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I. សេចក្តីស្តើម 

ភាគខាងត្ផូងនៃររទេសកម្ពុជា មាៃររំដដៃជារ់ជាមួ្យៃឹងឈូងសមុ្រេនៃ ដដល លាត្សៃនឹងររដវង
ជាង៤៣៥គីឡូដម្៉ែរត្។ មួ្យភាគរីដំរូងនៃតំ្រៃ់ទនបរ គិត្ទេញរីររំដដៃនៃម្ក មាៃលកខណៈទារ ជាដី
ភក់លារ់ ៃិងសម្ផូណ៌ទៅទោយរកុខជាតិ្ ទោងោង ៃិង មាៃភូមិ្ទៃសាេតូ្េៗជាទរេើៃទៅកបុងតំ្រៃ់
ទៃេះ។ មួ្យភាគរីរន្ទធ រ់នៃ តំ្រៃ់ទនបរ សម្ផូណ៌ទៅទោយៃមខ្ពស់ទារ រេទងងរេងាង មាៃររំងទរត្ 
ឆ្លល ស់ជាមួ្យៃឹងទនបរខ្ាេ់។ ទៅ តំ្រៃ់ទៃេះ ទោរទរញទៅទោយទដើម្សាប យ (Casuarina equisetifolia) 
ៃិងេំោរដូង។ រឯីមួ្យ ភាគរីេុងទរោយនៃតំ្រៃ់ទនបរដដលជារ់ជាមួ្យៃឹងទនបរររស់ររទេសទវៀត្ណាម្ 
មាៃលកខណៈទារ ៃិងជាៃិេចជាោលជាកដៃលងភក់លារ់ គឺជាតំ្រៃ់ដដលរកុខជាតិ្ទោងោង មាៃសភារ 

ទៅទកមងខ្ចីទៅទឡើយ ( Tan Kim Huon, 1963)។  

ៃវីត្ផិត្ដត្នទធរកឡាដដលរគរ់ដណឋ រ់ទោយនររទោងោងទៅររទេសកម្ពុជា មាៃេំហំតូ្េជាងទៅ
ររទេសទទេងៗ រររ័ៃនទអកូឡូសីុររស់វា មាៃអត្ទររទោជៃ៏ណាស់ ទំាងកបុងៃ័យោរទររើរាស់ផ្ទធ ល់ 
ទំាងកបុងៃ័យោរទររើរាស់ មិ្ៃផ្ទធ ល់។ អត្ទររទោជៃ៏ ាៃរីោរទររើរាស់ផ្ទធ ល់ គឺសំទៅដល់ 

ទលិត្ទល ៃិងោរទររើរាស់នររទោងោងទំាងឡាយទោយផ្ទធ ល់ (ដូេជា ទ្វើអុសដុត្ េំណីអាហារ 
ឬវត្ទុសរមារ់សាងសង់ ។ល។)។ អត្ទររទោជៃ៏ាៃរីោរទររើរាស់មិ្ៃផ្ទធ ល់ គឺសំទៅដល់ជំៃួយ ដទបក 

ទអកូឡូសីុ ដដលទឋល់ ទោយនររទោងោង ជាោរទរជាម្ដរជងដល់សកម្មភារទសដឌកិេចទោយមិ្ៃផ្ទធ ល់     
( ដូេជា ទ្វើជារាំង្ម្មជាតិ្េរ់សាា ត់្មិ្ៃឲ្យខូ្េខាត្ដខ្េេឹកខាងទលើ រកាគុណភារេឹក ៃិងគំរេដល់ 

ជីវតិ្សត្វទទេងៗជាទរេើៃ)។ ជំៃួយរររ័ៃនទអកូឡូសីុដដលលផីជាងទគ គឺជំៃួយដល់ោរទៃសាេលកខណៈ 
រគួសារ ៃិងលកខណៈ អាជីវកម្ម។ នររទោងោងទដើរតួ្ន្ទេីជាកដៃលងដៃទាំ ៃិងជាជរម្កសរមារ់ររួករតី្ 
ៃិងសត្វេឹកសំខាៃ់ៗដដលមាៃត្នម្លអាជីវកម្មខ្ពស់។ 

ទៅររទេសជិត្ខាងដូេជានៃ ៃិងទវៀត្ណាម្ មាៃោររំទលិេរំផ្ទល ញោ៉ែងខាល ំងៃូវ្ៃនធៃ្ម្មជាតិ្តាម្
ទនបរសមុ្រេ ទោយសារដត្លេនទលនៃោរទររើរាស់ដដលមិ្ៃមាៃោររគរ់រគង។ នររទោងោងទៅ
ររទេសកម្ពុជាសរវនៃៃក៏សទិត្ទរោម្សមាព ្ខាល ំងរីោរររកួត្កបុងោរទររើរាស់្ៃនធៃ្ម្មជាតិ្ដដរ។ 
ដូេ    រត្ូវោរយុេនសាស្រសថរគរ់រគងដដលទរញៃិយម្ជាងទគជារន្ទធ ៃ់ទដើម្ផីទជៀសវាងៃូវលេនទលដូេ
ខាងទលើ។ 

II. ររវត្តិនៃការក្រសក្ើត្ ៃិងត្ំរៃ់ដដលមាៃនរៃសកាងកាងដ ុះ សៅក្ន ងៃិភៃសោក្ 

ក្. ររវត្តិនៃការក្រសក្ើត្ 
ោកយ “ទោងោង” ឬ ជាភាសាអង់ទគលស “mangrove” មាៃទដើម្កំទណើ ត្តំាងរីឆ្លប ំ១៦១៣ម្កទម្លេះ 

ទហើយោកយទៃេះដត្ងដត្រត្ូវាៃទគគិត្ថា ជារៃេរីំោកយរ័រេុហាា ល  “mangue” ៃិងោកយអង់ទគលស 
“grove” ទហើយរត្ូវៃឹងោកយារងំមាៃដូេជា “manglier” ៃិង “paletuvier” ៃិងជាភាសាទអសា៉ែញ ជា
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“manglar” ។ ោកយ “mangro” គឺជាទ ម្ េះេូទៅសរមារ់ររទភេទដើម្ទោងោង “Rhizophora” ទៅ
ស ូរណីាម្។ ោកយទំាងអស់ខាងទលើរត្ូវាៃទគទជឿថា មាៃររភរម្ករីោកយមា៉ែ ទឡសីុ “ manggi-manggi ” 
ដដលមាៃៃ័យថា “រីទលើដី”។ ោកយទៃេះ មិ្ៃរត្ូវាៃទគទររើទេទៅមា៉ែ ទឡសីុ រ៉ែុដៃថរត្វូាៃទគទររើទៅ 

ររទេសឥណឍូ ទៃសីុភាគខាងទកើត្ទៅវញិ ដដលសំទៅដល់ររួកទដើម្សពង់ “Avicennia species”។ 

ទោងោងមាៃេំន្ទក់េំៃងររវត្ថិសាស្រសថដ៏យូរលង់ម្កទហើយជាមួ្យៃឹងវរផ្ម៌្ ៃិងអារយ្ម៌្ររស់
ម្ៃុសេទលាក។ ទធេះអបកតាមាៃលកខណៈដូេៗគប ទៅររទេសអាសីុ ជារិទសស ទៅឥណាឍ  ភូមា នៃឡង់ 
ៃិងទៅកម្ពុជា។ េីរកុងមួ្យទៅររទេសឥណាឍ ភាគខាងត្ផូងាៃោក់ទ ម្ េះដដលជាទ ម្ េះររស់ររទភេ
រកុខជាតិ្ទោងោង។ ទៅររទេសទកៃញ៉ែ  េីសោា រៈរូជាទំាងឡាយដដលាៃសាងសង់ទឡើងទៅកបុងនររ
ទោងោង រត្ូវាៃររជារលរដឌទៅមូ្លោឌ ៃទគរររូជាទោយទជឿថា ររលឹងររស់អបកតាៃឹងទ្វើឲ្យអបក
ដដលោរ់ទដើម្ទឈើដដលទៅជំុវញិសាល រ់។ ទៅទោេះសូឡូម្៉ែូៃ សាកសររត្វូាៃទគយកទៅទាេះរង់ ៃិង
រារររិ្ីទលើេឹកទៅកបុងនររទោងោង។ 

ោរទររើរាស់រកុខជាតិ្ទោងោងទដើម្ផីជាររទោជៃ៏ មាៃរិរណ៌ន្ទទៅកបុងររវត្ថិសាស្រសថររនរណី
ឥណាឍ  អំរីសង្គ្ងាា ម្រវាងរដឌរីរ។ រដឌ្ ំោក់ដទៃោរ ល្ ៃោៃរដឌជិត្ខាងកបុងទរលយរ់ ដដលជារដឌតូ្េ
ទហើយរ៉ែុដៃថមាៃនររទោងោងដុេះទលើទនបរររស់ខ្លួៃ ដដលរខំាៃដល់សរត្ូវ តាម្រយៈោរោក់េទងាៀងរំភលឺ
ទលើគល់រកុខជាតិ្ទោងោងទៅខាងទលើេឹក។ ោរណ៏ទៃេះទ្វើឲ្យទម្ើលទៅដូេជារកុម្ន្ទវាោ៉ែងទរេើៃដដល
រំាក់សាម រតី្េ័រ ល្ ៃោៃ ៃិងេុងទរោយដលងេង់រទងាើត្ឲ្យមាៃសង្គ្ងាា ម្ទេៀត្។ 

ខ. ត្ំរៃ់ដដលមាៃនរៃសកាងកាងដ ុះ 
មាៃតំ្រៃ់នររទោងោងរីរសំខាៃ់ទៅកបុងរិភរទលាកៈ ទៅអឌទគលខាងទកើត្ ៃិងអឌទគលខាង 

លិេ។ អឌទគលខាងទកើត្ គឺតំ្រៃ់ឥណឍូ ខាងលិេា៉ែ សីុហវិេ ដដលមាៃអាង្គ្ហវិេខាងទកើត្ ឥណឍូ —
មា៉ែ ទឡសីុ ៃិងអូស្រសាថ លី។ អឌទគលខាងលិេ គឺតំ្រៃ់អាត្លង់េិេៃិងា៉ែ សីុហវិេខាងទកើត្ ដដលមាៃ
អាទម្រេិខាងលិេ អាទម្រេិខាងទកើត្ ៃិងអាង្គ្ហវិេខាងលិេ។ អឌទគលខាងទកើត្ ជាកដៃលងររភរទដើម្នៃ
ោរករទកើត្រកុខជាតិ្ទោងោង ទហតុ្ដូេទៃេះទហើយ តំ្រៃ់ទៃេះរត្ូវាៃទគទៅថា រិភរនររទោងោងរស់
(Old World Mangroves) ៃិងអឌទគលខាងលិេ ជារិភរនររទោងោងៃមី (New World Mangroves)។ ទៅ
អឌទគល ខាងទកើត្មាៃររួកទោងោងេំៃួៃ៤៩ររទភេ គឺទរេើៃររទភេជាងទៅអឌទគលខាងលិេ
ដដលមាៃដត្ ១១ររទភេ។ 

ទៅកបុងោរា៉ែ ៃ់សាម ៃអំរីនទធដីដដលមាៃនររទោងោងដុេះសរមារ់ររទេសៃីមួ្យៗមាៃជួរររេេះោរ
លំាក ទោយសារទហតុ្ទលមួ្យេំៃួៃៈ 

១. មិ្ៃមាៃេិៃបៃ័យរគរ់រគៃ់សរមារ់ររទេសមួ្យេំៃួៃ ជារិទសសទៅអាង្គ្ហវិេខាងលិេ 
ៃិងទៅ អាសីុ។ 

២. តំ្រៃ់នររទោងោងទៅររទេសកំរុងអភិវឌណជាទរេើៃ មាៃោរាត់្រង់ទៅវញិោ៉ែងឆ្លរ់។ 
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៣. មិ្ៃមាៃវ ិ្ ីសាស្រសថសថង់ោររមួ្ណាមួ្យកបុងោរា៉ែ ៃ់សាម ៃនទធរកឡាតំ្រៃ់នររទោងោងទៅ 

ររទេសទទេងៗ ដដលជាលេនទលទ្វើឲ្យមាៃោរលំាកកបុងោរទររៀរទ្ៀរ។ 

៤. មាៃោរលំាកកបុងោរដញកគប ឲ្យោេ់រវាងនររដដលទៅទលើទគក ៃិងទដើម្ទោងោងទៅ
កដៃលង ដដលមាៃទដើម្ទោងោងខ្ពស់ៗទៅលាយឡំជាមួ្យទដើម្ទឈើទទេងៗទេៀត្។ 

៥. មិ្ៃមាៃោរដរងដេកាៃេាស់លាស់រវាងោរលាត្សៃនឹងររស់នទធេឹក ៃិងនទធដីទោងោង 
ទោយសារដត្រញ្ហា េឹកទជារេឹកន្ទេ។ 

៦. ទរៅរីរញ្ហា ខាងទលើ មាៃរញ្ហា មួ្យទេៀត្ដដលទាក់េងៃឹងោរឲ្យៃិយម្ៃ័យមិ្ៃេាស់លាស់ 

សរមារ់ររទភេរូជទោងោង ៃិងទហតុ្ដូទេបេះទហើយាៃជាកបុងករណីជាទរេើៃមាៃររទភេរូជទទេងៗ 

ទេៀត្ដដលដុេះទលើដីលារ់ ៃិងររទភេរកុខជាតិ្រដៃលទទេងៗទេៀត្ក៏រត្ូវាៃររ់រញ្ចូ លដដរ។ 

តារង១ទថល់ៃូវនទធដីា៉ែ ៃ់សាម ៃដដលរគរដណថ រ់ទោយនររទោងោងទៅកបុងរិភរទលាកទំាងមូ្ល។ 
នទធដីរគរដណថ រ់ទោយនររទោងោងសររុេូទំាងរិភរទលាកមាៃេំៃួៃ ១៨លាៃហិេតា ទសមើៃឹង០.៤៥%
នៃនររទឈើ ៃិងដីនររទឈើសររុរិភរទលាករ៉ែុទណាត េះ។ ៤១.៤%នៃនទធដីទោងោងសររុមាៃទៅេវីរអាសីុ
ខាងត្ផូង ៃិងអាសីុអទគបយ៍។ 

