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ទរៀបចំ្ទោយ ត្កសួងកសិកម្ម រុកាា ត្បោ៉ា ញ និងទនស្ថេ និង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
 
 
 
 



 
 
 
អត្ារបិូយប័ណ្ណ ោនរម្ម្ៃទសម ើ 
(គិរត្រមឹ្ម្ងៃេី២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៧) 
 
ឯកាត របូិយបណ័្ណ  – ទរៀល (រ)  
១.០០ ទរៀល  = ០.០០០១២៥ ដលុ្លៃ រអាទម្រកិ 
១.០០ ដលុ្លៃ រអាទម្រកិ = ៤,០២៦ 
 
អកែរការ ់

ADB   ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី

AP   អនករងផលប៉ាោះ ល ់
CFAVCS  គទត្ោងខែែសង្វា ក់រម្ម្ៃកសធិុរកិច្ចត្បកបទោយភាពររបរសិ្ថា ន 
DFR   ទសច្កត តី្ ងរបាយការណ្៍ច្ងុទត្កាយ 
EARF   ត្កបែ័ណ្ឌ ត្រួរពិនរិយ និងវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា ន 
EIA   ការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ លប់រសិ្ថា ន 
EIRR   អត្ាចំ្ណូ្លេេួលបានពកីារវនិិទោគគទត្ោង 
EMP   ខផនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន 
ESO   ម្ន្រនត ីខផនកការ របរសិ្ថា ន 
FFS   ស្ថល្លទរៀនខត្សកសិករ 
FWUC   សេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាសេឹ់ក 
GOKC   រោា ភបិាលកម្ព ុជា 
GRM   យនតការទោោះត្ស្ថយបណ្ត ឹង 
HH   ត្គួស្ថរ 
JICA   េីភាន ក់ង្វរកិច្ចសេត្បរិបរតកិារអនតរជារិជប៉ាុន 
IA   ភាន ក់ង្វរអនុវរត 
ICM   ការត្គប់ត្គងដណំចំ្ត្ម្ រោះ 
IEE   ការត្រួរពនិិរយបរសិ្ថា នជហំានដំបូង 
IEIA   ការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ លប់រសិ្ថា នជហំានដំបូង 
IPM    វនិនការច្ត្ម្ រោះត្គប់ត្គងកាត សរាច្ម្ត្ង 
IWR   រត្ម្ូវការេឹកសត្ោប់ទត្ស្ថច្ត្សព 
MAFF   ត្កសួងកសកិម្ម រុកាា ត្បោ៉ា ញ និងទនស្ថេ 
MEF   ត្កសួងទសដាកិច្ច នងិេិរញ្ញ វរថ ុ 
MOE   ត្កសួងបរសិ្ថា ន 
MOU   អនុសារណ្ៈទោគយល់គាន  
MOWRAM  ត្កសួងធនននេឹក និងឧរុនិយម្ 
O&M   ការទត្បើត្បាស់ និងជួសជលុ 
PDAFF   ម្នទ ីរកសិកម្ម រុកាា ត្បោ៉ា ញ នងិទនស្ថេ 
PDWRAM  ម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរនុិយម្ 
PIC   េីត្បឹកាអនុវរតគទត្ោង 
PPCU   អងគភាពេេួលបណ្ត ឹងស្ថនរណ្ៈរបសគ់ទត្ោង 
PPTA   ជំនួយបទច្ចកទេសទរៀបច្គំទត្ោង 
RPs   ខផនការាំងលំទៅងម ី
SPS   ទសច្កត ីខងៃងការណ្៍ទគាលនទោបាយការ រ 
TNA   ការវាយរម្ម្ៃរត្ម្ូវការបណុ្្ោះបណត ល 
TOR   លកាែណ្ឌ ត្បរិបរត  ិ
WUGs   ត្ក រម្អនកទត្បើត្បាស់េឹក 
 
េម្ៃន់ និងរង្វា ស់ត្បខវង 

Km (គ.ម្) -  គីឡូខម្៉ាត្រ 
Kg (គ.ក) - គីឡូត្កាម្  
Ha (េ.រ) - េិកា  
 
 
 



 

 

 

ចំ្ណ ំ

ទៅកន ុងរបាយការណ៍្ទនោះ "$" សំទៅទលើដុល្លៃ រអារទម្រកិ 

 
ឯកស្ថរម្នការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូងទនោះ គឺជាឯកស្ថរសត្ោប់ភាគីេេួលកម្ច ី។ 
េសែនៈខដលោនទៅកន ុងឯកស្ថរទនោះមិ្នឆុ្ោះបញ្ច ំងឲ្យេសែនៈរបស់បុគគលខដលជាសោជិក         
ម្នត្ក រម្ត្បឹកាភិបាល 
 គណ្ៈត្គប់ត្គង ឬបុគគលិករបស់ ADBទនាោះទេ 
េសែនៈខដលោនទៅកន ុងឯកស្ថរទនោះមិ្នឆុ្ោះបញ្ច ំងឲ្យេសែនៈរបស់បុគគលខដលជាសោជិកម្នត្ក រម្ត្បឹ
កាភិបាល គណ្ៈត្គប់ត្គង ឬបុគគលិករបស់ ADB ទនាោះទេ។ សូម្ទម្ាត យកចិ្រតេុកោក់ចំ្ទ ោះខផនក 
លកាណ្ឌ ម្នការទត្បើត្បាស់ ខដលោនកន ុងទគេេំព័ររបស់ ADB។  
 
ទៅកន ុងការទរៀបចំ្កម្ម វធីិ ឬយុេធស្ថន្រសត ត្បចំត្បទេសណមួ្យ 
ការផដលេ់ិរញ្ញ បបទានដលគ់ទត្ោងណមួ្យ ឬទោយការផដល់សិេធទិៅឲ្យ ឬទោងទៅាម្ខដនដ ី
ឬរំបន់េីាំងភូមិ្ស្ថន្រសតណមួ្យ ខដលទៅកន ុងឯកស្ថរទនោះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី
គាម នទគាលបំណ្ងទធា ើការ វនិិច័័្យណមួ្យចំ្ទ ោះស្ថា នភាពខផនកច្ាប់ 
ឬស្ថា នភាពទផែងទេៀរម្នខដនដីឬេីាំងភូម្ស្ថន្រសតណមួ្យទនាោះទឡើយ។ 
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I. ទសច្កត ីសទងាប  

ក. សវា 

១. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី (ADB) បានអនុម័្រផតលជ់ំនួយបទច្ចកទេសទរៀបចំ្គទត្ោង (PPTA) 

សត្ោប់គទត្ោងខែែសង្វា ក់រម្ម្ៃកសិធុរកិច្ចត្បកបទោយភាពររភាពចំ្ទ ោះបរសិ្ថា ន (CFAVCP) 

ទោយោនការគាតំ្េងវកិាពីមូ្លនិធិថាម្ពលស្ថា រអាសីុរបស់ត្បទេសជប៉ាុន 

និងមូ្លនិធិបខត្ម្បត្មួ្លបរសិ្ថា នទៅរំបន់អាសុីរបស់ត្បទេសកាណោ។ CFAVCP 

គឺជាគំនិរផ្ចួ្ទផតើម្ថាន ក់រំបន់ កន ុងទនាោះត្គបដណ្ត ប់ត្បទេសកម្ព ុជា ឡាវ និងមី្ោ៉ា ន់ោ៉ា ។ 

ឯកស្ថរទនោះទាក់េងនឹងការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជហំានដំបូង (IEE) 

សត្ោប់ការសិកាពីលេធភាពអនុគទត្ោងទៅឃុំត្រ ងំរុន។ ត្កសួងកសិកម្មរុកាា ត្បោញ់ និងទនស្ថេ 

(MAFF) អនុវរតការង្វរជាភាន ក់ង្វរអនុវរត (IA) សត្ោប់ PPTA ទៅកម្ព ុជា។ 

 ២. CFAVCP នឹងបទងក ើនត្បាក់ចំ្ណូ្លត្គួស្ថរទៅជនបេ 
និងភាពត្បកួរត្បខជងកន ុង វស័ិយកសិកម្មទោយ (i) 
ផតល់នូវផលិរកម្មសំខាន់ៗខដលោនភាពត្បទសើរជាងមុ្ន និងទេោា រច្នាសម្ព័នធ ទត្កាយការត្បមូ្លផល (ii) 
ការការ់បនាយម្ងៃចំ្ណយទលើថាម្ពល ាម្រយៈការទលើកកម្ពស់ការទត្បើត្បាស់ថាម្ពលកទកើរទឡើងវញិ 
ការទត្បើត្បាស់ ជីវថាម្ពល និងការត្គប់ត្គងជីវោ៉ា សត្បកបទោយនិរនតរភាព និង (iii) ការទលើកកម្ពស ់
"កសិកម្មម្វឆ្ៃ រនឹងអាកាសនរុ 
និងការផតល់ទសវាគាតំ្េខផនកកសិ ណ្ិជជកម្មាម្ទគាលទៅសត្ោប់ខែែសង្វា ក់រម្ម្ៃខដលបានទត្ជើសទរ ើស។ 

 
ែ. សោសភាគគទត្ោង 

៣. បញ្ជ ីទបកាជនដ៏ខវងោក់ កយទសន ើសុអំនុគទត្ោងត្រវូបានទរៀបចំ្ទឡើងកន ុងទពលផតល ់ PPTA 

និងលកាណ្ៈវនិិច័័្យកន ុងការទត្ជើសទរ ើសជាទត្ច្ើនត្រវូបានបទងក ើរទឡើងទដើម្បទីត្ជើសទរ ើសជទត្ម្ើសមួ្យណ 

ខដលស្ថកសម្មុ្នទពលសទត្ម្ច្ចុ្ងទត្កាយ។ CFAVCP 

ទនោះត្រវូបានទគរំពឹងថានឹងត្រវូអនុវរតសត្ោប់រយៈទពលត្បោណ្ជា ០៦ ឆ្ន ំ 

ទេើយនឹងអនុវរតទៅកន ុងទែរតចំ្នួន ០៤ ខដលគាំត្េដល់សេករណ្៍ចំ្នួន ៥០ កន ុងចំ្ទណម្សេករណ្ ៍

១៥៨  ឬ ទសម ើនឹង ៣០%។ 

៤. លកាណ្ៈពិទសសម្នអនុគទត្ោងធរាស្ថន្រសត ខដលបានទសន ើទឡើង 

ខដលសា ិរកន ុងអនុគទត្ោងមួ្យកន ុងចំ្ទណម្អនុគទត្ោង CFAVCP 

ខដលសា ិរទត្កាម្ការត្រួរពនិិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូង (IEE) ទនោះ ទតត រទលើការស្ថត រ 

និងទធា ើេំទនើបកម្មទេោា រច្នាសម្ព័នធសំខាន់ៗរបស់ត្បព័នធនរាស្ថន្រសតខាន ររូច្ 

ទៅកន ុងទគាលបំណ្ងទដើម្បបីទងក ើនការផលិរកម្ម ការ់បនាយការខារបង់ទត្កាយទពលត្បមូ្លផល 

ត្រួរពិនិរយាម្ោន និងបទងក ើនគុណ្ភាព និងេំនាក់េំនងខែែសង្វា ក់រម្ម្ៃ។ 

៥. អនុគទត្ោងទត្ស្ថច្ត្សពរបស់គទត្ោង CFAVCP នឹងពត្ងីក និងបទងក ើនរំបន់ទត្ស្ថច្ត្សព 
រេូរដល់ ១០០ េិកា  និងបទងក ើនជីវភាពរស់ទៅរបស់ត្គួស្ថរចំ្នួន ១៨៥ ខដលបា៉ា ន់ត្បោណ្ 
ម្កពីភូមិ្ចំ្នួន០៣ រមួ្ោន ភូមិ្ត្រ ងំរុន ត្រ ងំរាងំ និងាត្ ម្។ 

គ. របាយការណ៍្ត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូង 

៦. ខផាកទលើារាងវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នរេ័សរបស់ ADB (ឧបសម្ព ័នធ  ១) 
គទត្ោងទនោះត្រវូបានចរ់ថាន ក់ជាត្បទភេ ែ 
រត្មូ្វឱ្យោនការទរៀបចំ្របាយការណ៍្ត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នបឋម្ (IEE) ទនោះ។ 
ទគាលបំណ្ងម្នរបាយការណ្៍វាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នបឋម្ទនោះ គឺទដើម្បី៖ 

 
(i) ពិពណ្៌នាអំពីធនននធម្មជារិ 

និងទសដាកិច្ចសងគម្ខដលោនត្ស្ថប់ទៅកន ុងេីាំង 
គទត្ោង និងទៅជុំវញិេីាងំគទត្ោងទនោះ 

(ii) កំណ្រ់ និងវាយរម្ម្ៃផលប៉ាោះ ល់ចំ្បងៗម្កទលើលកាែណ្ឌ បរសិ្ថា នខដលោនត្ស្ថប់ 
រមួ្ោនកន ុងទពលមុ្នស្ថងសង់ ស្ថងសង់ និងដំណក់កាលទត្បើត្បាស ់
និងការខងទា ំ(O & M) កន ុងគទត្ោង 



2         ឧបសម្ព ័នធ  ១             
 

(iii) កំណ្រ់ និងខណ្នាំ វនិនការ់របនាយផលប៉ាោះ ល់ចំ្បងៗ 
បណត លម្កពីសកម្មភាព  

គទត្ោងណមួ្យ 
(iv) ទធា ើការពិទត្គាោះទោបល់ជាស្ថនរណ្ៈទដើម្បីបង្វា ញពីបញ្ា បរសិ្ថា នកន ុងអនុគទត្ោង 

ដល ់
ភាគី ក់ព័នធ របសគ់ទត្ោង និងត្បជាជនមូ្លោា ន កន ុងេីាំងអនុគទត្ោង 
និងទដើម្បីត្បមូ្លកត ីកងាល់របស់សេគម្ន៍ និង 

(v)  ទរៀបចំ្ខផនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន (EMP) (ារាង A2.3) 
និងខផនការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា ន (ារាង A2.4) 
ទោយោនការបា៉ា ន់ត្បោណ្ម្ងៃចំ្ណយអំឡរ ងទពលស្ថងសង់ 
និងដំណក់កាលត្បរិបរត ិការ ទដើម្បខីណ្នាំការអនុវរតអនុគទត្ោង។ 

 
៧. IEE ទនោះទតត រទលើអនុគទត្ោងតទ ល ់ ខផនកេំទនើបកម្ម និងស្ថត រនរាន្រសត  និងរំបន់រកាេឹកេុក 

ខដលគាំត្េដលក់ារខកលម្ាជាពិទសសដល់ផលិរកម្មត្សូវ 
និងការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់ម្នការខត្បត្បួលអាកាសនរុម្កទលើដំណតំ្សូវ និងជីវភាពរស់ទៅ។  

៨. IEE ទនោះត្រវូបានទរៀបចំ្ 
ទត្កាយទសច្កត ីខងៃងការណ៍្ទគាលនទោបាយការ ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី (SPS) (ឆ្ន ំ ២០០៩) 
ទគាលការណ៍្ខណ្នាំកន ុងការវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុឆី្ន  ំ ២០០៣  
ទគាលការណ៍្ខណ្នាំខផនកបរសិ្ថា នរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី សត្ោប់គទត្ោងអភិវឌ្ឍន៍ត្បឡាយ 
និងនរាស្ថន្រសត ខដលបានទត្ជើសទរ ើស និងទគាលនទោបាយខផនកបរសិ្ថា នខដល ក់ព័នធ  
និងទគាលការណ៍្ខណ្នាំរបស់រោា ភិបាល  កម្ព ុជា។ 

៩. CFAVCP ទនោះត្រវូបានចរ់ថាន ក់កន ុង SPS របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីឆ្ន ំ២០០៩ 
ខដលជាគទត្ោង ត្បទភេ ែ ។ 
គទត្ោងខបបទនោះត្រវូបានវនិិច័័្យថានឹងោនផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោនមួ្យចំ្នួន ភាគទត្ច្ើន      
ផលប៉ាោះ ល់ខដលនឹងទកើរទឡើង កន ុងដំណក់កាលស្ថងសង់ ប៉ាុខនតវាអាច្ោនកត្មិ្ររិច្រួច្ 
និង/ឬទត្ច្ើនជាងគទត្ោងត្បទភេ ក ។ 

ឃ. លេធផលម្នការវាយរម្ម្ៃ 

១០. រយៈម្ពលល នការស្ថងសងប៖ 
បញ្ា ខដលទាក់េងទៅនឹងេីាំងគទត្ោងរមួ្ោនការស្ថត ររច្នាសម្ព័នធ  ោនត្ស្ថប់ 
ខដលរាប់បញ្ច លូទាងំការទរៀបចំ្បៃង់ទដើម្បីរកាលំេូរេឹកទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្ 
រមួ្ោនការរាងំសទ ោះខដលអាច្ទកើរោនរបស់សរាត្ស រក និង 
រារាងំត្បជាជនមិ្នឪ្យឆៃងការ់ត្បព័នធ ត្បឡាយទនោះ។ 

១១. កន ុងម្ពលស្ថងសងប៖ បញ្ា ច្ម្បងកន ុងទពលស្ថងសង់ 
គឺទាក់េងនឹងការអនុទល្លម្ាម្ វធីិស្ថន្រសត  EMP 
ទាក់េងនឹងគំនិរផ្ចួ្ទផតើម្កន ុងការត្គប់ត្គងេឹកសត្ោប់ខត្សចំ្ការ (on-farm) និងទត្ៅពីខត្សចំ្ការ (off-
farm) ននាឪ្យោនភាពបរសិុេធទៅាម្េីាំង 
ការទធា ើត្បត្ពឹរតកម្មខដលត្ប រងត្បយ័រនចំ្ទ ោះកាកសំនល់ម្កពីេំនប់ និងស្ថត រ អាងេឹក 
និងការការ រដល់គុណ្ភាពេឹក និងដំណ ំខដលោនត្ស្ថប់។ 

១២. ម្រកាយការស្ថងសងប៖ ការត្ពួយបារម្ភច្ម្បងទនាោះ 
គឺការខងទារំការបស់អនុគទត្ោងខដលរត្មូ្វឱ្យោនវធីិស្ថន្រសតជាលកាណ្ៈត្បព័នធចំ្ទ ោះការខងទា ំ
និងការត្គប់ត្គងទនោះ។ កាត ទនោះត្រវូការកិច្ចសត្ម្បសត្មួ្ល ាម្រយៈភាពជាោច ស់ខដលោនត្បសិេធិភាព 

ទោយត្ក រម្អនកទត្បើត្បាស់េឹក (WUGs) និងសេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក (FWUCs) 
ខដលកំពុងអនុវរតទៅកត្មិ្រទត្ៅពីខត្សចំ្ការ (off-farm) ។ ទលើសពីទនោះទេៀរ 
ទោយស្ថរកត្មិ្រម្នកាកសនំលជ់ ី និងថាន កំសិកម្មត្រវូទគរំពឹងថានឹងទកើនទឡើង 
កន ុងទនាោះនឹងោនផលពលប៉ាោះ ល់ដល់គុណ្ភាពេឹក        សុែភាពស្ថនរណ្ៈ 
និងលំនឹងទអកូឡូសុរីបសត់្បព័នធទនោះ។ ផលប៉ាោះ ល់ទនោះអាច្ការ់បនាយបាន 
ាម្រយៈការបទងក ើនសម្រាភាពកន ុងត្ស រក រមួ្ោន ការកស្ថងសម្រាភាព និងការបណុ្្ោះបណត ល 
សត ីពីការទត្បើត្បាស់ជ ីនិង និងថាន កំសិកម្មឪ្យបានត្រឹម្ត្រវូត្បកបទោយត្បសិេធភិាព។ 
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១៣. ការបភំាយឧសម ន័ផទោះកញ្ច កបព៊ីទ្៊ីតាងំដ្ឋដំ ោះរសូវកានប ផរម្កើនម្ ើង៖ 
អត្ាបទញ្ចញឧសម ័នទាងំទនោះត្រវូបានគណ្នាចំ្ទ ោះេីាំងគទត្ោង 
និងត្រវូបានបខម្ៃងទៅជាកត្មិ្រឧសម ័នកាបូនិច្ CO2 ខដលោនចំ្នួនទសម ើគាន ទនោះ ទោយទត្បើរបូម្នត៖ 
អនុភាពកទតត ខផនដ ី = ការបទញ្ចញឧសម ័នកាបូនិច្ CO2 +  ការបទញ្ចញឧសម ័ន CH4 × 21 + 
ការបទញ្ចញឧសម N័2O × 310  ។  

១៤. ចំ្ទ ោះត្បភពចំ្បងៗរបស់ឧសម ័នទម្ាន (CH4) កន ុងបរោិកាសវញិ 
វាលខត្សត្រវូបានទគចរ់េុកជាត្បភពដ៏សខំាន់បំផុរ។ ត្ក រម្ត្បឹកាអនតររោា ភិបាល 
សត ីពីការខត្បត្បួលអាកាសនរុ (IPCC, 1996) បានបា៉ា ន់ត្បោណ្ថា 
អត្ាម្នការបទញ្ចញឧសម ័នទៅេូទាងំពិភពទល្លកពវីាលខត្សោនចំ្នួន ៦០ ទររា៉ា ត្កាម្ (TG) កន ុងមួ្យឆ្ន ំ 
កន ុងទនាោះោនចំ្នួនចប់ពី ២០ ទៅ ១០០ ទររា៉ា ត្កាម្ (TG) កន ុងឆ្ន ំមួ្យ។ ចំ្នួនទនោះ 
ត្បខេលជាទសម ើនឹងកត្មិ្របទញ្ចញឧសម ័នសរុបទោយស្ថរសកម្មភាពម្នុសែពី ៥% ទៅ ២០% ។ 
រួទលែទនោះខផាកសខំាន់ទលើការវាស់ខវងការខត្បត្បួលរបស់ឧសម ័ន CH4 ទៅាម្វាលខត្សកន ុងត្បទេស អូន្រស្ថត ល ី
ចិ្ន ឥណឌ  អីុាល ីជប៉ាុន ទអសា៉ា ញ ត្បទេសម្ង និងសេរដាអាទម្រកិ។ 

១៥. ការវាយរនលៃផផែកបរសិ្ថា នោ ងរហស័៖ 
ការវាយរម្ម្ៃខផនកបរសិ្ថា នោ៉ា ងរេ័សកន ុងដំណក់កាលដំបូង 
សត្ោប់គទត្ោងបានកំណ្រ់ហានិភ័យអាកាសនរុម្ធយម្ ប៉ាុខនត  ការចរ់ថាន ក់ AWARE 
គឺោនហានិភ័យែពស់។ ទេរុទនោះទេើយបានជា PPTA ទនោះ 
បានបញ្ច ប់ឯកស្ថរវាយរម្ម្ៃការខត្បត្បួលអាកាសនរុ និងការត្គប់ត្គង 
ខដលបានទរៀបចំ្ជាារាងោក់ឯកស្ថរភាជ ប់ជាមួ្យ។ 

ង.  វនិនការការ់បនាយ  

១៦. កន ុងដំណក់កាលមុ្នស្ថងសង់ ផលប៉ាោះ ល់ខាងទលើទនោះនឹងត្រវូបានវាស់ខវង 
ទដើម្បកីារ់បនាយផលប៉ាោះ ល់ ាម្រយៈ ការទរៀបចំ្បៃង់ទេោា រច្នាសម្ព័នធ ខដលលា  

និងទោយការអនុវរតការការ រសងគម្ោ៉ា ងេម រ់ច្រ់ ទៅាម្ខផនការាំងលំទៅងមី (LD12a 
គឺជាខផនការលេធកម្មដីធៃ ី និងការាំងលំទៅងមីសត្ោបអ់នុគទត្ោងទៅឃុតំ្រ ងំរុន និង LD12b 
គឺជាត្កបែ័ណ្ឌ លេធកម្មដីធៃ  ី និងការាំងេីលំទៅងម)ី ខដលខផនការ 
និងត្កបែ័ណ្ឌទាងំពីរទនោះអនុវរតាម្ទគាលនទោបាយោ៉ា ងរឹងរុ៉ឹងរបសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 
និងរោា ភិបាលកម្ព ុជា (រោា ភិបាល)។ 

១៧. 
ការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់កន ុងដំណក់កាលស្ថងសង់ពងឹខផាកោ៉ា ងខាៃ ំងទលើការេេួលែុសត្រវូរបស់ត្ក រម្េ ុន
ស្ថងសង់ទដើម្បីអនុវរតាម្លកាែណ្ឌ របស់លកាណ្ៈពិទសសខដលបានទរៀបចំ្ជាពិទសស 
ទដើម្បីបនាយភាពការរំខានទោយសំទឡង ទត្គាោះថាន ក់ច្រាច្រណ្៍ ការបំពុលែយល់ និងេឹក និងសំណឹ្កដី 
ការទចលកាកសំណ្ល់រ ៉ឹង និងរាវែុសច្ាប់ និងជទោៃ ោះរវាងអនកទត្បើត្បាស់េឹកទៅខែែេឹកខាងទលើ 
និងខាងទត្កាម្ សុវរា ិភាពកម្មករ និងអនាម័្យ។ 
ការការ់បនាយទនោះនឹងពឹងខផាកទលើការអនុវរតច្ាប់ទោយជនបទង្វគ លខផនកការ របរសិ្ថា ន 
ទៅកន ុងអងគភាពអនុវរតគទត្ោងថាន ក់ទែរតនីមួ្យៗ ត្ពម្ទាងំេីត្បឹកាត្គប់ត្គងការស្ថងសង់។ 

១៨. ការការ់បនាយផលប៉ាោះ លទ់ត្កាយទពលស្ថងសង់នឹងោនការកស្ថងសម្រាភាព 
និងការបណុ្្ោះបណត លកន ុងគទត្ោង ទដើម្បទីច្ោះទត្បើត្បាស់ជី និងថាន កំសិកម្មត្បកបទោយត្បសិេធផិល 
និងត្រឹម្ត្រវូ និងការកស្ថងសម្រាភាពដលស់េគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក (FWUCs ការត្គប់ត្គងេឹក 
និងការដំទណោះត្ស្ថយជទោៃ ោះ)។ 

ច្. ខផនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន (EMP) 

១៩. IEE ទនោះោន EMP មួ្យ (ឧបសម្ព ័នធ  ២) 
ខដលកន ុងខផនការទនោះបានខត្បកាៃ យផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន 
និងវនិនការការ់បនាយឪ្យទៅជាខផនការសកម្មភាពសត្ោប់អនុវរតត្រឹម្ត្រវូរបស់ខផនការទនោះ។ 
ខផនការទនោះរមួ្ោន វធីិស្ថន្រសតការ់បនាយ ការេេួលែុសត្រវូ សូច្នាករម្នភាពរ ើកច្ទត្ម្ើន 
និងភាពញឹកញាប់ (ទត្បកង់) 
និងលកាណ្ៈរបសស់កម្មភាពកន ុងការត្រួរពិនិរយាម្ោនទោយោនការបា៉ា ន់ត្បោណ្ពីការចំ្ណយ។ 

 

២០. បេបបញ្ញរត ិម្ន EMP ទនោះនឹងត្រវូបានោក់បញ្ច លូទៅកន ុងឯកស្ថរទដញម្ងៃ 
និងកិច្ចសនាស្ថងសង់។  



4         ឧបសម្ព ័នធ  ១             
 

 
II. ត្កបែ័ណ្ឌ ច្ាប់ និងរដាបាល 

២១. លកខណ្ៈ វនិិច័័យ និងបទ្ដ្ឋា នបរសិ្ថា ន៖ IEE 
ទនោះត្រវូបានទរៀបចំ្ទឡើងទដើម្បីឪ្យត្សបាម្ទគាលការណ៍្ខណ្នាំ និងបេបបញ្ញរត ិខផនកបរសិ្ថា នរបស់ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងរោា ភិបាលត្បទេសកម្ព ុជាខដល ក់ព័នធ។ 

 

ក. លកាែណ្ឌ រត្មូ្វខផនកបរសិ្ថា នរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 

២២. ម្សចកត ៊ីផលៃងការណ្៍ម្គាលនម្ោបាយការពារ ឆ្ែ ំ២០០៩៖ 
ខផាកទលើមូ្លោា នម្នការពនិិរយអនុគទត្ោង ទៅកន ុងដំណក់កាលសិកាពលីេធភាព ទោយទត្បើបញ្ជ ី REA 
អនុគទត្ោងត្រវូបានកំណ្រ់ទៅជាត្បទភេ ែ សត្ោប់ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន។ ត្បទភេទនោះបញ្ជ ក់ 
អំពទីេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលអាច្ត្រវូបានការ់បនាយ។ IEE រមួ្ទនោះត្រវូបានទរៀបចំ្ 
ទោយអនុទល្លម្ាម្បេបបញ្ញរត ិ SPS (ឆ្ន  ំ ២០០៩) របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី 
ខដលរត្មូ្វឱ្យោនការពិចរណសំខាន់ៗជាទត្ច្ើនរមួ្ោន៖ (១) យនតការទោោះត្ស្ថយបណ្ត ឹងកត្មិ្រគទត្ោង 
រមួ្ទាងំឯកស្ថរកន ុង EMP; (២) ការ វភិាគកន ុងការបង្វក ការបំតៃ ញធនននវបបធម៌្របូវនត  (៣) 
ការការ់បនាយ និងការបនារំនឹងការខត្បត្បួលអាកាសនរុ (៤) ការង្វរ និងសុែភាពសេគម្ន៍ 
និងលកាែណ្ឌ រត្មូ្វខផនកសុវរា ិភាព រាប់បញ្ច លូទាងំ ការទត្រៀម្លកាណ្ៈ 
និងការទឆៃ ើយរបទៅនឹងទត្គាោះអាសនន  (៥) 
ការតៃ ស់ប្រូខផនកទសដាកិច្ចខដលមិ្នខម្នជាខផនកមួ្យម្នលេធកម្មដីធៃ ី (៦) ការពិទត្គាោះទោបល ់
និងការចូ្លរមួ្ទ រទពញទោយអរាន័យ និង (៧) EMP ខដលោនកម្ម វធីិអនុវរត និង   
សូច្នាករសត្ោប់ការអនុវរត (អាច្វាស់ខវង) មួ្យ។ 

 

២៣. ទគាលនទោបាយ 

និងទគាលការណ៍្ខណ្នាំខផនកបរសិ្ថា នខដល ក់ព័នធ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 

ខដលបានទត្បើត្បាសក់ន ុងការទរៀបចំ្ IEE ោនដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១) ទសច្កត ីខងៃងការណ៍្ទគាលនទោបាយការ រ (SPS) របសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (២០០៩) 

(២) ទគាលនទោបាយធនាគារសត្ោប់ខណ្នាំត្បរិបរត ិ (BP) ទៅទលើ SPS (២០០៩) និង 

(៣) ារាងវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នរេ័ស (២០១៣)  
 

២៤. ការររួរពិនរិយម្លើល និងការកំណ្របរបម្ភទ្៖ ទៅដំណក់កាលដំបូងម្នគទត្ោងទនោះ 
ដំទណ្ើរការវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នត្រួរពិនិរយទម្ើល និងកំណ្រ់ត្បទភេគទត្ោងខដលទសន ើទឡើង 
ខផាកទលើស្ថរៈសំខាន់ម្នផលប៉ាោះ ល់     ហានិភ័យចំ្បងៗ។ ការត្រួរពិនិរយទម្ើល 
និងកំណ្រ់ត្បទភេត្រវូបានអនុវរតទដើម្បី (១) ឆុ្ោះបញ្ច ងំពីស្ថរៈសំខាន់ម្នផលប៉ាោះ ល់ ឬ ហានិភ័យចំ្បងៗ 
ខដលគទត្ោងអាច្ទធា ើទឡើង (២) កំណ្រ់កត្មិ្រម្នការវាយរម្ម្ៃ និងធននន     
ស្ថា ប័នខដលរត្មូ្វឪ្យោន វនិនការការ រ និង (៣) កំណ្រ់លកាែណ្ឌ រត្មូ្វកន ុងការផែពាផាយព័រ៌ោន។ 
ត្បទភេគទត្ោងត្រវូបានកំណ្រ់ទៅាម្ត្បទភេម្នសោសភាគទាក់េងនឹងបរសិ្ថា នខាៃ ំងជាងទគ 
រមួ្ោន ផលប៉ាោះ លទ់ោយតទ ល ់ ទោយត្បទោល ទច្ោះខរទកើនទឡើង និងខត្បត្បួល 
កន ុងេីាំងខដលរងឥេធិពលរបស់គទត្ោង។ 
លកាណ្ៈវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នខដលរត្មូ្វឪ្យោនសត្ោប់គទត្ោងមួ្យទនោះ 
គឺអាត្ស័យទលើស្ថរៈសំខាន់ម្នផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នរបស់គទត្ោង ខដល ក់ព័នធទៅនឹងត្បទភេ 
និងេីាំងរបសគ់ទត្ោង ភាព ក់ព័នធ   វសិ្ថលភាព លកាណ្ៈ និងអានុភាព 
ម្នផលប៉ាោះ លចំ់្បងៗរបស់បរសិ្ថា ន និងលេធភាពម្នវនិនការការ់បនាយចំ្ណយឪ្យបានទាប។ 
គទត្ោងទនោះឆៃងការ់ការត្រួរពិនិរយចំ្ទ ោះផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលបានរំពងឹេុក 
និងបានកំណ្រ់ទៅកន ុងត្បទភេណមួ្យកន ុងចំ្ទណម្ត្បទភេនានាខាងទត្កាម្៖  

 (១)  របម្ភទ្ ក ៖ គទត្ោងអាច្ោនផលប៉ាោះ លប់រសិ្ថា នជាអវជិជោនចំ្បងៗ។ EIA 

ត្រវូខរោនទដើម្បីទោោះត្ស្ថយផលប៉ាោះ ល់ចំ្បងៗ។  

(២)  របម្ភទ្ ខ ៖ គទត្ោងអាច្ោនផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នជាអវជិជោនមួ្យចំ្នួន 

ប៉ាុខនតវាអាច្ោនកត្មិ្រ ប៉ាោះ ល់ត្ស្ថល ឬ ខាៃ ំងជាងត្បទភេ ក ។ IEE គឺត្រវូខរោន 

ទដើម្បីកំណ្រ់ថាទរើអាច្ោនផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នចំ្បងៗខដលននាឪ្យោន EIA 

ខដរឬទេ។ ត្បសនិទបើមិ្នត្រវូការ EIA ទនាោះ IEE 

ត្រវូបានចរ់េុកជារបាយការណ៍្វាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា នចុ្ងទត្កាយ។ 
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(៣)  ការរបម្ភទ្ គ ៖ គទត្ោងអាច្គាម នផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នជាអវជិជោន។ មិ្នរត្មូ្វឪ្យោន 

EIA ឬ IEE ទទាោះបីជាផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នត្រវូបានពិនិរយទឡើងវញិោ៉ា ងណកត ី។ 

(៤)  របម្ភទ្ ឃ១ (Fi)៖  គទត្ោង គឺ ក់ព័នធនឹងកត្មិ្រឥណ្ទាន (credit line) 

ាម្រយៈអនតរការ ើេិរញ្ញ វរថ ុ ឬ ការវនិិទោគេុន (equity investment) 

ទៅអនតរការ ើេិរញ្ញ វរថ ុ។ អនតរការ ើេិរញ្ញ វរថ ុត្រវូទត្បើត្បាស់ត្បព័នធ ត្គប់ត្គងបរសិ្ថា នបាន 

លុោះត្ាត្គប់គទត្ោងបង្វា ញថាគាម នផលប៉ាោះ លចំ់្បងៗ។ 

២៥. បញ្ជ ីទផទៀងតទ រ់ REA សត្ោប់ការទរៀបចំ្ IEE ទនោះត្រវូបានបញ្ច ប់ និងទផទៀងតទ រ់ 

ទោយអនកជនំាញ    បរសិ្ថា នជារិ និងអនតរជារិ កន ុងទពលចុ្ោះទៅកាន់េីាងំ ទៅម្ងៃេី ៣០ ដល់ ៣១ 

ខែមី្នា ឆ្ន ំ២០១៦ ទៅកន ុងទែរតកន ុងគទត្ោង។ 

ទគាលបំណ្ងសខំាន់ម្នការចុ្ោះទៅកាន់េីាំងោនដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១)  ការវាយរម្ម្ៃេីាំងខដលោនត្ស្ថប់ និងបរសិ្ថា នជុំ វញិេីាំងអនុគទត្ោង 

និងកំណ្រ់េីាំង ត្បសិនទបើោនរំបន់ោនបញ្ា  ជារំបន់បុរាណ្វេិា និងត្បវរត ិស្ថន្រសត  

ខដលោនេីាំងសា ិរទៅកន ុងេីាំង ឬ ទៅខកបរេីាំងគទត្ោងទនោះ 

(២)  កំណ្រ់ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន 

និងទសដាកិច្ចសងគម្ចំ្បងៗទលើការស្ថងសង់ត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ  ខដលបានទសន ើទឡើង 

(៣)  ការពិទត្គាោះទោបលជ់ាមួ្យម្ន្រនត ី និងបុគគលិកម្នទ ីរកសិកម្ម ម្នទ ីរបរសិ្ថា ន 

ម្នទ ីរធនននេឹក និង   ឧរុនិយម្ ម្នទ ីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ និងអាជាា ធរមូ្លោា ន 

(ត្បននភូមិ្ និងត្ក រម្ត្បឹកាឃុំសង្វក រ់) អំពីគទត្ោងទនោះ 

(៤) ការពិទត្គាោះទោបលជ់ាមួ្យនឹងសេគម្ន៍ខដលចូ្លរមួ្ទៅកន ុងគទត្ោង 

រមួ្ទាងំអនកេេួលផលពីគទត្ោងបនាទ ន់ទាងំទនាោះទដើម្បកំីណ្រ់កត្មិ្រម្នការចូ្លរមួ្របស់

ពួកគារ់ និងពិភាកា 

និងកំណ្រ់វសិ្ថលភាពបញ្ា បរសិ្ថា នខដល ក់ព័នធជាមួ្យសេគម្ន៍ជាក់ខសតង និង 

(៥)  ទធា ើការសទ ង់ម្រិយល់ទឃើញខផនកសងគម្ 

ាម្រយៈបេសោភ សន៍ទដើម្បីផតល់ព័រ៌ោនសំខាន់ៗដល់   ភាគី ក់ព័នធ។ 
 

ែ. ច្ាប់ និងទគាលការណ៍្ខណ្នាំបរសិ្ថា នរបស់ត្បទេសកម្ព ុជា 

២៦. ច្ាប់ សត ីពីកិច្ចការ របរសិ្ថា ន និងការត្គប់ត្គងធនននធម្មជារិ 

ត្រវូបានអនុម័្រទោយរដាសភាជារិនិងបានោក់ឪ្យអនុវរត ទោយត្ពោះរាជត្កម្/នស-រកម្-១២៩៦/៣៦។ 

ច្ាប់ទនោះត្រវូបានអនុម័្រទៅម្ងៃេី ២៤ ខែធន  ូឆ្ន ំ ១៩៩៦ ។ ច្ាប់ទនោះោនទគាលបំណ្ងដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១)  ការ រ និងទលើកកម្ពសគុ់ណ្ភាពបរសិ្ថា ន និងសុែភាពស្ថនរណ្ៈ ទោយទធា ើការេប់ស្ថក រ់      

ការការ់បនាយ និងការត្រួរពិនិរយការបំពុល 

(២) 

 វាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នរបសគ់ទត្ោងខដលបានទសន ើទាងំអស់មុ្ននឹងទច្ញ

ទសច្កត ីសទត្ម្ច្ ទោយរោា ភិបាល 

(៣)  ននាឱ្យោនការអភិរកែ ការអភិវឌ្ឍ ការត្គប់ត្គង និងការទត្បើត្បាស់ទោយសម្ទេរុផល 

និងត្បកបទោយនិរនតរភាព នូវធនននធម្មជារិម្នត្ពោះរាជាណច្ត្កកម្ព ុជា 

(៤)  ទលើកេឹកចិ្រត និងផតល់លេធភាពឪ្យស្ថនរណ្ជនចូ្លរមួ្កន ុងកិច្ចការ របរសិ្ថា ន 

និងការត្គប់ត្គងធនននធម្មជារិ និង 

(៥)  បន្រង្វក បអំទពើទាងំឡាយណខដលបណត លឱ្យប៉ាោះ ល់ដល់បរសិ្ថា ន  
 

២៧. ទោងាម្ច្ាប់ទនោះ ត្ក រម្េ ុនអភិវឌ្ឍន៍ ឬ 

ោច ស់គទត្ោងត្រវូទរៀបចំ្ការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ លប់រសិ្ថា នជំហានដំបូង (IEIA) ឬ ទរៀបចំ្របាយការណ្៍ EIA 

ទពញទលញមួ្យសត្ោប់គទត្ោងអភិវឌ្ឍន៍ខដលទសន ើទឡើង ឬខដល ោនត្ស្ថប់របសែ្់នួ។ 

២៨. អនុត្កឹរ សត ីពីកិច្ចដំទណ្ើរការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន៖ អនុត្កឹរយទលែ ៧២ អនត្ក.បក 

កន ុងច្ាប់ សត ីពកិីច្ចដំទណ្ើរការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន ចុ្ោះម្ងៃេី ១១ ខែសហីា ឆ្ន ំ១៩៩៦ 

បានខច្ងពីនីរិវធីិសត្ោប់ EIA ។ ទគាលបំណ្ងសខំានម់្នអនុត្កឹរយទនោះគឺ៖ 
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(១)  កំណ្រ់ការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន (EIA) ទលើរាល់គទត្ោង ឬ 

សកម្មភាពរបស់ឯកជន និងស្ថនរណ្ៈ ាម្រយៈការត្រួរពិនិរយទោយ ត្កសួងបរសិ្ថា ន 

មុ្នទពលោក់ជូនទដើម្បីទសន ើសុំការសទត្ម្ច្ពីរោា ភិបាល 

(២)  កំណ្រ់ត្បទភេ និងេំេំគទត្ោង និងសកម្មភាពខដលបានទសន ើទឡើង 

ត្ពម្ទាងំសកម្មភាពខដលោនត្ស្ថប់ និងកំពុងដំទណ្ើរការ ទាងំវស័ិយឯកជន 

និងស្ថនរណ្ៈ មុ្នទពលទធា ើកិច្ចដំទណ្ើរការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និង 

(៣) 

បំផុសឱ្យោនការចូ្លរមួ្ជាស្ថនរណ្ៈកន ុងការអនុវរតកិច្ចដំទណ្ើរការវាយរម្ម្ៃទេរុប៉ាោះ 

ល់បរសិ្ថា ន ត្ពម្ទាងំេេួលយកនរុចូ្ល និងសំទណ្ើ ម្កទធា ើការពិចរណមុ្នទពល 

អនុវរតគទត្ោងណមួ្យ។ 
 

២៩. អនុត្កឹរយទនោះោនឧបសម្ព័នធ ខដលបង្វា ញពីកម្ម វធីិម្នការអភិវឌ្ឍខដលរត្មូ្វឱ្យោន EIA ។ 

សត្ម្ង់សត្ោប់ឧសាេកម្ម ក់ព័នធោនទៅកន ុងារាងេី ១ ។ 

 

តារាងទ្៊ី ១: បញ្ជ ៊ីគម្រមាងផដលររលូវឪ្យម្ធវ ើ IEIA ឬ EIA 

ត្បទភេ និងសកម្មភាពគទត្ោង េំេំ / សម្រាភាព 
 វស័ិយកសិកម្ម  

ម្ត្ពសម្បទាន  ≥  10,000 េ.រ 
អាជីវកម្មម្ត្ពគប់ ≥  500 េ.រ 
ម្ផទដីខដលោនម្ត្ពទ ើ ≥ 500 េ.រ 
ម្ផទដីដំណកំសិកម្ម និងកសិឧសែេកម្ម  ≥  10,000 េ.រ 
ម្ត្ពទលច្េឹក និងដីរំបន់ទឆនរ ត្គប់េំេំ 
ត្បព័នធ ទត្ស្ថច្ត្សព ≥ 5,000 េ.រ 
ត្បព័នធ ទោោះេឹក ≥ 5,000 េ.រ 
ខផទនស្ថេ ត្គប់េំេំ 

          ត្បភពឯកស្ថរ៖ អនុត្កឹរ (១៩៩៩) - ទលែ ៧២ អនត្ក.បក  

 
៣០. 

