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ម្សចកេីសលែងអំណរគ្៊ុណ 

សូមដងៃងអំណរអរគុ្ណោ៉ា ងក្ជាលសក្ៅ ចំសពាេះថាន រ់ែឹរនាកំ្រសួងបរសិ្ថា ន ដែលបានផតល់មតិែឹរនា ំ
និងដងៃងអំណរគុ្ណចំសពាេះ ថាន រ់ែឹរនា ំ មន្រនតីននអគ្គនាយរដ្ឋា នរែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ ក្ររមការងារ  
អនរពារ់ព័នធ និងនែគូ្អភិវឌ្ឍ ដែលបានខិតខំយរចិតតទុរដ្ឋរ់សរៀបចំនូវសោលការណ៍ដណនាសំតីពី ការរំណត់
ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។   

សូមសំដែងនូវការសកាតសរសសីរចំសពាេះការខិតខំរបស់អងគការ Wildlife Alliances ដែលបានផតល់
ជំនួយបសចចរសទស និងអងគការ UNDP និងអងគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល សដ្ឋយបានចូលរមួផតល់នូវធាតុចូល
សក្មាប់សរៀបចំសោលការណ៍ដណនាសំនេះឱ្យកាន់ដតក្បសសីរសទបងី។ 
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សនាា ន៊ុក្កត 
រនុងមាក្ា១១ ជំពូរទី៤ ននចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិឆ្ន ២ំ០០៨ តំបនក់ារពារធមមជាតិ 

នីមួយៗ ដបងដចរសចញជាបួន(៤) តបំន់ក្គ្ប់ក្គ្ង។   

តំបន់សនលូ៖ ជាតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងដែលមានតនមៃខពស់សក្មាប់ការអភិររសក្បសភទសតវ រុរខជាតិ 
ដែលរក្ម ជិតផុតពូជ ទទួលរងសក្ោេះថាន រ់ គំ្រាមរំដហង និងមានក្បព័នធសអរូ ូសុីផុយក្សយួ។ ការសចញ 
ចូលតំបន់សនេះក្តូវហាមឃាត់ សលីរដលងដតមន្រនតីរែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ ដែលមានភាររិចច 
និងអនរសិរាក្ស្ថវក្ជាវដផនរវទិាស្ថន្រសតធមមជាតិ រនុងសោលបំណងការពារ និងអភិររសធនធានធមមជាតិ 
ជីវចក្មរេះ និងបរសិ្ថា ន ដែលក្តូវមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីក្រសងួបរសិ្ថា ន សលីរដលងដតរនុងវសិយ័សនតសុិខ 
និងការពារជាតិ។ 

តំបន់អភិរកស៖ ជាតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងសាិតសៅជាប់នឹងតំបន់សនូលដែលមានតនមៃខាងការអភិររស
ធនធានធមមជាតិ ក្បព័នធសអរូ ូសុី តំបន់ទីជក្មាល និងតំបន់ដែលមានលរខណៈសទសភាពធមមជាតិ។ 
ការសចញ ចូលតំបន់សនេះ ក្តូវដតមានការអនុញ្ញញ តជាមុនពីរែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិសៅនឹងរដនៃង 
សលីរដលងដតមានការចបំាច់ រនុងវសិ័យសនតសុិខ និងការពារជាតិ។ ការសក្បីក្បាស់អនុផលធនធានធមមជាតិ
រនុងតំបន់សនេះ សក្មាប់ជីវភាពសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិសែីមភាគ្តិច ដែលមិនប៉ាេះពាល់ខាៃ ងំែល ់

ជីវៈចក្មរេះ ក្តូវសាិតសក្កាមការក្តួតពិនិតយម៉ាត់ចត់បំផុតរបស់រែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ។ 

តំបន់ម្ក្បើក្ាសម់្ោយចីរភាព៖ ជាតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងដែលមានតនមៃសសែារិចចខពស់បសក្មីែល់
ការអភិវឌ្ឍសសែារិចចជាតិ ការក្គ្ប់ក្គ្ង ការអភិររសតំបន់ការពារធមមជាតិផ្លៃ ល់ និងចូលរមួសលីររមពស់
ជីវភាពរស់សៅរបសក់្បជាសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិសែីមភាគ្តិច។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អាចអនុញ្ញញ តឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងសរមមភាពវនិិសោគ្
សៅរនុងតំបន់សនេះ ាមការសសនសុីំរបសក់្រសងួបរសិ្ថា ន សក្កាយពីមានការពិសក្ោេះសោបល់ពីបណាត ក្រសួង 
ស្ថា ប័នពារ់ព័នធ អាជ្ាធរដែនែី និងសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន សដ្ឋយអនុសលាមាមចាប់ និងនីតិវធីិជាធរមាន។ 

តំបន់សហគ្តន៍៖ ជាតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង់បសក្មីឱ្យការអភិវឌ្ឍសសែារិចច សងគមរិចចរបសស់ហគ្មន ៍
និងជនជាតិសែីមភាគ្តិច ដែលមានសរមមភាពក្ស្ថប់ រមួមានលំសៅដ្ឋា ន ដក្ស និងចំការ។ ការសចញប័ណណ
ែីធៃី ឬការអនុញ្ញញ តឱ្យសក្បីក្បាសែី់ធៃី សៅរនុងតំបន់សនេះ ក្តូវមានការបញ្ញជ រ់យល់ក្ពមជាមុនពីក្រសួងបរសិ្ថា ន 
សដ្ឋយអនុសលាមាមចាប់ភូមិបាល។ តំបន់ការពារធមមជាតិសនេះ មិនក្គ្បែណត ប់សៅសលកីាររណំត់ និងការ
ចត់ដចងក្គ្ប់ក្គ្ងរបសអ់ាជ្ាធរអបសរា និងអាជ្ាធរែនទសទៀត ដែលរាជរដ្ឋា ភិបាលក្បគ្លភ់ាររិចចឱ្យ។  

ពារយគ្នៃេឹះសខំាន់សផសងសទៀតដែលសក្បីរនុងសោលការណ៍ដណនាសំនេះមាន៖ 
សោងាមអងគការសហភាពអនតរជាតិ សែីមបកីារអភិររសធមមជាតិ គឺ្មាន ក្បសភទននតំបន់ការពារ

ធមមជាតិនានា ែូចជា៖ បក្មរងធមមជាតិតឹងរងឹ(Ia) តំបន់ទីរសហាឋាន(Ib) ឧទានជាតិ(II) បូជនីយដ្ឋា ន
ឬលរខណៈធមមជាតិ(III) តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងទីជក្មរ/បនតពូជ(IV) តំបន់ការពារសទសភាព/លំហរសមុក្ទ(V) 
និងតំបន់ការពារធមមជាតិសដ្ឋយសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិសដ្ឋយចីរភាព(VI)។  
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តំបន់ការពារធតមោតិ៖ អងគការសហភាពអនតរជាតិ សែីមបកីារអភិររសធមមជាតិ រំណត់ទីាងំ 
ភូមិស្ថន្រសត ដែលក្តវូទទួលស្ថគ ល់សដ្ឋយចាប ់ ឬលិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតតសផសងសទៀត សែីមបសីសក្មចបាននូវ
ការអភិររសធមមជាតិយូរអដងវង ផារភាជ ប់នឹងសសវារមមក្បព័នធសអរូទបូសុ ី និងតនមៃវបបធម៌ (និយមន័យរបស់
អងគការ IUCN ឆ្ន ២ំ០០៨ )។  

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន់ការពារធមមជាតិ សដ្ឋយអងគការ IUCN រមួមាន៖ 
ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន់ (Ia)-តំបន់ធមមជាតិបក្មរងទុរតឹងរងឹ៖ វាជាតំបន់មួយ ដែលក្តូវ

បានការពារទងំអស់ ប៉ាុដនតមានការសក្បីក្បាស់សដ្ឋយមនុសសតិចតួច សែីមបីដងររាលរខណៈភូមិស្ថន្រសត 
និងមនុសសស្ថន្រសត ននតំបន់ និងជីវ:ចក្មរេះ។ តំបនទ់ងំសនេះ ជាជក្មរដែលជាមូលដ្ឋា នក្គឹ្េះក្ទក្ទង់ក្បព័នធ
សអរូទបូសុីពីសែីមរំសណីត ដែលក្តូវបានការពារតឹងរងឹ ពីការរខំានមនុសស សលីរដលងការងារសិរាក្ស្ថវក្ជាវ
វទិាស្ថន្រសត ការងារក្តួតពិនិតយបរសិ្ថា ន និងការងារអប់រសំដ្ឋយស្ថរដតតំបន់ទងំសនេះ ក្តូវបានការពារតឹងរងឹ 
វាផតល់បរសិ្ថា នែ៏ឧែុងគឧតតមាងំពីយូរោណាស់មរសហយី ដែលឥទធីពលរបស់មនុសសពីខាងសក្ៅអាចបាន
វាស់ដវង។   

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន ់ (Ib)-តំបន់ទីរសហាឋាន៖ មានភាពែូចោន សៅនឹងតំបន់បំរុងធមមជាតិ
តឹងរងឹ ប៉ាុដនតជាទូសៅក្តូវបានពក្ងីរធំសៅៗ និងក្តវូបានការពារតិចតួច។ តំបន់ទងំសនេះ ជាតបំន់ការពារ
សមបតតិធមមជាតិ ដែលមានជីវៈចក្មរេះ និងក្បព័នធសអរូទបូសុ ី (រមួទងំការវវិតតន៍ជាលដំ្ឋប់) ក្តវូបានទុរឱ្យ
លូតលាស់ាមធមមជាតិ ឬសធវីការពិសស្ថធន៍ស្ថត រសទបងីវញិ ររណីក្តូវបានរខំានពីសរមមភាពមនុសស។ ទងំសនេះ 
ជាតំបន់ក្ទនាប់ដែលទប់ទលនឹ់ងឥទធិពល ននការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការពារក្បសភទសតវ ឬរុរខជាតិ
ទទួលការគ្ំរាមរំដហង និងការពារក្បព័នធសអរូទបូសុី។   

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន ់ (II)-ឧទានជាតិ៖ ជាតំបន់ក្គ្បែណត ប់សដ្ឋយគ្ក្មបនក្ព និងមាន
សោលបំណងការពារក្បព័នធសអរូទបូសុី។ សទេះជាោ៉ា ងណា ឧទានជាតិក្តូវដតដងររាសដ្ឋយមានការក្បរងក្បយត័ន
ខពស់ចំសពាេះការរស្ថងសហដ្ឋា រចនាសមព័នធ។ ឧទានជាតិ ក្តូវបានក្គ្ប់ក្គ្ង សដ្ឋយមានសោលការណ៍អនុញ្ញញ ត
ឱ្យមានការចូលរមួោកំ្ទសសែារិចចមូលដ្ឋា ន ាមរយៈការសលីររមពស់ការអប់រ ំ និងសទសចរណ៍រំស្ថនតរនុង
រក្មិតមួយដែលនឹងបសងកីននូវក្បសិទធភាពននរិចចក្បឹងដក្បងអភិររស។   

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន ់ (III)-បូជនីយដ្ឋា ន ឬលរខណៈធមមជាតិ៖ ជាសររែំដណលមរតរ
ក្បវតតសិ្ថន្រសត ឬលរខណៈធមមជាតិ ដែលក្តូវបានបក្មរងទុរជាពិសសស សែីមបកីារពារសររមត៌រទុរឱ្យរូនសៅ
ជំនាន់សក្កាយ។ តំបន់សនេះ គ្បបកីារពារជីវចក្មរេះ ឬមា៉ាងវញិសទៀត ក្តូវចត់ថាន រ់ជាតំបនក់្បវតតសិ្ថន្រសត ឬតំបន់
ខាងផៃូវស្ថម រតី ដែលក្តូវការក្ស្ថវក្ជាវោ៉ា ងលអតិលអន់បំផុត។  

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន ់ (IV)-តំបនក់្គ្ប់ក្គ្ងទីជក្មរ ឬបនតពូជ៖ មានលរខណៈជាសររ
ែំដណលធមមជាតិ ដែលសផ្លត តសៅសលីតំបន់ដែលក្តូវការពារ និងអភិររសជារ់លារ់បំផុត។ តំបន់ការពារ
ធមមជាតិសនេះ នឹងក្តូវការការពារសដ្ឋយក្បរងក្បយត័ន សែីមបធីានាការដងររា ការអភិររស និងការស្ថត រសទបងីវញិ
ននក្បសភទ និងទីជក្មរសំខាន់ៗ ។  



xiix 

 

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន ់(V)-តំបន់ការពារសទសភាព/លហំរសមុក្ទ៖ ក្គ្បែណត ប់ទូទងំនផៃែី 
ឬមហាស្ថគ្រ ដែលក្តូវមានដផនការអភិររសធមមជាតិសដ្ឋយជារ់លារ ់ជាទូសៅក្តូវផារភាជ ប់សៅនឹងសរមមភាព
ផលក្បសោជន៍ផងដែរ។ សោលបំណងចំបងៗ គឺ្សែីមបកីារពារតំបន់សនេះឱ្យក្បសសីរសទបងីនូវក្បព័នធសអរូទបូសុី
ខុសៗោន  ដែលមានតនមៃជីវៈចក្មរេះ និងលរខណៈវបបធម៌ ឬទសសនីយភាពធមមជាតិ។ ផៃុយមរវញិ សៅរនុង
ក្បសភទចំណាត់ថាន រ់មុនៗ ចណំាត់ថាន រស់នេះ អនុញ្ញញ តឱ្យសហគ្មន៍សៅជំុវញិសធវីសរមមភាពសៅរនុងតំបន់សនេះ 
សែីមបចូីលរមួក្គ្ប់ក្គ្ងធមមជាតិ និងសររមរតរ៌វបបធម៌សដ្ឋយនិរនតរភាព។ 

ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទតំបន ់ (VI)-តំបន់ការពារធមមជាតិសដ្ឋយសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិសដ្ឋយ
ចីរភាព៖ ាមរយៈអំសពីរបស់មនុសស គឺ្ជារាត សំខាន់រនុងការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិទងំសនេះ។ 
មិនក្តូវឱ្យមានការអនុញ្ញញ តការអភិវឌ្ឍឧសាហរមមផលិតរមមខាន តធំ ឬការអភិវឌ្ឍដែលសធវឱី្យប៉ាេះពាល់ធៃន់ធៃរ
ែល់ការងារក្គ្បក់្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ អភិបាលរិចច ក្តូវសរៀបចំ ឱ្យសមក្សបនឹងតំបន់ការពារធមមជាតិ
សផសងៗោន  និងអាចបសងកីនលទធភាពទញយរផលពីធនធានធមមជាតិក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព។     

