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លស្ចកត ីដណនំចំល
និយរន័យ

ោះកម្រងស្ំណួរ

ការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព (SLM )សៅក្នុងបរ ិបទម្ន WOCAT ម្តូវានក្ាំែត់ថ្នជាការសម្បើម្ាេ់ធនននដី រ ួរបញ្ច ូ ទា ាំង
ដី
ទឹក្
រុក្ខជាតិ
និងេតវ
សដើរបីផ្ ិតនូ វផ្ ិតផ្
និងផ្ត ់សេវាក្រម េម្មាប់បាំសពញតម្រូវការរបេ់រនុេសផ្ទៃេ់បតរូ
សហើយម្េបសព ជារួ យោនននរដ ់េកាតនុព ផ្ ិតភាពរយៈសព ណវងម្នធនននទា ាំងសនោះ ម្ពរទា ាំងរក្ារុខងារបរ ិស្ថានរបេ់វា។
បលចេ កលទស្ការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព ( SLM Technology) រឺជាការអនុវតត ណបបរ ូបវ ័នត សៅទីវា ណដ ម្រប់ម្រងឱនភាពដី
និង/បសងក ើនផ្ ិតភាព។ បសចេ ក្សទេរួ យ រ ួរមាននូ វការវាេ់ ណវងរួ យ ឬសម្ចើនដូ ចជា សក្សម្តក្រម (agronomic) ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
(vegetative) រចនេរព ័នធ (structural) និងការវាេ់ ណវងការម្រប់ម្រង (management measures)។
វ ិធីសាស្តស្តផ្សពវ ផ្ាយការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព ( SLM Approach) េាំសៅដ ់រសបៀប ឬរសធាាយ ណដ ម្តូវាន
សម្បើម្ាេ់ក្នុងការអនុវតត ន៍បសចេ ក្សទេរួ យ ឬសម្ចើនក្នុងការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព។ វារាប់បញ្ច ូ ទា ាំងការោាំម្ទណផ្ន ក្េមាារៈ
និងបសចេ ក្សទេ ការចូ រ ួរ និងតួ នទីរបេ់ភារី ក្់ព័នធសផ្សងៗោន។ ។ វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយអាចេាំសៅសៅស ើរសម្មាង/ក្រម វ ិធី
ី ល ួនឯងផ្ទៃ ់។
ឫេក្រម ភាពននណដ ឬសក្ើតសចញពីរាំនិតផ្ត ចសផ្ត
ួ
ើរស ើងសោយអន ក្សម្បើម្ាេ់ដខ
ម្កបខណឌរួ យស្ម្ាប់ការលរៀបចំចងម្កងឯកសារ និងវាយតម្រៃ ការអនុវតត ន៍ការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព
សោ បាំែងេាំខាន់ម្នការសរៀបចាំចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ និងវាយតម្រៃ ការអនុវតត ន៍ការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព រឺសដើរបីណចក្រំ ណ ក្
និងផ្សពវ ផ្ាយចាំសែោះដឹងដ៏មានតម្រៃ ក្នុងការម្រប់ម្រងដីោាំម្ទដ ់ការេសម្រចចិតតសោយណផ្អ ក្ស ើេេតុតាងជារូ ោាន
និងពម្ងីក្
ឹ កាន់ណត
ការអនុវតត ន៍ អ ៗ។ សដើរបីទទួ នូ វ ទធ ផ្ សនោះវាចាាំាច់ម្តូវមានការវ ិភារសៅស ើបទពិសស្ថធន៍សៅទីវា
និងការយ ់ដង
ម្បសេើរស ើងអាំពីរូ សហតុននម្នភាពសជារ ជ័យក្នុងការអនុវតត ន៍ការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព សោយរិនសផ្ទតតេាំខាន់ថ្នសតើ
ភាពសជារជ័យទា ាំងសនោះម្តូវានទទួ ពីរសម្មាង ឬម្តូវានរក្ស ើញពីការអនុវតត ន៍តារណបបម្បម្ពែីរបេ់ពួក្សរផ្ទៃ ់។
សផ្ទតតសៅស ើការខិតខាំម្បឹងណម្បងក្នុងការបងាក
និងកាត់បនា យឱនភាពដី
និងណក្ រអ ឱនភាពដី
ស ើង វ ិញតាររយៈបលចេ កលទស្ការម្រប់ម្រងដី
(land
management
technologies)
និង វ ិធីសាស្តស្តផ្សពវ ផ្ាយស្ម្ាប់ការអនុវតត ន៍បលចេ កលទស្ាំំងលនោះ
(approaches
to
implement
these)។
រា ់ការអនុវតត ន៍ទា ាំងអេ់អាចម្តូវានពិចារណ្ឋថ្នសតើវាជា ក្ខ ែៈម្បម្ពែី
ឬម្តូវានណែនាំឱយអនុវតត ន៍ថមីៗរយៈរសម្មាង/ក្រម វ ិធី
ណដ ទទួ យក្សោយអន ក្សម្បើម្ាេ់ដី ឬជាការម្ចនម្បឌិតថម។ី
WOCAT

កម្រងបញ្ជីស្ំណួរស្នល
ូ ស្តីពីបលចេ កលទស្ម្នការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព (Core Questionnaire on SLM Technologies (QT)
ឹ ពីការអនុវតត ន៍ការម្រប់ម្រងដីតាររយៈការស្ៃ ើយេាំែួររួ យចាំនួនដូ ចជា៖ សតើបសចេ ក្សទេសនោះ
ជាជាំនួយក្នុងការពែ៌ននិងយ ់ដង
មាន ក្ខ ែៈេមាគ ់លាក្់អវដខៃោះ? សតើមាននតុចូ
និងការចាំណ្ឋយអវ ដខៃោះ? សតើវាម្តូវានសម្បើសៅក្ណនៃ ងណ្ឋ (បរ ិស្ថានរនុេស
និងធរម ជាតិ) សតើវាមានផ្ បោះ
់អវដខៃោះ?
កម្រងបញ្ជីស្ំណួរស្នល
ូ ស្តីពី វ ិធីសាស្តស្តផ្សពវ ផ្ាយម្នការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព (Core Questionnaire on SLM Approaches
(QA)) ស្ៃ ើយេាំែួររួ យចាំនួន៖ សតើការអនុវតត េសម្រចានសោយរសបៀបណ្ឋ
(រ ួរមាន ការពម្ងឹងេរតា ភាព ការេសម្រចចិតត
ការោាំម្ទណផ្ន ក្េមាារៈនិងបសចេ ក្សទេ ការផ្ទៃេ់បតរម្ក្បខែ
ូ
ឌ ចាប់ និងសោ នសោាយ) និងសតើនរណ្ឋជាអន ក្េសម្រចវាាន(រ ួរមាន
ភារី ក្់ព័នធទា ាំងអេ់ណដ ចូ រ ួរម្ពរទា ាំងតួ នទីរបេ់ពួក្សរ)។ ក្នុងក្រែីរសម្មាង
WOCAT េូ រឱអន ក្ចងម្ក្ងឯក្ស្ថរណត
េមាេភាព/ណផ្ន ក្ ឬេក្រម ភាពរបេ់រសម្មាងណដ
ក្់ព័នធសៅនឹងការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាពណតបុសណ្ឋ
ណ ោះ។
ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរេន ូ េត ីពីបលចេ កលទស្ម្នការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព (QT core) និងកម្រងបញ្ជីស្ំណួរស្នល
ូ ស្តីពី វ ិធីសាស្តស្ត
ផ្សពវ ផ្ាយម្នការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព (QA core)មានេាំែួរសោ រួ យចាំនួន ក្់ព័នធនឹងការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយ
ចីរភាព។ វាជារូ ោានម្រឹោះម្នចាំសែោះដឹងរបេ់ WOCAT ។ក្ម្រងេាំែួរសនោះខៃ ីសហើយចាំណ្ឋយសព តិចជាង ក្នុងការបាំសពញសបើសម្បៀប
សធៀបសៅនឹងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរណដ ានសម្បើពីរុនរក្។
ម្កបខណឌម្ន WOCAT ានលកខ ណៈបត់ដបន ល ើយលបើកទូ ោយ។ វាជួ យឱយអន ក្សម្បើម្ាេ់អាចបញ្ច ូ នូ វម្បននបទជាក្់លាក្់
អាម្េ័យសៅស ើចាំែង់ចាំែូ ចិតត និងតម្រូវការរបេ់ពួក្សរសដើរបីពម្ងីក្ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរេន ូ របេ់ WOCAT ម្បក្បសោយេត ង់ោរ។
ការអេិវឌឍន៍ រូ ឌុល(modules) សធវ ដានរ ួចរា ់សហើយ ឬចាប់សផ្ត ើរ៖ការបនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ អាកាេនតុ Climate change
adaptation (QC) ការកាត់បនា យការណម្បម្បួ អាកាេនតុ/អតថម្បសោន៍ម្នកាបូ ន (Climate Change Mitigation/
CarbonBenefits)សេដា ក្ិចេម្នការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាពនិងជីវចម្រ ុោះ (Economics of SLM and Biodiversity)។ រូ ឌុ ណដ
អាចសជឿទុក្ចិតតានអាម្េ័យសៅស ើចាំណ្ឋប់ អាររម ែ៍របេ់ភារី ក្់ព័នធ និងការសរៀររងម្បេពធននន។ WOCATសបើក្ទូ លាយនូ វ
ក្ិចេេហការ ការចូ រ ួរក្នុងរសម្មាង និងការអេិវឌឍន៍បណនា រសទៀតនូ វរូ ោានចាំសែោះដឹង។ ម្រប់រូ ឌុ ទា ាំងអេ់នឹងបម្ងួ រឱយខៃ ី
បញ្ជ ូ សៅក្នុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរេន ូ
QTនិង
QA។
ឧបក្រែ៍បណនា ររួ យសទៀត
រឺ
ក្ម្រងេាំែួរេត ីពីការសធវ ដណផ្នទីការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព (questionnaire on SLM Mapping (QM)) ម្តូវាន
បសងក ើតស ើងសដើរបី វ ិភារ និងបងាាញពីទីតាាំង spatial distribution ម្នការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព និងការវ ិវឌឍន៍ឱនភាពដី
រូ សហតុ និងផ្ បោះ
់។
ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរស ើក្ស ើងខាងស ើរឺបាំសពញបណនា រឱយោនសៅវ ិញសៅរក្។
រា ់ព័ត៌មានទា ាំងអេ់ណដ ម្តូវានចងម្ក្ងជាឯក្ស្ថរ
តាររយៈការសម្បើក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររបេ់ WOCAT អាចទាញយក្ានពីសវបស្ថយរបេ់ WOCAT (online database) នឹងនអាចយក្សៅ
ផ្សពវ ផ្ាយបនត េត ីពីចាំសែោះដឹងម្នការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព និងសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូ វការេសម្រចចិតតេម្មាប់ការអនុវតត ន៍
និងការពម្ងីក្បណនា រសទៀតេត ីពីការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព។
ស្ូរអានចំណុចស្ាាល់រួយចំនួនដូ ចខាងលម្ការរុននឹងបំលពញកម្រងបញ្ជីស្ំណួរ៖
•

បញ្ជ ីសនោះរួ រម្តូវានបាំសពញសោយម្ក្ ុរអន កឯកលទស្ដផ្នកម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព
(SLM
specialists)
ឹ ចាេ់/មានបទពិសស្ថធន៍
(រ ួរជារួ យអន ក្សម្បើម្ាេ់ដ)ី
ណដ មានស្ថវតា
និងបទពិសស្ថធន៍សផ្សងៗោនជាអន ក្នៃប់ដង
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ទាក្់ទងនឹង វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយ ចីរភាព។
•

ស្ូរល្ៃ ើយស្ំណួរាំំងអស្់។
ម្បេិនសបើរិនមានទិននន័យចាេ់លាេ់
ណដ
អ បាំផ្ុតរួ យសោយណផ្អ ក្ស ើការវ ិនិចេ័យម្បក្បសោយជាំនញឯក្សទេផ្ទៃ ់របេ់អនក្។
រិនអាចេួ រាន
ឬរិន ក្់ព័នធោន
េូ រេរសេរ
េូ រចងចាាំថ្នរុែភាពម្ន ទធ ផ្ អាម្េ័យសៅស ើរុែភាពម្នចសរៃ ើយរបេ់អនក្។

•

េាំែួរណដ មានេញ្ញា
ម្តូវស្ៃ ើយសោយមានការម្បឹក្ាជារួ យអន ក្សម្បើម្ាេ់ដ។ី សោយសោងសៅស ើ វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយអន ក្
រួ រស្ៃ ើយរា ់េាំែួរទា ាំងអេ់សោយមានការម្បឹក្ាជារួ យអន ក្សម្បើម្ាេ់ដ។ី

• េាំែួរណដ មានេញ្ញា

េូ រផ្ត ់ការាន់ស្ថមន
ម្បេិនសបើេាំែួរជាក្់លាក្់ណ្ឋរួ យ
“n/a”
។

តម្រូវឱយមានការវាេ់ណវង ឬការេសងក តសៅទីវា ។

ការណែនាំ ការពនយ ់ និយរន័យ និងឧទាហរែ៍ ម្តូវានេមាគ ់សោយអក្សរសម្ទត។ េូ រសម្បើនិយរន័យណដ ានផ្ត ់ឱយសៅ
ក្នុងឯក្ស្ថរសនោះសបើសទាោះបីជានិយរន័យទា ាំងសនខុេពីនិយរន័យរបេ់អនក្ផ្ទៃ ់/និយរន័យថ្ននក្់ជាតិក្៏សោយ
(ឧទាហរែ៍ៈ
ី ាំណ្ឋត់ថ្ននក្់ម្នជម្មា ។ ។)
ការសម្បើម្ាេ់ដច
•
ម្បអប់ជារាងកាលរ៉េម្តូវដតរូ ស្ម្រីស្! ម្បេិនសបើ “អាចមានចសរៃ ើយសម្ចើន”រិនម្តូវានចងអុរបងាាញ
េូ ររូ េម្រីេក្នុងម្បអប់ណតរួ យ
•

•

ស្ូរលម្បើឯកសារដដលានម្សាប់
ី រដដលអាចលធវ ើលៅ
លផ្សងលទៀតនិងអន កលម្បើម្ ស្់ដតា

និងដស្វងរកការដណនំពីអនកឯកលទស្ម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព
ន លដើរបីបលងក ើនរុណភាពទិននន័យឱ្យកាកាន់ដតម្បលស្ើរល ើង។

•

ក្នុងក្រែីអនក្រិនមានចសនៃោះទាំសនរម្រប់ម្ោន់ក្នុងការស្ៃ ើយេាំែួរ
េូ រសម្បើទាំព័រណដ ទាំសនរសៅណផ្ន ក្ខាងសម្កាយម្នក្ម្រង
បញ្ជ ីេាំែួរ។ ក្នុងក្រែីសនោះេូ រេរសេរបញ្ញជក្់ឱយានចាេ់លាេ់សៅតារេាំែួរនីរួយៗ និងស ខទាំព័ររបេ់វា។

•

េូ រភាជប់នូវ រំនូស្បលចេ កលទស្ រ ូបថត (ម្ពរាំំងការពណ៌ន) ឯក្ស្ថរសោង។ ។
• េូ របាំសពញសៅក្នុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរោច់សោយណ ក្េម្មាប់ វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយ និងបសចេ ក្សទេនីរួយៗ (ឧ. ក្ម្រងបញ្ជ ី
េាំែួររួ យេម្មាប់ វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយរួ យ ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររួ យេម្មាប់បសចេ ក្សទេរួ យ)។ វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយរួ យរួ រណតភាជប់
ជារួ យបសចេ ក្សទេរួ យ ឬបសចេ ក្សទេសម្ចើន។ ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរទា ាំងពីរ (SLM Technologies and SLM Approaches) សម្បើរ ួរ
ោនេម្មាប់ពែ៌នអាំពីក្រែីេិក្ារួ យសៅក្នុងទីតាាំងរួ យណដ ានសម្ជើេសរ ដេ។

• េូ របាំសពញក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរ លោយម្ប ុងម្បយ័តន និងអាចលរើលយល់
•
េូ របញ្ច ូ ព័ត៌មានចូ សៅក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់

េូ រចូ សៅកាន់សវបស្ថយ

WOCAT

(WOCAT

online

database)៖

qcat.wocat.net.
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១. ព័ត៌ានទូ លៅ

១.១ ល្មោះបលចេ កលទស្ស្ម្ាប់ការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព (ស្ំលៅលៅលលើបលចេ កលទស្Technology)
ស្មោះ:.............................................................................................................................................................................
ស្មោះសម្បើក្នុងតាំបន់:........................................................................................................................................................
ម្បសទេ:.................................................................................................................... .......................................................

១.២ ព័ត៌ានលរអ ិតពីបុរាលស្ំខាន់ៗ និងសាាប័នដដលចូ លរ ួរកនុងការវាយតម្រៃ
និងចងម្កងឯកសារម្នបលចេ កលទស្

អន កចងម្កង (Compiler)
បុរគ ណដ សធវ ដការេមាាេន៍ម្តូវម្បរូ
នរម្តក្ូ

ផ្ត ាំព
ុ ័ត៌មាន និងេូ របាំសពញសៅក្នុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរ

..........................................................នរខល ួន...........................................................................ម្េី ម្ប ុេ

ស្មោះស្ថាប័ន:..............................................................................................................................................................................
អាេយោានរបេ់ ស្ថាប័ន:............................................................................................................... ............................................
Postal Code:.............................................................................

ទីម្ក្ ុង: .................................................................................

រដា ឬម្េ ុក្: ................................................................................

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

ស ខទូ រេ័ពៃ ១: ........................................................................
.................................................

ស ខទូ រេ័ពៃ.២ (ទូ រេ័ពៃម្ដ):

អុីណរ

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

២: ..........................................................................

ជសម្រើេ: បណនា ររ ូបថតរបេ់អនក្ចងម្ក្ង សហើយម្ាប់ស្មោះឯក្ស្ថរសៅទីសនោះ
...................................................................................

បុរាលស្ំខាន់ៗ (Key resource person)
ជាបុរគ ណដ ផ្ត ់ព័ត៌មានសម្ចើនជាងសរបាំផ្ុតណដ មានសៅក្នុងឯក្ស្ថរសៅក្នុងក្ម្រងេាំែួរសនោះ។
បុរគ ទា ាំងសនោះអាចជាអន ក្សម្បើម្ាេ់ដី អន ក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព (ឧទាហរែ៍ៈ ទីម្បឹក្ាបសចេ ក្សទេ
អន ក្ម្ស្ថវម្ជាវ) ឬបុរគ ដ៏ម្ទសផ្សងៗសទៀត។
ស្ូរកំណត់ពីម្បលភទបុរាលស្ំខាន់ៗ៖ អន ក្សម្បើម្ាេ់ដ១ី អន ក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព
សផ្សងៗ (េូ របញ្ញជក្់): ....................................................
សោតត នរ:..........................................................នរ:.........................................................................ម្េី ម្ប ុេ
ស្មោះស្ថាប័ន:........................................................................................................................ ......................................................
អាេយោានរបេ់ ស្ថាប័ន:...........................................................................................................................................................
Postal Code:.............................................................................

ទីម្ក្ ុង: .................................................................................

រដា ឬម្េ ុក្: .................................................................................. ម្បសទេ: ...............................................................................
ស ខទូ រេ័ពៃ ១ : ......................................................................... ស ខទូ រេ័ពៃ ២ (ទូ រេ័ពៃម្ដ)
..................................................
អុីណរ

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

២: ..........................................................................

ជលម្រើស្ (Optional)៖ បណនា ររ ូបថតរបេ់បុរគ េាំខាន់ៗ សហើយម្ាប់ស្មោះឯក្ស្ថរសៅទីសនោះ
...........................................................

ី ចេាំសៅសៅស ើក្េិក្រ
អន កលម្បើម្ ស្់ដៈី ជាបុរគ /អងគ ភាពណដ អនុវតត ន៍/ណថរក្ាបសចេ ក្សទេ។ អន ក្សម្បើម្ាេ់ដអា
មានក្់ៗ (ខានតតូ ច ឬខានតធាំ) ម្ក្ ុរក្េិក្រ ( សេទ អាយុ ស្ថានភាពម្រួ ស្ថរ ចាំែង់ចាំែូ ចិតត)
េហក្រែ៍ម្ក្ ុរហុនឧេាហក្រម (ឧ. ម្ក្ ុរហុនរ៉ែុក្រក្ណរ៉ែ)ស្ថាប័នរាជរោាេិា (ឧ. ម្ម្ពរបេ់រដា ) ។ ។
១

ស្មោះរបេ់ស្ថាប័នណដ េម្របេម្រួ ក្នុងការចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ/ វាយតម្រៃ ស ើបសចេ ក្សទេ (សបើ ក្់ព័នធ)៖
..................................... ...
ស្មោះរសម្មាងណដ េម្របេម្រួ ក្នុងការចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ/វាយតម្រៃ ស ើបសចេ ក្សទេ (សបើ ក្់ព័នធ)
....................................................
ស្ាាល់៖ អន ក្ម្តូវបញ្ច ូ ស្ថៃក្េញ្ញា (logo) របេ់ស្ថាប័ន/រសម្មាងចូ សៅក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT
(WOCAT database)។
េូ របញ្ញជក្់អាំពីបុរគ េាំខាន់ៗសផ្សងសទៀតណដ ានផ្ត ់ព័ត៌មានចាំស

ោះបសចេ ក្សទេ (សបើ

ក្់ព័នធ):
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បុរាលស្ំខាន់ទី២: អន ក្សម្បើម្ាេ់ដី

 អន ក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព/អន ក្ផ្ត ់ម្បឹក្ាបសចេ ក្សទេ

សផ្សងៗ (េូ របញ្ញជក្់)៖ ..........................................................................................................................................................
នរម្តក្ូ

:.......................................................... នរខល ួន:..........................................................................ម្េី ម្ប ុេ

ស្មោះស្ថាប័ន:........................................................................................................................ ......................................................
អាេយោានរបេ់ស្ថាប័ន:................................................................................................................ ...........................................
Postal Code:.............................................................................

ទីម្ក្ ុង: .................................................................................

រដា ឬម្េ ុក្: .................................................................................. ម្បសទេ:
................................................................................
ស ខទូ រេ័ពៃ.១ : ......................................................................... ស ខទូ រេ័ពៃ.២ (ទូ រេ័ពៃម្ដ)
....................................................
អុីណរ ១: .................................................................................. អុីណរ
...........................................................................
បុរាលស្ំខាន់ទី៣:

អន ក្សម្បើម្ាេ់ដី

២:

អន ក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព/ អន ក្ផ្ត ់ម្បឹក្ាបសចេ ក្សទេ

សផ្សងៗ(េូ របញ្ញជក្់): ............................................................................................................... .
នរម្តក្ូ
ម្ប ុេ

:..........................................................នរខល ួន.:.................................................................................ម្េី

ស្មោះស្ថាប័ន:........................................................................................................................ ......................................................
អាេយោានរបេ់ ស្ថាប័ន:............................................................................................................... ............................................
Postal Code:.............................................................................

ទីម្ក្ ុង: .................................................................................

រដា ឬម្េ ុក្: .................................................................................. ម្បសទេ:
................................................................................
ស ខទូ រេ័ពៃ.១ : ......................................................................... ស ខទូ រេ័ពៃ.២ (ទូ រេ័ពៃម្ដ)
....................................................
អុីណរ ១: .................................................................................. អុីណរ
.............................................................................
បុរាលស្ំខាន់ទី៤:

អន ក្សម្បើម្ាេ់ដី

២:

អន ក្ឯក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព/អន ក្ផ្ត ់ម្បឹក្ាបសចេ ក្សទេ

សផ្សងៗ(េូ របញ្ញជក្់) .................................................................................................................................................................
នរម្តក្ូ

:..........................................................នរខល ួន:..........................................................................ម្េី ម្ប ុេ

ស្មោះស្ថាប័ន:..............................................................................................................................................................................
អាេយោានរបេ់ ស្ថាប័ន:............................................................................................................... ............................................
Postal Code:.............................................................................

