដី 
ខ្ាច់ លៅតបំន់ទំ្ប នងិខ្ាង់រាបដដលង្ហ គប មនរងការ ូរលគចឹះដីលដ្ឋ ោរទរក។ លគៅពីការ ូរ
លគចឹះលដ្ឋ ោរទរក ចណំត់ថ្នន ក់ទីជគាលលផសងៗក៏បានបងកឱ្យានអគតាននការ ូរលគចឹះដីលផសងៗរន
ផងដដរ ដូចជាសគាប់ជគាល ៤% បងកការ ូរលគចឹះដីកគមិត ទាប នងិជគាល ៧% បងកការ ូរលគចឹះ
ដីកគមិតមធយម។ ឧទា រណ៍៖ ការសិកាថមីមួ  សាិតលៅលខ្តតភាគពា ព័យ (បាត់ដំបង) លៅលលី
គបលភទដីឥដាលបប់ បានបង្ហហ ញថ្ន ការបាត់បង់ដីគឺគបាណ ៦០លតាន/ កិតា សគាប់ជគាល ៤% 
និង ១១៩ លតាន/ កិតា សគាប់ជគាល ៦,៨% ដដលលសមីនរងដីកគាស់ ៤,៣ – ៨,៥ម.ម កនុងរ ៈ
លពល ២៦២នថង លៅកនុងផលិតកមមដណំោំវ  ចនៃី (CARDI, 2016)។ ការដ្ឋដំំណដំំ ូងមីដតមួ មុខ្
កនុង រ ៈលពល ១០-២៥ ឆ្ន លំលីដីដគសរបស់កសិករ (ដីបាោល់) លៅភូមិភាគបូព៌ា គបលទសកមាុជា លធវី
ឱ្យានអតុលយភាព ននោរធាតុអាសូត ប ូតាសយូម កាល់សយូម និងា លញសយូមលៅកនុងដី (Sopheap et 

al., 2012)។ ការដ្ឋដំំណដំំ ូងមីលធវីឱ្យដីានការសរកលរចរ រលខាល ងំ។ លៅកមាុជា ដណំដំ ូំងមជីាដណំំ
សំខាន់ទីពីរប ៃ្ ប់ពីគសូវ ដដលគតូវបានដ្ឋដុំឹះលលីនផៃដីទំ  ំ៦៥៦.៨៦៨ កិតា (MAFF, 2020)។ កតាត
ចនគង និងជងំ ឺ ដដលជាចលករធមមជាតិ បងកការសរកលរចរ រលដី បណត លឱ្យបាត់បង់ជីវៈចគមរឹះ និងផលិត
ភាពដំណ ំ និងបសុសតវ។ ការគគប់គគងដីលដ្ឋ រម ននិរនតរភាពជាសកមមភាពមនុសសដដលលធវីឱ្យសរក   
លរចរ រលដីតាមរ ៈ ការរានឆ្ក រដី កមកកាន់កាប់ ការដ្ឋដុំឹះលលីជគាលលចត ការលធវីកសិកមមលដ្ឋ រម ន
ដំណគំគមបដី គបព័នធឯកវបបកមម ការលគបីគបាស់ោរធាតុគីមីកសិកមមមិនសមគសប ការបំពុលធនធានដី 
និងទរក និងការបាត់បង់តុលយភាពោរធាតុចិញ្ច រមកនុងដី សុទធដតជាបុពវល តុសំខាន់ៗដដលបងកជាការ
សរកលរចរ រលដីលៅកមាុជា។ បញ្ហហ គប មននោរធាតុគីម ីដីដដលទាមទារឱ្យានការ កចិតតទុកដ្ឋក់លលី
ការធា្និរនតរភាពផលិតកមមដំណ ំ នរងគតូវបានលលីកមកពិភាកាកនុងដផនក ៥.២.៣ និង ៥.៣.២ នន
ជំពូកលនឹះ។ 

ការអភិវឌ្ឍល ដ្ឋា រច្សមា័នធ ជាកតាត ម ួដដលបងកឱ្យានការសរកលរចរ រលដីដដរ។ នគរូបនី កមម
ានភាពរកីចលគមីនគួរជាទីកត់សាគ ល់កនុងរ ៈលពលប ុ ម្ នទសវតសរថ៍មីៗលនឹះ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមាុជា
បានលបតជាា អភិវឌ្ឍល ដ្ឋា រច្សមា័នធផលូវឱ្យបានពាសលពញនផៃគបលទស លដីមបសីគមួលដល់ការដរកជញ្ជូ ន
ទំនិញ្លងដដនកនុងចំលណមគបលទស ASEAN-GMS នងិគបលទសលទវភាគី និងគតភីាគី។ កំលណីនគបជាជន
អាចលធវីឱ្យចំនួនគបជាជនដដលរម នដី និងដដលលសៃីរដតរម នដី លកីនល ងី លគពាឹះពួកលគនរងដសវងរកដ ី
សគាប់រស់លៅ និងលធវីកសិកមម ជាពិលសសលៅតំបន់ខ្ាង់រាបដដលលរចរ រលនគព។ គួរកត់សាគ ល់ថ្ន អនកលគបី
គបាស់ដីកនុងតំបន់ដដលអាចឱ្យពួកលគលគជៀតចូលទីផារលដ្ឋ ង្ហ គសួលលដីមបកីនគមគគួោរ គឺអាចាន
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លទធភាពវនិិលយាគលលីការគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព។ តាមការពិត តនមលផលិតផលកសិកមម
ល ងីចុឹះមិនអាចោម នទុកបាន ជាល តុលធវីឱ្យកសិករលំបាករកគបាក់ចំលណញ។ តនមលធាតុចូលកសិកមម 
និងកំោងំពលកមមខ្ាស់ សគាប់ការគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព ដដលលធវីឱ្យានការពិបាក
សលគមចទទួល ករបស់កសិករ ដដលជាកតាត មួ បណត លឱ្យានការសរករចិរ រលដីផងដដរ។ លៅតំបន់
ដដលគបជាជនគកីគកល  ីពរងដផែកលលីដីជាចមបង នងិសិទធិកាន់កាប់ដីធលីដដលរម នសនិតសុខ្អាចជគមរញ
ឱ្យានការអនុវតតបលចចកលទសគគប់គគងដីដដលរម ននិរនតរភាព និងជាលទធផល បងកជាការសរកលរចរ រលដី។ 
តំបន់ដដលង្ហ គប មនរងការ ូរលគចឹះដីលៅកមាុជា គតូវបានលរៀបចំល ងីជាដផនទី។ កនុងល្ឹះ ដីដដល
គប មនរងការ ូរលគចឹះខាល ងំជាងលគ គឺតំបន់ភាគនរិតីលឆ្ា ឹះលៅតំបន់ល្នរ    ចំដណកតំបន់ដដលគប ម
នរងការ ូរលគចឹះកគមិតមធយម គឺតបំន់ភាគពា ព័យននគបលទស (ដផនទី ៥.១)។ ដផែកលលីដផនទីលនឹះ 
គបលទសកមាុជាាននផៃដីទំ  ំ ៤.៤៨៦គម២ គប មនរងអគតា ូរលគចឹះដីខ្ាស់ នផៃដីទ ំគំបាណជា 
៧៦.៣៤៥គម២ គប មនរងការ ូរលគចឹះដីមធយម និងនផៃដីគបដ ល ៩៧.៣៣៥គម២ គប មនរងការ
 ូរលគចឹះដីកនុងកគមិតតិចតចួ (តារាង ៥.៣)។  

រផនទី ៥.១ តាំបន់ងាយ្រឈម្នឹងការហ្ូរស្រោះដី្សៅកម្ពុជា 

 
DALRM/GDA (2011) 
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តារាង ៥.៣ តាំបន់ងាយ្រឈម្នឹងការហ្ូរស្រោះដី្សៅកម្ពុជា (ទិននន័ ទទួលបានពីដផនទី ៥.១) 
ចំណ ំ៖ នផៃដីលៅតបូង មុ ំគតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងលខ្តតកំពង់ចម 

ល.រ 
នផៃដីដដលង្ហ គប មនរងសំណរ ក (គី ូដម គតកាលរ  ) 

លខ្តត កគមិតខ្ាស់ កគមិតមធយម កគមិតទាប រម នទិននន័  នផៃដីសរុប 
1 ប ៃ្  ានជ័  0.25 724.4 5,419.02 4.40 6,148.09 

2 បាត់ដំបង 215.41 3,697.42 7,947.68 11.70 11,872.22 

3 កំពង់ចម 0.33 1,030.91 8,438.97 12.77 9,482.98 

4 កំពង់ឆ្ន ងំ 37.31 2,885.39 2,371.93  5,294.62 

5 កំពង់សា ឺ 469.61 4,696.68 1,798.42  6,964.71 

6 កំពង់ធំ 0.63 2,769.39 9,677.62  12,447.64 

7 កំពត 367.35 3,030.82 1,311.07 8.89 4,718.14 

8 កណត ល  39.85 3,520.09 2.09 3,562.04 

9 ដកប 1.19 104.16 43.47 2.91 151.74 

10 លកាឹះកុង 1,674.51 9,492.67 661.46 287.30 12,115.93 

11 គកលចឹះ 1.58 5,908.95 6,059.68 2.84 11,973.06 

12 មណឌ លគិរ ី 4.95 9,317.20 4,333.45 13.31 13,668.91 

13 ឧតតរានជ័  0.24 1,526.07 5,097.60 7.77 6,631.69 

14 នប លិន 62.21 725.09 289.13 0.67 1,077.10 

15 ភនលំពញ  0.25 375.18  375.43 

16 គពឹះសី នុ 204.22 1,072.14 31.17 184.56 1,492.10 

17 គពឹះវហិារ 1.51 4,412.75 9,593.73 22.93 14,030.91 

18 នគពដវង  0.07 4,761.09 0.42 4,761.58 

19 លពាធិ៍ោត ់ 1,352.64 7,326.82 2,890.68 15.76 11,585.90 

20 រតនគិរ ី 67.97 7,500.50 4,088.94 127.20 11,784.61 

21 លសៀមរាប 2.70 2,193.26 8,349.48  10,544.44 

22 សៃរងដគតង 5.50 7,126.56 4,742.22 142.31 12,016.59 

23 ោវ  លរៀង  125.39 2,709.51 33.35 2,868.25 

24 តាដកវ 15.81 639.42 2,823.66 11.55 3,490.43 
ទលនលោប    2,547.63 2,547.63 

នផៃដីសរុប 4,485.91 76,345.18 97,335.28 3,440.36 181,606.74 
DALRM/GDA (2011) 
៥.៣  ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ 

ពីរទសវតសរក៍នលងមកលនឹះ វស័ិ កសិកមមលៅកមាុជា បានពគងីកតបំន់ផលិតកមមជាបនតប ៃ្ ប ់ ពី
តំបន់ទំ្បលៅតំបន់ខ្ាសរ់ាប ជាទីដដលានការបដមលងដីនគពលៅជាដីអាចដ្ឋដុំឹះដំណកំសិកមម កនុង
លរលបំណងលដីមបបីំលពញតគមូវការសនតិសុខ្លសបៀង។ លគៅពីការបដមលងដី ការលលីកកមាស់បលចចកវទិា
កសិកមមក៏ានភាពគបលសីរល ងីផងដដរ (ឧ. ការលគបីគបាស់ជីគីមី និងវធិានការចគមរឹះគគប់គគងដំណ ំ
ភាពសមគសបននដី ការដបងដចកតំបនដ់្ឋដុំឹះដំណកំសិកមម និងការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដីគបកបលដ្ឋ 
និរនតរភាព។ 

៥.៣.១ ការលកីនល ងីននដកីសិកមម និងការថ ចុឹះដនីគពល  ី

គគមបនគពល បីានថ ចុឹះជាលំដ្ឋបច់ប់ពីឆ្ន  ំ ១៩៦៥ ដល់ឆ្ន  ំ ២០១៦ លដ្ឋ ថ ចុឹះពីនផៃដី
ទំ  ំ១៣.២២៧.១០០ កិតា (៧៣,០៤%) មកគតរមទំ  ំ៨.៧៤២.៤០១ កិតា (៤៨,១៤%)។ 
កនុងអំ ុងលនឹះ កមាុជាបានបាត់បង់គគបនគពល ចីំនួន ២៤,៩% លដ្ឋ ោរ សស្រង្ហគ មសីុវលិ កំលណីន 
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គបជាជន តគមូវការដីកសិកមម និងការអភិវឌ្ឍលសដាកិចច (MoE, 2018)។ ផៃុ លៅវញិ នផៃដីដដលរម ន
គគមបនគពល បីានលកីនល ងីលទវដងពីនផៃដីទំ  ំ៤.៨៨៣.៤០០ កិតា (២៦,៩៦%) រ ូតដល់នផៃដ ី
៩.៤១៨.២៧៣ កិតា (៥១,៨៦%) (តារាង ៥.៤)។ និ ន្ ការលនឹះបង្ហហ ញថ្ន ដីនគពគតូវបានបដមលង
ជាដីរម ននគពពិលសសបដមលងលៅជាដីកសិកមម ដដលគតូវបានលគបីគបាស់ភាគលគចីនសគាប់ផលិតកមមដណំំ
គសូវ និងប ៃ្ ប់មកសគាប់ផលិតកមមដណំឧំសា កមម ចាក រលៅស ូ និងដំណោំកវបបកមម ដូចាន
បង្ហហ ញកនុងគកា វកិ ៥.១ (ដផនក ៥.២.២) បូករមួនរងចាក រដូងលគបង អំលៅ និងដំណពំីររដូវលផសងលទៀ
ត។ លៅអំ ុងឆ្ន ២ំ០១០-២០១៦ នផៃដីដ្ឋដំំណដំដលរមួបញ្ចូ លដំណខំ្ាង់រាប និងវាលដគស ដំណគំសូ
វលកីនល ងីចំនួន ៣៧% ពីនផៃដី ៥.២៧៧.២៥៨ កិតា រ ូតដល់ទំ  ំ៧.២៣៨.៨៤២ កិតា។ 

តារាង ៥.៤ បាំររបាំរួលគ្ម្បព្្េសឈើជាតិទូទាំង្រសទេ (១៩៦៥-២០១៦) 

ល.រ ឆ្ន  ំ
ការលគបីគបាស់ដី 

នផៃដីានគគមបនគពល  ី នផៃដីរម នគគមបនគពល  ី
( ចិតា) % ( ចិតា) % 

1 1965 13,227,100 73.04 4,883,400 26.96 

2 1993 10,859,695 59.82 7,293,290 40.18 

3 1997 10,638,209 58.60 7,514,776 41.40 

4 2002 11,104,293 61.15 7,056,383 38.85 

5 2006 10,730,781 59.09 7,429,893 40.91 

6 2010 10,339,826 56.94 7,820,848 43.91 

7 2014 8,985,164 49.48 9,175,510 50.22 

8 2016 8,742,401 48.14 9,418,273 51.86 
MoE (2016) and Pheav (2010) 

ផលិតភាពដសំីលៅលលីផលិតភាពបឋមសរុបលៅដផនកខាងលលីនផៃដី (NPP) ដដលគតូវបានកំណត់
ជាថ្នមពលដដលសតុកលដ្ឋ រុកខជាតិនិងមិនគិតពីរ ួំតលដ្ឋ ោរដំណកដលងហីម រុកខជាតិ ដដលដគបកាល  
លៅជាអគតា លកីនល ងីជីវា សដដលផតល់លសវាគបព័នធបរោិា នដស៏មគសបមួ ។ និ ន្ ការផលិតភាពដី
គតូវបានដចកជា ៥ ចំណត់ថ្នន ក់ (គកា វកិ ៥.២)។ លៅលគកាមចំណត់ថ្នន ក់ននការលគបីគបាស់ដី/គគមបដី
ភាគលគចីន ជាសាាគតននការលកីនល ងីផលិតភាពដសីរុប បូករមួនរងនផៃដីសរុបដដលានផលិតភាពដី
លថរមិនរងសាា ធគឺគបលសីរជាងចំណតថ់្នន ក់ននការលគបីគបាស់ដី/គគមបដីលផសងៗលទៀត(គកា វកិ ៥.២)។ 
រ ៈលពល ១០ឆ្ន កំនលងមកលនឹះ (២០០០-២០១០) ផលិតភាពដីសរុបលគកាមចំណត់ថ្នន ក់ននកំលណីន
ផលិតភាព នងិចំណត់ថ្នន ក់សាិរភាព មិនរងសាា ធ រមួរន លសមីនរងគបាណ ៧០%ននផលិតភាពដីសរុប
លគកាមចំណត់ថ្នន ក់ដីដ្ឋដំណំកំសិកមមដដលដ្ឋ។ំ    នផៃដីរម នដំណដំ្ឋដុំឹះ   និងនផៃដីសិបបនិមមិត  ាន
សាាគតខ្ាស់ជាងលគននផលិតភាពដសីរុបលគកាមចំណត់ថ្នន ក់ថ ចុឹះផលិតភាព (គកា វកិ ៥.២)។  
ការបដមលងដីនគពល លីៅជាដីរម ននគពល  ី បង្ហហ ញពីសាាគតខ្ាស់បំផុតននផលិតភាពដីលគកាមសញ្ហា
ដំបូងននការថ ចុឹះផលិតភាពដី។ កចិចខ្ិតខ្ំដគបងដគបងជាបនតប ៃ្ ប់របស់រដ្ឋា ភិបាលកមាុជាកនុងការោត រ
នគពលរចរ រល និងបលងកីនផលិតភាពននដីដ្ឋដុំឹះដំណ ំ អាចប ឹះប ូវផលប ឹះពាល់អវជិជានននការកាប់បំតល ញ
នគពល លីលីផលិតភាពដី  (NFP, 2010-2029)។ 
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្កាហ្វិក ៥.២ និន្នន ការឌីណាមិ្កផលិតភាេដី្េរបុ (NetLPD) រផែកតាម្ច្ាំណាត់ថ្នន ក់ព្នការស្រើ្ ាេ់ដី្/គ្ម្បដី្សៅកម្ពុជា 
ឆ្ន ាំ២០០០-២០១០ 

 
Global Mechanism/UNCCD (2018) 

៥.៣.២ ការលគបីគបាស់ដីតាមវស័ិ សំខាន់ៗ 

ដូចបានពិភាកាខាងលដីម បានឱ្យដរងថ្នការបាត់បង់គគមបនគពល លីៅកមាុជាគតូវបានជំនួសមក
វញិលដ្ឋ ការបលងកីនទំ នំផៃដីកសិកមម។ ឧទា រណ៍៖ ចប់តាងំពីឆ្ន ២ំ០១៤ រ ូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ានការបាត់បង់គគមបនគពល ជីាង ៣៣៦ពាន់ កិតា (១,៨៥%) ខ្ណៈលពលដដលដីកសិកមមបាន
លកីនល ងីជាង ៣៥៨ពាន់ កិតា (១,៩៨%) (តារាង ៥.៥)។ លៅអំ ុងឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៦ នផៃដី
គគមបនគពល  ី វាលលមម  នផៃទរក (ទរកោប និងទរកសមុគទ) ថម (នផៃដីដដលានថមផុសល ងី ឬ
សកមមភាពរុករកដរ   កដនលង កថម និងរលតត ជីកគគួស) ចុលលគពរកស បានថ ចុឹះ ខ្ណៈលពលដដលនផៃដីស
គាប់ដ្ឋដុំឹះដំណដូំងលគបង លៅស ូ ដីដ្ឋដំំណ ំ (នផៃដដីដលរមួបញ្ចូ លដី ដ្ឋដុំឹះដណំកំសិកមម និងនផៃដី
ភជួររាស់ នងិគបព័នធកសិរុកខកមម ដដលានចំនួនរុកខជាតដុិឹះលូតោស់ថ ចុឹះលគកាមកគមិតដដលបាន
កំណត់សគាប់ចំណត់ថ្នន ក់គបលភទដីនគពល )ី វាលដគស   ខ្ាច ់  ភូមិោា ន   និងដីសគាប់ោងសង់ 
(តំបន់ដដលានអររ និងសំណង់) គឺបានលកីនល ងី (តារាង ៥.៥)។ 

 

 

  

តំបនដ់ីលសីមដដលលៅដតជាតំបនដ់ីលសីម 

នគពល លីៅជាចុលលគពរកយ វាលលមម  និងតំបន់ានដំណរំបា ត់របា   

ចុលលគពរកស វាលលមម  និងតំបន់ានដំណរំបា ត់របា   ដដលលៅ
ដតជាចុលលគពរកយ វាលលមម  និងតំបន់ានដំណរំបា ត់របា   

នគពល លីៅជានគពល  ី

នគពល លីៅជាដីដ្ឋដុំឹះដំណ ំ

នផៃដសីិបបនិមមិតលៅជានផៃដសីិបបនិមមិត 

ដីដ្ឋដុំឹះដំណលំៅជាដីដ្ឋដំំណ ំ
នផៃដីរម នដំណដំ្ឋដុំឹះ និងតំបនល់ផសងលទៀតលៅជា នផៃដរីម ន
ដំណដំ្ឋដុំឹះ និងតំបន់លផសងលទៀត 

  ១.ថ ចុឹះផលិតភាព                 ២.សញ្ហា ដំបូងននការថ ចុឹះ        ៣.សាិរភាពប ុដនតរងសាា ធ       ៤.សាិរភាពមិនរងសាា ធ          ៥.កំលណីនផលិតភាព 
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តារាង ៥.៥ ស្ថា នភាេ និងនិន្នន ការព្នការស្រើ្ ាេ់ដី្ និងគ្ម្បដី្សៅកម្ពុជា (២០១០-២០១៦) 
ចំណត់ថ្នន ក់លគបីគបាស់ដី/គគមបដី ទំ  ំ( ចិតា) បំដរបំរលួទំ សំរុប ( ចិតា) 

2010 2014 2016 (2014-2016) 

គគមបដីនគពល  ី 10,451,912 8,518,173 8,181,901 -336,272 

ចាក រដំណដូំងលគបង 5,055 36,311 51,276 14,965 

ចាក រដំណលំៅស ូ 137,307 484,316 509,224 24,908 

វាលលមម  473,281 351,337 341,132 -10,205 

ដីដ្ឋដំំណកំសិកមម 1,275,444 2,787,413 3,017,435 230,022 

វាលដគស 3,859,452 4,132,473 4,221,407 88,934 

ថម 668 2,054 1,100 -954 

ខ្ាច់ 10,459 40,581 41,245 664 

ភូមិោា ន 43,800 328,820 352,987 24,167 

តំបន់ោងសង់ 296,512 42,167 42,930 763 

ទរក 458,658 814,839 783,860 -30,979 

ចុលលគពរកស 1,148,126 622,190 616,177 -6,013 

គគមបនគពល  ី(%) 57.55 46.90 45.05 -1.85 

ដីកសិកមម (%) 29.06 40.97 42.95 1.98 

ដីកសិកមម ( ចិតា) 5,277,258 7,440,513 7,799,342 358,829 

សរុប ( កិតា) 18,160,674 18,160,674 18,160,674 18,160,674 

MoE (2014, 2018) 

ចំណ៖ំ ចំណតថ់្នន ក់លគបីគបាស់ដីលនឹះ ដកីសិកមមគតវូបានរមួបញ្ចូ លនូវចាក រដណំដូំងលគបង ចាក រ លៅស ូ ដំណកំសិកមម នងិវាលដគស។ 

៥.៣.៣ ការវា តនមលធនធានដីថ្នន ក់ជាតិ 

ដីលៅកមាុជាបានវវិតតកនុងអាកាសធាតុគតូពិក លៅត ល  ីលសីម   ដដលានការដបងដចកជារដូវគបាងំ
៦ដខ្ និងរដូវវសា ៦ដខ្។ ដីកលកីតពកីារបំដបកធាតុននសិោលមអាសីុត ឬសិោលមបាស សិោកំលទច
កំណសីុលីកា ោរធាតុ ូរលគចឹះពីគចងំថមននសិោលមបាតលគកាម ពីោរធាតុលាប់ថម ី ឬលាប់ចស ់ 
និងកលកីតពកីារចកប់ងគរកំលទចកំណតាមទរកលៅតំបន់ល្នរ។ ការវា តនមលធនធានដីានលកខណៈគគប់
គជរងលគជា ដំបូងលគលៅកមាុជាលដ្ឋ លគបីគបាស់គបព័នធលធវីចំណត់ថ្នន ក់ដីរបស់ស រដាអាលមរកិ ដដលគតូវ
បានអនុវតតលដ្ឋ  C.D Crocker កនុងឆ្ន ១ំ៩៦២។ ការសិកាវា តនមលធនធានដីជាការលធវីោរលពីភណឌ
គករមដីលមសំខាន់ៗ នងិអនុគករមដមី ួចំនួនដដលបានរកល ញីកនុងគបលទសកមាុជា។ ដផនទីដីថ្នន ក់ជាត ិ
ផលិតល ងីលៅឆ្ន ១ំ៩៦៣ លដ្ឋ លគបីគបាស់ាគតដ្ឋា ន ១:១ ០០០ ០០០ និងានគករមដីលមសំខាន់ៗចំ
១៦គករម។ ដផនទីលនឹះផតល់កំណត់គតាទូលៅសតីពីទំ្ក់ទំនងរវាងភូគពភោស្រសត និងរូបោា នភូមិោស្រសត   
និងរបា ឯកតាគបលភទដីសំខាន់ៗលៅកមាុជា។ ដផនទីលនឹះផតល់ចំលណឹះដរងមូលដ្ឋា នសគាប់ការលរៀបចំ
ដផនការកសិកមម និងលសដាកិចច ដូចជាសគាប់ការោងសង់ផលូវ និងកមមវធិីដកលមែលសវាដរកជញ្ជូ នលផសងៗ
លទៀតនិងទីតាងំអាងសតុកទរកសគាបល់រលបំណងលផសង។ ដផនទីលនឹះអាចលគបីគបាស់លដ្ឋ អនកអភិវឌ្ឍន៍
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ដីលដីមបកីំណត់ តំបន់សកាត នុពលសគាប់ផលិតកមមកសិកមម តបំន់សកាត នុពលលធវីពិពិធកមម និងបលងកីន
គបពលវបបកមមផលិតកមមដណំ ំ ការលរៀបចំតំបនអ់ភិវឌ្ឍ និងតាងំទីលំលៅជាថមី្លពលអ្គត និង
កំណត់អាទភិាព និងលគជីសតំបន់សមគសបសគាប់លរៀបចំដផនការពគងីកផលិតកមមកសិកមម។ ដផនទីដី
សំខាន់ៗ នងិការវា តនមលដីសគាប់លគបីគបាស់កនុងវស័ិ កសិកមមានបង្ហហ ញកនុងដផនទី៥.២ និងតារាង 
៥.៦។ លៅចុងទសវតសរ១៍៩៩០ គបព័នធលធវីចំណតថ់្នន ក់ដីតាមគបព័នធលកសគតបរោិា ន សគាប់ដ្ឋដំំណ ំ
គសូវលៅកមាុជា (CASC) គតូវបានបលងកីតល ងី កនុងលរលបំណងដកលមែការគគប់គគង និងការលគបីគបាស់
ធនធានដីសគាប់ផលិតកមមគសូវលៅកមាុជា។ គបព័នធចំណត់ថ្នន កដ់ីលនឹះ ជាឧបករណ៍សគាប់អនុវតតន៍
អាចលគបីគបាស់លដ្ឋ ភាន ក់ង្ហរផសពវផា កសិកមម និងកសិករលដីមបកីំណត់អតតសញ្ហា ណដ ី និងកំណត់
ការគគប់គគងដំណគំសូវឱ្យបានសមគសបលៅតាមតំបន់ជាក់ោក់នមីួ ៗ។ ដដីដលលកីតល ងីលៅកនុង
តំបន់ដ្ឋដំណំគំសូវសំខាន់ៗ គតូវបានលធវីចំណតថ់្នន ក់ចំនួន ១១គករម និងអនុគករមដចីំននួ ២០អនុគករម 
និងគតូវបានលរៀបចំល ងីជាដផនទីដដលានាគតដ្ឋា ន ១:៩០០.០០០ (White et al., 1997)។ បចចុបបនន
លនឹះ ការវា តនមលធនធានដី កំពុងគតូវបានលធវីបចចុបបននភាពលដ្ឋ លគបីគបាស់គបព័នធលធវីចំណតថ់្នន ក់ដីតាម
គបព័នធសតង់ដ្ឋរអនតរជាតិ (World Rerference Base System) លដីមបឱី្យបនសុពី័ត៌ានឌ្ីជីថលសតីពីដីលៅ
កមាុជា លៅនរងគកបខ្ណឌ ពត័៌ានដីអនតរជាតិរបស់ FAO (GSP, 2020)។ 

ោរធាតុខ្ាច់ គគបដណត ប់លលីតំបន់ភូមិោា នភាគលគចីនលៅកមាុជា លដ្ឋ ោរដតការកលកីតល ងី
ននកំលទចកំណសីុលីកា ដដលោតសនធរងយា ងទូលំទូោ កនុងគពឹះរាជាណចគកកមាុជា។ ដូលចនឹះ បាន
បលងកីតល ងីនូវគសទាប់ដីខ្ាច់ដដលមិនសូវានជីជាតិ នងិសកាត នុពលសគាប់ផលិតកមមដណំកំសិកមម
ល  ី (ដផនទី ៥.២ នងិ ៥.៣)។ គបលភទដមីួ ចនំនួលៅជុំវញិបរងទលនលោប ជាដីលកីតល ងីពីទំ្ប
លាប់តាមដងទលនលធំៗ(ជាពិលសសទលនលលមគងគ)។ លគៅពីលនឹះគបលភទដីមួ ចនំនួបានវវិតតលលីថមបាោល់ 
ដដលានលកខណៈខុ្សពដីីខ្ាច់។ កមាុជា ាននផៃដីធំលធងដដលសំបូរលដ្ឋ គបលភទដីខ្ាច ់និងមិនសូវ
ានជីជាតិ ដដលោតសនធរងចប់ពីទំ្ បកណត លលឆ្ា ឹះលៅភាគនិរតី ភាគខាងលជីង ភាគ ពា ព័យ និង
ភាគឦោនននគបលទស (ដផនទី ៥.៣)។ លកខណៈគីមីោស្រសត និងលកខណៈរូបោស្រសតដី ជាពិលសស
កគមិតអាសីុតខាល ងំ សមតាភាពលដ្ឋឹះដូរកាចុងទាប (low cation exchange capacity) កគមិតោរធាតុ
ចិញ្ច រមទាប (អាសូត ផូសវ័រ ប ូតាសយូម) កគមិតធាតុសររីាងគទាប សណា នរ រង នងិជលគៅ ឫសចក់បាន
រាក់លៅកនុងគសទាប់ដី ទាងំលនឹះគតវូបានកំណតជ់ាបញ្ហហ គប មធំៗសគាប់ផលិតកមមដំណកំសិកមម។ 
តាមការវភិាគទិននន័ គគរឹះននព័ត៌ានដីលៅកមាុជា ដដលានទិននន ័ចំនួន ៣ ០០០ ចំណុច បានគូស
បញ្ហជ ក់ថ្ន ដចីំនួន ៦៣% ានកគមតិអាសូតទាបបំផុត ៨៨% ានកគមតិផូសវ័ររោ ទាប និង 
៨៦% ានកគមិតោរធាតុសររីាងគទាប (Blair and Blair, 2010)។ កគមិតភាពដ្ែតអាលុ មីញ ូ ម (Al) 
ានគបាណ៥០%-៨០% គតូវបានរកល ញីកនុងដីគសទាប់លគកាមដដលានកំហាប់ អាចបងកលគរឹះថ្នន ក់ 
ដល់ដំណ ំខ្ណៈលពលដដលានលរាគសញ្ហា ននការពុលលដ្ឋ ម ង់កាដណស គតូវបានសលងកតល ញីលៅ  
លលីដំណសំដណត កបា  នងិដំណសំដណត កដីដដលបានដ្ឋលំលីដីខ្ាច់អាសីុត (Seng et al., 2005)។ 
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រផនទី ៥.២ ្រសេទដី្េាំខាន់ៗរដ្ល្តវូបានផលិតស ើងវិញសោយន្នយកោឋ ន្គប់្គងធនធានដី្កេិកម្ម (DALRM) 

 
Crocker (1962) 

រផនទី ៥.៣ របាយជីជាតិដី្សៅកម្ពុជា 

 
Crocker (1962) 

លៅតំបន់ដដលរម នការបំពុលលដ្ឋ អាលុ មីញ ូ ម ក៏ការបំពុលលដ្ឋ ម ង់កាដណស អាចរ រតតបតិ 
ផលិតកមមដណំលំលីដីខ្ាច់ានជាតិអាសីុត។ នផៃដីសំបូរលដ្ឋ គបលភទដីខ្ាចដ់ដលអាចគជាបទរកបាន
កនុងកគមិតខ្ាស់ គតូវបានលគបីសគាប់ផលិតកមមដណំគំសូវរងទរកលភលៀងតំបនទ់ំ្ប។ លដ្ឋ ោរគបលភទ
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ដីខ្ាច់ានកគមិតជគាបទរកខ្ាស់ ដូលចនឹះទរកកនុងផលិតកមមដំណគំសូវលៅលលីគបលភទដីខ្ាច់លគៅបណត ល
ឱ្យានការ ូរគជាបទរកយា ងលលឿនប ៃ្ ប់ពីលភលៀងធាល ក់ដដលអាចបងកឱ្យានលគរឹះរាងំសងួត នងិការ ូរ
លគចឹះោរធាតុចិញ្ច រមពីកនុងគបព័នធដី។ សភាពជាទំរក និង ទរកកនុងដីលលីសកគមិតជាមុខ្សញ្ហា លគរឹះថ្នន ក់
ចមបង បងកអនតរា ដល់ការលធវីពិពិធកមមដំណលំៅតំបន់ដគសទំ្ប។ លគៅពីកងវឹះជីជាតិដ ី និងរច្   
សមា័នធរូបវនតមិនរ រងាដំដលរ រតតបតិផលិតកមមដំណលំលីគបលភទដីខ្ាច់ ការ ូរលគចឹះដីជាកងវល់មួ លទៀត 
សគាប់ការលគបីគបាស់គបលភទដីខ្ាច់គបកបលដ្ឋ និរនតរភាពលៅតំបន់ខ្ាង់រាប (Seng et., 2005)។ 

តារាង ៥.៦ ការវាយតព្ម្លធនធានដី្េ្ាប់ការស្រើ្ ាេ់កនុងវិេ័យកេិកម្មសៅកម្ពុជា 

គករមដី 
សំខាន់ៗ 

នផៃដីបចចុបបនន កំណត់សាគ ល់សតីពី 
សកាត នុពលកសិកមម នផៃសរុប  

(គម២) 
នផៃដីដ្ឋដុំឹះ 

ការលគបីគបាស់ដី/ 
ដំណសំំខាន់ៗ 

Red-yellow 
Podzols 

22,723 តិចជាង 25 % 
គសូវ លតាន ត ដូង លៅស ូ 
និងដំណតំាមរដូវ 

(ឪ រក ថ្នន ជំក ់និងបដនល) 

មិនលែ ៖ រច្សមា័នធដីង្ហ នរងរងការ
ខូ្ចខាត។ ដីានការ ូរគជាបលលឿន 
និង មិនសូវានជីជាតិ។ គតូវគគប់គគង
លដ្ឋ ការដ្ឋក់ជីគីមី ជីសររីាងគ និងដ្ឋំ
ដំណគំគមបដី។ 

Latosols 7,123 50% 

លៅស ូ លចក កាល វ 
កបាស ល  ូីបដផល  
និងដំណវំលិជំុតាមរដូវ 

ជាទូលៅគឺលែ ៖ ដីគតូវការការពារពីការ
 ូរលគចឹះ និងអគគីភ័ ។ គគប់គគងដី
លដ្ឋ ដ្ឋដំំណគំគមបដី ដ្ឋក់ជីផូោវ ត 
និងជីសររីាងគ (ថមផូោវ ត) 

Planosols 1,666 
5% គសូវ សល់ពី
ល្ឹះជានគពល  ី

ទិននផលគសូវ  
១,២លតាន/ ត និងដូង 

ដីលែ ៖ សមគសបលមមសគាបដំ់ណំ
គសូវ លៅលពលានការលរៀបចំដីបានលែ 
និងានគបព័នធលគោចគសព ។ 

Plinthite 
Podzols 

17,147 5% គសូវ 

ដីមិនលែល  ី៖ ានការសរកលរចរ រល
ជាងដីគបលភទទី ១ សកាត នុពលកសិកមម
ទាប គគបដណត ប់លដ្ឋ នគពល  ីជាដី 
បគមរងទុកសគាប់ការបង្ហក ត់បសុសតវ
គទង់គទា ធំ មិនគួរដ្ឋដុំឹះ។ 

Cultural 
hydromorphics 

12,896 90% 
ទិននផលគសូវ ០,៧-១,៣ 
លតាន/ ត និងលតាន ត 

ដីដគសសរកលរចរ រល ៖ គតូវការដ្ឋកជី់ 
សររីាងគ និងជីគីមី (កំុលគបីជីស ុលតត) 
ឆ្ល ស់ជាមួ ដំណបំដនល និងសដណត ក។  

Grey 
hydromorphics 

17,252 

20% ានដំណំ
ដ្ឋដុំឹះនិង 80% 

ជានគពគកាស ់ 
គសូវ និងដំណតំាមរដូវ 

ដីលែជាងដីគបលភទទី ៥ ៖ ានលៅរា 
បា  លៅទីឆ្ង  ៗ។ លំបាកលចញចូល 
និងដ្ឋដុំឹះ។ នគពល  ី៨០% លរចរ រល 
និងរលប ឹះរលបា ឹះ។ 

Plinthitic 
hydromorphics 

1,275 នគពគកាស ់ នគពល  ី គតូវរកាទុកជាតបំនន់គពល  ី
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Brown 
hydromorphics 

6,701 60% 
ទិននផលគសូវ  ១,៥-៣ 

លតាន/ ត 

ដីដ៏លែសគាប់ដំណគំសវូ ៖ រុកខវបបកមម
លលីដីដដលានរ ៈកមាស់ខ្ាស់ៗ និង
ដំណលំផសងលទៀត។ ពពួកសដណត ក ៖ 
ជាដំណលូំតោស់លលឿនកនុងវាលដគស  

Alumisols 2,782 50% 
ទិននផលគសូវ 

០,៦-១,៥ លតាន/ ត 

ដីពុល ៖ គតូវការជីសររីាងគ ថមផូោវ ត 
និងជីអ ុ លរ  សគាប់ដំណគំសូវ។ ការ
ដ្ឋក់កំលបា និងគបព័នធបងហូរទរកជាការ
ចបំាចស់គាប់ដំណលំផសងលទៀត 

Regurs 6,570 15% 

ថមបាោល់ គសូវ ១៥% 
លចក ាន ស់ និងដំណ ំ

តាមរដូវ 

ដីសំបូរជីជាតិ ៖ គួរដ្ឋដុំឹះដំណលំដ្ឋ 
ានគបព័នធធារាោស្រសត គសូវ អំលៅ 
ាន ស់ (មិនដមនកបាស) 

ថមកំលបា កបាស ១៥% 
លចក គសូវ លពាត សដណត ក 

កបាស លពាត សដណត ក លចក និង
អំលៅ 

Acid lithosols 45,271 តិចជាង 1% នគពល  ី

ការលគបីគបាស់គបលសីរ បំផុត ៖ រុកខកមម។ 
លែសគាប់ឧទានជាតិលៅភាគខាង
លិច និងតំបន់ភន។ំ ចិញ្ច រមសតវលលី 
ដីនគព ដូចដីគបលភទទី ៤។ 

Basic lithosols 3,418 
បចចុបបនននគព
គកាស ់ 

នគពល  ី(Ray) 
ការលគបីគបាស់ដ៏គបលសីរ បំផុត ៖ រកុខកមម 
គតូវលគបីគបាស់សគាប់នគពបគមរងទុកដូច
ដីគបលភទទី ១១។ 

Alluvials 17,064 

60%  
ានដំណ ំនិង
ជន់លិចរាល់ឆ្ន  ំ

គសូវគតូវបានដ្ឋដុំឹះលៅ
លពលទរកជំនន់គសក 

ដីលែ ៖ សកាត នុពល អាសីុត។ គួរលរៀបចំ
ជាគបព័នធគបឡា រលំដ្ឋឹះទរក។ ការដ្ឋំ
ដុឹះអាគស័ តាមរបបទរក។ គគប់គគងដី
លដ្ឋ ដំណជីំគសស់ ផូោវ ត និង 
ប ូតាស (កំុលគបីជីស ុលតត) 

Brown alluvials 2,764 តិចជាង 20% 
ានជីជាតិខាល ងំ  
និងដ្ឋអំវីក៏បាន 

ដីសំបូរជីជាតិ ៖ គតូវការដ្ឋក់ជីផូោវ ត 
និងប ូតាស 

Lacustrine 
alluvials 

10,373 20-25% 
គសូវល ងីទរក 
និងគសូវសគមក 

ដីសំបូរជីជាតិ ៖ គតូវការដ្ឋក់ជីផូោវ ត
លដីមបទីទួលបានទិននផលខ្ាស់។ គួរដក
លមែឱ្យានគបពន័ធធារាោស្រសត។ 

Coastal 
Complex 

2,229 

លកាងកាង  
5% គសូវ 

គសូវ 
គតូវការការពារពីឥទធិពលទរកនគប។ ដីលែ 
ប ុដនតតគមូវឱ្យានការង្ហរវសិវកមមលែិត
លែន ់(គតូវផតល់អាទិភាពទាប) 

Bitter 
mangrove 25% 

cultivated 

ដូង ាន ស់ និងលចក 
ដីសំបូរជីជាតិ ប ុដនតនគប។  
តំបន់សមគសបនរងដំណដូំង។ លកាងកាង 

(មិនលជាគជ័ ) 
Crocker (1962)
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៥.៣.៤ កំលណីនគបចឆំ្ន នំនការលគបីគបាស់ជីគីមី និងថ្នន កំសិកមម 

សាិតិ លៅអំ ុងឆ្ន  ំ២០១៦-២០១៩ បង្ហហ ញថ្ន ការ្ចូំលជីគីមី និងថ្នន កំសិកមម កនុងគបលទស
កមាុជាលកីនល ងីជាបនតប ៃ្ ប់។ កនុងអ ុំងលពលលនឹះ បរាិណថ្នន កំសិកមមលកីនល ងីលទវដង ចំដណក
បរាិណជីគមីីលកីនល ងីចំនួនគបាណ ១៦% (គកា វកិ ៥.៣)។ លៅឆ្ន  ំ២០១៩ បរាិណននការ
្ចូំលជីគីមសីរុបលកីនល ងីដលច់ំនួន ១.១៤៩.៦១៥លតាន (ឧ. អ ុ លរ  , NPK, DAP, NPK+TE, KCI 
និង MAP) ចំដណកបរាិណថ្នន កំសិកមមលកីនល ងីដលច់ំនួន ៨១ ០៩៧ លតាន (MAFF, 2020)។ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមាុជាតាមរ ៈគកសួងកសិកមម រុកាខ គបាញ់ និងលនោទ បាន និងកំពុងលលីកកមាស់
ការអនុវតតកសិកមមលែ (GAP) និងកសិកមមសររីាងគទូទាងំគបលទស។ អគគ្ កដ្ឋា នកសិកមមននគកសួង
កសិកមម រុកាខ គបាញ់ និងលនោទ ជាអនកទទួលខុ្សគតូវលលីការសគមបសគមួល និងការទទួលោគ ល់
លដ្ឋ ផតល់វញិ្ហា បណណបគតបញ្ហជ ក់។ 

្កាហ្វិក ៥.៣ ស្ថា នភាេន្នាំចូ្លថ្នន ាំកេិកម្ម និងជីគីមី្ េ្ាប់រយៈសេល ៤ឆ្ន ាំច្ុងស្កាយ (២០១៦-២០១៩) 

 
MAFF (2020)  

៥.៤  ការស្លើយតប 

កនុងរ ៈលពលប ុ ម្ នទសវតសរថ៍មីៗលនឹះ មិនសូវានការ កចិតតទុកដ្ឋក់លលីការលធវីដផនការលគបី
គបាស់ដីដីល  ី លគពាឹះនផៃដីតូចៗមួ ចំនួនលៅដតមិនគតូវបានលគបីគបាស់ និងមនិទាន់បាន គោវគជាវ
ល ញី។ លលីសពីលនឹះលទៀតលោត អនកជំ្ញានជំលនឿជាក់ថ្នទំ្ក់ទំនង រវាងផលិតភាពដី និង
កតាត បរោិា ន ឬកតាត ពាក់ព័នធនរងោា នភាពដី្្ គឺានភាពសមុគោម ញ ល  ីមិនគតរមដតោា ន
ភាណពលៅលលីដី ឬក៏សកាត នុពលរបស់ដីប ុលណណ ឹះលទ ប ុដនតដថមទាងំានទំ្ក់ទំនងនរងកតាត សងគម 
និងលសដាកិចចដថមលទៀតផង។ លគៅពីលនឹះ ភាពចបំាច់គតូវានបលចចកលទសសមគសបកនុងការលគបីគបាស់
ជីគីមី នងិថ្នន កំសិកមមឱ្យបានគតរមគតូវ លដីមបរីកាផលិតភាព គបាក់ចំលណញ និងនិរនតរភាពបរោិា ន។ 
ចំណុចលនឹះទាមទារនូវការលគបីគាសធាតុចូលកសិកមមឱ្យានគបសិទធិភាពខ្ាស ់ និង លរលការណ៍
ដណ្សុំវតាិភាព និងលិខ្តុិបករណ៍ចាបព់ាក់ព័នធ្្។ 

ឆ្ន  ំ

ថ្នន កំសិកមម 
ជីគីមី 

បរ
ាិ
ណ
្
ចំូល

 (ល
តា
ន)
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៥.៤.១ ការលធវីដផនការលគបគីបាស់ដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព 

ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដីានលរលបំណងរមួបញ្ចូ លចំលណឹះដរងសតីពីធនធានដី និងការលគបី
គបាស់ដី លដីមបសីលគមចបានលរលបំណងជាក់ោក់។ ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដីអាចជាមលធាបា 
មួ ជួ បលងកីនផលិតភាព អាចជួ លដ្ឋឹះគោ បញ្ហហ ដដលកំពុងលកីតល ងី ឬការពារទប់ោក ត់
ទំ្ស់លលីការលគបីគបាស់ដី្លពលអ្គត ឬជាការបង្ហហ ញនូវទគមង់ថមីននការលគបីគបាស់ដី។ ដីគតូវ
បានដបងដចកជាគបលភទលៅតាមសមតាភាពគុណភាពដ ីឬភាពសមគសបសគាប់ការធា្និរនតរភាព
ននការលគបីគបាស់ដីសំខាន់ៗ។ ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដីគតូវបានលគបីគបាស់ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់
សគាប់ការគគប់គគង នងិការលគបីគបាស់ធនធានដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព។ មូលដ្ឋា នគគរឹះននការលធវី
ដផនការលគបីគបាស់ដីគឺដំលណីរការបា ន់គបាណ ឬវា តនមលដីជាគបព័នធដដលគតូវបានលគបីគបាស់យា ង
ទូលំទូោ កនុងការកំណត់ភាពសមគសបននដីសគាប់ការលគបីគបាស់ លផសងៗដូចជា តបំន់កសិកមម
រងទរកលភលៀង និងតំបនក់សិកមមលគោចគសព ដីវាលលមម ជាចំណីសតវ ផលិតកមមសតវ ជលផលនិងវារ ី
វបបកមម នគពល នីិងកសិ-រកុខកមម និងការលគបីគបាស់លគៅពីកសិកមម។ ដូលចនឹះ ចបំាច់គតូវបលងកីនគបសិទធ
ភាពកនុងដំលណីរការសលគមចចិតតសតីពកីារលគបីគបាស់ដី ការគគប់គគងដី នងិអភបិាលកិចចដីធល។ី 

ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដីលដីរតួ្ទីយា ងសំខាន់ គឺជាគតីវស័ិ សគាប់ការអនុវតតដផនការ
អភិវឌ្ឍន៍លសដាកិចចលៅកនុងគបលទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងគបលទសអភិវឌ្ឍន៍ដដលសំបូរលដ្ឋ នផៃដីដដល
លគបីគបាស់មិនអស់លទធភាព។ វធិីោស្រសតទំលនីបសគាប់ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដី គឺមនិគតរមដត
កំណត់ពីគបលភទននការលគបីគបាស់ដីសមគសបប ុលណណ ឹះលទ ប ុដនតដថមទាងំផតល់លសណរ ី ូ សមគសប
សតីពីការគគប់គគងធនធានដគីបកបលដ្ឋ និរនតរភាពដដលបលងកីនផលិតភាព និងនិរនតរភាពដល់អនកលធវី
លសចកតីសលគមចចិតតលទៀតផង។ អនកលធវីលសចកតសីលគមចចិតតគតូវការការចងែុលបង្ហហ ញលលីការកំណត ់
និងអនុវតតជលគមីសគគប់គគងការលគបីគបាស់ដី ឱ្យបានលែបំផុតលដីមបធីា្និរនតរភាពផលិតកមម។ ការលធវី
ដផនការលគបីគបាស់ដីជាវធិីោស្រសតមួ សគាប់ការលគជីសលរសី និងអនុវតតជលគមីសននការគគប់គគងការ
លគបីគបាស់ដីដដលាននិរនតរភាព កនុងបរបិទននការគគប់គគងតំបនភូ់មិោា នចគមរឹះដដលរគំទលដ្ឋ 
គកបខ្ណឌ លរលនលយាបា  និងោា បន័ពាក់ព័នធ្្ (គកា វកិ ៥.៤)។ 
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្កាហ្វិក៥.៤ ការសធវើរផនការធនធានដី្ជារផនកម្ួយកនុងដ្ាំ ស ើ រការសធវើសេច្កតីេស្ម្ច្េតីេីធនធានដី្ច្្ម្រោះ 

 
(FAO, 2017)  

ការអនុវតតការគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាពផតល់ជលគមីស្្សគាប់ការគគប់គគងដី ទរក 
និងរុកខជាតិ និងអនតរកមមននកតាត ទាងំលនឹះកនុងលកខខ្ណ័ឌ  ជីវរូប និង លសដាកិចចសងគម ។ លសណរ ី ូ  
សំខាន់ៗចំននួ ២ ដដលគតូវបានលលីកមកពិភាកាគោឺា នភាពអាកាសធាតុមិនអំលណ ផលទនៃរម
នរងការគគប់គគងដី ឬការលគបីគបាស់ធនធានដីមិនបានគតរមគតូវដដលអាចបលងកីនការសរកលរចរ រល និង
ភាពង្ហ រងលគរឹះលដ្ឋ ោរការដគបគបួលអាកាសធាតុ។ ផៃុ លៅវញិ ការអនុវតតដដលានលកខណៈ
សមគសបដូចជាការលគជីសលរសីលរលបំណងសមគសបននការលគបីគបាស់ដីលដ្ឋ ដផែកលលីការវា តនមល 
ភាពសមគសបននដី និងការអនុវតតបលចចកលទសសគាប់ ការគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាពដដល
នរងបលងកីនសមតាភាពបនានំរងការដគបគបួលអាកាសធាតុ(គកា វកិ ៥.៥)។ 

្កាហ្វិក ៥.៥ េកម្មភាេម្នុេស និងការស្រើ្ ាេ់ដី្រដ្លកាំ ត់ភាេេម្្េបព្នការ្គប់្គងធនធានដី្ 

 
FAO (2017)  

ការអភិរកស ការលគបីគបាស់គបកបលដ្ឋ និរនតរភាព និងការោត រល ងីវញិ 

ដំលណីរការចរចដដលលតត តការ
 កចិតតទុកដ្ឋក់លលីមនុសស 

ការវា តនមលដីធលី ការវភិាគរកផលប ឹះពាល ់

ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដី/
ធនធានដី 

ការបា ន់គបាណ និង 
ការពិនិតយតាមដ្ឋន 

អភិបាលកិចច 

ព ុវសិ័  

លរលនលយាបា  និងោា ប័ន
ានលកខណៈអំលណ ផល 

ថ្នន ក់ជាតិ 

ព ុកគមិត 

ព ុអនកពាក់ព័នធ 

ថ្នន ក់លខ្តត 

ថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន 
ការគគប់គគងតំបន់ 
ភូមិោា នចគមរឹះ 

ការតាងំទីលំលៅ
របស់មនុសស  

(ទីគករង/ជនបទ) 

រុកខជាតិ និង
បសុសតវ 

(កសិកមម នគពល  ី
ដីវាលលមម ជាចំណី

សតវ) 

ធនធានដី ធនធានទរក 

មិនអំលណ ផល 

អា
កា
ស
ធា
តុ 

អំលណ ផល 

ស
កម
មភា
ពម
នុស

ស 

ជីវៈចគមរឹះកនុងដី 

ការសរកលរចរ រល និង 
ភាពង្ហ រងលគរឹះ 

និរនតរភាព និងភាពធន់
នរងការដគបគបួល
អាកាសធាតុ 
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ការលរៀបចំដផនការធនធានដី គួរផតល់ពត័៌ានចបំាច់កនុងកគមិតលផសងៗដដលជាតគមូវការជ ួ
រគំទដល់ការលធវីលសចកតីសលគមច (ឧទា. លៅថ្នន ក់ជាតិ គតូវានដផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិលដីមបកីំណត់
គបព័នធលគបីគបាស់ដីសំខាន់ៗសគាប់ផតល់ព័ត៌ានជាមូលដ្ឋា នដល់លរលលយាបា ជាតិ។ ចំដណកលៅ
ថ្នន ក់គសរក ការលរៀបចំដផនការគួរពិចរណពីបញ្ហហ ជាក់ោក់ នងិឱ្កាសលៅថ្នន ក់គសរក និងផតល់មូល
ដ្ឋា នព័ត៌ានដល់លរលនលយាបា  នងិអាទិភាពរបស់គសរក។ លៅថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន ការពិចរណគួរ
លតត តលលីបញ្ហហ ជាក់ោករ់បស់អនកលគបីគបាស់ ក៏ដូចជាតគមូវការ និងសមតាភាពរបស់ពួកលគ និងគួរលធវី
ដផនការលគបីគបាស់ដលីមែិតសគាប់ការលគបីគបាស់ជាក់ោក់ នងិជលគមីសននការគគប់គគងពាក់ព័នធ 
(គកា វកិ ៥.៦)។ 

្កាហ្វិក ៥.៦ ការសធវើរផនកាស្រើ្ ាេ់ដី្សៅក្មិ្តទាំង ៣ 

 
FAO (2017)  

ចាប់កមាុជាសតីពីការលរៀបចំដដនដី នគរូបនី កមម និងសំណង់ គតូវបានអនុម័តលដ្ឋ រដា
សភាលៅនថងទី២៤ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ កនុងសម ័គបជុំលលីកទីពីរ នីតិកាលទី១ (RGC, 1994)។ 
ចាប់លនឹះានកមមវតាុជំរុញឱ្យលរៀបចំដកលមែទីគករង និងតំបនជ់នបទននគពឹះរាជាណចគកកមាុជា កនុង
លរលបំណងធា្កិចចអភិវឌ្ឍសុខ្ដុមននគបលទសកនុងោម រត ី១) លររពគបលយាជន៍រមួនិងគបលយាជន៍
បុគគល លររពសិទធិឯកជន លររពបទបញ្ហជ ចាប់ និងគតួតពិនិតយការោងសង់ ២) ធា្ការអភិវឌ្ឍ
ឱ្យានតុលយភាព រវាងតំបន់ទីគករង នងិតំបន់ជនបទ លដ្ឋ ដផែកលៅលលីលកខខ្័ណឌ ភូមោិស្រសត នងិ
លកខណៈពិលសសននតំបន់នីមួ ៗ និង ៣) ធា្ឱ្យបានលលីតនមលសមបតតិធមមជាតិ សមបតតវិបបធម ៌
និងធា្ការអភិវឌ្ឍវស័ិ លសដាកិចច វស័ិ លទសចរណ៍ និងរកាបាននូវគុណភាពបរោិា ន។ ចាប់

ដផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 

បញ្ហហ  និងឱ្កាសលៅថ្នន ក់គសរក 

ការសនមតពីតគមវូការ បញ្ហហ កនុង
មូលដ្ឋា ន ចំលណឹះដរងកនុងមូលដ្ឋា ន

សតីពីឱ្កាសលគបីគបាស់ដី 
លរលនលយាបា  និង
អាទិភាពលៅថ្នន ក់គសរក 

លរលនលយាបា  និងអាទិភាពថ្នន ក់ជាតិ 

ដផនការលគបីគបាស់ដីថ្នន ក់ជាតិ 

ដផនការលគបីគបាស់ដីថ្នន ក់គសរក 

ដផនការការលគបីគបាស់ដីថ្នន ក់មូលដ្ឋា ន 

ថ្នន ក់គសរក 

ថ្នន ក់ភូមិ 
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ភូមិបាលឆ្ន ២ំ០០១ គតូវបានអនុម័តលដ្ឋ រដាសភាលៅនថងទី២០ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០១ និងគតូវបាន
អនុម័តលដ្ឋ គពរទធសភាលៅនថងទី១៣ ដខ្សីហា លដីមបជីំនួសឱ្យចាប់ភូមិបាលឆ្ន ១ំ៩៩៤ កនុងលរល
បំណងល្លី តបឱ្យបានទាន់លពលលវោលៅនរងតគមូវការននការអភិវឌ្ឍលសដាកិចចជាតិ សុវតាិភាព និង
សនតិសុខ្សងគម និងការលរៀបចំដផនការអភិវឌ្ឍន៍ដីធលី (RGC, 2001)។ អនុគករតយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កមាុជាសតីពីសមបទានដីសងគមកិចចគតូវបានបលងកីតល ងីលៅនថងទី១៩ ដខ្មី្ ឆ្ន ២ំ០០៣ កនុងលរល
បំណងលដីមបកីំណត់លកខណៈវនិិចឆ័  នីតិវធិ ី និង នតការសគាប់ការផតល់សមបទានដីសងគមកិចច
សគាប់ការសង់លំលៅដ្ឋា ន និង/ឬកសិកមមគគួោរ លដ្ឋ លតត តសំខាន់លលីគគួោរគកីគក និង/ឬគគួោរ
រម នដី។ កមមវធិីសមបទានដីសងគមកិចចគតូវបានអនុវតតរ ូតមកទល់បចចុបបនន (RGC, 2003)។ លសៀវលៅ
សដីធល ីគតូវបានគបកាសឱ្យលគបីគបាស់លៅដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៥ កនុងលរលបំណងផតល់ទិសលៅដល់ការ
លគបីគបាស់ដីធលី និងធនធានធមមជាតិសគាប់ការអភិវឌ្ឍលសដាកិចចជាតិ និងទបោ់ក ត់ នងិល្លី តបលៅ
នរងផលប ឹះពាល់ននការដគបគបួលអាកាសធាតុ លគរឹះម នតរា ធមមជាតិ និងលគរឹះម នតរា កនុង
ទគមង់លផសងលទៀត (RGC, 2015)។ 

ករណីសិកាមួ  (២០១៨) សតីពីការលរៀបចំដផនការលគបីគបាស់ដីសគាប់ការអភិវឌ្ឍដ ី លៅ
 ុរំសមីោមគគី គសរកឱ្រា ល ់ លខ្តតកំពងស់ា ឺ គឺជាតំបន់សមបទានដីសងគមកិចចសគាប់ជនគកីគក និង
គគោួរកសិកររម នដី ធលី។ ការសិកាលនឹះគគបដណត ប់លលីនផៃដីទំ  ំ៧ ៩៥៤  កិតា ដដលរមួបញ្ចូ ល
សមបទានដីសងគមកិចច និងមិនដមនសមបទានដីសងគមកិចច។ អភិគកមសំខាន់ៗដដលគតូវបានលគបី
គបាសស់គាប់ការលរៀបចំដផនការលគបីគបាស់ដី រមួានការសិកាអលងកតដសីគាប់លធវីចំណត់ថ្នន កដ់ ី
ការវា តនមលភាពសមគសបននដី និងការអលងកតោា នភាពលសដាកិចចសងគម លដមីបកីំណត់ពីតគមូវការ
របស់កសិករ។ ជាលទធផលសលគមចបានគឺ ដផនកាលគបីគបាស់ដីគតូវបានកំណត់ល ងី និងដបងដចកជា
តំបន់ៗ ដូចជា ដីនគព ដីកសិកមម ដីគបជុជំន ឬដីោងសង់ ទរក និងដីលផសងៗលទៀត (ដផនទ ី៥.៤)។ 

រផនទី ៥.៤ រផនការស្រើ្ាេ់ដី្េ្ាប់តាំបន់អេិវឌឍន៍ដី្ សៅទីជ្ាលរេមីស្ថម្គគី ្េរកឱរា ល់ សេតតកាំេងេ់ពឺ  

 
DALRM/GDA (2018) 
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៥.៤.២ លរលការណ៍ដណ្ ំសតីពីការលគបគីបាស់ជីគីមី និងថ្នន កំសិកមម 

លរលការណ៍ដណ្សំតីពីការលគបីគបាស់ជីគីមី ដផែកលលីគកបខ្ណឌ អនុវតតន៍ដា៏នគបសិទធភាព
លលីការគគប់គគងដី នងិោរធាតុចិញ្ច រម ដដលគតូវដតពិចរណអពំីធនធានដី ដូចជា ការលធវីចំណត់
ថ្នន ក់ ដី បងគុបំលចចកវទិា ការរគំទដល់ការសលគមចចិតត គបព័នធបញ្ជូ នព័ត៌ាន និងមុខ្ង្ហរនិ ត័កមម។ 
ការលធវីចំណត់ថ្នន ក់ ដគីឺជាមូលដ្ឋា នគគរឹះននការបលងកីត ទិននន័ ដីមូលដ្ឋា ន ដដលានោរៈសំខាន់កនុង
ការកំណត់ពកីារលគបីគបាស់ជីគីមីឱ្យបានលែបំផុត។ វធិីោស្រសតលធវីចំណត់ថ្នន កត់ាមសមតាភាពជីជាតិ 
(FCC) អាច កមកអនុវតតលលីទិននន័ ដីមូលដ្ឋា ន លដីមបកីំណត់ និងផតល់បញ្ជ ីោរលពីភណឌ សតីពីបញ្ហហ
គប មរបស់ដីសគាប់គបព័នធកសិកមមដដលានផលិតភាព នងិអពំីហានិភ័ ននការសរកលរចរ រលដី។ 
វធិីោស្រសតគគប់គគងោរធាតុចិញ្ច រមលៅនរងកដនលងជាកោ់ក ់ (SSNM) អាច កមកលគបីគបាស់សគាប់
ការអនុវតតកនុងការលគបីគបាស់ធាតុចូលននោរធាតុចិញ្ច រមចគមរឹះ និងការអនុវតតបលងកីនគបសិទធភាពននការ
លគបីគបាស់ោរធាតុចិញ្ច រម ដដលវធិីោស្រសតដ៏គបលសីរលដីមបបីលងកីនទនិនផលដំណ ំ គបាក់ចំលណញ និង  
ផតលគ់បលយាជន៍ដល់បរោិា ន។ ពត័៌ានសតីពីធាតុចូល និងការរគំទការសលគមចចិតតសគាប ់ SSNM 
អាចអនុវតតបានការលធវីលតសតដីលដ្ឋ លគបីឧបរករណ៍លតសតរ ័ស មនៃីរពិលោធន៍ចល័ត ឬការលធវីលតសត
គគប់គជរងលគជា លដ្ឋ មនៃីរពិលោធន៍ ដដលអាចជួ ដល់ការវា តនមលជីជាតិដី តាមទីតាងំកណំត់។ 
ជាទូលៅ ការវា តនមលជីជាតិដីគបលភទលនឹះ គួរដតលធវីការលផៃៀងតៃ ត់នរងការល្លី តបននទិននផលដំណំ
លដីមបផីតល់អនុោសន៍អំពីកគមិតដណ្នំនោរធាតុចិញ្ច រម។ ការផតល់គបរកាបលចចកលទស ការបណតុ ឹះ 
បណត ល នងិការកោងសមតាភាពដល់កសិករ អាចអនុវតតតាមរ ៈបលចចកវទិាព័ត៌ាន និងោរ
គម្គមនច៍គមរឹះ (ICT) នងិការលគបីគបាស់កមមវធិី Software លៅកគមិតកសិដ្ឋា ន។ បលចចកវទិា ICT 
អាចជាលវទិកាបឋម សគាប់ការផសពវផា លដ្ឋ តៃ លល់ដ្ឋ ដផែកលលីការដណ្ដំផនកបលចចកលទស 
និងការផសពវផា គបរកាលយាបល់ដល់កសិករ។ ទនិនន័ វភិាគដដលអាចលជឿទុកចិតតបាន និងអាច  
ផលិតល ងីវញិបាន ដូចជា សាសធាតុគីមីរបស់ជី និងធាតុផសលំផសងៗលទៀតគតូវដតានលកខណៈ
គតរមគតូវដូចានបញ្ហជ ក់លៅលលីោល កសញ្ហា ដដលបានកំណត់។ ការវភិាគដី និងរុកខជាតិ ដដលគតូវដ្ឋក់
កនុងគបព័នធរគំទការសលគមចចិតតកនុងវធិីោស្រសត FCC និង SSNM គឺគតូវដតទទួលោគ ល់លដ្ឋ មនៃីរ
ពិលោធន៍ដដលានវញិ្ហា បនបគតបញ្ហជ កព់ីគបព័នធធា្គុណភាពគតរមគតូវ។ ការផតល់វញិ្ហា បនបគត
ដល់ការវភិាគមួ  គឺជាភសតុតាងបញ្ហជ ក់ថ្ន មនៃីរពិលោធន៍អាចផតល់លទធផលដដលអាចផលិតល ងី
វញិបាន និងអាចលជឿទុកចិតតបាន ដដលសីុសង្ហវ ក់រន នរងលទធផលពីមនៃីរពិលោធន៍ថ្នន ក់តបំន់លផសង
លទៀត។ ការផតល់វញិ្ហា បនបគតលនឹះ គាឺនោរៈសំខាន់ណស់កនុងការជួ ពគងរងសងគតិភាពននកមមវធិី
ថ្នន ក់តំបន់។ តារាង ៧ បង្ហហ ញពីការលគបីគបាស់ចំណត់ថ្នន កស់គាប់ការលធវីលតសតដីលដីមបកីំណត់អគតា
ជីជាតិដីជារមួ។ 
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តារាង ៥.៧ ការស្រើ្ ាេ់ច្ាំណាត់ថ្នន ក់ ម្នទីរេិសស្ថធន៍េ្ាប់បក្ស្ថយលទធផលការសធវើសតេតដី្សដ្ើម្បកីាំ ត់អ្តាជីជាតិ  
បា រា ដម គត ឯកតា វធិីោស្រសតវភិាគ 

ចំណត់ថ្នន ក់សគាប់លទធផលននការលធវីលតសតដ ី
ទាបខាល ងំ ទាប មធយម ខ្ាស ់ ខ្ាស់ខាល ងំ 

កាបូនសររីាងគ (OC) % Walkley-black < 0.4 0.4-0.7 0.8-1.7 1.7-2.0 > 2.0 

ោរធាតុសររីាងគ (OM)  % Walkley-black < 1.0 1.0-1.5 1.5-2.5 2.5-4 > 4.0 

កំហាបអ់ំបិល (EC) µS/cm - - < 400 400-800 800-1200 > 1200 

នីគតដូសនសរុប  % Kjeldahl < 0.1 0.1-0.15 0.15-0.25 0.25-0.50 > 0.50 

ផូសវ័រ សរុប (P2O5 ) % Nitric acid < 0.01 
0.01-
0.025 

0.025-
0.035 

0.035-
0.045 

> 0.045 

ផូសវ័ររោ   
(Available P) 

mg P/kg; 
ppm 

Bray II < 15 15-20 20-40 40-100 > 100 

Bray I - < 20 20-40 40-100 > 100 

Olsen P - < 10 10-25 25-50 > 50 

Mehlic 3 < 16 16-25 26-35 36-50 > 50 

ប ូតាសយូម  
(Extractable K)  

mg K/kg NH4Ac, pH7 < 5 5-15 15-30 30-60 > 60 

meq/100g NH4Ac, pH7 - < 0.4 0.4-0.6 0.6-2.0 > 2.0 

ppm Mehlic 3 < 61 61-90 91-130 131-175 > 175 

សមតាភាពលដ្ឋឹះដូរ 
កាចុង (CEC)  

cmolc/kg NH4Ac, pH 7 < 6 6-12 12-25 25-40 > 40 

meq/100g - < 5 5-15 15-25 25-40 > 40 

កាល់សយូម 
(Extractable-Ca) 

meq/100g NH4Ac, pH 7 < 2.0 2.0-4.0 4.0-10 10-20 > 20 

ppm Mehlic 3 - 0-800 800-1200 1200-2000 > 2000 

ា លញ សយូម 
(Extractable Mg) 

ppm - - < 60 60-300 > 300 - 

meq/100g NH4Ac, pH 7 < 0.5 0.5-1 1-2.5 2.5-7 > 7.0 

សូដយូម-Na meq/100g NH4Ac, pH 7 < 0.1 0.1-0.3 0.3-0.7 0.7-2 > 2.0 

ោា ន់ធ័រ-S ppm - < 2.0 2.0-5.0 5.0-20 > 20 - 

ប័រ-B ppm - < 0.2 0.2-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 > 2.0 

ស័ងកសី-Zn ppm Mehlic 3 < 1.6 1.6-3.0 3.1-4.0 4.1-8.0 > 8.0 

កលីកលរ-Cl ppm - 0-5 5-10 10-20 20-50 > 50 

អគតាចដំអតកាចុង (BS) % - < 15 15-35 35-75 75-80 80-100 

អគតាចដំអតកាចុង
សរុប (ΣBS) meq/100g NH4Ac, pH 7 < 5.0 5.0-7.0 7.0-15 15-30 > 30 

Phy (2018)  

សាសធាតុគីមី ដីអាចលធវីអនតរកមម និងតល ស់បតូររន កនុងកំផលិចកូ ូអុីដរបស់ដី។ ដូលចនឹះ ការ
គណ្ផលលធៀបសាសធាតុទាងំលនឹះ ានោរៈសំខាន់ណស ់ លដីមបដីរងពីមុខ្ង្ហរននលកខណៈ 
ោា នភាព នងិទគមង់រោ ្្ដដលលកីតានលៅកនុងកូ ូអុីតដ ី លដ្ឋ នរងបង្ហហ ញពីលកខណៈនន
ទំ្ក់ទំងជាមួ នរងឬសរុកខជាតិកនុងការគសូម កោរធាតុចិញ្ច រមទាងំល្ឹះ។ ខ្លរមោរលមែិតសតីពី
ផលលធៀបោរធាតុគីមី ដីម ួចំននួានបង្ហហ ញកនុងតារាង ៥.៨។ 
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តារាង ៥.៨ ផលសធៀបស្ថរធាតុគីមី្ ដី្ និងការបក្ស្ថយេ្ាប់ការ្គប់្គងជីជាតិដី្ 
បា រា ដម គត 

វធីិោស្រសត 
វភិាគ 

ឯកតា 
ការចត់
កគមិត 

ដដន ការបកគោ ទូលៅ 

អនុបាត 
កាបូនសររីាងគ 
និងអាសូត (C:N) 

- - 

ខ្ាស ់ 25 រម នសកមមភាពបំដបកធាតុ 
ខ្ាស់បនតិច 13-15 សកមមភាពបំដបកធាតុតិចបំផុត 
មធយម 8-12 សកមមភាពបំដបកធាតុបានលែណស់ 
ទាប < 8 សកមមភាពបំដបកធាតុលលឿនណស់ 

ផលលធៀបអគតាចំដអត 
កាចុង និងសមតាភាព 
លដ្ឋឹះដូរកាចុង (ΣBS:CEC) 

- % 
ខ្ាស ់ > 60 ជារមួ ដីានជីជាតិ 
មធយម 20-60 ជារមួ ដីមិនសូវានជីជាតិ 
ទាប < 20 - 

ផលលធៀបប ូតាសយូម និង 
សមតាភាពលដ្ឋឹះដូកាចុង 

(K+: CEC) ឬលៅថ្នភាគរ  
ននប ូតាសយូមលដ្ឋឹះដូរ  

(EPP) = (K+ /CEC) x 100 

NH4Ac,  

pH 7 
% 

ខ្ាស ់ ≥ 25 

ហាក់ដូចជាលលីសកគមិតកំណត់កនុងករណី  
(ESP ≥ 15%)។  ជាដីសំបូរ K  និងានឥទធិពល 
គសលដៀងរន នរងដីសំបូរ Na 

ទាប ≥ 2 

ហាក់ដូចជាទាបជាងកគមិតកំណត់។ គួរកាត់
បនា ឱ្យលៅកគមិតអបបរាកនុងការបលញ្ច ៀស 
កងវឹះប ូតាសយូមកនុងដីតំបន់គតូពិចលសីម។ 

ផលលធៀបសូដយូម និង 
សមតាភាពលដ្ឋឹះដូរកាចុង 

(Na+:CEC) ឬលៅថ្ន 
ភាគរ ននសូដយូមលដ្ឋឹះដូរ  
(ESP)= (Na+ /CEC) x 100 

NH4Ac,  

pH 7 
% - 

2-10 

ជឹះឥទធិពលដល់ដំណដំដលមិនធន់ បងកឱ្យាន
សញ្ហា បំពុលលដ្ឋ សូដយូម សូមបដីត ESP ាន
តនមលទាបដូចជា ល  ូីបដផលដដលគជរឹះសលរកគបច ំ
រដូវ លដីមណត់ (Nuts) បរ័ ោវ  ចនៃី និងគកូច។ 

10-20 

ជឹះឥទធិពលដល់ដំណមិំនសូវធន់ លធវីឱ្យរុកខជាតិ
គកិន លទាឹះបីោា នភាពរូបវនតរបស់ដីអាចនរងលែកតី 
ដូចជា សដណត ក អំលៅ។ 

20-40 

ជឹះឥទធិពលដល់ដំណធំន់មធយម លធវីឱ្យរុកខជាតិ
គកិន លដ្ឋ ោរោរធាតុចិញ្ច រម និងោា នភាពដី
មិនលែដូចជា អបូំរលមម  និងគសូវមួ ចំនួន រមួ
ាន Clover, Oats, Tall fesue, Rice, និង Dallis 

grass ។ 

40-60 

ជឹះឥទធិពលដល់ដំណធំន់ លធវីឱ្យរុកខជាតិគកិន  
ជាទូលៅបណត លមកពីោា នភាពរូបវនតដីមិនលែ 
ដូចជា គសូវោលី កបាស alfalfa គសវូបាល  
លប ងលបា ឹះ ពពួកលៅថ្នវ។ 

> 60 

ជឹះឥទធិពលដល់ដំណធំន់បំផុត លធវីឱ្យរុកខជាតិ
គកិន ជាទូលៅលដ្ឋ ោរដតោា នភាពភូមិោស្រសត
ដីមិនលែ។ ឧទា រណ៍ Crested, fairway and 

tall wheat grass, Rhodes grass។ 
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ផលលធៀបកាល់សយូម និង 
ា លញ សយូម (Ca:Mg) 

NH4Ac,  

pH 7 
- 

ខ្ាស ់ ≥ 5:1 

អាចានការរារាងំ Mg (កនុងករណីដីាន pH 
ខ្ាស)់ និង P ។ Mg ដដលានោា នភាពមិន
រោ លកីនល ងី គសបលពលានកំលណីន Ca 
លកីនល ងី។ លៅលពលដីាន pH ខ្ាស ់ បរាិណ 

P រោ ក៏ថ ចុឹះដដរ។ 

មធយម 3-5:1 
សាិតកនុងកគមិតធមមតា។ កគមិតលនឹះគបដ លជា
កគមិតលែបំផុតសគាប់អំបូរដំណភំាគលគចីន។ 

ទាប < 3:1 អាចរារាងំ P និងានកងវឹះ Ca ។ 
ផលលធៀបា លញ សយូម និង 
ប ូតាសយូម (Mg:K) 

NH4Ac,  

pH 7 
- - < 1:2 អាចជឹះឥទធិពលដល់ការគសូប ក Mg ។ 

ផលលធៀបប ូតាសយូម  
និងា លញ សយូម (K:Mg) 

NH4Ac,  

pH 7 
 

- > 2:1 អាចរារាងំ ការគសូប ក Mg  
- < 3:2 កគមិតលែសគាប់ដំណចំាក រ 
- < 1:1 កគមិតលែសគាប់បដនល និងន្ថ្នវដផែម 
- < 3:5 កគមិតលែសគាប់ល  ូីបដផលនិងដំណផំៃឹះកញ្ច ក់ 

ផលលធៀបអាលុ មីញ ូ ម 
និងសមតាភាពលដ្ឋឹះដូរ 
កាចុង (Al:CEC) 

NH4Ac,  

pH 7 
% 

- ≥ 30 អាចជឹះឥទធិពលដល់ដំណដំដលមិនសូវធន់ 

- ≤ 60 

ជាទូលៅកគមិតពុល ៖ ប ុដនតលៅានកំហាប ់Al 
ទាបបំផុត និងគបសិនលបីរម នគបតិកមមលអ ចិ  
គតូលីតលកីតល ងី គឺមិនបងកការពុលលទ។ 
ដំណអំំលៅធន់បាន។ 

- 85 

អាចធន់សគាប់ដំណមួំ ចំនួនកនុងោា នភាព
ខ្លឹះ (ដត លៅស ូ ដំ ូងមី ាន ស់ និងអំបូរលមម  
គតូពិច និងអំបូរសដណត ក សុទធដតធន់នរង Al) 

កាបូណតលសរ ី 
(Free carbonate) 

Acid tr. % 
- > 40 

ានជាតិកំលបារខ្ាស់។ បញ្ហហ លលីសកគមិតរោ 
របស ់P និងមីគកូោរធាតុ លៅកនុងដីកំលបារ 

- > 15 
ដីដដលានគសទាប់កំលបារកនុងគបូ វលី
(Calcareous horizons) 

Phy (2018) 

គនលរឹះសំខាន់ៗ មួ ចំនួន ដដលបង្ហហ ញពីលរាគសញ្ហា កងវឹះោរធាតុចិញ្ច រមសំខាន់ៗកនុងរុកខជាតិ 
បាល សទ់ីសាសធាតុមួ ចំនួន នងិទគមង់របស់វា ដដលគតូវបានគសូប កលដ្ឋ រុកខជាតិ ដូចជា   
អាសូត ផូសវ័រ ប ូតាសយូម ោា ន់ធ័រ កាល់សយូម ា លញសយូម ដដក ប័រ ស័ងកសី និងម ងក់ាដណស 
(តារាង ៥.៩)។ គួរកត់សាគ ល់ថ្ន លរាគសញ្ហា កនុងទីវាលដតងដតានលកខណៈសមុគោម ញលដ្ឋ ោរ
កតាត ចគមរឹះលផសងៗ (ោរធាតុចិញ្ច រម ទរក ជងំឺ) ដដលមិនង្ហ នរង កជាសំអាងកនុងការវា តនមល
ោរធាតុចិញ្ច រមរបស់ដំណ។ំ ដូលចនឹះ គរួលធវីការវភិាគដី និងរុកខជាតិលដីមបកីារវភិាគឱ្យកាន់ដតសុគករត 
និង្លុឹះបញ្ហច ងំពីលរាគសញ្ហា ល្ឹះ។ 
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តារាង ៥.៩ សរាគេញ្ញា ព្នកងវោះស្ថរធាតុចិ្ញ្ច ឹម្កនុងរុកខជាតិ និងលកខ ៈេាេធាតុកនុងរុកខជាតិ និងដី្ 
លរាគសញ្ហា ននកងវឹះ 
ោរធាតុចិញ្ច រម 

សាសធាតុ បាល ស់ទីកនុងដី 
បាល ស់ទី 
កនុងរុកខជាតិ 

ទគមង់ដដលគសបូ ក
លដ្ឋ រុកខជាតិ 

ពណ៌លលឿងលពញនផៃសលរក  
លៅលលីសលរកចស់ 

អាសូត (N) បាទ/ចស បាទ/ចស NO3
-, NO2

-, NH4
+ 

ពណ៌ោវ  លៅលលីនផៃសលរក ផូសវ័រ (P) លទ បាទ/ចស HPO4
-, H2PO4

-, H3PO4 

កលរ  ូសីុស (ពណ៌លលឿងលខាល ចៗ) 
លៅលលីជា សលរក 

ប ូតាសយូម (K) លទ បាទ/ចស K+ 

ឯកសណា នភាពកលរ  ូសីុស  
និង គកិន (សលរកខ្ចី) 

ោា ន់ធ័រ (S) បាទ/ចស បាទ/ចស SO4
-, SO2 

គកិន និងឫសមិនលូតោស់ កាល់សយូម (Ca) លទ លទ Ca2+ 

កលរ  ូសីុសលៅចល ល្ ឹះ 
សរនសដវ  នននសលរក 

ា លញសយូម (Mg) 
លទ/កគមិត
រោ ទាប 

បាទ/ចស/លទ Mg2+ 

កលរ  ូសីុសលៅចល ល្ ឹះសរនសដវ  ន 
(សរនសដវ  នលលីសលរកលៅាន

ពណ៌នបតង) 
ដដក (Fe) 

លទ/បំោស់ទី
ទាប 

លទ Fe3+, Fe2+ 

កាត់បនា ការលូតោស់នន 
សររីាងគលូតោស់ដផនកខាងលលី 

ប័រ (B) បាទ/ចស លទ H2BO3-, HBO3
2- 

កលរ  ូសីុសលៅចល ល្ ឹះ 
សរនសដវ  ន លលីសលរកខ្ចី 

ស័ងកសី (Zn) 
លទ/កគមិត
រោ ទាប 

លទ Zn2+ 

កលរ  ូសីុសលៅចល ល្ ឹះ 
សរនសដវ  ន ននសលរក 

ម ង់កាដណស(Mn) លទ លទ Mn2+, Mn3+ 

Phy (2018) 

កិចចខ្ិតខ្ំគបរងដគបងកនុងការលធវីចំណត់ថ្នន ក់ដី ការកោងដផនទីដី នងិការពិលោធន៍ោកលបង
កនុងការវា តនមលការល្លី តបរបស់ជីរ ៈលពលជាលគចីនឆ្ន ។ំ លទធផលសំខាន់មួ  ពីដំណក់កាល 
ននការគោវគជាវដីគឺការអភិវឌ្ឍលលីការអនុវតតលលីគបព័នធលធវីចំណត់ថ្នន ក់គបលភទដីលៅកមាុជា។ ចំណុច 
លនឹះបានជំរុញឱ្យានទំ្ក់ទំនងលែរវាងការគោវគជាវ ការផសពវផា  កសិករ និងតអួងគលរល
នលយាបា ពាក់ព័នធ្្កនុងវស័ិ កសិកមម។ ជាពលិសស វទិាោា នគោវគជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមម
កមាុជា (CARDI) ននគកសួងកសិកមម រុកាខ គបាញ់ និងលនោទ និងគលគាង Cambodia-IRRI-

Australia បានអភិវឌ្ឍន៍កគមិតដណ្នំនការលគបីគបាស់ជី លដ្ឋ ដផែកលលីការលធវីចំណត់ថ្នន ក់ដីដបប
លកសគតបរោិា នសគាប់ដំណគំសូវ ពីឆ្ន ១ំ៩៩៧ និងានការលធវីបចចុបបននភាពញរកញាប ់ ជាពិលសស
ការគគប់គគងោរធាតុអាសូត។ អគតាននកគមិតដណ្លំគបីគបាស់ជីទាងំលនឹះគតូវបានលគបីគបាស់យា ង
ទូលំទូោ កនុងផលិតកមមដំណគំសូវរ ូតដល់លពលបចចុបបនន។ កគមិតដណ្លំគបីគបាស់ជីលនឹះ គឺ
អភិវឌ្ឍន៍ល ងីដផែកលលីការពិលោធន៍ដ្ឋកំនុងលផីង និងតាមវាលដគសអស់រ ៈលពលជាលគចីនឆ្ន  ំជាមួ 
នរងការវភិាគលសដាកិចចសគាប់បរោិា ននីមួ ៗ (គបលភទដី ពូជគសូវ ទរក) (តារាង ៥.១០)។ 
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តារាង ៥.១០ ក្មិ្តរ ន្នាំេតីេីការស្រើ្ ាេ់ជីេ្ាប់ផលិតកម្ម្េវូសលើ្រសេទដី្សផសងៗ 

ដីសំខាន់ៗសគាប់
ដំណគំសូវ 

សទិសន័ ដី ជាមួ  
Crocker 1962 

អគតាកគមិតដណ្ ំអាសូត ផូសវរ័ ប ូតាសយូម  
សគាប់ដំណគំសូវ (គ.ម/ .ត) 

ពូជគសូវដដលបាន 
ដកលមែ 

ពូជគសូវគបនពណី 
ោា នភាព 
អំលណផល 

នគពដខ្មរ Planosols 28:10:40 28:10:40 40:12:60 

គបទឹះឡាង Red-yellow Podzols 50:23:30 50:23:30 100:40:80 

បាកាន Grey Hydromorphics 75:30:00 60:17:20 120:60:30 

ទួលសំលរាង Brown Hydromorphics 98:35:00 61:24:00 120:60:30 

កំពង់លសៀម Regurs 50:00:00 50:00:00 98:18:00 

លរកគតប ់ Alumisols 73:35:30 58:31:30 122:00:00 

គកគរ Lacustrine Alluvials 120:25:00 - 180:45:00 

White and Pheav (1997) 

អភិគកមគគប់គគងោរធាតុចិញ្ច រមលៅនរងកដនលងជាក់ោក់ (SSNM) គតូវបានលគបីគបាស់សគាប ់
បលងកីតអនុោសន៍ដណ្កំារលគបីគបាស់ជី ដដលបានបលងកីតល ងីលដីមបបីលងកីនការលគបីគបាស់ោរធាតុ
ចិញ្ច រមសគាប់រុកខជាតិគបកបលដ្ឋ គបសិទធភាព នងិផតល់គបាក់ចំលណញ  (Dobermann and White, 

1999; Bell et al., 2001; Olk et al., 2008)។ Blair and Blair (2010) បានលធវីការវភិាគលសដាកិចច
លដ្ឋ លគបៀបលធៀបអនុោសន៍ដណ្ពំាក់ព័នធនរង SSNM លដ្ឋ លគបៀបលធៀបលៅនរងអនុោសន៍
ដណ្កំសិណ (Blanket recommendation) ល  ីបានបង្ហហ ញថ្នានការលកីនល ងីយា ងខាល ងំនន
គបាក់ចំលណញ និងផលលធៀបអតាគបលយាជន៍ និងនថលចំណ កនុងការលគបីគបាស់អនុោសន៍ពាក់ព័នធ 
SSNM ដដលបានពិលោធន៍ោកលបងលលីដីដគសចំនួន៤គបលភទលៅកមាុជា លទាឹះបីកំលណីនទិននផល
មធយមលកីនល ងីលៅចល ល្ ឹះ ០,៥៦-០,៨៣លតាន/ ត (តារាង ៥.១១)។  

លទាឹះជាយា ងណ កសិករកមាុជាក៏ដូចជាកសិករជាលគចីនកនុងគបលទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដដរ គឺាន
ការ កចិតតទុកដ្ឋក់លលីធនធាន រិញ្ាវតាុដដលានកគមិតសគាប់ទិញជីគីមី លដីមបបីលងកីនោរធាតុ
ចិញ្ច រមដល់រុកខជាតិ នងិសំខាន់ជាង លនឹះ គតូវបាន កចិតតទុកដ្ឋក់លលីការចំណ លលីការផលិតជី
ដដលអាចផតល់គបាក់ចំលណញ និងអាចលជឿជាក់បាន និងអនុវតតតាមការដណននកនុងការលគបីគបាស់ជី 
ោមកសតវលផសងៗ។ កនុងការពិលោធន៍លៅលលីវាលដគសលលីការដ្ឋដុំឹះដំណគំសូវ ៦រដូវ (២០០៥-
២០០៨) (រដូវវសា ៣ និងរដូវគបាងំ ៣) (Seng et al., 2010) បានបង្ហហ ញថ្ន លៅលពលោ 
ជីោមកលរ ជាមួ នរងជី អិន លប  កា (NPK) លធវីឱ្យទិននផលគសូវលកីនល ងីបដនាមលទៀតចំនួន ០,៤-
០,៦លតាន/ ត លដ្ឋ ោរការបដនាមជីោមកលរ (៥លតាន/ ត)និងបានបញ្ហជ ក់ថ្ន ការលគបីគបាស់
ជីសររីាងគ មិនសូវបលងកីនគបាក់ចំលណញលៅលពលគបមូលផល្រដូវកាលទី១ ល  ី (C1) ប ុដនតវាជួ 
បលងកីនទិននផល និងគបាកច់ំលណញកាន់ដតចាសប់ ៃ្ ប់ពីការដ្ឋគំសូវជាលគចីនរដូវ (C6) លៅលពលដដល
លគបដនាមោរធាតុចិញ្ច រមលៅលរៀងរាល់រដូវវសា ឬទាងំរដូវវសា និងរដូវគបាងំ, FR4 (តារាង ១២)។ 
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តាមការពិលោធន៍លៅទីវាលបានរកល ញីលទៀតថ្ន ការោ ជីោមកលរជាមួ ជី អនិ លប  កា បាន
បលងកីនផលិតភាព និងនិរនតរភាពគគប់គគងោរធាតុចញិ្ច រមកនុងដ ី គបលសីរជាងមលធាបា លផសងលទៀត
ដដលគតូវបានវាស់ដវងលដ្ឋ បា រា ដម គតទិននផលដណំ ំគបាក់ចំលណញ និងជជីាតិដី។ Bell and Seng 

(2004) បានគូសបញ្ហជ កថ់្ន ដីសគាប់ដំណគំសូវ ដគសមួ ចំនួនលៅកមាុជាានកងវឹះោរធាតុចិញ្ច រម
មីគកូោរធាតុ កនុងគបព័នធផលិតកមមដណំគំសូវ ដូចជា កងវឹះជាតស័ិងកសី (លៅលលីដីកំពង់លសៀម) និង
ប័រ (លៅលលីដីគបទឹះឡាង)។ ផៃុ លៅវញិ ការបំពុលលដ្ឋ ជាតិដដក (Fe) លកីតានកនុងដសីគាប់
ដំណគំសូវលគចីនគបលភទ ដូចជាដី នគពដខ្មរ គបទឹះឡាង បាកាន លរកគតប ់ អូរូង និងកពំង់លសៀម។ 
White and Pheav (1997) គូសបញ្ហជ កព់ីលគបវា  ងដ់ីសគាប់ដំណគំសូវដូចតលៅ៖ នគពដខ្មរ (១១%) 
គបទឹះឡាង (២៨%) បាកាន (១៣%) លរកគតប់ (៥%) ទលួសំលរាង (១០%) ឡាបានលសៀក 
(១%) កំពងល់សៀម (២%) លកៀនោវ   (២%) កាលលពាធិ៍ (១៣%) និងគកគរ (១៥%)។ 

ល ងីក៏សងស ័ផងដដរថ្ន ជាតិសីុលីកា (Si) កនុងដីអាចនរងលគបីគបាស់អស ់និងលចទជាបញ្ហហ ្
លពលអ្គត លទាឹះបីជាល ងីមិនបានវាស់ដវងឱ្យបាន មត់ចត់លលីតុលយភាពធាតុចូល-ធាតុលចញនន
ោរធាតុសីុលីកា កគមិតសីុលីកាកនុងដី និងអគតាននការបស្រងគប់ជាតិសីុលីកា កនុងគបព័នធដីតាមរ ៈការ
បំដបកធាតុននសិោលម បឋម និងសិោកំលទចកំណលៅកនុងដីដគស។ ជាញរកញាប់តុលយភាពោរធាតុ
សីុលីកាគឺអវជិជាន (ចល ល្ ឹះព ី-150 លៅ -350 kg Si ha-1 crop-1) កនុងគបពន័ធ គបពលវបបកមមដណំំ
គសូវលដ្ឋ ោរដតមិនសូវលគបីគបាស់ោរធាតុសីុលីកា និងគបដ លជាបរាិណចំលបីងយា ងលគចីន ក៏
គតូវបាន កលចញពីដគស។  ោរធាតុសីុលីកា បំលពញមុខ្ង្ហរយា ងសំខាន់កនុងរូបោស្រសតរុកខជាត ិការ
លធវីអុកសីុតកមមរបស់ឫស និងភាពធន់នរងសតវចនគង។ សាិតលៅកនុងបរបិទលនឹះ គបព័នធផលិតកមម
ដំណគំសូវលៅតំបន់គតូពកិ (ឧ. លៅកមាុជា) គអឺាចបនតផតលន់ិរនតរភាពននសីុលីកាលៅកនុងោា នភាព
បចចុបបននលនឹះ ដដលោរធាតុសីុលីកាយា ងលគចីនគតូវបាន កលចញពីកនុងគបពន័ធដី។ ការគគប់គគង
ចំលបីងកនុងគបព័នធផលិតកមមដំណគំសូវ បានលដីរតួ្ទីយា ងសំខាន់កនុងការប ឹះប ូវនូវការសរកលរចរ រល 
ោរធាតុចិញ្ច រមពីកនុងដ ី នងិបងកផលប ឹះពាល់លលីបរោិា នពីលគពាឹះ ចំលបីងជាគបភពដ៏សំខានដ់ដលផតល់
ោរធាតុសររីាងគ នងិអាចផលិតបានលដ្ឋ កសិករ លដ្ឋ កសិករភាគលគចីនលៅតំបន់អាសីុអាលគន ។៍ 
បរាិណោរធាតុចិញ្ច រមទូលៅកនុងចំលបីង លៅលពលគបមូលផល ានដូចជា៖   សីុលីកាចំនួនព ី៤០-
៧០ គី ូគកាម ប ូតាសយូមចំនួនព ី១២-១៧ គី ូគកាម អាសូតចំននួពី ៥-៨ គ ូីគកាម កាល់សយូម
ចំនួនព ី ៣-៤ គី ូគកាម ា លញសយូមចំនួនព ី ១-៣ គី ូគកាម ប ូតាសយូមចំនួនព ី ០,៧-១,២ 
គី ូគកាម នងិស ុោា ន់ធ័រចំនួនព ី០,៥-១ គី ូគកាម កនុងបរាិណចំលបីងសងួត ១ លតាន (Kirk and 

Olk, 2000)។ 
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តារាង ៥.១១ សេដ្ឋកិច្ចព្នការស្រើ្ ាេ់ជីតាម្អ្តារ ន្នាំរដ្លសេនើស ើង និងអ្តារ ន្នាំរដ្លរផែកសលើការ្គប់្គងស្ថរ
ធាតុចិ្ញ្ច ឹម្សៅនឹងករនលងេ្ាប់្រសេទដី្មួ្យច្ាំនួនសៅកម្ពុជា 

គបលភទដី 
អគតាដណ្ជីំ 

 (N-P-K គគក/ ត) 

កំលណីន
ទិននផល
មធយម 

(ត/ .ត) 

អគតាដណ្ជីំថ្នន ក់ជាតិ 
ការគគប់គគងោរធាតុចិញ្ច រម 

លៅនរងកដនលង 
ចំលណញ (+)  
ឬខាត (-)  

(US$/Ha) 

ផលលធៀប 
តនមល/ចំណ  

ចំលណញ (+) 
ឬខាត (-)  

(USD ha-1) 

ផលលធៀប 
តនមល/ចំណ  

ទួលសំលរាង 86-30-10 0.83 +48 1.4 +116 2.2 

នគពដខ្មរ 19-12-26 0.56 +62 2.0 +97 2.0 

បាកាន 73-64-20 0.59 -40 0.8 +97 2.0 

គបទឹះឡាង 67-24-16 0.77 +55 1.5 +204 3.0 

Blair and Blair (2010) 

អភិគកម SSNM។ តគមវូការជីសគាប់កំលណីនទិននផលចំនួន ១លតាន គតវូបានបា ន់ោម នគតវូការជចីំននួ ៤០-៥០ គគក អាសូត/ .ត, 
៧-១២ គគក ផូសវរ័/ ត និង ២២-៤១ គ.គក ប ូតាសយូម/ ត។ 

តារាង ៥.១២  ឥទធិេលព្នរបបស្ថរធាតុចិ្ញ្ច ឹម្ (FR) សលើទិននផល្េវូ និង្ាក់ច្ាំស ញស្កាម្្រេ័នធ្គប់្គងស្ថរធាតុ
ចិ្ញ្ច ឹម្កនុងដី្ច្ាំនួន ៣ (SNMS) សលើ្រសេទដី្្រទោះឡាង សៅ្រសទេកម្ពុជា 

លលខ្លរៀងដំណ ំ SNMS 
ទិននផលផលិតកមម (ត/ ត) គបាក់ចំលណញ (ដុោល រអាលមរកិ/ ត) 

FR1 FR4 FR1 FR4 

C1 

CM 2.52 2.55 277 282 

NPK 3.78 3.79 428 430 

CM+NPK 4.12 4.19 422 432 

C6 

CM 5.88 11.67 973 1994 

NPK 9.29 13.44 1208 1961 

CM+NPK 8.57 16.30 1310 2327 

Increase (C6 - C1) 

CM 3.36 9.11 696 1712 

NPK 5.52 9.65 781 1532 

CM+NPK 4.45 12.11 887 1895 

Seng et al. (2010) 
សាគ ល់ ៖ FR1 – ដ្ឋក់ជីដតមួ លលីកសគាប់ដំណរំដូវទ១ី ប ុដនតលៅរដូវគបាងំ នងិរដូវវសាលគកា មក ដណំមំិនបានដ្ឋកោ់រធាតុ
ចិញ្ច រមបដនាមលទ; FR4 – ដ្ឋកជ់ីលលីដណំរំដូវគបាងំ នងិវសាជាលរៀងរាល់រដូវ។ CM – ជកីំប ុសតោមកលរ; NPK – ដ្ឋកជ់ីគមីី (អាសូត 
ផូសវ័រ ប ូតាសយូម)។ 

សគាប់លរលការណ៍ដណ្សំតីពីការលគបីគបាស់ថ្នន កំសិកមម គឺគតូវអនុវតតគសលដៀងរន នរងជគីីមី
ដដរដដលជារមួដផែកលលីកញ្ចប់បលចចកវទិា ការរគំទការសលគមចចិតត គបព័នធបញ្ជូ នព័ត៌ាន នងិមុខ្ង្ហរ
គកបខ្ណឌ ចាប់។ ចំណុចសំខាន់ៗនរងគតូវបានចត់ទុកជាការដណ្ពំីការធា្សុវតាិភាពដដលាន
បញ្ហជ ក់ពីរលបៀប លរលបំណង និងលពលលវោដដលគតូវលគបីគបាស់ថ្នន កំសិកមមគបកបលដ្ឋ សុវតាិភាព។ 
លគៅពីលនឹះ ចបំាច់គតូវានការដណ្ពំីបុគគលិកបលចចកលទស ឬអនកពាក់ព័នធ្្ តាមរ ៈវគគបណតុ ឹះ
បណត លបលងកីនការ ល់ដរង ឬវគគបណតុ ឹះបណត លោោដគសកសិករ មលធាបា ផតល់ព័ត៌ានដដល
អាចលជឿទុកចិតតបាន នងិផតល់ភាពង្ហ គសួលកនុងការទទួល ករបស់កសិករ នងិការលធវីលតសតយា ង
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សុគករតដផែកតាមគបព័នធធា្គុណភាព។ ការគគប់គគងថ្នន កំសិកមម និងជី ានដចងកនុងចាបស់តពីីការ
គគប់គគងថ្នន កំសិកមម និងជកីសិកមម (២០១២) ននគពឹះរាជាណចគកកមាុជា (ឧបសមា័នធ ក)។ 

៥.៤.៣ លិខ្តុិបករណ៍ចាប់ 

ប ុ ម្ នឆ្ន ថំមីៗលនឹះ លសចកតីលគពៀងចាប់សតីពីដកីសិកមមគតូវបានដ្ឋក់លសនីជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលកមាុជា 
កនុងលរលបំណងដកលមែការគគប់គគងធនធានដីកសិកមម សគាប់ការលគបីគបាស់ដដលាននិរនតរភាព 
និងផលិតភាព។ លសចកតីលគពៀងលនឹះគតូវបានតែ កលដ្ឋ ោរភាពសមុគោម ញននទំ្ស់ដដលពាក់ព័នធ
នរងការតល ស់បតូរការលគបីគបាស់ដី ការផតល់ប័ណណកមមសិទធដិីធលី និងកមមសិទធិដីធលី ការទស្រ ៃ្ ន កដីធលី និង
ពនធដីធលីកនុងកាលៈលទសៈដដលលសដាកិចចកំពុងរកីចលគមីន និងតគមូវការអភិវឌ្ឍន៍ដីធលី។ លទាឹះយា ងណ
ការលគបីគបាស់ោរធាតុគីមី និងថ្នន កំសិកមមកនុងវស័ិ កសិកមមសាិតលគកាមដដនសមតាកិចចរបស់គកសួង
កសិកមម រុកាខ គបាញ់ និងលនោទ គតូវបានបញ្ហជ ក់កនុងឧបសមា័នធ ក។ ការលគបីគបាស់ោរធាតុគីមី
កសិកមមទាងំលនឹះ គតូវបានគគប់គគងយា ង មត់ចតល់ដ្ឋ បទបបញ្ាតតិចាប់របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកមាុជា 
(តារាង ៥. ១៣)។ 
តារាង ៥.១៣ លិេិតុបករ ៍ច្ាប់ជាធរានេតីេីការ្គប់្គងការស្រើ្ ាេ់ស្ថរធាតុគីមី្កនុងវិេ័យកេិកម្មសៅកម្ពុជា  

ល.រ 
លិខិ្តុបករណ៍ចាប់ 

(គបលភទ ឯកោរលយាង 
ឆ្ន )ំ 

គកសួងឬោា ប័ន
ទទលួខុ្សគតវូ 

ោរធាតុគីមី និង
គបលភទពាក់ព័នធ 

វតាុបំណងននបទបបញ្ាតតិចាប់ ាគតា 

១ 
គករតយលលខ្ ៣៣ សតីពីការ
គគប់គគងជលផល នថងទី៩ 
ដខ្មី្ ឆ្ន ១ំ៩៨៧ 

គកសួងកសិកមម 
រុកាខ គបាញ់ និង
លនោទ 

គរប់រលំសវ  
លគគឿងផៃុឹះ ឬ 
ោរធាតុពុល 
គគប់គបលភទ 

ការពារធនធានជលផលតាមរ
 ៈការហាមឃាត់យា ងតរង 
រាល់ការលគបីគបាស់ោរធាតុគីមី
ពុល គរប់រលំសវ និងលគគឿងផៃុឹះ
សគាប់សកមមភាពលនោទ 

ាគតា 
១៧ 

២ 

អនុគករតយលលខ្ ៦៩ សតីពី 
បាណី  និងការគគប់គគង 
សាភ រៈកសិកមម នថងទី២៨  
ដខ្តុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៨ 

គកសួងកសិកមម 
រុកាខ គបាញ់ និង
លនោទ និង
គកសួងបរោិា ន 

ជីគីមី និង 
ថ្នន កំសិកមម 

គគប់គគងរាល់សកមមភាព
ទាងំឡា ណដដលពាក់ព័នធ
នរងជីគីមី និងថ្នន កំសិកមម  
ដូចជា ការផលិត ការ្ចូំល 
ការ្លំចញ ការដរកជញ្ជូ ន  
ការដចកច  ការលក់ដូរ  
ការសតុកទុក ការលបាឹះលចល 
និងការបំតល ញលចល 

ាគតា ៤, 
១៦, ១៨ 
និង ២៤ 

៣ 

ចាប់សតីពីការគគប់គគង 
ថ្នន កំសិកមម និងជីកសិកមម 
នថងទី១៤ ដខ្មករា  
ឆ្ន ២ំ០១២ 

គកសួងកសិកមម 
រុកាខ គបាញ់ និង
លនោទ 

ជីគីមី និង 
ថ្នន កំសិកមម 

លដីមបកំីណត់ការគគប់គគងថ្នន ំ
កសិកមម និងជីកសិកមម គគប់

គបលភទលៅកមាុជា 
 

ាគតា 
ទាងំអស់ 
(១១៩
ាគតា) 

MoE (2004) 
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៥.៥  ការវាយតម្មលនិន្នា ការ និងអនុស្ថេន ៍

តាមការគូសបញ្ហជ ក់កនុងរ ៈលពលប ុ ម្ នទសវតសរថ៍មីៗលនឹះ  បរាិណននការលគបីគបាស់ោរធាតុ
គីមីកសិកមម លៅកមាុជា (ជីគីម ី និងថ្នន កំសិកមម) ្ចូំលកំពុងាននិ ន្ ការលកីនល ងីជាលំដ្ឋប់។ 
ជាមួ រន លនឹះដដរ គឺានការលកីនល ងីគួរឱ្យកត់សាគ ល់នននផៃដីអាចដ្ឋដុំឹះកសិកមម នងិគសបលពល 
នរងការថ ចុឹះដីនគពបនតិចមតងៗ។ និ ន្ ការលនឹះបញ្ហជ ក់ថ្ន បណត លមកពីកំលណីនគបជាជន និងតគមូវ
ការដីធលីសគាប់លំលៅដ្ឋា ននិងកសិកមម និងឧបសគគបងកល ងីលដ្ឋ សាា ធការដគបគបួលអាកាសធាតុ 
ក៏ដូចជាកងវឹះបលចចកវទិាកនុងការលគបីគបាស់ដីសគាប់លរលបំណងចគមរឹះ្្។ លរលការណ៍ និង
លកខណៈរូបវន័តសំខាន់ៗម ួចំនួន លដីរតួ្ទីយា ងសំខានដ់ដលគតូវដតគិតគូ កចិតតទុកដ្ឋកស់គាប់
បំលពញតគមូវការរគំទដល់ដំលណីរការអាទិភាព លដីមបលីធវីដផនការលគបីគបាស់ដីឱ្យគបលសីរល ងីសគាប់
ការគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព ដូចជា (១) ការលគបីគបាស់បលចចកលទសទំលនីប (ឧ. បលចចក
វទិាព័ត៌ានតក  រណប ការលធវីកសិកមមដបបបលចចកវទិាទំលនីប  ការបលងកីតគំរូននការលគបីគបាស់កមមវធិី
ឌ្ីជីថល (app) និងគបពន័ធព័ត៌ានភូមោិស្រសត ឬ GIS) ដដលជាដផនកដ៏សំខាន់ននកញ្ចប់បលចចកវទិា
ដដលគតូវលលីកមកពិភាកា (២) លគបីគបាស់គបព័នធព័ត៌ាន តាមទាល ប់មួ សគាប់ការផគូរផគងនរង    
បលចចកវទិាគគប់គគងដីគបកបលដ្ឋ និរនតរភាព និងគបព័នធលគបីគបាស់ដីដដលអាចគតូវបានបលងកីតល ងី 
(៣) គតូវលធវីការពិចរណអំពីបញ្ហហ របស់អនកចូលរមួលៅកនុងដំលណីរការ្្ និងការទទួល ក
របស់ពួកលគលៅកនុងដំលណីរននការពិភាកាចរចរ លដ្ឋ ដផែកលលីតគមូវការលផសងៗរបស់អនកលគបីគបាស់ 
និងគតូវពិចរណអំពីសិទធអំណចដដលានលកខណៈ មិនសីុលមគទីរន  ការគបកួតគបដជងលគបីគបាស់
ធនធាន និងគបព័នធបរោិា ន សកាត នុពលដី នងិបរបិទលសដាកិចចសងគម (៤) លដីមបជីាគបលយាជន៍ដល់
ការលធវីលសចកតីសលគមចចិតត ការលធវីដផនការលគបីគបាស់ដីគរួលរៀបចំល ងីលដីមបផីតល់ព័ត៌ានជាក់ោក់លៅ
តាមកគមិតនមីួ ៗ និង (៥) វោិលភាពននការលរៀបចំដផនការលគបីគបាស់ដី គួរគគបដណត ប់លលីសពី 
វស័ិ កសិកមម និងរមួបញ្ចូ លវស័ិ ពាក់ព័នធទាងំអស់ លដ្ឋ លតត តសំខាន់លលីការវា តនមលលសវា
គបព័នធបរោិា នលផសងៗ និងពាក់ព័នធនរងទគមង់មួ ចំននួននគណលន យបរោិា ន និងការវា តនមលដី។ 

៥.៦  េនាិដ្ឋា ន 

ជំពូកលនឹះលតត តសំខាន់លលីធនធានដី នងិការគគប់គគងគុណភាពដ ី ដដលពិភាកាអំពីទិដាភាព
ដូចជា សាា ធដផនកលសដាកិចចសងគម បំដរបំរលួការលគបីគបាស់ដី និងការសរកលរចរ រលដី ផលិតភាពដ ី
ដផនការលគបីគបាស់ដ ី និងការគគប់គគងដីលដ្ឋ និរនតរភាព គុណភាពដី ជីជាតិដី និងោរធាតុចិញ្ច រម
រុកខជាតិ និងលិខ្ិតុបករណ៍ចាប់សគាប់ការគគប់គគងោរធាតុគីមីកសិកមម។ ោា នភាព នងិនិ ន្ ការ
ននការលកីនល ងីនផៃដីដ្ឋដុំឹះ ទនៃរមនរងការថ ចុឹះនផៃដីនគពល  ី ោា នភាពននការលគបីគបាស់ដីបចចុបបនន 
ការលធវីចំណត់ថ្នន ក់ដីសគាប់លរលបំណងកសិកមម និងការលកីនល ងីតគមូវការលគបីគបាស់ោរធាតុ
គីមីកសិកមម(ថ្នន កំសិកមម និងជីគីម)ី គជឺាការគពួ បារមភធំដដលទាមទារឱ្យានការ កចិតតទុកដ្ឋក ់
កាន់ដតខាល ងំលលីការកាត់បនា ផលប ឹះពាល់អវជិជានលលីបរោិា ន លសដាកិចចសងគម នងិការដគបគបួល
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អាកាសធាតុ។ ម ាងវញិលទៀត ចបំាច់គតូវាន ុទធោស្រសតល្លី តបសគាប់អនកពាក់ពន័ធទាងំអស់ 
ដដលគតូវលធវីការរមួរន  លដីមបកីំណត់ការអនុវតតលែបំផុត លដីមបធីា្និរនតរភាពននធនធានបរោិា នាន
គោប់ ដូចជាដី ទរក អាកាសធាតុ និងជវីៈចគមរឹះ។  ផលប ឹះពាលល់លីោរធាតុកាបូនសររីាងគននដី ការ
បំភា ឧសម័នផៃឹះកញ្ចក ់ ផលិតភាពដ ី ទិននផលដណំ ំ គុណភាពដី និងដណំ ំកនុងទគមង់លផសងៗនន
ការលគបីគបាស់ដី គបព័នធកសិកមម នងិបលចចកវទិាកសិកមម សុទធដតទាមទារការសិកាគោវគជាវបដនាម។ 
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ជំពូកទី ៦.  ជីវៈចម្រុះ 

៦.១  សេចកតីស្តើ្  

ជំពូកនន្េះនដោ តន ើប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើដើនោក ព្ប្ពន ើ ន្ិងជើវៈចប្្រេះ។ វានដើរតួនាទើសំខាន្់នៅកន ង
ការចិញ្ច ឹ្ជើវតិប្រជាជន្នៅជន្រទ (ជិត៨០%)។ ប្រជាជន្រារល់ាន្នាក់ពឹងផ្អែកន ើប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ 
េំនោយអ ដ ក់ារចិញ្ច ឹ្ជើវតិររស់ខ្លួន្។ ប្រជាជន្រកេ សនដើ្បើច្ែិន្អាហារប្រចពំ្ងៃ រកន ើនដើ្បើ
សាងសង់អទេះ រកប្តើ ន្ងិេន្ អ ព្ប្ពន ើ (NTFPs) សប្ារ់ចិញ្ច ឹ្ជើវតិ ន្ងិប្ាក់ចំណូ ។ ប្រជាជន្
ជន្រទភាគនប្ចើន្ជាកសិករចិញ្ច ឹ្ន េះតា្ផ្ររយថាអ ប្រកររររកសិក្មអាប្ស័យទឹកន្លៀង។  

ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើក្ព ជាអោ ់គ ណតព្្លផ្អនកនេកូឡូស ើ ន្ិងផ្អនកនសដឋកិចចចាំច់សប្ារ់ការេ្ិវឌ្ឍ 
ប្រនទស។ តួយ៉ា ង ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើទនន្លសារគឺជាប្រ្ពទឹកផ្ររនេកូឡូស ើ ដ៏ពិនសសផ្ត្ួយគត់ ន្ងិ
ជាទឹកសារផ្ដ ស្បូរប្តើាន្អ ិតភាពខ្ពស់ជាងនគរំអ តនៅន ើពិ្ពនលាក (ASEAN, 2017)។ រងឹ
ទនន្លសារ ន្ងិទំនារ ិចទឹកជ ំវញិ រួ្ ចំផ្ណកនោយដទ  ់ឬ ប្រនយ កន ងការចិញ្ច ឹ្ជើវតិ ន្ិងសន្តិស ខ្
នសបៀងដ ជ់ិត ក់កោោ  ព្ន្ប្រជាជន្កន ងប្រនទស។ តា្រយៈន្ិយត័ក្ម  ំហូរទឹក ន្ិងការរន្ថយ
ការខូ្ចខាតផ្អនកកសិក្ម ន្ិង ំនៅោឋ ន្រោោ  ្កពើទឹកជនំ្ន្ ់ ន្ិងរាងំសៃួត ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើប្រ្ព
ទឹក ន្ងិព្ប្ពន ើ អោ ់ការការ រតា្ធ្មជាតិឱ្យអ តពើអ រ៉ាេះ  ់នប្ចើន្ពើការផ្ប្រប្រួ អាកាសធាត ។ 

