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វាកយែព័ទែខំាន់ៗ   
 

កាឥឃ្ល ាំមឣើឦ(surveillance)៖ ការសិរារស្ថវរជាវបៅបលទីហំរំលោលននបញ្ញា របស់របបភទណាមួយ បហយីបនាធ ប់
មរបរៀបចំជាលរខណៈវនិចិឆ័យសរោប់តាមោន។ 

កាឥតាឣដាឞ (monitoring)៖ ការសបងាតតាមោនជារបច្ចបំៅបលីភាពពុោះរបន្រ្ញ្ញជ ល និងទំហសំ្ថយភាយននបញ្ញា
របស់របបភទរតតាត និងបៅបលីជបរមីសនានាកដល នយរមររគ្ប់រគ្ង។ 

កាឥររួររតា (control)៖ ជាការរគ្ប់រគ្ងជមង ឺឬរបបភទណាមួយឱ្យវសទិតបៅរបុងររមតិរណំត់មួយ កដលអាចទទលួ
យរ ន )ឧទាហរណ៍ ររមតិដង់សុីបត ររមតិរ យរយ ៉េ យ ឬររមិតបរគោះថ្នប រ់(។ 

កាឥររួររតាចរឣរុះ (integrational control)៖ ការរគ្ប់រគ្ងននជមងឺ ឬរបបភទណាមយួបោយការបរបីបញ្ចូលគប នន 
ជបរមីសបផសងៗ បដីមផទីាញផលរបបយជន៍លអរបុងបគលបណំងននការរគ្ប់រគ្ង។ 

កាឥហតឦស់ញ្ញា សន្ទទ ឞ ់(early warning)៖ ជាការោស់បតឿនរលំឹរអំពកីារមរដល់ ឬការបឃញីោនវតថោន នងិការជបួ 
បញ្ញា របស់របបភទបរៅរសរុណាមយួ មុនបពលបញ្ញា បនាោះ នកាល យជាបញ្ញា ច្ចរ់ឬសគ្ល់។ 

កាឥន្ទាំចឦូមដាឤមចរន្ទ (intentional introduction)៖ ការនាចូំលរបស់មនុសសបោយោនបណំងអវមីួយ គ្ឺោនការ 
ពារ់ព័ននបៅនឹងការបធវីចលនា ឬចរចររបុងបគលបៅជារ់លរ់ននរបបភទបរៅរសរុណាមួយបចញពីកដន
ធមមជាតរិបស់វ បហយីរបបភទបរៅរសុរបនាោះ ោនសកាថ នុពលពរងាយបនថបៅតបំន់ ឬបៅរកនលង
បផសងៗ។ សរមមភាពនាចូំលកបបបនោះ អាចច្ចត់ទុរថ្នជាអំបពីរសបចាប់ ឬខុសចាប់។ 

កាឥន្ទាំចឦូមដាឤអមចរន្ទ (unintentional introduction)៖ ការនាចូំលបោយអបចតនាបរតីបចញពផីលននការបរបីរ ស់ 
របស់មនុសស ឬរ៏របព័ននសរមមភាពកចរច្ចយរបស់មនុសស កដលោនមុខងារជាភាប រ់ងារចមលងននការពរងីរ
ភាពរយ ៉េ យបៅខាងបរៅតបំន់ធមមជាតិរបស់របបភទបរៅរសុរបនាោះ។ 

កាឥមររើភ្នន ក្់ងាឥសឥរីាងគឥស់ររួរឡិឞរិយជីឧសាស្រសត (bio-control)៖ គ្ឹជាវធិានការណ៍កដលោនរបសទិនភាព និងោន
លរខណៈបរសិ្ថទ នជាមូលោឌ ន សរោប់កាត់បនទយឥទនិពលរបស់របបភទរតតាតតាមរយៈការបរបីសរតូវ
ធមមជាតិរបស់របបភទរតតាត។ 

កាឥរាររារ (invasion)៖ ការររីរលោលននរបបភទមយួបៅរបុងទតីាងំ ឬទីរកនលងថមណីាមួយ ជាទូបៅវោនឥទនិ
ពលបំផ្លល ញបៅបលីរបបភទបដមីរំបណីត សរមមភាពអភិវឌណន៍ និងជាទូបៅ ប៉េោះពាល់បៅបលសុីខភាព
របស់មនុសស។ សគំល់ ៖ ោនររណីជាបរចីន  នបងាា ញពីផលវ ិរបរីតបចញពរីបបភទបរៅរសរុ
តាមរយៈផលូវចមលង របបភទបរៅរសរុ នបនាខំលួនជាមយួនងឹបរសិ្ថទ នថមី បហយីបនាធ ប់មរវ នកាល យជា
ការរតតាត។ ជាទូបៅ ការរតតាត អាចបរីតោនរបុងរយៈបពលខល ី កតមិនកមនរគ្ប់របបភទបរៅរសរុ
ទាងំអស់បនាោះបទ និងរគ្ប់ស្ថទ នការណ៍បឡយី។ 

កាឥវាឤរម្ឣលហាឞិអឤ័ (risk assessment)៖ ជាដំបណីរការវយតនមលបៅបលហីានិភ័យននការនាចូំលរបបភទបរៅរសរុ 
កដលអាចកាល យជារបបភទរតតាត  ឬកដលអាចបងាជាបញ្ញា នានាបៅនថងបរកាយ។ 

ជីឧៈចរឣរុះ (biodiversity or biological diversity)៖  ជាភាពនានាននសររីងគកដលោនជីវតិបៅរគ្ប់ធនធានធមម
ជាតិ រមួទាងំរបព័ននបអរូឡូសុដីីបគរ សមុរទ នងិ វរជីាតិ និងភាពស្ថញុំនំនរបព័ននបអរូឡូសុី កដលរបុង



x 
 

បនាោះពួរបគ្ គ្ឺជាកផបរមយួប៉េុបណាត ោះ។ ជីវៈចរមុោះ គ្ិតរមួទាងំភាពសមផូររបុងរបបភទកតមយួ ឬរវងរបបភទ
មួយបៅមួយ និងភាពសមផូរននរបព័ននបអរូឡូសុី។ 

ររមអវក្នងុរសរក្ (indigenous species)៖ ជារបបភទកដលោនរំបណីតបដីមរបុងតំបន់ណាមួយននរបបទសរមពុជា 
មិនកមនជារបបភទកដល ននាចូំលបោយស្ថររតាថ អវីមួយ។ 

ររមអវមរៅរសរក្ (alien or exotic species)៖ ជារបបភទកដល ននាចូំលពខីាងបរៅបៅរបុងទីតាងំ ទជីរមរ ឬកដន
ធមមជាតិខុសពដីីរំបណីតរបស់វ ឬជារបបភទណាមួយកដលមិនកមនជារបបភទរបុងរសុរ ឬរបបភទោន
បដីមរំបណីតននរបព័ននបអរូឡូសុីជារ់លរ់ណាមួយរបុងតំបន់។ 

ររមអវរាររារ ឬររមអវវស្រន្ទទ ឞរាររារ (invasive alien species)៖ គ្ឺជារបបភទរតតាតននរបបភទបរៅរសុរឬ       
របបភទមិនោនបដមីរំបណីតរបុងធមមជាតិននរបព័ននបអរូឡូសុរីបុងរបបទសរមពុជា ឬរបុងតំបន់។   

ររឡ័ឞធមអក្ូឡសូុ ី (ecosystem)៖ ជារកនលង ទីជរមរ កដនជរមរ ទតីាងំណាមួយននធមមជាតិកដល នបបងាីតបឡងី
បោយស្ថរអនថរអំបពីរបស់សររីងគកដលោនរបតិរមមរវងគប បៅវញិបៅមរ បៅនឹងបរសិ្ថទ នជុំវញិរបស់បគ្ 
ឧទាហរណ៍ នរពបឈ ីដីបសីម បឹង រតពាងំ ទបនល ភបំ ដីករសចកំារ ទីររុង ទីរបជុជំន។ 

ហលូឧចឣលង (pathway)៖ ជាមបធោ យ ឬជាផលូវកដលរបបភទបរៅរសុរ នបធវីដំបណីរពីរកនលងបដីមរំបណីត ឬពីទីតាងំ
ថមីបៅកាន់រកនលងមយួបទៀតកដលរបបភទបរៅរសុរបនាោះ មិនធាល ប់ោនពមុីនមរ។ 

អូរគាឣអន្ទឣឤ័ (quarantine)៖ ការោរ់ឱ្យបៅោច់បោយកឡរននសររីងគរបុងបគលបំណងររងំការឆលងជមង ឺឬការ
បងាា បរគោះថ្នប រ់បៅបលសីររីងគដនទបទៀត។ បសវភូតគមអនាម័យ គ្ឺសបំៅបៅររដំបណីរការពិនិតយ កឆរ
បឆរបឋមបៅបលីសររីងគកដលរំពុងនាចូំល បដីមផពីិនតិយររបមីលសកាា នុពលហានភ័ីយរបស់របបភទនាំ
ចូលកដលបងាឱ្យខូចខាត និងបនាធ ប់មរច្ចត់វធិានការររងំដល់ការបរីតោនបរគោះថ្នប រ់ទាងំបនាោះ។ 

ឥុក្ខជារិចម្រង (weed)៖ ជារុរខជាតិ នដុោះបៅរកនលងណាមយួ កដលបគ្មិនរតូវការ ឬជារុរខជាតិមនិោនតនមលបសដឌរិចច
កដល នដុោះបៅរបុងនរព នងិរតូវ នបគ្ច្ចត់ទុរថ្នជារុរខជាតិរខំានដល់ការដុោះលូតលស់របស់របបភទ
ដនទបទៀត )ជាទូបៅមិនទាន់ររបឃញីោនតនមលឬផលរបបយជន៍(។ 
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ដែចកតីែដងេប 

បោយោនការយល់ដងឹកាន់កតខាល ងំបឡងីៗពហីានភ័ីយននវតថោនរបបភទរតតាត ចំបពាោះបរសិ្ថទ ន បសដឌរិចច 
និងសងគមបៅរបុងរបបទសរមពុជា បហយីវស័ិយចមផងៗរទរទង់បសដឌរិចច និងការអភិវឌណសងគមរបស់រមពុជា អារស័យ
បៅនឹងធនធានជីវៈចរមោុះ នងិបសវរបព័ននបអរូឡូសុី គ្ួបផសបំៅនឹងសរមមភាពពាណិជជរមម វស័ិយបទសចរណ៍ និង
ការដឹរជញ្ជូ នឆលងកាត់ បទីបររសួងបរសិ្ថទ ន ច្ច ំច់រតូវបរៀបចំយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពរីបបភទ
រតតាតបនោះបឡងី របុងបគលបណំងបំបពញភាពខវោះចបនាល ោះបលីការអនុវតថរចិចខិតខំរបងឹករបង និងបឆលីយតបបៅនឹង
បញ្ញា របឈមននរបបភទរតតាតបៅចំបពាោះមុខ និងបៅអនាគ្តននវស័ិយបរសិ្ថទ ន រសិរមម សរមមភាពអភិវឌណន៍នានា 
និងការករបរបួលអាកាសធាតុ។ ផលូវចមលងឥតកដនរំណត់ននរបបភទរតតាតតាមរយៈសរមមភាពមនុសសបោយបចតនា 
និងអបចតនា រ៏ជាបុពវបហតុចបំង រមួជាមយួនឹងរិចចការពារធនធានជីវៈចរមោុះរបស់របបទសរមពុជា បទីបតរមូវឱ្យោន
យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពរីបបភទរតតាតបនោះបឡងី។ 

កផអរបលីបសចរថីកណនាអំពំីទរមង់ននយុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតិរបស់គ្ណៈរដឌមន្រ្នថី យុទនស្ថន្រ្សថ 
និងកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាតបនោះ រតូវ នបរៀបចំតារ់កតងបោយ៖ រ( ោនកចងពីមូលបហតុនាំ
ឱ្យបរីតោនរបបភទរតតាតបៅរបុងរបបទសរមពុជា បហតុផល និងភាពច្ច ំច់ឈ្លនដល់ការបរៀបចំយុទនស្ថន្រ្សថ និង    
កផនការសរមមភាពជាតិបនោះបឡងី ខ( ការបបងាីតចរខុវស័ិយ បបសសរមម នងិបគលបំណងរបស់យុទនស្ថន្រ្សថ និង   
កផនការសរមមភាពជាតបិនោះ  គ្( ការតារ់កតងររបខ័ណឍ យុទនស្ថន្រ្សថទប់ស្ថា ត់រមួ បគលកាណ៍រគ្ោឹះសរោប់រគ្ប់រគ្ង 
និងទិសបៅយុទនស្ថន្រ្សថសរោប់កាត់បនទយ ឃ( ការរណំត់របនាមសរមមភាពអនុវតថននយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការ
សរមមភាពជាតិរបុងររបខ័ណឍ បគលនបយ យ កដលរតូវបន្រ្ញ្ញជ បបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផន
ការសរមមភាពជាតិ បគលនបយ យ និងររបខ័ណឍ ចាប់នានា ង( តួនាទីរបស់ស្ថទ ប័នថ្នប រ់ជាត-ិបរកាមជាតិ សងគម
សុីវលិ នងិវស័ិយឯរជនជាបដីម ច( របភពថវកិាគរំទ និង ឆ( ការរណំត់ររបខ័ណឍ តាមោន និងវយតនមល។ 
 រំបណីនផលទុនជាតិសរុបរបស់រមពុជារបុងរងវង់ ៧% បៅ៨ % របុងរយៈបពលជាងដប់ឆប រំនលងបៅបនោះ ោន
មូលោឌ នអារស័យនឹងសរសរសថមភរបស់វស័ិយចំនួនបនួ គ្រឺសិរមម វយនភ័ណឍ កាត់បដរ បសវបទសចរណ៍ និង
សំណង់។ រសិរមម ជាវស័ិយមួយកដលបសដឌរិចចរមពុជាបៅកតខវោះមនិ ន។ វស័ិយរសិរមម នរមួចំកណរបសដឌរិចច
រមពុជារបុងរងវង់មិនតិចជាង៣០%ននផលទុនជាតសិរុបរបច្ចឆំប ។ំ រជរោឌ ភិ ល  នោរ់កផនការនាអំងារបចញបៅ
បរបទសចំនួនមយួលនបតានរបច្ចឆំប គិំ្តរតឹមឆប ២ំ០១៥។ បរៅពីបនោះ ររមិតបសទរភាពននបសដឌរចិចមូលោឌ ន និង      
ជីវភាពរស់បៅរបស់របជាជនរមពុជា ករបរបួលបៅតាមររមិតអនថរគ្មន៍ និងសុខភាពននធនធានជីវៈចរមោុះ នងិបសវ
មុខងាររបព័ននបអរូឡូសុី ជាពបិសសរបបភទរបុងរសុរ។ របបភទរតតាត អាចនងឹបធវីឱ្យប៉េោះពាល់ដល់ភាពសមផូរកបប
ននធនធានជីវៈចរមុោះ និងបសវមុខងាររបព័ននបអរូឡូសុ ីតាមរយៈការរបរួតរបកជងដបណថី មទីជរមរ និងចណីំអាហារ។ 
របបទសជាបរចីនបលីពិភពបលរ  នររបឃញីថ្នវតថោនរបបភទរតតាត នបធវីឱ្យខូចខាតដល់បសដឋរចិច សងគម 
និងបរសិ្ថទ នរបុងទឹររ រ់រប់សិបលនដុលល អាបមររិរបច្ចឆំប ។ំ  
 បចចុបផនបអបរវទិោស្ថន្រ្សថ នរមួសហការជាមួយរោឌ ភ ិល នដគូ្អភិវឌណន៍ រគ្ោឹះស្ថទ នអប់រ ំ និងសងគមសុីវលិ 
 ននិងរំពុងរោិះររវធិានការណ៍ នងិវធិីស្ថន្រ្សថនានាកដលោនរបសទិនភាព និងរបសិទនផល បដមីផរីគ្ប់រគ្ង រតួតរតា 
និងរំច្ចត់របបភទរតតាតកដលរំពុងោនវតថោនបៅបលពីភិពបលរ។ ជាអរុសល រល់វធិានការណ៍ ឬវធិសី្ថន្រ្សថ
ណាមួយបដីមផរីគ្ប់រគ្ង រតតួរតា និងរចំ្ចត់របបភទរតតាត ច្ច ំច់រតូវោនថវកិា និងធនធានបផសងៗ ជាពិបសស 
វធិីស្ថន្រ្សថរគ្ប់រគ្ង រតួតរតា និងរំច្ចត់របបភទរតតាត តាមរយៈរោល ងំ ឬរូបស្ថន្រ្សថ នងិគ្ីមីស្ថន្រ្សថ។ វធិីស្ថន្រ្សថគ្ីម ី
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មិនទាន់ធានា ននូវសុវតទិភាពបរសិ្ថទ ន និងរតូវចំណាយអស់ថវកិាបរចីន គ្ឺបសមីគប នងឹវធិសី្ថន្រ្សថបរបីរោល ងំ និងមនិ
ោននិរនថរភាពបឡយី។ 
 ចរខុវស័ិយ បបសររមម និងបគលបណំងរបស់យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតសិថីពីរបបភទរតតាត
បនោះ បរៀបចំបឡងីបោយកផអរបលីការវភិាគ្ពសី្ថទ នភាព ការយល់ដឹង សមតទភាព និងលទនភាពរពំឹងទុររបស់រមពុជារបុង
ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតនាបពលបចចុបផនប និងបៅអនាគ្ត។ 
 ចកេ៊ុវែិយ័៖ ជីវៈចរមោុះ របព័ននបអរូឡូសុី បរសិ្ថទ ន បសដឌរិចច នងិសងគមរបស់របបទសរមពុជា នងឹោនភាព
របបសីរបឡងី តាមរយៈការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតរបរបបោយរបសទិនភាពរតមឹឆប ២ំ០២៥។ 

 ដបែកកមម៖ ររបខ័ណឍ បគលនបយ យ នងិយនថការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតនានា បោយោនការ
ចូលរមួពីរគ្ប់ភាគ្ីពារ់ព័នន រតូវ នបបងាតីបឡងីសំបៅកាត់បនទយហានភ័ីយបៅបលធីនធានជីវៈចរមោុះ និងរបព័នន
បអរូឡូសុីបៅរតឹមឆប ២ំ០២៥។ 
 

ដោលបណំង៖ 
 រំណត់វធិានការណ៍សមរសបសរោប់ររងំ ទប់ស្ថា ត់ លុបបំ ត់ រតួតរតា តាមោន និងរគ្ប់រគ្ង      
របបភទរតតាត  

 បបងាីនការយល់ដឹងពីរបបភទរតតាត កដលជាបញ្ញា ចំបងបងាផលប៉េោះពាល់ដល់ការអភិវឌណន៍បសដឌរិចច 
និងសងគមរមពុជា  

 ពរងឹងរចិចសហការណ៍ រិចចសហរបតបិតថិការណ៍ នងិការចូលរមួពីរគ្ប់ភាគ្ីពារ់ព័ននរបុងការរគ្ប់រគ្ង
របបភទរតតាត។ 

 

បដីមផសីបរមចចរខុវស័ិយ បបសសរមម និងបគលបណំងរបស់ខលួន យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាព
ជាតិសថីពរីបបភទរតតាត  នោរ់បចញនូវបគលបៅយុទនស្ថន្រ្សថសំខាន់ៗដូចខាងបរកាម៖ 

 រតូវររងំ បងាា  ឬទប់ស្ថា ត់បៅបលីសរមមភាពនាឱំ្យបរីតោនរបបភទរតតាត និងការនាចូំលរបបភទបរៅ
រសុរ បៅមុនបពលរបបភទបរៅរសុរទាងំបនាោះ ោនវតថោន ឬ នចូលមរកាន់ទីតាងំថមបីងាការរតតាត 

 ផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ និងការបធវអីនថរគ្មន៍បឆលីយតបភាល មៗ រមួទាងំការលុបបំ ត់ទាងំរសងុ បបីសិនជា
អាចបធវី ន 

 រតូវរតួតរតា នងិរគ្ប់រគ្ងននរបបភទរតតាតរបុងររបខ័ណឍ មិនឱ្យរលោលបនថបៅទីតាងំថមី 
 ស្ថថ របឡងីវញិទីតាងំ តបំន់ កដនជរមរ ឬដីបរបីរ ស់នានា កដលទទលួរងការគ្ំរមរំកហង ឬការរចិរលិ 
បោយស្ថររបបភទរតតាត។ 

