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រសចែតីសរងេប  

អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ គឺជាម្របឡភរសត្វផដលានារៈសំខានឡ់ៅកន៊ុងផដនសម៊ុម្ររននម្របឡរសកមព៊ុជា។ ឡៅតាមត្ំបន់
ឡឆនរសម៊ុម្ររននម្របឡរសកមព៊ុជា អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររចំននួម្របាមំ្របឡភរម្រត្ូវបានកត្ម់្រតា ប៉ា៊ុផនតម្របឡភរទាងំឡនេះស៊ុរធផត្សាិត្ឡម្រកាម
ការគំរាមកំផហងផដលឈានឡៅផ៊ុត្ពូជពីកន៊ុងផដនរឹកធមមជាត្ិ។ ការគំរាមកំផហងសំខាន់ៗ ដូចជា សកមមភាពឡនារ
ខ៊ុសចាប ់និងការឡនារបានឡដាយនចដនយ ការឡរចរលិរីជម្រមក ការអភវិឌ្ឍកន៊ុងត្ំបនឡ់ឆនរ និងការបំព៊ុល។ ឡលើសពីឡនេះ   
ការនិយមចាបអ់ឡ ត្ើ កឡដើមបយីកាច ់ និងការម្របមូលយកស ៊ុត្អឡ ត្ើ ក ផដលនាឱំ្យអនកឡនារមនិសូវគិត្ពីការឡដាេះ
ផលងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផដលឡនារបានឡដាយនចដនយឡេើយ។ ការគំរាមកំផហងពីការឡេើងកំឡៅផផនដ ីគឺជាការម្របឈម
បផនាមឡរៀត្ចំឡពាេះការរស់រានានជីវតិ្របស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ។ 
        ផផនការសកមមភាពសម្រាបក់ារការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ គឺធានាបានអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររនិងរជីម្រមករបស់វម្រត្ូវបាន 
ការពារនិងអភរិកស ឡដើមបផីតល់ឡៅម្របពន័ធឡអកូេូស៊ុីផដលានស៊ុខភាពលែ និងវបិ៊ុលភាពឡសដាកិចច សម្រាបម់ន៊ុសសជំនាន់
ឡម្រកាយៗឡៅកមព៊ុជាឱ្យបានឡៅកន៊ុងឆ្ន ២ំ០២៦។ 

ផផនការសកមមភាពឡនេះានឡោលបំ្ងចំនួន៥ គ៖ឺ 
 ១.   កាត្ប់នាយការគរំាមកំផហងឡដាយារសកមមភាពមន៊ុសសដល់ការាា បរ់បស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររនិងពងរបស់វ 

២.  ការពារនិងាត រឡេើងវញិឡៅជម្រមក កផនាងរកចំ្ ី អាហារ និងកផនាងពងកូនរបស់អឡ ត្ើ ក  
៣.  ពម្រងឹងការម្រាវម្រជាវ និងតាមដានចំននួអឡ ត្ើ ក ជម្រមក ចំ្ីអាហារ និងការពងកូនរបស់អឡ ត្ើ ក និងវធិីកាត្់

បនាយការឡនារអឡ ត្ើ កបានឡដាយនចដនយ  
៤.  បឡងាើនការយល់ដឹងជាាធារ្ៈអពំីការគំរាមកំផហងចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  និងរីជម្រមករបស់វ   និងពម្រងកី

ការចូលរមួរបស់ាធារ្ជនឡៅកន៊ុងសកមមភាពអភរិកស និង 
៥.  ពម្រងឹងកចិចសហការថ្នន កជ់ាត្ិ និងតាមត្បំនជ់ាបម់្រពំផដន និងការផចករផំលកពត័្ា៌នឡៅថ្នន កត់្ំបន ់និងអនតរជាត្ិ

អំពីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ។  
 
ផផនការសកមមភាពឡនេះក៏បានផចងអំពីសកមមភាពអារិភាពផដលចាំបាច់សម្រាប់សឡម្រមចឡោលឡៅទាំងឡនេះ

ឡដើមបធីានាការរស់រានយូរអផងវងននអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា។ 
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១. សាវតា 

១.១. ចណំាតថ់្នា ក ់
រជជៈ ៖ Anamalia 
អំបូរ ៖ Chordata  
ថ្នន ក ់ ៖ Reptilia 
លំដាប ់ ៖ Testudines 
លំដាបរ់ង ៖ Cryptodira 
ពួក ៖ Cheloniidae ឬ Dermochelyidae 
ម្របឡភរ ៖ Chelonia mydas, 

 Eretmochelys imbricate,  
 Dermochelys coriacea, 
 Caretta caretta, & 
 Lepidochelys olivavea 

១.២. គោលនគោបាយ  

១ .១.២ . ាា នភាពននការអភរិកស និងចាបអ់នតរជាតិ្  
បញ្ជ ីម្រកហមននអងគការ IUCN សតីពីម្របឡភររងឡម្រោេះថ្នន ក ់ ចាត្រ់៊ុកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររចំនួនម្របាមំយួម្របឡភរ កន៊ុង

ចំឡោមម្របាពំីរម្របឡភរថ្នបានរងការគំរាមកំផហងផដលឈានឡៅផ៊ុត្ពូជ។ អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្របាមំ្របឡភរផដលបានរកឡ ើញ
ឡៅកមព៊ុជា ម្រត្ូវបានអងគការ IUCN ចាត្ថ់្នន កម់្របឡភរទាងំឡនាេះដូចត្ឡៅ៖ លមិច (Chelonia mydas) ជាម្របឡភរកំព៊ុងរង
ឡម្រោេះថ្នន ក ់ (Seminoff 2004) ម្រកាស (Eretmochelys imbricate) ជាម្របឡភរជិត្ផ៊ុត្ពូជ (Mortim er &Donnelley 
2008) និងលមិចម្រពុយប ី(Dermochelys coriacea) លមិចកាលធ ំ(Caretta caretta) និងលមិចម្របឡផេះ (Lepidochelys 
olivavea) ជាម្របឡភរង្ហយរងឡម្រោេះ (Wallace et al 2013, Casale & Tucker 2015 &Abreu-Grobois &Plotkin 
2008)។ ម្របឡភរទាងំអស់ឡនេះស៊ុរធផត្ម្រត្ូវបានច៊ុេះកន៊ុងឧបសមពន័ធI ននអន៊ុសញ្ញា ាយឡត្សផដលហាមឃាត្ក់ារឡធវើ
ពា្ិជជកមមសត្វម្របឡភរទាងំឡនេះជាអនតរជាត្ ិ ឡលើកផលងផត្សម្រាបក់ារនាចូំលមនិផមនកន៊ុងឡោលឡៅពា្ិជជកមម (ដូច
ជាការម្រាវម្រជាវវរិាាស្រសត)។ 

១.២.២. ឡោលនឡោបាយជាតិ្ និងលិខិត្បរដាា នគតិ្យ៊ុត្តិនានា  
ឡោងតាមអន៊ុម្រកឹត្យឡលខ១២៣ អនម្រក.បក សតីពីការកំ្ ត្ម់្របឡភរផល ផលិត្ផលជលផលផដលកំព៊ុងរង

ឡម្រោេះថ្នន ក ់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររទាងំម្របាមំ្របឡភរផដលរកឡ ើញឡៅកមព៊ុជាឡនេះស៊ុរធផត្ម្រត្ូវបានច៊ុេះជាធនធានជលផលផដលកំព៊ុង 
រងឡម្រោេះថ្នន ក។់ ឡោងតាមចាបស់តីពីជលផលកមព៊ុជា (2006) ការចាប ់ម្របមូលយក ការផកនចន ការលក ់ឬសាា បអ់ឡ ត្ើ ក
សម៊ុម្ររោមយួឡៅកមព៊ុជា ជាអំឡពើឡលមើសចាប។់ ចំ ៊្ុ ចឡនេះកា៏នផចងឡេើងវញិឡៅកន៊ុងម្របកាសសតីពីវធិានការការពារ
ម្របឡភរធនធានជលផលផដលកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក ់ (2010)។ ឡទាេះបីានលិខតិ្បរដាា នគត្ិយ៊ុត្តិឡៅលំដាបខ់ពស់ឡហើយក៏
ឡដាយ កប៏ចច៊ុបបននឡនេះ កចិចការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររទាងំឡនេះឡៅានត្ិចត្ចួឡៅឡេើយ។ ចាបត់ាងំពីឡពលកាា យជាសាជិក
ឡពញសិរធិននសាគមអាា នឡៅកន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩៩ កមព៊ុជាគួរផត្ឡផ្កត ត្ឡលើការឡោរពតាមអន៊ុសារ្ៈននការឡោគយល់ 
(MoU) អាា នសតីពីការអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផដលបានច៊ុេះហត្ាឡលខាឡដាយម្របឡរសជាសាជិកអាា នទាងំម្របាបំនួ 



7 

(Ing 2000)។ ឡលើសពីឡនេះ កមព៊ុជាកជ៏ាហត្ាឡលខីននលិខតិ្បរដាា នគត្ិយ៊ុត្តិថ្នន កត់្ំបនម់យួចំនួនផងផដរ ផដលទាករ់ង
នឹងការអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្រររមួទាងំអន៊ុសារ្ៈសតីពមីហាសម៊ុម្ររឥោឌ -អាស៊ុីអាឡគនយ ៍ (IOSEA) ផដលបានច៊ុេះ   
ហត្ាឡលខាឡៅឆ្ន ២ំ០០២។ ចំឡពាេះលិខិត្បរដាា នគត្យិ៊ុត្តិជាត្ិនិងអនតរជាត្ិទាងំអស់ផដលទាករ់ងនងឹអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ
សូមអានឡៅឧបសមពន័ធ១។ 

១.៣. ស្ថា នភាពននការអភរិកស 
១.៣.១. របាយ ចំនួន រីកផនាង និងនិនាន ការននអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

ពត័្ា៌នជាលកខ្ ៈវរិាាស្រសតអំពីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជាានត្ិចត្ចួឡៅឡេើយ ឡហើយរបាយការ្៍នានា 
និងពត័្ា៌នអំពីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡម្រចើនផត្ព៊ុំានម្របភពចាស់ល្លស់ ឡពាលគឺបានពីអនកឡនារឡៅមូលដាា ន។ ឡៅរសវត្សរ ៍
ឆ្ន ១ំ៩៩០ រិនននយ័របស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានម្របមូលតាមរយៈការរាយការ្៍របស់អនកឡនារឡដាយោម នការឡផទៀង
ផ្កទ ត្ច់ាស់ល្លស់ថ្នឡៅម៊ុនឆ្ន ១ំ៩៧៩ ានការសឡងាត្ឡ ើញអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររចំនួនម្របាមំ្របឡភរជាឡរឿយៗ ផដលកន៊ុងឡនាេះ
ានលមិច ម្រកាស លមិចម្រពុយបី លមិចកាលធ ំនិងលមិចម្របឡផេះ (Ing 1999; McNamara et al. 2016)។ ឡៅឆ្ន ២ំ០១០ 
ការសិកាម្រាវម្រជាវពីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររបានឡធវើឡេើងវញិ កន៊ុងឡនាេះអនកឡនារចំនួន៦៦នាក់បានរាយការ្៍ថ្នបាន
ឡ ើញអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររទាងំម្របាមំ្របឡភរ ប៉ា៊ុផនតឡម្រកាយមកមនិបានឡ ើញលមិចម្រពុយប ីលមិចកាលធ ំនិងលមិចម្របឡផេះញឹកញាប់
ដូចម៊ុនឡេើយ (FFI 2011)។ កន៊ុងចំឡោមអនកឡនារផដលបានសាា សន ៍ ៧២% បានរាយការ្៍ថ្នបានឡ ើញលមិច 
៧៤% ថ្នបានឡ ើញម្រកាស ៣% ថ្នបានឡ ើញលមិចម្របឡផេះ ១% ថ្នបានឡ ើញលមិចកាលធំ និង ១% ថ្នបានឡ ើញលមិច
ម្រពុយបី (FFI 2011)។ 

ឡៅឆ្ន ២ំ០១៥ សិកាខ កាមផដលបានចូលរមួឡៅកន៊ុងការសិកាម្រាវម្រជាវថ្នន កឡ់ខត្តបានឡៅឡលើផផនរីឡៅរីកផនាង
ផដលពួកឡគបានឡ ើញវត្តានអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកន៊ុងរយៈឡពល១០ឆ្ន  ំ (របូរី1) (McNamara et al. 2016)។ ជារមួ
សិកាខ កាមចំនួន១២០នាក ់ មកពីឡខត្តកពំត្ ផកប ម្រពេះសីហន៊ុ និងឡកាេះក៊ុង បានកត្ម់្រតាអំពីការសឡងាត្ឡ ើញអឡ ត្ើ ក     
សម៊ុម្ររចំនួន២៣៣ឡលើក (McNamara et al. 2016)។ ការសឡងាត្ឡ ើញអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានកត្ម់្រតាឡៅឡលើម្រកឡា
នីមយួៗនននផទផផនរ ី ឡដើមបកីំ្ ត្ព់រីីកផនាងផដលបានឡ ើញញឹកញាបជ់ាងឡគ។ ឡទាេះបីការឡធវើផបបឡនេះមនិផតល់ពត័្ា៌ន
ស៊ុម្រកឹត្អំពីភាពសំបូរផបបននម្របឡភរអឡ ត្ើ កោមយួកឡ៏ដាយ កក៏ារអឡងាត្ឡនេះបានជួយ បង្ហា ញោ៉ា ងចាស់ពីការថ្យច៊ុេះ
ននវត្តានអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកន៊ុងរយៈឡពល១០ឆ្ន កំនាងមកឡនេះ។ 
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របូរ ី១៖ រីតាងំផដលបង្ហា ញពីវត្តានរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររកន៊ុងចឡនាា េះឆ្ន  ំ២០០៥-២០១៥  
(ម្របភព៖ McNamara et al 2015) 

១.៣.២. ម្របវត្តិអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររជាម្របឡភរផដលានបាា ស់រីឆ្ា យ វឡធវើដំឡ ើ្ រោ៉ា ងផវងឆ្ា យឡៅកន៊ុងបរាិា នននមហាសម៊ុម្ររ

កន៊ុងត្ំបនម់្រត្ូពកិ និងម្រត្ូពិករងឡៅជ៊ុំវញិពិភពឡល្លក (Guebert et al. 2013; Plotkin 2010)។ ឡទាេះបីវជាម្របឡភរសត្វ
លមូនផដលម្រសូបយកខយល់សម្រាបដ់កដឡងាើមឡៅខាងឡលើនផទរឹកកឡ៏ដាយ កវ៏បានចំោយឡពលភាគឡម្រចើនឡៅឡម្រកាមនផទ
រឹកសម៊ុម្ររឡពញមយួជីវតិ្របស់វ (Lohmann & Musick 2013) វរស់ឡៅកន៊ុងរឹកឡម្រៅដាចព់ីឡគ ឬកឡ៏ៅតាមត្បំនឡ់ឆនរ
ឡដាយអាម្រស័យឡលើដំោកក់ាលននជីវតិ្ និងឡៅតាមម្របឡភររបស់វ (Guebert et al. 2013; Bolten, 2003)។ អឡ ត្ើ ក     
សម៊ុម្ររភាគឡម្រចើនឡធវើបាា ស់រឡីៅកានរ់ីកផនាងផដលពកួវឡកើត្ និងកផនាងរកចំ្ ី ោ៉ា ងឡរៀងទាត្ ់ និងផដលអាច
ពាករ្៍បាន (Plotkin 2003; Plotkin 2010)។ សត្វឡឈាម លរស់ឡៅឡពញមយួជីវតិ្ឡៅកន៊ុងមជឈដាា នសម៊ុម្ររ ចំផ្ក
សត្វញីវញិឡធវើសំប៊ុកពងឡៅតាមឡឆនរខាចន់នត្បំនម់្រត្ូពកិ និងតាមឡកាេះនានាកន៊ុងមហាសម៊ុម្ររជាឡម្រចើនឡលើកកន៊ុងមយួរដូវៗ
ជាឡរៀងរាល់២-៥ឆ្ន មំតង ពងរបស់វញាស់កន៊ុងរយៈឡពលម្របា្ជា៦០នថ្ា ឡម្រកាយពីការរំល្លកព់ង (Guebert et al. 
2013; Lohmann & Musick 2013)។ 

កតាត កំ្ត្់ពីឡភររបស់កូនអឡ ត្ើ កផដលឡរើបនឹងញាស់ គឺអាម្រស័យឡលើសីត្៊ុ ា្ ភាពឡៅកន៊ុងដីខាច់ផដល        
អឡ ត្ើ កឡធវើសំប៊ុក (Yntema & Mrosovsky 1980)។ ឡទាេះជាឡភរនិងចនំួនរបស់កូនអឡ ត្ើ កានការផម្របម្របួលតាម
ម្របឡភរកឡ៏ដាយ កព៏ួកវនឹងររួលបានកូនអឡ ត្ើ កឡឈាម លភាគឡម្រចើនឡៅសីត្៊ុ ា្ ភាពទាបជាង ២៩°C និងភាគឡម្រចើនជា
កូនញីឡៅសីត្៊ុ ា្ ភាពកន៊ុងសំប៊ុកខពស់ជាង៣០°C (Mrosovsky; Chevalier et al. 1999; Morreale et al. 1982; 
Santidrián Tomillo et al. 2015; Wibbels 2003; Yntema & Mrosovsky 1980)។ 
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១.៤ ជម្រកសខំាន់ៗ  
១.៤.១. ផ្កា ថ្ម  

ឡៅតាមឡឆនរសម៊ុម្ររកមព៊ុជា ផ្កា ថ្មានវាិលភាពម្របា្ជា២.៧០០ហ.ត្ (Johnson & Munford 2012) 
ផដលភាគឡម្រចើនានឡៅកន៊ុងឡខត្តម្រពេះសីហន៊ុ (FiA 2005) (របូរី ២)។ ភាគឡម្រចើនននផ្កា ថ្ម សាិត្ឡៅផកបរឡកាេះនានា ផដល
ានជឡម្រៅរឹកពី២,៥ រហូត្ដល់៣០ម ឡម្រកាមនផទរឹកសម៊ុម្ររ (Krell et al. 2011)។ រីជម្រមកសំខាន់ៗ ទាងំឡនេះម្ររម្ររង ់      
ជីវចម្រមុេះ ធនធានជលផល របរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ និងផតល់កិចចការពារដល់ផដនរឹកកន៊ុងត្បំនឡ់ឆនរតាមរយៈនិយត័្កមមម្របពន័ធ
អាកាសធាត្៊ុពិភពឡល្លក កាត្ប់នាយបាត្៊ុភាពមនិម្របម្រកត្ ីនិងម្របម្រពឹត្តកមមសំ្ល់ (Brander et al. 2007; Londono & 
Johnston 2012)។ 