តារង១.នទធដីរគរដណថ រ់ទោយនររទោងោង 

តំ្រៃ់ នទធរកឡា(គម្២) គិត្ជាភាគរយ 

អាសីុខាងត្ផូង ៃិងអទគបយ៍ 

អាទម្រេិ 

អាង្គ្ហវិេខាងលិេ 

អូស្រសាថ លី 

អាង្គ្ហវិេខាងទកើត្ 
ៃិងម្ជឈមឹ្រូោ៌ 

៧៥,១៧០ 

៤៩,០៩៦ 

២៧,៩៩៥ 

១៨,៧៨៨ 

១០,៣៤៨ 

៤១.៤ 

២៧.១ 

១៥.៤ 

១០.៤ 

៥.៧ 

ររភរៈ Kathiresan, Center of advanced study in Marine Biology, Annamalai University 

នររទោងោងាៃររងាយខ្លួៃទៅទលើនទធដី១១២ររទេស។ តារង២ រងាា ញនទធដីទោងោងសំខាៃ់ៗ
ទៅកបុង១៥ររទេស។ តំ្រៃ់នររទោងោងដដល្ំជាងទគ មាៃទៅឥណឍូ ទណសីុ ទររសីុល អូស្រសាថ លី ៃិង
ៃីទហេរោី៉ែ  ដដលមាៃេំៃួៃទរៀងគប  ៣០% ១០% ៨% ៃិង៧%នៃនទធដីទោងោងសររុទលើរិភរទលាក។ 

តារង២.នទធដីទោងោងា៉ែ ៃ់សាម ៃនៃ១៥ររទេសដដលមាៃតំ្រៃ់ទោងោង្ំជាងទគ  
(after ITTO/ISME, 1993) 

ររទេស នទធដីទោងោង(១០០០ហត្) ភាគរយកបុងរិភរទលាក(%) 

ឥណឍូ ទណសីុ 

ទររសីុល 

៤២៥០ 

១៣៧៦ 

៣០ 

១០ 



4 

 

អូស្រសាថ លី 

ៃីហាា រ ី
មា៉ែ ទឡសីុ 

ាំងោល ទដស 

មី្ោ៉ែៃមា៉ែ  
ទវៀត្ណាម្ 

គុយា 

ទម្៉ែកសីុក 

សីុទណហាា ល 

ឥណាឍ  

កូឡំរ ីោ៉ែ  
ោទម្រ ៉ែៃូ 

មា៉ែោហាា សាា  

១១៥០ 

៩៧០ 

៦៤១ 

៦១១ 

៥៧០ 

៥៤០ 

៥៣០ 

៥២៥ 

៤៤០ 

៣៦០ 

៣៥៨ 

៣៥០ 

៣២៧ 

 

៨ 

៧ 

៥ 

៤ 

៤ 

៤ 

៤ 

៤ 

៣ 

៣ 

៣ 

២ 

២ 

ររភរៈ Kathiresan, Center of advanced study in Marine Biology, Annamalai University 

III. ស្ថា ៃភាៃនរៃសកាងកាងសៅរៃុះរាជាណាចរក្ក្មព ជា 

នររទោងោងមាៃទៅតាម្រទណាថ យទនបរសមុ្រេកម្ពុជាដដលជាញឹកញរ់រទងាើត្ាៃជាររងោរោរ
តាម្រទណាថ យទនបរសមុ្រេ ៃិងទៅតាម្មាត់្េទៃល ឬដររក្ំៗដដលហូរនធល ក់ទៅកបុងសមុ្រេ។ ដូេកបុងករណី
រិភរទលាកេូទៅដដរ ោរវាយត្នម្លនទធដីទោងោងទៅររទេសកម្ពុជាជួរររេេះៃូវោរលំាកទំាងឡាយ 
ដូេាៃទរៀរររ់ខាងទលើ។ ភារខុ្សគប ទៅកបុងវ ិ្ ីសាស្រសថ េំណាត់្ថាប ក់ ោរគូរដទៃេី ោរកំណត់្មារតា
ោឌ ៃ។ល។ អាេនំ្ទទៅរកភារខុ្សគប នៃតួ្ទលខ្ទំាងឡាយ។ តារង៣ ៃិង៤ ទថល់ៃូវករមិ្ត្ទំាងអស់នៃ
រត៌្មាៃដដលអាេេេួលាៃអំរីនទធដីទោងោងទៅររទេសកម្ពុជា។ 

តារង៣. នទធដីទោងោងទៅររទេសកម្ពុជា 

ឆ្លប ំ នទធរកឡា 

(ហិេតា) 
ររភរ ៃិន្ទប

ោរ 
វ ិ្ ីសាស្រសថ/ 

ោរអតាទ ្ិរាយ 

១៩៥០ ១០០ 
៧០០  

BIM ( Biodiversity Information 
Management System). 
1997.Indo-Malayan Realm Study 
Final report 

 

ជាតួ្ទលខ្ទដើម្ មិ្ៃមាៃអតាទ ្ិរាយអំរី
វ ិ្ ីសាស្រសថជាក់លាក់។ តួ្ទលខ្ទៃេះហាក់
អាេេុកេិត្ថាៃ រ៉ែុដៃថវាមិ្ៃរត្ូវាៃយក
ម្កទររើរាស់សរមារ់ោរវភិាគអំរី
ៃិន្ទប ោរទឡើយ រីទរោេះវារស់ទរក
សរមារ់ោរសិកាទៃេះ។ 

១៩៧០ ៩៥ ៨០០ Nirmal Chandra, P. 1998. 

Mangrove Area Encroachment in 

Cambodia: Problems and 

findings. Paper presented at the 

 

ជាឯកសារទោងេី២។ 
មិ្ៃមាៃរងាា ញររភរទដើម្។ 
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seventh annual conference of 

the International Association for 

the Study of Common Property, 

Crossing Boundaries. Vancouver, 

British Colombia, Canada, June 

10-14 

១៩៧៥ ៩៤ ៦០០ The Mekong Secretariat, UNDP, 

FAO. 1994. Cambodia Land Cover 

Atlas. 1985/87-1992/1993 ( 

including national and provincial 

statistics). Remote sensing & 

Mapping unit, Mekong 

Secretariat, UNDP, FAO, 

Cambodia 124 pp. 

 

ដឹងរីេមាៃ យ ឬសិការីេមាៃ យ 

១៩៨៣ ១០ ០០០ Wacharakitty, S. 1983. Mangrove 

Ecosystem in General. In: 

ESCAP/UNSESCO/NRCT Regional 

Remote Sensing Training Course 

of Mangrove Ecosystem. P. 22-

23. Bangkok, Nov. 28-Dec. 16, 

1983 

 

មាៃទៅៈ FAO. 1994. ៃិោយរី 
ទគលោរណ៏ដណនំ្ទទលើោររគរ់រគងនររ
ទោងោង។ 

FAO Forestry Paper 117. Rome, 319 pp. 

តួ្ទលខ្ទៃេះ
ររដហលជាមាៃោរទាេះរុម្ភអកេរខុ្ស។ 

១៩៨៦ ៦៨ ៥០០ The Mekong Secretariat, UNDP, 

FAO. 1994. Cambodia Land Cover 

Atlas. 1985/87-1992/1993 ( 

including national and provincial 

statistics). Remote sensing & 

Mapping unit, Mekong 

Secretariat, UNDP, FAO, 

Cambodia 124 pp. 

 

ដឹងរីេមាៃ យ ឬសិការីេមាៃ យ 

១៩៨៨ ៨៣ ៧០០ Nirmal Chandra, P. 1998. 

Mangrove Area Encroachment in 

Cambodia: Problems and 

findings. Paper presented at the 

seventh annual conference of 

the International Association for 

the Study of Common Property, 

Crossing Boundaries. Vancouver, 

British Colombia, Canada, June 

10-14 

 

Lansat 1988-89/LUMA 1992. 
ររូភារដដលាៃម្កទោយៃត្រីផ្ទា យ
រណរ ។ 

មិ្ៃមាៃទាត់្ទាង់ឯកសាររគរ់រគៃ់។ 

១៩៨៩ ៦០ ១០០ Spalding, M.D., Blasco, F. and 

Field, C.D., eds. 1997. World 

Mangrove Atlas. The 

International Society for 

Mangrove Ecosystems, Okinawa, 

Japan. 178 pp. 

 

ោរវភិាគទលើដទៃេី1: 500 000. 

េិៃបៃ័យនទធដីទោងោង រត្វូាៃរំដលង
ជាទលខ្រីទលខា្ិោរោឌ ៃេទៃលទម្គងា 
(១៩៩១) ដដលដទែកទលើ១៩៨៨/៩ Landsat 
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TM images (ររូភារដដលាៃម្កទោយ
ៃត្រីផ្ទា យរណរ)  ដដលាៃរកស្រសាយ
ទោយគម ៃោរសទងាត្ទៅខាងទរោម្។ 
ទោងតាម្អបកៃិរៃន 

១៩៩២ ៨៥ ១០០ The Mekong Secretariat, UNDP, 

FAO. 1994. Cambodia Land Cover 

Atlas. 1985/87-1992/1993 ( 

including national and provincial 

statistics). Remote sensing & 

Mapping unit, Mekong 

Secretariat, UNDP, FAO, 

Cambodia 124 pp. 

X 

ដឹងរីេមាៃ យ ឬសិការីេមាៃ យ 

១៩៩៣ ៧៧ ៦៦៩ Department of Forestry and 

Wildlife, Forest Wildlife Research 

and Education Institute. 1998 

Forest Cover Statistics. 

 

េិៃបៃ័យដដលរកស្រសាយទោយោរទម្ើល
ទ ើញរីេំងាយ ទ្វើោរវភិាគជាមួ្យជំៃួយ
រទេចកវេិា GIS។ 

១៩៩៧ ៧២ ៨៣៥ Department of Forestry and 

Wildlife, Forest Wildlife Research 

and Education Institute. 1998 

Forest Cover Statistics. 

X 

េិៃបៃ័យដដលរកស្រសាយទោយោរទម្ើល
ទ ើញរីេំងាយ ទ្វើោរវភិាគជាមួ្យជំៃួយ
រទេចកវេិា GIS។ 

ររភរៈ FAO, 2005, Forestry Department, Global Forest Resources Assessment 

X= អាេេុកេិត្ថាៃ 

 តារង៤. សាទ ៃភារនទធដីទោងោងកបុងអំឡុងទរលទទេងៗ 

ឆ្លប ំ ១៩៨០ ១៩៩០ ១៩៩៧ ២០០០ ២០០៥ 

នទធរកឡា(ហិេតា) ៩១,២០០ ៨២,៤០០ ៧២,៨៣៥ ៧៣,៦០០ ៦៩,២០០ 

 ររភរៈ FAO, 2005, Forestry Department, Global Forest Resources Assessment 

េំៃួៃនទធរកឡាដដលរងាា ញកបុងតារង៤ ជាោរា៉ែ ៃ់សាម ៃេុងទរោយរងែស់ ក៏រ៉ែុដៃថកបុងទរលនៃកិេច
សមាភ សៃ៏ជាមួ្យអបកដដលទ្វើោរកបុងវស័ិយទៃេះទៅឆ្លប ំ២០១១ ាៃទថល់ៃូវនទធរកឡាា៉ែ ៃ់សាម ៃដូេ
ខាងទរោម្ៈ 
  នទធរកឡាទោងោងសររុ: ៧៨,៤០៥ ហិេតា 

   ទខ្ត្ថទោេះកុង  ៦២,០០០ ហិេតា 

   ទខ្ត្ថររេះសីហៃុ ១៣,៥០០ ហិេតា 
  ទខ្ត្ថកំរត្  ១,៩០០  ហិេតា 

  ទខ្ត្ថដករ  ១,០០៥  ហិេតា 
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ក្. ការៃិៃណ៌នាោំៃីរ  ក្ខជាត្ិ  
ោកយ ( Mangrove) ជាភាសាដខ្មរទៅថាទោងោង ឬទៅនររមុ្ខ្ដររកដដលមាៃៃ័យថានររតាម្

មាត់្េទៃល អាេដេកទេញជាររទភេទទេងៗ:  
១. រូជនំ្ទមុ្ខ្ទគ មាៃេីតំាងទៅតំ្រៃ់លិេេឹកជារររំ ដដលទេំទឡើងទោយរួកទដើម្ត្ាញ ឬទដើម្

