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ទស្សនៈដ្លបង្ហ្ញនៅក្នុងឯកសារបោះពុម្ពន្ះ គឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ហើយមិនឆ្លុះបញ្ច្ំងពីទស្សនៈ និង 

គោលនយោបាយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ (CIF) ឬក្ុមប្ឹក្សាភិបាលរបស ់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឬរដ្ឋ្ភិបាលដ្លក្ុមប្ឹក្សាភិបាលជាអ្នកតំាងឱ្យឡើយ។

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី មិនធានាចំពោះសុក្ឹត្យាពន្ទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារន្ះ ហើយក៏មិនទទួលខុសត្ូវចំពោះ

ផលវិបាកាមួយន្ការប្ើប្្ស់ទិន្នន័យាំងន្ះឡើយ។ ការប្ើប្្ស់ាក្យ “ប្ទ្ស” នៅក្នុងឯកសារ អ្នកនិពន្ធ 

ADB ឬCIF ពុំមានបំណងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើាពស្បច្បាប់ ឬសា្ថ្នាពដទ្ទៀតន្បូរណៈាពាមួយឡើយ។





រៀបចំដោយ៖ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ 
ក្ុមប្ឹក្សា ជាតិ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ ចីរាព និង ក្សួងបរិសា្ថ្ន

ផ្ដល់មូលនិធិដោយ៖ មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

គាំ ទ្ បច្ច្កទ្ស 
ដោយ៖

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់ការគ្ប់គ្ងបរិសា្ថ្ន – ICEM

(អ្នកនិពន្ធ)

រក្សាសិទ្ធ៖ិ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ ឆ្ន្ំ ២០១៩

សម្ង់ឯកសារយោង៖ ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ
ក្ុម ប្ឹក្សា ជាត ិអភិវឌ្ឍន ៍ដោយ ចីរាព និង ក្សួង បរិសា្ថ្ន 
ឆ្ន្ំ២០១៩។ មគ្គទ្សក៍៍ ស្តីពី បន្សាំុវិស័យ កសិកម្ម
រាជធានី ភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា

ព័ត៌មានបននថែម៖ www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង
www.icem.com.au

កកសួងបរិសា្ថ្ន
អគារមរតកត្ជោ ដីឡូតិ៍ល្ខ៥០៣ 
ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្ល្បាសាក់ សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា 
ទូរស័ព្ទ (៨៥៥) ៨៩ ២១៨ ៣៧០

ក្សួងកសិកម្ម រុកា្ខ្ប្មាញ់ និងន្សាទ
អគារល្ខ ២០០ មហាវិថីព្ះនរោត្តម សង្ក្ត់ទន្ល្បាសាក់ 
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្ញ ព្ះរាជាាចក្កម្ពុជា

  

 
 
 
 
 
 

 

ម្រៀបចំម្ោយ៖ នាយកោឌ នផរបរបួលអាកាសធាតុ្ននរកុមរបឹកាជាតិ្អភិវឌណន៍ម្ោយចីរភាព 
ផឋល់មូនិធិម្ោយ៖ មូលនិធិវនិិម្ោគអាកាសធាតុ្តាមរយៈធនាគារអភិវឌណន៍អាសុី  
ហរិញ្ដបផទានសហរបតិ្បត្ថិ
ការបម្ចចកម្ទសម្ោយ 

មជឈមណ្ឍ លអនថរជាតិ្សរោប់ការរគប់រគងបរសិាទ ន (ICEM) និង 
រកុមហុ៊ន Fraser Thomas Partners 

ព័ត៌្ោនបផនទម www.spcrcambodia.org, www.camclimate.org.kh និង
www.icem.com.au 
រកសួងបរសិាទ ន៖ 
អាគារមរត្កម្ត្ម្ជា ឡូត្ិ៍ម្លែ៥០៣ សង្កា ត់្ទម្នលបាសាក់ ែណ្ឍ ចំការមន 
រាជធានីភបំម្ពញ រពះរាជាណាចរកកមពុជា 
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មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម

i

បុព្វកថា
 កម្ពជុា ជា ប្ទ្ស មួយ ស្ថតិ ក្នងុ ចំណោម ប្ទ្ស ជា ច្ើន ដ្ល ងយ ទទួល រងគ្្ះ ពី 
ការ ប្្បួ្ល អាកាសធាតុ។ ការ ប្្បួ្ល ន្ះ អាច មាន ឥទ្ធពិល ជា អវិជ្ជមានទៅ ល ើផលិតកម្ម   
កសិកម្ម សម្្ប់ ផ្គត់ផ្គង់ ស្បៀង ដល់ ប្ជាពលរដ្ឋ កម្ពជុា ដ្ល តូ្វ បាន ព្យាករ ថា នៅ ឆ្ន្២ំ០៥០ 
ប្ជា ពលរដ្ឋ នឹង កើន ដល់ ៣០ លាននាក់ ពី ចំនួន ប្ជា ពលរដ្ឋ បច្ចប្ុបន្ន ១៦ លាន នាក់។ 
 គ្្ះ ទឹក ជំនន់ គ្្ះរំាង ស្ងតួ និង ខ្យល់ព្យុះ បាន កើត ឡើង ជា ប្ា ំនៅ តាម តំបន់ ជា 
ច្ើន ន្ ប្ទ្ស កម្ពជុា។ ហ្តុ ដូច្ន្ះ ហានិភ័យ អាកាសធាតុ និង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ 
រយៈពល្ វង្ ត្វូ បាន កំណត់ ជា បញ្ហ ្ដ៏ចម្បង  ដល្ ត្វូ ដោះស្យ្ សម្្ប់ បរសិា្ថន្ និង ការ 
អភិវឌ្ឍ នៅ កម្ពជុា។ ក្នងុ រយៈព្ល វង្ ជា មួយ នឹង ការ កើន ឡើង ជា លំដប់ ន ្សីតុណ្ហាព ជា 
មធ្យម និង អត្្ រំាយ ចំហាយ ទឹក ព្ម ាំង ការ ប្្ប្ួល ន្ របាយ ទឹក ភ្លៀង ហានិភ័យ 
អាកាសធាតុ អាច នឹង កើត ឡើង កាន់ ត្ ញឹកញាប់ និង ខ្ល្ំងកា្ល្ ជាង មុន ហើយ របាយ ទឹក 
ភ្លៀង តាម រដូវកាល ក៏ នឹង មាន ការ ប្្ប្ួល គួរ ឱ្យ កត់ សមា្គ្ល ់ដ្រ។

 របាយការណ៍ ់ជាតិ លើក ទី២ (ឆ្ន្ំ ២០១៥) បាន បង្ហ្ញ ថា ផ្អ្ក តាម ការ ព្យាករ 
អាកាសធាតុ នា ព្ល អនាគត (សម្្ប់ ឆ្ន្ំ ២០២៥ ដល់ ២០៥០) តំបន់ កសិកម្ម ាគ ច្ើន 
នៅ កម្ពជុា នឹង ត្វូ បឈ្ម នឹង ហានិភ័យន ្គ្្ះ រំាងស្ងតួ កាន់ តខ្្ល្ងំ ដល្ ធ្វើ ឱ្យ រដូវកាល ន ្
ការ ដំដុះ ដំាំ សម្្ប់ តំបន់ កសិកម្ម ាគ ច្ើន មាន រយៈព្ល តិច ជាង ៥ខ្។ ទន្ទឹម នឹង 
ន្ះ ក៏ មាន ការ ព្យាករ ថា ក្នងុ ពល្ ដល្ របប ទឹក ភ្លៀង ជា មធ្យម នឹង កើន ឡើង រយៈពល្ គ្្ះ 
រំាងស្ងតួ  ដល្ មាន ឥទ្ធពិល ដល់ កសិកម្ម ប្ាឆំ្ន្ ំនឹង អូស បនា្លយ្ ពល្យរូ ជា ពិស្ស នៅ ក្នងុ 
តំបន់ ទំនាប ទន្ល ្មគ្ង្គ កម្ពជុា (ដល្ មាន ការ កើន ឡើង ៣០% ន ្ចំនួន ថ្ង ្រំាងស្ងតួ រៀងរាល់ 
ឆ្ន្ំ តាម បា្ត្ ខ្ត្តមួយ ចំនួន ត្ឹម ឆ្ន្ំ ២០៥០)។

 ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ នឹង ប៉ះាល់ លើ វិស័យ កសិកម្ម ច្ើន ជាង វិស័យ 

ផ្ស្ងទៀត។ គ្្ះ ទឹក ជំនន់ និង គ្្ះ រាំង ស្ងួត បង្ក ផល ប៉ះាល់ រយៈព្ល វ្ង ដល់ វិស័យ 
កសិកម្ម និងកសិករ ក្នុង ខណៈ ដ្ល ាព ក្ីក្ បានកម្ិត លទ្ធាព របស់ គ្ួសារ កសិករ ឬ 
សហគមន៍ ក្នុង ការ ដោះស្្យជា  មួយ គ្្ះ ទឹក ជំនន់ គ្្ះរាំង ស្ងួត និង ការ បន្សុាំនឹង ការ 
ប្ប្្លួ រយៈព្ល វ្ង។  គ្្ះទឹកជំនន់នៅឆ្ន្២ំ០១១ បាន ប៉ះាល់ ប្ជាជន ចំនួន ៣៥០ 

០០០គួ្សារ (ច្ើនជាង ១.៥ លាន នាក់) និង បជ្ាពលរដ្ឋ ចំនួន ៥២ ០០០គួ្សារ តូ្វបាន 
ជន្លៀស ចញ្ ពី ខត្្ត ចំនួន ១៨។ ខ្យល់ ព្យុះ កត្សាា នៅ ឆ្ន្២ំ០០៩ បាន ប៉ះាល់ មនុស្ស 
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ចំនួន ១៨០ ០០០នាក់ នៅ ក្នងុ ខត្្ត ចំនួន ១៤។ គ្្ះរំាងស្ងតួនៅឆ្ន្២ំ០១២ បាន ប៉ះាល់ 
ដំា ំស្វូ ១៤ ១៩០ហកិតា និង បំផ្លញ្ អស់ ៣ ១៥១ហកិតា នៅ ក្នងុ ខត្្ត ចំនួន ១១ ដល្ 
ធ្វើ ឱ្យមាន ការ ខ្វះខត ស្បៀងតាមបា្ត្ ខ្ត្ត មួយ ចំនួន (NCDM, ២០១៤)។

 ទោះ បី ជា មាន ការ សិក្សា ជា ច្ើន ស្តីពី ការ ាយ តម្ល្ ផល ប៉ះាល់ ន្ ការ ប្្ប្ួល 
អាកាសធាតុ លើ វិស័យ កសិកម្ម ក៏ដោយ ក៏ នៅ មិន ាន ់មាន ការ ចងក្ង ជា ឯកសារ ន្ការ 
អនុវត្ត កសិកម្ម ធន់ នឹង អាកាសធាតុ ឱ្យ បាន ច្ើន នៅ ក្នងុ បទ្ស្ កម្ពជុា នៅ ឡើយ។  ហត្ដុចូ្ន្ះ 
ការ យល់ដឹង និង ការ ចងក្ង ជា ឯកសារ ន្ះ គឺ មានាព ាំបាច់ សម្្ប់ កសិករ ក្នុង ការ 
ឆ្លើយតប នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ។

 រាជរដ្ឋ្ភិបាល កម្ពុជា បាន និង កំពុង យក ចិត្ត ទុកដក់ លើក កម្ពស់ ការ អភិវឌ្ឍវិស័យ 
កសិកម្ម នៅ កម្ពជុា ដូច ដល្ បាន បញ្ជក់្ នៅ ក្នងុ យទុ្ធសាស្្ត ចតុោណ របស់ រាជរដ្ឋភិ្បាល។ 

វស័ិយ កសិកម្ម បាន ដើរ តួយ៉ង្ សំខន់ ក្នងុការ រមួចំណ្ក កាត់ បន្ថយ ាព ក្កី ្បង្កើត ការងរ 
សម្្ប់ ប្ជាពលរដ្ឋ នៅតាម ជនបទ និង រួម ចំណ្ក ក្នុង គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ ជាតិ និង 
សមាហរណកម្ម ទីផ្សារ ក្នងុ តំបន់។  វស័ិយ កសិកម្ម នៅ ត ្ជាវស័ិយ មួយ  ដ៏ សំខន់ ក្នងុ សដ្្ឋកិច្ច 
ជាតិ បុ៉ន្ត ្ក្នងុ បរបិទ ន ្ការ ប្បួ្្ល អាកាសធាតុ ការ អភិវឌ្ឍ វស័ិយ កសិកម្ម ាំបាច់ ត្វូ គិតគូរ 
ដល់ ការ ប្ើប្ស់្ បច្ចក្វទ្ិយា សមស្បសម្ប់្ បន្សុានឹំង ការ ប្ប្្លួ ន្ះ។ ជារមួ ការ អភិវឌ្ឍ 
និង ការ បញ្ជ្្ប បច្ច្កវិទ្យា កសិកម្ម ធន់ នឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុនៅ ត្ ជាកតា្ត្ គន្លឹះ 
សម្្ប់ ជួយ ធានា ការ បន្តរីកលូតលាស់ ប្កប ដោយ និរន្តរាព  ន្ វិស័យ កសិកម្ម។

 គម្្ង ការ បញ្ជ្្ប ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ ទៅ ក្នុង ការ រៀបចំ ផ្នការ អភិវឌ្ឍន៍ 
(MCRDP) (TA៨១៧៩-CAM) ដ្ល បាន ផ្តល់ មូលនិធិ ដោយ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី និង 
សម្ប សម្ួល ដោយ ក្សួង បរិសា្ថ្ន បាន ជួយ គាំទ្ ដល់ ការ រៀបចំ មគ្គទ្សក៍ បច្ច្កវិទ្យា 
បន្សុា ំសម្្ប់ វស័ិយ កសិកម្ម សំដៅ ផ្តល់ព័ត៌ មាន លើ បច្ចក្វទ្ិយា បន្សុាចំំនួន ៣៤ និង ជម្ើស 

សម្ប់្បន្សុានឹំង ការ ប្ប្្លួ អាកាស ធាតុ នៅ ក្នងុ វស័ិយ កសិកម្ម ដល្ ជួយ ដល់ អ្នក បង្កើត 
គោល នយោបាយ អ្នក អនុវត្ត គោលនយោបាយ អ្នក ឯកទ្ស កសិកម្ម និង ាគី ាក់ព័ន្ធ 
ផ្ស្ងៗ នូវ ចំណ្ះដឹង និង ការ អនុវត្ត បច្ច្កវិទ្យា ដ្ល បាន អភិវឌ្ឍ នៅ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម។ 
អង្គការ មិនមន្ រដ្ឋភិ្បាល នានា សហគមន៍ ជនបទ និង អ្នក អនុវត្ត កសិកម្ម ក៏ អាច ត្តួ ពិនិត្យ 
និង ដក់ បញ្ចូល ជម្ើស សមស្ប ផ្ស្ងៗ ក្នុង កញ្ចប់ បច្ច្កវិទ្យា សម្្ប់ អភិវឌ្ឍ កសិកម្ម។ 
មគ្គទ្សក៍ ន្ះ ត្ូវ បាន រំពឹង ថា នឹង ជួយ ជំរុញ បន្ថ្ម ទៀត ក្នុង ការ កំណត់ អត្តសញ្ញ្ណ 
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ជម្ើស នានា សម្ប់្ ការ បន្សុា ំនឹង ការ ប្្ប្ួល អាកាសធាតុ ក្នុង វិស័យ កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា 

និង ប្ទ្ស ផ្ស្ងៗ ទៀត នៅ តំបន់ អាសុីអាគ្ន្យ៍។

 បច្ច្កវិទ្យា ដ្ល ជំរុញ ពិពិធកម្ម កសិកម្ម គឺ ជួយ ពង្ឹង ផលិតកម្ម កសិកម្ម នៅ 
ចំពោះមុខ សា្រយី៉ ូការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ នា ពល្ អនាគត។  បច្ចក្វទិ្យា ដល្ បង្ហញ្ 
នៅ ក្នងុ មគ្គទ្សក៍ ន្ះ គឺ ជា បច្ចក្វទ្ិយា ដល្ អាច ជួយ អភិរក្ស និង សា្តរ្ ឡើង វញិ នូវ លទ្ធាព 
ការ បង្កើន ផលិតាព កសិកម្ម សម្បរូ បប្ ហើយ ត្វូបា ន ជ្ើសរីស ដោយ ផ្អក្ លើ មូលដ្ឋន្ 
នក្ារ ាយ តម្ល ្ផល ប៉ះាល់ ក្នងុ ពល្ បច្ចប្ុបន្ន និង ទៅ អនាគត ន ្ការ ប្ប្្លួ អាកាសធាតុ 
នៅ កន្លង្ ជាក់ ស្តង្។ បព័្ន្ធ កស្ត្ ្បរសិា្ថន្ គឺជា  មូលដ្ឋន្ ន ្ទស្សនាន សម្្ប់ ផលិតកម្ម 
ប្កបដោយ ចីរាព និង ធ្វើ ឱ្យ ប្សើរ ឡើង នូវ ជីវៈចម្ុះ ព្មាំង ផ្តល់ នូវ ក្បខ័ណ្ឌ មាន 
បយ្ោជន៍ សម្ប់្ កំណត់ និង ជ្ើស រសី បច្ចក្វទ្ិយា បន្សាុ ំសមស្ប សម្ប់្ វស័ិយ កសិកម្ម។
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មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

v 

េសចក្ដីែថ្លងអំណរគុណ 
ឯក�រមគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំកនុងវសិ័យកសិកមមេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី

េ្រកមគេ្រមង ករប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភិវ��ន៍ៃន
កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ ែដលអនុវត្តេ�យ្រកុម្របឹក�ជតិ
អភិវ��ន៍េ�យចីរភព និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ េ�យស�ករ
យ៉ងជិតសនិទធជមួយភគីពក់ព័នធនន។ 

កនុងនម្រកុមករងរគេ្រមង ករប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំ
ែផនករអភិវ��ន៍ េយីងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ឯកឧត្តម   

េវង ��ុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកសកិមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ឯកឧត្ដម �� ស�ំ� ់
្របធន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ�ិថ ន ែដលបន 
គ្ំរទ និងែណនដ៏ំខពង់ខពស់ដល់ករេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍បន�ុំកនុងវសិ័យកសិកមមេនះ។  

េយីងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ ឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អគគេលខធិករ  
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េ�ក ស៊ុ  ំធី ្របធននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ និងម្រន្តីទងំអស់ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព ែដលបនចូលរមួ និងគ្ំរទកនុងដំេណីរករអនុវត្ត
កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ េ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ
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យុទធ�្រស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទ ជពិេសស េ�ក អំ ភិរមយ អនុ្របធននយក�្ឋ ន្រគប់្រគងធនធនដីកសកិមម
ៃនអគគនយក�្ឋ នកសិកមម េ�ក្រស ីមស សុធវ ីអនុ្របធននយក�្ឋ នែផនករ និងសថិតិ
ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រកុមករងរបេចចកេទសេរៀបចំេគលនេយបយ 
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ទងំអស់ែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករផ្តល់ធតុចូល និងមតិេយបល់ដ៏មនតៃម្ល
កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំបេងកីតឯក�រមគគេទសក៍បន�ុំេនះ។ 
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គណេនយយកមមវធីិែដលបនផ្តល់េយបល់ដ៏មនតៃម្ល។ េយងីខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផង
ែដរដល់ម្រន្តី និងទី្របឹក�កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ  ែដលបន 
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ចំេពះេ�កកណ្ឌិ តក Anchar Srinivasanក អនកឯកេទសែផនកែ្រក្រកួល�កស�តុក
កញញ កValerieកPacardoកអនកឯកេទសស្រមកស្រមួលកមមវធីិយុទធ��ស្តស្រមក់ភពធន់
នឹង�កស�តុក េ�កកសសួក ពិនរក្សកអនកឯកេទសជតិស្រមកស្រមួលកមមវធីិយុទធ��ស្ត
ស្រមក់ភពធន់នឹង�កស�តុក េ�កក ែ�មក មន់ធូក ម�ន្តីគេ្រមងជន់ខពស់ក ៃន
េកសកកមមធនគរអភិវឌ្ឍន៍�សុី្រកមកំមពុជក និងអនកឯកេទសដៃទេទៀតរកស់ធនគរ
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អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និងជ្របធន
ដឹកនកំមមវធីិ េ�ក អូ៊ ច័នទធរទិធ អនុ្របធននយក�្ឋ នវទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយ ៃន
អគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធន្រគប់្រគងកមមវធីិ 
េ�ក សុីម ទូច ្របធនករយិល័យ ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ និងជជំនួយករ
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�កសធតុ ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធន
គណេនយយកមមវធីិែដលបនផ្តល់េយបល់ដ៏មនតៃម្ល។ េយងីខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផង
ែដរដល់ម្រន្តី និងទី្របឹក�កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ  ែដលបន 
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អូ��្ត លី 

AEZ Agro-ecological Zone តំបន់េក�្រតបរ�ិថ ន 
ARCC Adaptation and Resilience to 

Climate Change 
ករបន�ុំ នងិភពធន់នឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ 

AWD Alternate Wetting and Drying ករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស 
AWG Adaptation Working Group ្រកុមករ�របន�ុ ំ
CA Conservation Agriculture កសិកមមអភិរក� 
CAM Climate change adaptation 

and mitigation methodology  
វធិី��ស្តករបន�ុំ នងិករកត់បនថយករែ្រប្របួល
�កស�តុ  

CARDI Cambodian Agricultural 
Research and Development 
Institute 

វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវ នងិអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ 

CBA Community Based 
Adaptation 

ករបន�ុំេ�យសហគមន៍ 

CBDRM Community-based Disaster 
Risk Management 

ករ្រគប់្រគង�នភ័ិយៃនេ្រគះមហន្ត�យថន ក់
សហគមន៍ 

CBSS Community-Based Seed 
System 

្របព័នធពូជដ�ំថំន ក់សហគមន៍ 

CCAP Climate Change Action Plan 
(by sector) 

ែផនករសកមមភពេឆ្លយីតបនងឹករែ្រប្របលួ
�កស�តុ (�មវស័ិយ) 

CCCA Cambodia Climate Change 
Alliance 

សមព័នធភពែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ 

CCCSP Cambodia Climate Change 
Strategic Plan 

ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លយីតបនងឹករែ្រប្របួល
�កស�តុកមពុជ 

CCD Climate Change Department �យក�្ឋ នែ្រប្របលួ�កស�តុ 
CDI   Cambodian Development 

Institute 
វទិ��ថ នអភិវ��ន៍កមពុជ 
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CEA Cost-Effectiveness Analysis ករវភិគៃថ្លេដីម-ផលចំេណញ 
CEDAC Centre d’Etude et de 

Development 
មជឈមណ្ឌ លសិក� នងិអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ 

CFAP Cambodian Farmer 
Association Federation of 
Agricultural Producers 

សហព័នធសមគមកសិករកមពុជស្រមប់ផលិតករ
កសិកមម 

CSA Climate-smart agriculture កសិកមមៃវឆ្ល តបន�ុនំឹង�កស�តុ ឬកសិកមមឆ្ល ត
�ង�កស�តុ 

CSB Community Seed Bank ធនគរពូជដ�ំថំន ក់សហគមន៍ 
CWR Crop Water Requirement ត្រមូវករទកឹរបស់ដ�ំ ំ
DANIDA Danish International 

Development Agency 
ទីភន ក់ងរអភិវ��ន៍អន្តរជតិ��ម៉ក 

DAPH Department of Animal 
Production and Health 

នយក�្ឋ នផលិតកមម នងិបសុពយបល 

DC Direct Current ចរន្តអគគិសនី DC  
DI Deficit Irrigation �នភពករេ្រ�ច្រសព 
DMC Direct Mulch-seeding 

Cropping 
ករ�ដំ�ំេំ�យមនគ្រមបដ ី

DTW Development Technology 
Workshop 

សិកខ ��អភិវ��ន៍បេចចកវទិយ 

EPM  Ecological Pest Management ករ្រគប់្រគងេអកូឡូសីុៃនសមសភគចៃ្រង 
េលីដំ� ំ

EPS Ensemble Prediction System ្របព័នធពយករណ៍ជ្រកុម 
EWS Early Warning System ្របព័នធ្របកស�សនន 
FAO Food and Agriculture 

Organisation of the United 
Nations 

អងគករេសប�ង និងកសិកមមៃនអងគករ 
សហ្របជជត ិ

FFS Farmer Field School ��េរ�ន�្រសកសិករ 
FSI Farmer System 

Intensification 
្របព័នធ្របពលវបបកមមរបស់កសិករ 

FUG  Forest User Groups ្រកុមេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី
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FWUC Farmer Water User 
Committee 

គណៈកមម ករកសិករេ្របី្របស់ទកឹ 

GDA General Directorate of 
Agriculture 

អគគនយក�្ឋ នកសិកមម 

GHG  Greenhouse Gas  ឧសម័នផទះកញច ក់ 
GIS Geographic Information 

System 
្របព័នធព័ត៌មនភូមិ�្រស្ត 

IAEA International Atomic Energy 
Agency 

ទីភន ក់ងរថមពលបរមណូអន្តរជត ិ

ICEM International Centre for 
Environmental Management 

មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតសិ្រមប់ករ្រគប់្រគងបរ�ិថ ន 

INM Integrated Nutrient 
Management 

វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជជីតដិ ី

IPM Integrated Pest Management វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង 
IRRI International Rice Research 

Institute 
វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវដ�ំ្ំរសូវអន្តរជត ិ

LMB Lower Mekong Basin �ងទេន្លេមគងគេ្រកម 
MAB Marker-Assisted 

Backcrossing 
អនកេរសីពូជច្រមុះ 

MAFF Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ នងិេន�ទ 

MARS Marker-Assisted Recurrent 
Selection 

វធិី�្រស្តេ្រជីសេរសីពូជដ�ំេំ�យេ្រជីសេរសី
ជំនន់តៗគន  

MBRLC Mindanao Baptist Rural Life 
Center 

មជឈមណ្ឌ លជីវតិជនបទ មីន��វ បបទទសី 

MCA Multi-criteria Analysis ករវភិគ�មែបបព�ុវនិចិឆ័យ 
MCRDP Mainstreaming Climate 

Resilience into Development 
Planning 

ករប្រញជ បភពធន់នងឹ�កសធតុេទកនុងករ
េរៀបចំែផនករអភិវ��ន៍ 

MOE Ministry of Environment ្រកសួងបរ�ិថ ន 
MOWRAM Ministry of Water Resources 

and Meteorology 
្រកសួងធនធនទឹក នងិឧតុនយិម 
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MPWT Ministry of Public Works and 
Transport 

្រកសួង��រណករ និងដឹកជញជូ ន 

MRD Ministry of Rural 
Development 

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 

NAP National Adaptation Plan ែផនករជតិបន�ុ ំ
NAPA National Adaptation Program 

of Action 
កមមវធិសីកមមភពជតបិន�ុនំងឹករែ្រប្របលួ 
�កស�តុ 

NCDM National Committee for 
Disaster Management 

គណៈកមមករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ 

NGO Non-Government 
Organization 

អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល 

NSDP National Strategic 
Development Plan 

ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជត ិ

NTFP Non-Timber Forest Products អនុផលៃ្រពេឈ ី
OFAT On-Farm Adapted Trials ពិេ�ធន៍បន�ុំេលីែ្រសកសិករ 
PDA Project Development 

Assistance 
ហរិញញបបទនអភិវ��ន៍គេ្រមង 

PIP Public Investment Program កមមវធិីវនិិេ�គ��រណៈ 
PPCR Pilot Program for Climate 

Resilience 
កមមវធិី�កលបងស្រមប់ភពធន់នឹង�កស�តុ 

PV Photovoltaic កម្ល ងំេភ្លីង 
PVS Participatory Varietal 

Selection 
ករេ្រជីសេរសីពូជេ�យមនករចូលរមួ 

RGC Royal Government of 
Cambodia 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

R&R Research and Development ករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ�� 
RRIC Rubber Research Institute of 

Cambodia 
វទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវដ�ំេំកសូ៊កមពុជ 

RUA Royal University of 
Agriculture 

�កលវទិយល័យភូមនិទកសិកមម 

SALT Sloping Agricultural Land 
Technology 

បេចចកវទិយដីកសិកមមេនតបំន់ដីចំេ�ត 
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SCCSP Sectoral Climate Change 
Strategic Plan 

ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លយីតបនងឹករែ្រប្របួល
�កស�តុ�មវស័ិយ 

SIP Seasonal Inter-annual 
Prediction 

ករពយករ្របចឆំន �ំមរដូវ 

SPCR Strategic Program for Climate 
Resilience 

កមមវធិយុីទធ��ស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កស�តុ 

SRI System of Rice Intensification ្របព័នធ្របពលវបបកមមដ�ំ្ំរសូវ 
TA  Technical Assistance ជំនួយបេចចកេទស 
UNDP United Nations Development 

Program 
កមមវធិអីភិវ��ន៍អងគករសហ្របជជត ិ

UNEP United Nations Environment 
Program 

កមមវធិបីរ�ិថ នអងគករសហ្របជជត ិ

UNFCCC United Nations Framework 
Convention on Climate 
Change 

អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តពី ី
ករែ្រប្របួល�កស�តុ 

USAID United States Agency for 
International Development 

ភន ក់ងរសហរដ្ឋ�េមរកិស្រមប់ករអភិវ�� 
អន្តរជត ិ

VA Vulnerability Assessment ករ�យតៃម្លេលីភពងយរងេ្រគះ 
WMO World Meteorological 

Organisation 
អងគករឧត្តុនិយមពភិពេ�ក 

WUA Water User Association សមគមអនកេ្របី្របសទ់ឹក 
WUE Water Use Efficiency ្របសិទធផលៃនករេ្របី្របស់ទកឹ 
WUG Water User Group ្រកុមអនកេ្របី្របសទ់ឹក 
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១. េសចក្ដីេផ្ដើម 

វសិ័យកសិកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ�ចនឹងជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមកនុងករផគត់
ផគង់េសប�ងឱយបន្រគប់្រគន់នេពលអនគត និងត្រមូវករចបំច់េផ�ងៗេទៀត េដីមបី
បំេព��មេសចក្ដី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកំពុងមនចំនួនេកីនេឡីងែដលរពឹំងថនឹង
េកីនពី���ននក់កនុងេពលបចចុបបនន ដល់៣០�ននក់េនឆន ២ំ០៥០។ ដីកសិកមម
មនវ�ិលភពតិចតួចស្រមប់ករព្រងីក េហយីមនករគំ�មកំែហងថមីៗចំេពះវសិ័យ 
កសិកមមពីករែ្រប្របួល�កស�តុកនុងទ្រមង់ែដល�កស�តុមិន�ចពយករទុកបន 
ដូចជេ្រគះទឹកជំនន់ និងេ្រគះមហន្ត�យេផ�ងៗេទៀតជេដីមែដលេធ្វីឱយករផគត់ផគង់
េសប�ងស្រមប់្របជពលរដ្ឋកនុង្របេទសកន់ែតមនករលំបកេឡងី។ េ�យេហតុថ 
វសិ័យកសិកមម េនែតជវសិ័យេសដ្ឋកិចចដ៏សំខន់េនកនុង្របេទសកមពុជែដលបនផ្ដល់នូវ
ករងរ និងជ្របភពចំណូលដ៏សំខន់ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក ដូេចនះ ្រតូវមនករចប់
�រមមណ៍ខពស់េលីបេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វសិ័យកសិកមមេទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 

បេចចកវទិយ និងករអនុវត្តមន្រ�ប់ ឬបនបេងកីតរួចេហយីេនកែន្លងេផ�ងៗ 
េនកនុងពិភពេ�កេនះ នឹងជួយស្រមួលដល់ករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ
េនកនុងវសិ័យកសិកមមេនកមពុជ។ វ�ិនករេនះមន�ងំពីករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ្របព័នធ
ពយករណ៍�កស�តុ រហូតដល់បេចចកវទិយរក�ទឹក ្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់
ទឹក ករអនុវត្តករ្រគប់្រគងដី្របកបេ�យចីរភព ករ្រគប់្រគងបសុសត្វឱយ្របេសីរេឡងី 
ករផ្ល ស់ប្តូរ្របេភទដំ� ំនិងករ�ដុំះដំ�ជំេដីម។ វធីិ�្រស្តទងំេនះ �ច្រតូវករ
វនិិេយគ ចំែណកឯករអនុវត្តេផ�ងេទៀត ្រគន់ែតជករយល់ដឹង និងករក�ងសមតថភព
ែតបុ៉េ�្ណ ះ។ 

១.១.� េ���ំណងៃនមគគេទសក៍�
មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេនេ្រកមគេ្រមងករ

ប្រញជ បភពធន់នឹង�កស�តុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភិវ��ន៍ (MCRDP) េដីមបី
ផ្ដល់ព័ត៌មនេលីបេចចកវទិយចំនួន៣៤ និងជេ្រមីសស្រមប់ករបន�ុំ កនុងករក�ងភព
ធន់េទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុេនកនុងវសិ័យកសិកមម។ មគគេទសក៍េនះបនេរៀប�ប់
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នូវអ្វីៗែដលអនក�ក់ែតងេគលនេយបយ អនកេធ្វីែផនករ អនកជំនញកសិកមម និង
ភន ក់ងរពក់ព័នធេនកនុង្របេទសកមពុជ គួរពិចរ�េនេពលកំណត់មេធយបយអភិវ��ន៍
បេចចកវទិយេនកនុងវសិ័យកសិកមម។ អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិបល សហគមន៍ជនបទ និងអនក
្របកបរបរកសិកមម�ចពិនិតយេមីល និង�ក់បញចូ លជេ្រមីសសម្រសបេទ�មលកខណៈ 
បេចចកវទិយ និងជេ្រមីសស្រមប់វសិ័យកសិកមម។ 

មគគេទសក៍េនះបនព្រងីកករងរៃនកមមវធីិបរ�ិថ នសហ្របជជតិ (UNEP) ស្ដីពី
ករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងវសិ័យកសិកមម

1  េហយីរពឹំងថនឹងជំរុញករងរ
បែនថមេដីមបីរកឱយេឃញីនូវជេ្រមីសស្រមប់ករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេន
កនុងវសិ័យកសិកមមេន្របេទសកមពុជ និងេនកនុង្របេទស�សុី�េគនយ ៍ េហយីទងំេនះ
ចត់ទុកជករងរកំពុងអនុវត្តបន្ត។ មគគេទសក៍េនះ មនបំណងផ្ដល់នូវគំនិតផ្តួចេផ្ដីម 
និងបេចចកវទិយស្រមប់ទស�នៈទូលំទូ�យែ�មេទៀតស្ដីពីបេចចកវទិយបន�ំុែដលេផ្ដ ត
ែតេលី�ថ នភពេនកមពុជ។ 

មគគេទសក៍េនះបង្ហ ញអំពីបេចចកវទិយស្រមប់ករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ
េនកនុងវសិ័យកសិកមម។ បេចចកវទិយចំនួន៣៤ នឹង្រតូវយកមកបង្ហ ញ គឺ�្រស័យេលីេគល
ករណ៍ៃនេក�្រតបរ�ិថ នវទិយ (តំបន់ស�្ឋ នដី) បុ៉ែន្ត្រតូវរមួបញចូ លនូវបេចចកវទិយែដល
មនលកខណៈវទិយ��ស្តៃន�កសធតុ និងវទិយ��ស្តជីវ��ស្តបំេពញបែនថម េ�យ
ែផនកសងគម��ស្ត និងដំេណីរករក�ងសមតថភពែផនក�ថ ប័ន និងសងគមែដល�រៈ
សំខន់ស្រមប់ករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ បេចចកវទិយទងំេនះនឹង្រគប
ដណ្ដ ប់េលី្របធនបទពក់ព័នធ ដូចជ៖ 

 ករេរៀបចំែផនករស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
 ករ្រគប់្រគង និងករេ្របី្របស់ទឹក្របកបេ�យចីរភព។ 
 វធិនករច្រមុះ ្រគប់្រគងដី។ 

                                                               

1
 Clements, R., J. Haggar, A. Quezada, and J. Torres. 2011. Technologies for Climate 

Change Adaptation – Agriculture Sector. X. Zhu (Ed.). UNEP Risø Centre, Roskilde. 
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 ករ្រគប់្រគងដំ�្ំរបកបេ�យចីរភព។ 
 ្របព័នធកសិកមម និងបំណិនជីវតិ្របកបេ�យចីរភព។ 
 ករក�ងសមតថភព និងអងគករពក់ព័នធនន។ 

បេចចកវទិយែដលអនុវត្តផលិតកមមកសិកមម�មធមមជតិ មិនសូវមនលទធភព
ទទួលបនេជគជ័យេទ កនុងេពលែដលមន�ថ នភពបរយិកស�្រកក់េកីតេឡងី 
េ�យ�រករែ្រប្របួល�កស�តុ។ េហតុេនះ បេចចកវទិយែដលអនុញញ ត និងជំរុញឱយ
មនភពច្រមុះ និងចូលរួមចំែណកដល់យុទធ��ស្តែដលព្រងឹងដល់ផលិតកមមកសិកមម 
កនុង�ថ នភពមិនចបស់�ស់េ�យ�រករែ្រប្របួល�កស�តុេនេពលអនគត។  
បេចចកវទិយែដលបនបង្ហ ញេនកនុងមគគេទសក៍េនះ ្រតូវបនេ្រជីសេរសី និងជួយស្រមួល
ដល់ករអភិរក� និងករ�្ដ រេឡងីវញិនូវភពច្រមុះ និងករបេងកីនផលិតភពកសិកមម។  
បេចចកវទិយទងំេនះភគេ្រចីន មិនែមនជបេចចកវទិយថមីកនុងករអនុវត្តផលិតកមមកសិកមម
េទ បុ៉ែន្តអនុវត្តេ�យ�រេលីករប៉ន់្របមណពីឥទធិពលៃនករែ្រប្របួល�កស�តុន
េពលបចចុបបនន និងេពលអនគតេនកនុងទីកែន្លងជក់�ក់។ េក�្រតបរ�ិថ នវទិយ គឺជវធីិ
��ស្តែដលេលីកកមពស់េគលគំនិតៃនផលិតកមម្របកបេ�យចីរភព និងករេលីកកមពស់
ជីវច្រមុះ េហតុេនះ�នឹងផ្ដល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ មន្របេយជន៍ស្រមប់ករកំណត់អត្តសញញ ណ 

និងករេ្រជីសេរសីបេចចកវទិយបន�ុែំដលមនលកខណៈសម្រសបស្រមប់វសិ័យកសិកមម។  

១.២.� �ិធី���្ត�
មគគេទសក៍េនះ ផ្ដល់នូវករវភិគែដលមនលកខណៈជ្របព័នធេលីព័ត៌មនពក់ព័នធ

ស្ដីពីបេចចកវទិយបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុេនកនុងវសិ័យកសិកមម។ �ក�រេនះ
បេងកីតេឡងីេ�យ�រេលីករ្រតួតពិនិតយៃន�ក�រេបះពុមពផ�យសំខន់ៗ អតថបទ
ទិននុបបវត្តិ �ក�រេអឡចិ្រតូនិក និងេ�យមនករពិ�រ�េលីបទពិេ�ធន៍ជក់
ែស្ដងមកពី�ថ ប័នែដលបេ្រមីករងរកនុងវសិ័យ និងកមមវធីិពក់ព័នធេទនឹងករបន�ុំនឹងករ
ែ្រប្របួល�កស�តុេនកនុងវសិ័យកសិកមម។ វ�ិលភពភូមិ��ស្ត េផ្ដ តេលី្របេទស
កំពុងអភិវ�� ដូចជ្របេទសកមពុជែដលេនមនភព្រកី្រកេ្រចីនេន�មទីជនបទ មន
ផលិតកមមកសិកមមខពស់ វសិមរូប�កស�តុ និងភពច្រមុះែផនកជីវ��ស្ត។ 
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ព័ត៌មនេនកនុងមគគេទសក៍េនះ បនេ្របីវធីិ��ស្តរបស់អងគករេសប�ង និង
កសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិ (FAO) េដីមបកី�ងភពធន់នឹង�កសសតុេនកនុង 
វសិ័យកសិកមម (កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសសតុ)។ វធីិ��ស្តរបស់អងគករេសប�ង និង
កសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិ (FAO) ្រតូវបនបង្ហ ញយ៉ងទូលំទូ�យេនកនុង
េសៀវេភកសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសសតុ (FAO, ២០១៣)។ និយមន័យកសិកមមៃវឆ្ល ត
នឹង�កសសតុែដលេ្របី្របស់េ�យអងគករេសប�ង និងកសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិ
មនដូចខងេ្រកម៖  

កសកិមមែដលបេងកនីផលតិភព្របកបេ�យចីរភព េធ្វឱីយភពធន់្របេសរីេឡងី 
(ករបន�ុំ) កត់បនថយ ឧសម័នផទះកញច ក់ និងបេងកនីករសេ្រមចបនសន្តសុិខ
េសប�ង និងេគលេ�អភិវ��ន៍។  

ទឡ្ហកីរណ៍រសំខន់ៗស្រមប់កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសសតុគឺ៖ (ក) ្របព័នធ
កសិកមម និង្របព័នធេសប�ង្រតូវែតមនកំែណទ្រមង់ េដីមបទីប់ទល់នឹងបញ្ហ ្របឈមែផនក
សន្តិសុខេសប�ង និងករែ្រប្របួល�កសសតុ។ (ខ) ករបេងកីន្របសិទធផលៃនធនសន 
គឺមន�រៈសំខន់ទងំកនុងករបេងកីន និងសនសន្តិសុខេសប�ងស្រមប់រយៈេពលែវង 
និងេដីមបកីត់បនថយករែ្រប្របួល�កសសតុ។ (គ) ករបេងកីតភពធន់េទនឹង�និភ័យ
្រគប់្របេភទ មន�រៈសំខន់កនុងករេរៀបចំទប់ទល់នឹងភពមិនចបស់�ស់ និងករែ្រប
្របួល�កសសតុ។ (ឃ) ្របសិទធភព និងភពធន់្រតូវបនចត់បញចូលគន េន្រគប់ក្រមិត 
និងពីទស�នវសិយ័ បរ�ិថ នេសដ្ឋកិចច និងសងគម។ (ង) ករអនុវត្ត កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង
�កសសតុ �ចជចលករយ៉ងសំខន់ស្រមប់េសដ្ឋកិចចៃបតង និងជវធីិដ៏រងឹម ំ េដីមបី
បេងកីតឱយមនករអភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ (ច) ករេ�ះ្រ�យបញ្ហ សន្តិសុខេសប�ង 
និងករែ្រប្របួល�កសសតុ ត្រមូវឱយមនករចូលរមួេ�យមនករសហករ និងស្រមប
ស្រមួលគន  ្រពមទងំត្រមូវឱយមនសកមមភពពីភគីពក់ព័នធទងំអស់េនេលីទស�នៈវសិ័យ
រយៈេពលែវង។ (ឆ) កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសសតុមិនែមនជេរឿងថមីស្រមប់្របព័នធ
កសិកមមេទ េហយីក៏មិនែមនជករអនុវត្តែបបថមីេនះែដរ បុ៉ែន្ត�គឺជវធីិ��ស្តថមីេដីមបី
បង្ហ ញផ្លូវដល់ករផ្ល ស់ប្ដូរែដលចបំច់ស្រមប់្របព័នធកសិកមមែដលមន�រៈសំខន់កនុង
ករចូលរួមេ�ះ្រ�យបញ្ហ សន្តិសុខេសប�ង និងករែ្រប្របួល�កសសតុ។ 



5

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម

មគគ េទសក៍បេចចកវទិយបន�ំុស្រមប់វស័ិយកសិកមម  
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េដីមបបីង្ហ ញផ្លូវដល់ករផ្ល ស់ប្ដូរែដលចបំច់ស្រមប់្របព័នធកសិកមមែដលមន�រ�សំខន់
កនុងករចូលរួមេ�ះ្រ�យបញ្ហ សន្តិសុខេសប�ង និងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

េដីមបីជករកំណត់សមគ ល់ និងជចំណុចចប់េផ្ដីមស្រមប់អនក�នមគគេទសក៍
េនះ ្របអប់ខងេ្រកម បង្ហ ញពីមតិកៃនឯក�រេដីមរបស់កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កស
ធតុៃនអងគករេសប�ង និងកសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិែដលមនព័ត៌មនយ៉ង
ទូលំទូ�យ  ស្ដីពីបញ្ហ ជេ្រចីនែដលទក់ទងនឹងករបន�ំុនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ  

និងវធិនករកត់បនថយ។ 

មតិកៃនឯក�រេដីមរបស់កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសធតុៃនអងគករេសប�ង និងកសិកមមៃនអងគករ
សហ្របជជតិ 

ែផនក ក “ករណីសិក�ស្រមប់កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសធតុ” មន២មូ៉ឌុលែដលបេងកីតជ្រកបខ័ណ្ឌ
គំនិត េហយីែផនកេនះគឺស្រមប់អនក�នទូេទជេ្រចីន។ មូ៉ឌុល១ ពនយល់អំពីមូលេហតុ េហយីមូ៉ឌុល២ 
េផ្ដ តេទេលីករអនុម័តវធីិ��ស្តតំបន់ភូមិស�្ឋ នដី។ 

ែផនក ខ “បេចចកវទិយ និងវធីិ��ស្តែដលមនភព្របេសីរជងមុនស្រមប់ករ្រគប់្រគងកសិ�្ឋ ន្របកប 
េ�យចីរភព” ្រតូវបនែបងែចកជ៩មូ៉ឌុល។ ែផនកេនះគឺេផ្ត តជពិេសសស្រមប់េឆ្លីយតបនឹងត្រមូវ
កររបស់អនកេរៀបចំគេ្រមង អនកអនុវត្ត និងេដីមបវីភិគថេតីបញ្ហ �ែដល្រតូវេ�ះ្រ�យេ��មែផនក
េផ�ង�ពីគន  ដូចជែផនកទឹក (មូ៉ឌុល៣) ែផនកដី (មូ៉ឌុល៤) ែផនកថមពល (មូ៉ឌុល៥) ធនធនេសេនទិច
(មូ៉ឌុល៦) ស្រមប់ព្រងីកករអនុវត្តៃនផលិតកមមដំ� ំ(មូ៉ឌុល៧) ករចិញច ឹមសត្វ (មូ៉ឌុល៨) ៃ្រពេឈ ី
(មូ៉ឌុល៩) ករេន�ទ និង�រវីបបកមម (មូ៉ឌុល១០) រមួជមយួនឹងែខ�សង្វ ក់ផលិតកមមេសប�ង  
(មូ៉ឌុល១១)។  

ែផនក គ “្រកបខ័ណ្ឌ ែដលមនសមតថភព” រមួបញចូ លនូវមូ៉ឌុលចំនួន៧ែដលមនេគលេ�ស្រមប់អនក
េរៀបចំេគលនេយបយ។ ែផនកេនះផ្ដល់ជករែណនេំលីជេ្រមីស�ថ ប័ន (មូ៉ឌុល១២) េគល
នេយបយ (មូ៉ឌុល១៣) និងហរិញញវតថុ (មូ៉ឌុល១៤) ជជេ្រមីសសម្រសប។ �ក៏ផ្ដល់ជព័ត៌មនែដល
ទក់ទងនឹងករកត់បនថយេ្រគះមហន្ត�យ (មូ៉ឌុល១៥) និងករេ្របី្របស់សំ�ញ់សុវតថិភព  
(មូ៉ឌុល១៦) េហយី�ក៏បង្ហ ញអំពីតនួទីសំខន់ៃនករអភិវឌ�សមតថភព (មូ៉ឌុល១៧) ករ�យតៃម្ល 
និងករ�ម�នផងែដរ (មូ៉ឌុល១៨)។  

្របភព៖ FAO ឆន  ំ២០១៣ 

មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 
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េដីមបីជករកំណត់សមគ ល់ និងជចំណុចចប់េផ្ដីមស្រមប់អនក�នមគគេទសក៍
េនះ ្របអប់ខងេ្រកម បង្ហ ញពីមតិកៃនឯក�រេដីមរបស់កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កស
ធតុៃនអងគករេសប�ង  និងកសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិែដលមនព័ត៌មនយ៉ង
ទូលំទូ�យ ស្ដីពីបញ្ហ ជេ្រចីនែដលទក់ទងនឹងករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
និងវធិនករកត់បនថយ។ 

មតកិៃនឯក�រេដមីរបស់កសិកមមៃវឆ្ល តនងឹ�កសធតុៃនអងគករេសប�ង នងិកសិកមមៃនអងគករសហ
្របជជត ិ

ែផនក ក “ករណីសិក�ស្រមប់កសិកមមៃវឆ្ល តនងឹ�កសធតុ” មន២មូ៉ឌុលែដលបេងកីតជ្រកបខ័ណ្ឌ
គំនតិ េហយីែផនកេនះគសឺ្រមប់អនក�នទូេទជេ្រចនី។ មូ៉ឌុល១ ពនយល់អំពមូីលេហតុ េហយីមូ៉ឌុល២ 
េផ្ដ តេទេលីករអនុម័តវធិី��ស្តតំបន់ភូមិស�្ឋ នដ។ី 

ែផនក ខ “បេចចកវទិយ នងិវធិ�ី�ស្តែដលមនភព្របេសីរជងមុនស្រមប់ករ្រគប់្រគងកសិ�្ឋ ន្របកប 
េ�យចីរភព” ្រតូវបនែបងែចកជ៩មូ៉ឌុល។ ែផនកេនះគឺេផ្ត តជពិេសសស្រមប់េឆ្លីយតបនងឹត្រមូវករ
របស់អនកេរៀបចគំេ្រមង អនកអនុវត្ត និងេដមីបវីភិគថេតបីញ្ហ �ែដល្រតវូេ�ះ្រ�យេ��មែផនក 
េផ�ង�ពគីន  ដូចជែផនកទកឹ (មូ៉ឌុល៣) ែផនកដ ី (មូ៉ឌុល៤) ែផនកថមពល (មូ៉ឌុល៥) ធនធនេសេន
ទិច(មូ៉ឌុល៦) ស្រមប់ព្រងីកករអនុវត្តៃនផលិតកមមដ�ំ ំ (មូ៉ឌុល៧) ករចិញច ឹមសត្វ (មូ៉ឌុល៨)  
ៃ្រពេឈ ី (មូ៉ឌុល៩) ករេន�ទ និង�រវីបបកមម (មូ៉ឌុល១០) រមួជមយួនងឹែខ�សង្វ ក់ផលិតកមម
េសប�ង (មូ៉ឌុល១១)។  

ែផនក គ “្រកបខ័ណ្ឌ ែដលមនសមតថភព” រមួបញចូ លនូវមូ៉ឌុលចនំួន៧ែដលមនេគលេ�ស្រមប់អនក
េរៀបចំេគលនេយបយ។ ែផនកេនះផ្ដល់ជករែណនេំលជីេ្រមសី�ថ ប័ន (មូ៉ឌុល១២) េគល
នេយបយ (មូ៉ឌុល១៣) និងហរិញញវតថុ (មូ៉ឌុល១៤) ជជេ្រមីសសម្រសប។ �ក៏ផ្ដល់ជព័ត៌មនែដល
ទក់ទងនឹងករកត់បនថយេ្រគះមហន្ត�យ (មូ៉ឌុល១៥) និងករេ្របី្របស់សំ�ញ់សុវតថិភព  
(មូ៉ឌុល១៦) េហយី�ក៏បង្ហ ញអពំីតួនទីសំខន់ៃនករអភិវឌ�សមតថភព (មូ៉ឌុល១៧) ករ�យតៃម្ល 
និងករ�ម�នផងែដរ (មូ៉ឌុល១៨)។  

្របភព៖ FAO ឆន  ំ២០១៣ 

វធីិ��ស្តកសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសធតុបនក្ល យជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃន
េគលនេយបយ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ កនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃន
ករែ្រប្របួល�កសធតុ ដូចែដលបនកត់្រ�េ�កនុងែផនកែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយ

មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 
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េដីមបីជករកំណត់សមគ ល់ និងជចំណុចចប់េផ្ដីមស្រមប់អនក�នមគគេទសក៍
េនះ ្របអប់ខងេ្រកម បង្ហ ញពីមតិកៃនឯក�រេដីមរបស់កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កស
ធតុៃនអងគករេសប�ង  និងកសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិែដលមនព័ត៌មនយ៉ង
ទូលំទូ�យ ស្ដីពីបញ្ហ ជេ្រចីនែដលទក់ទងនឹងករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
និងវធិនករកត់បនថយ។ 

មតកិៃនឯក�រេដមីរបស់កសិកមមៃវឆ្ល តនងឹ�កសធតុៃនអងគករេសប�ង នងិកសិកមមៃនអងគករសហ
្របជជត ិ

ែផនក ក “ករណីសិក�ស្រមប់កសិកមមៃវឆ្ល តនងឹ�កសធតុ” មន២មូ៉ឌុលែដលបេងកីតជ្រកបខ័ណ្ឌ
គំនតិ េហយីែផនកេនះគសឺ្រមប់អនក�នទូេទជេ្រចនី។ មូ៉ឌុល១ ពនយល់អំពមូីលេហតុ េហយីមូ៉ឌុល២ 
េផ្ដ តេទេលីករអនុម័តវធិី��ស្តតំបន់ភូមិស�្ឋ នដ។ី 

ែផនក ខ “បេចចកវទិយ នងិវធិ�ី�ស្តែដលមនភព្របេសីរជងមុនស្រមប់ករ្រគប់្រគងកសិ�្ឋ ន្របកប 
េ�យចីរភព” ្រតូវបនែបងែចកជ៩មូ៉ឌុល។ ែផនកេនះគឺេផ្ត តជពិេសសស្រមប់េឆ្លីយតបនងឹត្រមូវករ
របស់អនកេរៀបចគំេ្រមង អនកអនុវត្ត និងេដមីបវីភិគថេតបីញ្ហ �ែដល្រតវូេ�ះ្រ�យេ��មែផនក 
េផ�ង�ពគីន  ដូចជែផនកទកឹ (មូ៉ឌុល៣) ែផនកដ ី (មូ៉ឌុល៤) ែផនកថមពល (មូ៉ឌុល៥) ធនធនេសេន
ទិច(មូ៉ឌុល៦) ស្រមប់ព្រងីកករអនុវត្តៃនផលិតកមមដ�ំ ំ (មូ៉ឌុល៧) ករចិញច ឹមសត្វ (មូ៉ឌុល៨)  
ៃ្រពេឈ ី (មូ៉ឌុល៩) ករេន�ទ និង�រវីបបកមម (មូ៉ឌុល១០) រមួជមយួនងឹែខ�សង្វ ក់ផលិតកមម
េសប�ង (មូ៉ឌុល១១)។  

ែផនក គ “្រកបខ័ណ្ឌ ែដលមនសមតថភព” រមួបញចូ លនូវមូ៉ឌុលចនំួន៧ែដលមនេគលេ�ស្រមប់អនក
េរៀបចំេគលនេយបយ។ ែផនកេនះផ្ដល់ជករែណនេំលជីេ្រមសី�ថ ប័ន (មូ៉ឌុល១២) េគល
នេយបយ (មូ៉ឌុល១៣) និងហរិញញវតថុ (មូ៉ឌុល១៤) ជជេ្រមីសសម្រសប។ �ក៏ផ្ដល់ជព័ត៌មនែដល
ទក់ទងនឹងករកត់បនថយេ្រគះមហន្ត�យ (មូ៉ឌុល១៥) និងករេ្របី្របស់សំ�ញ់សុវតថិភព  
(មូ៉ឌុល១៦) េហយី�ក៏បង្ហ ញអពំីតួនទីសំខន់ៃនករអភិវឌ�សមតថភព (មូ៉ឌុល១៧) ករ�យតៃម្ល 
និងករ�ម�នផងែដរ (មូ៉ឌុល១៨)។  

្របភព៖ FAO ឆន  ំ២០១៣ 

វធីិ��ស្តកសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសធតុបនក្ល យជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃន
េគលនេយបយ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ កនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ៃន
ករែ្រប្របួល�កសធតុ ដូចែដលបនកត់្រ�េ�កនុងែផនកែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយ
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តបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ�មវសិ័យ (SCCSP) របស់េសៀវេភេនះ។ េដីមបគី្ំរទ
ដល់ករផ្ដួចេផ្ដីមេគលនេយបយេនះ TA8179-CAM បនេរៀបចំករែណនអំំពីករ 
បន�ុំេដីមបជីករបង្ហ ញអំពីេគលគំនិត និងបេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វសិ័យកសិកមមេន
កនុង្របេទសកមពុជ។ េសៀវេភែណនេំនះេផ្ដ តេទេលទិីដ្ឋភពបន�ុំរបស់កសិកមមៃវឆ្ល ត
នឹង�កសធតុ េហយីមិនបន្រគបដណ្ដ ប់េលីករកត់បនថយ ឬែផនកដៃទៗេទៀតែដល
សថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន�ទេនះេទ (ដូចជ 
ករចិញច ឹមសត្វ ជលផល និងៃ្រពេឈ)ី ពីេ្រពះេលីសពីវ�ិលភពៃនកិចច្រពមេ្រពៀង
ជំនួយបេចចកេទសរបស់ធនគរអភិវ��ន៍�សុី (ADB TA) និងគេ្រមងករប្រញជ បភព
ធន់នឹង�កសធតុេទកនុងែផនករអភិវ��ន៍ MCRDP នេពលបចចុបបនន។ ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ កំពុងេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធ រ�ងអងគករេសប�ង និង
កសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិ (FAO) និងទីភន ក់ងរថមពលបរមណូអន្តរជតិ 
(IAEA) េនកនុងករសហករ្រ�វ្រជវ និងកមមវធីិអភិវ��ន៍ែដលេផ្ដ តេទេលីករេ្របី្របស់
បេចចកេទសអីុសូតូប េដីមបជួីយកសិករបេងកីនទិននផល និង្របក់កៃ្រម ជពិេសស�
ទក់ទងេទនឹងករអភិវ��បេចចកវទិយបន�ុំៃវឆ្ល តេទនឹង�កសធតុ។ តំបន់សំខន់ៗ
ែដលកំពុងមនករវវិ��គឺកំពុងេ្របីជីអសរ�ីងគយ៉ងមន្របសិទធភពេលីករ�ដុំះដំ�ំ
របស់ពួកេគ ជមួយនឹងករេ្របី្របស់ទឹកបនល្អ។ ករសេងខបអំពីលទធផលករងរកំពុងេធ្វី
េឡងី េហយីសមិទធផលរបស់បេចចកវទិយបន�ុំសំខន់  ៗគឺ្រតូវបង្ហ ញេនកនុងឧបសមព័នធទី៣។ 

 េគលគំនិតសំខន់ៗស្ដីពីករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ មិនទន់
មនករឯកភពគន ជ�កលេនះេទ។ �មនភព�បំច់�ស់កនុងករយល់អំពីបរបិទ
កនុងតំបន់ ជពិេសសនិយមសងគម និងវបបធម៌ េនេពលេធ្វីករជមួយភគីពក់ព័នធថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបផី្ដល់ព័ត៌មនពីករសេ្រមចចិត្តអំពីជេ្រមីសបេចចកវទិយែដល
សម្រសប។  ដំេណីរករសេ្រមចចិត្តគួរែត្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ�យមនករចូលរមួ ករ
ស្រមបស្រមួល និងករែណនឱំយមនករយល់្រពម េហយីគួរែតែផ្អកេលីេគលករណ៍
ែណនសំំខន់ៗដូចខងេ្រកម៖ (ក) ករបេងកីនភពយល់ដឹង និងចំេណះដឹង (ខ) ករ
ព្រងឹង�ថ ប័ន (គ) ករករពរធនធនធមមជតិ (ឃ) ករផ្ដល់ជំនួយែផនកហរិញញវតថុ និង 
(ង) ករបេងកីតយុទធ�្រស្តកនុងបរបិទជក់�ក់។ 
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េដីមបជួីយស្រមួលដល់ករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តករបន�ុំេ�យសហគមន៍ (CBA) 
្រតូវបនេសនីេឡងី ស្រមប់ករបេងកីតបនជអភិបលកិចចរមួបញចូ លគន ។ ្រកបខ័ណ្ឌ ករ 
បន�ុំេ�យសហគមន៍ េធ្វីឱយមនករចូលរមួពីៃដគូពក់ព័នធជេ្រចីនេ�យផទ ល់ជមួយនឹង 
រ�្ឋ ភិបលថន ក់មូល�្ឋ ន និងថន ក់្រសុក និង�ថ ប័នស្រមបស្រមួលថន ក់ជតិេផ�ង�េទៀត 
េហយីេធ្វីករស្រមបស្រមួលែផនករចូលរមួ ករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត្តសកមមភព 
បន�ុំ។ លកខណៈវនិិចឆ័យចំនួន៧្រតូវបនេសនីស្រមប់ករេធ្វី�ទិភពៃនបេចចកវទិ�បន�ុំ៖ 
(១) ក្រមិតបេចចកេទសរក� និងព្រងឹងភពច្រមុះៃនជីវ��ស្ត និងមនចីរភពបរ�ិថ ន 
(២) ក្រមិតបេចចកេទសស្រមបស្រមួលដល់ករទទួលបន្របព័នធព័ត៌មន និងភពយល់
ដឹងេលីព័ត៌មនែ្រប្របួល�កសធតុ (៣) ថេតីបេចចកេទសគ្ំរទដល់វដ្ដៃនទឹក កបូន 
និងជីជតិ េហយីេធ្វីឱយមនេសថរភពផល្របេយជន៍ និងកររមួចំែណកកនុងករបេងកីន
សមធម៌ (៤) េគរពចំេពះភពច្រមុះៃនវបបធម៌ និងករស្រមបស្រមួលៃនករផ្ល ស់ប្ដូរ
វបបធម៌េទវញិេទមក (៥) សក្ដ នុពលស្រមប់សមហរណកមមេនកនុងេគលនេយបយ
ថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ និងករបេងកីនគុណភព (៦) ក្រមិតែដលបេចចកេទសបេងកីត
�ថ ប័នផ្លូវករ និងមិនផ្លូវករ និងប�្ដ ញសងគមេផ�ង�។ 

 �ជករសំខន់�ស់ែដល្រតូវកត់សមគ ល់េឃញីថ ដំេណីរេធ្វីករ្រ�វ្រជវ និង
ករអភិវ�� មនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករបេងកីត ករេធ្វី�កលបង និងករផ�ព្វផ�យ 
បេចចកវទិ�បន�ុំថមីេនះ។ េទះបីជយ៉ង�ក៏េ�យ េសៀវេភែណនេំនះគឺេផ្ដ តែតេលី
បេចចកេទសែដលមន្រ�ប់ និងមិនមនភពសុីជេ្រមខ្ល ងំេនះេទ។ េ�យ�រែត 
បេចចកវទិ�បន�ុំមួយចំនួនែដលមន�រៈសំខន់ស្រមប់េខត្តមនតំបន់េក�្រតបរ�ិថ ន
ជក់�ក់ និងមិនមនវធិនករេឆ្លីយតបេទនឹងផលប៉ះពល់េ�យ�រករែ្រប្របួល
�កសធតុជក់�ក់បន េហតុេនះគឺមិនបនេរៀប�ប់កនុងេសៀវេភែណនេំនះេឡយី។ 

១.៣.� ���សមព័នធៃនមគគេទសក៍�

 មគគេទសក៍េនះ ្រតូវបនែបងែចកជ៥ែផនក។ ែផនក “ក” មន ៤ជំពូកែដលមន
ជំពូកទី១ ស្តីពីេសចក្ដីេផ្តីម ជំពូកទី២ ស្តីពី��ងម៉្រទីកបេចចកវទិ�បន�ុំែដលបង្ហ ញពី
ករ�ក់បញចូ លគន ៃនបេចចកវទិ�េផ�ង�ជំុវញិតំបន់េក�្រតបរ�ិថ ន និងស្រមប់ភពច្រមុះៃន
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យុទធ��ស្តអភិវ��ន៍េគលនេយបយកសិកមម ជំពូកទី៣ ស្ដីពីេគលនេយបយរបស់
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងែផនករយុទធ��ស្តស្រមប់ករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងជំពូកទី៤ ស្តីពីវធីិ��ស្តកនុងករ�យតៃម្លេសដ្ឋកិចច និងផល្របេយជន៍
េផ�ងេទៀតៃនជេ្រមីសបន�ុំ។ ែផនក “ខ” មន ៦ជំពូកែដលេរៀប�ប់អំពីបេចចកវទិយបន�ុំ
ចំនួន៣៤ ស្រមប់យកេទេ្របី្របស់កនុងវសិ័យកសិកមមេនកមពុជ និង�សុី�េគនយឋ៍តិ
កនុងលកខណៈជសន្លឹកព័ត៌មន។ ជំពូកទងំ៦ រមួមន៖ (១) ករេធ្វីែផនករស្រមប់ករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ (២) ករេ្របី្របស់ និងករ្រគប់្រគងទឹក្របកបេ�យចីរភព (៣) 
វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងដី (៤) ករ្រគប់្រគងដំ�្ំរបកបេ�យចីរភព (៥) ្របព័នធ
កសិកមម និងបំណិនជិវតិ្របកបេ�យចីរភព និង (៦) ករក�ងសមតថភព និងអងគ
ករៃដគូពក់ព័នធ។ ែផនក “គ” ស្តីពីបេចចកវទិយបន�ុំ និងស�្ឋ នដីេនកមពុជែដល្រតូវ
បនវភិគពភីពសម្រសបៃនបេចចកវទិយបន�ំុេផ�ងៗគន ែដលែផនកេនះពក់ព័នធនឹងតំបន់
េក�្រតបរ�ិថ នសំខន់ៗទងំ៤  (តំបន់េឆនរ តំបន់ដីសណ្ដ  តំបន់ទេន្ល�ប តំបន់ខពង់�ប
និងភនំ)។ �ក�រេយងបនេលីកេឡងីកនុងេសៀវេភែណនេំនះ គឺមនកនុងែផនក “ឃ”។  
ជចុងេ្រកយ ែផនក “ង” - មន៤ឧបសមព័នធ៖ ឧបសមព័នធទី១ បង្ហ ញពី��ងៃនបេចចកវទិយ
បន�ុំេលីវសិ័យកសិកមមេនកនុងតំបន់េអកូឡូសុីៃន្របេទសកមពុជ ឧបសមព័នធទី២ េរៀប�ប់
យ៉ងលម្អិតអំពី��ងម៉្រទីកៃនករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យរបស់បេចចកវទិយបន�ុំចំនួន
៣៤ ឧបសមព័នទី៣ ពណ៌នអំពីករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��រមួគន ែដល្រតូវបនអនុវត្ត
េ�យ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និងអងគភពរមួៃនអងគករេសប�ងនិង
កសិកមមៃនអងគករសហ្របជជតិ (FAO) និងទីភន ក់ងរថមពលបរមណូអន្តរជតិ 
(IAEA) េដីមបអីភិវ��បេចចកវទិយបន�ុំ េហយីឧបសមពន័ធទី៤ បង្ហ ញអំពីវធីិ��ស្តស្រមប់
ករ�យតៃម្លៃថ្លេដីម និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំ។ 

ព័ត៌មនែដលបនផ្ដល់ស្រមប់បេចចកវទិយបន�ុំនីមួយៗ ដូចេនកនុងសន្លឹកព័ត៌មន
េ�យែឡក ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖ (១) ករពណ៌ន និងករអនុវត្តែដល
េរៀប�ប់អំពីវធិនករ េគលបំណង/េគលេ� េហយីវធិនករអ្វីខ្លះែដល្រតូវសេ្រមចបន 
(២) ភពខ្ល ងំែដលពណ៌នអំពីផល្របេយជន៍ៃនវធីិ��ស្ត (៣) ករចត់ថន ក់ែដល
ពណ៌នអំពីករក្រមិតៃនវធិនករ (៤) ករ�យតៃម្លៃនជេ្រមីសបន�ុំរមួចំែណកេទភពធន់
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ៃន�កសធតុែដលដក្រសង់ព័ត៌មនពីបញ្ហ ្រគបដណ្ដ ប់របស់ករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ 
ដូចជៃថ្លេដីម និង្របសិទធភពេសដ្ឋកិចច ត្រមូវករពលកមម ភពែដល�ចបត់ែបន ឬភព
ែដល�ច�ស់បន ភពងយ្រសួលកនុងករេ្របី ភពពក់ព័ន�ម�ម៌ លទធភពរបស់ 
�ថ ប័ន ផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព ទិសេ�ទីផ�រ លទធភពទទួល
យក និងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និង (៥) ្របភពព័ត៌មនបែនថម
ស្ដីពីវធិនករេនះ។ ព័ត៌មនបែនថម្រតូវបនផ្ដល់ផងែដរអំពី (ក) ទី�ងំ និងបរបិទជក់�ក់ 

(ខ) អនកែដលពក់ព័នធ/អនកែដលទទួលខុស្រតូវ ជពិេសសអងគករ និងសហគមន៍ែដល
ពក់ព័នធេទនឹងបេចចកវទិ�បន�ុំ។ 
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២. ����៉្រទីកៃនបេចចកវិទ�បន�ុំ 
បេចចកវទិ�បន�ុំ ជពិេសសអនកអនុវត្តករងរកសិកមម និងមនដំេណីរករល្អេន

េពលែដលបនរមួបញចូ លគន ។ េដីមបជួីយដល់អនកអនុវត្តចប់េផ្ដីមអនុវត្តជេ្រមីសវយ័ឆ្ល ត
ខង�កសធតុេ�យែផ្អកេលីភពៃបតងេនកនុងវសិ័យកសិកមម េយងីបនផ្ដល់ម៉្រទីក 
េដីមបបីង្ហ ញពីរេបៀបែដលេគ�ចរមួបញចូ លបេចចកេទសេផ�ងៗគន  និងពីរេបៀបែដល
បេចចកេទសទងំេនះេធ្វីអន្តរកមមជមួយនឹងបេចចកេទសបនទ ប់បន�។ំ ជួរឈរបង្ហ ញពី
ទិដ្ឋភព២៖ (១) ទី�ងំពក់ព័នធនឹងតំបន់េក�្រតបរ�ិថ ន និង (២) ត្រមូវករេគល
នេយបយអភិវ��ន៍ែដល�ចជួប្របទះេនកនុងបរបិទ�មជនបទ។ មនករចង្អុលបង្ហ ញ
សមសធតុននៃនបេចចកវទិ�បន�ំុខងវសិ័យកសិកមមដ៏្រតឹម្រតូវែដល�ចបែនថម
អតថ្របេយជន៍បន ចំេពះទិដ្ឋភពនីមួយៗ។ �ល់ត្រមូវករអភិវ��ន៍ទងំអស់ែដលបន
កត់្រ�្រតូវបនបញចូ លកនុងករអន្ត�គមន៍បន�ុំមួយ ឬេ្រចីន។ 
  



11

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្មមគគេទសក៍បេចចកវទិយបននុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

12 

 

តប
នេ
ឆនរ

 
តំប
ន់ដ
សី
ណ
្ដ 

ត ំប
ន់ទ
េន
្ល�
ប 

ត ំប
ន់ខ
ពង់ �
ប 

& 
តំប
ន់ភ
ន ំ

ស
ន្ត ិសុ

ខេ
ស
ប �ង

 
ក
រអ
ភិវ
ឌ�
ធន
ន
នទឹ
ក 

ក
រអ
ភិវ
ឌ�
ែខ
ខស
�្វ
កផ់
លិ
តក
មម 

ក
រផ
គតផ់
គង់ ន

តុចូ
ល

 
ផ លិ

តភ
ព 

ទ ីផ
នរ

 និ
ងេ
្រក
យ
េព
ល
្រប
មូល

ក
រក
រព
រជ
ីវច
្រម
ះុ ន
ិងប
រ�ិ
ថន

 
ក
រអ
ភិវ
ឌឃ
កសិ

-ធុ
រក
ិចច 

ក
រក
តប់
នថយ

ភ
ព្រ
ក ី្រ
ក 

ករអន្ត�គមបននុំ តបំន់ស�្ឋ នដី  េគលនេយបយអភវិឌ�ន ៍
ករេធ្វីែផនករស្រមប់វសិមរូប�កសនតុ និង

ករែ្រប្របលួ�កសនតុ  
្របព័នធ្រតួតពិនិតយករែ្រប្របួល�កសនតុថន កជ់តិ        

ករពយករ្របចឆំន �ំមរដូវកល        

វមិជឈករ្របពន័ធ្របកស�សនន�មសហគមន៍        

ករន��៉ប់រងែផនក�កសនតុ        

 ករ្រគប់្រគង នងិករេ្របី្របស់ទកឹេ�យចរីភព        

្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច        

្របព័នធេ្រ�ច្រសបេ�យតំណក់ទឹក        

ករបូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ        

ករបូមទឹកេ�យក�្ហ ខយល់        

ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង        

ករេធ្វីែផនករេលីត្រមូវករទឹកស្រមប់ដ�ំំ        

ករេ្រ�ច្រសប�មដ�ំក់កលលូត�ស់        

វនិនករច្រមះុ្រគប់្រគងដី        

បេចចកវទិយដីកសិកមមតំបន់ដចីំេ�ត        

ករ�ដុំះ�មទីជ្រមលជថន ក់ទប់ករហូរេ្រចះ        

ករភជួរ�ស់េ�យអភរិកខ        

វនិនករច្រមះុកនុងករ្រគប់្រគងជីជតដិី        

ករេធ្វីជកីំប៉ុស្ត        

ករ្រគប្់រគងក្រមិតជតិៃ្របកនុងដី        

ករ�េំ�ម វទីីវ ឺ(Vetiver) កតប់នថយករហូរេ្រចះ        

របងំសនងឹរុកខជតិរស់        

ករេធ្វីគ្រមបដី        

ករ្រគប់្រគងដំ�ំ្របកបេ�យចីរភព        
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ពិពិធកមមដ�ំំ នងិពូជថមី        

ពូជថមីពជីីវបេចចកវទិយ        

វធិនករច្រមះុ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង        

កររកនទុក្រគប់ពូជ និង្រគបធ់ញញជតិ        

្របព័នធ្របពលវបបកមមដ�ំំ្រសូវ        

ករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស        

្របពន័ធកសិកមម និងបំណិនជីវតិ្របកបេ�យចីរភព        

្របព័នធច្រមះុចិញច ឹម្រតកីនុងែ្រស        

្របព័នធកសិ�្ឋ នច្រមុះ        

្របព័នធកសិ-រុកខកមម        

ករក�ងសមតថភព និងអងគករពក់ពន័ធ        

ករផខព្វផនយកសិកមមេនថន កស់ហគមន៍        

��េរ�នែ្រសកសិករ        

្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈី        

សមគមអនកេ្របី្របស់ទកឹ        

្របព័នធផលិត្រគបពូ់ជេនថន កស់ហគមន៍        

ករអន្ត�គមបននុំ តបំន់ស�្ឋ នដី  េគលនេយបយអភវិឌ�ន ៍
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៣. េគលនេយបយៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ និង
ែផនករយទុធ��ស្ត 

វសិ័យកសិកមមេនកមពុជបនេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក 
�មរយ:ករបេងកីតករងរស្រមប់្របជពលរដ្ឋេន�មជនបទ និងចូលរមួចំែណកដល់
េគលេ�អភិវ��ន៍ជតិ និងសមហរណកមមទីផ�រកនុងតំបន់។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ 
វសិ័យេនះផ�រភជ ប់េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុែដលកំពុងេកីតេឡងីផងែដរ។ ្របវត្តិ
ៃនផលប៉ះពល់ និងភពងយរងេ្រគះៃនផលិតកមមដំ�កំរចិញច ឹមសត្វ ករេន�ទ 
និងៃ្រពេឈ ី េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ ្រតូវបនបង្ហ ញ�មករវភិគ�ថ នភព
េនកនុង្របអប់ដូចខងេ្រកម៖ 

 

ករវិភ��ថ នភពផលតិកមមដ�ំ ំករចិញចមឹសត្វ ករេន�ទ និងៃ្រពេឈើេន
កមពុជ 

ផលតិកមមដំ� ំ

 ទំនបលិចទឹកេនកមពុជែដល្របព័នធកសិកមមពងឹែផ្អកេលីដ�ំ្ំរសូវជមូល�្ឋ ន េហយី្របេភទ
ដំ��ំដុំះ�្រសយ័េទ�មរយៈេពលៃនករជន់លិច។ 

 ករវភិគេសដ្ឋកិចចនេពលថមីៗេនះបនបង្ហ ញថ សីតុណ្ហ ភពេកនីេឡងីកេម្ត ១អង�េស នឱំយ
ដំ�្ំរបចឆំន ធំ្ល ក់ចុះគិតជមធយម្របែហល១០%។ 

 វស័ិយកសិកមមេនកមពុជ ងយរងេ្រគះបផុំតេ�យ�រករែ្រប្របលួ�កសធតុ។ 

 េនកែន្លងែដលមនសំេណីម ករេកីនេឡងីៃនទឹកជំនន់ នងិករជន់លិចរយៈេពលយូរ�ច 
ប�្ត លឱយតបំន់ែដលមនដទីំេនរមិន�ចេធ្វីែ្រសបនជយថេហតុែដលទមទរឱយមនករផ្ល ស់
ប្តូរ្របព័នធផលិតកមម ដូចជករេធ្វីែ្រសវលិជុំេនរដូវ្របងំ េ�យពងឹែផ្អកេលី្របព័នធធ���ស្ត។ 

 ចមក រេកស៊ូ្រតូវរងផលប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរ េ�យតំបន់ផលិតកមមេនភគខងលិច្របេទសកមពុជ 
បនផ្ល ស់ប្តូរេ�យ�រែតមនេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ �េ្រគះ�ងំសងួតេកតីេឡងីរយៈេពលយូរ។ 

ករចិញចមឹសត្វ 

 ្របតិបត្ដិករពណិជជកមមខន តតូច នងិមធយមងយរងេ្រគះបំផុត េហយីមនសមតថភពតចិតចួកនុង
ករបន�ុំ។ 
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 ករបេងកីនក្រមិតពណិជជកមម។្រតូវផ�រភជ ប់ជមួយនឹងករេកីនេឡីងៃនករែស្តងេចញនូវ 
េសេនទិកខពស់ និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងផលិតភពខពស់ ដូចជអ្រ�ស្តុកខពស់ជេដមី។ ពូជ
បងក ត់ែដលបន្រគប់្រគងកនុង្របព័នធដង់សីុេតខពស់នឹង្រតូវរងផលប៉ះពល់អវជិជមន េ�យ�រករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 ករគំ�មកំែហងែដល្រតូវបនេគពិចរ� រមួមនករែ្រប្របលួសីតុណ្ហ ភព ករែ្រប្របួលរបបទកឹ
េភ្ល�ង ករែ្រប្របួលបរមិណទកឹ ដី នងិករែ្រប្របលួភពញឹកញប់ និង�ងំតង់សីុេតៃនេ្រគះ�ងំ
សងួត េ្រគះទឹកជំនន់ នងិខយល់ពយុះ។ េនកនុងរបយករណ៍ស្តពីីករចិញច ឹមសត្វបនឱយដឹងថ ករ
គំ�មកំែហងទងំេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថេនក្រមិតថន ក់េខត្តែដលករ្របឈមនឹងករគ�ំម
កំែហងជក់�ក់មនភពខុសគន គួរឱយកត់សមគ ល់។ 

ៃ្រពេឈើ 

 ធនធនៃ្រពេឈ្ីរតូវបន បត់បង់យ៉ងធងន់ធងរ។ 

 �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជបនកណំត់េគលេ�េគលនេយបយែ�រក�គ្រមបៃ្រពេឈចីំននួ៦០%។ 

 ករពយករអំពកីរែ្រប្របួល�កសធតុបនបង្ហ ញថ ៃ្រពេឈនីឹងរងផលប៉ះពល់េ�យ�រករ
ែ្រប្របួលសីតុណ្ហ ភព ទឹកេភ្ល�ង នងិករផ្ល ស់ប្តូរ�មរដូវកល។ ករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះប៉ះពល់
េ�យផទ ល់េទេលជីីវតិ នងិភពរងឹមៃំន្របេភទសត្វេផ�ង� និង្របព័នធេអកូឡូសីុ េហយី�នងឹ
បេងកីន�និភ័យែដលទក់ទងនឹងក�្ត ចៃ្រងេផ�ង�។ 

 េនេ្រកមេស�រយី៉ូៃនករបភំយ SRESB1 និង SRESA2 រហូតដល់ឆន ២ំ០៥០ ៃ្រពេឈី
តំបន់ទំនបភគេ្រចីននឹង្រតូវរងករប៉ះពល់រយៈេពលកន់ែតយូរ ជពិេសសតំបន់ៃ្រពេនភគ
��ន នងិភគនិរត។ី ៃ្រពេឈតីបំន់ទំនបជង៤�នហចិ�ែដលបចចុបបននមនឱនភពទកឹកនុង
ចេន្ល ះពី៤ែខ េទ៧ែខ ្របឈមនងឹឱនភពទកឹរយៈេពលពី៦ែខ េទ៨ែខ ឬយូរជងេនះ។ េទះជ
យ៉ង�ក៏េ�យ េ�យ�រលកខខណ្ឌ ទកឹដី ្រតមឹឆន ២ំ០៨០ និងមនលកខណៈ្រសេដៀងគន នឹង
លកខខណ្ឌ បចចុបបនន។ 

��េ��� 

 ករេន�ទេន�ងទេន្លេមគងគេ្រកម ្រតូវបនទប់ទល់នងឹករែ្រប្របលួ�កសធតុេ�យជីវច្រមុះ
�ម្របព័នធេអកូឡូសីុដ៏ធំ។ ជលទធផល ្របេភទសត្វមយួចនំួន�ចនឹងទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពី
�ថ នភពែ្រប្របួលែដល�ចរក�បននូវផលិតភពេន�ទទូេទបន ខណៈែដល្របេភទសត្វ
ែដលមនិសូវមនករបន�ុនំឹងធ្ល ក់ចុះ េនះ�ចនេំទរកករបត់បង់ជីវច្រមុះទូេទ។ 
 