៦.២  េម្ពា ធ   

កន ងេំឡ ងជាងពើរទសវតសរក៍ន្លង្ក ាន្ការដល សរ់តូរដ៏ធំនធងអាប្ស័យនោយការ ូតលាស់យ៉ា ង
ឆារ់រហ័ស ន្ិងការឈាន្ចូ នៅកាន្់នសដឋកិចចទើអារររស់ក្ព ជា។ កំនណើ ន្នសដឋកិចចនន្េះាន្ចូ រួ្
ចំផ្ណកកាតរ់ន្ថយភាពប្កើប្កយ៉ា ងនប្ចើន្ នធវើឱ្យសាធារណជន្ាន្ ទធភាពកាន្់ផ្តប្រនសើរនឡើងកន ងការ
ទទួ ាន្នសវាសាលានរៀន្ ន្ិង្ន្ទើរនពទយ ប្ព្ទងំឱ្កាសការងារងមើៗសប្ារ់ប្រជាជន្។ នទេះដូនចនេះ
កោើ ក៏ាន្សាព ធកាន្់ផ្តនប្ចើន្នឡើង្កន ើប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើក្ព ជា (ឧ. ដើ ទឹក ព្ប្ពន ើ ន្ិងជើវចប្្រេះ) 
ន្ិងនសវាប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ក់ព័ន្ធ (ឧ. ទឹកសាែ ត ខ្យ ់ ការសត កការូន្ ន្ិងទើជប្្កសតវព្ប្ព) អងផ្ដរ។ 

ងវើនរើកំនណើ ន្នសដឋកិចចាន្សារៈសំខាន្់សប្ារ់ការេ្ិវឌ្ឍដ ់្ ន្ សសកោើ រ៉ា ផ្ន្តការេ្ិវឌ្ឍ្ន្ សស
ព ំអាចាន្ចើរភាពាន្នទ ប្រសិន្នរើការេ្ិវឌ្ឍននាេះរងកឱ្យាន្ការនរចរ ឹដ ់ប្រ្ពធន្ធាន្ធ្មជាតិ 
ន្ិងនធវើឱ្យការរំនពញ  ្ខ្ងារររស់នសវាប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើររស់ប្រនទសច េះនខ្ាយ។ ឧទហរណ៍ ការនកើន្
នឡើងជាប្រចនូំ្វតប្្ូវការដើសប្ារោ់ដំ េះ ន ើសប្ារ់សាងសង់ េ ស ន្ិងធយូងសប្ារ់ការចិញ្ច ឹ្ជើវតិ/
ចំណូ ាន្នាឱំ្យាន្ការាត់រង់គប្្រព្ប្ពន ើយ៉ា ងធំនធង។ នៅនព ាត់រង់ព្ប្ពន ើ ស្តថភាព
កន ងការអោ ់នសវាប្រ្ពទឹក ជប្្កសតវព្ប្ព ន្ិងសត កការូន្ ក៏ប្តូវាត់រង់អងផ្ដរ។ ការាត់រង់នសវា
ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ អាចរងកឱ្យាន្ការខាតរង់យ៉ា ងធំនធងចំន េះធន្ធាន្ររស់ជាតិ នហើយរ៉ាេះ  ់
នោយដទ  ់ចំន េះជើវភាពររស់ប្រជាជន្ជន្រទជានប្ចើន្ ជាពិនសសស្រសតើ ន្ិងជន្ប្កើប្កផ្ដ ប្តូវពឹង



ទំព័រ | 100  

អាប្ស័យន ើព្ប្ពន ើ ប្ព្ទងំជើវៈចប្្រេះ ដព្ទនទៀតសប្ារ់ការចិញ្ច ឹ្ជើវតិ ន្ងិប្ាក់ចំណូ ។ កសិករ
ចិញ្ច ឹ្ន េះផ្ររយថាអ ប្រកររររកសិក្មពឹងអាប្ស័យទឹកន្លៀង អាចជរួការគំរា្កំផ្ហងកាន្់ផ្ត
នប្ចើន្នឡើង រោោ  ្កពើនប្ោេះរាងំសៃួត ទកឹជំន្ន្ ់ ពយ េះ ន្ិងការនកើន្នឡើងក្ពស់ទឹកស  ្ប្ទផ្ដ នកើត
ាន្កាន្់ផ្តនប្ចើន្នឡើង។ ការាត់រង់ ន្ិងការនរចរ ឹប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ក៏ន្ឹងរនងកើន្ហាន្ិ្យ័ផ្ដ នធវើឱ្យ
ប្រជាជន្ជន្រទប្តូវាត់រង់្ូ ោឋ ន្ចញិ្ច ឹ្ជើវតិររស់ខ្លួន្ នហើយជា ទធអ នធវើឱ្យពួកនគប្តូវធាល ក់ចូ 
នៅកន ងភាពប្កើប្កវញិ។ ាន្្ូ នហត ជានប្ចើន្ផ្ដ រន្តឱ្យាន្ការនរចរ ិប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ដូចោ ព្ប្ព
ន ើ ន្ិងជើវៈចប្្រេះ  នហើយនហត អ ទងំេស់នន្េះាន្សនងេរជូន្កន ងប្រេរ់ ៦.១។ 

ប្រេរ់ ៦.១ កតាត ជំរ ញការាត់រង់ព្ប្ពន ើ និ្ងជើវចប្្រេះនៅក ព្ ជា (ផ្កសប្្ួ នចញពើ RGC (2017a) និ្ង (2016a)) 
១. កតាត ជំរ ញនោយដទ  ់ 
➢ ការដល ស់រោូរការនប្រើប្ាស់ដើផ្ដ នាឱំ្យាត់រង់ជប្្កធ ម្ជាតិ៖ 

• ការពប្ងើកព្អទដើកសិក ម្យ៉ា ងឆារ់រហ័សពើដើព្ប្ព ការអោ ស់្បទន្ដើនសដឋកិចចសប្ារ់កសិឧសាហក ម្ខាន តធំ 
និ្ងការផ្រងផ្ចកក ម្សិទធិដើធលើនប្កា្ស្បទន្ដើសងគ្កិចច  

•  ទធភាពកាន់្ផ្តប្រនសើរសប្ារ់ការនធវើដំនណើ រនៅកាន់្តំរន់្ព្ប្ពោច់ប្សយ  ជា ទធអ រោោ  ្កពើការ
េ្ិវឌ្ឍផ្អនកនហោឋ រចនាស ព្័ន្ធ និ្ងការ ូសឆាយដើកាន់្ផ្តនប្ចើន្នឡើងនដើ្បើតាងំ ំនៅ  

• ផ្អន្ការប្គរ់ប្គង់ការនប្រើប្ាស់ដើាន្កប្្ិតកំណត់ ជានហត នាឱំ្យជួររញ្ហា សិទធិកាន់្ការ់ដើធលើ ការទិញដើទ ក
សប្ារ់ ក់យកចំនណញ និ្ងការទស្រនាទ ន្ដើព្ប្ពកន ងផ្អនកខ្លេះព្ន្តំរន់្ការ រ 

• ការជំរ ញការេន្ វតតចារ់ និ្ងការពិនិ្តយតា្ោន្ន ើព្ប្ពន ើ និ្ងវស័ិយនប្រើប្ាស់ដើនៅាន្កប្្ិតកំណត់ 
• តប្្ូវការវតថ ធាត នដើ្កាន់្ផ្តនប្ចើន្នឡើងនៅថាន ក់តំរន់្ និ្ងកប្្ិតសក  ដូចជា នៅស ូ និ្ងសករជានដើ្ 
• ការេន្ វតតកសិក ម្្ិន្ាន្ចើរភាព ផ្ដ ាន្រ៉ាេះ  ់ជើជាតិដើ និ្ងអ ិតភាពដំោ ំ រួ្ ទងំការនប្រើប្ាស់  
សារធាត គើ ើ្ (ថាន ពំ  កសិក ម្ និ្ងជើេសរ ើរាងគ)។ 

➢ ការទញយកអ ហួសប្រាណពើធន្ធាន្ធ ម្ជាតិ (ការនន្សាទ ការប្រ្ូ អ  ការនប្រើប្ាស់្ិន្ាន្ចើរភាព)៖  
• ការការ់ន ើប្ទង់ប្ទយតូច និ្ងការប្រ្ូ អ ន ើ និ្ងេន្ អ ព្ប្ពន ើ ្ិន្ាន្ចើរភាព  
• ការររាញ់ខ្ សចារ់ន ើប្រន្ទសតវផ្ដ ាន្តព្ ល្ផ្អនក ណិជជក ម្ខ្ពស់ សតវផ្ដ ជានោ នៅទូនៅសប្ារ់
 ណិជជក ម្េន្តរជាតិ (ដូចជា េនណោើ ក កនាធ យ ពប្ងូ  ខាល រឃម  ំកាោ ន់្ និ្ងនោព្ប្ព) និ្ង 

• ការយកពង និ្ងចរ់កូន្រកសើផ្ដ ដល ស់ទើពើកផ្ន្លង្ួយនៅ្ួយនទៀត និ្ងការនប្រើប្ាស់វធិើសាស្រសតប្រ្ូ អ 
ផ្ដ រងកការរំអលចិរំដល ញខ្ពស់ជានហត នធវើឱ្យាត់រង់ប្តើឬប្រន្ទរ កេជាតិផ្ដ ្ិន្ផ្្ន្ជានោ នៅព្ន្ការចរ់។ 

➢ ការរំព  ៖ កប្្ិតថាន ពំ  កសិក ម្ ឬកាកសំណ ់គើ ើ្នកើន្នឡើង រោោ  ្កពើការេ្ិវឌ្ឍផ្អនកកសិក ម្ និ្ង
ឧសាហក ម្ រ៉ាេះ  ់ដ ់គ ណភាពទឹក និ្ងអោ ់ ទធនធវើឱ្យាត់រង់ការរំនពញ  ្ខ្ងារររស់ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ។ 

➢ ការផ្ប្រប្រួ អាកាសធាត  និ្ងការនរចរ ឹដើ៖ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងនប្ោេះរាងំសៃួតនកើតាន្ខាល ងំកាល  និ្ងញឹកញារ់នឡើង ាន្
រ៉ាេះ  ់ដ ់វស័ិយផ្ដ ាន្ភាពអ យប្សួយចំន េះអាកាសធាត  (ដូចជា កសិក ម្ ធន្ធាន្ទឹក រ កាេ ប្រាញ់ 
នន្សាទ និ្ងនទសចរណ៍) នហើយអោ ់ ទធអ នធវើឱ្យាន្ការខាតរង់ផ្អនកនសដឋកិចចគួរឱ្យកត់សាគ  ់។ 

២. កតាត ជំរ ញនោយប្រនយ  
➢ ចំនួ្ន្ប្រជាជន្នកើន្នឡើងយ៉ា ងឆារ់រហ័ស ទន្ទឹ្ នឹ្ងតប្្ូវការធន្ធាន្ធ ម្ជាតិ និ្ងរញ្ហា ប្រ ្ចំន េះការេ្ិវឌ្ឍ

នសដឋកិចចប្រករនោយស ខ្ដ ្ន្ើយក ម្ជា្ួយនោ នៅកន ងការេ្ិរកសព្ប្ពន ើ និ្ងជើវចប្ រ្េះ កាន់្ផ្តនប្ចើន្នឡើង។  
➢ ស្តថភាពសាថ រ័ន្ និ្ងកិចចសហប្រតិរតតិការាន្កប្្ិតកន ងការន ល្ើយតរចំន េះសាព ធ្កន ើជើវចប្ រ្េះ និ្ងធន្ធាន្

ធ ម្ជាតិ។ 
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៦.៣  ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ 

ធន្ធាន្ធ្មជាតិក្ព ជាប្តូវាន្ប្គរ់ប្គងនៅនប្កា្យ តាត ធិការររស់ប្កសួងររសិាថ ន្ (MoE) ន្ិង
ប្កសួងកសិក្ម រ កាេ ប្រាញ់ ន្ិងនន្សាទ (MAFF)។ រដឋា ព្ប្ពន ើ (FA) នៅនប្កា្ប្កសួងកសិក្ម 
រ កាេ ប្រាញ់ ន្ិងនន្សាទ ទទួ ខ្ សប្តូវកន ងការប្គរ់ប្គងន ើដើព្ប្ពេចិព្ស្រន្តយ ៍កន ងននាេះរួ្ ាន្ដូចជា ព្ប្ព
អ ិតក្ម ព្ប្ពរប្្រងទ ក ន្ិងព្ប្ពរផ្ងវរការនប្រើប្ាស់។ រដឋា ជ អ  (FiA) នៅនប្កា្ប្កសួង
កសិក្ម រ កាេ ប្រាញ់ ន្ិងនន្សាទ ទទ ួខ្ សប្តូវប្គរ់ប្គងន ើព្ប្ព ិចទឹក ន្ិងតំរន្់ព្ប្ពនកាងកាងររស់
ប្រនទស។ េគគនាយកោឋ ន្រដឋា ការ រ ន្ិងេ្ិរកសធ្មជាតិ (GDANCP) នៅនប្កា្ប្កសួងររសិាថ ន្
ទទួ ខ្ សប្តូវប្គរ់ប្គងន ើរោោ ញប្រព័ន្ធការ រររស់ក្ព ជា កន ងននាេះាន្ ព្អទដើ ៧,៤ លាន្ហកិតា 
ន្ិងតំោងឱ្យជាង ៤១% ព្ន្ព្អទប្រនទស នោយកន ងននាេះប្រាណ ៧៥% ព្ន្ព្ប្ពន ើនសសស ់គឺសថិត
នប្កា្រោោ ញប្រព័ន្ធការ រ។  

៦.៣.១  តំរន់្ការ រធ្មជាតិ និ្ងព្ប្ពការ រ 
ាន្ព្ប្ព ៥ ប្រន្ទធំៗកន ងប្រនទសក្ព ជា (ផ្អន្ទើ ៦.១)៖ ព្ប្ពប្ជរេះសលឹក រួ្ ទងំព្ប្ពន ាេះ 

(១៨,៤%) ព្ប្ពនប្សាង (១៥,៨%) ព្ប្ព ក់កោោ  នប្សាង (៥,៩%) ព្ប្ព ិចទឹក (២,៦%) ន្ិង
ព្ប្ព “នអសងនទៀត” (ប្រាណ ៥%) នោយកន ងននាេះរួ្ ាន្ទងំព្ប្ពដ េះនឡើងវញិ ន្ិងព្ប្ព ូតលាស់
នឡើងវញិ ព្ប្ពនកាងកាង នៅស ូ ចាក រន ើ ន្ិងចាក រដូងនប្រង ន្ិងឫសសើ។ តំរន្់្និ្ផ្្ន្ព្ប្ពាន្
ប្រាណ ៥២% ព្ន្ព្អទប្រនទស។ កន ងចននាល េះឆាន  ំ២០០៦ ដ ់ ២០១៨ ប្រនទសក្ព ជាាត់រង់ព្ប្ពន ើ
ចំន្ួន្ ២,៧លាន្ហកិតានៅកន ងប្គរ់តរំន្់នេកូឡូស ើទងំេស់។ តំរន្់ន្គងគខាងនកើត ន្ងិតំរន្់ទំនារ
កោោ   ាត់រង់ព្ប្ពន ើកន ងព្អទដើធំជាងនគរំអ តចនំ្នួ្ ៧៦០ ០០០ហកិតា កន ង្ួយតំរន្ ់ ចំផ្ណក
គប្្រព្ប្ពន ើកន ងតំរន្់ប្រជ ំ្នំប្កវាញ ហាក់នៅនងរ (ប្កសួងររសិាថ ន្ ឆាន ២ំ០១៨)។ 
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ផែនទី ៦.១. ព្រៃឈ ើ និងគររបដីក្នុងររឈទសក្រពុជាឆ្ន ាំ ២០១៨ (ឈេខាធិការដ្ឋា នរក្ុរការងារ ឈរ ៉េដបូក្ ឆ្ន ាំ ២០២០) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
នទេះក្ព ជានៅរកាាន្ជាប្រនទសាន្គប្្រព្ប្ពន ើ 

ខ្ពស់ជាងនគរំអ ត្ួយនៅតំរន្់អាស ើអានគនយ ៍ ក៏នោយ
ក៏ាន្ការាត់រង់ព្ប្ពន ើកន ងររាិណគួរឱ្យកត់សាគ  ់ 
ជាងពើរទសវតសរក៍ន្លង្ក។ ឆាន ១ំ៩៦៥ ព្ប្ពន ើាន្
ជាង ៧៣% ព្ន្ព្អទប្រនទស រ៉ា ផ្ន្ត ឆាន ២ំ០១៨ ព្ប្ពន ើ
នៅតិចជាង ៤៧% (ប្កាហវកិ ៦.១)។ នៅចននាល េះឆាន ំ
២០១០-២០១៤ នៅាន្ការាត់រង់គប្្រព្ប្ពន ើ
គួរឱ្យកត់សាគ  ់ នោយភាគនប្ចើន្គឺជា ទធអ នកើតពើ
ការ ូសឆាយកន ងតំរន្ស់្បទន្ដើនសដឋកិចចសប្ារ់  

 

នធវើកសិក្មផ្ររ ណិជជក្មប្ទង់ប្ទយធំ (ប្កសួងររសិាថ ន្ ឆាន ២ំ០១៨)។ ចរ់ពើឆាន ២ំ០១៤្ក ការ
ាត់រង់គប្្រព្ប្ពន ើព ំសូវាន្ភាពធៃន្់ធៃរខាល ងំនឡើយ រ៉ា ផ្ន្តនៅផ្តនកើតាន្កន ងេប្តា្យួនងរ។  

រកាហ្វិក្ ៦.១ ការផររររេួគររបព្រៃឈ ើក្រពុជា (១៩៦៥-២០១៨) 

 

73.04
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National Forest (included Rubber and palm oil plantation)

កូដ ការនប្រើប្ាស់ដើ ព្អទដើគិតជា     
ហកិតា 

 

ព្ប្ពនប្សាង 2,798,659 

ព្ប្ព ក់កោត  នប្សាង 1,038,708 

ព្ប្ពន ាេះ 3,205,140 

ឫសសើ 122,412 

ច  លប្ពឹកស 593,501 

ព្ប្ពនកាងកាង 31,293 

ព្ប្ពនកាងកាងតំរន់្ដើនោក 25,750 

ចំការនៅស ូ 536,787 

ព្ប្ព ិចទឹក 471,562 

ព្ប្ពដ េះនឡើងវញិ 175,940 

ព្ប្ពប្ស  ់ 8,185 

ចំការប្ស ់ 3,871 

ដូងនប្រង 51,796 

ចំការន ើ 39,255 

វា ផ្ប្ស 4,286,304 

ដើដំោនំអសងៗ 3,239,823 

វា នមម  319,808 

តំរន់្ប្រជ ំជន្ 43,958 

្ូ្ិ 365,738 

ងម 2,351 

ខ្ាច់ 41,609 

ទឹក 758,211 

 

ប្កសួងររសិាថ ន្ (២០១៩) 
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ប្រព័ន្ធតំរន្ក់ារ រធ្មជាតិក្ព ជា រចច របន្នរួ្ ាន្តំរន្់ការ រចំន្ួន្ ៦៨ ផ្ដ ប្គរដណោ រ់ន ើ
ព្អទដើ  ៧,២លាន្ហកិតា ឬនសមើន្ឹង ៤១% ព្ន្ព្អទប្រនទស (GDANCP ឆាន ២ំ០២០)។ ប្រពន័្ធនន្េះ ាន្
ឧទាន្ជាតិ(១២) ផ្ដន្ជប្្កសតវព្ប្ព(១៩) តំរន្់ការ រនទសភាព(១៤) តំរន្់នប្រើប្ាស់នប្ចើន្
យ៉ា ង(៨) តរំន្់រា សំា(១)24 តំរន្់នរតកិ្ណឌ ធ្មជាតិ(១១) ន្ិងតំរន្់រនរៀងជើវៈចប្្រេះ  ៣ (រនរៀង
្ូ្ិភាគឦសាន្ រនរៀង្ូ្ិភាគ យពយ ន្ិងរនរៀងជួរ្នំប្កវាញ)។ រផ្ន្ថ្ន ើនន្េះ ាន្តំរន្់េ្ិរកសនស
នន្ទិច២នទៀត នៅឧទាន្ជាតិជួរ្នំប្កវាញកោោ   ន្ិងនៅផ្ដន្ជប្្កសតវព្ប្ពព្ប្ពឡង់។ 

ប្រព័ន្ធតំរន្ក់ារ រធ្មជាតិាន្ទំហនំកើន្នឡើងនទវដងកន ងរយៈនព ៥ឆាន កំន្លង្កនន្េះ រចច របន្ន 
គឺជាប្រព័ន្ធធជំាងនគរំអ តចំោត់ថាន កទ់ើ២ កន ងតំរន្់អាស ើរនាទ រ់ពើប្រនទសរ ូតាន្់ (ផ្អន្ទើ ៦.២)។ 

ផែនទី ៦.២ ររៃ័នធតាំបន់ការពារធរមជាតិក្រពុជា 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RGC, (2019a) 

៦.៣.២  ជើវៈចប្្រេះ  
ប្រនទសក្ព ជា គឺជាផ្អនក្ួយព្ន្ចំណ ចនៅោ ជើវៈចប្្រេះ ឥណឌូ -្ូា ន្ិងរួ្ ាន្តរំន្់នេកូឡូស ើសក 25 

ចំន្ួន្៤ (តារាង ៦.១)៖ 

 
24 Refers to the Stung Treng site – another 4 Ramsar sites have been included in other PAs.  
25 https://www.worldatlas.com/articles/ecological-regions-of-cambodia.html  

https://www.worldatlas.com/articles/ecological-regions-of-cambodia.html
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តារាង ៦.១ តាំបន់ឈេកូ្ឡូសុីក្នុងររឈទសក្រពុជា 
តំរន់្នេកូឡូស ើ  កេណៈស្បតតិ 
ព្ប្ពសំនណើ ្ 

ប្ជ ង្នអំាោ្  
➢ ជា ំនៅព្ន្ងនិ្កសតវជិតអ តពូជ និ្ងងនិ្កសតវាន្នោយកប្្ចំន្ួន្ ១៣៤ប្រន្ទ 

រកសើ ៥២៥ប្រន្ទ និ្ងសតវ មនូ្ជានប្ចើន្ប្រន្ទនទៀត  
➢ ជាង ៥០% ព្ន្ព្ប្ពប្កាស់ទងំេស់នន្េះ ប្តូវាន្ ូសឆាយនដើ្បើយកន ើ និ្ងេ ស។  

ព្ប្ពសំនណើ ្ 
ជរួ្នំប្កវាញ 

➢ ប្តូវាន្ចត់ទ កថាជាតំរន់្នេកូឡូស ើស្បូរប្រន្ទសតវភាគនប្ចើន្ព្ន្ប្រនទសក ព្ ជា រួ្
ទងំងនិ្កសតវជាង ១០០ប្រន្ទ ប្ព្ទងំដំរ ើ ផ្ដ ជាងនិ្កសតវសំខាន់្ជាងនគរំអ ត
នៅកន ងតំរន់្ រកសើ ៤៥០ប្រន្ទ និ្ងសតវ មូន្ជានប្ចើន្ប្រន្ទ។ 

➢ តំរន់្នេកូឡូស ើនន្េះជាទូនៅ គឺប្តូវាន្ការ រ នហើយ្ិន្ាន្ការរ៉ាេះ  ់នទ រ៉ា ផ្ន្តក៏ាន្
ករណើ ការ់ន ើខ្ សចារ់ប្តូវាន្រាយការណ៍ផ្ដរ។  

ព្ប្ពសៃួតឥណឌូ -ចិន្
កោោ   

➢ តំរន់្នេកូឡូស ើនន្េះរួ្ ាន្សហគ្ន៍្ដើព្ប្ពនៅខ្ពង់រារនខ្ាេះជើជាតិ ប្រនទសក ព្ ជា ផ្ដ 
ភាគនប្ចើន្គឺជាព្ប្ពន ាេះ ាន្ងនិ្កសតវ ១៦៧ប្រន្ទ ភាគនប្ចើន្ ជាងនិ្កសតវ ប្រន្ទ 
ធំៗស ើសលឹកន ើជាអាហារ រងការគំរា្កំផ្ហង និ្ង រកសើជាង ៥០០ប្រន្ទ ផ្ង្នទៀត 

➢ រងការគំរា្កំផ្ហងជាច្បងនោយសារការ ូសឆាយដើសប្ារ់តាងំ ំនៅ។  
តំរន់្នេកូឡូស ើ 
ទឹកសារន្គងគ  

(អាចនៅាន្ថាជា
ព្ប្ពដើ ារ់ទនន្លសារ
ព្ប្ព បរន់្គងគ) 

➢ ប្តូវាន្កំណត់ កេណៈស្បតតនិោយ ំនៅចប្ រ្េះខ្ពស់ រួ្ ទងំព្ប្ពន ាេះ  ដើវា នមម   
ដើនសើ្ និ្ងររសិាថ ន្ជារ់ាត់ទឹក 

➢ ជា ំនៅព្ន្ប្រន្ទចប្្រេះោន  នោយាន្ ងនិ្កសតវយ៉ា ងតិច ២១២ប្រន្ទ  មូន្ ២៤០
ប្រន្ទ រកសើ ៥៣៦ប្រន្ទ ប្តើទឹកសារ ៨៥០ប្រន្ទ ទឹកព្ប្រ ៤៣៥ប្រន្ទ រ កេជាតិ
ជាង ២.០០០ប្រន្ទ នហើយប្រន្ទជានប្ចើន្ គឺនៅព ំទន់្ាន្ចត់ប្រន្ទនៅនឡើយ។  

➢ ទំន្រ់វារ ើេគគិសន្ើប្តូវាន្សាងសង់នឡើងតា្រនោោ យទនន្លន្គងគ ការរូ្ខ្ាច់ និ្ងការ
នន្សាទហួសប្រាណ ាន្នធវើឱ្យរ៉ាេះ  ់ដ ់តំរន់្នេកូឡូស ើនន្េះជាេវជិជាន្។  

 

នយងតា្ទើតាងំ្ូ្ិសាស្រសត ការប្គរ់ប្គងប្រព័ន្ធតរំន្់ការ រធ្មជាតិនៅក្ព ជាផ្ចកជា៥ប្រន្ទ
តំរន្់ការ រនទសភាព រួ្ ាន្ៈ ខាងនជើងទនន្លសារ ខាងនកើតទនន្លន្គងគ រឹងទនន្លសារ ខាងតបូងរឹង 
ទនន្លសារ ន្ងិតំរន្់ន្នរន្ងិស  ្ប្ទ។ 

នប្ៅពើចំណ ចនៅោ ជើវៈចប្្រេះ ឥណឌូ -្ូា ក្ព ជាាន្តរំន្់ជើវៈចប្្រេះគន្លឹេះ26 ចំន្ួន្៤៧ តំរន្់រកសើ 
ន្ិងជើវៈចប្្រេះសំខាន្់ៗ27 ចនំ្ួន្៤០ កន ងននាេះតំរន្់ចំន្នួ្៦ ប្តូវាន្ចត់ទ កថាកពំ ងសថិតកន ងនប្ោេះថាន ក់ 
(រឹងផ្ប្ពកនពព  កំពង់ប្តាច  ំដត់ ទនន្លនសសាន្ សទឹង/ជើផ្ប្កង/កំពង់សាវ យ ន្ិងនសៀ្ា៉ា ងខាង ិច)។  

រញ្ជ ើប្រន្ទសតវ រ កេជាតាិន្ការនកើន្នឡើងជា ំោរ់សប្ារ់ចំោត់ថាន ក់ជានប្ចើន្(តារាង៦.២) 
(រាយការណ៍ជាតិន ើកទើ ៤ ោកជូ់ន្នៅ CBD ២០០៩)។ នន្េះទំន្ងជាអាប្ស័យនោយ i) ាន្កចិច
ខ្ិតខ្ំកាន្់ផ្តនប្ចើន្ន ើការសិកាេនងកតនៅទើវា ពើសំោក់េនកប្សាវប្ជាវ ន្ិងេងគការេ្ិរកស ន្ិង ii)  
ការពប្ងើក ំោរ់នោយសារាន្ប្រន្ទ ក៏ដូចជាការរកនឃើញងមើៗ។ ប្រន្ទរ កេជាតិសរព្សយ៉ា ងនប្ចើន្
សន្ធឹកសនាធ រ់ ផ្ដ ាន្រាយការណ៍គួរប្តូវាន្រកប្សាយនោយាន្ការប្ររងប្រយត័ន។  

 
26 http://www.keybiodiversityareas.org/site/results?reg=0&cty=36&snm=  
27 http://datazone.birdlife.org/country/cambodia/ibas  

http://www.keybiodiversityareas.org/site/results?reg=0&cty=36&snm
http://datazone.birdlife.org/country/cambodia/ibas
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តារាង ៦.២ ស្ថា នភាៃព្នររឈេទផដេរតវូបានក្ត់រតាឈៅក្រពុជា (២០០៩-២០១៦) 
ចំោត់ថាន ក់ 20091 20142 20163 

ងនិ្កសតវ 123 135 162 

រកសើ  545 599 601 

 មូន្ 88 173 173 

ប្រន្ទប្តើ 874 955 1,357 

ង ជ ិកសតវ 63 72 72 

រ កេជាតិសរព្ស  2,308 4,500 3,113  

ដក ងមរងឹ 24 24 - 
ដក ងមទន់្ 14 14 - 

1 MoE (2009); 2 RGC (2014); 3 RGC (2016b) 

ប្សរនព ផ្ដ ចំន្ួន្ប្រន្ទផ្ដ ាន្រកនឃើញ ាន្ការនកើន្នឡើង ររាិណររស់ប្រន្ទ្ួយ
ចំន្ួន្កំព ងងយច េះ ជាពិនសសទក់ទងជា្ួយងន្ិកសតវស  ្ប្ទ (ដូចជា ឌូ្ហគ ន្ (Dugong) ន្ិងនអាត
ទនន្ល (Orcaella brevirostris)) ន្ងិប្តើ។ ងន្ិកសតវធំៗដូចជា ខាល ធំ (Panthera tigris) ន្ិងនោព្ប្ព 
(Bos sauvelii) ាន្ាតខ់្លួន្ភាគនប្ចើន្ពើប្រនទសក្ព ជា (RGC, 2019a)។  

ចរ់ពើឆាន ២ំ០០១ ្ក ប្ករ្សនស្រងាគ េះសតវព្ប្ពរនាទ ន្់ (WRRT) ផ្ដ ជាេងគភាពជំរ ញការេន្ វតត
ចារ់ពហ ទើភាន ក់ងារ ឋតិនប្កា្ស្តថកិចចររស់រដឋា ព្ប្ពន ើ (MAFF) ាន្ប្រតិរតតកិារកន ងប្រនទស
ក្ព ជា នដើ្បើប្រឆាងំជា្ួយន្ឹងការជួញដូរសតវព្ប្ព។ រោឋ ្ិា  ន្ិង្ស្រន្តើគយ ាន្ទទួ ការរណោ េះ
រោោ  េំពើការកំណត់េតតសញ្ហា ណការជួញដូរសតវព្ប្ព នហើយការជំរ ញការេន្ វតតចារ់នដើរតួនាទើ
យ៉ា ងសំខាន្់កន ងការប្រយ ទធប្រឆាងំ ណិជជក្មសតវព្ប្ពខ្ សចារ់ទងំនៅថាន ក់ជាតិ ន្ិងថាន ក់សក ។ 
ាន្វឌ្ឍន្ភាពគួរឱ្យកត់សាគ  ់នឆាព េះនៅរកសក្មភាពផ្អនកចារ់ ន្ិងផ្អនកត លាការប្រឆាងំជា្ួយន្ឹង
ការរត់ពន្ធសតវ្លងទវើរ។ ការងារនន្េះអារភាជ រ់ន្ឹងការររឹេូស្ល កដំរ ើអាស្រហវកិចំន្ួន្ ១,៣នតាន្ផ្្៉ាប្តគូរ 
(៦៤០ ដ ំ) កន ងប្រនទសក្ព ជា កា ពើផ្ខ្ ធនូ ឆាន ២ំ០១៦ (CITES, 2018)។  

នយងតា្រញ្ជ ើប្កហ្ររស់េងគការ IUCN ប្រន្ទផ្ដ នគសាគ  ់ជានប្ចើន្កន ងប្រនទសក្ព ជា ប្តូវ
ាន្ចត់ទ កថាកំព ងប្រ ្ន្ឹងហាន្ិ្័យ (តារាង ៦.៣)។ ប្រន្ទផ្ដ កំព ងប្រ ្ន្ងឹហាន្ិ្័យ
ទងំននាេះរួ្ ាន្ទងំ ១០% ព្ន្ប្រន្ទរ កេជាតិទងំេស់ផ្ដ ប្តូវាន្ា៉ា ន្់ប្រាណ ៨% ព្ន្ប្រន្ទ
សតវ្ែឹងកងទងំេស់ ន្ងិ ១១% ព្ន្ប្រន្ទឥត្ែឹងកង ទងំេស់ផ្ដ ាន្វាយតព្្ល។ េវើផ្ដ គួរឱ្យ
ារ្ភជាពិនសសននាេះគឺ កន ងចំនោ្ប្រន្ទសតវ្ ែឹងកង ជាប្រន្ទសតវជិតអ តពូជទងំ ១៣ ប្រន្ទ 
ាន្សតវ ៥ ប្រន្ទផ្ដ រចច របន្នកំព ងរងការគំរា្កំផ្ហង។ នៅកប្្ិតសក  ប្រនទសក្ព ជាគឺជាផ្ដន្
ជប្្កសប្ារ់ប្រន្ទកំព ងរងការគំរា្កំផ្ហងចំន្ួន្ ១,៦% ព្ន្ប្រន្ទកំព ងរងការគំរា្កំផ្ហងទងំ
េស់នៅកន ងរញ្ជ ើប្កហ្ IUCN រួ្ ទងំ ២,៥% ព្ន្ងន្ិកសតវផ្ដ កំព ងរងការគំរា្កំផ្ហង ២% ព្ន្
រកសើរងការគំរា្កំផ្ហង ៥% ព្ន្សតវ មូន្រងការគំរា្កំផ្ហង ១,៦% ព្ន្្ចា រងការគំរា្កំផ្ហង ន្ិង 
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តិចជាង ១% ព្ន្ពពួកសតវង ជ ិកសក  (RGC, 2019a)។ 

តារាង ៦.៣ ររឈេទរងការគាំរារក្ាំផហ្ង28ជិតែុតៃូជក្នុងរក្ុរចាំណាត់ថ្នន ក្់ទាំង ៣  
ប្ករ្  

ចំោត់ថាន ក់ 

ចំន្នួ្ប្រន្ទ
សរ រផ្ដ  
ាន្វាយតព្្ល 

ប្រន្ទជិត 
អ តពូជធៃន់្ធៃរ 

CR 

ប្រន្ទជិត
អ តពូជ 

EN 

ប្រន្ទងាយ
រងនប្ោេះ 

VU 

ប្រន្ទរងការ
គំរា្កំផ្ហង  
CR, EN, VU 

ប្រន្ទជិតអ ត
ពូជផ្ដ ាន្
វាយតព្ ល្ 

ប្រន្ទជិតអ ត
ពូជរងការ
គំរា្កំផ្ហង 

សតវ ែ្ឹងកង 1712 24 42 77 143 13 5 
សតវឥត ែ្ឹងកង 697 0 7 72 79 9 1 
រ កេជាតិ 367 1 17 19 37 1 0 

 

នយងតា្ទនិ្នន្័យ្ូ ោឋ ន្29ប្រន្ទរាតតាតសក ររស់ IUCN ក្ព ជា ជាជប្្កព្ន្ប្រន្ទ
សតវរាតតាត ៣២ប្រន្ទ ន្ិងរ កេជាតិ ៣៧ប្រន្ទ។ នៅចននាល េះឆាន ២ំ០១៤ ដ ់ ២០១៨ ទិន្នន្័យ
្ូ ោឋ ន្ផ្ដ ាន្សោើពើប្រន្ទរាតតាតចព្ប្ងនៅក្ព ជា ប្តូវាន្នធវើរចច របន្នភាព។ នៅអាងទនន្លន្គងគ 
នប្កា្ រនាល យួន្  (giant Mimosa)  (Mimosa pigra) ្កពើតំរន្់អាា៉ា ហសូន្ ន្ិងកំនាល ក (Eichornia 

crassipes) គឺជាប្រន្ទរ កេជាតិផ្ដ រងកកងវ ់ ចំផ្ណកខ្យងាសទឹកសារ (Pomacea canaliculata) 
ន្ិងកផ្ញ្ច ដូង (Imperata cylindrica) គឺជាពពួកសតវគួរឱ្យកងវ ់។ នគដឹងតិចតួចរ៉ា នោណ េះេំពើប្រ្ព 
រាយ ន្ិងអ រ៉ាេះ  ់ព្ន្ប្រន្ទរាតតាតកន ងប្រនទសក្ព ជា ជាពិសសកន ងប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើព្ប្ព 
(RGC, 2019a)។ រ៉ា ផ្ន្ត ឱ្ន្ភាពប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ន្ងិការផ្ប្រប្រួ អាកាសធាត  ប្តូវាន្ចត់ទ កថាជា
កតាត ជំរ ញការរនងកើត ន្ិងការសាយភាយប្រន្ទរាតតាតចព្ប្ងនៅប្រនទសក្ព ជា។  

ចំន េះសាថ ន្ភាពព្ន្ពិពិធក្មនសនន្ទិចរចច របន្ន ប្រព័ន្ធតំរន្់ការ រធ្មជាតិយ៉ា ងធំររស់ក្ព ជា
រងាា ញឱ្យនឃើញថា ពិពិធក្មនសនន្ទិចរ កេជាតិ ន្ិងសតវ ប្តូវាន្េ្ិរកសយ៉ា ង ែនៅតា្ជប្្កនដើ្។ 
ជាងនន្េះនទៀត ការប្រ្ូ ប្រន្ទរ កេជាតិ ន្ិងេ្បូរររស់ប្រន្ទទងំននាេះ នៅនប្ៅតំរន្់កន ងវទិាសាថ ន្
ប្សាវប្ជាវ្ួយចំន្ួន្ (ឧ. ពូជស្ូហក្មដំោ ំ នៅវទិាសាថ ន្ប្សាវប្ជាវ ន្ិងេ្ិវឌ្ឍន្៍កសិក្មក្ព ជា 
(CARDI) ឬ ការប្រ្ូ រ កេជាតិសៃួត ន្ិងការប្រ្ូ ន្េំនៅនៅសាក វទិា ័យ្ូ្ិន្ទ្នំនពញ) អោ ់ 
ឱ្កាសសប្ារ់ការវភិាគផ្អនកនេកូឡូស ើ ន្ិងនសនន្ទិចជានប្ចើន្ ប្ព្ទងំការងារកន ងការរងាក ត់ពូជ។  

៦.៤  ការស្លើយតប 

នដើ្បើរកាប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើចាំច់ជាសារវន្តររស់ក្ព ជាប្រករនោយចើរភាព រួ្ ទងំព្ប្ពន ើ ន្ិង
ជើវៈចប្្រេះ អងននាេះ រាជរោឋ ្ិា ក្ព ជា (RGC) ាន្េន្ វតតកំផ្ណទប្្ង់េ្ាិ កិចចររសិាថ ន្ជានប្ចើន្
កន ងរយៈនព  ៥ឆាន កំន្លង្កនន្េះ។ កំផ្ណទប្្ង់ទងំនន្េះ ាន្ដូចជា នោ ន្នយាយ ន្ងិប្ករខ្័ណឌ
ផ្អនកចារ់ងមើៗ កំផ្ណទប្្ងយ់ តាត ធិការសប្ារ់ការប្គរ់ប្គងប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ន្ិង តំរន្់ការ រធ្មជាតិ  
នសចកោើប្ ងងមើសោើពើប្ក្ររសិាថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធ្មជាតិ ន្ិងវ ិ្ ជឈការ  ្ខ្ងារប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ។  

 
28 IUCN 2018. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2 <www.iucnredlist.org> 

29 http://www.iucngisd.org/gisd/ accessed 26 September 2020. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucngisd.org/gisd/
http://www.iucngisd.org/gisd/
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កិចចន្លើយតរផ្អនកនោ ន្នយាយនៅថាន ក់សក  និ្ងថាន ក់ជាតិ  
ក្ព ជា គឺជាភាគើ្ួយព្ន្េន្ សញ្ហា សោើពើពិពិធក្មជើវសាស្រសត (CBD) េន្ សញ្ហា សោើពើ ណិជជក្ម

េន្តរជាតិន ើេ្បូរសតវព្ប្ព ន្ិងរ កេជាតិជតិអ តពូជ  (CITES)  េន្ សញ្ហា េងគការសហប្រជាជាតិសោើពើការ
ប្រយ ទធប្រឆាងំទើរនហាសាថ ន្ (UNCCD) ន្ិងេន្ សញ្ហា ប្ករខ្័ណឌ សហប្រជាជាតិសោើពើការផ្ប្រប្រួ 
អាកាសធាត  (UNFCCC)។ រាជរោឋ ្ិា ក្ព ជា ជាហតថន ខ្ើ្ួយនៅកន ងពិធើសារោហគូយ៉ា សោើពើសិទធិ
ទទួ អ ពើធន្ធាន្នសនន្ទិកន្ិងការផ្រងផ្ចកអ ប្រនយជន្៍ពើការនប្រើប្ាស់ធន្ធាន្នសនន្ទិកនោយ 
នសមើភាព ន្ិងស្ធ្៌ ផ្ដ ាន្េន្ ្ត័នោយសន្និសើទររស់ភាគើព្ន្េន្ សញ្ហា សោើពើពិពិធក្មជើវសាស្រសត 
ឆាន ២ំ០២០។ ការចូ រួ្ ជា្ួយន្ឹងេន្ សញ្ហា សក ទងំេស់នន្េះ អោ ់ឱ្កាសឱ្យក្ព ជាអាចចូ រួ្
កន ងការនអទររនចចកវទិា ការផ្ចករផំ្ កព័ត៌ាន្ ន្ិងការកសាងស្តថភាព។ 

នប្ៅពើការនរោជាា ចិតតសក ទងំេស់នន្េះ នោ ន្នយាយជាតិងមើៗ ន្ងិនោ ន្នយាយជាតិ
ផ្ដ កំព ងនកើតាន្នឡើង ក៏្ល េះរញ្ហច ងំនូ្វការនរោជាា ចិតតយ៉ា ងរងឹាចំំន េះការប្គរ់ប្គងប្រពន័្ធនេកូឡូស ើ 
ន្ិងការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ។ ការនរោជាា ចិតតទងំនន្េះាន្ដូចជាការនធវើរចច របន្នភាពយ ទធសាស្រសត ន្ិងផ្អន្ការ
សក្មភាពជាតិសោើពើជើវៈចប្្រេះ(២០១៦) យ ទធសាស្រសតជាតិនរ ៉ាដរូក(២០១៧) ផ្អន្ការយ ទធសាស្រសតជាតិ
ប្គរ់ប្គងតំរន្់ការ រធ្មជាតិ (២០១៧) ន្ិងផ្អន្ការយ ទធសាស្រសតព្ប្ពអ ិតក្ម(២០១៨)។ 

យ ទធសាស្រសត ន្ិងផ្អន្ការសក្មភាពជាតិសោើពើជើវៈចប្្រេះ(NBSAP) ពាយ្រស្រញ្ហជ រការពិចរោ 
េំពើជើវៈចប្្រេះនៅកន ងផ្អន្ការេ្ិវឌ្ឍន្៍តា្វស័ិយន្ិងន ើកក្ពស់ការយ ់ដឹងររស់សាធារណជន្ទូនៅ 
េំពើសារៈសំខាន្់ ន្ិងគ ណតព្្លព្ន្ជើវៈចប្្រេះ។ ប្កសួងសំខាន្់ៗដូចជា ប្កសួងររសិាថ ន្ ប្កសួងកសិក្ម 
រ កាេ ប្រាញ់ ន្ិងនន្សាទ ន្ិងប្កសួងេរ់រ ំយ វជន្ ន្ងិកើឡា កន ងកចិចសហការជា្ួយព្ដគូេ្ិវឌ្ឍន្៍ ផ្តង 
នរៀរចំប្ពឹតតិការណ៍សាធារណៈ ន្ិងសិកាេ សាលារណោ េះរណោ េះរោោ  ជាប្រចសំប្ារ់្ស្រន្តើរោឋ ្ិា  
ឬសហគ្ន្ជ៍ន្រទ ផ្ដ ជាការ្ល េះរញ្ហច ងំឱ្យនឃើញេំពើសារៈសំខាន្់ ន្ិងគ ណតព្្លជានប្ចើន្ររស់ជើវៈ 
ចប្្រេះ។ NBSAP ាន្េន្ ្័តន ើនោ នៅជើវៈចប្្រេះថាន ក់ជាតិចំន្នួ្២០ ផ្ដ េន្ នលា្តា្អាទិភាព
ររស់ប្រនទស ន្ិង្ល េះរញ្ហច ងំទូនៅេំពើចណំ ចនៅជើវៈចប្្រេះ  Aichi ទងំ ២០។ វធិាន្ការទងំនន្េះប្តូវ
ាន្រាយការណ៍ជាប្រចនំៅកន ងរាយការណ៍ជាតិោក់ជូន្នៅេន្ សញ្ហា សោើពើជើវៈចប្្រេះ។  

ផ្អន្ការយ ទធសាស្រសតជាតិប្គរ់ប្គងតរំន់្ការ រធ្មជាតិ(NPASMP) ប្តូវាន្តាក់ផ្តងនឡើងនដើ្បើ 
សប្្រសប្្ួ ន ើការប្គរ់ប្គងប្រករនោយប្រសិទធភាពចំន េះរោោ ញតំរន្ក់ារ រធ្មជាតិផ្ដ ប្តូវ
ាន្ពប្ងើកយ៉ា ងធំ។ នោ រំណងជាយ ទធសាស្រសត រួ្ ាន្ដូចជា ការេន្ វតតវធិាន្ការេ្ិរកសសំខាន្់ៗ 
ការពប្ងឹងការប្គរ់ប្គងប្រករនោយចើរភាព ការពប្ងើកឱ្កាសចិញ្ច ឹ្ជើវតិររស់សហគ្ន្៍ ការពប្ងឹង 
នហោឋ រចនាស្ព័ន្ធ ន្ងិស្តថភាពសាថ រ័ន្។ វធិាន្ការេ្ិរកសសំខាន្់ៗ ាន្ដូចជា ការធានាសន្តិស ខ្ 
ប្ពំផ្ដន្តំរន្ក់ារ រ ផ្អន្ការផ្រងផ្ចកតំរន្់ ន្ងិផ្អន្ការប្គរ់ប្គង ការវនិ្ិនយគន ើការជំរ ញការេន្ វតត
ចារ់ ន្ងិការកាត់រន្ថយការគំរា្កំផ្ហង ន្ិងការន ើកក្ពស់ការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ  តា្រយៈការន ើក 
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ក្ពស់្ូ ោឋ ន្ចំនណេះដឹង។  

យ ទធសាស្រសតជាតិ នរ ៉ាដរូក (NRS)  ពាយ្ន្លើយតរចំន េះកតាត ជំរ ញនធវើឱ្យាន្ការាត់រង់ព្ប្ព
ន ើ ន្ិងន ើកក្ពស់ការចិញ្ច ឹ្ជើវតិររស់សហគ្ន្៍ផ្ដ ពឹងផ្អែកន ើព្ប្ពន ើ។ ដំោ ោន ជា្ួយ
ដំោក់កា នប្តៀ្នរៀរចំ NRS រាជរោឋ ្ិា ក្ព ជា ាន្េន្ ្័តជាអលូវការន ើគនប្ាង នរ ៉ាដរូក ជា
នប្ចើន្នៅនប្កា្ទើអារការូន្សម័ប្គចិតត។ ចំណូ សរ រជាង ១១លាន្ដ លាល រ ប្តូវាន្រនងកើតនឡើងពើការ
 ក់ឥណទន្ការូន្្កពើគនប្ាង នរ ៉ាដរូក នហើយប្រាណ កក់ោោ  ព្ន្ងវកិានន្េះ គឺាន្នៅដ ់
សហគ្ន្៍្ូ ោឋ ន្ផ្ដ តាងំ ំនៅកន ងរងវង់ ន្ិងជ វំញិតំរន្់គនប្ាងសប្ារ់ការេ្ិវឌ្ឍការចិញ្ច ឹ្ជើវតិ 
ន្ិងការប្គរ់ប្គងព្ប្ពន ើ។ នទេះយ៉ា ងនន្េះកោើ នៅាន្រញ្ហា ប្រ ្ទក់ទងជា្ួយន្ឹងការសប្្រ
សប្្ួ ភាគើ ក់ព័ន្ធ គណន្ើការូន្ ការពិន្ិតយតា្ោន្ន ើកិចចការ រស វតថិភាព ន្ិងការផ្ចករផំ្ កេតថ
ប្រនយជន្៍រវាងក្មវធិើ នរ ៉ាដរូក តា្គនប្ាង ន្ិងក្មវធិើនរ ៉ាដរូកជាតិ  (RTS ន្ងិ UNDP, 2020)។ ជា
 ទធអ  ាន្ភាពចាំច់ផ្ដ ប្តូវេ្ិវឌ្ឍឱ្យាន្ប្ករខ្័ណឌ ការងារន្ិយត័ក្ម (ឬ ប្រព័ន្ធ Nested 

system NRS) នដើ្បើរន្ស ើគនប្ាង នរ ៉ាដរូក ជា្យួន្ឹងក្មវធិើជាតិ នរ ៉ាដរូក ន្ិងេន្ ញ្ហា តឱ្យអាចាន្    
ពហ ប្រ្ពហរិញ្ាវតថ សប្ារ់ោបំ្ទដ ់ការេ្ិរកសព្ប្ពន ើ ន្ិងជើវៈចប្្រេះ ។  

១. កំផ្ណទប្្ងផ់្អនកយ តាត ធិការនៅកន ងការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ  
ចរ់ពើផ្ខ្ក ្ភៈ ឆាន ២ំ០១៦្ក រោឋ ្ិា ាន្េន្ វតតកំផ្ណទប្្ងធ់ំ្ួយន ើការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្

ធ្មជាតិផ្ដ ាន្ផ្កសប្្ួ តួនាទើ ន្ិងអាណតតិររស់ប្កសួងររសិាថ ន្ ន្ិងប្កសួងកសិក្ម រ កាេ ប្រាញ់ 
ន្ិងនន្សាទ។ រចច របន្ន ប្កសួងររសិាថ ន្ ទទួ រន្ទ កន ើការការ រ ន្ិងេ្ិរកសព្ប្ពន ើ ន្ិងប្រព័ន្ធនេកូ
ឡូស ើ ចំផ្ណកប្កសួងកសិក្ម រ កាេ ប្រាញ់ ន្ិងនន្សាទ នដោ តការយកចិតតទ កោក់ន ើទិដឋភាពផ្អនក
េ្ិវឌ្ឍព្ន្ការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាត ិ រួ្ ទងំស្បទន្ដើនសដឋកិចចអងផ្ដរ។ កំផ្ណទប្្ង់នន្េះាន្
អោ ់ ទធអ នធវើឱ្យាន្ការពប្ងើកតំរន្ក់ារ រនទសភាព ផ្ដ រចច របន្នប្គរដណោ រ់ន ើ ៤១% ព្ន្ព្អទ
ប្រនទស ផ្ដ ចាំច់ប្តូវាន្ចត់ទ កជាស្ិទធអ ដ៏ន ចនធាល សប្ារ់ការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ។  

២. ការេ្ិវឌ្ឍប្ក្ររសិាថ ន្ និ្ងធន្ធាន្ធ្មជាតិ 
ប្ក្ររសិាថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធ្មជាតិផ្ដ ប្តូវាន្នសនើនឡើង គូសរញ្ហជ ក់េំពើនោ ការណ៍ប្គរ់ប្គង

ទូនៅ ន្ិងអោ ់្គគ នទសក៍ចំន េះការេន្ វតតចារ់សោើពើការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ ន្ិងការេ្ិរកសជើវៈ
ចប្្រេះ កន ងរណំងនដើ្បើប្គរ់ប្គងប្រករនោយចើរភាព។ រទរបញ្ាតតិងមើៗ រួ្ ាន្ដូចជា រទរបញ្ាតតិ
សប្ារ់ការប្គរ់ប្គងព្ប្ពន ើប្រករនោយចើរភាព ក៏ដូចជា ការប្គរ់ប្គងផ្ររសហការផ្ដ អាចោបំ្ទ
ដ ់សិទធិ ន្ិងអ ប្រនយជន្៍ររស់សហគ្ន្៍នៅកន ងការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ។  

៣. វ ិ្ ជឈការការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ  
សារាចរន ខ្ ៥ ររស់រាជរោឋ ្ិា សោើពើ ការនធវើវ ិ្ ជឈការស្តថកិចចនៅកាន្់រដឋា ថាន ក់នប្កា្

ជាតិ េន្ ញ្ហា តឱ្យអាជាា ធរប្សរក ន្ិងអាជាា ធរនខ្តត នដើរតួនាទើកាន្់ផ្តន ចនធាល ផ្ង្នទៀត កន ងការប្គរ់ប្គង 
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ធន្ធាន្ធ្មជាតិ ពិនសសការជំរ ញេន្ វតតចារ់។ ការទទួ ខ្ សប្តូវកន ងការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ
ដព្ទនទៀតអាចប្តូវាន្ប្រគ ់ឱ្យេងគភាពថាន ក់នប្កា្ជាតិ េន្ នលា្តា្ប្រកាសររស់ប្កសួងររសិាថ ន្។ 
ប្រកាសទងំនន្េះ នធវើប្រតិ្ ូក្ម  ្ខ្ងារសំខាន្់ៗកន ងការប្គរ់ប្គងតំរន្់ការ រ នៅឱ្យរដឋា ្ូ ោឋ ន្ 
ដូចជា រងកការចូ រួ្ ពើសហគ្ន្៍ ការេរ់រផំ្អនកររសិាថ ន្ ន្ិងការរស្រញ្ហជ រវធិាន្ការធន្់ជា្ួយន្ឹង
អាកាសធាត នៅកន ងការនធវើផ្អន្ការេ្ិវឌ្ឍន្៍ជានដើ្។  

៤. ការន ើកក្ពស់ការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិផ្អែកតា្សហគ្ន្៍   
ការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិផ្អែកតា្សហគ្ន្៍ CBNRM ប្តូវពឹងអាប្ស័យន ើការចូ រួ្ ររស ់

ប្រជា្ូ ោឋ ន្កន ងការេ្ាិ ធន្ធាន្រួ្ ។ នៅក្ព ជា រោឋ ្ិា  ន្ិងព្ដគូររស់ខ្លួន្ ាន្ន ើកក្ពស់ 
CBNRM តាងំពើច ងទសវតសរ ៍១៩៩០្ក។ វធិាន្ការវ ិ្ ជឈការជារន្តរនាទ រ ់ នដើ្បើរន្តពប្ងឹងស្តថកិចច
សហគ្ន្៍្ូ ោឋ ន្ អាចជួយពប្ងឹង CBNRM នោយចងចេំំពើភាពចាំច់ខាន្្ិន្ព្ន្ការនធវើផ្អន្ការ
នោយប្ររងប្រយត័ន ន្ិងការប្រតិរតតិេតថប្រនយជន្៍ប្រករនោយត  យភាព ន្ិងរញ្ហា ប្រ ្នអសងៗ។  

កិចចសហការជា្ួយសហគ្ន្៍្ូ ោឋ ន្ នដើ្បើោបំ្ទដ ់ការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ ប្តូវាន្ប្ជំផ្ប្ជង 
នោយការរនងកើតតំរន្់ការ រសហគ្ន្៍ ទើតាងំព្ប្ពន ើសហគ្ន្៍ ន្ិងទើតាងំជ អ សហគ្ន្ ៍
(ប្រេរ់៦.២)។ ការពប្ងឹងភាពេង់អាចសហគ្ន្៍្ ូ ោឋ ន្ឱ្យចូ រួ្ សក្ម ន្ិងប្រករនោយេតថន្័យ 
កន ងការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិ (CBNRM) គឺជាអាទិភាព្ួយនៅកន ងឆាន ខំាង  ្ខ្ ជាពិនសសនៅកន ង
ការប្គរ់ប្គងព្ប្ពន ើ ន្ិងតរំន្់ការ រធ្មជាតិ។  

ប្រេរ់ ៦.២៖ រទរបញ្ាតតិជាតិសប្ារ់ការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ ម្ជាតិតា្សហគ្ន៍្ (CBNRM)    
រោឋ ្ិា ាន្អោួចនអោើ្វធិាន្ការខាងនប្កា្ នដើ្ បើជំរ ញការប្គរ់ប្គងធន្ធាន្ធ ម្ជាតិររស់សហគ្ន៍្ និ្ង

ពប្ងឹងសិទធិធន្ធាន្ សប្ារ់សហគ្ន៍្ជន្ជាតិនដើ្ភាគតិច។ វធិាន្ការន្ើ្ួយៗាន្នចតនា នដើ្ បើន ើកក ព្ស់ការ
ចិញ្ច ឹ្ជើវតិ នហើយប្សរនព ជា្ួយោន ននាេះ ក៏ជួយការ រស វតថភិាពប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើអងផ្ដរ។  

• ព្ប្ពន ើសហគ្ន៍្៖ ទើតាងំចំនួ្ន្ ៦១០ ប្តូវាន្ច េះរញ្ជ ើនៅកន ងឆាន ២ំ០១៨ នោយរួ្ ាន្ព្អទដើសរ រ 
៥០៦.៦០១ហកិតា (FA, 2019)។  

