
 
 

កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបត្ីតីកីោ្ម្គបម្្គងនាំក សកតីិករិនិងកីកតីិករិ ២០១៣ 

77 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
 
 

 
 

  

ព្រសងួរសរិម្ម  រកុ្ខា ព្រមាញ ់ និងននសាទ    

 3 
  

ប្រកាស 
សដពីី 

 

រញ្ជថី្ន ាំរសរិម្មនៅរនងុព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
3 

រដ្ឋមន្ដ្ដីប្រសងួរសរិមម រកុាា ប្រមាញ ់្ិងន្សាទ 
 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
- បានឃ ើញព្រះរាជព្រឹត្យឃេខ នស/ររត្/០៩០៨/១០៥៥ ចុះនងៃទើ២៥ ខខរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៨ សដើរើការខត្ង 
តាំងរាជរដ្ឋឋ ភិបាេននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ ០២/នស/៩៤ ចុះនងៃទើ២០ ខខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខដ្េព្រកាសឲ្យឃព្រើចារ់ សដើរើ
ការឃរៀរចាំនងិការព្រព្រឹត្ដឃៅននគណៈរដ្ឋម្ន្ដនដើ 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ នស/ររម្/០១៩៦/១៣ ចុះនងៃទើ២៤ ខខម្ររា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ខដ្េព្រកាសឲ្យឃព្រើ
ចារស់ដើរើការរឃងកើត្ព្រសួងរសរិម្ម រុកាា ព្រមាញ់ និងឃនសាទ 

- បានឃ ើញព្រះរាជព្រម្ឃេខ នស/ររម្/០១១២/០០៥ ចុះនងៃទើ១៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២ ខដ្េព្រកាសឲ្យ
ឃព្រើចារស់ដើរើការគ្រប់គ្រងថ្ន ាំរសកិមមនងិជើរសិរមម 

- បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ ១៧អនគ្ក.ររ ចុះនងៃទើ០៧ ខខឃម្សា ឆ្ន ាំ២០០០ សដើរើការឃរៀរចាំនិងការព្រព្រឹត្ដ
ឃៅររសព់្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្រមាញ់ និងឃនសាទ 

- បានឃ ើញអនុព្រឹត្យឃេខ ១០៥អនព្រ.ររ ចុះនងៃទើ២២ ខខសើហា ឆ្ន ាំ២០០៥ សតើរើការរខនែម្មុ្ខងារ 
ភាររិចចឲ្យព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្រមាញ់ និងឃនសាទ និងការរឃងកើត្នាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មនទៃរនុងនាយរដ្ឋឋ នខទនការ
និងសែិតិ្ នាយរដ្ឋឋ នសហព្រត្ិរត្តិការអនតរជាត្ ិនិងម្ជឈម្ណឌ េរ័ត្៌មាននងិឯរសាររសរិម្ម ចាំណុះព្រសួង
រសិរម្ម រុកាា ព្រមាញ់ និងឃនសាទ 

- បានឃ ើញអនុគ្កឹត្យឃេែ ១៨៨អនគ្ក.បក ចុុះថ្ងៃទើ១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ ស្តើពើការខកស្គ្មួេអរគនាយក
ដ្ឋា នថ្នគ្កស្ួងឃៅជាអរគឃេខាធិការដ្ឋា ន ការដាំឃ ើងរដាបាេថ្គ្ពឃ ើ រដាបាេជេផេឲ្យមានថ្នន ក់ឃស្មើអរគ
នាយកដ្ឋា ន ការដាំឃ ើងនាយកដ្ឋា នឃកេគ្ត្សាស្តស្តនិងខកេាំអដើកស្ិកមម ឲ្យឃៅជាអរគនាយកដ្ឋា នកសិ្កមម 
និងការខកស្គ្មួេអរគនាយកដ្ឋា នចមាា រឃៅស្ ៊ូឃៅជាអរគនាយកដ្ឋា នឃៅស្ ៊ូស្ថិត្ឃគ្កាមការគ្រប់គ្រងរបស្់គ្កស្ួង
កស្ិកមម រុកាា គ្បមាញ់ និងឃនសាទ 

- ឃោងតម្ការចាំបាច់ររស់ព្រសួងរសរិម្ម រុកាា ព្រមាញ់ និងឃនសាទ 

ឃេែ      ៤៨៤       គ្បក.កស្ក 
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សនប្មច 
ប្រការ ១.  

គ្បកាស្ឃនុះមានឃោេបាំណងកាំណត់្ន៊ូវបញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា។ 
 

ប្រការ ២.  
ព្រកាសឃនះមានឃោេឃៅចាត់្ថ្នន ក់គ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមម ខដេគ្តូ្វហាមឃាត់្គ្បឃេទថ្នន ាំ

កសិ្កមម ស្ថិត្ឃគ្កាមេកាែណឌ  និងគ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមមខដេអនុញ្ញា ត្ឲ្យឃធវើការចុុះបញ្ជ ើស្គ្មាប់
ឃគ្បើគ្បាស់្ឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា ឃដើមបើធានាគ្បសិ្ទធភាពការគ្រប់គ្រងរាេ់ស្កមមភាព
ពាក់ព័នធនឹងការកាន់កាប់និងការឃព្រើព្បាស់ថ្នន ាំកសិ្កមមគ្រប់គ្បឃេទ ឃដ្ឋយធានាបានន៊ូវសុ្វត្ថិភាព
ចាំឃពាុះមនុស្េ ស្ត្វ និងបរសិាថ ន។ 
 

ប្រការ ៣. 
ព្រកាសឃនះមានវសិាេភារគ្របដណត ប់ចាំឃពាុះថ្នន ាំកសិ្កមមគ្រប់គ្បឃេទ ខដេកាំណត់្

ឃដ្ឋយសារធាតុ្ស្កមម ឬរ៊ូបធាតុ្បឃចេកឃទស្ ដ៊ូចមានខចងកនុងឧបស្មពនធថ្នគ្បកាស្ឃនុះ។ 
 

ប្រការ ៤.    
បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា គ្តូ្វបានចាត់្ថ្នន ក់និងកាំណត់្ដ៊ូចខាង