 ភាគ្ពីាក់ព័នធនឹងតំបន់ការពារធតមោតិ៖ ភាគី្ពារ់ព័នធនឹងតំបន់ការពារធមមជាតិ គឺ្ជា
ភាគី្ ក្រសួង ស្ថា នប័នមានសមតារិចច អងគការជាតិ អនតរជាតិ សងគមសុីវលិ សហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន ជនជាតិ
សែីមភាគ្តិច វសិ័យឯរជន។ល។ដែលបានចូលរមួរនុងការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ។  

ភាគី្ពាក់ព័នធនឹងការកំណត់សបងសចកតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង៖ ភាគី្ដែលក្តូវចូលរមួសធវកីារ
រំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង។   

រម្បៀងជីវៈចក្តរោះ៖ ជាតំបន់តភាជ ប់តំបន់ការពារធមមជាតិរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាដែលមាន
ជាអាទិ៍តំបន់ឧទានជាតិ តំបន់ដែនជក្មរសតវនក្ព តំបន់ការពារសទសភាព តំបន់សក្បីក្បាស់សក្ចីនោ៉ា ង
តំបនស់បតិរភណឌ ធមមជាតិ តំបន់សនូលឋបនីយជីវមណឌ ល និងតំបន់ឧទានសមុក្ទ សែីមបកី្ទក្ទង់ស្ថរព័នធ
មជឍដ្ឋា នធមមជាតិននតំបន់ក្បព័នធសអរូទបូសុី។   

ការតភាា ប់ជក្តកសតវ៖ ជាតំបន់សទសភាពអាចជួយសក្មួលែល់ការសធវីចលនាបនាៃ ស់ទី
របស់សតវ និងលំហូរសអរូ ូសុ។ី ការតភាជ ប់ជក្មរសតវ ក្តូវបានចត់ទុរជារាត មួយែ៏សខំាន់រនុងចំសណាម
រាត សខំាន់ជាសក្ចីន សែីមបដីងររានូវជីវៈចក្មរេះ សតវនក្ព និងរុរខជាតិ។ ការររានូវលហូំរដហសន គឺ្មានស្ថរៈ
សំខាន់សក្មាប់ទទួលបានដហសនលអ និងអាចបនាុំខៃួនសៅនឹងការដក្បក្បួលអាកាសធាតុ។  

ជក្តកសតក្សប៖ តំបនស់កាត នុពលទីជក្មរជីវស្ថន្រសតក្ទក្ទង់ក្បសភទជីវៈចក្មរេះ។ ទងំសនេះ
ក្តូវបានចត់ទុរជាមូលដ្ឋា នតំបន់ចបំាច់ដែលពំុអាចខវេះបាន ដែលក្តូវការោពំាររក្មិតខពសែ់ល់តក្មូវការ
សក្បីក្បាស់ជាតំបន់ទីជក្មរ និងតំបន់បងាក ត់ពូជ។  

ជីវៈចក្តរោះ៖ គឺ្ជាភាពសផសងៗោន រនុងចំសណាមស្ថរពាងគកាយមានជីវតិដែលបានមរពីក្គ្បក់្បភព
ទងំអស់ រមួមានទងំសលីែីសោគ្ សមុក្ទ និងក្បព័នធសអរូ ូសុរីនុងទឹរសផសងៗសទៀត និងរនុងសអរូ ូសុីចក្មរេះ 
ដែលវាជាដផនរមួយរមួបញ្ចូ លទងំជីវៈចក្មរេះសៅរនុងក្បសភទ រវាងក្បសភទសតវ រុរខជាតិនានា និងក្បព័នធសអរូ ូសុី។  

ត៊ុខងារម្អកឡូសូ៊ុ៖ី គឺ្សំសៅអនតរអំសពីភាវរស់ជាមួយមជឍដ្ឋា នធមមជាតិ (មានជីវតិ និងោម ន 
ជីវតិ)។ 



xii x 

 

ម្សវាកតមក្បព័នធម្អកឡូសូ៊ុ៖ី អាចក្តូវបានរំណត់សៅាមវធីិសផសងៗោន ។ ការវាយតនមៃ
ក្បព័នធសអរូទបូសុីសហសវតសរ ិ៍ បានចត់ថាន រ់សសវារមមក្បព័នធសអរូ ូសុី ែូចជា ១)សសវារមមក្ោកំ្ទ៖ សសវារមម
ដែលចបំាច់សក្មាប់ផលិតផលរបស់សសវារមមក្បព័នធសអរូ ូសុីរមួមាន ការបំដលងែី ការសធវីរសមីសំសោគ្ 
ផលិតផលបឋម វែតស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម និងវែតទឹរ ២)សសវារមមផគត់ផគង់៖ ផលិតផលដែលបានមរពីក្បព័នធ
សអរូ ូសុី រមួមានក្បភពអាហារជាតិសរនស សក្បង ក្បភពដហសន គី្មីជីវៈ ឱ្សងធមមជាតិ សមាសភាពផសំ
សក្មាប់សធវីឱ្សង រុរខជាតិលមអ និងទឹរស្ថអ ត ៣)សសវារមមនិយត័រមម៖ ផលក្បសោជន៍ទទួលបានពីនិយត័រមម
ែំសណីរការរបស់សអរូ ូសុ ី ែូចជា និយត័រមមគុ្ណភាពខយល់បរសុិទធ អាកាសធាតុ ទឹរ ការហូរសក្ចេះ 
ការបនសុទធទឹរ ជមៃ ឺសតវលអិត ការសរាយលំអងផ្លក  និងនិយត័រមមសក្ោេះធមមជាតិ និង ៤)សសវារមមវបបធម៌៖ 
អតាក្បសោជន៍ មិនដមនជាសមាា រដែលមនុសសទទួលបានពីក្បព័នធសអរូ ូសុី ាមរយៈការផតល់មូលដ្ឋា ន
ខាងស្ថម រតី ចំសណេះែឹង ការនៃុេះបញ្ញច ងំ ការលដំហរសំ្ថនត និងទទួលបទពិសស្ថធន៍ខាងដផនរសស្ថភណភាព 
ដែលទងំសនេះចត់ទុរជាតនមៃសទសភាព។ 



xiiixi 

 

ម្សចកេីសម្ងខប 

សោលបណំងននការរណំត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង រនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ គឺ្សែីមបរីណំត់
តំបនក់្គ្ប់ក្គ្ងឱ្យក្តូវាមមុខងារជីវៈចក្មរេះ ភូមិស្ថន្រសត និងតក្មូវការសងគម វបបធម៌ សសែារិចច ទងំសនេះ
ជាយុទធស្ថន្រសតសក្មាប់ការការពារ អភិររស និងសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិសដ្ឋយនិរនតរភាព។  

ការរំណត់ ដបងដចរតំបនក់្គ្ប់ក្គ្ង ក្តវូអនុវតតឱ្យបាននូវការបសញ្ជ ៀសទំនាស់ននការក្គ្ប់ក្គ្ង 
និងការសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិ សធវីឱ្យមានសុក្រឹតយភាពននការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងផតល់
វភិាគ្ទនជាអតិបរមាែល់ការរំសណីនសសែារិចចសងគម-ជនបទ។   

ចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ(ឆ្ន ២ំ០០៨) ផតល់នូវមូលដ្ឋា នផៃូវចាប់ សក្មាប់រំណតដ់បងដចរ
តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង រនុងក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ សែីមបធីានា៖ ក្បសិទធភាពការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់នីមួយៗ 
និងការការពារសពញសលញននទីាងំនានា ដែលផតល់តនមៃខពសែ់ល់ការអភិររស ការសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិ
សដ្ឋយនិរនតរភាពសៅតំបនដ់ែលមានតនមៃសអរូទបូសុីទប ប៉ាុដនតមានតនមៃសសែារិចចខពស ់និងរាបប់ញ្ចូ លទងំការ
ចូលរមួ និងផលក្បសោជន៍សហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិសែីមភាគ្តិច។  

សោលបណំងននការក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់នីមួយៗ តក្មូវការចបំាច់នូវការសរៀបចំរំណតស់ោលសៅ
ការពារ អភិររសតំបន់នីមួយៗឱ្យបានចាសល់ាស។់ សទេះបីជាោ៉ា ងណារ៏សដ្ឋយ ការរំណត់ដបងដចរតំបន់
ក្គ្ប់ក្គ្ងនីមួយៗ ក្តូវរណំត់មុខងារតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្យបានក្តឹមក្តូវ និងចាសល់ាស់ក្ពមទងំ មិនចបំាច់
រំណត់តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងទងំបួនក្បសភទសៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិដតមួយសទ។ សដ្ឋយសហតុថា ការដបងដចរ
តំបន់ដែលមានទំហតូំចៗ មិនមានសកាត នុពលក្គ្ប់ក្ោន់ សក្មាប់ោកំ្ទែល់សោលបណំងក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់
ទងំ៤។ អាទិភាពខពស់សក្មាប់ការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង គួ្រដតផតល់ជូនចំសពាេះតំបន់ការពារ
ធមមជាតិដែលមានទំហធំំ រំពុងក្ប មខាៃ ងំពីការអភិវឌ្ឍ និងការក្បមូលផលនក្ពស ។ី ការរណំតដ់បងដចរ
តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវមានភាពស្ថមញ្ញ ងាយយល់សដ្ឋយសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងអនរពារ់ព័នធ សដ្ឋយអនុវតត
ាមជំហានសខំាន់ៗ រមួមាន ការបសងកតីក្ររមការងារសរៀបចំរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង វធីិស្ថន្រសតនន
ការសិរា ការសរិាបឋម ការសិរាសៅទីវាល និងបញ្ច ប់សសចរតីក្ពាង សុំការអនុម័ត។ 
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១. ម្សចកេីម្្េើត 
១.១. ស្ថវា ននការសរៀបចំសោលការណ៍ដណនាសំតពីី ការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង 

សោលបំណងននឯរស្ថរសនេះ គឺ្ផតល់នូវសោលការណ៍ដណនាបំសចចរសទស សក្មាប់រំណត់តំបន់
ក្គ្ប់ក្គ្ងទងំ៤ ែូចមានដចងរនុងមាក្ា១១ ននចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ ។  

សោលការណ៍ដណនាដំែលបានសរៀបចំសទបងី សដ្ឋយបសងកីតក្ររមការងារសរៀបចំសសចរតីក្ពាង ក្បជំុពិនិតយ
ដរសក្មួលនផៃរនុង សដ្ឋយអគ្គនាយរដ្ឋា នរែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ រិចចក្បជំុពិសក្ោេះសោបលផ់តល់
ធាតុចូលពីអងគការនែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល សិកាខ ស្ថលាពីសក្ោេះសោបលថ់ាន រ់ជាតិ 
អនុម័តសដ្ឋយក្រសួងបរសិ្ថា ន និងសចញក្បកាសឱ្យសក្បីសដ្ឋយក្រសួងបរសិ្ថា ន។     

សោលការណ៍ដណនាដំែលបានសរៀបចំសទបងីសនេះ បានរំណត់លរខណៈវនិិចឆ័យ ក្បព័នធសអរូទបូសុ ី
ជីវៈចក្មរេះ សសែារិចច សងគម វបបធម៌ ស្ថា នភាពភូមិស្ថន្រសត និងរិចចពិសក្ោេះសោបល់អនរពារ់ពន័ធ។  

១.២. ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិ 
ក្បសទសរមពុជា ជាក្បសទសដែលសមបូរសៅសដ្ឋយជីវៈចក្មរេះ និងមានក្បសភទរុរខជាតិ សតវ ជិតពូជ 

ឬមានសដ្ឋយរក្មសៅរនុងពិភពសលារ។ សនៃសសន៍ជីវៈចក្មរេះ (Biodiversity Index) រនុងក្បសទសរមពុជា 
គឺ្ទទួលបានពិនៃុ៧.៥ (MacKinnon, ១៩៩៧) សទេះបីជាោ៉ា ងណារ៏សដ្ឋយ ពិនៃុអាចបានខពស់ជាងសនេះ 
អាក្ស័យសៅសលីការសិរាក្ស្ថវក្ជាវ។ ក្បសទសរមពុជា ជាក្បសទសសមបូរសៅសដ្ឋយជីវៈចក្មរេះដែលបានបងាា ញ
វតតមានក្បសភទងនិរសតវ១២៣ក្បសភទ សតវស្ថៃ ប៥៤៥ក្បសភទ ឧរងគសតវ៨៨ក្បសភទ រុរខជាតិតូចៗ  
(vascular plants) ២៣០៨ក្បសភទ  ក្តី៨៧៤ក្បសភទ ផ្លក ងមរងឹ២៤ក្បសភទ ផ្លក ងមទន់១៤ក្បសភទ 
សមម សមុក្ទ១០ក្បសភទ និងងលជលិរ៦៣ក្បសភទ។ សៅមានវតតមានក្បសភទរុរខជាតិ និងសតវមួយចំនួនសទៀត
ដែលមិនទន់សិរាក្ស្ថវក្ជាវ និងរំណត់អតតសញ្ញញ ណសៅសទបយី។ មានក្បសភទរុរខជាតិ និងសតវដែលបាន
រំណត់រនុងបញ្ជ ីក្រហមរបស់អងគការសហភាពអនតរជាតិ សែីមបកីារអភិររសធមមជាតិ (IUCN) រនុងារាង១ 
ែូចជា៖ ងនឹរសតវ៣៩ក្បសភទ សតវស្ថៃ ប៣៦ក្បសភទ ឧរងគសតវ១៣ក្បសភទ រុរខជាតិតូចៗ (vascular 
plants) ៣៨ក្បសភទ និង ងលជលិរ១២ក្បសភទ ។   

ារាង១ ៖ ស្ថា នភាពបចចុបបនន ននក្បសភទររុខជាតិ និងសតវដែលមានវតតមានសៅរនុងក្បសទសរមពុជា  
ក្បសភទ ចំនួនសរុប ននក្បសភទបានទទួលស្ថគ ល់ រនុងបញ្ជ ីក្រហមរបស់អងគការ IUCN 

ងនិររសតវ ១២៣ ៣៩ 
សតវស្ថៃ ប ៥៤៥ ៣៦ 
ឧរងគសតវ ៨៨ ១៣ 
រុរខជាតតូិចៗ ២៣០៨     ៣៨ 
ក្តី ៨៧៤ - 
ផ្លក រងមរងឹ ២៤ - 
ផ្លក រងមទន់ ១៤    - 
សមម សមុក្ទ ១០ - 
ងលជលិរ ៦៣  ១២ 

