
�ព�ៃដគូសំ�ប់�រអភិរក��សត���បទឹក�ព�ៃដគូសំ�ប់�រអភិរក��សត���បទឹកេទសន�រ�បេវសន៍េទសន�រ�បេវសន៍ 

និង�រេ�បើនិង�រេ�បើ��ស់�បកបេ�យនិរន�រ�ព��ស់�បកបេ�យនិរន�រ�ព 

ៃនៃន ទីជ�មកទីជ�មកក��ងផ��វេ�ះេហើរអូ���លីក��ងផ��វេ�ះេហើរអូ���លី �សីុ�ងេកើត�សីុ�ងេកើត 

េសចក�េីផ�ើមេសចក�េីផ�ើម 

ផ�ូវភូមិស�ស�ែដលសត�ស� បទឹកេធ�ីដំេណីរ្របចឆំា�  ំ ្រត�វបានេគស� ល់ថាជាផ�ូវេហះេហរី ។ េនេលី

ពិភពេលក មានផ�ូវេហះេហរីសំខន់ៗ ចំនួន ៨ ។ ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី អសុីខងេកីតលតសន�ឹងពីភាគខង

េកីតរុស្ុស ី និងអឡាស� េឆា� ះេទអសុីខងេកីត និងអសុីអេគ�យ ៍ េហយីនឹងេឆា� ះេទអូ�ស� លីនិងញូ៉វសុីែឡន 

ែដលឆ�ងកត់ ២២ ្របេទស ។ ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី អសុីខងេកីត គឺជាជ្រមកសត�ស� បទឹកែដលេធ�ីេទសន�រ

្របេវសន្៍របមាណជាង ៥០លនក្បោល ែដលមានជាង ២៥០្របេភទ ក�ុងេនាះមាន ២៨្របេភទ ែដលជា្របេភទ

ទទួលរងករគ្រមាមកំែហងេនេលីពិភពេលក ។ កំឡុងេពលេធី�េទសន�រ្របេវសន ៍សត�ស� បទឹកពឹងែផ�កេទេល ី

តំបនដី់េសីម ែដលមានផលិតកម�ខ�ស់ជាេ្រចីន េដីម្បឈីបស់ំរក រកចំណីនិងបេង�ីនថាមពល្រគាប់្រគាន់ សំរប់

េ្របី្របាស់េន ដំណាក់កលបនា� បៃ់នដំេណីររបស់វ ។  

កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិេនទូទងំតំបនែ់ដលេធ�េីទសន�រ្របេវសនរ៍បស់វគឺសំខនណ់ាស់ េដីម្បី

ករពរនិង អភិរក្សសត�ស� បទឹក និងទីជ្រមករបស់វ ។ 

េនឆា� ២ំ០០២ ក�ុងកិច�្របជំុពិភពេលក ស�ីពីករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយនិរន�រភាព(WSSD) េន្រក�ង

ជូហ៊េនសប៊កឺ (Johannesburg) រដ� ភិបាលជប៉ុន អូ�ស� លនិីងអង�ករដីេសីមអន�រជាតិ បានេលីកសំេណីរ

យ៉ាងេជាគជយ័ អំពីភាពជាៃដគូ្របេភទទីពីរ សំរបក់រអភិរក្សនិងេ្របី្របាស់្របកបេដយនិរន�រភាព ៃនតំបន់

ែដលមានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិ សំរបស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍េនក�ុងអសុីខងេកីត អសុីអេគ�យ ៍

និងអូ�ស� លី ។ ភាពជាែដគូេនះ្រត�វបានដកប់��ូ លេទក�ុងប�� ី ៃនគំនិតផ�ួចេផ�ីម WSSD ្របេភទទីពីរ ។ 

េនឆា� ២ំ០០៤ តំណាងមកពី្របេទសទងំៃម�មួយអង�ករអន�ររដ� ភិបាល និងអង�ករមិនែមន

រដ� ភិបាលបានជូប្របជំុគា� េនសធារណរដ�កូេរ ៉ េដីម្បពិីភាក្សោអំពីកិច�សហ្របតិបត�ិករតំបនស់ំរប់ករអភិរក្ស

សត�ស� បទឹកែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន ៍ េដយេ្របី្របាស់ទ្រមងគំ់រូភាពជាៃដគូ្របេភទទីពីរ ។ េគបានឯកភាពថា 

ភាពជាៃដគូេនះគូរ្រត�វព្រងឹងកិច�សហកររវងរដ� ភិបាលអង�ករអន�ររដ� ភិបាលនិងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

និងចូលរមួវភិាគទន េដីម្បសីំេរចនូវេគាលបំណងៃនេគាលេដអភិវឌ្ឍនស៍ហស្សវត្ស ។  

ភាពជាៃដគូបេង�ីតសមិទ�ិផលជូនគណៈកមា� ធិករអភិរក្សសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសនអ៍សុីប៉ាសុីហ�ី

ច តមរយៈយុទ�ស�ស�អភិរក្សសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍េនអសុីប៉ាសុីហ�ចី(APMWCS) និងែផនករ

សកម�ភាពសំរប់ពពួកសត�ស� បតំបន់េឆ�រ ពពួកេ្រកៀលនិង អំបូរទទឹកAnatidae ។ ចបត់ងំពីឆា� ១ំ៩៩៦ 



យុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាពបាននឹងកំពុងព្រងឹង និងែណនាសំំរបក់ិច�សហ្របតិបត�ិករនិងស្រមប

ស្រម�លជាអន�រជាតិ េហយីនឹងសកម�ភាពករអភិរក្សនិងករពរទីជ្រមកែដលមានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិ

សំរបស់ត�ស� បទឹកែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន ៍។  

សមិទ�ិផលសេ្រមចបានែដលេចញពីយុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាពេនះរមួមានករេធ�ីអត�ស�� ណ