ឃគ្កាម៖ 
១-  បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមហាមឃាត់្ គ្តូ្វបានកាំណត់្កនុងឧបស្មពនធទើ១ថ្នគ្បកាស្ឃនុះ។ 
២- បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមស្ថិត្ឃគ្កាមេកាែណឌ  គ្តូ្វបានកាំណត់្កនុងឧបស្មពនធទើ២ថ្នគ្បកាស្

ឃនុះ។ 
 ៣- បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមខដេអនុញ្ញា ត្ឲ្យឃធវើការចុុះបញ្ជ ើស្គ្មាប់ឃគ្បើគ្បាស់្ នឹងគ្តូ្វកាំណត់្
ឃៅកនុងឧបស្មពនធបខនថមថ្នគ្បកាស្ឃនុះ។ 

បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមខដេអនុញ្ញា ត្ឲ្យឃធវើការចុុះបញ្ជ ើស្គ្មាប់ឃគ្បើគ្បាស់្ គ្តូ្វឃធវើបចេុបបននភាពជា
គ្បចាាំ ឃរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ 

 

ប្រការ ៥.    
 បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមហាមឃាត់្ ស្ាំឃៅដេ់បញ្ជ ើគ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមមខដេមានកគ្មិត្ភាពពុេ
ែពស់្ និងបងាឃគ្ោុះថ្នន ក់ចាំឃពាុះមនុស្េ ស្ត្វ និងបរសិាថ ន ខដេគ្តូ្វហាមឃាត់្ការឃគ្បើគ្បាស់្ 
ការលាយទសាំ ការឃធវើពាណិជជកមមគ្រប់រ៊ូបភាព និងមិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យចុុះបញ្ជ ើឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្ក
កមពុជាឃ ើយ។ 
 បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមស្ថិត្ឃគ្កាមេកាែណឌ  ស្ាំឃៅដេ់បញ្ជ ើគ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមមខដេមានកគ្មិត្
ភាពពុេែពស់្ អាចបងាឃគ្ោុះថ្នន ក់ចាំឃពាុះមនុស្េ ស្ត្វ និងបរសិាថ ន ខដេគ្តូ្វហាមឃាត់្ការ
ឃគ្បើគ្បាស់្ និងការឃធវើពាណិជជកមមជាទ៊ូឃៅ។ ប ុខនតគ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមមស្ថិត្ឃគ្កាមេកាែណឌ អាច
អនុញ្ញា ត្ឲ្យឃគ្បើគ្បាស់្ជាក់លាក់ណាមួយស្គ្មាប់ផេគ្បឃោជន៍សាធារណៈ ស្គ្មាប់គ្បតិ្បត្តិការ
ធ៊ូបទកមមកនុងការឃធវើឃស្វាកមមកមាេ ត់្ស្មាស្ភាពចថ្គ្ង និងការឃគ្បើគ្បាស់្ឃគ្ៅឃោេបាំណង 
ពាណិជជកមមមយួចាំននួខដេមានេិែិត្អនុញ្ញា ត្ពើគ្កស្ួងកសិ្កមម រុកាា គ្បមាញ់ និងឃនសាទ។ 
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 បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមខដេអនុញ្ញា ត្ឲ្យឃធវើការចុុះបញ្ជ ើស្គ្មាប់ឃគ្បើគ្បាស់្ 
ស្ាំឃៅដេ់បញ្ជ ើគ្បឃេទថ្នន ាំ កសិ្កមមឃគ្ៅពើគ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមមហាមឃាត់្និងគ្បឃេទថ្នន ាំកសិ្កមម
ស្ថិត្ឃគ្កាមេកាែណឌ ។ គ្បឃេទថ្នន ាំ កសិ្កមមខដេអនុញ្ញា ត្ឲ្យឃធវើការចុុះបញ្ជ ើស្គ្មាប់ឃគ្បើគ្បាស់្ 
ព្តូ្វមានការយេ់ព្រម្ឲ្យចុុះបញ្ជ ើឃដ្ឋយ គ្កស្ងួកសិ្កមម រុកាា គ្បមាញ់ និង
ឃនសាទគ្ស្បតាមបទបបញ្ាត្តិនិងនើតិ្វធិើថ្នចាប់ស្តើពើការគ្រប់គ្រងថ្នន ាំកសិ្កមមនិងជើកសិ្កមម 
ស្គ្មាប់ការឃធវើពាណិជជកមមគ្រប់រ៊ូបភាព ការលាយផេាំ ការឃធវើឃស្វាកមមកមាេ ត់្ស្មាស្ភាពចថ្គ្ង 
និងការឃគ្បើគ្បាស់្ឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា។ 
ប្រការ ៦.    

បញ្ជ ើថ្នន ាំកសិ្កមមខដេកាំណត់្កនុងឧបស្មពនធថ្នគ្បកាស្ឃនុះ 
អាចខកខគ្បបានតាមការចាាំបាច់ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមទិននន័យគ្សាវគ្ជាវងមើកនុងគ្កបែ័ណឌ ជាតិ្ 
ត្ាំបន់ ឬសាកេ ឬឃដ្ឋយអនុឃលាមតាម 
អនុស្ញ្ញា អនតរជាតិ្ខដេគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជាច៊ូេរមួ ។ 
ប្រការ ៧.    

ព្រកាសឬឃសចរដើសឃព្ម្ចទាំងឡាយណាខដ្េមានខលឹម្សារទៃុយនឹងព្រកាសឃនះ 
ព្តូ្វទុរជានិរាររណ៍។ 
ប្រការ ៨.    

