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ពាកយបំព្ពួញ និងអកសរកាត ់

CBD Convention on Biological អន សញ្ហា ជីវៈចក្ម្រោះ 
 Diversity   

CECG Cambodian Elephant  ក្ករម្អភរិកសដរំនីក្ពកម្ព ជា 
 Conservation Group 

CI Conservation International អងគការអភិរកសអនតរជាត ិ

CITES Convention on International  អន សញ្ហា ពាណិ្ជាកម្មអនតរជាតិ  
 Trade in Endangered Species នលីក្បនភរសតវនក្ព និងរ កខជាតិ 
 of Wild Fauna and Flora ផដលជតិែ តពូជ   

FFI Fauna & Flora International អងគការសតវនក្ព នងិរ កខជាតអិនតរជាត ិ
IUCN International Union for  អងគការសហ្ភាពអនតរជាតនិដមី្ប ី
 Conservation of Nature ការអភិរកសធម្មជាត ិ

MIKE Monitoring of Illegal Killing  កម្មវធិីតាម្ោនសដីពីការសមាេ ប់ដំរ ី
 of Elephant នក្ពនោយខ សចាប់ 
MJP Maddox Julie-Pitt Foundation មូ្លនិធិមា៉ា ដកសចូលីភតី 
WA Wildlife Alliance អងគការសម្ព័នធម្ិតតសតវនក្ព 

WCS Wildlife Conservation Society អងគការសមាគ្ម្អភិរកសសតវនក្ព 
WWF World Wildlife Fund for Nature អងគការមូ្លនិធិសកលសក្មាប់ 
  អភិរកសធនធានធម្មជាត ិ
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អារម្ភកថា 

 សាិតកែ ងបរកិារណ៍្ស ខសនតភិាព និងសាិរភាពននោបាយរងឹមា ំ នក្កាម្ដំបូល
រដាធម្មន ញ្ានិងចាប់ រាជរោា ភិបាលកម្ព ជា នក្កាម្ការដកឹនាកំ្បកបនោយគ្តបិណ្ឌិ ត
របស់ សនម្តចអគ្គម្ហានសនាបតីនតនជា ហ  ន ផសន នាយករដាម្ស្តនត ី ននក្ពោះរាជា
ណាចក្កកម្ព ជា បានោក់នចញនូវនគលននោបាយជាតជិានក្ចនី នដមី្បធីានាឱ្យបាន
នូវត លយភាពទងំការអភវិឌ្ឍ នងិការអភរិកស នលនីរិនតភាពបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជាត។ិ 

 កែ ងបរបិរននោះ រាជរោា ភិបាលកម្ព ជាបានបនងាីននែៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិ និង
រនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះផដលបនងាីតបានជាក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតកិ្គ្បដណ្ត ប់នលី
នែៃដីក្បមាណ្ ៧,២លានហ្កិតា នសមនីឹងក្បមាណ្ជាង ៤០% នននែៃដីក្បនរស។ នដមី្បី
ក្គ្ប់ក្គ្ងតបំន់ការពារធម្មជាតទិងំអស់ននោះ ឱ្យមានក្បសិរធភិាពខពស់ ក្កសួងបរសិ្ថា ន
បាននឹងកំព ងសហ្ការជាម្ួយនឹងក្កសងួ ស្ថា ប័ន ថ្នែ ក់ជាតិ ថ្នែ ក់នក្កាម្ជាតិ នដគូ្
អភិវឌ្ឍន៍ នងិអែកពាក់ព័នធទងំអស់រមួ្មាន អងគការម្ិនផម្នរោា ភិបាលជាតិ នងិអនតរ
ជាតិ សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន និងជនជាតិនដីម្ភាគ្តិច នដីម្បគីពំារបរសិ្ថា ន ការអភិរកស 
និងការនក្បកី្បាស់ធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈចក្ម្រោះក្បកបនោយចីរភាព។  

 ជាផែែកម្ួយននការង្ករអភិរកស ក្កសួងបរសិ្ថា នបាននតត តការយកចិតតរ កោក់
នលីការអភិរកសសតវដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ផដលជាក្បនភរសតវនក្ពដ៏មានស្ថរៈសំខាន់ 
ទងំផែែកវបបធម៌្ និងផែែកម្ ខង្ករក្បព័នធនអកូឡូស ី នហ្យីក្កសួងក៏បានយកចិតតរ ក
ោក់នលសីកាដ ន ពល កែ ងការការពារ និងអភិរកសក្បនភរសតវនែសងៗនរៀតែងផដរ កែ ង
កក្ម្ិតវសិ្ថលភាពផដនជក្ម្ករបស់ពួកវា។ នហ្យីបចេ បបនែននោះ សតវដំរកី្តូវបានបា៉ា ន់
ស្ថម នថ្ន មានរស់នៅកែ ងក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតកិម្ព ជាមានចំននួពី ៤០០ នៅ 
៦០០កាលប៉ា នណាណ ោះ។ នោយស្ថរផតការថយច ោះននរជីក្ម្ករូទងំក្បនរសម្ិនសាតិ
នៅជាប់គែ  ជានហ្ត នធវឱី្យដំរទីងំននាោះកំព ងរស់នៅផបកផខែកពគីែ  និងមានែលប៉ាោះ
ពាល់ដល់លរធភាពននការនធវអីនតរកម្ម ការបនតពូជ នងិកែ ងការអភិរកសរយៈនពលផវង។ 
កតាត ក្ពួយបារម្ភទងំននោះ បានជំរ ញឱ្យមានការនរៀបចំនូវផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ី
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អាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ  ំ(២០២០-២០២៩) កែ ងនគលបណំ្ងនធវជីាក្តីវស័ិយបង្កា ញែេូវ 
សក្មាប់នលីកកម្ពស់ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បនភរសតវនក្ព ជាពិនសសដំរនីក្ពអាស នីៅកម្ព ជាឱ្យ
សាិតនសារ គ្ង់វងស និងបនងាីនចំនួននឡងីវញិ សក្មាប់ជានករម្រតក វបបធម៌្ធម្មជាត ិ
នងិជាឧតតម្ក្បនោជន៍ដល់ម្ន សសក្គ្ប់ជនំាន់។ នយងីខែ សំងឃមឹ្ថ្ន ផែនការសកម្មភាពននោះ 
នឹងែតល់ឱ្កាសឱ្យនយងីទងំអស់គែ  អាចចូលរមួ្ជាម្យួសហ្គ្ម្ន៍ជាតិ និងអនតរ
ជាតិ កែ ងការបនងានីជនំាញបនចេកនរស នងិបណាត ញការង្ករជានក្ចីន សំនៅធានាដល់
កិចេការពារ និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ ក្បព័នធនអកូឡូស  ី និងជីវៈចក្ម្រោះក្គ្ប់ក្បនភរ  
ពិនសសក្បនភរសតវកក្ម្នានាដូចជាដំរអីាស ផីដលកពំ ងមានវតតមាននៅកែ ងក្បព័នធតបំន់
ការពារធម្មជាតិកម្ព ជានយងីននោះ។  

 កែ ងនាម្ក្កសួងបរសិ្ថា ន ខែ សូំម្នគរពផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដ៏ក្ជាលនក្ៅចំនពាោះ 
សនម្តចអគ្គម្ហានសនាបតនីតនជា ហ  ន ផសន នាយករដាម្ស្តនត ី ននក្ពោះរាជាណាចក្ក
កម្ព ជា ផដលផតងផតយកចតិតរ កោក់នលវីស័ិយបរសិ្ថា ន នងិធនធានធម្មជាតិ នហ្យី
ក៏សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ នងិនកាតសរនសរីចនំពាោះថ្នែ ក់ដកឹនា ំ នងិម្ស្តនតី ននក្កសួងបរសិ្ថា ន 
ក្កសួងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អងគការនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍ជាត-ិអនតរជាតិ វស័ិយឯកជន និងក្បជា
សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា នផដលបានចូលរមួ្ គកំ្រ និងែដល់កិចេសហ្ការោ៉ា ងលអកែ ងការ
នរៀបចំឯកស្ថរដ៏មានតនម្េននោះឱ្យនកីតនចញជារូបរាងនឡងី។ 
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នសចកដផីលែងអំណរគ ណ 
 ជាបឋម្ សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ោ៉ា ងក្ជាលនក្ៅចនំពាោះឯកឧតដម្  សាយ សអំាល ់ 
រដាម្ស្តនតកី្កសួងបរសិ្ថា ន ផដលជានិចេកាលបានផណ្នា ំនលកីរឹកចិតត នងិែដល់ការគកំ្រ
ោ៉ា ងកក់នដដ កែ ងការបនងាីតផែនការសកម្មភាពអភរិកសដរំអីាស នីៅកម្ព ជារយៈនពល១០ឆ្ែ ំ
(២០២០-២០២៩)ននោះនឡងី នដីម្បរីមួ្ចំផណ្កដល់ការការពារ អភិរកស និងក្គ្ប់ក្គ្ង
ធនធានធម្មជាតកិ្បកបនោយចីរភាពនៅកម្ព ជា។ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ ណ្ដល់ឯកឧតដម្ 
មាស ស ែល អគ្គនាយកននអគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាត ិនងិ 
ឯកឧតដម្ គមឹ្ ណ ង ផដលបានជយួជរំ ញ ែដល់ការគកំ្រ នងិរសសនទន តាងំពកីារ
ក្បមូ្លរនិែន័យ ការនរៀបចកំចិេក្បជ  ំនងិសកិាខ ស្ថលាពនិក្គោះនោបល់ជានក្ចនីសក្មាប់នរៀប
ចំឯកស្ថរននោះនឡងី។ សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់ម្ស្តនតនីននាយកោា នអភរិកសតបំន់ការពារ
ធម្មជាតដិនីគកខាងតបូងបឹងរននេស្ថប ផដលបានជយួក្តតួពនិតិយ ផកតក្ម្វូពាកយនពចន៍ 
និងខេឹម្ស្ថរក្បកបនោយអតាន័យស្ថា បនានដីម្បឱី្យឯកស្ថរននោះអាចនបាោះព ម្ពបាននោយ
នជាគ្ជ័យ។ 
 សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់អងគការសតវនក្ព នងិរ កខជាតអិនតរជាត(ិFFI) ជាពនិសស 
«ក្ករម្អភិរកសដំរនីក្ពនៅកម្ព ជា(CECG)» ផដលបានចូលរមួ្ោ៉ា ងសកម្មកែ ងដំនណី្រការ
នរៀបចឯំកស្ថរននោះតាងំពនីដមី្រហូ្តដល់ចប់ នោយបានែតល់ការគកំ្រទងំផែែកបនចេកនរស 
និងថវកិា សក្មាប់ការនរៀបចំផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះ
ឱ្យនចញជារូបរាងនឡងី។ 
 សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់ម្ស្តនតជីនំាញ នងិនាយកតបំន់ការពារធម្មជាតនិនក្កសងួ 
បរសិ្ថា ន ម្ស្តនតរីដាបាលនក្ពន  ីអងគការអភិរកសនានា(CI MJP WA WCS WWF) 
ក្ពម្ទងំអែកពាក់ព័នធទងំអស់ផដលបានែដល់ព័ត៌មានតាម្រយៈការចូលរមួ្ក្បជ នំៅតាម្
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បណាដ នខតតនានា និងសិកាខ ស្ថលាជាតិ។  
 សូម្ផថេងអណំ្រគ្ ណ្ដល់អងគការ FFI WWF WA និង WCS ផដលបានចូល
រមួ្ផកសក្ម្លួ និងែដល់នោបល់ស្ថា បនានលីនសចកតីក្ពាងឯកស្ថរផែនការសកម្មភាព
សក្មាប់អភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះ។ ជាច ងបញ្េ ប់ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ ណ្
ចនំពាោះអគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ នងិអភរិកសធម្មជាត ិននក្កសងួបរសិ្ថា ន អងគការ FFI 
និងអងគការ WWF ផដលបានែដល់រូបភាពដំរនីក្ពសក្មាប់ផែនការសកម្មភាពននោះ។ 
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នសចកដសីនងេប 
 ក្បនរសកម្ព ជាមានក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះ
ក្បមាណ្៤០%នននែៃដីក្បនរស ផដលសាតិនៅនក្កាម្យ តាត ធកិារក្កសងួបរសិ្ថា ន។ នោង
តាម្តក្ម្ូវការ និងភាពចាបំាច់ននផែនការសកម្មភាពសក្មាប់ការអភិរកសសតវបនង្កគ ល
នៅកម្ព ជា អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ នងិអភិរកសធម្មជាត ិ ននក្កសួងបរសិ្ថា ន
បានសហ្ការជាម្ួយអងគការនដគូ្ និងអែកពាក់ព័នធនែសងៗនរៀតនដីម្បនីរៀបចំផែនការ
សកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីនោះនឡងី នក្កាម្ការជយួឧបតាម្ភផែែកបនចេកនរស នងិហ្រិញ្ាវតា 
ពអីងគការសតវនក្ព និងរ កខជាតអិនតរជាត(ិFFI)។ ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស  ី
រយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះមាននគលបណំ្ងបនងាីតផែនការម្យួផដលអាចកណំ្ត់កតាត គ្រំាម្
កំផហ្ងសក្មាប់ការអភិរកសដំរនីក្ព និងកំណ្ត់វធិានការចាបំាច់នានាផដលអាចរប់ស្ថា ត់
ការបាត់បង់សតវក្បនភរននោះ នដីម្បធីានាឱ្យបាននូវការអភិរកសដំរអីាស ីរយៈនពលផវង
នៅរូទងំក្បនរសកម្ព ជា។ ដនំណី្រការសខំាន់ នៗនការនរៀបចផំែនការសកម្មភាពសក្មាប់
អភិរកសដំរអីាស ១ី០ឆ្ែ នំនោះបានចាប់នែតមី្តាងំពកីារនធវសីកិាខ ស្ថលាថ្នែ ក់ជាតនិាឆ្ែ ២ំ០១២
ម្កនម្៉ាេោះ នហ្យីក៏មានការនរៀបចកំចិេក្បជ ពំនិក្គោះនោបល់ជាបនតបនាៃ ប់ជាម្យួម្ស្តនតជីនំាញ
ពាក់ព័នធ ម្ស្តនតថី្នែ ក់នខតត អងគការជាត ិអងគការអនតរជាតិ វស័ិយឯកជន នដគូ្អភិវឌ្ឍន៍
នានា និងក្បជាសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន។ 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស ១ី០ឆ្ែ នំនោះ បានោក់នចញនូវសកម្មភាព
យ រធស្ថស្តសតចំនួនក្បាពំីរ រមួ្មាន សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី១ កាត់បនាយការបាត់បង់
រីជក្ម្ក សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២ អភិរកស នងិតភាា ប់ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនីក្ព
នឡងីវញិ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣ ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសត
រី៤ បង្កា រម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥ បនធូរ
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បនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៦ អប់រែំសពវែាយ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៧ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនីក្ព។ 
នដីម្បសីនក្ម្ចឱ្យបាននូវសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតទងំក្បាពំរីននោះ ក្តវូផតអន វតតនូវសកម្មភាព
អារិភាពចំនួន៣១។ 
 សកម្មភាពទងំអស់នងឹក្តវូយកនៅអន វតតនៅរូទងំក្បនរស នដមី្បធីានាថ្នក្បព័នធ
តបំន់ការពារធម្មជាត ិនងិរនបៀងអភរិកសជវីៈចក្ម្រោះទងំននោះន្េយីតបនៅនងឹនគលបណំ្ងនន
ការបនងាីត ផដលចាបំាច់ក្តវូវាយតនម្េជាក្បចាពំសី្ថា នភាព ននិាែ ការ ម្ ខង្ករ តនួារ ី តនម្េ 
ការគ្ំរាម្កំផហ្ង និងែលប៉ាោះពាល់ នហ្យីផសវងរកវធិានការនដីម្បនីោោះក្ស្ថយការគ្ំរាម្
កំផហ្ង នងិកាត់បនាយសមាព ធទងំននោះ។ ព័ត៌មានផដលបានម្កពីការវាយតនម្េននោះជា
ផែនរបីង្កា ញែេូវសក្មាប់នក្ជីសនរសីសកម្មភាព និងនពលនវលាសម្ក្សបបែំ តសក្មាប់
បញ្េូ លនៅកែ ងផែនការសកម្មភាព ក្ពម្ទងំកណំ្ត់ពីតក្ម្ូវការចាបំាច់សក្មាប់បនងានី
សម្តាភាពធនធានម្ន សស ស្ថា ប័ន បនចេកវរិា និងហ្រិញ្ាវតា ។ 