កម� ៃនតំបនែ់ដលមានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិសំរបស់ត�ស� បទឹកែដលេធ�េីទសន�រ្របេវសន៍ជាង ៧០០ កែន�ង

េនក�ុងផ�ូវេហះេហរីរបស់វ ។ ករអភិរវឌ្ឍបណា� ញតំបនស់ំរបអំ់បូរទទឹកពួកេ្រកៀលនិងពពួក សត�ស� ប

តំបនេ់ឆ�រ ។ កដូ៏ចជាសកម�ភាពជាេ្រចីនេទៀតែដលបាននឹងកំពុងបេង�ីនចំេណះដឹងស�ីពីសត�ស� បទឹកែដលេធ�ី

អេនា� ្របេវសន ៍ ផ្សព�ផ្សោយអំពីសរៈសំខន់ៃនសត�ស� បទឹក និងករបេង�ីនសមត�ភាពសំរបអ់�ក្រគប់្រគងទទួល

ខុស្រត�វែថរក្សោ តំបនែ់ដលសំខនស់ំរប់សត�ស� បទឹកែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសនឆ៍�ងកតផ់�ូវេហះេហរីេនះ។  

េទះបីជាករខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនាះយ៉ាងណាកេ៏ដយសត�ស� បទឹក និងទីជ្រមកេនតំបនទឹ់កសប

និងតំបន់េឆ�រ គឺស�ិតេនេ្រកមសមា� ធេកីនេឡងីកនែ់តខ� ងំពីករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� និងកំេណីន្របជាពលរដ�

យ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាពិេសសេនអសុីអេគ�យ ៍ និងអសុខីងេកីត។ សមា� ធទងំេនះបះ៉ពល់ដល់ពួកសត�

ស� បទឹក ែដលបានចំណាយេពលរស់េន េនក�ុង្របេទសទងំេនាះ េនរដូវែដលមិនបន�ពូជ កដូ៏ចជា ពពួក

សត�ស� បទឹកែដលេ្របី្របាស់ែផ�កកណា� លៃនផ�ូវេហះេហរី េនក�ុងកំឡុងេពលេធ�ីអេនា� េ្របេវសន៍។  

ភាពជាៃដគូេនះកតស់មា� ល់សរៈសំខនៃ់នករអភិវេឌ្ឍេសដ�កិច�សំរប់សហគមនែ៍ដលមានតំបន់សំខ

ន់ៗ  សំរបស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍េដយធានាភាពអចរកបាននិងគុណភាពៃនទីជ្រមកែដលត្រម�វករ 

សំរបែ់ថរក្សោចំនួនសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ទងំេនាះ ។ 

ភាពជាៃដគូេនះកតស់មា� ល់ថាករបេង�ីត និងករផ្សព�ផ្សោយបណា� ញតំបនស់ំរប់សត�ស� បទឹក និង

ករព្រងឹងសមត�ភាពេនក្រមិតមូលដ� ន េដីម្បធីានាករផ�ល់េសវកម�េអកូឡូសុី្របកបេដយនិរន�រភាព េហយី

នឹងព្រងឹងស� នភាពអភិរក្សៃន្រក�មសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលមានែចងេនក�ុងឧបសម�័ន� ៣ 

ៃនឯកសរេនះ ។ ភាពជាៃដគូេនះកត់សមា� ល់ផងែដរថា ករអភិរក្សសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសនក៍�ុង

ផ�ូវេហះេហរីធំទូលយ គឺជាវធីិែដលមាន្របសិទ�ភាពបំផុត េដីម្បពី្រងឹងស� នភាពអភិរក្សរបស់ពួកវ ។  

ភាពជាៃដគូនឹងរមួចំែណកករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងអន�ររដ� ភិបាល និងយន�ករអន�រជាតិេផ្សងេទៀត 

ដូចជាអនុស�� ដីេសីម(រ៉មសរ) អនុស�� ស�ីពី្របេភទែដលេធ�េីទសន�រ្របេវសន ៍ អនុស�� ស�ីពីជីវច្រម�ះ

(ដំេណាះ្រសយ៧.៤ និង៧.២៨) គេ្រមាងអទិភាព និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់អង�ករ UNDP និងUNEP 

េគាលនេយាបាយទឹករបស់អង�ករ UNEP និងសកម�ភាពទឹករបស់ប៉ូរេីយា ែដលបានចង្រកងេនក�ុងេវទិករទឹក

ពិភពេលកេលីកទី៣ ។ ករអនុមត័េលីភាពជាៃដគូជាគំនិតផ�ួចេផ�ីមតំបន់ េនក�ុងយន�ករៃនអនុស�� រ៉មសរ  

ដូចមានែចងក�ុងដំេណាះ្រសយ៩.៧ គឺជាករទទួលស� ល់ ែដលមានសរៈសំខន់ៃនភាពជាៃដគូ េនក�ុង 

ផ�ូវេហះេហរីេនះ ។ 



ភាពជាៃដគូេនះនឹងជួយ្របេទសទងំេនាះផងែដរ ែដលបច�ុប្បន�មានកិច�្រពមេពៀងេទ�រភាគី សំរប់

សត�ស� បែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ េនក�ុងផ�ូវេហះេហរី (្របជាមានិតចិន, ជប៉ុន, សហរដ�អេមរកិ, អូ�ស� លី, 

សហពន័�រ ៉ុសុីសធារណៈរដ�កូេរ ៉និង ្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតសធារណៈរដ�កូេរ)៉ េដីម្បសី្រមចបានកតព�កិច�

របស់ពួកេគ េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀងេផ្សងៗ ។  

ភាគី ៃនភាពជាៃដគូផ�ូវេហះេហរីេនះ យល់្រពមជាទូេទដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ� ១៖ ��ន�ពច��ប់��ន�ពច��ប់ 