សពង់សុេន (Avicennia)។ ររទភេដររទៃេះ ជាេូទៅមាៃទៅកបុងតំ្រៃ់េល់មុ្ខ្ទោេះៃមី។ 

២. រូជទៅមាត់្ររំងដដលទៅតាម្រទណាថ យមាត់្ដររក ឬអូរតូ្េេទងែៀត្។ ទៅមាត់្ដររកកំរល៉ែង់ 
ជារួកទដើម្ទោងោង(Rhizophora conjugata)សុេនដដលទដើម្វាមាៃអងាត់្ទចិត្រី១៥ ទៅ២០សង់េីដម្៉ែរត្ 
ៃិងមាៃកំរស់រី១០ ទៅ១៥ដម្៉ែរត្។ ជាេូទៅនររទឈើររួកទៃេះជានរររោស់ រីទរោេះោរទេញរៃលកររស់
វាទៅទលើទដើម្ររស់វាដត្ម្ថង។ រន្ទធ រ់ម្កកូៃរៃលកទាំងទន្ទេះក៏នធល ក់ទលើភក់ ទហើយកូៃទឈើតូ្េៗក៏រៃថ
ោររកី្ំនធត់្ររស់ខ្លួៃ។ ទៅតាម្រទណាថ យដររករៃថទេៀត្មាៃជួរររទភេរកញឹរ( Lumnitzera) ជា
កំរ៉ែូត្ៗ ដដលមាៃកំរស់រី២០ ទៅ២៥ដម្៉ែរត្។ ទៅកបុងររទិវណដររករីផ្ទត់្ ជាររទភេទដើម្ទឈើដុេះេរម្ុេះ 
ដដលមាៃដូេជា Sindora ទដើម្ សិរមាៃ់សមុ្រេ ឬទដើម្សិរមាៃ់េឹកនររ (Hertiera littoralis) ទដើម្ Carapha 

obovata ទដើម្អំរូ (Sonneratia excoecaria) ទដើម្រក (Nipa fruticans) ទដើម្Licuala ferns  ៃិងទដើម្ទរើស 
ឬទដើម្ ករាស់នររេឹកនររ( Hibiscus tiliaceus)។ 

៣. រូជទោងោងរិត្ 

រូជទោងោងរិត្ទេទំឡើងទោយររួក Rhizophora រីរោ៉ែង គឺ Rhizophora conjugata ៃិង ទដើម្
ទោងោងសលឹក្ំ (Rhizophora mucronata) ដុេះតាម្រទណាថ យទនបរសមុ្រេ។ មួ្យររទភេ ដុេះឆ្លៃ យរីមាត់្
សមុ្រេ ទហើយខ្ពស់ៗទឡើងទៅទលើ ៃិងមាៃេំៃួៃោៃ់ដត្តិ្េទៅៗ ោល យជានររ រទាេះដដលទាុំទឡើងរី 

Rhizophora conjugata ជាមួ្យៃឹងររួកទដើម្ាសាក់រកហម្ (Bruquiera gymnorhiza)។ ររួកទៃេះទរេើៃ
មាៃទៅកណាថ លទោេះ ឧទាហរណ៍ េំងាយ២០០ម្ ឆ្លៃ យរីមាត់្ សមុ្រេទៅទលើទោេះដដលជាទោេះតូ្េ
រគរដណថ រ់ទោយទដើម្ទោងោង( Rhizophora conjugata) ដដលមាៃកំរស់រី១០ ទៅ១៥ម្ ៃិងទដើម្មាៃ
អងាត់្ទចិត្រី១៥ ទៅ២០សង់េីដម្៉ែរត្។  

៤. ររទភេទដើម្ទោងោងេរម្ុេះ 

ររទភេទៃេះជា្ម្មតាមាៃដត្ទៅទលើដីដដលជៃលិេេឹកទរលមាៃជំទន្ទរ។ ររទភេទៃេះសម្ផូរណ៍
ជាងររទភេទោងោងរិត្។ ទដើម្ទោងោង( Rhizophora conjugata) ៃិងទដើម្ ាសាក់រកហម្ (Bruquiera 

gymnorhiza)មាៃេំៃួៃទរេើៃ។ ទដើម្រកញឹរ (Lumnitzera coccinea) ទដើម្ Carapa obovata ទដើម្ទរើស ឬ
ទដើម្ករាសនររេឹកនររ (Hibiscus tiliaceus)។ ជូៃោលទ ើញមាៃររួកទដើម្សិរមាៃ់សមុ្រេ( Heritiera 

littoralis) ទដើម្ដសម( Ceriops) ទដើម្( Melaleuca leucadendron) ៃិងទដើម្ររង់ ឬទដើម្ខាម ញ់( Acrostichum)។ 
ររួកនររទៃេះ ជានររទលាេះ ទរេើៃមាៃរួកទដើម្ទោងោង( Rhizophora)  ៃិងទដើម្ដសម (Ceriops) ោលណា
ទគទឡើងតាម្ដងេទៃល។ 
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៥. ររទភេទោងោងជិត្ទុត្រូជ 

កបុងេំទណាម្ទដើម្( Melaleuca leucadendron)ក៏មាៃដុេះនររទោងោងដដរ។ ជួៃោលមាៃសំណល់
ទោងោងទៅកដៃលងដដលេឹកសមុ្រេដលងទៅដល់ ទហើយដលងមាៃររួកទដើម្ទោងោង (Rhizophora)
ដត្ម្ថង ៃិងសទងាត្ទ ើញមាៃដត្ររួកទដើម្ាសាក់ (Bruquiera) ទដើម្ (Sonneratia) ៃិងទដើម្រកេកន្ទងនដ 
(Aegiceras )ដត្មួ្យេំៃួៃរ៉ែុទណាត េះ។ 

ខ. ការៃិៃណ៌នាោំៃីេត្វ 
 ៃៃិកសត្វមួ្យេំៃួៃ្ំទៅរជកទោៃរកសីុទៅកដៃលងនររទោងោង ក៏រ៉ែុដៃថកបុងេំទណាម្សត្វទំាងទន្ទេះ

មាៃដត្មួ្យេំៃួៃតូ្េរ៉ែុទណាត េះដដលរស់ទៅជាអេិនង្គ្ៃថយទៅេីទន្ទេះ ទហើយមាៃមួ្យេំៃួៃោៃ់ដត្តូ្េមិ្ៃ
អាេទៅតំ្រៃ់នររទោងោងដត្ម្ថង។ ទៅេីទៃេះទគសទងាត្ទ ើញមាៃសត្វសាវ សីុោថ ម្ម្ា៉ែង(Macaca) ៃិង
រជូកនររ(Sus scrofa)ៃិងសត្វឈលូស។ សត្វទភក៏មាៃទៅកបុងនររទោងោងដដរ។ ជូៃោលទ ើញមាៃសាប ម្
ទជើងឆ្លម រតី្(Prionailurus viverrinus)ដដរ។ 

ោររកេំណីររស់រកេីមាៃលកខណៈ្ូនធរទៅកបុងនររទោងោង រ៉ែុដៃថមាៃដត្ររទភេរកេីមួ្យេំៃួៃ
រ៉ែុទណាត េះដដល្ៃ់ៃឹងលកខខ័្ណឍ រស់ទៅនររទោងោង។ ជាេូទៅមាៃសត្វរកសារ (Heron) ៃិងសត្វ
អងាត់្ទមម  (Cormorant or Phalacrocorax)។ រកេីទទេងទេៀត្ក៏សទងាត្ទ ើញមាៃដដរ ដូេជារន្ទលស(Milky 

stork) ៃិងរត្ដក់តូ្េ(Lesser adjutant)។ សត្វររទជៀវដដលេូលេិត្ថទដើម្ទឈើ្ំៗជារេៃំ (Large Fruit bat or 

Flying Foxe) ក៏ទររើរាស់តំ្រៃ់ទនបរសមុ្រេតាម្រដូវោលសរមារ់ជាជំរកររស់ខ្លួៃ។ 

កបុងេំទណាម្ឧរងាសត្វ ឬសត្វលូៃសម្ផូរណ៍ជាងទគ គឺសត្វរស់។   
ទរៅរីទៃេះទេៀត្ ទៅកបុងតំ្រៃ់នររទោងោង មាៃរររ័ៃនទអកូឡូសីុររស់សមុ្រេ ៃិងទនបរសមុ្រេដដល

កបុងទន្ទេះមាៃវាលទមម សមុ្រេ ៃិងផ្ទា ៃមទទេងៗ។ វាលទមម សមុ្រេាៃទថល់ៃូវកដៃលងរងាា ត់្រូជ ៃិងោរ
ទៃសាេដ៏សំខាៃ់ដដលកបុងទន្ទេះមាៃដូេជារជូកេឹក Dugong (Dugong Dugong) ៃិងអទណថើ កសមុ្រេនរត្ង
(Chelonia mydas)។ ររទភេអទណថើ កដររទៃេះរត្វូាៃទគដឹងថាមាៃទៅដររកដស្រសអំរិល ៃិងដររកទោែ ង។ 

គ. ការៃិៃណ៌នាោំៃីផ្កា ថ្ម ៃិងសមម េម ររ 
ផ្ទា ៃម ៃិងទមម សមុ្រេទ ើញមាៃទៅតំ្រៃ់សមុ្រេនៃររេះរជាណាេរកកម្ពុជា ជាមួ្យោរលាត្សៃនឹង

ោ៉ែងខាល ំងទៅតំ្រៃ់ទខ្ត្ថកំរត្ ៃិងទខ្ត្ថដករ។ ទៅឆ្លប ំ២០០០ ្ន្ទគរអភិវឌណអាសីុាៃទ្វើោរា៉ែ ៃ់សាម ៃ
េំហំនទធរកឡាដដលរគរ់ដណថ រ់ទោយផ្ទា ៃមមាៃ៤៧៦ហិេតា ទមម សមុ្រេមាៃ១៧៥ហិេតា ៃិងនទធដីទនបរ
ទសើម្មាៃ៥៤,៥០០ហិេតា។ 

ោរគរមាម្កំដហងទទេងៗេំទោេះផ្ទា ៃមទៅររទេសកម្ពុជាមាៃលកខណៈដូេគប ដូេនធល រ់ាៃ ជួរររេេះ
ទៅររទេសជិត្ខាងដដរ ដដលកបុងទន្ទេះមាៃោរទៃសាេមិ្ៃរតឹ្ម្រត្ូវ ដូេជាទររើម្ង ឬសំណាញ់មា៉ែ សីុៃ
ញឹុក ោរអូសអួៃទៅកដៃលងេឹករក់ ៃិងម្ងដដលមាៃាត្្ៃៃ់ដដលទ្វើឲ្យទខ្ធេខ្ធី ៃិងរំផ្ទល ញដល់វាលទមម
សមុ្រេ ោរទៃសាេទោយទររើរគរ់ដរក ៃិងCyanide ោរររមូ្ល ផ្ទា ៃមសរមារ់លក់ ៃិងោរនធល ក់េុេះនៃ
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គុណភារេឹកទោយសារោរទាេះទរលោកសំណល់ ទោយររជារលរដឌកបុងតំ្រៃ់ ៃិងោកសំណល់
ឧសាហកម្ម។ 

IV. ការសររើរាេរ់  ក្ខជាត្ិសកាងកាង 

ដូេនធល រ់ាៃទ្វើោរកត់្សមាា ល់ខាងទលើរេួម្កទហើយថា រកុខជាតិ្ទោងោងមាៃត្នម្លទររើ រាស់ផ្ទធ ល់ 
ៃិងមិ្ៃផ្ទធ ល់។ 

 ១. ត្នមលសររើរាេផ់្កា ល ់
  ក្.ការស្ថងេង់ 
ជាញឹកញរ់ទគទររើរាស់ទឈើទោងោងសរមារ់សង់ទធេះ េូក ៃិងររងទទេងៗ។ ររទភេទដើម្ទោង

ោងសលឹក្ំ (Rhizophora mucronata) មាៃលកខណៈសាកសម្រំទុត្កបុងោរទ្វើររង ្បឹម្ ៃិងរគឹេះទធេះ។ េី
ខាងមុ្ខ្ទធេះដដលទ្វើទឡើងទោយទដើម្ទោងោងរត្ូវាៃទគទ ើញ ទៅរីមុ្ខ្ទធេះភាគទរេើៃ ទៅភូមិ្ទៃសាេ
តាម្រទណាថ យទនបរ ៃិងរត្ូវាៃទររើរាស់សរមារ់សម្ៃួត្រតី្ ៃិងរងាា រ។ សសរទដើម្ទោងោងក៏រត្ូវាៃ
ទររើរាស់ទ្វើជាទរគងសរមារ់ររក់សផូវរីទលើ ៃិងទរគឿងររោរ់សរមារ់ទៃសាេ។ 

  ខ.ស្វើោ េដ ត្ 
 អុសគឺជា្ៃនធៃដ៏សំខាៃ់ដដលររមូ្លាៃរីនររទោងោងរត្ូវាៃទររើរាស់សរមារ់េំអិៃ 

អាហារ។ ររជារលរដឌតំ្រៃ់ទនបរតិ្េជាង១០%ទររើរាស់ឧសម័ៃ។ ជាក់ដសថងរគរ់ររទភេទោងោង ទំាង
អស់រត្ូវាៃទររើរាស់ជាអុសដុត្ រ៉ែុដៃថេរតឹ្លកខណៈនៃោរទនេះររស់វាទទេងៗ គប ។ ទដើម្ទោងោង        
( Rhizophora spp. )រត្ូវាៃទរញៃិយម្រំទុត្ ទរោេះជាទឈើ្ៃៃ់ ទហើយោរទនេះររស់វា ក៏ទថល់កំទៅខាល ំង។ 
វាក៏អាេរទញ្ចញខ្យល់ដ៏សាែ ត្ជាមួ្យៃឹងដទេងតិ្េៗ វាងាយទនេះទរលសៃួត្មិ្ៃសរវក៏ទោយ ៃិងងាយរុេះ 

