ព្រៃ កោងោង
កៅរៃះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ

ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២

អនុររុម្រាវរជាវ កសដ្ឋរច
ិ ចរសិរម្ម
ររុម្ររឹរាកសដ្ឋរិចច សងគម្រិចច និងវរបធម្៌
ទីសោ
ី ដ រគណៈរដ្ឋម្ន្រនតី

មាតិកា
បញ្ជីតារាង...............................................................................................................

III

I.សេចក្តីស្តើម...........................................................................................................

1

II.ប្បវត្តិនៃការក្រសក្ើ ត្ ៃិងត្ំ បៃ់ ដែលមាៃនប្ៃសកាងកាងែុ ុះ សៅក្នុងៃិភៃសោក្...........

1

ក្. ប្បវត្តិនៃការក្រសក្ើត្........................................................................................

1

ខ. ត្ំបៃ់ដែលមាៃនប្ៃសកាងកាងែុុះ.....................................................................

2

III.ស្ថាៃភាៃនប្ៃសកាងកាងសៅប្ៃុះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា...................................

4

ក្. ការៃិៃណ៌នាអំៃីរក្
ុ ជា
ខ ត្ិ .................................................................................

7

ខ. ការៃិៃណ៌នាអំៃីេត្វ.....................................................................................

8

គ. ការៃិៃណ៌នាអំៃីផ្កាថ្ម ៃិងសមមេមុប្រ..............................................................

8

IV.ការសប្បើប្ាេ់រក្
ុ ជា
ខ ត្ិសកាងកាង.........................................................................

9

១ . ត្នមៃសប្បើប្ាេ់ផ្កាល់............................................................................................

9

២ . ត្នមៃសប្បើប្ាេ់មិៃផ្កាល់......................................................................................

11

៣ . ត្នមៃសប្បើប្ាេ់ស្េងសរៀត្....................................................................................

13

V.ការគំរាមក្ំដែងសលើរក្
ុ ជា
ខ ត្ិសកាងកាង................................................................

14

VI.សែត្ុែូចសមតចាៃជាបញ្ហ
ា គំរាមក្ំដែងសៃុះសក្ើត្ស

17

ក្.ត្ប្មូវការសលើអុេ ធ្យូង ៃិ ង្លិត្្លនប្ៃស

i

ើង...................................

ើ ស្េងសរៀត្....................................... 17

ខ.ក្ងវុះខាត្ការេិក្ា ៃិងការដាក្់ៃិៃ័យ..................................................................

18

គ.ក្ងវុះការយល់ែឹង ៃិងេមបជញ្ញ ុះរបេ់េែគមៃ៏មូលដាាៃ...................................

18

ឃ.ការខិ ត្ខំប្បឹ ងដប្បងសៅក្នុងការកាត្់បៃាយការបំ ្ិ ច
ៃ បំផ្កៃញនប្ៃសកាងកាង...............

18

VII.អៃុស្ថេៃ៏..........................................................................................................

19

VIII.សេចក្តីេៃនិដាាៃ.................................................................................................

21

ឯក្ស្ថរសោង....................................................................................................

22

ក្ិចចេមាាេៃ៏...................................................................................................... 24
ើ ្ក្ងកាងសៅប្ៃុះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា......................

25

សេចក្តីបដៃាម២: ប្បសភរេត្វមួយចំ ៃួៃសៅប្ៃុះរាជណាចប្ក្ក្មពុជា........................

27

សេចក្តីបដៃាម១: ប្បសភរស

ii

បញ្ជ តា
ី រាង
តារាង១.ន្ាែីប្គបែណតប់សដាយនប្ៃសកាងកាង.............................................................3
តារាង២. ន្ាែីសកាងកាងា៉ា ៃ់ស្ថមៃនៃ១៥ប្បសរេដែលមាៃត្ំបៃ់សកាងកាងធ្ំជាងសគ....3
តារាង៣. ន្ាែីសកាងកាងសៅប្បសរេក្មពុជា.................................................................4
តារាង៤. ស្ថាៃភាៃន្ាែីសកាងកាងតាមអំ

ុងសៃលស្េងៗ..........................................6

iii

I. សេចក្តីស្តើម
ភាគខាងត្ផូងនៃររទេសកម្ពុជា មាៃររំ ដដៃជារ់ជាម្ួ យៃឹងឈូងសម្ុរេនៃ ដដល លាត្សៃនឹងររដវង
ជាង៤៣៥គីឡូដម្៉ែរត្។ ម្ួយភាគរីដំរូងនៃត្ំរៃ់ទនបរ គិត្ទេញរីររំដដៃនៃម្ក មាៃលកខណៈទារ ជាដី
ភក់លារ់ ៃិងសម្ផូណ៌ទៅទោយរុកខជាត្ិ ទោងោង ៃិង មាៃភូម្ិទៃសាេត្ូេៗជាទរេើៃទៅកបុងត្ំរៃ់
ទៃេះ។ ម្ួយភាគរីរន្ទធរ់នៃ ត្ំរៃ់ទនបរ សម្ផូណ៌ទៅទោយៃមខ្ស
ព ់ទារ រេទងងរេងាង មាៃររំងទរត្
ឆ្លលស់ជាម្ួយៃឹងទនបរខ្ាេ់។ ទៅ ត្ំរៃ់ទៃេះ ទោរទរញទៅទោយទដើម្សាបយ (Casuarina equisetifolia)
ៃិងេំោរដូង។ រ ីឯម្ួយ ភាគរីេុងទរោយនៃត្ំរៃ់ ទនបរដដលជារ់ជាម្ួយៃឹងទនបរររស់ ររទេសទវៀត្ណាម្
មាៃលកខណៈទារ ៃិងជាៃិេជា
ច ោលជាកដៃលងភក់លារ់ គឺជាត្ំរៃ់ដដលរុកខជាត្ិទោងោង មាៃសភារ
ទៅទកមងខ្ចីទៅទឡើយ ( Tan Kim Huon, 1963)។
ៃវីត្ផិត្ដត្នទធរកឡាដដលរគរ់ដណឋរ់ទោយនររទោងោងទៅររទេសកម្ពុជា មាៃេំ ហំត្ូេជាងទៅ
ររទេសទទេងៗ រររ័ៃទន អកូ ឡូសុីររស់វា មាៃអត្ទររទោជៃ៏ ណាស់ ទាំងកបុងៃ័យោរទររើរាស់ផ្ទធល់
ទាំងកបុងៃ័យោរទររើរាស់ ម្ិៃផ្ទធល់។ អត្ទររទោជៃ៏ ាៃរីោរទររើរាស់ផ្ទធល់ គឺសំទៅដល់
ទលិត្ទល ៃិងោរទររើរាស់នររទោងោងទាំងឡាយទោយផ្ទធល់ (ដូេជា ទ្វើអុសដុត្ េំណីអាហារ
ឬវត្ទុសរមារ់សាងសង់ ។ល។)។ អត្ទររទោជៃ៏ាៃរីោរទររើរាស់ម្ិៃផ្ទធល់ គឺ សំទៅដល់ជំៃួយ ដទបក
ទអកូ ឡូសុី ដដលទឋល់ ទោយនររទោងោង ជាោរទរជាម្ដរជងដល់សកម្មភារទសដឌកិេចទោយម្ិៃផ្ទធល់
( ដូេជា ទ្វើជារាំង្ម្មជាត្ិេរ់សាាត្់ម្ិៃឲ្យខ្ូេខាត្ដខ្េេឹកខាងទលើ រកាគុណភារេឹក ៃិងគំរេដល់
ជីវ ិត្សត្វទទេងៗជាទរេើៃ)។ ជំៃួយរររ័ៃនទអកូ ឡូសុីដដលលផីជាងទគ គឺជំៃួយដល់ោរទៃសាេលកខណៈ
រគួសារ ៃិងលកខណៈ អាជីវកម្ម។ នររទោងោងទដើរត្ួន្ទេី ជាកដៃលងដៃទាំ ៃិងជាជរម្កសរមារ់ររួករត្ី
ៃិងសត្វេឹកសំខាៃ់ៗដដលមាៃត្នម្លអាជីវកម្មខ្ស
ព ់។
ទៅររទេសជិត្ខាងដូេជានៃ ៃិងទវៀត្ណាម្ មាៃោររំទិលេរំផ្ទលញោ៉ែ ងខាលំងៃូវ្ៃនធៃ្ម្មជាត្ិ តាម្
ទនបរសម្ុរេ ទោយសារដត្លេនទលនៃោរទររើរាស់ដដលម្ិៃមាៃោររគរ់រគង។ នររទោងោងទៅ
ររទេសកម្ពុជាសរវនៃៃក៏សិត្
ទ ទរោម្សមាព្ខាលំងរីោរររកួត្កបុងោរទររើរាស់្ៃនធៃ្ម្មជាត្ិ ដដរ។
ដូេ

រត្ូវោរយុេនសាស្រសថរគរ់រគងដដលទរញៃិយម្ជាងទគជារន្ទធៃ់ទដើម្ផីទជៀសវាងៃូវលេនទលដូេ

ខាងទលើ។
II. ររវត្តិនៃការក្រសក្ើត្ ៃិងត្ំរៃ់ដដលមាៃនរៃសកាងកាងដុះ សៅក្នងៃិភៃសោក្
ក្. ររវត្តិនៃការក្រសក្ើត្
ោកយ “ទោងោង” ឬ ជាភាសាអង់ទគលស “mangrove” មាៃទដើម្កំទណើត្តាំងរីឆ្លបំ១៦១៣ម្កទម្លេះ
ទហើយោកយទៃេះដត្ងដត្រត្ូវាៃទគគិ ត្ថា ជារៃេំរីោកយរ័រេុហាាល “mangue” ៃិងោកយអង់ទគលស
“grove” ទហើយរត្ូវៃឹងោកយារំងមាៃដូេជា “manglier” ៃិង “paletuvier” ៃិងជាភាសាទអសា៉ែ ញ ជា
1