អគគឃេខាធិការ អោគ ធិការ នាយរខុទៃកាេ័យ អរគនាយកននអគគនាយរដ្ឋឋ នរសិរម្ម 
អរគនាយកថ្នអរគនាយកដ្ឋា នឃៅស្ ៊ូ គ្បធានរដាបាេថ្គ្ពឃ ើ គ្បធានរដាបាេជេផេ ព្រធាន
នាយរដ្ឋឋ ននើតិ្រម្មរសិរម្ម ព្រធាននាយរដ្ឋឋ នគណឃនយយហរិញ្ញវត្ែុ ព្រធាននាយរដ្ឋឋ ន
រិចចការរដ្ឋបាេ ព្រធានអងគភារពារ់រ័នធឃព្កាម្ឱវាទព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្រមាញ់ និងឃនសាទ 
និងគ្បធានម្នៃើររសិរម្មរាជធានើ ឃខត្ត ព្តូ្វអនុវត្ដព្រកាសឃនះឲ្យមានព្រសិទធភារែពស់្ចរ់រើនងៃ
ចុះហត្ែឃេខាត្ឃៅ។ 
  

 រាជធានើភនាំឃរញ, នងៃទើ        ខខ            ឆ្ន ាំ២០១២ 
       រដ្ឋមន្ដ្ដ ី

     រន្្ែងទទួល៖ 
-គ្កស្ួងគ្ពុះបរមរាជវា ាំង                                                             
-អរគឃេខាធិការដ្ឋា នគ្ពឹទធស្ភា                                                                                         
-អរគឃេខាធិការដ្ឋា នរដាស្ភា 
-ទើសដើការគណៈរដ្ឋម្ន្ដនដើ                                                                               
-ព្រសួងម្ហានទៃ 
-ព្រសួងឃសដ្ឋរិចចនិងហរិញ្ញវត្ែុ 
-ព្រសួងពាណិជជរម្ម 
-ព្រសួងររសិាែ ន 
-គ្កស្ួងឧស្ាហកមម ខរ   និងថ្នមពេ 
-ខុទទកាេ័យសឃម្ដចនាយររដ្ឋម្ន្ដនដើ 
-ខុទទកាេ័យឯកឧត្តមនិងឃលាកជាំទាវឧបនាយររដ្ឋម្ន្ដនដើ 
-អាជាា ធរជាត្ិទប់សាា ត់្អាវធុរើមើ នុយឃកេខអ រ ជើវសាស្តស្តនិងវទិយុស្កមម 
-អាជាា ធរជាត្ិគ្បយុទធគ្បឆ្ាំងឃគ្រឿងឃញៀន 
-សាលារាជធានើ ឃខត្ត 
-ដូ្ចព្រការ ៨ 
-រាជកិចេ 
-ឯរសារ កាេរបវត្ដិ 

កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបត្ីតីកីោ្ម្គបម្្គងនាំក សកតីិករិនិងកីកតីិករិ ២០១៣ 
 



 
 

កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបត្ីតីកីោ្ម្គបម្្គងនាំក សកតីិករិនិងកីកតីិករិ ២០១៣ 

80 

ឧបស្មពនធទើ១ ថ្នគ្បកាស្ ឃេែ៤៨៤គ្បក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ២៦  ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១២ 
"ស្តើពើបញ្ជ ើថ្នន ាំកស្កិមមឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា" 

រញ្ជថី្ន ាំរសរិម្មហាម្ឃាត ់
LIST OF BANNED PESTICIDES 

លរ 
ន ម្ ះទូនៅ  

(សារធាតុសរម្មឬររូធាតុរនចេរនទស) 
Common Name (AI) 

ឃេែអត្ត 
ស្ញ្ញា ណ 
 CAS RN 

មុែស្ញ្ញា ឃគ្បើគ្បាស់្ (Use) 

 ចាំណាត្ថ់្នន ក ់  
ភាពពុេ  

Toxicity Class 

W
H

O
 

EP
A

 

G
H

S 

1 
១,១,២.២  តេត្រាក្លូរ  តូេាន 
(1,1,2,2-Tetrachloroethane) 

79-34-5 ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM NL III  - 

2 
២,៤,៥  តេ 
2,4,5-T (េាំបិលនិងតេស្ទែររបទ់វា) 

93-76-5* 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) 
ថ្ន ាំនិយ័េក្រការលូេលាទ់របទ់រកុ្ខជាេិ  
(Plant Growth Regulator) PGR 

Ob III  - 

3 
២,៤,៥ តេតប (តវេណូត្រប ប) 
2,4,5-TP(Fenoprop) 

93-72-1 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 
ថ្ន ាំនិយ័េក្រការលូេលាទ់របទ់រកុ្ខជាេិ  
(Plant Growth Regulator) PGR 

Ob III  - 

4 

៣ ក្លូរ   ូ២.៣ ត្របូប តណឌីយ ូល អាល់
ហ្វេ ក្លូរ  េីុូត្រឌីន 
3-Chloro- 2,3-propanediol / Alpha-
chlorohydrin 

96-24-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ib I 3 

5 
អាវសាំងវេូទតេទីល(ត្រទីអាវសួេយុង) 
Azinphos-ethyl (Triazotion) 

2642-71-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

Ib I 2 

6 
អាវសាំងវេូទ តេទីល  (តេទីលត្រទី
អាវសូថ្យុង) Azinphos Methyl 
(Methyltriazothion) 

86-50-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 2 

7 
អាល់ឌីកាប                             
 Aldicarb  

116-06-3 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC         
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ia I 1 

8 
អាល់ដូទីុកាប                                      
Aldoxycarb(Aldicarb sulfone) 

1646-88-4 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC         
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ob I - 

9 
អាល់ត្រឌីន 
Aldrin 

309-00-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

10 
អាេីណូកាប 
Aminocarb 

2032-59-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

11 
អាេីត្រាទ 
Amitraz 

33089-61-1 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

II II 4 

12 
អាេីត្រេូល 
Amitrole 61-82-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H Un IV 5 

13 
អានទូ 
Antu 

86-88-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ 
(Rodenticide) R Ob I  - 

14 
អារ េីេ 
Aramite 140-57-8 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC Ob  -  - 
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15 
អាតទនិៃទម្ចទ 
Arsenic compound (AS) x7440-38-2 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide)  H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ (Rodenticide) R 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 

NL  -  - 

16 
តបា ហ្វទ.តទ.ហ្វទ 
Beta-HCH 

319-85-7 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I NL IV - 

17 
តបណូេីល 
Benomyl 17804-35-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F U - 5 

18 
ប ីណាប ត្ររីល 
Binapacryl 

485-31-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 

Ob I  - 

19 
ត្របូតេាលីន 
Bromethalin 

63333-35-7 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R Ia II 1 

20 
ត្របូេ ូវេូទ 
Bromophos 2104-96-3 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC Ob III  - 

21 
ត្របូេ ូវេូទ តេទីល 
Bromophos ethyl 

4824-78-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC Ob  -  - 

22 
ប ុយេុក្ទីុកាបុក្ទីុេ 
Butoxycarboxim 

34681-23-7 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC Ib II 3 

23 
កាេេីញ ូ េទម្ចទ 
Cadmium compound (Cd) x7440-43-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F NL  -  - 

