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1. Open meeting  
1) Mr. Ouk Vibol, Director of Department of Fisheries Conservation, expressed thanks to Mr. 

Prom Kunti, deputy governor of Kep and director of Kep FiAC and offices from kep 
administration taking their opportunity to join that meeting. This is a good chance to meet 
and discuss together on draft 3 year management plan preparation for MFMA in Kep (see 
annex 1 and 2).   

2) Mr. Prom Kunti, Deputy Governor of Kep welcomed to all participants, especially Mr. Ouk 
Vibol, and informed that the management plan is corrected from technical working group 
again but, it is still not good for what we wanted, so we need more inputs or ideas or 
comments from meeting to ensure that the plan is better.  
 

2. Presentation of draft 3 year management plan for MFMA in Kep 
3) Mr. Ouk Vibol presented draft 3 year management plan for MFMA in Kep to meeting. He 

informed that he reduced from 5year-plans to 3 year-plan because there are spending a lot of 
money and hard to find budget to implement it when the project finished (see annex 4). 

4) He added that he cut down from 9 objectives of the plan to 6 objectives because some 
objectives are the similar, so he combined into one objective. The estimated budget is around 
USD 618,720, but there are no budgets to implement yet. So we need to seek money together. 
Department of Fisheries Conservation has budgets from EU for deploying concrete box and 
from SEAFDEC/UNEP/GEF for meeting preparation, extension, and patrolling.     

5) Based on the proclamation of MFMA in Kep, FiA and Kep Administration need to work 
together in order to ensure the effective implementation of MFMA in Kep   

6) He suggested meeting to review and correct each paragraph. 
    

3. Discussion draft 3 year management plan for MFMA in Kep 
7) Mr. Prom Kunti suggested meeting to check spelling, meaning by each paragraph and 

proposed Mr. Kuch Virak, Director of Kep FiAC to help check, and correct the figure, fish 
production as mentioned in Introduction. 

8) The meeting agreed the draft 3 year-management plan for MFMA in kep, but the draft plan 
need to  meet and discuss with 2nd Technical Working Group any day this month before it will 
be submitted and approved by the Governor of Kep and Director General of Fisheries 
Administration.   

9) Mr. Prom Kunti suggested meeting to follow up the VN’s activities that always entries 
Cambodia’s territory, if they are coming for fishing or tourism.  
    

4. Close meeting  
10) Mr. Ouk Vibol thanked very much to Deputy Governor and Director of Kep FiAC and other 

officers again, providing inputs and ideas to make the plan better. The plan is also used to 
seek budget from other source and he suggested Mr. Kuch Virak to find budget from EU for 
patrolling as well. 

11) He suggested the teamwork from the province to monitor and speed up that job and then it 
is submitted to 2nd Technical Working Group meeting. 

12) He added that DFC is ready to have some budgets to exchange study tour at countries such as 
Viet Nam and Thailand. The meeting closed at 5:30pm 
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ANNEX 1 

List of participants attending reviewing 3 years management plan for marine fisheries 
management area in Kep on 7 to 8 February 2019 

Name Sex Title Organization Telephone 
1. Prom Kunti M Deputy Governor of 

Kep 
Kep Administration  012974816 

2. Ouk Vibol M Director DFC/FiA 012908121 
3. Kuch Virak M Director Kep FiAC 012875587 
4. Kyng Sophanny M Vice chief  Kep FiAC 012494269 
5. Chhork Sineath M Chief of Fisheries 

Administration 
Division  

Kep FiAC 012828926 

6. Chhun 
Chanvanthun 

M Director of 
Administration 
Division 

Kep Administration  
017861444 

7. Kao Monirith M Deputy Director  Marine Fisheries 
Administration 
Inspectorate 

012583828 

8. Leng Sy Vann M Deputy Director DFC/FiA 017446373 
 

 

ANNEX 2 

Schedule for reviewing 3 years management plan for marine fisheries management area in 
Kep on 7 to 8 February 2019 

Date/Time Description  Responsible person 

06 February 2019 

10:00am-2:30pm Leaving Phnom Penh for Kep 

• Mr. Ouk Vibol 
• Mr. Leng Sy Vann 
• Mr. Kao Monirith 
• Ms. Va Sotepy 

07 February 2019 

8:30am- 9:00am Registration  All  

9:00am- 10:00pm Presentation of draft 3 year management plan for 
MFMA in Kep  

Mr. Ouk Vibol 
Director of 
Department of 
Fisheries 
Conservation 

10:00pm-12:00pm Discussion and review draft 3 year management 
plan for MFMA in Kep 

Mr. Prom Kunti 
Deputy Governor of 
Kep 

12:00pm-2:00pm Lunch break  

2:00pm-5:00pm Discussion and review draft 3 year management 
plan for MFMA in Kep 

Mr. Prom Kunti 
Deputy Governor of 
Kep 
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08 February 2019 

9:00am-12:00pm Discussion and review draft 3 year management 
plan for MFMA in Kep 

Mr. Prom Kunti 
Deputy Governor of 
Kep 

12:00pm -2:00pm Lunch   

2:00pm-5:00pm Discussion and review draft 3 year management 
plan for MFMA in Kep 

Mr. Prom Kunti 
Deputy Governor of 
Kep 

09 February 2019 

9:00am -4:00pm Leaving Koh Kong for Phnom Penh All 

 
 

ANNEX 3 

Participants’ Photos attending reviewing 3 year management plan for marine fisheries 
management area in Kep on 7 to 8 February 2019 
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សមុ្រទេន្របជុំេកះេពធិ៍និង្របជុេំកះទន យ េខត្តែកប េ យមនករគ្ំរទពរីដ្ឋបលេខត្តែកប។ ជមយួគន េនះ
ផងែដរ ្រកុមករងរជំនញរបស់រដ្ឋបលជលផល រដ្ឋបលេខត្តែកប មនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទេខត្ត
ែកប សហគមនេ៍ន ទ អងគករអភរិក ជលផលកមពុជ អងគករIUCN នងិអនកពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀតបនេរៀបចំែផន
ករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទរយៈេពល្របពីំឆន ២ំ០១៩-២០២១ េដើមបឱីយករ្រគប្់រគងតំបនេ់នះ
មន្របសិទធភពនិងករទទួលខុស្រតូវខពស់។ ករេរៀបចំែផនករេនះ កជ៏ែផនកមយួជួយ ឱយសេ្រមចេគលេ ែផន
ករយុទធ ្រស្តអភវិឌ វស័ិយកសិកមមផងែដរ។ 

កនុងនមរដ្ឋបលជលផល ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ខញុ ំសូមគ្ំរទយ៉ងេពញទំហឹងនូវករ
េរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងេនះ និង កឲ់យដំេណើ រករជផ្លូវករ េដើមបសីេ្រមចនូវេគលបំណងទងំ្រប ំគឺធនឱយបន
នូវនិរន្តរភពករេន ទជលកខណៈ្រគួ រ ករអភរិក ធនធនជីវច្រមុះជលផល នងិចូលរមួចំែណកេលើកសទួយ
េទសចរណ៍ធមមជតិ េដើមបបីេងកើនកំរតិជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋេយើង។ 

                                                                   ៃថង                    េ ច ែខេជស្ឋ ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦២ 

            ជធនីភនេំពញ ៃថងទី       ែខ      ឆន ២ំ០១៩ 

្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ទទួលបនទុកជ 
្របធនរដ្ឋបលជលផល 
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vi 
 

រមភកថ 
ឯកឧត្តមអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តែកប 

ែកបជេខត្តមយួ ែដលមនសក្ត នុពលខពស់េលើវស័ិយេទសចរណ៍ ែដលជចណូំលដសំ៏ខនប់ំផុតស្រមប់
េលើកសទួយវស័ិយេសដ្ឋកិចចនិងករអភវិឌ ។ ្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្តែកបមនមុខរបរពឹងែផ្អកេលើធនធនធមមជត ិ ដូចជ
វស័ិយេទសចរណ៍ធមមជតិ ករេន ទ ករេធ្វើែ្រសអំបិល នងិករេធ្វើែ្រសចំករ។ 

ែកបជទី្រកុង ្អ ត បនទទួលពនរង្វ នផ់ក រដួំល០៣ទង ចំននួ០២េលើកជបគ់ន កនុងចលន្របឡង្រប ំង 

“ទី្រកុង ្អ ត”។ ជរ ្ឋ ភបិលបនកំណតច់កខុវស័ិយេខត្តែកប ជេខត្តេទសចរណ៍ស្រមកលំែហកំ ន្ត្របណិតកំរតិ
ខពស់េហើយកម៏និបនអនុញញ តឱយមនជេ ងច្រកឧស ហកមមធំៗ េឡើយ។ កន្លងមក េខត្តែកបកប៏នទទួលនូវពន
រង្វ ន ់ ”ទី្រកុងនិរន្តរភពបរ ិ ថ ន ៊ ន” េលើសូចនករ ដី ្អ តទឹក ្អ ត និងខយល់ ្អ ត ែដល្របគល់េន្របេទស
្រប៊ុយេណនឆន ២ំ០១៧និងទទួលបនពនរង្វ ន“់ទី្រកុងេទសចរណ៍ ្អ ត ៊ ន” ែដល្របគល់េនេខត្តេឈៀងៃមៃ៉ន 

្រពះ ជ ច្រកៃថនឆន ២ំ០១៨។ បចចុបបនន េខត្តែកបជ “ទី្រកុង ៊ នឈនមុខេឆ្លើយតបនឹងេគលេ អភវិឌ ន៍
េ យចីរភព” ្រពមជមយួេនះ េខត្តកកំ៏ពុងឈរជេបកខភពមយួេទៀតកនុងករ្របឡង្រប ំងយកពនរង្វ ន ់ ”ទី្រកុង
ជីវច្រមុះ ៊ នចិន” ។ ភពេជគជយ័ជបន្តបន្ត បេ់នះ េ យ រេខត្តែកប មនយុទធ ្រស្តអភវិឌ នច៍បស់ ស់ 

ជពិេសស យុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងធនធនធមមជតិនិងបរ ិ ថ ន។  

កនុងនមគណៈអភបិលនិង្របជពលរដ្ឋទូទងំេខត្ត ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណនងិគ្ំរទ ដល់្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទកដូ៏ចជរដ្ឋបលជលផលនិង្រកុមករងរទងំអស់ ែដលបនយកចតិ្តទុក កក់នុងករករពរ
ធនធនទងំេនះ មរយៈករបេងកើតឱយមនតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទមយួកែន្លង ែដលេធ្វើឱយ ជញ ធរេខត្ត
េយើងខញុ ំមនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រតឹម្រតូវកនុងករចូលរមួ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
្រពមទងំជួយ សេ្រមចបននូវយុទធ ្រស្តអភវិឌ នរ៍បស់េខត្តផងែដរ។    

 ចំេពះមុខេនះ រដ្ឋបលេខត្តែកប សូមេកតសរេសើរេ យេ ម ះ ចេំពះ្រកុមករងរបចចកេទសជំនញមកពី
រដ្ឋបលជលផល រដ្ឋបលេខត្តែកប ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលៃនមនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទេខត្ត អងគករ 
SEAFDEC/UNEP/GEF អងគករអភរិក សមុ្រទកមពុជ(MCC) អងគករIUCN/MFF នងិអនកពកព់ន័ធេផ ងៗេទៀត ែដលបន
េរៀបចំែផនករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន្របជំុេកះេពធិ៍និងេកះទន យរយៈេពល៣ឆន  ំពី២០១៩-

២០២១េនះេឡើង ែដលជឯក រដសំ៏ខនប់ំផុតស្រមបក់រអនុវត្តសកមមភពឱយចំទិសេ  និងសេ្រមចេគលបំណង
ែដលបនេ្រគងទុក។ 

 ជថមីម្តងេទៀត កនុងនមរដ្ឋបលេខត្តែកប ខញុ ំសូមគ្ំរទនូវឯក រែផនករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផល
សមុ្រទេនះ េហើយរដ្ឋបលេខត្តនឹងចូលរមួសហករអនុវត្តែផនករ្រគប្់រគងេនះ េដើមបធីនបននូវភពគងវ់ង
ធនធនធមមជតិស្រមបប់េ្រមើឱយ្របជពលរដ្ឋនិងកូនេចេយើងជំននេ់្រកយៗេទៀត។ 

  ៃថង             ែខមគិសិរ ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦២               

               េខត្តែកប ៃថងទ ី        ែខ      ឆន ២ំ០១៩ 

អភបិលៃនគណៈអភិបលេខត្តែកប 
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េសចក្តីែថ្លងអណំរគុណ 
 

្រកុមអនកេរៀបចំនិងែកស្រមួល 

េ ក អ៊ុក វបុិល េ ក ្រពុំ គនធិ េ ក េឡង សីុវណ្ណ  េ ក គឹម សុខ េ ក គុជ វរិៈ េ ក Tom Collombat និងកញញ  ថប ់

រចន 

អនកផ្តលព័់ត៌មនបែនថម 

េ ក ថឹង បូរនិ េ កយូ ចនទ្របសិទធ េ កPaul Ferber េ ក គីង សុផនី េ ក ឈុន ចន័ទ ៉ នថុ់ន េ កចក ់ សីុនថ 

សមជិកៃនគណៈកមមករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេខត្តែកបនិង្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមបតំ់បន្់រគប្់រគង
ជលផលសមុ្រទេខត្តែកប។ 

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ 

កនុងនមអនកេរៀបចំែផនសកមមភពស្រមបក់រ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេខត្តែកប សូមែថ្លង
អំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះថន កដ់កឹននំិង្រកុមករងរបេចចកេទសៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ 

រដ្ឋបលជលផល និងរដ្ឋបលេខត្តែកប ែដលបនបងកលកខណៈងយ្រសួល និងជួយ ផ្តល់អនុ សនល៍្ៗអ កនុងករេរៀប
ចំតបំន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទកនុងេខត្តែកបេនះេឡើង ្រពមទងំជួយ ែកស្រមួលនងិ កឱ់យេ្របើ្របស់ជផ្លូវករ េដើមបី
ធនករអនុវត្តសកមមភព្របកបេ យ្របសិទធភពនិងករទទួលខុស្រតូវខពស់។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះអងគករ SEADEC/UNEP/GEF អងគករអភរិក សមុ្រទកមពុជ 

(MCC) នងិអងគករ IUCN/MFF ែដលជួយ គ្ំរទថវកិនិងបេចចកេទស កនុងករបេងកើតតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ
កនុងេខត្តែកប និងែផនករ្រគប្់រគងរយៈេពល៣ឆន េំនះេឡើង។ 

អងគករៃដគូ 
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អក រកត់ 
 
MCC (Marine Conservation Cambodia)    អងគករអភរិក សមុ្រទកមពុជ 

DFC (Department of Fisheries Conservation)   នយក ្ឋ នអភរិក ជលផល 

FiA (Fisheries Administration)     រដ្ឋបលជលផលខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកប 

TWG-MFMA-Kep (Technical Working Group for Kep MFMA)្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមបត់បំន្់រគប្់រគង
ជលផលេខត្តែកប 

PMB-MFMA-Kep (Provincial Management Board for Kep MFMA) ្រកុម្របកឹ ្រគប្់រគងតបំន្់រគប្់រគងជលផល
េខត្តែកប 

MFMA (Marine Fisheries Management Area)   តំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ 

FAO (Food and Agriculture Organisation)   អងគករេសប ងនិងកសិកមមសហ្របជជតិ 
IUCN (International Union for Conservation of Nature)  សហភពអន្តរជតេិដើមបកីរអភរិក ធមមជត ិ
MFF (Mangroves for the Future)    ៃ្រពេកងកងេដើមបអីនគត 

SEAFDEC (South East Asia Fisheries Development Center) មជឈមណ្ឌ លអភវិឌ ជលផលៃន ៊ ន 

GEF (Global Environment Facility)    មូលនធិិបរ ិ ថ ន កល 

UNEP (United Nation Environment Program)  កមមវធិីបរ ិ ថ នសហ្របជជតិ
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១. េសចក្តីេផ្តើម 

១.១ លកខណៈភូមិ ្រស្ដ នងិគុណតៃម្ល្របពន័ធេអកូឡូសីុតបំនេ់ឆនរ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជសថិតេនភគខងតបូងៃនឧបទ្វីបឥណ្ឌូ ចិនៃនតំបន់ សីុ េគនយ។៍ េឆនរសមុ្រទកមពុជ
តសនធឹង្របែវង៤៤០គីឡូែម្៉រត មបេ ្ដ យឈូងសមុ្រទៃថ ែដលជប្់រពែំដនៃថនិងេវៀត មេហើយតំបន់

េសដ្ឋកិចចផ្ត ចម់ុខមនទំហំ៥៥.៦០០គ.ម២(Nelson, 1999)។ 
 ្របេទសកមពុជមនតំបនេ់ឆនរសមុ្រទចនំួន០៤េខត្ត រមួមន េខត្ត្រពះសីហនុ េខត្តកំពត េខត្តេកះកុង នងិ

េខត្តែកប។ ែដនទឹកសមុ្រទរបស់្របេទសកមពុជ្រគបដណ្ត បេ់កះចំនួន៦៩េកះែដលមនជវីច្រមុះសមុ្រទខពស់រមួមន
ថមប្៉របះទឹក(ផក ថម) ្រប ក្់របែហល្របមណ២.៨០៦ហិក  េ ម សមុ្រទ៣០.០០០ហិក  និងៃ្រពេកងកង
្របែហល៧៨.៤០០ហិក េធ្វើឲយបរ ិ ថ នសមុ្រទកនុងតំបនេ់នះសំបូរេ យជីវៈច្រមុះ។ 