15

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

16 

 វស័ិយេន�ទេនកមពុជងយទទលួរងេ្រគះេ�យ�រករែ្រប្របលួ�កសធតុ ករសកិ�ជ
�កល�មមីួយ ស្តពីីភពងយរងេ្រគះៃនេសដ្ឋកិចចជតិ ចំេពះផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល 
�កសធតុេលីវស័ិយជលផល បនរកេឃញីថ កមពុជក្ល យជ្របេទសងយរងេ្រគះបំផុត ចត់
ទុកថទី៣០ េនេលីពភិពេ�ក។ 

 �រវីបបកមម គឺសកមមភពមយួែដល្រតូវបនបេងកតីេឡងីជយូរ�រ�ស់មកេហយី េន�មែផនកខ្លះ
ៃន�ងទេន្លេមគងគេ្រកម ជពិេសសេនបងឹទេន្ល�ប និងដីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ។ �រវីបបកមម�ក់
ដូចជកន់ែតងយរងេ្រគះ េ�យ�រ�ថ នភពែ្រប្របួល�កសធតុ េទះបី�រវីបបកមមទំនងជ
មនសមតថភពបន�ុំក៏េ�យ។ 

 ករ�យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ បញជ ក់ពសីមមតិកមមែដលថ�រវីបបកមមនឹងកន់ែតងយរងេ្រគះ
េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុេ្រចីនជងករេន�ទ។ 

បញ្ហ អន្តរវសិយ័ 

 ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលីវស័ិយកសិកមម មិនែមនែតេនកនុងអនុវស័ិយដូចបន
េរ�ប�ប់ខងេលីេឡយី គជឺបញ្ហ អន្តរវស័ិយ និងជះឥទធិពលដល់ធតុទងំ៥ រមួទងំធនធនទឹកជ
េដីម។ 

 វស័ិយកសិកមម (បុរស និង្រស្តចីំននួ៧១% េនកមពុជែដលពងឹែផ្អកេលីវស័ិយេនះ) នងិករ
្រគប់្រគងធនធនធមមជតនិឹងក្ល យជក�្ត សំខន់ស្រមប់ករបន�ុរំយៈេពលមធយម នងិករកត់
បនថយភពងយរងេ្រគះ។ 

 ករធ្ល ក់ចុះ�មយួៃនផលិតភពធមមជតនិឹងមនផលវបិកដល់សន្តិសុខេសប�ង�៉ងធងន់ធងរ
ែដលមនិ�ច្រតូវបនទូទត់េ�យទ្រមង់ផលិតកមមេសប�ងដៃទេទ�តេឡយី។ 

 ករេរចរលិៃនធនធនៃ្រពេឈ ីនិងដីធ្លជីបន្តបនទ ប់ រមួចំែណកដ៏ធបំំផុតចំេពះករបភំយឧសម័ន
ផទះកញច ក់េនកនុង្របេទសកមពុជ េហយីធនធនៃ្រពេឈទីនំងជ្រតូវបនបផំ្ល ញេ�យសកមមភព
មនុស�បន្តចិម្តងៗ។ ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ ក៏�ចរមួចំែណកដល់ករផ្ល ស់ប្តូរ
្របេភទៃ្រពេឈនីេពលអនគតផងែដរ។ 

្របភព: MAFF (2016) Cambodia’s Climate Change Priorities Action Plan for 
Agriculture, Forestry and Fisheries 2016-2020 
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៣.១.� ��ត្តិ���ស���ម��ិងករទទួលខុស្រតូ���
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រតូវបន�ជរ�្ឋ ភិបល្របគល់

េបសកកមមឱយដឹកន ំនិង្រគប់្រគង េលីវសិ័យកសិកមមៃន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ។ ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ មនមុខងរ និងភរកិចចដូចតេទ៖ 

 េរៀបចំ និង�ក់ឱយដំេណីរករនេយបយអភិវ��ន៍វសិ័យកសិកមមកនុងេគល
បំណង ែកលម្អក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

 ចូលរមួកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ ែកទ្រមង់ និងេ្របី្របស់ដីធ្លី។ 

 ត្រមង់ទិស និងេធ្វីែផនករអភិវ��ន៍វសិ័យកសិកមម្រគប់ែផនក។ 

 ស្រមបស្រមួល �ម�ន និង�យតៃម្លេលីករអនុវត្តេគលនេយបយ និង
សកមមភពអភិវ��ន៍កសិកមម។ 

 �ម�នករវវិត្តៃនធនធនធមមជតិរបស់វសិ័យកសិកមម និងស្រមួលដល់ករេធ្វី 
�ជីវកមមធនធនជតិទងំេនះេដីមបបំីេពញត្រមូវកររបស់្របេទសជតិ និង
្រសប�មលំនឹង េអកូឡូសុី។ 

 កំណត់បទបបញញត្តិ កនុងករ្រគប់្រគង និងែ�រក�ករពរធនធនធមមជតិរបស់ 
វសិ័យកសិកមម និង�ម�នករអនុវត្ត។ 

 �យតៃម្ល និងបណ្តុ ះប�្ត លធនធនមនុស�ស្រមប់ករចូលរមួកនុងករអភិវ�� 
កសិកមម េ�យេលីកកមពសក់្រមិតយល់ដឹងបេចចកេទស និងបងកលកខណៈ 
េ្របី្របស់ធនធនេនះឱយមន្របសិទធិភព។ 

 ផ្តល់ករគ្ំរទ និងករែណនបំេចចកេទសជចបំច់ដល់កសិករេដីមបែីកលម្អ
ផលិតកមម និងផលិតភពកសិកមម។ 

 កំណត់េគលករណ៍�ម�នករអនុវត្ត េលីកកមពស់ និងែកលម្អដំេណី្រប្រពឹត្តេទ 
របស់អងគករវជិជ ជីវ សមគមននែដលពក់ពនធ័នឹងវសិ័យកសិកមម។ 

 សិក�្រ�វ្រជវ និងផ�ព្វផ�យអំពីវទិ���ស្តបេចចកេទស និងេសដ្ឋកិចចកនុង 
វសិ័យកសិកមម្រគប់ែផនក។ 
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 ែណនកំរងរអភិវ��ន៍ដី និងករែកលម្អគុណភពដី និងេ្របី្របស់ដីកសិកមម 
ពូជរុកខជតិ ពូជសត្វ ជីគីមី និងថន កំសិកមម�យបនសម្រសបេទ�មលកខណៈ 
ភូមិ��ស្ត�កសធតុរបស់តំបន់ េដីមបធីនបនទិននផលខពស់ និងរក�
តុលយភពបរ�ិថ នធមមជតិ។ 

 េធ្វីសហករជតិ និងសហ្របតិបត្តិករជមួយបរេទស អងគករអន្ដរជតិ អងគករ
េ្រ�រ�្ឋ ភិបល េដីមបអីភិវ��វសិ័យកសិកមម្រគប់ែផនក។ 

 ចូលរមួកនុងករជំរុញ និងេលីកកមពស់ករវនិិេយគ និងករនេំចញផលិតផល
កសិកមមនិងម្ហូប��រ។ 

 ចូលរមួក�ងេ�លនេយបយរកទីផ�រស្រមប់ផលិតផលកសិកមម។ 

 ្រតួតពិនិតយសុវតថិភពេសប�ងៃនផលិតផលកសិកមម ចប់ពីដំ�ក់កល�ដុំះ
រហូតដល់ដំ�ក់កលែកៃចនជម្ហូប��រ។ 

៣.២.� �ទ�្ឋ នគតិយតុ្ត�និ����ន���យ�

បទ�្ឋ នគតិយុត្ត និងេ�លនេយបយែដលមន្រ�ប់របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទែដល�ក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ រមួមន៖ (ក) ចបប់ស្តី
ពីករ្រគប់្រគងជី និងថន កំសិកមម (ខ) ចបប់ស្តីពីជលផល (គ) ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ ី(ឃ) 
ចបប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកមម (ង) អនុ្រកឹតយសមបទនដីេសដ្ឋកិចច (ច) អនុ្រកឹតយសមបទន
ដីសងគមកិចច (ឆ) អនុ្រកឹតយស្ដីពីករ្រគប់្រគងសមបទនៃ្រពេឈ ីនិង (ជ) ែផនករយុទធ��ស្ត
េឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមប់វសិ័យកសិកមម។ េទះជយ៉ង�ក៏
េ�យពំុមនលកខខណ្ឌ  ឬបទបញញត្តិជក់�ក់�មួយស្រមប់ករែ្រប្របួល�កសធតុ
េនកនុងចបប់ទងំេនះេឡយី េទះបីជ��ក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុក៏េ�យ ក៏
េនែតបនបង្ហ ញយ៉ងទូលំទូ�យផងែដរ។ 

៣.៣.� យទុធ���្ត�និ���ន���
េ�យមនករស្រមបស្រមួលពីសមព័នធភពែ្រប្របួល�កសធតុកមពុជ នយក�្ឋ ន 

ែ្រប្របួល�កសធតុៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ 
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បនេរៀបចំបេងកីត និង�ក់េចញនូវែផនករយុទធ�្រស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ
�មវសិ័យរយៈេពល៥ឆន  ំ និងែផនករសកមមភព�ទិភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុរយៈេពល្របឆំន សំ្រមប់វសិ័យកសិកមម។ ែផនករយុទធ�្រស្តេឆ្លីយតបេទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ�មវសិយ័ និងែផនករសកមមភព�ទិភពេឆ្លីយតបនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ េដីរតួជឧបករណ៍ែណន ំ និងករែណនេំនកនុងករេ�ះ្រ�យ
បញ្ហ ទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងប្រញជ បករបន�ុំ និងភពធន់េទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុងវសិ័យកសិកមម។ ែផនករសកមមភព�ទិភពេឆ្លីយតបនឹង
ករែ្រប្របួល�កសធតុរយៈេពល៥ឆន  ំ (២០១៦-២០២០) ចង្អុលបង្ហ ញសកមមភព
�ទិភពែដល្រតូវអនុវត្តេ�យ្រកសួង កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ែដលសកមមភព
ជ�ទិភពទងំេនះរមួមន៖ ក) ព្រងឹងសមតថភព និងករ្រ�វ្រជវេលីករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងករបន�ុំ (ខ) ក�ងសមតថភពធន់នឹង�កសធតុ (គ) ករបេងកីត
ទំនក់ទំនង ចំេណះដឹង និង្របព័នធព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ (ឃ) ករ
េលីកកមពស់្របព័នធកសិកមម និងករអនុវត្តែដលមនករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល 
�កសធតុកន់ែតេ្រចីន និង (ង) ករេលីកកមពស់ និងករជំរុញឱយ្រកុមងយរងេ្រគះ
មនភព្របេសីរេឡងីចំេ�ះករបន�ុំ និងភពធន់េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ េនែតមនបញ្ហ ្របឈមេកីតេឡងីកនុងករេធ្វីឱយសកមមភពជ
�ទិភពទងំេនះ�ចអនុវត្តបន។ សកមមភពទងំេនះ្រតូវករថវកិយ៉ងេ្រចីន េហយី
មិនទន់មន្របភពៃនករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុ្រគប់្រគន់។ សមតថភព និងលទធភពទទួល
បនបេចចកវទិយ េដីមបសី្រមបស្រមួល និងអនុវត្តសកមមភពជ�ទិភពទងំេនះេនមន
ក្រមិតេនេឡយី។ 

េគលេ�ែផនករយុទធ�្រស្តេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុរបស់
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ រមួមន៖ 

 ធនសន្តិសុខេសប�ង និងេលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់កសិករ�មរយៈករ
បេងកីនផលិតកមមដំ�កំសិឧស�ហកមម្របចឆំន ចំំនួន១០%។ 

 ជំរុញករអភិវ��ដំ�េំកស៊ូធមមជតិ្របកបេ�យនិរន្តរភព េ�យេ�្ត តេល ី
ករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងវធិនករកនុងករកត់បនថយ។ 
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 បេងកីនផលិតកមមចិញច ឹមសត្វ្របកបេ�យចីរភព (៣%កនុងមួយឆន )ំ និងករ្រតួត 
ពិនិតយសុខភពសត្វ និងរមួចំែណកកត់បនថយករបំភយឧសម័នផទះកញច ក់១% ពី
ផលិតកមមសត្វេ្រកយឆន ២ំ០១៥។ 

 ព្រងឹងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យចីរភព �មរយ�ករែថរក�ៃ្រពេឈ ីនិង
កត់បនថយករបំភយឧសម័នពីករេរចរលិៃ្រពេឈ ីនិងករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីេដីមបី
ទទួលបនឥណទនកបូន និងេលីកកមពស់សហគមន៍ៃ្រពេឈ ីេ�យធន
តុលយភពសូនយៃនករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ្ីរតឹមឆន ២ំ០២០។ 

 ព្រងឹងករ្រគប់្រគង ករអភិរក� និងករអភិវ��ធនធនម�ឆ ជតិេ�យចីរភព
�មរយ�ករព្រងឹងសមតថភពេ�យករ�ត់វធិនករសម្រសប និងេឆ្លីយតប
យ៉ងសកមមេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

េគលបំណងៃនែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ
េដីមបេី�ះ្រ�យករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុងវសិ័យកសិកមម្រតូវែផ្អកេលីករកត់
បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ។ ែផនករេនះកំណត់នូវករ
េឆ្លីយតបជយុទធ��ស្តចំនួន្រប ំដូចខងេ្រកម៖ 

១. ករក�ងសមតថភព�ថ ប័ន េដីមបអីភិវ��បេចចកវទិយ និងករអនុវត្តថមីៗ កនុងករ 
បន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុែដលជះឥទធិពលេលី្រគប់អនុវសិ័យនន។ 

២. េលីកកមពស់ករទទួលយកបេចចកេទសទងំេនះេ�យកសិករ អនកអភិរក�ៃ្រពេឈ ី
និងអនកេន�ទ។ 

៣. កត់បនថយករបំភយឧសម័នផទះកញច ក់ពីករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីសត្វ និងដំ� ំនិង
េលីកទឹកចិត្តឱយមនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យចីរភព។ 

៤. ករបន�ុំៃនករេន�ទ�មរយ�ករ្រ�វ្រជវ និងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក។ 

៥. ករក�ងសមតថភព កនុងករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមប់
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ 
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េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ ែផនករ
សកមមភពជ�ទិភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុកនុង្របេទសកមពុជស្រមប់ 
វសិ័យកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ឆន ២ំ០១៦-២០២០ បន�ក់េចញនូវយុទធ��ស្ត 
េដីមបសីេ្រមចេគលេ�ែផនករយុទធ��ស្តេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុកមពុជ
ៃនេគលនេយបយរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ លទធផលរពឹំងទុក 
រមួមន៖ 

 ផលកសិកមមបនេកីនេឡងីដល់៣៦,៨០�នេ�ន ទិននផល្រសូវជមធយមថន ក់
ជតិមនចំនួន៣ ២៥០គីឡូ្រកម េន្រតឹមឆន ២ំ០១៨ េហយីតៃម្លៃនករនំ
េចញផលិតផលកសិកមមបនេកីនេឡងីដល់៣០%។ 

 ្របក់ចំណូលរបស់អនកទទួលផល េន�មតំបន់ែដលងយរងេ្រគះេ�យ�រ
ករែ្រប្របួល�កស�តុបនេកីនេឡងីដល់២០% េហយីករងរកនុងវសិ័យ 
កសិកមម និងកសិ�ស�ហកមមេកីនេឡងីដល់២០%។ េលីសពីេនះ មនករេកីន
េឡងីនូវៃផទដីដំ�រំមួផ�ែំដលធន់នឹងករែ្រប្របួល�កស�តុរហូតដល់២០% 
ផងែដរ។ 

 េរៀបចំែផនទីកំណត់តំបន់�ដុំះ ករកំណត់្រពំែដនៃ្រពេឈ ីនិងតំបន់អភិវ��ន៍ 
ពហុវសិ័យែដលបនបេងកីតេឡងី។ 

 ជំរុញកសិករែផនក�រវីបបកមម១០ ០០០នក់ ែដលរពឹំងថនឹងបេងកីនទិននផលពី  
៧៤ ០០០េ�ន កនុងឆន ២ំ០១២ ដល់១៧១ ១៦០េ�ន េន្រតឹមឆន ២ំ០១៨ 
ជកសិករគ្រមូែផនក�រវីបបកមមែដលធន់នឹង�កស�តុ។ 

 ព្រងីកេស�កមមបែនថមែផនកកសិកមម សំេ�េលីកកមពស់ភពធន់នឹងករែ្រប្របួល
�កស�តុដល់កសិករយ៉ងតិច៥�ននក់។ 

 បេងកីនផលិតកមមបសុសត្វ៣% កនុងមួយឆន  ំនិងកត់បនថយករបត់បង់សត្វ
ចិញច ឹមេ�យ�រករែ្រប្របួល�កស�តុមក្រតឹម៥% ជេរៀង�ល់ឆន ។ំ 
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 ែចកចយកូនេកស៊ូបំេបយ៉ងេ�ច�ស់៥០កូន ដល់អនក�ដុំះស្រមប់�ំ
េនកនុងតំបន់េក�្រតបរ�ិថ ន�មួយពីឆន ២ំ០១៦ ដល់ឆន ២ំ០២០។ 

 បេងកីតគេ្រមងេរដបូក (REDD+) ដំេណីរករេពញេលញចំនួន៣គេ្រមង េដីមបី
ទទួលបនឥណទនកបូន និង�្ត រេឡងីវញិនូវៃ្រពេឈ១ី០ ០០០ហចិ� 
េដីមបបីេងកីនករស្តុកកបូន និងជីវច្រមុះ។ 

 ករពរៃ្រពេកងកងបនល្អ្របមណ០,���នហចិ� និងៃ្រពលិចទឹក
០,០៦��នហចិ� េហយីកំណត់អត្តសញញ ណ និងករពរពូជ្រតីជង៣០០
្របេភទ និងជ្រមកសំខន់ៗរបស់�។ 

៣.៤.� ករ�រ�ប�ំ�ថ ប័��

រចនសមព័នធ�ថ ប័នរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ ្រតូវបនេរៀបចំ
ជអងគភពសំខន់ៗចំនួន៦ គឺ៖ (ក) អគគេលខធិករ�្ឋ នរបស់្រកសួង (ខ) រដ្ឋបល 
ៃ្រពេឈ ី(គ) រដ្ឋបលជលផល (ឃ) អគគនយក�្ឋ នកសិកមម GDA) (ង) អគគនយក
�្ឋ នេកស៊ូ និង (ច) អគគនយក�្ឋ នសុខភពសត្វ និងផលិតកមមសត្វ។ េ្រកមករដឹកនំ
របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ មន�កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម 
��ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប ��កសិកមមជតិកំពង់ចម និងវទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ 
និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ ្រពមទងំមនមនទីរកសិកមម រុកខ ្រមមញ់ និងេន�ទចំនួន
២៥�ជ�នី/េខត្ត។ 

៣.៥.� �ីតិវិធីស្រមប់ករែ្រប្របួ��កស�តុ�
េដីមបេីឆ្លីយតប និងេ�ះ្រ�យបញ្ហ ែ្រប្របួល�កស�តុ ករបន�ុំ និងករកត់

បនថយកនុងវសិ័យកសិកមម ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ បនបេងកីត្រកុមករងរ 
បេចចកេទសេរៀបចំេគលនេយបយនិងយុទធ��ស្តេឆ្លីយតបនឹងផលប៉ះពល់ៃនករ 
ែ្រប្របួល�កស�តុេនឆន ២ំ០១២ ែដលមនសមជិកមកពីអងគភពេផ�ងៗែដលសថិត
េនេ្រកម្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ ្រកុមករងរេធ្វីករងរេលីករ 
ែ្រប្របួល�កស�តុ ្របសិនេបីទក់ទងនឹង្រកសួងបរ�ិថ ន និងមនវ�ិលភព
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ទូ�យ បុ៉ែន្ត្របសិនេបីទក់ទងេទនឹងនយក�្ឋ ន ឬរដ្ឋបល�មវសិ័យ�មួយេនះ 
សមជិកពក់ព័នធរបស់្រកុមករងរនឹងេលីកយកេទពិភក�គន េ�យ�ទ ល់េនកនុងវសិ័យ
មួយៗ។ នយក�្ឋ នែផនករ និងសថិតិមនករយិល័យ�យត�ម្លផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន 
(EIA)។ 

នយក�្ឋ នែផនករ និងសថិតិ ទទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកីតែផនករស្រមប់
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ ទី១ នយក�្ឋ នេនះ្រតូវផ្តល់ករែណនដំល់
អងគភពែដលសថិតេ្រកមឱ�ទ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទអំពីរេបៀបេរៀបចំ
ែផនករ។ ទី២ អងគភពនីមួយៗ្រតូវេរៀបចំែផនករសកមមភពស្រមប់នយក�្ឋ នរបស់ 
ខ្លួន។ ទី៣ អងគភពនីមួយៗ្រតូវ�ក់ែផនកររបស់ខ្លួនេទនយក�្ឋ នែផនករ និងសថិតិ
េដីមបពិីនិតយ េហីយនយក�្ឋ ន្រតូវចង្រកងជែផនករស្រមប់្រកសួងកសិកមម  រុកខ ្របមញ់ 
និងេន�ទ។ 

៣.៦.� �ំ����ិងសមតថ�����ង��

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទបនេ�្វីករសទង់មតិមួយស្តីពីត្រមូវករ
សមតថភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុស្រមប់វសិ័យកសិកមម។ ករែ្រប្របួល
�កស�តុគឺជបញ្ហ ែដលកំពុងេកីតេឡងី េហយីសមតថភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល
�កស�តុេន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទេនមនក្រមិត។ ដូចេនះ ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទបនគូសបញជ ក់ថ មនត្រមូវករចបំច់ស្រមប់ 
ហរិញញបបទនសហ្របតិបត្តិករបេចចកេទស (TA 8719-CAM) េលីករផ្តល់េយបល់ ករ
បណ្ដុ ះប�្ដ ល និងករគ្ំរទេផ�ងៗ ស្រមប់ម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទ ជំនួសឱយករគ្ំរទជទូេទ។ �ជករចបំច់�ស់ស្រមប់ករងរបន្តបនទ ប់កនុង
ករពិភក�យ៉ងជិតសនិទធរ�ងជមួយម្រន្តី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និង
្រកុមករងរបេចចកេទសទទួលបនទុកែផនកករែ្រប្របួល�កស�តុ មកកំណត់នូវអ្វីជ
េគលករណ៍ែណន។ំ 

េនេ្រកម្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ មន�កលវទិយល័យភូមិនទ
កសិកមម ��ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប និង��ជតិកសិកមមកំពង់ចម បននឹង
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កំពុងដំេណីរករវគគសិក�ស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េ�យមនករគ្ំរទពីៃដគូ
អភិវ��ន៍។ �កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមមបនអនុវត្តគេ្រមងែ្រប្របួល�កសធតុែដល
បន�ក់បញចូ លករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងកមមវធីិសិក�ស្រមប់្រគឹះ�ថ នអប់រ ំ
កសិកមមេនកមពុជ។ ទនទឹមនឹងេនះ េនកនុងដំេណីរករសមហរណកមម��៊ន ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ កំពុងពិចរ�បញចូលកមមវធីិសិក�ែដល�ក់ព័នធ
ស្រមប់្របេទសកមពុជ។ េលីសពីេនះេទេទៀតកមមវធីិអភិវ��ន៍សហ្របជជតិ (UNDP) 
បនសហករជមួយ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ �ក់បញចូ លករែ្រប្របួល
�កសធតុេទកនុងវគគសិក�របស់�កលវទិយល័យភូមិនទកសិកមម។ 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ្រតូវចូលរមួក�ងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ  
ដូចជឃ្ល ងំស្តុក និងកែន្លងសមងួតជេដីម។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត ្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ ទី១ ចបំច់្រតូវចូលរមួក�ងេហ�្ឋ រចនសមព័នធធន់នឹង�កសធតុ
េនក្រមិតថន ក់សហគមន៍ជមុនសិន ទី២ ក�ងសមតថភពរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ និងជពិេសស្រគឹះ�ថ នសិក�ទងំ៣ និងទី៣ ្រកសួង្រតូវករជំនួយ
េដីមបកី�ងសមតថភពរបស់វទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ និងអភិវ��ន៍កសិកមមេនកមពុជ និង 
វទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ�មអងគភពេ្រកម្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន�ទ កនុងករ
ប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុ។ 

៣.៧.� ករប្រ�ជ បករែ្រប្របួ��ក����ុ

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទបនេលីកយក្របធនបទដ៏ទូលំទូ�យ
ទក់ទងនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ែតមន�រ�សំខន់កនុងករពិភក�ទក់ទងេទ
នឹងែផនក��្លះេនកនុងែផនករសកមមភពជ�ទិភពេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ (CCPAP) ែដលជំនួយរបេចចកេទស (TA 8179) គួរពិចរ�។ េបីេទះបីជ
ែផនករសកមមភពជ�ទិភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ េសនីសុំគេ្រមង
ចំនួន២៨គេ្រមង ក៏េ�យ ក៏�ជករសំខន់ែដល្រតូវដឹងថ េតីែផនក�មួយែដល
្រកសួង្រតូវករករគ្ំរទ។ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទបនបញជ ក់ថ ្រកុម
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ករងរបេចចកេទសទទួលបនទុកែផនកករែ្រប្របួល�កសធតុ ្រតូវករករគ្ំរទពី TA 8179 
ជពិេសសបញ្ហ អន្តរវសិ័យ។ 

កសិកមមៃវឆ្ល តនឹង�កសធតុមន�រ�សំខន់�ស់ េហយីកនុងករងរេនះ 
ទឹកគឺជបញ្ហ គន្លឹះដ៏សំខន់។ ្របសិនេបី្របព័នធធ��្រស្តមិនមន្របសិទធភពកនុងករ
ផ្តល់ទឹកដល់កសិករេទេនះ ទិននផល្រសូវនឹងថយចុះ។ ដូេចនះ ករជួយដល់សហគមន៍
មូល�្ឋ នកនុងករ្រគប់្រគងទឹក ពិតជមន�រ�សំខន់�ស់។ បញ្ហ អន្តរវសិ័យស្រមប់
ែផនក�មួយែដល្រតូវករជំនួយមកពីខងេ្រកគឺទី១ ករក�ងសមតថភពធនធន
មនុស� និងទី២ ករព្រងីកភពធន់រហូតដល់សហគមន៍។ 

ករេរៀបចំ ែផនករសកមមភពជ�ទិភពេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
គឺជចំណុចចប់េផ្តីមមួយស្រមប់ប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុងែផនករ
អភិវ��ន៍។ �មន�រ�សខំន់�ស់ែដលសកមមភពទងំេនះ្រតូវបន�ក់បញចូ លេទកនុង
គេ្រមងបន្តបនទ ប់ ឬគេ្រមងែដលកំពុងដំេណីរករស្រមប់កមមវធីិវនិិេ�គជ�ធរណ�
របស់្រកសួង (PIPs)។ េនេពលកំពុងមនបញ្ហ េកីតេឡងី ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន�ទពំុបនផ្តល់ធនធនហិរញញវតថុ ្រគប់្រគន់ពីថវកិជតិស្រមប់ករែ្រប្របួល
�កសធតុេទ។ 

  



25

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

26 

៤. អតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចចំេពះជេ្រមើសបន�ុំ 
 ករែ្រប្របួល�កសធតុបចចុបបនន និងករពយករទុកស្រមប់្របេទសកមពុជនឹង
បង្ហ ញអំពីផលប៉ះពល់េលី្របព័នធ និងវសិ័យជេ្រចីនែដលចបំច់ស្រមប់បំណិតជីវតិ។  
តួេលខែដលកំពុងេកីនេឡងីៃនប�្ដ ល្របេទសកនុងតំបន់ និងសហគមន៍ គឺកំពុងចប់េផ្តីម
សកមមភពបន�ុំ។ ត្រមូវករចបំច់ស្រមប់ករបន�ុំត្រមូវឱយមនលទធភពទទួលបននូវ 
វធីិ��ស្ត�យតៃម្លដ៏រងឹម ំ និងមនតម្ល ភព េដីមបជួីយដល់អនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត
កនុងករែបងែចកធនធនែដលខ្វះខត (អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល
�កសធតុ (UNFCCC) ឆន ២ំ០១១)។ 

 េដីមបឱីយករបន�ុំទទួលបនេជគជ័យ គួរែតអនុវត្ត�មដំេណីរករទូលំទូ�យ 
និងេ្រចីនេលីកេ្រចីន�រៃនករេរៀនសូ្រត និងករផ្ល ស់ប្តូរសងគម �ថ ប័ន និងករេរៀបចំ។ 
ករ�យតៃម្លៃថ្លេដីម និងផលចំេណញចំេពះជេ្រមីសបន�ុំ គឺជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃន
ដំេណីរករេនះ េ�យជួយដល់អនកេរៀបចំែផនករបន�ុំ និងអនកអនុវត្ត េដីមបកំីណត់
អន្ត�គមន៍សម្រសបបំផុតស្រមប់ករកត់បនថយភពងយរងេ្រគះ ករេលីកកមពស់
សមតថភពបន�ុំ និងករបេងកីតភពធន់។ ែផនកេនះែណនអំំពីវធីិ��ស្ត�យតៃម្លខុសៗ
គន  និងផ្ដល់ករគ្ំរទ េដីមបជួីយកនុងករេ្រជីសេរសីនូវជេ្រមីសជេ្រចីនែដល�ចមន។ 
បនទ ប់មក ែផនកេនះបន្តេធ្វីករ�យតៃម្លអំពីអតថ្របេយជន៍ៃនបេចចកវទិយបន�ុំចំនួន៣៤ 
ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងែផនក “ខ” ៃនេសៀវេភែណនេំនះ េ�យេ្របីករវភិគពហុវនិិចឆ័យ
ជេ្រចីនែដលជវធីិ��ស្តមួយកនុងចំេ�មវធីិ��ស្តេផ�ងេទៀត។ 

៤.១.� ដំេណើ ������ុ�ំ�ិងតួនទីៃ�����តៃម្លៃថ្លេដើម��ិងផល
ចំេណញចំេពះជេ្រមើ����ុ�ំ
 មុននឹងេរៀប�ប់អំពីវធីិ��ស្ត�យតៃម្លខុសៗគន  ែផនកេនះផ្តល់នូវទិដ្ឋភពទូេទ
មួយអំពីដំេណីរករបន�ុំទូេទ និងតួនទីៃនករ�យតៃម្លៃថ្លេដីម និងផលចំេណញចំេពះ
ជេ្រមីសបន�ុំ។ ដំេណីរករបន�ុំ�ច្រតូវបនែបងែចកជ៤ដំ�ក់កល៖ ទី១ ករ�យ
តៃម្លផលប៉ះពល់ភពងយរងេ្រគះ និង�និភ័យ ទី២ ករេធ្វីែផនករស្រមប់ករបន�ុំ 
ទី៣ ករអនុវត្ដវធិនករបន�ុំ និងទី៤ ករ្រតួតពិនិតយ និង�យតៃម្លេលីអន្ត�គមន៍បន�ុំ។ 
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កររកេឃញីពីដំ�ក់កលទី៤ េឆ្លីយតបេនកនុងដំ�ក់កលទី១ ធនថសកមមភព
បន�ុំមនភពរងឹម ំនិងមនដំេណីរកររយៈេពលយូរ។ 

 េនេដីមដំបូងៃនគំនិតផ្តួចេផ្តីមកនុងករបន�ុំ ចបំច់ស្រមប់អនកេរៀបចំែផនករ
បន�ុំេនកនុង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ និង្រកសួងដៃទេទៀត េដីមប�ីយ
តៃម្លពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុស្រមប់្របព័នធធមមជតិ (ឧទហរណ៍ 
ផលិតភពកសិកមម ករផគត់ផគង់ទឹក (និងសងគមមនុស�  ) ឧទហរណ៍សុខភពមនុស� 
សកមមភពេសដ្ឋកិចច (េដីមបកំីណត់ថេតីករែ្រប្របួល�កសធតុនឹងមនផលប៉ះពល់
ក្រមិត� និងវ�ិលភពែដលបងកជ�និភ័យ ឬក៏ផ្តល់អតថ្របេយជន៍�មួយ។  
សំនួរែដល្រតូវេ�ះ្រ�យកនុងអំឡុងេពល�យតៃម្ល�និភ័យ ផលប៉ះពល់ និងភព
ងយរងេ្រគះរមួមន៖ 

 េតីេ្រគះថន ក់ និង�និភ័យទក់ទងនឹង�កសធតុនេពលបចចុបបននមនអ្វីខ្លះ? 
េតីេគពយករថនឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរអ្វីខ្លះ? 

 េតីផលប៉ះពល់នេពលបចចុបបនន និងនេពលអនគតៃនេ្រគះថន ក់ទក់ទងនឹង
�កសធតុមនអ្វីខ្លះ? 

 េតីបចចុបបនន ភពងយរងេ្រគះក្រមិត�ចំេពះ្របព័នធធមមជតិ ឬមនុស� េហយី
េតីអ្វីខ្លះជក�្ត កំណត់សំខន់ៗ? 

 េតីនិនន ករអភិវ��ន៍ និងក�្ត េសដ្ឋកិចចសងគមនឹងកំណត់ភពងយរងេ្រគះ និង
ផលប៉ះពល់នេពលអនគតដូេម្ដចខ្លះ? 

 េ�យែផ្អកេលីករ�យតៃម្ល�និភ័យ ផលប៉ះពល់ និងភពងយរងេ្រគះកនុង
ដំ�ក់កលទី១ អនកេរៀបចំែផនករបន�ុ�ំចកំណត់ជេ្រមីសបន�ុំយ៉ងមន្របសិទធភព
េន�មតំបន់ និងវសិ័យននែដលមន�រៈសំខន់ខងែផនកេសដ្ឋកិចច សងគម និង/ឬ
ងយរងេ្រគះបំផុតចំេពះករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងដំ�ក់កលទី២។ សំណួរែដល
្រតូវេ�ះ្រ�យេនដំ�ក់កលេធ្វីែផនកររមួមន៖ 
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 េតីយុទធ��ស្តែដលមន្រ�ប់អ្វីខ្លះស្រមប់ករ្រគប់្រគង�និភ័យ�កសធតុ 
និងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ េ្រគះថន ក់ទក់ទងនឹង�កសធតុ (ឧទហរណ៍ ករ
រក�ទឹក ករ្រគប់្រគងតំបន់េឆនររមួបញចូ លគន  ឬ្របព័នធ្របកស�សននស្រមប់
្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរ)? 

 េតី�ចសេ្រមចបនេទនេពលអនគត េហយី�ចបេងកីតេឡងីបនេទ 
ឧទហរណ៍ �មរយ�ករបេងកីនភពរងឹមៃំនេហ�្ឋ រចនសមព័នធផ្លូវថនល់ និង
សំណង់អគរ�មរយ�ករទប់ទល់នឹង�កសធតុ? 

 េតីជេ្រមីសបន�ុំ�ខ្លះែដល�ចេ្របី្របស់បន េដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់ 
និងបេងកីនភពធន់្រទ។ំ ឧទហរណ៍ វធិនករចបប់ និងបទ�្ឋ នគតិយុត្តនន 
(ឧទហរណ៍ បទបញជ  និងបទ�្ឋ ននន) ឧបករណ៍ ហរិញញវតថុ និងទីផ�រ 
(ឧទហរណ៍ �ជញ ប័ណ្ណ ៃថ្លឈនួលអនកេ្របី ឬេលី�្ល កសញញ ) ឬករអប់រ ំនិង
ព័ត៌មន (ឧទហរណ៍ យុទធនករផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងជ�ធរណ�)? 

 េតីអ្វីខ្លះជៃថ្លេដីម និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំនីមួយៗ? 

 េតីជេ្រមីសមួយ�ែដលបេងកីតបនជយុទធ��ស្តបន�ុំទូលំទូ�យែដល
ទក់ទងនឹងករផ�រភជ ប់គន រ�ងអន្តរវសិ័យេហយីបេងកីតជ�ទិភពេន្រគប់ 
វសិ័យ? 

 េតីយុទធ��ស្តបន�ុំ្រសប�មេគលេ�អភិវ��ន៍ថន ក់ជតិ ថន ក់តំបន់ ឬ�ម 
វសិ័យឬេទ? 

 េតីទិដ្ឋភពៃនដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តអ្វីខ្លះែដលបងកជឧបសគគ ឬ 
ឱកសថមីស្រមប់បញចូ ល�និភ័យៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករបន�ុំេទ
កនុងេគលនេយបយ និងវធិនករថន ក់ជតិ ថន ក់មូល�្ឋ ន ឬ�មវសិ័យ? 

  ករ�យតៃម្លេលីករចំ�យែផនកេសដ្ឋកិចច បរ�ិថ ន និងសងគម និងអតថ្របេយជន៍ 
ៃនករបន�ុំេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករជូនដំណឹងអំពីដំ�ក់កលទី២ (ករេធ្វី
ែផនករ) ៃនដំេណីរករបន�ុំ។ ករ�យតៃម្លេលីៃថ្លេដីម និងផលចំេណញនន ជួយផ្តល់
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ព័ត៌មនដល់អនកេរៀបចំែផនករ អំពីេពលេវ� និងទីកែន្លងែដល្រតូវេធ្វី និងរេបៀបកំណត់
�ទិភព និងែបងែចកធនធនហរិញញវតថុ និងបេចចកវទិយ។ េនេពលអនុវត្តករ�យតៃម្ល
ែបបេនះ អនកេរៀបចំែផនករ្រតូវពិ�រ�អំពីេគលបំណងសំខន់ៗ និងេគលបំណង
សនូលៃនជេ្រមីសបន�ុំែដល្រតូវ�យតៃម្ល។ ឧទហរណ៍ អនកេរៀបចំ្រតូវែតសេ្រមចចិត្តថ 
េគលបំណងរបស់ពួកេគគឺ្រតូវ៖ (ក) កត់បនថយ ឬេចៀស�ងផលប៉ះពល់ទងំអស់ ឬ
ែតែផនកមួយៃនផលប៉ះពល់ែដលបនរពឹំងទុក ឬបនសេងកតជមុន (ខ) ករផ្តល់ក្រមិត
សុខមលភពរបស់មនុស� េទក្រមិតមុនករែ្រប្របួល�កសធតុ ឬ (គ) រក�ក្រមិត
�និភ័យបចចុបបនន ឬបនថយចំ�យែដលមន្របសិទធភពេនកនុងថវកិែដលបន្រពម
េ្រពៀង ឬក្រមិតែដល�ចទទួលយកបនមុនករកំណត់។ 

 �មករអនុវត្ត េគលបំណងមនករែ្រប្របួលេទ�មតំបន់ ្របេទស និង
សហគមន៍ េហយីករេ�ះដូរនឹង្រតូវេធ្វីេឡងីរ�ងករអនុម័តវធិនករែដល�ចមនទងំ
អស់ និងកររស់េនជមួយ�និភ័យនន។ េលីសពីេនះេទៀត អនកេរៀបចំែផនករបន�ុំ
្រតូវកំណត់ និងយល់្រពមេលីលកខណៈវនិិចឆ័យែដលនឹង្រតូវេ្របី េដីមបី�យតៃម្លជេ្រមីស
បន�ុំែដលបនកំណត់េ�យែផ្អកេលីេគលបំណងែដលបនឯកភពគន ។ 

 ពហុវនិិចឆ័យរមួមន៖ 

 ្របសិទធផល - េតីលទធផលសេ្រមចបនទក់ទងនឹងធនធនែដលបនប្រមុងទុក
ែដរឬេទ? 

 ្របសិទធភព - េតីជេ្រមីសនឹងេឆ្លីយតបេទនឹងេគលបំណងែដរឬេទ? 

 សមធម៌ - េតីជេ្រមីសនឹងផ្តល់ផលចំេណញដល់្រកុមែដលងយរងេ្រគះ និង 
សហគមន៍ែដរឬេទ? 

 ភពបនទ ន់ - េតីជេ្រមីសេនះ្រតូវអនុវត្តយ៉ងឆប់រហ័សក្រមិត�? 

 ភពបត់ែបន - េតីជេ្រមីស�ចបត់ែបនបន េហយីេតី�នឹងអនុញញ តឱយមនករ
ែកត្រមូវ និងករអនុវត្តជលំ�ប់ និងមនករបញជ ក់េឡងីវញិ �្រស័យេលី
ក្រមិត និងទំហៃំនករែ្រប្របួល�កសធតុែដរឬេទ? 
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 ភពរងឹម ំ- េតីជេ្រមីស�ចធន់នឹងករពយករ�កស�តុនេពលអនគត
ឬេទ? 

 ករអនុវត្ត - េតីជេ្រមីស�ច្រតូវបនអនុវត្ត�មក្រមិតេពលេវ�ពក់ព័នធឬេទ? 

 ភព្រសបចបប់ - េតីជេ្រមីសនេយបយ វបបធម៌ និងសងគម�ចទទួលយកបន
ឬេទ? 

 ករចងសមព័នធភព/ករផ�រភជ ប់ជមួយេគលបំណងយុទធ��ស្តេផ�ងេទទត - េតី
ជេ្រមីសផ្តល់ផល្របេយជន៍រមួឬេទ (ឧទហរណ៍ ករេលីកកមពស់ករអនុវត្ដករ
្រគប់្រគងដីកសិកមម�ចនឱំយមនករកត់បនថយសំណឹក ឬករហូរដីលបប់ និង
ករ្រសូបយកឧសម័នកបូនិក)។ 

 េនេពលផលប៉ះពល់បចចុបបននបនពយករទុក ភពងយរងេ្រគះ �និភ័យ និង
ជេ្រមីសបន�ុំែដលបនេ្រគងទុក្រតូវបន�យតៃម្ល  វ�ិនករបន�ុំែដលបន�ក់េគលេ�
�ច្រតូវបនអនុវត្ត  ) េនដំ�ក់កលទី៣)។ ករ�ម�ន និង�យតៃម្លសកមមភពប
ន�ុំ�ចអនុវត្តបនេនកនុងដំេណីរករបន�ុំ បែនថមេលីករ្រតួតពិនិតយ និងករ�យតៃម្ល 
បនទ ប់ពីសកមមភពបន�ុំ្រតូវបនអនុវត្ត  ) ដំ�ក់កលទី៤)។ ចំេណះដឹង និងព័ត៌មន
ែដលទទួលបនពីករ�ម�ន និង�យតៃម្ល ៃនសកមមភពបន�ុំ្រតូវបនេឆ្លីយតបេទកនុង
ដំេណីរករបន�ុំ េដីមប�ីនថករងរបន�ុំេនេពលអនគតនឹងទទួលបនេជគជ័យ។ 

៤.២.� �ិធី��ស្តស្រមប់���ៃម្លៃថ្លេដើម��ិងផលចំេណញចំេពះ
ជេ្រមើសប��ុ�ំ
 េនេពល�យតៃម្លៃថ្លេដីម និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំ អនកេរទបចំែផនករ 
បន�ុំ�ចេ្របីវធីិ��ស្តជេ្រចីនែដលបង្ហ ញថ ជឧបករណ៍គ្ំរទេសចក្តីសេ្រមចចិត្តដ៏
មន្របសិទធភពកនុងករអភិវ�� និងបរបិទៃនករេរទបចំគេ្រមង។ ករែណនេំនះេផ្ត ត
េលីបេចចកេទសែដលបនេ្របី្របស់ជទូេទបំផុតចំនួន៣៖ 

 ករវភិគៃថ្លេដីម-ផលចំេណញ (CBA) 

 ករវភិគៃថ្លេដីម-្របសិទធភព (CEA) 
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 ករវភិគ�មែបបព�ុវនិិចឆ័យ (MCA) 

 ភពខ្ល ងំ និងភពេខ�យៃនវធីិ��ស្តនីមួយៗ្រតូវបនយកមកពិភក� េលីសពី
េនះេទៀត វធីិ��ស្តេផ�ងេទៀត រមួទងំករ�យតៃម្ល�និភ័យ្រតូវបនពនយល់េ�យ 
សេងខប។ មុននឹងេរៀប�ប់លម្អិតអំពីបេចចកេទសទងំេនះ ខ្លឹម�រសេងខប្រតូវបនផ្តល់ឱយ
ែដលទក់ទងនឹងបញ្ហ វធីិ��ស្ត។ ព័ត៌មនលម្អិតពីវធីិ��ស្តទងំ៣េនះ្រតូវបនផ្តល់
ជូនេនកនុងែផនក “ឃ” – (ឧបសមព័នធទី៤)។ 

៤.៣.� ទិដ្ឋភពទូេទៃនបញ្ហ វិធី���្ត�

 ករចំ�យេលីករបន�ុំ្រតូវបនកំណត់ថជ "ៃថ្លេដីមស្រមប់ករេរៀបចំែផនករ 
ករេរៀបចំករស្រមបស្រមួល និងករអនុវត្តវធិនករបន�ុំ �ប់បញចូ លទងំករចំ�យ 
អន្តរកល" និងកំណត់អតថ្របេយជន៍ ដូចជ "ករចំ�យេលីករខូចខត ឬផល
្របេយជន៍ែដលបនេកីនេឡីងបនទ ប់ពីករអនុម័ត និងករអនុវត្តៃនវធិនករបន�ុំ"។ េដីមបី
ឈនដល់ករប៉ន់�ម នផល្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំែដលទក់ទងេទនឹងេស�រយី៉ូ
មូល�្ឋ ន ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុែដលបនពយករទុក និងៃថ្លេដីមេលី
ជេ្រមីសេផ�ងៗ�ន ្រតូវែតមនករពិនិតយឱយបនចបស់�ស់។  

 ជទូេទ វធិនករបន�ុំនឹងមិនជះឥទធិពលទងំ្រសុងដល់ផលប៉ះពល់អវជិជមន
ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទ ដូេចនះៃថ្លេដីមេលីករខូចខតេនសល់ បនទ ប់ពីករអនុវត្ដ
ជេ្រមីសបន�ុំក៏្រតូវពិ�រ�ផងែដរ។ បនទ ប់ពីេ្របៀបេធៀបជេ្រមីសទងំេនះ ជេ្រមីស
�ែដលមនផលចំេណញសុទធែដលបនប៉ន់្របមណខពស់បំផុត ្រតូវបនេគេ្រជីសេរសី
យកមកអនុវត្ត។  ករែណនពីំៃថ្លេដីម និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំបនេលីកេឡងី
អំពីបញ្ហ វធីិ��ស្តជេ្រចីនែដល�ច្រតូវបន�ក់ជ្រកុម េ្រកម្របធនបទៃនភពមិន
្របកដ្របជ ករ�យតៃម្ល និងសមធម៌ ករពណ៌នសេងខប្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង្របអប់
ខងេ្រកម៖ 
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ករពណ៌នសេងខបៃន្របធនបទទូេទ - ភពមិន្របកដ្របជ ករ���ៃម្ល និង
សមធម ៌

ភពមិ�������� 

ភពមិន្របកដ្របជទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុនេពលអនគត 
និងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចសងគមនេពលអនគត��ងំដល់ករកំណត់អត្តសញញ ណៃនជេ្រមីសបន�ុំដ៏
ល្អបំផុត។ េទះបសីថិតេ្រកមេស�រយី៉ូជក់�ក់មយួៃនករបំភយឧសមន័នេពលអនគតក៏េ�យ ក៏
ផលប៉ះពល់ែដល�ចេកតីមនេឡងីមនទំហធំ។ំ ចបំច់្រតូវកត់សមគ ល់ថភពមនិ្របកដ្របជនឹង
ធ្ល ក់ចុះ្រសបេពលែដលទនិនន័យ�កសធតុ និងេសដ្ឋកិចចសងគមកន់ែតេកីនេឡងី។ ដូេចនះវធិនករ 
បន�ុំគួរែត្រតូវបនេរៀបចំេឡងី�មរេបៀបែដល�ចបត់ែបនបន ជេ្រមីសបន�ុ�ំច្រតូវបនែកត្រមូវ  
ឬផ្ល ស់ប្តូរេនេពលែដលមនព័ត៌មនថមី។ �មន�រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំស្រមប់ជេ្រមីសៃនករបន�ុំ
ែដលមនផលប៉ះពល់យូរអែង្វង ឬស្រមប់វធិនករែដលនងឹមនរយៈេពលែវង ដូចជេហ�្ឋ រចន 
សមព័នធជេដីម។ 

������ម្ល 

ករ�យតៃម្លៃថ្លេដមី និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំ�ច្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងតូចចេង្អ�ត
�មរយៈករ�យតៃម្លហរិញញវតថុ ឬកន់ែតទូលំទូ�យ�មរយៈករ�យតៃម្លេសដ្ឋកចិច ។ ករ�យតៃម្ល
ហរិញញវតថុជទូេទ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ថវកិៃនជេ្រមីសបន�ុំែដលកំពុង្រតូវបនពិចរ� 
េហយីពិចរ�េទេលីៃថ្លេដីម និងផលចំេណញហរិញញវតថុែតបុ៉េ�្ណ ះ។ ផទុយេទវញិ ករ�យតៃម្ល 
េសដ្ឋកចិចពិចរ�េលីៃថ្លេដីម និងផលចំេណញជេ្រចនីចំេពះេសដ្ឋកចិចជតិ។ េលសីពីេនះេទៀត ករ
ចំ�យេលីសងគម នងិបរ�ិថ ន និងផលចំេណញ ក៏�ច្រតូវបន�យតៃម្លផងែដរ (ឧទហរណ៍ ផល
ប៉ះពល់េលីភពមនករងរេធ្វី សមតថភព�ថ ប័ន ឬេស�កមម្របព័នធេអកូឡូសីុ)។ េនេពល�យតៃម្ល
េលីៃថ្លេដីម នងិផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំ ចបំច់មិន្រតឹមែតពិចរ�េទេលីៃថ្លេដីម នងិផល
ចំេណញទផី�របុ៉េ�្ណ ះេទ ដូចជៃថ្លេដីម នងិផលចំេណញែដល�ច្រតូវបនកំណត់បរមិណ 
រូបិយប័ណ្ណេ�យងយ្រសួល ពីេ្រពះ��ច្រតូវបន�ក់េលទីីផ�រ (ឧទហរណ៍ កសិកមម ជលផល 
និងៃ្រពេឈ)ី បុ៉ែន្តែថមទងំៃថ្លេដមីមនិបនច�ំយ នងិផល្របេយជន៍មិនែមនទីផ�រផងែដរ ដូចជ
ៃថ្លេដីម នងិផលចំេណញែដលពបិកកំណត់ជរូបិយវតថុ ពេី្រពះ�មិន្រតូវបន�ក់េលីទផី�រេទ 
(ឧទហរណ៍ សុខភពមនុស� និងេស�្របព័នធេអកូ)។ ទិដ្ឋភពេផ�ងេទៀតែដល្រតូវពិចរ�គជឺ 
�រៈសំខន់ៃនមូល�្ឋ ន្រគឹះ បញ្ហ េចទចំេពះអ្រ�បញចុ ះតៃម្ល និងេពលេវ�ស្រមប់ករ�យតៃម្ល។ 
សូមេមីលឧបសមព័នធទ៤ី ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អតិបែនថមស្ដពីីទដិ្ឋភពសំខន់ៗទងំេនះ។ 
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សមធម ៌

ករែ្រប្របួល�កស�តុប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំេទេលី្របជពលរដ្ឋែដលងយរងេ្រគះភគ
េ្រចីនជអនក្រក។ ដូេចនះ�មន�រៈសំខន់�ស់ស្រមប់អនកេធ្វីែផនករបន�ុ ំ មនិ្រតមឹែតពចិរ�
ផលចំេណញសុទធបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំពចិរ�ករែចកចយៃថ្លេដមី នងិផលចំេណញៃន
ជេ្រមសីបន�ុំេទៀតផង។ ទិដ្ឋភពែចកចយៃនផលចំេណញសុទធែត�ច្រតូវបនេ�ះ្រ�យ�មវធិី
មួយចនំួន។ ទមីួយ គផឺ្តល់ទមងន់ដល់ៃថ្លេដមីខុសៗគន  និងផល្របេយជន៍�្រស័យេទ�មអនកែដល
ទទួលបនផល្របេយជន៍ នងិអនកែដល្រតូវច�ំយ ឧទហរណ៍ ករបេងកីនផល្របេយជន៍េទ្វដងដល់
អនក្រកី្រក និងករែចករែំលកពីអនកមន។ ករលំបកកនុងករ�ក់បនទុកគឺ�មករអនុវត្ត មនទិដ្ឋភព
ពក់ព័នធ េដីមបេី្រជីសេរសីកែន្លង�ែដលក្រមិតចប់េផ្ដីមគួរែតេលចេឡងី និងអ្វីែដលជរង្វ ស់គួរែត
េកីតមន។ វធិី��ស្តេផ�ងេទៀត និងកន់ែតមន្របជ្របិយភព គឺ្រតូវបង្ហ ញពផីលប៉ះពល់ៃន
ជេ្រមីសបន�ុំជមយួនងឹៃថ្លេដមី និងផលចំេណញសរុប េហយីអនុញញ តឱយអនកេធ្វីេគលនេយបយេធ្វី
ករសេ្រមចចិត្ត។ 

្របភព៖ UNFCCC (ឆន  ំ២០១១) 
 

៤.៤.� �រេ្រជើសេរ ើសដំេ��្រ��េដើមប�ី��ៃម្លៃថ្លេដើម�និងផល
ចំេណញៃនជេ្រមើស�ន�ុ�ំ

  េនេពលអនកេរៀបចំែផនករបន�ុបំនរកេឃញីជេ្រមីសបន�ុំែដល�ចេធ្វីបន និង
បនយល់្រពមេលីលកខណៈវនិិចឆ័យៃនករសេ្រមចចិត្ត េហយីបនពិចរ�អំពីវធីិ��ស្ដ
េផ�ងៗគន  េហយីបនទ ប់មកពួកេគ�ចេ្រជីសេរសីរ�ងវធីិ��ស្តមួយចំនួន េដីមប�ីយតៃម្ល
ៃថ្លេដីម និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសនីមួយៗ។ ករេ្របៀបេធៀបវធីិ��ស្ត�យតៃម្ល ្រតូវ
បនបង្ហ ញេនកនុង��ងខងេ្រកម ជមួយព័ត៌មនលម្អិតបែនថមែដលមនេនកនុង
ឧបសមព័នធទី៤។ 
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វធិី��ស្ត ករពណ៌ន/លទធផល ភពខ្ល ងំ/ភពេខ�យ លកខណៈវនិចិឆ័យស្រមប់
ករេ្រជីសេរសីយកជេ្រមីស 

ករវភិគ ៃថ្ល
េដមី -ផល
ចំេណញ 

ករវភិគៃថ្លេដីម -ផល
ចំេណញស្រមប់
ជេ្រមីសបន�ុំជ
លកខខណ្ឌ រូបយិវតថុ។ 
លទធផលរមួមនតៃម្ល
បចចុបបនន អ្រ�ខងកនុង
ៃនសមម្រតផល
ចំេណញ ឬច�ំយ។  

សម្រសបបផុំតេនេពល
ផ្តល់ផល្របេយជន៍ជ
រូបិយវតថុដល់្របជ
ពលរដ្ឋ ឬក៏ប៉ះពល់
ដល់សកមមភពទីផ�រ។ 
�ចេ្របីេដីមប�ីយតៃម្ល
ផល្របេយជន៍ 
េសដ្ឋកិចចែដលមនិែមន
ជទីផ�រ ដូចជ 
ផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន។ 

ភពខ្ល ងំ៖ ករវភិគៃថ្លេដីម -
ផលចំេណញ�ចផ្តល់យុត្តិ
កមមបរមិណជក់ែស្តង
ស្រមប់ជេ្រមសីបន�ុំជជង
ព័ត៌មនែដលទក់ទង។ �
អនុញញ តឱយមនករេ្របៀប
េធៀបរ�ងទដិ្ឋភពេផ�ង�គន
េ�យេ្របីរង្វ ស់រង្វ ល់រមួ 
(ឧទហរណ៍ ជ្របក់ 
ដុ�្ល រ)។ 

ភពេខ�យ៖ ករវភិគៃថ្ល
េដីម -ផលចំេណញ េផ្ត តេលី
្របសិទធភពេនេពលលកខណៈ
វនិិចឆ័យេផ�ងេទៀត�ចមន
�រៈសំខន់(ឧទហរណ៍ 
ភពមនិចបស់�ស់ ឬ 
សមធម៌)។ �មនករលំបក
ជមយួនងឹៃថ្លេដីម នងិផល
ចំេណញែដលមនិែមនជ
រូបិយវតថុ នងិ�ច្រតូវករធតុ
ចូលែដលពក់ព័នធេទកនុង
ជេ្រមីសអ្រ�បញចុ ះតៃម្ល។ 

ផល្របេយជន៍េលីសពីៃថ្ល
េដីម (្របសិនេបីមនែត
សកមមភពែតមួយកំពុង្រតូវ
បនពិ�រ�) 

សមម្រតៃនផល
្របេយជន៍សរុបេធៀបេទ
នឹងៃថ្លេដមីសរុបធំជង១ ឬ
ខពស់ជងេនះ េនកនុងបញជ ី
សកមមភពែដលបន
កំណត់េ�យអនុបតផល
ចំេណញ និងច�ំយ 
(េពលមនសកមមភព
េ្រចីន្រតូវបនេ្របៀបេធៀប
គន )។ 

អ្រ�ៃនករ្រត�ប់មកវញិ
េលីករវនិិេយគកនុង
សកមមភពេនះេលីសពីករ
ចំ�យេលីករខចីេដីមទុន 
ឬអ្រ�ករ្របក់ទផី�រជ 
មធយម។ 

ករវភិគៃថ្ល
េដមី- 
្របសិទធភព 

ករវភិគៃថ្លេដីម-
្របសិទធភពកំណត់នូវ
ជេ្រមីសច�ំយតចិ
បំផុតកនុងករឈនេទ
ដល់ក្រមតិកត់បនថយ
េគលេ�/�និភ័យ

ភពខ្ល ងំ៖ ករវភិគៃថ្លេដីម-
្របសិទធភព�ច�យតៃម្ល
ជេ្រមីសេ�យេ្របីរបស់របរ
េ្រកពីរូបិយប័ណ្ណ ដូេចនះ�ល្អ
ស្រមប់ផលប៉ះពល់ែដល
ពិបកកនុងករ�យតៃម្ល។ �

េ្រជីសេរសីវធិនករែដល
សេ្រមចបនផលែដលចង់
បនបផុំតកនុងករច�ំយ
្របក់មួយដុ�្ល រ។ 
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វធិី��ស្ត ករពណ៌ន/លទធផល ភពខ្ល ងំ/ភពេខ�យ លកខណៈវនិចិឆ័យស្រមប់
ករេ្រជីសេរសីយកជេ្រមីស 

ែដលបនកំណត់ ឬ
ជេ្រមីសែដលមន
្របសិទធភពបំផុតេន
កនុងធនធនែដលមន។ 
�ច្រតូវបនេ្របី េដីមបី
�យតៃម្លបញ្ហ ែដលផល
ចំេណញ�ច្រតូវបន
កំណត់បរមិណ បុ៉ែន្ត
បង្ហ ញជលកខខណ្ឌ
រូបិយវតថុ គឺមនិ្រតឹម្រតូវ 
ឬ�ចេធ្វីេទបនេទ។ 

�ច្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង
បរបិទៃន�នភ័ិយជ្របច ំ
(ឧទហរណ៍ ផលប៉ះពល់
សុខភព) ក៏ដូចជ 
�និភ័យ�កសធតុធងន់ធងរ
ផងែដរ។ 

ភពេខ�យយ ករវភិគៃថ្ល
េដីម-្របសិទធភពមិន�ចផ្តល់
នូវករវភិគ�ច់ខត ឬម៉
្រទីកធមម�េទ។ �ទក់ទងនឹង
ភពមិន្របកដ្របជ ឬភព
េសមីគន ។ ករេ្រជីសេរសីយក
ក្រមិតស្តង់�រ ឬក្រមតិ 
�និភ័យេគលេ� មនិែមន
ែតងែតងយ្រសួល ឬមន
េគលបំណងេនះេទ។ 

ករវភិគ�ម
ែបបពហុ 
វនិចិឆ័យ 

ករវភិគ�មែបបពហុ
វនិិចឆ័យ �យតៃម្ល
ជេ្រមីសបន�ុ�ំម 
លកខណៈវនិចិឆ័យមយួ
ចំននួែដល�ច�ស់
ទមងន់បន េដមីបឈីន
ដល់ពិនទុរមួ។ �ច្រតូវ
បនេ្របសី្រមប់បញ្ហ
�មួយែដលភគពីក់
ព័នធ�ចកំណត់បញ្ហ  
និង�យតៃម្លលទធផលៃន
វធិនករែដលបនេសនី

ភពខ្ល ងំយ ករវភិគ�មែបប
ពហុវនិចិឆ័យ �ចពចិរ�
េលីៃថ្លេដីម នងិផលចំេណញ
ែដលមិនែមនជរូបិយវតថុ។ �ក៏
អនុញញ តឱយពចិរ�េលី 
លកខណៈវនិចិឆ័យជេ្រចនីរមួ
ទងំសមធម៌ផងែដរ។ 

ភពេខ�យយ ករ�ក់ពិនទុ នងិ
ច�ំត់ថន ក់ៃនជេ្រមសីេន
កនុងករវភិគ�មែបប 
ពហុវនិចិឆ័យ គជឺ្របធនបទ
្រតូវេធ្វី នងិមនិ�ចេ្រប�ប

សមម្រត ឬមធយមភគពិនទុ
ៃនវធិនករនមីួយៗ�ម
លកខណៈវនិចិឆ័យនីមយួៗ។ 
េ្រជីសេរសីវធិនករ 
(េ្រចីន) ែដលមនពិនទុខពស់
បំផុត។ 
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វធិី�្រស្ត ករពណ៌ន/លទធផល ភពខ្ល ងំ/ភពេខ�យ លកខណៈវនិចិឆ័យស្រមប់
ករេ្រជីសេរសីយកជេ្រមីស 

ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ទងំ
េនះ។ 

េធៀបបនយ៉ងងយ្រសួល
េទ។ 

ករ�យយតម្ល 
�នភ័ិយ 

ករ�យយតម្ល�និភ័យ
វភិគេទេលី�នភ័ិយ
នេពលបចចុបបនន និង
អនគយ េហយីកំណយ់
ជេ្រមីសេដីមបេី�ះ
្រ�យករគ�ំមកំែហង
ធំបផុំយ។ 

ភពខ្ល ងំ៖ ករ�យយតម្ល 
�និភ័យ�ចេ�ះ្រ�យ
បញ្ហ ែដលទក់ទងនងឹភព
មិនចបស់�ស់ នងិអនុញញ យ
ឱយមនករប្រញជ បតនករ 
បន�ុ។ំ 

ភពេខ�យ៖ ករ�យយតម្ល 
�និភ័យយ្រមូវឱយមន
ទិននន័យ្រគប់្រគន់ និងកំណយ់
្រយឹម្រយូវអំពបីំណិនជីវយិ 
ចំេពះ្រពឹយ្តកិរណ៍ 
េផ�ង�ែដលេកយីេឡងី។ 

ករេ្រជីសេរសីជេ្រមសីែដល
មន�នភ័ិយយចិយចួជ
ធមម� េ្របី្របព័នធ�ក់ពនិទុ។ 

្របភព៖ អនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជយសិ្តពីកីរែ្រប្របួល�កស�យុ (UNFCCC ឆន  ំ២០១១) 

៤.៥.� ��វិ���ម�បប��ុវិនចិឆ័យៃនបេចចកវិ��បន�ុំកនងុ 
វិសយ័កសកិមម�
  ករអនុវយ្តល្អបំផុយតនករស្រមប�មករែ្រប្របួល�កស�យុដូចបនបង្ហ ញេន
កនុងែផនក “ខ” តនេសៀវេភែណនេំនះ (រមួមន្របេភទបេចចកវទិយចំនួន៧ និងអន្ត�គមន៍ 
បន�ុំចំនួន៣៤) រមួទងំលកខណៈវនិិចឆ័យតនករេ្រជីសេរសីដូចជ៖ តថ្លេដីម ្របសិទធភព
េសដ្ឋកិចច ករវនិិេយគកម្ល ងំពលកមម ភពបយ់ែបន/ភព�ចព្រងីកបន ករពឹងែផ្អកេលី
ជំនួយបេចចកេទស ភពពក់ព័នធ សមធម៌ លទធភព�ថ ប័ន ផលប៉ះពល់បរ�ិថ ន និង
សុខភព និងសុវយថិភព ទិសេ�ទីផ�រ លទធភពតនករទទួលយករបស់សហគមន៍ និង
ផលប៉ះពល់េលីករស្រមប�មករែ្រប្របួល�កស�យុ។ វធីិ�្រស្តែដល្រយូវបនេ្របី



36

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

37 
  

្របស់េនទីេនះ្រតូវបនែ្របស្រមួលពីករសិក�របស់ SNV (ឆន ២ំ០១៣) ស្ដីពីករអនុវត្ត
ល្អកនុងករបន�ុំកសិកមម េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុេនកមពុជ។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យ្រតូវបនេគគិតជភគរយ (េ�យរមួបញចូ ល១០០%) ្រសប
�ម�រៈសំខន់របស់�។ បេចចកវទិ�បន�ុំនីមួយៗ្រតូវបនេគ�យតៃម្ល េហយីកំណត់
ពិនទុពី១ដល់៥ ស្រមប់លកខណៈវនិិចឆ័យនីមួយៗ។ ផលបូកជួរឈរៃនទិននផលទងំេនះ 
ផ្តល់នូវពិនទុស្រមប់បេចចកវទិ�បន�ុំនីមួយៗែដល្រតូវបនេគៃលត្រមូវ េដីមបផី្តល់ពិនទុ 
អតិបរមចំនួន៥។ �ទិភពចុងេ្រកយ ្រតូវបនកំណត់េ�យែផ្អកេលីចំ�ត់ថន ក់ែដល
ទទួលបន។ ដូេចនះបេចចកវទិ�បន�ុំែដលមនពិនទុខពស់ មនសក្ត នុពលខពស់បំផុត
ស្រមប់ស្រមប�មករែ្រប្របួល�កស�តុ។ ពិនទុសរុប្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង��ង
ខងេ្រកម៖ 

 
ច�ំត់ថន ក់ ពនិទុសរុប ពណ៌ត�ំង 
ខពស់បផុំត >៣,៥  
ខពស់ >៣,០ - <៣,៥  
មធយម >២,៥ - <៣,០  
ទប <២,៥  

េសចក្តីសេងខបចុងេ្រកយៃនករ�ក់ចំ�ត់ថន ក់ និងពិនទុរបស់ករវភិគ�មែបប
ពហុវនិិចឆ័យ ករវភិគចំេពះបេចចកវទិ�បន�ុំកសិកមមេទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ្រតូវ
បនបង្ហ ញេនកនុង��ងខងេ្រកម។ ស្រមប់ទិដ្ឋភពទូេទេពញេលញៃនករ�ក់ពិនទុ
របស់ករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ និងករ�ក់ចំ�ត់ថន ក់ៃនជេ្រមីសបន�ុំនីមួយៗ 
សូមេមីលឧបសមព័នធទី២៖ ��ង១ក ដល់១ខ ។ 

ចំ�ត់
ថន ក់  

បេចចកវទិ�បន�ុំកសិកមម ពិនទុ កូ
ដត�ំង 

១  ្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នទដំណក់ទកឹ ៣,៩៣  
២ ពិពធិកមមដ�ំ ំនងិដ�ំឆំ្ល ស់ ៣,៩២  
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ចំ�ត់
ថន ក់  

បេចចកវទិយបន�ុំកសិកមម ពិនទុ កូ
ដត�ំង 

៣  ពូជថមីៗ ៣,៩០  
៤ ករែថរក�ទុក្រគប់ពូជ នងិ្រគប់ធញញជត ិ ៣,៧៦  
៥ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច ៣,៧៣  
៦  ករេធ្វីវមិជឈករ្របព័នធ្របកស�សននេន�មសហគមន៍ ៣,៦៤  
៧  ្រប�យ នងិករអន្ត�គមន៍កនុងករបូមទកឹបញចូ ល ៣,៦២  
៨  ្របព័នធកសិកមមច្រមុះ ៣,៥៨  
៩  ករពយករ្របចឆំន ្ំរបច ំនិង�មឆន បំន្តបនទ ប់ ៣,៥៧  
១០ ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី ៣,៥៦  
១១ វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង ៣,៤៨  
១២ វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជជីតដិ ី ៣,៤៣  
១៣ ករធន�៉ប់រងេលដីំ� ំ ៣,៣៩  
១៤ ករេធ្វីែផនករត្រមូវករទកឹស្រមប់ដ�ំ ំ ៣,៣៦  
១៥ ករផ�ព្វផ�យកសិកមមេនថន ក់សហគមន៍ ៣,៣៣  
១៦ ករេធ្វីគ្រមបដ ី ៣,៣១  
១៧ ្របព័នធ្រតួតពិនតិយករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជត ិ ៣,២២  
១៨ ្របព័នធច្រមុះចញិច ឹម្រតកីនុងែ្រស ៣,២២  
១៩ ្របព័នធផលិត្រគប់ពូជេនថន ក់សហគមន៍ ៣,២៨  
២០ សមគមអនកេ្របី្របសទ់ឹក ៣,១៤  
២១ ្របព័នធ្របពលវបបកមមដ�ំ្ំរសូវ ៣,០៧  
២២ ករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស ៣,០៧  
២៣ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង ៣,០១  
២៤ ករេ្រ�ច្រសព�មដ�ំក់កលលូត�ស់ ២,៩៧  
២៥ ករភជួរ�ស់េ�យអភិរក� ២,៩៤  
២៦ ��េរ�នែ្រសកសិករ ២,៨៨  
២៧ ករបូមទឹកេដីរេ�យពន្លឺ្រពះ�ទតិយ ២,៨៤  
២៨ កសិ-រុកខកមម ២,៨២  
២៩ បេចចកវទិយដីកសិកមមេនតបំន់ដីចំេ�ត ២,៧០  
៣០ ករ�ដុំះ�មទីជ្រមលជថន ក់ទប់ករហូរេ្រចះ ២,៧០  
៣១ ករ្រគប់្រគងក្រមិតជតិៃ្របកនុងដ ី ២,៥៧  
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ចំ�ត់
ថន ក់  

បេចចកវទិ�បន�ុំកសិកមម ពិនទុ កូ
ដត�ំង 

៣២ ករ�េំ�ម វទីីវ ឺ(Vetiver) កត់បនថយករហូរេ្រចះ ២,៥៣  
៣៣ របងំសនឹងរុកខជតិរស ់ ២,៥៣  
៣៤ ករបូមទឹកេ�យក�្ហ ខយល់ ២,៣៤  

្របភព៖ ្រកមុករប្រញជ បភពធន់នងឹ�កស�តុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភវិ��ន៍ (MCRDP ឆន ២ំ០១៦) 

 ចំេពះករពនយល់លម្អិតពីពិនទុៃនករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ ស្រមប់ជេ្រមីស 
បន�ុំនន គួរេធ្វីេសចក្ដីេយងេទេលី�ក�រនីមួយៗេនកនុងែផនក “ខ” ៃនមគគេទសក៍
េនះសថិតេ្រកមែផនករងស្ដីពី "ករ�យតៃម្លជេ្រមីស បន�ុំ "។  

ចបំច់្រតូវកត់សមគ ល់ថ ខណៈែដលេសៀវេភែណនេំនះបន�យតៃម្លជេ្រមីស 
បន�ុំនីមួយៗ�ច់េ�យែ�កេនះ ផលប៉ះពល់ខពស់បំផុតកនុងករស្រមប�មករែ្រប្របួល
�កស�តុ គឺបនមកពីករេរៀបចំគេ្រមងែដលអនុញញ តឱយកសិករបញចូលយុទធ�្រស្ត
េផ�ងៗចូលគន  និងបេចចកវទិ�ែដល�ចេ្របីបន�្រស័យេលីទី�ងំ និង�ថ នភពរបស់
ពួកេគ និងេទ�មរដូវកល។  

ឧទហរណ៍ កសិករែដលទទួលបន្របភពទឹកេ្របី្របសពី់្រប�យែដលបន�្ត រ 
�ចបេងកីនភពធន់្រទេំទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ េ�យទទួលបនចំេណះដឹងអំពី
រេបៀប្រគប់្រគងដំ�េំនកនុង�ថ នភពបរ�ិថ នខុសៗគន ។ កសិករែដលេ្របី្របស់្របព័នធ
្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ (SRI) េដីមបសីទូង្រសូវ �ចបេងកីនភពធន់្រទេំ�យករទទួល
បន្របភពទឹកេ្របី្របស់កនុងរដូវ្របងំ�មរយៈ្រសះទឹក ្របព័នធបូមទឹក ឬ្របព័នធេ្រ�ច
្រសពកនុងករ�បំែន្លែដលនឹងអនុញញ តឱយពួកេគេធ្វីពិពិធកមមស្រមប់ជ្របភពចំណូល 
ករផ្ល ស់ប្តូរពីដំ�្ំរសូវមួយដងេទ២ដង កររកី�ល�ល�និភ័យៃនករបត់បង់
ដំ�ចំមបងៗ េ�យេ្រគះ�ងំសងួត ឬេ្រគះទឹកជំនន់ កររមួបញចូ លដំ�សំ្រមប់លក់
កន់ែតេ្រចីនែដលជផលចំេណញកនុងតំបន់នីមួយៗ និងេពលេវ� គឺកន់ែតេ្រចីន។ 
េដីមបេី�ះ្រ�យករ�រេនះបនល្អ្របេសីរ ្រតូវមនកិចចសហករជិតសនិទធរ�ងគេ្រមង
នន េដីមបឱីយចំេណះដឹង�ច្រតូវបនែចករែំលក និងមនករស្រមបស្រមួលដល់ករ
អនុវត្ត។

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ខ. បេចចកវិ��ប��ុំ 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ខ. បេចចកវិ��ប��ុំ ខ. បច្ចាកវិទាយាបនាសាំុ
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៥. ករេធ្វើែផនករស្រមប់ករែ្រប្របួល និងវិសមរបូ 
�កស��ុ 
 ្របធនបទគន្លឹះកនុងករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវផលប៉ះពល់�្រកក់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ គឺសមតថភពរបស់អនកពក់ព័នធកនុងវសិ័យកសិកមម េដីមប�ីចេរៀបចំែផនករ
ស្រមប់្រពឹត្តិករណ៍ទងំេនះ និងចត់វធិនករចបំច់េដីមបេី�ះ្រ�យជមួយនឹងករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ កនុងែផនកេនះមនអន្ត�គមន៍បន�ុំចំនួន៤គឺ៖ (ក) ្របព័នធ្រតួត
ពិនិតយករែ្រប្របួល�កសធតុថន ក់ជតិ (ខ) ករពយករ្របចឆំន �ំមរដូវកល (គ) ករេធ្វី 
វមិជឈករ្របព័នធ្របកស�សនន�មស�គមន៍ និង (ឃ) ធន�៉ប់រងែផនក�កសធតុ។ 

៥.១.� ្របព័នធ្រតួតពិនិតយករែ្រប្របួ��ក��តុថន ក់ជត�ិ
ករអនុវត្ត៖ ករេរៀបចំែផនករ មន្រទង់្រទយធំស្រមប់រ�្ឋ ភិបល និងថន ក់េខត្ត 

ករពណ៌ន  

េដីមបីពនយល់ចបស់អំពីភពមិនចបស់�ស់ែដលពក់ព័នធនឹងករប៉ន់្របមណ
ផលប៉ះពល់នេពលអនគត ចបំច់្រតូវផ្តល់លទធភពទទួលបនព័ត៌មនអំពីករែ្រប្របួល 
�កសធតុែដលរពឹំងទុក។ ករ្រតួតពិនិតយចំេពះករែ្រប្របួល�កសធតុ ករពយករអំពី
ផលប៉ះពល់ និងករេ្របី្របព័នធ្របកសភព�សនន េដីមបផី�ព្វផ�យទិននន័យដល់អនកពក់
ព័នធទងំអស់ពីថន ក់ជតិេទថន ក់មូល�្ឋ ន គឺជធតុផ�ដ៏ំសំខន់កនុងករេធ្វីែផនករបន�ុំ 
រយៈេពលយូរ និងករអនុវត្ដេ�យេជគជ័យ។ ព័ត៌មនស្តីពីករែ្រប្របួល�កសធតុក៏
គួរ្រតូវបនព្រងីក�មមេធយបយែដលនឹងេទដល់មនុស�្រគប់គន ែដលទទួលរង 
ផលប៉ះពល់�មលកខណៈែដលពួកេគ�ចយល់បន។ ករព្រងីកប�្ត ញជំនញវជិជ ជីវៈ
ែដល�ច្រ�វ្រជវេនថន ក់តំបន់ និងថន ក់ជតិេទកនុងករែ្រប្របួល�កសធតុ និង 
ផលប៉ះពល់នេពលអនគតរបស់�េទេលីវសិ័យកសិកមមគឺជករចបំច់។ 

្របព័នធ�ម�នករែ្រប្របួល�កសធតុ រមួបញចូ លករ�ម�ន�ម�ក យរណប 

ទិននន័យ�មមូល�្ឋ ន និងមូ៉ែដលពយករណ៍េដីមប�ីម�ន និងពយករពីករែ្រប្របួលេន
កនុង�កសធតុ និងធតុ�កស។ កំណត់្រ�្របវត្តិ��ស្តៃនករ�ស់ែវងកែន្លងេគលេ�
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្រតូវបនបេងកីតេឡងីែដលផ្តល់ទិននន័យេដីមបេីធ្វីករវភិគទិននន័យ  និងករកំណត់អត្តសញញ ណ
តៃម្លមធយម និនន ករ និងករែ្រប្របួល។ �ជករ្របេសីរចំេពះព័ត៌មនែដលកន់ែតយល់ដឹង
អំពី�កសសតុ េហយីលកខខណ្ឌ អនគតកន់ែត្រតឹម្រតូវ�ច្រតូវេគ�យតៃម្លេនក្រមិត
មូល�្ឋ ន កនុងតំបន់ ថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ។ �មន�រៈសំខន់បំផុតេនកនុងបរបិទៃនករ
ែ្រប្របួល�កសសតុ េនេពលែដលវសិមរូប�កសសតុ (climate variability 

increases) េកីនេឡងី និងករផ្ល ស់ប្តូរលំន្ំរបវត្តិ��ស្ត។ 

មជឈមណ្ឌ លឧតុនិយមជតិ និង�ថ ប័នឯកេទសដៃទេទៀត ជទូេទអនុវត្តករ
សេងកត្របព័នធ�កសសតុជលកខណៈ្របពនធ័េ�យបនេធ្វីករ�ស់ែវង និងេធ្វីករសេងកត
េន�មកលកំណត់ និងទីកែន្លងែដលមនកំណត់េទៀងទត់ ករ្រគប់្រគង្របព័នធ�ម�ន
បរ�ិថ នកនុងបរយិកស េលីែផនដី និងកនុងម�សមុ្រទ។ 

 កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ 

 ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចខងេ្រកម៖ (ក) កសិករ
ចំ�យៃថ្លេដីមទប (ខ) ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមតិច (គ) សក្ត នុពលខពស់ស្រមប់ព្រងីក 
(ឃ) សមធម៌ខពស់កនុងសហគមន៍ (ង) លទធភពជ�ថ ប័ន និង (ច) ផលប៉ះពល់អវជិជមន
ទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព។ �មនឥទធិពលតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះេលីករ 
បន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ េ�យ�រែតករេផ្ត តេលី�ថ ប័ន និងករចំ�យ
ទក់ទងនឹងករអនុវត្តបេចចកវទិយេនះេនទូទងំ្របេទស។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់
ទុកថមនពិនទុទក់ទងខពស់េនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

 គុណសមបត្តិជេ្រចីនបនមកពី្របព័នធ្រតួតពិនិតយ�កសសតុថន ក់ជតិែដលគួរឱយ
ទុកចិត្តបន និងមនលកខណៈទូលំទូ�យ។ េនថន ក់ជតិ ករពយករ�កសសតុ្រតឹម្រតូវ
មនតៃម្លមិន�ចកត់ៃថ្លបនស្រមប់វសិ័យជេ្រចីន ជពិេសសវសិ័យកសិកមម។ េនកនុង
្របេទសកំពុងអភិវ��ន៍ែដលសកមមភពេសដ្ឋកិចចចមបងរបស់្របជពលរដ្ឋ ភគេ្រចីនទក់ទង
េទនឹងវសិ័យកសិកមម ករពយករអំពី�ថ នភពបរ�ិថ នែដល�ចរពឹំងទុក�ម�ន  ំ �ច
មនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេទេលីជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ និងករផគត់ផគង់េសប�ងដល់ជតិ។ 
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�មន�រ�សំខន់�ស់កនុងករសេ្រមចចិត្តថ្រតូវ�ដំំ�្ំរបេភទ� េពលេវ�្រតូវ� ំ
និងេពលេវ�្របមូលផល េហយីេគ�ចពយករ�កសធតុបនកន់ែត្រតឹម្រតូវែដលជ
ឧបករណ៍ដ៏សំខន់កនុងករស្រមបស្រមួលេលីករសេ្រមចចិត្តទងំេនះ។ 

គុណវបិត្ត ិ

 េ�យ�រ្របព័នធ្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិជែផនក្រគប់ទ្រមងទងំអស់ៃនករពយករ 
ប�្ត ញ�កល �មន�រ�សំខន់�ស់ែដល្រតូវមនសងគតភពកនុងករ�ស់ែវង និង
ករសេងកត។ េនះ�ប់បញចូ លទងំភព្រតឹម្រតូវ ភពែ្រប្របួលែដលបន�ស ់និងែផនកែដល
បន�ស់ែវង។ អងគករឧតុនិយមពិភពេ�ក (WMO) េដីរតួយ៉ងសំខន់ពក់ព័នធនឹង
ចំណុចេនះ។ 

