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លស្ចកត ីដណនចំំល ោះកម្រងស្ំណួរ 
និយរន័យ 
 

ការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព (SLM )សៅក្ន ុងបរបិទម្ន  WOCAT ម្តវូានក្ាំែត់ថ្នជាការសម្បើម្ាេ់ធនននដ ីររួបញ្ច  ូទាាំង 

ដ ី ទឹក្ រុក្ខជាតិ និងេតវ សដើរបីផ្ ិតនូវផ្ ិតផ្  និងផ្ត ់សេវាក្រមេម្មាបប់ាំសពញតម្រូវការរបេ់រនុេសផ្ទៃ េ់បត រូ 

សហើយម្េបសព ជារួយោន ននរដ ់េកាត នុព ផ្ ិតភាពរយៈសព ណវងម្នធនននទាាំងសនោះ ម្ពរទាាំងរក្ារុខងារបរសិ្ថា នរបេ់វា។ 
 

បលចេកលទស្ការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព ( SLM Technology) រឺជាការអនុវតតណបបរបូវន័ត សៅទីវា ណដ ម្រប់ម្រងឱនភាពដ ី

និង/បសងក ើនផ្ ិតភាព។ បសចេក្សទេរួយ ររួមាននូវការវាេ់ណវងរួយ ឬសម្ចើនដូចជា សក្សម្តក្រម  (agronomic) ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

(vegetative) រចនេរព ័នធ  (structural) និងការវាេ់ណវងការម្រប់ម្រង (management measures)។ 
 

 វធិីសាស្តស្ត ផ្សពវផ្ាយការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព ( SLM Approach) េាំសៅដ ់រសបៀប ឬរសធាាយ ណដ ម្តវូាន

សម្បើម្ាេ់ក្ន ុងការអនុវតតន៍បសចេក្សទេរួយ ឬសម្ចើនក្ន ុងការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព។ វារាប់បញ្ច  ូទាាំងការោាំម្ទណផ្នក្េមាា រៈ 

និងបសចេក្សទេ ការចូ ររួ និងតួនទីរបេ់ភារី ក់្ព័នធ សផ្សងៗោន ។ ។ វធីិស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយអាចេាំសៅសៅស ើរសម្មាង/ក្រម វធីិ 

ឫេក្រមភាពននណដ  ឬសក្ើតសចញពីរាំនិតផ្ត ចួសផ្តើរស ើងសោយអនក្សម្បើម្ាេ់ដខីល នួឯងផ្ទៃ  ់។ 
 

ម្កបខណឌ រួយស្ម្ាប់ការលរៀបចំចងម្កងឯកសារ និងវាយតម្រៃការអនុវតតន៍ការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព 
 

សោ បាំែងេាំខាន់ម្នការសរៀបចាំចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ និងវាយតម្រៃការអនុវតតន៍ការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព រឺសដើរបីណចក្រំណ ក្ 

និងផ្សពវផ្ាយចាំសែោះដងឹដ៏មានតម្រៃក្ន ុងការម្រប់ម្រងដោីាំម្ទដ ់ការេសម្រចចិតតសោយណផ្អក្ស ើេេត ុតាងជារូ ោា ន និងពម្ងកី្ 

ការអនុវតតន ៍អ ៗ។ សដើរបីទទួ នូវ ទធផ្ សនោះវាចាាំាច់ម្តវូមានការវភិារសៅស ើបទពិសស្ថធន៍សៅទីវា  និងការយ ់ដងឹកាន់ណត

ម្បសេើរស ើងអាំពីរូ សហតុននម្នភាពសជារ ជយ័ក្ន ុងការអនុវតតន៍ការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព សោយរិនសផ្ទត តេាំខាន់ថ្នសតើ

ភាពសជារជយ័ទាាំងសនោះម្តវូានទទួ ពីរសម្មាង ឬម្តវូានរក្ស ើញពីការអនុវតតន៍តារណបបម្បម្ពែីរបេ់ពួក្សរផ្ទៃ  ់។ 
 

WOCAT សផ្ទត តសៅស ើការខិតខាំម្បឹងណម្បងក្ន ុងការបងាក  និងកាត់បនាយឱនភាពដ ី និងណក្ រអឱនភាពដី

ស ើងវញិតាររយៈបលចេកលទស្ការម្រប់ម្រងដ ី (land management technologies) 
និង វធិីសាស្តស្ត ផ្សពវផ្ាយស្ម្ាប់ការអនុវតតន៍បលចេកលទស្ាំងំលនោះ (approaches to implement these)។ 

រា ់ការអនុវតតន៍ទា ាំងអេ់អាចម្តវូានពិចារណ្ឋថ្នសតើវាជា ក្ខែៈម្បម្ពែី ឬម្តវូានណែនាំឱយអនុវតតន៍ថមីៗរយៈរសម្មាង/ក្រម វធីិ 

ណដ ទទួ យក្សោយអនក្សម្បើម្ាេ់ដ ីឬជាការម្ចន ម្បឌិតថម។ី 
 

កម្រងបញ្ជ ីសំ្ណួរស្ន លូស្ត ីពីបលចេកលទស្ម្នការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព (Core Questionnaire on SLM Technologies (QT) 

ជាជាំនួយក្ន ុងការពែ៌ននិងយ ់ដងឹពីការអនុវតតន៍ការម្រប់ម្រងដតីាររយៈការស ៃ្ ើយេាំែួររួយចាំនួនដូចជា៖ សតើបសចេក្សទេសនោះ

មាន ក្ខែៈេមាគ  ់លាក្់អវ ដខៃ ោះ? សតើមាននតុចូ  និងការចាំណ្ឋយអវ ដខៃ ោះ? សតើវាម្តវូានសម្បើសៅក្ណនៃងណ្ឋ (បរសិ្ថា នរនុេស 

និងធរមជាតិ)  សតើវាមានផ្ ប ោះ  ់អវ ដខៃ ោះ? 

 

កម្រងបញ្ជ ីសំ្ណួរស្ន លូស្ត ីពីវធិីសាស្តស្ត ផ្សពវផ្ាយម្នការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព (Core Questionnaire on SLM Approaches 

(QA)) ស ៃ្ ើយេាំែួររួយចាំនួន៖ សតើការអនុវតតេសម្រចានសោយរសបៀបណ្ឋ  (ររួមាន ការពម្ងងឹេរតាភាព ការេសម្រចចិតត 

ការោាំម្ទណផ្នក្េមាា រៈនិងបសចេក្សទេ ការផ្ទៃ េ់បត រូម្ក្បខែឌ ចាប់ និងសោ នសោាយ) និងសតើនរណ្ឋជាអនក្េសម្រចវាាន(ររួមាន

ភារី ក់្ព័នធទា ាំងអេ់ណដ ចូ ររួម្ពរទាាំងតួនទីរបេ់ពួក្សរ)។ ក្ន ុងក្រែីរសម្មាង  WOCAT េូរឱអនក្ចងម្ក្ងឯក្ស្ថរណត

េមាេភាព/ណផ្នក្ ឬេក្រមភាពរបេ់រសម្មាងណដ  ក់្ព័នធ សៅនឹងការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាពណតប ុសណ្ឋណ ោះ។ 
 

ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរេន  ូេត ីពីបលចេកលទស្ម្នការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព (QT core) និងកម្រងបញ្ជ ីសំ្ណួរស្ន លូស្ត ីពី វធិីសាស្តស្ត

ផ្សពវផ្ាយម្នការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព (QA core)មានេាំែួរសោ រួយចាំនួន ក់្ព័នធនឹងការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយ

ចីរភាព។ វាជារូ ោា នម្រឹោះម្នចាំសែោះដងឹរបេ់ WOCAT ។ក្ម្រងេាំែួរសនោះខៃ ីសហើយចាំណ្ឋយសព តិចជាង ក្ន ុងការបាំសពញសបើសម្បៀប

សធៀបសៅនឹងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរណដ ានសម្បើពីរុនរក្។ 
 

ម្កបខណឌ ម្ន WOCAT ានលកខណៈបត់ដបន ល ើយលបើកទូោយ។ វាជួយឱយអនក្សម្បើម្ាេ់អាចបញ្ច  ូនូវម្បននបទជាក្់លាក្់ 

អាម្េ័យសៅស ើចាំែង់ចាំែូ ចិតត និងតម្រូវការរបេ់ពួក្សរសដើរបីពម្ងកី្ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរេន  ូរបេ់ WOCAT ម្បក្បសោយេតង់ោរ។ 

ការអេិវឌឍន៍ រ ូឌុល(modules) សធវ ដានរចួរា ់សហើយ ឬចាប់សផ្តើរ៖ការបនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ អាកាេនតុ Climate change 

adaptation (QC) ការកាត់បនាយការណម្បម្បួ អាកាេនតុ/អតថ ម្បសោន៍ម្នកាបូន (Climate Change Mitigation/ 

CarbonBenefits)សេដាកិ្ចេម្នការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាពនិងជវីចម្រោុះ (Economics of SLM and Biodiversity)។ រ ូឌុ ណដ 

អាចសជឿទុក្ចិតតានអាម្េ័យសៅស ើចាំណ្ឋប់ អាររមែ៍របេ់ភារី ក់្ព័នធ  និងការសរៀររងម្បេពធននន។ WOCATសបើក្ទូលាយនូវ

ក្ិចេេហការ ការចូ ររួក្ន ុងរសម្មាង និងការអេិវឌឍន៍បណនារសទៀតនូវរូ ោា នចាំសែោះដងឹ។ ម្រប់រ ូឌុ ទាាំងអេ់នឹងបម្ងួរឱយខៃ ី

បញ្ជ  ូសៅក្ន ុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរេន  ូ QTនិង QA។ ឧបក្រែ៍បណនាររួយសទៀត រ ឺ

ក្ម្រងេាំែួរេត ីពីការសធវ ដណផ្នទីការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព (questionnaire on SLM Mapping (QM)) ម្តវូាន

បសងក ើតស ើងសដើរបីវភិារ និងបងាា ញពីទីតាាំង spatial distribution ម្នការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព និងការវវិឌឍន៍ឱនភាពដ ី

រូ សហតុ និងផ្ ប ោះ  ់។  
 

ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរស ើក្ស ើងខាងស ើរឺបាំសពញបណនារឱយោន សៅវញិសៅរក្។ រា ់ព័ត៌មានទាាំងអេ់ណដ ម្តវូានចងម្ក្ងជាឯក្ស្ថរ

តាររយៈការសម្បើក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររបេ់  WOCAT អាចទាញយក្ានពីសវបស្ថយរបេ់ WOCAT (online database) នឹងនអាចយក្សៅ

ផ្សពវផ្ាយបនតេត ីពីចាំសែោះដងឹម្នការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព និងសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូវការេសម្រចចិតតេម្មាប់ការអនុវតតន៍

និងការពម្ងកី្បណនារសទៀតេត ីពីការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព។ 
 

សូ្រអានចំណុចស្ាា ល់រួយចំនួនដូចខាងលម្ការរុននឹងបំលពញកម្រងបញ្ជ ីសំ្ណួរ៖ 

•  បញ្ជ ីសនោះរួរម្តវូានបាំសពញសោយម្ក្រុអនកឯកលទស្ដផ្នកម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព (SLM specialists) 

(ររួជារួយអនក្សម្បើម្ាេ់ដ)ី ណដ មានស្ថវតា និងបទពិសស្ថធន៍សផ្សងៗោន ជាអនក្នៃ ប់ដងឹចាេ់/មានបទពិសស្ថធន៍
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ទាក់្ទងនឹងវធីិស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយ ចីរភាព។ 
• សូ្រល ៃ្ ើយសំ្ណួរាំងំអស់្។ ម្បេិនសបើរិនមានទិននន័យចាេ់លាេ់ េូរផ្ត ់ការា ន់ស្ថម ន

ណដ  អបាំផ្ុតរួយសោយណផ្អក្ស ើការវនិិចេ ័យម្បក្បសោយជាំនញឯក្សទេផ្ទៃ  ់របេ់អនក្។ ម្បេនិសបើេាំែួរជាក្់លាក្់ណ្ឋរួយ 

រិនអាចេួរាន ឬរិន ក់្ព័នធោន  េូរេរសេរ “n/a” ។ 

េូរចងចាាំថ្នរុែភាពម្ន ទធផ្ អាម្េ័យសៅស ើរុែភាពម្នចសរៃ ើយរបេ់អនក្។ 

• េាំែួរណដ មានេញ្ញា  ម្តវូស ៃ្ ើយសោយមានការម្បឹក្ាជារួយអនក្សម្បើម្ាេ់ដ។ី សោយសោងសៅស ើវធីិស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយអនក្

រួរស ៃ្ ើយរា ់េាំែួរទា ាំងអេ់សោយមានការម្បឹក្ាជារួយអនក្សម្បើម្ាេ់ដ។ី 

•  េាំែួរណដ មានេញ្ញា   តម្រូវឱយមានការវាេ់ណវង ឬការេសងកតសៅទីវា ។ 

• ការណែនាំ ការពនយ ់ និយរន័យ និងឧទាហរែ៍ ម្តវូានេមាគ  ់សោយអក្សរសម្ទត។ េូរសម្បើនិយរន័យណដ ានផ្ត ់ឱយសៅ

ក្ន ុងឯក្ស្ថរសនោះសបើសទាោះបីជានិយរន័យទាាំងសនខុេពីនិយរន័យរបេ់អនក្ផ្ទៃ  ់/និយរន័យថ្នន ក្់ជាតិក៏្សោយ (ឧទាហរែ៍ៈ 

ការសម្បើម្ាេ់ដចីាំណ្ឋត់ថ្នន ក្់ម្នជម្មា ។ ។) 

 •  ម្បអប់ជារាងកាលរ៉េម្តវូដតរូស្ម្រីស្!   ម្បេិនសបើ “អាចមានចសរៃ ើយសម្ចើន”រិនម្តវូានចងអ ុរបងាា ញ  

េូររូេម្រីេក្ន ុងម្បអប់ណតរួយ 

•   សូ្រលម្បើឯកសារដដលានម្សាប់ និងដស្វ ងរកការដណនពំីអនកឯកលទស្ម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព 

លផ្សងលទៀតនិងអនកលម្បើម្ ស់្ដតីារដដលអាចលធវ ើលៅ ន លដើរបីបលងក ើនរុណភាពទិននន័យឱ្យកាកាន់ដតម្បលស្ើរល ើង។ 

• ក្ន ុងក្រែីអនក្រិនមានចសនៃ ោះទាំសនរម្រប់ម្ោន់ក្ន ុងការស ៃ្ ើយេាំែួរ េូរសម្បើទាំព័រណដ ទាំសនរសៅណផ្នក្ខាងសម្កាយម្នក្ម្រង

បញ្ជ ីេាំែួរ។ ក្ន ុងក្រែីសនោះេូរេរសេរបញ្ញជ ក្់ឱយានចាេ់លាេ់សៅតារេាំែួរនីរួយៗ និងស ខទាំព័ររបេ់វា។ 

• េូរភាជ ប់នូវ រំនូស្បលចេកលទស្ របូថត (ម្ពរាំងំការពណ៌ន) ឯក្ស្ថរសោង។ ។ 

 • េូរបាំសពញសៅក្ន ុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរោច់សោយណ ក្េម្មាប់វធីិស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយ និងបសចេក្សទេនីរួយៗ (ឧ. ក្ម្រងបញ្ជ ី

េាំែួររួយេម្មាប ់វធីិស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយរួយ ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររួយេម្មាប់បសចេក្សទេរួយ)។  វធីិស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយរួយរួរណតភាជ ប់

ជារួយបសចេក្សទេរួយ ឬបសចេក្សទេសម្ចើន។ ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរទា ាំងពីរ  (SLM Technologies and SLM Approaches) សម្បើររួ
ោន េម្មាប់ពែ៌នអាំពីក្រែីេិក្ារួយសៅក្ន ុងទីតាាំងរួយណដ ានសម្ជើេសរ ដេ។ 

 • េូរបាំសពញក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរ លោយម្បងុម្បយ័តន និងអាចលរើលយល់ 

 •  េូរបញ្ច  ូព័ត៌មានចូ សៅក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT (WOCAT online database)៖ 

េូរចូ សៅកាន់សវបស្ថយ    qcat.wocat.net.

https://qcat.wocat.net/en/wocat/
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១. ព័ត៌ានទូលៅ 

១.១ ល ម្ ោះបលចេកលទស្ស្ម្ាប់ការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចរីភាព (ស្ំលៅលៅលលើបលចេកលទស្Technology) 

 ស ម្ ោះ:............................................................................................................................................................................. 

 ស ម្ ោះសម្បើក្ន ុងតាំបន់:........................................................................................................................................................ 

         ម្បសទេ:.................................................................................................................... ....................................................... 

១.២ ព័ត៌ានលរអ ិតពីបុរាលស្ខំាន់ៗ  និងសាា ប័នដដលចូលររួកន ុងការវាយតម្រៃ 

និងចងម្កងឯកសារម្នបលចេកលទស្ 

អនកចងម្កង (Compiler) 

បុរគ ណដ សធវ ដការេមាា េន៍ម្តវូម្បរូ ផ្ត ុាំព័ត៌មាន និងេូរបាំសពញសៅក្ន ុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរ 

នរម្តកូ្ ..........................................................នរខល នួ...........................................................................ម្េី   ម្បេុ 

ស ម្ ោះស្ថា ប័ន:.............................................................................................................................................................................. 

អាេយោា នរបេ់ ស្ថា ប័ន:............................................................................................................... ............................................ 

Postal Code:............................................................................. ទីម្ក្ងុ: ................................................................................. 

រដា  ឬម្េកុ្: ................................................................................ ម្បសទេ: ............................................................................... 

ស ខទូរេ័ពៃ ១: ........................................................................ ស ខទូរេ័ពៃ.២ (ទូរេ័ពៃម្ដ): 

................................................. 

អុីណរ   ១: ..................................................................................  អុីណរ   ២: .......................................................................... 

ជសម្រើេ: បណនាររបូថតរបេ់អនក្ចងម្ក្ង សហើយម្ាប់ស ម្ ោះឯក្ស្ថរសៅទីសនោះ 
................................................................................... 

បុរាលស្ខំាន់ៗ (Key resource person)  

ជាបុរគ ណដ ផ្ត ់ព័ត៌មានសម្ចើនជាងសរបាំផ្ុតណដ មានសៅក្ន ុងឯក្ស្ថរសៅក្ន ុងក្ម្រងេាំែួរសនោះ។ 

បុរគ ទាាំងសនោះអាចជាអនក្សម្បើម្ាេ់ដ ីអនក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព (ឧទាហរែ៍ៈ ទីម្បឹក្ាបសចេក្សទេ 

អនក្ម្ស្ថវម្ជាវ) ឬបុរគ ដ៏ម្ទសផ្សងៗសទៀត។ 

សូ្រកំណត់ពីម្បលភទបុរាលស្ំខាន់ៗ៖  អនក្សម្បើម្ាេ់ដី១     
អនក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព   

សផ្សងៗ (េូរបញ្ញជ ក្់): ....................................................  

 

សោតតនរ:..........................................................នរ:.........................................................................ម្េី   ម្បេុ 

ស ម្ ោះស្ថា ប័ន:........................................................................................................................ ...................................................... 

អាេយោា នរបេ់ ស្ថា ប័ន:........................................................................................................................................................... 

Postal Code:............................................................................. ទីម្ក្ងុ: ................................................................................. 

រដា  ឬម្េកុ្: .................................................................................. ម្បសទេ: ............................................................................... 

ស ខទូរេ័ពៃ ១ : .........................................................................  ស ខទូរេ័ពៃ ២ (ទូរេ័ពៃម្ដ) 

.................................................. 

អុីណរ   ១: ..................................................................................  អុីណរ   ២: .......................................................................... 

ជលម្រើស្ (Optional)៖ បណនាររបូថតរបេ់បុរគ េាំខាន់ៗ សហើយម្ាប់ស ម្ ោះឯក្ស្ថរសៅទីសនោះ 
........................................................... 

១អនកលម្បើម្ ស់្ដៈី ជាបុរគ /អងគភាពណដ អនុវតតន៍/ណថរក្ាបសចេក្សទេ។ អនក្សម្បើម្ាេ់ដអីាចេាំសៅសៅស ើក្េិក្រ

មាន ក្់ៗ (ខាន តតូច ឬខាន តធាំ) ម្ក្រុក្េិក្រ ( សេទ អាយុ ស្ថា នភាពម្រួស្ថរ ចាំែង់ចាំែូ ចិតត) 

េហក្រែ៍ម្ក្រុហ ុនឧេាហក្រម(ឧ. ម្ក្រុហ ុនរ៉ែុក្រក្ណរ៉ែ)ស្ថា ប័នរាជរោា េិា  (ឧ. ម្ម្ពរបេ់រដា ) ។ ។ 

ស ម្ ោះរបេ់ស្ថា ប័នណដ េម្របេម្រួ ក្ន ុងការចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ/ វាយតម្រៃស ើបសចេក្សទេ (សបើ ក្់ព័នធ )៖ 
..................................... ... 

ស ម្ ោះរសម្មាងណដ េម្របេម្រួ ក្ន ុងការចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ/វាយតម្រៃស ើបសចេក្សទេ (សបើ ក្់ព័នធ ) 
.................................................... 

ស្ាា ល់៖ អនក្ម្តវូបញ្ច  ូស្ថៃ ក្េញ្ញា  (logo) របេ់ស្ថា ប័ន/រសម្មាងចូ សៅក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT 

(WOCAT database)។ 

េូរបញ្ញជ ក្់អាំពីបុរគ េាំខាន់ៗសផ្សងសទៀតណដ ានផ្ត ់ព័ត៌មានចាំស ោះបសចេក្សទេ (សបើ ក្់ព័នធ ): 
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បុរាលស្ំខាន់ទី២: អនក្សម្បើម្ាេ់ដី      អនក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព/អនក្ផ្ត ់ម្បឹក្ាបសចេក្សទេ 

សផ្សងៗ (េូរបញ្ញជ ក្់)៖ .......................................................................................................................................................... 

នរម្តកូ្ :.......................................................... នរខល នួ:..........................................................................ម្េី   ម្បេុ 

ស ម្ ោះស្ថា ប័ន:........................................................................................................................ ...................................................... 

អាេយោា នរបេ់ស្ថា ប័ន:................................................................................................................ ........................................... 

Postal Code:............................................................................. ទីម្ក្ងុ: ................................................................................. 

រដា  ឬម្េកុ្: .................................................................................. ម្បសទេ: 
................................................................................ 

ស ខទូរេ័ពៃ.១ : .........................................................................  ស ខទូរេ័ពៃ.២ (ទូរេ័ពៃម្ដ) 

.................................................... 

អុីណរ   ១: ..................................................................................  អុីណរ   ២: 

........................................................................... 

 

បុរាលស្ំខាន់ទី៣:    អនក្សម្បើម្ាេ់ដី    អនក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព/ អនក្ផ្ត ់ម្បឹក្ាបសចេក្សទេ
  

សផ្សងៗ(េូរបញ្ញជ ក្់): ............................................................................................................... .  

នរម្តកូ្ :..........................................................នរខល នួ.:.................................................................................ម្េី   

ម្បេុ 

ស ម្ ោះស្ថា ប័ន:........................................................................................................................ ...................................................... 

អាេយោា នរបេ់ ស្ថា ប័ន:............................................................................................................... ............................................ 

Postal Code:............................................................................. ទីម្ក្ងុ: ................................................................................. 

រដា  ឬម្េកុ្: .................................................................................. ម្បសទេ: 
................................................................................ 

ស ខទូរេ័ពៃ.១ : .........................................................................  ស ខទូរេ័ពៃ.២ (ទូរេ័ពៃម្ដ) 

.................................................... 

អុីណរ   ១: ..................................................................................  អុីណរ   ២: 

............................................................................. 

បុរាលស្ំខាន់ទី៤:    អនក្សម្បើម្ាេ់ដី     អនក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព/អនក្ផ្ត ់ម្បឹក្ាបសចេក្សទេ
  

សផ្សងៗ(េូរបញ្ញជ ក្់) ................................................................................................................................................................. 

នរម្តកូ្ :..........................................................នរខល នួ:..........................................................................ម្េី   ម្បេុ 

ស ម្ ោះស្ថា ប័ន:...................................................................................... ........................................................................................ 

អាេយោា នរបេ់ ស្ថា ប័ន:............................................................................................................... ............................................ 

Postal Code:............................................................................. ទីម្ក្ងុ: ................................................................................. 