ផ្កា ថ្មាននារីជាកផនាងសម្រាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្រររកចំ្ ី ផងផដរ (Sims 2009)។ អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្របឡភរម្រកាស 
ភាគឡម្រចើនស៊ុីសត្វឥត្ឆែឹងកងផដលសាិត្កផនាងានផ្កា ថ្ម ដូចជា អាឡនម៉ាូន ផ្កា ថ្ម និង សពង ់ ឡហើយអឡ ត្ើ កឡពញវយ័និងកូន  
អឡ ត្ើ កម្រត្ូវបានរកឡ ើញថ្នរកចំ្ីឡៅតាមរីជម្រមកផ្កា ថ្មផងផដរ (Goatley ei al. 2012; León & Bjorndal 2002; 
Lohmann & Musick 2013)។ ឡលើសពីឡនេះ លមិចកម៏ករកចំ្ីឡៅតាមរីជម្រមកផ្កា ថ្មជាមយួនឹងម្រកាសផងផដរ គវឺស៊ុី
ផសា និងារាយផដលដ៊ុេះឡៅឡលើផ្កា ថ្ម (Goatley et al. 2012)។ ដូឡចនេះពួកវអាចចាត្រ់៊ុកថ្នជាសាសភាគសំខានផ់ដល
ជួយ ឱ្យផ្កា ថ្មានភាពម្របឡសើរឡេើង។ 

 
របូរ ី២៖ របាយផ្កា ថ្មឡៅកមព៊ុជា (ម្របភព៖ FiA 2005) 

១.៤.២. ឡមម សម៊ុម្ររ 
វាិលភាពរបស់ឡមម សម៊ុម្ររកន៊ុងផដនរឹកសម៊ុម្ររកមព៊ុជាឡយើងសរ៊ុបានរំហមំ្របា្ ៣០.០០០ហ.ត្ (Johnson 

& Munford 2012) (របូរ ី៣)។ ឡមម សម៊ុម្ររានឡម្រចើនជាងឡគឡៅកន៊ុងឡខត្តកពំត្ ផដលានវាិលភាពរហូត្ដល់ឡៅ 
២៥.២៤០ហ.ត្ (Johnson & Munford 2012)។ ឡៅត្ំបនដ់នរឡរៀត្ផដលានឡមម សម៊ុម្ររឡម្រចើនផងផដរឡនាេះគឺឡខត្ត
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ឡកាេះក៊ុង (៣.៩៩៣ ហ.ត្) នងិឡខត្តផកប (៣.០៩៥ ហ.ត្) (FiA 2005) (របូរី ៣) ឡហើយឡខត្តម្រពេះសីហន៊ុានឡមម សម៊ុម្ររ
ត្ិចជាងឡគ (១៦៤ ហ.ត្) (FiA 2008)។ 

ឡមម សម៊ុម្ររគឺជាជម្រមកចំ្ ី អាហារ និងបង្ហា ត្ពូ់ជរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររជាពិឡសស លមិច (UNEP 2008)។ 
លមិចស៊ុីសាឹកឡមម សម៊ុម្ររ ផដលជួយ ឡធវើឱ្យឡមម សម៊ុម្ររឡៅានស៊ុខភាពលែ ឡដាយបឡងាើនផលិត្ភាព និងអម្រតាារធាត្៊ុ
ចិញ្ច ឹមននឡមម សម៊ុម្ររ (Zieman et al. 1999; Jackson et al. 2001)។ ការស៊ុីចំ្ីផបបឡនេះ កជ៏ួយ ឱ្យឡមម សម៊ុម្ររ
មនិលូត្ល្លស់ខាា ងំហួសឡហត្៊ុផដលអាចរារាងំចរនតរកឹ បងាជាមាបដ់ល់បាត្ដ ីនិងមនិរារាងំដល់ដំឡ ើ្ របំផបកធាត្៊ុននារ
ធាត្៊ុសររីាងគឡេើយ (Jackson et al. 2001; Moran & Bjorndal 2005; Zieman et al. 1999)។  

 

 
របូរ ី៣៖ របាយឡមម សម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា (ម្របភព៖ FiA 2005)  

១.៤.៣. ឡកាងកាង 
កនាងមក ារៈសំខានរ់បស់ឡដើមឡកាងកាងសម្រាបជ់ាជម្រមកចំ្ីអាហារដល់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររព៊ុំសូវានការ

ររួល ាគ ល់ឡម្រចើនឡេើយ ប៉ា៊ុផនតការសិកាជាឡម្រចើនបានបង្ហា ញថ្ន វផតល់ចំ្ ី អាហារសម្រាបអ់ឡ ត្ើ កឡដាយកផនាង 
(Amorocho et al. 2007; Limpus & Limpus 2000; Pendoley & Fitzpatric 1999)។ លមិចម្រត្ូវបានឡគសឡងាត្ឡ ើញ
ថ្ន ស៊ុីសាឹកនិងផផាឡកាងកាង ឡៅឡពលរឹកឡជារជាឡពលផដលឡកាងកាងភាគឡម្រចើនលិចបាត្ឡ់ៅកន៊ុងរឹក (Amorocho et al. 
2007; Limpus & Limpus 2000)។ 

ឡឆនរសម៊ុម្ររ និងឡកាេះនានាននម្របឡរសកមព៊ុជាានឡកាងកាងដ៊ុេះរាយបា៉ា យឡលើនផទដសីរ៊ុបរំហំ៧៨.៤០០ហ.ត្ (របូរ ី៤) 
(Johnsen & Munford 2014)។ នម្រពឡកាងកាងភាគឡម្រចើនម្រត្ូវបានរកឡ ើញឡៅកន៊ុងឡខត្តឡកាេះក៊ុង និងម្រត្ូវបានចាត្ជ់ា
ត្ំបនដ់ីឡសើមផដលានារៈសំខានជ់ាអនតរជាត្ ិ (Johnsen & Munford 2014)។ ឡកាងកាងទាងំឡនេះសាិត្ឡម្រកាមកិចច
ការពារននត្ំបនរ់ា៉ា មារ ឡកាេះសកាពិ និងកូនឡកាេះនានាននត្ំបនឡ់នេះ និងផដនជម្រមកសត្វនម្រពពាមម្រកឡាប (Johnsen & 
Munford 2012)។ ឡលើពីឡនេះនម្រពឡកាងកាងរំហំ១១២ហ.ត្ ឡៅឡកាេះរ ៉ា៊ុង និង១៥ហ.ត្ ឡៅឡកាេះរ ៉ា៊ុងសនាឹម (Johnsen & 
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Munford 2012) សាិត្ឡម្រកាមការម្រគបម់្រគងឡៅកន៊ុងត្បំនម់្រគបម់្រគងជលផលសម៊ុម្ររននម្របជ៊ុំឡកាេះរ ៉ា៊ុង (KRA-MFMA) 
(Mizrahi et al. 2016)។ 

ឡទាេះបីនម្រពឡកាងកាងានារៈសំខាន់សម្រាប់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ (ផតល់ឡសវម្របព័នធឡអកូេូស៊ុីជារួម) ក៏ឡដាយ 
(Chang-yi et al. 1997; Giesen et al. 2007; Malik et al. 2015) កក៏ាររានឆ្ា រនម្រពឡកាងកាងកំព៊ុងឡកើត្ាន    (ផដល
ឡម្រចើនផត្ជាសកមមភាពឡលមើសចាប)់ បានឡកើនឡេើងជាឡរៀងរាល់ឆ្ន កំន៊ុងអម្រតា១,៦% កន៊ុងមយួឆ្ន ំៗ ឡៅរវងឆ្ន ១ំ៩៩០ នងិឆ្ន ំ
២០០០ និង១,៩% រវងឆ្ន ២ំ០០០ និងឆ្ន ២ំ០១០ (Johnsen & Munford 2012)។ ភាគឡម្រចើនននការរានឆ្ា រ គឺឡដើមបី
យកឡឈើឡធវើអ៊ុស ផលិត្ធយូង ការវនិិឡោគជាផម្រសអំបិល វរវីបបកមម និងការអភវិឌ្ឍត្បំនឡ់ឆនរ (Johnsen & Munford 
2012; Mizrahi et al. 2016)។ 

 

 
របូរ ី៤៖ របាយនម្រពឡកាងកាងឡៅកមព៊ុជា (ម្របភព៖ MoE 2007) 

១.៥. បញ្ហា ការគរំារកហំែងជាអាទភិាព  
១.៥.១. ការគំរាមកំផហងសំខាន់ៗ ចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  

បចច៊ុបបននឡនេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រគបម់្របឡភរសាិត្ឡម្រកាមការគំរាមកំផហងផដលឈានឡៅរកការផ៊ុត្ពូជ (IUCN 2012; 
MMA 2008)។ ការគំរាមកំផហងឡសទើរផត្ទាងំអស់ឡកើត្ឡេើងឡដាយារមន៊ុសស (Guebert et al. 2013។               
ការបាត្ប់ង ់ និងការឡរចរលិរីជម្រមកឡដាយារផត្ការអភវិឌ្ឍត្ំបនឡ់ឆនរឡដាយោម នការម្រត្ួត្ពិនិត្យ បានបងាជាការគំរាម
កំផហងឡដាយផ្កទ ល់ចំឡពាេះឡឆនរខាចសំ់ខាន់ៗ ផដលជាកផនាងអឡ ត្ើ កពងកូន (Guebert et al. 2013) ឡហើយការនិយម
ចាបអ់ឡ ត្ើ កឡដើមបយីកាច ់ និងស ៊ុត្ ជាឡហត្៊ុឡធវើឱ្យអនកឡនារព៊ុំសូវគិត្ពីការឡដាេះផលងអឡ ត្ើ កផដលឡនារបាន
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ឡដាយ   នចដនយឡេើយ។ ឡលើសពីឡនេះឡៅឡរៀត្ ការឡេើងកំឡៅរបស់ផផនដី នាមំកនូវការគំរាមកំផហងបផនាមឡរៀត្ចំឡពាេះ
ការរស់រានរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ។ 

ការពិឡម្រោេះឡោបល់មយួផដលឡធវើឡេើងឡៅថ្នន កឡ់ខត្តកន៊ុងឆ្ន ២ំ០១៥ ជាមយួសាជកិសហគមនត៍ាមត្ំបនឡ់ឆនរ
ម្របឡរសកមព៊ុជា បានរកឡ ើញថ្ន កតាត ផដលនាឱំ្យានការគរំាមកំផហងចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជាឡនាេះគ៖ឺ 

១) ការឡនារ (អនួអូស សនទូច ការឡនារឡលមើសចាប ់និងការឡនារបានឡដាយនចដនយ) 
២) ការឡរចរលិរជីម្រមក (ឡមម សម៊ុម្ររ និងផ្កា ថ្ម)  
៣) ការអភវិឌ្ឍ (សំ្ងឡ់ៅតាមឡឆនរសម៊ុម្ររ និងឡៅតាមឡកាេះ)  
៤) ការបពំ៊ុល (មងដាចច់ាស់ៗ សំ្ល់រងឹ) (McNamara et al. 2016)។  

១.៥.២. ការឡនារ 
ការឡកើនឡេើងននកាា ងំឡនារ ឡៅកន៊ុងរយៈឡពលមយួសត្វត្សរច៍៊ុងឡម្រកាយឡនេះបាននាឱំ្យានការថ្យច៊ុេះ

ម្របឡភរសត្វទាងំអស់ឡៅកន៊ុងសម៊ុម្ររ (Anticamara et al. 2011; Casale 2011; FiA 2015)។ ឡៅកមព៊ុជា ផលឡនារ
សម៊ុម្ររបានឡកើនឡេើងជាបនតបនាទ បព់៨ី៥.០០០ឡតាន ឡៅឆ្ន ២ំ០១០ ដល់១២០.២៥០ឡតាន ឡៅឆ្ន  ំ២០១៤ នឹងបនត
ឡកើនដល់ ១២០.៥០០ឡតាន ឡៅឆ្ន ២ំ០១៥ (FiA 2015)។ ការឡកើនឡេើងននផលចាបរ់ហូត្ដល់ឆ្ន ២ំ០១៥ បាននាឱំ្យ
ានការឡកើនឡេើងនូវផលចាបប់ានឡដាយនចដនយននម្របឡភរផដលមនិផមនជាឡោលឡៅ ដូចជាអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ។ ការ
ឡនារបានអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡដាយនចដនយ គឺជាកងវល់ចំបងឡៅរូទាងំឡឆនរសម៊ុម្ររកមព៊ុជា។ មង សនទូច និងការឡនារ
ឡលមើសចាបឡ់ដាយឡម្របើម្របាស់អនួអូសឡៅតាមកផនាងផដលានរឹករាក ់ ឡៅផត្ជាបញ្ញា ចំបងផដលនាឱំ្យានការចាបប់ានអ
ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡដាយនចដនយកន៊ុងម្របឡរសឡនេះ (FFI 2011)។ ឡៅឆ្ន ២ំ០១៥ អនួហ ៊ុ៊ុំម្រត្ូវបានកត្ស់ាគ ល់ថ្នជាវធិីឡនារដ៏
សំខានម់យួឡផសងឡរៀត្ ផដលគំរាមកំផហងចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ (McNamara et al. 2016)។ 
១.៥.២.១. មង 

មងានម្រកឡាតាមរំហំផដលអាចឱ្យម្រត្ីចូលបានម្រត្ឹមផត្កាល បនាទ បម់កវជាបក់ន៊ុងឡពលផដលម្របឹងបម្រមេះឡច
ញ។ ឡៅកមព៊ុជា មងទាងំឡនេះអាចានម្របផវងពី៤គ.ម ឡៅ៦គ.ម និងកំពស់រហូត្ដល់៤ ម (FiA & FFI 2015)។ ឡៅកន៊ុង
រឹកឡគមិនអាចឡមើលឡ ើញាច់មងឡដាយង្ហយម្រសួលឡេើយ ឡហើយម្របឡភរឡផសងៗផដលានរំហំធំជាងម្រកឡាមង 
រួមទាងំអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ស៊ុរធផត្ម្រត្ូវជាបទ់ាងំអស់ (FiA & FFI 2015)។ ឡៅកមព៊ុជា ការឡនារជាលកខ្ ៈសិបបកមម 
ឡទាេះបីជាមនិបានឡផ្កត ត្ឡៅឡលើការឡនារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររកឡ៏ដាយ កអ៏ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្របឡភរម្រកាស និងលមិច ឡៅផត្ាន
ជាបម់ងកាត មមតងាា លឡដាយ   នចដនយផដរ (McNamara et al. 2016, Sann, 2016)។ 

១.៥.២.២. អនួអូស 
អនួអូសឡម្របើម្របាស់ាចអ់នួផដលានរំហំធ ំ និងអសូឡៅតាមបាត្សម៊ុម្ររផដលឡសទើរផត្ចាបប់ានសត្វម្រគប់

ម្របឡភរទាងំអស់ឡៅតាមគនាងរបស់វ។ វមនិម្រត្ឹមផត្ចាបប់ានអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡដាយផ្កទ ល់ប៉ា៊ុឡោណ េះឡរ វកអ៏ាចបងាការ
ប៉ាេះពាល់ដឡ៏ម្រោេះថ្នន កម់កឡលើរីជម្រមកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផងផដរ ឡដាយារវបំផ្កា ញផ្កា ថ្ម និងឡមម សម៊ុម្ររឡៅឡពលឡម្របើ
ម្របាស់វឡៅកផនាងផដលានរឹករាក ់(FiA & FFI 2015; Sensereivorth & Rady 2013)។ ឡលើសពីឡនេះឡៅឡរៀត្ ការ
អូសអនួរយៈឡពលផវងឡធវើឱ្យានហានភិយ័កានផ់ត្ខាា ងំសម្រាបអ់ឡ ត្ើ ក ឡដាយារផត្ការឡលើកឡេើងរបស់អនួានរយៈ
ឡពលយូរឡពក ផដលឡធវើឱ្យ អឡ ត្ើ កឈាករ់កឹ ឡហើយោម នឱ្កាសឡដើមបឡីងើបមកដកដឡងាើមឡៅនផទរឹកខាងឡលើ (FiA & FFI 
2015; García-Párraga et al. 2014)។ ថ្មីៗឡនេះ ការម្រាវម្រជាវបានបង្ហា ញផងផដរថ្ន អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផដលចាបប់ាន
ឡដាយនចដនយ និងបាននាមំកឡលើរូកឡហើយឡៅរស់ ឡទាេះបីឡមើលឡៅហាកដូ់ចជាឡៅានស៊ុខភាពលែកឡ៏ដាយ ប៉ា៊ុផនតកអ៏ាច
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រងឡម្រោេះថ្នន កប់ានឡដាយបោត លមកពីការឡលើកអនួឡេើងឡម្របើឡពលយូរឡពក ផដលអាចនាឱំ្យអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររង្ហបប់ានផដរ 
ឡទាេះជាានការផលងចូលឡៅកន៊ុងសម៊ុម្ររវញិកឡ៏ដាយម្របសិនឡបើព៊ុំបានពាបាលជាម៊ុន (Garcia-Parraga D., et al. 
2014)។  

ឡលើសពីឡនេះ បង្ហគ រ គឺជាឡោលឡៅននការឡនារធំជាងឡគមយួឡៅកមព៊ុជា និងជារូឡៅម្រត្ូវបានឡនារឡដាយ
ឧបករ្៍អនួអូស (Sensereivorth &Rady 2013)។ ការឡនារបង្ហគ រឡដាយអនួអូស ម្រត្ូវបានចាត្រ់៊ុកថ្នជាវធិី
ឡនារមនិឡរ ើសម៊ុខបំផ៊ុត្ ឡដាយារអនួអូសានម្រកឡាញឹកសម្រាបច់ាបប់ង្ហគ រ ផដលជាឡហត្៊ុឡធវើឱ្យានសត្វផត្មយួ
ចំនួនតូ្ចប៉ា៊ុឡោណ េះផដលអាចឡគចខាួនរចួពីសំោញ់មង (Kelleher 2005)។ ឡដាយារការឡនារបង្ហគ រានការឡកើន
ឡេើងជាបនតបនាទ ប ់(Sensereivorth &Rady 2013) ឡយើងអាចសនមត្ថ្នការឡម្របើម្របាស់អនួអូសកក៏ានផ់ត្ឡកើនឡេើងផងផដរ។ 
១.៥.២.៣. សនទូច 