“manglar” ។ ោកយ “mangro” គឺជាទ្មេះេូទៅសរមារ់ររទភេទដើម្ទោងោង “Rhizophora” ទៅ
សូរ ីណាម្។ ោកយទាំងអស់ខាងទលើរត្ូវាៃទគទជឿថា មាៃររភរម្ករីោកយមា៉ែ ទឡសុី “ manggi-manggi ”
ដដលមាៃៃ័យថា “រីទលើដី”។ ោកយទៃេះ ម្ិៃរត្ូវាៃទគទររើ ទេទៅមា៉ែ ទឡសុី រ៉ែុដៃថរត្ូវាៃទគទររើទៅ
ររទេសឥណូឍ ទៃសុីភាគខាងទកើត្ទៅវ ិញ ដដលសំទៅដល់ររួកទដើម្សពង់ “Avicennia species”។
ទោងោងមាៃេំន្ទក់េំៃងររវត្ថិសាស្រសថដ៏យូរលង់ម្កទហើយជាម្ួយៃឹងវរផ្ម្៌ ៃិងអារយ្ម្៌ររស់
ម្ៃុសេទលាក។ ទធេះអបកតាមាៃលកខណៈដូេៗគបទៅររទេសអាសុី ជារិទសស ទៅឥណា
ឍ ភូមា នៃឡង់
ៃិងទៅកម្ពុជា។ េីរកុងម្ួយទៅររទេសឥណា
ឍ ភាគខាងត្ផូងាៃោក់ទ្មេះដដលជាទ្មេះររស់ររទភេ
រុកខជាត្ិទោងោង។ ទៅររទេសទកៃញ៉ែ េីសោារៈរូជាទាំងឡាយដដលាៃសាងសង់ទឡើងទៅកបុងនររ
ទោងោង រត្ូវាៃររជារលរដឌទៅម្ូលោឌៃទគរររូជាទោយទជឿថា ររលឹងររស់អបកតាៃឹងទ្វើឲ្យអបក
ដដលោរ់ទដើម្ទឈើ ដដលទៅជុំវ ិញសាលរ់ ។ ទៅទោេះសូឡូម្៉ែូ ៃ សាកសររត្ូវាៃទគយកទៅទាេះរង់ ៃិង
រារររិ្ីទលើេឹកទៅកបុងនររទោងោង។
ោរទររើរាស់រក
ុ ខជាត្ិ ទោងោងទដើ ម្ផីជាររទោជៃ៏ មាៃរិ រណ៌ន្ទទៅកបុងររវត្ថិសាស្រសថររនរណី
ឥណា
ឍ អំរីសង្គ្ងាាម្រវាងរដឌរីរ។ រដឌ្ំោក់ដទៃោរ្លៃោៃរដឌជិត្ខាងកបុងទរលយរ់ ដដលជារដឌត្ូេ
ទហើយរ៉ែុដៃថមាៃនររទោងោងដុ េះទលើទនបរររស់ខ្ួៃ
ល ដដលរ ំខាៃដល់សរត្ូវ តាម្រយៈោរោក់េទងាៀងរំភឺល
ទលើគល់រក
ុ ខជាត្ិទោងោងទៅខាងទលើេឹក។ ោរណ៏ទៃេះទ្វើឲ្យទម្ើលទៅដូេជារកុម្ន្ទវាោ៉ែ ងទរេើៃដដល
រំាក់សាមរត្ីេ័រ្លៃោៃ ៃិងេុងទរោយដលងេង់រទងាើត្ឲ្យមាៃសង្គ្ងាាម្ទេៀត្។
ខ. ត្ំរៃ់ដដលមាៃនរៃសកាងកាងដុះ
មាៃត្ំរៃ់នររទោងោងរី រសំខាៃ់ ទៅកបុងរិភរទលាកៈ ទៅអឌទគលខាងទកើ ត្ ៃិងអឌទគលខាង
លិេ។ អឌទគលខាងទកើត្ គឺត្ំរៃ់ ឥណូឍ ខាងលិេា៉ែ សុីហិេ
វ ដដលមាៃអាង្គ្ហិេ
វ ខាងទកើ ត្ ឥណូឍ —
មា៉ែ ទឡសុី ៃិងអូស្រសាថលី។ អឌទគលខាងលិេ គឺត្ំរៃ់ អាត្លង់េិេៃិងា៉ែ សុីហិេ
វ ខាងទកើត្ ដដលមាៃ
អាទម្រ ិេខាងលិេ អាទម្រ ិេខាងទកើត្ ៃិងអាង្គ្ហិេ
វ ខាងលិេ។ អឌទគលខាងទកើត្ ជាកដៃលងររភរទដើ ម្នៃ
ោរករទកើត្រុកជា
ខ ត្ិទោងោង ទហត្ុដូេទៃេះទហើយ ត្ំរៃ់ទៃេះរត្ូវាៃទគទៅថា រិភរនររទោងោងរស់
(Old World Mangroves) ៃិងអឌទគលខាងលិេ ជារិភរនររទោងោងៃមី (New World Mangroves)។ ទៅ
អឌទគល ខាងទកើត្មាៃររួកទោងោងេំៃួៃ៤៩ររទភេ គឺទរេើៃររទភេជាងទៅអឌទគលខាងលិេ
ដដលមាៃដត្ ១១ររទភេ។
ទៅកបុងោរា៉ែ ៃ់ សាមៃអំ រីនទធដីដដលមាៃនររទោងោងដុេះសរមារ់ររទេសៃីម្ួយៗមាៃជួរររេេះោរ
លំាក ទោយសារទហត្ុទលម្ួយេំៃួៃៈ
១. ម្ិៃមាៃេិៃៃ
ប ័យរគរ់រគៃ់ សរមារ់ររទេសម្ួយេំៃួៃ ជារិទសសទៅអាង្គ្ហិេ
វ ខាងលិេ
ៃិងទៅ អាសុី។
២. ត្ំរៃ់នររទោងោងទៅររទេសកំរុងអភិវឌណជាទរេើៃ មាៃោរាត្់រង់ ទៅវ ិញោ៉ែ ងឆ្លរ់។
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៣. ម្ិៃមាៃវ ិ្ី សាស្រសថសង
ថ ់ ោររួម្ណាម្ួយកបុងោរា៉ែ ៃ់ សាមៃនទធរកឡាត្ំរៃ់នររទោងោងទៅ
ររទេសទទេងៗ ដដលជាលេនទលទ្វើឲ្យមាៃោរលំាកកបុងោរទររៀរទ្ៀរ។
៤. មាៃោរលំាកកបុងោរដញកគបឲ្យោេ់ រវាងនររដដលទៅទលើទគក ៃិងទដើម្ទោងោងទៅ
កដៃលង ដដលមាៃទដើម្ទោងោងខ្ពស់ៗទៅលាយឡំជាម្ួយទដើ ម្ទឈើ ទទេងៗទេៀត្។
៥. ម្ិៃមាៃោរដរងដេកាៃេាស់លាស់រវាងោរលាត្សៃនឹងររស់នទធេឹក ៃិងនទធដីទោងោង
ទោយសារដត្រញ្ហ
ា េឹកទជារេឹកន្ទេ។
៦. ទរៅរីរញ្ហ
ា ខាងទលើ មាៃរញ្ហ
ា ម្ួយទេៀត្ដដលទាក់េងៃឹងោរឲ្យៃិយម្ៃ័យម្ិៃេាស់លាស់
សរមារ់ររទភេរូជទោងោង ៃិ ងទហត្ុ ដូទេបេះទហើយាៃជាកបុងករណីជាទរេើ ៃមាៃររទភេរូជទទេងៗ
ទេៀត្ដដលដុេះទលើដីលារ់ ៃិងររទភេរុកជា
ខ ត្ិ រដៃលទទេងៗទេៀត្ក៏រត្ូវាៃររ់រញ្ូច លដដរ។
តារង១ទថល់ៃូវនទធដីា៉ែៃ់សាមៃដដលរគរដណថរ់ទោយនររទោងោងទៅកបុងរិ ភរទលាកទាំងម្ូល។
នទធដីរគរដណថរ់ទោយនររទោងោងសរុរេូទាំងរិភរទលាកមាៃេំៃួៃ ១៨លាៃហិេតា ទសមើៃឹង០.៤៥%
នៃនររទឈើ ៃិងដីនររទឈើ សរុររិភរទលាករ៉ែុទណាតេះ។ ៤១.៤%នៃនទធដីទោងោងសរុរមាៃទៅេវីរអាសុី
ខាងត្ផូង ៃិងអាសុីអទគបយ៍។
តារង១.នទធដីរគរដណថរ់ទោយនររទោងោង
ត្ំរៃ់
អាសុីខាងត្ផូង ៃិងអទគបយ៍
អាទម្រ ិេ

អាង្គ្ហិេ
វ ខាងលិេ
អូស្រសាថលី
អាង្គ្ហិេ
វ ខាងទកើត្
ៃិងម្ជឈឹម្រូោ៌

នទធរកឡា(គម្២)

គិត្ជាភាគរយ

៧៥,១៧០

៤១.៤

៤៩,០៩៦

២៧.១

២៧,៩៩៥

១៥.៤

១៨,៧៨៨

១០.៤

១០,៣៤៨

៥.៧

ររភរៈ Kathiresan, Center of advanced study in Marine Biology, Annamalai University
នររទោងោងាៃររងាយខ្លួៃទៅទលើនទធដី១១២ររទេស។ តារង២ រងាាញនទធដីទោងោងសំខាៃ់ៗ
ទៅកបុង១៥ររទេស។ ត្ំរៃ់នររទោងោងដដល្ំជាងទគ មាៃទៅឥណូឍ ទណសុី ទររសុីល អូស្រសាថលី ៃិង
ៃីទហេរ ីោ៉ែ ដដលមាៃេំៃួៃទរៀងគប ៣០% ១០% ៨% ៃិង៧%នៃនទធដីទោងោងសរុរទលើរិភរទលាក។
តារង២.នទធដីទោងោងា៉ែ ៃ់សាមៃនៃ១៥ររទេសដដលមាៃត្ំរៃ់ទោងោង្ំជាងទគ
(after ITTO/ISME, 1993)
ររទេស
ឥណូឍ ទណសុី
ទររសុីល

នទធដីទោងោង(១០០០ហត្)

ភាគរយកបុងរិភរទលាក(%)

៤២៥០

៣០

១៣៧៦

១០

3

អូស្រសាថលី

១១៥០

៨

ៃីហាារ ី

៩៧០

៧

មា៉ែ ទឡសុី

៦៤១

៥

ាំងោលទដស

៦១១

៤

ម្ីោ៉ែៃមា៉ែ

៥៧០

៤

ទវៀត្ណាម្

៥៤០

៤

គុយា

៥៣០

៤

ទម្៉ែកសុីក

៥២៥

៤

សុីទណហាាល

៤៤០

៣

ឥណា
ឍ

៣៦០

៣

៣៥៨

៣

ោទម្រៃ
៉ែូ

៣៥០

២

មា៉ែ ោហាាសាា

៣២៧

២

កូឡំរីោ៉ែ

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

III. ស្ថាៃភាៃនរៃសកាងកាងសៅរៃុះរាជាណាចរក្ក្មពជា
នររទោងោងមាៃទៅតាម្រទណា
ថ យទនបរសម្ុរេកម្ពុជាដដលជាញឹកញរ់ រទងាើត្ាៃជាររងោរោរ
តាម្រទណា
ថ យទនបរសម្ុរេ ៃិងទៅតាម្មាត្់េទៃល ឬដររក្ំៗដដលហូរនធលក់ ទៅកបុងសម្ុ រេ។ ដូ េកបុងករណី
រិភរទលាកេូទៅដដរ ោរវាយត្នម្លនទធដីទោងោងទៅររទេសកម្ពុជាជួរររេេះៃូវោរលំាកទាំងឡាយ
ដូេាៃទរៀរររ់ខាងទលើ។ ភារខ្ុសគបទៅកបុងវ ិ្ីសាស្រសថ េំណាត្់ថាបក់ ោរគូ រដទៃេី ោរកំណត្់មារតា
ោឌៃ។ល។ អាេន្ទំទៅរកភារខ្ុសគបនៃត្ួទលខ្ទាំងឡាយ។ តារង៣ ៃិង៤ ទថល់ៃូវករម្ិត្ទាំងអស់នៃ
រត្៌មាៃដដលអាេេេួលាៃអំរីនទធដីទោងោងទៅររទេសកម្ពុជា។
តារង៣. នទធដីទោងោងទៅររទេសកម្ពុជា
ឆ្លបំ

នទធរកឡា

ររភរ

(ហិេតា)
១៩៥០

១០០
៧០០

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

ៃិន្ទប

វ ិ្ី សាស្រសថ/

ោរ

ោរអតាទ្ិរាយ
ជាត្ួ ទលខ្ទដើម្ ម្ិ ៃមាៃអតាទ្ិ រាយអំ រី
វ ិ្ី សាស្រសថជាក់លាក់ ។ ត្ួ ទលខ្ទៃេះហាក់
អាេេុ កេិ ត្ថាៃ រ៉ែុដៃថវាម្ិ ៃរត្ូវាៃយក
ម្កទររើរាស់សរមារ់ ោរវ ិភាគអំ រី
ៃិ ន្ទបោរទឡើយ រី ទរោេះវារស់ទរក
សរមារ់ោរសិកាទៃេះ។

១៩៧០

៩៥ ៨០០

Nirmal Chandra, P. 1998.
Mangrove Area Encroachment in
Cambodia: Problems and
findings. Paper presented at the
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ជាឯកសារទោងេី២។
ម្ិ ៃមាៃរងាាញររភរទដើម្។

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.

ដឹ ងរី េមាៃយ ឬសិការី េមាៃយ

១៩៨៣

១០ ០០០

Wacharakitty, S. 1983. Mangrove
Ecosystem in General. In:
ESCAP/UNSESCO/NRCT Regional
Remote Sensing Training Course
of Mangrove Ecosystem. P. 2223. Bangkok, Nov. 28-Dec. 16,
1983

មាៃទៅៈ FAO. 1994. ៃិ ោយរី
ទគលោរណ៏ដណន្ទំទលើោររគរ់ រគងនររ
ទោងោង។
FAO Forestry Paper 117. Rome, 319 pp.
ត្ួ ទលខ្ទៃេះ
ររដហលជាមាៃោរទាេះរុម្ភអកេរខ្ុ ស។

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.

ដឹ ងរី េមាៃយ ឬសិការី េមាៃយ

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.

Spalding, M.D., Blasco, F. and
Field, C.D., eds. 1997. World
Mangrove Atlas. The
International Society for
Mangrove Ecosystems, Okinawa,
Japan. 178 pp.

ោរវ ិភាគទលើដទៃេី1: 500 000.

១៩៨៩

៦០ ១០០
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រូរភារដដលាៃម្កទោយៃត្រីផ្ទាយ
រណរ ។
ម្ិ ៃមាៃទាត្់ទាង់ឯកសាររគរ់ រគៃ់។

េិ ៃៃ
ប ័ យនទធដីទោងោង រត្ូវាៃរំដលង
ជាទលខ្រី ទលខា្ិ ោរោឌៃេទៃលទម្គងា
(១៩៩១) ដដលដទែកទលើ១៩៨៨/៩ Landsat

TM images (រូរភារដដលាៃម្កទោយ
ៃត្រីផ្ទាយរណរ) ដដលាៃរកស្រសាយ
ទោយគមៃោរសទងាត្ទៅខាងទរោម្។
ទោងតាម្អបកៃិ រៃន
១៩៩២

១៩៩៣

១៩៩៧

៨៥ ១០០

៧៧ ៦៦៩

៧២ ៨៣៥

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.

ដឹ ងរី េមាៃយ ឬសិការី េមាៃយ

X

Department of Forestry and
Wildlife, Forest Wildlife Research
and Education Institute. 1998
Forest Cover Statistics.

េិ ៃៃ
ប ័ យដដលរកស្រសាយទោយោរទម្ើ ល

Department of Forestry and
Wildlife, Forest Wildlife Research
and Education Institute. 1998
Forest Cover Statistics.