ធនធនជលផលជពិេសស្រតីគឺជ រដសំ៏ខនស់្រមប្់របជជនកមពុជ េហើយេដើរតួនទីយ៉ងសំខន់
ស្រមបស់ន្ដិសុខេសប ង។ មករ្រ វ្រជវរបស់រដ្ឋបលជលផលកនុងឆន ២ំ០០៨ ្រតីបនផ្ដល់្របូេតអុនីជង៨១,៥
ភគរយេនកនុងរបប រ្របចៃំថងរបស់្របជជនេយើង។ ្រតីសមបូរេ យ្របូេតអុីនវ ី មនី និង រធតុខនជិេផ ងៗ
េទៀតែដលមន រៈសំខនស់្រមបសុ់ខភពមនុស ជពិេសស្រស្ដីមនៃផទេពះនិងកុមរ។ 

្របជជនែខមរេយើងនិយមបរេិភគ្រតីេ្រចើន េបើេ្រប បេធៀបេទនងឹ្របជជនែដលរស់េនកនុងប ្ដ ្របេទសៃន
ងទេន្លេមគងគកដូ៏ចជេនេលើសកលេ កទងំមូលែដរ។ គិតជមធយម្របជពលរដ្ឋមន ក់ៗ  បរេិភគ្រតី្របមណ  

៥២,៤គ.្រកកនុងមយួឆន ។ំ 
ធនធនជលផលបនចូលរមួចែំណកយ៉ងសំខនេ់នកនុងសងគមនិងេសដ្ឋកិចចជតិ េ យបនផ្តល់ជមុខរបរ

ដល់្របជជនកមពុជជង៦ ននកែ់ដលមនករងរពកព់ន័ធជមយួនឹងមុខរបរេន ទ។ វស័ិយជលផលជ្របភព
ផ្ដល់្របកច់ំណូលយ៉ងសំខនស់្រមប្់រទ្រទងជ់ីវភពរស់េន្របចៃំថងរបស់្របជពលរដ្ឋែខមរ ជពិេសសអនករស់េន 

មជនបទ។ 

ធនធនជលផល កជ៏្របភពមយួយ៉ងសំខនក់នុងករទកទ់ញករចប់ រមមណ៍របស់េភញ វេទសចរណ៍ជតិ 
និងអន្ដរជតិផងែដរ ដូចជករេន ទ្រតីកំ ន្ដ ករទស នេនភូមអិនកេន ទបែណ្ដ តទឹកេនចុងឃន ស េខត្ដ
េសៀម ប ករទស នេផ តេនែ្រពកកពីំេខត្ដ្រកេចះ ករទស ន មតំបនៃ់្រពលិចទកឹ នងិៃ្រពេកងកង និងករ
មុជទឹកេមើលផក ថមជេដើម។ សកមមភពទងំេនះ បនចូលរមួចំែណកេលើកសទួយេសដ្ឋកិចចជតិរបស់្របេទសកមពុជ
េយើងឱយបនរកីចំេរ ើន។ 

េ្រកពីេនះ ធនធនជលផលកជ៏្របភពមយួែដលេធ្វើេ យ្របជជនជេ្រចើនេនេលើសកលេ កបន គ ល់ពី
កមពុជ មរយៈសិ ចរកឹេលើជញជ ំង្រប ទអងគរវត្ត និង្រប ទបយន័ និងភពសមបូរែបបៃន្រតីទឹក ប ែដល
ចបប់នពីធមមជតិមនបរមិណេ្រចើន។ មយ៉ងេទៀត ្របេទសេយើងមន្រតីមយួចំននួែដលមនលកខណៈពិេសស
េ យែឡកព្ីរបេទសដៃ៏ទដូចជ្រតី ជ និង្រតីគល់ ងំ ជ្របេភទ្រតទីឹក បធំមយួេនេលើពភិពេ ក ្រពមទងំ្រតី
បែបលយក  និងេផ តទឹក បជេដើម។ ្រតកីជ៏អត្ដសញញ ណជតិមយួែដរ េ្រពះថ្របជជនែខមរេយើងមន 

ទំេនៀមទម្ល ប ់វបបធម ៌និង្របៃពណីបរេិភគ្របហុកែដលមនិ ចខ្វះបន ងំពបុី ណកលមក។ 
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១.២ ្របេភទជ្រមកជលផលនងិជីវច្រមុះ 

ផក ថមកនុង្របេទសកមពុជ ភគេ្រចើនសថិតេនែកបរៗេកះ កនុងទីែដលមនទឹក ក់ៗ  ចេន្ល ះជេ្រមទឹកពី២,៥-

៣០ម (Krell et al. 2011)។ ទីជ្រមកសំខន់ៗ ទងំេនះ្រទ្រទងជ់ីវច្រមុះករេន ទរបរចិញច ឹមជីវតិនិងផ្តល់កិចចករពរ
េឆនរសមុ្រទ មរយៈនិយត័កមម្របពន័ធ កសធតុពិភពេ កករកតប់នថយបតុភូតមនិ្រប្រកតីៃនធមមជតិនិង
្រប្រពឹត្តកមមសំណល់ (Cesar, 2000; Brander et al., 2007; Londono & Johnston 2012)។េ ម សមុ្រទមន
នទីដសំ៏ខនស់្រមបជ់កែន្លងរកចំណីៃនសត្វសមុ្រទដូចជអេណ្តើ កនិង្រតីឆ្ល ម (Heithaus et al 2002; Taquet et 

al 2006; Bjorndal & Bolten 2010)។ េលើសពីេនះៃ្រពេកងកងគឺជទីជ្រមកដម៏ន្របេយជនស៍្រមប់
កររកចំណីនិងករលូត ស់ៃន្របេភទ្រតីជេ្រចើន (Blaber et al 1989; Lugendo et al 2005; Lugendo et al 

2007) និងេដើរតួជ្របពន័ធករពរេឆនរសមុ្រទស្រមបស់ហគមនជ៍េ្រចើនែដលរស់េន មេឆនរសមុ្រទៃន្របេទសកមពុជ 

(Kathiresan & Rajendran 2005)។ បរ ិ ថ នសមុ្រទនិងតំបនេ់ឆនរៃន្របេទសកមពុជកម៏នតួនទកីនែ់តសំខនផ់ង 

ែដរេនកនុងករអភវិឌ ្របេទស្រទ្រទងក់សិកមមជលផល វស័ិយឧស ហកមមនឹងដឹកជញជូ ននិងផ្តល់ភពទកទ់ញកន ់

ែតេ្រចើនស្រមបវ់ស័ិយេទសចរណ៍និងករលំែហកយផងែដរ។ ករេន ទសមុ្រទផ្តល់ជផលចំណូលស្រមប ់

ករចិញច ឹមជីវតិនងិជមេធយបយស្រមប្់រទ្រទងក់ររស់េនរបស់្របជជនជេ្រចើន្រគួ រេនកមពុជ េ យមន
បរមិណផលេន ទសមុ្រទសរុប្របមណ១២១.០២៥េ ន (២០១៧) េកើន្របមណជិត៣០% េ្រប បនឹងផលចប ់
កនុងឆន ២ំ០១០។ករអភរិក ទីជ្រមកទងំេនះគឺមន រៈសំខនប់ំផុតេ យ រែតគុណតៃម្លជេ្រចើនែបបៃន្របពន័ធ 
េអកូឡូសីុនិងស្រមបេ់សដ្ឋកចិចែដលជបទ់កទ់ងនឹងទីជ្រមកទងំេនះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1៖ ែផនទីជ្រមកជលផលកនុងតំបនេ់ឆនរៃន្របេទសកមពុជ 

ធនធនជលផលគឺជមូល ្ឋ ន្រគះឹៃនសន្តិសុខេសប ងេនកមពុជែដលផ្តល់្របមណបីភគបនួៃន្របេតអីុន
សរុបពីជតិ ចែ់ដល្របជជនបរេិភគេនទូទងំ្របេទស(FAO 2011; IFReDI 2013) 
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មតេួលខ្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបលជលផលបង្ហ ញថ ផលចបស់រុបពីេខត្តទងំបនួកនុងតបំនេ់ឆនរ មនករ
េកើនេឡើង្របមណ៣០% ចបព់ីឆន ២ំ០១០ រហូតដល់ឆន ២ំ០១៧។ េនះបង្ហ ញថ ្របពន័ធេអកូឡូសីុសមុ្រទរបស់
្របេទសកមពុជេនមនភពល្អ្របេសើរេនេឡើយ។ ែតេទះជយ៉ងេនះក្ត ី ករេ្របើឧបករណ៍េន ទខុសចបប ់ ករ
បំផ្ល ញជ្រមកជលផល និងករបំពុលបរ ិ ថ ន គឺជក្តីកង្វល់ធំបផុំតែដលនឹងបងកភពអវជិជមនដល់ផលស្តុកធនធន
ជលផលេហើយនិងបះ៉ពល់ដល់ផលចបន់ិង្របកចំ់ណូលដល់្របជេន ទនេពលអនគត។ ខងេ្រកម គឺជ
្រកហ្វិកបង្ហ ញពីតួេលខផលចបស់រុបកនុងតបំនេ់ឆនរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2៖ ផលចបស់រុបធនធនជលផលសមុ្រទ្របចឆំន  ំ

មករ្រ វ្រជវរបស់រដ្ឋបលជលផលបនបង្ហ ញថ សមុ្រទកមពុជមនធនធនជីវច្រមុះជេ្រចើន្របេភទ 

ជពិេសស្រតីមន៤៧៦្របេភទ ក្ត ម២០្របេភទពពួកខយង៤២្របេភទនិងសិបបសិត្វ២៤្របេភទ(Try 2003) ែដល
្របេភទទងំេនះជេ្រចើនមនតៃម្លខពស់េលើទីផ រ និងេ្របើ្របស់ជវតថុធតុេដើមស្រមបក់រផលិតជចំណីផគតផ់គង់ រ ី
វបបកមមឬផលិតទឹក្រតី។ 

 រដ្ឋបលជលផលបនកំណតយ់ក្របេភទធនធនជលផលសមុ្រទចំនួនជង៥០្របេភទ េធ្វើជសូចនករ
ស្រមប់ ម នពី្របសិទធភព្រគប្់រគងធនធនជលផលនិងគុណភព្របពន័ធេអកូឡូសីុ ប៉ុែន្តេនកនុងែផនករេនះ 
្រកុមករងរបនេ្រជើសេរ ើសយកែត្របេភទសំខនម់យួចំនួនដូចបង្ហ ញកនុង ងទី២ ខងេ្រកម។  

ងទី១៖ ្របេភទផលសមុ្រទសំខន់ៗ ែដលចបប់នជេរៀង ល់ឆន  ំចបពី់ឆន ២ំ០១២ ដល់២០១៧ 
(ឯក ្ត គិតជេ ន)  

្របេភទផល 

េន ទ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ក្ត មេសះ ៤០៩០ ៤៣២៥ ៦៧០០ ៣៦២២ ៥១២០ ៤៩៤៦ 

ក្ត មថម ៧៣២ ៥៩៧ ៩១៥ ៦៦៣ ៩៨០ ៨៨៦ 

មកឹ ៦២៤៨ ៦.០៧១ ៩.៤៧០ ៥៦០៩ ៥៩០៦ ៦០០៦ 

បងគ  ៧.៧០៥ ១១.១៤០ ៨.៨០៦ ៩១៧០ ១២១៣៩ ៩៨២២ 

SOMBOON
Page 16 of 62.



4 
 

្រតីកម៉ុង ៣៣៣៦ ៣៥០៤ ៥២២៥ ២៦៦៣ ២៥៧៤ ២៥២១ 

្រតីេបក ១២៣៤ ១២៨៦ ១៤៨៥ ១៥០៦ ១៥៣៩ ១៥០៦ 

្រតីឆពង ់ ២៤៥ ២៤០ ២៦៥ ៣១៥ ៣៣៤ ៣០៤ 

្រតីតុកែក ២៤៨ ២៨២ ៣២៥ ២៨៩ ៤៣៩៩ ២៨៤ 

្រតី្រកហម ២៨៣១ ២៨៨៨ ៣៦៣០ ៣៤៣៦ ៤៣៩៩ ៤៤២៤ 

ែ្រគងឈម ១.៥៦៨ ១.៨៦៦ ២.៦០០ ១៩២៥ ២៣៧៥ ២៣៩៦ 

្រតីជី ៣៤.០៨៤ ៣២.៩៨០ ៤២.៧៧៣ ៣៦៣៦៣ ៤១៤១៤ ៥១២៣៥ 

្របភព (្រសងេ់ចញពីរបយករណ៍្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបលជលផល) 

េ យ រែតករទទួលរងសមព ធពីករេន ទ ែដលមនករេកើនេឡើងជេរៀង ល់ឆន  ំ េទើបេធ្វើឱយ្របេភទ
ធនធនជលផលមយួចំនួនបននងិកំពុងទទួលរងេ្រគះថន ក។់ មករ្រ វ្រជវរបស់រដ្ឋបលជលផល មន្របេភទ
ធនធនជលផលែដលកំពុងរងេ្រគះថន កម់នចនំួន២៩្របេភទ េ យរមួទងំពពួក្រតី លមូន នងិថនិកសត្វផងែដរ 
េហើយ្របេភទទងំេនះ្រតូវបនកណំតេ់ យអនុ្រកតឹយេលខ១២៣ អន្រក ចុះៃថងទី១២ ែខសី  ឆន ២ំ០០៦ ែដល្រតូវ
មនវធិនករករពរនិង ្ត រេឡើងវញិជបនទ ន។់ 

ងទី២៖ ្របេភទធនធនជលផលសមុ្រទែដលរងេ្រគះថន កេ់នកនុង្របេទសកមពុជ 

ល.រ េឈម ះកនុង្រសុក េឈម ះវទិយ ្រស្ត េឈម ះពណិជជកមម 
១ ្រកេពើសមុ្រទ Crocodylus porosus Estuarinecrocodile 

២ ្រជូកទឹក ឬពយ៉ុង Dugong dugon Dugong 

៣ ្រតីេសកបូក Cheilinusundulates HumpheadWrasse 

៤ បែឡន្រកបី Pseudorcacrassidens False killerwhale 

៥ បែឡនកបលធំ Globicephalamacrorhynchus Short-finnedpilot whale 

៦ េផ ត្រចមុះដបចំពុះខ្លី Tursiopsaduncus Indo-
Pacificbottlenosedolphin 

៧ េផ តកបល្រតេងល Orcaellabrevirostris Irrawaddydolphin 

៨ េផ ត្រចមុះដបចំពុះែវង Tursiopstruncatus Commonbottlenosedolphin 

៩ េផ តេឃ្ល ច Sousa chinensis Indo-Pacifichump-
backeddolphin 

១០ េផ តឆនូតែភនក Stenella 
longirostrisroseinventris 

Dwarf spinnerdolphin 

១១ េផ តអុច Stenellaattenuata Pantropicalspotted dolphin 

១២ េផ តឥត្រពុយខនង Neophocaenaphocaenoides Finless porpoise 

១៣ េផ តេខម េលឿង Dolphinuscapensistropicalis Long-beakedcommon 
dolphin 

១៤ លមិច Cheloniamydas Green turtle 

១៥ ្រកស Eretmochelysimbricata Hawksbill turtle 

១៦ លមិច្រពុយបី ឬលមិចសពឺ Dermochelyscoriacea Leatherbackturtle 

១៧ លមិចកបលធំ Caretta caretta Loggerheadturtle 
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១៧ លមិច្របេផះ Lepidochelysolivacea Olive ridleyturtle 

១៩ ្រគំយក  Tridacnasquamosa Fluted giantclam 

២០ ្រគំយក  Tridacnamaxima Elongate giantclam 

២១ ្រគំយក  Tridacnacrocea Crocus giant clam 

២២ ្រគំយក  Tridacna gigas Giant clam 

២៣ ខយងេកដ្ឋ Trochusniloticus Commercial top 

២៤ ខយងគុជ ឬខយង្របក ់ Turbomarmoratus Green turbo orgreen snail 

២៥ េសះសមុ្រទ Hippocampusspp. Seahorse 

២៦ ផក ថម Anthozoa spp. Corals and seaanemones 

២៧ ្រប ងំកស Tachypleusgigas Triangular-tailhorseshoe crab 

២៨ កចរ Carcinoscorpius rotundicauda Mangrovehorseshoe crab 

២៩ ្រតីបណនគ់ីងគក ់ Rhincodontypus Whale shark 
 

១.៣ តំបនេ់ឆនរេខត្តែកប 

េខត្តែកបមនទី ងំសថិតេនភគនិរត ីជបន់ងឹសមុ្រទែដលមនចមង យ្របមណ១៧៥គីឡូែម្៉រត ពី ជធនី
ភនេំពញ មនៃផទដេីគកទំហំសរុប១៨៧,២៤គីឡូែម្៉រត្រក និងមនេកះចំនួន១៣េកះ (ែកប ២០១៥)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3៖ ែផនទីេខត្តែកប 
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េខត្តែកបមន្រសុក/្រកុងចំនួន០២ ឃំុ/សងក តច់ំនួន០៥ ភូមចិំននួ១៨ និងមនចំនួន្របជពលរដ្ឋរស់េន
្របមណ៤១.១៧៧ ្រតូវជ៩៤៥៧្រគួ រ (ែកប ២០១៧)។ ែកបជេខត្តមយួែដលមនសក្ត នុពលខពស់េលើវស័ិយ
េទសចរណ៍ ែដលជចំណូលដសំ៏ខនបំ់ផុតស្រមបេ់លើកសទួយវស័ិយេសដ្ឋកចិចនិងករអភវិឌ ។ ្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្ត
ែកបមនមុខរបរពឹងែផ្អកេលើធនធនធមមជតិ ដូចជវស័ិយេទសចរណ៍ធមមជតិ ករេន ទករេធ្វើែ្រសអំបិល និង
ករេធ្វើែ្រសចំករ។ 