ក្បភព៖ របាយការណ៍ជាតិសលរីទី៤ ដ្ឋរ់ជូនអនុសញ្ញញ សតីពីជីវៈចក្មរេះ ក្រសងួបរសិ្ថា ន ឆ្ន ២ំ០១០ 
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ទិននន័យអំពីការបាត់បង់ធនធាននក្ពស  ីសៅមានរក្មិតរំណត់ ប៉ាុដនតទិននន័យរនុងឯរស្ថរគ្ក្មប
នក្ពស រីមពុជាឆ្ន ២ំ០១៤ បានបងាា ញពីការងយចុេះពី ៦១% ឆ្ន ២ំ០០២ មរ៤៦,៩% ឆ្ន ២ំ០១៤។ 
សែីមបកីាត់បនាយននការបាត់បង់ និងរចិរលិនក្ពស  ីនិងជីវៈចក្មរេះែ៏សំបូរដបប រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋរ់សចញ
នូវសោលនសោបាយ យុទធស្ថន្រសត លិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតត សែីមបអីនុវតតរមមវធីិដរទក្មង់សុជីសក្ៅរនុងការការពារ 
និងអភិររសធនធាននក្ពស ធីមមជាតិ។ ចប់ាងំពីមានការហាមឃាត់ការកាប់ស រីនុងឆ្ន ២ំ០០២ និងបញ្ឍប់
ការផតល់សមបទនែីសសែារិចចសៅឆ្ន ២ំ០១២ នផៃែីតំបន់ការពារធមមជាតិបានសរីនស ងីពី ៣,២លានហរិា 
ែលក់្បមាណ ៧,៥លានហរិា សសមីនឹង ៤១% នននផៃែីទូទងំក្បសទស។  

ការសរីនស ងីោ៉ា ងឆ្ប់រហ័សននចំនួនក្បជាជន ក្ពមជាមួយការររីចសក្មីនឆ្ប់រហ័សននការអភិវឌ្ឍ
សសែារិចច ដែលចបំាចក់្តូវមានតុលយភាពរវាងការអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងជីវភាពរស់សៅរបស់ក្បជាជនសនាេះ 
គ្បបកី្តូវការបសងកតីតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងសផសងៗោន សៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។  

ចាប ់ លិខិតបទដ្ឋា ន សោលនសោបាយ និងរិចចក្ពមសក្ពៀងដែលពារ់ព័នធសៅនឹងការក្គ្ប់ក្គ្ង
តំបនក់ារពារធមមជាតិមានែូចជា៖ 

- ក្ពេះរាជក្រឹតយសតីពីការបសងកីតតំបន់ការពារធមមជាតិឆ្ន ១ំ៩៩៣ 
- ចាបស់តពីីតំបន់ការពារធមមជាតិឆ្ន ២ំ០០៨ 
- ដផនការយុទធស្ថន្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ (រំណតសូ់ចនាររបសងកីននផៃែីក្គ្ប់ក្គ្ង
តំបន់ការពារធមមជាតិ) 

- ដផនការយុទធស្ថន្រសត និងសរមមភាពជាតិសតីពីជីវៈចក្មរេះឆ្ន ២ំ០១៥    
- រមមវធីិនក្ពស ជីាតិ២០១០-២០២៩ 
- ដផនការយុទធស្ថន្រសតជាតិសក្មាប់ក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ២០១៧-២០៣១ 
- យុទធស្ថន្រសតសរែបូរជាតិ២០១៨-២០២៨ 

តំបន់ការពារធមមជាតិ មាន៨ក្បសភទ (ារាង២) ែូចដែលបានដចងរនុងមាក្ា៧ននចាបស់តីពី
តំបន់ការពារធមមជាតិឆ្ន ២ំ០០៨ និងដចរសចញជា៤តបំន់ក្គ្ប់ក្គ្ង គឺ្តំបន់សនូល តំបន់អភិររស តំបន់សក្បីក្បាស់
សដ្ឋយចីរភាព និងតំបន់សហគ្មន៍។  

តំបន់ការពារធមមជាតិសលីរែំបូងសៅក្បសទសរមពុជា បានបសងកតីសទបងីសដ្ឋយក្បកាសឆ្ន ១ំ៩២៥ 
គឺ្ឧទានខាងបុរាណវតាុវទិាអងគរ ដែលជាឧទានជាតិមុនសគ្បងអស់សៅតំបន់អាសុីអាសគ្នយ។៍ សក្កាយបញ្ចប ់
សន្រងាគ មសុីវលិរានំរ ៉ាមរ តំបន់ការពារធមមជាតិក្តូវបានបសងកតីសទបងីសៅ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ និងបនតរហូតែល់ដខវចិឆកិា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ មានចំនួន៥០តំបន ់ និងរសបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះសក្មាប់តំបន់ការពារធមមជាតិ ដែលសាិតសៅ
សក្កាមការក្គ្បក់្គ្ងសដ្ឋយអគ្គនាយរដ្ឋា នរែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ ននក្រសងួបរសិ្ថា ន។ ក្បមាណ 
៣០% នននផៃែីទូទងំក្បសទស អាចចត់ទុរថាជាតំបន់ែីសសីម និងតំបន់សផសងៗសទៀត អាចបសងកីតសៅសក្កាម 
អនុសញ្ញញ រា៉ា មស្ថ នាសពលអនាគ្ត។ 
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ារាង២៖   ក្បព័នធតំបន់ការពារធមមជាតិសៅរនុងក្បសទសរមពុជា 

១.៣. ការអនុវតតអនុសញ្ញញ អនដរជាតិ 
សលខាធិការដ្ឋា នក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា នែំបូង ក្តូវបានបសងកីតស ងីសដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលនាឆ្ន ១ំ៩៩៣ 

និងបនាៃ ប់មរ ក្តូវបានបសងកីតក្រសួងបរសិ្ថា ននាឆ្ន ១ំ៩៩៦។ ក្បសទសរមពុជាបានផតល់សចច ប័នសលីអនុសញ្ញញ
អងគការសហក្បជាជាតិសតីពីជីវៈចក្មរេះឆ្ន ១ំ៩៩៥ និងអនុសញ្ញញ ក្របខណឌ អងគការសហក្បជាជាតិ សតីពី
ការដក្បក្បួលអាកាសធាតុឆ្ន ១ំ៩៩៥ អនុសញ្ញញ រា៉ា មស្ថរឆ្ន ១ំ៩៩៦ អនុសញ្ញញ សតីពីពាណិជជរមមអនតរជាតិ
សលីក្បសភទរុរខជាតិ និងសតវនក្ព ដែលរំពុងរងសក្ោេះ និងជិតផុតពូជ(CITES) ឆ្ន ១ំ៩៩៧ អនុសញ្ញញ
សបតិរភណឌ ពិភពសលាររនុងឆ្ន ១ំ៩៩១ និងរិចចក្ពមសក្ពៀង សតីពីរិចចសហក្បតិបតតកិារសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍ
សដ្ឋយចីរភាពននអាងទសនៃសមគ្ងគឆ្ន ១ំ៩៩៥។ ចសំពាេះការផដល់សចច ប័នទងំសនេះ ក្បសទសរមពុជាបានផារភាជ ប់
នឹងសនធសិញ្ញញ  និងអនុសញ្ញញ អនតរជាតិ ដែលយរចិតតទុរដ្ឋរ់សលីការងារការការពារ និងអភិររសជីវៈចក្មរេះ
រនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ែូចសនេះ ការរណំត់ដបងដចរតបំន់ក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ គឺ្ជា 
ជំហានែ៏សំខាន់ សក្មាប់សឆ្ព េះសៅររការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិក្បរបសដ្ឋយសុក្រឹតភាព ក្សបនឹង
ការសបតជ្ាចិតតជាអនតរជាតិ។ 

ល.រ សឈ្លម េះតបំន់ ចនំនួ មុខងារ ចំណាត់ថាន រ់ក្បសភទ
តំបន់សដ្ឋយIUCN 

១ តំបន់ឧទានជាត ិ ១២ បំសរឱី្យវទិាស្ថន្រសត អប់រ ំនិងរំស្ថនត  II 
២ តបំន់ដែនជក្មរ

សតវនក្ព 
១៩ ការពារ និងអភិររស រុរខជាតិ និងសតវ I 

៣ តំបន់ការពារ 
សទសភាព 

៩ អភិររសសទសភាពធមមជាតិ និង
ពារ់រណាត លធមមជាតិ សក្មាប់
រមណីយដ្ឋា ន និងសទសចរណ៍ 
ធមមជាតិសក្មាប់ស្ថធារណៈជន  

III 

៤ តំបន់សក្បីក្បាស់
សក្ចីនោ៉ា ង 

៥ ការពារ និងអភិររសជីវៈចក្មរេះ និងផតល់
ផលិតផល និងសសវារមមធមមជាតិ 

IV 

៥ តំបន់ឋបនីយ 
ជីវមណឌ ល  

១ 
(រនុងតំបន់រា៉ា មស្ថរ) 

តំបន់អភិររសជីវៈចក្មរេះ និង 
សក្បីក្បាស់សដ្ឋយនិរនតរភាព 

 

៦ តំបន់សបតិរភណឌ
ធមមជាតិ 

២ ជាតំណាងក្បព័នធធមមជាតិតំបន់ 
ធមមជាតិ ឬស្ថរៈសំខាន់ 
សស្ថភណភាព ឬវបបធម៌ 

III 

៧ តំបន់ឧទានជាតិ
សមុក្ទ 

១ សកាេះក្គ្បែណត ប់នក្ពស  ីសតវ 
និងមចឆជាតិ ដែលមានលរខណៈ
ក្បវតតិស្ថន្រសត និងតនមៃវបបធម៌។  

 

៨ តំបន់រា៉ា មស្ថរ ៤ ស្ថរៈសំខាន់ននសអរូទបូសីុ និង 
ជីវៈចក្មរេះ ែីសសីមជាលរខណៈ 
អនតរជាតិ 
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១.៤. ក្របខណឌ ចាប់ សក្មាប់ការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង  
សោងាមការដរទក្មង់សីុជសក្ៅរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្រសួងបរសិ្ថា នបានពក្ងឹងក្បសិទធភាព

ការងារក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិឱ្យមានលរខណៈជាក្បព័នធ សែីមបធីានាការពារ និងអភិររសធនធាន
ធមមជាតិ រមពុជាឱ្យសាិតសសារចីរកាលតសរៀងសៅ។ សហតុែូសចនេះសហយី នផៃែីនក្ពស នីនតំបនក់ារពារធមមជាតិ 
និងរសបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ក្តូវបានពក្ងីរវសិ្ថលភាពឱ្យក្សបនឹងតក្មូវការ ននការអភិររសក្បព័នធសអរូទបូសុ ី
និងជីវៈចក្មរេះ ពីចំនួន៣,២លានហរិា ែល់ក្បមាណ ៧,៥លានហរិា សសមីនឹង៤១% នននផៃែីក្បសទស
រមពុជាឆ្ន ២ំ០១៦។    

ចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ ជាឧបររណ៍គ្តិយុតត សក្មាប់ការក្គ្ប់ក្គ្ង អភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍
តំបន់ការពារធមមជាតិ ជាពិសសសបទបបញ្ញញ តតិឱ្យសរៀបចំរំណតដ់បងដចរតំបន់ការពារធមមជាតិជា ៤តំបន់
រមួមាន៖ តំបន់សនូល តំបន់អភិររស តំបន់សក្បីក្បាស់សដ្ឋយចីរភាព និងតំបន់សហគ្មន៍។  

សែីមបពីក្ងឹងក្បសិទធភាពការងារក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិនីមួយៗ ឱ្យក្តវូាមមុខងារ សសវា 
និងតនមៃក្បព័នធសអរូទបូសុី បំសរឱី្យការងារអភិររសសបតិរភណឌ ធមមជាតិ សសែារិចច សងគម និងបរសិ្ថា ន តក្មូវការ
ចបំាច់ក្តូវសធវីការការរណំត់ដបងដចងតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងសៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ែូចសនេះ សោលការណ៍
ដណនាសំតីពីការរំណត់ដបងដចងក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ ជាឧបររណ៍សក្មាប់ការអនុវតតរំណត់
ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងនីមួយៗ ឱ្យក្សបាមសោលបំណងមុខងារននតំបន់ការពារធមមជាតិ។  

២. ចកខ៊ុវិសយ័  
ការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ ក្តូវធានានិរនតរភាពក្បព័នធសអរូទបូសុ ី ជីវ:ចក្មរេះ

សបតិរភ័ណឌ វបបធម៌ធមមជាតិ សសែារិចច សងគម និងបរសិ្ថា ន ដែលជាមូលដ្ឋា នក្គឹ្េះសុខុមាលភាពស្ថធារណៈ។   

៣. ម្បសកកតម  
សុក្រឹតយភាពការងារក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធមមជាតិ ថាន រ់ជាតិ ថាន រស់ក្កាមជាតិ សោលនសោបាយជាតិ 

អនុសញ្ញញ អនដរជាតិ និងសធវីឱ្យក្បសសីរស ងីនូវការអភិររសជីវៈចក្មរេះ មុខងារក្បព័នធសអរូ ូសុី និងគុ្ណភាព 
បំណិនជីវភាពរស់សៅក្បជាជនមូលដ្ឋា ន។  

៤. ម្ោលបំណង 
ផតល់វភិាគ្ទនជាអតិបរមានូវក្បសិទធភាពននការការពារ និងអភិររសជីវៈចក្មរេះរនុងតំបនក់្គ្ប់ក្គ្ង

ននតំបន់ការពារធមមជាតិ សដ្ឋយមានការចូលរមួោ៉ា ងសរមមពីក្គ្ប់ភាគី្ពារ់ព័នធ។  

៥. លកខណវិនិចឆ័យសក្មាប់កំណត់  សបងសចកតំបន់ក្គ្បក់្គ្ង 
តំបន់ការពារធមមជាតិក្តូវបានបសងកីតសទបីង គឺ្ធានានូវការក្គ្ប់ក្គ្ង ការអភិររសជីវៈចក្មរេះ 

និងការធានាការសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិ ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព។ ជាមួយោន សនេះដែរ ការសធវីឱ្យក្បសសីរ
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ស ងីនូវជីវភាពក្បជាជនរបស់សហគ្មន៍ដែលបានបសងកីតរចួសហយីរ៏ក្តូវយរមរគិ្តគូ្រ។ ែូសចនេះ វាមានស្ថរៈ
សំខានណ់ាស់សែលមានលរខណវនិិចឆ័យសអរូ ូសុី ឬការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ជាអាទីភាពខពស់បំផុត។ 

មាក្ា១២ ននចាប់សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ បានដចងនូវពីលរខណវនិិចឆ័យ សែីមបរីណំត់
ដបងដចរតំបនក់្គ្ប់ក្គ្ង រមួមាន៖ សោលបំណងននការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ តនមៃមានសកាត នុពលធនធានធមមជាតិ
សៅរនុងតំបន់នីមួយៗ សសែារិចចសងគម និងវបបធម៌ លទធភាពក្ទក្ទង់ននធនធានធមមជាតិ និងទីាងំភូមិស្ថន្រសត
ននតំបន់នីមួយៗ។ 