ទីម្ក្ ុង: .................................................................................

រដា ឬម្េ ុក្: .................................................................................. ម្បសទេ: ..............................................................................
ស ខទូ រេ័ពៃ.១ : ......................................................................... ស ខទូ រេ័ពៃ.២ (ទូ រេ័ពៃម្ដ) .................................................
អុីណរ

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

១.៣ លកខ ខណឌាំក់ទងលៅនឹងការលម្បើម្

ស្់ទន
ិ ន នយ
័ ដដល

២: .........................................................................

នចងម្កងតាររយៈ WOCAT

សតើទិននន័យម្តូវានចងម្ក្ងសៅសព ណ្ឋ
(សៅទីវា )?:................................................................................................................
អន ក្ចងម្ក្ង
និងបុរគ េាំខាន់យ ់ម្ពរទទួ យក្នូ វ ក្ខ ខែឌននទាអាំពីក្់ទងនឹងការសម្បើម្ាេ់ទិននន័យណដ ានចងម្ក្ងតាររយៈ
WOCAT
ាទ/ចា+
សទ

ស្ាាល់៖ ម្បេិនសបើអនក្រិនយ ់ម្ពរតារ ក្ខ ខែឌននទាក្់ទងសៅនឹងការសម្បើម្ាេ់ទិននន័យណដ ចងម្ក្ងតាររយៈ
WOCAT អន ក្នឹងរិនអាចបញ្ច ូ ឬកាេម្រួ ទិននន័យសៅក្នុងម្បព័ននម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCATសនោះសទ
(WOCAT database)
លកខ ខណឌាំក់ទងលៅនឹងកាលម្បើម្ ស្់ទិននន័យដដលចងម្កងតាររយៈ WOCAT
• ទិននន័យណដ ទទួ ានតាររយៈក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររបេ់ WOCAT នឹងម្តូវានវាយបញ្ច ូ ណក្េម្រួ
និងរក្ាទុក្សៅក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT (online)
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សោយអន ក្ចងម្ក្ងឬអន ក្បញ្ច ូ ទិននន័យណដ ចាត់តាាំងសោយអន ក្ចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ។
ការទទួ ខុេម្តូវរ ួរេម្មាប់ការចងម្ក្ង និងរុែភាពទិននន័យ រឺអាម្េ័យសៅស ើអនក្ចងម្ក្ង។ អន ក្ចងម្ក្ង
បុរគ េាំខាន់ៗ និងបុរគ ណដ បញ្ច ូ ទិននន័យ នឹងម្តូវានក្ត់ម្តា
និងទទួ ស្ថគ ់ចាំស ោះទិននន័យណដ មានសៅក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យ ក្៏ដូចជាសៅក្នុងរា ់ការចងម្ក្ង
ឬឯក្ស្ថរសាោះពុរព ម្នវ ដធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយសនោះ។
• ទិននន័យណដ ផ្ទ ក្
ុ ទុក្ក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យរបេ់ WOCAT (WOCAT database) រឺអាចចូ សរើ
និងទាញយក្សោយសេរ ដ
• អន ក្សម្បើម្ាេ់អាចទាញយក្ទិននន័យរក្សម្បើតាររយៈ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
3.0Unported License.

អន ក្មានេិទធិក្នុងការ៖
• ដចករំ ដលក — ថតចរៃ ង និងណចក្ចាយបនត នូ វឯក្ស្ថរសៅក្នុងទម្រង់សផ្សងៗ
• ងាយម្ស្ួ ល — បញ្ច ូ ោន ណក្ណម្ប និងអេិវឌឍន៍បណនា រស ើឯក្ស្ថរ
អន ក្ផ្ត អញ្ញាប័ែណ រិនអាចដក្ហូ តនូ វក្រម េិទធិបញ្ញាទាង
ាំ សនោះសទ កា ណ្ឋអន ក្ានសោរពសៅតារ ក្ខ ខែឌរបេ់អញ្ញាប័ែណ
ដូ ចខាងសម្ការ៖
• ភាពជាាេស្់ — អន ក្ម្តូវផ្ត ់នូវការទទួ ស្ថគ ់េរម្េបរួ យ ផ្ត ់ការភាជប់សៅកាន់សរហទាំព័រអញ្ញាប័ែណ
និងចងអុរបងាាញម្បេិនសបើការផ្ទៃេ់បតរម្តូ
ូ វានសធវ ដស ើង
• រិនដរនស្ម្ាប់ ណិជជករម — អន ក្រិនអាចសម្បើឯក្ស្ថរក្នុងទិេសៅសធវ ដ ែិជជក្រម ានសទ
• ដចករំ ដលកដូ ចគ្នន — ម្បេិនសបើអនក្បញ្ច ូ ោនស ើង វ ិញ ណក្ណម្បរ ឬអេិវឌឍន៍បណនា រសៅស ើឯក្ស្ថរសនោះ
អន ក្ម្តូវណតណច រំ ណ ក្ការចូ រ ួររបេ់អនក្ឱយម្េបសៅតារ ក្ខ ខែឌអញ្ញាប័ែណម្នឯក្ស្ថរសដើរដូ ចោនណដរ។
• រិនានការោក់កម្រិតបដនា រ — អន ក្រិនអាចោក្់ ក្ខ ខែឌផ្ល វូ ចាប់ ឬវ ិននការបសចេ ក្ វ ិទាណ្ឋរួ យណដ
ោក្់ក្ាំហិតដ ់អនក្សម្បើម្ាេ់សផ្សងសទៀតពីការសធវ ដអវដរួយណដ អញ្ញាប័ែណានអនុញ្ញាតត ។
លកខ ណឌលពញលលញម្នអតត ញ្ញាណប័ណណ: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode

១.៤ លស្ចកត ីម្បកាស្ស្តីពីចរី ភាពម្នការពណ៌នពីបលចេ កលទស្
េមាគ ់ថ្នក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររបេ់
WOCAT
សផ្ទតតសៅស ើការចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ
និងការវាយតម្រៃ ការអនុវតត បសចេ ក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព។សទាោះបីជាោងណ្ឋក្៏សោយ
ក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរសនោះអាចសម្បើសដើរបីសរៀបរាប់ពីការអនុវតត ការម្រប់ម្រងដីសោយរិនេរម្េបផ្ងណដរម្បេិនសបើអនក្ចង់សម្បៀបសធៀបការអ
នុវតត សនោះជារួ យនិងបសចេ ក្សទេការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាពជាក្់លាក្់ណ្ឋរួ យ។ ក្នុងក្រែីសនោះេូ របងាាញឯក្ស្ថរសោងសៅនឹង
បសចេ ក្សទេការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាពទា ាំងសនោះសៅេាំែួរ ១.៦។

សតើបសចេ ក្សទេសនោះានពែ៌នពីបញ្ញាទាក្់ទងសៅនឹងឱនភាពដីណដរឬសទ?
សបើានពែ៌នវារិនបញ្ញជក្់ថ្នជាបសចេ ក្សទេម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាពសនោះសទ

ាទ/ចា+

សទ

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

១.៥ ការលោងលៅលលើកម្រងបញ្ជស្
ី ំណួរវ ិធីសាស្តស្តផ្សពវ ផ្ាយ SLM
សដើរបីយ ់ចាេ់ពីការអនុវតត បសចេ ក្សទេណដ េរម្េប
ដូ ចសនោះម្តូវសធវ ដការពែ៌នពី វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយ
SLM
ណដ
ក្់ព័នធ។ ស្មោះវ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយណដ
ក្់ព័នធម្តូវានចងម្ក្ងដូ ចខាងសម្ការ និងេូ រម្ាក្ដថ្នមាន Link
ម្តូវានបសងក ើតសៅក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យ។
ស្មោះវ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយ SLM

អន ក្ចងម្ក្ង៖

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

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

១.៦ ការលោង/ លម្បៀបលធៀបជារួ យបលចេ កលទស្លផ្សងលទៀត
ម្បេិនសបើបសចេ ក្សទេណដ ពែ៌នសៅក្នុងក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរសនោះជាណផ្ន ក្រួ យម្នការវាយតម្រៃ សដើរបីសម្បៀបសធៀបពីភាពខុេ
ោនរវាងបសចេ ក្សទេ/ស្ថានភាព េូ រចងអុ បងាាញឱយាន រអ ិត
ស្មោះបសចេ ក្សទេ SLM សផ្សងសទៀត៖

អន ក្ចងម្ក្ង៖

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

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

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

...........................................................
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២. ពណ៌នអំពីបលចេ កលទស្ SLM

បលចេ កលទស្ការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព ( SLM Technology) រឺជាការអនុវតត ន៍រ ូបវ ័នត សៅទីវា ណដ ម្រប់ម្រង
ឱនភាពដី និង/បសងក ើនផ្ ិតភាព។ បសចេ ក្សទេរួ យរ ួរមានការវាេ់ណវងរួ យ ឬសម្ចើនដូ ចជា សក្សម្តក្រម (agronomic)
ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ (vegetative) រចនេរព ័នធ (structural) និងការវាេ់ណវងការម្រប់ម្រង (management measures)។
បលចេ កលទស្
SLM
រួ យអាចម្រប់ដែតប់ស ើ ក្ខ ែៈដូ ចោនសៅក្នុងធរម ជាតិ
( ក្ខ ែៈជីវស្ថស្តេត
biophysical)
និងស្ថានភាពរនុេស (សេដា ក្ិចេេងគ រ)។ មានន័យថ្នបសចេ ក្សទេសនោះរិនម្តូវានអនុវតត ន៍ ឬអនុវតត នខ
៍ ុេោនតិច
ី ៃ ីខុេោន។
ឬសម្ចើនសៅតារអាកាេនតុតាំបន់
ឬចាំណ្ឋត់ថ្ននក្់ជម្មា
ឬេា ិតសម្ការេិទធិកាន់កាប់ដធ
បសចេ ក្សទេរួ យមានវ ិននការែ៍១ ឬសម្ចើន (សក្សម្តស្ថស្តេត, ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ, រចនេរព ័នធ, និង វ ិននការែ៍ម្រប់ម្រង) ឧ.
ី ថ្ននក្់ៗសៅជម្មា េន ាំជារួ យនឹងការសធវ ដេៃឺ និងការេជ ួរដីតារជម្មា េន ាំ។
ការសរៀបចាំដជា
ី នុវតត ន៍៖
ព័ត៌ានជាក់ោក់ពីទំ ំដអ
ព័ត៌មានណដ ានផ្ត ់ឱយក្នុងក្ម្រងបញ្េ ីេាំែួរសនោះរួ រណតសផ្ទតតេាំខាន់សៅស ើទាំហាំណដ ានវាយតម្រៃ
/
ានវ ិភារ
ក្នុងសព សរៀបចាំឯក្ស្ថរបសចេ ក្សទេ (ឧ. តាររយៈការេមាាេន៍ជារួ យអន ក្សម្បើម្ាេ់ដ,ី ការចុោះអនុវតត តារទីវា , …),
សបើសទាោះបីជាបសចេ ក្ វ ិទាសនោះម្តូវានអនុវតត នឬ
៍ នឹងអាចអនុវតត នក្
៍ ន ុ ងតាំបន់ណ្ឋរួ យ។

២.១ ការពណ៌នស្លងខ បពីបលចេ កលទស្
េូ រេសងខ បបសចេ ក្សទេ ១-២ ម្បសោរ។ េូ រឱយម្ាក្ដថ្នការេសងខ បសនោះខៃ ីសហើយមានន័យម្រប់ម្ោន់ ម្ពរទា ាំងមានភាជប់
នូ វ ក្យរនៃ ឹោះណដ
ក្់ព័នធ។
វារឺជាេាំសែរសោ ម្នឯក្ស្ថរសនោះ
សហើយវាផ្ត ់នូវរូ ោានម្រឹោះដ៏េាំខាន់
េម្មាប់ណេវ ងរក្ទិននន័យសៅក្នុងម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យ (database)។
........................................................................................................................................ .........................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

២.២ ការពណ៌នលរអ ិតពីបលចេ កលទស្
ការពែ៌ន រអ ិតរួ រណតខៃ ីមានន័យម្រប់ម្ោន់បងាាញពីទិដាភាពរ ួរម្នបសចេ ក្សទេសនោះសៅដ ់អនក្សផ្សងានងាយយ ់។
ដូ ចសនោះវារួ រណតស្ៃ ើយសៅនឹងេាំែួររនៃ ឹោះរួ យចាំនួនដូ ចជាៈ
(១)
សតើបសចេ ក្សទេម្តូវានអនុវតត សៅក្ណនៃ ងណ្ឋ(រជឈោានធរម ជាតិ
និងរនុេស)?
(២)
សតើេិនភារ/េមាេនតុពិសេេម្នបសចេ ក្សទេ(រ ួរមានបសចេ ក្សទេជាក្់លាក្់)
មានអវ ដខៃោះ?
(៣)
សតើបសចេ ក្សទេសនោះមានសោ បាំែង/ ទិេសៅអវ ដខៃោះ? (៤) សតើអវដជាេក្រម ភាព/ណផ្នការចរបងណដ ចាាំាច់ក្នុងការបសងក ើត/
រក្ានូ វបសចេ ក្សទេ?
(៥)
សតើអវដជាអតថម្បសោជន៍/ផ្ បោះ
់ម្នបសចេ ក្សទេ?
៦)
ី
សតើអនក្សម្បើម្ាេ់ដសពញចិតត/រិនសពញចិតតចាំស ោះបសចេ ក្សទេសនោះម្តង់ចាំែុចណ្ឋខៃ ោះ? ការពែ៌នរួ រណតសៅចសនៃោះ ពី
២៥០០-៣០០០ អក្សរ សហើយរិនស ើេពី ៣៥០០អក្សរ។បណនា រស ើសនោះសទៀត ការព៌ែន រអ ិតបណនា រអាចបញ្ច ូ សៅក្នុង
ម្បព័នធម្រប់ម្រងទិននន័យ
(database)
ជាឯក្ស្ថរោច់សោយណ ក្។េូ របាំសពញការព៌ែនសនោះសៅដាំណ្ឋក្់កា ដាំបូង
បុណនត េូ រណក្េម្រួ វាសៅសព ណដ អន ក្ានបាំសពញក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួររ ួចរា ់។
.................................................................................................................................................................................... .......
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

២.៣ រ ូបថតអំពីបលចេ កលទស្
េូ រផ្ត ់រ ូបថតណដ បងាាញពីទិដាភាពរ ួរ និង ាំអិតម្នបសចេ ក្សទេ
ី
េូ រផ្ត ់រ ូបថតោងតិចពីរជាម្បសេទ (JPG, PNG,GIF)។ ។ ជាឯក្ស្ថររ ូបភាពណដ ានរក្ពីកាសររា៉ែឌីជថ
ឬតាររយៈណេគ ន
ពីមាេុីន ម្ពីន ពី វ ដឌីអូ ឬហវ ដ ។ រ ូបភាពរួ រណតមានរុែភាពខព េ់ និងរិនម្តូវានណក្ពីម្ទង់ម្ទាយសដើរ (not manipulated or distorted)។
ការពនយ ់(ពិពែ៌ន)
រឺសេន ើរឱយោក្់រ ូបភាពនីរួយៗ!
រ ូបភាពម្តូវណតផ្ាភាជប់ោនសៅនឹងការពែ៌នសៅក្នុងចាំែុច
២.២
និងជួ យបងាាញបសចេ ក្សទេសោយសធវ ដការរូ េសៅក្នុងចាំែុច ៤.១។
រ ូបភាពណដ េរររយម្តូវណតបងាាញស្ថានភាពរុន និងសម្កាយសព ឬមាន និងោមនការវាេ់េៃង់ពីការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព។
ឹ និងការបងាាញពី ក្ខ ែៈេាំខាន់ម្នបសចេ ក្សទេ។
រ ូបភាពណដ
អ រឺមានស្ថរៈេាំខាន់ខាៃាំងណ្ឋេ់េម្មាប់ការយ ់ដង

ល្មោះឯកសាររ ូបថត

ចំណងលជើង ការពនយល់ម្នរប
ូ ថត

កាលបរ ិចឆ ទ
និងទីតាង
ំ

ល្មោះអន កថតរ ូប

ក្ាំែត់េមាគ ់ទូសៅអាំពីរ ូបថត/រ ូបភាព:........................................

.........................................................................................
ឧាំ រណ៍

ី ថ្ននក្់ៗសៅជម្មា េន ាំ (terraces) សហវ នោ ជូ (Fanyajuu) ណដ មានសមមជាេៃ ឺ
ទិដឋភាពរ ួរ (រ ូបខាងស្វ ង)៖ ការសរៀបចាំដជា
ទិដឋភាពលំអិត (រ ូបខាងស្ថតាំ)៖ េៃ ឺសហវ នោ ជូ (Fanyajuu) សៅក្នុងចាំការស តបនៃប់ពីម្បរូ ផ្ សមមសនបផ្ឺ (Napier)
សៅស ើេៃឺ និងកាក្េាំែ ់សដើរស តសៅជាប់េៃឺ។ (ថតសោយ៖ Machakos, Kenya; H.P.Liniger)

២.៤ វ ើលដអូ អំពីបលចេ កលទស្
ម្បេិនសបើមានឯក្ស្ថរវ ដសដអូ ានបងាាញពីបសចេ ក្សទេ េូ រោក្់ចូ សៅក្នុង public platform (ឧ. vimeo.com,
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youtube.com)

សហើយេូ របងាាញពីចាំែុចភាជប់សៅកាន់សរហទាំព័រសោយមានការព៌ែនរួ យេម្មាប់ឯក្ស្ថរនីរួយៗសៅក្នុងតារាង
ខាងសម្ការសនោះ
ភាជប់លៅកាន់លរ ទំព័រ

ការពនយល់ ការព៌ណនខៃ ី

២.៥ ម្បលទស្/តំបន់/ទីតាង
ំ កដនៃ ង ដដលបលចេ កលទស្ម្តូវ
និង នម្រប់ដណតប់លោយការវាយតម្រៃ លនោះ

កាលបរ ិចទ ទនិងទីតាង
ំ

ល្មោះអន កថតវ ើលដ
អូ

នអនុវតត ន៍

បសចេ ក្សទេណដ ានពែ៌នម្តូវានអនុវតត ន៍ក្ណនៃ ងសផ្សងៗពីោន។
សទាោះបីជាោងណ្ឋក្៏សោយ
ក្ាំែត់ពត៌មានសៅក្នុងបញ្ជ ីេាំែួរសនោះ
រឺសម្បើចាំស ោះ
ក្ណនៃ ងទា ាំងឡាយណ្ឋណដ ម្តូវានសធវ ដ
ការវាយតម្រៃ /ានសធវ ដការវ ិភារសៅក្នុងដាំសែើរការេម្មាប់ចងម្ក្ងឯក្ស្ថរ(តាររយៈការចុោះទីវា
េមាាេន៍ជារួ យអន ក្សម្បើម្ាេ់ដសី ផ្សងោន រាយការែ៍ ។ ។)។ េូ រក្ុាំយក្ទីតាាំងសផ្សងណដ ានអនុវតត បសចេ ក្សទេដូ ចោន
បុណនត ទិននន័យរិនម្តូវានម្បរូ សនោះសទ។
ម្បសទេ: ...................................................... តាំបន់/រដា /សខតត ....................................................................
ការបញ្ញជក្់បណនា រពី ក្ខ ែៈរបេ់ទីតាាំង (ឧ.ម្ក្ ុង ទីម្បជុាំជន ។ ។) ម្បេិន ក្់ព័នធ៖ .......................................................
ចាំនួនកដនៃ ងានក្ាំែត់/វាយតម្រៃ ក្នុងការចងម្ក្ងជាឯក្ស្ថរម្នបសចេ ក្សទេសនោះ៖



រួ យក្ណនៃ ង 
២-១០ក្ណនៃ ង 
១០-១០០ក្ណនៃ ង 
១០០-១,០០០ក្ណនៃ ង 
>១,០០០ក្ណនៃ ង

កដនៃ ង៖ ក្ណនៃ ងរួ យអាចជា

ូ ត៌ ឬតាំបន់ធាំរួយម្រប់ម្រងសោយបុរគ រួ យ ឬេហររន៍រួយ
ឬក្ណនៃ ងរួ យណដ សហោាសរចនេរព ័នម្តូវានអនុវតត (ឧ. ទាំនប់វា រ ដអរគ ិេនី)

ពត៌មានបញ្ញជក្់ទីតាាំងអីពីេូរិស្ថស្តេត (ក្ូ អរសោសន) ម្នតាំបន់ណដ បសចេ ក្សទេម្តូវានចងជាឯក្ស្ថរ (តាំបន់)៖
ស្មោះទីតាាំង ស្មោះអន ក្សម្បើម្ាេ់ដី ។ ។

រយៈបសណ្ឋ
ត យ

រយៈទទឹង

(Longitude)

(Latitude)

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

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

២.៦ កាលបរ ិលចឆ ទចុោះអនុវតត
បងាាញឆ្នាំម្នការចុោះអនុវតត ន៍៖……………………………………...............................
ម្បេិនសបើរិនចាេ់ឆ្នាំ េូ របញ្ញជក្់កា បរ ិសចេ ទណដ ម្បហាក្់ម្បណហ :
តិចជាង១០ឆ្នាំរុន (ថម ីៗ) ១០-៥០ ឆ្នាំរុន

សម្ចើនជាង ៥០ ឆ្នាំរុន (ម្បម្ពែី)

២.៧ ការដណនំពីបលចេ កលទស្
េូ របញ្ញជក្់សតើបសចេ ក្សទេម្តូវានណែនាំឱយអនុវតត សោយរសបៀបណ្ឋ៖ រតិសោប ់ (ម្បសេទរសម្មាង។ ។) ...............
តាររយៈការម្ចនម្បឌិតថម ីរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដី
..........................................................................
ជាណផ្ន ក្រួ យម្នម្បព័នធណបបម្បម្ពែី (សម្ចើនជាង៥០ឆ្នាំ)

..........................................................................
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ក្ាំ ុ ងសព ពិសស្ថធន៍/ម្ស្ថវម្ជាវ
តាររយៈរសម្មាង/អនត រាររន៍ពីខាងសម្ៅ

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

ី ៃ ់។ ទមាៃប់
តារទាៃប់ (traditional) និងការម្ចនម្បឌិតថមី (innovation) េាំសៅស ើបសចេ ក្សទេរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដផ្ទ
និងការម្ចនម្បឌិតថម ី
ណដ ម្តូវានសម្បើម្ាេ់ជាសម្ចើនជាំនន់រក្សហើយ
ឬជាការអេិវឌឍសោយរាំនិតផ្ត ចសផ្ត
ួ
ើរសោយអន ក្សម្បើម្ាេ់ដសី ោយខល ួនឯងនសព ថម ីៗសនោះសដើរបីស្ៃ ើយតបសៅតារស្ថានភាព
ជាក្់ណេត ង។
េូ រសម្បើ
”បសចេ ក្សទេសផ្សងសទៀត”
សៅសព ណដ បសចេ ក្សទេណ្ឋរួ យរិនេរម្េបសៅនឹងចាំណ្ឋត់ថ្ននក្់ណដ ក្ាំែត់ម្ពរទាង
ាំ េូ របញ្ញជក្់ពីរូ សហតុណដ វា
រិនេរម្េប
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៣. ការចាត់ថ្ននក់បលចេ កលទស្ម្នការម្រប់ម្រងដីម្បកបលោយចីរភាព
៣.១ លគ្នលបំណងស្ំខាន់ៗ ម្នបលចេ កលទស្
អាចសម្ជើេសរ ដេចសរៃ ើយានសម្ចើន


សធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូ វផ្ ិតក្រម (ដាំណ្ឋ,ាំ ចាំែីេតវ , ស ើ/ជាតិេរម្េ, ទឹក្, ថ្នរព )

កាត់បនា យ, បងាករ, ស្ថតរស ើង វ ិញនូ វឱនភាពដី (ដី ទឹក្ រុក្ខជាតិ)

អេិរក្សម្បព័នធសអក្ូ ូ េុី

ការ រតាំបន់ទីជម្មា /តាំបន់ណខសទឹក្ខាងសម្ការបញ្ច ូ ជារួ យបសចេ ក្សទេសផ្សងសទៀត


អេិរក្ស/សធវ ដឱយម្បសេើរស ើងជីវចម្រ ុោះ

កាត់បនា យហានិេ័យម្នសម្ោោះរហនត រាយ (ឧ. សម្ោោះរាាំងេងត
ួ ទឹក្ជាំនន់ ការាក្់ដី)

បនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ អាកាេនតុ/សម្ោោះរហនត រាយ និងផ្ បោះ
់របេ់វា (ឧ. ធន់សៅនឹងសម្ោោះរាាំងេងត
ួ ខយ ់ពុ យោះ)
កាត់បនា យការណម្បម្បួ អាកាេនតុ និងផ្ បោះ
់របេ់វា (ឧ. តាររយៈកាបូ នេតុក្ (carbon sequestration)
បសងក ើតផ្ ម្បសោជន៍សេដា ក្ិចេ (បសងក ើនម្ាក្់ចាំែូ / ឱកាេការងារ)
បសងក ើតផ្ ម្បសោជន៍េងគ រ (កាត់បនា យជសមាៃោះដសែតើរធនននធរម ជាតិ
ជួ យដ ម្់ ក្ ុរណដ ោមនឱកាេទទួ ានការងារ)
សោ បាំែងសផ្សងៗ(បញ្ញជក្់)៖ …………………………………………………………………………………………
៣.២ ម្បលភទដីលម្បើម្

ស្់ដដល

នអនុវតត ន៍បលចេ កលទស្

េូ រសរើ និយរន័យម្នការសម្បើម្ាេ់ដី ម្បសេទដីសម្បើម្ាេ់ និងោក្់តារម្ក្ ុរដូ ចខាងសម្ការ។
លម្ជើស្លរ ើស្ម្បលភទដីលម្បើម្
ស្់
ជាធរម តារូ េម្រីេចសរៃ ើយ១
ឬ២ និងអាចសម្ចើនបាំផ្ុត ២
ចសរៃ ើយ
ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋ ាំ (cropland)

លម្ជើស្លរ ើស្១ ឬលម្ចើម្នចំណាត់ថ្ននក់
អាចមានសម្ចើនចសរៃ ើយ

េូ របញ្ញជក្់ផ្ ត
ិ ផ្ / សេវាក្រម /
ក្ាំែត់េមាគ ់េខា
ាំ ន់ៗ



ដាំណ្ឋម្ាំ បចាាំឆ្នាំ
ដាំណ្ឋអា
ាំ យុកា ណវង
សដើរស ើធាំនិងតូ ច
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់):……………

ដាំណ្ឋច
ាំ របង (ដាំណ្ឋឧ
ាំ េាហក្រម
និងដាំណ្ឋសាំ េបៀង)
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

ដីវា សមមេម្មាប់ចិញ្េឹរ
េតវ (
grazing land)

វាលលមមធំៗ (Extensive grazing)
ពសនចរ
 ក្់ក្ណ្ឋ
ត ពសនចរ
ណបងណចក្វា សមមជាបលុក្
វាលលមមតូ ចៗ
កាត់និងយក្ឱយេតវ ចិញ្េឹរ
បសងក ើនវា សមម
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់):…………….

ម្បសេទេតវ និងផ្ ិតផ្ ចាំបងៗ:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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ដីម្ម្ព/ដីោសាំ ដើរស


ើ

ចម្រ ុោះ (ដាំណ្ឋ/ាំ
វា សមម/
សដើរស ើ)រិតទា ាំងក្
េិរុក្ខក្រម 

ម្ម្ព ក់កណា
ត លធរម ជាតិ/ ធរម ជាតិ
កាប់ណតរួ យចាំនួន Selective felling
កាប់ទា ាំងអេ់ Clear felling
កាប់ណតម្ម្ពម្បែិត Shifting cultivation
កាប់ស ើងាប់/ កាប់ណរក្សចា
រិនសម្បើម្ាេ់ស ើម្ម្ព
ការោំលដើរល ើ/ បលងក ើតម្ម្ព
ឯក្វបបក្រម ណដ សម្បើពូជក្នុងម្េ ុក្
ឯក្វបបក្រម ណដ សម្បើពូជសម្ៅម្េ ុក្
ពូ ជបញ្ច ូ ោន
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់):………………....

ផ្ ិតផ្

និងសេវាក្រម ៖

ស ើហុប
អុេ
ណផ្ៃ ស ើ និងម្ោប់ធញ្ា ជាតិ
ផ្ ិតផ្ ម្ម្ពស ើសផ្សងៗ (ទឹក្ ្ ុ ាំ,
រុក្ខជាតិឱេថ,)
វា សមម
ការអេិរក្ស/ការការ រធរម ជាតិ
ការក្ាំស្ថនត /សទេចរែ៍
ការ រពីសម្ោោះធរម ជាតិ

សផ្សងៗ
(បញ្ញជក្់):...............................................

ផ្ ិតផ្ /សេវាក្រម ចរបងៗ៖
ក្េិរុក្ខក្រម
Agro-pastoralism
Agro-silvopastoralism
Silvo-pastoralism
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖………………..

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

 សាំ ៅោាន សហោារចន
េរព ័នធ

ផ្ល វូ ទឹក្ ម្ផ្ៃ ទឹក្ ដីសេើរ

ឧេាហក្រម ទាញយ
ក្ណរ៉ែ

ក្ាំែត់េមាគ ់៖
ដី ាំសៅស្ថាន អាោរ
ចរាចរែ៍៖ ផ្ល វូ ថន ់ ផ្ល វូ ណដក្
ថ្នរព pipelines, powerlines
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់):....................
ណខសទឹក្ ផ្ល វូ ទឹក្ Drainage lines,
waterways
ម្េោះ ទាំនប់ Ponds, dams
វា េក្់ ដីសេើរ Swamps, wetlands
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖ ............

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
ផ្ ិតផ្ /សេវាក្រម ចរបងៗ៖
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

បញ្ញជក្់៖.....................................

ផ្ ិតផ្ ចរបង៖.....................................

បញ្ញជក្់៖.....................................

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

បញ្ញជក្់៖.....................................

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

ដីសខាោះជីជាតិ

សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖..........

រតិសោប ់៖................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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ម្បស្ិនលបើដីម្តូវ

នផ្លៃស្់បតរបន
ូ
ទ ប់ពីការអនុវតត ន៍បលចេ កលទស្ ស្ូរបញ្ញជក់ពីដីលម្បើម្

ស្់រុនលពលអនុវតត ន៍បលចេ កលទស្៖

................
......................................................................................................................................................
េូ រសម្ជើេសរ ដេម្បសេទដី ណដ ានសម្បើម្ាេ់ និងសធវ ដការចាត់ថ្ននក្់សៅក្នុងតារាងដូ ចខាងសម្ការ។
ការលម្បើម្ ស្់ដី (Land use )៖ េក្រម ភាពរនុេសណដ
ក្់ព័នធសៅនឹងដីសោយផ្ទៃ ់ តាររយៈការសម្បើម្ាេ់ធនននដី
ឬក្៏សធវ ដឱយមានផ្ បោះ
ដ
់
់ដ។ី
រម្រប់ដី (Land cover) ៖ ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ (សោយធរម ជាតិ ឬតាររយៈការោាំដុោះ) ឬរចនេរព ័នធណដ រនុេសបសងក ើតស ើង (អោរ
។ ។)ណដ ម្រប់ដែតប់ សៅស ើម្ផ្ៃ ដីណផ្ន ក្ខាងស ើ។
ម្បលភទលម្បើម្

ស្់ដី (Land use types)

ម្ក ុរចំបង

ម្ក ុររង

ដីោដ
ំ ំណាំ៖
ដីេម្មាប់ោដ
ាំ ាំណ្ឋាំ (ដី ណម្េ
ដីចមាករ)

 Ca: ដំណាំម្បចាំឆ្នំ (annual cropping)៖ ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋប
ាំ សណ្ឋ
ត ោះអាេនន /





ដីោដ
ំ ំណាំចំណីស្តវ
(Grazing land:)៖
ដីសម្បើម្ាេ់េម្មាប់ផ្ ិតក្
រម ចាំែីេតវ





ម្ម្ព/ ដីម្ម្ព៖
ដីេម្មាប់ផ្ ិតក្រម ស ើជា
ចរបង ផ្ ានពីម្ម្ពស ើ
ការក្រានត ការអេិរក្ស។



ដាំណ្ឋម្ាំ បចាាំឆ្នាំណតរួ យម្បសេទណដ ជាធរម តាម្តូវានម្បរូ ផ្ ណតរត ង
សហើយសម្ចើនបាំផ្ុតម្បរូ ានណតរយៈសព ២ឆ្នាំ (ឧ. ស ត ម្េូ វ ម្េូ វស្ថ ី បណនៃ
ដាំណ្ឋច
ាំ ាំែីេតវ )
Cp: ដំណាំរយៈលពលដវង (រិនដរនល ើ)៖ ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋជា
ាំ ក្់លាក្់
(រិនណរនដាំណ្ឋម្ាំ បសេទស ើ) ណដ អាចម្បរូ ផ្ បនត បនៃប់រយៈសព ២ឆ្នាំ ឬសម្ចើនឆ្នាំ
ឬក្៏អាចម្បរូ ផ្ ានណផ្ន ក្ខៃ ោះម្នដាំណ្ឋាំ (ឧ. អាំសៅ សចក្ រុក្ខជាតិរាង (sisal) មានេ់)
Ct: ម្បលភទលដើរល ើធំៗ និងលដើរល ើតូចៗ៖
សដើរស ើធាំៗណដ អាចម្បរូ ផ្ ានសម្ចើនជាងរួ យដងបនៃប់ពីការោាំរ ួច
សហើយជាទូ សៅអាចម្បរូ ផ្ ានសម្ចើនជាង៥ឆ្នាំ (ឧ. ចាំការស ើហូបណផ្ៃ /ស ើហូបណផ្ៃ
កាសហវ ណត ទាំ ង
ាំ ាយជូ (grapevines) ដូ ងសម្បង កាកាវ ដូ ង ដាំណ្ឋច
ាំ ាំែីេតវ )
Ge: ដីវាលលមមធំៗ (Extensive grazing land)៖ ចិញ្េឹរេតវ សោយសមមធរម ជាតិ
ឬ ក្់ក្ណ្ឋ
ត ធរម ជាតិ វា សមមជារួ យសដើរស ើ/ ស ើតូចៗ (រុក្ខជាតិ savannah)
ឬដីម្ម្ពណដ សបើក្ទូ លាយេម្មាប់េតវ ចិញ្េឹរ និងេតវ ម្ម្ព។
បញ្ច ូ នូ វម្ក្ ុររងននដូ ចខាងសម្ការ៖
 ពលនចរ (Nomadism)៖ រនុេសផ្ទៃេ់បតរទី
ូ
ាំសៅយក្េតវ ចិញ្េឹរសៅជាាំរួយ
(អន ក្ពសនចរ)

ក់កណា
ត លពលនចរ (Semi-nomadism/ pastoralism)៖
អន ក្ចិញ្េឹរេតវ មានក្ណនៃ ងផ្ទៃ ់ខល ួនេម្មាប់ោដ
ាំ ាំណ្ឋច
ាំ ាំែីេតវ បណនា រ។
ហវ ូងេតវ ចិញ្េឹរម្តូវានផ្ទៃេ់ទីសៅវា សមមឆ្ាយៗ។
 ដបងដចកវាលលមមជាបលុក (Ranching)៖ ជាវា សមមណដ មានទាំហាំធាំ
អាចមានការផ្ទៃេ់បតរសៅវា
ូ
សមមជិតៗ
និងអាចម្រប់ម្រងចាំែីានសម្ចើនជាង ក្់ក្ណ្ឋ
ត ពសនចរ។
Gi ដីវាលលមមតូ ចៗ/ ផ្លិតករម ចំណី (Intensive grazing/fodder production)៖
បសងក ើន ឬោាំដាំណ្ឋច
ាំ ាំែីេតវ េម្មាប់ការចិញ្េឹរេតវ (េម្មាប់កាត់ និងជញ្ជន
ូ )៖ ចាំសបុើង
ពពួ ក្េណែតក្ ម្បសេទរុក្ខជាតិចាំែីសផ្សងៗ…) រិនរ ួរបញ្ច ូ ដាំណ្ឋច
ាំ ាំែីដូចជា ស ត
ម្ោប់ធុញ្ាជាតិ។ ម្បសេទដាំណ្ឋទា
ាំ ាំងសនោះចាត់ថ្ននក្់ជាម្បសេទដាំណ្ឋម្ាំ បចាាំឆ្នាំ
(សរើ សៅខាងស ើ)។ ដីវា សមមតូ ចៗអាចចាត់ថ្ននក្់ជា៖
 កាត់ និងជញ្ជន
ូ / គ្នមនវាលលមមស្ម្ាប់ចិញ្េឹរស្តវ (Cut-and-carry/zero
grazing)៖ មានន័យថ្នជញ្ជន
ូ ចាំែីឱយេតវ សៅសម្កា ឬក្ណនៃ ងចិញ្េឹរ
ឬតាំបន់ហារឃាត់ណ្ឋរួ យសៅក្នុង ម្បព័នធសនោះ (zero grazing)
េតវ រិនឱយសចញពីក្ណនៃ ងចិញ្េឹរសទ
 បលងក ើនវាលលមម (Improved pastures)៖
វា សមមណដ ានោាំចម្រ ុោះជារួ យពពួ ក្េណែតក្ (អាចសម្បើម្ាេ់ជី
និង/ឬថ្ននកា
ាំ រ រ និងរុក្ខជាតិេម្មាប់បសងក ើននីម្តូណេន)។
Fn: ធរម ជាតិ ឬ ក់កណា
ត លធរម ជាតិ (Natural or semi-natural)៖
ម្ម្ពណដ េរបូរសោយស ើក្ម្រ/ សដើរស ើរបេ់ជនជាតិក្នុងតាំបន់ (indigenous trees)
ណដ រិនានោាំសោយរនុេស
 កាប់ស ើសចាោះៗ (Selective felling)
 កាប់ឆ្ករទាង
ាំ អេ់ (Clear felling)៖ កាប់ម្ម្ពទា ាំងអេ់ក្នុងសព ណតរួ យ
 សធវ ដក្េិក្រម ពសនចរ
(Shifting
cultivation)៖
កាប់ឆ្ករ
(ម្បរូ ផ្ )
ណតស ើមានតម្រៃ ក្នុងម្ម្ព
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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. ណផ្ៃ ស ើ ម្ោប់ធុញ្ាជាតិ
ផ្សិត ទឹក្ ្ ុ ាំ រុក្ខជាតិឱេថ)
Fp: ការោំដំណាំ ការោំម្ម្ពល ើង វ ិញ (Plantations, afforestations)៖
ម្ម្ពណដ សក្ើតស ើងសោយការោាំ ឬ/ និង ដាំសែើរការោាំម្ម្ពស ើង វ ិញ
ឬស្ថតរម្ម្ពស ើស ើង វ ិញ
 ឯក្វបបក្រម ណដ សម្បើពូជក្នុងតាំបន់ (Monoculture local variety)
 ឯក្វបបក្រម ណដ សម្បើពូជសម្ៅតាំបន់ (Monoculture exotic variety)
 ពូ ជចម្រ ុោះ (Mixed varieties)
Fo: លផ្សងៗ (Other)៖ ឧ. កាប់ស ើសចាោះៗពីម្ម្ពធរម ជាតិ និងម្បសេទស ើចម្រ ុោះ
Mf: កស្ិរុកខករម (Agroforestry)៖ ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋាំ និងស ើ
Mp: Agro-pastoralism ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋាំ និងចិញ្េឹរេតវ
(រ ួរទាង
ាំ ការផ្ទៃេ់បតរោ
ូ ន ចាំស ោះដាំណ្ឋ ាំ និងការចិញ្េឹរេតវ តាររដូ វកា )
Ma: Agro-silvopastoralism៖ ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋាំ ចិញ្េឹរេតវ និងស ើ
(រ ួរទាង
ាំ ការផ្ទៃេ់បតរោ
ូ ន ចាំស ោះដាំណ្ឋ ាំ និងការចិញ្េឹរេតវ តាររដូ វកា )
Ms: Silvo-pastoralism៖ ដីម្ម្ពស ើ និងដីចិញ្េឹរេតវ
Mo: លផ្សងៗ(Other)៖ ដីសម្បើម្ាេ់ចម្រ ុោះ
Ss: ាំសៅស្ថាន អោរ
St: ចរាចរែ៍៖ ផ្ល វូ ថន ់ ផ្ល វូ ណដក្
Se: បណ្ឋ
ត ញថ្នរព ៖ ម្បព័នធទុយសោ ណខសចរនត អរគ ិេនី
So: សហោារចនេរព ័នធសផ្សងៗ
Wd: ម្បព័នធបងហរូ
Wp: ម្េោះ ទាំនប់
Ws: វា េក្់ ដីសេើរ
Wo: ផ្ល វូ ទឹក្សផ្សងៗ






ចម្រ ុោះ (Mixed)៖
ដីសម្បើម្ាេ់ចម្រ ុោះ
ក្នុងដី ណតរួ យ
(បញ្ច ូ ក្េិរុក្ខក្រម )







លំលៅសាាន
ល ោឋរចនស្រព ័នធ(Settlemen
ts,infrastructure)






ផ្ល វូ ទឹក ម្ផ្ទទឹក
ដីលស្ើរ(Waterways,
waterbodies, wetlands)

ដរ៉េ
ឧស្ា ករម ាំ
ញយកដរ៉េ (Mines,
extractiveindustr
ies)
ដីលខាោះជីជាតិ
(Unproductive
land)






 I: ណរ៉ែ ឧេាហក្រម ទាញយក្ណរ៉ែ

 U: ដីសចា េាំរារ វា ខាច់ ម្ផ្ៃ ទឹក្ក្ក្ ។ ។

៣.៣ ព័ត៌ានបដនា រម្នការលម្បើម្

ស្់ដី

ការផ្គ ត់ផ្គង់ទឹក្សៅក្ណនៃ ងអនុវតត ៍បសចេ ក្សទេ៖
ទឹក្សេៃ ៀង ទឹក្សេៃ ៀង និងម្បព័នធសម្ស្ថចម្េព
ម្បព័នធសម្ស្ថចម្េពទាង
ាំ ម្េ ុងសផ្សងៗ (ឧ. បនៃប់ពីទឹក្ជាំនន់)៖ 
…………
រតិសោប ់៖.........................................................................................................................................................................

ទឹកលភៃ ៀង (Rainfed)៖ ដាំណ្ឋណាំ ដ ោាំរឺពឹងណផ្អ ក្ស ើទឹក្សេៃ ៀងទា ាំងម្េ ុង។
ទឹកលភៃ ៀង និងម្បព័នធលម្សាចម្ស្ព (Mixed rainfed–irrigated)៖ សម្បើម្ាេ់ម្បព័នធសម្ស្ថចម្េពជាំនេសព ោមនសេៃ ៀង
េម្មាប់ការ ូ តលាេ់របេ់ដាំណ្ឋាំ សដើរបបសងក ើន និងរក្ាសេា រភាពទិននផ្
ទឹក្ណតរួ យម្បេពរឺរិនម្រប់ម្ោន់េម្មាប់ផ្ ិតក្រម ដាំណ្ឋសាំ នោះសទ។
ម្បព័នធលម្សាចម្ស្ពាំំងម្ស្ ុង (Full irrigation)៖ ម្បព័នធសម្ស្ថចម្េពេបបនិរមិតសផ្សងៗេម្មាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក្ជាម្បចាាំ
ជាបណនា រសៅស ើទឹក្សេៃ ៀងេម្មាប់ដាំណ្ឋ។ាំ
បនទប់ពីទឹកជំនន់ (Post-flooding)៖ បនៃប់ពីជាំនន់ទឹក្សេៃ ៀងានពនៃ ិចណម្េ (ឧ.ម្បព័នធេតុក្ទឹក្, ចងអរទឹ
ូ ក្(Wadis))
ទឹក្ណដ សៅេ ់ក្នុងដីដូចជាក្ណនៃ ងេតុក្ទុក្ទឹក្េម្មាប់ការោាំដាំណ្ឋ។ាំ
ដាំណ្ឋសាំ ម្បើទឹក្ណដ ានរក្ាទុក្សនោះេម្មាប់ការ ូ តលាេ់។
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ចាំនួនស្ថរណដ ោាំដាំណ្ឋក្
ាំ ន ុ ងរួ យឆ្នាំ៖ 
១


២


៣

បញ្ញជក្់៖..........................................................

ដង់េុីសតម្នេតវ ចិញ្េឹរ (ស
(សបើ

ក្់ព័នធ)៖.........................................................................................................................................