 គុណវបិត្តិចមបងៃន្របព័នធ្រតួតពិនិតយ�កសធតុថន ក់ជតិគឺករចំ�យ។ មិន
្រតឹមែតេដីមទុនែដល្រតូវករេដីមបទិីញ ដំេឡងី និង/ឬដំេណីរករឧបករណ៍ចបំច់ទងំ
អស់េនះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំចំ�យៃថ្លេដីមៃនករែថរក�ឧបករណ៍ និងធនករ្របមូល
ទិននន័យ្រតឹម្រតូវ បេងកីត និងែថរក�មូល�្ឋ នទិននន័យ េធ្វីឱយ្របកដថ ទិននន័យេនះ្រតូវ
បនបកែ្របយ៉ង្រតឹម្រតូវ េហយីចុងេ្រកយ ករធនថព័ត៌មនពក់ព័នធ្រតូវបនបញជូ ន
េទកន់មនុស��មេ�លេ�ទន់េពលេវ�។ គុណភពៃនព័ត៌មនែដលផលិតេ�យ
្របព័នធ្រតួតពិនិតយ�កសធតុ គឺមនគុណភពល្អដូចទិននន័យែដល្របមូលបន។ ទិននន័យ
មិន្រតឹម្រតូវែដលប�្ត លមកពីឧបករណ៍ខូច ឬគម្ល តៃនករ្រគបដណ្ត ប់ែដលប�្ត ល 
មកពីករខ្វះឧបករណ៍ េធ្វីឱយខូច្រទង់្រទយលទធផល និង�ចនឱំយមនករពយករខុស។ 
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៥.២.� �រ���រ�ប�រំដូ��និ����ន បំន្តបនទ ប�់
  ករអនុវត្ត៖ ករេរៀបចំែផនករ មន្រទង់្រទយធំស្រមប់រ�្ឋ ភិបល និងថន ក់េខត្ត 

 ករពណ៌ន 

 បេចចកវទិយេនះអនុញញ តឱយមនករពយករអំពីលកខខណ្ឌ �កស�តុេនកមពុជ
ស្រមប់រយៈេពល២ ឬ៣ែខ េទ៦ែខជមុន។ ករពយករ�មរដូវ ្រតូវែផ្អកេលីទិននន័យ
�កស�តុែដលមន្រ�ប់ ជពិេសស េនេលីសីតុណ្ហ ភពៃផទសមុ្រទែដល្រតូវបនេ្របីេន
កនុងគ្រមូឌី�មិកបរយិកសសមុ្រទ រួមផ�ជំមួយនឹងករសំេយគៃនគ្រមូថន ក់ជតិ 
និងអន្តរជតិែដលគួរឱយេជឿជក់។ ករពយករ�មរដូវ�ច្រតូវបនបេងកីតេឡីងេ�យ
េ្របីគ្រមូគណិតវទិយៃន្របព័នធ�កស�តុ។ 

េយង�មនិយមន័យៃនអងគករឧតុនិយមពិភពេ�ក (WMO) ករពយករ្របចំ
ឆន �ំមរដូវកល (SIP) ចប់ពី៣០ៃថង រហូតដល់២ឆន  ំមនដូចជ៖ ទស�នវសិ័យ្របចែំខ 
ទស�នវសិ័យរយៈេពល៣ែខ (ករពណ៌នអំពីប៉�៉ែម៉្រត�កស�តុជមធយមែដលបង្ហ ញ
ពីករចកេចញពីតៃម្ល�កស�តុស្រមប់ រយៈេពល៩០ៃថង) និងទស�នវសិ័យ�មរដូវ។ 

្របព័នធទំេនីប និងែផ្អកេលីវទិយ��ស្តជួយស្រមួលដល់ករពយករ�មរដូវកល។ ករ
ពយករអំពីភពមិន្រប្រកតីៃនរដូវកល�កស�តុ ត្រមូវឱយេ្របី្របស់គ្រមូបរយិកស 
សមុ្រទែដលសមុគ�ម ញ។ េគេជឿជក់ថ វសិមរូបសមុ្រទ គឺជក�្ត សំខន់ែដលជះឥទធិពល
ដល់ករែ្រប្របួល�កស�តុ និងករផ្ល ស់ប្តូរេ�យ�រសមតថភពធំរបស់ម�សមុ្រទ
កនុងករ្រសូបយក និងបេញចញកេម្ដ េទកនុងបរយិកស។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងគួរឱយកត់
សមគ ល់មួយ្រតូវបនេធ្វីេឡងី េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងអំពីបតុភូតែដលទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះករែ្រប្របួល�មរដូវ េហយីភគេ្រចីនៃន�ថ ប័ន ឧតុនិយមធំៗេនជំុវញិពិភពេ�ក
បនបេងកីត្របព័នធពយករណ៍ជ្រកុម (EPS) ស្រមប់ករ្របតិបត្ដិករពយករ�មរដូវកល 
េ�យែផ្អកេទេលីគ្រមូចរន្តទូេទៃនបរយិកសសមុ្រទរមួ។ ករែ្រប្របួល�កស�តុ
កំពុងែត្របឈមនឹងចំេណះដឹង�មែបប្របៃពណី អំពីករពយករ�មរដូវ េហយីកសិករ
មិន�ចពយករ�កស�តុេ�យេ្របីសូចនករធមមជតិបនេទៀតេទ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

េទះបីជចំេណះដឹង និងករយល់ដឹងអំពី�ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគមេនកនុងវសិ័យ
កសិកមមកមពុជមន�រៈសំខន់ េហយី្រតូវែតយកមកពិចរ� ក៏�្រតូវបនបង្ហ ញនូវ
ចំេណះដឹងពីវសិមរូប�កស�តុែដល�ចនេំទរកករសេ្រមចចិត្តបនកន់ែត្របេសីរ
កនុងវសិ័យ កសិកមម េ�យមិនគិតពីទី�ងំភូមិ��ស្ត និង�ថ នភពេសដ្ឋកិចចសងគម។ 
កនុង្របព័នធកសិកមម បេចចកវទិ�េនះ�ចបេងកីនករេ្រតៀមខ្លួន និងនេំទរកលទធផលសងគម 
េសដ្ឋកិចច និងបរ�ិថ ន្របេសីរជងមុន។  

�ជួយដល់ករសេ្រមចចិត្តពីជេ្រមីស្រគប់្រគងដំ�យុំទធ��ស្ត និងទីផ�រទំនិញ
េទនឹងករសេ្រមចេគលនេយបយអំពីករេ្របី្របស់ដីេនេពលអនគត។ េ�យែផ្អក
េលីករេរៀបចំទំហេំពលេវ� និងភូមិ��ស្ត្របេភទៃនករសេ្រមចចិត្តេលីែផនកកសិកមម
ែដល�ចទទួលបន្របេយជន៍ពីករព�ករ�កស�តុ �មេគលេ�្រតូវបនេរៀប�ប់
ដូចខងេ្រកម៖ 
 
ឧទហរណ៍ៃនករសេ្រមចចតិ្ត ភពញឹកញប់(គតិជឆន )ំ 
ភស្តុភរ (ឧទហរណ៍ ករេធ្វីករវភិគ�ដំ�ំ/ំ ករ្របមូលផល) េនកនុងរដូវ (<០,២) 
ករ្រគប់្រគងដ�ំ�ំមបេចចកេទស (ឧទហរណ៍ ករេ្របី្របស់
ជី/ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត) 

េនកនុងរដូវ (០,២–០,៥) 

្របេភទដំ� ំ(ឧទហរណ៍ ្រសូវ�លី ឬសែណ្ត ក) ឬករ
្រគប់្រគង្រកុមដ�ំ ំ

�មរដូវ (០,៥–១,០) 

ករ�ដំ�ំបំន្តបនទ ប់ (ឧទហរណ៍ ដីទុកេចលរយៈេពលយូរ 
ឬខ្ល)ី ឬអ្រ�ស្តុកទុក 

េនកនុងឆន  ំ(០,៥–២,០) 

ដំ�វំលិជុំ (ឧទហរណ៍ ដ�ំរំដូវរងរ ឬរដូវេក្ដ ) ្របចឆំន /ំ២ឆន  ំ(១–២) 
ដំ�ឧំស�ហកមម (ឧទហរណ៍ ្រគប់ធញញជតិ ឬកបបស �ល
េ�ម ធមមជតិ ឬ�)ំ 

ទសវត�រ ៍(~១០) 

ឧស�ហកមមដ�ំ ំ(ឧទហរណ៍ ដ�ំ ំឬ�លេ�ម ចញិច ឹមសត្វ) អន្តរទសវត�រ ៍(១០–២០) 
ករេ្របី្របស់ដី (ឧទហរណ៍ កសិកមម ឬ្របព័នធធមមជតិ) េ្រចីនទសវត�រ ៍(>២០) 
ករេ្របី្របស់ដី នងិករបន�ុំនងឹ្របព័នធបចចុបបនន ករែ្រប្របួល�កស�តុ 
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គុណវបិត្ត ិ

 េដីមបអីនុវត្តបេចចកវទិយេនះ ចបំច់្រតូវបេងកីតេស�កមមឧតុនិយមែដលមនបុគគលិក
មនជំនញ ទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត ល និងមនបទពិេ�ធន៍។ េនះបងកឱយមនករ
ចំ�យខពស់ ្របសិនេបី្របេទស ឬតំបន់មួយេទីបនឹងចប់េផ្តីម បុ៉ែន្តករចំ�យទងំ
េនះ�ច្រតូវបនកត់បនថយយ៉ងខ្ល ងំ េ�យករេ្របី្របស់ករយិល័យេនអ�រ�សរណ� 
និងេ�យករេធ្វីជៃដគូជមួយវទិយ�ថ នវទិយ��ស្ត និងមជឈមណ្ឌ លផលិតកមម�កល។ 

 កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ 

 ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចខងេ្រកម៖ 

 កសិករចំ�យតិច។ 

 ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមតិច។ 

 សក្ត នុពលខពស់ស្រមប់ករេធ្វីព្រងីក។ 

 ក្រមិតសមធម៌ខពស់កនុងចំេ�មស�គមន៍។ 

 លទធភពរបស់�ថ ប័ន។ 

 ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន និងសុខភព និងសុវតថិភព។ 

 �មន�ទធិពលខពស់េលីករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ េ�យ�រែត
ករេផ្ត តេលី�ថ ប័ន និងករចំ�យទក់ទងនឹងករអនុវត្តបេចចកវទិយេនះទូទងំ្របេទស។ 
ជរមួ ជេ្រមីស្រតូវបនេគចត់ទុកថមនពិនទុខពស់បំផុតេនកនុងករវភិគ�មែបបព�ុ
វនិិចឆ័យ។ 
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៥.៣.� ករ��្វើវិមជ្ឍករ្របព័នធ្របក���នន�ម���មន៍�

 ករអនុវត្ត៖ ែផ្អកេលីសហគមន៍ ខន តមធយម និងខន តតូច 

 ករពណ៌ន  

 ្របព័នធ្របកស�សនន�មសហគមន៍ គឺជសំណំុៃនែបបបទស្រមបស្រមួល�ម 
រយៈព័ត៌មនែដល្របមូល និងបនដំេណីរករ េដីមប្ីរពមនអំពីករេកីតេឡងីៃនបតុភូត 
ធមមជតិែដល�ចបងកឱយមនេ្រគះមហន្ត�យ។ ្របព័នធទងំេនះមន�រៈសំខន់េ្រចីន
េ�យ�រែតករេកីនេឡងីៃនវសិមភព�កសធតុ េហយីសមតថភពកនុងករអនុវត្តបន
ក្ល យជមូល�្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករបេងកីនសមតថភព េដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ ្របព័នធ្របកស�សនន�មសហគមន៍មន២្របេភទ៖ 

 ្របព័នធ្របមូលផ្តុ ំែដល្រតូវបនអនុវត្តេ�យ�ថ ប័នរ�្ឋ ភិបលថន ក់ជតិែដលទទួល
ខុស្រតូវចំេពះករអនុវត្តសកមមភពេឆ្លីយតប និង្រពមនអំពីេ្រគះថន ក់ជញឹក
ញប់េ�យេ្របី្របព័នធសមុគ�ម ញខ្ល ងំ។ 

 វមិជឈករដល់្របព័នធសហគមន៍ែដល្រតូវបនដំេណីរករេ�យប�្ត ញអនកសម័្រគ
ចិត្តែដលេ្របី្របស់ឧបករណ៍�មញញេដីមប�ីម�ន�ថ នភពឧតុនិយម និង 
េ្របី្របស់វទិយុទក់ទង។ 

 អនក្របតិបត្តិករៃន�ថ នីយឧ៍តុនិយមកនុងសហគមន៍�ច�យករណ៍ព័ត៌មនេទ
មជឈមណ្ឌ លពយករណ៍កនុងតំបន់ែដលទិននន័យ្រតូវបនវភិគ េហយីបនទ ប់មកបញជូ ន�រ
េទកន់ប�្ត ញសហគមន៍វញិ។ ត្រមូវករស្រមប់្របព័នធដឹកនេំ�យសហគមន៍កំពុង
េកីនេឡងី េ�យ�រែតករចំ�យេលី្របតិបត្តិករទប និងត្រមូវករស្រមប់ករពយករ
កនុងតំបន់ និងករ្រតួតពិនិតយករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេ្រគះមហន្ត�យ។ 

 ខងេ្រកមេនះជដំ�ក់កលអនុវត្តសំខន់ៗ និងតួនទីៃន្របព័នធសហគមន៍៖ 

 ករបេងកីតគណៈកមម ធិករេរៀបចំ (្របធនសហគមន៍ និងសងគមសុីវលិ អងគករ
មិនែមនរ�្ឋ ភិបល តំ�ង�ជញ ធរមូល�្ឋ ន និងវសិ័យឯកជន)។ 
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 ករបេងកីត និងករវភិគព័ត៌មន៖ ករក�ង និងករដំេឡងីឧបករណ៍�ស់សទង់
ករពយករ។ 

 ករបេងកីតែផនករបំរុង និងេពលមន�សននែដលមនករចូលរមួ។ 

 ករអនុវត្ត្របព័នធទំនក់ទំនង៖ ករ្របកស�សនន ករផ�ព្វផ�យពីវធិនករ 
ទប់�ក ត់ ករកត់បនថយ និងករបន�ុំ។ 

 ភពញឹកញប់ និង�ងំតង់សុីេតៃន្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរេកីនេឡងី ភព
�ងំសងួតបន្តរយៈេពលយូរ និងដំេណីរករៃនរេ��ថ នកមម េភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំរយៈេពលយូរ និង
ករេកីនេឡងី�និភ័យៃនេ្រគះទឹកជំនន់ គឺ្រគន់ែតជផលប៉ះពល់ខ្លះៗៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុែតបុ៉េ�្ណ ះែដលប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបំផុតកនុងពិភពេ�ក។  
បេចចកវទិយ្របព័នធ្របកស�សនន�មសហគមន៍ែដល្រតូវបនរចនេឡីងជយុទធ��ស្ត 
បន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ្រតូវែតមនលទធភពពយករណ៍អំពី្រពឹត្តិករណ៍
�កសធតុមួយចំនួនែដលទក់ទងេទ�មេពលេវ�េផ�ងៗគន ៖ 

 រយៈេពល៣ េទ៤ែខៃនករ្របកសជមុនចំេពះភព�ងំសងួត។ 

 រយៈេពលព២ េទ៣សប្ដ ហ៍ៃនករ្របកសជមុនចំេពះលកខខណ្ឌ �កសធតុ
្រតជក់ និងខយល់មូសុង។ 

 រយៈេពល២ ឬ៣េម៉ងៃនករ្របកសជមុនចំេពះេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំ និងទឹកជំនន់
ខ្ល ងំ។ 

 បេចចកវទិយេនះបនរមួចំែណកដល់ករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និង
ដំេណីរករកត់បនថយ�និភ័យេ�យេលីកកមពស់សមតថភពសហគមន៍េដីមបីពយករ 
េរៀបចំ និងេឆ្លីយតបេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរ និងកត់បនថយករខូចខត
េហ�្ឋ រចនសមព័នធ និងផលប៉ះពល់សងគម និងេសដ្ឋកិចច ដូចជករខតបង់កនុងជីវភព
រស់េនជេដីម។ បេចចកវទិយេនះពឹងែផ្អកេលីករេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង
ធនធនទឹក និងឧតុនិយមេ�យមនករផ្តល់នូវករ្រគប់្រគងទិននន័យឧតុនិយមចបំច់។ 
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 កររមួចំែណកដលភ់ពធន់នឹង�កសសធុ 

 អធថ្របេយជន៍សំខន់ៗែដលបនមកពីជេ្រមីសបន�ុំេនះគឺៈ (ក) ករចំ�យ
ទបស្រមប់កសិករ (ខ) ធ្រមូវករករងរទប (គ) សក្ត នុពលខពស់ស្រមប់ករព្រងីក 
(ឃ) ភពពក់ព័នធខពស់េនថន ក់សហគមន៍ (ង) ក្រមិធខពស់ៃនសមធម៌កនុងចំេ�ម
សហគមន៍ (ច) ជលទធភពកនុង�ថ ប័ន និង (ឆ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលី
បរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព។ �្រធូវបនចធ់ទុកថមនឥទធិពលខពស់េលីករបន�ុំេទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសសធុ េ�យ�រករយកចិធ្តទុក�ក់របស់�ថ ប័នែដលែផ្អក
េលីសហគមន៍។ ជរមួ ជេ្រមីស្រធូវបនេគចធ់ទុកថមនពិនទុខពស់បំផុធេនកនុងករវភិគ
�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

 គុណសមបធ្តិ  

 អធថ្របេយជន៍ៃនករអភិវ�� និងផល្របេយជន៍រមួេផ�ងេទៀធែដលផ្តល់េ�យ 
បេចចកវទិយេនះរមួមន៖ 

 ករែណនអំំពីេគលគំនិធ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត�យ និងេ្រគះថន ក់ពក់ព័នធេទ
កនុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករក្រមិធសហគមន៍។ 

 ករផ្ល ស់ប្តូរព័ធ៌មនៃនលកខណៈសងគម ឬចបប់�មរយៈករបេងកីធប�្ត ញ
ទំនក់ទំនងបែនថមេទេលីព័ធ៌មន�កសសធុ។ 

 ករស្រមបស្រមួលកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិធ្តេនកនុងអងគករនេយបយ។ 

 ករបេងកីធ និងករែកលម្អរចនសមព័នធ េ�យរមួបញចូ លភគីេផ�ងៗែដល 
ពក់ព័នធនឹងករបេងកីធែផនករសកមមភពជក់�ក់។ 

គុណវបិធ្ត ិ

ភគេ្រចីនៃន្របព័នធ្របកស�សនន�មសហគមន៍្រធូវបនបេងកីធេឡងី េដីមបទីប់
�ក ធ់ ឬកធ់បនថយផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះមហន្ត�យ�កសសធុ (ដូចជទឹកជំនន់ និង
ខយល់ពយុះជេដីម)។ �មករេ្របៀបេធៀប សមធថភពៃន្របព័នធទងំេនះកនុងករពយករអំពី
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េ្រគះ�ងំសងួត ្រតជក់ខ្ល ងំ និងរដូវេក្ត មន្របសិទធភពតិចតួច។ ភព�ងំសងួត�ចែបង
ែចក ជពិេសសពី្រពឹត្តករណ៍�កស�តុ�្រកក់ដៃទេទៀតែដល�ចប់េផ្តីមយឺតៗ និង
បន្តិចម្តងៗ េហយីមិនសូវចបស់�ស់េនេពលដំបូង។ េលីសពីេនះេទៀត ភព�ងំសងួត
�ចអូសបន្ល យរយៈេពលយូរ និងប៉ះពល់ដល់តំបន់ធំៗ។ េ�យ�រភពសមុគ�ម ញ
ទងំេនះ ្របព័នធ្របកស�សនន�មសហគមន៍គួរ្រតូវបនបំេពញេ�យទិននន័យ្របវត្តិ��ស្ត
ស្តីពីភព�ងំសងួតរួមជមួយសថិតិ�កស�តុ ជល��ស្ត រូប��ស្ត ជីវ��ស្ត និងេសដ្ឋកិចច
សងគម។ ករបញចូ លទិននន័យេនះ�ចបងកឱយមនភពសមុគ�ម ញៃនេ្រគះ�ងំសងួត និង
បង្ហ ញពីេស�រយី៉ូខុសៗគន ែដល្រតូវបនេគយកគ្រមូ�មេគលបំណងៃនករអភិវ��
អវជិជមន (ដូចជកលបរេិចឆទចប់េផ្ដីមៃនដូវវស� ឬករែ្រប្របួលៃនរដូវវស� និង 
រដូវ្របងំ) និង្រតូវបនផ�ព្វផ�យ�មរយៈប�្ត ញទំនក់ទំនងសម្រសប។ 

្របភព 
IPCC WGII. 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of 
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC on Climate 
Change. M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. 
Hanson (eds.) Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 
New York, NY, USA  
Red Cross. 2010. West and Central Africa: Early Warning/Early Action, 
Operations Update No.2. 



53

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្មមគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

53 
  

៥.៤.� �រ���៉ប់រងេលើដំ��ំ

 ករអនុវត្ត៖ កសិករខន តធំ និងកសិករខន តតូច និងកសិករ 

 ករពណ៌ន  

 ករបត់បង់ដំ�េំនកនុងឆន ៃំន្រពឹត្តិករណ៍�កស�តុធងន់ធងរ �ចប�្ត លឱយ
មនករលំបកខ្ល ងំដល់កសិករែដល�ចបងខំឱយកសិករជំពក់បំណុល លក់្រទពយសមបត្តិ
របស់ខ្លួន សូមបែីតដីធ្លី េហយីក៏ជឧបសគគមិន�ចឱយកសិករ�ដុំះេនឆន េំ្រកយបន។ 
េហតុករណ៍ទងំេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថជមូលេហតុគួរឱយកត់សមគ ល់មួយ ថេតី
េហតុអ្វីបនជកសិករ្រកី្រកមិនមនលទធភព្របមូលផលិតផលបន និងេដីមទុនបន
្រគប់្រគន់េដីមបរីចួផុតពីភព្រកី្រក។ េគរពឹំងថ្រពឹត្តិករណ៍�កស�តុធងន់ធងរ និងផល
ប៉ះពល់របស់�េទេលីជីវភពរបស់កសិករ �ចនឹងកន់ែតញឹកញប់េទៗ ជមួយនឹង
ករែ្រប្របួល�កស�តុ។ កសិករេសទីរែតទងំអស់មនយន្តករេ�ះ្រ�យ�មែបប
្របៃពណីស្រមប់រយៈេពលៃនកររស់�នមនជីវតិ ដូចជករលក់សត្វចិញច ឹម និងករេធ្វី
ចំ�ក្រសុកបេ�្ត ះ�សនន េដីមបលីក់កម្ល ងំពលកមម។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ  
យន្ដករទងំនះនឹងមិន�ចេ�ះ្រ�យផលប៉ះពល់ៃន្រពឹត្តិករណ៍ធងន់ធងរ ឬភព�ងំ
សងួតែដលមនរយៈេពលែវងជងមួយរដូវេឡយី។ ដូេចនះ �មន�រៈសំខន់�ស់កនុងករ
ែស្វងរកយន្តករហរិញញវតថុ ដូចជករ�ន�៉ប់រង�កស�តុេដីមបីគ្ំរទដល់កសិករកនុង
ឆន ៃំនករបត់បង់ហរិញញវតថុេ�យ�រ្រពឹត្តិករណ៍�កស�តុ។ មយង៉េទៀត ្របសិនេបីករ
បត់បង់ែបបេនះក្ល យេទជញឹកញប់ជងេនះ កសិករនឹងមិនខចី្របក់េគេទ េហយីអនក
ផ្តល់្របក់កមចីក៏មិន�៊នឱយ្របក់ខចីែដរ (ឬបេងកីនករចំ�យកនុងករខចី) េ�យ�រែត
មន�និភ័យខពស់។ ្របសិនេបីកសិករមិនមនលទធភពទទួលបនឥណទនេនះេទ �
នឹងប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំដល់សមតថភពរបស់ពួកេគ កនុងករវនិិេយគេលីករបេងកីន 
ផលិតភព និង្របក់ចំេណញៃនរបរកសិកមម។ ករ�ន�៉ប់រង�កស�តុេទនឹងករ
បត់បង់ផលដំ�ទូំេទេនកនុងវសិ័យកសិកមមេន�មប�្ត ្របេទសេជឿនេលឿនែដល
កសិករ�ន�៉ប់រងចំេពះករបត់បង់ដំ�េំ�យ�រែត�កស�តុែ្រប្របួលខ្ល ងំ ដូចជ 
េ្រគះទឹកជំនន់ ឬេ្រគះ�ងំសងួត។ ជធមម�ករបង់្របក់្រតូវបនេធ្វីេឡងី េ�យែផ្អកេលី
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ករបត់បង់ផលដំ�ពីំករេធ្វីអធិករកិចចេនកសិ�្ឋ ន។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករ
្រតួតពិនិតយេនកសិ�្ឋ ន�ចមនតៃម្លៃថ្ល និងជ្របធនបទសំខន់។ ��ងខងេ្រកមផ្តល់
នូវេសចក្ដីសេងខបអំពី្របេភទេផ�ងគន ៃនគេ្រមងធន�៉ប់រង�កសធតុស្រមប់កសិកមម។ 
ករធន�៉ប់រងែផ្អកេលីសនទស�ន៍�កសធតុ េ្របី្របស់គ្រមូៃនធតុ�កសែដលជះ 
ឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់ផលិតកមមដំ� ំ កនុងករកំណត់អំពីក�្ត �កសធតុជក់ែស្ដង
ែដលប�្ត លឱយមនករបត់បង់ដំ�េំ្រចីន េដីមបគី្ំរទករទូទត់សំណង។ ទងំេនះ
ជអតថ្របេយជន៍ទងំ្រសុងៃនេគលបំណង េហយីមិនត្រមូវឱយមនករេធ្វីអធិករកិចចេន
នឹងកែន្លងេទ។ 
 
ផលិតផល
មនករធន 

មូល�្ឋ ន ករ�ក់ឱយអនុវត្ត ឧទហរណ៍ែដលទទលួ
បនេជគជ័យ 

ធន�៉ប់រង
�និភ័យ
�កសធតុ
ច្រមុះ 

ករធន�៉ប់រងេលីករបត់បង់
ទិននផលទបជង៥០-៧០% 
ៃនទិននផលែដលរពំងឹទុក
េ�យ�របុព្វេហតុ�មយួ។ 

ឧទហរណ៍៖ ធន�៉ប់រងេលី
បញ្ហ ្រពិលែដល 
ប�្ត លឱយមនករបត់បង់
មហន្ត�យជក់ែស្តងែដល
�ច្រតូវបនសមគ ល់ភ្ល មៗ
េនទី�ល។ 

ទ្វីបទងំអស់ ជពិេសស
សហរដ្ឋ�េមរកិ នងិ 
ក��។ 

ធន�៉ប់រង 
សនទស�ន៍ 
ទិននផលឬៃផទ
ដ ី

ធន�៉ប់រងេលីករបត់បង់ 
ទិននផលទបជងភគរយជក់
�ក់េនទូទងំ្រសុក។ ករែ្រប
្របួលរទិននផល្រតូវបនេផទ�ង
ផទ ត់េ�យ�ក�ជយេលីគ្រម ូ
កសិ�្ឋ នមួយេនទូទងំ្រសុក។ 

សម្រសបស្រមប់ករបត់បង់
បងកពីេ្រគះ�ងំសងួត ច�ំយ
ទបបនបញជ ក់េន�ម 
កសិ�្ឋ ននមីួយៗ បុ៉ែន្តសនមត់
ថមន្របសិទធភពមធយមដូច
គន េន្រគប់កសិ�្ឋ នទងំអស់
េនកនុង្រសុក។ 

េ្របសុីល ឥ�្ឌ   
សហរដ្ឋ�េមរកិ។ 

ករធន
�៉ប់រងនូវ 
សនទស�ន៍

ករធន�៉ប់រងេ�យែផ្អកេលី
លកខខណ្ឌ �កសធតុជក់
�ក់្រតូវេឆ្លីយតប។ ្របសិនេបី
បនជបួ្របទះករបត់បង់

អនុញញ តឱយកសិ�្ឋ នធំៗ ្រគប
ដណ្ដ ប់កនុងតំបន់។ ករ
ចំ�យទប មិនមនករ
េផទ�ងផទ ត់េនះេទ បុ៉ែន្តករ

្របេទសឥ�្ឌ  ម៉�វ ី 
មុិកសិុក ក��  
សហរដ្ឋ�េមរកិ។ 
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ផលិតផល
មនករធន 

មូល�្ឋ ន ករ�ក់ឱយអនុវត្ត ឧទហរណ៍ែដលទទលួ
បនេជគជ័យ 

�កសធតុ ផលិតកមមពិត្របកដ និង
ទូទត់សំណង។ 

ចំ�យខពស់ចំេពះ 
ករអភិវ��មូ៉ែដល និងករ
្រតួតពនិិតយឧតុនិយម។ 

សនទស�ន៍ៃន
ករលូត�ស់
របស់ដំ� ំ

ែផ្អកេលីករ�ម�នេមីល�ម
ផក យរណបៃនករលូត�ស់ 
ដំ�។ំ 

អនុវត្តជចមបងេទេលីដី�ល
េ�ម ។ 

មុិកសិុក េអសបញ៉  
ក��។ 

សនទស�ន៍ 
�្រ��្ល ប់ៃន
សត្វចិញច ឹម 

ែផ្អកេលីករប៉ន់�ម ន�ក�ជយពី
អ្រ�ម�្ល ប់របស់សត្វ 
ចិញច ឹម។ 

្រគប់្រគង�មសហគមន៍ 
��ម រយៈអងគករេ្រក 
រ�្ឋ ភិបល។ 

មុ៉ងេ�គ លី 

ធន�៉ប់រង
េលីទឹកជំនន់ 

ជ្របៃពណីេ�យែផ្អកេលីករ
េផទ�ងផទ ត់�ច់េ�យែឡកេលី
តំបន់ែដលជន់លិច នងិករខូច
ខតែដលេកីតេឡងី។ កររុក 
រក្របព័នធសនទស�ន៍ែផ្អក�ម
ករ្រតួតពនិិតយ�មផក យរណប
ចំេពះៃផទដតីំបន់ និងចនំួនៃថង
ែដលបនជន់លិចេធៀបនងឹករ
បត់បង់ដ�ំ។ំ 

ត្រមូវឱយមនករចុះបញជ ីជ
មុនេលីៃផទដីែដលមនករ
េ្របី្របស់ដខុីសៗគន េ�យ
កសិករ។ ក្រមតិ�នភ័ិយ
ែ្រប្របួលគួរឱយកត់សមគ ល់
េលីចមង យភូមិ��ស្ត 
តូចៗ។ 

សនទស�ន៍ករធន�៉ប់រង
ែផ្អកេលីសនទស�ន៍ ែផ្អក
េលីករ�ម�នេន�សីុ
�េគនយ។៍  

 
 កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសធតុ  

 ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចខងេ្រកម៖ (ក) សក្ត នុពល
ខពស់ស្រមប់លទធភពេធ្វីករព្រងីក (ខ) ភពពក់ព័នធខពស់េនក្រមិតសហគមន៍  (គ) 
ក្រមិតសមធម៌ខពស់កនុងចំេ�មសហគមន៍ (ឃ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលី
បរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព (ង) លទធភពខពស់ៃនជីវភព។ ទងំេនះ្រតូវបនេគចត់
ទុកថមនឥទធិពលតិចតួចេលីករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យ�រែតករ
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យកចិត្តទុក�ក់សហគមន៍របស់ខ្លួនែដល្រតូវបនរះិគន់ មិនទន់បនបង្ហ ញេនេឡយី
េនកនុង្របេទសកមពុជ និងចំ�យខពស់ស្រមប់កសិករ។ ជរមួជេ្រមីស្រតូវបនចត់ទុក
ថមនពិនទុខពស់ េនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ ។ 

គុណសមបត្ត ិ

 ករចំ�យេលីករ�ន�៉ប់រង្រតូវបនកត់បនថយ េ�យគម នករេផទ�ង�ទ ត់េន
នឹងកែន្លង្រតូវបនេធ្វីេឡងីចំេពះករបត់បង់ពិត្របកដ។ េនះេធ្វីឱយមនលទធភពកនុង
ករផ្តល់នូវករ្រគបដណ្ត ប់ដល់អនកផលិតខន តតូចមួយចំនួនែដលមិន�ចផ្តល់ឱយនូវករ
�ន�៉ប់រង�មស្តង់�រ។ ករ�ន�៉ប់រង្រតូវបន្រគប់្រគងយ៉ងងយ្រសួលបំផុតែដល
ជែផនកមួយៃនេស�កមមហរិញញវតថុេផ�ងេទៀតដល់កសិករ ជពិេសសឥណទន និងករ
�ន�៉ប់រង�ចនឹងមិនចបំច់សងបំណុល កនុងករណីែដលខតបង់េ�យ្រពឹត្តិករណ៍
�កស�តុធងន់ធងរ។ ករេធ្វីែបបេនះនឹងកត់បនថយ�និភ័យៃនករបត់បង់ដីធ្លី ឬ្រទពយ
សមបត្តិេផ�ងេទៀតេ�យ�រែត�កស�តុធងន់ធងរ។ 

គុណវបិត្ត ិ  

 �ន�៉ប់រងែផ្អកេលីសនទស�ន៍ ត្រមូវឱយមនសមតថភពខពស់ស្រមប់ករវភិគពី
�និភ័យែដលទក់ទងេទនឹង�កស�តុ េដីមបបីេងកីតសនទស�ន៍ កំណត់្រ��កស�តុ 
មនលកខណៈ្របវត្តិ��ស្ត និងប�្ត ញ�ថ នីយ�កស�តុយ៉ងទូលំទូ�យ េដីមបី
�ម�ន�កស�តុបចចុបបនន។ គុណវបិត្តិមួយេទៀតគឺថ េនេពលែដលករទូទត់្រតូវ
បនភជ ប់េទនឹង�កស�តុែដលេលីសពីមូលេហតុបងកជក់�ក់។ ្របសិនេបីករ
បត់បង់ដំ�េំកីតេឡងីេ�យមិនមនពីមូលេហតុបងកជក់�ក់�មួយេនះេទ ករ
ទូទត់នឹងមិន្រតូវបនេធ្វីេឡីងេឡយី។ ផទុយេទវញិ េបីសិនេបីមនមូលេហតុបងកជក់
�ក់ករទូទត់នឹង្រតូវបនទទួល េបីេទះបីជគម នករខតបង់ក៏េ�យ េនះគឺជករចំ�យ
ចំេពះមិនមនករ្រតួតពិនិតយេននឹងកែន្លង។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ�េធ្វីឱយ�និភ័យ
ៃនករទូទត់សំណងរបស់កសិករមិន្រតូវបនបំេពញ និងករសង�យ័អំពីតៃម្លៃនករ
�ន�៉ប់រង។ 
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៦. ករ្រគប់្រគង និងេ្របើ្របសទឹ់�្រប�បេ���ីរភព 
ករេលីកកមពស់លទធភពទទួលបនទឹក �មរយ�ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយស្រមប់

ករេ្របី្របស់ និងករ្រគប់្រគងទឹក្របកបេ�យចីរភព គឺជយុទធ�្រស្តគន្លឹះស្រមប់ករ
បេងកីនផលិតភពកសិកមម និងធនសន្តិសុខេសប�ងៃន្របព័នធកសិកមមេនកមពុជ។ ែផនក
េនះ ទក់ទងនឹងករេ្របី្របស់បេចចកវទិយជេ្រចីន ដូចជ៖ (ក) ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច 
(ខ) ្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក (គ) ករបូមទឹកេ�យ�មពល្រពះ�ទិតយ 
(ឃ) ករបូមទឹកេ�យក�្ហ រខយល់ (ង) ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង (ច) ករេធ្វីែផនករត្រមូវ
ករទឹកស្រមប់ដំ� ំនិង (ឆ) ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កល។ 

៦.១.� ���័នធ������������
ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីផ�ព្វផ�យ វសិ័យឯកជន កសិករ និង្រកុមកសិករខន តតូច។ 

ករពណ៌ន  
្របព័នធេ្រ�ច្រសពែដលេ្របី្របស់សមព ធ ដូចជករបច�ច ឬ្របព័នធតំណក់

ទឹក �ចបេងកីន្របសិទធភពទឹក និងរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ កនុងករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
ផលិតកមមេសប�ង។ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចគឺជ្របេភទៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពសមព ធ
មួយែដលមនករេ្រ�ចទឹកេទេលីៃផទដី េ�យេ្របី្របស់ឧបករណ៍េមកនិច និងសមព ធ
ទឹកែដលបេងកីតឱយដូចជេភ្ល�ងធមមជតិ។ ឧបករណ៍ទងំេនះបំេពញេឡងីវញិនូវទឹកែដល
ដំ�្ំរតូវករ េដីមបេីធ្វីឱយដីធូរ�ចេ្របី្របស់បនស្រមប់សកមមភពកសិកមម។ េ�លេ�
ៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចគឺេដីមបផីគត់ផគង់ទឹកដល់រុកខជតិនីមួយ  ៗកនុងបរមិណ្រតូវករ
្រតឹម្រតូវ។ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចគឺជវធីិ�្រស្តមួយែដលទឹក្រតូវបនែចកចយពី
ខងេលីេ�យឧបករណ៍បញ់ទឹក 
(្រសពីងឃ្លរ័) េ្រកមសមព ធខពស់ ឬេ្របៀប
ដូចជកេំភ្លីងបញ់ទឹកែដលបន�ក់ជប់
េននឹងមួយកែន្លងេលីទីខពស់ ឬកែន្លង 
ចល័ត។ នេពលបចចុបបនន មន្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពបច�ចជេ្រចីន �ប់ចប់�ងំ
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ពី្របព័នធ�មញញៗែដលេ្របី្របស់េ�យៃដរហូតដល់្របព័នធធំៗ �ចផ្ល ស់ប្ដូរទី�ងំបន
េ�យខ្លួនឯង េហយី្រតូវបនេ្របី្របស់ទូទងំពិភពេ�ក។ 

បេចចកវទិយ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច�ច�ួយកសិករឱយស្រមបខ្លួនេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុបន េ�យេធ្វីឱយករផគត់ផគង់ទឹករបស់ពួកេគកន់ែតមន្របសិទធភព
ខពស់េឡងី។ វធីិ�្រស្តេនះ គឺសម្រសប ជពិេសសេនេពលែដលទឹកតិចតួចស្រមប់ 
ផគត់ផគង់ ឬមនទឹកមិនេទៀងទត់ (ឬេនេពលែដលេគគិតថនឹងមនករណីេនះ�ចនឹង
េកីតេឡងី) ស្រមប់ករេ្របី្របស់េលីកសិកមម។ បេចចកវទិយ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច 
េ្របីទឹកតិចជងករបញចូ លទឹកេ�យបង្ហូរ េហយីផ្តល់ករេ្របី្របស់ទឹក�មត្រមូវករចំេពះ
ដីែដលបន�ដុំះរចួេហយី។ 

្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចជធមម�មនដូចជ៖ 
 ឧបករណ៍បូមែដលយកទឹកពី្របភពេដីម េហយីេ្របីសមព ធស្រមប់បញជូ នទឹកេទ
កនុង្របព័នធទុេយ។ ករបូមេនះ្រតូវបនកំណត់េដីមបផីគត់ផគង់ទឹកេនកនុងសមព ធ្រគប់
្រគន់ស្រមប់ឱយករេ្រ�ច្រសពសថិតេនអ្រ� និងបរមិណ្រគប់្រគន់�ម
្របេភទដំ� ំនិងដី។ 

 ទុេយេម និងទុេយតូចៗ ផ្តល់ទឹកពីឧបករណ៍បូមេទ�មែផនកៗ។ កនុងករណី
ខ្លះ្របព័នធទុេយទងំេនះ្រតូវបនដំេឡីងជអចិៃ្រន្តយេ៍នេលីៃផទដី ឬកប់កនុងដី។ 
កនុងករណីេផ�ងេទៀត �្រតូវបន�ក់ជបេ�្ត ះ�សនន េហយី�ច្រតូវបនផ្ល ស់
ប្តូរពី�លែ្រសមួយេទ�លែ្រសេផ�ងេទៀត។ សមភ រៈទុេយេមែដល្រតូវបនេ្របី 
រមួមន សុីម៉ង់ត៍ ធតុប្ល សទិច ឬ�លុយមីញូ៉ម។ 

 បំពង់ទឹកែដលែចកចយទឹកពីទុេយេទឧបករណ៍បញ់ទឹក�ច�ក់ជអចិៃ្រន្តយ ៍
បុ៉ែន្តេ្រចីនែត�ចចល័តបន េហយី្រតូវបនផលិតពីធតុ�លុយមីញូ៉ម ឬប្ល សទិក 
ដូេចនះេគ�ចផ្ល ស់ទី�បនយ៉ងងយ្រសួល។ 

 ឧបករណ៍បញ់ទឹក ឬឧបករណ៍រភំយទឹកែដលបំែលងទឹកេទជដំណក់ទឹក។ 
ករែបងែចកឧបករណ៍បញ់ទឹក គួរែត្រតូវបនេរៀបចំ េដីមបេីធ្វីឱយេសីមៃផទដី�ប
េសមី�មែដល�ចេធ្វីេទបន។ 
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 ករេរៀប្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចជេ្រចីនេផ�ង��ន  �ចេធ្វីេទបនស្រមប់
ករអនុវត្តខន តតូច និងខន តធំ។ ្របព័នធនឹងមួយកែន្លងដំេណីរករជមួយឧបករណ៍
បញ់ទឹកេនកនុងទី�ងំេថរ។ ឧបករណ៍បញ់ទឹកទងំេន��ចផ្ល ស់ទីបនេ�យ
ៃដ ឬេ�យម៉សុីន េដីមបេី្រ�ច្រសពតំបន់េផ�ង�ន កនុងទីែតមួយ។ ្របព័នធែដល
ផ្ល ស់ប្តូរទី�ងំេ�យៃដ េ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមមេ្រចីនជង េហយី�ចនឹងមន
ភពសម្រសបេ្រចីនេនកែន្លងែដល�ចរកកម្ល ងំពលកមមបន និងមនតៃម្លេថក។ 
ចំែណក្របព័នធែដល្របតិបត្តិករេ�យេ្របីេមកនិចវញិ ត្រមូវឱយមនករវនិិេយគ
េ្រចីនជងេទេលីឧបករណ៍។ ្របព័នធែដល�ចចល័តបនកត់បនថយកម្ល ងំពលកមម 
េ�យដំេណីរករជមួយយនយន្តធុន្រ�ល ឬឧបករណ៍បញ់ទឹកែដលេ្រ�ច្រសព 
និងផ្ល ស់ទីកនុងេពលែតមួយ េ�យមិនឈប់។ 

 ្របសិទធភព្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច គឺពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេទេលីលកខខណ្ឌ
�កស�តុ។ អងគករេសប�ង និងកសិកមម (FAO) បនេលីកេឡងីនូវតួេលខៃន
្របសិទធភព្របព័នធ����ស្តកសិកមមែដលផ្តល់េនកនុង��ងខងេ្រកមេ�យ
ែផ្អកេលី�កស�តុ។ 
 

ដ�ំ ំ ករសន�ទំកឹ (%) ទនិនផលេកនីេឡងី (%) 
ខត់�េក្ដ ប ៤០  ៣ 
ខត់�ផក  ៣៥ ១២ 
េមទស ៣៣ ២៤ 
កបបស ៣៦ ៥០ 
សែណ្ដ កដ ី ២០ ៤០ 
េពត ៤១ ៣៦ 

ខទឹមប�ងំ ៣៣ ២៣ 
ដំឡូង ៤៦ ៤ 
្រសូវ�លី  ៣៥ ២៤ 
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កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះ រមួមន៖ (ក) ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចល្អ 
(ខ) ធ្រមូវករកម្ល ងំពលកមមទប (គ) សក្ត នុពលខពស់ស្រមប់លទធភពព្រងីក  
(ឃ) ភពពក់ព័នធខពស់េនថន ក់សហគមន៍ (ង) ក្រមិធសមធម៌ខពស់កនុងចំេ�មសហ
គមន៍ (ច) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព និង  

(ឆ) ទិសេ�ទីផ�រែដលមនសក្ត នុពលខពស់។ �្រធូវបនេគចធ់ទុកថ មនឥទធិពល
ខពស់លមមេទនឹងករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុ េ�យ�រែធលកខណៈសមបធ្តិៃន
ករសន�សំំៃចទឹក។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនចធ់ទុកថមនពិនទុខពស់េនកនុងករវភិគ
�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

គុណសមបធ្តិមួយកនុងចំេ�មគុណសមបធ្តិចមបងៗ ៃនបេចចកវទិយ្របព័នធេ្រ�ច
្រសពបច�ចគឺករេ្របី្របស់ទឹក�មធ្រមូវករ មន្របសិទធភពខពស់ជងមុនស្រមប់
ករេ្រ�ច្រសពេនកនុងវសិ័យកសិកមម។ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចបំបធ់េចលប�្ត ញ
ទឹកហូរឥធ្របេយជន៍ ដូេចនះ�កធ់បនថយករបធ់បង់ទឹក។ ទឹកក៏្រធូវបនេគែចកចយ
ឱយេសមីៗគន េទ្រគប់ដំ� ំេដីមបេីជៀស�ងករខជះខជ យទឹក។ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច 
ក៏្រធូវបនបង្ហ ញឱយេឃញីផងែដរថ បនបេងកីនទិននផលដំ� ំ និងសក្ត័សមស្រមប់
ដំ�ជំជួរ ដំ�ចំំករ និងដំ�ហូំបែផ្លែដល្រធូវបន�េំនជិធគន  ដូចជ ដំ�ំ
ធញញជធិ ្រសូវ�ល ី អំេព សែណ្ដ កដី កបបស បែន្ល េដីមេឈហូីបែផ្ល ផក  េ្រគឿងេទស 
និងដំ�េំនទី�ល។ 

បេចចកវទិយ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច បនស្រមបយ៉ងល្អេទនឹង្របេភទៃន
�នេលខ េហយីសម្រសប្រគប់្របេភទដីទងំអស់ េលីកែលងែធដីឥដ្ឋខ្ល ងំ។ េគ�ច
ដំេឡងី្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច ជរេបៀបេននឹងមួយកែន្លង ឬចល័ធក៏បន។ ្រសពីង
ឃ្លរ័ផ្តល់នូវករេ្របី្របស់ទឹក�មធ្រមូវករបនល្អស្រមប់ដីកសិកមម េ�យជំរុញឱយដំ�ំ
មនករលូធ�ស់េសមីគន ។ ដូចគន េនះែដរ ជីែដលរ�យ្រធូវបនបញជូ ន�មរយៈ្របព័នធ
េនះ ងយ្រសួលកនុងករ�ក់ជី�មធ្រមូវករ។ �និភ័យៃនសំណឹកដី្រធូវបនកធ់បនថយ 
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េ�យ�រ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចករពរកររខំនដល់ដីែដល�ចេកីតេឡីងេន
េពលេ្របីកម្ល ងំទញ្របព័នធេ្រ�ច្រសព។ េលីសពីេនះ ្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច�ច
ផ្តល់នូវករករពរបែនថមស្រមប់រុកខជតិ្របឆងំនឹងភព្រតជក់េនសីតុណ្ហ ភពទប។ 
អតថ្របេយជន៍បនទ ប់ពីករបេងកីនផលិតភពដំ� ំរមួមន ករបេងកីត្របក់ចំណូល ឱកស
ករងរ និងសន្តិសុខេសប�ង។ 

គុណវបិត្ត ិ

គុណវបិត្តិធំៗៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចគឺទក់ទងនឹងលកខខណ្ឌ �កសធតុ 
ធនធនទឹក និងករចំ�យ។ សូមបែីតខយល់លមមៗក៏�ចកត់បនថយយ៉ងេ្រចីននូវ
្របសិទធភពៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចេ�យផ្ល ស់ប្តូរទ្រមង់ៃនករែចកចយតំណក់
ទឹក។ ដូចគន េនះែដរេនេពលដំេណីរករេនេ្រកមសីតុណ្ហ ភពខពស់ ទឹក�ចហួតបន
កនុងក្រមិតខពស់មួយែដលបនថយនូវ្របសិទធភពៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេនះ។ េទះបីជ្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពបច�ច�ចជួយកសិករេ្របី្របស់ធនធនទឹក្របកបេ�យ្របសិទធភពក៏
ពិតែមន ែតបេចចកវទិយេនះពឹងែផ្អកេលី្របភពទឹក�្អ ត។ េហតុដូេចនះ �មិនសម្រសបេទ
នឹងតំបន់ែដលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់មិនេទៀងទត់េទ។ ករចំ�យេលីករអនុវត្តគឺខពស់ជង
្របព័នធៃនករបញចូ លទឹកេ�យបង្ហូរ និងកម្ល ងំពលកមមេ្រចីនជង េដីមបផី្ល ស់ប្តូរទុេយ 
និង្រសពីងឃ្លរ័ េនកនុង្របព័នធែដល្រតូវករប្តូរទី�ងំ។ េនកែន្លងខ្លះ ករងរែបបេនះ
្របែហលជមិនមនេនះេទ េហយីក៏�ចមនតៃម្លខពស់ែដរ។ េមកនិចស្រមប់េ្របី្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពបច�ចេនះ ត្រមូវឱយមនថមពលខពស់�មត្រមូវករផងែដរ។ 
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៦.២.� ���័នធ�����������ំណក់ទឹក�

ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីបេចចកេទសកសិកមម វសិ័យឯកជន កសិករ និង្រកុមកសិករខន ត
តូច។ 

ករពណ៌ន  

្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យ ដំណក់ទឹក ពឹងែផ្អកេលីករេ្របី្របស់េថរៃនបរមិណ
ទឹកដ៏ជក់�ក់ និងគណនយ៉ង្រតឹម្រតូវ េដីមបេី្រ�ច្រសពេលីដំ�។ំ ្របព័នធេនះេ្របី 
ទុេយ �៉ល ់ និងកបលបន្តក់ទឹកតូចៗែដលបង្ហូរទឹកពី្របភពេដីម (ឧទហរណ៍ អណ្តូ ង 
ធុងធំៗ ឬ�ងស្តុកទឹក) េទដល់ឫសរុកខជតិ េហយីេ្រ�ច្រសពេ្រកមបរមិណ និង
សមព ធែដលបនកំណត់ជក់�ក់មួយ។ ្របព័នធេនះគួររក�បនក្រមិត្រគប់្រគន់ៃន
សំេណីមដី េនទី�ងំបញស ជំរុញករេ្របី្របស់ឱយបនល្អបំផុតនូវ�រធតុចិញច ឹមែដល
មន្រ�ប់ និងបរយិកសសម្រសបស្រមប់្របព័នធឫសរុកខជតិឱយមនសុខភពល្អ។ ករ
្រគប់្រគងត្រមូវករសំេណីមបនជក់�ក់ (ឬសឹងែតេពញេលញ) ស្រមប់រុកខជតិ
នីមួយៗ ្របព័នធេនះកត់បនថយករខជះខជ យទឹក និងេលីកកមពស់ករេ្របី្របស់្របកបេ�យ
្របសិទធភពខពស់។ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករេ្រ�ច្រសពេ�យបេញចញទឹក�មទុេយកប់
កនុងដី �ចផ្តល់នូវ្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ទឹក៦0% និង្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ច
ែដល�ចផ្តល់្របសិទធភព៧៥% ករេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធដំណក់ទឹក �ចផ្តល់
្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ទឹករហូតដល់៩០%។ ថមីៗេនះ បេចចកវទិយៃនករេ្រ�ច្រសព
េ�យដំណក់ទឹក បនទទួលករចប់�រមមណ៍ជខ្ល ងំពីកសិករ េ�យ�រែតត្រមូវករ
ទឹកស្រមប់ករេ្របី្របស់េលីកសិកមមបនេកីនេឡងី េហយីធនធនែដលមនបនថយ
ចុះ។ ជពិេសស ករេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធដំណក់ទឹក ្រតូវបនេគអនុវត្តេនតំបន់
សងួត និងពក់ក�្ត លសងួត ក៏ដូចជេនកនុងតំបន់ែដលមនលំហូរទឹកមិនេទៀងទត់ (ឬេន
តំបន់ែដលមនធនធនទឹកេ្រកមដីែដលពឹងែផ្អកេលីទឹក�មរដូវ ដូចជ ទេន្ល ឬទឹក
េភ្ល�ង) ជេដីម។ 

បេចចកវទិយៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យតំណក់ទឹក �ចជួយកសិករឱយបន�ុំេទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យផ្តល់នូវករេ្របី្របស់ ករផគត់ផគង់ទឹក្របកបេ�យ
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្របសិទធភព។ ជពិេសស េនកនុងតំបន់ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល
�កស�តុ ដូចជភព�ងំសងួត�មរដូវ ករេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធដំណក់ទឹក កត់
បនថយត្រមូវករទឹក និងកត់បនថយករបត់បង់ទឹកេ�យរហួំត (េ�យ�រែតរហួំតេកីន
េឡងីេនសីតុណ្ហ ភពខពស់)។ ករេ្របី្របស់ទឹក�មកលកំណត់ នឹងផ្តល់នូវបរមិណ
ទឹកចបំច់េ�យ�ទ ល់ដល់រុកខជតិេនេពលែដល្រតូវករ។ េលីសពីេនះ ករ�ក់ជីកន់ែត
មន្របសិទធភព ពីេ្រពះ��ច្រតូវបន�ក់េ�យ�ទ ល់�មទុេយ។ ដូចករណី្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពបច�ច ករេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធដំណក់ទឹក គឺមនលកខណៈ 
សម្រសបជងេនេពលែដលមន  ករផគត់ផគង់ទឹកតិចតួច ឬមិនេទៀងទត់ស្រមប់ករ
េ្របី្របស់កនុងកសិកមម។ េទះបីជយ៉ង�ក៏េ�យបេចចកវទិយបង្ហូរដំណក់ទឹកេនះ េ្របី
្របស់ទឹកកន់ែតតិចជង្របព័នធេ្រ�ច្រសពបច�ចេទេទៀត េ�យ�រែតទឹក�ច
្រតូវបនេ្រ�ច្រសពេ�យ�ទ ល់េទគល់ដំ��ំមត្រមូវកររបស់រុកខជតិ។ េលីសពីេនះ
េទៀត ករេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធដំណក់ទឹក មិន្រតូវបនប៉ះពល់េ�យខយល់ ឬទឹក
េភ្ល�ង (ដូចេនកនុងបេចចកវទិយ្រសពីងឃ្លរ័) េឡយី។ 

ករេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក ជទូេទរមួមន៖ 

 ្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យករបូម ឬេ្របីសមព ធ  

 ្របព័នធចេ្រមះ  

 ្របព័នធ�ក់�រ�តុចិញច ឹម 

 ឧបករណ៍្រតួតពិនិតយទឹកវលឹ 

 �៉ល់្រគប់្រគងសមព ធ (និយត័ករ
សមព ធ) 

 ទុេយ (រមួទងំទុេយេម និងទុ
េយបំែបក) 

 �៉ល់្រតួតពិនិតយ និង�៉ល់សុវតថិភព 
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 េ្រគឿងបន្ល ស់ (េដីមបតីភជ ប់) 

 កបលស្រមប់បន្តក់ទឹក 
ឧបករណ៍ស្រមប់េ្របី និងជេ្រមីសជេ្រចីន្របេភទស្រមប់ករេរៀបចំ្របព័នធេនះ

�ចរកបន។ ទុេយបន្តក់ទឹកខុសគន ខ្ល ងំ�មលកខណៈពិេសសរបស់� �្រស័យេល ី
្រកុមហុ៊នផលិត និងករេ្របី្របស់។ ទ្រមង់សំេណីមៃនទឹកេនកនុងដីពីករេ្រ�ច្រសព
េ�យ្របព័នធដំណក់ទឹក ្រតូវែតចូលដល់ឫសរុកខជតិ។ គម្ល តៃនកបលបន្តក់ �្រស័យេលី
្របព័នធឫសដំ� ំ និងលកខណៈរបស់ដី។ តំបន់ែដលេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក �ច
្រតូវបនកំណត់េ�យែផ្អកេលីក�្ត េផ�ងៗ ដូចជ ស�្ឋ នដី ្របែវងដី �យនភពដី 
្របែវងរត់កត់របស់ទុេយបន្តក់ទឹកែដលល្អបំផុត និងសមតថភពចេ្រមះ។ អនកផគត់ផគង់
្របព័នធេ្រ�ច្រសពជេ្រចីន េ្របីកមមវធីិកំុពយុទ័រេដីមបវីភិគក�្ត ទងំេនះ និងេរៀបចំ្របព័នធ
បង្ហូរទឹក។ េនេពលែដលតំបន់នន្រតូវបនេគកំណត់រចួ េហយី្របព័នធបង្ហូរទឹក្រតូវបន
រចនេឡងីេនះ ��ចកំណត់េពលេវ�េ្រ�ច្រសពេដីមបបំីេព��មត្រមូវករជក់�ក់
ៃនដំ�េំនកនុងតំបន់នីមួយៗ។ បេចចកវទិយ្របព័នធស្វ័យ្របវត្តិថមីៗ មន�រៈសំខន់យ៉ង
ខ្ល ងំកនុងករជួយ្រគប់្រគងចរន្ត និងសមព ធ េហយីកំណត់សមគ ល់ពីករេលចធ្ល យែដល
្រតូវេ�ះ្រ�យបនទ ន់ ដូេចនះ��ចកត់បនថយត្រមូវករកម្ល ងំពលកមម។ ករេរៀបចំ្របព័នធ
្រតូវែតគិតគូរនូវផលប៉ះពល់ៃនស�្ឋ នដី េលីសមព ធទឹក និងត្រមូវករៃនចរន្តទឹក។ 
ែផនករស្រមប់ភពេសមីគន ៃនករែចកចយទឹក គួរែត្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ�យករពិចរ�
យ៉ង្របុង្របយត័នេលីទុេយបន្តក់ទឹក ្របែវងេ្រ�ច្រសព ស�្ឋ នដី និងត្រមូវករ
ស្រមប់ករសម្អ តទុយេយបន្តក់ទឹកជេទៀងទត់។ ករេរៀបចំេនះ គួរ�ក់បញចូ លនូវ
�៉ល់បនធូរខយល់កនុង្របព័នធផងែដរ។ 
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្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទកឹ

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ 

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចជ៖ (ក) ្របសិទធភព 
េសដ្ឋកិចចល្អ (ខ) ធ្រមូវករកម្ល ងំពលកមមធិច (គ) សក្ត នុពលខពស់ស្រមប់លទធភព
ព្រងីក (ឃ) ភពពក់ព័នធខពស់េនថន ក់សហគមន៍ (ង) ក្រមិធសមធម៌ខពស់កនុងចំេ�ម
សហគមន៍ (ច) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព និង 
(ឆ) ទិសេ�ទីផ�រែដលមនសក្ត នុពលខពស់។ �្រធូវបនេគចធ់ទុកថ មនឥទធិពល
ខពស់លមមេទនឹងករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុ េ�យ�រ�មនករសន�ំសំៃច
ទឹក។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនចធ់ទុកថមនពិនទុខពស់េនកនុងករវភិគ�មែបបពហុ
វនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធិ្ត 

្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យ ដំណក់ទឹក �ចជួយឱយករេ្របី្របស់ទឹកមន 
្របសិទធភពែដលេធ្វីឱយផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល�កសសធុមនករថយចុះ។ ្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹកែដលេរៀបចំេឡងីបនល្អ កធ់បនថយទឹកហូរេច��មរយ�
ជ្រមបេ្រជ ឬរហួំធ រហូធេសទីរែធដល់ក្រមិធសូនយ។ ្របសិនេបីករេ្របី្របស់ទឹក្រធូវបន

ក្រមិត

ត្រមងខ�ច់ 

រនធខយល់ 

�៉ល់បិទទឹកចំេហៀង 

ចុងេ្រកយ 

�៉លបិទទឹក ទុេយ
ទុេយ�មរង

រនធ

ឧបករណ៍

ម៉សីុន/មូ៉ទ័រ

អណ្តូ ងទឹក 

�៉ល់បិទ/េបើកទឹក 

ឧបករណ៍��កខ�ច់ និងទឺកបុកខ្ល ំង 

�៉ល់បិទ/េបើកទឹក 

ទុេយ
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កត់បនថយ ៃថ្លេដីមផលិតកមម ក៏្រតូវបនកត់បនថយែដរ។ មិនែតបុ៉េ�្ណ ះលកខខណ្ឌ ែដល
�ចនឹងេកីតមនពីជំងឺេផ�ងៗ រមួទងំផ�តិជេដីម �ចនឹងមនតិចជង។ េគ�ច
្រគប់្រគងករកំណត់េពលេវ�េ្រ�ច្រសព��បនច�ស់�ស់ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង
ត្រមូវករដំ�ែំដលទិននផល និងគុណភពនឹងមនករេកីនេឡងី។ 

�រ�តុគីមីកសិកមម�ច្រតូវបនេ្របី្របស់្របកបេ�យ្របសិទធភព និងជក់
�ក់ជងមុន េ�យករេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធដំណក់ទឹកេនះ។ េ�យ�រែតតំបន់
ឫសរបស់ដំ�្ំរតូវបនេ្រ�ច្រសព �សូតែដលមនេនកនុងដី្រ�ប់ គឺមិនសូវមនករ
បត់បង់េ�យករេ្រ�ះេឡយី។ កនុងករណីេនះ្រតូវករេ្របីថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត មនចំនួន
តិចជងមុន។ ករចំ�យេលីជី និងករបត់បង់ជតិនី្រ�ត �ច្រតូវបនកត់បនថយ។ 
ករ�ក់�រ�តុចិញច ឹម�ចមនេពលេវ�ល្អ្របេសីរជងមុនេដីមបបំីេព��មត្រមូវករ
របស់រុកខជតិ។ 

បេចចកវទិយៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យតំណក់ទឹក �ចស្រមបេទនឹងលកខណៈ
ភូមិ�្រស្តដីែដល្របព័នធេផ�ងៗេទៀតមិន�ចដំេណីរករបនល្អ េ�យ�រលកខខណ្ឌ
�កស�តុ ឬលកខខណ្ឌ ដី។ បេចចកវទិយៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក �ច
ស្រមបេទនឹងដីែដលមនស�្ឋ នដីខុសៗគន  និងករលូត�ស់ៃនដំ��ំមលកខណៈ
ដីេផ�ងៗគន  (រមួទងំដីៃ្របផងែដរ)។ �មន្របសិទធភព ជពិេសសេនកនុងតំបន់ដីខ�ច់
ែដលមនដំ�អំចិៃ្រន្តយ ៍ (ដូចជេដីមេឈហូីបែផ្ល និងកេហ្វ) និងបែន្ល។ បេចចកវទិយ
ៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យតំណក់ទឹកេនះ �ចដំេណីរករេ�យស្វ័យ្របវត្តិ េដីមបកីត់
បនថយត្រមូវករកម្ល ងំពលកមម។ ដំបូនម នេលីករេរៀបចំ និងករ្រគប់្រគង្របព័នធដំណក់
ទឹក េន្របេទសកមពុជ �ច្រតូវបនផ្ដល់េ�យវសិ័យឯកជន និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល
អន្តរជតិ ដូចជអងគករ �យ�ីអីុ (iDE) និងអងគករអភិវ��ន៍ហូឡង់ (SNV)។ 

គុណវបិត្ត ិ

ករចំ�យដំបូងៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក �ចខពស់ជង្របព័នធ 
េផ�ងៗេទៀត។ ករចំ�យចុងេ្រកយនឹងពឹងែផ្អកេលីលកខណៈដី ទ្រមង់ដី ្របេភទ
ដំ� ំ និង្របភពទឹក។ ករចំ�យខពស់ៗ ជទូេទចំ�យេទេលីម៉សុីនបូមទឹក  
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ទុេយ ទុេយបំែបក បំពង់ កបលបន្តក់ទឹក និងករដំេឡងី។ េភ្ល�ង�្ល ក់ែដលមិនរពឹំងទុក 
ឬេភ្ល�ង�្ល ក់មិនេទៀងទត់ �ច�ះ�ទធិពលដល់្របព័នធដំណក់ទឹក េ�យ�ន់លិចកបល
បន្តក់ទឹក ផ្ល ស់ប្តូរទី�ងំទុេយ ឬប៉ះពល់ដល់លំហូរៃនដីែដលមនជតិៃ្រប។ ពពួកសត្វ
កេករ ឬសត្វេផ�ង�េទៀត ក៏�ចេ�្វីឱយ្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹកេនះខូចខត
ផងែដរ។ ��ចជករពិបកកនុងករ�ក់បញចូ ល្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក 
ជមួយនឹងេ្រគឿងែដលេដីរេ�យម៉សុីន េ�យ�រែត្រ�ក់ទ័រ និងម៉សុីនកសិកមមដៃទ
េទៀត �ចេ�្វីឱយខូចនូវទុេយ បំពង់ ឬកបលបន្តក់ទឹក។ 

្របភព 
Farm Manager Agriver SAC. 2011. Drip irrigation system results Report Jan. 
2011 
Tanji, K.K. and N. C Kielen. 2002. FAO Irrigation and Drainage Paper 61: 
Agricultural Drainage Water Management in Arid and Semi-Arid Areas. FAO, 
Rome. 
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៦.៣.� ���ូមទឹ�����ម������ទិតយ�

ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីបេចចកេទសកសិកមម វសិ័យឯកជន កសិករនិង្រកុម កសិករខន ត
តូច។ 

ករពណ៌ន  

ម៉សុីនបូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយជឧបករណ៍បូមមួយែដលដំេណីរករ
េ�យអគគីសនីែដលបេងកីតេ�យបនទះករំសមី (PV) ឬថមពលកេម្ត  រភំយករំសមីែដល
បនមកពីពន្លឺ្រពះ�ទិតយ្របមូលផ្ដុ ំគន  ខុសពីអគគីសនីែខ� ឬម៉សុីនបូមទឹកម៉ស៊ូត។ 
្របតិបត្តិករមូ៉ទ័របូមទឹក េ�យថមពល្រពះ�ទិតយមនករចំ�យតិចជង េ�យ�រ
ែតករចំ�យេលី្របតិបត្តិករ និងករែថទមំនតៃម្លទប េហយីមនផលប៉ះពល់េល ី
បរ�ិថ នតិចជងម៉សុីនបូមទឹកែដលដំេណីរករេ�យម៉សុីនមនចំេហះខងកនុង។ មូ៉ទ័រ
បូមទឹកេដីរេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ មន្របេយជន៍េនកែន្លងែដលគម នអគគីសនីេទ
ដល់ េហយីជ្របភពជេ្រមីសេផ�ងេទ�ត (ជពិេសសខយល់) មិន�ចផ្តល់ថមពលបន
្រគប់្រគន់។ 

្របព័នធបូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ អនុញញ តឱយ្របភពទឹកសំខន់ៗ�ច
េ្របី្របស់បនេន�មតំបន់ជនបទ�ច់្រសយល។ ម៉សុីនបូមទឹកថមពល្រពះ�ទិតយ
មិន្រតូវករេ្របង េហយី្រតូវករករែថទតិំចតួចបំផុត។ ម៉សុីនបូមទឹកេ�យថមពល
្រពះ�ទិតយ ្រតូវបនេ្របីស្រមប់អណ្តូ ង អណ្ដូ ងសនប់ ករេផទរទឹក ករផ្ដល់ទឹកដល់េគ 
្រកបី បសុសត្វ និងករេ្រ�ច្រសព។ ថមីៗេនះតៃម្លបនទះករំសមីបនធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំជំុវញិ
ពិភពេ�កែដលេធ្វីឱយ្របព័នធបូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយកន់ែតមនតៃម្លសមរមយ។ 
�ក៏មនទំនក់ទំនងធមមជតិរ�ងថមពល្រពះ�ទិតយ និងត្រមូវករទឹកផងែដរ។ ករបូម
ទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ ផ្តល់នូវលំហូរទឹកអតិបរមេនេពលែដល្រតូវករជច ំ
បច់បំផុត។ ករេ្របីមូ៉ទ័របូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយភគេ្រចីនមិនេ្របី�គុយេទ គឺ
ទឹក្រតូវបនបូមជធមម�េនេពលមនពន្លឺៃថង្រគប់្រគន់។ ជញឹកញប់ ទឹក្រតូវបនបូម
ចូលេទកនុងធុងស្តុកែដលេលីកេឡងីខពស់ �ចឱយេគយកទឹកមកេ្របី្របស់េនេពល�
្រតូវករ។ 
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្របព័នធបូមទកឹេដីរេ�យថមពល្រពះ�ទតិយ 

្របព័នធបូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយមន៣ែផនកគឺ៖ មូ៉ទ័របូម ឧបករណ៍
បញជ  និងបនទះសូ�។ បនទះសូ� គឺជឧបករណ៍ែដល្រតូវចំ�យេ្រចីនជងេគបំផុត 
(រហូតដល់េទ៨0%) ៃនតៃម្ល្របព័នធទងំមូល។ ទំហៃំន្របព័នធកម្ល ងំអគគីសនី (PV) គឺ
ពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេទេលីទំហៃំនមូ៉ទ័របូម បរមិណទឹកែដល្រតូវករ (ម៣/ៃថង) និងពន្លឺ
្រពះ�ទិតយែដល�ចេ្របីបន។ 

េគលបំណងៃនឧបករណ៍បញជ មន២៖ ទី១ �ផគូផគងគន នូវថមពលេចញែដល 
មូ៉ទ័រទទួលជមួយនឹងថមពលចូលែដលបេងកីតេ�យបនទះសូ�។ ទី២ ឧបករណ៍បញជ
ជធមម��ួយករពរតង់សយុងក្រមិតទបែដល្របព័នធេនះ្រតូវបនបិទ ្របសិនេបីតង់សយុង
ទបេពក ឬខពស់េពក មូ៉ទ័របូមមិន�ច្របតិបត្ដិបន។ ��ួយករបេងកីនរយៈេពលេ្របី
្របស់ៃនមូ៉ទ័របូម ដូេចនះ�កត់បនថយត្រមូវករស្រមប់ករែថទ។ំ 

តង់សយុងរបស់មូ៉ទ័របូមេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ �ចជ្របេ�ទចរន្តឆ្ល ស់ ឬ 
ចរន្តជប់។ មូ៉ទ័រចរន្តជប់្រតូវបនេ្របីស្រមប់ករេ្របី្របស់ពីតូចៗេទមធយមរហូតដល់
ក្រមិត ៣គីឡូ�៉ត់ េហយី�សម្រសបស្រមប់ករេ្របី្របស់ ដូចជេ្រ�ចសួនចបរ �ល
េ�ម  ទឹកស្រមប់បសុសត្វផឹក ឬគេ្រមងេ្រ�ច្រសព�ន តតូច។ េ�យ�រមូ៉ទ័រៃន្របព័នធ

ៃផទដី 

ធុងទឹកេក្ត  

កំរសមី��ះ�ទិតយ

បនទះសូ� 

ឧបករណ៍បញជ

មូ៉ទ័របូម 
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ចរន្តជប់ មនក្រមិត្របសិទធភពខពស់ជង្របេភទចរន្តឆ្ល ស់កនុងទំហ្ំរប�ក់្របែហលគន  
ករចំ�យ្រតូវបនកត់បនថយ េហយីបនទះសូ�តូច��ច្រតូវបនេគេ្របី្របស់។ 

 
ប្លង់្រកហ្វចិៃន្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យថមពល្រពះ�ទតិយ 

ជចុងេ្រកយ ្របសិនេបីេគេ្របីមូ៉ទ័របូមដំេណីរករេ�យពន្លឺ្រពះ�ទិតយែដល
ភជ ប់នឹងចរន្តឆ្ល ស់ ឧបករណ៍បំែលងចរន្ត(�ងំវតឺទ័រ) ្រតូវករជចបំច់ េដីមបផី្ល ស់ប្តូរ
ចរន្តជប់ពីបនទះសូ�េទជចរន្តឆ្ល ស់ស្រមប់មូ៉ទ័របូមេនះ។ ក្រមិតថមពលែដល�ច
េ្របី្របស់បនស្រមប់�ងំវតឺទ័រចប់ពី 0,១៥ េទ៥៥គីឡូ�៉ត់ និង�ចយកេទេ្របី
ស្រមប់្របព័នធេ្រ�ច្រសព�ំជងេនះែដរ។ េទះជយ៉ង�ក្ដី បនទះសូ� និង
ឧបករណ៍បំែលងចរន្ត ្រតូវកំណត់ទំហេំទ�មលកខណៈពិេសសែដល�ចទទួលបន
របស់មូ៉ទ័រែដលេ្របីចរន្តឆ្ល ស់េនះ។ ្របព័នធបូមទឹកេ�យថមពល្រពះ�ទិតយ ្រតូវបនេ្របី
្របស់ស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព និងទឹកបរេិភគ។ មូ៉ទ័របូមភគេ្រចីន្រតូវបនបំពក់ជមួយ
មូ៉ទ័រែដលមនកម្ល ងំពី២00 េទ៣000�៉ត់ ែដលទទួលថមពលពីករេរៀបបនទះករំសមី
្របេភទ១៨00Wp។ 

 

 

បនទះសូ� 

ក្រមិតតង់សយុង 

ធុងទឹក 
្របព័នធ�����សព�កខណៈជតំណក់ទឹក 

កមពស់ទឹក 

មូ៉ទ័របូមបែណ្ត
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កររមួចំែណកដលភ់ពធន់នឹង�កសសធុ 

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះ គឺមនធិចធួចេ�យ�រែធ�មន
ធៃម្លខពស់ ក្រមិធទបៃនលទធភពព្រងីក និងលកខណៈសមុគ�ម ញៃនបេចចកវទិយ។ េនែផនក
វជិជមន �មនទំនក់ទំនងខពស់ េហយីមនភពល្អ្របេសីរដល់បរ�ិថ ន។ �្រធូវបនេគ
ចធ់ទុកថមនផលប៉ះពល់ធិចធួចលមមេលីករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុ េ�យ 
�រែធគុណសមបធ្តិៃនករសន�សំំៃចទឹកែដល�ចទូទធ់នឹងធៃម្លខពស់ និងភពសមុគ�ម ញ
របស់�។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនចធ់ទុកថមនពិនទុមធយមេនកនុងករវភិគ�មែបប
ពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

ករបូមទឹកេ�យេ្របីថមពល្រពះ�ទិធយេនះ�ចផ្តល់ទឹកបរេិភគក៏ដូចជទឹក
ស្រមប់ចិញច ឹមសធ្វ ឬកនុងេគលបំណងេ្រ�ច្រសពក៏បនែដរ។ ករបូមទឹកេ�យ
ថមពល្រពះ�ទិធយ�ចមន្របេយជន៍ ជពិេសស្រមប់ករេ្រ�ច្រសពខន ធធូច ឬជ 
សហគមន៍ែដលករេ្រ�ច្រសពខន ធធំទមទរឱយមនបរមិណទឹកេ្រចីន ធ្រមូវឱយេរៀប
បនទះករំសមីសូ�ធំៗែដរ។ គុណសមបធ្តិេផ�ងេទៀធរមួមន៖ (ក) ្របធិបធ្ដិករេ�យគម ន
ភព�ម�ន (ខ) គម នករចំ�យេលីេ្របងឥនធនៈ (គ) ករែថទទំប (ឃ) ករ
ដំេឡងីងយ្រសួល និង (ង) រយៈេពលេ្របី្របស់យូរអែង្វង (២0ឆន )ំ។ េលីសពីេនះ
េទៀធ ករគ្ំរទស្រមប់មូ៉ទ័របូមេនះ�ចផ្តល់េ�យវសិ័យ�កជនេន�មទី្របជំុជនេខធ្ត
ជេ្រចីន។ 

គុណវបិធ្ត ិ

េ�យ�រែធទឹក�ច្រធូវករែធកនុងអំឡុងេពលខ្លះៃនឆន នីំមួយៗ ករេរៀបបនទះ
សូ�ធំៗនឹងផ្តល់ថមពលេលីសែដលមិន្រធូវករចបំច់ ដូេចនះេធ្វីឱយ្របព័នធេនះគម ន
្របសិទធភព។ គុណវបិធ្តិសំខន់ៗដៃទេទៀធរួមមន៖ (ក) ករចំ�យទុនខពស់ (ខ) 
្រធូវមនករស្តុកទឹកទុកស្រមប់េពលមនពពកេ្រចីន និង (គ) ករជួសជុលជេរឿយៗ
ធ្រមូវឱយមនអនកបេចចកេទសជំនញ។ 
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៦.៤.� ���ូមទឹ������្ហ ខយល�់

ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីបេចចកេទសកសិកមម វសិ័យឯកជន កសិករ និង្រកុមកសិករខន ត
តូច។ 

ករពណ៌ន 

មនភគរយៃនកសិករតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះេន្របេទសកមពុជែដលេធ្វីករ�ដុំះ២រដូវ
កនុងមួយឆន  ំ េ�យ�រែតមន�បករណ៍ស្រមប់បូមទឹកតិចតួច េហយីករចំ�យខពស់
េលី្របភពថមពលធំៗែដល�ចរកបន ដូចជេ្របងម៉ស៊ូត និងអគគីសនី។ មេធយបយ
មួយកនុងករេ�ះ្រ�យបញ្ហ េនះគឺករបូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់។ ្របេទសកមពុជមន
សហ្រគិនមួយចំនួនតូចបុ៉េ�្ណ ះែដលផលិតមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់�មករ
បញជ ទិញ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ស្តង់�ររបស់មូ៉ទ័រែដលផលិតេនកនុង្រសុកគឺេន
េខ�យ េហយីមិនគួរឱយទុកចិត្តបនេនះេទ មនមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់ជ
េ្រចីនែដល�ចរកបនេនេលីទីផ�រពិភពេ�ក បុ៉ែន្តតៃម្ល្រតូវបនេកីនេឡងីខពស់េនកនុង
្របេទសកមពុជ េហយីជទូេទ ម៉សុីនទងំេនះមិន្រតូវបនរចនេឡីងស្រមប់េ្របី
េល��នខយល់បក់េខ�យេនកនុង្របេទសកមពុជេនះេទ។ 

 

   
 

វទិយ�ថ នអភិវឌ�ន៍កមពុជ បនបេងកីតនូវគ្រមូមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់មួយ 
េ�យេ្របី្របស់បេចចកវទិយ “បូមេ�យែខ�”។ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ  
វទិយ�ថ នអភិវឌ�ន៍កមពុជបនបេងកីតមូ៉ែឌល១០្របេភទខុសៗគន  េហីយថមី េៗនះបនដំេឡីង
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មូ៉ែឌលមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់េនះជេ្រចីនស្រមប់បង្ហ ញេន�មផ្លូវសំខន់ៗ
េនែកបរ�ជ�នីភនំេពញ។ វទិយ�ថ នអភិវឌ�ន៍កមពុជក៏បនទទួលករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស
ពីអងគសិកខ ��បេចចកវទិយអភិវឌ�ន៍ (DTW) ែដលជអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបលរបស់ច្រក
ភពអង់េគ្លស េដីមបែីកលម្អចំណុចខ្វះខតមួយចំនួនរបស់ខ្លួន។ គំនិតេនះ�ចទក់ទញ
ចំ�ប់�រមមណ៍ពីអនកវនិិេយគឯកជន និងមច ស់ដី េហយីជលទធផល មូ៉ទ័របូមទឹកែដល
េ្របីកម្ល ងំខយល់ចំនួនជង២0េ្រគឿង ្រតូវបនលក់េចញ េហយីមនកសិករជេ្រចីនបនេធ្វី
ករបញជ ទិញបែនថម។ 

បេចចកវទិយេនះមនលកខណៈ�ម�ញ េហយី�ចេ្របីបនយ៉ងងយ្រសលួេ�យ
កសិករែខមរ។ បេងគ លែដក្រតូវបនេ្របីជស៊ុមទ្រមស្រមប់�្ល បកង្ហ រេធ្វីពីែដកែថបចំនួន
២�ែដល�ចវលិបនេ�យេលប�នខយល់៦ែម៉្រតកនុងមួយវនិទី។ េនេពលែដល�្ល ប
កង្ហ រចប់េផ្តីមវលិ កបលបូមទញយកទឹកេឡងី�មរយៈបំពង់ែដលភជ ប់េទនឹង្របភព
ទឹកេ្រកមដី ឬទឹកទេន្ល។ �យុកលៃន្របតិបត្ដិកររបស់មូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់
េនះគឺចេន្ល ះពី៣េទ៥ឆន  ំបនទ ប់ពីេនះ ឧបករណ៍េនះ�ច្រតូវករករែថទ ំនិងជួសជុល។ 

ថមីៗេនះ សហពនធ័សមគមកសិករកមពុជស្រមប់ផលិតកមមកសិកមម (CFAP) ែដល
មនករគ្ំរទពីអងគករអភិវឌ�ន៍ហូឡង់ (SNV) បនសហករជៃដគូជមួយវទិយ�ថ ន
អភិវឌ�ន៍កមពុជេដីមបដំីេឡងីបំពង់មូ៉ទ័រ២េនេខត្ត�្វ យេរៀង េដីមប�ីកលបងលទធភព
របស់ពួកេគកនុងករេ្រ�ច្រសពដីតូចៗកនុងករ�បំែន្ល។ េគរពឹំងថ មូ៉ទ័រេនះនឹងេ្រ�ច
្រសពៃផទដីរហូតដល់េទ២ហចិ�ែដលមនមច ស់រហូតដល់៧ ឬ៨្រគួ�រ។ 

ករទិញមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់ និងទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លពីរេបៀប
្របតិបត្តិករមូ៉ទ័រេនះស្រមប់្រកុមកសិករែដលមនគន ពី៧េទ៨នក់ ្រតូវចំ�យ្របក់
អស់្របមណជ៥០០ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងមន ក់ (សរុបចំនួន៣ ៥០០ដុ�្ល រ�េមរកិ រមួ
ទងំករតំេឡងី)។ ឧបករណ៍េនះគឺជករវនិិេយគែតម្ដងជករេ្រសចែដលសន�បំន
្របែហល ២០០ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងមួយឆន  ំេទេលីៃថ្ល្របតិបត្តិករេនេពលែដលេ្របៀបេធៀប
�េទនឹងម៉សុីនេភ្លីងស្តង់�រមួយែដលជធមម�ទមទរករចំ�យេលីេ្របងឥនធនៈជ
្របច ំ ្រពមទងំករែថទែំដលេកីតមនជបន្តបនទ ប់។ េលីសពីេនះេទៀត មូ៉ទ័របូមទឹក
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ែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់មិនមនករចំ�យេលីេ្របងឥនធនៈ និងគម នកររភំយឧសម័នពុល
កនុងអំឡុងេពលដំេណីរករេឡយី។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី មូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់
េនះក៏្រតូវករករែថទ�ំមេពលកំណត់ផងែដរ។ េលីសពីេនះេទៀត �ត្រមូវឱយមន
ចំេណះដឹង�ទ ត់ជំនញែផនកបេចចកេទសកនុងករណីែដលមូ៉ទ័រេនះខូច។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ 

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនតិចតួច េ�យ�រែតតៃម្លខពស់
របស់� ក្រមិតទបៃនលទធភពព្រងីក និងលកខណៈសមុគ�ម ញៃនបេចចកវទិយ។ ែផនក
វជិជមនគឺ�មនទំនក់ទំនងខពស់ េហយីមនភពល្អ្របេសីរដល់បរ�ិថ ន។ �្រតូវបនេគ
ចត់ទុកថ មនផលប៉ះពល់តិចតួចលមមេលីករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ 
េ�យ�រែតគុណសមបត្តិៃនករសន�សំំៃចទឹកែដល�ចសុីសងគន នឹងតៃម្លខពស ់និងភព
សមុគ�ម ញរបស់�។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថមនពិនទុទបេនកនុងករវភិគ
�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗៃនមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់គឺ្របសិនេបីដំេណីរករ
ល្អ �នឹងជួយស្រមួលដល់ផលិតកមមដំ�្ំរសូវេកីនេឡងី េហយីជួយកសិករេនជិត
្របភពទឹក�ច�បំែន្លបនេនរដូវ្របងំ។ ករេធ្វីែបបេនះ�ចកត់បនថយតៃម្លៃនករេធ្វី 
ពិពិធកមមសហ្រគសកសិកមមេទជដំ�រំដូវ្របងំ េហីយក៏ផ្តល់នូវករេ្រ�ច្រសពបែនថម
កនុងអំឡុងេពល�ងំសងួត ឬេដីមបនីមំកនូវករ�ដុំះទន់េពលេវ�។ �មករយល់េឃញី
ៃនករែ្រប្របួល�កសសតុ អតថ្របេយជន៍ចមបងមួយគឺមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់
ផ្តល់នូវវធីិ��ស្តស្រមប់ករបូមទឹកែដលមនតៃម្លេថក។ 

គុណវបិត្ត ិ

គុណវបិត្តិចមបងមួយកនុងចំេ�មគុណវបិត្តិេផ�ងេទៀតរបស់មូ៉ទ័របូមទឹកែដល
េ្របីកម្ល ងំខយល់គឺ�មនតៃម្លខពស់។ ម៉យងេទៀត េ�យ�រែត�្រតូវករទិញែដលបងកបញ្ហ
្របឈមស្រមប់ករេធ្វីទីផ�រ។ េលីសពីេនះ េន្របេទសកមពុជមិន�ចមនខយល់្រគប់
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េពលេដីមបផី្ដល់ថមពលដល់មូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់េនះេទ េហយីបរមិណ
ទឹកែដលបនបូម េ�យមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់បចចុបបននេនះ មិន្រគប់្រគន់
ស្រមប់េ្រ�ច្រសពដី�បំែន្លចំនួន៧សួនែដលជចំនួនេសមីនឹងចំនួនកសិករែដលបន
េសនីឱយរមួគន ជ្រកុមទិញមូ៉ទ័របូមទឹកេ្របីកម្ល ងំខយល់េនះមួយផង។ ដូេចនះ កសិករ្រតូវមន
ករេរៀបចំបនល្អ និងមនវធិនករចបស់�ស់អំពីរេបៀបេ្របីមូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំ
ខយល់េនះ និងករេ្របី្របស់ទឹក។ ជចុងេ្រកយ េនេពលែដលក្រមិតទឹកបនផ្ល ស់ប្តូរទី�ងំ 
មូ៉ទ័របូមទឹកែដលេ្របីកម្ល ងំខយល់ក៏្រតូវមនករែកត្រមូវែដរ េហយី្រតូវករករគ្ំរទពីបុគគលិក
ែដលមនចំេណះដឹងែផនកបេចចកេទសមួយចំនួន។ 

្របភព 
SNV. 2013. Study on Good Practices in Agricultural Adaptation in Response to 
Climate Change in Cambodia. SNV Netherlands Development Organisation. 
http://www.snvworld.org/en/regions/asia/publications/Study-on-Good-Practices-
in-Agricultural-Adaptation-in-Response-to-Climate-Change-in-Cambodia 
WikiWater article on wind pumps: http://www.wikiwater.fr/e42-wind-powered-
pumps.html   
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៦.៥.� �����ូលទឹកេភ្លៀង 

ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីបេចចកេទសកសិកមម កសិករ និង្រកុមកសិករខន តតូច។ 
ករពណ៌ន  
ធ្ល ក់េភ្ល�ង�ចផ្តល់ជទឹកធមមជតិ�្អ តបំផុតែដល�ចរកបន។ �មនវ�ិលភព

ែដលគួរពិចរ�បន ស្រមប់ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងទុកេនេពលែដល�ធ្ល ក់ចុះមក មុន
េពលែដលករបត់បង់ដ៏ធំេកីតេឡងីេ�យ�ររហួំត រភំយចំ�យទឹក និងករហូរ
េចល និងបង្ហូរ�ម្របព័នធបង្ហូរេចញ គឺ្របមូលទុកមុនេពលែដល�ក្ល យេទជទឹកកខ្វក់
េ�យមេធ�បយធមមជតិ ឬសកមមភពមនុស�។ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងគឺជបេចចកេទស
សមរមយមួយ ជពិេសសស្រមប់តំបន់ែដលមិនមនទឹកេនេលីៃផទដី ឬកែន្លងែដលទឹក
េ្រកមដីមនជេ្រមេ្រជ ឬមិន�ចទញមកេ្របី្របស់បន េ�យ�រ�ថ នភពដីរងឹ ឬ
កែន្លងែដល�មនជតិៃ្រប ឬ�សុីតេ្រចីនហួស។ 

ករែ្រប្របួល�កសធតុកំពុងរខំនដល់លំនទឹំកេភ្ល�ងទូទងំពិភពេ�ក មន
ន័យថែផនកមួយចំនួនៃនពិភពេ�កកំពុងទទួលរងនូវករធ្ល ក់ចុះយ៉ងខ្ល ងំនូវបរមិណ
ទឹកេភ្ល�ងែដលនឱំយមនករធ្ល ក់ចុះនូវក្រមិតទឹកេនកនុង�ងស្តុកទឹក និងទេន្លជេ្រចីន។ 
េន�្រហ្វកិ អនុតំបន់���៉ែដល២ភគ៣ៃនតំបន់េនះគឺជតំបន់�លខ�ច់ និងដីសងួត 
ត្រមូវករចបំច់ស្រមប់ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករ្រគប់្រគងទឹកកនុងវសិ័យកសិកមម មន
�រ�សំខន់បំផុត។ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង តំ�ងឱយយុទធ�្រស្តបន�ុំមួយស្រមប់្របជ
ពលរដ្ឋែដលរស់េនជមួយករែ្រប្របួលខ្ល ងំៃនរបបទឹកេភ្ល�ងស្រមប់ករផគត់ផគង់េនផទះផង 
និងេដីមបេីលីកកមពស់ផលិតកមមដំ� ំករចិញច ឹមសត្វ និង្របេភទកសិកមមេផ�ង�េទ�តផង។ 

ជទូេទ បរមិណទឹកែដល�ចរកបន�មរយ�ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងេនមនក្រមិត 
េហយីគួរែត្រតូវបនេ្របី្របស់េ�យ្របុង្របយត័នេដីមបកីត់បនថបញ្ហ កង្វះទឹក កនុងដំ�ក់
កលសំខន់ៃនករលូត�ស់របស់ដំ�។ំ ករេ្រ�ច្រសពបែនថមគឺជយុទធ�្រស្តគន្លឹះ 
និង�ចជួយបេងកីនទិននផលបនជង១00%។ ករវនិិេយគតូច�ចេ�យផ្តល់ទឹកបែនថម
រ�ង�០ េទ២០០មីលីែម៉្រតកនុងមួយហចិ�កនុងមួយរដូវ ស្រមប់ករេ្រ�ច្រសពបែនថម 
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រមួជមួយករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡីងនូវករ្រគប់្រគងែផនកេក�្រត��ស្ត�ចបេងកីនផលិតភព
ទឹក និងទិននផលេទ្វដងេនកនុងវសិ័យកសិកមមែដលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់តិចតួច។ 

ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង្រតូវបនកំណត់ជវធីិ��ស្ដមួយ ស្រមប់ករទញយកករ
្របមូល ករស្តុកទុក និងអភិរក�ទឹក េលៃីផទដីស្រមប់វសិ័យកសិកមមេនតំបន់សងួត និង
តំបន់ពក់ក�្ត លសងួត។ ទងំេហ�្ឋ នរចនសមព័នធខន តតូច និងខន តធំ ្រតូវបនេ្របី្របស់
ស្រមប់ករ្របមូល និងករស្តុកទឹកេភ្ល�ងែដល្របមូលបន រមួមន្រសះទឹក ធុងធំៗ �ង
ស្តុកទឹក និងទំនប់ទឹក។ ្របព័នធ្របមូលទឹកេភ្ល�ងែដល្រតូវបនេ្របី្របស់ ជទូេទ្រតូវបន
�ងសង់េឡងីពីសមសភគសំខន់ៗចំនួន៣គឺ៖ (ក) ៃផទរងទឹកេភ្ល�ង (ខ) ្របព័នធបង្ហូរ
ទឹកនិង (គ) មេធយបយស្តុក។ 

ៃផទរងទឹកេភ្ល�ង៖ ជទីកែន្លងែដលទឹកេភ្ល�ង ឬទឹកហូរប៉ះដំបូង េហយីករណីភគ
េ្រចីន �ចជដំបូលផទះ ឬ�គរ ៃផទដី ឬៃផទថម៖ 

វធីិ��ស្ត�មដំបូល៖ វធីិ��ស្តេនះ
្របមូលទឹកេភ្ល�ងេនកនុងចង្អូរែគមដំបូល ឬ
បង្ហូរ�ចូលេទកនុង្របព័នធស្តុក �មរយ�ទរ
ទឹក។ ដំបូល�ច្រតូវបន�ងសង់េ�យ
វតថុធតុជេ្រចីន រមួមនដំបូលស័ងកស ីហ្វី
្របូសុីម៉ង់ត៍ េកប�ង និងេបតុង។ ដំបូល
្របក់សបូវ ឬស្លឹកេ�ន ត ជជេ្រមីសែដល
មនតៃម្លទបមួយ ក៏បុ៉ែន្ត��ចពិបក
កនុងករសម្អ ត និង�ចេធ្វីឱយប៉ះពល់ 

្របព័នធៃផទរងទកឹេភ្ល�ងទូេទ

ដល់ករហូរទឹកេទៀតផង។ ដំបូល្របក់េកប�ង ស័ងកសី ឬវតថុធតុដៃទេទៀតគឺល្អជង េ្រពះ�
ងយ្រសួលបំផុតកនុងករ�ងសង់ និងផ្តល់ទឹក�្អ ត។ េ្រគះថន ក់ចំេពះសុខភព�ច
ប�្ដ លមកពីបនទះ Asbestos (រូបធតុមិនេឆះ មិនរ�យ) ករ�បឱយប៉ះពល់ដល់
ករហូរទឹកេទៀតេ�ហ� ឬករ�បពីេលីនូវ�រធតុេផ�ងៗេទៀតែដល�ចបំពុលទឹក
បន។ �សម្រសបស្រមប់ករេ្របី្របស់កនុងផទះ េហយី�ចផ្តល់ទឹក�បស្រមប់ករ
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េ្របី្របស់កនុងផទះ និងកសិកមមខន តតូច។ 

វធីិ��ស្តេលៃីផទដី៖ ទឹកេភ្ល�ងែដលហូរេលីដីជធមម�្រតូវបនេគបង្ហូរចូលេទកនុង
ធុងមួយេនេ្រកមដី េនកនុងវធីិ��ស្តេលីៃផទដីេនះ។ ឱកសកនុងករបត់បង់ទឹកមន
េ្រចីនជង្របព័នធេ្របីដំបូល េ�យ�រែតករ្រជបចូលេទកនុងដី េហយីជទូេទ�មន
គុណភពទបជងេគ កនុងករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងេនះ។ បេចចកេទសស្រមប់បេងកីនលំហូរ
ទឹកេនទីជ្រមលេលីដីរមួមន៖ ករសំ�ត ឬករេ្រជីសេរសីគ្រមបរុកខជតិេលីដី�មរយ� 

្របព័នធៃផទរងទកឹេភ្ល�ងេលដី ី

ករបេងកីនជ្រមលដីជមួយគ្រមបដី
សិបបនិមមិត និងកត់បនថយជ្រមបទឹក
េ�យករប�្ហ ប់ដី និងករេ្របី្របស់
�រ�តុគីមី។ ភន សមិន្រជបទឹកក៏
�ចបនេ្របីផងែដរ។ ��ច្រតូវបន
េ្របីេនកនុងតំបន់ែដលមនស�្ឋ នដី
ទប និងសម្រសបស្រមប់ផលិតកមម
កសិកមមខន តធំែដលអនុញញ តឱយស្តុក
េន�មកែន្លងេដីម និងមនករ
េ្រ�ច្រសព។ 

 

វធីិ��ស្តេលផីទ ងំថម៖ ៃផទថម�ច្រតូវ
បនេគេ្របីជ្រប�យស្រមប់្របមូល
ទឹកផងែដរ។ ៃផទខងេលីៃន្រសទប់ថម
ែដល�ចេ�ីញេនជ្រមលខងេលី
ែដលមនថមេ្រចីន ឬ្រកលេ�យផទ ងំ
ថម េន�មតំបន់ទំនប ែតងែតមន
្របេ�ង ឬ្រជលង�មធមមជតិែដល
�ចក្ល យេទជ�ងស្តុកទឹកេ�យ  

ជ្រមលផទ ងំថមរងទកឹេភ្ល�ង

�ង្របមូលទឹកេភ្ល�ង េធ្វើ

ពីសុីម៉ង់ ឬដី 

គ្រមប�ងទឹក េធ្វើពីសុី

ម៉ង ឬែដក ជញជ ំង�ងេធ្វើពីសុម៉ីង់ 

�ក់ត្រមង្រតង ���់ ្រគួស 

េនកែន្លបង្ហូរទឹក 

ទំនប់ទឹក 

�ងទឹក 

ៃផទជ្រមលថមរងទឹកេភ្ល�ង 

ទុេយទឹក
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្រគន់ែត�ងសង់ទំនប់។ ជធមម� �ទក់ទងនឹងករឈូសឆយគ្រមបរុកខជតិពីទី�ងំ
េនះ និងកររុព័ំទធតំបន់ជ្រមលេនះេ�យ្រប�យ។ ៃផទថមមិនគួរមនបក់ែបក ឬេ្របះ
េឡយី េ្រពះេនះ�ចប�្ត លឱយទឹកេលចធ្ល យេទេ្រកមទំនប់។ ជទូេទទឹកមន
គុណភពទបជងករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងេ�យផទ ល់ បុ៉ែន្ត�ចែកលម្អបន ្របសិនេបីមន
ករ�ម�ត់ (ឧទហរណ៍ សត្វ និងេកមងៗ) មិនឱយចូលេទេនតំបន់េនះ។ 

្របព័នធបង្ហូរ៖ ្របព័នធបង្ហូរមនេ្រចីន្របេភទស្រមប់ករនទឹំកពីទីជ្រមលេទ
ឧបករណ៍ស្តុក រមួមន្រប�យ ទុេយ ចង្អូរទឹក និងលូេលីៃផទដី ឬែ្រពក ជេដីម។ ្របព័នធ
បញជូ នខន តធំ�ច្រតូវករម៉សុីនបូមទឹក េដីមបបូីមទឹកពីទីឆង យ។ ទងំេនះគួរែត្រតូវបន
េធ្វីេឡងីពីពីសមភ រៈេផ�ងៗ ដូចជ េឈ ី�ស� ីផ្ល សទិច ែដកអីុណុក �លុយមីញូ៉ម ឬសឡំី
ែកវ េដីមបេីជ�ស�ងផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីគុណភពទឹក។ កនុងករណីៃនទីជ្រមលថម 
្រប�យទឹក�ច�ងសង់ជជញជ ងំថមែដលមនថមរដឹបរដុប/ថមរងឹ និងភជ ប់គន ជមួយ
បយអ។ ស្រមប់ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង�មផទះ ្រប�យទឹក បំពង់បង្ហូរចុះ ជីវ�វ និង
ឧបករណ៍ចេ្រមះ ្រតូវករជចបំច់ េដីមបេីផទរ និងសម្អ តទឹកែដល្របមូលបនមុននឹង
ចូលេទកនុងឧបករណ៍រក�ទុក។ 

មេធយបយស្តុក៖ មេធយបយស្តុក្រតូវបនេ្របី េដីមបរីក�ទឹកទុកែដល្របមូល
បនពីទីជ្រមល េហយី្រតូវបនចត់ថន ក់ជ (១) �ងស្តុកេនេលីដី និង (២) �ងស្តុក
ទឹកេ្រកមដី។ កែន្លងទងំេនះ�ចមនទំហខុំសៗគន ពីមួយែម៉្រតគូបរហូតដល់�ប់រយ
ែម៉្រតគូបស្រមប់គេ្រមងធំៗ។ មេធយបយស្តុកទឹកធមម�ែដល្រតូវបនេ្របីស្រមប់ករ
ស្តុកទឹកខន តតូច គឺធុងជ័រប្ល សទិច ធុង ពីដុង ពង និងធុងេ្របងចស់ៗ។ ឧបករណ៍ទងំ
េនះ�ច្រតូវបនផលិតេឡងីពីសមភ រៈមនតៃម្លេថកៗែដល�ចរកបនេនកនុងមូល�្ឋ ន 
ដូចជ �ស� ី និងែដក េហយីេ្រ�បេ�យល�យខ�ច់ និងសុីម៉ង់ត៍។ ករេពញនិយម
កន់ែតខ្ល ងំេឡីងៗគឺធុងហ្វ្ីរបូសីុម៉ង់ត៍ែដលេធ្វីេឡីងេ�យ�ក់បយអព័ទធជំុវញិែខ��ង
សុី�ងំ ជួយកំុឱយេ្របះែបក។ ធុងទងំេនះ�ចេធ្វីបនរហូតដល់ទំហ១ំ០០ម៣។ ស្រមប់
ករស្តុកបរមិណទឹកកន់ែតេ្រចីន ជធមម�្របព័នធេនះ្រតូវករធុង ឬ�ងទឹកកន់ែតធំ
ែដលមនភពរងឹម្ំរគប់្រគន់ េហយីេ្របី្របស់បនយូរអែង្វង។ ជទូេទ �ងទងំេនះ
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�ច្រតូវបន�ងសង់េឡងីពីឥដ្ឋ និងពសពីខងេ្រ�េ�យសុីម៉ង់ត៍។ ចំេពះទឹកែដល
បនពីជ្រមលថម ករេ្របីទំនប់គឺជទ្រមង់ធមម�ៃនមេធយបយស្តុកទឹកទុក។ ្រតូវករករ
ែថទេំដីមបសីំ�ត�ង និង្រតួតពិនិតយ្រប�យទឹក បំពង់បង្ហូរ និងទ្វ រទឹកែដលជទូេទ
មនករេខ្វះដីកខ្វក់ ស្លឹកេឈ ីនិងកំេទចកំទីែដលសទះេផ�ងៗ។ ករសម្អ តែបបេនះគួរែត
េធ្វីេឡងីជេរៀង�ល់ឆន មុំនេពលចប់េផ្តីមរដូវេភ្ល�ង រមួទងំករ្រតួតពិនិតយជេទៀងទត់។ 
េនកនុងតំបន់ែដលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់មិន�ចទយទុកជមុនបន ្រតូវមនករែថទ ំ និង
សម្អ តជេទៀងទត់កន់ែតេ្រចីនេដីមបីធនថមេធយបយទងំេនះ្រតូវបនែថទបំន
យ៉ងល្អ។ ករែបកេ្របះធុងស្តុកទឹក �ចបេងកីតជបញ្ហ ធំ  ៗេហយីេគគួរែតជួសជុលភ្ល មៗ 
េដីមបេីចៀស�ងករបត់បង់ទឹក។ កនុងករណីៃនជ្រមលៃផទដី និងជ្រមលថម ទមទរឱយ
មនករយកចិត្តទុក�ក់កន់ែតខ្ល ងំេដីមបេីចៀស�ងករបំផ្ល ញ និងេធ្វីឱយកខ្វក់ពីមនុស� 
និងសត្វ េហយីរក�តំបន់េនះកំុឱយមនគ្រមបរុកខជតិ។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសធតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចជ៖ (ក) សក្ត នុពលខពស់
ស្រមប់លទធភពព្រងីក (ខ) ភពពក់ព័នធខពស់េនថន ក់សហគមន៍ (គ) ក្រមិតសមធម៌
ខពស់កនុងចំេ�មសហគមន៍ (ឃ) មនលទធភពៃន�ថ ប័នខពស់ (ង) ផលប៉ះពល់
អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន។ �្រតូវបនេគចត់ទុកថមនឥទធិពលខពស់លមមេទនឹងករ
បន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យ�រែតលកខណៈៃនករសន�សំំៃចទឹករបស់
្របព័នធេនះ។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថមនពិនទុខពស់េនកនុងករវភិគ�មែបប
ពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

បេចចកេទស្របមូលទឹកេភ្ល�ងមនលកខណៈ�ម�ញកនុងករតំេឡងី និងដំេណីរករ។ 
្របជពលរដ្ឋកនុងមូល�្ឋ ន�ចទទួលបនករបណ្ដុ ះប�្ត លយ៉ងងយ្រសួល កនុងករ
អនុវត្តបេចចកេទសែបបេនះ េហយីសមភ រៈស្រមប់�ងសង់ជធមម�មនរចួជេ្រសច។ 
ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងមនភពងយ្រសួល ពីេ្រពះ�ផ្តល់ទឹក�មករេ្របី្របស់ េហយី
កសិករមនករ្រគប់្រគងេពញេលញេលី្របព័នធរបស់ពួកេគ។ ករេ្របី្របស់បេចចកេទស
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្របមូលទឹកេភ្ល�ង ែកលម្អភព្រគប់្រគន់េ�យខ្លួនឯង េហយីមនផលប៉ះពល់តិចតួច
ដល់បរ�ិថ ន។ ករចំ�យេលីករ្របតិបត្តិករមនក្រមិតទបសមរមយ។ ករ�ងសង់ 
ករ្របតិបត្តិករ និងករែថទមិំនពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលីកម្ល ងំពលកមមេទ។ ទឹកែដល្របមូល
បន មនគុណភព�ចទទួលយកបនស្រមប់េគលបំណងកសិកមម។ ផល្របេយជន៍
េផ�ងេទៀត រមួមន ករបេងកីនក្រមិតសំេណីមដី និងករបេងកីន្រសទប់ទឹកេ្រកមដី �ម 
រយៈៃនករបញចូ លសិបបនិមមិត។ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង និងករេ្របី្របស់�េដីមបសីេ្រមចបន
ទិននផលដំ�ខំពស់ �ចជំរុញកសិករឱយេធ្វីពិពិធកមមសហ្រគសរបស់ខ្លួន ដូចជ បេងកីន
ផលិតកមម េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវជេ្រមីសៃនដំ�រំបស់ពួកគត់ ទិញសត្វចំនួនេ្រចីន ឬ 
វនិិេយគេលីទុនចំ�យស្រមប់េធ្វីឱយដំ�្ំរបេសីរេឡីង ដូចជ េហ�្ឋ រចនសមព័នធ
េ្រ�ច្រសព ជី និងករ្រគប់្រគងសត្វល្អិតចៃ្រង។ 

គុណវបិត្ត ិ

គុណវបិត្តិចមបងៃនបេចចកេទស្របមូលេភ្ល�ងេនះគឺករផគត់ផគង់មនក្រមិត និង
ភពមិនចបស់�ស់ៃនករធ្ល ក់េភ្ល�ង។ ទឹកេភ្ល�ងមិនែមនជ្របភពទឹកែដល�ចទុកចិត្ត
បនេទកនុងរដូវ្របងំ ឬេនេពលមនេ្រគះ�ងំសងួតអូសបន្ល យ។ សមតថភពស្តុកទឹកទប
នឹងកំណត់សក្ត នុពល្របមូលទឹកេភ្ល�ង ខណៈែដលករបេងកីនសមតថភពស្តុកទឹកកន់ែត
ធំនឹងបែនថមេទេលីករចំ�យ�ងសង់ និងចំ�យ្របតិបត្តិករែដលេធ្វីឱយបេចចកេទស
េនះមិនសូវមន្របសិទធភពខងេសដ្ឋកិចច។ ្របសិទធភពៃនករស្តុក�ច្រតូវបនកំណត់
េ�យរហួំតែដលេកីតេឡងីរ�ងករធ្ល ក់ទឹកេភ្ល�ងម្ដងៗ។ េនកនុង�ងស្តុកទឹកែដលមន
ករផគត់ផគង់តិចតួច ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងេនតំបន់ខងេលី ទឹក�ចមនផលប៉ះពល់
អវជិជមនេនតំបន់ខងេ្រកម និង�ចបងកឱយមនជេម្ល ះសហគមន៍ធងន់ធងរ។ គួរបញជ ក់
ផងែដរថ េនេពលែដលលំហូរទឹកេចញមកពីតំបន់ធំៗ េហយីហូរចក់េទ�ងស្តុក 
តូចៗ ��ចមនបញ្ហ ពីករថយគុណភពទឹក�មរយៈករហូរចូលនូវ�រធតុគីមី
កសិកមម និង�រធតុមិន�្អ តដៃទេទៀត។ 
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៦.៦.� ករ��្វើែផនករត្រមូវករទឹកស្រមប់�្រ��្រស��ំ��ំ
ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច ្រកុមកសិករេ្របី្របស់ទឹក 

ករពណ៌ន  

ត្រមូវករទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសពដំ� ំ ្រតូវបនកំណត់ថ “បរមិណទឹកែដល
្រតូវករេដីមបីតបសនងវញិដល់ដំ�ែំដលទទួលរងរហួំតរភំយចំ�យទឹកកនុងេពលលូត
�ស់”។ �្រតូវបនេគអធិបបយផងែដរថ "ទឹកសរុបែដល្រតូវករស្រមប់រហួំតបំភយ
ចំ�យទឹកចប់ពីករ�ដុំះរហូតដល់ករ្របមូលផលដំ�េំនកនុងរបប�កសធតុជក់
�ក់មួយ េនេពលែដលសំេណីមដី្រតូវបនរក�្រគប់្រគន់េ�យទឹកេភ្ល�ង និង/ឬ េ�យ
ករេ្រ�ច្រសពដូេចនះ�មិនកំណត់ករលូត�ស់ និងទិននផលដំ�េំទ"។ េទះជយ៉ង
�ក៏េ�យ តៃម្លស្រមប់ដំ�រំហួំតបំភយចំ�យទឹក និងដំ�្ំរតូវករទឹកេ្រ�ច
្រសពគឺមនតៃម្លដូចគន ។ ដំ�្ំរតូវករទឹកេ្រ�ច្រសព សំេ�េ�េលីបរមិណទឹកែដល
្រតូវបត់បង់�មរយៈរហួំតបំភយចំ�យទឹក។ ករយល់ដឹងយ៉ងេពញេលញអំពីត្រមូវ
ករទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសពដំ�គឺំមន�រៈសំខន់�ស់ស្រមប់កសិករែដល�ដុំះ
ដំ�្ំរតូវករទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសព េដីមប�ីចេ្របី្របស់ទឹក្របកបេ�យភពសន�ំ
សំៃចបំផុតមិនផ្ដល់ផល�្រកក់ដល់ទិននផលដំ�។ំ េនះជក�្ត សំខន់បំផុតែដលទឹក
មនករខ្វះខតេកីតេឡងី ជពិេសសនរដូវ្របងំេនកមពុជ និងករែ្រប្របួល�កសធតុ
បនកត់បនថយបរមិណទឹក េទះបីជេនកនុងរដូវវស�។ 

របបទឹកេភ្ល�ងែដលជែផនកដ៏មន្របសិទធភពមួយៃនទឹកេ្រ�ច្រសពដំ�្ំរតូវ
ករេដីមបបំីេពញត្រមូវករបំភយចំ�យទឹក។ ដីែដលមន្រសទប់មនតួនទីរក�ទឹក
េភ្ល�ង េហយីបញជូ ន្រតលប់មកដំ�វំញិកនុងេពលែដលខ្វះទឹក។ េនកនុង�កសធតុេសីម 
យន្តករេនះមនលកខណៈ្រគប់្រគន់េដីមបធីនកររកីលូត�ស់ដ៏្របេសីររបស់ដំ�េំន
កនុងតំបន់ផលិតកមមកសិកមមែដល�្រស័យេ�យទឹកេភ្ល�ង។ េនតំបន់�កសធតុសងួត ឬ
កនុងរដូវ្របងំែដលអូសបន្ល យ ករេ្រ�ច្រសពគឺជករចបំច់�ស់េដីមបទីប់ទល់នឹង
រហួំតបំភយចំ�យទឹក (បំភយចំ�យទឹករបស់ដំ� ំនិងរហួំតចំ�យទឹករបស់ដី) 
េ�យ�រែតរបបេភ្ល�ងមិន្រគប់្រគន់ ឬមិនេទៀងទត់។ ករេ្របី្របស់ទឹកេដីមបេី្រ�ច
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្រសពដំ�្ំរតូវបនេគកំណត់ថជបរមិណទឹកែដល្រតូវករ េដីមបទីប់ទល់នឹងករខ្វះ
ខតរ�ងរហួំតបំភយចំ�យទឹកខ្ល ងំ និងរបបទឹកេភ្ល�ងែដលមន្របសិទធភពេនអំឡុង
េពលលូត�ស់របស់ដំ� ំ និងករែ្រប្របួលអ្រ�សំេណីមដីែដលែ្រប្របួលយ៉ងខ្ល ងំ
េទ�មលកខខណ្ឌ �កសសតុ ក៏ដូចជរដូវកល ្របេភទដំ� ំនិង្របេភទដី។ 

ស្រមប់ែខែដលបនកំណត់ សមតុលយទឹកេលីដំ��ំចប�ជ ក់បនេ�យ 
រូបមន្ត៖ 

ICU = ETc - P - DS 

ICU  =  ត្រមូវករទឹកេដីមបេី្រ�ច្រសពដំ� ំ(មម) 
ETc  =  កររហួំតចំ�យទឹកពីដំ� ំ(មម) 
P  =  បរមិណទឹកេភ្ល�ង(មម) 
DS  =  ករែ្រប្របួលសំេណីមដី (មម) 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចជ៖ (ក) ករចំ�យទប
ចំេពះកសិករ និងមន្របសិទធភពែផនកេសដ្ឋកិចចខពស់ (ខ) ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមទប 
(គ) សក្ត នុពលខពស់ស្រមប់លទធភពព្រងីក និងមនភពបត់ែបន (ឃ) ភពពក់ព័នធ
ខពស់េនថន ក់សហគមន៍/កសិករ និង (ង) ផលប៉ះពលអ់វជិជមនទបេលីបរ�ិថ ន សុខភព 
និងសុវតថិភព។ �្រតូវបនេគចត់ទុកថមនឥទធិពលខពស់លមមេទនឹងករបន�ុំនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសសតុេ�យ�រែតលកខណ�ៃនករសន�សំំៃច និងករ្រគប់្រគងទឹករបស់
្របព័នធេនះ។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថមនពិនទុខពស់េនកនុងករវភិគ�ម
ែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

កសិករ និងអនក�ដុំះដំ� ំ ្រតូវទទួល�គ ល់ថ ទឹកគឺជធនសនដ៏សំខន់ និង
មនតៃម្លែដលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងផលិតកមមដំ�ឱំយមនគុណភពខពស់�មករ
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កំណត់ និង�មេពលេវ�។ ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីទងំករលូត�ស់របស់ដំ� ំ និង
ករេ្របី្របស់ទឹក្របកបេ�យ្របសិទធភព�មរយ�� 

 ករយល់ដឹងពីសមតថភពរបស់ដីកនុងកររក�ទឹកេនកនុងែ្រសនីមួយៗ និងត្រមូវ
ករទឹក និងករេឆ្លីយតបនឹងករដុះលូត�ស់របស់ដំ�នីំមួយៗ។ 

 ករេ្របី្របស់្របព័នធ្រតួតពិនិតយសំេណីមដីែដលមន្របសិទធភព េហយីេ្របី្របស់
� េដីមបកំីណត់េពលេ្រ�ច្រសពឱយបនជក់�ក់។ 

 ករេ្រជីសេរសីឧបករណ៍េ្របី្របស់បន្រតឹម្រតូវស្រមប់�ថ នភពរបស់អនកេ្របី
្របស់ និងដឹងពីរេបៀបេ្របី្របស់�ឱយអស់លទធភពកនុងលកខខណ្ឌ ៃន�កស�្ឋ ន
ភព និងបនទន់េពលេវ�។ 

 ករ្រគប់្រគងករេ្របី្របស់ទឹកស្រមប់ផល្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចដល់ក្រមិត 
អតិបរម េហយីមនផលប៉ះពល់បរ�ិថ នកនុងក្រមិតអបបបរម។ 

 ករ្រតួតពិនិតយេ្រកយេពលអនុវត្តេដីមបែីស្វងរកមេធយបយែកលម្អករេ្របី្របស់
ទឹក្របកបេ�យ្របសិទធភព។ 

ករគិតគូរពីបរ�ិថ នកំពុងែតបេងកីនករចូលរមួចំែណកកនុងករ�ដុំះ និងករែស្វង
រកទីផ�រស្រមប់ដំ�។ំ ករ�ម�នដំ�យ៉ំងយកចិត្តទុក�ក់ និង្របកបេ�យ
្របសិទធភព និងករ្រតួតពិនិតយេលី្របព័នធេ្រ�ច្រសពមន�រ�សំខន់ខ្ល ងំចំេពះករ
�ដុំះដំ�ែំដលមនផលចំេណញនេពលអនគត។ 

គុណវបិត្ត ិ

ឧបសគគចមបងគឺក្រមិតៃនករបណ្តុ ះប�្ត លែដលត្រមូវឱយកសិករ�ចេ្របី្របស់
បនល្អបំផុត។ បចចុបបនន ក្រមិតៃនករយល់ដឹងពីត្រមូវករទឹកស្រមប់�ដុំះដំ� ំនិងករ
េ្របី្របស់ទឹកេលីដំ�្ំរសូវែដល�ដុំះេនកនុង្របេទសកមពុជមនតិចតួច�ស់ស្រមប់
ម្រន្តីេនកនុងនយក�្ឋ នពក់ព័នធៃន្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម និង្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ បញ្ហ ចំបងៗគឺត្រមូវករបណ្តុ ះប�្ត លម្រន្តី និងកសិករ និង
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្រកុមអនកេ្របី្របស់ទឹក េដីមប�ី�គេ្រមងេន��ចមនែ�នករ និងករ្រគប់្រគងបន
កន់ែត្របេសីរេឡងី។ 
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៦.៧.� ក�����������ំ��់កលល�ូ���់

ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ 
ករពណ៌ន 
ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់គឺជយុទធ�្រស្ត្រគប់្រគងទឹកមួយ

ែដលបនអនុវត្តេដីមបេី្របី្របស់ទឹកកនុងករេ្រ�ច្រសពឱយមន្របសិទធភព។ ករអនុវត្ត
្រតឹម្រតូវៃនករករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់្រតូវមនករយល់ដឹងនូវ 
ទិននផលដំ�េំឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករទឹក (ដំ�ឆំប់ទទួលរងេ្រគះនឹងេ្រគះ�ងំសងួត) 
និង�ចប៉ះពល់ដល់េសដ្ឋកិចច េ�យ�រករ�យចុះៃនករ្របមូលផលដំ�។ំ កនុង
តំបន់ែដលធនធនទឹកមនកំណត់ �ចផ្តល់ផល្របេយជន៍េ្រចីនដល់កសិករកនុងករ
បេងកីនផលិតភពដំ� ំ និង�ច្របមូលផលដំ�បំនេ្រចីន�មទំហៃំផទដីែដលបន�ំ
ដុះ។ ករសន�សំំៃចទឹក្រតូវបនយកេទេ្របី្របស់កនុងេគលបំណងេដីមបយីកេទេ្រ�ច
្រសពេលីៃផទដីបែនថមេទៀត។ ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់គឺេនេពលខ្លះ
សំេ�ដល់ករេ្រ�ច្រសពបែនថមតិចតួច �ជករ�ក់ក្រមិតករេ្រ�ច្រសព�ម
ដំ�ក់កលលូត�ស់។ 

ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់មនន័យដូចតេទ៖ គឺជយុទធ�្រស្ត
ល្អបំផុតកនុងករេ្រ�ច្រសពគឺអនុវត្តកនុងដំ�ក់កលលូត�ស់របស់ដំ�ែំដលងយ
ទទួលរងេ�យេ្រគះ�ងំសងួត។ េ្រកពីដំ�ក់កលលូត�ស់្របឈមនឹងេ្រគះ�ងំសងួត 
ករេ្រ�ច្រសព្រតូវេធ្វីេឡងីេ�យមនែដនកំណត់េដីមបីេ�ះ្រ�យកង្វះខតទឹក េទះបី
កនុងករណីមនទឹកេភ្ល�ងធ្ល ក់តិចតួចក៏េ�យ។ ករសន�សំំៃចទឹកគឺជជេ្រមីសដ៏ល្អមួយ
េដីមបទីប់ទល់េទនឹងបតុភូត�ងំសងួតកនុងអំឡុងេពល�ដុំះ។ ជរមួ ករេ្រ�ច្រសព�ម
ដំ�ក់កលលូត�ស់គឺពំុទន់មនសមម្រតត្រមូវករទឹកេដីមបីយកេទេ្រ�ច្រសព
កនុងវដ្ត�ដុំះដំ�េំនេឡយី។ ខណ�ែដល�មិន�ចេជៀសផុតពីភព�ងំសងួតេលីដំ� ំ
និងនឱំយមនករបត់បង់នូវកមមដំ�េំនះ ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត
�ស់បនបេងកីនជអតិបរមនូវផលិតភពទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសពែដលជក�្ត ក្រមិត។ 
ផទុយពីេនះ ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់មនបំណងជួយរក�តុលយភព
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ៃនទិននផលដំ� ំ និងទទួលនូវផលិតភពទឹកជអតិបរមស្រមប់ដំ�ជំជងទទួល
ទិននផលខពស់។ 

្របសិនេបីដំ�ទំងំេនះលូត�ស់កនុងដំ�ក់កល�មួយ េហយីធន់នឹង
ករខ្វះខតទឹក ករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់�ចជួយបេងកីនសមម្រត
ៃនទិននផលដំ�ចំំេពះត្រមូវករទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសពដំ� ំ (បតុភូតរហួំតបំភយ
ចំ�យទឹក) េ�យកត់បនថយករបត់បង់ទឹកេ�យកររហួំតនិង/ឬ េ�យេកីនេឡងី 
សមម្រតៃនទិននផលេទនឹងជីវម៉សផលិតសរុប (សនទស�ន៍ករ្របមូលផល) និង/ឬ 
េ�យបេងកីនសមម្រតៃនផលិតកមមជីវម៉ស់សរបុេទនឹងរហួំតេ�យ�រភពរងឹមរំបស់
ដំ� ំ េទះបីជឥទធិពលេនះមនក្រមិតក៏េ�យ។ កររក�ទំនក់ទំនងៃនផលិតកមម 
ជីវម៉ស់ជមួយនឹងករបំភយចំ�យទឹកដំ� ំ និង/ឬ េ�យ�រែតករេ្របីជីមិន្រគប់
្រគន់ និង/ឬេ�យេច�ស�ងលកខខណ្ឌ េក�្រត��ស្តមិនល្អកនុងអំឡុងេពលលូត�ស់
របស់ដំ�ំដូចជករជទឹំកេន្រតង់ម្តុ ំឬស សមសភគចៃ្រងជេដីម។ 

ផលិតភពទឹកស្រមប់ដំ� ំ (WP) ឬ្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ទឹក (WUE) 
គិតជគីឡូ្រកម/ែម៉្រតគូប ែដលេគនិយមេ�ថ្របសិទធផលែដលបនបង្ហ ញពីបរមិណ
ៃនផលិតផលែដល�ចរកទីផ�របន (ឧទហរណ៍ គីឡូ្រកមៃន្រគប់ធញញជតិ) ទក់ទង
នឹងបរមិណទឹកែដលជត្រមូវករចបំច់ េដីមបផីលតិឱយបននូវផលិតផលដំ�េំនះ 
(ទឹកគឺគិតជែម៉្រតគូប)។ ទឹកែដល្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់ផលិតកមមដំ�្ំរតូវបនេគ
សំេ�េទេលីករលូត�ស់ៃនដំ� ំេនះគឺជកររមួបញចូ លគន ៃនទឹកែដលបត់បង់េ�យ
រហួំតពីៃផទដី និងរភំយចំ�យទឹកេ�យរុកខជតិែដលេកីតេឡងីកនុងេពលដំ�លគន ។ 
��ចមនករលំបក្របសិនេបីមូ៉ែដលទងំ២មនដំេណីរករមិន្រសបគន ។ តៃម្លតំ�ងៃន
្របសិទធផលកនុងករេ្របី្របស់ទឹក (WUE) ស្រមប់្រគប់ធញញជតិេនមូល�្ឋ នបនបង្ហ ញ
ឱយេឃញីថកររហួំតរភំយចំ�យទឹកកនុងអ្រ��ចែ្រប្របួលពី០,១០ េទ៤គីឡូ្រកម/
ែម៉្រតគូប។ 

ករពិេ�ធេលីដំ�មួំយចំនួនបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
្របសិទធភពករេ្របី្របស់ទឹកគឺបនេធ្វីឱយទិននផលមនករេកីនេឡងីខ្ល ងំ។ ឧទហរណ៍ 
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ស្រមប់ករ�ដុំះ្រសូវ�ឡកីនុងរដូវរងរេន្របេទសទួរគីបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ ករ
េ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់បនបេងកីនទិននផល៦៥% េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង
្រសូវ�លីែដលបន�ដុំះេនរដូវរងរេ�យពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង និងទទួលបនទិននផល
េទ្វដង េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករមនទឹកេ្រ�ច្រសព្រគប់្រគន់កនុងករ�ដុំះ្រសូវ
�លីេនរដូវរងរ លទធផលវជិជមន្រសេដៀងគន េនះែដរ ្រតូវបនេគពណ៌នស្រមប់
ដំ�កំបបស។ ករពិេ�ធេនកនុង្របេទសទួរគី និង��្ឌ បនបង្ហ ញថ ករេ្របីទឹក
េ្រ�ច្រសពស្រមប់ដំ�កំបបស�ច្រតូវបនថយចុះរហូតដល់៦០% ៃនត្រមូវករទឹក
សរុបស្រមប់ដំ� ំ ដូចេនះក្រមិតៃនទិននផលគឺមនកំណត់។ �មរេបៀបេនះ េគទទួល
បនផលិតភពដំ�ខំពស់ និងតុលយភពជីជតិដី និងទឹកកន់ែតល្អ្របេសីរជងមុន។ 

ដំ��ំកវប�កមម និងដំ�មួំយចំនួនក៏េឆ្លីយតបេ�យអនុេ្រគះចំេពះកង្វះ
ខតទឹក�មករេធ្វីករ�កល�ងពិេ�ធន៍ជមួយកសិករស្រមប់ករ�ដំំ�ំគ្វីនូ 
(Quinoa) ទិននផល�ចមនេសថរភព្របែហល១,៦េ�នកនុងមួយហចិ� េ�យ�រករ
េ្រ�ច្រសពបែនថម ្របសិនេបីគម នទឹកេភ្ល�ងអំឡុងេពលលូត�ស់ និងដំ�ក់កលផ្តល់
ផល។ ករេ្រ�ច្រសពេពញមួយរដូវ (ករេ្រ�ច្រសពទងំ្រសុង) បនេធ្វីឱយផលិតភព
ទឹកចុះេខ�យ។ ករ�ទំំពងំបយជូរ និងករ�ដំំ�ហូំបែផ្លក៏បនអនុវត្តនូវករេ្រ�ច
្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់ផងែដរ។ ចំេពះដំ�េំផ�ងេទៀត ករអនុវត្តករ
េ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់�ចេធ្វីឱយមន្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ទឹក
ទប េ�យ�រដំ�ទំងំេនះងយរងផលប៉ះពល់េ�យ�រភព�ងំសងួតេពញមួយ 
រដូវកលែដលជេហតុនឱំយមនទិននផលទប ជពិេសសដំ�េំពត។ 

កររមួចំែណកភពធន់្រទនឹំង�កសសតុ 
ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះគឺ៖ (ក) កសិករចំ�យតិច និង

្របសិទធផលេសដ្ឋកិចចមធយម (ខ) ភពពក់ព័នធមនក្រមិតខពស់េនថន ក់សហគមន៍/កសិករ 
និង (គ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនក្រមិតទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព។ េគ
ចត់ទុកថ�មន�ទិភពខពស់េលីករបន�ុំេទនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ េ�យ�រ
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ែតករសន�សំំៃចទឹក និងករ្រគប់្រគងរបស់�។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ
មនពិនទុមធយមកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ
ករអនុវត្តវ�ិនករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់ស្រមប់ដំ�ជំក់

�ក់៖ 
 បេងកីនផលិតភពទឹកដល់ក្រមិតអតិបរម �ច្របមូលផលដំ�មំនគុណភព
្រគប់្រគន់។ 

 ��ករេរៀបចំែផនករេសដ្ឋកិចច និង្របក់ចំណូលមនេសថរភព េ�យ�រែតមន
េសថរភពៃនករ្របមូលផលកនុងករេ្របៀបេធៀបជមួយករ�ដំំ��ំ្រស័យផល
េ�យ�រទឹកេភ្ល�ង។ 

 �កត់បនថយ�និភ័យៃនជំងឺមួយចំនួនែដលទក់ទងេទនឹងសំេណីមខពស់ 
(ឧទហរណ៍ផ�តិ) េបីេ្របៀបេធៀបជមួយករេ្រ�ច្រសពេព�េល�។ 

 �កត់បនថយករបត់បង់ជីជតិដីេ�យ�រករហួតេឡងី និងមនករចក់ឫសៃន
ដំ� ំេហយីេធ្វីឱយដីមនគុណភពល្អជងមុន និងត្រមូវករជីតិចជងស្រមប់
ករ�ដុំះេ�យេ្រ�ច្រសពទងំ្រសុង។ 

 �េធ្វីេ�យ្របេសីរេឡងីនូវករ�ដុំះ�មេ�រ�េវ�កំណត់ និងបេងកីនរដូវ�ដុំះ
េហយីេធ្វីេ�យ្របេសីរេឡងីនូវែផនករផលិតកមមដំ�។ំ 
គុណវបិត្ត ិ
ឧបសគគមួយចំនួនកនុងករអនុវត្តករេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់៖ 

 ករយល់ដឹងពិត្របកដអំពីត្រមូវករទឹកចបំច់ស្រមប់េ្រ�ច្រសពដំ�។ំ 

 �ភពបត់ែបនេនមនក្រមិតកនុងករទទួលបនទឹកេ្របី្របស់កនុងអំឡុងេពលែដល
មនត្រមូវករខពស់ (ដំ�ក់កលែដល�យរងេ្រគះេ�យ�រភព�ងំសងួត)។ 



94

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

94 

 �បរមិណអបបរមៃនទឹកគួរែត្រតូវបនធនស្រមប់ដំ�េំនេពលែដលក
េ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត�ស់ មិនទន់មនភពចំេណញ្រគប់្រគន់។ 

 �កសិករមន ក់ៗគួរពិ�រ�េលីផល្របេយជន៍ស្រមប់សហគមន៍អនកេ្របី្របស់
ទឹកសរុប (ៃផទដីបែនថម�ចេ្រ�ច្រសពបនេ�យ�រករសន�សំំៃចកនុងករេ្របី
្របស់ទឹក) េនេពលែដលពួកគត់្របឈមេទនឹងករទទួលបននូវទិននផលទប។ 

 �េ�យ�រែតករេ្រ�ច្រសព្រតូវបនេគេ្របី្របស់អសល់ទធភព ដូេចន��និភ័យ
ដីមនជតិៃ្របមនក្រមិតខពស់េនេពលកេ្រ�ច្រសព�មដំ�ក់កលលូត
�ស់ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករេ្រ�ច្រសពទងំ្រសុង។ 
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៧. វិធនករច្រមុះ្រគប់្រគងដី 
ករេកីនេឡងី និងកររកី�ល�លៃនករែ្រប្របួលដី ្រតូវបនេគរពឹំងថជេហតុ

ផលែដលប�្ដ លមកពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ កំេណីនឧសម័នកបូនិច កំេណីននីវ ៉ូ
ទឹកសមុ្រទ ករែ្រប្របួលគ្រមបដី និងករេធ្វីកសិកមម កំេណីនសីតុណ្ហ ភព និងករែ្រប្របួល
របបទឹកេភ្ល�ងនឹងមនផលប៉ះពល់វជិជមន ឬអវជិជមនេលី�ថ នភពរូប��ស្ត និងជីជតិ
របស់ដី។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ �ថ នភពជក់�ក់ៃនករែ្រប្របួលទងំេនះសថិតេន
កនុងភពមិនចបស់�ស់។ េទះបី្របឈមនឹងបញ្ហ ទងំេនះក៏េ�យ បេចចកេទស
្រគប់្រគងដី�ចជួយែកលម្អគុណភពដី និងបេងកីនភពធន់ ្របឆងំនឹងផលប៉ះពល់
អវជិជមនៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេដីមប្ីរទ្រទង់ផលិតកមមកសិកមម។ បេចចកវទិយបន�ុំ
ទងំេនះ រមួមន៖ (ក) បេចចកវទិយដីកសិកមមេនតំបន់ដីចំេ�ត (SALT) (ខ) ករ�ំ
ដុះ�មទីជ្រមលជថន ក់ទប់ករហូរេ្រចះ (គ) ករភជួរ�ស់េ�យអភិរក� (ឃ) វធិន
ករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដី (ង) ករេធ្វីជីកំបុ៉ស្ត (ច) ករ្រគប់្រគងក្រមិតជតិៃ្របកនុងដី 
(ឆ) ករ�េំ�ម វទីីវ ឺ (Vetiver) កត់បនថយករហូរេ្រចះ (ជ) របងំសនឹងរុកខជតិរស់ 
(ឈ) ករេធ្វីគ្រមបដី។ 

៧.១.� ប�ចចកវិទយដីកសកិមមតំបន់ដីចំ��ត�(SALT)�
ករអនុវត្ត៖ សហគមន៍ ជនបទ កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ  

ករពណ៌ន  

ករថយចុះៃនគ្រមបៃ្រពេឈយ៉ីងឆប់រហ័សជបញ្ហ ដ៏ធំមួយកនុងតំបន់។ ករ
បត់បង់ៃ្រពេឈីដ៏េ្រចីនសនធឹកសនធ ប់េ្រកមេហតុផលេសដ្ឋកិចចកំពុងេកីតមនេឡីងជ
េរ�ង�ល់ៃថង។ េ�យ�រកំេណីន្របជពលរដ្ឋ កសិករបនផ្ល ស់ទីេទតំបន់ថមី និងអនុវត្ត
កសិកមមពេនចរ (កប់ឆក រ និងដុតៃ្រព)។ តំបន់ៃ្រពែដលឆប់ទទួលរងនូវករខូចខត ដី
ចំេ�ត គឺបនទ ប់មកមនករអនុវត្ត្របពលវបបកមមកសិកមមែដលេធ្វីឱយដីសឹកេរចរលឹ
យ៉ងរហ័ស។ 
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ករហូរេ្រចះដីេ�យ�រករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងេភ្ល�ងខ្ល ងំបងកឱយមនបញ្ហ
ធងន់ធងរខ្ល ងំកនុងតំបន់ជេ្រចីនៃន�សុី�េគនយ៍ែដលរួមមនទងំកមពុជផងែដរ។ មជឈមណ្ឌ ល
ជីវតិជនបទបទីស្តមីន��វ (MBRLC) ែដលជអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបលេនតំបន់ែប៉ក
ខងតបូងៃន្របេទសហ្វលីីពីនបនបេងកីត និងផ�ព្វផ�យនូវែផនករកសិ-រុកខកមមែដលេ�
ថបេចចកវទិយដីកសិកមមតំបន់ដីចំេ�ត (SALT) េដីមបជួីយ្រគប់្រគងករហូរេ្រចះដី និង
បេងកីនទិននផលដំ�។ំ ជមូល�្ឋ នបេចចកវទិយដីកសិកមមតំបន់ដីចំេ�ត េ្របី្របស់េដីម
េឈែីដលផ្តល់ធតុ�សូតេទកនុងដីេដីមបបីេងកីតជីជតិដី និងជធនធនស្រមប់ជចំណី
សត្វ។ ្របព័នធេនះក៏�ប់បញចូ លផងែដរនូវពិពិធកមមដំ�េំសប�ងយូរឆន  ំ និង្របចឆំន េំន
�មចេន្ល ះរបងេដីមេឈីផងែដរ។ គ្រមូបេចចកវទិយដីកសិកមមតំបន់ដីចំេ�តបន
�កលបងទងំេនេលីកសិ�្ឋ នេធ្វីបង្ហ ញ និងកសិ�្ឋ នរបស់កសិករផទ ល់ េហយីបន 
ផ្តល់លទធផលថពិតជទទួលបនេជគជ័យស្រមប់កសិករេនតំបន់ដីភនំកនុងករអនុវត្ត
វធីិ��ស្តេនះ។ ្របព័នធេនះ�ចបនថយករហូរេ្រចះដី និងជួយ�្ដ រ�ថ នភពដីកសិកមម
េន�មជ្រមលភនំ េដីមបផី្តល់ផល្របេយជន៍ដល់្របព័នធកសិកមម។  

បេចចកវទិយដីកសិកមមតំបន់ដីចំេ�តជបណ្ដុំ បេចចកវទិយៃនករអភិរក�ដី និង
ផលិតកមមេសប�ងែដល�ក់បញចូ លវធិនករអភិរក�ដីជេ្រចីន។ ជមូល�្ឋ ន វធីិ��ស្ត
េនះ (SALT) មនដំ�្ំរបចរំដូវ និងដំ�យូំរឆន ែំដល�កំនុង្រកុមចមង យពី៣ េទ៥
ែម៉្រត េនចេន្ល ះ២ជួរេន�មគុេមព តៃ្រព និងេដីមេឈែីដល��ំមជួរ�ងេកង។ ចំណុច
ទងំេនះបនថយករហូរេ្រចះដី និងករពរជីជតិដី។ ដំ��ំកំនុងែ្រស រមួមន ពពួក
ដំ�សំែណ្ត ក ធញញជតិ និងបែន្ល េហយីដំ�ែំដល�ចរស់បនយូរមនដូចជ កកវ 
កេហ្វ េចក ្រកូចឆម រ និងេឈហូីបែផ្ល។ វធីិ��ស្តេនះ (SALT) ជួយបេងកីត្របព័នធ 
េអកូឡូសុីបនឋតិេថរ របងេភ្ល ះៃនពពួកដំ�សំែណ្ត ក ឬេដីមេឈ ី ជួយទប់ករហូរ
េ្រចះដី។ ែមករុកខជតិទងំេនះ្រតូវបនកត់េរៀង�ល់៣០ េទ៤៥ៃថង េហយី�ក់កប់�
េនកនុងដីគល់ដំ�េំដីមបបីេងកីនជីជតិដី។ ដំ�េំនះជួយពេន្ល�នដល់ករលូត�ស់
របស់បែន្លេផ�ងេទៀត និងជួយរក�បរមិណទឹក និងគុណភពដី។ ដំ�ពំពួកសែណ្ត ក 
និងដំ�យូំរឆន ដំៃទេទៀត ជួយែថរក�សីតុណ្ហ ភពដី និងខយល់កនុងក្រមិតល្អស្រមប់ឱយ
ដំ�កំសិកមម្របេភទខុសៗគន ដុះលូត�ស់។ 
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េន្របេទសកមពុជ ្របេភទរបងេដីមេឈែីដល្រតូវបនែណនឱំយេ្របី្របស់កនុង 
បេចចកវទិយដីកសិកមមតំបន់ដីចំេ�តេនះ (SALT) មន៖ Flemingia macrophylla, 

Desmodium rensonii, Gliricidia sepium, Leucaena diversifolia, និង Calliandra 

calothyrsus។ 

បេចចកវទិយេនះ (SALT) គឺជវធីិ��ស្ដែកលម្អេលី្របេភទដំ�ែំដលមន្រ�ប់។ 
េនះជវធីិ��ស្ត�ម�ញ និងមន្របសិទធភពកនុងករេធ្វីកសិកមមេលីតំបន់ដីខពស់េ�យ
មិនមនករបត់បង់្រសទប់ដីែផនកខងេលីេ�យ�រករហូរេ្រចះេឡយី។ វធីិ��ស្ត
េនះមនជំ�នអនុវត្តជមូល�្ឋ នចំនួន១០ដូចខងេ្រកម៖ 

 ករបេងកីតជទ្រមង់អក�រ A៖ ទ្រមង់េនះជឧបករណ៍មួយយ៉ង�ម�ញស្រមប់
�តសនធឹងែខ�បនទ ត់រយៈកមពស់ឆ្លងកត់ទីចំេ�ត។ �្រតូវបនបេងកីតេឡងី
េ�យេ្របីឧបករណ៍�ស់ែវង និងេឈ៣ីកំ�ត់ ឬបេងគ ល�ស� ី េ�យដំែដក
េគល ឬចងេផ្អ បគន ជ�ងអក�រ A ជមួយនឹងបតខងេ្រកមទូ�យ្របែវង
្របែហល៩០សង់ទីែម៉្រត។ 

 ករកំណត់ែខ�បនទ ត់រយៈកមពស់៖ េជីងមួយៃនទ្រមង់អក�រ A គឺ្រតូវ�ចុំះេ្រកម 
េហយីេជីងមួយចំេហៀងេទៀត ្រតូវផ្ល ស់ទីរហូតដល់ឧបករណ៍�ស់ែវងបង្ហ ញថ 
េជីងទងំ២របស់�ជប់នឹងដីដូចគន  មន ក់ជួយទញេជីងមួយជំេហៀង។ ដំេណីរ
ករេនះគឺ្រតូវេធ្វីដែដលៗេនេលីទី�ល ែខ�បនទ ត់រយៈកមពស់េនះគួរែតទុកចេន្ល ះពី
៤ េទ៥ែម៉្រតឃ្ល តពីគន ។ 

 ករ�េំន�មែខ�បនទ ត់រយៈកមពស់៖ �ន មឆនូតមួយែម៉្រត�មបេ�្ត យែខ�
បនទ ត់ គួរ្រតូវបនេគភជួរ និង�ស់ េដីមបេីរៀបចំស្រមប់ករ�ដុំះ។ �ន មគូសេនះ
ជលំនកំនុងអំឡុងេពលភជួរ�ស់។ 

 ករ�្ំរគប់ពូជៃនរុកខជតិផ្តល់ជតិ�សូត៖ េន�មែខ�បនទ ត់រយៈកមពស់នីមួយៗ
ែដលបនេរៀបចំរចួេហយី គន្លងទងំ២គួរ្រតូវបនេគេរៀបចំ�កំនុងមួយកែន្លងពី២
េទ៣្រគប់ ចេន្ល ះ�ពីំកែន្លងមួយេទកែន្លងមួយ១២សង់ទីែម៉្រត។ ្រគប់ពូជ
ែដល�គួំរ្រគបដីឱយជិតេនេពលរបងេដីមេឈដុីះលូត�ស់េពញេលញេហយី �
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ទប់�ក ត់ដី និងជ្របភពផ្តល់ជីជតិេទដីវញិ។ ឧទហរណ៍្របេភទរុកខជតិជ
របងែដលសម្រសបគឺ៖ Flemingia macrophylla (syn. congesta), 
Desmodium rensonii, Calliandra calothyrsus, Gliricidia sepium, 
Leucaena diversifolia, និង L. leucocephala។ 

 ករ�ដុំះ�មគន្លង៖ េនចេន្ល ះរ�ងជួរៃនេដីមេឈផី្តល់ធតុ�សូតែដលដំ�ំ
នឹង្រតូវបន� ំ េ��កបលដី ឬគន្លង។ ក�ដុំះេន�មកបលដី ឬគន្លង 
(កបលដី ឬគន្លង២ ៤ ៦ និងបន្តបនទ ប់) ករ�ដុំះរេបៀបេនះករពរករហូរ
េ្រចះ ពីេ្រពះគន្លងែដលមិនបនភជួរនឹងទប់ដីឱយេននឹងកែន្លង។ 

 ករ�ដំំ�អំចិៃ្រន្តយ៖៍ ដំ�អំចិៃ្រន្តយ ៍ដូចជ កេហ្វ កកវ េចក ្រកូចឆម រ និង
ដំ�េំផ�ងេទៀតែដលមនកមពស់្រប�ក់្របែហលគន �ចនឹង្រតូវបនេគ� ំ េន
េពលែដល្របេភទរុកខជតិផ្តល់�សូត្រតូវបនបង្ហ ញ។ មនែតកែន្លងែដល�េំទ
ែដល្រតូវសម្អ ត និងជីក េហយីបនទ ប់មកដកេ�ម េចញរហូតដល់រុកខជតិរបងដុះ
ធំលមមេដីមបទីប់ដីេនកែន្លង។ ដំ�ខំពស់ៗគួរ�េំនែផនកខងេ្រកមចមក រ រឯី
ដំ�ទំបៗ�េំនែផនកខងេលីចមក រ។ 

 ករ�ដំំ�រំយៈេពលខ្លី៖ ដំ�ផំ្ដល់ចំណូលរយៈេពលខ្លី និងមធយម (ដូចជ 
មន ស់ ខញី ្រ�វ ដំឡូងជ្វ  សែណ្ដ កដី សែណ្ដ កបយ ឪឡកឹ ដំ�ចំំណីសត្វ េពត 
និង្រសូវចមក រ) គួរ្រតូវ�េំន�មគន្លងចេន្ល ះជួរដំ�អំចិៃ្រន្តយ។៍ �ជ្របភព
េសប�ង និង្របក់ចំណូលជ្របច ំ េនេពលែដលកសិកររង់ចដំំ�អំចិៃ្រន្តយ៍ 
ផ្តល់ផល។ 

 ករកត់ត្រមឹមរុកខជតិែដលផ្តល់�សូត៖ េរៀង�ល់៣០ េទ៤៥ៃថង ករលូត�ស់
របស់�ំ�ំរំបង្រតូវកត់ទុក្របែវង១ែម៉្រត េទ១,៥ែម៉្រតពីដី ករកត់ែមក និង
ែខនងេឈីគួរ�ក់ទុកេនជំុវញិគល់ដំ�ែំដល�នឹងក្ល យជជីជតិដីដ៏្របេសីរ។ 

�មមេធ�បយេនះ បរមិណជីែដលទិញគឺតិចតួចបុ៉េ�្ណ ះ (្របែហល១/៤ ៃន
ត្រមូវករជីសរុប) ែដលចបំច់្រតូវេ្របី្របស់។ 
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 ករអនុវត្ត�ឆំ្ល ស់មុខដំ�៖ំ មេធយបយល្អកនុងករ�ឆំ្ល ស់មុខដំ�ជំុំគឺ�ំ
ដំ�ធំញញជតិ ដូចជ េពត ឬ្រសូវចមក រ ដំ�យំកេមីម និងដំ�េំ��ង�
េទៀត �េំ��មគន្លងកែន្លងែដល�ពំពួកដំ�សំែណ្ត កពីមុន និងបនទ ប់មក
�ពំពួកដំ�សំែណ្ត កេនះវញិ។ ករអនុវត្តេនះនឹងជួយរក�ជីជតិដី និង
លកខខណ្ឌ ល្អដល់ដី។ ករអនុវត្តករ្រគប់្រគងេ��ងេទៀតកនុងករ�ដុំះដំ� ំ ដូច
ជ ករកំចត់េ�ម ចៃ្រង និង្រតួតពិនិត�ក�្ត ចៃ្រងគួរ្រតូវបនអនុវត្តជអចិៃ្រន្តយ។៍ 

 

 
បេចចកវទិយដីកសិកមមតបំន់ដីចំេ�ត (SALT)

ដំ�ំអចិៃ្រន្តយ៍

ដំ�ំ�មរដូវ 

ដំ�ំអចិៃ្រន្តយ ៍

េដើមេឈើតូចៗ 

កេហ្វ 

ដំ�ំ�មរដូវ 

ដំ�ំអចិៃ្រន្តយ ៍

េដ
ើមេ

ឈ
ើធំៗ

 និ
ង�

ស
�ីេន

�
មរ

�ង
 េដើមេឈើេនសងខងជជួរផ្តល់

នី្រតូែសន 
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 ករបេងកីតៃផទៃបតង�មជ្រមលជថន ក់៖ េដីមបឱីយដីសមបូរជីជតិ និងករពរករ
ហូរេ្រចះឱយមន្របសិទធភព �រធតុសរ�ីងគ ដូចជ ចំេបីង ជ្រញជ ងំ ែមក ធង 
កំេទចកំទី និងស្លឹកេឈ ីថម និង្រគួស ្រតូវបន�ក់េន�មជួរៃនេដីមេឈ។ី បុ៉នម ន
ឆន េំ្រកយមក ៃផទអចិៃ្រន្តយនឹ៍ង្រតូវបេងកីតជទ្រមង់រក�ភពេដីមៃនដីេនកែន្លង
្រតឹម្រតូវរបស់�។ 

កររមួចំែណកភពធន់្រទនឹំង�កសធតុ  

អតថ្របេយជន៍សំខន់ពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចជ៖ (ក) ពក់ព័នធខ្ល ងំេន 
ថន ក់សហគមន៍/កសិករ និង (ខ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេលីបរ�ិថ ន សុខភព និង
សុវតថិភព។ វធីិ�្រស្តេនះចត់ទុកថមនផលប៉ះពល់ខពស់េលីករបន�ុំៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ ពីេ្រពះអតថ្របេយជន៍ៃនវធីិ�្រស្តេនះបនមកពីដី និងករ្រគប់្រគងចមក រ
បនល្អេ�យ�រករ្រគប់្រគងជ្រមលតូចៗបនល្អ។ ចំណុចអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះ
គឺតៃម្ល និងត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមខពស់ែដលប៉ះពល់ដល់បញ្ហ លទធភព និងសមភព។ 
ជេ្រមីសទងំអស់ចត់ទុកថមនពិនទុមធយមកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

អតថ្របេយជន៍ៃន្របព័នធេនះ្រតូវពិចរ��មចំណុចខងេ្រកម៖ 

 ករពរដីបន្រគប់្រគន់ទប់នឹងករហូរេ្រចះ។ 

 ជួយ�្ដ ររចនសមព័នធ និងជីជតិដី។ 

 បេងកីន្របសិទធផលកនុងផលិតកមមដំ�េំសប�ង។ 

 កសិករតំបន់ដីខពស់ងយ្រសួលអនុវត្ត�ម េ�យេ្របី្របស់ធនធនកនុង្រសុក 
្របសិនេបី�ចគឺមិនចបំច់ខចីេគ។ 

 ្រតូវេផ្ដ តេលីចមក រ្រគួ�រតូច និងផលិតកមម��រជ�ទិភពចមបង (េនេពល
ដំ�េំឈហូីបែផ្ល និងៃ្រពេឈ្ីរតូវបនចត់ទុកថមន�រ�សំខន់ទី២)។ 

 លទធភពេសដ្ឋកិចច និង�ថ នភពេអកូឡូសុីល្អ។ 



101

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

101 
  

គុណវបិត្ត ិ

បេចចកវទិយដីកសិកមមេនតំបន់ដីចំេ�ត (SALT) មិនែមនជ្របព័នធកសិកមមគ្រមូ 
ឬវធិនករស្រមប់�ល់បញ្ហ ែដលេកីតមនេនតំបន់ខពង់�បទងំអស់េនះេទ។ េដីមបី
បេងកីតកសិ�្ឋ នកនុងករេ្របីបេចចកវទិយដីកសិកមមេនតំបន់ដីចំេ�ត ដី១ហចិ� ្រតូវករ
េធ្វីករងរេ្រចីនយ៉ង លំបក និងមនវន័ិយ �មិនែមនជមេធយបយងយ្រសួលេទ។ 
េ្របីេពលអស់ពី ៣េទ១០ឆន ំ េធ្វីឱយជីជតិដីេរចរលិ និងបត់បង់ជីជតិដី្រសទប់េលី ដីែដល
បនសឹកេរចរលិេនះនឹង្រតឡប់េទរកផលិតកមមេនកនុងរយៈបុ៉នម នឆន ដ៏ំខ្លី។ ករបត់បង់ជី
ជតិដីនឱំយទិននផលដំ�ចុំះថយ និងភព្រកី្រកេកីតេឡងី បុ៉ែន្តដី�ចនឹង្រតូវបនែក
លម្អជីជតិេឡងីវញិ �មមេធយបយសម្រសប�នផលិតភព េ�យេ្របី្របស់ 
បេចចកវទិយដីកសិកមមេនតំបន់ដីចំេ�ត។ មនករ្របកួត្របែជង និងែចក�យរ�ង
ដំ� ំនិងរុកខជតិ�ជំរបងេន�ម្រជលងេនះ។ 

្របភព 
ECHO. 2012. Sloping Agricultural Land Technology (SALT). How to Farm Hilly 
Land without Losing Soil. Technical Note #72. Mindanao Baptist Rural Life 
Center (MBRLC), Philippines. ECHOcommunity.org 
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៧.២.�ករ�ដំុះ��ទីជ្រមលជថន ក់ទបក់រហូរេ្រចះ�

ករអនុវត្ត៖ កសិករខន តតូច និងខន តធំ និង្រកុមកសិករ 

ករពណ៌ន 

ជ្រមលជថន ក់ៗគឺជៃផទេលី�បែដលេ្របី្របស់កនុងករេធ្វីករ�ដុំះេលីទីជ្រមល 
ខពស់ និងភនំ។ ជ្រមលជថន ក់ៗទងំេនះ�ចេ្របី្របស់េនកែន្លងមន�ថ នភពដី និង
�កសធតុ�ចមនករហូរេ្រចះ។ ដីជ្រមលជថន ក់មន្របសិទធភពស្រមប់�ដុំះ
ដំ�ជំេ្រចីន ដូចជ ្រសូវ ដំឡូង េពត េដីមអូលីវ និងចមក រទំពងំបយជូរជេដីម។ 
ជ្រមលជថន ក់មនមុខងរ៤៖ (ក) ែកលម្អ�ថ នភពធមមជតិស្រមប់ផលិតផលកសិកមម  
(ខ) បនថយអ្រ�ករហូរេ្រចះ (គ) បេងកីនសំេណីមដី និង  (ឃ) បេងកីតអតថ្របេយជន៍
បរ�ិថ នជវជិជមន។ បេចចកវទិយេនះស្រមបស្រមួលកនុងករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុេ�យេ្របី្របស់ទឹកឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 

ករែ្រប្របួល�កសធតុក៏�ចប៉ះពល់ដី េ�យ�រែតកមពស់ទឹកេភ្ល�ងខ្ល ងំរមួ
ជមួយនឹងករ្រគប់្រគងដីមិនបនល្អ េធ្វីឱយមនកំេណីនកររអិលបក់ដី និងភក់។ កនុង
ករណីេនះ ជ្រមលជថន ក់បនថយលំហូរេ្រចះដី និងេ្រគះថន ក់ៃនករេកីតមនកររអិល
បក់ដីធំ។ ជ្រមលជថន ក់ក៏េធ្វីឱយមន�កសធតុេទៀងទត់ែដរស្រមប់ផលិតកមម
កសិកមម េ�យចប់កេម្ដ ្រពះ�ទិតយកនុងជញជ ងំថម។ ជ្រមលជថន ក់្រសូបយកកេម្ដ េន
េពលៃថង និងបេញចញវញិេនេពលយប់ ជួយបេងកីត�កសធតុែដលមនកេម្ដ លមមែដល
�ចករពរដំ�ពីំសេន�មី អូសបន្ល យេពលេវ�រដូវ�ដុំះ និងអនុញញ តឱយមនពិពិធ
កមមដំ�។ំ បេចចកវទិយេនះក៏ជសមសធតុសំខន់ៃនបេចចកវទិយដីកសិកមមេនតំបន់ដី
ចំេ�តផងែដរ។ 

ដីជ្រមលជថន ក់្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ�យកររមួបញចូ លគន ៃន្រប�យប�ញជ ប
ទឹក របងេដីមេឈ ី និងជញជ ងំថម ឬបេចចកវទិយេនះកត់បនថយទឹកហូរេចញពីៃផទដី បេងកីន
ករ្រជបទឹកចូល និង�ទ ក់ចប់យកទឹកចូលកនុង្រសទប់ដី។ េយងីេ��ថជ្រមលជ 
ថន ក់ៗ។ ដូចេនះេ�យ�រ�្រតូវចំ�យេពលចេន្ល ះ៣ និង៥ឆន  ំ និងឈនដល់១០ឆន ំ
ក៏មនកនុងករបេងកីតជ្រមលជថន ក់ៗេនះ ��ច្រតូវបនក�ងមត់ដីរហូតដល់ៃផទ 
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េទរយ៉ងខ្ល ងំ និងកែន្លងែដលដីេនះមនជេ្រម្រគប់្រគន់។ ្របសិទធិភពេនះនឱំយមនករ
បេងកីតជំ�នែដលដីលបប់បន្របមូលផ្តុ ំេ�យទឹកេភ្ល�ង និងទំនញធមមជតិ។ រយៈកមពស់
្រប�យជីក្រតូវបនកំណត់ និងជីកេទ�មែខ�រយៈកមពស់ៃនជ្រមល េហយីតួផ្លូវែដល
េលីកពីដី ថម ឬរុកខជតិ្រតូវបន�ងសង់ជចេន្ល ះៗ។ ដីែដលបនហូរេ្រចះេកីនេឡងីជ
េរៀង�ល់ឆន  ំ និងដីជ្រមលេនះបេងកីតជទ្រមង់យ៉ងយតឺៗ េដីមបេីចៀស�ងករខូចខត
េទេលីផទ ងំដីេ�យ�រេភ្ល�ងយ៉ងគំហុក ៃផទដីគួរែតមនជ្រមលពី១ េទ២%។ េ�យ
ែផ្អកេលី្របេភទដី ្រប�យជីកគួរែត្រតូវបនេគជីកជទូេទទំហ៤ំ០សង់ទីែម៉្រត និង
ជេ្រម៤០សង់ទីែម៉្រត។ បេ�្ត យៃនជ្រមលគឺចេន្ល ះពី៥០េទ ៨០ែម៉្រត េហយីកមពស់
ជ្រមលជញជ ងំ្រប�យគួរែតដូចេទនឹងកមពស់ៃផទដី ឬៃផទៃន្រប�យជីក។ រុកខជតិ្របេសីរ
បំផុតស្រមប់�េំលី្រសទប់ដីគួរែតស្រមបេទនឹងលកខខណ្ឌ កនុង្រសុកែដល�ចលូត
�ស់បនេលឿន និងល្អ។ រុកខជតិែដលេគយកមកេ្របី�ចផ្តល់ជឧុស និងជចំណីសត្វ។ 
គួរែត្របេភទរុកខជតិអំបូរសែណ្ត កែដលជរុកខជតិផ្តល់ធតុ�សូតដល់ដីវញិ។ 

ជេ្រមីសៃថ្លេដីមែដលទប្រតូវបនេគេរៀបចំេឡងីែដលមន្របសិទធភពេនកនុងករ
ចប់យកដីលបប់ បុ៉ែន្តមិនត្រមូវឱយមនករក�ងរចនសមព័នធរូបវន័្តេឡយី។ ជេ្រមីសមួយ
គឺេ្របី្របស់របងេដីមេឈីែដល��ំមគន្លង។ ្របព័នធេនះ្រតូវបនេគេ្របី្របស់េលីៃផទ
ដី្របមណជ១០ ០០០ហចិ� េន្របេទសហ្វលីីពីន រ ៉�៉ូន់� និង�យទី។ េដីមេឈជី
របង Leucaena, Gliricidia ឬេដីមេឈលីម្អ្រប�ក់្របែហល �ពីំ៤ េទ៨ែម៉្រត �ម
បេ�្ត យគន្លង។ េដីមេឈលីម្អ្រតូវបនេគកត់ែមកតូច�ចេចញពី២ េទ៣ដងកនុងមួយ
ឆន  ំេហយីកំេទចកំទីែមក និងស្លឹក��ក់េទេលីដីេនគល់េដីមេឈេីដីមបចីប់យកដីលបប់
កំុឱយហូរបត់។ េនះនឱំយមនករបេងកីតជ្រមលរហូតដល់កមពស់៥០សង់ទីែម៉្រត េនកនុង
រយៈេពល២ េទ៣ឆន ដំំបូង។ ជេ្រមីសមួយេទៀតគឺ្រតូវេ្របីេ�ម ែដលមនឫសេ្រជ ដូចជ 
េ�ម វទីីវ ឺ(Vetiver) ឬេ�ម  Panicum ែដលជញឹកញប់�ចកត់�ស្រមប់ជចំណីសត្វ។ 
វធីិ��ស្តដ៏�ម�ញជងេនះគឺទុកគន្លងរុកខជតិធមមជតិេនេពលេរៀបចំដីស្រមប់�ែំដល
បេងកីតជទ្រមង់បន្តិចម្តងៗ បនបេងកីត�មជយៗៃនជ្រមល។ វធីិ��ស្តៃនករ�ដុំះ
�មទីជ្រមលជថន ក់ទប់ករហូរេ្រចះខុសគន ទងំេនះជួយកត់បនថយករហូរេ្រចះពីពក់
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ក�្ត លេន្រតឹមក្រមិតែត២% េបីេធៀបេទនឹងគម នរបងំរុកខជតិរស់ េហយីដំេណីរៃនករ
្រជបទឹកេភ្ល�ងក៏មនភព្របេសីរេឡងីផងែដរ។ 

រចនសមព័នធជ្រមលជថន ក់ៗ ករ�រំបងេដមីេឈ�ីមដជី្រមលេន 
្របេទសហ្វលីីពនី 

 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ 

អតថ្របេយជន៍សំខន់ពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចជ៖ (ក) មនភពពក់ព័នធ
ខពស់េនក្រមិតសហគមន៍/កសិករ និង (ខ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេលីបរ�ិថ ន សុខភព 
និងសុវតថិភព។ េនះចត់ទុកថមនផលប៉ះពល់ខពស់េលីករបន�ុំករែ្រប្របួល�កស
សតុ ពីេ្រពះអតថ្របេយជន៍របស់�បនមកពីដីែដលបនែកលម្អ និងករ្រគប់្រគងចមក រ
ែដលជលទធផលៃនករ្រគប់្រគងជ្រមលតូចៗែដលបនែកលម្អ។ ទស�ន�អវជិជមន
ៃនបេចចកវទិយេនះគឺតៃម្ល និងត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមខពស់ែដលប៉ះពល់ដល់បញ្ហ លទធភព 
និងសមភព។ ជេ្រមីសទងំអស់ចត់ទុកថមនពិនទុមធយមកនុងករវភិគ�មែបបពហុ
វនិិចឆ័យ ។ 

គុណសមបត្ត ិ

ជ្រមលជថន ក់អនុញញ តស្រមប់ករអភិវ��តំបន់ធំទូ�យៃនៃផទដី�ដំំ� ំ និង
�ចរមួបញចូ លនឹងបេចចកវទិយទំេនីបកនុងករ�ដំំ� ំដូចជ េ្រគឿងយន្ត ស���ស្ត និង
ករដឹកជញជូ នេលីដីជ្រមល។ �បេងកីនសំេណីមដី រក�ទឹកទុកកនុងដី ចប់ទឹកទុកែដល
�ចបែង្វរទឹកេនះ�មប�្ត ញស���ស្តេនកនុងេលប�ន្រតួតពិនិតយេដីមបកីរពរករហូរ

េជីងជ្រមល

ករហូរបំេពញ
ចក់ដី 

េដើមេឈើ 
និងជញជ ងំ
ទប់ដី 

ករហូរចក់ដី 
ថម និងខ�ច់

ទទឹងៃនចមក រ 
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េ្រចះដី។ �បេងកីនករចងំពន្លឺ្រពះ�ទិតយេទដី និងេធ្វីឱយដីមនសភពដូចេដីមវញិ 
េហយីែថរក�ជីជតិដី បេងកីន�រ�តុខនិជ និងករពរជីវៈច្រមុះ។ ដីជ្រមលក៏បន
បង្ហ ញកនុងករបេងកីនផលិតភពដំ�។ំ ករ្រ�វ្រជវេន្របេទសេប៉រូបនរកេឃញីថ 
ដំ�សំែណ្ត កប�ងំេឆ្លីយតបេលីផលិតភពយ៉ង្របេសីរបំផុតស្រមប់ដីជ្រមល។ េពត 
សែណ្ត ក�្វ �៉ និងដំឡូងក៏បនេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវផលិតភពរបស់�ែដរ។ េហតុផលដ៏
សំខន់បំផុតស្រមប់ករបេងកីនេនះគឺ្រតូវបនេគកំណត់កនុងករបេងកីន/េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី
នូវករទប់�ក ត់ទឹក។ 