៥.១. សោលបំណងននការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់នីមយួៗ 
៥.១.១. តំបន់សនូល 
ក្តូវក្គ្ប់ក្គ្ងសសក្មចឱ្យបាននូវទំហដំែនែីននក្បព័នធសអរូ ូសុីដែលមានតនមៃជាអតិបរមា សក្មាប់

ការការពារដ្ឋច់ខាត រមួមានក្បសភទរុរខជាតិ សតវ ដែលមានសដ្ឋយរក្ម ជិតផុតពូជ ងាយរងសក្ោេះ 
គ្ំរាមរំដហង ក្បព័នធសអរូទបូសុផុីយក្សយួ និងធនធានធមមជាតិ។ 

៥.១.២. តំបន់អភិររស 
ជាតំបន់សាតិសៅជាប់តំបន់សនូលដែលក្តូវការពារ និងអភិររសក្បព័នធសអរូ ូសុ ី និងសសវារបសវ់ា 

ក្បសភទរុរខជាតិ សតវ ធនធានធមមជាតិ ទីជក្មាល និងតំបន់ដែលមានលរខណសស្ថភណភាពសទសភាព
ធមមជាតិ។ សហគ្មនមូ៍លដ្ឋា ន អាចបសងកីតក្បារ់ចំណូលពីសរមមភាពសអរូសទសចរណ៍ សដ្ឋយមិនមានផល
ប៉ាេះពាល់ និងរខំាន ឬរខំានតិចតួចែល់រុរខជាតិ និងសតវ។  

៥.១.៣. តំបន់សក្បីក្បាស់សដ្ឋយចីរភាព 
ក្តូវក្គ្ប់ក្គ្ង និងសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិសដ្ឋយនិរនតរភាព សែីមបរីមួចំដណរការពារ និងអភិររស

តំបន់ការពារធមមជាតិ អភិវឌ្ឍន៍សសែារិចចជាតិ និងសលីរមពស់ជីវភាពរស់របស់សហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិ
សែីមភាគ្តិច។ ការអភិវឌ្ឍ ឬការសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិ ក្តូវធានានូវនិរនតរភាពមុខងារ និងក្បព័នធ
សអរូទបូសុី  សដ្ឋយមិនអនុញ្ញញ តឱ្យផ្លៃ សប់តូរគ្ក្មបធនធាននក្ពស ។ី    

៥.១.៤. តំបន់សហគ្មន៍ 
ក្តូវក្គ្ប់ក្គ្ង បំសរឱី្យការរអភិវឌ្ឍសសែារិចច សងគមរបសស់ហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិសែីមភាគ្តិច 

ដែលរំពុងមានសរមមភាពក្ស្ថប ់ រមួមានែីលំសៅដ្ឋា ន ដក្ស និងចំការ និងែីរសិរមមពសនចរ។ ការក្គ្ប់ក្គ្ង
តំបន់សនេះ ក្តូវអនុវតតចំសពាេះក្បជាសហគ្មនមូ៍លដ្ឋា ន ឬជនជាតិសែីមភាគ្តិចប៉ាុសណាណ េះ និងសរមមភាព
សក្ៅពីសនេះ មិនសាិតសៅរនុងរមមវតាុននតំបន់សហគ្មន៍សទបយី។ ការសចញប័ណឌ ែីធៃី ឬការអនុញ្ញញ តឱ្យសក្បី
ក្បាស់ែីធៃី រនុងតំបន់សនេះ ក្តូវមានការបញ្ញជ រ់យល់ក្ពមជាមុនពីក្រសួងបរសិ្ថា ន សដ្ឋយអនុសលាមាមចាប់
សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ និងចាប់ភូមិបាល។  
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៥.២. លរខណវនិិចឆយ័ដផនរសអរូ ូសុ ី 
លរខណវនិិចឆ័យដផនរសអរូទបូសុសីក្មាប់រំណត់ដបងដចរតំបនក់្គ្ប់ក្គ្ងមានចំនួន ៤លរខណវនិិចឆ័យ

ែូចខាងសក្កាម៖ 

៥.២.១. ទីាងំ ទំហ ំនិងក្ទង់ក្ទយ   
ចំនួនរុរខជាតិ សតវ សៅរនុងតំបន់សនូលននតំបន់ការពារធមមជាតិ ដែលមានហានិភ័យក្ប ម

នឹងការផុតពូជ ក្បសភទបរសដីែលជាក្បសភទមានសដ្ឋយរក្ម និងជិតផុតពូជ ក្បសភទសតវសធវីសទសនតរសវសន៍ 
អនៃុងធំៗ និងសក្ៅដែលមានទីាងំរនុងតំបន់ែីសសមី តំបន់ទឹរធាៃ រ់ តំបន់ភន ំ តំបនស់ននរ សមុក្ទ និងតំបន់
បំរុងតភាជ ប ់ឬតំបន់សកាេះ។ តំបន់សនូល ក្តូវដតមានទំហធំលំមម និងមានរាងជារងវង់ ឬរ៏ក្សសែៀងសៅនឹងរងវង់
ាមដែលអាចសធវីសៅបាន។ រនុងររណីដែលមិនមាននផៃែីធំ សក្មាប់រំណត់ជាតំបន់សនូលសទសនាេះ តំបន់សនូល
តូចៗសក្ចីនរដនៃង អាចនឹងក្តូវបសងកីតស ងី សែីមបកីារពារក្បសភទរុរខជាតិ និងសតវឱ្យបានសមក្សបនឹង
លរខខណឌ ជីវៈស្ថន្រសត។  

៥.២.២. ឥទធពិលរបស់ក្ជរង (ជាយ) ននតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង 
តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ជាពិសសសតំបន់សនូល និងតំបន់អភិររស ចបំាច់ក្តូវដតរំណត់ឥទធិពលរបស់

ក្ជរងនីមួយៗ សែីមបកីារពារការរាតតាតពីរុរខជាតិ សតវសក្ៅតំបន ់ឬសតវរពំារ ឬហានិភ័យចំសពាេះការបរបាញ់
សដ្ឋយមនុសស រ៏ែូចជាការផតល់នូវទំហនំផៃែីក្គ្ប់ក្ោន់ សក្មាប់រុរខជាតិ សតវដែលក្តូវការជក្មរខាងរនុង
សក្មាបក់ារបនតពូជសៅរនុងតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិររស។  

៥.២.៣. តំណភាជ ប់ 
 តំណភាជ ប់ ឬការតភាជ បជ់ក្មរ មានស្ថរៈសំខាន ់ សក្មាប់ការសធវីចលនាបនាៃ សទី់របសស់តវ 

និងសធវីឱ្យមានលំហូរដហសន។ ការរំណត់តំបន់តំណភាជ បជ់ាបំដណរៗ ជាបនាៃ ត់ក្តង់ នឹងអាចសធវីសទបងីសដ្ឋយ
សោងាមស្ថា នភាពននការអភិវឌ្ឍសហដ្ឋា រចនាសមព័នធរបូវនត ឬការអភិវឌ្ឍសផសងៗសទៀត ជាពិសសសរនុងតំបន់ 
ដែលក្ទក្ទង់ែល់តនមៃននការអភិររសខពស់ សៅរនុង ឬនៃងកាត់តំបនក់ារពារធមមជាតិ ឬរសបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ 
និងតំបន់សននរ សមុក្ទដែលក្តវូតភាជ ប់ជាមួយែីសោរ និងតំបន់ទីជក្មាល។  

ក្គ្បគ់្សក្មាងសំសណីអភិវឌ្ឍន៍ សៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ ឬរសបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ ក្តូវសរិា 
និងវាយតនមៃសហតុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នមុននឹងចប់សផតីមសធវកីារអភិវឌ្ឍ និងក្តូវអនុញ្ញញ តសដ្ឋយក្រសួងបរសិ្ថា ន។ 
ក្តូវដ្ឋរ់ស្ថៃ រសញ្ញញ សមាគ ល់តំបន់សតវនៃងកាត់ តំបន់ហាមឃាត់ការាងំទីលំសៅ តំបន់បនាយសលបឿន 
តំបនមិ់នមានសំសលងរខំាន និងតំបន់ោម នសំណល់រងឹ និងរាវ។...ល។ 

៥.២.៤. ជក្មរសមក្សប 
 សតវនក្ពក្បសភទធំៗែូចជាែំរ ី ក្តូវបានគំ្រាមរំដហងសដ្ឋយការបាត់បង់ជក្មរ។ ែំរអីាសុីក្តូវការ

នផៃែីោ៉ា ងសហាចណាស់ពី១៥ សៅ៥០គ្ម២ ឬពី៥០០ សៅ៨០០គ្ម២។ ក្សសែៀងោន សនេះដែរ ខាៃ ែំបងញី
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ក្តូវការនផៃែីទំហពីំ១៣ សៅ៥១គ្ម២ ខណៈដែលខាៃ ែំបងសឈ្លម ល ក្តូវការទំហែីំពី៦០ សៅ១០០គ្ម២។ 
មា៉ាងវញិសទៀតសតវសផាត ក្តូវការទំហនំផៃទឹរធំ ឬសមុក្ទធំដវង និងទឹរមានគុ្ណភាពលអ។  

ជក្មរសមក្សប ក្តូវចត់ទុរជារាត ែ៏សំខាន់ រនុងការរំណត់ទំហតំំបន់សនូល សៅរនុងតំបន់
ការពារធមមជាតិ។ តំបន់ែីសសមីដែលជាជក្មរ សក្មាប់មចឆជាតិមានសដ្ឋយរក្ម ជិតផុតពូជ វាលសមម  
ែីក្ចប និងតំបន់ក្ទក្ទង់ជីវស្ថន្រសតរុរខជាតិ សតវដែលមានសកាត នុពលជីវៈចក្មរេះក្គ្ប់ក្បសភទ។ តំបន់ក្ទងក្ទង់
ក្បសភទសតវសធវកីារបនាៃ ស់ទីពីតំបន់មួយសៅតំបន់មួយសទៀត។ 

៥.៣. លរខណវនិិចឆ័យសសែារិចច-សងគម  
លរខណវនិិចឆ័យសនេះ សសំៅសៅសលីការអភិវឌ្ឍសសែារិចចសងគមរបស់ក្បជាពលរែាមូលដ្ឋា ន ដែលរស់

សៅរនុងតំបន់។ ការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវទទួលស្ថគ ល ់ និងធានាសទិធិសក្បីក្បាសជ់ាក្បនពណី
របស់ក្បជាពលរែាមូលដ្ឋា ន សក្មាប់សោលបំណងទំសនៀមទំលាប់ ជំសនឿស្ថសនា និងការរសស់ៅ និងក្តវូទទលួ
ស្ថត ល់តបំន់វបបធម៌ និងវបបធម៌ធមមជាតិសខំាន់ៗ (ឧទហរណ៍ នក្ពអាររស និងផនូរ ក្បាស្ថទ លាអ ងងម)។   

រនុងរិចចែំសណីរការរំណត់ ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវមានរិចចពិភារាពិសក្ោេះសោបល់ជាមួយ
ក្បជាពលរែាមូលដ្ឋា ន ដែលរសស់ៅជិត ឬរនុងតំបនក់ារពារធមមជាតិ និងរសបៀងអភិររសជីវៈចក្មរេះ។ 

៥.៤. លទធភាពក្ទក្ទង់ននធនធានធមមជាតិ 
សោលបណំងននការក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់នីមួយៗឱ្យមានក្បសិទធភាព ក្តូវគិ្តគូ្រ ពិចរណា ពីទីាងំ 

និងទំហនំនតំបននី់មួយៗ រនុងលរខខណឌ  និងលទធភាពននធនធានធមមជាតិបចចុបបនន។ 

៥.៥.លរខណៈភូមិស្ថន្រសតននតំបន់នីមយួៗ 
លរខណៈភូមិស្ថន្រសតននតំបន់នីមួយ  ៗក្តូវគិ្តគូ្រ ពីមុខងារបឋមននក្បព័នធសអរូទបូសុ ីរមួទងំក្បភព

ធនធានទឹរ (ទីជក្មាល នផៃរងអាងទឹរសភៃៀង និងផៃូវទឹរសផសងៗសទៀត) ក្បសភទែី និងែីដ្ឋែំំណារំសិរមម។  

ការសិរាលរខណៈភូមិស្ថន្រសតសៅសលីតំបនក់្គ្ប់ក្គ្ងនីមួយៗមានជាអាទិ៍ ជក្មរសខំាន់ៗ  សក្មាប់
រុរខជាតិ សតវ(បរស ីងនិរសតវ ឧរងគសតវ និងមចឆជាតិ)។  

សៅរនុងតំបន់អភិររស តំបន់សក្បីក្បាស់សដ្ឋយចីរភាព និងតំបន់សហគ្មន៍ ផៃូវទឹររ៏អាចជា
លរខណៈភូមិស្ថន្រសតសមក្សប សក្មាបស់រមមភាពសទសចរណ៍។ ែូចសនេះសហយី ការរំណតដ់បងដចរតំបន់
ក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវដតធានាឱ្យបាននូវការការពារក្បភពទឹរ សដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទងំ ទីជក្មាល នផៃអាងរងទឹរសភៃៀង 
ក្បព័នធផៃូវទឹរ បឹង ទសនៃ និងទក្មង់សផសងសទៀតននក្បភពធនធានទឹរដែលហូរចូលសៅរនុងតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង
នីមួយៗ។ សលីលរខណៈសណាា នែី អាចប៉ាេះពាលស់ៅែល់ការរំណត់តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងទងំបួន ឧទហរណ៍ 
តំបន់ដែលមានចំសណាតខាៃ ងំ (៣៥ែីសក្រ ឬខពសជ់ាងសនេះ) គឺ្ងាយរងសក្ោេះ ពីការរហូរសក្ចេះ ឬការរអិល
បារ់ែី។ ស្ថា នភាពលរខណៈភូមិស្ថន្រសតននតំបន់ដបបសនេះ អាចរំណត់ជាតំបន់សនូល ឬតំបន់អភិររស សដ្ឋយ
មានរិចចពិភារារវាងភាគី្ពារ់ព័នធ។  
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សៅតំបន់នក្ពសរចរលិ ដែលអាចដ្ឋែុំេះស្ថត រនក្ពសទបងីវញិ អាចរណំត់ជាតំបន់អភិររស។  

លរខណៈភូមិស្ថន្រសតននតំបន់សំខាន់ៗ មិនក្តឹមដតជួរភនំក្រវាញ ដែលមានបរមិាណទឹរសភៃៀង
ក្បចឆំ្ន ខំពស់បផុំត (៣៥០០-៤០០០មល រនុង១ឆ្ន )ំ និងជាទីជក្មាលចំសណាតខពសបុ់សណាណ េះសទ សៅដែន
ជក្មរសតវនក្ពគូ្ដលនក្ពហមសទព ដែនជក្មរសតវនក្ពនក្ពទបង់ ដែនជក្មរសតវនក្ពបឹងដពរ ឧទានជាតិ
ក្ពេះជ័យវរ មន័-នសរាតតម «ភនំគូ្ដលន» តំបន់ដែនជក្មរសតវនក្ពបនាៃ យឆ្ម រ តំបន់ការពារសទសភាពក្ពេះវហិារមាន
បណាត ញក្បព័នធផៃូវទឹរ (មានសៃឹងសំខាន់ៗ ចំនួន១៤) និងក្បភពផគត់ផគង់ទឹរហូរចូលសៅរនុងបឹងទសនៃស្ថប។  