ទោយស្ថរអនុគទត្ោង ក់ព័នធនឹងជួសជុលខកលម្ាត្បព័នធទត្ស្ថច្ត្សពខដលោនត្ស្ថប់សត្ោប់េីាំងេំេ ំ

១០០ េ.រ  ទាបជាងកត្មិ្រកំណ្រ់ ៥, ០០០ េ.រ ទនាោះមិ្នរត្មូ្វឱ្យទធា ើ EIA ទោងាម្អនុត្កឹរយទលែ 

ទលែ ៧២ អនត្ក.បក របស់រោា ភិបាល។ 

គ. បេោា នវាយរម្ម្ៃ៖ ដំទណោះត្ស្ថយកន ុងការត្គប់ត្គងសត្ោប់កិច្ចការ របរសិ្ថា ន 

៣១. ច្ាប់ សត ពីីការត្គប់ត្គងថាន កំសិកម្ម និងជីកសិកម្មត្រវូបានអនុម័្រទៅម្ងៃេី ១៤ ខែម្ករា 

ឆ្ន ំ ២០១២ ច្ាប់ទនោះោនទគាលទៅដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១) 

 គាំត្េដលទ់គាលនទោបាយជំរុញការទត្បើត្បាស់សកាត នុពលភាពម្ន វស័ិយកសិកម្ម

ឪ្យោនត្បសិេធភាពែពសទ់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សងគម្ និងទសដាកិច្ចជារិ 

(២)  ននាការត្គប់ត្គងថាន កំសិកម្ម និងជីកសិកម្មត្បកបទោយត្បសិេធភាព និងសុវរា ិភាព 

ថាទរើោនសងគរិភាពជាមួ្យនឹងបោណ្ីយអនតរជារិឬទេ 

(៣)  ទលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាស្ថនរណ្ៈ ទលើការអនុវរតការរត្មូ្វបោណ្ីយ សត ីពថីាន កំសិកម្ម 

និងជីកសិកម្ម សត្ោប់ត្គប់សកម្មភាព ក់ព័នធទាងំអស់ 

ទាក់េងទៅនឹងផលិរផលទាងំទនោះ និង 

(៤)  ការ់បនាយហានិភ័យខដលបងកទឡើងទោយការទត្បើត្បាស់ថាន  ំ និងជីកសិកម្ម 

ទដើម្បផីលត្បទោជន៍របសក់សិករ និងត្បជាពលរដាេូទាងំត្បទេស 

ទោយននាបាននូវសនដ ិសុែទសបៀង សុវរា ិភាពទសបៀង សុែភាពស្ថនរណ្ៈ 

និងនិរនតរភាពម្នបរសិ្ថា ន។ 
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៣២. ច្ាប់ទនោះោន វសិ្ថលភាពអនុវរតចំ្ទ ោះការត្គប់ត្គង់ 

និងការអនុវរតការរត្មូ្វបោណ្ីយសត្ោប់៖ 

(១)  ថាន កំសិកម្ម និងជីកសិកម្មត្គប់ត្បទភេ វរថ ុនរុទដើម្ ឬស្ថរនរុសកម្ម 

និងសោសនរុថាន កំសិកម្ម និងជីកសិកម្មទផែងទេៀរ 

ខដលបានទត្បើត្បាសជ់ានរុចូ្លកន ុងផលិរកម្មកសិកម្ម និង 

(២)  ត្គប់សកម្មភាពរបសរ់បូវនតបុគគល ឬនីរិបុគគលខដលជា ណ្ិជជករ អនកល្លយផែផំលិរផល 

ទសវាករកោច រ់សោសភាពច្ម្ត្ង អនកផែពាផាយ ណ្ិជជកម្ម អនកទធា ើអំទណយ 

និងអនកទត្បើត្បាស់ថាន កំសិកម្ម និងជីកសិកម្មត្គប់ត្បទភេ។ 
 

៣៣. EMP នឹងបញ្ជ ក់លម្ា ិរថា នរុចូ្លសត្ោប់ទធា ើការផែពាផាយជាមួ្យកសិករ 

ទាក់េងនឹងការទត្បើត្បាសថ់ាន កំសិកម្ម និងជីកសិកម្មនឹងអនុវរតាម្ច្ាប់ សត ីពីការត្គប់ត្គងថាន កំសិកម្ម 

និងជីកសិកម្មោ៉ា ងច្ាស់ល្លស់។  
 

៣៤. ច្ាប់ សត ីពកីារត្គប់ត្គងធនននេឹកត្រវូបានអនុម័្រទោយរដាសភា ទៅម្ងៃេី២២ ខែឧសភា 

ឆ្ន ំ២០០៧។ ច្ាប់ទនោះផដល់នូវនីរិវធីិសត្ោប់ការត្គប់ត្គងធនននេឹកទៅកន ុងរបស់កម្ព ុជា។ 

ទគាលបំណ្ងម្នច្ាប់ទនោះគឺទដើម្បជីំរុញការត្គប់ត្គងធនននេឹកទៅកម្ព ុជាត្បកបទោយត្បសិេធភិាព 

ទដើម្បីសទត្ម្ច្បាននូវការអភិវឌ្ឍទសដាកិច្ចសងគម្ និងសុែុោលភាពរបស់សេគម្ន៍។ 

ច្ាប់ទនោះនឹងកំណ្រ់ដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១)  សិេធិ និងការពាកិច្ចរបសអ់នកទត្បើត្បាស់េឹក 

(២)  ទគាលការណ៍្ត្គឹៈសខំាន់ៗម្នការត្គប់ត្គងធនននេឹក 

(៣)  ស្ថា ប័នេេួលបនទ ុកការអនុវរត និងការអនុវរតច្ាប់របស់ែ្នួ និង 

(៤)  ការចូ្លរមួ្របស់អនកទត្បើត្បាស់ 

និងសោគម្របសែ្់នួទៅកន ុងការអភិវឌ្ឍត្បកបទោយនិរនតរភាពម្នធនននេឹក។ 
 

៣៥. ទោងាម្ច្ាប់ទនោះ ត្កសួងធនននេឹក និងឧរុនិយម្អាច្ត្បកាសថាអាងេទនៃ 

អាងេទនៃរង ឬល្លា ងេឹកទត្កាម្ដីជារំបន់អនុវរតច្ាប់ សត ីពីេឹក ទៅទពលវាសា ិរទៅកន ុងអាងេទនៃ 

អាងេទនៃរង េឹកទត្កាម្ដី ឬ ល្លា ងេឹកទត្កាម្ដ ី

ទនាោះេំនងជាអាច្ោនជទោៃ ោះកន ុងចំ្ទណម្អនកទត្បើត្បាសេឹ់ក ោនបញ្ា បំពុលេឹក ឬ 

ការរចិ្រលិេីជត្ោល។ អំឡរ ងទពលទធា ើ PPTA កន ុងកិច្ចត្បជុំខដលទធា ើទឡើងជាមួ្យ ម្នទ ីរធនននេឹក 

និងឧរុនិយម្ 

គាម នបញ្ា ទាក់េងនឹងជទោៃ ោះអនកទត្បើត្បាស់េឹកខដលោនេំនាក់េំនងជាមួ្យអនុគទត្ោង ឬ 

អាងេឹកត្រវូបានទគកំណ្រ់ទឡើយ។ ជាពិទសស EMP 

ទនោះបានបញ្ជ ក់លម្ា ិរពីរត្មូ្វការសត្ោប់អនុគទត្ោងទដើម្បីពភិាកាជាមួ្យ ត្កសួង 

និងម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្ស្ថរជាងមីម្តងទេៀរទាក់េងនឹងស្ថា នភាពរំបន់សុ្កេុក 

និងគទត្ោងអាងេទនៃ  កន ុងទពលចបទ់ផតើម្អនុវរត    គទត្ោង។ 
 

៣៦. អន រកឹរ សត ៊ីព៊ីការររួរពិនិរយការបំព លទ្កឹ៖ អនុត្កឹរយទលែ ២៧ អនត្ក.បក 

សត ីពីការត្រួរពិនិរយការបំពលុេឹក ចុ្ោះម្ងៃេី ៦ ខែទម្ស្ថ ឆ្ន ំ១៩៩៩ ។ ទគាលបំណ្ងម្នអនុត្កឹរយទនោះ 

គឺទដើម្បីកំណ្រ់ការត្រួរពិនិរយការបំពុលេឹក កន ុងទគាលបំណ្ងទដើម្បីេប់ស្ថក រ់ 

និងការ់បនាយការបំពុលេឹកម្នេឹកស្ថនរណ្ៈ ដូទច្នោះ 

ច្ាប់ទនោះអាច្ននាឪ្យោនការ រសុែភាពម្នុសែ និងការអភិរកែជីវច្ត្ម្ រោះបាន។ 
 

៣៧. អនុត្កឹរយទនោះត្រវូបានអនុវរតត្គប់ត្បភពម្នការបំពុល និងសកម្មភាពទាងំអស ់

ខដលបងកឱ្យោន       ការបំពុលទៅរំបន់ោនេឹកស្ថនរណ្ៈ។ អនុត្កឹរយក៏កំណ្រ់ត្បទភេបំពុល 

សត ង់ោម្នការបទញ្ចញសំណ្ល់ និងសត ង់ោគុណ្ភាពេឹកទៅកន ុងរំបន់ទផែងគាន ។ 

សត ង់ោគុណ្ភាពេឹកត្រវូខច្ងកន ុងអនុត្កឹរយទនោះសត្ោប់េឹកស្ថនរណ្ៈ (ារាងេី ២) ។ 

អនុត្កឹរយទនោះោនទគាលបំណ្ងទដើម្បកីារ់បនាយ 

និងបញ្ច ប់សកម្មភាពនានាខដលបណត លឱ្យការបំពលុទៅកន ុងរំបន់េឹកស្ថនរណ្ៈ 
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ទដើម្បីរកាបាននូវគុណ្ភាពេឹកលា ខដលសម្រម្យសត្ោបក់ារទត្បើត្បាស់របសម់្នុសែ 

ទោយខកលម្ាការត្គប់ត្គងេឹកកែាក់ឱ្យត្បទសើរទឡើង។ ចំ្ណុ្ច្សំខាន់មួ្យទេៀរម្នអនុត្កឹរយទនោះ 

គឺទដើម្បីបញ្ជ ក់ពីការេេួលែុសត្រវូ និងការពាកិច្ចរបស់ោច ស់ត្បភពបំពុលេឹក កន ុងការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន។ 

អនុត្កឹរយទនោះនឹងអនុវរតចំ្ទ ោះអនុគទត្ោង។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារាងទ្៊ី ២៖ សត ងបដ្ឋគ ណ្ភាពទ្ឹកស្ថនរណ្ៈសរមាបបការអភិរកសជ៊ីវចរល រោះ 

ល.រ បា៉ា រា៉ា ខម្៉ាត្រ ខាន រ កត្ម្ិរសតង់ោ 

ក.សត្ោប់េទនៃ  
 
 1 Ph  mg/l 6.5 – 8.5 

2 BOD5  mg/l 1 – 10 

3 ស្ថរនរុរ ៉ឹងអខណ្ត រេឹក 
 

mg/l 25 – 100 

4 កត្ម្ិររល្លយអុកសុីខសន mg/l 2.0 - 7.5 

5 កូលីេា  (Coli-form)  MPN/100ml < 5000 

ែ. សត្ោប់បឹង និងអាងេឹក 

1 pH  mg/l 6.5 – 8.5 

2 COD  mg/l 1 – 8 

3 ស្ថរនរុរ ៉ឹងអខណ្ត រកន ុងេឹក mg/l 1 – 15 

4 កត្ម្ិររល្លយអុកសុីខសន mg/l 2.0 - 7.5 

5 កូលីេា  (Coliform)  MPN/100ml < 1000 

6 អាសូរសរុប   mg/l 0.1 – 0.6 

7 ផូសា រសរុប mg/l 0.005 – 0.05 

គ. សត្ោប់េឹកសម្ុត្េ 

1 pH  mg/l 7.0 – 8.3 

2 COD  mg/l 2 – 8 

4 កត្ម្ិររល្លយអុកសុីខសន mg/l 2 – 7.5 

5 កូលីេា  (Coliform)  MPN/100ml < 1000 

5 សោសនរុទត្បង  mg/l 0 

6 អាសូរសរុប  mg/l 0.2 – 1.0 

7 ផូសា រសរុប mg/l 0.02 – 0.09 

l = litre; mg = milligram; ml = millilitre 

 
     ត្បភព៖ រោា ភិបាលកម្ព ុជា ឆ្ន ំ១៩៩៩។ ឧបសម្ព ័នធ  ៤ ម្នអនុត្កឹរ សត ីពីការត្រួរពិនិរយការបំពុល 
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៣៨. សត ងបដ្ឋគ ណ្ភាពទឹ្ក៖  ចំ្ទ ោះេឹកអណ្្ងូខដលទត្បើសត្ោប់ទគាលបំណ្ងកន ុងត្គួស្ថរ 

រមួ្ទាងំការបរទិភាគេឹក។ សត ង់ោគុណ្ភាពេឹក ទៅខែ ម្ករា ឆ្ន ំ២០០៤ របសត់្កសួងឧសាេកម្មខរ៉ា 

និងថាម្ពល គឺជាសត ង់ោវាយរម្ម្ៃ។ សត ង់ោទាងំទនោះោនសទងាបកន ុងារាងេី ៣ ។ 

 
 

តារាងទ្៊ី ៣៖ សត ងបដ្ឋគ ណ្ភាពទ្ឹកផឹក 

បា៉ា រា៉ា ខម្៉ាត្រ ខាន រ កត្ម្ិរសតង់ោ 

pH 
 

mg/l 6.5 – 8.5 

កករ NTU 5 

អាទសនិក mg/l 0.05 

ខដក  0.03 

កត្ម្ិររល្លយស្ថរនរុរ ៉ឹងសរុប mg/l 800 

កៃ រ mg/l 0.2-0.5 

េង់ខដង mg/l 1 

សុលហាា រ mg/l 250 

នីត្េិរ (Nitrite) mg/l 3 

នីត្ោរ mg/l 50 

សំណ្ mg/l 0.01 

ម្ឺឃឺរ ើ (Mercury) mg/l 0.001 

កូលីេា  (Coliform) CFU/100ml 0 

l = litre; mg = milligram; ml = millilitre 

            ត្បភព៖ រោា ភិបាលកម្ព ុជា។ ត្កសួងឧសាេកម្ម ខរ៉ា និងថាម្ពល 
 

៣៩. អន រកឹរ សត ៊ីព៊ីការរគបបរគងសណំ្លបរងឹ៖ អនុត្កឹរយទលែ ៣៦ អនត្ក.បក 

សត ីពីការត្គប់ត្គងកាកសណំ្ល់ រ ៉ឹង ចុ្ោះម្ងៃេី ២៧ ខែ ទម្ស្ថ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ ។ ទគាលបំណ្ងម្នអនុត្កឹរយទនោះ 

គឺទដើម្បីកំណ្រ់ការត្គប់ត្គងសំណ្ល់រ ៉ឹង កន ុងទគាលបំណ្ងទដើម្បនីនាបាននូវការការ រសុែភាពម្នុសែ 

និងការអភិរកែជីវៈច្ត្ម្ រោះ។ 
 

៤០. អនុត្កឹរយទនោះត្រវូបានអនុវរតត្គប់សកម្មភាពទាក់េងទៅនឹងការទបាោះទចល េុកោក់ សុ្ក 

ត្បមូ្ល ដឹកជញ្ជ នូ ខកម្ឆន និងបទញ្ចញទចលសំរាម្ និងកាកសំណ្ល់ត្បកបទោយទត្គាោះថាន ក់ 

ទេើយអាច្អនុវរតចំ្ទ ោះការទាញយក និងត្គប់ត្គងកាកសំណ្ល់អំឡរ ងទពលស្ថងសង់។ 
 

៤១. អន រករឹ សត ៊ីព៊ីការររួរពិនិរយការបំព លខយលប៖ អនុត្កឹរយទលែ ៤២ អនត្ក.បក 

សត ីពីការបំពុលែយល ់ និងការរំខានទោយសំទឡង ចុ្ោះម្ងៃេី ១០ ខែ កកកោ ឆ្ន ំ ២០០០ ។ 

ទគាលបំណ្ងម្នអនុត្កឹរទនោះ គឺទដើម្បីការ រគុណ្ភាពបរសិ្ថា ន និងសុែភាពស្ថនរណ្ៈ ពីការបំពុលែយល ់

និង សំទឡង (ារាងេី ៤ និង ៥) ។ អនុត្កឹរយទនោះត្រវូបានអនុវរតរាល់ត្បភពបំពុលែយល់ និងសំទឡងច្ល័រ 

និងអច្ល័រ។ 
 

តារាងទ្៊ី ៤៖ ករលរិកណំ្របសត ងបដ្ឋគ ណ្ភាពខយលប 

 
បា៉ា រា៉ា ខម្៉ាត្រ 

រយៈទពល ១ 
ទោ៉ា ងជាម្ធយម្ 

រយៈទពល ៨ 
ទោ៉ា ងជាម្ធយម្ 

រយៈទពល ២៤ 
ទោ៉ា ងជាម្ធយម្ 

រយៈទពល ១ ឆ្ន ំ        
ជាម្ធយម្ 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

កាបូនអុកសុីរ (CO) 40 20 - - 

អាសូរអុកសុីរ (NO2) 0.3 - 0.1 - 
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ស្ថព ន់ធ័រឌ្ីអុកសុីរ (SO2) 0.5 - 0.3 0.1 

អូសូន (O3) 0.2 - - - 

សំណ្ (Pb) - - 0.005 - 

ស្ថរានរុរ ៉ឹងអខណ្ត រកន ុងែយល់ - - 0.33 0.1 

h = hours, m3 = cubic meters, mg = milligram 

ត្បភព ៖ រោា ភិបាលកម្ព ុជា។ ឆ្ន  ំ ២០០០ ។ ឧបសម្ព ័នធ  ១ ម្ន អនុត្កឹរ សត ីពីការត្រួរពិនិរយការបំពុលែយល់ 
និងការរំខាងទោយសំទឡង 
ច្ំណ៖ំ សត ង់ោទនោះអនុវរតសត្ោប់ការវាយរម្ម្ៃកត្ម្ិរកំណ្រ់សត ង់ោគុណ្ភាពែយល់ 

និងការត្រួរពិនិរយាម្ោនស្ថា នភាពបំពុលែយល់។ 

 

៤២. គ ណ្ភាពដ៊ីលាបបល រប/កំម្ទ្ចកណំ្រ៖ សត្ោប់ការទត្បើត្បាសទ់ឡើងវញិ 

និងទបាោះទចលដីលាប់ម្៉ារ់ពីការសោា រត្បឡាយេឹក ឬការបូម្ែាច់្ វញិ 

គឺគាម នសដ ង់ោកំណ្រ់ទោយរោា ភិបាលទនាោះទេ។ សដ ង់ោអនុវរតចំ្ទ ោះ        បរសិ្ថា ន

ទៅាម្វាលខត្សពីស្ថនរណ្រដាត្បជាោនិរចិ្ន (ត្បទេសចិ្ន) និងត្បទេសជប៉ាុននឹងកាៃ យជាឯកស្ថរ    

ទោង។ សត ង់ោទាងំទនោះោន៖ GB4284-84 

សត ង់ោកន ុងការត្រួរពិនិរយការបំពុលទៅកន ុងដីភក់សត្ោប់ការទត្បើត្បាស់កន ុងវស័ិយកសិកម្ម GB/T23486-

2009 សត ង់ោត្រួរពនិិរយការបំពុលទៅកន ុងដីភក់សត្ោប់ការោដំុោះទៅាម្សួនបខនៃ  ឬម្ត្ព 

និងសត ង់ោគុណ្ភាពបរសិ្ថា នរបស់ត្បទេសជប៉ាុន (EQS) សត ីពីការបំពុលដី  ខែសហីាឆ្ន ំ ១៩៩១ ។ 
 

៤៣. កម្ម វធីិ វនិនការច្ត្ម្ រោះត្គប់ត្គងកាត សរាច្ម្ត្ង (IPM) 

ទៅកន ុងត្បទេសកម្ព ុជាត្រវូបានបទងក ើរទឡើងកន ុងឆ្ន ំ ១៩៩៣ បនាទ ប់ពបីានទរៀបចំ្សិកាា ស្ថល្លថាន ក់ជារិសត ីព ី

"បរសិ្ថា ន និង IPM" ។ ទគាលបំណ្ងរមួ្របស់កម្ម វធីិ IPM ជារិទនោះ 

គឺទដើម្បីទលើកកម្ពស់សនត ិសែុទសបៀងទៅកម្ព ុជា ទោយទលើកកម្ពសនិ់រនត រភាពម្នត្បព័នធផលិរកម្មដំណ ំ     

ត្បពលវបបកម្ម ាម្រយៈការទលើកកម្ពស់ជំនាញត្គប់ត្គងដំណចំ្ត្ម្ រោះ (icm) ទៅាម្ខត្សចំ្ការ ។ 

ទគាលបំណ្ងម្នកម្ម វធីិទនោះគឺ: 

 (១)  ការ់បនាយការពឹងខផាកទលើការទត្បើត្បាស់ស្ថរនរុគីមី្កន ុងវស័ិយកសិកម្ម 

ជាពិទសសថាន កំសិកម្ម ទៅកន ុងការផលិរកម្មកសកិម្ម 

និងទដើម្បីការ់បនាយទត្គាោះថាន ក់ដលស់ុែភាពម្នុសែ សរា និង       បរសិ្ថា ន 

(២) អភិវឌ្ឍសម្រាភាពរបស់កសិករ និងម្ន្រនត ីបទច្ចកទេសកសិកម្ម 

ទោយោនការបណុ្្ោះបណត ល និងបេពិទស្ថធន៍ ដូទច្នោះ 

ពួកគារ់អាច្កំណ្រ់បញ្ា ខដលទកើរោនទឡើងទៅកន ុងផលិរកម្មកសិកម្ម និង 

ខសាងរកដំទណោះត្ស្ថយសម្ត្សបទដើម្បទីោោះត្ស្ថយបញ្ា ទោយែ្នួឯងទៅ និង 

(៣)  អប់រំកសិករ សត ីពីបទច្ចកទេសកសិកម្ម 

ទោយពត្ងឹងចំ្ទណ្ោះដឹងរបស់ពួកគារ់ខផនកត្បព័នធធម្មជារិទៅាម្ខត្សចំ្ការ 

និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញកន ុងចំ្ទណម្កសិករ កន ុងការត្រួរពិនិរយ និងវភិាគទលើ   

ស្ថា នភាពទៅាម្ខត្សចំ្ការ 

ខដលអនុញ្ញ រឱ្យពួកគារ់អាច្ត្គប់ត្គងដំណឱំ្យបានត្រឹម្ត្រវូ។ 
 

៤៤. ទៅថាន ក់ជារិ ទគាលជំេររបសក់ម្ម វធីិ IPM ត្រវូបានពត្ងឹង ទោយត្បកាស 

(ទសច្កត ីត្បកាសរបសត់្កសួង) ទៅខែ កកកោ ឆ្ន  ំ ២០០២ ទោយេេួលស្ថគ ល់កម្ម វធីិ IPM ជារិ 

ជាស្ថា ប័នសត្ម្បសត្មួ្លសត្ោប់សកម្មភាពទាក់េងនឹង IPM ទៅកម្ព ុជា។ 

ត្បកាសទនោះក៏បានបទងក ើរគណ្ៈកោម ធិការត្បរិបរត ិ 

និងអនុត្បននទដើម្បីអនុវរតកន ុងនាម្ជាអនកសត្ម្បសត្មួ្លថាន ក់ជារិ។  
 

៤៥. EMP បានបញ្ជ ក់ោ៉ា ងច្ាស់ពីរត្មូ្វការសត្ោប់សកម្មភាពផែពាផាយកសិកម្មណមួ្យ 

ខដលទលើកកម្ពស់ ឬ ពត្ងឹងកម្ម វធីិត្គប់ត្គងកាត សរាច្ម្ត្ង ទេើយ EMP នឹងរំទលច្ស្ថរគនៃ ឹៈ 
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និងបំទពញរត្មូ្វការរបស ់        អនកទត្បើត្បាស់ទដើម្បីទធា ើាម្កត្មិ្រកំនរ់កន ុងការអនុវរតខដលបានខណ្នា ំ

កន ុងកម្ម វធីិ IPM និងទត្បើត្បាស់ទោយយកចិ្រតេុកោក់ និងត្ប រងត្បយ័រន។  

ឃ. ទគាលការណ៍្ខណ្នាំ សត ីពបីរសិ្ថា ន សុែភាព និងសុវរា ិភាព  

៤៦. SPS របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុឆី្ន ំ ២០០៩ អនុវរតបទច្ចកវេិាកន ុងការេប់ស្ថក រ់ 

និងត្រួរពិនិរយ    ការបំពុល និងការអនុវរតខដលោនសងគរិភាពជាមួ្យការអនុវរតលា ៗជាអនតរជារិ 

ដូច្បានរំទលច្ទៅកន ុងសត ង់ោខដលេេួលស្ថគ ល់ជាអនតរជារិ ដូច្ជា ទគាលការណ៍្ខណ្នាំ សត ីពីបរសិ្ថា ន 

សុែភាព និងសុវរា ិភាព របស់ត្ក រម្ការង្វរធនាគារពិភពទល្លក (EHS) 1 ។ 

ទគាលការណ៍្ខណ្នាទំាងំទនោះបានបង្វា ញពីបរបិេម្នការអនុវរតលាជាអនតរជារិ 

និងបានចូ្លរមួ្ចំ្ខណ្កកន ុងការបទងក ើរទគាលទៅសត្ោប់ការអនុវរតខផនកបរសិ្ថា ន។ សត ង់ោែយល ់

និងសំទឡង កន ុងទគាលការណ៍្ខណ្នា ំ EHS 

នឹងត្រវូបានទត្បើទដើម្បីបំទពញបខនាម្សត ង់ោរបស់រោា ភិបាលកន ុងឯកស្ថរទបើចំបាច់្ ឧទាេរណ្៖៍ 

អំឡរ ងទពលស្ថងសង់ទេោា រច្នាសម្ព័នធ ទត្ស្ថច្ត្សពទនោះ។ 
 

៤៧. ការង្វរ និងសុែភាព និងសុវរាភាពសេគម្ន៍ ដូច្បានខច្ងកន ុងទគាលការណ៍្ខណ្នាំ EHS 

នឹងកាៃ យជាការវាយរម្ម្ៃពេុវស័ិយសត្ោបអ់នុគទត្ោងទនោះ។ 

III. ការពិពណ្៌នាអំពីអនុគទត្ោង  

ក. ស្ថា នភាពត្បព័នធនរាស្ថន្រសតអាងេឹកខដលោនត្ស្ថប់ទៅត្រ ងំរុន 

៤៨. ទោងាម្កសិករបានឪ្យដឹងថា 

ត្បព័នធនរាស្ថន្រសតអាងេឹកទៅត្រ ងំរុនត្រវូបានស្ថងសង់កន ុងអំឡរ ងរបបខែមរត្កេម្ (១៩៧៥-១៩៧៩) 

និងត្រវូបានេុកទចល ទោយមិ្នបានទត្បើត្បាស ់ ឬយកចិ្រតេុកោក់     

ជួសជុលចប់ាំងពកីារដួលរលំម្នរោា ភិបាលរបស់ប៉ាុលពរ។ 

ត្ចំងងមខដលោនត្ស្ថប់សត្ោប់ជាអាងសុ្ងេឹកទនោះោនបទណត យត្បខវង ១,៤ គីឡូខម្៉ាត្រ 

េូរពភីាគខាងទជើងទៅរបូ ង ខដលត្រវូបានបំ ក់ជាមួ្យនឹងរច្នាសម្ព័នធសត្ោប់េឹកេូរការ់ (outlet 

structure) បី និងត្បឡាយខច្កចយេឹកបី ខដលោនត្បខវងបទណត យសរុប ១,៥ គីឡូខម្៉ាត្រ 

(សូម្ទម្ើលរបូភាពេ ី ១ - បៃង់បច្ច ុបបនន របសត់្បព័នធនរាស្ថន្រសត ត្រ ងំរុន)។ 

ត្ចំងងមបទងក ើរជាអាងេឹករាក់រូច្មួ្យោនេំេំ ៦ េ.រ ល្លរសនធ ឹងទលើម្ផទរាបទសម ើ ទទាោះជាោ៉ា ងណកត ី 

អាងេឹកទនោះមិ្នអាច្រកាេុកេឹកបាន ទោយស្ថរខរោនលកាណ្ៈរាក់ ត្ចំងងមខបកបាក់ និង 

រច្នាសម្ព័នធសត្ោប់េឹកេូរការ់ (outlet structure) បីខដលែូច្ខារ។ ដូទច្នោះ បច្ច ុបបននទនោះ 

ទេោា រច្នាសម្ព័នធ ទនោះមិ្នអាច្ផគរ់ផគង់េឹកទដើម្បីទត្ស្ថច្ត្សពកន ុងរដូវត្បាំង។ 
 

៤៩. ទោយស្ថរខរែាោះបណត ត្បឡាយេឹកទដើម្បខីច្កចយេឹកកន ុងេីាំងេំេំ ១០០ េកិា ទនោះទេើយ 

ការវាយរម្ម្ៃខផនក វសិា កម្មបានទសន ើថា ត្បព័នធទនោះមិ្នខដលបានទរៀបចំ្ឲ្យបានទពញទលញទាងំត្ស រងទនោះទេ។ 

ដូច្បង្វា ញកន ុងរបូេី ១ ទនោះ  ត្បឡាយខច្កចយេឹកបីសខំាន់ៗ  

ភាជ ប់ទៅនឹងរច្នាសម្ព័នធសត្ោប់េឹកេូរការ់ (outlet structure) (ឬកខនៃងកំណ្រ់ឪ្យេឹកេូរ) 

បងហ រូេឹកទៅកន ុងេីាំងទដើម្បីទត្ស្ថច្ត្សព (command area) ត្បព័នធទនោះោនបទណត យែៃ ីទពក។ Outlet េី ១ 

និង Outlet េី ៣ ោនបទណត យត្បខវងត្បោណ្ជា ២៥០  ខម្៉ាត្រ  រ ើឯត្បឡាយទម្ (េី ២) ោនបទណត យត្បខវង 

១ គីឡូខម្៉ាត្រ (សូម្ទម្ើលរបូភាពេី១) ។ ទោយស្ថរគាម នការខងទា ំ គាម ននិយម្ន័យកំណ្រ់ 

ត្បឡាយខច្កចយទាងំទនោះទេ និងបារអាងេឹកទនោះោនសុេធខរដលីាប់ ដូទច្នោះ 

វាទធា ើឪ្យម្ផទអាងេឹកទនោះោនេឹករាក់។ 

 

 

 

                                                
1 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a99ab8804365b27aa60fb6d3e9bda932/EHS-Guidelines+101-

webinar.pdfWebinar.pdf?MOD=AJPERES 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a99ab8804365b27aa60fb6d3e9bda932/EHS-Guidelines+101-webinar.pdfWebinar.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a99ab8804365b27aa60fb6d3e9bda932/EHS-Guidelines+101-webinar.pdfWebinar.pdf
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៥០. បច្ច ុបបននទនោះ កសិករទៅេីាំងខដលត្រវូទត្ស្ថច្ត្សព (command area) 

ចំ្បងៗម្នអាងេឹកត្រ ងំរុនោតំ្សូវបានខរមួ្យកន ុងមួ្យឆ្ន ំ 
ទោយគាម នការផគរ់ផគង់េឹកណមួ្យខដលអាច្េុកចិ្រតបាន។ កសិករចប់ទផតើម្ស្ថបច្ទនាៃ ោះខែឧសភា និង 
មិ្ងុនា ទេើយសទ ងូទៅច្ទនាៃ ោះខែកកកោ និង កញ្ញ ។ បច្ច ុបបននទនោះ ដំណតំ្សូវត្បចឆំ្ន  ំ
គឺត្រវូបានទត្បើសត្ោប់ខរការទត្បើត្បាស់កន ុងត្ស រកខរប៉ាុទណណ ោះ ទោយេេួលបានេិននផលជាម្ធយម្ត្បោណ្ជា 
២ ទាន កន ុងមួ្យេិច្ា ពីការទត្បើត្បាសពូ់ជត្សូវធៃន់ (១៤០ ម្ងៃ)។ កន ុងរយៈទពលបួនឆ្ន ំចុ្ងទត្កាយទនោះ 
ទោយស្ថរខរទត្គាោះរាងំសង រួ អាងេឹកត្រ ងំរុនបាន រ ើងសង ួរទាងំត្ស រងកន ុងរដូវត្បាងំ 
ទធា ើឪ្យកសិករមិ្នអាច្ោដំណំសំត្ោប់ជាត្បាក់កម្ត្ម្បានទាល់ខរទស្ថោះ។ ាម្ធម្មា 
ដំណទំាងំទនោះជាត្បភពត្បាក់ចំ្ណូ្លសត្ោប់សេគម្ន៍។ សរុបទសច្កដ ីម្ក 
ត្បសិនទបើរដូវត្បាំងទនោះអូសបនាៃ យយូរ ឬ គាម នោនទភៃៀងនៃ ក់ទៅចុ្ងរដូវត្បាំងទេ 
សេគម្ន៍ពិរជាមិ្នត្បាកដថាោន         
ការផគរ់ផគង់េឹកត្គប់ត្គាន់ទដើម្បីទត្ស្ថច្ត្សពត្សូវរដូវវសាបខនាម្ទឡើយ 
វាជាស្ថា នភាពខដលទធា ើឪ្យោ៉ា ត្េិច្សនដ ិសុែទសបៀងង្វយផុយត្សួយ។ 

 

៥១. ប៉ាុខនត  

ទទាោះបីជាត្បព័នធទនោះមិ្នដំទណ្ើរការត្គប់ត្គាន់ទដើម្បីផដលេឹ់កទៅកាន់េីាំងសត្ោបទ់ត្ស្ថច្ត្សព 

អាងេឹកត្រ ងំរុនបានកំពុងទដើររួនាេីជាខផនកមួ្យម្នត្បភពផគរ់ផគង់េឹកដ៏សខំានស់ត្ោប់ការទត្បើត្បាស់

កន ុងត្ស រករបសស់េគម្ន៍ (ផឹក ច្ម្ា ិនអាហារ និងដសុល្លង) និងសត្ោប់ចិ្ញ្ច មឹ្សរា។ ទលើសពីទនោះទេៀរ 

អាងេឹកផដល់នូវលេធភាពដលក់សិករខដលោនដីសា ិរទៅជិរនឹងេំេប់ការ រេឹករបសអ់ាងេឹកទនោះទដើម្បី

ោបំខនៃទត្កាយទពលត្បមូ្លផលត្សូវរដូវវសា។ 
 

៥២. ការវាយរម្ម្ៃជារមួ្ម្នត្បព័នធខដលោនត្ស្ថប់ គឺថា ជាេូទៅ ត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ត្រ ងំរុន 

គឺពិរជាមិ្នអាច្ទត្បើត្បាសប់ានត្គប់ត្គាន់ ទេើយ ទបើទទាោះបីវាោនសកាត នុពលទោយវាត្គបដណ្ត ប់េំេ ំ

១០០ េិច្ា ខដលោនលេធភាពជួយទលើកកម្ពស់សម្រាភាពខផនកកសិកម្មដល់ត្គួស្ថរចំ្នួន ១៨៥ 

(សូម្ទម្ើលារាងេី ៥ ខាងទត្កាម្) ោ៉ា ងណក៏ទោយ 

ត្បព័នធខដលោនត្ស្ថប់គាម នលេធភាពអាច្ទធា ើដូទចន ោះទឡើយ។ 

  

របូភាពទ្៊ី ១៖ បៃងបបចច ុបបនែរបសបរបព័នធនរាស្ថស្រសត ររពំាងរ ន  
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ែ. ការខកលម្ាត្បព័នធនរាស្ថន្រសតអាងេឹកត្រ ងំរុនខដលបានទសន ើ 

៥៣. ការខកលម្ាត្បព័នធអាងេឹកត្រ ងំរុនត្រវូបានទសន ើដល់គទត្ោង ាម្រយៈម្នទ ីរធនននេឹក 

និងឧរុនិយម្ ទែរតកំពរ (កំពរ PDWRAM) ។ ការង្វរខដលបានទសន ើទឡើងនឹងស្ថត រត្បព័នធខច្កចយេឹក 

និងការទបើកេីាំងសត្ោប់ទត្ស្ថច្ត្សព (command area) េំេ ំ ១០០  េិកា 

ទដើម្បអីាច្ោដំណំបំានពីរដងកន ុងមួ្យឆ្ន ំ។ វានឹងននាឪ្យោនការផគរ់ផគង់េឹកសត្ោប់ដំណតំ្សូវរដូវវសា 

និងផលិរកម្មដំណទំផែងទេៀរសត្ោប់ជាត្បាក់កម្ត្ម្ ដូច្ជា ត្រសក់ ឪ្ឡឹក ទ រ ។ល។ 

ទត្កាយទពលត្បមូ្លត្សូវរដូវវសា។ 
 

៥៤. ការខកលម្ាអនុគទត្ោងត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ត្រ ងំរុននឹងបញ្ច ប់ 

ាម្រយៈការអនុវរតខផនកទរៀបចំ្បៃង់      ជាទត្ច្ើន 

ត្ពម្ទាងំពចិរណទលើលកាណ្ៈវនិិច័័្យសំខាន់ៗខាងទត្កាម្។ 

• ភាពធនបម្ៅនឹងការផរបរបួលអាកាសនរ ៖ 

ត្គប់ខផនកទេោា រច្នាសម្ពន័ធ ម្នត្បព័នធទនោះនឹងធន់ទៅនឹងផលប៉ាោះ ល់ម្នការខត្បត្បួលអាកាសន

រុ ជាពិទសសេឹកជំនន់ 

• មានរបសិទ្ធ ិផល នងិសលរសប៖ ត្បព័នធទនោះនឹងដំទណ្ើរត្បកបទោយត្បសិេធផល និង សម្ត្សប 

និងអាច្បនារំនឹងការអនុវរតន៍របស់កសិករខដលោនត្ស្ថប់ 

• រនលៃជារបាកប ឬការចំ យទាប៖ ការចំ្ណយកន ុងការវនិិទោគទនោះត្រវូបានត្រួរពិនិរយ 

ទោយទត្បៀបទធៀបនឹងផលត្បទោជន៍របស់វា 

ទេើយអត្ាច្ណូំ្លត្រលប់ម្កវញិេេួលបានពីការវនិិទោគគទត្ោង (EIRR) 

គឺជាឧបករណ៍្ខដលត្រវូបានទត្បើទដើម្បីវាសស់ទ ង់ពីត្បសេិធភាពចំ្ណយម្នការវនិិទោគទនោះ។ 

• លិនមានម្រគាោះថ្នែ កបដលបសហគលន៍៖ គាម នកសិករទៅកន ុង និងទត្ៅេីាំងទត្ស្ថច្ត្សព 

(command area)នឹងត្រវូេេួលរងផលប៉ាោះ ល់អវជិជោនទោយការវនិិទោគទនោះទឡើយ។ 
 

៥៥. ទដើម្បីទឆៃ ើយរបនឹងសំទណ្ើទនោះ និងការពិទត្គាោះទោបលជ់ាមួ្យសេគម្ន៍ 

បា៉ា រា៉ា ខម្៉ាត្រខដលបានទសន ើទឡើងសត្ោប់សកម្មភាពអនុវរតទោយវសិា ករត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ របស់ PPTA 