បដីមផសីបរមច នបគលបៅជាយុទនស្ថន្រ្សថទាងំបនួខាងបលី យុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតសិថីព ី    
របបភទរតតាត រ៏ នោរ់បចញជាសំបណីកផនការសរមមភាពរបុងររបខ័ណឍ ជាយុទនស្ថន្រ្សថមួយចនំួន រមួោន៖ 

 ការរស្ថងសមតទភាពសរោប់ររងំ និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 
 ការបលីរទរឹចិតថ និងការគរំទបលីការអនុវតថកបបវទិោស្ថន្រ្សថ និងបបចចរវទិោសមរសប 
 ការគរំទបលីការរគ្ប់រគ្ងព័ត៌ោន និងការផសពវផាយ 
 ចូលរមួរបស់ស្ថធារណជនរបុងសរមមភាពររងំ នងិរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 



xiii 
 

 ការបរៀបចំបគលនបយ យបសដឌរិចច 
 ការពិនិតយ និងការតារ់កតងលខិិតបទោឌ នចាប់សមរសប 
 ការពរងឹងរចិចសហការណ៍អនថរជាតិ និងរបុងតបំន់។ 

 

 ភាពច្ច ំច់ននធនធានថវកិារគ្ប់រគន់ នងិការចូលរមួពីបណាថ អបរពារ់ព័ននរគ្ប់ររមតិ និងពីរគ្ប់រចនាសមព័នន
ច្ចត់តាងំសរោប់អនុវតថសរមមភាព នងិការតាមោនវយតនមលរបស់យុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតិបនោះ រ៏ោន
កចងបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិបនោះកដរ។ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពរីបបភទ
រតតាតបនោះរ៏ នគ្ិតគូ្រដល់និរនថរភាពននសរមមភាពរចំ្ចត់ រគ្ប់រគ្ង និងរតួតរតារបបភទរតតាត កដលតរមូវឱ្យ
បន្រ្ញ្ញជ ប និងបញ្ចូ លបៅរបុងបគលនបយ យ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ នងិកផនការអភិវឌណន៍នានារបស់
វស័ិយបផសងៗ ។  
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១. ដែចកតីដផតើម  

 ១.១. ឣូឦមេរុ ឞិងភ្នឡររឈឣ 
 ការនាចូំលរល់របបភទបរៅរសុរ  ននិងរំពុងររីរលោលជាមួយនឹងសរមមភាពពាណិជជរមម វស័ិយ
បទសចរណ៍ នងិការដឹរជញ្ជូ នឆលងកាត់។ សរមមភាពពាណិជជរមមអនថរជាតិ ការនាចូំលរបបភទបរៅរសុរបោយបចតនា
ផង និងអបចតនាផង កដលអាចបងាផលប៉េោះពាល់អវជិជោនដ៏ធងន់ធងរ និងោនបពលខលោះ បគ្មនិអាចស្ថថ រធមមជាតិ
ឱ្យមរដូចស្ថទ នភាពបដីមវញិ នបឡយីបៅទតីាងំកដលធាល ប់ោនវតថោនរបបភទរតតាត។ វធិបីផសងៗកដលអាចបធវីឱ្យ
បរីតោន ឬបធវីការនាចូំលរបបភទរតតាតបនោះ បគ្បៅថ្ន ផលូ វចមលង។ ផលូវចមលងសំខាន់ៗ អាចជាការបធវីជំនួញ
ននរបបភទរុរខជាតិ ឬសតវបរៅរសុររបុងបគលបំណងតាងំលមអបគ្ហោឌ ន រគ្ឹោះស្ថទ ន បំបរសីនួ រសិោឌ ន ឬបបងាីនទិនប
ផលវស័ិយរសរិមម បសុសតវ មច្ចឆ ជាតិ វរវីបផរមម និងនរពបឈ ី បហយីបរកាយមររបបភទរុរខជាតិឬសតវបរៅរសុរ
ទាងំបនាោះ នកាល យជារបបភទរតតាត។ បគ្រ៏អាចររបឃញីរបបភទរតតាតទាងំបនាោះោនបៅរបុងទំនិញ និងសោភ រៈ
បវចខចប់ នងិតាមមបធោ យដឹរជញ្ជូ នបផសង  ៗ កដល នដឹរទំនិញទាងំបនាោះ បៅថ្នវុចិទ័រចលំង។ សរមមភាព
អភិវឌណន៍វស័ិយរសរិមម នរពបឈ ីវរវីបផរមម និងបសុសតវ រ៏អាចជារបភពចំលងននរបបភទរតតាតដ៏សខំាន់ផងកដរ។    
 របបភទបរៅរសុរកដល ននាចូំល អាចររីរលោលពីទីតាងំមួយបៅទីតាងំមួយ ពីរកនលងមយួបៅរកនលងមួយ 
ពីតំបន់មួយបៅតំបន់បៅទូទាងំរបបទស និងអាចឆលងបៅរបបទសបផសងៗតាមរយៈមបធោ យដឹរជញ្ជួ នឆលងកាត់នផធ
របបទសតាមផលូវបគរ ឬផលូវទឹរ ឬសោភ រៈបវចខចប់នានា។ រងវល់ជាពិបសស បរីតោនតាមការដឹរជញ្ជូ នបៅកាន់តំបន់
ោច់រសយល។ ោនភសថុតាងជាបរចីន  នបងាា ញពីការរលោលននរបបភទរតតាតបៅដល់តំបន់ោច់រសយល 
ដល់ទីរបជុំជន និងដល់តំបន់ទីវលនានា ជាពិបសសបៅតាមដងផលូវស្ថធារណៈ។ របបភទរតតាតរស់របុងទឹរ  នដុោះ
និងរស់របុងទីតាងំថមីតាមរយៈទូររ ៉េ ល់នាវ ឬចរនថទឹរហូរចុោះបឡងី។ បគ្ោនការលំ រជាខាល ងំរបុងការតាមោន និង
រតួតរតារបបភទរតតាតទាងំបនាោះ បោយស្ថរផលូវចមលងមិនោនកដនរំណត់បៅរបុងរបបទស រ៏ដូចជារវងរបបទសមួយ
បៅរបបទសមួយបទៀត។ បគ្អាច ៉េ ន់ស្ថម នថ្ន ផលប៉េោះពាល់បោយផ្លធ ល់របស់របបភទរតតាត បៅបលបីសដឌរិចចរមពុជា
របច្ចឆំប  ំ គិ្តជាទរឹរ រ់ អាចោនតនមលរប់លនដុលល អាបមររិ។ ផលប៉េោះពាល់ទាងំបនោះ គិ្តបញ្ចូ លកតការ ត់បង់ 
បៅបលីផលតិភាព ការចំណាយបលីការសំអាតរបបភទរតតាត និងការខាតបង់រ រ់ចំណូលពីវស័ិយរសិរមម នរពបឈ ី
ជលផល និងពាណិជជរមម កតមនិ នគ្តិបញ្ចូលពីការខូចខាតននមុខងារ និងបសវរបព័ននបអរូឡូសុ ី រពមទាងំសុខភាព
មនុសសនងិ សតវបឡយី។ 
 បយងតាមឯរស្ថរ គ្បរោងការបំ ត់ភាពរងំសធោះដល់ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតបលីរិចចការពារ អភិររស 
និងផលិតរមមនរពបឈីរបុ ងតំបន់អាសីុអាបគ្បយ ៍ កដលសិរាបៅបលភីាពពារ់ព័ននននបគលនបយ យ នីតបិផញ្ដត ិ មុខងារ
ភាររិចច នងិការទទួលខុសរតូវរបស់ស្ថទ ប័ន ទីភាប រ់ងារ ឬអងគភាពសរោប់រគ្ប់រគ្ង និងបោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរត
តាត។ បគ្សបងាតបឃញីបៅោនភាពខវោះខាតននយនថការនាបពលបចចុបផនប បគលការណ៍រគ្ឺោះ និងបគលការណ៍កណនា ំ
កដល នររមិតកដនរំណត់បលីសរមមភាពពារ់ព័ននមួយចនំនួ ដូចជារិចចការររងំ ការទប់ស្ថា ត់ ការផថល់សញ្ញដ
បនាធ ន់ ការបឆលីយតបភាល ម  ៗការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ ភាពោនររមតិរណំត់បៅបលីសរមមភាព
ទាងំបនាោះ បណាថ លមរពីបញ្ញា របឈមចំបងៗចំបពាោះមុខ រមួោន៖ 

រ( រងវោះខាតភាពជារ់លរ់ននបគលនបយ យ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាព បគលការណ៍កណនា ំ
និងនីតិបទោឌ នចាប់សរោប់បោោះរស្ថយបញ្ញា រតតាត និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 
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ខ( ចំបណោះដឹងរបស់ស្ថទ ប័ន ទីភាប រ់ងារ និងអងគភាពកដលោនតួនាទ ីភាររិចច និងសមតទរិចច បៅបលីបញ្ញា
របបភទរតតាត មិនទាន់រគ្ប់រគន់ និងបៅោនកដនរណំត់ 

គ្( ភាពមិនសុីសងាវ រ់គប ននស្ថទ ប័ន និងអងគភាពបផសងៗបៅបលរីិចចសហការ និងរិចចសហរបតិបតថិការរបុង
ការរំច្ចត់របបភទរតតាត 

ឃ( មិនោនការសិរារស្ថវរជាវឱ្យ នរគ្ប់រគន់បៅបលីរបបភទរតតាតអាទិភាព និងវស័ិយពារ់ព័នន 
ង( រងវោះខាតបលីការតាមោន និងរបព័ននផថល់សញ្ញដ ភាល មៗសរោប់បឆលីយតបបៅនឹងការរតតាត 
ច( រងវោះខាតបហោឌ រចនាសមព័នន នងិបរកិាខ រ រពមទាងំសមតទភាពរបតិបតថភូិតគមអនាម័យ 
ឆ( មិនោនចំបណោះដងឹមូលោឌ នរគ្ប់រគន់កដលច្ច ំច់សរោប់បោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាត 
ជ( ខវោះខាតរបព័ននទិនបន័យព័ត៌ោនអំពីចំបណោះដឹង និងការបរបីរ ស់ទាងំរបុងរបបទស តបំន់ និងអនថរជាត ិ

 

បដីមផបីោោះរស្ថយបញ្ញា របឈមខាងបលី ចូលរមួចំកណរដល់ការអភិវឌណន៍បសដឌរិចចសងគម និងកាត់បនទយ
ភាពររីរររបស់សហគ្មន៍មូលោឌ ន របបទសរមពុជាច្ច ំច់រតូវបរៀបចំបបងាតីយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ
បពញបលញមួយសរោប់សរមលួដល់ការររងំ ការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ ការបឆលីយតបភាល មៗ ការលុបបំ ត់ ការរតួតរតា 
និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ បលសីពីបនោះ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ រតូវកតយរមររបតិបតថិ
របរបបោយរបសិទនភាព កផអរបលីយុទនស្ថន្រ្សថចំននួបីខាងបរកាម បដមីផបីឆលីយតបបៅនងឹភាពរបឈម នងិបោោះរស្ថយ
បៅទូទាងំរបបទស។ ទ១ី៖ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិបនោះ រតូវកតបន្រ្ញ្ញច បបញ្ញា បរសិ្ថទ នបៅរគ្ប់បសចរថី
សបរមចនានា បកនទមបៅនឹងរតាថ បសដឌរិចចសងគម។ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ រនលងមរ  នបផ្លថ តបៅ
បលីការររងំទប់ស្ថា ត់ ឬការបងាា បលកីារនាចូំលបោយអបចតនា ចំបពាោះកតជមងឺរតតាតបៅបលវីស័ិយរសិរមម និង
ជលផលប៉េុបណាត ោះ។ សកាថ នុពលននវស័ិយឯបទៀតកដលទទលួរងផលប៉េោះពាល់ មិនរតវូ នពចិ្ចរណាដតិដល់បៅរបុងបពល
បធវីបសចរថីសបរមច។ ការបរីនបឡងីននរបបភទបរៅរសុរនានា តាមរយៈការបធវីពាណិជជរមម  នបធវីឱ្យប៉េោះពាល់ដល់
របព័ននបអរូឡូសុី កដនជរមរ និងរបបភទរបុងរសុរកដលរំពុងទទួលរងការគ្ំរមរំកហងគ្ួរឱ្យរពួយ រមភ។ បចចុបផនបការ
ពិច្ចរណាអំពបីញ្ញា បរសិ្ថទ ន រគន់កតជាកផបរតូចមួយននដំបណីរការវភិាគ្បលហីានីភ័យ កដលបណាថ លមរពរីបបភទ
បរៅរសុរទទួល នការអនុញ្ញដ តនាចូំល។ ផលវ ិរកដលបណាថ លមរពីសរមមភាពនាចូំលរបបភទបរៅរសរុ បពល
ខលោះោនទំហធំំបធង នងិមិនអាចវយតនមល ន ឬរ៏មិនអាចកាត់បនទយ នពកីារខូចខាតបោយផ្លធ ល់ចំបពាោះបសដឌរិចច។ 
ទ២ី៖ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ រតូវកតបលីររមពស់រិចចសហការ និងរិចចសហរបតិបតថិការបៅរបុ ងរោឌ
ភិ ល រ៏ដូចជារវងរោឌ ភិ លនានា បដីមផីបឆលីយតបឱ្យ នរហ័ស និងោនរបសិទនភាពបៅនឹងការរតតាតថមីៗ និង
ផលូ វចមលងរបស់ការរតតាតបនាោះ។ រិចចសហការ នឹងជួយរិចចការពារ និងគពំាររបភពធនធានសរោប់គរំទវស័ិយសំខាន់  ៗ
រមួោន រសរិមម ជលផល នរពបឈ ីសតវនរព នងិរបបភទរបុងរសុរ។ ភាពរបមាយ និងការមិនយល់ចាស់ពីតួនាទ ី
និងភាររិចច អាចនាឱំ្យោនការយតឺយ៉េ វដល់ការបឆលីយតបបៅនឹងការបលចបឡងីនូវផលូវចមលងថមីៗ។ ស្ថទ ប័ន និងអងគភាព
រដឌភាគ្បរចីន មនិោនរមមវធិរីស្ថងសមតទភាព និងថវកិាច្ច ំច់ កតរ៏ោនរមមវធិីកដលោនរស្ថប់មួយចំនួន មិនោន
ភាពសុសីងាវ រ់គប រវងកដនសមតទរិចច ឬមិនោនសមតទភាពរគ្ប់រគន់។ ទ៣ី៖ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាព
ជាតិ រតូវកតពរងឹងរមមវធីិការពារ និងគពំាររបភពធនធានធមមជាតិ និងធនធានជីវៈចរមោុះកដល នគរំទវស័ិយបសដឌរិចច
ជាតិ រំពុងទទួលរងសោព ធពីការបធវីពាណិជជរមមអនថរជាតិ និងការឆលងកាត់នផធរបបទស។ សមតទភាព គ្ឺជារតាថ គ្នលោឹះរបុង
ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ ស្ថទ ប័ន និងអងគភាពរដឌ កដលោនសមតទរិចចពារ់ព័នននឹងធនធានធមមជាតិ មនិោន
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សមតទភាព និងជនំាញលមមរគ្ប់រគន់របុងការរណំត់ររអតថសញ្ញដ ណរបបភទរតតាត កដលរពុំងោនវតថោនបៅរបុង
របបទសឱ្យ នសុររឹតយចាស់លស់។   
 ១.២. ឧិសាឦភ្នឡ  
 របបភទរតតាត បផ្លថ តបៅបលីមីររសូររីងគ រុរខជាតិ និងសតវ កដលរពុំងោនវតថោន និងកដលអាចោន 
សកាថ នុពលអវជិជោនដល់បសដឌរិចច សងគម និងបរសិ្ថទ នននរបបទសរមពុជា។ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ
សថីពីរបបភទរតតាតបនោះ សំបៅចំបពាោះផលប៉េោះពាល់បសដឌរចិច សងគម និងបរសិ្ថទ ន កដលបណាថ លមរពីរបបភទរត
តាតោនវតថោនទាងំបលីដបីគរ នងិរបុងទឹរ។ ឯរស្ថរយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិបនោះ មិនោនបចតនា
បោោះរស្ថយបញ្ញា នានាកដលពារ់ព័ននបៅនឹងមនុសស និងសតវបឡយី បបីបទាោះវោនទនំារ់ទំនងគប បៅវញិបៅមររវង
មនុសស សតវ របបភទរតតាត និងការបរតីោនជមងឺឆលងពីរបបភទរតតាតបៅបលីមនុសស នងិសតវ។ 

២. ចកេ៊ុវិែយ័ 

ជីវៈចរមុោះ របព័ននបអរូឡូសុី បរសិ្ថទ ន បសដឌរចិច នងិសងគមរបស់របបទសរមពុជា នឹងោនភាពរបបសីរបឡងី
តាមរយៈការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតនានារបរបបោយរបសិទនភាពរតឹមឆប ២ំ០២៥។ 

៣. ដបែកកមម 
 ររបខ័ណឍ បគលនបយ យ នងិយនថការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត បោយោនការចូលរមួពីរគ្ប់ភាគ្ីពារ់ព័នន 
រតូវ នបបងាតីបឡងីសំបៅកាត់បនទយហានីភ័យបៅបលីធនធានជីវៈចរមុោះ និងរបព័ននបអរូឡូសុីបៅរតឹមឆប ២ំ០២៥។ 

៤. ដោលបំណង 
បគលបណំងននយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាតបនោះ គ្ឺបដមីផ៖ី 
 រំណត់វធិានការណ៍សមរសបសរោប់ររងំ ទប់ស្ថា ត់ លុបបំ ត់ រតតួរតា តាមោន នងិរគ្ប់រគ្ងរប
បភទរតតាត  

 បបងាីនការយល់ដឹងពីរបបភទរតតាតកដលជាបញ្ញា ចំបងបងាផលប៉េោះពាល់ដល់បរសិ្ថទ ន ការអភិវឌណ
បសដឌរិចច និងសងគមរមពុជា  

 ពរងឹងរចិចសហការណ៍ រិចចសហរបតបិតថិការណ៍ នងិការចូលរមួពីរគ្ប់ភាគ្ីពារ់ព័ននរបុងការរគ្ប់រគ្ង
របបភទរតតាត។  

៥. រកបខ័ណឌ ជាយ៊ុទធសាន្តែត 
 ៥.១. មគាឦកាឥណ៍រ្ុឹះសរាស់រ្ស់រ្ងររមអវរាររារ 

 ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត គ្ឺជាកផបរមយួននការរគ្ប់រគ្ងធនធានធមមជាតិ ជីវៈចរមោុះ របព័ននបអរូឡូសុ ី
និងបរសិ្ថទ នរបរបបោយនិរនថរភាព កដលតរមូវបធវសីោហរណរមម និងអនុវតថវធិសី្ថន្រ្សថចរមោុះ 

 ការររងំ និងការទប់ស្ថា ត់ គ្ឺជាជបរមសីដ៏ោនរបសិទនភាព នងិរបសទិនផល សរោប់បងាា បលីការរត
តាតរបស់របបភទបរៅរសរុនាចូំលកដលមិនទាន់ោនវតថោននាបពលបចចុបផនបបនោះ 

 យនថការសរមបសរមលួររមិតជាត ិនិងការចូលរមួពីរគ្ប់ភាគ្ីពារ់ព័ននរបុងការបបងាតីររបខ័ណឍ ចាប់ និង 
វធិីបោោះរស្ថយបលីការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត បដីមផជីំរុញការអនុវតថរបរបបោយរបសិទនភាព 
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 ការរំច្ចត់របបភទរតតាតឱ្យ នបជាគ្ជ័យ តរមូវឱ្យោនការចូលរមួពីរគ្ប់ភាគ្ីពារ់ព័នន ជាពិបសស
ោច ស់រមមសិទនននទតីាងំដ ីនិងអបររគ្ប់រគ្ងដីករសចំការ ឬបរបិវណដីបផសងៗកដលោនរបបភទរតតាត  

 ការទប់ស្ថា ត់ដ៏សរមម ឬការអនុវតថនបយ យដ៏តឹងរងឹ មិនអាចររងំផលូវចមលង ឬការស្ថយភាយរបស់
របបភទរតតាត នទាងំរសងុបនាោះបទ 

 ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតឱ្យោនរបសិទនភាព រតូវោនការគរំទថវកិាជាតិ ពីវស័ិយឯរជន នងិ
ពីសងគមសុីវលិ 