...............
៣.៤ ម្ក ុរ SLM ដដលបលចេ កលទស្ស្ាិតលៅកនុង
សម្ជើេសរ ដេរួ យក្នុងចាំសណ្ឋរបែតុាំម្ន SLM ណដ បសចេ ក្សទេម្តូវានយក្រក្អនុវតត ន៍។
អាចសម្ជើេចសរៃ ើយានសម្ចើនបាំផ្ុត ៣៖

ការម្រប់ម្រងម្ម្ពធរម ជាតិ និងម្ម្ព ក្់ក្ណ្ឋត ធរម ជាតិ
ម្រប់ម្រងការោាំម្ម្ពស ើ
ក្េិរុក្ខក្រម
រាាំងខយ ់ (windbreak)/ ោាំសដើរស ើសធវ ដជារបង (shelterbelt)
តាំបន់ម្ទនប់ (area closure) (បិទការសម្បើម្ាេ់ ោាំម្ទដ ់ការស្ថតរស ើង វ ិញ)
ម្បព័នធដាំណ្ឋប
ាំ ងវ ិ (ការោាំដាំណ្ឋ ាំ វ ិ ជុាំ ការទុក្ដីសចា សដើរបីបសងក ើនជីជាតិ ក្េិក្រម ពសនចរ)
pastoralism និងការម្រប់ម្រងដីេម្មាប់ចិញ្េឹរេតវ
ការម្រប់ម្រងសោយរ ួរបញ្ច ូ ការោាំដាំណ្ឋាំ និងការចិញ្េឹរេតវ
សធវ ដឱយម្បសេើស ើងរម្របដី/ដាំណ្ឋរ
ាំ ម្របដី
 កាត់បនា យការបោះ ់ដ ់ដី
បញ្ច ូ ការម្រប់ម្រងជីជាតិដី
 វ ិននការសធវ ដកាត់ទទឹងជម្មា (cross-slope measure)
បញ្ច ូ ការម្រប់ម្រងេតវ អ ិត និងជរា ឺ (រ ួរទា ាំង ក្េិក្រម េ រ ដរាងគ )
សធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូ វការបងាកត់ពូជរុក្ខជាតិ/ េតវ
ការេតុក្ទុក្ទឹក្
ការម្រប់ម្រងម្បព័នធសម្ស្ថចម្េព (រ ួរទា ាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក្ ម្បព័នធបងហរ)ូ
ការណបងណចក្ទឹក្ និងម្បព័នធបងហរូ
ការម្រប់ម្រងទឹក្ស ើដី (ទឹក្នៃក្់ ទសនៃ បឹង េរុម្ទ)
ការម្រប់ម្រងទឹក្សម្ការដី
ការម្រប់ម្រង/ ការ រតាំបន់ដីសេើរ
ការម្រប់ម្រងកាក្េាំែ ់រាវ/ កាក្េាំែ ់សផ្សងៗ
ម្បេិទធភាពថ្នរព
ការចិញ្េឹរ ្ ុ ាំ, វារ ដវបបក្រម (េតវ ក្នុងទឹក្), បេុបក្សី, ទនាយ, ដងកវនង
ូ
។ ។
សរហេួ ន
កាត់បនា យហានិេ័យសម្ោោះរហនត រាយសៅស ើម្បព័នធសអក្ូ ូ េុី
 វ ិននការែ៍សម្កាយម្បរូ ផ្
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖..............................................................................................
ការម្រប់ម្រងម្ម្ពធរម ជាតិ និងម្ម្ព

ក់កណា
ត លធរម ជាតិ (Natural and
semi-natural forest management)៖ ការរំពឹងទុក្ម្នចាប់ បសចេ ក្សទេ
សេដា ក្ិចេ េងគ រ និងបរ ិស្ថានសៅការអេិរក្ស និងការសម្បើម្ាេ់ម្ម្ព។
ម្រប់ម្រងការោំម្ម្ពល ើ (Forest plantation management)៖
ការោាំដុោះម្ម្ពស ណើ តរួ យម្នម្បសេទស ើ
សហើយម្តូវានោាំដុោះក្នុងសោ បាំែងសដើរបីយក្ស ើ។
សហើយសដើរស ើទា ាំងសនោះជាធរម តាម្តូវានម្រប់ម្រងោងយក្ចិតតទុក្ោ
ក្់សហើយអម្តា ូ តលាេ់ និងផ្ ិតភាពរបេ់វាមានក្ម្រិតខព េ់។
កស្ិរុកខករម (Agroforestry)៖
ោក្់បញ្ច ូ ការសម្បើម្ាេ់សដើរស ើណដ មានអាយុកា ណវងជារួ យដាំណ្ឋ ាំ
និង/ ឬេតវ េម្មាប់អតថម្បសោជន៍សផ្សងៗក្នុងការសម្បើម្ាេ់ដី

និងទឹក្;សម្បងឥនធ នៈ ចាំែីេតវ និងផ្ ិតផ្ អាហារ)
និងទីជម្រក្េម្មាប់េតវ ។
រ ង
ំ ខយល់ (Windbreak)៖ ឬោាំសដើរស ើសធវ ជា
ដ របង (shelterbelt)
រឺជាការោាំពពួ ក្ស ើធាំៗ ឬតូ ចៗ សដើរបីទប់ស្ថកត់
និងការ រពីការេឹក្ រ ិចរ ិ ម្នដី។
ជាធរម តាម្តូវានោាំជារបងជុាំ វ ិញដីក្េិោាន។
តំបន់ម្ទនប់ (បិទការសម្បើម្ាេ់ ោាំម្ទដ កា
់ រស្ថតរស ើង វ ិញ) (
Areaclosure (stop use, support restoration))៖ ការតាំបន់ការ
ណដ ដីមានឱនភាពសោយេក្រម ភាពរនុេស និងេតវ
សដើរបីស្ថតរធរម ជាតិស ើង វ ិញតាររយៈ វ ិននការែ៍ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
និង វ ិននការែ៍អេិរក្ស។

រ
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ម្បព័នធដណា
ំ ំបងវល
ិ (ការោំដណា
ំ ំ វ ិលជុំ ការទុកដីលចាលលដើរបីបលងក ើនជីជាតិ
កស្ិករម ពលនចរ)( Rotational systems (croprotation, fallows,
shifting cultivation))៖ រឺជាការអនុវតត ការោាំដណ្ឋ
ាំ ាំ
ឬរុក្ខជាតិម្េសដៀងោន/ ខុេោនសៅក្នុងដី ណតរួ យសៅតាររដូ វកា
ណដ ទុក្សចា រួ យរយៈសព ណ្ឋរួ យ។
ក្េិក្រម ពសនចររឺជាម្បព័នធក្េិក្រម ណដ មានណចក្ជាបលុក្ក្នុងការោាំដុោះ
ជាបសណ្ឋ
ត ោះអាេនន
បនៃប់រក្ទុក្វាសចា សដើរបីឱយរុក្ខជាតិដុោះ ូ តលាេ់តារ ក្ខ ែៈធរម ជាតិ
របេ់វា
សៅខែៈសព ណដ អន ក្សម្បើម្ាេ់ានផ្ទៃេ់បតរសៅក្ណនៃ
ូ
ងរួ យសទៀត។
Pastoralism និងការម្រប់ម្រងដីស្ម្ាប់ចិញ្េឹរស្តវ (Pastoralism and
grazing land management)៖
រឺជាការចិញ្េឹរេតវ សោយវា សមមធរម ជាតិ ឬ ក្់ក្ណ្ឋ
ត ធរម ជាតិ
វា សមមជារួ យសដើរស ើ និង/ឬ ដីម្ម្ពណដ អាចសម្បើម្ាេ់ាន។
មាេេ់េតវម្តូវសធវ ដសរាង ឬសម្កា េម្មាប់េតវ សៅសព ផ្ទៃេ់បតរទី
ូ តាាំងចិញ្េឹរ
សៅតារធនននសមមណដ មាន។
ការម្រប់ម្រងលោយរ ួរបញ្ចូលការោំដណា
ំ ំ និងការចិញ្េឹរស្តវ (Integrated
crop–livestock management)៖
បសងក ើនម្បេិទធភាពម្នការសម្បើម្ាេ់ធនននដាំណ្ឋ ាំ និងេតវ
តាររយៈអតត រអាំសពើនិងការបសងក ើតចាំែុចរ ួរ។
លធវ ើឱ្យម្បលស្ើរល

ើងរម្របដី/ ដំណាំរម្របដី (Improved ground/

vegetation cover)៖

វ ិននការែ៍សផ្សងៗណដ ជួ យសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងរម្របដីសោយណផ្ន ក្ងាប់ៗ/
កាក្់េាំែ ់រុក្ខជាតិ ឬដាំណ្ឋ។ាំ
កាត់បនា យបោះ ល់ដល់ដី (Minimal soil disturbance)៖
េាំសៅស កា
ើ ររិនេជ ួររាេ់ ឬេជ ួរដីជសម្ៅរាក្ និងោាំសោយផ្ទៃ ់។
ី រដបបចម្រ ុោះ (Integrated soil fertility
ការម្រប់ម្រងជីជាតិដតា
management (IFSM))៖
ជួ យដ ់ការម្រប់ម្រងដីតាររយៈការសម្បើម្ាេ់ វ ិធីស្ថស្តេតសផ្សងៗោនជារួ យនឹ
ងការអេិរក្សដី និងទឹក្។ IFSM សផ្ទតតស ើសោ ការែ៍ ៣
ី រម ជាតិ (ឧ. ការសម្បើលារក្េតវ និងជីក្ាំបុេ
ការបសងក ើនការសម្បើម្ាេ់ជធ
ការសម្បើម្ាេ់កាក្េាំែ ់រុក្ខជាតិសដើរបីបសងក ើន នីម្តូណេន
សហើយយក្េាំែ ស់ នោះោក្់ស ើរុ ដាំណ្ឋ)ាំ
សដើរបីកាត់បនា យការាត់បង់ស្ថរនតុចិញ្េឹររបេ់ដី
និងជួ យដ ់ ណផ្ន ក្សេដា ក្ិចេក្នុងការសម្បើម្ាេ់/ ទិញជីអេរ ដរាងគ ។
វ ិធានការអនុវតត កាត់ទទឹងទីជម្ាល (Cross-slope measures)៖
ី ម្មា ក្នុងទម្រង់ជាដី ណដ មានទាំនប់
ម្តូវានស្ថងេង់សៅស ដ
ើ ជ
ថមសរៀបជាជួ រ ឬរុក្ខជាតិទប់ដី ។ ។ េម្មាប់ទប់ស្ថកត់ស បឿនទឹក្ហូ រ
និងេាំែឹក្ដី។

លធវ ើឱ្យម្បលស្ើរល

ើងនូ វការបងាកត់ពូជរុកខជាតិ/ ស្តវ (Improved plant
varieties/animal breeds)៖ េាំសៅស ើការបងាកត់ពូជដាំណ្ឋ ាំ ឬេតវ
ណដ ផ្ត ់អតថម្បសោជន៍ដូចជាបសងក ើនផ្ ិតភាព
ភាពធន់សៅនឹងេតវ អ ិត និងជាំងឺ
ឬសម្ោោះរាាំងេង តណដ
ួ
បណ្ឋ
ត ពីស្ថានភាពបរ ិស្ថាន
និងតម្រូវការអន ក្សម្បើម្ាេ់។

ការស្តុកទុកទឹក (Water harvesting)៖
រឺជាការេតុក្ទុក្ទឹក្បនៃប់ពីទឹក្ជាំនន់ និងសេៃ ៀងនៃក្់រ ួច
សដើរបីបសងក ើន ទធ ភាពទទួ ានទឹក្សម្បើម្ាេ់េម្មាប់ការចិញ្េឹរេតវ
និងក្េិក្រម ជាជាំនួយដ ់ម្បព័នធសអក្ូ ូ េុី។
ការម្រប់ម្រងម្បព័នធលម្សាចម្ស្ព (រ ួរាំំងការផ្ាតផ្
់ ាង់ទឹក
ម្បព័នធបងហ ូរ)៖
ជួ យឱយទទួ ានម្បេិទធភាពម្នការសម្បើម្ាេ់ទឹក្តាររយៈការម្បរូ
និងរក្ាទឹក្ទុក្ េម្មាប់ណចក្ចាយ និងការសម្បើម្ាេ់ទឹក្។
ការដបងដចកទឹក និងម្បព័នធបងហ ូរ (Water diversion and
drainage)៖ រឺជាការណបងណចក្ទឹក្ធរម ជាតិ ឬេបបនិរមិត
ឬ ាំហូរទឹក្ស ដ
ើ ី ពីតាំបន់រួយ។
ការម្រប់ម្រងទឹកលលើដី (ទឹក្នៃក្់ ទសនៃ បឹង េរុម្ទ)( Surface water
management (spring, river, lakes, sea))៖
រ ួរជារួ យការការ រនូ វម្បេពទឹក្នៃក្់ ទសនៃ បឹង េរុម្ទ
ពីការបាំពុ
ាំហូរទឹក្ខព េ់(ទឹក្ជាំនន់) ឬការទាញយក្ទឹក្ស ើេចាំែុោះ
ក្៏ដូចជាការការ រពីការបាំផ្ទៃញដ ផ្
់ ល វូ ទឹក្ (ឧ.
ការេឹក្ រ ិចរ ិ ម្នម្ចាាំងទសនៃ ទឹក្ជាំនន់ ទឹក្ ិច)។
ការម្រប់ម្រងទឹកលម្ការដី (Ground water management)៖
េុវតា ិភាពម្ន ាំហូរចូ របេ់ទឹក្សម្ការដី និងការការ រពីការបាំពុ
ការបាំពុ ស ើេ ប់/សម្បើម្ាេ់ហួេក្ម្រិត
និងក្ម្រិតសក្ើនស ើងម្នជាតិម្ម្បរបេ់ទឹក្សម្ការដី។
រតំបន់ដលី ស្ើរ (Wetland
protection/management)៖ ម្រប់ម្រងដីសេើរ
ការម្រប់ម្រង/ ការការ

រឺសផ្ទតតេាំខាន់សៅស ើក្រព េ់ទឹក្ និងរុក្ខជាតិសៅក្នុងតាំបន់ដសី េើរ
សហើយផ្ត ជា
់ តាំបន់ម្ទនប់។
លរ ស្ួ ន (Home gardens)៖
ម្បព័នធក្េិក្រម ណដ មានតួ នទីសម្ចើនសធវ ដតារណបបម្បម្ពែី
ី ូ ចជុាំ វ ិញផ្ៃោះ។
ណដ អនុវតត ន៍ស ម្ើ ផ្ៃដត
ម្បព័នធសនោះមានេកាតនុព ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារបនៃប់បនស ាំ
(រ ួរមាន

បញ្ចូលការម្រប់ម្រងស្តវ លអិត និងជរង តា
ឺ រដបបចំរុោះ (រ ួរទា ាំង
ក្េិក្រម េ រ ដរាងគ )(Integrated pest and disease management
(incl.organic agriculture))៖
រឺជាដាំសែើរការម្នការសោោះម្ស្ថយបញ្ញាេតវ អ ិត និងជាំងឺ
ណដ កាត់បនា យហានិេ័យស ើរនុេស និងបរ ិស្ថាន។
បលចេ កលទស្លម្បើម្ ស្់ថ្នរពលានម្បស្ិទធភាព (Energy efficiency
technologies)៖
កាត់បនា យបរ ិមាែថ្នរព ណដ ម្តូវការេម្មាប់សម្បើម្ាេ់ក្នុងផ្ ិត
ក្រម និងសេវាក្រម ឧ. េម្មាប់ចាំអិន និងក្ាំសៅ
កាត់បនា យតម្រូវការឥនធ នៈ (ធយូងថម ស ើ)។
ការចិញ្េឹរឃ្ុំ, វារ ើវបបករម , ការចិញ្េឹរបស្ុបកសី, ទនាយ, ដងក ូវនង
ី ូ ច។
។ល។៖ ផ្ត ់នូវផ្ ិតក្រម អាហារ និងក្េិក្រម ណដ ម្តូវការម្ផ្ៃ ដត
ការម្រប់ម្រងកាកស្ំណល់/ ការម្រប់ម្រងទឹកកងវ ក់ (Waste
management/ waste water management:)៖
រឺជាបែតុម្ាំ នេក្រម ភាពនន ណដ រ ួរមាន ការម្បរូ ដឹក្ជញ្ជន
ូ
ការសធវ ដម្ពឹតតិក្រម និងការចាក្់សចា ម្នកាក្េាំែ ់
ទប់ស្ថកត់នឹងេាំែ ់ពីផ្ ិតក្រម និង ការសម្បើម្ាេ់ស ើង វ ិញ/
ណក្ម្ចន សម្បើស ើង វ ិញ។
លរ ស្ួ ន (Home gardens)៖
ម្បព័នធក្េិក្រម ណដ មានតួ នទីសម្ចើនសធវ ដតារណបបម្បម្ពែី
ី ូ ចជុាំ វ ិញផ្ៃោះ។
ណដ អនុវតត ន៍ស ម្ើ ផ្ៃដត
ម្បព័នធសនោះមានេកាតនុព ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាហារបនៃប់បនស ាំ (រ ួរមាន
ការម្រប់ម្រងកាកស្ំណល់/ ការម្រប់ម្រងទឹកកងវ ក់ (Waste
management/ waste water management:)៖
រឺជាបែតុម្ាំ នេក្រម ភាពនន ណដ រ ួរមាន ការម្បរូ ដឹក្ជញ្ជន
ូ
ការសធវ ដម្ពឹតតិក្រម និងការចាក្់សចា ម្នកាក្េាំែ ់
ទប់ស្ថកត់នឹងេាំែ ់ពីផ្ ិតក្រម និង ការសម្បើម្ាេ់ស ើង វ ិញ/
ណក្ម្ចន សម្បើស ើង វ ិញ។
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៣.៥ ការសាយភាយម្នបលចេ កលទស្



បញ្ញជក្់ពីការស្ថយភាយបសចេ ក្សទេ៖
 ស្ថយភាយេពវ សពញតាំបន់រួយ (ឧ. ការសធវ ដរម្របដី ការសធវ ដដីជាថ្ននក្់ៗតារជម្មា េន ាំ ការោាំម្ម្ពស
តាំបន់រងទឹក្សេៃ ៀងតូ ចៗ)



អនុវតត ន៍សៅក្ណនៃ ងជាក្់លាក្់រួយ/ ម្បរូ

ើស ើង វ ិញ

ផ្ត ាំសុ ៅតាំបន់តូចៗ (ឧ. ទីតាាំងមានទឹក្ ទាំនប់ រសត
ត ផ្ ិតជីក្ាំបុេ

smallstock stables ស្ថានីយ៍វា រ ដអរគ ិេនី)
ម្បេិនសបើបសចេ ក្សទេម្តូវានស្ថយភាយ


០.១-១ររ2
១-១០ររ2
១០-១០០ររ2

<០.១ររ2 (១០

ហិចតា)

េសពញតាំបន់ណ្ឋរួ យ េូ រក្ាំែត់ទាំហាំម្ផ្ៃ ដីអនុវតត ន៍៖

១០០-១,០០០ររ2
១,០០០-១០,០០០ររ2
>១០,០០០ររ2

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

៣.៦ វ ិធានការ SLM ដដលបញ្ចូលនូ វបលចេ កលទស្
េូ រសម្បើ វ ិននការ SLM និងក្ាំែត់វាតារម្ក្ ុរដូ ចតារាងខាងសម្ការ។ អាចមានចសរៃ ើយសម្ចើន
សម្ជើេសរ ដេវ ិននការ SLM

 វ ិននការសក្សម្តស្ថស្តេត
 វ ិននការស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
 វ ិននការរចនេរព ័នធ
 វ ិននការម្រប់ម្រង
 វ ិននការសផ្សងៗ

សម្ជើេសរ ដេយក្ម្ក្ ុររួ យ ឬសម្ចើន/ សម្បើម្ាេ់ស ខេាំោ ់
(េូ រសរើ និយរន័យខាងសម្ការ)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

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

វ ិធានការ SLM -ធាតុផ្សំម្នបលចេ ក វ ិទានីរួយៗ៖ SLM measures –the constituents of a Technology
វ ិធានការ
SLM
ដចកជា៥ម្ក ុរ៖
សក្សម្តស្ថស្តេត
ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
រចនេរព ័នធ
ការម្រប់ម្រង
និងសផ្សងៗ។
វ ិននការរឺជាេមាេភារម្នបសចេ ក្ វ ិទាសម្ចើន។
បសចេ ក្ វ ិទានីរួយៗម្តូវានបសងក ើតស ើងសៅ វ ិននការរួ យ
ឬសម្ចើនបញ្ច ូ ោនដូ ចជា៖ការសធវ ដជាថ្ននក្់ៗសៅតារទីជម្មា
វ ិននការរចនេ័រពនធ
រឺជាញឹក្ញាប់ានបញ្ច ូ ជារួ យវ ិននការសផ្សងៗសទៀត
ដូ ចជាការសក្ើនស ើងសេា រភាពសមម
និងចាំែី( វ ិននការស្ថរសពើេែឌរុក្ខជាតិ) ឬការេជ ួរវែឌជារងវ ង់ (វ ិននការសក្សម្តស្ថស្តេត)។
ម្បលភទម្នវ ិធានការ (Type of
measure)

ម្ក ុររង (Subcategories)

ឧាំ រណ៍

វ ិធានការលកសម្តសាស្តស្ត
(Agronomic measures)

A1: ដាំណ្ឋ/ាំ រម្របដី

ដាំណ្ឋច
ាំ ម្រ ុោះ ដាំណ្ឋប
ាំ នត ោន ដាំណ្ឋរ
ាំ ម្របដី

A2: ស្ថរនតុេ រ ដរាងគ /ជីជាតិដី

ក្េិក្រម អេិរក្ស
ផ្ ត
ិ ក្រម
និងការសម្បើម្ាេ់ក្ាំបុេ/លារក្េតវ
ការសម្បើម្ាេ់រម្របដី trash lines ជីម្េេ់
ការោាំដាំណ្ឋប
ាំ ងវ ិ

ទាក្់ទងជារួ យដាំណ្ឋម្ាំ បចាាំ
ឆ្នាំ
 ម្តូវានសធវ ដរតងសហើយរត ង
សទៀតសៅតាររដូ វកា
ឬសៅក្នុងការបងវ ិ សៅដាំ


A3:
ី ងស ើ
ការរក្ាម្េទាប់ដខា
A4:
ី ងក្នុង
ការរក្ាម្េទាប់ដខា
A5: ការម្រប់ម្រងម្ោប់ពូជ

រិនេជ ួរដីោ ាំ
េជ ួរដីរាក្់ៗ
ការេជ ួរដីជារងវ ង់សៅតារជម្មា េន ាំ ការបាំណបក្ដី
ដីឥដា
ការបាំណបក្ម្េទាប់ដី ការជីក្សទវ រដង
ផ្ ិតក្រម ម្នម្ោប់ពូជ

និងេាំណ្ឋប
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ណ្ឋក្់ កា បនត បនៃប់ោន
រយៈសព ខៃ ី
និងរិនអចិម្ស្តនតយ៍
 រិននាំឱយមានការផ្ទៃេ់បតរទ
ូ
ម្រង់ជម្មា
 ជាធរម តាអាម្ស្ថយសៅស ើជាំរា

បសងក ើនម្បសេទពូ ជ



A6: សផ្សងៗ

វ ិធានការសារលពើរុកខជាតិ
(Vegetative measures)

V1: ស

ើធាំៗ
និងសដើរស ើតូចៗ
V2:

រ ួរបញ្ច ូ ការសម្បើម្ាេ់សមម
សដើរស ើតូចៗ
ឬសដើរស ើធាំណដ មានអាយុ
កា ណវង
 អាយុកា ណវង
 ជាញឹក្ញាប់នាំឱយមាន
ការផ្ទៃេ់បតរទម្រង់
ូ
ជម្មា


ជាញឹក្ញាប់ម្តូវានតម្រឹរ
សៅតារបសណ្ឋ
ត យជម្មា េន ាំ
ឬជាទូ សៅម្បឆ្ាំង
នឹងទិេខយ ់
 ជាញឹក្ញាប់រមាៃតសៅតារក្
ម្រិតជម្មា


វ ិធានការរចនស្័រពនធ (Structural
measures)

រយៈសព ណវង ឬអចិម្ស្តនតយ៍
ជាញឹក្ញាប់ម្តូវការនតុចូ
បណនា ររ ួរមានក្មាៃាំងព ក្
រម
ឬថវ ិកាេម្មាប់ការដាំស ើង

ក្់ព័នធនឹងច នណផ្នដី
និង /
ឬការស្ថងេង់សោយសម្បើ
ស ើ ថម សបតុង។ ។
ជាញឹក្ញាប់ម្តូវានអនុវតត
សដើរបីម្រប់ម្រង ាំហូរទឹក្
េាំែឹក្និងស បឿនខយ ់និង
សដើរបីម្បរូ ទឹក្សេៃ ៀង
 ជាញឹក្ញាប់នាំឱយមាន
ការផ្ទៃេ់បតរទម្រង់
ូ
ជម្មា





ជាញឹក្ញាប់ម្តូវានតម្រឹរ
សៅតារបសណ្ឋ
ត យរងវ ង់េនាំ
ឬជាទូ សៅម្បឆ្ាំងនឹងទិេ
ខយ ់

សមមនិងរុក្ខជាតិៗណដ ដុោះ
មានអាយុរិនស ើេពី២
ឆ្នាំ (Grasses and
perennial herbaceous
plants)

V3: ការកាសបើឆ្កររុក្ខជាតិ
V4: ការជាំនួេ

ការសម្ជើេសរ ដេម្ោប់ពូជ
ធនោរម្ោប់ពូជ
ការអេិវឌឍ
/
ការសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូ វផ្ ិតក្រ្ម្ោប់ពូជ

ក្េិរុក្ខក្រម រាាំងខយ ់ ការោាំម្ម្ពស
ដាំណ្ឋោ
ាំ ជា
ាំ របង របងរេ់
ការោាំសមមតាររងវ ង់េនាំ ស្ថរសពើ
រុក្ខជាតិតារេៃ ឺជុាំ វ ិញម្ចាាំងទសនៃ

ើស ើង វ ដញ

ការទប់ស្ថកត់សេៃ ើងកាត់បនា យសម្បងឥនធ នៈក្នុងការ
បងក សេៃ ើងស្ោះម្ម្ព
ការកាប់ស ើនិងម្ម្ពណដ រិនម្តូវ
ការ