ោនដូច្ខាងទត្កាម្៖  

(១) ការទធា ើឱ្យអាងេឹកខដលោនត្ស្ថប់ោនដំទណ្ើរការទឡើងវញិ 

ទោយបទងក ើនសម្រាភាពរកាេឹកេុក 

(២) ការខកលម្ាត្បព័នធខច្កចយេឹក 

(៣) ការខកលម្ាត្បព័នធ រំទោោះេឹក 
 

៥៦. បនាទ ប់ម្កទេៀរ ការង្វរខាងទត្កាម្ត្រវូបានទសន ើទឡើងសត្ោប់ការខកលម្ាត្បព័នធ ៖ 
 

៥៧. ការប្រូរច្នាសម្ព័នធសត្ោប់េឹកេូរការ់ (outlet structure)  ទលែ ១ និង ទលែ ៣  

ទោយទត្បើទាា ទបើកបិេេឹក (sluice gate regulators) ចំ្នួន០២ 

ទៅកន ុងេីាំងខដលោនត្ស្ថប់ខដលនឹងខកលម្ាការបញ្ជ នូេឹកពីអាងសុ្កទៅបណត ញត្បឡាយខច្កចយេឺ

កសត្ោប់ទគាលបំណ្ងទត្ស្ថច្ត្សព។ សណំ្ង់សត្ោប់េឹកេូរការ់ (outlet structure) ទលែ ២ 

ត្រវូជំនួសទោយេំនប់បទងាៀរេឹក (spilway)។ េំនប់បទងាៀរេឹក (spilway) 

ទនោះនឹងោនរួនាេីខរមួ្យគឺបទញ្ចញេឹកខដលទលើសរត្មូ្វការពីអាងេឹក ។ លូត្បអប់ខដលោនេេឹង ០,៨ 

ម្  និងកម្ពស ់០,៨ ម្  ខដលបានបំ ក់ទាា រេឹកជាប់ជាមួ្យនឹងត្រវូបានដំទឡើង។ 

៥៨. ជីកអាងេឹកឱ្យទត្ៅ៖ ាម្សំទណ្ើរបសស់េគម្ន៍ អាងេឹកនឹងត្រវូបានជីកដល់ជទត្ត 

១,៥ខម្៉ាត្រ ទៅទលើម្ផទដីខដលោន េេឹង ២០ ខម្៉ាត្រ x បទណត យ ១, ០០០ ខម្៉ាត្រ 

ខដលនឹងបទងក ើនសម្រាភាពរកាេឹកេុក បានត្បោណ្ជា ៣០០ ០០០ ខម្៉ាត្រគូប។ 

សម្រាភាពរកាេឹកេុកសរុបនឹងត្រវូបានគណ្នា និងទត្ជើសទរ ើសកន ុង ដំណក់កាលទរៀបចំ្បៃង់លម្ា ិរ។ (NB: 

ការជីកខដលបានទសន ើទឡើងនឹងបទងក ើនជទត្តអាងេឹក ដូទច្នោះទេើយ 

រត្មូ្វឱ្យោនការទត្បើត្បាសក់ារបងហ រូទច្ញ ឬ បូម្េឹកទៅទពលខដលកត្មិ្រេឹកត្សក។ 

ោ៉ា សុីនបូម្េឹកទោយទត្បើថាម្ពលត្ពោះអាេិរយ ឬ ទត្បងត្រវូបានទសន ើទឡើងសត្ោបទ់គាលបំណ្ងទនោះ។)  
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៥៩. ការែូច្ត្ចំងងម (embankment) របសអ់ាងេឹកនឹងត្រវូជួសជុលបង្វា ប់ឱ្យបានសម្ត្សប 

ទោយទត្បើត្បាស់ដពីីរទតត ដទីៅកន ុងអាងេឹក។ ត្ចំងងម (embankment)  

ខាងទលើទគនឹងត្រវូបានកំណ្រ់ទៅកន ុងដទំណ្ើរការទរៀបចំ្បៃង់លម្ា ិរ ទោយការបញ្ច លូសម្រាភាពអាងេឹក 

និងផលប៉ាោះ ល់ដីទៅកន ុងអាងេឹក ជាលកាណ្ៈវនិិច័័្យសំខាន់។ 
 

៦០. ការផរបរបួលអាកាសនរ ៖ ការង្វរបខនាម្ខដលអាច្ជួយជំរុញភាពធន់នឹងអាកាសនរុ 

និងខដលអាច្អាច្យកម្កពិចរណកន ុងដំណក់កាលទរៀបចំ្បៃង់លម្ា ិរ 

រមួ្ោនការកំណ្រ់កត្មិ្រទោយទត្បើឡាខស រកន ុងេំេំដី ១០០ េិកា ការខណ្នាំ និងបទងក ើររំបន់រុកាជារិ 

(vegetation corridors) (រាប់បញ្ច លូទាងំបណុ្្ោះរុកាជារិរបសជ់នជារិទដើម្ភាគរិច្ 

កន ុងទនាោះោនទមម ដុោះល្លយដី (soil binding grasses) ទមម ដុោះាម្រំបន់ដីទសើម្ (sedge) 

រុកាជារិដុោះទៅាម្គុម្ពទ ើ (understory shrubs) និងវរថ ុរកាគត្ម្បទ ើ)។ ជាយុេធស្ថន្រសត  

រំបន់ទាងំទនោះនឹងបទងក ើនជីវោ៉ា ស់ និងជីវចំ្រុោះឱ្យទកើរទឡើងវញិាម្ត្ចំងងមរបសអ់ាងេឹក 

សត្ោប់បំទពញបខនាម្នូវសោសនរខុដលត្រវូការសត្ោប ់វនិនការច្ត្ម្ រោះត្គប់ត្គងកាត សរាច្ម្ត្ង។ 

ាម្រយៈេសែនៈអំពនីរាស្ថន្រសដ  

កន ុងទនាោះនឹងោនការខណ្នាំឪ្យទត្បើបទច្ចកទេសទោយទត្បើោ៉ា សុីនបូម្េឹកទត្បើថាម្ពលត្ពោះអាេិរយទដើម្បីបូម្

េឹកទៅកាន់ត្បឡាយខច្កចយេឹក។ 
 

៦១. លទ្ធផលរយៈម្ពលផវង (outcome)៖ ោនភូមិ្ចំ្នួនបីេេួលផលពីអាងេឹកទនោះ 

កន ុងទនាោះោនត្គួស្ថរ ១៨៥ កន ុងចំ្ទណម្ត្គួស្ថរសរុប ៧០៨ រំពឹងថានឹងេេួលបានផលពីការង្វរ M & I 

ដូច្បានបញ្ជ ក់លម្ា ិរកន ុងារាងេី ៦។ ទោយស្ថរខរសម្រាភាពរកាេឹកេុកោនកត្មិ្រ 

កសិករទៅកន ុងេីាំងោនត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ      ត្រ ងំរុននឹងបនតោដំំណចំ្ម្បងរបសែ្់នួ 

គឺត្សូវរដូវវសា ទោយសទ ងូ ចប់ពីច្ទនាៃ ោះខែមិ្ងុនា ដល់ កកកោ និង    ការត្បមូ្លផលច្ទនាៃ ោះ ខែវចិ័ិ្កា 

និងខែធន ។ូ ទទាោះជាោ៉ា ងណកត  ី

ោនការទសន ើទឡើងថានឹងោនការខណ្នាឪំ្យទត្បើត្បាសពូ់ជត្សូវងមខីដលកាន់ខរលា  

និងទត្បើត្បព័នធនរាស្ថន្រសដបខនាម្ខដលអាច្ទជឿេុកចិ្រតបាន េិននផលម្ធយម្រំពងឹថានឹងទកើនដល់ ២.៥ 

ទាន កន ុងមួ្យេិកា។ បខនាម្ពីទលើសុវរាភាពទៅកន ុងរដូវវសាទនោះ ផលិរកម្មត្សូវ 

និងេិននផលត្សូវនឹងទកើនទឡើង ០.៥ ទាន / េកិា កសិករនឹងអាច្ោដំំណសំត្ោប់ជាត្បាក់កម្ត្ម្ 

រមួ្ោនឪ្ឡកឹ ត្រសក់ ទពព  ទ រ ។ល។ ទត្កាយពីពួកគារ់បានត្បមូ្លផលត្សូវរដូវវសា 

ទេើយដទីៅខរោនសំទណ្ើម្។ េឹកទត្ស្ថច្ត្សពបខនាម្ទេៀរនឹងត្រវូបានផគរ់ផគង់ពីអាងសុ្កទៅដីខត្សចំ្ការ 

ាម្រយៈបណត ញខច្កចយេឹកទៅទពលត្រវូការ។ របូេី ២ ខាងទត្កាម្ទនោះបង្វា ញពីត្កាេា កិ 

លកាណ្ៈោដំុោះដំណមុំ្ន និងទត្កាយការស្ថត រត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ត្រ ងំរុន។ 

 

 

តារាងទ្៊ី ៥៖ ចំនួន រគួស្ថរ និងរគួស្ថរផដលទ្ទួ្លផល 

ល.រ ម្ ម្ ោះភូលិ ចំនួនរគួស្ថរសរ ប ចំនួនរគួស្ថរផដលទ្ទួ្លផល 

1 ត្រ ងំរុន 310 95 

2 ត្រ ងំរាងំ 245 70 

3 ាត្ ម្ 153 20 

សរ ប 708 185 
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របូភាពទ្៊ី ២៖ លកខណ្ៈដ្ឋដំ ោះរបសបអន គម្រមាងរបព័នធនរាស្ថស្រសត ររពំាងរ នល នម្ពល 
និងម្រកាយម្ពលផកលលអ 
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Wet season and rainfed rice, with long 
term varieties, in the whole potential 
command area (100ha), everage yield 
2 tons/ha.

Wet season rice with secured 
supplementary irrigation, with long 
term varieties, in the whole potential 
command area (100ha), everage yield 
2.5 tons/ha

Early wet season 
rice, short term 
viarieties (3 
months),  in 15-
20ha, average yield 
4tons /ha

Cahs Crops 
(cucumber, water 
melon, pumkin and 
maize, on 50ha

 
 

៦២. េីាំងអន គម្រមាងរបព័នធនរាស្ថស្រសត ររពំាងរ ន 
របូភាពទ្៊ី ៣៖ គំនូសបៃងបបឋលរបសបអន គម្រមាងរបព័នធនរាស្ថស្រសត ររពំាងរ ន  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

៦៣. ការពិពណ្ន៌ាអំពីត្បព័នធខដលបានទសន ើទឡើង៖ ដូច្ទៅកន ុងកថាែណ្ឌ  ៥៤-៥៩ ខាងទលើ 

ការង្វរខដលបានទសន ើទឡើងោនទគាលបំណ្ងខកលម្ាទេោា រច្នាសម្ព័នធ  ទោយទត្បើវធីិស្ថន្រសតស្ថត រជាមូ្លោា ន 

និងការបំទពញបខនាម្ឪ្យច្ប់សពាត្គប់សត្ោប់ត្បព័នធទនោះ។ េឹកកាន់ខរទត្ច្ើននឹងោនទៅកន ុងេំនប់េឹក 

(Weir) ខដលោនត្ស្ថប់     ការត្គប់ត្គងទលើលេូំរេឹកកាន់ខរទត្ច្ើនទឡើងនឹងទកើរទឡើងពី outlet  

បីខដលបានខកលម្ា ទេើយត្បព័នធ រំទោោះេឹកនឹងទកើរទឡើងពីពីការបងហ រូេឹកខាងត្បឡាយទម្ ទលែ ២ 

ចូ្លទៅត្បព័នធ រំទោោះេឹក។ េំេំម្នត្បព័នធខដលោនត្ស្ថប់ និងគំនូសបៃង់ទនោះត្គបដណ្ត ប់ម្ផទដីេំេំ ១០០ 

េិកា និងរបូភាពខាងទលើមិ្នទត្បើបានទត្បើត្បាស់ កយកំណ្រ់លំោប់ ដូច្ជា "េី ១" និង "េី ២" ។ 

ទទាោះជាោ៉ា ងណកត ី ទោយស្ថរខរោនសំទណ្ើពីសេគម្ន៍ច្ង់ឪ្យោនបណត ញត្បឡាយ "េី ៣ (tertiary 

canals)"  ទេើយត្បឡាយទាងំទនោះត្រវូបានខណ្នាឪំ្យអនុវរតមុ្ែង្វរទនាោះ។ 
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៦៤. របូភាពេ ី ៤ ទនោះផតល់ការបកត្ស្ថយ អំពីត្បពន័ធ ត្បឡាយ "េី ៣ (tertiary canals) " 

ខដលបានទសន ើ។ ត្បព័នធទនោះផតល់ឱ្កាសសត្ោប់បងហ រូេឹកទត្ស្ថច្ត្សពទច្ញទៅវាលខត្សរបស់កសិករណមួ្យ។ 

ទៅទពលជាមួ្យគាន ទនោះខដរ ត្បឡាយទនោះអាច្បងហ រូេឹកការ់ទដើម្បីទត្ស្ថច្ត្សទេៀរ។ 

 

របូភាពទ្៊ី ៤៖ ការម្រៀបចំបៃងបរបឡាយ “ក ត ល (tertiary canals) សរមាបបររពំាងរ ន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Source: Chamlong Chrey Irrigation System, Funded by CAVAC 2014 
 
 

៦៥. អនុគទត្ោងត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ត្រ ងំរុនោនេីាំងសា ិរទៅ ១៧ គីឡូខម្៉ាត្រ 

ពីេីរមួ្ទែរតកំពរ ាម្បទណត យផ្ វូជារិទលែ ៣ ដូច្ខដលបានបង្វា ញកន ុងរបូភាពេី ៥ ។ IEE និង EMP 

ទាងំពីរសត្ោប់អនុគទត្ោងទនោះនឹងត្រវូទធា ើបច្ច ុបបននភាពទៅទពលបញ្ច ប់ការទរៀបចំ្បៃង់ វសិា កម្មលម្ា ិរ និង 

EMP ខដលខកសត្មួ្លងមី នឹងត្រវូត្រវូបានបញ្ច លូកន ុងឯកស្ថរទដញម្ងៃ។ 

 

របូភាពទ្៊ី ៥៖  ផផនទ្៊ីបង្ហា ញព៊ីឃ ំតាន៊ី នងិអាងទ្ឹកសរមាបបម្រស្ថចរសពម្ៅររពំាងរ ន  
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គ. រត្មូ្វការគទត្ោង 

៦៦. ត្បទេសកម្ព ុជា គឺង្វយរងទត្គាោះនឹងការខត្បត្បួលអាកាសនរុ កន ុងខផនកសងគម្  វស័ិយកសកិម្ម 

និង     ទេោា រច្នាសម្ព័នធ។ ជាធម្មា 

ត្បទេសទនោះសំបូរទៅទោយធនននេឹកទបើទធៀបទៅនឹងត្បទេសជិររបស់ែ្នួ កម្ព ុជា 

បានមិ្នចំបាច់្កស្ថងត្បព័នធ  

និងទេោា រច្នាសម្ព័នធ ខដលចំបាច់្ទៅកន ុងត្បទេសទផែងៗមួ្យចំ្នួនទៅរំបន់អាសុ ី   អាទគនយ៍។ 

ការទត្បត្បួលអាកាសនរុ គឺកំពុងតៃ ស់ប្រូស្ថា នភាព។ ហានិភ័យែពស់េឹកជំនន់ 

និងទត្គាោះរាងំសង រួល្លយឡំនឹងភាពត្កីត្ក និងសម្រាភាពបនាំទាប 

ទធា ើឱ្យកម្ព ុជាកាៃ យជាត្បទេសមួ្យខដលង្វយរងទត្គាោះនឹងអាកាសនរុបំផុរ ទៅទលើពិភពទល្លកទនោះ 

ទបើទោងាម្ការសិកាជាទត្ច្ើន និងចំ្ណរ់ថាន ក់ទត្បៀបទធៀបគាន ។ 2  ឬសគល់ម្នមូ្លេរុ 

គឺទោយស្ថរោនអត្ាភាពត្កីត្កែពស់ ការពឹងខផាកខាៃ ំងទលើការចិ្ញ្ច ឹម្ជីវរិពងឹទលើអាកាសនរខុាៃ ំង 

(ជាង ៧០% ម្នចំ្នួនត្បជាជនកម្ព ុជា ពឹងខផាកទលើវស័ិយកសិកម្ម) ការបំតៃ ញបរសិ្ថា នទច្ោះខរោនទត្ច្ើន 

សម្រាភាពស្ថា ប័នទៅោនកត្មិ្រ បទច្ចកទេស និងទេោា រច្នាសម្ព័នធ។ ាម្ធម្មា 

ែយលមូ់្សងុោនរយៈទពលចប់ពីខែឧសភាដល់ទដើម្ខែរុល្ល និងរដូវត្បាំងចប់ពីខែវចិ័ិ្កាដល់ខែទម្ស្ថ 

ខែខដលត្រជាក់ជាងទគ គឺខែម្ករានិងទៅត ជាងទគ គឺខែ        ទម្ស្ថ។ ទៅកន ុងប៉ានុាម នឆ្ន ំចុ្ងទត្កាយទនោះ 

ស្ថា នភាពអាកាសនរុ កាន់ខរមិ្នអាច្ពាករណ្៍បាន ទេើយរដូវត្បាំងអូសបនាៃ យយូរ 

ទោយកន ុងទនាោះរដូវវសា និងទត្គាោះរាងំសង រួក៏យូរ និងែៃ ីជាងមុ្ន ប៉ាុខនត  

រដូវវសាកាន់ខរោនសភាពធៃន់ធៃរទឡើង។ កំទនើន វស័ិយកសិកម្មបានងយចុ្ោះជាបនតបនាទ ប់ពី ៥,៤% 

កន ុងឆ្ន ំ ២០០៩ ទៅ ៤% ទៅកន ុងឆ្ន  ំ ២០១០ ៣,១% កន ុងឆ្ន ំ ២០១១ និង ១,៧% កន ុងឆ្ន ំ ២០១៣ 

ខដលភាគទត្ច្ើនបណត លម្កពីលកាែណ្ឌអាកាសនរធុៃន់ធៃរ។ ដូទច្នោះ 

បញ្ា ទនោះគួរត្រវូបានទធា ើឱ្យត្បទសើរទឡើងាម្រយៈការអនុវរតអនុគទត្ោងខដលទសន ើសុំទនោះ។ 

IV. ការពិពណ្៌នាអំពីបរសិ្ថា ន 

ក. ទែរតកន ុងអនុគទត្ោង៖  េីាំង លកាណ្ៈធម្មជារិ និងការទត្បើត្បាស់ដ ី

៦៧. ផសស របស់ទែរតកំពរភាគទត្ច្ើនពឹងខផាកខាៃ ងំទលើ វស័ិយកសិកម្ម 

ត្ពម្ទាងំសេត្គាសទេសច្រណ្៍សនធ ឹកសនាធ ប់មួ្យចំ្នួនបានគាំត្េដលេី់ត្ក រងខដលោនទឆនរសមុ្ត្េគួរឪ្យទា

ក់ទាញ និងរំបន់ទឆនរជាប់ៗគាន ។ ទែរតទនោះោនរំបន់ទឆនរត្បខវង ៤៥ គីឡូខម្៉ាត្រ 

ាម្បទណត យ ូងសមុ្ត្េម្ង។ ទែរតទនោះសំបូរដីេំនាបសត្ោប់ោដំុោះ និងោនធនននធម្មជារិសទត្ច្ើន។ 

៦៨. ទែរតកំពរោនរំបន់េំនាបេំនាបខដលអនុទត្គាោះដលផ់លិរកម្មកសិកម្ម 

ជាពិទសសទៅភាគខាងទកើរម្នទែរតទនោះ។ រំបន់ទនោះោនកខនៃងរកាេឹក ទោយស្ថរោនភន ំ

និងម្ត្ពទ ើដ៏សនធ ឹកសនាធ ប់។ 

ភាគនិររីម្នទែរតទនោះោនទឆនរសមុ្ត្េខដលសម្បូ រទៅទោយធនននធម្មជារិ ត្រី ខត្សចំ្ការ 

និងខត្សអំបិល។ ារាងេី ៦ បង្វា ញលម្ា ិរ អំពីេិននន័យភូមិ្ស្ថន្រសតនទោបាយ។  
 

 

                                                
2  ត្បទេសកម្ព ុជាជាប់ច្ំណរ់ថាន ក់ទលែ ៨ ខដលង្វយរងទត្គាោះ “ធៃន់ធៃរ” 
សត ីពីសនទសែន៍ភាពង្វយរងទត្គាោះទៅនឹងការខត្បត្បួលអាកាសនរុ Maple Croft 
ភាពង្វយរងទត្គាោះរបស់កម្ព ុជាោនកត្ម្ិរ “ធៃន់ធៃរ” នឹង “ខាៃ ំង” ទៅកន ុងសនទសែន៍ Maple Croft ឆ្ន ំ ២០១៣ 
និងការត្រួរពិនិរយភាពង្វយរងទត្គាោះរបស់ារា ឆ្ន ំ ២០១០។ 
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តារាងទ្៊ី ៦៖ ព័រ៌មានភូលសិ្ថស្រសត នម្ោបាយរបសបម្ខរតកំពរ 
ទ្៊ីរលួម្ខរត ម្ខរតកំពរ 

ម្ផទដីទែរត  4,873 km2 

 
ទេសភាព 2/3 ម្នទែរតទនោះសំបូរទៅទោយភន ំ និងវាលទមម  

ត្បជាពលរដាសរុប 626,000 នាក់ 

ដង់សុីទរត្បជាពលរដា   128 នាក់ /km2 

ត្បជាពលរដាោនអាយុទលើសពី ១៨ 

ឆ្ន ំPopulation age over 18years 

388,871 នាក់ (ត្ប រស 186,112 នាក់ ត្សី 202,759 នាក់) 

អាកាសនរុ 24.1 ºC - 31.9 ºC (អាកាសនរុជាម្ធយម្ 27.3 ºC) 

កម្ពស់េឹកទភៃៀង 1,729.5 ម្.ម្/ឆ្ន ំ 

ត្ពំត្បេល់រដាបាល 

ច្ំនួនត្ក រង: 1 ច្ំនួនសង្វក រ់: 5 

ច្ំនួនសង្វក រ់: 7 ច្ំនួនឃុំ: 88   
ច្ំនួនភូម្ិ: 488  

ត្ពតំ្បេល់ទែរត  

ខាងទកើរជាប់ទែរតាខកវ 

ខាងលិច្ជាប់ទែរតត្ពោះសីេនុ និងខាងទជើងជាប់ទែរតកំពង់សព ឺ 

ខាងរបូ ងជាប់ត្ពំត្បេល់ទឆនរសម្ុត្េរបស់ត្ក រងខកប 

និងត្បទេសទវៀរណម្ 

 

៦៩. របភពទ្ឹក៖ ត្បភពេឹកសត្ោប់អាងេឹកត្រ ងំរុន គឺអាត្ស័យទលើជលស្ថន្រសត  

(កម្ពស់េឹកទភៃៀង និងេឹកទភៃៀង) របស់អាងធម្មជារិខផនកខាងទលើ (១) េីាំងសា ិរទៅាម្ទជើងភន ំ

(ភន ំខសនហាន) ។ អាងេឹក ត្បមូ្លេឹកពីអាងធម្មជារិទៅជួរភន ំរ និង (២) 

របាយេឹកទភៃៀងទៅកន ុងទែរតកំពរោនលកាណ្ៈមិ្នទេៀរទារ់ និងទភៃៀងាម្រំបន់    

នាំឱ្យគាម នត្បសិេធភិាពចំ្ទ ោះរត្មូ្វការេឹកសត្ោប់ដណំ ំ ជាពិទសស ដំណតំ្សូវ 

ខដលកម្ពស់េឹកទភៃៀងត្បចឆំ្ន ំោនកម្ពស ់ ៤០០ mm ែពស់ជាងការរំេួរត្បចំឆ្ន ំ។ របូភាពេី ៦ 

ខាងទត្កាម្ទនោះបង្វា ញពីកម្ពស់េឹកទភៃៀងត្បចំខែ       ជាម្ធយម្ 

ទត្បៀបទធៀបទៅនឹងអត្ារំេួរបំភាយចំ្ហាយេឹកកន ុងឆ្ន ំត្បរិេិនទៅទែរដកំពរ។ រដូវវសាខដលសំខាន់ 

គឺទៅច្ទនាៃ ោះខែឧសភា ដល ់ខែរុល្ល ជាអកុសល បញ្ា ោនេឹកត្គប់ត្គាន់ទៅខរជាបញ្ា កន ុងរដូវវសា។ 
 

៧០. ការម្របើរបាសបដ៊ី និង រ កខជារិ៖ ការទត្បើត្បាស់ដីធៃ ីកន ុងេីាំងអនុគទត្ោង 

គឺសត្ោប់ខរ វស័ិយកសិកម្ម កន ុងទនាោះោនវាលខត្សខដលោនសកម្មភាពោតំ្សូវ ឬ 

វាលខត្សខដលទគេុកទចល។ ទៅកន ុងវាលខត្សខដលោនសកម្មភាពោតំ្សូវ ឬ វាលខត្សខដលទគេុកទចល 

ទដើម្ទ ើធម្មជារិ និងចំ្ការោលំ្លយឡំគាន  និងគុម្ពទមម  (shrubs) បានដុោះទឡើងទៅាម្ភៃឺខត្ស 

ទៅាម្ដងផ្ វូ និងទៅាម្ត្ចំងត្បឡាយ។ កន ុងខត្សខដលទគេុកទចល ោនគុម្ពទមម  (shrubs) ទមម ច្ម្ត្ង 

និងទមម ធម្មាដុោះម្កែ្នួឯង។ 
 

ែ. ស្ថា នភាពបរសិ្ថា ន 

៧១. អាកាសនរ ៖ ច្លនារបសែ់យល់មូ្សុងត្គប់ត្គងអាកាសនរុទៅកម្ព ុជា។ រដូវវសា 

ែយលមូ់្សុងនិររីចប់ទផតើម្ពីខែឧសភាដល់ខែវចិ័ិ្កា ជាទពលខដលោនោនទភៃៀងនៃ ក់ត្បខេល ៩០% ។ 

ខែខដលទៅសល់ ជាែយល់មូ្សុងភាគឦស្ថន ទៅត  សង រួ និងរាងទសើម្បនត ិច្ 

ជាពិទសសោនការរំភាយចំ្ហាយេឹកែពសទ់លើសលុប ទៅខែមិ្នានិងខែទម្ស្ថ។ 

បណត ជួរភន ំទៅភាគខាងលចិ្ 
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និងភាគនិររីម្នត្បទេសទនោះខកខត្បកម្ពស់េឹកទភៃៀងទៅរំបន់េំនាបខាងទកើរខដលល្លរសនធ ឹងទៅរំបន់

ត្សទោលេឹកទភៃៀង (rain shadow) ។ រំបន់ដីសណ្ត  និងរំបន់ទឆនរ និងជត្ោល  

ភាគនីររីម្នជួរភន ំត្កវាញេេួលបានកម្ពស់េឹកោ៉ា ងទហាច្ណស់ ៣,០០០ មី្លីខម្៉ាត្រ/ឆ្ន  ំ

និងអាច្ោនកម្ពសរ់េូរដល់ ៤,០០០ មី្លីខម្៉ាត្រ/ឆ្ន  ំ ទៅាម្រំបន់មួ្យចំ្នួន ប៉ាុខនត  

ការនាំយកអាកាសនរទុសើម្ទៅភាគឦស្ថនេល់មុ្ែជត្ោល គឺមិ្នដឹងថាោនកត្មិ្រទាងំអសប់៉ាុនាម ន 

ទេើយកម្ពស់េឹកចំ្នួន ១,៣០០ មី្លីខម្៉ាត្រ ដល ់ ១,០០០ មី្លីខម្៉ាត្រ 

គឺជាចំ្នួនធម្មារបស់រំបន់េំនាបភាគខាងទកើរ។ ឥេធិពលខាៃ ំងកាៃ របសភ់ន ំត្កវាញ 

និងរំបន់ភន ំទផែងទេៀរគឺកាត ជោះឥេធិពលដល់េឹកទភៃៀងឪ្យោនកម្ពស់ទៅទាបពី ៩០០ ទៅ ១,៨០០ 

មិ្លៃ ីខម្៉ាត្រ ទៅាម្រំបន់េំនាប់ជាទត្ច្ើនកន ុងឆ្ន ំធម្មា។ 

ទនោះគឺទោយស្ថរខរឥេធិពលរបស់ត្សទោលេឹកទភៃៀង (rain shadow)។ 

រំបន់ជាទត្ច្ើនទៅជុំវញិបឹងេទនៃស្ថបេេួលរងពីផលប៉ាោះ ល់ទោយត្សទោលេឹកទភៃៀង (rain shadow) 

ជាអចិ្ម្ន្រនតយ៍ ខដលការ់បនាយកម្ពស់េឹកទភៃៀង ទៅរំបន់ដូច្គាន ពី ៨០០ ទៅ ១,៥០០ មី្លីខម្៉ាត្រ 

កន ុងឆ្ន ំខដលទៅត សង រួ (IEE, 2007) ។ កន ុងឆ្ន ំទៅត សង រួទាងំទនោះ 

រំបន់ទនោះេេួលរងផលប៉ាោះ ល់ទោយត្សទោលេឹកទភៃៀង (rain shadow) 

ទៅរំបន់រូច្ៗទៅឯខផនកោា ងទេៀរម្នបឹងេទនៃស្ថប 

ឬល្លរសនធ ឹងកាន់ខរធំទឡើងកន ុងបឹងេទនៃស្ថបទាងំមូ្ល និងរំបន់េំនាបទាបៗ។ 

កម្ពស់េឹកទភៃៀងអរិបរោកន ុងរយៈទពល ២៤ ទោ៉ា ង ោនកម្ពសត់្បខេល ២០០ មី្លៃ ីខម្៉ាត្រ 

ខដលរងឥេធិពលពីពយរ ោះេីេវ ុង           ពីសមុ្ត្េចិ្នខាងរបូ ង ឬ  ូងសមុ្ត្េម្ងខដលអាច្ឆៃងការ់ម្ផទដ ី

និងោនឥេធិពលដល់ម្ផទត្បទេស។ ទៅទពលបារុភូរទនោះទកើរទឡើង 

ពយរ ោះទាងំទនោះនាំម្កនូវែយលព់យរ ោះនិងទភៃៀងនៃ ក់ខាៃ ំង។ 
 

៧២. េីាំងអនុគទត្ោង គឺោនអាកាសនរុពីលមម្រេូរដល់ទៅត ទពញមួ្យឆ្ន  ំ

និងអាកាសនរុត្រវូបានត្គបដណ្ត ប់ទោយវដតរដូវមូ្សងុត្បចំឆ្ន ជំាមួ្យរដូវត្បាំង និងវសាជំនួសគាន ។ 

រដូវវសាចប់ទផតើម្ត្សបគាន នឹងែយល់     មូ្សុងភាគនិររី ទធា ើឪ្យនៃ ក់ទភៃៀងកន ុងខែឧសភាដល់ខែរុល្ល 

និងរដូវត្បាំងចប់ទផតើម្ទៅកន ុងខែវចិ័ិ្កាដល់ខែទម្ស្ថ។ ជាម្ធយម្ ជាង ៨០% 

ម្នរទភៃៀងនៃ ក់ត្បចឆំ្ន ំទកើរទឡើងទៅរដូវវសា។ ខែធន  ូ និងខែម្ករាគឺជាខែត្រជាក់ ទេើយទៅត បំផុរទនាោះ 

គឺទៅកន ុងអំឡរ ងទពលពីខែមី្នាដល់ខែទម្ស្ថ។ សីរុណ្ាភាពម្ធយម្ត្បចំឆ្ន ំ ២៤,១ ºC ច្ទនាៃ ោះ - ៣១,៩ និង 

២៧,៣ ºC ជាម្ធយម្ (ារាងេី ៧) ។ កត្មិ្រសំទណ្ើម្កន ុងបរោិកាសជាម្ធយម្ខត្បត្បួលពី ៧០% 

ទៅកន ុងខែមី្នា ដល ់៨៥% ទៅកន ុងខែកញ្ញ ។ 
 

៧៣. ទភៃៀងនៃ ក់ខាៃ ំងបំផុរ (ោនកម្ពសជ់ាង ៣០០០ មី្លីខម្៉ាត្រ កន ុងមួ្យឆ្ន ំ) 

បានទកើរទឡើងទៅភាគខាងលិច្ាម្បទណត យរំបន់េំនាបទឆនរសមុ្ត្េ ទែរតទកាោះកុង 

ោនកម្ពស់េឹកទភៃៀងរេូរដល់ទៅ ៥, ២៧០ មី្លីខម្៉ាត្រ កន ុងមួ្យឆ្ន ំ ទទាោះជាោ៉ា ងណកត ី 

កម្ពស់េឹកទភៃៀងជាម្ធយម្ទៅកន ុងទែរតកំពរទនោះ គឺ ១,៧២៩.៥ ម្.ម្ កន ុងមួ្យឆ្ន ំ (ារាងេី ៦) ។ 

 

 

 

តារាងទ្៊ី ៧: កំណ្របរតាស៊ីរ ណ្ា ភាព និងទ្ឹកម្ភៃ ៀងម្ៅកន ុងទ្៊ីតាងំគម្រមាង 

ល.រ ទែរត  សីរុណ្ាភាពជាម្ធយម្  (oC) កម្ពស់េឹកទភៃៀង 

(ម្.ម្/ឆ្ន ំ) 

01 កំពរ 24.1-31.9 ºC/27.3 ºC 1,729.5 

02 ទកាោះកុង 19.5 - 35.5 / 22.5 2,000 - 5,269 

ម្.ម្/ឆ្ន ំ= ម្លីីខម្៉ាត្រកន ុងមួ្យឆ្ន ំ oC = អងាទស 
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ដកត្សង់ពី ត្ក រម្ត្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា (CDCa) ឆ្ន ំ 2014 http://www.cambodiainvestment.gov.kh/municipality-
info.html 

 

៧៤. ទលបឿនែយលជ់ាម្ធយម្ទៅកន ុងត្បទេសកម្ព ុជាោនកត្មិ្រទាប (២ m/s) ។ 

ខែធន ទូនោះោនែយលប់ក់ទងរពីេិសខាងទជើង។ 

ពយរ ោះេីេវ ុងកត្ម្បងកឪ្យោនការែូច្ខារទៅកន ុងត្បទេសកម្ព ុជា មិ្នដូច្ទៅកន ុងត្បទេសជិរខាង 

ដូច្ជាត្បទេសទវៀរណម្។ រំេួរត្បចឆំ្ន ំទៅកន ុងត្បទេសកម្ព ុជាោចំ្នួន ២,០០០-២,២០០ ម្ម្ 

រំេួរែពស់ជាងទគ គឺទៅខែមី្នា ដល ់ ខែទម្ស្ថ (២០០-២៤០ ម្ម្) និងទាបបំផុរទៅកន ុងខែកញ្ញ  ដល ់

ខែរុល្ល (១២០-១៥០ ម្ម្) (UNEP 2014) ។ 
 

៧៤. កម្ពស់េឹកទភៃៀងត្បចំខែទៅត្ក រងកំពរោនចំ្នួន 350 ម្.ម្ ែពសជ់ាងទគទៅខែសហីា 

និងត្បខេលជាទត្កាម្ 50 ម្.ម្ ទៅខែម្ករាខដលោនកម្ពស់េឹកទាបជាងទគ 

 រ ើឯកត្មិ្ររំេួរែពស់ជាងទគោនត្បោណ្ 150 ម្.ម្ កន ុងខែមី្នានិងខែទម្ស្ថ (របូេី 6) ។ 

របូភាពទ្៊ី ៦: ករលិរកលពសបទ្ឹកម្ភៃ ៀង និងរំហួរជាលធយលរបចផំខម្ៅម្ខរតកំពរ 

 
ត្បភព៖ ត្ក រម្ការង្វរ PPTA Team 

៧៦. ម្សនារយី ូ ការផរបរបួលអាកាសនរ ៖ លេធផលម្នការសិកាទោយបង្វា ញត្ាប់ (modelling) 

ទៅកន ុងរបាយការណ្៍ជារិទលើកេី ១ សត ីពកីារខត្បត្បួលអាកាសនរុ (INC) និង របាយការណ្ជ៍ារិទលើកេី ២ 

សត ីពីការខត្បត្បួលអាកាសនរុ (SNC) 

របស់គណ្ៈកោម ធិការជារិត្គប់ត្គងការខត្បត្បួលអាកាសនរុច្ងអ ុលបង្វា ញថាសីរុណ្ាភាពទលើម្ផទដីម្ធយម្

របស់ត្បទេសកម្ព ុជាបានទកើនទឡើង ០,៨ អងាទស ាំងពីឆ្ន  ំ ១៩៦០ 

និងបានបង្វា ញថាសីរុណ្ាភាពនឹងបនតទកើនទឡើងកន ុងកត្មិ្រច្ទនាៃ ោះពី ០,០១៣ ទៅ ០,០៣៦ អងាទស 

កន ុងមួ្យឆ្ន ំ រេូរដលឆ់្ន ំ ២០៩៩។  កត្មិ្រ 

ទកើនទឡើងសីរុណ្ាភាពនឹងទកើនទឡើងែពស់ជាងមុ្នទៅាម្រំបន់មួ្យចំ្នួនោនរយៈកម្ពស់ទាប 

ដូច្ជាកន ុងេីាំងអនុគទត្ោងខដលោនកត្មិ្រត្បោណ្ជា ១០ ខម្៉ាត្រ ASL ។ ទោងាម្ឧសម ័ន CO2 

ខដលទកើនទឡើងកន ុងកត្មិ្រទាបម្នទសណរ ើយ៉ាូ ការបទញ្ចញឧសម ័ន (SRESB1) វាេំនងជាអាច្បា៉ា ន់ត្បោ៉ា ណ្ថា 

កម្ពស់េឹកទភៃៀងរដូវវសានឹងបនត       ទកើនទឡើងទៅកន ុងទពលអនាគរ 

ទេើយបនាទ ប់ម្កអាច្នឹងនៃ ក់ចុ្ោះវញិទត្កាយឆ្ន  ំ ២០៥០ ។ ប៉ាុខនត  

ទោងាម្ទសណរ ើយ៉ាូ ការបទញ្ចញឧសម ័នែពស ់(SRESA2) េិសទៅម្នការតៃ ស់ប្រូទនោះនឹងបន្រញ្ច សគាន វញិ។ 
 

៧៧. ឋានម្លខា៖ ត្បទេសកម្ព ុជាខបងខច្កសណា នដីជាពីរខផនកទផែងគាន  (១) 

រំបន់េំនាបកណត លនិងរំបន់ទឆនរសមុ្ត្េេំនាប និង (២) ជួរភន ំ 

និងែពង់រាបខដលទៅជុំវញិដរំីបន់េំនាបទាប។ ត្បទេសកម្ព ុជាក៏ខបងខច្ករំបន់      

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/municipality-info.html
http://www.cambodiainvestment.gov.kh/municipality-info.html
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បរសិ្ថា នធម្មជារិជាបួន ឧទាេរណ្៍៖ វាលេំនាប េទនៃស្ថប ទឆនរសមុ្ត្េ ែពង់រាប និងភន ំ។ រាជននីភន ំទពញ 

និងទែរត     កណត ល និងទែរតកំពង់ចម្ សា ិរទៅកន ុងរំបន់វាលេំនាប 

ទែរតកំពង់សព ឺសា ិរទៅរំបន់ែពង់រាប និងភន ំ ទែរតត្ពោះសីេនុ ខកបកំពរ និងទកាោះកុងសា ិរកន ុងរំបន់ទឆនរ 

និងទែរតកំពង់ធំ ទសៀម្រាប បនាទ យោនជ័យ បារ់ដំបង កំពង់ឆ្ន ំង និងទែរតទ ធិ៍ស្ថរ់ 

សា ិរទៅរំបន់បឹងេទនៃស្ថប (UNEP 2014) ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: NREM Data Tool Box, Royal Danish Embassy- Danida - Phnom Penh, Cambodia, March 2007 

៧៨. ភូគពភស្ថស្រសត /ដ៊ី៖ 

ភូគពភស្ថន្រសត របសត់្បទេសកម្ព ុជាត្រវូបានកំណ្រ់ទៅាម្ត្បទភេដីទផែងគាន ទៅកន ុងរបូភាពេី ៧ ។ 

របូភាពេ ី ៧ ទនោះបានបង្វា ញថា ទែរតកំពរត្រវូបានកំណ្រ់ជាទែរតោនដលីាប់លាយងមបានពីេទនៃ 

និងអូរ។ ដីទាងំទនោះ គឺភាគទត្ច្ើនជាដីលាយងមលា  ដូទច្នោះ កំហាប់ែពសរ់បស់កន ុងដីលាប់ និងដីឥដា 

គឺអាច្រកទឃើញទៅកន ុងដ។ី 

៧៩.  ដ៊ី៖ ទាក់េងទៅនឹងការកំណ្រ់ត្បទភេដីរបស់ CARDI  

ដីទៅកន ុងរំបន់ជុំ វញិត្បព័នធនរាស្ថន្រសត  (command area) ត្រវូបានកំណ្រ់ថាជាត្បទភេដីបាកាន 

និងជាដីោនជីជារិលាពណ្ត៌្បទផោះចស់ ៣០% ទៅខកបរត្បឡាយ និង ៧០% 

ទេៀរជាដោីនជីជារិលាជាែាច់្ពណ៌្ត្បទផោះ ខដលាម្ធម្មា ទយើងអាច្រកទឃើញទៅកន ុងខត្សរបសក់ម្ព ុជា 