ការឡនារឡដាយសនទូច គជឺាបឡចចកឡរសឡនារផបបឧសាហកមមមយួ ផដលឡម្របើម្របាស់ផខសោ៉ា ងផវង និងាន
ន៊ុយសម្រាបច់ាបស់ត្វជាឡោលឡៅ។ ឡទាេះបីការឡនារឡដាយសនទូចឡផ្កត ត្ជាសំខានឡ់លើបផបល និងឆ្ា មកឡ៏ដាយ ក៏
ានការទាកទ់ាញកន៊ុងការចាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផងផដរតាមរយៈផផាសនទូចរាង ‘J’ ជាមយួន៊ុយ (FiA &FFI 2015)។ ការ
ឡនារផបបឡនេះអាចបងាឱ្យអឡ ត្ើ កថ្ប់ដឡងាើម ឬហូរឈាមកន៊ុងឡពាេះឡៅឡពលឡលបផផាសនទូច ផដលអាចឡធវើឱ្យវង្ហប់
ផងផដរ។ ផផាសនទូចានឡងៀងម្រត្ូវបានបង្ហា ញថ្ន អាចកាត្ប់នាយការចាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររបានឡដាយនចដនយបានោ៉ា ងឡម្រចើន
ឡៅឡពលឡនារ (Mooreside 2008; Pacheco et al. 2011)។ ឡដាយារផត្វានឡងៀង ផផាសនទូចទាងំឡនេះរំនងជា
មនិអាចម្រត្ូវអឡ ត្ើ កឡលបចូលឡៅកន៊ុងឡពាេះឡេើយ ដូឡចនេះង្ហយម្រសួលកន៊ុងការហូត្ឡចញមកវញិជាការបឡងាើនអម្រតារស់ឡៅ
ឡម្រកាយឡដាេះអឡ ត្ើ កឡចញពីផផាសនទូច (Mooreside 2008)។ 

          បផនាមឡលើការគំរាមកំផហងឡដាយារផត្ផផាសនទូចរាង ‘J’ ផផាសនទូចសាិត្ឡៅកន៊ុងរឹករយៈឡពលផវង (ជួនកាល
រហូត្ដល់ឡម្រចើនជាង១៦ឡា៉ា ង) (Hazin 2006) ម្របការឡនេះឡម្រចើនផត្ឡធវើឱ្យអឡ ត្ើ កឈាករ់ឹកាា ប ់ ឡៅឡពលផដលវជាប់
សនទូចឡដាយនចដនយ (Hazin 2006, FAO 2010)។ 
១.៥.២.៤. អួនហ ៊ុ ៊ុំ 

ការឡនារឡដាយអនួហ ៊ុ៊ុំ ជាការឡម្របើម្របាស់ាចអ់នួានភាជ បសំ់្រឡៅឡជើងអនួ ផដលម្រត្ូវបានឡម្របើសម្រាប់
ឡនារហវូងម្រត្។ី អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររចំនួន៣១% ម្រត្ូវបានរាយការ្៍ថ្ន ចាបប់ានឡដាយនចដនយឡៅកមព៊ុជា ឡៅកន៊ុងការ
ឡនារឡដាយអនួហ ៊ុ៊ុំ (McNamara et al. 2016)។ ការឡនារតាមវធិីឡនេះ ម្រត្ូវបានរកឡ ើញថ្នជាការគំរាមកំផហងដ៏
សំខានម់យួឡៅកន៊ុងឡខត្តកំពត្ និងផកប (McNamara et al. 2016)។ ឱ្កាសផដលអឡ ត្ើ កាា បឡ់ដាយារផត្អនួហ ៊ុ៊ុំ 
ានអម្រតាទាបឡដាយារអនកឡនារអាចឡលើកអនួមកវញិឡៅកន៊ុងរយៈឡពលខាី។ ប៉ា៊ុផនតការសឡម្រមចឡធវើការឡដាេះផលង ឬ
មនិឡដាេះផលង គឺជាឆនទៈរបស់អនកឡនារ។ 

១.៥.៣. ការឡរចរលឹរីជម្រមក និងការអភវិឌ្ឍ 
ការអភវិឌ្ឍឡៅតាមឡឆនរសម៊ុម្ររកមព៊ុជា កំព៊ុងឡកើនឡេើងកន៊ុងអម្រតាផដលព៊ុំធាា បា់នពីម៊ុនមក ឡដាយានការឡធវើ       

និយត័្កមមបរាិា នម្រត្មឹផត្ត្ិចត្ួចប៉ា៊ុឡោណ េះ (McNamara et al. 2016; Rizvi & Singer 2011)។ រីជម្រមកជាឡម្រចើន
សម្រាបក់ារពងកូនរបស់អឡ ត្ើ កឡៅតាមឡកាេះនានាននម្របឡរសកមព៊ុជាដូចជាឡកាេះម្រពងី ឡកាេះរនាយ និងឡកាេះតាង 
បចច៊ុបបននម្រត្ូវបានជួលសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍឡៅអនាគត្ (McNamara et al. 2016)។ ការអភវិឌ្ឍតាមឡឆនរសម៊ុម្ររប៉ាេះពាល់
ឡដាយផ្កទ ល់ឡៅដល់អឡ ត្ើ កកន៊ុងការឡធវើសំប៊ុកឡៅតាមឡឆនរខាច ់(Verutes et al. 2015)។ ពនាឺចាងំជាខាា ងំពីឡហដាា រចនា
សមពន័ធនានាបានទាកទ់ាញកូនអឡ ត្ើ កឡរើបញាស់ ឡដាយឡធវើឱ្យកូនអឡ ត្ើ កទាងំឡនាេះមនិអាចរករិសឡៅសម៊ុម្ររបាន 
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(Verutes et al. 2015)។ ចរាចរមាញឹកឡៅឡលើឡឆនរខាច ់ឡធវើឱ្យខាចហ់ាបផ់ដលបងាការលំបាកកានផ់ត្ខាា ងំសម្រាបអ់
ឡ ត្ើ កកន៊ុងការកាយខាចឡ់ធវើសំប៊ុក (Sea Turtle Conservancy 2015)។ ឡលើសពីឡនេះឡៅឡរៀត្ ឡរសចរ្៍ផដលោម ន
ការររួលខ៊ុសម្រត្ូវអាចនាឱំ្យានការឡចាលសម្រាម ផដលរខំានដល់រីតាងំអឡ ត្ើ កឡធវើសំប៊ុក និងានភាពពិបាកកន៊ុងការ
កាយសំប៊ុក (Sea Turtle Conservancy 2015)។ 

សកមមភាពអភវិឌ្ឍនជ៍ាម្របចា ំ ឡធវើឱ្យខូចគ៊ុ្ភាពរឹកតាមឡឆនរសម៊ុម្ររនិងបងាជាការឡរចរលិរីជម្រមកសំខាន់ៗ
សម្រាប ់ អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ (Rizvi &Singer 2011)។ សំ្ល់ពីលំឡៅាា ន និងពឧីសាហកមម គឺជាកងវល់ឡដាយផេក 
ឡដាយារផត្ភាពរនឡ់ខាយននការម្រគបម់្រគងសំ្ល់រាវ ផដលបោត លមកពីរីម្របជ៊ុំជនរកីកានផ់ត្ធ ំនិងឧសាហកមមក៏
កានផ់ត្ធំជាងម៊ុន (Rizvi &Singer 2011)។ ការបឡញ្ចញសំ្ល់រាវជាមយួថ្នន គំមីកីសិកមម ពីត្ំបនផ់ខសរកឹខាងឡលើនិង
ភកល់ាបព់ីវលផម្រស ការឡធវើអាជីវកមមអំបិល និងវរវីបបកមមឡៅកន៊ុងបរាិា នសម៊ុម្ររ (McNamara et al. 2016; Rizvi 
&Singer 2011)។ ការបំព៊ុលឡផសងឡរៀត្បានមកពីការរ៊ុករកឡម្របងនិងឧសម័នឡៅផដនសម៊ុម្ររឡម្រៅ បងាឱ្យានការបឡញ្ចញ
សំ្ល់រងឹនិងរាវ និងការកពំបឡ់ម្របងឡដាយនចដនយ (Rizvi &Singer 2011)។ ច៊ុងបញ្ចប ់ការឡនារឡលមើសចាបដូ់ច
ជា ការឡនារឡដាយឡម្រគឿងផទ៊ុេះ និងថ្នន ពំ៊ុល នាឱំ្យានការបឡញ្ចញារធាត្៊ុគីម ីបងាឱ្យានឡម្រោេះថ្នន កឡ់ៅកន៊ុងរឹកផដលឡធវើ
ឱ្យខូចផ្កា ថ្មនងិពួការាយ (Rizvi & Singer 2011)។ 

១.៥.៤. ការបំព៊ុល 
ការឡចាលសំបកថ្ងប់ាា សទិកឡៅកន៊ុងសម៊ុម្ររ ម្រត្ូវឡគដឹងថ្នជាម្របភពបំព៊ុលចំបងមយួចំឡពាេះបរាិា នសម៊ុម្ររ ផដល

ត្ំោងឱ្យការគំរាមកំផហងធានធ់ារចំឡពាេះម្របពន័ធឡអកូេូស៊ុីសម៊ុម្ររ (Poli et al. 2015)។ ម្របភពននារធាត្៊ុព៊ុលទាងំឡនេះ
ឡម្រចើនផត្ជាសកមមភាពឡកើត្ានឡៅឡលើដីឡោក (ដូចជាកំឡរចកំរីបាា សទិកមកពីរីម្របជ៊ុជំននិងសម្រាមតាមឡឆនរខាច)់ និង
ត្ិចត្ួចជាសំ្ល់ផដលានម្របភពមកពីសម៊ុម្ររ (ឧបករ្៍ឡនារផដលបានឡបាេះឡចាលនិងការចាកឡ់ចាលសំ្ល់
ឡៅកន៊ុងសម៊ុម្ររពីនាវនិងរូក) (Barletta &Costa, 2009; Chapman 2012; Liebe zeit et al. 2011)។   អឡ ត្ើ ក
ឡម្រចើនផត្យល់ខ៊ុសថ្ន សំ្ល់អផ ត្ ត្ជាចំ្ ី ឡដាយាម នថ្នពព៊ុេះរកឹ។ កំឡរចបាា សទិកឡៅកន៊ុងម្របពន័ធរលំ្លយអាហារ
អាចបងាឱ្យសទេះ បងាជាដំឡៅរលួយ ឡធវើឱ្យធាា យសររីាងគកន៊ុង និងឡធវើឱ្យបាត្ប់ងជ់ីវតិ្ (Hoa rau 2014; Poli et al.       
2015)។ លរធផលននការវេះពិនិត្យាកសពកូនអឡ ត្ើ កផដលបានរកឡ ើញឡៅឡកាេះឡសតចបានរកឡ ើញបាា សទិកឡៅកន៊ុង
ម្របពន័ធរលំ្លយអាហាររបស់វ (Reported to FFI 24th May 2013 by Shallow Waters)។ 

ផលវបិាកពីការឡលបកំឡរចសំ្ល់ គឺឡធវើឱ្យានការឡកើត្ជំង ឺ (Derraik 2002) នងិការឡកើនឡេើងនូវអាម្រតា
ង្ហយរងឡម្រោេះឡដាយារឧបករ្៍ឡនារចាស់ និងការប៉ាេះរងគិចជាមយួនាវ (Poli et al. 2015)។ បផនាមឡលើការឡលប   
បាា សទិក អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររកអ៏ាចជាបម់ងផដលអនកឡនារឡបាេះបងឡ់ចាលផងផដរ ឬ “មងចាស់ៗ” ផដលអាចបងារបសួ និង
កន៊ុងករ្ីខាេះឡធវើឱ្យវាា បផ់ងផដរ (Guebert-Bartholo et al. 2011)។ ឡៅឆ្ន  ំ២០១៤ លមិចរស់មយួម្រត្ូវបានរកឡ ើញ
ជាបម់ងចាស់ៗឡៅឡឆនរខាងឡម្រៅឡកាេះរ ៉ា៊ុងសនាឹម (រាយការ្៍មក FFI ឡៅនថ្ារី 2 ផខមនីា ឆ្ន  ំ2014)។ សម្រាមឡៅតាម
ឡឆនរខាចផ់ដលអាចជាកផនាងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡធវើសំប៊ុក បងាជារបាងំដសំ៏ខានម់យួកន៊ុងការរារាងំអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររពីការប៉ា៊ុន
ប៉ាងឡធវើសំប៊ុកឡៅឡលើឡឆនរខាច ់(FFI 2013)។  

១.៥.៥. ការនិយមចាបអ់ឡ ត្ើ កឡដើមបយីកាច ់និងស ៊ុត្ 
ឡៅឆ្ន ២ំ០១០ អងគការ FFI បានឡធវើការវយត្នមាឡដាយឆ្បរ់ហ័ស ឡដើមបកីំ្ត្ព់ាីា នភាពននការឡធវើសំប៊ុក

របស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា (FFI 2011)។ អនកឡនារ៨៧% ឡៅកន៊ុងការអឡងាត្ឡនេះបានឱ្យដឹងថ្ន ោម នការជួញដូរ
ាចអ់ឡ ត្ើ កឡេើយ ៨% បាននិោយថ្នកាលពីម៊ុនានការជួញដូរឡៅតាមមូលដាា ន កន៊ុងឡនាេះអឡ ត្ើ កផដលឡនារ
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បានជួនកាលម្រត្ូវឡគលកឡ់ៅឱ្យអនកជិត្ខាង (FFI 2011)។ លរធផលពីការពិឡម្រោេះឡោបល់ឡៅថ្នន កឡ់ខត្តកាលពឆី្ន ំ
២០១៥ បានឱ្យដឹងថ្ន ានការបរឡិភាគាចអ់ឡ ត្ើ កមតងាា លឡៅកន៊ុងឡខត្តត្បំនឡ់ឆនរទាងំអស់ កន៊ុងឡនាេះភាគឡម្រចើនឡៅ
ឡខត្តកំពត្ និងផកប (McNamara et al. 2016)។ ស ៊ុត្អឡ ត្ើ កកម៏្រត្ូវបានបរឡិភាគផងផដរឡៅឡកាេះរ ៉ា៊ុង និងឡៅ             
ម្រកុងម្រពេះសីហន៊ុ (McNamara et al. 2016)។ 

ាចអ់ឡ ត្ើ កផដលានលកឡ់ៅឡលើរីផារានត្នមា១-៤ដ៊ុល្លា  កន៊ុងមយួគ.ម្រក ប៉ា៊ុផនតកន៊ុងរយៈឡពលប៉ា៊ុនាម នឆ្ន ចំ៊ុង
ឡម្រកាយឡនេះ ព៊ុំានការសឡងាត្ឡ ើញាចអ់ឡ ត្ើ កម្រត្ូវបានដាកល់កឡ់ៅឡលើរីផារឡេើយ (McNamara et al. 2016)។ 
សាជិកសហគមនរ៍ំនងជាបរឡិភាគអឡ ត្ើ កផដលឡនារបានឡដាយនចដនយ (McNamara et al. 2016)។ ឡទាេះបាីន
ភាពខ៊ុសោន ពីភមូមិយួឡៅភូមមិយួឡផសងឡរៀត្កឡ៏ដាយ កម៏្របជាជនមយួចនំួនមនិបរឡិភាគាចល់មិច និងម្រកាសឡេើយ 
ឡដាយារម្របនព្ីកន៊ុងមូលដាា នផដលចាត្រ់៊ុកថ្ន វនាឱំ្យព៊ុល (FFI 2011)។ ពងអឡ ត្ើ កកព៏៊ុំម្រត្ូវបានរាយការ្៍ថ្ន
ានលកដូ់រផងផដរ ប៉ា៊ុផនតឡៅឆ្ន ២ំ០១០ រីតាងំសំប៊ុកអឡ ត្ើ កចនំួនម្របាមំយួកផនាង កន៊ុងចំឡោមម្របាពំីរកផនាងផដលបាន
រកឡ ើញឡៅឡកាេះតាងម្រត្ូវបានឡគកាយ ម្របផហលជាឡដើមបយីកស ៊ុត្ឡៅលកឬ់យកឡៅបរឡិភាគ (McNamara et al. 
2016)។ 

សនូកអឡ ត្ើ កម្រត្ូវបានរាយការ្៍ថ្នានលកឡ់លើរផីារឡៅកមព៊ុជា កន៊ុងត្នមាម្របា្១៥ដ៊ុល្លា អាឡមរកិ កន៊ុងសនូក
នីមយួៗ ប៉ា៊ុផនតករ្ីផបបឡនេះានឡដាយកម្រម (McNamara et al. 2016)។ អនកឡនារផខមរខាេះម្របមូលយកសនូកអឡ ត្ើ ក
ផដលបានសាា បឡ់ដាយនចដនយ និងរការ៊ុកសម្រាបល់ក ់ដូចជាអនកឡនារាន កផ់ដលររួលការសាា សានសនូកអឡ ត្ើ ក
ចំនួន៦ (២ បានមកពីអឡ ត្ើ កលមិច និង៤ មនិាគ ល់ម្របឡភរ) ផដលម្រត្ូវបានម្របមូលរ៊ុកកន៊ុងរយៈឡពល២-៣ ឆ្ន  ំប៉ា៊ុផនតមនិ
បានដឹងថ្នអាចយកឡៅឡធវើអវបីានឡេើយ (McNamara et al. 2016)។ 

១.៥.៦. ការឡេើងកំឡៅផផនដី 
និនាន ការននការឡេើងកំឡៅផផនដ ីគឺការគំរាមកំផហងឡដាយផ្កទ ល់មកឡលើអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ឡម្រពាេះសីត្៊ុ ា្ ភាពគឺជា

កតាត កំ្ត្ឡ់ភររបស់អឡ ត្ើ ក(Santidrián Tomillo et al. 2015)។ និរសសនន៍នការផម្របម្របួលអាកាសធាត្៊ុបានបង្ហា ញ
ថ្នសីត្៊ុ ា្ ភាពរំនងជាឡកើនឡេើង១-៤°C ឡៅត ជាងបចច៊ុបបននរហូត្ដល់ច៊ុងសត្វត្សររ៍ី២១ឡនេះ (Santidrián Tomillo et 
al. 2015)។ ដូឡចនេះរហូត្ដល់ច៊ុងរសវត្សនឡ៍នេះ កូនអឡ ត្ើ កផដលញាស់ទាងំអស់គជឺាឡភរញី១០០% (Santi drián 
Tomillo et al. 2015)។ សីត្៊ុ ា្ ភាពឡកើនជាងម៊ុនរហូត្ដល់ខពស់ជាង ៣៣ - ៣៥ oC ឡៅកន៊ុងអំេ៊ុងឡពលម៊ុននងឹញាស់
កអ៏ាចនាឱំ្យអំម្រប យី៉ា៊ុងង្ហបក់ានផ់ត្ឡម្រចើនផងផដរ (Howard et al. 2014)។ 