24 
កាឌុយសាវេូទ 
Cadusafos 

95465-99-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ(Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ 
(Nematicide) N 

Ib III 2 

25 
កាល់ទយូេ អាតទណាេ 
Calcium arsenate 7778-44-1 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ខ្យង (Molluscicide) M 

Ib I 2 

26 
កាល់ទយូេ ទីុយ នីដ 
(េីុត្រដូស្វសន ទីុយ នីដ) 
Calcium cyanide (hydrogen cyanide) 

592-01-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) 
Iថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 2 

27 
កាាំតវេក្លូ(េុក្សាតវេន/ ប ូលីក្លូកាាំតវេន) 
Camphechlor (Toxaphene/ 
Polychlorcamphene) 

8001-35-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC Ob I  - 

28 កាប់ាវេូល 
Captafol 2425-06-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F Ia IV 5 

29 កាប់ាន 
Captan 133-06-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F UN IV 5 

30 កាបូន តេត្រាក្លូរដី 
Carbon tetrachloride 56-23-5 ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM Ob III  - 

31 កាបូតវេណូថ្យុង 
Carbophenothion 786-19-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC Ob  -  - 

32 ក្លូដាន 
Chlordane 57-74-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I II II 4 

33 ក្លូតដកូ្ន 
Chlordecone 143-50-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob II  - 

34 ក្លូឌីតេវេ័េ 
Chlordimeform 6164-98-3 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC Ob II  - 
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35 
ក្លូតរ  េុក្ទីុវេូទ 
Chlorethoxyfos 

54593-83-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ia I 1 

36 
ក្លូតវេនវនិវេូទ(តទ តវ   តប ) 
Chlorfenvinphos (CVP) 

470-90-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 

37 
ក្លូរ  តូវេណូល(ឌីក្លូរ  តូវេន) 
Chlorophenols (Dichlorophene) 

97-23-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ស្ទល (Algicide) AL 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់បក់្តេរ ី(Batericide) B 

II II 4 

38 
ក្លូតេវេូទ 
Chlormephos 

24934-91-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ia I 2 

39 
ក្លូរ  តូបនវសីតេេ 
Chlorobenzilate 

510-15-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC III III  - 

40 
ក្លូរ  ហូ្វេ ទីុណូន 
Chlorophacinone 

3691-35-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

41 
ក្លូថ្យូវេូទ 
Chlorthiophos 

21923-23-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 

42 
កូ្ត ើ អាតទណាេ 
Copper arsenate 

10103-61-4 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ(Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

NL I - 

43 
រូម្ច វេូទ 
Coumaphos 

56-72-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 2 

44 
ត្ររីេីឌីន 
Crimidine 

535-89-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ob  -  - 

45 
ត្រកូ្េុក្ទីុវេូទ 
Crotoxyphos 

7700-17-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

46 
រូត្រប ីក្ អាតទេូអាតទនីេ(ប រទី 
ហ្គវរីន)  
Cupric acetoarsenite (Paris green) 

12002-03-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide)  I 
ថ្ន ាំរក្សត ើ (Wood Preservative) WP 

Ib I 2 

47 
ទីុយ នេូអាេ(ាាន) 
Cyanthoate (Tartan) 

3734-95-0 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 

48 
ទីុក្លូេិុៃវសីេីដ 
Cycloheximide 

66-81-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំនិយ័េក្រការលូេលាទ់របទ់  រកុ្ខជាេិ  
(Plant Growth Regulator) PGR 

Ob I  - 

49 
ទីុេិុៃវសទីន 
Cyhexatin 

13121-70-5 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

III III 3 

50 
ដាេីណូវសីដ 
Daminozide 

1596-84-5 
ថ្ន ាំនិយ័េក្រការលូេលាទ់របទ់  រកុ្ខជាេិ  
(Plant Growth Regulator) PGR 

UN III 5 

51 
តដតបតទតប (ឌីត្របូេ ូក្លូរ  ូត្របូប ន) 
DBCP(Dibromochloropropane) 

96-12-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ob II  - 

52 
តដតដតេ 
DDT 

50-29-3 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I II II 3 

53 
តដតេផ្យុង េូ 
Demephion-o 

 682-80-4        
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 

54 
តដតេផ្យុង តេទ 
Demephion-s 

2587-90-8   
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 
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55 
តដតេេុង េូ 
Demeton-o 

298-03-3        ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

56 
តដតេេុង តេទ 
Demeton-s  

126-75-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

57 
តដតេេុង តេទ តេទីល 
Demeton-S-methyl 

919-86-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

Ib I 2 

58 
ឌីអាេីដាវេូទ 
Diamidafos 

1754-58-1 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ob I  - 

59 
ឌីក្លូរ  តូវេន េង់ទីតវេន ក្លូរ  តូវេណូល 
Dichlorophene / Antiphen / 
Chlorophenol 

97-23-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់បក់្តេរ ី(Batericide) B 

III III 4 

60 ឌីតេលត្រឌីនDieldrin 60-57-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

61 
ឌីតវេណារូេ 
Difenacoum 

56073-07-5 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

62 
ឌីតវេទីអាេូន 
Difethialone 

104653-34-1 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ 
(Rodenticide) R 

Ia  - 1 

63 
ឌីតេវេូក្ 
Dimefox 

115-26-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

NL  -  - 

64 
ឌីតេទីតេន 
Dimetilan 

644-64-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

65 
ឌីណូតទប(និងេាំបិល និងតេស្ទែរ 
របទ់វា)   
Dinoseb   

     88-85-7*      ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H Ob  -  - 

66 
ឌីណូស្ទប 
Dinoterb 

1420-07-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H Ib I 2 

67 
ឌីេូវសថ្យុង 
Dioxathion 

78-34-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

68 
ឌីទ ូលវេូេុង(តេទីលថ្យូតដតេេុង) 
Disulfoton (Ethylthiodemeton) 

298-04-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ia I 1 

69 

តដេិនេូតទ(ឌីនីត្រេូ េ័ក្េូតត្រក្វសូល 
DNOC (Dinitro-orthocresol) 
និងេាំបិលអាេ ូញ ូ េ េាំបិលប ូាទយូេ 
និងេាំបិល 
ទូដយូេរបទ់វា 