 ការសិរារស្ថវរជាវវទិោស្ថន្រ្សថ បដីមផចីងររងព័ត៌ោនវទិោស្ថន្រ្សថ និងបបចចរវទិោ សំបៅធានាដល់ការ
វយតនមល និងធានាដល់រមមវធិរីគ្ប់រគ្ងឱ្យោនរបសិទនភាព និងោនវទិោស្ថន្រ្សថជាមូលោឌ ន។  

 
 ៥.២. វិសមៅជាឤវុធសាស្រសតសរាស់ការស់ឞថឤហឦស៉េុះពាឦ់ឥសសរ់រមអវរាររារមៅមឦើជីឧៈចរឣរុះ ឞិងររឡ័ឞធមអក្ូឡសូុី 
 ទិសបៅជាយុទនស្ថន្រ្សថដ៏ទូលទូំលយ សរោប់កាត់បនទយផលប៉េោះពាល់របស់របបភទរតតាតបៅបលធីនធាន
ជីវៈចរមុោះ របព័ននបអរូឡូសុី កដនជរមរ និងរបបភទដីបរបីរ ស់នានា អាចកចរបចញជាបនួវធិានការណ៍៖ 
 វធិានការណ៍ទ១ី៖  ការររងំ ឬការបងាា បៅបលសីរមមភាពនាឱំ្យបរតីោន នងិការនាចូំលរបបភទរតតាត 

បៅមុនបពលរបបភទរតតាតទាងំបនាោះោនវតថោន ឬដុោះ នងិរស់បៅរបុងទីតាងំថមី។ 
 វធិានការណ៍ទ២ី៖ ការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ និងការបធវីអនថរគ្មន៍បឆលីយតបភាល មៗ រមួទាងំការលុបប ំត់ 

ទាងំរសុង បបីសិនជាអាចបធវបីៅ ន។ 
 វធិានការណ៍ទ៣ី៖  ការរតួតរតា នងិការរគ្ប់រគ្ងននរបបភទរតតាតរបុងររបខ័ណឍ បញ្ឈប់ការរលោលបនថ។ 
 វធិានការណ៍ទ៤ី៖  ការស្ថថ របឡងីវញិទតីាងំ តបំន់ កដនជរមរ ឬដីបរបីរ ស់នានា កដលទទលួរងការ 

គ្ំរមរំកហង ឬការរចិរលិបោយស្ថររបបភទរតតាត។ 
 

 ៥.២.១. ឧិធាឞកាឥណ៍សរាសរ់ារាាំង ឬសងាា  
ការររងំ ឬការបងាា បៅបលសីរមមភាពនាឱំ្យបរតីោន ឬការនាចូំលននរបបភទរតតាត គ្ជឺាជបរមសីដ៏របបសីរ        

បំផុតបរពាោះសរមមភាពបនោះ វោនរបសទិនភាព រពមទាងំោនរបសិទនផល សរោប់ការរតតួពនិិតយ និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទ
រតតាតមុនបពលោនវតថោនរបស់ពរួវ នងិច្ចត់ទុរជាសរមមភាពយុទនស្ថន្រ្សថកដលោនអាទិភាពខពស់បំផុត។ 

ជាការរបបសីរ បគ្មនិរតូវបធវីឱ្យបរីតោន ឬមិនរតូវឱ្យោនការនាចូំលរបបភទរតតាតចូលរបុងរបបទសរមពុជា 
បោយមិន នពិនតិយកឆរបឆរជាមុន មិន នបធវភូីតគមអនាម័យ និងមិនទាន់ នសរិាវយតនមលពីហានិភ័យនន
ការរតតាតរបស់របបភទទាងំបនាោះជាមុន នបឡយី។ ជាការពិត វធិានការណ៍ទាងំបនោះ គ្ឺវអារស័យបៅនឹងការ
បរៀបចំឱ្យោនកផនការទប់ស្ថា ត់បងាា ជាមុន ការបលីរទឹរចតិថដល់សមតទរិចចនានា និងអបរពារ់ព័នន និងការបធវីឱ្យោន
មបធោ យសមរសបសរោប់រតួតពិនិតយកឆរបឆរ។ 

បគ្ោនការល ំរជាខាល ងំរបុងការរតួតរតាបលីការនាចូំលរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាត។ វធិានការណ៍     
អនុវតថជាទូបៅ គ្ឺរតវូរណំត់ររអតថសញ្ញដ ណ រតួតរតា នងិតាមោនផលូវចមលងសំខាន់ បៗដីមផកីាត់បនទយការបធវីឱ្យបរីតោន 
ឬការនាចូំលបោយអបចតនា។ ផលូវចមលងសំខាន់ នៗនរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាតបោយអបចតនាមររបុងរបបទស
រមពុជា គ្តឺាមរយៈពាណិជជរមម សរមមភាពអភិវឌណន៍ នងិបទសចរណ៍ជាតិ និងអនថរជាតិ បៅតាមរចរបចញចូលអនថរ
ជាតិសខំាន់ៗ។ 
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មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំសរាស់រារាាំង ឬសងាា ម្ឞររមអវរាររារ 
 រតវូររងំ បងាា  និងហាមឃាត់មុនបពលរបបភទរតតាត  នឆលងចូលមរដល់រមពុជា បរពាោះថ្នបគ្មិនអាច
ទសសន៍ទាយទុរជាមុនអំពីផលប៉េោះពាល់អវជិជោនននរបបភទរតតាតទាងំបនាោះ បៅបលីជវីៈចរមុោះ និង
របព័ននបអរូឡូសុី បរកាយបពល របបភទទាងំបនាោះ ោនវតថោនរចួជាបរសចបៅរបុងរបបទសរមពុជា 

 រតូវគ្ិត និងច្ចត់ទុររបបភទបរៅរសុរនានា អាចបងាឱ្យោនហានភ័ីយបៅនថងអនាគ្តបៅរបុងរំរតិណា
មួយ 

 រតូវអនុវតថបគលការណ៍ "អនក្សាំឡុឦររឧូវវឦួខុសររូឧចាំមពាុះកាឥមឝវើឱ្យមក្ើរាឞកាឥឡឦុ"(Polluter Pays) 
កដលសំបៅដល់ការបធវីឱ្យខូចខាតជីវស្ថន្រ្សថធមមជាតិ ជីវៈចរមុោះ និងរបព័ននបអរូឡូសុី។ បគលការណ៍បនោះ 
រតូវ នបគ្អនុវតថចំបពាោះការបឆលយីតបបៅនងឹការបធវីឱ្យបរីតោន ឬការនាចូំលរបបភទរតតាតបោយ
អបចតនា បរពាោះរបបភទរតតាតបនោះ អាចបដីរតួនាទជីាអបរបពុំលជីវស្ថន្រ្សថ កដលបងាផលប៉េោះពាល់អវជិជ
ោនដល់ការអភិវឌណ និងគុ្ណភាពននជីវតិបៅនថងអនាគ្ត 

 រតូវពោយមកាត់បនទយហានភ័ីយបណាថ លមរពកីារបធវីឱ្យបរីតោន ឬការនាចូំលបោយអបចតនានន     
របបភទបរៅរសរុនានា 

 អាចបធវីឱ្យបរតីោន ឬនាចូំលបោយអបចតនាបៅ នដ៏របណា របបភទបរៅរសុរទាងំបនាោះ រតូវ នទទួល
ការអនុញ្ញដ តពីស្ថទ ប័ននិងអងគភាពោនសមតទរិចចជំនាញជាមុនសិន។ ការអនុញ្ញដ តបនោះ តរមូវឱ្យស្ថទ ប័ន
សមតទរិចចជំនាញបធវីការសិរាវយតនមលបពញបលញ បៅបលីហានីភ័យននរបបភទបរៅរសរុកដលរតូវនាំ
ចូល។ របសិនបបគីម នការអនុញ្ញដ ត បគ្រតូវររងំទប់ស្ថា ត់ជាោច់ខាតនូវរល់សរមមភាពបធវឱី្យបរីតោន 
ឬការនាចូំលននរបបភទបរៅរសុរ  

 របសិនបបចី្ច ំច់រតូវឱ្យោនការនាចូំលរបបភទបរៅរសរុបោយខានមិន ន បគ្ច្ច ំច់រតវូសហការជា
មួយស្ថទ ប័នពារ់ព័នន សរោប់បរៀបចំយុទនស្ថន្រ្សថ នងិវធិានការថមីៗ បដីមផបីោោះរស្ថយ និងបឆលីយតបតាម
ការច្ច ំច់ 

 ការររងំដ៏ោនរបសិទន រ៏អារស័យបៅនងឹការរតឹបនថឹងបលកីារនាចូំល និងការបធវចីរចររបុងនផធរបបទស
ននរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត។ សរមមភាពបនោះ គ្ឺជារតាថ សខំាន់របុងការគរំទយុទនស្ថន្រ្សថ
ររងំ និងការរំច្ចត់ននការរលោលបៅតបំន់បផសងៗបទៀត។ 

 ៥.២.២. ឧិធាឞកាឥណ៍សរាស់ហតឦ់សញ្ាសន្ទទ ឞ់ ឞិងមឆលើឤរសភ្នល ឣៗ 
  បបីបទាោះជាោនរិចចខិតខំបលីរចិចការររងំទប់ស្ថា ត់ នរបបសីររថី រ៏បគ្មិនអាចបញ្ឈប់រល់ការបធវីឱ្យបរីតោន 
ឬការនាចូំលរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាត ទាងំរសងុ នបឡយី។ ការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ននការច្ចប់បផថមីរត
តាត និងការបឆលីយតប បរកាមរិចចសហការណ៍ និងអនថរគ្មន៍ភាល មៗ គ្ឺជារតាថ ច្ច ំច់បំផុតបដីមផឈី្លនបៅលុប
បំ ត់ ឬរំច្ចត់បច្ចលរបបភទរតតាតណាមួយ មុនបពលរបបភទបនាោះ អាចររីរលោលហួសពីកដនសមតទភាព និង
កដនសមតទរិចច រមួទាងំថវកិា និងវធិីស្ថន្រ្សថរតួតរតាកដលោន។ ថវីបបីការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ និងការបឆលីយតបភាល មៗ 
ជាយុទនស្ថន្រ្សថសំខាន់មួយននការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត នាបពលបចចុបផនបបនោះ របបទសរមពុជាបៅមនិទាន់ោន
របព័ននថ្នប រ់ជាតបិពញបលញណាមួយ សរោប់បធវីការរត់សំគល់អតថសញ្ញដ ណ បឆលីយតប និងតាមោនបលីការរត
តាតកដលបទីបនឹងបរីតោនបឡយី។ របព័ននឬយនថការបនោះ រតូវកតបបងាីតបឡងីបដីមផតីាមោនរបបភទបរៅរសរុ ឬរប
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បភទរតតាតនាចូំលបោយបចតនា កដល នផថល់សញ្ញដ រតតាត និងរតូវបរៀបចចំ្ចត់វធិានការរំច្ចត់ដល់ទីរកនលង
កដលោនវតថោនរបបភទបនាោះ។ 
 

មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំសរាស់ហតឦស់ញ្ញា សន្ទទ ឞ់ ឞងិមឆលើឤរសភ្នល ឣៗ 
 ការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់អំពវីតថោនថមី រៗបស់របបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត នងិសកាថ នុពលរតតាតរបស់
វ គ្ឺជាយុទនស្ថន្រ្សថគ្នលោឹះននការលុបបំ ត់របរបបោយរបសទិនភាព និងរបសិទនផល គ្ួបផសនំឹងសមតទភាព  
បោោះរស្ថយបញ្ញា ជាបនាធ ន់  

 ការបរបីរ ស់វធិានអវីមួយជាច្ច ំច់ បដីមផបីធវីការពនោ ឬឃុរំគ្ងឱ្យរបបភទរតតាតបៅមួយរកនលង បបី
បទាោះជាោនភាពខវោះខាតកផបរព័ត៌ោនវទិោស្ថន្រ្សថ ឬបសដឌរចិចអំពឥីទនពិលររីរលោលជីវស្ថន្រ្សថរ៏បោយ 

 ការរំច្ចត់ ឬការឃុរំគ្ងរបបភទរតតាត រតូវបធវីបៅបពលរបបភទរតតាតបទបីច្ចប់បផថីមរតតាត គ្បឺៅ
បពលវោនចំនួន និងទំហតំិចតួច និងមិនទាន់អាចបនថពូជ ន 

 ការរំច្ចត់របបភទរតតាតបៅដំណារ់ការដំបូង ជាពិបសសចំបពាោះការររបឃញីររណីថមីៗ គ្ោឺនរបសិទន
ភាព និងរបសិទនផល ជាជាងការរតួតរតាវរបុងរយៈបពលកវង 

 មិនរតូវបធវសីរមមភាពលុបបំ ត់បៅបលីការរតតាតទាងំរសងុបឡយី របសិនបបីបគ្មិនទាន់ នបធីវការ
សិរាពីបអរូឡូសុី និងមនិោនការបបថជាញ ចតិថបោយោនថវកិាគរំទសរោប់អនុវតថសរមមភាពបនាោះបទ   

 ការរតួតពិនតិយកឆរបឆររររបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាត បៅតាមរពលនយនថបហាោះ និងទីតាងំ
រចរបចញចូលរបបទសតាមរពរំបទល់របបទស គ្ជឺាវធិានការណ៍កដល នកណនាផំងកដរ។ 

 ៥.២.៣ ឧិធាឞកាឥណ៍សរាស់រររួរតា ឞិងរ្ស់រ្ង 
  

 របសិនបបីបគ្មិនអាចលុបបំ ត់របបភទរតតាតទាងំរសុង នបទ បៅបពលបនាោះបគ្នឹងរតូវរគ្ប់រគ្ងរបបភទ 
រតតាតទាងំបនាោះជាបរៀងរហូត បរកាមវធិានការណ៍រតតួរតាដ៏សមរសបមយួ។ បទពិបស្ថធន៍បៅរបបទសកដលោន
ស្ថទ នភាពរបហារ់របកហលរមពុជា  នបងាា ញថ្នការលុបបំ ត់របបភទរតតាតទាងំរសុង ទទលួ នបជាគ្ជ័យ
តិចតួច បៅបរកាមរមមវធិីរគ្ប់រគ្ង។ 
  

មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំសរាស់ររួររតា ឞិងរ្ស់រ្ង 
 ការអនុវតថវធិានការរតួតរតាោនរបសិទនភាព បធវីបៅ នដរបណាសងគម វបផធម៌ និងសីលធម៌អាច
ទទួលយរ នបពាលគ្ឺ បគ្រតូវបធវីការថលឹងកថលងបធៀបបៅនឹងទសសនៈយល់ដឹងននការមិនច្ចត់វធិានការណ៍
អវីបស្ថោះបៅបលីរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាតទាងំបនាោះ 

 ការអនុវតថវធិានពិបសសបោយកឡរ បពលខលោះអាចោនភាពរបបសីរជាងការអនុវតថវធិានការណ៍រមួ
បញ្ចូ លគប ។ បពលខលោះការបរបភីាប រ់ងារសររីងគរស់រតួតរតាជីវស្ថន្រ្សថ)របបភទរតតាត( អាចោនភាពរប
បសីរជាង បបីបធវីការបរបៀបបធៀបជាមួយនងឹវធិានរូបស្ថន្រ្សថ និងវធិានគ្ីមសី្ថន្រ្សថចូលគប  រ៏ប៉េុនថវតរមូវឱ្យ
ោនការពិនិតយបហយីពិនិតយបទៀត មុនបពលសបរមចអនុវតថវធិានបរបភីាប រ់ងារសររីងគរស់រតួតរតាជីវ
ស្ថន្រ្សថ បដីមផកីាត់បនទយជាអតិបរោននហានភ័ីយបៅនថងបរកាយ 

 សរមមភាពសំអាតរបបភទរតតាតបៅបលីនផធដីធំបោយបរបរីោល ងំ )រូបស្ថន្រ្សថ( អាចជាជបរមីសដ៏ោន
របសិទនភាព រ៏ប៉េុកនថវោនតនមលនថល និងរតូវការបពលបវល 
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 រតូវោនភាពចាស់លស់ និងរ រដរបជា បៅបពលណារតូវបរបីស្ថរធាតុគ្ីមី បដីមផបីជៀសវងការបងា
ឱ្យោនភាពធន់ (persistent) និងការបធវីឱ្យោនភាពគ្រទុរននស្ថរធាតុគ្ីមី )accumulation) បៅ
របុងសងាវ រ់បណាថ ញចំណីអាហាររបុងដ ី ឬរបុងរបព័ននបអរូឡួសុ។ី ស្ថរធាតុពុលោនរបុងអងគធាតុសររីងគ 
(contaminant) រមួទាងំសោសធាតុអងគធាតុរលរ មិនគ្ួរយរមរបរបីរ ស់បឡយី 

 គ្ួរកតបលីរទឹរចតិថ និងជរមញុឱ្យោនការចូលរមួរបស់សហគ្មន៍មូលោឌ ន យុវជន នងិន្រ្សថី បៅរបុង
សរមមភាពរតួតរតា និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 

 រតូវអនុវតថវធិីស្ថន្រ្សថចំរុោះជំនាញរបុងការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ងននរបបភទរតតាត  របសិនបបីច្ច ំច់ 
 រតូវច្ចត់ទុរការអនុវតថចាប់ និងបទោឌ ននានាកដលពារ់ព័ននបៅនឹងរបបភទរតតាត គ្ជឺាកផបរមួយនន
រមមវធិី និងសរមមភាពរតួតរតា និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។  

 ៥.២.៤. ឧិធាឞកាឥណ៍សរាសស់ាត ឥមឡើងឧិញ 
មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំសរាសរ់រួរឡិឞិរយ ឞិងរ្សរ់្ង 
 រតូវកតរណំត់ររអតថសញ្ញដ ណ និងរណំត់អាទិភាពរបបភទរតតាតកដលោនវតថោន មុនឈ្លនដល់ការ
ស្ថថ រទីរកនលងកដលខូចខាត ឬរចិរលិបោយស្ថររបបភទរតតាតទាងំបនាោះ 

 រតូវកតោរ់បញ្ចូ លការបរៀបចំ និងការអនុវតថរមមវធិីស្ថថ របៅរបុងរមមវធិីរបស់វស័ិយនានាបៅរគ្ប់ររមតិ 
 ស្ថទ ប័នោនសមតទរិចចរដឌកដលពារ់ព័នននានា ោនតួនាទរីបុងការដឹរនាអំបរពារ់ព័ននបផសងៗឱ្យមរជបួជុំគប
បដីមផកីចររកំលរបទពិបស្ថធន៍របុងសរមមភាព ឬរមមវធិីននការស្ថថ របឡងីវញិ។ 

៦. ការអន៊ុវតតយ៊ុទធសាន្តែត និងសផនការែកមមភាពជាតិកន៊ុងរកបខ័ណឌ
ដោលនដោបាយ 

ខាងបរកាមបនោះ គ្ឺជារតាថ ច្ច ំច់សរោប់ការអនុវតថន៍ឱ្យ នបជាគ្ជ័យននយុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាព
ជាតសិថីពរីបបភទរតតាត។ 

 

 ៦.១. កាឥក្សាងសឣរថភ្នឡសរាស់រារាាំង ឞិងរ្ស់រ្ងររមអវរាររារ 
 ៦.១.១. កាឥក្សាងឝឞធាឞឣឞសុស 

 ពរងឹង នងិបបងាតីស្ថទ ប័ន ឬររមុជំនាញបបចចរបទសបដីមផរីគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត  
 រស្ថងសមតទភាព និងជំនាញពារ់ព័ននបដីមផបីរៀបចំអនុវតថរមមវធិីអប់ររំបុងការររងំ ការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ ការ
បឆលីយតបភាល មៗ ការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 

 បណថុ ោះបណាថ លដល់មន្រ្នថជីំនាញពារ់ព័ននអំពីការរណំត់អតថសញ្ញដ ណ ផលូវចមលង ស្ថរបពភ័ីណឍ  សុវតទភិាព 
ការទុរោរ់ ការដឹរជញ្ជូ ន ការប ោះបង់បច្ចលរបបភទរតតាត និងភូតគមអនាម័យ 