៦. ការកំណត់តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងនីតួយៗ 
សោលការណ៍ដណនាសំនេះ ជាឧបររណ៍រណំត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ

សដ្ឋយមានការរណំត់ទីាងំ ទំហ ំនិងសធវីដផនទី។   

៦.១. តំបន់សនូល 

តំបន់សនូល ក្តូវរណំត់សដ្ឋយសោងាមលរខណវនិិច័ឆយដផនរសអរូ ូសុ ី សក្មាបស់ិរារំណត ់
ទំហ ំក្ទង់ក្ទយ និងតំណភាជ ប់សៅរនុងតំបន់សផសងៗសទៀត។  

តំបន់សនូល ក្តូវមានបណតុ ំ ននតនមៃជីវៈចក្មរេះសំខាន់ៗ សក្មាប់ ជាតិ តំបន់ ឬសរល។ 
លរខណវនិិច័ឆយែំបូង ក្តូវយរមរសិរារមួមាន៖  

- វតតមានចំណាត់ថាន រ់ ក្បសភទរុរខជាតិ សតវ ដែលមានសដ្ឋយរក្ម ជិតផុតពូជ ងាយរងសក្ោេះថាន រ ់
គ្ំរាមរំដហង សក្មាបជ់ាតិ តំបន់ ឬសរល  

- ទីជក្មរសមក្សប ឬតក្មូវទំហំដែនែី សក្មាប់ក្បសភទរុរខជាតិ សតវដែលមានសដ្ឋយរក្ម 
ជិតផុតពូជ ងាយរងសក្ោេះថាន រ ់គ្ំរាមរំដហង   

- តំបន់មានស្ថរៈសខំាន់របស់ជាតិ (សបតិរភណឌ វបបធម៌ ឬសបតិរភណឌ ធមមជាតិ) និងក្បព័នធ
សអរូទបូសុី ដែលងាយរងការខូចខាត ឬបាត់បង់  

- មុខងារទីជក្មាល 
- ទំនារ់ទំនងតភាជ បក់្បព័នធសអរូទបូសុីសខំាន់ៗ និងរសបៀងជីវៈចក្មរេះ។   

ទំហំននតំបន់សនូល ក្តូវរំណត់សដ្ឋយលរខខណឌ  ជក្មរសមក្សប ឬតក្មូវការទំហំដែនែី 
និងលរខណវនិិចឆយ័ពីទី១ ែលទី់៥ ែូចមានដចងខាងសល។ី សទេះបីរនុងទីាងំទងំសនាេះ មិនមានវតតមាន 
ក្បសភទរុរខជាតិសតវមានសដ្ឋយរក្ម ជិតផុតពូជ ងាយរងសក្ោេះថាន រ់ និងគំ្រាមរំដហងរតី រ៏ក្តូវពិចរណា
សិរាសៅសលីគ្ក្មបនក្ពទទួលរងរបបទឹរសភៃៀង សៅរនុងនផៃែីធនធាននក្ពស ទីងំមូល សដ្ឋយមិនអាចបំដបរ
ជាតំបន់តូចៗបានសទបយី។ ពីសក្ពាេះ អាចសធវីឱ្យបាតប់ង់បរមិាណទឹរសភៃៀង គុ្ណភាព និងក្បភពទឹរសក្កាមែី។ 
ទំហតំំបន់សនូលននតំបនក់ារពារធមមជាតិ ដែលបានសិរាររស ញីទីាងំក្បភពទឹរស្ថប និងតំបនស់ននរក្តូវ
រំណត់ទំហសំដ្ឋយសោងាមលរខខណឌ ជក្មរសមក្សប ឬតក្មូវការទំហដំែនែី សក្មាប់ក្បសភទររុខជាតិសតវ 
រងការគំ្រាមរំដហង។ ទងំសនេះ សក្ពាេះដតតនមៃននជីវចក្មរេះខពស ់ និងការគិ្តគូ្រខពសស់ៅសលីរបបចំណីអាហារ 
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រមួបញ្ចូ លទងំតំបនែី់សសីម ក្តូវបានចត់ជាតំបន់សនូល ក្បសនិតំបន់ទងំសនេះ មិនមានក្បជាជនរស់សៅ។ 
សបីមិនែូសចន េះសទ តំបនស់នេះ ក្តូវចត់ទុរជាតំបន់សនូល សដ្ឋយពិសក្ោេះសោបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ។    

៦.១.១. តក្មវូការក្បដវងចមាៃ យ ឬទំហសំក្មាប់ជក្មរសមក្សប 
ក្បដវងទំហសំក្មាប់ជក្មរសមក្សបននក្បសភទសតវធំៗ ក្តូវសក្បីក្បាស់ជាសូចនាររ។ ឧទហរណ៍ 

តក្មូវការទំហ ំ សក្មាប់ជក្មរែំរអីាសុ ី តក្មូវការទហំពីំ ៥០គ្ម២ សៅ៨០០គ្ម២ និងសក្មាប់តក្មូវការ
សតវខាៃ ែំបងញីគឺ្ទំហ ំ១៣-១៥គ្ម២ និងសក្មាបស់តវខាៃ ែំបងសឈ្លម ល គឺ្៣៣គ្ម២-១៥១គ្ម២ ទីជក្មរ 
និងទំហដំែនែី (Sunquist ១៩៨១, Smith et al. ១៩៨៩)។  

តក្មូវការទំហនំនជក្មរសមក្សប សក្មាប់ក្បសភទមយួចំនួន ែូចមានជូនភាជ បស់ៅរនុងឧបសមព័នធ២។ 
ចំសពាេះទិននន័យននតក្មូវការជក្មរសមក្សបដែលមិនមាន តំបន់នបតងធមមជាតិ (ឧទហរណ៍ នក្ពសក្ស្ថង 
នក្ពពារ់រណាត លសក្ស្ថង ឬនក្ពសលាេះ) ឬតំបន់ដែលសាិតសៅសក្កាមការអនុវតតគ្សក្មាង សរែបូរ (REED+ 
ការកាត់បនាយការបសញ្ចញឧសមន័ពីការបាត់បង់ និងសរចរលិនក្ពស )ី អាចបក្មរងទុរជាតំបនស់នូល ប៉ាុដនតក្តូវ
ពិសក្ោេះសោបល់ជាមួយអនរពារ់ព័នធ។  

 ការរំណត់តំបន់សនូលសៅរនុងតបំន់ឧទានជាតិសមុក្ទ តំបន់ការពារធមមជាតិសៅាមបសណាត យ
តំបនម់ាត់សមុក្ទ និងសៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិែីសសីម តក្មូវការចំសណេះែឹងបដនាមសតីពីសមុក្ទ និងឬ
តក្មូវការជក្មរក្បសភទសតវទឹរស្ថប និងវែតននជីវតិក្បចឆំ្ន ។ំ  

តំបនែី់សសមីសៅសក្កាមអនុញ្ញញ រា៉ាមស្ថរ អាចមានតំបន់សនូលធំៗ ឬអាចមានតំបន់សនូលដតមយួ
រមួោន  ាមតក្មូវការចបំាច់។ រិចចពិសក្ោេះសោបល់ជាមួយអាជ្ាធរពារ់ព័នធ និង/ឬអនរជំនាញឯរសទសមរពី
ក្រសួង ស្ថា ប័នពារព់័នធ ជាតក្មវូការចបំាច ់សែីមបធីានាការការពារក្បសភទសតវរងការគ្ំរាមរំដហងជាសរល។  

ក្ទង់ក្ទយទក្មង់តំបន់ ក្តូវគិ្តគូ្រផងដែរសៅសលីរាត ឋានសលខា និងភូមិស្ថន្រសត សែីមបសីក្មលួ
សៅសលកីារងារក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិររសដែលមានលរខណៈជីវៈចក្មរេះ និងក្បសភទសំខាន់។  

ទំហនំនតំបន់សនូល ក្តូវគិ្តគូ្រសៅសលីក្គ្ប់ក្បសភទងាយរងសក្ោេះថាន រ់ជាសរល (សតវស្ថៃ ប លមូន 
មចឆ ជាតិ រុរខជាតិ)។  

សែីមបរីរាការពារក្បសភទសតវបនាៃ សទី់ និងលហូំរសសសនទិច តំបន់តំណភាជ ប់ ក្តូវបសងកតីសទបងី
សៅចសនាៃ េះ រវាងតំបន់ការពារធមមជាតិសៅជិតោន  និងមិនក្តូវអនុញ្ញញ តឱ្យាងំទីលំសៅ សៅរនុងតំបនជ់ក្មរ
តំណភាជ បោ់ន ។  

៦.២ តំបន់អភិររស  
          តំបន់អភិររសមានតនមៃសអរូទបូសុីខពស ់ លរខណវនិិចឆ័យសអរូទបូសុី ក្តូវបានផតលត់នមៃអាទិភាពខពស ់
បនាៃ ប់ពីតំបន់សនូល។ ទីាងំ និងទំហតំំបនអ់ភិររស ក្តូវរំណតក់្សបាមវតតមានក្បសភទរងការគ្ំរាមរំដហង
ជាសរល និងការបនាៃ ស់ទី ក្បព័នធសអរូទបូសុី ក្ពមទងំលរខណ:ពិសសសរបស់ជក្មរ លរខណៈភូមិស្ថន្រសត 
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(ឧទហរណ៍ តំបនទី់ជក្មាលសចតខាៃ ងំ ៣៥ែឺសក្រ ឬតំបន់បរសិ្ថា នងាយរងសក្ោេះថាន រ់) និងតក្មូវការការពារ
តំបន់ទីជក្មាល តំបន់នផៃរងទឹរសភៃៀង និងក្បព័នធផៃូវទឹរ។  

ការអភិររសននទីជក្មាល ឬតំបនន់ផៃរងទឹរសភៃៀង (រមួទងំតំបន់ទឹរធាៃ រ់) ក្តវូយរចិតតទុរដ្ឋរ់
ជាបឋម រំណត់ជាតំបន់អភិររស។ សទេះបីជាោ៉ា ងណារ៏សដ្ឋយ អាក្ស័យសលីការវាយតនមៃ និងការ
ក្ពមសក្ពៀងបញ្ញជ រ់ថា មិនមានផលប៉ាេះពាលអ់វ ី គ្រួឱ្យរត់សមាគ ល ់ ចំសពាេះក្បព័នធសអរូទបូសុ ី ឬជីវៈចក្មរេះ 
និងផលប៉ាេះពាល់តិចតួចពីការអភិវឌ្ឍសទសចរណ៍ធមមជាតិ អាចក្តូវពិចរណាផងដែរ។ សទេះជាោ៉ា ងណា
រ៏សដ្ឋយ រ៏មានការគិ្តពិចរណាអំពីទំនារ់ទំនងរវាងការអភិររស និងអតាក្បសោជន៍ជាសក្ចីន ដែលក្តូវ
ទញយរពីរនុងតំបន់សនេះ។ សរមមភាពសផសងៗសទៀត ែូចជាការក្បមូលអនុផលនក្ពស  ី និងការសនស្ថទជា
លរខណៈក្គ្សួ្ថរដែលសក្បីក្បាសឧ់បររណ៍ក្បនពណីសដ្ឋយសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន ក្តវូបានអនុញ្ញញ តាមចាប់
សតីពីតំបន់ការពារធមមជាតិ។ 

ជាសោលការណ៍រមួ តំបន់សនូលក្តូវហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិសដ្ឋយតំបន់អភិររស ដែលមាន មុខងារជាតំបន់
ក្ទនាប់ សែីមបកីាត់បនាយផលប៉ាេះពាលពី់សរមមភាពមនុសស សក្ពាេះជាតំបន់សនូល ដែលក្តូវការពាររក្មិតខពស់
បំផុត។  

៦.៣. តំបន់សក្បីក្បាស់សដ្ឋយចីរភាព  
តំបន់សក្បីក្បាសស់ដ្ឋយចីរភាព ក្តវូបានបញ្ញជ រ់ និងយល់ែឹងឱ្យបានចាសល់ាស់សដ្ឋយអនរសក្បីក្បាស ់

និងអនរពារ់ព័នធ។ សមបទនែីសសែារិចច មិនក្តូវផតល់ជូនសទ សៅរនុងតំបន់សនេះ សក្ពាេះក្តូវបានសក្បីក្បាស់
ផ្លៃ ស់បតូរពីគ្ក្មបនក្ពស សីៅជាក្បសភទែំណាឧំសាហរមម ដែលផៃុយនឹងសោលបំណងតំបន់សក្បីក្បាស់សដ្ឋយ
ចីរភាព។ ការសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិរនុងតំបន់សនេះ (ឧទហរណ៍ ការក្បមូលផល-អនុផលនក្ពស  ី
ការដ្ឋសំ្ថត រក្បសភទស រីនុងតំបន់ ការក្បមូលផល-អនុផលនក្ពស ជីាលរខណៈក្បនពណី) នឹងក្តូវអនុវតតន៍
ាមសោលការណ៍ែរហូត ឬក្បមូលសដ្ឋយនិរនតរភាព រនុងលរខខណឌ សុខែុមយនីយរមម ជាមួយនឹងធមមជាតិ 
ដែលសក្បីក្បាស់ធនធានធមមជាតិ មិននាឱំ្យបងកែលក់ារខូចខាត ឬផ្លៃ ស់បតូរធនធានធមមជាតិដែលមានក្ស្ថប ់
សដ្ឋយក្បសភទសផសងៗសទៀត ឬការស្ថងសង់ននសហដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវនតសផសងៗសទៀត។ តំបនអ់ភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋយ
ចីរភាព នឹងក្តូវរំណត់បនាៃ បពី់តំបន់សនូល ឬតំបន់អភិររស និងតំបន់សហគ្មន៍ ដែលមានក្ស្ថប់។ 
ការរំណតតំ់បន់សនេះ ក្តូវអនុសលាមឱ្យក្សបនឹងចាប ់ក្ពេះរាជក្រឹតយ អនុក្រឹតយ និងក្បកាស។   

ជាទូសៅ តំបន់សក្បីក្បាស់សដ្ឋយចីរភាព សហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងជនជាតិសែីមភាគ្តិចមានឱ្កាស
បដនាម រនុងការរររបរចិញ្ច ឹមជិវតិ។   