េិ ៃៃ
ប ័ យដដលរកស្រសាយទោយោរទម្ើ ល

ទ

ើញរី េំងាយ ទ្វើោរវ ិភាគជាម្ួ យជំ ៃួយ

រទេចកវ ិេា GIS។

X

ទ

ើញរី េំងាយ ទ្វើោរវ ិភាគជាម្ួ យជំ ៃួយ

រទេចកវ ិេា GIS។

ររភរៈ FAO, 2005, Forestry Department, Global Forest Resources Assessment
X= អាេេុកេិត្ថាៃ
តារង៤. សាទៃភារនទធដីទោងោងកបុងអំឡងទរលទទេងៗ
ុ
ឆ្លបំ

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
េំៃួៃនទធរកឡាដដលរងាាញកបុងតារង៤ ជាោរា៉ែ ៃ់សាមៃេុងទរោយរងែស់ ក៏រ៉ែុដៃថកុងទរលនៃកិ
ប
េច
សមាភសៃ៏ជាម្ួយអបកដដលទ្វើោរកបុងវ ិស័យទៃេះទៅឆ្លបំ២០១១ ាៃទថល់ៃូវនទធរកឡាា៉ែ ៃ់សាមៃដូេ
ខាងទរោម្ៈ
នទធរកឡាទោងោងសរុរ:

៧៨,៤០៥ ហិេតា

ទខ្ត្ថទោេះកុង

៦២,០០០ ហិេតា

ទខ្ត្ថររេះសីហៃុ

១៣,៥០០ ហិេតា

ទខ្ត្ថកំរត្

១,៩០០ ហិេតា

ទខ្ត្ថដករ

១,០០៥ ហិេតា
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ក្. ការៃិៃណ៌នាោំៃីរក្ខជាត្ិ
ោកយ ( Mangrove) ជាភាសាដខ្មរទៅថាទោងោង ឬទៅនររម្ុខ្ដររកដដលមាៃៃ័យថានររតាម្
មាត្់េទៃល អាេដេកទេញជាររទភេទទេងៗ:
១. រូជន្ទំម្ុខ្ទគ មាៃេីតាំងទៅត្ំរៃ់លិេេឹកជារររំ ដដលទេំទឡើងទោយរួកទដើម្ត្ាញ ឬទដើម្
សពង់សុេន (Avicennia)។ ររទភេដររទៃេះ ជាេូទៅមាៃទៅកបុងត្ំរៃ់ េល់ម្ុខ្ទោេះៃមី។
២. រូជទៅមាត្់ររំងដដលទៅតាម្រទណា
ថ យមាត្់ដររក ឬអូរត្ូេេទងែៀត្។ ទៅមាត្់ដររកកំរ៉ែលង់
ជារួកទដើម្ទោងោង(Rhizophora conjugata)សុេដន ដលទដើម្វាមាៃអងាត្់ទិត្
ច រី ១៥ ទៅ២០សង់េីដម្៉ែរត្
ៃិងមាៃកំរស់រី១០ ទៅ១៥ដម្៉ែរត្។ ជាេូទៅនររទឈើ ររួកទៃេះជានរររោស់ រីទរោេះោរទេញរៃលកររស់
វាទៅទលើទដើម្ររស់វាដត្ម្ថង។ រន្ទធរ់ម្កកូៃរៃលកទាំងទន្ទេះក៏នធលក់ទលើភក់ ទហើយកូៃទឈើ ត្ូេៗក៏រៃថ
ោររ ីក្ំនធត្់ររស់ខ្ួៃ។
ល
ទៅតាម្រទណា
ថ យដររករៃថទេៀត្មាៃជួរររទភេរកញឹរ( Lumnitzera) ជា
កំរ៉ែូត្ៗ ដដលមាៃកំរស់រី២០ ទៅ២៥ដម្៉ែរត្។ ទៅកបុងររ ិទវណដររករីផ្ទត្់ ជាររទភេទដើម្ទឈើ ដុេះេរម្ុេះ
ដដលមាៃដូេជា Sindora ទដើម្ សិរមាៃ់សម្ុរេ ឬទដើម្សិរមាៃ់េឹកនររ (Hertiera littoralis) ទដើម្ Carapha
obovata ទដើម្អំរូ (Sonneratia excoecaria) ទដើម្រក (Nipa fruticans) ទដើម្Licuala ferns ៃិងទដើម្ទរើស
ឬទដើម្ ករាស់នររេឹ កនររ( Hibiscus tiliaceus)។
៣. រូជទោងោងរិត្
រូជទោងោងរិត្ទេំទឡើងទោយររួក Rhizophora រីរោ៉ែ ង គឺ Rhizophora conjugata ៃិង ទដើម្
ទោងោងសលឹក្ំ (Rhizophora mucronata) ដុេះតាម្រទណា
ថ យទនបរសម្ុរេ។ ម្ួយររទភេ ដុេះឆ្លៃយរីមាត្់
សម្ុរេ ទហើយខ្ពស់ៗទឡើងទៅទលើ ៃិងមាៃេំៃួៃោៃ់ដត្ត្ិេទៅៗ ោលយជានររ រទាេះដដលទាំុទឡើងរី
Rhizophora conjugata ជាម្ួយៃឹងររួកទដើម្ាសាក់រកហម្ (Bruquiera gymnorhiza)។ ររួកទៃេះទរេើៃ
មាៃទៅកណា
ថ លទោេះ ឧទាហរណ៍ េំងាយ២០០ម្ ឆ្លៃយរីមាត្់ សម្ុរេទៅទលើទោេះដដលជាទោេះត្ូេ
រគរដណថរ់ ទោយទដើម្ទោងោង( Rhizophora conjugata) ដដលមាៃកំរស់រី១០ ទៅ១៥ម្ ៃិងទដើម្មាៃ
អងាត្់ទិចត្រី ១៥ ទៅ២០សង់េីដម្៉ែរត្។
៤. ររទភេទដើម្ទោងោងេរម្ុេះ
ររទភេទៃេះជា្ម្មតាមាៃដត្ទៅទលើដីដដលជៃលិេេឹកទរលមាៃជំទន្ទរ។ ររទភេទៃេះសម្ផូរណ៍
ជាងររទភេទោងោងរិត្។ ទដើម្ទោងោង( Rhizophora conjugata) ៃិងទដើម្ ាសាក់រកហម្ (Bruquiera
gymnorhiza)មាៃេំៃួៃទរេើៃ។ ទដើ ម្រកញឹរ (Lumnitzera coccinea) ទដើម្ Carapa obovata ទដើម្ទរើស ឬ
ទដើម្ករាសនររេឹកនររ (Hibiscus tiliaceus)។ ជូៃោលទ

ើញមាៃររួកទដើម្សិរមាៃ់សម្ុរេ( Heritiera

littoralis) ទដើម្ដសម( Ceriops) ទដើម្( Melaleuca leucadendron) ៃិងទដើម្ររង់ ឬទដើម្ខាមញ់( Acrostichum)។
ររួកនររទៃេះ ជានររទលាេះ ទរេើៃមាៃរួកទដើម្ទោងោង( Rhizophora) ៃិងទដើម្ដសម (Ceriops) ោលណា
ទគទឡើងតាម្ដងេទៃល។
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៥. ររទភេទោងោងជិត្ទុត្រូជ
កបុងេំទណាម្ទដើម្( Melaleuca leucadendron)ក៏ មាៃដុេះនររទោងោងដដរ។ ជួៃោលមាៃសំណល់
ទោងោងទៅកដៃលងដដលេឹកសម្ុរេដលងទៅដល់ ទហើយដលងមាៃររួកទដើម្ទោងោង (Rhizophora)
ដត្ម្ថង ៃិងសទងាត្ទ

ើញមាៃដត្ររួកទដើម្ាសាក់ (Bruquiera) ទដើម្ (Sonneratia) ៃិងទដើម្រកេកន្ទងនដ

(Aegiceras )ដត្ម្ួយេំៃួៃរ៉ែុទណាតេះ។
ខ. ការៃិៃណ៌នាោំៃីេត្វ
ៃៃិកសត្វម្ួយេំៃួៃ្ំទៅរជកទោៃរកសុីទៅកដៃលងនររទោងោង ក៏ រ៉ែុដៃថកុងេំ
ប
ទណាម្សត្វទាំងទន្ទេះ
មាៃដត្ម្ួយេំៃួៃត្ូេរ៉ែុទណាតេះដដលរស់ទៅជាអេិនង្គ្ៃថយទៅេីទន្ទេះ ទហើយមាៃម្ួយេំៃួៃោៃ់ដត្ត្ូេម្ិៃ
អាេទៅត្ំរៃ់នររទោងោងដត្ម្ថង។ ទៅេីទៃេះទគសទងាត្ទ

ើញមាៃសត្វសាវសុីោថម្ម្ា៉ែ ង(Macaca) ៃិង

រជូកនររ(Sus scrofa)ៃិ ងសត្វឈូស។
ល
សត្វទភក៏មាៃទៅកបុងនររទោងោងដដរ។ ជូៃោលទ

ើញមាៃសាបម្

ទជើងឆ្លមរត្ី(Prionailurus viverrinus)ដដរ។
ោររកេំណីររស់រកេីមាៃលកខណៈ្ូ នធរទៅកបុងនររទោងោង រ៉ែុ ដៃថមាៃដត្ររទភេរកេីម្ួយេំៃួៃ
រ៉ែុទណាតេះដដល្ៃ់ ៃឹងលកខខ្័ណឍរស់ទៅនររទោងោង។ ជាេូទៅមាៃសត្វរកសារ (Heron) ៃិងសត្វ
អងាត្់ទមម (Cormorant or Phalacrocorax)។ រកេីទទេងទេៀត្ក៏សទងាត្ទ

ើញមាៃដដរ ដូេជារន្ទលស(Milky

stork) ៃិងរត្ដក់ត្ូេ(Lesser adjutant)។ សត្វររទជៀវដដលេូលេិត្ទថ ដើម្ទឈើ ្ំៗជារេៃំ (Large Fruit bat or
Flying Foxe) ក៏ទររើរាស់ត្ំរៃ់ទនបរសម្ុរេតាម្រដូវោលសរមារ់ជាជំ រកររស់ខ្ួៃ។
ល
កបុងេំទណាម្ឧរងាសត្វ ឬសត្វលូៃសម្ផូរណ៍ជាងទគ គឺសត្វរស់។
ទរៅរីទៃេះទេៀត្ ទៅកបុងត្ំរៃ់ នររទោងោង មាៃរររ័ ៃទន អកូ ឡូសុីររស់សម្ុរេ ៃិងទនបរសម្ុរេដដល
កបុងទន្ទេះមាៃវាលទមមសម្ុរេ ៃិងផ្ទាៃមទទេងៗ។ វាលទមមសម្ុរេាៃទថល់ៃូវកដៃលងរងាាត្់រូជ ៃិងោរ
ទៃសាេដ៏សំខាៃ់ដដលកបុងទន្ទេះមាៃដូេជារជូកេឹក Dugong (Dugong Dugong) ៃិ ងអទណើ ថ កសម្ុរេនរត្ង
(Chelonia mydas)។ ររទភេអទណើ ថ កដររទៃេះរត្ូវាៃទគដឹងថាមាៃទៅដររកដស្រសអំរិល ៃិងដររកទោែង។
គ. ការៃិៃណ៌នាោំៃីផ្កាថ្ម ៃិងសមមេមររ
ផ្ទាៃម ៃិងទមមសម្ុ រេទ

ើញមាៃទៅត្ំ រៃ់ សម្ុ រេនៃររេះរជាណាេរកកម្ពុជា ជាម្ួ យោរលាត្សៃនឹង

ោ៉ែ ងខាលំងទៅត្ំរៃ់ទខ្ត្ថកំរត្ ៃិងទខ្ត្ថដករ។ ទៅឆ្លបំ២០០០ ្ន្ទគរអភិវឌណអាសុីាៃទ្វើោរា៉ែ ៃ់សាមៃ
េំហំនទធរកឡាដដលរគរ់ដណថរ់ទោយផ្ទាៃមមាៃ៤៧៦ហិេតា ទមមសម្ុរេមាៃ១៧៥ហិេតា ៃិងនទធដីទនបរ
ទសើម្មាៃ៥៤,៥០០ហិេតា។
ោរគរមាម្កំ ដហងទទេងៗេំ ទោេះផ្ទាៃមទៅររទេសកម្ពុជាមាៃលកខណៈដូ េគបដូេនធលរ់ាៃ ជួរររេេះ
ទៅររទេសជិត្ខាងដដរ ដដលកបុងទន្ទេះមាៃោរទៃសាេម្ិៃរត្ឹម្រត្ូវ ដូេជាទររើម្ង ឬសំណាញ់មា៉ែសុីៃ
ញុឹក ោរអូសអួៃទៅកដៃលងេឹករក់ ៃិងម្ងដដលមាៃាត្្ៃៃ់ដដលទ្វើឲ្យទខ្ធេខ្ធី ៃិងរំផ្ទលញដល់វាលទមម
សម្ុរេ ោរទៃសាេទោយទររើរគរ់ដរក ៃិងCyanide ោរររម្ូល ផ្ទាៃមសរមារ់លក់ ៃិងោរនធលក់េុេះនៃ
8

គុណភារេឹកទោយសារោរទាេះទរលោកសំណល់ ទោយររជារលរដឌកុងត្ំ
ប
រៃ់ ៃិ ងោកសំណល់
ឧសាហកម្ម។

IV. ការសររើរាេ់រក្ខជាត្ិសកាងកាង
ដូេនធលរ់ាៃទ្វើោរកត្់សមាាល់ខាងទលើរេ
ួ ម្កទហើយថា រុកខជាត្ិទោងោងមាៃត្នម្លទររើ រាស់ផ្ទធល់
ៃិងម្ិៃផ្ទធល់។
១. ត្នមលសររើរាេ់ផ្កាល់
ក្.ការស្ថងេង់
ជាញឹកញរ់ទគទររើរាស់ទឈើ ទោងោងសរមារ់សង់ទធេះ េូក ៃិងររងទទេងៗ។ ររទភេទដើម្ទោង
ោងសលឹក្ំ (Rhizophora mucronata) មាៃលកខណៈសាកសម្រំ ទុត្កបុងោរទ្វើររង ្បឹម្ ៃិងរគឹេះទធេះ។ េី
ខាងម្ុខ្ទធេះដដលទ្វើទឡើងទោយទដើម្ទោងោងរត្ូវាៃទគទ

ើញ ទៅរីម្ុខ្ទធេះភាគទរេើៃ ទៅភូម្ិទៃសាេ

តាម្រទណា
ថ យទនបរ ៃិ ងរត្ូវាៃទររើ រាស់សរមារ់ សម្ៃួត្រត្ី ៃិ ងរងាារ។ សសរទដើម្ទោងោងក៏រត្ូវាៃ
ទររើរាស់ទ្វើជាទរគងសរមារ់ ររក់ សផូវរីទលើ ៃិងទរគឿងររោរ់សរមារ់ទៃសាេ។
ខ.ស្វើោេដត្