២ 
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ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា 
២០២០-២០២៩ 

១.  សាវតារ 
 នៅកែ ងក្បព័នធចំណាត់ថ្នែ ក់ភាវៈមានជីវតិ ដំរអីាស កី្តវូបានចាត់ចូលកែ ងរជាៈសតវ 
ស្ថខាករនដ(Chordata) ថ្នែ ក់ថនកិសតវ លំោប់ក្បូបូស ីនដ(Proboscidea) អម្បូរដំរ ី
(Elephantidae) ផដលមានន ម្ ោះវរិាស្ថស្តសតថ្ន Elephas maximus។ អងគការ
សហ្ភាពអនតរជាតនិដីម្បកីារអភិរកសធម្មជាតិ(IUCN) បានច ោះបញ្ា ីដំរអីាស ីជាក្បនភរ
ផដលកំព ងរងនក្គោះថ្នែ ក់ជិតែ តពូជ(EN)។ នៅកែ ងអន សញ្ហា ពាណិ្ជាកម្មអនតរជាតិ
នលីក្បនភរសតវនក្ព និងរ កខជាតិ ឬអន សញ្ហា ស្ថយនតស(CITES) ដំរអីាស កី្តូវបាន
ចាត់បញ្េូលកែ ងឧបសម្ពន័ធI។ ក្បនរសកម្ព ជាជាក្បនរសហ្តានលខនីនអន សញ្ហាស្ថយនតស 
និងអន សញ្ហា ជីវៈចក្ម្រោះ(CBD) ផដលកម្ព ជាបានបង្កា ញពីការតាងំចិតតកែ ងការអភិរកស
ក្បនភរផដលកំព ងររួលរងនក្គោះ នងិជិតែ តពូជទងំននាោះ។  
 
 ១.១ ស្ថា នភាពដរំអីាស នីៅកម្ព ជា 
 កែ ងរយៈនពល ៦០ នៅ ៧០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ ចនំនួដរំអីាស នីៅនលពីភិពនលាក
បានថយច ោះក្បផហ្លជា៥០%(Choudry et al. 2008) ចំផណ្កឯរជីក្ម្ករបស់វា
បានបាត់បង់អស់ជិត៩០%(Hedge et al. 2008)។ កែ ងចំនណាម្ដំរអីាស ីសរ ប
ក្បមាណ្ព ី៣៩ ៤៦៣កាល នៅ ៤៧ ៤២៧កាល ផដលកពំ ងរស់នៅកែ ងនក្ពសពវនថៃ 
ក្បផហ្លជា ៧៥% រស់នៅកែ ងក្បនរសឥណាឌ  នងិក្សីលង្កា (Fernando & Pastorini 
2011)។ ដំរអីាស ីក្តូវបានចាត់រ កថ្នជាក្បនភរសតវបនង្កគ ល(Keystone species) 
ដ៏សំខាន់នោយស្ថរស្ថរៈសខំាន់ខាងផែែកវបបធម៌្ តួនារនីៅកែ ងក្បព័នធនអកូឡូស ី នងិ

៣ 
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សកាដ ន ពលផដលអាចការពារក្បនភរនែសង នៗរៀតកែ ងផដនដីរបស់វា។ ដំរអីាស ីជាក្បនភរ
តិណាសផីដលស រី កខជាតិ និងផែេន ជីាអាហារ នហ្យីពួកវាភាគ្នក្ចីនរស់នៅកែ ងនក្ព
ក្គ្ប់ក្បនភរ រមួ្ទងំវាលនមម  និងនក្ពគ្ នមាព ត។  
 ចំនួនដំរនីក្ពនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាបានថយច ោះោ៉ា ងខាេ ងំ នហ្យីបចេ បបនែ នគ្បាន
បា៉ា ន់ស្ថម នថ្នមានចំនួនពី ៤០០ នៅ ៦០០ កាលផតប៉ា នណាណ ោះ(Maltby & Bourchier 
2011; Gray et al. 2014)។ ដរំនីក្ពផដលនៅនសសសល់តិចននោះក៏កំព ងរស់នៅជាក្ករម្
តូចៗកែ ងរជីក្ម្កោច់នោយផឡកពីគែ ។ ការបា៉ា ន់ស្ថម ននូវចំនួនដំរនីក្ពជាអបបបរមា
ចាបំាច់សក្មាប់ការអភិរកសរយៈនពលផវង តក្ម្វូឱ្យមានដរំនីក្ពនពញវយ័ផដលអាចបនតពូជ
បានចំនួន ៥០០កាល ផដលកែ ងននាោះគ្ួរមានន ម្ លចំនួន០១កែ ងចំនណាម្ដំរញីី០៥
កាល និងដង់ស ីនតដំរនីក្ពចំនួន ០,៥កាល កែ ង ១គ្ឡូីផម្៉ាក្តកានរ ៉ា។ ចផំណ្កឯការបា៉ា ន់
ស្ថម នពីរំហ្នំែៃដីរជីក្ម្កជាប់ៗគែ អបបបរមាចាបំាច់សក្មាប់ការអភិរកសដរំនីក្ពរយៈនពល
ផវង តក្ម្ូវឱ្យមាននែៃដីនក្ពជាប់ៗគែ រំហ្ ំ៤ ៤០០គី្ឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា(Sukumar 1992)។ 
នបីនោងតាម្តក្ម្ូវការននរំហ្រំីជក្ម្ក នងិចំនួនដំរនីក្ពអបបបរមា ស្ថា នភាពដំរនីក្ព
នៅកម្ព ជាកំព ងសាិតកែ ងភាពក្បកាសអាសនែនហ្យី។ ក្ករម្នីម្ួយៗកែ ងចំនណាម្ដំរនីក្ព
ទងំ២ក្ករម្សំខាន់ៗសពវនថៃ(ក្ករម្នៅតំបន់ភែកំ្កវាញ និងក្ករម្នៅតំបន់ខពង់រាបភាគ្
ខាងនកីត)មានចំនួនតិចជាងចំនួនអបបបរមា៥០០កាល។ នែៃដរីជីក្ម្កនៅតបំន់ជរួភែំ
ក្កវាញ តំបន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកីត នងិតំបន់វរីៈជ័យ-នខតតណាហំ្គ ង(ឡាវ)នៅអាច
បនំពញតាម្តក្ម្វូការអបបបរមា ៤ ៤០០គ្ឡូីផម្៉ាក្តកានរ ៉ានៅនឡយី។ ដូនចែោះនហ្យី នយងីគ្រួ
មានវធិានការអភិរកសជាបនាៃ ន់ និងចាបំាច់បំែ តម្ួយនដីម្បបីង្កា រក ំឱ្យដំរអីាស ែី តពូជ
ពីកែ ងក្បនរសកម្ព ជា។  

 នៅតំបន់ជួរភែកំ្កវាញ នគ្បានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ន តបំន់ផដលមានដំរនីក្ពនក្ចីនជាងនគ្

៤ 
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គឺ្ឧរានជាតិជួរភែំក្កវាញខាងតបូង។ ចំផណ្កនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពតានត ឧរាន
ជាតបិ រ ម្ស្ថគ្រ ឧរានជាតកិ្ពោះស រាក្ម្តិ-ក ស ម្ៈ(គ្រិរីម្យ) ផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែសំកំ ស 
និងតំបន់នក្បកី្បាស់នក្ចីនោ៉ា ងសំឡូត នគ្បានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នមានហ្វងូដរំរីស់នៅផបកផខែក
ពីគែ  ផដលហ្វូងនីម្ួយៗអាចមានចំនួនតិចជាង២០កាល។ នោងតាម្ការនបាោះព ម្ព
ែាយរបស់នលាក Maltby និងនលាក Bourchier នៅឆ្ែ ២ំ០១១ ដំរនីក្ពនៅកែ ង
តំបន់ជួរភែកំ្កវាញក្តូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នមានចនំនួសរ បក្បផហ្លជា១៧៥កាល។ នលាក 
Hedges នងិអែកដនរនរៀតនៅឆ្ែ ២ំ០០៨បានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្ន នែៃដរីជីក្ម្កសខំាន់ រៗបស់ដំរ ី
នក្ពកែ ងតំបន់ជួរភែំក្កវាញអាចមានរំហ្ ំ៦ ៤២៩គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា។ ោ៉ា ងណាម្ញិ តក្ម្វូ
ការផែែកអភិវឌ្ឍន៍នែសងៗ នងិការតាងំរលីំនៅថមីកែ ងអំឡ ងរយៈនពល១០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយ
បាននធវឱី្យរំហ្នំែៃដីរជីក្ម្កសម្ក្សបខាងនលីននោះ រមួ្ទងំគ្ ណ្ភាពរីជក្ម្ក និង
ភាពតភាា ប់ននរីជក្ម្កមានការថយច ោះ។ 
 តំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតកែ ងនខតតម្ណ្ឌ លគិ្រ ី រមួ្មាន ផដនជក្ម្ក
សតវនក្ពភែនំក្ពច ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក និងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា។ តាម្
ការសិកាបា៉ា ន់ស្ថម នបានបង្កា ញថ្ន មានដំរនីក្ពចំនួនពី ១០១ នៅ ១៣៩កាល មាន
វតតមាននៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា(Pollard et al. 2008) ដំរពី១ី០១ នៅ 
១៧៥កាលមាននៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំក្ពច និងោ៉ា ងនហាចណាស់ក៏មានដំរ ី
នក្ពចំនួន ២១កាលផដរផដលមានវតតមាននៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក(Gray 
et al. 2014)។ នបីនោងតាម្លរធែលកិចេពិភាកាថ្នែ ក់នខតត ហ្វូងដំរនីក្ពម្ួយចំនួន
តេ ស់រីរវាងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នងិឧរានជាតយិ គ្ដ ងននក្បនរសនវៀតណាម្។ 
រីជក្ម្កសំខាន់ៗសក្មាប់ដំរនីក្ពនៅកែ ងតំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកតីក្តវូបាន
បា៉ា ន់ក្បមាណ្ថ្នមាននែៃដីសរ បក្បផហ្លជា ២ ១៥៤គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ាប៉ា នណាណ ោះ ផដល
កែ ងននាោះ រជីក្ម្កចំនួន ១ ១២៦គ្ឡូីផម្៉ាក្តកានរ ៉ា សាតិនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំក្ពច 

៥ 
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៤០៨គី្ឡូនម្៉ាក្តកានរ ៉ា សាតិនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក និង ៦២០គី្ឡូនម្៉ាក្តកានរ ៉ា 
សាិតនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា (Hedges 2008)។ ព័ត៌មានអពំរីបាយ នងិ
ចលនាតេ ស់រីតាម្រដូវកាលនៅមានភាពខវោះចននាេ ោះ និងតក្ម្ូវឱ្យមានការសិកាក្ស្ថវ
ក្ជាវបផនាម្នរៀត ជាពនិសសនដមី្បដីងឹថ្ន នតដីំរនីៅកែ ងតំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាង
នកីតអាចនៅមានលរធភាពតេ ស់រនីៅម្កពតីបំន់ម្យួនៅតបំន់ម្យួ បនងាតីបានជាក្ករម្ធំ
ម្ួយ(meta-population) ឬក៏ហ្វូងដំរនីានាកែ ងតំបន់ខពង់រាបននោះក្តូវបានកាត់តដ ច់ពី
គែ នៅនហ្យី។ ជារមួ្ ចនំួនដរំនីក្ពសរ បទងំអស់នៅតំបន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតអាច
មានរហូ្តដល់នៅ ៣០០កាល (Gray et al. 2014)។  
 នក្ដពីននោះ មានក្ករម្ដំរតូីចៗម្ួយចំនួនផដលកំព ងរស់នៅោច់ផប៉ាកពីនគ្ ដូច
ជា ដំរ៥ីកាលនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្ប និងោ៉ា ងនហាចណាស់១៣កាលនៅ
កែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់» (Hayes et al. 2015)។ ការអនងាតបឋម្តាម្មា៉ា ស នី
ថតសវ័យក្បវតតបង្កា ញអំពីវតតមានដំរនីៅកែ ងឧរានជាតិវរីៈជ័យ ប៉ា ផនតព ទំន់មានការសិកា
ក្ស្ថវក្ជាវនពញនលញណាម្ួយនធវីការបា៉ា ន់ស្ថម នចនំួនដំរកីែ ងឧរានជាតនិនោះនៅនឡយី
នរ។ ម្ា៉ាងវញិនរៀត ដំរនីៅកែ ងឧរានជាតវិរីៈជ័យក៏រំនងជានធវីការតេ ស់រីនៅម្ក
នៅកាន់នខតតអ័តតៈនពកី្បនរសឡាវែងផដរ។ 
 ដរំនីក្ពនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពគូ្ផលនក្ពហ្មនរព ផដនជក្ម្កសតវនក្ពលតំត់ នងិ
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែណំានំលៀ បានបាត់បង់តាងំពីរសវតសរម៍្ នម្កនម្េ៉ាោះ។ ចំនពាោះផដន
ជក្ម្កសតវនក្ពភែឱំ្រា៉ាល់ នងិឧរានជាតកិ្ពោះម្ នវីងសបូកនគ ព ទំន់មានការបញ្ហា ក់អោះអាង
ស្ថនឡងីវញិនៅនឡយីនរ ថ្ននតីមានដំរនីៅនសសសល់កែ ងតំបន់ទងំពីរននោះ ឬក៏បាន
បាត់បង់នៅនហ្យី (សូម្នម្លីរូបភាពរី១)។  

៦ 
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      របូភាពទ្១ី ផែនទ្រីបាយ ជនមាែ ោះ និងផដនជព្ម្កដំរមី្ព្ពនៅកម្ព ជា 