សោងាមវារយស័ពៃ ននចាប់សតពីីតំបន់ការពារធមមជាតិ តំបន់សក្បីក្បាសស់ដ្ឋយចីរភាពរមួមាន៖ 
- តំបន់អភិររសវបបធម៌ធមមជាតិ និងសបតិរភណឌ  
- តំបន់សទសចរណ៍អភិររសសតវនក្ព និងសសវារំស្ថនត 
- តំបន់ស្ថត រធនធានជីវៈចក្មរេះ  
- សហគ្មន៍តំបន់ការពារធមមជាតិ  
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- តំបន់រុរខឧទាន  
- តំបន់អភិវឌ្ឍសហដ្ឋា រចនាសមព័នធ រមួមាន៖ ក្បព័នធធារាស្ថន្រសត អាងសតុរទឹរ វារអីគ្គីសនី បសងាគ ល
ចរនតអគ្គីសនី 

- តំបន់ភូគ្ពាស្ថន្រសត  
- តំបន់អាជីវរមមជ័រររុខជាតិ អនុសក្ោេះែល់បរសិ្ថា នធមមជាតិ រនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងតំបន់
ជំុវញិ។  

សៅរនុងតំបន់សក្បីក្បាសស់ដ្ឋយចីរភាព អាចក្តូវបសងកតីតំបន់សនូល ឬតំបនអ់ភិររស ដែលតំបន់
ទងំសនាេះមានលរខណវនិិចឆ័យចបំាច់ដែលក្តូវបសងកីត សែីមបធីានាបានការពារ និងអភិររសធនធានធមមជាតិ 
ទីជក្មាល ក្បព័នធផៃូវទឹរ ក្បភពទឹរ និងបរសិ្ថា នធមមជាតិ រមួទងំសុខមាលភាពស្ថធារណៈ។...ល។ 

៦.៤. តំបន់សហគ្មន៍ 
តំបនស់ហគ្មន៍ គឹ្ជាតបំនស់មុក្គ្ស្ថម ញ សដ្ឋយស្ថរវតតមានភូមិ ដែលមានែីលសំៅដ្ឋា ន ែីដក្សចំការ 

និងែីសផសងៗសទៀត។ មានចាប់ពារ់ព័នធ ក្តូវបានដចងទទួលស្ថគ ល់ និងធានាសិទធិរបស់ក្បជាពលរែាមូលដ្ឋា ន 
និងជនជាតិសែីមភាគ្តិច។ ឯរស្ថរចាប់ និងលខិិតបទដ្ឋា នសក្កាមចាប់ពារ់ព័នធ ក្តូវអនុវតតន៍ចំសពាេះ
ការរំណតដ់បងដចរតំបន់សហគ្មន៍។  ឯរស្ថរទងំសនេះ មានជាអាទិ៍៖   

- ចាបស់តពីីនក្ពស  ីឆ្ន ២ំ០០២ និងចាប់ភូមិបាលឆ្ន ២ំ០០១ 
- ចាប់សតពីីការក្គ្ប់ក្គ្ងរែាបាល ក្ររង សខតត ក្សររ  ុ/ំសងាក ត ់ឆ្ន ២ំ០០៤ 
- អនុក្រឹតយ សលខ១១៨ អនក្រ.បរ  សតពីីការក្គ្ប់ក្គ្ងែីរែាឆ្ន ២ំ០០៥  
- អនុក្រឹតយ ៨៣ សតីពីនីតិវធីិ សតីពីការចុេះបញ្ជ ីែីធៃ ីរបសជ់នជាតិសែីមភាគ្តិចឆ្ន ២ំ០០៥ 
- សសចរតីដណនា ំសតីពីការពក្ងឹងក្បសិទធភាពននក្បតិបតតិការអនុវតតសោលនសោបាយចស់សរមមភាព
ងមីរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលសលីវស័ិយែីធៃី សលខ ០១៩ សណន/រគ្ជ ឆ្ន ២ំ០១២  

- បទបញ្ញជ សតីពីវធិានការពក្ងឹង និងបសងកីនក្បសិទធភាពននការក្គ្ប់ក្គ្ងសមបទនែីសសែារិចច 
សលខ ០១បប ចុេះដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១២ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជា 

- បទបញ្ញជ សតីពីវធិានការបងាក រ ទប់ស្ថក ត់ និងបន្រងាក បការកាប់ែឹរជញ្ជូ ន ការក្បមូល ការសតុរទុរ
និងការនាសំចញស កី្រញូង សលខ០២ បប ចុេះដខរុមាេះ ឆ្ន ២ំ០១៣ របស់រាជរែាភិបាលរមពុជា 

- ស្ថរាចរសតីពីការសធវឱី្យក្បសសីរសទបងី និងការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បសិទធភាពសមបទនែីសសែារិចច (បទបញ្ញជ  
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សលខ សរ០២ ឆ្ន ២ំ០០៧)  

- ស្ថរាចរដណនាសំតីពីវធិានការចបំាច់នានា រនុងការពក្ងឹងការក្គ្ប់ក្រងតំបន់ការពារធមមជាតិ 
សលខ០៥ សរណន ចុេះដខរុមាេះ ឆ្ន ២ំ០១៦ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជា 

- ក្បកាសសតីពីផល អនុផលនក្ពស ដីែលក្តូវហាមឃាត់ការក្បមូលផលរបស់ក្រសួងរសិរមម 
រុកាខ ក្បមាញ់ និងសនស្ថទឆ្ន ២ំ០០៥ 

- ក្បកាសសតីពីចំណាត់ថាន រ់ និងបញ្ជ ីសឈ្លម េះក្បសភទសតវនក្ពរបស់ក្រសងួរសរិមម រុកាខ ក្បមាញ់ 
និងសនស្ថទឆ្ន ២ំ០០៧ 
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- ក្បកាសសតីពី ចំណាត់ថាន រ់ និងបញ្ជ ីសឈ្លម េះក្បសភទសតវនក្ពរបស់ក្រសងួរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ 
និងសនស្ថទឆ្ន ២ំ០០៧  

- សោលការណ៍ដណនាសំតីពីការបសងកីតសហគ្មន៍តំបន់ការពារធមមជាតិឆ្ន ២ំ០១៧ 

តំបនស់ហគ្មន ៍ក្តវូបានការពារចំសពាេះែីទីលសំៅឋាន ែីដ្ឋែំំណា ំ(ែីដក្ស ចំការ និងចារែំណា)ំ 
និងែីសណំង់ស្ថធារណៈ ដែលទងំអសស់នេះ ក្តូវសចញបណ័ណរមមសិទធិែីធៃីជូនមាច ស់ែី។    

ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់សិរាលរខណវនិិចឆ័យដផនរក្បពន័ធសអរូទបូសុ ីនិងសសែារិចចសងគម ក្តូវអនុវតតន៍
ាមលរខណវនិិចឆ័យ ែូចតំបន់នានាដែរ ឬសៅាមលរខណ:ឋានសលខា និងភូមិស្ថន្រសត (លរខណៈភូមិស្ថន្រសត 
ក្ពំនក្ព អូរ សៃឹង បឹង ដក្ពរ ទសនៃ និងតំបន់ក្បភពទឹរ តំបន់សបតិរភណឌ វបបធម៌ និងតំបន់សបតិរភណឌ
ធមមជាតិ តំបន់សំបូរជីវៈចក្មរេះ) សែីមបរីរាលនឹំងបរសិ្ថា នធមមជាតិ សុខមាលភាពស្ថធារណៈ និងបសងកីន
សមតាភាពសទសចរណ៍ និងក្បជាសហគ្មន៍បានយលែឹ់ងពីការអនុវតតរនុងតំបន់របស់ខៃួន និងតំបន់ដែល
មានលរខខណឌ តឹងរុងឹរនុងការអនុវតត។ បដនាមពីសនេះ ការសក្បីក្បាស់តំបន់ណាមួយ សក្មាប់សោលបណំង
សោធា សក្មាប់សុវតាិភាព និងសនតិសុខជាតិ ក្តូវសិរាពីការកាត់បនាយផលប៉ាេះពាល់ែល់ក្បសភទរុរខជាតិ 
សតវ និងធនធានធមមជាតិែ៏នទសទៀត សក្មាបោ់កំ្ទែល់ការអភិវឌ្ឍរយៈសពលដវង។   

៧. ជំហានសំខាន់ៗសក្មាប់ការអន៊ុវតេ 
សោលការណ៍ដណនាសំនេះ មានជំហានសំខាន់ៗ ៥ សក្មាបក់ារអនុវតត និងអាចសធវីបចចុបបននភាព 

សៅសពលដែលមានការសិរាក្ស្ថវក្ជាវ ឬទទួលបានទិននន័យវទិាស្ថន្រសតងមីៗបដនាមសទៀត។ ជំហាននីមួយៗ 
អាចនឹងមានជំហានតូចៗមួយចំនួនសទៀត សែីមបធីានាបាននូវការអនុវតតឱ្យបានលមអតិ និងក្បសិទធភាព 
រនុងការរណំត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ។ ជំហានសខំាន់ៗ សក្មាប់ការអនុវតតទងំ៥ 
រមួមាន៖ 

៧.១.  ការបសងកតីក្ររមការងារសរៀបចំរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង  
ក្ររមការងារសរៀបចំរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវបសងកីតសទបងីសដ្ឋយក្រសួងបរសិ្ថា ន និងមាន

សមាសភាពែូចខាងសក្កាម៖ 
- ថាន រ់ែឹរនាអំគ្គនាយរដ្ឋា នរែាបាលការពារនិងអភិររសធមមជាតិ ជាក្បធាន 
- ថាន រ់ែឹរនាអំភិបាលននគ្ណ:អភិបាលសខតត ជាអនុក្បធាន  
- ក្បធាននាយរដ្ឋា នមានសមតារិចច ជាអនុក្បធាន 
- ថាន រ់ែឹរនានំាយរដ្ឋា នពារ់ព័នធ ជាសមាជិរ 
- ថាន រ់ែឹរនានំាយរដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន ជាសមាជិរ 
- ថាន រ់ែឹរនានំាយរដ្ឋា នជីវៈចក្មរេះ និងអនុសញ្ញញ  ជាសមាជិរ  
- ថាន រ់ែឹរនាមំនៃីរបរសិ្ថា នសខតតមានសមតារិចច ជាសមាជិរ  
- អាជ្ាធរមូលដ្ឋា នពារ់ព័នធ ជាសមាជិរ 
- ថាន រ់ែឹរនាកំារោិលយ័ និងមន្រនតីបសចចរសទស ជាសមាជិរ 
- នាយរតំបន់ការពារធមមជាតិមានសមតារិចច ជាសមាជិរ 



១៣ 13 
 

- នែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការសងគមសុីវលិពារ់ព័នធ ជាសមាជិរ 
- អងគភាព និងអនរពារ់ព័នធសផសងសទៀត ជាសមាជិរ 
- ភូមិ- ុ/ំសងាក ត ់និងក្សររពារ់ពន័ធ 

៧.២. វធីិស្ថន្រសតននការសរិា 
រ. សក្ជីសសរសីវធីិស្ថន្រសតសិរា វាយតនមៃសដ្ឋយមានការចូលរមួ និងសមក្សបសក្មាប់ ការអនុវតត
សៅាមស្ថា នភាពភូមិស្ថន្រសតជារ់ដសតងរនុងការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់នីមួយៗ 

ខ. សក្ជីសសរសីអនរសំខាន់ៗរនុងសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងអនរពារ់ព័នធសែីមបចូីលរមួផតលទិ់ននន័យ 
និងព័ត៌មានរនុងការសិរាក្ស្ថវក្ជាវ 

គ្. ក្បមូល និងសក្បីបាសទិ់ននន័យ និងព័ត៌មានដែលមានក្ស្ថប់ជាមូលដ្ឋា នសក្មាប់វភិាគ្ 
 . រំណត់តក្មូវការក្បសភទព័ត៌មាន ដែលសនៃីយតបសៅនឹងសោលបំណងននការសរិាក្ស្ថវក្ជាវ 
ង. លទធផលននការសិរាក្តូវបងាា ញ និងពិសក្ោេះសោបលជ់ាមួយសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន និងអនរ
ពារ់ព័នធ។ 

៧.៣. ការសរិាបឋម  
រ. សរៀបចំក្បជំុពិភារា និងពិសក្ោេះសោបល់ សែីមបីសលីររមពស់ការយល់ែឹងអំពីែំសណីរការ 
និងជំហាន នៗនការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ និងសរៀបចំដផនការ
សរមមភាពការងារ 

ខ. សិរាយល់ែឹងពីចាប់សតីពី តំបន់ការពារធមមជាតិ ចាប់ និងលិខិតបទដ្ឋា នពារ់ព័នធ 
សោលការណ៍ដណនា ំទិននន័យ ព័ត៌មានដែលមានក្ស្ថប់    

គ្. រំណត់អនរពារ់ព័នធសំខាន់  ៗនិងាមវសិ័យជំនាញ សែីមបជួីបពិភារាក្បមូលទិននន័យ ព័ត៌មាន 
និងសរៀបចំសសចរតីក្ពាងដផនទីរនុងតំបន់សោលសៅ ក្សបនឹងចំណុច៥ ននលរខណវនិិចឆយ័
សក្មាបរំ់ណត់ដបងដចរតំបន់ក្តឹមក្តូវ 

 . សិរាពិនិតយអំពីលរខណវនិិចឆយ័ សផៃៀងផ្លៃ តទិ់ននន័យ និងសរៀបចំសសចរតកី្ពាងដផនទីរណំត់
តំបនក់្គ្ប់ក្គ្ង។ 

៧.៤. ការសរិាសៅទីវាល  
រ. ក្បមូលទិននន័យសៅាមតំបន់សោលសៅ  
ខ. សិរាផ្លៃ ល់ែល់ទីរដនៃងសតីពីសមាសភាគ្ននលរខណវនិិចឆ័យននតំបន់នីមួយៗ និងការរំណត់
តំបនែូ់ចមានដចងរនុងចំណុច៥ និង៦ ននសោលការដណនាសំនេះ។ 

គ្. ពិនិតយសផៃៀងផ្លៃ ត់ទិននន័យបឋម និងទិននន័យសៅទីវាល និងសរៀបចំសសចរតីក្ពាងដផនទីដបងដចរ
តំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងសលីរទី២។ 

 . ពិសក្ោេះសោបល់ជាមួយសហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន អាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន មនៃីរជំនាញពារព់័នធ នែគូ្
អភិវឌ្ឍន៍ និងសងគសុីវលិពារ់ព័នធ។  



១៤14 
 

ចំណុចសខំាន់ៗដែលក្តូវពិសក្ោេះសោបល់ មានជាអាទិ៍៖ 
១. ស្ថវាននតំបន់  

- ទីាងំ (នផៃែី ភូមិស្ថន្រសត រែាបាល) 
- ក្បជាស្ថន្រសត (អាយុ សភទ និងក្គួ្ស្ថរ បរបិទសងគម និងសសែារិចច ភាស្ថ ការអប់រ ំ

