អ.ក.ធ(២០២០) ផែនការសកម្មភាពអភរិ កសដរំ អាស
នី ៅកម្ពជា
ី
២០២០-២០២៩
ែលត
ិ នោយ អគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ និងអភរិ កសធម្មជាតិ
(អ.ក.ធ)ននក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន នោយមានការគំក្រផែែកបនចេកនរសពី
អងគការសតវនក្ព និងរកខជាតិអនតរជាតិ(FFI)
អាសយោាន៖ ជាន់រ២
ី ននក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន អគរម្រតកនតនជា
ដីឡូនលខ៥០៣ សង្កាត់រននេបាស្ថក់ ខណ្ឌចំការម្ន
រាជធានីភែំនពញ ក្បនរសកម្ពជា

មាតិកា
ពាកយបំព្ពួញ និងអកសរកាត់......................................................... iii
អារម្ភកថា ...................................................................................... iv
នសចកដផី លែងអំណរគណ ................................................................. vi
នសចកដស
ី នងេប............................................................................... ១

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា
២០២០-២០២៩ ........................................................................... ៣
១.

សាវតារ

....................................................................................៣

១.១ ស្ថានភាពដំរអាស
ី
ីនៅកម្ពជា ............................................... ៣
១.២ បញ្ហាអារិភាព ................................................................ ៧
១.២.១ ការបាត់បង់ និងការផបកផខែករីជក្ម្ក ...................... ៧
១.២.២ ជនមាេោះរវាងម្នសស និងដំរនក្ព
ី .................................៩
១.២.៣ ការបរបាញ់ ..................................................... ១១
១.២.៤ ការចាប់ដំរនក្ពម្កច
ី
ិញ្េឹម្ ....................................១២
១.២.៥ ហ្វូងដំរនក្ពមានចំ
នួនតិច ................................... ១៣
ី
១.២.៦ ការរ ំខាននោយម្នសស ...................................... ១៣
២. យទ្ធសាស្តសរ និងការវិភាគយទ្ធសាស្តសរ ............................................ ១៥
៣. ផែនការសកម្មភាពយទ្ធសាស្តសរ ....................................................... ១៧

៣.១ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី១៖ កាត់បនាយការ
បាត់បង់រជ
ី ក្ម្ក............................................................១៧
៣.២ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស នង
ិ តភាាប់

i

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនក្ពនឡ
ង
ី
ី វ ិញ ................................... ១៧
៣.៣ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអនវតតចាប់ .... ១៨
៣.៤ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្ការម្ិនឱ្យមានការ
ចាប់ដំរនក្ពម្កច
ី
ិញ្េឹម្...................................................... ១៩
៣.៥ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេោះរវាង

ម្នសស និងដំរនក្ព
ី ......................................................... ១៩

៣.៦ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រ ំែសពវែាយ ............. ២០
៣.៧ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៧៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ
និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនក្ព
ី .................................. ២១
៤.

ធនធានហិរញ្ញ វតថ .......................................................................... ២៧

៥.

ការតាម្ដានព្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ែ ........................................ ២៨

៦.

នសចកដីសននិដាាន .............................................................................. ២៨

ឯកសារនោង ........................................................................... ៣១

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ii

ពាកយបំព្ពួញ និងអកសរកាត់
CBD

Convention on Biological

អនសញ្ហាជីវៈចក្ម្រោះ

Diversity
CECG Cambodian Elephant

ក្ករម្អភរិ កសដរំ នក្ពកម្ព
ជា
ី

Conservation Group
CI

Conservation International

CITES Convention on International

អងគការអភិរកសអនតរជាតិ

អនសញ្ហាពាណ្ិជាកម្មអនតរជាតិ

Trade in Endangered Species នលីក្បនភរសតវនក្ព និងរកខជាតិ
of Wild Fauna and Flora

ផដលជិតែតពូជ

FFI

Fauna & Flora International

អងគការសតវនក្ព នង
ិ រកខជាតអ
ិ នតរជាតិ

IUCN

International Union for

អងគការសហ្ភាពអនតរជាតនិ ដីម្បី

Conservation of Nature

ការអភិរកសធម្មជាតិ

Monitoring of Illegal Killing

កម្មវ ិធីតាម្ោនសដីពីការសមាេប់ដំរ ី

of Elephant

នក្ពនោយខសចាប់

MJP

Maddox Julie-Pitt Foundation

ម្ូលនិធិមា៉ាដកសចូលីភត
ី

WA

Wildlife Alliance

អងគការសម្ព័នម្
ធ ិតស
ត តវនក្ព

WCS

Wildlife Conservation Society

អងគការសមាគ្ម្អភរិ កសសតវនក្ព

WWF

World Wildlife Fund for Nature អងគការម្ូលនធ
ិ ស
ិ កលសក្មាប់

MIKE

អភរិ កសធនធានធម្មជាតិ
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អារម្ភកថា
សាិតកែងបរការណ្
៍ សខសនតភា
នក្កាម្ដំបូល
ិ
ិ ព និងសាិរភាពននោបាយរងមាំ
ឹ

រដាធម្មនញ្ានិងចាប់ រាជរោាភិបាលកម្ពជា នក្កាម្ការដឹកនាំក្បកបនោយគ្តប
ិ ណ្ឌិត

របស់ សនម្តចអគ្គម្ហានសនាបតីនតនជា ហន ផសន នាយករដាម្ស្តនតី ននក្ពោះរាជា
ណាចក្កកម្ពជា បានោក់នចញនូវនគលននោបាយជាតជា
ិ នក្ចន
ី នដីម្បធា
ី នាឱ្យបាន
នូវតលយភាពទំងការអភវិ ឌ្ឍ នង
ិ ការអភរិ កស នលន
ី រិ នតភាពបរស្ថ
ិ ា ន និងធនធានធម្មជាត។
ិ

កែងបរបរននោះ
រាជរោាភបា
ិ
ិ លកម្ពជាបានបនងាីននែៃដីតំបន់ការពារធម្មជាតិ នង
ិ

រនបៀងអភរិ កសជីវៈចក្ម្រោះផដលបនងាីតបានជាក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតក្ិ គ្បដណ្តប់នលី

នែៃដីក្បមាណ្ ៧,២លានហ្ក
ិ តា នសមន
ី ង
ឹ ក្បមាណ្ជាង ៤០% នននែៃដីក្បនរស។ នដីម្បី
ក្គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធម្មជាតទ
ំ អស់ននោះ ឱ្យមានក្បសរ
ធិ ពខពស់ ក្កសួងបរស្ថ
ិ ង
ិ ភា
ិ ាន
បាននង
ឹ កំពងសហ្ការជាម្ួយនង
ឹ ក្កសួង ស្ថាប័ន ថ្នែក់ជាតិ ថ្នែក់នក្កាម្ជាតិ នដគ្ូ

អភវិ ឌ្ឍន៍ នង
ំ អស់រម្
ួ មាន អងគការម្ន
ិ អែកពាក់ព័នធទង
ិ ផម្នរោាភបា
ិ លជាតិ នង
ិ អនតរ

ជាតិ សហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន នង
ំ របរស្ថ
ិ ជនជាតនិ ដីម្ភាគ្តច
ិ នដីម្បគ
ី ពា
ិ ា ន ការអភរិ កស
នង
ិ ការនក្បក្ី បាស់ធនធានធម្មជាតិ នង
ិ ជីវៈចក្ម្រោះក្បកបនោយចរី ភាព។

ជាផែែកម្ួយននការង្ករអភិរកស ក្កសួងបរស្ថ
ត កោក់
ិ ា នបាននតតតការយកចិតរ

នលីការអភិរកសសតវដំរអាស
នី ៅកម្ពជា
ី

ផដលជាក្បនភរសតវនក្ពដ៏មានស្ថរៈសំខាន់

ទំងផែែកវបបធម្៌ នង
ិ ផែែកម្ខង្ករក្បព័ននធ អកូឡូសី នហ្យ
ី ក្កសួងក៏បានយកចត
ិ តរ ក
ោក់នលស
ី កាដនពល កែងការការពារ នង
ិ អភរិ កសក្បនភរសតវនែសងៗនរៀតែងផដរ កែង
កក្ម្ិតវ ិស្ថលភាពផដនជក្ម្ករបស់ពួកវា។ នហ្យ
ី បចេបបនែននោះ សតវដំរក្តូ
ី វបានបា៉ាន់

ស្ថមនថ្ន មានរស់នៅកែងក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតក
ួ ពី ៤០០ នៅ
ិ ម្ពជាមានចំនន
៦០០កាលប៉ានណាណោះ។

នោយស្ថរផតការថយចោះននរជ
ំ ក្បនរសម្ន
ី ក្ម្ករូទង
ិ សាត
ិ

នៅជាប់គែ ជានហ្តនធវឱ្
ី យដំរទំ
ី ងននាោះកំពងរស់នៅផបកផខែកពគ
ី ែ នង
ិ មានែលប៉ាោះ

ពាល់ដល់លរធភាពននការនធវអ
ី នតរកម្ម ការបនតពូជ នង
ិ កែងការអភិរកសរយៈនពលផវង។

កតាតក្ពួយបារម្ភទង
ំ ននោះ បានជំរញឱ្យមានការនរៀបចំនូវផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ី
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អាសរី យៈនពល១០ឆ្ែ ំ (២០២០-២០២៩) កែងនគលបំណ្ងនធវជា
ិ យបង្កាញែេូវ
ី ក្តីវស័
សក្មាប់នលីកកម្ពស់ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បនភរសតវនក្ព ជាពិនសសដំរនក្ពអាស
នី ៅកម្ពជាឱ្យ
ី

សាត
ិ នសារ គ្ង់វងស នង
ិ បនងាីនចំនួននឡង
ី វ ិញ សក្មាប់ជានករម្រតក វបបធម្៌ធម្មជាតិ
ំ ន់។ នយង
នង
ំ ងឃម្
ិ ជាឧតតម្ក្បនោជន៍ដល់ម្នសសក្គ្ប់ជនា
ី ខែស
ឹ ថ្ន ផែនការសកម្មភាពននោះ
នឹងែតល់ឱ្កាសឱ្យនយង
ី ទំងអស់គែ

អាចចូលរួម្ជាម្ួយសហ្គ្ម្ន៍ជាតិ

និងអនតរ

ំ ញបនចេកនរស នង
ជាតិ កែងការបនងាន
ត ញការង្ករជានក្ចីន សំនៅធានាដល់
ី ជនា
ិ បណា

កច
ិ េការពារ នង
ិ អភរិ កសធនធានធម្មជាតិ ក្បព័ននធ អកូឡូសី នង
ិ ជីវៈចក្ម្រោះក្គ្ប់ក្បនភរ
ពនិ សសក្បនភរសតវកក្ម្នានាដូចជាដំរអាស
ផី ដលកំពងមានវតតមាននៅកែងក្បព័នត
ធ ប
ំ ន់
ី
ការពារធម្មជាតិកម្ពជានយង
ី ននោះ។
កែងនាម្ក្កសួងបរស្ថ
ិ ាន

ខែស
ំ ូម្នគរពផថេងអំណ្រគ្ណ្ដ៏ក្ជាលនក្ៅចំនពាោះ

សនម្តចអគ្គម្ហានសនាបតនី តនជា ហន ផសន នាយករដាម្ស្តនតី ននក្ពោះរាជាណាចក្ក
កម្ពជា ផដលផតងផតយកចត
ត កោក់នលវី ិស័យបរស្ថ
ិ រ
ិ ា ន នង
ិ ធនធានធម្មជាតិ នហ្យ
ី

ក៏សម្
ូ ផថេងអំណ្រគ្ណ្ នង
ឹ នាំ នង
ិ នកាតសរនសរី ចំនពាោះថ្នែក់ដក
ិ ម្ស្តនតី ននក្កសួងបរស្ថ
ិ ាន

ក្កសួងស្ថាប័នពាក់ព័នធ អងគការនដគ្ូអភវិ ឌ្ឍន៍ជាត-ិ អនតរជាតិ វ ិស័យឯកជន នង
ិ ក្បជា
សហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោានផដលបានចូលរួម្ គំក្រ នង
េ ហ្ការោ៉ាងលអកែងការ
ិ ែដល់កច
ិ ស
នរៀបចំឯកស្ថរដ៏មានតនម្េននោះឱ្យនកីតនចញជារូបរាងនឡង
ី ។

v
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នសចកដផី លែងអំណរគណ
ជាបឋម្ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្ោ៉ាងក្ជាលនក្ៅចំនពាោះឯកឧតដម្ សាយ សំអាល់
រដាម្ស្តនតក្ី កសួងបរស្ថ
េ លបានផណ្នាំ នលក
់ រគំក្រ
ិ ា ន ផដលជានិចកា
ី រឹកចិតត នង
ិ ែដលកា
ោ៉ាងកក់នដដកែងការបនងាីតផែនការសកម្មភាពអភរិ កសដរំ អាស
នី ៅកម្ពជារយៈនពល១០ឆ្ែ ំ
ី
(២០២០-២០២៩)ននោះនឡង
ួ ចំផណ្កដល់ការការពារ អភិរកស និងក្គ្ប់ក្គ្ង
ី នដីម្បរី ម្
ធនធានធម្មជាតក្ិ បកបនោយចីរភាពនៅកម្ពជា។ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្ដល់ឯកឧតដម្
មាស សែល អគ្គនាយកននអគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិ នង
ិ
ឯកឧតដម្ គឹម្ ណង ផដលបានជួយជរំ ញ ែដលកា
់ រគំក្រ នង
ិ រសសនទន តាំងពកា
ី រ
ក្បម្ូលរន
ែ យ
័ ការនរៀបចំកច
ិ ន
ិ ក្េ បជំ នង
ិ សកា
ិ ខ ស្ថលាពនិ ក្គោះនោបល់ជានក្ចន
ី សក្មាប់នរៀប
ចំឯកស្ថរននោះនឡង
ី ។ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្ដល់ម្ស្តនតនី ននាយកោានអភរិ កសតំបន់ការពារ
ធម្មជាតដ
ិ នី គកខាងតបូងបឹងរននេស្ថប ផដលបានជួយក្តួតពន
ិ ត
ិ យ ផកតក្ម្ូវពាកយនពចន៍
និងខេឹម្ស្ថរក្បកបនោយអតាន័យស្ថាបនានដីម្បឱ្
ី យឯកស្ថរននោះអាចនបាោះពម្ពបាននោយ
នជាគ្ជ័យ។
សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្ដល់អងគការសតវនក្ព នង
ិ រកខជាតអ
ិ នតរជាត(ិ FFI) ជាពនិ សស
«ក្ករម្អភិរកសដំរនក្ពនៅកម្ព
ជា(CECG)» ផដលបានចូលរួម្ោ៉ាងសកម្មកែងដំនណ្ីរការ
ី
នរៀបចំឯកស្ថរននោះតាំងពនី ដីម្រហ្ូតដល់ចប់ នោយបានែតលកា
់ រគំក្រទំងផែែកបនចេកនរស
និងថវ ិកា សក្មាប់ការនរៀបចំផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអាស
រី យៈនពល១០ឆ្ែនំ នោះ
ី
ឱ្យនចញជារូបរាងនឡង
ី ។
ំ ញ
សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្ដល់ម្ស្តនតជ
ី នា
បរស្ថ
ិ ា ន ម្ស្តនតរី ដាបាលនក្ពន