ផលវបិាកននការឡកើនឡេើងកំឡៅ គឺានការឡកើនឡេើងននជាត្ិអាស៊ុីត្ឡៅកន៊ុងរកឹសម៊ុម្ររផងផដរ (Wong et al. 
2014)។ ម្របការឡនេះនាឱំ្យ pH ននរឹកផម្របម្របួលផដលនឹងបងាជាផស្រសតសចំឡពាេះផ្កា ថ្ម នងិឡមម សម៊ុម្ររ និងនាឱំ្យផ្កា ថ្មង្ហប ់
ផដលបងាជាផលវបិាកចំឡពាេះការបាត្ប់ងរ់ីជម្រមកសម្រាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ (Koch et al. 2013; Wong et al. 2014)។ 
ឡលើសពីឡនេះ កម្រមតិ្មធយមននកំពស់រឹកសម៊ុម្ររឡលើពិភពឡល្លក ម្រត្ូវបានពាករ្៍ថ្ននឹងឡកើនឡេើង០,៩៨ម រហូត្ដល់  
ឆ្ន ២ំ១០០ (ឡដាយានភាពខ៊ុសោន ឡៅតាមត្ំបន)់ (Wong et al. 2014) ជាឡហត្៊ុឡធវើឱ្យរីជម្រមកសម្រាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ
ពងកូនផដលរងការគរំាមកំផហងរចួមកឡហើយឡនាេះ កានផ់ត្បាត្ប់ផនាមឡរៀត្ (Pike et al. 2015)។ 
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២. យទុ្ធសាស្រសតអភិ ែសកៃលម្ចនម្សាប់  

២.១ ម្ករុអភរិកសអគ ត្ើ កសរមុ្ទ 
រដាបាលជលផល អងគការ FFI និងនដគូរបស់ខាួនឡៅកន៊ុងមូលដាា នបានឡធវើការឡរៀបចំនិងបឡងាើត្ម្រកុមអភរិកសអឡ ត្ើ ក

សម៊ុម្ររមនិផាូវការមយួផដលានសាសភាពជាសមភាគមីកព ីសហគមនឡ៍នារ រដាបាលជលផល អងគការ FFI និង
អនកពាកព់ន័ធឡផសងៗឡរៀត្។ គឡម្រាងឡនេះានឡោលឡៅបឡងាើត្ឱ្យានពត័្ា៌នសតីពីរីជម្រមកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររសំខាន់ៗ  និងការ
ដាកប់ញ្ចូ លពត័្ា៌នទាងំឡនាេះឡៅកន៊ុងម្របពន័ធកំ្ត្ត់្ំបន ់ ឡៅកន៊ុងត្ំបនក់ារពារធមមជាត្ិសម៊ុម្ររ ផដលនឹងជួយ បឡងាើនកិចច
ការពារកផនាងផដល អឡ ត្ើ កពងកូននិងកផនាងអឡ ត្ើ ករកចំ្ីឱ្យបានខាា ងំកាា ជាងម៊ុន ឡៅកន៊ុងត្ំបនម់្រគបម់្រគងជលផល    
សម៊ុម្ររ (MFMA) ផដលជាត្បំនអ់ភរិកសគំរដូំបូងបំផ៊ុត្ឡៅម្របជ៊ុំឡកាេះរ ៉ា៊ុង (KRA)។ 

២.២ កហនែងម្គបម់្គងជលផលសរមុ្ទ (MFMA) 
រាជរដាា ភបិាលកមព៊ុជា បានបឡងាើត្ត្ំបនម់្រគបម់្រគងជលផលសម៊ុម្ររធំដំបូងបងែស់សម្រាបម់្របឡរសឡនេះ ឡៅម្របជ៊ុំ     

ឡកាេះរ ៉ា៊ុង ផដលបានឡធវើការម្របកាសកាលពីនថ្ារី ១៦ ផខមថិ្៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៦។ ឡនេះគឺជាជហំានដសំ៏ខានម់យួឡឆ្ព េះឡៅសឡម្រមច
ការឡបតជាា របស់កមព៊ុជាឡៅឡម្រកាមអន៊ុសញ្ញា សតីពីជីវៈចម្រមុេះ ឡដើមបកីារអភរិកសម្របកបឡដាយម្របសិរធភាព និងម្រគបម់្រគង១០% នន
ត្ំបនឡ់ឆនរនិងសម៊ុម្ររកន៊ុងម្របឡរសឡនេះឡដាយសមធមរ៌ហូត្ដល់ឆ្ន ២ំ០២០។ MFMA ានរំហំជាង៤០០គ.ម២ នននផទ    
សម៊ុម្ររផដលរមួទាងំរីជម្រមកសំខាន់ៗ សម្រាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅតាមត្ំបនឡ់មម សម៊ុម្ររ ផ្កា ថ្ម និងនម្រពឡកាងកាងផង     
ផដរ។ ការកំ្ត្ជ់ាត្ំបនម់្រគបម់្រគង MFMA នឹងានផលវជិជានមកឡលើចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររតាមរយៈការដាកក់ំហិត្ឡលើ
សកមមភាពឡនារឡៅកន៊ុងកផនាងអភរិកស ការហាមឃាត្ឧ់បករ្៍ឡនារផដលានលកខ្ៈបំផ្កា ញ និងហាមឃាត្ក់ារ
ឡនារឡដាយអនួអូសឡៅតាមកផនាងផដលានរឹករាក ់(<២០ ម) (Mizrahi et al. 2016)។ អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររជាម្របឡភរសត្វ
ផដលឡធវើបាា ស់រឆី្ា យ ដូឡចនេះពួកវរនំងជាចោំយឡពលភាគឡម្រចើនរបស់ខាួនឡៅឡម្រៅ MFMA។ ដូឡចនេះ MFMA អាច
ការពាររីជម្រមកសំខាន់ៗ សម្រាបអ់ឡ ត្ើ កឡៅកន៊ុងត្ំបនផ់ដលបានកំ្ត្ ់ ឡហើយកិចចម្របឹងផម្របងបផនាមឡរៀត្ កឡ៏ៅផត្ម្រត្ូវ
ការឱ្យានជាចាបំាចផ់ងផដរ ឡដើមបកីារពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររទាងំឡនាេះឡៅឡម្រៅកផនាងពងកូន និងកផនាងរកចំ្ ី របស់វ 
(Hyrenbach et al. 2007)។ 

២.៣ ការលាត  
ឡៅឆ្ន  ំ២០១០ រដាបាលជលផលននម្រកសួងកសិកមម រ៊ុកាខ ម្របាញ់ និងឡនារ (MAFF) បានឡធវើការសហការ

ជាមយួអងគការ FFI ឡៅកន៊ុងការសិកាអឡងាត្ចនំួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា។ លរធផលននការអឡងាត្ឡនេះ បាននាឱំ្យភាគី
ទាងំអស់ោមំ្ររដល់កចិចការពាររីកផនាងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររពងកូនឡៅឡលើឡកាេះតាង។ កងរព័ឡជើងរឹកកមព៊ុជា ម្រត្ូវបានឡសនើស៊ុំ
ឱ្យោមលាត្ និងសាែ ត្ឡឆនរខាចជ់ាឡរៀងរាល់នថ្ា ឡដើមបកីារពាររីកផនាងអឡ ត្ើ កពងកូន ឡៅឡម្រកាមការផ្នារំបស់   
អងគការ FFI និងរដាបាលជលផល។ អងគការ FFI កផ៏តល់ការផ្នាបំឡចចកឡរសដល់សហគមនឡ៍នារ (CFi) ចំនួនបី
ឡៅកន៊ុងម្របជ៊ុំឡកាេះរ ៉ា៊ុងផងផដរ ឡដើមបឱី្យានការលាត្ឡៅផកបរឡឆនរ និងកផនាងអភរិកសតាមម្រពំម្របរល់ននសហគមនរ៍បស់ខាួន
ផដលសាិត្ឡៅកន៊ុង MFMA។ ការលាត្ទាងំឡនេះបានឡធវើឡេើងឡៅតាមកផនាងអភរិកសកន៊ុងផដនសហគមនឡ៍នារ នងិ       
រីជម្រមកសំខាន់ៗ សម្រាបក់ាររកចំ្ីរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ជាពិឡសស ផ្កា ថ្ម និងឡមម សម៊ុម្ររ។ 
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២.៤ បគងកើនការយលដឹ់ង 
ឡៅចឡនាា េះពីឆ្ន ២ំ០១០ និង២០១៤ រដាបាលជលផល (FiA) និងអងគការ FFI បានអន៊ុវត្តសកមមភាពបឡងាើនការ

យល់ដឹងអំពីសំប៊ុកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅរូទាងំម្របជ៊ុំឡកាេះរ ៉ា៊ុង។ កមមវធិីឡលើករឹកចិត្តមយួម្រត្ូវបានឡរៀបចំឡេើង ឡដើមបជីយួ 
ម្រគបម់្រគងកផនាងថ្មីៗផដលានអឡ ត្ើ កឡធវើសំប៊ុក។ កមមវធិីឡនេះានការផតល់រង្ហវ ន១់០ដ៊ុល្លា ដល់អនកផដលបានរកឡ ើញ
សំប៊ុកមយួ ឡហើយចំននួ១ដ៊ុល្លា អាឡមរកិ សម្រាបស់ ៊ុត្មយួម្រោបផ់ដលបានញាស់ និង០,៥០ ដ៊ុល្លា អាឡមរកិ សម្រាបស់ ៊ុត្
នីមយួៗផដលមនិញាស់។ 

ឡៅឆ្ន ២ំ០១៤ រដាបាលជលផល (FiA) និងអងគការ FFI បានឡរៀបចំវគគប ត្៊ុ េះបោត លមយួឡធវើឡៅកន៊ុង KRA          
ឡផ្កត ត្ឡលើការអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងការឡដាេះផលងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡដាយស៊ុវត្ាិភាព។ ឡៅកន៊ុងឆ្ន ២ំ០១៥ អងគការ 
FFI បានអន៊ុវត្តកមមវធិីប ត្៊ុ េះបោត លឡេើងវញិឡៅកន៊ុង KRA កន៊ុងឡោលបំ្ងបឡងាើនការយល់ដឹង និងការកាងសមត្ា
ភាពរបស់ពួកោត្អ់ំពីការឡដាេះផលងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្របកបឡដាយស៊ុវត្ាិភាព ។ ឡលើសពីឡនេះ ឯការផ្នាអំំពីការកាត្់
បនាយការឡនារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររបានឡដាយនចដនយម្រត្ូវបានផលិត្ឡេើង ឡដើមបផីតល់អន៊ុាសនសំ៍ខាន់ៗ ដល់អនកឡនារ
ឱ្យចូលរមួជួយ កាត្ប់នាយចនំនួអឡ ត្ើ កផដលចាបប់ានឡដាយនចដនយកន៊ុងឡពលឡនារ និងផ្នាពំីវធិានការឡដាេះផលង
ម្របកបឡដាយស៊ុវត្ាិភាពចូលកន៊ុងធមមជាត្ិវញិ កន៊ុងឡោលបំ្ងបឡងាើនសកាត ន៊ុពលជាអត្ិបរាដល់ការរស់រានានជីវតិ្
របស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡពលចាបប់ានឡដាយនចដនយ។  

៣. ម្ែបខ័ណឌ កែនកា សែរមភាព 
៣.១ គោលបំ្ ង 

ការពារ និងអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងរីជម្រមករបស់វ សម្រាបម់្របពន័ធឡអកូេូស៊ុីម្របកបឡដាយផ្កស៊ុខភាព        
វឌ្ឍនភាពឡសដាកិចច និងមន៊ុសសជំនានឡ់ម្រកាយឡៅកមព៊ុជា។  

៣.២ គោលគៅ 
១. កាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងឡដាយារសកមមភាពមន៊ុសសផដលបងាឱ្យអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  និងពងអឡ ត្ើ កបាត្ប់ង ់   

ជីវតិ្។  
២. ការពារនិងាត រឡេើងវញិឡៅជម្រមក ចំ្ីអាហារ និងកផនាងពងកូនរបស់អឡ ត្ើ ក។  
៣. ពម្រងងឹការម្រាវម្រជាវ និងតាមដានចំននួអឡ ត្ើ ក ជម្រមក ចំ្ីអាហារ និងកផនាងពងកូនរបស់អឡ ត្ើ ក និងវធិី

កាត្ប់នាយការឡនារបានឡដាយនចដនយ។  
៤. បឡងាើនការយល់ដឹងជាាធារ្ៈអំពីការគំរាមកំផហងចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ រីជម្រមករបស់វ និងពម្រងកីការ

ចូលរមួរបស់ាធារ្ជន ឡៅកន៊ុងសកមមភាពអភរិកស។ 
៥. ពម្រងឹងកិចចសហការថ្នន កជ់ាត្ិ និងតាមត្ំបនជ់ាបម់្រពំផដន និងការផចករផំលកពត័្ា៌នឡៅថ្នន កត់្ំបន ់និងអនតរជាត្ិ

អំពីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ។  
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៣.៣ លទធផល 
១. ចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររានការឡកើនឡេើង។ 

២. ស៊ុខភាពផ្កា ថ្មនិងឡមម សម៊ុម្ររានភាពម្របឡសើរជាងម៊ុន    និងានការឡកើនឡេើងនូវសំប៊ុក    និងអម្រតារស់នន            
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ។ 

៣. ភាពស៊ុម្រកឹត្យននចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានកំ្ត្ ់  (ភាពសំបូរផបប   ចំនួនម្របឡភរអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និង
របាយ)         ការសិកាម្រាវម្រជាវនិងតាមដានម្រត្ូវបានឡម្របើម្របាស់ជាពត័្ា៌នកន៊ុងការឡធវើផផនការម្រគបម់្រគង។ 

៤. សហគមនផ៍ដលរស់ឡៅតាមត្ំបនឡ់ឆនរសម៊ុម្ររននម្របឡរសកមព៊ុជា    ានការយល់ដងឹឡម្រចើនជាងម៊ុនអំពីគ៊ុ្
ត្នមាននម្របឡភរអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងម្របឡភរសត្វឡផសងៗឡរៀត្ ម្រពមទាងំជម្រមករបស់វ។ 

៥. កិចចសហការតាមត្បំនជ់ាបម់្រពំផដន និងលិខិត្បរដាា នគត្ិយ៊ុរធម្រត្ូវបានអន៊ុវត្ត។ 
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៤. សែរមភាព  
សញ្ញា សំោល់៖ L = ទាប; M = មធយម; H = ខពស់; VH =ខពស់ខាា ងំ 

សកមមភាព សូចនាករ/ លរធផល ថ្វកិា ាា បន័ររលួខ៊ុសម្រតូ្វ ហានិភយ័ (R) និងការសនមត្ (A) លរធផល កម្រមតិ្ 
អារិភាព 

កិចចម្រពមឡម្រពៀង 
អនតរជាតិ្ 

ឡោលបំ្ ង៖ ការពារ នងិអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ នងិរជីម្រមករបស់វ ឡដើមបមី្របពន័ធឡអកូេូស៊ុីផដលានស៊ុខភាពលែ ឡសដាកចិចរកីចឡម្រមើន នងិឡដើមបមីន៊ុសសជនំានឡ់ម្រកាយៗឡៅកមព៊ុជា 
ឡោលឡៅ ១. កាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងឡដាយារសកមមភាពមន៊ុសស ផដលបងាឱ្យអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងពងអឡ ត្ើ កបាត្ប់ងជ់ីវតិ្ 
១.១ កំ្ ត្ក់តាត  និងរកពត័្ា៌ន
ទាករ់ងពកីារគំរាមកំផហងឡដាយ
មន៊ុសសឡលើអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
 
 
 

១. អន៊ុាសនស៍តីពកីារម្រគបម់្រគងកន៊ុងការអភរិកស 
២. អន៊ុវត្តការអភរិកសឱ្យចំត្បំនឡ់ោលឡៅឡដាយ 
រដាបាលជលផល សហគមន ៍និងអងគការ 
 

១០០០$/ 
២០១៦ &
២០១៧ 

FiA, NGO A. សាជកិសហគមនន៍ឹងចូលរមួផត
ល់ពត័្ា៌នអំព ីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
R. ខវេះការចូលរមួពអីនកឡនារផដល
ឡម្របើម្របាស់ឧបករ្៍ប៉ាេះពាល់ដល់     
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ នងិមនិហា នបង្ហា ញ
ការពតិ្ពអីនកចូលរមួ 

បានបឡងាើនចំឡ្េះដឹងអពំីកតាត គរំាម
កំផហងឡលើអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ផដល
អន៊ុញ្ញា ត្ឱ្យការអន៊ុវត្តសកមមភាពអភិ
រកសឡៅត្ំបនឡ់ោលឡៅនងិអាចរប់
ាា ត្ប់ានការគំរាមកំផហងឡដាយ
មន៊ុសស 

H 
 

១.២ ឡធវើនយិត័្កមមនងិរបា់ា ត្ប់រ
ឡលមើសឡនារខ៊ុសចាបឡ់ៅរតីាងំ
សមម្រសបផដលានការគំរាមកំផហង
ដល់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
 

១. ោ៉ា ងឡហាចោស់លាត្ចំននួ៥នថ្ា ជា
ឡរៀងទាត្ឡ់ដើមបពីម្រងឹងការអន៊ុវត្តចាបក់ន៊ុងផដន
រឹករាក់ៗ  
២. របាយការ្៍លាត្តាមផដនជម្រមករបស់
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
៣. របាយការ្៍ការរបឹអូសឧបករ្៍ និង
ដាកព់និយ័ 

២៥០០0$ / 
ឆ្ន  ំ

FiA, CFi, អាជាា ធ
រមូលដាា ន នគរបាលម្រពំ
ផដន និងកងនាវចរ្៍ 

A. ានអភបិាលកិចចរូលំរូល្លយ ឡលើ
ធនធានសម៊ុម្ររ 

R. ខវេះសមត្ាភាពឡលើការអន៊ុវត្តចាប ់នងិ
ថ្វកិាានកំ្ ត្។់ ការឡនារឡលមើស
ចាបឡ់ៅកន៊ុងម្រសុក នងិឆាងផដនឡៅផត្
ឡកើត្ាន  

បានថ្យច៊ុេះការគំរាមកំផហងឡដាយ
ការឡនារ ការចាបប់ានឡដាយ     
នចដនយ និងការឡនារឡលមើសចាប ់

H   

១.៣ កាងសមត្ាភាពសហគមន៍
ឡនារ រដាបាលជលផល អាជាា ធរ 
មូលដាា នឡដើមបោីមំ្ររការអន៊ុវត្តចាប់
ការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

១. វគគប ត្៊ុ េះបោត លម្របចាឆំ្ន សំម្រាបម់្រកុម
ការង្ហរការពារ ម្របឡភរកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក ់
(សហគមនឡ៍នារ រដាបាលជលផល នងិ
អាជាា ធរមូលដាា ន) 
២. បឡងាើត្បោត ញរាយការ្៍ចាស់ល្លស់
រវងរដាបាលជលផលនិងសហគមនឡ៍នារ 
និងផបបបរឡឆាើយត្បឆ្បរ់ហ័សកន៊ុងករ្ីាន
សកមមភាពឡលមើស ចាបឡ់ៅសម៊ុម្ររនិងឡលើឡោក 