ទរជៀក។ រគួសារដដលមាៃសមាជិកជាម្្យម្៦ន្ទក់ទររើរាស់ររដហលជា៩ដម្៉ែរត្គូរកបុងមួ្យឆ្លប ំ។ ទរៅរី
ទដើម្ Rhizophora ទដើម្កាញ ឬទដើម្សពង់(Avicennia spp.) ៃិងទដើម្ទឈើជ័រ ឬទដើម្តាេំុ(Excoercia spp.) 
ទថល់អុសជាររភរថាម្រលសរមារ់សិរផកម្មទ្វើឥដឌ ៃិងទកផឿង។ 

  គ.ស្វើ្យងូ 
 ររជាជៃទៅតំ្រៃ់ទនបរទររើរាស់្យូងទោងោងរដៃទម្ទដើម្ផីជំៃួសអុសកបុងោរេំអិៃអាហារ។ 

េំៃួៃររជារលរដឌដដលទររើរាស់្យូងររដហលជា២០%។ ទលិត្ទល្យូងមួ្យភាគ្ំរត្ូវាៃលក់ទៅេី
ររជំុជៃ ៃិងមួ្យេំៃួៃទេៀត្ន្ទំទេញទៅររទេសជិត្ខាង។ 

 ទដើម្ទោងោង( Rhizophora spp.) រទងាើត្ាៃជា្យូងដដលមាៃគុណភារលែខាល ំង។ ររទភេទោង
ោងទទេងទេៀត្ ដូេជាទដើម្ាសាក់រកហម្ (Bruquiera gymnorhiza) ៃិងទដើម្ដសម   ( Ceriops) ក៏រត្ូវាៃ
ទររើរាស់ទ្វើ្យូងដដរដត្មិ្ៃសូវសំខាៃ់ទន្ទេះទេ។ 

សរមារ់ោរទររើរាស់កបុងរគួសារ ោរទលិត្្យូងទោងោងទ្វើទឡើងទៅកបុងឡតូ្េៗ។ ទហតុ្ដូទេបេះ 
គុណភារររស់វាមាៃករមិ្ត្ទារ ទហើយនៃលររស់វាក៏ទារដដរ។ 
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ទៅកបុងទលិត្កម្មសរមារ់ទ្វើអាជីវកម្មវញិ ្យូងទោងោងរត្ូវាៃទលិត្ទៅកបុងឡមាៃ េរម្ង់ជាគូរ
ទ្វើរីដីភក់លាយេូលគប  ឬរីកំទារ ឬសីុម្ង់ទៅកដៃលងខ្ពស់កបុងនររទោងោង ឬទៅររទិវណដកផរនររ
ទោងោង។ េំហំឡជាម្្យម្ អាេទធុកទឈើជិត្១៥ាេ់ (Cords) ទហើយដំទណើ រោរនៃោរដុត្ទឈើឲ្យទៅជា
្យូងទាម្ទាររយៈទរលរី១៨ ទៅ៤០នៃៃ។ កបុងដំណាក់ ោលេី១ទឈើរត្ូវាៃទគដុត្កបុងឡដដលេំហរ
ទាវ រ។ រន្ទធ រ់ម្កទគយកឥដឌរិេទាវ រ ទោយេុករៃន តូ្េៗទដើម្ផឲី្យខ្យល់ទេញេូល។ រន្ទធ រ់រី ២ ទៅ៣នៃៃ
ម្កទេើរទគរិេរៃនទំាងទន្ទេះ ទហើយរៃលត់្ ទភលើងេុកឲ្យរត្ជាក់។ ររតិ្រត្ថិករដដលមាៃជំន្ទញរគរ់រគង់
ដំទណើ រោរទៃេះ អាេរិៃិត្យទម្ើលតាម្រយៈរណ៌ ៃិងកលិៃដទេងររស់វា។ េម្ៃៃ់្យូងដដលាៃទលរីោរដុត្
អុសស្រសស់មិ្ៃមាៃភារទេៀងទាត់្ទឡើយ។ ោរទររើទឈើទោងោងស្រសស់ទដើម្ផទី្វើជា្យូង គឺាៃររដហល
១២៥គរក/មួ្យាេ់សរមារ់(Rhizophora spp.) ៃិង១២០គរក/មួ្យាេ់សរមារ់(Bruquiera spp.)។ 

 ឃ.ស្វើលក័្ខ 
ល័កខរត្ូវាៃទគទររើរាស់ទដើម្ផរីជលក់រណ៌រកណាត់្ ៃិងម្ងទៃសាេ។  ទដើម្ដសម ( Ceriops)ទថល់

គុណភារល័កខលែជាងទគ ទហើយទររើរាស់សរមារ់រជលក់រណ៌រកណាត់្។ ល័កខាៃរី(Rhizophora spp.)
ៃិង ទដើម្រកញឹរ (Lumnitzera spp.)ទររើសរមារ់រជលក់សំណាញ់ទៃសាេ។ 

កបុងមូ្យាេ់( Cord)ទដើម្ទោងោងមាៃេម្ៃៃ់ជាម្្យម្៥០០គីឡូរោម្។ ទៃេះទ្វើ ឲ្យោរេំណាយ
កបុងោរដឹកជញ្ជូ ៃខ្ពស់ ឬក៏មិ្ៃអាេទៅរេួ។ ម្ា៉ែងទេៀត្មាៃោរទររើរាស់ សំណាញ់ ឬម្ងៃីឡុងទេៀត្ 
ទ្វើឲ្យោរទររើល័កខរីទឈើទោងោងកបុងោររជលក់រណ៌ម្ង រត្ូវាៃោត់្រៃទយ។ 

 ង.សដើមចាក្ 
ទដើម្រក“Nypa fruticans” ជារកុខជាតិ្ដដលមាៃសារៈសំខាៃ់ណាស់។ ជាៃិេចជាោលវាដុេះទៅទលើដី

ដដលមាៃេឹកសមុ្រេជៃ់លិេ។ សលឹកវយ័េំណាស់រត្ូវាៃទររើរាស់ទដើម្ផរីរក់ដំរូលទធេះ សលឹកខ្ចីរត្ូវាៃ
រូត្ទេញរីរេៃុងវាយកទៅេងភាជ រ់ៃឹងឬសេទីោយទររើវលលិ ។ ដំរូលសលឹករកអាេមាៃជីវតិ្រី៣ ទៅ៥
ឆ្លប ំកបុងោរទររើរាស់។ ស្រសទារ់សលឹកខាងទរោម្នៃសលឹករកខ្ចីៗរត្ូវាៃទររើរាស់សរមារ់មូ្រារជីក់។ 
េឹកទេញរីទដើម្រក អាេរមាៃ ស់ទ្វើជាសារ ស្រសាស ៃិងេឹកទខ្មេះ។ 

 ច.ការសៃស្ថរ 

នររទោងោងមាៃតួ្ន្ទេីភាជ រ់េំន្ទក់េំៃងរវាងរររ័ៃនទអកូឡូសីុដីទគក ៃិងេឹកសមុ្រេ។  ទៃេះជាោរ
រញ្ជូ ៃេូលនៃសារនធតុ្ឥត្ជីវតិ្រីដីទគកទៅកបុងនររទោងោង ៃិងរញ្ជូ ៃទេញៃូវសារនធតុ្មាៃជីវតិ្រី
នររទោងោងេូលទៅកបុងេឹកសមុ្រេ។ អត្ទររទោជៃ៏ររស់នររទោងោងកបុងន្ទម្ជាររភរេំណីអាហារ 
ជាជំរក ៃិងជាោរដៃទំាោរោរ ទំាងោរេិញ្ច ឹម្ ទំាងោរទៃសាេរតី្តាម្រទណាថ យទនបរសមុ្រេកម្ពុជាទៅ
មិ្ៃទាៃ់រត្ូវាៃទគយល់េាស់ទៅទឡើយទេ រ៉ែុដៃថរត្ូវាៃទគគិត្ថាមាៃត្នម្លខ្ពស់។ 

ោរសិកាអំរីទដើម្ទោងោងសលឹកតូ្េ(Rhizophora apiculata ) ទៅភាគខាងត្ផូងនៃររទេសនៃ ាៃ
រងាា ញថា សារនធតុ្មាៃជីវតិ្ទលើដី គឺមាៃររដហល៧ទតាៃជាសលឹក ៃិង២០ទតាៃជាទឈើកបុង១ហិត្តា
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កបុង១ឆ្លប ំ។ Phytoplanktonកបុងតំ្រៃ់ទនបរេឹក គឺមាៃោទាៃ ឬ្យូងកបុងរងវង់៥០០មី្លីរោម្/ម្២/១នៃៃ។  

ទត្ើោរណ៍ជេះឥេនិរលទលើទលិត្ទល រតី្ោ៉ែង ណាទន្ទេះ ទគទៅមិ្ៃទាៃ់យល់េាស់ទៅទឡើយរហូត្ម្ក
ដល់សរវនៃៃ។ 

ររទភេរងាា រភាគទរេើៃដូេជា ( Metapenaeus spp, Acetes spp, Penaeus spp.) រងទៅឆ្លៃ យរីររំង
សមុ្រេ ទោយទររើរាស់នររទោងោងជាជំរ ំៃិងជាកដៃលងរកេំណី េិញ្ច ឹម្កបុងអំឡុងទរលនៃដំណាក់
ោលេុងទរោយ។ រងាា ររត្ូវទគទៃសាេទោយទររើអួៃ ៃិងម្ងកនង្គ្ៃថ(Scissor net)។ ម្ងកនង្គ្ៃថ ឬម្ងរញុ
ទាុំទឡើងទោយសំណាញ់រងជាកង្គ្ៃថក ឬកដង្គ្ញ្ជ ង ដដលេងភាជ រ់ទៅ ៃឹងេុងទាំងសងខាងនៃដងឬសេី។ 
ទគទរេើៃទររើវាជាមួ្យេូកតូ្េៗ ទហើយមិ្ៃអាេទ្វើ ររតិ្រត្ថិោរាៃកបុងលកខខ័្ណឍ អាោសនធតុ្មិ្ៃលែ
ទន្ទេះទេ។  

ោថ ម្ភក់សមុ្រេ (Scylla serrata) រត្ូវាៃទគឲ្យត្នម្លខ្ពស់ ៃិងរទងាើត្ាៃជាកសិោឌ ៃដ៏មាៃត្នម្លរ៉ែុដៃថ
ខាប ត្តូ្េ ។ រហូត្ម្កដល់រេចុរផៃប េំៃួៃោថ ម្ភាគទរេើៃរត្ូវាៃទគទៃសាេ តាម្រយៈឧរករណ៍ររ់
ោថ ម្។ 

រគំ(Shell)រត្ូវទគររមូ្លាៃដត្កបុងររមិាណតិ្េតួ្េរ៉ែុទណាត េះ គឺសរមារ់ដត្ទររើរាស់កបុង តំ្រៃ់។ 
អ័រសធ័រ(Oyster) រត្ូវាៃររ់យកទោយទសររីីឬសទោងោង។ Bloodclams (Anadara) ៃិងខ្ចងទទេងៗ
ទេៀត្រត្ូវាៃររមូ្លជាទរេើៃរីតំ្រៃ់ភក់ទៅរីមុ្ខ្នររទោងោង។ មឹ្ក(Squids)រត្ូវាៃររ់យកទោយ
ទររើអួៃ ៃិងម្ងកនង្គ្ៃថ ៃិងលក់ភាគទរេើៃកបុងររូភារសៃួត្។  

 ឆ. ្លតិ្្លរត្ីចិញ្ចមឹ ៃិងោំរិល 
តំ្រៃ់នររទោងោងមួ្យេំៃួៃរត្វូាៃោរ់ឆ្លា រសំអាត្ទដើម្ផីទ្វើសិរផកម្មរងាា រ ទលិត្ទលរតី្ ខ្យង ៃិង

អំរិល។ តាម្ោរអៃុវត្ថជាក់ដសថងមាៃដត្ទលិត្កម្មខាប ត្តូ្េសរមារ់ដត្ោរទររើរាស់កបុងតំ្រៃ់ទេ ទលើក
ដលងដត្រងាា ររត្ូវាៃនំ្ទទេញកបុងទរលខ្លេះៗ។ 

 ២. ត្នមលសររើរាេម់ិៃផ្កា ល ់

  ក្.្លចំសណញៃីជីវចរមរុះ 

ជីវេរម្ុេះមាៃរមួ្រញ្ចូ លជទរម្ើសទទេងៗ ដដលកបុងទន្ទេះមាៃ ត្នម្លទររើរាស់ផ្ទធ ល់ ៃិងមិ្ៃផ្ទធ ល់ 
ៃិងត្នម្លជីវតិ្រស់ទៅ។ ទោេះោរីក ទៅទខ្ត្ថទោេះកុងរត្ូវាៃទគរត់្េុកថាមាៃ ត្នម្លជីវេរម្ុេះខ្ពស់។ 
កដៃលងទៃេះ ជាតំ្ណាងដ៏លែវទិសសនៃរររ័ៃននររទោងោង ដដលមាៃនររ   (Melaleuca) ទៅដុេះរីជួរ
ទរោយទរើទររៀរទ្ៀរទៅៃឹងកដៃលងទទេងៗទេៀត្។ នររទៃេះក៏ជាកដៃលងដ៏សំខាៃ់ជាអៃថរជាតិ្សរមារ់សត្វ
រកេីទ្វើអទន្ទថ ររទវសៃ៏ម្ករជកទោៃ។ 