ែកបជទី្រកុង ្អ ត បនទទួលពនរង្វ នផ់ក រដំួល០៣ទង ចំននួ០២េលើកជបគ់ន  កនុងចលន្របឡង្រប ំង
ទី្រកុង ្អ ត។ ជរ ្ឋ ភបិលបនកំណតច់កខុវស័ិយេខត្តែកប ជេខត្តេទសចរណ៍ស្រមកលំែហកំ ន្ត្របណិតករំតិ
ខពស់េហើយកម៏និបនអនុញញ តឱយមនជេ ងច្រកឧស ហកមមធំៗ េឡើយ។ កន្លងមក េខត្តែកបកប៏នទទួលនូវពន
រង្វ ននិ់រន្តរភពបរ ិ ថ នថន ក់ ៊ ន េ្រកម្របធនបទទឹក ្អ ត ដី ្អ ត និងខយល់ ្អ ត ែដល្របគល់េន្របេទស
្រប៊ុយេណនិងទទួលបនពនរង្វ នទ់ី្រកុងេទសចរណ៍ ្អ ត ៊ ន ែដល្របគល់េនេខត្តេឈៀងៃមៃ៉ន្រពះ ជ ច្រកៃថ 

្រពមជមយួេនះ េខត្តកក៏ំពុងឈរជេបកខភពមយួេទៀតកនុងករ្របឡង្រប ំង យកពនរង្វ នទី់្រកុងជីវច្រមុះ ៊ ន
ចិន។ 

បចចុបបននេនះ េ យមនករអភវិឌ េលើែផនកឧស ហកមមនិងបេចចកវទិយកនែ់តខ្ល ងំ េធ្វើឱយមនករែកៃចន
ឧបករណ៍េន ទកនែ់តទំេនើប ែដលេធ្វើឲយមនករបំផ្ល ញដល់ធនធនជលផលរបស់េយើងគរួឱយ្រពួយបរមភ។  

េឆនរែកប មន្របែវង្របមណ២៦,៥០គីឡូែម្៉រត មនេកះចំននួ១៣ គឺេកះេពធិ៍ េកះ ្វ យៃ្រព េកះ
ល្រតី េកះមក្់របង េកះ ចមេ៍សះ េកះអ្រងកង េកះសងួត េកះទន យ េកះ ្វ យ េកះកុក េកះេមទស

េកះតបល់និងេកះក ៉ ង សថិតេនកនុងែដនេន ទៃនភូមិ ្រស្ត្រកុងែកប និង្រសុកដំ កច់េង្អើរ េខត្តែកប។ កមពស់
ទឹកសមុ្រទកនុងែដនសមុ្រទេខត្តែកបគឺ ក ់មនិេលើសពី១០ែម្៉រតេឡើយ បនផ្តល់នូវវត្តមនៃ្រពេកងកង េ ម សមុ្រទ 

និងផក ថមដ្៏រសស់ ្អ ត។ 

េកះេពធិ៍និងេកះទន យ គឺជេកះែដលមនសក្ត នុពលខពស់បផុំតកនុងវស័ិយជលផលនិងេទសចរណ៍
ធមមជតិ េ យ រេកះេនះសំបូរេ យធនធនធមមជតិយ៉ងសំខន ់ ជពេិសស ្របពន័ធផក ថមនិងេ ម សមុ្រទេន
ជុំវញិេកះ ែដលជជ្រមកពងកូននិងរស់េនរបស់មចឆជតេិ្រចើន្របេភទ ្រពមទងំ ចទកទ់ញេទសចរណ៍មកមុជ
កំ ន្តផងែដរ។ 
 ១.៣.១ ្របជ ្រស្ត 

ធនធនធមមជតកិនុងេខត្តែកប បនផ្តល់ឱកសឱយ្របជពលរដ្ឋទញយកចណូំលេ យយូរអែង្វង េដើមប ី
ចិញច ឹមជីវតិ។ ករទញយកផល្របេយជនពី៍ធនធនធមមជតិទងំេនះរមួមន ករេន ទ ផលិតកមមអំបិល និងករ 
ទញយកផលអនុផលៃ្រពេឈើ។ កនុងករ្រគប្់រគងធនធនទងំេនះ េខត្តមនមនទីរជំនញនិងអងគភពេ្រកមឱ ទបន
និងកំពុងេធ្វើករងរយ៉ងហមតច់តក់នុងករកំណត្់រពំ្របទល់តំបនៃ់្រពេឈើ េបះបេងគ លកំណតក់ែន្លងអភរិក េរៀបចំ
និងកំណតែ់ដនេន ទ និងទប់ ក តប់ទេលមើសេផ ងៗ។ 

មករ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញឱយេឃើញថ មន្របជេន ទ្របមណ៦៨៤្រគួ រ ែដល្រតូវជ៣៣០៤នក ់

បននងិកំពុងេន ទជ្របចនិំងមនិេពញេម៉ងកនុងតំបនេ់ឆនរេខត្តែកប (រដ្ឋបលជលផល ២០១៧) ជពេិសសកនុង
តំបនេ់កះេពធិ៍និងេកះទន យ។ ្របមណជ៨០% ៃន្រគួ រអនកេន ទទងំអស់ បនេធ្វើេន ទជលកខណៈ
្រគួ រ េ យេ្របើលបមងក្ត ម នងិេន ទេ យៃដេដើមប្ីរបមូល្រគំុ ងវជេដើម។ មសថិតិរបស់រដ្ឋបលជលផល
ឆន ២ំ០១៧ បនបង្ហ ញថ អនកេន ទកនុងេខត្តែកបនិយមេ្របើមងក្ត ម (៣៥០០០ែម្៉រត) លបក្ត ម (៧០០០លប) 
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មងបងគ  (៥០០០ែម្៉រត) មង្រតីកបក (៦០០០) ធន កម់កឹសំបកខយង (២០០០០ធន ក)់ ។ល។ េហើយេ្រកពីេនះ េន
មនេ្របើទូកអូសេ យេ្របើម៉សីុនចំនួន៤២វង។់ 

១.៣.២ ធនធនសមុ្រទៃនេខត្តែកប 

្របពន័ធេអកូឡូសីុបតសមុ្រទដូចជផក ថមនិងេ ម សមុ្រទៃនេខត្តែកប គឺជជ្រមកៃន្របេភទសត្វសមុ្រទជេ្រចើន
្របេភទែដលមនតៃម្លេសដ្ឋកិចចខពស់ ដូចជ ក្ត មេសះ ្រតីតុកែក ្រពមទងំ្របេភទធនធនជលផលែដលជិតផុតពូជ
មយួចនំួន។ 

ងទី៣៖ ្របេភទធនធនជលផលសំខនែ់ដល្របមូលបនកនុងតំបនេ់ឆនរេខត្តែកប 

 េឈម ះែខមរ េឈម ះពណិជជកមម េឈម ះវទិយ ្រស្ត អនករកេឃើញ 

១ ្រតីអ ្ត តែឆក Harrowed Sole Strabozebrians cancellatus   McCulloch, 1916 

២ ្រតីេសក Tripletail Cheilinus trilobatus Lacepede, 1801 

៣ ្រតីកន្ត ងំថម Streaked spinefoot Singanus javus Linnaeus, 1766 

៤ ្រតីកន្ត ងំ្រកអូប Whitesspotted 
spinefoot 

Singanus canaliculatus Park, 1797 

៥ ្រតីចិន  Saurida spp  

៦ ្រតី្រកហម  Nemipterus spp  

៧ ្រតីកន្ត ងំេភ្លើង Orangespotted 
spinefoot 

Singanus guttatus Bloch, 1787 

៨ ្រតីតុែក្រកហមអុចេខៀវ Coral trout Plectropomus leopardus Lacepede, 1802 

៩ ្រតីតុែក្រជូក Humpback grouper Cromileptes altivelis   Valenciennes, 1828 

១០ ្រតីកបកេកងកង Bluespot grey 
mullets 

Valamugil seheli Forsskal, 1775 

១១ ្រតីេផទ ងសមុ្រទ  Strongylura spp.  

១២ ្រតីជី Trash fish   

១៣ ក្ត មេសះ Flower crab or 
swimming crab 

Portunus pelagicus Fabricius, 1798 

១៤ ក្ត មថម Giant mud crab Scylla serrata Forsskal, 1775 

១៥ បងគ កុង យ  Penaeus esculentus  

១៦ បងគ ងខ  Penaeus penicillatus  

១៧ បងគ ខ្លងឹ Tiger shrimp  Penaeus monodon  

១៨ ខយងេជើងមយួ Dog conch Strombus canarium Linnaeus, 1758 

១៩ ខយងេ ន ត Nodle volute Cymbiola nobilis Lightfoot, 1786 

២០ ្រគំចំពុះទ Green mussel Perna viridis Linnaeus, 1758 

២១ ្រតីឆ្ល ម Spottail shark Carcharhinus sorrah  

២២ ្រតីអែណ្ត ងប៉ុយ Sailfin catfish Paraplotosus butleri  

២៣ ្រតីក ៉ វ Indian threadfin Polydactylus indicus  

២៤ ្រតី្រពលួស Oriental sillago Sillago Aeolus  
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តួេលខផលចបស់រុបមុនឆន ២ំ០១៥ មនិ្រតូវបនបង្ហ ញ ចេ់ យែឡករ ងេខត្តែកបនិងកំពតេទ េ យ រ
មុនឆន ២ំ០១៥េនះ ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកបមនិទន្់រតូវបនបេងកើតេនេឡើយ េ យ្រគនែ់តជែផនកមយួៃន
ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលកពំតែតប៉ុេ ្ណ ះ។ េ យេឃើញពីសក្ត នុពលៃនធនធនជលផលេខត្តែកប េទើប្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនសេ្រមចផ្ត ចែ់ផនកជលផលែកបេចញពីខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលកំពត េហើយ
បេងកើតេទជខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកបេពញេលញ េនកនុងឆន ២ំ០១៥េនះ។  

េទះជយ៉ងេនះក្ត ី េ យ រតបំនេ់ឆនរេខត្តែកបមនវ ិ លភពតូចជងេខត្តទងំបីេទៀត េទើបផលេន ទ
្របចឆំន សំរុបតចិជងេខត្តដៃទ េហើយមយ៉ងេទៀត ផលចបស់រុបមនករថយចុះចបព់ីឆន ២ំ០១៥ រហូតដល់បចចុបបនន។ 

ងទី៤ ខងេ្រកមបង្ហ ញពីផលចបស់មុ្រទសរុប មេខត្តកនុងតំបនេ់ឆនរចបព់ីឆន ២ំ០១៥ដល់២០១៨។ 

ងទី៤៖ ផលចបស់រុប្របចឆំន ំ មេខត្ត (គតិជេ ន) 

ឆន  ំ ែកប កំពត ្រពះសីហនុ េកះកុង សរុប 

២០១៥ ២ ៦៨៣ ១៥៥០០ ៥៤០០០ ៥១០០០ ១២២៧៣៧ 

២០១៦ ៤ ៧៧៣ ២៣១៨០ ៤៦០០០ ៥០០៥០ ១២០៦០០ 

២០១៧ ៥ ១៨០ ២១៦៤៥ ៤៧៧៩០ ៥០១៩០ ១២១០២៥ 

២០១៨ ៥ ២៩០ ២១៦៦០ ៤៧៨២០ ៥០២១០ ១២១១០០ 

 ខងេ្រកម គឺជតួេលខផលចប់ ម្របេភទសំខន់ៗ ចបព់ីឆន ២ំ០១៥ដល់២០១៨ កនុងេខត្តែកប 

ងទី៥៖ ផលចប់ ម្របេភទសំខន់ៗ ្របចឆំន េំខត្តែកប (គតិជេ ន) 

្របេភទផលេន ទ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ក្ត មេសះ ៥០០ ៥៨០ ៦៥០ ៧៥០ 

ក្ត មថម ២.៥០ ៣ ៥ ៥ 

មកឹ ១៧០ ១២០ ១៥០ ១៦០ 

បងគ  ៣០០ ៣៥០ ៤០០ ៥០០ 

្រតីកម៉ុង ៥ ៦ ៧ ៧ 

្រតីេបក ១ ២ ២ ៣ 

្រតីឆពង ់ ១ ២ ៤ ៥ 

្រតីតុកែក ២ ៣ ៣ ៤ 

្រតី្រកហម ១ ៣ ៥ ៥ 

ែ្រគងឈម  ១ ២ ២ 

(្របភពៈរបយករណ៍រដ្ឋបលជលផលែកបឆន ២ំ០១៨) 

ផលក្ត មេសះែដល្របមូលបនមនករែ្រប្របួលេទ មរដូវ ដូចជរដូវវស  អនកេន ទ ច្របមូលបនពី
៥០េទ៦០គីឡូ្រកម/ៃថង/្រគួ រ ឯេនរដូវ្របងំ ពួកេគ ច្របមូលបន្រតឹមែតពី២០េទ៣០គីឡូ្រកម/ៃថង/្រគួ រ 
(Vibol 2017)។ 
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តំបនេ់ឆនរេខត្តែកប គឺបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីសក្ត នុពលរបស់ធនធនជលផលមយួចំនួនកំពុងរស់េននិង 

ឆ្លងកត(់MCC 2016) េ យ រែត្របពន័ធេអកូឡូសីុសមុ្រទកនុងេខត្តែកបសថិតកនុង ថ នភពល្អ្របេសើរេនេឡើយ េបើ 
េទះបីជមនករគំ មកំែហងេ យសកមមភពេន ទខុសចបបខ់្លះកេ៏ យ។ ជកែ់ស្តង្របេភទែដលបនជួប្របទះ 
មនដូចជេផ ត (រមួទងំេផ តកបល្រតេ កនិងេផ តឆនូតែភនក) េសះសមុ្រទ ្រជូកទឹក លមិច្រកសលមិច្រពុយប ី

ខយងេកដ និង្រគុំយក ។ មនករ យករណ៍ថ មនអ្រ ្រជូកទឹក(សមុ្រទ)ខពស់ផងែដរ េហើយមយ៉ងេទៀត មករ 
្រ វ្រជវេ យអងគករMCCកនុងឆន ២ំ០១៧ បនបង្ហ ញថ មនេផ ត្របមណពី៣០េទ ៤០កបល មនវត្តមន 

កនុងតំបន្់របជុំេកះេពធិ៍និងេកះទន យ។ 

ករេន ទែដលមនលកខណៈបផំ្លិចបំផ្ល ញនិងករេន ទហួសក្រមតិបនគំ មកំែហងដល់កររស់េន
របស់អនកេន ទខន តតូចែដលរស់េនកនុងភូមេិន ទ។ផលបះ៉ពល់អវជិជមនទងំេនះបនប ្ត លឱយបរមិណចប់
មនក្រមតិកនែ់តទបនងិជីវភពរស់េនរបស់អនកេន ទខន តតូចមនករលំបក។  

 ១.៣.៣្របពន័ធេអកូឡូសីុកនុងតបំនេ់ឆនរេខត្តែកប (្របជំុេកះេពធិ៍នងិេកះទន យ) 

ផក ថម 
បណ្ដុំ ផក ថមបេងកើតជបរ ិ ថ នធមមជតិបតសមុ្រទមយួ្របកបេ យទស នីយភពយ៉ងល្អ្របណិត និងទក់

ទញបំផុត។ កនុងតំបន្់រតូពិក ផក ថមមនពណ៌ដ្៏រសស់បំ្រពងនងិទ្រមងដ់៏ ំញំុរបស់ផក ថមបនផ្ដល់ជជ្រមកដសំ៏ខន់
ដល់កររស់េននិងពងកូនរបស់មចឆជតិនិងសត្វសមុ្រទជេ្រចើន្របេភទ។ 
 ទនទមឹនឹងេនះ ្របជុេំកះេខត្តែកបកម៏នពពួកផក ថមរងឹជេ្រចើន ែដលបេងកើតជតំបនផ់ក ថមដធំ៏េធង។ មករ
្រ វ្រជវេ យរដ្ឋបលជលផលកនុងឆន ២ំ០០៥បនបង្ហ ញថ េនកនុងតំបនេ់ឆនរេខត្តែកប មនតបំនផ់ក ថមសរុប 