រដា  ឬម្េកុ្: .................................................................................. ម្បសទេ: .............................................................................. 

ស ខទូរេ័ពៃ.១ : ...................................................................... ... ស ខទូរេ័ពៃ.២ (ទូរេ័ពៃម្ដ) ................................................. 

អុីណរ   ១: ..................................................................................  អុីណរ   ២: ......................................................................... 

១.៣ លកខខណឌ ាំក់ទងលៅនឹងការលម្បើម្ ស្់ទនិននយ័ដដល នចងម្កងតាររយៈ WOCAT 

សតើទិននន័យម្តូវានចងម្ក្ងសៅសព ណ្ឋ 

(សៅទីវា )?:.......................................................................................... ...................... 
 
អនក្ចងម្ក្ង 

និងបុរគ េាំខាន់យ ់ម្ពរទទួ យក្នូវ ក្ខខែឌននទាអាំពីក្់ទងនឹងការសម្បើម្ាេ់ទិននន័យណដ ានចងម្ក្ងតាររយៈ

WOCAT      ាទ/ចា+        សទ 

ស្ាា ល់៖ ម្បេិនសបើអនក្រិនយ ់ម្ពរតារ ក្ខខែឌននទាក្់ទងសៅនឹងការសម្បើម្ាេ់ទិននន័យណដ ចងម្ក្ងតាររយៈ 

WOCAT អនក្នឹងរិនអាចបញ្ច  ូ ឬកាេម្រួ  ទិននន័យសៅក្ន ុងម្បព័នន ម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCATសនោះសទ 

(WOCAT database) 

លកខខណឌ ាំក់ទងលៅនឹងកាលម្បើម្ ស្់ទិននន័យដដលចងម្កងតាររយៈ WOCAT 

• ទិននន័យណដ ទទួ ានតាររយៈក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររបេ់ WOCAT នឹងម្តូវានវាយបញ្ច  ូ ណក្េម្រួ  

និងរក្ាទុក្សៅក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT (online) 
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សោយអនក្ចងម្ក្ងឬអនក្បញ្ច  ូទិននន័យណដ ចាត់តាាំងសោយអនក្ចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ។ 

ការទទួ ខុេម្តូវររួេម្មាប់ការចងម្ក្ង និងរុែភាពទិននន័យ  រឺអាម្េ័យសៅស ើអនក្ចងម្ក្ង។ អនក្ចងម្ក្ង 

បុរគ េាំខាន់ៗ និងបុរគ ណដ បញ្ច  ូទិននន័យ នឹងម្តវូានក្ត់ម្តា 

និងទទួ ស្ថគ  ់ចាំស ោះទិននន័យណដ មានសៅក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យ ក្៏ដូចជាសៅក្ន ុងរា ់ការចងម្ក្ង 

ឬឯក្ស្ថរសាោះពុរព ម្នវ ដធីស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយសនោះ។ 

• ទិននន័យណដ ផ្ទ កុ្ទុក្ក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT (WOCAT database) រឺអាចចូ សរើ  

និងទាញយក្សោយសេរ ដ 

• អនក្សម្បើម្ាេ់អាចទាញយក្ទិននន័យរក្សម្បើតាររយៈ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

3.0Unported License. 
 

អនក្មានេិទធ ិក្ន ុងការ៖ 

• ដចករំដលក — ថតចរៃង និងណចក្ចាយបនតនូវឯក្ស្ថរសៅក្ន ុងទម្រង់សផ្សងៗ 

• ងាយម្សួ្ល — បញ្ច  ូោន  ណក្ណម្ប និងអេិវឌឍន៍បណនារស ើឯក្ស្ថរ 
 

អនក្ផ្ត អញ្ញា ប័ែណ  រិនអាចដក្ហូតនូវក្រមេិទធ ិបញ្ញា ទាាំងសនោះសទ កា ណ្ឋអនក្ានសោរពសៅតារ ក្ខខែឌ របេ់អញ្ញា ប័ែណ

ដូចខាងសម្ការ៖ 

• ភាពជាាេ ស្ ់— អនក្ម្តូវផ្ត ់នូវការទទួ ស្ថគ  ់េរម្េបរួយ ផ្ត ់ការភាជ ប់សៅកាន់សរហទាំព័រអញ្ញា ប័ែណ  

និងចងអ ុរបងាា ញម្បេិនសបើការផ្ទៃ េ់បត រូម្តវូានសធវ ដស ើង 

• រិនដរនស្ម្ាប់ ណិជជករម — អនក្រិនអាចសម្បើឯក្ស្ថរក្ន ុងទិេសៅសធវ ដ ែិជជក្រមានសទ 

• ដចករំដលកដូចគ្នន  — ម្បេិនសបើអនក្បញ្ច  ូោន ស ើងវញិ ណក្ណម្បរ ឬអេិវឌឍន៍បណនារសៅស ើឯក្ស្ថរសនោះ 

 អនក្ម្តវូណតណច រំណ ក្ការចូ ររួរបេ់អនក្ឱយម្េបសៅតារ ក្ខខែឌ អញ្ញា ប័ែណ ម្នឯក្ស្ថរសដើរដូចោន ណដរ។ 

• រិនានការោក់កម្រិតបដនារ — អនក្រិនអាចោក្់ ក្ខខែឌ ផ្ល វូចាប់ ឬវនិនការបសចេក្វទិាណ្ឋរួយណដ 

ោក្់ក្ាំហិតដ ់អនក្សម្បើម្ាេ់សផ្សងសទៀតពីការសធវ ដអវ ដរួយណដ អញ្ញា ប័ែណ ានអនុញ្ញា តត។  

លកខណឌ លពញលលញម្នអតតញ្ញា ណប័ណណ : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode 
 

១.៤ លស្ចកត ីម្បកាស្ស្ត ីពីចរីភាពម្នការពណ៌នពីបលចេកលទស្ 
 

េមាគ  ់ថ្នក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររបេ ់ WOCAT សផ្ទត តសៅស ើការចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ 

និងការវាយតម្រៃការអនុវតតបសចេក្សទេម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព។សទាោះបីជាោ ងណ្ឋក៏្សោយ 

ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរសនោះអាចសម្បើសដើរបីសរៀបរាប់ពីការអនុវតតការម្រប់ម្រងដសីោយរិនេរម្េបផ្ងណដរម្បេិនសបើអនក្ចង់សម្បៀបសធៀបការអ

នុវតតសនោះជារួយនិងបសចេក្សទេការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាពជាក់្លាក់្ណ្ឋរួយ។ ក្ន ុងក្រែីសនោះេូរបងាា ញឯក្ស្ថរសោងសៅនឹង 

បសចេក្សទេការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាពទាាំងសនោះសៅេាំែួរ ១.៦។  
 

សតើបសចេក្សទេសនោះានពែ៌នពីបញ្ញា ទាក្់ទងសៅនឹងឱនភាពដីណដរឬសទ? 

សបើានពែ៌នវារិនបញ្ញជ ក្់ថ្នជាបសចេក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាពសនោះសទ        ាទ/ចា+     សទ 

រតិសោប ់៖......................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

១.៥ ការលោងលៅលលើកម្រងបញ្ជ សី្ំណួរវធិសីាស្តស្ត ផ្សពវផ្ាយ SLM 
 

សដើរបីយ ់ចាេព់ីការអនុវតតបសចេក្សទេណដ េរម្េប ដូចសនោះម្តវូសធវ ដការពែ៌នពី វធិីស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយ SLM 

ណដ  ក្់ព័នធ ។ ស ម្ ោះវធិីស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយណដ  ក្់ព័នធ ម្តវូានចងម្ក្ងដូចខាងសម្ការ និងេូរម្ាក្ដថ្នមាន Link 

ម្តវូានបសងក ើតសៅក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យ។ 
 

ស ម្ ោះវធិីស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយ SLM អនក្ចងម្ក្ង៖ 

......................................................................................................... ........................................................... 

 

១.៦ ការលោង/ លម្បៀបលធៀបជារួយបលចេកលទស្លផ្សងលទៀត 
 

ម្បេិនសបើបសចេក្សទេណដ ពែ៌នសៅក្ន ុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរសនោះជាណផ្នក្រួយម្នការវាយតម្រៃសដើរបីសម្បៀបសធៀបពីភាពខុេ

ោន រវាងបសចេក្សទេ/ស្ថា នភាព េូរចងអ ុ បងាា ញឱយាន រអ ិត 
 

ស ម្ ោះបសចេក្សទេ SLM សផ្សងសទៀត៖ អនក្ចងម្ក្ង៖ 

....................................................................................................... ........................................................... 

....................................................................................................... ........................................................... 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode
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២. ពណ៌នអំពីបលចេកលទស្ SLM 
បលចេកលទស្ការម្រប់ម្រងដមី្បកបលោយចីរភាព ( SLM Technology) រឺជាការអនុវតតន៍របូវន័ត សៅទីវា ណដ ម្រប់ម្រង

ឱនភាពដ ី និង/បសងក ើនផ្ ិតភាព។ បសចេក្សទេរួយររួមានការវាេ់ណវងរួយ ឬសម្ចើនដូចជា សក្សម្តក្រម (agronomic) 

ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ (vegetative) រចនេរព ័នធ  (structural) និងការវាេ់ណវងការម្រប់ម្រង (management measures)។ 

បលចេកលទស្ SLM រួយអាចម្រប់ដែត ប់ស ើ ក្ខែៈដូចោន សៅក្ន ុងធរមជាតិ ( ក្ខែៈជវីស្ថស្តេត  biophysical) 

និងស្ថា នភាពរនុេស (សេដាក្ិចេេងគរ)។ មានន័យថ្នបសចេក្សទេសនោះរិនម្តូវានអនុវតតន៍ ឬអនុវតតន៍ខុេោន តិច 

ឬសម្ចើនសៅតារអាកាេនតុតាំបន់ ឬចាំណ្ឋត់ថ្នន ក្់ជម្មា  ឬេា ិតសម្ការេិទធិកាន់កាប់ដធីៃ ីខុេោន ។ 

បសចេក្សទេរួយមានវនិនការែ៍១ ឬសម្ចើន (សក្សម្តស្ថស្តេត , ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ, រចនេរព ័នធ , និងវនិនការែ៍ម្រប់ម្រង) ឧ. 

ការសរៀបចាំដជីាថ្នន ក្់ៗសៅជម្មា េន ាំជារួយនឹងការសធវ ដេៃ ឺ និងការេជ រួដតីារជម្មា េន ាំ។ 

ព័ត៌ានជាក់ោក់ពីទំ ំដអីនុវតតន៍៖ 

ព័ត៌មានណដ ានផ្ត ់ឱយក្ន ុងក្ម្រងបញ្េ ីេាំែួរសនោះរួរណតសផ្ទត តេាំខាន់សៅស ើទាំហាំ ណដ ានវាយតម្រៃ / ានវភិារ 

ក្ន ុងសព សរៀបចាំឯក្ស្ថរបសចេក្សទេ (ឧ. តាររយៈការេមាា េន៍ជារួយអនក្សម្បើម្ាេ់ដ,ី ការចុោះអនុវតតតារទីវា , …), 

សបើសទាោះបីជាបសចេក្វទិាសនោះម្តវូានអនុវតតនឬ៍នឹងអាចអនុវតតនក៍្ន ុងតាំបន់ណ្ឋរួយ។ 
 

២.១ ការពណ៌នស្លងខបពីបលចេកលទស្ 
 

េូរេសងខបបសចេក្សទេ ១-២ ម្បសោរ។ េូរឱយម្ាក្ដថ្នការេសងខបសនោះខៃ ីសហើយមានន័យម្រប់ម្ោន់ ម្ពរទាាំងមានភាជ ប់

នូវ ក្យរនៃ ឹោះណដ  ក្់ព័នធ ។ វារឺជាេាំសែរសោ ម្នឯក្ស្ថរសនោះ សហើយវាផ្ត ់នូវរូ ោា នម្រឹោះដ៏េាំខាន់

េម្មាប់ណេវ ងរក្ទិននន័យសៅក្ន ុងម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យ (database)។ 
 

........................................................................................................................................ ......................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

 

 

២.២ ការពណ៌នលរអិតពីបលចេកលទស្ 

ការពែ៌ន រអ ិតរួរណតខៃ ីមានន័យម្រប់ម្ោន់បងាា ញពីទិដាភាពររួម្នបសចេក្សទេសនោះសៅដ ់អនក្សផ្សងានងាយយ ់។ 

ដូចសនោះវារួរណតស ៃ្ ើយសៅនឹងេាំែួររនៃ ឹោះរួយចាំនួនដូចជាៈ (១) 

សតើបសចេក្សទេម្តូវានអនុវតតសៅក្ណនៃងណ្ឋ(រជឈោា នធរមជាតិ និងរនុេស)? (២) 

សតើេិនភារ/េមាេនតុពិសេេម្នបសចេក្សទេ(ររួមានបសចេក្សទេជាក្់លាក្់) មានអវ ដខៃ ោះ? (៣) 

សតើបសចេក្សទេសនោះមានសោ បាំែង/ ទិេសៅអវ ដខៃ ោះ? (៤) សតើអវ ដជាេក្រមភាព/ណផ្នការចរបងណដ ចាាំាច់ក្ន ុងការបសងក ើត/ 

រក្ានូវបសចេក្សទេ? (៥) សតើអវ ដជាអតថ ម្បសោជន៍/ផ្ ប ោះ  ់ម្នបសចេក្សទេ? ៦) 

សតើអនក្សម្បើម្ាេ់ដសីពញចិតត/រិនសពញចិតតចាំស ោះបសចេក្សទេសនោះម្តង់ចាំែុចណ្ឋខៃោះ? ការពែ៌នរួរណតសៅចសនៃ ោះ ពី 

២៥០០-៣០០០ អក្សរ សហើយរិនស ើេពី ៣៥០០អក្សរ។បណនារស ើសនោះសទៀត ការព៌ែន រអ ិតបណនារអាចបញ្ច  ូសៅក្ន ុង

ម្បព័នធ ម្រប់ម្រងទិននន័យ (database) ជាឯក្ស្ថរោច់សោយណ ក្។េូរបាំសពញការព៌ែនសនោះសៅដាំណ្ឋក្់កា ដាំបូង 

ប ុណនតេូរណក្េម្រួ វាសៅសព ណដ អនក្ានបាំសពញក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររចួរា ់។ 

.................................................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. .............................................. 

...........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. .............................. 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 



10  

........................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. ......................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

២.៣ របូថតអំពីបលចេកលទស្ 

េូរផ្ត ់របូថតណដ បងាា ញពីទិដាភាពររួ និង ាំអិតម្នបសចេក្សទេ 

េូរផ្ត ់របូថតោ ងតិចពីរជាម្បសេទ (JPG, PNG,GIF)។ ។ ជាឯក្ស្ថររបូភាពណដ ានរក្ពីកាសរ រា៉ែ ឌីជថី  ឬតាររយៈណេគ ន 

ពីមា េុីន ម្ពីន ពីវ ដឌីអូ ឬហវ ដ ។ របូភាពរួរណតមានរុែភាពខពេ់ និងរិនម្តវូានណក្ពីម្ទង់ម្ទាយសដើរ (not manipulated or distorted)។ 

ការពនយ ់(ពិពែ៌ន) រឺសេន ើរឱយោក្់របូភាពនីរួយៗ! របូភាពម្តវូណតផ្ាភាជ ប់ោន សៅនឹងការពែ៌នសៅក្ន ុងចាំែុច ២.២ 

និងជួយបងាា ញបសចេក្សទេសោយសធវ ដការរូេសៅក្ន ុងចាំែុច ៤.១។ 

របូភាពណដ េរររយម្តវូណតបងាា ញស្ថា នភាពរុន និងសម្កាយសព  ឬមាន និងោម នការវាេ់េៃ ង់ពីការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព។ 

របូភាពណដ  អ  រឺមានស្ថរៈេាំខាន់ខាៃ ាំងណ្ឋេ់េម្មាប់ការយ ់ដងឹ និងការបងាា ញពី ក្ខែៈេាំខាន់ម្នបសចេក្សទេ។ 

 

 

ល ម្ ោះឯកសាររបូថត 

 

ចំណងលជើង ការពនយល់ម្នរបូថត កាលបរចិឆទ 

និងទីតាងំ 

ល ម្ ោះអនកថតរបូ 

    

    

    

    

    

    

 

ក្ាំែត់េមាគ  ់ទូសៅអាំពីរបូថត/របូភាព:........................................

......................................................................................... 

ឧាំ រណ៍ 
 

    
 

ទិដឋភាពររួ (របូខាងស វ្ង)៖ ការសរៀបចាំដជីាថ្នន ក្់ៗសៅជម្មា េន ាំ (terraces) សហវនោ  ជូ (Fanyajuu) ណដ មានសមម ជាេៃ ឺ 

ទិដឋភាពលំអិត (របូខាងស្ថត ាំ)៖ េៃ ឺសហវនោ  ជូ (Fanyajuu) សៅក្ន ុងចាំការស តបនៃ ប់ពីម្បរូ ផ្  សមម សនបផ្ ឺ(Napier) 

សៅស ើេៃ ឺ និងកាក្េាំែ ់សដើរស តសៅជាប់េៃ ឺ។ (ថតសោយ៖ Machakos, Kenya; H.P.Liniger) 
 

២.៤  វ ើលដអូអំពីបលចេកលទស្ 

 

ម្បេិនសបើមានឯក្ស្ថរវ ដសដអូានបងាា ញពីបសចេក្សទេ េូរោក្់ចូ សៅក្ន ុង public platform (ឧ. vimeo.com, 
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youtube.com) 

សហើយេូរបងាា ញពីចាំែុចភាជ ប់សៅកាន់សរហទាំព័រសោយមានការព៌ែនរួយេម្មាប់ឯក្ស្ថរនីរួយៗសៅក្ន ុងតារាង 

ខាងសម្ការសនោះ 
 

ភាជ ប់លៅកាន់លរ ទំព័រ ការពនយល់ ការព៌ណនខៃ ី កាលបរចិទទនិងទីតាងំ 
ល ម្ ោះអនកថតវ ើលដ

អូ 

    

    

    

 

 

 

 

២.៥ ម្បលទស្/តបំន់/ទតីាងំកដនៃង ដដលបលចេកលទស្ម្តវូ នអនវុតតន៍

និង នម្រប់ដណត ប់លោយការវាយតម្រៃលនោះ 
 

បសចេក្សទេណដ ានពែ៌នម្តវូានអនុវតតន៍ក្ណនៃងសផ្សងៗពីោន ។ សទាោះបីជាោ ងណ្ឋក្៏សោយ 

ក្ាំែត់ពត៌មានសៅក្ន ុងបញ្ជ ីេាំែួរសនោះ រឺសម្បើចាំស ោះ ក្ណនៃងទាាំងឡាយណ្ឋណដ ម្តវូានសធវ ដ

ការវាយតម្រៃ/ានសធវ ដការវភិារសៅក្ន ុងដាំសែើរការេម្មាប់ចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ(តាររយៈការចុោះទីវា  

េមាា េន៍ជារួយអនក្សម្បើម្ាេ់ដសីផ្សងោន  រាយការែ៍ ។ ។)។ េូរក្ុាំយក្ទីតាាំងសផ្សងណដ ានអនុវតតបសចេក្សទេដូចោន  

ប ុណនតទិននន័យរិនម្តវូានម្បរូ សនោះសទ។ 
 

ម្បសទេ: ...................................................... តាំបន់/រដា/សខតត .................................................................... 

ការបញ្ញជ ក្់បណនារពី ក្ខែៈរបេ់ទីតាាំង (ឧ.ម្ក្ងុ ទីម្បជុាំជន ។ ។) ម្បេិន ក្់ព័នធ ៖ ....................................................... 

ចាំនួនកដនៃងានក្ាំែត/់វាយតម្រៃក្ន ុងការចងម្ក្ងជាឯក្ស្ថរម្នបសចេក្សទេសនោះ៖ 

 រួយក្ណនៃង ២-១០ក្ណនៃង ១០-១០០ក្ណនៃង ១០០-១,០០០ក្ណនៃង >១,០០០ក្ណនៃង 

កដនៃង៖ ក្ណនៃងរួយអាចជា ូត៌ ឬតាំបន់ធាំរួយម្រប់ម្រងសោយបុរគ រួយ ឬេហររន៍រួយ 

ឬក្ណនៃងរួយណដ សហោា សរចនេរព ័នម្តវូានអនុវតត(ឧ. ទាំនប់វារ ដអរគ ិេនី) 
 

  ពត៌មានបញ្ញជ ក្់ទីតាាំងអីពីេូរិស្ថស្តេត  (កូ្អរសោសន) ម្នតាំបន់ណដ បសចេក្សទេម្តវូានចងជាឯក្ស្ថរ (តាំបន់)៖   

ស ម្ ោះទីតាាំង ស ម្ ោះអនក្សម្បើម្ាេ់ដី ។ ។ 

 

រយៈបសណ្ឋត យ 
(Longitude) 

រយៈទទងឹ 

(Latitude) 

   

   

   

   

   

រតិសោប ់៖................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................... 

២.៦ កាលបរលិចឆទចុោះអនវុតត 

បងាា ញឆ្ន ាំម្នការចុោះអនុវតតន៍៖……………………………………............................... 

ម្បេិនសបើរិនចាេ់ឆ្ន ាំ េូរបញ្ញជ ក្់កា បរសិចេទណដ ម្បហាក្់ម្បណហ : 

តិចជាង១០ឆ្ន ាំរុន (ថមីៗ) ១០-៥០ ឆ្ន ាំរុន        សម្ចើនជាង ៥០ ឆ្ន ាំរុន (ម្បម្ពែី)  

 ២.៧ ការដណនពីំបលចេកលទស្ 

េូរបញ្ញជ ក្់សតើបសចេក្សទេម្តវូានណែនាំឱយអនុវតតសោយរសបៀបណ្ឋ៖     រតិសោប ់ (ម្បសេទរសម្មាង។ ។) ............... 

តាររយៈការម្ចន ម្បឌិតថមីរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដី .......................................................................... 

ជាណផ្នក្រួយម្នម្បព័នធ ណបបម្បម្ពែី (សម្ចើនជាង៥០ឆ្ន ាំ) .......................................................................... 
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ក្ាំ ុងសព ពិសស្ថធន៍/ម្ស្ថវម្ជាវ .......................................................................... 

តាររយៈរសម្មាង/អនតរាររន៍ពីខាងសម្ៅ .......................................................................... 
 