 មាៃោរលំាកកបុងោរា៉ែ ៃ់សាម ៃអត្ទររទោជៃ៏ជីវេរម្ុេះ ទោយសារមួ្យដទបក្ំនៃអត្ទររទោជៃ៏
ទៃេះសទិត្ទៅកបុងររទភេទដើម្ទឈើដដលមិ្ៃទាៃ់រកទ ើញៃូវអត្ទររទោជៃ៏នៃោរទររើរាស់ររស់វា ទហើយ
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ដដលអាេមាៃសោថ ៃុរលត្នម្លអាជីវកម្ម ដូេជាត្នម្លកបុងទវជជសាស្រសថ ៃិងកសិកម្ម។ ជីវេរម្ុេះនៃនររ
ទោងោងអាេមាៃតួ្ន្ទេីដ៏សំខាៃ់កបុងោរររងឹងតួ្ន្ទេីៃិយ័ត្កម្ម ដូេជា ទៅកបុងរដរម្ររម្ួលេរម្េុះភារ
នៃរូជទដើម្ទឈើទំាងឡាយអាេជេះឥេនិរលទៅទលើថាទត្ើតួ្ន្ទេីទសវាកម្ម ៃិង ោរោរោរលែររស់វាោ៉ែង
ដូេទម្ថេខ្លេះ ៃិងកបុងករណីខ្លេះរហូត្ដល់ទយើងអាេទររើរាស់ជាររទោជៃ៏ាៃ។ 

  ខ. ការររ់រលៃ់ឹងៃយ ុះ ខយល ់

តំ្រៃ់រេន្ទរ់ោរោរដដលទាត់្ទាង់ទោយដខ្េររំនររទោងោងរត្វូាៃទគេេួលសាា ល់ជាោរជួយ
ោរោរេរ់េល់ររឆំ្លងៃឹងទលរ៉ែេះោល់អៃថរយៃ៏ទំាងឡាយរីរយុេះ ៃិងរីេឹកទជារ្ំៗ។ ភូមិ្ទៅតាម្ទនបរ
មួ្យេំៃួៃករម្ាៃេេួលរងទលរ៉ែេះោល់រីរលក ៃិងរយុេះ្ំៗណាស់ រីទរោេះរូកទគរត្ូវាៃោរោរោ៉ែង
លែទោយដខ្េនររទោងោងតាម្ទនបរសមុ្រេ។ 

  គ. ការរញ្ចូល ៃិងការរសញ្ចញរឹក្សរកាមដី 

ោររញ្ចូ លេឹកទរោម្ដី សំទៅដល់តួ្ន្ទេីររស់នររទោងោងកបុងោរផ្ទល ស់រថូរ ៃិងទាត់្ទាង់ស្រសទារ់
េឹកទរោម្ៃម។ ោររទញ្ចញេឹកទរោម្ដី សំទៅដល់តួ្ន្ទេីររស់នររទោងោងកបុងោររទញ្ចញេឹករីទរោម្
ៃម។ ោរណ៍ទៃេះអាេជាទលររទោជៃ៏សុវត្ទិភារដ៏សំខាៃ់កបុងោររងាា រកំុឲ្យមាៃជៃ់លិេទរលមាៃេឹក
ជំៃៃ់ទឡើងខ្ពស់។ 

  ឃ. េារិភាៃរចាងំេម ររ ៃិងការរគរ់រគងការខូចរចិរលិ 

នររទោងោងជួយោរោរដខ្េទនបរមិ្ៃឲ្យខូ្េរេិរលិ អញ្ច ឹងក៏ជួយរងាា រមិ្ៃឲ្យមាៃោរខាត្ាត់្រង់
ដី ៃិងរេរយសម្ផត្ថិកសិកម្ម ររម្ទំាងទលិត្ភារនៃដីកសិកម្មទងដដរ។  

  ង. ការរក្ារ ក្កាក្េណំល ់ៃិងចំណីអាហារ 

លេនភារររស់នររទោងោងដដលអាេរកាោកសំណល់ ៃិងេំណីអាហារាៃ អាេមាៃឥេនិរល
សំខាៃ់រីរោ៉ែង។ េី១ វាអាេទ្វើឲ្យមាៃោរទកើៃទឡើងៃូវនទធដីអាេទ្វើកសិកម្មាៃ ៃិងេី២ វាអាេោរោរ
ាៃៃូវសកម្មភារទសដឌកិេច តាម្រទណាថ យដងអូរ ៃិងោរោរដីរីោកសំណល់ទៃេះ។ 

ទលើសរីទៃេះ េំណីអាហារសររីងា ដដលកបុងទន្ទេះមាៃរមួ្រញ្ចូ លអវីៗដដលទេញរីោកសំណល់
ម្ៃុសេ ៃិងសត្វ រត្ូវាៃនររទោងោងស្រសរូយកេុកជាមួ្យៃឹងោកសំណល់ទទេងៗទេៀត្។ 

សកម្មភារររស់នររទោងោងកបុងោររកាេុកោកសំណល់ ៃិងេំណីអាហារទៃេះ ក៏មាៃជារ់
ោក់រៃនទៅៃឹងតួ្ន្ទេីនៃោរដៃទំាគុណភារេឹកទទេងៗ ដូេជាោររំដលងេំណីអាហារ ោររកាៃូវោរ
េរ់សាា ត់្ជាតិ្រុលដដលរទងាើត្ទឡើងទោយរកុខជាតិ្។ 
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  ច. េារិភាៃអាកាេធាត្ ក្ន ងត្ំរៃ់ត្ូចៗ 

 ខួ្រេូទៅនៃជលទល េំណីអាហារ ៃិង្ៃនធៃ ៃិងលំហូរថាម្រលដដលាៃរីនររទោងោង 
អាេជួយឲ្យមាៃសទិរភារលកខខ័្ណឍ អាោសនធតុ្កបុងតំ្រៃ់ ជារិទសសសំទណើ ម្ ៃិងកំទៅ។ ោរណ៏ទៃេះ
នំ្ទឲ្យមាៃអាៃុភារទៅទលើសកម្មភារកសិកម្ម ៃិង មូ្លោឌ ៃ្ៃនធៃ ៃិងក៏ដូេជាទៅទលើសទិរភាររររ័ៃន
ទអកូឡូសីុ្ម្មជាតិ្ ៃិងរកុខជាតិ្ទោងោងផ្ទធ ល់ដដរ។ 

 ទៅឆ្លប ំ២០០១ ទលាក De Lopez et Al. ាៃទ្វើោរា៉ែ ៃ់សាម ៃអត្ទររទោជៃ៏ទររើរាស់ផ្ទធ ល់ ៃិង
មិ្ៃផ្ទធ ល់នៃនររទោងោង កបុងរងវង់ ៥០០ដុលាល រ/ហត្/ឆ្លប ំ ដដលរមូ្ទេំទោយ 

    ោរទររើរាស់កបុងតំ្រៃ់ : ៣៤៤ ដុលាល រ 

    ោរោរេរ់ៃឹងរយុេះ  : ៣២ ដុលាល រ 

    ោរោរោរខូ្េខាត្ទនបរ : ១២២ ដុលាល រ 

    ោរទាញយកោទាៃ : ២ ដុលាល រ  

 ៣. ត្នមលសររើរាេស់្េងសរៀត្ 

 ោររកីេទរម្ើៃខាងវស័ិយដឹកជញ្ជូ ៃតាម្ទលូវអាោស ាៃជួយសរម្ួលដល់ោរទ្វើដំទណើ រទៅោៃ់
េីកដៃលងឆ្លៃ យៗ។ ជាមួ្យគប ទៃេះ ោររកីេទរម្ើៃខាងវស័ិយេូរគម្ន្ទគម្ៃ៏ក៏រតិ្ដត្ទ្វើឲ្យមាៃោរទកើៃទឡើង
ៃូវេំទណេះដឹងអំរីសាៃ ៃភារេីកដៃលង ស្រសកុទេស ៃិងអារយ្ម៌្ររស់ររទេសដ៏នេ។ កតាថ ទំាងអស់ទៃេះាៃ
ជំរញុឲ្យអបកទេសេរទៅកបុងរិរភទលាក រតិ្ដត្េង់ទ្វើដំទណើ រទៅទម្ើលជាក់ដសថងដល់េីកដៃលងដដលមាៃ
លកខណៈរិទសសៗ ទហើយៃឹងទរើអាេទជៀសវាងៃូវកដៃលងរម្មណីយោឌ ៃទេសេរណ៏ណាដដលមាៃ
ម្ៃុសេទរេើៃកកកុញ។ ជាមួ្យៃឹងេំណូលេិត្ថេង់ទ ើញកដៃលងរិទសសៃមីៗទាំងទន្ទេះ រួកអបកទេសេរ
ក៏មាៃេឹកេិត្ថទ្វើោ៉ែងណាកំុឲ្យកដៃលងដដលគត់្នធល រ់ាៃទៅទម្ើលកំសាៃថទន្ទេះាក់ដរកខូ្េខាត្ ទហើយ
ររម្ទាំងរំផ្ទល ញវរផ្ម៌្ររស់ររជារលរដឌដដលរស់ទៅកដៃលងទន្ទេះទងដដរ។ ដំទណើ រកម្ាៃថតាម្រទរៀរ
ទៃេះ រត្ូវាៃទគឲ្យទ ម្ េះថាទអកូទេសេរណ៏ ឬទេសេរណ៏្ម្មជាតិ្។ 

 ទៅអំឡុងេសវត្េរឆ៍្លប ំ១៩៨០ ទេសេរណ៏្ម្មជាតិ្មាៃររជាររិយភារដត្កបុងតំ្រៃ់ររទេសទជឿៃ
ទលឿៃ ដូេជាអាទម្រេិខាងទជើង អឺរ ៉ែរុ អូស្រសាថ លី ៃិងជរ៉ែុៃរ៉ែុទណាត េះ។ ក៏រ៉ែុដៃថទៅេសវត្េរេុ៍ងទរោយទៃេះ 
ទេសេរណ៏្ម្មជាតិ្ក៏ាៃរកីសាយទៅររេះរជាណាេរកកម្ពុជាទងដដរ គឺទរោយទរលមាៃោរទរៀរេំឲ្យ
ោៃ់ដត្ររទសើរទឡើងៃូវទហោឌ រេន្ទសម្ព័ៃនទាំងឡាយ។ 

 ទរៅរីរាសាេររវត្ថិសាស្រសថទំាងឡាយទៅតំ្រៃ់អងារ ភូមិ្ភាគតាម្តំ្រៃ់ទនបរសមុ្រេ ក៏ាៃទថល់
ៃូវទេសៃីយភារោ៉ែងររណីត្ជាមួ្យៃឹងនររទោងោងដដលជាសម្ផត្ថិនៃទេសេរណ៏្ម្មជាតិ្ទងដដរ។



14 

 

ឧេាៃោម្រកទសារទៅទខ្ត្ថទោេះកុង គឺជាកដៃលងដត្មួ្យគត់្ដដលទថល់ឱោសដល់អបកទេសេរ្ម្មជាតិ្
អាេទៅទម្ើលកំសាៃថនររទោងោង។ ទលវជិជមាៃទំាងឡាយនៃទេសេរណ៏ដររទៃេះមាៃដូេជាៈ 

–ដណនំ្ទឲ្យអបកទេសេរយល់ដឹងរីវត្ថមាៃនៃនររទឈើ ទដើម្ទឈើ ៃិងសត្វនរររគរ់ោ៉ែង។ ោរយល់
ទៃេះៃឹងន្ទំឲ្យអបកទេសេរមាៃេិត្ថទេេះេូលរមួ្ោ៉ែងសកម្មកបុងោរដៃរកា ៃិងោរោរនររទោងោង។ 

–ទថល់ោរងារដល់ររជារលរដឌមូ្លោឌ ៃ 

–រទងាើៃរាក់េំណូលររស់ររជារលរដឌមូ្លោឌ ៃរីោរទ្វើជំៃួញជួញដូរ ដូេជាោរលក់វត្ទុ
អៃុសាវរយ៍ី សណាឌ គរ ទភាជៃីយោឌ ៃ។ល។ 

–ទថល់រាក់េំណូលដល់អបករគរ់រគងឧេាៃដដលដត្ងដត្ខ្វេះខាត្ជាៃិេចៃូវៃវោិរទដើម្ផយីកទៅរទរម្ើ
ដល់ោររគរ់រគងនររទោងោងឲ្យោៃ់ដត្ររទសើរទឡើង។ 

 ជាោររិត្ណាស់ជាមួ្យៃឹងទលវជិជមាៃទំាងទៃេះ ក៏មាៃទលអវជិជមាៃខ្លេះៗទងដដរ រីទរោេះថា 
ទដើម្ផីអភិវឌណ អបកវៃិិទោគរត្ូវោរ់ឆ្លា រនររទោងោងខ្លេះទដើម្ផីទ្វើជាសណាឌ គរ ទលូវ េំណត្រៃយៃថ ៃិង
កដៃលងលក់ដូរទទេងៗសរមារ់ទថល់ទសវាកម្មដល់អបកទេសេរ។ អបករគរ់រគងឧេាៃរត្ូវដត្ររឈម្ជា
មួ្យៃឹងោរសទរម្េេិត្ថថាទត្ើគួរេំណាយនទធដីនរររ៉ែុន្ទម ៃហិេតា ៃិងទៅកដៃលងណាទដើម្ផីអភិវឌណ ក៏ដូេជា
ថាទត្ើគួររកាេុករ៉ែុន្ទម ៃហិេតា ៃិងកដៃលងណាទដើម្ផីោរោរ ៃិងដៃទាំឲ្យទៅមាៃលកខណៈជា្ម្មជាតិ្។ 