 បន្រ្ញ្ញជ បរបបភទរតតាតបៅរបុងរមមវធិសីិរាបៅតាមរគ្ឹោះស្ថទ នអប់រ ំនិងវទិោស្ថទ នរស្ថវរជាវ។ 
 បនថពរងឹងសមតទភាពស្ថទ ប័នជនំាញទទួលខុសរតវូ សហគ្មន៍មូលោឌ ន និងររមុនានាបដមីផអីនុវតថវធិាន
ការណ៍រគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត កដលរពុំងោនវតថោន។     
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 ៦.១.២. កាឥឡរងងឹរក្សខ័ណឌ សាថ ស័ឞ ឞិងក្ិចចសេកាឥណ៍ឥវាងសាថ សឞ័ 
  បលីរទឹរចិតថបលកីាររស្ថវរជាវអំពីរបបភទរតតាត ជាពិបសសពារ់ព័ននបៅនឹងរបព័ននទំនារ់ទំនងជីវស្ថន្រ្សថ 
ការរំណត់ររបឈ្លម ោះ និងការច្ចត់លំោប់ថ្នប រ់ននរបបភទ នងិបអរូឡូសុីបៅទូទាងំរបបទស 

 ផថល់ឧបររណ៍បរកិាខ ររគ្ប់រគន់សរោប់មនធីរពិបស្ថធន៍បៅបលីរបបភទរតតាត ជាពិបសស បៅតាម
វទិោស្ថទ នជាន់ខពស់ 

 រស្ថងបណាថ ញរស្ថវរជាវកដលអាចបន្រ្ញ្ញជ បការវយតនមលហានីភ័យ និងបបចចរបទសរគ្ប់រគ្ងហានីភ័យ 
 តករមតរមងទសិននធនធានរស្ថវរជាវកដលោនរស្ថប់ បដីមផបីឆព ោះបៅរររបបភទរតតាតតាមរយៈការ
ផសពវផាយព័ត៌ោន និងោនការចូលរមួពីរគ្ឹោះស្ថទ នអប់រ ំនងិវទិោស្ថទ នរស្ថវរជាវជាត ិ

 បបងាីតររមុបណឍិ តសភា ឬររមុអបរវទិោស្ថន្រ្សថអំពីជវីស្ថន្រ្សថននការរតតាត នងិបលីរទឹរចិតថឱ្យោនការ
បោោះដូរ រិចចសហការ និងរិចចសហរបតបិតថិការរបុងការបបងាតីអភិររមរស្ថវរជាវបផសងៗ 

 រស្ថង នងិគរំទយនថការននរិចចសហការ និងការសរមបសរមួលរបរបបោយរបសទិនភាព សរោប់រ
រងំ ផថល់សញ្ញដ  បឆលីយតប រតតួរតា និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតបៅរបុងរបបទស 

 ផថល់អណំាចដល់ស្ថទ ប័នសរមបសរមលួ ឬដល់យនថការច្ចត់តាងំសមរសបណាមយួ បដមីផឈី្លនដល់
ការបធវីបសចរថីសបរមចចិតថ ថ្នបតីសំបណីនាចូំល ឬការបធវឱី្យបរីតោនរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរត
តាត គ្ួរកតអនុញ្ញដ តកដរឬបទ 

 ពរងឹងសមតទភាពស្ថទ ប័នបលកីាររតួតរតា នងិការឃាល បំមីលបៅទីតាងំយុទនស្ថន្រ្សថ ោនជាអាទិ៍ រំពង់កផ 
និងរចរបចញចូលតាមរពំរបទល់ននរបបទស 

 បរៀបចំយនថការកាត់បនទយ និងយនថការតាមោនរបបភទរតតាតតាមរយៈការសិរារស្ថវរជាវ និងរគ្ប់
រគ្ងតាមវស័ិយនានា។ 

 

៦.២. ឧសក្ឥណ៍ ឞងិឤុវធសាស្រសត 
 ៦.២.១. ឧសក្ឥណ៍ ឞិងឤុវធសាស្រសតសរាស់រារាាំង 

 រំណត់ររអតថសញ្ញដ ណ រត់រតា និងផសពវផាយរបបភទរតតាតបងាហានីភ័យ 
 រំណត់ររអតថសញ្ញដ ណ នងិរគ្ប់រគ្ងផលូវចមលងកដលនាឱំ្យបរីតោន ឬនាចូំលរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទ
រតតាតបោយអបចតនា ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការបធវពីាណិជជរមមអនថរជាតិ រចរបចញចូលតាមរពំ
កដន សរមមភាពបទសចរណ៍ វស័ិយនរពបឈ ី វស័ិយជលផល វស័ិយរសិរមម គ្បរោងវសិវរមម 
មបធោ យបធវីដំបណីរបជងីបគរ តាមបជីងយនថបហាោះ វស័ិយបងាា ត់ពូជ និងវស័ិយវរសី្ថន្រ្សថ 

 សិរារស្ថវរជាវ និងគរំទការរស្ថវរជាវ បដីមផពីរងឹងការយល់ដឹងអំពីមូលបហតុកដលនាឱំ្យបរីតោន
របបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាតកដលោនវតទោនបៅទតីាងំថមី នងិបសុីបអបងាតរបបភទបរៅរសុរ
កដលោនសកាថ នុពលរតតាត បហយីរបព័ននបអរូឡូសុីនានាកដលងាយររបរគោះថ្នប រ់បោយស្ថរការ
រលោលននរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាតទាងំបនាោះ 

 បរៀបចំបគលការណ៍កណនារំបុងររបខ័ណខ សហការណ៍ជាមយួវធិានអនុវតថជារ់កសថង កដលសំបៅកាត់
បនទយវតថោនរបបភទរតតាតរបុងររមតិអតបិរោ ឬឈ្លនបៅលុបប ំត់ការបធវឱី្យបរីតោន ឬការនាំ
ចូលរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាតបោយអបចតនា 

 ផសពវផាយជាស្ថធារណៈឱ្យរបតិបតថនូិវវធិានអនុវតថជារ់កសថង កដលពារ់ព័នននងឹការររងំរបបភទរតតាត 



យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពីរបបភទរតតាត 2016 

 

9 
 

 ោរ់ឱ្យអនុវតថនូវវធិានភូតគមអនាម័យ ការរតួតពិនិតយតាមរពំរបទល់ ឬបហោឌ រចនាសមព័ននពារ់ព័នននានា
បដីមផតីាមោនការបធវីឱ្យបរតីោន ឬការនាចូំលរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត 

 អនុវតថផលប៉េោះពាល់បរសិ្ថទ នននគ្បរោងអភិវឌណន៍បដីមផរីរងំការរតតាតរបស់របបភទបរៅរសុរ បោយ
អបចតនា 

 វយតនមលហានីភ័យននរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាតកដលបសបសុីំនាចូំល មុនបពលបធវីបសចរថី
សបរមចចិតថបធវកីារនាចូំល 

 បរៀបចំវធិីស្ថន្រ្សថអនុវតថស្ថរលផងននវធិានបរបីសររីងគរស់រតួតពិនិតយជីវស្ថន្រ្សថសមរសប និងអនុវតថស្ថរ
លផងបលីការរតួតពនិិតយរបបភទរតតាតបោយបរបីសរតូវធមមជាតិបដីមផវីយតនមល បបីសិនជាច្ច ំច់ 

 បរៀបចំវធិីស្ថន្រ្សថឱ្យ នរបបសរីសរោប់អនុវតថចំបពាោះ ឬដរបចញរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត
បចញពីទំនញិជួញដូរ សភំារៈបវចខចប់ របស់របរបធវីដំបណីររបស់បុគ្គល តាមរយៈរថយនថ យនថបហាោះ និង
មបធោ យនានា 

 បលីរទរឹចតិថដល់អបរបធវីនហីរណ័ នងិអាហរណ័ឱ្យបឆលយីតបបៅនងឹបទោឌ នរបតបិតថលិអៗ  សរោប់កាត់
បនទយហានីភ័យននការរតតាតរបុងររមិតអបផរោកដលោនការពារ់ព័ននបៅនងឹការជញួដូរ និងសរោប់
ឃុរំគ្ងននរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាតកដលអាចនឹងរចួផុតពកីាររតតួពិនតិយបោយនចដនយ។ 

 ៦.២.២. ឧសក្ឥណ៍ ឞិងឤវុធសាស្រសតសរាស់ហតឦស់ញ្ញា សន្ទទ ឞ ់ឞិងមឆលើឤរសភ្នល ឣៗ 
 បរៀបចំបបងាីតយនថការផថល់សញ្ញដ បនាធ ន់ នងិបឆលីយតបភាល មៗ បៅនឹងវតថោនរបបភទរតតាតរបបភទរត
តាតរបរបបោយហានីភ័យកដលបទីបនឹងោនវតថោន។ យនថការបនោះតរមូវ៖ 
 បបងាីតមូលនិធិកដលោនភាពងាយរសលួរបុងការយរមរបរបីរ ស់ សរោប់សរមមភាពសបន្រ្ងាគ ោះបនាធ ន់ 
 គរំទជារបច្ចរំល់សរមមភាពបឆលីយតបភាល មៗ 
 សហការរគ្ប់វស័ិយបដមីផអីាចរំណត់អតថសញ្ញដ ណ នរហ័ស  

 បរៀបចំ នងិអនុវតថរបព័ននសបន្រ្ងាគ ោះ របព័ននតាមោន នងិរបព័ននរពោនបដីមផបីឆលីយតប នរហ័សរបុងការ    
រំណត់ររបហតុកដលបធវីឱ្យបរតីោន ឬការនាចូំលននរបបភទរតតាត   

 ធានាឱ្យោនការតាមោនរបបភទរតតាតនានាជារបច្ច ំជាពិបសសសរោប់អបរអនុវតថបៅទីវល ោន
ជាអាទិ៍ អបរបងាា ត់ពូជ អបរជីវវទិោ អបរបអរូឡូសុី និងបណាថ អបររស្ថវរជាវ កដលោនភាររចិចតាមោន 

 អនុវតថ និងគរំទការតាមោន ការបធវីរណំត់រតា នងិការរយការណ៍ បធវីដូចបនោះបគ្អាចចងររងបទ
ពិបស្ថធន៍លអៗ  កដលបរីតបចញពីការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត បដីមផចូីលរមួវភិាគ្ទានដល់ចំបណោះដឹង
មូលោឌ ន   

 គ្ួរោនការតាមោនជារបច្ចបំៅតាមរពលនយនថបហាោះ រចរបចញចូលតាមជាយកដន និងស្ថទ នីយ ៍     
ពិបស្ថធន៍នានា 

 ផថល់អាទភិាពដល់ការលុបប ំត់របបភទរតតាតថមីៗកដលបទីបបរីតបឡងី មុនបពលរបបភទទាងំបនាោះ
ដុោះលូតលស់ និងររីរលោលបកនទម 

 ធានាថ្នវធិីលុបបំ ត់ រតវូោនភាពចាស់លស់បំផុតជាមួយនឹងបគលបណំងមិនបធវីោនផលប៉េោះ
ពាល់រយៈបពលកវងបៅបលីរបបភទរបុងរសុរ។ 
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 ៦.២.៣. ឧសក្ឥណ៍ ឞងិឤុវធសាស្រសតសរាស់ររូររតា ឞងិរ្សរ់្ងររមអវរាររារ 

 វធិីស្ថន្រ្សថដ៏សមរសបបផុំតសរោប់រតួតរតា នងិរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត គ្ឺការពិច្ចរណាបៅបលីព័ត៌ោន
វទិោស្ថន្រ្សថកដលោនរស្ថប់ និងបៅបលផីលប៉េោះពាល់បរសិ្ថទ នកដលបណាថ លមរពីការអនុវតថវធិសី្ថន្រ្សថបបចចរបទស
បរបីរ ស់បដីមផរីតតួរតា។ វធិសី្ថន្រ្សថទាងំបនាោះ ោនការអនុវតថកបបរបនពណី )ដូចជាការោដំំណាវំលិជុំ( ការសង់
របង ការជរមោះសោអ ត )ដូចជាការជរមោះសោអ តបោយនដ បោយោ៉េ សុីន ការដុតរំបទច ការបលីរររំលិ( ការបរបី
ស្ថរធាតុគ្មី ីនងិការកលងសតវសរតូវធមមជាតឱិ្យសុីរបបភទរតតាត )ជីវស្ថន្រ្សថ(។ ជានិចចកាល បគ្គ្ួរបរបីវធិីស្ថន្រ្សថ
ខាងបលចីរមុោះគប សរោប់បគលបៅអវីមយួ។ ខាងបរកាមជាវធិីស្ថន្រ្សថមយួចំននួ៖ 
កាឥររួររតាតាឣឥឤៈក្ាល ាំង៖  សំបៅដល់ការបរសីោអ តរបបភទរតតាតបចញបោយនដ បោយរោល ងំ ឬបោយោនជំនយួ

ោ៉េ សុីនសរោប់បធវីការសោអ ត )ឧទាហរណ៍ ការរបមូលសោអ តរំប ៉េល រ(។ 
កាឥររួររតាមដាឤមររើសាឥធារុ្ីឣ៖ី សរមមភាពបនោះោនការពារ់ព័ននបៅនងឹការបរបីរ ស់ស្ថរធាតុគ្ីមីរចំ្ចត់បមម  ឬថ្នប ំ

សោល ប់សតវលអតិ កដលោនរបសិទិនភាពខពស់ចំបពាោះរបបភទរតតាត កតបគ្គ្ួរកតបជៀសវងឱ្យខាងកត ននូវ
ស្ថរធាតុគ្មីីណា កដលអាចបងាបញ្ញា ភាពបនាំខលួនបៅរបុងដ ីទឹរ នងិខយល់របុងរយៈបពលកវង នងិបគ្រ៏គ្ួរកត
បជៀសវងស្ថរធាតុគ្ីមីណា កដលអាចគ្រទុរបៅរបុងបណាថ ញចំណីអាហាររបុងដី ឬរបុងរបព័ននបអរូឡូសុ។ី 
ការវវិតថបៅជាស្ថរធាតុបនាំខលួនរបស់ថ្នប សំលំប់សតវលអិត ថ្នប រំំច្ចត់ជមងឺ និងថ្នប រំំច្ចត់រុរខជាតចិនរងកដល
រំពុងបរបី អាចកាត់បនទយរបសិទិនភាពននការរតួតរតាបលរីបបភទរតតាតកដលបគ្រតវូរចំ្ចត់បច្ចល។  

កាឥររួររតាមដាឤមររើសឥរីាងគាឞជីឧិរ(សររូឧឝឣមជារិ)៖ ជាសរមមភាពសំបៅដល់ការបរបីរ ស់សរតូវធមមជាតជិាសររីងគ
រស់បោយបចតនាបៅបលីរបបភទរតតាតណាមួយ ឬរ៏ជាការរបកលងសរតូវធមមជាតិននសររីងគរស់បដីមផរីតួត
រតារបបភទរតតាតណាមួយ។ របការបនោះបគ្អាចអនុវតថបៅ ន ដរបណាកតសររីងគរស់ ឬសរតូវធមមជាតិ
កដលរតូវយរមរបរបីរ ស់ ឬកលងរបុងធមមជាតិ រតូវ នបគ្ស្ថគ ល់លរខណៈជីវស្ថន្រ្សថជារ់លរ់ជាមុនសិន។ 

កាឥរ្ស់រ្ងណដឞជរឣក្៖ វធិានបនោះោនការពារ់ព័ននដល់វធិាននានាដូចជាបរបីការដុតរំបទច ការបរបសីតវសុីរបបភទ    
រតតាតបធវីជាចំណី ឬរ៏សរមមភាពកដលោនសភាពរបហារ់របកហល បដីមផគីបសងាត់ការលូតលស់។ 

 

 កផអរបលីវធិានការណ៍រតួតរតាកដលោនរស្ថប់បៅតាមមូលោឌ នជារ់កសថង ខាងបរកាមជាអនុស្ថសន៍សរោប់
ចំណាត់ការបផសងៗ៖ 

 បគ្រតូវបរៀបចំបធវីស្ថរបពីភ័ណឍ របព័ននបអរូឡូសុី កដលទទួលរងពីការវយលុររបស់របបភទរតតាត 
បនាធ ប់មរោរ់បចញជាយុទនស្ថន្រ្សថរតួតរតាផលូវការ កដលរមួទាងំការរំណត់ទីភាប រ់ងារអនុវតថជាមួយនឹង
ការរពមបរពៀងបៅបលីរបបភទរតតាតអាទិភាព ការរណំត់ទតីាងំសរំប់ចំណាត់ការរតួតរតា វធិសី្ថន្រ្សថ 
និងបពលបវលអនុវតថ 

 ការវយតនមលពលីទនភាពបញ្ឈប់ការររីរលោលបកនទមបទៀតរបស់របបភទរតតាត គ្ឺជាយុទនស្ថន្រ្សថដ៏
សមរសបបំផុត បៅបពលណាការរំច្ចត់បច្ចលទាងំរសងុមិនអាចបធវីបៅរចួ។ រ៏ប៉េុកនថបៅទីតាងំណា
កដលរបបភទរតតាតទាងំបនាោះ មិនអាចររីរលោលបនថ បគ្រតូវអនុវតថចណំាត់ការឃុទុំររបបភទរតតាត
បនាោះឱ្យបៅរបុងតំបន់រំណត់មយួជារ់លរ់ណាមួយ 

 ការវយតនមលអំពលីទនភាពកាត់បនទយននរបបភទរតតាតណាមួយរបុងរយៈបពលកវង នងឹអាចទទួល
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 នបជាគ្ជ័យតាមរយៈការករសរមួលបៅតាមស្ថទ នភាពននចំណាត់ការ ឬបៅតាមសរមមភាពចំណាត់
ការកដលពារ់ព័នន )សរមមភាពរតួតរតាចរមោុះ(។ សរមមភាពចំណាត់ការបទាលកដលទទលួ នបជាគ្
ជ័យ គ្ឺោនកតការកលងសរតូវធមមជាតិននសររីងគរស់ប៉េុបណាត ោះ កដលជាវធិីស្ថន្រ្សថរគ្ប់រគ្ង ឬរតួតរតា 
និងផថល់វគ្គបណថុ ោះបណាថ លដល់អបរពារ់ព័ននអំពីការបរបីរ ស់វធិសី្ថន្រ្សថនានា កដល នបរជីសបរសីរចួ
បហយី និងអាចបធវីបៅ ន 

 សិរារស្ថវរជាវ នងិគរំទដល់ការរស្ថវរជាវអំពីរបសិទនភាពននវធិីស្ថន្រ្សថបៅបលីរបបភទចាស់លស់
ណាមួយ និងបៅបលីមនុសស និងសងគមសរោប់លុបបំ ត់ ឬរតួតរតាបលីរបបភទរតតាត 

 រស្ថវរជាវ និងគរំទដល់ការរស្ថវរជាវបដីមផរីណំត់រររតាថ រមួចំកណររបស់មនុសស រតាថ ធមមជាតិ និង
សរមមភាព អនថរគ្មន៍សរោប់រតួតរតាបៅដល់ការររីស្ថយភាយននរបបភទរតតាត 

 សិរារស្ថវរជាវពីជីវស្ថន្រ្សថននរបបភទរតតាត និងរបព័ននបអរូឡូសុីកដលងាយរងបរគោះពរីបបភទរតតាត។ 

 ៦.២.៤. ឧសក្ឥណ៍ ឞិងឤុវធសាស្រសតសរាស់សាត ឥមឡើងឧិញ 
 បធវីស្ថរបពីភ័ណឍ របព័ននបអរូឡូសុីកដលទទួលរងផលប៉េោះពាល់ពីរបបភទរតតាត 
 បធវីចំណាត់ថ្នប រ់អាទិភាពចំបពាោះទីតាងំណា កដលោនវតថោនរបបភទរតតាតសរោប់ស្ថថ របឡងីវញិ 
 បរៀបចំតារ់កតងវធិីស្ថន្រ្សថសរោប់ស្ថថ ររបព័ននបអរូឡូសុី និងយុទនស្ថន្រ្សថបធីចឱ្យោននិរនថរភាពននវធិានការណ៍ 
 រតួតរតាបផសងៗ ោនដូចជាការរតួតរតាបោយបរបសីរតវូធមមជាតិននសររីងគរស់ ការរតតួរតាតាមរយៈរោល ងំ 
 ការរគ្ប់រគ្ងចំរុោះ ការបរបីបភលីងដុត ឬការរតួតរតាបោយបរបសី្ថរធាតុគ្មីីជាបដីម 
 ធានាឱ្យោនធនធានហរិញ្ដវតទុរគ្ប់រគន់សរោប់រមមវធិីស្ថថ របឡងីវញិ 
 ជំរុញបលីរទឹរចតិថឱ្យបរបីរ ស់រុរខជាតរិបុងរសរុសរោប់ស្ថថ របឡងីវញិ 
 បរៀបចំ និងអនុវតថកផនការតាមោន និងវយតនមលបលកីាររគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 
 បរៀបចំរិចចរបជុំពភិារាជាមួយនដគូ្ និងអបរពារ់ព័នន បដីមផកីចររកំលរបទពិបស្ថធន៍អំពសីរមមភាពស្ថថ រ 
បឡងីវញិ 