• តំរន់្ការ រសហគ្ន្៍៖ តំរន្់ចំនួ្ន្ ១៦៨ ផ្ដ ាន្ប្គួសារចំនួ្ន្ ៣៩.៤៥៣ រួ្ ាន្ព្អទដើសរ រ 
២៧២.១១០ហកិតា ប្តូវាន្រនងកើតនឡើងប្តឹ្ផ្ខ្ ើ្នា ឆាន ២ំ០១៩  (UNDP, 2019)។  

• តំរន់្នន្សាទសហគ្ន្៍៖ ទើតាងំចំនួ្ន្ ៥១៦ ប្តូវាន្រនងកើតនឡើង ផ្ដ ប្រ្ូ ោ្ ំភាគនប្ចើន្នៅជ ំវញិរឹង
ទនន្លសារ  (RGC, 2019b)។  

• សិទធិកាន់្ការ់ដើធលើរួ្ ររស់ជន្ជាតិភាគតិច៖ សហគ្ន៍្ជន្ជាតិនដើ្ភាគតិចចំនួ្ន្ ១១ ាន្ទទួ ការ
ទទួ សាគ  ់ផ្អនកចារ់ន ើសិទធកិាន់្ការ់ដើស្ូហភាព (CCHR, 2016)។  

• សិទធិេនកនប្រើប្ាស់តា្ទំនន្ៀ្ទាល រ់៖ ាន្ផ្ចងនៅកន ងចារ់ព្ប្ពន ើ និ្ងប្តូវេន្ វតតចំន េះព្ប្ពន ើ
ប្គរ់ប្គងនោយប្កសួងកសិក ម្ រ កាេ ប្រាញ់ និ្ងនន្សាទ សិទធទិងំនន្េះេន្ ញ្ហា តឱ្យសហគ្ន៍្អាចរកា
ការេន្ វតតចិញ្ច ឹ្ជើវតិតា្ផ្ររប្រព្ពណើ  នរើនទេះរើជាាន្ការ ំាកសប្ារ់សហគ្ន៍្កន ងការរនងកើត 
និ្ងការ រសិទធទិងំនន្េះកោើ។  
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ការអោួចនអោើ្គំន្ិតថាន ក់ជាតជិានប្ចើន្ រចច របន្នកំព ងរន្តដំនណើ រការនដើ្បើកសាងស្តថភាព ន្ិងការ
យ ់ដឹងសប្ារ់ការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ។ គនប្ាងកសាងស្តថភាពសក វទិា ័យ (UCBP) ផ្ដ 
សថិតនប្កា្ការប្គរ់ប្គង ន្ិងេន្ វតតសហការោន រវាង RUPP ជា្ួយ FFI នៅនប្កា្ជឈ្ណឌ  េ្ិរកស  
ជើវៈចប្្រេះ អោ ់សញ្ហា រប្តេន្ រណឌិ តវទិាសាស្រសតផ្អនកការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ។ រចច របន្ននន្េះក្មវធិើេន្ 
រណឌិ តវទិាសាស្រសតនន្េះាន្រណោ េះរោោ  ន្ិសសតិជាង ២០០នាក់ នហើយ នោយកន ងននាេះ ៧៤ នាក់ 
ាន្រញ្ចរ់ការសិកា នហើយាន្ការអោ ់ការរណោ េះរោោ  វជិាជ ជើវៈជូន្ដ ់េនកប្រករវជិាជ ជើវៈអាជើព
កំព ងរំនពញការងារប្រាណ ៣០០នាក់។ ្ជឈ្ណឌ  នន្េះក៏ជាាច ស់អទេះររស់ប្ពឹតតិរប្តប្រវតតិសាស្រសត
ធ្មជាតិក្ព ជា ផ្ដ ផ្តងនាេះព ្ពអាយជានទៀងទត់េំពើ ទធអ ព្ន្ការប្សាវប្ជាវជើវៈចប្្រេះជាតិ។  

្ជឈ្ណឌ  ប្សាវប្ជាវ ន្ិងេ្ិរកសេ័រគើនដ េខុ អាន ្នំគូផ្ ន្ ជា្ជឈ្ណឌ  េ្ិរកសនប្ៅតំរន្់ 
ន្ិង្ជឈ្ណឌ  រកប្សាយផ្ដ នដោ តការយកចិតតទ កោក់ន ើេ័រគើនដ។ ការប្សាវប្ជាវវទិាសាស្រសតសោើពើ
េ័រគើនដក្ព ជា នៅាន្កប្្ិតកំណត់នៅនឡើយ ប្សរនព ផ្ដ េ័រគើនដព្ប្ពកន ងជប្្កធ្មជាតិររស់ខ្លួន្
កំព ងឋតិនៅនប្កា្ការគំរា្កំផ្ហងយ៉ា ងធៃន្់ធៃរ អាប្ស័យនោយការ ូសឆាយដើសប្ារ់សក្មភាព
កសិក្ម ន្ិងការប្រ្ូ ពូជេ័រគើនដនោយខ្ សចារ់សប្ារ់នោ រំណង ណិជជក្ម។ េងគភាពេ្ិរកស
នៅនប្ៅតំរន្់ ក៏ប្តូវាន្រនងកើតនឡើងកន ង GSSD ព្ន្នាយកោឋ ន្ជើវៈចប្្រេះ អងផ្ដរ។ 

គនប្ាង្ូ ន្ិធិររសិាថ ន្សក   (GEF)  ផ្ដ ប្តូវាន្េន្ ្័តនានព ងមើៗនន្េះចំន្ួន្ ២ ប្តូវាន្
តាក់ផ្តងនឡើង នដើ្បើផ្ក ្ែការប្គរ់ប្គងតំរន្់ការ រប្រករនោយប្រសិទធភាព ន្ិងន្លើយតរចំន េះ
រញ្ហា ជើវៈចប្្រេះ នៅកប្្ិតតំរន្់នទសភាពកន ងតំរន្់ខ្ពងរារខាងនកើត (គនប្ាង CAMPAS30)   ន្ិងតំរន្់
នទសភាពខាងនជើង  (គនប្ាង INRM31)   ររស់ក្ព ជា។  

រញ្ហា ប្រ ្ផ្ដ នៅនសសស ់  
កិចចន្លើយតរផ្អនកនោ ន្នយាយ ដូចាន្ពណ៌នាខាងន ើ ាន្នចតនាផ្កផ្ប្រគំរូការេ្ិវឌ្ឍ

នសដឋកិចចនានព រចច របន្ន នៅជាគំរូនសដឋកិចចផ្ដ កាន្់ផ្តាន្ចើរភាព ន្ិងាន្ការរំ ក់កាន្់ផ្តប្រនសើរ 
នដើ្បើធានានូ្វនសចកោើប្តូវការររស់ប្រជាជន្ ប្ព្ជា្យួប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ នោយទទួ សាគ  ់ថាធាត 
ទងំពើរនន្េះគឺ្ិន្អាចាន្្ួយេត់្ួយាន្ននាេះនឡើយ។ 

នទេះយ៉ា ងនន្េះកោើ នៅាន្រញ្ហា ប្រ ្រើប្ករ្នទៀត នដើ្បើធានាការេ្ិរកស ន្ិងការប្គរ់ប្គងជើវៈ
ចប្្រេះប្រករនោយប្រសិទធភាព កន ងននាេះរួ្ ទងំតំរន្់ការ រ ន្ិងព្ប្ពន ើកន ងប្រនទសក្ព ជាអងផ្ដរ។ 
រញ្ហា ប្រ ្ទើ្ួយ ក់ពន័្ធជា្ួយធន្ធាន្ាន្កប្្ិតកំណត់(ធន្ធាន្្ន្ សស ន្ិងធន្ធាន្ហរិញ្ាវតថ ) 
សប្ារ់ប្កសួងររសិាថ ន្ (MoE) នដើ្បើេន្ វតតយ ទធសាស្រសតជាតិនានា (ដូចជា NBSAP ន្ិង NPASMP) 
ន្ិងនដើ្បើការ រព្អទដើជាង ៧លាន្ហកិតា ឬ ៤១% ព្ន្ព្អទដើសរ រឱ្យាន្ នៅក្ព ជា។ កន ងឆាន ២ំ០២០ 

 
30 “Strengthening national biodiversity and forest carbon stock through landscape-based collaborative management of Cambodia’s 

Protected Area System as demonstrated in the Eastern Plains Landscape (CAMPAS Project)” 
31 "Integrated Natural Resource Management in the productive, natural and forested landscape of Northern Region of Cambodia 

(INRM Project)" 
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ប្កសួងររសិាថ ន្ាន្ទទួ ងវកិាតិចជាង ០,៥% ព្ន្ងវកិារោឋ ្ិា សរ រ (RGC, 2020)។ តំរន្់
ការ រធ្មជាតិ (PAs) សថិតនប្កា្ការ ាតនោយឧទាន្ រកសប្តឹ្ផ្ត ១.២៦០នាក់រ៉ា នោណ េះ ផ្ដ ាន្
ន្័យថាឧទាន្ រកសាន ក់ៗទទួ រន្ទ កន ើព្អទដើជាង ៥.០០០ហកិតា ន  គឺជាព្អទដើាន្ទំហធំំហួស
នហត សប្ារ់ការប្គរ់ប្គងប្រករនោយប្រសិទធភាព។ រចច របន្ន ាន្ PA ចំន្ួន្ផ្ត ៥ រ៉ា នោណ េះផ្ដ ាន្
ផ្អន្ការប្គរ់ប្គងសក្មផ្ដ ាន្ោក់រញ្ចូ  ការផ្ចកជាតំរន្់អងផ្ដរ។  

នដើ្បើអាចរកដំនោេះប្សាយហរិញ្ារបទន្ប្រករនោយចើរភាព ោបំ្ទដ ់ការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ 
រាជរោឋ ្ិា  ាន្េន្ ្័តឱ្យាន្ការេ្ិវឌ្ឍនូ្វគនប្ាងការទូទត់ប្ាក់សប្ារ់នសវាប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ 
(PES) ផ្ដ ន្ឹង រន ើរទពិនសាធន្ា៍ន្ទទួ នូ្វទើតាងំេន្ វតតន្៍សាក បងចំន្ួន្ ២ (ឧទាន្ជាតិ្នំ
គូផ្ ន្ កន ងនខ្តតនសៀ្រារ ន្ិងតំរន្់នប្រើប្ាស់នប្ចើន្យ៉ា ង កាយឆាយ នខ្តតប្ពេះសើហន្ )។ ទើតាងំនៅ
តំរន្់ខ្ពង់រារទងំពើរនន្េះការ រប្រ្ពទឹកដ៏ាន្តព្្ល ផ្ដ នធវើន្ិយត័ក្មន ើការអគត់អគង់ទឹកជូន្ដ ់
្ជឈ្ណឌ  នទសចរណ៍សំខាន្់ៗ ប្ករ្ហ  ន្ន្សជជៈ/ទឹកអឹក ន្ិងទើតាងំតា្ទើប្រជ ំជន្នានា។ ទើតាងំ
េន្ វតតន្៍សាក បងតំរន្់ការ រទងំនន្េះរងការគំរា្កំផ្ហងពើភាពនរចរ ិព្ប្ពន ើ ការនធវើកសិក្មផ្ដ 
រងកការរំអលចិរំដល ញ ន្ិងសក្មភាពេ្ិវឌ្ឍន្៍នសដឋកិចចដព្ទនទៀត។ តប្្ូវការកន ងការធានានសវាប្រព័ន្ធ  
នេកូឡូស ើទងំេស់នន្េះាន្ភាពរនាទ ន្ក់ាន្់ផ្តខាល ងំនឡើង អាប្ស័យនោយសារៈសំខាន្់ខ្វេះ្ិន្ាន្ព្ន្ការ
រកាចើរភាពអគត់អគង់ទឹកសប្ារ់នខ្តតនសៀ្រារ នខ្តតប្ពេះសើហន្  ន្ិងប្រជាជន្នៅទើជន្រទជ ំវញិទើននាេះ។ 

ការេន្ វតតសាក បង PES ទងំពើរកផ្ន្លងរងាា ញឱ្យនឃើញថា ាន្ឱ្កាសគួរឱ្យកត់សាគ  ់ នដើ្បើ
សនប្្ចាន្ ទធអ ផ្ដ អាចអោ ់េតថប្រនយជន្ដ៍ ់ររសិាថ ន្អង ន្ិងជយួជំរ ញការេ្ិវឌ្ឍ្ន្ សស
អងផ្ដរ។ គនប្ាង នរ ៉ាដរូក ក៏ាន្រងាា ញសកាោ ន្ ព សប្ារ់ទើអារការូន្សម័ប្គចិតត ផ្ដ អោ ់ការន ើក
ទឹកចិតតផ្អនកហរិញ្ាវតថ សប្ារ់ការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ  ន្ិងការន ើកក្ពស់ជើវភាពរស់នៅ។ ផ្អែកន ើរទ
ពិនសាធន្៍កន្លង្កពើគនប្ាង PES ដឹកនានំោយេងគការ្ិន្ផ្្ន្រោឋ ្ិា តូចៗនៅកន ងប្រនទសក្ព ជា   
នេកូនទសចរណ៍ កន ងរររិទនប្កាយកូវ ើដ-១៩ អាចជាទើអារ្ួយនទៀតផ្ដ អារភាជ រ់េនកផ្ដ  ក់ពន័្ធ
កន ងនសវាប្រពព័ន្ធនេកូឡូស ើ “អគត់អគង់” (ទើភាន ក់ងារតំរន្់សហគ្ន្ជ៍ន្រទ) កាន្់ផ្តជិតសនិទធផ្ង្នទៀត
ជា្ួយ “េនកទទួ អ ” (េនកនទសចរណ៍េន្តរជាត ិ ន្ាៀវ) ព្ន្នសវាប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ។ ជាច ងនប្កាយ 
កន ងឆាន ២ំ០១៩ ប្រនទសក្ព ជា ាន្ចូ រួ្ កន ងការអោួចនអោើ្គំន្តិហរិញ្ារបទន្ជើវៈចប្្រេះ (BIOFIN)     
សក  នដើ្បើន ើកក្ពស់ការប្គរ់ប្គងធ្មជាតិ ន្ិងនសវាធ្មជាតិ តា្រយៈការយ ់ដឹងកាន្់ផ្តរងឹាំ
ផ្ង្នទៀត ន្ិងការនប្រើប្ាស់ដំនោេះប្សាយហរិញ្ាវតថ ។  

រញ្ា ប្រ ្ទើពើរទក់ទងជា្ួយ ការឈាន្នៅសនប្្ចាន្សកាោ ន្ ព នពញន ញព្ន្ការប្គរ់
ប្គងធន្ធាន្ធ្មជាតិតា្សហគ្ន្៍ (CBNRM) សប្ារ់ការេ្ិរកស ន្ិងការប្គរ់ប្គងជើវៈចប្្រេះប្រករ 
នោយចើរភាពកន ងប្រនទសក្ព ជា។ ងវើនរើាន្វឌ្ឍន្ភាពយ៉ា ងនប្ចើន្សន្ធឹកសនាធ រ់នហើយកោើ រ៉ា ផ្ន្តការអោួច
នអោើ្គំន្ិតទងំឡាយ នៅព ំទន្់អាចសនប្្ចាន្សកាោ ន្ ព នពញន ញររស់ខ្លួន្នៅនឡើយ អាប្ស័យ
នោយេតថប្រនយជន្៍ ស្តថភាព ន្ិងេោំចាន្កប្្ិតកំណត់ សិទធិកាន្់ការ់ខ្លើ ន្ិង្ិន្ាន្សន្តិស ខ្ 
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ន្ិងន្ើតិវធិើេន្ ្័តផ្ដ ផ្វងេនាល យ។ ការទទួ ាន្សិទធិ ន្ិងការទទួ ខ្ សប្តូវទងំេស់នន្េះសប្ារ់
សហគ្ន្៍តរំន្់ការ រធ្មជាត ិ(CPAs) ន្ិងទើតាងំសហគ្ន្៍ព្ប្ពន ើ តប្្ូវឱ្យាន្ដំនណើ រការេន្ ្័ត
ដ៏ ំាក េូសរនាល យនព ផ្វង ន្ិងាន្ កេណៈរនចចកនទសខ្ពស់ផ្ដ អាចចំោយនព េស់ជានប្ចើន្
ឆាន ។ំ អាប្ស័យនោយទំហពំ្ន្ប្រព័ន្ធតំរន្់ការ រធ្មជាតិររស់ក្ព ជា ន្ិងតប្្ូវការនដើ្បើសនប្្ចនៅតា្
នសចកោើប្តូវការររស់សហគ្ន្៍កន ងតរំន្ទ់ងំននាេះ ការពប្ងើក CPAs គឺាន្ភាពរនាទ ន្ជ់ាពិនសស 
នហើយគួរផ្តប្តូវាន្នធវើនឡើងកន ង កេណៈប្រករនោយប្រសិទធអ  ន្ិងាន្តាល ភាពផ្ដ ោបំ្ទដ ់ការ
េ្ិរកសនៅថាន ក់ជាតិ ន្ងិនោ នៅេ្ិវឌ្ឍន្៍្ន្ សស។ រចច របន្នសហគ្ន្៍ព្ប្ពន ើ ន្ងិសហគ្ន្៍តំរន្់
ការ រធ្មជាតិ ាន្តិចជាង ១៥% ព្ន្ព្ប្ពន ើ ន្ិងតរំន្់ការ រធ្មជាតិសរ រ (UNDP, 2019)។  

រញ្ហា ប្រ ្ច ងនប្កាយ ទក់ទងន្ឹងទនិ្នន្័យ ន្ិងពត័៌ាន្សោើពើជើវៈចប្្រេះ  ន្ិងប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ។ 
រចច របន្នទិន្នន្យ័ទងំនន្េះ សថិតនៅរាយា៉ា យតា្េងគភាព ន្ិងរោោ េងគការ នហើយព ំប្តូវាន្ចងប្កង
ប្រ្ូ អោ ំនៅថាន ក់ជាតិ នដើ្បើអោ ់ជា្ូ ោឋ ន្ព័ត៌ាន្សប្ារ់ការសនប្្ចចិតតកន ងការនប្រើប្ាស់ដើនទ។ 
ឧទហរណ៍ ដំនណើ រការកន ងការរនងកើតតំរន្់នទសភាពេ្ិរកស អាចប្តូវទ្ទរទិន្នន្័យនយងពើ ំហ 
នដើ្បើកំណត់រកទើតាងំព្ន្ប្រន្ទជិតអ តពូជ តំរន្់ចណំ ចនៅោ ជើវៈចប្្រេះ ន្ិងប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើចាំច់ 
នដើ្បើធានាាន្ថា រា ់ប្ពំប្រទ ់ផ្ដ ប្តូវាន្នសនើនឡើង ន្ឹងប្តូវអោ ់ប្គរ់ប្ោន្់សប្ារ់ទើតាងំទងំេស់
នន្េះ។ នទេះយ៉ា ងនន្េះកោើ ព័ត៌ាន្នន្េះនៅព ំទន្់ាន្ជានប្សចនៅនឡើយ។ ការអោួចនអោើ្គំន្តិនធវើផ្អន្ទើ
ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើផ្រររួ្ រញ្ចូ  នានព ងមើៗនន្េះនប្កា្ការោបំ្ទពើ UNDP ាន្ជំរ ញការនធវើផ្អន្ការ ំហ
ឱ្យឈាន្្ួយជំហាន្នៅ  ្ខ្នទៀត នៅកន ងប្កសួងររសិាថ ន្ ប្សរនព ផ្ដ ផ្អន្ទើប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ប្តូវ
ាន្រញ្ចូ  នូ្វភាពចាំច់នដើ្បើោបំ្ទដ ់ការនធវើនសចកតើសនប្្ចចិតតកន ងការនប្រើប្ាស់ដើខាន តធំ ន្ិងការ
ា៉ា ន្់ប្រាណការេ្ិរកស។ គនប្ាងងមើ្ួយររស់ធនាោរពិ្ពនលាក សោើពើការនធវើផ្អន្ការតំរន្់នទសភាព 
ន្ិងនេកូនទសចរណ៍ប្រករនោយចើរភាព កំព ងេ្វិឌ្ឍឱ្យាន្ប្រព័ន្ធព័ត៌ាន្ប្គរ់ប្គងររសិាថ ន្ក្ព ជា  
(CEMIS)។ នៅនព ាន្ប្រតិរតតិការនពញន ញនហើយ  CEMIS អាចចងប្កងទិន្នន្័យទងំេស់ សោើពើ
តំរន្់ការ រធ្មជាតិ ជើវៈចប្្រេះ ន្ិងប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើសំខាន្់ៗនៅក្ព ជា ផ្ដ ាន្សារៈប្រនយជន្៍
សប្ារ់េនកប្រករវជិាជ ជើវៈ ន្ិងេនកនធវើនោ ន្នយាយអងផ្ដរ។ 

នាយកោឋ ន្ជើវៈចប្្រេះ GSSD កំព ងប្គរ់ប្គងន ើគនប្ាងេន្ សញ្ហា  រ ើយ៉ាូ ចំន្ួន្ ៣ (CBD, UNFCCC 

ន្ិង UNCCD) នដើ្បើន ើកក្ពស់ការេន្ វតតេន្ សញ្ហា ទើប្ករង រ ើយ៉ាូ កន ងប្រនទសក្ព ជា តា្រយៈការេ្ិវឌ្ឍ
ស្តថភាពថាន ក់ជាតិ នដើ្បើសប្្រសប្្ួ  ន្ិងរនងកើតព័ត៌ាន្ ក់ព័ន្ធជា្ួយការេន្ វតតេន្ សញ្ហា ទងំ
នន្េះឱ្យាន្កាន្់ផ្តប្រនសើរ។ គនប្ាងនន្េះន្ឹងពប្ងងឹចំនណេះដឹងររសិាថ ន្ ន្ងិប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងព័ត៌ាន្
ររស់ក្ព ជា នដើ្បើអាចរនងកើត រកាទ ក វភិាគ ន្ិងអសពវអាយទិន្នន្័យផ្អនកររសិាថ ន្ ាន្កាន្់ផ្តប្រនសើរ 
ន្ិងអោ ់ប្ចកសប្ារ់ការផ្ចករផំ្ កព័ត៌ាន្ររស់េន្ សញ្ហា ។  ្ូ ោឋ ន្ទិន្នន្យ័ជើវៈចប្្រេះជាតិ ក៏ាន្
ទើតាងំនៅកន ង Server កន ងនាយកោឋ ន្ជើវៈចប្្រេះ ផ្ដរ។  
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៦.៥  អនុស្ថេន៍  

១.  នដោ តការយកចិតតទ កោក់ន ើកិចចខ្ិតខ្ំកន ងការេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ ន្ិងការេ្ិរកសប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ 
ន ើតំរន្់ផ្ដ ប្តូវាន្ការ រនោយប្សរចារ់រចួនហើយ ន្ិង ពប្ងឹងនូ្វប្រសិទធភាពព្ន្កិចចខ្ិតខ្ំ
ទងំេស់ននាេះតា្រយ:៖ 

➢ ធានាឱ្យាន្ធន្ធាន្ផ្អនកហរិញ្ាវតថ  ន្ិងរនចចកនទសរផ្ន្ថ្នទៀតពើរោឋ ្ិា  ន្ិងពើព្ដគូេ្ិវឌ្ឍ
នដើ្បើចងប្កងជាឯកសារ ន្ិងន្លើយតរចំន េះការគំរា្កំផ្ហងចំន េះប្រន្ទ ន្ិងចំន េះប្រព័ន្ធ
នេកូឡូស ើ ផ្ដ កំព ងប្រ ្ហាន្ិ្យ័ 

➢ អោួចនអោើ្គំន្តិឱ្យាន្ក្មវធិើ/គនប្ាងប្រករនោយន្វាន្ វតតន្៍ រួ្ ទងំការេ្ិរកសនៅនប្ៅតំរន្់ 
ការនអទររនចចកវទិា ការប្សាវប្ជាវផ្ររវទិាសាស្រសត ន្ិងការេ្ិវឌ្ឍ 

➢ េ្ិវឌ្ឍផ្អន្ការប្គរ់ប្គងតំរន្់ការ រធ្មជាតិ ន្ិងផ្រងផ្ចកតំរន្់ផ្អែកន ើទិន្នន្័យប្រនសើររំអ ត
ផ្ដ ាន្ជា្ូ ោឋ ន្ប្គឹេះនដើ្បើន ើកក្ពស់ការេ្ិរកសប្រករនោយចើរភាព ន្ងិ ធានាសិទធិកាន្់
ការ់ដើធលើតា្រយៈការច េះរញ្ជ ើដើរដឋនៅកន ងតំរន្់ការ រធ្មជាតិ ន្ិង 

➢ ពប្ងឹងកិចចខ្តិខ្ំជប្្រញការេន្ វតតចារ់។ 

២. ន ើកក្ពស់ជនប្្ើសអោ ់ហរិញ្ារបទន្ប្រករនោយចើរភាពនដើ្បើនកៀរគរធន្ធាន្រផ្ន្ថ្សប្ារ់ការ
េ្ិរកសតា្រយៈ៖ 

➢ ោក់ឱ្យប្រតិរតតិការគនប្ាងេ្ិវឌ្ឍសាក បង PES ន្ិងនប្រើប្ាស់ការេន្ វតត ែ នដើ្បើេ្ិវឌ្ឍ
នោ ន្នយាយ ន្ិងយ ទធសាស្រសតជាតិ ផ្ដ អោ ់យន្តការ PES ប្រករនោយប្រសិទធភាព         
ររយិរ័ន្ន ន្ងិតាល ភាព  

➢ នកៀរគរធន្ធាន្តា្រយៈដំនោេះប្សាយហរិញ្ារបទន្ផ្អែកន ើជើវៈចប្្រេះផ្ដ  ក់ព័ន្ធ ន្ងិអាច
េន្ វតតាន្រផ្ន្ថ្ ន្ងិ 

➢ េ្ិវឌ្ឍប្ករខ្ណឌ  ិខ្ិតរទោឋ ន្គតិយ តតិ  (ឬ “ប្រព័ន្ធ nested system”)    នដើ្បើរន្ស ើគនប្ាង 
នរ ៉ាដរូក ជា្ួយក្មវធិើនរ ៉ាដរូកជាតិ ន្ងិជប្្រញឱ្យាន្ពហ ប្រ្ពហរិញ្ារបទន្នដើ្បើោបំ្ទដ ់
ការេ្ិរកសប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ន្ិងជើវៈចប្្រេះ។ 

៣. ពប្ងឹងការចូ រួ្ ររស់សហគ្ន្៍រផ្ន្ថ្នទៀតកន ងការប្គរ់ប្គង ន្ិងេ្ិរកសជើវៈចប្្រេះ ន្ិងតរំន្់
ការ រធ្មជាតិប្រករនោយចើរភាពតា្រយៈ៖ 

➢ ពប្ងឹងស្តថភាពផ្អនកសាថ រ័ន្នដើ្បើសប្្រសប្្ួ  ន្ិងោបំ្ទដ ់ការចូ រួ្ ររស់សហគ្ន្៍
េន្ ្័តន ើន្ើតិវធិើរួ្ នដើ្បើរនងកើតសហគ្ន្៍តំរន្់ការ រធ្មជាតិ ន្ិងពប្ងឹងភាពេង់អាចររស់ 
សហគ្ន្៍នដើ្បើន្លើយតរចំន េះសក្មភាពខ្ សចារ់ ន្ិងន ើកក្ពស់ការចិញ្ច ឹ្ជើវតិ ន្ិង   

➢ ធានាឱ្យាន្ការនប្រើប្ាស់ធន្ធាន្តា្សហគ្ន្៍រយៈនព ផ្វង ន្ិង សិទធិប្គរ់ប្គងសប្ារ់
នប្រើប្ាស់  NTFPs ន្ងិនសវាប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ដព្ទនទៀតប្រករនោយចើរភាព។ 
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៤. ប្រ្ូ  ចងប្កងទិន្នន្យ័ ក់ព័ន្ធជា្ួយប្រព័ន្ធជើវៈចប្្រេះ ន្ិងប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ តា្រយៈ៖ 
➢ ការោក់ឱ្យាន្យន្តការប្រ្ូ ទិន្នន្័យជាអលូវការ ការនរៀរចំឱ្យាន្ការផ្ចករផំ្ កទិន្នន្័យ ន្ងិ
ពិធើសារប្គរ់ប្គងទិន្នន្័យ ក់ព័ន្ធន្ឹងជើវៈចប្្រេះ ន្ិងទិន្នន្័យប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ នៅតា្ទើ
ភាន ក់ងាររោឋ ្ិា  ន្ិងទើភាន ក់ងារព្ដគូ  

➢ េ្ិវឌ្ឍស្តថភាព ន្ិងនកៀរគរធន្ធាន្នដើ្បើរនងកើតប្រព័ន្ធប្គរ់ប្គងព័ត៌ាន្ជើវៈចប្្រេះជាតិនៅ
កន ងប្កសួងររសិាថ ន្ ន្ិង 

➢ នប្រើប្ាស់ឧរករណ៍នធវើផ្អន្ទើ ំហទំនន្ើរ នដើ្បើជា្គគ នទសក៍សប្ារ់ការសនប្្ចចិតតកន ងការ
នប្រើប្ាស់ដើ ន្ិងការសនប្្ចចិតតកន ងការនប្រើប្ាស់ធន្ធាន្ នោយប្តូវពិចរោេំពើតប្្ូវការ
ររស់ប្រព័ន្ធនេកូឡូស ើ ការេ្ិរកស ន្ិងការេ្ិវឌ្ឍ្ន្ សស។ 
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ជំពូកទី ៧. សណំល ់

៧.១  សសចកតីស្តើម 
ជំពូកននេះ វភិាគអំពីស្ថា នភាព និងននិ្នា ការននការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹ និងសំណល់រាវនោយ

នដោ តការយកចិតតទុកោក់នលីបញ្ហា គ្បឈមពាក់ព័នធជាមួយ ការគ្បមូលសំណល់ ការកកនចាន ងីវញិ 
គ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល ់ និងការន េះនោលសំណល់។ ការគ្គប់គ្គងសំណល់កាា យជាបញ្ហា ដ៏គ្សួចគ្ស្ថវ 
កដលទាមទារសកមមភាពជាបន្នា ន់ ជាពនិសសកាុងតំបន់ទីគ្បជុំជន អាគ្ស័យនោយការនកីនន ងីយ៉ា ង
គំហុកននបរមិាណសំណល់រងឹ និងសំណល់រាវ។ ការវនិិនយគថ្មីៗនលីនហដឋរចន្នសមព័នធ នងិអភិគ្កមថ្មីៗ
នដីមបពីគ្ងឹងការកកនចាន ងីវញិ និងការកាត់បនាយសំណល ់គឺជាអាទិភាពសគ្មាប់នពលអន្នគត។  

៧.២  សម្ពា ធ 

នសដឋកិចចកមពុជាមានការលូតលាស់ខ្ា ងំកាា អស់រយៈនពលជានគ្ចីនឆ្ា ។ំ កំនណីន GDP គ្បោឆំ្ា  ំ
មានអគ្ាខ្ពស់ជាង ៧% ោប់ពីឆ្ា  ំ២០១១ មក នោយកាុងនន្នេះ GDP កាុងគ្បជាជនមាា ក់នកីនន ងីោប់
ពី ៨៨២ ដុលាា រអានមរកិកាុងឆ្ា  ំ២០១១ ដល់ជិត ១ ៥១០ ដុលាា រអានមរកិកាុងឆ្ា  ំ២០១៨។32 ការនកនី
ន ងីននសកមមភាពនសដឋកិចច និងការបរនិភាគ គ្តូវ នជំរុញនោយកំនណីនគ្បជាជន យ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ 
ចំនួនគ្បជាជន ននកីនន ងីពីចំនួន ១៣,៨លានន្នក់ កាុងឆ្ា ២ំ០០៨ មក ១៦,២លានន្នក់ កាុងឆ្ា  ំ
២០១៨ នពាលគឺមានកំនណីន ២,៤លានន្នក់ កាុងមួយទសសវតសរ។៍33 

ការនកីនន ងីយ៉ា ងឆ្ប់រហ័សកនាកនសដឋកិចច និងគ្បជាជន ន្វីឱ្យមានការនគ្បីគ្ ស់វតាុធាតុនដីម
នកីនន ងី ក៏ដូចជាការនកីនន ងីជាគំហុកននការបនងកីតសំណល់។ នៅចនន្នា េះឆ្ា ២ំ០០០ ដល់ ២០១៥ 
ការបរនិភាគរបស់មនុសសមាា ក់34 នៅកមពុជានកីនន ងីជាងនទវដង។ កាុងអំ ុងនពលដូចគ្នា ននេះកដរ វស័ិយ 
កមមនតស្ថល និងសំណង ់ ការបរនិភាគ នន្ននំៅដល់ការនកីនន ងីយ៉ា ងគ្សួចគ្ស្ថវទាងំការនគ្បីគ្ ស់ 
សមាា រៈ និងសំណល់។ កំនណីននសដឋកិចច នងិកំនណីនគ្បជាជន ក៏បនងកីនតគ្មូវការទឹក និងបនចចញ
សំណល់រាវ។ ការអភិវឌ្ឍទីគ្កុង និងការដា ស់បោូរការនគ្បីគ្ ស់ដី  នប៉ាេះពាល់ដល់គុណភាពទឹក បនងកីត
ឱ្យមានសមាព ្គួរឱ្យកត់សមាា ល់មកនលីទីគ្កុងនដីមបឱី្យនោល់នសវាជាមូលោឋ នឱ្យ នគ្គប់គ្គ្នន់ ដូចជាលូ
បងាូរទឹក គ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល់រាវ និងការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹជានដីម។  

ការគ្គប់គ្គងសំណល់ នកាា យជាបញ្ហា គ្សួចគ្ស្ថវ កដលទាមទារឱ្យមានសកមមភាពជាបន្នា ន់ ជា
ពិនសសនៅកាុងទីគ្កុង្ំៗដូចជារាជធានីភាំនពញ នខ្តត ត់ដំបង នខ្តតនសៀមរាប និងនខ្តតគ្ពេះសីហនុ ជា
នដីម អាគ្ស័យនោយមានការនកីនន ងីជាគំហុកននសំណល់រងឹ និងសំណល់រាវ។ សំណល់កដលពុំ ន
ន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមមអាចបងកឱ្យមានបញ្ហា កនាកសុខ្ភាព នងិបរសិ្ថា ន្ងន់្ ងរ រមួទាងំការបនងកីនការបំពុលខ្យល់ 

 
32 RGC. 2019. National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023. 
33 World Bank, National Accounts Data.https://data.worldbank.org/country/cambodia?view=chart accessed 28.09.20  
34 ADB (2018) Key Indicators for Asia and the Pacific 2018. ADB Manila. 

https://data.worldbank.org/country/cambodia?view=chart
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ទឹក និងដី កដូ៏ចជាគ្បឡាក់គ្ប ូសនៅកាុងបរសិ្ថា នសមុគ្ទដ៏្ំន្ងនោយសំណល់ ា សាិកនងកដរ។ កាុង
តំបន់ទីគ្បជុជំន ការដុតសំណល់អាចជាគ្បភពគួរឱ្យកត់សមាា ល់ និងជាគ្បភពកដលចំណាយខ្ពស់នន
ការបំពុលខ្យល់។ ការដុតសំណល ់ រមួចំកណកបងកឱ្យមាននមនរាគគ្បព័នធដនងាីមសគ្មាប់អាកាងំលំនៅ
កាុងតំបនទ់ីគ្បជុំជន ជាលទធនលន្វីឱ្យមានការខូ្ចខ្តសុខ្ភាពគួរឱ្យកត់សមាា ល់។ សំណល់មិន ន
គ្បមូល ន្នឱំ្យមានសតវចនគ្ង និងជងំឺកាន់កតនគ្ចីនន ងី ន្វីឱ្យតនមាគ្ទពយសមបតតិធាា ក់ចុេះ និងកាត់បនាយ
ភាពទាក់ទាញននទីគ្បជុំជនពីសំណាកក់ារវនិិនយគពីខ្ងនគ្ៅ។ គ្បជាជនគ្កគី្កងាយនឹងរងនគ្គ្នេះនគ្ចីន 
ពីអន្នម័យមនិគ្គប់គ្គ្នន់ អាគ្ស័យនោយសំណល់កដលពុំ នគ្បមូលកដលជាបនាុកកនាកហរិចញវតាុយ៉ា ង
្ងន់្ងរ នោយស្ថរកតការចំណាយទាក់ទងជាមួយសុខ្ភាព និងការ ត់បង់នលិតភាព។ នៅាមតំបន់
ជនបទ មានការអនុវតតជាស្ថមចញកាុងការដុតសំរាម ឬ ន េះសំណល់នោលកាុងទីស្ថធារណៈ  នាួវទឹក ឬ
តំបន់ទំននរ អាគ្ស័យនោយកងវេះទីលានោក់សំរាម និងនសវាគ្បមូលសំណល់។  

កាុងចំនណាមសំណល់ទាងំអស់ សំណល់ ា សាិក គឺជាបញ្ហា កដលកំពុងរកីកាន់កត្ំន ងីសគ្មាប់
គ្បនទសកមពុជា។ នពល ា សាិកគ្តូវ ននគយកនៅន េះនោល សំណល់ននេះអាចបងកឱ្យមាននលប៉ាេះពាល់
្ងន់្ងរមកនលីគ្បព័នធលូ និងនហដឋរចន្នសមព័នធបងាូរ កដលន្នឱំ្យមានទឹកជំនន់រហ័សនៅាមតំបន់។ ទកឹ
ជំនន់រហ័សអាចបងកការខូ្ចខ្តដល់នហោឋ រចន្នសមព័នធ និងប៉ាេះពាល់អវជិជមានមកនលីគ្បព័នធនអកូ ូសីុ
នុយគ្សួយ រមួទាងំបរសិ្ថា នសមុគ្ទនងកដរ។  

ការគ្គប់គ្គងសំណល់មិន ននពញនលញ បងកឱ្យមាននលប៉ាេះពាល់ខូ្ចខ្តមកនលីនគ្នលនៅ
នទសចរណ៍សំខ្ន់ៗ ដូចជានខ្តតនសៀមរាប រាជធានភីាំនពញ និងនទសចរណ៍ាមតំបន់ននារ។ ននារសមុគ្ទ
កមពុជាកដលជានគ្នលនៅនទសចរណ៍កពុំងលូតលាស់នលឿនជាងនគបំនុត ធាា ប ់នរងនលប៉ាេះពាលគ់ួរឱ្យ
កត់សមាា ល់ពីការបំពុល ា សាិកនៅតំបន់សមុគ្ទ។ ការគ្ស្ថវគ្ជាវកដលមានកនាងមក បងាា ញឱ្យន ញីថា 
ការបំពុលនោយសំណល់កាុងកគ្មិត្ំន្ង អាចរារាងំមិនឱ្យអាកនទសចរមកនលងកំស្ថនត ជាពិនសសពី 
នទសចរមានចំណូលខ្ពស់ រមួទាងំអាកន្វីដំនណីរកាុងនគ្នលបំណង អាជីវកមម នងិកិចចគ្បជុំអនតរជាតិន្នន្ន
នងកដរ។ 

៧.៣  ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ 

៧.៣.១  អភិ លកិចចការគ្គប់គ្គងសំណល់ 
នយងាមចាប់សោីពីកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការគ្គប់គ្គង្នធាន្មមជាតិ (១៩៩៦) គ្កសួង 

បរសិ្ថា ន គជឺាស្ថា ប័នន្នមុំខ្កាុងការបនងកីតនគ្នលននយ យ នចញលិខ្ិតបទោឋ នគតិយុតត ិ និងសគ្មប
សគ្មួលសកមមភាពសោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់និងគ្គប់គ្គងនលីការបំពុល។ នយងាមអនុគ្កឹតនលខ្ 
១១៣ សោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹទីគ្បជុំជន (២០១៥)  និងកាុងឆ្ា ២ំ០១៧ សគ្មាប់កាត់បនាយការ
នគ្បីគ្ ស់ ា សាិក រាជរោឋ ភិ ល ននចញអនុគ្កឹតនលខ្ ១៦៨ សោីពីការគ្គប់គ្គង ា សាិក រដឋ លថាា ក់
នគ្កាមជាតិ (SNAs) មានការទទួលខុ្សគ្តូវចមបងនលីការគ្គប់គ្គងសំណលរ់មួទាងំការគ្បមូល និងការ
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ដឹកជចជូ នសំណល់ នោយមានការចងអុលបងាា ញកនាកបនចចកនទសពីសំណាក់គ្កសួងបរសិ្ថា ន។ គ្កសួង
ដនទនទៀត ក៏មានការទទួលខុ្សគ្តូវពាក់ព័នធនឹងការគ្គប់គ្គងសំណល់នៅថាា ក់ជាតិ នងិថាា ក់នខ្តតនង
កដរ (ារាង ៧.១)។  

តារាង ៧.១ អាណត្តិរបស់ក្រសួងពារ់ព័ន្ធជាមួយអភិបាលរិច្ចការក្រប់ក្រងសំណល់រនុងក្រទេសរមពុជា 
គ្កសួង ការទទលួខុ្សគ្តវូ 

គ្កសួងនសដឋកិចច និង
ហរិចញវតាុ (MEF) 

កបងកចកកចច ប់ថ្វកិាសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គងសំណល់។ 

គ្កសួងបរសិ្ថា ន 
(MoE) 

ន វ្ីកននការបរសិ្ថា ន និងពិនិតយាមោននលីការបនចចញស្ថរធាតុកខ្វក់កាុងនាូវទឹក សំណល់រងឹ
របស់ទីគ្កុង សំណល់ពីសំណង់ និងកនមាចកំទី សំណល់ឧសាហកមម សំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់  
សាិតនៅនគ្កាមអគាន្នយកោឋ នគ្នពំារបរសិ្ថា ន (GDEP) និងមនាីរបរសិ្ថា ននខ្តត (PDoEs)។ 

គ្កសួងសុខ្ភិ ល 
(MoH) 

គ្គប់គ្គងសំណល់នវជជស្ថស្រសតាមរយៈន្នយកោឋ នមនាីរនពទយ (DHS) និងមនាីរសុខ្ភិ លនខ្តត 
(PDoHs)។ 

គ្កសួងកសិកមម រុកាា
គ្បមាញ់ និងននស្ថទ 

(MAFF) 

ចុេះបចជ ីថាា សំមាា ប់សតវលអិត និងជីគីមីកសិកមម នគ្កាមអគាន្នយកោឋ នកសិកមម (GDA) និង
គ្គប់គ្គងនលីការន េះនោលសំណល់នៅកាុងកិចចសហគ្បតិបតតកិារជាមួយគ្កសួងបរសិ្ថា ន។  

គ្កសួងមហាននា 
(MoI) 

គ្បតិបតិតការ និងគ្គប់គ្គងនលីគ្បព័នធគ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល់រាវ ទីាងំោក់សំរាម និងនាត់នាង់ 
មុខ្ងារគ្គប់គ្គងសំណល់ទាងំអស់ាមរយៈអគាន្នយកោឋ នរដឋ លមូលោឋ ន (GDLA)  
រដឋ លនខ្តតគ្កុង រមួទាងំរដឋ លរាជធានីភាំនពញនងកដរ។   

គ្កសួងស្ថធារណការ 
និងដឹកជចជូ ន 

(MPWT) 

គ្គប់គ្គងស្ថា នីយសំអាតទឹកកខ្វក់ និងនរៀបចំបទបបចញតតិ នគ្នលននយ យ និងយុទធស្ថស្រសត
សគ្មាប់គ្បគ្ពឹតតកិមមទឹកកខ្វក់ាមរយៈអគាន្នយកោឋ ន (ន្នយកោឋ ន) សំណង់គ្បព័នធចនគ្មាេះ
ទឹកកខ្វក់ (GDSWM) និងមនាីរស្ថធារណការ និងដឹកជចជូ នថាា ក់នខ្តត 

គ្កសួងឧសាហកមម 
វទិាស្ថស្រសត បនចចកវទិា 
និងនវានុវតតន៍ (MISTI) 

គ្គប់គ្គងអងាភាពវស័ិយឧសាហកមមឯកជន រមួទាងំគ្គប់គ្គងសំណល់ឧសាហកមម និងការ
នលីកកមពស់ដំនណីរការនលិតកមមស្ថអ ត។ 

៧.៣.២  ចណំាត់គ្បនភទសំណល់ចំបងៗ 
សំណល់គ្តូវ នកបងកចកជាពីរគ្បនភទ៖ សំណល់រាវ និងសំណល់រងឹ។ សំណល់រងឹ ជាទូនៅ រមួ

មានសំណល់រងឹាមទីគ្កុង (MSW) សំណល់សំណង់ និងកនមាចកមាី (C&D) សំណល់ឧសាហកមម 
សំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់ សំណល់នវជជស្ថស្រសត និងសំណល់នអ ចិគ្តូនិក (ារាង ៧.២)។ 

តារាង  ៧.២ ការពណ៌នាអំពីចំ្ណាត់្ក្រទភេសំខាន់្ៗនន្សំណល់ 
ចំណាត់គ្បនភទ ការពិពណ៌ន្ន 

ទឹកកខ្វក់ 
ទឹកកខ្វក់ រមួមានទឹកកខ្វក់នចញពី ាមនាេះ ាមសហគមន៍ (ឬនៅថាទឹកលូ) ទឹកកខ្វក់ហូរនលីដី 
សំណល់រាវឧសាហកមម។ ទឹកកខ្វក់អាចមាននាុកស្ថរធាតុបំពុល រូបវន័ត គីមី និងជីវស្ថស្រសត។ 

សំណល់រងឹទី
គ្បជំុជន (MSW) 

MSW រមួមានវតាុធាតុនដីមសំណល់នចញពីនាេះ អាជីវកមមកាុងមូលោឋ នតូចៗ និង្ុងសំរាមាមដងនាូ
វ។ ាម្មមា MSW មាននាុកសំណល់សររីាងា  ា សាិក គ្កោសកកវ នឈ ីនិងវតាុធាតុសងួត។  

សំណល់សំណង់ សំណល់ C&D គ្តូវ នកំណត់និយមន័យថា ជាសមាា រៈសំណល់រងឹនកីតនចញនោយដា ល់ពី
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និង កនមាចកមាី 
(C&D) 

សំណង់ និងការវាយកនមាចនហោឋ រចន្នសមព័នធវា អាចម៍ដី កំនទចថ្មាមទំហនំនសងៗ នឈ ីនិងកដក
សំណង់សិលបការ និងនបតុង។ 

សំណល់
ឧសាហកមម 

សំណល់ឧសាហកមម គ្តូវ នបនងកីតន ងីនោយនរាងចគ្កកមមនតស្ថល រមួមានសំណល់វាយនភណឌ  
នចញមកពីឧសាហកមមកាត់នដរ សំណល់ភក់នចញពីនរាងចគ្កគ្បគ្ពឹតតកមមសំណល់រាវ។ 

សំណល់ 
នគ្គ្នេះថាា ក ់

សំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់ រមួមានស្ថរធាតុទាងំឡាយណាកដលមានជាតិពុល គ្បតិកមម ងាយឆ្បននេះ 
ស្ថរធាតុកាត់ ស្ថរធាតុនាុកនមនរាគ ឬមានវទិយុសកមម។  

សំណល់ 
នវជជស្ថស្រសត 

សំណល់នវជជស្ថស្រសត គ្តូវ នបនងកីតន ងីពីវស័ិយកថ្ទាសុំខ្ភាព នហយីរមួមានសំណល់មាន 
នមនរាគ សំណល់មុតគ្សួច សំណល់ឱ្សថ្ស្ថស្រសត សំណល់គីមី និងវទិយុសកមម។  

សំណល់ 
នអ ចិគ្តូនិក 

សំណល់នអ ចិគ្តូនិក រមួមានសមាា រៈនអ ចិគ្តូនិក ឬសមាា រៈអគាិសនីកដលគ្តូវ ននគន េះនោល 
គ្តូវ ននគបចជូ នយកនៅតុបកតង នគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ លក់នចញវញិ នអតោយ (ាមរយៈ ការនចា
វតាុធាតុនដីមមកនគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ) ឬន េះនោល។  

ស្ថា នភាពសំណល់រាវ និងសំណល់រងឹ 
• សំណល់រាវ - ទឹកកខ្វក់ 

សំណល់រាវ-ទឹកកខ្វក ់ ភាគនគ្ចីន គ្តូវ នបចជូ នាមរយៈបំពង់លូនៅកាន់ស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមម 
នោយកាុងនន្នេះស្ថា នីយបូមទឹកកចកោយសំណល់រាវ-ទឹកកខ្វក់កដល នន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមមរចួ នៅកាន់គ្សេះ
ោក់ទឹកឱ្យរង។ សំណល់រាវ-ទឹកកខ្វក់កាុងបរមិាណគួរឱ្យកត់សមាា ល់នៅទីជនបទគ្បនទសកមពុជា ពុំគ្តូវ
 នរាងំខ្ាប់ឱ្យសាិតកាុងគ្បព័នធបិទជិតនន្នេះនទ ប៉ាុកនតនាុយនៅវញិទឹកទាងំនន្នេះគ្តូវ នបនចចញនោយដា ល់
នៅកាុងបរសិ្ថា ន នោយនហតុថា គ្បព័នធគ្បគ្ពឹតតិកមមសណំល់រាវ-ទឹកកខ្វក់ គឺនៅពុំទាន់មាននៅន យី។  

នខ្តតនសៀមរាប នខ្តតគ្ពេះសីហនុ នខ្តតកកប និងនខ្តត ត់ដំបង មានស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមសណំល់  
រាវ-ទឹកកខ្វក។់ នទាេះយ៉ា ងននេះកោ ី ទីគ្កុងកដលកំពុងលូតលាស់ទាងំននេះបនតជួបគ្បទេះបញ្ហា គ្បឈម
នោយស្ថរកតសមតាភាពរបស់ស្ថា នីយទាងំននេះពុំគ្គប់គ្គ្នន់ នដីមបនីនាីយតបាមនសចកោីគ្តូវការនៅ
ន យី35។ ស្ថា នីយនៅនខ្តតនសៀមរាបមានសមតាភាពគ្បគ្ពឹតតិកមមដំបូងចំនួន ៣ ០០០ម៣/នថ្ង នហយី
នយងាមគ្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជចជូ ន  នឱ្យដឹងថា សមតាភាពគ្បគ្ពឹតតិកមមរបស់ស្ថា នីយ
គ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល់រាវ-ទឹកកខ្វក់មានការនកីនន ងីរហូតដល់ ៨ ០០០ម៣/នថ្ង កាុងឆ្ា ២ំ០១៤។ កាុង
នខ្តតគ្ពេះសីហនុស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមសណំល់រាវ-ទឹកកខ្វក់នៅកាុងអាងទឹកស្ថបគ្តូវ នស្ថងសង់ន ងី 
នហយីគ្តូវ នោក់ឲ្យដំនណីរការកាុងឆ្ា ២ំ០០៨ នោយមានសមតាភាពសរុបចំនួន  ៦ ៩០០ម៣/នថ្ង។ 
សមតាភាពកាុងការរចន្នននេះ  នមកពកីារន្វីចំនណាលរហូតដល់ឆ្ា ២ំ០១០ ប៉ាុនណាណ េះ នហយីនពលននេះ
ទាមទារឱ្យមានការកកលមអបកនាមនទៀតជាបន្នា ន់។ ោប់ពីឆ្ា  ំ ២០១៨ មក អនុស្ថា នីយចនំួន ៥ កដល
មានសមតាភាពសរុបគ្បមាណ ២០ ០០០ម៣/នថ្ង គ្តូវ នសង់ន ងីនដីមបគី្បមូល និងបូមសំណល់រាវ-
ទឹកកខ្វក់នៅកានស់្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមម។ កាុងឆ្ា ២ំ០១៩ នខ្តតកកប មានស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមទឹកកខ្វក់
ចំនួន ៣ កដលមានសមតាភាពសរុបចំនួន ១៧៥ម៣/នថ្ង នហយីស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមមួយនទៀត មាន

 
35 MPWT (2017). Cambodia: Provincial Water Supply and Sanitation Project Wastewater Subprojects. IEE prepared for ADB. 
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សមតាភាព ១០ម៣/នថ្ង កំពុងសាិតនគ្កាមការស្ថងសង់។ បចចុបបនា នខ្តត តដ់ំបង មានស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិ
កមមទឹកកខ្វក់នៅកាុងអាងទកឹស្ថអ តកដលមានសមតាភាពន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមមចំនួន ១ ០០០ម៣/នថ្ង កដលគ្តូវ
 នស្ថងសង់ន ងីកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៤។ ថ្វីនបីស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមនៅកំពុងគ្បតិបតតកិារកោី ប៉ាុកនតសមតាភាព
របស់ស្ថា នីយននេះបចចុបបនាមានកំណត់គ្តឹមកត ៤៥០ម៣/នថ្ងប៉ាុនណាណ េះ នោយស្ថរកតការចុេះថ្មថ្យរបស់
គ្បព័នធននេះ។ 

• សំណល់រងឹ 

សំណល់រងឹទគី្បជុំជន (MSW) ជាទូនៅមានសំណល់សររីាងានគ្ចីននលីសលប់ គឺនគ្ចីនជាង ៥0% 
សំណល់ ា សាិក មានគ្បមាណ ២០% កំនទចនឈ ី និងស្ថរធាតុសងួត នងិគ្កោសមានគ្បមាណជាង 
១០%។ សំណល់អាចកកនចា ន ( ា សាិក កំប៉ាុង នលាហៈ) ជានរឿយៗ គ្តូវ នគ្បមូលនៅគ្បភពបនងកីត
សំណល ់និងគ្នម ននៅាមទីាងំន េះនោលនន្នេះនទ36 ប៉ាុកនតអាចមាននៅាមនដប៉ាូនអតោយ ឬ ដឹងាម
រយៈអាកនរសីនអតោយមាា ក់ៗកតប៉ាុនណាណ េះ។ ជាទូនៅ បរមិាណសំណល់ទាងំនន្នេះកំពុងមានការនកីនន ី
ង។ គ្កាហវកិ ៧.១ បងាា ញការនកីនន ងីគ្បោឆំ្ា គំួរឱ្យកត់សមាា ល់នូវសំណល់រងឹាមទីគ្បជុំជនកដល
គ្តូវ នន េះនោលកាុងរាជធានីភាំនពញោប់ពី ២៥០ ០០០នាន (ឆ្ា ២ំ០០៤) រហូតដល់  ៩៥០ 
០០០ នាន (ឆ្ា ២ំ០១៨) 37។  

ក្កាហ្វិរ ៧.១ បរមិាណសំណល់រងឹទៅរាជធានី្ភនំទពញ (ទតាន្/ឆ្ន )ំ 

 
សំណល់សំណង់ និងកនមាចកមាី (C&D) មួយកនាកគ្តូវ នគ្បមូល ន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមម នងិន េះនោល

នោយវស័ិយនសដឋកិចចនគ្ៅគ្បព័នធជាលកាណៈកិចចសនា ឬគ្តូវ នលក់នៅឱ្យអាកទិញយកនៅនគ្បីគ្ ស់
ន ងីវញិ (ដី គ្គួស នងិថ្ម)។ សំណល់នសសសល់ពីននេះគ្តូវ នយកនៅោក់នោលកាុងទីវាល ឬតំបន់
ស្ថធារណៈនៅោច់គ្សយល។  

 
36 UNEP, MoE and IGES. 2017. National Waste Management Strategy and Action Plan for Cambodia (Draft) 
37 PPCA, IGES, Nexus, UN Environment, CCCA. (2018). Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan 2018-2035. Phnom 

Penh, Cambodia. 
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សគ្មាប់សំណល់ឧសាហកមម នខ្តត រាជធានមីយួចំនួន (រាជធានីភាំនពញ នខ្តតកណាោ ល នខ្តត
កំពង់សពឺ នខ្តតគ្ពេះសីហនុ និងនខ្តតាកកវ)  នចុេះកិចចសនាជាមួយគ្កុមហ ុនឯកជន (គ្កមុហ ុនស្ថរុ ំ
នគ្តឌ្ីង Co. Ltd) នដីមបគី្បមូល ដឹកជចជូ ន នងិន េះសំណល់ឧសាហកមមនោលនៅកាុងទីលានោក់
សំរាមឧសាហកមមរបស់គ្កុមហ ុនស្ថរុនំគ្តឌ្ីង។ មកទលឆ់្ា ២ំ០១៦ គ្កុមហ ុនស្ថរុនំគ្តឌ្ីងគឺជាគ្កុមហ ុន
កតមួយគត់កដលមានអាជាា បណណកាុងការន េះសំណល់ឧសាហកមមនោល មកដល់ឆ្ា ២ំ០១៨ ចំននួ
គ្កុមហ ុន ននកីនន ងីរហូតដល់សរុបចំនួន ៦ គ្កុមហ ុន38។ នខ្តតដនទនទៀត មានកតនរាងចគ្ក ២-៣
ប៉ាុនណាណ េះ  នចុេះកិចចសនាបនតជាមួយគ្កុមហ ុនកាុងមូលោឋ ន នដីមបគី្គប់គ្គងសំណល់ឧសាហកមមរបស់
ខ្ាួនកដលកគ្មគ្តូវ នយកនៅន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមមណាស់ នហយីកដលជានរឿយៗកតងកតោក់លាយ ជំាមួយ
សំណល់គ្បនភទដនទនទៀត និងយកនៅនោលនៅកាុងទីលានោកសំ់រាមកដលមានគ្ស្ថប់។  

សំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់  គ្តូវ នគ្បមូល ដឹកជចជូ ន នងិន េះនោលកតនៅ រាជធានីភាំនពញ នងិនខ្តត
កណាោ លប៉ាុនណាណ េះ នោយកាុងនន្នេះមានការនោល់នសវានោយគ្កុមហ ុនឯកជន (គ្កុមហ ុនស្ថរុនំគ្តឌ្ីង)។ 
សគ្មាប់ទីាងំដនទនទៀតកាុងគ្បនទសកមពុជា ពុំមានគ្កុមហ ុនជាកល់ាក់ ឬស្ថា ប័នស្ថធារណៈណាមួយ
កដលគ្បតិបតតិការនដីមបគី្បមូល និងដឹកជចជូ នសំណល់នន្នេះនទ។ ជាលទធនល សំណល់ឧសាហកមម ជា
នរឿយៗកតងនៅលាយ ជំាមួយសំណល់ទីគ្បជុំជន។ នរាងចគ្កជានគ្ចីនមិនកញកសំណល់នៅគ្បភព
នដីមសំណល់នទ នហយីសំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់ជានរឿយៗកតងគ្តូវ នយកនៅន េះនោលនៅាមទីវាល។  

សគ្មាប់សំណល់នវជជស្ថស្រសត អងាភាពគ្គប់គ្គងសំណល់នវជជស្ថស្រសត គ្តូវ នគ្បតិបតតិការនោយ
កាក ទគ្កហមកមពុជាកាុងរាជធានីភាំនពញ កដលមាននសវាកថ្ទាសុំខ្ភាពគ្បមូលនោុ ំភាគនគ្ចីន នហយី
សំណល់នវជជស្ថស្រសតគ្បមាណ ៤០នាន គ្តូវ នបនងកីតន ងីជានរៀងរាល់កខ្។ មនាីរនពទយមួយចំនួន ន
បនងកីត ដុតកគ្មិតសំណល់កាុងគ្គឹេះស្ថា នខ្ាួនឯងដា ល់ ប៉ាុកនត គ្គេឹះស្ថា នកដលមាន្នធានតិចតួចនគ្ចីន
កតដុតសំណល់របស់ខ្ាួននោយមិននគ្នរពាមពិ្ីស្ថរសមគ្សប ឬបនតោកសំ់ណល់នវជជស្ថស្រសតលាយ 
 ជំាមួយសំណល់ទូនៅកដលនៅទីបំនុតគ្តូវ នយកនៅន េះនោលកាុងទីាងំោក់សំរាមគ្កុង។  

សគ្មាប់សំណល់នអ ចិគ្តនូិក ការអភិវឌ្ឍនសដឋកិចច អាកនគ្បីគ្ ស់កមពុជា នន្នឱំ្យមានការនកីន
ន ងីសំណល់នអ ចិគ្តូនិក គួរឱ្យកត់សមាា ល់ ជាពិនសស ទូរទសសន៍ PC កុពំយូទ័រ ទូរទឹកកក មា៉ា សីុន
គ្តជាក់ និងមា៉ា សីុនន កនខ្អាវ។ បណាោ ញនគ្ៅនាូវការរបស់អាកនរសីសំណល ់ នដីរតួន្នទីយ៉ា ងសំខ្ន់
កាុងការគ្បមូលវតាុធាតុនដីមអាចកកនចានគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ នពីសំណល់នអ ចិគ្តូនិក។ សមាសធាតុ
សំណល់មានតនមាគ្តូវ នគ្បមូលយក និងន្ននំចញជានរឿយៗ គនឺ្ននំចញពីទីាងំោក់សំរាមនបីកចំហរ 
ចំកណកសំណល់មិនមានតនមាគ្តូវ នន េះនោលកាុងទីលានោក់សំរាម។ បរមិាណសំណល់នអ ចិ  
គ្តូនិក ក៏គ្តូវ នន្វីចំនណាលថា នឹងមានការនកីនន ងីគួរឱ្យកត់សមាា ល់កាុងទសសវតសរខ៍្ងមុខ្នងកដរ 
(គ្កាហវកិ ៧.២)។  

 
38 MoE (2018) Annual Report of the General Directorate of Environmental Protection 
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ក្កាហ្វិរ ៧.២ និ្នាន ការនន្ការបទងកើត្ និ្ងការទបាោះទោលសំណល់ទអឡិច្ក្ត្ូនិ្រ (រិត្ជា ទតាន្/ឆ្ន )ំ39 

 
UNEP, MoE and IGES, (2017) 

៧.៣.៣  បញ្ហា គ្បឈមបចចុ បបនាកាុ ងការគ្គប់គ្គងសំណល់ 
នៅមានបញ្ហា គ្បឈមជានគ្ចីន កាុងការនោេះគ្ស្ថយបញ្ហា សំណល់ កដលកាន់កតនកីនន ងីរបស់

កមពុជាកាុងដណំាក់កាលនីមួយៗ ននការគ្គប់គ្គងសំណលន់ពាលគឺ ការគ្បមូលសំណល ់ការនចាន ងីវញិ 
គ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល ់និងការន េះនោលសំណល់។ បញ្ហា គ្បឈមទាងំននេះ អាចសនងាបដូចខ្ងនគ្កាម៖  

• កនាកហរិចញវតាុ/ទីនារ៖ ការនលីកទឹកចិតតកនាកនសដឋកិចច ឬអតាគ្បនយជន៍មានកគ្មិត សគ្មាប់ការ
យកនលិតនលមកនគ្បីគ្ ស់ និងកកនចាន ងីវញិ ជាលទធនលន្វីឱ្យមានការកគ្បគ្បួលតិចតួចនៅ
កាុងការអនុវតត ជានហតុន្នឱំ្យមានការកកលមអយតឺយ៉ា វនលីកនាកគ្បសិទធនលការនគ្បីគ្ ស់្នធាន 
(តនមាទីនារនថាក)។ គ្កុងភាគនគ្ចីនខ្វេះ្នធានហរិចញវតាុនដីមបវីនិិនយគនលីនរាងចគ្កគ្បគ្ពឹតតិកមម 
និងទីលានោកស់មគ្សប (ការចូលរមួពីមាច ស់សំណល់ មានចំនួនតិច)។ 

• ការអនុវតតកាុងការគ្គប់គ្គង៖ ការអនុវតតលិខ្ិតបទោឋ នគតិយុតតិជា្រមាន គ្តូវជួបបញ្ហា គ្បឈម
នោយស្ថរកតមានភាពចាស់លាស់មិនគ្គប់គ្គ្នន់ កងវេះការយល់ដឹង នងិអនុវតតតួន្នទី នងិការ
ទទួលខុ្សគ្តូវ (ជាពិនសសនៅថាា ក់នគ្កាមជាតិ) កគ្មិតការយល់ដឹងទាប និងជាពិនសសកងវេះ   
នហោឋ រចន្នសមព័នធពាក់ពន័ធជាមួយសំណលន់ិងការកកនចាន ងីវញិមិនគ្គប់គ្គ្នន់ និងមានសមតា
ភាពបនចចកនទសកាុងកគ្មិតកំណត់កាុងចំនណាមគ្បតិបតតិករគ្គប់គ្គងសំណល់។  

• លិខ្ិតបទោឋ នគតិយុតតិ៖ តគ្មូវការដ៏សមុគស្ថម ញ និងគ្តូវចំណាយខ្ពស់ជានគ្ចីនកាុងការទទួល ន
លិខ្ិតអនុញ្ហញ ត ភាពយតឺយ៉ា វកនាករដឋ លនដីមបទីទួល ន EIAs នងិបទោឋ ន នងិនគ្នលការណ៍
កណន្នបំរសិ្ថា នមានកគ្មិតកំណត ់ (ឧ. ការគ្គប់គ្គងគ្បព័នធលូបងាូរទឹក ឬ ា សាិកនគ្បីគ្ ស់កត
មួយដងរចួន េះនោល) ប៉ាេះពាល់ដល់គ្បសិទធភាពលិខ្ិតបទោឋ នគតិយុតតិ។ 

• នហោឋ រចន្នសមព័នធ/បនចចកវទិា៖ ទីាងំោក់សំរាមភាគនគ្ចីន គឺជាទីលានោក់សំរាមនបីកចំហរ
នោយមិនមានគ្បព័នធគ្គប់គ្គងគ្គប់គ្គ្នន ់ នដីមបបីងាក រកុំឱ្យមាននលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នគ្បកបនោយ

 
39 UNEP, MoE and IGES. 2017. National Waste Management Strategy and Action Plan for Cambodia (Draft) 
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នគ្គ្នេះថាា ក់ ដូចជាការនលិតនចញជាស្ថរធាតុនមាន និងនគ្គ្នេះថាា ក់ពីការនលចនចញ ជានដីម។ 
គ្បព័នធលូ និងបងាូរទឹកហួសសម័យ កងវេះនហោឋ រចន្នសមពន័ធគ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល់គ្ទងគ់្ទាយ្ំ
សគ្មាប់គ្បមូល នងិគ្គប់គ្គងអន្នម័យ និងដីនៅមានកគ្មិតកំណតក់ាុងទីគ្បជុំជនបងកឱ្យមានបញ្ហា
គ្បឈមកាុងការកកលមអទីាងំគ្គប់គ្គងសំណល។់ 

• ព័ត៌មាន/ការយល់ដឹង៖ ព័ត៌មាន នងិទិនាន័យមនិគ្គប់គ្គ្នន់រារាងំដល់ការវនិិនយគ នហយីនោល់
លទធនលន្វីឱ្យមានការអនុវតតកាុងការគ្គប់គ្គងសំណល់មិន នគ្បនសីរ បូករមួជាមួយការយល់
ដឹងរបស់ស្ថធារណជនមានកគ្មិតកំណត់សោីពីអតាគ្បនយជន៍ននអន្នម័យ ការកកនចាន ងីវញិ និង
ការគ្គប់គ្គងសំណល់។ 

អាគ្ស័យនោយបញ្ហា គ្បឈមដូច នកំណត់ខ្ងនលី សំណល់កាុងបរមិាណគួរឱ្យកត់សមាា ល់នៅ
ពុំទាន់គ្តូវ នន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមម ឬកកនចាន ងីវញិនន្នេះន យី។ ារាង ៧.៣ បងាា ញឱ្យន ញីថា នៅទូទាងំ
គ្បនទស ៦៣% ននសំណល់រងឹទីគ្បជុំជន គ្តូវ នគ្បមូល ចំកណក ២៩% គ្តូវ នន េះនោលនោយ
ខុ្សចាប់ នហយីតិចជាង ៨ % គ្តូវ នកកនចាន ងីវញិ។ 

តារាង ៧.៣ ការក្រមូលសំណល់រងឹេីក្រុង ការទោលសំរាមខុសច្ាប់ និ្ងអក្តាករនច្នទឡើងវិញរនុងក្រទេស ឆ្ន ២ំ០១៥40 

ល.រ នខ្តត 
បរមិាណសំណល់
 ៉ា ន់គ្បមាណ 

បរមិាណសំណល់កដល ន
គ្បមូល 

ការន េះសំណល់រងឹនោល
នោយខុ្សចាប់ 

បរមិាណសំណល់កដលគ្តវូ
 នកកនចាន ងីវញិ 

(នាន/ឆ្ា )ំ (នាន/ឆ្ា )ំ (%) (នាន/ឆ្ា )ំ (%) (នាន/ឆ្ា )ំ (%) 
១ រាជធានីភាំនពញ ១.០០៧.៤០០ ៨៣៩.៥០០ ៨៣ ១១៧.៥៣០ ១១,៧ ៥០.៣៧០ ៥ 
២ កណាោ ល ៣៧៩.៦០០ ២០៥.៤៩៥ ៥៤ ១៥៥.១២៥ ៤០,៩ ១៨.៩៨០ ៥ 
៣ កាកកវ ៥៩.៤២៧ ២៩.០៦៦ ៤៩ ១៤.០០២ ២៣,៦ ១៦.៣៥៨ ២៧,៥ 
៤ កកប ១៣.៥០៥ ៩.១២៥ ៦៨ ២.៥៥៥ ១៨,៩ ១.៨២៥ ១៣,៥ 
៥ កំពត ៣០៤.៤១០ ១២០.៤៥០ ៤០ ១០៥.១២០ ៣៤,៥ ៧៨.៨៤០ ២៥,៩ 
៦ គ្ពេះសីហុន ៤៦.០៦៣ ៤៣.៨០០ ៩៥ ១.៨២៥ ៤,០ ៤៣៨ ១ 
៧ នកាេះកុង ២៨.៣២១ ២២.២៦៩ ៧៩ ៤.១៤៦ ១៤,៦ ១.៩០៥ ៦,៧ 
៨ កំពង់សពឺ ១៥.៤៤៦ ១០.០៤៨ ៦៥ ១.៧៧០ ១១,៥ ៣.៦២៨ ២៣,៥ 
៩ កំពង់ឆ្ា ងំ ៧៩.៤៧១ ៤៩.០៧០ ៦២ ១១.៧៦៧ ១៤,៨ ១៨.៦៣៣ ២៣,៥ 
១០ នពា្ិ៍ស្ថត់ ៤.៣៦៥ ៣.១៤៩ ៧២ ១.០៥១ ២៤,១ ១៦៤ ៣,៨ 
១១  ត់ដំបង ៤២.៩៤០ ៣៦.៨២៨ ៨៦ ៤.៣៨០ ១០,២ ១.៧៣១ ៤ 
១២ នប៉ាលិន ៣២.៨៥០ ២២.៦៣០ ៦៩ ៥.៤៧៥ ១៦,៧ ៤.៧៤៥ ១៤,៤ 
១៣ បន្នា យមានជ័យ ១៤២.៥៣២ ៩១.៦១៥ ៦៤ ២៨.២៨៧ ១៩,៩ ២២.៦៣០ ១៥,៩ 
១៤ ឧតតរមានជ័យ ៤.៧៦៤ ៣.២៦៦ ៦៩ ១.៤៩៧ ៣១,៤ ០ ០ 
១៥ គ្ពេះវហិារ ៤.៧៤៥ ៤.៣៨០ ៩២ ១៨២ ៣,៩ ១៨២,៥ ៣,៩ 
១៦ នសៀមរាប ៥២៧.៨១១ ៣១៩.៧៤០ ៦១ ១៩៤.៩១០ ៣៦,៩ ១៣.១៦១ ២,៥ 

 
40 UNEP, MoE and IGES. 2017. National Waste Management Strategy and Action Plan for Cambodia (Draft) 
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១៧ កំពង់្ំ ២២៣.៣៨០ ១១៥.៧០៥ ៥២ ៧៤.០៩៥ ៣៣,២ ៣៣.៥៨០ ១៥ 
១៨ កំពង់ោម ៥៧៨.៨៩០ ៣០៨.០៦០ ៥៣ ២៥៨.៤២០ ៤៤,៦ ១២.៤១០ ២,១ 
១៩ តបូង មុ ំ ២១៤.០០២ ១១០.៣៥០ ៥២ ១០២.៤៨៤ ៤៧,៩ ១.១៦៧ ០,៦ 
២០ គ្កនចេះ ៥៤.៨៦៦ ២៧.២៥០ ៥០ ១០.១៣៩ ១៨,៥ ១៧.៤៧៦ ៣១,៩ 
២១ សាឹងកគ្តង ១៨.៩៨០ ១២.៤១០ ៦៥ ៦.៥៧០ ៣៤,៦ ០ ០ 
២២ រតនគិរ ី ៣០.៦៦០ ១៨.៩៨០ ៦២ ១០.១១០ ៣៣ ១.៥៦៩ ៥,១ 
២៣ មណឌ លគិរ ី ៤.៧៨១ ៣.៥៤០ ៧៤ ៨៦៦.៨៧៥ ១៨,១ ៣៧៣ ៧,៨ 
២៤ ស្ថវ យនរៀង ២០.២៣៩ ៨.៦៥៤ ៤៣ ៩.១៤៣.២៥ ៤៥,២ ២.៤៤១ ១២,១ 
២៥ នគ្ពកវង ២៥០.៧៥៥ ១៥៥.៨៥០ ៦២ ៧៣.០០០ ២៩,១ ២១.៩០០ ៨,៧ 

សរុប ៤.០៩០.២០៩ ២.៥៧១.២៣៥ ៦២,៩% ១.១៩៤.៤៥៦ ២៩,២% ៣២៤.៥១២ ៧,៩% 

ការគ្បមូលសំណល់ 
ការគ្គបដណោ ប់នសវាគ្បមូលសំណល់នៅកមពុជា មានលកាណៈខុ្សកបាកគ្នា ជាខ្ា ងំអាគ្ស័យនៅ

ាមទីាងំ។ តំបន់ជនបទមួយចំននួមិនមានលទធភាពទទួល ននសវាគ្បមូលសំណល់នាូវការនន្នេះនទ 
ប៉ាុកនតមានការរាយការណ៍ថា ការគ្គបដណោ ប់មានរហូតដល់ ៨៣% កាុងរាជធានីភាំនពញ41។ សំណល់មិន
 នគ្បមូលជានរឿយៗកតងគ្តូវ ននគដុត ឬនោលនៅនលីដងនាូវ។  

ជាទូនៅ ការគ្បមូល និងការន េះនោល គឺគ្តូវ នជួលនៅឲ្យវស័ិយឯកជននោយមានលកាខ្ណឌ
កគ្មិតកំណត ់ សគ្មាប់ការបំនពញមុខ្ងារសមគ្សបរបស់វស័ិយឯកជន។ បញ្ហា គ្បឈមជាមូលោឋ នកាុង
ការគ្បមូលគ្បកបនោយគ្បសិទធភាព រមួមានដូចជាការនលីកទឹកចិតតកនាកនសដឋកិចចកាុងកិចចសនាមិនគ្គប់
គ្គ្នន់ ថ្វកិាគ្គប់គ្គងសំណល់មានការខ្វេះខ្ត នថ្ាចំណាយខ្ពស់សគ្មាប់មន្ា យដឹកជចជូ ន និង
ឧបករណ៍ ការគ្បមូលនថ្ាបង់នសវាពីស្ថធារណជននៅមានកគ្មិតកំណត់។ គ្កុមហ ុនគ្បមូលសំណល់
ឯកជន ោ ំច់គ្តូវគ្បមូលនថ្ានសវាពីអាកបនងកីតសំណល់នោយមិនមានលទធភាពកាុងការជំរុញការអនុវតត
ទាក់ទងជាមយួការទូទាត់គ្ ក់ និងមានការធាន្នការបង់គ្ ក់កគ្មិតទាប។ ជាលទធនល គ្កុមហ ុន
ទាងំឡាយកតងនដោ តនលីការគ្បមូលសំណល់កដលនោល់នលចំនណញ នមកពបីណាោ ស្ថា ប័ន និងវស័ិយ
ពាណិជជកមម គ្សបនពលជាមួយគ្នា នន្នេះក៏កាត់បនាយការគ្បមូលសំណល់កាុងតំបន់កដលមានសកាោ នុពល
បង់គ្ ក់ទាប។ អាគ្ស័យនោយកងវេះមូលនិ្ិកាុងនសវាគ្បមូលសំណល ់ អាកគ្បមូលសំណល់រងឹឯកជន 
ជានរឿយៗកតងន្វីការនោយនគ្បីគ្ ស់ឧបករណ៍ហួសសម័យ ជានហតុន្នឱំ្យមានការខូ្ចជាញឹកញាប ់
នហយីជាលទធនលន្វីឱ្យមានការរខំ្នដល់ការគ្បមូលសំណល់រងឹ។ 

នៅទូទាងំគ្បនទសកមពុជា នៅពុំទាន់មានស្ថា នយីននារសំណល់កដលគ្បមូល នបរមិាណនគ្ចនី 
នដីមបោីក់ចូលនៅកាុងយនយនត្ំសគ្មាប់ការដឹកនឆ្ព េះនៅកាន់ស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមគ្បនភទននសងៗន យី 
(ឧ. ជីកំប៉ាុស ការកកនចានគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ និងសំណល់នដីមបនីលិតជាថាមពល)នលីកកលងកតនៅាម
ទីនារកដលមានសំណល់នគ្ចីន នទីបមានកុងកទន័រ សគ្មាប់សតុកទុកបនណាត េះអាសនា មុនដឹកននារនចញ។ 

 
41 Ricardo (2018) for UNDP Report on Solid Waste Management in Cambodia – National Context.  
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ជាទូនៅ សំណល់គ្តូវ នគ្បមូលនៅាមចំណុចបនងកីត នហយីគ្តូវ នយកនៅន េះនោលនៅកាុងទី
លានោក់សំរាមដា លន់ោយមិនមានការកញកសំណលឬ់ការកកនចាន ងីវញិនន្នេះន យី។ 

ការកកនចាន ីងវញិ ការន្វីជីកំប៉ាុស និងការនលិតថាមពលនចញពីសំណល់ 
ការន្វីកំប៉ាុសពីសំណល់រងឹទីគ្កុងកដល នន េះនោលកាុងរាជធានីភាំនពញ បងាា ញថា គ្បមាណ 

៥៧% ននសំណល់សរុប គឺជាសំណល់សររីាងា (អាហារ និងសំណល់បកនា) ចំកណកសំណល់ ា សាិក 
គឺមានគ្បមាណ ២១% (គ្កាហវកិ ៧.៣)42។ មានន័យថា ជាសកាោ នុពល មានសំណល់ជាង ៧០% 
នៅទីលានោក់សំរាមខ្ណឌ ដនងាក  អាចកកនចាន ងីវញិ ន។ នទាេះយ៉ា ងននេះកោីវស័ិយកកនចាន ងីវញិ គឺជា
ទូនៅនៅពុំទាន់មានការអភិវឌ្ឍន យី។ កាុងចំនណាមសំណល់នៅទីគ្កុង សំណល់ ា សាិក(គ្បមាណ 
១០-២០%) មានបរមិាណតិចតចួប៉ាុនណាណ េះ កដលគ្តូវ នកកនចាន ងីវញិនៅកាុងគ្បនទស ឬគ្តូវ នន្នំ
នចញនៅគ្បនទសជិតខ្ងនដីមបកីកនចាន ងីវញិ។  

គ្កាហវកិ ៧.៣ សមាសភាពននសំណល់រងឹកាុងរាជធានីភាំនពញ 

 
ឧសាហកមមកកនចាន ងីវញិនាូវការកដលមានបចចុបបនា ភាគនគ្ចីនដូចជា ការកកនចា ា សាិកន ងីវញិ 

និងគ្បគ្ពឹតតិកមមសររីាងា គឺមានខ្ា តតូចកដលមានសមតាភាពទូនៅកាុងការន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមមតិចជាង ១% នន
សំណល់សរុបកដល នបនងកីតន ងីនៅកាុងគ្បនទស។ សកាោ នុពល កាុងការកកនចាសំណល់នអ ចិគ្តូនិក 
ដូចជានគ្គឿងនអ ចិគ្តូនិក និងថ្មពិល/អាគុយជានដីម នៅពុំទាន់ នកសវងយល់នពញនលញនៅន យី។  
វស័ិយកកនចាន ងីវញិនាូវការកាុងគ្បនទសកមពុជាមានកដនកំណត់នៅគ្តឹមការនតួចននោីមគំនិត កដលគ្តូវ ន
បនងកីតន ងីនោយអងាការមិនកមនរោឋ ភិ ល ដូចជាអងាការ កកនចា នងិអន្នមយ័សហគមន៍ (CSARO) 
និងអងាការអប់រ ំ និងគ្គប់គ្គងសំណល់កមពុជា (COMPED) ជានដីម។ ឧទាហរណ៍ នរាងសិបបកមមរបស់
អងាការ COMPED នៅនខ្តត ត់ដំបងបកងវរសំណល់សររីាងាគ្បមាណ ៥ នានពីទីលានោកសំ់រាមនខ្តត
 ត់ដំបងជានរៀងរាល់នថ្ង។ នលិតនលជកីំប៉ាុសស្ថា ពរ គ្តូវ នលក់នៅឱ្យកសិករកាុងមូលោឋ ន។  

ការកកនចាន ងីវញិភាគនគ្ចីន គ្តូវ នជំរុញនោយវស័ិយនគ្ៅគ្បព័នធ។ អាកនរសីសំរាមកាុងវស័ិយ 
 

42 Seng, B. (2015). Analysis of solid waste composition and waste forecasting in Phnom Penh with the production of methane from 
Dangkor landfill, Cambodia. Institute of Technology of Cambodia. 
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នគ្ៅគ្បព័នធ គ្បមូលពីាមដងនាូវ នងិពទីីលានោកសំ់រាម រចួលក់ដូចជាគ្កោស  ា សាិក អាលុយមីញ៉ាូ ម 
កដក និងកកវ នៅឱ្យភាគីទីប ី កដលលក់ដុំវតាុធាតុនដីមទាងំននេះសគ្មាប់ន្ននំចញនៅបណាោ គ្បនទសជិត
ខ្ង43។ នទាេះយ៉ា ងននេះកោី វាទំនងជានឹងមានការដា ស់បោូរ នោយនហតុថាសំណល់ន្នចូំល ជាពិនសស
សំណល់ ា សាិកមានការនកីនន ងីនគ្ចីននៅកាុងបណាោ គ្បនទសទាងំននេះ។ គ្ពឹតតិការណ៍នកីតមានបន្នា បព់ី
នសចកោីសនគ្មចចិតតរបស់គ្បនទសចិនកាុងការហាមឃាត់ការន្នចូំលសំណល់រងឹភាគនគ្ចីនរបស់ខ្ាួនកាុងឆ្ា ំ
២០១៧។ ជាលទធនលគ្បនទសនវៀតណាមសនគ្មចចិតតឈប់នចញអាជាា បណណឱ្យន្នចូំលសំណល់ ា សាិក
កាុងឆ្ា ២ំ០១៩ ឯគ្បនទសនថ្ ក៏ នកណំត់ថានឹងគ្តូវនដីរាមឧទាហរណ៍ននេះ ាមរយៈការហាមឃាត់
រាល់ការន្នចូំលសំណល់ ា សាិកទាងំអស់គ្តឹមឆ្ា  ំ២០២១។  

សគ្មាប់ការទាញយកថាមពលពីសំណល ់កមមវ ិ្ នីលិតសំណល់នៅជាថាមពល(WtE) គ្តូវ ន 
នគ្បីគ្ ស់កាុងបណាោ គ្បនទសជានគ្ចីន រមួទាងំកមពុជានងកដរ នទាេះបីជាមានកគ្មិតកំណត់កោ។ី កមមវ ិ្  ី
WtE មានទគ្មង់ននសងគ្នា នគ្ចីន នដមីបបីកងវរសំណល់នៅជាគ្បភពថាមពលកនដោ  និងអគាសិនី។ កមពុជា 
នគ្គ្នងោក់ឱ្យមានគ្គឹេះស្ថា នកកនចា WtE នៅថាា ក់កណាោ លនដីមបបីកងវរសំណល់នលិតអគាសិនីសគ្មាប់
ោក់បចចូ លនៅាមកខ្សកចកោយចរនត។ នគ្ៅពីននេះ នរាងចគ្កកាត់នដរមួយចំនួននគ្បីគ្ ស់  កាុងទីាងំ
ដា ល់ដុតសំណល់វាយនភណឌ  នដីមបបីនងកីតចំហាយទឹកសគ្មាប់នលិតកមម។ នរាងចគ្កនលិតសីុម៉ាង់ដ៍
មួយកកនាងនគ្បីគ្ ស់សំណល់វតាុធាតុនដីមជំនួស្យូងថ្មនដីមបបីនងកីតកនដោ សគ្មាប់នលិតកមម (នទីបមាន
នរាងគ្ចកជីបម៉ាុងមួយប៉ាុនណាណ េះ)។ ជនគ្មីសននេះគ្តូវ នសិកាកសវងយល់ នដីមបអីភិវឌ្ឍនៅជាឥនធនៈមាន
គ្បភពពីនលិតនលកដលនគបដិនស្មនិទទួលយក (RDF) នដីមបបីកងវរសំណល់ទីគ្កុងនៅជាថាមពល 
ក៏ដូចជា ថាមពលសគ្មាប់នរាងចគ្កនលិតសីុម៉ាង់ដ៍។ កមមវ ិ្ ី WtE ក៏គ្តូវ ននគ្បីគ្ ស់កាុងតំបន់ជនបទ
ាមរយៈការនគ្បីគ្ ស់ចស្រងាក នជីវមា៉ា ស នដីមបបីកងវរសំណល់កសិកមមឈាននៅបនងកីតថាមពលសគ្មាប់
គ្គួស្ថរ និងអគាិសនីសគ្មាប់អាជីវកមម។ 

បចចុបបនាននេះ វស័ិយសគ្មាប់ការកកនចាន ងីវវញិ ការន្វីកំប៉ាុស នងិ WtE នៅកមពុជាគ្តូវជួបគ្បទេះ
បញ្ហា គ្បឈមជានគ្ចីន។ សំណល់កដលពុំគ្តូវ នកញក បងកឱ្យមាននថ្ាចំណាយកនាកនសដឋកិចចបកនាមកាុង
ការកញកសំណល់ កដូ៏ចជាបនងកីននថ្ាដឹកជចជូ ន នថ្ាោក់ នថ្ានលិតថាមពលឬអគាិសនី ខ្ពស់ជាងតនមា
របស់អគាិសនីកមពុជា កថ្មទាងំន្វីឱ្យបរមិាណកំនៅកដលទទួល នចុេះទាប។ បញ្ហា គ្បឈមមួយនទៀត
ពាក់ព័នធនឹងការនលីកទឹកចិតតកនាកនសដឋកិចច កដលបចចុបបនាសគ្មាប់គ្គប់គ្គងសំណល ់ និងនថ្ាចំណាយ
គ្បតិបតតិការខ្ពស់ពាក់ព័នធនងឹការដឹកជចជូ ន ការទិញដី ការកកនចាន ងីវញិ និងឧបករណ៍គ្បគ្ពឹតតិកមម 
គ្ពមទាងំតគ្មូវការននសងៗជានគ្ចីន សគ្មាប់លិខ្ិតអនុញ្ហញ ត។ បកនាមនលីននេះឧសាហកមមជានគ្ចីនកដល
បចចុបបនាមាននៅកមពុជា មានសមតាភាព និងគ្បសិទធនល ប៉ាុកនតនលិតកមមមានកគ្មិតកំណត ់ អាគ្ស័យ
នោយការនគ្បីគ្ ស់នគ្គឿងចគ្កមានបនចចកវទិាទាប មនិមានគ្បសិទធនលខ្ពស់ និងពលកមមគ្នម នជំន្នញ។ 
ឧបសគាជាកល់ាក់មួយនទៀតសគ្មាប់គ្បតិបតតិការ WtE កបបមជឈការ ពាក់ព័នធនឹងលកាខ្ណឌ អំនណាយ

 
43 MoE, (2019).  State of Environmet Report, Third publication. Department  of Geospatial Information Service, Ministry of 

Environment, Phnom Penh.  
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នលសគ្មាប់ការនលិតថាមពល(low feed-in tariff)។ ការឧបតាមា្ន មានភាពោ ំច់ណាស់នដីមបី
ធាន្នឱ្យមានគ្ ក់ចំនណញសគ្មាប់គ្បតិបតិតការ WtE។ 

ការន េះនោលសំណល់ 
បចចុបបនា មានទីលានោកសំ់រាមជាង ១០០ កកនាងកាុងគ្បនទសកមពុជាមានទាីងំនៅរាយ ៉ា យ

ពាសនពញគ្បនទស44។ នខ្តតនីមួយៗ មានទីលានោកសំ់រាមយ៉ា ងនហាចណាស់មួយ នហយីទីាងំទាងំ
នន្នេះជាទូនៅ ជាកមមសិទធ ិ និងគ្តូវ នគ្បតិបតតិការនោយគ្កុមហ ុនឯកជនកដលមានកិចចសនាជាមួយ
គ្សុក ឬជាមួយគ្កុង ឬជាមួយទីនារនដីមបគី្បមូលសំណល់។ 

សំណល់កដលគ្បមូល នភាគនគ្ចីន បចចុបបនាគ្តវូ នយកនៅន េះនោលនៅទីលានោក់សំរាម
នបីកចំហរកដលងាយន្វីឱ្យមាននគ្គ្នេះថាា ក់ននសងៗជានគ្ចីនដូចជា៖ ការនលចគ្ជាបទឹកសអុយពីសំរាមនៅ
នលីននាដី ទឹកនលីដី ទឹកនគ្កាមដី និងបងករកាិន និងភាា ក់ងារន្នជំំងឺ នគ្គ្នេះថាា ក់នចដនយកដលអាចបងកន ងី
នោយអគាីភ័យ និងការបំភាយឧសម័ននាេះកចចក់ នងិស្ថរធាតុបំពុលខ្យល់។ ការោក់ឱ្យមាននថ្ាគ្ចកទាវ រ
ចូលទីលានោក់សំរាមទាប ឬគ្នម ននថ្ានសវាដឹកចូលទីលានោកសំ់រាម រមួចំកណកន្វីឱ្យមានមូលនិ្ិមិន
គ្គប់គ្គ្នន់សគ្មាប់ស្ថងសង់ទីលានោកសំ់រាមអន្នម័យ និងគ្បតបិតតិការគ្គប់គ្គងឱ្យ នគ្តឹមគ្តូវ នដីមបី
គ្គប់គ្គង នងិកាត់បនាយនគ្គ្នេះថាា ក់កដលអាចនកីតមានឱ្យនៅអបបបរមា។ ទីលានបចចុបបនាមិននគ្បីគ្ ស់
កននការគ្បតិបតតិការ និងមុខ្ងារគ្គប់គ្គងកគ្មិតមូលោឋ ន នគ្តឹមគ្តូវនន្នេះនទ។  

សំណល់នវជជស្ថស្រសតនចញមកពីមនាីរនពទយ និងមណឌ លសុខ្ភាពកាុងរាជធានីភាំនពញសាិតនគ្កាមការ
គ្គប់គ្គងរបស់កាក ទគ្កហមកមពុជាកដលជាអាកគ្បមូល និងដឹកជចជូ នសំណល់នវជជស្ថស្រសតនៅកាន់ 
ដុត។ សំណល់នវជជស្ថស្រសតដ៏នគ្ចីន សាិតនគ្កាមការគ្គប់គ្គងរបស់មនាីរនពទយនោយនគ្បីគ្ ស់ ដុត។  

គ្កសួងបរសិ្ថា ន  នអភិវឌ្ឍឱ្យមាននគ្នលការណ៍កណន្នបំរសិ្ថា ន នោយតគ្មូវឱ្យមានកនាករចន្ន
ជាក់លាក់សគ្មាប់ទីលានោក់សំរាមសាិតនគ្កាមការគ្គប់គ្គង នពាលគឺ មានការតគ្មូវឱ្យោក់បចចូ ល
គ្បព័នធគ្គប់គ្គងគ្សទាប់ ស្ថល់ និងទឹកនលចគ្ជាប។ ថ្វីនបលិីខ្ិតបទោឋ នគតិយុតតិបចចុបបនាតគ្មូវឱ្យ
គ្កសួងបរសិ្ថា នជាអាកអនុវតតនលីរាល់ទីលានោក់សំរាមថ្មីៗកោ ី ប៉ាុកនតទីលានោក់សំរាមថ្មីៗនៅកតគ្តូវ ន
បនងកីតន ងីកាុងគ្បនទសកមពុជានោយមិនបនសុនីៅាមតគ្មូវការរបស់គ្កសួងបរសិ្ថា ន។ 

៧.៤  ការស្លើយតប 

រាជរោឋ ភិ លកមពុជា  នោក់នចញនូវនគ្នលននយ យ និងគ្កបខ្័ណឌ គតិយុតតិអំនណាយនល
ជានគ្ចីននដីមបនីលីកកមពស់អភិ លកិចច នងិគ្បសិទធភាពននការគ្គប់គ្គងសំណល់។  

អនុគ្កឹតយ និងលិខ្ិតបទោឋ នគតិយុតតិ/នគ្នលការណ៍កណន្ន ំ(គ្បកាស) ជានគ្ចីនគ្តូវ នបនងកីត 
នដីមបនីោល់គ្កបខ្័ណឌ ការងារកនាកចាប់កាុងការធាន្នឱ្យមានការគ្គប់គ្គងសំណល់កាន់កតគ្បនសីរន ងី។ 

 
44 MoE (2018) Annual Report of the General Directorate of Environmental Protection 
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តារាង ៧.៤ ក្របខ័ណឌ លិខិត្បេដ្ឋា ន្រតិ្យុត្តិសក្មាប់ការក្រប់ក្រងសំណល់រនុងក្រទេសរមពុជា 
ឆ្ា  ំ គ្កសួង គ្បនភទលិខិ្តបទោឋ នគតិយុតតិ 

១៩៩៩ MoE អនុគ្កឹតយនលខ្ ៣៦ សោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹ៖ អនុគ្កឹតយននេះបនងកតី នជាលិខិ្ត
បទោឋ ន គតិយុតតិបឋមសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹ និងមានបំណងធាន្នឱ្យមានកិចច
ការពារសុខ្ភាពមនុសស និងអភិរកសជីវៈចគ្មុេះ ាមរយៈការនគ្បីគ្ ស់វ ិ្ ីស្ថស្រសតបនចចកនទស
សមគ្សប។ អនុគ្កឹតយននេះ គ្តូវអនុវតតចំនពាេះរាលស់កមមភាពទាងំអស់ពាក់ព័នធជាមួយការន េះ
នោល ការរកាទុក ការគ្បមូល ការដឹកជចជូ ន ការកកនចាន ងីវញិ ការដុតកាុង  ការោក់ និង
សំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់។ ការហាមឃាត់ចំនពាេះការន្នចូំលនូវរាល់គ្បនភទសំណល់រងឹ។ អនុគ្កឹតយ
ននេះអេះអាងថា គ្កសួងបរសិ្ថា ន ទទួលបនាុកកាុងការបនងកីតចាប់ នគ្នលការណ៍កណន្ន ំ និង
វធិានន្នន្នសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គង និងអ្ិការកិចចនលីរាល់សំណល់រងឹទាងំអស់។  

១៩៩៩ MoE អនុគ្កឹតយនលខ្ ២៧ សោីពីការគ្គប់គ្គងការបំពុលទឹក៖ ពណ៌ន្នអំពីការន េះនោលសំណល់
និងស្ថរធាតុនគ្គ្នេះថាា ក់ននសងៗ លិខិ្តអនុញ្ហញ តសគ្មាប់ការបនចចញសំណល់រាវ ការគ្គប់គ្គង
ការបំពុល នីតិវ ិ្ ីសគ្មាប់អ្ិការកិចច និងបទោឋ នននការបនចចញ/ន េះនោលសំណល់។ 

១៩៩៩ MoE អនុគ្កឹតយនលខ្ ៧២ សោីពីដំនណីរការវាយតនមានលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន៖ ថ្វនីបីមិននដោ តកតនៅនលី
ការគ្គប់គ្គងសំណល់ោច់មុខ្កោ ី ប៉ាុកនតអនុគ្កឹតយននេះធាន្នថា គនគ្មាងគ្គប់គ្គងសំណល់គ្តូវ
កាត់បនាយរាល់ហានិភ័យកនាកបរសិ្ថា ន។  

២០០៣ MoE, MoI គ្បកាសរមួនលខ្ ៨០ សោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹកាុងនខ្តត និងគ្កងុទាងំអស់នៅកមពុជា៖ 
គ្បកាសននេះគ្គបដណោ ប់នលីការគ្បមូលសំណល់ ការសមាអ ត ការរកាទុកបនណាោ េះអាសនា ការ
ដឹកជចជូ ន ការកកនចាន ងីវញិ និងការន េះនោលសំណល់រងឹគ្គប់គ្បនភទទាងំអស់។ គ្បកាស
រមួមននេះ មានបំណងនលីកកមពស់ការទទួលខុ្សគ្តូវរបស់អាជាា ្រមូលោឋ ន កាុងការអនុវតត
វធិានការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹគ្បកបនោយគ្បសិទធភាពនៅាមបណាោ នខ្តត និងគ្កុងន្នន្ន។ 
តួន្នទី និងការទទួលខុ្សគ្តូវចមបងកដល នកណំត់សគ្មាប់អាជាា ្រមូលោឋ ន រមួមានដូច
ជា ការនោល់្ុងោក់សំរាម ស្ថា កសញ្ហញ  នដីមបបីងាក រការោក់សំណល់នោលខុ្សចាប់ និង
ធាន្នឱ្យ នថា សំណល់គ្តូវ នគ្បមូល និងដឹកជចជូ នយកនៅន េះនោលនៅទីាងំកដល
 នកំណត់ពីសំណាក់អាជាា ្រមានសមតាកិចច ឬរដឋ លមូលោឋ ន។ 

២០០៦ MoE នគ្នលការណ៍កណន្នកំនាកបរសិ្ថា នសោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹ៖គ្តូវ នអភិវឌ្ឍន ងីរមួគ្នា
នោយគ្កសួងបរសិ្ថា ន និងអងាការអប់រ ំនិងគ្គប់គ្គងសំណល់កមពុជា (COMPED)។  
នគ្នលការណ៍កណន្នទំាងំននេះនោល់ការចងអុលបងាា ញ និងការកណន្នលំមអិតនលីវស័ិយននសងៗ 
ដូចជា ការនរៀបចំ គ្បតិបតតិការ ការកថ្ទា ំនិងការបិទទីលានោក់សំរាម វ ិ្ ីស្ថស្រសតន វ្ីជីកំប៉ាុស 
ការគ្គប់គ្គងសំណល់នវជជស្ថស្រសត និងការអប់រកំនាកបរសិ្ថា ន។  

២០០៨ MoH គ្បកាសនលខ្ ៥៤ សោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់កាុងវស័ិយកថ្ទាសុំខ្ភាព៖ នោលត់គ្មូវការកនាក
បនចចកនទសសគ្មាប់ការកញក ការគ្បមូល ការរកាទុក ការដឹកជចជូ ន គ្បគ្ពឹតតិកមម និងការ
ន េះនោលសំណល់ទាងំអស់កាុងវស័ិយកថ្ទាសុំខ្ភាព។  

២០១៥ MoE អនុគ្កឹតយនលខ្ ១១៣ សោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹទីគ្បជំុជន៖ បកគ្ស្ថយបញ្ហជ ក់អំពីតួ
ន្នទីកាុងការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹនៅទីគ្បជំុជនាមរយៈការននារមុខ្ងារននការន វ្ីកននការ និង
ការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹនៅនគ្កាមអាណតតិរបស់គ្កសួងបរសិ្ថា ននៅកាន់អាជាា ្ររាជធានី 
គ្កុង និងគ្សុក (នពាលគឺ អាជាា ្រថាា ក់នគ្កាមជាតិ (SNAs)) 
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២០១៦ MoE អនុគ្កឹតយនលខ្ ១៦ សោីពីការគ្គប់គ្គងសំណល់នអ ចិគ្តនិូក និងឧបករណ៍នអ ចិគ្តនិូក៖ 
នដីមបទីប់ស្ថក ត់ការន េះនោលសំណល់នអ ចិគ្តូនិកនៅកាុងទននា ឬទីលានោក់សំរាមនោយ
មានការកចងអំពីការោក់ពិន័យសគ្មាប់បុគាល និងអាជីវកមមទាងំឡាយ។ 

២០១៧ MPWT អនុគ្កឹតយនលខ្ ២៣៥ សោីពីការគ្គប់គ្គងលូបងាូរទឹក និងគ្បព័នធគ្បគ្ពឹតតិកមមទឹកកខ្វក់៖ នដីមបី
បនងកីនគ្បសិទធនល និងតមាា ភាពននគ្បព័នធបងាូរទឹក និងគ្បព័នធលូរបស់កមពុជា ក៏ដូចជាអាជាា ្
រគ្គប់គ្គង នងកដរ។  

២០១៧ MoE អនុគ្កឹតយនលខ្ ១៦៨ សោីពីការគ្គប់គ្គងថ្ង់ ា សាិក៖ នដីមបបីនងកីនគ្បសិទធភាព កាត់បនាយ   
 ា សាិកាមរយៈការន វ្ីនិយត័កមមនលីការន្នចូំល នលិតកមម និងការកចកោយថ្ង់ ា សាិក។ 
អនុគ្កឹតយននេះ តគ្មូវឱ្យនារទំននីប និងហាងលក់ទំនិញគ្តូវគិតគ្ ក់ពីអតិថិ្ជនចំនួន ៤០០
នរៀល (គ្បមាណ ០,១០ ដុលាា រអានមរកិ) សគ្មាប់ថ្ង់ ា សាិកមួយ។ 

កនាកមួយននកិចចខ្ិតខ្ំថ្មីៗ ននេះ នដីមបនី្វីវមិជឈការមុខ្ងារ នៅកាន់អាជាា ្រថាា ក់នគ្កាមជាតិ សគ្មាប់
អនុវតតការនោួចននោីមគំនិតរបស់រោឋ ភិ លឱ្យកាន់កតមានគ្បសិទធភាពកថ្មនទៀត អនុគ្កឹតយនលខ្ ១១៣ សោី
ពីការគ្គប់គ្គងសំណល់រងឹទីគ្បជុំជន គ្តូវ នោក់ឱ្យអនុវតតកាុងឆ្ា ២ំ០១៥។ ជាលទធនល រដឋ លថាា ក់
នគ្កាមជាតិ (SNAs) ទទលួខុ្សគ្តូវចមបងកាុងការគ្គប់គ្គងសំណល ់ រមួទាងំការគ្បមូល និងដឹកជចជូ ន
នងកដរ។ មូលនិ្ិចំនួន ៥០០០លាននរៀល (១,២៥លានដុលាា រ) គ្តូវ នបនងកីតន ងីជាបឋមកាុងឆ្ា ំ
២០១៥(នកីនន ងីដល់ ៨ ០០០លាននរៀល (២លានដុលាា ) កាុងឆ្ា ២ំ០១៦ និងឆ្ា បំនតបន្នា ប)់ នដីមបី
អនុញ្ហញ តឱ្យអងាភាពរោឋ ភិ លថាា ក់នគ្កាមជាតិ អាចទទួលខុ្សគ្តូវនលីការគ្គប់គ្គងសំណល់កាុងគ្កងុ
ចំនួន ២៧ រមួទាងំនោល់អំណាចសនគ្មចសគ្មាប់ចុេះកិចចសនាជាមួយគ្កុមហ ុនគ្បមូលសំណល់ឯកជន
នងកដរ។45 ភាពជានដគូជាមួយវស័ិយឯកជន គឺមានភាពោ ំច់ណាស់ កាុងការននាីយតបចំនពាេះបញ្ហា
គ្បឈមកាុងការគ្គប់គ្គងសំណល់ន្ននពល បចចុបបនា និងអន្នគត។ 

នដីមបពីគ្ងឹងការគ្គប់គ្គងសំណលរ់ងឹនៅរាជធានី រាជរោឋ ភិ លកមពុជា នបចចប់កិចចសនារវាង 
ស្ថលាគ្កុងភានំពញ ជាមួយគ្កុមហ ុន សិុនគ្ទី។ នរៀបចំកិចចសនាន ងីវញិជាមួយគ្កុមហ ុនចំនួន៣ កាុង 
ការគ្បមូល និងដឹកជចជូ នសំណល់រងឹនៅកាន់តំបន៣់ននសងៗគ្នា  និងមានគនគ្មាងនគ្បីគ្ ស់ស្ថា នីយននារ 
នៅទីលាននជីងឯក នងិបងឹានមាក និងបនងកីតទីលានោក់ចុងនគ្កាយគ្បោតំំបន់នៅ ទួលគ្ពិច ាម  
បនណាត យនាូវជាតិនលខ្៥១ កាុងនខ្តតកណាត ល សគ្មាប់ការគ្គប់គ្គងចគ្មុេះ។  

នដីមបគី្គប់គ្គងសំណល់ ា សាិកគ្បកបនោយគ្បសិទធភាព បចចុបបនា គ្កសួងបរសិ្ថា ន កពុំងបនងកីត 
អនុគ្កឹតថ្មីមយួនដីមបនី្វីនិយត័កមមនលី ា សាិកនគ្បីគ្ ស់កតមួយនលីករចួន េះនោល (SUPs) និងភាជនៈ
ន្វីពីនស្ថា  ា សាិក នោយមានការគ្នគំ្ទពី UNDP ្ន្នគ្នរពិភពនលាក និងគ្កមុការងារថាា ក់ជាតិគ្គប់គ្គង
សំណល់។ លិខ្ិតបទោឋ នគតិយុតតិថ្មីននេះមានបំណងកាត់បនាយការនគ្បីគ្ ស់ថ្ង់ ា សាិក បពំង់បឺត និង 
ភាជនៈន្វីពីនស្ថា  ា សាិក នដីមបកីសវងរកជនគ្មីសគ្បកបនោយចីរភាពជំនួសឱ្យ SUPs និងនដីមបនីលីក
កមពស់ការយល់ដឹងរបស់ស្ថធារណជនសោីពីគ្បធានបទននេះ។ 

 
45 PPCA, IGES, Nexus, UN Environment, CCCA. (2018). Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan 2018-2035. Phnom 

Penh, Cambodia. 
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បកនាមនលីគ្កបខ្ណឌ គតិយុតត ិយុទធស្ថស្រសតជាតិគ្គប់គ្គងសំណល់គ្តូវ នបនងកីតន ងីនដីមបកីំណត់
រកសកមមភាពអាទិភាពនលីកកមពស់ការអនុវតតគ្គប់គ្គងសំណល់។ យុទធស្ថស្រសតទាងំននេះរមួមាន៖ 

➢ យុទធស្ថស្រសតជាតិ សោីពី សមាហរណកមមគ្គប់គ្គងសំណលរ់ងឹ (២០១១-២០២៥) 
➢ យុទធស្ថស្រសត និងកននការសកមមភាពជាតិ សោីពី សណំល់ (២០១៨-២០៣០) – នសចកោីគ្ពាង 
➢ យុទធស្ថស្រសត និងកននការសកមមភាពគ្គប់គ្គងសំណល់ រាជធានីភានំពញ (២០១៨-២០៣៥) 
➢ យុទធស្ថស្រសត និងកននការសកមមភាពជាតិ សោីពី នសដឋកិចចចគ្កា (នសចកោីគ្ពាង) និង 
➢ កននទីបងាា ញនាូវថាា ក់ជាតិសោីពី ា សាិក (នសចកោីគ្ពាង)   
យុទធស្ថស្រសតទាងំអស់ននេះ នោល់ការចងអុលបងាា ញនដីមបជីគ្មុញដល់ការនរៀបចំយុទធស្ថស្រសតគ្គប់គ្គង

សំណល់ថាា ក់នខ្តត ថាា ក់តំបន់ និងកននការកដលនដោ តការយកចិតតទុកោក់នលីការន្វីកននការទីលានោក់
សំរាម និងការអនុវតតកននការសគ្មាប់ទីលានោក់សំរាមនៅថាា ក់តំបន់។ 

ឧទាហរណ៍ យុទធស្ថស្រសត និងកននការសកមមភាពគ្គប់គ្គងសំណល់រាជធានីភាំនពញ ២០១៨-
២០៣៥ មាននគ្នលបំណងបនងកីតគ្បពន័ធគ្គប់គ្គងសំណល់គ្តឹមគ្តូវសគ្មាប់រាជធានី។ ការកកលមអ ន
បចចូ លការនគ្បីគ្ ស់តំបន់គ្បតិបតតិការ កាុងនន្នេះការគ្បមូល/ការដឹកជចជូ ន នឹងគ្តូវនោល់នោយគ្កុមហ ុន
ជានគ្ចីន (កននទី ៧.១) ការគ្នគំ្ទកដលគ្តូវ នពគ្ងឹងសគ្មាប់ការកកនចាន ងីវញិ និងការគ្គប់គ្គងចរនត
សំណល់ពិនសស និងការស្ថងសង់ស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមសំណល់រាវថ្មី នៅខ្ណឌ ដនងាក  កដលមានសមតា
ភាពន្វីគ្បគ្ពឹតតិកមមចំននួ ៥០០០ម៣/នថ្ង (ការវនិិនយគកាុងទកឹគ្ ក់ ២៧លានដុលាា រអានមរកិ)។ 

កែន្េី ៧.១ តំ្បន់្ក្រតិ្បត្តិការថ្មី ៗសក្មាប់ការក្រប់ក្រងសំណល់រនុងរាជធានី្ភនំទពញ46 

 

 
46 PPCA, IGES, Nexus, UN Environment, CCCA. (2018). Phnom Penh Waste Management Strategy and Action Plan 2018-

2035. Phnom Penh, Cambodia. 



ទំព័រ | 130  

បកនាមនលីននេះ កិចចសនាសគ្មាប់ស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមទឹក្ំជាងនគ កាុងគ្បនទសកមពុជា (ស្ថា នយី
គ្បគ្ពឹតតិកមម កខ្ង មានទីាងំនៅជិតរាជធានីភាំនពញ) គ្តូវ នចុេះហតានលខ្ជាមួយទីភាា ក់ងារនាត់នាង់
ទឹករាជធានីភានំពញកាុងកខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០១៩។ គនគ្មាងទាងំមូលគ្តូវ ននរៀបចំន ងីជាពីរដំណាក់កាល 
នហយីនឹងគ្តូវចំណាយអស់ ២៤៧លានដុលាា រ។ ដណំាក់កាលទី ១ គឺរមួមាន ស្ថា នីយគ្បគ្ពឹតតិកមមទកឹ
កដលមានសមតាភាពចំនួន ១៩៥.០០០ម៣/នថ្ង កដលមានសមតាភាពនៅនពលបចចប់ការស្ថងសង់
រចួរាល់គ្បមាណ ៤០០.០០០ម៣/នថ្ង។47 កនាងមក រាជធានីភាំនពញពឹងកនអកនលីតំបន់ដីនសីម្មមជាតិ
នដីមបកីាត់បនាយស្ថរធាតុបំពុលពីសំណល់រាវរបស់ទីគ្កុង នហយីបចចុបបនាជនគ្មីសកបបននេះគ្តូវ នោត់
ទុកថាមានគ្បសិទធភាពកតពាក់កណាោ លប៉ាុនណាណ េះ។48 

យុទធស្ថស្រសតទាងំអស់ននេះ នកស្ថងបកនាម និងនលីកកមពស់ឋាន្ននុគ្កមការគ្គប់គ្គងសំណល់
កដលជាឧបករណ៍យុទធស្ថស្រសតអាទិភាពនលីសកមមភាពន្នន្ន នដីមបសី្ថា បន្នគ្បព័នធគ្គប់គ្គងសំណល់
យ៉ា ងគ្តឹមគ្តូវ (គ្កាហវកិ ៧.៤)។ 

ក្កាហ្វិរ ៧.៤ ឋានាន្ុក្រមការក្រប់ក្រងសំណល់ 

 
១. ការទប់ស្ថក តស់ំណល់៖ ការងារននេះរមួមាន ការអនុវតតន្នន្នដូចជាការនគ្បីគ្ ស់វតាុធាតុនដីមកាន់កតតិចកាុងការរចន្ន និង

នលិតកមម ការរកានលិតនលឱ្យអាចនគ្បីគ្ ស់ នកាន់កតយូរ និងការកាត់បនាយការនគ្បីគ្ ស់ស្ថរធាតុនគ្គ្នេះថាា ក់។ 
វ ិ្ ីស្ថស្រសតននេះក៏រមួមានការបរនិភាគគ្បកបនោយចីរភាពនងកដរនដីមបនីចៀសវាងការបនងកីតសំណល់នៅគ្បភពរបស់វា។  

២. ការនគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ និងការជសួជុល៖ ការងារននេះគ្គបដណោ ប់នលីរាល់សកមមភាពទាងំអស់កដលោ ំច់នដីមបពីនា
អាយុកាលរបស់នលិតនលមុននពលវតាុទាងំនន្នេះកាា យជាសំណល់ រមួមានទាងំការអនុវតតដូចជាការរចន្នសគ្មាប់ការនគ្បី
គ្ ស់ន ងីវញិ ការសមាអ ត ការជុសជុល ឬការតុបកតងន ងីវញិ នលិតនល ឬបំកណករបស់នលិតនល។ 

៣. ការកកនចាន ងីវញិ៖ នៅនពលសំណល់គ្តូវ នបនងកីតន ងី ការកកនចាន ងីវញិគឺជាការទាញយក្នធានាមរយៈការ 
កកនចាន ងីវញិនូវវតាុធាតុនដីមសំណល់នៅជានលិតនលថ្មី ឬជាវតាុធាតុនដីម។ មា៉ាងនទៀត ការងារននេះក៏រមួមានការន វ្ី   
ជីកំប៉ាុសពីសំណល់សររីាងាកដលងាយនុយរលួយ ដូចជា សំណល់អាហារ ឬ សំណល់ពីសួនឧទានជានដីម។ 

 
47GIZ (2020). Partnership Ready Cambodia: water supply and wastewater 

treatment.https://www.giz.de/en/downloads/GBN_Sector%20Brief_Kambodscha_Wasser_E_WEB.pdf 
48Yim, M. et al. (2010). Efficiency of Phnom Penh's natural wetlands in treating wastewater discharges. Asian Journal of Water, 

Environment and Pollution, 7(3), 39-48. 