នង
ិ នាយកតំបន់ការពារធម្មជាតនិ នក្កសួង

ី អងគការអភរិ កសនានា(CI MJP WA WCS WWF)

ក្ពម្ទំងអែកពាក់ព័នទ
ធ ង
ំ អស់ផដលបានែដល់ព័ត៌មានតាម្រយៈការចូលរួម្ក្បជនំ ៅតាម្
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

vi

បណា
ដ នខតតនានា នង
ិ សិកាខស្ថលាជាត។
ិ
សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្ដល់អងគការ FFI WWF WA និង WCS ផដលបានចូល
រួម្ផកសក្ម្ួល និងែដល់នោបល់ស្ថាបនានលីនសចកតីក្ពាងឯកស្ថរផែនការសកម្មភាព
សក្មាប់អភិរកសដំរអាស
រី យៈនពល១០ឆ្ែនំ នោះ។ ជាចងបញ្េ ប់ សូម្ផថេងអំណ្រគ្ណ្
ី
ចំនពាោះអគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ នង
ិ អភរិ កសធម្មជាតិ ននក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន អងគការ FFI
និងអងគការ WWF ផដលបានែដល់រូបភាពដំរនក្ពសក្មាប់
ផែនការសកម្មភាពននោះ។
ី

vii
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នសចកដស
ី នងេប
ក្បនរសកម្ពជាមានក្បព័នត
ធ ំបន់ការពារធម្មជាតិ

និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះ

ក្បមាណ្៤០%នននែៃដីក្បនរស ផដលសាត
ិ នៅនក្កាម្យតាតធកា
ិ រក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន។ នោង
តាម្តក្ម្ូវការ និងភាពចាំបាច់ននផែនការសកម្មភាពសក្មាប់ការអភិរកសសតវបនង្កគល
នៅកម្ពជា អគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ នង
ិ អភិរកសធម្មជាតិ ននក្កសួងបរស្ថ
ិ ាន
បានសហ្ការជាម្ួយអងគការនដគ្ូ

និងអែកពាក់ព័នធនែសងៗនរៀតនដីម្បនី រៀបចំផែនការ

សកម្មភាពអភិរកសដំរអាស
នី នោះនឡង
ី
ី នក្កាម្ការជួយឧបតាម្ផភ ែែកបនចេកនរស នង
ិ ហ្រិ ញ្ាវតា
ពអ
ី ងគការសតវនក្ព និងរកខជាតអ
ិ នតរជាត(
ិ FFI)។ ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអាស
ី
ី
រយៈនពល១០ឆ្ែនំ នោះមាននគលបំណ្ងបនងាីតផែនការម្ួយផដលអាចកំណ្ត់កតាតគ្ំរាម្
កំផហ្ងសក្មាប់ការអភិរកសដំរនក្ព
និងកំណ្ត់វ ិធានការចាំបាច់នានាផដលអាចរប់ស្ថាត់
ី
ការបាត់បង់សតវក្បនភរននោះ

នដីម្បធា
រី យៈនពលផវង
ី នាឱ្យបាននូវការអភរិ កសដំរអាស
ី

នៅរូទង
ំ ក្បនរសកម្ពជា។ ដនំ ណ្ីរការសំខាន់ៗននការនរៀបចំផែនការសកម្មភាពសក្មាប់
អភរិ កសដំរអាស
១
ី តាំងពកា
ី
ី ០ឆ្ែ ំននោះបានចាប់នែតម្
ី រនធវស
ី កា
ិ ខ ស្ថលាថ្នែក់ជាតនា
ិ ឆ្ែ ំ២០១២
ំ និ ក្គោះនោបល់ជាបនតបនាៃប់ជាម្ួយម្ស្តនតជ
ំ ញ
ម្កនម្៉ាេោះ នហ្យ
ី ក៏មានការនរៀបចំកច
ិ ក្េ បជព
ី នា
ពាក់ព័នធ ម្ស្តនតថ្ន
ី ែ ក់នខតត អងគការជាតិ អងគការអនតរជាតិ វ ិស័យឯកជន នដគ្ូអភវិ ឌ្ឍន៍
នានា នង
ិ ក្បជាសហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន។

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរអាស
១
ី
ី ០ឆ្ែនំ នោះ

បានោក់នចញនូវសកម្មភាព

យរធស្ថស្តសតចំនួនក្បាំពីរ រួម្មាន សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី១ កាត់បនាយការបាត់បង់
រីជក្ម្ក សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី២ អភិរកស នង
ិ តភាាប់ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនក្ព
ី
នឡង
ី វ ិញ សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៣ ពក្ងឹងការអនវតតចាប់ សកម្មភាពយរធស្ថស្តសត
រី៤ បង្ការម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនក្ពម្កច
បនធូរ
ី
ិញ្េឹម្ សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ៥
ី
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

១

បនាយជនមាេោះរវាងម្នសស នង
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៦ អប់រ ំែសពវែាយ
ិ ដំរនក្ព
ី
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៧ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនក្ព។
ី
នដីម្បស
ី នក្ម្ចឱ្យបាននូវសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតទ ំងក្បាំពរី ននោះ ក្តូវផតអនវតតនវូ សកម្មភាព
អារិភាពចំនួន៣១។
សកម្មភាពទំងអស់នង
ឹ ក្តូវយកនៅអនវតតនៅរូទ ំងក្បនរស នដីម្បធា
ី នាថ្នក្បព័នធ
តំបន់ការពារធម្មជាតិ នង
ិ រនបៀងអភរិ កសជីវៈចក្ម្រោះទំងននោះន្េយ
ី តបនៅនង
ឹ នគលបំណ្ងនន
ការបនងាត
ី ផដលចាំបាច់ក្តូវវាយតនម្េជាក្បចាំពស្ថ
ី ា នភាព ននា
ិ ែ ការ ម្ខង្ករ តួនារី តនម្េ
ការគ្ំរាម្កំផហ្ង នង
ិ ែលប៉ាោះពាល់ នហ្យ
ី ផសវងរកវ ិធានការនដីម្បនី ោោះក្ស្ថយការគ្ំរាម្
កំផហ្ង នង
ិ កាត់បនាយសមាពធទំងននោះ។ ព័ត៌មានផដលបានម្កពីការវាយតនម្េននោះជា
ផែនរប
ភាព នង
ី ង្កាញែេូវសក្មាប់នក្ជីសនរសសកម្ម
ី
ិ នពលនវលាសម្ក្សបបំែតសក្មាប់
បញ្េូ លនៅកែងផែនការសកម្មភាព

ក្ពម្ទំងកំណ្ត់ពត
ី
ី ក្ម្ូវការចាំបាច់សក្មាប់បនងាន

សម្តាភាពធនធានម្នសស ស្ថាប័ន បនចេកវរា
ិ នង
ិ ហ្រិ ញ្ាវតា។

២

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា
២០២០-២០២៩
១.

សាវតារ
នៅកែងក្បព័នច
ធ ំណាត់ថ្នែក់ភាវៈមានជីវ ិត ដំរអាស
ក្ី តូវបានចាត់ចល
ូ កែងរជាៈសតវ
ី

ស្ថខាករនដ(Chordata) ថ្នែក់ថនក
ិ សតវ លំោប់ក្បូបូសនី ដ(Proboscidea) អម្បូរដំរ ី

(Elephantidae) ផដលមានន្មោះវ ិរាស្ថស្តសតថ្ន Elephas maximus។ អងគការ

សហ្ភាពអនតរជាតនិ ដីម្បកា
ី រអភរិ កសធម្មជាត(
ិ IUCN) បានចោះបញ្ា ីដំរអាស
ី
ីជាក្បនភរ
ផដលកំពងរងនក្គោះថ្នែក់ជិតែតពូជ(EN)។ នៅកែងអនសញ្ហាពាណ្ិជាកម្មអនតរជាតិ
នលក្ី បនភរសតវនក្ព នង
ក្ី តូវបាន
ិ រកខជាតិ ឬអនសញ្ហាស្ថយនតស(CITES) ដំរអាស
ី
ចាត់បញ្េូ លកែងឧបសម្ពន
័ Iធ ។ ក្បនរសកម្ពជាជាក្បនរសហ្តានលខនី នអនសញ្ហាស្ថយនតស
និងអនសញ្ហាជីវៈចក្ម្រោះ(CBD) ផដលកម្ពជាបានបង្កាញពីការតាំងចិតតកែងការអភិរកស
ក្បនភរផដលកំពងររួលរងនក្គោះ នង
ិ ជិតែតពូជទំងននាោះ។
១.១ ស្ថានភាពដរំ អាស
នី ៅកម្ពជា
ី

កែងរយៈនពល ៦០ នៅ ៧០ឆ្ែ ំចងនក្កាយននោះ ចំនន
ួ ដរំ អាស
នី ៅនលព
ី
ី ភ
ិ ពនលាក
បានថយចោះក្បផហ្លជា៥០%(Choudry et al. 2008) ចំផណ្កឯរជ
ី ក្ម្ករបស់វា
់ ស់ជិត៩០%(Hedge et al. 2008)។ កែងចំនណាម្ដំរអាស
បានបាត់បងអ
ី
ីសរប
ក្បមាណ្ពី ៣៩ ៤៦៣កាល នៅ ៤៧ ៤២៧កាល ផដលកំពងរស់នៅកែងនក្ពសពវនថៃ
ក្បផហ្លជា ៧៥% រស់នៅកែងក្បនរសឥណា
ឌ នង
ិ ក្សល
ី ង្កា(Fernando & Pastorini
2011)។ ដំរអាស
ី
ីក្តូវបានចាត់រកថ្នជាក្បនភរសតវបនង្កគល(Keystone species)
ដ៏សំខាន់នោយស្ថរស្ថរៈសំខាន់ខាងផែែកវបបធម្៌ តួនារនី ៅកែងក្បព័ននធ អកូឡូសី នង
ិ
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

៣

សកាដនពលផដលអាចការពារក្បនភរនែសងៗនរៀតកែងផដនដីរបស់វា។ ដរំ អាស
ី
ីជាក្បនភរ
តិណាសផី ដលសរី កខជាតិ និងផែេន

ជា
ី អាហារ នហ្យ
ី ពួកវាភាគ្នក្ចីនរស់នៅកែងនក្ព

ក្គ្ប់ក្បនភរ រួម្ទំងវាលនមម និងនក្ពគ្នមាពត។
ចំនួនដំរនក្ពនៅកែ
ងក្បនរសកម្ពជាបានថយចោះោ៉ាងខាេ ំង នហ្យ
ី
ី បចេបបនែ នគ្បាន
បា៉ាន់ស្ថមនថ្នមានចំនួនពី ៤០០ នៅ ៦០០ កាលផតប៉ានណាណោះ(Maltby & Bourchier
2011; Gray et al. 2014)។ ដរំ នក្ពផដលនៅនសសសល់
តិចននោះក៏កំពងរស់នៅជាក្ករម្
ី
តូចៗកែងរជ
ី ក្ម្កោច់នោយផឡកពីគែ។

ការបា៉ាន់ស្ថមននូវចំនួនដំរនក្ពជាអបបបរមា
ី

័
ចាំបាច់សក្មាប់ការអភិរកសរយៈនពលផវង តក្ម្ូវឱ្យមានដរំ នក្ពនពញវ
យផដលអាចបនត
ពូជ
ី
បានចំនួន ៥០០កាល ផដលកែងននាោះគ្ួរមានន្មលចំនួន០១កែងចំនណាម្ដំរញ
ី ី ០៥
កាល និងដង់សីនតដំរនក្ពចំ
នួន ០,៥កាល កែង ១គ្ឡ
ី
ី ផម្៉ា
ូ ក្តកានរ។៉ា ចំផណ្កឯការបា៉ាន់
ស្ថមនពីរំហ្នំ ែៃដីរជ
ី ក្ម្កជាប់ៗគែអបបបរមាចាំបាច់សក្មាប់ការអភិរកសដរំ នក្ពរយៈនពល
ី

ផវង តក្ម្ូវឱ្យមាននែៃដីនក្ពជាប់ៗគែរំហ្ំ ៤ ៤០០គ្ឡ
៉ា
1992)។
ី ផម្៉ា
ូ ក្តកានរ(Sukumar
នបីនោងតាម្តក្ម្ូវការននរំហ្រ
ំ ីជក្ម្ក នង
ស្ថានភាពដំរនក្ព
ិ ចំនួនដំរនក្ពអបបបរមា
ី
ី

នៅកម្ពជាកំពងសាិតកែងភាពក្បកាសអាសនែនហ្យ
ី ។ ក្ករម្នីម្ួយៗកែងចំនណាម្ដំរនក្ព
ី
ទំង២ក្ករម្សំខាន់ៗសពវនថៃ(ក្ករម្នៅតំបន់ភក្ែំ កវាញ នង
ិ ក្ករម្នៅតំបន់ខពង់រាបភាគ្
ខាងនកត
ី ជ
ី )មានចំនួនតច
ិ ជាងចំនួនអបបបរមា៥០០កាល។ នែៃដរ
ី ក្ម្កនៅតំបន់ជរួ ភែំ
ក្កវាញ តំបន់ខពង់រាបភាគ្ខាងនកត
ំ ង(ឡាវ)នៅអាច
គ
ី នង
ិ តំបន់វ ីរៈជ័យ-នខតតណាហ្
បំនពញតាម្តក្ម្ូវការអបបបរមា ៤ ៤០០គ្ឡ
៉ា
យ
ី ផម្៉ា
ី ។ ដូនចែោះនហ្យ
ី នយង
ី គ្ួរ
ូ ក្តកានរនៅនឡ
មានវ ិធានការអភរិ កសជាបនាៃន់ នង
ែ
ិ ចាំបាច់បំែតម្ួយនដីម្បប
ី ង្ការកំឱ្យដំរអាស
ី
ី តពូជ
ពក
ី ែងក្បនរសកម្ពជា។
នៅតំបន់ជួរភែក្ំ កវាញ នគ្បានបា៉ាន់ស្ថមនថ្ន តំបន់ផដលមានដំរនក្ពនក្ច
ី
ីនជាងនគ្