ភាពជាៃដគូ គឺជាគំនិតផ�ួចេផ�ីមៃនភាគីៃដគូ េ្រកផ�ូវករនិងតមេគាលករណ៍ស�័្រគចិត� ។ 

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ� ២៖ េ�លបំណងេ�លបំណង, ទិសេ�ទិសេ� និងេ�លេ�និងេ�លេ� 

េ�េ�លបំណងលបំណង 

េគាលបំណងៃនភាពជាៃដគូេនះគឺ េដីម្បផី�ល់យន�ករផ�ូវេហះេហរីយ៉ាងធំទូលយមួយ េដីម្បបីេង�ីនកិច�

ពិេ្រគាះេយាបល់ កិច�សហ្របតិបត�ិករ កិច�ស្រមបស្រម�លរវងអ�កពកព់ន័�្រគបល់ំដបថ់ា� ក់េនក�ុងរដ� ភិបាល 

អ�ក្រគប់្រគងតំបន់ កិច�្រពមេ្រពៀងបរសិ� នពហុភាគី ស� ប័នបេច�កេទស ទីភា� ក់ងរអង�ករសហ្របជាជាតិ 

ទីភា� ក់ងរអភិវឌ្ឍន៍ ឧស្សោហកម�និងែផ�កឯកជន វទិ្យោស� នសិក្សោ្រសវ្រជាវ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ្រក�ម

សហគមន៍និង្របជាពលរដ�មូលដ� ន េដីម្បអីភិរក្សសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ និងទីជ្រមករបស់វ ។  

ទិសេ�ទិសេ� 

សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍និងទីជ្រមករបស់វ េនអសុីខងេកីត- ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី្រត�វបាន

េគទទួលស� ល់ និងអភរកិ្សេដីម្បផីល្របេយាជន៍្របជាពលរដ� និងជីវច្រម�ះ ។  

េ�លេ�េ�លេ� 

១. បេង�ីតបណា� ញតំបនៃ់នផ�ូវេហះេហរីែដលមានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិ េដីម្បអីភិរក្ស សត�ស� បទឹកែដលេធ�ី

េទសន�រ្របេវសន ៍។ បេង�ីនសម�ិទ�ិផល ៃនបណា� ញយុទ�ស�ស�អភិរក្សសត�ស� បទឹក 

ែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍ េនអសុីប៉ាសុីហ�ចី(APMWCS)។ 

២. ព្រងឹងទំនាកទំ់នង ករអបរ់ ំនិងផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ ៃនតៃម� សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍

និងទីជ្រមករបស់វ 

៣. ព្រងឹងសកម�ភាព្រសវ្រជាវ និងឃា� េំមីលផ�ូវេហះេហរីតមរយៈករបេង�ីនចំេណះដឹងនិងផា� ស់ប�ូរពតម៌ាន

អំពីសត�ស� បទឹកនិងទីជ្រមករបស់វ ។ 



ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៣ ៖ ករអភិវឌ្ឍបណា� ញតំបនែ់ដលមានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិ សំរបក់រអភិរក្ស

សត�ស� បទឹកែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍េនអសុីខងេកីត- ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លីេដីម្បសីេ្រមចសម�ិទ�ិផល 

ៃនបណា� ញយុទ�ស�ស�អភិរក្សសត�ស� បទឹកែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសនេ៍នអសុីប៉ាសុីហ�ចី(APMWCS) : 

១. ករបេង�ីតបណា� ញតំបន់ផ�ូវេហះេហរីសត�ស� បទឹកអូ�ស� លី គឺជាសមាសធាតុសំខនបំ់ផុតៃនភាពជាៃដគូ

េហយីនឹងធានាបាននូវតំបនែ់ដលមានសរៈសំខន់ជាសកល

្រត�វបាន្រគប់្រគង្របកបេដយចិរភាពសំរបគ់ា្ំរទកររស់េនដ៏យូរអែង�ងរបស់សត�ស� បទឹក

ែដលេធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍េនក�ុងផ�ូវេហះេហរី ។ 

២. េយាងតមេគាលករណ៍ែណនាអំន�រកល បណា� ញតំបនៃ់នអំបូរទទឹក, េ្រកៀល និងពពួកសត�ស� បតំបន់

េឆ�រ នឹង្រត�វអេ�� ីញចូលជាែផ�កមួយ ៃនបណា� ញតំបន់ផ�ូវេហះេហរីអសុីខងេកីត- អូ�ស� លី េដយពំុចំ

បាចវ់យតៃម�ភាពែដលអចដកប់��ូ លបានេនេពលអនាគត ។  

៣. បណា� ញតំបនន់ឹងកំណត ់ ្របេភទអ�ី ឬ្រក�មអ�ីៃនសត�ស� បទឹក (ឧទហរណ៍ អំបូរទទឹក េ្រកៀល សត�ស� ប

តំបនេ់ឆ�រ ្រកសនិងរេំព) សំរបតំ់បនមួ់យណាែដលមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិ ។ ្របេភទសត�ែដល

ផា� ស់ប�ូរគា� េទវញិេទមករវងតំបនៃ់នបណា� ញផ�ូវេហះេហរីផ�ល់ជាមូលដ� ន្រគឹះសកម�ភាពសហ្របតិបត�ិ

ករណ៍ៃនភាពជាៃដគូេនះ។ 

៤. រដ� ភិបាលៃដគូ ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យដកេ់ស�ីប��ូ លតំបនស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍ែដលមានសរៈ

សំខនជ់ាអន�រជាតិែដលេ្រកមអធិបេតយ្យភាព្រគប្់រគងរបស់ខ�ួនេនក�ុងប�� ីបណា� ញតំបនផ់�ូវេហះេហរី 