អុសគឺជា្ៃនធៃដ៏សំខាៃ់ដដលររម្ូលាៃរីនររទោងោងរត្ូវាៃទររើរាស់សរមារ់េំអិៃ
អាហារ។ ររជារលរដឌត្ំរៃ់ទនបរត្ិេជាង១០%ទររើរាស់ឧសម័ៃ។ ជាក់ដសថងរគរ់ររទភេទោងោង ទាំង
អស់រត្ូវាៃទររើរាស់ជាអុសដុត្ រ៉ែុដៃថេរ ឹត្លកខណៈនៃោរទនេះររស់វាទទេងៗ គប។ ទដើម្ទោងោង
( Rhizophora spp. )រត្ូវាៃទរញៃិយម្រំទុត្ ទរោេះជាទឈើ ្ៃៃ់ ទហើយោរទនេះររស់វា ក៏ទល
ថ ់កំទៅខាលំង។
វាក៏ អាេរទញ្ចញខ្យល់ដ៏សាែត្ជាម្ួយៃឹងដទេងត្ិេៗ វាងាយទនេះទរលសៃត្ម្ិ
ៃសរវក៏ទោយ ៃិ ងងាយរុ េះ
ួ
ទរជៀក។ រគួសារដដលមាៃសមាជិកជាម្្យម្៦ន្ទក់ ទររើរាស់ររដហលជា៩ដម្៉ែ រត្គូ រកបុងម្ួយឆ្លបំ។ ទរៅរី
ទដើម្ Rhizophora ទដើម្កាញ ឬទដើម្សពង់(Avicennia spp.) ៃិងទដើម្ទឈើ ជ័រ ឬទដើម្តាេុំ(Excoercia spp.)
ទថល់អុសជាររភរថាម្រលសរមារ់សិរផកម្មទ្វើឥដឌ ៃិងទកផឿង។
គ.ស្វើ្យង
ូ
ររជាជៃទៅត្ំរៃ់ ទនបរទររើ រាស់្យូងទោងោងរដៃទម្ទដើម្ផីជំៃួសអុសកបុងោរេំ អិៃអាហារ។
េំៃួៃររជារលរដឌដដលទររើ រាស់្យូងររដហលជា២០%។ ទលិត្ទល្យូងម្ួ យភាគ្ំរត្ូវាៃលក់ទៅេី
ររជុំជៃ ៃិងម្ួយេំៃួៃទេៀត្ន្ទំទេញទៅររទេសជិត្ខាង។
ទដើម្ទោងោង( Rhizophora spp.) រទងាើត្ាៃជា្យូងដដលមាៃគុ ណភារលែខាលំង។ ររទភេទោង
ោងទទេងទេៀត្ ដូេជាទដើម្ាសាក់រកហម្ (Bruquiera gymnorhiza) ៃិងទដើម្ដសម ( Ceriops) ក៏រត្ូវាៃ
ទររើរាស់ទ្វើ្យូងដដរដត្ម្ិៃសូវសំខាៃ់ទន្ទេះទេ។
សរមារ់ោរទររើរាស់កុងរគួ
ប
សារ ោរទលិត្្យូងទោងោងទ្វើទឡើងទៅកបុងឡត្ូេៗ។ ទហត្ុដូទេបេះ
គុណភារររស់វាមាៃករម្ិត្ទារ ទហើយនៃលររស់វាក៏ទារដដរ។
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ទៅកបុងទលិត្កម្មសរមារ់ ទ្វើអាជី វកម្មវ ិញ ្យូងទោងោងរត្ូវាៃទលិត្ទៅកបុងឡមាៃ េរម្ង់ជាគូរ
ទ្វើរីដីភក់លាយេូលគប ឬរីកំទារ ឬសុីម្ង់ ទៅកដៃលងខ្ពស់កុងនររទោងោង
ប
ឬទៅររ ិទវណដកផរនររ
ទោងោង។ េំហំឡជាម្្យម្ អាេទធុកទឈើ ជិត្១៥ាេ់ (Cords) ទហើយដំទណើរោរនៃោរដុត្ទឈើ ឲ្យទៅជា
្យូងទាម្ទាររយៈទរលរី ១៨ ទៅ៤០នៃៃ។ កបុងដំណាក់ ោលេី ១ទឈើ រត្ូវាៃទគដុ ត្កបុងឡដដលេំហរ
ទាវរ។ រន្ទធរ់ម្កទគយកឥដឌរិេទាវរ ទោយេុករៃន ត្ូេៗទដើម្ផីឲ្យខ្យល់ទេញេូល។ រន្ទធរ់រី ២ ទៅ៣នៃៃ
ម្កទេើរទគរិេរៃនទាំងទន្ទេះ ទហើយរៃលត្់ ទភលើងេុកឲ្យរត្ជាក់។ ររត្ិរត្ថិករដដលមាៃជំន្ទញរគរ់រគង់
ដំទណើរោរទៃេះ អាេរិៃិត្យទម្ើលតាម្រយៈរណ៌ ៃិងកលិៃដទេងររស់វា។ េម្ៃៃ់្យូងដដលាៃទលរីោរដុត្
អុសស្រសស់ម្ិៃមាៃភារទេៀងទាត្់ទឡើយ។ ោរទររើទឈើ ទោងោងស្រសស់ទដើម្ផីទ្វើជា្យូង គឺាៃររដហល
១២៥គរក/ម្ួយាេ់ សរមារ់ (Rhizophora spp.) ៃិង១២០គរក/ម្ួយាេ់ សរមារ់ (Bruquiera spp.)។
ឃ.ស្វើលក្
័ ខ
ល័កខរត្ូវាៃទគទររើរាស់ទដើម្ផីរជលក់ រណ៌រកណាត្់ ៃិងម្ងទៃសាេ។ ទដើម្ដសម ( Ceriops)ទថល់
គុណភារល័កខលជា
ែ ងទគ ទហើយទររើរាស់សរមារ់ រជលក់ រណ៌រកណាត្់។ ល័កខាៃរី(Rhizophora spp.)
ៃិង ទដើម្រកញឹរ (Lumnitzera spp.)ទររើសរមារ់ រជលក់សំណាញ់ទៃសាេ។
កបុងម្ូយាេ់ ( Cord)ទដើម្ទោងោងមាៃេម្ៃៃ់ជាម្្យម្៥០០គី ឡូរោម្។ ទៃេះទ្វើ ឲ្យោរេំណាយ
កបុងោរដឹកជញ្ូជ ៃខ្ពស់ ឬក៏ ម្ិៃអាេទៅរួេ។ ម្ា៉ែ ងទេៀត្មាៃោរទររើរាស់ សំណាញ់ ឬម្ងៃី ឡុងទេៀត្
ទ្វើឲ្យោរទររើល័កខរីទឈើ ទោងោងកបុងោររជលក់រណ៌ម្ង រត្ូវាៃោត្់រៃទយ។
ង.សដើមចាក្

ទដើម្រក“Nypa fruticans” ជារុកខជាត្ិដដលមាៃសារៈសំខាៃ់ណាស់។ ជាៃិេជា
ច ោលវាដុេះទៅទលើដី
ដដលមាៃេឹកសម្ុរេជៃ់លិេ។ សលឹកវ ័យេំ ណាស់រត្ូវាៃទររើរាស់ទដើម្ផីររក់ដំរូលទធេះ សលឹកខ្ចីរត្ូវាៃ
រូត្ទេញរីរេៃុងវាយកទៅេងភាជរ់ៃឹងឬសេីទោយទររើវលលិ ។ ដំ រូលសលឹករកអាេមាៃជី វ ិត្រី ៣ ទៅ៥
ឆ្លបំកុងោរទររើ
ប
រាស់។ ស្រសទារ់សឹក
ល ខាងទរោម្នៃសលឹករកខ្ចីៗរត្ូវាៃទររើរាស់សរមារ់ ម្ូរារ ីជក់។
េឹកទេញរីទដើម្រក អាេរមាៃស់ទ្វើជាសារ ស្រសាស ៃិងេឹកទខ្មេះ។
ច.ការសៃស្ថរ
នររទោងោងមាៃត្ួន្ទេីភាជរ់ េំន្ទក់ េំៃងរវាងរររ័ ៃនទអកូឡូសុីដីទគក ៃិងេឹកសម្ុរេ។ ទៃេះជាោរ
រញ្ូជ ៃេូលនៃសារនធត្ុឥត្ជី វ ិត្រីដីទគកទៅកបុងនររទោងោង ៃិងរញ្ូជ ៃទេញៃូវសារនធត្ុ មាៃជី វ ិត្រី
នររទោងោងេូលទៅកបុងេឹកសម្ុរេ។ អត្ទររទោជៃ៏ ររស់នររទោងោងកបុងន្ទម្ជាររភរេំ ណីអាហារ
ជាជំរក ៃិងជាោរដៃទាំោរោរ ទាំងោរេិញ្ចឹម្ ទាំងោរទៃសាេរត្ីតាម្រទណា
ថ យទនបរសម្ុ រេកម្ពុជាទៅ
ម្ិៃទាៃ់រត្ូវាៃទគយល់េាស់ទៅទឡើយទេ រ៉ែុដៃថរត្ូវាៃទគគិត្ថាមាៃត្នម្លខ្ពស់។
ោរសិកាអំរីទដើម្ទោងោងសលឹកត្ូេ(Rhizophora apiculata ) ទៅភាគខាងត្ផូងនៃររទេសនៃ ាៃ
រងាាញថា សារនធត្ុ មាៃជី វ ិត្ទលើដី គឺមាៃររដហល៧ទតាៃជាសលឹក ៃិង២០ទតាៃជាទឈើ កុង១ហិ
ប
ត្តា
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កបុង១ឆ្លបំ។ Phytoplanktonកបុងត្ំរៃ់ទនបរេឹក គឺ មាៃោទាៃ ឬ្យូងកបុងរងវង់៥០០ម្ីលីរោម្/ម្២/១នៃៃ។
ទត្ើោរណ៍ជេះឥេនិរលទលើទលិត្ទល រត្ីោ៉ែង ណាទន្ទេះ ទគទៅម្ិៃទាៃ់ យល់េាស់ទៅទឡើយរហូត្ម្ក
ដល់សរវនៃៃ។
ររទភេរងាារភាគទរេើៃដូេជា ( Metapenaeus spp, Acetes spp, Penaeus spp.) រងទៅឆ្លៃយរីររំង
សម្ុរេ ទោយទររើរាស់នររទោងោងជាជំរ ំ ៃិងជាកដៃលងរកេំ ណី េិញ្ចឹម្កបុងអំ ឡុងទរលនៃដំណាក់
ោលេុងទរោយ។ រងាាររត្ូវទគទៃសាេទោយទររើអួៃ ៃិងម្ងកនង្គ្ៃ(ថ Scissor net)។ ម្ងកនង្គ្ៃថ ឬម្ងរុញ
ទាំុទឡើងទោយសំណាញ់រងជាកង្គ្ៃថក ឬកដង្គ្ញ្ជង ដដលេងភាជរ់ទៅ ៃឹងេុងទាំងសងខាងនៃដងឬសេី។
ទគទរេើៃទររើវាជាម្ួយេូកត្ូេៗ ទហើយម្ិៃអាេទ្វើ ររត្ិរត្ថិោរាៃកបុងលកខខ្័ណឍអាោសនធត្ុម្ិៃលែ
ទន្ទេះទេ។
ោថម្ភក់សម្ុរេ (Scylla serrata) រត្ូវាៃទគឲ្យត្នម្លខ្ពស់ ៃិងរទងាើត្ាៃជាកសិោឌៃដ៏មាៃត្នម្លរ៉ែុដៃថ
ខាបត្ត្ូេ ។ រហូត្ម្កដល់រេចុរផៃប េំៃួៃោថម្ភាគទរេើៃរត្ូវាៃទគទៃសាេ តាម្រយៈឧរករណ៍ររ់
ោថម្។
រគំ(Shell)រត្ូវទគររម្ូ លាៃដត្កបុងររ ិមាណត្ិ េត្ួ េរ៉ែុ ទណាតេះ គឺ សរមារ់ ដត្ទររើ រាស់កុង
ប ត្ំរៃ់។
អ័រសធ័រ(Oyster) រត្ូវាៃររ់យកទោយទសរ ីរីឬសទោងោង។ Bloodclams (Anadara) ៃិងខ្ចងទទេងៗ
ទេៀត្រត្ូវាៃររម្ូលជាទរេើៃរីត្ំរៃ់ភក់ទៅរីម្ុខ្នររទោងោង។ ម្ឹក(Squids)រត្ូវាៃររ់យកទោយ
ទររើអួៃ ៃិងម្ងកនង្គ្ៃថ ៃិងលក់ភាគទរេើៃកបុងរូរភារសៃួត្។
ឆ. ្លិត្្លរត្ីចិញ្ចម
ឹ ៃិងោំរិល

ត្ំរៃ់នររទោងោងម្ួយេំៃួៃរត្ូវាៃោរ់ឆ្លារសំអាត្ទដើម្ផីទ្វើសិរផកម្មរងាារ ទលិត្ទលរត្ី ខ្យង ៃិង
អំរិល។ តាម្ោរអៃុ វត្ថជាក់ដសថងមាៃដត្ទលិត្កម្មខាបត្ត្ូេសរមារ់ដត្ោរទររើ រាស់កុងត្ំ
ប
រៃ់ ទេ ទលើក
ដលងដត្រងាាររត្ូវាៃន្ទំទេញកបុងទរលខ្លេះៗ។
២. ត្នមលសររើរាេ់មិៃផ្កាល់
ក្.្លចំសណញៃីជីវចរមរុះ
ជីវេរម្ុេះមាៃរួម្រញ្ូច លជទរម្ើ សទទេងៗ ដដលកបុងទន្ទេះមាៃ ត្នម្លទររើរាស់ផ្ទធល់ ៃិងម្ិៃផ្ទធល់
ៃិងត្នម្លជីវ ិត្រស់ទៅ។ ទោេះោរីក ទៅទខ្ត្ថទោេះកុ ងរត្ូវាៃទគរត្់េុកថាមាៃ ត្នម្លជីវេរម្ុេះខ្ពស់។
កដៃលងទៃេះ ជាត្ំណាងដ៏លវែ ិទសសនៃរររ័ៃននររទោងោង ដដលមាៃនររ (Melaleuca) ទៅដុេះរីជួរ
ទរោយទរើទររៀរទ្ៀរទៅៃឹងកដៃលងទទេងៗទេៀត្។ នររទៃេះក៏ជាកដៃលងដ៏ សំខាៃ់ជាអៃថរជាត្ិសរមារ់សត្វ
រកេីទ្វើអទន្ទថររទវសៃ៏ម្ករជកទោៃ។
មាៃោរលំាកកបុងោរា៉ែ ៃ់ សាមៃអត្ទររទោជៃ៏ជីវេរម្ុេះ ទោយសារម្ួយដទបក្ំនៃអត្ទររទោជៃ៏
ទៃេះសទិត្ទៅកបុងររទភេទដើម្ទឈើ ដដលម្ិៃទាៃ់រកទ