V. ការគំរាមក្ំដែងសលើនរៃសកាងកាង 

ទរើទទាេះរីជានររទោងោងរត្ូវាៃទគរត់្េុកថាមាៃអត្ទររទោជៃ៏ជីវេរម្ុេះ សងាម្ ៃិងទសដឌកិេច
សំខាៃ់ណាស់េំទោេះររជារលរដឌតំ្រៃ់ទនបរក៏ទោយ ក៏ោរឋិត្ទឋរររស់វាទៅដត្រៃថជួរររេេះៃឹងោរ
គំរម្កំដហងតំាងដត្រីអតី្ត្ោលរហូត្ដល់រេចុរផៃបោល។ កតាថ មួ្យេំៃួៃមាៃដូេខាងទរោម្ដដល
ទ្វើឲ្យមាៃោរៃយេុេះៃូវេំហំនររទោងោង ។  

ក្.ត្រមូវការសលើការដដំ ុះ ៃិងការការ់សឈើសដើមបចីិញ្ចមឹជីវិត្ 
េំៃួៃររជារលរដឌទៅតាម្តំ្រៃ់ទនបរ ាៃទកើៃទឡើងោ៉ែងទលឿៃ រី៤៣២,០០០ ទៅឆ្លប ំ១៩៨១ 

ដល់៩៦០,០០០ ទៅឆ្លប ំ២០០៨ មូ្លទហតុ្េម្ផងរំទុត្ទោយសារេំណូលស្រសុក។ ៃិន្ទប ោរទៃេះ គឺទោយ
សារកតាថ ទសដឌកិេច ដដលទាក់ទាញទោយសោថ ៃុរលខ្ពស់នៃេំណូលដដលាៃរីោរទៃសាេ ៃិងទលិត្
កម្ម្យូង ដដលាៃររ់ទទថើម្មុ្ៃេុងេសេវត្យឆ្លប ំ៨០ រីទរោេះជាតំ្រៃ់ដដលមាៃររជារលរដឌ ៃិងោររកុរក
្ៃនធៃទៅតិ្េតួ្េទៅទឡើយ។ 
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ទៅតំ្រៃ់ទខ្ត្ថទោេះកុង ឧទាហរណ៏ អបកេំណូលស្រសុក មាៃម្្យម្ភាគខ្ពស់ (៧៦%) ាៃេូលកបុង
អំឡុងទរល ១៩៨០–១៩៩៥។ ោរហូរេូលខាល ំងរំទុត្ទៅេទន្ទល េះទរល ១៩៨៥–១៩៩៥។ មុ្ៃឆ្លប ំ១៩៨០
ោរហូរេូលមាៃេំៃួៃតិ្េ ៃិងររ់រី ឆ្លប ំ១៩៩៥ លំហូរទៃេះមាៃោរៃយេុេះ។ 

ទៅទរលររជារលរដឌទៅតំ្រៃ់ទៃេះទកើៃទឡើង ត្រម្ូវោរទលើទលិត្ទលទោងោងសរមារ់សាង
សង់(ទធេះសាប ក់ទៅ កំរង់ដទ ៃិងសមាភ រៈសំណង់ទទេងៗ ថាម្រលរីទឈើ (អុស ្យូង) ៃិងរររេិញ្ច ឹម្ជីវតិ្
(អុស ្យូង សសរ ) ក៏ាៃទកើៃទឡើងទងដដរ។ 

ទៅឆ្លប ំ១៩៩២ មាៃតួ្ទលខ្ា៉ែ ៃ់សាម ៃដដលកបុងទន្ទេះមាៃឡ្យូងទរេើៃជាង៣០០ឡដដលាៃ
ទលិត្្យូងទលើសរី២៤,០០០ទតាៃ ដដល៩៤%នៃទលិត្ទលទៃេះាៃនំ្ទទេញទៅររទេសនៃ ទហើយរត្ូវ
ោរររមិាណទឈើទោងោងតាម្ោរា៉ែ ៃ់សាម ៃររដហល១០០,០០០ទតាៃទដើម្ផទីលិត្្យូងកបុងររមិាណ
ទៃេះ។ ទៅឆ្លប ំ១៩៩៤ មាៃគណៈកម្មោរររឆំ្លងឡ្យូងមួ្យរត្វូាៃរទងាើត្ទឡើងទោយអាជាញ ្រតំ្រៃ់កបុង
ទគលរំណងរត្ួត្រិៃិត្យសកម្មភារទលិត្្យូងមិ្ៃស្រសរេារ់។ គណៈកម្មោរទៃេះមាៃដំទណើ រោរដត្កបុង
រយៈទរលខ្លីរ៉ែុទណាត េះ ទោយសារោរខ្វេះ្ៃនធៃ។ កបុងទរលទន្ទេះ មាៃោរទកើៃទឡើងៃូវេំៃួៃឡតូ្េៗរត្ូវ
ាៃរទងាើត្ទឡើងទោយាៃផ្ទល ស់េីតំាងៃេូលទៅកបុងនររោៃ់ដត្ទរៅទៅៗទដើម្ផីទគេរីោររកទ ើញ។ 

 

ៃវីទរើោរនំ្ទទេញ្យូងរត្ូវរត់្ថាខុ្សេារ់ររ់រីោក់កណាថ លឆ្លប ំ១៩៩៤ក៏ទោយ ក៏េំៃួៃឡដុត្
្យូងទៅដត្មាៃោរទកើៃទឡើង។ ោរណ៏ទៃេះជំរញុឲ្យមាៃោររ៉ែុៃរ៉ែងររស់គណៈកម្មោរររឆំ្លងៃឹងឡដុត្
្យូងជាទលើកេី២ ទៅដខ្កកាោឆ្លប ំ១៩៩៦ទដើម្ផរីញ្ឈរ់ទលិត្កម្ម្យូង។ ទៅដខ្ម្ករ ឆ្លប ំ១៩៩៧ 
គណៈកម្មោរទៃេះ ជាមួ្យៃឹងជំៃួយររស់អាជាញ ្រ ៃគរាលមូ្លោឌ ៃ ៃិងកងទាហា ៃាៃកំទេេទរល
ឡដុត្្យូងទៅតំ្រៃ់ទៃេះទសធើរដត្ទំាងអស់ ដដលមាៃររដហល១០០០ឡ។ ទោយដទែកតាម្ោររិេឡដុត្
្យូងទំាងទៃេះ ទគលរំណងររស់រោឌ ភិាល គឺទ្វើោររគរ់រគងទឡើងវញិទលើនររទោងោង ៃិងរន្ទធ រ់ម្ក 
ទ្វើៃិយ័ត្កម្ម ៃិងទ្វើឲ្យវស័ិយទលិត្្យូងទៃេះឲ្យស្រសរេារ់វញិ។ ទៃេះទោយសារមាៃោរយល់ដឹងថា
ររជារលរដឌកបុងតំ្រៃ់ រត្ូវោរ្យូងរីទរោេះរួកទគមិ្ៃអាេេិញទររងឥៃនៃៈ។ 

ខ.ការរន្រ្នាា ៃយក្ដីសដើមបសី្វើេរិបក្មមរង្គា រ ៃិងកាត ម 
កបុងអំឡុងឆ្លប ំ១៩៩៥ នទធដីនររទោងោង ៦៥ហត្ ទៅដររកតាស ុ៊ុំ រត្វូាៃទគេិញ ៃិងទ្វើឯកជៃ

ភាវរូៃីយកម្ម។ មួ្យភាគនៃនទធដីទៃេះ រត្ូវាៃសំអាត្ទដើម្ផីទ្វើសិរផកម្មរងាា រ ៃិងោថ ម្ ៃិងមួ្យភាគទេៀត្
រត្ូវាៃជីកទ្វើជាដររកទដើម្ផីនំ្ទរងាា រទោយខុ្សេារ់ គឺរីលំហូរសមុ្រេ្ម្មជាតិ្ ទហើយរន្ទធ រ់ម្កររ់វា
កបុងទរលេឹកស្រសក។ 

កបុងអំឡុងឆ្លប ំ១៩៩៧ នទធដីនររទោងោង ៤៧ហត្ ទៅទោេះខ្យង រត្ូវាៃអៃុញ្ហដ តិ្ឲ្យរទងាើត្ជា
កសិោឌ ៃេិញ្ច ឹម្ោថ ម្។ ទៃេះជាលេនទលកបុងោរោរោរទោយរកុម្អបកភូមិ្ដដលមិ្ៃអាេេូលទៅកបុងតំ្រៃ់
ររ់ោថ ម្ ៃិងខ្យងដូេោលរីមុ្ៃ។ 
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ទៅឆ្លប ំ១៩៩៩ នទធដីនររទោងោង ១៥ហត្រត្ូវាៃេង្គ្ន្ទធ ៃទៅឯតំ្រៃ់េុងទរជាយទោយររជា
រលរដឌកបុងតំ្រៃ់ ៃិងមួ្យេំៃួៃម្ករីទរៅ។ ររជារលរដឌរត្ូវាៃទគជួលឲ្យជីកដររកទដើម្ផឲី្យរងាា រហូរ
េូលទៅទរលេឹកទឡើង ៃិងររ់វាទៅទរលេឹកស្រសក។ 

ទៅឆ្លប ំ២០០២ នទធដីនររទោងោងោៃ់ដត្្ំរត្ូវាៃរំផ្ទល ញទដើម្ផទី្វើោរសាងសង់ទធេះ កដៃលងេិញ្ច ឹម្
រងាា រ ដូេជា 

   ២៥ហត្ ទៅដររកកូៃគុក 

   ៧ហត្ ទៅជំុវញិេទៃលអូទរៅ 

   ១៥ហត្ ទៅដររកតាសុរ 

ោរដររោល យនររទោងោងទៅជាកដៃលងកសិោឌ ៃេិញ្ច ឹម្រងាា រ ាៃរងារទលរ៉ែេះោល់អវជិជមាៃ
ទៅទលើររជារលរដឌ ៃិងទលើជីវេរម្ុេះតាម្តំ្រៃ់ទនបរ។ ជារមួ្ ទៅេុងឆ្លប ំ១៩៩៤ នទធដីនររទោងោង
១២៤០ហត្ ទៅទោេះកុងរត្ូវាៃដររោល យសរមារ់ទគលរំណងទៃេះ។  

គឺមាៃអត្ទររទោជៃ៏ណាស់កបុងោរកត់្សំគល់ថា រន្ទធ រ់រីឆ្លប ំ២០០០ម្ក ោរេិញ្ច ឹម្រងាា រទសធើរដត្
ទំាងអស់រត្ូវាៃរិេ ទោយសារអបកេិញ្ច ឹម្ាៃេេួលរងោរខាត្រង់ោ៉ែងខាល ំង។ ជាមួ្យគប ទៃេះដដរ ទគ
ា៉ែ ៃ់សាម ៃថា នទធដីនររទោងោង រី៣៥០០ ទៅ៤០០០ហត្ ទៅទខ្ត្ថកំរត្ ៃិងទខ្ត្ថដករ រត្វូាៃទគដររ
ោល យជាកសិោឌ ៃទលិត្អំរិល។ 

គ.ការរន្រ្នាា ៃយក្ដីសដើមបសីក្ងចំសណញ 
តំ្រៃ់នររទោងោងក៏រត្ូវាៃេង្គ្ន្ទធ ៃយកខុ្សេារ់ ៃិងលក់ទដើម្ផអីភិវឌណ។ ររជារលរដឌដដល

ម្ករីទរៅតំ្រៃ់ ៃមីៗទៃេះ ាៃេិញដីរីអបកភូមិ្មួ្យេំៃួៃតាម្ត្នម្លដ៏ទារ រី៣០ដុលាល រ ទៅ៥០ដុលាល រ/ហត្ 
ទហើយដដលទាម្ទារនររទោយខុ្សេារ់។ 

តំ្រៃ់មួ្យេំៃួៃតាម្រទណាថ យទនបរេេួលរងៃូវោរទាម្ទារ ត្វា េុកជាដទបកមួ្យនៃោរទកង
េំទណញទលើដី។ ជារិទសសសទងាត្ទ ើញទៅជំុវញិតំ្រៃ់ដកផរេីររជំុជៃនៃទខ្ត្ថររេះសីហៃុ ៃិងទខ្ត្ថដករ 
ឬក៏តំ្រៃ់ដដលទេើរអភិវឌណៃមីៗ ដូេជាទៅដកផរមូ្លោឌ ៃន្ទវាទនបររម្ ៃិងកំរង់ដទឧកញ ម្៉ែុង រេិនី ទៅ
ដកវទុស។ ជាេូទៅ ោរត្វា៉ែទាម្ទារដីទំាងទៃេះទរេើៃមាៃេំហំតូ្េៗ។ ទគលរំណងដំរូងគឺររងីកនទធដីឲ្យ
ទៅជាដីឯកជៃ។  

គណៈកម្មោររគរ់រគង ៃិងវាយត្នម្ល េំទោេះោររងាា រោរេង្គ្ន្ទធ ៃយកដីនររ   ទោងោង ៃិងោរ
ទាម្ទារដីតំ្រៃ់ទនបរ រត្វូាៃរទងាើត្ទឡើងទោយររោសររស់រជរោឌ ភិាលកម្ពុជា (ររោសទលខ្២៨ 
ស.ស.រ ឆ្លប ំ២០០៥)។ ោត្រវកិេច ៃិងភារកិេចររស់គណៈកម្មោរ គឺរត់្វនិធៃោររញ្ឈរ់សកម្មភារ
េង្គ្ន្ទធ ៃយកដី រងខំឲ្យររគល់ដីដដលាៃេង្គ្ន្ទធ ៃ ៃិងទាម្ទារដីម្កវញិ រញ្ហជ ឲ្យអបកទ្វើខុ្សោំទឈើ
ទោងោងសារជាៃមីទដើម្ផជំីៃួសទឈើទោងោងដដលាៃសំអាត្ ៃិងរលំំ។ 