534-52-1 2980-
64-5 5787-96-2   

 23-12-76-7 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 

Ib I 2 

70 
តេឌីតវេនវេូទ 
Edifenphos 

17109-49-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F Ib II 3 

71 

តេតេតេ នាល់ វេូទេូរុ ៉ឺទ 
(ទនិងតលឿង) 
Elemental phosphorous 
(White & Yellow) 

7723-14-0 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

NL  -  - 

72 
េង់ដូទ ុលហ្វេ ន 
Endosulfan 

115-29-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

II I 3 

73 
េង់ដូថ្យុង 
Endothion 

2778-04-3 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

Ob I   
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74 
េង់ត្រឌីន /េង់ត្រឌីន /ណង់ត្រឌីន 
Endrin / Endrine / Nendrin 

72-20-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I 2 

75 
េ៉ឺ តប  េិន 
EPN 

2104-64-5 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ia I 2 

76 
តេេូត្របប(តេេូត្របូវេូទ) 
Ethoprop (Ethoprophos) 

13194-48-4 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ 
(Nematicide) N 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេក្នងដី  
(Soil Insecticide) SI 

Ia I 2 

77 

តេទីល េិុៃវសីុតេន រលីកូ្ល(តេទីល 
េិុៃវសនឌីយ ូល/តេេូេិុៃវសឌីយ ូល)
Ethyl hexylene glycol (Ethyl 
hexanediol / Ethohexadiol) 

94-96-2 
ថ្ន ាំបតណេ ញទេេលអិេ  
(Insect repellent) IR 

NL IV  - 

78 
េ៉ឺតដតប(១,២ ឌីត្របូេ ូតេាន) 
EDB (1,2-Dibromoethan) 

106-93-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

NL I  - 

79 
តេទីស្េន ឌីក្លូរដី(េ៉ឺតដតទ) 
Ethylene dichloride (EDC) 

107-06-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F NL II  - 

80 
តេទីស្េន េុក្ទីុដ 
Ethylene oxide 

75-21-8 ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM NL I  - 

81 
ហ្វេ េវេួរ (ហ្វេ េ ូវេូទ) 
Famphur (Famophos) 

52-85-7 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib  -  - 

82 
តវេណាេីវេូទ 
Fenamiphos 

22224-92-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ib I 2 

83 
តវេនប ុយាទីន េុក្ទីុដ 
Fenbutatin oxide 

13356-08-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC Un III  - 

84 
តវេនទ ូលវេូផ្យុង 
Fensulfothion 

115-90-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide)  I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ob I  - 

85 
តវេនទីន េីុត្រដុក្ទីុេ 
Fentin hydroxide 

      76-87-9 
ក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide)  F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ខ្យង (Molluscicide) M 

II I 5 

86 
វ េលុយេូរ  អូាតទាេីដ 
Fluoroacetamide 

640-19-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ib I 2 

87 
វេូណូវេូទ 
Fonofos 

944-22-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ia I  - 

88 
វេូទទីតេាន 
Fosthietan 

21548-32-3 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide)  I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ob  -  - 

89 
វ េលុយយរ ធីយ ូកាប 
Furathiocarb 

65907-30-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib II 2 

90 
ហ្វទ.តទ.ហ្វទ 
HCH 

608-73-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I II II 3 

91 
តេបាក្លូរ 
Heptachlor 

76-44-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

92 
េិុៃវសក្លូរ  បូង់ស្វសន(ហ្វទ.តទ.តប) 
Hexachlorobenzene (HCB) 

118-74-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F Ia I 5 
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93 
េីុ.តប .តេទ.តប  
IPSP 

5827-05-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

94 
េីុវសូបង់វសន 
Isobenzan 

297-78-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

95 
េីុវសូត្រឌីន(េីុវសូស្េរចនអាល់ត្រឌីន) 
Isodrin (Isomer of Aldrin) 

465-73-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

96 
េីុវសូវសថ្យុង 
Isoxathion 

18854-04-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 3 

97 
លីដ ទម្ចទ(Pb) 
Lead compound (Pb) 

x7439-92-1 
 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide)  I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ (Rodenticide) R 

NL  -  - 

98 
លីដ អាតទណាេ 
Lead arsenate 

7784-40-9     

 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide)  I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ib I 2 

99 
តេបេូវេូទ 
Leptophos 

21609-90-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

100 
លីនដាន(ហ្វា ម្ច  ហ្វទ.តទ.ហ្វទ) 
Lindane (Gamma-HCH) 

58-89-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide)  R 

II I 3 

101 
េឹេ.តទ.តប .តប 
MCPB 

94-81-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II III 4 

102 
តេកូ្ត្របប (េឹេ.តទ.តប .តប ) 
Mecoprop (MCPP) 

7085-19-0   ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II III 4 

103 
តេឌីណូស្ទប អាតទាេ 
Medinoterb acetate 

2487-01-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H Ob  -  - 

104 
តេវេូទទេូតេន 
Mephospholan  

950-10-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob I  - 

105 
ស្េរកាប់េូវេូទេយុង(តដម្ច េុង េូ) 
Mercaptofostion (Dematon-o) 

298-03-3 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 

106 
ស្េររូរកី្ ក្លូរដី 
Mercuric chloride 

7487-94-7 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F Ia  - 1 

107 
ស្េររូរៃី េុក្ទីុដ 
Mercuric oxide 

21908-53-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F Ib I 2 

108 
ស្េររូរ ីទម្ចទ(បរេ) 
Mercury compound (Hg) 

x7439-97-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F NL  -  - 

109 
តេាេីដូវេូទ 
Methamidophos 

10265-92-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 

110 
តេទីលដាថ្យុង 
Methidathion 

950-37-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 

111 
តេទីយ ូកាប 
Methiocarb 

2032-65-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ(Insecticide)  
Iថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ខ្យង (Molluscicide) M 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 

112 
តេេូេីល 
Methomyl 

16752-77-5 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 
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113 
តេវនីវេូទ 
Mevinphos 

  26718-65-0 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ia I 1 

114 
េិុៃវសកាបេ 
Mexacarbate 

315-18-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 

115 
េឹេ.តវស.កា រតីប តេន ២ (េុក្ទីថ្យូ)  
តេាណុល 
MGK repellent /  2-(octylthio)ethanol 