 ៥០០០$./   
២០១៧ 

CFi, FiA, កងនាវចរ, 
នគរបាល, អាជាា ធរ    
មូលដាា ន 

A. សិកាខ កាមផដលបានចូលរមួកន៊ុងវគគ
ប ត្៊ុ េះបោត លានសកមមភាពរស់
រឡវ ើក និងយកបឡចចកឡរសទាងំឡនេះឡៅ
ឡម្របើម្របាស់ 
 
 

ការម្រគបម់្រគងធនធានសម៊ុម្ររកន៊ុង     
មូលដាា នានការឡកើនឡេើង។ ានការ
យល់ដឹងកានផ់ត្រូលំរូល្លយអពំីគ៊ុ្
ត្នមាននម្របឡភរកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក ់

VH   

១.៤ កាត្ប់នាយការចាបប់ានអឡ ត្ើ ក
សម៊ុម្ររឡដាយនចដនយតាមរយៈការ

១. គឡម្រាងាកលបងឡដាយឡម្របើឧបករ្៍
ឡនារ និងវធិីផដលមនិបងាឡម្រោេះថ្នន កច់ឡំពាេះ 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានបឡងាើត្ឡេើង 

១០០០០ $/ឆ្ន  ំ CFi, FiA, NGO 
 អាជាា ធរ 

A. អនកឡនារានលរធភាពរករញិ
ឧបករ្៍ឡនារឡៅឡលើរផីារបាន 

ចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផដលចាបប់ាន
ឡដាយឧបករ្៍ឡនារម្រត្វូបានថ្យ
ច៊ុេះ 

VH   
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ផ្កា ស់បតូរឧបករ្៍ឡនារផដលមនិ
ប៉ាេះពាល់ដល់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

២. នាកឡ់នារគំរូចនំួន៤០នាកម់្រត្ូវបាន
ឡម្រជើសឡរ ើស 
៣. វគគប ត្៊ុ េះបោត ល CFi និងអនកឡនារ
អំពីឧបករ្៍ និងវធិីផដលមនិបងាឡម្រោេះថ្នន ក់
ចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានឡរៀបចឡំេើង 
៤. ឧបករ្៍ឡនារផដលមនិបងាឡម្រោេះថ្នន ក់
ចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានជំរ៊ុញឱ្យឡម្របើ
ម្របាស់ 

R. អនកឡនារព៊ុាំនការឡជឿជាកឡ់ៅ
ឡលើឧបករ្៍ម្របឡភរថ្ម ីនងិម្រពយួបារមា
ពីផលឡនាររបស់ោត្ា់នការថ្យ
ច៊ុេះ 

 
កាត្ប់នាយចំននួអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ផដល
បានចាប ់ឬាា បឡ់ដាយមងដាចច់ាស់ៗ 
 
  

១.៥ កំ្ត្ឱ់្កាសសម្រាបរ់ក
ថ្វកិាផដលម្ររម្ររងស់កមមភាពការពារ 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

ឡធវើការរនំាករ់នំងជាមយួ SEAFDEC និង
អនកអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡផសងឡរៀង នងិនដ
គូរម្រាវ ម្រជាវនានា ឡដើមបឡីមើលថ្នម្របសិនឡបើ
ឡៅរីឡនាេះានឱ្កាសកន៊ុងការររលួការោមំ្ររ
ឡៅឡលើការឡម្របើឧបករ្៍ឡនារផដលអាចឱ្យ
អឡ ត្ើ កចាកឡចញឡៅឡពលផដលវសាិត្ឡៅ
កន៊ុងឧបករ្៍ឡនារឡនាេះ 

២000$ 
ចាបព់ឆី្ន  ំ
២០២២ 

FiA, NGO R. ោម នមូលនធិិផដលអាចររលួ ឧបករ្៍ឡនារសម្រាបស់៊ុវត្ាភិាព
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររគឺម្រត្ូវបានឧបត្ាមា
ឡហើយឡម្របើម្របាស់ឡៅម្របឡរសកមព៊ុជា 

M  
 
 
 
 
 
 

ឡោលឡៅ ២. ការពារនិងាត រឡេើងវញិឡៅជម្រមកចំ្ីអាហារ និងកផនាងពងកូនរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
២.១ កំ្ត្រ់ីជម្រមកសំខាន់ៗ របស់      
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ដូចជាកផនាងផ្កា ស់រី
តាមម្រចករឡបៀង កផនាងអឡ ត្ើ កស
ម៊ុម្ររឡធវើសំប៊ុកនិងរកចំ្ ី តាមឡឆនរ
ខាច ់និងតាមផដនរកឹរាក់ៗ  និង
វធិានការចាបំាចឡ់ដើមបកីារពារនងិអភិ
រកសកផនាងទាងំឡនេះ 

១. ផផនរីអពំីរជីម្រមកសំខាន់ៗ  និងកំព៊ុងរងការ
គំរាមកំផហងម្រត្ូវបានផលិត្ឡេើង 
២. ផសពវផាយពីរជីម្រមកសំខាន ់ៗរបស់អ្្
ឡត្ើកសម៊ុម្ររឡៅកានម់្របជាពលរដា និងអាជាា ធ
រមូលដាា ន 
៣. ផ្កទ ងំផសពវផាយពីរីជម្រមកម្រត្ូវបានដាកឡ់ៅ
រីតាងំសំខាន់ៗ  
៤. របាយការ្៍លាត្ការពាររជីម្រមកនងិ
កផនាងពងកូនជាម្របចា ំ 

៤០០០$ឆ្ន ំ
រី១ និង២ 

FiA, NGO,  
CFis អាជាា ធរ 
ាកលវរិាល័យ 

R. ជាសត្វឡម្របើរយៈឡពលយូរកន៊ុងការ
រាា កព់ងឡធវើឱ្យការឡម្របើម្របាស់មូលនធិិ
គឡម្រាងមនិសូវានម្របសិរធភាព 
R. ខវេះការោមំ្ររពីម្រកុមហ ៊ុនកន៊ុងម្រសុក
និងសហគមន ៍
R. មូលនធិិគឡម្រាងម្រាវម្រជាវ ម្រត្ូវការ
ឡពលឡវល្លឡម្រចើនឡដើមបបីានរិនននយ័
ផដលអាចឡម្របើការបាន  
R. សត្វឡធវើសំប៊ុកមនិសូវញឹកញាបឡ់ធវើ   
ឱ្យលំបាកកន៊ុងការកំ្ ត្រ់ករីតាងំ 

រីជម្រមកសំខាន់ៗ បានម្រគបម់្រគង
ម្របកបឡដាយម្របសិរធភាព ឡហើយចនំួន 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡកើនឡេើង 
 

VH  
 

  

២.២ ឡរៀបចបំឡងាើត្ចាបឬ់លិខតិ្
បរដាា នគត្ិយ៊ុត្តិពាកព់ន័ធ សម្រាប់
ការពារកផនាង អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡធវើ
សំប៊ុកពង និងជម្រមកចំ្ីអាហារ 
សំខាន់ៗ   

១. ចាបផ់ដលពាកព់ន័ធម្រត្ូវបានសិកានិង
កំ្ត្ ់  
២. ចាបឬ់លិខិត្បរដាា នគត្យិ៊ុត្តពិាកព់ន័ធម្រត្ូវ
បានអន៊ុមត័្ សម្រាបក់ារពារសំប៊ុកសំខាន់ៗ
របស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងជម្រមកចំ្ ី អាហារ 

៥០០០$/ 
២០១៨-
២០២០ 

CFi, FiA, NGO,      
រដាបាលថ្នន កឡ់ខត្ត 

R. ដំឡ ើ្ រការឡរៀបចំចាបឬ់លិខិត្បរ 
ដាា នគត្យិ៊ុត្តពិាកព់ន័ធឡម្របើរយៈឡពលយូរ 
R. ចាបប់ឡងាើត្ឡហើយមនិសូវានអនក
ឡោរព 

សំប៊ុកសំខាន់ៗ  និងជម្រមកចំ្ ី
អាហាររបស់វម្រត្ូវបានការពារ 
  
ការគរំាមកំផហងពកីារម្របមូលផលពី
ឧបករ្៍ឡនារ ការបំព៊ុល និងការ
ឡរចរលឹរជីម្រមកម្រត្ូវបានកាត្ប់នាយ 

H ពីកិចចម្រពមឡម្រពៀង 
IOSEA  
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 ២.៣ ឡបាេះបឡង្ហគ លឬឡពាងកំ្ ត្់
ម្រពំម្របរល់ និងការពារត្ំបនអ់ភរិកស 
ផដនបម្រមងុរ៊ុក ឬ កផនាងជម្រមកស៊ុវត្ាិ
ភាពជលផល ឡៅកន៊ុងរីជម្រមក     
សំខាន់ៗ  (កផនាងអភរិកស នងិកផនាង
ម្រគបម់្រគងជលផលសម៊ុម្ររ) 

១. របាយការ្៍អពំីកផនាងផដលបានឡសនើឡេើង 
២. កិចចម្រពមឡម្រពៀងកផនាងអភរិកសជាមយួ   
សហគមនមូ៍លដាា ន  
៣. ផផនការផសពវផាយតាមរីតាងំជាកល់្លក ់
៤. បឡង្ហគ លឬឡពាងម្រពំម្របរល់ម្រត្ូវបានឡបាេះ 

១៥០០០$/ 
២០១៦-
២០១៧ 
៤០០០$/
២០១៨ 

FiA, CFis, កងនាវចរ 
FiAC, NGOs ( IUCN 
និង FACT, CORIN, 
សហគមន)៍ 

R. រីតាងំមយួចំននួជាកមមសិរធឯិកជន 
ឡហើយពួកោត្ម់និចូលរមួកន៊ុង
សកមមភាពអភរិកស  
A. ានធនធានសម្រាបឡ់ធវើការ
ឡនារ ឡហើយម្របជាឡនារាគ ល់
ចាស់ពីកផនាងអភរិកសនងិមនិឡធវើ
ឡនារខ៊ុសចាប ់

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
ឡនារ និងការឡរចរលឹរជីម្រមក 
 

ចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររានការឡកើនឡេើង 

VH  

២.៤ បឡងាើត្ផ្កា ថ្មសិបបនិមមតិ្ ឬ 
ម្របអបថ់្មឡដើមបរីារាងំអនួអូសកន៊ុងរី
ជម្រមក      អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  

១. ជម្រមកសិបបនិមមតិ្ឡៅតាមរីជម្រមក     សំខា
ន់ៗ  ឬកផនាងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្រររកចំ្ ី  (ដូចជា
ឡៅតាមត្បំនឡ់មម សម៊ុម្ររ) ម្រត្ូវបានបឡងាើត្ឡេើង 

៨០០០$/
២០១៧- 
២០២០ 

FiAC, NGOs (ផដល
ឡធវើការកន៊ុងផផនកអភរិកស 
ផដលរមួទាងំ IUCN 
និង FACT, CORIN,  
សហគមន)៍ 

R. ការយល់ដងឹពរីីជម្រមកសំខាន់ៗ  នងិ
អភបិាលកិចចឡៅានករំតិ្ 
A  ម្រត្ូវធានាឱ្យបានថ្ន ម្របអបថ់្មផដល
បានរាា ក ់មនិឡធវើឱ្យខូចរជីម្រមកផដល
ានម្រាប ់

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
ឡរចរលឹរជីម្រមក  
ការឡនារឡដាយឡម្របើឧបករ្៍អនួ
បានថ្យច៊ុេះ ឡហើយរីជម្រមកផ្កា ថ្មនិង
ឡមម សម៊ុម្ររបានម្របឡសើរឡេើងវញិ 

VH   

២.៥ បឡងាើត្ការឡលើករឹកចិត្តឱ្យបាន
ម្រគបម់្រោនឡ់ដើមបឱី្យានកិចចការពាររី
ជម្រមកសំខាន់ៗ ឡៅឡម្រៅត្ំបន់
ការពារធមមជាត្ ិ

១. រីជម្រមកសំខាន់ៗ ឡៅឡម្រៅត្ំបនក់ារពារម្រត្វូ
បានកំ្ ត្ ់
២. ម្របពន័ធ/យនតការផដលដឹកនាឡំដាយសហ
គមនម៍្រត្ូវបានបឡងាើត្ឡេើង 

៧៥០០$/
២០១៨ 

FiA FiAC, NGO, 
(ផដលឡធវើការកន៊ុងផផនក 
អភរិកស ផដលរមួទាងំ 
IUCN និង FACT, 
CORIN, សហគមន)៍ 

A. ររលួបានចឡំ្េះដឹងពីរជីម្រមក 
សំខាន់ៗ  
R. ការយល់ដងឹពរីីជម្រមកសំខាន់ៗ  នងិ
អភបិាលកិចចឡៅានករំតិ្ 
 

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងឡលើរី
ជម្រមកឡរចរលឹ 

VH ពីកិចចម្រពមឡម្រពៀង 
IOSEA 

២.៦ បញ្ជូលកផនាងអភរិកស នងិកផនាង
ការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកន៊ុងផផនការ
ឡម្របើម្របាស់ដីធា ីនិងកន៊ុងវស័ិយឯកជន 
ឡដើមបកីំហតិ្ផលប៉ាេះពាល់ពកីារអភវិឌ្ឍ
មកឡលើរជីម្រមកសំខាន់ៗ សម្រាប ់    
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

១. របាយការ្៍ផដលបង្ហា ញពីរជីម្រមកសំខា
ន់ៗ សម្រាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររនិងអន៊ុាសន៍
សម្រាបក់ារឡរៀបចំផផនការឡម្របើម្របាស់ដ ី 
២. កផនាងអភរិកសនងិកផនាងការពារអឡ ត្ើ ក   
សម៊ុម្ររម្រត្វូបានដាកប់ញ្ចូ លកន៊ុងផផនការឡម្របើ
ម្របាស់ដីធា ី

២០០០$/
២០១៨-
២០២០ 

FiA FiAC, រដាបាលថ្នន ក់
ឡខត្ត NGO មនទីរ
ឡរសចរ្៍ឡខត្ត DP      
វស័ិយឯកជន ម្របត្ិបត្តិករ
ម៊ុជរកឹឡៅបាត្សម៊ុម្ររ 

R. មនិានការចូលរមួ 
សហការពីវស័ិយឯកជន 

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
អភវិឌ្ឍ និងការបពំ៊ុល 

VH  

២.៧ ឡលើករកឹចតិ្តឱ្យានការចូល
រមួរបស់សហគមនក៍ន៊ុងកិចចការពារ 
និងាត ររជីម្រមកសំខាន់ៗ ឡេើងវញិ 

១. វគគប ត្៊ុ េះបោត លសម្រាបអ់នកឡនារអំពី
លិខិត្បរដាា នគត្យិ៊ុត្ត ិវធិីឡនារ និងអត្ា
ម្របឡោជនរ៍យៈឡពលផវងម្រត្វូបានបឡងាើត្ឡេើង 
២. បឡងាើត្កមមវធិផីសពវផាយ និងការអបរ់ឡំៅ
តាមឡកាេះ និងកន៊ុងកផនាងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្រររកចំ្ ី  
និងឡធវើសំប៊ុក ឡដើមបឱី្យសហគមនចូ៍លរមួ       
ជាពិឡសសដល់ជនចំ្ ូ លម្រសកុថ្មីៗ  អពំីការ    
អភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និង ារៈសំខានន់នការ
ាត ររជីម្រមកឡរចរលឹ (សាា រៈ IEC) ម្រត្ូវបាន
បឡងាើត្ឡេើង 

៤០០០$/
ឆ្ន  ំ

NGO, អាជាា ធរមូលដាា ន, 
សហគមន,៍ FiAc, CFi, 
DP 

A. អនកឡនារឡៅកន៊ុងនងិឡម្រៅត្បំន់
នឹងចូលរមួកន៊ុងកមមវធិីអបរ់ឡំនេះ 
R. ឡម្របើម្របាស់រយៈឡពលយូរកន៊ុងការ
ផ្កា ស់បតូរផនត្គ់នំិត្របស់អនកឡនារ 
 
 

អនកឡនារនងិម្របជាពលរដាកន៊ុងមូល
ដាា នានការយល់ដឹងនិងចូលរមួកន៊ុង
កិចចការការពារនិងអភរិកសរីជម្រមក  
សំខាន់ៗ  

VH   



22 

២.៨ ចូលរមួជាមយួនឹងវស័ិយឯកជន
ឡលើការអភវិឌ្ឍឡៅត្ំបនផ់ខសរកឹខាង
ឡលើ ឡហើយថ្នឡត្ើវានផលប៉ាេះពាល់
ដូចឡមតច ឡៅឡលើរជីម្រមករបស់        
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
 

១. បឡងាើត្បោត ញរំនាករ់ំនងរវងរដាបាល
ជលផល CFi  អងគការ នងិសាជិគរបស់  
ម្រកុមហ ៊ុនឯកជន 
២. របាយការ្៍បញ្ញជ កព់ីសកមមភាពសំខាន់ៗ
របស់ម្រកុមហ ៊ុនផដលានផលប៉ាេះពាល់ឡៅឡលើ 
រីជម្រមករបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

៣០០០$/ 
២០២០ 

FiA, NGOs, CFi R. ខវេះការរំនាករ់នំងឡដាយ ចហំរ ឬ 
រូលំរូល្លយរវងម្រកុមហ ៊ុនឯកជន និង
អនកអភរិកស 

ថ្យច៊ុេះការគំរាមកំផហងពីការហូរ
ឡម្រចាេះ ឬត្បំនអ់ភវិឌ្ឍនផ៍ខសរកឹខាង
ឡលើ ឡៅឡលើរជីម្រមករបស់អឡ ត្ើ ក  
សម៊ុម្ររ 

L  

ឡោលឡៅ ៣. ពម្រងឹងការម្រាវម្រជាវ និងតាមដានចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ជម្រមកចំ្ីអាហារ និងកផនាងពងកូនរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងវធិីកាត្ប់នាយការឡនារបានអឡ ត្ើ កឡដាយនចដនយ  
 ១. បឡងាើត្ម្របពន័ធរនិននយ័បឋម
សម្រាបម់្រគបម់្រគងពត័្ា៌ន 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  
 
 

១. ម្របពន័ធរនិននយ័ចនំួន៤ ម្រត្ូវបានបឡងាើត្
ឡេើងរមួាន៖  
ក. របាយ និងចំនួនសំប៊ុម្រកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
ខ. ការបាា ស់ររីបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផដល
ភាជ បព់កីផនាងពងកូនឡៅកផនាងរកចំ្ ី អាហារ  
គ. ការឡធវើការវភិាគផសសនរបស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
 . ប៊ុពវឡហត្៊ុផដលឡធវើឱ្យានការាា បដ់ល់     
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡដាយនចដនយ 
២. ផតល់វគគប ត្៊ុ េះបោត លឡៅកាន ់CFi ជល
ផល អងាការ  ម្រកុមអនកម្រជម៊ុជរឹក និងសហគម
នឡ៍ៅតាមត្ំបនឡ់ឆនរពីវធិីាស្រសតកន៊ុងការម្របមូល
ពត័្ា៌ន (ឧ៖សញ្ញា ្សំប៊ុក) 