្របែហល៥២,៥0ហិក  ជពិេសសេន មេឆនរៃនេកះេពធិ៍ េកះ ចមេ៍សះ េកះតបល់ និងេកះ ្វ យៃ្រព។ 

េនែផនកខងលិចនិងខងេជើងៃនេកះេពធិ៍ ផក ថមសថិតកនុង ថ នភពល្អ្របេសើរ និងមនហ្វូង្រតីជេ្រចើនរស់េន េហើយ
េនចេន្ល ះេកះ ្វ យៃ្រពនិងេកះេពធិ៍ ផក ថមកស៏ថិតកនុង ថ នភព្របេសើរផងែដរ(Vibol 2017)។ ជទូេទ ផក ថមកនុង
តំបន្់របជុេំកះ េខត្តែកប ផក ថម្រតវូបន្រគបដណ្ត បេ់ យកករជេ្រចើន េ យ រែដនសមុ្រទេខត្តែកប ជតំបន់
ទឹក ក ់ បតសមុ្រទភគេ្រចើនជ្របេភទភក់ យខ ច ់ និងសកមមភពទូកអូសកនុងតំបនទឹ់ក កប់នបំភយកករដី
ចូលេទកនុងតំបនផ់ក ថម។ 

 េ ម សមុ្រទ 

លបបភ់កេ់ខម យជមយួនឹងខ ច ់ គឺជបរ ិ ថ នមយួដល៏្អ្របេសើរស្រមបព់ពួកេ ម សមុ្រទរស់េននិងលូត
ស់។ េ ម សមុ្រទ គឺជ្របេភទរុកខជតិែដលមនផក  េហើយដុះេនបតសមុ្រទ មតំបនេ់ឆនរ។ េ ម សមុ្រទដុះលូត
ស់េនបតសមុ្រទ េ យដុះ្រតងេ់ឡើងេលើមនស្លឹក និងមនឫសចកចូ់លេទកនុងដីបតសមុ្រទ។ េនេលើពិភព

េ កេនះ មនេ ម សមុ្រទ្របមណ៦០្របេភទ ែដលភគេ្រចើនមនេឃើញេនតំបន្់រតូពកិៃនម សមុ្រទប៉សីុហ្វិក
ភគខងលិច។ ចែំណកេនតបំនេ់ឆនរសមុ្រទកមពុជ េ ម សមុ្រទមនចំនួន្របែហល១២្របេភទ ែដលភគេ្រចើនជពពកួ
េ ម ខ្លុយ េហើយតំបនែ់ដលសមបូរេ ម សមុ្រទធំជងេគ គតំឺបនេ់ឆនរៃនេខត្ដកពំតនិងេខត្តែកប (Vibol 2010)។ 

េ ម សមុ្រទជ រយ៉ងសំខនប់ផុំតស្រមប្់របេភទសត្វជិតផុតពូជ ដូចជអេណ្ដើ កសមុ្រទ ្រជូកទឹកនិង
្របេភទសត្វេផ ងៗេទៀត។ តំបនេ់ ម សមុ្រទជជ្រមកកែន្លងរកចំណីកែន្លងពងកូនរបស់ពពួក្រតីនិង រសីត្វជេ្រចើន
្របេភទដូចជពពួក្រតីតុកែក្រតកីន្ត ងំ្រតេីសកក្ដ មេសះបងគ ខយង្រគំនិងេឈ្លើងសមុ្រទ។ល។ តំបនេ់ ម សមុ្រទកប៏ន
ជួយ រក គុណភពទឹកេ យ ទបក់រហូរេ្រចះ មតំបនេ់ឆនរនិងទប់ ក តនូ់វកករបតដី ្រពមទងំបន្រសូបយកជតិ
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ពុលេផ ងៗពីភកទឹ់ក និងបរយិកសផងែដរ។ មករវភិគេលើសក្ត នុពលេសដ្ឋកិចចែផនកជលផលែតមយួមុខគឺេ ម
សមុ្រទបនផ្តល់ផលគិតជទឹក្របក្់របមណជង១.000ដុ ្ល /ហិក /ឆន  ំ េ យមនិគិតញចូ លករ្របមូល យ 

និង្របេភទសត្វគម នឆ្អងឹកងផង េហើយេបើគិតតៃម្លេ ម សមុ្រទកនុងេខត្តែកបទងំមូល េនះ ចផ្តល់ជថវកិ្របមណ 

ជង៣ នដុ ្ល /ឆន ំៗ (គិតែតេលើផល្រតីែដលចបប់នពកីនុងតំបនស់មុ្រទ)។ េ យែឡក មឯក រ Seagrass in 

the South China Sea (2004)បនបង្ហ ញថ េន្របេទសៃថ េ ម សមុ្រទបនផ្តល់តៃម្លផទ ល់ជថវកិ្របមណ២ 

េទ៦,៣ នបត/ឆន ំៗ  (គិតជតៃម្លចបធ់នធនជលផលពីកនុងតំបនេ់ ម សមុ្រទ) េ ម សមុ្រទេន្របេទស ចិន ផ្តល់ 

តៃម្ល្របមណUSD ១៦.៦៤០-១៨.៣៨៥ កនុងមយួហិក េហើយេនកនុងភូមមិយួៃន្របេទសេវៀត ម េ ម សមុ្រទ 

បនផ្តល់តៃម្លផទ ល់USD ២៣.០០០ កនុងរយៈេពល៦ែខ (តៃម្លផលចបធ់នធនជលផលកនុងតបំនេ់ ម សមុ្រទ)។ 

 េនកនុងតំបន់េ់ឆនរៃនេខត្តែកប េ ម សមុ្រទមនដុះេសទើរ្រគបទី់កែន្លង េ យ រែតគុណភពដីដល៏្អ្របេសើរ 
េហើយបនជួយ ឱយ្របពន័ធេអកូឡូសីុេ ម សមុ្រទេនះក្ល យជជ្រមកដម៏នតៃម្លបផុំត។ មករ្រ វ្រជវរបស់រដ្ឋបល
ជលផលកនុងឆន ២ំ០០៥ បនបង្ហ ញថ តំបនេ់ ម សមុ្រទកនុងតំបនេ់ឆនរេខត្តែកប មនទំហំសរុប្របែហល៣០៩៥
ហិក  េហើយទី ងំែដលមនវ ិ លភពេ ម សមុ្រទធជំងេគ គឺចេន្ល ះេកះទន យនិងែកប (២៧៩០ហិក )

េហើយេ្រកពីេនះមនេនេកះេពធិ៍ ទំហំ៦៣ហិក  េកះទន យទំហំ២២៩ហិក  និងេកះតបល់ទំហំ១៣
ហិក ។ មករ្រ វ្រជវថមីៗេនះេ យអងគករអភរិក កមពុជ បនបង្ហ ញថ េ ម សមុ្រទកនុងតំបនេ់កះេពធិ៍្រគប
ដណ្ត ប្់របមណ៤៥៦ហិក  េកះទន យ្របមណ២៦១ហិក  និងេកះេសះ៣៨ហិក ។ កនុងចំេ ម្របេភទ 

សមុ្រទ១២្របេភទ ែដលមនវត្តមនកនុងតំបនេ់ឆនរៃន្របេទសកមពុជមនេ ម សមុ្រទ៩្របេភទ មនវត្តមនកនុងតំបន ់

េឆនរេខត្តែកប។ 

ករបំផ្ល ញេ ម សមុ្រទេ យសកមមភពេន ទខុសចបបក់រេបះេចលកកសំណល់រងឹ វ និងករ
ងសងសំ់ណងេ់ផ ងៗេនេលើតំបនេ់នះនឹងេធ្វើឱយមនករបតប់ងទ់ីជ្រមកកែន្លងរកចំណីកែន្លងពងកូនកែន្លងរស់

េនធំធតរ់បស់្រតី និង រសីត្វេផ ងៗនិង្របេភទសត្វែដលកំពុងរងេ្រគះថន កន់ិងនឱំយបះ៉ពល់ដល់ផលស្ដុកកនុង
តំបនេ់ឆនរេហើយទីបផុំតនងឹជះឥទធិពលដល់កររស់េនចិញច ឹមជវីតិរបស់្របជជនតំបនេ់ឆនរ។ 

ៃ្រពេកងកង 
 ៃ្រពេកងកង្រតូវបនទទួល គ ល់ថ មន រៈ្របេយជនបំ៍ផុតស្រមប្់របជពលរដ្ឋេន មតំបនេ់ឆនរ 
េ យៃ្រពេនះមនមុខងរជេ្រចើន្របេភទ ដូចជផ្តល់ធនធនជលផលស្រមបក់រេន ទ ជកែន្លងពងកូនរបស់
សត្វជេ្រចើន្របេភទ ទប់ ក តក់រហូរេ្រចះ ទប់ ក តខ់យល់្រពុះ ស្តុកកេបន និងជតំបនេ់ទសចរណ៍ដទ៏កទ់ញផង
ែដរ។ មករ្រ វ្រជវរបស់រដ្ឋបលជលផល បនបង្ហ ញថ ៃ្រពេកងកងសរុបកនុងតបំនេ់ឆនរមនទំហំ្របែហល
៦២.០០០ហិក  េ យកនុងេនះ េខត្តែកបមនទំហំ១.០០៥ហិក ។ មតេួលខេនះបនបញជ កថ់ កនុងរយៈេពល
១០ឆន ចុំងេ្រកយេនះ ៃ្រពេកងកងបនថយចុះកនុងចេន្ល ះ៣០េទ៤០%។ ក ្ត ែដលេធ្វើឱយធ្ល កចុ់ះ គឺេ យ រ
ករចបយ់កដីជកមមសិទធ ករព្រងកីផលិតកមមអំបលិ និងករអភវិឌ េផ ងៗេន មតំបនេ់ឆនរ។  
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Figure 4៖ របយ្របពន័ធេអកូឡូសីុកនុងតំបនេ់ឆនរេខត្តែកប 

១.៣.៤ ករគំ មកំែហង (Threats) 

ែកបជតំបនម់យួៃនតំបន ់ ែដលមនផលិតភពៃនជីវៈច្រមុះេ្រចើនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ។៍ តំបនេ់ ម    
សមុ្រទបនថយចុះ្របមណ២០%កនុងរយៈេពល៥ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ មយ៉ងេទៀត ជ្រមកេផ ងៗកក៏ំពុងែតរងផល
បះ៉ពល់ផងែដរ េ យ រមនករេន ទខុសចបបន់ិងក ្ត ធមមជតិ ែដលនឱំយផលេន ទែដលមនតៃម្លដូច 

ជក្ត ម្រត ីនិងបងគ ជេដើម កប៏នថយចុះែដរ។ 

មករ្រ វ្រជវៃនករគំ មកែំហងបនឱយដឹងថ ក ្ត ែដលេធ្វើឱយធនធនជលផលធ្ល កចុ់ះ គឺេ យ រ
សកមមភពេន ទខុសចបប ់ ករេន ទហួសក្រមតិ ករបំផ្ល ញទីជ្រមកជលផល ភព្រកី្រក ករបំពុលបរ ិ ថ ន 

និងករែ្រប្របួល កសធតុ។  

ករេ្របើអនួអូសកនុងតំបនទឹ់ក ក ់កប៏នបះ៉ពល់ជអវជិជមនផងែដរេទេលើតបំនផ់ក ថម េ យ រករអូសេន
ែកបរតំបនផ់ក ថម បនបេងកើនកករ្រគបេទេលើតំបនផ់ក ថម េហើយជបេណ្តើ រៗ ផក ថមទងំេនះមនសុខភពពុំល្អ។ 

ក្ត មេសះែដលជ្របេភទជលផលេន ទពណិជជកមមដម៏នតៃម្លមយួ នងិធ្ល បែ់តមនអ្រ ខពស់ ប៉ុែន្ត
បចចុបបននកំពុងមនករធ្ល កចុ់ះ។  េនឆន ២ំ០០៦មនទូកអនួអូសចំនួន្របមណ១០េ្រគ ងប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្តបចចុបបននេនះ 
មនទូកអនួអូសជង៥០េ្រគ ងបននិងកំពុងេធ្វើេន ទកនុងែដនសមុ្រទេខត្តែកប។ ចបបជ់លផលរបស់្របេទស
កមពុជបន មឃតក់រេន ទអនួអូសេនតំបនែ់ដលមនជេ្រមទឹក កជ់ង២០ែម្៉រត។ ករេន ទខុសចបប់
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ទងំេនះ បននងិកំពុងបងកផលបះ៉ពល់ដល់ករេន ទជលកខណៈ្រគួ រនិង្របេភទសត្វែដលជិតផុតពូជ ដូចជ
េសះសមុ្រទ សត្វេផ ត ្រជូកទឹក បែឡន ឆ្ល ម អេណ្តើ កសមុ្រទ និង្រគុំយក  ជេដើម។ 

១.៣.៥ កិចចករពរនបចចុបបនន 
ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកប ្រតូវបនបេងកើតេឡើងនឆន ២ំ០១៥ ែដលមនតួនទទីទួលខុស្រតូវនិងេធ្វើសកមមភព

េ យផទ ល់េលើែដនេន ទទងំមូលកនុងេខត្ត ជពិេសសករ្រតួតពិនិតយបទេលមើស។ ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកប
មនរចនសមពន័ធ្រតមឹ្រតូវ ែដលមនែផនកមយួទទួលខុស្រតូវេលើករ្រតួតពិនតិយបទេលមើសចបស់ ស់ ្រពមទងំមន
សកមមភពេលើៃផទសមុ្រទដស៏កមម។ ប៉ុែន្តបញ្ហ េចទចេំពះមុខ គមឺ្រន្តីបេ្រមើករកនុងអងគភពេនះមនចនួំនតិចនិងខ្វះ
ខតមេធយបយ នងិថវកិ កនុងករ្រគប្់រគងនិងប្រងក បបទេលមើសជលផល ែដលេធ្វើឱយករ្រគប្់រគងធនធនជលផល
េនមនិទនម់ន្របសិទធភពេនេឡើយ។ 

េនឆន ២ំ០១៧ រចនសមពន័ធរបស់រដ្ឋបលជលផល បនែកស្រមួលពី្របពន័ធែខ បេ ្ត យមក្របពន័ធែខ ទទងឹ
វញិ គឺមននយ័ថ ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកប្រតូវបន កឱ់យសថិតេនេ្រកមមនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន ទ។ 

េ្រកយករែកស្រមួល្របពន័ធរដ្ឋបលេនះមក រដ្ឋបលជលផលថន កក់ ្ត លពុំមនសិទធបិញជ ផទ ល់េទខណ្ឌ
រដ្ឋបលជលផលែកបេឡើយ ប៉ុែន្តរដ្ឋបលជលផល ែដលមននយក ្ឋ ននងិវទិយ ថ នជំនញ ែតងជួយ ស្រមប
ស្រមួលករងរបចចកេទស និងែស្វងរកថវកិពីៃដគូននស្រមបជ់ួយ ដល់សកមមភពករងររបស់ខណ្ឌ រដ្ឋបលជល
ផលេខត្ត មរយៈមនទីកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទេខត្ត ឬេ យផទ ល់ កនុងករណីចបំច។់ 

េដើមបសី្រមួលដល់ករ្រគប្់រគងនិងេ្របើ្របស់ធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភព ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនផ្តល់
េគលនេយបយកនុងករបេងកើតឱយមនសហគមនេ៍ន ទ។ រហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ េខត្តែកបបនបេងកើតសហគមន៍
េន ទចំននួ០៥េហើយ។ 

 នយក ្ឋ នអភរិក ជលផល មនតនួទីសិក  ស្រមបស្រមួលបេងកើត និង្រគប្់រគងកែន្លងអភរិក ជលផលេន
ទូទងំ្របេទស។ េនកនុងេខត្តែកប េ្រកមកចិចសហកររ ងនយក ្ឋ នអភរិក ជលផលនិងខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផល
ែកបៃនមនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ និងេ យមនករគ្ំរទពីរដ្ឋបលេខត្តែកបផងេនះ តបំន្់រគប្់រគង
ជលផលេន្របជំុេកះេពធិ៍និងេកះទន យ េខត្តែកប (MFMA-Kep) ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបជួីយ ធនដល់
និរន្តរភពធនធនជលផលកនុងេខត្តែកប។ េហើយតេទមុខេទៀត នយក ្ឋ នអភរិក ជលផលនឹងបន្តសហករជមយួ
ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកប េ្រកមករផ្តល់អនុ សនព៍រីដ្ឋបលជលផលនិងរដ្ឋបលេខត្តែកប េដើមបជួីយ េកៀងគររក
ថវកិនិងជួយ គ្ំរទបេចចកេទសកនុង្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទកនុងេខត្តែកបេនះឱយមន្របសិទធភព។ 

រចនសមពន័ធ្រគប្់រគង MFMA-Kep្រតូវបនបេងកើតរចួេហើយេ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់រដ្ឋបលេខត្តែកប។
រមួមនគណៈកមម ករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេខត្តែកប (PMC-MFMA-Kep) ែដលមនឯកឧត្តម
អភបិលៃនគណៈអភបិលេខត្តែកបជ្របធន និងមនសមសភពជសមជិកមកពីរដ្ឋបលជលផល និងថន កេ់ខត្ត
ចំននួ២០រូបនិង្រកុមករងរបេចចកេទសតំបន្់រគប្់រគងជលផលេខត្តែកប (TWG-MFMA-Kep)ែដលមនអភបិល
រងៃនគណៈអភបិលេខត្តែកបមយួរូបជ្របធន និងមនសមសភពមកពីរដ្ឋបលជលផល ថន កេ់ខត្ត ថន កមូ់ល ្ឋ ន 