មុខរបរ ជនជាតិ ស្ថសនា ចំណូល និងសុខភាព ដផអរសលីសោលនសោបាយ សសែារិចច 
និងក្បជាស្ថន្រសត)   

- ធនធានធមមជាតិ (រុរខជាតិ សតវ ធនធានដរ ៉ា ក្បភពទឹរ និងបណាត ញធនធានទឹរ) 
- ការសក្បីក្បាស់(មានចាប់ អត់ចាប់ លរខណៈក្បនពណី) 
- ការក្គ្ប់ក្គ្ង (ាមែំណារ់កាលនីមួយៗរហូតែល់បចចុបបនន)  

២. លទធផលសិរាអំពីលរខណវនិិចឆយ័ ចំណុច៥ និង៦ ននសោលការណ៍ដណនាសំនេះ  
៣. សសចរតីក្ពាងដផនទីរំណត់ដបងដចងតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង  
៤. សរុបលទធផលពិសក្ោេះសោបល ់

និងសរៀបចំសសចរតីក្ពាងដផនទីរណំត់ដបងដចងតំបនក់្គ្ប់ក្គ្ង  

៧.៥. បញ្ច ប់សសចរតីក្ពាង និងអនុម័ត លទធផលការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង 
រ. ក្បជំុនផៃរនុងននអគ្គនាយរដ្ឋា នរែាបាលការពារ និងអភិររសធមមជាតិ សែីមបីពិនិតយវាយតនមៃ 

និងសរុបលទធផលននសសចរតកី្ពាងចុងសក្កាយ  
ខ. ក្បជំុពិសក្ោេះសោបល់ថាន រ់ជាតិ សែីមបពិីនិតយ និងវាយតនមៃសសចរតីក្ពាងចុងសក្កាយ 
គ្. សសនីសុកំារអនុម័តពីរាជរដ្ឋា ភិបាល     

៨. វិធានការសក្មាប់ការកំណត់សបងសចកតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងក្បកបម្ោយក្បសទិធភាព 
រ. ការរណំតដ់បងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងក្បរបសដ្ឋយក្បសិទធភាព ក្តូវមានការចូលរមួពីភាគី្ពារ់ព័នធ 

ជាពិសសស អនរដែលងាយនឹងរងផលប៉ាេះពាល់ពីការរំណតដ់បងដចរតំបន ់ និងបទបបញ្ញតតិ
ដែលពារ់ព័នធ។ ការរំណត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងសដ្ឋយមានការចូលរួមពីភាគី្ពារ់ព័នធ 
អាចសធវីឱ្យសសក្មចបាននូវតុលយភាពរវាងការអភិររស និងការអភិវឌ្ឍ ប៉ាុដនតរិចចខិតខំក្បឹងដក្បង
រនុងការរណំត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ក្តូវអនុសលាមាមលរខណវនិិចឆ័យ និងសោលការណ៍
ដបងដចរតបំន់ អភិបាលរិចចលអ ការសរៀងគ្រមូលនិធិហរិញ្ញបបទន និងងវកិារដ្ឋា ភិបាល
សក្មាបោ់កំ្ទែល់ការក្បតិបតត។ិ  

ខ. ការអនុវតតសោលការណ៍ដណនាសំនេះ  ក្តូវពិនិតយវាយតនមៃ សែីមបបីញ្ចូ លបដនាមពីលរខណវនិិចឆ័យ 
ឫសោលការណ៍រំណតដ់បងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង សៅាមស្ថា នភាពតក្មូវការជារ់ដសតងសដ្ឋយ
ដទបរៗននតំបន់ការពារធមមជាតិនីមួយៗ។  

គ្. ក្តូវមានដផនការាមដ្ឋនក្តួតពិនិតយ និងវាយតនមៃសតីពីស្ថា នភាពជារ់ដសតងននតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង
នីមួយៗ សែីមបធីានាបាននូវក្បសិទធភាពននការសធវីបចចុបបននភាពតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង និងក្បតិបតតិ
ដផនការសរមមភាពក្គ្ប់ក្គ្ងតបំន់។ 



១៥ 15 
 

 . សោលការណ៍ដណនាសំនេះ ក្តូវសធវបីចចុបបននភាពសដ្ឋយសោងសៅាមលទធផលក្ស្ថវក្ជាវវទិាស្ថន្រសត 
និងទិននន័យព័ត៌មាន ឬតក្មូវការចបំាច់ននតំបន់ការពារធមមជាតិនីមួយៗ។    

ង. សែីមបកី្គ្ប់ក្គ្ងរនុងតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្យមានក្បសិទធភាព ចបំាច់ក្តូវសរៀបចំដផនការក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្យ
ក្សបសៅនឹងសោលបំណងននតំបន់នីមួយៗ ននតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង សដ្ឋយមានការចូលរមួពី
អងគភាព មនៃីរជំនាញពារ់ព័នធ សហគ្មន៍មូលដ្ឋា ន អាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន អនរឯរសទសជំនាញ 
នែគូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងភាគី្ពារ់ព័នធ។  

ច. ចបំាច់ក្តូវមានសោលការណ៍ដណនាសំតីពី ការសរៀបចំដផនការសរមមភាពក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារ
ធមមជាតិ សែីមបីសរៀបចំដផនការសរមមភាពសនេះឱ្យមានលរខណៈក្គ្ប់ក្ជរងសក្ជាយ ក្សបាម
សោលនសោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល លិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតត លរខខណឌ បសចចរសទស ក្របខណឌ
អនុសញ្ញញ  និងរិចចក្ពមសក្ពៀងតំបន់ ឬសរល ស្ថា នភាពជារ់ដសតងននតំបន់នីមួយៗ និងមាន
ការចូលរមួពីបណាត ភាគី្ពារ់ព័នធ។ 



១៦
16 

 

ឧបសតព័នធ១៖ សតវសដ្លជិត្៊ុតពូជ និងតក្តូវការជក្តក 
សឈ្លម េះជាភាស្ថដខមរ សឈ្លម េះជាភាស្ថអងស់គ្ៃស សឈ្លម េះវទិាស្ថន្រសត ស្ថា នភាព តក្មវូការជក្មរ (គ្ម២) 

ក. លនកិសតវ 
ែរំអីាសីុ Asian elephant Elephas maximus ជិតផុតពូជ ១០០ -៨០០គ្ម២ អាក្សយ័សលីការសិរា

ទំហែីំពិតក្បារែ ដែលបានអសងកត
ក្បមូលទិនននយ័ និងពត័ម៌ាន 

ខាៃ ែបំង Tiger Panthera tigris ជិតផុតពូជ ២០០ -២៥០ គ្ម២ ទំហដំែនែីអាក្ស័យ 
សលីែងសីុ់សតសតវរពំារ  

ខាៃ  មុ ធំំ Asiatic black bear Ursus thibetanus ងាយរងសក្ោេះ  
ខាៃ  មុ តូំច Malayan sun bear Helarctos 

malayanus  
ងាយរងសក្ោេះ  

ខាៃ ពពរ clouded leopard Neofelis nebulosa ងាយរងសក្ោេះ  
ខាៃ ក្តី fishing cat Prionailurus 

viverrinus  
ជិតផុតពូជ  

ខាៃ សលឿងមាស Asian golden cat Catopuma 
temminckii 

ជិតទទួលរងការ
គ្ំរាមរំដហង 

 

ខាៃ ភី្ងមដរវ  
marbled cat 

Pardofelis 
marmorata 

ជិតទទួលរងការ
គ្ំរាមរំដហង 

 

រមាងំ Eld’s deer Rucervus eldii  ជិតផុតពូជ  
ដរេះ Chinese serow Capricornis 

milneedwardsii 
ជិតទទួលរងការ
គ្ំរាមរំដហង 

 

សក្បីសសបូវ Sambar deer Rusa unicolor  ងាយរងសក្ោេះ  
ខៃីង gaur Bos gaurus ងាយរងសក្ោេះ  
ទសនាង Banteng Bos javanicus ជិតផុតពូជ រហូតសៅែល់៤៥គ្ម២ 
ពក្ងលូ Sunda pangolin Manis javanica ជិតផុតពូជខាៃ ងំ

បំផុត 
 

សទចមកុ ជ pileated gibbon Hylobate pileatus ជិតផុតពូជ  
សទចថាព ល់សលឿង yellow cheeked 

gibbon 
Nomascus 
gabriellae 

ជិតផុតពូជ  

ស្ថវ រនៃុយស  Douc langur Pygathrix 
nemaeus 

ជិតផុតពូជ  

ស្ថវ ក្ពាម silver langur Trachypithecus 
germaini 

ជិតផុតពូជ  

រញីក្បសផេះ slow loris Nycticebus 
javanicus  

ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

រញីសភៃីង pigmy loris Nycticebus 
pygmaeus  

ងាយរងសក្ោេះ  

ស្ថវ សក្ាស pig-tailed 
macaque 

Macaca nemestrina  ងាយរងសក្ោេះ  

ស្ថវ កាត ម long-tailed 
macaque 

Macaca fascicularis  មិនសូវក្ពួយបារមា  

ដនកនក្ព Dhole Cuon alpinus ជិតផុតពូជ  
ខ.សតវសាែ ប  
សតវក្តយ៉ាងយរស giant ibis Pseudibis 

gigantean  
ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

ក្តែរធ់ ំ Greater adjutant Leptoptilus dubius ជិតផុតពូជ  
សរងរងធ ំ great hornbill Buceros bicornis  ជិតផុតពូជ  
ាម តសផេះ White-rumped 

Vulture 
Gyps bengalensis  ជិតផុតពូជខាៃ ងំ

បំផុត 
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សឈ្លម េះជាភាស្ថដខមរ សឈ្លម េះជាភាស្ថអងស់គ្ៃស សឈ្លម េះវទិាស្ថន្រសត ស្ថា នភាព តក្មវូការជក្មរ (គ្ម២) 
ាម តសាន ត Slender-billed 

Vulture 
Gyps tenuirostris  ជិតផុតពូជខាៃ ងំ

បំផុត 
 

ាម តសភៃីង Red-headed 
Vulture 

Sarcogyps calvus  ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

សក្រៀលរាលក្រហម sarus crane Antigone antigone  ងាយរងសក្ោេះ  
អងកតស់មម  
(ែបំងក្រញូង) 

black-necked 
stork 

Ephippiorhynchus 
asianticus  

ជិតទទួលរងការ
គ្ំរាមរំដហង 

 

រនាលពណ៌ painted stork Mycteria 
leucocephala  

ជិតទទួលរងការ
គ្ំរាមរំដហង 

 

ទុងក្បសផេះ spot-billed 
pelican 

Pelecanus 
philippensis  

ជិតទទួលរងការ
គ្ំរាមរំដហង 

 

ទនក្ពស្ថៃ បស White-winged 
duck 

Cairina scutulata  ជិតផុតពូជ  

រំក្បររស្ថៃ បតូច Particoloured 
flying squirrel 

Hylopetes alboniger  ជិតផុតពូជ  

ទនក្ពស្ថៃ បស White-winged 
Duck 

Asarcornis 
scutulata 

ជិតផុតពូជ  

គ្.ឧរងគសតវ និងក្ត ី
ក្រសពីភន ំ Siamese crocodile Crocodylus 

siamensis  
ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

អសណតី រហៃួង Royal turtle Batagur baska  ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

រនាធ យរាលរដងកប giant soft-shell 
turtle 

Rafetus swinhoei  ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

អសណតី រក្ពិច elongated tortoise Indotestudo 
elongate  

ជិតផុតពូជ  

អសណតី រសរល yellow-headed 
temple turtle 

Heosemys 
annanadalii  

ជិតផុតពូជ  

ពសថ់ាៃ នក់្សកាហូល Burmese python Python bivittatus  ងាយរងសក្ោេះ  
ពស់ដវររនាម King cobra Ophiophagus 

Hannah  
ងាយរងសក្ោេះ  

ពស់ដវរក្របី Monocled Cobra Naja kaouthia ងាយរងសក្ោេះ  
ក្តីាពរ Asian arowana Scleropages 

formosus  
ជិតផុតពូជ  

អសណតី រហៃួង Batagur Batagur Baska ជិតផុតពូជខាៃ ងំ
បំផុត 

 

សភសរាមក្ចមុេះ Hairy-nosed 
Otter 

Lutra sumatrana  ជិតផុតពូជ  

សកាៃ រនបតង Green Peafowl Pavo muticus  ជិតផុតពូជ  
ក្តីរបរ Fish—family 

Clupeidae 
Tenualosa 
thibaudeaui  

ជិតផុតពូជ  

ក្តី ក្តសរ ់ Jullien’s golden 
carp 

Probarbus jullieni ជិតផុតពូជ  

ក្តីរាជ Giant catfish Pangasianodon 
gigas  

ជិតផុតពូជ  

ចំណា៖ំ សតវជាសក្ចីនសទៀតនឹងក្តូវបានបដនាមសៅរនុងារាង២ សៅសពលមានទិននន័យងមីៗ។ 
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ឧបសតព័នធ២៖ តំបន់អាទភិាពសក្មាប់កំណតត់ំបន់នីតួយ  ៗកន៊ុងតំបន់ការពារធតមោតិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រូបភាព១ ៖ តំបនអ់ាទិភាពសក្មាប់រំណត់តំបន់នីមួយៗ រនុងតំបន់ការពារធមមជាតិ 

ការបរក្ស្ថយរូបភាព១៖ លរខណវនិិចឆ័យ សសែារិចច សងគម និងសអរូ ូសុី មានពិនៃុ អាទីភាពខពស់
មួយសក្មាប់យរមរពិចរណា ននតំបន់នីមួយៗ ១០០% ប៉ាុដនតមានការដក្បក្បួលសៅាមតំបនស់រៀងៗខៃួន។ 
ឧទហរណ៍ តំបន់សនូលនឹងមានពិនៃុលរខណវនិិចឆ័យសអរូ ូសុីខពស់រហូតែល់ ១០០% សៅសពលដែល
លរខណវនិិចឆ័យសសែារិចច-សងគម គឺ្មានែល់រំរតិសូនយ។ ផៃុយសៅវញិ ពិនៃុអាទិភាពននលរខណៈ សអរូ ូសុី
គឺ្ស ងីែល់រំរតិសូនយសៅសពលលរខណវនិិចឆ័យសសែារិចច-សងគម គឺ្ស ងីែល់ ១០០% សក្មាបត់ំបន់
សហគ្មន។៍ 
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ឧបសតព័នធ៣៖ ឧទាហរណ៍ពីការកណំត់សបងសចកតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងកន៊ុងសតមតកិតម 
តំបនក់ារពារធតមោតតិយួ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

រូបភាព២៖ ឧទហរណ៍ពីការរណំត់ដបងដចរតំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ងរនុងសមមតិរមមតំបន់ការពារធមមជាតិមួយ 