ទេើយវាលាសត្ោប់ការោតំ្សូវ។ ចំ្ទ ោះដីោនជីជារិ ត្សទាប់ខាងទលើោនជទត្ត ២៥ សង់េីខម្៉ាត្រ       

 រ ើឯត្សទាប់ខាងទលើរបស់ដោីនជីជារិលាយែាច់្ោនជទត្ត ២០ សង់េីខម្៉ាត្រ។ 

ទបើទោងាម្ព័រ៌ោនពីកសិករកន ុងគទត្ោងត្បព័នធនរាស្ថន្រសដបានឪ្យដឹងថា 

រំបន់ជុំ វញិត្បព័នធនរាស្ថន្រសតគាម នេឹកជំនន់ ទលើកខលងទៅទពលោនេឹកទឡើងយូរៗម្តង។ ជាេូទៅ 

កសិករខដលោនដទីៅកន ុងរំបន់ទនោះ គឺកំពងុោដំុោះត្សូវម្តងកន ុងមួ្យឆ្ន ំ។ 
 

៨០. ការសកិាព៊ីភូលិស្ថស្រសត  និង ការរញ្ជ យួផផនដ៊ី៖ 

ត្បទេសកម្ព ុជាោនត្ពំត្បេល់ជាអនតរជារិជាប់ត្បទេសម្ង ទៅេិសខាងលិច្ 

ជាប់ស្ថនរណ្រដាត្បជាធិបទរយយឡាវទៅេិសខាងទជើង និងជាប់ស្ថនរណ្រដាសងគម្និយម្  

ទវៀរណម្ទៅេិសខាងទកើរ និងអាទគនយ៍។ កម្ព ុជាោនត្ពំត្បេលភ់ាគនិររីជាប់ ូងសមុ្ត្េម្ង។ 

វាោនទឆនរត្បខវង ៤៣៥ គីឡូខម្៉ាត្រ និងម្ផទត្កឡា ១៨១, ០៤០ គម្២ (ត្ក រម្ធនាគារពិភពទល្លកឆ្ន ំ 2011) ។ 

៨១. ខផាកទលើខផនេីេីាំង (របូភាពេី ៥) គទត្ោងទនោះ 

េីាំងគទត្ោងទនោះសា ិរទៅកន ុងរំបន់េំនាប របស់ទែរតកំពរ ខដលោនេីាំងទៅកន ុងរំបន់ទឆនរ 

Kampot 

របូភាពទ្៊ី ៧៖ ផផនទ្៊ីភូលិស្ថស្រសត  
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ភាគខាងរបូ ងម្នត្បទេស។ ម្ផទដីសរុបរបស់ទែរតកំពរ គឺ ៤,៨៧៣ គម្2។ 

េីាំងទាបៗម្នត្បព័នធេឹកទលើដី/ត្បព័នធេទនៃ  ទៅទែរតកំពរ គឺសា ិរទត្កាម្ឥេធិពលលិច្េឹក ដូទច្នោះ 

ទែរតោនសកាត នុពលទធា ើអំបិល (salinification) 

ទេើយទទាោះបីជាោនការពិទត្គាោះទោបល់ជាមួ្យកសិករោ៉ា ងណកត ី ពួកគារ់បានបង្វា ញថា 

ពួកគារ់មិ្នបានចរ់េុកថាវាជាបញ្ា ទឡើយ វាចរ់េុកថាជាការសំខាន់ទដលត្រវូបញ្ច លូកន ុង TOR 

សត្ោប់នរុចូ្លជាបនតបនាទ ប់កន ុងអំឡរ ងទពលការអនុវរត។ 
 

៨២.  ការសកិាព៊ីការរញ្ជ យួដ៊ី៖ ត្បទេសកម្ព ុជាោនេីាំងសា ិរទៅចំ្រំបន់សន លូធំោនលំនឹងម្ន 

Sunda Plate និងបានកំណ្រ់ថាោនការរញ្ជ យួដី និងកត្មិ្រកោៃ ំងរញ្ជ យួទាប (របូេី ៨) ។ ដូទច្នោះ 

ត្បទេសកម្ព ុជាោនទត្គាោះថាន ក់រញ្ជ យួដីកត្មិ្រទាប (DGTVET, 2015) ។ 

 

 

 

របូភាពទ្៊ី ៨: ការរញ្ជ យួដ៊ី ផដលមានជម្រៅរាកបៗ កន ុងរបំនបអាស ៊ីអាម្គែយ៍ 

 
Source: Adapted from: M. Petersen et. al. (2007), Documentation for the Southeast Asia Seismic Hazard 
Maps. http://earthquake.usgs.gov/hazards/products/images/SEASIA_2007.pdf 

 
៨៣. គ ណ្ភាពទ្ឹកម្លើនដ៖ 

គាម នេិននន័យបញ្ជ ក់ពគុីណ្ភាពេឹកសត្ោប់ត្បភពេឹកកន ុងេីាំងអនុគទត្ោងនាទពលបច្ច ុបបនន ទឡើយ។ 

េិននន័យបឋម្អំពគុីណ្ភាពេឹកេូរចូ្លទៅកន ុងត្បឡាយទម្ទៅកន ុងរដូវត្បាំង 

និងវសានឹងត្រវូបទងក ើរទឡើងកន ុងទពលមុ្នស្ថងសង់។ 

េិននន័យទនោះត្រវូបានកំណ្រ់ថាជាលកាែណ្ឌ រត្មូ្វោនកន ុង EMP និងជាការននាគទត្ោង។ 
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៨៤. គ ណ្ភាពទឹ្កម្រកាលដ៊ី៖ 

ោនភាពង្វយរងទត្គាោះខដលគួរពិចរណទលើគុណ្ភាពេឹកទត្កាម្ដទីៅកន ុងរំបន់ទត្ស្ថច្ត្សពេឹក- 

ជាពិទសស កខនៃងខដលោនេឹកទៅេីាំងែពស់ និងទត្បើត្បាស់េឹកអណ្្ងូខដលរាក់។ 

ទទាោះជាោ៉ា ងណក៏ទោយ ទៅកន ុងរំបន់ឃុំានី កសិករបានរាយការណ៍្ថា 

េឹកទត្កាម្ដោីនគុណ្ភាពលាណស់។ អណ្្ងូរាក់ៗរបស់កសិករ ជាធម្មា ោនជទត្តពី ២ ខម្៉ាត្រ ទៅ ៤ 

ខម្៉ាត្រ ដូទច្នោះ ពួកគារ់ត្រវូទត្បើេឹកជាមួ្យគាន ទៅាម្កត្មិ្រេឹកោនកន ុងត្បឡាយទម្។ 

េឹកទៅកន ុងអណ្្ងូទាងំទនោះ គឺង្វយរងទត្គាោះទៅនឹងការឆៃងទម្ទរាគ 

មិ្នត្រឹម្ឆៃងពីេឹកទត្ស្ថច្ត្សពប៉ាុទណណ ោះទេ និងជីគីមី្កសិកម្មខដលោន 

ខងម្ទាងំឆៃងពកីាកសំណ្ល់កន ុងផទោះ និងសរា។ 
 

៨៥. ធនននទ្កឹ៖ កម្ព ុជាោនេទនៃ  និងត្បភពេឹកជាទត្ច្ើន។ េទនៃទម្គងគ េទនៃស្ថប 

និងេទនៃបាស្ថក់ គឺជា េទនៃធំៗខដលេូរការ់េូទាងំត្បទេសពីភាគខាងទជើងទៅភាគខាងរបូ ង។ 

េទនៃទម្គងគេូរការ់ត្បទេសកម្ព ុជាខដលោនត្បខវងសរុប ៤៨៦ គីឡូខម្៉ាត្រ និងត្បខេល ៨៦% 

ម្នម្ផទដីរបស់ត្បទេសទនោះជាអាងេឹកេទនៃទម្គងគ។ 

បឹងេទនៃស្ថបគឺជាបឹងេឹកស្ថបធំបំផុរកន ុងរំបន់អាសុីអាទគនយ៍ខដលោនេំេំត្បខេល ២,៦០០ គម្២ 

កន ុងរដូវត្បាំង និងោនេំេំរេូរដល ់ ១៣,០០០ គម្២ ទៅរដូវវសា។ ដូទច្នោះ 

ោនត្បភពេឹកទលើដសីខំាន់ៗពីត្បភពេឹកេូរពីខែែេឹកខាងទលើ និងេូរការ់កន ុងត្បទេស។ 

ចំ្ទ ោះត្បភពេឹកទត្កាម្ដ ី កសិករបានរាយការណ្៍ថា េឹកទត្កាម្ដីខដលោនទត្ច្ើន និងសម្បូ រ 

គឺអាច្រកបានទៅកន ុងជទត្ត ៣០-៤០ ខម្៉ាត្រ។ 

កម្ព ុជាោនលកាណ្ៈត្សទដៀងគាន ទៅនឹងត្បទេសខដលទៅជិរេទនៃទម្គងគនិងត្រវូបានបា៉ា ន់ត្បោណ្ថានឹង

ោនចំ្នួន ១៧,៦  ន់ល្លន ម្៣ (UNEP 2014) ។ 

របូភាពទ្៊ី ៩: ផផនទ្៊ីននរបម្ទ្សកលព ុជានងិរបព័នធទ្កឹសំខានបៗ 

 
Source: Sethy, S., 2013 
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៨៦. េទនៃស្ថបោនេីាងំសា ិរទៅកន ុងរាជននីភន ំទពញ ទែរតកណត ល និងទែរតកំពង់ឆ្ន ំង 

និងរំបន់រមួ្គាន រវាងេទនៃស្ថប និងេទនៃទម្គងគ គឺោនច្ង្វៃ យ ៥ គីឡូខម្៉ាត្រ ទៅភាគអាទគនយ។៍ 

ពីរំបន់រមួ្គាន  ម្ដេទនៃទៅភាគខាងរបូ ងទនោះ គឺោនេទនៃបាស្ថក់រេូរដល់ទែរតកណត ល។ 
 

៨៧. "សទ ឹង/អូរ" របស់ទែរតកំពរ គឺជាបណំុ្្េឹកស្ថប (សទ ឹង/អូរ) 

រភាជ ប់តទ ល់ទៅនឹងសមុ្ត្េទៅខកបរទនាោះ។ េឹកសទ ឹង/អូរទនោះេូរាម្េិសទៅពីរ (រេូរដល់ទគាលទៅមួ្យ) 

អាត្ស័យទលើជទំនារ ដូទច្នោះេទនៃទនោះ គឺរងផលប៉ាោះ ល់ទោយជារិអំបិល។ ជួនកាល 

កន ុងរដូវវសាពីខែកកកោដល់ខែរុល្ល ទោយស្ថរេឹកេូរបុកត្ចំងខាៃ ំង ត្ក រងកំពរបានជន់លិច្។ 

(របូភាពេី ១០) ។ 
 

៨៨. េឹក ូ គឺជាេឹកអូរដ៏សំខាន់ទៅកន ុងទែរតកំពរខដលេូរពភីន ំដំរ ើ (ភន ំ) ាម្ភនកំំចយ (ភន ំ) ។ 

េឹកអូរទនោះ អាច្ទាក់ទាញវស័ិយទេសច្រណ៍្បានទត្ច្ើនឪ្យម្កខេលេឹក និងមុ្ជទៅកន ុងទែរតទនោះ។ 

របូភាពេី ១០: ត្បព័នធផ្ វូេឹកទៅទែរតកំពរ 

 
Source: http://www.kampot-cambodia.com/mainpages/kampot-river-map.html 

 
៨៩. រពឹរត ិការណ្៍នរ អាកាសធងនបធងរ និងទ្ឹកជំននប៖ េឹកជំនន់ 

គឺជាបារុភូរធម្មាទកើរោនទឡើងទៅកន ុងត្បទេសកម្ព ុជា ទោយោនទភៃៀងនៃ ក់ ជាេូទៅទលើសពី ៥០០ 

មី្លីខម្៉ាត្រ កន ុងមួ្យខែទៅកន ុងរដូវវសា។ ប៉ាុខនត  

ទត្គាោះេឹកជំនន់នាទពលបច្ច ុបបននទៅរំបន់េទនៃទម្គងគបានទធា ើឪ្យោនការបំផៃិច្បំតៃ ញោ៉ា ងខាៃ ំង 

ទេើយរបាយការណ៍្របស់       

គណ្ៈកម្មការេទនៃទម្គងគបានបង្វា ញថាោនការកាន់ខរខាៃ ំងទឡើងកន ុងរយៈទពលែៃ ីមួ្យម្នការទកើរោន

http://www.kampot-cambodia.com/mainpages/kampot-river-map.html
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េឹកជំនន់ធំៗ។ ទទាោះជាោ៉ា ងណកត ី េីាំងអនុគទត្ោងគាម នរបាយការណ្៍ណមួ្យ 

អំពតី្ពរឹត ិការណ៍្េឹកជំនន់ធៃន់ធៃរទៅទឡើយទេ។ 
 

គ. ធនននជីវស្ថន្រសត  

៩០. របំនបការពារធលមជារិ របំនបនរពធលមជារិ នងិផដនជរលកសរវនរព៖ 

រំបន់ការ រធម្មជារិទៅកន ុងត្បទេសកម្ព ុជា សា ិរទត្កាម្ការការត្គប់ត្គងរបសត់្កសួងបរសិ្ថា ន (MoE) ។ 

ទៅទពលខដលោនរំបន់ការ រ    ធម្មជារិ និងអភិរកែសរាម្ត្ពចំ្នួន ២៣ 

ត្រវូបានោក់បញ្ច លូាំងពឆី្ន ំ ១៩៩៣ ទោយត្កសួងបរសិ្ថា ន (ារាងេី ៨) ទៅឆ្ន ំ ២០០៨ 

ច្ាប់សត ីពីរំបន់ការ រធម្មជារិ បានបខនាម្ត្បទភេងមីចំ្នួនបីចូ្លកន ុងរំបន់ការ រធម្មជារិ 

ខដលនាំឪ្យោនរំបន់ការ រធម្មជារិោនចំ្នួនសរុបត្បាំបីត្បទភេ។ ែណ្ៈទពលខដលលកាណ្ៈ 

និងទគាលបំណ្ងការ ររំបន់ការ រធម្មជារិកន ុងត្បទភេនីមួ្យៗត្រវូបានកំណ្រ់ទៅកន ុងច្ាប់ 

ទគាលការណ៍្ម្នការត្គប់ត្គងរំបន់ទាងំបួនអាច្ទត្បើត្បាស់ចំ្ទ ោះរំបន់ការ រទាងំទនោះផងខដរទបើចបំា

ច់្។ ត្បទភេម្នរំបន់ការ រធម្មជារិទាងំត្បាំប ី(ោទគាលបំណ្ង) ោនដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១)  ឧេានជារិ 

(២)  ខដនជត្ម្កសរាម្ត្ព - រំបន់ការ រ និងអភិរកែសរាម្ត្ព 

(៣)  រំបន់ការ រទេសភាព - 

ជារំបន់ខដលត្រវូបានរកាេុកជាកខនៃងេសែនាទេសភាពសត្ោប់ជា   ការ កំស្ថនត  

និងទេសច្រណ្៍ 

(៤)  រំបន់ទត្បើត្បាសទ់ត្ច្ើនោ៉ា ង - 

ជារំបន់ទដលអាច្អាច្ចូ្លទៅកាន់សត្ោបស់កម្មភាពអភិវឌ្ឍ   ទសដាកិច្ច 

និងការកំស្ថនត នឹងននាបាននូវទសា រភាពធនននេឹក ម្ត្ពទ ើ សរាម្ត្ព និងជលផល 

(៥)  រំបន់សន លូម្នឋបនីយជីវម្ណ្ឌ ល - រំបន់អភិរកែជីវច្ត្ម្ រោះ និងគាំត្េសកម្មភាព 

និងការអភិវឌ្ឍត្បកបទោយនិរនតរភាព ។ រំបន់ទនោះ គឺបឹងេទនៃស្ថប 

ោនេីាងំទៅជរិទែរតបារ់ដំបង និងកំពង់ធំ។ ការោក់បញ្ច លូរំបន់ទនោះ 

គឺជាចំ្ខណ្កពិទសសទៅកន ុងច្ាប់ទនោះ 

ខដលខសតងពីស្ថរៈសខំាន់របសរំ់បន់ទនោះសត្ោប់ត្បទេសកម្ព ុជា 

(៦)  រំបន់ទបរិកភណ្ឌ ធម្មជារិ - រំបន់រធម្មជារិ 

ឬ ក់កណត លធម្មជារិោនគុណ្រម្ម្ៃពិទសស សត្ោប់ត្បព័នធទអកូឡូសុី ទស្ថភណ្ឌភាព 

និងវបបធម៌្ 

(៧)  រំបន់ឧេានជារិសមុ្ត្េ - រំបន់ទឆនររមួ្ោនរុកាជារិ សរាម្ត្ព និងម្ច័ 

ខដលោនគុណ្រម្ម្ៃ        ជាត្បវរត ិស្ថន្រសត  ឬ វបបធម៌្ និង 

(៨)  រំបន់រា៉ា ម្ស្ថរ - រំបន់ខដលត្រវូបានេេួលស្ថគ ល់អំពសី្ថរៈសំខាន់ម្នដីទសើម្របស់រំបន់ទនោះ 

និងបរសិ្ថា នជុំ វញិ រមួ្ទាងំសរាម្ត្ព ជត្ម្កសរាម្ត្ព និងត្បព័នធទអកូឡូសុី។ ោនការបា៉ា ន់ត្បោណ្ថា 

ម្ផទដតី្បោណ្ ៣០% របស់ត្បទេសកម្ព ុជាអាច្នឹងត្រវូបានចរ់េុកថាជារំបន់ដីទសើម្ 

និងោនរំបន់ទផែងទេៀរអាច្នឹងត្រវូបានោក់បញ្ច លូទត្កាម្ការការ រទោយអនុសញ្ញ រំបន់រា៉ា ម្ស្ថរ

នាម្ងៃអនាគរ។ 
 

៩១. ទៅចុ្ងខែឧសភាឆ្ន ំ ២០១៦ ោនរំបន់ការ រធម្មជារិចំ្នួន ៥៣ 

(បានខបងខច្កជាត្បាតំ្បទភេ)។ 

ទទាោះបីរំបន់ការ រធម្មជារិមួ្យចំ្នួនត្រវូបានខបងខច្កកន ុងត្បទភេដូច្គាន ក៏ទោយ 

កត្មិ្រម្នការការ រ និងការអភិរកែមិ្នដូច្គាន ទេ។ 
 

៩២. ច្ាប់សត្ោប់រំបន់ការ រធម្មជារិខច្ងថា រំបន់ការ រធម្មជារិនីមួ្យៗ ត្រវូការ រ 

និងេប់ស្ថក រ់មិ្នឪ្យេេួលរងផលប៉ាោះ ល់អវជិជោនណមួ្យ ទោយសកម្មភាពនីមួ្ៗ 

ដូច្បានខច្ងកន ុងោត្ា ៤១ ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ 

ឬគទត្ោងនីមួ្យៗខដលបានទសន ើសុំទៅកន ុងរំបន់ការ រធម្មជារិត្រវូបានហាម្ឃារ់ ការទលើកខលងខរ 
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គទត្ោងទាងំទនាោះត្រវូបានអនុម័្រទោយត្កសួងបរសិ្ថា ន 

ខដលទាក់េងនឹងអរាត្បទោជន៍សត្ោបទ់គាលបំណ្ងអភិរកែ និង ត្គប់ត្គងធនននធម្មជារិ។ 
 

៩៣. អនុគទត្ោងទៅឃុំានីទនោះ 

គឺមិ្នោនេីាំងសា ិរទៅកន ុងរំបន់ការ រណមួ្យខដលបានកំណ្រ់ទឡើយ 

និងមិ្នសា ិរកន ុងរំបន់ការ រធម្មជារិ ឬ 

រំបន់ខដនជត្ម្កសរាម្ត្ពណមួ្យកន ុងខដនជត្ម្កសរាម្ត្ពត្ស រកអងគរជ័យ។ ោនការសទងករថា 

ការលំបាកដខ៏ាៃ ំងទៅកម្ព ុជា គឺថាអភិបាលកិច្ចទលើរំបន់ការ រធម្មជារិទៅខរជាបញ្ា ត្ប ម្មួ្យ 

ទេើយាម្ធម្មា ោនឱ្កាសកន ុងការមិ្នទគារពច្ាប់ 

និងបេបបញ្ញ រត ិជាក់ខសតងកន ុងការអនុវរតទោយពុតំ្គប់ត្គងបាន ឬ មិ្នអនុវរតច្ាប់។ សម្រាភាព 

និងសមិ្េធិផលខាងខផនកការការ រធននន 

គឺទៅខរជាបញ្ា ច្ត្មូ្ងច្ត្ោសោ៉ា ងខាៃ ំងអស់រយៈទពលជាទត្ច្ើនេសវរែរ៍ម្កទេើយ។ 
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តារាងទ្៊ី ៨៖ ការពិពណ្៌នាអំព៊ីរំបនបការពារធលមជារិផដលបានដ្ឋកបបញ្ច ូលម្ដ្ឋយ រកសួងបរសិ្ថា ន 

រំបនបការពារធលមជារិ នផទដ៊ី (ហ.រ) ម្ខរត 

ឧទ្ានជារិ៖  871,250 ហ.រ  

បូកទគា 140,000 កំពរ 

បុេុម្ស្ថគរ 171,250 ទកាោះកុង  

ខកប 5,000 ខកប 

គិរ ើរម្យ 35,000 កំពង់សព ឺ និងទកាោះកុង 

ភន ំគូទលន 37,500 ទសៀម្រាប  

រាម្ 150,000 ត្ក រងត្ពោះសីេនុ  

 វ ើរៈជ័យ 332,500 សទ ឹងខត្រង និងររនៈគិរ ើ 

ផដនជរលកសរវនរព៖  2,030,000 ហ.រ  

បឹងខពរ 242,500 កំពង់ធំ  

គូទលន ត្ពេម ទេព 402,500 ទសៀម្រាប ឧរតោនជ័យ និងត្ពោះវហិារ 

លំតរ់ 250,000 ររនៈគិរ ើ និងម្ណ្ឌ លគិរ ើ 

 ម្ត្កទស្ថប 23,750 ទកាោះកុង  

ភន ំណម្ទលៀរ 47,500 ម្ណ្ឌ លគិរ ើ  

ភន ំឱ្រាល់ 253,750 ទកាោះកុង ទ ធិ៍ស្ថរ់ និងកំពង់ឆ្ន ំង  

ភន ំទត្ពច្ 222,500 ម្ណ្ឌ លគិរ ើ និងត្កទច្ោះ 

ភន ំសំកុស 333,750 ទកាោះកុង និងទ ធិ៍ស្ថរ់ 

រនាម្ដូនសំ 178,750 បារ់ដំបង 

សន លួ 75,000 ត្កទច្ោះ 

រំបនបការពារម្ទ្សភាព៖  500,950 ហ.រ 

អងគរ 10,800 ទសៀម្រាប  

បនាទ យឆ្ម រ 81,200 បនាទ យោនជ័យ  

ដងខពង 27,700 ទកាោះកុង  

Preah Vihear 5,000 ត្ពោះវហិារ  

សំឡូរ 60,000 បារ់ដំបង 

េទនៃស្ថប 316,250 
កំពង់ឆ្ន ំង កំពង់ធំ ទសៀម្រាប បារ់ដំបង 
និងទ ធិ៍ស្ថរ់ 

ត្បភព៖ ត្ពោះរាជត្កិរ សត ីពីការបទងក ើរ និងកំណ្រ់រំបន់ការ រធម្មជារិ: (ឆ្ន ំ 1993) 

 
៩៤. បរសិ្ថា នររ៊ី នងិទ្កឹ៖ ត្បព័នធទអកូឡូសុីេឹកទៅកន ុងអនុគទត្ោងត្រវូបានសកិាទពញមួ្យឆ្ន ំ។ 

ជួនកាល េទនៃខដលបានជន់លិច្តៃ ស់ប្រូវដតត្បចំឆ្ន ំ ខែែេឹកខាងទលើ េំនាបបឹង វាលខត្ស និងម្ត្ពលិច្េឹក 

ាម្រដូវកាល ទេើយ ត្រ ងំ និងត្សោះក៏ោនជទត្ត និងគុណ្ភាពែុសគាន កន ុងវដតត្បចឆំ្ន ំ។ ោនត្រីចំ្នួន 

២០០ ត្បទភេ រស់ទៅកន ុងេឹកទៅដីទគាកម្នត្បទេសកម្ព ុជា និងទៅកន ុងរំបន់អាងេទនៃទម្គងគ។ 

ភាគទត្ច្ើន ត្រីទាងំទនោះអាច្សត្ម្បទៅនឹងកត្មិ្រេឹកខដលខត្បត្បួលខាៃ ងំបានោ៉ា ងលា  

និងអាច្សត្ម្បាម្ការខត្បត្បួលសីរុណា ភាព pH និងការរល្លយអុកសុីខសន។ 
 

៩៥. ខផាកទលើម្ហាអនុរំបន់េទនៃទម្គងគ (2002) ត្រីេូទៅខដលទឃើញថាោនទៅេទនៃស្ថប 

និងរំបន់េំនាបលិច្េឹកបានបង្វា ញទៅកន ុងារាងខាងទត្កាម្។ ារាងេី ៩ ខាងទត្កាម្ 

ោនជួរ របង្វា ញវរតោនម្នត្បទភេត្រីទាងំទនោះទៅកន ុងរំបន់។ 
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តារាងទ្៊ី ៩: ររ៊ី ផដលម្ឃើញមានជាទូ្ម្ៅម្ៅកន ុងរបំនបវាលទ្ំនាបលចិទ្ឹក 

និងរំបនបទ្ម្នៃស្ថបផដលលារសនធ ឹង 

 
ទ ម្ ោះកន ុងត្ស រក ទ ម្ ោះវេិាស្ថន្រសត  ទ ម្ ោះេូទៅ ម្រិទោបល់ ដឹងថាោនកន ុងរំ

បន់ 

ត្រតី្កាញ់ Anabas testudineus Climbing perch តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រីឆព ឹន Barbodes gonionotus Thai silver barb  បាេ/ចសដឹង 

ត្រីកត្ញ្ជ កូ Botia modesta Red-finned loach  បាេ/ចសដឹង 

ត្រីរ៉ាស់/ផទក់  Channa striata  Snakehead murrel តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រីអខណ្ត ងេុន  Clarias macrocephalus  Broadhead catfish តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រអីងករ់ត្បាក់ Cyclocheilichthys microlepis 
Neobarynotus microlepis (syn) 

  មិ្នដឹង 

ត្រីត្សកាកាត ម្ Cyclocheilichthys repasson Barbodes តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រែីនងខវង Dangila lineata 
Labiobarbus leptocheilus (syn) 

? តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រីទរៀល Henicorhynchus siamensis Siamese mud carp  បាេ/ចសដឹង 

ត្រីកំទផៃៀវ Kryptopterus moorei 
Micronema moorei 

Dorsal-fin catfish តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រីខកស  Micronema bleekeri Bleeker's 

sheatfish 

 បាេ/ចសដឹង 

ត្រីឆ្ៃ ំង Mystus filamentus Hemibagrus 
filamentus (syn) 

Planet catfish  បាេ/ចសដឹង 

ត្រីកញ្ច ុ ោះ Mystus mysticetus Cat-elog តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

ត្រីស្ថៃ រ Notopterus notopterus Bronze 

featherback 

 បាេ/ចសដឹង 

ត្រីាទអាន/ត្រីត្កម្៉ា
ម្ 

Ompok bimaculatus Butter catfish  បាេ/ចសដឹង 

ត្រីទត្កាសភន ំ Poropuntius deauratus Yellow tail brook 

barb 

តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

មិ្នដឹង 

ត្រីកញ្ច ញ់ត្ចស Pseudambassis notatus 

Parambassis ranga  (syn) 
 

Indian glassy fish  មិ្នដឹង 

ត្រីកន្រនតប់ Pristolepis fasciata Malayan leaffish  បាេ/ចសដឹង 

ត្រីកំទផៃៀញ Trichogaster trichopterus  Three-spot 

gourami 

តៃ ស់េីទដើម្បីបង្វក រ់ពូ
ជ 

បាេ/ចសដឹង 

 Source: GMS, 2002 

 
៩៦. រុកាជារិ និងតក កន ុងេឹក៖ ទៅទពលចរ់េុកថា រុកាឃារិ 

និងតក កន ុងេឹកសំខាន់កន ុងការទផទៀងតទ រ់ពីវរតោនរបស់វា ឬ ទផទៀងតទ រ់ត្បព័នធទអកូឡូសុីរុកាជារិ 

និងតក ទៅកន ុងេឹកសំខាន់ៗទៅកន ុងងនុគទត្ោងឆៃងាម្         ការពិទត្គាោះទោបល់ជាមួ្យសោជិកឃំុ 

សង្វក រ់ ពួកគារ់បានបញ្ជ ក់ថា េីាំងអនុគទត្ោងទនោះត្រវូបានទត្បើត្បាសទ់ដើម្បីោដំោុះ 

និងទត្ស្ថច្ត្សពោ៉ា ងទត្ច្ើនអស់រយៈទពលទត្ច្ើនជនំាន់ទោយអនកត្ស រក 

http://www.fishbase.org/Nomenclature/SynonymSummary.php?ID=164064&GSID=40863&Status=synonym&Synonymy=senior+synonym&Combination=original+combination&GenusName=Kryptopterus&SpeciesName=moorei&SpecCode=26727&SynonymsRef=58032&Author=Smith%2C+1945&Misspelling=0
http://www.planetcatfish.com/mystus_mysticetus
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ទេើយក៏មិ្នទឃើញថាោនជត្ម្ករុកាជារិ និងតក  ទៅទលើដី ឬេឹកគួរឪ្យករ់សោគ ល់ខដរ។ ទលើសពទីនោះទេៀរ 

ជីវច្ត្ម្ រោះធម្មជារិ វញិ ោនខរសរាខដលរស់ទៅជាមួ្យម្នុសែេូទៅទៅកន ុងរំបន់កសិកម្ម ោនសរាត្ស រក 

និងសរាលា ិរត្ស រក និងកណុ្្រប៉ាុទណណ ោះ។ គាម នការែូច្ខារគួរឪ្យករ់សោគ ល់ ដល់រុកាជារិ 

និងតក ធម្មជារិទោយស្ថរលេធផលម្នគទត្ោងទឡើយ។    

 

V. ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលរំពឹងេុក និងវនិនការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល ់

៩៧. ជំពូកទនោះបង្វា ញ 

អំពីផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នចំ្បងៗម្នអនុគទត្ោងកន ុងដំណក់កាលមុ្នទពលស្ថងសង់ កន ុងទពលស្ថងសង់ 

និងត្បរិបរត ិការគទត្ោងទនោះ 

និងវនិនការការ់បនាយខដលបានខណ្នាទំដើម្បទីោោះត្ស្ថយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន។ 

ការវភិាគផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នទនោះត្រវូបានទតត រទៅទលើការង្វរសំណ្ង់ទាក់េងនឹងការស្ថត រត្បព័នធនរាស្ថ

ន្រសត ត្រ ងំរុនកន ុងទែរតកំពរ។ 
 

៩៨. 

ទសច្កត ីលម្ា ិរកន ុងការទរៀបចំ្បៃង់បទច្ចកទេសទលើការង្វរសំណ្ង់របសអ់នុគទត្ោងមិ្នទាន់បានកំណ្រ់ទៅ

ទឡើយ ដូទច្នោះ ការវាយរម្ម្ៃផលប៉ាោះ ល់ខដលរំពឹងេុក និង វនិនការការ់បនាយនឹងត្រវូខកសត្មួ្លជាងមី 

ទៅទពល បញ្ច ប់ការទរៀបចំ្ទសច្កត ីលម្ា ិរកន ុងការទរៀបចំ្បៃង់បទច្ចកទេស។ 
 

ក. ផលប៉ាោះ ល់វជិជោន និងអរាត្បទោជន៍បរសិ្ថា ន 

៩៩.  វនិនការទលើកកម្ពស់បរសិ្ថា នសំខាន់ៗបីត្រវូបានកំណ្រ់។ 

ការរកាេឹកេុកកន ុងរដូវត្បាំងអាច្ផតល់ផលដល ់ (១) អនកភូមិ្ខដលទៅជុំវញិអាងេឹក 

និងត្បឡាយខដលជាត្បភពម្នការផគរ់ផគង់េឹក និងទត្ស្ថច្ត្សពកន ុងមូ្លោា ន និង (២) 

គាំត្េការផគរ់ផគង់េឹកសត្ោប់សរាមួ្យចំ្នួន ដូច្ជា៖ សរាស្ថៃ ប 

និងសរាកន ុងេឹកទផែងទេៀរទៅកន ុងរំបន់ទនោះ។ 

១០០. ាម្រយៈការបទងក ើនសកម្មភាពកសកិម្ម និងត្បាក់ចំ្ណូ្លកន ុងមូ្លោា ន 

ការង្វរខដលមិ្នចបំាច់្ទធា ើ 

ចំ្ណកត្ស រកកន ុងមូ្លោា ននឹងផតល់អរាត្បទោជន៍ដលស់េគម្ន៍មូ្លោា នខដលនឹងទធា ើចំ្ណកត្ស រកទដើម្បី

ការង្វរ។ ទលើសពីទនោះទេៀរ 

អនកខដលទធា ើចំ្ណកត្ស រកទដើម្បីរកការង្វរនឹងវលិត្រឡប់ម្កផទោះខកលម្ា វស័ិយកសិកម្មរបស់ែ្នួទេើយោន

ឱ្កាសខសាងរកការង្វរទធា ើទៅឯមូ្លោា ន។ 
 

១០១. ការត្រួរពិនិរយ និងត្គប់ត្គងេឹកកាន់ខរត្បទសើរ 

ខដលេេួលបានពលីេធផលម្នគទត្ោងនរាស្ថន្រសត  នឹងទធា ើឪ្យសេគម្ន៍អាច្ត្គប់ត្គងេឹកជំនន់ 

និងទត្គាោះរាងំសង រួបាន។ វគគបណុ្្ោះបណត ល សត ីពីការអនុវរតកសិកម្មទោយោនត្បព័នធ ទត្ស្ថច្ត្សព 

នឹងបទងក ើនចំ្ទណ្ោះដឹងរបស់កសិករអំពដីី និងការទឆៃ ើយរបសម្ត្សប ការខកលម្ាវាលខត្ស 

និងការទរៀបចំ្សត្ោប់ការទត្ស្ថច្ត្សព ការត្គប់ត្គងេឹកកន ុងខត្ស 

និងការខងទាតំ្បព័នធ ទត្ស្ថច្ត្សពខដលពត្ងឹងសម្រាភាពបនាំរបស់កសិករទៅនឹងការខត្បត្បួលអាកាសន

រុ។ 

ែ. វនិនការបរសិ្ថា នកន ុងរយៈទពលមុ្នដំណក់កាលស្ថងសង់ 

១០២. កន ុងទពលទរៀបចំ្បៃង់គទត្ោងទនោះ ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលរំពឹងេុកោនដូច្ខាងទត្កាម្៖ 
 

១០៣. រចនាសលព័នធ៖ ោនការរំពឹងថានឹងោនបញ្ា បរសិ្ថា នបី បណត លម្កពីការស្ថត ររច្នាសម្ព័នធ         

ទឡើងវញិ។ ជាដំបូង ត្រវូខររកាខែែេឹកខាងទត្កាម្។ េីពីរ 

ត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ទនោះនឹងត្រវូបានស្ថត រទឡើងវញិពីត្បពន័ធចស់ 

ប៉ាុខនតក៏ត្រវូពិចរណពីឧបស័គគ ម្នលេធកម្មដីងៃី និងត្េពយសម្បរត ិឯកជន ទដើម្បទីជៀសវាង ឬ ការ់បនាយ         

ផលប៉ាោះ ល់ណមួ្យទៅាម្លេធភាពខដលអាច្ទធា ើទៅបាន។ េីបី គុណ្ភាពម្នការទរៀបចំ្បៃង់ ជាពិទសស         



30         ឧបសម្ព ័នធ  ១             
 

ការពិចរណទលើការខត្បត្បួលអាកាសនរុកន ុងរយៈទពលខវងម្នរដតរបសគ់ទត្ោង គឺជាការចំបាច់្ណស។់ 

ការទរៀបចំ្បៃង់ទនោះនឹងទធា ើឱ្យេឹកអាច្បខងារេូរទៅអាងេឹកធំ និងត្បឡាយទម្ កន ុងទពលោនេឹកជំនន់ 

ទេើយទៅខរអាច្ផតល់េឹកត្គប់ត្គាន់សត្ោប់ការទត្បើត្បាស់ទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្។ 

ការទរៀបចំ្បៃង់ទនោះនឹងទធា ើឱ្យសរា និងម្នុសែអាច្ឆៃងការ់ត្បព័នធ ត្បឡាយ និងខែែេឹកខាងទលើ និង 

ខាងទត្កាម្។ 
 

១០៤. េីាំងអនុគទត្ោងត្រ ងំរុន៖ 

គាម នការត្ពួយបារម្ភខផនកបរសិ្ថា នគួរឪ្យករ់សោគ ល់ទៅកន ុងេីាំងគទត្ោងទឡើយ 

ទោយស្ថរខរអនុគទត្ោងទនោះ គឺត្គាន់ខរស្ថត រត្បពន័ធ ខច្កចយ និងរំទោោះេឹកខដលោនត្ស្ថប់ទៅកន ុង 

របបប៉ាុលពរពីឆ្ន ំ ១៩៧៥-៧៨ ។ 
 

១០៥. លកខណ្ៈម្អកូ ូស ៊ីកន ុងរំបនប៖ ត្រ ងំរុនោនេីាំងសា ិរទៅទត្ៅរំបន់ការ រធម្មជារិ។ 

ការទត្បើត្បាស់ដីខដលទៅជុំវញិោនខរវាលត្សូវ វាលទមម  និងរុកាជារិដុោះជាគុម្ព (strub) ។ ដូទច្នោះ 

ផលប៉ាោះ លចំ់្បងម្កទលើលកាណ្ៈទអកូឡូសុីកន ុងរំបន់ទនោះនឹងមិ្នទកើរោន។ 

១០៦. 