សហគមនេ៍ន ទ និងអងគករៃដគូមយួចំនួន២៩រូប(សូមេមើលកនុងឧបសមពន័ធ២ ភជ បជ់មយួែផនករេនះ)។ 

២. តំបន់្រគប់្រគងជលផលសមុ្រទ 
 តំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ (Marine Fisheries Management Area- MFMA) ែដលភ ផ្លូវករជ
អន្តរជតិេ ថ តំបនក់រពរសមុ្រទ(Marine Protected Area- MPA) ជជេ្រមើសមយួដ្៏របេសើរនិង្រតូវបន 
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ទទួល គ ល់ជអន្តរជតិ ថ ចជួយ កនុងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់បំផុត។ េនឆន  ំ
២០០៦្របេទសជភគីកនុងអនុសញញ ស្តីពីជីវៈច្រមុះ (CBD) បនេប្តជញ េធ្វើករអភរិក ១០% ៃនតបំនេ់អកូឡូសីុពិភព
េ កឱយមន្របសិទធភពឱយបនមុនឆន ២ំ០២០ មរយៈចំណុចេ  Aichi ទី១១ (CBD 2011)។ េគលេ ៃន
ចំណុចេ ១១គឺយ៉ងេ ច ស់ ១០% ៃនតំបនេ់ឆនរនងិសមុ្រទជពិេសសកែន្លងននែដលមន រៈសំខន់
ស្រមបជ់វីៈច្រមុះនងិេស កមម្របពន័ធេអកូឡូសីុ្រតូវបន កេ់្រកមករ្រគប្់រគង្របកបេ យ្របសិទធភពនិងេ យ
សមធម។៌ 

េ្រកយករសិក េលើ ថ នភពៃនធនធនជលផលនិងេសដ្ឋកិចចសងគមរចួមក ្រកុមករងររបស់នយក ្ឋ ន 

អភរិក ជលផលៃនរដ្ឋបលជលផល សហករជមយួខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផលែកបៃនមនទីរកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទេខត្តែកប េ យមនករគ្ំរទពរីដ្ឋបលេខត្តែកប នងិេ្រកមករជួយ ឧបតថមភគ្ំរទទងំបេចចកេទសនិងថវកិព ី

MCC, IUCN/MFFនិងSEAFDEC/UNEP/GEF បនេរៀបចំបេងកើតតបំន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេខត្តែកបេនះ
េឡើងេ យឆ្លងកិចច្របជុំជេ្រចើនេលើកជមយួ្របជេន ទនិង ជញ ធរមូល ្ឋ នចំនួន០៧េលើក ្របជុំថន កប់េចចកេទស
េនថន កេ់ខត្តចំននួ០១េលើក ្របជុេំពញអងគថន កេ់ខត្តចំនួន០១េលើក នងិ្របជំុថន កជ់តិចំនួន០២េលើក េហើយទទួល
បនករឯកភពទងំ្រសុងេលើេសចក្ត្ីរពង្របកសនិងែផនទបីញជ កព់ីតំបនែ់ដល្រតូវបេងកើត។ េ្រកយមក េសចក្តី្រពង
្របកសេនះ្រតូវបនអនុមត័នងិចុះហតថេលខេ យឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ ម
រយៈ្របកសេលខ១៩៣្របក.កសក ចុះៃថងទី១២ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ េ យមនចំណងេជើងថ ្របកសស្តីពី
ករបេងកើតតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន្របជុេំកះេពធិ៍និងេកះទន យ េខត្តែកប។ 

តំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន្របជំុេកះេពធិ៍និងេកះទន យេខត្តែកប មនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់
េលើតំបនទ់ឹកៃនេកះេពធិ៍ េកះ ្វ យៃ្រព េកះ ល្រត ី េកះមក្់របង េកះ ចមេ៍សះ េកះអ្រងកង េកះទន យ 

េកះ ្វ យ េកះកុក េកះេមទស និងេកះតបល់សថិតេនកនុងែដនេន ទៃនភូមិ ្រស្ត្រកុងែកប និង្រសុកដំ ក់
ចេង្អើរ េខត្តែកប ែដលមនៃផទ្រក សរុប១១.៣០៧(ដបម់យួពនប់ីរយ្របពីំរ)ហិក  ដូចមនែផនទីបង្ហ ញខង
េ្រកម៖ 
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Figure 5៖ ែផនទីតបំន្់រគប្់រគងជលផលកនុង្របជុេំកះេពធិ៍និងេកះទន យេខត្តែកប 
២.១ េគលបំណងៃនករបេងកើតMFMA 

េគលបំណងៃនករបេងកើតតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន្របជំុេកះេពធិ៍នងិេកះទន យេខត្តែកប គឺ
េដើមបកីរពរ អភរិក  និងេ្របើ្របស់ធនធនជលផលសមុ្រទ្របកបេ យនិរន្តរភព ្រសប មេគលនេយបយ
វស័ិយជលផលជតិនងិរមួចំែណកេលើកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ តំបន្់រគប្់រគងមនេគលេ ៖ 

- ្រគប្់រគងនិងអភរិក ធនធនជីវច្រមុះជលផល និង្របពន័ធេអកូឡូសីុសមុ្រទឲយមន្របសិទធភព 
- ធនបនករេន ទ្របកបេ យនិរន្តរភព េដើមបេីលើកសទួយជីវភព្របជពលរដ្ឋ 
- រមួចែំណកជរុំញវស័ិយេទសចរណ៍ធមមជតិនិងករវនិេិយគេនតំបនេ់កះេខត្តែកប 
- ព្រងងឹភពធនន់ងឹករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

២.២ ករកំណតតំ់បន្់រគប្់រគង 

២.២.១ -កែន្លងអភរិក ជលផល 

 ្រតូវបនកណំតក់នុងភូមិ ្រស្ត ែដលមនសក្ត នុពលជក់ កស់្រមប់ រសីត្វឬរុកខជតិ្រជកពួន ពងកូន រកី
ធំធតឬ់រកីលូត ស់។ កែន្លងអភរិក ជលផលពុំ ចអនុញញ តឲយ្រប្រពឹត្តសកមមភព្រគប្់របេភទែដលនឱំយមនផល
បះ៉ពល់ដល់ធនធនជលផលបនេឡើយ េ្រកពីករ្រ វ្រជវបេចចកេទសវទិយ ្រស្តជលផល េ យមនករ
អនុញញ តពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ។  
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២.២.២-កែន្លងករពរធនធនជលផល  

 ្រតូវបនកណំតេ់នទី ងំជបឬ់ែកបរកែន្លងអភរិក ជលផលែដលមនមុខងរជសំខនជួ់យ គ្ំរទដល់កែន្លង
អភិរក ជលផលេដើមបធីននិរន្តរភពធនធនជលផល។  កែន្លងករពរេនះ ចេ្របើ្របស់ជកែន្លងេន ទជ
លកខណៈ្រគួ រនិងសកមមភពេផ ងៗេទៀតែដលពុំបំផ្លិចបំផ្ល ញដល់ធនធនជលផលនិងជីវច្រមុះេឡើយ។ 

២.២.៣-ែដនជ្រមកសុវតថភិពជលផល 

 ្រតូវកំណតក់នុងភូមិ ្រស្តជក់ កស់្រមបក់រពរ្របេភទ រសីត្វមយួឬេ្រចើន កនុងដំ កក់លៃនវដ្តជវីតិ
ពិេសសរបស់ ។ ករេធ្វើេន ទឬសកមមភពេផ ងៗេនកនុងែដនជ្រមកសុវតថិភពជលផល្រតូវបន មឃតក់នុង
រដូវកលជក់ កេ់ហើយេ្រកយរដូវកលេនះ ករេន ទជលកខណៈ្រគួ រនិងសកមមភពេផ ងេទៀតែដលពុំបះ៉
ពល់ជអវជិជមនដល់ធនធនជលផល ចអនុញញ តបនជធមម ។ 

 ែដនជ្រមកសុវតថភិពជលផល្រតូវបនកំណតច់ំននួមយួកែន្លងកនុងទី ងំែកបរេកះេពធិ៍ ែដលមនៃផទ្រក
សរុប៤១៧ហិក  ស្រមបអ់ភរិក ក្ត មេសះ ពីេ្រពះទី ងំេនះជតំបនេ់ ម សមុ្រទដស៏្តុកស្តមភ េហើយជកែន្លងពង
កូនរបស់ក្ត មេសះ។ ករទប់ ក តក់របផំ្ល ញេ ម សមុ្រទកនុងទី ងំេនះ និងករបិទេន ទក្ត មេសះ ចបព់ៃីថងទី០១ 

ែខឧសភព ដល់ទី៣១ កកក ជេរៀង ល់ឆន  ំ ចនឹងជួយ ធនបនផលស្តុកនងិផលចបក់្ត មេសះកនុងេខត្តែកប។ 

២.២.៤-កែន្លងេអកូេទសចរណ៍បតសមុ្រទ 

 ្រតូវបនកណំតថ់ ជតំបនែ់ដលមនមុខងរសំខនស់្រមបប់េ្រមើឱយសកមមភពកំ ន្តនិងករពរ្របភពធន 

ធនជីវច្រមុះ េដើមបធីនបន្របកច់ំណូលពវីស័ិយេទសចរណ៍បតសមុ្រទ និងនិរន្តរភពធនធនជលផល។ កែន្លង
េនះ្រតូវបនអនុញញ តស្រមបក់រមុជទកឹកំ ន្តេមើលផក ថម និងធនធនជលផលដៃទេទៀត្របកប េ យករទទលួ 

ខុស្រតូវ្រពមទងំស្រមបក់រ្របមូលពត័ម៌នវទិយ ្រស្ត និង ម នបែ្រមប្រមួលធនធនជលផល។ ករេន ទ
្រគប្់របេភទេនកនុងកែន្លងេនះ្រតូវបន មឃត។់ 

៣. ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ែដលពក់ព័នធ 

្រកបខណ្ឌ ចបបអ់ន្តរជតនិិងចបបជ់តិ្រពមទងំចណុំចេ ែដលពកព់ន័ធជមយួ MFMA ែដលបនេសនើេឡើង
ស្រមបក់មពុជមនដូចតេទ៖ 

1) យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤របស់ ជរ ្ឋ ភបិលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

2) ចបបស់្តីពីជលផល 

3) េគលនេយបយវស័ិយជលផលជតិ 
4) ្រកបខណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តស្រមបវ់ស័ិយជលផល ២០១៥-២០២៤ 

5) ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិកមមឆន ២ំ០១៩-២០២៣ 

6) ្រពះ ជ្រកឹតយនងិអនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកើតនងិ្រគប្់រគងសហគមនេ៍ន ទ 

7) អនុ្រកឹតយស្តីពីករកណំត្់របេភទផល ផលិតផលជលផលែដលរងេ្រគះថន ក ់

8) យុទធ ្រស្តជតកិតប់នថយភព្រកី្រក 

9) ែផនករសកមមភពយុទធ ្រស្តជីវច្រមុះជត ិ

10) ្របកសស្តីពីករបេងកើតតបំន្់រគប្់រគងផលសមុ្រទ្របជំុេកះេពធិ៍នងិេកះទន យ េខត្តែកប 

11) ែផនករអភវិឌ េខត្តែកបរយៈេពល៥ឆន  ំ(២០១៥-២០១៩) 
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12) ែផនករយុទធ ្រស្តស្រមបក់រអភរិក និង្រគប្់រគងធនធនជលផល ១០ឆន  ំ(២០១៩-២០២៨)។ 

 កមពុជគឺជហតថេលខីៃនកិចច្រពមេ្រព ងអន្តរជតិជេ្រចើន។សនធិសញញ ែដលពកព់ន័ធជមយួវស័ិយជលផល
និងបរ ិ ថ នៃនែដនទឹកមនជ ទិ៍៖ 

1) អនុសញញ ស្តីពីជវីច្រមុះ 
2) សនធិសញញ ស្តីពកីរេន ទនិងករអភរិក ធនធនមនជីវតិេនែដនសមុ្រទអន្តរជតិ 

3) អនុសញញ ស្តីពីពណិជជកមមអន្តរជតិៃន្របេភទសត្វនិងរុកខជតរិងេ្រគះថន ក ់( យេតស) 

4) ពិធី រកយូតូៃនអនុសញញ ្រកបខណ័្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ 

5) អនុសញញ ស្តីពីតបំនដ់េីសើមែដលមន រៈសំខនជ់អន្តរជតិជពិេសសជជ្រមកសត្វ ្ល បទឹក 

(អនុសញញ ៉ ម រ) 
6) អនុសញញ អន្តរជតិស្រមបន់ិយត័កមមករបរបញ់សត្វបែឡន 

7) អនុសញញ សហ្របជជតិស្តីពីចបបស់មុ្រទ (UNCLOS) - បនចុះហតថេលខែតមនិផ្តល់សចច បន័ 

8) អនុសញញ អន្តរជតិស្រមបទ់ប់ ក តក់របំពុលពីន  (MARPOL) 

៤. ែផនករសកមមភព 

៤.១ េគលេ  

េគលេ ៃនែផនករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន្របជំុេកះេពធិ៍និងេកះទន យ េខត្តែកប 

គធឺនធនជលផលនងិ្របពន័ធេអកូឡូសីុមនភព្របេសើរេឡើង មរយៈករ្រគប្់រគង្របកបេ យ្របសិទធភព េដើមបី
ធនករេ្របើ្របស់្របកបេ យនរិន្តរភពេលើកកពំស់វស័ិយេទសចរណ៍ធមមជតនិងិភពធននឹងករែ្រប្របួល កស
ធតុរបស់សហគមន ៍ែដលរមួចំែណកដល់ករបេងកើនជវីភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

េគលេ ៃនែផនករ្រគប្់រគងេនះនឹងជួយ សេ្រមចឱយបននូវេគលេ របស់្រកបខណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្ត
ជលផល ២០១៥-២០២៤ និងសូចនករអនុកមមវធិីទ១ី ៃនែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិកមមឆន ២ំ០១៩ -

២០២៣ ែដលមនែចងដូចខងេ្រកមៈ 
ងទី៦៖ សូចនករៃនអនុកមមវធិទីី១ ៃនវស័ិយជលផល 

សូចនករ ឯក  ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១.ផលេន ទចបពី់ធមមជតិ ពនេ់ ន ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 

២.ចំនួនសហគមន្៍រគប្់រគង្របកបេ យ
្របសិទធភព 

ចំនួន 

សហគមន ៍

១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ 

៣.ៃផទកែន្លងអភរិក ជលផល្រតូវបន
្រគប្់រគង្របកបេ យ្របសិទធភព 

ពនហិ់ក  ១៣៦ ១៤២ ១៤៩ ១៥៧ ១៦៥ 

  
ែផនករេនះកនឹ៏ងរមួចំែណកដល់ករសេ្រមចបននូវេគលេ របស់ែផនករយុទធ ្រស្តថន កជ់តិស្តីពកីរ 

អភរិក នងិ្រគប្់រគងជលផល ២០១៩-២០២៨ ្រពមទងំែផនករអភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិកមមផងែដរ។ 
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៤.២ េគលបំណង 

ែផនករ្រគប់្រគងតំបន់្រគប់្រគងជលផលសមុ្រទេន្របជំុេកះេពធិ៍និងេកះទន យេខត្តែកប ស្រមប ់   

រយៈេពល៣ឆន មំនេគលបណំងសំខនច់ំនួន៦ េដើមបេី ះ្រ យនិងកតប់នថយ ល់ករគំ មកែំហងដល់ទីជ្រមក
ជលផល្រពមទងំរក ឱយបននូវតួនទី មុខងរ និងតៃម្លេសដ្ឋកិចចរបស់ធនធន រមួមន៖ 

១. ព្រងងឹករអនុវត្តចបប ់ េដើមបទីប់ ក តប់ទេលមើសេន ទនិងបទេលមើសេផ ងៗេទៀត្របកបេ យ
្របសិទធភព។ 

២. េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករករពរនិង ្ត រទជី្រមកសំខន់ៗ  េដើមបធីនបនផលស្តុកធនធនជលផល
េនកនុងែដនទកឹធមមជតិ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

៣. បណ្តុ ះប ្ត លនងិបេងកើនករយល់ដងឹជ ធរណៈដល់ម្រន្តជីនំញ សមជកិសហគមននិ៍ងអនកពកព់ន័ធ
េផ ងេទៀតអពំតួីនទតីបំន្់រគប្់រគងជលផលតៃម្ល្របពន័ធេអកូឡូសីុសមុ្រទ និងជវីច្រមុះជលផល 

េដើមបជីរុំញករ្រគប្់រគងធនធនជលផលឱយ្របេសើេឡើង។ 
៤. សិក ្រ វ្រជវនិង ម ន្រតួតពិនតិយ ថ នភពទជី្រមក នងិធនធនជលផលសំខន់ៗ េដើមបជីយួ ដល់

ករងរករពរនងិអភរិក ្របកបេ យ្របសិទធភព។ 
៥. ធនបននរិន្តរភពថវកិកនុងករ្រគប្់រគង នងិេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវមុខរបរចញិច ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍

េន ទេដើមបកីតប់នថយករ កស់មព ធេលើធនធនជលផល។ 

៦. ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគងច្រមុះ េដើមបធីនបនករ្រគប្់រគងធនធនជលផលកនុងតបំន្់រគប្់រគងជលផល
េខត្តែកប្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