គុណវបិត្ត ិ

កនុងករណីៃនែដនកំណត់ ករវភិគេសដ្ឋកិចចៃនករេធ្វីវនិិេយគេលីដីជ្រមលេន
�មតំបន់កូនភនំមួយចំនួនបនបង្ហ ញថ េបីសិនបនអនុវត្តេនក្រមិតថន ក់តំបន់មួយ ដី
ជ្រមល�ចមនករែ្រប្របួលតបសនងមកវញិេនមនក្រមិត។ កសិករ្រតូវែតចំ�យ
េពញៃថ្លកនុងករវនិិេយគ េហយីទទួលបនករតបសនងមកវញិែត១០% បុ៉េ�្ណ ះ។ ្របក់
ចំេណញនឹងែផ្អកេលីក�្ត បែនថម ដូចជ អ្រ�ករ្របក់ តៃម្លវនិិេយគ និងតៃម្លែថរក�។ 
ករវភិគៃថ្លេដីម-ផលចំេណញ ្រតូវពិនិតយេលីក�្ត េផ�ងៗ រមួមន ករបេងកីនេឡងីនូវ 
ផលិតភពដី និងផល្របេយជន៍ៃនករអភិរក�។ េលីសពីេនះេទៀត ដីជ្រមល�ចបេងកីត
ទ្រមង់េឡងីវញិ អំឡុងពី៣េទ៥ឆន ។ំ មនន័យថ្របសិទធភពជវជិជមនមិន�ចេកីត
េឡងីឆប់ៗបនេទ។ ដីជ្រមលបនបេងកីតទ្រមង់ជមួយនឹងេដីមេឈជីរបង �េ�ម �ច
្របកួត្របែជងជមួយដំ�បំនែដល�មិន្រគប់្រគន់ស្រមប់កត់េចញេទ។ ជទូេទ  
បេចចកវទិយេនះគឺមន្របសិទធភពតិចតួចេលីដីចំេ�តេ្រចីនជង៣០% េបីេដីមេឈជី
របងេនះេ្រចីនជង៤ែម៉្រត។ 
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៧.៣.� ���ជួ����់����ិ����
ករអនុវត្ត៖ កសិករខន តតូច និងខន តធំ ្រពមទងំ្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន  

ករភជួរ�ស់គឺជករេរៀបចំដីកសិកមម�មរយៈេ្រគ�ងយន្ត សត្វពហនៈ �េ�យ
កម្ល ងំមនុស� ដូចជ ករភជួរ ជីក កប់ គស់។ ករេធ្វីកសិកមមខន តតូចមននិនន ករេ្របី
្របស់វធីិ��ស្តខន តតូច េ�យេ្របី្របស់ឧបករណ៍េ�យៃដ និងកនុងករណីខ្លះេ�យ 
សត្វពហនៈ។ ចំែណក�ករ�ដុំះខន តមធយមរហូតដល់ទំហធំំមននិនន ករេ្របី្របស់ 
វធីិ��ស្តធំៗ ដូចជ្រ�ក់ទ័រជេដីម។ េគលេ�ជទូេទៃនករភជួរ�ស់គឺេដីមបបីេងកីន
ផលិតកមមដំ�ែំដលជួយកនុងករអភិរក�ធន�ន (ដី និងទឹក) និងករពរបរ�ិថ ន។ ករ
ភជួរ�ស់េ�យអភិរក�សំេ�េទេលីយុទធ��ស្ត និងបេចចកេទសស្រមប់កយលប់សំណល់
ដំ� ំ េដីមបបីេងកីតជីជតិកនុងករ�ដំំ�េំ្រកយៗេទៀត។ ករអនុវត្តករភជួរ�ស់េ�យ
អភិរក�ជទូេទបន�ល់ទុក្របែហល ១/៣ ៃនសំណល់ដំ�េំនេលីៃផទដីែដលេធ្វីឱយទឹក
ផ្ល ស់ទីយតឺ កត់បនថយករហូរេ្រចះដី។ ករភជួរ�ស់េ�យករអភិរក�គឺមនលកខណៈ
សម្រសបស្រមប់ដំ�ជំេ្រចីន រមួមន ដំ�ធំញញជតិ ដំ�បំែន្ល ដំ�យំកេមីម 
អំេព ដំឡូងេឈ ី ដំ�ហូំបែផ្ល និងដំ�េំ្រទីង។ ករសិក�បនបង្ហ ញថមនសក្ត នុពល
យ៉ងខ្ល ងំកនុងករនយំកបេចចកវទិយេនះមកកមពុជ េទះបីជយ៉ង�ក៏េ�យ �ជក�្ត
កំណត់ែដល្រតូវយកមកពិចរ� (េមីលករបងក រខងេ្រកម)។ 

ករអនុវត្តករភជួរ�ស់េ�យអភិរក�ែដលជទូេទគឺគម នករភជួរ�ស់�មរងដំ� ំ
និងករភជួរ�ស់គ្រមបដី។ 

គម នករភជួ រ�ស់គឺជមេធយបយៃនករ�ដុំះដំ�េំ�យគម នកររខំនដល់ដី 
ករអនុវត្តេនះពក់ព័នធនឹងករទុកេចលសំណល់ពីករ�ដំំ�ឆំន មុំន េហយីករ�ដុំះ
េ�យផទ ល់ជមួយនឹងសំណល់េលីថន លដំ�។ំ វធីិ�ដុំះេ�យគម នករភជួរ�ស់េនះ
ត្រមូវឱយមនករេរៀបចំឧបករណ៍ជំនញបណ្តុ ះ្រគប់ពូជកនុងករ�្ំរគប់ពូជេទកនុង
សំណល់ដំ� ំ និងដី។ កសិ�្ឋ នេ�យគម នករភជួរ�ស់េនះផ្ល ស់ប្តូរសមស�គេ�ម
យ៉ងខ្ល ងំ។ េ�ម ដុះលូត�ស់ឆប់រហ័ស�ចនឹងែលងជបញ្ហ េទៀតេនេពល្របឈម
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នឹងករ្របកួត្របែជង បុ៉ែន្តគុេមព តៃ្រព និងៃ្រព�ច�ប់េផ្តីមដុះលូត�ស់ជយថេហតុ។ 
ដំ�្ំរគបដី – ជី្រសស់ – �ច្រតូវបនេគេ្របីេនកនុង្របព័នធៃនវធីិ�ដុំះេ�យគម នករភជួរ
�ស់េដីមបជួីយ្រគប់្រគងេ�ម ចៃ្រង ដំ�្ំរគបដីជទូេទជពពួកដំ�សំែណ្ត កជ
្របេភទដំ�្ំរសូបយក�សូតពីបរយិកស បេងកីនជីជតិដី។ 

ករភជួរេលកីជរងគឺជករអនុវត្តមួយែដលដីមិន្រតូវបនរខំនពីករ្របមូលផលៃន
ករ�ដុំះ និងដំ�្ំរតូវបន�េំនេលីរងែដលបនេលកីេឡងី។ ករ�ដុំះជធមម�ពក់
ព័នធនឹងករផ្ល ស់េចញពីេលីរងដំ� ំករបំែបកដី ឬសម្អ តជួរដំ�។ំ សំណល់ដំ�គឺំ
បនបន�ល់ទុកេន�មចេន្ល ះរងដំ� ំ ករ្រគប់្រគងេ�ម ចៃ្រង្រតូវបនេ្របីដំ�គំ្រមប
ដី ថន សំម្ល ប់េ�ម  ឬករ�ដុំះ។ រងដំ�្ំរតូវបនេគេលីកេឡងីវញិអំឡុងេពលករ�ដុំះ
�មជួរដំ�។ំ 

ករ្រគបដី៖ បេចចកេទសេនះពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តេលីដីកនុងចេន្ល ះរ�ងករ
្របមូលផលដំ�មួំយ និងករ�ដុំះនេពលបនទ ប់ េ�យទុកសំណល់រុកខជតិបនទ ប់ពី
្របមូលផល ្រគបេលីកូនដំ�េំទីបនឹងដុះ។ ករអនុវត្តែដលបនេ្របីស្រមប់បេចចកេទស
ភជួរ�ស់្រគបដីេនះ រមួមន កៃ្រន្ត ម៉សុីនេបក និងឧបករណ៍�។ំ 

 

្របព័នធកប់គស់ដីេ�យេលកីជរងស្រមប់ 
អភរិក�ករភជួរ�ស់ 

ថស�ស់េ្រប្ីរបស់ស្រមប់អភរិក�ករភជួរ�ស់ 

 

 

េដើមេពតមិនបនករេ្រកយ្របមូលផល 

កត់េដើមេពត ឬេដើមសែណ្ត កេចញ 

កប់គស់ និងេលើករង���មី 
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កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ 

អធថ្របេយជន៍សំខន់ៗែដលបនមកពីជេ្រមីសបន�ុេំនះ រមួមន៖ (ក) សមធថភព
ផលិធខពស់ (ខ) ភពពក់ព័នធខពស់េនក្រមិធកសិករ/សហគមន៍ (គ) ផលប៉ះពល់
អវជិជមនទបេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព។ េគចធ់ទុកថ �មនផលប៉ះពល់
ខពស់េលីករបន�ុៃំនករែ្រប្របួល�កសសធុ េ�យ�រែធផល្របេយជន៍ែដលបនមក
ពីករ្រគប់្រគងដីបនល្អគឺជលទធផលៃនករ្រគប់្រគងទឹក និង�រសធុសរ�ីងគ។ ភព
អវជិជមនៃនបេចចកេទសេនះ គឺមនករចំ�យខពស់ និងធ្រមូវករពលកមមខពស់ែដល
ប�្ដ លមកពីលទធភពែដលផគធ់ផគង់បន និងបញ្ហ សមធម៌។ ជទូេទ េគចធ់ទុក
ជេ្រមីសេនះមនពិនទុមធយមេនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

ករភជួរ�ស់េ�យអភិរក�ផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់កសិ�្ឋ ន េ�យកធ់បនថយករ
ហូរេ្រចះ បេងកីនជីជធិដី និងបេងកីនទិននផលដំ�។ំ ករភជួរដីបនធូរ និងបញចូ លខយល់េទ
កនុងដីែដល�ចស្រមួលឱយឫសដំ�ចំក់ចូលកនុងដីបនេ្រជ។ ករភជួរ�ស់ជួយដល់ករ
លូធ�ស់ៃនពពួកអធិសុខុម្របណែដលមនកនុងដី និងជួយ្រចបល់សំណល់ពីករ
្របមូលផល �រសធុសរ�ីងគ និងជីជធិេនកនុងដី។ ករភជួរ�ស់េ�យអភិរក�ក៏ផ្តល់ផល
្របេយជន៍ដល់កសិករកនុងករកធ់បនថយករេ្របី្របស់េ្របងឥនធនៈ និងបនថយករេធ្វីឱយដី
�ប់ែណន។ មយង៉េទៀធជួយដល់ករកធ់បនថយេពលេវ�កសិករេធ្វីដំេណីរេទទី�ល/
ចំករ។ កសិករបេងកីធករសន�េំ្របង និងកម្ល ងំពលកមម។ សធុចូលៃនកម្ល ងំពលកមម
ស្រមប់ករេរៀបចំដី និងករសម្អ ធេ�ម ចៃ្រងក៏្រធូវបនេគកធ់បនថយម្តងេនេពលែដល
្របព័នធចប់េផ្តីមបេងកីធេឡងី។ ជលទធផល��ចបេងកីនេពលេវ�ស្រមប់ករងរកសិ�្ឋ ន
បែនថម ឬសកមមភពេ្រកកសិ�្ឋ នស្រមប់ពិពិធកមមបំណិនជីវធិ។ ដូចគន េនះែដរ េន
េពលែដល្របព័នធេនះ្រធូវបនបេងកីធេឡងី ធ្រមូវករស្រមប់ថន សំំ�ប់េ�ម ចៃ្រង និងជី
�ច្រធូវបនកធ់បនថយ។ 
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គុណវបិត្ត ិ

ករភជួរ�ស់េ�យអភិរក��ចត្រមូវឱយេ្របីថន សំម្ល ប់េ�ម  េនកនុងករណីមនកររកី
�ល�លៃនេ�ម ចៃ្រង ជពិេសសេនដំ�ក់កលអន្តរកលរហូតដល់ករដុះលូត�ស់
ជថមីៃនេ�ម ចៃ្រង្រតូវបនេកីតេឡងី។ ករអនុវត្តៃនករអភិរក�ក៏�ចនឱំយដី�ប់ែណន។ 
េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ េនះ�ច្រតូវបនករ�រេ�យករ�ស់ដី្រសទប់េ្រកម។  
ករវនិិេយគេដីម្រ�ៃនេពលេវ� និង្របក់ រមួជមួយករទិញឧបករណ៍ និងថន សំំ�ប់
េ�ម នឹងចបំច់ស្រមប់ករបេងកីត្របព័នធ។ អ្រ�ៃនសំណល់ដំ�ែំផនកខងេលីដីេ្រចីន
�ចប�្ត លឱយមនជំងឺេលីរុកខជតិ និងកររកី�ល�លៃនក�្ត ចៃ្រងកន់ែតខពស់ ្របសិនេបី
មិន្រតូវបន្រគប់្រគង្រតឹម្រតូវ។ មនទំនក់ទំនងរងឹមរំ�ងបេចចកវទិយេនះ និងលកខណៈ
ដីសម្រសប េនះេធ្វីឱយខូចខតដល់ដីឥដ្ឋ និងដី�ប់ែណន។ 
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៧.�� �ិធនករច្រមុះ្រគប្់រគងជីជតិដ�ី

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្ដីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ 

ករពណ៌ន 

ដីគឺជត្រមូវករជមូល�្ឋ នមួយស្រមប់ផលិតកមមដំ� ំ េ្រ�ះ�ជ្របភពស្តុកទឹក 
និងជីជតិស្រមប់ផគត់ផគង់រុកខជតិ។ ករផគត់ផគង់ជក់�ក់ៃន្របភព�រធតុែរ ៉ និង�រ
ធតុសរ�ីងគែដលមនវត្តមនេនកនុងដី បុ៉ែន្តទងំេនះជញឹកញប់្រតូវបនបំប៉នេ�យករ
�ក់បែនថមជីស្រមប់រុកខជតិដុះលូត�ស់ល្អ។ ជីេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវជីជតិ និង្រតូវបន
េគ�ក់ េដីមបជំីរុញករលូត�ស់របស់ដំ� ំ េធ្វីឱយទិននផល្របេសីរេឡីង និង្រទ្រទង់ 
្របពលវបបកមមកសិកមម។ 

ជី្រតូវបនេគចត់ជ្របេភទសរ�ីងគ ឬែរ។៉ ជីសរ�ីងគបនមកពី�រធតុេដីមៃន 
រុកខជតិ និងសត្វ ដូចជ �មកសត្វ ជីកំបុ៉ស្ត េ�ម  និងចំេបីង។ ជីសរ�ីងគទូេទមនផទុក
�រធតុចិញច ឹមរុកខជតិទបេនេពលែដល�្រតូវបនផ�ំជមួយរូបធតុសរ�ីងគែដលេធ្វី
េ�យដី្របេសីរេឡងីទងំលកខណៈរូប និងលកខណៈជីវ�្រស្ត។ ជទូេទេគបនេ្របីជីែរ ៉
យ៉ងទូលំទូ�យ ដូចជ �សូត បូ៉�សយូម និងផូ�្វ ត។ 

ករេ្របី្របស់សម្រសប និងមនតុលយភពធតុចូលពីជីែរនឹ៉ងមន�រៈសំខន់
ជមូល�្ឋ នេដីមបបំីេពញករលូត�ស់ៃនត្រមូវករេសប�ងជ�កល។ ករេ្របី្របស់ជីែរ ៉
បនេកីនេឡងីជិត៥ដង�ងំពីឆន ១ំ៩៦០ េហយីបនជួយ្រទ្រទង់ដល់កំេណីន្របជជន
ពិភពេ�កែដល្រតូវបន�យតៃម្លថ �សូតជជីជតិមូល�្ឋ ន្រគឹះ បនរមួចំែណក
្របមណ្របែហល៤0% េដីមបបីេងកីនផលិតកមមេសប�ងម្តងកនុងរយៈេពល៥0ឆន  ំកន្លងមក
េនះ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករ្រពួយបរមភពីបរ�ិថ ន និងឧបសគគខងេសដ្ឋកិចច  
មនន័យថត្រមូវករជីជតិដំ�មិំនគួរ្រតូវបនបំេពញ�មរយៈជីែរេ៉ទ។ ដូេចនះករេ្របី្របស់
េ�យ្របសិទធផលៃន្របភពជីជតិទងំអស់ រមួទងំ្របភពសរ�ីងគ ករែកៃចនសំណល់ ជីែរ ៉
និងជីវ�្រស្ត គួរែត្រតូវបនេលីកកមពស់�មរយៈករ្រគប់្រគងជីជតិច្រមុះ។ 
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េគលបំណងៃនវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដីេនះគឺេដីមបីរួមបញចូ លករេ្របី
្របស់ជីជតិដីសិបបនិមមិត និងធមមជតិ កនុងករបេងកីនផលិតភពដំ� ំនិងរក�ផលិតភព
ដីស្រមប់មនុស�ជំនន់េ្រកយ ជជងករេផ្ដ តែតេលីករអនុវត្តករ្រគប់្រគងជីជតិ
ស្រមប់ដំ�។ំ វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដីេនះបនេធ្វីឱយករេ្របី្របស់ល្អ្របេសីរ
នូវ្របភពជីជតិេនះ មនភពចបំច់េលី្របព័នធ�ដំំ� ំ ឬមូល�្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ដំ�ំ
ឆ្ល ស់ �ជំរុញឱយកសិករេផ្ដ តេលីែផនករកនុងរយៈេពលែវង និងពិចរ�េលីផលប៉ះពល់
បរ�ិថ ន។ 

 

   

ជីសរ�ីងគ ជីអសរ�ីងគ
 

វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដី ្រតូវពឹងែផ្អកេលីក�្ត ជេ្រចីន ដូចជករអនុវត្តជី
ជតិឱយបន្រតឹម្រតូវ និងករអភិរក� េហយីករេផទរចំេណះដឹងអំពីករអនុវត្តករ្រគប់្រគង
ជីជតិច្រមុះដល់កសិករ និងអនក្រ�វ្រជវ។ ករបេងកីនជីជតិដល់រុកខជតិ�ចសេ្រមច
បន �្រស័យេលីករអនុវត្តជេ្រចីនែដលមនកនុងេសៀវេភែណនេំនះ ដូចជករេរៀបចំដី
ជថន ក់ទប់ករហូរេ្រចះ ករ�ដំំ�េំនចេន្ល ះជួរេដីមេឈ ីករភជួរ�ស់េ�យអភិរក� ករ
�ដំំ�ឆំ្ល ស់ និងដំ�វំលិជំុ។ បេចចកេទសែដលបនផ្ដល់េនះគឺមនេនកនុងេសៀវេភ
ែណនេំនះ េហយីែផនកេនះនឹងេផ្ដ តេលីករ្រគប់្រគងជីជតិច្រមុះ េ�យ�រែត��ក់ទង
េទនឹងករេ្របី្របស់ជី្រតឹម្រតូវ។ បែនថមពីេលីករេ្រជីសេរសីស្ដង់�រ និងករ�ក់ជី ករ
អនុវត្តករ្រគប់្រគងជីជតិដីបនរមួបញចូ លបេចចកេទសថមីៗ ដូចជ ករ�ក់ជីឱយបនេ្រជ 
និង�ក់ជីអុ៊យេរែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបបីេងកីនករ្រសូបយកជីជតិេឡងី។  

សមសភគសំខន់ៗៃនវធីិ��ស្ត វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដី រមួមន៖ 

 នីតិវធីិវភិគេដីមបកំីណត់អំពីវត្តមន និងកង្វះ�រធតុចិញច ឹមេនកនុងដំ� ំនិងដី៖ 
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 ករវភិគេ�គវនិិឆឆ័យរុកខជតិ – គន្លឹះចង្អុលបង្ហ ញ�ចផ្ដល់ព័ត៌មនពីកង្វះ�រ
ធតុចិញច ឹមសំខន់ៗ ឧទហរណ៍ រុកខជតិែដលខ្វះ�រធតុ�សូតមនសភព
្រកិន និងេស្លក េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងរុកខជតិដៃទេទៀតែដលមនសុខភព
ល្អ។ 

 ករវភិគេលីេកសិក និងករវភិគដី – េនកែន្លងែដលេយងីេមីលមិនេឃញី
េ�គសញញ ៃនកង្វះ�រធតុចិញច ឹម េគ�ចវភិគេកសិកររុកខជតិេ្រកយករ
្របមូលផល និងវភិគសំ�កដីេនមនទីរពិេ�ធន៍ េហយី្រតូវេធ្វីករេ្របៀប
េធៀបលទធផលរបស់�េទនឹងសំ�កគ្រមូរុកខជតិែដលមនសុខភពល្អ។ 

 �ករ�យតៃម្លជ្របព័នធអំពីបញ្ហ ្របឈម និងឱកសស្រមប់ករអនុវត្តេលីករ
្រគប់្រគងជីជតិដីបចចុបបនន និងរេបៀបេធ្វីេ�គវនិិចឆ័យ�រធតុចិញច ឹមរបស់� 
(ឧទហរណ៍ ករេ្របី្របស់ជីមិន្រគប់្រគន់ ឬេលីសក្រមិត)។ 

 ករ�យតៃម្លផលិតភព និងនិរន្តរភពៃន្របព័នធកសិកមម៖ �កសធតុ ្របេភទដី 
ដំ� ំ ករ�ដុំះ និងបេចចកេទសកសិកមមេផ�ងៗ កំណត់តុល�ភពៃន�រធតុ
ចិញច ឹមែដលចបំច់។ េនេពលែដលេគែស្វងយល់ចបសអំ់ពីក�្ត កំណត់សំខន់ៗ
ទងំេនះ េគ�ចេ្រជីសេរសីបេចចកវទិយៃនវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដីែដល
សម្រសប។ 

 ករអភិវ�� និងករពិេ�ធេលីបេចចកវទិយវធិនករច្រមុះៃនករ្រគប់្រគងជីជតិដី 
(INM) ែដលមនករចូលរមួពីកសិករ៖ េសចក្តី្រតូវករៃនបេចចកវទិយសម្រសប
ស្រមប់ថន ក់មូល�្ឋ ន មនន័យថកសិករជប់ពក់ព័នធនឹងករេធ្វីេតស្ត�កលបង 
និងករវភិគេលីបេចចកវទិយវធិនករច្រមុះៃនករ្រគប់្រគងជីជតិដីគឺមន�រ�
សំខន់។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសធតុ  

អតថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះរមួមន៖ (ក) ្របសិទធភពខពស់
ចំេពះេសដ្ឋកិចច (ខ) សមតថភពខពស់កនុងករបន�ុនឹំងភពផ្ល ស់ប្ដូរ (គ)ករចូលរមួ
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កុះករេនក្រមិតសហគមន៍/កសិករ (ឃ) សមតថភពខពស់កនុងករស្រមបខ្លួនរបស់�ថ ប័ន
ពក់ព័នធ និង (ង) កត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និង
សុវតថិភព។ វធីិទងំេនះរួមចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ  េ�យ�រែតករយល់ដឹងអំពីអតថ្របេយជន៍ៃនករេលីកកមពស់គុណភព
ដី និងករ្រគប់្រគងដីែដលជលទធផលៃនករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ�រធតុចិញច ឹម និង
�រធតុសរ�ីងគ។ គុណវបិត្តិៃនបេចចកវទិយេនះគឺករចំ�យ និងត្រមូវករកម្ល ងំ 
ពលកមមខពស់ែដល�ចជះ�ទធិពលដល់លទធភពចំ�យ និងសមធម៌។ ជរមួបេចចកវទិយ
េនះមនអតថ្របេយជន៍ខពស់ចំេពះករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងជីជតិដី�ចបន�ុជីំជតិដំ� ំ និងករ្រគប់្រគងជីជតិ
ដី េដីមបរីក�លកខណៈរបស់ដីេនកនុង្របព័នធកសិកមម។ ករ្រគប់្រគងេនះគឺបនពីករេ្របី
្របស់រមួគន ៃន្របភពធនធនជីសរ�ីងគ និងអសរ�ីងគ េដីមបបីេ្រមីដល់ត្រមូវករៃន
ផលិតកមមេសប�ង និងេសដ្ឋកិចច បរ�ិថ ន និងសងគម។ វធិនករច្រមុះកនុងករ្រគប់្រគងជី
ជតិដីេលីកកមពស់កសិករ េ�យករបេងកីនសមតថភពែផនកជំនញបេចចកេទស និងករ
សេ្រមចចិត្តរបស់ពួកេគ។ �ក៏ជួយជំរុញដល់ករេ្របី្របួលកនុងករេ្របី្របស់ដី ដំ�ំ
បង្វិល និងអន្តរកមមរ�ងៃ្រពេ� ីចញច ឹមសត្វ និង្របព័នធ�ដុំះដំ� ំជែផនកមួយៃន្របពល
វបបកមម និងពិពិធកមមកសិកមម។ េនកនុង្របេទសកមពុជ ករ្រ�វ្រជវែដលបនអនុវត្តេ�យ
អគគនយក�្ឋ នកសិកមម និងវទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ និងអភិវ��កសិកមមកមពុជ (CARDI) 
សហករជមួយអងគភពរមួៃន (FAO/IAEA) បនជួយអភិវ��្របព័នធ្រគប់្រគងជីជតិដី 
(សូម�ន�បសមព័នធទី៣)។ 

គុណវបិត្ត ិ

ដូចជករស្រមបស្រមួលករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេនកនុងវសិ័យ 
កសិកមម វធីិ��ស្ដៃនវធិនករច្រមុះកនុងករ្រគប់្រគងជីជតិដី មនភពែ្រប្របួលជមួយ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ េហយី�ចបេងកីតផលប៉ះពល់អវជិជមន ្របសិនេបីមិនបន
្រតួតពិនិតយជីជតិដី និងដំ�ជំលកខណៈ្របព័នធ េហីយករ�ក់ជីក៏បនផ្ល ស់ប្តូរេទ�ម
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េនះែដរ។ កនុងតំបន់�សុី ករចំ�យៃ�្លដឹកជញជូ នខពស់ ជពិេសសេនកនុង្របេទសគម ន
ែដនសមុ្រទ រមួចំែណកេធ្វីឱយតៃម្លជីែដលបន�ម�ត់មនក្រមិតខពស់។ កនុងករណីេនះ
ចំេពះកសិករខន តតូច ករចំ�យ�ងំេនះ�ចប�្ហ ញអំពីអ្រ�ខពស់េលីករចំ�យ
ែ្រប្របួលសរុបៃនករផលិត ដូេចនះករលុបបំបត់ជីអសរ�ីងគ�ចជជេ្រមីសទទួលយក 
បន។ 
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៧.៥.� ����តិជីកំប៉ុស្ត�
ករអនុវត្ត៖ ម្រន្ដីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ  

ករពណ៌ន 

ត្រមូវករែថរក� និងករែកលម្អជីជតិដីេនកមពុជពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុមិនទន់មនភពល្អ្របេសីរេនេឡយីេទ។ បុ៉ែន្ដត្រមូវករេនះមិន�ចេធ្វីេឡងី
បនេ�យមិនពឹងែផ្អកេលីជីអសរ�ីងគែដលមនតៃម្លៃថ្លេនះេទ។ ករបេ្រងៀនកសិករអំពី
រេបៀបេ្របី្របស់�រធតុសរ�ីងគ ពីសំណល់ែដលជ្របភពសំខន់ៃនជីជតិដីស្រមប់
ដំ� ំ េដីមបេីធ្វីឱយកសិកមមកន់ែតមននិរន្ដភព។ េហតុេនះេហយីបនជេយងីេធ្វីករ 
េបះពុមពផ�យពីបេចចកេទសេធ្វីជីកំបុ៉ស្ត។ ជីកំបុ៉ស្តជជីធមមជតិ (កកសំណល់ �មក
សត្វ និងរុកខជតិ) ែដលរលួយេ�យ�របក់េតរ ី និងសរ�ីងគដៃទេទៀតែដលងយនឹង
រ�យ។ ពពួកសរ�ីងគមនេ្រចីន្របេភទ ដូចជ ស្លឹកេឈ ី ែផ្លេឈ ីសំណល់បែន្ល សំបក
ែផ្លេឈ ី និង�មកសត្វក៏�ចយកមកេធ្វីជជីកំបុ៉ស្តបនែដរ។ ជីកំបុ៉ស្តែដលផលិតរចួគឺ
ខុសគន ខ្ល ងំពីសមសធតុសរ�ីងគេដីម �មនពណ៌េ�ន តចស់ រលួយ និងមនក្លិនឆួល។ 
ជីកំបុ៉ស្តមនតៃម្លេថក ងយផលិត និងជជីែដលមន្របសិទធភពែដល�ច�ក់េលីដី 
ជួយែកលម្អគុណភពដី និងដំ�។ំ 

ជីកំបុ៉ស្តជួយែកលម្អដីបនដ៏មន្របសិទធភព និងមនរយៈេពលយូរេធ្វីឱយដំ�ំ
លូត�ស់បនល្អ។ វតថុទូេ�េផ�ង�ែដល�ចយកមកផលិត ដូចបនេរៀប�ប់ខងេលី គឺ
ជធនធនែដល�ចយកមកផលិតជជីកំបុ៉ស្តបនយ៉ងល្អ្របេសីរ រឯីសំណល់ដៃទ
េទៀតជេ្រចីនែដលេ្របីរចួ និង�មកសិ�្ឋ ននន ឬសកមមភពេផ�ង�េទៀត ក៏�ចយក 
មកេធ្វីជជីកំបុ៉ស្តបនផងែដរ។ េដីមេពតែដលេ្របីស្រមប់ផលិត ឬេចញពីសំណល់
ែដលេ្របីរចួក៏�ចយកមកេធ្វីជចំណីសត្វ េហយីក៏�ចយកេធ្វីជគំនរជីកំបុ៉ស្តបនែដរ។ 
េពលេវ� និងករអនុវត្តសំខន់កនុងករ្រគប់្រគងគំនរជីកំបុ៉ស្ត និង្របមូលទុក�រធតុ 
សរ�ីងគឱយបនេ្រចីន ឧទហរណ៍ �រធតុសរ�ីងគទងំេនះរក�ទុកយូររមុននឹងយកមក 
ផលិតជជីកំបុ៉ស្តេធ្វីឱយ�រធតុបំប៉ន្រតូវបត់បង់។ កនុងករ្រគប់្រគងគំនរេនះ �រធតុ
បំប៉នែដលបនបត់បង់នឹង្រតូវបនផលិតេឡងីវញិ បេងកីននូវ�រធតុបំប៉នកន់ែតេ្រចីន
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ស្រមប់ចិញច ឹមរុកខជតិ។ ករ្រគប់្រគងគំនរជីកំបុ៉ស្តបន្រតឹម្រតូវនឹងេធ្វីឱយមនកេម្ដ ្រគប់
្រគន់កនុងករសម្ល ប់្រគប់េ�ម ចៃ្រង និងជំងឺរុកខជតិបន។  

េគលករណ៍ៃនករអនុវត្តកនុងករផលិតជីកំបុ៉ស្តែដលមនវធីិ��ស្ដ្របេសរីបំផុត 
គឺ៖ 

 ករផលិតជីកំបុ៉ស្តត្រមូវឱយមនតុលយភពរ�ងវតថុែដលងយរលួយ (បែន្ល ែផ្លេឈី
្រពមទងំស្លឹកេឈ្ីរសស់ៗ) និងវតថុែដលមិនងយរលួយ (ស្លឹកេឈេី្រកៀម និង
ែមកេឈតូីចៗ)។ ករេធ្វីដូេចនះេដីមបឱីយករផលិតជីមនរេបៀប្រតឹម្រតូវ េហយីជី
កំបុ៉ស្តមនតុលយភពល្អចំេ�ះ�រធតុចិញច ឹម។ 

 កររលួយ�្រស័យេទេលីសកមមភពរបស់ពពួកអតិសុខុម្របណ និងសត្វល្អិត 
េផ�ងៗេទៀត។ �្រតូវករលកខខណ្ឌ េដីមបរីស់ ដូចជសំេណីម និងខយល់�កស។ 
ករណីភគេ្រចីនគំនរជីកំបុ៉ស្ត្រតូវករេ្រ�ចទឹកេនេពលសងួត។ ករណីខ្លះមិន
ចបំច់�ក់ឱយ្រតូវខយល់េទ បុ៉ែន្ដេបី�ក់ឱយ្រតូវខយល់ េយងី្រតូវមនវធីិ��ស្ដកនុង
ករ�ក់�។ 

 គំនរជីកំបុ៉ស្តទងំអស់នឹងមនកេម្ដ  សីតុណ្ហ ភព និងរហួំត (ករបត់បង់ជតិ
ទឹក) ចបំច់្រតូវេធ្វីករពិនិតយេ�យេ្របីេឈរីុញឱយេ្រជចូលេទកនុងគំនរជីកំបុ៉ស្ត 
ទុក្របែហល២ េទ៣នទី រចួដកេចញេ�យយកៃដប៉ះេឈ ី េពលេនះេយងី
មន�រមមណ៍ថេក្ដ ឧណ្ហ ៗ និងេសីម ែត្របសិនេបី្រតជក់ និងសងួត បនន័យថ
គំនរជីេនះមិនមន្របសិទធភព េហយី្រតូវករចក់ទឹកបែនថម ឬ្រតូវករ�ក់ឱយ្រតូវ
ខយល់។ 

គំនរជីែដលមិនមនករ្រគប់្រគង្រតឹម្រតូវ េធ្វីឱយ�រធតុកនុងជីរលួយមិនបនល្អ 
ដូេចនះេគមិន�ចយក�មកេ្របីបនេទ។ សំណល់ និងវតថុែដលេគេ្របី្របស់រចួ េហយីទុក
េចលេ�យគម នករ្រគប់្រគង។ សកមមភពៃនអងគធតុេនកនុងគំនរេនះមនករលូត�ស់
យតឺខ្ល ងំ េហយីក៏គម នកេម្ដ េកីតេឡងីែដរ។ វតថុទងំេនះនឹងរ�យេទជជីកំបុ៉ស្ត បុ៉ែន្ដ
�្រតូវករេពលយូរ េហយីភពល្អរបស់ជីកំបុ៉ស្តក៏្រតូវបត់បង់ែដរ។ 
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ចំេពះគំនរ្រគប់្រគងបនល្អ សកមមភពៃនពពួកអតិសុខុម្របណេកីនេឡងី
េ�យ�រគំនរមនកេម្ដ េកីនេឡងី និងផលិតជីកំបុ៉ស្តែដលមនជីជតិ មន្របេយជន៍ 
និងឆប់រហ័ស។ វធីិ�្រស្ដជេ្រចីនេដីមបពីេន្ល�នដំេណីរកររលួយែដលបនផ្ដល់ជូន
េ�យ HDRA (២០០២) មនដូចខងេ្រកម៖ 

 វធីិេធ្វីជីកំបុ៉ស្តេនខងកនុង 

 វធីិេធ្វីជីកំបុ៉ស្តបង់�គ ឡរ 

 វធីិ�្រស្តៃនដំេណីរករបេងកីនកេម្ដ / បិទ 

 ករេធ្វីជគំនរបេងកីនកេម្ដ  

 ករេធ្វីជីកំបុ៉ស្តកនុងរេ�្ដ  

 ករេធ្វីជីកំបុ៉ស្តជរង 

 ករេធ្វីជីកំបុ៉ស្តកនុងក្រន្ដក 

 ករេធ្វីជីកំបុ៉ស្តបូ៊ម៉ 

 ករេធ្វីជីកំបុ៉ស្តពីសំណល់លំេន�្ឋ ន រុកខជតិសមុ្រទ ្រគប់កេហ្វ រុកខជតិកនុងទឹក 
និង�មកសត្វ។ 
 

 

 

គំនរជកីំបុ៉ស្តែដល្រគប់្រគងបនល្អ  ែផនកច្រមុះៃនគនំរជីកបុ៉ំស្តែដល្រគប់្រគងបនល្អ 

កំប៉ុស (ស្លឹក េ�ម
រុកខជតិតូចៗ 

្រតូវករទឹក
តិចតួច េដីមបី
�យ�រលួយ 

េ�ម ស្រមប់្រគប និងងយរលូយ
ចំេបីងងយទកឹហូរេចញ បំពងខយល់

េចញ 
្រសទប់ដី
ខងេ្រកម 
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កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ  

អធថ្របេយជន៍សំខន់ៗែដលបនពីជេ្រមីសៃនករបន�ុមំន៖ (ក) លទធភពៃន
ករែ្រប្របួលខពស់ (ខ) ផ្ដល់ទិននផលខពស់�មក្រមិធសហគមន៍/កសិករ (គ) លទធភព
�ចេធ្វីបនខពស់ (ឃ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព។ 
�្រធូវបនេគចធ់ទុកថមនផលប៉ះពល់ខពស់េទេលីករបន�ុំៃនករែ្រប្របួល�កសសធុ
ែដលជលទធផលៃនករែកលម្អ និងករ្រគប់្រគងដីែដលេធ្វីឱយជីជធិដី និង�រសធុសរ�ីងគ
មនករេកីនេឡងី។ ចំេពះទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះមនធៃម្ល និងធ្រមូវករ
កម្ល ងំពលកមមខពស់ េធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់បញ្ហ លទធភព និងសមភព។ ជរមួជេ្រមីសេនះគឺ
្រធូវបនចធ់ទុកថមនក្រមិធខពស់េនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

ែកលម្អស�្ឋ នដី៖ 

 េធ្វីឱយខយល់ចូលបនេ្រចីន ែកលម្អលំហូរទឹក និងកធ់បនថយករហូរេ្រចះ។ 

 ជួយេធ្វីឱយដីរក�សំេណីមយូរ។ 

 �មរយ�ករែកលម្អស�្ឋ នដី ជីកំបុ៉ស្តេធ្វីឱយរុកខជធិងយ្រសួល្រសូបយក 
�រសធុចិញច ឹមពីកនុងដី េហយីក៏ជួយែកលម្អដល់គុណភពដី េ�យបែនថមនូវ 
�រសធុចិញច ឹមែដល�ចឱយទិននផលេកីនេឡងីផងែដរ។ 

 បេងកីនសមធថភព និងសុខភពដំ�ែំដលេធ្វីឱយមនភពធន់កន់ែធេ្រចីន
ចំេពះពពួកសធ្វល្អិធ និងជំងឺេផ�ងៗ។ 

 ជវធីិ��ស្ដែដលមន្របសិទធភពបំផុធស្រមប់ករ�ដុំះដំ�ជំងករេ្របីជី
គីមីែដលជីគីមីមិនបនេធ្វីឱយរចនសមព័នធ ឬគុណភពដីមនភពល្អ្របេសីរ 
េឡយី។ ករេ្របីជីគីមី ជធមម�េធ្វីឱយទិននផលេកីនេឡងីស្រមប់ែធមួយរដូវកល
បុ៉េ�្ណ ះ។ 

 ផ្ដល់គុណ្របេយជន៍យូរអែង្វងេ�យ�រជីកំបុ៉ស្តមិន្រធូវបនទឹកហូរនេំទេទ។ 
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 ករ�ដំំ�ែំដលេ្របីជីគីមីកន់ែតទក់ទញដល់ពពួកសត្វល្អិត។ 

គុណវបិត្ត ិ

 េ្របីកម្ល ងំពលកមមេ្រចីន។ 

 ជីកំបុ៉ស្ត�ច្រតូវបនផលិតកនុងបរមិណតូចលមមែដលមនកំណត់កនុងករអនុវត្ត
ចំេពះដំ�កំសិកមម។ 

 �ចេ្របី្របស់បនយ៉ងល្អបំផុតចំេពះដំ�មំនតៃម្លខពស់ដូចជបែន្ល និង
ដំ�ែំដលមន្របក់ចំណូលដៃទេទៀត។ 
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៧.៦. ករ្រគប់្រគងក្រមិតជតិៃ្របកនងុដ�ី

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្ដីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ 

 ករពណ៌ន 

ករេកីនេឡងីៃនជតិៃ្របហួស្របមណេនកនុងតំបន់ឫសរុកខជតិ េធ្វីឱយដីមនករ
បត់បង់ផលិតភពជែផនក ឬទងំ្រសុងែតម្ដង េហយីជបតុភូតមួយែដលេកីតមនេន
េលីពិភពេ�កផងែដរ។ បញ្ហ ជតិៃ្របកនុងដីភគេ្រចីនេកីតមនេនកនុងតំបន់សងួតែហង 
និងតំបន់ពក់ក�្ដ លសងួតែហង បុ៉ែន្ដដីែដលប៉ះពល់េ�យជតិអំបិលគឺជអ្រ�ទូេទ
េនកនុង�កស�តុេសីម និង�កស�តុពក់ក�្ដ លេសីម។ ជពិេសសមនេនតំបន់
សមុ្រទែដលទឹកសមុ្រទ�ចហូរចូល�មរយ�ៃដសមុ្រទ ទេន្ល និងទឹកេ្រកមដី ប�្ដ លឱយ
មនជតិអំបិលេ្រចីនកនុងដី។ ជតិៃ្របកនុងដីក៏ជបញ្ហ ធងន់ធងរមួយេនកនុងតំបន់ែដលមន
ទឹកេ្រកមដីផទុកេ�យជតិអំបិលខពស់ែដល្រតូវបនេ្របីស្រមប់ករេ្រ�ច្រសព។ បញ្ហ
ជតិៃ្របធងន់ធងរកំពុងែតជបញ្ហ ្របឈមេនតំបន់សងួតែហង និងតំបន់ពក់ក�្ដ លសងួត
ែហងេនេលីពិភពេ�កែដល���្រស្ដ គឺមន�រ�សំខន់កនុងករបេងកីនផលិតកមម
កសិកមមស្រមប់បំេពញត្រមូវករេស��ង។ ែតជធមម� ���្រស្ដ្រតូវករចំ�យខពស់ 
បេចចកេទស�ញុំ ំ និង្រតូវករករ្រគប់្រគង្របកបេ�យ�ំនញ។ ករមិន�ចអនុវត្ត
េគលករណ៍ឱយមន្របសិទធភពចំេពះករ្រគប់្រគងទឹក�ចេធ្វីឱយមនករខជះខជ យទឹក
�មរយ�ករ្រជបទឹកេចញ និងករេ្របី្របស់ទឹកហួសក្រមិត។ ្របព័នធទឹកមិន្រគប់្រគន់
េធ្វីឱយមនបញ្ហ ដល់ករផគត់ផគង់ទឹក និងបញ្ហ ជតិៃ្របកនុងដី ជេហតុកត់បនថយផលិតភព
ដី នឱំយបត់បង់ដីកសិកមមផងែដរ។ ករ្រគប់្រគងជតិៃ្របមនករចូលរួមពីតុលយភព
រ�ងក្រមិតៃនទឹកែដលហូរចូលកនុង្របព័នធទឹកេ្រកមដី (បេងកីតទឹកថមី) និងក្រមិតទឹក
ែដលហូរេចញ (អស់ទឹក)។ 
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ដីែបក្រកែហងេ�យ�រ 
ជតិៃ្របខពស ់

ជតៃិ្របែដលប៉ះពល់េល ី
ស្លកឹ្រសូវ 

្រសូវែដលប៉ះពល់ 
េ�យ�រជតិៃ្រប 

ជតិៃ្របប៉ះពល់ដល់ដេង្ហីម និងរសមីសំេយគរបស់រុកខជតិ បនថយករចប់យក
�សូត ពីបរយិកស និងបំែលង�សូតកនុងដី។ ជតិៃ្រប�ចបំផ្លញ ញករលូត�ស់របស់
ដំ� ំប៉ះពល់ដល់ករលូត�ស់របស់្រសូវ ដូចជ៖ (ក) កត់បនថយអ្រ�ករដុះពន្លក 
(ខ) បនថយករលូតកមពស់របស់រុកខជតិ និងករែបកគុមព (គ) ឫសមិនសូវមនករលូត
�ស់ និង (ឃ) េកីនេឡងីករេចញគួរមិនេសមី។ �ក៏�ច�ឱំយមនករ្រសូបយកសូដយូម 
(Na) េលីសផងែដរ ែដលធតុេនះេធ្វីឱយបនថយទមងន់្រសូវកនុង១ ០០០ ្រគប់ និង្របូេតអីុន
សរុបេនកនុង្រគប់ (បុ៉ែន្ដមិនេធ្វីឱយមនករែ្រប្របួលដល់គុណភព្រគប់អងករេទ)។ មូល
េហតុសំខន់ៃនជតិៃ្រប ឬបរមិណ�រធតុសូដយូមកនុងដី រមួមន ករេ្រ�ច្រសពមិនល្អ 
ទឹកេ្រ�ច្រសពមិន្រគប់្រគន់�មរដូវ ឬ�ម�ន េំ�យមនេភ្ល�ងធ្ល ក់តិច និងរហួំតខពស់។ 
ជតិៃ្របជធមម�ជប់ពក់ព័នធនឹងក្រមិតដី�ល់ក�ងំកនុងតំបន់ដីេសីមែដលមនរហួំត
ខពស់ជងកមពស់ទឹកេភ្ល�ង។ មូលេហតុជេ្រចីនេធ្វីឱយេកីនេឡងីនូវក្រមិតទឹកេ្រកមដីមន
ជតិៃ្រប និងទឹកអំបិលែដលហូរចូលពីសមុ្រទ (ឧទហរណ៍ ដីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ េឆនរ 
សមុ្រទ��្ឌ )។ ឧទហរណ៍អំពីដីែដលប៉ះពល់េ�យជតិអំបិល៖ (១) ដី�មតំបន់ 
សមុ្រទមនជតិៃ្រប (�តសនធឹងែវងកនុង្របេទសជេ្រចីន) (២) ដី�សុីតស៊ុលផតមន
ជតិៃ្រប (ឧទហរណ៍ ដីសណ្ដ  ទេន្លេមគងគេវ�ត�ម) (៣) ភពណឺតេទជ 
�ល់ក�ងំ ដីៃ្របមនសូដយូមខពស់ (ឧទហរណ៍ ��្ឌ  ប៉គី�ថ ន បង់ក្ល េដស) និង 
(៤) ដីខ�ច់មនជតិៃ្រប�សុីត (តំបន់ខពង់�បភគ��ន្របេទសៃ�)។ 
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េ�គស�ញ ៃនដីែដលមនជតិៃ្របគឺដំបូងេកីតមនេនេលីស្លឹករុកខជតិ បនទ ប់មក
េនកនុងស្លឹកែដលកំពុងលូត�ស់។ ចូរពិនិតយលកខណៈដូចខងេ្រកម៖ (ក) ចំេពះស្លឹក
រុកខជតិែដលប្ដូរពណ៌េទជស (ខ) ពណ៌េស្លក េលឿង ឬេលឿង�យស ប�្ដ លមកពី
ករបត់បង់ក្លរ ៉ូភីសចំេពះស្លឹកមួយចំនួន (គ) ករលូត�ស់របស់រុកខជតិមិនសូវល្អ និង
កត់បនថយករលូត�ស់គល់ដំ� ំនិង (ឃ) ករលូត�ស់មិនេទៀងទត់។ ជតិៃ្រប ឬ
ដីមនសូដយូមខពស់ ក៏�ចមន�រ�តុបែនថមមិន្រគប់្រគន់នូវ��តុផូស្វ័រ ស័ងកសី 
ែដក និងជតិពុល។ 

 វធីិដ៏មន្របសិទធភពេដីមបទីប់�ក ត់ករខូចខតេ�យ�រជតិៃ្រប៖ 

 �ដំំ�ែំដលធន់នឹងជតិអំបិល (ឧទហរណ៍ Pobbeli េនឥណ្ឌូ េណសុ ី IR
២១៥១ េនេវៀត�ម AC៦៩-១ េន្រសីលងក  IR៦ េនប៉គី�ថ ន CSR១0 
េនឥ�្ឌ  Bicol េនភីលីពីន)។ 

 ប្ដូរេទជដំ�្ំរសូវ២រដូវេនកនុង្របព័នធ្រសូវ្របងំ ្របសិនេបីមនទឹក្រគប់្រគន់ 
និង�កស�តុអំេ�យផល។ 

 បញចូ លទឹកកនុងែ្រសរយៈេពលពី២ េទ៤សប្ដ ហ៍មុន�្ំរសូវ មិន្រតូវេ្របីទឹកែដល
មនជតិសូដយូម ឬ�ក់្របភពទឹកែដលមនជតិសូដយូម និងគម នជតិសូដយូម
�ច់េ�យែ�កពីគន ។ បង្ហូរទឹកេចញពីដីេ្រកយេពល�្ំរសូវរចួ េដីមបឱីយជតិ
អំបិលេលីសហូរេចញ។ ករ្របមូល និងស្ដុកទុកទឹកេភ្ល�ងែដលមនជតិៃ្របតិច
ស្រមប់េ្រ�ច្រសពដំ�េំនរដូវ្របងំ។ េនតំបន់សមុ្រទ ្រតូវទប់�ក ត់ករហូរ
ចូលៃនទឹកៃ្រប។ 

 េ្របី្របស់ជីឱយមន្របសិទធភព។ 

 េ្របីពពួកកល់សយូម (កល់សយូមស៊ុលផត)។ 

 ពយបល្រគប់ពូជ្រសូវេ�យ�ក់កល់សយូមក្លរេួលីពូជ្រសូវេដីមបបីេងកីនកំ�ប់ 
អីុយ៉ុងកល់សយូមដល់ពូជ្រសូវ។ �ក់ចំេបីងេដីមបែីកៃចនបូ�សយូម និង�ក់ជី 
�មកសត្វ។ 
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កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ 

អធថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះរមួមន៖ (ក) ផ្ដល់្របសិទធភព 
េសដ្ឋកិចចខពស ់(ខ) ផ្ដល់ទិននផលខពស់េន�មក្រមិធសហគមន៍/កសិករ និង (គ) ផលប៉ះពល់
អវជិជមនធិចេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព។ �្រធូវបនចធ់ទុកថមនផលប៉ះពល់
ខពស់េទេលីករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសសធុ េ�យ�រករ្រគប់្រគងដីេនធំបន់
មន�និភ័យពីជធិៃ្រប មនករេកីនេឡងីេ�យ�រក្រមិធទឹកសមុ្រទេកីន ឬមិនមន
ករ្រគប់្រគងទឹកេ្រកមដីែដលមនករែកលម្អ។ ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយ្រធូវ
ចំ�យខពស់ និងធ្រមូវករកម្ល ងំពលកមមែដលេធ្វីឱយមនករប៉ះពល់េទេលីបញ្ហ លទធភព 
និងសមភព។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនចធ់ទុកថមនក្រមិធមធយម េនកនុងករវភិគ
�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

អធថ្របេយជន៍ចំេពះករែកលម្អជធិៃ្រប និងសូដយូម ផ្ដល់ទិននផលដំ�ខំពស់ 
និងបេងកីនភពរងឹម ំ និងករលូធ�ស់របស់ដំ� ំ ដូេចនះ ជីវភពរបស់្របជកសិករក៏
មនភពល្អ្របេសីរេឡងីផងែដរ។ 

គុណវបិធ្ត ិ

ជទូេទ ្រធូវចំ�យេពលេ្រចីនឆន េំដីមបេី�ះ្រ�យបញ្ហ ៃនជធិៃ្របកនុងដីែដល
្រធូវករចំ�យខពស់េលីកម្ល ងំពលកមម និងធនសនេផ�ងៗេទ�ធ។ មនករណីជេ្រចីន 
ករចំ�យេលីករនយំកជធិៃ្របកនុងដីេធ្វីឱយមនផលប៉ះពល់ដល់ដីវញិ ដូេចនះធំបន់
ខ្លះទុកដីេចលទំេនរ។ 

្របភព 
Dobermann A, Fairhurst T. 2000. Rice: Nutrient disorders & nutrient 
management. Handbook series. Potash & Phosphate Institute (PPI), Potash & 
Phosphate Institute of Canada (PPIC) and International Rice Research Institute. 
191 p. 
FAO. 1988. Salt-Affected Soils and their Management. Soil Resources, 
Management and Conservation Service. FAO Land and Water Development 
Division. FAO Soils Bulletin 39. Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, Rome, Italy.  http://www.fao.org/docrep/x5871e/x5871e00.htm  
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MacMillan, R.A. and L. C. Marciak, Alberta Agriculture, Food and Rural 
Development. 2001. Procedures Manual for Watershed Based Salinity 
Management. A comprehensive manual for assessing and addressing salinity 
on a watershed basis   
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/sag2419/$file/salinityp
roceduresmanual.pdf?OpenElement  
Queensland Government, Department of Environment and Resource 
Management. 2011. Salinity Management Handbook. 
https://publications.qld.gov.au/dataset/salinity-management-handbook  
Westside Resource Conservation District. 2004. A Technical Advisor’s Manual: 
Managing Irrigation Drainage Water. Developed for the State Water Resources 
Control Board by the Westside Resource Conservation District  
http://www.water.ca.gov/pubs/drainage/integrated_onfarm_drainage_managem
ent__a_technical_advisors_manual/ifdm_tmanl.pdf  
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៧.៧.� ករ��ំ�ម វីទីវ�ឺ(Vetiver)�កត់បនថយករហូរ�����

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្ដីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ 

ករពណ៌ន  

េ�ម វទីីវ ឺ (Chrysopogon zizanioidesis) ដុះជគុមព ជជួរ ដុះ�មតំបន់ជ្រមល
បេងកីតជរបងំ្រកស់ លូត�ស់េលឿន េដីមបបីនថយេលប�ន និងកររកី�ល�លៃនទឹក។ 
េ�ម វទីីវមឺនអតថ្របេយជន៍េ្រចីន៖ �មន្របព័នធឫសេ្រជ និងរងឹមខំ្ល ងំ ធន់នឹងេប៉�ស់ 
(pH) ខពស់ ធន់នឹងេ្រគះ�ងំសងួត និងទឹកលិច ធន់នឹងេ�ហ�ធងន់ៗបនខពស់ និងមន
សមតថភពបេណ្ដ ញនី្រ�ត ផូ�្វ ត និង�រ�តុគីមីកនុងដីែ្រស និងទឹក។ េ�ម វទីីវ�ឺច 
យកមកេ្របីស្រមប់ករអភិរក�ដី និងទឹក រក�លំនឹងករ�្ឋ ន�ងសង់ ស្រមប់្រគប់្រគង
ករបំពុល (បេងកីតដីេសីម) និងេ្របីស្រមប់ទប់ដី និងទឹកែដលហូរមកជមួយគន ។  
បេចចកវទិយមិនមនកំណត់ចំេ�ះេ�ម វទីីវេឺទ បុ៉ែន្ដក៏មនពពួកេ�ម ្រកអូបមួយចំនួន ដូច
ជ ពពួកេ�ម  Panicum spp ស្លឹកៃ្រគ (Cymbopogon citratus) citronella 

(Cymbopogon nardus, C. winterianus) palmarosa (Cymbopogon martinii) េ�ម  
Napier (Pennisetum purpureum)។  

    

 

េ�ម Vetiver

្រសទប់

Bond Fiber 

រូបភពដយ្រកមអពំេី�ម វទីវីរឺក�
លំនងឹដ ី
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របងេ�ម វទីីវ ឺ�ចេធ្វីជថន ក់ៗែដលសម្រសបស្រមប់ជ្រមល�មដងផ្លូវ ជ្រមល
�មេ�នរសមុ្រទ ទំនប់ទឹក បតេជីង�ព ន ទេន្លនិងសទឹង ជរបងំករពរដី ្រគប់្រគង
សំណឹកដីកសិកមម និងករ្រគប់្រគងកររអិលបក់ដី។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ  

អតថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះរមួមន៖ (ក) ផ្ដល់ទិននផលខពស់េន
�មក្រមិតសហគមន៍/កសិករ និង (ខ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនតិចតួចេទេលីបរ�ិថ ន 
សុខភព និងសុវតថិភព។ �្រតូវបនចត់ទុកថមនឥទធិពលខពស់េទេលីករបន�ុនឹំងករ
ែ្រប្របួល�កសសតុេ�យ�រដី និងករ្រគប់្រគងដីេនតំបន់ដីជ្រមលែដលមន 
�និភ័យេ�យ�រសំណឹកដីមនករែកលម្អ ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយ្រតូវចំ�យ
ខពស់ និងត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមែដលេធ្វីឱយមនករប៉ះពល់េទេលីបញ្ហ លទធភព និង 
សមភព។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ មនក្រមិតជមធយមេនកនុងករវភិគ
�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

 មិនែមនជ្របេភទរុកខជតិចៃ្រងេទ។ 
 សមតថភពកំចត់ជតិពុល�ចជួយសម្អ តតំបន់នន ដូចជកែន្លង�ស�ហកមម 
និងកែន្លងចក់សំ�ម។ 

 ធន់នឹងេ្រគះ�ងំសងួត និងភព្រតជក់ �ចទប់ទល់នឹងរយៈេពលខ្លីៃនករលិចទឹក។ 
 �្រតូវករករែថទតិំចតួចេនេពលែដលរបងករពរ្រតូវបនបេងកីតេឡងីរចួ។ 

គុណវបិត្ត ិ

េ�ម វតីីវមិឺនធន់នឹងម្លប់ ជពិេសេសេនដំ�ក់កលលូត�ស់ដំបូង េ�ម េនះ
លូត�ស់បនល្អេពលមនកេម្ដ ៃថង្រគប់្រគន់។ 
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្របភព 
http://www.vetiver.org  
http://www.vetiversystems.co.nz/  
http://www.betuco.be/coverfodder/Vetiver%20System%20%20-
Technical%20reference%20 manual%202007.pdf  
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៧.៨.� រ�ងំសនងឹរកុខជតិរស ់

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្ដីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ 
ករពណ៌ន 

ករេ�តច្រមឹងរស់ និងករ�រំមួគន  គឺពក់ព័នធនឹងករេ�តកំ�ត់េឈេីទកនុង
ដី េដីមបឱីយកំ�ត់េឈេីនះ (ច្រមឹង) ដុះឫស និងលូត�ស់េឡងី។ របងំសនឹងរុកខជតិរស់
�ច្រតូវបនយកមកេ្របី េដីមបកីរពរកររអិលបក់ដី េហយីក៏�ចជួយជទ្រមដីផងែដរ។ 

របងំសនឹងរុកខជតិរស់ក៏�ចយកមកេ្របីជយុថក  និងព្រងឹងរបងករពរកូនេឈី 
តូចៗ ចងពំនូកចំេបីង បច់្រសកីដូង ្រសទប់ករពររុកខជតិតូចៗ ្រទនប់ គ្រមប និងជ
វតថុករពរសំណឹកដៃទេទៀតបនយ៉ងមន្របសិទធភព។ របងំសនឹងរុកខជតិរស់ក៏េធ្វីករ
យ៉ងល្អផងែដរ ែដលជមេធយបយកនុងករនយំកពពួករុកខជតិដៃទេទៀតមកដុះែកបរ�។ 

 

 
របងំសនងឹរុកខជតិរស់េនេលដីីជ្រមលេខត្តមណ្ឌ លគីរ ី
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ដយ្រកមៃនករែបកែមករបស់ច្រមឹងរស ់

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ 

អធថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះរមួមន៖ (ក) មនទំនក់ទំនងខពស់
េន�មសហគមន៍/កសិករ និង (ខ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនធិចេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព 
និងសុវធថិភព។ �្រធូវបនចធ់ទុកថមនឥទធិពលខពស់េទេលីករបន�ុពីំករែ្រប្របួល
�កសសធុេ�យ�រដី និងករ្រគប់្រគងដីេនធំបន់ដីជ្រមលែដលមន�និភ័យេ�យ�រ
សំណឹកដីមនករែកលម្អ ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះ្រធូវចំ�យខពស់ និងធ្រមូវ
ករកម្ល ងំពលកមមែដលេធ្វីឱយមនករប៉ះពល់េទេលីបញ្ហ លទធភព និងសមភព។ ជ
រមួ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនចធ់ទុកថជក្រមិធមធយមេនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

 របងំសនឹងរុកខជធិរស់�ចែកលម្អេ�ភ័ណ្ឌ ភព និងផ្ដល់ជជ្រមកសធ្វៃ្រព។ 

 បនថយលំហូរទឹកេនេពលទឹកមនក្រមិធខពស់។ 

រហូំរទឹក 

ថមបត 

រហូំរកេមទចស្រមម 

ករពរសំនឹក 
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 របងំសនឹងរុកខជតិរស់សថិតេនមត់ទឹកជួយឱយដីសងួត និងមនលំនឹង។ 

 របងំសនឹងរុកខជតិរស់មនអតថ្របេយជន៍េ្រចីនកនុងករភជ ប់េទនឹងវធីិ��ស្ដ
្រគប់្រគងសំណឹកដី�ុញំដំៃទេទៀត។ 

គុណវបិត្ត ិ

ករេ�តច្រមឹងរស់មន្របេយជន៍េ្រចីនេនេពល�លូត�ស់េពញេលញ ច្រមឹង
រស់ផ្ដល់ករករពរេនតំបន់េនះបនតិចបំផុតេនដំ�ក់កលលូត�ស់ដំបូង។ 

្របភព 
http://www.fs.fed.us/publications/soil-bio-guide/guide/chapter5.pdf  
http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech8.pdf  
http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/live-stakes-and-whips/  
http://projects.geosyntec.com/NPSManual/Fact%20Sheets/Live%20Stakes.pdf  
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank_erosion.pdf 
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៧.៩.� ����្វើគ្រមបដ�ី

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្ដីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

ករ្រគបដីកំុឱយដីហួតទឹកគឺជ្រសទប់ៃនវតថុែដលេ្របីស្រមប់�ក់េលីដី។ ករេធ្វី
ែបបេនះេដីមបរីក�សំេណីមដី ែកលម្អជីជតិ និងសុខភពដី កត់បនថយេ�ម ដុះ និង
ព្រងឹងជំនួយដល់ដីកែន្លងេនះ។ កំេទចកំទី�ចជវតថុសរ�ីងគ ករផលិតេឡងីវញិនូវប្ល សទិច 
េកស៊ូ ថម ្រគួស ្រក�ស�ងំែដល�ច�ក់ជបេ�្ដ ះ�សនន ឬ�ក់រហូត កំេទចកំទីពី
�មកសត្វ ឬជីកំបុ៉ស្តនឹងរ�យចូលគន េទកនុងដី។ 

�រ�តុស្រមប់ករេធ្វីគ្រមបដីែដលទទួលបនេជគជ័យមន៖ 

 ករេធ្វីគ្រមបដីមន�រ�សំខន់�ស់ស្រមប់រក�ជម្លប់េនេ្រកមេដីមេឈ។ី 

 ករេធ្វីគ្រមបដី�ចេធ្វីបន្រគប់េពលេវ�េនេពលដំ�កំំពុងលូត�ស់ បុ៉ែន្ដ
េបីេធ្វី�ពីេដីមៃដេទីបជករ្របេសីរ។ 

 េធ្វីឱយមនភពល្អ្របេសីរជ្របច ំនិងបេងកីតកំេទចកំទីេដីមបឱីយទឹក�ច្រជបចូល
បន។ 

 

   
 
 
 

្រគបពីេលីគល់រកុខជតិ
ឱយបន១ែម៉្រត ជុំវញិ 

ជេ្រមអតិបរមពី៧ េទ១០សម 

្រគបពីេលីគល់រកុខជតិ 
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កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ  

អធថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះរមួមន៖ (ក) ផ្ដល់ក្រមិធៃនភពបធ់
ែបន និងសមធថភពខពស់ (ខ) ផ្ដល់ទិននផលខពស់េន�មសហគមន៍/កសិករ និង (គ) 
ផលប៉ះពល់អវជិជមនធិចេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព។ �្រធូវបនចធ់ទុកថ 
មន្របសិទធភពកនុងករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសសធុេ�យ�រករ្រគប់្រគង និង
ករែកលម្អជីជធិដី។ ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះ្រធូវចំ�យខពស់ និងធ្រមូវករ
កម្ល ងំពលកមមែដលេធ្វីឱយមនករប៉ះពល់េទេលីបញ្ហ លទធភព និងសមភព។ ជរមួ 
ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនចធ់ទុកជក្រមិធខពស់េនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

 វធថុែដលេគេ្របី្របស់រចួ�ចយកមកែកៃចនេឡងីវញិបន។ 

 កធ់បនថយរហួំធដី កធ់បនថយករេ្របី្របស់ទឹកពី២៥-៥០%។ 

 ទប់សំេណីមដី និងកេម្ដ ដីបនយូរ។ 

 ទប់�ក ធ់ករេ្រចះដី។ 

 កធ់បនថយសំណឹកដី។ 

 ្រគប់្រគងេ�ម ែដលបឺធយកសំេណីមដី។ 

 បែនថមេ��័ណភពកែន្លងេនះ។ 

 ករ�ដំំ�គំ្រមបដីគឺបនបែនថមជីជធិដល់ដី និងបេងកីនពពួកមី្រកូ 
�រពងគកយកនុងដី។ 

គុណវបិធ្ត ិ

កំេទចកំទី្រធូវ�ក់ព្រងយយ៉ងេ�ច�ស់១៥០មីលីែម៉្រធ ពីេដីម េដីមបី
េជ�ស�ងជំងឺែដលបងកេ�យដី។ 
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្របភព 
http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/245.html  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mulch  
http://www.horticare.net/PDF%20Files/UsefulGardeningInfo/The%20Facts%20a
bout%20Mulch.pdf 
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៨. ករ្រគប់្រគងដំ�្ំរប�ប����ីរភព 
ទិននផលដំ�ំមិន្រតឹមែតប៉ះពល់េ�យ�រែតករែ្រប្របួលៃនភព�នតឹង

ែដលទក់ទងនឹង�កសធតុ (ឧទហរណ៍ ករេកីនេឡងីៃនសីតុណ្ហ ភព ជតិៃ្រប ករ
ជន់លិច និងករថយចុះបរមិណទឹក) និងក�្ត ជីវ�្រស្តបុ៉េ�្ណ ះេទ (ដូចជករេកីន
េឡីងៃនក�្ត ចៃ្រង និងជមងឺ) បុ៉ែន្តក៏មនករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងបរយិកស ដូចជ ឧសម័ន
កបូនិច (CO2) ទឹកេភ្ល�ង�សុីត និង្រសទប់អូហ�ូន។ ដូេចនះ បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗគឺ
�យតៃម្លពីរេបៀបៃនដំ�េំឆ្លីយតបនឹងករផ្ល ស់ប្តូរដំ�លគន  និងភព�នតឹងែដល
�ចេកីតមន។ ករេឆ្លីយតបេទនឹងបរ�ិថ នែដលមិន�ចពយករបននឹង្រតូវបេងកីនករ
្រ�វ្រជវដំ� ំ និងករទទួលបនបេចចកវទិយសម្រសបេ�យែផ្អកេលីេគលករណ៍
ផលិតេ�យចីរភព និងករអភិរក�ធនធន។ ក�្ដ ទងំេនះរមួមន៖ (ក) ពិពិធកមមដំ� ំ
និងពូជថមី (ខ) ពូជថមីពីជីវបេចចកវទិយ (គ) វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង 
(ឃ) ករែថរក�ទុក្រគប់ពូជ និង្រគប់ធញញជតិ (ង) ្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ 
និង (ច) ករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស។ 

៨.១.�� ពិពិធកមមដំ��ំ�ិង្រគប់ពូជថម�ី

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

ករបញចូ លពូជ្រសូវថមី និងពូជដំ�ែំដលបនែកលម្អគឺជបេចចកវទិយមួយែដល
មនេគលបំណងបេងកីនផលិតភពដំ� ំគុណភព សុខភព និងតៃម្លជីជតិ។ ភពធន់
នឹងជំងឺ សត្វល្អិត និងភព�នតឹងែផនកបរ�ិថ ន្រតូវបនបេងកីតេឡងី។ ករេធ្វីពិពិធកមម
ដំ�សំំេ�េលីករបែនថមដំ�ថំមី ឬ្របព័នធផលិតកមមកសិកមម�មកសិ�្ឋ នជក់�ក់
មួយែដលយកមកពិ�រ�ពីផលចំេណញខុសៗគន ពីដំ�ែំដលមនតៃម្លបែនថមជមួយ
ឱកសទីផ�រ។ ករជំរុញចមបងៗឱយមនករេធ្វីពិពិធកមមដំ� ំរមួមន៖ 

 ករបេងកីន្របក់ចំណូលេលីកសិ�្ឋ នខន តតូច។ 

 ករទប់ទល់នឹងករែ្រប្របួលតៃម្ល។ 
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 ករកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករេកីនេឡងីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 ករកំណត់សមតុលយត្រមូវករេសប�ង។ 

 ករបេងកីនចំណីេដីមបចីញច ឹមសត្វ។ 

 ករអភិរក�ធនធនធមមជតិ ។ 

 ករកត់បនថយករបំពុលបរ�ិថ ន។ 

 ករកត់បនថយករពឹងែផ្អកេលីធតុចូលេ្រកកសិ�្ឋ ន។ 

 ករ�ដំំ�វំលិជំុ កត់បនថយសត្វល្អិត ជមងឺ និងេ�ម ។ 

 ករបេងកីនសន្ដិសុខេសប�ងស�គមន៍។ 

ករពិេ�ធរបសក់សិករជមួយនឹង្របេភទពូជដំ�ថំម៖ី កសិករ្រតូវបនែណនំ
អំពី្របេភទពូជថមីែដលបនែកលម្អជេ្រចីនសតវត� ជពិេសសពូជកនុងតំបន់ែដលផលិត
េ�យមជ�មណ្ឌ លពិភពេ�កៃនករេធ្វីពិពិធកមមដំ� ំដូចជ េ��េមរកិ ភនំ�នេដស 
���្វកិ និងែផនកខ្លះៃន�សុី េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង�ថ នភព�្រកក់។ មនពូជដំ�ំ
�ប់ពន់្របេភទែដលមន្រ�ប់។ េ�យមនករែ្រប្របួល�មសមតថភពេដីមបសី្រមប
ខ្លួនេទនឹងលកខខណ្ឌ �កសធតុ អនក្រ�វ្រជវកសកិមម និងភន ក់ងរផ�ព្វផ�យ�ច
ជួយកសិករកំណត់ពូជថមីែដល�ចស្រមបខ្លួនបនល្អជងមុន េដីមបបីន�ុំនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងជួយស្រមួលដល់កសិករកនុងករេ្របៀបេធៀបពូជថមីទងំេនះជមួយ
ផលិតផលែដលពួកេគផលិតរចួ។ កនុងករណីខ្លះ កសិករ�ចចូលរមួេ្រជីសេរសី្រគប់ពូជ
ពីពូជរុកខជតិេផ�ងៗេទៀត បង្ហ ញពីគុណភពែដលពួកេគចង់ផ�ំ េដីមបបីេងកីតពូជថមីជមួយ
លកខណៈែដលពួកេគចង់បន។ 

ករបញចូ ល្របេភទដំ�ថំមីៗេដីមបេីធ្វីពិពិធកមម្របព័នធផលិតកមមដំ�្ំរតូវយកចិត្ត
ទុក�ក់េលី្របេភទពក់ព័នធដូចខងេ្រកម៖ 

 ភព�ចរកបន និងគុណភពៃនធនធន រមួមន ្របព័នធធ���ស្ត ទឹកេភ្ល�ង 
និងជីជតិដី។ 
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 ករទទួលបនធនធន ដូចជ ្រគប់ពូជ ជី ទឹក ករេធ្វីទីផ�រ ករស្ដុកទុក និង
ករែកៃចន។ 

 ក�្ត ទក់ទងនឹង្រគួ�រ ដូចជ េសប�ង និងចំណី��រ្រគប់្រគន់ និង 
សមតថភពវនិិេយគ។ 

 ក�្ត ទក់ទងនឹងតៃម្ល និងទីផ�រ រួមមន តៃម្លផលិតផល ធតុចូល និង
ពណិជជកមម ្រពមទងំេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចដៃទេទៀតែដលប៉ះពល់ដល់
តៃម្លទងំេនះេ�យ�ទ ល់ �េ�យ្របេយល។ 

 ក�្ត ទក់ទងនឹង�ថ ប័ន និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ទំហកំសិ�្ឋ ន និងករ
េរៀបចំជួល ករ្រ�វ្រជវ ករផ�ព្វផ�យ្របព័នធទីផ�រ និងេគនេយបយ  
និយតកមមរបស់រ�្ឋ ភិបល។ 

វធីិែដលបេចចកវទិយេនះចូលរមួចំែណកដលក់របន�ុនឹំងករែ្រប្របលួ�កសធតុ៖  
ករបណ្ដុ ះពូជដំ�ថំមី និងករបេងកីន្របេភទដំ�ធំន់នឹង�ថ នភព�្រកក់ែដល�ច 
ប�្ត លមកពីករែ្រប្របួល�កសធតុ។ �ថ នភព�្រកក់ែដលមនផលប៉ះពល់ទងំ
េនះមន៖ ទឹក កេម្ដ  ទឹកមនជតិៃ្រប និងករេលចេឡងីៃនសត្វល្អិតថមីៗ។ ្របេភទពូជ
ែដលបនបេងកីតេឡងីេដីមបទីប់ទល់នឹង�ថ នភព�្រកក់ទងំេនះនឹងជួយធនផលិតកមម
កសិកមម�ចបន្ត និងែកលម្អកន់ែត្របេសីរេឡងី េទះជមនភពមិនចបស់�ស់អំពី
ផលប៉ះពល់នេពលអនគតៃនករែ្រប្របួល�កសធតុក៏េ�យ។ ្របេភទពូជែដលបន
ែកលម្អរចួ �ចផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់សត្វ មនុស�ដូចគន  និងកត់បនថយភពងយរង
េ្រគះេ�យជំងឺ និងករែកលម្អសុខភពទូេទរបស់រុកខជតិ។ 

េគលបំណងៃនករេធ្វីពិពិធកមមដំ�ំគឺេដីមបីបេងកីនករទទួលខុស្រតូវេលីករ
�ដុំះែដលកសិករមិនចបំច់ែផ្អកេលីដំ�ែំតមួយមុខកនុងករបេងកីត្របក់ចំណូល។ េន
េពលកសិករ�ដុំះដំ�ែំតមួយមុខ ពួកេគងយ្របឈមនឹង�និភ័យខពស់កនុងករណី
�ថ នភព�កសធតុែដលមិនបនរពឹំងទុក�ចជះ�ទធិពលយ៉ងធងន់ធងរេលីផលិតកមម
កសិកមម ដូចជ៖ ករេលចេឡងីៃនសត្វល្អិត �ភព�ងំសងួត។ ករបញចូ លពូជេ្រចីន្របេភទ
នឱំយមនករេធ្វីពិពិធកមមផលិតកមមកសិកមមែដល�ចបេងកីនជីវច្រមុះធមមជតិ ករព្រងឹង
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សមតថភពៃន្របព័នធេក�្រតបរ�ិថ ន េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង�ថ នភព�្រកក់ ករកត់
បនថយ�និភ័យៃនករបត់បង់ដំ�សំរុប េហយីក៏ផ្តល់ឱយអនកផលិតនូវមេធយបយៃន
ករបេងកីត្របក់ចំណូល។ េ�យមនកូនែ្រសគ្រមូែដលបនេធ្វីពិពិធកមម កសិករបេងកីន 
ឱកសរបស់គត់កនុងករេ�ះ្រ�យជមួយនឹងភពមិន្របកដ្របជ និងករផ្ល ស់ប្តូរែដល
បនេកីតេឡងីេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនះេ�យ�រែតដំ�េំឆ្លីយតបេទ
នឹង�ថ នភព�កសធតុ�មវធីិេផ�ងៗគន ។ េ�យេហតុថ េនកនុង្របេទសកមពុជ �ម
រយៈមជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវកសិកមមអន្តរជតិ អូ��្ត ល ី (ACIAR) គេ្រមង្របព័នធវបបកមម
ដំ�ែំដលធន់នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ជេ្រមីសកសិកមមថមីកំពុង្រតូវបនេធ្វីេតស្ត
�កលបងែដល�ចេ�ះ្រ�យ�ថ នភពៃនករែ្រប្របួល�កសធតុនេពលអនគត 
ខណៈេពលកំពុងមនករែថរក� ឬេលីកកមពស់្របក់ចំណូលរបស់កសិករ។ គំនិតទូេទ
គឺ្រតូវ�កលបង្របព័នធែដលមនពិពិធកមមេ្រចីន កររកី�ល�ល�និភ័យ និងអនុញញ ត
ឱយមនករសេ្រមចចិត្តែដលស្រមប�មរដូវកលេ�យែផ្អកេលី�ថ នភព�កសធតុ
ជក់�ក់។ ករ�កលបងេនេខត្ត�្វ យេរៀងកលពីឆន ២ំ០១១-២០១៣ ដំ�រំយៈេពល
ខ្លីចំនួន២្របេភទជំនួសករ�ដុំះពូជ្រសូវក�្ត ល�មែបប្របៃពណី េហយីបនទ ប់មក
មនដំ�ែំដលេគ�សំ្រមប់លក់ជេ្រចីន។ ធតុចូល និងចំេណះដឹងអំពីរេបៀបេ្របី្រគប់
ពូជ្រសូវរយៈេពលខ្លីនឹង្រតូវបនផ�ព្វផ�យ�មរយៈប�្ត ញកសិ�្ឋ នរបស់�យ�ីអីុ 
(iDE) និងប�្ត ញែដលមន្រ�ប់ដៃទេទៀតេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ទងំរដូវកលឆន ំ
២០១១ និងឆន ២ំ០១២ បនផ្តល់នូវករបង្ហ ញ�កសធតុ ”ល្អ” - េ្រគះទឹកជំនន់មួយ
កនុងរយៈេពល១០ឆន  ំនិងេ្រគះ�ងំសងួតកនុងករណីនីមួយៗ ទិននផលដំ�្ំរតូវបនរងផល
ប៉ះពល់។ េទះជយ៉ង� យុទធ��ស្ត�និភ័យមនន័យថដំ�េំផ�ងេទៀតេនែត 
ផ្តល់ទិននផល្រសេដៀងនឹងដំ�្ំរបៃពណីពីមុន េហយីសន្តិសុខេសប�ងរបស់កសិករក៏្រតូវ
បនករពរផងែដរ។ 

តៃម្លស្រមប់មជឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវកសិកមមអន្តរជតិអូ��្ត លី (ACIAR) េន
កមពុជនិងអងគករអនុវត្តេផ�ងៗេទៀត េដីមបអីនុវត្ត្របព័នធេនះគឺមនតៃម្លចំនួន៥០០ដុ�្ល រ
�េមរកិកនុងមួយឆន សំ្រមប់កសិករមន ក់ែដលរមួមនករបណ្តុ ះប�្ត ល បុគគលិក និងករ
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ចំ�យរដ្ឋបល។ ដូចែដលទិននន័យេសដ្ឋកិចចខងេ្រកមបង្ហ ញថ មនផលចំេណញល្អ
ពីទិននផលទទួលបនេធៀបនឹង្របព័នធ្របៃពណី។ 

យុទធ��ស្តៃនករេ្របី្របេភទពូជ្រសូវថមីៗ និងេពលេវ�ល្អបំផុតស្រមប់ករ�ំ
ដុះដំ�សំ្រមប់លក់គឺងយស្រមប�មស�្ឋ នដី និងធនធនេផ�ងៗ។ យុទធ��ស្ដេនះ 
្រតូវករេធ្វីេតស្ត�កលបង និងករ្រ�វ្រជវមួយចំនួនេដីមបរីកវធីិល្អស្រមប់អនុវត្តករ�ំ
ដុះ។ យុទធ��ស្តេនះក៏សម្រសបស្រមប់កសិករេផ�ងៗគន  ក៏ដូចជអនក្រកី្រកបំផុតផង 
ែដរ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ បញ្ហ សំខន់គឺករទទួលបនទឹកេ្របី្របស់ សូមបែីត
ចំេពះពូជ្រសូវែដលធន់នឹងភព�ងំសងួតក៏េ�យ។ ្របព័នធៃនករេ្របីពូជ្រសូវថមីៗរយៈ
េពលខ្លីជមួយដំ�សំ្រមប់លក់គឺជទីផ�រែដលងយ្រសួល។ តៃម្លធតុចូលគឺ្រសេដៀង
នឹងធតុចូលែបប្របៃពណី និងផលិតបននូវលទធផលល្អ្របេសីរ។ េលីសពីេនះ មន
ត្រមូវករបចចុបបនន េដីមបេី្របី្រគប់ពូជ្រសូវែដល�ចស្រមបេទនឹងករែ្រប្របួល�កស
ធតុ និងភពែ្រប្របួលៃនករេ្របី្របស់ទឹក។ ្របព័នធេនះ្រតូវមនករវនិិេយគតិចតួច
បំផុតេនកនុងបេចចកវទិយ និង�ចស្រមប�មករេ្របី្របស់បេចចកវទិយេផ�ងៗ។ 

 
 

 

យុទធ��ស្តធន់នងឹករែ្រប្របួល�កសធតុេនេលកីសិ�្ឋ ន 

កសិករែដលអនុវត្តយុទធ��ស្តេនះ្រតូវករករគ្ំរទមួយចំនួនស្រមប់ករ�ដំំ�ំ
២ េទ៣មុខដំបូង េដីមបធីនថពួកេគ�ចយល់ពី្របព័នធថមី និងមនវធីិេ�ះ្រ�យបញ្ហ

្រសូវ
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ដំ�ំរយៈេពលខ្លី ១ ដំ�ំរយៈេពលខ្លី ២ 
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ែខ

ដំ�ំ�ំស្រមប់លក់
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្របឈមនន ដូចជករ្រគប់្រគងសត្វល្អិត។ �ជករសំខន់�ស់ែដលករគ្ំរទែបប
េនះ្រតូវបនផ្តល់ជូន�មរយៈករអនុវត្តរបស់អងគភព។ យុទធ��ស្តេនះក៏គ្ំរទេគល 
នេយបនជ្រមុញផលិតកមម្រសូវ និងនេំចញអងករ និងេគលនេយបយពិពិធកមមរបស់ 
រ�្ឋ ភិបលផងែដរ។ 

ករចូលរមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះរមួមន៖ (ក) ករចំ�យតិចតួច 
(ខ) ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចខពស់ (គ) ក្រមិតខពស់ៃនភពបត់ែបន និងលទធភពព្រងីក 
(ឃ) ភពពក់ព័នធខពស់េនក្រមិតសហគមន៍/កសិករ (ង) ក្រមិតខពស់ៃនលទធភព�ថ ប័ន 
(ច) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេលីបរ�ិថ ន សុខភព សុវតថិភព និង (ឆ) ត្រមង់ទិសទី
ផ�រ។ ទីផ�រ្រតូវបនេគចត់ទុកថ មនឥទធិពលខពស់េលីករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល
�កសសតុ េ�យ�រែតករ្រគប់្រគង និងពិពិធកមមដំ�ែំដលបនេលីកកមពស់។ 
ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះគឺតិចតួច។ ជទូេទ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ
មនពិនទុខពស់បំផុតេនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ ។ 

គុណសមបត្ត ិ

ដំេណីរករៃនករពិេ�ធរបស់កសិករ និងករែណនជំបន្តបនទ ប់ៃនពូជែដល
បនបន�ុំ និងទទួលយក �ចព្រងឹង្របព័នធ�ដុំះរបស់កសិករេ�យបេងកីនទិននផល 
េលីកកមពស់ភពធន់នឹងេ្រគះ�ងំសងួត បេងកីនភពធន់នឹងក�្ត ចៃ្រង និងជមងឺ និងករចប់
យកឱកសទីផ�រ�មី។ េដីមបេីធ្វីឱយផលៃនដំេណីរករ្រ�វ្រជវកន់ែតទក់ទងនឹងត្រមូវករ
របស់កសិករខន តតូច អងគភព្រ�វ្រជវ្រតូវបនចូលរមួកន់ែតខ្ល ងំេឡងីកនុងករ្រ�វ្រជវ
ែដលមនករចូលរមួកនុងករទទួល�គ ល់វភិគទនសក្ត នុពលដល់តំបន់ែដលេនជិតខង
ែដលមនសក្ត នុពលកសិកមមទប។ មនត្រមូវករេដីមបកំីណត់ពូជដំ� ំ និងពូជែដល
មនលកខណៈសម្រសបនឹងបរយិកស និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កសិករ។ វធីិ��ស្ត
ចូលរមួបេងកីនសុពលភព ភព្រតឹម្រតូវ និងជពិេសស្របសិទធភពៃនដំេណីរករ
្រ�វ្រជវ និងលទធផលរពឹំងទុក។ អនក្រ�វ្រជវ្រតូវបនេគផ្តល់ដំណឹងល្អអំពីលកខណៈ
ែដលគួរ្រតូវបនបញចូ លេនកនុងពូជែដលបនេលីកកមពស់។ ដំេណីរករចូលរមួក៏ជួយ
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ព្រងឹងសមតថភពរបស់កសិករកនុងករែស្វងរកព័ត៌មន ព្រងឹងអងគករសងគម និងពិេ�ធន៍
ពូជដំ�េំផ�ងៗ ្រពមទងំអនុវត្តករ្រគប់្រគង។ 

ករេធ្វីពិពិធកមមដំ�បំេងកីនសន្តិសុខេសប�ង និង្របក់ចំណូល�ចជួយកសិករ
បេងកីនផលិតផលែដលេលីសត្រមូវករស្រមប់លក់េន�មទីផ�រ។ ករេធ្វីពិពិធកមម
ដំ��ំចជួយឱយកសិករទទួលបនទីផ�រជតិ និងអន្តរជតិជមួយនឹងផលិតផលថមី 
ដូចជ េសប�ង និងរុកខជតិឱសថ។ ករេធ្វីពិពិធកមមពីឯកវបបកមមៃនផលិតផលសំខន់ៗ
�ចមនផល្របេយជន៍ែផនក��ររូបតថមភសំខន់ៗដល់កសិករេនកនុង្របេទសកំពុង
អភិវ�� និង�ចជួយ្របេទសមួយឱយកន់ែតរងឹមេំលីផលិតកមមេសប�ង។ ករេធ្វីពិពិធកមម
ក៏�ច្រគប់្រគង�និភ័យតៃម្លផងែដរ េ�យសនមតថផលិតផលទងំអស់នឹងមិនទទួល
រងតៃម្លទីផ�រទបកនុងេពលែតមួយ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករេធ្វីឯកវបបកមម បេចចកេទស
្រគប់្រគងស្រមប់ដំ�ែំដលបនេធ្វីពិពិធកមម ជទូេទផ្ដល់នូវករអនុវត្តធនធនធមមជតិ
្របកបេ�យចីរភពបែនថមេទៀត។ 

គុណវបិត្ត ិ

ករពិេ�ធរបស់កសិករ េ�យេ្របីពូជេដីមែតមួយគត់ �ចកំណត់ផល
្របេយជន៍ និងករេឆ្លីយតបែដល�ចរកេ�ញីកនុងចំេ�មសមភ រៈែដលបនេធ្វីេតស្ដ 
េទះជករស្រមប�ម និងករទទួល�គ ល់�មតំបន់្រតូវបនធនក៏េ�យ។ ទនទឹមនឹង
េនះ បញ្ហ �ចេកីតមនេឡងីជមួយនឹងករបញចូ ល្របេភទក្រម (ពីមជ��្ឋ ន្របភពេដីម
េផ�ងេទៀត)ែដល�ចេកីតមនសត្វល្អិតបនទ ប់ពីបនអនុវត្ត។ មនឧទហរណ៍មួយ
ចំនួនៃន្របេភទែដលបនេគចផុតពីករ្រតួតពិនិតយ និងក្ល យជសត្វល្អិត �េ�ម ចៃ្រង 
កសិកមម។ 

ករកត់បនថយៃនករេធ្វីពិពិធកមមដំ� ំ គឺ�ចពិបកស្រមប់កសិករ េដីមបី
ទទួលបនទិននផលខពស់ជេ្រចីនេ�នកនុងមួយហិច�ែដលបនផ្តល់ឱយពួកេគមន្រគប់
ពូជដំ�េំ្រចីនេដីមប្ីរគប់្រគង។ ទក់ទងនឹងករេធ្វីកសិ-ពណិជជកមម ករចូលេទកន់ 
ទីផ�រជតិ និងអន្តរជតិ �ច្រតូវបនកំណត់េ�យក�្ត ជេ្រចីន រមួមន េគល
នេយបយរបស់រ�្ឋ ភិបល ករឧបតថមភធន និងករផគត់ផគង់ធតុចូល និង េហ�្ឋ រចន 
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សមព័នធស្រមប់ករស្ដុក និងករដឹកជញជូ ន។ កសិករក៏្រគប់្រគង�និភ័យៃន្របក់
ចំេណញខងេសដ្ឋកិចចមិនល្អែដរ េបីមិន្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ�យែ�្អកេលីករ�យតៃម្លទី
��រ។ ឧទហរណ៍ ពូជដំ�ធំន់នឹង�ព�ងំសងួត �ច�ឱំយមនតៃម្លទបេនទី��រ 
្របសិនេបីមិនមនត្រមូវករ្រគប់្រគន់។ 
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៨.២.� ពូជថមីពីជីវបេចចកវិ���

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

ករខ្វះខតទឹកបនប៉ះពល់ដល់មនុស�១,៥ េទ២ពន់�ននក់ េនទូទងំ 
ពិ�ពេ�ក។ បែនថមេលីករេកីនេឡងីេ្រគះ�ងំសងួត និងករេកីនេឡងីក្រមិតឧសម័ន 
កបូនិក និងក្រមិត្រសទប់អូហ�ូន ករែ្រប្របួល�កស�តុក៏ប�្ត លឱយមនេ្រគះទឹក
ជំនន់កន់ែតេ្រចីនេនតំបន់ដីទំនប និងទឹកជំនន់ែដលបនេកីនេឡងីេ�យពយុះ្រតូពិក។ 
ទងំេនះនឹងេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរជតិៃ្រប និងករ្រជបទឹក។ ករបងក ត់ពូជដំ�ែំដល
ធន់្រទនឹំងផលប៉ះពល់ទងំេនះទទួលបនេជគជ័យ បុ៉ែន្ត�មនស�ពយតឺយ៉វ និង
េ្របីរយៈេពលែវងែដលមនករពក់ព័នធនឹងលកខណៈែ្រប្របួលេសេនទិចៃនរុកខជតិ និង
ែខ�្រស�យរបស់�។ បេចចកវទិយជីវ�្រស្ត និងវសិ្វកមមេសេនទិចផ្តល់ឱកសស្រមប់
ករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងេលឿជងមុន េដីមបឱីយដំ�េំឆ្លីយតបេទនឹង�ថ ន�ព�្រកក់ �ចេធ្វី
េទបនជមួយនឹងករបងក ត់ពូជធមម�។ 

�ងំពីករែណនដំំបូងេនឆន ១ំ៩៩៦ កំែណថមីែដលបនែកែ្របេ�យែសនៃន
ពពួកសែណ្ដ ក េពត និងកបបស បនបង្ហ ញទិននផលគួរឱយចប់�រមមណ៍េនទូទងំ
ពិ�ពេ�ក កនុងវសិ័យ្រគប់្រគងសត្វល្អិត និងទិននផលែដលបនេលីកកមពស់។ លទធផល
ជេ្រចីន្រតូវបនេគេមីលពីពូជបងក ត់សែណ្ដ ក�ល់�្វ �្វ  ដំ�េំ្របងបែន្ល Canola ល្ហុង 
និងេ�ព ក្ដ ម។ មកទល់េពលេនះ ករផ្ល ស់ប្ដូរេសេនទិចទងំេនះ្រតូវបនផ�រ�ជ ប់េទនឹង
លកខណៈែសនធមម� (ែសនែតមួយ ឬែសនេទ្វដង)។ មូលេហតុសំខន់មួយែដលជ
េហតុផលបងក ត់ពូជធមម� មនករយតឺយ៉វកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹង�ថ ន�ព�្រកក់ៃន
ករែ្រប្របួល�កស�តុ គឺេ�យ�រករស្រមបខ្លួនរបស់រុកខជតិចំេពះផលប៉ះពល់ៃន
េ្រគះ�ងំសងួត ឬជតិៃ្របែដលមិនែមនជករផ្ល ស់ប្តូរែសនែតមួយេនះេទ គឺដំេណីរ 
េម�បូលីសទងំមូល�ចនឹងពក់ព័នធ។ ករផ្ល ស់ប្តូ រែបបេនះគឺជបញ្ហ ្របឈមមួយ
ស្រមប់ករបងក ត់ពូជែដលបនគ្ំរទេ�យបេចចកវទិយជីវ�្រស្តស្រមប់ករបងក ត់ពូជ
ធមម�។ សូមបីែតផលិតផលដំ�ែំដលគ្ំរទេ�យបេចចកវទិយជីវ�្រស្តែដលមន 
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សក្ត នុពលបំផុតក៏កំពុងែតសេ្រមចបន�មករេធ្វីេតស្តេនទី�លែដលមន្រទង់្រទយធំ
េ�យសហគមន៍កសិកមមផងែដរ។ ពំុទន់មនែសនពូជដំ�ែំដលធន់នឹងភព�ងំសងួត
្រតូវបនបង្ហ ញេឡយី។  េទះជយ៉ង� ដំេណីរករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��ែដលមន
មូល�្ឋ ន មនទំហ ំ និងមនសនទុះគួរឱយកត់សមគ ល់។ បេចចកេទសមនតៃម្ល្រតូវបនេគ
េ្របី្របស់ជទូេទ េហយីបេចចកវទិយជេ្រចីន និងផលិតផលកំពុង្រតូវបនអភិវ�� បុ៉ែន្ដ
ផលប៉ះពល់នឹងេកីនេឡងីយ៉ងឆប់រហ័សេលីយុទធ��ស្តកសិកមមនេពលអនគត។  ជ
ករពិត�ស់ បេចចកវទិយទងំេនះគឺថមី េហយីមនករ្រពួយបរមភគួរឱយកត់សមគ ល់ចំេពះ
សក្ត នុពល ៃនផលប៉ះពល់រយៈេពលយូរ សុវតថិភព និងករផ្ល ស់ថមពលែដលករ
ទទួលយករបស់ពួកេគ�ចនេំទរកកសិ-ឧស�ហកមមសមុ្រគ�ម ញេនកនុងទីផ�រ្រគប់ពូជ
�មែបប្របៃពណី។ 

ករបងក ត់ពូជចំេពះករែកលម្អឱយ្របេសីរេឡងីេ្រកម�ថ នភព�្រកក់ែផនកបរ�ិថ ន 
ទក់ទងនឹងសកមមភពែដលបេងកីតបនជែសនមនលកខណៈអំេ�យផល (ទ្រមង់ែសន
ខុសៗគន ) ែដលរមួចំែណកដល់ភពធន់នឹង�ថ នភព�្រកក់។ ករចូលរមួចំែណកៃន 
បេចចកវទិយជីវ��ស្តចំេពះករស្រមបខ្លួនរបស់ដំ�េំទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ 
មិន្រតឹមែតជករ្រពួយបរមភចំេពះករ�ក់ែសនមួយ ឬេ្រចីនពីសរ�ីងគមួយេទដំ�ំ
ែដលមិន�ចបងក ត់ពូជធមម�បន (ឧទហរណ៍ ដំ�ែំដលបនែកែ្របែសន)។ េ�យ
មនឧបករណ៍បេចចកវទិយជីវ��ស្ត ផល្របេយជន៍ៃនែសន�ច្រតូវបនរកេឃញី និង
េផទរពីរុកខជតិ ឬសរ�ីងគដៃទេទៀតេទជផល្របេយជន៍ៃនដំ� ំ េ�យមិនមនរូបភព
ៃនករេឆ្លីយតប�ថ នភព�្រកក់របស់រុកខជតិ (គ្រមូទិដ្ឋភពរបស់ខ្លួន) ជតំ�ង
ស្រមប់វត្តមនៃនែសនេនះ។ េផណូទីប (វធិនករេឆ្លីយតបរបស់ដំ�េំនកនុងបរ�ិថ ន
ែដលបនកំណត់មួយ) គឺេនែតជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនដំេណីរករេ្រជីសេរសី េនេពល
តំបន់ែដលសំបូរេ�យអតថ្របេយជន៍្រតូវបនកំណត់  ��ច្រតូវបនេផទរ (េទះជឆ្លងកត់
ឧបសគគជេ្រចីន) យ៉ងេលឿន និងមន្របសិទធភពជងកលពីមុនែដល�ចេធ្វីេទបន។  

ែសនលប់�ច្រតូវបនេគរកេឃញីកនុងែខ�្រស�យ ឬពូជេផ�ងេទៀតៃនដំ�ំ
ដូចគន ។ ករ្របមូលផ្ដុ ំដ៏មន្របសិទធភពរបស់��ច្រតូវបនបេងកីតេឡីងយ៉ងេលឿនេ�យ 
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មូ៉េលគុលែដលចងសមព័នធគន េនកែន្លងែដលវត្តមនរបស់ែសនែដលេគចង់បន �ច្រតូវ
បនកំណត់េ�យផទ ល់ និងភ្ល មៗ សូមបែីតេនកនុង្រគប់ពូជ ឬរុកខជតិតូចៗមិន្រតូវបន
ប៉ះពល់នឹងភព�នតឹងជបញ្ហ េឡយី។ វធីិ��ស្តៃនករេ្រជីសេរសីពូជឆ្លងជំនន់ (MAB) 
និងវធីិ��ស្តេ្រជីសេរសីពូជផទួនៗគន  (MARS) មនភពសមុគ�ម ញជងែដលេធ្វីឱយករ
កំណត់អត្តសញញ ណ�េដអិន (�ែឡល�ច់ៗពីគន  ែសន ឬលកខណៈគុណភពអងកត់
ែសន (QTLs)) េដីមបបីញចូ លកនុងអមបូររុកខជតិែដលចង់បន កនុងេពលែដលបនថយករេផទរ
ែសនែដលមិនចង់បនដៃទេទៀត។ ឥឡូវេនះ លំ�ប់ៃនែសនទងំមូល�ចរកបន
ស្រមប់សែណ្ត កេសៀង េពត ្រសូវ និងដំឡូងប�ងំកនុងេពលថមីៗេនះ។ ករឆ្លងកត់ខពស់
ៃន “លំ�ប់ជំនន់ថមី” មនន័យថដំេណីរករេនះកំពុងពេន្ល�ន�៉ងឆប់រហ័សែដលេធ្វីឱយ
មនែសនធំៗ និងសមុ្រគ�ម ញ ដូចជ ្រសូវ�លី និង្រសូវបលី។ 

ពូជ្រសូវទំេនីបៃនវទិ��ថ ន្រ�វ្រជវ និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI)៖ 
�មករពិ�រ�េលីភព�ក�ជយខពសរ់បស់្របជពលរដ្ឋកមពុជេន�មជនបទកនុងករេធ្វី
ែ្រស ករែបងែចកយុទធ��ស្តបន�ុ ំ និងដំេ�ះ្រ�យនន គឺមនភពបនទ ន់បំផុត។ 
េលីសពីេនះេទៀត ពូជ្រសូវទំេនីបបេងកីនផលិតកមមដំ�្ំរសូវ គឺ្រសបេទ�មេគលេ� 
រយៈេពលែវងរបសរ់�្ឋ ភិបលកនុងករបែង្វរកមពុជឱយេទជ្របេទសនេំចញអងករដ៏ធំមួយ។ 
ស្រមប់អងករ ជពិេសសករបន�ុ�ំចេកីតមនេឡងី�មរយៈពូជ្រសូវទំេនីប។ ករេធ្វីឱយ
ពូជបចចុបបននកន់ែតធន់នឹងភព�ងំសងួត និងទឹកជំនន់ និងករបេងកីនភពធន់របស់�េទ
នឹងកេម្ដ  និងក្រមិតជតិៃ្រប។ 

កនុងឆន ២ំ០១១ CARDI បនអនុវត្តករ�កលបងបន�ុ ំ (OFAT) មួយចំនួនេន
េលីកសិ�្ឋ នផទ ល់េនេខត្ត្រពះវ�ិរ និងេខត្ត្រកេចះ ស្រមប់ពូជ្រសូវធន់នឹងេ្រគះ�ងំ
សងួត និងេ្រគះទឹកជំនន់ និងេដីមបបីង្ហ ញពីករបន�ុទធពូជ្រសូវផងែដរ។ េគលបំណងៃន
ករ�កលបងទងំេនះគឺ៖ ក) េដីមបកំីណត់ពូជ្រសូវែដលធន់ចំេពះ�ថ នភពេ្រគះ�ងំ
សងួត និងេ្រគះទឹកជំនន់ និងេដីមបេីលីកកមពស់ករទទួលយកពូជ្រសូវែបបេនះកនុងចំេ�ម
កសិករស្រមប់េ្របី្របស់កនុង្របព័នធេក�្រតបរ�ិថ នជក់�ក់េនកនុងភូមិេគលេ�ៃន
គេ្រមង និង ខ) េដីមបធីនករបន្តផគត់ផគង់ពូជ្រសូវែដលមនគុណភពកន់ែតល្អេឡងី
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េផ�ង�គន  ដល់្រកុមកសិករេនកនុងភូមិេគលេ�ៃនគេ្រមងេនះ។ ករ�កលបងរមួមន
វគគបណ្ដុ ះប�្ដ លរយៈេពលខ្លីចំនួន៣វគគ ស្តីពីករបន�ុទធពូជ្រសូវស្រមប់ដំ�ក់កល
លូត�ស់ និងដំ�ក់កលបងក ត់ពូជ និងដំ�ក់កលទំុរបស់ពូជ្រសូវ។ 

េដីមបសីេ្រមចបន គេ្រមងេនះបនអនុវត្ត�មយុទធ�្រស្តដូចតេទេនះ៖ ១) 
ករេ្រជីសេរសីតំបន់េគលេ�ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យទឹកជំនន់ខ្ល ងំ ២) េធ្វីករ
�យតៃម្ល�និភ័យៃនភពងយរងេ្រគះ (VRAs) ៣) េ្រជីសេរសីកសិករែដលមន
ចំ�ប់�រមមណ៍មកេលីគេ្រមង និងទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យទឹកជំនន់ ៤) េធ្វីករ
យ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកុម្របឹក�ឃុ ំ និងជពិេសសជមួយេមឃុ ំ៥) ប្រញជ បសកមមភព
មួយចំនួនទក់ទងនឹងករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កស�តុេទកនុងែផនករវនិិេយគឃុ ំ
៦) បេងកីតករយល់ដឹងអំពីផលវបិកៃនករែ្រប្របួល�កស�តុេទេលីផលិតកមម្រសូវ 
និងបំណិនជីវតិ ៧) េរៀបចំ្រកុមកសិករឱយេទជ្រកុម្របព័នធ្របពលវបបកមមកសិកមម (FSI) 
ជពិេសសអនកែដលសថិតេនកនុងសមគមអនកេ្របី្របស់ទឹក (WUA) និង ៨) ែណនពូំជ
្រសូវែដលធន់នឹងទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួត េពលគឺ ែសនពិេ�រ អីុែអ៊រ៦៦ ផក រដួំល ផក
រេំដង ផក រេមៀត �ងំជ័យ ខ៣ (CAR3) និងខ៤ (CAR4)។ ្របជពលរដ្ឋ្របែហល៦៥០
្រគួ�រ បនចូលរមួកនុងករ�កលបងេនះ។ 

ពូជ្រសូវថមី�ច្រតូវបនេ្របីេន�មតំបន់ និងស�្ឋ នដីេផ�ង�គន ជេ្រចីន េទះ 
បីជ��ច្រតូវករេធ្វីករ�កលបងជមុន េដីមបកំីណត់ករេ្របី្របស់ឱយបនល្អ្របេសីរក៏
េ�យ យុទធ�្រស្តេនះគឺមនភពងយ្រសួលរកទីផ�រ។ ពូជ្រសូវថមី្រតូវបនលក់កនុងតៃម្ល
្របកួត្របែជងេន�មទីផ�រេនកនុងតំបន់េផ�ង�គន ៃន្របេទស។ ករសិក�បនបង្ហ ញ
ថ េនេខត្ត្រកេចះកសិករចូលចិត្តពូជ្រសូវ្របេភទខ៤ េ្រចីនជងពូជ្រសូវ្របេភទខ៣។ 
េនេខត្ត្រពះវ�ិរ ពូជ្រសូវស្រមប់ធន់នឹងទឹកលិចែដលកសិករនិយមចូលចិត្តជងេគ
បំផុតគឺពូជផក រដួំល និង�ងំជ័យ រឯីពូជផក រេំដង និងផក រេមៀត �ច្រតូវបនេគនិយមតិច
ជង េ្រពះ�ទំុេលឿនជងពូជ្រសូវកនុង្រសុករបស់កសិករ។ ្រសេដៀងគន នឹងេខត្ត្រកេចះែដរ 
កសិករចូលចិត្តពូជ្រសូវខ៤ េ្រចីនជងពូជ្រសូវខ៣ កនុងេពល�កលបងភពធន់នឹង
ភព�ងំសងួតេនេលី�លែ្រសផទ ល់។ 
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កនុងករពិេ�ធបន�ុទធ្រគប់ពូជេនេខត្ត្រពះវ�ិរ និងេខត្ត្រកេចះ ពូជ្រសូវែដល
កសិករចូលចិត្តបំផុតគឺពូជ្រសូវផក រដួំលែដលមនទិននផល១៨% ខពស់ជងទិននផលពូជ
្រសូវកនុងមូល�្ឋ ន និងពូជ្រសូវែសនពិេ�រពី CARDI ែដលមនទិននផល៥៥% ខពស់ជង
ពូជ្រសូវកនុងមូល�្ឋ ន។ ករចំ�យេដីមបអីនុវត្ត��េរ�នែ្រសកសិករ (FFS) ពណ៌ន
េនកនុងែផនក១០.២ ស្រមប់កសិករ២៥នក់ �ច្របែហលជ១០០ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងមន
ក់។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ៖  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះមនដូចជ៖ (ក) ករចំ�យតិច
តួច (ខ) ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចមធយម (គ) មនក្រមិតៃនលទធភពព្រងីក និងភពបត់
ែបនខពស់ (ឃ) ភពពក់ព័នធខពស់េនថន ក់សហគមន៍/កសិករ (ង) លទធភព�ថ ប័នខពស់ 
(ច) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព (ឆ) មនទីផ�រ ។ 
�្រតូវបនេគចត់ទុកថមនឥទធិពលខពស់េលីករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ 
េ�យ�រែតករ្រគប់្រគងដំ� ំ និងភពច្រមុះគន កន់ែត្របេសីរេឡងី។ ទិដ្ឋភព
អវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះមនតិចតួចបំផុត។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថមន
ពិនទុខពស់ខ្ល ងំេនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ ។ 

គុណសមបត្ត ិ

្របសិនេបីដំេ�ះ្រ�យ�មែបបជីវបេចចកវទិយែដលកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន
ករែ្រប្របួល�កសសតុ�ច្រតូវបនបញជូ នេទឱយដល់កសិករេនះ មនសក្ត នុពលដ៏
អ�ច រយស្រមប់កររក�ផលិតកមមេសប�ង និងជតិសរៃសេនកនុងបរ�ិថ នេរចរលិ និង
ស្រមប់ព្រងីកតំបន់ែដល�ចេធ្វីកសិកមមបនេទកន់បរ�ិថ នែដលេនឆង យៗនេពល
បចចុបបននេនះ។ េនះមិនែមនេដីមបបីញជ ក់ថ ករេ�ះ្រ�យែផនកបរ�ិថ នមិនចបំច់េនះ
េទ បុ៉ែន្តបនផ្តល់នូវមេធយបយប្រមុងមួយកនុង�ថ នភពបនទ ន់។ អតថ្របេយជន៍ចមបង
បំផុតៃនករបងក ត់ពូជរហូតដល់សព្វៃថងេនះគឺជេលប�នែដលមនលកខណៈច្រមុះ្រតូវបន
េគកំណត់អត្តសញញ ណ ទញយក និង�ក់បញចូ លេទកនុងរុកខជតិ បនទ ប់មក្រតូវបន
�កលបងស្រមប់េសថរភព និង្របសិទធភព។ ទងំេនះ្រតូវបនេកីនេឡងីជស្វ័យគុណ

មគគ េទសក៍បេចចកវទិយបន�ំុស្រមប់វស័ិយកសិកមម  
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បំផុតគឺពូជផក រដំួល និង�ងំជ័យ រឯីពូជផក រេំដង និងផក រេមៀត �ច្រតូវបនេគនិយមតិច
ជង េ្រពះ�ទុំេលឿនជងពូជ្រសូវកនុង្រសុករបស់កសិករ។ ្រសេដៀងគន នឹងេខត្ត្រកេចះែដរ 
កសិករចូលចិត្តពូជ្រសូវខ៤ េ្រចីនជងពូជ្រសូវខ៣ កនុងេពល�កលបងភពធន់នឹង
ភព�ងំសងួតេនេលី�លែ្រសផទ ល់។ 

កនុងករពិេ�ធបន�ុទធ្រគប់ពូជេនេខត្ត្រពះវ�ិរ នងិេខត្ត្រកេចះ ពូជ្រសូវែដល
កសិករចូលចិត្តបំផុតគពូឺជ្រសូវផក រដំួលែដលមនទិននផល១៨% ខពស់ជងទិននផលពូជ
្រសូវកនុងមូល�្ឋ ន និងពូជ្រសូវែសនពិេ�រពី CARDI ែដលមនទិននផល៥៥% ខពស់ជង
ពូជ្រសូវកនុងមូល�្ឋ ន។ ករចំ�យេដីមបអីនុវត្ត��េរៀនែ្រសកសិករ (FFS) ពណ៌ន
េនកនុងែផនក១០.២ ស្រមប់កសិករ២៥នក់ �ច្របែហលជ១០០ដុ�្ល រ�េមរកិកនុងមន ក់។ 

កររមួចែំណកភពធន់នងឹ�កសសតុ៖  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពជីេ្រមីសបន�ុេំនះមនដូចជ៖ (ក) ករចំ�យតិច
តួច (ខ) ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចមធយម (គ) មនក្រមិតៃនលទធភពព្រងីក និងភពបត់
ែបនខពស់ (ឃ) ភពពក់ព័នធខពស់េនថន ក់សហគមន៍/កសិករ (ង) លទធភព�ថ ប័នខពស់ 
(ច) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព (ឆ) មនទី
ផ�រ ។ �្រតូវបនេគចត់ទុកថមនឥទធិពលខពស់េលីករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល
�កសសតុ េ�យ�រែតករ្រគប់្រគងដំ� ំ និងភពច្រមុះគន កន់ែត្របេសីរេឡងី។ 
ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះមនតិចតួចបផុំត។ ជរមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់
ទុកថមនពនិទុខពស់ខ្ល ងំេនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ ។ 

គុណសមបត្ត ិ

្របសិនេបីដំេ�ះ្រ�យ�មែបបជីវបេចចកវទិយែដលកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃន
ករែ្រប្របួល�កសសតុ�ច្រតូវបនបញជូ នេទឱយដល់កសិករេនះ មនសក្ត នុពលដ៏អ
�ច រយស្រមប់កររក�ផលិតកមមេសប�ង និងជតសិរៃសេនកនុងបរ�ិថ នេរចរលិ និង
ស្រមប់ព្រងីកតំបន់ែដល�ចេធ្វីកសិកមមបនេទកន់បរ�ិថ នែដលេនឆង យៗនេពល
បចចុបបននេនះ។ េនះមិនែមនេដីមបបីញជ ក់ថ ករេ�ះ្រ�យែផនកបរ�ិថ នមិនចបំច់េនះ
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កនុងរយៈេពល១៥ េទ២០ឆន ចុំងេ្រកយ។ បេចចកវទិយវសិ្វកមមេសេនទិចអនុញញ តឱយេ្របី
្របស់សមតថភពេលីសពីដំ�ែំដលមនជធមម�។ េ�យ�រែតករែណនែំសន�ច
្រតូវបនកំណត់េគលេ� និងេផទ�ង�ទ ត់�មវធីិែដលមិន�ចេធ្វីេទបនពីមុន េយងី�ច
មនទំនុកចិត្តបែនថមេទៀតេលីសុវតថិភពៃន្របេភទរុកខជតិថមី េហីយ�ច្របកដថែសន
រុកខជតិែដលមនមុខងរេផ�ងេទៀតមិនរ�ំនេ�យករបញចូ លេនះ។ េយីង�ចរពឹំង
អតថ្របេយជន៍កនុងក្រមិត្រសេដៀងគន េនះ ពីផលិតផលែដលបងក ត់មូ៉េលគុលទងំមូល 
(រមួទងំវសិ្វកមមេសេនទិច) ស្រមប់រយៈេពលខ្លី និងមធយមនេពលអនគត ។ 

គុណវបិត្ត ិ

េ្រគះ�ងំសងួត និងេ្រគះទឹកជំនន់មិន�ចទយទុកមុនបនេទ។ ករធនថ 
រុកខជតិែដលបងក ត់េឡីងដំេណីរករបនល្អ�មលកខខណ្ឌ បរយិកសគឺជបញ្ហ ្របឈម
មួយែដលទមទរករយល់ដឹងកន់ែតសីុជេ្រមេលីមូល�្ឋ នេឆ្លីយតបនឹងភព�នតឹង
របស់មូ៉េលគុល។ ដូចគន នឹងវសិ័យេផ�ង េៗទៀតៃនបេចចកវទិយទំេនីបែដរ ករបងក ត់មូ៉េលគុល
កន់ែតសមុ្រគ�ម ញេឡងីៗ េហយីមិន�ចងយនឹងេធ្វីបនេ�យ�រែតវទិយ��ស្ត
ស្រមប់បញ្ហ េនះមនមេធយបយតិចតួច។ ករវនិិេយគែផនកហរិញញវតថុែដល្រតូវករ
ស្រមប់ករបងក ត់មូ៉េលគុលឱយមន្របសិទធភពគឺ្រតូវករហរិញញវតថុេ្រចីន េហយី្រកុមហុ៊ន
ជេ្រចីនកំពុងប៉ះបូ៉វករវនិិេយគរបស់ពួកេគ�មរយៈ្រគប់ពូជៃថ្លៗ និងលក់វតថុធតុេដីម
របស់ពួកេគ ដូចជពូជកូនកត់បុ៉េ�្ណ ះែដល��ងំមិនឱយមនករ�ដុំះេ�យ
្របសិទធភពនូវ្រគប់ពូជែដលផលិតេឡងី។ 
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K.N. Nataraja, M. Udayakumar, and A. Pereira. 2007. Improvement of water use 
efficiency in rice by expression of HARDY and Arabidopsis drought and salt 
tolerance gene.  Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 104: 
15270-15275  
Ortiz, R., M. Iwanaga, M. P. Reynolds, H. Wu, and J. Crouch. 2008. Overview 
on crop genetic engineering for drought prone environments.  Journal of Semi-



149

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្មមគគេទសក៍បេចចកវទិ�ប��ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

149 
  

Arid Tropical Agricultural Research 4 http://www.icrisat. 
org/jornal/SpecialProject/sp3.pdf  
SNV. 2013. Study on Good Practices in Agricultural Adaptation in Response to 
Climate Change in Cambodia. SNV Netherlands Development Organisation.  
http://www.snvworld.org/en/regions/asia/publications/Study-on-Good-Practices-
in-Agricultural-Adaptation-in-Response-to-Climate-Change-in-Cambodia 
Varshney, R.K., K.C. Bansal, P.K. Aggarwal, S. Datta and P.Q. Craufurd. 2011. 
Agricultural biotechnology for crop improvement in a variable climate:  hope or 
hype?  Trends in Plant Science 16(7): 363-371 



150

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្មមគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

150 

៨.៣.� �ិធនករច្រមុះ្រគប់្រគ�����គច�្រ��

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម កសិករ និង្រកុមកសិករខន តតូច។ 

ករពណ៌ន  

វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងគឺជវធីិ�្រស្តេដីមបពី្រងឹងសមតថភព
ៃន្របព័នធធមមជតិមួយកនុងករ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង និងបេងកីនផលិតកមមកសិកមម។  
វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង ជករេ្របីពហុបេចចកេទសកនុងលកខណៈ្រសបគន  
េដីមបកីត់បនថយពពួកសមភគចៃ្រងឱយេនក្រមិតទបមួយែដលមិនប�្ត លឱយប៉ះពល់
ដល់េសដ្ឋកិចច ខណៈេនះែដរ្រតូវមនកិចចករពរ្របឆងំនឹងេ្រគះថន ក់ដល់មនុស� សត្វ 
រុកខជតិ និងបរ�ិថ ន។ ដូេចនះវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងគឺែផ្អកេលីករ
្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង�មេអកូឡូសុីែដលេធ្វីឱយមនករេ្របី្របស់េពញេលញនូវ
ដំេណីរករ និងវធីិ�្រស្តធមមជតិ និងវបបធម៌ រមួទងំភពធន់ខ្ល ងំ និងករ្រគប់្រគង�ម
ែបបជីវ�្រស្ត។ វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង េផ្ត តេលីករលូត�ស់ៃន
ដំ�េំ�យមនសុខភពល្អ មនកររខំនតិចតួចដល់្របព័នធេក�្រតបរ�ិថ ន េ�យេលីក
ទឹកចិត្តឱយមនករេ្របីយន្តករ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង�មែបបធមមជតិ។ ថន សំំ�ប់
សត្វល្អិត្រតូវបនេ្របីែតេនេពល និងកែន្លងែដលវធីិធមមជតិទងំេនះមិន�ចរក�ចំនួន
សមភគចៃ្រងឱយេនេ្រកមក្រមិតបំផ្ល ញបន។ 

�ងំពីមនសននិសីទអងគករសហ្របជជតិស្ដីពីបរ�ិថ ន និងករអភិវ�� េធ្វីេនទី្រកុង 
Rio de Janeiro កលពីែខមិថុន ឆន ១ំ៩៩២មក ពិភពេ�កបនយកចិត្តទុក�ក់យ៉ង
ខ្ល ងំជ�ធរណៈេលីវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង។ រេបៀប�រៈទី២១ៃន
ែផនករសកមមភពែដលបនេរៀបចំេ�យសននិសីទេនះបនទទួល�គ ល់អំពីភពកខ្វក់
េ�យ�រថន  ំ កសិកមម ថជករគំ�មកំែហងដ៏ធំចំេពះសុខភពមនុស� និងបរ�ិថ ន 
េហយីបនកំណត់ថវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងគឺជធតុផ�ដ៏ំសំខន់េន
កនុងករអភិវ��កសិកមម្របកបេ�យនិរន្តរភព។ 
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វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងគឺជជីវបេចចកវទិយែដលសថិតេនកនុង 
បេចចកវទិយ�្អ តែដលរមួផ�ជំមួយនឹងវដ្តជីវតិៃនដំ� ំ សត្វល្អិត ផ�តិ និងធតុចូលពី
ខងេ្រក។ �ជួយធនឱយទទួលបនផលល្អ េទះបីជលកខខណ្ឌ អំេ�យផលដល់
សមសភគចៃ្រង និងជំងឺ ដូចជ ករែ្រប្របួលសីតុណ្ហ ភព និងក្រមិតទឹក (ករេកីន
េឡងីៃនសំេណីម�កស និងលំហូរទឹក)ែដលជករែ្រប្របួល�កសធតុធមម�។ 
ដូេចនះ បេចចកវទិយេនះជជីវបេចចកវទិយេឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួលេកីតេឡងីេ�យ�រ
ករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 

 វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងរួមចំែណកកនុងករបន�ុំេទនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុេ�យករផ្ដល់នូវ្របព័នធេអកូឡូសុីែដលមនសុខភពល្អ និងមន
តុលយភពេនេពលមនករេកីនេឡីងនូវភព�យរងេ្រ�ះេ�យ�រសមសភគចៃ្រង 
និងជំងឺ។ �មរយ�ករេលីកកមពស់្របព័នធកសិកមមច្រមុះ ករអនុវត្តវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគង
សមសភគចៃ្រងនឹងជួយកសិករឱយកន់ែត�យបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ដូចជ 
ករខូចខតទិននផលដំ�េំ�យ�រសមភគចៃ្រង។ 
  

 

វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងស្រមប់ករែកលម្អជបន្តបនទ ប់ 

ជំ�នទី១ - ករយល់ដឹង 
សមសភគចៃ្រងសំខន់ៗ 
វដ្ឋជីវតិរបស់សមសភគចៃ្រង 

ស្រតូវធមមជតិ 
តំបន់លូត�ស់

ជំ�នទី២ - ករទប់�ក ត 
ករេ្រជីសទី�ងំ 

្របេភទ 
េពល� ំ& ករឆ្ល ស់ 

ករ្រគប់្រគងទឹក និង�រធតុចិញច ឹម 
អនម័យកនុង�លែ្រស 
ករ្រគប់្រគងសត្វល្អិត 

 

ជំ�នទី៥ - ករ�យតៃម្ល និងែផនករ
ពិនិតយ�ម�ន កំណត់្រ� ជែជក 
�្ដ ប់ �ន គិត ពិភក� & ស្រមប

ស្រមួល 

ជំ�នទី៤ - ករអន្ត�គម 
្រតួតពិនិតយ�មែបបេមកនិក 
្រតួតពិនិតយ�មែបបជីវ��ស្ត 
្រតួតពិនិតយ�មែបបគីមី 

ជំ�នទី៣ - ករអេងកត 
ករ្រតួតពិនិតយដំ�ំ 

ម៉ូែដលពយករណ៍សត្វល្អិត 
�ក់អនទ ក់ហ្វរឺ ៉ូម៉ូន (អេន�នហ៍) 
អនទ ក់បនទះស្អិតពណ៌េលឿង 

មូ៉ែដល IPM ស្រមប់ករ 
ែកលម្អជបន្ត 
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មូល�្ឋ នៃនវធីិ��ស្តធមមជតិស្រមប់្រគប់្រគងសត្វល្អិតជជីវច្រមុះៃន្របព័នធ
េក�្រតបរ�ិថ ន។ ភពច្រមុះៃនស្រតូវធមមជតិកន់ែតេ្រចីន្របេភទ ដង់សុីេតៃន្របជករ
សមសភគចៃ្រងកន់ែតទប ដូចគន េទនឹងដង់សុីេត្របេភទៃនស្រតូវធមមជតិក៏ថយចុះ 
សមសភគចៃ្រងកន់ែតេកីនេឡងី។ សមសធតុៃនវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគ
ចៃ្រង រមួមន៖ 

ករ្រគប់្រគងដំ�៖ំ ករេ្រជីសេរសីដំ�សំម្រសបស្រមប់�កសធតុកនុង
មូល�្ឋ ន និងលកខខណ្ឌ ដី។ ករអនុវត្ត រមួមន៖ 

 ករេ្រជីសេរសីពូជែដលធន់្រទនឹំងសមសភគចៃ្រង ពូជកនុង្រសុក និងពូជេដីម 
និង�យបន�ុកំនុងករ�ដុំះ។ 

 េ្របី្របស់ពពួកដំ�សំែណ្ត កជមូល�្ឋ នកនុងករឆ្ល ស់មុខដំ�េំដីមបបីេងកីន
ធតុ�សូតេទកនុងដីករបេងកីនជីជតិដី និងបេងកីតលកខខណ្ឌ សម្រសបស្រមប់
ឱយដំ�មំនសុខភពល្អធន់្រទនឹំងសមសភគចៃ្រង និងជំងឺ។ 

 េ្របីគ្រមបដី ដូចជ ជី្រសស់ េដីមបកីត់បនថយកររកី�ល�លៃនេ�ម ចៃ្រង ជំងឺ 
និងករបំផ្ល ញពីសមសភគចៃ្រង។ 

 �ដំំ�ចំ្រមុះនិង្របព័នធកសិ-រុកខកមម។ 

 េ្របីគម្ល តដំ� ំ�ឆំ្ល ស់ និងត្រមឹមែមក េដីមបបីេងកីតលកខខណ្ឌ មិនអំេ�យ
ផលដល់សមសភគចៃ្រង។ 

ករ្រគប់្រគងដី៖ ករែថទជីំជតិដី និងក្រមិតេប៉�ស់ដី (pH) េដីមបផី្ដល់លទធ
ភព្របេសីរបំផុតែផនកគីមី��ស្ត រូប��ស្ត និងមជ��្ឋ នជីវ��ស្តរបស់ដី និងដំ�។ំ 
ករអនុវត្តរមួមន៖  

 ក�ងរច�សមព័នធដីែដលមនសុខភពល្អេទ�មត្រមូវករៃនដីស្រមប់រុកខជតិ 
េផ�ង�គន  (ដូចជជេ្រមដី ឬក្រមិតខនិជេផ�ងគន )។ 

 េ្របីវធីិ�ឆំ្ល ស់មុខដំ�រំយៈេពលែវងេដីមបបីេងកីនពពួកមី្រកុបកនុងដី និងរខំន
ដល់ករឆ្លងជំងឺ និងវដ្តៃនេ�ម ចៃ្រង។ 
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 �ក់�មកសត្វ (សរ�ីងគ) េដីមបរីក�តុលយភពេប៉�ស់កនុងដី (pH) និង
ក្រមិត�រធតុចិញច ឹម។ �ក់ជេន្លន �រធតុែរ ៉និង�រធតុជំរុញដល់ដីកនុងករ
ជំនួសមកវញិនូវជីជតិដី។ មី្រកុបេនកនុងជីកំបុ៉ស្តនឹងែកលម្អសំេណីមដី និង
ចលនខយល់។ 

 �រធតុចិញច ឹមកនុងដីែដលមន្របតិកមមជួយកត់បនថយភព�ប់ៃនដី។ 

 បនថយកររខំនដី (ករភជួរ) – ដីែដលមិនមនកររខំន ផ្ដល់នូវជ្រមកសត្វល្អ។ 

 រក�គ្រមបដីេ�យេ្របីសំណល់រុកខជតិ ឬរុកខជតិរស់។ 

ករ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង៖ ករេ្របីសរ�ីងគមន្របេយជន៍ ដូចជពពួក 
ប៉�៉សុីតនិងពពួកសត្វរពំរ។ ករអនុវត្ត រមួមន៖ 

 ចិញច ឹម និងែលងសត្វល្អិតមន្របេយជន៍ និងផ្ដល់ជ្រមកសម្រសបដល់ពួក�។ 

 ្រគប់្រគងដង់សុីេតរុកខជតិ និងរចនសមព័នធរុកខជតិេដីមបបីេញច �សជំងឺ។ 

 �ដុំះេ�យ្រគប់្រគងេ�ម ចៃ្រង និងដឹងពីអំឡុងេពល្របែជងគន ។ 

 ្រគប់្រគងភ្លឺែ្រស ចមក រ និងជ្រមកកនុងែ្រស ចមក រ េដីមបទីក់ទញសត្វល្អិតមន
្របេយជន៍ និង�ក់អនទ ក់ ឬបំភន់សត្វល្អិតចៃ្រង។ 

យុទធ��ស្តវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង (IPM) �ចមនក្រមិត
េផ�ង�គន  (កត់សមគ ល់ថ្រគប់ក្រមិតទងំ៤ មិនដូចគន េទ)៖ (ក) ្រគប់្រគងសមសភគ
ចៃ្រងែតមួយមុខេនេលីដំ�ជំក់�ក់ (ខ) ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងែតមួយមុខេន
េលីដំ�ែំតមួយ (គ) ដំ�េំ្រចីនមុខ (និងមិនែមន្របេភទដំ�)ំ េនកនុងមួយឯក�
ផលិតកមម (កសិ�្ឋ ន) និង (ឃ) កសិ�្ឋ នេ្រចីនេនកនុងតំបន់ែតមួយ (ករ្រគប់្រគងសត្វ
ចៃ្រង្រទង់្រទយធំេនកនុងតំបន់)។ ករអនុវត្តទងំេនះេបីេធ្វីបនល្អ នមំកនូវ្របព័នធែដល៖ 

 ដំេណីរករេ�យខ្លួនឯង រក�បរមិណសមសភគចៃ្រងឱយេនក្រមិតតិចតួច
កនុងែដនកំណត់មួយ្រទ្រទង់ខ្លួនឯងបន េ�យ្រតូវករអន្ត�គមន៍តិចតួច 
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 ធន់នឹងបញ្ហ  ដូចជ េ្រគះ�ងំសងួត ភព�ប់ៃនដី និងករយយពីីសមសភគ
ចៃ្រង 

 �ចទប់ទល់បននឹងបញ្ហ ែដលេកីតមន 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ 

ផល្របេយជន៍សំខន់ពីករបន�ុេំនះមនដូចជ៖ (ក) ងយបត់ែបន និងងយ
ព្រងីក (ខ) សម្រសប�មក្រមិតសហគមន៍/កសិករ (គ) លទធភពខពស់របស់�ថ ប័ន 
(ឃ) មនសមធម៌ខពស់ (ង) មនផលប៉ះពល់អវជិជមនតិចតួចមកេលីបរ�ិថ ន សុខភព 
និងសុវតថិភព និង (ច) ករទទួលយកក្រមិតខពស់។ ្រតូវបនចត់ទុកថមន្របសិទធភព
ខពស់ ចំេពះករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសសតុ េ�យ�រែតករ្រគប់្រគងសត្វល្អិត 
និងជំងឺបនល្អ។ ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះគឺ្រតូវករពលកមមេ្រចីន។ ជេ្រមីសរមួ
ចត់ទុកថមនពិនទុខពស់េនកនុងករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

ជមួយវធីិ��ស្ត្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង�ម្របព័នធេអកូឡូសុី កសិករ�ច
េជៀស�ងករចំ�យេលីថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត ក៏ដូចជេ្របង ឧបករណ៍ ឬេ្របីកម្ល ងំ 
ពលកមម។ ករ�កលបង���ន  ំ បនេ្របៀបេធៀប្របព័នធ�េំពតធមម� និង�េំ�យ 
លកខណៈសរ�ីងគបង្ហ ញថ វធីិ��ស្តសរ�ីងគបនេ្របី្របស់ថមពលេ្របងឥនធនៈអស់តិច
ជងចំនួន៣០%។ េទះជយ៉ង� េនះ�ចប�្ដ លឱយមនករថយចុះបន្តិចកនុងករ 
អនុវត្តផលិតភព �និភ័យៃនករបត់បង់ដំ�ទំងំមូល្រតូវបនកត់បនថយយ៉ងខ្ល ងំ។ 
មនរបយករណ៍មកថ ក្រមិតផលិតកមមេកីនេឡងីកនុងេពលែដលមនករកត់បនថយ
ករេ្របីថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត។ េនកនុង្របេទសកមពុជ វសិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគ
ចៃ្រង្រតូវបនគ្ំរទ�មរយៈកមមវធីិ��េរៀនែ្រសកសកិរ (FFS) ឬកមមវធីិេផ�ងេទៀត
របស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ 

គុណវបិត្ត ិ

មនសត្វល្អិត្របេភទខ្លះធន់ខ្ល ងំ េហយីមិន�ច្រគប់្រគងបនេនេឡយី (មិន
ទន់មនសត្វ��ចកំេទច�បន) េនេពលមនសត្វចៃ្រងេនះេចញមក អនកផលិត្រតូវ
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ែតេ្របីថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត។ វធិនករច្រមុះរ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងមិនងយនឹង
អនុវត្តេទ េហយី្រតូវមនចំេណះដឹងេ្រចីនេដីមប្ីរតួតពិនិតយេទីបបនេជគជ័យ។ ចំណុច
ខ្វះខតធំបំផុតរបស់ករ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង�ម្របព័នធេអកូឡូសុីគឺករ្រគប់្រគង
េ�យជីវ��ស្តមិនមន្របសិទធភពឆប់រហ័សេទ។ ករណីខ្លះ អនក្រគប់្រគង្រតូវករេពល
េ្រចីនឆន េំដីមបេីជគជ័យ និងចប់េផ្ដីមបនផលមកវញិ។ េលីសពីេនះ ករ្រគប់្រគងែបប
ជីវ��ស្តែតមួយមុខមិនមន្របសិទធភពេន្រគប់�ថ នភពេទ ��្រស័យេលី្របេភទដី
ជក់�ក់។ ដីខ្លះមន្របសិទធភព ែតដីខ្លះមិនមន្របសិទធភពេទ។ េគ�ច្រតូវែតេ្របីវធីិ
ជីវ��ស្តេ្រចីនមុខេដីមប្ីរគប់្រគងបនេន�ថ នភពេផ�ង��ន  និង�្រស័យ�ម្របេភទ
ដី។ 
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៨.៤.� �����ក��ុក្រគប់ពូ���ិង្រគប់ធញញជត�ិ

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

សន្តិសុខ្រគប់ពូជជគន្លឹះៃនករទទួលបនសន្តិសុខេសប�ងេនកនុង្រគួ�រកសិករ
្រកី្រកេនកមពុជ។ ករស្តុកទុកបនល្អជួយធនដល់សន្តិសុខេសប�ងកនុង្រគួ�រ និង 
សហគមន៍រហូតដល់េ្រកយករ្របមូលផល និងទំនិញស្រមប់លក់�ចរក�ទុកជមុន
េដីមបឱីយកសិករ�ចេជៀស�ងករបងខំលក់កនុងតៃម្លទបេនេពលមនករធ្ល ក់ចុះៃនត្រមូវ
ករែដលែតងែតេកីតេឡងីេនេពល្របមូលផល។ ខណៈេពលមនករបត់បង់គួរឱយកត់
សមគ ល់�ចេកីតេឡងីេនទី�លទងំមុន និងអំឡុងេពល្របមូលផល ជធមម�ករខត
បង់ដ៏ធំបំផុតេកីតេឡីងកនុងអំឡុងេពលស្ដុកទុក្រគប់ពូជ។ ដូេចនះេហយី េគលបំណង
សំខន់ៃនករស្ដុកទុកបនល្អគឺេដីមបបីេងកីតលកខខណ្ឌ បរ�ិថ នែដលករពរផលិតផល និង
រក�គុណភព និងបរមិណរបស់្រគប់ពូជកនុងករកត់បនថយករបត់បង់ផលិតផល និង
ថវកិ។ មនេហតុផល២យ៉ងស្រមប់ករស្តុកទុកេសប�ង៖ សន្តិសុខកនុង្រសុក និងករ
រក�តៃម្លមុនេពលលក់។ កសិករ�ចមិនទទួលយកករែកលម្អ្រគប់ពូជែដល្រតូវចំ�យ
េនេពលរក�ទុកស្រមប់ករេ្របី្របស់កនុង្រគួ�រ ពីេ្រពះករែកលម្អគុណភពេសប�ង
ែដលបនផលិតស្រមប់ករេ្របី្របស់កនុង្រគួ�រមិនទទួលបនតៃម្លថវកិខពស់ស្រមប់
កសិករេឡយី។ ពក់ព័នធនឹងករចូលរមួចំែណករបស់បេចចកវទិយេនះចំេពះករបន�ុនឹំង
ករែ្រប្របួល�កសធតុ ករស្តុកទុក្រគប់ធញញជតិេ្រតៀមនឹងផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះ�ងំ
សងួតេដីមបទីប់�ក ត់ភពអត់ឃ្ល ន និងមនបញ្ហ ��ររូបតថមភ។ ករស្ដុកទុក្រគប់ធញញជតិ
ធននូវលទធភពចំណីស្រមប់ករចិញច ឹមសត្វ និង្រគប់ពូជបនទ ប់ពីករ្របមូលផលមិន
បនល្អេ�យ�រភព�ងំសងួត។ ករ្របមូលផល្របកបេ�យ្របសិទធភព�ចកត់បនថយ
ករបត់បង់្រគប់ពូជេ្រកយ្របមូលផលរចួ និងរក�បរមិណេសប�ង គុណភព និងតៃម្ល
��ររូបតថមភៃនផលិតផល។ ករបេងកីតកែន្លងស្តុកទុកែដលមនសុវតថិភពស្រមប់្រគប់
ពូជ េសប�ងប្រមុង និងធតុចូលកសិកមម ្រតូវបនេ្របីជសូចនករៃនសមតថភពបន�ុេំន
កនុងវសិ័យកសិកមម។ 
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េដីមបកីត់បនថយបរមិណេសប�ងែដលបនបត់បង់ បរយិកសេនកនុងកែន្លង
ស្ដុកទុក្រតូវែតមនករ្រគប់្រគងកនុងករកត់បនថយលទធភពៃន៖ 

 ករខូចខតេ�យក�្ត ជីវ��ស្តេ�យសត្វល្អតិ សត្វកេករ និងអតិសុខុម្របណ។ 

 ករខូចខតេ�យក�្ត គីមី�មរយៈករបេងកីត�សុីត និងករផ្ល ស់ប្តូររសជតិ។ 

 ករខូចខតេ�យរូបវន័្ត�មរយៈករកេមទច និងករបំែបកជេដីម។ 

ដូេចនះ ករស្ដុកទុកបនល្អទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងក�្ដ ខងេ្រកម៖ សីតុណ្ហ ភព 
សំេណីម ពន្លឺ សមសភគចៃ្រង និងអនម័យ។ ��ងខងេ្រកមេនះគឺជទិដ្ឋភពទូេទ
មួយៃនត្រមូវករលកខខណ្ឌ ស្ដុកទុកេសប�ង។ ្របេទសកំពុងអភិវ��ភគេ្រចីនសថិតេនកនុង
តំបន់្រតូពិច ជញឹកញប់ករខូចខតសថិតេនកនុងតំបន់ែដលមនេភ្ល�ង�្ល ក់ខ្ល ងំ និង
សំេណីមែដលជលកខខណ្ឌ ដ៏ល្អបំផុតស្រមប់កេកីតេឡីងអតិសុខុម្របណ និងសត្វល្អិត
ែដលបងកករខូចខតធងន់ធងរេនកនុងករស្ដុកទុកដំ�។ំ ដូេចនះ ករ�យតៃម្លេលីវធីិ��ស្ត
ស្តុកទុកេផ�ងគន ្រតូវេធ្វីមុនេពលវនិិេយគ។ ជធមម� វធីិ��ស្តកនុង្រសុកែដលមន្រ�ប់
គឺមនតៃម្លេថក ករបន�ុនូំវអ្វីែដលមន្រ�ប់ជជងករបញចូ លបេចចកវទិយថមីៗគឺជ
ជេ្រមីសសន�សំំៃចែដលមនលកខណៈ្របកដនិយមជងមុនស្រមប់្រគួ�រ។ 

 

ទនំញិ 
សំេណីមដ/ីសំេណីមកនុង

បរយិកស សីតុណ្ហ ភព/ពន្ល ឺ េផ�ងៗ 

្រគប់ធញញជតិ 
និង្រគប់រុកខជត ិ

�ចរក�ទុកបនេនេ្រកមក្រមិត
សំេណីមមនសុវតថិភពរបស់្រគប់
ពូជកនុងរយៈេពលមួយឆន  ំឬេ្រចនី
ជងេនះ។ មិនបេងកនីក្រមតិ 
សំេណីម 

េនេ្រកមលំ�ប់ៃន 
សីតុណ្ហ ភពេ្រចីន 

គម ន 

្រគប់ពូជស្រមប់ 
ករ�ប្រពួស 

ក្រមិតសំេណីម្រតូវទប។ ករថយ
ចុះសំេណីម១% េ្រកមរយៈេពល
ស្ដុកទុកេទ្វដងចំននួ១៤%។  
សីតុណ្ហ ភពសងួតអតិបរម 

ករស្ដុកទុក្រតជក់គឺចបំច់
ស្រមប់ករថយចុះ 
សីតុណ្ហ ភពេ្រកម�អង�េស 
េនកនុងសីតុណ្ហ ភពេទ្វដង 

្រគប់ពូជែដលបន
្របមូលរចួេនេពល
មិនទន់ទុំេពញ
េលញនឹងបត់បង់
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ទនំញិ 
សំេណីមដ/ីសំេណីមកនុង

បរយិកស សីតុណ្ហ ភព/ពន្ល ឺ េផ�ងង 

�៥អង�េស។ ករសមងួតេ�យ
កេម្ដ ្រពះ�ទតិយេពញេលញគមឺិន
្រតូវបនែណនឱំយេ្របីេទ 

លទធភពជង្រគប់
ពូជទុំេពញេលញ 

ផលិតផលមន 
ជតិេ្របង 

រក�សំេណីមឱយេនេ្រកម៧% 
េ្រ�ះផ�តិលូត�ស់ខពស់ជង
ក្រមិតេនះ 

សីតុណ្ហ ភពខពស់ និងករប៉ះ
ពន្លបឺេងកីនេលប�នៃនករស្អុយ 
រលួយ 

គម ន 

ដំ�យំកេមមី 
និងេមមី 

រក�សំេណីមកនុងក្រមតិទបេដមីបី
េជៀស�ងកុឱំយស្អុយរលួយ 

ខយល់េចញចូលគឺចបំច់េដមីបី
េជៀស�ងករស្អុយរលយួ។ 
ដំឡូងជ្វ ្រតូវរក�ទុកកនុងរយៈ
េពល៤ែខេនសីតុណ្ហ ភព 
(២៥-�៥អង�េស) េហយី
ដំឡូងប�ងំរក�ទុកែត 
៥សប្ដ ហ៍បុ៉េ�្ណ ះ ខណៈេពល
ដំឡូងងយនងឹចញ់ពន្លឺ្រពះ
�ទិតយ។ េ្របីបនទប់្រតជក់
ស្រមប់ករស្ដុកទុកខន តធំ រក�
ទុកេនកែន្លងែដលមនខយល់
េចញចូលកនុងអំឡុងេពល
�កស�តុ្រតជក់ នងិយក
្រគប់ពូជេចញេពលេមឃេក្ដ ។ 

េដីមបបីេងកនីរយៈ
េពលស្ដុកទុក ចូរ
េ្របីករពយបល
ពិេសសែដលេ�
ថ “ករពយបល”
ែដលេធ្វីឱយ្រសទប់
េកសិកៃនេមមី
លូត�ស់េនជុំ
វញិៃផទ 

ែផ្លេឈ ីនិងបែន្ល  គម ន  ែកលម្អ្រគប់ពូជឱយកន់ែត
្របេសីរេឡងីេពល�កស�តុ
្រតជក់ បុ៉ែន្ត្រគប់ពូជ្រតូវបន
បំផ្ល ញេ�យ�កស�តុ 
្រតជក់។ ទូទកឹកក្រតជក់េដីរ
េ�យខយល់�ម�ញ�ចឱយ
កសិករខន តតូចរក�ទុក្រគប់
ពូជបន។ ករស្ដុកទុកពូជ

កររុ ំឬកររុៃំផទ
ែដលរកី�ល�ល
ៃនកររលួយពីែផ្ល
េឈមីួយេទែផ្ល
េឈមីួយេទៀត។ 
រក�ទុកេនកនុង
បរយិកសសំបូរ
េ�យ�សមន័ 
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ទនំញិ 
សំេណីមដ/ីសំេណីមកនុង

បរយិកស សីតុណ្ហ ភព/ពន្ល ឺ េផ�ងង 

េ្រកមដីកនុងរេ�្ត  និងេនកនុងដី
្រតូវបនេ្រប ី

កបូនកិ 

 
បេចចកេទសស្ដុកទុកែបប្របៃពណី និងបេចចកេទសែកលម្អគឺបង្ហ ញេនកនុង��ង�ង
េ្រកម។ 

 សម្រសបស្រមប់ 
សមតថភព/រយៈេពល

ស្ដុកទុក 
ករច�ំយ/សមភ រៈ 

វធិ�ី្រស្ដស្ដុកទុកែបប្របៃពណី 

ឆន ងំដី និងេឃ្ល ក ្រគប់ធញញជតិ សែណ្ដ ក 
សែណ្ដ កដី ែផ្លសងួត បែន្ល នងិ
សមភ រៈស្រមប់�ប្រគប់ពូជ 

ស្ដុកបន៥-៣០លី្រត
ដល់១ឆន  ំ

ចំ�យតចិបផុំត 

ស្លឹក ែផ្លសងួត បែន្ល នងិដ�ំប់ ទុកបន១ឆន  ំេបីបទិ 
ជិត 

ចំ�យតចិ  
ស្លឹកេចក ែខ�ពួរ �ែខ�ព ី
រុកខជតិេផ�ងងេទ�ត 

សំបកេឈ ី ្រគប់ធញញជតិ ជពិេសស 
្រសូវ និងេពត 

១០០គីឡូ្រកម 
ដល់៣ែខ 

កម្ល ងំពលកមម 

ក្រន្តក ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ
ដំឡូង 

ទុកបន ៩ែខ ចំ�យតចិ បុ៉ែន្ដៃថ្លពលកមម 
េដីមកក់ េ�ម  ស្លឹកេ�ន ត 
�ស� ី

បវ ្រគប់ធញញជតិ ្រគប់ពូជ នងិ
ែផ្លសងួត។ 

ដល់៦០គឡូី្រកម 
ដល់១ឆន  ំ

ចំ�យតចិ  
េដីម្រកេច និងកបបស។ 

ក្រន្ដក�ងសីុ�ងំ ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ ដល់១េ�ន 
ដល់១ឆន ។ំ 

សមភ រៈកនុងមូល�្ឋ ន ច�ំយ
េពល�ងសង់ 
េ�ម ដំរ ីេដីមកក់ េដីមែ្រតង 
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 សម្រសបស្រមប់ 
សមតថភព/រយៈេពល

ស្ដុកទុក ករច�ំយ/សមភ រៈ 

ករស្ដុកេនេលី
ដំបូល 

ធញញជត ិ ទុកបន១ឆន  ំ េឈសី្រមប់កល់ និងកម្ល ងំ
ពលកមម។ 

ជ្រងុកេពត េពត ទុកបន៦ែខ កម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈ 

រេ�្ដ េ្រកមដ ី ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជតិ 
និងដំ�យំកេមីម។ 

ទុកបន១ឆន  ំ កម្ល ងំពលកមម 
េ�ម  ចំេបីង អងក ម នងិដីឥដ្ឋ 

ករស្ដុកទុកអងគ ំ េមីម ដល់៥០០គីឡូ្រកម 
ដល់៦ែខ 

កម្ល ងំពលកមម 
េ�ម  ចំេបីង។ 

ឃ្ល ងំតូច ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ ទុកបន១ឆន  ំ កម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈ 

ជ្រងុក�ងសីុ�ងំ ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ ទុកបន១ឆន  ំ កម្ល ងំពលកមម ដី ចំេបងី 

បេចចកេទសស្ដុកទុកែដលបនែកលម្អ 

ថង់ប្ល សទិច ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជតិ 
សែណ្ដ កដ ី

ដល់៦០គឡូី្រកម 
៦ែខ ដល់៩ែខ 

ៃថ្លលមម 

ធុងែដក ៤៥  
�គ ឡុង 

្រគប់ធញញជតិ និង្រគប់ពូជ ៥០-២០០លី្រត 
ដល់១ឆន  ំ

ចំ�យតចិ�្រស័យេលី
ចំណុះ 
សគែដក នងិធុងទឹក 

ធុង  ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ ពី៤០០គឡូី្រកម ដល់ 
�េ�ន 
៦ែខ ដល់១២ែខ
ស្រមប់សងួតល្អ។ 

ចំ�យលមម/ខពស់្រតូវករ
ជំនញ 
ភក់ សីុម៉ង ឬេបតុង េឈ ីនិង
ប្ល សទិច 

សីុ�ងំែដក ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ ដល់ ៥េ�ន  
្របែហល១ឆន  ំ

ចំ�យលមម/ខពស់ 
បនទះែដក 

សីុ�ងំឥដ្ឋ ធញញជតិ ្រគប់ពូជធញញជត ិ ដល់៥េ�ន  
ដល់១ឆន  ំ

ចំ�យលមម/ខពស់ 
ឥដ្ឋ សីុម៉ង ករចក់ពុមព សនូក 
បនទះែដក 
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 សមម្រសបសម្រាប់ 
សមតថភាព/រយៈទពល

សដសកេសក 
ការច៊ាំោយ/សាា រៈ 

សសើឡា៊ាំងសសើម ង់ ធ្ញ្ាជាតិ ម្ររប់ពូជ្ធ្ញ្ាជាតិ ែល់១០ទាន 
ែល់១ឆ្ន ៊ាំ 

ច៊ាំោយលមម/ខ្ពស់  
សសើម ង ខ្្ច់ ដែក និងលួស។  

ធ្សងសសើម ង់នង ធ្ញ្ាជាតិ ម្ររប់ពូជ្ធ្ញ្ាជាតិ ៤-៦ទាន  
៩-១២ដខ្ 

ច៊ាំោយលមម/ខ្ពស់  
សសើម ង ខ្្ច់ ម្រគួ្ស ថាន ៊ាំលាប 
កាវសសើដ ន ដខ្េលួសតូចៗ 
ដែក្នសក និងប៊ាំពង់់េសទយេឹក 

សដសកេសកកនសងជ្ម្រងរក
ដែលានខ្យល់
ទចញចូល 

ធ្ញ្ាជាតិ ម្ររប់ពូជ្ធ្ញ្ាជាតិ 
ែ៊ាំោ៊ាំយកទមើម 

អាចេសកបាន ច៊ាំោយលមម/ខ្ពស់ 
សាា រៈអររកនសងម្រសរក 

រទដដ សដសកេសក
ដែលបានដកលមែ 

ធ្ញ្ាជាតិ ម្ររប់ពូជ្ធ្ញ្ាជាតិ 
ែ៊ាំោ៊ាំទមើម 

អាចេសកបានែល់១ឆ្ន ៊ាំ ច៊ាំោយលមម  
បនទោះដែក ភក់/លាមកទរ/
ច៊ាំទបើង ឬបាល សទិច ឬម្រសទប់
ដែកសសើម ង 

 
ការចូលរមួច៊ាំដណកភាពធ្ន់នឹងអាកាសធាតស 

ផលម្របទយជ្ន៍ស៊ាំខ្ន់ៗពើជ្ទម្រមើសបន ស្ ៊ាំទនោះ រមួាន៖ (ក) ម្របសិេធភាពទសែឋកិចេ
ខ្ពស់ (ខ្) កម្រមិតខ្ពស់ននភាពបត់ដបន និងលេធភាពពម្រងើក (គ្) ភាពពាក់ព័នធខ្ពស់ទៅ
កម្រមិតសេគ្មន៍/កសិករ ( ) កម្រមិតខ្ពស់ននលេធភាពាថ ប័ន (ង) ផលប ោះពាល់
អវជិ្ជានតិចទលើបរាិថ ន សសខ្ភាព សសវតថិភាពនិង (ច) េើផ្រដែលបានតម្រមង់េិស។ ម្រតូវ
បានទគ្ចត់េសកថាានផលប ោះពាល់ខ្ល ៊ាំងទលើការបន ស្ ៊ាំនឹងការដម្របម្របួលអាកាសធាតស ទ យ 
ារដតការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទម្រកាយម្របមូលផលែ៊ាំោ៊ាំ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសតវលែិតទៅកដនលងសដសក 
េសក។ េិែឋភាពអវជិ្ជានននបទចេកវេិាទនោះគឺ្ានតិចតួច។ ជាេូទៅ ជ្ទម្រមើសទនោះម្រតូវបាន
ចត់េសកថាានពិនទសខ្ពស់ប៊ាំផសតទៅកនសងការវភិាគ្ាមដបបពេសវនិិចឆ័យ។ 

គ្សណសមបតត ិ
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គុណសមបត្ត ិ

ករ�ងសង់ឃ្ល ងំស្ដុកទុករយៈេពលយូរ និង្របកបេ�យសុវតថិភពធនថករ
ផគត់ផគង់្រគប់ធញញជតិមនេនកនុងអំឡុងេពលៃនភព�ងំសងួត។ �មន�រៈសំខន់�ស់
កនុងកររក�ទុកេសប�ងបនទ ប់ពី្របមូលផល េដីមបបីងក រករលក់េ�យបងខំកនុងតៃម្លទប។ 
បេចចកេទសរក�ទុកសម្រសប�ចពន�ររយៈេពលរបស់េសប�ង និងករពរគុណភព 
្រពមទងំរក�ទុកកនុងស្តុកេពញមួយឆន ។ំ 

គុណវបិត្ត ិ

ករសម្អ ត និងករសមងួត្រគប់ធញញជតិស្រមប់ករស្ដុក គឺជវធិនករចបំច់។ 
េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករលំបកកនុងករសេ្រមចបននូវកង្វះខតៃនសំេណីមេលីស 
និងបញ្ហ ខងេ្រកែដលបនជួប្របទះជញឹកញប់។ ករខកខនកនុងករសម្អ ត និង
សមងួត្រគប់ធញញជតិឱយបន្រគប់្រគន់�ចប�្ត លឱយមនសត្វល្អិតចៃ្រង។ ករសមងួត
្រគប់ធញញជតិខ្ល ងំេពកក៏�ចជះ�ទធិពលអវជិជមនដល់គុណភពពូជផងែដរ។ ករ
បត់បង់្រគប់ពូជេ�យ�រសត្វល្អិត សត្វកេករ សត្វបក�បក� ី និងករ្រសូបយក
សំេណីម�ចមនក្រមិតខពស់េនកនុង្របព័នធស្ដុកធំៗ។ ករ្រគប់្រគង ឬកិចចរករពរករឆ្លង
�ល�លសត្វល្អិតគឺ្រតូវបញ់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត។ ទីផ�រមួយចំនួននឹងមិនទទួលយក
្រគប់ពូជ និង្រគប់ធញញជតិ�ែដលមន�រជតិគីមីេឡយី។ 
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៨.៥.� ្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ�(ប.ប.ស)�

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន  

្របព័នធ្របពលវបបកមម្រសូវ (ប.ប.ស) គឺជ្របព័នធកសិកមមែដលមនេគលបំណង
ជួយកសិករ្រកី្រកបេងកីនទិននផលេ�យេ្របីធតុចូលពីខងេ្រកតិច ខណៈែដល�មិនមន
ផលប៉ះពល់ដល់បរ�ិថ ន។ ចំណុចសនូលរបស់�គឺែផ្អកេលីចំណុចសំខន់២៖ (ក) ្រតូវ
ករ្របព័នធេ្រ�ច្រសពតិច�មែត�ចេធ្វីេទបន េហយីដីមិនលិចទឹកេធ្វីឱយមនក្រមិត
ខយល់កន់ែតខពស់ចូលកនុងដី និងឫស (ខ) ករេ្របីសំ�បខចីយកេទសទូងម្ដងមួយេដីមៗ 
េ�យទុកចេន្ល ះពីគុមពមួយេទមួយធំជងធមម� (ចេន្ល ះអបបបរម២៥សង់ទីែម៉្រត x ២៥
សង់ទីែម៉្រត)។ ្របព័នធេនះត្រមូវឱយសទូងមួយគុមពែតមួយេដីមបុ៉េ�្ណ ះ េ�យផទុយពីករ
សទូងមួយគុមពេ្រចីនេដីម�មលកខណៈ្របៃពណី និងត្រមូវឱយមនករ្រគប់្រគងករបង្ហូរទឹក
េចញ ឬចូលេដីមបឱីយមនលកខខណ្ឌ សម្រសបៃនក្រមិតអុកសុីែសនកនុងដី។ 

បេចចកវទិយ ប.ប.ស ថមីនឹងទំេនីប�ចមនលកខណៈដូចខងេ្រកម៖ 

 េ្របី្របស់សំ�បខចី�យុពី៨ ដល ់១២ៃថង �កំនុងចេន្ល ះអបបបរម 
២៥សង់ទីែម៉្រត x ២៥សង់ទីែម៉្រត។ 

 េបចេ�ម េ�យៃដេទ�ង�ត់។ 

 ្រគប់្រគងករេ្រ�ច្រសពជ្រប�េំដីមបរីក�សំេណីម បុ៉ែន្ដមិន្រតូវឱយដីលិចទឹក
េឡយីេនកនុងដំ�ក់កលលូត�ស់។ េនដំ�ក់កលេចញគួរ �លែ្រស្រតូវ
មនទឹកពី១ េទ២សង់ទីែម៉្រត និងមនរយៈេពល១០ េទ១៥ៃថង មុន្រចូតកត់
្រតូវបង្ហូរទឹកេចញអស់។ 

 េ្របីជីកំបុ៉ស្ត ឬសំណល់សរ�ីងគកនុងបរមិណេ្រចីន ្របសិនេបីមិន�ចេធ្វីេទបន 
ឬេបីគម នជីកំបុ៉ស្ត ឬសំណល់សរ�ីងគគួរែតេ្របីជីែរ។៉ 
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ប.ប.ស ្រតូវបនយកេទអនុវត្តេ�យកសិករ្រកី្រកជេ្រចីនេនេលីពិភពេ�ក។ 
េន្របេទសកមពុជ អងគករ Oxfarm �េមរកិបនចប់េផ្តីមែណន ំប.ប.ស ដល់កសិករថ
ជបេចចកេទសស្រមប់លុបបំបត់ភព្រកី្រកេនឆន ២ំ០០០ េហយីបនរកេឃញីថកសិករ
កមពុជ�ចកត់បនថយបរមិណ្រគប់ពូជែដលពួកេគ្រតូវករ៧៥% ខណៈែដលបេងកីន 
ទិននផលពី៣០% េទ១៥០%។ អងគករេនះក៏បន�យករណ៍ផងែដរថដំ�្ំរសូវែដល
េ្របីវធីិ��ស្ត ប.ប.ស ជទូេទមនសុខភពល្អ មនឫសល្អ េហយីមនភពធន់នឹង
សមសភគចៃ្រង និងជំងឺេផ�ង�។ 

  
  
 កលពីឆន ២ំ០០០ មនកសិករែត២៨
នក់បុ៉េ�្ណ ះ ែដលបនចូលរមួកនុងករពិេ�ធ
្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ (ប.ប.ស)។ 
េ�យ�រទទួលបនេជគជ័យ ៃនករអនុវត្ត  
ប.ប.ស ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទបនសេ្រមច��េលីកកមពស់ ប.ប.ស េន
ឆន ២ំ០០៥។ ចប់ពីេពលេនះមក ប.ប.ស ្រតូវ
បនផ�ព្វផ�យេន្រគប់េខត្តេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េ្រកយមក ប.ប.ស ្រតូវបន�ក់
បញចូ លេទកនុងែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិស្រមប់ឆន ២ំ០០៦-២០១០ េដីមបេីលីក
កមពស់ផលិតភពេនកនុងវសិ័យ្រសូវ-អងករ និងេនកនុងយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិបន្តស្រមប់
ឆន ២ំ០០៩-២០១៣។ អងគករ Oxfam America បនប៉ន់្របមណថ កសិករ្របែហល
១៤០ ០០០នក់ បនអនុវត្ត្របព័នធ ប.ប.ស មួយែផនក។ អងគករ Oxfam America បន



165

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

165 
  

េធ្វីករជមួយកសិករ�មរយ�អងគករៃដគូ ដូចជ មជឈមណ្ឌ លសិក� និងអភិវ��ន៍
កសិកមមកមពុជ (CEDAC) ��ជតិកសិកមមែ្រពកេលៀប និងអងគកររចន (អងគករមិន
ែមនរ�្ឋ ភិបលេនកនុង្រសុក) េដីមបបីណ្ដុ ះប�្ដ ល និង្រគប់្រគងកសិករអំពីករអនុវត្ត
គេ្រមងេនះ។ អងគករ Oxfam America និងៃដគូបនផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់បណ្ដុ ះ
ប�្ដ ល និងករ្រគប់្រគងកសិករ។ មនយ៉ងតិច៤៧អងគករ និងគេ្រមងអភិវ��ន៍
ែដលពក់ព័នធនឹង្របព័នធ ប.ប.ស េនកនុងែផនកេផ�ងៗៃន្របេទសកមពុជ។ �ងំពីឆន ំ
២០០៤ មក មនេលខធិករ�្ឋ នជតិស្រមប់ ប.ប.ស េនកនុងនយក�្ឋ នេក�្រត��ស្ត 
និងករែកលម្អដីៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ េ្រកមជំនួយបេចចកេទសពី
អងគករមជឈមណ្ឌ លសិក� និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ (CEDAC) និងមូលនិធិមកពី
អងគករ GTZ Oxfam America Great Britain FAO និង HEKS (អងគករស្វីស)។ ចប់ពី
េពលេនះមក េលខធិករ�្ឋ នបនេដីរតួយ៉ងសំខន់កនុងករស្រមបស្រមួល និងជួយ
ដល់សកមមភព ប.ប.ស េនកនុង្របេទសកមពុជ ជពិេសស�មរយ�មនទីរកសិកមម។ េយង
�មនយក�្ឋ នដំ�្ំរសូវៃន្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ គឺ្រតឹមដំ�ច់ឆន ំ
២០០៩ មនកសិករ១១០ ៥៣០នក់ អនុវត្តវធីិ ប.ប.ស េនកនុង្របេទសកមពុជ េនេលី
ៃផទដី៥៩ ៨៧៩ហចិ� េនកនុង៤ ៥៣៤ភូមិ ទិននផលគិតជមធយមរបស់ ប.ប.ស គឺ
៣,៤៨េ�នកនុងមួយហចិ� ្របមណ១េ�នកនុងមួយហចិ� េលីសទិននផលជមធយម
ថន ក់ជតិ។ អងគករមជឈមណ្ឌ លសិក� និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ (CEDAC) បនប៉ន់
្របមណថ េនឆន ២ំ០១១ មន១០០ ០០០្រគួ�រ េន្របេទសកមពុជបនអនុវត្ត ប.ប.ស 
�មរយ�ករផ�ព្វផ�យរបស់្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល 
និងអងគករដៃទេទៀតេនកមពុជ។ េនឆន ២ំ០១១ អងគករ CEDAC បនផ�ព្វផ�យ 
ប.ប.ស េទដល់៧៥ ៣៩៥្រគួ�រ ចំេពះៃផទដី២៤ ២៩៣ហចិ� ៃនតំបន់�ដុំះ២ ៣១៧
ភូមិ ទូទងំ២៦៨ឃុ ំៃន្រសុក ចំនួន៨៥ មនេខត្តចំនួន១៣។ 

ករចូលរមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ៖ អតថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីស
ៃនករបន�ុំមនដូចជ៖ (ក) ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចខពស់ (ខ) ផ្ដល់ទិននផលខពស់�ម
ក្រមិតសហគមន៍/កសិករ (គ) ក្រមិតលទធភព�ចេធ្វីបនខពស់ (ឃ) ផលប៉ះពល់
អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព។ ្រតូវបនេគចត់ទុកថមន
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ឥទធិពលខពស់ កនុងករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យ�រដំ� ំ និងករ
្រគប់្រគងទឹកមនករែកលម្អ េហយីផលិតភពទទួលបនខពស់ស្រមប់ដីមួយហចិ�។ 
ចំេពះទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះ ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមខពស់ និងក្រមិតៃនករ
ផ្ល ស់ប្ដូរទប។ ជរមួជេ្រមីសេនះគឺ្រតូវបនចត់ទុកថមនក្រមិតខពស់េនកនុងករវភិគ
�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