ក�ុងឧបសម�ន័�៥។ េនេពលផ�លល់័ក�ខណ័� វនិិច�យ័សំរប់ប��ូ លតំបន្់រគប្់រគាន់ ដូចមានែចងក�ុងឧបសម�ន័�

៤ ភាគីៃដគូនឹង្រត�វេគជូនដំណឹងអំពីករដកេ់ស�ី េហយីតំបនេ់នាះនឹង្រត�វដកប់��ូ លក�ុងឧបសម�័ន�៥ 

ែផ�កតមេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាបតំ់បនេ់ដីម្បចូីលជាបណា� ញតំបន់ផ�ូវេហះេហរី។  

៥. រដ� ភិបាលៃដគូមានសិទ�ិដកតំបនេ់ចញពីបណា� ញតំបនផ់�ូវេហះេហរី េហយីជូនដំណឹងដល់េលខធិករដ� ន

អំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់ពួកេគ ។ 

៦. រដ� ភិបាលៃដគូគួរជួយអ�ក្រគប្់រគងបណា� ញតំបន់ េនក�ុង្របេទស េដីម្បបីេង�ីតនិងអនុវត�ែផនករ្រគប្់រគង 

តំបន ់ េដយអនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនាែំដលយល់្រពមជាអន�រជាតិ(ឧទហរណ៍ េគាលករណ៍

ែណនារ៉ំមសរស�ីពីករ្រគប្់រគងតំបនដ់ីេសីម) ។ 

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៤៖ ព្រងឹងករទំនាក់ទំនង ករអប់រ ំ និងផ្សព�ផ្សោយសធារណៈអំពីតៃម�សត�ស� បទឹកអេនា� ្រប

េវសន ៍និងទីជ្រមករបស់វ ៖ 



១. ភាគីៃដគូនឹងជ្រម�ញសកម�ភាពទំនាក់ទំនង ករអប់រ ំ និងផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ េនទូទងំផ�ូវ

េហះេហរីអំពីសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍ករអភិរក្ស និងករេ្របី្របាស់្របកបេដយចិរភាព ៃន

តំបនស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ ។ 

២. ភាគីៃដគូនឹងជ្រម�ញករផ្សព�ផ្សោយ អំពីសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ និងសរៈសំខន់ៃន

ករអភិរក្ស េដយមានេគាលបំណងបេង�ីនករចូលរមួរបស់សហគមននិ៍ងអ�កេធ�ីេសចក�ីសេ្រមច

ចិត�សំរបស់កម�ភាពអភិរក្ស និងករពរសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍និងទីជ្រមករបស់វ ។ 

៣. ខ�ឹមសរសំខនេ់នក�ុងសមា� រៈអបរ់ ំ និងផ្សព�ផ្សោយគឺជាគំនិតៃនវធីិយ៉ាងទូលំទូលយអំពីករអភិរក្ស 

សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន ៍ និងទីជ្រមកេនក�ុងបណា� ញតំបន់ផ�ូវេហះេហរី េហយីនឹងផ�ូវ

េហះេហរី ែដលសត�ស� បទឹក្រត�វករេដីម្បបំីេពញវដ�្របចឆំា� រំបស់វ ។ 

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៥៖ ព្រងឹងសកម�ភាព្រសវ្រជាវ និងតមដនឃា� េំមីល បេង�ីនចំេណះដឹងនិងជ្រម�ញករផា� ស់ប�ូរ

ពតម៌ានស�ីពីសត�ស� បទឹកនិងទីជ្រមករបស់វ : 

១. ភាគីៃដគូ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យបេង�ីត និងអនុវត�កម�វធីិសហ្របតិបត�ិករណ៍្រសវ្រជាវ និង

ឃា� េំមីលផ�ូវេហះេហរីយ៉ាងទូលំទូលយែដលទកទ់ងនឹងចំនួនសត�ស� បទឹកនិងទីជ្រមករបស់វ ។ 

២. ភាគីៃដគូកតស់មា� ល់ត្រម�វករយល់ដឹង្របេសីរជាង អំពីយុទ�ស�ស�េធ�ីេទសន�រ្របេវសន៍របស់សត�

ទឹកស� ប េដីម្បជួីយក�ុងប៉ាន់ស� នហនិភ័យៃនជំងឺបក្ស ីនិងបេង�ីតែផនករេឆ�ីយតប ។ 

៣. ភាគីៃដគូ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យ និងពតម៌ានែដលបានមកពីកម�វធីិ្រសវ្រជាវ និង

តមដនឃា� េំមីល េនក�ុងផ�ូវេហះេហរី ។  

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៦៖ បេង�ីនសមត�ភាព្រគប្់រគងសត�ស� បទឹកនិងទីជ្រមករបស់អ�ក្រគប្់រគងធនធានធម�ជាតិ 

អ�កសេ្រមចចិត� និងអ�កពក់ពន័�េនមូលដ� ន ។  

១. ភាគីៃដគូ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យសហករបេង�ីតជំនាញ េនទូទងំបណា� យតំបនផ់�ូវេហះេហរី 

រមួទងំករបេង�ីនបេច�កេទស្រគប្់រគងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចិរភាព បេង�ីត និងអនុវត�ែផនករ

្រគប្់រគង ករឃា� េំមីលសត�ស� បទឹក និងបេង�ីនករអប់រ ំផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ និងករបេង�ីត

រូបមន�សិក្សោ្រសវ្រជាវ ។ 

២. ភាគីៃដគូ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យជួយសហគមន៍ េដីម្បអីនុមត័ និងអនុវត�េគាលករណ៍អភិវឌ្ឍន៍