៤.៣ សកមមភពេមែដលសេ្រមចេគលបំណង 

ត្រមូវករសកមមភពសំខន់ៗ េដើមបសីេ្រមចឱយបននូវេគលបំណងនមីយួៗ ្រតូវបន កេ់ចញដូចខងេ្រកម។ 

ករអនុវត្តសកមមភពេនះ នឹងផ្តល់ផល្របេយជនដ៍ល់្របជពលរដ្ឋកមពុជ មរយៈករករពរនិងអភរិក ធនធន
ជលផល េដើមបជីរុំញតុលយភពពរ ងករេ្របើ្របស់និងករអភរិក  េហើយធនបនថ ផល្របេយជនៃ៍នករេ្របើ្របស់
្របកបេ យនិរន្តរភពេនះបនរមួចែំណកកតប់នថយភព្រកី្រកនិងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងកំរតិជីវភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋកមពុជ។ សកមមភពសំខនេ់ដើមបសីេ្រមចឱយបននូវេគលបំណងទងំ៩ មនដូចខងេ្រកម៖ 

េគលបំណងទ១ី- ព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់េដើមបទីប់ ក តប់ទេលមើសេន ទនិងបទេលមើសេផ ងៗេទៀត្របកប
េ យ្របសិទធភព៖ 

១.១ពិនតិយ ែកស្រមួល និងព្រងឹង្រកុមករងរលបត ែដលមន្រ ប ់េដើមបបីេងកើន្របសិទធភពលបត 
១.២ ផ្តល់ធនធននិងឧបរណ៍ សមភ រៈស្រមបព់្រងឹងករងរ លបត្របកបេ យ្របសិទធភព 

១.៣ េរៀបចំនិងអនុវត្តលិខិត បទ ្ឋ នគិតិយុត្តិស្រមប្់រគប្់រគងែដនជ្រមកសុវតថិភពជលផលក្ត មេសះកនុង
ទី ងំេកះេពធិ៍ 
១.៤ អនុវត្តសកមមភពលុបបំបត ់ ករេន ទខុសចបប ់ គម នរបយករណ៍ និងគម នករអនុញញ ត (IUU 

fishing) 

េគលបំណងទ២ី-េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងករពរនិង ្ត រទីជ្រមកសំខន់ៗ  េដើមបធីនបនផលស្តុកធនធន
ជលផលេនកនុងែដនទឹកធមមជតិ្របកបេ យ្របសិទធភព៖ 
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២.១ កំណតនិ់ងទម្ល ក្់របអបេ់បតុង ម្រពំតបំន្់រគប្់រគងទងំមូល កែន្លងអភរិក ជលផល ែដនជ្រមក
សុវតថិភពជលផល កែន្លងេអកូេទសចរណ៍បតសមុ្រទ និងជ្រមកសំខន់ៗ  

២.២ ងសងន់ិងទម្ល ក្់របអបឬ់វតថុេផ ងៗេទៀត េដើមបបីេងកើតជជ្រមកសិបបនិមមតិនងិទប់ ក តអ់នួអូសកនុង
កែន្លងអភរិក  ែដនជ្រមកសុវតថិភព និងទី ងំេ ម សមុ្រទនិងផក ថមសំខន់ៗ  

២.៣ សិក ពី្របសិទធភព្របអបសិ់បបនមិមតិ 

២.៤ ្ត រទីជ្រមកផក ថម 
េគលបំណងទ៣ី-បណ្តុ ះប ្ត លនងិបេងកើនករយល់ដឹងជ ធរណៈដល់ម្រន្តីជំនញ សមជិកសហគមន៍

និងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀតអំពីតួនទីតំបន់្រគប់្រគងជលផលតៃម្ល្របពន័ធេអកូឡូសីុសមុ្រទ និងជីវច្រមុះជលផល 

េដើមបជំីរុញករ្រគប្់រគងធនធនជលផលឱយ្របេសើេឡើង៖ 

៣.១ េរៀបចំេហ ថ រចនសមពន័ធសិក ្រ វ្រជវនងិផ ព្វផ យ 

៣.២ ផ្ដល់ជំនញ្រ វ្រជវនិង្រគប្់រគងធនធនជលផលដល់ម្រន្តីពកព់ន័ធនិងសហគមន ៍

៣.៣បេងកើនករយល់ដឹងជ ធរណៈដល់អនកពកព់័នធឱយយល់ដឹងពីអតថ្របេយជន៍ៃនតំបន់្រគប់្រគង
ជលផល កែន្លង្រគប្់រគងជលផលនីមយួៗ ្របពន័ធេអកូឡូសីុ និង្របេភទធនធនជលផល ែដលកពុំងរង
េ្រគះថន ក ់

៣.៤ បេងកើតកមមវធិអីបរ់ ំស្ដីពីករកតប់នថយករបំពុលបរ ិ ថ ន 

៣.៥ទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្តូរបទពេិ ធន ៍

េគលបំណងទ៤ី-សិក ្រ វ្រជវនិង ម ន្រតួតពិនតិយ ថ នភពទជី្រមក និងធនធនជលផលសំខន់ៗ
េដើមបជីយួ ដល់ករងរករពរនងិអភរិក ្របកបេ យ្របសិទធភព៖ 

៤.១ ចង្រកងឯក របេចចកេទសពកព់ន័ធនឹងទីជ្រមក្របពន័ធេអកូឡូសីុធនធនជីវច្រមុះជលផល និង ថ នភព
ករគំ មកំែហង 

៤.២ ម ន យតៃម្ល្របពន័ធេអកូឡូសីុនិងជីវច្រមុះជលផលសំខន់ៗ កនុងកែន្លងអភរិក ជលផល និងទី ងំ
សំខនដ់ៃទេទៀត 

៤.៣ សិក និងចង្រកង្របេភទធនធនជលផលែដលកំពុងរងេ្រគះថន ក ់

៤.៤ សិក យតៃម្លពីរដូវបន្តពូជៃនក្ត មេសះ 
៤.៥ ្រតួតពិនិតយនងិកំណតេ់គលករណ៍ប៉ ៉ ែម្៉រតគុណភពទឹកកនុងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ 
 

េគលបំណងទ៥ី-ធនបននិរន្តរភពថវកិកនុងករ្រគប្់រគង នងិេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ
របស់សហគមនេ៍ន ទេដើមបកីតប់នថយករ កស់មព ធេលើធនធនជលផល៖ 

៥.១ យតៃម្លពីត្រមូវករជេ្រមើសមុខរបរចិញជ ឹមជវិតិ 

៥.២ កមមវធិីអនុវត្ត កលបងៃនជេ្រមើសមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ 

៥.៣ ករ្រ វ្រជវនិងអនុវត្តពីករយកៃថ្លពីេទសចរឬ្រកុមហុ៊នមុជទឹកែដលចុះមុជេមើលធនធនបតសមុ្រទ
និងទស នសត្វេផ ត 

៥.៤ ែស្វងរកៃដគូេដើមបគី្ំរទគេ្រមង 

េគលបំណងទ៦ី- ព្រងងឹយន្តករ្រគប្់រគងច្រមុះ េដើមបធីនបនករ្រគប្់រគងធនធនជលផលកនុងតំបន់
្រគប្់រគងជលផលេខត្តែកប្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់៖ 
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៦.១ បេងកើតនិង្របត្តិបត្តិៃនគណៈកមមករ្រគប្់រគងថន កេ់ខត្តេដើមប្ីរគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ
េខត្តែកប 

៦.២ បេងកើតនិង្របតិបត្តិៃន្រកុមករងរបេចចកេទសស្តីពីតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេខត្តែកប 

៦.៣ យករណ៍ពីលទធផល ៃនករ្រគប្់រគងតបំន្់រគប្់រគងជលផលេទថន កជ់តិ េដើមបទីទួលបនករគ្ំរទ
ពី ជរ ្ឋ ភបិលនិងអងគករពកព់ន័ធ 
៦.៤ យករណ៍ពីលទធផលៃនករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលេទថន កត់ំបនន់ិងអន្តរជត ិ េដើមបទីទួល
បនករគ្ំរទ 

៦.៥ ព្រងឹងកិចចសហករេទ្វរភគីរ ងេខត្តេកៀងយ៉ង និងេខត្តែកប េដើមបបីេងកើន្របសិទធភពកនុងករ្រគប្់រគង
ធនធនជលផលៃនេខត្តទងំពរី 

៥. រចនសម័ពនធស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភពនិងករទទួលខុស្រតូវ 

 ករ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ ្រតូវបនេ្របើជសហ្រគប្់រគង ែដលមនករចូលរមួពីថន ក ់ ជតិ
ថន កេ់ខត្ត នងិថន កម់ូល ្ឋ ន ្រពមទងំមនករចូលរមួពីសហគមនេ៍ន ទ សហគមនេ៍ទសចរណ៍ សងគមសីុវលិ និង
វស័ិយឯកជន។ វធីី ្រស្តេនះនឹងជួយ ឱយមនករទទួលខុស្រតូវចបស់ ស់ ្របសិទធភព និងទទលួបនអន្ត គមន៍
ទនេ់ពលេវ ។ ខងេ្រកមគឺជរចនសម័ពនធ្រគប្់រគង ស្រមបត់ំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន ្របជុេំកះេពធិ៍
និងេកះទន យ េខត្តែកប។ 

 

៦. ថវិកប៉ន់ ម ន 

 ថវកិប៉ន់ ម នស្រមបក់រ្រគប្់រគងតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទេន្របជុំេកះេពធិ៍និងេកះទន យ 

េខត្តែកប ស្រមបរ់យៈេពល៣ឆន  ំមនចំនួន្របែហល ៧០១៩២០ ដុ ្ល េមរកិ ែដលថវកិេនះ ចនឹងទទួល បន
ពីថវកិជតិៃដគូអភវិឌ នន៍នវស័ិយឯកជនសបបុរសជន និងចំណូលេផ ងៗ។ 
 

PMC-MFMA រដ្ឋបលជលផល 
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ងទី៧  ៖ ថវិកប៉ន់ ម នស្រមប់ករ្រគប់្រគងតំបន់្រគប់្រគងជលផលសមុ្រទេន្របជុេំកះ
េពធិ៍និងេកះទន យ េខត្តែកប ស្រមបរ់យៈេពល៥ឆន  ំ

េគលបំណង ថវកិ 
(ដុ ្ល េមរកិ) 

េគលបំណង១៖ព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់ េដើមបទីប់ ក តប់ទេលមើសេន ទនងិបទេលមើស
េផ ងៗេទៀត្របកបេ យ្របសិទធភព 225,220 

េគលបំណង២៖ េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងករពរនិង ្ត រទីជ្រមកសំខន់ៗ  េដើមបធីនបនផល
ស្តុកធនធនជលផលេនកនុងែដនទឹកធមមជតិ្របកបេ យ្របសិទធភព 

230,100 

េគលបំណង៣៖បណ្តុ ះប ្ត លនងិបេងកើនករយល់ដឹងជ ធរណៈដល់ម្រន្តីជំនញ 

សមជិកសហគមននិ៍ងអនកពក់ព័នធេផ ងេទៀតអំពីតួនទីតំបន់្រគប់្រគងជលផលតៃម្ល
្របពន័ធេអកូឡូសីុសមុ្រទ និងជីវច្រមុះជលផល េដើមបជីំរុញករ្រគប្់រគងធនធនជលផលឱយ
្របេសើេឡើង 

83,200 

េគលបំណង៤៖សិក ្រ វ្រជវនិង ម ន្រតួតពិនិតយ ថ នភពទីជ្រមក និងធនធន
ជលផលសំខន់ៗ េដើមបជីយួ ដល់ករងរករពរនងិអភរិក ្របកបេ យ្របសិទធភព 

774,00 

េគលបំណង៥៖ធនបននិរន្តរភពថវកិកនុងករ្រគប្់រគង នងិេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវមុខ
របរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនេ៍ន ទេដើមបកីតប់នថយករ កស់មព ធេលើធនធន
ជលផល 

34,600 

េគលបំណង៦៖ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគងច្រមុះេដើមបធីនបនករ្រគប្់រគងធនធន
ជលផលកនុងតំបន្់រគប្់រគងជលផលេខត្តែកប្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ 

51,400 

សរុប 701,920 

៧. ករ ម ន និង យតៃម្ល 

ងពិនទុ METTគឺជឧបករណ៍មយួែដលបនយកលំនំ មឧបករណ៍ែដលបនេរៀបចំេ យសមពន័ធភព
ធនគរពិភពេ កនិងអងគករ WWF ស្រមបត់បំនក់រពរធមមជតិដេីគកកនុងេគលបំណងជួយ អនក្រគប្់រគងតំបន់
ករពរធមមជតិសមុ្រទនិងអនកពកព់ន័ធេនមូល ្ឋ នកំណតពី់វឌ នភពរបស់ខ្លួនេនកនុងដំេណើ រករ្រគប្់រគង។េនះជ
ឧបករណ៍ស្វ័យ យតៃម្លដង៏យ្រសួលនិងខ្លមីយួស្រមបជ់ួយ អនក្រគប្់រគងកំណតអ់ំពីចណុំចេជគជយ័ និងចំណុច
ែដល្រតូវែកលម្អភពខ្វះចេន្ល ះរបស់ខ្លួន។ 

្រកបខណ្ឌ របស់គណៈកមម ធិករតបំនក់រពរពិភពេ ក(WCPA) បនែផ្អកេលើគំនតិែដលថករ្រគប្់រគង
តំបនក់រពរធមមជតិបនល្អ្រតូវេធ្វើ មដំេណើ រករមយួែដលមនដំ កក់លឬមនធតុផ ខុំសគន ចំននួ៦ ដូចជ១. 

បរបិទ ២. ករេរៀបចែំផនករ ៣. ធតុចូល ៤. ដំេណើ រករ ៥. ធតុេចញ៦. លទធផល។ 

 ងពិនទុេនះមនិត្រមូវឲយមនករ្របមូលពត័ម៌នបែនថមេហើយករ យតៃម្ល ចេធ្វើេឡើងេ យអនកពកព់ន័ធ
សំខន់ៗ ឬអនក្រគប្់រគងែដលពកព់ន័ធេនកនុងករ្រគប្់រគងទីកែន្លងេនះ។ 
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៨. ឧបសមព័នធ 

ឧបសមពន័ធ ១៖ ងសកមមភពលំអិត សូចនករ េពលេវ  ថ បន័អនុវត្ត នងិថវកិ 

សមគ ល់៖H ទិភពខពស់  M ទិភពមធយម L ទិភពទប 

សកមមភពករងរ សកមមភព លទធផល /សចូនករ  អងគភពអនុវត្ត េពលេវ  ថវកិ អទិភព 
េគលបណំងទ១ី៖ព្រងងឹករអនុវត្តចបប ់េដើមបទីប់ ក តប់ទេលមើសេន ទនងិបទេលមើសេផ ងៗេទៀត្របកបេ យ្របសិទធភព 

១.១ពិនតិយ ែកស្រមួល 

និងព្រងឹង្រកុមករងរលបត 

ែដលមន្រ ប ់

េដើមបបីេងកើន្របសិទធភពលបត  

១.១.១ េរៀបចំ្របជុំTWG – Kep 

MFMA េដើមបពីនិិតយនិងែកស្រមួល
បេងកើត្រកុមលបត 

របយករណ៍កចិច្របជុែំដល 

បនឯកភពពី្របធន TWG-

Kep MFMA 

DFC, FiAC-Kep 

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

្រតីមសទី១ ២០១៩ 800 H 

១ .១. ២ េរៀបចំែផនករ 
និងអនុវត្តសកមមភពលបតរបស់
្រកុមលបត 

ែផនករលបត្របចែំខ 

្រតូវបនេរៀបចំនងិអនុមត័ 

េ យ្របធន TWG-Kep 

MFMA 

្រកុមករងរលបត ២០១៩- ២០២១ 720 H 

១.២ ផ្តល់ធនធននិងឧបរណ៍ 

សមភ រៈស្រមបព់្រងឹងករងរ 
លបត្របកបេ យ្របសិទធភព 

 

១.២.១ ្របជុំពិេ្រគះេយបល់ជ 

េរៀង ល់ឆន  ំេដើមបពីិភក ពីត្រមូវ 
ករឧបករណ៍និងសមភ រៈ ស្រមប ់

ករងរលបត 

របយករណ៍កចិច្របជុែំដល 

បនឯកភពពី្របធន TWG-

Kep MFMA 

DFC, FiAC-Kep 

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

២០១៩- ២០២១ 4,800 H 

១.២.២ ែស្វងរកៃដគូគ្រទេដើមប ី
បំពកស់មភ រៈលបត 

កណូតលបតចំនួន០១ 

េ្រគ ង វេពង ម៉សុីនថត 

GPS…(ថវកិពីរ ្ឋ ភបិល 

EU, MCC, SEAFDEC, 

IUCN…)  

DFC, FiAC-Kep 

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

២០១៩-២០២១ 100,000 H & M 
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១.២.៣ ែចកឧបរកណ៍សមភ រៈ 
ដល់្រកុមលបត 