 គរំទរិចចផថួចបផថីមរបស់សហគ្មន៍របុងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។  
 

៦.៣. កាឥគាាំរវមឦើកាឥរ្ស់រ្ងឡរ័៌ាឞ ឞងិកាឥហសឡវហាឤ 

រមមវធិីរបបភទរតតាតសរល )Global Invasive Species Programme (GISP) និងរបព័ននរបមូល 
របបភទរតតាតបឈ្លម ោះ Invasive Species Conpendium បរកាមការរគ្ប់រគ្ងរបស់ CAB International ជា
របភពព័ត៌ោនសំខាន់ៗ និងអាចររ នតាមរយៈរបព័ននបអឡចិរតូនិរ)អិនធឺកណត( នូវរបបភទរតតាតនានា។ 
ព័ត៌ោនទាងំបនាោះ រ៏អាចយរមរបធវីជាចំបណោះដឹងមូលោឌ នសរោប់រគ្ប់រគ្ងរបបភទបរៅរសុរនាចូំលថមីៗ កដលមិន
ទាន់ នរជតួរជាបចាស់ ឬរ៏មិនទាន់ោនសមតទភាពរគ្ប់រគ្ង។ 

 ៦.៣.១ មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំ 
 ចងររងព័ត៌ោនអំពីរបបភទរតតាត បដមីផយីរព័ត៌ោនទាងំបនាោះ បៅរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតរបុងរបបទស 
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 បោយស្ថរការបរៀបចចំំណាត់ថ្នប រ់ជាអាទភិាពននរុរខជាតិរតតាតសរោប់រតួតរតាបៅោនបញ្ញា បរចីន 
ជាការរបបសីរបគ្ច្ច ំច់ រតូវកតច្ចប់បផថីមបចញពអីនុវតថបៅបលីរបបភទរតតាតកដលោនអាទភិាពខពស់ 
និងរបុងបរោិណតិចតូច 

 ជានិចចកាលរតូវកតបធវីការរស្ថវរជាវវទិោស្ថន្រ្សថ បដីមផរីបបមីលទុរជាមុនអំពីការរតតាតននរបបភទបរៅ
រសុរណាមួយ។ តារងបញ្ជ ីបឈ្លម ោះរបបភទរតាតមួយចំនួនកដល នរំនត់បោយអបរចូលរមួរបុងសិកាខ
ស្ថល ថ្នជារបបភទអាទិភាពកដលរតូវកតច្ចត់វធិានរតួតរតាជាបនាធ ន់ ោនកចងបៅរបុងឧបសមព័ននទី៤ 

 ស្ថទ ប័នជាតិ សងគមសុីវលិ កផបរឯរជន និងសហគ្មន៍មូលោឌ ន គ្ួរោនភាររិចចចបំងបលីការរបមូល 
ទិនបន័យ និងព័ត៌ោនអំពីរបបភទរតាត រពមទាងំបញ្ញា ពារ់ព័នននានា 

 គ្ួរកតកចងឱ្យ នចាស់បៅរបុងបសៀវបៅកណនាអំំពព័ីត៌ោនននរបបភទរតតាត ។  

 ៦.៣.២. អឞុសាសឞស៍រាសអ់ឞុឧរតជាក្់ណសតង 

 ផថួចបផថីមបរៀបចំចំបណោះដឹងជាមូលោឌ ន កដលច្ច ំច់បំផុតសរោប់បោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាត
នានា ជាពបិសសសរោប់របបភទរតតាតកដលោនកចងរបុងឧបសមព័នន៤ បោយបផ្លថ តបៅបលីទីរកនលង
អាចបរីតោន ររមតិរតតាត និងរបសិទនភាពននការរតួតរតារបបភទរតតាតណាមួយ 

 ភាជ ប់របព័ននទិនបន័យរុរខជាតិរបុងរបបទស តំបន់ និងសរលបលរ )ឧទាហរណ៍ IUCN/ISSG, GISP, 
Aliens List Server, Invasive Species Compendium (ISC))។ របព័ននព័ត៌ោនអពំីរបបភទរត
តាតសរលបលរ នឹងបដីរតនួាទជីាមូលោឌ នននបណាថ ញកចរច្ចយ បបងាីតបទោឌ នទិនបន័យ និងជួយ
សរមួលដល់ការោរ់បញ្ចូល និងកចរច្ចយ 

 បរៀបចំបញ្ជ ីបឈ្លម ោះរបបភទរតតាតទូទាងំរបបទស  
 បលីរទឹរចិតថឱ្យោនការផ្លល ស់បថូរព័ត៌ោនរវងអបរវទិោស្ថន្រ្សថ និងស្ថទ ប័នរគ្ប់រគ្ង មនិរតឹមកតរបបភទ
រតតាត កតកថមទាងំវធិីស្ថន្រ្សថរតួតរតាបលីរបបភទរតតាតទាងំបនាោះផងកដរ 

 បរៀបចចំងររង នងិផសពវផាយព័ត៌ោនអពីំវធិសី្ថន្រ្សថលអៗ សរោប់បោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាតកដល
បរីតបចញពីទនំិញជញួដូរ ឬសោភ រៈបវចខចប់រស្ថច់របស់របរអបរបធវីដំបណីរ នងិមបធោ យបធវដីំបណីរ 

 បរៀបចំយនថការកចរច្ចយ និងការបោោះដូរព័ត៌ោនអំពីការររងំ ការលុបបំ ត់ និងការរតតួរតារបបភទ
រតតាតរបុងចបំណាមអបរពារ់ព័នន 

 បរៀបចំយនថការរបមូល និងផសពវផាយព័ត៌ោនដល់ស្ថធារណជនជារ់លរ់ 
 បបងាីតរបព័ននទិនប័យរបបភទរតតាតបោយបញ្ចូលព័ត៌ោនអពំីហានីភ័យននរបបភទរតតាតនីមួយៗ 
និងចររិលរខណៈននរបបភទនមីួយៗដូចជា លរខណៈរូបស្ថន្រ្សថ និងយនថការរគ្ប់រគ្ងជាបដមី។ 

 

៦.៤. កាឥចូឦឥួឣឥសសស់ាធាឥណជឞក្នុងកាឥរារាាំង ឞិងកាឥរ្ស់រ្ងររមអវរាររារ 
 ការចូលរមួដ៏សរមមរបស់ស្ថធារណជន គ្ឺជារតាថ សខំាន់ណាស់របុងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតឱ្យ ន
បជាគ្ជ័យ។ បគ្រតូវកតោនចំបណោះដឹង ផថល់ការអប់រ ំ និងជរោបជូនដល់ស្ថធារណជន បដីមផឱី្យពួរបគ្អាចចូលរមួ
ទទួលខុសរតូវរបុងការររងំ ការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ប់របបភទរតតាត។ ចំបណោះដងឹរបស់ស្ថធារណៈ បដមីផី
បបងាីនការចូលរមួ គ្ួរោនបគលការណ៍ដូចខាងបរកាម៖    
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 ៦.៤.១. មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំ 
 ការផថល់ចំបណោះដឹង និងការយល់ដឹងបោយកផអរបលីព័ត៌ោន នងិចំបណោះវជិាជ អំពីការបរីតបឡងីនន
របបភទរតតាត អំពដីំបណាោះរស្ថយបញ្ញា ទភិាពណាមួយ គឺ្ជារតាថ សខំាន់ 

 ររឱ្កាសបោោះរស្ថយបញ្ញា រតតាតកដលបគ្ នស្ថគ ល់។ រតូវបបងានីការយល់ដឹងដល់ស្ថធារណជន 
និងចំណាត់ការជាស្ថធារណៈ តាមរយៈចងររង នងិផសពវផាយព័ត៌ោនអពំីរបបភទកដលោនហា
នីភ័យខពស់ គ្ឺជារតាថ អាទិភាព  

 ពរងឹងការយល់ដឹងជាស្ថធារណៈអំពីបញ្ញា របបភទរតតាត គ្ឺជាមូលោឌ នរគ្ឹោះននការររងំ ឬការកាត់
បនទយហានីភ័យននការបធវីឱ្យបរីតោន ឬការនាចូំលរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាតបោយអបចតនា 
ឬមិនោនការអនុញ្ញដ ត 

 រមមវធិីយល់ដងឹអពំីរបបភទរតតាត គ្ួរបផ្លថ តបៅបលសី្ថធារណជន និងឯរជន។ រិចចខតិខរំបឹងករបង
បៅបលរីមមវធិីយល់ដងឹអំពីរបបភទរតតាត បគ្គ្ួរកតសងាត់ធងន់បៅបលីយុវជន រសីថ នងិររមុជនកដលងាយ
រងបរគោះ 

 បគ្គ្ួរកតបលរីទរឹចិតថ របុងការបរបីរ ស់របព័ននផសពវផាយអពំីការរងវល់ននរបបភទរតតាតបៅបលវីស័ិយ
នានា។ 

 ៦.៤.២. អឞុសាសឞ៍សរាសអ់ឞុឧរតជាក្់ណសតង 
 បរៀបចំយុទននាការផសពវផាយបោយបរបីរ ស់ព័ត៌ោនថមីៗ នងិចាស់លស់អំពីរបបភទរតតាត 
 បរបីព័ត៌ោនរបុងទរមង់បផសងៗ ោនជាអាទិ៍ បអឡចិរតនូិរ បសៀវបៅកណនា ំរបព័ននទិនបន័យ ទសសនាវដថី
វទិោស្ថន្រ្សថ នងិឧបររណ៍ផសពវផាយបផសងៗ បៅតាមររមុបគលបៅកដល នរណំត់ទុរ 

 បលីរទឹរចិតថកផបរឯរជន និងអបរពារ់ព័ននឯបទៀត ឱ្យអនុវតថតាមបសៀវបៅកណនាអំពំីបទពបិស្ថធន៍លអៗ  
ឬនិតវិធិីសរោប់អនុវតថ និងតាមោនកដលោនកចងរបុងបសៀវបៅកណនា ំ

 ធានាថ្នស្ថធារណជន ោនការយល់ដងឹចាស់លស់អពំកីារអនុវតថបទោឌ នចាប់ចំបពាោះការបធីវឱ្យបរីត
ោន ឬការនាចូំលរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត បទាោះបីបោយបចតនារថី ឬអបចតនារថី 

 ផសពវផាយជាស្ថធារណអំពីបសៀវបៅកណនាសំថីពយុីទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិ និងបគល
នបយ យជាតិអំពីការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 

 បរករបបសៀវបៅកណនាសំថីពយុីទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាត ិ និងបគលនបយ យរគ្ប់រគ្ង
របបភទរតតាតជាភាស្ថស្ថមញ្ដកដលោនភាពសមរសបបៅនឹងររុមបគលបៅ 

 បរបីរ ស់រកនលងបងាា ញកដលសមរសបអំពីរបបភទរតតាតកដលជាអាទភិាពខពស់ ឬបៅរកនលងស្ថធារណ
កដលងាយបមីលបឃញី ឬរ៏របបភទរបុងរសុរកដលទទលួរងផលវ ិរពីរបបភទរតតាត  

 បរៀបចំយុទនស្ថន្រ្សថអំពកីារយល់ដឹងជារ់លរ់ និងទំនារ់ទនំង សរោប់ររមុបគលបៅនមីួយៗ បដមីផី
ឱ្យពួរបគ្អាចជួយកាត់បនទយហានីភ័យកដលបងាបោយរបបភទរតតាត។ ស្ថធារណជន គ្ឺជាររុម
បគលបៅសំខាន់ កដលរតូវកតយរចិតថទុរោរ់។ 
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 ៦.៥. កាឥមឥៀសចាំមគាឦឞមោបាឤមសដឋក្ិចច 
នាបពលបចចុបផនប ោនវធិានររងំមួយចំននួបៅបលីការនាទំំនិញចូល )អាហរណរមម( ឬការបរបីរ ស់

របបភទរតតាត នងិ នបងាឧបសគ្គររងំបៅបលអីបរទាងំឡាយណាកដលបធវឱី្យបរីតោន ឬការនាចូំលរបបភទ
បរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត។ ឧបររណ៍ និងការបលរីទរឹចិតថលអៗ  ច្ច ំច់រតូវកតបរៀបចំអនុវតថជាបនាធ ន់ រមួទាងំ
ទំនួលខុសរតូវរបុងការបោោះរស្ថយផលប៉េោះពាល់ននរបបភទរតតាត ជាមួយគប នឹងការអនុវតថយនថការទូទាត់សណំង 
បរគ្ឿងបលីរទរឹចិតថ និងការបលីរទឹរចិតថបោយមិនផ្លធ ល់ផងកដរ។  របបភទរតតាត ជានិចចកាល បរីតបចញពីផល
វ ិរននការសបរមចចិតថបដីមផវីស័ិយបសដឌរិចច វស័ិយវសិវរមម ឬវស័ិយសនថិសុខបសផៀង បហយីចុងបញ្ញច ប់ បគល
បំណងទាងំបនាោះ រ៏អាចបងាផលប៉េោះពាល់ និងហានិភ័យរតឡប់បៅបលីវស័ិយបសដឌរិចចវញិកដរ។ បទាោះជាយ៉េ ងបនោះរថ ី
តនមលខូចខាតបណាថ លមរពីការរតតាត មិន នឆលុោះបញ្ញជ ងំបៅបលីតនមលទផីារបទ។ ផធុយបៅវញិ ការររងំ ការលុបបំ
 ត់ និងការរតតួរតារបបភទរតតាត គ្ឺរបុងបគលបណំងផលរបបយជន៍បសដឌរិចចជាតិ រគ្ួស្ថរ និងសងគម។ 
ដំបណាោះរស្ថយ គ្ួរកតបញ្ចូ លបគលការណ៍ទីផារដូចខាងបរកាម៖ 

 អនក្សាំឡឦុវវឦួសឞទុក្មចញម្លល៖ រតូវផថល់បនធុរទនំួលខុសរតូវដល់អបរបធវីឱ្យបរតីោន ឬការនាចូំលរបបភទ
បរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាតកដលបងាឱ្យោនផលប៉េោះពាល់អវជិជដល់បសដឌរចិច ឬរបព័ននបអរូឡូសុី ចំបពាោះ
តនមលខូចខាតកដលបណាថ លមរពសីរមមភាពរបស់ពរួបគ្។ រតាថ ចំបង គឺ្អាជាញ ធរោនសមតទរចិចបនោះឯង 
កដល នផថល់ការអនុញ្ញដ តឱ្យនាចូំលរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត បរពាោះថ្នអបរនាចូំលរបបភទ
បនាោះ នឹងកលងទទលួខុសរតូវ បៅបពលរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទរតតាត នរចួផុតពីការទទលួខុស
រតូវរបស់អបរនាចូំល។ 

 មគាឦកាឥណ៍កាឥពាឥជាចឣបង៖ សកាថ នុពលននតនមលខូចខាតោនទំហធំំបធង ជាពិបសសបគ្មិនអាចស្ថថ រធមម
ជាតឱិ្យបរីតបឡងីដូចបដីមវញិ នបទ បហតុបនោះវោនស្ថរៈសំខាន់របុងការរគ្ប់រគ្ងជាមូលោឌ ន បហយី
បគលនបយ យសថីពបីគលការណ៍ការពារជាចមផង គ្ួរោនកចង។ បគ្រតូវកតបរៀបចចំ្ចត់កចងវធិានការណ៍
ការពារជាចមផង បៅបពលសរមមភាពណាមួយបងាការគ្ំរមរំកហងបៅដល់សុខភាពមនុសស ឬបៅបលី
បរសិ្ថទ ន បបីបទាោះបី បគ្មនិោនវទិោស្ថន្រ្សថ បដមីផយីរមរបររស្ថយឱ្យ នចាស់លស់អំពទីំនារ់ទនំង
រវងបហតុ និងផល។ 

 កាឥពាឥហឦររមោជឞ៍សាធាឥណៈ៖ វទាមទារការវនិិបយគ្ស្ថធារណៈបៅបលីវធិានននការររងំ ការលុប
បំ ត់ ការរតួតរតា ការបននូរបនទយ នងិការបនាំ បរពាោះថ្នការរតួតរតាបលីរបបភទរតតាត អាចោនបរគោះ
ថ្នប រ់ដល់របបយជន៍ស្ថធារណៈ។ 

 កាឥមឦើក្វឹក្ចរិត៖ ផថល់ការបលីរទឹរចតិថដល់កផបរឯរជន បដមីផអូីសទាញការចូលរមួរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ 
 

 ៦.៦. កាឥឡិឞិរយ ឞិងកាឥតាក្់ណរងឦិខិរសវដាឋ ឞចាសស់ឣរសស 
ររបខ័ណឍ ចាប់ ោនស្ថរៈសខំាន់ចំបពាោះការគរំទដល់រចិចខិតខំរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត កដល នអនុវតថ

បៅររមិតជាតិ របបទសរបុងតបំន់ នងិអនថរជាតិ។ វធិានការណ៍បឆលីយតបដ៏ោនរបសិទនភាព គ្ឺអារស័យបៅនឹងចាប់
របុងរបបទស បដីមផរីរងំ រពមទាងំវធិានបោោះរស្ថយជារ់កសថង។ ររបខ័ណឍ ចាប់ជាតិ គ្ួរកតកចងឱ្យ នចាស់ និង
រគ្ប់រគន់សរោប់កាត់បនទយផលប៉េោះពាល់បណាថ លមរពីរបបភទរតតាត។ របការរបឈមបំផុត គ្សឺ្ថទ ប័នជាតនិានា
កដលពារ់ព័នន បៅោនភាពខវោះខាតកផបរថវកិា ចំបណោះដឹង នងិសមតទភាព។  
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 ៦.៦.១. អឞុសាសឞស៍រាស់អឞុឧរតជាក្់ណសតង 
បដីមផបីឆលីយតបយុទនស្ថន្រ្សថខាងបលី សរមមភាពខាងបរកាម រគន់កតជាអនុស្ថសន៍ប៉េុបណាត ោះ៖ 
 ពិនិតយបឡងីវញិនូវរល់បគលនបយ យ កផនការយុទនស្ថន្រ្សថ និងឧបររណ៍ចាប់ កដលោនការពារ់
ព័ននដល់របបភទរតតាត នងិករសរមលួឱ្យោនភាពសមរសប និងតាមការច្ច ំច់ 

 អនុវតថចាប់បដីមផពីរងងឹការររងំ ការលុបបំ ត់ និងការរតតួរតាបលីរបបភទរតតាត 
 ពិនិតយ និងបធវបីចចុបផនបភាពឧបររណ៍ចាប់ពារ់ព័ននបៅនងឹភូតគមអនាម័យទាងំរុរខជាត ិនិងសតវពាហនៈ 
 បរៀបចំបទោឌ ន ឬបសៀវបៅកណនាអំពំីរបបភទរតតាត នងិវធិីស្ថន្រ្សថអនុវតថជារ់កសថង 
 បរៀបចំបសៀវបៅកណនាអំំពីរិចចសហការណ៍ បដីមផគីរំទដល់ដំបណីរការអនុវតថវធិីស្ថន្រ្សថជារ់កសថង កដល
នឹងឈ្លនបៅររការកាត់បនទយជាអបផរោ ឬរ៏លុបបំ ត់ទាងំរសងុននការនាចូំលរបបភទរតតាត
បោយអបចតនា 

 សហការតាមោនបលកីារអនុវតថបទោឌ ន ឬបសៀវបៅកណនាអំំពីរបបភទរតតាត និងវធិសី្ថន្រ្សថអនុវតថ
ជារ់កសថង 

 គរំទអាជាញ ធរថ្នប រ់បរកាមជាតិ របុងការបរៀបចំបសចរថីកណនា ំរបកាស នងិវធិាននានាអំពីរបបភទរតតាត 
បរករបជាភាស្ថជនជាតិ បបចី្ច ំច់ នងិធានាអនុវតថឧបររណ៍ចាប់ទាងំបនាោះឱ្យោនរបសិទនភាព។ 