៤

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

គ្ឺឧរានជាតជ
ិ ួរភែំក្កវាញខាងតបូង។ ចំផណ្កនៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពតានត ឧរាន
ជាតប
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែស
ំ ក
ំ ស
ិ រម្ស្ថគ្រ ឧរានជាតក្ិ ពោះសរាក្ម្ត
ិ -កសម្ៈ(គ្រិ រម្យ)
ី
និងតំបន់នក្បក្ី បាស់នក្ចីនោ៉ាងសំឡូត នគ្បានបា៉ាន់ស្ថមនថ្នមានហ្វងដ
ី នៅផបកផខែក
ូ រំ រស់
ពីគែ ផដលហ្វូងនីម្ួយៗអាចមានចំនួនតិចជាង២០កាល។ នោងតាម្ការនបាោះពម្ព
ែាយរបស់នលាក Maltby នង
ំ ០១១ ដំរនក្ពនៅកែ
ង
ិ នលាក Bourchier នៅឆ្ែ២
ី

តំបន់ជួរភែក្ំ កវាញក្តូវបានបា៉ាន់ស្ថមនថ្នមានចំនន
ួ សរបក្បផហ្លជា១៧៥កាល។ នលាក
Hedges នង
ី ជ
ិ អែកដនរនរៀតនៅឆ្ែ ំ២០០៨បានបា៉ាន់ស្ថមនថ្ន នែៃដរ
ី ក្ម្កសំខាន់ៗរបស់ដំរ ី
នក្ពកែងតំបន់ជួរភែំក្កវាញអាចមានរំហ្ំ ៦ ៤២៩គ្ឡ
ី ូផម្៉ាក្តកានរ។៉ា ោ៉ាងណាម្ញ
ិ តក្ម្ូវ
ការផែែកអភវិ ឌ្ឍន៍នែសងៗ នង
ី ែងអំឡងរយៈនពល១០ឆ្ែ ំចងនក្កាយ
ិ ការតាំងរល
ី ំនៅថមក
បាននធវីឱ្យរំហ្នំ ែៃដីរជ
ី ក្ម្កសម្ក្សបខាងនលនី នោះ រួម្ទំងគ្ណ្ភាពរជ
ី ក្ម្ក នង
ិ
ភាពតភាាប់ននរជ
ី ក្ម្កមានការថយចោះ។

តំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកត
ី កែងនខតតម្ណ្ឌលគ្រិ ី រួម្មាន ផដនជក្ម្ក
សតវនក្ពភែនំ ក្ពច ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នង
ិ ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសមា
ី ។ តាម្
ការសក
នួនពី ១០១ នៅ ១៣៩កាល មាន
ិ ាបា៉ាន់ស្ថមនបានបង្កាញថ្ន មានដំរនក្ពចំ
ី
វតតមាននៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសមា
ី (Pollard et al. 2008) ដំរព
ី ១
ី ០១ នៅ
១៧៥កាលមាននៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំ ក្ពច នង
ិ ោ៉ាងនហាចណាស់ក៏មានដំរ ី
នក្ពចំនួន ២១កាលផដរផដលមានវតតមាននៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក(Gray

et al. 2014)។ នបីនោងតាម្លរធែលកច
េ ភា
យចំនួន
ិ ព
ិ កាថ្នែក់នខតត ហ្វូងដំរនក្ពម្ួ
ី
តេស់ររី វាងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នង
ិ ឧរានជាតយ
ិ គ្ដងននក្បនរសនវៀតណាម្។
រីជក្ម្កសំខាន់ៗសក្មាប់ដំរនក្ពនៅកែ
ងតំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកត
ី
ី ក្តូវបាន
បា៉ាន់ក្បមាណ្ថ្នមាននែៃដស
ី របក្បផហ្លជា ២ ១៥៤គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរប៉ា៉ា នណាណោះ ផដល
កែងននាោះ រជ
ី ក្ម្កចំនួន ១ ១២៦គ្ឡ
ី ផម្៉ា
ិ នៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំ ក្ពច
ូ ក្តកានរ ៉ា សាត
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

៥

៤០៨គ្ឡ
៉ា ត
ី នម្៉ា
ិ នៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក និង ៦២០គ្ឡ
ី នម្៉ា
ូ ក្តកានរ សា
ូ ក្តកានរ ៉ា
សាិតនៅកែងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមា (Hedges 2008)។ ព័តមា
៌ នអំពរី បាយ នង
ិ
ចលនាតេស់រីតាម្រដូវកាលនៅមានភាពខវោះចននាេោះ និងតក្ម្ូវឱ្យមានការសិកាក្ស្ថវ
ក្ជាវបផនាម្នរៀត ជាពនិ សសនដីម្បដ
ងតំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាង
ឹ ថ្ន នតដ
ី ង
ី ំរនៅកែ
ី
នកីតអាចនៅមានលរធភាពតេស់រនី ៅម្កពត
ំ ន់ម្យ
ួ នៅតំបន់ម្យ
ួ បនងាត
ី បានជាក្ករម្ធំ
ី ប
ម្ួយ(meta-population) ឬក៏ហ្ូងដ
វ ំរនានាកែ
ងតំបន់ខពង់រាបននោះក្តូវបានកាត់តដច់ពី
ី
គែនៅនហ្យ
បទំងអស់នៅតំបន់ខង
ព ់រាបភាគ្ខាងនកីតអាច
ី ។ ជារួម្ ចំនួនដរំ នក្ពសរ
ី
មានរហ្ូតដល់នៅ ៣០០កាល (Gray et al. 2014)។
នក្ដពីននោះ មានក្ករម្ដំរតូី ចៗម្ួយចំនួនផដលកំពងរស់នៅោច់ផប៉ាកពីនគ្ ដូច
ជា ដំរ៥កាលនៅកែ
ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្ប និងោ៉ាងនហាចណាស់១៣កាលនៅ
ី
កែងផដនជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់» (Hayes et al. 2015)។ ការអនងាតបឋម្តាម្មា៉ាសន
ី

័ ប៉ាផនតពទ
ថតសវ័យក្បវតតបង្កាញអំពវី តតមានដរំ នៅកែ
ងឧរានជាតវិ រៈជ
ំ ន់មានការសិកា
ី យ
ី
ក្ស្ថវក្ជាវនពញនលញណាម្ួយនធវីការបា៉ាន់ស្ថមនចំនួនដំរកែ
ី ងឧរានជាតនិ នោះនៅនឡយ
ី
នរ។ ម្ា៉ាងវ ិញនរៀត ដំរនៅកែ
ងឧរានជាតវិ ីរៈជ័យក៏រំនងជានធវីការតេស់រីនៅម្ក
ី
នៅកាន់នខតតអ័តតៈនពក្ី បនរសឡាវែងផដរ។
ដរំ នក្ពនៅកែ
ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពគ្ូផលនក្ពហ្មនរព ផដនជក្ម្កសតវនក្ពលំតត់ នង
ី
ិ
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែណា
ំ
នំ លៀ បានបាត់បង់តាង
ំ ពរ
ី សវតសរម្៍ នម្កនម្េ៉ាោះ។ ចំនពាោះផដន
ជក្ម្កសតវនក្ពភែឱ្
ំ រា៉ា ល់ នង
ំ ន់មានការបញ្ហាក់អោះអាង
ិ ឧរានជាតក្ិ ពោះម្នវី ងសបូកនគ ពទ
ស្ថនឡង
កែងតំបន់ទង
ំ ពរី ននោះ ឬក៏បាន
ី វ ិញនៅនឡយ
ី នរ ថ្ននតមា
ី នដំរនៅនសសសល់
ី
បាត់បង់នៅនហ្យ
ី (សូម្នម្ល
ី រូបភាពរ១
ី )។

៦
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រ ូបភាពទ្ី១ ផែនទ្ីរបាយ ជនមាែោះ និងផដនជព្ម្កដំរ ីម្ព្ពនៅកម្ពជា

១.២ បញ្ហាអារភា
ិ ព

១.២.១ ការបាត់បង់ នង
ិ ការផបកផខែករជ
ី ក្ម្ក

ដំរនក្ពក្តូ
វការរីជក្ម្កជាប់ៗគែអបបបរមាក្បមាណ្ជា ៤ ៤០០គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរ ៉ា
ី
នដីម្បរី ស់នៅឱ្យបានយូរអផងវង

និងគ្ងវ់ ងស។

ដំរនក្ពផដលមានវតត
មាននៅកម្ពជា
ី

បចេបបនែកព
ំ ងរស់នៅកែងរជ
ួ ដូចជា
ី ក្ម្កោច់នោយផឡកៗពគ
ី ែ នោយស្ថរកតាតម្ួយចំនន
ការបផម្េងពីដនី ក្ពនៅជាដីកសិកម្ម ទំងខាែតតូច និងធំ ការតាំងរីលំនៅ ការកស្ថង
នហ្ោារចនាសម្ព័នថ
ធ មីៗ និងតក្ម្ូវការផែែកអភិវឌ្ឍន៍នែសងៗនរៀតជានដីម្។

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

៧

នោយមានតក្ម្ូវការផែែកអភរិ ឌ្ឍន៍ តំបន់ដរ
ំ បននជួរភែក្ំ កវាញបានផក្បកាេយនៅ
ី នា
ជាតំបន់អភវិ ឌ្ឍន៍ធៗ
ំ ម្ួយចំនួនដូចជារំបន់វារអគ្គ
័ នធ ែសងៗ។
ី ិសនី នង
ិ នហ្ោារចនាសម្ពន
គ្នក្មាងទំងននោះ បាននធវីឱ្យហ្វូងដំរនក្ពផដលកំ
ពងរស់នៅកែងរជ
ី
ី ក្ម្កសំខាន់ធំៗ រត់
នគ្ចនៅរស់នៅតាម្រីជក្ម្កតូចៗោច់ពគ
និ លខ៤ពភ
ី ែ ។ ចរាចរណ្៍នៅនលែ
ី វជាត
ី នែំ ពញ
ូេ
នៅនខតតក្ពោះសីហ្នបានបណា
ដ លឱ្យមានការកាត់តដច់ចលនាតេស់រនី ៅម្ករបស់ដំរ ី

នក្ពរវាងឧរានជាតក្ិ ពោះម្នវី ងសបូកនគនង
ិ ឧរានជាតក្ិ ពោះសរាក្ម្ត
ិ -កសម្ៈ(គ្រិ រម្យ)។
ី
នលស
ដ យែេូវជាតនិ លខ៤
ី ពនី នោះនរៀត ការតាំងរល
ី ំនៅ នង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍនៅតាម្បនណា
ការរស្តនាៃនចូលនៅកែងឧរានជាតក្ិ ពោះសរាក្ម្ត
នង
ិ -កសម្ៈ(គ្រិ រម្យ)
ី
ិ តំបន់នក្ពនៅ
ជិតខាងពស
ំ
ក់ក្បជាជនក៏បានបណា
ដ លឱ្យបាត់បង់រជ
បន់
ី ណា
ី ក្ម្កសតវដំរនក្ពនៅតំ
ី
ននោះែងផដរ។ គ្នក្មាងអភវិ ឌ្ឍន៍ណាម្ួយនៅតាម្បនណា
ដ យដងសៃង
ឹ ផក្សអំបល
ិ អាច
នង
វ ំរនក្ពផដលកំ
ពងរស់នៅចននាេោះតំបន់ជីតត
ឹ នធវឱ្
ី យមានការគ្ំរាម្កំផហ្ងដល់ហ្ូងដ
ី

នង
ការអភវិ ឌ្ឍនហ្ោារចនាសម្ព័នព
ធ វា
ិ ឧរានជាតក្ិ ពោះសរាក្ម្ត
ិ -កសម្ៈ(គ្រិ រម្យ)។
ី
ី ល
ពរី (ជាប់ែូ វជាត
េ
និ លខ៤៨)នៅថមបាង
ំ រួម្នង
ឹ ការនកន
ី នឡង
ី ននការតាំងរល
ី ំនៅថមីៗនៅ
៏ ខា
វាលពរី ផដលសាត
ំ ន់សក្មាប់ដរំ នក្ពកែ
ងតំបន់ជរួ ភែក្ំ កវាញខាងតបូង
ិ នៅកែងរជ
ី ក្ម្កដស
ី

អាចជាការរ ំខានម្ួយនរៀតដល់ការរស់នៅ នង
ិ ការតេស់ររី បស់ពួកវា។ សកម្មភាព
់ ណ្
ចរាចរណ្៍នលែ
េ
ំ ចគ្ឡ
ី ូ វជាត
ិនលខ៤៨ ពផី ក្សអំបល
ិ នៅនខតតនកាោះកងនៅក្តងច
ី ផម្៉ា
ូ ក្ត
នលខ១០៥ រំនងជាបងាការរ ំខានដល់ចលនាតេស់ររី បស់ដំរនក្ពផដរ។
ការសក
ី
ិ ានា

នពលថមីៗននោះបានបង្កាញថ្ន ដំរនក្ពនជៀសវាងការនដី
រ្េងកាត់ែូ វេ មានន័យថ្ន ក្ចក
ី
រនបៀងផដលដំរនក្ពធា
េ ប់្េងកាត់ពម្
ី
ី នអាចក្តូវបានកាត់តដច់នោយស្ថរែេូវ នធវឱ្
ី យហ្វូង
ដំរផបកផខែ
ក
ី

នង
ំ ោច់ពគ
ិ នៅរស់នៅកែងរតា
ី ង
ី ែ។

ការតាំងរល
ី ំនៅរបស់ក្បជាជន

និងតក្ម្ូវការសម្បទនដីនសដាកិចនេ ៅកែងតំបន់រំនាបននផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែស
ំ ំកស
បាននធវីឱ្យបាត់បង់ផដនជក្ម្កដំរនក្ពគ្ួ
រឱ្យកត់សមាគល់។ ផែនការអភិវឌ្ឍែេូវនលខ៥៦
ី
៨

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ពីវាលផវងនៅថមោ

និងែេូវនៅអូរនស្ថម្

ផដលសាិតកែងភាគ្ខាងនកីតននផដនជក្ម្ក

សតវនក្ពភែស
ំ ំកស បាននធវឱ្
ងផដនជក្ម្កននោះ។ ផដន
ី យមានការផបកផខែកហ្វូងដំរនក្ពកែ
ី
ជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»ក្តូវបានកាត់តដច់ពផី ដនជក្ម្កសតវនក្ពផ្បនោយស្ថរការ