្របកបេដយចិរភាពេនក�ុងករ្រគប្់រគងតំបន់ែដលមានសរៈសំខន់ជាអន�រជាតិ ។ ជាមួយនឹងករ

យកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស ចំេពះ្របេទសេនក�ុងផ�ូវេហះេហរីែដលសមត�ភាព និងធនធាន

មានក្រមិត ។ 



ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៧៖ បេង�ីតវធីិ្រគប្់រគងផ�ូវេហះេហរីជាពិេសសសំរបទ់ីជ្រមកនិង្របេភទែដលជាមានអទិភាព 

េដីម្បពី្រងឹងស� នៃនករអភិរក្សសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ 

 ១. ្របេភទែដលជាមានអទិភាព (សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសនែ៍ដលទទួល ករគ្រមាមកំែហង

ជាសកល, ចំនួនសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសនែ៍ដលទទួលករគ្រមាមកំែហងក�ុងតំបន់, ្របេភទ

ែដលមានសរៈសំខនស់ំរប់អភិរក្ស និង្របេភទែដលតំណាងសំខនេ់នក�ុងតំបន់) និងទីជ្រមក

ែដលមានេនក�ុងផ�ូវេហះេហរី ភាគីៃដគូ្រត�វបានេលីកទឹកចិត� េដីម្បបីេង�ីន និងគា្ំរទកម�វធីិ 

អភិវឌ្ឍនៃ៍នករអភិរក្ស និង្រគប្់រគង្របេភទសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន។៍ 

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៨ ៖ ស�ជិក�ព 

១. រដ� ភិបាលអចចូលរមួជាមួយភាពជាៃដគូេនះ តមរយៈករយល់្រពមេលីឯកសរនិងករគា្ំរទ

នូវេគាលេដនិងសកម�ភាពទងំឡាយរបសភ់ាពជាៃដគូេនះ ។  

២. អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល អង�ករអន�ររដ� ភិបាល និងែផ�កជំនួញអន�រជាតិអចចូលរមួជាមួយ

ភាពជាៃដគូេនះ តមរយៈករយល់្រពមេលីឯកសរនិងករគា្ំរទនូវេគាលេដ និងសកម�ភាព

ទងំឡាយរបស់ភាពជាៃដគូេនះ ។  

៣. ភាពជាៃដគូេនះេបីកចំហចំេពះភាគីៃដគូថ�ីទងំឡាយ ។ 

៤. ភាគីៃដគូគួរេលីកទឹកចិត�ដល់សមាជិកភាពៃនភាពជាៃដគូបែន�មេផ្សងេទៀត ។ 

៥. ភាគីៃដគូនឹង្រត�វផ�ល់ករែណនាៃំនសំេណីរសុំចូលជាសមាជិកភាពេនេ្រកកិច�្របជុំ ។ េហយី

្របសិនេបី មិនមានប�� េលីកេឡងីក�ុងរយៈេពលមួយែខ េបក�ជននឹង្រត�វដកប់��ូ លក�ុងប�� ី

ៃនភាគីៃដគូ។ 

៦. ភាគីៃដគូគួរទទួលស� ល់តួនាទីក�ុងក្រមិតេផ្សងៗគា� ៃនរដ�ភិបាលេនក�ុងករ្របតិបត�ិៃនភាពជា

ៃដគូេនះ េហយីគួរេលីកទឹកចិត�ភាពជាៃដគូក្រមិតតំបន់និងក្រមិតជាតិ េដីម្បគីា្ំរទសកម�ភាព

ទងំេនាះ ។ 

៧. ភាគីៃដគូអចដកសមាជិកភាពេនេពលណាក៏បាន និង្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យផ�ល់ករជូន

ដំណឹងជាមុន ។ 

៨. ប�� ីៃនភាគីៃដគូទនស់មយ័មួយនឹង្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងឧបសម�ន័�១ ។ 

 

 



ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�៩ ៖  រដ��ល 

១. ជាគំនិតផ�ួចេផ�ីម េដីម្ប្ីរត�តពិនិត្យេមីលករអនុវត�ៃនភាពជាៃដគូ កិច�្របជំុភាគីៃដគូមួយនឹង

្រត�វេរៀបចំ្របចឆំា�  ំឬតមត្រម�វករ េនទីកែន�ងសមរម្យែដលឯកភាព ។ 

២.ភាគីៃដគូនឹងេបាះេឆា� តេ្រជីសេរសី្របធានមួយរូបនិងអនុ្របធានសំរបអ់ណត�ិរយៈេពល២ឆា� ។ំ 

៣. ភាគីៃដគូនឹងបេង�ីតេលខធិករដ� នមួយ េដីម្បសី្រម�លករទំនាកទំ់នងនិងករស្រមបស្រម�ល

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងេដីម្បសី្រមបស្រម�លសកម�ភាព េនទូទងំផ�ូវេហះេហរី ។ 

ភាគីៃដគូនឹង្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឲ្យគា្ំរទនិងផ�ល់ធនធានដល់េលខធិករដ� ន។ 

៤. ភាគីៃដគូនឹងយកចិត�ទុកដកចំ់េពះេលខធិករដ� ន េហយីេរៀបចំនិងអនុម័តល័ក�ខណ័� ករងរ

សំរបេ់លខធិករដ� ន ។ 

៥. ភាគីៃដគូអចទំនាកទំ់នងេសវកម�ៃនៃដគូឬអង�ករ េដីម្បផី�ល់េសវកម�ដល់េលខធិករដ� ន ។ 

៦. ភាគីៃដគូអចែកែ្របឯកសររបស់ភាពជាៃដគូេនះ តមរយៈករយល់្រពមជាទូេទរបស់

អង�្របជំុ ៃនភាគីៃដគូ។ 

៧. ភាគីៃដគូអចែកែ្រប្រក�មពពួកសត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍ ែដលបានចុះប�� ីក�ុងភាពជា