ឬការយក្សចញម្នម្បសេ
ទរុក្ខជាតិសម្ៅម្េ ុក្/
ការរាតាត
V5: សផ្សងៗ

ថ្នន បែតុោះក្ូ នស

S1:
ី ន ក្់ៗតារជម្មា េន ាំ
ការសធវ ដដថ្ន
S2: េៃ ឺ ម្ចាាំង
S3: ក្រព េ់េៃឺ (Grade
ditches) ម្បឡាយ ផ្ល វូ ទឹក្
S4: ក្ម្រិតេៃ ឺ រសត
ត
S5: ទាំនប់ ថលុក្ (pans) ម្េោះ

ម្ផ្ៃ រាបសេម ើតារជម្មា េន ាំ (ចាំសណ្ឋទម្ផ្ៃ រាបសេម ើ<6%);
ម្ផ្ៃ ជម្មា (ចាំសណ្ឋទម្នម្ផ្ៃ រាបសេម ើ > 6%)
សធវ ដជាេៃ ឺពីដ,ី សធវ ដជាេៃ ឺពីថម
ការបណងវ រ ឬ ផ្ល វូ វាងេៃ ឺ / ម្បឡាយបងហរទឹ
ូ ក្,
ផ្ល វូ ទឹក្សដើរបីបងហរនិ
ូ ងបញ្ជន
ូ ទឹក្
ការជីក្រសត
ត េតុក្ទឹក្/ ការហូ រចូ តារេៃ ឺ/
ការជីក្រនធ
ទាំនប់េម្មាប់ម្រប់ម្រងទឹក្ជាំនន់,
ទាំនប់េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព, ទាំនប់ខាច់
សេា រភាពខាច់, ការចិញ្េឹរេតវ បងវ ិ ជុាំ
(សោយសម្បើរបង), តាំបន់ការ រ រនធ ហូ រទឹក្តូ ចៗ
(ពិនិតយទាំនប់)
ការម្បរូ ទឹក្ពីដាំបូ ក្ណនៃ ងម្បរូ ទឹក្ទុក្
ទុសោបងហរូ ថ្នាំងឬ ង
ី ាំបុេ, អាងផ្ទ ក្
បងគ ន់ជក្
ុ ទឹក្េអុយ,
េាំែង់ការ រដីសេើរ
ផ្ៃ ោះក្ញ្េ ក្់, សម្កា សោ,
សរាងេម្មាប់ថ្នន បែតុោះក្ូ នស ើ
ចម្ងាកនេនស ាំអុេ,
អាោរសម្បើម្ទនប់ការ រក្ាំសៅ,ម្បេពថ្នរព ក្
សក្ើតស ើង វ ិញ (ថ្នរព ពនៃ ឺម្ពោះអាទិតយជីវឧេម ័ន,
ខយ ,់ វារ ដអរគ ិេនី)
រសត
ត ផ្ ិតក្ាំបុេ ណក្តម្រូវរាងម្នម្ផ្ៃ ខាងស ើ
(កាត់បនា យជម្មា )

S6: ជញ្ញជាំង, រាាំង,
របងស ើខពេ់ៗ
S7:
ការម្បរូ ទឹក្េតុក្ទុក្/ផ្គ ត់ផ្គ
ង់ទឹក្/ េមាារៈសម្ស្ថចម្េព
S8:
អនរ័យ/ទាំនប់ទឹក្ក្ងវ ក្់
S9: សរាងដាំណ្ឋ ាំ
និងសរាងចិញ្េឹរេតវ
S10: វ ិននការេនស ាំថ្នរព

S11: សផ្សងៗ

ើ

ជាញឹក្ញាប់រមាៃតអាម្េ័យសៅតា
រក្ម្រិតជម្មា
ម្បេិនសបើមានរចនេរព ័នធទទួ
20

ានសេា រភាពសោយស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
េូ រសម្ជើេសរ ដេ វ ិននការណដ
ក្់
ព័នធសផ្សងៗសទៀត!
វ ិធានការម្រប់ម្រង (Management
measures)

រ ួរបញ្ច ូ រូ ោានម្រឹោះម្នការ
ផ្ទៃេ់បតរដី
ូ សម្បើម្ាេ់
 រិនរ ួរបញ្ច ូ វ ិននការែ៍សក្ស
ម្តស្ថស្តេត និងរចនេរព ័នធ
 ជាញឹក្ញាប់ទទួ
ទធ ផ្ តារ
រយៈការសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូ វរ
ម្របស្ថរសពើរុក្ខជាតិ


M1:
ការផ្ទៃេ់បតរម្បសេទដី
ូ
សម្បើម្ា
េ់

M2:
ការផ្ទៃេ់បតរការម្រប់
ូ
ម្រង/
ក្ម្រិតអាាំងតង់េុីសត

M3:
បៃ ង់សោងសៅតារធរម ជាតិ
និងបរ ិស្ថានធរម ជាតិ
M4:
ការាៃេ់បតរចរបងក្
ូ
ន ុ ងការក្ាំ
ែត់ សព អនុវតត េក្រម ភាព
M5: ម្រប់ម្រង/
ការាៃេ់បតរេមាេភាពពូ
ូ
ជ
(ថ្នសតើ ម្បចាាំឆ្នាំ
ឬតារ ាំោប់ម្នការបងវ ិ ដាំ
ណ្ឋាំ ឧ.តារដីោដ
ាំ ាំណ្ឋាំ  A1)
M6: ការម្រប់ម្រងេាំែ ់
(ណក្ម្្ន សទបើង វ ិញ
សម្បើម្ាេ់ស ើង វ ិញ
ឬបនា យការសម្បើម្ាេ់
M7: សផ្សងៗ

តាំបន់ម្ទនប់/
ការទុក្ដីរួយរយៈេម្មាប់ក្សក្ើតជីជាតិ,
ការការ រ,
ី ដ
ការផ្ទៃេ់បតរពី
ូ ដោ
ាំ ាំណ្ឋសាំ ៅជាដី ណដ មានចិញ្េឹរ
េតវ , ពីដម្ី ម្ពស ើសៅសក្សម្តស្ថស្តេត,
តាំបន់ោដ
ាំ ុោះម្ម្ពស ើ
ី សមមចិញ្េឹរេតវ សៅជាការកាត់
ការផ្ទៃេ់បតរពី
ូ ដវា
សៅឱយេតវ (ខានតតូ ច),
ការសម្ជើេសរ ដេេហម្ោេក្េិោាន
(ក្ម្រិតសម្បើម្ាេ់សម្រឿងយនត , នតុចូ ,
ែិជជក្រម ), ផ្ ិតក្រម ដាំណ្ឋក្
ាំ ន ុ ងផ្ៃ ោះក្ញ្េ ក្់,
ការសម្ស្ថចម្េព,
បតរពី
ូ ការោាំដាំណ្ឋណាំ តរួ យម្បសេទសៅជាដាំណ្ឋប
ាំ ងវ ិ
,
បតរពី
ូ ការោាំដាំណ្ឋប
ាំ នត បនៃប់សៅជាការសម្បើម្ាេ់ដី
ណតរត ងក្នុងរួ យរដូ វកា ,
បតរពី
ូ សម្បើម្ាេ់ជារ ួររិនមានក្ាំែត់សៅជាមាន
ការម្រប់ម្រងម្តឹរម្តូវ (ដីវា សមមចិញ្េឹរេតវ ,
ម្ម្ព), ពីទីវា សៅមានរបងជុាំ វ ិញ
ណក្ណម្បក្ម្រិតម្នការេតុក្ទុក្
ការបងវ ិ វា សមមេម្មាប់ចិញ្េឹរេតវ
ដក្សចញផ្ល វូ ទឹក្ធរម ជាតិនិងតាំបន់មានសម្ោោះថ្ននក្់
, បាំណបក្រសបៀបម្នការចិញ្េឹរេតវ ,
ការណបងណចក្ទឹក្
ការសរៀបចាំដី ការោាំ កាត់រុក្ខជាតិ
កាត់បនា យម្បសេទរាតាត
ការេមាអតសោយសម្ជើេសរ ដេ
ការស ើក្ទឹក្ចិតតតារការចង់ាន/
ការណែនាំពូជថម ី ការដុតសោយម្រប់ម្រង (ឧ.
ដុតតារក្ាំែត់ (prescribed fires)
ក្នុងម្ម្ព/ដីវា សមម)/ ការដុតជម្ញ្ញជាំង
រាប់បញ្ច ូ ទាង
ាំ វ ិធីស្ថស្តេតធរម ជាតិ
និងេបបនិរិតតេម្មាប់ការម្រប់ម្រងេាំែ ់

វ ិធានការលផ្សងៗ
 ចាំនួន វ ិធីស្ថស្តេតសផ្សងៗណដ រិ
នេរម្េបនឹងចាំណ្ឋត់ថ្ននក្់ខា
ងស ើ

ការចិញ្េឹរ ្ ុ ាំ, ក្េិក្រម ខានតតូ ច (ឧ. មាន់,
ទនាយ), ម្េោះម្តី, ក្ណនៃ ងរក្ារហបអាហារ
ូ
និងដាំសែើរការផ្ ិត
(រ ួរមានការាត់បង់សម្កាយម្បរូ ផ្ )

ការោប់បញ្ចូលគ្នន
 ចាំែុចម្នវ ិននការែ៍ណដ បាំ
សពញោនាន
និងពម្ងឹងម្បេិទធភាពចាំែុច
ទា ាំងសនោះ
 ោក្់បញ្ច ូ ោនពីរ ឬ
សម្ចើនតារវ ិននការខាងស ើ

ី ថ្ននក្់ៗសៅជម្មា េន ាំ (S1) +
ការសរៀបចាំដជា
េៃ ឺណដ មានសមម និងសដើរស ើតារបសណ្ឋ
ត យទសនៃ
ី រជម្មា េន ាំ (A3)
(V2, V1) + ការសរៀបចាំដតា
ោមនដីេម្មាប់ចិញ្េឹរេតវ /ចិញ្េឹរេតវ ខានតតូ ច
(M2) + ការស្ថងេង់សម្កា សោ និងរបង (S10)
+ រសត
ត ក្ាំបុេ/ លារក្(S12) +
ី ដ
ការោក្់លារក្េតវ និងក្ាំបុេស ើដោ
ាំ ាំណ្ឋាំ
(A2)

៣.៧ កំណត់ម្បលភទម្នដីស្ក
ិ លរចរ ិលស្ំខាន់ៗដដលបលចេ កលទស្លនោះ នលោោះម្សាប
ការស្ិក រ ិចរ ិលដី៖ ម្បេពម្នការេិក្ រ ិចរ ិ រ ួរមាន ដី ទឹក្ រុក្ខជាតិ និងេតវ ។
េូ រសម្បើម្ាេ់ម្បសេទការេិត រ ិចរ ិ ដី និងបញ្ជ ីម្ក្ ុររងរបេ់វាដូ ចខាងសម្ការ។ ចសរៃ ើយអាចមានសម្ចើន។
ពត៌មាន រអ ិតនូ វរូ សហតុម្នដីេិក្ រ ិចរ ិ អាចចងម្ក្ងជាឯក្ស្ថរសោយសម្បើឧបក្រែ៍សធវ ដណផ្នទីរបេ់ WOCAT (WOCAT
Mapping Tool)។
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េូ រសម្ជើេសរ ដេរួ យ ឬសម្ចើនម្ក្ ុរតូ ចៗ/ក្ូ ដ (េូ រសរើ នីយរន័យខាងសម្ការ)


ការហូ រសម្ចាោះដីសោយស្ថរទឹក្ ...........................................................................................................................

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

រកា
កាពនៃក្់ចុោះស្ថរនតុរីរីក្នុងដី
...........................................................................................................................


ការាត់បង់រ ូបស្ថស្តេតម្នដី

ការចុោះសខាយជីវស្ថស្តេតម្នដី

ការាត់បង់ទឹក្

សផ្សងៗ

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

រតិសោប ់/េមាគ ់ (ឧ. រូ លល តុម្នកាស្ិក រ ិចរ ិលរ ួរានរនុស្ស
និងធរម ជាតិ)…………………………………………………...

ម្បលភទដីស្ិកលរច រ ិល
W: ការ ូ រលម្ចាោះដីលោយសារទឹក

Wt
Wg
Wm
Wr
Wc
Wo

ការាត់ដម្ី េទាប់ស ើសោយស្ថរការហូ រសម្ចាោះ៖ ការដក្សចញពីដម្ី េទាប់ស ើនិងម្រប់ម្េទាប់ដី
ការក្សក្ើតស ើងនូ វក្ាំសទចក្ាំទីដម្ី េទាប់សម្ការ
ការាក្់ដី
ការាក្់ម្ចាាំងទសនៃ
ការហួ រសម្ចាោះស្ន រខាច់
ផ្ បោះ
់ការេឹក្ រ ិក្រ ិ ដីក្ណនៃ ងឆ្ាយ៖ ការរងក្ក្រ ការជន ិចណផ្ន ក្ខាងសម្ការ
ក្ាំែក្ ាប់េក្់ក្នុងអាងទឹក្ និងផ្ល វូ ទឹក្ ការបាំពុ ណខសទឹក្ជារួ យការហូ រសម្ចាោះក្ក្រ

E: ស្ំណឹកដីលោយសារខយល់

Et
Ed
Eo

ការាត់បង់ដម្ី េទាប់ស ើ៖ ការផ្ទៃេ់បតរទាំ
ូ រង់
អតិផ្រណ្ឋ និង ការទមាៃក្់៖ ការសធវ ដឱយដី ណម្ក្ងម្ក្ហូ ង
ឥទធ ិព ម្នការេិក្ រ ិចរ ិ ៖ ផ្ បោះការរ ិចរ ិ តាំបន់ឆ្ាយ៖ ម្របដែតប់ ក្ខ ែៈេណ្ឋ
ា នដី ជារួ យ windborne
ខាច់ អ ិតៗរក្ពីម្បេពឆ្ាយ

C: ការធាៃក់ចុោះសារធាតុរីរីកនុងដី

Cn
Ca
Cp
Cs

ការថយចុោះជីជាតិ និងកាត់បនា យបរ ិមាែស្ថរនតុេ រ ដរាងគ (រិនសក្ើតស ើងសោយការហូ រសម្ចាោះសទ) ឧទាហរែ៍
ការជីក្ណរ៉ែ ដីមានជីជាតិណរ៉ែ អុក្េុីតក្រម ស្ថរនតុចិញ្េឹរ និង រំភាយ(អាេូ ត)
អាេុីតក្រម ៖ pH ដីទាប
ការបាំពុ ដី៖ ការចរៃ ងសរសរារម្នដីសោយេមាារបាំពុ
ស្ថរនតុម្ម្ប/អា ់កាឡាាំ ង៖ ការសក្ើនស ើងម្នបរ ិមាែអាំបិ (ខព េ់) ដីនាំឱយនៃក្់ចុោះផ្ ិតភាព

P: ការធាៃក់ចុោះនូ វលកខ ណៈរប
ូ របស្់ដី

Pc
Pk
Pi
Pw
Ps
Pu

ការហាប់ណែន (ឧ. សោយសម្បើសម្រឿនយនត ឬមាេុីនធា ន់ៗ)
ការបិទរនធ ដី (ឧ. សេៃ ើងស្ោះនាំឱយសផ្ោះនៃក្់ចូ សៅក្នុងរនធ សធវ ដឱយដីរិនអាចម្ជាបទឹក្ាន អ )
Soilsealing: ការម្របដីសោយសោយេមាារៈរិនម្ជាបទឹក្ (ឧ. ការស្ថងេង់ ការជីក្ណរ៉ែការសធវ ដផ្ល វូ )
ទឹក្សៅដក្់ជាប់រឺរិនហូ រ ឬម្ជាបសៅណ្ឋ (ស ើក្ណ ងដី ណម្េ)
ការម្េ ុតចុោះនូ វស្ថរនតុេ រ ដរាងគ ម្នដី ការពនៃ ិចដី
ាត់បង់នូវផ្ ិតភាពជីវៈសោយស្ថរេក្រម ភាពសផ្សងៗ

B: ឱ្នភាពដផ្នកជីវសាស្តស្ត

Bc
Bh
Bq
Bf
Bs

Bl

ការថយចុោះនូ វរម្របរុក្ខជាតិ៖ ការសក្ើនស ើងនូ វដី ណដ ម្តសងា
ការាត់បង់ទីជាំរក្៖ ម្បព័នធជីវចម្រ ុោះ (ដីោដ
ាំ ុោះណតរត ងក្នុងរួ យរដូ វ, ម្បព័នធចម្រ ុោះ), ការបាំផ្ទៃញជាំរក្
ការថយចុោះនូ វជីវមាេ៖ កាត់បនា យផ្ ិតក្រម ដាំណ្ឋេ
ាំ ម្មាប់ការសម្បើម្ាេ់ដសី ផ្សងោន
ផ្ បោះ
់ ណដ បណ្ឋ
ត រក្ពីសេៃ ើងស្ោះ(មានរ ួរបញ្ច ូ ទាង
ាំ ការស្ោះសខាយ/ខាៃាំង): សៅស ើម្ម្ពស ើ (ឧ.
កាប់ឆ្ករនិងដុត), រិនណរនដីក្េិក្រម , ដីវា សមមចិញ្េឹរេតវ និងដីោដ
ាំ ាំណ្ឋាំ (ការដុតកាក្េាំែ ់)
ការថយចុោះនូ វជីវចម្រ៖ុាំ ាត់បងម្បសេទធរម ជាតិ ម្បសេទសមមណដ រេ់ាន២ឆ្នាំ
ការរ ដក្ស្ថយភាយម្នពពួ ក្រុក្ខជាតិចម្ម្ង ភាពធន់ម្នស្ថរនតុម្ម្ប ម្បសេទរុក្ខជាតិណដ រិនអាចទទួ យក្ាន
ម្បសេទសផ្សងៗ និងសមមចម្ម្ង
ការាត់រីម្ក្ូ និងមាម្ក្ូេ រ ដរាងគ របេ់ដ៖ី ការាត់បងមាម្ក្ូ និងរីម្ក្ូេ រ ដរាងគ ម្នដីសោយបរ ិមាែ និងរុែភាព
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Bp

ការសក្ើនស ើងនូ វេតវ អ ិត ឬជាំងឺ ាត់បង់នូវេតវ មានម្បសោជន៍៖ កាត់បនា យការម្រប់ម្រងជីវស្ថស្តេត

H: ការថយចុោះរបស្់ទឹក

Ha
Hs
Hg
Hp
Hq
Hw

ការថយចុោះេាំសែើរដី
ការថយចុោះបរ ិមាែទឹក្ សៅស ើម្ផ្ៃ ដ៖ី ការផ្ទៃេ់បតរម្នរបប
ូ
ាំហូរ (ទឹក្ជាំនន់, ាំហូរខព េ់, ាំហូរទាប,
ភាពរ ដងេង តម្នទសនៃ
ួ
និងបឹង)
ការថយចុោះបរ ិមាែទឹក្ សៅសម្ការដី៖ ការថយចុោះនីវ៉ែ ូទឹក្សម្ការដីបណ្ឋ
ត រក្ពី ាំហូរទឹក្សចញហួ េក្ម្រិត
ឬកាត់បនា យ ាំហូរទឹក្ចូ ឬសក្ើនស ើងនូ វនីវ៉ែ ូទឹក្សម្ការដី ណដ ជា ទធ ផ្ សធវ ដសអាយាក្់ទឹក្ ឬ ជាតិម្ម្បម្នដី
ការថយចុោះរុែភាពទឹក្ សៅស ើម្ផ្ៃ ដ៖ី ការសក្ើនស ើងនូ វក្ាំែក្ ាប់ និងការបាំពុ ក្នុងចរនត ទឹក្ស្ថប
ការថយចុោះរុែភាពទឹក្ សៅសម្ការដី៖ បណ្ឋ
ត រក្ពីការម្ជាតចូ ម្នស្ថរនតុពុ សៅក្នុងដសងា ើរទឹក្
ការថយចុោះេរតា ភាព buffering របេ់តាំបន់ដសី េើរណដ សោោះម្ស្ថយជារួ យនឹងទឹក្ជាំនន់ និងការបាំពុ

៣.៨ ការការ

រ ការកាត់បនា យ ឬការសាតរល

ើង វ ិញនូ វឱ្នភាពដី

រូ េានសម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ
បញ្ញជក្់ពីសោ សៅរបេ់បសចេ ក្សទេ ណដ សផ្ទតតសៅស ើឱនភាពដី







ការ

រពីឱនភាពដី

កាត់បនា យឱនភាពដី
ការស្ថតរ/ ជួ េជុ ដីសរចរ ិ ធា ន់ធារ
ការបនាុាំសៅនឹងឱនភាពដី
រិនអាចអនុវតត ាន

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



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

ការការ រ (Prevention)៖ ការអនុវតត ការម្រប់ម្រងដីាន អ ណដ នាំសៅរក្ការកាត់បនា យឳនភាពដី។
វាណថរក្ានូ វធនននធរម ជាតិ និងបរ ិស្ថានជុាំ វ ិញរបេ់វា ក្៏ដូចជា ផ្ ិតភាពដី
ការកាត់បនា យ (Reduction)៖ ក្ិចេអនត រាររន៍សដើរបីកាត់បនា យការេិក្ រ ិចរ ិ ណដ ក្ាំពុងបនត និង /
ឬបញ្ឈប់ការរ ិចរ ិ បណនា រសទៀត។ ការសធវ ដឱយម្បសេើរស ើងនូ វធននន ធរម ជាតិនិងរុខងារ។
ផ្ បោះ
់មានទាំសនរសៅជាក្ាំែត់េមាគ ់សៅក្នុងរយៈសព ខៃ ីសៅរយៈសព រធយរ។
ការជួស្ជុល/ សាតរល ើង វ ិញ (Rehabilitation/ restoration)៖ ម្តូវការសៅសព ណដ ដីានេឹក្ រ ិចរ ិ ឱយមាន វ ិស្ថ ភាព
ី ឺរិនេា ិតសេា រយូ រសទៀតសទ និងដីទា ាំងសនោះនឹងកាៃយជាដីសខាោះជីជាតិ។
ក្នុងការសម្បើម្ាេ់ដរ
រយៈសព ណវងនិងការវ ិនិសោរណដ មានតម្រៃ ម្ថៃ បណនា រសទៀតសដើរបីបងាាញពីផ្ បោះ
់ណ្ឋរួ យស ើយ។
បនាុំ
(adaptation)៖
ម្តូវានអនុវតត ន៍សៅសព ណដ ដីម្តូវានសធវ ដសអាយម្បសេើរស ើង វ ិញ
ឬ
ម្តូវានស្ថតរស ើង វ ិញសោយរយៈសព រួ យអាចទទួ យក្ាន ឬ ម្តូវការនូ វធនននបណនា រពីអនក្សម្បើម្ាេ់ដ។ី មានន័យថ្ន
ឳនភាពដី
“ម្តូវានទទួ យក្”
បុណនត
ការម្រប់ម្រងដីម្តូវានបនា់ាំេរម្េបសៅនឹងឳនភាពដី
(ឧ.
ការបនាាំសៅនឹងភាពម្ម្បម្នដីតាររយៈណែនាំរុក្ខជាតិណដ ធន់នឹងភាពម្ម្បម្នដី)។

៤. បលចេ កលទស្ជាក់ោក់ ស្ករម ភាពអនុវតត ធាតុចូល និងម្ថៃលដើរ
៤.១ រំនូស្បលចេ កលទស្
េូ ររូ េរ ូបណដ បងាាញពីបសចេ ក្ វ ិជាេឱយ ាំអិត (រ ួរបញ្ច ូ ទាំហាំ) និងក្ាំែត់ឱយ ាំអិតពីបសចេ ក្សទេ, ទាំហាំ, ចសនៃោះ, ភាពសទរ ។ ។
អន ក្អាចរាំរ ូបងាាញពីរ ឬបីបណនា រ (ក្) ាំោប់ម្នដាំសែើរការ ឬ (ខ) នតុសផ្សងៗ ឬ ាំអិតពីបសចេ ក្សទេ។
រួ យវ ិញសទៀតអន ក្ក្៏អាចថតរ ូបរួ យ ឬសម្ចើនជារួ យរាំនូេបងាាញណដ ានរូ េ និង/ឬ េរសេរខាងសម្កាយរ ូបថត។
េរសេរព័ត៌មានណដ ទទួ ានឱយានសម្ចើនតារណដ អាចសធវ ដានសៅស ើរាំនូេបសចេ ក្សទេ (ឬ រ ូបថត)។
ឹ ពីបសចេ ក្សទេ!
រក្ារាំនូេធរម តា និងរាំនូេម្ពួ ញ។ រាំនូេបសចេ ក្សទេរឺមានស្ថរៈេាំខាន់ណ្ឋេ់ក្នុងការយ ់ដង
សេក នរាំាំនូេបសចេ ក្សទេ និងោក្់បញ្ច ូ ក្នុងម្បព័នធ អុិនធឺសែត។

23

អន ក្និពនធ :........................................................................................................................
ឆ្នាំ:....................................