បផម្េងពីដនី ក្ពជាដីកសិកម្ម ការតាំងរីលំនៅរបស់ក្បជាជននៅតាម្ដងែេវព
ៃឹ ផក្តង
ី ង
ូ ស

នៅក្ពោះវហារ
នង
ិ
ិ សម្បទនដីនសដាកច
ិ នេ ៅចននាេោះតំបន់ទ ំងពរី ។ ដូនចែោះ ហ្វងដ
ី
ូ រំ នក្ពនៅផដន
ជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង»់ ក្តូវបានកាត់តដច់ពីហ្ូងដ
វ ំរនក្ពននផដនជក្ម្កសតវ
នក្ពផ្ប។
ី

តំបន់នរសភាពខពង់រាបភាគ្ខាងនកីតមានតំបន់ការពារធម្មជាតច
ិ ំនួនក្បាំបួនត

ជាប់គែរវាងក្បនរសកម្ពជា នង
ំ ន
ួ ៦កផនេង
ិ ក្បនរសនវៀតណាម្ (តំបន់ការពារធម្មជាតច
ិ ន
កែងក្បនរសកម្ពជា នង
ំ ន
ួ ៣កផនេងកែងក្បនរសនវៀតណាម្)។ នៅ
ិ តំបន់ការពារធម្មជាតច
ិ ន
័ កែងក្បនរសកម្ពជារំនងជាតេស់
ចងឦស្ថនក្បនរស ដំរនក្ពនៅកែ
ងឧរានជាតវិ រៈជ
ី យ
ី
រីនៅម្កនៅកាន់នក្ពកែងនខតតអ័តតៈនពីក្បនរសឡាវ។ ភាពតភាាប់គែរបស់តំបន់ទង
ំ

អស់ននោះក្តូវបានកាត់តដច់បនតច
ិ ម្ដងៗ និងវាទម្ទរឱ្យមានការសហ្ការតាម្ក្ពំផដន
កែងការអភិរកសដំរអាស
ក
ំ ននាោះ។
ី
ី ែងតំបន់ទង
នក្ដពីននោះ តក្ម្ូវការផែែកអភវិ ឌ្ឍន៍នហ្ោារចនាសម្ពន
័ ធ ការពក្ងក
ការស្ថង
ី ែេវចាស់
ូ

៏ ខា
សង់ែូ វថម
េ ី នង
ំ ន់សក្មាប់
ិ ការនកន
ី នឡង
ី នូវកក្ម្ត
ិ ននការនធវច
ី រាចរណ្៍្េងកាត់រជ
ី ក្ម្កដស

ដំរនក្ព
ក៏ជាម្ូលនហ្តផដលនាំឱ្យមានការថយចោះ នង
ី
ិ កាត់តតច់រជ
ី ក្ម្ក ក្ពម្ទំងកាត់
តដច់ក្ចករនបៀងសក្មាប់តេស់រី ដូចជាែេូវជាតនិ លខ៧៦ បានកាត់តាម្ភាគ្ខាងលច
ិ នន
់ បភាគ្ខាងនកត
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពកនៅតំបន់ខង
ព រា
ី កែងនខតតម្ណ្ឌលគ្រិ ។ី
១.២.២ ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដរំ ី
ជនមាេោះរវាងម្នសស និងដំរនក្ពបានបងា
ែលអវ ិជាមានជានក្ចីន។ ការររួលរង
ី
នូវភាពតានតឹងអាចបណា
ដ លឱ្យដំរនក្ពមានបញ្ហ
ា ជានក្ចីនចំនពាោះសខភាពរបស់វាដូច
ី
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

៩

ជាការនកីននឡង
ី នូវការែៃកបរាសិត(Hing 2012)។ ការតេស់រី ទំងចមាៃយជិត ទំង
ចមាៃយឆ្ៃយតាម្រដូវ និងការផសវងរកចំណ្ី អាចរងការរ ំខាននោយស្ថរវតតមានរបស់
ម្នសស។ នលស
លរងការវាយតបពស
ំ
ក់ក្បជាជនរហ្ូត
ី ពនី នោះនរៀត ដរំ នក្ពអាចររួ
ី
ី ណា
ដល់រងរបួស ឬ្នដល់ការសមាេប់ ជាការសងសឹកនឹងដំរនក្ពផដលបានស
ី
ីដំណា ំ
របស់ពួកនគ្។
ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
នធវឱ្
ិ ដំរនក្ពក៏
ី
ី យមានែលប៉ាោះពាល់ែងផដរដល់ក្បជាពល
រដាតាម្រយៈការបំតេញដំណា ំ ែៃោះសំផបង ក្រពយសម្បតតិ នង
ិ នហ្ោារចនាសម្ព័នធ ក្ពម្
ទំងអាច្ននៅដល់មានរបួសស្ថែម្ ឬស្ថេប់នៅនពលម្នសសតរល់ក្ប

ម្ជាម្ួយ

នង
ៃ ល់។ ម្ូលនហ្តចម្បងននការនកត
គ្ឺ
ឹ ដំរនក្ពនោយត
ី
ី ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដំរនក្ព
ី
បណា
ដ លម្កពកា
ី ររស្តនាៃនយកដីនក្ពកែងផដនជក្ម្ក

នង
ិ ក្ចករនបៀងផដលសតវដំរនក្ព
ី

ធាេប់្េងកាត់។ ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ត
ិ ដំរនក្ពបាននក
ី
ី ញឹកញាប់បំែតនៅកែងតំបន់

ក្ជលងនពក្ជនល
ភាគ្ខាងនកត
នង
ិ
ី
ិ ខាងតបូងននឧរានជាតក្ិ ពោះសរាក្ម្ត
ិ -កសម្ៈ
(គ្រិ រម្យ)
តាម្នជីងភែំគ្រិ រម្យកែ
ងនខតតកំពង់សពឺ នង
ី
ី
ិ តំបន់ថមរូងនខតតក្ពោះសហ្
ី ន។ វាក៏

នកត
ែ បន់អាផរង៉ា ភូម្ស្ថ
ត ម្
ូ ផិ ក្ពកស្ថវយ ឃថ
ំ ដ
ម ន
ូ នៅ ក្សរកថមបា ំង
ី នឡង
ី ញក
ឹ ញាប់កងតំ
ិ ស្តសភ
ននឧរានជាតជ
ត ល ឧរានជាតជ
ិ ួរភែក្ំ កវាញកណា
ិ ួរភែក្ំ កវាញខាងតបូង នង
ិ ភូម្ផិ ក្ពក
ស្ថមច់កែងឧរានជាតប
ិ រម្ស្ថគ្រនខតតនកាោះកង។ នក្ដពនី នោះ ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ
ដំរនក្ពបាននក
ត
ី
ី នឡង
ី កែងផដនជក្ម្កសតវនក្ព«នក្ពឡង់»កែងភូម្ស្ថ
ិ ស្តសតនខតតក្កនចោះ
់ បភាគ្
នង
ិ នៅតំបន់ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសមា
ី នខតតម្ណ្ឌលគ្រិ ។ី នៅតំបន់នរសភាពខពងរា
ខាងនកត
ត
ី ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដំរនក្ពបាននក
ី
ី នឡង
ី ជាញឹកញាប់ នង
ិ នកន
ី នឡង
ី គ្ួរ
ឱ្យកត់សមាគល់កងរយៈនពលព
ែ
រី ឆ្ែច
ំ ងនក្កាយននោះ ជាពនិ សសនៅកែងផដនជក្ម្កសតវ
នក្ពផកវសីមា(សូម្នម្ីលរូបភាពរី១)។ នយង
ី បានែដល់ការគំក្រសហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន
កែងការបនធូរបនាយជនមាេោះនោយររួលបាននជាគ្ជ័យដូចជាតាម្រយៈការរាយការណ្៍
១០

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ពីសហ្គ្ម្ន៍ នង
ស ឬស្ថេប់ននាោះនរ។ យរធស្ថស្តសត
ិ គមនការសងសឹកនធវីឱ្យដំរនក្ពរងរបួ
ី
ផដលលអ នង
ដ ល
ិ ក្បកបនោយនរិ នតរភាពសក្មាប់ការនោោះក្ស្ថយជនមាេោះ គ្កា
ឺ របណ្ដោះបណា
បនចេកនរសបនធរបនា
យជនមាេោះដល់ក្បជាពលរដាផដលររួលរងែលប៉ាោះពាល់ទ ំងននោះ។
ូ
១.២.៣ ការបរបាញ់

ការបរបាញ់ កែងអំឡងនពលជាង៣០ឆ្ែច
ំ ងនក្កាយននោះ បានសមាេប់ដរំ នក្ពនៅ
ី

ក្បនរសកម្ពជាអស់ជានក្ចន
ី កាល។ ប៉ាផនតកក្ម្ត
ិ ននការបរបាញ់ ននោះបានធាេក់ចោះោ៉ាង
ខាេង
ំ កែងរយៈនពល១០ឆ្ែ ំចងនក្កាយននោះ នោយស្ថរផតមានការពក្ងង
ឹ ការអនវតតចាប់។
នៅកែងតំបន់ជួរភែំក្កវាញ ម្ន
ិ មានរបាយការណ្៍ណាម្ួយសដព
ី ឧ
ី បរៃវនហ្តននការបរបាញ់
សតវដំរនក្ពខ
សចាប់ចាប់តាង
ំ ពឆ្
ំ ០០៣ម្កនម្៉ាេោះ។ នៅកែងតំបន់នរសភាពខពង់រាប
ី
ី ែ២
ភាគ្ខាងនកត
ី ការស្ថេប់របស់ដំរចំ
ី នួន៨កាលអាចមានការពាក់ព័នធនង
ឹ ការបរបាញ់ ។
តាម្របាយការណ្៍ពក្ី បជាពលរដា ការសមាេប់ដរំ នក្ពអាចបណា
ដ លម្កពត
ី
ី ក្ម្ូវការចម្បងគ្ឺ
ភេក នង
បន់ទង
ំ ននាោះ
ិ កនៃយ។ ការរកនឃញ
ី នង
ិ ការកត់ក្តាពកា
ី រសមាេប់ដំរនក្ពនៅតំ
ី
អាចមានចំនួនទបជាងចំនន
ួ សមាេប់ពត
ិ ក្បាកដ នោយស្ថរក្ករម្អនវតតចាប់ នង
ិ ក្ករម្
លាតនោយសហ្គ្ម្ន៍មានចំនួនតច
ិ ចំផណ្កឯការបរបាញ់អាចនកត
ី មាននៅនលនី ែៃដី
៏ នំ ធង នង
ដធ
ិ នៅកែងតំបន់នក្ពនក្ៅៗ។ ការបរបាញ់ នង
ិ ការជួញដូរសតវនក្ពខសចាប់នៅ
កែងនខតតម្ណ្ឌលគ្រិ នៅផតជាបញ្ហ
ា អារភា
ី
ិ ពសក្មាប់ពក្ងឹងសកម្មភាពអនតរាគ្ម្ន៍ នង
ិ

ក្គ្ប់ក្គ្ងជាបនាៃន់។ នក្ដពនី នោះ ការជួសជល នង
ងនខតត នង
ដ យ
ិ កស្ថងែេវនៅកែ
ិ តាម្បនណា
ូ
ក្ពំផដនអនតរជាតផិ ខមរ-នវៀតណាម្ជាយរធស្ថស្តសតការពារបូរណ្ភាពរក
ឹ ដីរបស់រោាភបា
ិ ល
ផតវាអាចបណា
ដ លឱ្យមានការនកីននឡង
ី ននសកម្មភាពបរបាញ់ខសចាប់នោយស្ថរមាន
ការនកន
ូ ៗ ក្បសន
ី នឡង
ី នូវែេវលំ
ិ នបីម្ិនមានវ ិធានការរកជាម្នននាោះនរ។
ូ តច
ការសក
នី ៅតាម្រែ
ិ ាអំពត
ី ក្ម្ូវការភេកដរំ អាស
ី
ី ារកែងរក្ី ករងភែនំ ពញ នង
ិ នសៀម្រាប
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

១១

បានឱ្យដឹងថ្នមានជនជាតច
ិ ិន នវៀតណាម្ ផខមរ នង
ិ ជាតិស្ថសន៍ដនរនរៀតបានចូល
រិញសមាភរៈនធវព
ី ភ
ី េក និងផែែកនែសងនរៀតននស្ថរពាងគកាយសតវដំរ។ី នោយមានតក្ម្ូវ
ការនៅនលរ
ី ីែារ

ំ ញ
អែកជន
ួ បរនរសម្ួយចំនន
ួ អាចនង
ឹ ម្កកម្ពជាកែងនគលបំណ្ងរញ
ិ

ភេកដរំ ី ឬរបស់របរនែសងនរៀតនធវព
ី ស្ថ
ី រពាងគកាយដរំ នដី
ី ម្បនី ធវពា
ី ណ្ិជាកម្មខសចាប់នៅកែង
ក្បនរសរបស់នគ្។ ននោះជាម្ូលនហ្តអាចនាំឱ្យមានការនាំចូលភេក និងស្ថរពាងគកាយ
ដរំ ពី នី ក្ដក្បនរស ក្ពម្ទំងអាច្នដល់ការសមាេប់ដំរអាស
ែ
កនដីម្បយ
ី
ីកងក្សរ
ី កភេក
និងផែែកនែសងៗនរៀតននខេួនដំរសក្មាប់
បំនពញតក្ម្ូវការទំងននោះ។
ី
នោងតាម្លរធែលពីការបំពាក់មា៉ាសន
័ ក្បវតតនៅកែងឧរានជាតិជួរភែំ
ី ថតសវយ
ក្កវាញខាងតបូងថមៗ
នួន៧កាល មាន៤កាលនហ្យ
ី ននោះ កែងចំនណាម្កូនដំរនក្ពចំ
ី
ី
ផដលមានអនាៃក់នៅជាប់នង
ឹ នជីងរបស់ពួកវា នហ្យ
ី ក៏មានកូនដរំ នក្ព១កាលផដរផដលបាន
ី
ស្ថេប់នោយស្ថរអនាៃក់។ ភសតតាងននោះបានបញ្ហាក់ថ្ន ការនក្បីក្បាស់អនាៃក់សក្មាប់

ចាប់សតវនក្ពនៅកែងក្បនរសកម្ពជាជាបញ្ហាដន៏ ក្គោះថ្នែក់បំែតចំនពាោះដំរអាស
ព
ី
ី នី ក្ពាោះ
វាអាចបណា
ត លឱ្យដំររងរបួ
ស និងស្ថេប់បាន។ នោយស្ថររយៈនពលននការបនតពូជ
ី
របស់ដំរអាស
យ
ស់
ី
ី ត
ឺ (ក្បាំឆ្ែនំ កត
ី បានកូនម្ួយ) នបីសិនជាអក្តាស្ថេប់ននកូនដំរនក្ពខព
ី
នោយស្ថរផតរងរបួសពីអនាៃក់ ននាោះចំនួនដំរនក្ពនៅកម្ព
ជាអាចមានបញ្ហាក្ប
ី