បចចុបបននភពបញជ ី រេពើភណ័្ឌ  TWG-Kep MFMA ២០១៩- ២០២១ ០ H 

 ១.២.៤េរៀបចំ ន កក់រលបត
្របចេំនេលើេកះ ចមេ៍សះ 

ន កក់រលបត្រតូវបន 

េរៀបចំស្រមបក់រងរលបត
និងសិក ្រ វ្រជវ 

DFC, FiAC-Kep, 

MCC និងរដ្ឋបល 

េខត្តែកប 

្រតីមសទ២ី ២០២១ 2,500 H 

១.៣ េរៀបចំនិងអនុវត្តលិខិត 

បទ ្ឋ នគិតិយុត្តសិ្រមប្រគប ់

្រគងែដនជ្រមកសុវតថិភព 

ជលផលក្ត មេសះកនុងទី ងំ 

េកះេពធិ៍ 

១.៣.១ េរៀបចំ្របជុំពិភក េដើមប ី
េចញេគលករណ៍កនុងករ្រគប ់

្រគងែដនជ្រមកកនុងរដូវ ម 

ឃតច់បព់ីែខ០១ឧសភ ដល់ 

៣១កកក  

េគលករណ៍ែដលបនអនុ
មត័េ យ្របធន TWG-

Kep MFMA 

DFC, FiAC-Kep 

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០១៩-២០២២ 

800 H 

១.៣.២ េរៀបចំនិង ្ល កសញញ
មឃត ់កនុងរដូវ មឃត់

េន ទ 

យ៉ងេ ច ស់ េពង 

និង ្ល កសញញ ចំនួន៥០ 

្រតូវបនតេម្លើង 

្រកុមករងរលបត ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០១៩ 

25,000 H 

១.៣.៣ េបះទី ងំជ្របចេំលើ
េកះេពធិ៍និងចុះអន្តរគមនជ៍
បនទ ន្របសិនមនសកមមភព
ែដល្រតូវ មឃតក់នុងទី ងំែដ
នែដនជ្រមកសុវតថិភពជលផល 

របយកណ៍ពីសកមមភព 

អន្ត គមនន៍ិងបទេលមើស 

្រកុមករងរលបត ែខ១ឧសភ 

ដល់៣១កកក  

(២០១៩-២០២៣) 

េ្របើ្របស់ 

ថវកិកនុង
សកមមភព
១.៤ 

H 

១.៤ អនុវត្តសកមមភពលុប 

បំបតក់រេន ទខុសចបប ់

គម នរបយករណ៍ 

១.៤.១អនុវត្តសកមមភពប្រងក ប
បទេលមើសេន ទជ្របច ំ

ចំននួសកមមភពប្រងក ប 

៧ដង/ែខ 

្រកុមករងរលបត ២០១៩- ២០២៣ 65,400  

១.៤.២ ឃតច់បន់ិងក ង សំណុំេរឿងជកែ់ស្តង ្រកុមករងរលបត ២០១៩- ២០២៣ 5,000  
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និងគម នករអនុញញ ត (IUU 

fishing) 

សំណុំេរឿង មនិតវិធិី 
១.៤.៣េធ្វើបចចុបបននភពទិនននយ័
ទូកេន ទ  

ចំននួរបយករណ៍ែដលជ 

ត្រមូវកររបស់ FiA 

FiAC-Kep មករចបំច ់ 5,000  

១.៤.៤្របជុំ្រកុមករងរ TWG-

Kep MFMA េដើមបពីនិិតយនិងែក 

លម្អសកមមភពលបត 

របយករណ៍្របជុំ្របច ំ

្រតីមស 

DFC, FiAC-Kep 

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

២០១៩- ២០២២ 15200  

េគលបណំងទ២ី៖េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករករពរនិង ្ត រទជី្រមកសំខន់ៗ  េដើមបធីនបនផលស្តុកធនធនជលផលេនកនុងែដនទឹកធមមជតិ្របកបេ យ្របសិទធភព 

២.១ កំណតន់ិងទម្ល ក្របអប់
េបតុង ម្រពំតំបន្រគប្រគង
ទងំមូល កែន្លងអភរិក
ជលផល ែដនជ្រមកសុវតថិភព
ជលផល កែន្លងេអកូ
េទសចរណ៍បតសមុ្រទ នងិ
ជ្រមកសំខន់ៗ  

២.១.១ ្របជុំ្រកុមករងរ 
TWGKepMFMA េដើមបកីំណត់
ទី ងំទម្ល ក្របអបេ់បតុងឬេពង 

(េ្របើែផនទែីដលភជ បន់ឹង្របកស) 

ែផនទីកែន្លង្រគប្រគងសំខន ់

ទី ងំ និងចំនួន្របអបឬ់ 

េពង្រតូវបនឯកភពេ យ
សមជកិTWG-Kep MFMA 

DFC, FiAC-Kep 

រដ្ឋបលេខត្តែកប នងិ 

MCC 

្រតីមសទ២ី ឆន  ំ
២០១៩ 

800  

២.១.២ សិក ពី្របេភទ្របអប់
េបតុងែដលមន្របសិទធភពខពស់ 

របយករណ៍ យតៃម្ល
្របសិទធភព្របអបេ់បតុង 

- DFC, FiAC-Kep 

និងMCC 

្រតីមសទ៣ី ២០២០ ០ ជួយ េ យ 

FAO 

២ .១. ៣ ងសងន់ិងទម្ល ក ់

េបតុង្របអបន់ិងេន មទី ងំែដ
លបនកំណត ់

�  ៧០្របអប្រតូវបនទម្ល ក ់

ម្រពំកែន្លងអភរិក  

�  ៥០្របអប ់្រតូវបនទម្ល ក ់

ម្រពែំដនជ្រមកសុវតថិភព 

ជលផល 

� ២០០្របអប ់្រតូវបនទម្ល ក ់

េន ម្រពំកែន្លងសំខន់ៗ  

េផ ងៗេទៀត 

- DFC, FiAC-Kep 

និងMCC 

២០១៩-២០២២ 96,000 M & H 
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២.២ ងសងន់ិងទម្ល ក្របអប់
ឬវតថុេផ ងៗេទៀត េដើមបបីេងកើត
ជជ្រមកសិបបនិមមតិនិងទប់
ក តអ់នួអូសកនុងកែន្លងអភរិក  

ែដនជ្រមកសុវតថភិព 

និងទី ងំេ ម សមុ្រទនិងផក ថម
សំខន់ៗ  

 

 

 

 

 

២.៣ 

សិក ពី្របសិទធភព្របអបស់ិបប
និមមតិ 

២.២.១ ្របជុំេ្រជើសេរ ើសទី ងំ
ទំ កន់ិងចំនួន្របអបេ់បតុង 

របយករណ៍្របជុំ 

និងែផនទីទី ងំ 

DFC, FiAC-Kep 

រដ្ឋបលេខត្តែកប នងិ 

MCC 

្រតីមសទ២ី ២០២០ 0 េ្របើថវកិ 

កនុង២ .១.១  

២.២.២ សិក ពី្របសិទធភពៃន
្របអបស់ិបបនិមមតិ 

របយករណ៍ យតៃម្ល - DFC, FiAC-Kep, 

MCC & FAO 

្រតីមសទ៣ី ២០២០ 0 ជួយ េ យ 

FAO 

២ .២. ៣ ងសងន់ិងទម្ល ក ់

្របអបេ់បតុងឬវតថុេផ ងៗេទៀត 

េដើមបបីេងកើតជជ្រមកសិបបនិមមតិ 

និងទប់ ក តអ់នួអសួ្រគប្របេភទ 

- ១០០្របអប្រតូវបនទម្ល ក ់

កនុងកែន្លងអភរិក ជលផល 

- ១០០្របអប្រតូវបនទម្ល ក ់

កនុងែដនជ្រមកសុវតថិភព 

ជលផល 

- ២០០្របអប្រតូវបនទម្ល ក ់

េនកែន្លងសំខនេ់ផ ងៗ 

េទៀត 

- នយក ្ឋ នអភរិក ជ
លផល 

- ខណ្ឌ រដ្ឋបលជលផល 

- អងគករសងគមសុីវលិ 

- សហគមនេ៍ន ទ 

២០១៩-២០២២ 120,000 H 

២.៣.១ 

្របជុេំ្រជើសេរ ើស្របេភទែដលជសូ
ចនករស្រមប់ យតៃម្ល 
រមួទងំក្ដ មេសះ 

របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep FiA, 

MCC 

្រតីមសទី៤ ២០២០ 0  

២.៣.២ 

សិក ពី្របសិទធភពៃន្របអបស់ិ
បបនមិមតិេលើជីវច្រមុះ 

របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep FiA, 

MCC 

្រតីមសទ២ី ២០២០ 6,000 M 

២.៣.៣ របយករណ៍បេចចកេទស DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទី១េរៀង ល់ឆន  ំ 2,000 M 
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សិក ពី្របសិទធភពៃន្របអបស់ិ
បបនមិមតិេលើបទេលមើសេន ទ 

ចបព់ីឆន ២ំ០២០ 

២.៤ ្ត រទីជ្រមកផក ថម ២.៤.១ េ្រជើសេរ ើសទី ងំ 

េដើមបី ្ដ រទីជ្រមកផក ថម 
ឯកភពែផនទីែដល្រតូវ ្ត រ DFC, Kep FiA, MCC 

TWG-Kep MFMA    

្រតីមសទ២ី ២០១៩
និង២០២១ 

800 M 

២.៤.២ សិក ពីបទពិេ ធន៍
េផ ងៗពីវធិី ្រស្ត ផំក ថម 

របយករណ៍បេចចកេទស DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០១៩ 

1,000 M 

២.៤.៣ ផំក ថមេនេលើទី ងំ
ែដលបនកំណត ់

យ៉ងេ ច ស់រង ផំក
ថមចនំួន៣០ ្រតូវបន ក់  ំ

DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ២ី ២០២០
និង២០២២ 

2,500 L 

២.៤.៤ ចូលរមួទិ សមុ្រទ
ពិភពេ កេ យសំ តេឆនរនងិ
តំបនផ់ក ថម 

សកមមភពៃនពធិី TWG-Kep MFMA េរៀង ល់ែខមថិុន 

២០១៩- ២០២២ 

1,000 M 

េគលបណំងទ៣ី៖បណ្តុ ះប ្ត លនងិបេងកើនករយល់ដងឹជ ធរណៈដល់ម្រន្តជីនំញ 

សមជកិសហគមនន៍ងិអនកពកព់ន័ធេផ ងេទៀតអពំតីួនទតីបំន្រគប្រគងជលផលតៃម្ល្របពន័ធេអកូឡូសុីសម្រទ នងិជវីច្រមុះជលផល 

េដើមបជីរំុញករ្រគប្រគងធនធនជលផលឱយ្របេសើេឡើង 

៣.១ េរៀបចំេហ ថ រចនសមពន័ធ
សិក ្រ វ្រជវនិងផ ព្វផ យ 

៣.១.១ សកមមភពដូចកនុង 

១.២.៤ 

 

ន កក់រែដលមន្រ ប ់

េលើេកះ ចមេ៍សះ ្រតូវ 
បនេលើក ្ល កនិងែកលម្អ 

TWG-Kep MFMA ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

០ េ្របើថវកិកនុង 

១ .២.៣  

៣.១.២ បំពកស់មភ រៈសិក  

្រ វ្រជវនិងផ ព្វផ យ 

បញជ ី រេពើភណ័្ឌ សមភ រៈ 
្រ វ្រជវនិងផ ព្វផ យ 

DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០១៩-២០២0 

5,000 M 

៣.២ ផ្ដល់ជំនញ្រ វ្រជវនិង
្រគប្រគងធនធនជលផលដល់

៣.២.១ យតៃម្លពីជំនញែដល 

ជត្រមូវករដល់ម្រន្តីជំនញនិង 

របយករណ៍ យតៃម្ល DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

800 H 
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ម្រន្តពីកព់ន័ធនិងសហគមន ៍ សមជកិសហគមន ៍

៣.២.២ ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល 

ដល់ម្រន្តីពីជំនញមុជទឹក 

យ៉ងេ ច ស់ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លចនំួន០២ 

្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 

DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

និង្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២១ 

10,000 H 

៣.២.៣ វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
ករ ម នសុខភព របយករណ៍ 

ផក ថមនិងេ ម សមុ្រទ ជីវច្រមុះ និង
ម នគុណភពទឹក 

យ៉ងេ ច ស់ វគគ
បណ្តុ ះប ្ត លចំនួន០២ 

្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 

DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

និង្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២១ 

0 ចេរៀបចំ 

ជមយួ 

៣ .២.២  

៣.២.៤ វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
ករ យតៃម្លផលស្តុកក្ត មេសះ
កនុងែដនជ្រមកសុវតថិភពជលផល
ក្ត មេសះ ករវវិត្តកេន មពង   

រដូវទម្ល កក់ូន ឧបករណ៍េន ទ
ក្ត មេសះ និង ថ នភពផលចប ់

យ៉ងេ ច ស់ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លចនំួន០១ 

្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 

អនកជំនញ ្រតីមសទី៤ 

ឆន ២ំ០២០ 

2,500 H 

 ៣.២.៥ វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
SMART ដល់ម្រន្តីលបតនិង 

សមជកិសហគមន ៍

យ៉ងេ ច ស់ 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លចនំួន០២ 

្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 

អនកជំនញ ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

និង្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២១ 

2,500 M 

៣.២.៦ វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ 

សមជកិសហគមនក៍នុងករកត់
យ៉ងេ ច ស់ វគគ
បណ្តុ ះប ្ត លចំននួ០២ 

DFC, Kep FiA, MCC ្រតីមសទ៣ី 

ឆន ២ំ០២០ 

1,600 M 
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្រ ផលចបន់ិង្របេភទជលផល ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងអនក
េន ទចំនួន៣០រូប 

និង្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២១ 

៣.៣បេងកើនករយល់ដឹងជ 

ធរណៈដល់អនកពកព់ន័ធ 
ឱយយល់ដឹងពីអតថ្របេយជន ៍

ៃនតំបន្រគប្រគងជលផល 

កែន្លង្រគប្រគងជលផល 

នីមយួៗ ្របពន័ធេអកូឡូសុី និង 

្របេភទធនធនជលផល 

ែដលកំពុងរងេ្រគះថន ក ់

៣.៣.១ យតៃម្លពីត្រមូវករនងិ
វធិី ្រស្តផ ព្វផ យ្របកបេ យ
្របសិទធភព 

របយករណ៍្របជុំ យតៃម្ល 
 

TWG-Kep MFMA ្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

800 H 

៣.៣.២ េរៀបចំនិងេបះពុមព
ឯក រផ ព្វផ យ 

យ៉ងេ ច ស់ ផទ ងំរូប 

ភព ខិត្តបណ័្ណ  និងឯក រ 
លិខិតបទ ្ឋ នពកព់ន័ធ 
ចំននួ៣០០០ ្រតូវបនេបះ 
ពុមពស្រមបផ់ ព្វផ យ 

DFC, Kep FiA/DAFF ្រតីមសទី១និង២ 

ៃនឆន ២ំ០១៩-

២០២១ 

៣០,000 H 

៣.៣.៣ ចុះផ ព្វផ យផទ ល់ដល់
ភូមអិនកេន ទ 

២០ ្របជុផំ ព្វផ យ 

ជមយួអនកេន ទ 

និង ជញ ធរមូល ្ឋ នចំនួន១
០០០នក ់

Kep FiA ្រតីមសទី១និង២ 

ៃនឆន ២ំ០១៩-

២០២២ 

20,000 H 

៣.៣.៤ ផ ព្វផ យ មវទិយុេខត្ត ៥០ ដង រដ្ឋបលេខត្តែកប ២០១៩-២០២២ 1000 H 

៣.៣.៥ ងសងផ់ទ ងំប៉ណូ 

េន មែផេឡើង្រតនីិងទី ងំ 

សំខន់ៗ  

យ៉ងេ ច ស់ ផទ ងំ
ប៉ណូចំននួ០៣ ្រតូវបន 

តេម្លើង 

Kep FiA នងិ ជញ ធរ ្រតីមសទ២ី ២០១៩ 

និង្រតីមសទី១ 

២០២០ 

4,500 M 

៣.៤ បេងកើតកមមវធិអីបរ់សំ្ដីពី 
ករបំពុលបនថយករកត់
បរ ិ ថ ន 

៣.៤.១េរៀបចំនិងេបះពុមពឯក រ
ផ ព្វផ យពកព់ន័ធនឹងករបំពុល
បរ ិ ថ ន 

យ៉ងេ ច ស់ ផទ ងំរូប 

ភព ខិត្តបណ័្ណ  និងឯក រ 
លិខិតបទ ្ឋ នពកព់ន័ធ 

DFC, Kep FiA/DAFF 

និងមនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត 
្រតីមសទី១និង២ 

ៃនឆន ២ំ០១៩-

២០២១ 

1,000 M 

SOMBOON
Page 41 of 62.