តារទាៃ ប់ (traditional) និងការម្ចន ម្បឌិតថមី (innovation) េាំសៅស ើបសចេក្សទេរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដផី្ទៃ  ់។ ទមាៃ ប់ 

និងការម្ចន ម្បឌិតថមី ណដ ម្តូវានសម្បើម្ាេ់ជាសម្ចើនជាំនន់រក្សហើយ 

ឬជាការអេិវឌឍសោយរាំនិតផ្ត ចួសផ្តើរសោយអនក្សម្បើម្ាេ់ដសីោយខល នួឯងនសព ថមីៗសនោះសដើរបីស ៃ្ ើយតបសៅតារស្ថា នភាព

ជាក់្ណេត ង។ េូរសម្បើ ”បសចេក្សទេសផ្សងសទៀត” 

សៅសព ណដ បសចេក្សទេណ្ឋរួយរិនេរម្េបសៅនឹងចាំណ្ឋត់ថ្នន ក់្ណដ ក្ាំែត់ម្ពរទាាំងេូរបញ្ញជ ក្់ពីរូ សហតុណដ វា

រិនេរម្េប
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៣. ការចាត់ថ្នន ក់បលចេកលទស្ម្នការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព  

៣.១ លគ្នលបំណងសំ្ខាន់ៗ ម្នបលចេកលទស្ 
 

អាចសម្ជើេសរ ដេចសរៃ ើយានសម្ចើន 

សធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូវផ្ ិតក្រម  (ដាំណ្ឋាំ, ចាំែីេតវ, ស ើ/ជាតិេរម្េ, ទឹក្, ថ្នរព ) 

កាត់បនាយ, បងាក រ, ស្ថត រស ើងវញិនូវឱនភាពដី (ដ ីទឹក្ រុក្ខជាតិ) 

អេិរក្សម្បព័នធ សអកូ្ ូេុី 

ការ រតាំបន់ទីជម្មា /តាំបន់ណខសទឹក្ខាងសម្ការបញ្ច  ូជារួយបសចេក្សទេសផ្សងសទៀត

អេិរក្ស/សធវ ដឱយម្បសេើរស ើងជីវចម្រោុះ 

កាត់បនាយហានិេ័យម្នសម្ោោះរហនតរាយ (ឧ. សម្ោោះរាាំងេង តួ ទឹក្ជាំនន ់ការាក្់ដី) 

បនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ អាកាេនតុ/សម្ោោះរហនតរាយ និងផ្ ប ោះ  ់របេ់វា (ឧ. ធន់សៅនឹងសម្ោោះរាាំងេង តួ ខយ ់ពយុ ោះ) 

កាត់បនាយការណម្បម្បួ អាកាេនតុ និងផ្ ប ោះ  ់របេ់វា (ឧ. តាររយៈកាបូនេត ុក្ (carbon sequestration)  

បសងក ើតផ្ ម្បសោជន៍សេដាក្ិចេ (បសងក ើនម្ាក្់ចាំែូ / ឱកាេការងារ)  

បសងក ើតផ្ ម្បសោជន៍េងគរ (កាត់បនាយជសមាៃ ោះដសែត ើរធនននធរមជាតិ 

ជួយដ ់ម្ក្រុណដ ោម នឱកាេទទួ ានការងារ)  

សោ បាំែងសផ្សងៗ(បញ្ញជ ក្់)៖ ………………………………………………………………………………………… 

 

  ៣.២ ម្បលភទដីលម្បើម្ ស់្ដដល នអនុវតតន៍បលចេកលទស្ 
េូរសរើ និយរន័យម្នការសម្បើម្ាេ់ដ ីម្បសេទដសីម្បើម្ាេ់ និងោក្់តារម្ក្រុដូចខាងសម្ការ។ 

លម្ជើស្លរ ើស្ម្បលភទដីលម្បើម្ 

ស់្ 

ជាធរមតារូេម្រីេចសរៃ ើយ១ 

ឬ២ និងអាចសម្ចើនបាំផ្ុត ២ 

ចសរៃ ើយ 

លម្ជើស្លរ ើស្១ ឬលម្ចើម្នចំណាត់ថ្នន ក់ 

អាចមានសម្ចើនចសរៃ ើយ 

េូរបញ្ញជ ក្់ផ្ ិតផ្ / សេវាក្រម/ 

ក្ាំែត់េមាគ  ់េាំខាន់ៗ 

ដីោាំដាំណ្ឋាំ (cropland) 



ដាំណ្ឋាំម្បចាាំឆ្ន ាំ 

ដាំណ្ឋាំអាយុកា ណវង  

សដើរស ើធាំនិងតូច 

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់):…………… 

ដាំណ្ឋាំចរបង (ដាំណ្ឋាំឧេាហក្រម 

និងដាំណ្ឋាំសេបៀង)  

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

ដីវា សមម េម្មាប់ចិញ្េ ឹរ

េតវ (grazing land)

វាលលមម ធំៗ  (Extensive grazing) 

ពសនចរ 

 ក្់ក្ណ្ឋត  ពសនចរ  

ណបងណចក្វា សមម ជាបល ុក្ 

វាលលមម តូចៗ  

កាត់និងយក្ឱយេតវចិញ្េ ឹរ  

បសងក ើនវា សមម   

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់):…………….

ម្បសេទេតវ និងផ្ ិតផ្ ចាំបងៗ: 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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ដីម្ម្ព/ដីោាំសដើរស ើ ម្ម្ព ក់កណាត លធរមជាតិ/ ធរមជាតិ  

កាប់ណតរួយចាំនួន Selective felling 

កាប់ទាាំងអេ់ Clear felling 

កាប់ណតម្ម្ពម្បែិត Shifting cultivation 

កាប់ស ើងាប់/ កាប់ណរក្សចា   

រិនសម្បើម្ាេ់ស ើម្ម្ព  

ការោលំដើរល ើ/ បលងកើតម្ម្ព 

ឯក្វបបក្រមណដ សម្បើពូជក្ន ុងម្េកុ្ 

ឯក្វបបក្រមណដ សម្បើពូជសម្ៅម្េកុ្ 

ពូជបញ្ច  ូោន  
សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់):……………….... 

ផ្ ិតផ្  និងសេវាក្រម៖ 

ស ើហ ុប 

អុេ 

ណផ្ៃស ើ និងម្ោប់ធញ្ាជាតិ 

ផ្ ិតផ្ ម្ម្ពស ើសផ្សងៗ (ទឹក្ ុ្ាំ, 

រុក្ខជាតិឱេថ,) 

វា សមម  

ការអេិរក្ស/ការការ រធរមជាតិ 

ការក្ាំស្ថនត/សទេចរែ៍ 

ការ រពីសម្ោោះធរមជាតិ

សផ្សងៗ 

(បញ្ញជ ក្់):............................................... 

ចម្រោុះ (ដាំណ្ឋាំ/ 

វា សមម / 

សដើរស ើ)រិតទាាំងក្

េិរុក្ខក្រម

 

ក្េិរុក្ខក្រម  

Agro-pastoralism 

Agro-silvopastoralism 

Silvo-pastoralism 

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖……………….. 

ផ្ ិតផ្ /សេវាក្រមចរបងៗ៖ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 ាំសៅោា ន សហោា រចន  

       េរព ័នធ 

 

ដី ាំសៅស្ថា ន អាោរ 

ចរាចរែ៍៖ ផ្ល វូថន ់ ផ្ល វូណដក្ 

ថ្នរព  pipelines, powerlines 

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់):.................... 

ក្ាំែត់េមាគ  ់៖ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

ផ្ល វូទឹក្ ម្ផ្ៃទឹក្ ដីសេើរ ណខសទឹក្ ផ្ល វូទឹក្ Drainage lines, 

waterways 

ម្េោះ ទាំនប់ Ponds, dams 

វា េក្់ ដីសេើរ Swamps, wetlands 

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖ ............ 

ផ្ ិតផ្ /សេវាក្រមចរបងៗ៖ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

ឧេាហក្រមទាញយ

ក្ណរ៉ែ  

បញ្ញជ ក្់៖..................................... ផ្ ិតផ្ ចរបង៖..................................... 

ដីសខាោះជីជាតិ  

បញ្ញជ ក្់៖..................................... 

 

ក្ាំែត់េមាគ  ់៖..................................... 

 

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖.......... 

 

បញ្ញជ ក្់៖..................................... 

 

ក្ាំែត់េមាគ  ់៖..................................... 

 

រតិសោប ់៖................................................................................................................................................................................ 

 

.....................................................................................................................................................................................................
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 ម្បស្ិនលបើដីម្តវូ នផ្លៃ ស្់បត រូបនទ ប់ពីការអនុវតតន៍បលចេកលទស្ សូ្របញ្ញជ ក់ពីដីលម្បើម្ ស់្រុនលពលអនុវតតន៍បលចេកលទស្៖ 

................

...................................................................................................................................................... 

េូរសម្ជើេសរ ដេម្បសេទដីណដ ានសម្បើម្ាេ់ និងសធវ ដការចាត់ថ្នន ក្់សៅក្ន ុងតារាងដូចខាងសម្ការ។ 

ការលម្បើម្ ស់្ដ ី (Land use )៖ េក្រមភាពរនុេសណដ  ក្់ព័នធ សៅនឹងដសីោយផ្ទៃ  ់ តាររយៈការសម្បើម្ាេ់ធនននដ ី

ឬក្៏សធវ ដឱយមានផ្ ប ោះ  ដ់ ់ដ។ី  

រម្រប់ដ ី(Land cover) ៖ ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ (សោយធរមជាតិ ឬតាររយៈការោាំដុោះ) ឬរចនេរព ័នធ ណដ រនុេសបសងក ើតស ើង (អោរ

។ ។)ណដ ម្រប់ដែត ប់ សៅស ើម្ផ្ៃដីណផ្នក្ខាងស ើ។ 

ម្បលភទលម្បើម្ ស្់ដ ី(Land use types) 

ម្ករុចំបង ម្ករុរង 

ដោីដំំណំា៖ 

ដេីម្មាប់ោាំដាំណ្ឋាំ (ដីណម្េ 

ដចីមាក រ) 

 Ca: ដំណំាម្បចាឆំ្ន ំ (annual cropping)៖ ដោីាំដាំណ្ឋាំបសណ្ឋត ោះអាេនន/ 

ដាំណ្ឋាំម្បចាាំឆ្ន ាំណតរួយម្បសេទណដ ជាធរមតាម្តវូានម្បរូ ផ្ ណតរតង 

សហើយសម្ចើនបាំផ្ុតម្បរូ ានណតរយៈសព ២ឆ្ន ាំ (ឧ. ស ត ម្េូវ ម្េូវស្ថ ី បណនៃ  

ដាំណ្ឋាំចាំែីេតវ) 

 Cp: ដំណំារយៈលពលដវង (រិនដរនល ើ)៖ ដោីាំដាំណ្ឋាំជាក្់លាក្់ 

(រិនណរនដាំណ្ឋាំម្បសេទស ើ) ណដ អាចម្បរូ ផ្ បនតបនៃ ប់រយៈសព ២ឆ្ន ាំ ឬសម្ចើនឆ្ន ាំ 

ឬក្៏អាចម្បរូ ផ្ ានណផ្នក្ខៃោះម្នដាំណ្ឋាំ (ឧ. អាំសៅ សចក្ រុក្ខជាតិរ ាង (sisal) មាន េ់)  

 Ct: ម្បលភទលដើរល ើធំៗ និងលដើរល ើតូចៗ៖ 

សដើរស ើធាំៗណដ អាចម្បរូ ផ្ ានសម្ចើនជាងរួយដងបនៃ ប់ពីការោាំរចួ 

សហើយជាទូសៅអាចម្បរូ ផ្ ានសម្ចើនជាង៥ឆ្ន ាំ (ឧ. ចាំការស ើហូបណផ្ៃ / ស ើហូបណផ្ៃ 

កាសហវ  ណត ទាំ ាំងាយជូ(grapevines) ដូងសម្បង កាកាវ ដូង ដាំណ្ឋាំចាំែីេតវ) 

ដោីដំំណំាចំណីស្តវ 

(Grazing land:)៖ 

ដសីម្បើម្ាេ់េម្មាប់ផ្ ិតក្

រមចាំែីេតវ  

 Ge: ដវីាលលមម ធំៗ (Extensive grazing land)៖ ចិញ្េ ឹរេតវសោយសមម ធរមជាតិ 

ឬ ក្់ក្ណ្ឋត  ធរមជាតិ វា សមម ជារួយសដើរស ើ/ ស ើតូចៗ (រុក្ខជាតិ savannah) 

ឬដមី្ម្ពណដ សបើក្ទូលាយេម្មាប់េតវចិញ្េ ឹរ និងេតវម្ម្ព។ 

បញ្ច  ូនូវម្ក្រុរងននដូចខាងសម្ការ៖  

 ពលនចរ (Nomadism)៖ រនុេសផ្ទៃ េ់បត រូទី ាំសៅយក្េតវចិញ្េ ឹរសៅជាាំរួយ 

(អនក្ពសនចរ)  

  ក់កណាត លពលនចរ (Semi-nomadism/ pastoralism)៖ 

អនក្ចិញ្េ ឹរេតវមានក្ណនៃងផ្ទៃ  ់ខល នួេម្មាប់ោាំដាំណ្ឋាំចាំែីេតវបណនារ។ 

ហវ ងូេតវចិញ្េ ឹរម្តូវានផ្ទៃ េ់ទីសៅវា សមម ឆ្ា យៗ។ 

 ដបងដចកវាលលមម ជាបល ុក (Ranching)៖ ជាវា សមម ណដ មានទាំហាំធាំ 

អាចមានការផ្ទៃ េ់បត រូសៅវា សមម ជិតៗ 

និងអាចម្រប់ម្រងចាំែីានសម្ចើនជាង ក្់ក្ណ្ឋត  ពសនចរ។ 

 Gi ដវីាលលមម តូចៗ/ ផ្លិតករមចំណី (Intensive grazing/fodder production)៖ 

បសងក ើន ឬោាំដាំណ្ឋាំចាំែីេតវេម្មាប់ការចិញ្េ ឹរេតវ (េម្មាប់កាត់ និងជញ្ជ នូ)៖ ចាំសបុើង 

ពពួក្េណែត ក្ ម្បសេទរុក្ខជាតិចាំែីសផ្សងៗ…) រិនររួបញ្ច  ូដាំណ្ឋាំចាំែីដូចជា ស ត 

ម្ោប់ធុញ្ាជាតិ។ ម្បសេទដាំណ្ឋាំទាាំងសនោះចាត់ថ្នន ក្់ជាម្បសេទដាំណ្ឋាំម្បចាាំឆ្ន ាំ 

(សរើ សៅខាងស ើ)។  ដវីា សមម តូចៗអាចចាត់ថ្នន ក្់ជា៖  

 កាត់ និងជញ្ជ នូ/ គ្នម នវាលលមម ស្ម្ាប់ចិញ្េ ឹរស្តវ (Cut-and-carry/zero 

grazing)៖ មានន័យថ្នជញ្ជ នូចាំែីឱយេតវសៅសម្កា  ឬក្ណនៃងចិញ្េ ឹរ 

ឬតាំបន់ហារឃាត់ណ្ឋរួយសៅក្ន ុង ម្បព័នធ សនោះ (zero grazing) 

េតវរិនឱយសចញពីក្ណនៃងចិញ្េ ឹរសទ 

 បលងកើនវាលលមម  (Improved pastures)៖ 

វា សមម ណដ ានោាំចម្រោុះជារួយពពួក្េណែត ក្ (អាចសម្បើម្ាេ់ជ ី

និង/ឬថ្នន ាំការ រ និងរុក្ខជាតិេម្មាប់បសងក ើននីម្តូណេន)។   

ម្ម្ព/ ដមី្ម្ព៖ 

ដេីម្មាប់ផ្ ិតក្រមស ើជា

ចរបង ផ្ ានពីម្ម្ពស ើ 

ការក្រានត  ការអេិរក្ស។ 

 Fn: ធរមជាតិ ឬ ក់កណាត លធរមជាតិ (Natural or semi-natural)៖ 

ម្ម្ពណដ េរបូ រសោយស ើក្ម្រ/ សដើរស ើរបេ់ជនជាតិក្ន ុងតាំបន់ (indigenous trees) 

ណដ រិនានោាំសោយរនុេស 

 កាប់ស ើសចាោះៗ (Selective felling) 

 កាប់ឆ្ក រទាាំងអេ់ (Clear felling)៖ កាប់ម្ម្ពទាាំងអេ់ក្ន ុងសព ណតរួយ 

 សធវ ដក្េិក្រមពសនចរ (Shifting cultivation)៖ កាប់ឆ្ក រ (ម្បរូ ផ្ ) 

ណតស ើមានតម្រៃក្ន ុងម្ម្ព  
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 ស ើងាប់ៗ/ ណរក្ណដ ាក្់ (រិនមានការកាប់ស ើសទ) Dead wood/prunings 

removal (no cutting of trees) 

 សម្បើម្ាេ់អនុផ្ ម្ម្ពស ើ (Non-wood forest use) (ឧ. ណផ្ៃស ើ ម្ោប់ធុញ្ាជាតិ 

ផ្សិត ទឹក្ ុ្ាំ រុក្ខជាតិឱេថ)  

 Fp: ការោដំំណំា ការោមំ្ម្ពល ើងវញិ (Plantations, afforestations)៖ 

ម្ម្ពណដ សក្ើតស ើងសោយការោាំ ឬ/ និង ដាំសែើរការោាំម្ម្ពស ើងវញិ 

ឬស្ថត រម្ម្ពស ើស ើងវញិ 

 ឯក្វបបក្រមណដ សម្បើពូជក្ន ុងតាំបន់ (Monoculture local variety) 

 ឯក្វបបក្រមណដ សម្បើពូជសម្ៅតាំបន់ (Monoculture exotic variety) 

 ពូជចម្រោុះ (Mixed varieties) 

 Fo: លផ្សងៗ (Other)៖ ឧ. កាប់ស ើសចាោះៗពីម្ម្ពធរមជាតិ និងម្បសេទស ើចម្រោុះ 

ចម្រោុះ (Mixed)៖ 

ដសីម្បើម្ាេ់ចម្រោុះ 

ក្ន ុងដីណតរួយ 

(បញ្ច  ូក្េិរុក្ខក្រម) 

 Mf: កស្ិរុកខករម (Agroforestry)៖ ដោីាំដាំណ្ឋាំ និងស ើ 

 Mp: Agro-pastoralism ដោីាំដាំណ្ឋាំ និងចិញ្េ ឹរេតវ 

(ររួទាាំងការផ្ទៃ េ់បត រូោន ចាំស ោះដាំណ្ឋាំ និងការចិញ្េ ឹរេតវតាររដូវកា ) 

 Ma: Agro-silvopastoralism៖ ដោីាំដាំណ្ឋាំ ចិញ្េ ឹរេតវ និងស ើ 

(ររួទាាំងការផ្ទៃ េ់បត រូោន ចាំស ោះដាំណ្ឋាំ និងការចិញ្េ ឹរេតវតាររដូវកា ) 

 Ms: Silvo-pastoralism៖ ដមី្ម្ពស ើ និងដចីិញ្េ ឹរេតវ  

 Mo: លផ្សងៗ(Other)៖ ដសីម្បើម្ាេ់ចម្រោុះ 

លំលៅសាា ន 

ល ោឋ រចនស្រព័នធ(Settlemen

ts,infrastructure) 

 Ss:  ាំសៅស្ថា ន អោរ  

 St: ចរាចរែ៍៖ ផ្ល វូថន ់ ផ្ល វូណដក្ 

 Se: បណ្ឋត ញថ្នរព ៖ ម្បព័នធទុយសោ ណខសចរនតអរគ ិេនី  

 So: សហោា រចនេរព ័នធ សផ្សងៗ 

ផ្ល វូទឹក ម្ផ្ទទឹក 

ដលីស្ើរ(Waterways, 

waterbodies, wetlands) 

 Wd: ម្បព័នធបងហ រូ 

 Wp: ម្េោះ ទាំនប់ 

 Ws: វា េក្់ ដសីេើរ 

 Wo: ផ្ល វូទឹក្សផ្សងៗ 
 

ដរ៉េ 

ឧស្ា ករមាំ

ញយកដរ៉េ (Mines, 

extractiveindustr

ies) 

 I: ណរ៉ែ ឧេាហក្រមទាញយក្ណរ៉ែ 

ដីលខាោះជីជាតិ 

(Unproductive 

land) 

 U: ដសីចា េាំរារ វា ខាច់ ម្ផ្ៃទឹក្ក្ក្ ។ ។ 

 

 

៣.៣ ព័ត៌ានបដនារម្នការលម្បើម្ ស្់ដី 
 

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក្សៅក្ណនៃងអនុវតត ៍បសចេក្សទេ៖ 

ទឹក្សេៃៀង ទឹក្សេៃៀង និងម្បព័នធ សម្ស្ថចម្េពម្បព័នធ សម្ស្ថចម្េពទាាំងម្េងុ    សផ្សងៗ (ឧ. បនៃ ប់ពីទឹក្ជាំនន់)៖  

………… 

រតិសោប ់៖......................................................................................................................................................................... 

ទឹកលភៃៀង (Rainfed)៖ ដាំណ្ឋាំណដ ោាំរឺពឹងណផ្អក្ស ើទឹក្សេៃៀងទាាំងម្េងុ។ 

ទឹកលភៃៀង និងម្បព័នធលម្សាចម្ស្ព (Mixed rainfed–irrigated)៖ សម្បើម្ាេ់ម្បព័នធ សម្ស្ថចម្េពជាំនេសព ោម នសេៃៀង 

េម្មាប់ការ ូតលាេ់របេ់ដាំណ្ឋាំ សដើរបបសងក ើន និងរក្ាសេា រភាពទិននផ្  

ទឹក្ណតរួយម្បេពរឺរិនម្រប់ម្ោន់េម្មាប់ផ្ ិតក្រមដាំណ្ឋាំសនោះសទ។  

ម្បព័នធលម្សាចម្ស្ពាំងំម្ស្ងុ (Full irrigation)៖ ម្បព័នធ សម្ស្ថចម្េពេបបនិរម ិតសផ្សងៗេម្មាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក្ជាម្បចាាំ 

ជាបណនារសៅស ើទឹក្សេៃៀងេម្មាប់ដាំណ្ឋាំ។  

បនទ ប់ពីទឹកជំនន់ (Post-flooding)៖ បនៃ ប់ពីជាំនន់ទឹក្សេៃៀងានពនៃ ិចណម្េ (ឧ.ម្បព័នធេត ុក្ទឹក្, ចងអ រូទឹក្(Wadis)) 

ទឹក្ណដ សៅេ ់ក្ន ុងដដូីចជាក្ណនៃងេត ុក្ទុក្ទឹក្េម្មាប់ការោាំដាំណ្ឋាំ។ 

ដាំណ្ឋាំសម្បើទឹក្ណដ ានរក្ាទុក្សនោះេម្មាប់ការ ូតលាេ់។ 
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ចាំនួនស្ថរណដ ោាំដាំណ្ឋាំក្ន ុងរួយឆ្ន ាំ៖ ១ ២ ៣ បញ្ញជ ក្់៖.......................................................... 

ដង់េុីសតម្នេតវចិញ្េ ឹរ (ស

(សបើ ក្់ព័នធ )៖.........................................................................................................................................

............... 

៣.៤ ម្ករុ SLM ដដលបលចេកលទស្ស្ា ិតលៅកន ុង 

 
សម្ជើេសរ ដេរួយក្ន ុងចាំសណ្ឋរបែត ុ ាំម្ន SLM ណដ បសចេក្សទេម្តវូានយក្រក្អនុវតតន៍។  

អាចសម្ជើេចសរៃ ើយានសម្ចើនបាំផ្ុត ៣៖ 

ការម្រប់ម្រងម្ម្ពធរមជាតិ និងម្ម្ព ក្់ក្ណ្ឋត  ធរមជាតិ 

ម្រប់ម្រងការោាំម្ម្ពស ើ 

ក្េិរុក្ខក្រម  

រាាំងខយ ់ (windbreak)/ ោាំសដើរស ើសធវ ដជារបង (shelterbelt)  

តាំបន់ម្ទនប់ (area closure) (បិទការសម្បើម្ាេ់ ោាំម្ទដ ់ការស្ថត រស ើងវញិ)  

ម្បព័នធដាំណ្ឋាំបងវ ិ  (ការោាំដាំណ្ឋាំវ ិជុាំ ការទុក្ដីសចា សដើរបីបសងក ើនជីជាតិ ក្េិក្រមពសនចរ)  

pastoralism និងការម្រប់ម្រងដីេម្មាប់ចិញ្េ ឹរេតវ  

ការម្រប់ម្រងសោយររួបញ្ច  ូការោាំដាំណ្ឋាំ និងការចិញ្េ ឹរេតវ  

សធវ ដឱយម្បសេើស ើងរម្របដី/ដាំណ្ឋាំរម្របដី  

 កាត់បនាយការប ោះ  ់ដ ់ដី 

បញ្ច  ូការម្រប់ម្រងជីជាតិដី 

 វនិនការសធវ ដកាត់ទទឹងជម្មា  (cross-slope measure) 

បញ្ច  ូការម្រប់ម្រងេតវ អ ិត និងជរា ឺ (ររួទាាំង ក្េិក្រមេរ ដរាងគ)  

សធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូវការបងាក ត់ពូជរុក្ខជាតិ/ េតវ  

ការេត ុក្ទុក្ទឹក្ 

ការម្រប់ម្រងម្បព័នធ សម្ស្ថចម្េព (ររួទាាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក្ ម្បព័នធបងហ រូ) 

ការណបងណចក្ទឹក្ និងម្បព័នធបងហ រូ 

ការម្រប់ម្រងទឹក្ស ើដី (ទឹក្នៃ ក្់ ទសនៃ  បឹង េរុម្ទ) 

ការម្រប់ម្រងទឹក្សម្ការដី  

ការម្រប់ម្រង/ ការ រតាំបន់ដីសេើរ 

ការម្រប់ម្រងកាក្េាំែ ់រាវ/ កាក្េាំែ ់សផ្សងៗ 

ម្បេិទធភាពថ្នរព  

ការចិញ្េ ឹរ ុ្ាំ, វារ ដវបបក្រម (េតវក្ន ុងទឹក្), បេុបក្ស,ី ទនាយ, ដងក វូនង ។ ។ 

សរហេួន 

កាត់បនាយហានិេ័យសម្ោោះរហនតរាយសៅស ើម្បព័នធ សអកូ្ ូេុី 

 វនិនការែ៍សម្កាយម្បរូ ផ្  

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖.............................................................................................. 
 