ោនការអនុវរត វនិនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា នជាទត្ច្ើនកន ុងដំណក់កាលមុ្នការស្ថងសង់ទដើម្បីននាថាការរ

ច្នាបានទរៀបចំ្បៃង់សម្ត្សប ទធា ើខផនការ 

និងទរៀបចំ្ឯកស្ថរទដើម្បីកំណ្រ់ទលើការអនុវរតខផនកបរសិ្ថា នកន ុងការស្ថងសង់ 

និងត្បរិបរត ិការអនុគទត្ោង។  វនិនការទាងំទនោះោនដូច្ខាងទត្កាម្៖  

(១)   វនិនការការ់បនាយខដលបានកំណ្រ់ទៅកន ុង EMP នឹងត្រវូខកសត្មួ្លងម ី

និងោក់បញ្ច លូទៅកន ុងការទរៀបចំ្បៃង់លម្ា ិរទដើម្បីការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជ

ោន។ ការង្វរទនោះនឹងកាៃ យជាេំនួលែុសត្រវូរបស់អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង (PMU) 

ខដលនឹងត្រវូបទងក ើរទឡើង និង/ឬ ត្រវូបញ្ជ ក់ទៅទពលចបទ់ផតើម្អនុវរតន៍។ 

(២)  ការទរៀបចំ្បៃង់ចុ្ងទត្កាយរបសត់្ចំងងម (embankment) 

ការកំណ្រ់េីាំងរច្នាសម្ព័នធ ត្រួរពិនិរយនិងការទរៀបចំ្សម្ព ័នធ ត្បឡាយឪ្យត្រវូគាន នឹងបញ្ច

ប់បនាទ ប់ពយីកបេបបញ្ញរត ិម្ន EMP ម្កពិចរណ។ 

(៣)  ការទរៀបចំ្បៃង់ វសិា កម្មនឹងត្រវូបានទលើកយកម្កពិចរណ 

ទដើម្បទីជៀសវាងផលប៉ាោះ លទ់លើបរសិ្ថា ននិងសងគម្ 

និងក៏ដូច្ជាពិចរណទលើការទត្បើត្បាស់ឪ្យបានយូរអខងាងទដើម្បីននានិរនតរភាព ជាពិទសស 

ផលប៉ាោះ ល់ម្នការខត្បត្បួលអាកាសនរុ។ 

(៤)  ឯកស្ថរកិច្ចសនាខដលត្រវូោក់បញ្ច លូកន ុងខផនកបរសិ្ថា ន (រមួ្បញ្ច លូទាងំ EMP 

និងខផនការ     ត្រួរពិនិរយាម្ោន) និងទៅកន ុងលកាែណ្ឌ ត្បរិបរត ិ (TOR) 

សត្ោប់ត្ក រម្េ ុនការទដញម្ងៃ/ទត៉ា ការសត្ោបក់ារស្ថងសង់ទនោះ។ 

(៥)  ការបទងក ើរយនតការទោោះត្ស្ថយបណ្ត ឹង (GRM) 

កន ុងកំឡរ ងទពលទរៀបចំ្អនុគទត្ោងខដលនឹងខកសត្មួ្លងមីជាចបំាច់្ 

អំឡរ ងទពលអនុវរតសកម្មភាពគទត្ោង 

ក៏ដូច្ជារត្មូ្វខដលទកើរោនទឡើងទេើយអនុវរតទៅាម្ទគាលការណ៍្ខណ្នាំរបស់ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងរោា ភិបាលកម្ព ុជា។ 

(៦) ការកស្ថងសម្រាភាព សត ីពីការអនុវរត និងការត្គប់ត្គង EMP 
និងខផនការត្រួរពិនិរយាម្ោនខផនកបរសិ្ថា នត្បកបទោយត្បសិេធភាព។ 
ម្ន្រនត ីខផនកការ របរសិ្ថា ននឹងចូ្លរមួ្ទៅកន ុងវគគបណុ្្ោះ       បណត លទនោះ និង 
ទៅាម្ការគួរ និងោនការពិទត្គាោះទោបល ់
និងការសេការជាមួ្យម្ន្រនត ីត្កសួងបរសិ្ថា នកន ុងរំបន់ទដើម្បនីនាបាននូវការេេួលស្ថគ ល់
ពីរួនាេីភាន ក់ង្វរទនាោះ។ 
ការង្វរទនោះនឹងកាៃ យជាេំនួលែុសត្រវូរបស់អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង។ 
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គ. ផលប៉ាោះ ល់ និងវនិនការការ់បនាយកន ុងដំណក់កាលស្ថងសង់  

១០៧. ការបំទពញការង្វររបសត់្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ការ និងការត្គប់ត្គងការោា ន៖ EMP 

ទនោះនឹងត្រវូបានអនុវរតទោយត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ ទដើម្បទីជៀសវាង ឬ 

ការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់អវជិជោនទៅាម្ឯកស្ថរ IEE ។ 

ទដើម្បនីនាថាត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ការស្ថងសង់អាច្អនុវរត វនិនការការ់បនាយត្បកបទោយត្បសិេធភាព

បាន េីត្បឹកា    អនុវរតគទត្ោងនឹងអនុវរតការង្វរឪ្យោនការទរៀបចំ្ដូច្រទៅ៖ (១) 

លកាណ្ៈពិទសសខផនកបរសិ្ថា ននឹងត្រវូបញ្ច លូកន ុងឯកស្ថរទដញម្ងៃទៅឪ្យត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ការ (២) 

ខផនកបរសិ្ថា នសម្ត្សបបញ្ជ ក់ពីបេោា ន និងការេេួលែុសត្រវូនឹងត្រវូោក់បញ្ច លូកន ុងលកាែណ្ឌ ត្បរិបរត ិ 

(TOR) សត្ោបត់្ក រម្េ ុនទដញម្ងៃ និង (៣) ត្បការទោងទលើបេបបញ្ញរត ិកន ុងការការ់បនាយរបស់ EMP 

និងខផនការត្រួរពិនិរយាម្ោននឹងត្រវូបានសរទសរចូ្លកន ុងកិច្ចសនាស្ថងសង់ទនោះ។ 

បនាទ ប់ពបីានផតលកិ់ច្ចសនាស្ថងសង់ទដើម្បីចុ្ោះកិច្ចសនា 

ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ការខដលេេួលបានទជាគជ័យនឹងទរៀបចំ្ការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា នទៅាម្ការោា ន 

និងទសៀវទៅខណ្នាកំារត្គប់ត្គង រមួ្ទាងំការទត្រៀម្លកាណ្ៈទពលោនអាសនន 

និងខផនការទឆៃ ើយរបករណ្ីោនអាសននខផនកស្ថងសង់ និងខផនការសត ីពីសុែភាព 

និងសុវរា ិភាពខផនកប រសិ្ថា នសត្ោប់ទធា ើការអនុម័្រទោយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងទនោះ។ 

ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ការទនោះនឹងទរៀបចំ្របាយការណ្៍ត្បចំត្រីោស 

សត ីពីការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា នទៅអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង។ 
 

១០៨. ការម្រៀបចសំ្ថា ប័ន៖ ការកំណ្រ់រួនាេរីបស់ភាន ក់ង្វរត្បរិបរត ិ (EA) 

ជាេំនួលែុសត្រវូរបសត់្កសួងកសិកម្ម រុកាា ត្បោញ់ និងទនស្ថេ ដូទច្នោះទេើយ 

ែ្នួត្រវូត្រួរពិនិរយទលើការត្គប់ត្គងេូទៅ ការសត្ម្បសត្មួ្ល 

និងការទធា ើរបាយការណ្៍និងការេេួលការសទត្ម្ច្ពីរោា ភិបាល និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី ទបើចំបាច់្។។ 

ភាន ក់ង្វរអនុវរតគទត្ោង (IAs) េេួលែុសត្រវូសត្ោប់ទរៀបចំ្ឯកស្ថរការ របរសិ្ថា ន (េត្ម្ង់កំណ្រ់ត្បទភេ 

IEE ខដលអាច្យកម្កអនុវរតបាន) ការអនុវរត EMP ត្ពម្ទាងំការត្រួរពិនរិរយាម្ោន 

និងទធា ើរបាយការណ្ទ៍ៅ EA ។ អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងខដលសា ិរទត្កាម្ ត្កសួងកសិកម្ម រុកាា ត្បោញ ់

និងទនស្ថេ នឹងខរងាំងម្ន្រនត ីការ របរសិ្ថា ន (ESO) ។ 
 

១០៩. ESO របសអ់ងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងនឹងទតត រជាពិទសសទលើ (១) 

ការជួយដល់អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងទដើម្បីអនុវរតបេបបញ្ញរត ិម្ន EARF សត្ោបអ់នុគទត្ោងនីមួ្យៗ 

(២) ការផតលក់ារបណុ្្ោះបណត លដល់ជនបទង្វគ លការ របរសិ្ថា នទែរត ទដើម្បជួីយសត្មួ្លដល់ការអនុវរតរបស ់

EARF IEE និង EMP (៣) បូកសរុប         

ការកំណ្រ់ត្បទភេរបសអ់នុគទត្ោងសត្ោប់ោក់ទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី (៤) 

ទធា ើការជាមួ្យជនបទង្វគ លការ របរសិ្ថា នទែរត ទដើម្បីអនុវរតគទត្ោង GRM និង (៥) 

ត្រួរពិនិរយរបាយការណ៍្ត្រួរពិនិរយាម្ោនខផនកបរសិ្ថា ន ក់      កណត លឆ្ន ំ (ទរៀបចំ្ទោយេីត្បឹកា) 

និងោក់របាយការណ្ទ៍ៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ ឯកស្ថរលកាែណ្ឌ ត្បរិបរត ិ (TOR) របស់ ESO 

ត្រវូបានបញ្ច លូកន ុង EARF ។ 
 

១១០. 

ការត្រួរពិនិរយសកម្មភាពទៅការោា នត្រវូជាេំនួលែុសត្រវូរបស់ត្កសួង ក់ព័នធទៅថាន ក់ទែរត។ 

កន ុងអនុគទត្ោងទនោះ ម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរនិុយម្ទែរតកំពរ 

នឹងេេួលែុសត្រវូទលើការត្រួរពិនិរយសកម្មភាពទៅការោា ន 

និងចរ់ាំងជនបទង្វគ លការ របរសិ្ថា នោន ក់ (១) ឪ្យត្រួរពិនិរយការអនុវរតន៍ EMP 

និងខផនការត្រួរពិនិរយាម្ោនការអនុវរតរបស់អនុគទត្ោង (២) 

ពិនិរយអនុគទត្ោងទដើម្បីរកផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន (៣) កំណ្រ់ត្បទភេ     អនុគទត្ោងសត្ោប់បរសិ្ថា ន (៤) 

អនុវរត GRM និង (៥) ផតលន់រុចូ្លទបាោះចបំាច់្ 

ចំ្ទ ោះរបាយការណ្ត៍្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា ន ក់កណត លឆ្ន ំ។ 
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១១១. េីត្បឹកា (ជារិ និងអនតរជារិ) នឹងផតល់ជំនួយបទច្ចកទេស និងការបណុ្្ោះបណត  

និងលកាែណ្ឌ ត្បរិបរត ិ ( TOR) សត្ោបជ់ានរុចូ្លទនាោះក៏ោនទរៀបចំ្កន ុងារាង EARF ។ 
 

១១២. ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹងពិនិរយឯកស្ថរ ទធា ើទបសកកម្ម 

និងផតល់ការខណ្នាំដល់គទត្ោង។ 
 

១១៣. រំបនបការពារធលមជារិ៖ រំបន់ការ រធម្មជារិទាងំអស់ខដលោនទៅកន ុងជំពូកេី IV 

(ការពិពណ្ន៌ាអំពបីរសិ្ថា ន) គឺសា ិរទៅទត្ៅេាីំងអនុគទត្ោងខដលបានទសន ើសុ។ំ 

ដូច្បានបញ្ជ ក់ពីមុ្នម្ក េីាំងអនុគទត្ោងត្រវូបានទត្បើត្បាស់សត្ោប់ោដំុោះ 

និងទត្ស្ថច្ត្សពេឹកអស់ពីលេធភាព អស់រយៈទពលជាទត្ច្ើនជនំាន់ ទោយអនកត្ស រក។ 

គាម នរំបន់ការ រទៅជិរេីាំងឃុំានី។ 
 

១១៤. រំបនបម្បរិកភណ្ឌ វបបធល៌៖  អំឡរ ងទពលស្ថងសង់ ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងននាថា 

រំបន់ណខដលជារំបន់វបបធម៌្កន ុងត្ស រក (រមួ្ទាងំេីសកាក រៈបូជា ផន រូ និងជំទនឿទផែងទេៀរ) 

នឹងត្រវូបានរកាេុកោ៉ា ងច្ាស់ល្លស់ទោយសោភ រៈសំណ្ង់ និងការ រពីការរំខានទផែងទេៀរ។ 

ការចូ្លទៅកាន់រំបន់ទាងំទនោះនឹងមិ្នបានរារាងំ ទេើយបនាទ ប់ពីស្ថងសង់រចួ្ 

ការរំខានណមួ្យទៅជុំ វញិេីទនាោះនឹងត្រវូបានជួសជុលទៅាម្បេោា នមុ្នទពលស្ថងសង់ ។ 

ត្បសិនទបើោនបញ្ា ណមួ្យខដលទាក់េងទៅនឹងបញ្ា ទនោះ 

ត្ក រម្េ ុនត្រវូជូនដំណ្ឹងទៅអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងភាៃ ម្។ 
 

១១៥. កផនៃងស្ថែ កបម្ៅសរមាបបការស្ថងសងប៖ ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងបទងក ើរការោិល័យ 

និងកខនៃងស្ថន ក់ទៅទដើម្បទីធា ើការស្ថងសង់ទៅការោា នខដលនឹងអាច្បទញ្ចញេឹកសអ ុយ និងកាកសំណ្ល់រ ៉ឹង 

ខដលជាទេរុនាឪំ្យោនការបំពុលបរសិ្ថា ន និងអនាម័្យទៅេីាំងទនាោះ។ 

ការបទញ្ចញកាសសំណ្លទ់ាងំទនោះឪ្យបានត្រឹម្ត្រវូ គឺោនស្ថរៈសំខាន់ណស់។ 

ការង្វរសង់បងគន់អនាម័្យទោយោនអាច្បូម្ និងោនកខនៃងសត្ោប់បទញ្ចញកាកសំណ្ល ់

និងោនធុងសំរាម្ត្គប់ត្គាន់ទៅេាីំងសំខាន់ៗ ត្រវូខរជាេំនួលែុសត្រវូរបសត់្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ 

និងននាថា (១) ោនការការការ រកាកសណំ្ល់ពីសរាស្ថៃ ប និង សរាច្ម្ត្ង (២) 

សោា រឱ្យបានទេៀងទារ់ (ទោយទត្បើរទតត ដីខដលទៅជរិបំផុរ ឬ េីាំងខដលអនុញ្ញ រឱ្យទោយអាជាា ធរ) 

និង (៣) មិ្នឪ្យេូរទេៀ។ ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ត្រវូសោា រ 

កខនៃងស្ថន ក់ទៅសត្ោប់ការស្ថងសង់បនាទ ប់ពទីរ ើទច្ញ ឬបញ្ច ប់ការង្វរ។ 
 

១១៦. សមាភ រផដលម្រគាោះថ្នែ កប នងិការបំព ល៖ ទគាលការណ៍្ខណ្នា ំ

និងទសច្កត ីខណ្នាំកន ុងការបទញ្ចញ  កាកសណំ្ល់ និងត្គប់ត្គងសោភ រសំណ្ង់ 

ខដលបញ្ច លូទាងំការទឆៃ ើយរបនឹងការកំពប់ស្ថរនរុ នឹងត្រវូបានទរៀបចំ្ 

និងអនុវរតជាខផនកមួ្យម្នការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា នទៅការោា ន 

និងទសៀវទៅខណ្នាំកន ុងការត្គប់ត្គងការោា នស្ថងសង់   នីមួ្យ។ 

នឹងោនការចរ់ វនិនដូច្ខាងទត្កាម្ទដើម្បីេប់ស្ថក រ់ការបំពុលដី និងេឹកទលើដី/េឹកទត្កាម្ដី (១) 

ត្រវូោនកខនៃងេុកោក់ទត្បង ទត្បងោ៉ា សុនី សុីម្៉ាង់រ៍ និងស្ថរនរុគីមី្ 

ឪ្យោនសុវរា ិភាពកន ុងេីាងំគាម នត្ជាបេឹក ោនរបងព័េធជុំ វញិ និងរទម្ៃ ើងកខនៃងសោា រ (២) 

ត្រវូោក់រងយនត និងឧបករណ៍្ឪ្យបានត្រឹម្ត្រវូទៅាម្េីាំងខដលកំណ្រ់េុកមិ្នឪ្យោនការបំពុងដ ី

និងេឹកទលើដី (៣) ការជួសជុល និងចក់ទត្បងស្ថងំដល់រងយនត ទត្គឿងច្ត្ក និងឧបករណ្ ៍

ត្រវូទធា ើទឡើងាម្វធីិមួ្យខដលទធា ើោ៉ា ងណមិ្នឪ្យស្ថរនរុខដលកំពប់ទនាោះត្ជាបចូ្លកន ុងដី (៤) 

ឧបករណ្៍ត្រងទត្បងោ៉ា សុីន (oil traps) នឹងផតល់ជូនសត្ោប់កខនៃងជួសជុល និងច្ររងយនត  និង (៥) 

កខនៃងផទ ុក និងចក់ទត្បងត្រវូសា ិរទៅច្ោៃ យោ៉ា ងទហាច្ណស ់ ៥០ ខម្៉ាត្រពីត្បឡាយ និងបណត ញ 

ទេើយនឹងត្រវូការ រទោយរបងព័េធជុំ វញិបទណត ោះអាសននខដលោនទត្បងកំពប់ទនាោះ។ 
 

១១៧. ការបំព លខយលប៖ កន ុងអំឡរ ងទពលម្នការស្ថងសង់ ទត្គឿងច្ត្កធុនធៃន់ 

និងត្ស្ថលនឹងត្រវូបានទត្បើខដលទត្គឿងច្ត្កទាងំទនោះបទញ្ចញឧសម ័ន រមួ្ោន CO2 និង NOx ។ល។ 

ការបទញ្ចញឧសម ័នទាងំទនោះនឹងត្រវូបានការ់បនាយ ាម្រយៈការត្រួរពិនិរយ និងជួសជុលទត្គឿងច្ត្កលា  

ទដើម្បីបទំពញាម្បេោា នកត្មិ្រែពសក់ន ុងការននាឪ្យោនចំ្ទេោះឥនធនៈ ដ៏ោនត្បសេិធភាព 



     33 
 

 

និងោនគុណ្។ 

ការបំភាយឧសម ័នពីរងយនតនឹងអនុវរតទោយអនុទល្លម្ាម្បេោា នបទញ្ចញឧសម ័នរបស់កម្ព ុជាខដល ក់

ព័នធ។ 
 

១១៨. ធូល៊ីដ៊ី៖ 

ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោនមួ្យអាច្បានទកើរោនទឡើងកន ុងដំណក់កាលស្ថងសង់កន ុងករណ្ីោនការ

ត្គប់ត្គងការស្ថងសង់មិ្នត្រឹម្ត្រវូ ប៉ាុខនត  ផលប៉ាោះ ល់ទនាោះមិ្នធៃន់ធៃរទនាោះទេ។ កន ុងទនាោះ 

នឹងោនការបាញ់េឹកកន ុងទពលស្ថងសង់ត្បសិនទបើេិាំងស្ថងសង់ទនាោះោនច្ោៃ យ ៥០ ខម្៉ាត្រ 

ពីរំបន់េីត្ក រង ដូច្ជា៖ ភូមិ្ ម្នទ ីរទពេយ ស្ថល្លទរៀន ។ល។ 

ទដើម្បនីនាថាធូលីដតី្រវូបានការ់បនាយទៅេូទាងំេីាំងសំណ្ង់។ 
 

១១៩. សណំ្កឹដ៊ី៖ សំណឹ្កដីនឹងទកើរោនទឡើងកន ុងទពលទលើកដី និង ូសឆ្យទៅាម្ត្ចំង 

ឬត្បព័នធទត្ស្ថច្ត្សពខដលោនត្ស្ថប់។ ការង្វរទនោះនឹងបងកឱ្យគុណ្ភាពេឹកកែាក់ 

និងផលប៉ាោះ លដ់លធ់នននកន ុងេឹកមួ្យចំ្នួន។ ដូទច្នោះ 

ការអនុវរតន៍ការស្ថងសង់លា នឹងជួយទធា ើការ់បនាយសំណឹ្កដី និង កំណ្លាប់ម្៉ារ់។ ទលើសពីទនោះទេៀរ 

ការោរុំកាជារិទឡើងវញិនឹងជួយការ់បនាយសំណឹ្កដីផងខដរ។ 
 

១២០. ម្ពលម្វលា និងសមំ្ ង៖ EMP 

ទនោះបង្វា ញពីរត្មូ្វការឪ្យត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ជួបជាមួ្យសេគម្ន៍ទៅទពលចបទ់ផតើម្ការង្វរស្ថងសង់ 

កន ុងទគាលបំណ្ងទដើម្បីឪ្យយល់ត្ពម្  ក់ព័នធនឹងកិច្ចការទផែងៗ 

ការកំណ្រ់ទពលទវល្លពិរត្បាកដម្នការស្ថងសង់ 

និងរត្មូ្វការសត្ោប់ត្បរិបរដ ិការទធា ើោ៉ា ងណឱ្យោនផលប៉ាោះ ល់រិច្រួច្ម្កទលើសេគម្ន៍។ 

ោនការរំពឹងថាង្វច្នឹងោនសំទឡងកន ុងទពលស្ថងសង់ ទោយស្ថរខរដំទណ្ើរការទត្គឿងច្ត្ក 

និងសកម្មភាពដឹកជញ្ជ នូ។ សកម្មភាពស្ថងសង់ោនសកម្មភាពរបស់ រងយនតសត្ោប់ដឹកជញ្ជ នូសោភ រៈ 

អាប ូល (ត្ាក់េ័រ ូសឆ្យ) ត្ាក់េ័រជីកដី ឧបករណ្៍ល្លយប ៊ីរុង ទត្គឿងច្ត្កសត្ោប់កិនបង្វា ប់ 

និងទត្គឿងច្ត្កធុនធៃន់ន់ទផែងទេៀរ។ កត្មិ្រសំទឡងពទីត្គឿងច្ត្កធំៗទាងំទនោះ ជាធម្មាោនកត្មិ្រ 

៨០-៩០ decibels ទៅការោា ន (៥ ម្ ពីោ៉ា សុីនកំពុងដំទណ្ើរការ)។ ការដឹកជញ្ជ នូសោភ រៈ 

សោភ រៈល្លយសុីម្៉ាង់រ៍ ទបរុង និងសោភ រៈកាកសំណ្ល ់ ទាងំទៅ 

និងម្កពកីារោា នអាច្បងកឱ្យោនផលប៉ាោះ ល់ផងខដរទៅាម្ផ្ វូដឹកជញ្ជ នូសោភ រៈ។ 

សកម្មភាពខដលោនកត្មិ្រសំទឡងខាៃ ំងនឹងមិ្នត្រឹម្ោនផលប៉ាោះ លដ់លអ់នកត្ស រក 

ខងម្ទាងំអាច្បងកឪ្យោនរបួសដល់កម្មករសំណ្ង់ខដលកំពុងដំទណ្ើរការឧបករណ្ទ៍េៀរ។ 

 វនិនការការ់បនាយទដើម្បកីារ់បនាយផលប៉ាោះ លចំ់្បងៗត្រវូបានបញ្ជ ក់ ទោងាម្ 

"ការបំពុលអាកាស និងសំទឡង" ទៅកន ុង EMP ទនោះ។  

 
ឃ. ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងវនិនការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់កន ុងទពលត្បរិបរត ិការ 

១២១. ការម្របើរបាសប និងការផលទា ំ (O & M) លិនរគបបរគានប៖ ការទត្បើត្បាស ់

និងជួសជុលមិ្នបានលា  និងមិ្នត្គប់ត្គាន់ចំ្ទ ោះត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ខដលខកលម្ាទឡើងវញិ 

អាច្បងកឱ្យោនផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលមិ្នច្ង់ឪ្យទកើរទឡើង។ ការបទងក ើរ 

និងោក់ឪ្យអនុវរតសេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក គឺជាខផនកមួ្យម្នការទរៀបចំ្គទត្ោង និងជា 

រច្នាសម្ព័នធកន ុងការជួយគាតំ្េ។ ោនការសទងករទោយវសិា ករថា សេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក 

និងត្ក រម្កសិករ ទត្បើត្បាស់េឹកខដលោនត្ស្ថប់ត្រវូខកលម្ាសម្រាភាពរបស់ពួកគារ់ខផនកបទច្ចកទេស 

រមួ្ទាងំការខងទា ំ គុណ្ភាពម្នការត្គប់ត្គង និងដំទណោះត្ស្ថយជទោៃ ោះ។ សេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក 

គឺជាត្ក រម្ត្បឹកាភិបាលត្គប់ត្គងមួ្យ     ជាធម្មា ោនត្បនន អនុត្បនន ទលខាធិការ 

និងទេរញ្ញ ិកោន ក់។ ត្ក រម្កសិករទត្បើត្បាស់េឹកេេួលែុសត្រវូកន ុង    ការទធា ើសកម្មភាព ឬ 

ននាឪ្យោនការទត្បើត្បាស ់ និងខងទា ំ

និងចូ្លរមួ្កន ុងការត្បមូ្លត្បាក់វភិាគទានសត្ោប់ទសវាជួសជុលខងទាតំ្បព័នធទត្ស្ថច្ត្សពផងខដរ។ 

ជាខផនកមួ្យម្នលេធផលរយៈទពលែៃ ី (output) េី ២ 
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គទត្ោង/អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងនឹងផតលក់ារគាំត្េដល់ ម្នទ ីរកសិកកម្ម 

និងសេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក ាម្រយៈការផ្ចួ្ទផតើម្ផតលជ់ំនួយបទច្ចកទេសរបស់គទត្ោង 

កន ុងចំ្ទណម្សកម្មភាពទផែងទេៀរ 

ខដលនឹងោនបំណ្ងពត្ងឹងសម្រាភាពត្គប់ត្គងេឹកររមួ្របសស់េគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹកទៅកន ុងគ

ទត្ោងទនោះ។ 
 

១២២. ការបំព លទឹ្ក និងការម្របើរបាសបជ៊ីគ៊ីល៊ី៖ 

ផលត្បទោជន៍ខដលទកើរទច្ញពីត្បព័នធទត្ស្ថច្ត្សព 

និងត្បឡាយរំទោោះេឹករបស់គទត្ោងទនោះនឹងោនកាន់ខរទត្ច្ើនសត្ោប់អនកេេួលផលពីគទត្ោង 

ាម្រយៈកសិកម្ម      លកាណ្ៈត្បពលវបបកម្ម និងការពត្ងីកសកម្មភាពកសិកម្មកន ុងរំបន់ទនោះ។ 

ទៅទពលោនការទកើនទឡើងម្នកម្មភាព កសិកម្មបងកឪ្យោនការទត្បើត្បាសជ់ីគីមី្កសិកម្មជាទត្ច្ើន 

និងដូច្ោនខច្ងកន ុង EMP ខផនការទនោះនឹងោនកម្ម វធីិអប់រំខដលទតត រទលើការទត្បើត្បាស់ជីកសិកម្ម 

និងផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន ជាខផនកមួ្យម្នការគាតំ្េជាបនតពីម្នទ ីរកសិកម្ម។ 

១២៣. ទគាលបំណ្ងេីមួ្យម្នគទត្ោងទនោះ គឺទដើម្បផីដលក់ារទត្ស្ថច្ត្សពទៅរដូវវសាបខនាម្ 

និងការទត្ស្ថច្ត្សពទៅរដូវត្បាំង។ ទទាោះជាោ៉ា ងណកត  ី

រំបន់ត្បព័នធទត្ស្ថច្ត្សពបខនាម្ទៅរដូវត្បាំងនឹងោនកាន់ខរទត្ច្ើន 

ខដលនឹងោនការាម្ោនទលើការទត្បើត្បាស់ជារិគីមី្។ ដូទច្នោះ គទត្ោងត្រវូោនការពិចរណទលើបរសិ្ថា ន 

ជាពិទសស ស្ថរនរុគីមី្ពុលខដលបានទត្បើត្បាស។់ 

ការទត្បើត្បាស់ជីគីមី្កសិកម្មត្គប់ត្បទភេត្រវូខរអនុវរតាម្បេោា នកន ុងការទត្បើត្បាស់ស្ថរនរុគីមី្កម្ព ុជា 

និងការផែពាផាយបេោា នទាងំទនោះគឺជាសោសភាគម្ន EMP ទនោះ។ 
 

ង. សុែភាព និងសុវរា ិភាពបរសិ្ថា ន 

១២៤. ស ខភាព នងិស វរា ិភាពកលមករ៖  សុវរា ិភាព និងសុែភាពរបស់កម្មករ 

និងត្បជាជនអាច្នឹងគំរាម្កំខេងទោយសកម្មភាពស្ថងសង់។ 

កម្មករជាទត្ច្ើនទៅកន ុងរំបន់នឹងត្បមូ្លផំុ្គាន ទៅការោា នសំណ្ង់ ខដលោនលកាែណ្ឌ រស់ទៅទាបបំផុរ 

ដូច្ជា៖ េឹកមិ្នស្ថា រ អាហារមិ្នលា  និងោនេនិភ័យឆៃងជំងឺ និងច្ម្ៃងជំងឺកាន់        ខរទត្ច្ើន។ 

អនកត្ស រកខដលទៅជុំវញិអាច្នឹងេេួលរងផលប៉ាោះ ល់ទោយសំទឡង និងធូលីដីផងខដរ។ 

កម្មករនឹងត្ប ម្ហានិភ័យសុវរា ិភាពសំណ្ង់ផងខដរ។ ទលើសពីទនោះទេៀរ 

កម្មករមួ្យចំ្នួនទនាោះោនទាងំកម្មករខដលគាម នជនំាញ អនកទត្បើត្បាស់ទត្គឿងច្ត្ក និងអនកទបើកឡាន 

ត្ពម្ទាងំអនកសទ ង់ដី/សំណ្ង់ និងអនកត្គប់ត្គងសំណ្ង់។ 
 

១២៥.  វនិនការការពារសហគលន៍មានដូចខាងម្រកាល៖ 

(១) ម្រៀបចំផផនការការស្ថងសងប(រមួ្ទាងំការង្វរវាយកំទេច្) 

ទដើម្បកីារ់បនាយការរំខានដល់ត្បជាពលរដា ត្បព័នធេឹកទភៃ ើង និងទសវាកម្ម។ 

កន ុងទនាោះនឹងោនទរៀបចំ្ខផនការោ៉ា ងលាកន ុងការកាន់កាប់ដីជាបទណត ោះអាសនន 

មុ្នទពលស្ថងសង់ទដើម្បកីារ់បនាយផលប៉ាោះ ល់របស់វា។ 

ដីនឹងត្រវូទរៀបចំ្ឪ្យដូច្ត្េង់ត្ទាយទដើម្ វញិបនាទ ប់ពីការស្ថងសង់។ 

(២) 

 អន វរតន៍វនិនការស វរា ិភាពទៅជុំវញិការោា នស្ថងសង់ទនោះទដើម្បីការ រ

ស្ថនរណ្ជន រមួ្ទាងំោក់សញ្ញ ោស់ទរឿនស្ថនរណ្ជន អំពីទត្គាោះថាន ក់ធៃន់ធៃរ 

និងឧបសគគទដើម្បកីារ រការចូ្លទៅកាន់ការោា នជាស្ថនរណ្ៈ 

និងរំបន់គាម នសុវរា ិភាព។ 
 

១២៦.  វនិនការទដើម្បនីនាសុែភាព និងសុវរា ិភាពការង្វរោនដូច្ខាងទត្កាម្៖ 

(១) 

 នឹងោនការទាម្ទារពីអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងរត្មូ្វឪ្យត្ក រម្េ ុនស្ថងស

ង់ននាថា កម្មករ និងបុគគលិកដម្េទេៀររបស់ែ្នួ 
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ខដលចូ្លរមួ្ទៅកន ុងការស្ថងសង់ទសន ើទឡើងទនោះអាច្ទធា ើការកន ុងបរសិ្ថា នខដលោន

សុវរា ិភាព។ 

(២)  ទត្កាយពីេេួលបានកិច្ចសនាស្ថងសង់រចួ្ ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងទរៀបចំ្ខផនការ 

សុែភាព និងសុវរា ិភាពបរសិ្ថា នទៅការោា ន សត្ោប់សុកំារសទត្ម្ច្ 

ទោយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងទនោះ។ 

(៣)  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ត្រវូននាថា៖ (ក) 

អនុវរតត្គប់ វនិនការសម្ត្សបទដើម្បកីារ រម្នុសែណោន ក់មិ្នឪ្យជួបហានិភ័យ

សុែភាព និងសវុរា ិភាព (ែ) ការោា នស្ថងសង់ទនោះ 

គឺជាកខនៃងការង្វរោនសុវរា ិភាព និងសុែភាពលា  (គ) ទត្គឿងោ៉ា សុីន 

និងឧបករណ្៍ោនសុវរា ិភាព (ឃ) ផតល់ការបណុ្្ោះបណត  ឬ ការខណ្នាំ អំពសីុែភាព 

និងសុវរា ិភាពការង្វរឪ្យបានត្គប់ត្គាន់ (ង) 

អនុវរតការត្គប់ត្គងត្បព័នធការង្វរខដលោនសុវរា ិភាពឪ្យបានត្គប់ត្គាន់ (ច្) 

ម្ទធាបាយចូ្ល 

និងទច្ញពីរំបន់ការោា នស្ថងសង់ត្រវូោនទោយគាម នហានិភ័យដល់សុែភាពនិ

ងសុវរា ិភាព (ឆ) ឧបករណ្៍ការ រ ដូច្ជា៖ ទត្ស្ថម្ម្ដ និងរបាំងមុ្ែ ។ល។ 

ត្រវូផតល់ទោយត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ ទដើម្បនីនាថាកម្មករទាងំអសោ់នសុវរាភិាព។ 
 

ច្. ផលប៉ាោះ ល់ខដលមិ្នបានរំពឹងេុកកន ុងទពលស្ថងសង់ និងដំទណ្ើរការ  

១២៧. ត្បសនិទបើច្ាសថ់ាោនផលប៉ាោះ ល់ខដលមិ្នបានរំពឹងេុក កន ុងទពលអនុវរតគទត្ោង 

អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងទនោះនឹង (១) ជូនដំណ្ងឹ និងសុំទោបល់ពធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (២) 

វាយរម្ម្ៃពភីាពធៃន់ធៃរម្នផលប៉ាោះ ល់ខដលមិ្នបានរំពឹងេុកទនាោះ (៣) 

វាយរម្ម្ៃជទត្ម្ើសខដលអាច្ោនទដើម្បីទោោះត្ស្ថយផលប៉ាោះ ល ់និង (៤) ទរៀបចំ្ ឬ ខកសត្មួ្ល IEE ងមី រមួ្ទាងំ 

EMP ។ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹងជួយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងកន ុងការទគៀងគរធនននចបំាច់្ទដើម្បីការ់

បនាយផលប៉ាោះ ល ់ឬ ការែូច្ខារម្នផលប៉ាោះ ល់ជាអវជិជោនណមួ្យទដលមិ្នបានរំពឹងេុក។ 
 

VI. ការវាយរម្ម្ៃផលប៉ាោះ លក់ារខត្បត្បួលអាកាសថារ ុ 

១២៨. ហានិភ័យបរសិ្ថា នពីការខត្បត្បួលអាកាសនរុចំបាច់្ត្រវូទោោះត្ស្ថយទៅាម្ វធីិពីរទផែងគាន  

ប៉ាុខនត  បំទពញបខនាម្ឪ្យគាន ៖ (១) ការពិចរណម្នការបទញ្ចញឧសម ័នផទោះកញ្ច ក់ និង (២) 

ការបនារំទៅនឹងទេោា រច្នាសម្ព័នធ  

ទដើម្បកីារ រេប់េលនឹ់ងផលប៉ាោះ លក់ារខត្បត្បួលអាកាសនរុនាទពលអនាគរ។ 
 

១២៩. ការបម្ញ្ច ញឧសម ន័ផទោះកញ្ច កប៖ 

ការបទញ្ចញឧសម ័នផទោះកញ្ច ក់សុេធពីគទត្ោងទនោះនឹងទកើរទច្ញពីឧសម ័នផទោះកញ្ច ក់ 

បទញ្ចញទោយសកម្មភាពកសិកម្ម ជាពិទសស CH4 N2O និងការបទញ្ចញឧសម ន័ CO2 ពីការជន់លិច្ 

និងត្បមូ្លផលត្សូវ។ ការបទញ្ចញឧសម ័នផទោះកញ្ច ក់ពីខត្សត្រវូបានទគសិកាទៅកន ុងត្បទេសឥណឌ  

ត្បទេសេា ីលីពីន និងត្បទេសជប៉ាុន (ារាងេី ១០) និងបានសិកាមួ្យចំ្នួនទេៀរកន ុងត្បទេសចិ្ន 

និងសេរដាអាទម្រកិ។ ោនខរ    

ការសិកាទៅភាគខាងទជើងត្បទេសឥណឌ បានសិកាពីការការបញញទច្ញឧសម ័ន GHGs (CH4 N2O 

និងឧសម ័ន CO2) ល្លយឡំជាមួ្យកត្មិ្រទត្បើត្បាស់ជីកសិកម្មអាសូរ និងទៅទលើដីជាទត្ច្ើន។ 

ការសិកាទនោះក៏បានទត្បៀបទធៀបផលវបិាកម្នការបទញ្ចញឧសម ័នផទោះកញ្ច ក់កន ុងរយៈទពលជួបេឹកជំនន់ម្ក

ទលើដំណតំ្សូវែុសៗគាន ។ 
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តារាងទ្៊ី ១០៖ ការបម្ញ្ច ញឧសម ័នផទោះកញ្ច កបព៊ីដំ ំរសូវ 

ទ្៊ីតាងំ ម្លតានម្ចញព៊ីវរសូវ  

ឥណឌ ខាងទជើង3  40 – 100 Kg/ha  

េា ីលីពីន4 100 – 150 Kg/ha  

ជប៉ាុន5  150 – 200 kg/ha  

 

 ១៣០. លេធផលម្នការសិកាទោយបង្វា ញត្ាប់ (modelling) ទៅកន ុងរបាយការណ្៍ជារិទលើកេី ១ 

សត ីពីការខត្បត្បួលអាកាសនរុ (INC) និង របាយការណ្៍ជារិទលើកេី ២ សត ីពកីារខត្បត្បួលអាកាសនរុ 

(SNC) 

របស់គណ្ៈកោម ធិការជារិត្គប់ត្គងការខត្បត្បួលអាកាសនរុច្ងអ ុលបង្វា ញថាសរុីណ្ាភាពទលើម្ផទដីម្ធយម្

របស់ត្បទេសកម្ព ុជាបានទកើនទឡើង ០,៨ អងាទស ាំងពីឆ្ន  ំ ១៩៦០ 

និងបានបង្វា ញថាសីរុណ្ាភាពនឹងបនតទកើនទឡើងកន ុងកត្មិ្រច្ទនាៃ ោះពី ០,០១៣ ទៅ ០,០៣៦ អងាទស 

កន ុងមួ្យឆ្ន ំ រេូរដល់ឆ្ន  ំ ២០៩៩។  

កត្មិ្រទកើនទឡើងសីរុណ្ាភាពនឹងទកើនទឡើងែពស់ជាងមុ្នទៅាម្រំបន់មួ្យចំ្នួនោនរយៈកម្ពស់ទាប 

ដូច្ជាកន ុងេីាំងអនុគទត្ោងខដលោនកត្មិ្រត្បោណ្ជា ១០ ទៅ ២០ ខម្៉ាត្រ ASL ។ ទោងាម្ឧសម ័ន 

CO2 ខដលទកើនទឡើងកន ុងកត្មិ្រទាបម្នទសណរ ើយ៉ាូ ការបទញ្ចញឧសម ័ន (SRESB1)។ 6 

វាេំនងជាអាច្បា៉ា ន់ត្បោ៉ា ណ្ថា កម្ពស់េឹកទភៃៀងរដូវវសានឹងបនតទកើនទឡើងទៅកន ុងទពលអនាគរ 

ទេើយបនាទ ប់ម្កអាច្នឹងនៃ ក់ចុ្ោះ វញិទត្កាយឆ្ន ំ ២០៥០ ។ 
 

១៣១. ការទកើនទឡើងម្នសីរុណា ភាព គឺេំនងជាទធា ើឱ្យប៉ាោះ ល់ដល់ផលរិភាពកសិកម្ម។ 

ទបើទោងាម្វេិាស្ថា នត្ស្ថវត្ជាវដំណតំ្សូវអនតរជារិបានឪ្យដឹងថា េិននផលត្សូវនៃ ក់ចុ្ោះ ១០% 

ចំ្ទ ោះការទឡើងសីរុណ្ាភាព 1 អងាទស ជាអបបបរោ (ទៅទពលយប់) 

កន ុងអំឡរ ងទពលោដំុោះត្សូវទៅរដូវត្បាំង។ 

១៣២. ការបនារំម្ៅនងឹការផរបរបួលអាកាសនរ នាម្ពលអនាគរ៖ 

ោនការបា៉ា ន់ត្បោ៉ា ណ្ថាការខត្បត្បួលអាកាសនរុតៃ ស់ប្រូរបបេឹកទភៃៀង 

និងកម្ពស់េឹកទភៃៀងនាទពលបច្ច ុបបនន។ 

ការវាយរម្ម្ៃការខត្បត្បួលអាកាសនរុសត្ោប់ត្បទេសកម្ព ុជាបង្វា ញថា ការនៃ ក់ទភៃៀងោនកាន់ខរទត្ច្ើន 

ប៉ាុខនតោនកម្ពស់េឹកទភៃៀងមិ្នទងរ រត្មូ្វការេឹកសត្ោប់ដណំោំនការទកើនទឡើង 

កាន់ខរោនទត្គាោះេឹកជំនន់និងធៃន់ធៃរ ទត្គាោះរាងំសង រួ និងពយរ ោះទត្ច្ើនជាញឹកញាប់។ 
 

១៣៣. ភាគទត្ច្ើន 

ការទកើនទឡើងម្នកម្ពសេឹ់កទភៃៀងត្បចឆំ្ន ំជាម្ធយម្បានពាករទោយគត្មូ្ត្រវូបានទគបា៉ា ន់ត្បោណ្ថានឹង

ទកើរោនទឡើងទៅកន ុងខែទភៃៀងកន ុងឆ្ន ំនីមួ្យៗរចួ្ទៅទេើយ ត្ពម្ទាងំោនការទកើនទឡើងរិច្រួច្ 

ឬគាម នទាល់ខរទស្ថោះទៅរដូវត្បាំង។ 

សីរុណ្ាភាពែពស់ជាងនឹងបណត លឪ្យោនរត្មូ្វការេឹកសត្ោប់ដំណកំាន់ខរទត្ច្ើន។ បច្ច ុបបននទនោះ 

ការតៃ ស់ប្រូអាកាសនរុទាងំទនោះោនផលប៉ាោះ ល់ទលើការោដំុោះ 

និងោនឥេធិពលធៃន់ធៃរខងម្ទេៀរដល់លកាណ្ៈម្នកម្ពស់េឹកទភៃៀងកន ុងេីាំងគទត្ោង។ 

ឯកស្ថរវាយរម្ម្ៃហានិភ័យអាកាសនរុ និងការត្គប់ត្គងបញ្ជ ក់ លម្ា ិរបខនាម្ទេៀរ 

ទាក់េងនឹងការវាយរម្ម្ៃការខត្បត្បួលអាកាសនរុទៅរំបន់ទនោះ។ 
 

                                                
3   Pathak H, C Li and R Wassmann. 2005.   
4   Corton et al. 2000   
5   Yagi et al.1996   
6  របាយការណ៍្ពិទសសរបស់ IPCC សត ីពីទសនារ ើយ៉ាូ បទញ្ចញឧសម ័ន (SRES) ោនទសនារ ើយ៉ាូ បួន គឺ A1 A2 B1 និង B2 

ខដលពិពណ៌្នាអំពីកត្ម្ិរបទញ្ចញឧសម ័ន និងស្ថា នភាពភូម្ិស្ថន្រសត នទោបាយទផែងៗគាន ។ សរុបទសច្កត ីម្ក A 
គឺជាកាត ជំរុញខផនកទសដាកិច្ចជាជាងបរសិ្ថា ន។; B គឺជាកាត ជំរុញខផនកបរសិ្ថា នទត្ច្ើនជាង។  1  
ជាត្បទេសខដលអនុវរតទោយោនការត្ពួយបារម្ភ 2 គឺជាត្បទេសបនតអនុវរតទៅាម្ទគាលបំណ្ងរបស់ែ្នួ។  
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VII. ការផែពាផាយព័រ៌ោន ការពិទត្គាោះទោបល់ និងការចូ្លរមួ្ 