ៃដគូបានតមរយៈករយល់្រពមជាទូេទ រមួទងំករបែន�ម ឬដក្រក�មសត�ស� បទឹកទងំេនាះ

េចញពីឧបសម�ន័�៣ ។ 

៨. ភាគីៃដគូអចបេង�ីតគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងមួយ េដីម្បសី្រម�លកិច�សហ្របតិបត�ិករ ៃន

ភាពជាៃដគូ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

៩. ភាគីៃដគូអចបេង�ីត្រក�ម្របឹក្សោេយាបល់ និង្រក�មករងរអចិៃ�ន�យ ៍និងឬ ្រក�មករងរបនា� ន់ឬ

្រក�ម្របតិបត�ិេទតមករចបំាច់ ។ រចនាសម�ន័�អង�ករេលខែដលមានឥទ�ិពលៃនភាពជាែដគូ

គឺ្រត�វបានបង� ញក�ុងឧបសម�័ន�៦ ។ 

ក�ខ័ណ�ក�ខ័ណ�១០ ៖  ថវ�� 

១. ភាគីៃដគូគួរេលីកទឹកចិត� េដីម្បផី�ល់ធនធានសំរបគ់ា្ំរទសកម�ភាពរបស់ភាពជាៃដគូ ។ 

២. កិច�្របជំុៃនភាគីៃដគូនឹងប៉ានស់� នត្រម�វករ និងជេ្រមីសសំរបប់េង�ីត្របភពថវកិ េដីម្បៈី 

 ក) ជួយភាគីៃដគូ េដីម្បអីនុវត�សកម�ភាពែដលមានេនក�ុងភាពជាៃដគូ 

 ខ) ចំណាយេលីត្រម�វករសំរប្់របតិបត�ិករៃនេលខធិករដ� ន ្រក�ម្របឹក្សោេយាបល់ ្រក�ម

ករងរ/្រក�ម្របតិបត�ិ និង្រក�មេផ្សងៗេទៀតែដលបេង�ីតេឡងីេ្រកមភាពជាៃដគូេនះ ។ 



ឧបសម�ន័�ឧបសម�ន័�១ 

ប���ីយ�ម�គីៃដគូប���ីយ�ម�គីៃដគូ 

អនុមត័េដយរដ� ភិបាល

/ភាគីមិនែមនរដ� ភិបាល/អន�ររដ� ភិបាល 

េន(ទីកែន�ង)ឬេដយ

(វធីិស�ស�) 

េន ៃថ� ែខ ឆា�  ំ

អូ�ស� លី 

AUSTRALIA 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

ឥណ�ូ េណសុី 
INDONESIA 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 
្របេទសឥណ�ូ េណសុី 

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

ជប៉ុន 

JAPAN 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

ពីលីពីន 
PHILIPHINES 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 
្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

សធារណៈរដ�កូេរ ៉

REPUBLIC OF KOREA 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

សហពន័�រុស្ុស ី

RUSSIA 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

សងំ�ហ� ពួរ 
SINGAPORE 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 
្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

សហរដ�អេមរកិ 

UNITED STATES OF AMERICA 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុី 

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

េលខធិករដ� នអនុស�� ្របេភទេទសន�រ្របេវសន៍ 
CONVENTION ON MIGRATORY SPECIES SECRETARIAT 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 
្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

េលខធិករដ� នអនុស�� រ៉មសរ 

RAMSAR CONVENTION SECRETARIAT 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

្រក�ម្រសវ្រជាវក�ុងទឹកអូ�ស� លី 

AUSTRAIAN WADER STUDIES GROUP 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

មូលនិធិេ្រកៀលអន�រជាតិ 
INTERNATIONAL CRANE FOUNDATION 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 
្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

អង�ករដីេសីមអន�រជាតិ 

WETLANDS INTERNATIONAL 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 

្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

អង�ករមូលនិធិសត�ៃ្រពពិភពេលក 
WWF 

េនទី្រក�ងបូហ�័រ 
្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

អង�ករ IUCN លិខិតជូនេលខធិករ
ស�ីទី 

ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

អង�ករជីវតិសត�ស� បអន�រជាត ិ េនទី្រក�ងបូហ�័រ ៃថ�ទី៦ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 



BIRDLIFE INTERNATIONAL ្របេទសឥណ�ូ េណសុ ី

អង�ករសមាគមសត�ស� បៃ្រពជប៉ុន 

WILD BIRD SOCIETY OF JAPAN 

លិខិតជូនេលខធិករ

ស�ីទី 

ៃថ�ទី១៨ ែខកក�ដ ឆា� ំ

២០០៧ 

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា 
ROYAL GOVERNMENT OF CAMBODIA 

េនេប៉កងំ ្របេទសចិន ៃថ�ទី១៣ ែខវចិ�ិក 
ធា� ២ំ០០៧ 

សធារណៈរដ�្របជាមានិតចិន 

CHINA 

លិខិតជូនេលខធិករ

ស�ីទី 

ៃថ�ទី១៧ ែខមិនា ឆា� ២ំ០០៨ 

អង�ករេស្ប�ងអហរ និងកសិកម� 

FAO 

លិខិតជូនេលខធិករ

ស�ីទី 

ៃថ�ទី៦ ែខវចិ�ិក ធា� ២ំ០០៨ 

អង�ករេសចក�ីសង្ឃមឹតំបនដ់ីេសីមនិងសត�ស� បទឹក 
WILDFOWL AND WETLANDS TRUST 

លិខិតជូន្របធាន 
ភាពជាៃដគូ 

ៃថ�ទី២១ ែខមករធា� ២ំ០១០ 

 