ម្ថា ណខ

ឧ. រាំនូេបសចេ ក្សទេម្តូវក្ាំែត់ឱយជាក្់លាក្់, ទាំហាំ,
ចសនៃោះ
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៤.២ បលចេ កលទស្ជាក់ោក់/ ពនយល់ពីរំនូស្លបេ កលទស្
េសងខ បពីបសចេ ក្សទេឱយចាេ់លាេ់
 ទាំហាំ (ក្រព េ់, ជសម្ៅ, ទទឹង, បសណ្ឋ
ត យ) ម្នរចនេរព ័នធ ឬ េមាេនតុម្នស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
 ចសនៃោះរវាងរចនេរព ័នធ ឬវ ិននការែ៍ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
 រចនេរព ័នធចសនៃោះបញ្ឈរ ឬ វ ិននការែ៍ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ
 ជម្មា រុាំ (រុន និងសម្កាយការអនុវតត បសចេ ក្សទេ)S
 ទម្រង់ម្នក្ម្រិតជម្មា ណផ្ន ក្ចាំសហៀង
 េរតា ភាពម្នទាំនប់, ម្េោះទឹក្
 ក្ណនៃ ងេតុក្ទឹក្ និងអតថម្បសោជន៍ម្នទាំនប់ទឹក្, ម្េោះទឹក្, ម្បព័នធេតុក្ទុក្ទឹក្សផ្សងៗសទៀត
 េមាារៈសម្បើក្នុងការស្ថងេង់
 ម្បសេទណដ ម្តូវានសម្បើ
 បរ ិមាែ/ ចាំនួនដាំណ្ឋាំ (ក្នុងរួ យហិក្តា)
................................................................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ...............
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................................................................

៤.៣ ព័តា
៌ នទូ លៅដដល

ក់ព័នធនង
ឹ ធាតុចូល និងម្ថៃលដើរ

ក្ាំែត់េាំោ ់ស ើេក្រម ភាពម្នការអនុវតត , នតុចូ និងម្ថៃ សដើរ៖
 ពិាក្ក្នុងការក្ាំែត់ម្ថៃ សដើរម្នបសចេ ក្សទេ។ សទាោះោងណ្ឋក្៏សោយ ពួ ក្សយើងចង់ានការាន់ស្ថមនរបេ់អនក្
 ភាពខុេោនម្នការអនុវតត ដាំបូង (ការស្ថងេង់, ការចាប់សផ្ត ើរ) និងការណថទា ាំ/ េក្រម ភាពណដ សធវ ដជាម្បចាាំ។
 ម្ថៃ សដើរទា ាំងអេ់រឺម្តូវានរែនតារតម្រៃ ទីផ្ារ។ ម្បេិនសបើក្មាៃាំងព ក្រ្ម្តូវានផ្ត ់សោយអន ក្សម្បើម្ាេ់ផ្ទៃ ់
ក្ាំែត់ម្ថៃ ចាំណ្ឋយសោយតម្រៃ ជួ ក្មាៃាំងព ក្រម
 រិនរ ួរបញ្ច ូ សៅម្ថៃ សដើរដូ ចជាការសរៀបចាំ វរគ បែតុោះបណ្ឋ
ត
េិក្ាម្ស្ថវម្ជាវ និងហិរញ្ា វតថុេម្មាប់ឧបក្រែ៍ជាំនួយៗ
(បញ្ញាសនោះនឹងបងាាញសៅក្នុងក្ម្រងេាំែួរអាំពី វ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយ)។
សបើេិនមានសោ បាំែងក្នុងការសម្បៀបសធៀបពីស្ថានភាព ឧ. ស្ថានភាពបនៃប់/ជារួ យSLM (ឧ. ក្េិក្រម ណបបបុរាែ)
បាំសពញក្នុងបញ្ជ ីេាំែួរពីរសផ្សងោន។
 េក្រម ភាព, នតុចូ និងម្ថៃ សដើររួ រណតរែនក្នុងទាំហាំរួយជាក្់លាក្់ណដ បសចេ ក្សទេម្តូវានអនុវតត ។
សបើេិនអន ក្សម្បើឯក្តាតារតាំបន់ ផ្ទៃេ់បតរសៅជាហិ
ូ
ក្តា។ រ ួរបញ្ច ូ រិនម្តឹរណតដី ណដ សទើបណតអនុវតត SLM សនោះសទ (ឧ.
តាំបន់ណដ ហុាំព័នធសោយជញ្ញជាំងថម , សដើរស ើោជា
ាំ ជួ រ, េៃ ឺព័នធជុាំ វ ិញ) បុណនតម្ពរទា ាំងតាំបន់ណដ បោះ
់/ ការ រសោយ SLM
(ឧ.តាំបន់ណដ ហុាំព័នធសោយជញ្ញជាំងថម , សដើរស ើោជា
ាំ ជួ រ, េៃ ឺព័នធជុាំ វ ិញ) ។
 ផ្ទ យ
ុ រក្វ ិញ សបើរិនអាចរែនានពីេក្រម ភាព, នតុចូ និងម្ថៃ សដើរសៅក្ណនៃ ងអនុវតត
អាចរែនជាឯក្តាណ្ឋរួ យ (ឧ.ទាំនប់, animal watering point, ចម្ងាកនេនស ាំថ្នរព ) ឬក្នុងម្បណវងណ្ឋរួ យ (ឧ. metre
of stone line)
កំណត់រលបៀបម្នការរណនម្ថៃលដើរ និងធាតុចូល៖
ក្នុងតាំបន់អនុវតត បសចេ ក្សទេ
 ក្ាំែត់ទាំហាំ និងឯក្តាតាំបន់៖ ...................................(ឧ. ២៤ អា, ៤,៥
ហិក្តា)
• សបើេិនសម្បើឯក្តាតារតាំបន់ បតរជា៖
ូ
១ហិក្តា=.......................................….
ក្នុងឯក្តាបសចេ ក្សទេ  ក្ាំែត់ឯក្តា៖.............................(ឧ. ការសម្ស្ថចម្េព, ចម្ងាកនេនស ាំថ្នរព , Stone line)
• ក្ាំែត់ទាំហាំ, បសណ្ឋ
ត យ, … (សបើ ក្់ព័នធ)៖................................... …. (ឧ. ថម ជាជួ រ៖ ២៥០រ,
ទាំនប់៖ ២០,០០០រ៣)
ក្ាំែត់រ ូបិយប័ែណេម្មាប់ម្ថៃ សដើរ៖
ដុលាៃ
សផ្សងៗ/ 
រ ូបិយប័ែណជាតិ (បញ្ញជក្់)៖........................

អន ក្អាចសម្បើឯក្តាដុលាៃ ឬ រ ូបិយប័ែណជាតិសផ្សងៗ ។
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ក្ាំែត់ម្ថៃ សដើរទា ាំងអេ់ជាឯក្តាណតរួ យ។ ក្ាំែត់អម្តាបតរម្ាក្់
ូ
ពីដុលាៃសៅរ ូបិយប័ែណតាំបន់ (សបើទាក្់ទង)៖ ១ ដុលាៃ=…...............
ក្ាំែត់ម្ថៃ

ន ួ ជារធយរម្នការជួ ក្មាៃាំងព ក្រម ក្នុងរួ យម្ថា ៖…....................................

៤.៤ ស្ករម ភាពបលងក ើត (Establishment activities)
េូ ររាយក្នុងតារាងនូ វេក្រម ភាពបសងក ើតេម្មាប់បសចេ ក្សទេ (តារ ាំោប់) និងបញ្ញជក្់សព សវលា

ស្ករម ភាព

ម្បលភទ
វ ិធានការ

រយៈលពល

1.

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

(A/V/S/M/O)
......................

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

2.

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

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

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

3.

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

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

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

4.

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

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

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

5.

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

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

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

6.

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

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

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

7.

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

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

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

8.

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

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

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

9.

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

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

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

10.

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

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

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

រតិសោប ់៖........................................................................................................................................................................
1ម្បលភទម្នបលចេ កលទស្៖ A=សក្សម្តស្ថស្តេត; V =ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ; S=រចនេរព ័នធ; M=ការម្រប់ម្រ; O=សផ្សងៗ សោងតារ ៣.៦
2រយៈលពល៖ រយៈសព ម្នេក្រម ភាពណដ អនុវតត ឧ. ណខ ឬ រដូ វកា ោាំដុោះ, ឬ “ បនៃប់ពីម្បរូ ផ្ ដាំណ្ឋ ាំ ” , “

រុនសព ចាប់សផ្ត ើរសេៃ ៀង

៤.៥ ម្ថៃលដើរម្នធាតុចូលស្ម្ាប់ការចាប់លផ្តរ
ើ បលងក ត
ើ
ចំណាំ៖ ម្ថៃ សដើរ និងនតុចូ ក្ាំែត់សៅខាងសម្ការសផ្ទតតសៅស ើទាំហាំបសចេ ក្សទេ/ ឯក្តាបសចេ ក្សទេ ណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច
៤.៣ និងតារាងេក្រម ភាព ៤.៤។ សម្បើម្ាេ់រ ូបិយប័ែណណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច ៤.៣។

សបើអាច បាំណបក្ម្ថៃ សដើរម្នការចាប់សផ្ត ើរសៅតារតារាងខាងសម្ការ ក្ាំែត់នតុចូ និងម្ថៃ សដើរក្នុងរួ យឯក្តា។
សបើអនក្រិនអាចបាំណបក្ាន េូ រផ្ត ់នូវតម្រៃ ាន់ស្ថមនក្នុងការបសងក ើតបសចេ ក្សទេជាតម្រៃ េរុប៖
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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នតុចូ

ក្ាំែត់នតុចូ

3

ឯក្តា

បរ ិមាែ

4

តម្រៃ ក្នុងរួ
យ
ឯក្តា

តម្រៃ េរុប

%ម្នការចាំណ្ឋយសោ
យអន ក្សម្បើម្ាេ់ដី

ក្ាំលាង
ាំ ព ក្
រម
ឧបក្រែ៍

េមាារៈោាំដុោះ

ជី និង
ស្ថរនតុពុ

េមាារៈស្ថងេ
ង
សផ្សងៗ

ចាំណ្ឋយេរុបម្នការបសងក ើតបសចេ ក្សទេថម ី

3ក្ាំែត់នតុចូ ៖

- កាៃំងពលករម រ ូរបញ្ជ ូ ចាំនួនរនុេសទា ាំងអេ់សធវ ដការរា

់ម្ថា , មានម្ាក្់ ន ួ ឬអត់ (ឧ.
ណបងណចក្តារេមាជិក្ម្រួ ស្ថរ)។ សម្ការ “ ចាំណ្ឋយក្នុងរួ យឯក្តា ”,
រ ួរបញ្ច ូ ម្ាក្់ ន ួ េម្មាប់ជួ ក្មាៃាំងព ក្រម ។ សបើមានទាក្់ទង ឬភាពខុេោនរវាងអន ក្មានជាំនញ
និងអត់ជាំនញ។
- ស្ាារៈ រ ួរបញ្ច ូ ឧបក្រែ៍, មាេុីន, េតវ ជាក្មាៃាំងអូ េទាញ,… ការចាំណ្ឋយស ើមាេុីន
និងេតវ ជាក្មាៃាំងអូ េទាញរួ រណតសផ្ទតតស ើតម្រៃ ន ួ សបើសទាោះជាមាេុីន/ េតវ ជាក្រម េិទធផ្ទៃ ់របេ់អនក្សម្បើក្៏សោយ។
- ស្ាារៈោំដុោះ រ ួរមានម្ោប់ពូជ, េាំណ្ឋប, ការកាត់,
- ជី និងសារធាតុពុល៖ ក្ាំបុេត/ លារក្េតវ , ជីរីរី, ថ្ននក្
ាំ ាំចាត់សមម, ថ្ននក្
ាំ ាំចាត់េតវ អ ិត
- ស្ាារៈសាងស្ង់ រ ួរមានស ើ, ថម , ដី, េុីរង់, ទុសោ, ធុង,..…
4ឯកតា៖ ចាំនួនរនុេសសធវ ដការក្នុង១ម្ថធ , រី ូ ម្ការ, ីត, ចាំណែក្.....
ម្បេិនសបើអនក្សម្បើម្ាេ់ដីរិនមាន ុយបង់ម្ថៃ សដើរ ១០០%
េូ របញ្ញជក្់ថ្ននរណ្ឋណដ ចាំណ្ឋយម្ថៃ សដើរណដ សៅេ ់.....................................................
ពែ៌ន/អនុស្ថេន៍៖.............................................................................................................................................................................
.

៤.៦ ការដថាំំ/ ស្ករម ភាពជាម្បចាំ (Maintenance activities)
តារាងការណថទា ាំ/ េក្រម ភាពចរនត េម្មាប់បសចេ ក្សទេ (តារ ាំោប់) និងបញ្ញជក្់ពីសព សវលា

ស្ករម ភាព

ម្បលភទម្នប
លចេ កលទស្

រយៈលពល/ លម្បកង់

1.

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

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

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

2.

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

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

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

3.

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

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

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

4.

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

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

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

5.

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

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

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

6.

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

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

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

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

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

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

8.

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

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

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

9.

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

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

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

10.

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

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

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

េូ រពិពែ៌ន៖........................................................................................................................................................................
1ម្បលភទម្នវ ិធានការ៖ A=សក្សម្តស្ថស្តេត; V =ស្ថរសពើរុក្ខជាតិ; S=ការស្ថងេង់; M=ការម្រប់ម្រង; O=សផ្សងៗ សោងតារ ៣.៦
2រយៈលពល៖ រយៈសព ម្នេក្រម ភាពណដ អនុវតត ន៍ ឧ. ណខ ឬ រដូ វកា ោាំដុោះ, ឬ “ បនៃប់ពីម្បរូ
រុនសព ចាប់សផ្ត ើរសេៃ ៀង ”, ….
3លម្បកង់៖ ឧ. ម្បចាាំឆ្នាំ, រដូ វកា ោាំដុោះដាំណ្ឋសាំ ផ្សងៗ,........។ ។

ផ្ ដាំណ្ឋាំ ” , “

៤.៧ ម្ថៃលដើរម្នធាតុចូល និងស្ករម ភាពស្ម្ាប់ការដថាំំ (កនុងរយៈលពលរួ យឆ្នំ)
ចំណាំ៖ ម្ថៃ សដើរ និងនតុចូ ណដ ក្ាំែត់ខាងសម្ការរួ រណតសផ្ទតតសៅស ើទាំហាំបសចេ ក្សទេ/ ឯក្តាបសចេ ក្សទេ
ណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច ៤.៣ និងតារាងេក្រម ភាព សៅក្នុងចាំែុច ៤.៦។ សម្បើម្ាេ់រ ូបិយប័ែណណដ ក្ាំែត់សៅចាំែុច ៤.៣។
សបើអាច បាំណបក្ម្ថៃ សដើរម្នការណថទា ាំសៅតារតារាងខាងសម្ការ បញ្ញជក្់នតុចូ
រអ ិត និងម្ថៃ សដើរក្នុងរួ យឯក្តា។
សបើអនក្រិនអាចបាំណបក្ាន
េូ រផ្ត ់នូវតម្រៃ ាន់ស្ថមនម្នការណថទា ាំបសចេ ក្សទេេរុប៖…………………………………………………
នតុចូ

ាំអិតអាំពីនតុចូ

4

ឯក្តា

5

បរ ិមាែ តម្រៃ ក្នុង តម្រៃ េរុប
រួ យឯក្
តា

%
ម្នការចាំណ្ឋយ
សោយអន ក្សម្បើម្ា
េ់ដី

ក្ាំលាង
ាំ ព ក្
រម
ឧបក្រែ៍

េមាារៈោាំដុោះ
ជីរីរី
និងថ្ននេ
ាំ ាំលាប់
េតវ អ ិត
សផ្សងៗ

ការចាំណ្ឋយេរុបស ើការជួ េជុ ម្នបសចេ ក្សទេ

លំអិតអំពីធាតុចូល៖
- កាៃំងពលករម រ ូរបញ្ជ ូ ចាំនួនរនុេសទា ាំងអេ់សធវ ដការរា ់ម្ថា , មានម្ាក្់ ន ួ ឬអត់ (ឧ.
ណបងណចក្តារេមាជិក្ម្រួ ស្ថរ)។ សម្ការ “ ចាំណ្ឋយក្នុងរួ យឯក្តា ”,
រ ួរបញ្ច ូ ម្ាក្់ ន ួ េម្មាប់ជួ ក្មាៃាំងព ក្រម ។ សបើមានទាក្់ទង ឬភាពខុេោនរវាងអន ក្មានជាំនញ
និងអត់ជាំនញ។
- ស្ាារៈ រ ួរបញ្ច ូ ឧបក្រែ៍, មាេុីន, េតវ ជាក្មាៃាំងអូ េទាញ,… ការចាំណ្ឋយស ើមាេុីន
និងេតវ ជាក្មាៃាំងអូ េទាញរួ រណតសផ្ទតតស ើតម្រៃ ន ួ សបើសទាោះជាមាេុីន/
េតវ ជាក្រម េិទធផ្ទៃ ់របេ់អនក្សម្បើក្៏សោយ។
- ស្ាារៈោំដុោះ រ ួរមានម្ោប់ពូជ, េាំណ្ឋប, ការកាត់,
- ជី និងសារធាតុពុល៖ ក្ាំបុេត/ លារក្េតវ , ជីរីរី, ថ្ននក្
ាំ ាំចាត់សមម, ថ្ននក្
ាំ ាំចាត់េតវ អ ិត
- ស្ាារៈសាងស្ង់ រ ួរមានស ើ, ថម , ដី, េុីរង់, ទុសោ, ធុង,..…

៤

5ឯកតា៖ ចាំនួនរនុេសសធវ ដការ, រី ូ ម្ការ,

ីត, ចាំណែក្

ម្បេិនសបើអនក្សម្បើម្ាេ់ដីរិនមាន ុយបង់ម្ថៃ សដើរ ១០០%
េូ របញ្ញជក្់ពីអនក្ណដ ចាំណ្ឋយម្ថៃ ណដ សៅេ ់.................................
ពែ៌ន/អនុស្ថេន៍៖.............................................................................................................................................................................
.
28

..................................................................................................................................... ............................. .....................
៤.៨ កតាតស្ំខាន់ៗដដលជោះឥទធ ិពលលៅលលើម្ថៃលដើរ
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

៥. បរ ិសាានធរម ជាតិ និងរនុស្ស
េូ របញ្ញជក្់ឱយចាេ់ពីស្ថានភាពធរម ជាតិ(រ ូបស្ថស្តេត)ណដ បសចេ ក្សទេម្តូវានអនុវតត ន៍។
បសងក ើតឯក្ស្ថរសោងសអាយានចាេ់លាេ់សដើរបីសរៀបចាំចងម្ក្ង ឯក្ស្ថរបសចេ ក្សទេណដ ានវាយតម្រៃ និង វ ិភារ។
ចូ ររូ េចសរៃ ើយណតរួ យបុសណ្ឋ
ណ ោះ ក្នុងម្បអប់ ស ើក្ណ ងណតារា៉ែណរម្តជម្មា និងដី (សរើ សៅេូ ចនក្រខាងសម្ការ)
សម្បើណផ្ន ក្ពែ៌នេម្មាប់បញ្ញជក្់បណនា រពីចសរៃ ើយរបេ់អនក្ និងេរសេរព័ត៌មានបណនា រ។
ចំណាំ៖ មាន ក្ខ ខែបរ ិស្ថានរួ យចាំនួន (ឧ. រុាំទីជម្មា , ក្ខ ែៈម្នដី, រុែភាពទឹក្/ភាពអាចទទួ ានទឹក្…។ ។)
អាចណម្បម្បួ សោយស្ថរការសម្បើម្ាេ់ ទធ ផ្ បសចេ ក្សទេ! ជាងសនោះសទៀត អន ក្ម្តូវពែ៌នពីស្ថានភាពសនោះដូ ចណដ សក្ើតមាន
សោយោមនផ្ បោះ
់ម្នការម្រប់ម្រងដីម្បក្បសោយចីរភាព! ក្រែីស ើក្ណ ង
េាំែួរជាក្់លាក្់ម្បណហ ជារិន ក្់ព័នធនឹងបសចេ ក្សទេសទ។ ក្នុងក្រែីណបបសនោះ អាចរំ ងេាំែួរខៃ ោះ
និងសម្បើណផ្ន ក្ពែ៌នសដើរបីពនយ ់ពីរូ សហតុណដ រំ ងេាំែួរ។
៥.១ អាកាស្ធាតុ
កំពស្់ទឹកលភៃ ៀងម្បចាំ
ឆ្នំ
(រូ េានោងសម្ចើន២)


<២៥០ ររ
 ២៥១-៥០០ររ

៥០១-៧៥០ ររ

៧៥១-១,០០០ររ

១,០០១១,៥០០ររ

១,៥០១២,០០០ររ

២,០០១៣,០០០ររ

៣,០០១៤,០០០ររ

>៤,០០០ ររ
តំបន់កស្ិអាកាស្ធាតុ
សេើរ
 ក្់ក្ណ្ឋ
ត សេើរ
 ក្់ក្ណ្ឋ
ត េងត
ួ
េងត
ួ

បញ្ញជក្់ក្ម្រិតទឹក្សេៃ ៀងជារធយរម្បចាាំឆ្នាំ (សបើដឹង):………………………..ររ
រាយែ៍ទឹក្សេៃ ៀង ទឹក្សេៃ ៀងម្បចាាំរដូ វ (ឧ. រូ េុង, សេៃ ៀងរដូ វរងារ/ សៅរដូ វសៅត)
ចាំនួន/រយោះសព /ចាំនួនណខសៅរដូ វសេៃ ៀង មានសេៃ ៀងខាៃាំង
រាាំងេងតមានរយោះសព
ួ
យូរ៖...............................................................................................................
.....
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
ចូ របញ្ញជក្់ស្មោះឯក្ស្ថរសោងណដ ស្ថានីយ៍ឧតុនិយរណដ សម្បើ៖....................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

ក្ខ ែៈ រអ ិត/ រតិសោប ់អាំពីអាកាេនតុ៖ ............................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

តំបន់កស្ិ-អាកាស្ធាតុ
រយៈលពលលូតោស្់ (LGP)
 លស្ើរ៖ រយៈសព
ូ តលាេ់ េាំសៅស ើក្ាំ ុ ងរយៈសព ណដ បរ ិមាែទឹក្សេៃ ៀងសម្ចើនជាង ក្់ក្ណ្ឋ
ត ម្នេកាតនុព បាំ
(LGP) > ២៧០ ម្ថា
ភាយ (potential evaporation - PET) និងេីតុែាភាពខព េ់ជាង ៦.៥ °C។

ក់កណា
ត លលស្ើរ៖
រយៈសព
ូ តលាេ់ ១៨០២៦៩ ម្ថា

ក់កណា
ត លស្ង ួត៖
រយៈសព
ូ តលាេ់ ៧៥១៧៩ ម្ថា
 ស្ង ួត៖ រយៈសព
ូ តលាេ់ < ៧៤
ម្ថា

៥.២ ស្ណា
ឋ នដី (Topography)
29

ជម្ាលជារធយរ (សម្ចើនបាំផ្ុត ២
ចសរៃ
ើយ) ើ
រាបសេម
(០-២%)
ជម្មា តិចតួ ច
(៣-៥%)
រធយរ (៦-១០%)
ជម្មា ខព េ់បនត ិច
(១១-១៥%)
ទីទួ 
(១៦-៣០%)
ទីទួ សចាត (៣១-៦០%)
ទីទួ សចាតខាៃាំង (>៦០%)

តារាងការបដរៃ ងជម្ាល:
ក្ម្រិតជម្មា ដឺសម្ក្
ក្ម្រិតជម្មា ភាររយ
 ២%
៣o

៥%
o
៥
៨ %
៩ o
១៦ %
១៧ o
 ៣០ %
៣១ o
 ៦០ %
៤៥o
 ១០០ %

១

o

ទម្រង់ដី (សម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ)

រយៈករព ស្់ (សម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ)

ខព ង់រាប

>១០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

ក្ាំពូ េន ាំ
ជម្មា េន ាំ
ជម្មា ទួ
ជម្មា សជើង
ម្ជ ងេន ាំជាថ្ននក្់ៗ


១០១-៥០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

៥០១-១,០០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

១,០០១-១,៥០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

១,៥០១-២,០០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

២,០០១-២,៥០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

២,៥០១-៣,០០០រ ខព េ់ជាងនីវ៉ែ ូេរុម្ទ a.s.l.