 

 ៦.៧. កាឥឡរងឹងក្ិចចសេរររិសរតកិាឥណ៍អឞតឥជារិ ឞិងជាឣួឤររមវសក្នុងរាំសឞ ់
 ស្ថទ ប័នអនថរជាតិជាបរចីនរតូវ នបបងាីតបឡងី បហយីចាប់ខលោះរបស់ស្ថទ ប័នទាងំបនាោះ  នអនុម័ត និងខលោះមិន
ទាន់ នទទួលការអនុម័ត ជាមួយនឹងបគលបណំងបោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាតមយួចំនួន។ របការមួយរបស់      
អនុសញ្ញដ សហរបជាជាតសិថីពជីីវៈចរមុោះ កដលតរមូវឱ្យសោជិររបបទសហតទបលខី រមួទាងំរបបទសរមពុជាបយងីផង
កដរ គ្ោឺរតាទ៨ី៖ "ររងំការបធវីឱ្យបរីតោន ឬការនាចូំលរបបភទបរៅរសរុ ឬរបបភទរតតាត រតួតរតា ឬរ៏លុប
បំ ត់របបភទរតតាតនានាកដលោនការគ្ំរមរំកហងដល់របព័ននបអរូឡូសីុ កដនជរំរ ឬដល់របបភទរបុ ងរសុរ" ។  
 ស្ថទ ប័នអនថរជាតមិួយចំននួបទៀត ោនដូចជា រមមវធិបីរសិ្ថទ នអនថរជាតិ )UNEP) អងគការពាណិជជរមមពិភព
បលរ )WTO) និងអងគការបសផៀង នងិរសរិមមពភិពបលរ )FAO) គ្ឺជាស្ថទ ប័នអនថរជាតិដ៏សខំាន់ និងអងគការបរៅ  
រោឌ ភិ លអនថរជាតមិួយចនំួន ោនដូចជា អងគការអភិររសធមមជាតិអនថរជាតិ )IUCN) អងគការអភិររសសតវនរពពិភព
បលរ )WWF) អងគការដីបសីមពិភពបលរ )Wetlands International) អងគការអភិររសអនថរជាតិ )CI) អងគការ
អភិររសធមមជាត ិ )The Nature Conservancy) និងអងគការCAB International កដលោនបបសសរមមបោោះរស្ថយ
របបភទរតតាត និងអភិររសជវីៈចរមុោះ។   

 ៦.៧.១. មគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំ 
 ស្ថទ ប័ននានា និងរមមវធិីគ្បរោងជំនួយសរោប់រតួតរតារបបភទរតតាត តរមូវឱ្យោនការរច ច់
បញ្ចូ លបញ្ញា រងវល់នានាបៅរបុងវស័ិយបសដឌរិចច និងផលូវចាប់ទាងំបៅររមតិមូលោឌ ន ជាតិ និងអនថរជាត ិ

 បញ្ញា របបភទរតតាត ោនទំហហំួសពីរពំខ័ណឍ សីោរបបទសជាតិ និងច្ច ំច់រតូវោនអភិររមររមិត
តំបន់ និងរគ្ប់រជុងបរជាយសរោប់បោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាត។ បហតុបនោះ បគ្ច្ច ំច់រតូវកចររ ំ
កលរព័ត៌ោន និងបទពបិស្ថធន៍ រមួទាងំបមបរៀនទាងំលអ និងបមបរៀនគ្ួរបជៀសវង រពមទាងំភាពរបឈម  
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 រិចចសហរបតិបតថិការរវងរបបទស គ្ឺជាការច្ច ំច់ បដមីផធីានាលរខ័ខ័ណឍ ច្ច ំច់ សរោប់ររងំ នងិ
កាត់បនទយហានីភ័យឱ្យបៅររមិតអបផរោពីការបធវីឱ្យបរីតោន ឬការនាចូំលរបបភទរតតាតកដលបងា
បរគោះមហនថរយបៅរបុងរងវង់កដនសមតទរិចចរបស់ខលួន ឬកដនរតួតរតារបស់ខលួនបដីមផទីប់ស្ថា ត់ការ
បំផ្លល ញបរសិ្ថទ នរបស់របបទសជិតខាង 

 បបងាីតបណាថ ញទនំារ់ទនំងរវងរមមវធិីនានារបុងតំបន់ និងអនថរជាតិកដលោនការពារ់ព័ននដល់របបភទ
រតតាត  

 ធានាថ្នការចូលរមួដ៏សរមមរបស់រមពុជា បៅរបុងអនុសញ្ញដ នានា នងិរិចចរពមបរពៀងររមតិតំបន់ និង
អនថរជាតិ។   

 

 ៦.៧.២. អឞុសាសឞ៍សរាស់អឞឧុរតជាក្់ណសតង 
 ពរងឹងការចូលរមួបៅរបុងរមមវធិីរំច្ចត់របបភទរតតាតររមតិតំបន់ និងពភិពបលរ 
 អនុវតថកាតពវរិចចននការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតររមតិតំបន់ និងពិភពបលរ 
 បលីរទឹរចិតថបលរីិចចសហការណ៍ររមតិតំបន់ នងិអនថរជាតិ បលីរិចចការររងំ ការរគ្ប់រគ្ង និងការរតួត
រតារបបភទរតតាតកដលោនបៅរបុងរបបទស 

 ចូលរមួអនុវតថចាប់ននភូតគមអនាម័យជាមួយរបបទសជតិខាង បដីមផសីរមបសរមួលការរគ្ប់រគ្ងឆលង
កាត់ខ័ណឍ សោីននរបបភទរតតាត 

 បរៀបចំរិចចសហការណ៍រវងវស័ិយនានាជាមួយអងគការអនថរជាតិ កដលោនការពារ់ព័ននដល់ការបធវី    
ពាណិជជរមម បទសចរណ៍ និងគ្មនាគ្មន៍ដឹរជញ្ជូ ន 

 រំណត់ររអតថសញ្ញដ ណ នងិបរបីរ ស់ព័ត៌ោនរបុងតបំន់កដលជាការច្ច ំច់ 
 ជំរុញរិចចសហរបិតបិតថកិារណ៍ថ្នប រ់តបំន់បលកីារវយតនមលររមតិហានីភ័យ ចូលរមួការររងំ ការលុបបំ ត់ 
ឬការរតួតរតា 

 ជំរុញរិចចសហរបតបិតថិការណ៍ថ្នប រ់តំបន់បលីការរស្ថងសមតទភាព និងកចររកំលរបបចចរវទិោសរោប់
ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ 

៧. រកបខ័ណឌសាថ ប័នែរមប់អន៊ុវតតយ៊ុទធសាន្តែត និងសផនការែកមមភាពជាតិែតពីី
របដភទរតតាត 

 ររសួងបរសិ្ថទ ន សហការណ៍ជិតសបិទនជាមួយររសួងរសិរមម រុកាខ របោញ់ និងបនស្ថទ ជាមួយនឹងបណាថ
អបរពារ់ព័ននឯបទៀតននស្ថទ ប័នរដឌបផសងៗទាងំថ្នប រ់ជាតិ នងិថ្នប រ់បរកាមជាតិ អាជាញ ធរកដនដី សងគមសុីវលិ រគ្ោឹះស្ថទ ន
អប់រ ំ សហគ្មន៍ សហរគ្នឹឯរជន នងិនដគូ្អភិវឌណន៍បផសងៗ នងឹបដីរតូនាទដ៏ីសំខាន់របុងការអនុវតថយុទនស្ថន្រ្សថ 
និងកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាតបនោះ ឱ្យោនរបសទិនភាព និងទទលួ នបជាគ្ជ័យបៅតាមកដន
សមតទរចិច នងិវស័ិយបរៀងៗខលួន ដូចោនកចងរបុងឧបសមព័នន១។ 
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  ៧.១. សាថ ស័ឞជារ ិ
ស្ថទ ប័នជាតិសំខាន់ៗ រមួោន ររសួងបរសិ្ថទ ន ររសួងរសិរមម រុកាខ របោញ់ នងិបនស្ថទ ររសួងពាណិជជរមម 

ររសងួបសដឌរិចចនងិហរិញ្ដវតទុ ររសួងគ្មនាគ្មន៍ និងដរឹជញ្ជូ ន ររសងួបទសចរណ៍ និងររសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងរឡីា រពមទាងំអងគភាពរដឌ និងអជាញ ធរនានា ោនតួនាទី និងភាររចិចដូចខាងបរកាម៖ ផថល់ការកណនា ំនងិគរំទ
បៅដល់បណាថ ញរបស់ខលួន រ៏ដូចជាអងគភាពខលួន និងទភីាប រ់ងារបរកាមឱ្វទបៅរគ្ប់ររមិត របុងបគលបណំងធានា
ថ្នបញ្ញា របបភទរតតាត រតូវ នច្ចត់វធិានការបោោះរស្ថយសមរសប និងទាន់បពលបវល 

 បន្រ្ញ្ញជ បបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងបគលនបយ យ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាព  
 តាមោន នងិផសពវផាយព័ត៌ោនអំពសីរមមភាពនានាកដលអាចបងា ឬបធវីឱ្យប៉េោះពាល់បណាថ លពរីបបភទ
រតតាត 

 សហការគប បលកីាររគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ 

៧.២. អាជាា ឝឥណហឞដី 
 បយងតាមបគលបនា យ នងិយុទនស្ថន្រ្សថវមិជឈការ នងិវសិហមជឈការ ការរគ្ប់រគ្ងបរសិ្ថទ ន និងធនធាន 
ធមមជាតិរមួទាងំរបបភទរតតាត គ្ួរកតជាមុខរពួញមយួននបគលនបយ យ និងយុទនស្ថន្រ្សថនានាកដលពារ់ព័នន 
ោនដូចជាយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពសថីពីជីវៈចរមោុះ និងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពបរសិ្ថទ នជាត។ិ 
យនថការនានាកដលរពុំងដំបណីរការបៅថ្នប រ់មូលោឌ ន ឬថ្នប រ់បរកាមជាតិ ដូចជាររមិតបខតថ រសុរ ឃុ ំ និងគ្ណៈ
រមមការភូមិផងកដរ។ តាមរយៈយនថការ នងិរចនាសមព័ននបៅមូលោឌ ន អាជាញ ធរថ្នប រ់បរកាមជាតិ ោនតួនាទី និងភាររិចច
ដូចជា៖ 

 សហការអនុវតថរបុងការបោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងភូមិឃុរំបស់ខលួន 
 អនុវតថចាប់ បសចរថីសបរមច ឬបសចរថីរបកាសកដលោនការពារ់ព័ននដល់ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 
 បន្រ្ញ្ញជ បបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងកផនការឃុំ -សងាា ត់ នងិបលីរទរឹចិតថបញ្ចូ លរបុងកផនការបខតថ  
 ច្ចត់កចងរោល ងំរបជាសហគ្មន៍កដលោនរចនាសមព័ននសថីពកីាររគ្ប់រគ្ងបរបីរ ស់ធនធានធមមជាតិ 
និងសងគមសុីវលិ បដីមផចូីលរូមរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 

 រំនត់រររបបភទកដនជរមរណាកដលងាយរងបរគោះថ្នប រ់ពីរបបភទរតតាតបៅរបុងភូមឃុិ ំ បដីមផទីាញការ
ច្ចប់អារមមណ៍ និងបរៀបចំវធិានការសមរសបសរោប់ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ 

៧.៣. សេ្ឣឞ៍ឣឦូដាឋ ឞ 
 ការបបងាីនការយល់ដងឹបៅសហគ្មន៍មូលោឌ ន គ្ឺជាការច្ចប់អារមមណ៍មយួយ៉េ ងខាល ងំ។ បគ្រ៏រតូវរណំត់
ររយនថការបលីរទឹរចិតថនានាបដីមផជីំរុញការចូលរមួរបស់របជាសហគ្មន៍ បៅមុនបពលពួរបគ្ចូលរមួសរមមភាព
រតួតរតា ឬរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតណាមួយ។ 
 តួនាទីជារ់លរ់សរោប់របជាសហគ្មន៍រមួោន៖ 

 ការចូលរមួរបុងដំបណីរការបធីវកផនការ បដមីផរីណំត់ររអតថសញ្ញដ ណ និងច្ចត់ថ្នប រ់អាទិភាពននបញ្ញា  
និងសរមមភាពកដលោនការពារ់ព័ននដល់របបភទរតតាត 
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 អនុវតថវធិានការណ៍ និងសរមមភាពកដល នរណំត់ថ្នោនអាទិភាព តាមរយៈកផនការមូលោឌ ន 
 ចូលរមួសរមមភាពស្ថថ រជីវៈចរមុោះ នងិរបព័ននបអរូឡូសុីបឡងីវញិ 
 ចូលរមួសរមមភាពរណំត់របបភទរតតាតកដលោនបៅរបុងមូលោឌ ន 
 ចូលរមួវគ្គបណថុ ោះបណាថ ល និងសរមមភាពរស្ថងសមតទភាព ោនដូចជាការរណំត់របបភទរុរខជាតិ      
និងសតវរតតាតថមីៗ 

 កចររកំលរព័ត៌ោនអំពីវទិោស្ថន្រ្សថនិងរបនពណី និងចបំណោះដឹងមូលោឌ ន ជាមួយសហគ្មន៍របុង    
មូលោឌ ន និងបណាថ អបរពារ់ព័ននឯបទៀត។  

 

ចំនុចច្ចប់បផថីមននការចូលរមួរបស់សហគ្មន៍ គ្ឺតាមរយៈការបរៀបចំកផនការគពំារបរសិ្ថទ នមូលោខ ន។   
សហគ្មន៍មូលោឌ ន អាចចូលរមួវគ្គបណថុ ោះបណាថ លបបចចរបទសរបុងការរណំត់រររបបភទរុរខជាតិរតតាត។ របបភទ
រុរខជាតបិរៅរសរុកដលសងសយ័ជារបបភទរតតាត រតូវរយការជាបនាធ ន់ដល់គ្ណៈរមមការភូមិឃុកំដលោនរស្ថប់ 
ឬភាប រ់ងារោនសមតទរិចចទទលួខុសរតូវបៅមូលោឌ នរបស់ខលួន ឬរ៏រយការមរកាន់ស្ថទ ប័នោនសមតទរិចចបៅបខតថ។ 
បដីមផបីំបពញសរមមភាពទាងំបនាោះ បគ្ច្ច ំច់រតូវ៖ 

 បបងាីតរញ្ច ប់ថវកិាកដលោនភាពងាយរសលួយរមរបរបីរ ស់សរោប់សរមមភាពបនាធ ន់ 
 គរំទជារបច្ចនូំវសរមមភាពបនាធ ន់នានា 
 សហការអនថរវស័ិយ 
 គរំទសហគ្មន៍ និងការចូលរមួរបស់របជាសហគ្មន៍។ 

 ៧.៤. សងគឣសុីឧិឦ 
 សងគមសុីវលិបដីរតនួាទីដ៏សំខាន់របុងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ មុខងារចំបងរបស់បគ្ របុងចំបណាមអបរ

ពារ់ព័នននានា រមួោន៖ 
 អនុវតថសរមមភាពបលីការបបងានីការយល់ដឹងអពំីរបបភទរតតាត 
 ជួយពរងឹងសមតទភាពសហគ្មន៍កដលោនរចនាសមព័ននច្ចត់តាងំបហយី នងិរបជាសហគ្មន៍ឱ្យចូលរមួ
អនុវតថយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតសិថីពីរបបភទរតតាតបនោះ 

 ចងររងចំបណោះដងឹមូលោឌ នរបស់របជាសហគ្មន៍ បបចចរវទិោ និងការអនុវតថរបច្ចនំថង អំពីការរគ្ប់
រគ្ងរបបភទរតតាត។ 

 

  ៧.៥. ឧិស័ឤឯក្ជឞ 
 តួនាទីសខំាន់ៗរបស់វស័ិយឯរជន ជាមួយអបរពារ់ព័ននឯបទៀត រមួោនៈ 

• វនិិបយគ្បលីវស័ិយបបចចរវទិោកដលគ្ិតគូ្របញ្ញា បរសិ្ថទ នជាចបំង និងនិរនថរភាព 
• អនុវតថផលប៉េោះពាល់បរសិ្ថទ នរល់គ្បរោង និងសរមមភាពកដលរបបភទរតតាតអាចោនឥទនិពលបរសិ្ថទ ន
ធងន់ធងរ 

• ធានាឱ្យោនការវយតនមលពហីានីភ័យជាមុនសនិ មុនគ្ិតដល់ស្ថរៈសំខាន់ននរបបភទបរៅរសុរថមីៗ 
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• ចូលរមួចំកណរធនធានថវកិា នងិសោភ រៈនានាបដមីផគីរំទរមមវធិីកដលោនទិសបៅរតតួរតា និងរគ្ប់
រគ្ងរបបភទរតតាត។ 

៨.  ការបន្តរា បបរា របដភទរតតាតដៅកន៊ុងសផនការយ៊ុទធសាន្តែតជាតិ ដោលនដោ
បាយ និងរកបខ័ណឌ ចាប់ 

 ការបន្រ្ញ្ញជ បបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងកផនការយុទនស្ថន្រ្សថជាតិ បគលនបយ យ និងររបខ័ណឍ ចាប់ 
គ្ឺជាវធិីមួយកដលធានាដល់ការចូលរមួបរបីរ ស់ធនធាននានាឱ្យោននិរនថរភាព សំបៅគរំទដល់ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទ
រតតាតជាបរៀងរហូត។ ខាងបរកាមបនោះជាសរមមភាពកដល នបសបីបឡងីបដីមផោីរ់បញ្ជូ លបៅរបុងកផនការយុទនស្ថន្រ្សថ
ជាតិ បគលនបយ យ និងររបខ័ណឍ ចាប់សំខាន់ៗននវស័ិយមួយចំននួ៖ 
 

 ៨.១. កាឥសស្រញ្ញា សសញ្ញា ររមអវរាររារមៅក្នុងឤវុធសាស្រសត ឞងិណហឞកាឥសក្ឣមភ្នឡជារ ិ
 ៨.១.១. ណហឞកាឥឤវុធសាស្រសតអអិឧឌ្ឍឞ៍ជារ ិ

 សិរាវភិាគ្បសដឌរិចច នងិបអរូឡូសុីននទំនារ់ទំនងរវងរបបភទរតតាតបៅនឹងការអភវិឌណន៍ជាតិ 
បដីមផបីលីររមពស់ការយល់ដឹងអំពីរបបភទរតតាតបៅរបុងកផនការយុទនស្ថន្រ្សថអភិវឌណន៍ជាតិ 

 ផថល់ការគ្ណនាឱ្យ នចាស់អំពីតនមលសរុបននការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត បធវីយ៉េ ង
ណាឱ្យអបរនបយ យោនភាពបពញចិតថ និងទនុំរចតិថ បដីមផបីលីររមពស់ការគរំទដល់ការអនុវតថ  
យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតសិថីពីរបបភទរតតាតបនោះ។ 

 

 ៨.១.២. ណហឞកាឥឤុវធសាស្រសតអអិឧឌ្ឍឞ៍ឧិសឤ័ក្សកិ្ឣម 
 ការោរ់បញ្ជូលសរមមភាពននការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត បៅរបុងកផនការយុទនស្ថន្រ្សថអភិវឌណន៍វស័ិយ
រសិរមម អាចជាឱ្កាសមួយសរោប់គរំទ និងពរងឹងការងារពារ់ព័ននវស័ិយរសិរមម ជាពិបសសទប់ស្ថា ត់ ររងំ 
និងរគ្ប់រគ្ងហានភ័ិយននរបបភទរតតាត បៅបលីផលិតភាព និងទនិបផលននផលិតផលរសិរមម។ 
  

៨.១.៣. ឤុវធសាស្រសត ឞងិណហឞកាឥសក្ឣមភ្នឡសឥសិាថ ឞជារ ិ
 បន្រ្ញ្ញជ បបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពបរសិ្ថទ នជាត ិ
 ជរមុញការោរ់បញ្ជូ លបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងកផនការសរមមភាពកដលគពំារបរសិ្ថទ នថ្នប រ់មូលោឌ ន។  
 