ឧបសម�ន័�ឧបសម�ន័�២ ៖   និយមន័យនិយមន័យ 

េគាេគាលបំណងលបំណង ៃនភាពជាៃដគូៃនភាពជាៃដគូ ៖ 

១. សត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសនម៍ានន័យថាចំនួនសត�ស� បទឹកៃន្របេភទណាមួយ េនក�ុងផ�ូវេហះ
េហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីត ឬ អនុ្របេភទៃន្រក�មសត�ស� បទឹក ែដលបានកំណតេ់នក�ុង

ឧបសម�ន័�៣ ែដលសមាសភាគពិេសសៃនមាជិក្របេភទសត�ទងំេនាះ ឆ�ងកត្់រពំែដន្រគប់្រគង
របស់ជាតិមួយ ឬ េ្រចីន យ៉ាងេទៀងទត ់និងេដយអចព្យោករបាន ។ 

២. ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីតមានន័យថា ្របពន័�មួយៃន្របពន័�េធ�ីេទសន�រ្របេវសនរ៍បស់
សត�ស� បទឹកេនេលីពិភពេលកជាេ្រចីន ែដលផ្សោរភា� បតំ់បនេ់ដយផា� ល់ និងេអកូឡូសុីេនក�ុង

្របេទសនិងទ�ីបេផ្សងៗគា�  ។ ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីត រមួប��ូ លទងំែផ�កខ�ះ ៃន
្របេទសសហរដ�អេមរកិ(អឡាស� ) និងសហពន័�រ ៉ុសុី(រ ៉ុសុីខងេកីត) និងតំបនអ់សុីខងេកីត, 

អសុីអេគ�យ ៍និង្របេទសអូ�ស� លី ។ 

 

ែផនទីៃនផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីត 



៣. ផ�ូវេហះេហរីមាននយ័ថា ផ�ូវេហះេហរីអូ�ស� លី-អសុីខងេកីត ។ 

៤. រដ� ភិបាលៃដគូមាននយ័ថា រដ� ភិបាលជាតិែដលបានអនុមត័យល់្រពមេលីភាពជាៃដគូ ។ ្របេទស

េនក�ុងផ�ូវេហះេហរីមាន: អូ�ស� លី សធារណៈរដ�្របជាមានិតបងក់� េដស ្រប�យេណ-

ដរ ៉ូស្សោឡមឹ រជាណាច្រកកម�ុជា សធារណៈរដ�្របជាមានិតចិន សធារណៈរដ�្របជាធិប

េតយ្យកូេរ ៉ឥណ�ូ នាសុី ជប៉ុន សធារណៈរដ�្របជាមានិត្របជាធិបេតយ្យឡាវ ម៉ាេឡសុ ីមង៉�់ហ��ល 

សហភាពភូមា ញូវសុីឡង ់ ប៉ាប៉ូញូវ�ហ�េីនៀ ហ�លីីពីន សធារណៈរដ�កូេរ ៉ សហពន័�រុស្ុស ី

សធារណៈរដ�សង�បូរ ី សធារណៈរដ�្របជាធិបេតយ្យទីមរ័ខងេកីត រជាណាច្រកៃថឡង់ 

សហរដ�អេមរកិ និងសធារណៈរដ�សង�មនិយមេវៀតណាម ។ 

៥. ភាគីៃដគូអន�ររដ� ភិបាលមានន័យថា អង�ករតំបន់និងអន�រជាតិ, ស� បន័ និងទីភា� ក់ងរ ែដលបាន

នឹងកំពុងយល់្រពមេលីភាពជាៃដគូ។  

៦. ភាគីៃដគូមិនែមនរដ� ភិបាលអន�រជាតិមានន័យថា អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាលជាតិនិងអន�រជាតិ

ែដលស្រមបស្រម�លសកម�ភាពអភិរក្សសត�ស� បទឹកក�ុងផ�ូវេហះេហរីេនក�ុង្របេទស េ្រចីនជាង

មួយ និងែផ�កជំនួញអន�រជាតិែដលបាននឹងកំពុងយល់្រពមេលីភាពជាៃដគូេនះ ។ 

៧. ភាគីៃដគូផ�ូវេហះេហរី គឺសំេដេទេលីករ្របមូលផ�ុ ំភាគីរដ� ភិបាល ភាគីៃដគូអន�ររដ� ភិបាល 

និងភាគីៃដគូអន�រមិនែមនរដ� ភិបាល េនក�ុងផ�ូវេហះេហរី ។ 

៨. បណា� ញតំបនផ់�ូវេហះេហរីមាននយ័ថា ភាពទំនាក់ទំនងគា� ៃនតំបនស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍

តមរយៈករផា� ស់ប�ូរគា� េទវញិេទមក ៃនចំនួននិង្របេភទ េនក�ុងផ�ូវេហះេហរី ។ 

ឧបសម�ន័�ឧបសម�ន័�៣៖ �កុមសត���បទឹកែដលេធ�ើ�កុមសត���បទឹកែដលេធ�ើេទសន�រ�បេវសន៍េទសន�រ�បេវសន៍េ�ក��ងផ��វេ�ក��ងផ��វេ�ះេហើរេ�ះេហើរ 

  អូ���លីអូ���លី - �សីុ�ងេកើត�សីុ�ងេកើត 

�កុម�ម�យវ��គ�កុម�ម�យវ��គ េ��ះេ��ះអង់េគ�សអង់េគ�ស 

អំបូរ កវអីុីេដ(Gaviidae ) Divers/Loons 

Podicipedidae Grebes 
Phalacrocoracidae Cormorants 
Procellariidae Shearwaters 
Oceanitidae  Storm Petrels 
Pelecanidae  Pelicans 
Ardeidae  Herons, Egrets and Bitterns  
Ciconiidae  Storks 
Threskiornithidae  Ibises and Spoonbills 
Anatidae  Swans, Geese and Ducks 
Gruidae  Cranes 
Rallidae  Rails, Gallinules and Coots  
Heliornithidae  Finfoots 