អតថ្របេយជន៍ដ៏ធំមួយៃនករអនុវត្ត ប.ប.ស គឺេធ្វីឱយជីវភពមនភពល្អ្របេសីរ
េឡងីបនភ្ល មៗចំេពះកសិករខន តតូច។ ្របព័នធេនះ្រតូវករេ្របីធតុចូលតិច និងកត់
បនថយករពឹងែផ្អកែតេទេលីអនកផគត់ផគង់ និងអនកែចកចយ�រធតុគីមី។ មិនែតបុ៉េ�្ណ ះ
ករផ្ដល់អតថ្របេយជន៍ជេ្រចីនដល់ករងររបស់្រស្ដ ី ជពិេសសេបីករេ្របី្របស់ពក់ព័នធ
នឹងបេចចកវទិយ ដូចជ ឧបករណ៍ភ�ស់េ�យៃដជេដីម។ មយង៉េទៀត ចំេពះទិដ្ឋភព 
ែ្រប្របួល�កសធតុ ប.ប.ស �ចផ្ដល់អតថ្របេយជន៍សំបូរែបប ដូចជកត់បនថយករ
រភំយឧសម័នផទះកញច ក់�មរយៈករ្រគប់្រគងលកខខណ្ឌ ខយល់េចញចូល (អុកសុីែសន)។ 
ចំេពះបរ�ិថ នែដលមនករ្រគប់្រគងទឹកបន�ចេធ្វីឱយកត់បនថយករេ្របី្របស់ទឹក។  
ប.ប.ស ផ្ដល់ទិននផលបនខពស់ជង េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងកសិកមមែដលអនុវត្ត�មលកខណៈ
ធមម�។ ឧទហរណ៍ ករសិក�មួយបនេធ្វីេឡងីេនឆន ២ំ០០៨ ្របេទសកមពុជបនរក
េឃញីថ៨០%ៃនកសិករែដលបនសទង់មតិកនុងចំនួន៣ភូមិកនុងេខត្តក�្ដ ល និង២ភូមិ
េទៀតកនុងេខត្តកំពង់ឆន ងំ ទទួលបនទិននផលល្អ្របេសីរ�មរយៈករេ្របី្របស់ ប.ប.ស 
េនះ េបីេ្របៀបេធៀបជមួយ្របព័នធកសិកមម្រសូវ�មែបបធមម�។ �មករសមភ សន៍ែដល
េធ្វីេឡងីេនេខត្ត�ែកវបនបង្ហ ញថ ប.ប.ស បនេធ្វីឱយកសិករទទួលបនទិននផលេកីន
េឡងីេទ្វដង បនទ ប់ពីអនុវត្តបន២ឆន រំចួមក។ ពួកេគក៏បនេលីកេឡងីែដរថ �ចកត់
បនថយករេ្របី្របស់ជីគីមីយ៉ងតិច៥០% និងត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមក៏មនករថយចុះ
ខ្ល ងំផងែដរ។ 
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គុណវបិត្ត ិ

ករសិក�េ��ងេទៀតក៏បនរកេឃញីថ កសិករ្រតូវករេពលេវ�បែនថមេទៀត
ស្រមប់ករដកេ�ម ចៃ្រងេចញ (ជធមម�េធ្វីេ�យ�ស្ដី) េនេពលេ្របី្របព័នធ ប.ប.ស។ 
ករេរៀបចំដីកន់ែតមនករលំបក និងចំ�យេពលេ្រចីនស្រមប់្រគប់្រគងទឹកកនុង
ែ្រស។ ្របព័នធេនះត្រមូវឱយមនករ្រគប់្រគងទឹកក្រមិតខពស ់ និងដី្រតូវមនទឹកេ្រ�ច្រសព។ 
ដូេចនះេហយីត្រមូវឱយមនករបេងកីត និង្រគប់្រគង្របព័នធ����ស្ដឱយបនសម្រសប
េ�យកសិករ និង្រកុមអនកេ្របី្របស់ទឹក។ 
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៨.៦.� ��ប�ញចញបញចូលទឹកកនងុែ្រស�

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម វសិ័យឯកជន កសិករខន តតូច និង្រកុម 
កសិករ។ 

ករពណ៌ន  

ករសន�សំំៃចទឹកជមួយនឹងករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស (AWD) មនផល
វជិជមនេទេលីករេ្របី្របស់ទឹក ជពិេសសេន�មតំបន់ែដលឆប់រងីសងួតហួតែហងេន 
កមពុជ។ ករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រសគឺជបេចចកវទិ�សន�សំំៃចទឹកែដលកសិករ�ច
អនុវត្ត េដីមបកីត់បនថយករេ្របី្របស់ទឹកស្រមប់ករេ្រ�ច្រសពេនកនុងែ្រស េ�យពំុ
មនករថយចុះទិននផល។ េនកនុងករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រសេនះ ទឹកេ្រ�ច្រសព
្រតូវបនេ្របី្របស់ពី២េទ៣ៃថងបនទ ប់ពីទឹកកនុង�ងរងីបត់អស់។ ដូេចនះ �លែ្រស្រតូវ
ពន្លិចទឹក និងមិនពន្លិចទឹក ចំនួនៃថងៃនដីែដលមិនពន្លិចទឹកេ�យករេ្រ�ច្រសព�ច
ខុសគន  គឺចប់ពីមួយៃថងរហូតដល់ជង១០ៃថង �្រស័យេទេលីចំនួនៃនក�្ត េផ�ងៗ  
ដូចជ ្របេភទដី ធតុ�កស និងដំ�ក់កលលូត�ស់ៃនដំ�។ំ 

េតី្រតូវអនុវត្តករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស�មវធីិដូចេម្ដចខ្លះ? 
វធីិែដលមន្របេយជន៍កនុងករអនុវត្តករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស្របកបេ�យ

សុវតថិភពគឺេ្របី "បំពង់ទីបកនុងែ្រស" ("ទុេយេចះ្របេ�ង") េដីមប្ីរតួតពិនិតយជេ្រម 
ទឹក។ េ្រកយពីបញចូ លទឹក ជេ្រមទឹកនឹងេកីនេឡងីបន្តិចម្ដងៗ េនេពលក្រមិតទឹកធ្ល ក់
ចុះរហូតដល់្របែហល១៥សង់ទីែម៉្រត េ្រកម្រសទប់ដីែផនកខងេលី គួរេ្របី្របព័នធេ្រ�ច
្រសពេដីមបពីន្លិចទឹក�លែ្រសម្ដងេទៀតេនជេ្រម៥សង់ទីែម៉្រត�មត្រមូវករ។ េ្រកយ
េពល្រសូវេចញផក  េនអំឡុងេពល្រសូវ�ក់្រគប់ និងេពល្រសូវទំុ ក្រមិតទឹក�ច
អនុញញ តឱយធ្ល ក់ចុះម្ដងេទៀតដល់១៥សង់ទីែម៉្រតេ្រកម្រសទប់ដីែផនកខងេលី មុនេពល
បញចូ លទឹកម្ដងេទៀត។ ករបេញចញបញចូ លទឹកកនុងែ្រស�ចចប់េផ្ដីមពី២ េទ៣សប្ដ ហ៍ 
(១ េទ២សប្ដ ហ៍) េ្រកយេពលសទូងរចួ។ េនេពលមនេ�ម ចៃ្រងេ្រចីន គួរផ្អ កករ
បេញចញទឹកពីកនុងែ្រសរយៈេពលពី២េទ៣សប្ដ ហ៍ េដីមបជួីយដល់ករប្រងក បេ�ម ចៃ្រង
េ�យទឹកកនុង�ង និងែកលម្អ្របសិទធផលៃនថន សំម្ល ប់េ�ម ចៃ្រង។ �ចេ្របី្របស់ករ
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ែណនអំំពីជីកនុង្រសុកស្រមប់្រសូវែដលបនពន្លិចទឹក និងជីែដលគួរែតេ្របីស្រមប់ដី 
សងួតមុនេពលបញចូ លទឹក។ 

បំពង់ទីបកនុងែ្រស ឬទុេយេចះ្របេ�ង (ែផនក
ខង�្ដ )ំ �ចេធ្វីពីទុេយប្ល សទិច ឬបំពង់�ស� ី េហយីគួរ
មនអងកត់ផចិត១០-១៥សង់ទីែម៉្រត េដីមបងីយ្រសួលេមីល
េឃញី្រសទប់ទឹកេ្រកមដី និងងយ្រសួលយកដីែដលេន
ខងកនុងេចញ។ េចះបំពង់ទីបឱយមន្របេ�ងជេ្រចីន
េន្រគប់ចំេហៀងទងំអស់ េដីមបឱីយទឹកងយ្រសួលហូរ
េចញចូលបំពង់ទីប។ ពន្លិចបំពង់ទីបចូលេទកនុងដីឱយេន
សល់្របែវង១៥សង់ទីែម៉្រត លយេចញមកខងេលីៃផទដី។  

្រតូវ្របយត័នកំុឱយធ្លុះដល់្រសទប់ដី�ប់ែដលេនេ្រកមបត 
នងគ័ល។ យកដីេចញពីខងកនុងបំពង់ទីប េដីមប�ីចេមីល
េឃញីែផនកខងេ្រកមៃនបំពង់ទីប។ េ្រកយពីបញចូ លទឹកកនុង

 
បំពង់ទបីកនុងែ្រសេធ្វពី ីPVC 

(មនិែមន្របេ�ងេនចំេហៀង
ទងំអស់េទ) 

ែ្រសរចួ ្រតូវ្រតួតពិនិតយថេតីក្រមិតទឹកេនកនុងបំពង់ទីបដូចគន នឹងក្រមិតទឹកេនខងេ្រក
បំពង់ទីបែដរឬេទ។ ្របសិនេបីក្រមិតទឹកមិនេសមីគន រយៈេពល២ ឬ៣េម៉ង ្របែហលជរនធ
សទះេ�យ�រដី េហយី្រតូវ�បំំពង់ទីបម្ដងេទៀតេ�យ្របុង្របយត័ន។ គួរ�ក់បំពង់ទីប
េនកែន្លងែដលងយ្រសួលចូលេទដល់�លែ្រស េពលគឺេនជិតភ្លឺែ្រសេដីមបឱីយមនភព
ងយ្រសួលកនុងករ្រតួតពិនិតយជេ្រមទឹកកនុង�ង។ ទី�ងំែដល�ក់បំពង់ទីប គួរែត
តំ�ងឱយជេ្រមទឹកជមធយមេនកនុង�លែ្រស (េពលគឺ �មិនគួរេនកែន្លងខពស់េពក ឬ
កែន្លងទបេពកេទ)។ 
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បំពង់ទបីកនុងែ្រសែដលបនបញចូ លទឹក ទកឹេនជេ្រម ១៥ស.ម ខងេ្រកមដីៃផទខងេលី៖ ដល់
េពល្រតូវបញចូ លទកឹកនុងែ្រសម្ដងេទៀតេហយី 

ករចូលរួមចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ៖ ផល្របេយជន៍សំខន់ៗែដល
បនមកពីជេ្រមីសបន�ុំេនះមនដូចតេទ៖ (ក) មន្របសិទធផលេសដ្ឋកិចចខពស់ (ខ) 
ទំនក់ទំនងេនថន ក់រចួសហគមន៍/កសិករមនក្រមិតខពស់ (គ) ក្រមិតខពស់ៃនលទធភព
�ថ ប័ន និង (ឃ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីបរ�ិថ ន និងសុខភព និងសុវតថិភពមន
ក្រមិតទប។ ្រតូវបនេគចត់ទុកថមនឥទធិពលខពស់េទេលីករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល
�កសសតុ េ�យ�រែតករ្រគប់្រគងដំ� ំ និងទឹកមនភពល្អ្របេសីរេឡងី និងមន
ផលិតភពខពស់កនុងមួយ�ក�ៃផទដី។ ទិដ្ឋភពអវជិជមនៃនបេចចកវទិយេនះគឺត្រមូវឱយមន
កម្ល ងំពលកមមេ្រចីន និងក្រមិតៃនភពងយ្រសួលកនុងករព្រងីកបែនថមមនក្រមិតទប។ 
សរុបមក ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនចត់ទុកថមនពិនទុខពស់បំផុតេនកនុងករវភិគ�មែបប 
ពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

ផល្របេយជន៍ជក់ែស្ដងគឺសន�សំំៃចទឹកែដលមន�រ�្របេយជន៍បំផុតកំឡុង
េពលរដូវ្របងំ េនេពលខ្វះខតទឹក និងេនេពលមនភព�ងំសងួត។ បេចចកវទិយេនះមន
ករពក់ព័នធជពិេសសជមួយនឹងប�្ដ េខត្តននេនកមពុជែដលមន�និភ័យ្របឈម
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នឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ ជពិេសសេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី និងភគ
��នៃន្របេទសកមពុជ។ 

គុណវបិត្ត ិ

េទះបីជវធីិ��ស្តេនះមនភព�ម�ញក៏េ�យ �ទមទរ��មនករបណ្ដុ ះ
ប�្ដ លក្រមិតខពស់ស្រមប់បុគគលិកផ�ព្វផ�យកសិកមម និងកសិករ។ េនកនុងករណី
េនះ ��េរ�នែ្រសកសិករ (FFS) សម្រសបបំផុត។ 

្របភព 
IRRI. 2015. Riced Knowledge Bank. 
http://www.knowledgebank.irri.org/training/fact-sheets/water-
management/saving-water-alternate-wetting-drying-awd 
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៩. ្របព័នធកសកិមម និងបំណិនជីវិ�្របកប����ីរភព 
េន្របេទសកមពុជ ្របព័នធកសិកមមមនលកខណៈសមុគ�ម ញជងករ�ដំំ� ំ ឬ

ករចិញច ឹមសត្វែតមួយមុខ។ ភពធន់ៃនេអកូឡូសុី និងផលិតកមមេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ គឺ�្រស័យេលីករ្រគប់្រគង�មែបបច្រមុះគន ៃន្របព័នធផលិតកមមែដលរួម
បញចូ លគន រ�ងករ�ដុំះដំ� ំ ករចិញច ឹមសត្វ និងករ�េំដីមេឈ។ី ្របព័នធកសិ�្ឋ ន
ច្រមុះែដលរមួបញចូ លគន  រ�ងករចិញច ឹមសត្វ ចិញច ឹម្រតី �ដំំ� ំនិង ្របព័នធកស-ិរុកខកមម 
(agroforestry systems) េ�យរមួបញចូ លនូវ្របេភទដំ�ចំ្រមុះរ�ងដំ�-ំេដីមេឈ ី
និងករចិញច ឹមសត្វ ដូចបនេរ�ប�ប់េនកនុងែផនក្របព័នធកសិកមមច្រមុះេនះ។ 

៩.១.� ្រ��័នធច្រមុះចិញចមឹ្រតីកន�ុ�្រ��

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម អនកជំនញែផនកជលផល សហគមន៍ និង
្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន  

្របព័នធច្រមុះៃនករចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រស គឺជករចិញច ឹម្រតី េនេពលដំ�្ំរសវូ ឬ
្រសះេនកនុង�លែ្រស ជកែន្លងែដល្រតី�ចរស់េនធំធត់បន ្រសបេពលជមួយដំ�ំ
្រសូវែដល�ចផ្តល់ផលដំ�លគន ។ ករចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រសនឹងជួយផគត់ផគង់េស��ង ឬ�
�ចជួយបេងកីន្រតីេនកនុងធមមជតិ េនេពលទឹកជំនន់ ្រតីចិញច ឹម�ចែហលេចញ�ម
្រប�យទឹក ឬទឹកហូរេនជំុវញិេនះ។  
 

រេប�បេន�ទែបប្របៃពណីេនតបំន់បងឹទេន្ល�ប 
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រេបៀបេន�ទ្រតីភគេ្រចីន�មែបប្របៃពណីែដលមនេនកនុង�លែ្រសកនុង្របេទស 
កមពុជ រមួមន៖ 

 ្របេភទ្រតីពណ៌ស (ជ្របេភទ្រតីែដលសុីរុកខជតិតូចៗ ឬប្លង់តុងជ��រ)  
ដូចជ ្រតីចង្វ រ ្រតីអងកត់្របក់ ្រតីកំភ្ល ញ និង្រតីេផទ ង។ 

 ្របេភទ្រតីេខម  (ជ្របេភទ្រតីម៉យងែដលជេរឿយៗ ដកដេង្ហីមម្តងៗ និង�ចរស់
កនុងក្រមិតអុកសុីែសនទប) ដូចជ ្រតីផទក់ ្រតីអែណ្ត ងរងឹ ្រតី្រកញ់ ្រតីឆ្លូញ និង 
្រតី�េ�ន។ 

 ្របេភទ្រតីនពីំេ្រក្របេទស ដូចជ ្រតីកប�មញញ ្រតីទី�បពយេ៉ខម  និង្រតីកប
ទឹក្របក់។ 

 ្របេភទសត្វធមមជតិកនុងទឹកដៃទេទៀត ដូចជ ក្ត ម កំពឹស ខយង េខច  និង្របេភទ
សត្វល្អិតេផ�ងេទៀត។ 

្រតីធមមជតិ�ចបញចូ លេទកនុងែ្រសេ�យរក�្រចកចូលេទកនុងែ្រស និងេលីកភ្លឺ
ែ្រសទបៗ។ ករ�ក់ព្រងយែមកេឈងីប់េនកនុងែ្រសែដល្រតីចូលចិត្ត្រជកេនកនុងែមក
េឈទីងំេនះ ឬចង្រ�កំនុងទឹកនូវែសបក្រកបី-េគ ស្រមប់ទក់ទញហ្វូង្រតី ដូចជ ្រតី
អែណ្ដ ង និងអនទង់។ ្រតីែ្រសធមមជតិ កសិករ�ចេ្របីមង សនទូច លប សនរ ឬបង់ស�ំញ់ 
ឬបូមទឹកេចញ េដីមបចីប់្រតីធមមជតិ។ េនេពលទឹក្រសក ្រតី�ចែហលចុះ�ម្រប�យ 
េហយី��ចចូលេទរស់េនកនុងថ្លុក ឬ្រតពងំែដលេយងីបនកំណត់ទី�ងំ�យ�ជករ
ប្រមុងទុកស្រមប់េពល�េយងី្រតូវករ។ ្រតីែដលមនសមបុរេខម ែដលរស់េនកនុងទឹក
ថ្លុក ្រតពងំ ជញឹកញប់្រតូវបនេគយកេទលក់ទងំរស់េនទីផ�រកនុង្រសុក។ 

្របសិនេបីមន្របភពទឹក្រគប់្រគន់ េហយី�និភ័យៃនទឹកជំនន់មនក្រមិតទប 
កសិករ�ចចិញច ឹម្រតីេនកនុងែ្រសសនទូងរបស់គត់ ឬេនកនុង្រសះទឹកែដលមនទី�ងំេន
ជិតេនះ។ ្រតី�ចចិញច ឹមបន្របែហល០,២៥-១កបលកនុងៃផទដី១ែម៉្រតកេរ។ ឧទហរណ៍ 
េន្របេទសកមពុជ បរមិណៃនករចិញច ឹម្រតីកនុងៃផទដី១ហចិ� មនដូចជ ស្រមប់្រតី
កប�មញញ  គបបីមនចំនួន២ ៥០០កបល ឬស្រមប់្រតីឆពិន គបបីមនចំនួន១ ២៥០កបល 
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និង ស្រមប់្រតីទី�បព� ៉គបបមីនចំនួន១ ២៥០កបល។ ្រតីែដលសុីកូន្រតីជចំណី ជ
ពិេសស ្រតីរស៉់ ឬ្រតីផទក់ មិន្រតូវទុកឱយមនេនកនុងែ្រសែដលចិញច ឹម្រតីដូចបនេរៀប�ប់
ខងេលីេនះេទ គឺ្រតូវ្របកដថគម នពួក��ងំពីេពល�ក់កូន្រតីចិញច ឹមដំបូង។ ្របសិនេបី
មនលទធភព គបប�ីក់ចំណីបែនថមឱយ្រតីសុី ដូចជ បយទ កេណ្ដ �រ ជេន្លន ឬកនទក់ជ
េដីម។ រេបៀបចប់្រតីកនុងែ្រសមនលកខណៈ្រសេដៀងៗគន  េនេពលចប់្រតីគឺចប់េនេពល
ជមួយគន ទងំ្រតីចិញច ឹម និង្រតីេនកនុងែ្រស។ 

 កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសតុ 

 ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសវសិនករបន�ុរំមួមន៖ (ក) មនភពពក់ព័នធ
ខ្ល ងំជមួយសហគមន៍/កសិករ។ (ខ) មនសមធម៌ខពស់ (គ) �ថ ប័នមនលទធភពខពស់
កនុងករអនុវត្ត (ឃ) មនផលប៉ះពល់អវជិជមនតិចតួចេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និង
សុវតថិភព (ង) មនលកខណៈត្រមង់ទិសទីផ�រ (ច) �ចទទួលយកបនស្រមប់បំណិន
ជីវតិ។ េគបនចត់ទុកថមនផលប៉ះពល់តិចតួចេទេលីករបន�ុជំមួយករែ្រប្របួល
�កសសតុែដលកសិករ្រតូវចំ�យេ្រចីន ទទួលផលចំេណញទប និងករព្រងីក
វ�ិលភព�ចមនក្រមិតទប។ ជទូេទ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថពក់ព័នធ
ខ្ល ងំជមួយករវភិគ�មែបបលកខណៈវនិិចឆ័យច្រមុះ។ 

គុណសមបត្ត ិ
្របព័នធច្រមុះៃនករចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រសបនផល្រតី និងសត្វកនុងទឹកដៃទេទៀត (ដូច

ជ ខយង េខច  ក្ត ម កែងកប) និងផល្រសូវេនកនុងែ្រសជមួយគន  េហយី�ក៏មិន�ចេធ្វីឱយ
ផល្រសូវមនករថយចុះេទ មនែតបេងកីនទិននផល្រសូវេទៀតផង។ �ជ្រប�ព្របូេតអីុន
យ៉ងសំខន់ស្រមប់ផ្តល់ជ��រូបតថមភដល់្រគួ�រ និង្របក់ចំណូលពីកសិ�្ឋ ន។ 

គុណវបិត្ត ិ
 ករ្រគប់្រគងទឹកមន�រៈសំខន់�ស់ េហយី�លែ្រសមិន្រតូវបនអនុញញ ត
ឱយរងីសងួតេទ ខណៈែដលមនចិញច ឹម្រតីេនកនុងេនះ។ 
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 ្រតី�ចែហលេច�ពីកនុងែ្រស ្របសិនេបីមនទឹក្រគប់្រគន់ ករ្រគប់្រគងទឹកកនុង
ែ្រស�ចមនករលំបក ស្រមប់ដីែ្រសែដលេធ្វី្រសូវពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង។ 

 តំបន់�លែ្រសមន�េ្រ�េ្រ�ស្រមប់ករចិញច ឹម្រតីែដលេធ្វីឱយទីចេង្អ�តស្រមប់
ករដុះលូត�ស់្រសូវ។ 

 មន្រតីចិញច ឹមេនកនុងែ្រស�ចប�្ត លឱយកសិករមិនសេ្រមចេ្របីថន សំម្ល ប់សត្វ 
ល្អិត។ ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតមនសក្ត នុពលខពស់កនុងករបំពុល្រតី និងប�្ត លឱយ
�ច់្រតីមន�រ�តុពុល េហយីប៉ះពល់ដល់សុខភពមនុស�ផងែដរ។ 

្របភព 
Visit FishBase at: http://www.fishbase.org 
Gregory R. 1997. Rice Fisheries Handbook, Cambodia-IRRI-Australia Project, 
Cambodia, 38p. 
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៩.២.� ្រ��័នធកស�ិ្ឋ នច្រមុ��

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបេចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 
ករពណ៌ន  

កសិ�្ឋ នច្រមុះគឺជ្របព័នធកសិកមមមួយែបបែដលកសិករអនុវត្តកសិកមមេ្រចីនមុខ 
ជមួយគន  ដូចជ ដំ�ែំដលមនត្រមូវករទីផ�រ និងករចិញច ឹមសត្វជេដីម។ េគល
បំណងៃនភពច្រមុះគន េនះគឺេដីមបីបេងកីន្របក់ចំណូលែដលបនមកពី្របភពេផ�ងៗគន  
និងេ្របី្របស់ដីឱយអស់លទធភព ្រពមទងំបេងកីនពលកមមឱយបនេពញមួយឆន ។ំ បេចចកេទស
អនុវត្តកសិ�្ឋ នច្រមុះនឹងចូលរួមចំែណកដល់ករបន�ុជំមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ 
េ�យ�រែតមនដំ�រំមួផ�ទំងំេនះ និងករចិញច ឹមសត្វេផ�ងៗបនផ្តល់ករអនុេ្រគះ
យ៉ងេ្រចីនដល់្របជកសិករមនជេ្រមីសកន់ែតេ្រចីន េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុែដលកន់ែតេកីនេឡងី។ ករេធ្វីកសិ�្ឋ នច្រមុះក៏�ចជួយធនេសថរភព
ផលិតកមមផងែដរ ពីេ្រពះ្របសិនេបីមនដំ��ំមួយខតបង់ ឬ�មិំនបនផល 
ដំ�េំផ�ងេទៀត�ចជំនួសបន។ ករចិញច ឹមសត្វគឺជមេធយបយមួយែដល្រកុម្រគួ�រ
�ចរក្របក់ចំណូលបនេ្រចីន និង�ចបេងកីនករវនិិេយគេនេពលអនគត។ ករចិញច ឹម
សត្វេ្របៀបដូចជធនគរេនផទះែដលជជេ្រមីសមួយល្អ េហយីេគ�ច�ប់សត្វទងំេនះ
យកេទលក់េនេពល�ែដលពួកេគ្រតូវករ ជពិេសសេនេពលែដលករ�ដំំ�មិំន
បនទទួលផល េ�យ�រមនេ្រគះ�ងំសងួត ឬទឹកជំនន់។ 

មនរេបៀបជេ្រចីនស្រមប់េធ្វីចំ�ត់ថន ក់កសិ�្ឋ នច្រមុះែដល�្រស័យេទេលី
ទំហដីំ ្របេភទដំ� ំ និង្របេភទសត្វែដល្រតូវចិញច ឹម ឬទី�ងំភូមិ�្រស្ត និងករចង្អុល
បង្ហ ញទីផ�រ ។ល។ េគែបងែចកជ៣្របេភទសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

កសិ�្ឋ នច្រមុះេធៀបនឹងនឹងភពច្រមុះកសិ�្ឋ ន៖ កសិ�្ឋ នច្រមុះគឺសំេ�េទេលី
ករេធ្វីកសិកមម�យឡចូំលគន េនកនុងកសិ�្ឋ នែតមួយ រឯីភពច្រមុះកសិ�្ឋ នគឺសំេ�
េទេលីករេធ្វីកសិកមមេនកែន្លងេផ�ងៗគន  បុ៉ែន្តេ្របីធនធនពីកសិ�្ឋ នមួយជធតុចូល
ដល់កសិ�្ឋ នមួយេទៀត។ កសិ�្ឋ នច្រមុះជួយព្រងឹងឱយមនករេ្របី្របស់ធនធន និង
សំណល់េឡងីវញិ េនកនុងកសិ�្ឋ នែតមួយ។ េ�យែឡក ភពច្រមុះកសិ�្ឋ នេផ�ងគន
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្របមូលសំណល់ដំ� ំ ឬ�មកសត្វពីកសិ�្ឋ នមួយស្រមប់ជធតុចូលដល់កសិ�្ឋ ន
មួយេទៀត (េធ្វីជជី)។ 

្របព័នធច្រមុះៃនករ�ដំំ� ំនិងករចិញច ឹមសត្វ៖ ករអនុវត្តែបបេនះមនករពក់
ព័នធេទនឹងករ�ដុំះដំ�េំ្រចីន្របេភទ ឬចិញច ឹមសត្វកនុងកសិ�្ឋ នែតមួយជមួយគន ។ 
ឧទហរណ៍ ដំ�ធំញញជតិ/សែណ្ត ករមួបញចូ លគន  �ចផ្តល់�សូតបនដល់ដីកនុងករ
បេងកីនជីជតិដី។ េ�យែឡក ករ�ដំំ�េំ្រចីនមុខ កសិករ�ចេ្រជីសេរសីយកដំ�ំ
�ែដលផ្តល់្របេយជន៍េ្រចីនមនសំេណីមដល់ដី និងេធ្វីឱយដីមនជីជតិ។ ឧទហរណ៍ 
ករចិញច ឹមសត្វច្រមុះ ដូចជមន់ និង្រតីែដលេធ្វីឱយកសិករ្របមូលសំណល់េចញពី 
កសិ�្ឋ នមន់ (�ចម៌មន់) យកេទេធ្វីជចំណី្រតី។ 

្របព័នធពិពិធកមមកសិកមមខុសគន នឹង្របព័នធកសិកមមច្រមុះ៖ ពិពិធកមមេនកនុង្របព័នធ
មួយមនសមសភគមួយចំនួនមនលកខណៈឯក�ជយេ�យមិនពឹង�្រស័យគន  បុ៉ែន្ត
ចំេពះ្របព័នធកសិកមមច្រមុះគឺជករពឹងពក់�្រស័យគន េទវញិេទមក េដីមបេី្របី្របស់
ធនធនកនុងកសិ�្ឋ នឱយអស់លទធភព។ 

ករអនុវត្តកសិ�្ឋ នច្រមុះេធ្វីឱយមនភព្របេសីរេឡងី និងធនបននូវផលិតផល
ែដលកសិករមនស្រមប់លក់េនេលីទីផ�រ។ ជំនញគឺជជេ្រមីសមួយេដីមបីបេងកីន 
ផលិតភព ខណៈែដល�ចរក�ផល្របេយជន៍ែផនកេសដ្ឋកិចន និងបរ�ិថ នៃនកសិ�្ឋ ន 
ច្រមុះ។ ករបេងកីតភពជៃដគូជមួយកសិ�្ឋ នែដលមនឯកេទសគឺេដីមបីជួយស្រមួល
ដល់ករផ្ល ស់ប្តូរ ករ�ដុំះដំ� ំ និងផលិផលសំណល់ពី�មកសត្វ។ ជឧទហរណ៍ 
ទំនក់ទំនងែបប្របៃពណីរ�ងអនកចិញច ឹមសត្វ និងកសិករ។ កសិករែតងេទ្របមូល�មក
សត្វពីកែន្លងចិញច ឹមសត្វេដីមបយីកមកេធ្វីជជីស្រមប់�ដំំ�។ំ ករអភិវ���មីៗបែនថម
េទៀតរមួមន ភពជៃដគូរ�ងអនកចិញច ឹមសត្វ និងអនក�បំែន្លដូចគន េនះែដរ កសិ�្ឋ ន 
សរ�ីងគែដលមនលកខណៈបេចចកេទសេនអីរ ៉ុបបនែ្របក្ល យផលិតផលកសិកមមបនទ ប់បន� ំ
និងសំណល់ដំ�សំ្រមប់េធ្វីជី។ 
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 កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសសធុ 

 ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសវសិនករបន�ុរំមួមន៖ (ក) មនភពពក់ព័នធ
ខ្ល ងំជមួយសហគមន៍/កសិករ (ខ) �ថ ប័នមនលទធភពខពស់កនុងករអនុវធ្ត (គ) មន
ផលប៉ះពល់អវជិជមនធិចធួចេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវធថិភព (ឃ) មនលកខណៈ
ធ្រមង់ទិសទីផ�រ និង (ង) �ចទទួលយកបនស្រមប់ជីវភពរស់េន។ េគបនចធ់
ទុកថមនឥទធិពលខពស់ ចំេពះករបន�ុេំទនឹងករែ្រប្របួល�កសសធុែដលេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡងីនូវ្របព័នធកសិកមមច្រមុះ។ ជទូេទ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបនេគចធ់ទុកថពក់ព័នធ
ខ្ល ងំជមួយករវភិគ�មែបបលកខណៈវនិិចឆ័យច្រមុះ។ 

គុណសមបធ្ត ិ
 បេចចកវទិយេនះសនដល់សន្តិសុខេសប�ង និងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ��ររូបធថមភ
ដល់ថន ក់្រគួ�រ។ េលីសពីេនះេទៀធ កសិករ�ចបេងកីនផលិធផលមួយចំនួនកនុង
បរមិណេលីសពីេសចក្តី្រធូវករកនុង្រគួ�រ េហយី�ចយកេទលក់េនផ�រ។ កនុង
ចំេ�មអធថ្របេយជន៍េផ�ងៗេទៀធ បេចចកវទិយេនះបនេធ្វីឱយកសិករមនលទធភព
ផលិធចំណីសធ្វ និងបសុបក�ផីងែដរ។ អធថ្របេយជន៍េលីសពីេនះេទេទៀធគឺករចិញច ឹម
្រធីកនុងែ្រស�ចជួយកធ់បនថយ្របជករសធ្វល្អិធជភន ក់ងរចម្លងជមងឺែដលមន្រ�ប់ 
និងេលចេឡងីថមីៗដូចជសធ្វមូសជេដីម។ 

កនុងធំបន់មួយចំនួន រដូវខ្វះខធេសប�ងេកីធេឡងីេនមុនេពលពួកេគ្របមូលផល
គឺចប់េផ្តីមពីេ្រកយេពលែដលមនេភ្ល�ងស្ល ក់៣ េទ៤ែខ និងជេពលែដលកសិករ្រធូវ
ករចំ�យកម្ល ងំ និងថវកិេដីមប�ីដុំះ និងែថទដំំ�។ំ ផទុយេទវញិ េ�ម ចប់េផ្តីមដុះ
េនេពលមនេភ្ល�ង េហយីករចិញច ឹមសធ្វឆប់ទទួលបនផលទងំ�ច់ និងទឹកេ�ះ។ 
បរមិណទឹកេ�ះទទួលបនេ្រចីនកនុងអំឡុងេពលរដូវវស��ចជួយផគធ់ផគង់��ររូបធថមភ
ដល់កសិករបនយ៉ងេ្រចីន ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងែថទដំំ� ំ និងរង់ចកំរ
្របមូលផលដំ�។ំ អធថ្របេយជន៍ៃនកសិ�្ឋ នច្រមុះស្រមប់បរ�ិថ នមនដូចជ៖ 
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 េធ្វីឱយដីមនជីជតិេ�យករេ្របី្របស់ដីេឡងីវញិ។ េគលករណ៍ែណន ំនិងករ
�ឆំ្ល ស់មុខដំ� ំជ្របេភទចំណីសត្វ បែន្ល និងេដីមេឈជីេដីម ជជងដីេន
ទំេនរែដល�ចឱយេ�ម  និងគុេមព ធដុះជថមីម្តងេទៀត។ 

 ជីវៈច្រមុះកនុងដី្រតូវបនអភិរក� ដូចជកត់បនថយសំណឹកដី បរមិណ និងគុណ
ភពទឹក និងេធ្វីជជ្រមកស្រមប់បក�។ី 

 ករេ្របី្របស់សំណល់ដំ�ែំដលមិន�ចេធ្វីជចំណីសត្វបនេទេធ្វីជីេ�យកប់
េទកនុងដីផទ ល់ែដលសំណល់ដំ��ំចផទុក�សូត និងបេងកីនបរមិណ�សូត
ស្រមប់ដីខ្វះ�សូត ជជងករដុតេចលសំណល់ដំ�នំឱំយមនករភយ 
ឧសម័នកបូនិច។ 

 កសិ�្ឋ ន�មែបប្របពលវបបកមម្រតូវបនអនុញញ តជមួយនឹងករពឹងែផ្អកតិចតួច
េទេលីធនធនធមមជតិ និងករអភិរក�ជីវៈច្រមុះ្រតូវបនអនុវត្តេ្រចីនជងករណី
ែដលករ�ដំំ� ំនិងករចិញច ឹមសត្វ�ច់េ�យែឡកពីគន ។ 

គុណវបិត្ត ិ

ផលិតកមមេនកនុងកសិ�្ឋ នច្រមុះ�ចនឹងទបជងករេធ្វីផលិតកមមែតមួយមុខ 
(ឯកវបបកមម)។ គុណវបិត្តិមួយេទៀតគឺេនេពលែដលកសិករពឹងែផ្អកេទេលី្របេភទពូជ
ៃ្រពេ្រចីនជង្របេភទពូជកនុង្រសុក េនះពួកេគ្របឈមនឹងករខូចខតេ្រចីនេឡីង េន
េពលែដលពូជទងំេនះ្រតូវបនប៉ះពល់េ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ។ មួយែផនកេទៀត
គឺករសឹកេរចរលឹដី និងបត់បង់្របេភទពូជៃ្រពកនុងទ្វីប�សុី េ�យ�រករឆក រៃ្រព និង
ករេធ្វី្របព័នធកសិកមមច្រមុះេនតំបន់ខពង់�ប្រតូពិច។ ករ�ដំំ�ចំ្រមុះ និងករចិញច ឹម
សត្វ�ចជួយបេងកីនគុណភពដី និងកត់បនថយភពេរចរលឹដីកនុងកសិ�្ឋ ន។ 
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៩.៣.� ក�-ិរកុខកមម�

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីផ�ពធផ�យកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 
ករពណ៌ន 

កសិ-រុកខកមមជវធីិ�្រស្តមួយស្រមប់ផលិតកមមេឈ ី និងដំ�ែំដលមិនែមនជ
េដីមេឈ ី(ដំ�បំែន្ល ដំ�ហូំបែផ្ល) ឬករចិញច ឹមសត្វេនកែន្លងជមួយគន ។ កសិ-រុកខកមម
គឺជដំ��ំចដុះលូត�ស់ជមួយគន ជបន្តបនទ ប់។ �ជ្របេ�ទដំ�វំលិជំុ ឬករ�ំ
េនេលីដីេផ�ងៗគន  េនេពលែដលដំ�មួំយ្រតូវបនេគេ្របីជ�រធតុចិញច ឹមស្រមប់
ដំ�មួំយេផ�ងេទៀត។ ្របព័នធកសិ-រុកខកមមទញយក្របេយជន៍ពីេដីមេឈបីនេ្រចីន 
ដូចជ៖ ទប់�ក ត់សំណឹកដី ករហូរេ្រចះដី បេងកីន�រធតុចិញច ឹមកនុងដី�មរយៈកររក�
�រធតុ�សូតកនុងដី ឬ�មរយៈករនយំក�រធតុែរ ៉ ឬ�រធតុចិញច ឹមពីកនុងដីេ្រជ
បេញចញមកេ្រ��មរយៈស្លឹករុកខជតិងប់ និងេដីមេឈផី្តល់ជម្លប់ សមភ រៈសំណង់ និង
ឥនធនៈ។ កនុង្របព័នធកសិ-រុកខកមម្រគប់ែផនកទងំអស់របស់ៃផទដី្រតូវបនចត់ទុកថមន
លកខខណ្ឌ សម្រសបស្រមប់ករ�ដុំះរុកខជតិ។ ផល្របេយជន៍របស់កសិ-រុកខកមមគឺករ
�ដំំ�មំ្តង ែតទទួលបនផលបន្តបនទ ប់គន  េហយីផ្តល់ទិននផលកនុងរយៈេពលយូរ។ ករ
េរៀបចំ្របព័នធកសិ-រុកខកមមបនផ្តល់្របេយជន៍ដល់ដំ�ទំងំអស់ ឧទហរណ៍ េដីមេឈី
�ចផ្តល់ជម្លប់ និងកត់បនថយសំណឹកេ�យ�រខ�ល់។ �មរយៈមជ�មណ្ឌ លកស-ិរុកខកមម
ពិ�ពេ�ក កស-ិរុកខកមមគឺជវធីិសម្រសបមួយែដល�ចេ�ះ្រ�យបនស្រមប់បេងកីន
សន្តិសុខេសប�ង និងបេងកីនធនធនថមពល។ ដូចគន ែដរស្រមប់ករ្រគប់្រគងេទសភព
កសិ-រុកខកមម្របកបេ�យចីរភពៃន្របព័នធេអកូឡូសុីសំខន់ៗ។ កសិ-រុកខកមម្រតូវបនេគ
អនុវត្តយ៉ងទូលំទូ�យ្រគប់ទ្វីបទងំអស់។ ្របមណ១០%ៃនគ្រមបៃ្រពេឈជីកសិ-រុកខកមម
ែដលមន�រៈសំខន់�ស់េន�េមរកិក�្ត ល �េមរកិខងតបូង និង�សុី�េគនយ។៍ 

កសិ-រុកខកមម�ចព្រងឹងភពធន់ស្រមប់ផលិតកមមកសិកមមេទនឹងករែ្រប្របួល
លកខខណ្ឌ �កសធតុនេពលបចចុបបនន ក៏ដូចជករែ្រប្របួល�កសធតុកនុងរយៈេពល
ែវង�មរយៈករេ្របី្របស់េដីមេឈសី្រមប់បេងកីនផលតិកមមកសិកមម និងករទប់ទល់េទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េដីមេឈមីនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករកត់បនថយភព
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ងយរងករខូចខត បេងកីនភពធន់របស់្របព័នធកសិកមម និងបងក រផលិតផលកសិកមមពី
�និភ័យេ�យ�រ�កស�តុ។ េដីមេឈមីនឫសេ្រជ និងមនករ្រទ្រទង់យ៉ងខ្ល ងំ 
និងងយរងករខូចខតតិចជង្របេភទដំ��ំ�ំមរដូវ ឬដំ�រំយៈេពលខ្លីែដលងយ
ទទួលរងផលប៉ះពល់ពីេ្រគះ�ងំសងួត ឬេ្រគះទឹកជំនន់ជេដីម។ ដូចេនះ្របព័នធកស-ិរុកខកមម
មនផល្របេយជន៍េ្រចីនស្រមប់ែថទ ំ និងផលិតកនុងឆន ែំដលមនេភ្ល�ង និងខ�ត់ 
េភ្ល�ង។ ជងេនះេទេទៀត េដីមេឈ�ីចបេងកីនគុណភព និងជីជតិដី�មកររមួចំែណក
ៃនកររក�ទឹកកនុងដី និងកត់បនថយកង្វះខតទឹកេនរដូវមនេភ្ល�ង�្ល ក់តិច។ ្របព័នធ 
កសិ-រុកខកមមក៏មនក្រមិតៃនករ្រសូបយកបរមិណទឹករបស់េដីមេឈេី្រចីនជង្របេភទ
ដំ�ជំជួរ និង�លេ�ម េផ�ងេទៀត េហយី��ចេធ្វីឱយដីធូរ �មរយៈករបឺតទឹកេចញពី
កនុងដីេលឿនជង្របព័នធដំ�េំផ�ងេទៀត្របសិនេបី�មនេភ្ល�ង�្ល ក់ខ្ល ងំ ឬដីមនសំេណីម
ខ្ល ងំ។ 

េដីមេឈ�ីចកត់បនថយនូវផលប៉ះពល់េ�យ�រ្រពឹតិ្តករណ៍�កស�តុយ៉ង
ធងន់ធងរ ដូចជ េ្រគះ�ងំសងួត ឬពយុះេភ្ល�ង ឧទហរណ៍ កររមួគន របស់េ�ម  Napier និង
ដំ�ដុំះជគុមពេនជិតៗគន េរៀបជជួរ បនកត់បនថយសំណឹករហូតដល់៧០% េលីទី 
ជំ�ល�០% េ�យគម នផលប៉ះពល់ដល់ទិននផលដំ�េំពតេឡយី។ ករ្រ�វ្រជវបន
បង្ហ ញថ តួនទីេដីមេឈរីបស់្របព័នធកសិ-រុកខកមមែថរក�លំនឹងដីេដីមបទីប់ទល់នឹងករ
រអិលបក់ដី និងបេងកីនលទធភពទប់�ក ត់ៃនករហូរេ្រចះ។ ដូចគន េនះែដរ �បនកំណត់
នូវលំហូរទឹកេនរដូវវស� និងបេងកីនបរមិណទឹកេ្រកមដីេនរដូវ្របងំ។ កសិ-រុកខកមម�ច
េដីរតួបនយ៉ងសំខន់កនុងករបេងកីនសន្តិសុខេសប�ង�មរយៈករផ្តល់មេធយបយស្រមប់
េធ្វី្របព័នធផលិតកមមពិពិធកមម។ 

ជេ្រមីសដ៏ទូលំទូ�យស្រមប់ករែបងែចក្របេភទៃន្របព័នធកសិ-រុកខកមមទងំេនះ 
រមួមន ករេធ្វីចំ�ត់ថន ក់�មរចនសមព័នធ (ករែបងែចកេទ�មសមសភព ្រកុម 
និងទំហៃំនករ�ដុំះ) ករែបងែចកថន ក់េ�យែផ្អកេលីសមសភព (ដូចជ កសិកមម �លេ�ម  
និងេដីមេឈ)ី មុខងរ (ផលិតភព ករពរ និងពហុបំណង) េអកូឡូសុី និងេសដ្ឋកិចច 
សងគម។ យ៉ង�មិញ ្របព័នធកសិ-រុកខកមម ជទូេទ�ច្រតូវបនែបងែចកជ៣្របេភទ
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ធំៗ ដូចជ ្របព័នធេក�្រត-រុកខកមម (េដីមេឈជីមួយដំ�)ំ រុកខកមម-បសុសត្វ (េដីមេឈី
ជមួយដំ� ំ និងករចិញច ឹមសត្វ) រុកខកមម-ដំ�ចំំណីសត្វ (េដីមេឈជីមួយ�លេ�ម  
និងចិញច ឹមសត្វ)។ កសិ-រុកខកមម មនលកខណៈសម្រសបេទនឹង្រគប់្របេភទដីទងំអស់ 
េហយីជពិេសសមន�រៈសំខន់ស្រមប់ករេធ្វីចមក រ�មជ្រមលភនំ ទប់�ក ត់សំណឹក
�មទីជ្រមល។ េដីមេឈែីដលមន�រៈសំខន់បំផុត្រតូវបនបញចូ លេទកន់្របព័នធ 
កសិ-រុកខកមម គឺ្របេភទដំ�ធំញញជតិ ពីេ្រពះសមតថភពរបស់ពួក��ចរក�នូវ�រ�តុ
�សូតស្រមប់រុកខជតិេផ�ងេទៀត។ �សូតបេងកីនជីជតិ និងគុណភពដី េហយី�ច
បេងកីននូវករលូត�ស់របស់ដំ�ែំថមេទៀត។ េដីមេឈមួីយចំនួនែដលមនករេ្របី្របស់
េ្រចីនបំផុតកនុង្របព័នធកសិ-រុកខកមម មនដូចជ៖  

 ដំ��ំមចេ�្ល ះផ្លូវរបង៖ ដំ��ំដុំះ្របចឆំន �ំមចេ�្ល ះជួរេដីមេឈ ី
នីមួយៗ។ 

 ដំ��ំម្រពំ/�មរបង៖ េដីមេឈ្ីរតូវបន��ំម្រពំេដីមបកីរពរ ឬជរបងំ 
ខយល់។ 

 ដំ��ំជំពហុ្រសទប់៖ រមួបញចូ លទងំសួន�មផទះ និង្របព័នធកសិ-រុកខកមម
ែដល�យ�ន េ្រចីន្របេភទ និងជទូេទមនេនកនុងតំបន់្រតូពិច ដូចជ�សុី 
�េគនយ។៍ 

 ចមក រេដីមេឈ�ីយប៉យ៖ បេងកីនចំនួនេដីមេឈ្ីរបេភទលម្អ ឬយកម្លប់ (ដូចជ
ដំ�កំេហ្វ និងកកវ) ្រតូវបន�កំនុងចំេ�មដំ� ំឬ�លេ�ម  និង�ម
បេ�្ត យ្រពំចមក រ។ 

ករពិចរ�េលីដំ�មួំយចំនួន�ច្រតូវបនេ្របីេនកនុង្របព័នធកសិ-រុកខកមម។ 
ករេ្រជីសដំ�គួំរែត្រតូវបនកំណត់�មលកខណៈវនិិចឆ័យដូចខងេ្រកម៖ 

 សក្ត នុពលស្រមប់ផលិតកមម។ 

 �ចេ្របីស្រមប់ជចំណីសត្វ។ 

 ផលិតរចួេហយីេនកនុងតំបន់ និងមនេដីមកំេណីតេទកនុងតំបន់។ 
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 មនបរមិណជីជតិល្អស្រមប់មនុស�េ្របី្របស់។ 

 ករពរដី។ 

 កង្វះករ្របកួត្របែជងរ�ងេដីមេឈ ីនិងដំ�។ំ។ 

��ង�ងេ្រកមបង្ហ ញពី៥ដំ�ក់កលកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តស្រមប់្របព័នធ 
កសិ-រុកខកមម៖ 

 
ដ�ំក់កល កចិចករេគល 

ករវនិចិឆ័យ កំណត់ករេ្របី្របស់ដី ករេ្រជីសេរសីទ�ីងំ នងិលកខណៈរូប (ដូចជកមពស់ទឹកេភ្ល�ង 
ជ្រមលដី ករផគត់ផគង់ទឹក �នេល� ករសកឹេរចរលឹដ)ី ែដលជមូល�្ឋ ន្រគឹះស្រមប់
ករ�យតៃម្លែដល្រតូវករស្រមប់្របព័នធកសិ-រុកខកមម នងិបេចចកេទសេផ�ង�ែដល�ក
សមេ្របីកនុងតបំន់។ 

ករេ្របី្របស់េដីមេឈ ីនងិកែន្លង�ដុំះរុកខជតិែដលមនកនុងតំបន់ គិតគូពី្របេភទផល
ដំ�ែំដលទទួលបនផលេ្រចនីពី្របព័នធកសិ-រុកខកមម ករលក់ និងករច�ំយេលី
ផលិតផល្របព័នធកសិ-រុកខកមម (ដូចជ បេងគ លេឈី ែផ្លេឈី អុស ចំណីសត្វ ។ល។) 
ផ្តល់ទិននន័យស្រមប់ករវភិគេសដ្ឋកិចច និងករជំនួសពីករចំ�យេលីរបស់របរ
េផ�ង� �មរយៈករបេងកនីផលិតផលកសិ-រុកខកមម។ ករ�េំដីមេឈេីនកនុងតំបន់ (ដូច
ជ្របេភទ្របភព្រគប់ពូជ នងិករេ្របី្របស)់ បង្ហ ញ�ថ នភពបចចុបបននៃនចំេណះដងឹ
ែផនកកសិ-រុកខកមម។ 

ករយល់ដងឹរបស់កសិករពីករបត់បង់ៃ្រពេឈ ី និងករសឹកេរចរលិដីរមួបញចូលទងំ
ផលប៉ះពល់ដ�ំ។ំ ផ្តល់ករវនិិចឆ័យពីរេបៀបែដលកសិករគិតពីបញ្ហ របស់ពកួេគ នងិ
បង្ហ ញពីករយល់ដឹងនេពលបចចុបបននែដលទក់ទងនងឹកសិ-រុកខកមម។ ករកន់កប់ដ ី
និងេដមីេឈ ីបង្ហ ញថ កសិករមនសិទធិ្រគប់្រគន់េលីេដមីេឈរីបស់ពួកេគ េហយីែថម
ទងំមនករេលីកទឹកចិត្តកនុងករ�ផំងែដរ ទិននផលបចចុបបនន គុណវបិត្តកិនុងករេ្របី
្របស់បេចចកវទិយ និងហរិញញវតថុ សមតថភពកសិករ និងត្រមូវករទផី�រ។ 

ករ�ស់សទង់ពីចំេណះដងឹកនុងតំបន់ នងិវ�ិលភពកនុងករ�ដំ�ំហូំបែផ្ល និងដ�ំ ំ
ឱសថ។ 

ករេរៀបចំ នងិ េធ្វីដូចេម្តចេដមីបែីកលម្អ្របព័នធទងំេនះ? 
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ដ�ំក់កល កចិចករេគល 
ករ�យយតម្ល ចុះបញជ ីនូវអយថ្របេយជន៍ែដលមនសក្ត នុពលរបស់្របព័នធកសិ-រុកខកមម។ 

ចុះបញជ ីយ្រមូវករផលិយកមមកសិកមម (សន្តិសុខេសប�ង បេងកីនផលិយកមម េដមីបេីឆ្លីយយប
នឹងយ្រមូវករទផី�រជេដីម)។ 

ករពិចរ�េលីករទទួលយក ដូចជបញ្ហ សមធម៌ និងេយនឌ័រ។ 

កំណយ់លកខណៈរបស់ដ�ំែំដល្រយូវករេទេលីយ្រមូវករទីកែន្លង យ្រមូវករទកឹ នងិ 
យ្រមូវករជី និងករផ្តល់ម្លប់ផងែដរ។ 

េ្រជីសេរសីេដីមេឈ ីគុមពត្រព ឬេ�ម ែដល្រយូវេ្របី។ 

ករេធ្វគីេ្រមង ្របសិនេបជី្របព័នធបេ�្ត ះ�សនន៖ 

- េរៀបចំែផនករស្រមប់ករ្រគប់្រគងសំណឹកដី ករេលីកដី នងិករែថទ្ំរប�យទកឹ។ 

- េរៀបចំែផនករគម្ល យស្រមប់ដ�ំហូំបែផ្លេ�យែផ្អកេទ�មគម្ល យែដលបន
កំណយ់េទ�ម្របេ�ទដំ�។ំ 

- េរៀបចំែផនករស្រមប់ករបន្តពូជ្របចឆំន  ំឬកនុងរយៈេពលខ្លសី្រមប់ពូជដ�ំែំដល
�ចធន់រហូយដល់េពលចុងេ្រកយតនករ�ដំ�ំចំ្រមុះ។ 

្របសិនេបជី្របព័នធអចតិ្រន្តយ៖៍ 

- េរៀបចំែផនករសមម្រយរ�ងដ�ំហូំបែផ្ល នងិេដីមេឈែីដលេគទុកេចលេលីយបំន់
ែដល�មន�រៈសំខន់ស្រមប់កសិករ។ 

- េរៀបចំែផនករគម្ល យស្រមប់េដីមេឈែីដលមនរយៈេពលែវងែផ្អកេលីមូល�្ឋ នតន
យ្រមូវករគម្ល យចុងេ្រកយ x ០,៥។ 

- េរៀបចំែផនករ្របចឆំន  ំនងិដ�ំែំដលដុះបន្តគន  រមួបញចូលទងំដំ�សំ្រមប់
ករពរដី នងិបែនថមជជីយដិល់ដី។ 

- េ�យ�រេដីមេឈធីំៗ ដុះជអចិត្រន្តយ ៍�ដំ�ំេំនជិយេដីមេឈ ីចំេពះដ�ំ�ំ
ែដល្រយូវករម្លប់។ 

ករអនុវយ្ត គ្រមូកសិ-រុកខកមមែដលបនេសនីកនុងករ�កលបងេលីកសិ�្ឋ ន គេឺដីមបវីភិគពីផលប៉ះ
ពល់របស់េដីមេឈេីទេលីដំ� ំនិងករ�កលបង្របមូលផល។ 
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ដ�ំក់កល កចិចករេគល 

ករ្រតតួពនិតិយ ករសិក� និងករវភិគពីជីជតិដី សំេណីមដី ជេដីម ។ល។ 

ករសិក�ពីករេរៀបចជំ្រមល។ 

�ស់ែវងពធីតុចូល និងលទធផលរបស់្របព័នធ (ទិននផលរបស់េដមីេឈ ី និងដ�ំ ំនិង
ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមម)។ 

សិក�ពីករេ្របី្របសដ់។ី 

�យតៃម្លពផីល្របេយជន៍េសដ្ឋកចិចសងគម។ 

 

ករចូលរមួភពធន់នឹង�កសធតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសវធិនករបន�ុមំន៖ (ក) មនភពពក់ព័នធ
ខ្ល ងំជមួយសហគមន៍/កសិករ (ខ) �ថ ប័នមនលទធភពខពស់កនុងករអនុវត្ត (គ) មន
ផលប៉ះពល់អវជិជមនតិចតួចេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព។ ្រតូវបនចត់ទុក
ថមនឥទធិពលតិចតួចេទេលីករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសធតុែដលជលទធផលៃន
ករែកលម្អបញចូ លគន រ�ងៃ្រពរហូតដល់្របព័នធកសិកមម។ បញ្ហ អវជិជមនរបស់កសិ-រុកខកមម
គឺមនតៃម្លខពស់ និងត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមេ្រចីន។ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថ
មនក្រមិតមធយមេ�យែផ្អកេលីករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ
កសិ-រុកខកមមមនករេ្របី្របស់ឱយមនសក្ត នុពល និងផ្តល់នូវផល្របេយជន៍ជ

េ្រចីន ដូចជ៖ 
 ្របព័នធកសិ-រុកខកមមេ្របី្របស់ដីអតិបរម និងបេងកីន្របសិទធផលករេ្របី្របស់ដី
ធ្លី។ 

 ផលិតភពដី�ច្រតូវបន្របេសីរេឡងី ដូចជេដីមេឈផី្តល់ជចំណីសត្វ អុស 
និង�រធតុសរ�ីងគេផ�ងៗេទៀតែដល្រតូវបនែកៃចន និងេ្របី្របស់ជជីធមមជតិ។ 



187

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

187 
  

 បេងកីនទិននផល ឧទហរណ៍ ្រសូវ�លី និងដំ�ចំំណីសត្វ �ចនឹងបេងកីន 
ទិននផលរហូតដល់៥០% េទ១០០% េពលែដល�្រតូវបន�េំ�យ�ទ ល់េ្រកម
េដីម�កស� (Acacia albida)។ 

 កសិ-រុកខកមមេលីកសទួយនូវផលិតកមមេពញមួយឆន  ំនិងរយៈេពលែវង។ 
 បេងកីតករងរស្រមប់ផលិតកមមរយៈេពលែវង ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមេពញមួយ
ឆន ។ំ 

 កិចចករពរ និងករបេងកីនគុណភពដី និងធនធនទឹក (ជពិេសសេពល�ំ
�យជមួយនឹងដំ�ពំពួកសែណ្ត ក)។ 

 ពិពិធកមមបំណិនជីវតិ។ 
 ផ្តល់ជូននូវសមភ រៈសំណង់ និងអុសែដលមនតៃម្លទប ងយរកបន។ 
 ករអនុវត្តកសិ-រុកខកមម�ចកត់បនថយករចំ�យេទេលីជី។ 

គុណវបិត្ត ិ
្របព័នធកសិ-រុកខកមម្រតូវករអនកឯកេទសែផនក្រគប់្រគងែដលមនជំនញចបស់

�ស់។ ករបញចូ លេដីមេឈ ី និងករ�ដំំ�េំទកនុង្របព័នធែតមួយ �ចបេងកីនឱយមន
ករ្របកួត្របែជងកនុងទី�ងំ�ដុំះ ទឹក ពន្លឺ និង�រធតុចិញច ឹម េហយី�ច��ងំដល់
ដំេណីរករកនុងករផលិតកមមកសិកមម។ ករ្រគប់្រគង គឺចបំច់េដីមបកីត់បនថយករ្របកួត
្របែជងស្រមប់ធនធនទងំេនះ និងបេងកីនផល្របេយជន៍េអកូឡូសុី និងផលិតភពផង
ែដរ។ ទិននផលដំ�ក៏ំ�ចមនទំហតូំចជងេនកនុង្របព័នធផលិតកមមជេ្រមីសេផ�ង�ផង
ែដរ បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង�ក៏េ�យ កស-ិរុកខកមម�ចកត់បនថយ�និភ័យកនុងករ្របមូល
ផលដំ�បំន។ 
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១០ ករក�ង���ថភព និងអងគករៃដគូពក់ព័នធ 
ករកត់សមគ ល់េនកនុងេសចក្តីេផ្តីម �មន�រ�សំខន់�ស់េដីមបជីចំេណះដឹង

អំពីបរបិទេន�មតំបន់ ជពិេសសសងគម និងវបបធម៌ េនេពលែដលេធ្វីករជមួយភគី
ពក់ព័នធថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិកនុង្របេទសកមពុជ េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចចិត្តេ�យ
មនករផ្តល់នូវព័ត៌មនអំពីជេ្រមីសបេចចកវទិយែដលសមរមយ។ េលីសពីេនះ �ជេរ�ង
សំខន់ស្រមប់ករអនុវត្តបេចចកវទិយបន�ុនំនេនសហគមន៍មូល�្ឋ ន និងកសិករ។ 
េ�យមនករពិចរ� ករក�ងសមតថភព និងករអន្ត�គមន៍របស់�ថ ប័នពក់ព័នធ 
ចំណុចសំខន់ចំនួន៥ែដល្រតូវលម្អិតេនកនុងែផនកេនះមន៖ (ក) ករផ�ព្វផ�យកសិកមម
េនថន ក់សហគមន៍ (ខ) ��េរៀនែ្រសកសិករ (គ) ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី(ឃ) 
សហគមន៍អនកេ្របី្របស់ទឹក (ង) ្របព័នធផលិត្រគប់ពូជេនថន ក់សហគមន៍។ 

១០.១.������្វ���កសកិមមេនថន ក់សហគមន៍�

ករអនុវត្ត៖ មនទីរកសិកមមេខត្ត និងករយិល័យកសិកមម្រសុក អងគករេ្រក 
រ�្ឋ ភិបល កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

 ករផ�ព្វផ�យកសិកមម ពណ៌នពីេស�កមមែដលផ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋេន�ម
ជនបទឱយទទួលបនចំេណះដឹង និងព័ត៌មនសំខន់ៗេដីមបបីេងកីនទិននផល រក�នូវ្របព័នធ
�ដុំះរបស់ពួកេគ និងបេងកីនគុណភព និងជីវភពរស់េនរបស់កសិករ។ ករអភិវ��ថមីៗ កនុង
េគលនេយបយកសិកមមបនសងកត់ធងន់ជថមីម្តងេទៀតពី�រ�សំខន់ៃនករផ�ព្វផ�យ។ 
យ៉ង�មិញ គ្រមូករផ�ព្វផ�យគឺពឹងែផ្អកេលីេស�កមមរបស់រ�្ឋ ភិបល ឬឈមួញ
កសិកមមឯកជន និងអនកផ្តល់េស�កមមគឺមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់បំេពញត្រមូវកររបស់
កសិករែដលសថិតេនតំបន់�ច់្រសយល ឬតំបន់មិនអំេ�យផលេនះេទ។ ទងំេនះ
េ្រពះែតមនក�្ត ជេ្រចីនេដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងបេចចកវទិយចបស់�ស់មួយែដលកសិករ
្រតូវករកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចកសិកមមរបស់ពួកគត់ តៃម្លជួញដូរខពស់កនុងតំបន់�ច់្រសយល
ត្រមូវករដំ�ចំបំច់កនុងតំបន់ និងដំេ�ះ្រ�យកនុងករ្រគប់្រគងករចិញច ឹមសត្វឱយ 
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សម្រសបេទនឹងលកខខណ្ឌ បរ�ិថ នែដលជនិចចកល ករផ�ព្វផ�យ និងករបណ្តុ ះ 
ប�្ត លស្តីពីកសិកមម្រតូវបនេធ្វីេឡងីកនុងតំបន់មនសក្ត នុពលខពស់។ បញ្ហ ្របឈមគឺ
ខ្វះអនកឯកេទសជំនញផ�ព្វផ�យែដលមនឆនទៈកនុងកររស់េន និងេធ្វីករេនតំបន់�ច់
្រសយល និងេពលខ្លះេនតំបន់េនះគម នសុវតថិភពែថមេទៀត។ 

គ្រមូផ�ព្វផ�យកសិកមម�មសហគមន៍េនជនបទគឺែផ្អកេទេលីគំនិតផ្តួចេផ្តីម
ផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លែផនកបេចចកេទស និងជំនញដល់មនុស�មន ក់ ឬ២នក់េនកនុង
សហគមន៍ េដីមបេីលីកកមពស់បេចចកវទិយសម្រសប និងផ្តល់េស�កមមបេចចកេទស (េ��
អនកផ�ព្វផ�យេនជនបទ) មនអងគភពគ្ំរទកនុងករជួយេ្រជមែ្រជង និងពិនិតយេឡងី 
វញិ។ គ្រមូេនះែផ្អកេទេលីត្រមូវករកនុងតំបន់។ អនកផ្តល់េស�កមមបនេធ្វីកិចចសនយេ�យ
ផទ ល់ជមួយនឹង្រកុមកសិករ ឬសហគមន៍េដីមបបីញជូ នព័ត៌មន និងេស�កមមយ៉ងជក់
�ក់ដល់កសិករ។ គ្រមូទងំេនះ ជទូេទធ្ល ប់ទទួលបនេជគជ័យក្រមិតខពស់កនុងករ
ែស្វងរក និងកំណត់នូវបេចចកវទិយកន់ែត្របេសីរេឡងីែដល្រតូវបនេ្របី្របស់យ៉ងទូលំ 
ទូ�យ។ បេចចកវទិយទងំេនះក៏្រតូវបនេគេ្របី្របស់កនុងតៃម្លទបផងែដរ។ 

គ្រមូផ�ព្វផ�យអំពីកសិកមមេនសហគមន៍មូល�្ឋ នគឺជករចូលរមួដល់ករបន�ុ ំ
េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករកត់បនថយ�និភ័យេ�យករក�ងសមតថភព 
សហគមន៍ េដីមបកំីណត់ និងេ្រជីសយកយុទធ��ស្តែដលសម្រសបកនុងករេឆ្លីយតបេទ
នឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលីជីវភពរបស់ពួកេគ។ គ្រមូេនះេលីក
សទួយដល់កមមវធីិសកមមភពកនុងសហគមន៍ និងផ្តល់ករជួយេ្រជមែ្រជងេទកន់សហគម
ន៍ជេ្រចីនេទៀតែដលនឹងមិនបនទទួលេស�កមមគ្ំរទបេចចកេទសេនះ។ ជលទធផលៃន 
េស�កមមទងំេនះ កសិករ�ចបេងកីនទិននផលដំ� ំនិងចិញច ឹមសត្វរបស់ពួកេគ។ ្រតឡប់
មកវញិ �មនផលវជិជមនេទេលីសុខភព្រគួ�រ និងសន្តិសុខេសប�ង។ បែនថមពីេនះ
េទៀត អនកផ�ព្វផ�យ�មជនបទបនផគត់ផគង់ែផនកសមភ រៈេទសហគមន៍កនុងតំបន់េដីមបី
អភិវ��ឱយមនផលិតកមមដំ�ថំមីៗ និងមនតៃម្លសមរមយស្រមប់ទីផ�រកនុងតំបន់ផងែដរ។ 

្របព័នធផ�ព្វផ�យពីកសិករេទកសិករពឹងែផ្អកេទេលីគន្លឹះសំខន់ៗ ដូចជ៖ 

 ជំរុញទឹកចិត្តកសិករឱយេធ្វីពិេ�ធន៍ជមួយនឹងបេចចកវទិយថមី�មខន តតូចៗ។ 
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 ងយ្រសួលអនុវត្តេជគជ័យឆប់រហ័សេលីពិេមធន៍ទងំេនះ េដីមបជំីរុញអនក
េផ�ងឱយមនករ�្ល ស់ប្តូរ។ 

 េ្របីបេចចកវទិយែដលមនតៃម្លធនធនទប និង�ចរកបនកនុងតំបន់។ 

 ចប់េផ្តីមជមួយបេចចកវទិយេ�យមនចំនួនកំណត់ េដីមបផី្តល់ករយកចិត្តទុក 
�ក់។ 

 បណ្តុ ះប�្ត លអនកភូមិឱយក្ល យេទជអនកផ�ព្វផ�យ និងគ្ំរទពួកគត់កនុងករ
បេ្រងៀនកសិករេផ�ងេទៀត។ 

ជទូេទ មន៥ដំ�ក់កល េដីមបអីនុវត្តគ្រមូអនកផ�ព្វផ�យ�មជនបទ៖ 

ដំ�ក់កលទី១៖ បេងកីតចេន្ល ះស្រមប់កិចចពិភក�មធរណរ និងករស្រមប
ស្រមលួ�មមថ ប័ន 
ជំ�នដំបូងមនមររសំខន់�ស់េដីមបជំីរុញករពិភក�ជំុវញិតួនទីេស�កមម

ផ�ព្វផ�យ និងករកមងសមតថភពបេចចកេទសេ��មជនបទ។ ចេន្ល ះេពលេនះគួរែត
្រតូវបនបេងកីតរ�ងសហគមន៍ មថ ប័នមធរណរ និងឯកជនកនុងតំបន់។ មថ ប័នទងំ
េនះ�ចរមួបញចូ លទងំអងគភពរដ្ឋែដលេធ្វីករែផនកកសិកមម/ចិញច ឹមសត្វ សមគមអនក 
ផលិត ្រកុមអនកេ្របី្របស់ទឹក វទិយមថ ន្រមវ្រជវកសិកមម/ចិញច ឹមសត្វ វទិយល័យកនុង
តំបន់ ្រកុមហុ៊នកសិកមម ឬអនកចិញច ឹមសត្វ និងអងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល។ 

ដំ�ក់កលទី២៖ បេងកតីមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត ល 
ជំ�នបនទ ប់គឺបេងកីតអងគភពបណ្តុ ះប�្ត លែដលសមរមយជមួយនឹងករផគត់

ផគង់�មអន្តរមថ ប័ន។ ករេរៀបចំគួរែត្រតូវបនេធ្វីវមិជឈករ និង្របកន់�មបរបិទសងគម
វបបធម៌កនុងតំបន់។ ្រតូវករ្រកុមអនកជំនញបេចចកេទសស្រមប់េរៀបចំ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះ
ប�្ត ល។ ថវកិនឹង្រតូវបនផ្តល់ស្រមប់បង់េលីៃថ្លឈនួល សមភ ររ ឧបករណ៍ និង
សកមមភពបណ្តុ ះ្រតូវករប�្ត លផងែដរ។ 
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ដំ�ក់កលទី៣៖ ភន ក់ងរបណ្តុ ះប�្ត លករផ�ព្វផ�យយជបទ 
វគគបណ្តុ ះប�្ត ល្រតូវករេរៀបចំ ជិងបត់ែបជេ�យែផ្អកេទ�មយីវភពរស់េន

របស់សហគមជ៍ជីមួយៗកនុងតំបជ់។ កនុង្របេទសកមពុជ ករបណ្តុ ះប�្ត ល�ចេផ្ត ត
េទេលីករករចិញច ឹម្រតី កសិកមម ជិងករចិញច ឹមសត្វ ជពិេសសេលីដំ�្ំរសូវ។ ករេបះ
េឆន តេ្រយីស�ងំេបកខយជកនុងសហគមជ៍្រតូវមជលកខណៈវជិិចឆ័យ ជិងបជយល់្រពមជ
ឯកចឆជទ ស្រមប់បុគគលមន ក់ ឬេ្រចីជនក់ែដលមជសមតថភពេដីមបេីធ្វីករងរេជះ។  
ករេរៀបចំបណ្តុ ះប�្ត ល្រតូវមជករចូលរមួពីម្រជ្តីរដ្ឋបលថន ក់្រសុកែដលឧបតថមភេ�យ
កញច ប់ថវកិគេ្រមង។ សកមមភពជេ្រចីជរមួបញចូ លទងំករេធ្វីទស�ជៈកិចចេទកជ់
មយឈមណ្ឌ ល្រ�វ្រជវ ជិងអភិវ��បេចចកវទិយ ករបេងកីតករ�កលបងបេ�្ត ះ�សជន  
ទី�ងំស្រមប់ករេធ្វីពិេ�ធជ៍ ជិងសិកខ ��ពីករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ។ េ្រកយេពល
បញច ប់ករបណ្តុ ះប�្ត ល អនកចូលរមួគួរទទួលបជជូវវញិញ បជប័្រតផ្លូវករពី�ថ ប័ជរដ្ឋ។ 

ដំ�ក់កលទី៤៖ ករ�យតតម្ល ជិងគ្ំរទែផនកបេចចកេទសែដលកំពុងដំេណីរករ 
អនកយំនញបេចចកេទសគួរមជលទធភពផ្តល់ករគ្ំរទែដលកំពុងដំេណីរករដល់

អនកផ�ព្វផ�យយជបទ ជិងេធ្វីករ�យតតម្លេទេលីផលប៉ះពល់�មរយៈករសិក��ម
មូល�្ឋ ជ។ ព័ត៌មជេជះគួរែតេរៀបចំជ្របព័ជធ ជិងចុះជឯក�រេដីមបបីញចូ លេទកនុងកមម
វធីិនេពល្រតូវករអនគត។ 

ដំ�ក់កលទី៥៖ វគគសិក�បំប៉ជចំេណះដឹង 
វគគសិក�បំប៉ជែដលមជេពលកំណត់គួរែតផ្តល់ឱយអនកផ�ព្វផ�យយជបទ។ វគគ

សិក�ទងំេជះគួរែតផ្តល់គម្ល តស្រមប់អនកចូលរួមផ្តល់ជមតិេយបល់េលីបទពិេ�ធជ៍
របស់ពួកេគ ជិងរមួចំែណកស្រមប់ករែកលម្អ ជិងករបណ្តុ ះប�្ត លឱយកជ់ែតល្អជង
េជះេទៀត។ ករផ្តល់មតិទងំេនះ�ចេធ្វីេនមយឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប�្ត ល ឬកែជ្លងេធ្វីករ
របស់អនកផ�ព្វផ�យ�មសហគមជ៍របស់ពួកេគផទ ល់។ 
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ករចូលរមួភពធន់នឹង�កសសធុ 

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗ ពីជេ្រមីសវសិនករបន�ុរំមួមន៖ (ក) កសិករចំ�យ
ធិច (ខ) ធ្រមូវករកម្ល ងំពលកមមទប (គ) ភពបធ់ែបនខពស់ (ឃ) មនភពទក់ទងនឹង
សហគមន៍/កសិករខពស់ (ង) មនសមធម៌ខពស់ (ច) ក្រមិធខពស់ៃនលទធភព�ថ ប័ន 
(ឆ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបដល់បរ�ិថ ន សុខភព សុវធថិភព (ជ) លទធភពទទួល
យកេ�យសហគមន៍មនក្រមិធខពស់។ �្រធូវបនចធ់ទុកថមនេហធុប៉ះពល់ធិចធួច
េទេលីករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសសធុែដលជលទធផលៃនឥទធិពលរបស�់េ�យ
្របេយលេទេលីក�្ត េនះ បញ្ហ អវជិជមនគឺមនធិចធួច។ ជទូេទ ជេ្រមីសេនះ្រធូវបន
ពិនទុខពស់េ�យែផ្អកេលីករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបធ្ត ិ

កមមវធីិផ�ព្វផ�យពីកសិកមមជនបទ�ចជួយកធ់បនថយករចំ�យេលីេស�កមម
ផ�ព្វផ�យ។ អនកផ�ព្វផ�យជនបទ�ចទទួលបន្របេយជន៍ពីករទទួលចំេណះដឹង
ថមីៗ និងជំនញបេចចកេទសទងំេនះ េហយីពួកេគ�ចមនលទធភពរក្របក់ចំណូល
បែនថមេទៀធ�មរយៈករបង់្របក់ស្រមប់េស�កមម។ ករព្រងឹងប�្ត ញសងគម និងវជិជ  
ជីវៈ។ គ្រមូេនះផ្តល់ជូននូវករទទួលបនព័ធ៌មនសំខន់ៗ េហយី�មរយៈករេធ្វីករ
េ�យ�ទ ល់ជមួយអនកផលិធកនុង្រសុក និងទទួលបននូវចំេណះដឹងផងែដរ។ អនក
ផ�ព្វផ�យជនបទកំពុងក�ងសមធថភពបេចចកេទសស្រមប់សហគមន៍របស់ពួកេគ។ 
ឧទហរណ៍ ពួកេគេរៀនពីរេបៀប្រ�វ្រជវរកជំងឺកនុងចំេ�មសធ្វចិញច ឹម េហយីករអនុវធ្ត
វសិនករករពរេ�យកធ់បនថយនូវធៃម្លេស�កមមបសុេពទយ។ អធថ្របេយជន៍េផ�ងេទៀធ
គឺរមួបញចូ លទងំករបេងកីនទំនុកចិធ្ត និងករៃចន្របឌិធេលីែផនកមួយរបស់អនកផ�ព្វផ�យ
េនជនបទផងែដរ។ 

គុណវបិធ្ត ិ

គ្រមូេនះ�ច្រប�មនឹងបញ្ហ ែដលកសិករមិនមនមេធយបយ ឬមិនមនឆនទៈ
កនុងករបង់្របក់ស្រមប់េស�កមមបេចចកេទស។ េនកនុងសងគមមួយែដលករបង់្របក់
ស្រមប់ទទួលបនព័ធ៌មនមិនែមនជបទ�្ឋ នេនះេឡីយ។ អនកផ�ព្វផ�យេនជនបទ
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នឹង្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វីករេដីមបទីទួលបនករទុកចិត្ត និងករទទួលយកកនុងនមជ
អនកផ្តល់េស�កមម�ចគិតជ្របក់ និងរក្របក់ចំេណញេនកនុងសហគមន៍ែដលពួកេគ
បនបេងកីតេឡងី។ ្រគប់ទីកែន្លងែដលពួកេគេធ្វីករ អនកផ�ព្វផ�យ�ចព្រងឹងជំនញ និង
មូល�្ឋ នរបស់អតិថិជន េហយីផ្តល់ធនធន ែតង�ងំតំែណង និងក�ងេករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់
ពួកេគ។ គ្រមូេនះពឹងែផ្អកផងែដរេលីជំនញបេចចកេទសែដលមន្រគប់្រគន់េនកនុង្រសុក 
ក៏ដូចជមកពីសងគមសុីវលិ អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល អងគភពរ�្ឋ ភិបល ឬឯកជន និង
សមតថភពរបស់�ថ ប័នកនុង្រសុក េដីមបរីមួបញចូ លព័ត៌មនេនះឱយបន្រគប់្រគន់េទកន់
មូល�្ឋ ន។ 
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១០.២.�������������ិ��

ករអនុវត្ត៖ មនទីរកសិកមមេខត្ត និងករយិល័យកសិកមម្រសុក អងគករេ្រក 
រ�្ឋ ភិបល កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

��េរៀនែ្រសកសិកជដំេណីរករេរៀនសូ្រត�ម្រកុមែដល្រតូវបនេរៀបចំេ�យ 
រ�្ឋ ភិបល អងគករេ្រករ�្ឋ ភិបល និងភន ក់ងរអន្តរជតិ េដីមបេីលីកសទួយវធិនករច្រមុះ
ៃនករ�ដុំះដំ�។ំ ��េរៀនែ្រសកសិករេនទី�លដំបូងេគបង្អស់្រតូវបនេរៀបចំ និង
្រគប់្រគងេ�យអងគករេសប�ង និងកសិកមមរបស់អងគករសហ្របជជតិ (FAO) េន
្របេទសឥណ្ឌូ េនសុីកនុងឆន ១ំ៩៨៩ េហយីបនអនុវត្តជបន្តបនទ ប់េន្របេទសកមពុជ។ 
��េរៀនែ្រសកសិករ្រតូវបនបេងកីតេឡីងេដីមបីជគន្លឹះស្រមប់កសិករខន តតូចែដល
មិនមនមូល�្ឋ នេលីករ�ដុំះដំ�ំឱយទទួលបនេជគជ័យេ�យេ្របី្របស់�រធតុ
គីមី ជពិេសសករ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង�មរយ�ករេ្របី្របស់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត
ជេដីម។ កសិករជេ្រចីនមិនមនធនធនកនុងករេ្របី្របស់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតទងំេនះ
េទ េហយីេពលខ្លះេ្របី្របស់មិនបន្រតឹម្រតូវែដលជេហតុបងកឱយមនករពុលែថមេទៀត។ 
េលីសពីេនះ សត្វល្អិតចៃ្រងជេ្រចីន�ក់ដូចជធន់នឹងថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតផងែដរ។ 
��េរៀនែ្រសកសិករនមំកជមួយនូវគំនិត និងវធីិ��ស្តស្តីពីករេធ្វីកសិកមម ករអប់រ ំ
ពីករេធ្វីពិេ�ធន៍ និងករអភិវ��សហគមន៍េ�យែផ្អកេលីករចូលរមួ និងសិក�ជ្រកុម។ 
ជទូេទ ��េរៀនែ្រសកសិករ �ក់បីដូចជមន្របសិទធភពកនុងករព្រងីកករយល់ដឹង
របស់កសិករពីផលប៉ះពល់េលី្របព័នធេអកូឡូសុីកនុងករ�ដំំ� ំ និងចិញច ឹមសត្វរបស់ពួក
េគ�មរយ�ករេរៀនអនុវត្តេលីដីែ្រស ដូចជ ករអេងកតេលីដីែ្រស ករពិេ�ធ និងករ
វភិគជ្រកុម។ ចំេណះដឹងែដលទទួលបនពីសកមមភពទងំេនះជួយឱយអនកចូលរមួេធ្វី
ករសេ្រមចចិត្តបនចបស់ពីករអនុវត្ត និងករ្រគប់្រគងដំ�។ំ េទះបីជ��េរៀន
ែ្រសកសិករេនទី�ល្រតូវបនផ្តួចេផ្តីមជដំេណីរករបណ្តុ ះប�្ត លស្រមប់ករ្រគប់្រគង
សត្វល្អិតកនុងវសិ័យ�ដុំះដំ�ក៏ំេ�យ ក៏េគលករណ៍េនះ្រតូវបនបន�ុេំទនឹង្របព័នធ
ផលិតកមមកសិកមមទងំអស់ ចប់ពីផលិតកមមចិញច ឹមសត្វរហូតដល់ផលិតកមមដំ�។ំ 
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វធីិ��ស្ត��េរៀនែ្រសកសិករនឹងទទួលអនុ�សន៍�មរយៈកមមវធីិផ�ព្វផ�យ
កសិកមមែដល្រតូវបនបេងកីតេ�យអនកជំនញមកពីេ្រកសហគមន៍។ លកខណៈពិេសស
របស់��េរៀនែ្រសកសិករៃនវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងេលីដំ�្ំរសូវ 
មន៖ 

 ��េរៀនែ្រសកសិករៃនវធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រងេលីដំ�ំ
្រសូវ មនមូល�្ឋ នអនុវត្តេលី�លែ្រស�ទ ល ់និងមនរយៈេពលេពញមួយរដូវ�ំ
ដុះ។ 

 ��េរៀនែ្រសកសិករមនករជួបជំុគន ម្តងកនុង១សប្ត ហ៍ េ�យមនចំនួនសរុប
ៃនកិចច្របជំុចប់ពី១០ េទ១៦ដង កនុងមួយរដូវ�ដុំះ។ 

 សមភ រៈសិក�ប�មេន��េរៀនែ្រសកសិករគឺ�លែ្រស ឬចមក រដំ�។ំ 

 កែន្លងជួបជំុរបស់��េរៀនែ្រសកសិករសថិតេនជិត�លែ្រស ជនិចចកលេនផទះ
កសិករ និងេពលខ្លះេនេ្រកមេដីមេឈ។ី 

 វធីិ��ស្តអប់ររំបស់��េរៀនែ្រសកសិករគឺមនដូចជករេធ្វីពិេ�ធន៍ ករ
ចូលរមួ និងអនកេរៀនេ�យយកចិត្តទុក�ក់។ 

 �ល់ករជួបជំុរបស់��េរៀនែ្រសកសិករម្តងៗមនបញចូ លនូវសកមមភពយ៉ង
តិច៣ដូចជ៖ ករវភិគ្របព័នធេអកូឡូសុីស្រមប់កសិកមម ្របធនបទពិេសស 
និងសកមមភពជ្រកុម។ 