ើញៃូវអត្ទររទោជៃ៏នៃោរទររើរាស់ររស់វា ទហើយ
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ដដលអាេមាៃសោថៃុរលត្នម្លអាជីវកម្ម ដូេជាត្នម្លកុងទវជជ
ប
សាស្រសថ ៃិងកសិកម្ម។ ជី វេរម្ុេះនៃនររ
ទោងោងអាេមាៃត្ួន្ទេី ដ៏សំខាៃ់កុងោរររងឹ
ប
ងត្ួ ន្ទេីៃិយ័ត្កម្ម ដូេជា ទៅកបុងរដរម្ររម្ួលេរម្ុេះភារ
នៃរូជទដើម្ទឈើ ទាំងឡាយអាេជេះឥេនិរលទៅទលើថាទត្ើត្ួន្ទេីទសវាកម្ម ៃិង ោរោរោរលែររស់វាោ៉ែ ង
ដូេទម្ថេខ្លេះ ៃិងកបុងករណីខ្លេះរហូត្ដល់ទយើងអាេទររើរាស់ជាររទោជៃ៏ ាៃ។
ខ. ការររ់រល់ៃឹងៃយុះ ខយល់
ត្ំរៃ់រេន្ទរ់ោរោរដដលទាត្់ទង
ា ់ទោយដខ្េររំនររទោងោងរត្ូវាៃទគេេួលសាាល់ជាោរជួយ
ោរោរេរ់េល់ររឆ្លំងៃឹងទលរ៉ែ េះោល់អៃថរយៃ៏ ទាំងឡាយរីរយុេះ ៃិ ងរី េឹកទជារ្ំៗ។ ភូម្ិទៅតាម្ទនបរ
ម្ួយេំៃួៃករម្ាៃេេួលរងទលរ៉ែេះោល់រីរលក ៃិ ងរយុេះ្ំ ៗណាស់ រីទរោេះរូកទគរត្ូវាៃោរោរោ៉ែ ង
លែទោយដខ្េនររទោងោងតាម្ទនបរសម្ុរេ។
គ. ការរញ្ចូ ល ៃិងការរសញ្ច ញរឹក្សរកាមដី
ោររញ្ូច លេឹ កទរោម្ដី សំទៅដល់ត្ួន្ទេី ររស់នររទោងោងកបុងោរផ្ទលស់រូរថ ៃិ ងទាត្់ទាង់ស្រសទារ់
េឹកទរោម្ៃម។ ោររទញ្ចញេឹកទរោម្ដី សំទៅដល់ត្ួន្ទេីររស់នររទោងោងកបុងោររទញ្ចញេឹករីទរោម្
ៃម។ ោរណ៍ទៃេះអាេជាទលររទោជៃ៏សុវត្ទិភារដ៏សំខាៃ់ កុងោររងា
ប
ា រកុំឲ្យមាៃជៃ់លិេទរលមាៃេឹក
ជំៃៃ់ទឡើងខ្ពស់។
ឃ. េារិ ភាៃរចា ំងេមររ ៃិងការរគរ់រគងការខូចរ ិចរ ិល
នររទោងោងជួយោរោរដខ្េទនបរម្ិៃឲ្យខ្ូេរ ិេរ ិល អញ្ចឹងក៏ជួយរងាារម្ិៃឲ្យមាៃោរខាត្ាត្់រង់
ដី ៃិងរេរយសម្ផត្ថិកសិកម្ម ររម្ទាំងទលិត្ភារនៃដីកសិកម្មទងដដរ។
ង. ការរក្ារក្កាក្េំណល់ ៃិងចំណីអាហារ
លេនភារររស់នររទោងោងដដលអាេរកាោកសំណល់ ៃិងេំណីអាហារាៃ អាេមាៃឥេនិរល
សំខាៃ់រីរោ៉ែ ង។ េី ១ វាអាេទ្វើឲ្យមាៃោរទកើ ៃទឡើងៃូវនទធដីអាេទ្វើកសិកម្មាៃ ៃិងេី ២ វាអាេោរោរ
ាៃៃូវសកម្មភារទសដឌកិេច តាម្រទណា
ថ យដងអូរ ៃិងោរោរដីរីោកសំណល់ទៃេះ។
ទលើសរីទៃេះ េំណីអាហារសរ ីរងា ដដលកបុងទន្ទេះមាៃរួម្រញ្ូច លអវីៗដដលទេញរីោកសំណល់
ម្ៃុសេ ៃិងសត្វ រត្ូវាៃនររទោងោងស្រសូរយកេុកជាម្ួយៃឹងោកសំណល់ទទេងៗទេៀត្។
សកម្មភារររស់នររទោងោងកបុងោររកាេុកោកសំណល់ ៃិ ងេំ ណីអាហារទៃេះ ក៏ មាៃជារ់
ោក់រៃនទៅៃឹងត្ួន្ទេីនៃោរដៃទាំគុណភារេឹកទទេងៗ ដូេជាោររំដលងេំណីអាហារ ោររកាៃូវោរ
េរ់សាាត្់ជាត្ិរុលដដលរទងាើត្ទឡើងទោយរុកខជាត្ិ។
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ច. េារិ ភាៃអាកាេធាត្ក្នងត្ំរៃ់ត្ូចៗ
ខ្ួរេូទៅនៃជលទល េំណីអាហារ ៃិង្ៃនធៃ ៃិងលំហូរថាម្រលដដលាៃរីនររទោងោង
អាេជួយឲ្យមាៃសទិរភារលកខខ្័ណឍអាោសនធត្ុ កុងត្ំ
ប
រៃ់ ជារិ ទសសសំទណើម្ ៃិ ងកំទៅ។ ោរណ៏ទៃេះ
ន្ទំឲ្យមាៃអាៃុភារទៅទលើសកម្មភារកសិកម្ម ៃិង ម្ូលោឌៃ្ៃនធៃ ៃិងក៏ ដូេជាទៅទលើសិរទ ភាររររ័ៃន
ទអកូ ឡូសុី្ម្មជាត្ិ ៃិ ងរុកខជាត្ិ ទោងោងផ្ទធល់ដដរ។
ទៅឆ្លបំ២០០១ ទលាក De Lopez et Al. ាៃទ្វើោរា៉ែ ៃ់សាមៃអត្ទររទោជៃ៏ទររើរាស់ផ្ទធល់ ៃិង
ម្ិៃផ្ទធល់នៃនររទោងោង កបុងរងវង់ ៥០០ដុលាលរ/ហត្/ឆ្លបំ ដដលរូម្ទេំទោយ
ោរទររើរាស់កុងត្ំ
ប
រៃ់

: ៣៤៤ ដុលាលរ

ោរោរេរ់ ៃឹងរយុេះ

: ៣២ ដុលាលរ

ោរោរោរខ្ូេខាត្ទនបរ

: ១២២ ដុលាលរ

ោរទាញយកោទាៃ

: ២ ដុលាលរ

៣. ត្នមលសររើរាេ់ស្េងសរៀត្
ោររ ីកេទរម្ើ ៃខាងវ ិស័យដឹ កជញ្ូជ ៃតាម្ទលូវអាោស ាៃជួយសរម្ួលដល់ោរទ្វើដំទណើរទៅោៃ់
េីកដៃលងឆ្លៃយៗ។ ជាម្ួយគបទៃេះ ោររ ីកេទរម្ើៃខាងវ ិស័យេូរគម្ន្ទគម្ៃ៏ ក៏រ ិត្ដត្ទ្វើឲ្យមាៃោរទកើ ៃទឡើង
ៃូវេំទណេះដឹងអំរីសាៃៃភារេីកដៃលង ស្រសុកទេស ៃិងអារយ្ម្៌ររស់ររទេសដ៏នេ។ កតាថទាំងអស់ទៃេះាៃ
ជំរញ
ុ ឲ្យអបកទេសេរទៅកបុងរិរភទលាក រ ិត្ដត្េង់ទ្វើដំទណើរទៅទម្ើលជាក់ដសថងដល់េីកដៃលងដដលមាៃ
លកខណៈរិទសសៗ ទហើយៃឹងទរើអាេទជៀសវាងៃូវកដៃលងរម្មណីយោឌៃទេសេរណ៏ណាដដលមាៃ
ម្ៃុសេទរេើៃកកកុញ។ ជាម្ួយៃឹងេំណូលេិត្ថេង់ទ