Jacanidae  Jacanas 
Haematopodidae  Oystercatcher 
Recurvirostridae  Stilts and Avocet 
Glareolidae  Pratincoles 
Charadriidae  Plovers 
Scolopacidae  Sandpipers 
Laridae  Gulls, Terns and Skimmers  
Stercorariidae  Skuas 
Alcidae  Auks 

 

ឧបសម�ន័�ឧបសម�ន័�៤៖ លក�ណៈវ�និច�័យប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរ 

េដីម្បយីកចិត�ិទុកដក់ចំេពះករដកប់��ូ លក�ុងបណា� ញផ�ូវេហះេហរី ភាពជាៃដគូេនះបានអនុមត័

លក�ណៈវនិ�ច�័យដូចខងេ្រកម ៖ 

ក) អនុស�� ស�ីពីដីេសីម (រ៉មសរ ្របេទសអីុរង៉់១៩៧១) លក�ណៈវនិិច�យ័សំរបតំ់បនដ់ីេសីមមាន

សរៈសំខន់ជាអន�រជាតិសំរបស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ្របេវសន៍។ េនាះគឺ៖ 

លក�ណៈ�ន�ច�យ័ ២ : តំបនដី់េសីម្រត�វចត់ទុកថា ជាតំបន់ដីេសីមមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាត ិ

្របសិនេបី វគា្ំរទនូវ្របេភទជិតផុតពូជ ្របេភទងយរងេ្រគាះថា� ក់ឬ 

ជិតផុតពូជបំផុត ឬ សហគមនេ៍អកូឡូសុីែដលទទួលករគ្រមាមកំែហង 

លក�ណៈ�ន�ច�យ័៥ :  តំបនដី់េសីម្រត�វចត់ទុកថា ជាតំបន់ដីេសីមមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិ 

្របសិនេបី វគា្ំរទជាេទៀងទត់ សត�ស� បទឹកចំនួន ២០.០០០ ក្បោល ឬ 

េ្រចីនជាងេនះ ។ 

លក�ណៈ�ន�ច�យ័៦ :  តំបនដី់េសីម្រត�វចត់ទុកថា ជាតំបន់ដីេសីមមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាត ិ

្របសិនេបី  វ្រទ្រទងជ់ាេទៀងទត់នូវ ១% ៃនចំនួនសរុបៃន្របេភទមួយ ឬ 

អនុ្របេភទមួយ ។ 

ខ) លក�ណៈវនិិច�័យែដលបេង�ីតេឡងីដូចែដលបានអនុវត�េនេ្រកមយុទ�ស�ស�អភិរក្សសត�ស� បទឹក

េទសន�រ្របេវសនអ៍សុីប៉ាសុីហ�ចី ។ េនាះគឺ៖ 

១) តំបនែ់ដលបេង�ីតេឡងីគួរ្រត�វចតទុ់កថាមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិ ្របសិនេបី វ្រទ្រទង់

ជាេទៀងទត់ ០,២៥%ៃនចំនួនសរុប ៃន្របេភទមួយ ឬ អនុ្របេភទៃនសត�ស� បទឹក

េនេពលេធ�េីទសន�រ្របេវសន ៍។ 



២) តំបនែ់ដលបេង�ីតេឡងីគួរ្រត�វចតទុ់កថាមានសរៈសំខនជ់ាអន�រជាតិ ្របសិនេបី វ្រទ្រទង

ជាេទៀងទត់នូវសត�ស� បទឹកចំនួន ៥.០០០ ឬ េ្រចីនជាង ក�ុងកំឡុងេពលេធ�ីអេនា�

្របេវសនម៍�ង ។ 

 គ) េនក�ុងកលៈេទសៈេលីកែលង តំបនអ់ច្រត�វបានកំណត់ដក់ប��ូ ល ្របសិនេបី វ្រទ្រទងស់ត�

ស� បទឹកអេនា� ្របេវសនេ៍នក្រមិត ឬ ដំណាក់កលៃនវដ�ជីវតិរបស់វសំខន ់ េដីម្បែីថរក្សោចំនួនសត�សរុបក�ុង

ផ�ូវេហះេហរី ។ យុត�ិកម�ៃនករដកប់��ូ លេនះ នឹង្រត�វបានពិចរណា េដយភាពជាៃដគូ ពីមួយករណី េទមួយ

ករណី ។ 

 

ឧបសម�ន័�ឧបសម�ន័�៥ ៖ តំបន់ែដលរួមប���លក��ងប��ញតំបន់ផ��វេ�ះេហើរអូ���លី- 

�សីុ�េងកីត 

្របេទស តំបនស់ត�ស� បទឹកេទសន�រ
្របេវសនរ៍មួប��ូ លក�ុងបណា� ញ

តំបន់ផ�ូវេហះេហរី 

្របេភទសត�ស� បទឹកេទសន�រ
្របេវសន ៍ ឬ ្រក�ម្របេភទសំរប់

តំបន់ែដលមានសរៈសំខន់ជា
អន�រជាតិ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

ឧបសម�ន័�ឧបសម�ន័�៦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កិច��បជំុកិច��បជំុៃនៃន�គី�គីៃដគូៃដគូ 

�កុម�បឹក��េ�បល់ េល�ធិ�រ��ន 

ប��ញតំបនផ់��វេ�ះេហើរ 

 
ក្រុ មកា រងា រ/ក្រុ មប្រតិបត្តិ

អចិន្រ្តៃយ៍/បណ្តោះអាសន្ន 

 
ក្រុ មកា រងា រ/ក្រុ មប្រតិបត្តិ

អចិន្រ្តៃយ៍/បណ្តោះអាសន្ន  

្រក�មករងរ/្រក�ម្រ�តិបត�ិ

អចិៃ�ន�យ៍/បេណ� ះអាសន� 

 