៧ 

 ១.២ បញ្ហា អារភិាព 
 ១.២.១ ការបាត់បង់ នងិការផបកផខែករជីក្ម្ក 
 ដំរនីក្ពក្តូវការរីជក្ម្កជាប់ៗគែ អបបបរមាក្បមាណ្ជា ៤ ៤០០គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា 
នដីម្បរីស់នៅឱ្យបានយូរអផងវង និងគ្ង់វងស។ ដំរនីក្ពផដលមានវតតមាននៅកម្ព ជា
បចេ បបនែកពំ ងរស់នៅកែ ងរជីក្ម្កោច់នោយផឡកៗពគីែ  នោយស្ថរកតាត ម្យួចនំនួដូចជា 
ការបផម្េងពីដនីក្ពនៅជាដកីសិកម្ម ទងំខាែ តតូច និងធំ ការតាងំរីលំនៅ ការកស្ថង
នហ្ោា រចនាសម្ព័នធថមីៗ និងតក្ម្ូវការផែែកអភិវឌ្ឍន៍នែសងៗនរៀតជានដីម្។ 
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 នោយមានតក្ម្ូវការផែែកអភិរឌ្ឍន៍ តំបន់ដីរនំាបននជរួភែកំ្កវាញបានផក្បកាេ យនៅ
ជាតបំន់អភវិឌ្ឍន៍ធំៗ ម្ួយចំនួនដូចជារំបន់វារអីគ្គិសនី នងិនហ្ោា រចនាសម្ពន័ធនែសងៗ។ 
គ្នក្មាងទងំននោះ បាននធវីឱ្យហ្វូងដំរនីក្ពផដលកំព ងរស់នៅកែ ងរីជក្ម្កសំខាន់ធំៗ រត់
នគ្ចនៅរស់នៅតាម្រីជក្ម្កតូចៗោច់ពគីែ ។ ចរាចរណ៍្នៅនលែីេវូជាតនិលខ៤ពភីែនំពញ
នៅនខតតក្ពោះសីហ្ន បានបណាដ លឱ្យមានការកាត់តដ ច់ចលនាតេ ស់រនីៅម្ករបស់ដំរ ី
នក្ពរវាងឧរានជាតកិ្ពោះម្ នីវងសបូកនគនិងឧរានជាតកិ្ពោះស រាក្ម្តិ-ក ស ម្ៈ(គ្រិរីម្យ)។ 
នលីសពីននោះនរៀត ការតាងំរីលំនៅ និងការអភិវឌ្ឍនៅតាម្បនណាដ យែេូវជាតិនលខ៤ 
ការរស្តនាៃ នចូលនៅកែ ងឧរានជាតកិ្ពោះស រាក្ម្ិត-ក ស ម្ៈ(គ្ិររីម្យ) និងតំបន់នក្ពនៅ
ជិតខាងពីសណំាក់ក្បជាជនក៏បានបណាដ លឱ្យបាត់បង់រជីក្ម្កសតវដំរនីក្ពនៅតំបន់
ននោះែងផដរ។ គ្នក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ណាម្ួយនៅតាម្បនណាដ យដងសៃឹងផក្សអំបិលអាច
នឹងនធវីឱ្យមានការគ្ំរាម្កំផហ្ងដល់ហ្វូងដំរនីក្ពផដលកំព ងរស់នៅចននាេ ោះតំបន់ជីតត 
និងឧរានជាតិក្ពោះស រាក្មិ្ត-ក ស ម្ៈ(គិ្ររីម្យ)។ ការអភិវឌ្ឍនហ្ោា រចនាសម្ព័នធពីវាល
ពីរ(ជាប់ែេូវជាតនិលខ៤៨)នៅថមបាងំ រមួ្នឹងការនកីននឡងីននការតាងំរលីំនៅថមីៗនៅ
វាលពរី ផដលសាិតនៅកែ ងរជីក្ម្កដ៏សខំាន់សក្មាប់ដរំនីក្ពកែ ងតបំន់ជរួភែកំ្កវាញខាងតបូង 
អាចជាការរខំានម្ួយនរៀតដល់ការរស់នៅ និងការតេ ស់ររីបស់ពួកវា។ សកម្មភាព
ចរាចរណ៍្នលែីេូវជាតិនលខ៤៨ ពផីក្សអបំលិនៅនខតតនកាោះក ងនៅក្តង់ចណំ្ ចគ្ឡូីផម្៉ាក្ត
នលខ១០៥ រំនងជាបងាការរខំានដល់ចលនាតេ ស់ររីបស់ដំរនីក្ពផដរ។ ការសិកានា
នពលថមីៗននោះបានបង្កា ញថ្ន ដំរនីក្ពនជៀសវាងការនដីរ្េងកាត់ែេូវ មានន័យថ្ន ក្ចក
រនបៀងផដលដំរនីក្ពធាេ ប់្េងកាត់ពីម្ នអាចក្តូវបានកាត់តដ ច់នោយស្ថរែេូវ នធវឱី្យហ្វូង
ដំរផីបកផខែក និងនៅរស់នៅកែ ងរីតាងំោច់ពីគែ ។ ការតាងំរីលំនៅរបស់ក្បជាជន 
និងតក្ម្ូវការសម្បទនដនីសដាកិចេនៅកែ ងតំបន់រំនាបននផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែសំំក ស
បាននធវីឱ្យបាត់បង់ផដនជក្ម្កដំរនីក្ពគ្ួរឱ្យកត់សមាគ ល់។ ផែនការអភិវឌ្ឍែេូវនលខ៥៦

៨ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ពីវាលផវងនៅថមោ និងែេូវនៅអូរនស្ថម្ ផដលសាិតកែ ងភាគ្ខាងនកីតននផដនជក្ម្ក
សតវនក្ពភែសំំក ស បាននធវឱី្យមានការផបកផខែកហ្វូងដំរនីក្ពកែ ងផដនជក្ម្កននោះ។ ផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»ក្តូវបានកាត់តដ ច់ពីផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្បនោយស្ថរការ
បផម្េងពីដនីក្ពជាដីកសិកម្ម ការតាងំរីលំនៅរបស់ក្បជាជននៅតាម្ដងែេវូពសីៃងឹផក្តង
នៅក្ពោះវហិារ នងិសម្បទនដនីសដាកចិេនៅចននាេ ោះតបំន់ទងំពរី។ ដូនចែោះ ហ្វងូដរំនីក្ពនៅផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»ក្តវូបានកាត់តដ ច់ពីហ្វូងដំរនីក្ពននផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្ប។  
  តំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតមានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួនក្បាបំួនត 
ជាប់គែ រវាងក្បនរសកម្ព ជា នងិក្បនរសនវៀតណាម្ (តំបន់ការពារធម្មជាតចិនំនួ៦កផនេង
កែ ងក្បនរសកម្ព ជា នងិតបំន់ការពារធម្មជាតចិនំនួ៣កផនេងកែ ងក្បនរសនវៀតណាម្)។ នៅ
ច ងឦស្ថនក្បនរស ដំរនីក្ពនៅកែ ងឧរានជាតវិរីៈជ័យកែ ងក្បនរសកម្ព ជារំនងជាតេ ស់
រីនៅម្កនៅកាន់នក្ពកែ ងនខតតអ័តតៈនពីក្បនរសឡាវ។ ភាពតភាា ប់គែ របស់តំបន់ទងំ
អស់ននោះក្តូវបានកាត់តដ ច់បនតចិម្ដងៗ និងវាទម្ទរឱ្យមានការសហ្ការតាម្ក្ពំផដន
កែ ងការអភិរកសដំរអីាស កីែ ងតំបន់ទងំននាោះ។  
 នក្ដពីននោះ តក្ម្វូការផែែកអភវិឌ្ឍន៍នហ្ោា រចនាសម្ពន័ធ ការពក្ងកីែេវូចាស់ ការស្ថង
សង់ែេូវថមី និងការនកនីនឡងីនូវកក្ម្តិននការនធវចីរាចរណ៍្្េងកាត់រជីក្ម្កដ៏សខំាន់សក្មាប់
ដំរនីក្ព ក៏ជាមូ្លនហ្ត ផដលនាឱំ្យមានការថយច ោះ នងិកាត់តត ច់រជីក្ម្ក ក្ពម្ទងំកាត់
តដ ច់ក្ចករនបៀងសក្មាប់តេ ស់រ ី ដូចជាែេូវជាតនិលខ៧៦ បានកាត់តាម្ភាគ្ខាងលចិនន
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពកនៅតបំន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកតីកែ ងនខតតម្ណ្ឌ លគ្រិ។ី  
 

 ១.២.២ ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស នងិដរំ ី
 ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពបានបងាែលអវជិាមានជានក្ចីន។ ការររួលរង
នូវភាពតានតឹងអាចបណាដ លឱ្យដំរនីក្ពមានបញ្ហា ជានក្ចីនចំនពាោះស ខភាពរបស់វាដូច

៩ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

ជាការនកីននឡងីនូវការែៃ កបរាសិត(Hing 2012)។ ការតេ ស់រី ទងំចមាៃ យជិត ទងំ
ចមាៃ យឆ្ៃ យតាម្រដូវ និងការផសវងរកចំណី្ អាចរងការរខំាននោយស្ថរវតតមានរបស់
ម្ន សស។ នលសីពនីនោះនរៀត ដរំនីក្ពអាចររលួរងការវាយតបពសីណំាក់ក្បជាជនរហូ្ត
ដល់រងរបួស ឬ្នដល់ការសមាេ ប់ ជាការសងសឹកនឹងដំរនីក្ពផដលបានស ីដំណាំ
របស់ពួកនគ្។  
 ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពក៏នធវីឱ្យមានែលប៉ាោះពាល់ែងផដរដល់ក្បជាពល
រដាតាម្រយៈការបំតេ ញដំណា ំ ែៃោះសំផបង ក្រពយសម្បតតិ នងិនហ្ោា រចនាសម្ព័នធ ក្ពម្
ទងំអាច្ននៅដល់មានរបួសស្ថែ ម្ ឬស្ថេ ប់នៅនពលម្ន សសតរល់ក្ប ម្ជាម្យួ
នឹងដំរនីក្ពនោយតៃ ល់។ មូ្លនហ្ត ចម្បងននការនកីតជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព គ្ឺ
បណាដ លម្កពីការរស្តនាៃ នយកដីនក្ពកែ ងផដនជក្ម្ក និងក្ចករនបៀងផដលសតវដំរនីក្ព
ធាេ ប់្េងកាត់។ ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពបាននកីតញឹកញាប់បំែ តនៅកែ ងតំបន់
ក្ជលងនពក្ជនិល ភាគ្ខាងនកីត និងខាងតបូងននឧរានជាតិក្ពោះស រាក្មិ្ត-ក ស ម្ៈ
(គ្ិររីម្យ) តាម្នជីងភែំគ្ិររីម្យកែ ងនខតតកំពង់សពឺ និងតបំន់ថមរូងនខតតក្ពោះសីហ្ន ។ វាក៏
នកតីនឡងីញឹកញាប់កែ ងតបំន់អាផរ ៉ាង ភូម្សិ្ថស្តសតភូម្ផិក្ពកស្ថវ យ ឃ ថំមដូននៅ ក្សរកថមបាងំ
ននឧរានជាតជិួរភែកំ្កវាញកណាត ល ឧរានជាតជិួរភែកំ្កវាញខាងតបូង និងភូម្ផិក្ពក
ស្ថម ច់កែ ងឧរានជាតបិ រ ម្ស្ថគ្រនខតតនកាោះក ង។ នក្ដពនីនោះ ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និង
ដំរនីក្ពបាននកីតនឡងីកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»កែ ងភូម្ិស្ថស្តសតនខតតក្កនចោះ 
នងិនៅតបំន់ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសមីានខតតម្ណ្ឌ លគ្រិ។ី នៅតបំន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្
ខាងនកីត ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពបាននកីតនឡងីជាញឹកញាប់ និងនកីននឡងីគ្ួរ
ឱ្យកត់សមាគ ល់កែ ងរយៈនពលពីរឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ ជាពិនសសនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវ
នក្ពផកវសីមា(សូម្នម្ីលរូបភាពរី១)។ នយងីបានែដល់ការគកំ្រសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន
កែ ងការបនធូរបនាយជនមាេ ោះនោយររួលបាននជាគ្ជ័យដូចជាតាម្រយៈការរាយការណ៍្

១០ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ពីសហ្គ្ម្ន៍ និងគម នការសងសឹកនធវីឱ្យដំរនីក្ពរងរបួស ឬស្ថេ ប់ននាោះនរ។ យ រធស្ថស្តសត
ផដលលអ នងិក្បកបនោយនរិនតរភាពសក្មាប់ការនោោះក្ស្ថយជនមាេ ោះ គ្កឺារបណ្ដ ោះបណាដ ល 
បនចេកនរសបនធរូបនាយជនមាេ ោះដល់ក្បជាពលរដាផដលររលួរងែលប៉ាោះពាល់ទងំននោះ។ 
 

 ១.២.៣ ការបរបាញ់ 
 ការបរបាញ់កែ ងអំឡ ងនពលជាង៣០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ បានសមាេ ប់ដរំនីក្ពនៅ
ក្បនរសកម្ព ជាអស់ជានក្ចីនកាល។ ប៉ា ផនតកក្មិ្តននការបរបាញ់ននោះបានធាេ ក់ច ោះោ៉ា ង
ខាេ ងំកែ ងរយៈនពល១០ឆ្ែ ចំ ងនក្កាយននោះ នោយស្ថរផតមានការពក្ងងឹការអន វតតចាប់។ 
នៅកែ ងតំបន់ជួរភែំក្កវាញ ម្និមានរបាយការណ៍្ណាម្យួសដពីឧីបរៃវនហ្ត ននការបរបាញ់
សតវដំរនីក្ពខ សចាប់ចាប់តាងំពីឆ្ែ ២ំ០០៣ម្កនម្៉ាេោះ។ នៅកែ ងតំបន់នរសភាពខពង់រាប
ភាគ្ខាងនកតី ការស្ថេ ប់របស់ដំរចីំនួន៨កាលអាចមានការពាក់ព័នធនឹងការបរបាញ់។ 
តាម្របាយការណ៍្ពីក្បជាពលរដា ការសមាេ ប់ដរំនីក្ពអាចបណាដ លម្កពតីក្ម្វូការចម្បងគ្ឺ
ភេ ក និងកនៃ យ។ ការរកនឃញី និងការកត់ក្តាពីការសមាេ ប់ដំរនីក្ពនៅតំបន់ទងំននាោះ
អាចមានចំនួនទបជាងចនំនួសមាេ ប់ពិតក្បាកដ នោយស្ថរក្ករម្អន វតតចាប់ និងក្ករម្
លាតនោយសហ្គ្ម្ន៍មានចនំួនតិច ចំផណ្កឯការបរបាញ់អាចនកតីមាននៅនលនីែៃដី
ដ៏ធនំធង នងិនៅកែ ងតបំន់នក្ពនក្ៅៗ។ ការបរបាញ់ នងិការជញួដូរសតវនក្ពខ សចាប់នៅ
កែ ងនខតតម្ណ្ឌ លគ្ិរនីៅផតជាបញ្ហា អារិភាពសក្មាប់ពក្ងឹងសកម្មភាពអនតរាគ្ម្ន៍ និង
ក្គ្ប់ក្គ្ងជាបនាៃ ន់។ នក្ដពីននោះ ការជសួជ ល នងិកស្ថងែេវូនៅកែ ងនខតត និងតាម្បនណាដ យ
ក្ពំផដនអនតរជាតផិខមរ-នវៀតណាម្ជាយ រធស្ថស្តសតការពារបូរណ្ភាពរកឹដរីបស់រោា ភបិាល 
ផតវាអាចបណាដ លឱ្យមានការនកីននឡងីននសកម្មភាពបរបាញ់ខ សចាប់នោយស្ថរមាន
ការនកនីនឡងីនូវែេវូលតូំច  ៗក្បសនិនបីម្ិនមានវធិានការរ កជាម្ នននាោះនរ។ 

 ការសកិាអពំតីក្ម្វូការភេ កដរំអីាស នីៅតាម្រែីារកែ ងរកី្ករងភែនំពញ នងិនសៀម្រាប

១១ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

បានឱ្យដឹងថ្នមានជនជាតិចិន នវៀតណាម្ ផខមរ និងជាតិស្ថសន៍ដនរនរៀតបានចូល
រិញសមាភ រៈនធវពីភីេ ក និងផែែកនែសងនរៀតននស្ថរពាងគកាយសតវដំរ។ី នោយមានតក្ម្វូ
ការនៅនលរីីែារ អែកជនំញួបរនរសម្យួចនំនួអាចនងឹម្កកម្ព ជាកែ ងនគលបណំ្ងរញិ
ភេ កដរំ ី ឬរបស់របរនែសងនរៀតនធវពីសី្ថរពាងគកាយដរំនីដមី្បនីធវពីាណិ្ជាកម្មខ សចាប់នៅកែ ង
ក្បនរសរបស់នគ្។ ននោះជាមូ្លនហ្ត អាចនាឱំ្យមានការនាចូំលភេ ក និងស្ថរពាងគកាយ
ដរំពីនីក្ដក្បនរស ក្ពម្ទងំអាច្នដល់ការសមាេ ប់ដំរអីាស ីកែ ងក្សរកនដីម្បយីកភេ ក 
និងផែែកនែសងៗនរៀតននខេួនដំរសីក្មាប់បំនពញតក្ម្ូវការទងំននោះ។ 
 នោងតាម្លរធែលពីការបំពាក់មា៉ា ស នីថតសវយ័ក្បវតតនៅកែ ងឧរានជាតិជួរភែំ
ក្កវាញខាងតបូងថមីៗ ននោះ កែ ងចំនណាម្កូនដំរនីក្ពចំនួន៧កាល មាន៤កាលនហ្យី
ផដលមានអនាៃ ក់នៅជាប់នងឹនជងីរបស់ពួកវា នហ្យីក៏មានកូនដរំនីក្ព១កាលផដរផដលបាន
ស្ថេ ប់នោយស្ថរអនាៃ ក់។ ភសត តាងននោះបានបញ្ហា ក់ថ្ន ការនក្បីក្បាស់អនាៃ ក់សក្មាប់
ចាប់សតវនក្ពនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាជាបញ្ហា ដ៏នក្គោះថ្នែ ក់បំែ តចំនពាោះដំរអីាស ពីីនក្ពាោះ
វាអាចបណាត លឱ្យដំររីងរបួស និងស្ថេ ប់បាន។ នោយស្ថររយៈនពលននការបនតពូជ
របស់ដំរអីាស យីតឺ(ក្បាឆំ្ែ នំកតីបានកូនម្ួយ) នបីសិនជាអក្តាស្ថេ ប់ននកូនដំរនីក្ពខពស់
នោយស្ថរផតរងរបួសពីអនាៃ ក់ ននាោះចនំួនដំរនីក្ពនៅកម្ព ជាអាចមានបញ្ហា ក្ប ម្ខពស់
កែ ងការែ តពូជ។ 
 