ការម្របម់្រងម្ម្ពធរមជាតិ និងម្ម្ព ក់កណាត លធរមជាតិ (Natural and 
semi-natural forest management)៖ ការរំពឹងទុក្ម្នចាប់ បសចេក្សទេ 

សេដាកិ្ចេ េងគរ និងបរសិ្ថា នសៅការអេិរក្ស និងការសម្បើម្ាេ់ម្ម្ព។ 

ម្រប់ម្រងការោមំ្ម្ពល ើ (Forest plantation management)៖ 

ការោាំដុោះម្ម្ពស ើណតរួយម្នម្បសេទស ើ 

សហើយម្តវូានោាំដុោះក្ន ុងសោ បាំែងសដើរបីយក្ស ើ។ 

សហើយសដើរស ើទា ាំងសនោះជាធរមតាម្តវូានម្រប់ម្រងោ ងយក្ចិតតទុក្ោ

ក់្សហើយអម្តា ូតលាេ់ និងផ្ ិតភាពរបេ់វាមានក្ម្រិតខពេ់។ 

កស្ិរុកខករម (Agroforestry)៖ 

ោក់្បញ្ច  ូការសម្បើម្ាេ់សដើរស ើណដ មានអាយុកា ណវងជារួយដាំណ្ឋាំ 

និង/ ឬេតវេម្មាប់អតថ ម្បសោជន៍សផ្សងៗក្ន ុងការសម្បើម្ាេ់ដ ី

និងទឹក្;សម្បងឥនធនៈ ចាំែីេតវ និងផ្ ិតផ្ អាហារ) 

និងទីជម្រក្េម្មាប់េតវ។ 

រ ងំខយល់ (Windbreak)៖ ឬោាំសដើរស ើសធវ ដជារបង (shelterbelt) 

រឺជាការោាំពពួក្ស ើធាំៗ ឬតូចៗ សដើរបីទប់ស្ថក ត់ 

និងការ រពកីារេឹក្រចិរ ិម្នដ។ី 

ជាធរមតាម្តវូានោាំជារបងជុាំវញិដកី្េិោា ន។ 

តំបន់ម្ទនប់ (បិទការសម្បើម្ាេ់ ោាំម្ទដ ់ការស្ថត រស ើងវញិ) ( 

Areaclosure (stop use, support restoration))៖ ការតាំបន់ការ រ 

ណដ ដមីានឱនភាពសោយេក្រមភាពរនុេស និងេតវ 

សដើរបសី្ថត រធរមជាតិស ើងវញិតាររយៈ វនិនការែ៍ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

និងវនិនការែ៍អេិរក្ស។  
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ម្បព័នធដណំំាបងវលិ (ការោដំណំំាវលិជំុ ការទុកដលីចាលលដើរបីបលងកើនជជីាតិ 

កស្ិករមពលនចរ)( Rotational systems (croprotation, fallows, 
shifting cultivation))៖ រឺជាការអនុវតតការោាំដាំណ្ឋាំ 

ឬរុក្ខជាតិម្េសដៀងោន / ខុេោន សៅក្ន ុងដីណតរួយសៅតាររដូវកា  

ណដ ទុក្សចា រួយរយៈសព ណ្ឋរួយ។ 

ក្េិក្រមពសនចររឺជាម្បព័នធក្េិក្រមណដ មានណចក្ជាបល ុក្ក្ន ុងការោាំដុោះ

ជាបសណ្ឋត ោះអាេនន 

បនៃ ប់រក្ទុក្វាសចា សដើរបឱីយរុក្ខជាតិដុោះ ូតលាេ់តារ ក្ខែៈធរមជាតិ

របេ់វា 

សៅខែៈសព ណដ អនក្សម្បើម្ាេ់ានផ្ទៃ េ់បត រូសៅក្ណនៃងរួយសទៀត។ 

Pastoralism និងការម្រប់ម្រងដសី្ម្ាប់ចិញ្េ ឹរស្តវ (Pastoralism and 

grazing land management)៖ 

រឺជាការចិញ្េ ឹរេតវសោយវា សមម ធរមជាតិ ឬ ក់្ក្ណ្ឋត  ធរមជាតិ 

វា សមម ជារួយសដើរស ើ និង/ឬ ដមី្ម្ពណដ អាចសម្បើម្ាេ់ាន។ 

មាេ េ់េតវ ម្តវូសធវ ដសរាង ឬសម្កា េម្មាប់េតវសៅសព ផ្ទៃ េ់បត រូទតីាាំងចិញ្េ ឹរ 

សៅតារធនននសមម ណដ មាន។ 

ការម្របម់្រងលោយររួបញ្ច ូលការោដំណំំា និងការចិញ្េ ឹរស្តវ (Integrated 
crop–livestock management)៖ 

បសងក ើនម្បេិទធភាពម្នការសម្បើម្ាេ់ធនននដាំណ្ឋាំ និងេតវ 

តាររយៈអតតរអាំសពើនិងការបសងក ើតចាំែុចររួ។ 

លធវ ើឱ្យម្បលស្ើរល ើងរម្របដ/ី ដណំំារម្របដ ី(Improved ground/ 
vegetation cover)៖ 

 វនិនការែ៍សផ្សងៗណដ ជួយសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងរម្របដសីោយណផ្នក្ងាប់ៗ/ 

កាក់្េាំែ ់រុក្ខជាតិ ឬដាំណ្ឋាំ។ 

កាត់បនាយប ោះ លដ់ល់ដ ី(Minimal soil disturbance)៖ 

េាំសៅស ើការរិនេជ រួរាេ់ ឬេជ រួដជីសម្ៅរាក្ និងោាំសោយផ្ទៃ  ់។ 

ការម្រប់ម្រងជជីាតិដតីារដបបចម្រោុះ (Integrated soil fertility 
management (IFSM))៖ 

ជួយដ ់ការម្រប់ម្រងដតីាររយៈការសម្បើម្ាេ់វធីិស្ថស្តេត សផ្សងៗោន ជារួយនឹ

ងការអេិរក្សដ ីនិងទឹក្។ IFSM សផ្ទត តស ើសោ ការែ៍ ៣ 

ការបសងក ើនការសម្បើម្ាេ់ជធីរមជាតិ (ឧ. ការសម្បើលារក្េតវ និងជកី្ាំប ុេ 

ការសម្បើម្ាេ់កាក្េាំែ ់រុក្ខជាតិសដើរបីបសងក ើន នីម្តណូេន 

សហើយយក្េាំែ ់សនោះោក់្ស ើរុ ដាំណ្ឋាំ) 

សដើរបកីាត់បនាយការាត់បង់ស្ថរនតុចិញ្េ ឹររបេ់ដ ី

និងជួយដ ់ណផ្នក្សេដាកិ្ចេក្ន ុងការសម្បើម្ាេ់/ ទិញជអីេរ ដរាងគ។ 

 វធិានការអនវុតតកាត់ទទឹងទីជម្ាល (Cross-slope measures)៖ 

ម្តវូានស្ថងេង់សៅស ើដជីម្មា ក្ន ុងទម្រង់ជាដីណដ មានទាំនប់ 

ថមសរៀបជាជួរ ឬរុក្ខជាតិទប់ដ ី។ ។ េម្មាប់ទប់ស្ថក ត់ស បឿនទឹក្ហូរ 

និងេាំែឹក្ដ។ី  

បញ្ច ូលការម្រប់ម្រងស្តវលអ ិត និងជរងតឺារដបបចំរុោះ (ររួទា ាំង 

ក្េិក្រមេរ ដរាងគ)(Integrated pest and disease management 
(incl.organic agriculture))៖ 

រឺជាដាំសែើរការម្នការសោោះម្ស្ថយបញ្ញា េតវ អ ិត និងជាំង ឺ

ណដ កាត់បនាយហានិេ័យស ើរនុេស និងបរសិ្ថា ន។  

បលចេកលទស្លម្បើម្ ស្ថ់្នរពលានម្បស្ិទធភាព (Energy efficiency 

technologies)៖ 

កាត់បនាយបរមិាែថ្នរព ណដ ម្តវូការេម្មាប់សម្បើម្ាេ់ក្ន ុងផ្ ិត

ក្រម និងសេវាក្រម ឧ. េម្មាប់ចាំអិន និងក្ាំសៅ 

កាត់បនាយតម្រូវការឥនធនៈ (ធយូ ងថម ស ើ)។ 

ការចិញ្េ ឹរឃុ្ំ, វារ ើវបបករម, ការចិញ្េ ឹរបស្ុបកសី, ទនាយ, ដងក វូនង 

។ល។៖ ផ្ត ់នូវផ្ ិតក្រមអាហារ និងក្េិក្រមណដ ម្តវូការម្ផ្ៃដតូីច។ 

ការម្របម់្រងកាកស្ណំល់/ ការម្របម់្រងទឹកកងវក់ (Waste 
management/ waste water management:)៖ 

រឺជាបែត ុ ាំម្នេក្រមភាពនន ណដ ររួមាន ការម្បរូ  ដកឹ្ជញ្ជ នូ 

ការសធវ ដម្ពឹតត ិក្រម និងការចាក់្សចា ម្នកាក្េាំែ ់ 

ទប់ស្ថក ត់នឹងេាំែ ់ពីផ្ ិតក្រម និង ការសម្បើម្ាេ់ស ើងវញិ/ 

ណក្ម្ចនសម្បើស ើងវញិ។ 

លរ សួ្ន (Home gardens)៖ 

ម្បព័នធក្េិក្រមណដ មានតួនទសីម្ចើនសធវ ដតារណបបម្បម្ពែី 

ណដ អនុវតតន៍ស ើម្ផ្ៃដតូីចជុាំវញិផ្ៃោះ។ 

ម្បព័នធ សនោះមានេកាត នុព ក្ន ុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារបនៃ ប់បនស ាំ (ររួមាន  

ការម្របម់្រងកាកស្ណំល់/ ការម្របម់្រងទឹកកងវក់ (Waste 
management/ waste water management:)៖ 

រឺជាបែត ុ ាំម្នេក្រមភាពនន ណដ ររួមាន ការម្បរូ  ដកឹ្ជញ្ជ នូ 

ការសធវ ដម្ពឹតត ិក្រម និងការចាក់្សចា ម្នកាក្េាំែ ់ 

ទប់ស្ថក ត់នឹងេាំែ ់ពីផ្ ិតក្រម និង ការសម្បើម្ាេ់ស ើងវញិ/ 

ណក្ម្ចនសម្បើស ើងវញិ។ 

លធវ ើឱ្យម្បលស្ើរល ើងនូវការបងាក ត់ពូជរកុខជាតិ/ ស្តវ (Improved plant 
varieties/animal breeds)៖ េាំសៅស ើការបងាក ត់ពូជដាំណ្ឋាំ ឬេតវ 

ណដ ផ្ត ់អតថ ម្បសោជន៍ដូចជាបសងក ើនផ្ ិតភាព 

ភាពធន់សៅនឹងេតវ អ ិត និងជាំង ឺ

ឬសម្ោោះរាាំងេង តួណដ បណ្ឋត  ពីស្ថា នភាពបរសិ្ថា ន 

និងតម្រូវការអនក្សម្បើម្ាេ់។  

ការស្ត ុ កទុកទឹក (Water harvesting)៖ 

រឺជាការេត ុក្ទុក្ទឹក្បនៃ ប់ពីទឹក្ជាំនន់ និងសេៃៀងនៃ ក់្រចួ 

សដើរបីបសងក ើន ទធភាពទទួ ានទឹក្សម្បើម្ាេ់េម្មាប់ការចិញ្េ ឹរេតវ

និងក្េិក្រមជាជាំនួយដ ់ម្បព័នធសអកូ្ ូេីុ។ 

ការម្របម់្រងម្បពន័ធលម្សាចម្ស្ព (ររួាំងំការផ្ាត់ផ្ាង់ទឹក 

ម្បព័នធបងហ រូ)៖ 

ជួយឱយទទួ ានម្បេិទធភាពម្នការសម្បើម្ាេ់ទឹក្តាររយៈការម្បរូ  

និងរក្ាទឹក្ទុក្ េម្មាប់ណចក្ចាយ និងការសម្បើម្ាេ់ទឹក្។ 

ការដបងដចកទឹក និងម្បពន័ធបងហ រូ (Water diversion and 

drainage)៖ រឺជាការណបងណចក្ទឹក្ធរមជាតិ ឬេបបនិរម ិត 

ឬ ាំហូរទឹក្ស ើដ ីពីតាំបន់រួយ។  

ការម្រប់ម្រងទឹកលលើដ ី(ទឹក្នៃ ក់្ ទសនៃ  បឹង េរុម្ទ)( Surface water 
management (spring, river, lakes, sea))៖ 

ររួជារួយការការ រនូវម្បេពទឹក្នៃ ក់្ ទសនៃ  បឹង េរុម្ទ 

ពីការបាំពុ   ាំហូរទឹក្ខពេ់(ទឹក្ជាំនន់) ឬការទាញយក្ទឹក្ស ើេចាំែុោះ 

ក៏្ដូចជាការការ រពីការបាំផ្ទៃ ញដ ់ផ្ល វូទឹក្ (ឧ. 

ការេឹក្រចិរ ិម្នម្ចាាំងទសនៃ  ទឹក្ជាំនន់ ទឹក្ ិច)។ 

ការម្រប់ម្រងទឹកលម្ការដ ី(Ground water management)៖ 

េុវតា ិភាពម្ន ាំហូរចូ របេ់ទឹក្សម្ការដ ីនិងការការ រពីការបាំពុ  

ការបាំពុ ស ើេ ប់/សម្បើម្ាេ់ហួេក្ម្រិត 

និងក្ម្រិតសក្ើនស ើងម្នជាតិម្ម្បរបេ់ទឹក្សម្ការដ។ី 

ការម្របម់្រង/ ការការ រតំបនដ់លីស្ើរ (Wetland 
protection/management)៖ ម្រប់ម្រងដសីេើរ 

រឺសផ្ទត តេាំខាន់សៅស ើក្រពេ់ទឹក្ និងរុក្ខជាតិសៅក្ន ុងតាំបន់ដសីេើរ 

សហើយផ្ត ់ជាតាំបន់ម្ទនប់។  

លរ សួ្ន (Home gardens)៖ 

ម្បព័នធក្េិក្រមណដ មានតួនទសីម្ចើនសធវ ដតារណបបម្បម្ពែី 

ណដ អនុវតតន៍ស ើម្ផ្ៃដតូីចជុាំវញិផ្ៃោះ។ 

ម្បព័នធ សនោះមានេកាត នុព ក្ន ុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារបនៃ ប់បនស ាំ 

(ររួមាន  
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៣.៥ ការសាយភាយម្នបលចេកលទស្  
 

បញ្ញជ ក្់ពីការស្ថយភាយបសចេក្សទេ៖ 

  ស្ថយភាយេពវសពញតាំបន់រួយ (ឧ. ការសធវ ដរម្របដី ការសធវ ដដីជាថ្នន ក្់ៗតារជម្មា េន ាំ ការោាំម្ម្ពស ើស ើងវញិ 

តាំបន់រងទឹក្សេៃៀងតូចៗ) 

 អនុវតតន៍សៅក្ណនៃងជាក្់លាក្់រួយ/ ម្បរូ ផ្ត ុាំសៅតាំបន់តូចៗ (ឧ. ទីតាាំងមានទឹក្ ទាំនប់ រសតត ផ្ ិតជីក្ាំប ុេ 

smallstock stables ស្ថា នីយ៍វារ ដអរគ ិេនី) 

 

ម្បេិនសបើបសចេក្សទេម្តូវានស្ថយភាយ េសពញតាំបន់ណ្ឋរួយ េូរក្ាំែត់ទាំហាំម្ផ្ៃដីអនុវតតន៍៖ 
 

 

 

 

 

 

រតិសោប ់៖ .......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................. ...................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

៣.៦   វធិានការ SLM ដដលបញ្ច ូលនូវបលចេកលទស្  
 

េូរសម្បើ វនិនការ SLM និងក្ាំែត់វាតារម្ក្រុដូចតារាងខាងសម្ការ។ អាចមានចសរៃ ើយសម្ចើន 
 

សម្ជើេសរ ដេវនិនការ SLM សម្ជើេសរ ដេយក្ម្ក្រុរួយ ឬសម្ចើន/ សម្បើម្ាេ់ស ខេាំោ ់ 

(េូរសរើ និយរន័យខាងសម្ការ) 

 វនិនការសក្សម្តស្ថស្តេត  ............................................................................................................................................ 

 វនិនការស្ថរសពើរុក្ខជាតិ ............................................................................................................................................ 

 វនិនការរចនេរព ័នធ ............................................................................................................................................ 

 វនិនការម្រប់ម្រង ............................................................................................................................................ 

 វនិនការសផ្សងៗ ............................................................................................................................................ 

រតិសោប ់៖.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 វធិានការ SLM -ធាតុផ្សមំ្នបលចេកវទិានីរួយៗ៖ SLM measures –the constituents of a Technology 

 វធិានការ SLM ដចកជា៥ម្ករុ៖ សក្សម្តស្ថស្តេត  ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ រចនេរព ័នធ  ការម្រប់ម្រង និងសផ្សងៗ។ 

 វនិនការរឺជាេមាេភារម្នបសចេក្វទិាសម្ចើន។ បសចេក្វទិានីរួយៗម្តូវានបសងក ើតស ើងសៅ វនិនការរួយ 

ឬសម្ចើនបញ្ច  ូោន ដូចជា៖ការសធវ ដជាថ្នន ក្់ៗសៅតារទីជម្មា  វនិនការរចនេ័រពនធ  

រឺជាញឹក្ញាប់ានបញ្ច  ូជារួយវនិនការសផ្សងៗសទៀត ដូចជាការសក្ើនស ើងសេា រភាពសមម  

និងចាំែី(វនិនការស្ថរសពើេែឌ រុក្ខជាតិ) ឬការេជ រួវែឌជារងវង់ (វនិនការសក្សម្តស្ថស្តេត )។ 
 

ម្បលភទម្នវធិានការ (Type of 

measure) 

ម្ករុរង (Subcategories) ឧាំ រណ៍ 

 វធិានការលកសម្តសាស្តស្ត  

(Agronomic measures) 

 

 ទាក្់ទងជារួយដាំណ្ឋាំម្បចាាំ

ឆ្ន ាំ  

 ម្តវូានសធវ ដរតងសហើយរតង

សទៀតសៅតាររដូវកា  

ឬសៅក្ន ុងការបងវ ិ សៅដាំ

A1: ដាំណ្ឋាំ/រម្របដ ី

A2: ស្ថរនតុេរ ដរាងគ/ជជីាតិដ ី

 

 

A3: 

ការរក្ាម្េទាប់ដខីាងស ើ 

 

A4: 

ការរក្ាម្េទាប់ដខីាងក្ន ុង 

A5: ការម្រប់ម្រងម្ោប់ពូជ 

ដាំណ្ឋាំចម្រោុះ ដាំណ្ឋាំបនតោន  ដាំណ្ឋាំរម្របដ ី

ក្េិក្រមអេិរក្ស ផ្ ិតក្រម 

និងការសម្បើម្ាេ់ក្ាំប ុេ/លារក្េតវ 

ការសម្បើម្ាេ់រម្របដ ី trash lines ជមី្េេ់ 

ការោាំដាំណ្ឋាំបងវ ិ  

រិនេជ រួដោីាំ េជ រួដរីាក្់ៗ 

ការេជ រួដជីារងវង់សៅតារជម្មា េន ាំ ការបាំ ណបក្ដី 

ដឥីដា   

ការបាំ ណបក្ម្េទាប់ដ ីការជកី្សទវរដង  

ផ្ ិតក្រមម្នម្ោប់ពូជ និងេាំណ្ឋប 

<០.១ររ2 (១០ ហិចតា) ១០០-១,០០០ររ2 

០.១-១ររ2 ១,០០០-១០,០០០ររ2 

១-១០ររ2 >១០,០០០ររ2 

១០-១០០ររ2 
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ណ្ឋក្់ កា បនតបនៃ ប់ោន  

 រយៈសព ខៃ ី 

និងរិនអចិម្ស្តនតយ៍ 

 រិននាំឱយមានការផ្ទៃ េ់បត រូទ

ម្រង់ជម្មា  

 ជាធរមតាអាម្ស្ថយសៅស ើជាំរា

  

បសងក ើនម្បសេទពូជ 

A6:  សផ្សងៗ 

ការសម្ជើេសរ ដេម្ោប់ពូជ ធនោរម្ោប់ពូជ 

ការអេិវឌឍ / 

ការសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូវផ្ ិតក្រ្ម្ោប់ពូជ 

 វធិានការសារលពើរុកខជាតិ 

(Vegetative measures) 
 

 
 ររួបញ្ច  ូការសម្បើម្ាេ់សមម  

សដើរស ើតូចៗ 

ឬសដើរស ើធាំ ណដ មានអាយុ

កា ណវង 

 អាយុកា ណវង 

 ជាញឹក្ញាប់នាំឱយមាន

ការផ្ទៃ េ់បត រូទម្រង់ជម្មា

  

 ជាញឹក្ញាប់ម្តូវានតម្រឹរ

សៅតារបសណ្ឋត យជម្មា េន ាំ 

ឬជាទូសៅម្បឆ្ាំង 

នឹងទិេខយ ់ 
 ជាញឹក្ញាប់រមាៃ តសៅតារក្

ម្រិតជម្មា  
 

V1: ស ើធាំៗ 

និងសដើរស ើតូចៗ  
 
 

V2: 

សមម និងរុក្ខជាតិៗណដ ដុោះ

មានអាយុរិនស ើេពី២

ឆ្ន ាំ (Grasses and 
perennial herbaceous 

plants) 

V3: ការកាសបើឆ្ក ររុក្ខជាតិ  

 
V4: ការជាំនួេ 

ឬការយក្សចញម្នម្បសេ 

ទរុក្ខជាតិសម្ៅម្េកុ្/ 

ការរាតាត  

V5: សផ្សងៗ 

ក្េិរុក្ខក្រម រាាំងខយ ់ ការោាំម្ម្ពស ើស ើងវ ដញ  

ដាំណ្ឋាំោាំជារបង របងរេ់ 

ការោាំសមម តាររងវង់េន ាំ ស្ថរសពើ 

រុក្ខជាតិតារេៃ ឺជុាំ វញិម្ចាាំងទសនៃ  

  

 

ការទប់ស្ថក ត់សេៃ ើងកាត់បនាយសម្បងឥនធនៈក្ន ុងការ

បងកសេៃ ើងស្ោះម្ម្ព 

ការកាប់ស ើនិងម្ម្ពណដ រិនម្តវូ

ការ 

 

 

ថ្នន  បែត ុ ោះកូ្នស ើ 

 វធិានការរចនស័្រពនធ  (Structural 

measures) 

 

 រយៈសព ណវង ឬអចិម្ស្តនតយ៍ 

 ជាញឹក្ញាប់ម្តូវការនតុចូ 

បណនារររួមានក្មាៃ ាំងព ក្

រម 

ឬថវកិាេម្មាប់ការដាំស ើង 

  ក្់ព័នធនឹងច នណផ្នដ ី

និង / 

ឬការស្ថងេង់សោយសម្បើ

ស ើ ថម សបតុង។ ។ 

ជាញឹក្ញាប់ម្តូវានអនុវតត

សដើរបីម្រប់ម្រង ាំហូរទឹក្ 

េាំែឹក្និងស បឿនខយ ់និង

សដើរបីម្បរូ ទឹក្សេៃៀង 

 ជាញឹក្ញាប់នាំឱយមាន

ការផ្ទៃ េ់បត រូទម្រង់ជម្មា

  

 ជាញឹក្ញាប់ម្តូវានតម្រឹរ

សៅតារបសណ្ឋត យរងវង់េន ាំ 

ឬជាទូសៅម្បឆ្ាំងនឹងទិេ

ខយ ់ 

ជាញឹក្ញាប់រមាៃ តអាម្េ័យសៅតា

រក្ម្រិតជម្មា  

ម្បេិនសបើមានរចនេរព ័នធទទួ 

S1:  

ការសធវ ដដថី្នន ក្់ៗតារជម្មា េន ាំ  

S2:   េៃ ឺ ម្ចាាំង 

S3:  ក្រពេ់េៃ ឺ (Grade 

ditches) ម្បឡាយ ផ្ល វូទឹក្  

S4:  ក្ម្រិតេៃ ឺ រសតត  

S5:  ទាំនប់ ថល ុក្ (pans) ម្េោះ 

 

S6:  ជញ្ញជ ាំង, រាាំង, 

របងស ើខពេ់ៗ 

S7:  

ការម្បរូ ទឹក្េត ុក្ទុក្/ផ្គត់ផ្គ

ង់ទឹក្/ េមាា រៈសម្ស្ថចម្េព 

S8:  

អនរ័យ/ទាំនប់ទឹក្ក្ងវក្់ 

 

S9:  សរាងដាំណ្ឋាំ 

និងសរាងចិញ្េ ឹរេតវ  

S10:  វនិនការេនស ាំថ្នរព  

 

 

S11: សផ្សងៗ  

ម្ផ្ៃរាបសេម ើតារជម្មា េន ាំ (ចាំសណ្ឋទម្ផ្ៃរាបសេម ើ<6%); 

ម្ផ្ៃជម្មា  (ចាំសណ្ឋទម្នម្ផ្ៃរាបសេម ើ > 6%) 

សធវ ដជាេៃ ឺពីដ,ី សធវ ដជាេៃ ឺពីថម  

ការបណងវរ ឬ ផ្ល វូវាងេៃ ឺ / ម្បឡាយបងហ រូទឹក្, 

ផ្ល វូទឹក្សដើរបីបងហ រូនិងបញ្ជ នូទឹក្ 

ការជកី្រសតត េត ុក្ទឹក្/ ការហូរចូ តារេៃ ឺ/ 

ការជកី្រនធ   

ទាំនប់េម្មាប់ម្រប់ម្រងទឹក្ជាំនន់, 

ទាំនប់េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព, ទាំនប់ខាច់ 

សេា រភាពខាច់, ការចិញ្េ ឹរេតវបងវ ិ ជុាំ 

(សោយសម្បើរបង), តាំបន់ការ រ រនធហូរទកឹ្តូចៗ 

(ពិនិតយទាំនប់) 

ការម្បរូ ទឹក្ពីដាំបូ  ក្ណនៃងម្បរូ ទឹក្ទុក្ 

ទុសោបងហ រូ ថ្នាំងឬ ង 

បងគន់ជកី្ាំប ុេ, អាងផ្ទ កុ្ទឹក្េអ ុយ, 

េាំែង់ការ រដសីេើរ 

ផ្ៃោះក្ញ្េក្់, សម្កា សោ, 

សរាងេម្មាប់ថ្នន  បែត ុ ោះកូ្នស ើ 

ចម្ងាក នេនស ាំអុេ, 

អាោរសម្បើម្ទនប់ការ រក្ាំសៅ,ម្បេពថ្នរព ក្

សក្ើតស ើងវញិ (ថ្នរព ពនៃ ឺម្ពោះអាទិតយជវីឧេម ័ន, 

ខយ ,់ វារ ដអរគ ិេនី)  

រសតត ផ្ ិតក្ាំប ុេ ណក្តម្រូវរាងម្នម្ផ្ៃខាងស ើ 

(កាត់បនាយជម្មា ) 
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ានសេា រភាពសោយស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

េូរសម្ជើេសរ ដេ វនិនការណដ  ក្់

ព័នធ សផ្សងៗសទៀត! 