១៣៤. ទគាលបំណ្ងរមួ្ម្នកិច្ចត្បជុំពិទត្គាោះទោបល ់ និងការជួបជុំភាគី ក់ព័នធ  

គឺទដើម្បីេេួលេសែនៈ និងយលបល់ ទាក់េងនឹងស្ថា នភាពម្នការអភិវឌ្ឍន៍ និងឧបសគគ 

និងឱ្កាសខដលអាច្ោន ទដើម្បីទោោះត្ស្ថយឧបសគគទាងំទនាោះ ាម្រយៈអនុគទត្ោង 

និងការអនតរាគម្ន៍ ក់ព័នធ  

និងទដើម្បីឆុ្ោះបញ្ច ំងពីឧបស័គគទាងំទនាោះកន ុងខផនខដលត្រវូទរៀបចំ្ឪ្យបានត្រឹម្ត្រវូ។ 

ទគាលបំណ្ងទនោះគឺទដើម្បីខកលម្ាការទរៀបចំ្បៃង់ ការស្ថងសង់ និងការទត្បើត្បាស់ និងខងទា ំ

និងេេួលយកគំនិរផ្ចួ្ទផតើម្នានា កន ុងទគាលបំណ្ងទដើម្បីសទត្ម្ច្ឪ្យបានលេធផលរយៈទពលែៃ ី (output) 

ជាអរិបរោពីអនុគទត្ោង ាម្រយៈការទធា ើឪ្យជីវភាពរស់ាម្មូ្លោា នោនភាពត្បទសើរទឡើង។ 

កន ុងទពលដំទណ្ើរការ PPTA កិច្ចត្បជុំជាទត្ច្ើននឹងត្រវូបានទធា ើទឡើងជាមួ្យម្នទ ីរ ក់ព័នធ  រមួ្ោន៖ 

ម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្ (PDWRAM) ម្នទ ីរបរសិ្ថា ន (DOE) ម្នទ ីរកសិកម្ម (ម្នទ ីរកសិកម្ម 

ជាមួ្យទម្ឃុ ំ ទម្ភូមិ្ និងកសិករ)។ ទគាលបំណ្ងច្ម្បង គឺទដើម្បីបញ្ជ ក់ពកីារកំណ្រ់អនុគទត្ោង 

និងការវាយរម្ម្ៃផលប៉ាោះ ល់វជិជោន និងអវជិជោន។ 

ទសច្កដ ីសទងាបម្នបញ្ា សខំាន់ៗខដលបានទលើកទឡើងកន ុងកិច្ចត្បជុំទនោះ គឺោនទៅកន ុងារាងេី ១១ ។ 

បញ្ជ ីវរតោនអនកចូ្លរមួ្ទៅកន ុងកិច្ចត្បជុំទាងំទនោះបាន បង្វា ញថាារាងកន ុងឧបសម្ព ័នធ  ៤ 

បញ្ជ ីវរតោនអនកចូ្លរមួ្កិច្ចត្បជុំ)។ 

 
 

តារាង ១១៖ បញ្ហា សខំានបៗ ផដលពិភាកាកន ុងកចិចរបជ ំ និងវធិ៊ីស្ថស្រសត សម្ដ្ឋោះរស្ថយ 

បញ្ហា សំខានបៗ  វធិ៊ីស្ថស្រសត ម្ដ្ឋោះរស្ថយ 

• ត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ខដលស្ថងសង់កន ុងសម្៏យប៉ាុ
លពរោនស្ថា នភាពអាត្កក់ខដលត្រវូជួសជុ
លឥឡូវទនោះ។ ត្បព័នធ ខច្កចយេឹក ត្ពម្ទាងំ 
ត្បឡាយរំទោោះេឹកត្រូវទធា ើការខកលម្ាទាងំអស់
។  

• ការស្ថត ត្បព័នធ ខដលោនត្ស្ថប់ឪ្យបានត្គប់ត្ជ រងទត្ជាយ 
ាម្រយៈការទរៀបច្ំបៃង់ និងស្ថងសង់ស្ថរជាងមី 

• លូត្បអប់/ផ្ វូេឹករបស់នរាស្ថន្រសត  
និងត្បឡាយទម្ ត្បឡាយេី ២ និង េ ី
៣ផតល់េឹកឪ្យកសិករោនលកាណ្ៈត្េ រធទត្ទាម្។ 
បច្ច ុបបនន  គាម នត្បព័នធ ទត្បើត្បាស់ 
និងគាម នត្ក រម្កសិករទត្បើត្បាស់េឹក។  

• ជំរុញឪ្យោនត្ក រម្កសិករទត្បើត្បាស់េឹកទដើម្បីទរៀបចំ្ខផន
ការសកម្មភាពកន ុងការត្គប់ត្គង 
និងខងទារំច្នាសម្ព ័នធ ទនោះត្បកបទោយនិរនត រភាព។ 

• ការទផទរបទច្ចកទេសរវាងកសិករ 
ជាមួ្យបុគគលិកផែពាផាយកសិកម្ម 
និងរវាងកសិករទៅកសិករោនលកាណ្ៈទែា
យ 
ទោយស្ថរខរែា ោះកខនៃងបណុ្្ោះបណត លកន ុងភូម្ិ 
និងែាោះការបង្វា ញទៅាម្ខត្ស។ 

• ទលើកកម្ពស់ការខច្ករំខលកការផែពាផាយត្បកបទោយ
នវានុវរតន៍ដល់ត្ក រម្កសិករខដលទដើម្បីបង្វា ញពីរត្មូ្វ
ការរបស់ត្ក រម្ន្រសត ី និងបុរសខដលច្ង់បាន។ 

• ការអនុវរតទត្បើបទច្ចកទេសទរៀបច្ំដី 
 វសិ្ថន្រសតោដំុោះ ត្គប់ត្គងទមម ច្ម្ត្ង 
ត្គប់ត្គងកាត សរាច្ម្ត្ងោនភាពេន់ទែា
យ 
ជាមួ្យនឹងការសទត្ម្ច្ច្ិរតែុសរបស់កសិករ
កន ុងការទត្ជើសទរ ើសជី 
និងថាន គំីម្ីកសិកម្មទោយគាម នការខណ្នំាពីបុ
គគលិកផែពាផាយកសិកម្ម  

• ការផែពាផាយទលើកកម្ពស់កម្ម វធិីទាងំមូ្លទដើម្បីបទងក ើន
ការយល់ដឹង 
និងទច្ោះពីការអនុវរតការង្វរោដំុំសត្ោប់ដំណដំំឡូងម្ី 

• គាម នេឹក និងត្បឡាយេី ២ និង េី ៣ 
ខដលអាច្ទត្បើត្បាស់សត្ោប់បំទពញរត្មូ្វការ
កសិករ។ 

• ខណ្នំា និងស្ថងសង់ត្បឡាយ “េី ៣”។ 

• េីាំងោដំុោះត្សូវខដលពឹងខផាកទលើេឹកទភៃៀង
ទរៀបច្ំដីម្ិនបានសម្រម្យ 
ទេើយដីភាគទត្ច្ើនគាម នជីជារិ 
និងោនផលិរភាពទាប។ 

• ផែពាផាយពីលេធភាពទរៀបច្ំដីធៃ ីទោយទត្បើត្បព័នធឡាខស 
រដល់កសិករ 
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VIII. យនតការទោោះត្ស្ថយបណ្ត ឹង 

ក. យនតការខដលទសន ើទឡើង  

១៣៥. ទសច្កត ីលម្ា ិរអំពី យនតការោតំ្ស្ថយបណ្ត ឹង 

បានទរៀបរាប់ទៅកន ុងត្កបែ័ណ្ឌ ត្រួរពិនិរយនឹងវាយរម្ម្ៃបរសិ្ថា ន (EARF)។  

IX. ទសច្កត ីសនន ិោា ន ការននា និងអនុស្ថសន៍ 

ក. ផលប៉ាោះ ល់វជិជោន និងផលត្បទោជន៍បរសិ្ថា ន 

១៣៦. លេធផលម្នការត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ របសអ់នុគទត្ោងទនោះោនដូច្ជា (១) 
ោនភាពច្ាសល់្លស់ 
និងការត្រួរពិនិរយទៅេីាំងត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ ខដលោនត្ស្ថប់កាន់ខរទត្ច្ើនទឡើង (២) 
ការពត្ងីកត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ ទៅកាន់រំបន់ងមី និង (៣) ការបខនាម្រយៈទពលោដំុោះឪ្យយូរជាងមុ្ន ឬ 
រយៈទពលដំណងំមី ទៅទលើរំបន់ខដលពុំោនការោដំុោះកន ុងឆ្ន ំទនោះទោយស្ថរខរទត្គាោះេឹកជំនន់។ 

១៣៧.  ទាក់េងនឹងរំបន់ខដលោនការស្ថបទត្ ោះ អនុគទត្ោងនឹងបទងក ើនរំបន់ោដំុោះត្សូវ ១០០ 

េិកាទៅត្រ ងំរុន។ កសិករកន ុងត្ស រកជាអនកេេួលផលចំ្ទ ោះការតៃ ស់ប្រូទាងំទនោះ 

ត្ពម្ទាងំផតលផ់លដលស់េត្គាស ណ្ិជជកម្មកន ុងត្ស រក។ 

ទោយស្ថរត្បជាជនទៅាម្ជនបេជាអនកោនជីវភាពត្កីត្កជាងទគកន ុងចំ្ទណម្ត្បជាជនកម្ព ុជា 

ត្បសិេធភាពម្នការការ់បនាយភាពត្កីត្កនឹងទកើរោនតទ ល់ចំ្ទ ោះពួកទគ និងោននិរនតរភាព។ 

ែ. ផលប៉ាោះ ល់អវជិជោនែ 

១៣៨. កន ុងទពលការស្ថងសង់ បញ្ា សំខាន់ទនោះនឹងទកើរោន ដូច្ជា ែយល ់ និងេឹក ការបំពុល 

និងសំណឹ្កដ ី ខដលបញ្ា ទាងំអសទ់នោះអាច្ត្គប់ត្គងបាន 

ទោយការត្រួរពិនិរយោ៉ា ងរឹងរ ៉ឹងរបស់ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់។ 

ោនការរំពឹងថាអាច្ោនទត្គាោះថាន ក់ច្រាច្រណ្៍ទៅមូ្លោា នទផែងទេៀរ ប៉ាុខនតវាអាច្ការ់បនាយ 

ាម្រយៈការទរៀបចំ្ផ្ វូចូ្លទៅកាន់រំបន់ និងសុវរា ិភាពច្រាច្រណ្៍។ សុែភាព 

និងសុវរា ិភាពរបស់កម្មករសំណ្ង់ក៏ជាការត្ពួយបារម្ភច្ម្បងខដរ។ 

ការការ់បនាយផលប៉ាោះ លក់ន ុងដំណក់កាលស្ថងសង់ពឹងខផាកោ៉ា ងខាៃ ំងទលើការេេួលែុសត្រវូរបស់ត្ក រម្

េ ុនស្ថងសង់ទដើម្បីអនុវរតាម្ត្បការអំពីលកាណ្ៈពទិសស 

ដូច្បានបញ្ជ ក់ជាពិទសសកន ុងការការ់បនាយការបំពលុែយល់ េឹក និងសំណឹ្កដី។ 

ការការ់បនាយទនោះនឹងពឹងខផាកទលើការអនុវរតច្ាប់ទោយជនបទង្វគ លខផនកការ រ 

កន ុងអងគភាពអនុវរតគទត្ោងរបសទ់ែរតនីមួ្យៗ ទេើយក៏ខផាកទលើេីត្បឹកាត្គប់ត្គង់សំណ្ង់។ 

 

១៣៩. ទត្កាយការស្ថងសង់ ការត្ពួយបារម្ភច្ម្បងទនាោះ គឺការទកើនទឡើងម្នកត្មិ្រកាកសំណ្ល់ជ ី

និងថាន កំសិកម្ម និងផលប៉ាោះ ល់របស់វាទលើគុណ្ភាពេឹក និងត្បជាជនកន ុងមូ្លោា នទនាោះ។ 

 វនិនការការ់បនាយទត្កាយទពលស្ថងសង់រមួ្ោនការកស្ថងសម្រាភាព 

និងការបណុ្្ោះបណត ទត្កាម្គទត្ោងទនោះទដើម្បទីត្បើជ ី និងថាន កំសិកម្មត្បកបទោយត្បសិេធភិាព 

និងោនេំនួលែុសត្រវូ។ 
 

១៤០. កន ុងទនាោះក៏ោនការត្ពួយបារម្ភថា ត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ត្រវូខរោននិរនតរភាព 

និងត្គប់ត្គងត្បកបទោយេំនួលែុសត្រវូទដើម្បនីនាថា 

េឹកខដលេូរពតី្បព័នធនរាស្ថន្រសដ ខដលោនការត្ពម្ទត្ពៀងគាន ទៅខរោនេឹកទត្បើត្បាស់ 

ទេើយអនកទត្បើត្បាស់េឹកទផែងទេៀរមិ្នបារ់បង់ឱ្កាសទត្បើត្បាស់េឹក។ EMP 

រត្មូ្វឱ្យោនខផនការដកេូរមួ្យច្ាស់ល្លស ់ និងលម្ា ិរ 
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ការទាញយកសត្ោប់រដូវោដំុោះខដលត្រវូបានទរៀបចំ្ជាខផនកមួ្យម្នអនុគទត្ោង 

និងោក់ទៅេីត្បឹកាត្គប់ត្គងគទត្ោងមុ្នទពលស្ថងសង់។ 

គ. ការននា 

១៤១. ការននាសខំាន់បំផុរខដលត្រវូបានននាទោយករិកាសញ្ញ  សត ីពីការផតលក់ម្ច ី 

គឺថាអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងទនោះនឹងអនុវរត វនិនការខដលោនត្បសិេធភាពជាទត្ច្ើនខដលខច្ងកន ុង 

EARF IEE និង EMP ទដើម្បនីនាថា បេបបញ្ញរត ិត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន 

និងខផនការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា ន (ារាង A2.4) 

នឹងត្រវូបានអនុវរតោ៉ា ងោនត្បសិេធិភាពកន ុងអំឡរ ងទពលអនុវរតគទត្ោង និងននាថា 

បាយការណ្អំ៍ពកីារអនុវរតន៍ការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ននិងខផនការការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា ន 

ត្សបាម្លកាែណ្ឌ រត្មូ្វរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីនឹងោក់ទាន់ទពលទវល្ល។ 

ខផនកមួ្យម្នការទបតជាា កន ុងការត្រួរពិនិរយាម្ោន និងការត្គប់ត្គងទនោះ នឹងកាៃ យជាការននាកន ុងការ 

អនុវរត និងរកាបាននូវយនតការទោោះត្ស្ថយបណ្ត ឹងសម្ត្សប ទៅទលើខផនកស្ថងសង់ 

និងដំទណ្ើរការម្នអនុគទត្ោងទនោះ។ 

១៤២. ការននាជាក់ល្លក់ទផែងៗោនដូច្ជា៖ 

(១)  គុណ្ភាពដីលាប់ខដលបានពីការបូម្ែាច់្នឹងត្រវូទធា ើទរសត  និងវាយរម្ម្ៃ 

ទធៀបនឹងសត ង់ោ ក់ព័នធមុ្នទពលទត្បើត្បាស់ម្តងទេៀរ។ 

លេធផលការទធា ើទរសតដីលាប់នឹងកំណ្រ់ពីរត្មូ្វការទដើម្បីននា    

ការទត្បើទឡើងវញិឪ្យោនសុវរា ិភាព។ 

(២) ខផនកមួ្យម្នសោសនរុបណុ្្ោះបណត ល និងកស្ថងសម្រាភាព គទត្ោងនឹងផតលឯ់កស្ថរ        

ការបណុ្្ោះបណត លខដលទរៀបចំ្ទៅាម្រត្មូ្វការជាក់ខសតង 

សត ីព ីវនិនការច្ត្ម្ រោះត្គប់ត្គងកាត សរាច្ម្ត្ង (IPM) 

និងការោដំុោះទោយទត្បើស្ថរនរុគីមី្ទាបខដលអាច្អនុវរតទៅាម្ លកាែណ្ឌ  

និងសម្រាភាពកន ុងការោដំុោះកន ុងម្ផទដី និងបរោិកាសកន ុងរំបន់ទនាោះ។ 

(៣)  ការទត្បើត្បាស ់ និងខងទា ំ - លេធផលរយៈទពលែៃ ីេី ២ (output 2) 

របសគ់ទត្ោងទនោះនឹងផតលក់ារគាំត្េសម្រាភាពបទច្ចកទេស និងោនការរំពឹងថា 

ការគាំត្េទនោះនឹងពត្ងឹងនីរិវធីិ 

និងការដំទណ្ើរការនិងការខងទាតំ្បចមំ្ងៃរបស់អនុគទត្ោង។ 
 

១៤៣. ទាក់េងទៅនឹងលេធផលម្នការសិកា IEE 

និងការពិនិរយទលើផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលអាច្ោន សត្ោប់អនុគទត្ោងខដលទសន ើទឡើងទនោះ 

ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោនធៃន់ធៃរណមួ្យេំនងជាមិ្នទកើរោនបណត លម្កពកីារអភិវឌ្ឍខដលបាន

ទសន ើទឡើង។ ទនោះទោយស្ថរខរោនការោក់បញ្ច លូការត្ប រងត្បយ័រនខផនកបរសិ្ថា ន 

ទៅដណំក់កាលដំបូងម្នការទត្ជើសទរ ើសអនុគទត្ោង។ 

ការោា នអនុគទត្ោងខដលបានទត្ជើសមិ្នសា ិរកន ុងេីាំងខដលត្ប ម្នឹងបញ្ា បរសិ្ថា នទនាោះទេ។ 

មូ្លទេរុទផែងទេៀរខដលគាំត្េដលផ់លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នសំខាន់ៗរមួ្ោន៖ 

(១)  អនុគទត្ោងោនេីាំងសា រិទៅកន ុងរំបន់កសិកម្ម 

និងជាការស្ថត ររច្នាសម្ព័នធ ខដលោនត្ស្ថប់  ទឡើងវញិម្ន និង 

(២)  អនុគទត្ោងទនោះ គឺជាអនុគទត្ោងខាន ររូច្ខរប៉ាុទណណ ោះ ទេើយ 

ផលប៉ាោះ ល់ម្នអនុគទត្ោងនីមួ្យោនេំេំរូច្ 

និងផលប៉ាោះ លទ់ត្ច្ើនទឡើងេំនងជាគាម ន។ 
 

១៤៤. អនុគទត្ោងទនោះពិរជានឹងោនលេធផលជាវជិជោន។ 

វានឹងរមួ្ចំ្ខណ្កដល់ការទធា ើឱ្យត្បទសើរទឡើងនូវផលិរកម្មកសិកម្ម ការត្គប់ត្គងេឹកជំនន់ 

និងការផគរ់ផគង់េឹកសត្ោប់ទត្បើត្បាស់កន ុងត្ស រក ទោយខកលម្ាត្បព័នធ         នរាស្ថន្រសដ  និងត្បព័នធ រំទោោះេឹក។ 

ការអនុវរតកាន់ខរត្បទសើររបស់ត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ រំទោោះេឹកនឹងបទងក ើនផលិរកម្មកសិកម្មនិងខកលម្ាលកា

ែណ្ឌ ទសដាកិច្ចសងគម្សត្ោប់កសិករ។ េំនប់កាន់ទធា ើលា ត្បទសើរនឹងបទងក ើនការការ រេឹកជំនន់ 
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និងបទងក ើនផ្ វូទធា ើដំទណ្ើរទៅកាន់វាលខត្សបានង្វយត្សួល។ ការង្វរកន ុងត្ស រកសត្ោប់សកម្មភាពស្ថងសង់ 

និងដំទណ្ើរការនឹងបទងក ើរឱ្កាសការង្វរ។ 
 

១៤៥. IEE រកទឃើញថា គាម នផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោនធៃន់ធៃរ 

ទាក់េងនឹងការង្វរខដលបានទសន ើទឡើងទោយស្ថរគទត្ោងខដលបានទសន ើទឡើងទនោះនឹងស្ថត ររច្នាសម្ព័នធ ខដល

ោនត្ស្ថប់ និងអនុគទត្ោងមិ្នសា ិរទៅកន ុងេីាំងសា ិរខដលោនបញ្ា ត្ប ម្នឹងបរសិ្ថា ន។ 

 វនិនការការ់បនាយេូទៅខដលបានទរៀបរាប់ទៅកន ុង IEE 

នឹងត្រវូបានទត្បើជាឧបករណ្៍សត្ោបក់ារត្គប់ត្គង 

និងត្រួរពិនិរយាម្ោនទេរុប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នខដលឧបករណ្៍អាច្ការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជ

ោនទៅេាីំងជាក់ខសតង។ ទទាោះជាោ៉ា ងទនោះកត ី IEE ទនោះនឹងត្រវូខកសត្មួ្លងមី        ទបើចំបាច់្ 

ទៅទពលបញ្ច ប់ការទរៀបចំ្បៃង់ វសិា កម្មលម្ា ិរ។ 

 

X. ឯកស្ថរទោង 

- DGTVET, 2015: ការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូង; ការអប់រំ 

និងលបណុ្្ោះបណត លបទច្ចកទេស វជិាជ ជីវៈ និងកម្ម វធីិអភិវឌ្ឍន៍ខផនកបណុ្្ោះបណត ល (TVETSDP) – 

ការផតល់េិរញ្ញបបទានបខនាម្។ អគគនាយកោា នការអប់រំ និងលបណុ្្ោះបណត លបទច្ចកទេសវជិាជ ជីវៈ 

(DGTVET) ខែវចិ័ិ្កា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

- ADB, 2007: របាយការណ្៍សិកាពីលេធភាព របស់អនុគទត្ោង អូ េូក។ គទត្ោងត្គប់ត្គងធនននេឹក 

( វស័ិយ)  

- ADB, 2007: ការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូង (IEE) សត្ោប់អនុគទត្ោង អូ េូក 

(អាងរងសទ ឹងខសន); TA No 4848 CAM។ 

- GMS, 2002: ការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូង; គទត្ោងខកលម្ាផ្ វូងនល់ GMS (2002) 

- Sethy, S., 2013: ការត្គប់ត្គងកាកសំណ្ល់រ ៉ឹងទៅកម្ព ុជា, 2013។ សកលវេិាល័យភូមិ្នទភន ំទពញ    

- កម្ម វធីិបរសិ្ថា នរបស់អងគការសេត្បជាជារិ (UNEP)។ េសែនទានបរសិ្ថា នកម្ព ុជា។ 

http://geodata.rrcap.unep.org/ (accessed June 8, 2014). 
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តារាងវាយរនលៃបរសិ្ថា នរហស័         

ការផណ្នា៖ំ 

(i)  ត្ក រម្ការង្វរគទត្ោងបញ្ចប់ារាងវាយរម្ម្ៃទនោះទដើម្បីគំាត្េដល់ការកំណ្រ់ត្បទភេបរសិ្ថា នរបស់គទត្ោង។ 
ារាងវាយរម្ម្ៃទនោះនឹងភាជ ប់ជាមួ្យេត្ម្ង់ខបបបេកំណ្រ់ត្បទភេបរសិ្ថា ន និងត្រូវោក់ទៅខផនកបរសិ្ថា ន 
និងការ រ (RSES) ទដើម្បីសទត្ម្ច្ទោយនាយក RSES និងការអនុម្័រទោយត្បននម្ន្រនត ីខផនកអនុទល្លម្។  

(ii) ារាងវាយរម្ម្ៃទនោះទតត រទលើបញ្ា  និងការត្ពួបារម្ភខផនកបរសិ្ថា ន។ 
ទដើម្បីននាថាោនការពិចរណទលើខផនកសងគម្ត្គប់ត្គាន់ ារាងវាយរម្ម្ៃទនោះក៏ទោងទលើ (ក) 
ារាងវាយរម្ម្ៃ ទលើការាំងលំទៅទោយម្ិសម ័ត្គច្ិរត និងជនជារិទដើម្ភាគរិច្របស់ ADB (ែ) 
ទសៀវទៅខណ្នំាពីការការ់បនាយភាពត្កីត្ក (គ) ម្គគ ុ ទេសសត្ោប់បុគគលិក សត ីពីការពិទត្គាោះទោបល់ 
និងការចូ្លរមួ្ និង (គ) ារាងសត ីពីទយនឌ្័រ។ 

(iii) ទឆៃ ើយសំនួរទោយសនមរ់ថា “គាម នករណ្ីីំណកត្ស រក”។ ទគាលបំណ្ងទនោះ គឺទដើម្បីកំណ្រ់ផលប៉ាោះ ល់ច្ំបងៗ។ 
ទត្បើត្បាស់ខផនក “កំណ្រ់សោគ ល់” ទដើម្បីពិភាកាវនិនការការ់បនាយខដលអាច្រំពឹងេុក។  

 

ម្ ម្ ោះរបម្ទ្ស/គម្រមាង 
  
ផផែក វសិ័យ  

 

សំនួរត្រួរពិនិរយទម្ើល បាេ/
ចស 

ទេ កំណ្រ់សោគ ល់ 

ក. ការកំណ្រ់េីាំងគទត្ោង  
ទរើេីាំងគទត្ោងទៅជិរ ឬ 
ទៅកន ុងរំបន់ខដលោនបញ្ា ត្ប ម្នឹងបរសិ្ថា នខាង
ទត្កាម្? 
 

  
 
 
 

 

▪ រំបន់ការ រធម្មជារិ    
  

 ✓  
 

▪ រំបន់ដីទសើម្  ✓  

▪ រំបន់ម្ត្ពទកាងកាង    
 

 ✓  

▪ រំបន់ោរ់េទនៃ   ✓  

▪ រំបន់េំនប់របស់រំបន់ការ រធម្មជារិ 
 

 ✓  

▪ របន់ពិទសសសត្ោប់ការ រជិវៈច្ត្ម្ រោះ   ✓  

ក. ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នច្ំបងៗ 

ទរើគទត្ោងនឹងបងកឪ្យោន … 
 

 ✓  

កម្ព ុជា: គទត្ោងខែែសង្វា ក់រម្ម្ៃកសិធុរកិច្ចត្បកបទោយភាររបរសិ្ថា ន 

កសិកលម ធនននធលមជារ ិនិងបរសិ្ថា ន 
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សំនួរត្រួរពិនិរយទម្ើល បាេ/
ចស 

ទេ កំណ្រ់សោគ ល់ 

▪ ការបារ់បង់គុណ្រម្ម្ៃទអកូឡូសុីរម្ម្ៃ (ឧ. 
លេធផលម្នការេន្រនាទ នចូ្លទៅម្ត្ព/វាលភក់លបប់ ឬ 
អគារ/រំបន់ត្បវរត ិស្ថន្រសត /វបបធម្៌ 
ការរំខានម្នជលស្ថន្រសត ម្នផ្ វូេឹកធម្មជារិ 
េកឹជំនន់ទៅកន ុងរំបន់ 
និងទត្គាោះថាន ក់ដល់ត្បព័នធ រំទោោះេឹក)? 

 

 ✓  

▪ ជទោៃ ោះទលើសិេធ ិផគរ់ផគង់េឹក 
និងជទោៃ ោះកន ុងសងគម្ខដលបាក់ព័នធ? 

 

✓  ោនអនក ន ោះខរពីរ/បីនាក់ប៉ាុទណណ ោះទា
ក់េងនឹងបញ្ា េឹកឥឡូវទនោះ 
ទេើយការត្គប់ដណ្ត ប់លកាណ្ៈត្បព័នធ
ទៅរំបន់ទត្ស្ថច្ត្សពេឹកនឹងចូ្លរមួ្
ចំ្ខណ្កដល់ភាពត្សំត្សួលគាន កន ុងសងគ
ម្សត្ោប់ត្ក រម្កសិករ។ 

▪ ឧបសគគកន ុងការទធា ើដំទណ្ើររបស់ម្នុសែ និងសរា? 

 

 ✓  

▪ បញ្ា ការទអកូឡូសុីច្ំបងៗ 
ទោយស្ថរសំណឹ្កដីនិងការទកើនទឡើងដីលាប់ 
នំាឱ្យសម្រាភាពខែែេឹកងយច្ុោះ? 

 

 ✓  

▪ ការបងហ រូេឹកម្ិនត្គប់ត្គាន់ នំាឱ្យោនកំហាប់អំបិល? 
 

 ✓  

▪ ការបូម្េឹកទត្កាម្ដទីលើសកំណ្រ់ នំាឱ្យោនជារិម្ត្ប 
និងត្ស ររដី? 

 ✓  

▪ ការបនាយគុណ្ភាពេឹកទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្ 
ដូទច្នោះការបនាយការទត្បើត្បាស់េឹកខដលោនត្បទោជន៍
ទៅខែែេឹក ខាងទត្កាម្? 

 

 ✓  

▪ ការបំល្លស់េី 
ឬការាំងេីលំទៅងមីរបស់ត្បជាជនទោយបងា ំ? 

 

 ✓  

▪ ផលប៉ាោះ ល់ម្ិនសទកម ើគាន ទលើត្ក រម្អនកត្កីត្ក ន្រសត ី 
និងកុោរ ជនជារិទដើម្ភាគរិច្ ឬ 
ត្ក រម្ង្វយរងទត្គាោះទផែងទេៀរ? 

 ✓  

▪ ជទោៃ ោះកន ុងសងគម្ធៃន់ធៃរ 
ខដលទកើរទឡើងពីបញ្ា កាន់កាប់ដីធៃ ីនិងទត្បើត្បាស់ដីធៃ ី
? 

 

✓  ោនបញ្ា ាំងេីលំទៅងមីមួ្យទាក់េ
ងនឹងការជីកដីរបស់អាងេឹកខដល
ត្រវូទោោះត្ស្ថយទោយទត្បើខផនការាំ
ងេីលំទៅងមី។ជាមួ្យនឹង។ 

▪ សំណឹ្កដីម្ុនទពលបត្ងួម្ចូ្លគាន  
និងកំណ្រ់ជួរត្បឡាយ? 

 

✓  ត្បឡាយទាងំអស់នឹងត្រវូបត្ងួម្ចូ្ល
គាន  
និងកំណ្រ់ជួរទៅាម្លកាណ្ៈលកា ិរ 

▪ សំទឡងរំខានពីឧបករណ្៍សំណ្ង់? ✓  ការពិទត្គាោះទោបល់ជាមួ្យសេគម្
ន៍ 
ទដើម្បីបទងក ើរទពលទវល្លស្ថងសង់ត្រវូ
ទរៀបច្ំលម្ា ិរកន ុង EMP។ 

▪ ធូលីដីកន ុងទពលស្ថងសង់? ✓  ការពិទត្គាោះទោបល់ជាមួ្យសេគម្
ន៍ទដើម្បីបទងក ើរការត្គប់ត្គងធូលីដីត្រូ
វបានទរៀបច្ំលម្ា ិរកន ុង EMP។  

▪ ដីទជាេឹក និងជារិម្ត្បទោស្ថរគាម នការបងហ រូេឹក និង 
ការត្គប់ត្គងខត្សច្ំការត្គប់ត្គាន់?  

 ✓  

▪ ទត្ចោះជីជារិដី 
និងការតៃ ស់ប្រូលកាណ្ៈដីទោយស្ថរការទត្បើត្បាស់េឹក
ទត្ស្ថច្ត្សពទលើសកំណ្រ់? 

 

 ✓  
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សំនួរត្រួរពិនិរយទម្ើល បាេ/
ចស 

ទេ កំណ្រ់សោគ ល់ 

▪ ការការ់បនាយការផគរ់ផគង់េឹកទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្
ទៅរដូវទត្បើត្បាស់េឹកទត្ច្ើន? 

 

✓  ខផាកទលើមូ្លោា នរបស់ត្បព័នធនរាន្រសត
ពីម្ុន 
គឺថាោនេឹកេូរាម្ធម្មជារិ – 

កន ុងរដូវទត្បើត្បាស់េឹកទត្ច្ើន 
នឹងោនេឹកេូរទៅខែែេឹកខាងទត្កា
ម្រិច្ជាងម្ុន។ 

▪ ការបំពុលដី េឹកកន ុងខត្សច្ំការខដលកែាក់ 
ហានិភ័យសុែភាព ទោយស្ថរការទត្បើត្បាស់ជី 
និងថាន កំសិកម្មទលើសកំណ្រ់? 

 

✓  ការង្វរស្ថងសង់ទលើដីោដំុោះណមួ្យ
អាច្បងកឪ្យោនការបំពុលដី–EMP 
កំណ្រ់រករត្មូ្វការសត្ោប់ការសោា
រទៅេីាំង។ 

▪ សំណឹ្កដ ី(ទៅគនៃងន័ងគល ទៅទលើដី)? 
 

 ✓  

▪ ការ រចិ្រលិដល់ត្បឡាយ? 
 

 ✓  

▪  លាក់កករដល់ត្បឡាយទោយស្ថរកំទេច្កំណ្? 
 

✓  ត្បឡាយនឹងត្រវូបានបទងក ើរទឡើងទោ
យោនខគម្ទធា ើពីសុីម្៉ាង់រ៍។  

▪ លាកកករដល់ត្បឡាយទោយស្ថរកាត ទមម ច្ម្ត្ង? 
 

 ✓  

▪ េឹកសម្ុត្េេូរចូ្លត្បព័នធ ខែែេឹកខាងទត្កាម្? 
 

 ✓   

▪ ការទកើនទឡើងករណី្ជំងឺរាគរសូ ឬ 
ជំងឺទាក់េងនឹងេឹក? 

 

 ✓   

▪ ទត្គាោះថាន ក់ដល់បរោិកាសទធា ើការង្វរខដលោនសុវរា ិភា
ព និងម្ិនប៉ាោះ ល់ដល់សុែភាព 
ទោយស្ថរទត្គាោះថាន ក់របូស្ថន្រសត  គីម្ី និងជីវស្ថន្រសត  
អំឡរ ងទពលស្ថងសង់ និងត្បរិបរត ិការ?  

 

✓  ោន “លកាែណ្ឌ រត្មូ្វ” 
ទៅត្គប់េីាំងទដើម្បីអនុវរតាម្បរ ិ
ោកាសការង្វរខដលោនសុវរា ិភាព 
និងម្ិនប៉ាោះ ល់ដល់សុែភាព។  
 

▪ ការទជារជនម្នច្ំនួនត្បជាពលរដាអំឡរ ងទពលស្ថងស
ង់ និងត្បរិបរត ិការគទត្ោង 
ខដលបងកឪ្យោនបនទ ុកទេោា រច្នាសម្ព ័នធ  
និងទសវាកម្ម (ដូច្ជា ត្បព័នធផគរ់ផគង់េឹក 
និងអនាម្័យ)កាន់ខរទត្ច្ើន?  

✓  ោនការរំពឹងេុកថា 
ការស្ថងសង់នឹងោនរយៈទពល ៤ 
ទៅ ៥ 
ខែខដលត្ក រម្ការង្វរត្រូវអនុវរតាម្ 
EMP ។ 

▪ ជទោៃ ោះសងគម្ត្បសិនោនជួលកម្មករម្កពីរំបន់ទផែ
ងៗម្កទធា ើការ?  

 

 ✓  

▪ ហានិភ័យសែុភាព និងសុវរា ិភាពដល់សេគម្ន៍ 
ទោយស្ថរការេឹកជញ្ជ នូ រកាេុក និងទត្បើត្បាស់ 
និង/ឬ ទចលស្ថរនរុ ដូច្ជា៖ ទត្គឿងផទ ុោះ ទត្បង 
និងស្ថរនំរុគិម្ីទផែងទេៀរ អំឡរ ងទពលស្ថងសង់ 
និងត្បរិបរត ិការ?  

 

 ✓  

▪ ហានិភ័យប៉ាោះ ល់ដល់សុវរត ិភាពសេគម្ន៍ 
ទោយស្ថរទត្គាោះថាន ក់ជាយថាទេរុ 
និងទត្គាោះថាន ក់ធម្មជារិ ជាពិទសស 
ខដលសោសភាគ/នរុខដលជារច្នាសម្ព ័នធ របស់គ
ទត្ោង (ឧ. េំនប់នរាស្ថន្រសត ) 
គឺសោជិសេគម្ន៍ខដលេេួលរងផលប៉ាោះ ល់ទៅដល់ 
ឬ 
ត្រង់កខនៃងោនការទថាៃ ោះទនៃ យអាច្បងកឲ្ាោនរបួស
ដល់សេគម្ន៍កន ុងទពលស្ថងសង់ ត្បរិបរត ិការ 
និង ប់ត្បរិបរត ិការ?  

 ✓  



44         ឧបសម្ព ័នធ  ១             
 

សំនួរត្រួរពិនិរយទម្ើល បាេ/
ចស 

ទេ កំណ្រ់សោគ ល់ 

សំណួ្រ អំព៊ីការផរបលរបួលអាកាសនរ  
និងហានិភ័យម្រគាោះលហនតរាយ 

សំណួ្រខាងទត្កាម្ទនោះម្ិនខម្នសត្ោប់ការកំណ្រ់ត្បទភេ
ខផនកបរសិ្ថា នទេ។ 
សំណួ្រខដលបានបញ្ច លូកន ុងារាងវាយរម្ម្ៃទនោះទដើម្បីជួយ
កំណ្រ់រកហានិភ័យអាកាសនរុ 
និងហានិភ័យទត្គាោះម្េនតរាយច្ំបងៗ។  

បាទ្/
ចស 

ម្ទ្ កំណ្របសមាា លប 

• ទរើេីាំងគទត្ោងសា ិរកន ុងទត្គាោះថាន ក់ ដូច្ជា រញ្ជ យួដី 
េឹកជំនន់ ការបាក់ដី ពយរ ោះសីុក្នូ ែយល់ពយរ ោះ ពយរ ោះសូណម្ិ 
ឬ ផទ ុោះភន ំទភៃ ើង និងការខត្បត្បួលអាកាសនរុ? 

✓  ការត្រួរពិនិរយរកទម្ើលហានិភ័យអាកា
សនរុ AWARE 

និងការកំណ្រ់ត្បទភេសត្ោប់គទត្ោង 
គឺែពស់ 
ខដលោនការទកើនទឡើងម្នសីរុណ្ាភាព 
និងកំណ្កអាកាសខដលរំពឹងេុក 
ករណ្ីោនេឹកជំនន់ ការបាក់ដី 
និងការនៃ ក់ច្ុោះម្នកំណ្កអាកាស។ 
ោនការរំពឹងថា 
ករណ្ីទាក់េងនឹងទលបឿនែយល់នឹងទកើន
ទឡើង 
និងោនការទកើនទឡើងនីវសូម្ុត្េទៅកន ុ
ងរំបន់ទឆនរ។  

▪ ទរើការតៃ ស់ប្រូសីរុណ្ា ភាព កំណ្កអាកាស ឬ 
លកាណ្ៈត្ពឹរត ិការណ្៍ធៃន់ធៃរកន ុងរយៈទពលម្នគទត្ោងអា
ច្ប៉ាោះ ល់ដល់ទសា រភាពបទច្ចកទេស និងេិរញ្ញ វរថ ុ (ឧ. 
ការរល្លយតទ ងំេឹកកកកាន់ខរទត្ច្ើនប៉ាោះ ល់ដល់កត្ម្ិ
របញ្ច នូេឹកទត្ស្ថច្ត្សព ទធា ើឪ្យេឹកសម្ុត្េទឡើង 
បទងក ើនេីជត្ោលខដលោនជារិអំបិល ដូទច្នោះ 
ត្បភពេឹកម្ិនអាច្យកម្កទត្បើបានកន ុងរយៈទពលែៃោះ 
ឬ ទពញមួ្យឆ្ន ំ)?  

✓  ការស្ថងសង់ម្នត្បព័នធ ខដលធន់ 
ទាា រេឹក 
និងត្បព័នធ ខច្កចយេឹកនឹងអាច្េប់
េល់នឹងបញ្ា កងាោះេឹករបស់ត្បព័នធ។ 
 

▪ ទរើោនកាត ត្បជាស្ថន្រសត  ឬ 
ទសដាកិច្ចសងគម្កន ុងេីាំងគទត្ោងខដលង្វយរងទត្គាោះ
រចួ្ទេើយ (ឧ. ោនកត្ម្ិរអនកបារ់បង់ឱ្កាសែពស់ 
ច្ំណកត្ស រកជនបេ និងេីត្ក រង 
ការាំងលំទៅែុសច្ាប់ ជនជារិទដើម្ភាគរិច្ ន្រសត ី ឬ 
កុោរ)?   

 ✓  

▪ ទរើគទត្ោងអាច្ទធា ើឪ្យោនភាពង្វយរងទត្គាោះអាកាស
នរុ ឬ ហានិភ័យនឹងទត្គាោះម្េនតរាយទកើនទឡើងខាៃ ំង 
ទៅេីាំង     ជុំ វញិ (ឧ. 
ទោយបខងារេឹកកន ុងេទនៃ ខដលអាច្បទងក ើនជារិម្ត្បកន ុង
ខែែេឹកខាងទលើ ឬ 
ជំរុញឪ្យោនការាំងលំទៅកន ុងរំបន់ោនការរញ្ជ យួដី)
? 

 ✓  

ច្ំណ៖ំ ទត្គាោះថាន ក់ គឺអាច្បំផៃិច្បំតៃ ញដល់កាត របូវនតោ៉ា ងខាៃ ំង។ 
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ក. តារាងវាយរនលៃសរមាបបការររួរពិនិរយរកម្លើលហានិភ័យអាកាសនរ ជហំានដំបូង 

ទ ម្ ោះត្បទេស/គទត្ោង: ត្បទេសកម្ព ុជា: កទត្ោងខែែសង្វា ក់រម្ម្ៃកសិធុរកិច្ចត្បកបទោយភាររបរសិ្ថា ន 

១.  វសិ័យ៖ កសិកលម ធនននធលមជារិ និងបរសិ្ថា ន  
សំនួរររួរពិនិរយម្លើល ពិ

នទ ុ 
កំណ្របសមាា លប 

េីាំង 
និងការទរៀបច្ំគទត្ោ
ង 

ទរើការកំណ្រ់េីាំង 
និង/ឬការទរៀបច្ំរបស់គទត្ោងអាច្េំន
ងជាោនផលប៉ាោះ ល់ទោយលកាែណ្ឌអា
កាសនរុ រមួ្ោនអាកាសនរធុៃន់ធៃរ 
ទាក់េងនឹងត្ពឹរត ិការណ៍្ដូច្ជា 
ទត្គាោះេឹកជំនន់ ទត្គាោះរាងំសង ួរ ែយល់ពយរ ោះ 
និងបាក់ដី? 