ើញកដៃលងរិទសសៃមីៗទាំងទន្ទេះ រួកអបកទេសេរ

ក៏មាៃេឹកេិត្ថទ្វើោ៉ែងណាកុំឲ្យកដៃលងដដលគត្់នធលរ់ាៃទៅទម្ើលកំសាៃថទន្ទេះាក់ដរកខ្ូេខាត្ ទហើយ
ររម្ទាំងរំផ្ទលញវរផ្ម្៌ររស់ររជារលរដឌដដលរស់ទៅកដៃលងទន្ទេះទងដដរ។ ដំទណើរកម្ាៃថតាម្រទរៀរ
ទៃេះ រត្ូវាៃទគឲ្យទ្មេះថាទអកូទេសេរណ៏ ឬទេសេរណ៏្ម្មជាត្ិ។
ទៅអំឡុងេសវត្េរ ៍ឆ្លបំ១៩៨០ ទេសេរណ៏្ម្មជាត្ិមាៃររជាររិយភារដត្កបុងត្ំ រៃ់ ររទេសទជឿៃ
ទលឿៃ ដូេជាអាទម្រ ិេខាងទជើង អឺររ
ុ ៉ែ អូស្រសាថលី ៃិងជរ៉ែុៃរ៉ែុទណាតេះ។ ក៏រ៉ែុដៃថទៅេសវត្េរ ៍េុងទរោយទៃេះ
ទេសេរណ៏្ម្មជាត្ិក៏ាៃរ ីកសាយទៅររេះរជាណាេរកកម្ពុជាទងដដរ គឺទរោយទរលមាៃោរទរៀរេំ ឲ្យ
ោៃ់ដត្ររទសើរទឡើងៃូវទហោឌរេន្ទសម្ព័ៃនទាំងឡាយ។
ទរៅរីរាសាេររវត្ថិសាស្រសថទាំងឡាយទៅត្ំរៃ់អងារ ភូម្ិភាគតាម្ត្ំរៃ់ ទនបរសម្ុរេ ក៏ាៃទថល់
ៃូវទេសៃីយភារោ៉ែ ងររណីត្ជាម្ួយៃឹងនររទោងោងដដលជាសម្ផត្ថិនៃទេសេរណ៏្ម្មជាត្ិទងដដរ។
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ឧេាៃោម្រកទសារទៅទខ្ត្ថទោេះកុង គឺជាកដៃលងដត្ម្ួយគត្់ដដលទថល់ឱោសដល់អបកទេសេរ្ម្មជាត្ិ
អាេទៅទម្ើលកំសាៃថនររទោងោង។ ទលវ ិជជមាៃទាំងឡាយនៃទេសេរណ៏ដររទៃេះមាៃដូ េជាៈ
–ដណន្ទំឲ្យអបកទេសេរយល់ដឹងរីវត្ថមាៃនៃនររទឈើ ទដើម្ទឈើ ៃិងសត្វនរររគរ់ោ៉ែង។ ោរយល់
ទៃេះៃឹងន្ទំឲ្យអបកទេសេរមាៃេិត្ថទេេះេូលរួម្ោ៉ែ ងសកម្មកុងោរដៃរកា
ប
ៃិងោរោរនររទោងោង។
–ទថល់ោរងារដល់ររជារលរដឌម្ូលោឌៃ
–រទងាើៃរាក់េំណូលររស់ររជារលរដឌម្ូលោឌៃរី ោរទ្វើជំៃួញជួ ញដូ រ ដូេជាោរលក់ វត្ទុ
អៃុសាវរ ីយ៍ សណា
ឌ គរ ទភាជៃីយោឌៃ។ល។
–ទថល់រាក់ េំណូលដល់អបករគរ់រគងឧេាៃដដលដត្ងដត្ខ្វេះខាត្ជាៃិេៃ
ច ូ វៃវ ិោរទដើម្ផីយកទៅរទរម្ើ
ដល់ោររគរ់រគងនររទោងោងឲ្យោៃ់ដត្ររទសើរទឡើង។
ជាោររិត្ណាស់ជាម្ួ យៃឹ ងទលវ ិជជមាៃទាំងទៃេះ ក៏ មាៃទលអវ ិជជមាៃខ្លេះៗទងដដរ រី ទរោេះថា
ទដើម្ផីអភិវឌណ អបកវ ិៃិ ទោគរត្ូវោរ់ ឆ្លារនររទោងោងខ្លេះទដើម្ផីទ្វើជាសណា
ឌ គរ ទលូវ េំ ណត្រៃយៃថ ៃិ ង
កដៃលងលក់ដូរទទេងៗសរមារ់ទល
ថ ់ទសវាកម្មដល់អក
ប ទេសេរ។ អបករគរ់រគងឧេាៃរត្ូវដត្ររឈម្ជា
ម្ួយៃឹងោរសទរម្េេិត្ថា
ថ ទត្ើគួរេំណាយនទធដីនរររ៉ែុន្ទមៃហិេតា ៃិងទៅកដៃលងណាទដើម្ផីអភិវឌណ ក៏ដូេជា
ថាទត្ើគួររកាេុករ៉ែុន្ទមៃហិេតា ៃិងកដៃលងណាទដើម្ផីោរោរ ៃិងដៃទាំឲ្យទៅមាៃលកខណៈជា្ម្មជាត្ិ។
V. ការគំរាមក្ំដែងសលើនរៃសកាងកាង
ទរើទទាេះរីជានររទោងោងរត្ូវាៃទគរត្់េុកថាមាៃអត្ទររទោជៃ៏ជីវេរម្ុេះ សងាម្ ៃិងទសដឌកិេច
សំខាៃ់ណាស់េំទោេះររជារលរដឌត្ំរៃ់ទនបរក៏ទោយ ក៏ោរឋិត្ទឋរររស់វាទៅដត្រៃថជួរររេេះៃឹងោរ
គំរម្កំដហងតាំងដត្រីអត្ីត្ោលរហូត្ដល់រេចុរផៃបោល។ កតាថម្ួយេំៃួៃមាៃដូេខាងទរោម្ដដល
ទ្វើឲ្យមាៃោរៃយេុេះៃូវេំហំនររទោងោង ។
ក្.ត្រមូវការសលើការដ ំដុះ ៃិងការការ់សឈើសដើមប ីចិញ្ចម
ឹ ជីវិត្
េំៃួៃររជារលរដឌទៅតាម្ត្ំរៃ់ទនបរ ាៃទកើៃទឡើងោ៉ែ ងទលឿៃ រី ៤៣២,០០០ ទៅឆ្លបំ១៩៨១
ដល់៩៦០,០០០ ទៅឆ្លបំ២០០៨ ម្ូលទហត្ុេម្ផងរំទុត្ទោយសារេំណូលស្រសុក។ ៃិន្ទបោរទៃេះ គឺទោយ
សារកតាថទសដឌកិេច ដដលទាក់ទាញទោយសោថៃុរលខ្ពស់នៃេំណូលដដលាៃរីោរទៃសាេ ៃិងទលិត្
កម្ម្យូង ដដលាៃររ់ទទថើម្ម្ុៃេុងេសេវត្យឆ្លបំ៨០ រីទរោេះជាត្ំរៃ់ដដលមាៃររជារលរដឌ ៃិងោររុករក
្ៃនធៃទៅត្ិេត្ួេទៅទឡើយ។
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ទៅត្ំរៃ់ទខ្ត្ថទោេះកុង ឧទាហរណ៏ អបកេំណូលស្រសុក មាៃម្្យម្ភាគខ្ពស់ (៧៦%) ាៃេូលកបុង
អំឡុងទរល ១៩៨០–១៩៩៥។ ោរហូរេូលខាលំងរំទុត្ទៅេទន្ទលេះទរល ១៩៨៥–១៩៩៥។ ម្ុៃឆ្លបំ១៩៨០
ោរហូរេូលមាៃេំៃួៃត្ិេ ៃិងររ់រី ឆ្លបំ១៩៩៥ លំហូរទៃេះមាៃោរៃយេុេះ។
ទៅទរលររជារលរដឌទៅត្ំរៃ់ទៃេះទកើៃទឡើង ត្រម្ូវោរទលើទលិត្ទលទោងោងសរមារ់សាង
សង់(ទធេះសាបក់ទៅ កំរង់ដទ ៃិងសមាភរៈសំណង់ទទេងៗ ថាម្រលរីទឈើ (អុស ្យូង) ៃិ ងរររេិ ញ្ចឹម្ជី វ ិត្
(អុ ស ្យូង សសរ ) ក៏ាៃទកើៃទឡើងទងដដរ។
ទៅឆ្លបំ១៩៩២ មាៃត្ួទលខ្ា៉ែ ៃ់សាមៃដដលកបុងទន្ទេះមាៃឡ្យូងទរេើៃជាង៣០០ឡដដលាៃ
ទលិត្្យូងទលើសរី២៤,០០០ទតាៃ ដដល៩៤%នៃទលិត្ទលទៃេះាៃន្ទំទេញទៅររទេសនៃ ទហើយរត្ូវ
ោរររ ិមាណទឈើ ទោងោងតាម្ោរា៉ែ ៃ់សាមៃររដហល១០០,០០០ទតាៃទដើ ម្ផីទលិត្្យូងកបុងររ ិមាណ
ទៃេះ។ ទៅឆ្លបំ១៩៩៤ មាៃគណៈកម្មោរររឆ្លំងឡ្យូងម្ួ យរត្ូវាៃរទងាើត្ទឡើងទោយអាជាញ្រត្ំរៃ់កុង
ប
ទគលរំណងរត្ួត្រិៃិត្យសកម្មភារទលិត្្យូងម្ិៃស្រសរេារ់ ។ គណៈកម្មោរទៃេះមាៃដំទណើរោរដត្កបុង
រយៈទរលខ្លីរ៉ែុទណាតេះ ទោយសារោរខ្វេះ្ៃនធៃ។ កបុងទរលទន្ទេះ មាៃោរទកើៃទឡើងៃូវេំៃួៃឡត្ូេៗរត្ូវ
ាៃរទងាើត្ទឡើងទោយាៃផ្ទលស់េីតាំងៃេូ លទៅកបុងនររោៃ់ដត្ទរៅទៅៗទដើម្ផីទគេរីោររកទ

ើ ញ។

ៃវីទរើោរន្ទំទេញ្យូងរត្ូវរត្់ ថាខ្ុ សេារ់ ររ់ រីោក់ កណា
ថ លឆ្លបំ១៩៩៤ក៏ទោយ ក៏េំៃួៃឡដុ ត្
្យូងទៅដត្មាៃោរទកើៃទឡើង។ ោរណ៏ទៃេះជំរញ
ុ ឲ្យមាៃោររ៉ែុៃរ៉ែងររស់គណៈកម្មោរររឆ្លំងៃឹងឡដុត្
្យូងជាទលើកេី២ ទៅដខ្កកាោឆ្លបំ១៩៩៦ទដើម្ផីរញ្ឈរ់ទលិត្កម្ម្យូង។ ទៅដខ្ម្ករ ឆ្លបំ១៩៩៧
គណៈកម្មោរទៃេះ ជាម្ួយៃឹងជំៃួយររស់អាជាញ្រ ៃគរាលម្ូលោឌៃ ៃិងកងទាហាៃាៃកំទេេទរល
ឡដុ ត្្យូងទៅត្ំរៃ់ទៃេះទសធើរដត្ទាំងអស់ ដដលមាៃររដហល១០០០ឡ។ ទោយដទែកតាម្ោររិេឡដុត្
្យូងទាំងទៃេះ ទគលរំណងររស់រោឌភិាល គឺទ្វើោររគរ់ រគងទឡើងវ ិញទលើនររទោងោង ៃិងរន្ទធរ់ម្ក
ទ្វើៃិយ័ត្កម្ម ៃិងទ្វើឲ្យវ ិស័យទលិត្្យូងទៃេះឲ្យស្រសរេារ់ វ ិញ។ ទៃេះទោយសារមាៃោរយល់ដឹងថា
ររជារលរដឌកុងត្ំ
ប
រៃ់ រត្ូវោរ្យូងរី ទរោេះរួ កទគម្ិៃអាេេិញទររងឥៃនៃៈ។
ខ.ការរន្រ្នាាៃយក្ដីសដើមប ីស្វើេរ
ិ បក្មមរង្គារ ៃិងកាតម

កបុងអំឡុងឆ្លបំ១៩៩៥ នទធដីនររទោងោង ៦៥ហត្ ទៅដររកតាសុ៊ុំ រត្ូវាៃទគេិញ ៃិងទ្វើឯកជៃ
ភាវូរៃីយកម្ម។ ម្ួ យភាគនៃនទធដីទៃេះ រត្ូវាៃសំអាត្ទដើម្ផីទ្វើសិរផកម្មរងាារ ៃិងោថម្ ៃិងម្ួយភាគទេៀត្
រត្ូវាៃជីកទ្វើជាដររកទដើម្ផីន្ទំរងាារទោយខ្ុសេារ់ គឺរីលំហូរសម្ុរេ្ម្មជាត្ិ ទហើយរន្ទធរ់ម្កររ់វា
កបុងទរលេឹកស្រសក។
កបុងអំឡុងឆ្លបំ១៩៩៧ នទធដីនររទោងោង ៤៧ហត្ ទៅទោេះខ្យង រត្ូវាៃអៃុញ្ហដត្ិឲ្យរទងាើត្ជា
កសិោឌៃេិញ្ចឹម្ោថម្។ ទៃេះជាលេនទលកបុងោរោរោរទោយរកុម្អបកភូម្ិដដលម្ិៃអាេេូ លទៅកបុងត្ំ រៃ់
ររ់ោថម្ ៃិងខ្យងដូេោលរីម្ុៃ។
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ទៅឆ្លបំ១៩៩៩ នទធដីនររទោងោង ១៥ហត្រត្ូវាៃេង្គ្ន្ទធៃទៅឯត្ំរៃ់េុងទរជាយទោយររជា
រលរដឌកុងត្ំ
ប
រៃ់ ៃិងម្ួយេំៃួៃម្ករីទរៅ។ ររជារលរដឌរត្ូវាៃទគជួលឲ្យជីកដររកទដើម្ផីឲ្យរងាារហូរ
េូលទៅទរលេឹកទឡើង ៃិងររ់វាទៅទរលេឹកស្រសក។
ទៅឆ្លបំ២០០២ នទធដីនររទោងោងោៃ់ដត្្ំរត្ូវាៃរំផ្ទលញទដើម្ផីទ្វើោរសាងសង់ទធេះ កដៃលងេិញ្ចឹម្
រងាារ ដូេជា
២៥ហត្ ទៅដររកកូៃគុក
៧ហត្ ទៅជុំវ ិញេទៃលអូទរៅ
១៥ហត្ ទៅដររកតាសុរ
ោរដររោលយនររទោងោងទៅជាកដៃលងកសិោឌៃេិញ្ចឹម្រងាារ ាៃរងារទលរ៉ែេះោល់អវ ិជជមាៃ
ទៅទលើររជារលរដឌ ៃិងទលើជីវេរម្ុេះតាម្ត្ំរៃ់ទនបរ។ ជារួម្ ទៅេុងឆ្លបំ១៩៩៤ នទធដីនររទោងោង
១២៤០ហត្ ទៅទោេះកុងរត្ូវាៃដររោលយសរមារ់ទគលរំណងទៃេះ។
គឺមាៃអត្ទររទោជៃ៏ណាស់កុងោរកត្់
ប
សំគល់ថា រន្ទធរ់ រីឆ្លបំ២០០០ម្ក ោរេិញ្ចឹម្រងាារទសធើរដត្
ទាំងអស់រត្ូវាៃរិេ ទោយសារអបកេិញ្ចឹម្ាៃេេួលរងោរខាត្រង់ោ៉ែងខាលំង។ ជាម្ួយគបទៃេះដដរ ទគ
ា៉ែ ៃ់សាមៃថា នទធដីនររទោងោង រី៣៥០០ ទៅ៤០០០ហត្ ទៅទខ្ត្ថកំរត្ ៃិងទខ្ត្ថដករ រត្ូវាៃទគដររ
ោលយជាកសិោឌៃទលិត្អំរិល។
គ.ការរន្រ្នាាៃយក្ដីសដើមប ីសក្ងចំសណញ
ត្ំរៃ់នររទោងោងក៏រត្ូវាៃេង្គ្ន្ទធៃយកខ្ុសេារ់ ៃិងលក់ទដើម្ផីអភិវឌណ។ ររជារលរដឌដដល
ម្ករីទរៅត្ំរៃ់ ៃមីៗទៃេះ ាៃេិញដីរីអក
ប ភូម្ិម្ួយេំៃួៃតាម្ត្នម្លដ៏ទារ រី៣០ដុលាលរ ទៅ៥០ដុលាលរ/ហត្
ទហើយដដលទាម្ទារនររទោយខ្ុសេារ់។
ត្ំរៃ់ម្ួយេំៃួៃតាម្រទណា
ថ យទនបរេេួលរងៃូវោរទាម្ទារ ត្វា េុកជាដទបកម្ួយនៃោរទកង
េំទណញទលើដី។ ជារិទសសសទងាត្ទ

ើញទៅជុំវ ិញត្ំរៃ់ដកផរេីររជុំជៃនៃទខ្ត្ថររេះសីហៃុ ៃិងទខ្ត្ថដករ

ឬក៏ត្ំរៃ់ដដលទេើរអភិវឌណៃមីៗ ដូេជាទៅដកផរម្ូលោឌៃន្ទវាទនបររម្ ៃិងកំរង់ដទឧកញ ម្៉ែុង រ ិេនី ទៅ
ដកវទុ ស។ ជាេូទៅ ោរត្វា៉ែ ទាម្ទារដីទាំងទៃេះទរេើៃមាៃេំហំត្ូេៗ។ ទគលរំណងដំរូងគឺររងីកនទធដីឲ្យ
ទៅជាដីឯកជៃ។
គណៈកម្មោររគរ់រគង ៃិងវាយត្នម្ល េំទោេះោររងាារោរេង្គ្ន្ទធៃយកដីនររ ទោងោង ៃិងោរ
ទាម្ទារដីត្ំរៃ់ទនបរ រត្ូវាៃរទងាើត្ទឡើងទោយររោសររស់រជរោឌភិាលកម្ពុជា (ររោសទលខ្២៨
ស.ស.រ ឆ្លបំ២០០៥)។ ោត្រវកិេច ៃិងភារកិេរច រស់គណៈកម្មោរ គឺរត្់ វ ិនធៃោររញ្ឈរ់សកម្មភារ
េង្គ្ន្ទធៃយកដី រងខំឲ្យររគល់ដីដដលាៃេង្គ្ន្ទធៃ ៃិងទាម្ទារដី ម្កវ ិញ រញ្ហ
ជ ឲ្យអបកទ្វើខ្ុសោំទឈើ
ទោងោងសារជាៃមីទដើម្ផីជំៃួសទឈើ ទោងោងដដលាៃសំអាត្ ៃិងរ ំលំ។
ឃ.ការដររកាលយត្ំរៃ់នរៃសកាងកាងឲ្យសៅជាដីចំការក្េិក្មម
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ៃវីត្ផិត្ដត្ម្ិៃអាេដឹងេំៃួៃហិេតារិត្រាកដ រ៉ែុដៃថក៏រត្ូវាៃដឹងថា នររទោងោងររ់ រយហិេតា
ទៅដររកាញ់រជូក ទៅឆ្លបំ១៩៩៥ ៃិងទៅមា៉ែ អូ ទៅឆ្លបំ១៩៩៧ រត្ូវាៃោត្់ ៃិងសំអាត្សរមារ់ទ្វើេំោរ
ដូង ខ្បុរ ៃិងសាវយ ក៏ដូេជាសរមារ់ ទ្វើដស្រស។