ទម្រង់ដី (ណក្តម្រូវពីរជឈរែឌ ឯក្ស្ថរសោង និងព័តមានម្នដី ១៩៩៣)
 ខព ង់រាប៖ ពម្ងីកកំពស្់ដី (ជម្មា តិចជាង ៨%)
 កំពូលភន ំ៖ ការពម្ងីក្សអាយណវងតាំបន់ចសងអ ៀតសៅខាងសម្ការបរ ិសវនជុាំ វ ិញ
ទីជម្មា ខព េ់ និងតាំបន់ក្ាំពូ េន ាំ
 ជម្ាលភន ំ
(បញ្ជល
ូ ចំលណាតស្ំខាន់ៗ)៖ពម្ងីក្តាំបន់ណដ មានរយៈក្រព េ់ខុេោន
ណដ ខព េ់ជាង ៦០០រ/ ២ររ និងជម្មា ធាំជាង១៥%
 ជម្ាលទួ ល (បញ្ជ ូ ម្ជ ងេន ាំ និងចាំសណ្ឋតជួ រេន ាំតូចៗ)៖
ក្រព េ់ខុេោនតិចជាង ៦៦០រ/ ២ររ និងជម្មា ធាំជាង៨%
 ជម្មា សជើង៖តាំបន់ណដ ជាប់េនាំសចាត/ជម្មា ទីទួ សៅមានងនិងជម្មា
ម្ជ ងេន ាំជាថ្ននក្់ៗ/ទាំនប/ខព ង់រាបសៅមានងសទៀត
 ជម្មា ម្ជ ងេន ាំជាថ្ននក្់ៈ ពម្ងីក្ក្ម្រិត្នតម្នដី
ូ
(តិចជាង៨%ម្នជម្មា ) ការ រសោយជម្មា ឬដីសចាតសៅទា ាំងេងាខង

េូ របញ្ញជក្់ថ្នសតើបសចេ ក្សទេម្តូវានសម្បើោងជាក្់លាក្់សៅក្នុង

ភាពល

ង៖ កំពូលភន ំ (ការបណងវ រម្នចរនត ទឹក្ហូ រ)

ស្ថានភាពសាង ឬស ៀនសចញ
ស្ថានភាពសកាង ខូ ង ឬម្រ ុក្
រិន ក្់ព័នធទា ាំងអេ់

ភាពលកាង៖ វាលទំនប (ការបណងវ រម្នចរនត ទឹក្ហូ រ)
ពែ៌ន និងបញ្ញេក្់ពីបណនា រអាំពីេណ្ឋ
ា នដី (ឧ. ក្រព េ់ពិតម្ាក្ដ និងរុាំជម្មា ណដ វាយតម្រៃ ៖
....................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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៥.៣ ដី
សម្ចើនបាំផ្ុត ២ ចសរៃ ើយ
ជលម្ៅដីជារធយរ

វាយនភាពដី (ម្ស្ាំប់លលើ)

រាក្់ខាៃាំង
(០-២០េរ)

សម្រើរ/ មានពនៃ ឺ (ខាច់)

រាក្់(២១-៥០េរ)
សម្ៅរធយរ (៥១-៨០េរ)
សម្ៅ(៨១-១២០េរ)
សម្ៅខាៃាំង (>១២០េរ)

 ម រ ( ាយ, ាប់)
រសលាង/ ធា ន់ (ឥដា )

សារធាតុស្ រ ើរាងា លៅម្ស្ាំប់
ដីខា
ងលលើ

ខព េ់
(>៣%)
រធយរ (១-៣%)
ទាប (<១%)

វាយនភាពដី (>២០េរ ម្េទាប់ក្នុង)
សម្រើរ/ មានពនៃ ឺ (ខាច់)
 ម រ ( ាយ,

ាប់)


រសលាង/ ធា ន់ (ឥដា )
សបើអាចេូ រភាជប់ការពែ៌នពីដីឱយានចាេ់ ឬព័តមានណដ អាចទទួ ាន (ឧ. ម្បសេទដី, PH ដី/ ជាតិអាេុីត,
េរតា ភាពផ្ទៃេ់បតរកាចុ
ូ
ង, វតត មាននីម្តូណេន, ភាពម្
ភាពម្ម្ប)...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
៥.៤ ភាពដដលអាចទទួ ល នទឹក និងរុណភាពទឹក
........................................................................................................................................................................
រូ េានណតចសរៃ ើយរួ យ

ី ro
នីវ៉ែ ូទឹក្សម្ការដីដG

ទឹក្ម្ផ្ៃ ខាងស ើណដ អាចទាញយក្សម្បើម្ាេ់ានA

undwatertable
ម្ផ្ៃ ខាងស ើ

vailabilityofsurfacewater
ស ើេ (ក្ម្រិតរក្ាទឹក្ទុក្, ក្ម្រិត ាំហូរទឹក្ខព េ់)


<៥រ

៥-៥០រ

>៥០រ

ក្ម្រិតទឹក្ អ (អាចទទួ ានទឹក្សពញរួ យឆ្នាំ)
ក្ម្រិតទឹក្រធយរ
(អាចទទួ
រិ
នមាន/ានទឹ
ោមន ក្សពញរួ យឆ្នាំ)

សតើមានបញ្ញាភាពទឹក្ម្ម្បហូ រចូ

រុែភាពទឹក្
(រិ
តពិរណដ
និតយ)មានរុ
Waterquality(untreate
ទឹន
ក្ម្តួ
ពិស្ថ
ែភាព អ 

d)
ទឹក្ពិស្ថរណដ ោមនរុែភាពpoordrink
ingwater(treatmentrequired)
ទឹ
ក្េម្មាប់ណតការសធវ ដក្េិក្រម
(ទឹ
សម្ស្ថចម្េព
)
ក្រិនអាចសម្បើ
ម្ាេ់ាន

សទ

ាទ/ ចា

រក្ណដររ ឺសទ?

េូ របញ្ញជក្់៖……………………………
សតើមានទឹក្ជាំនន់សៅតាំបន់សនោះណដររ ឺសទ? សទ


ាទ/ ចាេ

សបើមាន៖

ញឹក្ញាប់ 

រត ងមាក



ពែ៌ន និងបញ្ញជក្់ឱយចាេ់លាេ់អាំពីរុែភាព និងបរ ិមាែ (ឧ. បមាៃេ់បតរតារតម្រូ
ូ
វការ, ម្បេពបាំពុ )
.....................................................................................................................................................................................

៥.៥ ជីវៈចម្រ ុោះ
ក្ាំែត់បងាាញពីស្ថានភាពជីវៈចម្រ ុោះក្នុងតាំបន់ វ ិភារសៅតារេត ង់ោម្នម្បសទេ ឬតាំបន់របេ់អនក្។
រូ េានណតរួ យចសរៃ ើយក្នុងេាំនួរនីរួយៗ

ភាពស្រប
ូ រដបបម្នម្បលភទស្តវ ភាពស្រប
ូ រដបបម្នជម្រក
Speciesdiversity
សម្ចើន

សម្ចើន

រធយរ
ទាប

រធយរ
ទាប

េួ របញ្ញជក្់ឱយចាេ់បណនា រអាំពីជីវៈចម្រ ុោះ៖...................................................................................................................................
....
.....................................................................................................................................................................................................

ភាពស្រប
ូ រដបបម្នម្បលភទស្តវ ៖ ការវាេ់ណវងរួ យម្នភាពចម្រ ុោះោនក្នុងេហររន៍សអក្ូ ូ េុីណដ រាប់ទា ាំងម្បសេទេរបូរណបប
(ចាំនួនម្នម្បសេទេតវ សៅក្នុងេហររន៍) និង រិនេរបូរណបប រ ួរទា ាំងម្បសេទេតវ និងរុក្ខជាតិស ើដី និងក្នុងដី (modified
from eoearth.org)

ភាពស្រប
ូ រដបបម្នជម្រក៖

េាំសៅស ើម្បសេទ ឬ ជម្រក្ននសៅក្នុងតាំបន់ក្ាំែត់រួយ, ទិដាភាព, ឬម្បព័នធសអក្ូ ូ េុី

(modified from oecd.org)

៥.៦ លកខ ណៈម្នការលម្បើម្

ស្់បលចេ កលទស្របស្់អនកលម្បើម្

ស្់ដី
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ក្ាំែត់ ក្ខ ែៈម្នអន ក្សម្បើម្ាេ់ដីណដ អនុវតត បសចេ ក្សទេ។
ក្ាំែត់ ក្ខ ែៈសៅតារេត ង់ោរបេ់ម្បសទេអន ក្។
លៅនឹងកដនៃ ង ឬពលនចរ

រូ េចសរៃ ើយោងសម្ចើនាន២ក្នុងរួ យេាំែួរ។

ទីផ្ារម្នម្បព័នធផ្លិតករម

Sedentaryornomadic
សៅនឹងក្ណនៃ ង 

ចំណូលលម្ៅកស្ិករម 1

េម្មាប់ហូបក្នុងម្រួ ស្ថរ


<១០% ម្នចាំែូ

 ក្់ក្ណ្ឋ
ត ពសនចរ
 ក្់ក្ណ្ឋ
ត
ែិជជក្រម 
mixed(subsistenc
e/commercial)
ពសនចរ
 ែិជជក្រម / ទីផ្ារ
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖…………..…………..

ឯកជន ឬជាម្ក ុរ

កម្រិតជីវភាព 2
ម្ក្ីម្ក្ខាៃាំង

កម្រិតម្នការលម្បើម្

សធវ ដខល ួនឯង/ ម្រួ ស្ថរ

ម្ក្ីម្ក្
រធយរ
 មាន
មានខាៃាំង
លភទ 3
ស្តេតី
បុរេ


អាយុរបស្់អនកលម្បើម្
នលម្ចើនចលរៃ ើយ)

ស្់លម្រឿងយនត

សម្បើក្មាៃាំងព ក្រម 

ជាម្ក្ ុរ/ េហររន៍
េហការែ៍ោន
មានបុរគ ិក្ (ម្ក្ ុរហុន, រដា )


(លរ ើស្


១០-៥០% ម្នចាំែូ
>៥០% ម្នចាំែូ

សម្បើក្មាៃាំងេតវ 
សម្រឿងយនត / មាេុីន

ស្់ដី

ក្ូ នសក្ម ង
យុវវ ័យ
វ ័យក្ណ្ឋ
ត
រនុេសចាេ់

1ចំណូលកនុងកស្ិករម ៖ ចាំែូ សផ្សងៗសម្ៅពីការោាំដាំណ្ឋ,ាំ ដីោដ
ាំ ាំណ្ឋច
ាំ ិញ្េឹរេតវ , ម្ម្ព និងដីោដ
ាំ ុោះចម្រ ុោះ (ឧ. ពីអាជីវក្រម ,
ែិជជក្រម , សរាងចម្ក្, ឧេាហក្រម , ម្ាក្់សស្ថធននិវតត ន៍,ម្ាក្់បសញ្ា ើ)
2កម្រិតជីវភាព៖ តារេត ង់ោតាំបន់
3ក្ាំែត់សេទអន ក្សម្បើម្ាេ់ដី
េូ របញ្ញជក្់ពី ក្ខ ែៈ
......

ក្់ព័នធសផ្សងសទៀតអាំពីអនក្សម្បើម្ាេ់ដី៖...................................................................................................

៥.៧ កំណត់ទំ ំម្ផ្ទដីដដលជាករម ស្ិទធផ្លទល់ ឬជួលស្ម្ាប់អនុវតត បលចេ កលទស្
ី រុបណដ ជាក្រម េិទធផ្ទៃ ់ខល ួន ឬជួ សរ រាប់បញ្ច ូ ទា ាំងដីរិនអនុវតត បសចេ ក្សទេសនោះ។
បញ្ញជក្់ពីទាំហាំម្ផ្ៃ ដេ
រូ េោ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

សតើម្ផ្ៃ ដីសនោះចាត់ទុក្ជាទាំហាំក្ាំ រ ិតណ្ឋណដរ (សធៀបនឹងបរ ិបទតាំបន់)?

ខានតតូ ច


ខានតរធយរ


ខានតធាំ

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

៥.៨ ភាពជាាេស្់ដី, ករម ស្ិទធដីលម្បើម្
សម្ចើនបាំផ្ុត ២ចសរៃ ើយក្នុងរួ យេាំែួរ
ភាពជាាេស្់ដី
រដា 

ស្់, និងករម ស្ទ
ិ ធ លម្បើម្
ករម ស្ិទធដលី ម្បើម្

ស្់ទឹក

ស្់

ជារ ួររិនមានក្ាំែត់
openaccess(un
organized)

ករម ស្ិទធលម្បើម្

ស្់ទឹក(លបើាំក់ទង)

ជារ ួររិនមានក្ាំែត់
openacces
s(unorganized)
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ម្ក្ ុរហុន
េូ រិ
ម្ក្ ុរ
ឯក្ជនណតរិនមានស្មោះ
ឯក្ជនមានស្មោះ
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖........................

ជារ ួរមានក្ាំែត់
មានក្ិចេេនាជួ 
ឯក្ជន
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖.............................

ជារ ួរមានក្ាំែត់
communal(org
anized)
មានក្ិចេេនាជួ 
ឯក្ជន
សផ្សងៗ (បញ្ញជក្់)៖.....................
........................................
other(specif
y):.......................

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

ភាពជាាេស្់ករម ស្ិទធិដី (land ownership) េាំសៅសៅស ើក្រម េិទធរបេ់អងគ ភាព
ក្ណនៃ ងណដ មានមាេេ់ក្រម េិទធក្នុងការសម្បើម្ាេ់ដី េាំសៅស ើភាពណដ មានេិទធក្នុងការសម្បើម្ាេ់ដ។ី
ករម ស្ិទធិលម្បើម្ ស្់ដ/ី ទឹក៖
 ជារ ួររិនមានក្ាំែត់៖ អាចសម្បើានម្រប់ោន
 ជារ ួរមានក្ាំែត់៖ េហររន៍មានតួ នទីក្នុងការម្រប់ម្រង
ី ន ុ ងក្ាំ ុ ងសព រួ យសៅតារតម្រៃ ជួ (ក្ិចេេនា)
 មានក្ិចេេនាជួ ៖ មានេិទធសម្បើម្ាេ់ដក្
 ឯក្ជន៖ េិទធសម្បើម្ាេ់េម្មាប់អនក្សម្បើម្ាេ់ណតឯង
៥.៩ ការលម្បើម្

ស្់លស្វាករម និងល ោឋរចនស្រព ័នធ
រិន អ
េុខភាព

ការអប់រំ


ជាំនួយបសចេ ក្សទេ

រធយរ

អ









ការងារ (ឧ.
ការងារសម្ៅក្េិ
ោាន)
ទីផ្ារ













ក្មាៃាំងព ក្រម







ផ្ល វូ និងការដឹក្ជញ្ជន
ូ
ទឹក្ផ្ឹក្ និងអនរ័យ










សេវាក្រម ហិរញ្ា វតថុ







សផ្សង (បញ្ញជក្់)
.............................













៦. ផ្លបោះ

ល់ និងការស្នន ិោឋន

រូ េនូ វក្ម្រិតម្នផ្ បោះ
់ក្នុងតារាងខាងសម្ការ។
ម្បេិនសបើោមនរងាវេ់រងាវ ់ចាេ់លាេ់រូេតារការាន់ស្ថមនរបេ់អនក្។
រិនខុេោនមានន័យថ្ន
“រិនមានភាពខុេោនសៅស ើអតថម្បសោជន៍ក្៏ដូចជារុែ វ ិបតត ិ”។
េូ រសធវ ដការក្ាំែត់សៅស ើ
“បរ ិមាែផ្ ិតផ្ រុនសព អនុវតត
SLM
និងសម្កាយអនុវតត
SLM”
និង
“ពនយ ់ឲ្យមានភាពចាេ់លាេ់”
សដើរបីបងាាញជាេេតុតាង។ សម្បើម្ាេ់ឯក្តាេម្មាប់ក្ាំែត់ស ើទិននផ្
(ឧ, សតាន/ហិក្តាចាំស ោះដាំណ្ឋាំ និង coliform
measurement
េម្មាប់រុែភាពទឹក្
។ ។)
សបើសទាោះបីសក្ើនស ើងម្តឹរ
១០%
(ឧ,
សៅស ើទិននផ្ )
អាចចាត់ទុក្ថ្នជាការសធវ ដឲ្យម្បសេើស ើងដ៏ អ រួ យ
េូ ររូ េស ើម្បអប់
“ផ្ វ ិជជ មានតិចតួ ច(+៥-២០%)”
និង
“ពនយ ់បណនា រ”។.ក្ាំែត់ម្តឹរ “បរ ិមាែទិននផ្ រុន និងសម្កាយអនុវតត SLM”សបើការក្ាំែត់ម្តូវានសធវ ដស ើងសៅទីវា
ឬសោយរធយរភារម្នការ អសងក ត។ ផ្ បោះ
់សផ្សងៗណដ រិនានរូ េរឺចាត់ទុក្ថ្នរិន ក្់ព័នធ។
កនុងបរ ិលវណអនុវតត (On-site): រិតណតបរ ិសវែណដ ានអនុវតត បសចេ ក្សទេ
ខាងលម្ៅបរ ិលវណអនុវតត (Off-site): រិតណតបរ ិសវែជិត ឬឆ្ាយពីក្ណនៃ ងណដ ានអនុវតត បសចេ ក្សទេ
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ផ្លបោះ

លបើអាចស្ូ លម្កាយលព បញ្ញជក់ឳ្យ
រកំណត់ លអនុវតត ស្់
ទិននផ្លរុ SLM
នលពលអ
នុវតត
SLM

វ ិជេានខាៃង
ំ (+50-100%)

វ ិជេាន (+20-50%)

វ ិជជានតិចតួ ច (+5-20%)

ល់តិចបំផ្ុត
បោះ

អវជជានតិចតួ ច (– 5-20%)

រូ ស្នូ វចំណុចបោះ ល់ដដលបោះ ល់(រូ
ស្ នលម្ចើនចលរៃ ើយ)។
បនទប់រកកំណត់នូវបរ ិាណម្បស្ិនលបើ
អាច

អវជជាន (–20-50%)

ល់កនុងបរ ិលវណអនុវតត បលចេ កលទស្
អវ ិជជានខាៃង
ំ (– 50-100%)

៦.១ ផ្លបោះ

នចា

ល់លលើលស្ដឋ កិចេស្ងា រ

ដផ្នកផ្លិតករម
ផ្ ិតក្រម ដាំណ្ឋ ាំ
ថយចុោះ
រុែភាពដាំណ្ឋាំ
ថយចុោះ
ផ្ ិតក្រម ចាំែីេតវ
ថយចុោះ
រុែភាពចាំែីេតវ
ថយចុោះ
ផ្ ិតក្រម េតវ
ថយចុោះ
ផ្ ិតក្រម ស ើ
ថយចុោះ
ម្ម្ពស ើ/រុែភាពដីម្ម្ព

ថយចុោះ
ផ្ ិតផ្ អនុផ្ ម្ម្ពស ើ
ថយចុោះ
ហានិេ័យចាំស ោះបរាជ័យផ្ ិតក្រម
ថយចុោះ
ភាពេរប
ូ រណបបម្នផ្ ិតផ្
ថយចុោះ
តាំបន់ផ្ ិត (ោាំដុោះស ើដីថមី/ ការសម្បើម្ាេ់
ថយចុោះ
ការម្រប់ម្រងដីៈ

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

ើ

............. ............
ើ

............. ............
ើ

............. ............
ើ

............. ............
ើ

............. ............
ើ

............. ............
ើ

............. ............
ើ

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

(ឧ. វារ ដអរគ ិេនី ជីវៈ)



នទឹកលម្បើម្

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

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

រារាាំង      ធរម តា

ការបសងក ើតថ្នរព

ភាពអាចទទួ ល

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

      

     សក្ើនស ើ
ថយចុោះ
ង
      

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

ស្់ និងរុណភាពទឹក

 អាចទទួ ានទឹក្េម្មាប់ប រ ិសភារ
ថយចុោះ
រុែភាពទឹក្េម្មាប់ប រ ិសភារ
ថយចុោះ
អាចទទួ ានទឹក្េម្មាប់េតវ ចិញ្េឹរ
ថយចុោះ
រុែភាពទឹក្េម្មាប់េតវ ចិញ្េឹរ
ថយចុោះ
អាចទទួ ានទឹក្េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព
ថយចុោះ

      សក្ើនស
ង
      សក្ើនស
ង
      
      សក្ើនស
ង
      សក្ើនស
ង
      
      សក្ើនស
ង

ើ

............. ............
ើ

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

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

ើ

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

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

ើ
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រុែភាពទឹក្េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព
ថយចុោះ
តម្រូវការទឹក្េម្មាប់សម្ស្ថចម្េព
ថយចុោះ

ចំណូល និងម្ថៃលដើរ

ការចាំណ្ឋយស ើនតុចូ ក្េិក្រម
សក្ើនស ើង
ចាំែូ ក្នុងក្េិោាន
ថយចុោះ
ម្បេពចាំែូ សផ្សងៗ
ថយចុោះ
ភាពខុេោនខាងសេដា ក្ិចេ
សក្ើនស ើង
បនទុក្ការងារ

សក្ើនស ើង

ផ្លបោះ ល់លផ្សងៗខាងដផ្នកលស្ដឋ កិចេស្ងា រ

      
      សក្ើនស ើ
ង
      សក្ើនស ើ
ង

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

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

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

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

     កាត់បនា
យ

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

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

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

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

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

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

      ថយចុោះ

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

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

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

បញ្ញជក្់
.........................

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

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

បញ្ញជក្់
.........................

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

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

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

បញ្ញជក្់
.........................