ម្ខពស់

កែងការែតពូជ។

១.២.៤ ការចាប់ដរំ នក្ពម្កច
ញ្
ី
ិ េ ឹម្

បចេបបនែននោះ ការទក់ចាប់ដំរនក្ពយកម្កច
ី
ិញ្េឹម្ គ្ជា
ឺ ករណ្ីកក្ម្មានណាស់
នៅកែងក្បនរសកម្ពជា នហ្យ
ី សចាប់ែង
ី សកម្មភាពននោះក៏ក្តូវបានចាត់រកជារនងវខ
ផដរ។ វាមានរីែារសក្មាប់វ ិស័យនរសចរណ្៍ផដលផែអកនលីដំរក្សរ
ី ក (ឧ.៖ ការជិោះដំរ ី
កម្ានតសក្មាប់នរសចរណ្៍)។ ចំនន
ួ ដំរក្សរ
ី កនៅកែងក្បនរសកម្ពជាមានចំនួនក្បមាណ្
១២

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ជា៧១កាល នហ្យ
ី ដំរក្សរ
ី កទំងននោះកាន់ផតចាស់នៅៗ និងម្ិនមានកម្មវ ិធប
ី ង្កាត់
ពូជនរ។

ដូនចែោះសកម្មភាពទំងននោះនឹងបងាឱ្យមានការនកីននឡង
ី នូវហានិភ័យននការ

ទក់ចាប់ដំរនក្ពម្កច
៍
ី
ិញ្េឹម្កែងរសវតសរនក្កាយៗ

ក្បសិននបីម្ិនចាប់នែតីម្មានវ ិធាន

ការកែងនពលននោះនរ។ បចេបបនែ ដំរនក្ពនៅកែ
ងក្បនរសកម្ពជាមានចំនួនតិចណាស់
ី
នហ្យ
ី ក្បសិននបមា
ី នការចាប់ណាម្ួយ ននាោះវាពិតជានាំឱ្យមានែលវ ិបាកជាអវ ិជាមាន
ោ៉ាងធៃនធ
់ ៃរជាម្ិនខាន។ ម្ា៉ាងវ ិញនរៀត នគ្គ្ួរពិនិតយ នង
ិ ពក្ងឹងចាប់ពកា
ី រនាំចូល
ដំរក្សរ
ី កពីក្បនរសជិតខាងម្កកែងក្បនរសកម្ពជាែងផដរ។
១.២.៥ ហ្វងដ
នន
ួ តច
ី
ិ
ូ រំ នក្ពមានចំ

ដំរនក្ពមានចំ
នួនតច
ី
ិ តួច ឯការកាត់តតច់រជ
ី ក្ម្កមានកក្ម្ត
ិ ខពស់ នធវឱ្
ី យដំរនក្ព
ី
នៅកម្ពជាង្កយនង
ំ អាច្ននៅដល់ការែតពូជនោយស្ថរ
ឹ ររួលរងនក្គោះោ៉ាងខាេង
ផតការរស់នៅរបា៉ាត់របា៉ាយ ផបកផខែកគែ នង
ិ ការបាត់បង់នសននរច
ិ ចក្ម្រោះ(ផដលនាំឱ្យ
ំ នឺ ែសងៗ)។
មានការថយចោះនូវអក្តាបងាកនំ ណ្ីត នង
ិ ភាពធន់នង
ឹ ជង
១.២.៦ ការរ ំខាននោយម្នសស

សកម្មភាពម្ួយចំនួនរបស់ម្នសសបានរ ំខានដល់រជ
ី ក្ម្កសំខាន់ៗរបស់ដំរនក្ព
ី
នហ្យ
ី ពួកវាអាចង្កយររួលរងការរ ំខានពីម្នសស និងនគ្ចនចញពម្
ី នសស។ វតតមាន
និងសកម្មភាពរបស់ម្នសសអាចនាំឱ្យដំរនក្ពម្
ី
ិននក្បីក្បាស់តំបន់ជាក់លាក់ណាម្ួយ
ផដលអាចនធវឱ្
ពក
ួ វារស់នៅោច់ពគ
ី យហ្វងរបស់
ី ែ ។ ការតាំងរល
ី នំ ៅ នង
ិ ចរាចរណ្៍ម្មាញក
ឹ
ូ
នៅតាម្បនណា
ដ យែេូវជាតនិ លខ៤ នង
ិ នលខ៤៨ បាននធវឱ្
ី យដំរនក្ពម្
ី
ិនអាច្េងកាត់បាន

នរ។ កតាតទំងននោះបានកក្ម្ត
ងការតេស់រី នង
ិ លរធភាពរបស់ដរំ នក្ពទំងននាោះកែ
ី
ិ ផសវងរក
នដគ្ូរបស់ពួកវា។ តំបន់នែសងៗនរៀតដូចជាក្ចករនបៀងសំខាន់ម្យ
ួ កែងក្សរកផក្សអំបិល
អាចក្តូវបាននក្បីក្បាស់ោ៉ាងសកម្មនោយសកម្មភាពកាប់ន

នី លមីសចាប់ ការក្បម្ូល

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

១៣

អនែលនក្ពន

ការនក្បីក្បាស់
ី និងការបរបាញ់ ជាម្ូលនហ្តនធវីឱ្យសតវដំរនក្ពបញ្ឈប់
ី

ក្ចករនបៀងននោះទំងក្សរង។ ការស្ថងសង់នហ្ោារចនាសម្ព័នធធំៗក៏អាចរ ំខាន និងនធវី
ឱ្យដំរនក្ពខវ
ោះរជ
ី
ី ក្ម្កែងផដរ។
ការកស្ថងែេូវថែល់ថមីៗ នង
ិ ការជួសជលែេូវចាស់នឡង
ី វ ិញនៅតាម្តំបន់ខពង់រាប

ភាគ្ខាងនកីត គ្ឺជាកតាតម្ួយរួម្ចំផណ្កកាត់តដច់រជ
នៅ
ី ក្ម្ក និងរ ំខានដល់ដំរនក្ព។
ី
កែងតំបន់ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសីមានខតតម្ណ្ឌលគ្ិរ ី មានចរាចរណ្៍ម្មាញឹកោ៉ាង
ខាេង
ំ នៅតាម្ដងែេូវនលខ៧៦ ផដល្េងកាត់រីជក្ម្កដ៏សខា
ំ ន់សក្មាប់ដំរនក្ពននផដន
ី
ជក្ម្កសតវនក្ព។ ដូចគែននោះផដរ ការនកីននឡង
ី ចរាចរណ្៍នៅតាម្ែេូវជាតនិ លខ៧៦A

បាននធវីឱ្យផបកផខែកហ្វូងដំរនក្ពផដលធា
េ ប់តេស់ររី វាងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែនំ ក្ពច និង
ី
ផដនជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក។ ដូនចែោះ ការនកន
ំ រពី
ី នឡង
ី ននការនធវច
ី រាចរណ្៍ សំនលង នង
ិ រញ័
ែេូវសំខាន់ៗទំងននោះរំនងជាបងាែលប៉ាោះពាល់ដល់ការតេស់រីរបស់ដំរនក្ព។
នលស
ី
ី ពី

ននោះនរៀត ការនកន
ូ ំងនខតតបានបណា
ដ លឱ្យមានការនកន
ី ទ
ី នឡង
ី ននអែកចំណ្ូលថមរ
ី នឡង
ី នន
ការរានដីនក្ព ការកាប់ន

ី នង
ិ ការបរបាញ់ ខសចាប់។ ការកាប់ន

ី និងការបរបាញ់

៏ ម្បងម្ួយនរៀតចំនពាោះដរំ នក្ព
ខសចាប់នៅកែងតំបន់ការពារធម្មជាតរ
ំ ងជាម្ូលនហ្តដច
ិ ន
ី
នៅកែងតំបន់ភូម្ភា
វជាត
និ លខ
ិ គ្ខាងនកត
ី ។ បញ្ហាននោះគ្នឺ កត
ី នឡង
ី នៅភាគ្ខាងតបងននែេ
ូ
ូ

៧៦ នង
ដ លឱ្យដំរ ី
ិ តំបន់ជាប់ក្ពំផដនអនតរជាតជា
ិ ម្ួយក្បនរសនវៀតណាម្ ផដលបណា
នក្ពតេស់រនី ៅភាគ្ខាងនជីងននផដនជក្ម្កសតវនក្ពផកវសមា
ី នក្ពាោះជាតំបន់ផដលមាន
ការរ ំខានតច
ំ ០១៥ បានបង្កាញ
ី ក្ី បជាពលរដានៅឆ្ែ២
ិ ។ ម្ន
ិ ផតប៉ានណាណោះ ភសតតាងថមព
ថ្ន ការតេស់ររ
ដ
ងផដនជក្ម្កសតវនក្ពភែំនក្ពច នង
ី ំនងជាមានការតេស់បូ រនៅកែ
ិ ផដន
ជក្ម្កសតវនក្ពផក្សពក នោយស្ថរផតការនកីននឡង
ី នូវសកម្មភាពនលមស
ី ចាប់នៅកែង
រជ
ី ក្ម្កសំខាន់សក្មាប់ដំរនក្ព។
ី

១៤
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២.

យទ្ធសាស្តសរ និងការវិភាគយទ្ធសាស្តសរ
ផែនការសកម្មភាពអភរិ កសដំរអាស
រី យៈនពល១០ឆ្ែ(ំ ២០២០-២០២៩)ននោះ
ី

មាននគលនៅបនងាត
ី ក្កបខ័ណ្ឌនគលននោបាយ

នង
ិ យនតការក្គ្ប់ក្គ្ងម្ួយនោយ

រួម្បញ្េូ លភាគ្ពា
នី ៅកម្ពជា។
ី ក់ព័នធ នដីម្បកា
ី ត់បនាយការគ្ំរាម្កំផហ្ងនៅនលដ
ី ំរអាស
ី
ផែនការសកម្មភាពអភរិ កសននោះមានសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតចំនួន៧ ដូចខាងនក្កាម្៖
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ១
ី ៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រីជក្ម្ក
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ២
ី ៖ អភរិ កស នង
ិ តភាាប់ក្ចករនបៀង នង
ិ ហ្វូងដំរនក្ព
ី
នឡង
ី វ ិញ
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ៣
ី ៖ ពក្ងឹងការអនវតតចាប់
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ៤
ញ្
ី ៖ បង្ការម្ន
ិ ឱ្យមានការចាប់ដំរនក្ពម្កច
ី
ិ េ ឹម្
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ៥
ី ៖ បនធូរបនាយជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដំរនក្ព
ី

សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រ ំែសពវែាយ
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៧៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវនិងតាម្ោនក្តួតពិនត
ិ យចំនួន
ដំរអាស
ី
ី
រាជរោាភិបាលកម្ពជា បានក្បគ្ល់ភារកិចឱ្
េ យក្កសួងបរស្ថ
ឹ នាំការក្គ្ប់
ិ ា ននដីម្បដ
ី ក
ក្គ្ងការការពារបរស្ថ
ិ ា ន ការអភរិ កសជីវៈចក្ម្រោះ នង
ិ ការនក្បក្ី បាស់ធនធានធម្មជាតក្ិ បកប
នោយចរី ភាព។ អនក្កត
ំ ០១៦ សដព
ឹ នលខ១៣៥ អនក្ក.បក ចោះនថៃរ៥
ី ផខកកាោ ឆ្ែ២
ី ី
ការនរៀបចំ នង
ី ែងនគល
ិ ការក្បក្ពត
ឹ តនៅរបស់ក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន ក្តូវបាននរៀបចំនឡង
ី ជាថមក
បំណ្ងបនងាន
ធ ព នង
ធ លននភារកច
េ
ី ក្បសរ
ិ ភា
ិ ក្បសរ
ិ ែ
ិ រេ បស់ខួ ន។
ចាប់សព
ដី ត
ំ ០០៨ ក៏ជាឯកស្ថរនគលម្ួយបផនាម្ែង
ី ំបន់ការពារធម្មជាតិឆ្ែ២
ផដរសក្មាប់ជយ
ួ ជរំ ញដល់ការក្គ្ប់ក្គ្ង ការអភរិ កស នង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

១៥

កម្ពជាឱ្យមានក្បសិរធភាព ពិនសសជួយជំរញដល់ការនក្បក្ី បាស់ឱ្យក្សបតាម្ថ្នែក់ IUCN
និងក្បព័នក្ធ គ្ប់ក្គ្ងតំបន់ការពារធម្មជាតន
ិ ីម្ួយៗនដីម្បធា
ី នាការការពារឱ្យបានក្តឹម្
ក្តូវនូវតំបន់ផដលមានតនម្េអភរិ កសខពស់ នង
ិ បនងាីនការចូលរួម្ និងែដល់ែលក្បនោជន៍
ដល់សហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន នង
ិ ជនជាតិនដីម្ភាគ្តិច។
ចាប់ជានក្ចន
នី ៅកម្ពជា
ី នរៀតក៏មានឥរធព
ិ លដល់ការក្គ្ប់ក្គ្ង នង
ិ អភរិ កសដរំ អាស
ី
ផដរ ដូចជាចាប់សព
ដី នី ក្ពន

(ី ២០០២) ចាប់ភម្
ូ បា
ដី ក
េ រពារ
ិ ល(២០០១) ចាប់សព
ី ច
ិ កា

បរស្ថ
ិ ា ន និងការក្គ្ប់ក្គ្ងធនធានធម្មជាត(
ិ ១៩៩៦)។ នក្ដពនី នោះ ក្បនរសកម្ពជាជា
ក្បនរសហ្តានលខនី នអនសញ្ហាសដព
ី ីពាណ្ិជាកម្មអនតរជាតិនលីក្បនភរសតវ នង
ិ រកខជាតិ
នក្ពកំពងរងនក្គោះថ្នែក់(ស្ថយនតស) អនសញ្ហាជីវៈចក្ម្រោះ

និងអនសញ្ហាផក្បក្បួល

អាកាសធាត ផដលកម្ពជាបានបង្កាញពកា
ត ែងការអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះរបស់ខួ ន
េ
ី រតាំងចិតក

ឱ្យបានគ្ង់វងស។ អងគការសហ្ភាពអនតរជាតនិ ដីម្បកា
ី រអភិរកសធម្មជាត(
ិ IUCN)បានចោះ

បញ្ា ីដំរអាស
ក
ី
ី ែងក្ករម្ក្បនភរសតវផដលកំពងរងនក្គោះជិតែតពូជ(EN) និងនៅនក្កាម្
អនសញ្ហាស្ថយនតស ដរំ អាស
ក្ី តូវបានោក់បញ្េូ លកែងបញ្ា ីឧបសម្ព័នIធ ។ ដូនចែោះ ផែនការ
ី
សកម្មភាពអភរិ កសដរំ អាស
នី ៅកម្ពជាននោះជាឯកស្ថរម្ួយកែងចំនណាម្ឯកស្ថរជានក្ចីន
ី

នរៀត(ដូចជា យរធស្ថស្តសត នង
ដី ជ
ិ ផែនការសកម្មភាពជាតស
ិ ព
ី វី ៈចក្ម្រោះ ជានដីម្)ផដល
អាចបង្កាញពកា
ី រនបដជាែចត
ិ តរបស់កម្ពជាកែងការនរៀបចំផែនការយរធស្ថស្តសតនដីម្បកា
ី រពារ
នង
ិ អភរិ កសក្បនភរររួលរងការគ្ំរាម្កំផហ្ង នដីម្បឱ្
ី យន្េយ
ី តបនៅនង
ឹ ចាប់ជាតិ ចាប់
អនតរជាតិ នង
ិ អនសញ្ហានានា។

១៦
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៣.