3547-33-9 ថ្ន ាំបតណេ ញ( Repellant ) Re Un III  - 

116 
េីតរ  ក្ 
Mirex 

2385-85-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob II  - 

117 
េ ូណូត្រកូ្េូវេូទ 
Monocrotophos 

6923-22-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 

118 
នីត្រទីឡាកាប 
Nitrilacarb 

29672-19-3 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

119 
នីត្រេូតវេន(នីក្លូតវេន េិន.េីុ.តប ) 
Nitrofen (Niclofen / NIP) 

1836-75-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H Ob II  - 

120 
េ័ក្េូ ឌីក្លូរ  បូង់តវសន 
Ortho-dichlorobenzene 

95-50-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H NL III   

121 
េុក្វសេីល 
Oxamyl 

23135-22-0 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ (Nematicide) N 

Ib I 2 

122 
េុក្ទីុតដត្របូវេូទ(េ៉ឺ.តេទ.តប ) 
Oxydeprofos (ESP) 

2674-91-1 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 

123 
ប រ ថ្យុង(ប រ ថ្យុង តេទីល) 
Parathion (Parathion-ethyl) 

56-38-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ia I 2 

124 
ប រ ថ្យុង តេទីល 
Parathion-methyl 

298-00-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ia I 2 

125 

ប ង់ាក្លូរ  ូតវេណាេ ដ៉ឺទូដយូេ  
ទូដយូេប ង់ាក្លូរ  ូតវេណុក្ទីុដ 
Pentachlorophenate de sodium / 
Sodium pentachlorophenoxide 

131-52-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide)  F 
ថ្ន ាំរក្សត ើ (Wood Preservative) WP 

NL I  - 

126 
ប ងាក្លូរ  ូតវេណុល(តប .តទ.តប ) 
Pentachlorophenol (PCP)  
និងេាំបិល តេស្ទែររបទ់វា 

87-86-5* 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) 
Iថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) Fថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  
(Herbicide) H 

Ib I 2 

127 
តវេណូទីយ ូល (េឹេ.តទ.តប .អា 
ទីយ ូតេទីល) 
Phenothiol (MCPA-thioethyl) 

25319-90-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II III 4 

128 
តវេនីលស្េររូរ ីអាតទាេ(តប .េឹេ.អា) 
Phenylmercury acetate (PMA)  

62-38-4 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide)  F 
Mic, ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 

Ia I 2 

129 
វេូរ េ 
Phorate 

298-02-2 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ia I 1 

130 
វេូទវេូតេន 
Phosfolan 

947-02-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob     
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131 
វេូទហ្វេ េីដុង 
Phosphamidon 

13171-21-6 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide)  I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 

Ia I 2 

132 
ត្របូេូអាេ 
Prothoate 

2275-18-5 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ob  -  - 

133 
 ីរនូីរ  នុ( ីរេីីនីល) 
Pyrinuron (Pyriminil) 

53558-25-1 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

NL  -  - 

134 
ស្រាសាា ដាន(េូ.េឹេ.តប .អា) 
Schradan (OMPA) 

152-16-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

135 
ទីុលីរ  ទីុូដ 
Scilliroside (Red squill glycoside) 

507-60-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ob III  - 

136 
តទតេនីយ ូេ ទម្ចទ 
Selenium compound (Se) 

x7782-49-2   NL  -  - 

137 
ទូដយូេ អាតទនីេ 
Sodium arsenite 

7784-46-5 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide)  H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ (Rodenticide) R 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 

Ib I 2 

138 
ទូដយូេ ក្លូរ េ 
Sodium chlorate 

7775-09-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II III 4 

139 
ទូដយូេ ទីុយ នីេ(េីុត្រដូស្វសន 
ទីុយ នីេ) 
Sodium cyanide (Hydrogen cyanide) 

143-33-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ib I 2 

140 
ទូដយូេវ េលុយរ  អូាតទាេSodiumfluoro
acetate 

62-74-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

141 

ស្តទេូបន(ស្ទរតប ន ប ូលីក្លូរណីាេ  
ប ូលីក្លូរ  សូ្ទរតប ន) 
Strobane (Terpene polychlorinates / 
Polychloroterpenes) 

8001-50-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I NL  -  - 

142 
ស្តទែីៃនីន 
Strychnine  

57-24-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ib I 2 

143 
ទ ូលវេូតេប 
Sulfotep 

3689-24-5 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ia I 1 

144 
តេ.តដ.េ៉ឺ 
TDE 

72-54-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob II  - 

145 
តេប ុយ ីរេីវេូទ 
Tebupirimfos  

96182-53-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ia I 1 

146 
តេវ េលុយត្រទីន 
Tefluthrin 

79538-32-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 2 

147 
តេ.េ៉ឺ.តប .តប  
TEPP 

107-49-3 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I  - 
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148 
ស្ទរប ុយវេូទ 
Terbufos 

13071-79-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ(Nematicide) N 

Ia I 1 

149 
ាលយូេ ទ ុលហ្វេ េ 
Thallium sulfate 

7446-18-6      ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  (Rodenticide) R Ib I 2 

150 
ទីយ ូណាវសីន 
Thionazin 

297-97-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  (Nematicide) N Ob  -  - 

151 
ធីរ េ 
Thiram 

137-26-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F II - 4 

152 

ត្រទីប ុយទីលទីនទម្ចទ រេួម្ចន៖ 
Tributyltin compounds including: 
ត្រទីប ុយទីលទីន េ ុក្ទីុេ 
Tributyltin oxide 

56-35-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ខ្យង (Molluscicide) M 
ក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 

Ob I  - 

153 
ត្រទីប ុយទីលទីន វ េលុយេ រដី 
Tributyltin fluoride 

1983-10-4         

154 
ត្រទីប ុយទីលទីន តេាត្ររីតេេ 
Tributyltin methacrylate 

2155-70-6         

155 
ត្រទីប ុយទីលទីន បង់វសូអាេ 
Tributyltin benzoate 

4342-36-3         

156 
ត្រទីប ុយទីលទីន ក្លូរដី 
Tributyltin chloride 

1461-22-9         

157 
ត្រទីប ុយទីលទីន លីណូតេអាេ 
Tributyltin linoleate 

24124-25-2         

158 
ត្រទីប ុយទីលទីន ណាតវេេណាេ 
Tributyltin naphthenate 

85407-17-2         

159 
ត្រទីអាេីវេូទ 
Triamiphos 

1031-47-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide)  AC 
ក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 