 ៨.១.៤. ឤុវធសាស្រសត ឞិងណហឞកាឥសក្ឣមភ្នឡជារសិតីឡីជីឧៈចរឣរុះ 
 របបទសរមពុជាោនយុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតិសថីពីជីវៈចរមោុះ បទបី នផសពវផាយឱ្យបរបីរ ស់
ជាផលូវការ និងបរៀបចំបោយគ្ណៈរមមធិការជាតិរគ្ប់រគ្ងជីវៈចរមុោះ។ គ្ណៈរមមធិការជាតិរគ្ប់រគ្ងជីវៈចរមោុះ ោន
សោជិរតំណាងររសួងសំខាន់ៗ និងអភិ លបខតថមួយចនំួន កដលោនសមតទរិចចរបុងការរគ្ប់រគ្ងធនធានធមមជាតិ 
និងជីវៈចរមុោះកដលសទិតបៅរបុងកដនសមតទរិចច និងវស័ិយរបស់ខលួន។ ការអនុម័តយល់រពមបៅបលីយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផន
ការសរមមភាពជាតិសថីពីជីវៈចរមុោះ ោនអតទន័យធំបធងរបុងការបលីររមពស់មុខោត់របបទសរមពុជាបលីឆរអនថរជាតិ។ 
 បគលបណំងទូបៅរបស់យុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីជីវៈចរមុោះ រមួោន៖ 
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 កថររាធនធានជីវៈចរមុោះ នងិផលិតភាពននរបព័ននបអរូឡូសុី តាមរយៈរិចចការពាររបបភទោនតនមលនន
សររីងគោនជីវតិនានាកដលោនបៅរបុងធមមជាត ិ និងបរសិ្ថទ នករនចប ជាពិបសស នរពបឈ ី ទឹរ និង
សមុរទ ដីបសីម និងដរីសរិមម 

 រគ្ប់រគ្ងសរមមភាពមនុសស និងការបរបីរ ស់ធនធានជីវៈចរមុោះ បដីមផធីានាដល់ការកថររាធនធាន
ធមមជាតិ និងជីវៈចរមោុះកដលោនស្ថរៈសំខាន់ចំបពាោះជីវភាពរស់បៅ នងិការអភិវឌណន៍បសដឌរិចចសងគម 

 ធានាផលរបបយជន៍កដលបរតីបចញពីការរបីរ ស់ធនធានជីវៈចរមុោះរបរបបោយនិរនថរភាព បដីមផ ី
ចូលរមួកាត់បនទយភាពររីររ និងបលីររមពស់គុ្ណភាពជីវតិរបស់របជាជនរមពុជា។  

 

 ៨.២. កាឥសស្រញ្ញា សសញ្ញា ររមអវរាររារមៅក្នុងមគាឦឞមោបាឤជារ ិ
 ជរមុញការោរ់បញ្ចូលបញ្ញា របបភទរតតាតបៅរបុងបគលនបយ យ បៅបពលណាោនការពិនិតយបសីបរ ី
បឡងីវញិ បដីមផធីានានូវរបសទិនភាព នងិបំបពញបកនទមបៅនឹងតរមូវការរបបទសជាតិ។ បញ្ញា សំខាន់ៗកដលោនការ
ពារ់ព័នន ោនកចងបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថនិងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពជីីវៈចរមោុះ បៅរគ្ប់វស័ិយអនថរគ្មន៍។ 
 

 ៨.៣. កាឥសស្រញ្ញា សសញ្ញា ររមអវរាររារមៅក្នុងរក្សខណ័ឌ ចាស ់
 គរំទអាជាញ ធរថ្នប រ់បរកាមជាតរិបុងបរៀបចំបសចរថីជូនដណឹំង របកាស នងិឯរស្ថរផលូវចាប់នានាកដល
ពារ់ព័នននឹងរបបភទរតតាត 

 បរករបបៅជាភាស្ថជាតិ ឬភាស្ថជនជាតិ និងបធវីឱ្យោនភាពងាយយល់ និងអាចអនុវតថបៅ ននូវ
បសចរថីជូនដំណឹងរបកាស នងិឯរស្ថរផលូវចាប់នានា អំពីរបបភទរតតាតកដលោនការពារ់ព័នន 

 គរំទដល់ដំបណីរការអនុវតថចាប់តាមរយៈការបរៀបចំបសៀវបៅកណនាអំំពីការអនុវតថចាប់។ 

៩. របភពធនធានហរិញ្ញវតថ៊ុ 

៩.១. ឥដាឋ អិបាឦ 
 បោយស្ថរថវកិារដឌបៅោនររមិតរណំត់ រោឌ ភិ ល របកហលមិនោនភាពងាយរសលួរបុងការវភិាជន៍
រញ្ច ប់ថវកិាសរោប់ការររងំ ការរតួតរតា ឬការរគ្ប់រគ្ង ដ៏របណាសរមមភាពទាងំបនាោះោនភាពចាស់លស់ 
សមបហតុផល នងិសមរសប។ បទាោះជាយ៉េ ងបនោះរថី រោឌ ភ ិល ោនកាតពវរចិចអនុវតថោរតាទី៨)h) របស់អនុសញ្ញដ
សហរបជាជាតិសថពីីជីវៈចរមុោះ បហយីោរតាទ២ី០របស់អនុសញ្ញដ សហរបជាជាតិសថពីីជវីៈចរមុោះ រ៏ នតរមូវឱ្យ
របបទសហតទបលខី "ផថល់បៅតាមសមតទភាព និងលទនភាពថវកិាគរំទ និងបលីរទឹរចិតថបៅបលីសរមមភាពបៅរបុ ង
របបទសខលួ ន កដលោនបចតនាសបរមចឱ្យ ននូវបគលបំណងនានារបស់អនុសញ្ញដ សហរបជាជាតិសថីពីជីវៈចរមុោះ 
បោយរសបបៅតាមកផនការជាតិ អាទិភាពជាតិ និងរមមវធីិនានា" ។   
 បហតុបនោះ រោឌ ភ ិល រតូវកតបបថជាញ ចិតថបំបពញកាតពវរចិចខាងបលីឱ្យខាងកត ន បោយបបងាីនរញ្ច ប់វភិាជន៍
ថវកិា សរោប់គរំទរមមវធិអីភរិរស និងគពំារបរសិ្ថទ ន រមួទាងំការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត។ បដីមផី
បរៀបចំថវកិាបដភិាគ្ឱ្យ នរគ្ប់រគន់ រល់រិចចខិតខំរបឹងករបងណាមួយ រតូវកតបញ្ជូ លយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការ
សរមមភាពជាតិសថីពីរបបភទរតតាតនូវរល់ឱ្កាសផថល់ជូនបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិនានា
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ផងកដរ រមួទាងំកផនការយុទនស្ថន្រ្សថអភិវឌណន៍ជាត ិ យុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពបរសិ្ថទ នជាតិ កផនការយុទន
ស្ថន្រ្សថអភិវឌណន៍វស័ិយរសរិមម កផនការវនិិបយគ្តាមវស័ិយនានា និងកផនការវនិិបយគ្ឃុសំងាា ត់។ 
 

៩.២. ម្ដ្ូអអិឧឌ្ឍឞ ៍ឞិងាច ស់ជាំ ឞឤួ 
 ការបធវីឱ្យោន និងការនាចូំលរបបភទរតតាត គ្ជឺាបញ្ញា ជាតិ និងរ៏ជាបញ្ញា សរលកដរ។ របបភទរតតាត 
មិនរតឹមកតច្ច ំច់ឱ្យោនអនថរគ្មន៍ររមតិជាត ិកតសរមមភាពរបស់របបទសមួយ អាចបងាការរលោលដល់របបទស
ជិតខាង និងសហគ្មន៍អនថរជាតិ។  ជានិចចកាល របបទសមួយ មិនោនសមតទភាព និងលទនភាពរគ្ប់រគន់របុងការ
រ៉េ ប់រងចំណាយបលីការរតួតរតារបបភទរតតាត ដរបណារបបទសនានា រមួទាងំនដគូ្អភិវឌណន៍ និងទភីាប រ់ងារហរិញ្ដ
វតទុអនថរជាត ិ រតូវផថល់ជនំួយហរិញ្ដវតទុបកនទម។ ទីភាប រ់ងារនដគូ្អភិវឌណន៍បទវរភាគ្ី ឬ/និង ពហុភាគ្ី គ្ួរកតរតូវ នបលីរ
ទឹរចិតថដូចខាងបរកាមបដមីផ៖ី 

 គរំទសរមមភាពកដលោនការពារ់ព័ននដល់យុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតសិថីពរីបបភទរតតាត 
 គរំទអភិររមននរចិចសហការណ៍លអររមិតជាតិ បលីការពរងឹងសមតទភាពរបុងន័យសហរបតិបតថកិារណ៍
អនថរជាតិ 

 បលីរទឹរចិតថឱ្យោនរចិចសហរបតិបតថកិារណ៍ររមិតតំបន់បៅរបុងរមមវធិីកដល នគរំទថវកិា 
 ពិនិតយបឡងីវញិនូវដំបណីរការបធវីកផនការជាត ិ និងយុទនស្ថន្រ្សថជាតបិោយធានាថ្នរមមវធិីគរំទពីនដគូ្
អភិវឌណន៍ នឹងមិនោនការបធវីឱ្យោន ឬការនាចូំលរបបភទរតតាតបោយបចតនា និងកាត់បនទយការ
បធវីឱ្យោន ឬការនាចូំលរបបភទរតតាតបោយបចតនាឱ្យបៅរតឹមររមតិអបផរោ។  

  

៩.៣. ឧិស័ឤឯក្ជឞ 
 ោនមបធោ យជាបរចីនកដលវស័ិយឯរជន អាចចូលរមួវភិាគ្ទានធនធានរបស់ពរួបគ្ សរោប់ររងំ រតតួ
រតា ឬរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត តាមរយៈសរមមភាពដូចខាងបរកាម៖ 

 វនិិបយគ្បលីវស័ិយបបចចរវទិោកដលគ្ិតគូ្របញ្ញា បរសិ្ថទ នជាចមផង និងនិរនថរភាព 
 ចូលរមួវភិាគ្ទានបដមីផគីរំទរមមវធិីនានាកដលសំបៅរតួតរតា និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតកដលជា
កផបរមួយននការទទលួខុសរតូវរបស់ពួរបគ្របុងការបធវីធុររចិច។ 

  
 វស័ិយឯរជន រ៏គ្ួរបលីរទរឹចិតថឱ្យវនិិបយគ្បលគី្បរោងសរមមភាពនានាកដលររងំជាអបផបរោននការបធវី
ឱ្យបរីតោន ឬការនាចូំលរបបភទរតតាត។ 

១០. ការតាមោន និងការវាយតព្មល 

 ការអនុវតថយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាត តរមូវឱ្យោនការតាមោន និងវយ
តនមលជារបច្ចបំៅបលីដំបណីរការទាងំបនាោះ។ ររុមការងារបបចចរបទសរគ្ប់រគ្ងជីវៈចរមុោះ ោនភាររិចចទទួលខុសរតូវ
បលីរិចចសហការរល់សរមមភាពអនុវតថរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតសិថីពរីបបភទរតតាតបៅររមិត
ជាតិ។ ស្ថទ ប័នោនសមតទរិចច ោនភាររិចចទទួលខុសរតូវបលីការតាមោន និងអនុវតថភាររិចចបរៀងៗខលួន។ បដីមផោីន
លទនភាពតាមោនយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពីរបបភទរតតាតឱ្យោនរបសិទនភាព ររុមការងារ
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បបចចរបទសរគ្ប់រគ្ងជីវៈចរមោុះ នងិស្ថទ ប័នោនសមតទរិចចរគ្ប់រគ្ងផ្លធ ល់ បោយសហការណ៍ជាមួយរគ្ោឹះស្ថទ នអប់រ ំ
អនុវតថភាររិចចដូចខាងបរកាម៖ 

 ដឹរនាកំារបរៀបចំកផនការតាមោន និងវយតនមល បោយោរ់បញ្ជូ លទរមង់ននរចនាសមព័ននកដលរតូវ             
រយការណ៍ សូចនាររននការបំបពញការងារ នងិផលប៉េោះពាល់ សូចនាររកដលរតូវសបរមច និង
ឧបររណ៍តាមោន 

 ជួយស្ថទ ប័នឯបទៀតបដីមផបីរៀបចំកផនការតាមោនរបស់ស្ថទ ប័នស្ថមុី និងកសវងររលទនភាពបន្រ្ញ្ញជ បកផន
ការយុទនស្ថន្រ្សថជាតិទាងំបនាោះបៅរបុងកផនការតាមោនរបបភទរតតាតទាងំមូល 

 ជួយស្ថទ ប័នឯបទៀត បដមីផបីរៀបចំសូចនាររអនុវតថកផអរបលទីិនបន័យមូលោឌ នជាមួយនឹងលទនផលតាម  
ជំហា៊ា នននការររីចបរមីនរបុងរយៈបពល៥ឆប  ំនងិរយៈបពលររំិលណាមួយជារ់លរ់។ 

 

ឧសក្ឥណ៍តាឣដាឞសាំខាឞ់ៗឥួឣាឞ៖ 
 រ យការណ៍របច្ចឆំប រំបស់អបរពារ់ព័នន 
 រ យការណ៍របច្ចឆំប រំបស់អងគរបជុំគ្ណៈរោម ធិការជាតិរគ្ប់រគ្ងជីវៈចរមុោះ កដល នពិភារាព ី
វឌណនភាពននការអនុវតថន៍យុទនស្ថន្រ្សថ នងិកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាត 

 រ យការណ៍ជាតិកដល នបរៀបចំបដីមផរីយការណ៍ជូនអនុសញ្ញដ សហរបជាជាតសិថីពជីីវៈចរមុោះ។ 
  
 

 បចចុបផនប គ្បរោងការបំ ត់ភាពរងំសធោះដល់ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតចនរងបលីរិចចការពារអភិររស និង
ផលិតរមមនរពបឈរីបុងតបំន់អាសុីអាបគ្បយប៍ៅរមពុជា  នផថល់ថវកិាមួយចំនួនបដីមផផីថួចបផថីមអនុវតថសរមមភាពណា
កដលបនាធ ន់ បហយីនឹងោនកចងបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថីពរីបបភទរតតាតនូវចំនុចមួយ
ចំនួនដូចខាងបរកាម៖ 

 រស្ថងសមតទភាពបលីការររងំ ការរគ្ប់រគ្ង ឬការរតួតរតារបបភទរតតាត 
 បរៀបចំបបងាីតឧបររណ៍ នងិរស្ថវរជាវររវធិីស្ថន្រ្សថសរោប់ការររងំ ការរំណត់ររសញ្ញដ  និងការបឆលីយ
តបជាបនាធ ន់បៅនឹងការរតតាត ការរតួតរតា និងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត និងការស្ថថ របឡងីវញិ
បៅទីតាងំកដល នខូចខាតបោយស្ថររបបភទរតតាត 

 រំណត់យរការរស្ថវរជាវជាបញ្ញា អាទិភាពបៅបលីរបបភទរតតាត 
 រគ្ប់រគ្ង និងកចររកំលរព័ត៌ោន 
 អប់រ ំនិងបបងាីនការយល់ដងឹស្ថធារណៈ 
 ពិនិតយបឡងីវញិនូវនបយ យ កផនការ នងិផលូវចាប់នានា។ 
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ែននិោឋ ន និងអន៊ុសាែន ៍
  

សរុបបសចរថីមរ វោនស្ថរៈសំខាន់ណាស់របុងការយរចិតថទុរោរ់ដល់ការបបងាីតបសចរថកីណនាអំពំីបគល
នបយ យ និង យុទនស្ថន្រ្សថនិងកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាត កដលនឹងផថល់ឱ្កាសសរោប់របបទស
រមពុជាបយងី អាចពិនិតយពិច័ចយថ្នបតីរបបភទរតតាតណាខលោះោនវតថោនបៅរបុងរបបទស បហយីរបបភទរតតាត
ណាមួយ រតូវ នរណំត់ថ្នជារបបភទអាទិភាពសរោប់បធវកីាររតួតរតានងិរគ្ប់រគ្ង បហយីថ្នបតីយនថការណាមួយ
កដលរតូវបបងាីតបដីមផ ី បដីមផទីប់ស្ថា ត់របបភទរតតាតទាងំបនាោះរបុងរយៈបពលយូរអកងវង។ ការរណំត់យរបញ្ញា របស់      
រពោះខលបយរស ឬបនាល អូយយ៉េ ស់បៅរមពុជា បធវីជាររណីសរិា និងអនុវតថបងាា ញតាមរយៈគ្បរោងការបំ ត់ភាពរងំ
សធោះដល់ការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតបលីរិចចការពារ-អភិររស និងផលិតរមមនរពបឈី របុ ងតបំន់អាសីុអាបគ្បយ ៍ នររ
បឃញីជារ់ចាស់ថ្នរបបភទរតតាតបនោះ  នបងាផលប៉េោះពាល់អវជិជោនយ៉េ ងសបមផមីដល់ការអភិវឌណន៍បសដឌរចិច
សងគមរបស់រមពុជា ជាពិបសសប៉េោះពាល់ដល់វស័ិយរសរិមម វរវីបផរមម នងិរបរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់របជាសហគ្មន៍
មូលោឌ ន។   

របបភទរតតាត មិនរតឹមកតបងាការគ្រោមរំកហង ឬបងាផលប៉េោះពាល់អវជិជោនដល់របបទសរមពុជាកត
ប៉េុបណាត ោះបទ កតវ នរពុំងបងាហានិភ័យដល់របបទសជាបរចីនរបុងតំបន់ និងពភិពបលរ។ បរៀងរល់នថង របបភទរបុង
រសុរ និងទជីរមររបស់វ រំពុងរបឈមនងឹហានិភ័យននការ ត់បង់ជាបបណថី រៗ បោយស្ថរវតថោនរបបភទបរៅ
រសុរ រមួទាងំរុរខជាតិ និងសតវ។ ការរតតាតរបស់របបភទបរៅរសុរទាងំបនោះ  នរំពុងបរីនបឡងី បោយ
ស្ថរការបធវីចរចរកបបអនាធិបបតយយបៅបលីទផីារ និងការបរបីរ ស់របបភទបរៅរសរុ នងិផលូវចមលងនានា របុងបរកិារ
ននសរមមភាពដ៏ទូលំទូលយ។ បហតុបនោះ បគ្ច្ច ំច់រតូវោនរិចចសហរបតបិតថិការណ៍អនថរជាតិ បដីមផរីបយុទនរបឆងំ 
និងរតួតរតារបបភទរតតាតទាងំបនាោះមិនឱ្យររីរលោលបនថ។ 

អនុស្ថសន៍កចងបៅរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិសថពីីរបបភទរតតាត រគន់កតជាជហំា៊ា ននន
រិចចផថួចបផថីម របុងការបោោះរស្ថយបញ្ញា របបភទរតតាតកដលបរីតោនទូទាងំរបបទសរចួបៅបហយីបនាោះ។ អនុស្ថសន៍
ទាងំបនាោះ ច្ច ំច់រតូកតករលអំជារបច្ច ំបដីមផឆីលុោះបញ្ញជ ងំពសី្ថទ នភាពននរបបភទរតតាតបៅរបុងរបបទស និងឈ្លនបៅ
ររការរគ្ប់រគ្ងទូទាងំរបបទស។ 

ការអនុវតថបគលការណ៍កណនាោំនកចងរបុងយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតិបនោះ នងឹអាចបធវីបៅ ន
ដ៏របណា រជរោឌ ភិ លរមពុជា ទទួលស្ថគ ល់ពសី្ថរៈសខំាន់ននការររងំ ឬការរតតួរតាបលីការររីរលោលននរបបភទ
រតតាតបៅទូទាងំរបបទស។ រជរោឌ ភិ លរមពុជា រតូវកតបបថជាញ ចិតថរបុងការផថល់ថវកិា និងបរៀរគ្រថវកិាសរោប់
អនុវតថរមមវធិីរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតឱ្យោនជានិរនថន៍តបៅ និងកសវងររជំបរសីនានាបធវកីារបឆលីយតបណាមួយ។ ការ
រំណត់ទំហនំនបសចរថីរតូវការថវកិាណាមួយ គ្ួរកតោនការវយតនមលបៅបលហីានិភ័យននការផធុោះបឡងីពីការរតតាត 
និងពវីសិ្ថលភាពកដលអាចផធុោះបឡងី។  រោឌ ភ ិល រ៏គ្ួរកតគរំទដល់ការបបងាីតបហោឌ រចនាសមព័ននច្ច ំច់ បដីមផី
ររសួង មនធីរ ឬភាប រ់ងាររដឌនានា អាចអនុវតថយុទនស្ថន្រ្សថ និងកផនការសរមមភាពជាតសិថីពរីបបភទរតតាតរបរប
បោយរបសិទនភាព នងិបជាគ្ជ័យ។ 