 វធិានការម្រប់ម្រង (Management 

measures) 

 

 
 ររួបញ្ច  ូរូ ោា នម្រឹោះម្នការ

ផ្ទៃ េ់បត រូដសីម្បើម្ាេ់ 

 រិនររួបញ្ច  ូវនិនការែ៍សក្ស

ម្តស្ថស្តេត  និងរចនេរព ័នធ  

 ជាញឹក្ញាប់ទទួ  ទធផ្ តារ

រយៈការសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូវរ

ម្របស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

M1: 

ការផ្ទៃ េ់បត រូម្បសេទដសីម្បើម្ា

េ់ 

 

 

M2: 

ការផ្ទៃ េ់បត រូការម្រប់ម្រង/ 

ក្ម្រិតអាាំងតង់េុីសត 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M3: 

បៃង់សោងសៅតារធរមជាតិ 

និងបរសិ្ថា នធរមជាតិ 

M4: 

ការាៃ េ់បត រូចរបងក្ន ុងការក្ាំ

ែត ់សព អនុវតតេក្រមភាព 

M5: ម្រប់ម្រង/ 

ការាៃ េ់បត រូេមាេភាពពូជ 

(ថ្នសតើ ម្បចាាំឆ្ន ាំ 

ឬតារ ាំោប់ម្នការបងវ ិ ដាំ

ណ្ឋាំ ឧ.តារដោីាំដាំណ្ឋាំ  A1) 

 

M6: ការម្រប់ម្រងេាំែ ់ 

(ណក្ម្ ន្សទបើងវញិ 

សម្បើម្ាេ់ស ើងវញិ 

ឬបនាយការសម្បើម្ាេ់ 

M7: សផ្សងៗ 

តាំបន់ម្ទនប់/ 

ការទុក្ដរួីយរយៈេម្មាប់ក្សក្ើតជជីាតិ, 

ការការ រ,   

ការផ្ទៃ េ់បត រូពីដោីាំដាំណ្ឋាំសៅជាដីណដ មានចិញ្េ ឹរ

េតវ, ពីដមី្ម្ពស ើសៅសក្សម្តស្ថស្តេត , 

តាំបន់ោាំដុោះម្ម្ពស ើ 

ការផ្ទៃ េ់បត រូពីដវីា សមម ចិញ្េ ឹរេតវសៅជាការកាត់

សៅឱយេតវ (ខាន តតូច), 

ការសម្ជើេសរ ដេេហម្ោេក្េិោា ន 

(ក្ម្រិតសម្បើម្ាេ់សម្រឿងយនត , នតុចូ , 

 ែិជជក្រម), ផ្ ិតក្រមដាំណ្ឋាំក្ន ុងផ្ៃោះក្ញ្េក្់, 

ការសម្ស្ថចម្េព, 

បត រូពីការោាំដាំណ្ឋាំណតរួយម្បសេទសៅជាដាំណ្ឋាំបងវ ិ

 , 

បត រូពីការោាំដាំណ្ឋាំបនតបនៃ ប់សៅជាការសម្បើម្ាេ់ដី

ណតរតងក្ន ុងរួយរដូវកា , 

បត រូពីសម្បើម្ាេ់ជាររួរិនមានក្ាំែត់សៅជាមាន

ការម្រប់ម្រងម្តឹរម្តវូ (ដវីា សមម ចិញ្េ ឹរេតវ, 

ម្ម្ព), ពីទីវា សៅមានរបងជុាំ វញិ 

ណក្ណម្បក្ម្រិតម្នការេត ុក្ទុក្

ការបងវ ិ វា សមម េម្មាប់ចិញ្េ ឹរេតវ  

ដក្សចញផ្ល វូទឹក្ធរមជាតិនិងតាំបន់មានសម្ោោះថ្នន ក្់

, បាំ ណបក្រសបៀបម្នការចិញ្េ ឹរេតវ, 

ការណបងណចក្ទឹក្ 

ការសរៀបចាំដ ីការោាំ កាត់រុក្ខជាតិ 

 

កាត់បនាយម្បសេទរាតាត 

ការេមាអ តសោយសម្ជើេសរ ដេ 

ការស ើក្ទឹក្ចិតតតារការចង់ាន/ 

ការណែនាំពូជថមី ការដុតសោយម្រប់ម្រង (ឧ. 

ដុតតារក្ាំែត់ (prescribed fires) 

ក្ន ុងម្ម្ព/ដវីា សមម )/ ការដុតជម្ញ្ញជ ាំង 

រាប់បញ្ច  ូទាាំងវធិីស្ថស្តេត ធរមជាតិ 

និងេបបនិរិតតេម្មាប់ការម្រប់ម្រងេាំែ ់ 

 វធិានការលផ្សងៗ 

 ចាំនួនវធិីស្ថស្តេត សផ្សងៗណដ រិ

នេរម្េបនឹងចាំណ្ឋត់ថ្នន ក្់ខា

ងស ើ 

 ការចិញ្េ ឹរ ុ្ាំ, ក្េិក្រមខាន តតូច (ឧ. មាន់, 

ទនាយ), ម្េោះម្តី, ក្ណនៃងរក្ារហ បូអាហារ 

និងដាំសែើរការផ្ ិត 

(ររួមានការាត់បង់សម្កាយម្បរូ ផ្ ) 

ការោប់បញ្ច ូលគ្នន  

 ចាំែុចម្នវនិនការែ៍ណដ បាំ

សពញោន ាន 

និងពម្ងងឹម្បេិទធភាពចាំែុច

ទាាំងសនោះ 

 ោក្់បញ្ច  ូោន ពីរ ឬ 

សម្ចើនតារវនិនការខាងស ើ 

 ការសរៀបចាំដជីាថ្នន ក្់ៗសៅជម្មា េន ាំ (S1) + 

េៃ ឺណដ មានសមម  និងសដើរស ើតារបសណ្ឋត យទសនៃ  

(V2, V1) + ការសរៀបចាំដតីារជម្មា េន ាំ (A3) 

ោម នដេីម្មាប់ចិញ្េ ឹរេតវ/ចិញ្េ ឹរេតវខាន តតូច 

(M2) + ការស្ថងេង់សម្កា សោ និងរបង (S10) 

+ រសតត ក្ាំប ុេ/ លារក្(S12) + 

ការោក្់លារក្េតវ និងក្ាំប ុេស ើដោីាំដាំណ្ឋាំ 

(A2) 
 

 

៣.៧ កំណត់ម្បលភទម្នដីស្កិលរចរលិស្ខំាន់ៗដដលបលចេកលទស្លនោះ នលោោះម្សាប 

ការស្ិករចិរលិដ៖ី ម្បេពម្នការេិក្រចិរ ិ ររួមាន ដ ីទឹក្ រុក្ខជាតិ និងេតវ។  

េូរសម្បើម្ាេ់ម្បសេទការេិតរចិរ ិដ ីនិងបញ្ជ ីម្ក្រុរងរបេ់វាដូចខាងសម្ការ។ ចសរៃ ើយអាចមានសម្ចើន។ 

ពត៌មាន រអ ិតនូវរូ សហតុម្នដេិីក្រចិរ ិ អាចចងម្ក្ងជាឯក្ស្ថរសោយសម្បើឧបក្រែ៍សធវ ដណផ្នទីរបេ់ WOCAT (WOCAT 

Mapping Tool)។ 
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េូរសម្ជើេសរ ដេម្បសេទ  េូរសម្ជើេសរ ដេរួយ ឬសម្ចើនម្ក្រុតូចៗ/កូ្ដ (េូរសរើ នីយរន័យខាងសម្ការ) 

ការហូរសម្ចាោះដីសោយស្ថរទឹក្ ........................................................................................................................... 

ការាត់ដីសោយស្ថរខយ ់ ........................................................................................................................... 

ការកាពនៃ ក្់ចុោះស្ថរនតុរីរីក្ន ុងដី

 ........................................................................................................................... 

ការាត់បង់របូស្ថស្តេត ម្នដី ........................................................................................................................... 

ការចុោះសខាយជីវស្ថស្តេត ម្នដី ........................................................................................................................... 

ការាត់បង់ទឹក្ ........................................................................................................................... 

សផ្សងៗ ........................................................................................................................... 

រតិសោប ់/េមាគ  ់ (ឧ. រូលល តុម្នកាសិ្ករចិរលិររួានរនុស្ស 

និងធរមជាតិ)…………………………………………………... 

 

ម្បលភទដសិី្កលរច រលិ 

W: ការ ូរលម្ចាោះដលីោយសារទឹក 

Wt  ការាត់ដមី្េទាប់ស ើសោយស្ថរការហូរសម្ចាោះ៖ ការដក្សចញពីដមី្េទាប់ស ើនិងម្រប់ម្េទាប់ដី 

Wg   ការក្សក្ើតស ើងនូវក្ាំសទចក្ាំទីដមី្េទាប់សម្ការ 

Wm  ការាក្់ដ ី

Wr  ការាក្់ម្ចាាំងទសនៃ  

Wc  ការហួរសម្ចាោះស ន្រខាច់ 

Wo  ផ្ ប ោះ  ់ការេឹក្រកិ្រ ិដកី្ណនៃងឆ្ា យ៖ ការរងក្ក្រ ការជន ិចណផ្នក្ខាងសម្ការ 

ក្ាំែក្ ាប់េក្់ក្ន ុងអាងទឹក្ និងផ្ល វូទឹក្ ការបាំពុ ណខសទឹក្ជារួយការហូរសម្ចាោះក្ក្រ 

E: សំ្ណឹកដលីោយសារខយល់ 

Et  ការាត់បង់ដមី្េទាប់ស ើ៖ ការផ្ទៃ េ់បត រូទាំរង់ 

Ed  អតិផ្រណ្ឋ និង ការទមាៃ ក្់៖ ការសធវ ដឱយដីណម្ក្ងម្ក្ហូង 

Eo  ឥទធិព ម្នការេិក្រចិរ ិ៖ ផ្ ប ោះការរចិរ ិតាំបន់ឆ្ា យ៖ ម្របដែត ប់ ក្ខែៈេណ្ឋា នដ ីជារួយ windborne 

ខាច់ អ ិតៗរក្ពីម្បេពឆ្ា យ  

C: ការធាៃ ក់ចុោះសារធាតុរីរីកន ុងដ ី

Cn  ការថយចុោះជជីាតិ និងកាត់បនាយបរមិាែស្ថរនតុេរ ដរាងគ (រិនសក្ើតស ើងសោយការហូរសម្ចាោះសទ) ឧទាហរែ៍ 

ការជកី្ណរ៉ែ ដមីានជជីាតិណរ៉ែ អុក្េីុតក្រមស្ថរនតុចិញ្េ ឹរ និង រំភាយ(អាេូត) 

Ca អាេុីតក្រម៖ pH ដទីាប 

Cp ការបាំពុ ដ៖ី ការចរៃងសរសរារម្នដសីោយេមាា របាំពុ  

Cs ស្ថរនតុម្ម្ប/អា ់កាឡាាំង៖ ការសក្ើនស ើងម្នបរមិាែអាំបិ (ខពេ់) ដនីាំឱយនៃ ក្់ចុោះផ្ ិតភាព 

P: ការធាៃ ក់ចុោះនូវលកខណៈរបូរបស់្ដ ី 

Pc ការហាប់ណែន (ឧ. សោយសម្បើសម្រឿនយនត  ឬមា េុីនធាន់ៗ)  

Pk ការបិទរនធដ ី(ឧ. សេៃ ើងស្ោះនាំឱយសផ្ោះនៃ ក្់ចូ សៅក្ន ុងរនធ  សធវ ដឱយដរីិនអាចម្ជាបទឹក្ាន អ ) 

Pi Soilsealing: ការម្របដសីោយសោយេមាា រៈរិនម្ជាបទឹក្ (ឧ. ការស្ថងេង់ ការជកី្ណរ៉ែការសធវ ដផ្ល វូ)  

Pw ទឹក្សៅដក្់ជាប់រឺរិនហូរ ឬម្ជាបសៅណ្ឋ (ស ើក្ណ ងដីណម្េ) 

Ps ការម្េតុចុោះនូវស្ថរនតុេរ ដរាងគម្នដ ីការពនៃ ិចដី 

Pu ាត់បង់នូវផ្ ិតភាពជវីៈសោយស្ថរេក្រមភាពសផ្សងៗ 

B: ឱ្នភាពដផ្នកជវីសាស្តស្ត  

Bc ការថយចុោះនូវរម្របរុក្ខជាតិ៖ ការសក្ើនស ើងនូវដីណដ ម្តសងា   

Bh ការាត់បង់ទីជាំរក្៖ ម្បព័នធជវីចម្រោុះ (ដោីាំដុោះណតរតងក្ន ុងរួយរដូវ, ម្បព័នធចម្រោុះ), ការបាំផ្ទៃ ញជាំរក្  

Bq ការថយចុោះនូវជវីមា េ៖ កាត់បនាយផ្ ិតក្រមដាំណ្ឋាំេម្មាប់ការសម្បើម្ាេ់ដសីផ្សងោន  

Bf ផ្ ប ោះ  ់ណដ បណ្ឋត  រក្ពីសេៃ ើងស្ោះ(មានររួបញ្ច  ូទាាំងការស្ោះសខាយ/ខាៃ ាំង): សៅស ើម្ម្ពស ើ (ឧ. 

កាប់ឆ្ក រនិងដុត), រិនណរនដកី្េិក្រម , ដវីា សមម ចិញ្េ ឹរេតវ និងដោីាំដាំណ្ឋាំ (ការដុតកាក្េាំែ ់) 

Bs ការថយចុោះនូវជវីចម្រ ុាំ៖ ាត់បងម្បសេទធរមជាតិ ម្បសេទសមម ណដ រេ់ាន២ឆ្ន ាំ 

ការរ ដក្ស្ថយភាយម្នពពួក្រុក្ខជាតិចម្ម្ង ភាពធន់ម្នស្ថរនតុម្ម្ប ម្បសេទរុក្ខជាតិណដ រិនអាចទទួ យក្ាន 

ម្បសេទសផ្សងៗ និងសមម ចម្ម្ង 

Bl ការាត់រីម្កូ្ និងមា ម្កូ្េរ ដរាងគរបេ់ដ៖ី ការាត់បងមា ម្កូ្ និងរីម្កូ្េរ ដរាងគម្នដសីោយបរមិាែ និងរុែភាព 



23 

 

Bp ការសក្ើនស ើងនូវេតវ អ ិត ឬជាំង ឺាត់បង់នូវេតវមានម្បសោជន៍៖ កាត់បនាយការម្រប់ម្រងជវីស្ថស្តេត  

H: ការថយចុោះរបស្់ទឹក 

Ha ការថយចុោះេាំសែើរដ ី 

Hs ការថយចុោះបរមិាែទឹក្ សៅស ើម្ផ្ៃដ៖ី ការផ្ទៃ េ់បត រូម្នរបប ាំហូរ (ទឹក្ជាំនន់,  ាំហូរខពេ់,  ាំហូរទាប, 

ភាពរ ដងេង តួម្នទសនៃនិងបឹង) 

Hg ការថយចុោះបរមិាែទឹក្ សៅសម្ការដ៖ី ការថយចុោះនីវ៉ែទូឹក្សម្ការដបីណ្ឋត  រក្ពី ាំហូរទឹក្សចញហួេក្ម្រិត 

ឬកាត់បនាយ ាំហូរទឹក្ចូ  ឬសក្ើនស ើងនូវនីវ៉ែទូឹក្សម្ការដីណដ ជា ទធផ្ សធវ ដសអាយាក្់ទឹក្ ឬ ជាតិម្ម្បម្នដី 

Hp ការថយចុោះរុែភាពទឹក្ សៅស ើម្ផ្ៃដ៖ី ការសក្ើនស ើងនូវក្ាំែក្ ាប់ និងការបាំពុ ក្ន ុងចរនតទឹក្ស្ថប 

Hq ការថយចុោះរុែភាពទឹក្ សៅសម្ការដ៖ី បណ្ឋត  រក្ពីការម្ជាតចូ ម្នស្ថរនតុពុ សៅក្ន ុងដសងា ើរទឹក្ 

Hw ការថយចុោះេរតាភាព buffering របេ់តាំបន់ដសីេើរណដ សោោះម្ស្ថយជារួយនឹងទឹក្ជាំនន់ និងការបាំពុ  
 

៣.៨ ការការ រ ការកាត់បនាយ ឬការសាត រល ើងវញិនូវឱ្នភាពដី 
 

រូេានសម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ 

បញ្ញជ ក្់ពីសោ សៅរបេ់បសចេក្សទេ ណដ សផ្ទត តសៅស ើឱនភាពដី 

 ការ រពីឱនភាពដី 

 កាត់បនាយឱនភាពដី 

 ការស្ថត រ/ ជួេជុ ដីសរចរ ិធាន់ធារ 

 ការបនាុាំសៅនឹងឱនភាពដី 

 រិនអាចអនុវតតាន 

រតិសោប ់/េមាគ  ់:............................................................................................................................ .................................. 

 ............................................................................................................................................................................................. 

ការការ រ (Prevention)៖ ការអនុវតតការម្រប់ម្រងដាីន អ ណដ នាំសៅរក្ការកាត់បនាយឳនភាពដ។ី 

វាណថរក្ានូវធនននធរមជាតិ និងបរសិ្ថា នជុាំវញិរបេ់វា ក្៏ដូចជា  ផ្ ិតភាពដ ី 

ការកាត់បនាយ (Reduction)៖ ក្ិចេអនតរាររន៍សដើរបីកាត់បនាយការេិក្ រចិរ ិណដ ក្ាំពុងបនតនិង / 

ឬបញ្ឈប់ការរចិរ ិបណនារសទៀត។ ការសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូវធននន ធរមជាតិនិងរុខងារ។ 

ផ្ ប ោះ  ់មានទាំសនរសៅជាក្ាំែត់េមាគ  ់សៅក្ន ុងរយៈសព ខៃ ីសៅរយៈសព រធយរ។ 

ការជួស្ជុល/ សាត រល ើងវញិ (Rehabilitation/ restoration)៖ ម្តវូការសៅសព ណដ ដាីនេឹក្រចិរ ិឱយមាន វសិ្ថ ភាព 

ក្ន ុងការសម្បើម្ាេ់ដរីឺរិនេា ិតសេា រយូរសទៀតសទ និងដទីា ាំងសនោះនឹងកាៃ យជាដសីខាោះជជីាតិ។ 

រយៈសព ណវងនិងការវនិិសោរណដ មានតម្រៃម្ថៃបណនារសទៀតសដើរបីបងាា ញពីផ្ ប ោះ  ់ណ្ឋរួយស ើយ។ 

បនាំុ (adaptation)៖ ម្តវូានអនុវតតន៍សៅសព ណដ ដមី្តវូានសធវ ដសអាយម្បសេើរស ើងវញិ ឬ 

ម្តវូានស្ថត រស ើងវញិសោយរយៈសព រួយអាចទទួ យក្ាន ឬ ម្តវូការនូវធនននបណនារពីអនក្សម្បើម្ាេ់ដ។ី មានន័យថ្ន 

ឳនភាពដ ី “ម្តវូានទទួ យក្” ប ុណនត  ការម្រប់ម្រងដមី្តូវានបនា់ាំេរម្េបសៅនឹងឳនភាពដ ី (ឧ. 

ការបនា ាំសៅនឹងភាពម្ម្បម្នដតីាររយៈណែនាំរុក្ខជាតិណដ ធន់នឹងភាពម្ម្បម្នដ)ី។ 

 

៤. បលចេកលទស្ជាក់ោក់ ស្ករមភាពអនុវតត ធាតុចូល និងម្ថៃលដើរ 

  ៤.១ រំនូស្បលចេកលទស្ 
 

េូររូេរបូណដ បងាា ញពីបសចេក្វជិាេ ឱយ ាំអិត (ររួបញ្ច  ូទាំហាំ) និងក្ាំែត់ឱយ ាំអិតពីបសចេក្សទេ, ទាំហាំ, ចសនៃ ោះ, ភាពសទរ ។ ។ 

អនក្អាចរាំរបូងាា ញពីរ ឬបីបណនារ (ក្)  ាំោប់ម្នដាំសែើរការ ឬ (ខ) នតុសផ្សងៗ ឬ ាំអិតពបីសចេក្សទេ។ 

រួយវញិសទៀតអនក្ក្៏អាចថតរបូរួយ ឬសម្ចើនជារួយរាំនូេបងាា ញណដ ានរូេ និង/ឬ េរសេរខាងសម្កាយរបូថត។ 

េរសេរព័ត៌មានណដ ទទួ ានឱយានសម្ចើនតារណដ អាចសធវ ដានសៅស ើរាំនូេបសចេក្សទេ (ឬ របូថត)។ 

រក្ារាំនូេធរមតា និងរាំនូេម្ពួញ។ រាំនូេបសចេក្សទេរឺមានស្ថរៈេាំខាន់ណ្ឋេ់ក្ន ុងការយ ់ដងឹពីបសចេក្សទេ! 

សេក នរាំាំនូេបសចេក្សទេ និងោក្់បញ្ច  ូក្ន ុងម្បព័នធ     អុិនធឺសែត។ 
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អនក្និពនធ :........................................................................................................................          ម្ថា ណខ 

ឆ្ន ាំ:.................................... 
 