ការទប់ស្ថក ត់សំណល់

ការនគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ និងការជសួជុល

ការកកនចាន ងីវញិ

ការទាញយកថាមពល

ការន េះនោល

https://www.giz.de/en/downloads/GBN_Sector%20Brief_Kambodscha_Wasser_E_WEB.pdf
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៤. ការទាញយកថាមពល៖ ការងារននេះរមួមាន ការអនុវតត ដូចជា  ដុត ការនលិតឧសម័នពីស្ថរធាតុសររីាងា និង ការដុត
បំកបក និងឥនធនៈកដល នមកពីវតាុធាតុកដលគ្តូវ ននគបដិនស្ជាក់លាក់ ឬនរាងចគ្កឥនធនៈស្ថោ រន ងីវញិពីសំណល់ 
រងឹកដលទាញយកថាមពលាមរយៈគ្បគ្ពឹតតិកមមកនដោ ។ វ ិ្ ីននេះក៏នោល់នូវវតាុធាតុដនទនទៀតដូចជា សំណល់ពីគ្បគ្ពឹតតិកមម
សំណល់សររីាងា ឬ ននេះ នមកពី ដុតកដលទាមទារឱ្យមានការន េះនោលកាុងលកាណៈជាសំណល់នគ្គ្នេះថាា ក់។ 

៥. ការន េះនោល៖ គឺជាសំណល់នសសសល់យកនៅោក់នោលនៅទីលានោក់សំរាមចមបង នហយីអាចរមួមានទាងំ ដុត
កនមាចនោយមិនមានការទាញយកថាមពលមកវញិ។ 

ឋាន្ននុគ្កមននេះ ក៏អាចយកមកអនុវតត ន ចំនពាេះការគ្គប់គ្គងសំណល់រាវ នោយកាុងនន្នេះការ
នគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ ការកកនចាន ងីវញិ គ្បគ្ពឹតតិកមម ការបងាូរនចញ គឺជាជំហានយុទធស្ថស្រសត។ 

នោយកស្ថងបកនាមនលីឋានុគ្កមខ្ងនលី យុទធស្ថស្រសត និងកននការសកមមភាពនសដឋកិចចចគ្កា49 
ពាយមនោេះគ្ស្ថយបញ្ហា គ្បឈមកាុងការគ្គប់គ្គងសំណល់គ្បកបនោយគ្បសិទធភាព ាមរយៈការបិត
ភជិតចនន្នា េះនៅកាុងសងាវ ក់តនមាទាងំមូល50(គ្កាហវកិ ៧.៥)។  

ក្កាហ្វិរ ៧.៥ ការពណ៌នាជាក្កាហ្វិរអំពីទសដ្ារិច្ចច្ក្កា 

 
នោយក កយុទធស្ថស្រសតននេះមានបំណងសនគ្មច ននគ្នលបំណងដូចខ្ងនគ្កាម៖ 

➢ កាត់បនាយការបនងកីតសំណលព់ីគ្បភពរបស់វា 
➢ កកលមអគ្បសិទធភាពននការគ្បមូលសំណល ់ការគ្គប់គ្គងសំណល ់ការកញកសំណល ់និងការ

ដឹកជចជូ នសំណល់ 
➢ នលីកកមពស់ការនគ្បីគ្ ស់ និងការជួសជុលនលិតនលន ងីវញិ 
➢ បនងកីនការកកនចាន ងីវញិ ការន្វីជីកំប៉ាុស និងការទាញយកថាមពលមកវញិ 
➢ ធាន្ននូវការគ្គប់គ្គងកនាកបរសិ្ថា ននៅគ្គប់ទីាងំគ្គប់គ្គងសំណល់ទាងំអស ់

 
49 RGC. (2020). Circular Economy Strategy and Action Plan - Draft 
50 Merli, R., Preziosi, M., & Acampora, A. (2018). How do scholars approach the circular economy? A systematic literature review. 

Journal of Cleaner Production, 178, 703-722. 
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➢ នលីកកមពស់ការអប់រកំនាកបរសិ្ថា នឲ្យ នទូលំទូលាយ និងការនលីកកមពស់ការយល់ដឹង 
➢ បនងកីនការចូលរមួពីគ្បជាជនគ្កីគ្កនៅទីគ្បជុំជន នងិទីជនបទបទ ជាពិនសសអាកនរសី  

នអតោយ នដីមបឱី្យទទួលអតាគ្បនយជនព៍ីឱ្កាសមុខ្របរនាូវការ នគ្កាមនសដឋកិចចចគ្កា។ 

៧.៥  អនុស្ថសន៍ 

១. ពិនិតយសនគ្មច និងអនុវតតយុទធស្ថស្រសត និងកននការសកមមភាពនសដឋកិចចចគ្កា និងយុទធស្ថស្រសតជាតិ
គ្គប់គ្គងសំណលន់ោយនដោ តការយកចិតតទុកោក់នលី៖ 

➢ ការកាត់បនាយសំណល់ាមរយៈការនគ្បីគ្ ស់គ្បកបនោយចីរភាព ការនគ្បីគ្ ស់ន ងីវញិ 
ការជួសជុល និងការកកនចា។ 

➢ នលីកកមពស់ការគ្បមូលសំណល ់ការកញកសំណល ់ការកកនចាន ងីវញិ ការន្វីជីកំប៉ាុស និងការ
អនុវតត WtE។ 

➢ ការគ្គប់គ្គងទីលានោកសំ់រាមអន្នម័យ។ 
➢ ពគ្ងឹងសមតាភាពអាជាា ្រថាា ក់នគ្កាមជាតិ។ 

២. នលីកកមពស់ចីរភាពកនាកហរិចញវតាុ និងគ្បតិបតតិការននការគ្គប់គ្គងសំណល់ាមរយៈការគ្នគំ្ទដល់
រដឋ លថាា ក់នគ្កាមជាតិ នងិអាកគ្គប់គ្គងសំណល់ទាងំអស់កាុងការ៖  

➢ អភិវឌ្ឍសមតាភាពកនាកបនចចកនទស និង សមតាភាពស្ថា ប័ន នដីមបនីលីកកមពស់លទធនលអនុវតត
ការងាររបស់នសវាគ្បមូលសំណល់រងឹឯកជន។ 

➢ អភិវឌ្ឍនូវកននការនមសគ្មាប់ការគ្គប់គ្គងសំណល ់ និងនហោឋ រចន្នសមព័នធមូលោឋ នពាក់ព័នធ 
កនអកនលីទិនាន័យកដលរងឹមា ំនដីមបនីនាីយតបចំនពាេះតគ្មូវការន្ននពលបចចុបបនា នងិនពលអន្នគត 
អភិវឌ្ឍ និងពគ្ងឹងលិខ្ិតបទោឋ នគតយុិតតិរដឋ លថាា ក់មូលោឋ ននដីមបគី្បមូលនថ្ានសវាសំណល់
ឱ្យ នគ្គប់គ្គ្នន់ពីាមបណាោ គ្គួស្ថរ និងការន េះនោលសំណល់រងឹ (នថ្ានសវាគ្ចកទាវ រ)។ 

៣. នលីកកមពស់ការយល់ដឹង និងគ្នគំ្ទដល់ការគ្គប់គ្គងសំណល់គ្បកបនោយចីរភាពាមរយៈ៖ 

➢ កស្ថងសមតាភាពរបស់អាកពាក់ព័នធនដីមបចូីលរមួចំកណកយ៉ា ងសកមមនៅកាុងនសដឋកិចចចគ្កា។  
➢ ពគ្ងឹង និងពននាឿនការចូលរមួរបស់វស័ិយឯកជន។ 
➢ នោល់ការនលីកទឹកចិតតនដីមបគី្នគំ្ទដល់គ្គឹេះស្ថា នកកនចាន ងីវញិ និងយុទធន្នការជគ្មុញការកកនចា

ន ងីវញិ។ 
➢ ោក់បចចូ លវស័ិយសំណល់កាុងនសដឋកិចចនគ្ៅគ្បព័នធនៅកាុងគំរូនសដឋកិចចចគ្កា។ 
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ជំពូកទ ី៨. បរសិ្ថា ន និងសវុត្ាិភាពម្ហូបអាហារ 

៨.១  សសចកដីស្ដើម្ 

ក្នុងក្ិច្ចប្រជុុំក្ុំពូលពិភពលោក្ស្ដីពីរញ្ហា លស្បៀង កាលពីឆ្ន ុំ១៩៩៦ ស្ន្តិសុ្ខលស្បៀង ប្រូវបាន្លេ
ឱ្យន្ិយមន្័យថា “ជាស្ថា ន្ភាពដែលមនុ្ស្សប្េរ់រូរ លៅប្េរ់លពលលវោទុំងអស្់ មាន្លទ្ធភាពទុំង
ជាក្់ដស្តង ន្ិងដននក្លស្ែឋក្ិច្ចក្នុងការទ្ទ្លួបាន្អាហារប្េរ់ប្ាន្់ ដែលប្រក្រលោយអាហារូររាមភ ន្ិង
សុ្វរាិភាព ស្ប្មារ់រុំលពញរប្មូវការដននក្ច្ុំណីអាហារ ន្ិងជលប្មីស្ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងអាហារររស់្ពួក្លេ លែីមបី
ការរស់្រាន្មាន្ជីវរិបាន្យ៉ា ងស្ក្មម ន្ិងមាន្សុ្ខភាពមាុំមួន្” (FAO, FAO World Food Submmit 

1996, 1996)។ ខណៈលពលដែលមាន្ការយល់ែឹងជាស្ក្លថា ការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុន្ឹងរងកនល
រ៉ា៉ះពាលម់ក្លលីស្ស្រស្ដមភទុំងរួន្នន្ស្ន្តិសុ្ខលស្បៀងេឺ – ភាពមាន្លស្បៀង ការទ្ទ្ួលបាន្លស្បៀង ការ
លប្រីប្បាស់្លស្បៀង ន្ិងលស្ារភាពនន្ការនគរ់នគង់លស្បៀង (Vermeulen, Campbell, & Ingram, 2012) ក្៏
មាន្ការពាក្រនងដែរថា ក្ត្តត ជាលប្ច្ីន្នន្អាកាស្ធារុ ន្ងឹរងកនលរ៉ា៉ះពាលអ់វជិជមាន្លលីសុ្វរាិភាពមាូរ
អាហារ។ លទ៉ះជាមាន្ការប្ស្ថវប្ជាវ ន្ិងការពិភាក្ាជាលប្ច្ីន្ លលីការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ ន្ិងស្ន្តិសុ្ខ
លស្បៀងជារមួយ៉ា ងណាក្៏លោយ ក្៏ការប្ស្ថវប្ជាវ ន្ិងការពិភាក្ាលដដ រលលីការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ ន្ិង
សុ្វរាិភាពមាូរអាហារលៅមាន្ក្ប្មិរលៅល យី។  

ការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ ែូច្ជាការលក្ីន្ល ងីនូ្វក្លដដ  ក្ងវ៉ះែី ន្ិងទ្ឹក្ រដប្មរប្មួលស្ុំលណីម 
ន្ិងប្ពឹរតិការណ៍អាកាស្ធារុធ្ងន្់ធ្ងរ រងកនលរ៉ា៉ះពាល់ែលន់លិរក្មមក្សិ្ក្មម ន្ងិរងកការខូច្ខារែល់
ប្រព័ន្ធលស្បៀង។  

វសិ្ថលភាព និ្ងលាលលៅ 
រច្ចុរបន្ន ក្មពុជាពុុំទន្់មាន្ច្ារ់ជាក្ោ់ក្់ស្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារលៅល យី។ លស្ច្ក្ដីប្ពាង

ច្ារ់ស្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហាររច្ចុរបន្ន ក្ុំពុងស្ារិក្នុងែុំណាក្ក់ាលប្រួរពិន្ិរយលោយរាជរោឋ ភិបាល 
លៅល យី។ ត្តមន្ិយមន្យ័ររស់្អងគការលស្បៀងអាហារ ន្ិងក្សិ្ក្មមស្ហប្រជាជារិ (FAO) / អងគការ
សុ្ខភាពពិភពលោក្ (WHO) ពាក្យ “សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ” ន្ិងដែលលស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពីសុ្វរាិភាព
មាូរអាហារ បាន្ឱ្យន្ិយមន្័យថាជា “ការធានាថា មាូរអាហារន្ឹងមិន្រងកឱ្យមាន្លប្ា៉ះថាន ក្់ែល់អនក្
ររលិភាេលៅលពលដែលវាប្រូវបាន្ច្មអិន្ ឬររលិភាេស្មប្ស្រលៅត្តមលាលរុំណងនន្ការលប្រីប្បាស់្” ប្រូវ
បាន្យក្មក្លប្រីលៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថា ន្ភាពររសិ្ថា ន្ជារិ។ សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ េឺជារញ្ហា អន្តរ    
វស័ិ្យែ៏ស្ុំខាន្់ ដែលប្េរភ់ាេីនន្ប្រព័ន្ធមាូរអាហារទុំងមូលប្រូវយក្ច្ិរតទុ្ក្ោក្ ់ (FAO, Validation 

workshop to finalize Cambodia State of Environment Report, 2020)។ 
ជុំពូក្លន្៉ះមាន្លាលរុំណងរលងកីន្ការយល់ែឹងអុំពីប្រធាន្រទ្ដែលទមទរឱ្យមាន្ការប្ស្ថវប្ជាវ

ដររវទិ្ាស្ថស្តស្តរដន្ាម ន្ងិជួយស្ប្មួលែល់ក្ិច្ចស្ហប្ររិររតិការជារិ ន្ិងអន្តរជារិ លែីមបធីានាបាន្
ការយល់ែឹងរដន្ាមអុំពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ន្ិងររសិ្ថា ន្។ ជុំពូក្លន្៉ះ ក្៏នដលជ់ាអនុ្ស្ថស្ន្៍លលីលាល
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ន្លយបាយ ន្ិងយុទ្ធស្ថស្តស្ត លពលអនាេរនងដែរ។ ជុំពូក្លន្៉ះ លរៀររារ់អុំពី៖  

• លស្ច្ក្តីលនតីមជាទូ្លៅ អុំពីនលរ៉ា៉ះពាលព់ីការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុច្ុំលពា៉ះសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ 
• សុ្វរាិភាពមាូរអាហារលៅក្នុងរររិទ្ប្រលទ្ស្ក្មពុជា - ស្ថា ន្ភាព ន្ងិន្ិនាន ការ លច្ញពីទ្ិែឋភាពនន្
ប្រព័ន្ធនគរ់នគងម់ាូរអាហារទុំងមូល 

• ការល្លីយររ ជាច្ារ់ ស្ថា រ័ន្ ន្ងិរលច្ចក្លទ្ស្ ន្ិង 
• ការរ ុំពឹងទុ្ក្អុំពីអវីដែលអាច្ជាជុំហាន្រនាា រ់ ពាក្់ពន័្ធន្ឹងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារលៅក្មពុជា - ការ
ប្រលមុីលលមីលហាន្ិភ័យនាលពលអនាេរ ន្ិងអនុ្ស្ថស្ន្៍។ 

ជុំពូក្លន្៉ះ ប្រវូបាន្ដរងដច្ក្ជា ៤ ដននក្ធ្ុំៗ៖ (i) ស្មាព ធ្ (ក្ត្តត ជុំរុញស្ុំខាន្់ៗ) (ii) ការវភិាេ
ស្ថា ន្ភាព ន្ងិន្ិនាន ការ (iii) ការល្លីយររ ន្ិង (iv) អនុ្ស្ថស្ន្៍។ 

៨.២ សម្ពា ធ (កត្តា ជំរញុសខំាន់ៗ) 

ការធានាអុំពសុី្វរាិភាពមាូរអាហារ ប្រូវបាន្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ថាជារញ្ហា ក្ុំពុងរន្តមាន្ស្ប្មារ់ក្មពុជា 
(RGC, National Strategic Development Plan 2019-2023, 2019)។   លលីស្ពលីន្៉ះ   លយងត្តម
ឯក្ស្ថរយុទ្ធស្ថស្តស្ត ន្ិងដនន្ការស្ក្មមភាពជារិស្ដីពីររសិ្ថា ន្ (“ដនន្ការ”) ស្ហប្ាស្នលិរក្មម 
៦៨% មាន្ទ្ីត្តុំងលៅទ្ីប្ក្ុងភនុំលពញ ន្ិងរណាដ លខរតធ្ុំៗែូច្ជា លខរតក្ណាដ ល ក្ុំពង់ចាម ក្ុំពង់ស្ព ឺ   
ប្ព៉ះសី្ហនុ្ ន្ិងស្ថវ យលរៀង។ ការប្រមូលនដុ ុំស្ហប្ាស្នលិរក្មមដររលន្៉ះ អាច្រងកឱ្យមាន្ការប្ពួយ
បារមភអុំពីនលរ៉ា៉ះពាលអ់វជិជមាន្លលីធ្ន្ធាន្ធ្មមជារសិ្ុំខាន្់ៗ ែូច្ជាការលប្រីប្បាស់្ែី ការនគរ់នគង់ទ្កឹ្ 
ន្ិងអនាម័យ ប្រប្ពឹរតិក្មមស្ុំណល់ ក្៏ែូច្ជាការរុំពុលខយល់។ ដនន្ការលន្៉ះ ក្៏បាន្ពាក្រនងដែរថា ច្ុំន្ួន្
លរាងច្ប្ក្ន្ឹងមាន្ការលក្ីន្ល ងីកាន្់ដរលប្ច្ីន្នាលពលអនាេរ ែូលច្ន៉ះ រាជរោឋ ភបិាលបាន្ោក្់វធិាន្ការ
លែីមបធីានាឱ្យបាន្ថាប្រឹមឆ្ន ុំ ២០៣០ ក្មពុជាន្ឹងមាន្ប្រព័ន្ធនលិរក្មមលស្បៀងប្រក្រលោយច្ីរភាព ន្ិង
ឱ្យមាន្ការអនុ្វរតដននក្ក្សិ្ក្មមប្រក្រលោយភាពធ្ន្់ដែលពប្ងឹងស្មរាភាពរន្ាុុំលែីមបដីក្លមអេុណភាព 
ែី (RGC, National Environment Strategy And Action Plan 2016-2023, 2017)។ 

រាជរោឋ ភិបាលបាន្ទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីនលរ៉ា៉ះពាល់លោយដា ល់ ន្ិងលោយប្រលយល នន្ការដប្រប្រួល
អាកាស្ធារុមក្លលីសុ្ខភាពមនុ្ស្ស (ការបារ់រង់ជីវរិ ការរងររួស្ រញ្ហា សុ្ខភាពនលូវច្ិរត ន្ិងការខូច្
ខារលហោឋ រច្នាស្មព័ន្ធស្ថធារណៈ) ន្ិងការលក្ីន្ល ងីនូ្វក្រណីជុំងឺ ដែល្លងត្តមភាន ក្់ងារច្មលងលរាេ 
ន្ិងជុំងឺ្លង ែូច្ជា ប្េុន្ចាញ់ ប្េុន្ឈាម រាេរូស្ ជុំងឺ្លងត្តមទ្ឹក្ ន្ងិមាូរអាហារ រញ្ហា អាហារូររាមភ 
ន្ិងលប្ា៉ះអរ់ឃ្លល ន្ (RGC, National Environment Strategy And Action Plan 2016-2023, 

2017)។ ែូលច្ន៉ះ ការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ ប្រូវបាន្លេលមីលល ញីថាជាមូលលហរុែូច្ដែលបាន្រ ុំពឹងទុ្ក្ 
ដែលបាន្ោក្់ស្មាព ធ្កាន្់ដរខាល ុំងល ងីលលីធ្ន្ធាន្ែ ី ន្ិងធ្ន្ធាន្ទ្ឹក្ែ៏ក្ប្ម ដែលរងកលៅជារញ្ហា រ៉ា៉ះ
ពាល់ែលក់ារោុំែុ៉ះ ន្ិងនលិរក្មមអាហារ ប្រក្រលោយេុណភាព ន្ិងសុ្វរាភិាព។ 
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៨.៣ ស្ថា នភាព និងនិន្នា ការ  

ដននក្លន្៉ះន្ឹងលរៀររារ់អុំពី៖ (i) ការវភិាេស្ថា ន្ភាព ន្ងិន្ិនាន ការលច្ញពីទ្ិែឋភាពប្រព័ន្ធនគរន់គងម់ាូរ
អាហារ  ន្ិង (ii) ការវភិាេស្ថា ន្ភាព ន្ងិន្ិនាន ការលនសងលទ្ៀរ។ 

៨.៣.១  ការវភិាេស្ថា ន្ភាព ន្ិងន្និាន ការលច្ញពទី្ិែឋភាពប្រព័ន្ធនគរ់នគង់មាូរអាហារ 
ដននក្លន្៉ះពិន្រិយលលី ការវភិាេស្ថា ន្ភាព ន្ិងន្ិនាន ការលច្ញពីទ្ិែឋភាពនន្ប្រព័ន្ធនគរ់នគង់មាូរអាហារ៖ 

• នលិរក្មមមាូរអាហារែុំរូង - ការោុំែុ៉ះែុំណាុំ (ការោុំែុ៉ះ ន្ិងប្រមូលនល) 

• នលិរក្មមមាូរអាហារែុំរូង - ការច្ិញ្ច ឹមស្រវ ន្ិងការអនុ្វរតពាក្់ពន័្ធន្ឹងរសុ្ពាបាល (ការច្ិញ្ច ឹម
ស្រវ ន្ិងស្រតឃ្លរ) 

• នលិរក្មមមាូរអាហារែុំរូង - នលិរនលវារវីរបក្មម 

• ការដក្នច្នែុំណាក្់កាលរនាា រ់ - នលិរក្មម ន្ងិការដក្នច្ន ន្ិង 

• នលិរនល ន្ងិការលប្រីប្បាស់្។ 

៨.៣.១.១  នលិរក្មមមាូ រអាហារែុំរូង - ការោុំែុ៉ះែុំណាុំ (ការោុំែុ៉ះ និ្ងប្រមូលនល) 
រច្ចុរបន្នលន្៉ះ ស្ថា ន្ភាព មុខស្ញ្ហា លប្ា៉ះថាន ក្់ ន្ិងហាន្ិភ័យប្រូវបាន្ក្ុំណរែូ់ច្ខាងលប្កាម៖ 

• ការលប្រីប្បាស់្ជី ថាន ុំក្សិ្ក្មម ឬថាន ុំក្ុំចារ់លមម ច្នប្ងមិន្ស្មប្ស្រ ែូច្ជាការលប្រីប្បាស់្ក្នុងររមិាណ
មិន្ស្មប្ស្រ រក្ាទុ្ក្មិន្បាន្ប្រឹមប្រូវ ឬលោយមិន្មាន្ការពិន្ិរយពីរលរៀរលប្រីប្បាស់្ជាលែីម 

• មិន្មាន្ស្ដងោ់រក្ុំណរ់ពកី្ប្មិរអរិររមានន្ស្ុំណលេ់ីមី- ក្នុងឆ្ន ុំ២០១៧ ក្មពុជាបាន្លបា៉ះពុមព 
នាយការក្ុំណរ់ែ៏ស្តួច្លស្តីងររស់្ខលួន្ ស្តពី ី ក្ប្មរិក្ុំណរអ់ររិរមានន្ស្ុំណល់េីម ី (MAFF, 

Prakas No. 002 on List of Maximum Residue Limit of Pesticides in Agricultural 

Product of Plant Origin, 2018) ដែលក្ុំណរអ់ររិរមានន្ស្ុំណលរ់រស្ ់កូ្ែចិ្ (Codex) ន្ងិ
អាស្ថ៊ា ន្ (Codex MRLs ន្ិង ASEAN MRLs) ន្ឹងប្រូវអនុ្វរត លៅលពលមិន្មាន្ការក្ុំណរ់ថាន ក្់
ជារិ (Thanh, 2015) ន្ងិ 

• មិន្ទន្់មាន្យន្តការត្តមោន្រក្ប្រភពនលិរនល- រច្ចុរបន្នលន្៉ះ ក្មពុជាលៅមិន្ទន្់មាន្យន្តការ
ត្តមោន្ដស្វងរក្ប្រភពនលិរនល(រមួទុំងប្រព័ន្ធប្រមូលនលិរនលប្រ រ់មក្វញិ)ទុំងស្ប្មារ់ 
លហរុការណ៍ដែលលក្ីរមាន្ជាប្រចាុំ ន្ិងស្ថា ន្ភាពអាស្ន្ន។ 

ដនអក្ត្តមរបាយការណ៍ប្រចាុំឆ្ន ុំររស់្ប្ក្ស្ួងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ ន្ិងលន្ស្ថទ្ ពីឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់
ឆ្ន ុំ២០១៩ ការនាុំចូ្លជី ន្ិងថាន ុំក្សិ្ក្មមមាន្ការលក្ីន្ល ងីេួរឱ្យក្រ់ស្មាគ ល់ (ប្កាហវកិ្ ៨.១) ។ 
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ក្រាហ្វិក ៨.១ ទិន្នន័្យនន្ារនាំចូលជីកសិកម្ម និ្ងថ្ន ាំកសិកម្ម 

 
ប្រភព៖ (MAFF, Annual Report 2019-2020 and Directions for 2020-2021 (Khmer version), 2020) 

មូលលហរុដែលនាុំឱ្យមាន្ការលក្ីន្ល ងីខាងលលី លៅមិន្ទន្់ប្រូវបាន្សិ្ក្ាជានលូវការលៅល យី។ 
រ៉ាុដន្តក្ុំលណីន្លន្៉ះ អាច្រណាត លមក្ព ី ការដល ស់្រដូរជារលណតី រៗនន្ឥរយិរថ ក្៏ែូច្ជារលរៀរោុំែុ៉ះ ន្ិង
ការប្រមូលនល ដែលនាុំឱ្យររមិាណនាុំចូ្លររស្់ជីក្សិ្ក្មម ន្ិងថាន ុំក្សិ្ក្មមលក្ីន្ល ងី  ឬការលប្រីប្បាស់្
នលិរនលទុំងលនា៉ះពុុំបាន្ប្រឹមប្រូវ។  

ែូលច្ន៉ះការសិ្ក្ាថាន ក្់ជារអិុំពីរញ្ហា លន្៉ះប្រូវមាន្ជាចាុំបាច្់លែីមបរីញ្ហជ ក្់ឱ្យបាន្ច្ាស់្អុំពមូីលលហរុ
ដែលនាុំឱ្យមាន្ការលក្ីន្ល ងីលន្៉ះ។  

៨.៣.១.២  នលិរក្មមមាូ រអាហារែុំរូង - ការចិ្ញ្ច ឹមស្រវ និ្ងការអនុ្វរតពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងរសុ្ពាបាល  
(ការចិ្ញ្ច ឹមស្រវ និ្ងស្រតឃ្លរ) 

ក្មពុជា លៅមិន្ទន្់មាន្ការសិ្ក្ាថាន ក្់ជារិអុំពីរញ្ហា លន្៉ះលៅល យី។ រ៉ាុដន្តមាន្ការស្លងករល ញី
ថាការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ អាច្ជាមូលលហរុដែលនាុំឱ្យមាន្ការដល ស់្រដូរជារលណតី រៗនន្ឥរយិរថ ក្៏
ែូច្ជារលរៀរច្ិញ្ច ឹម ន្ិងប្រមូលនល ដែលនាុំឱ្យក្ុំលណីន្នន្ការលប្រីប្បាស់្ ឬការលប្រីប្បាស់្ពុុំបាន្ប្រឹមប្រូវ
លៅលលីច្ុំណីស្រវ ន្ិងរសុ្ឱ្ស្ថ។ ការស្លងករក្ន្លងមក្រមួមាន្៖ 

• ការលប្រីប្បាស់្រសុ្ឱ្ស្ថ ន្ិងច្ុំណីស្រវពុុំបាន្ប្រឹមប្រូវ ែូច្ជា រមួមាន្ការលប្រីប្បាស់្ក្នុងររមិាណ
មិន្ប្រឹមប្រូវ ការរក្ាទុ្ក្មិន្បាន្ប្រឹមប្រូវ ឬការអនុ្វរតនាុយន្ឹងរលរៀរលប្រីប្បាស់្ជាលែីម 

• ការលប្រីប្បាស់្រសុ្ឱ្ស្ថ ន្ងិច្ុំណីស្រវដែលប្រូវបាន្ហាមឃ្លរ ់
• មិន្ទន្ម់ាន្យន្តការស្ប្មារ់ត្តមោន្ដស្វងរក្ប្រភព - មាន្ការលលីក្ស្ុំលណីឱ្យមាន្ ន្ិងលរៀរច្ុំ
យន្តការ (ត្តមោន្រក្ប្រភព ន្ិងប្រព័ន្ធប្រមូលនលិរនលប្រ រ់មក្វញិ) ដែលអាច្លជឿទុ្ក្ច្រិត
បាន្ ទុំងស្ប្មារល់ហរុការណ៍ដែលលក្រីមាន្ជាប្រចាុំ ន្ងិស្ថា ន្ភាពអាស្ន្ន (Phin & Bourgois, 

2014) ន្ងិ 
• ក្ងវ៉ះច្ុំលណ៉ះែឹង ន្ងិការយល់ែឹងអុំពកីារអនុ្វរតលអ។ 
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ក្ុំលណីន្នន្ការលប្រីប្បាស់្រសុ្ឱ្ស្ថ អាច្នាុំឱ្យមាន្ក្ប្មិររសុ្ឱ្ស្ថក្នុងមាូរអាហារលក្ីន្ល ងី 
ន្ិងអាច្ឈាន្ែល់ក្ប្មិរដែលមិន្អាច្ទ្ទ្ួលយក្បាន្ ន្ិងការលក្ីរល ងីនន្ភាពសុ្ថុំន្ឹងឱ្ស្ថប្រឆ្ុំង
លមលរាេ (Anti-Microbial Resistance (AMR))។ 

៨.៣.១.៣  នលិរក្មមមាូ រអាហារែុំរូង - នលិរនលវារវីរបក្មម 
ក្មពុជា លៅមិន្ទន្់មាន្ការសិ្ក្ាថាន ក្់ជារិអុំពីរញ្ហា លន្៉ះលៅល យី។ រ៉ាុដន្តមាន្ការស្លងករល ញី

ថា ការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ អាច្ជាមូលលហរុដែលនាុំឱ្យមាន្ស្ថា ន្ភាព ន្ិងន្ិនាន ការពាក្់ព័ន្ធន្ឹង
នលិរក្មមវារវីរបក្មមែូច្ខាងលប្កាម៖ 

• នលនន្ការចារ់ប្រីធ្មមជារ ិមាន្ការថយចុ្៉ះ លោយស្ថរដរររមិាណទ្ឹក្ទរ ន្ិងការលន្ស្ថទ្ខុស្
ច្ារ។់ ែូលច្ន៉ះនលិរក្មមមាន្ការថយចុ្៉ះច្លនាល ៉ះព២ី០% លៅ ៣០% (FAO, Rapid Assessment 

of Covid-19 Outbreak on Agriculture and Food Security in Cambodia: Policy 
Responses, 2020) 

• លុំហូរទ្ឹក្ទ្លន្លមាន្ក្ប្មិរទរខាល ុំងស្ប្មារ់ឆ្ន ុំ២០១៩-២០២០ ឯនលិរភាពមាន្ការថយចុ្៉ះ 
• មាន្មន្ាិលថា លរីររមិាណប្រីដែលច្ិញ្ច ឹម ន្ិងប្រមូលនលពីធ្មមជារិ ន្ឹងអាច្ឈាន្ែលរ់រមិាណ
ដែលធាល រ់មាន្ដែរឬលទ្? ន្ិង 

• មិន្ទន្ម់ាន្យន្តការស្ប្មារ់ត្តមោន្ដស្វងរក្ប្រភពលែីមបធីានាសុ្វរាិភាពប្រី - មាន្ស្ុំលណីឱ្យ 
មាន្ ន្ងិលរៀរច្ុំយន្តការ (ត្តមោន្ដស្វងរក្ប្រភព ន្ិងប្រព័ន្ធប្រមូលនលិរនលប្រ រ់មក្វញិ) 
ដែលអាច្លជឿទុ្ក្ច្ិរតបាន្ ទុំងស្ប្មារ់លហរុការណ៍ដែលលក្ីរមាន្ជាប្រចាុំ ន្ិងស្ថា ន្ភាពអាស្ន្ន 
(Phin & Bourgois, 2014)។ 

៨.៣.១.៤  ការដក្នច្នែុំណាក់្កាលរនាា រ់ - ប្រព័ន្ធនគរ់នគងម់ាូ រអាហារ 
៨.៣.១.៤.១  នលិរក្មម និ្ងការដក្នច្ន 
ក្មពុជា លៅមិន្ទន្់មាន្ការសិ្ក្ាថាន ក្់ជារិអុំពីរញ្ហា លន្៉ះលៅល យី។ រ៉ាុដន្តការដប្រប្រួលអាកាស្

ធារុអាច្រងកនលរ៉ា៉ះពាលម់ិន្ប្រឹមដរលលីនលិរក្មមែុំរូងរ៉ាុលណាណ ៉ះលទ្ ដថមទុំងលលីការដក្នច្នែុំណាក្់
កាលរនាា រ់នងដែរ។ ស្ថា ន្ភាព ន្ិងន្ិនាន ការពាក្់ព័ន្ធន្ឹងនលិរក្មម ន្ិងការដក្នច្ន ប្រូវបាន្ស្លងករល ញី
ែូច្ខាងលប្កាម៖ 

• មាូរអាហារមាន្នាុក្ ឬមាន្ោយស្ថរធារុរូរវន្តេីមី ន្ិងជីវស្ថស្តស្ត ដែលមិន្ប្រូវបាន្អនុ្ញ្ហា រ ឬ
មិន្ស្មប្ស្រ 

• ការលប្រីប្បាស់្ស្ថរធារុខុស្ច្ារ់លែីមបរីក្ាភាពប្ស្ស្ ់ឬពណ៌ររស់្អាហារ។ល។ ន្ិង 
• ការលវច្ខចរ់មនិ្បាន្ប្រឹមប្រូវ។ ឧ. ការលប្រីប្បាស់្ស្មាភ រៈលវច្ខចរ់ដែលហាមឃ្លរ ់ការលវច្ខចរ់នលិរ 
នលពុុំបាន្ប្រឹមប្រូវ ដែលមិន្អាច្រក្ាេុណភាពមាូរអាហារប្ស្រត្តមអាយុកាលវាជាលែីម។ 

ត្តមឯក្ស្ថរអងគការលស្បៀងអាហារ ន្ិងក្សិ្ក្មមស្ហប្រជាជារិ (FAO) លរៀរច្ុំកាលពីឆ្ន ុំ២០១៨ 
ស្ដីពីការដប្រប្រួលអាកាស្ធារុ៖ នលរ៉ា៉ះពាល់ស្ប្មារ់សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ក្ុំលណីន្សី្រុណា ភាពជា
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មធ្យមអាច្រលងកីន្ហាន្ិភ័យដននក្អនាម័យពាក្់ព័ន្ធន្ឹងការរក្ាទុ្ក្ ន្ិងដច្ក្ចាយទ្ុំន្ិញជាអាហារ។ រ ី
ឯការថយចុ្៉ះនន្ររមិាណ ន្ិងេុណភាពទ្ឹក្ដែលលប្រីប្បាស់្ក្នុងប្ររិររតិការពាក្់ព័ន្ធន្ឹងអាហារ ក្៏ន្ឹងនាុំ
ឱ្យមាន្រញ្ហា ប្រឈមថមីៗច្ុំលពា៉ះការប្េរ់ប្េងអនាម័យនងដែរ (Jaykus, et al.)។ 

៨.៣.១.៤.២  នលិរនល និ្ងការលប្រីប្បាស់្ 
ក្មពុជា លៅមិន្ទន្់មាន្ការសិ្ក្ាថាន ក្់ជារិអុំពីរញ្ហា លន្៉ះលៅល យី។ រឯីការអនុ្វរតការោក្់ស្ថល ក្

នលិរនលមាូរអាហារ លៅមិន្សូ្វមាន្ប្រសិ្ទ្ធភាពលៅល យី លទ៉ះរីជាមាន្ច្ារ់ប្េរ់ប្េងលលីរញ្ហា លន្៉ះ
ក្៏លោយ។ ការស្លងករល ញីពាក្់ព័ន្ធន្ងឹនលិរនល ន្ិងការលប្រីប្បាស់្រមួមាន្៖ 

• ការោក្់ស្ថល ក្នលិរនល មិន្ទន្់ប្េរ់ប្ាន្់។ ឧទហរណ៍៖ មិន្មាន្ោក្់កាលររលិច្េទ្នលិរ 
កាលររលិច្េទ្នុរក្ុំណរ់ លក្ាខណឌ រក្ាទុ្ក្ រលរៀរលប្រីប្បាស់្ ឬការោក្់ស្ថល ក្ ជាភាស្ថររលទ្ស្ 
ឬលបា៉ះពុមពក្នុងទ្ុំហុំអក្សររូច្ៗ ន្ងិ 

• ការោក្់ស្ថល ក្នលិរនលមនិ្បាន្ប្រឹមប្រូវ។ ឧទហរណ៍៖ ការោក្់រញ្ជ ីលប្េឿងនសុំ ឬព័រ៌មាន្អុំពី
អាហារូររាមភមិន្បាន្ប្រឹមប្រូវ។ 

៨.៣.២ ការវភិាេស្ថា ន្ភាព ន្ិងន្និាន ការលនសងលទ្ៀរ 

ដននក្លន្៉ះន្ឹងពិន្ិរយលលីការវភិាេស្ថា ន្ភាព ន្ិងន្ិនាន ការលនសងលទ្ៀរ៖ (i) លច្ញពទី្ែិឋភាពរទ្ោឋ ន្ 
េរិយុរតិ ន្ងិ (ii) លច្ញពីទ្ែិឋភាពស្ថា រ័ន្។  

៨.៣.២.១  លច្ញពីទិ្ែឋភាពរទ្ោឋ ន្េរិយុរតិ 
រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា បាន្ោក្់ឱ្យអនុ្វរតនូ្វប្ក្រខ័ណឌ លាលន្លយបាយ ន្ិងរទ្ោឋ ន្េរយុិរតិ ជា

លប្ច្ីន្ ដែលជប្មុញ ន្ិងលលីក្ក្មពស់្អភបិាលក្ិច្ចលអ ក្៏ែូច្ជាលែីមបភីាពកាន្់ដរប្រលសី្រល ងីនន្សុ្វរាិភាព
មាូរអាហារប្រក្រលោយប្រសិ្ទ្ធភាព។ ត្តមរយៈលន្៉ះ ប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្ បាន្លច្ញលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិ
លនសងៗ ស្ប្មារ់ប្េរ់ប្េងលលីអាហារត្តមប្រលភទ្។ ក្មពុជាក្៏លៅមាន្ក្ងវ៉ះខារដននក្ច្ារ់/លិខិររទ្ោឋ ន្
េរិយុរតិដែលប្េរ់ប្េងលលីែុំលណីរនលិរក្មមមាូរអាហារ ចារ់ពីក្សិ្ោឋ ន្នលិរែលរុ់ររលិភាេ នលិរក្មម 
េុណភាព សុ្វរាិភាព ការនាុំចូ្ល ន្ិងការែឹក្ជញ្ជូ ន្អាហារលៅល យី។ ស្ដង់ោរអាហារភាេលប្ច្ីន្ លៅ
ក្មពុជា រមួទុំង ស្ដង់ោរដែលមាន្ដច្ងលៅក្នុងកូ្ែិច្ (Codex) (ស្ដង់ោរកូ្ែិច្ (Codex) ច្ុំន្ួន្ ៣៣១ 
ប្រូវបាន្រញ្ចូ លជាស្ដង់ោរររស់្ក្មពុជា កាលពីឆ្ន ុំ២០១៤) ជាប្រលភទ្ស្ដង់ោរស្ម័ប្េច្ិរត។ 

៨.៣.២.២  លច្ញពីទិ្ែឋភាពស្ថា រ័ន្ 
លទ៉ះរីជាមាន្ការដរងដច្ក្ការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវច្ាស្់ោស្់លប្កាមប្រកាស្អន្តរប្ក្ស្ួងលលខ ៨៦៨

ស្ដីពីការអនុ្វរតន្៍ ន្ិងការលរៀរច្ុំស្ប្មរស្ប្មួលស្ថា រ័ន្ក្ិច្ចនន្ប្រពន័្ធប្េរ់ប្េងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ចារ់
ពីក្សិ្ោឋ ន្នលិរ ែលរុ់ររលិភាេ លច្ញលៅនថងទ្ី២២ ដខរុោ ឆ្ន ុំ២០១០ លោយប្ក្សួ្ងលស្ែឋក្ិច្ច ន្ិង
ហរិញ្ាវរាុ ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មម ប្ក្សួ្ងឧស្ាហក្មម ដរ ៉ា ន្ិងថាមពល ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ ន្ិង
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លន្ស្ថទ្ ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល ន្ិងប្ក្សួ្ងលទ្ស្ច្រណ៍ (“ប្រកាស្អន្តរប្ក្ស្ងួលលខ ៨៦៨”) ក្៏លៅខវ៉ះ
យន្តការស្ប្មរស្ប្មួលរវាងប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្ពាក្់ព័ន្ធ។ ឈរលលីទ្ិែឋភាពស្ថា រ័ន្ស្ប្មារ់ការងារអន្តរវស័ិ្យ 
ែូច្រញ្ហា សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ យន្តការស្ប្មរស្ប្មួលឱ្យបាន្ស្មប្ស្រប្រូវមាន្ជាចាុំបាច្់ ស្ប្មារ់
ដរងដច្ក្រួនាទ្ី ន្ងិការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវឱ្យបាន្ច្ាស្់ោស្ ់ លែីមបធីានាការអនុ្វរតវធិាន្ការនានា ប្រក្រ 
លោយប្រសិ្ទ្ធភាព។  លលីស្ពីលន្៉ះ ររយិកាស្នន្ការអនុ្វរតស្ដង់ោរសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ េួរដរប្រូវបាន្
ជប្មុញ ន្ិងលលីក្ក្មពស់្ ទុំងស្ប្មារ់ប្េឹ៉ះស្ថា ន្ស្ថធារណៈ ន្ិងប្េឹ៉ះស្ថា ន្ឯក្ជន្។ 

៨.៤ ការស្លើយត្ប 

ដននក្លន្៉ះ ន្ងឹពិន្ិរយលលីការល្លីយររដែលលមីលលច្ញពី៖ (i) ទ្ិែឋភាពរទ្ោឋ ន្េរិយុរត ិ (ii) 
ទ្ិែឋភាពស្ថា រន័្ (iii) ទ្ិែឋភាពរលច្ចក្លទ្ស្ - ប្ក្រខ័ណឌ រច្ចុរបន្នដែលប្េរ់ប្េងលលីប្រព័ន្ធនគរ់នគងម់ាូរ
អាហារ (ចារ់ពីក្សិ្ោឋ ន្នលិរ ែលរុ់ររលិភាេ) ន្ិង (iv) ការល្លីយររលនសងលទ្ៀរ។ 

៨.៤.១ ការល្លីយររដែលលមីលលច្ញពីទ្ិែឋភាពរទ្ោឋ ន្េរយុិរតិ 

លៅក្នុងដននក្លន្៉ះន្ឹងមាន្ការពិន្ិរយលលី៖ (i) ច្ារ ់ន្ិងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតសិ្ុំខាន្់ៗជាធ្រមាន្ 
(ii) ក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀង អនុ្ស្ញ្ហា  ន្ិង/ឬស្ន្ធិស្ញ្ហា អន្តរជារិ ដែលក្មពុជាបាន្ចុ្៉ះហរាលលខា ឬចូ្លជា
ស្មាជិក្ ន្ិង (iii) ឧទហរណ៍នន្លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ/់លិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិជារិ ដែលក្ុំពុងប្រូវបាន្
លរៀរច្ុំ។ 

៨.៤.១.១  ច្ារ់ និ្ងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិស្ុំខាន្់ៗជាធ្រមាន្ 
លទ៉ះរី ក្មពុជាមិន្ទន្់បាន្អនុ្ម័រច្ារ់ជាក្់ោក្ស់្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារក្៏លោយ ក្មពុជាបាន្

អនុ្ម័រច្ារ ់ ន្ិងលច្ញលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិស្ុំខាន្់ៗ ដែលប្េរ់ប្េងលោយដា ល់ ឬប្រលយលលលី
រញ្ហា សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ។ ខាងលប្កាមលន្៉ះ េឺជារញ្ជ ីច្ារ់ ន្ិងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតសិ្ុំខាន្់ៗជា
ធ្រមាន្ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ។ 

តារាង ៨.១ បញ្ជ ីចាប់ និ្ងលិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយុតតសិាំខាន់្ៗនពេលបចចុប្បន្ន 
ឆ្ន ុំ ច្ារ់/លិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិជាធ្រមាន្ 
២០០០ ច្ារ់ ស្ដីពីការប្េរ់ប្េងេុណភាព សុ្វរាិភាព លលីនលិរនល ទ្ុំនិ្ញ និ្ងលស្វា  
២០០០ ប្រកាស្លលខ១០៤៥ ស្ដីអុំពីស្ដង់ោរឧស្ាហក្មមក្មពុជា CS001-2000“ការរិរស្ថល ក្នលិរនលច្ុំណីអាហារ” 
២០០៣ អនុ្ប្កឹ្រយលលខ ១៥ ស្ដីពីការប្រួរពិនិ្រយភូរាមអនាម័យ 
២០០៣ អនុ្លលខលលខ ៤៧ ស្ដីពីអនាម័យនន្មាូរអាហារស្ប្មារ់មនុ្ស្ស 
២០០៤ ប្រកាស្លលខ ៥០៩ ស្ដីពីស្ដង់ោរកូ្ែិច្ (Codex) ច្ុំនួ្ន្ ៣៣១ ស្ដពីីមាូរអាហារ 
២០០៦ ច្ារ់ ស្តីពីជលនល  
២០០៦ ប្រកាស្លលខ ១៨៣ ស្ដីពីស្ថរធារុេីមីហាមលប្រីលលីនលិរនលមាូរអាហារ  
២០០៧ ច្ារ់ ស្ដីពីស្ដង់ោរក្មពុជា 
២០០៧ ប្រកាស្លលខ ៣៣៤ ស្ដីពីការប្រួរពិនិ្រយសុ្វរាិភាពច្ុំណីអាហារនន្នលិរនលក្សិ្ក្មម 
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២០០៨ ច្ារ់ ស្ដីពីជីវសុ្វរាិភាព 
២០១០ ប្រកាស្លលខ០៩៩ស្ដីពីការោក្ឱ់្យលប្រីប្បាស់្វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអក្នុងនលិរក្មមដនលលឈនិី្ងរដន្លប្ស្ស្ ់
២០១០ ប្រកាស្លលខ ៥៦៩ ស្ដីពីការប្ររួពិនិ្រយទ្ុំនិ្ញនាុំលច្ញ ទ្ុំនិ្ញនាុំចូ្ល និ្ងមលធ្ាបាយែឹក្ជញ្ជូ ន្ 
២០១០ ប្រកាស្អន្តរប្ក្ស្ួងលលខ ៨៦៨ ស្ដីពីការអនុ្វរតន៍្ និ្ងការលរៀរច្ុំស្ប្មរស្ប្មលួស្ថា រ័ន្កិ្ច្ចនន្ប្រព័ន្ធប្េរ់ប្េង

សុ្វរាិភាពមាូរអាហារចារ់ពីក្សិ្ោឋ ន្នលិរ ែល់រុររលិភាេ 
២០០១ អនុ្ប្កឹ្រយលលខ ៣៦ ស្ដីពីនលិរក្មមក្សិ្ក្មមត្តមកិ្ច្ចស្ន្ា 
២០១២ ច្ារ់ ស្ដីពីការប្េរ់ប្េងថាន ុំក្សិ្ក្មម និ្ងជីក្សិ្ក្មម (និ្ងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតសិ្ប្មារ់អនុ្វរតច្ារ់លន្៉ះ) 
២០១៦ ច្ារ់ ស្ដីពីសុ្ខភាពស្រវ និ្ងនលិរក្មមស្រវ (និ្ងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិស្ប្មារ់អនុ្វរតច្ារ់លន្៉ះ) 
២០១៩ ច្ារ់ ស្ដីពីកិ្ច្ចការការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ 
២០២០ ប្រកាស្លលខ ១៦៣ ស្ដីពីវធិាន្ក្សិ្ក្មមស្ររីាងគក្មពុជា និ្ងរូរស្ញ្ហា ជារិស្ប្មារ់អនុ្វរតក្នុងនលិរក្មម និ្ងការ

ដក្នច្នរឋមែុំណាុំលស្បៀង 
២០២០ ប្រកាស្លលខ ៤៤៥ ស្ដីពីលាលការណ៍ដណនាុំស្ប្មារស់្ុំណាក្ជីក្សិ្ក្មម 

៨.៤.១.២  កិ្ច្ចប្ពមលប្ពៀង អនុ្ស្ញ្ហា  និ្ង/ឬស្ន្ធិស្ញ្ហា អន្តរជារិ 
ប្េរ់មាូរអាហារទុំងអស់្ ប្រូវអនុ្វរតត្តមវធិាន្ការអនាម័យ ន្ងិភូរាមអនាម័យ (SPS) ក្មពុជា 

លោយមាន្ស្ងគរិភាព ន្ិងមាន្ភាពសុ្ខែុមជាមួយន្ងឹស្ដង់ោរ លាលការណ៍ដណនាុំ ន្ិងអនុ្ស្ថស្ន្៍
ថាន ក្់រុំរន្់(អាស្ថ៊ា ន្) រមួទុំងលាលការណ៍ដណនាុំ លែីមបលីលីក្ក្មពស់្ការវនិ្ិលយេលលីវស័ិ្យមាូរអាហារ 
ក្សិ្ក្មម ន្ងិរុកាា ប្រមាញ់។ ឯក្ស្ថរលន្៉ះ មាន្ស្ថរៈស្ុំខាន្់ស្ប្មារ់ការ់រន្ាយការបារ់រងល់ោយស្ថរ
ស្មាស្ភាេច្នប្ង ន្ិងជុំងឺ លែីមបកីារពារសុ្ខភាពស្ថធារណៈ ត្តមរយៈការការ់រន្ាយក្រណីជុំងឺ្លង
ត្តមអាហារ ន្ិង្លងពសី្រវមក្មនុ្ស្ស ន្ិងលែីមបជីុំរុញការឈាន្ល ងីនន្ទ្ីនារនាុំលច្ញ ត្តមរយៈ
អនុ្លោមភាពត្តមលក្ាខណឌ អនាម័យ ន្ិងភូរាមអនាម័យ (SPS) ររស់្នែេូពាណិជជក្មម។ 

លៅថាន ក្់អន្តរជារិ ក្នុងនាមជាស្មាជិក្អងគការពាណិជជក្មមពិភពលោក្ (WTO) ក្មពុជាលរដជាា
លារពត្តមលក្ាខណឌ ររស់្ WTO ែូច្ជា ក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀងស្ដីពីវធិាន្ការអនាម័យ ន្ិងភូរាមអនាម័យ 
(ក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀង SPS) ន្ិងក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀងស្ដីពីរបាុំងរលច្ចក្លទ្ស្ច្ុំលពា៉ះពាណិជជក្មម (TBT)។ អនុ្លោម
ត្តមក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀង SPS រាល់វធិាន្ការសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ប្រូវដនអក្លៅត្តមលាលការណ៍វទិ្ាស្ថស្តស្ត 
(ន្ិងប្រូវមាន្ការរងាា ញត្តមរយៈការវាយរនមលលលីហាន្ិភ័យត្តមដររវទិ្ាស្ថស្តស្ត) ឬដនអក្ត្តមស្ដងោ់រ
ដែលអនុ្ម័រ លោយេណៈក្មមការ Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission)។ 
ប្ស្រាន លន្៉ះ ក្នុងក្រណីដែលរប្មូវឱ្យោក្់លច្ញនូ្វលិខិររទ្ោឋ ន្រលច្ចក្លទ្ស្ ន្ងិមាន្ស្ដង់ោរអន្តរជារិ
ពាក្់ព័ន្ធ ឬការរុំលពញត្តមលក្ាខណឌ លនា៉ះមាន្លក្ាណៈរនាា ន្់ TBT រប្មូវឱ្យរែឋជាស្មាជិក្លប្រីប្បាស់្
វធិាន្ការទុំងលនា៉ះ ឬ ដននក្ដែលពាក្់ព័ន្ធនន្វធិាន្ការទុំងលនា៉ះជាមូលោឋ ន្ ស្ប្មារ់លិខិររទ្ោឋ ន្
រលច្ចក្លទ្ស្ររស់្ខលួន្ លលីក្ដលងដរក្នុងក្រណីដែលស្ដង់ោរអន្តរជារិ ឬដននក្ដែលពាក្់ព័ន្ធលនា៉ះ មិន្ដមន្
ជាមលធ្ាបាយមាន្ប្រសិ្ទ្ធភាព ឬស្មប្ស្រ លែីមបឈីាន្លៅែល់លាលលៅច្ារ់ដែលប្រូវស្លប្មច្។ 

លលីស្ពីលន្៉ះ ក្មពុជាបាន្ចូ្លរមួលធ្វីជាស្មាជិក្លៅក្នុងក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀងអន្តរជារិ អនុ្ស្ញ្ហា  ន្ងិ/ឬ
ស្ន្ធិស្ញ្ហា ជាលប្ច្ីន្។ ខាងលប្កាមលន្៉ះ េឺជារញ្ជ ីក្ិច្ចប្ពមលប្ពៀងអន្តរជារិ អនុ្ស្ញ្ហា  ន្ងិ/ឬស្ន្ធិស្ញ្ហា  
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មួយច្ុំន្ួន្ ដែលក្មពុជាជាហរាលលខី ស្មាជិក្ ឬបាន្អនុ្ម័រយល់ប្ពម។ 

តារាង ៨.២  បញ្ជ ីកិចចក្រេម្ពក្រេៀង អន្ុសញ្ញា  និ្ង/ឬសន្ធសិញ្ញា អន្តរជាតិ ដែលកម្ពុជាជាហ្តថពលខីសមាជិក ឬបាន្អន្ុម្័តយល់ក្រេម្ 
ឆ្ន ុំ កិ្ច្ចប្ពមលប្ពៀង អនុ្ស្ញ្ហា  និ្ង/ឬស្ន្ធិស្ញ្ហា អន្តរជារិ  
១៩៥២ អនុ្ស្ញ្ហា អន្តរជារិស្ដីពីការការពារែុំណាុំ (IPPC) 
១៩៩៥ កិ្ច្ចប្ពមលប្ពៀងរលងកីរអងគការពាណិជជក្មមពិភពលោក្ រមួទុំងឧរស្មព័ន្ធ កិ្ច្ចប្ពមលពៀង អនាម័យ និ្ងភូរាម  

អនាម័យ នន្អងគការពាណិជជក្មមពិភពលោក្ (កិ្ច្ចប្ពមលប្ពៀង SPS) 
២០០៤ ក្មពុជាកាល យជាស្មាជិក្ររស់្ WTO 
២០០៦ អនុ្ស្ញ្ហា  ស្តុក្ខូម ស្ដីពីស្ថរធារុពុលស្ររីាងគមិន្ងាយរុំដរក្ធារុ (POPs) 
២០១៩ ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអអាស្ថ៊ា ន្ (ASEAN-GAP) 

៨.៤.១.៣  លស្ច្ក្តីប្ពាងច្ារ់/លិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិជារិ 
រដន្ាមលលីច្ារ់ ន្ិងលិខរិរទ្ោឋ ន្េរយុិរតិស្ុំខាន្់ៗដែលមាន្នាលពលរច្ចុរបន្ន រាជរោឋ ភបិាល 

បាន្ខិរខុំប្រងឹដប្រងលរៀរច្ុំលស្ច្ក្តីប្ពាងច្ារ់ ន្ិងលាលន្លយបាយស្ុំខាន្់ៗជាលប្ច្ីន្ លែីមបបី្េរ់ប្េង
សុ្វរាិភាពអាហារលៅក្មពុជា។ ខាងលប្កាមលន្៉ះេឺជារញ្ជ ីលស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ ន្ិងលាលន្លយបាយដែល
ក្ុំពុងប្ពាង ឬពិន្ិរយល ងីវញិលោយប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្ពាក្់ព័ន្ធររស់្រាជរោឋ ភិបាល។ 