ង.ររជាៃលរដឋក្ងត្ំ
ន
រៃ់ អាជាា្រមូលដឋៃ ៃិងស្ថារ័ៃពាក្់ៃ័ៃធ

ររជារលរដឌកុងត្ំ
ប
រៃ់ម្ូយេំ ៃួៃាៃេង្គ្ន្ទធៃយកដី នររទោងោង ទហើយលក់ទៅឲ្យអបកទទេង។
ររជារលរដឌរកីរកដដលម្ករីទរៅត្ំរៃ់ម្ករស់ទៅ ក៏រំទិលេរំផ្ទលញនររទោងោងដដរ។ រួកគត្់ាៃទ្វើ
ោរជាកម្មករសាងសង់េំៃរ់េឹក ៃិងជីកដររកទាំងឡាយ។ ោររង់នៃលរលកម្មទារណាស់ ឧទាហរណ៏
សរមារ់នទធរកឡា៣ដម្៉ែត្ោទរ ៉ែ េេួលាៃដត្៧០០០ទរៀលរ៉ែុទណាតេះ។
ទលើសរីទៃេះទេៀត្ មាៃេំន្ទស់គបរវាងអបកទៃសាេេឹករក់ ៃិងេឹកទរៅ ។ អបកទៃសាេោៃ់ដត្
ទរេើៃគបទររើរាស់វ ិ្ី សាស្រសថោៃ់ដត្េំ ទៃើ រ ៃិ ងឧរករណ៏ខ្ុសេារ់ ទដើម្ផីររ់រត្ី។ ោរទកើៃទឡើងៃូវេំៃួៃ
េូកមា៉ែ សុីៃដដលទររើរាស់ទោយអបកទៃសាេដដលទៃសាេទៅកបុងេឹកដដលមាជទរៅត្ិេជាង២០ម្រត្ូវ
ដដលេារ់ទៃសាេាៃហាម្ឃាត្់ ។ សកម្មភារររស់អបកទៃសាេេឹកទរៅ ទ្វើឲ្យអបកទៃសាេេឹករក់ខ្ឹង
ដដលទ្វើឲ្យទកើត្មាៃជាេូទៅៃូវទសាកន្ទដកម្មដដលទៅកបុងទន្ទេះមាបក់ៗគិត្ដត្ដសវងរកទ្វើោ៉ែងទម្៉ែេឲ្យ
ាៃទលេំទណញោៃ់ដត្ទរេើ ៃតាម្ដត្ខ្លួៃអាេទ្វើទៅាៃ គឺ ទ្វើឲ្យខ្ូេខាត្អៃថរយៃ៏ដល់្ៃនធៃ
្ម្មជាត្ិដដលកបុងករណីទៃេះមាៃរត្ី ៃិងនររទោងោង។ ជាលេនទល ទៅត្ំរៃ់ជិត្ទនបរ ជាេូទៅមាៃោរ
ទៃសាេទលើសលុរទរក ទហើយទ្វើឲ្យោរោរោរនររទោងោងម្ិៃរត្ូវាៃទគគិត្ទេ។
ត្ួន្ទេីភារកិេចរគរ់រគង្ៃនធៃ្ម្មជាត្ិសិត្
ទ កបុងោរេេួលខ្ុ សរត្ូវររស់សាទរ័ៃជំន្ទញដូេជា
រដឌាលជលទល ៃិងរកសួងររ ិសាទៃ។ រ៉ែុដៃថ ោលរីម្ុៃអបកជំន្ទញ ម្ិៃមាៃសម្មត្ទភារលេនភារសម្
ស្រសរ ៃិងរគរ់រគៃ់ ទដើម្ផីោរោរ ៃិងេរ់េល់ៃឹងររត្ិ រត្ថិោរខ្ុសេារ់ទន្ទេះទេ។ ម្ា៉ែ ងទេៀត្ម្ិៃមាៃ
សហររត្ិរត្ថិោររវាងសាទរ័ៃជំន្ទញ ៃិងអាជាញ្រម្ូលោឌៃ។ ទហត្ុដូទេបេះទហើយោររគរ់រគងនររ
ទោងោងទៅមាៃភារខ្វេះេទន្ទលេះ។

VI. សែត្ដូចសមតចាៃជារញ្ហ
ា គំរាមក្ំដែងសៃុះសក្ើត្សៃើង
មាៃកតាថជាទរេើៃដដលទ្វើឲ្យមាៃរញ្ហ
ា រុនំ រេំទោេះនររទោងោងៈ
ក្.ត្រមូវការសលើោេ ្យង
ូ ៃិង្លិត្្លនរៃសឈើស្េងសរៀត្
ររជារលរដឌត្ំរៃ់ ទនបររកីរកដត្ងដត្រត្ូវោរអុស ៃិង្យូងសរមារ់ោរេំអិៃអាហារជាទរៀងរល់នៃៃ
រីទរោេះរូកគត្់ម្ិៃអាេមាៃលេនភាររង់ នៃលឧសម័ៃ។ កបុងទរលជាម្ួយគបដដររួកគត្់ក៏រត្ូវោរេំណូល
ត្ិេត្ួេរដៃទម្ទេៀត្រីោរលក់ទលិត្ទលនររទឈើ ដដលររម្ូលាៃទៅកបុង ៃិ ងជុំ វ ិញត្ំ រៃ់នររ
ទោងោង។
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ខ.ក្ងវុះខាត្ការេិក្ា ៃិងការដក្់ៃិៃ័យ
មាៃកងវេះខាត្ោរសិកា ោរវាយត្នម្លទលរ៉ែ េះោល់ ោររត្ួត្រិ ៃិត្យទឡើងវ ិញទលើត្ំរៃ់នររ
ទោងោង ដដលាៃអៃុញ្ហដត្ិ ឲ្យទររើរាស់តាម្រទរៀរទទេងៗ ដូេជាវារ ីវរផកម្មជាទដើម្។ វារ ីវរផកម្ម
ដដលតាម្រយៈោរររងីកេំហំេីតាំង ាៃជួយដល់ អបកមាៃរេរយ ៃិងអបកមាៃអំណាេេង្គ្ន្ទធៃយកនររ
ទោងោង ក៏ដូេជាោរទររើរាស់ដីសរមារ់ោរតាំងភូម្ិលំទៅ។ ម្ា៉ែ ងទេៀត្សាទរ័ៃរគរ់រគងរគៃ់ដត្យក
េិត្ថេុកោក់ដត្ទលើត្ំរៃ់ដដលរត្ូវាៃរំទិលេរំផ្ទលញរ៉ែុទណាតេះ រ៉ែុដៃថម្ិៃមាៃសកម្មភារដ៏មាៃររសិេនភារ
ណារត្ូវាៃយកម្កទររើទដើម្ផីររឆ្លំងៃឹងោរររររឹត្ថរេទលមើសដដលន្ទំទៅរកោររៃថោររំទិេ
ល រំផ្ទលញ
នៃនររទោងោងដដលទៅទរៅត្ំរៃ់ោរោរ ៃិងទៅសួៃឧេាៃជាត្ិ ទន្ទេះទេ។
គ.ក្ងវុះការយល់ដឹង ៃិងេមបជញ្ញ ុះររេ់េែគមៃ៏មូលដឋៃ
ររជារលរដឌភាគទរេើៃនៃសហគម្ៃ៏ម្ូលោឌៃម្ិៃាៃយល់េាស់អំរីទលរ៉ែេះោល់នៃោរាត្់រ
ង់នររទោងោងទេ។ រួកគត្់រគៃ់ដត្សុខ្េិត្ថទ្វើជាកម្មករសុីឈួលឲ្យទគជាម្ួ
ប
យៃឹ ងកនរម្ដ៏សួេទសថ
ថ
ើង
ទៅកបុងោររកេំណូលទដើម្ផីេិញ្ចឹម្រគួសារររស់ខ្ួៃដត្រ៉ែ
ល
ុទណាតេះ។ ក៏រ៉ែុដៃថរន្ទធរ់រីជួរររេេះោរលំាក
ទោយសារដត្ោរាត្់រង់ ត្ំរៃ់នររទោងោង ៃិងត្ំរៃ់រត្ីម្ក ទេើរសម្ផជញ្ដ េះររស់រួកគត្់មាៃោរ
ទកើៃទឡើង ៃិងររ់ទទថើម្ត្ែូញដត្ែររថឹងត្វា៉ែ ។
រត្៌មាៃ ៃិងោរទថល់ដំណឹងអំរីោររគរ់រគង ៃិងោរោរ្ៃនធៃ្ម្មជាត្ិ ជារិទសសោររគរ់
រគងនររទោងោង ទលររទោជៃ៏ររស់វា ៃិងោរវាយត្នម្លទលរ៉ែេះោល់ររ ិសាទៃ ម្ិៃទាៃ់ាៃ
ទេរវទាយាៃរគរ់រគៃ់ទៅទឡើយទេ ទហត្ុដូទេបេះទហើយ ទៅមាៃោរខ្វេះខាត្ដ៏្ៃៃ់្ៃរនៃោរេូលរួម្
េំដណករីសំណាក់សហគម្ៃ៏ម្ូលោឌៃទៅកបុងោររគរ់ រគង់នររទោងោង ។

ឃ.ការខិត្ខំររឹងដររងសៅក្នងការកាត្់រៃាយការរំ្ិច
ល រំផ្កលញនរៃសកាងកាង
១. ោររ៉ែុៃរ៉ែងទៅកបុងោរទោេះស្រសាយោររំ ទិ េ
ល រំផ្ទលញនររទោងោង រត្ូវាៃទ្វើទឡើងទោយ

សាទរ័ៃជំន្ទញ ៃិងទោយសហគម្ៃ៏ម្ូលោឌៃ រ៉ែុដៃថដំទណាេះស្រសាយមាៃភារយឺត្ោ៉ែ វ ៃិងម្ិៃាៃ
ទជាគជ័យ។ រ៉ែុដៃថទទាេះរីជាោ៉ែ ងណាកថី ទយើងសទងាត្ទ

ើញថាទៅទរលដដលសហគម្ៃ៏ម្ូលោឌៃេូលរួម្

សហោរជាម្ួយអាជាញ្រម្ូលោឌៃ ៃិងសាទរ័ៃជំន្ទញ ភ័រសំណាងទជាគជ័យាៃោៃ់ដត្ររទសើរ។
២. សាទរ័ៃជំ ន្ទញដដលេេួលខ្ុសរត្ូវកបុងោររគរ់ រគងនររទោងោង គឺោរ ិោល័យជលទល
ៃិងររ ិសាទៃ។ ទៅទរលេេួលាៃរត្៌មាៃថាមាៃោររំទិលេរំផ្ទលញនររទោងោងទកើត្មាៃ អាជាញ្រមាៃ
សម្មត្ទកិេចៃឹងរញ្ូជ ៃរុ គល
ា ិកររស់ខ្ួៃឲ្យទៅទ្វ
ល
ើ អ្ិោរកិេចភាលម្ៗ។ ជួៃោល អ្ិោរម្ិៃាៃទ

ើញ ឬក៏

ម្ិៃាៃៃិោយជាម្ូយជៃទលមើសទេ គឺរគៃ់ដត្ទ្វើរាយោរណ៏ដត្រ៉ែុ ទណាតេះ។ កបុងករណីាៃទ

ើញជៃ

ទលមើសទៅៃឹងកដៃលង អ្ិោរៃឹងឲ្យជៃទន្ទេះេុេះហត្ទទលខាទលើកិេចសៃាឈរ់ររររឹត្ថរេទលមើសដដដល
ទៃេះទេៀត្។ ជួៃោលជៃទលមើសរត្ូវាៃររមាៃដត្តាម្រយៈោកយទរជៃ៏រ៉ែុទណាតេះ។ រន្ទធរ់រីហឹង
ប ម្កក៏
គមៃោរតាម្ោៃរិៃិត្យរៃថទេៀត្ដដរ ៃិងទោយសារភាររំាេ់ទៅកបុងោរេិ ញ្ចឹម្ជី វ ិត្ររស់រួកទគ ជៃ
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ទលមើសៃឹងររររឹត្ស
ថ កម្មភារខ្ុសេារ់ ម្ថងទហើយម្ថងទេៀត្។ ទហត្ុដូទេបេះ សាទៃភារទៃេះម្ិៃមាៃ
ររសិេភា
ន ររីទរោេះនទធរកឡាោៃ់ដត្្ំរត្ូវាៃរំផ្ទលញ។
ម្ា៉ែ ងទេៀត្ ទៅកបុងត្ំ រៃ់ដដលរគរ់រគងទោយសហគម្ៃ៏ម្ូលោឌៃសហោរជាម្ួយសាទរ័ៃ
ជំន្ទញ ៃិងអាជាញ្រម្ូលោឌៃទដើម្ផីោរោរ ៃិងរញ្ឈរ់សកម្មភាររំទិលេរំផ្ទលញ លេនទលដដលេេួលាៃ
មាៃររសិេនភារ ៃិងទជាគជ័យជាង។ ររសិៃទរើររជារលរដឌទ