 

  ឧ. រាំនូេបសចេក្សទេម្តវូក្ាំែតឱ់យជាក្់លាក្់, ទាំហាំ, 

ចសនៃ ោះ 
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     ៤.២ បលចេកលទស្ជាកោ់ក/់ ពនយល់ពីរំនូស្លបេកលទស្ 

 

េសងខបពីបសចេក្សទេឱយចាេ់លាេ់  

 ទាំហាំ (ក្រពេ់, ជសម្ៅ, ទទឹង, បសណ្ឋត យ) ម្នរចនេរព ័នធ  ឬ េមាេនតុម្នស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

 ចសនៃ ោះរវាងរចនេរព ័នធ  ឬវនិនការែ៍ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

 រចនេរព ័នធចសនៃ ោះបញ្ឈរ ឬ  វនិនការែ៍ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ 

 ជម្មា រុាំ (រុន និងសម្កាយការអនុវតតបសចេក្សទេ)S 

 ទម្រង់ម្នក្ម្រិតជម្មា ណផ្នក្ចាំសហៀង 

 េរតាភាពម្នទាំនប់, ម្េោះទឹក្ 

 ក្ណនៃងេត ុក្ទឹក្ និងអតថ ម្បសោជន៍ម្នទាំនប់ទឹក្, ម្េោះទឹក្, ម្បព័នធេត ុក្ទុក្ទឹក្សផ្សងៗសទៀត 

 េមាា រៈសម្បើក្ន ុងការស្ថងេង់ 

 ម្បសេទណដ ម្តវូានសម្បើ 

 បរមិាែ/ ចាំនួនដាំណ្ឋាំ (ក្ន ុងរួយហិក្តា) 
 

................................................................................................................................................................. ........................... 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... ... 

............................................................................................................................................................................................ 

 

៤.៣ ព័តា៌នទូលៅដដល ក់ព័នធនងឹធាតចូុល និងម្ថៃលដើរ 
 

ក្ាំែត់េាំោ ់ស ើេក្រមភាពម្នការអនុវតត, នតុចូ  និងម្ថៃសដើរ៖ 

  ពិាក្ក្ន ុងការក្ាំែត់ម្ថៃសដើរម្នបសចេក្សទេ។ សទាោះោ ងណ្ឋក្៏សោយ ពួក្សយើងចង់ានការា ន់ស្ថម នរបេ់អនក្ 
  ភាពខុេោន ម្នការអនុវតតដាំបូង (ការស្ថងេង់, ការចាប់សផ្តើរ) និងការណថទាាំ/ េក្រមភាពណដ សធវ ដជាម្បចាាំ។ 

 ម្ថៃសដើរទាាំងអេ់រឺម្តវូានរែនតារតម្រៃទីផ្ារ។ ម្បេិនសបើក្មាៃ ាំងព ក្រ្ម្តវូានផ្ត ់សោយអនក្សម្បើម្ាេ់ផ្ទៃ  ់ 

ក្ាំែត់ម្ថៃចាំណ្ឋយសោយតម្រៃជួ ក្មាៃ ាំងព ក្រម  

 រិនររួបញ្ច  ូសៅម្ថៃសដើរដូចជាការសរៀបចាំ វរគបែត ុ ោះបណ្ឋត   េិក្ាម្ស្ថវម្ជាវ និងហិរញ្ា វតថ ុេម្មាប់ឧបក្រែ៍ជាំនួយៗ 

(បញ្ញា សនោះនឹងបងាា ញសៅក្ន ុងក្ម្រងេាំែួរអាំពីវធិីស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយ)។ 

សបើេិនមានសោ បាំែងក្ន ុងការសម្បៀបសធៀបពីស្ថា នភាព ឧ. ស្ថា នភាពបនៃ ប់/ជារួយSLM (ឧ. ក្េិក្រមណបបបុរាែ) 

បាំសពញក្ន ុងបញ្ជ ីេាំែួរពីរសផ្សងោន ។ 

 េក្រមភាព, នតុចូ  និងម្ថៃសដើររួរណតរែនក្ន ុងទាំហាំរួយជាក្់លាក់្ណដ បសចេក្សទេម្តូវានអនុវតត។ 

សបើេិនអនក្សម្បើឯក្តាតារតាំបន់ ផ្ទៃ េ់បត រូសៅជាហិក្តា។ ររួបញ្ច  ូរិនម្តឹរណតដីណដ សទើបណតអនុវតត SLM សនោះសទ (ឧ. 

តាំបន់ណដ ហុាំព័នធ សោយជញ្ញជ ាំងថម, សដើរស ើោាំជាជួរ, េៃ ឺព័នធជុាំ វញិ) ប ុណនត ម្ពរទាាំងតាំបន់ណដ ប ោះ  ់/ ការ រសោយ SLM 

(ឧ.តាំបន់ណដ ហុាំព័នធ សោយជញ្ញជ ាំងថម, សដើរស ើោាំជាជួរ, េៃ ឺព័នធជុាំ វញិ) ។  

 ផ្ទ យុរក្វញិ សបើរិនអាចរែនានពីេក្រមភាព, នតុចូ  និងម្ថៃសដើរសៅក្ណនៃងអនុវតត 

អាចរែនជាឯក្តាណ្ឋរួយ (ឧ.ទាំនប់, animal watering point, ចម្ងាក នេនស ាំថ្នរព ) ឬក្ន ុងម្បណវងណ្ឋរួយ (ឧ. metre 

of stone line) 
 

កំណត់រលបៀបម្នការរណនម្ថៃលដើរ និងធាតុចូល៖ 

ក្ន ុងតាំបន់អនុវតតបសចេក្សទេ  ក្ាំែត់ទាំហាំ និងឯក្តាតាំបន់៖ ...................................(ឧ. ២៤ អា, ៤,៥ 

ហិក្តា)  

• សបើេិនសម្បើឯក្តាតារតាំបន់ បត រូជា៖ ១ហិក្តា=.......................................…. 

ក្ន ុងឯក្តាបសចេក្សទេ  ក្ាំែត់ឯក្តា៖.............................(ឧ. ការសម្ស្ថចម្េព, ចម្ងាក នេនស ាំថ្នរព , Stone line) 

• ក្ាំែត់ទាំហាំ, បសណ្ឋត យ, … (សបើ ក្់ព័នធ )៖................................... …. (ឧ. ថមជាជួរ៖ ២៥០រ, 

ទាំនប់៖ ២០,០០០រ៣) 

ក្ាំែត់របូិយប័ែណ េម្មាប់ម្ថៃសដើរ៖                    ដុលាៃ សផ្សងៗ/ របូិយប័ែណ ជាតិ (បញ្ញជ ក្់)៖........................ 

អនក្អាចសម្បើឯក្តាដុលាៃ  ឬ របូិយប័ែណ ជាតិសផ្សងៗ ។  
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ក្ាំែត់ម្ថៃសដើរទាាំងអេ់ជាឯក្តាណតរួយ។ ក្ាំែត់អម្តាបត រូម្ាក្់ពីដុលាៃ សៅរបូិយប័ែណ តាំបន់ (សបើទាក្់ទង)៖ ១ ដុលាៃ =…...............  

ក្ាំែត់ម្ថៃ ន  ួជារធយរម្នការជួ ក្មាៃ ាំងព ក្រមក្ន ុងរួយម្ថា៖….................................... 

 

 

  ៤.៤ ស្ករមភាពបលងកើត (Establishment activities) 

េូររាយក្ន ុងតារាងនូវេក្រមភាពបសងក ើតេម្មាប់បសចេក្សទេ (តារ ាំោប់) និងបញ្ញជ ក្់សព សវលា  
 

ស្ករមភាព ម្បលភទ 

 វធិានការ 

(A/V/S/M/O) 

រយៈលពល 

1.     ................................................................................................................................... ...................... ........................... 

2.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

3.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

4.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

5.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

6.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

7.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

8.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

9.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

10.     ................................................................................................................................. .................... ........................... 

រតិសោប ់៖........................................................................................................................................................................ 

1ម្បលភទម្នបលចេកលទស្៖ A=សក្សម្តស្ថស្តេត ;  V =ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ; S=រចនេរព ័នធ ;  M=ការម្រប់ម្រ; O=សផ្សងៗ សោងតារ ៣.៦ 

2រយៈលពល៖ រយៈសព ម្នេក្រមភាពណដ អនុវតត ឧ. ណខ ឬ រដូវកា ោាំដុោះ, ឬ “ បនៃ ប់ពីម្បរូ ផ្ ដាំណ្ឋាំ ” , “ 

រុនសព ចាប់សផ្តើរសេៃៀង 

   ៤.៥ ម្ថៃលដើរម្នធាតចូុលស្ម្ាបក់ារចាប់លផ្តើរបលងកើត 

ចំណំា៖ ម្ថៃសដើរ និងនតុចូ ក្ាំែត់សៅខាងសម្ការសផ្ទត តសៅស ើទាំហាំបសចេក្សទេ/ ឯក្តាបសចេក្សទេ ណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច 

៤.៣ នងិតារាងេក្រមភាព ៤.៤។ សម្បើម្ាេ់របូិយប័ែណ ណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច ៤.៣។  

សបើអាច បាំ ណបក្ម្ថៃសដើរម្នការចាប់សផ្តើរសៅតារតារាងខាងសម្ការ ក្ាំែត់នតចូុ  និងម្ថៃសដើរក្ន ុងរួយឯក្តា។ 

សបើអនក្រិនអាចបាំ ណបក្ាន េូរផ្ត ់នូវតម្រៃា ន់ស្ថម នក្ន ុងការបសងក ើតបសចេក្សទេជាតម្រៃេរុប៖          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3ក្ាំែត់នតុចូ ៖ 

- កាៃ ំងពលករម  ររូបញ្ជ  ូចាំនួនរនុេសទាាំងអេ់សធវ ដការរា ់ម្ថា, មានម្ាក្់ ន  ួ ឬអត់ (ឧ. 

ណបងណចក្តារេមាជិក្ម្រួស្ថរ)។ សម្ការ “ ចាំណ្ឋយក្ន ុងរួយឯក្តា ”, 

ររួបញ្ច  ូម្ាក្់ ន  ួេម្មាប់ជួ ក្មាៃ ាំងព ក្រម។ សបើមានទាក្់ទង ឬភាពខុេោន រវាងអនក្មានជាំនញ 

និងអត់ជាំនញ។ 

- ស្ាា រៈ ររួបញ្ច  ូឧបក្រែ៍, មា េុីន, េតវជាក្មាៃ ាំងអូេទាញ,… ការចាំណ្ឋយស ើមា េុីន 

និងេតវជាក្មាៃ ាំងអូេទាញរួរណតសផ្ទត តស ើតម្រៃ ន  ួ សបើសទាោះជាមា េុីន/ េតវជាក្រមេិទធផ្ទៃ  ់របេ់អនក្សម្បើក្៏សោយ។  

- ស្ាា រៈោដំុោះ ររួមានម្ោប់ពូជ, េាំណ្ឋប, ការកាត់, 

- ជ ីនិងសារធាតុពុល៖ ក្ាំប ុេត / លារក្េតវ, ជរីីរី, ថ្នន ាំក្ាំចាត់សមម , ថ្នន ាំក្ាំចាត់េតវ អ ិត 

- ស្ាា រៈសាងស្ង់ ររួមានស ើ, ថម, ដ,ី េីុរ ង់, ទុសោ, ធុង,..… 
4ឯកតា៖ ចាំនួនរនុេសសធវ ដការក្ន ុង១ម្ថធ, រី ូម្ការ,  ីត, ចាំ ណែក្..... 

ម្បេិនសបើអនក្សម្បើម្ាេ់ដីរិនមាន ុយបង់ម្ថៃសដើរ ១០០% 

េូរបញ្ញជ ក្់ថ្ននរណ្ឋណដ ចាំណ្ឋយម្ថៃសដើរណដ សៅេ ់..................................................... 

ពែ៌ន/អនុស្ថេន៍៖.............................................................................................................................................................................

. 

 ៤.៦ ការដថាំ/ំ ស្ករមភាពជាម្បចា ំ(Maintenance activities) 

តារាងការណថទាាំ/ េក្រមភាពចរនតេម្មាប់បសចេក្សទេ (តារ ាំោប់) និងបញ្ញជ ក្់ពីសព សវលា 

 

ស្ករមភាព ម្បលភទម្នប

លចេកលទស្ 

រយៈលពល/ លម្បកង់ 

1.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

2.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

3.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

4.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

5.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

6.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

នតុចូ  ក្ាំែត់នតុចូ 3 ឯក្តា
4 

បរមិាែ តម្រៃក្ន ុងរួ

យ 

ឯក្តា 

តម្រៃេរុប %ម្នការចាំណ្ឋយសោ

យអនក្សម្បើម្ាេ់ដី 

ក្ាំលាាំងព ក្

រម 

      

      

ឧបក្រែ៍       

      

      

េមាា រៈោាំដុោះ       

      

      

      

ជី និង 

ស្ថរនតុពុ  

      

      

      

      

េមាា រៈស្ថងេ

ង 

      

      

      

សផ្សងៗ       

      

      

ចាំណ្ឋយេរុបម្នការបសងក ើតបសចេក្សទេថមី 
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7.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

8.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

9.     ................................................................................................................................... .................... ........................... 

10.     ................................................................................................................................. .................... ........................... 

េូរពិពែ៌ន៖........................................................................................................................................................................ 

1ម្បលភទម្នវធិានការ៖ A=សក្សម្តស្ថស្តេត ; V =ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ; S=ការស្ថងេង់; M=ការម្រប់ម្រង; O=សផ្សងៗ សោងតារ ៣.៦ 

2រយៈលពល៖ រយៈសព ម្នេក្រមភាពណដ អនុវតតន៍ ឧ. ណខ ឬ រដូវកា ោាំដុោះ, ឬ “ បនៃ ប់ពីម្បរូ ផ្ ដាំណ្ឋាំ ” , “ 

រុនសព ចាប់សផ្តើរសេៃៀង ”, …. 

3លម្បកង់៖ ឧ. ម្បចាាំឆ្ន ាំ, រដូវកា ោាំដុោះដាំណ្ឋាំសផ្សងៗ,........។ ។ 
 

 ៤.៧ ម្ថៃលដើរម្នធាតុចូល និងស្ករមភាពស្ម្ាបក់ារដថាំ ំ(កន ុងរយៈលពលរួយឆ្ន ំ)  

ចំណំា៖ ម្ថៃសដើរ និងនតុចូ ណដ ក្ាំែត់ខាងសម្ការរួរណតសផ្ទត តសៅស ើទាំហាំបសចេក្សទេ/ ឯក្តាបសចេក្សទេ 

ណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច ៤.៣ និងតារាងេក្រមភាព សៅក្ន ុងចាំែុច ៤.៦។ សម្បើម្ាេ់របូិយប័ែណ ណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច ៤.៣។ 

សបើអាច បាំ ណបក្ម្ថៃសដើរម្នការណថទាាំសៅតារតារាងខាងសម្ការ បញ្ញជ ក្់នតុចូ  រអ ិត និងម្ថៃសដើរក្ន ុងរួយឯក្តា។  

សបើអនក្រិនអាចបាំ ណបក្ាន 

េូរផ្ត ់នូវតម្រៃា ន់ស្ថម នម្នការណថទាាំបសចេក្សទេេរុប៖………………………………………………… 
 

នតុចូ   ាំអិតអាំពីនតុចូ 
4
 ឯក្តា

5
 បរមិាែ តម្រៃក្ន ុង

រួយឯក្

តា 

តម្រៃេរុប % 

ម្នការចាំណ្ឋយ

សោយអនក្សម្បើម្ា

េ់ដ ី

ក្ាំលាាំងព ក្

រម 

      

      

 ឧបក្រែ៍       

      

      

      

េមាា រៈោាំដុោះ 

 

      
      

ជីរីរី

និងថ្នន ាំេាំលាប់

េតវ អ ិត 

      

      

      

សផ្សងៗ       

      

      

ការចាំណ្ឋយេរុបស ើការជួេជ ុម្នបសចេក្សទេ    

៤លំអិតអំពីធាតុចូល៖ 

- កាៃ ំងពលករម  ររូបញ្ជ  ូចាំនួនរនុេសទាាំងអេ់សធវ ដការរា ់ម្ថា, មានម្ាក្់ ន  ួ ឬអត់ (ឧ. 

ណបងណចក្តារេមាជិក្ម្រួស្ថរ)។ សម្ការ “ ចាំណ្ឋយក្ន ុងរួយឯក្តា ”, 

ររួបញ្ច  ូម្ាក្់ ន  ួេម្មាប់ជួ ក្មាៃ ាំងព ក្រម។ សបើមានទាក្់ទង ឬភាពខុេោន រវាងអនក្មានជាំនញ 

និងអត់ជាំនញ។ 

- ស្ាា រៈ ររួបញ្ច  ូឧបក្រែ៍, មា េុីន, េតវជាក្មាៃ ាំងអូេទាញ,… ការចាំណ្ឋយស ើមា េុីន 

និងេតវជាក្មាៃ ាំងអូេទាញរួរណតសផ្ទត តស ើតម្រៃ ន  ួ សបើសទាោះជាមា េុីន/ 

េតវជាក្រមេិទធផ្ទៃ  ់របេ់អនក្សម្បើក្៏សោយ។  

- ស្ាា រៈោដំុោះ ររួមានម្ោប់ពូជ, េាំណ្ឋប, ការកាត់, 

- ជ ីនិងសារធាតុពុល៖ ក្ាំប ុេត / លារក្េតវ, ជរីីរី, ថ្នន ាំក្ាំចាត់សមម , ថ្នន ាំក្ាំចាត់េតវ អ ិត 

- ស្ាា រៈសាងស្ង់ ររួមានស ើ, ថម, ដ,ី េីុរ ង់, ទុសោ, ធុង,..… 

5ឯកតា៖ ចាំនួនរនុេសសធវ ដការ, រី ូម្ការ,  ីត, ចាំ ណែក្ 

ម្បេិនសបើអនក្សម្បើម្ាេ់ដីរិនមាន ុយបង់ម្ថៃសដើរ ១០០% 

េូរបញ្ញជ ក្់ពីអនក្ណដ ចាំណ្ឋយម្ថៃណដ សៅេ ់................................. 

ពែ៌ន/អនុស្ថេន៍៖.............................................................................................................................................................................
. 
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..................................................................................................................................... ............................. .....................  

 ៤.៨ កតាត ស្ំខាន់ៗដដលជោះឥទធ ិពលលៅលលើម្ថៃលដើរ 

......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

៥. បរសិាា នធរមជាតិ នងិរនុស្ស 

េូរបញ្ញជ ក្់ឱយចាេ់ពីស្ថា នភាពធរមជាតិ(របូស្ថស្តេត )ណដ បសចេក្សទេម្តវូានអនុវតតន៍។ 

បសងក ើតឯក្ស្ថរសោងសអាយានចាេ់លាេ់សដើរបីសរៀបចាំចងម្ក្ង ឯក្ស្ថរបសចេក្សទេណដ ានវាយតម្រៃ និងវភិារ។ 

ចូររូេចសរៃ ើយណតរួយប ុសណ្ឋណ ោះ ក្ន ុងម្បអប់ ស ើក្ណ ងណតា រា៉ែ ណរ ម្តជម្មា  និងដ ី(សរើ សៅេូចនក្រខាងសម្ការ) 

សម្បើណផ្នក្ពែ៌នេម្មាប់បញ្ញជ ក្់បណនារពីចសរៃ ើយរបេ់អនក្ និងេរសេរព័ត៌មានបណនារ។  

ចំណំា៖ មាន ក្ខខែបរសិ្ថា នរួយចាំនួន (ឧ. រុាំទីជម្មា ,  ក្ខែៈម្នដ,ី រុែភាពទឹក្/ភាពអាចទទួ ានទឹក្…។ ។) 

អាចណម្បម្បួ សោយស្ថរការសម្បើម្ាេ់ ទធផ្ បសចេក្សទេ! ជាងសនោះសទៀត អនក្ម្តវូពែ៌នពីស្ថា នភាពសនោះដូចណដ សក្ើតមាន 

សោយោម នផ្ ប ោះ  ់ម្នការម្រប់ម្រងដមី្បក្បសោយចីរភាព! ក្រែីស ើក្ណ ង 

េាំែួរជាក្់លាក្់ម្បណហ ជារិន ក្់ព័នធនឹងបសចេក្សទេសទ។ ក្ន ុងក្រែីណបបសនោះ អាចរំ ងេាំែួរខៃ ោះ 

និងសម្បើណផ្នក្ពែ៌នសដើរបីពនយ ់ពីរូ សហតុណដ រំ ងេាំែួរ។ 
 

៥.១ អាកាស្ធាតុ 
 

កំពស្់ទឹកលភៃ ៀងម្បចាំ

ឆ្ន ំ 

(រូេានោ ងសម្ចើន២) 

<២៥០ ររ 

 ២៥១-៥០០ររ 

៥០១-៧៥០ ររ 

៧៥១-១,០០០ររ 

១,០០១-

១,៥០០ររ 

១,៥០១-

២,០០០ររ 

២,០០១-

៣,០០០ររ 

៣,០០១-

៤,០០០ររ 

>៤,០០០ ររ 

 

បញ្ញជ ក្់ក្ម្រិតទឹក្សេៃៀងជារធយរម្បចាាំឆ្ន ាំ (សបើដឹង):………………………..ររ 

រាយែ៍ទឹក្សេៃៀង ទឹក្សេៃៀងម្បចាាំរដូវ (ឧ. រូេុង, សេៃៀងរដូវរងារ/ សៅរដូវសៅត ) 

ចាំនួន/រយោះសព /ចាំនួនណខសៅរដូវសេៃៀង មានសេៃៀងខាៃ ាំង 

រាាំងេង តួមានរយោះសព យូរ៖...............................................................................................................
..... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

ចូរបញ្ញជ ក្ស់ ម្ ោះឯក្ស្ថរសោងណដ ស្ថា នីយ៍ឧតុនិយរណដ សម្បើ៖.................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

តំបន់កសិ្អាកាស្ធាតុ  

សេើរ 

 ក្់ក្ណ្ឋត  សេើរ 

 ក្់ក្ណ្ឋត  េង តួ 

េង តួ 

 

 ក្ខែៈ រអ ិត/ រតិសោប ់អាំពីអាកាេនតុ៖ ............................................ 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

តំបន់កស្ិ-អាកាស្ធាតុ  

 លស្ើរ៖ រយៈសព  ូតលាេ់ 

(LGP) > ២៧០ ម្ថា 

  ក់កណាត លលស្ើរ៖ 

រយៈសព  ូតលាេ់ ១៨០-

២៦៩ ម្ថា 

  ក់កណាត លស្ង តួ៖ 

រយៈសព  ូតលាេ់ ៧៥-

១៧៩ ម្ថា 

 ស្ង តួ៖ រយៈសព  ូតលាេ់ < ៧៤ 

ម្ថា 

រយៈលពលលូតោស្់ (LGP) 

េាំសៅស ើក្ាំ ុងរយៈសព ណដ បរមិាែទឹក្សេៃៀងសម្ចើនជាង ក្់ក្ណ្ឋត  ម្នេកាត នុព បាំ

ភាយ (potential evaporation - PET) និងេីតុែាភាពខពេ់ជាង ៦.៥ °C។ 

 

 

៥.២ ស្ណាឋ នដី (Topography) 
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ជម្ាលជារធយរ (សម្ចើនបាំផ្ុត ២ 

ចសរៃ ើយ) 

ទម្រង់ដ ី(សម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ) រយៈករពស្់ (សម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ) 

 

 

 

 

រាបសេម ើ(០-២%) ខពង់រាប >១០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

 

 

ជម្មា តិចតួច(៣-៥%) ក្ាំពូ េន ាំ ១០១-៥០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

រធយរ (៦-១០%) ជម្មា េន ាំ ៥០១-១,០០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

ជម្មា ខពេ់បនត ិច(១១-១៥%) ជម្មា ទួ  ១,០០១-១,៥០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

ទីទួ (១៦-៣០%) ជម្មា សជើង ១,៥០១-២,០០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

ទីទួ សចាត (៣១-៦០%) ម្ជ ងេន ាំជាថ្នន ក្់ៗ ២,០០១-២,៥០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

ទីទួ សចាតខាៃ ាំង (>៦០%)  ២,៥០១-៣,០០០រ ខពេ់ជាងនីវ៉ែេូរុម្ទ a.s.l. 