29 
 

ចំននួ១០០០ ្រតូវបនេបះ 
ពុមពស្រមបផ់ ព្វផ យ 

៣.៤.២ ចុះផ ព្វផ យផទ ល់ដល់
ភូមអិនកេន ទនិងកែន្លងេឡើង្រតី 

២០ ្របជុផំ ព្វផ យ ជមយួ
អនកេន ទ និង ជញ ធរ
មូល ្ឋ នចំនួន១០០០នក ់

DFC, Kep FiA/DAFF 

និងមនទីរបរ ិ ថ នេខត្ត 
្រតីមសទី១និង២ 

ៃនឆន ២ំ០១៩-

២០២១ 

0 េ្របើកនុង 

សកមមភព 

 

៣.៣.៣ 

៣.៥ទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ 

ប្តូរបទពិេ ធន ៍
 

៣.៥.១ ទស នកិចចសិក េទកន់
តំបន្រគប្រគងជលផលេកះរ ៉ុង 

េខត្ត្រពះសីហនុ 

ទស នកិចចចំនួន០១ េលើក 

្រតូវបេរៀបច ំ

DFC, Kep FiA 

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

២០២០ 3,500 L 

េគលបណំងទ៤ី៖ សិក ្រ វ្រជវនងិ ម ន្រតួតពនិតិយ ថ នភពទីជ្រមក នងិធនធនជលផលសំខន់ៗ េដើមបជីួយ ដល់ករងរករពរនងិអភរិក ្របកបេ យ្របសិទធភព 

៤.១ ចង្រកងឯក របេចចក-

េទសពកព់ន័ធនងឹទីជ្រមក
្របពន័ធេអកូឡូសុី ធនធនជីវ
ច្រមុះជលផល និង ថ នភព
ករគំ មកំែហង 

៤.១.១ ្របជុំពិភក ្រកុមករងរ
បេចចកេទសេដើមបឯីកភពេលើ
ចំណុចេគលសំខន ់

ចំណុចេគលសំខន់ៗ  

្រតូវបនឯកភព 

TWG-Kep MFMA ្រតីមសទ៣ី ២០២០ 800 H 

៤.២.១ ្របមូលនិងចង្រកង
ឯក របេចចកេទស 

របយករណ៍បេចចកេទស - ទី្របឹក  ្រតីមសទី៤ 

ឆន ២ំ០២០ 

2,500 M 

៤.២ ម ន យតៃម្ល្របពន័ធ
េអកូឡូសុីនិងជីវច្រមុះជលផល 

សំខន់ៗ កនុងកែន្លងអភរិក ជល 

ផលនិងទី ងំសំខនដ់ៃទេទៀត 

៤.២.១ ្របជុំពិភក ្រកុមករងរ
បេចចកេទសេដើមបឯីកភពេលើ
ទី ងំ យតៃម្ល្របពន័ធេអកូឡូសុី
និង្របេភទធនធនជលផលែដល
ជសូចនករសំខន់ៗ  

របយករណ៍្របជុំែដលមន 

ករឯកភពេលើទី ងំនិង 

្របេភទែដលជសូចនករ 

TWG-Kep MFMA ្រតីមសទី៤ ២០២០ 800 H 

៤.២.២ ចុះសិក ពី ថ នភព របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep ្រតីមសទី១ 5,000 H 
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្របពន័ធេអកូឡូសុីនិងធនធនជល
ផលកនុងកែន្លងអភរិក ជលផល 

FiA/DAFF  និង MCC ឆន ២ំ០២០ 

និង្រតីមសទី៤ 

២០២២ 

៤.២.៣ចុះសិក ពី ថ នភព 

្របពន័ធេអកូឡូសុីផលស្តុកក្ត ម 

េសះ និង្របេភទសំខន់ៗ េផ ង 

េទៀត កនុងែដនជ្រមកសុវតថិភព 

ជលផល 

របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep 

FiA/DAFF  និង MCC 

្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២០ 

និង្រតីមសទី៤ 

២០២២ 

5,000 H 

៤.២.៤ សិក ពីផលចប ់

្របេភទសំខន់ៗ  ជពេិសស
ក្ត មេសះ ្រតីកកឺម បងគ  ពពួក
្រគំ-ងវ និង្របេភទេផ ងៗេទៀត 

េន មទីផ រនងិកែន្លងេឡើង្រតី 

របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep 

FiA/DAFF  និង MCC 

្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២០ 

និង្រតីមសទី៤ 

២០២២ 

3,000 H 

៤.៣សិក និងចង្រកង្របេភទ 

ធនធនជលផលែដលកំពុងរង
េ្រគះថន ក ់

៤.៣.១ ្របជុ្រកុមករងរ
បេចចកេទសេដើមបកីណំត្របេភទ
ធនធនជលផលែដលកំពុងរង
េ្រគះថន ក ់

របយករណ៍្របជុំ TWG-Kep MFMA ្រតីមសទី៤ ២០២០ 0 ៥.២.១ 

៤.៣.២ ម ននិងកត្រ ជ
្របច្របេភទធនធនជលផល
ែដលកំពុងរងេ្រគះថន ក ់ជ
ពិេសសេផ តសមុ្រទ អេណ្ដើ ក

របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep 

FiA/DAFF  និង MCC 

២០២០-២០២២ 50,000 M 
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សមុ្រទ េសះសមុ្រទ ្រជូកទឹក 

្រគំយក ។ល។ 

៤.៤ សិក យតៃម្លពីរដូវបន្ត 
ពូជៃនក្ត មេសះ 
 
 

៤.៤.១ សិក យតៃម្លពីករវវិត្ត
កេន មពងនងិករញស់របស់
ក្ដ មេសះ 

របយករណ៍បេចចកេទស - DFC, Kep 

FiA/DAFF  និង MCC 

្រតីមសទ២ី ២០២០ 

ដល់្រតីមសទី២ 

២០២០ 

6,000 M 

៤.៤.២ ែកស្រមួលលិខតិបទ ្ឋ ន
ចបបស់្រមប្រគប្រគងក្ត មេសះ
្របកបេ យ្របសិទធភព 

លិខិតបទ ្ឋ នចបប ់ TWG-Kep MFMA និង 

PMC-Kep MFMA 

្រតីមសទ៣ី ២០២០ 800 H 

៤.៤.៣ បេងកើតយុទធ ្រស្ត
្រគប្រគងក្ដ មេសះ 

ែផនករយុទធ ្រស្ត TWG-Kep MFMA ្រតីមសទី៤ ២០២០ 3,500 M 

៤.៥ ្រតួតពិនិតយនងិកំណត់
េគលករណ៍ប៉ ៉ ែម្រតគុណ
ភពទកឹកនុងតំបន្រគប្រគង
ជលផលសមុ្រទ 

៤.៥.១ ្របជុំ្រកុមករងរ   
បេចចកេទសជមយួម្រន្តីជំនញ 

បរ ិ ថ ន េដើមបកីំណតប់៉ ៉ ែម្រត 

ទឹកស្រមបក់រ ស់ែវង 

ប៉ ៉ ែម្រតទឹក្រតូវបនកំណត ់ TWG-Kep MFMA នងិ 

មនទរីបរ ិ ថ ន 

្រតីមសទី៤ ២០២០ 0 ៥ .២.១  

េគលបណំងទ៥ី៖ ធនបននរិន្តរភពថវកិកនុងករ្រគប្រគង នងិេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវមខុរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមនេ៍ន ទេដើមបកីតប់នថយករ កស់មព ធេលើធនធនជលផល 

៥.១ យតៃម្លពីត្រមូវករ
ជេ្រមើសមុខរបរចិញច ឹមជិវតិ 

៥ .១. ១ចុះ យតៃម្លជេ្រមើសមុខ 

របរែដលមនសក្ត នុពលដល់ 

្របជេន ទ 

របយករណ៍បេចចកេទស 

ស្តីពីមុខរបរ 
- ទី្របឹក បេចចកេទស ្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២០ 

3,500 M 

៥.២ កមមវធិីអនុវត្ត កលបង
ៃនជេ្រមើសមុខរបរចិញច ឹមជីវតិ 
 

៥.២.១ កំណតទ់ី ងំនិង្រកុម
េគលេ  

- ទី ងំចំនួន៣ 

្រតូវបនកណំត ់

- ្រកុមេគលេ ចនំួន៣្រតូវ

DFC, Kep FiA

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

0 M 
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បនេ្រជើសេរ ើស 

៥.២.២ អនុវត្តគេ្រមង កលបង
ជមយួ្រកុមេគលេ  

- ្រកុមេគលេ ចនំួន៣្រតូវ
បនផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
បេចចកេទស 

- ្រតួតពិនិតយដេំណើ រករអនុវត្ត 

DFC, Kep FiA

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

២០២០-២០២២ 20,000 M 

៥.៣.២ ម ននិង យតៃម្ល
គេ្រមង កលបង 

របយករណ៍ យតៃម្ល
គេ្រមង កលបង 

DFC, Kep FiA

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២១និង្រតីម
សទី៣ ឆន ២ំ០២៣ 

7,000 M 

៥.៣ ករ្រ វ្រជវនិងអនុវត្ត 
ពីករយកៃថ្លពីេទសចរណ៍ 

ឬ្រកុមហ៊ុនមុជទកឹែដលចុះមុជ
េមើលធនធនបតសមុ្រទ 

និងទស នសត្វេផ ត 
 
 

៥.៣.១ ្របជុំពិភក េ្រជើសេរ ើស
ទី ងំែដលមនសក្ត នុពលេអកូ
ឡូសុីេទសចរណ៍បតសមុ្រទ 

យ៉ងេ ច ស់តំបន់
េអកូេទសចរណ៍បតសមុ្រទ
ចំននួ០២កែន្លង្រតូវបន
េ្រជើសេរ ើស 

TWG-Kep MFMA ្រតីមសទ២ី ២០២០ 800 H 

៥.៣.២ ផ ព្វផ យពីសក្ដ នុពល
ៃនធនធនជលផលបតសមុ្រទនងិ
េផ តដល់្រកុមហ៊ុនេទសចរណ៍ 

េដើមបចីូលមកកំ ន្ត 

- កិចច្របជុំផ ព្វផ យដល់ 

្រកុមហ៊ុនេទសចរណ៍និង 

វសិ័យឯកជនចនំួន០១ដង 

្រតូវបេរៀបចំ 

- ខិតបណ័្ណ ផ ព្វផ យពី 
សក្ត នុពលធនធនជល 

ផលចនំួន២០០០ ្រតូវ 
បនេរៀបចំនិងផ ព្វផ យ 

- DFC, Kep FiA

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

- មនទរីេទសចរណ៍េខត្ត 

្រតីមសទី១ 

ឆន ២ំ០២០ 

2,500 H 

៥.៣.៣ ្របជុំពិភក ជមយួ - របយករណ៍កិចច្របជុំ - DFC, Kep FiAនិង ្រតីមសទី១ 0 ថវកិេ្របើ
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្រកុមហ៊ុនេទសចរណ៍ ែផនកឯកជន 

និងមនទរីេទសចរណ៍េខត្តពីករ 
កំណតត់ៃម្លវភិគទន ករ្រគប្រគង
និងករែបងែចកថវកិ 

រដ្ឋបលេខត្តែកប 

- មនទរីេទសចរណ៍េខត្ត 
ឆន ២ំ០២០ កនុង 

៤.៣.២ 

 ៥.៣.៤ អនុវត្តករ្របមូល 

ករ្រគប្រគងនិងេ្របើ្របស់ថវកិែដ
ល្របមូលបន 

្របកបេ យតម្ល ភព 

- ្រកុមករងរ្រគប្រគងថវកិ
្រតូវបនបេងកើត 

- ចរន្តថវកិ 

- DFC, Kep FiAនិង
រដ្ឋបលេខត្តែកប 

- មនទរីេទសចរណ៍េខត្ត 

្រតីមសទ២ី 

ឆន ២ំ០២០ 

800 H 

៥.៤ ែស្វងរកៃដគូេដើមបគី្រទ 

គេ្រមង 

៥.៤.១ ប្រញជ បែផនករសកមមភព
េទកនុងែផនករថន កជ់តិ ែផនករ
វនិិេយគថន កេ់ខត្តថន ក្រសុកនិង
ថន កឃ់ុំ 

ែផនករសកមមភព្រតូវទទួល
គ ល់និងប្រញជ បេន្រគប់

ក្រមតិ 

- DFC, Kep FiA/DAFF

និងរដ្ឋបលេខត្តែកប 

២០២០-២០២១ ០ H 

៥.៤.២ េរៀបចំគេ្រមងនងិែស្វងរក 

ៃដគូផ្តល់ជំនួយ 

គេ្រមង្រតូវបនេរៀបចំ ម
េពលេវ និងត្រមូវករ 

- DFC, Kep FiA/DAFF 

MCC និងរដ្ឋបល
េខត្តែកប 

២០២០-២០២២ 0 H 

េគលបណំងទ៦ី៖ ព្រងងឹយន្តករ្រគប្រគងច្រមុះ េដើមបធីនបនករ្រគប្រគងធនធនជលផលកនុងតបំន្រគប្រគងជលផលេខត្តែកប្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ 

៦.១ បេងកើតនិង្របត្តិបត្តិៃន
គណៈកមមករ្រគប្រគងថន ក់
េខត្តេដើមប្រគប្រគងតំបន្រគប់
្រគងជលផលសមុ្រទេខត្តែកប 

៦.១.១បេងកើតគណៈកមមករ្រគប់
្រគងថន កេ់ខត្ត 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់េខត្ត 
 

- រដ្ឋបលេខត្តែកប ២០១៨  H 

៦.២.១ ្របជុំជេរៀង ល់៦ែខម្ដង
េដើមបពីនិិតយនិងសេ្រមច ល់ករងរ
ែដលេសនើេ យ TWG-Kep MFMA

កំណតេ់ហតុ្របជុំ - រដ្ឋបលេខត្តែកប ២០១៩ - ២០២១ 8,000 H 

SOMBOON
Page 46 of 62.



34 
 

៦.២ បេងកើតនិង្របតិបត្តិៃន
្រកុម
ករងរបេចចកេទសស្តីពីតបំន់
្រគប្រគងជលផលសមុ្រទ
េខត្តែកប 
 
 

៦.២.១បេងកើត្រកុមករងរ 
បេចចកេទសថន កេ់ខត្ត 

េសចក្តីសេ្រមចរបស់េខត្ត 
 

- រដ្ឋបលេខត្តែកប ២០១៨  H 

៦.២.២ ្របជុំជេរៀង ល់៣ែខម្ដង 

េដើមបពីនិិតយនិងពិភក ល់សកមម
ភពៃនករ្រគប្រគង 

កំណតេ់ហតុ្របជុំ - រដ្ឋបលេខត្តែកប ២០១៩ - ២០២១ 16,000 H 

៦.៣ យករណ៍ពីលទធផល 

ៃនករ្រគប្រគងតំបន្រគប្រគង 

ជលផលេទថន កជ់ត ិេដើមប ី
ទទួលបនករគ្រទពី ជរ ្ឋ ភ-ិ

បលនិងអងគករពកព់ន័ធ 

៦.៣.១ េធ្វើបទបង្ហ ញពីលទធផល 

ៃនករ្រគប្រគងកនុងកិចច្របជុំ្រកុម 

ករងរបេចចកេទសថន កជ់តិ 
ជេរៀង ល់៦ែខម្តង 

អនុ សនន៍ិងករគ្រទ DFC ២០១៩ - ២០២២ 0 M 

៦.៤ យករណ៍ពីលទធផលៃន
ករ្រគប្រគងតំបន្រគប្រគង 

ជលផលេទថន កត់បំនន់ងិអន្តរ
ជតិ េដើមបទីទួលបនករគ្រទ 

៦.៤.១ េរៀបចំរបយករណ៍ព ី

សកមមភពនិងលទធផលេទ 

SEAFDEC ជេរៀង ល់្រតីមស 

របយករណ៍្របច្រតីមស DFC ២០១៩ - ២០២២ 0 H 

៦.៤.២ យករណ៍ពី ថ នភព 

្របពន័ធេអកូឡូសុីផក ថមនិងេ ម  
សមុ្រទេទអងគករ ICRI 

របយករណ៍្របចឆំន  ំ DFC និង MCC ២០១៩ - ២០២២ 0 M 

៦.៥ ព្រងងឹកិចចសហករេទ្វរ 
ភគីរ ងេខត្តេកៀងយ៉ង និង
េខត្តែកប េដើមបបីេងកើន 

្របសិទធភពកនុងករ្រគប្រគង 

៦.៥.១ ពិនិតយកិចច្រពមេ្រព ងែដល
មន្រ ប ់េហើយេបើ ចប្រញជ ប
ករងរតំបន្រគប្រគងជលផល
េទកនុងកិចច្រពមេ្រព ងទងំេនះ 

កិចច្រពមេ្រព ង្រតូវបន ក ់

បញចូ លករងរតបំន្រគប ់

្រគងជលផលេខត្តែកប 

រដ្ឋបលេខត្តែកប ២០១៩ - ២០២២ 500 M 
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ធនធនជលផលៃនេខត្ត 
ទងំពរី 

៦.៥.២ បេងកើតយន្តករែចករែំលក
ពត័ម៌នពីករ្រគប្រគងធនធនជល
ផលរ ងេខត្តេកៀងយ៉ងនិងែកប
មរយៈករេធ្វើបទបង្ហ ញកនុងកិចច

្របជុេំទ្វរភគីឬទស នកចិច 

- យ៉ងេ ច ស់កមមវធិី
្របជុែំចករែំលកបទ
ពិេ ធនច៍ំនួន០១ដង 

្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 

- យ៉ងេ ច ស់ ទស ន 

កិចចចំនួន០១ ្រតូវបនេរៀប 

ចំេឡើង 

រដ្ឋបលេខត្តែកប DFC 

និង FiA-Kep/DAFF 

២០២០ - ២០២២ 6,000 M 
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ឧបសមពន័ធ ២៖ ្របកសស្តីពកីរបេងកើតតបំន្់រគប្់រគងជលផលេន្របជុេំកះេពធិ៍នងិេកះទន យ េខត្តែកប 

ឧបសមពន័ធ ៣៖ ្របកសស្តីពីករបេងកើតតំបន្់រគប្់រគងជលផលសមុ្រទ េន្របជុេំកះេពធិ៍និងេកះទន យ 

េខត្តែកប 
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ឧបសមពន័ធ៣៖ េសចក្តសីេ្រមចស្តីពកីរបេងកើតគណៈកមមករ្រគប្់រគងនងិ្រកុមករងរបេចចកេទសតបំន្់រគប្់រគង 

ជលផល េខត្តែកប 
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