ើញអបកណាមាបក់ោរ់នររទោងោង

រួកគត្់អាេរញ្ូជ ៃរត្៌មាៃជារន្ទធៃ់ដល់សាទរ័ៃជំន្ទញ ៃិងអាជាញ្រម្ូលោឌៃ ៃិងដល់រកុម្ោរងារ
អាជាញ្ររគរ់រគង្ៃនធៃទខ្ត្ថ ៃិងត្ំរៃ់ទនបរ ទដើម្ផីទរៀរេំសំណុំទរឿងររឆ្លំងៃឹងជៃទលមើស។ រន្ទធរ់ម្ក
អាជាញ្រាៃទ្វើោរទោេះទៅជៃទលមើស ៃិងឲ្យេុេះហត្ទទលខាទលើកិេចសៃាទៅេល់ម្ុខ្ត្ំណាង
សហគម្ៃ៏ទដើម្ផីរញ្ឈរ់សកម្មភារទៅនៃៃទរោយទេៀត្។
ទោយទជឿជាក់ថា ោរេូលរួម្ររស់សហគម្ៃ៏គឺជាគៃលឺេះឲ្យទជាគជ័យទៅកបុងោរោរោរនររទោងោង
សាទរ័ៃជំន្ទញាៃោក់ទេញៃូវោររឹងដររងររស់ខ្ួៃឲ្យោៃ់
ល
ដត្ខាលំងទៅកបុងោររទងាើត្សហគម្ៃ៏ឲ្យ
ាៃោៃ់ដត្ទរេើៃទដើម្ផីោរោរនររទោងោង ៃិងរត្ី។ ររ់រីឆ្លបំ២០០០ ដល់ឆ្លបំ២០០៩ មាៃសហគម្ៃ៏
ទៃសាេទាំងអស់៤៦៩ទៅេូ ទាំងររទេសកម្ពុជា ដដលមាៃ១២៦,៤៩០រគួសារ ទេំទេញរី ម្ៃុសេេំៃួៃ
២៧៧,០៤៤ន្ទក់។ ទេញរីេំៃួៃសហគម្ៃ៏ទៃេះ ៣៥ជាសហគម្ៃ៏ទៃសាេសម្ុរេ។ ទលើសរីទៃេះ
រដឌាលជលទលាៃរទងាើត្ាៃរកុម្្ន្ទគរោថម្េំៃួៃ១០ជាម្ួយៃឹងរេុងេំៃួៃ២៦។ ទៅទខ្ត្ថកំរត្
មាៃរកុម្្ន្ទគរោថម្១០ ជាម្ួយៃឹងរេុងេំៃួៃ២៥ដៃម្ទេៀត្រត្ូវាៃរទងាើត្ទឡើង។ ទគលរំណងនៃ
ោររទងាើត្រកុម្្ន្ទគរោថម្ទៃេះ គឺទដើម្ផីជំរញ
ុ ឲ្យអបកទៃសាេររម្ូលោថម្ញី ដដលមាៃរងសថកេុ
កកបុង
ុ
រេុងទដើម្ផីនធន្ទដល់ទលិត្កម្មោថម្ន្ទអន្ទគត្ ដដលកបុងទរលជាម្ួ យគបទៃេះក៏ដូេជាទដើម្ផីោរោរជំរក
នររទោងោងដដរ។ ទទាេះរី ជាមាៃោរររឹងដររងកបុងោររទងាើត្សហគម្ៃ៏ទៃសាេោ៉ែ ងដូទេបេះក៏ទោយ
ក៏ោរខ្វេះខាត្ទៅដត្មាៃទោយសារខ្វេះោររងាាត្់រទរងៀៃ រត្ួត្រិៃិត្យ ៃិងទសវាកម្មដេករយរត្៌មាៃរី
សំណាក់រដឌាលជលទល ៃិងោររគរ់រគងម្ិៃាៃរគរ់រជុងទរជាយរីសំណាក់គណៈកម្មោរ
សហគម្ៃ៏។

VII.

ោៃស្ថេៃ៏

រញ្ហ
ា ទាក់េងៃឹងោររំទិេ
ល រំផ្ទលញនររទោងោងម្ិៃរត្ូវាៃរោឌភិាលកម្ពុជាទាត្់ទរលទន្ទេះទេ។
គំៃិត្ទថួេទទថើម្ជាទរេើៃ រត្ូវាៃដណន្ទំទដើម្ផីរញ្ឈរ់ោររំផ្ទលញទៃេះ:
 េារ់ជលទលដដលាៃររោសឲ្យទររើទៅឆ្លបំ១៩៨៧ ាៃរិររណាថា
ោរទាញយកទលរីនររទោងោងសរមារ់ទគលរំណងណាម្ួយ រត្់េុកថាខ្ុសេារ់។
 សកម្មភារសិរផកម្មរងាារៃយេុេះជារៃថរន្ទធរ់ទោយសារោរាត្់រង់ទលិត្ភារនៃរងាារ
។ ជិត្៧០%នៃកសិោឌៃេិញ្ចឹម្រងាាររត្ូវាៃទាេះរង់ទរលទៅឆ្លបំ១៩៩៦។ រេចុរផៃប មាៃដត្
ម្ួយេំៃួៃត្ូេរ៉ែុ ទណាតេះរត្ូវាៃទគទជឿថាមាៃសកម្មភារ។
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 ទៅឆ្លបំ១៩៩៤ រោឌភិាលាៃរទងាើត្អៃុរកឹត្យទដើម្ផីហាម្ឃាត្់ោរោរ់នររទោងោង
ទលិត្្យូងតាម្រទណា
ថ យត្ំរៃ់ទនបរសម្ុរេ។ គណៈកម្មោរររឆ្លំងោរទលិត្្យូងរត្ូវាៃ
រទងាើត្ទឡើងដដលមាៃសមាសភាររីអាជាញ្រម្ូលោឌៃ ម្ង្គ្ៃីថរកសួងររ ិសាទៃ ៃិងអាជាញ្រ
ោក់រ័ៃទន ទេងទេៀត្ទដើម្ផីរត្ួត្រិៃិត្យសកម្មភារទលិត្្យូងខ្ុ សេារ់។
 ទគលគំៃិត្ៃមីម្ួយេំៃួៃររស់រោឌភិាលទៅទលើគទរមាងទនបរសម្ុរេរត្ូវាៃទរៀរទរៀងទឡើ
ងដដលដទែកទលើរកុម្ោរងារដដលដត្ងតាំងទោយន្ទយកោឌៃទៅរររំទខ្ត្ថរីរកសួងររ ិសាទៃ
រកសួងកសិកម្ម រុោខររមាញ់ ៃិ ងទៃសាេ។
 ទជាគជ័យទាំងឡាយរត្ូវាៃកត្់រតាជាភសថតាង។
រ៉ែុ ដៃថោររំ ផ្ទលញនររទោងោងទៅដត្
ុ
រៃថមាៃ។ ត្ទៅខាងម្ុខ្ទេៀត្ ទដើម្ផីទោេះស្រសាយរញ្ហ
ា ទៃេះអៃុសាសៃ៏ម្ួយេំៃួៃដូេខាង
ទរោម្រត្ូវាៃទលើកទឡើងៈ
១. ទោេះស្រសាយេំន្ទស់ឲ្យាៃជារន្ទធៃ់ទៅកបុងសហគម្ៃ៏ ៃិងរវាងសហគម្ៃ៏សី ថ
អំរីោរទររើរាស់ត្ំរៃ់ទនបរ ជារិទសសរវាងអបកទៃសាេេឹករក់ ៃិងអបកទៃសាេេឹកទរៅ។
២.ទ្វើឲ្យេរ់សរវរគរ់ៃូវោរកំណត្់ររំដដៃនៃនររទោងោងទាំងអស់ជាម្ួយៃឹង
េំៃួៃនទធរកឡាគិត្ជាហិេតា។
៣. អៃុ ញ្ហដត្ិ ៃិងជំ រញ
ុ សហគម្ៃ៏ ម្ូលោឌៃទៅកបុងោររគរ់ រគង្ៃនធៃ្ម្មជាត្ិ
តាម្រយៈោររទងាើត្សហគម្ៃ៏ទៃសាេឲ្យោៃ់ដត្ទរេើៃ។
៤. ទថល់ោររងាាត្់រទរងៀៃរដៃទម្ ៃិងជួយទរជាម្ដរជងទដើម្ផីជំរញ
ុ ឲ្យោៃ់ដត្ររទសើរ
ៃូវសម្មត្ទភារនៃរកុម្សហគម្ៃ៏ទៃសាេ ៃិងទ្វើោររត្ួត្រិៃិត្យររត្ិរត្ថិោរររស់រួកគត្់
កបុងោររទងាើៃទលិត្កម្មរត្ី ៃិងោរោរនររទោងោងេរ់េល់ៃឺងទលរ៉ែេះោល់ររ ិសាទៃ
អវ ិជជមាៃ។
៥. ររងឹងោរអៃុវត្ថេារ់ ៃិងោរោក់រិៃ័យ។
៦. ទ្វើឲ្យោៃ់ដត្ររទសើរទឡើងៃូវកិេចសហររត្ិរត្ថិោររវាងសហគម្ៃ៏ ម្ូលោឌៃ
អាជាញ្រម្ូលោឌៃ អបកជំន្ទញ ៃិងសាទរ័ៃោក់រ័ៃនទាំងឡាយ ជារិទសសរដឌាលជលទល
ៃិងរកសួងររ ិសាទៃ។
៧. ោំទដើម្ទោងោងឲ្យាៃោៃ់ដត្ទរេើៃទៅកបុងត្ំ រៃ់ខ្ូេខាត្(ដដលអៃ់ៃយ)
ក៏ ដូេជាទៅកបុងវាលេំហរតាម្រទណា
ថ យត្ំរៃ់ទនបរសម្ុរេ។ តាម្រទណា
ថ យទនបរទៃេះ រដឌ
ាលជលទល ទៅកបុងគទរមាងដទៃោរយុេនសាសៃ៏ររស់ខ្ួៃសរមារ់
ល
វ ិស័យជលទល
ឆ្លបំ២០១០–២០១៩ាៃោក់េិសទៅោំទឈើ ទោងោងឲ្យាៃ៣០០ហត្ទៅឆ្លបំ២០១១
៧០០ហត្ទៅឆ្លបំ២០១៤ ៃិង១០០០ហត្ទៅឆ្លបំ២០១៩។ ម្ូលៃិ្ិរគរ់រគៃ់គួររត្ូវាៃ
វ ិភាជៃ៏សរមារ់គទរមាងទៃេះ។
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VIII.

សេចក្តីេៃនិដឋៃ

ររជារលរដឌភាគទរេើៃដដលរស់ទៅតាម្រទណា
ថ យត្ំរៃ់ទនបរសម្ុរេៃឹងរៃថរឹងដទែកទលើោរររម្ូ
លទលិត្ទលទៅកបុង ៃិងជុំ វ ិញត្ំរៃ់ នររទោងោងសរមារ់ ោរេិញ្ចឹម្ជី វ ិត្ររស់រួកគត្់។ សកម្មភារ
ទាំងទៃេះៃឹងរៃថទ្វើឲ្យនររទោងោងមាៃោរៃយេុ េះ។ វ ិនធៃោរោរោរ ៃិងដ៏សកម្មទាំងឡាយរត្ូវាៃ
រត្់ដេងរួេទហើយ ក៏ រ៉ែុដៃថវ ិនធៃោរម្ួយេំៃួៃេេួលាៃទជាគជ័យ ៃិងម្ួយេំៃួៃទេៀត្ម្ិៃេេួលាៃ
ទជាគជ័យទឡើយ។ រត្ូវរទងាើត្កម្មវ ិ្ី រគរ់ រគងរុកជា
ខ ត្ិទោងោងដ៏មាៃររសិេនភារម្ួយ ទោយដទែកទលើរេ
រិទសា្ៃ៍ដដលនធលរ់ាៃជួររី គណៈកមាម្ិោរេរម្ុេះ ឬគណៈសហរគរ់រគង (Adaptive CoManagement) ទៅសួៃឧេាៃសត្វនររោម្រកទសារ ទខ្ត្ថទោេះកុង ន្ទោក់កណា
ថ លេសេវត្ថឆ្លបំ១៩៩០។
ោររគរ់រគងដររទៃេះត្រម្ូវឲ្យមាៃោរោក់រ័ៃនរីសហគម្ៃ៏ រ៉ែុ ដៃថម្ិៃសទិត្ដត្កបុងករម្ិ ត្
សហគម្ៃ៏រ៉ែុទណាតេះទេ ោរជួយរីរដឌអំណាេទខ្ត្ថ ៃិងោរគំរេដ៏នេទេៀត្រត្ូវដត្រូក
រញ្ូច លគបកបុងដំទណើរោរទៃេះ។ អបកភូ ម្ិៃឹងរៃថោរររឹ ងដររងកបុងដំទណើោរនៃោររគរ់ រគង ដត្កបុងករណី
មាៃោរគំរេរីសំណាក់រោឌភិាលរគរ់លំោរ់ថាបក់។
ោរោរោរនររទោងោង ម្ិៃដម្ៃដត្ជាោរេេួលខ្ុសរត្ូវររស់សាទរ័ៃរដឌរ៉ែុទណាតេះទេ ទៃេះជា
ភារកិេចរម្
ួ គបនៃអបកោក់រ័ៃនទាំងអស់ ជារិទសសោរេូលរួម្ោ៉ែ ងសកម្មរីររជារលរដឌកុងសហគម្ៃ៏
ប
។

ភបំទរញ នៃៃេី

ដខ្ សីហា ឆ្លបំ ២០១២

រណឌិត្ េៃ
ិ សម៉េងរេររៃ
ររនធៃអៃុរកុម្ស្រសាវរជាវទសដឌកិេចកសិកម្ម
(ក.ស.វ.)
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