តារាង ៨.៣ បញ្ជ ីឧទាហ្រណ៍នន្ពសចកដីក្រាងចាប ់និ្ងលិខិតបទដ្ឋា ន្គតិយុតតិជាតិ 
លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពី
សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារដែលទ្ទ្ួលបាន្ការាុំប្ទ្រលច្ចក្លទ្ស្ពីអងគការ
លស្បៀងអាហារ និ្ងក្សិ្ក្មមររស់្អងគការស្ហប្រជាជារិ (FAO) លៅមិន្ទន់្បាន្រញ្ច រ់ 
និ្ងអនុ្ម័រលោយស្ថា រ័ន្នី្រិរញ្ារតិលៅល យី។ លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់លន្៉ះដច្ងពី ប្ក្រខ័ណឌ
េរិយុរតិលមអិររមួទុំង៖ និ្យមន័្យពាក្យរលច្ចក្លទ្ស្ លាលការណ៍ស្ុំខាន់្ៗ ការប្េរ់ប្េង
និ្ងស្ថា រ័ន្កិ្ច្ច លក្ាខណឌ រប្មូវស្ប្មារ់មាូរអាហារ ការប្រួរពិនិ្រយ ការនាុំលច្ញ និ្ងការនាុំ
ចូ្លមាូរអាហារ ការនដលវ់ញិ្ហា រន្រប្រស្ប្មារក់ារនាុំលច្ញ និ្ងរទ្លលមីស្ជាលែីម។ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពី 
ការការពាររុក្ាជារិ និ្ង 
ភូរាមអនាម័យ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពីការការពាររុក្ាជារិ និ្ងភូរាមអនាម័យ ដែលទ្ទ្ួលបាន្ការាុំប្ទ្
រលច្ចក្លទ្ស្ពីអងគការលស្បៀងអាហារ និ្ងក្សិ្ក្មមររស់្អងគការស្ហប្រជាជារិ (FAO) ក្ុំពុង
ប្រូវបាន្ប្ពាង និ្ងលរៀរច្ុំរញ្ច រ់លោយប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្។ លស្ច្ក្ដី
ប្ពាងច្ារល់ន្៉ះដច្ងពី ប្ក្រខ័ណឌ េរិយុរតិលមអិរពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការការពាររុក្ាជារិ និ្ងភូរាម
អនាម័យលៅក្មពុជា។ 

លាលន្លយបាយជារិ 
ស្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងលាលន្លយបាយជារិលន្៉ះ ប្រូវបាន្ែឹក្នាុំលរៀរច្ុំលោយប្ក្ស្ួងសុ្ខាភិបាល 
ដែលលៅមិន្ទន់្ប្រូវបាន្អនុ្មរ័លោយរាជរោឋ ភិបាលលៅល យី។ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងស្ដង់ោររញ្ហជ
ស្ប្មារអ់ុំរិល អីុយ៉ាូែ 
(iodized salt) 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងស្ដង់ោររញ្ហជ លន្៉ះ េឺលែីមបកី្ុំណរ់ពីលក្ាខណឌ ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងស្ថរធារុពុលដែល
មាន្ក្នុងមាូរអាហារ ស្ថរធារុរដន្ាមលលីមាូរអាហារ ការលវច្ខចរ ់ ការោក្់ស្ថល ក្នលិរនល 
វធីិ្ស្ថស្តស្តប្រមូលស្ុំណាក្េុំរ ូ ការវភិាេនលិរនល និ្ងលក្ាខណឌ វនិិ្ច្េយ័ដែលប្រូវ
អនុ្លោមត្តម ស្ប្មារ់អុំរិលអីុយ៉ាូែ (iodized salt)។ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងស្ដង់ោររញ្ហជ
ស្ប្មារ ់ លភស្ជជៈទឹ្ក្ប្កូ្ច្ 

លស្ច្ក្ដីប្ពាងស្ដង់ោរលន្៉ះ ក្ុំណរ់លក្ាខណឌ រប្មូវពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងអនាម័យ លប្េឿងនសុំ ការលវច្
ខចរ ់ ការោក្ស់្ថល ក្នលិរនល វធីិ្ស្ថស្តស្តប្រមូលស្ុំណាក្េុំរ ូ ការវភិាេនលិរនល និ្ង
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ដែលមាន្ជារិការូណារ  
(carbonated drinks) 

លក្ាខណឌ វនិិ្ច្េយ័ ប្រូវអនុ្លោមត្តម ស្ប្មារ់លភស្ជជៈទឹ្ក្ប្កូ្ច្ដែលមាន្ជារិការូណារ 
(carbonated drinks)។ 

៨.៤.២  ការល្លីយររដែលលមីលលច្ញពីទ្ិែឋភាពស្ថា រ័ន្ 

ច្ុំណុច្ខាងលប្កាមន្ឹងប្រូវពិភាក្ាស្ប្មារ់ការល្លីយររ ដែលលមីលលច្ញពីទ្ិែឋភាពស្ថា រ័ន្រមួមាន្ 
(i) ប្ក្សួ្ង (ii) អាជាា ធ្រ ន្ងិ (iii) ក្ដន្លងលធ្វីលរស្ត ន្ិងវភិាេ។ 

៨.៤.២.១  រញ្ជ ីរាយនាមប្ក្ស្ួងស្ថា រ័ន្ពាក់្ព័ន្ធ 
សុ្វរាិភាព ន្ិងេុណភាពអាហារលៅក្មពុជា េឺជាការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវអន្តរប្ក្សួ្ង។ លទ៉ះរីប្ក្សួ្ង

ស្ថា រ័ន្ន្ីមួយៗមាន្ភារក្ិច្ច ន្ិងការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវដែលទ្ទ្ួលស្ថគ ល់លោយច្ារ់ ន្ិងរទ្រញ្ារតិជា
ធ្រមាន្ ច្ុំលពា៉ះរញ្ហា  សុ្វរាភិាព ន្ិងេុណភាពមាូរអាហារ ែូច្មាន្ដច្ងលប្កាមច្ារ់ ន្ិងលិខិររទ្ោឋ ន្
េរិយុរតិស្ដីពកីារលរៀរច្ុំររស្ប់្ក្សួ្ង  ស្ថា រ័ន្ទុំងលនា៉ះយ៉ា ងណាក្៏លោយ  ក្៏លៅមាន្ច្ុំណុច្ប្រួរាន មួយ
ច្ុំន្ួន្ ែូច្ជាការអនុ្វរតការងារ  ឬការរុំលពញភារក្ិច្ច  ន្ិងការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវររស្់ប្ក្ស្ួងស្ថា រ័ន្ទុំង
លនា៉ះ។ ច្ុំណុច្ប្រួរាន ទុំងលនា៉ះ រ៉ា៉ះពាលប់្រសិ្ទ្ធភាពនន្ការអនុ្វរតប្រព័ន្ធប្រួរពិន្ិរយសុ្វរាិភាព ន្ិង
េុណភាពមាូរអាហារលៅក្នុងប្រព័ន្ធនគរន់គង់មាូរអាហារទុំងមូល។ លោយការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ពីភាពប្រួរាន
លន្៉ះ ប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្ដែលពាក្់ព័ន្ធ បាន្ក្ុំណរ់ការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវររស្់ពួក្លេ ត្តមរយៈការលច្ញប្រកាស្
អន្តរប្ក្សួ្ងលលខ ៨៦៨ លៅឆ្ន ុំ២០១០ (MAFF, et al., 2010)។ លាលលៅស្ុំខាន្់ៗររស់្ប្រកាស្
អន្តរប្ក្សួ្ងលលខ ៨៦៨ រមួមាន្៖ 

• ក្ុំណរ់ពរីួនាទ្ី ន្ិងការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវររស្់ប្ក្ស្ួងស្ថា រ័ន្ពាក្់ពន័្ធលៅក្នុងវស័ិ្យសុ្វរាិភាពមាូរ
អាហារ ចារ់ពីក្សិ្ោឋ ន្នលិរ ែលរុ់ររលិភាេ 

• ក្ុំណរ់ពីការលរៀរច្ុំស្ថា រ័ន្ ន្ិងការអនុ្វរតក្នុងច្ុំលណាមប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្លៅប្េរ់ែុំណាក្់កាលនន្ 
ប្រព័ន្ធមាូរអាហារ ចារ់ពីនលិរក្មមែុំរូងលៅក្ប្មិរពីក្សិ្ោឋ ន្នលិរ ែលរុ់ររលិភាេ ន្ិង 

• នដល់រួនាទ្ីជូន្ប្ក្ស្ួងស្ថា រ័ន្ពាក្់ព័ន្ធ លែីមបលីរៀរច្ុំ ន្ិងអនុ្វរតលាលន្លយបាយ ស្ដង់ោរ ន្ីរិ
វធិ្ី លាលការណ៍ដណនាុំ ដែលស្ាិរលប្កាមប្ក្រខ័ណឌ នន្ការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវររស់្ខលួន្។  

ខាងលប្កាមលន្៉ះ េឺជាប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្ស្ុំខាន្់ៗដែលលធ្វីការងារពាក្់ព័ន្ធន្ឹងរញ្ហា សុ្វរាិភាពមាូរ   
អាហារ។ ក្នុងលនា៉ះប្ក្សួ្ងរួន្ែុំរូង ចូ្លរមួពាក្់ព័ន្ធដា ល់ជាងលេក្នុងការលរៀរច្ុំប្ក្រខ័ណឌ េរិយុរតិស្ដីពី
មាូរអាហារ ន្ងិរុំលពញរួនាទ្ីរឋមជាលប្ច្ីន្ ខណៈដែលប្ក្ស្ួងែនទ្លទ្ៀររុំលពញរួនាទ្ីរនាា រ់រន្សុំ។ 

តារាង ៨.៤ បញ្ជ ីក្រកសួងស្ថថ ប័ន្សាំខាន្់ៗ និ្ងតួនទីម្ួយចាំន្ួន្របស់ក្រកសួងស្ថថ ប័ន្ទាាំងពនោះ 
ប្ក្ស្ួងស្ថា រន័្ ការទ្ទ្ួលខុស្ប្រវូ 

ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា មាញ់ 
និ្ងលន្ស្ថទ្  

ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្ មាន្យុត្តត ធិ្ការលលីនលិរក្មមែុំរូង និ្ងការដក្
នច្នរឋមស្ប្មារ់នលិរនលជលនល។ ការទ្ទួ្លខុស្ប្រូវររស់្ ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា
ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្ ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងនលិរក្មមែុំរូង និ្ងការដក្នច្នរឋមលន្៉ះ រមួមាន្៖  
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• ប្រួរពិនិ្រយអធិ្ការកិ្ច្ចមាូរអាហារ និ្ងធុ្រកិ្ច្ចមាូរអាហារលៅទី្ត្តុំងនលិរក្មមែុំរូង 
និ្ងដក្នច្នរឋម  

• លរៀរច្ុំ និ្ងអនុ្វរតដនន្ការយុទ្ធស្ថស្តស្តស្ប្មារប់្េរ់ប្េង និ្ងអភិវឌ្ឍការជុំរុញ
អនុ្លោមភាពត្តមការរប្មូវនន្រទ្រញ្ារតិស្តីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ និ្ង 

• អនុ្វរតនូ្វក្មមវធីិ្នតល់ការរញ្ហជ ក់្ជានលូវការ និ្ងនតលវ់ញិ្ហា រន្រប្រសុ្ខភាព  េុណភាព 
ស្ប្មារន់ាុំលច្ញមាូរអាហារដែលជានលិរនលក្សិ្ក្មម ែូច្ជា នលិរនលលន្ស្ថទ្ 
នលិរនលលែីមក្ុំលណីរពីស្រវ និ្ងនលិរនលក្សិ្ក្មមែនទ្លទ្ៀរ ក្នុងទ្ប្មង់ជា
នលិរនលលៅ ឬជានលិរនលដក្នច្នរឋម (MAFF, et al., 2010)។ 

ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មម  ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មម (ត្តមរយៈអេគនាយក្ោឋ ន្ការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ កិ្ច្ចការប្រកួ្រ
ប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លងរន្លុំ) លែីររួនាទី្យ៉ា ងស្ុំខាន់្ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងរញ្ហា សុ្វរាភិាព និ្ង
េុណភាពអាហារ លោយស្ថរដរស្ថា រ័ន្លន្៉ះជាស្ថា រ័ន្នាុំមុខ ដែលទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវលលី
សុ្វរាិភាព  និ្ងេុណភាពនលិរនល និ្ងលស្វាក្មម ចារ់ត្តុំងពីច្ារ់ ស្ដីពីការប្េរ់ប្េង
េុណភាព សុ្វរាិភាព លលីនលិរនល ទ្ុំនិ្ញ និ្ងលស្វា ប្រូវបាន្អនុ្ម័រ។ រួនាទី្ររស់្
ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មមក្នុងការប្េរ់ប្េងការនាុំចូ្ល/នាុំលច្ញ និ្ងការប្រួរពិនិ្រយទី្នារមាន្
ដច្ងលមអិរលៅក្នុងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិជាលប្ចី្ន្ (MAFF, et al., 2010)។  

ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម      
វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា និ្ង
ន្វានុ្វរតន្ ៍ 

ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា និ្ងន្វានុ្វរតន៍្ (អរីរប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម 
និ្ងសិ្របក្មម) មាន្យុត្តត ធិ្ការលលីការដក្នច្នែុំណាក់្កាលរនាា រ់ ែូច្ជាការនតលអ់ាជាា     
រ័ណណ ស្ប្មារទី់្ត្តុំងនលិរ ការចុ្៉ះប្រួរពិនិ្រយលរាងច្ប្ក្ និ្ងការលនាៀងដា រ់អនុ្លោមភាព
លៅត្តមស្ដង់ោរ។ ប្ស្រត្តមច្ារស់្ដីពីស្ដង់ោរក្មពុជា មាន្ស្ថា រ័ន្ពីរ លប្កាមប្ក្ស្ួង
ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា និ្ងន្វានុ្វរតន៍្ ដែលលធ្វីការងារពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង
ការលរៀរច្ុំ  និ្ងការអនុ្វរតស្ដង់ោរ (MAFF, et al., 2010)៖ 
• ប្កុ្មប្រឹក្ាស្ដង់ោរជារិ (NSC) មាន្ភារកិ្ច្ចស្លប្មច្យល់ប្ពម ដក្ស្ប្មួល ឬការ
លុរលចាលស្ដង់ោរណាមួយ និ្ង 

• វទិ្ាស្ថា ន្ស្តង់ោរក្មពុជា (ISC) ដែលលរៀរច្ុំស្ដង់ោរជារិស្ប្មារ់នលិរនល ទ្ុំនិ្ញ 
ស្មាភ រៈ លស្វា ការអនុ្វរត និ្ងការប្ររិររតិ និ្ងនសពវនាយ លែីមបឱី្យមាន្ការទ្ទួ្ល
យក្ជាទូ្លៅនន្ស្ដង់ោរទុំងលន្៉ះ (RGC, Royal Decree No. NS/RKM/0609/007 

on Law on Cambodian Standards, 2007)។ វទិ្ាស្ថា ន្ស្ដង់ោរក្មពុជា (ISC) េឺ
ជាលស្នាធិ្ការររស្ប់្កុ្មប្រឹក្ាស្ដង់ោរជារិ (NSC)។ 

ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល  ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល ក្នុងនាមជាស្ថា រ័ន្ដរមយួេរ់ដែលប្រូវែឹក្នាុំស្ប្មរស្ប្មួលជុំរុញ
ការអនុ្វរតភារកិ្ច្ចពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារនឹ្ងដននក្អនក្លប្រីប្បាស់្ែូច្ខាងលប្កាម៖  
• លរៀរច្ុំលាលន្លយបាយ   និ្ងប្ក្រខ័ណឌ រទ្រញ្ារតិស្ដីពីអនាម័យ និ្ង  ស្ដង់ោររក្ា
អនាម័យ 

• នដល់មរិស្ប្មាររ់លងកីរស្ដង់ោរលនសងៗក្នុងលាលលៅការពារសុ្ខភាពអនក្លប្រីប្បាស់្ 
• ប្រួរពិនិ្រយ និ្ងលធ្វីអធិ្ការកិ្ច្ចលលីស្ថា ន្ភាព អនាម័យ និ្ងអាជីវក្មមមាូរអាហារ
ស្ប្មារ់ដននក្អនក្លប្រីប្បាស់្ 

• លរៀរច្ុំនិ្ងអនុ្វរតក្មមវធីិ្ជុំរុញឱ្យមាន្អនុ្លោមភាពប្ស្រត្តមរទ្រញ្ារតិស្ដីពីអនាម័យ 
និ្ងការរក្ាអនាម័យ 
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• អនុ្វរតក្មមវធីិ្លនាៀងដា រ់ និ្ងលច្ញវញិ្ហា រន្រប្ររញ្ហជ ក់្អនុ្លោមភាពអុំពីអនាម័យ 
និ្ងការរក្ាអនាម័យ ស្ប្មារ់អាជីវក្មមមាូរអាហារស្ប្មារ់ដននក្អនក្លប្រីប្បាស់្ និ្ង 

• លរៀរច្ុំ និ្ងអនុ្វរតដនន្ការទូ្លៅស្ប្មារ់ប្េរ់ប្េងវរិរតិ និ្ងវធិាន្ការល ល្ីយរររនាា ន់្ 
ស្ប្មារល់ោ៉ះប្ស្ថយ ការ់រន្ាយ ឬទ្រ់ស្ថក រហ់ានិ្ភ័យដែលបាន្ពាក្រ ឬលកី្រមាន្
ល ងីលៅែុំណាក់្កាលចុ្ងលប្កាយដែលជាការររលិភាេ  (MAFF, et al., 2010)។ 

ប្ក្ស្ួងលទ្ស្ច្រណ៍  ប្ក្ស្ួងលទ្ស្ច្រណ៍ ដច្ក្រ ុំដលក្ការទ្ទួ្លខុស្ប្រូវពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងមាូរអាហារ ជាមួយនឹ្ង
ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល   ត្តមរយៈស្មរាកិ្ច្ចច្មបងររស្ខ់លួន្ក្នុងការនតលអ់ាជាា រ័ណណែល់ 
លស្វាក្មមមាូរអាហារលៅត្តម ស្ណាឋ ារ លភាជនី្យោឋ ន្ និ្ងអាហារោឋ ន្ លែីមបធីានា
សុ្វរាិភាព និ្ងេុណភាពមាូរអាហារស្ប្មារ់លភាៀវលទ្ស្ច្រណ៍ជារិ និ្ងអន្តរជារិ (MAFF, 

et al., 2010)។ 
ប្ក្សួ្ងលស្ែឋកិ្ច្ច  
និ្ងហរិញ្ាវរាុ  

ត្តមរយៈអេគនាយក្ោឋ ន្េយ និ្ងរោឋ ក្រក្មពុជា ប្ក្ស្ួងលស្ែឋកិ្ច្ច និ្ងហរិញ្ាវរាុ ទ្ទ្ួល
ខុស្ប្រូវលលីការនាុំចូ្ល និ្ងនាុំលច្ញមាូរអាហារ។ អេគនាយក្ោឋ ន្េយ និ្ង  រោឋ ក្រក្មពុជា 
េឺជាស្ថា រ័ន្នាុំមុខលៅត្តមមារ់ប្ច្ក្ប្ពុំដែន្ និ្ងពឹងដនអក្លលីស្ថា រ័ន្រែឋលនសងលទ្ៀរ លែីមបី
បាន្ព័រ៌មាន្ប្េរ់ប្ាន់្ ស្ប្មារអ់នុ្វរតការប្េរ់ប្េងលលីការនាុំចូ្ល និ្ងការនាុំលច្ញនលិរ
នលមាូរអាហារដនអក្លលីការវនិិ្ច្េយ័ក្ប្មិរហានិ្ភ័យជាមូលោឋ ន្ (MAFF, et al., 2010)។ 

ប្ក្ស្ួងររសិ្ថា ន្  ការទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវររស្ប់្ក្ស្ួងររសិ្ថា ន្ រមួមាន្ជាអាទ្ិ៍៖ 
• ដណនាុំរងាា ញែុំរូងអុំពី ការប្រួរពិនិ្រយ និ្ងត្តមោន្ ការលប្រីប្បាស់្ និ្ងការរញ្ចូ ល
ស្ថរពាងគកាយដក្នច្នរស់្ លៅក្នុងររសិ្ថា ន្ស្ថរពាងគកាយដក្នច្នរស្ ់ (LMOs) និ្ង
ស្ថរពាងគកាយអជីវរិដក្នច្នលស្លន្ទិ្ច្ (GMOs) ដនអក្ត្តមច្ារ់ស្ដីពីជីវសុ្វរាិភាព និ្ង 

• វាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្នន្េលប្មាងឧស្ាហក្មម លច្ញការអនុ្ញ្ហា រឱ្យលរីក្
ែុំលណីរការអាជីវក្មម និ្ងប្េរ់ប្េងប្រួរពិនិ្រយលលីការរ៉ា៉ះពាលែ់លរ់រសិ្ថា ន្ (ការ
រលញ្ចញស្ុំណល់ និ្ងររសិ្ថា ន្) (RGC, Royal Decree No. NS/RKM/0208/006 

on Law on Biosafety, 2008)។ 
ប្ក្ស្ួងមហាននា  ប្ក្ស្ួងមហាននា េឺជាស្មាជិក្នន្េណៈក្មាម ធិ្ការអន្តរប្ក្ស្ួង (IMC) ដែលមាន្ ភារកិ្ច្ច

ស្ប្មរស្ប្មួលការប្េរ់ប្េង និ្ងប្រួរពិនិ្រយ សុ្វរាិភាព និ្ងេុណភាព នលិរនល និ្ង
លស្វាក្មម រារ់រញ្ចូ លទុំងសុ្វរាភិាពមាូរអាហារនងដែរ (MOC, Prakas No. 143 on 

Establishment of the Inter-Ministerial Commitee coordinating Inspection of 

quality and safety of products and services, 1998)។  
ប្ក្ស្ួងអរ់រ ុំ យុវជន្ និ្ង
កី្ឡា  

ប្ក្ស្ួងអរ់រ ុំ យុវជន្ និ្ងកី្ឡា ត្តមរយៈនាយក្ោឋ ន្សុ្ខភាពសិ្ក្ា ទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវលលី
ការអនុ្វរតក្មមវធីិ្អរ់រ ុំអនាម័យ និ្ងអាហារូររាមភលៅត្តមស្ថោលរៀន្ រមួទុំងសុ្វរាិភាព
មាូរអាហារនងដែរ (MOEYS, n.d.)។ 

េណៈរែឋមស្តន្ត ី េណៈរែឋមស្តន្តី េឺជាស្មាជិក្ររស្េ់ណៈក្មាម ធិ្ការអន្តរប្ក្ស្ួង (IMC)  ដែលស្ប្មរ
ស្ប្មួលការប្េរប់្េង និ្ងប្រួរពិនិ្រយ សុ្វរាិភាព និ្ងេុណភាព នលិរនល និ្ងលស្វាក្មម 
រមួទុំងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ (MOC, Prakas No. 143 on Establishment of the 

Inter-Ministerial Commitee coordinating Inspection of quality and safety of 

products and services, 1998)។ 
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៨.៤.២.២  អាជាា ធ្រពាក់្ព័ន្ធស្ុំខាន់្ៗលនសងលទ្ៀរ 
រដន្ាមលលីប្ក្ស្ួងស្ថា រ័ន្ស្ុំខាន្់ៗខាងលលី មាន្អាជាា ធ្រពាក្់ព័ន្ធលនសងលទ្ៀរ ដែលមាន្ភារក្ិច្ច

ប្េរ់ប្េងលលីរញ្ហា សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ែូច្មាន្រងាា ញលៅក្នុងត្តរាងខាងលប្កាម។ 

តារាង ៨.៥  បញ្ជ ីអាជាា ធរាក់េ័ន្ធសាំខាន់្ៗ ក្រេម្ទាាំងតួនទីម្ួយចាំន្ួន្របស់អាជាា ធរទាាំងពនោះ 
អាជាា ធ្រ ការទ្ទ្ួលខុស្ប្រវូ 

េណៈក្មាម ធិ្ការកូ្ែិច្ 
(Codex) ជារិ (NCC)  

ស្មាជិក្ររស្េ់ណៈក្មាម ធិ្ការកូ្ែិច្ (Codex) ជារិ ក្៏ជាស្មាជិក្ររស់្េណៈក្មាម ធិ្ការ
អន្តរប្ក្ស្ួង (IMC) ដែលស្ប្មរស្ប្មួល ការប្េរ់ប្េង និ្ងប្រួរពិនិ្រយេុណភាព សុ្វរាិ
ភាពនលិរនល និ្ងលស្វាក្មម។ ភារកិ្ច្ចររស់្េណៈក្មាម ធិ្ការលន្៉ះ មាន្ែូច្ជា៖ 
• ក្ុំណរ់ពីមុខងារស្នូលររស្ល់លខាធិ្ការោឋ ន្េណៈក្មាម ធិ្ការកូ្ែិច្ (Codex) ជារិ 
• ដរងត្តុំងអនុ្េណៈក្មមការជុំនាញមួយច្ុំនួ្ន្ត្តមការចាុំបាច់្ស្ប្មារ់ជាជុំនួ្យការ ក្នុង 
ការសិ្ក្ាឬពិចារណាលលីរញ្ហា រលច្ចក្លទ្ស្ដែលពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងស្ដង់ោរកូ្ែិច្ (Codex) 

• ពិភាក្ា និ្ងចារ់អាទិ្ភាពលលីរញ្ហា  ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងស្ដង់ោរកូ្ែិច្ (Codex)  និ្ងស្ដង់ោរ
ថាន ក្់រុំរន្់លនសងលទ្ៀរ និ្ងលលីក្ស្ុំលណីពីការអនុ្ម័រស្តង់ោរទុំងលនា៉ះ ជាលិខិរ
រទ្ោឋ ន្រលច្ចក្លទ្ស្ និ្ង 

• ស្ហការជាមួយអងគការថាន ក្ជ់ារិ រុំរន់្ និ្ងអន្តរជារិ ស្ប្មារស់្ក្មមភាពនន្ការ
ក្ុំណរស់្ដង់ោរមាូរអាហារ (RGC, Decree No. 28 ANK/BK on Amendment to 

Sub-Decree No. 05 on the Creation of Inter-Ministerial Commitee on 

Quality and Safety of Product and Service, 2001)។ 
េណៈក្មាម ធិ្ការអន្តរប្ក្សួ្ង 
(IMC)  

េណៈក្មាម ធិ្ការអន្តរប្ក្សួ្ងលន្៉ះប្រូវបាន្រលងកីរល ងីលោយអនុ្ប្កឹ្រយលលខ ០៥ ស្តីពីការ
រលងកីរេណៈក្មាម ធិ្ការអន្តរប្ក្សួ្ង ស្ប្មរស្ប្មួលការប្រួរពិនិ្រយ េុណភាព សុ្វរាិភាព
នលិរនល និ្ងលស្វាក្មម ចុ្៉ះនថងទី្០៣ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ ១៩៩៨ (“អនុ្ប្កឹ្រយលលខ ០៥”) ដែល
ប្រូវបាន្លធ្វីវលិស្ថធ្ន្ក្មមលោយអនុ្ប្កឹ្រយលលខ ២៨ ចុ្៉ះនថងទី្0៩ ដខមីនា ឆ្ន ុំ២០០១។ 
ស្មាស្ភាពររស្េ់ណៈក្មាម ធិ្ការលន្៉ះ រមួមាន្ ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មម ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម ដរ ៉ា 
និ្ងថាមពល (រច្ចុរបន្នជា ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្លទ្ស្ និ្ងន្វានុ្វរតន៍្) 
ទី្ស្តីការេណៈរែឋមស្តន្តី ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្ ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 
ប្ក្សួ្ងររសិ្ថា ន្ ប្ក្ស្ួងលស្ែឋកិ្ច្ច និ្ងហរិញ្ាវរាុ និ្ងប្ក្ស្ួងមហាននា។ េណៈក្មាម ធិ្ការលន្៉ះ 
មាន្រួនាទី្ភារកិ្ច្ចែូច្ជា៖ 
• លរៀរច្ុំប្ពាងឯក្ស្ថរ លែីមបភីាពប្រលសី្រល ងីនន្ការលរៀរច្ុំ និ្ងដរងដច្ក្ភារកិ្ច្ចរវាង   
រណាត ប្ក្សួ្ងស្ថា រ័ន្ និ្ងស្ប្មរស្ប្មួលស្ក្មមភាពប្រួរពិនិ្រយររស្់រួអងគពាក្ព់័ន្ធ 

• លលីក្ស្ុំលណីជាលាលន្លយបាយជារិ ស្តីពីេុណភាព និ្ងសុ្វរាិភាព នលិរនល និ្ង
លស្វាក្មម និ្ង 

• លលីក្ស្ុំលណី និ្ងស្ប្មរស្ប្មួលប្ររិររតិការនន្ការចុ្៉ះប្រួរពិនិ្រយ (RGC, Sub-

Decree No. 28 ANK/BK on Amendment to Sub-Decree No. 05 on the 
Creation of Inter-Ministerial Commitee on Quality and Safety of Product 

and Service, 2001)។ 
េណៈក្មាម ធិ្ការជារិការពារ
អនក្លប្រីប្បាស់្ (NCCP) 

ភារកិ្ច្ច ររស់្េណៈក្មាម ធិ្ការជារិការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ រមួមាន្ជាអាទ្ិ៍៖ 
• លរៀរច្ុំ និ្ងនសពវនាយលាលន្លយបាយ និ្ងដនន្ការយុទ្ធស្ថស្តស្តពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងកិ្ច្ច
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ការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ 
• លស្នីសុ្ុំឱ្យមាន្ការពិនិ្រយ ឬលធ្វីវលិស្ថធ្ន្ក្មម ច្ារ ់ និ្ងរទ្រញ្ារតិនានាដែលពាក់្ព័ន្ធ
នឹ្ងកិ្ច្ចការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ 

• នដល់ការប្រឹក្ាលយរល់ែលស់្មាេមអនក្លប្រីប្បាស់្ និ្ងអងគការនានា ដែលពាក្់ព័ន្ធ
នឹ្ងកិ្ច្ចការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ 

• ស្ប្មរស្ប្មួល លធ្វីកិ្ច្ចស្ហប្ររិររតិការ និ្ងចុ្៉ះកិ្ច្ចប្ពមលប្ពៀងជាមួយនឹ្ងស្ថា រ័ន្ 
រញ្ារតិក្រមាន្ស្មរាកិ្ច្ច ឬនែេូអភិវឌ្ឍន៍្ ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងកិ្ច្ចការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ក្នុង
ប្ក្រខ័ណឌ ជារិ រុំរន់្ និ្ងអន្តរជារិ 

• នដល់ការពិលប្ា៉ះលយរល់ និ្ងស្ហការជាមួយនឹ្ងរញ្ារតិក្រមាន្ស្មរាកិ្ច្ចលលីរទ្ោឋ ន្
ព័រ៌មាន្ស្ប្មារ់អនក្លប្រីប្បាស់្ 

• នសពវនាយ និ្ងអនុ្វរតរទ្ោឋ ន្ព័រ៌មាន្ស្ប្មារ់អនក្លប្រីប្បាស្ ់និ្ង 
• ទ្ទ្ួល និ្ងលសីុ្រអលងករលលីពាក្យរណដឹ ង ដែលពាក្់ព័ន្ធនឹ្ងកិ្ច្ចការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ 

(RGC, Sub-Decree No. 135 ANK/BK on Organization and Function of 

National Committee of Consumer Protection, 2020)។ 
វទិ្ាស្ថា ន្ស្ដង់ោរក្មពុជា 
(ISC)  

មស្តន្តីអធិ្ការកិ្ច្ចររស់្វទិ្ាស្ថា ន្ស្ដង់ោរក្មពុជា មាន្អុំណាច្ និ្ងស្មរាកិ្ច្ចក្នុងការនតល់ 
និ្ងែក្ហូរ អាជាា រ័ណណចុ្៉ះរញ្ជ ីនលិរនល (ច្.រ.ន.)។ អនុ្លោមភាពលៅត្តមស្ដង់ោរ
រញ្ហជ ក្មពុជា ប្រូវរងាា ញឱ្យល ញីលៅលលីនលិរនល ត្តមរយៈស្ញ្ហា ស្តង់ោរក្មពុជា (CS)។ 
វទិ្ាស្ថា ន្ជារិស្ដង់ោរក្មពុជា និ្ងមស្តន្តីររស់្វទិ្ាស្ថា ន្លន្៉ះ ទ្ទ្លួខុស្ប្រូវនងដែរលលីប្រព័ន្ធ
ប្េរ់ប្េងែូច្ជាការនដល់វញិ្ហា រន្រប្ររញ្ហជ ក់្ប្រព័ន្ធប្រួរពិនិ្រយេុណភាពមាូរអាហារ GMP/ 

HACCP ដែលអាច្ស្ាិរលប្កាមប្ក្រខ័ណឌ ជុំនាញររស់្វទិ្ាស្ថា ន្ស្ដង់ោរក្មពុជា ឬយន្តការ
នដល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់េុណភាព (RGC, Royal Decree No. NS/RKM/0609/007 on 

Law on Cambodian Standards, 2007)។ 
អេគនាយក្ោឋ ន្េយ និ្ង 
រោឋ ក្រក្មពុជា (GDCE)  

អេគនាយក្ោឋ ន្ េយ និ្ងរោឋ ក្រក្មពុជា នន្ប្ក្ស្ងួលស្ែឋកិ្ច្ច និ្ងហរិញ្ាវរាុ ប្រូវរុំលពញរួនាទី្
ជាស្ថា រ័ន្ទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវនាុំមុខដរមួយេរ់ក្នុងការែឹក្នាុំស្ប្មរស្ប្មួលការងារប្រួរពិនិ្រយ
សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ លៅត្តមមារ់ប្ច្ក្អន្តរជារិប្រក្រលោយប្រសិ្ទ្ធភាព។ លែីមបអីនុ្វរត 
រួនាទី្ និ្ងភារកិ្ច្ចលន្៉ះ អេគនាយក្ោឋ ន្េយ និ្ងរោឋ ក្រក្មពុជា ប្រូវ៖  
• ចារ់វធិាន្ការ និ្ងអនុ្វរតត្តមរទ្រញ្ារតិស្តីពីការអនុ្វរតកិ្ច្ចស្ប្មរស្ប្មួលពាណិជជក្មម
ត្តមរយៈការប្េរ់ប្េងហានិ្ភ័យ ដែលក្ុំណរ់លោយប្រកាស្អន្តរប្ក្ស្ួង និ្ងស្ថា រ័ន្
មាន្ស្មរាកិ្ច្ចលនសងៗពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការនាុំចូ្ល និ្ងការនាុំលច្ញមាូរអាហារ  

• រុំលពញរួនាទី្ ជាស្ថា រ័ន្នាុំមុខ ក្នុងការប្រួរពិនិ្រយរឋមលលីមាូរអាហារដែលនាុំចូ្ល 
លែីមបវីាយរនមលថា លរីនលិរនលេួរប្រូវអនុ្ញ្ហា រឱ្យនាុំចូ្ល ឬរប្មូវឱ្យមាន្ការចូ្លរមួ
ប្រួរពិនិ្រយលោយប្ក្ស្ួង ស្ថា រ័ន្មាន្ស្មរាកិ្ច្ចលនសងលទ្ៀរ ដនអក្លលីការវនិិ្ច្េ័យក្ប្មិរ
ហានិ្ភ័យ ជាមូលោឋ ន្ 

• ដច្ក្រ ុំដលក្ព័រម៌ាន្អុំពីអនក្នាុំចូ្លមាូរអាហារ ជាមួយអេគនាយក្ោឋ ន្ការពារអនក្លប្រី
ប្បាស្ ់កិ្ច្ចការប្រកួ្រប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លងរន្លុំ នន្ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មម ឬជាមួយ
ប្ក្ស្ួង និ្ងស្ថា រ័ន្មាន្ស្មរាកិ្ច្ចលនសងលទ្ៀរ ស្ប្មារម់ាូរអាហារ ប្រូវបាន្នាុំចូ្លមក្
ក្នុងទី្នារស្ប្មារ់លាលរុំណងលនសង  

• ស្ហការជាមួយប្ក្ស្ួង និ្ងស្ថា រ័ន្ ក្នុងការក្ុំណរ់លក្ាណៈវនិិ្ច្េ័យស្ប្មារ់ប្រលភទ្



 

ទំព័រ | 147  

ហានិ្ភ័យ ដែលប្រូវបាន្លប្ជីស្លរសី្ (setting up risk selectivity criteria) 
• លរៀរច្ុំឱ្យមាន្ការប្រួរពិនិ្រយរមួាន ប្ស្រត្តមមាប្ត្ត៥ ជុំពូក្ទី្២ និ្ងមាប្ត្ត១៤ ជុំពូក្
ទី្៣ នន្អនុ្ប្កឹ្រយលលខ ២១ ស្ដីពីកិ្ច្ចស្ប្មួលពាណិជជក្មម ត្តមរយៈការប្េរ់ប្េង   
ហានិ្ភ័យ លច្ញលៅនថងទី្០១ ដខមិនា ឆ្ន ុំ២០០៦ លោយរាជរោឋ ភិបាល និ្ង  

• លច្ញវញិ្ហា រន្រប្រ និ្ងរញ្ហជ ក្ក់ារលនាៀងដា រ ់ ស្ដីពីសុ្វរាិភាពររស់្នលិរនលមាូរ
អាហារ ដែលប្រវូនាុំលច្ញ (MAFF, et al., 2010)។ 

អេគនាយក្ោឋ ន្ការពារអនក្
លប្រីប្បាស់្ កិ្ច្ចការប្រកួ្រ
ប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លង
រន្លុំ          

អេគនាយក្ោឋ ន្ការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ កិ្ច្ចការប្រកួ្រប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លងរន្លុំ នន្
ប្ក្ស្ួងពាណិជជក្មម ប្រូវរុំលពញរួនាទី្ជាស្ថា រ័ន្នាុំមុខដរមយួេរ់ ក្នុងការែឹក្នាុំស្ប្មរ
ស្ប្មួលជុំរុញការអនុ្វរតប្រក្រលោយប្រសិ្ទ្ធភាព ក្មមវធីិ្ប្រួរពិនិ្រយធុ្រកិ្ច្ចពាណិជជក្មមលលី
ទី្នារប្រក្រលោយប្រសិ្ទ្ធភាព។ អេគនាយក្ោឋ ន្ការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ កិ្ច្ចការប្រកួ្រ
ប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លងរន្លុំមាន្ភារកិ្ច្ចែូច្ខាងលប្កាម៖  
• លរៀរច្ុំប្ក្រខ័ណឌ ច្ារ់ និ្ងរទ្រញ្ារតិពាក់្ព័ន្ធកិ្ច្ចការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ និ្ង មូលោឋ ន្
េរិយុរតិលនសងៗ លែីមបបី្ររិររតកិាររមួាន ជាមួយអេគនាយក្ោឋ ន្េយ និ្ងរោឋ ក្រក្មពុជា 
និ្ងប្ក្សួ្ង និ្ងស្ថា រ័ន្ពាក្់ព័ន្ធ 

• ចូ្លរមួនដល់មរិលយរល់ក្នុងការរលងកីរស្ដង់ោរ ក្នុងលាលរុំណងការពារនល
ប្រលយជន៍្អនក្លប្រីប្បាស់្ 

• អនុ្វរត និ្ងចារ់វធិាន្ការលនសងៗ ច្ុំលពា៉ះនលិរនល ដែលមិន្បាន្អនុ្លោមត្តមរទ្
រញ្ារតិស្ដីពីសុ្វរាភិាពមាូរអាហារ រមួមាន្ការនដល់ព័រ៌មាន្ និ្ងជុំនួ្យលែីមបជីុំរញុឱ្យ
មាន្អនុ្លោមភាព ការលច្ញលិខិរប្ពមាន្ និ្ងការពិន័្យលនសងៗ ការអនុ្វរតនី្រិវធីិ្
ច្ារ់លនសងៗ ការរញ្ឈរក់ារលក្់ែូរ ការររឹអូស្យក្នលិរនល និ្ង/ឬការរប្មូវឱ្យ
ប្រមូលនលិរនលលច្ញពីលលីទី្នារ 

• លលីក្ស្ុំលណី និ្ងត្តមោន្ ការអនុ្វរតវធិាន្ការចាុំបាច្់នានាលោយប្ក្ស្ួង និ្ងស្ថា រ័ន្
មាន្ស្មរាកិ្ច្ច ដែលទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវស្ប្មារដ់ននក្លនសងៗនន្ដខសស្ងាវ ក់្នលិរក្មមមាូរ
អាហារ 

• ទ្ទ្ួល និ្ងលរៀរច្ុំឱ្យមាន្ការល ល្យីររច្ុំលពា៉ះរណដឹ ងរវា៉ា ររស់្អនក្លប្រីប្បាស់្ និ្ង 
• រលងកីរ និ្ងអនុ្វរតប្ក្រខ័ណឌ ការងារស្ប្មារ់ស្ក្មមភាពប្រួរពិនិ្រយលលីទី្នារ ល្ងដែន្ 

(MAFF, et al., 2010)។ 

៨.៤.២.៣  រញ្ជ ីស្ថា រ័ន្ដែលលធ្វីការងារ ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការលធ្វីលរស្ត និ្ងវភិាេ 
ឧទហរណ៍រងាា ញពីស្ថា រន័្លធ្វីការងារពាក្់ព័ន្ធការលធ្វីលរស្ត វភិាេមាូរអាហារមាន្ែូច្ខាងលប្កាម៖ 

តារាង ៨.៦ បញ្ជ ីស្ថថ ប័ន្ និ្ងតួនទីរបស់ស្ថថ ប័ន្ទាាំងពន្ោះាក់េ័ន្ធនឹ្ងារពធវើពតសត 
ស្ថា រន័្ដែលលធ្វីលរស្ត រួនាទី្ 

មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្ ររស្អ់េគនាយក្ោឋ ន្
ការពារអនក្លប្រីប្បាស់្ កិ្ច្ចការប្រកួ្រ
ប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លងរន្លុំ នន្
ប្ក្ស្ួងពាណិជជក្មម 

លែីមបាីុំប្ទ្ែលស់្ក្មមភាពប្រួរពិនិ្រយមាូរអាហារ អេគនាយក្ោឋ ន្ការពារអនក្លប្រី
ប្បាស្ ់ កិ្ច្ចការប្រកួ្រប្រដជង និ្ងរស្តងាក រការដក្លងរន្លុំ ទ្ទួ្លខុស្ប្រូវលលីការលធ្វី
លរស្តស្ុំណាក្េុំរូមាូរអាហារលែីមបដីស្វងរក្ស្ថរធារុច្មលងលរាេ ៖ 
• រូរវន្ត  
• េីមី និ្ង 
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• មីប្កូ្ជីវស្ថស្តស្ត (Ziller, 2010)។ 
មជឈមណឌ លមន្ារីពិលស្ថធ្ន៍្ 
ឧស្ាហក្មមក្មពុជាររស់្ប្ក្សួ្ង
ឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា
និ្ងន្វានុ្វរតន្ ៍

នដល់លស្វាលធ្វីលរស្តលែីមបវីភិាេមាូរអាហារ ជាការាុំប្ទ្៖  
• នាយក្ោឋ ន្និ្យរក្មម ររស្់ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា 
និ្ងន្វានុ្វរតន៍្ និ្ង 

• រលងកីន្សុ្វរាិភាពនលិរនលមាូរអាហារ និ្ង/ឬ ប្រព័ន្ធប្រួរពិនិ្រយេុណភាព 
ររស់្វស័ិ្យឯក្ជន្ (Ziller, 2010)។ 

មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្ជារិក្សិ្ក្មមនន្ប្ក្សួ្ង 
ក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្ 

រុំលពញរួនាទី្ជាមន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្រដងអក្ ររស្ ់ ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រកុាា ប្រមាញ់ និ្ង
លន្ស្ថទ្ លែីមបលីធ្វីលរស្តនលិរនលថាន ុំក្សិ្ក្មម និ្ងជីក្សិ្ក្មម (Ziller, 2010)។ 

មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្េុណភាពច្ុំណីស្រវ 
នន្ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ង
លន្ស្ថទ្ 

រុំលពញរួនាទី្លៅលប្កាមការប្េរ់ប្េងររស្ ់ ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ង
លន្ស្ថទ្ (Consumers International, 2013)។ 

មជឈមណឌ លជារិប្រួរពិនិ្រយ 
េុណភាពនលិរនលឱ្ស្ថនន្
ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល 

• ប្រួរពិនិ្រយ និ្ងវភិាេេុណភាពមាូរអាហារត្តមការលស្នីសុ្ុំពីភាេីពាក្់ព័ន្ធ 
• វភិាេលែីមបដីស្វងរក្ស្ថរធារុពុល ស្ថរធារុរដន្ាម ស្ថរធារុហាមឃ្លរ ់ អរិ
សុ្ខុមប្បាណដែលអាច្រងកជាជុំងឺ្លងត្តមមាូរអាហារដែលមាន្លៅក្នុងលនា៉ះ 
និ្ងលពលដែលមាន្ក្រណីពុលមាូរអាហារ និ្ង  

• ស្ហការជាមួយអាជាា ធ្រពាក់្ព័ន្ធររស់្ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល លែីមបចុី្៉ះពិនិ្រយ 
និ្ងប្រមូលស្ុំណាក្មាូរអាហារដែលរ៉ា៉ះពាល់ែល់សុ្ខភាពស្ថធារណៈ 
(RGC, Sub Decree No.06 ANK/BK on Conversion of National 
Health Products Quality Control Center into an Administrative 

Semi-autonomous, 2008)។  
វទិ្ាស្ថា ន្ជារិប្ស្ថវប្ជាវ
រសុ្ពាបាល នន្ប្ក្ស្ួងក្សិ្ក្មម  
រុកាា ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្ 

ប្រួរពិនិ្រយត្តមោន្សុ្ខភាពស្រវ ត្តមរយៈការវភិាេ ឈាម ជាលិកា និ្ង 
បាក់្លររ ី(Ziller, 2010)។ 

មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្មាប្ត្តស្ថស្តស្តនន្
ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត 
រលច្ចក្វទិ្ា និ្ងន្វានុ្វរតន្ ៍

• លធ្វីលរស្ត វភិាេ និ្ងអនុ្ញ្ហា រឱ្យលប្រីប្បាស់្ឧរក្រណ៍មាប្ត្តស្ថស្តស្ត និ្ង 
• ពាក្រស្ក្មមស្តង់ោរមាប្ត្តស្ថស្តស្ត (RGC, Sub Decree No. 183 

ANK/BK on Organization and Function of National Metrology 

Center, 2010)។ 
មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្ររសិ្ថា ន្ នន្ប្ក្ស្ងួ 
ររសិ្ថា ន្ 

នដល់លស្វាលធ្វីលរស្ត និ្ងវភិាេស្ុំណាក្ជូន្ស្ថា រ័ន្នានា ដែលស្ាិរលៅច្ុំណុ៉ះ
លប្កាមប្ក្សួ្ងររសិ្ថា ន្ និ្ងស្ថធារណជន្ទូ្លៅ (RGC, Sub Decree No. 55 

ANK/BK on Organzation and Function of Ministry of Environment, 

2015)។ 
វទិ្ាស្ថា ន្ជារិបា៉ា ស្ា័រ (IPC) អងគការលប្ៅរោឋ ភិបាលអន្តរជារិលន្៉ះ មាន្មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្ធ្ុំមួយលៅទី្ប្កុ្ងភនុំលពញ 

ដែលវសិ្ថលភាពការងារធ្ុំទូ្ោយ និ្ងមាន្មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្ឯក្លទ្ស្ជាលប្ចី្ន្។ 
មន្ាីរពិលស្ថធ្ន៍្ វភិាេលលីមីប្កូ្ជីវស្ថស្តស្តក្នុងមាូរអាហារ និ្ងវភិាេទឹ្ក្ ររស់្វទិ្ា
ស្ថា ន្លន្៉ះ បាន្និ្ងក្ុំពុងែុំលណីរការចារ់ត្តុំងពីឆ្ន ុំ១៩៩៦មក្ និ្ងនដល់លស្វាជារ់
ជាប្រចាុំច្ុំន្ួន្រីេឺ៖ ការវភិាេរក្មីប្កូ្ជីវស្ថស្តស្តលៅក្នុងទឹ្ក្ មីប្កូ្ជីវស្ថស្តស្តលៅក្នុង
មាូរអាហារ និ្ងស្ុំណាក្ររសិ្ថា ន្ (ននាដែលលប្រីប្បាស់្ស្ប្មារ់លរៀរច្ុំមាូរអាហារ 
ខយល ់ទឹ្ក្។ល។) និ្ងបា៉ា រា៉ា ដម៉ាប្រេីមីលៅក្នុងទឹ្ក្ (Consumers International, 

2013)។ 
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អិុន្លធី្លថក្ លថស្ធី្ង សឺ្វសី្ ក្មពុ
ជា(Intertek Testing Services)  

លធ្វីលរស្ត និ្ងនតលែ់ុំលណា៉ះប្ស្ថយពាក់្ព័ន្ធនឹ្ងការលធ្វីលរស្តេុណភាពជាលប្ចី្ន្ែល់
ឧស្ាហក្មមនានា។ ប្ររិររតកិារររស្អិុ់ន្លធី្លថក្ លថស្ធី្ង សឺ្វសី្ (Intertek 

Testing Services) ក្មពុជា រមួមាន្លធ្វីលរស្តលលីវាយន្ភ័ណឌ  និ្ងចុ្៉ះលធ្វីស្វន្ក្មម 
និ្ងប្រួរពិនិ្រយ នលិរនលលប្រីប្បាស់្ ប្ពមទុំងការលធ្វីលរស្ត និ្ងការប្រួរពិនិ្រយ
ទ្ុំនិ្ញែុលធ្ុំៗ ែូច្ជា លប្រង ស្ថរធារុេីមី ដរ ៉ា និ្ងនលិរនលមាូរអាហារ និ្ង 
ក្សិ្នលជាលែីម (Consumers International, 2013)។ 

៨.៤.៣ ការល្លីយររលមីលលច្ញពីទ្ិែឋភាពរលច្ចក្លទ្ស្ - ប្ក្រខ័ណឌ េរិយុរតិនាលពលរច្ចុរបន្ន 
ររស្់ប្រព័ន្ធនគរ់នគង់មាូរអាហារ (ចារ់ពកី្សិ្ោឋ ន្នលិរ ែល់រុររលិភាេ) 

ដននក្លន្៉ះ ពិន្រិយលមីលប្ក្រខ័ណឌ េរិយុរតរិច្ចុរបន្នររស្ប់្រព័ន្ធនគរ់នគងម់ាូរអាហារ (ចារ់ពីក្សិ្ោឋ ន្  
នលិរ ែល់ រុររលិភាេ)៖ (i) នលិរក្មមមាូរអាហារែុំរូង ន្ងិ (ii) ការដក្នច្នែុំណាក្់កាលរនាា រ។់ 

៨.៤.៣.១  នលិរក្មមែុំរូង  
ដននក្លន្៉ះន្ឹងពិន្ិរយលលី (i) វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (GAP) ន្ិង (ii) ជីក្សិ្ក្មម ថាន ុំក្សិ្ក្មម 

ថាន ុំក្មាច រ់លមម ច្នប្ង ច្ុំណីស្រវ ន្ិងរសុ្ឱ្ស្ថ ដែលប្រូវបាន្ហាមឃ្លរ់។  
៨.៤.៣.១.១  វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ  (GAP) 
ជាមួយន្ឹងការរន្តាុំប្ទ្ររស់្អងគការលស្បៀងអាហារ ន្ិងក្សិ្ក្មមស្ហប្រជាជារិ (FAO) ច្ុំលពា៉ះ

ប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ ន្ិងលន្ស្ថទ្ ស្ដង់ោរជារិស្ដីពវីធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (GAP) បាន្
ទ្ទ្ួលការឯក្ភាពពីប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ ន្ិងលន្ស្ថទ្ លៅក្នុងឆ្ន ុំ២០១០ ត្តមរយៈប្រកាស្លលខ 
០៩៩ ស្តីពីការោក្់ឱ្យលប្រីប្បាស់្វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ ក្នុងការនលិរក្មមដនលលឈ ីន្ិងរដន្លប្ស្ស់្ 
លច្ញលោយប្ក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាា ប្រមាញ់ ន្ិងលន្ស្ថទ្ លៅនថង១០ ដខមិនា ឆ្ន ុំ២០១០ ដែលត្តមរយៈ
ប្រកាស្លន្៉ះ អេគនាយក្ោឋ ន្ក្សិ្ក្មម ទ្ទ្ួលខុស្ប្រូវលរៀរច្ុំអនុ្វរតប្រព័ន្ធយន្តការប្េរ់ប្េងវធិាន្ការអនុ្វរត 
ក្សិ្ក្មមលអ(GAP) ន្ិងលច្ញវញិ្ហា រន្រប្រអនុ្លោមភាពត្តមវធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (Certificate 

of GAP Compliance) (MAFF, Prakas No. 099 on the Issuing of Good Agricultural Practice 

in Production of Fresh Fruit and Vegetable, 2010)។ វញិ្ហា រន្រប្រលន្៉ះ ប្េរែណត ររ់ដីននក្៖ (i) 

លែីមបធីានាអរាិភាពររស់្ប្រព័ន្ធនដល់វញិ្ហា រន្រប្រលៅក្មពុជា ន្ងិែុំលណីរការររស្់ប្រព័ន្ធលនា៉ះ (ii) លែីមបី
ធានាថាេុណភាពមាន្ែុំលណីរការ ន្ិង (iii) វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមក្មពុជាលអ (GAP) ប្រូវបាន្លធ្វី
សុ្ខែុមន្ីយក្មមជាមួយន្ងឹស្ដង់ោរអាស្ថ៊ា ន្ (ASEAN GAP)។ ជាការរ ុំពឹងទុ្ក្ ប្រព័ន្ធត្តមោន្ដស្វងរក្
ប្រភពមាូរអាហារន្ឹងប្រូវបាន្ដក្លមអត្តមរយៈការពិន្ិរយដស្វងរក្លៅត្តមទ្ីនារដរនលិរនលទុំងឡាយ 
ណា ដែលទ្ទ្ួលបាន្វញិ្ហា រន្រប្រអនុ្លោមភាពត្តមវធិាន្នាុំការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (Certificate of 

GAP Compliance) ដររ៉ាុលណាណ ៉ះ។ ក្នុងដខធ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ អេគនាយក្ោឋ ន្ក្សិ្ក្មម ក្នុងនាមជាស្ថា រ័ន្
លរៀរច្ុំែុំលណីរការអនុ្វរត ន្ងិជាស្ថា រ័ន្នតល់វញិ្ហា រន្រប្រ បាន្ច្ងប្ក្ងរលងកីរនូ្វលាលការណ៍ស្តីពីវញិ្ហា  
រន្រប្រក្មមនន្វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអក្មពុជា (CAMGAP Certification Manual) ដែលអាច្
ឈាន្លៅែល់ការទ្ទ្ួលស្ថគ ល់ត្តមស្តង់ោរ ISO 17065 នាលពលអនាេរ។ លាលការណ៍ស្តីពីវញិ្ហា រន្ 
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រប្រក្មមនន្វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអក្មពុជា (CAMGAP Certification Manual) មាន្លរៀររារ់
លមអិរពីលុំហូរការងារទុំងដននក្រែឋបាល ន្ិងរលច្ចក្លទ្ស្ស្ប្មារ់ែុំណាក្់កាលការងារន្ីមួយៗលោយរារ់
ចារ់ពីការោក្់ពាក្យ ន្ិងវាយរនមលពាក្យលស្នីសុ្ុំ ែុំលណីរការន្ីរិវធិ្ីវាយរនមល ន្ិងស្វន្ក្មម ការលរៀរច្ុំ ន្ិង
ច្ងប្ក្ងជារបាយការណ៍ ប្ពមទុំងសិ្ទ្ធិទ្ទ្ួលបាន្ពរ័៌មាន្ ន្ិងលទ្ធនលនន្ការវាយរនមល ន្ិងស្វន្ក្មម។ 
េុំរូរូរស្ញ្ហា ររស្់វធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្ស្ិក្មមលអ (GAP) ដែលបាន្ទ្ទ្ួលការអនុ្ម័រពី
ប្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មម រុកាា ប្រមាញ់ និ្ងលន្ស្ថទ្ ត្តមរយៈប្រកាស្លលខ ១៨២ លច្ញលៅនថងទី្
១៨ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ ២០១៦ 

  

៨.៤.៣.១.២ ថាន ុំក្សិ្ក្មម ស្ថរធារុរដន្ាមលលីច្ុំណីស្រវ  និ្ងរសុ្ឱ្ស្ថដែលប្រវូបាន្ហាមឃ្លរ់ 
រញ្ជ ី  (សូ្មលមីលឧរស្មពន័្ធ ) 

 

រញ្ជ ីស្ថរធារុោយនសុំរដន្ាមលលីច្ុំណីស្រវដែលហាមឃ្លរ់លប្កាមច្ារ់ ន្ិងរទ្ោឋ ន្រញ្ារតិ៖  
តារាង ៨.៧ បញ្ជ ីស្ថរធាតុលាយផ្សាំបដន្ថម្ពលើចាំណីសតវដែលក្រតវូបាន្ហាម្ឃាត់ ពក្រាម្ចាប់ និ្ងបទបញ្ាតត ិ

ពពួក្ថាន ុំនស៉ះដែលប្រវូបាន្ហាមឃ្លរ់ 
Chloramphenicol 

Clenbuterol 

Fluoroquinolones 

Glycopeptides 

Nitroimidazoles, Dimetridazole, Ipronidazole, Metronidazole 

Nitrofurans, Furazolidine, Nitrofurazone Sulfonamide 

Vancomycin 

អង់ទី្រ៊ាីយូទិ្ក្ហាមឃ្លរ់ែនទ្លទ្ៀរ ដែលមាន្ដច្ងក្នុង Codex Alimentarius 
ស្ថរធារុជុំរុញការលូរោស់្ររស់្ស្រវដែលប្រូវបាន្ហាមឃ្លរ ់
នលិរនលស្ថរពាងគកាយរស់្ដក្នច្នលស្លន្ទិ្ក្ហាមឃ្លរ់ 