ឃ.ការដររកាល យត្ំរៃ់នរៃសកាងកាងឲ្យសៅជាដីចំការក្េកិ្មម 
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ៃវីត្ផិត្ដត្មិ្ៃអាេដឹងេំៃួៃហិេតារិត្រាកដ រ៉ែុដៃថក៏រត្ូវាៃដឹងថា នររទោងោងររ់រយហិេតា
ទៅដររកាញ់រជូក ទៅឆ្លប ំ១៩៩៥ ៃិងទៅមា៉ែអ ូ ទៅឆ្លប ំ១៩៩៧ រត្ូវាៃោត់្ ៃិងសំអាត្សរមារ់ទ្វើេំោរ
ដូង ខ្បុរ ៃិងសាវ យ ក៏ដូេជាសរមារ់ទ្វើដស្រស។ 

ង.ររជាៃលរដឋក្ន ងត្រំៃ់ អាជាា ្រមូលដឋ ៃ ៃិងស្ថា រ័ៃពាក្់ៃ័ៃធ 
ររជារលរដឌកបុងតំ្រៃ់មូ្យេំៃួៃាៃេង្គ្ន្ទធ ៃយកដីនររទោងោង ទហើយលក់ទៅឲ្យអបកទទេង។ 

ររជារលរដឌរកីរកដដលម្ករីទរៅតំ្រៃ់ម្ករស់ទៅ ក៏រំទលិេរំផ្ទល ញនររទោងោងដដរ។ រួកគត់្ាៃទ្វើ
ោរជាកម្មករសាងសង់េំៃរ់េឹក ៃិងជីកដររកទំាងឡាយ។ ោររង់នៃលរលកម្មទារណាស់ ឧទាហរណ៏ 
សរមារ់នទធរកឡា៣ដម្៉ែត្ោទរ ៉ែ េេួលាៃដត្៧០០០ទរៀលរ៉ែុទណាត េះ។ 

ទលើសរីទៃេះទេៀត្ មាៃេំន្ទស់គប រវាងអបកទៃសាេេឹករក់ ៃិងេឹកទរៅ ។ អបកទៃសាេោៃ់ដត្
ទរេើៃគប ទររើរាស់វ ិ្ ីសាស្រសថោៃ់ដត្េំទៃើរ ៃិងឧរករណ៏ខុ្សេារ់ទដើម្ផរីរ់រតី្។ ោរទកើៃទឡើងៃូវេំៃួៃ
េូកមា៉ែ សីុៃដដលទររើរាស់ទោយអបកទៃសាេដដលទៃសាេទៅកបុងេឹកដដលមាជទរៅតិ្េជាង២០ម្រត្ូវ 
ដដលេារ់ទៃសាេាៃហាម្ឃាត់្។ សកម្មភារររស់អបកទៃសាេេឹកទរៅ ទ្វើឲ្យអបកទៃសាេេឹករក់ខឹ្ង
ដដលទ្វើឲ្យទកើត្មាៃជាេូទៅៃូវទសាកន្ទដកម្មដដលទៅកបុងទន្ទេះមាប ក់ៗគិត្ដត្ដសវងរកទ្វើោ៉ែងទម្៉ែេឲ្យ
ាៃទលេំទណញោៃ់ដត្ទរេើៃតាម្ដត្ខ្លួៃអាេទ្វើទៅាៃ គឺទ្វើឲ្យខូ្េខាត្អៃថរយៃ៏ដល់្ៃនធៃ
្ម្មជាតិ្ដដលកបុងករណីទៃេះមាៃរតី្ ៃិងនររទោងោង។ ជាលេនទល ទៅតំ្រៃ់ជិត្ទនបរ ជាេូទៅមាៃោរ
ទៃសាេទលើសលុរទរក ទហើយទ្វើឲ្យោរោរោរនររទោងោងមិ្ៃរត្ូវាៃទគគិត្ទេ។ 

តួ្ន្ទេីភារកិេចរគរ់រគង្ៃនធៃ្ម្មជាតិ្សទិត្កបុងោរេេួលខុ្សរត្ូវររស់សាទ រ័ៃជំន្ទញដូេជា
រដឌាលជលទល ៃិងរកសួងររសិាទ ៃ។ រ៉ែុដៃថ ោលរីមុ្ៃអបកជំន្ទញ មិ្ៃមាៃសម្មត្ទភារលេនភារសម្
ស្រសរ ៃិងរគរ់រគៃ់ទដើម្ផីោរោរ ៃិងេរ់េល់ៃឹងររតិ្រត្ថិោរខុ្សេារ់ទន្ទេះទេ។ ម្ា៉ែងទេៀត្មិ្ៃមាៃ
សហររតិ្រត្ថិោររវាងសាទ រ័ៃជំន្ទញ ៃិងអាជាញ ្រមូ្លោឌ ៃ។ ទហតុ្ដូទេបេះទហើយោររគរ់រគងនររ
ទោងោងទៅមាៃភារខ្វេះេទន្ទល េះ។ 

VI. សែត្ ដូចសមតចាៃជារញ្ហា គំរាមក្ំដែងសៃុះសក្ើត្សៃើង 

មាៃកតាថ ជាទរេើៃដដលទ្វើឲ្យមាៃរញ្ហា រុនំរេំទោេះនររទោងោងៈ 
ក្.ត្រមូវការសលើោ េ ្យងូ ៃិង្លតិ្្លនរៃសឈើស្េងសរៀត្ 

ររជារលរដឌតំ្រៃ់ទនបររកីរកដត្ងដត្រត្ូវោរអុស ៃិង្យូងសរមារ់ោរេំអិៃអាហារជាទរៀងរល់នៃៃ 
រីទរោេះរូកគត់្មិ្ៃអាេមាៃលេនភាររង់នៃលឧសម័ៃ។ កបុងទរលជាមួ្យគប ដដររួកគត់្ក៏រត្ូវោរេំណូល
តិ្េតួ្េរដៃទម្ទេៀត្រីោរលក់ទលិត្ទលនររទឈើដដលររមូ្លាៃទៅកបុង ៃិងជំុវញិតំ្រៃ់នររ
ទោងោង។ 
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ខ.ក្ងវុះខាត្ការេកិ្ា ៃិងការដក្់ៃិៃ័យ 
មាៃកងវេះខាត្ោរសិកា ោរវាយត្នម្លទលរ៉ែេះោល់ ោររត្តួ្រិៃិត្យទឡើងវញិទលើតំ្រៃ់នររ

ទោងោង ដដលាៃអៃុញ្ហដ តិ្ ឲ្យទររើរាស់តាម្រទរៀរទទេងៗ ដូេជាវារវីរផកម្មជាទដើម្។ វារវីរផកម្ម
ដដលតាម្រយៈោរររងីកេំហំេីតំាង ាៃជួយដល់អបកមាៃរេរយ ៃិងអបកមាៃអំណាេេង្គ្ន្ទធ ៃយកនររ
ទោងោង ក៏ដូេជាោរទររើរាស់ដីសរមារ់ោរតំាងភូមិ្លំទៅ។ ម្ា៉ែងទេៀត្សាទ រ័ៃរគរ់រគងរគៃ់ដត្យក
េិត្ថេុកោក់ដត្ទលើតំ្រៃ់ដដលរត្ូវាៃរំទលិេរំផ្ទល ញរ៉ែុទណាត េះ រ៉ែុដៃថមិ្ៃមាៃសកម្មភារដ៏មាៃររសិេនភារ
ណារត្ូវាៃយកម្កទររើទដើម្ផរីរឆំ្លងៃឹងោរររររឹត្ថរេទលមើសដដលនំ្ទទៅរកោររៃថោររំទលិេរំផ្ទល ញ
នៃនររទោងោងដដលទៅទរៅតំ្រៃ់ោរោរ ៃិងទៅសួៃឧេាៃជាតិ្ទន្ទេះទេ។ 

គ.ក្ងវុះការយលដ់ឹង ៃិងេមបជញ្ញុះររេេ់ែគមៃ៏មូលដឋ ៃ 
ររជារលរដឌភាគទរេើៃនៃសហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃមិ្ៃាៃយល់េាស់អំរីទលរ៉ែេះោល់នៃោរាត់្រ

ង់នររទោងោងទេ។ រួកគត់្រគៃ់ដត្សុខ្េិត្ថទ្វើជាកម្មករសីុឈបួលឲ្យទគជាមួ្យៃឹងកនរម្ដ៏សថួេទសថើង
ទៅកបុងោររកេំណូលទដើម្ផីេិញ្ច ឹម្រគួសារររស់ខ្លួៃដត្រ៉ែុទណាត េះ។ ក៏រ៉ែុដៃថរន្ទធ រ់រីជួរររេេះោរលំាក
ទោយសារដត្ោរាត់្រង់តំ្រៃ់នររទោងោង ៃិងតំ្រៃ់រតី្ម្ក ទេើរសម្ផជញ្ដេះររស់រួកគត់្មាៃោរ
ទកើៃទឡើង ៃិងររ់ទទថើម្ត្ែូញដត្ែររថឹងត្វា៉ែ។ 

រត៌្មាៃ ៃិងោរទថល់ដំណឹងអំរីោររគរ់រគង ៃិងោរោរ្ៃនធៃ្ម្មជាតិ្ ជារិទសសោររគរ់
រគងនររទោងោង ទលររទោជៃ៏ររស់វា ៃិងោរវាយត្នម្លទលរ៉ែេះោល់ររសិាទ ៃ មិ្ៃទាៃ់ាៃ
ទេរវទាយាៃរគរ់រគៃ់ទៅទឡើយទេ ទហតុ្ដូទេបេះទហើយ ទៅមាៃោរខ្វេះខាត្ដ៏្ៃៃ់្ៃរនៃោរេូលរមួ្
េំដណករីសំណាក់សហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃទៅកបុងោររគរ់រគង់នររទោងោង ។ 

ឃ.ការខិត្ខំររឹងដររងសៅក្ន ងការកាត្់រៃាយការរំ្លិចរំផ្កល ញនរៃសកាងកាង 
១. ោររ៉ែុៃរ៉ែងទៅកបុងោរទោេះស្រសាយោររំទលិេរំផ្ទល ញនររទោងោង រត្វូាៃទ្វើទឡើងទោយ

សាទ រ័ៃជំន្ទញ ៃិងទោយសហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃ រ៉ែុដៃថដំទណាេះស្រសាយមាៃភារយឺត្ោ៉ែវ ៃិងមិ្ៃាៃ
ទជាគជ័យ។ រ៉ែុដៃថទទាេះរីជាោ៉ែងណាកថី ទយើងសទងាត្ទ ើញថាទៅទរលដដលសហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃេូលរមួ្
សហោរជាមួ្យអាជាញ ្រមូ្លោឌ ៃ ៃិងសាទ រ័ៃជំន្ទញ ភ័រសំណាងទជាគជ័យាៃោៃ់ដត្ររទសើរ។ 

២. សាទ រ័ៃជំន្ទញដដលេេួលខុ្សរត្ូវកបុងោររគរ់រគងនររទោងោង គឺោរោិល័យជលទល 
ៃិងររសិាទ ៃ។ ទៅទរលេេួលាៃរត៌្មាៃថាមាៃោររំទលិេរំផ្ទល ញនររទោងោងទកើត្មាៃ អាជាញ ្រមាៃ
សម្មត្ទកិេចៃឹងរញ្ជូ ៃរុគាលិកររស់ខ្លួៃឲ្យទៅទ្វើអ្ិោរកិេចភាល ម្ៗ។ ជួៃោល អ្ិោរមិ្ៃាៃទ ើញ ឬក៏
មិ្ៃាៃៃិោយជាមូ្យជៃទលមើសទេ គឺរគៃ់ដត្ទ្វើរាយោរណ៏ដត្រ៉ែុទណាត េះ។ កបុងករណីាៃទ ើញជៃ
ទលមើសទៅៃឹងកដៃលង អ្ិោរៃឹងឲ្យជៃទន្ទេះេុេះហត្ទទលខាទលើកិេចសៃាឈរ់ររររឹត្ថរេទលមើសដដដល
ទៃេះទេៀត្។ ជួៃោលជៃទលមើសរត្ូវាៃររមាៃដត្តាម្រយៈោកយទរជៃ៏រ៉ែុទណាត េះ។ រន្ទធ រ់រីហបឹងម្កក៏
គម ៃោរតាម្ោៃរិៃិត្យរៃថទេៀត្ដដរ ៃិងទោយសារភាររំាេ់ទៅកបុងោរេិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ររស់រួកទគ ជៃ
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ទលមើសៃឹងររររឹត្ថសកម្មភារខុ្សេារ់ម្ថងទហើយម្ថងទេៀត្។ ទហតុ្ដូទេបេះ សាទ ៃភារទៃេះមិ្ៃមាៃ
ររសិេនភាររីទរោេះនទធរកឡាោៃ់ដត្្ំរត្ូវាៃរំផ្ទល ញ។  

ម្ា៉ែងទេៀត្ ទៅកបុងតំ្រៃ់ដដលរគរ់រគងទោយសហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃសហោរជាមួ្យសាទ រ័ៃ
ជំន្ទញ ៃិងអាជាញ ្រមូ្លោឌ ៃទដើម្ផីោរោរ ៃិងរញ្ឈរ់សកម្មភាររំទលិេរំផ្ទល ញ លេនទលដដលេេួលាៃ
មាៃររសិេនភារ ៃិងទជាគជ័យជាង។ ររសិៃទរើររជារលរដឌទ ើញអបកណាមាប ក់ោរ់នររទោងោង 
រួកគត់្អាេរញ្ជូ ៃរត៌្មាៃជារន្ទធ ៃ់ដល់សាទ រ័ៃជំន្ទញ ៃិងអាជាញ ្រមូ្លោឌ ៃ ៃិងដល់រកុម្ោរងារ
អាជាញ ្ររគរ់រគង្ៃនធៃទខ្ត្ថ ៃិងតំ្រៃ់ទនបរ ទដើម្ផីទរៀរេំសំណំុទរឿងររឆំ្លងៃឹងជៃទលមើស។ រន្ទធ រ់ម្ក
អាជាញ ្រាៃទ្វើោរទោេះទៅជៃទលមើស ៃិងឲ្យេុេះហត្ទទលខាទលើកិេចសៃាទៅេល់មុ្ខ្តំ្ណាង
សហគម្ៃ៏ទដើម្ផីរញ្ឈរ់សកម្មភារទៅនៃៃទរោយទេៀត្។ 