 ១.២.៤ ការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 
 បចេ បបនែននោះ ការទក់ចាប់ដំរនីក្ពយកម្កចិញ្េ ឹម្ គ្ជឺាករណី្កក្ម្មានណាស់
នៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជា នហ្យីសកម្មភាពននោះក៏ក្តូវបានចាត់រ កជារនងវខី សចាប់ែង
ផដរ។ វាមានរីែារសក្មាប់វស័ិយនរសចរណ៍្ផដលផែអកនលីដំរកី្សរក (ឧ.៖ ការជិោះដំរ ី
កម្ានតសក្មាប់នរសចរណ៍្)។ ចនំនួដំរកី្សរកនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាមានចំនួនក្បមាណ្

១២ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

ជា៧១កាល នហ្យីដំរកី្សរកទងំននោះកាន់ផតចាស់នៅៗ និងមិ្នមានកម្មវធីិបង្កា ត់
ពូជនរ។ ដូនចែោះសកម្មភាពទងំននោះនឹងបងាឱ្យមានការនកីននឡងីនូវហានិភ័យននការ
ទក់ចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្កែ ងរសវតសរន៍ក្កាយៗ ក្បសិននបីម្ិនចាប់នែតីម្មានវធិាន
ការកែ ងនពលននោះនរ។ បចេ បបនែ ដំរនីក្ពនៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជាមានចំនួនតិចណាស់ 
នហ្យីក្បសិននបមីានការចាប់ណាម្ួយ ននាោះវាពិតជានាឱំ្យមានែលវបិាកជាអវជិាមាន
ោ៉ា ងធៃន់ធៃរជាម្ិនខាន។ ម្ា៉ាងវញិនរៀត នគ្គ្ួរពិនិតយ នងិពក្ងឹងចាប់ពកីារនាចូំល
ដំរកី្សរកពីក្បនរសជិតខាងម្កកែ ងក្បនរសកម្ព ជាែងផដរ។ 
 

 ១.២.៥ ហ្វូងដរំនីក្ពមានចនំនួតចិ 
 ដំរនីក្ពមានចំនួនតិចតួច ឯការកាត់តត ច់រជីក្ម្កមានកក្ម្ិតខពស់ នធវីឱ្យដំរនីក្ព
នៅកម្ព ជាង្កយនឹងររួលរងនក្គោះោ៉ា ងខាេ ងំ អាច្ននៅដល់ការែ តពូជនោយស្ថរ
ផតការរស់នៅរបា៉ា ត់របា៉ា យ ផបកផខែកគែ  និងការបាត់បង់នសននរិចចក្ម្រោះ(ផដលនាឱំ្យ
មានការថយច ោះនូវអក្តាបងាកនំណី្ត និងភាពធន់នងឹជងំនឺែសងៗ)។  
 

 ១.២.៦ ការរខំាននោយម្ន សស 
 សកម្មភាពម្ួយចំនួនរបស់ម្ន សសបានរខំានដល់រជីក្ម្កសខំាន់ រៗបស់ដំរនីក្ព 
នហ្យីពួកវាអាចង្កយររួលរងការរខំានពីម្ន សស និងនគ្ចនចញពមី្ន សស។ វតតមាន 
និងសកម្មភាពរបស់ម្ន សសអាចនាឱំ្យដំរនីក្ពម្ិននក្បីក្បាស់តំបន់ជាក់លាក់ណាម្ួយ 
ផដលអាចនធវឱី្យហ្វងូរបស់ពកួវារស់នៅោច់ពគីែ ។ ការតាងំរលីនំៅ នងិចរាចរណ៍្ម្មាញឹក
នៅតាម្បនណាដ យែេូវជាតនិលខ៤ នងិនលខ៤៨ បាននធវីឱ្យដំរនីក្ពម្ិនអាច្េងកាត់បាន
នរ។ កតាត ទងំននោះបានកក្ម្តិលរធភាពរបស់ដរំនីក្ពទងំននាោះកែ ងការតេ ស់រ ី នងិផសវងរក
នដគូ្របស់ពួកវា។ តំបន់នែសងៗនរៀតដូចជាក្ចករនបៀងសខំាន់ម្យួកែ ងក្សរកផក្សអំបិល
អាចក្តូវបាននក្បកី្បាស់ោ៉ា ងសកម្មនោយសកម្មភាពកាប់ន នីលមីសចាប់ ការក្បមូ្ល

១៣ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

អន ែលនក្ពន  ី និងការបរបាញ់ ជាមូ្លនហ្ត នធវីឱ្យសតវដំរនីក្ពបញ្ឈប់ការនក្បីក្បាស់
ក្ចករនបៀងននោះទងំក្សរង។ ការស្ថងសង់នហ្ោា រចនាសម្ព័នធធំៗក៏អាចរខំាន និងនធវី
ឱ្យដំរនីក្ពខវោះរជីក្ម្កែងផដរ។  
 ការកស្ថងែេូវថែល់ថមីៗ នងិការជួសជ លែេូវចាស់នឡងីវញិនៅតាម្តំបន់ខពង់រាប
ភាគ្ខាងនកីត គ្ឺជាកតាត ម្ួយរមួ្ចំផណ្កកាត់តដ ច់រជីក្ម្ក និងរខំានដល់ដំរនីក្ព។ នៅ
កែ ងតំបន់ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមានខតតម្ណ្ឌ លគ្ិរ ី មានចរាចរណ៍្ម្មាញឹកោ៉ា ង
ខាេ ងំនៅតាម្ដងែេូវនលខ៧៦ ផដល្េងកាត់រីជក្ម្កដ៏សខំាន់សក្មាប់ដំរនីក្ពននផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព។ ដូចគែ ននោះផដរ ការនកីននឡងីចរាចរណ៍្នៅតាម្ែេូវជាតនិលខ៧៦A 
បាននធវីឱ្យផបកផខែកហ្វូងដំរនីក្ពផដលធាេ ប់តេ ស់ររីវាងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំក្ពច និង
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក។ ដូនចែោះ ការនកនីនឡងីននការនធវចីរាចរណ៍្ សនំលង នងិរញ័ំរពី
ែេូវសំខាន់ៗទងំននោះរំនងជាបងាែលប៉ាោះពាល់ដល់ការតេ ស់រីរបស់ដំរនីក្ព។ នលសីពី
ននោះនរៀត ការនកីននឡងីននអែកចណូំ្លថមរូីទងំនខតតបានបណាដ លឱ្យមានការនកីននឡងីនន
ការរានដនីក្ព ការកាប់ន  ីនងិការបរបាញ់ខ សចាប់។ ការកាប់ន  ីនិងការបរបាញ់
ខ សចាប់នៅកែ ងតបំន់ការពារធម្មជាតរិនំងជាមូ្លនហ្ត ដ៏ចម្បងម្យួនរៀតចំនពាោះដរំនីក្ព
នៅកែ ងតំបន់ភូម្ភិាគ្ខាងនកីត។ បញ្ហា ននោះគ្នឺកតីនឡងីនៅភាគ្ខាងតបូងននែេវូជាតនិលខ
៧៦ និងតំបន់ជាប់ក្ពំផដនអនតរជាតជិាម្ួយក្បនរសនវៀតណាម្ ផដលបណាដ លឱ្យដំរ ី
នក្ពតេ ស់រីនៅភាគ្ខាងនជីងននផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា នក្ពាោះជាតំបន់ផដលមាន
ការរខំានតិច។ ម្ិនផតប៉ា នណាណ ោះ ភសត តាងថមពីីក្បជាពលរដានៅឆ្ែ ២ំ០១៥ បានបង្កា ញ
ថ្ន ការតេ ស់ររីំនងជាមានការតេ ស់បដូរនៅកែ ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែំនក្ពច និងផដន
ជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នោយស្ថរផតការនកីននឡងីនូវសកម្មភាពនលមីសចាប់នៅកែ ង
រីជក្ម្កសំខាន់សក្មាប់ដំរនីក្ព។  

 
១៤ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

២.  យ ទ្ធសាស្តសរ និងការវភិាគយ ទ្ធសាស្តសរ 
 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ (ំ២០២០-២០២៩)ននោះ
មាននគលនៅបនងាីតក្កបខ័ណ្ឌ នគលននោបាយ និងយនតការក្គ្ប់ក្គ្ងម្ួយនោយ
រមួ្បញ្េូ លភាគ្ពីាក់ព័នធ នដីម្បកីាត់បនាយការគ្ំរាម្កំផហ្ងនៅនលដីំរអីាស នីៅកម្ព ជា។ 
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសននោះមានសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតចំនួន៧ ដូចខាងនក្កាម្៖  
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី១៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រីជក្ម្ក 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាា ប់ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនីក្ព 
    នឡងីវញិ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្កា រម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រែំសពវែាយ 
 សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៧៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវនិងតាម្ោនក្តួតពិនតិយចំនួន 
    ដំរអីាស  ី

 រាជរោា ភិបាលកម្ព ជា បានក្បគ្ល់ភារកិចេឱ្យក្កសួងបរសិ្ថា ននដមី្បដីកឹនាកំារក្គ្ប់
ក្គ្ងការការពារបរសិ្ថា ន ការអភរិកសជវីៈចក្ម្រោះ និងការនក្បកី្បាស់ធនធានធម្មជាតកិ្បកប
នោយចីរភាព។ អន ក្កតឹនលខ១៣៥ អនក្ក.បក ច ោះនថៃរី៥ ផខកកាោ ឆ្ែ ២ំ០១៦ សដពីី
ការនរៀបច ំនិងការក្បក្ពឹតតនៅរបស់ក្កសួងបរសិ្ថា ន ក្តូវបាននរៀបចំនឡងីជាថមីកែ ងនគល
បំណ្ងបនងាីនក្បសរិធភាព និងក្បសិរធែលននភារកិចេរបស់ខេួន។  
 ចាប់សដីពតីំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្ែ ២ំ០០៨ ក៏ជាឯកស្ថរនគលម្ួយបផនាម្ែង
ផដរសក្មាប់ជយួជរំ ញដល់ការក្គ្ប់ក្គ្ង ការអភរិកស នងិការអភិវឌ្ឍតំបន់ការពារធម្មជាតិ

១៥ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

កម្ព ជាឱ្យមានក្បសិរធភាព ពិនសសជួយជំរ ញដល់ការនក្បីក្បាស់ឱ្យក្សបតាម្ថ្នែ ក់ IUCN 
និងក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធម្មជាតនិីម្ួយៗនដីម្បធីានាការការពារឱ្យបានក្តឹម្
ក្តូវនូវតំបន់ផដលមានតនម្េអភរិកសខពស់ នងិបនងាីនការចូលរមួ្ និងែដល់ែលក្បនោជន៍
ដល់សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន នងិជនជាតិនដីម្ភាគ្តិច។  
 ចាប់ជានក្ចនីនរៀតក៏មានឥរធពិលដល់ការក្គ្ប់ក្គ្ង នងិអភរិកសដរំអីាស នីៅកម្ព ជា
ផដរ ដូចជាចាប់សដពីនីក្ពន (ី២០០២) ចាប់ភូម្បិាល(២០០១) ចាប់សដពីកីចិេការពារ
បរសិ្ថា ន និងការក្គ្ប់ក្គ្ងធនធានធម្មជាត(ិ១៩៩៦)។ នក្ដពនីនោះ ក្បនរសកម្ព ជាជា
ក្បនរសហ្តានលខនីនអន សញ្ហា សដពីីពាណិ្ជាកម្មអនតរជាតិនលីក្បនភរសតវ នងិរ កខជាតិ
នក្ពកំព ងរងនក្គោះថ្នែ ក់(ស្ថយនតស) អន សញ្ហា ជីវៈចក្ម្រោះ និងអន សញ្ហា ផក្បក្បួល
អាកាសធាត  ផដលកម្ព ជាបានបង្កា ញពកីារតាងំចិតតកែ ងការអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះរបស់ខេួន
ឱ្យបានគ្ង់វងស។ អងគការសហ្ភាពអនតរជាតនិដមី្បកីារអភិរកសធម្មជាត(ិIUCN)បានច ោះ
បញ្ា ីដំរអីាស កីែ ងក្ករម្ក្បនភរសតវផដលកពំ ងរងនក្គោះជិតែ តពូជ(EN) និងនៅនក្កាម្
អន សញ្ហាស្ថយនតស ដរំអីាស កី្តវូបានោក់បញ្េូលកែ ងបញ្ា ីឧបសម្ព័នធI។ ដូនចែោះ ផែនការ
សកម្មភាពអភរិកសដរំអីាស នីៅកម្ព ជាននោះជាឯកស្ថរម្ួយកែ ងចំនណាម្ឯកស្ថរជានក្ចីន
នរៀត(ដូចជា យ រធស្ថស្តសត នងិផែនការសកម្មភាពជាតសិដីពជីីវៈចក្ម្រោះ ជានដីម្)ផដល
អាចបង្កា ញពកីារនបដជាែ ចិតតរបស់កម្ព ជាកែ ងការនរៀបចផំែនការយ រធស្ថស្តសតនដីម្បកីារពារ 
នងិអភរិកសក្បនភរររលួរងការគ្រំាម្កផំហ្ង នដីម្បឱី្យន្េីយតបនៅនឹងចាប់ជាតិ ចាប់
អនតរជាតិ និងអន សញ្ហា នានា។ 

 

១៦ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        

៣. ផែនការសកម្មភាពយ ទ្ធសាស្តសរ 
 ៣.១ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី១៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រជីក្ម្ក 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. បនងាតីផែនការនក្បីក្បាស់ដី នងិផបងផចកតំបន់កែ ង ឬជ ំវញិ 
    តំបន់ការពារធម្មជាត ិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះអាក្ស័យនៅតាម្
     តក្ម្ូវការរីជក្ម្កសំខាន់ៗ សក្មាប់ដំរនីក្ព 
   ២. កំណ្ត់ក្ពកំ្បរល់ក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងតំបន់ 
    សំខាន់ៗសក្មាប់អភិរកសដំរនីក្ព 
   ៣. នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង និងក្បតិបតត ិ
   ៤. ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ 
   ៥. នលីកសៃួយជីវភាពសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. នរៀបចំផែនរី និងផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង 
   ២. នបាោះបនង្កគ លក្ពកំ្បរល់តំបន់ការពារធម្មជាត ិនិងរនបៀងអភរិកស 
    ជីវៈចក្ម្រោះ 
   ៣. អន ម័្ត និងតាម្ោនការអន វតតផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង 

 ៣.២ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាា ប់ក្ចករនបៀង 
   និងហ្វូងដំរនីក្ពនឡងីវញិ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. កំណ្ត់រីតាងំ អភិរកស និងការពារក្ចករនបៀងសំខាន់ៗ 
   ២. បនងាីតក្ចករនបៀងថមី និងផថរកាក្ចករនបៀងចាស់សក្មាប់ 