(MAFF, Prakas No. 051 on Procedures and Standard Requirements for Registration of Animal Feed, Feed Ingredients 
and Additives, 2018) 

ខាងលប្កាមលន្៉ះ េឺជារញ្ជ ីរសុ្ឱ្ស្ថដែលប្រូវបាន្ហាមឃ្លរ/់ររឹរន្តឹងការលប្រីប្បាស់្លប្កាមច្ារ ់
ន្ិងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតជិាធ្រមាន្។  

តារាង ៨.៨ បញ្ជ ីបសុឱសថដែលក្រតវូបាន្ហាម្ឃាត់/រតឹបន្តឹងារពក្រប្ើក្រាស់ 
រញ្ជ ីរសុ្ឱ្ស្ថ ស្ថរធារុស្ក្មម ឬស្ថរធារុដែលប្រវូបាន្ហាមឃ្លរ់ 
Chloramphenicol and its salts and derivatives 

Clenbuterol and its salts and derivatives 

Diethylstilbestrol or other stilbene compounds (DES) 

Glycopeptides 

Vancomycin 

Nitrofuran compound 

រញ្ជ ីរសុ្ឱ្ស្ថ ស្ថរធារុស្ក្មម ឬស្ថរធារុដែលររឹរន្តឹងការលប្រីប្បាស្់ 
Sulfonamide drugs 
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Phenylbutazone 

Cephalosporins (not including cephapirin) 

Nonmedical grade Dimethylsulfoxide (DMSO) 

Dipyrone 

Colloidal silver 

Fenthion, Famphur and Xylene, Phosmet, Levamisole and all ivermectins and avermectins 

ស្ថរធារុលៅក្នុងត្តរាង ១ (ខវ៉ះក្ប្មិរសុ្វរាិភាពស្ប្មារ់លប្រីប្បាស់្ លប្កាមការប្រួរពិនិ្រយដននក្លវជជស្ថស្តស្ត និ្ងដែលលេ
អាច្យក្លៅលប្រីប្បាស់្ខុស្ក្នុងក្ប្មិរមួយខពស់្) 

(MAFF, Prakas No. 208 on Procedure and Standards Requirements for Registration of Veterinary Medicines, 2018) 

៨.៤.៣.២  ការដក្នច្នែុំណាក់្កាលរនាា រ់ 
ដននក្លន្៉ះន្ឹងពិន្ិរយលលី៖ 

• លិខិរអនុ្ញ្ហា ររលងកីរលរាងច្ប្ក្ ន្ិងវញិ្ហា រន្រប្រែុំលណីរការលរាងច្ប្ក្ ន្ិងលក្ាខណឌ រប្មូវឱ្យោក្់
របាយការណ៍វាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្រឋម (“របាយការណ៍ IEIA រឋម”) ឬរបាយ
ការណ៍វាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្លពញលលញ (“របាយការណ៍ EIA លពញលលញ”) ស្ប្មារ់
ទ្ីត្តុំង   នលិរមាូរអាហារ (ដែលអាច្ជាសិ្របក្មម ឬលរាងច្ប្ក្) 

• លក្ាខណឌ រប្មូវស្ប្មារ់ការចុ្៉ះរញ្ជ ីនលិរនល (ច្.រ.ន.) ន្ិងការវភិាេនលិរនល 
• ស្ដង់ោរក្មពុជា (CS) 
• លក្ាខណឌ រប្មូវស្ប្មារ់ការោក្់ស្ថល ក្នលិរនល ន្ិង 
• វញិ្ហា រន្រប្រអនាម័យ ដែលប្រូវលច្ញលោយពីប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាលស្ប្មារ់លស្វាក្មមមាូរអាហារ។ 
៨.៤.៣.២.១ លិខិរអនុ្ញ្ហា ររលងកីរលរាងច្ប្ក្ និ្ងវញិ្ហា រន្រប្រែុំលណីរការលរាងច្ប្ក្ និ្ង

លក្ាខណឌ រប្មវូឱ្យោក់្របាយការណ៍ EIA រឋម ឬរបាយការណ៍ EIA លពលញ
លលញស្ប្មារ់ ទី្ត្តុំងនលិរមាូ រអាហារ (សិ្របក្មម ឬលរាងច្ប្ក្) 

លែីមបរីលងកីរលរាងច្ប្ក្មួយ ច្ារ់ស្ដីពកីារប្េរ់ប្េងលរាងច្ប្ក្ន្ិងសិ្របក្មម រប្មូវឱ្យមាច ស្់លរាងច្ប្ក្
ោក្់ពាក្យលៅប្ក្សួ្ងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា ន្ងិន្វានុ្វរតន្ ៍ លែីមបសុី្ុំលិខិរអនុ្ញ្ហា រ
រលងកីរលរាងច្ប្ក្ដែលជាទូ្លៅ ឯក្ស្ថរលនា៉ះ ប្រូវបាន្លច្ញក្នុងទ្ប្មង់ជាប្រកាស្ លហយីរនាា រ់មក្ប្រូវជូន្
ែុំណឹងលៅប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត   រលច្ចក្វទិ្ា ន្ិងន្វានុ្វរតន្៍ ឱ្យបាន្យ៉ា ងលហាច្ណាស្ ់១៥ 
(ែរ់ប្បាុំ)នថង មុន្លពលចារ់លនដីមប្ររិររតកិារលរាងច្ប្ក្ (RGC, 2006)។ រដន្ាមលលីលិខរិអនុ្ញ្ហា ររលងករី
លរាងច្ប្ក្ ន្ងិែូច្មាន្ដច្ងក្នុងប្រកាស្លលខ ៦០៧ ស្តីពី ន្រីិវធិ្ី ន្ិងដរររទ្លស្នីសុ្ុំរលងកីរ លរាងច្ប្ក្ 
សិ្របក្មម លច្ញលៅនថងទ្ី២២ ដខក្ក្កោ ឆ្ន ុំ២០០៩ លោយ ប្ក្សួ្ងឧស្ាហក្មម ដរ ៉ា ន្ិងថាមពល ការលស្នី
សុ្ុំវញិ្ហា រន្រប្រែុំលណីរការលរាងច្ប្ក្ ប្រវូទ្ទ្ួលឱ្យបាន្មុន្លពលលរាងច្ប្ក្ចារ់លនដីមែុំលណីរការនងដែរ 
(MIME, Prakas No. 607 on Procedure and Formalities for Application for Establishmet of 

a Factory and Handicraft, 2003)។ 
របាយការណ៍វាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្ (EIA) មាន្ច្ុំន្ួន្ពរីប្រលភទ្េឺ របាយការណ៍ EIA 

រឋម ន្ិងរបាយការណ៍ EIA លពញលលញ ដែលប្រូវអនុ្វរតស្ប្មារ់េលប្មាងដែលស្ាិរក្នុងប្រលភទ្លនសងៗ
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ាន  ែូច្មាន្ដច្ងលៅក្នុងឧរស្មព័ន្ធនន្ប្រកាស្លលខ២១ ស្តីពី ច្ុំណារ់ថាន ក្់នន្ការវាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់
ររសិ្ថា ន្ស្ប្មារ់េលប្មាងអភិវឌ្ឍន្៍ លច្ញលៅនថងទ្ី០៣ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ២០២០ លោយ ប្ក្សួ្ងររសិ្ថា ន្ 
(“ប្រកាស្លលខ ២១”)។ ប្ស្រត្តមប្រកាស្លលខ ២១ ទ្ីត្តុំងនលិរមាូរអាហារភាេលប្ច្ីន្ប្រូវមាន្ការ
វាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្រឋម លលីក្ដលងដរលរាងច្ប្ក្នលិរប្ស្ថលរៀរ ដែលប្រូវមាន្ការវាយរនមល
លហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្លពញលលញ។ លទ៉ះមាន្ប្រលភទ្នលិរក្មមមាូរអាហារមួយច្ុំន្ួន្ ប្រូវមាន្ការវាយ
រនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្រឋម លោយមិន្េិរអុំពីក្ប្មិរនលិរក្មម ក្៏លោយ ក្ម៏ាន្ប្រលភទ្នលិរក្មម
មាូរអាហារមយួច្ុំន្ួន្លនសងលទ្ៀរ ដែលក្ប្មិរនលិរក្មមររស់្វាេឺជាមូលោឋ ន្ស្ប្មារ់ការក្ុំណរ់ ថាលរី
នលិរក្មមប្រលភទ្លនា៉ះប្រូវមាន្ការវាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្រឋម ឬប្រូវចុ្៉ះក្ិច្ចស្ន្ាការពារ 
ររសិ្ថា ន្ (EPC) រមួន្ងឹដនន្ការប្េរ់ប្េងររសិ្ថា ន្ (EMP)។ ឧទហរណ៍៖ លរាងច្ប្ក្ដែលដក្នច្នមាូរ
អាហារ ន្ិងនលិរអាហារក្ុំរ៉ាុង ដែលមាន្ក្ប្មិរនលិរក្មមចារព់ី ៥០០ (ប្បាុំរយ) លត្តន្ក្នុងមួយឆ្ន ុំ
ល ងីលៅ ប្រូវមាន្ការវាយរនមលលហរុរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្រឋម រ៉ាុដន្តលរាងច្ប្ក្ដែលដក្នច្ន ន្ិងនលិរអាហារ
ក្ុំរ៉ាុងក្នុងក្ប្មរិនលិរក្មមលប្កាម ៥០០ (ប្បាុំរយ) លត្តន្ក្នុងមួយឆ្ន ុំ ប្រូវចុ្៉ះក្ចិ្ចស្ន្ាការពារររសិ្ថា ន្ 
(EPC) ន្ិងមាន្ដនន្ការប្េរ់ប្េងររសិ្ថា ន្ (EMP) (MOE, 2020)។ 

៨.៤.៣.២.២  លក្ាខណឌ រប្មវូឱ្យចុ្៉ះរញ្ជ ីនលិរនល (ច្.រ.ន.) និ្ងវភិាេនលិរនល  

រាល់នលិរនលមាូរអាហារទុំងអស់្ ប្រូវចុ្៉ះរញ្ជ ីជាមួយន្ឹង ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត    
រលច្ចក្វទិ្ា ន្ិងន្វានុ្វរតន្ ៍ មុន្លពលប្រូវបាន្ោក្់លក្់ជាលក្ាណៈពាណិជជក្មមលៅលលីទ្ីនារក្នុងក្មពុជា 
(MIME, Prakas No. 068 on Amendment on Procedure of Product Registration (Chor. Bor. 

Phor.), 2012; MIME, Prakas No. 963 on Registration of Industrial Product, 1999)។ ែូច្
មាន្ដច្ងលៅក្នុងប្រកាស្លលខ១១២ ស្តីពីស្ញ្ហា ស្ុំាល់ស្តង់ោរឧស្ាហក្មមក្មពុជា លច្ញលៅនថងទ្ី១១ 
ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ២០០៤ លោយប្ក្សួ្ងឧស្ាហក្មម ដរ ៉ា ន្ងិថាមពល ការចុ្៉ះរញ្ជ ីនលិរនល (ច្.រ.ន.) េឺជា
ស្ញ្ហា ស្ុំាល់ស្តង់ោរឧស្ាហក្មមក្មពុជាមួយ ក្នុងច្ុំលណាមស្ញ្ហា ស្ុំាល់ស្តង់ោរឧស្ាហក្មមក្មពុជា
ែនទ្លទ្ៀរ ដែលស្ញ្ហា ស្ុំាល់ស្តង់ោរឧស្ាហក្មមក្មពុជាលន្៉ះ ប្រូវលស្នីសុ្ុំការចុ្៉ះរញ្ជ ីជាមយួន្ឹងវទិ្ា
ស្ថា ន្ស្តង់ោរក្មពុជា (ISC) នន្ប្ក្ស្ួងឧស្ាហក្មម វទិ្ាស្ថស្តស្ត រលច្ចក្វទិ្ា ន្ិងន្វានុ្វរតន្៍ មុន្លបា៉ះពុមព
លៅលលីស្មបក្នលិរនល លែីមបរីញ្ហជ ក្ព់ីការចុ្៉ះរញ្ជ ីលនា៉ះ។ 

េុំរូស្ញ្ហា ចុ្៉ះរញ្ជ ីនលិរនល (ច្.រ.ន.) 
  

៨.៤.៣.២.៣. ស្ដងោ់រក្មពុជា  (CS) 
ស្តង់ោរក្មពុជា (CS) ប្រូវមាន្ោក្់រងាា ញែូច្ខាងលប្កាមលៅលលីស្មបក្នលិរនល។ 
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េុំរូស្ញ្ហា ស្ដងោ់រនលិរនល 

  

េុំរូនន្ការោក្រ់ងាា ញលលខកូ្ែស្ដង់ោរក្មពុជា  

វទិ្ាស្ថា ន្ស្ដង់ោរក្មពុជា (ISC) បាន្រលងកីរស្ដង់ោរជារិជាលប្ច្ីន្ ដែលប្រូវបាន្ស្ថគ ល់ជាទូ្លៅថា 
ស្ដង់ោរក្មពុជា (CS) រមួទុំងការោក្់រញ្ចូ លស្ដង់ោរររស់្កូ្ែិច្ (Codex)។ ស្តង់ោរទុំងលនា៉ះ មាន្
ទុំងស្ដង់ោរស្ម័ប្េច្ិរត ទុំងស្ដង់ោររញ្ហជ ។ េិរមក្ែល់រច្ចុរបន្នលន្៉ះ មាន្ស្ដង់ោរក្មពុជា (CS) ច្ុំន្ួន្ 
១១ ដែលប្រូវបាន្ក្ុំណរជ់ាស្តង់ោររញ្ហជ ស្ប្មារ់នលិរនលមាូរអាហារ (សូ្មលមីលត្តរាង ៨.៩)។ 

តារាង ៨.៩ បញ្ជ ីសដងដ់្ឋរបញ្ញជ របស់កម្ពុជា (CS) ដែលក្រតវូអន្ុវតតសក្រមាប់លិតផ្លម្ហូបអាហារ 
លលខកូ្ែ 
ស្ដងោ់រ 

លឈាម ៉ះស្ដង់ោរ ឆ្ន ុំ កូ្ែិច្ 
(Codex) ជាភាស្ថអង់លេលស្ ជាភាស្ថដខមរ អនុ្ម័រ ដក្ស្ប្មួល 

CS 001:2000 Labelling for 
food products 

ស្តង់ោរស្ប្មារ់ការរិរស្ថល ក្លលី
នលិរនលមាូរអាហារ 

2000 - - 

CS 005:2003, 
Rev.1:2015 

Fish sauce ស្តង់ោរស្ប្មារ់ទឹ្ក្ប្រី 2003 2015 - 

CS 004:2005 Vinegar ស្តង់ោរស្ប្មារ់នលិរនលទឹ្ក្លខម៉ះ 2005 - - 

CS 009:2005 Bottled Drinking 
Water 

ស្តង់ោរស្ប្មារ់នលិរនល 
ទឹ្ក្ពិស្ថរែរ 

2005 - - 

CS 051:2005 Chili sauce ស្តង់ោរស្ប្មារ់នលិរនលទឹ្ក្លមាស្ 2005 - - 

CS 066:2011, 
Rev.1:2015 

Soy sauce ស្តង់ោរស្ប្មារ់ទឹ្ក្សីុ្អីុវ 2011 2015 - 

CS 182:2011 Standard for ice ស្តង់ោរស្ប្មារ់ទឹ្ក្ក្ក្ពិស្ថរ 2011 - - 

CS 193:2011 Natural mineral 
water 

ស្តង់ោរស្ប្មារ់ទឹ្ក្ខនិ្ជធ្មមជារិ 2011 - - 

CS 115:2011 Polyethylene 
Terephthalate 

(PET) bottle for 
edible products 

ស្តង់ោរស្ប្មារ់ស្ុំរក្ែរប្រលភទ្ 
រ៉ាូលីលអទី្ដ ន្ លរលរ ៉ាហវត្តឡារ  
ស្ប្មារ់ប្ច្ក្នលិរនលររលិភាេ 

2011 - - 

CS 194:2012 Instant noodles ស្តង់ោរស្ប្មារ់មីក្ញ្ច រ់ 2012 - - 

CS 093:2012, 
Rev.1:2018 

General standard 
of food additive 

ការដក្ស្ប្មួលស្តង់ោរ  
“ស្ថរធារុរដន្ាមលលីមាូរអាហារ” 

2012 2018 CODEX 
STAN 

192-1995 

៨.៤.៣.២.៤ លក្ាខណឌ រប្មវូស្ប្មារ់ការោក់្ស្ថល ក្នលិរនល 
រច្ចុរបន្នលន្៉ះ ស្ដង់ោរក្មពុជាលលខ CS 001-2000 េឺជាស្ដង់ោរដែលប្រូវអនុ្វរតស្ប្មារ់ការោក្់

ស្ថល ក្នលិរនល ស្ប្មារ់នលិរនលអាហារដែលប្រូវបាន្លវច្ខចរ់រចួ្ មនិ្ថានលិរនលអាហារលៅក្នុង
ប្សុ្ក្ ឬនាុំចូ្លល យី។ ស្ថល ក្នលិរនល ប្រូវលធ្វីល ងីជាភាស្ថដខមរ ន្ិងប្រូវរ ុំលលច្ឱ្យបាន្ច្ាស្ ់ ន្ិង
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ងាយប្សួ្លអាន្ស្ប្មារ់អនក្លប្រីប្បាស់្ (MIME, Prakas No. 1045 on Cambodia Standard CS 001-

2000 Labeling on Food Product, 2000)៖ 

• លឈាម ៉ះច្ុំណីអាហារ 
• ស្ញ្ហា ស្ុំាល់នលិរនល (មា៉ា ក្) 
• រញ្ជ ីលឈាម ៉ះលប្េឿងនសុំ 
• ររមិាណសុ្ទ្ធ ន្ិងទ្មងន្់សុ្ទ្ធនន្នលិរនល 
• លឈាម ៉ះ ន្ិងអាស្យោឋ ន្អនក្នលិរ អនក្លវច្ខចរ់ អនក្នាុំចូ្ល ឬអនក្ដច្ក្ចាយ 
• ប្រភពនលិរនល 
• លលខ ូរ៍នន្នលិរនល 
• ការក្ុំណរ់កាលររលិច្េទ្ ន្ិងការដណនាុំការរក្ាទុ្ក្នលិរនល 
• វធិ្ីលប្រី ន្ិង 
• ការលធ្វីស្ថល ក្អុំពីររមិាណលប្េឿងនសុំ។ 
៨.៤.៣.២.៥  វញិ្ហា រន្រប្ររញ្ហជ ក់្អនាម័យ ដែលប្រវូទ្ទ្ួលពីប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាលស្ប្មារ់លស្វា  

រុំលរមីាូ រអាហារ 
លប្កាមច្ារ់ ន្ិងលិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតជិាធ្រមាន្នាលពលរច្ចុរបន្ន អាជីវក្មមលភាជន្ីយោឋ ន្ប្រូវ

មាន្វញិ្ហា រន្រប្រអនាម័យ/វញិ្ហា រន្រប្រអនុ្វរតអនាម័យលអ ដែលលច្ញលោយ ប្ក្ស្ួងសុ្ខាភិបាល ឬមន្ាីរ  
សុ្ខាភិបាលរាជធាន្ីលខរត។ វញិ្ហា រន្រប្ររញ្ហជ ក្់អនាម័យ រងាា ញពីលភាជន្ីយោឋ ន្ដែលរុំលពញត្តម
លក្ាខណឌ អនាម័យ ន្ិងសុ្វរាិភាពក្ប្មិរអរបររមា។ រឯីវញិ្ហា រន្រប្រអនុ្វរតអនាម័យលអវញិ ប្រូវបាន្
លច្ញលៅឱ្យលភាជន្ីយោឋ ន្ដែលអនុ្វរតបាន្លអលៅត្តមលក្ាខណឌ អនាម័យររស្់ប្ក្ស្ួងសុ្ខាភិបាល ក្នុង
ក្ប្មិរណាមយួខាងលប្កាម (MOH, Prakas No. 858 on the Amendment of Certain Provisions 

of Prakas No. 1202 on Conditions in Granting Good Hygiene Practice Certificate, 2017; 
MOH, Prakas No. 1202 on Formality and Condition for Certificate of Hygiene at 

Restaurant and Canteen, 2012)៖ 
• វញិ្ហា រន្រប្រ “ច្ុំណារ់ថាន ក្ ់A”៖ ស្ប្មារ់ការអនុ្វរតអនាម័យលអប្រលសី្រ 
• វញិ្ហា រន្រប្រ “ច្ុំណារ់ថាន ក្ ់B”៖ ស្ប្មារ់ការអនុ្វរតអនាម័យលអ ឬ 
• វញិ្ហា រន្រប្រ “ច្ុំណារ់ថាន ក្ ់C”៖ ស្ប្មារក់ារអនុ្វរតអនាម័យលអរងគួរ។ 

៨.៤.៤ ការល្លីយររលនសងលទ្ៀរ 

ដននក្លន្៉ះពិន្រិយលលី (i) ការក្ស្ថងស្មរាភាព/ការរលងកីន្ការយល់ែឹងែល់ស្ថធារណជន្ទូ្លៅ 
ន្ិង (ii) វធិាន្ការររស់្រាច្រោឋ ភិបាល។ 
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៨.៤.៤.១  ការក្ស្ថងស្មរាភាព/ការរលងកីន្ការយល់ែឹងែល់ស្ថធារណជន្ទូ្លៅ 
ក្រាហ្វិក ៨.២ ទិន្នន័្យសតីេីសកម្មភាេក្រកសួងាណិជជកម្មាក់េ័ន្ធារបពងកើន្ារយល់ែឹងអាំេីសុវតថិភាេម្ហូបអាហារ 

 
 (MOC, Annual Report 2015 and Direction for 2016 (Khmer version), 2015; MOC, Annual Report 2016 and 
Directions for 2017 (Khmer version), 2016; MOC, Annual Report 2017 and Directions for 2018 (Khmer version), 
2017; MOC, Annual Report 2018 and Directions for 2019 (Khmer version), 2018; MOC, Annual Report 2019 and 
Directions for 2020 (Khmer version), 2019) 

៨.៤.៤.២  វធិាន្ការររស្់រាជរោឋ ភិបាល 
មន្ាីរលធ្វីលរស្ត ន្ិងវភិាេនលិរនល បាន្អនុ្វរតស្ក្មមភាពជាលប្ច្ីន្ ែូច្ជា ការវភិាេេុណភាពមាូរ

អាហារ ដែលលធ្វីល ងីលោយការយិល័យវភិាេមីប្ក្ូជីវស្ថស្តស្តក្នុងមាូរអាហារ ន្ិងរថយន្តប្រួរពិន្ិរយមាូរ
អាហារច្ល័រ ការចុ្៉ះអធ្កិារក្ិច្ច ន្ិងប្រួរពិន្ិរយ ន្ងិមាន្ការលច្ញរញ្ហជ ថាន ក្់ប្ក្សួ្ងស្ប្មារ់ការប្រមូល
នលិរនលប្រ រ់មក្វញិ ន្ិងការរញ្ឈរ់ការលក្ន់លិរនលមួយច្ុំន្ួន្ជាលែីម (ឧទហរណ៍៖ មាន្ការ
ប្រមូលនលិរនលប្រ រ់មក្វញិ  ន្ិងការរញ្ហជ ឱ្យរញ្ឈរ់ការលក្់នលិរនលលមៅទ្ឹក្លោ៉ះលាកូ្ន្លក្មង
កាលពីលពលថមីៗលន្៉ះ លោយស្ថរការោក្់ស្ថល ក្អុំពីអាហារូររាមភ ប្រូវបាន្រក្ល ញីថាខុស្ពីក្ប្មិរអាហា
រូររាមភ ដែលប្រូវបាន្លរស្តល ញីលៅក្នុងនលិរនលជាក្់ដស្តង)។ 

លយងត្តមរបាយការណ៍ប្រចាុំឆ្ន ុំររស់្ ប្ក្សួ្ងពាណិជជក្មម ចារ់ពីឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៩    
មាន្ការលរៀរច្ុំយុទ្ធនាការសុ្វរាិភាពមាូរអាហារជារន្តរនាា រ់ ន្ងិមាន្ការែក្ហូរនលិរនលមាូរអាហារ
នាុំចូ្ល ដែលច្រាច្រណ៍លៅលលីទ្ីនារ លហយីប្រូវបាន្រក្ល ញីថាមិន្មាន្សុ្វរាិភាព (សូ្មលមីលប្កាហវកិ្
៨.២ ន្ិង ៨.៣)។ 
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ក្រាហ្វិក ៨.៣ ទិន្នន័្យសដីេីសកម្មភាេរបស់ក្រកសួងាណិជជកម្មាក់េ័ន្ធនឹ្ងសុវតថិភាេម្ហូបអាហារ 

 
ប្រភព៖ (MOC, Annual Report 2015 and Direction for 2016 (Khmer version), 2015; MOC, Annual Report 2016 and 

Directions for 2017 (Khmer version), 2016; MOC, Annual Report 2017 and Directions for 2018 (Khmer version), 
2017; MOC, Annual Report 2018 and Directions for 2019 (Khmer version), 2018; MOC, Annual Report 2019 and 
Directions for 2020 (Khmer version), 2019) 
លយងត្តមរបាយការណ៍ប្រចាុំឆ្ន ុំររស់្ ប្ក្សួ្ងសុ្ខាភិបាល ពីឆ្ន ុំ២០១៥ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៩     

ប្កាហវកិ្ខាងលប្កាមលន្៉ះ រងាា ញពីក្រណីមាូរអាហារដែលាម ន្សុ្វរាិភាពដែលនាុំឱ្យអនក្ររលិភាេប្រូវចូ្ល
ស្ប្មាក្ក្នុងមន្ាីរលពទ្យ ន្ិងបារ់រង់ជីវរិ (សូ្មលមីលប្កាហវកិ្ ៨.៤)។ 

ក្រាហ្វិក ៨.៤  ទិន្នន័្យសដីេីករណីម្ហូបអាហារដែលគ្មម ន្សុវតថិភាេ

 
(MOH, Annual Report 2015 and Direction for 2016 (Khmer version), 2016; MOH, Annual Report 2016, 2017; MOH, 

Annual Report 2017 and Direction for 2018 (Khmer version), 2018; MOH, Annual Report 2019 and Direction for 2020 

(Khmer version), 2019) 
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តារាង ៨.១០ សពងេបារវិភាគពលើបា៉ា រា៉ា ដម្៉ាក្រតដែលពធវើព ើងពដ្ឋយារយិាល័យវិភាគមី្ក្រកូជីវស្ថស្តសតកនុងម្ហូបអាហារ 
បា៉ា រា៉ា ដម៉ាប្រស្ប្មារល់ធ្វីការ

វភិាេ 
លទ្ធនល 

ច្ុំន្ួន្ស្ុំណាក្ដែលមិន្លារពត្តម
រទ្រញ្ារតិរលច្ចក្លទ្ស្ 

ភាេរយនន្ការលារពត្តម 
រទ្រញ្ារតិរលច្ចក្លទ្ស្ 

pH 8 0 0.00 

Acidity 17 0 0.00 
PAH 10 0 0.00 
Alcohol content 25 0 0.00 
Methanol 28 2 7.14 
Beta Agonist 1 0 0.00 
Benzoic/ Sorbic acid 14 0 0.00 
Borax 264 20 7.57 
Synthetic dye 13 1 7.69 
Formalin 119 14 11.76 
Chloramphenicol 19 1 5.26 
Ester 4 0 0.00 
Salicylic acid 107 1 0.93 
Free Mineral acid 12 0 0.00 
Iodine 5 3 60.00 
Moisture 2 0 0.00 
Total Aflatoxine 1 0 0.00 
OP 933 57 6.11 
Nitrate 2 0 0.00 
Sodium Hydrosulfite/SO2 272 3 1.10 
Sugar Brix 6 0 0.00 
Polar compound 2 0 0.00 
Protein 1 0 0.00 
Rice Identification 3 0 0.00 
Salt in fish sauce 2 0 0.00 
Starch 2 0 0.00 
Sudan 3 0 0.00 
Vet drug 5 0 0.00 
Peroxide value 9 0 0.00 
Rice Specification 1156 0 0.00 
Rice Purity 8 0 0.00 

ស្រុរ 3053 102 3.34 

៨.៥ អនុស្ថសន៍ 

លែីមបរីលងកីន្សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ត្តមរយៈយន្តការ ន្ិងធ្ន្ធាន្ដែលក្ុំពុងមាន្រច្ចុរបន្នលន្៉ះ      
អនុ្ស្ថស្ន្ខ៍ាងលប្កាម ប្រូវបាន្លច្ញលោយដនអក្លលីមូលោឋ ន្នន្រញ្ហា ដែលរងកហាន្ិភ័យខពស់្ជាងលេ៖ 
(i) រប្មូវការលាលន្លយបាយ ន្ិងច្ារ់/លិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរត ិ(ii) រប្មូវការក្ិច្ចខិរខុំប្រងឹដប្រងត្តម
វស័ិ្យ (iii) រប្មូវការ ការអរ់រ ុំ ន្ិងរណដុ ៉ះរណាដ ល ន្ិង (iv) រប្មូវការទ្ិន្នន្័យ ន្ិងការប្ស្ថវប្ជាវ។ 

៨.៥.១  រប្មវូការលាលន្លយបាយ ន្ិងច្ារ់/លិខិររទ្ោឋ ន្េរយុិរតិ 

ពលន្លឿន្ការអនុ្ម័រ ន្ងិការោក្់ឱ្យអនុ្វរតនូ្វលស្ច្ក្ដីប្ពាងលាលន្លយបាយ ន្ិងច្ារ/់លិខិរ
រទ្ោឋ ន្េរយុិរតិ ពាក្់ព័ន្ធន្ឹងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ែូច្ជា៖ 

• លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ន្ិងការរលងកីរយន្តការស្ប្មរស្ប្មួលរវាងប្ក្ស្ួង
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ស្ថា រ័ន្ស្ប្មារ់ប្រួរពិន្ិរយមាូរអាហារលៅក្នុងដខសស្ងាវ ក្់មាូរអាហារទុំងមូល 
• លស្ច្ក្ដីប្ពាងច្ារ់ស្ដីពីការការពាររុក្ាជារិ ន្ិងភូរាមអនាម័យ 
• លស្ច្ក្ដីប្ពាងលាលន្លយបាយជារិស្ដីពីសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ន្ិង 
• ការអនុ្ម័រលលីលាលការណ៍ដណនាុំស្ដីពីវធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (GAP) ន្ិងការអនុ្វរត
លាលការណ៍ដណនាុំលនា៉ះ។ 

លលីស្ពីលន្៉ះ លាលន្លយបាយស្ដីពីការលក្់មាូរអាហារលៅត្តមែងនលូវ ន្ិងលាលន្លយបាយស្ដីពី
ការរលងកីន្ស្វ័យន្ិយរក្មមររស់្ទ្ីនារលក្ន់លិរនលប្ស្ស់្ ក្៏េួរោក្់រញ្ចូ លលៅក្នុងរញ្ជ ីអាទ្ិភាពនង
ដែរ។ លោយដ ក្ អនុ្ស្ថស្ន្៍ខាងលប្កាម េឺស្ប្មារ់យក្មក្ពិចារណាពាក្់ព័ន្ធន្ឹងវធិាន្នន្ការអនុ្វរត
ក្សិ្ក្មមលអ (GAP) ររស់្ក្មពុជា៖ 

• រលងកីន្ការយល់ែឹងអុំពីវធិាន្នន្ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (GAP) ក្នុងច្ុំលណាមអនក្នលិរែុំរូង អនក្ 
ដក្នច្ន អនក្ររលិភាេ ន្ិងមស្តន្តរីាជការ ន្ិង 

• រលងកីន្ការលលីក្ទ្ឹក្ច្ិរតលែមីបឱី្យមាន្ការោក្់ពាក្យលស្នីសុ្ុំវញិ្ហា រន្រប្រអនុ្លោមភាព ត្តមវធិាន្នន្
ការអនុ្វរតក្សិ្ក្មមលអ (Certificate of GAP Compliance)។ 

៨.៥.២  រប្មវូការក្ិច្ចខរិខុំប្រឹងដប្រងត្តមវស័ិ្យ 

ការប្េរ់ប្េងមុខស្ញ្ហា លប្ា៉ះថាន ក្់ររស់្សុ្វរាិភាពមាូរអាហារ េឺជាក្ិច្ចការែ៏ស្មុប្េស្ថម ញ លប្ពា៉ះថា
មុខស្ញ្ហា លប្ា៉ះថាន ក្់ទុំងលនា៉ះអាច្លក្ីរមាន្ល ងីលៅប្េរ់ែុំណាក្់កាល នន្ដខសស្ងាវ ក្់មាូរអាហារ ចារ់
លនតីមពីែុំណាក្់កាលនលិរែុំរូងរហូរែលរ់រលិភាេ។ ការធានាសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ មិន្ប្រឹមដររប្មូវឱ្យ
មាន្ការចូ្លរមួយ៉ា ងស្ក្មមពីរួអងគពាក្ព់ន័្ធទុំងអស្់រ៉ាុលណាណ ៉ះលនា៉ះលទ្ រ៉ាុដន្តក្៏រប្មូវនងដែរឱ្យមាន្ការ
ក្ុំណរ់រួនាទ្ឱី្យបាន្ច្ាស្ោ់ស្ ់ លែីមបអីនុ្វរតស្ក្មមភាពដែលបាន្ប្ពមលប្ពៀងឱ្យបាន្ទន្់លពលលវោ។ 
លប្ៅពីលាលន្លយបាយ ន្ិងច្ារ/់លិខិររទ្ោឋ ន្េរិយុរតិ ឧរស្េគដននក្ហរិញ្ាវរាុ ន្ិងធ្ន្ធាន្មនុ្ស្ស 
ក្៏ប្រូវបាន្ចារ់ជាឧរស្េគពីរែ៏ច្មបងនងដែរ។ 

• រញ្ចូ លសុ្វរាិភាពមាូរអាហារលៅក្នុងដនន្ការស្មមភាពររស់្ប្េរ់ប្ក្ស្ួង/ស្ថា រ័ន្ទុំងអស្ ់
• រលងកីរឱ្យមាន្យន្តការស្ប្មរស្ប្មួលឱ្យបាន្រងឹមាុំ ដែលមាន្ការនដល់ថវកិាាុំប្ទ្បាន្ស្មប្ស្រ 
ន្ិងការក្ុំណរឱ់្យបាន្ច្ាស្់ោស់្ពីការែឹក្នាុំស្ថា រ័ន្ 

• រប្មូវការ ការពប្ងឹងស្ថា រ័ន្ 

- នដល់ការអរ់រ ុំ ន្ិងរណដុ ៉ះរណាដ លែល់មស្តន្តីអនុ្វរតច្ារ់ ែូច្ជា មស្តន្តីលៅក្នុងវស័ិ្យក្សិ្ក្មម 
ន្ិងស្ន្តិសុ្ខលស្បៀងជាលែីម  

- ពប្ងឹងការអនុ្វរតត្តមរយៈការក្ុំណរ់លក្ាខណឌ ស្ដីពសុី្វរាិភាពមាូរអាហារ ស្ប្មរស្ប្មួល 
ន្ិងធានាឱ្យមាន្អនុ្លោមភាពត្តមលក្ាខណឌ សុ្វរាភិាពមាូរអាហារ ដែលបាន្ោក្់លច្ញ 
ត្តមរយៈការអនុ្វរតវធិាន្េរិយុរតិ ន្ិងវធិាន្ការលនសងលទ្ៀរជាលប្ច្ីន្ 
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- ដក្លមអការប្រមូលទ្ិន្នន្័យ ន្ិងការដច្ក្រ ុំដលក្ ត្តមរយៈការលប្រីប្បាស់្រលច្ចក្វទិ្ាព័រ៌មាន្ 
ន្ិងស្ថរេមនាេមន្៍ (ICT) រមួទុំងការ់រន្ាយរប្មូវការលធ្វីែុំលណីរ ន្ិងរលងកីន្ប្រសិ្ទ្ធភាពនន្
ការប្រមូលទ្ិន្នន្័យ ការដច្ក្រ ុំដលក្ព័រ៌មាន្ជាលែីម 

- ធានាការររឹរន្តឹង លលីការលរៀរច្ុំ ការប្រួរពិន្ិរយ ការទុ្ក្ោក្់ ការពិឃ្លរ ន្ិងការលក្់ស្រវ 
ត្តមរយៈប្ក្មនន្ការអនុ្វរត (Codes of Practices (CoPs)) ស្ប្មារែ់ុំណាក្ក់ាលន្មីយួៗ 
នន្ដខសស្ងាវ ក្់ ន្ិង 

- ធានាការអនុ្វរតឱ្យបាន្រឹងរុងឹនូ្វការអនុ្វរតអនាម័យលអ (Good Hygiene Practices) ការ
អនុ្វរតនលិរក្មមលអ (Good Manufacturing Practices) ន្ិងការពិន្ិរយសុ្ខភាពររស់្
រុេគលិក្ ដែលលធ្វីការក្នុងដខសស្ងាវ ក្់មាូរអាហារឱ្យបាន្លទ្ៀងទរ់។ 

• ប្រួរពិន្ិរយ ន្ិងលធ្វីអធ្ិការក្ិច្ច ដនអក្ត្តមក្ប្មិរហាន្ភិ័យ ន្ិងការអនុ្វរតការចុ្៉ះប្រួរពិន្ិរយ ន្ិង
ត្តមោន្ឱ្យបាន្លទ្ៀងទរ់ ន្ិង 

• ក្ស្ថងភាពជានែេូជាមួយន្ឹងអងគការស្ងគមសីុ្វលិ ន្ិងវស័ិ្យឯក្ជន្ លែីមបជីួយែល់រញ្ារតិក្រ
ររស់្រាជរោឋ ភិបាល។ 

៨.៥.៣  រប្មវូការ អរ់រ ុំ ន្ិងរណដុ ៉ះរណាដ ល 

• នដល់ការអរ់រ ុំ ន្ិងរណដុ ៉ះរណាដ លែល់រួអងគពាក្់ព័ន្ធលៅក្នុងវស័ិ្យឯក្ជន្ ែូច្ជា៖ 
- ប្ររិររតិក្រ លស្វាក្រ ដននក្មាូរអាហារ 
- អនក្លក្់មាូរអាហារលៅត្តមែងនលូវ ន្ងិ 
- ក្សិ្ក្រលែីមបឱី្យពួក្ារល់ច្៉ះលប្រីប្បាស់្ជីក្សិ្ក្មម ន្ងិថាន ុំក្សិ្ក្មមឱ្យបាន្ស្មប្ស្រ។ 

• នដល់អាទ្ិភាពែលក់្មមវធិ្ីរណដុ ៉ះរណាដ ល ែូច្ជាក្មមវធិ្ីរណដុ ៉ះរណាដ លអុំពីអាហារ ដែលលក្់ត្តម
ែងនលូវ ន្ិងប្ក្មប្ររិររតជិាលែីម។ 

• នដល់ការអរ់រ ុំ ន្ិងរណដុ ៉ះរណាដ លលៅត្តមស្ថោលរៀន្ អុំពីរញ្ហា ររសិ្ថា ន្ ន្ិងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ 
ន្ិងថាលរីលយងីប្េរ់ាន អាច្ចូ្លរមួច្ុំដណក្យ៉ា ងែូច្លមតច្ លែីមបលីធ្វីឱ្យររសិ្ថា ន្ ប្ពមទុំងអនាមយ័ 
ន្ិងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ កាន្់ដរមាន្ភាពលអប្រលសី្រល ងី។ 

៨.៥.៤  រប្មវូការ ទ្ិន្នន័្យ ន្ិងការប្ស្ថវប្ជាវ 

េួរមាន្ការនដួច្លនដីម ន្ងិនដល់ថវកិាាុំប្ទ្ការប្ស្ថវប្ជាវ ន្ិងការសិ្ក្ាលក្ាណៈវទិ្ាស្ថស្តស្តជានលូវ
ការ អុំពីទ្ុំនាក្់ទ្ុំន្ងរវាងសុ្វរាិភាពមាូរអាហារ ន្ិងនលរ៉ា៉ះពាល់ររសិ្ថា ន្ ន្ិងថាលរីក្ត្តត ទុំងពីរលន្៉ះអាច្
រងកនលរ៉ា៉ះពាល់រវាងាន យ៉ា ងែូច្លមតច្ ន្ិងលោយរលរៀរណា រមួទុំងធានាឱ្យមាន្ការរន្តការសិ្ក្ា
ប្ស្ថវប្ជាវជារន្តរនាា រ់លលីប្រធាន្រទ្លន្៉ះ ន្ងិការោក្់រញ្ចូ លរញ្ហា លន្៉ះលៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថា ន្ភាព
ររសិ្ថា ន្ជារិលលីក្លប្កាយៗលទ្ៀរ។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

ថ្ន ាំកសកិម្មដែលម្និអនញុ្ញា តឱិ្យបររើរាស ់អនញុ្ញា តឱិ្យបររើរាសស់ថតិកនងុលកខខណ្ឌ  នងិអនញុ្ញា តឱ្យបររើរាសក់នងុររបេសកម្ពជុា 
តារាង ក.១៖ តារាងថ្ន ាំកសិកម្មម្ិនអនញុ្ញា តឱ្យបររើរាសក់នុងររបេសកម្ពុជា 

លរ ឈ ម្ ោះទូឈៅ ការឈរបើរាស់ 
កររតិពុល 

(កណំត់ឈោយ WHO) 
ររសួារ 

1 1,1,2,2,-Tetrachloroethene FM 
 

Org 

2 2,4,5-T H O OC 

3 2,4,5-TP (Fenoprop) H O OC 

4 Aldicarb I Ia CA 

5 Aldoxycarb (Aldicarb sulfone) I O 
 

6 Aldrin I O OC 

7 Aminocarb I O Org 

8 Amitraz I O Triazapentadiene 

9 Antu R O CA 

10 Aramite I O OC 

11 Arsenic compound (AS) F 
 

AS 

12 BHC/HCH, Lindane I II OC 

13 Binapacryl I,F O Org 

14 Bis (Tributyltin) oxide 
 

O 
 

15 Bromophos I O 
 

16 Bromophos ethyl I O 
 

17 Cadmium Compound (Cd) F 
 

Inorg 

18 Calcium arsenate I Ib AS 

19 Calcium cyanide FM Ib Inorg 

20 
Camphechlor (Toxaphene, 
Polychlorcamphene) 

I O OC 

21 Captafol F Ia OC 

22 Captan F Un PD 

23 Carbophenothion I O 
 

24 Chlordane I II OC 

25 Chlordecone I O OC 

26 Chlordimeform I O Formamidine 

27 Chlorfen vinphos / CVP I Ib OP 

28 Chlormephos I Ia OP 

29 Chlorthiophos I O OP 

30 Coumaphos AC Ia OP 

31 Crimidine R O 
 

32 Crotoxyphos I O 
 

33 Cytokinin (Zeatin) PGR 
 

Antibiotic 

34 Cyanthoate / Tartan I O OP 

35 Cyeloheximide PGR O Org 

36 Cyhexatin I III OT 

37 Daminozide H Un Org 

38 DBCP (Dibromochloropropane) FM O OC 
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39 DDT I II OC 

40 Demephion I O OP 

41 Demeton I O OP 

42 Demeton-S-methyl I Ib OP 

43 Diamidafos N O 
 

44 Dieldrin I O OC 

45 Demefox I O 
 

46 Dinoterb I O 
 

47 Dinose/Dinosebacetate, Amine H O Dinitrophenol 

48 Dinoterb H Ib NP 

49 Dioxathion I O OP 

50 Disulfoton / Ethylthiodemeton I Ia OP 

51 DNOC I Ib NP 

52 Edifenphos F Ib OP 

53 Eldrin / Endrin/ Nendrin I O OC 

54 Endosultan I II OC 

55 Endothion I O 
 

56 EPN I Ia OP 

57 Ethoprop / Ethoprophos I Ia OP 

58 Ethylene dibromide FM 
 

Org 

59 Ethylene dichloride FM 
 

Org 

60 Ethylene Oxide FM 
 

Org 

61 Fenamiphos N Ia OP 

62 Fensulfothion I O OP 

63 Fentin (fenbutatin oxide) I Un OT 

64 Fluoro acetamide R Ib Org 

65 Fonofos I Ia OP 

66 Fosthietan N O OP 

67 Heptachlor I II OC 

68 Hexachlorobenzene F Ia OC 

69 IPSP I O 
 

70 Isobenzan I O OC 

71 Isodrin (Isomer of Aldrin) I O 
 

72 Isoxathion I Ib OP 

73 Lead arsenate I Ib AS 

74 Lead Compound (Pb) 
  

Inorg 

75 Leptophos I O OP 

76 MCPB H III OC 

77 Medinoterb acetate H O 
 

78 Mephospholan I O OP 

79 Memaptophos I O OP 

80 Mercury Compound (Hg) F 
  

81 Methacarbate 
 

O 
 

82 Methamidophos I Ib OP 

83 Methidation I Ib OP 

84 Methomyl I Ib CA 
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85 Mevinphos I Ia OP 

86 Mirex I O OC 

87 Monocrotophos I Ib OP 

88 Nitrilacarb 
 

O 
 

89 Nitrofen H O Nitrophenols 

90 Oxamyl I Ib CA 

91 Oxydeprofos (ESP) I O 
 

92 Paraquat H II BP 

93 Parathion (Parathion-ethyl) I Ia OP 

94 Parathion-methyl I Ia OP 

95 Pentachlorophenate de sodium F Ib OC 

96 Pentachorophenol / PCP I,F,H Ib OC 

97 Phenothiol H III OC 

98 Phorate I Ia OP 

99 Phosfolan I O OP 

100 Phoshamidon I Ia OP 

101 Prothoate I O OP 

102 Schradan I O OP 

103 Scilliroside / red squill R O Org 

104 Selenium Compound (Se) F 
  

105 Sodium chlorate H III OC 

106 Sodium Compound F 
  

107 Sodium fluoroacetate R Ia Org 

108 
Strobane (Terpene 
polychlorinate) 

I 
  

109 Sulfotep I Ia OP 

110 Talinum compound R O Inorg 

111 TEPP I O OP 

112 Terbufos I Ia OP 

113 Thionazin I O OP 

114 Triamiphos I,F,AC O 
 

115 Triazophos I Ib OP 

116 Trichloronate I O OP 

រកសងួបរសិាា ន (2004) 
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តារាង ក.២៖ តារាងថ្ន ាំកសិកម្មអនញុ្ញា តឱ្យបររើរាសស់ថិតកនុងលកខខណ្ឌ កនុងររបេសកម្ពុជា 

លរ ឈ ម្ ោះទូឈៅ ការឈរបើរាស់ 
កររតិពុល  

(កណំត់ឈោយ WHO) 
ររសួារ 

1 Acrolein H Ia Org 

2 Alachlor H Ia Chloroacetanilide 

3 Ally alconol H Ib 
 

4 
Aluminum phosphide/Hydrogen 
phosphide 

FM 
 

IP 

5 Azinphos-Ethyl (Triazotion) I Ib OP 

6 Azinphos-Methyl (Metiltriazothion) I Ib OP 

7 Azocyclotin AC II OT 

8 Blasticcidin-S F Ib 
 

9 Brodifacoum R Ia CO 

10 Bromadiolone R Ia CO 

11 Bromoxynil / loxynil H II Org 

12 Buto carboxim (Butacarboxim) I Ib CA 

13 Carbofuran I Ib CA 

14 Chloropicrin FM 
 

IC 

15 DDVP / Dichlorvos I Ib OP 

16 Dicofol AC III OC 

17 Dicrtophos I Ib OP 

18 Diphacinone R Ia CO 

19 Fenthion I II OP 

20 Flocoumafen R Ia CO 

21 Flucythrinate I Ib PY 

22 Formetanate I Ib CA 

23 Heptenophos I Ib OP 

24 Isazofos I Ib OP 

25 Isofenphos I Ib OP 

26 MAFA F Ib Org 

27 Magnesium phosphide FM 
 

IP 

28 Mecarbam I Ib OP 

29 Methyl Bromide FM 
 

AB 

30 Nicotine I Ib Org 

31 Omethoate I Ib OP 

32 Oxydemeton-methyl I Ib OP 

33 Primiphos-ethyl I Ib OP 

34 Propaphos I Ib OP 

35 Propetamphos I Ib OP 

36 Strychnine R Ib 
 

37 Thiofanox I Ib CA 

38 Thiometon I Ib OP 

39 Vamidothion I Ib OP 

40 Zinc Phosphide R Ib IP 

រកសងួបរសិាា ន  (2004) 
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តារាង ក.៣៖ តារាងថ្ន ាំកសិកម្មអនញុ្ញា តឱ្យបររើរាសក់នុងររបេសកម្ពុជា 
លរ ឈ ម្ ោះទូឈៅ ការឈរបើរាស់ កររតិពុល  

(កណំត់ឈោយ WHO) ររសួារ 

1 1-naphthylaceticacide PGR Un Org 

2 2,4 D H II PAA 

3 Abamectin I III Bio pesticide 

4 Acephate I III OP 

5 Acrinathrin I Un PY 

6 Alpha-Cypermethrin I II Py 

7 Ametryn H III TD 

8 Anilofos H II OP 

9 Atrazine H Un Triazine 

10 Azadiracchtins I III BP 

11 Bacillus thuringiensis I III Bacterium 

12 Benfuracarb I II CA 

13 Benomyl F Un Org 

14 Bensulfuron H Un Org 

15 Beta-cyfluthrin I II PY 

16 Bromacil H Un Org 

17 Bromuconazole F II Triazole 

18 Buprofezin I Un TC 

19 Butachlor H Un OC 

20 Butralin H III OC 

21 Calcium polysulfide F II Inorg 

22 Carbaryl I II CA 

23 Carbendazim F Un CA 

24 Carbosulfan I II CA 

25 Cartap I II CA 

26 Chlomethoxyfen (Chlormethocynil) H Un OC 

27 Chlorfenapyr I II OC 

28 Chlorothalonil F III Chloronitrile 

29 Chlorpyrifos I II OP 

30 Cinmethylin H Un Cineol 

31 Clomazone H II 
 

32 Copper Hydroxide F III CU 

33 Copper Oxychloride F III CU 

34 Copper sulfate (Tribasic) F II CU 

35 Coumatetralyl R Ib CO 

36 Cyfluthrin I II PY 

37 Cypermethrin I II PY 

38 Cyproconazole F III Azole 

39 Dalapon H Un 
 

40 Deltamethrin I II PY 

41 Diafenthiuron I Un TU 

42 Diazinon I II OP 

43 Difenoconazole F III OC 
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44 Dimethoate I II OP 

45 Diniconazole F III OC 

46 Diuron H Un 
 

47 Epoxiconazole F III Triazole 

48 Esfenvalerate I II PY 

49 Ethephon PGR Un Org 

50 Etofenprox I Un OC 

51 Fenitrothion I II OP 

52 Fenobucarb / BMPC I II CA 

53 Fenpropathrin I II PY 

54 Fenthion I II OP 

55 Fenvalerate I II PY 

56 Fipronil I II PY 

57 Fluazifop-p-butyl H III Org 

58 Flufenozuron I Un CU 

59 Flusilazole F III Triazole 

60 Flutriafol F III Triazole 

61 Folpet/Folpel F Un Org 

62 Fosetyl F Un Org 

63 Fthalide F III Reductase 

64 Gibberellic acide PGR Un Org 

65 Glufosinate H III OP 

66 Glyphosate/IPA Salt H Un OP 

67 Hexaconazol F Un Triazole 

68 Hexythiazox I Un OC 

69 Imibenconazole F Un Triazole 

70 Imidacloprid I II Fichlomicothile 

71 Iprobenfos F III OP 

72 Iprodione F Un Org 

73 Isoprocarb I II CA 

74 Isoprothiolane F III Org 

75 Kasugamycin/Fthalide F Un Org 

76 Lambda-cyhalothrin I II PY 

77 Linuron H Un SU 

78 Lufenuron I II BC 

79 Malathion I III OP 

80 Mancozeb F Un DC 

81 Maneb F Un DC 

82 MCPA H III Phenoxy 

83 Mecoprop H III Phytohormone 

84 Metiram F Un CA 

85 Metolachlor H III Chloracetanilide 

86 Metribuzin H Un Triazinon 

87 Metsulfuron H Un Org 

88 Molinate H II TC 

89 Monosultap I III 
 

90 Naled/Bromchlophos I II OP 
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91 Nereistoxin/Dimehpo I II Pyridine 

92 Oxadiazon H Un Oxadiazole 

93 Oxolinic Acid F,B 
 

Org 

94 Pencycuron F Un Phenylurea 

95 Pendimethalin H III Org 

96 Permethrin I II PY 

97 Phenthoate/Dimephenthoate I II OP 

98 Phosalone I II OP 

99 Pretilachlor H Un 
 

100 Prochloraz F III CA 

101 Procymidone F Un OC 

102 Profenofos I II OP 

103 Propanil H III Anilide 

104 Propargite I III OP 

105 Propiconazole F II OC 

106 Propineb F Un CA 

107 Pyraclofos I II OP 

108 Pyrazosulfuron H Un CA 

109 Pyridaphenthion I III OP 

110 Quinaphos I III OP 

111 Quinclorac H Un OC 

112 Rotenone I II PY 

113 Sethoxydim H III CO 

114 Simazine H Un Triazin 

115 
Sodium ortho-nitrophenolate+ 
Sodium para-nitrophenolate+ 
Sodium 5 + nitroguaiacolae 

PGR 
 

Org 

116 Spinosad I III Bio pesticide 

117 Sulfosate H III Org 

118 Sulphur F Un Inorg 

119 Tebuconazole F Un OC 

120 Tebufenozide I III PGR 

121 Thiamethoxam I III Org 

122 Thiobencarb (Benthiocarb) H II TC 

123 Thiodicarb I II CA 

124 Thiophnate-methyl F Un CA 

125 Thiram (Thiuram, TMTD) F III CA 

126 Tralometrin I II PY 

127 Triadimefon F III Triazole 

128 Triadimenol F III Triazole 
129 Trichlorfon/Chlorophos I III OP 

130 Tricyclazole F II Triazole 

131 Tridemorph F II Org 

132 Validamycin F Un OP 

133 Virus+Bacillus thuringiensis I II Bacterium 

134 Warfarin R Ib CO 

135 Zineb F Un CA 

រកសងួបរសិាា ន  (2004) 
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សម្គា ល ់ 
AB អាល់រើលរបូរើដ M ថ្ន កំម្ចា ត់ខ្យង 
AC ថ្ន កំម្ចា ត់ចៃ N ថ្ន កំម្ចា ត់ឈណម្ច៉ា តូត 
AL ថ្ន កំម្ចា ត់ស្សល NL រិនម្ចនកនុងបញ្ជ ើ 
AS សម្ចសធាតុអាឈសនិៃ NP Nitrophenol derivate 
AB សម្ចសធាតុ Benzamide O ស្លងឈរបើ 
B ថ្ន កំម្ចា ត់ាក់ឈតរ ើ Ob ថ្ន កំសិករមចាស់ 
BP ថ្ន កំសិករម Botane ឬ Bipyridylium OC សម្ចសធាតុ Organochlorine 
CA Carbamate OP សម្ចសធាតុ Organophosphorus 
CO Coumarin derivative or Coumarin 

Anticoagulant ORG សម្ចសធាតុ Organic 

CU សម្ចសធាតុទង់ស្ដង OT សម្ចសធាតុ Organotin 
DC Dithiocarbamates PAA Phenoxyacetic Acid derivative 
F ថ្ន កំម្ចា ត់ផសតិ PD Phtgalimide Derivative 
FM ធូបករណ៍ (Fumigant) PGR ការរកាលំនឹងការលូតលាស់របស់រុកខជាតិ 
H ថ្ន កំម្ចា ត់ឈមម  PY Parathyroid 
I ថ្ន កំម្ចា ត់សតវលអតិ R ថ្ន កំម្ចា ត់សតវកឈករ 
Ia ឈររោះថ្ន ក់បផុំត RP ថ្ន បំឈណេ ញ 
Ib ឈររោះថ្ន ក់ខ្ល ងំ SU អ ុយឈរ ៉ាជំនួស 
II ឈររោះថ្ន ក់រធយរ TC សម្ចសធាតុ Thaiadiazin ឬ Thiocarbamate 
III ឈររោះថ្ន ក់តៃិតួៃ TD Triazin derivative 
IC សម្ចសធាតុ Inorganochlorine TU សម្ចសធាតុ Thiourea 
Inorg សម្ចសធាតុអសរ ើរាងគ U រិនឈកើតម្ចនឈររោះថ្ន ក់ខ្ល ងំកនុងការឈរបើរាស់ធរមតា 
IP Phossphide អសរ ើរាងគ 

 

Un រិនងាយនឹងបងករុខ្សញ្ញា ឈររោះថ្ន ក់រសួៃរសាវសរម្ចប់ 
ការឈរបើរាស់ធរមតា 

L ថ្ន កំម្ចា ត់ដងកូវ WP ថ្ន រំកាឈ ើ 
(MAFF, Prakas No. 313 on List of Pesticide in Kingdom of Cambodia, 2019) 
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