ទោយទជឿជាក់ថា ោរេូលរមួ្ររស់សហគម្ៃ៏គឺជាគៃលឺេះឲ្យទជាគជ័យទៅកបុងោរោរោរនររទោងោង 
សាទ រ័ៃជំន្ទញាៃោក់ទេញៃូវោររឹងដររងររស់ខ្លួៃឲ្យោៃ់ដត្ខាល ំងទៅកបុងោររទងាើត្សហគម្ៃ៏ឲ្យ
ាៃោៃ់ដត្ទរេើៃទដើម្ផោីរោរនររទោងោង ៃិងរតី្។ ររ់រីឆ្លប ំ២០០០ ដល់ឆ្លប ំ២០០៩ មាៃសហគម្ៃ៏
ទៃសាេទំាងអស់៤៦៩ទៅេូទំាងររទេសកម្ពុជា ដដលមាៃ១២៦,៤៩០រគសួារ ទេំទេញរីម្ៃុសេេំៃួៃ
២៧៧,០៤៤ន្ទក់។ ទេញរីេំៃួៃសហគម្ៃ៏ទៃេះ ៣៥ជាសហគម្ៃ៏ទៃសាេសមុ្រេ។ ទលើសរីទៃេះ
រដឌាលជលទលាៃរទងាើត្ាៃរកុម្្ន្ទគរោថ ម្េំៃួៃ១០ជាមួ្យៃឹងរេុងេំៃួៃ២៦។ ទៅទខ្ត្ថកំរត្ 
មាៃរកមុ្្ន្ទគរោថ ម្១០ ជាមួ្យៃឹងរេងុេំៃួៃ២៥ដៃម្ទេៀត្រត្ូវាៃរទងាើត្ទឡើង។ ទគលរំណងនៃ
ោររទងាើត្រកុម្្ន្ទគរោថ ម្ទៃេះ គឺទដើម្ផីជំរញុឲ្យអបកទៃសាេររមូ្លោថ ម្ញីដដលមាៃរងសថុកេុកកបុង
រេុងទដើម្ផីនធន្ទដល់ទលិត្កម្មោថ ម្ន្ទអន្ទគត្ ដដលកបុងទរលជាមួ្យគប ទៃេះក៏ដូេជាទដើម្ផោីរោរជំរក
នររទោងោងដដរ។ ទទាេះរីជាមាៃោរររឹងដររងកបុងោររទងាើត្សហគម្ៃ៏ទៃសាេោ៉ែងដូទេបេះក៏ទោយ 
ក៏ោរខ្វេះខាត្ទៅដត្មាៃទោយសារខ្វេះោររងាា ត់្រទរងៀៃ រត្ួត្រិៃិត្យ ៃិងទសវាកម្មដេករយរត៌្មាៃរី
សំណាក់រដឌាលជលទល ៃិងោររគរ់រគងមិ្ៃាៃរគរ់រជុងទរជាយរីសំណាក់គណៈកម្មោរ
សហគម្ៃ៏។ 

VII. ោៃ ស្ថេៃ ៏

រញ្ហា ទាក់េងៃឹងោររំទលិេរំផ្ទល ញនររទោងោងមិ្ៃរត្ូវាៃរោឌ ភិាលកម្ពុជាទាត់្ទរលទន្ទេះទេ។ 
គំៃិត្ទថួេទទថើម្ជាទរេើៃ រត្ូវាៃដណនំ្ទទដើម្ផរីញ្ឈរ់ោររំផ្ទល ញទៃេះ: 

 េារ់ជលទលដដលាៃររោសឲ្យទររើទៅឆ្លប ំ១៩៨៧ ាៃរិររណាថា 
ោរទាញយកទលរីនររទោងោងសរមារ់ទគលរំណងណាមួ្យ រត់្េុកថាខុ្សេារ់។ 

 សកម្មភារសិរផកម្មរងាា រៃយេុេះជារៃថរន្ទធ រ់ទោយសារោរាត់្រង់ទលិត្ភារនៃរងាា រ
។ ជិត្៧០%នៃកសិោឌ ៃេិញ្ច ឹម្រងាា ររត្វូាៃទាេះរង់ទរលទៅឆ្លប ំ១៩៩៦។ រេចុរផៃប មាៃដត្
មួ្យេំៃួៃតូ្េរ៉ែុទណាត េះរត្ូវាៃទគទជឿថាមាៃសកម្មភារ។ 
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 ទៅឆ្លប ំ១៩៩៤ រោឌ ភិាលាៃរទងាើត្អៃុរកឹត្យទដើម្ផីហាម្ឃាត់្ោរោរ់នររទោងោង
ទលិត្្យូងតាម្រទណាថ យតំ្រៃ់ទនបរសមុ្រេ។ គណៈកម្មោរររឆំ្លងោរទលិត្្យូងរត្ូវាៃ
រទងាើត្ទឡើងដដលមាៃសមាសភាររីអាជាញ ្រមូ្លោឌ ៃ ម្ង្គ្ៃថីរកសួងររសិាទ ៃ ៃិងអាជាញ ្រ
ោក់រ័ៃនទទេងទេៀត្ទដើម្ផីរត្ួត្រិៃិត្យសកម្មភារទលិត្្យូងខុ្សេារ់។ 

 ទគលគំៃិត្ៃមីមួ្យេំៃួៃររស់រោឌ ភិាលទៅទលើគទរមាងទនបរសមុ្រេរត្វូាៃទរៀរទរៀងទឡើ
ងដដលដទែកទលើរកុម្ោរងារដដលដត្ងតំាងទោយន្ទយកោឌ ៃទៅរររំទខ្ត្ថរីរកសួងររសិាទ ៃ 
រកសួងកសិកម្ម រោុខ ររមាញ់ ៃិងទៃសាេ។ 

 ទជាគជ័យទំាងឡាយរត្ូវាៃកត់្រតាជាភសថុតាង។ រ៉ែុដៃថោររំផ្ទល ញនររទោងោងទៅដត្
រៃថមាៃ។ ត្ទៅខាងមុ្ខ្ទេៀត្ ទដើម្ផីទោេះស្រសាយរញ្ហា ទៃេះអៃុសាសៃ៏មួ្យេំៃួៃដូេខាង
ទរោម្រត្ូវាៃទលើកទឡើងៈ 

១. ទោេះស្រសាយេំន្ទស់ឲ្យាៃជារន្ទធ ៃ់ទៅកបុងសហគម្ៃ៏ ៃិងរវាងសហគម្ៃ៏សថី
អំរីោរទររើរាស់តំ្រៃ់ទនបរ ជារិទសសរវាងអបកទៃសាេេឹករក់ ៃិងអបកទៃសាេេឹកទរៅ។ 

២.ទ្វើឲ្យេរ់សរវរគរ់ៃូវោរកំណត់្ររំដដៃនៃនររទោងោងទំាងអស់ជាមួ្យៃឹង
េំៃួៃនទធរកឡាគិត្ជាហិេតា។ 

៣. អៃុញ្ហដ តិ្ ៃិងជំរញុសហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃទៅកបុងោររគរ់រគង្ៃនធៃ្ម្មជាតិ្
តាម្រយៈោររទងាើត្សហគម្ៃ៏ទៃសាេឲ្យោៃ់ដត្ទរេើៃ។ 

៤. ទថល់ោររងាា ត់្រទរងៀៃរដៃទម្ ៃិងជួយទរជាម្ដរជងទដើម្ផីជំរញុឲ្យោៃ់ដត្ររទសើរ
ៃូវសម្មត្ទភារនៃរកមុ្សហគម្ៃ៏ទៃសាេ ៃិងទ្វើោររត្ួត្រិៃិត្យររតិ្រត្ថិោរររស់រួកគត់្
កបុងោររទងាើៃទលិត្កម្មរតី្ ៃិងោរោរនររទោងោងេរ់េល់ៃឺងទលរ៉ែេះោល់ររសិាទ ៃ
អវជិជមាៃ។ 

៥. ររងឹងោរអៃុវត្ថេារ់ ៃិងោរោក់រិៃ័យ។ 

៦. ទ្វើឲ្យោៃ់ដត្ររទសើរទឡើងៃូវកិេចសហររតិ្រត្ថិោររវាងសហគម្ៃ៏មូ្លោឌ ៃ 
អាជាញ ្រមូ្លោឌ ៃ អបកជំន្ទញ ៃិងសាទ រ័ៃោក់រ័ៃនទាំងឡាយ ជារិទសសរដឌាលជលទល 
ៃិងរកសួងររសិាទ ៃ។ 

៧. ោំទដើម្ទោងោងឲ្យាៃោៃ់ដត្ទរេើៃទៅកបុងតំ្រៃ់ខូ្េខាត្(ដដលអៃ់ៃយ) 
ក៏ដូេជាទៅកបុងវាលេំហរតាម្រទណាថ យតំ្រៃ់ទនបរសមុ្រេ។ តាម្រទណាថ យទនបរទៃេះ រដឌ
ាលជលទល ទៅកបុងគទរមាងដទៃោរយុេនសាសៃ៏ររស់ខ្លួៃសរមារ់វស័ិយជលទល
ឆ្លប ំ២០១០–២០១៩ាៃោក់េិសទៅោំទឈើទោងោងឲ្យាៃ៣០០ហត្ទៅឆ្លប ំ២០១១ 
៧០០ហត្ទៅឆ្លប ំ២០១៤ ៃិង១០០០ហត្ទៅឆ្លប ំ២០១៩។ មូ្លៃិ្ិរគរ់រគៃ់គួររត្ូវាៃ
វភិាជៃ៏សរមារ់គទរមាងទៃេះ។ 
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VIII. សេចក្តីេៃនិដឋ ៃ 

ររជារលរដឌភាគទរេើៃដដលរស់ទៅតាម្រទណាថ យតំ្រៃ់ទនបរសមុ្រេៃឹងរៃថរឹងដទែកទលើោរររមូ្
លទលិត្ទលទៅកបុង ៃិងជំុវញិតំ្រៃ់នររទោងោងសរមារ់ោរេិញ្ច ឹម្ជីវតិ្ររស់រួកគត់្។ សកម្មភារ
ទំាងទៃេះៃឹងរៃថទ្វើឲ្យនររទោងោងមាៃោរៃយេុេះ។ វនិធៃោរោរោរ ៃិងដ៏សកម្មទាំងឡាយរត្ូវាៃ
រត់្ដេងរេួទហើយ ក៏រ៉ែុដៃថវនិធៃោរមួ្យេំៃួៃេេួលាៃទជាគជ័យ ៃិងមួ្យេំៃួៃទេៀត្មិ្ៃេេួលាៃ
ទជាគជ័យទឡើយ។ រត្ូវរទងាើត្កម្មវ ិ្ ីរគរ់រគងរកុខជាតិ្ទោងោងដ៏មាៃររសិេនភារមួ្យ ទោយដទែកទលើរេ
រិទសា្ៃ៍ដដលនធល រ់ាៃជួររីគណៈកមាម ្ិោរេរម្ុេះ ឬគណៈសហរគរ់រគង (Adaptive Co-

Management) ទៅសួៃឧេាៃសត្វនររោម្រកទសារ ទខ្ត្ថទោេះកុង ន្ទោក់កណាថ លេសេវត្ថឆ្លប ំ១៩៩០។ 
ោររគរ់រគងដររទៃេះត្រម្ូវឲ្យមាៃោរោក់រ័ៃនរីសហគម្ៃ៏ រ៉ែុដៃថមិ្ៃសទិត្ដត្កបុងករមិ្ត្
សហគម្ៃ៏រ៉ែុទណាត េះទេ ោរជួយរីរដឌអំណាេទខ្ត្ថ ៃិងោរគំរេដ៏នេទេៀត្រត្ូវដត្រូក
រញ្ចូ លគប កបុងដំទណើ រោរទៃេះ។ អបកភូមិ្ៃឹងរៃថោរររឹងដររងកបុងដំទណើ ោរនៃោររគរ់រគង ដត្កបុងករណី
មាៃោរគំរេរីសំណាក់រោឌ ភិាលរគរ់លំោរ់ថាប ក់។ 

ោរោរោរនររទោងោង មិ្ៃដម្ៃដត្ជាោរេេួលខុ្សរត្ូវររស់សាទ រ័ៃរដឌរ៉ែុទណាត េះទេ ទៃេះជា
ភារកិេចរមួ្គប នៃអបកោក់រ័ៃនទំាងអស់ ជារិទសសោរេូលរមួ្ោ៉ែងសកម្មរីររជារលរដឌកបុងសហគម្ៃ៏។  

 

ភបំទរញ នៃៃេី        ដខ្ សីហា ឆ្លប ំ ២០១២ 

 

 

 

           រណឌិ ត្ េ ៃិ សម៉េងរេររៃ 
            ររនធៃអៃុរកុម្ស្រសាវរជាវទសដឌកិេចកសិកម្ម 

         (ក.ស.វ.) 
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