៥០០$/
២០១៥ & 
១០០០$/ 
២០១៧ 

FiA, CFis,  NGOs, 
FiAC កងនាវឡជើងរឹក 
មនទីរឡរសចរ្៍ DP 
ម្រកុមហ ៊ុនឯកជន និង
ម្រកុមអនកម៊ុជរកឹ 

R. ការម្របមូលរិនននយ័មនិម្រត្ឹមម្រត្ូវ ឬ
កក៏ារម្របមូលរនិននយ័មនិានរម្រមង់
ម្រត្ឹមម្រត្ូវ 
R. រិនននយ័ពមូីលដាា នមនិចាស់ល្លស់ 
និងមនិបានផតល់មកឡរៀងទាត្ ់

រិនននយ័ឡៅរូទាងំម្របឡរសម្រត្ូវបាន
ម្របមូលនងិរការ៊ុកឡៅមយួកផនាង
ឡដើមបរីរលួបាននូវលរធផលកន៊ុងការ
យល់ដឹងរូលំរូល្លយបផនាមឡរៀត្នន
ចំនួននិងឥរោិបររបស់អឡ ត្ើ ក   
សម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា 

H   

៣.២ ម្របមូល និងចងម្រកងជាឯការ
ពត័្ា៌នអពំីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងរី
ជម្រមកសំខាន់ៗ របស់វឡៅកមព៊ុជា និង
កំ្ត្ ់  ពីភាពខវេះខាត្ឡលើការ
ម្រាវម្រជាវ 

១. របាយការ្៍បចច៊ុបបននភាពជាឡរៀងទាត្់
អំពាីា នភាពអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
២.ឯការពត័្ា៌នសម្រាបក់ារបឡងាើត្គឡម្រាង
ម្រាវម្រជាវ 
៣. ឯការពត័្ា៌នសម្រាបជ់ាសកាត ន៊ុពល
ដល់នដគូម្រាវម្រជាវ 

 ២០០០$/ 
២០១៦  

រដាបាលជលផល 
NGOs 

R. សមត្ាភាពកន៊ុងការម្រគបម់្រគង
រិនននយ័ឡៅានកម្រមតិ្ 

រិនននយ័ឡៅរូទាងំម្របឡរសអាចម្របមូល
បាននងិរការ៊ុកឡៅកន៊ុងកផនាងមយួ
ផដលអាចជួយ បឡងាើន ដល់ការយល់ដឹង
បផនាមឡរៀត្នូវអាកបបកិរោិ និងចនំួន
របស់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា 

H  

៣.៣ កំ្ត្ព់តី្ម្រមូវការការអភរិកស 
និងម្រគបម់្រគងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅតាម 
រីតាងំជាអារភិាព និងរូទាងំម្របឡរស 
តាមរយៈការម្រាវម្រជាវនិងតាមដាន
ជាម្របចា ំ

១. របាយការ្៍រនិននយ័អំពកីារអឡងាត្ឡ ើញ
ពីការគំរាមកំផហងចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
២. របាយការ្៍រិនននយ័អំពកីារាា បរ់បស់ 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  
៣. របាយការ្៍ម្របចាឆំ្ន អំំពីអន៊ុាសន ៍វរិា
ាស្រសតសម្រាបក់ារពិនតិ្យ ឡដាយម្រកុមការង្ហរ  
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

១៥០០$/
ឆ្ន  ំ

FiA, CFi, DP, អាជាា  
ធរឡខត្ត 

A. មូលនិធសិម្រាបសិ់កាម្រាវម្រជាវ 
ានម្រគបម់្រោន ់
A. ានចំឡ្េះដឹងនងិសមត្ាភាពកន៊ុង
ការម្រាវជាវ 
R. ការម្រាវម្រជាវម្រត្ូវឡម្របើម្របាស់រយៈ
ឡពលផវងរហូត្ដល់ានរិនននយ័ផដល
អាចឡម្របើម្របាស់បាន 

លរធផលផដលបានមកពីការម្រាវម្រជាវ 
និងតាមដានអាចឡម្របើម្របាស់បាន
សម្រាបក់ារអភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅ
នថ្ាម៊ុខ 

VH  
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៣.៤ ឡរៀបចំអងគភាពផតល់ឡោបល់
វរិាាស្រសត ឡដើមបផីតួចឡផតើមកិចចសហ
ការឡលើការម្រាវម្រជាវនងិការអឡងាត្
សម្រាបរ់យៈឡពលផវង  

១. ការយល់ដឹងនិងសមត្ាភាពកន៊ុងការតាមដាន
ម្រត្ូវបានប ត្៊ុ េះបោត ល 
 ២. ឧបករ្៍តាមដានអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររតាម
ផបបចោំត្ថ់្នន កម់្រត្ូវបានបឡងាើត្ឡេើង  
៣. របាយការ្៍វភិាគផសសនននពពួកអឡ ត្ើ ក
សម៊ុម្ររ  

១០០០០$/
២០១៨ 

FiA, NGO, CFi, 
ាកលវរិាល័យ 

A. មូលនិធសិម្រាបឡ់ធវើការម្រាវម្រជាវ 
ានម្រគបម់្រោន ់
R. ការម្រាវម្រជាវម្រត្ូវឡម្របើម្របាស់រយៈ
ឡពលផវងរហូត្ដល់ានរិនននយ័ផដល
អាចឡម្របើម្របាស់បាន 
 

ចំឡ្េះដឹង និងការយល់ដងឹផបបវរិា
ាស្រសតានការឡកើនឡេើង 

VH   

៣.៥ ដាកប់ញ្ចូ លលរធផលននការតាម
ដានឡៅកន៊ុងផផនការនងិការម្រត្ួត្ពិនតិ្យ 
របស់រដាបាលថ្នន កជ់ាត្និិងថ្នន កឡ់ខត្ត  
រមួទាងំផផនការអភវិឌ្ឍឡខត្ត និងការ
សិកា EIA ផងផដរ 

១. ការតាមដាននិងការរាយការ្៍ម្រត្ូវបាន
ដាកប់ញ្ចូលកន៊ុងផផនការនិងការម្រត្ួត្ពិនតិ្យ
របស់រដាា ភបិាល  

0$ អាជាា ធរឡខត្ត, MoE, 

FiA, NGO, MoI, 
MoP 

A.ានកចិចសហម្របត្បិត្តកិារលែជាមយួ
រដាបាលថ្នន កឡ់ខត្ត និងថ្នន កជ់ាត្ ិ

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
អភវិឌ្ឍ 

M   

៣.៦ ពិនិត្យជាឡរៀងទាត្ ់និងវយ
ត្នមាការម្រាវម្រជាវនិងតាមដានម្រគប ់
សកមមភាព។ ការពិនតិ្យជាឡរៀងទាត្់
នូវម្របសិរធភាពននមឡធាបាយអភរិកស
បចច៊ុបបនន និងឡម្របើម្របាស់លរធផលឡដើមបី
ផកលមែការម្រគបម់្រគងនងិកាត្ប់នាយ
ការគរំាមកំផហង  

១. សិកាខ ាល្លម្របចាឆំ្ន មំ្រត្ូវបានឡធវើឡេើង ៨០០$ /ឆ្ន  ំ FiA, NGO A. បនតការង្ហររដាបាល និងភាពជាអនក
ដឹកនា ំ
A.លរធផលននការម្រត្តួ្ពនិិត្យនិងវយ
ត្នមាានភាពជាកល់្លក ់

បឡងាើនការសហការរបស់ម្របឡរសជិត្
ខាងនានា 
 

រិនននយ័ពកីារពិនិត្យនងិវយត្នមាអំពី
ការសិកាម្រាវម្រជាវនងិតាមដានអាច
ឡម្របើម្របាស់បាន 

M ពីកិចចម្រពមឡម្រពៀង 
IOSEA  
 

៣.៧ ម្របមូលរិននយ័និងឡធវើការម្រាវ 
ម្រជាវ អំពីរឡបៀបឡនារ ផដលាន
ផលប៉ាេះពាល់ជាអវជិជានមកឡលើ     
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងរជីម្រមករបស់វ 
និងកាត្ប់នាយឥរធពិលទាងំឡនេះ 

១. កមមវធិីអឡងាត្ឡៅឡលើរូកឡនារផដលរមួ
ទាងំការចាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររបានឡដាយនចដនយ
ម្រត្ូវបានបឡងាើត្ឡេើង 
២. កម្រមងរនិននយ័អពំីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផដល
ឡនារបានឡដាយនចដនយម្រត្ូវបានឡរៀបចំឡេើង 
៣. របាយការ្៍ពីផលប៉ាេះពាល់អវជិជាននន
ការឡនារមកឡលើពពកួអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររនិង 
រីជម្រមក  
៤. ម្របជ៊ុំពភិាកាអំពដីំឡោេះម្រាយម្រត្វូបាន
បឡងាើត្ឡេើង 
៥. របាយការ្៍អពំីឧបករ្៍នងិវធិឡីនារ
ផដលមនិប៉ាេះពាល់ដល់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
៦. លរធផលផដលបានពកីារម្រាវ ម្រជាវនងិ
តាមដានម្រត្ូវបានឡបាេះព៊ុមពនងិផសពវផាយ 

១៥០០០$/ឆ្ន ំ
ចាប ់

ឡផតើមឡៅកន៊ុង
ឆ្ន  ំ

២០១៨ 

NGOs, អនកម្រាវម្រជាវ, 
សកលវរិាល័យ និង 
រដាា ភបិាល 

A. មូលនិធសិម្រាបឡ់ធវើការម្រាវម្រជាវ 
ានម្រគបម់្រោន ់
R. ការម្រាវម្រជាវម្រត្ូវឡម្របើម្របាស់រយៈ
ឡពលផវងរហូត្ដល់ានរិនននយ័ផដល
អាចឡម្របើម្របាស់បាន 
R. ខវេះកិចចសហការពីអនកឡនារផដល
ឡម្របើឧបករ្៍ប៉ាេះពាល់ដល់អឡ ត្ើ ក  
សម៊ុម្ររ 

កាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងដល់      
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡដាយនចដនយ 

VH   
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៣.៨ ជម្រមុញការឡបាេះព៊ុមពនងិផសពវ
ផាយអំពលីរធផលផដលបានពកីារ
ម្រាវម្រជាវឡៅកានឡ់វរកិាថ្នន កជ់ាត្ ិ
និងអនតរជាត្ ិ

១. ឡបាេះព៊ុមពលរធផលផដលបានពកីារ
ម្រាវម្រជាវ (កន៊ុងថ្នន កត់្ំបន ់និងរសសនាវដតវីរិា
ាស្រសត) 

០$ FiA, NGO 
ាកលវរិាល័យ 

A. មូលនិធឡិធវើការសិកាម្រាវម្រជាវ
ានម្រគបម់្រោន ់
 R. ការម្រាវម្រជាវម្រត្ូវឡម្របើម្របាស់រយៈ
ផវងរហូត្ដល់ានរិនននយ័ផដលអាច
ឡម្របើម្របាស់បាន 

បានបឡងាើនចំឡ្េះដឹងនងិការយល់ដងឹ M ពីកិចចម្រពមឡម្រពៀង 
IOSEA (កំ្ត្ព់ី
វធិីសមម្រសបសម្រា
ប ផសពវផាយ
ពត័្ា៌ន) 
 

៣.៩ បឡងាើត្កមមវធិីម្របមូលរិនននយ័
ឡដើម និងម្រត្ួត្ពិនតិ្យតាមដាននងិឡធវើ
ការឡម្របៀបឡធៀបជាមយួរិនននយ័ផដល
ានម្រាបឡ់ដើមបមី្របមូលពត័្ា៌នពី
កតាត គរំាមកំផហងដល់អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ
ឡៅម្របឡរសកមព៊ុជា 

១. កមមវធិីម្របមូលរនិននយ័ម្រត្ូវបានបឡងាើត្ឡេើង 
២. របាយការ្៍ាា នភាពម្រត្វូបានពនិតិ្យ 
៣. របាយការ្៍បចច៊ុបបននភាពអំពកីារពនិិត្យ
ាា នភាពម្រត្ូវបានឡធវើជាឡរៀងទាត្ ់
៤. ម្របពន័ធផទ៊ុករបាយការ្៍រមួមយួម្រត្វូបាន
បឡងាើត្ឡេើង 

ថ្វកិាាន កន៊ុង
សកមមភាពឡផស
ងៗ 

FiA, NGO  
ាកលវរិាល័យ 

A. មូលនិធសិម្រាបឡ់ធវើការម្រាវម្រជាវ 
ានម្រគបម់្រោន ់
A. រិនននយ័ផដលម្របមូលបានានការ
ម្រគបម់្រគងលែនងិផចករផំលកបានរូលំ
រូល្លយ 
A. ានកិចចសហការោន យូរអផងវង 
 
 

ការយល់ដឹងអពំាីា នភាពអឡ ត្ើ ក   
សម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជាម្រត្ូវបានឡកើនឡេើង 
ផដលជួយ ជាពត័្ា៌នដល់ការឡធវើ      
ឡសចកតីសឡម្រមចចិត្តបាន 
 
 

រិនននយ័ឡដើមថ្នន កត់្បំនម់្រត្ូវបានផចក
រផំលក 
  

 

កមមវធិមី្រគបម់្រគងរិនននយ័ឡដើម នងិម្របពន័ធ
ម្រត្ួត្ពនិិត្យតាមដានម្រត្វូបានបឡងាើត្
ឡេើងឡដើមបឡីម្របៀប ឡធៀបអពំីវឌ្ឍនភាព 
 

 កិចចម្រពមឡម្រពៀង 
IOSEA (១.១ 
កំ្ត្រ់ក និងចង
ម្រកងជាឯការអំពី
ការគរំាមកំផហង
ចំឡពាេះពពកួអឡ ត្ើ ក
សម៊ុម្ររ និងរីជម្រមក
របស់វ 

៣.១០ កំ្ត្ ់និងម្របមូលឯការ
ផដលលែសម្រាបក់ារអភរិកស និង
ម្រគបម់្រគងចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និង
ជម្រមករបស់ពកួឡគឡៅកន៊ុងត្បំន ់

១. ឯការម្រគបម់្រគងការអភរិកសលែៗម្រត្វូបាន
សឡងខប 
២. ានការហវឹកហាត្ ់នងិអន៊ុវត្តនឡ៍ៅរវីល
បានោ៉ា ងលែឡដាយមស្រនតីរដាបាលជលផល និង
អងគការអភរិកស 
 

០$ FiA, NGO, ាកល
វរិាល័យ 

A. ានការយល់ដឹងចាស់ល្លស់ឡធវើឱ្្
យានការអន៊ុវត្តសកមមភាពបានលែ 

 ពម្រងឹងការម្រគបម់្រគងឡៅកន៊ុង 
ម្របឡរសកមព៊ុជា 
 

ចំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកន៊ុងម្របឡរស
កមព៊ុជាានចំននួឡថ្រ ឬកឡ៏កើនឡេើង 
 

បឡងាើនការសហការថ្នន កត់្ំបន ់

H តាមរយៈកិចចម្រពម
ឡម្រពៀងរបស់ IOSEA  
(១.២ កំ្ត្ន់ិង  
អន៊ុវត្តវធិាីស្រសតការ
អន៊ុវត្តលែបំផ៊ុត្ឡដើមបី
កាត្ប់នាយការគំរាម
កំផហងទាងំឡនាេះដល់
ចំនួនអឡ ត្ើ កនិង
ជម្រមករបស់ពកួឡគ 
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ឡោលឡៅ ៤. បឡងាើនការយល់ដឹងជាាធារ្ៈអំពីការគរំាមកំផហងចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងរីជម្រមករបស់វ និងពម្រងីកការចូលរមួរបស់ាធារ្ជនឡៅកន៊ុងសកមមភាពអភរិកស  
៤.១ ឡរៀបចំពិធផីសពវផាយសតីពីការ 
អភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងវត្តាន
របស់វឡៅកមព៊ុជា 

១. ឡម្របើយ៊ុរធនាការតាមផបបយ៊ុរធាស្រសតនងិកមម
វធិ ី
២. ផសពវផាយតាមម្របពន័ធារពត័្ា៌ន 

១០០០$/ 
ឆ្ន  ំ

FiA, MoE, CFis, DP A. មូលនិធសិម្រាបឡ់ធវើពធិាីនម្រគបម់្រោន ់
A. យ៊ុរធការផដលានឥរធិពលឡៅឡលើ
ឥរោិបថ្របស់សហគមន ៍

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
បំព៊ុល 
 

បឡងាើនការោមំ្ររពាីធារ្ជន និង
ការយល់ដឹងពមី្របឡភរអឡ ត្ើ ក 

H   

៤.២ ផសពផាយពកីារយល់ដឹង និង
ពត័្ា៌នឡៅតាមមូលដាា នអពំី        
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងផលប៉ាេះពាល់
ឡលើអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅតាមត្ំបនឡ់ឆនរ 
និងផដនដឡីកាេះ 

១. ខិត្តប័្ ណ    
២. ផ្កទ ងំបា៉ា ្ូ  
៣. វឡីដអូអនឡាញ 

១០០០$/
ឆ្ន  ំ

FiA, NGO, CFis A. យ៊ុរធការផដលានឥរធិពលឡៅឡលើ
ឥរោិបថ្របស់សហគមន ៍ 
R. ចំឡ្េះដឹងឡៅានកំរតិ្ ការអាន
ជាឧបសគគដល់ការផសពវផាយតាមរ
យៈឯការដល់សហគមន ៍

កាត្ប់នាយការគម្រាមកំផហងឡលើអ
ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
 

H   

៤.៣ អន៊ុវត្តកមមវធិីបឡងាើនការយល់
ដឹងនងិការអបរ់មំ្រកមុឡោលឡៅ (ដូច
ជាអនក កាងឡោលនឡោបាយ  
សហគមនអ៍នកឡនារ ាល្លឡរៀន
តាមត្បំនឡ់ឆនរ និងCFi)  

១. បឡងាើត្កមមវធិអីបរ់ ំ
២. ខិត្តប័្ ណ  
៣. ម្របឡភរកពំ៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក ់ម្រត្ូវបានដាក់
បញ្ចូលឡៅកន៊ុងកមមវធិីបឡម្រងៀនតាមាល្លឡរៀន
និងសកលវរិាល័យ  
៤. ផសពវផាយពត័្ា៌នអំពផីលប៉ាេះពាល់ននការ
បំព៊ុល  

 
FIA, MoE, CFis, DP  A. យ៊ុរធការផដលានឥរធិពលឡៅឡលើ

ឥរោិបថ្របស់សហគមន ៍ 
A. ឡម្រជើសឡរ ើសម្រកមុសំខាន់ៗ សម្រាប ់
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 
A. ានការអបរ់ពំីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ នងិ
យល់ដឹងពីសំោកម់្រកមុផដលបាន
ឡម្រជើសឡរ ើស 

កាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងឡលើ       
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  
 

ចំឡ្េះដឹងរូឡៅនងិការយល់ដឹងពីអ
ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររានការឡកើនឡេើង 

H   

៤.៤ បឡងាើត្បោត ញសហគមនអ៍ភិ
រកសម្របឡភរកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក ់ផដល
រមួបញ្ចូ លទាងំការអភរិកសអឡ ត្ើ ក  
សម៊ុម្ររ និងពម្រងឹងការផចករផមាក
ពត័្ា៌នរវងសហគមនន៍ិងរដាបាល
ជលផលថ្នន កឡ់ខត្ត  

១. TOR សម្រាបប់ោត ញ  
២. បញ្ជ ីឡឈាម េះសាជកិ 
បោត ញនិងអាស័យដាា នទាករ់ង  
៣. កផនាងសម្រាបរ់ាយការ្៍ និងរការ៊ុក 
សាា រៈរនំាករ់ំនងថ្នន កក់ោត លមយួ  
ដូចជាអ៊ុីផម៉ាល ឡគហរពំរ័រនំាករ់ំនងសងគម 

៤០០$/
២០១៧ 

FiAc, CFi, ជន
បឡង្ហគ លសហគមន ៍និង
អនកឡនារគំរូ 

A. រិនននយ័ានការម្រគបម់្រគងបានលែ បានបឡងាើនការផចករផំលកពត័្ា៌ន 
និងម្រគបម់្រគងថ្នន កជ់ាត្ ិ
 
 

H   

៤.៥ បឡងាើនការផសពវផាយជា 
ាធារ្ៈអពំីចាបក់ន៊ុងការការពារ 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  

១. យ៊ុរធនាការផសពវផាយតាមត្ំបនឡ់ឆនរ 
ឡដាយផតល់ជូននូវប័្ ណ ម្របកាស នងិខិត្តប័្ ណ  
២. ផផនការនិងរបាយការ្៍ម្រត្ួត្ពិនតិ្យឡៅរី
ផារកន៊ុងមូលដាា ន និងត្ំបន ់

២០០០$/
ឆ្ន  ំ

FiA, CFi កងនាវឡជើង
រឹក អាជាា ធរមូលដាា ន 

R. ការអន៊ុវត្តចាបឡ់ៅានកំរតិ្ 
R. ខវេះការផសពវផាយ នងិឡលើករកឹចតិ្ត
ដល់សហគមនព៍ីចាប ់
 

យល់ដឹងលែអពំីចាបផ់ដលបង្ហា ញជា
លរធផលកន៊ុងការអន៊ុវត្តខពស់ជាមយួ
ចាបស់ម្រាបក់ារចូលរមួផលងអ្្
ឡត្ើកសម៊ុម្ររចូលឡៅកន៊ុងសម៊ុម្ររវញិ 
 
 

ការឡោរពចាបា់នការឡកើនឡេើងពី
អនកឡៅមូលដាា ន 
 

VH  
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ឡោលឡៅ ៥. ពម្រងឹងកិចចសហការថ្នន កជ់ាត្ិ និងតាមត្ំបនជ់ាបម់្រពំផដន និងការផចករផមាកពត័្ា៌នឡៅថ្នន កត់្ំបន ់និងអនតរជាត្ិអំពអីឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  
៥.១. បឡងាើត្ម្រកុមការង្ហរអឡ ត្ើ ក  
សម៊ុម្ររ (MTWG) ឡដើមបសីម្រមប
សម្រមលួសកមមភាពនិងផចករផមាក
ពត័្ា៌នកន៊ុងចំឡោមអនកពាកព់ន័ធឡៅ
កមព៊ុជា និងម្របឡរសជតិ្ខាង និង
កំ្ត្ក់ារម្របជ៊ុំឡរៀងទាត្ ់
 

១. ការឯកភាពឡលើត្ួនារីនិងការររលួខ៊ុសម្រត្ូវ  
២. របាយការ្៍វឌ្ឍនភាពជាឡរៀងទាត្ ់
៣. កំ្ត្ឡ់ហត្៊ុ និងលរធផលននការម្របជ៊ុំ 

១៥០០$/
ឆ្ន សំម្រាប់

ម្របជ៊ុ ំ

FiA, FiAC និង 
NGOs (IUCN, FFI 
និង FACT) 

A. ឡលើករកឹចិត្តម្រកុមឡដាយ ភាពជាអនក
ដឹកនា ំនិងអភបិាលកចិចដខ៏ាា ងំ 
A.ការម្រគបម់្រគងរនិននយ័រយៈឡពលផវង 

បានបឡងាើនកិចចសហម្របត្ិបត្តិការ ឡៅ
កន៊ុងនងិឡម្រៅម្របឡរស 
 
 

បានម្រគបម់្រគងរិនននយ័ការឡធវើពា្ិជជ
កមមអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររកន៊ុងត្ំបន ់

H   

៥.២ ផសវងរកមូលនធិិសម្រាបអ់ភរិកស
និងម្រគបម់្រគងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ (ផដល
រមួទាងំវភិាគទាន/ការសម័ម្រគចិត្តពី 
ម្រកុមហ ៊ុនអភវិឌ្ឍន ៍ដល់ការអភរិកស  
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ) 

១. កិចចម្រពមឡម្រពៀងអភរិកសជាមយួវស័ិយឯកជន  
២. មូលនិធអិភរិកសពីវស័ិយឯកជនសម្រាប់
គឡម្រាងនានា  
៣. ឡគហរំពរ័ ឬខិត្តប័្ ណ សម្រាបក់ារ
ផសពវផាយ 

 FiA, វស័ិយឯកជន, 
NGO, អាជាា ធរ 

A. ត្ាា ភាពននការសហការជាម្របពន័ធ
របស់ាច ស់ជំនយួ 

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
អភវិឌ្ឍ 
 

គឡម្រាងថ្វកិាបានដាកជូ់ននិងឡឆាើយ
ត្បអពំីការោមំ្ររពាីច ស់ជំនយួ 

VH ២. ពីកចិចម្រពមឡម្រពៀង 
IOSEA : 
ក) ចាត្ជ់ាអារភិាព
នូវសកមមភាពអភរិកស 
និងម្រគបម់្រគងសម្រាប់
ផសវងរកមូលនធិិោមំ្ររ  
ខ). ផសវងរកជឡម្រមើស
មូលនធិោិមំ្ររជាមយួ 
រដាា ភបិាលនិងាច ស់
ជំនួយដនរឡរៀត្ 

៥.៣ ចូលរមួកន៊ុងកិចចម្រពមឡម្រពៀងត្ំបន់
ជាបម់្រពំផដនផដលពាកព់ន័ធ និងពម្រងងឹ
កិចចសហម្របត្បិត្តកិារជាមយួម្របឡរស
ជិត្ខាង ឡដើមបសីម្រមបសម្រមួលកិចច
ម្របឹងផម្របងកាត្ប់នាយការគរំាមកផំហង
ឡលើបរាិា ន ។ ម្របការឡនេះរាបប់ញ្ចូល
ការកាត្ប់នាយចំននួអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ
ផដលចាបប់ានឡដាយនចដនយឡៅកន៊ុង
ផលឡនារ រវងម្របឡរសនានាកន៊ុង
ត្ំបនផ់ងផដរ 
 
 

១. ត្ោំងចូលរមួកន៊ុងកចិចម្របជ៊ុំអឡ ត្ើ ក      
សម៊ុម្ររថ្នន កត់្បំន ់
២. ពត័្ា៌នផដលបានម្របមូល និងផសពវផាយ
ឡៅកាន ់IOSEA  
៣. អងគភាពកចិចការជាបម់្រពផំដន/គ្ៈកមមការ 

៨០០$/ឆ្ន  ំ FiA, MoE, DP, អាជាា
ធរ ឡខត្ត, NGO និងប
ោត ញ IOSEA  

A. ការដឹកនា ំនិងការចាត្ផ់ចងរដាបាល
ជាម្របចា ំ 
A. ការម្រគបម់្រគងរិនននយ័ និងពត័្ា៌ន 

បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
បំព៊ុល ការឡនារ និងផលឡនារ
ផដលចាបប់ានឡដាយនចដនយ 

H   
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៥.៤ ពម្រងងឹកិចចសហម្របត្ិបត្តិការ
ឆាងផដនតាមរយៈយនតការផដលាន
ម្រាប ់ 

១. ត្ោំងចូលរមួកន៊ុងកចិចម្របជ៊ុំអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ
ថ្នន កត់្បំន ់ 
២. បានម្របមូលនងិផសពវផាយពត័្ា៌ន  
៣. តារាងអាស័យដាា នទាករ់ងអនកជំនាញកន៊ុង
ម្រកុមការង្ហរអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ  
៤. សិកាខ ាល្លអនកជំនាញការឡដើមបឡីដាេះ
ម្រាយបញ្ញា  
៥. ឡលើករកឹចិត្តនសិសតិ្ថ្នន កអ់ន៊ុប ឌ្ិ ត្ ឡលើ
ការសិកាពីបញ្ញា ផដលឡកើត្ាន ចឡំពាេះការ 
អភរិកសអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

១២០០$/
ឆ្ន  ំ

FiA NGO A. មឡធាបាយទាករ់ងកន៊ុងម្របឡរស 
និងម្របកបឡដាយត្ាា ភាព 
A. ការម្រគបម់្រគងរិនននយ័ និងពត័្ា៌ន 
A. អនកត្ោំងនានាានឆនទៈខពស់ 

បានបឡងាើនកិចចសហម្របត្ិបត្តិការទាងំ 
កន៊ុ ាងនងិឡម្រៅម្របឡរស 

H   

៥.៥ ធានាថ្ន ចាបស់តីពីពា្ិជជកមម 
ម្រត្ូវបានអន៊ុវត្តរវងម្របឡរសនានា និង
ានការឡបតជាា ផដលទាករ់ងនឹង 
CITES។ ការផសពវផាយពត័្ា៌ន
ឡដើមបលី៊ុបបំបាត្ផ់លឡនារ ពា្ិជជ
កមម និងការដកឹជញ្ជូ នអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

១. MoU ជាមយួម្របឡរសជិត្ខាង  
២. កម្រមងរនិននយ័ផដលកត្ម់្រតាអំពកីរ្ីនានា  
៣. ម្របពន័ធសម្រាបរ់ាយការ្៍សកមមភាព
ឡលមើសចាបដ់ល់ម្របឡរសជតិ្ខាង 

៣០០០$/ 
២០១៨ 

FiA, ឡវៀត្ោម នថ្ 
 ជនបឡង្ហគ លម្របចាំ
ម្របឡរសម្រាប ់CITES, 
NGO, FAC, FiAc 

A. ការម្រគបម់្រគងរិនននយ័ និងពត័្ា៌ន បានកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីការ
ឡនារឡលមើសចាប ់

VH   

 

ពាក្យបពំ្រញួ៖ CFi - សហគមនន៍នសាទ; DDG - អគគនាយក្រង; DFC - នាយក្ដ្ឋា នអភរិក្សជលផល; DP - ដៃគូអភវិឌ្ឍន;៍ EIA - ការវាយតដមៃនហតុប ៉ះពាល់បរសិាា ន; FiA - រៃាបាលជលផល; IEC - រត័ម៌ាន ការអបរ់ ំនិងការព្បាព្ស័យទាក្ទ់ង;  
   IOSEA - មហាសមុព្ទឥណ្ឌា  - អាសុ៊ីអានគេយ;៍ MoE - ព្ក្សួងបរសិាា ន; NGOs - អងគការមនិមមនរដ្ឋា ភបិាល; TOR - លក្ខខណ្ា ព្បតបិតត/ិលក្ខខណ្ា នោង;  
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៥.  រសចែតីសរងេបអំពលីវិកា  
ឡសោរយី៉ាូថ្វកិាចំនួនប ី ម្រត្ូវបានឡរៀបចំឡេើងសម្រាបផ់ផនការសកមមភាពការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ កន៊ុងអំេ៊ុងឆ្ន ំ

២០១៦ ដល់ ២០២០។ ឡសចកតីសឡងខបអំពីថ្វកិាគឡម្រាងឡៅឡម្រកាមឡសោរយី៉ាូនីមយួៗ ានផចងពិាត រដូចខាងឡម្រកាម។ 
គួរកត្សំ់ោល់ថ្ន សនទសសនថ៍្វកិាមនិបានគតិ្បញ្ចូ លអម្រតាអត្ិផរោឡេើយ។ សញ្ញា សំោល់៖ L = ទាប; M = មធយម;    
H = ខពស់; VH = ខពស់ខាា ងំ 

ឡសោរយី៉ា ូ១ សនមត្ថ្នមូលនិធិខាន ត្តូ្ចៗានសម្រាបយ់កមកអន៊ុវត្ត។ សកមមភាពផដលកំ្ត្ថ់្ន ‘VH’ ឬ‘H’ 
កន៊ុងជួរឈរអារិភាព ឡៅកន៊ុងតារាងសកមមភាព ម្រត្ូវបានគតិ្បញ្ចូ ល និងានការវភិាជនថ៍្វកិាទាងំម្រសុង។ សកមមភាពផដល
កំ្ត្ជ់ាអារិភាព ‘M’ ឬ ‘L’ មនិបានគតិ្បញ្ចូ លឡេើយ។ ឡសោរយី៉ាូ ២ សនមត្ថ្នមលូនិធិខាន ត្មធយមានសម្រាបយ់ក
មកអន៊ុវត្តន។៍សកមមភាពផដលកំ្ត្ថ់្ន ‘VH’ ‘H’ និង‘M’ កន៊ុងជួរឈរអារិភាពឡៅកន៊ុងតារាងសកមមភាពម្រត្វូបាន        
គិត្បញ្ចូ ល និងានការវភិាជនថ៍្វកិាទាងំម្រសុង។ សកមមភាពផដលកំ្ត្ជ់ាអារិភាព‘L’ មនិបានគតិ្បញ្ចូ លឡេើយ។         
ឡសោរយី៉ាូ ៣ សនមត្ថ្ន មូលនិធិខាន ត្ធំានសម្រាបយ់កមកអន៊ុវត្ត។ សកមមភាពទាងំអស់ (‘VH’, ‘H’, ‘M’ និង ‘L’) ម្រត្ូវ
បានគិត្បញ្ចូ ល និងការវភិាជនថ៍្វកិាទាងំម្រសុង (ឧបសមពន័ធ២)។ 

តារាងទ៊ី១៖ ថវកិាសព្មាបន់សណ្ឌរ ៊ីយ ូ១ (ៃុល្លៃ អានមរកិ្) 
នោលនៅ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ សរបុ 

នោលនៅទ៊ី១ ៣៦ ០០០ ៤១ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ១៩៧ ០០០  
នោលនៅទ៊ី២ ២៣ ០០០ ៣១ ០០០ ៣០ ៥០០ ៣០ ៥០០ ៣០ ៥០០ ១៤៥ ៥០០ 
នោលនៅទ៊ី៣ ៤ ០០០ ២ ៥០០ ២៦ ៥០០ ១៦ ៥០០ ១៦ ៥០០ ៦៦ ០០០ 
នោលនៅទ៊ី៤ ៦ ០០០ ៦ ៤០០ ៦ ០០០ ៦ ០០០ ៦ ០០០ ៣០ ៤០០   
នោលនៅទ៊ី៥ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៦ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ២០ ៥០០  

សរបុ ៧២ ៥០០ ៨៤ ៤០០ ១០៩ ៥០០ ៩៦ ៥០០ ៩៦ ៥០០ ៤៥៩ ៤០០ 

តារាងទ៊ី២៖ ថវកិាសព្មាបន់សណ្ឌរ ៊ីយ ូ២ (ៃុល្លៃ អានមរកិ្) 
នោលនៅ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ សរបុ 

នោលនៅទ៊ី១ ៣៦ ០០០ ៤១ ០០០ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ៤២ ០០០ ១៩៩ ០០០  
នោលនៅទ៊ី២ ២៣ ០០០ ៣១ ០០០ ៣០ ៥០០ ៣០ ៥០០ ៣០ ៥០០  ១៤៥ ៥០០  
នោលនៅទ៊ី៣ ៤ ៨០០ ៣ ៣០០ ២៧ ៣០០ ១៧ ៣០០ ១៧ ៣០០ ៧០ ០០០  
នោលនៅទ៊ី៤ ៦ ០០០ ៦ ៤០០ ៦ ០០០ ៦ ០០០ ៦ ០០០ ៣០ ៤០០  
នោលនៅទ៊ី៥ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៦ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ២០ ៥០០  

សរបុ ៧៣ ៣០០ ៨៥ ២០០ ១១០ ៣០០ ៩៧ ៣០០ ៩៩ ៣០០ ៤៦៥ ៤០០ 

តារាងទ៊ី៣៖ ថវកិាសព្មាបន់សណ្ឌរ ៊ីយ ូ៣ (ៃុល្លៃ អានមរកិ្) 
នោលនៅ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ សរបុ 

នោលនៅទ៊ី១ ៣៦ ០០០  ៤១ ០០០  ៤០ ០០០  ៤០ ០០០  ៤២ ០០០  ១៩៩ ០០០  
នោលនៅទ៊ី២ ២៨ ០០០  ៣៦ ០០០  ៣០ ៥០០  ៣០ ៥០០  ៣៣ ៥០០  ១៥៨ ៥០០  
នោលនៅទ៊ី៣ ៤ ៨០០  ៣ ៣០០  ២៧ ៣០០  ១៧ ៣០០  ១៧ ៣០០  ៧០ ០០០   
នោលនៅទ៊ី៤ ៦ ០០០   ៦ ៤០០  ៦ ០០០  ៦ ០០០   ៦ ០០០  ៣០ ៤០០  
នោលនៅទ៊ី៥ ៦ ៥០០   ៦ ៥០០  ៦ ៥០០  ៦ ៥០០   ៦ ៥០០  ៣២ ៥០០  

សរបុ ៨១ ៣០០ ៩៣ ២០០ ១១០ ៣០០ ១០០ ៣០០ ១០៥ ៣០០ ៤៩០ ៤០០ 
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៦.  ែរមវិធីកែនកា អនុវតត 

តារាងទ៊ី៤៖ នរលនវល្លដនការអនុវតតសក្មមភារការពារអនណ្តើ ក្សមពុ្ទប់បរ់៊ីនេ ២ំ០១៦ ៃល់២០២៦ 
សកមមភាព/ឆ្ន  ំ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ 
ឡោលឡៅរី១                       

១.១                       
១.២                       
១.៣                       
១.៤                       
១.៥                       

ឡោលឡៅរី២                       
២.១                       
២.២                       
២.៣                       
២.៤                       
២.៥                       
២.៦                       
២.៧                       
២.៨                       

ឡោលឡៅរី៣                       
៣.១                       
៣.២                       
៣.៣                       
៣.៤                       
៣.៥                       
៣.៦                       
៣.៧                       
៣.៨                       
៣.៩                       