ឧទហរណ៍ននែំសណីរការ៖ ក្បសភទសតវ A(ែូចជាែំរ ីឬខាៃ ែំបង) ក្តូវការ ២០គ្ម២ ប៉ាុដនតសៅ
ដរបរសនាេះ រ៏មានក្បសភទសតវសផសងសទៀត ដែលជិតផុតពូជផងដែរ៖ ក្បសភទ រុរខជាតិ បរស ីនិងលមូន (ចណុំច
ពណ៌ក្រហម) សៅរនុងតំបន់ការពារធមមជាតិខាងសលី។ ែូសចនេះ តំបន់សនូលពិតក្បារែ មានតក្មូវការជក្មរ
សក្មាប់សតវទងំពីរក្បសភទ (ែំរ ី និងខាៃ ) ទីាងំននក្បសភទររុខជាតិ បរស ី និងលមូន។ ការពិសក្ោេះសោបល់
ជាមួយភាគី្ពារ់ព័នធ គឺ្មានស្ថរៈសំខាន់ សែីមបយីល់ែឹងអំពីទីាងំននក្បសភទសតវជិតផុតពូជសៅរនុងតំបន់
ការពារធមមជាតិ។
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កដូ តំបន់ករពរធមមជតិ សថតិកនងុេខត្ត ៃផទ្រក�(ហ.ត) ្រព���្រកឹតយ/អនុ្រកឹតយ
១,៧៧០,០៦២

ឧ.ជ០១ ែកប ែកប ១,១៥២
អនុ្រកឹតយេលខ ១៣៨ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី២៥ ែខតុ� ឆន ២ំ០០៣

ឧ.ជ០២ េវុនីៃស-េសៀមប៉ង សទឹងែ្រតង និងរតនៈគិរ ី ៥៧,៤៦៩
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៧៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ឧ.ជ០៣ ជួរភនំ្រក��ក�្ត ល
េកះកុង េពធិ៍�ត់ និងកំពង់សពឺ

៤០១,៣១៣
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨១ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ឧ.ជ០៤ ្រពះសុ�្រមិត-កុសមៈ (គិររីមយ) កំពង់សពឺ កំពត និង្រពះសីហនុ ៣៥,២៣២
អនុ្រកឹតយេលខ១៧១ អន្រក.បក
ចុះៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០

ឧ.ជ០៥ ្រពះមុនីវង� (បូកេគ) កំពត និង្រពះសីហនុ ១៥៤,៤៥៨
អនុ្រកឹតយេលខ១៧១ អន្រក.បក
ចុះៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០

ឧ.ជ០៦ អូយ៉�វ រតនៈគិរ ី ១០១,៣៤៨
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨២ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ឧ.ជ០៧ ជួរភនំ្រក��ខងត�ូង
េកះកុង េពធិ៍�ត់ កំពង់សពឺ 
និង្រពះសីហនុ

៤១០,៣៩២
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ឧ.ជ០៨ សមុ្រទេកះរុង ្រពះសីហនុ េកះកុង ៥២,៤៤៨
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៤ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី  ០៨   កុមភៈ ២០១៨

ឧ.ជ៩៣ ្រពះសីហនុ (�ម) ្រពះសីហនុ ១៥,០០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣ 
ឧ.ជ៩៣ បុទុម�គរ េកះកុង ១៧១,២៥០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣ 
ឧ.ជ៩៣ ្រពះជ័យវរ មន័-នេ�ត្តម (ភនំគូែលន េសៀម�ប ៣៧,៥០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣ 
ឧ.ជ៩៣ វរីៈជ័យ រតនៈគិរ ីនិងសទឹងែ្រតង ៣៣២,៥០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣ 

ឧ.ជនិ�០១ េកះរុង ្រពះសីហនុ (-២៦៥៥.៣៥)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៨៨ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ១៣ កញញ  ២០១៦

៣,៤៣៣,១២២

ដ.ស០១ លំផត់
រតនៈគិរ ី និងមណ្ឌ លគិរ ី

២៥០,០០០
អនុ្រកឹតយេលខៈ ០៤ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៥ មក� ២០១៧

ដ.ស ០២ ភនំេ្រពច មណ្ឌ លគិរ ី ២២២,៥០០
អនុ្រកឹតយេលខៈ ០៥ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៥ មក� ២០១៧

ដ.ស០៣ ៃ្រពឡង់
សទឹងែ្រតង កំពង់ធំ ្រកេចះ 
និង្រពះវ�ិរ

៤៣១,៦៨៣
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៧៤ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស០៤ ្រពះរករ ្រពះវ�ិរ ៩០,៣៦១
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៧៥ អន្រក.បក
 ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស០៥ េសៀមប៉ងខងលិច សទឹងែ្រតង ៦៥,៣៨៩
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៧៦ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស០៦ ែឆប ្រពះវ�ិរ និងសទឹងែ្រតង ១៩០,០២៧
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៧៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស០៧ �ៃត េកះកុង ១៤៤,២៧៥
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨០ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

បញជ�ី��មតំបន់ករពរធមមជតិៃន្រព��ជ��្រកកមពុជ
ពីឆន ១ំ៩៩៣-២០១៨

ឧទយនជតិ(ឧ.ជ) ចំនួន១២តំបន់

ែដនជ្រមកសត្វៃ្រព(ដ.ស)ចំនួន១៨តំបន់

២១



២២

កដូ តំបន់ករពរធមមជតិ សថតិកនងុេខត្ត ៃផទ្រក�(ហ.ត) ្រ����្រកឹតយ/អនុ្រកឹតយ

ដ.ស០៨ ែកវសីម មណ្ឌ លគិរ ីនិង្រកេចះ ២៩២,៦៩០
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៣ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស០៩ ៃ្រសពក មណ្ឌ លគិរ ី ៣៧២,៩៧១
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៥ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស១០ េសៀមប៉ង សទឹងែ្រតង ៦៦,៩៣២
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៦ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ដ.ស១១ ភនំេ�ន ត-ភនំពក ្រពះវ�ិរ  និងេសៀម�ប (៤២,០៩៧)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៤៣ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ៣១ សី� ២០១៧

ដ.ស១២ សងឃរុកខ វន័ ឧត្តរមនជ័យ
៣០២៥៤  

(-២៧៧១០)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៤៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ៥ េម� ២០១៨

ដ.ស៩៣ ភនំ��៉ល់ កំពង់សពឺ េពធិ៍�ត់ កំពង់ឆន ងំ ២៥៣,៧៥០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.ស៩៣ ពម្រកេ�ប េកះកុង ២៣,៧៥០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.ស៩៣ ភនំសំកុស េពធិ៍�ត់ បត់ដំបង និងេកះកុ ៣៣៣,៧៥០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.ស៩៣ គូែលន-្រពហមេទព េសៀម�ប ្រពះវ�ិរ និងកំពង់ធំ ៤០២,៥០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.ស៩៣ បឹងែពរ េសៀម�ប ្រពះវ�ិរ និងកំពង់ធំ ២៤២,៥០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.ស៩៣ ភនំ�មេលៀរ មណ្ឌ លគិរ ី ៤៧,៥០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.សនិ�០១ រនមដូនសំ បត់ដំបង និងបនទ យមនជ័យ (១៧៨៧៥០) ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ដ.សនិ�០២ សនួល ្រកេចះ (៧៥០០០) ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣

១៥១,២០៨

ក.ទ០១ អន្លង់្រពីង កំពត ២១៧
អនុ្រកឹតយេលខៈ ០៤ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៦ មក� ២០១១

ក.ទ០២ ទំនបខងេជីងទេន្ល�ប កំពង់ធំ  និងេខត្តេសៀម�ប ៣១,១៥៩
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៨ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

ក.ទ០៣ បឹងែ្រពកេ�ព �ែកវ ៨,៣០៥
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៤៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ១៥ តុ� ២០០៧

ក.ទ០៤ �ង្រតពងំថម បនទ យមនជ័យ ១២,៦៥០
្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ជស/រកត/០២០០/១១០ 
ចុះៃថងទី ២២ កុមភៈ ២០០០

ក.ទ០៥ បឹងែ្រពកទប់ ្រពះសីហនុ ១៦
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៨៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ១៣ កញញ  ២០១៦

ក.ទ០៦ ្រប�ទបកន (្រពះខ័នកំពង់�្រពះវ�ិរ (២,១២៤)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៤៤ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ៣១ សី� ២០១៧

ក .ទ០៧ រនមដូនសំ បនទ យមនជ័យ ១,៤២៣
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៥ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ២០ ធនូ ២០១៧

ក.ទ០៨ សំបូរៃ្រពគុក កំពង់ធំ ៤៣៨
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៣៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ១៣ មិន ២០១៨

ក.ទ៩៣ អងគរ េសៀម�ប ១០,៨០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ក.ទ៩៣ បនទ យឆម រ បនទ យមនជ័យ និងឧត្តរមនជ័ ៨១,២០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ក.ទ៩៣ ្រពះវ�ិរ ្រពះវ�ិរ ៥,០០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣

៤១៥,៥៧១

ប.ប០១ ពញែ្រកក តបូងឃមុ ំ ១៩៩
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

តំបន់ករពរេទសភព(ក.ទ)ចំនួន១១តំបន់

តំបន់េ្របី្របស់េ្រចីនយ៉ង(ប.ប)ចំនួន៧តំបន់



២៣

កដូ តំបន់ករពរធមមជតិ សថតិកនងុេខត្ត ៃផទ្រក�(ហ.ត) ្រ����្រកឹតយ/អនុ្រកឹតយ

ប.ប០២ ែ្រពកទឹក�បក�លឆ� ្រពះសីហនុ ៥,៥២០
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១១៦ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៥ មិថុន ២០១៦

ប.ប០៣ ភនំនងក្រងី-ភនំទូកមស កំពង់ឆន ងំ ៥,០៦៣
អនុ្រកឹតយេលខៈ ២០០ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ២៨ វចិឆិក ២០១៧

ប.ប០៤ សសរស្តមភសត្វេ� ្រកេចះ ៨៣៩
អនុ្រកឹតយេលខៈ ២០១ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ២៨ វចិឆិក ២០១៧

ប.ប៩៣ ដងែពង េកះកុង ២៧,៧០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣
ប.ប៩៣ សំឡូត ៃប៉លិន និងបត់ដំបង ៦០,០០០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣

ប.ប៩៣ ទេន្ល�ប
កំពង់ធំ កំពង់ឆន ងំ េពធិ៍�ត់ 
បត់ដំបង និងេសៀម�ប

៣១៦,២៥០ ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣

តំបន់សនូលបឹងទេន្លឆម រ (តំបន់�៉មកំពង់ធំ (១៤,៥៦០)
្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ នស/រកត/០៤០១/០៧០ 
ចុះៃថងទី ១០ េម� ២០០១

តំបន់សនូលែ្រពកទល់ (តំបន់�៉មបត់ដំបង (២១,៣៤២)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ៨៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០៩ ឧសភ ២០១៦

តំបន់សនូលសទឹងែសន កំពង់ធំ (៦,៣៥៥)
្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ នស/រកត/០៤០១/០៧០ 
ចុះៃថងទី ១០ េម� ២០០១

១៤,៦០០

រ.ស០១ សទឹងែ្រតង សទឹងែ្រតង ១៤,៦០០
្រពះ�ជ្រកមេលខៈ  នស.រកម.១២៩៦.៣៤
 ចុះៃថងទី ២៤ ធនូ ១៩៩៦

(េកះកពិ) េកះកុង (១,២០០)
្រពះ�ជ្រកមេលខៈ  នស.រកម.១២៩៦.៣៤ 
ចុះៃថងទី ២៤ ធនូ ១៩៩៦

(បឹងទេន្លឆម រ) កំពង់ធំ (១៤,៥៦០)
្រពះ�ជ្រកមេលខៈ  នស.រកម.១២៩៦.៣៤ 
ចុះៃថងទី ២៤ ធនូ ១៩៩៦

(ែ្រពកទល់) បត់ដំបង (២១,៣៤២)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៣៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ០២ តុ� ២០១៥

២៤,៦៥៤

ប.ភ០១ ភនំែតបង ្រពះវ�ិរ ២៤,៦៥៤
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១៨៩ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ១៣ កញញ  ២០១៦

ប.ភ០២ ភនំយ៉ត ៃប៉លិន  (៣១.៩៥១)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ១00 អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ១៩ មិថុន ២០១៦

របជ០១ ១,៤២៧,៩៤០

រេបៀងអភិរក�ជវីៈច្រមុះ��ន -៧៥៧,៦៦១
អនុ្រកឹតយេលខៈ ០៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ២៦ មក� ២០១៧

រេបៀងអភិរក�ជវីៈច្រមុះឧត្តរ (៥០០,៨១០)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ០៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ២៦ មក� ២០១៧

រេបៀងអភិរក�ជវីៈច្រមុះជួរភនំ្រក�� (១៦៩,៤៦៩)
អនុ្រកឹតយេលខៈ ០៧ អន្រក.បក 
ចុះៃថងទី ២៦ មក� ២០១៧

៧,២៣៧,១៥៧

តំបន់�៉ម�រ(រ.ស)ចំនួន៤តំបន់

សរបុៃផទដី

រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ

តំបន់េបតិកភណ្ឌ ធមមជតិ(ប.ភ)ចំនួន២តំបន់
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៩. ឧ.ជនិ�/ដ សនិ� ជតំបន់ករពរធមមជតិែដល្រតូវបននិ�ករណ៍

៧.   ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពសងឃរុកខ វន័ សថិតេនកនុងរេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះឧត្តរ ចំនួន  

កំណត់សមគ ល់៖

៣.  តំបន់�៉ម�រេកះកពិ សថិតេនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពពម្រកេ�ប និង ឧទយនជតិបុ
៤.   ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនំេ�ន ត-ភនំពក សថិតេនកនុងរេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះឧត្តរ
៥.   តំបន់ករពរេទសភព  ្រប�ទបកន (្រពះខ័នកំពង់�្វ យ) សថិតេនកនុងរេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះឧត្តរ និងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពបឹងែពរ

៨. ឧ.ជ/ដ.ស/ក.ទ/ប.ប៩៣ ជតំបន់ករពរធមមជតិែដលបេងកីតេ�យ្រពះ�ជ្រកឹតយេលខៈ ចុះៃថងទី ០១ វចិ្ឋិក ១៩៩៣

២.  រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះ្របព័នធតំបន់ករពរធមមជតិ ែចកេចញជ ០៣ រេបៀងអភិរក�ជីវៈច្រមុះគឺ ��ន ឧត្តរ និងជួរភនំ្រក�ញ

១. តំបន់េ្របី្របស់េ្រចីនយ៉ង ទេន្ល�ប ៃនតំបន់ឋបនីយជីរមណ្ឌ លបឹងទេន្ល�ប ែចកេចញជ ០៣ 
តំបន់សនូលគឺ បឺងទេន្លឆម រ ែ្រពកទល់ និងសទឹងែសន

៦ .  តំបន់េបតិកភណ្ឌ ធមមជតិ ភនំយ៉ត សថិតេនកនុងតំបន់េ្របី្របស់េ្រចីនយ៉ងសំឡូត
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