ផ្លបោះ

ល់លៅលលើវបបធរ៌ស្ងា រ



េុវតា ិភាពសេបៀង/ម្រប់ម្ោន់ខល ួនឯង
កាត់បនា យ
ស្ថានភាពេុខភាព
អាម្ក្ក្់ជាងរុន
ី ទឹក្
ក្រម េិទធសម្បើម្ាេ់ដ&
អាម្ក្ក្់ជាងរុន
ម្បម្ពែី/ទាំសនៀរទាំលាប់
កាត់បនា យ
ឳកាេក្ាំស្ថនត
(ជាំសនឿ, ស្ថេន, េិ បៈ …)
កាត់បនា យ
ស្ថាប័នេហររន៍
សខាយជាងរុន
ស្ថានប័នជាតិ
សខាយជាងរុន
ចាំសែោះដឹង SLM/ ការេិក្សរចរ ិ ម្នដី
ការកាត់
កាត់
បនា យ បនា យជាំសលាោះ
អាម្ក្ក្់ជាងរុន
ស្ថានភាពេងគ រ និងម្ក្ ុរេងគ រោមន
ម្បសោជន៍(សេទ អាយុ ជាតិស្ថេន៍)

ផ្លប
ោះ ជាល់
លៅលលើ
អាម្ក្ក្់
ងរុ
ន វបបធរ៌ស្ងា រលផ្សងៗ
បញ្ញជក្់
.........................



  





............ ............ ................................
      
អ ជាងរុ .
     
ន
      អ ជាងរុ ............ ............
.
ន
      អ ជាងរុ ............ ............
.
ន
       អ ជាងរុ ............ ............
.
ន
............ ............
     
សក្ើនស ើង .
     ខាៃាំងជាង ............ ............
.
រុន
     ខាៃាំងជាង ............ ............
.
រុន
............
       អ ជាងរុ
.............
ន
      អ ជាងរុ ............ ............
.
ន
      អ ជាងរុ
ន

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

បញ្ញជក្់
.........................

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

បញ្ញជក្់
.........................

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

ផ្លបោះ

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

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

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

ល់លៅលលើលអកូ ូ ស្ុី

វដត ទក
ឹ /លំ ូ រ

បរ ិមាែទឹក្
ថយចុោះ
រុែភាពទឹក្
ថយចុោះ

    សក្ើនស ើង ............. ............ ................................
    
សក្ើនស ើង ............. ............ ................................
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ការម្បរូ ទឹក្ទុក្ (ទឹក្ស ដ
ើ ,ី ទឹក្េសនសើរ, ម្ពី …)
ថយចុោះ
 ាំហូរទឹក្ម្ផ្ៃ ទឹ
សក្ើនស ើង
ម្បព័នធបងហរទឹ
ូ ក្
នីវ៉ែ ូទឹក្សម្ការដី/ដសងា ើរទឹក្
នា យ
រំហួត

ដី
ង
េាំសែើរដី
រម្របដី
ដីាត់បង់
នា យ
ការសក្ើនស ើងដី
ង
ដីសម្បោះ
ដីហាប់
ង

      អ ជាងរុ ............. ............ ................................
ន
     


    
ថយចុោះ

............
.
    
អ ជាងរុន ............
.
កាត់ប     
............
ខព េ់
ទាប
.
    
............
ថយចុោះ
.
សក្ើនស ើ
ថយចុោះ

  
  

កាត់ប   
សក្ើនស ើ   
ថយចុោះ
  
សក្ើនស ើ   

សក្ើនស ើ  
វដត ម្នស្ថរនតុចិញ្េឹរ/ការទទួ ាន
ង
ថយចុោះ  
ភាពម្ម្ប
សក្ើនស ើ  
ស្ថរនតុេ រ ដរាងគ ដ/ី សម្ការដី
ថយចុោះ
ង
 
ជាតិអាេុីត
សក្ើនស ើង






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


សក្ើនស ើង ............ ............
.

អ ជាងរុន ............ ............
.

............ ............
ថយចុោះ
.

សក្ើនស ើង ............ ............
.

កាត់បនា យ ............ ............
.

កាត់បនា យ ............ ............
.

សក្ើនស ើង ............ ............
.

កាត់បនា យ ............ ............
.

សក្ើនស ើង
............ ............

ថយចុោះ
............ ............

................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
................................
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ជីវចម្រ ុោះ៖ ដំណាំ, ស្តវ

ដាំណ្ឋរ
ាំ ម្រប

ថយចុោះ 
សក្ើនស ើង







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


ជវី មាេ

ថយចុោះ 
សក្ើនស ើង







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

ដាំណ្ឋច
ាំ ម្រ ុោះ

ថយចុោះ 





សក្ើនស ើង


ម្បសេទេតវ រាតតាត

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

សក្ើនស ើង 





កាត់បនា យ

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

ថយចុោះ 





សក្ើនស ើង

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

ថយចុោះ 
សក្ើនស ើង







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

ម្បសេទសម្ោោះថ្ននក្់ (ឧ. រូ េ)

ថយចុោះ 
សក្ើនស ើង







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

ភាពេរប
ូ រណបបម្នទីជាំរក្

ថយចុោះ 
សក្ើនស ើង







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


ក្តាតចម្ម្ង/ ជាំងឺ

ថយចុោះ 
សក្ើនស ើង







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


ភាពេរប
ូ រណបបម្នេតវ
ម្បសេទមានម្បសោជន៍

ការកាត់បនា យហានិភ័យម្នអាកាស្ធាតុ និងលម្គ្នោះរ នត រាយ


ផ្ បោះ

់ម្នទឹក្ជាំនន់

ដីាក្់/

សក្ើនស ើង
ថយចុោះ







ាំហូរក្ាំទិចក្ាំទី

សក្ើនស ើង
ថយចុោះ








ផ្ បោះ

់ម្នសម្ោោះរាាំងេងត
ួ

សក្ើនស ើង
ថយចុោះ








ផ្ បោះ

់ម្នពយ
ុ ោះេុីក្ល ូន/ពយ
ុ ោះសេៃ ៀ

សក្ើនស ើង
ថយចុោះ







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

ការបាំភាយម្នកាបូ ន និងឧេម ័នផ្ៃ ោះក្ញ្េ ក្់ ក្.

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






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






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





ថយចុោះ
អាម្ក្ក្់ជាងរុន
ម្បសេើរជាងរុន ............. ............ ...............................








សេៃ ើងស្ោះម្ម្ព

ស បឿនខយ ់

អាកាេនតុ

ផ្លបោះ

ល់លៅលលើលអកូ ូ ស្ុីលផ្សងៗ

បញ្ញជក្់.........................

…………….
………







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

បញ្ញជក្់.........................

…………….
………







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

បញ្ញជក្់.........................

…………………
………







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

៦.២ ផ្លបោះ

ល់លម្ៅបរ ិលវណអនុវតត បលចេ កលទស្

ទឹក្ណដ អាចទាញរក្សម្បើម្ាេ់ាន
(ទឹក្សម្ការដី, ទឹក្ផ្ុេ)
 ាំហូរទឹក្ណដ អាចសម្បើម្ាេ់
ានសៅរដូ វម្ាាំង

ទឹក្ជាំនន់ណខសទឹក្ខាងសម្ការ1
ក្ាំែក្ ាប់ណខសទឹក្ខាងសម្ការ
ទឹក្សម្ការដី/ ការបាំពុ ទឹក្ទសនៃ
Buffering/េរតា ភាពចសម្មាោះ
(សោយដី, ដាំណ្ឋ,ាំ ដីសេើរ)
ស បឿនខយ ់
ខូ ចខាតដ ់ ណម្េអន ក្ជិតខាង

ថយចុោះ
កាត់បនា
យ
………...
………...
សក្ើនស ើ
ង
កាត់បនា
យ
សក្ើនស ើ
ង
សក្ើនស ើ
ង






សក្ើនស ើ
ង
សក្ើនស ើ
ង
………...

…………… …………. …………………………………
…………… …………. …………………………………

………...
កាត់បនា
យ
សក្ើនស ើ
ង

…………… …………. …………………………………
…………… …………. …………………………………



ថយចុោះ

…………… …………. …………………………………



ថយចុោះ

…………… …………. …………………………………




ខូ ចខាតដ ់សហោារចនេរព ័នធស្ថន
រ
ែៈ/ឯក្ជន

សក្ើនស ើ
ង



ថយចុោះ

ផ្ បោះ

សក្ើនស ើ
ង



ថយចុោះ

់ម្នឧេម ័នផ្ៃ ោះក្ញ្េ ក្់

…………… …………. …………………………………

…………… …………. …………………………………

…………… …………. …………………………………

…………… …………. …………………………………
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ផ្លបោះ

ល់ខាងលម្ៅលផ្សងៗ

បញ្ញជក្់
...................................................
.
បញ្ញជក្់
...................................................
.
បញ្ញជក្់
...................................................
.
1

………...



………...

………...



………...

………...



………...

ទឹក្ជន់សៅណខសទឹក្ខាងសម្ការនិងក្ាំែក្ ាប់ណដ អាចសក្ើតសោយសចតននិងអសចតន។ េូ របញ្ញជក្់បណនា រសៅក្ណនៃ ងពិព័ែ៌ន
និងក្ាំែត់ថ្នសតើក្ម្រិត វ ិជជ មាន ឬអវ ិជជ មានសក្ើនស ើង។

បញ្ញជក្់បណនា រការវាយតម្រៃ ផ្ បោះ

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

............................................................................................................................................................................................
៦.៣ ការបោះ ល់ និងភាពផ្លៃស្់បតរម្នបលចេ
ូ
ក វ ិទាលៅនឹងការដម្បម្បួ លអាកាស្ធាតុ និងលម្គ្នោះអាកាស្ធាតុ/ លម្គ្នោះរ នត រាយ
(ដដលដឹងលោយអន កលម្បើម្ ស្់ដី)

បងាាញពីការណម្បម្បួ អាកាេនតុ និងសម្ោោះអាកាេនតុដូចជាេសងក តស ើញសោយអន ក្សម្បើម្ាេ់ដសី ៅក្នុង 10
ឆ្នាំចុងសម្កាយ។
ចំណាំ៖ េម្មាប់ការវាយតម្រៃ រអ ិតបាំសពញក្នុងបញ្ជ ីេាំែួរេត ីអាំពីការបនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ អាកាេនតុ។
អាចមានចសរៃ ើយសម្ចើន

រិនដឹង

អ ណ្ឋេ់

អ

រធយរ

តិចទួ ច

លតើបលចេ កលទស្លោោះម្សាយនូ
វការផ្លៃស្់បតរូ
និងលម្គ្នោះរ នត រាយោងដូ
ចលរត ច
(ដូ ច នកំនត់កនុងចំនុច
៣.១)?
តិចទួ ចណ្ឋេ់

ថយចុោះ

ម្បលភទម្នការដម្បម្បួ លអាកា
ស្ធាតុ/ម្ពឹតតិការណ៍ទុរភឹរ

សក្ើនស ើង

រូ ស្កនុងម្បអប់ស្ម្ាប់អាកាស្ធាតុដដលដម្បម្បួ លបនត ិចរត
ងៗ និងខាៃង
ំ / លម្គ្នោះរ នត រាយដដលលកើតានល ើង

ការណម្បម្បួ ម្នអាកាេនតុោងេនសឹរៗ

េីតុែាភាពម្បចាាំឆ្នាំ




េីតុែាភាពតាររដូ វកា
ក្ាំនត់ពីរដូ វកា *:……………… 
……………… 
……………… 
……..………… 

ទឹក្សេៃ ៀងម្បចាាំ ឆ្នាំ
ទឹក្សេៃ ៀងម្បចាាំរដូ វ

បញ្ញជសក្ើពីរដូ វកា



     
















































































*:………… 


………………  
………………  
……..………… 

ការណម្បម្បួ អាកាេនតុេនសឹរៗសផ្សងសទៀត៖
………………………………………………



លម្គ្នោះរ នត រាយធរម ជាតិាំក់ទងនឹងអាកាស្ធាតុ 1
ការពាក្រែ៍សម្ោោះរហនត រាយ៖
ពយ
ុ ោះតាំបន់ម្តូពិច (េុីក្ល ូន, ទីហវុង, ពយ
ុ ោះក្ាំបុត)

     

ពយ
ុ ោះេុីក្ល ូនម្តូពិចបណនា រ
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ពយ
ុ ោះសេៃ ៀងតារតាំបន់

     

ពយ
ុ ោះរនៃ ោះតារតាំបន់

     

ពយ
ុ ោះទឹក្ក្ក្តារតាំបន់

     

ពយ
ុ ោះម្ពិ តារតាំបន់

     

ពយ
ុ ោះខាច់តារតាំបន់

     

ខយ ់ពុ យោះតារតាំបន់

     

ពយ
ុ ោះក្ាំបុតតប
ូ ងតារតាំបន់

     

1 ម្បភព៖ ការចាត់ថ្ននក្់សម្ោោះរហនត រាយធរម ជាតិ និង

ក្យបសចេ ក្សទេ។ រជឈរែឌ ម្ស្ថវម្ជាវេត ីពីម្រប់ម្រងសម្ោោះរហនត រាយ
និង Munich RE.២០០៩។ ឯក្ស្ថរសាោះពុរព (Working Paper)។ “ពយុោះសេៃ ៀង” ម្តូវានជាំនួេ ក្យ “ពយុោះ”
ី ិង
សហើយពយុោះទឹក្ក្ក្ក្៏ម្តូវានបណនា រ និងមានម្បសេទសម្ោោះរហនត រាយរួ យសទៀត “ថម នៃក្់” ម្េទាប់ដន
ោនសជើងេតវម្តូវានដក្សចញ។

លម្គ្នោះរ នត រាយអាកាស្ធាតុ

រ ក្ក្សៅត
រ ក្ម្តជាក្់ (ម្រប់សព , ឧ.ម្តជាក្់ខាៃាំង)

     
     

ស្ថានភាពខយ ់ខាៃាំង
រាាំងេងត
ួ

     
     

សេៃ ើងស្ោះម្ម្ព
សេៃ ើងស្ោះ (សមម, សដើរស ើតូចៗ,
ស ើទាំហាំរធយរ(bush)landfire(grass,shrub,bush)

     
     

ទឹក្ជាំនន់ទូសៅ
ទឹក្ជាំនន់សោយទឹក្សេៃ ៀង
ទឹក្ជាំនន់/ពយ
ុ ោះសក្ើនស ើងតារតាំបន់ស្ន រ
ការាក្់ដី/ ាំហូរដីាក្់
ការាក្់ផ្ទៃង
ាំ ទឹក្ក្ក្







លម្គ្នោះរ នត រាយទឹក































លម្គ្នោះរ នត រាយជីរៈសាស្តស្ត
ការរាតតាតម្នជាំងឺ ( វ ដរុេ, ាក្់សតរ ដ, ផ្សិត, ារា៉ែេុីត)
ដងកវហ
ូ វ ូង (ក្ែត ូប/ដងកវ)ូ

     
     

ម្ពឹតតិការែ៍អាកាេនតុ និងសម្ោោះរហនត រាយសផ្សៗ៖
បញ្ញជក្់………………………………..
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ផ្លវ ិ កលផ្សងៗម្នការដម្បម្បួ លអាកាស្ធាតុ
អូ េបនៃយសព ោាំដុោះ
កាត់បនា យសព ោាំដុោះ
នីវ៉ែ ូទឹក្េរុម្ទសក្ើនស ើង(បតរបនត
ូ
ិចរត ងៗ)
សផ្សង(បញ្ញជក្់)
……………………































េម្មាប់េីតុែាភាព,
អាកាេនតុតាំបន់ម្តជាក្់សៅអាក្់ទិចខាងតបូង,
តាំបន់បូ /អាក្់ទិចសម្ជើេសរ ដេ៖
រដូ វរងារ,
និទា រដូ វ
រដូ វសៅត
រដូ វេៃ ឹក្ស ើម្ជ ុោះ។
េម្មាប់តាំបន់ម្តូពិច និង subtropics សម្ជើេសរ ដេ៖ សេើរ/រដូ វសេៃ ៀង, រដូ វម្ាាំង។

*

រតិសោប ់៖..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
៦.៤ ការវ ិភារម្ថៃលដើរនិងអតថម្បលោជន៍

សៅេាំែួរចាំែុច ៤.៥ និង ៤.៧ (សៅសព ណដ ម្ថៃ សដើរម្តូវានបសងក ើតនិងក្ាំែត់ជាក្់លាក្់)
សតើផ្ ចាំសនញ និងម្ថៃ សដើរម្តូវានសម្បៀបសធៀបោនោងដូ ចសរត ច (អន ក្សម្បើម្ាេ់ដ)ី ?

រយៈលពលខៃ ី
រយៈលពលដវង

អវ ិជជានខាៃំ
ង


អវ ិជជាន អវ ិជជានតិច
តួ ច









លស្មើគ្នន



វ ិជជានតិ
ចតួ ច



វ ិជជាន

វ ិជជានខាៃំង









សតើផ្ ចាំសនញ និងការជួ េជុ ម្តូវានសម្បៀបសធៀបោនោងដូ ចសរត ច (អន ក្សម្បើម្ាេ់ដ)ី ?
អវ ិជជាន
ខាៃំង
រយៈលពលខៃ ី
រយៈលពលដវង

អវ ិជជាន









អវ ិជជា
នតិចតួ
ចslightl

ynegativ
e


លស្មើគ្នន



វ ិជជាន
តិចតួ
ចslight

lypositi
ve


វ ិជជាន

វ ិជជានខាៃំង









រយៈលពលខៃ ី៖ ១-៣ ឆ្នាំ , រយៈលពលដវង៖ ១០ឆ្នាំ
បញ្ញជក្់/ពែ៌ន៖:........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
៦.៥ ការទទួ លយកម្នបលចេ កលទស្

ចំណាំ៖ េម្មាប់ព័ត៌មានម្នការរាាំងេៃ ោះនិងការទទួ យក្នូ វបសចេ ក្សទេ(ការស ើក្ទឹក្ចិតតស ើការអនុវតត បសចេ ក្សទេ)
េាំសៅសៅស ើក្ម្រងបញ្ជ ីេាំែួរវ ិធីស្ថស្តេតផ្សពវ ផ្ាយ SLM។
សតើមានអន ក្សម្បើម្ាេ់ដីបុនមននក្់ទទួ យក្/អនុវតត បសចេ ក្សទេសនោះ?

ទីតាាំង៖ សផ្ទតតសៅស ើម្បសទេ/តាំបន់/location សៅចាំែុច ២.៥ និងម្បសេទដីសម្បើម្ាេ់ ណដ បងាាញសៅចាំែុច ៣.២។

ណតរួ យក្រែី /ពិសស្ថធន៍

១-១០%

១០-៥០%

សម្ចើនជាង៥០%

សបើអាច េូ របញ្ញជក្់ពីចាំនួនជាក្់លាក្់ (ចាំនួនម្រួ ស្ថរ និង/ឬទាំហាំម្ផ្ៃ ដី)....................................................................................
ក្នុងចាំសណ្ឋរម្រួ ស្ថរទាាំងអេ់ណដ អនុវតត បសចេ ក្សទេ សតើមានបុនមនម្រួ ស្ថរណដ ចង់សធវ ដសោយខល ួនឯង
(សោយរិនទទួ ានេមាារៈស ើក្ទឹក្ចិតត/ម្ាក្់ឧបតា រា )?

០-១០%

១០-៥០%

៥០-៩០
៩០១០០%
សោប ់បណនា រ៖..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

៦.៦ ការបនាុំ
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ការបនាុំ ៖ ការណក្ណម្បសធវ ដសោយអន ក្សម្បើម្ាេ់សដើរបីតម្រូវតារបរ ិបទេងគ រ និងស្ថានភាព (ម្បេព៖ WOCAT)
សតើបសចេ ក្សទេថម ីានផ្ទៃេ់បតរសដើ
ូ របីបនាុាំសៅនឹងការណម្បម្បួ ស្ថានភាពណដរឬសទ?
សទ
ចាេ
សបើស្ៃ ើយចាេ េូ រក្ាំែត់ថ្នសតើស្ថានភាពណម្បម្បួ រួ យណ្ឋម្តូវានបនាុាំ៖
ការណម្បម្បួ អាកាេនតុ/សម្ោោះរហនត រាយធរម ជាតិ
បណម្របម្រួ ទីផ្ារ
ក្មាៃាំងព ក្រម ណដ អាចរក្ាន (ចាំណ្ឋក្ម្េ ុក្)
សផ្សងៗ
(បញ្ញជក្់)………………………………………………………………………………………
បញ្ញជក្់ពីការបនាុាំម្នបសចេ ក្សទេ (ការសរៀបចាំ, ឧបក្រែ៍/ម្បសេទ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

៦.៧ ភាពខាៃង
ំ /រុណស្របតត ិ/ឱ្កាស្ម្នបលចេ កលទស្
េូ រផ្ត ់នូវសេចក្ត ីេនន ិោានអាំពីបសចេ ក្សទេ
ទេសនៈរបេ់អនក្សម្បើម្ាេ់ដី៖
1).........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4)..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ទេសនៈរបេ់អនក្ចងម្ក្ង ឬបុរគ េាំខាន់សផ្សងសទៀត៖
1).........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2)..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3)..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4)..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

ស្់ដ៖ី បុរគ /អងគ ភាពណដ អនុវតត /បនត អនុវតត បសចេ ក្សទេ រ ួរទាាំងក្េិក្រខានតតូ ច ឬខានតធាំ ជាម្ក្ ុរ (ណយនឌ័រ, អាយុ,
ឋានៈ, ចាំែូ ចិតត) ការេហការែ៍ ម្ក្ ុរហុនឧេាហ៍ក្រម (ណរ៉ែ) ស្ថាប័នរដា (ម្ម្ពស ើរដា ) ។ ។
1អន កលម្បើម្

៦.៨ ភាពលខាយ/រុណ វ ិបតត ិ/ហានិភយ
័ ម្នបលចេ កលទស្ និង វ ិធីសាស្តស្តលោោះម្សាយ
ភាពលខាយ/ រុណ វ ិបតត ិ/ ហានិភ័យ

លធវ ើោងណាលដើរបីលោោះម្សាយវា?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................
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៧. ឯកសារលោង និងលវបសាយ
ក្ាំែត់ម្បេពព័ត៌មានណដ ានសម្បើេម្មាប់ការចងម្ក្ងព័ត៌មានសៅក្នុងបញ្ជ ីេាំែួរ

៧.១ វ ិធីសាស្តស្ត/ម្បភពព័តា
៌ ន
លតើ វ ិធីសាស្តស្ត/ ម្បភពព័ត៌ានណាខៃ ោះដដលម្តូវ

នលម្បើ?


ទេសនៈក្ិចេ/ការអសងក តសៅតារទីវា

េមាាេន៍ជារួ យក្េិក្រ

េមាាេន៍ជារួ យអន ក្បសចេ ក្សទេ SLM

ចងម្ក្ងរាយការែ៍ និងឯក្ស្ថរ ក្់ព័នធ

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

៧.២ ឯកសារលោងដដល

ក្ាំែត់ចាំនួន (ឧ. ចាំនួនអន ក្ផ្ត ់ព័ត៌មាន)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

នលចញផ្ាយ

រាយស្មោះឯក្ស្ថរានសចញផ្ាយណដ ទាក្់ទងនឹងបសចេ ក្សទេ (រាយការែ៍, ឯក្ស្ថរណនណ្ឋាំ (manuals),
េមាារៈេម្មាប់បែតុោះបណ្ឋ
ត , ក្រែីេិក្ា,…)។ បញ្ជ ូ ឯក្ស្ថរណដ អាចទាញយក្តាររយៈ Soft copies
សៅរក្ាទុក្ក្នុងទិននន័យរូ ោាន។
ចាំែងសជើង/ស្មោះអន ក្និពនធ /ឆ្នាំសាោះពុរា/ ISBN

អាចទាញយក្ានពីក្ណនៃ ងណ្ឋ?
ម្តូវចាំណ្ឋយបុនមន?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

៧.៣ ចូ លលៅាំញយកឯកសារដដល

ក់ព័នធតារបណា
ត ញអុិនធឺដណត

ម្បននបទ/ពិពែ៌ន

URL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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