៣.១០                        
ឡោលឡៅរី៤                       

៤.១                       
៤.២                       
៤.៣                       
៤.៤                       
៤.៥                       

ឡោលឡៅរី៥                       
៥.១                       
៥.២                       
៥.៣                       
៥.៤                       
៥.៥                       
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៧.  កាលវិភាគរ ៀបចំរសចែតីម្ាងចាប់និងបទ្បបញ្ញតតិនានា  
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររសាិត្ឡម្រកាមកចិចការពារឡដាយអន៊ុម្រកឹត្យឡលខ ១២៣ សតីពីការកំ្ត្ម់្របឡភរផល ផលិត្ផលជល

ផលផដលកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក ់ (2009) និងម្របកាសសតីពីវធិានការការពារម្របឡភរធនធានជលផលផដលកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក់
(2010)។ ការចាប ់ការម្របមូលផល ការផកនចន លកដូ់រ ឬសាា បអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា គឺជាអំឡពើឡលមើសចាប។់ ឡដាយ
ឡហត្៊ុផត្អឡ ត្ើ ក  សម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជាសាិត្ឡម្រកាមកិចចការពារត្ឹងរ៊ុងឹរចួមកឡហើយ ឡគព៊ុំចាបំាចអ់ន៊ុមត័្ានចាបថ់្មីឡដើមបដីាក់
ការហាមឃាត្ច់ំឡពាេះការម្របមលូផល ឬការជួញដូរម្របឡភរទាងំឡនេះឡេើយ។ ប៉ា៊ុផនតឡគឡៅឡ ើញានឱ្កាសឡដើមបផីសវង
យល់ពីជឡម្រមើសបញ្ាត្តិចាបស់ម្រាបក់ារពាររីកផនាងពងកូន និងកផនាងរកចំ្ ី សម្រាបអ់ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររផងផដរ (សូមអាន
សកមមភាព ២.២ ឡម្រកាមឡោលឡៅ ២) ផដលនឹងម្រត្វូសិកាផសវងយល់ឡៅឡពលានរិនននយ័កានផ់ត្ម្របឡសើរជាងម៊ុន
ទាករ់ងនងឹរីកផនាងទាងំឡនាេះ។ 

៨. កា តារោន និងវាយតដរែ 

ការពម្រងឹងកិចចការម្រាវម្រជាវ និងការតាមដានជាម្របចាចំំឡពាេះម្រកុមអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ (ភាពសំបរូផបបជីវចម្រមុេះ រម្រមងន់ន     
បាា ស់រ ីនិងរបាយ) រីជម្រមករកចំ្ី និងពងកូន និងវធិីកាត្ប់នាយការឡនារបានឡដាយនចដនយឡៅកមព៊ុជា គឺជាត្ម្រមូវការ
ចាបំាចប់ំផ៊ុត្។ រិនននយ័ថ្មីៗ នឹងម្រត្ូវយកមកឡម្របៀបឡធៀបជាមយួរិនននយ័ឡោល អំពីាា នភាពអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងចំននួអ
ឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា ផដលបានពីរបាយការ្៍ាា នភាពអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឆ្ន ២ំ០១៥ (McNamara et al. 2016)។ 
ចំឡពាេះឡសចកតីពាិត រអំពីសកមមភាពផដលឡម្រោងសម្រាបក់ារតាមដាន និងវយត្នមា សូមអានឡោលឡៅ ១ ឡៅឡម្រកាមជំពូក
សតីពីសកមមភាព និងថ្វកិា។ 

 

៩. កា សននិោា ន 
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររគឺជាម្របឡភរនមិតិ្តរបូសម្រាបប់រាិា នត្ំបនឡ់ឆនរននម្របឡរសកមព៊ុជា ប៉ា៊ុផនតម្របឡភរទាងំឡនេះសាិត្ឡម្រកាម

ការគំរាមកំផហងធានធ់ារផដលឈានឡៅផ៊ុត្ពូជ។ ការគំរាមកំផហងសំខាន់ៗ ចំឡពាេះអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររានជាអារិ៍ ការចាប់
បានឡដាយនចដនយឡៅកន៊ុងការឡនារ ការឡរចរលឹរីជម្រមក ការបំព៊ុល និងការអភវិឌ្ឍកន៊ុងត្ំបនឡ់ឆនរ។ 

ការបនតានជីវតិ្ននអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ អាម្រស័យឡលើការឡបតជាា ការពាររីកផនាងសំខាន់ៗ សម្រាបក់ារបនតពូជ ការពង
កូន និងការរកចំ្ ី  និងកាត្ប់នាយការគំរាមកំផហងពីសកមមភាពមន៊ុសស ដូចបានកត្សំ់ោល់ខាងឡលើ។ កងវេះចំឡ្េះដឹង
ឡៅផត្ជាបញ្ញា ឡៅឡេើយ ផដលទាករ់ងនងឹចំននួអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ របាយ រម្រមងន់នបាា ស់រី និងភាពសំបូរផបបឡៅរូទាងំ
ឡឆនរសម៊ុម្ររ  កមព៊ុជា ផដលរមួទាងំពត្ា៌នស៊ុម្រកតិ្អំពីឡឆនរខាចសំ់ខាន់ៗ សម្រាបក់ារពងកូន និងការរកចំ្ី។ ការតាមដាន
ជាម្របចា ំ និងការម្រាវម្រជាវ គឺជាត្ម្រមូវការចាបំាចឡ់ដើមបផីតល់ពត្ា៌នសម្រាបអ់នតរាគមនអ៍ភរិកស និងឡដើមបផីសវងយល់បាន
កានផ់ត្ម្របឡសើរផថ្មឡរៀត្អំពចីំនួនអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅកមព៊ុជា។ 

ផផនការសកមមភាពឡនេះោមំ្ររចំឡពាេះការដាកឱ់្យអន៊ុវត្តថ្មីៗ ឡនេះ នូវត្ំបនម់្រគបម់្រគងធនធានជលផលសម៊ុម្ររម្របជ៊ុំ
ឡកាេះរ ៉ា៊ុង ដំបូងបងែស់ឡៅម្របឡរសកមព៊ុជា ឡពាលគឺ ជាសកមមភាពផដលនឹងការពាររីជម្រមកពងកូនតាមឡឆនរខាច ់ផ្កា ថ្ម ឡមម ស
ម៊ុម្ររ និងនម្រពឡកាងកាង ផដលជាកផនាងានារៈសំខានស់ម្រាបអ់ាយ៊ុជីវតិ្អឡ ត្ើ ក។ ផផនការសកមមភាពឡនេះកោ៏មំ្ររផង
ផដរចំឡពាេះការបឡងាើត្ម្រកុមការង្ហរការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ ផដលជាម្រកុមសនូលមនិផាូវការមយួរបស់រដាា ភបិាល អងគការមនិ
ផមនរដាា ភបិាល និងសហគមនជ៍ានដគូឡៅតាមឡឆនរសម៊ុម្ររផដលនឹងដឹកនា ំនិងអន៊ុវត្តសកមមភាពនានាផដលឡសនើឡេើងដូចាន
ផចងកន៊ុងឯការឡនេះ។ 
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ឧបសរព័នធ 
ឧបសមពន័ធ ១. ម្រកបខ័្ ឌ ចាបផ់ដលទាករ់ងនងឹអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ 

កចិចម្រពមឡម្រពៀងអនតរជាត្ ិ ឡសចកតពីាិត រ 
អន៊ុសញ្ញា សតីពីម្របឡភរបាា ស់រី 
(CMS) 

បចច៊ុបបននឡនេះ កមព៊ុជាឡៅព៊ុំទានជ់ាហត្ាឡលខីនន CMS ឡៅឡេើយឡរ ប៉ា៊ុផនតបានចូលរមួ
ឡៅកន៊ុងកិចចម្រពមឡម្រពៀងនានាផដលទាករ់ងនឹង CMS ឡដើមបកីារពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ៖     
អន៊ុ សារ្ៈននការឡោគយល់សតីពីអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅមហាសម៊ុម្ររឥោឌ -អាស៊ុី
អាឡគនយ ៍(IOSEA)  

អន៊ុសញ្ញា សតីពីពា្ិជជកមមអនតរ
ជាត្ិននម្របឡភររងឡម្រោេះថ្នន ក ់
(CITES) (ាយឡត្ស) 

កមព៊ុជាបានផតល់សចាច បន័ឡៅឆ្ន 1ំ997។ អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររទាងំអស់ានផចងឡៅកន៊ុង
ឧបសមពន័ធ I ននអន៊ុសញ្ញា ឡនេះ។ អន៊ុសញ្ញា ាយឡត្សហាមឃាត្ព់ា្ិជជកមមអនតរ
ជាត្ិននសំោកសត្វម្របឡភរទាងំឡនេះ និងត្ម្រមូវឱ្យរដាជាសាជិកអន៊ុវត្តវធិានការ
មយួចំនួន។ https://www.cites.org/eng/disc/text.php#VIII 

អន៊ុសញ្ញា សតីពីជីវៈចម្រមុេះ 
(CBD) 

កមព៊ុជាច៊ុេះហត្ាឡលខាឡៅឆ្ន 1ំ995។ ជាផផនកមយួននការឡបតជាា ចំឡពាេះ CBD  កមព៊ុជា
បានឡរៀបចំយ៊ុរធាស្រសត និងផផនការសកមមភាពជីវៈចម្រមុេះជាត្ិ (NBSAP) របស់ខាួន
ឡៅឆ្ន  ំ2002។ https://www.cbd.int/doc/world/kh/kh-nbsap-01-en.pdf.  
អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររម្រត្ូវបានដាកប់ញ្ចូ ល។ បញ្ជូ នរបាយការ្៍វឌ្ឍនភាពឡៅអន៊ុសញ្ញា
CBD ឡរៀងរាល់ 4 ឆ្ន មំតង។ របាយការ្៍ច៊ុងឡម្រកាយឆ្ន  ំ2014 ានឡៅកន៊ុង៖ 
https://www.cbd.int/doc/world/kh/kh-nr-05-en.pdf 

 
កចិចម្រពមឡម្រពៀងថ្នន កត់្បំន ់ ឡសចកតពីាិត រ 
ផផនការសកមមភាពថ្នន កត់្ំបនស់តី
ពីរីជម្រមករកចំ្ីននអឡ ត្ើ ក  
សម៊ុម្ររឡៅផដនរឹកអាស៊ុីអាឡគនយ ៍ 

បានអន៊ុមត័្ឡដាយកមព៊ុជា ឡហើយរដាជាសាជិកអាា នបានចូលរមួឡៅឆ្ន  ំ2013 
តាមរយៈ SEAFDEC។ ផផនការសកមមភាពានឡៅកន៊ុង៖ 
http://www.seafdec.org/documents/wp065a.pdf 

MoU សតីពីការអភរិកស និង
ម្រគបម់្រគងអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររ និងរី
ជម្រមកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររឡៅមហាស
ម៊ុម្ររឥោឌ  និងអាស៊ុីអាឡគនយ ៍
(IOSEA) 

កមព៊ុជាកាា យជាហត្ាឡលខីនន MoU ឡនេះ និងបានឡរៀបចំផផនការសកមមភាពឡៅឆ្ន  ំ
2002។ ានការឡសនើឱ្យដាកជូ់នរបាយការ្៍ជាត្ិជាឡរៀងទាត្។់ បានដឹងថ្នកមព៊ុជា
ឡធវើបចច៊ុបបននភាពឡៅឆ្ន 2ំ014:  

http://iosea-reporting.org/test/reporting/NatRepts/Cambodia_19_09_2014.pdf 
ឡគហរំពរ័អំព ីMoU ឡនេះ៖ http://www.ioseaturtles.org/ 
អត្ាបរផាូវការនន MoU ឡនេះ និងផផនការសកមមភាពានឡៅកន៊ុង៖
http://www.ioseaturtles.org/official_texts.php 

MoU សតីពីការអភរិកស និង
ការពារអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររអាា ន  

ឡគហរំពរ័អំព ីMoU ឡនេះ៖  http://www.asean.org/?static_post=memorandum-
of-understanding-on-asean-sea-turtle-conservation-and-protection 

 
 
 
 
 

https://www.cites.org/eng/disc/text.php#VIII
https://www.cbd.int/doc/world/kh/kh-nbsap-01-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/kh/kh-nr-05-en.pdf
http://www.seafdec.org/documents/wp065a.pdf
http://iosea-reporting.org/test/reporting/NatRepts/Cambodia_19_09_2014.pdf
http://www.ioseaturtles.org/
http://www.ioseaturtles.org/official_texts.php
http://www.asean.org/?static_post=memorandum-of-understanding-on-asean-sea-turtle-conservation-and-protection
http://www.asean.org/?static_post=memorandum-of-understanding-on-asean-sea-turtle-conservation-and-protection
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លិខតិ្បរដាា នគត្យិ៊ុត្តកិមព៊ុជា ឡសចកតពីាិត រ 
ម្របកាសឡលខ 359 ឡដាយម្រកសួង
កសិកមម រ៊ុកាខ ម្របាញ់ និង
ឡនារ  

ផចងអំពីការកំ្ ត្អ់ត្តសញ្ញា ្ម្របឡភរសត្វនម្រពផដលរងឡម្រោេះថ្នន កឡ់ៅកន៊ុម្របឡរស 
និងផដលម្រត្ូវហាមបរបាញ់។ បានច៊ុេះហត្ាឡលខា និងចូលជាធរានឡៅនថ្ារី 1 ផខ
សីហា ឆ្ន  ំ1994 

ម្របកាសឡលខ 1563/533 ឡដាយ
ម្រកសួងកសិកមម រ៊ុកាខ ម្របាញ់ និង
ឡនារ និង ម្រកសួងបរាិា ន  

ឡដើមបរីបា់ា ត្ ់និងការពារសត្វនម្រពទាងំអស់ឡៅកមព៊ុជា។ ម្របកាសឡនេះបានច៊ុេះហត្ា
ឡលខាឡដាយរដាមស្រនតីម្រកសួងកសិកមម រ៊ុកាខ ម្របាញ់ និងឡនារ និងរដាមស្រនតីម្រកសួង
បរាិា ន និងចូលជាធរានឡៅឆ្ន  ំ1996 

ម្របកាសឡលខ 3837 ឡដាយ
ម្រកសួងកសិកមម រ៊ុកាខ ម្របាញ់ និង
ឡនារ  

ហាមឃាត្ព់ា្ិជជកមមសត្វនម្រពឡៅកមព៊ុជា។ ម្របកាសឡនេះច៊ុេះហត្ាឡលខាឡៅឆ្ន  ំ
2001 

លិខិត្ឡលខ 033 លិខិត្ឡលខ033 ឡដាយនាយកដាា នជលផលនិងអាជាា ធរវរិាាស្រសតាយឡត្ស
កមព៊ុជាសម្រាបជ់លផល និងវរសីត្វ ឡផាើជូនអាជាា ធរម្រគបម់្រគងាយឡត្សកមព៊ុជា។ 
ហាមឃាត្ព់ា្ិជជកមមលមូនឡៅកមព៊ុជា។ លិខិត្ឡនេះច៊ុេះហត្ាឡលខាឡៅឆ្ន  ំ2000 

ឡសចកតីម្រពាងចាបជ់លផលថ្ម ី ានាម្រតានានាផដលទាករ់ងនឹងកចិចការពារ និងអភរិកសម្របឡភរសត្វ និងរ៊ុកខជាត្ិ
រឹកផដលរងកំព៊ុងឡម្រោេះថ្នន ក។់ តារាងម្របឡភររងឡម្រោេះថ្នន កា់នផចងកន៊ុងអន៊ុម្រកឹត្យ។  

ចាបស់តីពជីលផល (2006) អឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររសាិត្ឡម្រកាមកចិចការពារននបរបបញ្ាត្តិជលផល ឡហើយចាបស់តីពី
ជលផល ម្រត្ូវបានអន៊ុមត័្ឡៅឆ្ន  ំ2006 

អន៊ុម្រកឹត្យសតីពីម្របឡភរធនធាន
ជលផលផដលកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន ក់
ឆ្ន  ំ2009 

ានម្របឡភរធនធានជលផលផដលកំព៊ុងរងឡម្រោេះថ្នន កច់នំួន៥៨ម្របឡភរ ម្រត្ូវបាន
កំ្ត្។់ ពពួកអឡ ត្ើ កសម៊ុម្ររចំនួន៥ម្របឡភរកន៊ុងសម៊ុម្ររកមព៊ុជាកម៏្រត្ូវបានកំ្ ត្់
កន៊ុងបញ្ជ ីឡនេះផដរ។ 

ម្របកាសសតីពីវធិានការការពារ
ម្របឡភរធនធានជលផលរងឡម្រោេះ
ថ្នន កឆ់្ន 2ំ010 

ម្របកាសឡនេះផចងពីវធិានការនានាឡដើមបកីារពារធនធានជលផលផដលកំព៊ុងរង
ឡម្រោេះថ្នន កឡ់ៅកន៊ុងម្រពេះរាជាោចម្រកកមព៊ុជា ឡដើមបកីារពារ អភរិកស និងាត រឡេើងវញិ
នូវធនធានទាងំឡនេះឱ្យាននិរនតរភាព។ 

អន៊ុម្រកឹត្យសតីពីពា្ិជជកមមអនតរ
ជាត្ិននម្របឡភររងឡម្រោេះថ្នន ក ់

ផតល់ម្រកបខ័្ ឌ ចាបស់ម្រាបក់ារនាចូំល និង/ឬ ការនាឡំចញម្របឡភររងឡម្រោេះថ្នន ក ់

 

កចិចម្រពមឡម្រពៀងអនតរជាត្ ិ ឡសចកតពីាិត រ  
ទាករ់ងនងឹផ្កា ថ្ម ានកិចចម្រពមឡម្រពៀង កមមវធិ ីភាពជានដគូ និងបោត ញចនំនួដបប់នួ ផដលពាកព់ន័ធ

នឹងកិចចការពារនិងអភរិកសផ្កា ថ្ម និងកចិចម្របជ៊ុំកពូំលពិភពឡល្លកសតីពីផផនការអន៊ុវត្ត
សម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍឡដាយចីរភាព។ បរធិានទាងំអស់ឡនេះានផចងឡៅកន៊ុងឯការ
ដូចត្ឡៅ៖ http://www.icriforum.org/sites/default/files/Conventions_CoralReefs.pdf 

ទាករ់ងនងឹឡមម សម៊ុម្ររ ម្រកមអន៊ុវត្តរបស់អងគការ FAO សម្រាបក់ារឡនារម្របកបឡដាយការររួលខ៊ុស
ម្រត្ូវ (1995); អំពាវនាវដល់រដាជាសាជិកឱ្យកាត្ប់នាយការឡម្របើម្របាស់ បឡចចកវរិា
ផដលានលកខ្ៈបំផ្កា ញ និងផដលោម នឡរ ើសម៊ុខ ដូចជាអនួអូស និងមងបផ ត្ ត្ 
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