ផែនការសកម្មភាពយទ្ធសាស្តសរ
៣.១ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ១
ី ៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រជ
ី ក្ម្ក
សកម្មភាពអារភា
ិ ពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
១. បនងាត
ី ផែនការនក្បក្ី បាស់ដី នង
ិ ផបងផចកតំបន់កែង ឬជំវ ិញ
តំបន់ការពារធម្មជាតិ នង
ិ រនបៀងអភរិ កសជីវៈចក្ម្រោះអាក្ស័យនៅតាម្
តក្ម្ូវការរជ
ី ក្ម្កសំខាន់ៗ សក្មាប់ដំរនក្ព
ី
២. កំណ្ត់ក្ពំក្បរល់ក្បព័នធតំបន់ការពារធម្មជាតិ នង
ិ តំបន់
សំខាន់ៗសក្មាប់អភរិ កសដំរនក្ព
ី
៣. នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង នង
ិ ក្បតប
ិ តតិ
៤. ពក្ងឹងការអនវតតចាប់
៥. នលក
ី សៃួយជីវភាពសហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន

លរធែលរ ំពឹងរកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារិភាពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. នរៀបចំផែនរី និងផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង
២. នបាោះបនង្កគលក្ពំក្បរល់តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភរិ កស
ជីវៈចក្ម្រោះ
៣. អនម្័ត និងតាម្ោនការអនវតតផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង

៣.២ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាាប់ក្ចករនបៀង
និងហ្វូងដំរនក្ពនឡ
ង
ី
ី វ ិញ
សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
១. កំណ្ត់រីតាង
ំ អភិរកស និងការពារក្ចករនបៀងសំខាន់ៗ
២. បនងាីតក្ចករនបៀងថមី និងផថរកាក្ចករនបៀងចាស់សក្មាប់
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

១៧

តភាាប់រីជក្ម្ក និងហ្វូងដំរនក្ពនែសងៗគ
ែ នឡង
ី
ី វ ិញ
៣. បនងាីនកច
េ ហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយក្បនរសជិតខាង
ិ ស
៤. ែតល់នោបល់នលីការអភិវឌ្ឍនហ្ោារចនាសម្ព័នធ នោយគ្ិតគ្ូរពី
តក្ម្ូវការននការតេស់ររី បស់សតវនក្ព ជាពិនសសដំរនក្ព
ី នៅកែង
តំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរនបៀងអភិរកសជីវៈចក្ម្រោះ
លរធែលរ ំពឹងរកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារិភាពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. នរៀបចំផែនការសក្មាប់នធវកា
ី រក្តួតពន
ិ ត
ិ យ នង
ិ តាម្ោនក្ចករនបៀងដរំ នក្ព
ី
២. នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ងក្ចករនបៀងដំរនក្ព
ី
៣. នរៀបចំកិចក្េ ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ជា
ី ម្ួយក្បនរសជិតខាងសក្មាប់
ការពារក្ចករនបៀងដំរនក្ព
ី
៤. នរៀបចំបញ្េូ លផែនការអភិរកសដំរនក្ពនៅកែ
ងឯកស្ថរវាយតនម្េ
ី

ែលប៉ាោះពាល់បរស្ថ
ិ ា ន EIA
៣.៣ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៣៖ ពក្ងឹងការអនវតតចាប់
សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
១. ពក្ងង
ឹ ការអនវតតចាប់ នង
ិ ោម្លាតនៅតំបន់សំខាន់ៗ
២. កាត់បនាយតក្ម្ូវការននការនក្បក្ី បាស់ែលត
ិ ែលនធវព
ី ដ
ី ំរតាម្
ី

រយៈការអប់រ ំែសពវែាយ
៣. ែសពវែាយចាប់ជាតិ នង
ិ អនតរជាតិ
៤. នធវក
េ ហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយក្បនរសជិតខាង
ី ច
ិ ស
លរធែលរ ំពង
ឹ រកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារភា
ិ ពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. ែលត
ិ ឯកស្ថរសក្មាប់អប់រ ំែសពវែាយ
១៨
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២. នរៀបចំផែនការពក្ងឹងសម្តាភាពម្ស្តនតអ
ី នវតតចាប់
៣. នធវីបចេបបនែភាពរបាយការណ្៍សដីពីែលិតែលនធវអ
ី ំពស
ី តវដំរ ី
៤. ចោះកិចេក្ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ជា
ី ម្ួយក្បនរសជិតខាងសដព
ី កា
ី ររប់
ស្ថាត់ការជួញដូរសតវនក្ព
៣.៤ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្ការម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនក្ព
ី

យកម្កចិញ្េឹម្
សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
១. ចោះបញ្ា ីដំរក្សរ
ី ក និងម្ជឈម្ណ្ឌលបង្កាត់ដំរក្សរ
ី ក
២. ចោះបញ្ា ីដំរក្សរ
ី កផដលបនក្ម្ីឱ្យវ ិស័យនរសចរណ្៍
៣. នធវីយរធនាការនោសនាឱ្យក្ករម្ហ្ននរសចរណ្៍ររួលខសក្តូវ
ចំនពាោះដំរក្សរ
ី កផដលបនក្ម្ឱ្
ី យវ ិស័យនរសចរណ្៍
៤. ពក្ងឹងការអនវតតចាប់នដីម្បរ
ី ប់ស្ថាត់ការចាប់ដំរនក្ពម្កច
ី
ិញ្េឹម្
លរធែលរ ំពឹងរកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារិភាពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. ចោះបញ្ា ីដំរក្សរ
ី ក
២. ចោះកច
ិ េក្ពម្នក្ពៀងជាម្ួយក្កសួងនរសចរណ្៍នលីក្បព័នក្ធ គ្ប់ក្គ្ងដំរ ី
ក្សរក

៣. នគលការណ្៍ផណ្នាំសព
ដី ីការម្ន
ញ្
ិ ឱ្យចាប់ដំរនក្ពម្កច
ី
ិ េ ឹម្
៣.៥ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ៥
ី ៖ បនធូរបនាយជនមាេោះរវាងម្នសស
នង
ិ ដំរនក្ព
ី

សកម្មភាពអារភា
ិ ពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
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១៩

១. គំក្រ និងបណ្ដោះបណា
ដ លសហ្គ្ម្ន៍កែងការបនធូរបនាយជនមាេោះ
រវាងម្នសស និងដំរនក្ព
ី

២. ផសវងរកបនចេកនរសថមីៗនដីម្បប
ី នធូរបនាយជនមាេោះ

៣. រប់ស្ថាត់ និងកាត់បនាយការនធវីកសិកម្មនៅកែងរីជក្ម្កដំរនក្ព
ី
(ការរស្តនាៃនដីនក្ព)
៤. នលីកកម្ពសជ
់ ីវភាពក្បជាជនម្ូលោាននដីម្បកា
ី ត់បនាយការពឹង
អាក្ស័យនលីធនធាននក្ពន
ី

លរធែលរ ំពឹងរកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារិភាពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. ចំនួនអែកបានបណ្ដោះបណា
ដ លពីបនចេកនរសថមីៗសក្មាប់រប់ស្ថាត់
និងកាត់បនាយជនមាេោះរវាងម្នសស និងដំរនក្ព
ី
២. សាិតនិ ែៃដីរីជក្ម្កដំរនក្ពផដលរងការរស្តនា
ៃន
ី

៣. ែដល់បនចេកនរសថមីៗសក្មាប់នលក
់ ីវភាពសហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន
ី កម្ពសជ
៣.៦ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៦៖ អប់រ ំែសពវែាយ
សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
១. នរៀបចំ នង
ិ ផចកចាយកម្មវធិ អ
ី ប់រ ំនង
ិ ែសពវែាយ ក្ពម្ទំងសមាភរៈសក
ិ ា
២. នលក
ី សៃួយការផចករ ំផលកព័ត៌មានរវាងស្ថាប័នជំនាញរោាភបា
ិ ល
នង
ិ អងគការម្ន
ិ ផម្នរោាភបា
ិ ល
លរធែលរ ំពង
ឹ រកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារភា
ិ ពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. ែលត
ិ ឯកស្ថរសក្មាប់អប់រ ំែសពវែាយ នង
ិ យរធនាការនែសងៗ
ំ ក្បចាំជាម្ួយអែកពាក់ព័នធ
២. នរៀបចំកច
ិ េក្បជជា

២០

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

៣.៧ ផែនការសកម្មភាពយរធស្ថស្តសរ
ត ៧
ី ៖ សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោន
ក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនក្ព
ី
សកម្មភាពអារិភាពននសកម្មភាពយរធស្ថស្តសតននោះ រួម្មាន៖
១. សិកាបា៉ាន់ស្ថមនចំនួនដំរនក្ពជានរៀងរាល់
៥ឆ្ែម្
ំ ដង
ី
២. តាម្ោនក្តួតពិនិតយកតាតគ្ំរាម្កំផហ្ង(កត់ក្តាករណ្ីជនមាេោះ
រវាងម្នសស និងដំរនក្ព
ី ការបរបាញ់ ការបាត់បង់រីជក្ម្ក នង
ិ
ការនធវីពាណ្ិជាកម្ម)
៣. សិកាបផនាម្នរៀតអំពរ
ី ំហ្ផំ ដនជក្ម្ក របាយ នង
ិ ការនក្បីក្បាស់
រីជក្ម្ករបស់ដំរនក្ព
ី
៤. សិកាពីលកខណ្ៈនអកូឡូសរី បស់ដំរនក្ព
ី

៥. គ្ណ្នាលរធភាពននតំបន់ផដលអាចឱ្យដំរនក្ពរស់
នៅបាន
ី

៦. តាម្ោន និងវាយតនម្េវ ិធីស្ថស្តសតបនធូរបនាយជនមាេោះកែងក្បនរស
កម្ពជា នង
ធ ព
ិ ក្បនរសនែសងៗនដីម្បឱ្
ី យការក្គ្ប់ក្គ្ងមានក្បសិរភា
៧. រការិនែន័យជាតអ
េ ប់ នង
ិ ំពដ
ី ំរនក្ពស្ថ
ី
ិ រិនែន័យជនមាេោះ
៨. សក្ម្បសក្ម្ួលកែងការសក
យក្បនរស
ិ ាក្ស្ថវក្ជាវអំពដ
ី ំរនក្ពជាម្ួ
ី
ជិតខាង
លរធែលរ ំពង
ឹ រកកែងនពលអនវតតសកម្មភាពអារភា
ិ ពទំងននោះ រួម្មាន៖
១. នធវីបចេបបនែភាពសាត
ិ ដ
ិ ំរនក្ព
ី
២. នធវីបចេបបនែភាពផែនររី បាយដរំ នក្ពនៅកម្ព
ជា
ី
៣. កំណ្ត់តំបន់អារភា
ិ ពសក្មាប់អភរិ កសដំរនក្ព
ី
៤. កំណ្ត់វ ិធស្ថ
ី ស្តសតកាត់បនាយជនមាេោះក្បកបនោយនរិ នតរភាព

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

២១

តារាងផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា
២០២០-២០២៩
នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព

ស្ថាប័នអនវតត

សូចនាករ

រយៈនពល
អនវតត

យរធស្ថស្តសតរី១៖ កាត់បនាយការបាត់បង់រជ
ី ក្ម្ក
១.១ បនងាត
ី ផែនការនក្បក្ី បាស់ដី នង
ិ ផបងផចក

ផែនរក
ំ ត់តប
ំ ន់ នង
ី ណ្
ិ

តំបន់កង
ែ ឬជវំ ញតំ
ិ បន់ការពារធម្មជាតិ នង
ិ

អកធ, ម្ប,

រនបៀងអភរិ កសជីវៈចក្ម្រោះអាក្ស័យនៅតាម្

អករ

តក្ម្ូវការរជ
ី ក្ម្កសំខាន់ៗសក្មាប់ដរំ នក្ព
ី
១.២ កំណ្ត់ក្ពំក្បរល់ក្បព័នត
ធ ប
ំ ន់ការពារ
ធម្មជាតិ នង
ំ ន់ៗសក្មាប់
ិ តំបន់សខា
អភរិ កសដរំ នក្ព
ី

១.៣ នរៀបចំផែនការក្គ្ប់ក្គ្ង នង
ិ ក្បតប
ិ តតិ

១.៤ ពក្ងង
ឹ ការអនវតតចាប់

១.៥ នលក
វភាពសហ្គ្ម្ន៍ម្ល
ូ ោាន
ី សៃយជី
ួ

ផែនការក្គ្ប់ក្គ្ងក្តូវបាន
កំណ្ត់នោយគ្ត
ិ ពរ
ី ជ
ី ក្ម្ក

ខេី

ដរំ នក្ព
ី
អកធ, ម្ប,
អករ
អកធ, ម្ប,
អករ
អកធ, ម្ប,
អករ

នបាោះបនង្កគលក្ពំក្បរល់តប
ំ ន់
សំខាន់ៗ
ការអនវតតផែនការក្គ្ប់ក្គ្ងក្តូវ
បានតាម្ោន នង
ិ វាយតនម្េ
ចំនន
ួ បរនលមស
ី