១៧ 
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    តភាា ប់រីជក្ម្ក និងហ្វូងដំរនីក្ពនែសងៗគែ នឡងីវញិ  
   ៣. បនងាីនកចិេសហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយក្បនរសជិតខាង 
   ៤. ែតល់នោបល់នលីការអភិវឌ្ឍនហ្ោា រចនាសម្ព័នធ នោយគ្ិតគូ្រពី 
    តក្ម្ូវការននការតេ ស់ររីបស់សតវនក្ព ជាពិនសសដំរនីក្ព នៅកែ ង 
    តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះ 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. នរៀបចផំែនការសក្មាប់នធវកីារក្តតួពនិតិយ នងិតាម្ោនក្ចករនបៀងដរំនីក្ព 
   ២. នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ងក្ចករនបៀងដំរនីក្ព 
   ៣. នរៀបចំកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ជីាម្ួយក្បនរសជិតខាងសក្មាប់ 
    ការពារក្ចករនបៀងដំរនីក្ព 
   ៤. នរៀបចបំញ្េូ លផែនការអភិរកសដំរនីក្ពនៅកែ ងឯកស្ថរវាយតនម្េ 
    ែលប៉ាោះពាល់បរសិ្ថា ន EIA 

 ៣.៣ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. ពក្ងឹងការអន វតតចាប់ និងោម្លាតនៅតំបន់សំខាន់ៗ 
   ២. កាត់បនាយតក្ម្ូវការននការនក្បកី្បាស់ែលិតែលនធវីពីដំរតីាម្ 
    រយៈការអប់រែំសពវែាយ 
   ៣. ែសពវែាយចាប់ជាតិ នងិអនតរជាត ិ
   ៤. នធវីកិចេសហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយក្បនរសជិតខាង 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ែលិតឯកស្ថរសក្មាប់អប់រែំសពវែាយ 

១៨ 
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   ២. នរៀបចំផែនការពក្ងឹងសម្តាភាពម្ស្តនតអីន វតតចាប់ 
   ៣. នធវីបចេ បបនែភាពរបាយការណ៍្សដីពីែលិតែលនធវអីំពសីតវដំរ ី 
   ៤. ច ោះកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ជីាម្យួក្បនរសជិតខាងសដពីីការរប់ 
    ស្ថា ត់ការជួញដូរសតវនក្ព 

 ៣.៤ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្កា រម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនីក្ព 
   យកម្កចិញ្េ ឹម្ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. ច ោះបញ្ា ីដំរកី្សរក និងម្ជឈម្ណ្ឌ លបង្កា ត់ដំរកី្សរក 
   ២. ច ោះបញ្ា ីដំរកី្សរកផដលបនក្ម្ីឱ្យវស័ិយនរសចរណ៍្ 
   ៣. នធវីយ រធនាការនោសនាឱ្យក្ករម្ហ្  ននរសចរណ៍្ររួលខ សក្តូវ 
    ចំនពាោះដំរកី្សរកផដលបនក្ម្ឱី្យវស័ិយនរសចរណ៍្ 
   ៤. ពក្ងឹងការអន វតតចាប់នដីម្បរីប់ស្ថា ត់ការចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ច ោះបញ្ា ីដំរកី្សរក 
   ២. ច ោះកិចេក្ពម្នក្ពៀងជាម្ួយក្កសួងនរសចរណ៍្នលីក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងដំរ ី
    ក្សរក 
   ៣. នគលការណ៍្ផណ្នាសំដពីីការមិ្នឱ្យចាប់ដំរនីក្ពម្កចិញ្េ ឹម្ 

 ៣.៥ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស 
   និងដំរនីក្ព 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 

១៩ 
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   ១. គកំ្រ និងបណ្ដ ោះបណាដ លសហ្គ្ម្ន៍កែ ងការបនធូរបនាយជនមាេ ោះ 
    រវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 
   ២. ផសវងរកបនចេកនរសថមីៗនដីម្បបីនធូរបនាយជនមាេ ោះ 
   ៣. រប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយការនធវីកសិកម្មនៅកែ ងរីជក្ម្កដំរនីក្ព 
    (ការរស្តនាៃ នដីនក្ព) 
   ៤. នលីកកម្ពស់ជីវភាពក្បជាជនមូ្លោា ននដីម្បកីាត់បនាយការពឹង 
    អាក្ស័យនលីធនធាននក្ពន  ី
  លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ចំនួនអែកបានបណ្ដ ោះបណាដ លពីបនចេកនរសថមីៗសក្មាប់រប់ស្ថា ត់ 
    និងកាត់បនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 
   ២. សាិតនិែៃដីរីជក្ម្កដំរនីក្ពផដលរងការរស្តនាៃ ន 
   ៣. ែដល់បនចេកនរសថមីៗសក្មាប់នលីកកម្ពស់ជីវភាពសហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន 

 ៣.៦ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រែំសពវែាយ 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. នរៀបច ំនងិផចកចាយកម្មវធិអីប់រ ំនងិែសពវែាយ ក្ពម្ទងំសមាភ រៈសកិា 
   ២. នលីកសៃួយការផចករផំលកព័ត៌មានរវាងស្ថា ប័នជំនាញរោា ភិបាល 
    និងអងគការម្ិនផម្នរោា ភិបាល 
  លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. ែលិតឯកស្ថរសក្មាប់អប់រែំសពវែាយ នងិយ រធនាការនែសងៗ 
   ២. នរៀបចំកិចេក្បជ ជំាក្បចាជំាម្ួយអែកពាក់ព័នធ 

 

២០ 
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៣.៧ ផែនការសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរ៧ី៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោន  
  ក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនីក្ព 
 សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតននោះ រមួ្មាន៖ 
   ១. សិកាបា៉ា ន់ស្ថម នចំនួនដំរនីក្ពជានរៀងរាល់៥ឆ្ែ មំ្ដង 
   ២. តាម្ោនក្តួតពិនិតយកតាត គ្ំរាម្កំផហ្ង(កត់ក្តាករណី្ជនមាេ ោះ 
    រវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព ការបរបាញ់ ការបាត់បង់រីជក្ម្ក នងិ 
    ការនធវីពាណិ្ជាកម្ម) 
   ៣. សិកាបផនាម្នរៀតអំពរីំហ្ផំដនជក្ម្ក របាយ នងិការនក្បកី្បាស់ 
     រីជក្ម្ករបស់ដំរនីក្ព 
   ៤. សិកាពីលកខណ្ៈនអកូឡូស រីបស់ដំរនីក្ព 
   ៥. គ្ណ្នាលរធភាពននតំបន់ផដលអាចឱ្យដំរនីក្ពរស់នៅបាន 
   ៦. តាម្ោន និងវាយតនម្េវធីិស្ថស្តសតបនធូរបនាយជនមាេ ោះកែ ងក្បនរស 
    កម្ព ជា នងិក្បនរសនែសងៗនដីម្បឱី្យការក្គ្ប់ក្គ្ងមានក្បសិរធភាព 
   ៧. រការិនែន័យជាតអិំពដីំរនីក្ពស្ថេ ប់ នងិរិនែន័យជនមាេ ោះ 
   ៨. សក្ម្បសក្ម្ួលកែ ងការសិកាក្ស្ថវក្ជាវអំពីដំរនីក្ពជាម្ួយក្បនរស 
    ជិតខាង 
 លរធែលរពំឹងរ កកែ ងនពលអន វតតសកម្មភាពអារិភាពទងំននោះ រមួ្មាន៖  
   ១. នធវីបចេ បបនែភាពសាិតដិំរនីក្ព 
   ២. នធវីបចេ បបនែភាពផែនររីបាយដរំនីក្ពនៅកម្ព ជា 
   ៣. កណំ្ត់តំបន់អារិភាពសក្មាប់អភិរកសដំរនីក្ព 
   ៤. កណំ្ត់វធិីស្ថស្តសតកាត់បនាយជនមាេ ោះក្បកបនោយនិរនតរភាព  

២១ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

២២ 

តារាងផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា  
២០២០-២០២៩ 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

យ រធស្ថស្តសតរី១៖ កាតប់នាយការបាត់បង់រីជក្ម្ក 

១.១ បនងាតីផែនការនក្បីក្បាសដី់ និងផបងផចក
តំបនក់ែ ង ឬជ វំញិតំបនក់ារពារធម្មជាតិ និង
រនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះអាក្សយ័នៅតាម្
តក្ម្វូការរីជក្ម្កសំខាន់ៗ សក្មាបដំ់រនីក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

ផែនរីកំណ្តតំ់បន ់និង 
ផែនការក្គ្បក់្គ្ងក្តវូបាន
កំណ្តន់ោយគិ្តពីរីជក្ម្ក 
ដំរនីក្ព  

ខេ ី

១.២ កំណ្តក់្ពកំ្បរលក់្បពន័ធតំបនក់ារពារ 
 ធម្មជាតិ និងតំបនសំ់ខាន់ៗ សក្មាប ់
 អភិរកសដំរនីក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

នបាោះបនង្កគ លក្ពកំ្បរលតំ់បន់
សំខាន់ៗ  

ខេ ី

១.៣ នរៀបចំផែនការក្គ្បក់្គ្ង និងក្បតិបតត ិ
អកធ, ម្ប, 
អករ 

ការអន វតតផែនការក្គ្បក់្គ្ងក្តវូ
បានតាម្ោន និងវាយតនម្េ 

ម្ធយម្ 

១.៤ ពក្ងឹងការអន វតតចាប ់
អកធ, ម្ប, 
អករ 

ចំននួបរនលមសី ផវង 

១.៥ នលីកសៃួយជីវភាពសហ្គ្ម្នមូ៍្លោា ន 
អសម្, ម្ប, 
អករ 

ជីវភាពសហ្គ្ម្នក៍្តវូបាន
នលីកកម្ពស ់ 

ផវង 

យ រធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាា បក់្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនីក្ពនឡងីវញិ 

២.១ កំណ្តរី់តាងំ អភិរកស និងការពារក្ចក
 រនបៀងសំខាន់ៗ  

អកធ, ម្ប, 
អករ 

តំបនក់្ចករនបៀងក្តវូបាន
កំណ្តនិ់ងការពារ  

ម្ធយម្ 

២.២ បនងាតីក្ចករនបៀងថម ីនិងផថរកាក្ចករនបៀង
ចាសស់ក្មាបត់ភាា បរី់ជក្ម្កនិងហ្វងូដំរ ី
នក្ពនែសងៗគែ នឡងីវញិ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

តំបនក់្ចករនបៀងចនំនួ៤កផនេង
ក្តវូបានបនងាតីនឡងី 

ម្ធយម្ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        ២៣ 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

២.៣ បនងានីកិចេសហ្ការតាម្ក្ពផំដនជាម្យួ
 ក្បនរសជិតខាង៖ ឡាវ (ឧរានជាតិ 
 វរីៈជយ័) នថ (តំបនន់ក្បីក្បាសន់ក្ចីនោ៉ា ង
 សំឡូត) នវៀតណាម្ (ផដនជក្ម្កសតវនក្ព
 ផក្សពក) 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

ចំននួកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគី្ ម្ធយម្ 

២.៤ ែតលន់ោបលន់លីការអភិវឌ្ឍនហ្ោា រចនា
សម្ពន័ធ នោយគិ្តគូ្រពីតក្ម្វូការននការតេ ស់
រីរបសស់តវនក្ព ជាពិនសសដំរនីក្ព នៅកែ ង
តំបនក់ារពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈ
ចក្ម្រោះ 

អកធ, ម្ប, 
អករ, កសដ 

ចំននួគ្នក្មាងរង្កវ យតនម្េនហ្ត 
ប៉ាោះពាលប់រសិ្ថា នផដលមាន
ោកប់ញ្េូលដំនណាោះក្ស្ថយ
ជាកល់ាកស់ក្មាបក់ារតេ សរី់
របសដំ់រនីក្ព 

ផវង 

យ រធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអន វតតចាប ់

៣.១ ពក្ងឹងការអន វតតចាប ់និងោម្លាតនៅ
 តំបនសំ់ខាន់ៗ  

អកធ, ម្ប, 
អករ 

ការរបឹអូស និងការអន វតតចាប់
ក្តវូបានពក្ងឹង 

ផវង 

៣.២ កាតប់នាយតក្ម្វូការននការនក្បីក្បាស ់
 ែលិតែលនធវពីីដំរតីាម្រយៈការែសពវែាយ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

កាតប់នាយការនក្បីក្បាសែ់លិត
ែលនធវពីីដំរបីាន៦០% 

ផវង 

៣.៣ ែសពវែាយចាបជ់ាតិ និងអនតរជាតិ អកធ, ម្ប, 
អករ 

បនងានីការអបរ់ែំសពវែាយដល់
ស្ថធារណ្ជនបាន៦០% 

ម្ធយម្ 

៣.៤ នធវកិីចេសហ្ការតាម្ក្ពផំដនជាម្យួ
 ក្បនរសជិតខាង 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

កិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគី្ក្តវូបាន
នធវនីឡងី 

ផវង 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

យ រធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្កា រមិ្នឱ្យមានការចាបដំ់រនីក្ពយកម្កចិញ្េ ឹម្ 

៤.១ ច ោះបញ្ា ដំីរកី្សរក និងម្ជឈម្ណ្ឌ លបង្កា តដំ់រ ី
ក្សរក 

អកធ, ម្ប, 
អករ, ក្ក.រ 

ដំរកី្សរក និងម្ជឈម្ណ្ឌ ល
បង្កា តដំ់រកី្សរកក្តវូបានច ោះបញ្ា  ី

ខេ ី

៤.២ ច ោះបញ្ា ដំីរកី្សរកផដលបនក្មី្ឱ្យវសិយ័
នរសចរណ៍្ 

អកធ, ម្ប,
ក្ក.រ, អករ 

ដំរកី្សរកផដលបនក្មី្កែ ងវសិយ័
នរសចរណ៍្ក្តវូបានច ោះបញ្ា  ី

ម្ធយម្ 

៤.៣ នធវយី រធនាការនោសនាឱ្យក្ករម្ហ្  ន
 នរសចរណ៍្ររលួខ សក្តវូចំនពាោះដំរកី្សរក
 ផដលបនក្មី្ឱ្យវសិយ័នរសចរណ៍្ 

អកធ, ម្ប, 
ក្ក.រ, អករ 

ឯកស្ថរអបរ់ែំសពវែាយ និង
យ រធនាការ 

ខេ ី

៤.៤ ពក្ងឹងការអន វតតចាបន់ដីម្បរីបស់្ថា តក់ារ
 ចាបដំ់រនីក្ពម្កចិញ្េមឹ្ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្របឹអូសវតា តាង 
និងឯកស្ថរបណ្ដឹ ងនៅ
ត លាការ 

ផវង 

យ រធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សសនិងដំរនីក្ព 

៥.១ គកំ្រ និងបណ្ដ ោះបណាដ លសហ្គ្ម្នក៍ែ ង
ការបនធូរបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរ ី
នក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

បណ្ដ ោះបណាដ ល និងគកំ្រ
សហ្គ្ម្នចំ៍ននួ ៧ កផនេង 

ម្ធយម្ 

៥.២ ផសវងរកបនចេកនរសថមីៗ  និងមាន
 និរនតរភាពនដីម្បបីនធូរបនាយជនមាេ ោះ 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

អន វតតស្ថកលបងបនចេកនរស
ចំននួ ៥ ក្បនភរនែសងៗគែ  

ម្ធយម្ 

៥.៣ របស់្ថា ត ់និងកាតប់នាយការនធវកីសិកម្ម
 នៅកែ ងរីជក្ម្កដំរនីក្ព(ការរស្តនាៃ នដីនក្ព) 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

កាតប់នាយការរស្តនាៃ នដីនៅ
ផដនជក្ម្កដំរនឺក្ពបាន ៨០% 

ផវង 

៥.៤ នលីកកម្ពសជី់វភាពក្បជាជនមូ្លោា ន
 នដីម្បកីាតប់នាយការពឹងអាក្សយ័នលី 
 ធនធាននក្ពន  ី

អសម្, ម្ប, 
អករ 

គ្នក្មាងនលីកកម្ពសជី់វភាព
ក្បជាជននោយមិ្នឱ្យមានការ
រស្តនាៃ នដី 

ម្ធយម្ 

២៤ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        ២៥ 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