១ ខផនកខដលេេួលរងផលប៉ាោះ ល់របស់ត្បឡាយនឹងត្រូវ
បានពត្ងឹងទដើម្បីេប់េល់នឹងទត្គាោះេឹកជំនន់ខដលរំពឹ
ងថាទកើរោន។ 
ច្ំទ ោះការទរៀបច្ំទពលទវល្លទត្ស្ថច្ត្សពេឹកកន ុងរដូវត្បាំ
ងនឹងទធា ើត្សបាម្រត្មូ្វការេឹក។ 

 ទរើការទរៀបច្ំគទត្ោងត្រវូពិចរណបា៉ា រា៉ា
ខម្៉ាត្រឧរុនិយម្ជលស្ថន្រសត  (ឧ. នីវ៉ាសូម្ុត្េ 
លំេូរេឹកកន ុងកត្មិ្រែពស់ 
កត្ម្ិរេឹកខដលអាច្ទជឿជាក់ 
ទលបឿនែយល់កត្ម្ិរែពស់ ។ល។ )? 

១ ការវភិាគខផនកជលស្ថន្រសត នឹងត្រវូទធា ើទឡើងទដើម្បីពាករ
បរោិណ្ោនេឹកទត្បើត្បាស់ 
និងទត្គាោះេឹកជំនន់/រាងំសង ួរធៃន់ធៃរ។ 

សោភ រៈ និងការខងទា ំ ទរើអាកាសថារុ និង 
លកាែណ្ឌអាកាសនរុបច្ច ុបបនន  
និងនាម្ងៃអនាគរ (ឧ. 
បទងក ើនកត្ម្ិរសំទណ្ើម្ 
ការបន្រញ្ច សគាន ម្នរអាកាសនរ ុ
ទៅទពលម្ងៃកន ុងរដូវទៅត  
ជាមួ្យនឹងអាកាសនរុទៅទពលម្ងៃកន ុង
រដូវរង្វរ 
ការជួបត្បេោះនឹងបា៉ា រា៉ា ខម្៉ាត្រឧរុនិយម្ជ
លស្ថន្រសត  របស់ែយល ់
និងសំទណ្ើម្អាច្នឹងប៉ា ល់ដល់ការទត្ជើ
សទរ ើសនរុចូ្លរបស់គទត្ោង 
កន ុងរយៈទពលម្នលេធផលរយៈទពលែៃ ី)ខដរ
ឬទេ?  

0  

ការអនុវរតរបស់លេធផ
លរយៈទពលែៃ ីរបស់គ
ទត្ោង 

ទរើលកាែណ្ឌអាកាសនរុ/នរុអាកាស 
និងត្ពឹរត ិការណ៍្ធៃន់ធៃរខដលោនអាច្នឹ
ងប៉ាោះ ល់ដល់ការអនុវរត (ឧ. 
បរោិណ្េឹកខដលោនត្បចំឆ្ន ំ) 
របស់លេធផលរយៈទពលែៃ ីរបស់គទត្ោង 
(ឧ.បរោិណ្េឹកខដលោនសត្ោប់ទត្ស្ថច្
ត្សពកាន់ខរត្បទសើរទឡើង) 
កន ុងរយៈទពលគទត្ោងទាងំមូ្លឬ? 

១  

២. ជទត្ម្ើសសត្ោប់ច្ទម្ៃ ើយ និងពនទ ុកន ុងការទឆៃ ើយោនដូច្ខាងទត្កាម្៖ 
ច្ទម្ៃ ើយ ពិនទ ុ 
ម្ិនអាច្ោន  0 

អាច្ោន ១ 

ច្ាស់ជាអាច្ោន ២ 

 
៣. ច្ទម្ៃ ើយខដលបូកទៅបានពិនទ ុ  ០ អាច្ចរុេុកថាគទត្ោងទនោះោនហានិភ័យទាប។ 

ត្បសិនបូកពិនទ ុ ត្គប់ច្ទម្ៃ ើយទាងំអស់បានពិនទ ុពី ១-៤ និងគាម នច្ទម្ៃ ើយណមួ្យបានពិនទ ុ  ២ ទេទនាោះ 

អាច្ចរុេុកថាគទត្ោងទនោះសា ិរកន ុងត្បទភេគទត្ោងោនហានិភ័យម្ធយម្។ ទបើបានពិនទ ុសរុបចំ្នួន ៥ 

ឬ ទត្ច្ើនជាងទនោះ (ខដលកន ុងទនាោះបានោក់ពិនទ ុ  ១ ត្គប់ច្ទម្ៃ ើយ) ឬ ោនការោក់ពិនទ ុ  ២ 

សត្ោប់ច្ទម្ៃ ើយណមួ្យទនាោះ អាច្ចរ់េុកគទត្ោងទនោះកន ុងត្បទភេគទត្ោងោនហានិភ័យែពស់។  

 
លេធផលម្នការត្រួរពិនិរយរកទម្ើលហានិភ័យជហំានដបូំង (ទាប ម្ធយម្ ែពស់): _____ម្ធយម្______ 
 
ម្រិទោបល់ទផែងទេៀរ:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ទរៀបច្ំទោយ:  Dr. A. G. Tony McDonald  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសម្ព ័នធ  ២៖ ខផនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន  

ក. ទសច្កត ីទផតើម្  

១. ខផនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន (EMP) 
ត្គបដណ្ត ប់ត្គប់ដណំក់កាលម្នការអនុវរតអនុគទត្ោងសំខាន់    ចប់ទផតើម្ពីការទរៀបចំ្ ាម្រយៈ 
ការបង្វគ ប់ឪ្យអនុវរត និង ត្បរិបរត ិការ។ ខផនការទនោះោនទគាលបំណ្ងទដើម្បនីនា  
ការត្រួរពិនិរយាម្ោនផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និងការអនុវរត វនិនការការ់បនាយខផនកបរសិ្ថា ន។ 
ខផនកខដល ក់ព័នធ របស ់ EMP នឹងបញ្ច លូទៅកន ុងខផនកសណំ្ង់ ត្បរិបរដ ិការ 

និងការត្គប់ត្គងរបសអ់នុគទត្ោងនីមួ្យ។  វនិនការការ រ      បរសិ្ថា នោននឹង (១) បទញ្ជ ៀស និង (២) 
ទបើមិ្នអាច្ទជៀសវាងបាន នឹងអាច្ការ់បនាយផលប៉ាោះ ល ់    បរសិ្ថា ន និង (៣) 
សទត្ម្ច្ភាពអនុទល្លម្ាម្បេបបញ្ញរត ិបរសិ្ថា នជារិ 
និងទសច្កត ីខងៃងការណ៍្ទគាលនទោបាយការ ររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (SPS) (2009) ។ 

២. កម្ម វធីិពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា ននឹងត្រវូអនុវរត  
ទេើយលេធផលនឹងត្រវូបានទត្បើទដើម្បីវាយរម្ម្ៃពីកត្មិ្រ និងភាពធៃន់ធៃរម្នផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នជាក់ខសតង 
ទោយទធៀបនឹងផលប៉ាោះ ល់ខដលបានពាករ និងការអនុវរត វនិន    ការ ការ របរសិ្ថា ន។ 

 

ែ. េំនួលែុសត្រវូកន ុងការអនុវរត  

៣. ការត្គប់ត្គង 
និងត្រួរពិនិរយាម្ោនសកម្មភាពបរសិ្ថា នទាក់េងនឹងគទត្ោងកន ុងដំណក់កាលមុ្នទពលស្ថងសង់ 
កំពុងស្ថងសង់ និងត្បរិបរត ិការទនោះ គឺជាេំនួលែុសត្រវូរបសភ់ាន ក់ង្វរត្បរិបរត ិ ខដលទៅកន ុងករណ្ីទនោះ 
វាជាេំនួលែុសត្រវូរបស់ ត្កសួងកសិកម្ម រុកាា ត្បោញ់ និងទនស្ថេ 
ខដលម្ន្រនតកីារ របរសិ្ថា នខដលបានចរ់ាំងកន ុងអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងរបស់ែ្នួ
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នឹងត្រួរពិនិរយទលើខផនកត្គប់ត្គង ការសត្ម្បសត្មួ្ល និងការទធា ើ       របាយការណ្៍រមួ្ 
និងេេួលទសច្កត ីសទត្ម្ច្ពីរោា ភិបាល និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ទបើចំបាច់្។ ត្សបគាន នឹង      
ការត្គប់ត្គងសកម្មភាពទៅេីាំងទនោះជាេំនួលែុសត្រវូរបស់ម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្ 
ទែរតកំពរ ខដលនឹងចរ់ាំងជនបទង្វគ លខផនកការ របរសិ្ថា ន ទៅកន ុងអងគភាពការអនុវរតថាន ក់ទែរត។ 
េំនួលែុសត្រវូសំខាន់ៗម្នជនបទង្វគ លខផនកការការ របរសិ្ថា ននឹងននាថា៖ 

(១) នឹងអនុវរត វនិនការការ់បនាយ 
និងត្រួរពិនិរយាម្ោនទលើសកម្មភាពទាងំទនោះត្សបាម្ EMP 

(២)  នឹងអនុវរតកម្ម វធីិការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា ន ខដលោនការវភិាគ 
និងចប់យកសំណក  

(៣)  នឹងទធា ើការរាយការណ៍្ត្សបាម្លកាែណ្ឌ រត្មូ្វរបស់ ADB និង GOKC ។ 
 

៤. ទទាោះជាោ៉ា ងណក៏ទោយ 
ោនការផតលក់ារខណ្នាំបរសិ្ថា នសំខាន់ៗសត្ោប់ដំណក់កាលអនុវរតទនោះ 
ទោយអនកជនំាញបរសិ្ថា នកន ុងត្ក រម្េីត្បឹកាអនុវរតន៍គទត្ោង។ រួនាេីរបសេី់ត្បឹកាអនុវរតគទត្ោង 
គឺត្រវូទធា ើការកន ុងខផនកមួ្យរបស់អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង 
ទោយជួយបំទពញេំនួលែុសត្រវូកន ុងការត្គប់ត្គង និងត្រួរពិនិរយាម្ោន។    
េីត្បឹកាអនុវរតន៍គទត្ោងនឹងផតល់ជូននូវរបាយការណ្៍ត្រួរពិនិរយដលធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុីផងខដរ។ 
េីត្បឹកាអនុវរតន៍គទត្ោងនឹងត្រវូទធា ើកិច្ចសនា 
ទោយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងកន ុងរយៈទពលអនុវរតកម្ច ី។ 

 

៥. 
េីត្បឹកាពីរនាក់ត្រវូបានចរ់ាំងឪ្យជួយគាំត្េដល់អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងកន ុងែួបគទត្ោង 
អនកជំនាញខផនកខត្បត្បួលអាកាសនរ ុ និង ការ របរសិ្ថា នអនដរជារិ 
និងអនកជំនាញការខត្បត្បួលអាកាសនរុ និងការ របរសិ្ថា នជារិ។ េីត្បឹកាទាងំទនោះ 
ត្រវូចូ្លរមួ្ទធា ើការង្វរកន ុងរយៈទពល ២ ខែ ទៅកន ុងគាន ម្នឆ្ន ំេី១ េី៣  និង េី៦ ទេើយ ទលើសពទីនោះទៅទេៀរ 
អនកជំនាញខផនកការ របរសិ្ថា ន និងការខត្បត្បួលអាកាសនរុជារិ នឹងទធា ើការង្វររយៈទពល ៦ 
ខែជាទរៀងរាលឆ់្ន ំ។ 
ម្នុសែទាងំទនោះនឹងជួយគាតំ្េដល់ការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា នសត្ោប់គទត្ោងទាងំមូ្ល និង 
រាលក់ារចំ្ណយកន ុងការទធា ើដំទណ្ើរ និងសោភ រការោិល័យត្រវូេូទារ់ជាងវកិា។ 

 

៦. ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងត្រវូទត្ជើសទរ ើសទោយ 
អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងសត្ោប់ការស្ថងសង់ទនោះ។  វនិនការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់កន ុងការស្ថងសង់ 
ខដលោនទៅកន ុង EMP នឹងត្រវូបានោក់បញ្ច លូជាសកម្មភាព ចំបាច់្កន ុងឯកស្ថរកិច្ចសនា។ 
ការបញ្ច លូបេបបញ្ញរត ិ EMP ទៅកន ុងកិច្ចសនាទនោះនឹងត្រវូទធា ើទឡើងទោយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង។ 
ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងោនការេេួលែុសត្រវូអនុវរត វនិនការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់ 
កន ុងដំណក់កាលស្ថងសង់ 
និងការអនុវរតរបសែ្់នួនឹងត្រវូសា ិរទត្កាម្ការត្រួរពនិិរយទោយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង។ 

 

៧. ការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា នកន ុងអំឡរ ងទពលត្បរិបរដ ិការគទត្ោងកន ុងរយៈទពលខវងទនោះ 
គឺជាការេេួលែុសត្រវូរបស ់ម្នទ ីរកសិកម្ម និងម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្ទែរតកំពរ។ 

 

គ. ទសច្កត ីសទងាបអំពីផលប៉ាោះ ល់ចំ្បងៗ 

៨. ារាង A1.1 សទងាបពីផលប៉ាោះ លចំ់្បងៗរបសអ់នុគទត្ោងកន ុងអំឡរ ងទពលស្ថងសង់ 
និងត្បរិបរដ ិការដូច្ខដលបានកំណ្រ់ ទោយការត្រួរពិនិរយបរសិ្ថា នជំហានដំបូង (IEE) 
ត្ពម្ទាងំត្សបាម្ វនិនការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់ខដលបានកំណ្រ់ទដើម្បកីារ់បនាយផលប៉ាោះ លទ់ាងំ
ទនាោះ។ 

៩.  វនិនការការ់បនាយនឹងត្រវូបានោក់បញ្ច លូទៅកន ុងឯកស្ថរទដញម្ងៃ កិច្ចសនាស្ថងសង់ 
និងនីរិវធីិត្គប់ត្គងត្បរិបរិតការ។ ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ 
និងអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងនឹងអនុវរត វនិនការទាងំទនោះ អាត្ស័យទលើដំណក់កាលអនុគទត្ោង។ 
ត្បសិេធភាពម្នវនិនការទាងំទនោះនឹងត្រវូបានត្រួរពិនិរយទោយត្ប រងត្បយ័រន ាម្រយៈ    
ការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា នទដើម្បីកំណ្រ់ថាទរើត្រវូបនត វនិនការទាងំទនោះ ឬ 
ខកលម្ា វនិនការទាងំទនោះ។ 
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ឃ. ទសច្កត ីសទងាបអំពីការត្គប់ត្គងនិងការចំ្ណយទលើការត្រួរពិនិរយាម្ោន 

១០. ការចំ្ណយទលើការអនុវរត វនិនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន 
និង វនិនការការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នទៅកន ុងារាងោ៉ា ត្េីក EMP 
ត្រវូបានោក់បញ្ច លូកន ុងខផនកចំ្ណយទលើការទរៀបចំ្ កិច្ចសនាស្ថងសង់ និងងវកិាត្បរិបរិតការ។ 

ការ វភិាជងវកិាលម្ា ិរទៅាម្ខផនកនីមួ្យៗកន ុង EMP 
នឹងត្រវូបានបទងក ើរទឡើងទោយអងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង 
ទោយោនជំនួយពីអនកជនំាញការ របរសិ្ថា ន។ ការបា៉ា ន់ត្បោណ្ការចំ្ណយសត្ោប់ការអនុវរត EMP 
និងការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា នសត្ោប់អនុគទត្ោងទនោះ 
ោនការសទងាបពកីារពិទត្គាោះទោបល់ជាស្ថនរណ្ៈនិងការកស្ថងសម្រាភាព កន ុងារាងេី ១២ 
ខាងទត្កាម្។  
ការចំ្ណយទលើការត្រួរពិនិរយាម្ោនភាពអនុទល្លម្ភាពនឹងត្រវូបានរា៉ា ប់រងទោយអងគភាពអនុវរតជា
ខផនកមួ្យម្នមុ្ែង្វរអនុវរត។ 
ការចំ្ណយទលើការត្រួរពិនិរយាម្ោនម្ផទកន ុងនឹងត្រវូរា៉ា ប់រងទោយត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ 
និងភាន ក់ង្វរអនុវរត។ 
ការចំ្ណយទលើការត្រួរពិនិរយាម្ោនឯករាជយនឹងដកពងីវកិាសត្ោប់េីត្បឹការបសអ់ងគភាពត្គប់ត្គង
គទត្ោង។ មុ្នទពលអនុវរតខផនការត្រួរពិនិរយាម្ោន 
ភាន ក់ង្វរខដលេេួលែុសត្រវូនឹងបង្វា ញងវកិាខដលបា៉ា ន់ត្បោណ្ម្តងមួ្យៗកាន់ខរលម្ា ិរ។ 
កន ុងអំឡរ ងទពលម្នការអនុវរតគទត្ោងអាច្នឹងោនការខកសត្មួ្លងវកិា 
ទោយខផាកទលើរត្មូ្វការជាក់ខសតង។ 
ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងេេួលែុសត្រវូទលើការចំ្ណយទលើវនិនការការ់បនាយទាងំអសក់ន ុងទពលស្ថងសង់ 
ខដលនឹងត្រវូោក់បញ្ច លូកន ុងឯកស្ថរទដញម្ងៃ និងកិច្ចសនា។ ម្នទ ីរធនននេឹក 
និងឧរុនិយម្ទែរតកំពរនឹងេេួលែុសត្រវូទលើការចំ្ណយខដល ក់ព័នធ  
នឹង វនិនការការ់បនាយកន ុងកំឡរ ងទពលត្បរិបរត ិការ។ 
ការចំ្ណយរទាក់េងទៅនឹងការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរសិ្ថា នកន ុងអំឡរ ងទពលស្ថងសង់ 
និងត្បរិបរដ ិការនឹងត្រវូរា៉ា ប់រងទោយ ម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្ទែរតកំពរ និងត្បរិបរត ិករ។ 
ការចំ្ណយសត្ោប់ការកស្ថងសម្រាភាពនឹងត្រវូរា៉ា ប់រងទោយគទត្ោងទាងំមូ្ល។ 

 

១១. 
សកម្មភាពជាបនតម្នការាម្ោនត្រួរពិនិរយរបស់អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងកន ុងទពលស្ថងសង់ និង   
រយៈទពលត្បរិបរដ ិការដំបូងនឹងត្រវូឧបរាម្ភពីងវកិាស្ថងសង់។ 
ការចំ្ណយទលើការត្រួរពិនិរយាម្ោនជាបនតរបស់ម្នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្ 
នឹងត្រវូរា៉ា ប់រងទោយងវកិាត្បរិបរត ិការរបស់ែ្នួ។ 
 

តារាងទ្៊ី១២៖ ការបា នបរបមាណ្ចំ យរបសបអន គម្រមាង-ផផនការរគបបរគងបរសិ្ថា ន 
និងការររួរពិនរិយតាលដ្ឋន 
មុ្ែចំ្ណយ ការច្ំណយបា៉ា ន់ស្ថម

ន (USD) 
ត្បភពងវកិារ 

ការការ់បនាយខផនកបរសិ្ថា ន 
(រមួ្ទាងំការដំទណ្ើរការខផនការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន) 

32,000 ងវកិារត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ 

ការត្រួរពិនិរយាម្ោនខផនកបរសិ្ថា ន 
(រមួ្ទាងំការទធា ើទរសត គុណ្ភាពេឹក ដី និង ការទធា ើទរសតការជីកដី  

3,800 ងវកិារអងគភាពត្គប់ត្គងគ

ទត្ោង & ភាន ក់ង្វរអនុវរត 
ការពិទត្គាោះទោបល់ជាស្ថនរណ្ៈ 2,500 ងវកិារអងគភាពត្គប់ត្គង 
ការត្បឹកាទោបល់កន ុងការត្គប់ត្គងបរសិ្ថា ន (ទបើចំបាច្់) 3500 ងវកិារអងគភាពត្គប់ត្គង 
ការបណុ្្ោះបណត ល 
(ការបណុ្្ោះបណត លជាក់ខសត ងដល់បុគគលិកខដលបានខរងាំងទបើចំ
បាច្)់ 

6000 ងវកិារអងគភាពត្គប់ត្គង 

សរ ប $47,800  
 

តារាងទ្៊ី ១៣៖ អកសរការបកន ុងផផនការរគបបរគងបរសិ្ថា ន  
អកសរការប  អកសរការប  

PMU អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោង PPCU អងគភាពេេួលបណ្ត ឹងស្ថនរណ្ៈរបស់គទត្ោង 

PIC េីត្បឹកាអនុវរតគទត្ោង FWUC សេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក 

TA ជំនួយបទច្ចកទេស WUGs ត្ក រម្អនកទត្បើត្បាស់េឹក 
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តារាងទ្៊ី ១៤៖ ផផនការរគបបរគងបរសិ្ថា ន: តារាងមា រទិ្កននផលប ោះពាលបបរសិ្ថា នចំបងៗ និងវនិនការការបបនាយផដលអាចអន វរត 
ផលប ោះពាលបចំបង

ៗ 
លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 

ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

១. អន ស្ថសន៍កន ុងដំ កបកាលកំណ្របទ្៊ីតាងំ និងម្រៀបចំគម្រមាង 
ការកំណ្រ់ទពលទវល្ល
ការង្វរ  

-  
ការង្វរទាក់េងនឹងការស្ថងស
ង់អាងេឹកម្នត្បព័នធនរាស្ថន្រសត
ត្រ ងំរុនរំពឹងថានឹងោនរយៈ
ទពល រេូរដល់ទៅ ០៥ ខែ។ 
ការស្ថងសង់ទនោះនឹងោនការ
ទត្បើត្បាស់រងយនត      ជាទត្ច្ើន 
ការយកកាកសំណ្ល់ទច្ញ   
ការដំទឡើងទាា រេឹកងមីខដលនឹងប៉ាោះ
 ល់ដល់ជីវរិរស់ទៅត្បចំម្ងៃរប
ស់ត្បជាជនកន ុងឃុំ។ 

D3 រយៈទពលែៃ ី -  ទដើម្បីការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់ម្នគ
ទត្ោងទនោះកន ុងឃុំ 
គទត្ោងគួរោនការពិភាកាពីដំបូងមុ្
ននិោយអំពីទពលទវល្ល 
និងយល់ត្ពម្ទលើរយៈទពលខដលេីត្បឹ
កាអនុវរតគទត្ោង 
អាច្អនុវរតការង្វរ។   

គាម ន -  PMU/PPCU 

-  ជំនួយបទច្ចកទេស 
(TA) 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ PMU/PPCU 

យុេធភណ្ឌ ម្ិនទាន់ផទ ុោះ(
UXO) 

-   
ការង្វរគទត្ោងនឹងត្បត្ពឹរតទៅ
ទៅកន ុងរំបន់ខដលអាច្ទធា ើច្រា
ច្រណ៍្បានលា រចួ្ទៅទេើយ។ ដូទច្នោះ 
គទត្ោងទនោះេំនងជាម្ិនអាច្
ោនហានិភ័យយុេធភណ្ឌ ម្ិនទាន់
ផទ ុោះ។ 
កន ុងអំឡរ ងទពលម្នការពិទត្គាោះ
ទោបល់ជាស្ថនរណ្ៈទៅកន ុងខែ 
ម្ីនាឆ្ន ំ ២០១៦ 
គាម ននរណោន ក់បានទលើកទឡើង
ការត្ពួយបារម្ភអំពីការត្ប ម្នឹ
ងទត្គាោះថាន ក់យុេធភណ្ឌ ម្ិនទាន់
ផទ ុោះទៅកខនៃងខដលបានទសន ើទឡើង
ទនោះ វាជាត្បព័នធនរាស្ថន្រសដ  
ខដលោនត្ស្ថប់ចប់ាំងពីរបប   
ប៉ាុលពរ។ ប៉ាុខនត  
រទតត ជីកដីទៅម្ិនដឹង 
ថាអាច្កាន់យុេធភណ្ឌ ម្ិនទាន់
ផទ ុោះទៅទឡើយទេ។ 

D2 រយៈទពលែៃ ី -  ទដើម្បីទជៀសវាងហានិភ័យណមួ្យ 
ទៅេីាំងខដលោនការជីកដ ី ឬ 
ទបាសសោា រដីទាងំអស់ 
ខដលជាកខនៃងខដលោនការសងែ័យស
ម្ទេរុផលថាទរើរំបន់ទនាោះោនសុវរា ិ
ភាពឬអរ់ភាន ក់ង្វរទបាសសំអារម្ីន
ខដលបានអនុញ្ញ រត្រវូចូ្លរមួ្ទធា ើការ
ង្វរទាងំទនោះ 
ទោយោនការត្ពម្ទត្ពៀងគាន កន ុងការ
ទផទៀងតទ រ់ ពិនិរយរក 
និងទបាសសោា រទដើម្បីននាថារំបន់
ទាងំអស់ 
ខដលជាកខនៃងខដលោនការជីកដី ឬ 
ការស្ថងសង់ចូ្លទៅដល់េីទនាោះ 
ត្រវូទបាសសោា រយុេធភណ្ឌ ម្ិនទាន់ផទ ុោះ
ទនាោះ។ 

ទៅកន ុងកិច្ច
សនា 
ទោយត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  PMU PPCU 
-  TA / 

ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ 
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ: PMU/TA      

(បរសិ្ថា ន វសិា ករ) 
 

រំបន់ការ រធម្មជា
រិ 
 
 

-  អនុគទត្ោងទនោះោនេីាំងសា ិរ
ទៅខាងទត្ៅរំបន់ការ រធម្ម
ជារិ និងរំបន់ 
ទត្បើត្បាស់ពេុបំណ្ងទាងំ   អស។់ 
ការទត្បើត្បាស់ដីខដលទៅជុំវញិភា
គទត្ច្ើនជាដីខត្ស ។ ដូទច្នោះ 
ផលប៉ាោះ ល់ច្ំបងៗទៅទលើលកា
ណ្ៈ
ទអកូឡូសុីកន ុងរំបន់ទនោះនឹងម្ិន

D2+ រយៈទពលខវ
ង 

គាម ន គាម ន -  PMU/PIC  
-  TA 

-  ត្រួរពិនិរយទោយ: 
PMU/TA (បរសិ្ថា ន) 
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ទកើរោន។ ដូទច្នោះ ត្បឡាយ 
និងអាងេឹកត្រ ងំរុននិងអាច្
ទត្បើត្បាស់ជា 
ជត្ម្កសត្ោប់សរាស្ថៃ បខដលតៃ
ស់េីពីកខនៃងទផែងទេៀរផងខដរ
។ 

ផលប៉ាោះ ល់ទៅខែែេឹ
កខាងទត្កាម្ 
(គុណ្ភាពេឹក) 

-  ការទត្ស្ថច្ត្សពខដលកាន់ខរទត្ច្ើ
នអាច្បងកឱ្យោនការងយចុ្ោះបរ ិ
ោណ្េឹកខដលអាច្ទត្បើបានស
ត្ោប ់      
កសិកទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្។ 
ប៉ាុខនត  អនុគទត្ោង គឺរូច្ 
និងេំនងជាម្និអាច្ោនហានិ
ភ័យគួរឪ្យករ់សោគ ល់ទឡើយ។ 

D3 រយៈទពលម្
ធយម្ 

-  ជំនួយបទច្ចកទេសនឹងផតល់                 
ការបណុ្្ោះបណត ល 
សត ីពីការអនុវរតការង្វរកសិកម្មខដល
ោនេឹកទត្ស្ថច្ត្សពទដើម្បីបទងក ើនច្ំ
ទណ្ោះដឹង សត ីពីដី 
និងការទឆៃ ើយរបសម្ត្សប 
ការខកលម្ាវាលខត្ស 
និងការទរៀបច្ំសត្ោប់ការទត្ស្ថច្ត្សព 
ការត្គប់ត្គងេឹកទៅកន ុងខត្ស 
ការខងរកាជទត្តេឹក កត្ម្ិរ 
និងការកំណ្រ់ទពលទវល្ល 
និងរួនាេីម្នត្បឡាយរំទោោះេឹក 
និងផលត្បទោជន៍របស់វា។ 
ជាខផនកមួ្យម្នខផនការត្រួរពិនិរយា
ម្ោនបរសិ្ថា ន 
ការត្រួរពិនិរយាម្ោនបរោិណ្េឹក
ខដលោននឹងត្រវូទធា ើទឡើងទៅកន ុងភូម្ិ
សា ិរទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្កន ុងរដូវវ
សា 
និងត្បាំងទដើម្បីការ់បនាយផលប៉ាោះ 
ល់អវជិជោន និង វនិនការទោោះត្ស្ថយ 
ចំបាច្់ឪ្យទាន់ទពលទវល្ល ទបើចំបាច្់។ 
(សូម្ទម្ើលារាង AB.3) 

ច្ំណយគ
ទត្ោង  

-  PMU/PPCU 
-  TA:  វសិា ករ 
-  FWUC 
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ: 
PMU/PPCU/TA  
(បរសិ្ថា ន វសិា ករ) 

 
 
 
 
 

ជារិអាទសនិកកន ុងេឹ
កទត្កាម្ដ ី

- ោនការយល់ដឹងថា 
េឹកទត្កាម្ដីទៅកន ុងរំបន់ទនោះ
ោនបរោិណ្ជារិអាទសនិកទា
បបំផុរ ប៉ាុខនត  
ទោយស្ថរេីាំអអនុគទត្ោង 
ទផែងទេៀរោនទៅកខនៃងែុស
គាន ទនាោះនឹងោនការខណ្នាំឪ្យោ
នការត្ប រងត្បយ័រន 
និងការទធា ើទរសត  

D3 រយៈទពលខវ
ង 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់គួរខរដឹង 
អំពីបញ្ា ជារិអាទសនិកច្ំបងៗ 
បញ្ា ទនោះគួរខរោក់បញ្ច លូជាព័រ៌ោន
ទាក់េងនឹងេីាំងគទត្ោង 
ទទាោះបីជាគាម នរត្ម្ូវការសត្ោប់សកម្ម
ភាពទាញយកេឹកម្កទត្បើត្បាស់ក៏ទោ
យ។ 

ច្ំណយកន ុង
មួ្យឯកាត  
ទៅកន ុងារា
ង 

-   

ការតៃ ស់េីរបស់ត្រី - ម្ិនចរ់េុកថាធៃន់ធៃរ 
ទោយទេរុថា 
អាងេឹកត្រ ងំរុន 
គឺជាត្បភពេឹកោនរយៈទពល
ែៃ ី 

D1 រយៈទពលម្
ធយម្ 

-   គាម ន -   
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

អាត្ស័យទលើការផគរ់ផគង់េឹកពីេឹ
កទភៃៀងខដលេូរេឹកទលើដ។ី 

 

ការជនលិច្ 
និងសំណឹ្ក 

- ខផនកមួ្យចំ្នួនម្នត្បឡាយរបស់
គទត្ោង (project alignment) 
នឹងត្រវូរងផលប៉ាោះ ល់ទោយេឹ
កជំនន ់ និងសំណឹ្កដី 
ជាពិទសសទៅកន ុង    រដូវវសា។ 

D2 រយៈទពលខវ
ង 

-  ដូទច្នោះ 
ផលប៉ាោះ ល់នឹងអាច្ការ់បនាយ ឬ 
បទញ្ជ ៀសបាន 
ទោយទរៀបច្ំបៃ ង់ខដលោនគុណ្ភាព
សម្ត្សប 
និងត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ទដលោនបេពិ
ទស្ថធន៍ ត្ពម្ទាងំគិរគូរទលើបរសិ្ថា ន 
រមួ្ោន 
កម្ម វធីិោដំុោះរុកាជារិទឡើងវញិទៅាម្
ត្បឡាយខដលោនអាច្រងផលប៉ាោះ ល់
ទោយសំណឹ្កដី។ 

ការច្ំណយ
ទលើការោដំុោះ
រុកាជារិទឡើង
 វញិ 
(បញ្ច លូកន ុងរ
យៈទពលស្ថ
ងសង់)  

-  TA:  វសិា ករ  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ: 
PMU/PPCU/TA      
(បរសិ្ថា ន វសិា ករ) 

 

ការេន្រនាទ នម្នរំបន់     
ទអកូឡូសុីម្ុន  

-  ម្ិនធៃន់ធៃរ     D1 
 
 
 
 
 
 
 
 

រយៈទពលែៃ ី -  ទោយទេរុថា 
េីាំងខដលបានទសន ើទឡើង 
ទៅឆ្ៃ យពីរំបន់ការ រធម្មជារិ និង 
រំបន់អភិរកែ 
ោនការរំពឹងថាគាម នផលប៉ាោះ ល់ធៃន់
ធៃរណនឹងទកើរទឡើងទឡើយ។ 
ការពិចរណទលើបរសិ្ថា នទៅខរទាម្ទា
រឪ្យោន 
ទោយយកច្ិរដេុកោក់ទលើរំបន់ទអកូ
ឡូសុី និងត្បទភេរុកាជារិ និងតក កន ុង 
ទពលស្ថងសង់ ឬត្បរិបរដ ិការ។ 
ខផាកទលើ កិច្ចត្បជុំពិទត្គាោះទោបល់ 
ជាមួ្យអនកភូម្ិ 
ពួកគារប់ានទលើកទឡើងថា 
ការខកលម្ាអាងេឹកទនោះនឹងោនត្ប
ទោជន៍ដល់ជត្ម្កសរាទៅរំបន់អភិរ
កែ។ 

គាម ន -  PMU/PPCU 

-  TA:  វសិា ករ 
-  FWUC 
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ: 
PMU/PPCU/TA      
(បរសិ្ថា ន វសិា ករ) 
 

ត្បាស្ថេ 
និងរម្ម្ៃខផនក 
ត្បវរត ិស្ថន្រសត /វបបធម៌្  

-  គាម នត្បាស្ថេជាត្បវរត ិស្ថន្រសត /វបប
ធម៌្សា ិរទៅកន ុងរំបន់អនុគ
ទត្ោង 

D1 គាម ន គាម ន គាម ន  

កខនៃងទរៀបច្ំបុណ្យស
ព 

-  ខផាកទលើការច្ុោះេីកាន់េីាំងគ
ទត្ោងទៅកន ុងខែមី្នា ឆ្ន ំ២០១៦ 
បានឪ្យដឹងថា 
គាម នកខនៃងទរៀបច្ំ 
បុណ្យសពណមួ្យទៅកន ុងគទត្ោ
ងខដលបានទសន ើសុំគឺមិ្នោន។ 
អនកភូម្ិផងខដរម្ិនបានទលើក
ទឡើងបញ្ា ទនោះទលើកខលងខរដី

D1 គាម ន គាម ន គាម ន  
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ខត្ស។ 

ការាំងេីលំទៅងមី/ល
េធកម្មដធីៃ ី  

-  ត្េពយសម្បរត ិឯកជន រមួ្ោនដី 
និងទដើម្ទ ើោនរម្ម្ៃខផនកទស
ដាកិច្ច។ 

D2 រយៈទពលខវ
ង 

-  បានបញ្ច លូកន ុងខផនការាំងេីលទំៅ
ងមី 

ច្ំណយគ
ទត្ោង 

-  PMU/PPCU 

-  TA: ការាំងលំទៅងមី 
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ: 
PMU/PPCU/TA      
(ការាំងលំទៅងមី) 

២. ផលប ោះពាលបអំ រ ងម្ពលស្ថងសងប 

ធូលីដពីីការង្វរស្ថង
សង ់

-  ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោន
អាច្ 
ទកើរោនទឡើងកន ុងដំណក់កាល
ស្ថងសងក់ន ុងករណី្ោនការត្គប់
ត្គងការស្ថងសង់មិ្នត្រឹម្ត្រវូ 
ប៉ាុខនតផលប៉ាោះ ល់ទនោះេំនងជាមិ្
នធៃន់ធៃរទឡើយ។ 

D2 រយៈទពលែៃ ី -  េឹកនឹងត្រវូបាញ់កន ុងទពលស្ថងសង់
ទបើសិនេីាំងស្ថងសង់ទនាោះសា ិនទៅ
ច្ោៃ យ 50 ខម្៉ាត្រជិរេីត្បជុំជន 
ដូច្ជា ភូម្ ិ ម្នទ ីរទពេយ ស្ថល្លទរៀន 
។ល។ 
ទដើម្បីននាឪ្យោនការការ់បនាយធូ
លីដទីៅកន ុងេីាំងស្ថងសង់ទាងំមូ្ល
។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 

ធូលីដ ី
និងការដកឹជញ្ជ នូស
ោភ រៈ   

-  ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោន
អាច្ 
ទកើរោនទឡើងកន ុងដំណក់កាល
ស្ថងសងក់ន ុងករណី្ោនការត្គប់
ត្គងការស្ថងសង់មិ្នត្រឹម្ត្រវូ 
ប៉ាុខនតផលប៉ាោះ ល់ទនោះេំនងជាមិ្
នធៃន់ធៃរទឡើយ។ 

D2 រយៈទពលែៃ ី -  ការត្គប់ត្គងសោភ រសង ួរ 
និងការដឹកជញ្ជ នូបទងក ើរបានជាធូលី
ដីទត្ច្ើន៖ 

▪ ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ត្រវូទរៀបចំ្ខផន
ការត្គប់ត្គងធូលី។ 

▪ េឹកនឹងត្រវូបាញ់ទៅត្រង់កខនៃង
ខដលត្រវូត្គប់ត្គងសោភ រសង ួរៗ 
កំទេច្កំេី និងសោភ រដឹកជញ្ជ នូ។  

-  ោនការត្គប់ត្គងរងយនតដឹកសោភ រ
ទដើម្បីការ់បនាយការកំពប ់
និងធូលីដី។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 

ការបំពុលែយល់ 
និងសំទឡង  

-  ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោន
អាច្ 
ទកើរោនទឡើងកន ុងដំណក់កាល
ស្ថងសងក់ន ុងករណី្ោនការត្គប់
ត្គងការស្ថងសង់មិ្នត្រឹម្ត្រវូ 
ប៉ាុខនតផលប៉ាោះ ល់ទនោះេំនងជាមិ្
នធៃន់ធៃរទឡើយ។ 

D2 រយៈទពលែៃ ី -  ការបទញ្ចញឧសម ័នោនយនត  
និងឧបករណ៍្អាច្បងកឱ្យោនការបំ
ពុលែយល់ និងសំទឡងរំខាន។ 
ោនការត្គប់ត្គង    រងយនត  
និងឧបករណ៍្ទដើម្បីបំទពញាម្កត្មិ្
រសត ង់ោបទញ្ច ទញឿឧសម ័ន 
និងសំទឡងរបស់កម្ព ុជា។ 
ការពិទត្គាោះទោបល់ជាមួ្យសេគម្ន៍
េេួលផលនឹងទកើរោនទឡើងទៅទព
លចប់ទផតើម្ស្ថងសង់ទដើម្បីពិភាកា 
អំពីការត្គប់ត្គង និងការ់បនាយ 
ការបំពុលែយល់ 
និងសំទឡងកន ុងរយៈទពលែៃ ីច្ំបងៗឪ្យ
បានជាក់ល្លក់។ 

-  ទដើម្បីការ់បនាយផលប៉ាោះ ល់ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ោនការកំណ្រ់េីាំងស្ថងសង់ 
ច្ោៃ យ ១០០ ខម្៉ាត្រ ពីភូម្ិ 
ឬេីត្បជុំជនទៅទបលបាយម្ងៃត្រង់ 
និងទពលយប់។ 

កាកសំណ្ល់របស់ម្នុ
សែទកើរទឡើងពីការស្ថ
ងសង់ 

-  ផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នអវជិជោន
អាច្ 
ទកើរោនទឡើងពីល្លម្កកន ុងដំ
ណក់កាលស្ថងសង់។ 
វានឹងទធា ើឪ្យទកើរោនរុយទរាម្ 
និងជំងឺឆៃងខដលអាច្បងកឪ្យោ
នបញ្ា អនាម្័យកន ុងេីាំងទនាោះ
។ 

D2 រយៈទពលែៃ ី -  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់នឹងផតល់ទេោា រច្
នាសម្ព ័នធ រកាអនាម្័យ (បងគន់ 
រទតត កប់ ។ល។) 
ទោយោនការបទញ្ចញកាកសំណ្ល់ត្រឹ
ម្ត្រវូ។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 

ការបទញ្ចញកាកសំណ្
ល់រ ៉ឹងពីកខនៃង  
ស្ថន ក់ទៅទធា ើការស្ថងស
ង់ ការោា នសំណ្ង់ 
និងកម្មករ 

-  កាកសំណ្ល់រ ៉ឹងអាច្បទងក ើរជា
ការរំខាន និងកៃ ិនអាត្កក់ 
បងកឪ្យោនភាន ក់ង្វរច្ម្ៃងជំងឺ 
(ដូច្ជា សរារុយនិងសរាកណុ្្រ) 
សទ ោះត្បព័នធលូ 
និងបងកទត្គាោះថាន ក់ដល់បរសិ្ថា ន។ 
ទេរុទនោះទេើយត្រវូខរផតល់ធុងសំ
រាម្ឪ្យបានត្គប់ត្គាន់ទៅកខនៃង
ស្ថន ក់ទៅទធា ើការស្ថងសង ់
និងត្រវូសោា រធុងសំរាម្ទរឿងរា
ល់ម្ងៃ ត្ពម្ទាងំទចលសំរាម្ 
ទៅេីកខនៃងចក់សំរាម្ខដលបា
នអនុញ្ញ រ។ 