អសម្, ម្ប, ជីវភាពសហ្គ្ម្ន៍ក្តូវបាន
អករ

នលក
ី កម្ពស់

ខេី

ម្ធយម្

ផវង

ផវង

យរធស្ថស្តសតរី២៖ អភិរកស និងតភាាប់ក្ចករនបៀង និងហ្វូងដំរនក្ពនឡ
ង
ី
ី វ ិញ
២.១ កំណ្ត់រតា
ី ំង អភរិ កស នង
ិ ការពារក្ចក
រនបៀងសំខាន់ៗ
២.២ បនងាត
ី ក្ចករនបៀងថមី នង
ិ ផថរកាក្ចករនបៀង
ចាស់សក្មាប់តភាាប់រជ
ី ក្ម្កនង
ិ ហ្វងដ
ូ រំ ី
នក្ពនែសងៗគែនឡង
ិ
ី វញ
២២

អកធ, ម្ប,
អករ
អកធ, ម្ប,
អករ

តំបន់ក្ចករនបៀងក្តូវបាន
កំណ្ត់នង
ិ ការពារ
តំបន់ក្ចករនបៀងចំនន
ួ ៤កផនេង
ក្តូវបានបនងាត
ី នឡង
ី

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ម្ធយម្

ម្ធយម្

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព

ស្ថាប័នអនវតត

សូចនាករ

រយៈនពល
អនវតត

២.៣ បនងាន
េ ហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយ
ី កច
ិ ស
ក្បនរសជិតខាង៖ ឡាវ (ឧរានជាតិ
័ ) នថ (តំបន់នក្បក្ី បាស់នក្ចន
វរៈជ
ី យ
ី ោ៉ាង
សំឡត)
ូ នវៀតណាម្ (ផដនជក្ម្កសតវនក្ព

អកធ, ម្ប,
អករ

ចំនន
ួ កច
ិ ក្េ ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ី

ម្ធយម្

ផក្សពក)

២.៤ ែតលន់ ោបល់នលកា
ី រអភវិ ឌ្ឍនហ្ោារចនា
សម្ពន
័ ធ នោយគ្ត
ិ គ្ូរពត
ី ក្ម្ូវការននការតេស់
ររី បស់សតវនក្ព ជាពនិ សសដរំ នក្ព
ី នៅកែង
តំបន់ការពារធម្មជាតិ នង
ិ រនបៀងអភរិ កសជីវៈ

ចំនន
ួ គ្នក្មាងរង្កវយតនម្េនហ្ត
អកធ, ម្ប,
អករ, កសដ

ប៉ាោះពាល់បរស្ថ
ិ ា នផដលមាន
ោក់បញ្េូ លដនំ ណាោះក្ស្ថយ

ផវង

ជាក់លាក់សក្មាប់ការតេស់រី
របស់ដរំ នក្ព
ី

ចក្ម្រោះ
យរធស្ថស្តសតរ៣
ី ៖ ពក្ងឹងការអនវតតចាប់

៣.១ ពក្ងង
ឹ ការអនវតតចាប់ នង
ិ ោម្លាតនៅ
តំបន់សខា
ំ ន់ៗ

អកធ, ម្ប,
អករ

៣.២ កាត់បនាយតក្ម្ូវការននការនក្បក្ី បាស់
ែលត
ែាយ
ិ ែលនធវព
ី ដ
ី រំ តាម្រយៈការែសពវ
ី
៣.៣ ែសពវែាយចាប់ជាតិ នង
ិ អនតរជាតិ

អកធ, ម្ប,
អករ
អកធ, ម្ប,
អករ

៣.៤ នធវក
េ ហ្ការតាម្ក្ពំផដនជាម្ួយ
ី ច
ិ ស
ក្បនរសជិតខាង

អកធ, ម្ប,
អករ

ការរបអូ
ឹ ស នង
ិ ការអនវតតចាប់
ក្តូវបានពក្ងង
ឹ
កាត់បនាយការនក្បក្ី បាស់ែលត
ិ
ែលនធវព
ី ដ
ី រំ បាន៦០%
ី
បនងាន
ំ ែាយដល់
ី ការអប់រែសពវ
ស្ថធារណ្ជនបាន៦០%
កច
ិ ក្េ ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ក្ី តូវបាន
នធវនី ឡង
ី

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ផវង

ផវង

ម្ធយម្

ផវង

២៣

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព

ស្ថាប័នអនវតត

សូចនាករ

រយៈនពល
អនវតត

យរធស្ថស្តសតរី៤៖ បង្ការម្ិនឱ្យមានការចាប់ដំរនក្ពយកម្កច
ី
ិញ្េឹម្
៤.១ ចោះបញ្ា ដ
ី រំ ក្សរ
ី ក នង
ិ ម្ជឈម្ណ្ឌលបង្កាត់ដរំ ី
ក្សរក
៤.២ ចោះបញ្ា ដ
ិ យ
ី រំ ក្សរ
ី កផដលបនក្ម្ឱ្
ី យវស័
នរសចរណ្៍
៤.៣ នធវយ
ី រធនាការនោសនាឱ្យក្ករម្ហ្ន
នរសចរណ្៍ររួលខសក្តូវចំនពាោះដរំ ក្សរ
ី ក
ផដលបនក្ម្ឱ្
ិ យនរសចរណ្៍
ី យវស័
៤.៤ ពក្ងង
ឹ ការអនវតតចាប់នដីម្បរ
ី ប់ស្ថាត់ការ
ចាប់ដរំ នក្ពម្កច
ញ្
ី
ិ េ ម្
ឹ

អកធ, ម្ប,

ដរំ ក្សរ
ី ក នង
ិ ម្ជឈម្ណ្ឌល

អករ, ក្ក.រ

បង្កាត់ដរំ ក្សរ
ី កក្តូវបានចោះបញ្ា ី

អកធ, ម្ប,

ដរំ ក្សរ
ែ ស័
ិ យ
ី កផដលបនក្ម្ក
ី ងវ

ក្ក.រ, អករ

នរសចរណ្៍ក្តូវបានចោះបញ្ា ី

អកធ, ម្ប,

ឯកស្ថរអប់រែសពវ
ំ ែាយ នង
ិ

ក្ក.រ, អករ

យរធនាការ

អកធ, ម្ប,
អករ

ខេី

ម្ធយម្

ខេី

របាយការណ្៍របអូ
ឹ សវតាតាង
នង
ិ ឯកស្ថរបណ្ដឹងនៅ

ផវង

តលាការ

យរធស្ថស្តសតរី៥៖ បនធូរបនាយជនមាេោះរវាងម្នសសនង
ិ ដំរនក្ព
ី
៥.១ គំក្រ នង
ដ លសហ្គ្ម្ន៍កង
ែ
ិ បណ្ដោះបណា
ការបនធរបនា
យជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដរំ ី
ូ
នក្ព
៥.២ ផសវងរកបនចេកនរសថមៗ
ី នង
ិ មាន

អកធ, ម្ប,

បណ្ដោះបណា
ដ ល នង
ិ គំក្រ

អករ

សហ្គ្ម្ន៍ចន
ំ ន
ួ ៧ កផនេង

អកធ, ម្ប,

អនវតតស្ថកលបងបនចេកនរស

នរិ នតរភាពនដីម្បប
យជនមាេោះ
ី នធរបនា
ូ

អករ

ចំនន
ួ ៥ ក្បនភរនែសងៗគែ

៥.៣ រប់ស្ថាត់ នង
ិ កាត់បនាយការនធវក
ី សក
ិ ម្ម

អកធ, ម្ប,

កាត់បនាយការរស្តនាៃនដីនៅ

អករ

ផដនជក្ម្កដរំ នក្ពបាន
៨០%
ឺ

នៅកែងរជ
ៃ នដីនក្ព)
ី ក្ម្កដរំ នក្ព(ការរស្តនា
ី
៥.៤ នលក
់ វី ភាពក្បជាជនម្ូលោាន
ី កម្ពសជ
នដីម្បកា
ី ត់បនាយការពង
ឹ អាក្ស័យនលី
ធនធាននក្ពន

២៤

ី

អសម្, ម្ប,
អករ

ម្ធយម្

ម្ធយម្

ផវង

គ្នក្មាងនលក
់ វី ភាព
ី កម្ពសជ
ក្បជាជននោយម្ន
ិ ឱ្យមានការ
រស្តនាៃនដី

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

ម្ធយម្

នគលបំណ្ង និងសកម្មភាព

ស្ថាប័នអនវតត

សូចនាករ

អកធ, ម្ប,

នរៀបចំឯកស្ថរអប់រែសពវ
ំ ែាយ

រយៈនពល
អនវតត

យរធស្ថស្តសតរ៦
ី ៖ អប់រ ំែសពវែាយ
៦.១ នរៀបចំ នង
ិ ផចកចាយកម្មវធិ អ
ី ប់រ ំ
នង
ិ ែសពវែាយ ក្ពម្ទំងសមាភរៈសក
ិ ា
៦.២ នលក
ំ
តមា
៌ នរវាង
ី សៃួយការផចករផលកព័

ំ ញរោាភបា
ស្ថាប័នជនា
ិ ល នង
ិ អងគការម្ន
ិ
ផម្នរោាភបា
ិ ល

អករ
អកធ, ម្ប,

អករ

នង
ិ យរធនាការនានា

ម្ធយម្

ការក្បជំ នង
ិ ការទក់រងគែជា
ក្បចាំរវាងអែកពាក់ពន
័ ធ

ម្ធយម្

យរធស្ថស្តសតរ៧
ួ ដំរនក្ព
ី ៖ សក
ិ ាក្ស្ថវក្ជាវ នង
ិ តាម្ោនក្តួតពន
ិ ត
ិ យចំនន
ី
៧.១ សក
ួ ដរំ នក្ពជានរៀងរាល់
៥
ិ ាបា៉ាន់ស្ថមនចំនន
ី
ឆ្ែ ំម្ដង

អកធ, អករ,
ក្ក.អយក

របាយការណ្៍ពច
ំ ន
ួ ដរំ នក្ព
ី ន
ី

ផវង

របាយការណ្៍តាម្ោន នង
ិ កត់

ក្តាជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដរំ ី

៧.២ តាម្ោនក្តួតពន
ិ ត
ិ យកតាតគ្ំរាម្កំផហ្ង
(កត់ក្តាករណ្ីជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដរំ ី

អកធ, ម្ប,

់ ជ
នក្ព ការបរបាញ់ ការបាត់បងរ
ី ក្ម្ក នង
ិ

អករ

ការនធវពា
ី ណ្ិជាកម្ម)

នក្ព ការបរបាញ់ដរំ នក្ព
ី ការ
បាត់បង់ នង
ិ នក្បក្ី បាស់រជ
ី ក្ម្ក

ផវង

នង
ិ ការនក្បក្ី បាស់ែលត
ិ ែលនធវី
ពដ
ី រំ នក្ព
ី

៧.៣ សក
ំ ផំ ដនជក្ម្ក របាយ
ិ ាបផនាម្អំពរ
ី ហ្
នង
ិ ការនក្បក្ី បាស់រជ
ី ក្ម្ករបស់ដរំ នក្ព
ី
៧.៤ សក
ិ ាពល
ី កខណ្ៈនអកូឡស
ី
ូ រី បស់ដរំ នក្ព

៧.៥ គ្ណ្នាលរធភាពននតំបន់ផដលអាចឱ្យដរំ ី
នក្ពរស់នៅបាន

អកធ, ម្ប,

របាយការណ្៍វាយតនម្េអព
ំ ី

អករ

របា៉ាយ នង
ិ រជ
ី ក្ម្កដរំ នក្ព
ី

អកធ, ម្ប,

របាយការណ្៍វាយតនម្េអព
ំ ី

អករ
អកធ, ម្ប,
អករ

លកខណ្ៈនអកូឡស
ី
ូ រី បស់ដរំ នក្ព

ផវង

ផវង

របាយការណ្៍សក
ិ ាលរធភាព
់ បភាគ្ខាងនកត
តំបន់ខង
ព រា
ី នង
ិ

ម្ធយម្

ជួរភែក្ំ កវាញ

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

២៥

នគលបំណ្ង នង
ិ សកម្មភាព

ស្ថាប័នអនវតត

៧.៦ តាម្ោន នង
ិ វាយតនម្េវធិ ស្ថ
ី ស្តសតបនធរូ

បនាយជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ង
ិ ដរំ នក្ពកែ
ី

អកធ, ម្ប,

ក្បនរសកម្ពជា នង
ិ ក្បនរសនែសងៗនដីម្បី

អករ

ឱ្យការក្គ្ប់ក្គ្ងមានក្បសរ
ធ ព
ិ ភា
៧.៧ រការន
ែ យ
័ ជាតអ
ំ ដ
េ ប់ នង
ិ ន
ិ ព
ី រំ នក្ពស្ថ
ី
ិ

រន
ែ យ
័ ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ន
ិ ដរំ នក្ព
ី

សូចនាករ

ស្ថស្តសតថៗ
មី សក្មាប់បនធរបនា
យ
ូ

អករ

ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដរំ នក្ព
ី

អំពដ
យក្បនរសជិតខាង
ី រំ នក្ពជាម្ួ
ី

អករ

ផវង

ជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ិ ដរំ នក្ព
ី
នរៀបចំក្បព័នរ
ធ ន
ែ យ
័ ដរំ ីនង
ិ ន
ិ

អកធ, ម្ប,

អនវតត

របាយការណ្៍វាយតនម្េវធិ ី

អកធ, ម្ប,

៧.៨ សក្ម្បសក្ម្ួលកែងការសក
ិ ាក្ស្ថវក្ជាវ

រយៈនពល

កច
ិ ក្េ ពម្នក្ពៀងនរវភាគ្ី

ខេី

ម្ធយម្

អកធ៖ អគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ នង
ិ អភរិ កសធម្មជាតិននក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន, អសម្៖ អគ្គនាយកោាន
សហ្គ្ម្ន៍ម្ូលោាន ម្ប៖ ម្នៃីរបរស្ថ
ិ ា ន, អករ៖ អងគការម្ិនផម្នរោាភិបាល, ក្ក.រ៖ ក្កសួង

នរសចរណ្៍, ក្ក.អយក៖ ក្កសួងអប់រ ំ យវជន នង
ិ កឡា
ី , កសដ៖ ក្កសួងស្ថធារណ្ៈការ នង
ិ ដឹក
ជញ្ាូ ន

២៦

ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

៤.