យ រធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រែំសពវែាយ 

៦.១ នរៀបចំ និងផចកចាយកម្មវធីិអបរ់ ំ
 និងែសពវែាយ ក្ពម្ទងំសមាភ រៈសិកា 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

នរៀបចំឯកស្ថរអបរ់ែំសពវែាយ
និងយ រធនាការនានា 

ម្ធយម្ 

៦.២ នលីកសៃួយការផចករផំលកពត័ម៌ានរវាង 
 ស្ថា បន័ជំនាញរោា ភិបាល និងអងគការមិ្ន
 ផម្នរោា ភិបាល 

អកធ, ម្ប,
អករ 

ការក្បជ  ំនិងការទករ់ងគែ ជា
ក្បចារំវាងអែកពាកព់ន័ធ 

 

ម្ធយម្ 

យ រធស្ថស្តសតរី៧៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំននួដំរនីក្ព 

៧.១ សិកាបា៉ា នស់្ថម នចំននួដំរនីក្ពជានរៀងរាល៥់
 ឆ្ែ មំ្ដង 

អកធ, អករ, 
ក្ក.អយក 

របាយការណ៍្ពីចំននួដំរនីក្ព ផវង 

៧.២ តាម្ោនក្តួតពិនិតយកតាត គំ្រាម្កំផហ្ង
 (កតក់្តាករណី្ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរ ី
 នក្ព ការបរបាញ់ ការបាតប់ងរី់ជក្ម្ក និង
 ការនធវពីាណិ្ជាកម្ម) 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្តាម្ោន និងកត់
ក្តាជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរ ី
នក្ព ការបរបាញ់ដំរនីក្ព ការ
បាតប់ង ់និងនក្បីក្បាសរី់ជក្ម្ក 
និងការនក្បីក្បាសែ់លិតែលនធវី
ពីដំរនីក្ព 

ផវង 

៧.៣ សិកាបផនាម្អំពីរំហ្ផំដនជក្ម្ក របាយ 
 និងការនក្បីក្បាសរី់ជក្ម្ករបសដំ់រនីក្ព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្វាយតនម្េអំពី
របា៉ា យ និងរីជក្ម្កដំរនីក្ព 

ផវង 

៧.៤ សិកាពីលកខណ្ៈនអកូឡូស រីបសដំ់រនីក្ព 
អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្វាយតនម្េអំពី 
លកខណ្ៈនអកូឡូស រីបសដំ់រនីក្ព 

ផវង 

៧.៥ គ្ណ្នាលរធភាពននតំបនផ់ដលអាចឱ្យដំរ ី
 នក្ពរសន់ៅបាន 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្សិកាលរធភាព
តំបនខ់ពងរ់ាបភាគ្ខាងនកីត និង
ជរួភែកំ្កវាញ 

ម្ធយម្ 



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព ស្ថា បន័អន វតត សូចនាករ 
រយៈនពល 
អន វតត 

៧.៦ តាម្ោន និងវាយតនម្េវធីិស្ថស្តសតបនធូរ
 បនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ពកែ ង
 ក្បនរសកម្ព ជា និងក្បនរសនែសង នៗដីម្បី
 ឱ្យការក្គ្បក់្គ្ងមានក្បសិរធភាព 

អកធ, ម្ប, 
អករ 

របាយការណ៍្វាយតនម្េវធីិ 
ស្ថស្តសតថមីៗ សក្មាបប់នធូរបនាយ
ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 

ផវង 

៧.៧ រការិនែនយ័ជាតិអំពីដំរនីក្ពស្ថេ ប ់និង
 រិនែនយ័ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 

អកធ, ម្ប,
អករ 

នរៀបចំក្បពន័ធរិនែនយ័ដំរ ីនិង
ជនមាេ ោះរវាងម្ន សស និងដំរនីក្ព 

ខេ ី

៧.៨ សក្ម្បសក្ម្លួកែ ងការសិកាក្ស្ថវក្ជាវ
 អំពីដំរនីក្ពជាម្យួក្បនរសជិតខាង 

អកធ, ម្ប,
អករ 

កិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគី្ ម្ធយម្ 

អកធ៖ អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិននក្កសងួបរសិ្ថា ន, អសម្៖ អគ្គនាយកោា ន
សហ្គ្ម្ន៍មូ្លោា ន ម្ប៖ ម្នៃីរបរសិ្ថា ន, អករ៖ អងគការមិ្នផម្នរោា ភិបាល, ក្ក.រ៖ ក្កសងួ
នរសចរណ៍្, ក្ក.អយក៖ ក្កសងួអប់រ ំយ វជន និងកីឡា, កសដ៖ ក្កសងួស្ថធារណ្ៈការ និងដឹក
ជញ្ាូ ន 

២៦ 



 

 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩        ២៧ 

៤.  ធនធានហរិញ្ញវតថ  
 គ្នក្មាងថវកិាសក្មាប់ការអន វតតសកម្មភាពនៅកែ ងផែនការសកម្មភាពអភិរកស
ដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ (ំ២០២០-២០២៩) ននោះមានក្បភពថវកិាម្កពកីាររមួ្បញ្េូល
ទងំកញ្េ ប់ថវកិារបស់រោា ភិបាល អងគការម្ិនផម្នរោា ភិបាល និងនដគូ្អភិវឌ្ឍន៍នានា
ផដលនក្គងចណំាយថវកិាសរ បក្បមាណ្ ៤០,៥ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ តក្ម្វូការ
ហ្រិញ្ាបបទនទងំអស់ននោះគ្នឺដមី្បចីណំាយនលកីារអន វតតកម្មវធិនីនសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសត
ទងំ ៧ ផដលបានកំណ្ត់នៅកែ ងតារាងខាងនលី។ កែ ងននាោះ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី
១ «កាត់បនាយការបាត់បង់រជីក្ម្ក» នក្គងចំណាយថវកិាសរ បចំនួន ១១ លានដ លាេ រ
សហ្រដាអានម្៉ារកិ។ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី២ «អភិរកស នងិតភាា ប់ក្ចករនបៀង និង
ហ្វូងដំរនីក្ពនឡងីវញិ» នក្គងចំណាយថវកិាសរ ប ៤ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៣ «ពក្ងងឹការអន វតតចាប់» នក្គងចំណាយថវកិាសរ ប ១០ 
លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៤ «បង្កា រមិ្នឱ្យមានការចាប់
ដំរនីក្ពយកម្កចិញ្េ ឹម្» នក្គងចំណាយថវកិាសរ ប ១០ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៥ «បនធរូបនាយជនមាេ ោះរវាងម្ន សស នងិដរំនីក្ព» នក្គងចំណាយ
ថវកិារសរ បចំនួន ៣ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរ៦ី «អប់រ ំ
ែសពវែាយ» នក្គងចំណាយថវកិាសរ បចំនួន ៥០០ ០០០ ដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។ 
សកម្មភាពយ រធស្ថស្តសតរី៧ «សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនីក្ព» 
នក្គងចំណាយថវកិាសរ បចំនួន ២ លានដ លាេ រសហ្រដាអានម្៉ារកិ។  
 នៅនពលផដលថវកិាអាចររួលបានចាស់លាស់ នងិមានចំនួនក្គ្ប់ក្គន់សម្
រម្យ អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាត ិអាចនឹងមានលរធភាពកាន់
ផតក្បនសីរជាងននោះសក្មាប់ចាត់ផចងការររួលខ សក្តូវ នងិជរំ ញការអន វតតសកម្មភាព 
អភរិកសទងំននោះឱ្យររលួបាននជាគ្ជ័យ។  



ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស នីៅកម្ព ជា ២០២០-២០២៩  
 

 

៥.  ការតាម្ដានព្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ែ 
 ការនរៀបចផំែនការសកម្មភាពសក្មាប់អភិរកសដំរអីាស  ី ផដលមានវសិ្ថលភាព 
រយៈនពល ១០ ឆ្ែ នំនោះ(២០២០-២០២៩) ក៏អាចក្សបជាម្យួនឹងផែនការយ រធស្ថស្តសត
នែសងៗនរៀតកែ ងការក្គ្ប់ក្គ្ងធនធានធម្មជាតផិដលសាិតនៅនក្កាម្ការររួលខ សក្តូវ
របស់ក្កសងួបរសិ្ថា ន។ កែ ងរយៈនពលននការអន វតតផែនការសកម្មភាពននោះ អគ្គនាយក
ោា នរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាត ិ ផដលជាអគ្គនាយកោា នជំនាញរបស់ក្កសួង
បរសិ្ថា នបានសហ្ការជាម្យួនដគូ្អភិរកសជាតិ និងអនតរជាតនិានា នងឹនធវកីារតាម្ោន
បផក្ម្បក្ម្លួចនំនួដរំនីក្ពនៅតាម្តបំន់នមី្យួ នៗរៀងរាល់៥ឆ្ែ មំ្តងតាម្រយៈវធិសី្ថស្តសត MIKE 
(Hedges & Lawson 2006)។ នក្ដពនីនោះ អគ្គនាយកោា នរដាបាលការពារ នងិអភរិកស
ធម្មជាតនិឹងតាម្ោនក្តតួពនិតិយនម្លីពីបផក្ម្បក្ម្លួរីជក្ម្ក និងក្ចករនបៀងតាម្រយៈ
ការបកក្ស្ថយផែនរគី្ក្ម្បនក្ពពីតា យរណ្ប និងនធវកីារតាម្ោនស្ថា នភាពជនមាេ ោះរវាង
ម្ន សស និងដំរនីក្ព ស្ថា នភាពបរបាញ់ និងការនក្បីក្បាស់ែលិតែលនធវីពីស្ថរពាងគកាយ
ដរំតីាម្រយៈរបាយការណ៍្ពកីម្មវធិតីាម្ោន នងិក្តតួពនិតិយនៅតាម្តបំន់អន វតតយ រធស្ថស្តសត
នីម្ួយៗ។ លរធែលននការតាម្ោនក្តួតពិនិតយនឹងែតល់រិនែន័យជាមូ្លោា នសក្មាប់
វាយតនម្េក្បសរិធភាពននការអន វតតការង្ករនដមី្បពីក្ងឹង និងផកតក្ម្វូសកម្មភាពយ រធស្ថស្តសត
ផដលម្ិនទន់សម្ក្សបឱ្យបានលអក្បនសីរនឡងី នងិររួលបាននជាគ្ជ័យ។  
 

៦.  នសចកដីសននិដាា ន 
 ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអីាស រីយៈនពល១០ឆ្ែ នំនោះ គ្ជឺាលរធែលននការ
ក្បមូ្លព័ត៌មាន និងកិចេសហ្ការជាម្ួយអែកពាក់ព័នធនានាអស់រយៈនពលជានក្ចីនឆ្ែ ំ
កនេងម្កនហ្យី។ ផែនការសកម្មភាពននោះជាគ្ំនិតែដួចនែដីម្នលីកដំបូង និងជាផែនរី
បង្កា ញែេវូរូទងំក្បនរសម្យួ ផដលម្ិនក្គន់ផតសក្មាប់បង្កា ញែេូវកែ ងប ពវនហ្ត អភិរកស
២៨ 
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ដំរនីក្ពប៉ា នណាណ ោះនរ ផតក៏សក្មាប់អភិរកសតបំន់នរសភាពទងំមូ្លនៅកែ ងក្ពោះរាជាណាចក្ក
កម្ព ជាផដលមានដំរនីក្ពជាសតវបនង្កគ ល(keystone species)។ ផែនការសកម្មភាព
ននោះក៏អាចយកនៅនក្បីក្បាស់ជាឯកស្ថរមូ្លោា នម្ួយសក្មាប់នរៀបចំសំនណី្ផសវងរក
ថវកិានដីម្បគីកំ្រសកម្មភាពអភិរកសនៅកែ ងតំបន់ការពារធម្មជាតិផដរ។ ដំរអីាស កីំព ង
សាិតកែ ងស្ថា នភាពនក្គោះថ្នែ ក់អាច្ននៅដល់ការែ តពូជនៅរូទងំផដនជក្ម្កកែ ង
ពិភពនលាក។ នៅកែ ងក្បនរសកម្ព ជា ដំរអីាស បីានថយច ោះកែ ងរយៈនពល ៦០ឆ្ែ ចំ ង
នក្កាយននោះ ផដលតក្ម្ូវឱ្យមានវធិានការនដីម្បអីភិរកសក្បនភរដ៏សខំាន់ននោះសក្មាប់ជា
ក្បនោជន៍ដល់ម្ន សសក្គ្ប់ជំនាន់។ ផែនការសកម្មភាពននោះគ្ឺជាឧបករណ៍្ដ៏ពិនសស
ម្ួយសក្មាប់រប់ស្ថា ត់ការែ តពូជដំរអីាស នីៅកម្ព ជា។ បញ្ហា ដ៏ធបំំែ តផដលដំរអីាស ី
កំព ងក្ប ម្ម្ ខជាសកលននាោះគ្តឺក្ម្ូវការរីជក្ម្កជាប់ៗគែ ដ៏ធំរូលាយ ផដលោ៉ា ង
នហាចណាស់ក៏ក្តវូមានរហំ្ ំ៤ ៤០០គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ាផដរ។ តបំន់មាននែៃដធីផំបបននោះនៅ
កែ ងក្បនរសកម្ព ជានៅមាននៅនឡយី ប៉ា ផនតក្គន់ផតវាោច់ៗពីគែ  ផដលតក្ម្ូវឱ្យមានការ
ស្ថដ រធានាស វតាិភាព និងអភិរកសសក្មាប់ដំរអីាស រីស់នៅឱ្យបានយូរអផងវង។ ថនកិសតវ
ធំៗដូចជាដំរអីាស ីននោះមានស្ថរៈសខំាន់ណាស់កែ ងការនធវឱី្យម្ ខង្ករក្បព័នធនអកូឡូស អីាច
ដនំណី្រការបាននោយក្បក្កត។ី ការបាត់បង់ដំរនីក្ពមានន័យថ្នក្បព័នធនអកូឡូស នីក្ពន ី
មានការផក្បក្បួល ផដលអាចនធវីឱ្យមានការផក្បក្បួលនសវាកម្មបរសិ្ថា នផដលម្ន សសពឹង
អាក្ស័យ ដូចជាការផក្បក្បលួនយិត័កម្មរកឹនភេៀងោ៉ា ងខាេ ងំជានដីម្។ ផែនការសកម្មភាព
ននោះបង្កា ញពតីក្ម្វូការននការខតិខកំ្បងឹផក្បងអភិរកសដ៏ខាេ ងំផថម្នរៀត នងិការសហ្ការ
ជាម្យួអែកពាក់ព័នធឱ្យបានរូលរូំលាយនដមី្បសីនក្ម្ចឱ្យបានភាពនជាគ្ជ័យក្បកបនោយ
ចីរភាពពិតៗ។ ការខិតខំក្បឹងផក្បងននោះអាចអន វតតនៅបាននោយផែអកនៅនលីការចងអ ល
បង្កា ញពីថ្នែ ក់ដឹកនាដ៏ំ េ្ សនវ ផដលក្សលាញ់ធម្មជាត ិនងិនោងនៅតាម្យ រធស្ថស្តសត
ចត នកាណ្របស់រាជរោា ភិបាលកែ ងការក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិវឌ្ឍនសដាកចិេរបស់ក្បនរស

២៩ 
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Preface 

The Royal Government of Cambodia, benefiting from peace and 

strong and stable politics grounded on the national constitution and 

laws, under the visionary leadership of Samdech Akka Moha Sena 

Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, 

has issued a multitude of national policies aiming to achieve a  

balance between development and conservation in the context of 

environmental sustainability and natural resource management.  

In this context, the Royal Government of Cambodia has expanded 

the coverage of protected areas and biodiversity corridors, creating 

a protected area system covering 7.2 million hectares, or 40% of the 

country’s surface. In order to manage this network effectively, the 

Ministry of Environment works with relevant ministries, institutions, 

national and sub-national stakeholders, national and international 

non-governmental organisations and local communities to protect, 

conserve, and utilise natural resources sustainably. 