Ob  -  - 

160 
ត្រទីអាវសូវេូទ 
Triazophos 

24017-47-8 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ 
(Nematicide) N 

Ib I 3 

161 
ត្រទីក្លូរ  ណូាេ 
Trichloronate 

327-98-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob  -  - 

162 
តវសា ទីុស្ រតេត្រទីន 
Zeta-cypermethrin 

52315-07-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 3 

163 
វសីង វេូទវេីដ 
Zinc phosphide   

1314-84-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ib I 2 
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ឧបស្មពនធទើ២ ថ្នគ្បកាស្ ឃេែ៤៨៤គ្បក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ២៦  ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១២ 
"ស្តើពើ បញ្ជ ើថ្នន ាំកស្កិមមឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា" 

រញ្ជថី្ន ាំរសរិម្មសថតិនព្ក្ខម្លរាខណ្ឌ  
LIST OF RESTRICTED PESTICIDES 

លរ 
ន ម្ ះទូនៅ  

(សារធាតុសរម្មឬររូធាតុរនចេរនទស) 
Common Name (AI) 

 ឃេែអត្ត 
ស្ញ្ញា ណ 
 CAS RN 

មុែស្ញ្ញា ឃគ្បើគ្បាស្ ់(Use) 

ចាំណាត្ថ់្នន ក ់
ភាពពុេ   

Toxicity Class 

W
H

O
 

EP
A

 

G
H

S 

1 
អាត្រកូ្តេេីុន 
Acrolein 

107-02-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H Ib I 2 

2 
អាឡាក្លូ 
Alachlor 

15972-60-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H III III 4 

3 
អាល់លីល អាល់កូ្វុល 
Allyl alcohol 

107-18-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 

Ib I 3 

4 

អាលុយេីញ ូ េ វេូទេីដ េីុត្រដូស្វសន  
វេូទេីដ 
Aluminum phosphide / Hydrogen 
phosphide 

20859-73-8 ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM FM I   

5 
អាវសូទីុក្លូទីន 
Azocyclotin 

41083-11-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC II I 3 

6 
បល ទែីក្ទីុឌីន តេទ 
Blasticidin-S 

2079-00-7 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F Ib I 2 

7 
ត្របូឌីហ្វេ រូេ 
Brodifacoum 

56073-10-0 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

8 
ត្របូម្ច ឌីេូេូន 
Bromadiolone 

28772-56-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

9 
ត្របូេ ុក្ទីុនីល ប ុយទីរ េ់ 
Bromoxynil butyrate 

 3861-41-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II II   

10 
ត្របូេ ុក្ទីុនីល េិបាណូអាេ 
Bromoxynil heptanoate 

56634-95-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II II   

11 
ត្របូេ ុក្ទីុនីល េុក្ាណូអាេ 
Bromoxynil octanoate 

1689-99-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II II   

12 
ត្របូេ ុក្ទីុនីល តវេណុល 
Bromoxynil phenol  

1689-84-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II II   

13 
េុក្ទីុនីល  
Ioxynil 

1689-83-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II II 3 

14 
ប ុយេូកាបុក្ទីុេ 
Butocarboxim  

34681-10-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ(Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib II 3 

15 
កាបូវ េលុយរ ន 
Carbofuran 

1563-66-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ 
(Nematicide) N 

Ib   3 

16 
ក្លូរ   ីូត្ររីន 
Chloropicrin 

76-06-2 ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM   II   

17 
ទីុេូរីនីន 
Cytokinin  

308064-23-5 
ថ្ន ាំនិយ័េក្រការលូេលាទ់របទ់រកុ្ខជាេិ 
(Plant Growth Regulator) PGR 

NL  -  - 
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18 
តដ.តដ.តវ  .តប / ឌីក្លូវ  ូទ 
DDVP / Dichlorvos 

62-73-7 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

Ib I 3 

19 
ឌីកូ្វេូល 
Dicofol 

115-32-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC III II  4 

20 
ឌីត្រកូ្េូវេូទ 
Dicrotophos 

141-66-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

Ib I 2 

21 
ឌីហ្វេ ទីុណូន 
Diphacinone 

82-66-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

22 
តវេនថ្យុង 
Fenthion 

55-38-9 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I II II 3 

23 
វេលូរូម្ច តវេន 
Flocoumafen 

90035-08-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

Ia I 1 

24 
វ េលុយទីុត្រទីណាេ 
Flucythrinate 

70124-77-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 3 

25 
វេ័រតេាណាេ 
Formetanate 

22259-30-9 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 

Ib I 2 

26 
េិបតេណូវេូទ 
Heptenophos 

23560-59-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib II 3 

27 
េីុវសវសូវេូទ 
Isazofos 

42509-80-8 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តណម្ច េូេ  
(Nematicide) N 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 

Ib I   

28 
េីុវសូតវេនវេូទ 
Isofenphos 

25311-71-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I   

29 
េឹេ អា តេវេ អា (អាេ ូនីយ ូេ េីុរ  នុ 
តេទីឡាទូណាេ) 
MAFA (Ammonium iron methylarsonate) 

35745-11-0 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H III III   

30 

េឹេ អា េឹេ អា (េ ូណូអាេ ូនីយ ូេ 
តេាតណអាវសូណាេ) 
MAMA (Monoammonium 
methanearsonate) 

2321-53-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H   -   

31 
េឹេ អា អា (តេាន អាវសូនីក្ អាទីុេ) 
MAA (Methane arsonic acid) 

124-58-3 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H III III   

32 
េឹេ តេទ េឹេ អា (ទូដយូេ េីុត្រដូស្វសន 
តេទីលឡាទូណាេ) 
MSMA (Sodium hydrogen methylarsonate) 

 2163-80-6 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H III -   

33 
តដ តេទ េឹេ អា  
(ឌីទូដយូេ តេទីឡាទូណាេ) 
DSMA (Disodium methylarsonate) 

144-21-8 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F III III   

34 
តទ អា េឹេ អា (កាល់ទយូេ អាទីុេ 
តេាតណអាវសូណាេ) 
CAMA (Calcium acid methanearsonate) 