D3 រយៈទពលែៃ ី -  កខនៃងស្ថន ក់ទៅសត្ោប់ស្ថងសង់ត្រវូ
ខរោនអនាម្័យកន ុងទពល 
និងម្ុនទពលចកទច្ញទៅកាន់េីាំ
ងងមីទេៀរ។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 

ទត្គាោះថាន ក់ច្រាច្រណ៍្ 
និងសទ ោះច្រាច្រណ៍្ទោ
យស្ថរការដកឹជញ្ជ នូឧ
បករណ៍្ 
 

-  ទត្គឿងច្ត្កធុនធៃន់មួ្យចំ្នួន 
(ធៃន់រងយនតដឹកេំនិញធុនធៃន់ 
ត្ាក់េ័រ ូសឆ្យ និងចូ្កដ ី
។ល។) 
នឹងត្រវូយកទៅកាន់េីាំងស្ថង
សង់សត្ោប់ជីក 
និងទធា ើការង្វរស្ថង   សង។់ 
ទត្គឿងច្ត្កទាងំទនាោះនឹងត្រវូដឹក
ជញ្ជ នូទច្ញ និងចូ្ល 
កន ុងកំឡរ ងទពលស្ថងសង់ 
និងោនច្ំនួនរិច្រូច្ប៉ាុទណណ ោះ។ 
ទទាោះបីជាេីាំងគទត្ោងទនោះោ
នម្នុសែទត្ច្ើនទៅេីទនាោះ 
ម្ិនរំពឹងថាោនការរំខានធៃន់ធៃ
រកត ី 
ទត្គឿងច្ត្កទាងំទនោះអាច្បងកឪ្យ
ោនទត្គាោះថាន ក់ច្រាច្រណ៍្ដល់ស
េគម្ន៍មូ្លោា ន សទ ោះច្រាច្រ 

D3 រយៈទពលែៃ ី -  រងយនតទត្បើត្បាស់កន ុងការស្ថងសង់នឹង
ទគារពាម្ការកំណ្រ់ទលបឿនជារិ។ 

-  រងយនតទត្បើត្បាស់សត្ោប់ការសំណ្ង់នឹ
ងទបើកកន ុងទលបឿនយឺរ ជាពិទសស 
ទៅផារ ស្ថល្លទរៀន ម្នទ ីរទពេយ 
េីត្បជុំជន 

-  េុកេីនៃ សត្ោប់ទបើកបរ ឬ 
ផ្ វូទធា ើដំទណ្ើរសត្ោប់អនកដំទណ្ើរទដើម្បី
ទជៀសវាងការកកសទ ោះច្រាច្រណ៍្។ 

-  រងយនតទត្បើត្បាស់សត្ោប់ការស្ថងសង់
ត្រវូច្រទៅកខនៃងោនសុវរា ិភាពខដល
បានកំណ្រ់។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

និងធូលីដី។ 

សំណឹ្កដ ី - សំណឹ្កដនីឹងអាច្ទកើរោនកន ុង
ទពលទលើកដ ី និង ូសឆ្យដ ី
ទៅាម្ត្ចំង ឬ 
ត្បឡាយខដលោនត្ស្ថប់។ 
សំណឹ្កដទីនោះនឹងបងកឱ្យគុណ្ភា
ពេឹកនៃ ក់ចុ្ោះ 
និងោនផលប៉ាោះ ល់ទលើធនន
នកន ុងេឹកមួ្យ    ច្ំនួន។ 

D3 រយៈទពលម្
ធយម្ 

-  ដូទច្នោះ 
ការអនុវរតការស្ថងសង់លានឹងជួយកា
រ់បនាយសំណឹ្កដី 
និងនិងកំណ្លាប់ដី ។ 
ទលើសពីទនោះទេៀរ 
ការោរំុកាជារិស្ថរជាងមីនឹងជួយការ់ប
នាយសំណឹ្កដី។  

 
ច្ំណយបា៉ា ន់
ស្ថម នបានប
ញ្ច លូកន ុង 
EMP ារាង 
AB.3 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ទត្កា
ម្កិច្ចសេការជាមួ្យ
អាជាា ធរមូ្លោា ន 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA       
(បរសិ្ថា ន វសិា ករ)  

សុែភាព 
និងសុវរា ិភាពរបស់ក
ម្មករ 

-  កម្មករមួ្យចំ្នួននឹងត្រវូបាន
ទត្ជើសទរ ើសសត្ោប់សកម្មភាពស្ថ
ងសង់ 
ទេើយកខនៃងស្ថន ក់ទៅទធា ើការស្ថ
ងសងរ់បស់កម្មករនឹងត្រវូបាន
ស្ថងសង់។   
ការទត្ជើសទរ ើសទនាោះនឹងោន 
ទាងំកម្មករគាម នជំនាញ 
ត្បរិបរត ិករ និងអនកទបើកបរ 
ត្ពម្ទាងំអនកវាស់សទ ង់សំណ្ង់ 
និងត្គប់ត្គងការស្ថងសង់។ 
ទោយទេរុថាការង្វរទនោះោនេំ
េំរូច្ 
និងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់កន ុងរយៈ
ទពល ១ ឆ្ន  ំ
ម្ិនោនការរំពឹងថានឹងទត្ជើសទរ ើ
សកម្មករទត្ច្ើនទឡើយ។ ប៉ាុខនត  
ោនការរំពឹងេុកថានឹងោនផ
លប៉ាោះ ល់សុវរា ិភាព 
និងសុែភាព ។ 

D3 រយៈទពលែៃ ី -  កម្មករត្រវូគួរ ក់ឧបករណ៍្ការ រកន ុ
ងទពលទធា ើការទដើម្បីននាថា 
ពួកទគោន   សុវរា ិភាព 
និងោនសុែភាពលា ។ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់គួរទរៀបច្ំទគាលការ
ណ៍្ខណ្នាំ សត ីពីយនតការទធា ើការ 
សុែភាព 
និងសុវរា ិភាពកន ុងការស្ថងសង់។ 
អនកត្គប់ត្គងគួរខរអប់រំកម្មកររបស់ែ្ ួ
ន អំពីការការ រសែុភាព 
និងសុវរា ិភាព។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន  វសិា ករ) 

ជទោៃ ោះ -  កម្មករមួ្យចំ្នួននឹងត្រវូបាន
ទត្ជើសទរ ើសសត្ោប់សកម្មភាពស្ថ
ងសង់ 
ទេើយកខនៃងស្ថន ក់ទៅទធា ើការស្ថ
ងសងរ់បស់កម្មករនឹងត្រវូបាន
ស្ថងសង់។   
ការទត្ជើសទរ ើសទនាោះនឹងោន 
ទាងំកម្មករគាម នជំនាញ 
ត្បរិបរត ិករ និងអនកទបើកបរ 
ត្ពម្ទាងំអនកវាស់សទ ង់សំណ្ង់ 
និងត្គប់ត្គងការស្ថងសង់។ 
ទោយទេរុថាការង្វរទនោះោនេំ
េំរូច្ 
និងរំពឹងថានឹងបញ្ចប់កន ុងរយៈ

D2 រយៈទពលែៃ ី -  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់គួរទរៀបច្ំទគាលការ
ណ៍្ខណ្នាំ សត ីពីការត្គប់ត្គង 
និងទគាលការណ៍្ត្គប់ត្គងបុគគលិក។ 
អនកត្គប់ត្គងគួរអប់រំកម្មករែ្នួទច្ោះ
បទញ្ជ ៀសជទោៃ ោះណខដលអាច្ទកើរោន
ទឡើងជាម្ុន។  

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(ប រសិ្ថា ន) 
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ទពល ១ ឆ្ន  ំ
ម្ិនោនការរំពឹងថានឹងទត្ជើសទរ ើ
សកម្មករទត្ច្ើនទឡើយ។ ប៉ាុខនត  
ោនការរំពឹងេុកថានឹងោនជ
ទោៃ ោះទកើរោនទឡើង ។ 

ជំងឆឺៃង  -  កម្មករមួ្យចំ្នួននឹងត្រវូបាន
ទត្ជើសទរ ើសសត្ោប់សកម្មភាពស្ថ
ងសង់ 
ទេើយកខនៃងស្ថន ក់ទៅទធា ើការស្ថ
ងសងរ់បស់កម្មករនឹងត្រវូបាន
ស្ថងសង់។   
ការទត្ជើសទរ ើសទនាោះនឹងោន 
ទាងំកម្មករគាម នជំនាញ 
ត្បរិបរត ិករ និងអនកទបើកបរ 
ត្ពម្ទាងំអនកវាស់សទ ង់សំណ្ង់ 
និងត្គប់ត្គងការស្ថងសង់ខដល
ោនទភេែុសគាន ។ ដូទច្នោះ 
ោនការរំពឹងេុកថានឹងោនជំ
ងឺឆៃងជាពិទសស ជំងឺទអដ។៏ 

D3 រយៈទពលែៃ ី -  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់គួរទរៀបច្ំទគាលការ
ណ៍្ខណ្នាំ សត ីពីការត្គប់ត្គងសុែភាព 
និងសុវរា ិភាពកន ុងទពលស្ថងសង់។ 

-  អនកត្គប់ត្គងគួរអប់រំកម្មករែ្នួ 
អំពីកម្ម វធីិសុែភាព និងជំងឺទអដ៏។  

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 

បំតៃ ញទដើម្ទ ើទៅ
ាម្ត្ចំងម្នត្បព័នធ
ទត្ស្ថច្ត្សព 

-  ទដើម្ទ ើមួ្យចំ្នួនទៅាម្ត្ចំ
ងរបស់េំនបន់រាស្ថន្រសដ ខដលោ
នត្ស្ថប់ 
នឹងត្រវូរងផលប៉ាោះ ល់កន ុងទពល
ទធា ើ សកម្មភាព ូសឆ្យ។ 
ប៉ាុខនតគាម នការខណ្នាំឱ្យបំតៃ ញទដើ
ម្ទ ើទាងំអស់ទៅាម្ត្ចំង 
ទលើកខលងខរម្ិនអាច្ទជៀសវាង
បាន។ 

D2 រយៈទពលខវ
ង 

-  ដូទច្នោះ 
ការោទំដើម្ទ ើទឡើងវញិនឹងជួយការ
 រដូទច្នោះសំណឹ្ក ការ់បនាយរំេូរ 
និងជួយបំទពញបខនាម្ដល់បរសិ្ថា ន។ 

 
ច្ំណយបា៉ា ន់
ស្ថម នបានប
ញ្ច លូកន ុង 
EMP ារាង 
AB.3 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់ទត្កា
ម្កិច្ចសេការជាមួ្យ
អាជាា ធរមូ្លោា ន 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA       
(បរសិ្ថា ន វសិា ករ)  

ការបំពុលពីទត្បងឥនន
នៈ និងទត្បងោ៉ា ស ូ រ 

-  ផលប៉ាោះ ល់ទនោះ គឺទកើរទឡើងជា    
បទណត ោះអាសនន  ទោយទេរុថា 
ហានិភ័យនឹងត្រវូបានការ រកន ុ
ង ទពលស្ថងសង់។ 

D2 រយៈទពលម្
ធយម្ 

-  ននាសុវរា ិភាព 
និងោនកខនៃងរកាេុកនរនរុពុ
ល 
និងស្ថរនរុទត្គាោះថាន ក់ទាងំអស់សា ិរ
ទត្កាម្ការត្គប់ត្គង រមួ្ោន 
ទត្បងឥនធនៈ និងទត្បងោ៉ា ស ូ រ។ 

-  ោនការទរៀបចំ្ខផនកអនាម្័យទៅកន ុ
ងការោា នទដើម្បីទជៀសវាងម្ិនឪ្យោ
នេឹកសអ ុយេូរចូ្លលូ ឬ សទ ឹងបឹងបួ។ 
ខងទារំងយនត  
និងទត្គឿងច្ត្កឪ្យោនស្ថា នភាព 
ដំទនើរការលា  
េប់ស្ថក រ់ការកំពបទ់ត្បង 
និងការបទញ្ចញខផែងេួសទេរុ។ 

ទៅកន ុងកញ្ច
ប់ងវកិារខច្
ងកន ុងកិច្ចស
នាម្នឯក
ស្ថរទដញម្ងៃរ
បស់ត្ក រម្េ ុ
នស្ថងសង់ 

-  ត្ក រម្េ ុនស្ថងសង់  
-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ  PMU/PPCU/TA        
(បរសិ្ថា ន) 
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

-  គួរខរេុកទត្បងោ៉ា ស ូ រសត្ោប់លក់។ 

៣. ផលប ោះពាលបបរសិ្ថា នអំ រ ងម្ពលរបរិបរតិការ 

ការបំពុលេឹក -  បច្ច ុបបនន ទនោះ 
ការទត្បើត្បាស់ស្ថរនរុគីម្ីកសិក
ម្ម គឺោនទៅកន ុងេីាំង   
គទត្ោង។ 
ទគាលបំណ្ងច្ម្បងរបស់គទត្ោ
ង 
គឺផដល់េឹកទត្ស្ថច្ត្សពបខនាម្កន ុង
រដូវវសា និងរដូវត្បាំង ប៉ាុខនត  
គទត្ោងទនោះោនេំេំរូច្ទពក។ 
ដូទច្នោះ ត្រវូោនការពិចរណខផនក     
បរសិ្ថា ន ជាពិទសស 
អំពីការទត្បើត្បាស់ស្ថរនរុគីម្ីក
សិកម្ម។  

D3 រយៈទពលខវ
ង 

-  ផតល់កម្ម វធីិអប់រំ 
សត ីពីកត្ម្ិរសត ង់ោរជីកសិកម្ម 
និងការទត្បើត្បាស់ 
ត្ពម្ទាងំផលប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នច្ំបង
ៗ 
ខដលជាខផនកមួ្យម្នការគាំត្េជាបនត
ខផនកទកែត្រស្ថន្រសត ពី ម្នទ ីរកសិកម្ម។ 

-  ការត្រួរពិនិរយាម្ោនប រសិ្ថា នទលើ
គុណ្ភាពេឹកនឹងទរៀបច្ំ 
ទោយម្នទ ីរកសិកម្ម 
ទដើម្បីវាយរម្ម្ៃពីផលប៉ាោះ ល់អវជិជោ
នណមួ្យម្កទលើត្បភពេឹក 
និងសេការជាមួ្យម្នទ ីរបរសិ្ថា នទដើ
ម្បីននាឪ្យោនការទត្បើត្បាស់ស្ថរន
រុគីម្ីកសិកម្ម សម្ត្សប។ 

 
ច្ំណយបា៉ា ន់
ស្ថម នបានប
ញ្ច លូកន ុង 
EMP ារាង 
AB.3 

-  ម្នទ ីរកសិកម្ម  
 
 
 
 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន
ទោយ:  PMU/PPCU/TA         
(បរសិ្ថា ន) 

 

ការទត្បើត្បាស់ 
និងខងទាមំ្ិនត្គប់ត្គា
ន់ 

-  ការទត្បើត្បាស់ និងខងទា ំ 
ត្បព័នធនរាស្ថន្រសត ខដលខកលម្ាម្ិ
នត្គប់ត្គានអ់ាច្បងកឱ្យោនផ
លប៉ាោះ ល់អវជិជោនម្កទលើបរ ិ
ស្ថា ន ខដលម្ិនច្ង់បាន។ 
ការបទងក ើរ 
និងដំទណ្ើរការសេគម្ន៍កសិករ
ទត្បើត្បាស់េឹក 
គឺជាខផនកមួ្យម្នទរៀបច្ំ 
និងការគាំត្េរបស់គទត្ោង។ 
ម្នទ ីរកសិកម្មគួរខរ  
ផតល់ការគាំត្េខផនកបទច្ចកទេស 
ដល់ការបទងក ើរសេគម្ន៍កសិក
រទត្បើត្បាស់េឹក 
និងត្ក រម្កសិករទត្បើត្បាស់េឹក 
ទោយោនកិច្ចសេការជាមួ្យម្
នទ ីរធនននេឹក និងឧរុនិយម្។ 
សេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បាស់េឹក 
គឺជាត្ក រម្ត្បឹកាភិបាលមួ្យ 
ជាធម្មា ោនត្បនន 
អនុត្បននទលខាធិការ 
និងទេរញ្ញ ិក។ 
ត្ក រម្កសិករទត្បើត្បាស់េឹកេេួល
ែុសត្រវូអនុវរតសកម្មភាព ឬ 
ននាឪ្យោនសកម្មភាពគនៃ ឹោះ-

D3 រយៈទពលម្
ធយម្ 

-  ោនការទរៀបច្ំឪ្យោនការទត្បើត្បាស់ 
និងខងទាខំដលអាច្េេួលយកបាន 
និង  សម្រម្យសត្ោប់ការទត្បើត្បាស់ 
និងខងទាតំ្បកបទោយនិរនត រភាព។ 

-  ផតល់ការបណុ្្ោះបណត លឪ្យបានត្គប់
ត្គាន់ដល់ត្ក រម្កសិករទត្បើត្បាស់េឹក
ផងខដ ដូទច្នោះ 
ពួកទគនឹងោនលេធភាពត្គប់ត្គង
ការទត្បើត្បាស់ 
និងខងទាតំ្បព័នធនរាស្ថន្រសដ ត្បកប
ទោយនិរនត រភាព។ 

ច្ំណយគ
ទត្ោង    
(កន ុងកញ្ចប់
ងវកិារទរៀប
ច្ំ កស្ថង  
សម្រាភាព 
និងត្ក រម្ក
សិករអនកទត្បើ
ត្បាស់េឹក) 
 

-  TA: អនកជំនាញខផនក 
អភិវឌ្ឍសេគម្ន៍/ វសិា
ករ/បរសិ្ថា ន/កស្ថងស
ម្រាភាព 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ:  PMU/PPCU/TA  
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ការទត្បើត្បាស់ និងខងទា ំ
និងចូ្លរមួ្កន ុងការត្បមូ្លម្ងៃទស
វាទត្បើត្បាស់នរាស្ថន្រសត ផងខដរ។ 
ច្ំទ ោះសេគម្ន៍កសិករទត្បើត្បា
ស់េឹក ទគនឹងេេួលបានការជួយ 
ាម្រយៈជំនួយបទច្ចកទេសគ
ទត្ោងទដើម្បីពត្ងឹងសម្រាភាពត្គ
ប់ត្គងេឹករមួ្។ 

ទត្គាោះថាន ក់ -  ខផនកែៃោះម្នគទត្ោងទនោះ 
ោនេីាំងសា ិរទៅខកបររំបន់លំ
ទៅោា នខដលជាកខនៃងោនកុ
ោរ ឬ ម្នុសែទពញ  
វយ័អាច្នៃ ក់ចូ្ល និង 
លង់េឹកទៅកន ុងេឹកម្នត្បព័នធន
រាស្ថន្រសដ ទនោះ។ 

D3 រយៈទពលខវ
ង 

-  កម្ម វធីិត្គប់ត្គងសុវរា ិភាពគួរខរផតល់ 
ទោយគទត្ោង 
ទោយសេការជាមួ្យសេគម្ន៍កសិក
រទត្បើត្បាស់េឹក និងអាអាជាា ធរ
មូ្លោា ន។ 

ច្ំណយបា៉ា ន់
ស្ថម នបានប
ញ្ច លូកន ុង 
EMP ារាង 
AB.3 

-  PPCU/FWUG/     
អាជាា ធរមូ្លោា ន 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ:  PMU/PPCU/TA  
(បរសិ្ថា ន) 

 

ជទោៃ ោះកន ុងការទត្បើត្បា
ស់េឹក 

-  បញ្ា ទនោះអាច្ទកើរទឡើងរវាងអន
កទត្បើខែែទៅខែែេឹកខាងទត្កាម្ 
និងខែែេឹកខាងទលើខដលោនកា
រត្គប់ត្គងម្ិនសម្រម្យ 
រមួ្ទាងំការខច្ករំខលកមិ្នបាន
ទសន ើភាពគាន  ដូទច្នោះ 
គទត្ោងគួរទោោះត្ស្ថយបញ្ា កងាោះ
ការយល់យល់គាន ។ 

D3 រយៈទបលខវង -  ការយល់ត្ច្ឡំទាងំទនោះគួរខរោនការ
ទជៀសវាង 
ទោយោនការគាំត្េពីសេគម្ន៍កសិ
ករទត្បើត្បាស់េឹក 
និងការខណ្នាំកន ុងការទត្បើត្បាស់ 
និងខងទាឱំ្យបានត្រឹម្ត្រវូ។ 

-  គទត្ោងគួរផតល់កម្ម វធីិអប់រំសត្ោប់កា
រសនែសំំម្ច្េឹក 
និងោកប់ញ្ច លូេសែនកន ុងការអនុវរត
ការខបងខច្កេឹកទត្បើត្បាស់ត្បកបទោ
យចិ្រភាព និងការត្គប់ត្គង 
ត្បកបទោយត្បសិេធភាព។ 

ច្ំណយបា៉ា ន់
ស្ថម នបានប
ញ្ច លូកន ុង 
EMP ារាង 
AB.3 

-  PPCU/FWUG/អាជាា ធរ
មូ្លោា ន/បរសិ្ថា ន/ CD 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ:  PMU/PPCU/TA  
(បរសិ្ថា ន វសិា ករ CD) 

៤. ផលរបម្ោជន៍សងាល និងបរសិ្ថា ន 

ការបទងក ើនសកម្មភាព
កសិកម្ម 
និងចំ្ទណ្ោះដងឹកសិករ 

-  ការត្គប់ត្គងត្រួរពិនិរយ 
និងត្គប់ត្គងេឹកកាន់ខរត្បទសើរ
ទោយស្ថរោនគទត្ោងនរាស្ថ
ន្រសត  
នឹងទធា ើឱ្យសេគម្ន៍ោនសម្រា
ភាពអាច្ត្គប់ត្គងេឹកជំនន់ 
និងទត្គាោះរាងំសង ួរ។ 
បណុ្្ោះបណត លអំពី     
ការអនុវរតកសិកម្មខដលោនេឹ
កទត្ស្ថច្ត្សពនឹងបទងក ើនចំ្ទណ្ោះ
ដឹងរបស់កសិករទៅទលើខផនកដី 
និង    ការទឆៃ ើយរបសម្ត្សប 
ការខកលម្ាទៅាម្វាលខត្ស 
និងការទរៀបច្ំសត្ោប់ត្បព័នធន
រាស្ថន្រសដ  

D4+ រយៈទពលខវ
ង 

-  ពត្ងឹងសម្រាភាពរបស់សេគម្ន៍ក
សិករទត្បើត្បាស់េឹក 
និងអាជាា ធរមូ្លោា នទដើម្បីត្រួរពិនិ
រយ និងត្គប់ត្គងេឹក 
ត្ពម្ទាងំការខងទាតំ្បព័នធទត្ស្ថច្ត្សព
។   

ច្ំណយទៅ
កន ុងកញ្ចប់ង
 វកិាររបស់ស
េគម្ន៍កសិ
ករទត្បើត្បាស់
េឹក (FWUC) 
និងការកស្ថ
ងសម្រាភា
ព  

-  PPCU/FWUG/អាជាា ធរ
មូ្លោា ន/បរសិ្ថា ន 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ:  PMU/PPCU/TA  
(បរសិ្ថា ន) 
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ផលប ោះពាលបចំបង
ៗ 

លកខណ្ៈននផលប ោះពាលប ស្ថរៈសំខានប 
ករលរិផ
លប ោះពាលប 

 វនិនការការបបនាយ ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ការត្គប់ត្គងេឹកាម្ខត្ស 
ការខងរកាជទត្តេឹក កត្ម្ិរ 
និងការកំណ្រ់ទពលទវល្ល 
រួនាេីរបស់ត្បព័នធ ត្បឡាយ 
និងផលត្បទោជន៍របស់វា 
ការពត្ងឹងសម្រាភាពបនារំទៅ
នឹងការតៃ ស់ប្រូអាកាសនរុរប
ស់  កសិករ។ 

ការង្វរ -  ាម្រយៈការបទងក ើនសកម្មភាព
កសិកម្ម 
និងត្បាក់ច្ំណូ្លកន ុងត្ស រក 
ការង្វរសត្ោប់អនកទធា ើច្ំណក
ត្ស រកនឹងផតល់ផលត្បទោជន៍ដល់
ត្ក រម្សេគម្ន៍មូ្លោា នខដលបា
នទធា ើ   
ច្ំណកត្ស រកទដើម្បីរកការង្វរទធា ើ។ 
ទលើសពីទនោះទេៀរ 
បុគគលិកចំ្ណកត្ស រកមួ្យចំ្នួន
នឹងត្រឡប់ម្កផទោះវញិ 
ទោយោនជំនាញកសិកម្មកាន់
ខរត្បទសើរ 
និងោនឱ្កាសខសា ងរកការង្វរ
ទធា ើទៅឯមូ្លោា ន។ 

D3+ រយៈទពលខវ
ង 

-  ពត្ងឹងសម្រាភាពរបស់សេគម្ន៍កសិ
ករអនកទត្បើត្បាស់េឹក 
និងអាជាា ធរមូ្លោា នច្ំទ ោះបញ្ា  
ដំទណោះត្ស្ថយ ការត្គប់ត្គង 
និងខងទាតំ្បព័នធនរាស្ថន្រសដ ។ 

ច្ំណយទៅ
កន ុងកញ្ចប់ង
 វកិាររបស់ស
េគម្ន៍កសិ
ករទត្បើត្បាស់
េឹក (FWUC) 
និងការកស្ថ
ងសម្រាភា
ព  

-  PPCU/FWUG/អាជាា ធរ
មូ្លោា ន/បរសិ្ថា ន 

-  ត្រួរពិនិរយាម្ោន

ទោយ:  PMU/PPCU/TA  
(បរសិ្ថា ន) 

ច្ំណ៖ំ កត្ម្ិរប៉ាោះ ល់ “Significance” ោនការទត្បើត្បាស់ទលែជាទត្ច្ើនពី D1 = ប៉ាោះ ល់រិច្រួច្ រេូរដល់ D4 –ផលប៉ាោះ ល់ធៃន់ធៃរ។ 

 

 
 
 
 

ង. ការរត្រួរពិនិរយាម្ោនទលើបរសិ្ថា ន  

 ១២. កលម វធិ៊ីររួរពិនិរយតាលដ្ឋនគម្រមាង នឹងទតត រទលើបរសិ្ថា នទៅកន ុងេីាំងគទត្ោងខដលោនផលប៉ាោះ ល់។ 
កម្ម វធីិត្រួរពិនិរយាម្ោនទលើបរសិ្ថា នត្រវូបានសទងាបកន ុងារាង A1.2 ខាងទត្កាម្។ 
កម្ម វធីិទនោះបានពិចរណពីវសិ្ថលភាពកន ុងការត្រួរពនិិរយាម្ោន និងចំ្នួនដង (ទត្បកង់)។ 
លេធផលម្នការត្រួរពិនិរយទនោះាម្ោននឹងត្រវូវាយរម្ម្ៃទធៀបនឹងបេោា នខាងទត្កាម្ 
និងការត្គប់ត្គងការខករត្មូ្វខដលត្រវូអនុវរតកន ុងករណ្ីមិ្នអនុវរតាម្។ 
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(i) អនុត្កឹរយទលែ ២៧ អនត្ក.បក សត ីពីការត្រួរពិនិរយការបំពុលេឹក ចុ្ោះម្ងៃេី ៦  ខែទម្ស្ថ ឆ្ន ំ ១៩៩៩  
(ារាងសត្ោប់បឹងកក់និងអាងេឹក) 

(ii)  អនុត្កឹរយទលែ ៣៦ អនត្ក.បក សត ីពីការត្គប់ត្គងកាកសំណ្ល់ រ ៉ឹង ចុ្ោះម្ងៃេី ២៧ ខែទម្ស្ថ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 
(ii) ត្កសួងឧសាេកម្ម ខរ៉ា និងថាម្ពល៖ កត្មិ្រសត ង់ោរគុណ្ភាពេឹក ចុ្ោះខែម្ករា ឆ្ន  ំ២០០៤ 

 
១៣. សត្ោប់ការទត្បើត្បាស់ទឡើងវញិ និងការទបាោះដីលាប់ម្៉ារ់ទចល បានពីការសោា រត្បឡាយ ឬ បូម្ែាច់្ 

គឺគាម នកត្មិ្រសដ ង់ោររបសរ់ាជរោា ភិបាលកម្ព ុជាកំណ្រ់ទឡើយ ទេើយកត្មិ្រសត ង់ោរខដលអនុវរតសត្ោប់បរសិ្ថា នទៅាម្វាលខត្សវញិ 
គទត្ោងនឹងទត្បើត្បាស់កត្មិ្របេោា នពីត្បទេសចិ្ន និងជប៉ាុនសត្ោប់ទោង ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

តារាងទ្៊ី ១៥៖ ផផនការររួរពិនិរយតាលដ្ឋនម្លើបរសិ្ថា ន 
បា រា៉ា ផល ររ ទ្៊ីតាងំ ចំនួនដង(ម្របក

ងប) 
ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

ល នម្ពលស្ថងសងប 
រុកាជារិទៅាម្េីាំងខដ
លោនត្ស្ថប់ 

-  គួរកំណ្រ់រករុកាជារិទៅត្គប់េីាំង ខដល
បានចរ់ាំងសត្ោប់  ការការ រ 
និងោក់បញ្ច លូទៅកន ុងេីាំងខដលបានទធា ើរចួ្រាល់។ 

អនុវរតម្តងមុ្នទព
លស្ថងសង់ 

រយៈមួ្យម្ងៃ 
រមួ្ទាងំការង្វរទរៀប
ចំ្   

ម្ន្រនត ីទែរតខដលខរងាំង
ទោយថាន ក់ជារិចុ្ោះទៅកា
ន់េីាំង 

គុណ្ភាពេឹកទលើដី 
pH, SS, EC, NH4+, NO3-, 
PO4 3, DO, BOD5, COD, 
ទត្បង & ទត្បងរំអិល 
ការលីេាម្  

-   កទលើដីណទាក់េងនឹងេីាំងស្ថងសង់ 
និងអនុគទត្ោងនរាស្ថន្រសត រត្មូ្វឪ្យោនការទធា ើទរសត ទដើម្បីទរៀ
បចំ្ជាលេធផលគុណ្ភាពេឹកទលើដីបឋម្ខដលេូរចូ្ល 
ទេើយនឹងេូរទច្ញពីេីាំងគទត្ោង។  

អនុវរតម្តងមុ្នទព
លស្ថងសង់ 

រម្ម្ៃកន ុងមួ្យឯក

ាត  គ ឺ $420 
សត្ោប់ការទធា ើទរសត
ម្តង 
 

PIC និង PMU 

កន ុងម្ពលស្ថងសងប 
ធូលីដី និងសំទឡង  -   ការច្ុោះត្រួរពិនិរយដល់េីាំងអនុគទត្ោង បីខែម្តង ច្ំណយកន ុងមួ្យ     

ឯកាត កន ុងការត្រួរ    
ពិនិរយាម្ោនមួ្
យម្ងៃ 
រមួ្ទាងំការង្វរទរៀប
ចំ្ 

PIC ត្គប់ត្គង ទេើយ PMU 
ត្រួរពិនិរយ 

រុកាជារិទៅាម្េីាំង -  ច្ុោះត្រួរពិនិរយទៅាម្េីាំងរបស់អនុគទត្ោងទៅាម្ការ
គួរ 

បីខែម្តង ច្ំណយកន ុងមួ្យ     
ឯកាត កន ុងការត្រួរ
ពិនិរយាម្ោនមួ្
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បា រា៉ា ផល ររ ទ្៊ីតាងំ ចំនួនដង(ម្របក
ងប) 

ចំ យ ការទ្ទួ្លខ សររវូ 

យម្ងៃ 
រមួ្ទាងំការង្វរទរៀប
ចំ្ 

គុណ្ភាពេឹកទលើដី 
pH, SS, EC, NH4+, NO3-, 
PO4 3, DO, BOD5, COD, 
ទត្បង & ទត្បងរំអិល 
ការលីេាម្ 

-  េឹកទលើដ/ីេឹកកន ុងត្បឡាយច្ោៃ យ ១០០ 
ខម្៉ាត្រម្នេីាំងស្ថងសង់សំខាន់ៗខដលជាកខនៃងអាច្ោន
ការបំពុល។  

បីខែម្តង រម្ម្ៃកន ុងមួ្យឯក

ាត  គ ឺ $420 
សត្ោប់ការទធា ើទរសត
ម្តង 
 

PIC  និង PMU 

ការត្គប់ត្គងកាកសំណ្ល់រ ៉ឹ
ង 

-  េីាំងស្ថងសង់ត្រវូខរោនអនាម្័យ 
និងោនរទបៀបទរៀបរយទដើម្បីការ់បនាយបញ្ា ទត្គាោះថាន ក់ខដល
អាច្ទកើរោន។ 
កាកសំណ្ល់ទាងំអស់នឹងត្រវូខបងខច្កទៅាម្ត្បទភេ 
និងេុកោក់េីាំងខដលបានកំណ្រ់ 
និងទរៀបច្ំទដើម្បីទបាោះទចល។ 

បីខែម្តង ច្ំណយកន ុងមួ្យ     
ឯកាត កន ុងការត្រួរ
ពិនិរយាម្ោនមួ្
យម្ងៃ 
រមួ្ទាងំការង្វរទរៀប
ចំ្ 

 

ដំ កបកាលដំម្ណ្ើរការ 
គុណ្ភាពេឹកទលើដី 
pH, SS, EC, NH4+, NO3-, 
PO4 3, DO, BOD5, COD, 
ទត្បង & ទត្បងរំអិល 
ការលីេាម្ 

-  េឹកទលើដីណទាក់េងនឹងេីាំងរបស់អនុគទត្ោង។ ត្បាំមួ្យខែម្តង រម្ម្ៃកន ុងមួ្យឯក

ាត  គ ឺ $420 
សត្ោប់ការទធា ើទរសត
ម្តង 
 

PMU និង IAs 
ច្ុោះកិច្ចសនាជាមួ្យអងគ
ភាពខដលត្រវូទត្ជើសទរ ើសសំ
ណក និងទធា ើទរសត  

គុណ្ភាពេឹកទត្កាម្ដី  
“បា៉ា រា៉ា ខម្៉ាត្រជាអាេិភាព”: 
pH, ភាពលាក់ 

ជារិអាទសនិក ខដក  TDS 
ថាន កំសិកម្ម កាលីេាម្  

• មិ្នគួរទលើកខលងបញ្ា គុណ្ភាពេឹកទត្កាម្ដីត្គប់ទពល

ដំទណ្ើរការទឡើយ។ ត្បសិនទបើគិរថាចំបាច្់ 

អាច្កំណ្រ់រកច្ំនុច្ខដលត្រវូទត្ជើសទរ ើសទធា ើសំណកកន ុងទពលទរៀ

បចំ្លម្ា ិរ ទបើចំបាច្់។  

ត្បាំមួ្យខែម្តង PMU 
ច្ុោះកិច្ចសនាជាមួ្យ
អងគភាពខដលត្រវូ
ទត្ជើសទរ ើសសំណក 
និងទធា ើទរសត  
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១៤. កន ុងទពលស្ថងសង់ 

អងគភាពត្គប់ត្គងគទត្ោងទនោះនឹងទធា ើការទរៀបចំ្ឪ្យបានសម្ត្សបសត្ោប់ការត្រួរពិនិរយាម្ោន 
ទោងាម្វឌ្ឍន៍ភាពកន ុងការអនុវរត។ របាយការណ្ព៍ិនិរយាម្ោនត្រវូបានទធា ើទឡើងសត្ោប់ោក់ ទៅ 
ត្កសួងបរសិ្ថា ន ដូច្បានរត្មូ្វឪ្យោក់ទរៀងរាលត់្រីោសមួ្យកន ុងអំឡរ ងទពលស្ថងសង់។ 
ទៅទពលេេួលបាន    បណ្ត ឹងពីស្ថនរណ្ជន (ទោយតទ ល់ ឬ ាម្រយៈយនតការទោោះត្ស្ថយបណ្ត ឹងផ្ វូការ) 
បុគគលិកខផនកត្រួរពិនិរយាម្ោននឹងទធា ើការពិនិរយបខនាម្ភាៃ ម្។ 
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ឧបសម្ព ័នធ  ៣៖ បញ្ច ីវរតោនអនកចូ្លរមួ្ការត្បជុំ 

បញ្ជ ៊ីម្ ម្ ោះអែកបានចូលរលួកិចចរបជ ំពិម្រគាោះម្ោបលប នងិផណ្នារំបសបគម្រមាងម្ៅនលងទ្៊ី ៦ ផខ លិល នា ឆ្ែ ំ ២០១៦ 

 
ម្ងៃត្បជុ ំ នាម្ 

និងទគារតនាម្ 
ត្ប រស ត្ស ី រួនាេ ី េីកខនៃង េរាទលខា 

06.06.2016 អីុវ សង នួ ប  ទម្ឃុ ំ ានី [េរាទលខា] 
06.06.2016 ឡាក់ េូច្  ស សោជតី្ក រម្ត្បឹកាឃំុ 

និងអនកលក់ត្សូវ 
ានី [េរាទលខា] 

06.06.2016 ខកវ ខឆម្  ប  សោជិកត្ក រម្ត្បឹកាឃុ ំ ានី [េរាទលខា] 
06.06.2016 េួរ ទសឿន ប  ទម្ឃុ ំ ត្រ ងំរាងំ ានី [េរាទលខា] 

06.06.2016 ជួប ងន ប  ទម្ភូមិ្ ាត្ ម្ ានី [េរាទលខា] 
06.06.2016 ោន ណ្ន ប  ទម្ភូមិ្ ត្រ ងំរុន ានី [េរាទលខា] 
06.06.2016 សីរ ត្ច្ឹង  ប  អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 កង អឹក  ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 អឹម្ ស្ថរ៉ាម្  ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 េូរ ទមនីន  ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ស្ថា យ ស្ថមី្ក  ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ទោ៉ា  ស្ថរេិធ ិ  ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ម្៉ាម្ សិេធិ ប  អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ម្ ៊ី ោ៉ា ង ប  ជំេប់ភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ទអាម្ ប៉ាុន ប  អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ទភឿក ចន់ ប  អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 សុន រោា   ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 គឹម្ ត្េ ី ប  អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 
06.06.2016 ទស្ថម្ ស្ថរ ើ  ស អនកភូមិ្ ត្រ ងំរុន [េរាទលខា] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ជ ៊ីម្ ម្ ោះអែកបានចូលរលួកិចចរបជ ំផណ្នាអំំព៊ីគម្រមាងម្ៅនលងទ្៊ី ២៦ ដលប ២៧ ផខលិល នា ឆ្ែ ំ ២០១៦ 
 

ម្ងៃត្បជុ ំ នាម្ 
និងទគារតនា
ម្ 

ត្ប រ
ស 

ត្ស ី យល់ត្សបនឹងគទត្ោ
ង 

មិ្នយល់ត្សបនឹងគទត្ោ
ង 

េរាទលខា 

26.06.201
6 

ខសស សុតន់ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

សឹរ ត្ច្ឹង ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ោស ទនរ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ទអាម្ ប៉ាុន ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ម្ ៊ី ោ៉ា ង ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ទកើ ទសៀន ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ខសស ចន់ោ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201 កង អឹក ស  √   [េរាទលខា



ឧបសម្ព ័នធ  ៣            63 

 

6 ] 
26.06.201
6 

ភឹក ចន់ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ខវ៉ាន សម្បរត ិ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ឃឹម្ ឃីម្ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

អីុម្ ណុ្ច្ ប  √   [េរាទលខា
] 

26.06.201
6 

ត្បាក់ ឃិន ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

គឹម្ ត្េ ី ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

ចន់ រេិធ ី ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

ទស្ថម្ សុែ ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

ឯម្ ស្ថរំុ ស  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

ទស្ថម្ ស្ថរ៉ាន  ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

េីម្ ណ្ន ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

ទោ៉ា  ស្ថទរឿន ប  √   [េរាទលខា
] 

27.06.201
6 

ឡរ ង វងែ ប  √   [េរាទលខា
] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

បញ្ជ ៊ីម្ ម្ ោះអែកបានចូលរលួកិចចរបជ ំផណ្នាអំំព៊ីគម្រមាងម្ៅនលងទ្៊ី ២០ ដលប ២១ ផខស៊ីហា ឆ្ែ ំ ២០១៦ 

 
ម្ងៃត្បជុ ំ នាម្ 

និងទគារតនា
ម្ 

ត្ប រស ត្ស ី យល់ត្សបនឹងគទត្ោ
ង 

មិ្នយល់ត្សបនឹងគទត្ោ
ង 

េរាទលខា 

20.08.2016 ខសស សុតន់ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 សឹរ ត្ច្ឹង ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ោស ទនរ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ទែៀវ សីុន ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ម្៉ាម្ សិេធិ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ទអាម្ ប៉ាុន ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ម្ ៊ី ោ៉ា ង ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ចន់ ផលៃ ីន ប  √   [េរាទលខា
] 
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ម្ងៃត្បជុ ំ នាម្ 
និងទគារតនា
ម្ 

ត្ប រស ត្ស ី យល់ត្សបនឹងគទត្ោ
ង 

មិ្នយល់ត្សបនឹងគទត្ោ
ង 

េរាទលខា 

20.08.2016 ទកើ ទសៀន ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ខសស ចន់ោ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 កង អឹក ស  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ភឹក ចន់ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ខវ៉ាន សម្បរត ិ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ឃឹម្ ឃីម្ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 អីុម្ ណុ្ច្ ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ត្បាក់ ឃិន ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 គឹម្ ត្រ ី ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ចន់ រេិធ ី ប  √   [េរាទលខា
] 

20.08.2016 ទស្ថម្ សុែ ប  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 ឯម្ ស្ថរំុ ស  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 ឯម្ ទអន ប  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 ទស្ថម្ ស្ថរ៉ាន ប  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 េឹម្ ណ្ន ប  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 ទត៉ា  ស្ថទរឿន ប  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 ឡរ ង វងែ ប  √   [េរាទលខា
] 

21.08.2016 ែន េឹម្ ប  √   [េរាទលខា
] 
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