As part of its efforts, the Ministry of Environment pays close attention to 

the conservation of the Asian elephant, a culturally and ecologically 

important species, thereby contributing to the conservation of other 

species within the elephant’s range. Asian elephants in Cambodia 

are currently estimated to number only between 400 and 600 

individuals. Decreasing habitat connectivity has resulted in 

fragmented populations, negatively affecting the species’ social 

interactions, breeding, and long-term viability. These concerns have 

led to the development of this ten-year Action Plan. The Action Plan 

aims to strengthen wildlife management, in particular management 

of Asian elephants, so that their populations are protected and able 

to recover, ultimately safeguarding this cultural heritage icon for 

future generations. We hope this Action Plan will lend us an 

opportunity to work with national and international stakeholders in 

order to strengthen the technical expertise and task implementation 



 Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029) iv 

necessary for the protection and conservation of natural resources, 

ecological systems and biodiversity, especially for threatened species 

such as the Asian elephant, which currently graces our national 

protected area system. 

On behalf of the Ministry of Environment, I would like to express my 

highest gratitude to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, 

Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, for his continued support 

on environmental and natural resource matters. I would also like to 

thank and compliment the management team and officials at the 

Ministry of Environment, relevant ministries, partner local and 

international NGOs, private sector, and local communities for their 

support and good collaboration in the development of this valuable 

document.  

Phnom Penh, 18th February 2020 

 

 

Say Samal 

Minister of Environment  
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Executive Summary 

Cambodia has a protected area and biodiversity corridor network, 

covering 40% of the country’s surface, which is under the jurisdiction 

of the Ministry of Environment. Due to the need for a flagship species 

action plan, the General Directorate for Administration of Nature 

Conservation and Protection, with technical and financial support 

from Fauna & Flora International (FFI) and in collaboration with 

partner conservation organisations and relevant stakeholders, 

developed this Asian Elephant Conservation Action Plan for 

Cambodia (2020-2029). The goal was to create a plan that identifies 

threats to elephant conservation, and the actions needed to help 

overcome those threats to ensure long-term elephant conservation 

throughout Cambodia. This Plan was conceptualised during a 

national workshop in 2012 and subsequent consultation workshops 

were organized throughout the country with inputs from relevant 

technical officials, provincial authorities, national and international 

organisations, development partners and local communities.  

This Action Plan has proposed seven strategic actions (reduce habitat 

loss, conserve and improve habitat connectivity, improve law 

enforcement, prevent wild capture, mitigate human-elephant 

conflict, improve awareness, and undertake research) and 31 

activities to achieve those objective. 

The scope of the actions proposed here are nationwide, and their 

implementation will contribute to protected areas and biodiversity 

corridors meeting their overall purposes, which needs to be evaluated 

regularly, and measures identified to address any challenges. 

Information from this evaluation will guide the selection of the most 

suitable activities and timeframes for integration into action plan(s), 

and will help identify human resources and institutional capacity, 

technological, and financial needs.  
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2020-2029 Elephant Action Plan 
 

1     Background 

Taxonomy 

 Phylum:  Chordata 

 Class:  Mammalia 

 Order:  Proboscidea 

 Family:  Elephantidae 

 Genus:  Elephas 

 Species:  maximus 

Asian elephants are categorized by the IUCN as Endangered (A2c) 

and listed on CITES Appendix I. Cambodia is a party to both CITES 

and the Convention on Biological Diversity, demonstrating 

Cambodia’s commitment to protecting biological diversity.  

    1.1    Elephant status in Cambodia  

The global population of the Asian elephant, Elephas maximus, has 

declined by an estimated 50% over the past 60-75 years (Choudry et 

al. 2008), and its historic worldwide range has been reduced by 

almost 90% (Hedges et al. 2008). Of the estimated 39,463-47,427 

elephants still in the wild, almost 75% are found in India and Sri Lanka 

(Fernando & Pastorini 2011). Elephants are considered a flagship, 

keystone, and umbrella species due to their cultural significance, 

important role in ecosystems, and their large area requirements. Asian 

elephants occupy forest, grassland and scrubland, where they are 

important browsers, grazers and fruit eaters.  

The total population of wild elephants in Cambodia has decreased 

dramatically, and is now estimated to be only 400-600 (Maltby & 

Bourchier 2011, Gray et al. 2014). Especially troubling is the small, 
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highly fragmented nature of the remnant populations. The standard 

estimate for a minimum viable population for long-term conservation 

is around 500 breeding individuals, a ratio of 1:5 males to female, and 

a density of 0.5 elephants/km2 (Sukumar 1992).  These estimates mean 

that a minimum area for viable long-term elephant conservation is 

around 4,400 km2 of contiguous elephant habitat (Sukumar 1992). 

These two requirements – required area and minimum population size 

- suggest the situation in Cambodia is extremely dire. The two core 

elephant populations (see below) only have a fraction of the 

minimum viable population.  However, three landscapes (Cardamom 

Mountain Landscape, Eastern Plains Landscape, and Virachey 

National Park-Nan Ghong) do have the required minimum area for 

long-term conservation.  Immediate and effective conservation 

actions are required in order to prevent elephants from going extinct in 

Cambodia.   

The two core populations of elephants are in the Cardamom 

Mountains Landscape, which spans Kirirom National Park (Kompong 

Speu), Central Cardamom Mountain National Park (Koh Kong and 

Pursat), Southern Cardamom Mountain National Park (Koh Kong), 

Botum Sakor National Park (Koh Kong) and Samkos Wildlife Sanctuary 

(Pursat, Battambang, and Koh Kong); and the Eastern Plains 

Landscape (Mondulkiri and Rattanakiri Provinces), which includes 

Phnom Prich Wildlife Sanctuary, Srepok Wildlife Sanctuary, Keo Seima 

Wildlife Sanctuary and Lomphat Wildlife Sanctuary. 

In the Cardamom Mountains Landscape, Southern Cardamom 

National Park likely holds the largest population. There are additional 

small, fragmented populations (numbers unknown but likely less than 

20) in Tatai Wildlife Sanctuary, Botum Sakor National Park, Kirirom 

National Park, Samkos Wildlife Sanctuary and Samlaut Multiple Use 

Area (Pailin and Battambang provinces). Maltby & Bourchier (2011) 

estimated that this landscape may harbor around 175 elephants. The 

total elephant core area was estimated to be around 6,429 km2 by 
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Hedges et al. in 2008, but development needs and new settlements 

during the last decade has likely reduced this considerably.  

In the Eastern Plains Landscape there are an estimated 101-139 

elephants in Keo Seima Wildlife Sanctuary (Pollard et al. 2008), 101-175 

in Phnom Prich Wildlife Sanctuary (Gray et al. 2014), and at least 21 in 

Srepok Wildlife Sanctuary (Gray et al. 2014). Anecdotal reports 

suggest that individuals move between Srepok Wildlife Sanctuary and 

Yok Don National Park in Vietnam. Hedges et al. (2008) estimated the 

total elephant core area for this landscape to be approximately 2,154 

km2 with 1,126 km2 in Phnom Prich Wildlife Sanctuary, 408 km2 in 

Srepok Wildlife Sanctuary, and 620 km2 in Keo Seima Wildlife 

Sanctuary. However, movement patterns may have altered since this 

period. More research is required to understand distribution and 

seasonal movements and whether elephants in the Eastern Plains 

Landscape are a meta-population or a series of isolated breeding 

populations. Nevertheless in total this landscape may have upwards 

of 300 elephants (Gray et al. 2014). 

Elephant herd captured by camera trap in Kirirom National Park, Cardamom Mountain 
Landscape 



 Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029) 4 

Other smaller fragmented populations in Cambodia include 

approximately five individuals in Cheb Wildlife Sanctuary and at least 

thirteen individuals in Prey Long Wildlife Sanctuary (Hayes et al., 2015). 

There is a confirmed population of elephants in Virachey National 

Park. This population of unknown size likely moves between Virachey 

and Attapeu Province in Lao PDR.   

In the past two decades elephants have been extirpated from Kulen 

Promtep Wildlife Sanctuary, Lumphat Wildlife Sanctuary, and Phnom 

Nam Lyr Wildlife Sanctuary. It is currently unclear whether elephants 

still persist or have disappeared from Phnom Aural Wildlife Sanctuary 

and Bokor National Park.  

  Elephant range map and human-elephant conflict hotspots in Cambodia 
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    1.2    Priority issues  

1.2.1 Habitat loss and fragmentation 

Elephants require extremely large areas (> 4,400 km2) of continuous 

habitat to persist in the long term. The remaining elephant populations 

in Cambodia are being pushed into shrinking patches as their habitats 

are converted to large and small-scale agriculture and used to 

accommodate new settlement, infrastructure, and to fulfil other 

development needs. 

This is especially evident in lowland areas of the Cardamom 

Mountains, which are increasingly subject to large-scale projects such 

as dams and other infrastructure. These projects will continue to 

fragment populations and displace them from critical habitats. 

National Road No. 4 that runs from Phnom Penh to Preah Sihanouk 

Province has cut off all elephant movement between Bokor National 

Park and Kirirom National Park. Furthermore, development along the 

road has resulted in extensive elephant habitat loss, especially 

encroachment into Kirirom National Park and the adjacent forest. Of 

particular concern is development along the Sre Ambel River which is 

presenting a major threat of fragmentation to the population and 

further isolating the Kirirom elephant sub-population. Infrastructure 

development from Veal Bi (along national road 48) to Thmor Baing 

and the increasing human settlement in Veal Bi itself, which is in the 

core area of the elephant habitat in the Cardamom, is another major 

disruption on elephant population and their movement. National 

Road No. 48, which stretches from Sre Ambel to Koh Kong, appears to 

be disturbing elephant movement patterns. Recent surveys suggest 

that the elephants have been avoiding the road, which means a 

historic travel route may now be blocked, further fragmenting the 

population.   

The elephants in Samkos Wildlife Sanctuary have been displaced and 

fragmented by road development to Thma Dah, and on the east by 



 Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029) 6 

the road to O’Som.  

Prey Lang Wildlife Sanctuary has been disconnected from Cheb 

Wildlife Sanctuary due to forest conservation to agriculture, increasing 

human settlement along the road from Preah Vihear to Stung Treng 

Provinces, and large economic land concessions, thus isolating the 

two elephant populations. 

The Eastern Plains Landscape is a contiguous network of nine 

protected areas, six in Cambodia and three in Vietnam. In the 

northeast, elephants likely move between Virachey National Park and 

Attapeu Province in Laos. In recent years, however, the connectivity 

between these different areas has been eroded, necessitating 

transboundary collaboration to protect elephant movements 

between those areas. 

Infrastructure development needs, the building of new roads and 

upgrading of existing ones, result in increasing human traffic in core 

elephant habitat, shrinking these habitats and disrupting connectivity 

and migration routes. An example of this is National Road 76, which 

cuts through the western section of the primary elephant habitat in 

Srepok Wildlife Sanctuary.  

1.2.2 Human-elephant conflict (HEC) 

Human-elephant conflict has significant negative impacts on both 

elephants and humans.  Elephants suffer from stress which can cause 

a range of problems for an individual’s health (e.g. increased parasite 

loads; Hing 2012), and their movement patterns (both small scale and 

migratory) and access to resources may be affected by the presence 

of humans. Furthermore, they are at risk of injury or death from people 

retaliating for damage caused by elephants.  

Human-elephant conflict also affects human populations through the 

destruction and loss of crops, damage to houses and infrastructure, 

and the potential for injury or death when close encounters with 
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elephants occur. The underlying cause of human-elephant conflict is 

encroachment into elephant habitat. HEC occurs frequently in Pich 

Nil valley, the eastern and southern side of Kirirom National Park, along 

the foot of Pich Nil hill in Kampong Speu Province, and in the Thmor 

Roong area in Preah Sihanouk Province. It also happens frequently in 

the Areng area in Prek Svay Village, Thmor Daun Pov Commune, 

Thmor Baing District in Southern Cardamom Mountains National Park 

and Central Cardamom Mountains National Park, as well as in Prek 

Smach Village in Botum Sakor National Park in Koh Kong Province. 

HEC also takes place in Prey Lang Wildlife Sanctuary in Kratie Province 

and in Keo Seima Wildlife Sanctuary in Mondulkiri Province.  

In the Eastern Plains Landscape, the frequency and scale of HEC has 

increased dramatically over the last several years, primarily in Keo 

Seima Wildlife Sanctuary. 

Supporting communities in HEC mitigation has been quite successful, 

as there have not been any reported retaliatory elephant deaths or 

injuries in the past several years. The best and most sustainable 

strategy to deal with HEC is to train local people in mitigation 

techniques.  

1.2.3 Poaching 

Poaching over the last 30 years has decimated the elephant 

population in Cambodia. The levels of hunting have abated 

significantly over the last 10 years due in no small part to heavy law 

enforcement interventions. There has not been a reported incident of 

poaching in the Cardamom Landscape since 2003. A recent increase 

in elephant deaths within EPL over the last several years, with 8 

elephant carcasses found, is associated with poaching.  Anecdotal 

reports suggest some of the deaths resulted from the continued 

demand for elephant parts. Elephant mortalities could be under-

reported because law enforcement and community patrol teams are 

limited in number while hunting occurs over vast areas of forest. 
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Poaching and illegal wildlife trade in Mondulkiri remain a top priority 

for interventions and management action.   

In addition to improved roads throughout the country and across 

international borders, there has been an increase in small roads 

throughout protected areas, thus increasing accessibility and 

facilitating poaching within key elephant habitats. 

Market ivory surveys in Phnom Penh and Siem Reap suggest that there 

is a demand for ivory from Chinese, Vietnamese and Cambodian 

buyers, amongst others. There is some indication that this demand is 

increasing, and there is a risk that international buyers may enter 

Cambodia to purchase ivory for re-sale in their countries of origin. This 

may increase demand for imports of ivory and other elephant parts to 

Cambodia, and potentially lead to poaching of local elephant to 

meet such demand.  

Recent camera trap images from the Southern Cardamom Mountains 

have shown four out of seven baby elephants with wire snare injuries 

to their legs, with one confirmed death as a result. This points towards 

a significant risk of incidental killing or injuring of elephants through the 

widespread use of wire snares for hunting throughout the country. 

Given elephants’ slow reproductive cycle, if calves are experiencing 

high mortality due to snare injuries, the recovery of the species is likely 

to be jeopardized.  

1.2.4 Live capture 

Currently, live capture is rare and classified as illegal in Cambodia.  

However, there is a market for domestic elephant-based tourism (e.g. 

elephant rides). The current captive elephant population in 

Cambodia numbers approximately 71, but this population is aging 

and not breeding, thus there is a high risk of an increasing demand for 

replacement domestic elephants occurring over the next decade. 

The current wild population of elephants in Cambodia is so small that 
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the capture of any animal is unjustifiable and could have very serious 

negative consequences. Meanwhile, the import of elephants from 

other countries should be closely monitored and regulated.  

1.2.5 Small population size 

Low numbers of elephants and high levels of forest fragmentation 

make the wild elephants in Cambodia highly vulnerable to local 

extinction due to stochastic effects and to loss of genetic diversity 

(which can lead to reduced fertility and increased susceptibility to 

disease). Every population of elephants in Cambodia is small and at a 

very high risk of further fragmentation due to encroachment, 

development and human disturbance.  

1.2.6 Human disturbance 

Human disturbance can affect seemingly intact habitat. Elephants in 

Cambodia may be particularly vulnerable to human disturbance and 

exhibit avoidance behavior. The presence of humans and human 

activity may limit the use of certain areas by elephants, which could 

lead to isolated populations. 

Roads, such as National Roads No. 4 and 48 are busy enough for 

elephants to avoid them, thus limiting their ability to migrate and 

exchange genes with other sub-populations. Other areas, such as 

important corridors in Sre Ambel, may be so heavily used by locals 

logging, hunting and collecting NTFPs that the elephants completely 

avoid them. Heavy infrastructure construction may also be disrupting 

enough to displace elephants.  

The building of new roads and upgrading of existing roads in the 

Eastern Plains Landscape is a contributing factor to habitat 

fragmentation and disturbance. In Seima, the upgrading of National 

Road 76 has caused a vast increase in the quantity, frequency, and 
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speed of traffic through the important elephant habitat in the 

protected area. Similarly, increasing traffic along National Road 76a 

may have fragmented a populations that used to move between 

Phnom Prich Wildlife Sanctuary and Srepok Wildlife Sanctuary. Thus 

both of these major roads are likely to have had major impacts on the 

movements of the elephant population which will likely continue due 

to increasing traffic and noise.  