 

 
 

តារាងការបដរៃងជម្ាល: 

ក្ម្រិតជម្មា ដឺសម្ក្ 

ក្ម្រិតជម្មា ភាររយ          ១ o

  ២ % 

៣ o       ៥ % 

៥ o      ៨ % 

៩ o  ១៦ % 

១៧ o  ៣០ % 

៣១ o   ៦០ % 

៤៥o  ១០០ % 

ទម្រង់ដ ី(ណក្តម្រូវពីរជឈរែឌ  ឯក្ស្ថរសោង និងព័តមានម្នដ ី១៩៩៣) 

 ខពង់រាប៖ ពម្ងកីកំពស់្ដ ី(ជម្មា តិចជាង ៨%)  

 កំពូលភន ំ៖ ការពម្ងកី្សអាយណវងតាំបន់ចសងអៀតសៅខាងសម្ការបរសិវនជុាំ វញិ 

ទីជម្មា ខពេ់     និងតាំបន់ក្ាំពូ េន ាំ 

 ជម្ាលភន ំ 

(បញ្ជ លូចំលណាតស្ំខាន់ៗ)៖ពម្ងកី្តាំបន់ណដ មានរយៈក្រពេ់ខុេោន

ណដ ខពេ់ជាង ៦០០រ/ ២ររ និងជម្មា ធាំជាង១៥% 

 ជម្ាលទួល (បញ្ជ  ូម្ជ ងេន ាំ និងចាំសណ្ឋតជួរេន ាំតូចៗ)៖ 

ក្រពេ់ខុេោន តិចជាង ៦៦០រ/ ២ររ និងជម្មា ធាំជាង៨%  

 ជម្មា សជើង៖តាំបន់ណដ ជាប់េន ាំសចាត/ជម្មា ទីទួ សៅមាន ងនិងជម្មា 

ម្ជ ងេន ាំជាថ្នន ក្់ៗ/ទាំនប/ខពង់រាបសៅមាន ងសទៀត 

 ជម្មា ម្ជ ងេន ាំជាថ្នន ក្់ៈ ពម្ងកី្ក្ម្រិត ន្ តូម្នដ ី

(តិចជាង៨%ម្នជម្មា )  ការ រសោយជម្មា  ឬដសីចាតសៅទាាំងេងាខ ង 
 

 

េូរបញ្ញជ ក្់ថ្នសតើបសចេក្សទេម្តវូានសម្បើោ ងជាក្់លាក្់សៅក្ន ុង  

 ស្ថា នភាពសា ង ឬស ៀនសចញ 

ស្ថា នភាពសកាង ខូង ឬម្រ ុក្  

រិន ក្់ព័នធទា ាំងអេ់ 

ភាពល  ង៖ កំពូលភន ំ  (ការបណងវរម្នចរនតទឹក្ហូរ) 

ភាពលកាង៖  វាលទំនប (ការបណងវរម្នចរនតទឹក្ហូរ) 

ពែ៌ន និងបញ្ញេ ក្់ពីបណនារអាំពីេណ្ឋា នដី (ឧ. ក្រពេ់ពិតម្ាក្ដ និងរុាំជម្មា ណដ វាយតម្រៃ៖ 
.................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
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៥.៣  ដី 

សម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ 
 

ជលម្ៅដីជារធយរ វាយនភាពដី (ម្ស្ាំប់លលើ) សារធាតុស្រ ើរាងាលៅម្ស្ាំប់

ដីខាងលលើ 
រាក្់ខាៃ ាំង(០-២០េរ) សម្រើរ/ មានពនៃ ឺ (ខាច់)    ខពេ់ (>៣%) 

 

 

 

រាក្់(២១-៥០េរ)  មរ ( ាយ,  ាប់)   រធយរ (១-៣%) 

សម្ៅរធយរ (៥១-៨០េរ) រសលាង/ ធាន់ (ឥដា)   ទាប (<១%) 

សម្ៅ(៨១-១២០េរ) 

សម្ៅខាៃ ាំង (>១២០េរ) 
វាយនភាពដ ី(>២០េរ ម្េទាប់ក្ន ុង) 

 

សម្រើរ/ មានពនៃ ឺ (ខាច់)  

  មរ ( ាយ,  ាប់)  
 
 

 រសលាង/ ធាន់ (ឥដា)  

សបើអាចេូរភាជ ប់ការពែ៌នពីដីឱយានចាេ់ ឬព័តមានណដ អាចទទួ ាន (ឧ. ម្បសេទដី, PH ដី/ ជាតិអាេុីត, 

េរតាភាពផ្ទៃ េ់បត រូកាចុង, វតតមាននីម្តណូេន, ភាពម្

ភាពម្ម្ប)........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... ......................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 

  ៥.៤ ភាពដដលអាចទទួល នទឹក និងរណុភាពទឹក 

រូេានណតចសរៃ ើយរួយ 
 

នីវ៉ែទូឹក្សម្ការដដីGីro

undwatertable 

ទឹក្ម្ផ្ៃខាងស ើណដ អាចទាញយក្សម្បើម្ាេ់ានA

vailabilityofsurfacewater 

រុែភាពទឹក្ 

(រិនម្តួតពិនិតយ)Waterquality(untreate

d) 
ម្ផ្ៃខាងស ើ ស ើេ (ក្ម្រិតរក្ាទឹក្ទុក្, ក្ម្រិត ាំហូរទឹក្ខពេ់) ទឹក្ពិស្ថរណដ មានរុែភាព អ 

<៥រ ក្ម្រិតទឹក្ អ  (អាចទទួ ានទឹក្សពញរួយឆ្ន ាំ) ទឹក្ពិស្ថរណដ ោម នរុែភាពpoordrink

ingwater(treatmentrequired) ៥-៥០រ ក្ម្រិតទឹក្រធយរ 

(អាចទទួ ានទឹក្សពញរួយឆ្ន ាំ) 

ទឹក្េម្មាប់ណតការសធវ ដក្េិក្រម 

(សម្ស្ថចម្េព) >៥០រ រិនមាន/ ោម ន ទឹក្រិនអាចសម្បើម្ាេ់ាន 

សតើមានបញ្ញា ភាពទឹក្ម្ម្បហូរចូ រក្ណដររសឺទ?  សទាទ/ ចា

 េូរបញ្ញជ ក្់៖…………………………… 

សតើមានទឹក្ជាំនន់សៅតាំបន់សនោះណដររសឺទ? សទ ាទ/ ចាេ      សបើមាន៖        ញឹក្ញាប់  រតងមាក    

ពែ៌ន និងបញ្ញជ ក្់ឱយចាេ់លាេ់អាំពីរុែភាព និងបរមិាែ (ឧ. បមាៃ េ់បត រូតារតម្រូវការ, ម្បេពបាំពុ ) 

..................................................................................................................................................................................... 

៥.៥ ជីវៈចម្រោុះ 
 

ក្ាំែតប់ងាា ញពីស្ថា នភាពជវីៈចម្រោុះក្ន ុងតាំបន់វភិារសៅតារេត ង់ោម្នម្បសទេ ឬតាំបន់របេ់អនក្។ 

រូេានណតរួយចសរៃ ើយក្ន ុងេាំនួរនីរួយៗ 
 

ភាពស្របូ រដបបម្នម្បលភទស្តវ
Speciesdiversity 

ភាពស្របូ រដបបម្នជម្រក 

សម្ចើន សម្ចើន 

រធយរ រធយរ 

ទាប ទាប        

េួរបញ្ញជ ក្់ឱយចាេ់បណនារអាំពីជីវៈចម្រោុះ៖...................................................................................................................................

.... 

..................................................................................................................................................................................................... 

ភាពស្របូ រដបបម្នម្បលភទស្តវ៖ ការវាេ់ណវងរួយម្នភាពចម្រោុះោន ក្ន ុងេហររន៍សអកូ្ ូេុីណដ រាប់ទាាំងម្បសេទេរបូ រណបប 

(ចាំនួនម្នម្បសេទេតវសៅក្ន ុងេហររន៍) និង រិនេរបូ រណបប ររួទាាំងម្បសេទេតវ និងរុក្ខជាតិស ើដ ីនិងក្ន ុងដី (modified 

from eoearth.org) 

ភាពស្របូ រដបបម្នជម្រក៖  េាំសៅស ើម្បសេទ ឬ ជម្រក្ននសៅក្ន ុងតាំបន់ក្ាំែត់រួយ, ទិដាភាព, ឬម្បព័នធ សអកូ្ ូេុី 
(modified from oecd.org) 
 

៥.៦ លកខណៈម្នការលម្បើម្ ស្់បលចេកលទស្របស្់អនកលម្បើម្ ស្់ដី 
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ក្ាំែត់ ក្ខែៈម្នអនក្សម្បើម្ាេ់ដីណដ អនុវតតបសចេក្សទេ។ រូេចសរៃ ើយោ ងសម្ចើនាន២ក្ន ុងរួយេាំែួរ។ 

ក្ាំែត់ ក្ខែៈសៅតារេតង់ោរបេ់ម្បសទេអនក្។ 
 

លៅនឹងកដនៃង ឬពលនចរ   
Sedentaryornomadic 

          ទីផ្ារម្នម្បព័នធផ្លិតករម  ចំណូលលម្ៅកស្ិករម 1 

សៅនឹងក្ណនៃង  េម្មាប់ហូបក្ន ុងម្រួស្ថរ <១០% ម្នចាំែូ  

 ក្់ក្ណ្ឋត  ពសនចរ  ក្់ក្ណ្ឋត   ែិជជក្រមmixed(subsistenc

e/commercial) 

១០-៥០% ម្នចាំែូ  

ពសនចរ  ែិជជក្រម/ ទីផ្ារ >៥០% ម្នចាំែូ  

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖…………..………….. 

កម្រិតជវីភាព 2 ឯកជន ឬជាម្ករុ   

កម្រិតម្នការលម្បើម្ ស្់លម្រឿងយនត  
ម្ក្ីម្ក្ខាៃ ាំង សធវ ដខល នួឯង/ ម្រួស្ថរ សម្បើក្មាៃ ាំងព ក្រម 

ម្ក្ីម្ក្ ជាម្ក្រុ/ េហររន៍ សម្បើក្មាៃ ាំងេតវ 

រធយរ េហការែោ៍ន  សម្រឿងយនត/ មា េុីន 

 មាន មានបុរគ ិក្ (ម្ក្រុហ ុន, រដា )  

មានខាៃ ាំង   

លភទ 3           អាយុរបស់្អនកលម្បើម្ ស់្ដ ី

(លរ ើស្ នលម្ចើនចលរៃ ើយ) 

 

ស្តេត ី 

 

បុរេ 

កូ្នសក្មង 

យុវវយ័ 

វយ័ក្ណ្ឋត   

រនុេសចាេ់ 
 

 

 

1ចំណូលកន ុងកស្ិករម៖ ចាំែូ សផ្សងៗសម្ៅពីការោាំដាំណ្ឋាំ, ដោីាំដាំណ្ឋាំចិញ្េ ឹរេតវ, ម្ម្ព និងដោីាំដុោះចម្រោុះ (ឧ. ពីអាជវីក្រម, 

 ែិជជក្រម, សរាងចម្ក្, ឧេាហក្រម, ម្ាក្់សស្ថធននិវតតន៍,ម្ាក្់បសញ្ា ើ) 
2កម្រិតជវីភាព៖ តារេតង់ោតាំបន់ 
3ក្ាំែត់សេទអនក្សម្បើម្ាេ់ដ ី

េូរបញ្ញជ ក្់ពី ក្ខែៈ ក្់ព័នធ សផ្សងសទៀតអាំពីអនក្សម្បើម្ាេ់ដី៖...................................................................................................
...... 

 ៥.៧ កណំត់ទំ ំម្ផ្ទដីដដលជាករមស្ិទធផ្លទ ល់ ឬជួលស្ម្ាប់អនុវតតបលចេកលទស្ 

បញ្ញជ ក្់ពីទាំហាំម្ផ្ៃដេីរុបណដ ជាក្រមេិទធផ្ទៃ  ់ខល នួ ឬជួ សរ រាប់បញ្ច  ូទាាំងដរីិនអនុវតតបសចេក្សទេសនោះ។ 

រូេោ ងសម្ចើនបាំផ្ុតាន ២ ចសរៃ ើយ 

<០.៥ha 

១-២ha 

២-៥ha 

៥-១៥ha 

១៥-៥០ha 

៥០-១០០ha 

១០០-៥០០ha 

៥០០-១,០០០ha 

១,០០០-១០,០០០ha 

>១០,០០០ha 

 

 

 

សតើម្ផ្ៃដីសនោះចាត់ទុក្ជាទាំហាំក្ាំរតិណ្ឋណដរ (សធៀបនឹងបរបិទតាំបន់)? 

ខាន តតូច ខាន តរធយរ ខាន តធាំ 

 

រតិសោប ់៖..................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

  ៥.៨ ភាពជាាេ ស្់ដី, ករមស្ិទធដីលម្បើម្ ស្់, និងករមស្ទិធលម្បើម្ ស្់ទឹក 

សម្ចើនបាំផ្ុត ២ចសរៃ ើយក្ន ុងរួយេាំែួរ 

ភាពជាាេ ស់្ដ ី ករមសិ្ទធដលីម្បើម្ ស់្ ករមស្ិទធ លម្បើម្ ស្់ទឹក(លបើាំក់ទង) 

រដា ជាររួរិនមានក្ាំែត់openaccess(un

organized) 

ជាររួរិនមានក្ាំែត់openacces

s(unorganized) 
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ម្ក្រុហ ុន ជាររួមានក្ាំែត់ ជាររួមានក្ាំែត់communal(org

anized) 
េូរិ មានក្ិចេេនាជួ  មានក្ិចេេនាជួ  

ម្ក្រុ ឯក្ជន ឯក្ជន 

ឯក្ជនណតរិនមានស ម្ ោះ សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖............................. សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖..................... 
........................................other(specif

y):....................... 
ឯក្ជនមានស ម្ ោះ 

សផ្សងៗ (បញ្ញជ ក្់)៖........................ 

 

រតិសោប ់៖........................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

ភាពជាាេ ស្់ករមស្ិទធ ិដ ី(land ownership) េាំសៅសៅស ើក្រមេិទធរបេ់អងគភាព 

ក្ណនៃងណដ មានមាេ េ់ក្រមេិទធក្ន ុងការសម្បើម្ាេ់ដ ីេាំសៅស ើភាពណដ មានេិទធក្ន ុងការសម្បើម្ាេ់ដ។ី  

ករមស្ិទធ ិលម្បើម្ ស្ដ់/ីទឹក៖ 

 ជាររួរិនមានក្ាំែត់៖ អាចសម្បើានម្រប់ោន  

 ជាររួមានក្ាំែត់៖ េហររន៍មានតួនទីក្ន ុងការម្រប់ម្រង 

 មានក្ិចេេនាជួ ៖ មានេិទធសម្បើម្ាេ់ដកី្ន ុងក្ាំ ុងសព រួយសៅតារតម្រៃជួ  (ក្ិចេេនា) 

 ឯក្ជន៖ េិទធសម្បើម្ាេ់េម្មាប់អនក្សម្បើម្ាេ់ណតឯង 

 

៥.៩ ការលម្បើម្ ស្់លស្វាករម និងល ោឋ រចនស្រព័នធ  
 រិន អ      រធយរ    អ  

 

 

េុខភាព   

ការអប់រំ   

ជាំនួយបសចេក្សទេ   

ការងារ (ឧ. 
ការងារសម្ៅក្េិោា ន) 

  

ទីផ្ារ   

ក្មាៃ ាំងព ក្រម    

ផ្ល វូ និងការដឹក្ជញ្ជ នូ   

ទឹក្ផ្ឹក្ និងអនរ័យ   

សេវាក្រមហិរញ្ា វតថ ុ   

សផ្សង (បញ្ញជ ក្់) 
............................. 

  

   

 

 

 

 

 

៦. ផ្លប ោះ ល់ នងិការស្នន ិោឋ ន  

រូេនូវក្ម្រិតម្នផ្ ប ោះ  ់ក្ន ុងតារាងខាងសម្ការ។ 

ម្បេិនសបើោម នរងាវ េ់រងាវ  ់ចាេ់លាេ់រូេតារការា ន់ស្ថម នរបេ់អនក្។ រិនខុេោន មានន័យថ្ន 

“រិនមានភាពខុេោន សៅស ើអតថ ម្បសោជន៍ក្៏ដូចជារុែវបិតត ិ”។ េូរសធវ ដការក្ាំែត់សៅស ើ 

“បរមិាែផ្ ិតផ្ រុនសព អនុវតត SLM និងសម្កាយអនុវតត SLM” នងិ “ពនយ ់ឲ្យមានភាពចាេល់ាេ់” 

សដើរបីបងាា ញជាេេត ុតាង។ សម្បើម្ាេ់ឯក្តាេម្មាប់ក្ាំែត់ស ើទិននផ្  (ឧ, សតាន/ហិក្តាចាំស ោះដាំណ្ឋាំ និង coliform 

measurement េម្មាប់រុែភាពទឹក្ ។ ។) សបើសទាោះបីសក្ើនស ើងម្តឹរ ១០% (ឧ, សៅស ើទិននផ្ ) 

អាចចាត់ទុក្ថ្នជាការសធវ ដឲ្យម្បសេើស ើងដ៏ អ រួយ េូររូេស ើម្បអប់ “ផ្ វជិជមានតិចតួច(+៥-២០%)” និង 

“ពនយ ់បណនារ”។.ក្ាំែត់ម្តឹរ “បរមិាែទិននផ្ រុន និងសម្កាយអនុវតត SLM”សបើការក្ាំែត់ម្តវូានសធវ ដស ើងសៅទីវា  

ឬសោយរធយរភារម្នការ   អសងកត។ ផ្ ប ោះ  ់សផ្សងៗណដ រិនានរូេរឺចាត់ទុក្ថ្នរិន ក្់ព័នធ។ 

កន ុងបរលិវណអនុវតត (On-site): រិតណតបរសិវែណដ ានអនុវតតបសចេក្សទេ 

ខាងលម្ៅបរលិវណអនុវតត (Off-site): រិតណតបរសិវែជិត ឬឆ្ា យពីក្ណនៃងណដ ានអនុវតតបសចេក្សទេ 
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៦.១ ផ្លប ោះ ល់កន ុងបរលិវណអនវុតតបលចេកលទស្ 
 

 

 

រូស្នូវចំណុចប ោះ ល់ដដលប ោះ ល់(រូ

ស្ នលម្ចើនចលរៃ ើយ)។ 

បនទ ប់រកកំណត់នូវបរាិណម្បស្ិនលបើ

អាច  

អ
វជិ
ជា
ន
ខា
ៃងំ

 (
–

 5
0
-1

0
0

%
) 

អ
វជ
ជា
ន

 (
–
2
0
-5

0
%

) 

អ
វជ
ជា
ន
តិ
ច
តួ
ច

 (
–
 5

-2
0

%
) 

ប
 ោះ 

ល់
តិ
ច
បំ
ផ្
ត

 

 វជិ
ជា
ន
តិ
ច
តួ
ច

 (
+

5
-2

0
%

) 

 វជិ
េា
ន

 (
+

2
0
-5

0
%

) 

 វជិ
េា
ន
ខា
ៃងំ

 (
+

5
0
-1

0
0

%
) 

 លបើអាចសូ្

រកំណត់

ទិននផ្លរុ

នលពលអ

នុវតត 

SLM 

 

លម្កាយលព

លអនុវតត

SLM 

 

 

 

 

បញ្ញជ ក់ឳ្យ នចា

ស់្ 

 

 

 

 

 

 

ផ្លប ោះ ល់លលើលស្ដឋកិចេស្ងារ 

ដផ្នកផ្លិតករម 

ផ្ ិតក្រមដាំណ្ឋាំ                                  

ថយចុោះ 

     សក្ើនស ើង ............. ............ ..............................

.. 
រុែភាពដាំណ្ឋាំ                                  

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើង ............. ............ ..............................

.. 
ផ្ ិតក្រមចាំែីេតវ                            

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើង ............. ............ ..............................

.. 
រុែភាពចាំែីេតវ                            

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
ផ្ ិតក្រមេតវ                                    

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
ផ្ ិតក្រមស ើ                                     

ថយចុោះ 
     

សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 

ម្ម្ពស ើ/រុែភាពដីម្ម្ព                     

ថយចុោះ 

     សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
ផ្ ិតផ្ អនុផ្ ម្ម្ពស ើ                

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
ហានិេ័យចាំស ោះបរាជ័យផ្ ិតក្រម    

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
ភាពេរបូ រណបបម្នផ្ ិតផ្               

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 

តាំបន់ផ្ ិត (ោាំដុោះស ើដីថមី/ ការសម្បើម្ាេ់ 

                                                 ថយចុោះ 





























 

សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ 

 

.............................. 

ការម្រប់ម្រងដីៈ                               រារាាំង 

 

     ធរមតា ............. ............ 
 

..............................

.. 
ការបសងក ើតថ្នរព   (ឧ. វារ ដអរគ ិេនី ជីវៈ) 

                                                  ថយចុោះ 





























 

សក្ើនស ើ

ង 

 

............. 
 

............ 

 
 

.............................. 

            

ភាពអាចទទួល នទឹកលម្បើម្ ស្់ និងរុណភាពទឹក 

 អាចទទួ ានទឹក្េម្មាប់បរសិភារ   

ថយចុោះ 
      សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
រុែភាពទឹក្េម្មាប់បរសិភារ           

ថយចុោះ 
      សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
អាចទទួ ានទឹក្េម្មាប់េតវចិញ្េ ឹរ  

                                                   ថយចុោះ 




























 

សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ .............................. 

រុែភាពទឹក្េម្មាប់េតវចិញ្េ ឹរ      

ថយចុោះ 
      សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 
អាចទទួ ានទឹក្េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព 

                                                   ថយចុោះ 




























 

សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ .............................. 
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រុែភាពទឹក្េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព  

                                                   ថយចុោះ 




























 

សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 

តម្រូវការទឹក្េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព      

ថយចុោះ 
      សក្ើនស ើ

ង 

............. ............ ..............................

.. 

ចំណូល និងម្ថៃលដើរ 

ការចាំណ្ឋយស ើនតុចូ ក្េិក្រម 

សក្ើនស ើង 
     

កាត់បនា

យ 

............. ............ ..............................

.. 

ចាំែូ ក្ន ុងក្េិោា ន                     

ថយចុោះ 
     សក្ើនស ើង ............. ............ ..............................

.. 
ម្បេពចាំែូ សផ្សងៗ                     

ថយចុោះ 

     សក្ើនស ើង ............. ............ ..............................

.. 
ភាពខុេោន ខាងសេដាក្ិចេ             

សក្ើនស ើង 





      ថយចុោះ   ............. ............ ..............................

.. 
បនទ ុក្ការងារ                              

សក្ើនស ើង 

     ថយចុោះ   ............. ............ ..............................

..  

ផ្លប ោះ ល់លផ្សងៗខាងដផ្នកលស្ដឋកិចេស្ងារ 

បញ្ញជ ក្់......................... ............. 
     

............. ..........

... 

............ ................................ 

បញ្ញជ ក្់......................... .............      
............. ..........

... 

............ ................................ 

បញ្ញជ ក្់......................... .............      
............. ..........

... 

............ ................................ 

ផ្លប ោះ ល់លៅលលើវបបធរ៌ស្ងារ            

េុវតា ិភាពសេបៀង/ម្រប់ម្ោន់ខល នួឯង 

                                               កាត់បនាយ 




























 

 អជាងរុ

ន 

............

. 

............ ................................ 

ស្ថា នភាពេុខភាព  

អាម្ក្ក្់ជាងរុន 
      អជាងរុ

ន 

............

. 

............ ................................ 

ក្រមេិទធសម្បើម្ាេ់ដ&ីទឹក្  

អាម្ក្ក្់ជាងរុន 

      អជាងរុ

ន 

............

. 

............ ................................ 

ម្បម្ពែី/ទាំសនៀរទាំលាប់   

កាត់បនាយ 

(ជាំសនឿ, ស្ថេន, េិ បៈ …) 

      អជាងរុ

ន 

............

. 

............ ................................ 

ឳកាេក្ាំស្ថនត    

កាត់បនាយ 

      

សក្ើនស ើង 

............

. 

............ ................................ 

ស្ថា ប័នេហររន៍  

សខាយជាងរុន 

     ខាៃ ាំងជាង

រុន 

............

. 

............ ................................ 

ស្ថា នប័នជាតិ  

សខាយជាងរុន 

     ខាៃ ាំងជាង

រុន 

............

. 

............ ................................ 

ចាំសែោះដឹង SLM/ ការេិក្សរចរ ិម្នដី

      

កាត់បនាយ 

     
 អជាងរុ

ន 

 

............. 

 ............  ................................ 