5902-95-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H III III   

35 
ម្ច តញ ទយូេ វេូទេីេ 
Magnesium phosphide 

12057-74-8 

ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេក្តក្រ  
(Rodenticide) R 

NL -   
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36 
តេកាបេ 
Mecarbam 

2595-54-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ (Acaricide) AC 

Ib I 2 

37 
តេទីល ត្របូេីេ 
Methyl Bromide 

74-83-9 

ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ផ្សិេ (Fungicide) F 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide)  H 
ថ្ន ាំធូបទក្រ (Fumigant) FM 

NL II   

38 
នីកូ្ទីន 
Nicotine 

54-11-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 1 

39 
េូតេេូអាេ 
Omethoate 

1113-02-6 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ(Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 2 

40 
េុក្ទីុតដតេេុង តេទីល 
Oxydemeton-methyl 

301-12-2 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ(Insecticide) 
Iថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib I 3 

41 
ប រ កាេ េ (ប រ កាេ េ ឌីក្លូរដី) 
Paraquat (Paraquat dichloride) 

1910-42-5 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់តមៅ  (Herbicide) H II II 3 

42 
 ីរេីីវេូទ តេទីល 
Pirimiphos-ethyl 

23505-41-1 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I   

43 
ត្របូប វេូទ 
Propaphos 

7292-16-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ob I   

44 
ត្របូតប ាេវេូទ 
Propetamphos 

31218-83-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib II 3 

45 
េយូហ្វេ ណុក្ 
Thiofanox 

39196-18-4 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 2 

46 
េយូតេេុង 
Thiometon 

640-15-3 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I 
ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ចៃ(Acaricide) AC 

Ib II 3 

47 
វា េីដូថ្យុង 
Vamidothion 

2275-23-2 ថ្ន ាំក្ម្ចា េ់ទេេលអិេ (Insecticide) I Ib I 3 

48 
តវសអាទីន 
Zeatin 

1637-394 
ថ្ន ាំនិយ័េក្រការលូេលាទ់របទ់រកុ្ខជាេិ  
(Plant Growth Regulator) PGW 

NL  -  - 

 

រាំណ្ត់សមាា ល៖់ 
ចាំណាត់្ថ្នន ក់អងគការសុ្ែភាពពេិពឃលាក (WHO Classification) 

Ia-ឃគ្ោុះថ្នន ក់ែពស្់បាំផុត្ extremely hazardous, Ib- ឃគ្ោុះថ្នន ក់ែពស្់ highly hazardous 

II-ឃគ្ោុះថ្នន ក់មធយម moderately hazardous, III-ឃគ្ោុះថ្នន ក់គ្សាេ slightly hazardous 

Un: មិនឃកើត្មានឃគ្ោុះថ្នន ក់ខាេ ាំងកនុងការឃគ្បើគ្បាស្់ធមមតា Unlikely to present acute hazard in normal use 

Ob: ថ្នន ាំកស្ិកមមចាស្ ់Obsolete, NL: មិនមានកនុងបញ្ជ ើ Not Listed 

ចាំណាត់្ថ្នន ក់ភាន ក់ងារការពារបរសិាថ ន (EPA) Evironment Protection Agency Categories 
I-ពុេែពស្់ Highly toxic,  II-ពុេមធយម Moderately toxic,  III-ពុេគ្សាេ Slightly toxic 

IV-មិនពុេខាេ ាំង Not acutely toxic 

ចាំណាត់្ថ្នន ក់តាមគ្បព័នធសុ្ែដុមនើយកមមពេិពឃលាក (GHS) Globally Harmonized System 
1:ពុេែពស្់ High ឃៅ5:ពុេគ្សាេ Slight 

មុែស្ញ្ញា ឃគ្បើគ្បាស្ ់Use: AC- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ថ្ច Acaricide, AL- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ខស្េ Algicide 
B- ថ្នន ាំកមាេ ត់្បាក់ឃត្រ ើ Bactericide,  F- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ផេតិ្ Fungicide, FM- ថ្នន ាំធ៊ូបទករ Fumigant, 

H- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ឃមម  Herbicide, I- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ស្ត្វេអិត្ Insecticide, L- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ដងា៊ូវ Larvicide 

M- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ែយង Molluscicide, N- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ឃណមា ត្៊ូត្ Nematicide 
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PGR- ថ្នន ាំនិយត័្ករការេ៊ូត្លាស្់របស្់រុកាជាតិ្ Plant Growth Regulator 

R- ថ្នន ាំកមាេ ត់្ស្ត្វកឃករ Rodenticide,  RP- ថ្នន ាំបឃណត ញ Repellant, WP- ថ្នន ាំរកាឃ ើ Wood Preservative 

AI- សារធាតុ្ស្កមម Active Ingredient 
CAS RN- ឃេែអត្តស្ញ្ញាណសារធាតុ្រើមើ Chemical Abstract Service Reference Number 
ROT- អនុស្ញ្ញា រ  ៊ូងឺដ្ឋម Rotterdam Convention ស្តើពើនើត្ិវធិើថ្នការយេ់គ្ពមផតេព័់ត៌្មានជាមុនចាំឃពាុះ 
សារធាតុ្រើមើនិងថ្នន ាំកស្ិកមមឃគ្ោុះថ្នន ក់កនុងពាណិជជកមមអនតរជាតិ្ 
STO- អនុស្ញ្ញា ស្តុកែ៊ូម Stockholm Convention ស្តើពើសារធាតុ្បាំពុេស្រ ើរាងគមិនងាយបាំខបកធាតុ្ 
POPs- សារធាតុ្បាំពុេស្រ ើរាងគមនិងាយបាំខបកធាតុ្ Persistent organic Pollutant substance 
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ឧបស្មពនធបខនថម ថ្នគ្បកាស្ ឃេែ៤៨៤គ្បក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ២៦  ខែវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០១២ 
ស្តើពើ បញ្ជ ើថ្នន ាំកស្កិមមឃៅកនុងគ្ពុះរាជាណាចគ្កកមពុជា 

រញ្ជថី្ន ាំរសរិម្មដែលអនញុ្ញា តឲ្យន្វើក្ខរចុះរញ្ជសីព្មារ់នព្រើព្ាស ់
LIST OF REGISTERED PESTICIDE PERMITTED FOR USE 
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