Furthermore, increased accessibility throughout rural areas in the 

country has resulted in additional in-migration, small-scale clearances 

of forest combined with increased levels of illegal logging and 

hunting. Illegal logging and hunting within protected areas is likely to 

be a major cause of disturbance to elephants within EPL.  This 

problem is particularly apparent south of National Road 76 and down 

to the international border with Vietnam. The movement of the 

elephant population further north into Seima is also likely to be a 

reflection of this, as elephants move away from their traditional high 

use areas into less disturbed  areas. Furthermore, recent anecdotal 

evidence in 2015 suggest that movement patterns appear to be 

changing within Phnom Prich Wildlife Sanctuary and Srepok Wildlife 

Sanctuary due to increased illegal activities occurring within their core 

areas.  

 

2     Strategy 

The goal of this Action Plan is to provide a policy framework and 

management mechanism, with involvement of relevant stakeholders, 

to reduce threats to elephants for their long-term survival. 

The Plan proposes seven strategic actions: 

 Strategic Action 1. Reduce habitat loss 

 Strategic Action 2. Conserve and improve connectivity between  
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  habitats and subpopulations 

 Strategic Action 3. Improve law enforcement 

 Strategic Action 4. Prevent live capture 

 Strategic Action 5. Mitigate human-elephant conflict 

 Strategic Action 6. Improve awareness and education  

 Strategic Action 7. Research on and monitoring of elephant  

  populations 

The Ministry of Environment has been assigned by the Royal 

Government of Cambodia as the agency responsible for 

environmental protection, biodiversity conservation and sustainable 

use of natural resources. The organisation and functioning of the 

Ministry of Environment was reviewed through Sub-Decree 135 

ANKr.BK of 5th July 2016, in an effort to improve the effectiveness and 

efficiency of MoE. 

The Law on Protected Areas signed in 2008 is another fundamental 

piece of legislation that defines the framework for the management, 

conservation and development of protected areas. In particular, it 

aims to ensure that activities within protected areas are aligned with 

IUCN protected area management categories and governance 

types, to safeguard areas of high conservation value and to promote 

participation from and benefits for local communities and highland 

ethnic minorities. 

Other laws also influence the management and conservation of 

Asian elephant in Cambodia, such as Forestry Law (2002), Land Law 

(2001), and Law on Environmental Protection and Natural Resource 

Management (1996). Furthermore, Cambodia is a party to the 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES), the Convention on Biological Diversity (CBD), 

and the Convention on Climate Change, which reflects Cambodia’s 

commitment to protecting biological diversity. The Asian elephant is 

categorised as Endangered by the IUCN and listed on Appendix I of 

CITES. This Action Plan is one of many efforts (such as the National 
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Biodiversity Strategy and Action Plan) that highlights Cambodia’s 

commitment to formulating strategies for protecting and saving 

threatened species in line with national and international laws and 

conventions.  

 

3     Strategic Action Plan 

3.1 Strategic Action 1. Reduce habitat loss 

1. Establish land use planning and zoning in and around Protected 

Areas and biodiversity conservation corridor based on critical 

needs of elephants 

2. Demarcate boundary of Protected Areas and special 

conservation areas for elephant 

3. Prepare and implement management plans 

4. Improve law enforcement 

5. Improve local livelihoods 

Expected outcomes 

1. Prepare maps and develop management plans 

2. Install boundary markers for protected areas and biodiversity 

conservation corridors 

3. Approve and follow up management plans implementation 

3.2 Strategic Action 2. Conserve and improve connectivity between 

habitats and subpopulations 

1. Identify, maintain, and protect critical corridors 

2. Create new and re-establish corridors between subpopulations 

and habitat 

3. Establish transboundary cooperation 

4. Provide consultation on infrastructure development by 

considering the needs of wildlife movement patterns, especially 
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elephants’, in protected areas and biodiversity conservation 

corridors 

Expected outcomes 

1. Produce maps for monitoring elephant corridors 

2. Develop plans for managing elephant corridors 

3. Develop bilateral agreements with neighbouring countries for 

maintaining elephant corridors 

4. Integrate Elephant Action Plan into environmental impact 

assessment (EIA) documents 

3.3 Strategic Action 3. Improve law enforcement 

1. Strengthen law enforcement and patrol key areas 

2. Reduce demand for elephant products through outreach 

3. Raise awareness on national and international laws 

 

4. Establish transboundary cooperation with neighbouring 

countries 

Expected outcomes 

1. Produce awareness materials 

2. Develop plans for capacity strengthening for law enforcement 

officials 

3. Update report on elephant products 

4. Produce bilateral agreements with neighbouring countries for 

combating illegal wildlife trade 

3.4 Strategic Action 4. Prevent wild capture 

1. Set up registration system for all domesticated elephants and 

elephant breeding centres 

2. Register domesticated elephants used for tourism 

3. Campaign to make tourism providers responsible for 
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domesticated elephants used for tourism 

4. Strengthen law enforcement to prevent wild capture 

Expected outcomes 

1. Domesticated elephants registered 

2. Agreements in place with Ministry of Tourism on domesticated 

elephant management system 

3. Guideline to prevent wild capture of elephant 

3.5 Strategic Action 5. Mitigate human-elephant conflict 

1. Support and train communities in human-elephant conflict 

mitigation 

2. Explore new and sustainable mitigation techniques 

3. Prevent/reduce farming in elephant habitat (encroachment) 

4. Improve livelihoods to reduce dependence on forest products 

Expected outcomes 

1. Build capacity in new techniques for preventing/reducing 

human-elephant conflict 

2. Updated land encroachment in elephant habitats 

3. Provide new techniques for local livelihood enhancement  

3.6 Strategic Action 6. Improve awareness and education 

1. Design and distribute educational and outreach programmes 

and materials 

2. Promote information sharing between government agencies 

and NGOs 

Expected outcomes 

1. Produce materials for outreach and campaigns 

2. Organize meeting with stakeholders 
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3.7 Strategic Action 7. Research and monitoring 

1. Undertake population estimates every five years 

2. Monitor threats (document human-elephant conflict, hunting, 

habitat loss, trade) 

3. Carry out more studies of home range size, ranging patterns 

and habitat use 

4. Conduct ecological studies 

5. Calculate carrying capacity of elephant landscapes 

6. Monitor and evaluate human-elephant conflict mitigation 

methods in Cambodia and other countries to facilitate 

adaptive management 

7. Maintain national database of elephant deaths and human-

elephant conflict 

8. Coordinate transboundary research 

Expected outcomes 

1. Update elephant population estimates 

2. Update elephant range map in Cambodia 

3. Identify priority areas for elephant conservation 

4. Identify sustainable human-elephant conflict mitigation 

techniques  
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Strategic Actions & Activities  Organisations Indicators  Timeframe  

Strategic Action 1.  Reduce habitat loss   

1.1 Establish land use planning 

and zoning in and around 

Protected Areas and biodiversity 

conservation corridor based on 

critical needs of elephants  

GDANCP, 

PDoE, NGOs  

Maps and 

management plan  Short Term  

1.2  Demarcate boundaries of 

Protected Areas and special 

conservation areas for elephant  

GDANCP, 

PDoE, NGOs  

Key areas 

demarcated  Short Term  

1.3 Prepare and implement 

management plans 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Management plans 

enforced, monitored 

and evaluated 

Medium 

Term 

1.4  Improve law enforcement 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Number of 

enforcement cases Long Term 

1.5 Improve local livelihoods 

GDLC, PDoE, 

NGOs 

Local sustainable 

livelihoods improved Long Term 

Strategic Action 2.   Conserve and improve connectivity between habitats and  

        subpopulations   

2.1 Identify, maintain, and 

protect critical corridors 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Critical corridors are 

identified and 

maintained 

Medium 

Term 

2.2 Create new and re-establish 

corridors between 

subpopulations and habitat 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 4 corridors established 

Medium 

Term 

Outline of strategic actions, responsible organisations, indicators and 

timeframes 
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Strategic Actions & Activities  Organisations Indicators  Timeframe  

2.3 Establish transboundary 

cooperation between national 

and international agencies 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Agreements between 

authorities from each 

country 

Medium 

Term 

2.4 Provide consultation on 

infrastructure development by 

considering the needs of wildlife 

movement patterns, especially 

elephants’, in protected areas 

and biodiversity conservation 

corridors 

GDANCP, 

PDoE, NGOs, 

MPWT 

EIA documents with 

elephant specific 

mitigation measures Long Term 

Strategic Action 3.   Improve law enforcement 

3.1 Strengthen law enforcement 

and patrol key areas 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Confiscation, and law 

enforcement 

strengthened Long Term 

3.2 Reduce demand for elephant 

products through outreach 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

60% reduction in 

domestic demand for 

elephant products Long Term 

3.3 Raise awareness on national 

and international laws 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

60% increase in public 

awareness of 

conservation laws 

Medium 

Term 

3.4 Establish transboundary 

cooperation with neighbouring 

countries 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Agreements between 

authorities from each 

country Long Term 
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Strategic Actions & Activities  Organisations Indicators  Timeframe  

Strategic Action 4.  Prevent live capture 

4.1 Set up registration system for 

all domesticated elephants and 

elephant breeding centres 

GDANCP, 

PDoE, NGOs, 

MoT 

All domestic 

elephants and 

elephant breeding 

centres are registered Short Term 

4.2 Register domesticated 

elephants used for tourism 

GDANCP, 

PDoE, MoT, 

NGOs 

All domesticated 

elephants used for 

tourism registered 

Medium 

Term 

4.3 Campaign to make tourism 

providers responsible for 

domesticated elephants used for 

tourism  

GDANCP, 

PDoE, MoT, 

NGOs Outreach materials Short Term 

4.4 Strengthen law enforcement 

to prevent wild capture 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Arrest reports and 

court documents Long Term 

Strategic Action 5.   Mitigate human-elephant conflict  

5.1 Support and train 

communities in human-elephant 

conflict mitigation  

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

7 community areas 

trained and 

supported 

Medium 

Term 

5.2 Explore new and sustainable 

mitigation techniques 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

5 different techniques 

tested 

Medium 

Term 

5.3 Prevent/reduce farming in 

elephant habitat 

(encroachment)  

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

80% reduction of 

encroachment into 

elephant habitat Long Term 

5.4 Improve livelihoods to reduce 

dependence on forest products  

GDLC, PDoE, 

NGOs 

Projects on improving 

local livelihood to 

reduce dependence 

on forest products 

Medium 

Term 
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Strategic Actions & Activities  Organisations Indicators  Timeframe  

Strategic Action 6.  Improve awareness and education  

6.1 Design and distribute 

educational and outreach 

programmes and materials 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Outreach materials 

and campaigns 

Medium 

Term 

6.2 Promote information sharing 

between government agencies 

and NGOs 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Regular meetings and 

communication 

between stakeholders 

Medium 

Term 

Strategic Action 7.   Research on and monitoring of elephant populations  

7.1 Undertake population 

estimates every five years 

GDANCP, 

NGOs, MoEYS 

Reports of elephant 

population estimates Long Term 

7.2 Monitor threats (document 

human-elephant conflict, 

hunting, habitat loss, trade) 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

All incidents of HEC 

and elephant hunting 

are documented; 

habitat loss is 

monitored; markets 

are surveyed every 2-

3 years for elephant 

products Long Term 

7.3 Carry out more studies of 

home range size, ranging 

patterns and habitat use 

GDANCP, 

PDoE, NGOs Reports Long Term 

7.4 Conduct ecological studies  

GDANCP, 

PDoE, NGOs Reports Long Term 
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Strategic Actions & Activities  Organisations Indicators  Timeframe  

7.5 Calculate carrying capacity 

of elephant landscapes 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Studies for Eastern 

Plains Landscape and 

Cardamom 

Mountains Landscape 

conducted 

Medium 

Term 

7.6 Monitor and evaluate human-

elephant conflict mitigation 

methods in Cambodia and other 

countries to facilitate adaptive 

management    

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Report on HEC 

mitigation methods Long Term 

7.7 Maintain national database 

of elephant deaths and human-

elephant conflict 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Set up database on 

elephant death and 

human-elephant 

conflict Short Term 

7.8 Coordinate transboundary 

research 

GDANCP, 

PDoE, NGOs 

Agreements between 

stakeholders 

Medium 

Term 

GDANCP General Directorate of Administration for Nature Conservation and   

 Protection 

GDLC General Directorate for Local Community 

MoEYS Ministry of Education, Youth and Sport 

MoT Ministry of Tourism 

MPWT Ministry of Public Works and Transport 

NGO Non-governmental organisation 

PDoE Provincial Department of Environment  
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4     Budget Summary 

The funding for the implementation of the seven strategic actions as 

identified in this Action Plan will come from both the government, 

development partners (e.g. USAID) and NGOs, which in total amounts 

to an estimated 40.5 million USD. The following are estimates of 

funding requirements for each strategic action for the ten-year 

implementation from 2020 to 2029: 

 Strategic Action 1 “Reduce habitat loss”: 11 million USD 

 Strategic Action 2 “Conserve and improve connectivity between 

   habitats and subpopulations”: 4 million USD 

 Strategic Action 3 “Improve law enforcement”: 10 million USD 

 Strategic Action 4 “Prevent live capture”: 10 million USD 

 Strategic Action 5 “Mitigate human-elephant conflict”: 3 million USD 

 Strategic Action 6 “Improve awareness and education”: 0.5 

  million USD 

 Strategic Action 7 “Research on and monitoring of elephant  

  populations”: 2 million USD 

Once adequate funding is secured, the General Directorate of 

Administration for Nature Conservation and Protection (GDANCP) will 

be in a better position to define task responsibilities and drive 

successful implementation.  

21 
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5     Monitoring and Evaluation 

This ten-year elephant Action Plan can work in tandem with other 

natural resource strategic management plans under the 

responsibilities of the Ministry of Environment. As part of the 

implementation of this Plan, the General Directorate of Administration 

for Nature Conservation and Protection (GDANCP) will work with 

national and international conservation organisation partners to 

investigate elephant population trends every five years. Suggested 

approaches for population estimation are presented in the CITES 

Monitoring the Illegal Killing of Elephants (MIKE) programme and in the 

Monitoring Elephant Populations and Assessing Threats Manual 

(Hedges, 2012). In addition, GDANCP will monitor changes in 

elephant habitat and corridor extent via satellite imagery; human-

elephant conflict, poaching, and uses of elephant products will be 

monitored through monitoring and evaluation reports from each 

implementation site. The results will be crucial for assessing the 

efficacy of conservation interventions, and any necessary 

adjustments of the strategic actions.  

 

6     Conclusion 

This Action Plan is the culmination of years of data collection and 

collaboration with relevant stakeholders. It is the first Elephant Action 

Plan initiative in Cambodia, which will not only serve as a national 

road map guiding the conservation of elephants, but also the 

conservation of other species residing within the range of this 

keystone species. It will play an important role in mobilising much-

needed resources to support conservation efforts throughout the 

country.  



Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029)  23 

The Asian elephant is being pushed toward extinction globally. In 

Cambodia, their numbers have decreased significantly during the last 

60 years, prompting urgent action to develop this Plan, in a bid to 

prevent local disappearance. 

The biggest challenge Asian elephants face globally is the lack of 

large contiguous habitat, with a minimum of 4,400 Km2 required for 

the long-term survival of each sub-population. Habitats this size still 

persist in Cambodia, but they are fragmented and restoration as well 

as effective protection is required.   

Asian elephants, like other large mammals, play important roles in 

maintaining ecological functions. The loss of elephants can result in 

ecological systems being altered, leading to changes in critical 

environmental services upon which human rely, such as rainfall.  

This Plan shows the need for improved conservation efforts and wider 

collaboration for successful and sustainable outcomes. Such efforts 

are only possible with the guidance from the government’s wise and 

nature-loving leadership and through the implementation of 

rectangular strategies by the Royal Government of Cambodia. We 

hope this Plan will save the Asian elephant, for saving it means saving 

our natural heritage for the green future of the country.  
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