ធនធានហិរញ្ញ វតថ
គ្នក្មាងថវ ិកាសក្មាប់ការអនវតតសកម្មភាពនៅកែងផែនការសកម្មភាពអភរិ កស

ដំរអាស
រី យៈនពល១០ឆ្ែ(ំ ២០២០-២០២៩) ននោះមានក្បភពថវកាម្កព
កា
ិ
ី
ី ររួម្បញ្េូ ល
ទំងកញ្េ ប់ថវ ិការបស់រោាភិបាល អងគការម្ិនផម្នរោាភិបាល និងនដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍នានា
ផដលនក្គងចំណាយថវកាសរ
បក្បមាណ្ ៤០,៥ លានដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
តក្ម្ូវការ
ិ
ិ
ហ្រិ ញ្ាបបទនទំងអស់ននោះគ្នឺ ដីម្បច
ំ
យនលកា
ី ណា
ី រអនវតតកម្មវធិ នី នសកម្មភាពយរធស្ថស្តសត
ទំង ៧ ផដលបានកំណ្ត់នៅកែងតារាងខាងនលី។ កែងននាោះ សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី
់ ជ
១ «កាត់បនាយការបាត់បងរ
ី ក្ម្ក» នក្គងចំណាយថវ ិកាសរបចំនួន ១១ លានដលាេរ
សហ្រដាអានម្៉ារក។
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី២ «អភិរកស នង
ិ
ិ តភាាប់ក្ចករនបៀង និង
ហ្វូងដំរនក្ពនឡ
ង
ី
ី វ ិញ» នក្គងចំណាយថវ ិកាសរប ៤ លានដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
ិ
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៣ «ពក្ងង
ឹ ការអនវតតចាប់» នក្គងចំណាយថវ ិកាសរប ១០

លានដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
ិ សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៤ «បង្ការម្ិនឱ្យមានការចាប់
ដំរនក្ពយកម្កច
ី
ិញ្េឹម្» នក្គងចំណាយថវ ិកាសរប ១០ លានដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
ិ
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៥ «បនធរបនា
នក្គងចំណាយ
ិ ដរំ នក្ព»
ី
ូ យជនមាេោះរវាងម្នសស នង
ថវ ិការសរបចំនួន ៣ លានដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
ិ សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរ៦
ី «អប់រ ំ
ែសពវែាយ» នក្គងចំណាយថវ ិកាសរបចំនួន ៥០០ ០០០ ដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
ិ
សកម្មភាពយរធស្ថស្តសតរី៧ «សិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ោនក្តួតពិនិតយចំនួនដំរនក្ព»
ី
នក្គងចំណាយថវ ិកាសរបចំនួន ២ លានដលាេរសហ្រដាអានម្៉ារក។
ិ
នៅនពលផដលថវ ិកាអាចររួលបានចាស់លាស់ នង
ិ មានចំនួនក្គ្ប់ក្គន់សម្
រម្យ អគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ និងអភិរកសធម្មជាតិ អាចនឹងមានលរធភាពកាន់
ផតក្បនសីរជាងននោះសក្មាប់ចាត់ផចងការររួលខសក្តូវ នង
ិ ជរំ ញការអនវតតសកម្មភាព
អភរិ កសទំងននោះឱ្យររួលបាននជាគ្ជ័យ។
ផែនការសកម្មភាពអភិរកសដំរ ីអាសនី ៅកម្ពជា ២០២០-២០២៩

២៧

៥.

ការតាម្ដានព្តួតពិនិតយ និងវាយតម្ម្ែ
ការនរៀបចំផែនការសកម្មភាពសក្មាប់អភរិ កសដំរអាស
ី
ី

ផដលមានវ ិស្ថលភាព

រយៈនពល ១០ ឆ្ែ ំននោះ(២០២០-២០២៩) ក៏អាចក្សបជាម្ួយនង
ឹ ផែនការយរធស្ថស្តសត
នែសងៗនរៀតកែងការក្គ្ប់ក្គ្ងធនធានធម្មជាតផិ ដលសាត
ិ នៅនក្កាម្ការររួលខសក្តូវ
របស់ក្កសួងបរស្ថ
ិ ា ន។ កែងរយៈនពលននការអនវតតផែនការសកម្មភាពននោះ អគ្គនាយក
ោានរដាបាលការពារ នង
ិ អភរិ កសធម្មជាតិ ផដលជាអគ្គនាយកោានជំនាញរបស់ក្កសួង
បរស្ថ
ិ ា នបានសហ្ការជាម្ួយនដគ្ូអភរិ កសជាតិ នង
ិ អនតរជាតនា
ិ នា នង
ឹ នធវកា
ី រតាម្ោន
បផក្ម្បក្ម្ួលចំនន
ួ ដរំ នក្ពនៅតាម្តំ
បន់នម្
ួ ៗនរៀងរាល់៥ឆ្ែ ំម្តងតាម្រយៈវធិ ស្ថ
ី
ី យ
ី ស្តសត MIKE
(Hedges & Lawson 2006)។ នក្ដពនី នោះ អគ្គនាយកោានរដាបាលការពារ នង
ិ អភរិ កស
ធម្មជាតន
ិ ង
ឹ តាម្ោនក្តួតពន
ិ ត
ិ យនម្ល
ី ពប
ី ផក្ម្បក្ម្ួលរជ
ី ក្ម្ក នង
ិ ក្ចករនបៀងតាម្រយៈ
ការបកក្ស្ថយផែនរគ្
ី ក្ម្បនក្ពពីតាយរណ្ប នង
ិ នធវកា
ី រតាម្ោនស្ថានភាពជនមាេោះរវាង

ម្នសស នង
ិ ដំរនក្ព
ី ស្ថានភាពបរបាញ់ និងការនក្បីក្បាស់ែលិតែលនធវីពីស្ថរពាងគកាយ
ដរំ តាម្រយៈរបាយការណ្
៍ ពក
ី
ី ម្មវធិ តា
ី ម្ោន នង
ិ ក្តួតពន
ិ ត
ិ យនៅតាម្តំបន់អនវតតយរធស្ថស្តសត
នីម្ួយៗ។ លរធែលននការតាម្ោនក្តួតពិនិតយនឹងែតល់រិនន
ែ ័យជាម្ូលោានសក្មាប់
វាយតនម្េក្បសរ
ធ ពននការអនវតតការង្ករនដីម្បព
ិ ភា
ី ក្ងឹង និងផកតក្ម្ូវសកម្មភាពយរធស្ថស្តសត
ផដលម្ិនទន់សម្ក្សបឱ្យបានលអក្បនសីរនឡង
ី នង
ិ ររួលបាននជាគ្ជ័យ។

៦.

នសចកដីសននិដាាន
ផែនការសកម្មភាពអភរិ កសដំរអាស
រី យៈនពល១០ឆ្ែនំ នោះ គ្ជា
ី
ឺ លរធែលននការ

ក្បម្ូលព័ត៌មាន នង
េ ហ្ការជាម្ួយអែកពាក់ព័ននា
ធ នាអស់រយៈនពលជានក្ចន
ិ កច
ិ ស
ី ឆ្ែ ំ
កនេងម្កនហ្យ
ី នលក
ី ។ ផែនការសកម្មភាពននោះជាគ្ំនត
ិ ែដួចនែដម្
ី ដំបូង នង
ិ ជាផែនរី
បង្កាញែេវរូ
ិ ក្គន់ផតសក្មាប់បង្កាញែេូវកែងបពវនហ្តអភរិ កស
ូ ទ ំងក្បនរសម្ួយ ផដលម្ន
២៨
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ដំរនក្ពប៉ា
នណាណោះនរ ផតក៏សក្មាប់អភរិ កសតំបន់នរសភាពទំងម្ូលនៅកែងក្ពោះរាជាណាចក្ក
ី
កម្ពជាផដលមានដំរនក្ពជាសតវ
បនង្កគល(keystone species)។ ផែនការសកម្មភាព
ី
ននោះក៏អាចយកនៅនក្បីក្បាស់ជាឯកស្ថរម្ូលោានម្ួយសក្មាប់នរៀបចំសំនណ្ីផសវងរក
ថវ ិកានដីម្បគ
ក
ី ក្ំ រសកម្មភាពអភិរកសនៅកែងតំបន់ការពារធម្មជាតិផដរ។ ដំរអាស
ី
ី ំពង
សាិតកែងស្ថានភាពនក្គោះថ្នែក់អាច្ននៅដល់ការែតពូជនៅរូទង
ំ ផដនជក្ម្កកែង
ពិភពនលាក។ នៅកែងក្បនរសកម្ពជា ដំរអាស
បា
ំ ង
ី
ី នថយចោះកែងរយៈនពល ៦០ឆ្ែច
នក្កាយននោះ

ផដលតក្ម្ូវឱ្យមានវ ិធានការនដីម្បអ
ំ ន់ននោះសក្មាប់ជា
ី ភិរកសក្បនភរដ៏សខា

៏ ិនសស
ក្បនោជន៍ដល់ម្នសសក្គ្ប់ជំនាន់។ ផែនការសកម្មភាពននោះគ្ឺជាឧបករណ្៍ដព
ម្ួយសក្មាប់រប់ស្ថាត់ការែតពូជដំរអាស
នី ៅកម្ពជា។
ី
កំពងក្ប

បញ្ហាដ៏ធប
ំ ំែតផដលដំរអាស
ី
ី

ម្ម្ខជាសកលននាោះគ្ត
ឺ ក្ម្ូវការរីជក្ម្កជាប់ៗគែដ៏ធំរូលាយ ផដលោ៉ាង

នហាចណាស់កក្៏ តូវមានរំហ្ំ ៤ ៤០០គ្ីឡូផម្៉ាក្តកានរផដរ។
៉ា
តំបន់មាននែៃដធ
ី ផំ បបននោះនៅ

កែងក្បនរសកម្ពជានៅមាននៅនឡយ
ី ប៉ាផនតក្គន់ផតវាោច់ៗពគ
ី ែ ផដលតក្ម្ូវឱ្យមានការ
ស្ថដរធានាសវតាិភាព និងអភិរកសសក្មាប់ដំរអាស
រី ស់នៅឱ្យបានយូរអផងវង។ ថនក
ី
ិ សតវ
ធំៗដូចជាដំរអាស
ែ
ឱ្
ី
ីននោះមានស្ថរៈសំខាន់ណាស់កងការនធវ
ី យម្ខង្ករក្បព័ននធ អកូឡស
ី ច
ូ អា
ដនំ ណ្ីរការបាននោយក្បក្កត។
យថ្នក្បព័ននធ អកូឡស
ី ការបាត់បង់ដំរនក្ពមានន័
ី
ូ នី ក្ពន

ី

មានការផក្បក្បួល ផដលអាចនធវីឱ្យមានការផក្បក្បួលនសវាកម្មបរស្ថ
ិ ា នផដលម្នសសពង
ឹ
អាក្ស័យ ដូចជាការផក្បក្បួលនយ
័ កម្មរក
ិ ត
ឹ នភេៀងោ៉ាងខាេ ំងជានដីម្។ ផែនការសកម្មភាព
ននោះបង្កាញពត
ំ ផថម្នរៀត នង
ី ក្ម្ូវការននការខត
ិ ខំក្បង
ឹ ផក្បងអភរិ កសដ៏ខាេង
ិ ការសហ្ការ
័ ក្បកបនោយ
ជាម្ួយអែកពាក់ពន
័ ឱ្
ធ យបានរូលរ
ំ លា
ូ យនដីម្បស
ី នក្ម្ចឱ្យបានភាពនជាគ្ជយ
ចរី ភាពពត
ិ ៗ។ ការខត
ិ ខំក្បង
ឹ ផក្បងននោះអាចអនវតតនៅបាននោយផែអកនៅនលកា
ី រចងអល
បង្កាញពថ្ន
ី ែ ក់ដឹកនាំដ៏្េសនវ ផដលក្សលាញ់ធម្មជាតិ នង
ិ នោងនៅតាម្យរធស្ថស្តសត
ចតនកាណ្របស់រាជរោាភបា
ិ លកែងការក្គ្ប់ក្គ្ង

នង
ិ អភវិ ឌ្ឍនសដាកច
ិ រេ បស់ក្បនរស
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២៩

ក្បកបនោយចីរភាព។ នយង
ី សងឃម្
ឹ ថ្ន ផែនការសកម្មភាពននោះនង
ឹ ជួយអភរិ កសដរំ អាស
ី
ី
កែងបពវនហ្តអភិរកសនករម្រតកធម្មជាតស
ិ ក្មាប់អនាគ្តនបតងននក្បនរស៕

៣០
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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
iii
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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

developed

this

Asian

organisations
Elephant

and

relevant

Conservation

stakeholders,

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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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,
1

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

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 km 2 by
Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029)
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Elephant herd captured by camera trap in Kirirom National Park, Cardamom Mountain
Landscape

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 km 2 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).

3
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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
5
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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
Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029)
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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 underreported because law enforcement and community patrol teams are
limited in number while hunting occurs over vast areas of forest.
7
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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
Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029)
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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

9

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

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
Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029)
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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
11
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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
Asian Elephant Conservation Action Plan for Cambodia (2020-2029)
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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

13
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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

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

15

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

Outline of strategic actions, responsible organisations, indicators and
timeframes

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

2.2 Create new and re-establish
corridors between
subpopulations and habitat

GDANCP,
PDoE, NGOs

Medium
4 corridors established Term
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Medium
Term
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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 Medium
country
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 GDANCP,
products through outreach
PDoE, NGOs

60% reduction in
domestic demand for
elephant products

3.3 Raise awareness on national
and international laws

GDANCP,
PDoE, NGOs

60% increase in public
awareness of
Medium
conservation laws
Term

3.4 Establish transboundary
cooperation with neighbouring
countries

GDANCP,
PDoE, NGOs

Agreements between
authorities from each
country
Long Term
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Long Term

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
GDANCP,
domesticated elephants used for PDoE, MoT,
tourism
NGOs

Outreach materials

Short Term

4.4 Strengthen law enforcement
to prevent wild capture

Arrest reports and
court documents

Long Term

GDANCP,
PDoE, NGOs

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

GDANCP,
PDoE, NGOs

80% reduction of
encroachment into
elephant habitat

Long Term

GDLC, PDoE,
NGOs

Projects on improving
local livelihood to
reduce dependence
on forest products

Medium
Term

5.3 Prevent/reduce farming in
elephant habitat
(encroachment)

5.4 Improve livelihoods to reduce
dependence on forest products

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

6.2 Promote information sharing
between government agencies
and NGOs

GDANCP,
PDoE, NGOs

Regular meetings and
communication
Medium
between stakeholders Term

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

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 23 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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Long Term

Strategic Actions & Activities

7.5 Calculate carrying capacity
of elephant landscapes

Organisations

GDANCP,
PDoE, NGOs

Indicators

Timeframe

Studies for Eastern
Plains Landscape and
Cardamom
Mountains Landscape Medium
conducted
Term

7.6 Monitor and evaluate humanelephant conflict mitigation
methods in Cambodia and other
countries to facilitate adaptive
GDANCP,
management
PDoE, NGOs

Report on HEC
mitigation methods

Long Term

7.7 Maintain national database
of elephant deaths and humanelephant 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 Medium
stakeholders
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.
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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; humanelephant 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 muchneeded resources to support conservation efforts throughout the
country.
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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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