ការទទួលខុសរតូវបលីការររងំ ការរគ្ប់រគ្ង និងការរតតួរតារបបភទរតតាត មនិគ្ួរោរ់បនធុរបលីរោឌ ភិ
 លទាងំរសុងបនាោះបឡយី។ បណាថ នដគូ្ពារ់ព័នននានា រ៏រតូវកតចូលរមួកចររកំលរការទទូលខុសរតូវផងកដរ។ បគ្
 នផថល់អនុស្ថសន៍ថ្ន បៅបពលរោឌ ភ ិលផថល់ការអនុម័តបគលការកណនាបំគលនបយ យ ចំកណរស្ថទ ប័ន និង
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អងគការច្ចត់តាងំពារ់ព័នននានា គ្ួរកតបងាា ញការបបថជាញ ចិតថរបុងការកាត់បនទយការ ត់បង់ជវីៈចរមុោះ បោយស្ថរឥទនិ
ពលបំផ្លល ញរបស់របបភទបរៅរសុរ។ វធិីមយួបដីមផនីាសំ្ថទ ប័ន នងិអងគការច្ចត់តាងំពារ់ព័នននានា ចូលរមួការអនុវតថ 
គ្ឺរតូវផថល់ការគរំទអនុម័តបោយសម័រគ្ចតិថ នូវរបបៀបរបបននការអនុវតថរបហារ់របកហលបៅនឹងអវី កដលោនកចងរបុង
ឧបសមព័នន២។ របបៀបរបបននការអនុវតថទាងំបនាោះ គ្ួរកត នោរ់តាងំបងាា ញយ៉េ ងទូលំទូលយបៅរគ្ប់ទីរកនលង 
ស្ថធារណៈ ដូចជាសួនចារ សួនផ្លា  ថ្នប លបណថុ ោះរូនបឈ ី ថ្នប លលរ់ផ្លា  រសិោឌ ន សួនសតវ រសោិឌ នវរវីបផរមម 
ជាបដីម។ 
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ឧបែមព័នធ 

ឧសសឣពឞ័ធ១៖ សក្ឣមភ្នឡអាវិភ្នឡសរាសរ់្សរ់្ងររមអវរាររារ 
ឦ .ឥ.  សក្ឣមភ្នឡអាវភិ្នឡ ក្ាំឥរិអាវភិ្នឡ សាថ ស័ឞសាំខាឞ់ៗ  
១ បរៀបចំបធវីស្ថរបពីភ័ណឍ របបភទរតតាតរបុងរសុរ ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
២ សិរាវយតនមលពីហានីភ័យននរបបភទរតតាត កដលោន

វតថោន និងរបបភទបរៅរសុរ 
ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
៣ សិរា និងពិនិតយបឡងីវញិរល់បគលនបយ យ និ់ងចាប់

លិខិតបទោឌ នកដលោនរស្ថប់ និងស្ថទ ប័ននានាកដល 
រំពុងដំបណីរការ 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ 
ព័ននបផសងៗបទៀត 

៤ ពរងឹងភូតគមអនាម័យ និងការរតួតពិនិតយរបបភទរតតាត ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

៥ បរៀបចំចងររងមូលោឌ នទិនបន័យ និងព័ត៌ោនសថីពីរប
បភទរតតាតរំរតិជាតិ និងផសពវផាយការយល់ដឹងជា
ស្ថធារណៈ 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

៦ រំណត់របបភទរតតាត និងតំបន់អាទិភាពរបុងបគល
បៅរគ្ប់រគ្ង និងលុបបំ ត់របបភទរតតាត 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

៧ បន្រ្ញ្ញច បចំបណោះដឹងទូបៅដល់អបរពារ់ព័ននអំពីហានីភ័យខពស់ 
ការរគ្ប់រគ្ងនិងលុបបំ ត់របបភទរតតាត 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

៨ បបងាីត និងអនុវតថយនថការផ្លល ស់បថូរព័ត៌ោន )Clearing 
house mechanism( 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

៩ បលីររំពស់ការស្ថថ ររបបភទរបុងរសុរបឡងីវញិ )សតវ 
និងរុរខជាតិ( 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១០ សិរាពីសកាថ នុពលននវតថោនសរតូវធមមជាតិបដីមផរីតួតរតា
របបភទរតតាតអាទិភាព 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១១ សិរាពីលទនភាពបលីការបរបីភាប រ់ងារសររីងគរស់រតួតរតាជីវ
ស្ថន្រ្សថ )bio-control) 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១២ សិរាវយតនមលលរខណៈជីវស្ថន្រ្សថ និងការបរបីរ ស់រុរខជាតិ
បដីមផទីប់ស្ថា ត់រតតាតរបស់រុរខជាតិរតតាត 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១៣ សហការជាមួយនដគូ្របុងការរគ្ប់រគ្ង បងាា  ររងំ 
និងលុបបំ ត់របបភទរតតាត 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១៤ រស្ថងសមតទភាពជំនាញដល់អបរពារ់ព័ននអំពីការរំណត់
អតថសញ្ញដ ណរបបភទរតតាត 

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១៥ បបងាីតរបព័ននវយតនមល និងតាមោនរបបភទរតតាតជា
របច្ច ំ

ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 

១៦ ពរងឹងការអនុវតថចាប់សថីពីជីវៈចរមុោះ និងជីវសុវតទិភាព ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
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បផសងៗបទៀត 
១៧ ផសពវផាយស្ថធារណអំពីវតថោនរបបភទរតតាត 

ចូលថមីដល់ស្ថធារណជនជាបនាធ ន់ 
ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
១៨ បរៀបចំស្ថរលផងអនុវតថវធិីស្ថន្រ្សថរគ្ប់រគ្ង និងលុបបំ 

 ត់របបភទរតតាត 
ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
១៩ ផសពវផាយវធិីស្ថន្រ្សថ បទពិបស្ថធន៍ និងលទនផលការងារ

រគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 
ខពស់ ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
២០ ពរងឹង និងករលមអជារបច្ចរំបព័ននរគ្ប់រគ្ងទិនប័យកដល 

ោនរស្ថប់  
មធយម ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
២១ បចចុបផនបភាពចំបណោះដឹងមូលោឌ ននិងវធិីស្ថន្រ្សថរគ្ប់រគ្ង 

និងលុបបំ ត់របបភទរតតាត 
មធយម ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 

បផសងៗបទៀត 
២២ បបងាីតរបព័ននពោររណ៍ថ្នប រ់ជាតិ និងបបងាីតយនថការបឆលីយ

តបរហ័សអំពីរបបភទរតតាត 
មធយម ររបសទ រររសរ និងររធទឧ 

២៣ ពរងឹងករលមអលទនភាពយរមរបរបីរ ស់នូវសររីងគណា 
មួយកដលបគ្រតូវការ បោយយរបចញពីរបបភទរុរខជាតិ
របុងរសុរកដលោនភាពបនាុខំពស់ 

ទាប ររបសទ រររសរ និងអបរពារ់ព័នន 
បផសងៗបទៀត 
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 ឧសសឣពឞ័ធ២៖ ឞរិិឧិឝជីាមគាឦកាឥណ៍ណណន្ទាំសរាស់រររិសរតកិាឥណ៍ឥសស់សាថ ឞស័ឞពាក្់ឡឞ័ធន្ទន្ទ 
 ស្ថទ ប័ន ឬបុគ្គល មិនរតូវកចរច្ចយពូជ របបភទរុរខជាតិ ឬសតវ កដល នស្ថគ ល់ថ្នជារបបភទរតតាត
បលីរកលងកតរបុងបគលបណំងបំបរកីារសិរារស្ថវរជាវ និងោនការអនុញ្ញដ ត 

 ផថល់ព័ត៌ោនតាមរយៈការរយការណ៍ជាបនាធ ន់បៅសមតទរិចចកដលបៅជិតបំផុត បៅបពលបឃញីវតថោន
របបភទរតតាត  

 ពោយមររព័ត៌ោនអពំីរបបភទរតតាតបៅរបុងភូមសិ្ថន្រ្សថ និងកដនដីរបស់ខលួន ដូចជាពអីបរបងាា ត់ពូជ 
រកនលងបងាា ត់ពូជ សនួចារដណំា ំរសិោឌ ន ថ្នប លបណថុ ោះរូនបឈ ីឬថ្នប លចិញ្ច ឹមសតវ ។ល។ ររុមអភរិរស 
និងភាប រ់ងារផសពវផាយ 

 ធានាថ្នរបបភទបរៅរសុរ ឬរបបភទនាចូំល កដល ននាចូំលរបុងបគលបណំងអវីមយួ រតូវរបកាស
រ ប់ដល់ ភាប រ់ងារបៅតាមរចរបចញចូលឆលងកាត់របបទស និងរពលនយនថបហាោះ 

 ពិនិតយ នងិអនុវតថវធិានលអៗ នានាកដល នកណនាយំរមរអនុវតថចំបពាោះការរតួតរតា នងិការរគ្ប់រគ្ង
របបភទរតតាត 

 អប់រផំសពវផាយដល់សហគ្មន៍ រមួទាងំ អបរបងាា ត់ពូជ រកនលងបងាា ត់ពូជ សួនចារដណំា ំ រសិោឌ ន 
ថ្នប ល បណថុ ោះរូនបឈ ីឬថ្នប លចិញ្ច ឹមសតវ ។ល។ ររុមអភរិរស និងភាប រ់ងារផសពវផាយកដលោនបៅរបុង
តំបន់របស់ខលួនអំពីរបបភទរតតាតតាមរយៈមបធោ យ នងិវធិីស្ថន្រ្សថសមរសប 

 រំច្ចត់បច្ចលរគ្ប់របបភទរតតាតបចញពីភូមិស្ថន្រ្សថ នងិកដនដីរបស់ខលួន បោយជំនួសមរវញិនូវរប
បភទណាមិនរតតាត និងរបបភទរបុងរសុរ 

 បសបីសុំរបព័ននផសពវផាយនានាជួយបឃាសនាផសពវផាយអំពបីញ្ញា បងាបឡងីបោយរបបភទរតតាតដល់
ស្ថធារណជន 

 សិរា នងិកសវងយល់រល់បណាថ បទោឌ នចាប់ បគលការណ៍កណនា ំ និងរបកាសបដីមផរីរងំ បងាា  
រតួតរតា និងរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាត 

 កសវងររនដគូ្ជាមួយស្ថទ ប័ន អងគការ និងសោគ្មន៍នានារបុងការរគ្ប់រគ្ងរបបភទរតតាតកដលោន
ហានីភ័យខពស់ 

 ចូលរមួវភិាគ្ទាន និងបរចិ្ចរធនធាននានា រពមទាងំចូលរមួអនុវតថសរមមភាពបផសងៗបដីមផរីគ្ប់រគ្ង
របបភទរតតាត 

 ចូលរមួោសំ្ថថ រ និងចិញ្ច ឹមកតរបបភទកដលោនសុវតទិភាព នងិគពំារបរសិ្ថទ នបៅរបុងសួន និងរសោិឌ ន។ 
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ឧសសឣពឞ័ធ៣៖ រក្សខ័ណឌ មគាឦឞមោបាឤ ឞិងកាឥរ្សរ់្ងររមអវរាររារ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សាថ ប័នែរមបែរមួលនិងដ្ឹកទ ំ 
 ររសួងបរសិ្ថទ ន 

 ររសួងរសិរមម រុកាខ របោ៉េ ញ់ និងបនស្ថទ 
 

វិសាលភាព 

 រុរខជាតិដីបគរ និងរបុងទរឹ 

 សតវរស់បលីបគរ និងរបុងទឹរ 

ដោលដៅជាយ៊ុទធសាន្តែត 

ការររងំ 

ការនាចូំលរបបភទបរៅ 
រសុរោនបរគោះ

ថ្នប រប់ោយរបបយល និង
បោយផ្លធ ល ់

 

ការផតលែ់រញ បទទ ន់ 
-ការរំណតរ់បបភទរតតាត          
មុនឆលងកដនចូលរបុងរបបទស 

-អនថរគ្មនប៍ឆលីយតបភាល មៗ
បៅបពលចូលដល់របុងរប 

បទស  
 

ការរគប់រគង 

បៅបពលរបបភទរតតាត 
 នោនវតថោនរចួបហយី 
និងរំពុងររីរលោល 

 

ការសាត រដ ើងវិញ  
ស្ថថ រទីតាងំកដលទទួល 
រងការគ្ំរមរំកហង 
និងរចិរលិ 

យ៊ុទធសាន្តែតអន៊ុវតត 

កាឥវាឤរម្ឣល 
-រំណតអ់តថសញ្ញដ ណ 

-ការវយតនមល 
-ការរគ្បរ់គ្ង 

-ទំនារទំ់នង 

ផសពវផាយ 

កាឥសិក្ា 

-រិចចអនថរគ្មន៍ 
-ការរំណតប់ឈ្លម ោះ 

-ការសិរាពីវធីិរតួតរតា 

-ការតាមោន 

-ការសិរាវយតនមល 

ឞីរិក្ឣមចាស ់

-ការពរងឹងររប 
ខណ័ឍ ចាប ់
-ការពរងឹងបលីការ 
អនុវតថចាប់ 

កាឥចូឦឥឣួ 

-បបងាីនចំបណោះដឹង 

និងពត័ោ៌ន 

-ការអបរ់ ំ ផសពវផាយ 
-ការពរងឹងសិទន 
រគ្បរ់គ្ង 

ក្ចិចសេកាឥ 
- បទវភាគី្ 

- រំរតិតំបន់ 
- ពហុភាគី្ 
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ឧសសឣពឞ័ធ៤៖ សញ្ា ីម ម្ ុះម្ឞររមអវរាររារអាវភិ្នឡមៅក្ឣពជុាណដឦររូឧាឞឧិធាឞកាឥក្ាំចារ ់
 

ឦឥ ម ម្ ុះណខមឥ ម ម្ ុះអងម់្លស ម ម្ ុះឧិវាសាស្រសត ររមវសឬវវីសក្ាំមណើ រមដើឣ 
ក) រ ៊ុកេជាត ិ
១ រពោះខលបយរស 

(បនាល អូយយ៉េ ស់)  
Giant mimosa / 
Catclaw mimosa  

Mimosa pigra ទវីបអាបមររិឡាទិន 

២ រពោះខលបដំរ ី
Giant Sensitive 
Mimosa 

Mimosa diplotricha 

ទវីបអាបមររិរណាថ ល 
ខាងតផូងរបបទសបរប 
សីុល និងតំបន់កាបរ ៉េ
បបៀន (Caribbean) 

៣ ទន្រ្នាធ នបខតថ 

Siam Weed Chromolaena odorata 

ទវីបអាបមររិរណាថ ល 
និងខាងតផូងពីមុិចសិុរូ 
និងតំបន់កាបរ ៉េបបៀន 
(Caribbean)ដល់របបទ
សបរបសីុល 

៤ រំប ល រ Water hyacinth Eichhornia crassipes អាងទបនលអាោ៉េ ហសូន 
៥  វលលិ៍ទន្រ្នាធ នបខតថ 

Mile-a-minute weed Mikania micrantha  
ទវីបអាបមររិ)ខាងតផូង 
រណាថ ល( 

៦ រពោះខលបសំពោះ (តូចឬវរ)  
Sensitive Mimosa / 
Touch-Me-Not  

Mimosa pudica 

អាបមររិឡាទិនខាងតផូង 
និងអាបមររិឡានទិន 
រណាថ ល 

៧ ផ្លា ចិបញ្ជ ៀន 
Lantana Lantana camara  

អាបមររិឡានទិនខាង 
តផូង និងរណាថ ល 
និងអាបមររិខាងតផូង 

៨ លាុងខវង 
Purging Nut Jatropha curcas 

តំបន់រតូពិរននសហរដឌ
អាបមររិ និងតំបន់កាបរ ៉េ
បបៀន 

៩ បមម  រងំ Para grass Brachiaria mutica ទវីបអាន្រ្ហវរិ 
១០ ដងាឹត Candlebush / 

Ringworm cassia  
Cassia alata 

នរពរតូពិរននទវីបអាបមររិ
ឡាទិន 

១១ បមម របបោ៉េ យ (ករតង)  Arundo grass Arundo donax   ទវីបបមឌីកទរបន 
១២ បមម រនធុយកឆា Mission Grass Pennisetum polystachion នរពរតូពិរននទវីបអាន្រ្ហវរិ 
១៣ ដំរ ី Peruvian Primrose Ludwigia peruviana ទវីបអាបមររិឡាទិន 
ខ) រត ី
១ រតីច្ចបទឹរស្ថប Red-bellied Pacu Piaracus brachypomus អាោ៉េ ហសូន 
២ រតីទីឡាពោ Blue Tilapia Oreochromis aureus អាន្រ្ហវរិ និងអាសីុ

រណាថ ល 
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៣ រតីទីឡាពោបមម  Mozabique Tilapia ឬ 

Java Tilapia  

Oreochromis 
mossambicus 

អាន្រ្ហវរិខាងតផូង 

៤ រតីទីឡាពោ  Tilapia nilotica អាន្រ្ហវរិដល់បអហសបី 
៥ រតីកាប Mrigal carp Cirrhinus mrigala របបទសឥណាឍ  
៦ រតីទីឡាពោ Red tilapia Oreochromis x O. 

Mossambicus 
អាន្រ្ហវរិខាងតផូង 

៧ រតីទីឡាពោឆបូត Nile Tilapia Oreochromis  niloticus ទវីបអាន្រ្ហវរិ 
៨ រតីកាបសុបីមម  Grass Carp  Ctenopharyngodon idella អាសីុខាងបរីត 
៩ រតីកាបស Silver Carp Hypophthalmichthys 

molitrix 
ចិន និងសីុបបរុខីាងបរីត 

១០ (ដូចរតីឆពិន)  Catla Catla catla ឥណាឍ  បន ៉េ ល់ 
បង់កាល កដស  ៉េ គ្ីស្ថថ ន 

១១ រតីអកណថ ងអារហីវរ African Catfish Clarias gariepinus អាន្រ្ហវរី 
និងអាសីុរណាថ ល 

១២ (ដូចរតីស)  Rohu Labeo rohita ឥណាឍ  បន ៉េ ល់ 
បង់កាល កដស ភូោ 

១៣ អនធង់ Japanese Eel Anguilla japonica ជប៉េុន រូបរ ចិន 
និងបវៀតណាម 

គ) បងកង 
១ (បងាងដបងាៀបធំ)  Louisiana crayfish Procambarus clarkii សហរដឌអាបមររិ 
ឃ) ែតវលអតិ 
១ រកញ្ច ដូង Coconut leaf 

beetle 
Brontispa longissima ឥណឍូ បនសីុ 

 ៉េ ពូញ៉េូហាគ បនៀ 
២ ឃមុអំឺរ ៉េុប Euriopean 

Honeybee 
Apis mellifera ទវីបអាហវរិ 

ង) លម៊ូន 
១ អបណថី ររតបចៀរររហម Red-eared Slider Trachemys scripta 

elegans 
សហរដឌអាបមររិ 

ច) ខយង និងថលជលកិ 
១ ខយងោស Apple Snail Pomacea gigas & 

Pomacea canaliculata 
ទវីបអាហវរិខាងតផូង 

២ ខយងហា៊ា ន Giant african snail Achatina fulica ទវីបអាហវរិខាងបរីត 
៣ រកងាបរាលរតួយបចរ North American 

Biullfrog 
Rana catesbiana ទវីបអាហវរិកប៉េរឦស្ថន 

 
******* 

 



នាយកដ� នជីវៈច្រម�ះ 

អគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្រ�ឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភព

េ្រកមជំនួយឧបត�ម�ពី (GEF/UNEP) តមរយៈ

និងផលិតកម�ៃ្រពេឈើ ក�ុងតំបន់អាសុីអាេគ�យ៍-គេ្រមង FORIS កម�ុជា"

្រកសួងបរសិ� ន

គេ្រមង "បំបាត់ភពរាងំស�ះ ដល់ករ្រគប់្រគង្រ�េភទទ�នា� នរាតត្បោតេលើកិច�ករពារ-អភិរក្ស
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