ការកាត់បនាយជាំសលាោះ  

អាម្ក្ក្់ជាងរុន 

      អជាងរុ

ន 

............

. 

............ ................................ 

ស្ថា នភាពេងគរ និងម្ក្រុេងគរោម ន 

ម្បសោជន៍(សេទ អាយុ ជាតិស្ថេន៍)

  

អាម្ក្ក្់ជាងរុន 

 


 


 


 


 


 


 


 

 អជាងរុ

ន 

 

............ 

 

............ 

 

................................ 

ផ្លប ោះ ល់លៅលលើវបបធរ៌ស្ងារលផ្សងៗ            

បញ្ញជ ក្់......................... .............      ............. ..........

... 

............ ................................ 

បញ្ញជ ក្់......................... .............      ............. ..........

... 

............ ................................ 

បញ្ញជ ក្់......................... .............      ............. ..........

... 

............ ................................ 

 

 ផ្លប ោះ ល់លៅលលើលអកូ ូស្ុី 

វដតទកឹ/លំ ូរ 

បរមិាែទឹក្    

ថយចុោះ 

    សក្ើនស ើង ............. ............ ................................ 

រុែភាពទឹក្    

ថយចុោះ 

    សក្ើនស ើង ............. ............ ................................ 
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ការម្បរូ ទឹក្ទកុ្  (ទឹក្ស ើដ,ី ទឹក្េសនសើរ, ម្ព ី…)

                                                           

                                                   ថយចុោះ 





























 អជាងរុ

ន 

 

............. 

 

............ 

 

................................ 

 

 ាំហូរទឹក្ម្ផ្ៃទឹ                               

សក្ើនស ើង 

    
ថយចុោះ ............

. 

............ ................................ 

ម្បព័នធបងហ រូទឹក្

 កាត់ប

នាយ 

    
 អជាងរុន ............

. 

............ ................................ 

នីវ៉ែទូឹក្សម្ការដី/ដសងា ើរទឹក្ ទាប 
    

ខពេ់ ............

. 

............ ................................ 

រំហួត

 សក្ើនស ើ

ង 

    
ថយចុោះ ............

. 

............ ................................ 

ដ ី

េាំសែើរដី ថយចុោះ 
   

សក្ើនស ើង ............

. 

............ ................................ 

រម្របដី

 កាត់ប

នាយ 

   
 អជាងរុន ............

. 

............ ................................ 

ដីាត់បង់

 សក្ើនស ើ

ង 

   
ថយចុោះ ............

. 

............ ................................ 

ការសក្ើនស ើងដី ថយចុោះ 
   

សក្ើនស ើង ............

. 

............ ................................ 

ដីសម្បោះ

 សក្ើនស ើ

ង 

   
កាត់បនាយ ............

. 

............ ................................ 

ដីហាប់

 សក្ើនស ើ

ង 

   
កាត់បនាយ ............

. 

............ ................................ 

វដតម្នស្ថរនតុចិញ្េ ឹរ/ការទទួ ាន

 ថយចុោះ 

   
សក្ើនស ើង ............

. 

............ ................................ 

ភាពម្ម្ប

 សក្ើនស ើ

ង 

   
កាត់បនាយ ............

. 

............ ................................ 

ស្ថរនតុេរ ដរាងគដ/ីសម្ការដី  ថយចុោះ    
សក្ើនស ើង  

............ 

 

............ 

 

................................ 
ជាតិអាេុីត  

សក្ើនស ើង 

   
ថយចុោះ  

............ 

 

............ 

 

................................ 
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     ជវីចម្រោុះ៖ ដំណំា, ស្តវ 

ដាំណ្ឋាំរម្រប ថយចុោះ សក្ើនស ើង ............. ............ .............................. 

ជីវមា េ ថយចុោះ សក្ើនស ើង ....................................................... 

ដាំណ្ឋាំចម្រោុះ ថយចុោះ សក្ើនស ើង  ....................................................... 

ម្បសេទេតវរាតតាត សក្ើនស ើង កាត់បនាយ ....................................................... 

ភាពេរបូ រណបបម្នេតវ  ថយចុោះ សក្ើនស ើង ............. ............ .............................. 

ម្បសេទមានម្បសោជន៍  ថយចុោះ សក្ើនស ើង ............. ............ ............................... 

ម្បសេទសម្ោោះថ្នន ក្់ (ឧ. រូេ) ថយចុោះ សក្ើនស ើង ............. ............ .............................. 

ភាពេរបូ រណបបម្នទីជាំរក្ ថយចុោះ សក្ើនស ើង ............. ............ ............................... 

ក្តាត ចម្ម្ង/ ជាំងឺ ថយចុោះ សក្ើនស ើង ............. ............ ............................... 
 

    ការកាត់បនាយហានិភ័យម្នអាកាស្ធាតុ និងលម្គ្នោះរ នតរាយ 

ផ្ ប ោះ  ់ម្នទឹក្ជាំនន់  សក្ើនស ើងថយចុោះ ............. ............ ............................... 

ដីាក្់/  ាំហូរក្ាំទិចក្ាំទី  សក្ើនស ើងថយចុោះ                    ............. ............... ............................. 
ផ្ ប ោះ  ់ម្នសម្ោោះរាាំងេង តួ   សក្ើនស ើងថយចុោះ ............. ............ .............................. 

ផ្ ប ោះ  ់ម្នពយុ ោះេុីក្ល នូ/ពយុ ោះសេៃៀ      សក្ើនស ើងថយចុោះ ............. ............ .............................. 

ការបាំភាយម្នកាបូន និងឧេម ័នផ្ៃោះក្ញ្េក្់   ក្. ថយចុោះ           ............. ............ ............................... 

សេៃ ើងស្ោះម្ម្ព    សក្ើនស ើងថយចុោះ ............. ............ ............................... 

ស បឿនខយ ់       សក្ើនស ើងថយចុោះ ............. ............ ............................... 

អាកាេនតុ    អាម្ក្ក្់ជាងរុនម្បសេើរជាងរុន ............. ............ ............................... 
       

    ផ្លប ោះ ល់លៅលលើលអកូ ូស្ុីលផ្សងៗ 

បញ្ញជ ក្់......................... ……………………. ............. ............ ............................... 

បញ្ញជ ក្់......................... ……………………. ............. ............ ............................... 

បញ្ញជ ក់្......................... ………………………… ............. ............ ............................... 

 
 ៦.២ ផ្លប ោះ ល់លម្ៅបរលិវណអនុវតតបលចេកលទស្ 

 
ទឹក្ណដ អាចទាញរក្សម្បើម្ាេ់ាន 

   (ទឹក្សម្ការដ,ី ទឹក្ផ្ុេ) 
ថយចុោះ  

សក្ើនស ើ

ង 

 
……………   ………….    ………………………………… 

 ាំហូរទឹក្ណដ អាចសម្បើម្ាេ់ 

   ានសៅរដូវម្ាាំង                                 

កាត់បនា

យ 
 

សក្ើនស ើ

ង 

 
……………   ………….    ………………………………… 

ទឹក្ជាំនន់ណខសទឹក្ខាងសម្ការ1
 ………...  ………... ……………   ………….    ………………………………… 

ក្ាំែក្ ាប់ណខសទឹក្ខាងសម្ការ               ………...  ………... ……………   ………….    ………………………………… 

ទឹក្សម្ការដី/ ការបាំពុ ទឹក្ទសនៃ  
សក្ើនស ើ

ង 
 

កាត់បនា

យ 

……………   ………….    ………………………………… 

Buffering/េរតាភាពចសម្មាោះ 

(សោយដី, ដាំណ្ឋាំ, ដីសេើរ)                    

កាត់បនា

យ 
 

សក្ើនស ើ

ង 

……………   ………….    ………………………………… 

ស បឿនខយ ់ 
សក្ើនស ើ

ង 
 ថយចុោះ 

……………   ………….    ………………………………… 

ខូចខាតដ ់ណម្េអនក្ជិតខាង 
សក្ើនស ើ

ង 
 ថយចុោះ 

……………   ………….    ………………………………… 

ខូចខាតដ ់សហោា រចនេរព ័នធស្ថន

រ  

  ែៈ/ឯក្ជន 

សក្ើនស ើ

ង 
 ថយចុោះ 

……………   ………….    ………………………………… 

ផ្ ប ោះ  ់ម្នឧេម ័នផ្ៃោះក្ញ្េក្់ 
សក្ើនស ើ

ង 
 ថយចុោះ 

……………   ………….    ………………………………… 
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ផ្លប ោះ ល់ខាងលម្ៅលផ្សងៗ     

បញ្ញជ ក្់...................................................
.                            

………...  ………... 
 

បញ្ញជ ក្់...................................................
.                            

………...  ………... 
 

បញ្ញជ ក្់...................................................
.                            

………...  ………... 
 

 

1 ទឹក្ជន់សៅណខសទឹក្ខាងសម្ការនិងក្ាំែក្ ាប់ណដ អាចសក្ើតសោយសចតននិងអសចតន។ េូរបញ្ញជ ក្់បណនារសៅក្ណនៃងពិព័ែ៌ន 

និងក្ាំែត់ថ្នសតើក្ម្រិតវជិជមាន ឬអវជិជមានសក្ើនស ើង។ 

បញ្ញជ ក្់បណនារការវាយតម្រៃផ្ ប ោះ  ់..................................................................................................... ................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

៦.៣ ការប ោះ ល់ និងភាពផ្លៃ ស់្បត រូម្នបលចេកវទិាលៅនឹងការដម្បម្បួលអាកាស្ធាតុ និងលម្គ្នោះអាកាស្ធាតុ/ លម្គ្នោះរ នតរាយ 

(ដដលដឹងលោយអនកលម្បើម្ ស់្ដី) 

បងាា ញពីការណម្បម្បួ អាកាេនតុ និងសម្ោោះអាកាេនតុដូចជាេសងកតស ើញសោយអនក្សម្បើម្ាេ់ដសីៅក្ន ុង 10 

ឆ្ន ាំចុងសម្កាយ។  

ចំណំា៖ េម្មាប់ការវាយតម្រៃ រអ ិតបាំសពញក្ន ុងបញ្ជ ីេាំែួរេត ីអាំពីការបនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ អាកាេនតុ។ 

អាចមានចសរៃ ើយសម្ចើន  

រូស្កន ុងម្បអប់ស្ម្ាប់អាកាស្ធាតុដដលដម្បម្បួលបនត ិចរត

ងៗ និងខាៃ ងំ/ លម្គ្នោះរ នតរាយដដលលកើតានល ើង 

លតើបលចេកលទស្លោោះម្សាយនូ

វការផ្លៃ ស្់បត រូ 

និងលម្គ្នោះរ នតរាយោ ងដូ

ចលរតច 

(ដូច នកំនត់កន ុងចំនុច 

៣.១)?       
 
 

ម្បលភទម្នការដម្បម្បួលអាកា

ស្ធាតុ/ម្ពឹតត ិការណ៍ទុរភឹរ 

សក្
ើន
ស 
ើង

 

ថ
យ
ច
ុោះ 

 

ត
ិច
ទួ
ច
ណ្ឋ

េ
់ 

ត
ិច
ទួ
ច

 

រ
ធ
យរ

 

 
អ 

 
អណ្ឋ

េ
់ 

រ
ិន
ដ
ងឹ

 

 ការណម្បម្បួ ម្នអាកាេនតុោ ងេនសឹរៗ 
 

 

 

      

េីតុែាភាពម្បចាាំឆ្ន ាំ        



េីតុែាភាពតាររដូវកា        

       ក្ាំនត់ពីរដូវកា  *
:………………         

                                        ………………          

                                         ………………         

                                        ……..…………        

ទឹក្សេៃៀងម្បចាាំឆ្ន ាំ                                                     

ទឹក្សេៃៀងម្បចាាំរដូវ        

      បញ្ញជ សក្ើពីរដូវកា  *
:…………        

                                          ………………         

                                          ………………         

                                        ……..…………        

ការណម្បម្បួ អាកាេនតុេនសឹរៗសផ្សងសទៀត៖ 

……………………………………………… 

     

លម្គ្នោះរ នតរាយធរមជាតិាំក់ទងនឹងអាកាស្ធាតុ 1       

ការពាក្រែ៍សម្ោោះរហនតរាយ៖       

ពយុ ោះតាំបន់ម្តពូិច (េុីក្ល នូ, ទីហវ ុង, ពយុ ោះក្ាំបុត)       

ពយុ ោះេុីក្ល នូម្តពូិចបណនារ      
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1 ម្បភព៖ ការចាត់ថ្នន ក្់សម្ោោះរហនតរាយធរមជាតិ និង  ក្យបសចេក្សទេ។ រជឈរែឌ  ម្ស្ថវម្ជាវេត ីពីម្រប់ម្រងសម្ោោះរហនតរាយ 

និង Munich RE.២០០៩។ ឯក្ស្ថរសាោះពុរព (Working Paper)។ “ពយុ ោះសេៃៀង” ម្តវូានជាំនួេ ក្យ “ពយុ ោះ” 

សហើយពយុ ោះទឹក្ក្ក្ក្៏ម្តវូានបណនារ និងមានម្បសេទសម្ោោះរហនតរាយរួយសទៀត “ថមនៃ ក្់” ម្េទាប់ដនីិង

ោនសជើងេតវ ម្តវូានដក្សចញ។ 
 

លម្គ្នោះរ នតរាយអាកាស្ធាត ុ
      

រ ក្ក្សៅត       

   រ ក្ម្តជាក្់ (ម្រប់សព , ឧ.ម្តជាក្់ខាៃ ាំង)      

ស្ថា នភាពខយ ់ខាៃ ាំង       

រាាំងេង តួ       

សេៃ ើងស្ោះម្ម្ព      

សេៃ ើងស្ោះ (សមម , សដើរស ើតូចៗ, 

ស ើទាំហាំរធយរ(bush)landfire(grass,shrub,bush) 

     

លម្គ្នោះរ នតរាយទឹក 
      

ទឹក្ជាំនន់ទូសៅ      

ទឹក្ជាំនន់សោយទឹក្សេៃៀង      

ទឹក្ជាំនន់/ពយុ ោះសក្ើនស ើងតារតាំបន់ស ន្រ      

ការាក្់ដី/ ាំហូរដីាក្់      

ការាក្់ផ្ទៃ ាំងទឹក្ក្ក្       

លម្គ្នោះរ នតរាយជរីៈសាស្តស្ត  
      

ការរាតតាតម្នជាំងឺ (  វ ដរុេ, ាក្់សតរ ដ, ផ្សិត, ា រា៉ែ េីុត)      

ដងក វូហវ ងូ (ក្ែត បូ/ដងក វូ)      

ម្ពឹតត ិការែ៍អាកាេនតុ និងសម្ោោះរហនតរាយសផ្សៗ៖ 

បញ្ញជ ក្់……………………………….. 

     

ពយុ ោះសេៃៀងតារតាំបន់      

ពយុ ោះរនៃ ោះតារតាំបន់      

ពយុ ោះទឹក្ក្ក្តារតាំបន់      

ពយុ ោះម្ពិ តារតាំបន់      

ពយុ ោះខាច់តារតាំបន់      

ខយ ់ពយុ ោះតារតាំបន់      

ពយុ ោះក្ាំបុតតបូ ងតារតាំបន់      
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ផ្លវ ិកលផ្សងៗម្នការដម្បម្បួលអាកាស្ធាតុ 
      

អូេបនៃ យសព ោាំដុោះ      

កាត់បនាយសព ោាំដុោះ      

នីវ៉ែទូឹក្េរុម្ទសក្ើនស ើង(បត រូបនត ិចរតងៗ)      

សផ្សង(បញ្ញជ ក្់) ……………………      

 

 

* េម្មាប់េីតុែា ភាព, អាកាេនតុតាំបន់ម្តជាក្់សៅអាក្់ទិចខាងតបូ ង, 

តាំបន់ប ូ /អាក្់ទិចសម្ជើេសរ ដេ៖ រដូវរងារ, និទា រដូវ រដូវសៅត  រដូវេៃ ឹក្ស ើម្ជោុះ។ 

េម្មាប់តាំបន់ម្តពូិច និង subtropics សម្ជើេសរ ដេ៖ សេើរ/រដូវសេៃៀង, រដូវម្ាាំង។ 

 

រតិសោប ់៖.......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

  ៦.៤ ការវភិារម្ថៃលដើរនិងអតថ ម្បលោជន៍ 

សៅេាំែួរចាំែុច ៤.៥ និង ៤.៧ (សៅសព ណដ ម្ថៃសដើរម្តូវានបសងក ើតនិងក្ាំែត់ជាក្់លាក្់)  

សតើផ្ ចាំសនញ និងម្ថៃសដើរម្តូវានសម្បៀបសធៀបោន ោ ងដូចសរតច(អនក្សម្បើម្ាេ់ដ)ី? 
 

 អវជិជានខាៃ ំ

ង 

អវជិជាន អវជិជានតិច

តួច 

លស្ម ើគ្នន   វជិជានតិ

ចតួច 

 វជិជាន  វជិជានខាៃ ំង 

រយៈលពលខៃ ី 
      

រយៈលពលដវង       

 

សតើផ្ ចាំសនញ និងការជួេជុ ម្តូវានសម្បៀបសធៀបោន ោ ងដូចសរតច (អនក្សម្បើម្ាេ់ដ)ី? 
 

 អវជិជាន

ខាៃ ំង 

អវជិជាន អវជិជា

នតិចតួ

ចslightl

ynegativ

e 

លស្ម ើគ្នន   វជិជាន

តិចតួ

ចslight

lypositi

ve 

 វជិជាន  វជិជានខាៃ ំង 

រយៈលពលខៃ ី 
      

រយៈលពលដវង       

រយៈលពលខៃ ី៖ ១-៣ ឆ្ន ាំ , រយៈលពលដវង៖ ១០ឆ្ន ាំ 
 

បញ្ញជ ក្់/ពែ៌ន៖:........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 
 

   ៦.៥ ការទទួលយកម្នបលចេកលទស្ 

ចំណំា៖ េម្មាប់ព័ត៌មានម្នការរាាំងេៃ ោះនិងការទទួ យក្នូវបសចេក្សទេ(ការស ើក្ទឹក្ចិតតស ើការអនុវតតបសចេក្សទេ) 

េាំសៅសៅស ើក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរវធិីស្ថស្តេត ផ្សពវផ្ាយ SLM។  

សតើមានអនក្សម្បើម្ាេ់ដីប ុនម ននក្់ទទួ យក្/អនុវតតបសចេក្សទេសនោះ? 

ទីតាាំង៖ សផ្ទត តសៅស ើម្បសទេ/តាំបន់/location សៅចាំែុច ២.៥ និងម្បសេទដសីម្បើម្ាេ់ណដ បងាា ញសៅចាំែុច ៣.២។ 

ណតរួយក្រែី /ពិសស្ថធន៍ ១-១០% ១០-៥០% សម្ចើនជាង៥០% 
  

សបើអាច េូរបញ្ញជ ក្់ពីចាំនួនជាក្់លាក្់ (ចាំនួនម្រួស្ថរ និង/ឬទាំហាំម្ផ្ៃដី).................................................................................... 

ក្ន ុងចាំសណ្ឋរម្រួស្ថរទាាំងអេ់ណដ អនុវតតបសចេក្សទេ សតើមានប ុនម នម្រួស្ថរណដ ចង់សធវ ដសោយខល នួឯង 

(សោយរិនទទួ ានេមាា រៈស ើក្ទឹក្ចិតត/ម្ាក្់ឧបតារា )? ០-១០% ១០-៥០% ៥០-៩០ ៩០-

១០០% 

សោប ់បណនារ៖.............................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................... 
 

  ៦.៦ ការបនាំុ 
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ភាពលខាយ/ រុណវបិតត ិ/ ហានិភ័យ លធវ ើោ ងណាលដើរបីលោោះម្សាយវា? 

ទេសនៈរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដី  
1)   ..................................................................................... 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

2)   ..................................................................................... 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

ការបនាំុ៖ ការណក្ណម្បសធវ ដសោយអនក្សម្បើម្ាេ់សដើរបីតម្រូវតារបរបិទេងគរ និងស្ថា នភាព (ម្បេព៖ WOCAT) 

សតើបសចេក្សទេថមីានផ្ទៃ េ់បត រូសដើរបីបនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ ស្ថា នភាពណដរឬសទ? 

សទ ចាេ 

សបើស ៃ្ ើយចាេ េូរក្ាំែត់ថ្នសតើស្ថា នភាពណម្បម្បួ រួយណ្ឋម្តូវានបនាុាំ៖ 

ការណម្បម្បួ អាកាេនតុ/សម្ោោះរហនតរាយធរមជាតិ 

បណម្របម្រួ ទីផ្ារ 

ក្មាៃ ាំងព ក្រមណដ អាចរក្ាន (ចាំណ្ឋក្ម្េកុ្) 

សផ្សងៗ(បញ្ញជ ក្់)……………………………………………………………………………………… 

បញ្ញជ ក្់ពីការបនាុាំម្នបសចេក្សទេ (ការសរៀបចាំ, ឧបក្រែ៍/ម្បសេទ) 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... ................ 

 

៦.៧ ភាពខាៃ ងំ/រុណស្របតតិ/ឱ្កាស្ម្នបលចេកលទស្ 

 

េូរផ្ត ់នូវសេចក្ត ីេនន ិោា នអាំពីបសចេក្សទេ 

  ទេសនៈរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដី៖ 

1)......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

2).......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

3).......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

4).......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

ទេសនៈរបេ់អនក្ចងម្ក្ង ឬបុរគ េាំខាន់សផ្សងសទៀត៖ 

1)......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

2).......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

3).......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

4).......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

1អនកលម្បើម្ ស់្ដ៖ី បុរគ /អងគភាពណដ អនុវតត/បនតអនុវតតបសចេក្សទេ ររួទាាំងក្េិក្រខាន តតូច ឬខាន តធាំ ជាម្ក្រុ (ណយនឌ័រ, អាយុ, 

ឋានៈ, ចាំែូ ចិតត) ការេហការែ៍ ម្ក្រុហ ុនឧេាហ៍ក្រម  (ណរ៉ែ) ស្ថា ប័នរដា (ម្ម្ពស ើរដា) ។ ។  

៦.៨ ភាពលខាយ/រណុវបិតត ិ/ហានិភ័យម្នបលចេកលទស្ និងវធិសីាស្តស្ត លោោះម្សាយ
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៧. ឯកសារលោង និងលវបសាយ 

ក្ាំែត់ម្បេពព័ត៌មានណដ ានសម្បើេម្មាប់ការចងម្ក្ងព័ត៌មានសៅក្ន ុងបញ្ជ ីេាំែួរ 

    ៧.១  វធីិសាស្តស្ត /ម្បភពព័ត៌ាន 

    លតើវធីិសាស្តស្ត / ម្បភពព័ត៌ានណាខៃោះដដលម្តវូ នលម្បើ? 

ក្ាំែត់ចាំនួន (ឧ. ចាំនួនអនក្ផ្ត ់ព័ត៌មាន) 

ទេសនៈក្ិចេ/ការអសងកតសៅតារទីវា  .................................................................................... 

េមាា េន៍ជារួយក្េិក្រ .................................................................................... 

េមាា េន៍ជារួយអនក្បសចេក្សទេ SLM .................................................................................... 

ចងម្ក្ងរាយការែ៍ និងឯក្ស្ថរ ក្់ព័នធ  .................................................................................... 

សផ្សងៗ:................................................................. .................................................................................... 

     ៧.២ ឯកសារលោងដដល នលចញផ្ាយ 
 

រាយស ម្ ោះឯក្ស្ថរានសចញផ្ាយណដ ទាក្់ទងនឹងបសចេក្សទេ (រាយការែ៍, ឯក្ស្ថរណនណ្ឋាំ (manuals), 

េមាា រៈេម្មាប់បែត ុ ោះបណ្ឋត  , ក្រែីេិក្ា,…)។ បញ្ជ  ូឯក្ស្ថរណដ អាចទាញយក្តាររយៈ Soft copies 

សៅរក្ាទុក្ក្ន ុងទិននន័យរូ ោា ន។ 

 

ចាំែងសជើង/ស ម្ ោះអនក្និពនធ /ឆ្ន ាំសាោះពុរា/ ISBN អាចទាញយក្ានពីក្ណនៃងណ្ឋ? 

ម្តូវចាំណ្ឋយប ុនម ន? 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

 

      ៧.៣ ចូលលៅាំញយកឯកសារដដល ក់ព័នធតារបណាត ញអុិនធឺដណត 
 

ម្បននបទ/ពិពែ៌ន URL 
 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

 