 ្រគប់��េរៀនែ្រសកសិករទងំអស់ អនកចូលរមួេធ្វីករសិក�េ�យេ្របៀបេធៀប
ដីែ្រសេផ�ងៗ�មជេ្រមីស្រគប់្រគងេផ�ងៗគន ។ 

 ��េរៀនែ្រសកសិករ ជញឹកញប់មនបញចូ លនូវករសិក�បែនថមេទៀត េន
េលី�លែ្រសេ�យែផ្អកេលីបញ្ហ កនុងតំបន់។ 

 កសិករចេន្ល ះពី២៥ េទ៣០នក់ ចូលរួមកនុង��េរៀនែ្រសកសិករេដីមបីព្រងីកនូវ
ករចូលរមួ អនកចូលរមួ្រតូវេរៀនជមួយគន �ម្រកុមតូចៗែដលែបងែចកជ៥្រកុម។ 
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 ្រគប់��េរៀនែ្រសកសិករទងំអស់្រតូវចុះេទសិក�កនុង�លែ្រសែដលកសិករ
បនបង្ហ ញពីលទធផលៃនករសិក�របស់ពួកេគ។ 

 ករេធ្វីេតស្តមុន និងេ្រកយេពលេរៀន្រតូវបនេធ្វីេឡងីជែផនកមួយៃន��េរៀន
ែ្រសកសិករស្រមប់េគលបំណងវនិិចឆ័យ និងកំណត់ពីសកមមភព�ម�ន។ 

 អនកស្រមបស្រមួល��េរៀនែ្រសកសិករនឹងទទួលបនករយកចិត្តទុក�ក់ 
ទទួលបនវគគបណ្តុ ះប�្ត លរយៈេពលែវងេដីមបេីធ្វីឱយពួកេគមនករេ្រតៀម 
លកខណៈស្រមប់ករេរៀបចំ និងចូលរមួេន��េរៀនែ្រសកសិករ។ 

 ករេ្រតៀមលកខណៈ ករ្របជំុមុន�ក់បញចូ ល��េរៀនែ្រសកសិករ េដីមបកំីណត់
ពីត្រមូវករ ករេ្រជីសេរសីអនកចូលរមួ និងអភិវ��ន៍កិចចសនយករសិក�។ 

 ករ្របជំុេលីកចុងេ្រកយរបស់��េរៀនែ្រសកសិករ ជនិចចកលរមួមនករេធ្វី
គេ្រមងស្រមប់សកមមភពបន្តេទៀត។ 

កមមវធីិសិក�របស់��េរៀនែ្រសកសិករ្រតូវបនបេងកតីេឡងី េ�យែផ្អកេលីករ
សនមតថ កសិករ�ចអនុវត្តករ្រគប់្រគងដំ�រំមួគន េនេពលែដលពួកេគមនលទធភព
េធ្វីករវភិគ និងេធ្វីករសេ្រមចចិត្តេ�យខ្លួនឯង េហីយេរៀបចំសកមមភពផទ ល់ខ្លួនរបស់
ពួកេគ។ ករផ្តល់សិទធិកនុងករសេ្រមចចិត្ត ជជងករេ្រជីសេរសីបេចចកេទសស្រមប់
្រគប់្រគងជក់�ក់ អ្វីែដល�ចបេងកីតនូវអតថ្របេយជន៍ជេ្រចីនរបស់��េរៀនែ្រស 
កសិករ។ 

ករែ្រប្របួល�កស�តុនមំកនូវករលំបក និងមិន�ចទយទុកជមុនបន
េឡយីែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់ករ្រគប់្រគង្របព័នធកសិកមម។ មិន្រតឹមែតនិនន ករៃនករ
ផ្ល ស់ប្តូរសីតុណ្ហ ភព និងរបបទឹកេភ្ល�ងបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថមទងំបេងកីនករែ្រប្របួល
�កស�តុេនកនុងអំឡុងេពលៃនរដូវ�ដុំះផងែដរ។ បញ្ហ េនះប៉ះពល់ដល់លកខខណ្ឌ
ទងំមូលៃនដំេណីរករ និងករ្រគប់្រគង្របព័នធកសិកមម�មរេបៀបខុសៗគន  ចប់ពីេពល
េវ��ដុំះរហូតដល់មនែផ្លផក  រហូតដល់មនករ�ល�លៃនសត្វល្អិត និងជំងឺេផ�ងៗ
េទៀត។ េដីមបទីប់ទល់នឹងករែ្រប្របួលទងំេនះ កសិករនឹងត្រមូវឱយមនករយល់ដឹង
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កន់ែតេ្រចីនអំពីដំេណីរករៃន្របព័នធផលិតកមមេផ�ងៗែដលពួកេគ្រគប់្រគង។ ្របព័នធ
ផលិតកមមនឹង្រតូវេធ្វីករពិេ�ធ និងេធ្វីករបន�ុេំទនឹង�កសសតុ។ ចំេណះដឹងែផនក
កសិកមមែដលកសិករទទួលបនពីករចូលរមួកនុង��េរៀនែ្រសកសិករ ទម្ល ប់ និង
សមតថភពៃនករបន�ុគឺំមន�រ�សំខន់�ស់ស្រមប់កសិករេដីមប�ីចេ�ះ្រ�យ
ជមួយនឹងករែ្រប្របួល�កសសតុបន។ 

 កររមួចំែណកភពធន់ នឹង�កសសតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសវសិនករបន�ុរំមួមន៖ (ក) កសិករចំ�យ
តិច (ខ) ត្រមូវករកម្ល ងំពលកមមទប (គ) ភពបត់ែបនខពស់ (ឃ) មនភពទក់ទងនឹង
សហគមន៍/កសិករខពស់ (ង) មនសមធម៌ខពស់ (ច) ក្រមិតខពស់ៃនលទធភព�ថ ប័ន 
(ឆ) ផលប៉ះពល់អវជិជមនទបដល់បរ�ិថ ន សុខភព សុវតថិភព (ជ) លទធភពទទួល
យកេ�យសហគមន៍មនក្រមិតខពស់។ �្រតូវបនចត់ទុកថមនផលប៉ះពល់តិចតួច
េទេលីករបន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសសតុ េ�យ�រ�ទធិពលេទេលីក�្ត េនះមន
េ�យ្របេយល។ េហតុៃនផលប៉ះពល់េនះប�្ត លមកពី្របេភទៃន��េរៀនែ្រស
កសិករែដលកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត (ឧទហរណ៍ វសិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគ
ចៃ្រង) ៃនវគគបណ្តុ ះប�្ត ល។ បញ្ហ អវជិជមនគឺពិបកកនុងករ្រគប់្រគងវគគបណ្តុ ះប�្ត ល
្របេភទេនះ ជពិេសស េបីសិនជសហគមន៍ទទួលបនផល្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចតិចតួច។ 
បញ្ហ អវជិជមនគឺមនបន្តិចបន្តួច។ ជទូេទ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនពិនទុខពស់េ�យែផ្អកេលី
ករវភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

វធីិ��ស្ត��េរៀនែ្រសកសិករតំ�ង��យន្តករមួយែដលមន្របសិទធភព
កនុងករផ�ព្វផ�យចំេណះដឹង និងករែណនបំេចចកេទសដល់កសិករខន តតូច�ប់ពន់
នក់ែដល�ចែ្រប្របួលេទ�មកល�េទស�របស់ពួកេគផទ ល់។ េលីសពីេនះេទេទៀត 
ដូចែដលបនបង្ហ ញ ដំេណីរករទងំេនះផ្តល់សិទធិអំ�ចដល់កសិករទងំជបុគគល និង
ជសមូហភព េដីមបចូីលរមួ្របកបេ�យ្របសិទធភពេនកនុងដំេណីរករៃនករអភិវ��
កសិកមមេនះ។ 
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គុណវបិត្ត ិ

ករអប់រកំសិករ�មរយៈ��េរៀនែ្រសកសិករត្រមូវឱយកសិករ និងអនកជំនញ
មនេពលេវ�េ្រចីនេដីមបេីផទរបេចចកេទសកសិកមម ឬគំនិតេយបល់បេចចកេទស។ ករ
ពិេ�ធ�ចនមំកនូវករប�ជ័យេ្រចីនជងករេជគជ័យ បុ៉ែន្តក៏បននមំកនូវបេចចកេទស
កនុងករេធ្វីកសិកមមរបស់កសិករខន តតូចផងែដរ។ កនុងរយៈេពលមធយម ករចូលរមួរបស់
កសិករកនុង��េរៀនែ្រសកសិករនឱំយមនឥទធិពលដល់ករអភិវ��្របកបេ�យចីរភព។ 
��េរៀនែ្រសកសិករ្រតូវករផ្ល ស់ប្តូរ្របកបេ�យចីរភពេដីមបកី�ងសមតថភព�នេស�
ផ�ព្វផ�យកសិកមមទងំកនុងេគលនេយបយអភិវ��ន៍កសិកមម និងសមតថភពរបស់អនក
្របតិបត្តិ។ ករបណ្តុ ះប�្ត លជថមីេលីែផនកេស�កមមផ�ព្វផ�យស្តីពីកសិកមមបង្ហ ញពីករ 
វនិិេយគ បុ៉ែន្តភពធន់េន្រគប់ក្រមិតទងំអស់�ចជ�បសគគដ៏សំខន់មួយ។ ដូចគន េនះ
ែដរ េ�យ�រែត��េរៀនែ្រសកសិករបនក្ល យជគំនិតដ៏ទូលំទូ�យ េហយី�ច
នឹងមនផលវបិកេនេពលកមមវធីិេនះ្រតូវបនេ្របីស្រមប់្រកុមបណ្តុ ះប�្ត លេផ�ង�
ែដលមិនេធ្វី�មេគលករណ៍�នករក�ងសមតថភពេរៀនសូ្រតរបស់អនកចូលរមួ។ 
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១០.៣.�្រ�ុមេ្របើ្របសៃ់្រពេឈើ�

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីបចចកេទសកសិកមម កសិករខន តតូច និង្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

 េនកនុង្របេទសជេ្រចីន អភិបលកិចចៃ្រពេឈ្ីរគប់្រគងេ�យរ�្ឋ ភិបលពីថន ក់
េលីដល់ថន ក់េ្រកម។ េគលនេយបយមិនបនយកចិត្តទុក�ក់េលីករេ្របី្របស់ៃ្រព
េឈសី្រមប់ជីវភពរស់េន វបបធម៌ និងករទ្រនទ នយកដីកនុងសហគមន៍ទងំេនះ។ ករ
អនុញញ ត និងនីតិវធីិននស្រមប់កំណត់អត្តសញញ ណ និងកំណត់ៃ្រពេរចរលិែដលបងកឱយ
មនជេម្ល ះដីធ្លី ្រពំែដនមិនចបស់�ស់ ជេម្ល ះែផនកចបប់ និងេគលេ�្រគប់្រគងមិនមន
ភពចបស់�ស់ ចំេពះដីែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ជ ”ៃ្រព”។ ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈី
តំ�ងឱយយន្តករមួយស្រមប់ករេធ្វីវមិជឈករករពរៃ្រពេឈ ី និងករបេងកីនករទទួល
ខុស្រតូវ និងសិទធិអំ�ចកនុងសហគមន៍។ ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈមីនមូល�្ឋ នេលី
េគលករណ៍៣ ដូចជ ករចូលរមួ ករេធ្វីសកមមភពរមួ និងជនិរន្តរភពយូរអែង្វង។ ពួក
េគ្រតូវបនបេងកីតេឡងី�មរយ�ដំេណីរករ្របជធិបេតយយែដល្របជពលរដ្ឋកនុងមូល�្ឋ ន
្រតូវបនេគេ្រជីសេរសីជអនកតំ�ងសហគមន៍េដីមបេីធ្វីករជ�ថ ប័នស្វយត័មួយជមួយ
នឹង�ជញ ធររ�្ឋ ភិបលែដលមន្រ�ប់េដីមប្ីរគប់្រគងធនធនៃ្រពេឈ ី និងកនុងករបង្ហ ញ
ពីត្រមូវករ និង�ទិភពរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងតំបន់េនះ។ សមជិក្រកុមអនកេ្របី្របស់
ៃ្រពេឈ�ីចទទួលបនករបណ្តុ ះប�្ត លេលីករ្រគប់្រគងធនធន និងចូលរមួជមួយ
យន្តករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈជីមួយនឹងអនកពក់ព័នធទងំអស់េដីមបអីភិវ��គេ្រមងេ្របី្របស់
ដី្រសប�មចបប់ និងបទបញជ ៃ្រពេឈជីតិ េហយីអនុវត្តករលបតៃ្រព និងេលីកកមពស់
ករយល់ដឹងកនុងេគលបំណងទប់�ក ត់សកមមភពខុសចបប់នន។ 

 មន៤ដំ�ក់កលសំខន់ៗកនុងករអនុវត្តរបស់្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ៖ី 

 ករ�យតៃម្លព័ត៌មនមូល�្ឋ នៃន្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ីនិងករ្របជំុ 
សហគមន៍ជេលីកដំបូង េដីមបពិីភក� និងកំណត់េគលបំណង និងដំេណីរករ 
និងករកំណត់្រពំែដនៃ្រពេឈ ីនិងត្រមូវករកនុងតំបន់ និង�ទិភពកនុងតំបន់។ 
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 ករេរៀបចំលកខន្តិកៈស្រមប់្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី(តួនទី និងករទទួល
ខុស្រតូវ) និងែផនករអនុវត្ត្រគប់្រគងៃ្រពេឈេី�យសហករជមួយ�ជញ ធរ 
មូល�្ឋ ន។ 

 ករេបះេឆន តេ្រជីស�ងំគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ។ី 

 ករអនុញញ ត្តិផ្លូវកររបស់គណៈកមម ធិករែដលបនជប់េឆន ត និង្រកុមអនក 
េ្របី្របស់ៃ្រពេឈេី�យករយិល័យៃ្រពេឈមូីល�្ឋ ន និង្រសុក និងករ 
ចប់េផ្តីម្របតិបត្តិ។ 

្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈីផ្តល់នូវវធីិ��ស្តដល់អនកចូលរួមេ�យ�ទ ល់កនុងករ
កំណត់បញ្ហ កនុងតំបន់ ត្រមូវករ និងដំេ�ះ្រ�យ ស្រមប់្របឈមេទនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងេ្រគះធមមជតិនន។ ្របសិនេបីសហគមន៍បន�យតៃម្ល�ថ នភពរបស់
ពួកេគឱយបនដឹងយ៉ងចបស់អំពីអ្វីែដលពួកេគ្រតូវករេដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងផលប៉ះពល់
ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ �នឹង�ចរមួចំែណកយ៉ងមន្របសិទធភពដល់ែផនករ
ថន ក់្រសុកផងែដរ។ កមមវធីិទងំេនះ�ចជួយដល់ករេធ្វីែផនករ និងករបន�ុ ំ ទងំថន ក់
តំបន់ និងថន ក់ជតិ។ េនកនុងបរបិទមួយចំនួន ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈក៏ី�ចផ្តល់ជ
មេធយបយស្រមប់សកមមភពសហគមន៍ និងសកមមភពអភិវ��ន៍ជេ្រចីនេផ�ងេទៀត 
ែដរ។ សកមមភពទងំេនះរមួមនគំនិតផ្តួចេផ្តីមេដីមបែីកលម្អវសិ័យអប់រ ំ សុខភព អនម័
យ េហ�្ឋ រចនសមព័នធជនបទ និងទឹក�្អ តែដល�ចក�ងសមតថភពកនុងសហគមន៍
េដីមបបីន�ុនឹំងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ េនេពលបេងកីត្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី �
មន�រៈសំខន់�ស់កនុងករែស្វងយល់អំពីរូបវន័្តរបស់សហគមន៍មូល�្ឋ ន និងធន
បនពីករចូលរមួរបស់សមជិកតំ�ងសហគមន៍។ ករ�យតៃម្លធនធនៃ្រពេឈ្ីរតូវ
បនអនុវត្តេ�យេ្របីវធីិ��ស្ត២យ៉ង គឺ៖ ករ�យតៃម្លេ�យមនករចូលរួមពីសំ�ក់
សមជិកសហគមន៍ និងករសិក�េលីរបយករណ៍ពក់ព័នធ ចំនួនទិននន័យែដលសម្រសប 
ករវភិគជមួយបេចចកវទិយ្របព័នធព័ត៌មនភូមិ��ស្ត (GIS)។ របយករណ៍ពក់ព័នធេនះ
�ច្រតូវបនេ្របីស្រមប់ជគន្លឹះ។ ចំេណះដឹងស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ កម្ល ងំពលកមម  
លំហូរផលិតផលៃ្រពេឈ ី (រមួទងំ្របភព ្របេភទ និងេពលេវ� ស្រមប់ករលក់ និង
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ចំ�យ) គឺជក�្ត ចបំច់ែស្វងយល់អំពីអតថ្របេយជន៍សំខន់ៗរបស់្រកុមអនកេ្របី្របស់
ៃ្រពេឈ ី ស្រមប់កំណត់ទិសេ� និងេសដ្ឋកិចចែដលទទួលបនមកវញិពីករ្រគប់្រគង
ធនធនៃ្រពេឈកីនុងតំបន់។ 

ករវភិគែផនកហិរញញវតថុស្រមប់្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈីែដលផល្របេយជន៍ 
និងករចំ�យមនភពខុសគន េទេលីអនកពក់ព័នធេផ�ងៗ ករេធ្វីឱយមនសមធម៌ និង
តម្ល ភព និង�ច្រតូវបនេ្របីយុទធ��ស្តស្រមប់ករពិេ្រគះេយបល់ និងចរចរេន
ជមួយ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ។ី ករចង្អុលបង្ហ ញពីហរិញញវតថុក៏�ច្រតូវបនេ្របីេដីមបី
ធននូវគណេនយយភព និងតម្ល ភពដល់្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ ី ជពិេសសផ្តល់
�ទិភពដល់សមជិក្រកី្រកកនុងករេ្របី្របស់ៃ្រពេឈផីងែដរ។ ករយល់ដឹងអំពីេគល
នេយបយ និងនីតិវធីិ គឺជមូល�្ឋ ន្រគឹះចបំច់ស្រមប់ករយល់ដឹងពីកមមសិទធិដីធ្លី 
េ្រពះ�មន�រៈសំខន់ស្រមប់ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ និងយុទធ��ស្តអភិរក�ធនធន
ៃ្រពេឈែីដលសម្រសបផងែដរ។ ឧទហរណ៍ កសកិរែដលគម នដីធ្លី�ចមនចំ�ប់
�រមមណ៍កនុងករបេងកីត្របក់ចំណូលពីផលដំ� ំ ជជងករចំ�យេពលេវ� និង
ករខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករអនុវត្ត  (ដូចជ កសិ-រុកខកមម) ែដលផ្តល់អតថ្របេយជន៍កនុងរយៈ
េពលែវង។ ដូចគន េនះែដរករយល់ដឹងពីទីផ�រកនុងតំបន់ និងត្រមូវករផលិតផលៃ្រពេឈី
គឺមន�រៈសំខន់ស្រមប់បេងកីតយុទធ��ស្តរបស់្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ្ីរបកបេ�យ
្របសិទធភព។ 

 កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសធតុ 

អតថ្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុេំនះ រមួមន៖ (ក) កសិករចំ�យតិច 
(ខ) ្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចខពស់ (គ) ភពមនទំនក់ទំនងខពស់េនសហគមន៍/កសិករ 
(ឃ) អតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចក្រមិតមធយម (ង) �ថ ប័នមនលទធភពខពស់ (ច) ផលប៉ះ
ពល់អវជិជមនទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និងសុវតថិភព (ឆ) ក្រមិតៃនករទទួលយក
េ�យសហគមន៍ខពស់។ �្រតូវបនេគចត់ទុកថមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេទេលីករបន�ុ ំ
េទនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុែដលជលទធផលៃនឥទធិពលផទ ល់របស់�េទេលីករ្រគប់ 
្រគង និងអភិរក�ៃ្រពេឈឱីយ្របេសីរេឡងី។ បញ្ហ អវជិជមនគឺតិចតួច�ស់។ ជទូេទ 
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ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថពក់ព័នធមធយមេ�យែផ្អកេលីករវភិគ�មែបប 
ពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

 ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ្ីរតូវបនេរៀបចំេ�យ�ជញ ធរមូល�្ឋ ន ឬករេរៀបចំ
េឡងីវញិនូវសិទធកន់កប់ដីធ្លី េដីមបផី្តល់ឱយសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចមនលទធភព
េ្របី្របស់ធនធនៃ្រពេឈសី្រមប់ជីវភពរស់េន និងក�ងភពធន់នឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ ផល្របេយជន៍ស្រមប់បរ�ិថ ន�ចបេងកីនជីវច្រមុះ និងភពធន់្របព័នធ 
េអកូឡូសុី�មរយ�ករអភិរក�ធនធនកនុងតំបន់ ដូចជករ�េំដីមេឈេីឡងីវញិ និងករ
កត់បនថយករកប់េឈខុីសចបប់។ បទពិេ�ធន៍កនុងករែកលម្អបរ�ិថ នស្រមប់្របព័នធ
ៃ្រពេឈែីដលធនធនមនតៃម្ល្រតូវែណនកំនុងករេ្របី្របស់ និង្របមូលផលពីៃ្រពេឈី
្របកបេ�យនិរន្តភព។ ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈ្ីរតូវបនបេងកីតេឡងីេ�យេជគជ័យ
េនកនុងេខត្តជេ្រចីនៃន្របេទសកមពុជ �មរយ�រដ្ឋបលៃ្រពេឈ។ី 

គុណវបិត្ត ិ

 ្រកុមអនកេ្របី្របស់ៃ្រពេឈមីនែតសមជិកសហគមន៍ែដលមនសិទធអំ�ចបន
ទទួលផល្របេយជន៍េ្រចីន េហយីសមជិកែដល្រកី្រកជងេគ ឬសមជិករងភគេ្រចីន
្រតូវបនទទួលផល្របេយជន៍តិចតួចបំផុតពីសហគមន៍ៃ្រពេឈ។ី ជេម្ល ះ�ចេកីតមន
េឡីងេនេពលករេ្របី្របស់ធនធនកនុងតំបន់មនករទស់ែទងគន កនុងចំេ�មអនកេ្របី
្របស់។ េនកនុងសហគមន៍ែដលមិនសូវេធ្វីករងរជ្រកុម ករេលីកទឹកចិត្តឱយចូលរមួ
សកមមភពនន និងករយល់ដឹងពីអតថ្របេយជន៍ៃនករចូលរមួ�ចជករលំបកកនុង
ករជំរុញ និងេលីកទឹកចិត្តស្រមប់សហគមន៍េ្របី្របស់ៃ្រពេឈ។ី 
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១០.៤.�ស����នកេ្របើ្របសទ់ឹក�

ករអនុវត្ត៖ ម្រនទីកសិកមម និងធនធនទឹក ្រពមទងំ្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹកគឺជអងគករមួយ្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់្រគប់្រគង
ទឹក េ�យអនកេ្របី្របស់ទឹកមួយ្រកុមតូច និង្រកុមធំែដលជអនក្រតូវករេ្រ�ច្រសព
ដំ� ំេហយីពួកគត់្រតូវករ្របមូលផ្តុ ំ បង់វភិគទនធនធនហរិញញវតថុ បេចចកេទស សមភ រៈ 
និងធនធនមនុស�ផងែដរ ស្រមប់្របតិបត្តិករ និងែ�រក�្របភពទឹកេនកនុងតំបន់េនះ 
ដូចជ ទេន្ល ឬ�ងស្តុកទឹក។ ជទូេទ ដំេណីរករ និងរចនសមព័នធរបស់សមគមេ្របី
្របស់ទឹកគឺមិនែស្វងរក្របក់ចំេណញេទ េហយីសមជិកភព្រតូវ�្រស័យេលីកិចចសនយ 
ឬកិចច្រពមេ្រព�ងរ�ងសមជិក និងសមគមអនកេ្របី្របស់ទឹក។ សមគមអនកេ្របី្របស់
ទឹកេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់េនកនុងដំេណីរករប្រញជ បវធីិ�្រស្ដៃនករ្រគប់្រគងទឹកែដល
មនលកខណៈវមិជឈករចូលរមួសកមម និងអភិបលកិចចអន្តរវសិ័យ េហយីករអនុវត្ត�ម
វធីិ�្រស្តេនះក៏�ចជួយកត់បនថយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុផងែដរ។ 

សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹកគឺជករ្របមូលផ្តុ ំអនកេ្របីទឹកចូលរមួជផ្លូវករ និង
សម័្រគចិត្តកនុងករែចករែំលកកិចចសហ្របតិបត្តិករ ករ្រគប់្រគង និងករអភិរក�ធនធន
ទឹករមួគន ។ េគលបំណងរបស់សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹក ជទូេទរមួមន៖ 

 �អភិរក�ទំនប់ទឹក។ 
 ្រគប់្រគងធនធនទឹក្របកបេ�យចីរភព។ 

 បេងកីនករទទួលបនធនធនទឹក។ 
 បេងកីនករេ្របី្របស់ទឹកស្រមប់ករែកលម្អេសដ្ឋកិចច និងសងគម។ 
 អភិវ���ថ ប័ន និងករេឆ្លីយតប្របកបេ�យចីរភព។ 
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សកមមភពសនូលរបស់សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹកគឺទទួលខុស្រតូវេលីករ្រគប់្រគង
ទឹក និង�ម�នេលីករែចកចយទឹកកនុងចំេ�មសមជិករបស់ខ្លួន។ មុខងរសំខន់ៗ
របស់សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹក រមួមន៖ 

 �ករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន និងគំនិតេផ�ងៗស្តីពីករេ្របី្របស់ធនធនទឹក។ 

 ្រតួតពិនិតយ�ម�ន្របភពទឹក និងករេ្របី្របស់ទឹក។ 

 ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសអំពីករ្រគប់្រគងដី ទឹក និងដំ� ំករេធ្វីពិពិធកមមជីវភព 
ករែស្វងរកទីផ�រ ហរិញញវតថុ និងករសន�។ំ 

 ពិភក�អំពីសក្ត នុពលគេ្រមង និងករអភិវ��ែដល�ចប៉ះពល់ដល់ករ 
េ្របី្របស់ទឹក។ 

 ្របតិបត្តិករ និងែ�រក�នូវេស� ឬរចនសមព័នធ្រគប់្រគងទឹក (ដូចជ ម៉សុីនបូម
ទឹក្រប�យទឹក ឬ្របព័នធធ���ស្ត)។ 

 ្រគប់្រគង្របព័នធែចកចយទឹក �ប់បញចូ លទងំករកំណត់ករបង់វភិគទន និង
ករ្របមូលកៃ្រមេផ�ងៗ។ 

 េ�ះ្រ�យជេម្ល ះទក់ទងនឹងករេ្របី្របស់ទឹក។ 

 ជតំ�ងឱយភគីពក់ព័នធ េ�េពល�ថ ប័នថន ក់េលីត្រមូវឱយមនវត្តមន។ 

សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹកក៏ជែផនកមួយៃនកររមួចំែណកកនុងករបន�ុំជមួយ 
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុេ�យផ្តល់នូវយន្តករសហ្របតិបត្ដិករ�មរយ�ករអនុវត្ត
សកមមភព ដូចខងេ្រកម៖ 

 �្រតួតពិនិតយ�ម�នេមីលផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុេទេលី
ធនធនទឹក។ 

 ផ្តល់សិទធិអំ�ចដល់អនកេ្របី្របស់ទឹក និងអនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តកនុងករ
្រគប់្រគង និងែចកចយធនធនទឹកេ�យគិតគូរពីករែ្រប្របួល�កសធតុ
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ចំេពះបរ�ិថ ន និងព័ត៌មនបេចចកេទសេផ�ងេទៀត�មរយៈដំេណីរករពិេ្រគះ
េយបល់។ 

 េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋេនថន ក់មូល�្ឋ នេនកនុងករបន�ុំ
ជមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ និងដំេណីរករ្រគប់្រគងទឹក។ 

 េរៀបចំសមភ រៈស្រមប់ផ�ព្វផ�យករយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល
�កសធតុ និងេស�រយី៉ូ្របភពទឹកេផ�ងៗគន ែដលទំនងជ�ចេកីតេឡងី
កនុងចំេ�ម�ជញ ធរមូល�្ឋ ន អនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត សហគមន៍ និងវសិ័យ
ឯកជន។ 

 ផ្តល់ទិននន័យស្រមប់ករបង្ហ ញនូវគ្រមូៃនផលប៉ះពល់ដល់បរ�ិថ ន េសដ្ឋកិចច 
និងសងគមេ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ និងេធ្វីឱយមនករែ្រប្របួល្របភព
ធនធនទឹក។ 

 ផ្តល់�ទិភពេលីត្រមូវករវនិិេយគស្រមប់យុទធ��ស្តបន�ុំករ្រគប់្រគងទឹក 
ដូចជ ក�ង្របព័នធធ���ស្ត និងបេងកីតករ្រតួតពិនិតយ�ម�នពី 
្របសិទធភពរបស់�។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសធតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំេនះ រមួមន៖ (ក) កសិករចំ�យតិច
ជងមុន (ខ) ្របសិទធផលែផនកេសដ្ឋកិចចខពស់ជងមុន (គ) ភពពក់ព័នធខពស់េនក្រមិត
សហគមន៍/កសិករ (ឃ) លទធភពៃនករអនុវត្តរបស់�ថ ប័នខពស់ជងមុន (ង) កត់
បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមនេទេលីបរ�ិថ ន និងសុខភព និងសុវតថិភព។ េគបនចត់ទុក
ថកររមួចំែណកដល់ករព្រងឹងភពធន់។ មន្របសិទធភពយ៉ងខ្ល ងំ េទេលីករបន�ុំនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុែដលជលទធផលៃនករែកលម្អផទ ល់ពីករ្រគប់្រគងទឹក �ប់បញចូ ល
ទងំករេ�ះ្រ�យប�្ហ ពក់ព័នធេទនឹងសមធម៌។ ជទូេទជេ្រមីសែដល្របេសីរបំផុត
្រតូវបនគិតគូរជងេគគឺជជេ្រមីស�ែដលទទួលបនពិនទុខពស់ជងេគេ�យែផ្អកេលីករ
វភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 
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គុណសមបត្ត ិ

សមគមអនកេ្របី្របស់ទឹក�ចមនតួនទីសំខន់កនុងករផ្ល ស់ប្តូរករ្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិពីថន ក់ជតិេទថន ក់មូល�្ឋ ន។ �មន�រៈសំខន់ ជពិេសសស្រមប់
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនកនុងករបន�ុំជមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ េ�យមនករ្រតួត
ពិនិតយមូល�្ឋ នធនធនទឹក និងែកលម្អេហ�្ឋ រចនសមព័នធេនកនុងមូល�្ឋ ន (ដូចជ 
្រប�យទឹក និង្របព័នធធ���ស្ត) និងករចូលរមួជ�ធរណៈកនុងដំេណីរករ
សេ្រមចចិត្តែដលនេំទរកភពេជឿទុកចិត្តបន ធនករផគត់ផគង់ែចកចយទឹកកន់ែតល្អ
្របេសីរជងមុន។ ចំណុចេនះ�ចនេំទរកករែកលម្អទិននផលកសិកមម ជួយបេងកីន្របក់
ចំណូល និងរមួចំែណកដល់ករបេងកីនសន្តិសុខេសប�ងេនថន ក់មូល�្ឋ ន និងថន ក់ជតិ។ 
ករវភិគេលីគេ្រមងជេ្រចីនេនកនុង្របេទសកមពុជបនរកេឃញីថ ករគ្ំរទដល់ករ
េលីកកមពស់ជីវភព�មរយៈពិពិធកមមជីវភព និងករែកលម្អេហ�្ឋ រចនសមព័នធ្រគប់្រគង
ទឹក សមគមេ្របី្របស់ទឹកមនតួនទីផទ ល់កនុងករបេងកីនទិននផលកសិកមម និងបេងកីន 
ឱកសរក្របក់ចំណូលរបស់កសិករ។ ករបេងកីតសមគមអនកេ្របី្របស់ទឹកមួយក៏�ច
ទទួលបនផលជវជិជមនស្រមប់បរ�ិថ នផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ករែកលម្អ្របព័នធ
្រប�យទឹក និង្របព័នធធ���ស្តក៏�ចកត់បនថយបញ្ហ ទឹកជំនន់ និងបញ្ហ ទឹកែដល
មនជតិៃ្រប។ �មរយៈករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសដល់កសិករកនុងមូល�្ឋ ន សមជិក
សមគមេ្របី្របស់ទឹកក៏�ចទទួលផលេ�យបនជួយែកលម្អករអនុវត្តករ្រគប់្រគងដី 
ទឹក និងដំ��ំដុំះេផ�ង�។ 

គុណវបិត្ត ិ

គ្រមូៃនកិចចសហ្របតិបត្ដិករកនុងករេរៀបចំចត់ែចងសមគមអនកេ្របី្របស់ទឹក
ែដលវធីិ��ស្តេ�ះ្រ�យខ្លះ�ចផ្តល់គុណវបិត្តិ ្របសិនេបីែដនធ���ស្តេនកនុង
មូល�្ឋ នេនះមិនមនលកខណៈអំេ�យផល េហយី�ចជំរុញឱយមនទំនស់េកីតេឡងី
េ�យ�រករដេណ្តី មគន េ្របី្របស់ធនធន (ឧទហរណ៍ វបិត្តិេនទេន្ល Cauvery េន
្របេទស��្ឌ )។ ករេកីតមនទំនស់ ឬករប៉ះទងគិចគន ទក់ទងេទនឹងករេ្រ�ច្រសព
ដីចមក រេកីតេឡងីរ�ងកសិករមនដីែ្រសចមក រេនែខ�ទឹកខងេលី និងកសិករែដលមន
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ដីែ្រសចមក រេនែខ�ទឹកខងេ្រកម េនេពលដីែ្រសចមក រេនតំបន់ខងេលី្រតូវករេ្របី្របស់
ទឹកេ្រចីន។ សមគមេ្របី្របស់ទឹកក៏�ចបេងកីនទំនស់រ�ងអនកេ្របី្របស់ទឹកដូចគន
េ�យ�រែតមនសម�ិកខ្លះរស់េនេ្រកែដនេ្រ�ច្រសព ឬមិនតំ�ង��អនកេ្របីទឹក
ទងំអស់ ឬេ្រក្រកុមេគលេ��ន្របព័នធេ្រ�ច្រសព។ 
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១០.៥.�្របព័នធផលតិ្រគប់ពូជដំ�េំនថន កស់ហគមន៍�

ករអនុវត្ត៖ ម្រន្តីថន ក់េ្រកមជតិ និងបុគគលិកផលិត្រគប់ពូជ វសិ័យឯកជន និង
កសិករ ខន តតូច ឬ្រកុមកសិករ។ 

ករពណ៌ន 

្រគប់ពូជែដលល្អ�ចជួយព្រងឹង្របព័នធផលិតកមមឱយកន់ែតមននិរន្តភព ដូចជ 
ទិននផល្រសូវ និងដំ�េំផ�ងៗ ជួយេលីកកមពស់ដល់ជីវភពរស់េន។ ្របព័នធេអកូឡូសុីៃន
ដំ�្ំរសូវេនតំបន់ខពង់�ប និងករេ្រជីសេរសី្រគប់ពូជ ជទូេទេនែតជកង្វល់ដ៏ចមបង
េនេឡយី។ ជមួយនឹងទិននផលទប ករទទួលបន្របក់ចំណូលទប និងឱកសរកី
ចេ្រមីនែផនកេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិត កសិករមនលទធភពតិចតួចកនុងករេ្របី្របស់្រគប់
ពូជពីខងេ្រក ឬ្រគប់ពូជផ្តល់េ�យ្របព័នធផ្លូវករ។ ដូេចនះ ្រគប់ពូជរបស់ពួកេគែដល 
ផលិតេ�យខ្លួនឯង កន់ែតមនគុណភពទបេទៗ។ ជទូេទ ្រគប់ពូជឯកជនមិន
�ចយកេទេ្របី្របស់កនុងករវនិិេយគេន�មតំបន់ខពង់�ប និងតំបន់�ច់្រសយល
ែដលករ�ដុំះដំ�ពឹំងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ងបនេទ។ ករធន្រគប់ពូជល្អមនន័យថ 
ធនឱយមនជីវភពរស់េនរបស់កសិករកន់ែត្របេសីរ បុ៉ែន្ត្របសិនេបីមិនមនលទធភព 
ឬខ្វះទីផ�រ ឬក៏ខ្វះព័ត៌មនស្តីពីកសិកមមស្រមប់ករែស្វងយល់បែនថមដល់កសិករេន�ម
តំបន់ខពង់�ប េ្រពះថពួកគត់្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជអនក្រកី្រកបំផុតកនុងចំេ�មអនក
្រកី្រកទងំអស់។ 

្របព័នធ្រគប់ពូជមិនផ្លូវករ្រតូវបនេគេ្របីេនតំបន់ខពង់�ប េហយីបនទក់ទញ
ករចប់�រមមណ៍ កនុងចំេ�មអនកេធ្វីករងរែផនកអភិវ��ន៍ជនបទ េហយី�បនជួយ
ករពរជីវច្រមុះ។ ្របព័នធពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍ (CBSS) ឬជ្រងុក្រគប់ពូជ 
សហគមន៍ (CSBs) កំពុងមនករវវិត្តន៍ បុ៉ែន្តមនគ្រមូជេ្រចីនែដល្រតូវបន្រគប់្រគងរមួ
គន ទងំវ�ិលភពៃនេស�កមម សមសភគ និងដំេណីរករ។ ្របព័នធេនះ្រតូវបនេគ
កំណត់ថ ជករេរៀបចំមិនផ្លូវករែដលសហគមន៍កសិករ ឬ្រកុមកសិករមួយ្រកុមបន
បេងកីតគេ្រមងករេនះេឡងី ឬ្របព័នធផលិតសមូហភព និងករផ្ល ស់ប្តូរ ឬករលក់្រគប់
ពូជែដលមនគុណភព ជពិេសសេនេពលមនេ្រគះមហន្ត�យេកីតេឡងី ឬក៏កង្វះ
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្រគប់ពូជេនរដូវ�ដុំះដំ�។ំ ករេរៀបចំ�ចមនភពខុសគន ពីករផ្ល ស់ប្តូរងយៗកនុង
លកខខណ្ឌ ែដលបន្រពមេ្រពៀងជមួយករលក់ ឬករជួញដូរ្រគប់ពូជែដលមនលកខណៈ
ជ្របព័នធេនកនុងតំបន់ ឬករព្រងីកភូមិ��ស្តេទទីកែន្លងេផ�ងេទៀតេដីមបបីេងកីតបនជ
ប�្ត ញ្រគប់ពូជ។ 

្រគប់ពូជែដលមនគុណភពសំេ�េទេលី្រគប់ពូជទងំ�យ�ែដលផលិត
�មលកខណៈជ្របព័នធ េទះជផ្លូវករ ឬមិនផ្លូវករក្តី ពីេ្រពះ�បន�្លងកត់ករពិេ�ធ 
និង្រតួតពិនិតយស្តង់�រ (ផ្លូវករ) ឬមនលកខណៈសមមូល (ស្តង់�របន�ុតពូជែដល
បនឯកភពស្រមប់្របព័នធផ្លូវករ)។ 

េ�យ�រភពខុសគន  រ�ង្រគប់ពូជផលិតេ�យ្របព័នធផ្លូវករ និង្រគប់ពូជ 
ផលិតេន�មមូល�្ឋ នសហគមន៍ ករធនថ ្រគប់ពូជែដលមនគុណភពល្អ គឺ្រតូវ
សថិតេនេ្រកម "្របព័នធធន�៉ប់រងរបស់សហគមន៍"ែដលបនបេងកីតេឡងី េ�យបញជ ក់
ថ ្រគប់ពូជេន�ម្របព័នធផ្លូវករ។  

ករ្របមូលផលដ៏្របេសីរ េ�យេ្រប្ីរគប់ពូជែដល 
មនគុណភពល្អ 

េនប�្ត ្របេទសដៃទ េដីមបី
បញជ ក់ថ្រគប់ពូជមនគុណភពល្អគឺ
្រតូវមនបិទ�្ល កសមគ ល់ េ�ថ "្រគប់
ពូជសុទធ" ឬ "្រគប់ពូជផ�ព្វផ�យ" ឬ 
"្រគប់ពូជ R3" ឬ "្រគប់ពូជគុណភព
របស់កសិករ" ឬ "្រគប់ពូជគុណភព" 
ភពខុសគន រ�ង្រគប់ពូជផ្លូវករ ឬ្រគប់
ពូជពណិជជកមម "្រគប់ពូជែដលមន
ករទទួល�គ ល់"។ 

្រគប់ពូជែដលផលិតេ�យ្របព័នធផ្លូវករ �ប់ទងំផលិតកមម និងយន្តករផគត់ផគង់
្រគប់ពូជែដល្រតូវបនកំណត់េ�យវធីិ��ស្ត និង្រតួតពិនិតយ (�មដំ�ក់កល
នីមួយៗ) េ�យេធ្វីេឡងីេ្រចីន�រ (Multiplication) និង្រតូវបនគ្ំរទេ�យេគល
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នេយបយជតិ និងវធីិ��ស្តស្តង់�រអន្តរជតិ។ េនះក៏្រតូវរមួបញចូ លករ្រ�វ្រជវ 
ដំេណីរករៃនករែបងភគេទ្វគុណ ករែបងែចក ករដឹកជញជូ ន និងកររក�ទុក្រគប់ពូជ។ 
តួនទីរបស់�ថ ប័នផគត់ផគង់្រគប់ពូជផ្លូវករ (ទងំវសិ័យឯកជន និងរ�្ឋ ភិបល) ជទូេទ 
េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលីករផលិត្រគប់ពូជ និងករែស្វងរកទីផ�រែដល្រសប�ម
េគលនេយបយ និងបទបញញត្តិរបស់រ�្ឋ ភិបល។ េនះ�ចរមួបញចូ លេ�យផទ ល់នូវករ
ចូលរមួរបស់រ�្ឋ ភិបល និងវសិ័យ��រណ� �មរយ��ជីវកមម្រគប់ពូជេនថន ក់េខត្ត 
ឬថន ក់ជតិែដលទទួល�គ ល់េ�យអនកបណ្តុ ះ្រគប់ពូជ្រកុមហុ៊នអន្តរជតិ ឬអន្តរទ្វីប និង
ចលន្រគប់ពូជ វសិ័យឯកជនកនុង្រសុកែដលមន ឬគម នករ្រ�វ្រជវ និងករអភិវ��
ផទ ល់ខ្លួន ្រពមទងំករប�្ត ក់ទុនរមួគន េនមូល�្ឋ នសហគមន៍ និងេនេ្រក្របេទស។ 
្របព័នធផលិត្រគប់ពូជេ្រកផ្លូវករគឺជ្របព័នធែដលកសិករផលិតេ�យខ្លួនឯង (ែផនកមួយ
ៃនករ្របមូលផលផទ ល់របស់ពួកេគ) ករផ�ព្វផ�យ ឬករេ្របី្រគប់ពូជផទ ល់�មរយ�ករ
ប្តូរេទវញិេទមក ឬករទិញដូរេនកនុងសហគមន៍ ឬពីភូមិជិតខង ពីបងប្អូន មិត្តភក្តិ និង
អនកជិតខង។ ្រគប់ពូជក៏�ចមនគុណភពខុសៗគន  រ�ង្រគប់ពូជ និង្រគប់ធញញជតិ 
(seed and grain) គឺេនមិនចបស់�ស់េនេឡយី។ េនះ�ចរមួបញចូ លករគ្ំរទពីអងគករ
មិនែមនរ�្ឋ ភិបលកនុងករបេងកីនករ
ផលិត្រគប់ពូជ និងកមមវធីិផគត់ផគង់
្រគប់ពូជ ឬកមមវធីិផលិត្រគប់ពូជេន
�មសហគមន៍ ករ�ងំពិព័រណ៌្រគប់
ពូជ សមគមកសិករ ្រកុមកសិករជួយ
កសិករ និងករចូលរមួកនុងករបងក ត់
ពូជរុកខជតិ។ ទងំេនះ�ចេកីតមន
េនកនុងប�្ត ្របេទសកំពុងអភិវ��ជ
េ្រចីនែដល្រតូវបន្រគប់ពូជជង៨0%
ៃន្រគប់ពូជែដល្រតូវកររបស់ពួកេគ។ 

ករេ្រជីសេរសីពូជ្រសូវកនុងែ្រស នងិពនិតិយពូជ្រសូវ
កនងែ្រសេនេពល្របមូលផល 
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ដយ្រកមស្តពីលីំហូរៃន្របព័នធផលិតពូជដ�ំេំនថន ក់សហគមន៍ (CBSS) 

និយមន័យមួយែបបេទៀតគឺករទុក�ក់្រគប់ពូជេន�មជ្រងុកសហគមន៍ (CSB) 
មនលកខណៈខុសគន ឆង យ�ស់កនុងចំេ�មកសិករជេ្រចីន្រកុម េហយី្រកុមកសិករ
ទងំេនះបនបេងកីតេ្រកផ្លូវករ និងអងគករេ្រករ�្ឋ ភិបលក៏បនែចកចយ្រគប់ពូជ
របស់ខ្លួនែដលេកីតេឡងីម្តងមក លបុ៉េ�្ណ ះ។ កនុងករណីេនះ កសិករ្រតូវរក�ទុក្រគប់ពូជ
កនុងបរមិណមួយជក់�ក់ស្រមប់ករ�ដុំះរបស់ខ្លួនបនទ ប់ពី្របមូលផលរចួ។ រឯី្របព័នធ
ផលិត្រគប់ពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍ (CBSS) វញិ �ចមនេគលបំណងកនុងករ
អភិរក�េននឹងកែន្លងៃនពូជដំ��ំម្របៃពណីរបស់្របជកសិករ។ បុ៉ែន្ដេគលេ�សំខន់
បំផុតេនះគឺ ករផគត់ផគង់្រគប់ពូជែដលមនគុណភពល្អេន�មកសិ�្ឋ ននីមួយៗ។ ករ
អភិរក�េនមូល�្ឋ នគឺសំេ�េ�េលី "ករអភិរក�្របព័នធេអកូឡូសុី ជ្រមកធមមជតិ ករែថ
រក� និងករ�្ត រេឡងីវញិទងំចំនួន និង្របេភទសត្វៃ្រពែដលរស់�នមនជីវតិេនកនុង 
បរ�ិថ នធមមជតិ និងកនុងករណីមន្របេភទសត្វចិញច ឹម (សត្វពហនៈ) ឬករចិញច ឹម�ក

សន្តិសុខេសប�ង នងិករេលីក
កមពស់ជីវភព 

   

 បេចចកវទិយ ដំេណីរករ ្របព័នធគ្ំរទ 
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លបង េនកនុងបរេិវណែដលពួកេគបនបេងកីតេឡងី �មលកខខណ្ឌ �ច់េ�យែឡករបស់
ខ្លួន" (ម្រ�២ ៃនសនធិសញញ អន្តរជតិស្តីពីធនធនរុកខជតិស្រមប់េសប�ង និងកសិកមម 
ឆន ២ំ00៩ អងគករ FAO)។ កសិករ្រតូវពិនិតយេមីលដីែ្រសថេតីមនសញញ�មួយែដល
បញជ ក់ថមនសត្វល្អិត ឬមនជំងឺេផ�ងៗែដលបំផ្ល ញដំ�រំបស់គត់ែដលេនះគឺជ
ែផនកមួយៃនករធនករផលិត្រគប់ពូជ្របកបេ�យគុណភព។ 

្របព័នធផលិតពូជដំ�េំនសហគមន៍�ម្រគួ�របនរមួបញចូ លគន នូវបេចចកវទិយ
ខុសគន  និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងែដល�ចរកបន �ចបន�ុំបន និងងយ្រសួល
ផ�ព្វផ�យបន្តេទៀតបន។ លំហូរៃន្រគប់ពូជពីកសិករេទកសិករគឺមន�រ�សំខន់កនុង
ករអភិរក�ែសនពីកំេណីតរបស់� េដីមបែីណន ំ និងផ�ព្វផ�យបេចចកវទិយថមី និងព័ត៌មន
ស្រមប់ករបេងកីតថមីេន�មជនបទ។ ដូេចនះ ្របព័នធផលិតពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍គឺ
ជមេធយបយដ៏ល្អមួយស្រមប់អន្ត�គមន៍កនុងករជំរុញឱយមនករែកលម្អជីវភព និង�ច
េ្របី្របស់ជទុនស្រមប់េរៀបចំ្របព័នធផលិត្រគប់ពូជរបស់កសិករ។ វ�ិលភពធំទូ�យ
សូមបែីតករអន្ត�គមន៍ពីខងេ្រក ឬករគ្ំរទគេ្រមងក៏េ�យ ក៏�ចេ្របី្របស់មេធយបយ
េនះែដរ។ កសិករមិន្រតឹមែតផ្ល ស់ប្តូរ្រគប់ពូជបុ៉េ�្ណ ះេទ ែថមទងំផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មនគន
ផងែដរ។ ព័ត៌មនែដលទទួលបនមកពី្របភពខងេ្រក ឬបនមកពីករពិេ�ធេ�យ
ខ្លួនឯងផទ ល់។ �មរយ�យន្តករៃន្របព័នធផលិតពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍ និង្របតិបត្តិ
ករនន្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ�យែផ្អកេលីករេជឿទុកចិត្ត និងករ�កលបងទទួលបន
លទធផល េហយីងយ្រសួលែចករែំលកជមួយកសិករដៃទេទៀត។ 

កររមួចំែណកភពធន់នឹង�កសធតុ  

ផល្របេយជន៍សំខន់ៗពីជេ្រមីសបន�ុំទងំេនះ មន៖ (ក) កសិករចំ�យ
តិច (ខ) ្របសិទធភពែផនកេសដ្ឋកិចចមនក្រមិតខពស ់ (គ) តៃម្លលក់មនក្រមិតខពស់ 
(ឃ) ភពពក់ព័នធគន រ�ងសហគមន៍/កសិករមនក្រមិតខពស ់ (ឃ) �ថ ប័នមនលទធភព
ខពស់កនុងករអនុវត្ត (ង) ផលប៉ះពល់អវជិជមនក្រមិតទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព និង 
សុវតថិភព និង (ច) ករត្រមង់ទិសទីផ�រ។ �្រតូវបនចត់ទុកថមនឥទធិពលេលីករ 
បន�ុំជមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ�មរយ�ករផគត់ផគង់្រគប់ពូជ។ បញ្ហ អវជិជមនគឺ
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មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 
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មនជប់ទក់ទងជមួយសមធម៌ និងភពងយ្រសួលកនុងករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ។ ជ
រមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថមន�ទិភពខពស់ (ពិនទុខពស់) េ�យែផ្អកេលីករ
វភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

្របព័នធផលិត្រគប់ពូជេន�មសហគមន៍មូល�្ឋ នគឺជឧបករណ៍មួយស្រមប់
ធនឱយមនជបន្តនូវ្រគប់ពូជ្របកបេ�យគុណភពស្រមប់�ដុំះជេរៀងរហូត េហយី
�ចមនលទធភព្រតួតពិនិតយ និង្របតិបត្តិករេ�យកសិករេនកនុងសហគមន៍។ ្របព័នធ 
ផលិតពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍េលីកទឹកចិត្តដល់ករផលិតពូជ និងផ្ល ស់ប្តូរគន កនុង
ចំេ�មកសិករទងំេនកនុង និងេ្រកសហគមន៍ និងរ�ងកសិករ និង�ថ ប័នបងក ត់្រគប់
ពូជ ស្រមប់ដំ�ចំ្រមុះែដលមនបរមិណេ្រចីន។ េគលគំនិតេនះរមួបញចូ លទងំករ
ែណនបំង្ហ ញ�មរយ�ករចូលរមួកនុងដំេណីរករេ្រជីសេរសី្រគប់ពូជ )PVS)។ កញច ប់ៃន
ជេ្រមីសមួយ្រតូវបនេគផ�ព្វផ�យេដីមបបំីេពញ�មបំណងខុសៗគន របស់កសិករ ចំេពះ
កររមួផ�បំញចូ លគន ៃន្រគប់ពូជទំេនីបខុសៗគន  និង្រគប់ពូជច្រមុះរបស់កសិករ។ សហគមន៍
ជេ្រចីនបនរមួបញចូ លគន នូវករអភិរក�ពូជ�ម្របៃពណីែដលបង្ហ ញអំពីគុណតៃម្លសងគម
េសដ្ឋកិចចដ៏សំខន់េទដល់កសិករ។ ករអនុេ�មទងំេនះនឹងជួយែណនបំង្ហ ញរេបៀប
បន�ុំ្រគប់ពូជថមីៗែដលធន់នឹង�កសធតុ និងជេ្រមីសៃនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
ែដលពក់ព័នធនឹងកររមួចំែណកកនុងករបេងកីនទិននផល (ចំេណញ) ពី្របេភទ្រគប់ពូជ
ថមីៗ។ 

គុណវបិត្ត ិ

គំនិតៃន្របព័នធផលិត្រគប់ពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍  ពឹងែផ្អកេលីភពរងឹម ំ
និងភព្របទក់្រក�គន របស់កសិ�្ឋ ន េដីមបេីធ្វីយ៉ង� ស្រមួលដល់ករផលិត ករ
ស្តុកទុក និងករេផទរេចញ្រគប់ពូជែដលមនគុណភព។ ្រតូវករករគ្ំរទផងែដរ ពី
នយក�្ឋ នបេចចកេទសរបស់រ�្ឋ ភិបល ឬពីអងគករេ្រករ�្ឋ ភិបល ករែស្វងរកទីផ�រក៏
ជបញ្ហ ធំែដរ ែដល្រតូវករេ�ះ្រ�យ។ 

 

មគគេទសក៍បេចចកវទិយបន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 
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មនជប់ទក់ទងជមួយសមធម៌ និងភពងយ្រសួលកនុងករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ។ ជ
រមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថមន�ទិភពខពស់ (ពិនទុខពស់) េ�យែផ្អកេលីករ
វភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

្របព័នធផលិត្រគប់ពូជេន�មសហគមន៍មូល�្ឋ នគឺជឧបករណ៍មួយស្រមប់
ធនឱយមនជបន្តនូវ្រគប់ពូជ្របកបេ�យគុណភពស្រមប់�ដុំះជេរៀងរហូត េហយី
�ចមនលទធភព្រតួតពិនិតយ និង្របតិបត្តិករេ�យកសិករេនកនុងសហគមន៍។ ្របព័នធ 
ផលិតពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍េលីកទឹកចិត្តដល់ករផលិតពូជ និងផ្ល ស់ប្តូរគន កនុង
ចំេ�មកសិករទងំេនកនុង និងេ្រកសហគមន៍ និងរ�ងកសិករ និង�ថ ប័នបងក ត់្រគប់
ពូជ ស្រមប់ដំ�ចំ្រមុះែដលមនបរមិណេ្រចីន។ េគលគំនិតេនះរមួបញចូ លទងំករ
ែណនបំង្ហ ញ�មរយ�ករចូលរមួកនុងដំេណីរករេ្រជីសេរសី្រគប់ពូជ )PVS)។ កញច ប់ៃន
ជេ្រមីសមួយ្រតូវបនេគផ�ព្វផ�យេដីមបបំីេពញ�មបំណងខុសៗគន របស់កសិករ ចំេពះ
កររមួផ�បំញចូ លគន ៃន្រគប់ពូជទំេនីបខុសៗគន  និង្រគប់ពូជច្រមុះរបស់កសិករ។ សហគមន៍
ជេ្រចីនបនរមួបញចូ លគន នូវករអភិរក�ពូជ�ម្របៃពណីែដលបង្ហ ញអំពីគុណតៃម្លសងគម
េសដ្ឋកិចចដ៏សំខន់េទដល់កសិករ។ ករអនុេ�មទងំេនះនឹងជួយែណនបំង្ហ ញរេបៀប
បន�ុំ្រគប់ពូជថមីៗែដលធន់នឹង�កសធតុ និងជេ្រមីសៃនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
ែដលពក់ព័នធនឹងកររមួចំែណកកនុងករបេងកីនទិននផល (ចំេណញ) ពី្របេភទ្រគប់ពូជ
ថមីៗ។ 

គុណវបិត្ត ិ

គំនិតៃន្របព័នធផលិត្រគប់ពូជដំ�េំនថន ក់សហគមន៍  ពឹងែផ្អកេលីភពរងឹម ំ
និងភព្របទក់្រក�គន របស់កសិ�្ឋ ន េដីមបេីធ្វីយ៉ង� ស្រមួលដល់ករផលិត ករ
ស្តុកទុក និងករេផទរេចញ្រគប់ពូជែដលមនគុណភព។ ្រតូវករករគ្ំរទផងែដរ ពី
នយក�្ឋ នបេចចកេទសរបស់រ�្ឋ ភិបល ឬពីអងគករេ្រករ�្ឋ ភិបល ករែស្វងរកទីផ�រក៏
ជបញ្ហ ធំែដរ ែដល្រតូវករេ�ះ្រ�យ។ 

 

មគគ េទសក៍បេចចកវទិយបន�ំុស្រមប់វស័ិយកសិកមម  
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(ឃ) ភពពក់ព័នធគន រ�ងសហគមន៍/កសិករមនក្រមិតខពស់ (ឃ) �ថ ប័នមនលទធ
ភពខពស់កនុងករអនុវត្ត (ង) ផលប៉ះពល់អវជិជមនក្រមិតទបេទេលីបរ�ិថ ន សុខភព 
និង 
សុវតថិភព និង (ច) ករត្រមង់ទិសទផី�រ។ �្រតូវបនចត់ទុកថមនឥទធិពលេលីករ 
បន�ំុជមួយករែ្រប្របួល�កសធតុ�មរយ�ករផគត់ផគង់្រគប់ពូជ។ បញ្ហ អវជិជមនគឺ
មនជប់ទក់ទងជមួយសមធម៌ នងិភពងយ្រសួលកនុងករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ។ ជ
រមួ ជេ្រមីសេនះ្រតូវបនេគចត់ទុកថមន�ទិភពខពស់ (ពិនទុខពស់) េ�យែផ្អកេលីករ
វភិគ�មែបបពហុវនិិចឆ័យ។ 

គុណសមបត្ត ិ

្របព័នធផលិត្រគប់ពូជេន�មសហគមន៍មូល�្ឋ នគឺជឧបករណ៍មួយស្រមប់
ធនឱយមនជបន្តនូវ្រគប់ពូជ្របកបេ�យគុណភពស្រមប់�ដុំះជេរៀងរហូត េហយី
�ចមនលទធភព្រតួតពិនតិយ និង្របតិបត្តិករេ�យកសិករេនកនុងសហគមន៍។ ្របព័នធ 
ផលិតពូជដ�ំេំនថន ក់សហគមន៍េលីកទឹកចិត្តដល់ករផលិតពូជ និងផ្ល ស់ប្តូរគន កនុង
ចំេ�មកសិករទងំេនកនុង និងេ្រកសហគមន៍ នងិរ�ងកសិករ នងិ�ថ ប័នបងក ត់្រគប់
ពូជ ស្រមប់ដំ�ចំ្រមះុែដលមនបរមិណេ្រចីន។ េគលគំនិតេនះរមួបញចូ លទងំករ
ែណនបំង្ហ ញ�មរយ�ករចូលរមួកនុងដំេណីរករេ្រជីសេរសី្រគប់ពូជPVS។ កញច ប់ៃន
ជេ្រមីសមួយ្រតូវបនេគផ�ព្វផ�យេដីមបបីំេពញ�មបំណងខុសៗគន របស់កសិករ ចំេពះ
កររមួផ�បំញចូ លគន ៃន្រគប់ពូជទំេនបីខុសៗគន  និង្រគប់ពូជច្រមុះរបស់កសិករ។ សហគមន៍
ជេ្រចីនបនរមួបញចូ លគន នូវករអភិរក�ពូជ�ម្របៃពណីែដលបង្ហ ញអំពីគុណតៃម្លសងគម
េសដ្ឋកិចចដ៏សំខន់េទដល់កសិករ។ ករអនុេ�មទងំេនះនឹងជយួែណនបំង្ហ ញរេបៀប
បន�ំុ្រគប់ពូជថមីៗែដលធន់នឹង�កសធតុ និងជេ្រមីសៃនករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
ែដលពក់ព័នធនឹងកររមួចំែណកកនុងករបេងកីនទិននផល (ចំេណញ) ពី្របេភទ្រគប់ពូជ
ថមីៗ។ 

គុណវបិត្ត ិ
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១១. េសចក្តីេផ្តើម 
ែផនកេនះេធ្វីករ�ក់ជេ្រមីសបន�ុំទងំអស់ែដលបនពិភក�េនកនុងជំពូក “ខ” េទ

�មលកខខណ្ឌ  និងត្រមូវករជក់�ក់�នស�្ឋ នដីទងំ៤កនុង្របេទសកមពុជ ដូចជ
តំបន់េឆនរ ដីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ ទំបន់ទំនបបឹងទេន្ល�ប តំបន់ខពង់�ប និងតំបន់ភនំ។ ទី
�ងំេខត្តកនុងតំបន់ស�្ឋ នដីទងំេនះ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរូបភពខងេ្រកម៖ 

 
ែផនទតីំបន់ស�្ឋ នដី�នប�្ត េខត្តកនុង្របេទសកមពុជ 
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ករបរយិយយ៉ងសេងខបៃនតំបន់ស�្ឋ នដីទងំ៤ មនដូចតេទ៖ 

តំបន់េឆនរ៖ តំបន់េនះមន៤េខត្ត (េកះកុង ្រពះសីហនុ កំពត និងែកប) និង្រតូវ
បនពយករថជេខត្តងយរងេ្រគះេ�យ�រករេកីនេឡងីកមពស់ទឹកសមុ្រទ និងករ
េកីនេឡងីៃន�រធតុៃ្របែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់វសិ័យកសិកមម េន�ទ និងទឹក�្អ ត
ស្រមប់បរេិភគ។ ជពិេសស ្របព័នធេអកូឡូសុីៃ្រពេកងកង និងតំបន់េឆនរជតំបន់ែដល
ងយរងេ្រគះ េហយីករសឹកេរចរលិៃនតំបន់េនះ�ចបេងកីនភពងយរងេ្រគះេទនឹង
ករែ្រប្របួល�កសធតុកន់ែតខ្ល ងំ។ ក្រមិតភព្រកី្រកេនតំបន់េឆនរគឺខពស់ ជមួយនឹង
ជេ្រមីសករងរេ្រកពីវសិ័យេទសចរណ៍េនកនុងតំបន់មនតិចតួច។ ធនធនេនតំបន់េឆនរ
កំពុងសថិតេនេ្រកមសមព ធកន់ែតខ្ល ងំេឡងីៗ ជពិេសសេ្រកមសមព ធពីករអភិវ�� 
វសិ័យេទសចរណ៍ �ស�ហភវូបនីយកមម និងករព្រងីកទី្រកុង។ 

តំបន់ដីសណ្ត ៖ តំបន់េនះមនេខត្តចំនួន៤ �ប់ចប់ពី�ជធនីភនំេពញេទទល់នឹង
្រពំ្របទល់េវៀត�ម (រមួមន េខត្ត�ែកវ ក�្ត ល ៃ្រពែវង និង�្វ យេរៀង) ែដលសថិត
េនជប់តំបន់ទេន្លេមគងគ និងទេន្លប�ក់។ តំបន់ទងំេនះជតំបន់កសិកមមដ៏សំខន់មួយ 
េហយីក៏ជតំបន់ងយរងេ្រគះេ�យេ្រគះទឹកជំនន់ េ្រគះ�ងំសងួត និងករហូរេ្រចះដី
លបប់ែដលក�្ត ទងំេនះប�្ត លឱយខូចខតដល់វសិ័យកសិកមម និងករសកឹេរចរលិជីជតិ
ដី។ េទះបីក្រមិតភព្រកី្រកេនកនុងតំបន់េនះមិនខពស់ដូចេនតំបន់េ��ងេទៀតក៏េ�យ ែត
តំបន់េនះមនដង់សុីេត្របជជនក្រមិតខពស់។ មនន័យថ មនុស�ដ៏េ្រចីនែដលកំពុងរស់
េនកនុងតំបន់េនះ ងយរងេ្រគះេទនឹងករគំ�មកំែហង�កសធតុ។ 

តំបន់ខពង់�ប និងតំបន់ភនំ៖ តំបន់ទងំេនះ្រគបដណ្ត ប់តំបន់ដងទេន្លេមគងគ និងៃដ
ទេន្ល (រមួមន ទេន្លេសកុង េស�ន និងែ្រសពកេនភគ�េគនយ)៍ និងតំបន់ខពង់�ប�ម
ជួរភនំ្រក�៉ញ។ តំបន់ៃ្រពភនំទងំេនះសមបូរេទេ�យៃ្រពេឈ្ីរកស ់ និងមន�យុេ្រចីនឆន  ំ
ដុះលូត�ស់ និងមិនមនកររខំន ជួយ្រទ្រទង់ជីវច្រមុះដ៏សំខន់េនេលីពិភពេ�ក។ 
តំបន់េនះមន្របជជនតិចតួចេធ្វីកសិកមមពេនចរស្រមប់ករចិញច ឹមជីវតិ បុ៉ែន្តករផ្ល ស់ប្តូរ 
ករេ្របី្របស់ដីនេពលថមីៗេនះ បនបេងកីនសមព ធឱយមនករទ្រនទ នយកដីកសិកមម
ស្រមប់ករ�ដំំ� ំ �លេ�ម  ករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី និងកររុករកែរ។៉ សមព ធេ្រចីន
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ែដលកំពុងេកីតមនគឺទក់ទងនឹងករចិញច ឹមជីវតិេ�យពឹងែផ្អកេលី្របព័នធជល��ស្ត
ធមមជតិេនតំបន់ទីជ្រមល និងផលិតភពេនកនុងៃ្រពធមមជតិ។ តំបន់ទងំេនះរមួមន
ទងំតំបន់្រកី្រកបំផុតននៃន្របេទសកមពុជ េហយីែដលតំបន់ទងំេនះ្របឈមជមួយ
នឹងបញ្ហ ករអភិវ��ជេ្រចីន។ 

តំបន់ទេន្ល�បប តំបន់េនះ្រគបដណ្ត ប់តំបន់ក�្ត លៃន្របេទសកមពុជ រមួមន
ទងំេខត្តេនជំុវញិបឹងទេន្ល�ប និងតំបន់ទំនបក�្ត ល។ កសិកមមគឺជសនូលដ៏សំខន់
ស្រមប់តំបន់េនះ ជពិេសសករ�ដុំះដំ�្ំរសូវ។ ករែ្រប្របួល�កស�តុបនេធ្វីឱយ
ប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដល់សហគមន៍កសិករេនជំុវញិបឹងទេន្ល�ប ជពិេសស្របជ
កសិករែដលពឹងែផ្អកេលីដំ�្ំរសូវ្របេដញទឹក។ េ�យ�រមន្របជជន្រកី្រកដ៏េ្រចីន
េលីសលប់រស់េនពឹងែផ្អកេលីករងរកសិកមម និងេន�ទ តំបន់េអកូឡូសុីបឹងទេន្ល�ប
កំពុង្របឈមភពងយរងេ្រគះេទនឹងករែ្រប្របួល�កស�តុ ជពិេសសភព�ងំ
សងួតេនកនុងរដូវ្របងំ។ 

ករេសនីឱយមនសកមមភពបន�ុំេដីមបេីឆ្លីយតបជមួយភពងយរងេ្រគះជងេគ
បំផុត េនកនុងតំបន់េអកូទងំ៤ែដល្រតូវបនគូសបញជ ក់។ ចំេពះករេឆ្លីយតបនីមួយៗ
្រតូវបនកំណត់េពលេវ�ក៏ដូចជលទធភពៃនករទំនក់ទំនងគន េទវញិេទមក(វជិជមន 
ឬអវជិជមន) ជមួយវសិ័យេផ�ងេទ�ត។ 

ឧទហរណ៍ៃនជេ្រមីសវធីិ��ស្តបន�ុំសំខន់ៗស្រមប់តំបន់េអកូឡូសុីទងំេនះ
្រតូវបនអធិបបយយ៉ងសេងខបេនកនុង��ងខងេ្រកម។ បញជ ីស្តីពីជេ្រមីសវធីិបន�ុំ
បង្ហ ញអំពីវ�ិនករបន�ុំែដល�ចអនុវត្តបន េហយីភគេ្រចីនមិនទក់ទងផទ ល់ជមួយ
នឹងករអភិវ��េហ�្ឋ រចនសមព័នធេទ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ េដីមបទីប់ទល់ជមួយ
នឹងភពងយរងេ្រគះៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ យុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ និងករអនុវត្តរមួ
បញចូ លគន នឹង្រតូវបនកំណត់ជចបំច់។ 
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 តបំន់េឆនរ តបំន់ដសីណ្ត  តបំន់ទេន្ល�ប តបំន់ខពង់�ប /ភន ំ

សីតុណ្ហ
ភពេកនី
េឡងី 

ផលប៉ះពល់តចិតចួ ្របតិទនិដ�ំវំលិជុំ 
េដីមបកីត់បនថយផលប៉ះ
ពល់ៃនកេម្ត ខ្ល ងំ។ េ្របី
ពូជ្រសូវ្រ�ល។  

្របតិទនិដ�ំវំលិជុំ 
េដីមបកីត់បនថយផល
ប៉ះពល់កេម្ត ខ្ល ងំ។ 
េ្របីពូជ្រសូវ្រ�ល។ 

ផ្ល ស់ប្តូរដ�ំំ
េដីមបរីក�លំនងឹ 
កេម្ត  ដូចជ�ំ
េដីមេឈយីក 
ម្លប់។ 

�ងំសងួត ករស្តុកទកឹ្រទង់្រទយ
តូច  
(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ
(ii) ្រសះទឹក ឬអណ្តូ ង
ទឹកសហគមន៍ និង
្របព័នធេ្រ�ច្រសព
េ�យដំណក់ទកឹ។ 

េ្របីពូជ្រសូវ្រ�ល នងិ
ពូជ្រសូវែដលធន់នងឹ
ភព�ងំសងួត។ 

ករស្តុកទកឹ្រទង់្រទយ
តូច  

(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ 
(ii) ្រសះទឹក ឬអណ្តូ ង
ទឹក សហគមន៍ នងិ
្របព័នធ េ្រ�ច្រសព
េ�យដំណក់ទកឹ។ 
េ្របីបេចចកេទស្របព័នធ 
្របពលវបបកមមដ�ំ ំ
្រសូវ និងេ្របីពូជ្រសូវ 
្រ�ល និងពូជ ្រសូវ
ែដលធន់នងឹេ្រគះ�ងំ
សងួត (េនរដូវ�ងំសងួត) 

ករ�ដំ�ំចំ្រមុះ និង 
ដំ�ឆំ្ល ស់ �្រស័យ
�ម្របេភទ្រគប់ពូជ 
ត្រមូវករទកឹ ឬ្របភព
ទឹកែដល�ចរកបន ឬ
េ្របី្របព័នធ េ្រ�ច្រសព
េ�យដំណក់ទកឹ។ 

ករស្តុកទកឹ្រទង់្រទយ
តូច  

(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ  
(ii) ្រសះទឹក ឬអណ្តូ ង
ទឹកសហគមន៍ និង
្របព័នធេ្រ�ច្រសព
េ�យដំណក់ទកឹ។ 

ករ�ដំ�ំចំ្រមុះ និង
ដំ�វំលិជុំ �្រស័យ
�ម្របេភទ្រគប់ពូជ 
ត្រមូវករទកឹ ឬ្របភព
ទឹកែដល�ចរកបន។ 

កំេទចកំទីរុកខជត/ិ
គ្រមបអចិៃ្រន្តយ�៍ម 
បេចចកេទសអភិរក� 
្របព័នធ្របពលវបបកមម
ដំ�្ំរសូវ។ ករេ្របី
្រគប់ពូជធន់នងឹភព
�ងំសងួត។ េ្របី្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពេ�យ
ដំណក់ទឹក។ 

ករស្តុកទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក
្រគួ�រ  
(ii) ្រសះទឹក ឬ 
អណ្តូ ងទឹក 
សហគមន៍ នងិ
្របព័នធេ្រ�ច
្រសពេ�យ
ដំណក់ទឹក។ 
គ្រមបដ/ីគ្រមបដី
អចិៃ្រន្តយ។៍ 

្របព័នធ�ដុំះ
ដំ�េំនតំបន់
ខពង់�ប េ្របពូីជ
្រសូវ្រ�ល (ឆប់
បន្របមូលផល) 
និងពូជដំ��ំ
ែដលធន់នងឹភព
�ងំសងួត។ 
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 តបំន់េឆនរ តបំន់ដសីណ្ត  តបំន់ទេន្ល�ប តបំន់ខពង់�ប /ភន ំ

ករេកីន
េឡងីទកឹ
េភ្ល�ង និង
ខយល់ពយុះ 

ករករពរេហ�្ឋ រចន 
សមព័នធទំនប់ទកឹៃ្របេន
តំបន់េឆនរ។ 
 

េ្របីបេចចកេទស្របព័នធ 
្របពលវបបកមមដ�ំ ំ
្រសូវ។ 

ែកលម្អ្រប�យ។ 

�ដំ�ំឆំ្ល ស់គន �ម 
រដូវ ករស្តុកទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ  
(ii) ្រសះទឹកសហគមន៍ 

េ្របីបេចចកេទស្របព័នធ 
្របពលវបបកមមដ�ំ ំ
្រសូវ។ 

ែកលម្អ្រប�យ។ 

�ដំ�ំឆំ្ល ស់គន �ម 
រដូវ។ 

ករ្រតងទកឹេភ្ល�ងទុក 
េ្របី។ 

បេងកីត្របភពទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ 
(ii) ្រសះទឹកសហគមន៍ 
�ដំ�ំឆំ្ល ស់គន �មរ
ដូវកល េដមីបេីជៀស
�ងកុំឱយទកឹជន់លិចេ្របី
ពូជដំ�្ំរ�ល។ 

គ្រមបដ/ី គ្រមបដ ី
អចិៃ្រន្តយ។៍ 

ករផ្ល ស់ប្តូររដូវ
កល�ដុំះ។ 

បេចចកវទិយដ ី
កសិកមមេនតបំន់
ដីចំេ�ត។ 

�ងសង់ទំនប់
ស្តុកទកឹេភ្ល�ង 
បេងកីត្របភពទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក
្រគួ�រ  
(ii) ្រសះទឹក 
សហគមន៍។ 

ទឹកជំនន់ េ្របីពូជ្រ�ល (ឆប់
បន្របមូលផល) និង
េ្របីពូជដំ�ែំដលធន់
នឹងទឹកលិច។ 

�ងសង់េហ�្ឋ រចន 
សមព័នធករពរទកឹ 
ជំនន់។ 

បេងកីត្របភពទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក ្រគួ�រ (ii) 
្រសះទឹកសហគមន៍ 

េរៀបចំ្របតទិិន�ដំ�ំំ
វលិជុំ។ 

�ដំ�ំឆំ្ល ស់គន ។ 

េ្របីពូជ្រ�ល (ឆប់
បន្របមូលផល)។ 

េ្របីពូជដំ�ែំដលធន់

បេងកីត្របភពទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ  
(ii) ្រសះទឹកសហគមន៍ 

េរៀបចំ្របតទិិន�ដំ�ំំ
វលិជុំ  

�ដំ�ំឆំ្ល ស់គន ។ 

េ្របីពូជ្រ�ល (ឆប់
បន្របមូលផល)។ 

េ្របីពូជដំ�ែំដលធន់

�ដំ�ំ ំឆ្ល ស់គន  
�មរដូវ �ចមន 
្របេយជន៍តិចតួច 
បេងកីត្របភពទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក
្រគួ�រ  

(ii) ្រសះទឹក 
សហគមន៍។ 
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ជមួយទឹកលិច។

ចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រសែដល
មនទកឹជនំន់។  

នឹងទឹកលិច។

ចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រសែដល
មនទកឹជនំន់។ 

ករេ្រជៀត
ចូលទកឹ
ៃ្រប 

�ងសង់្របព័នធករពរ
ករេកីនេឡងីៃនទកឹ 
សមុ្រទ។ 

េ្របីពូជ្រ�ល (ឆប់
បន្របមូលផល) 
និងពូជដំ�ែំដលធន់
ជមួយទឹកៃ្រប។ 

េ្របីពូជ្រ�ល (ឆប់
បន្របមូលផល)។ 

បេងកីត្របភពទកឹ
្រទង់្រទយតូច  

(i) ្រសះទឹក្រគួ�រ  
(ii) ្រសះទឹកសហគមន៍

N/A  N/A 

្របភព៖ Adapted from USAID Mekong ARCC Agriculture Adaptation Report (2013) 

លកខណៈទូេទៃនជេ្រមីសវធីិបន�ុំអធិបបយេនខងេ្រកម និងលកខណៈលម្អិត
ៃនភូមិ�្រស្តតំបន់ៃនស�្ឋ នដីទងំ៤េ�យេ�្ត តេលីថន ក់េខត្ត និងថន ក់មូល�្ឋ ន។ មុន
េពលេរៀបចំគេ្រមងសិក�េដីមបែីស្វងរកថវកិស្រមប់វសិ័យកសិកមម ករវភិគចបស់�ស់ 
និងលម្អិតអំពី្របព័នធកសិកមមែដលត្រមូវឱយមនករ�យតៃម្លេទេលីត្រមូវករ និងសមតថភព
របស់សហគមន៍េគលេ�េដីមបែីកស្រមួលវធីិ�្រស្តឱយបនល្អ្របេសីរ។ បទពិេ�ធន៍
កន្លងមក រមួជមួយនឹងអន្ត�គមន៍ែដលពក់ព័នធជមួយសហគមន៍េគលេ� ្រតូវបនេគ
�យតៃម្ល េដីមបែីស្វងយល់អំពីក�្ត ជំរុញឱយមនភពេជគជ័យ និងប�ជ័យ។ 

ជេ្រមីសវធីិបន�ុំទងំេនះែផ្អកេលីបទពិេ�ធន៍កន្លងមកេន្របេទសកមពុជ និង
េនកនុងតំបន់ និងែផ្អកេលីកររកេឃញី�មរយៈករេរៀបចំែផនករប្រញជ បភពធន់នឹង
�កស�តុ (MCRDP) ស្រមប់តំបន់ៃនស�្ឋ នដីទងំ៤។ �ល់ជេ្រមីសបេចចកេទស
ែដលបនកំណត់្រតូវបនត្រមង់ទិសេឆព ះេទរកករអភិវ��្របព័នធផលិតកមមែដលមនភព
ធន់ជងមុន។ ភពមនទំនក់ទំនងគន ជមួយវសិ័យេផ�ងេទៀតមិន្រតូវបនេគរកេឃញី
សុីជេ្រមេនេឡយី ជពិសសជមួយវសិ័យេសដ្ឋកិចច។ ករព្រងីកវ�ិលភពៃនទិននផល
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កសិកមម ឬករផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធផលិកមមមិនែមនជកិចចករងយ្រសួលេនះេទ ពីេ្រពះពូជ
ដំ�ថំមីៗែដលធន់នឹង�កសធតុ ទីផ�រ និងេគលនេយបយជតិទក់ទងនឹងករ
េ្របី្របស់ដីធ្លី ឬកសិកមម�ចមនផលប៉ះពល់ធំេធងេលីវសិ័យកសិកមមកនុងមូល�្ឋ ន 
េ្របៀបេធៀបជមួយនឹងករែ្រប្របួលរបបទឹកេភ្ល�ង ឬសីតុណ្ហ ភព។ 

គួរកត់សំគល់ែដរថ សហគមន៍េនទូទងំ្របេទសកមពុជមនក្រមិតសមតថភព 
ខុសៗគន កនុងករេរៀបចំ និង្រគប់្រគងបញ្ហ ទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួតែដលទក់ទងេទ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ សកមមភពថមីៗភគេ្រចីនគឺជករេឆ្លីយតបជជងករ
ករពរ និងមិនមនករស្រមបស្រមួល។ ករ�យយតៃម្លផលប៉ះពល់េ�យេ្រគះទឹក
ជំនន់ និងេ្រគះ�ងំសងួតែដលមនលកខណៈល្អ្របេសីរទមទរឱយមនករេ្រតៀមេរៀបចំ
ទុកជមុន�មែផនកដូចជ៖ (១) លទធភពទទួលបននូវចំេណះដឹង និងករែចករែំលក
ព័ត៌មន អំពីសក្ត នុពលៃនករែ្រប្របួលមួយែផនក និងជបេ�្ត ះ�សននៃន�កសធតុ 
និងជល��ស្តេនកនុង�ងទេន្លទងំមូល។ (២) សមតថភពពយករណ៍ឱយបនទន់េពល
េវ�អំពីេ្រគះទឹកជំនន់ និងេ្រគះ�ងំសងួត និងករ្របកសឱយបនដឹងជមុនដល់ 
សហគមន៍ែដលមន�និភ័យ។ (៣) ករចូលរមួរបស់សហគមន៍ែដលមន�និភ័យ
េដីមបកំីណត់អត្តសញញ ណ វភិគ េ�ះ្រ�យ �ម�ន និង�យតៃម្ល�និភ័យេ្រគះ
មហន្ត�យកនុងេគលបំណងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះ និងបេងកីនសមតថភពេ�ះ
្រ�យរបស់ពួកេគ និង (៤) ែកលម្អ�ថ នភពេហ�្ឋ រចនសមព័នធ្រតួតពិនិតយទឹកឱយកន់
ល្អ្របេសីរេឡងី។ 

ករែកលម្អែផនករ ឬសកមមភពេ្រតៀមប្រមុងស្រមប់េឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុរបស់េខត្ដ និងសហគមន៍នីមួយៗេដីមបីធនករ្រគប់្រគង និងកត់បនថយ
ផលប៉ះពល់ែដល�ចេកីតមនេឡងីប�្ត លមកពីេ្រគះទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួត
ធងន់ធងរគឺត្រមូវឱយមនករផ្តួចេផ្តីមទងំរចនសមព័នធរូបវន័្ត និងមិនែមនរូបវន័្ត។ ទក់ទងនឹង
វធិនករែដលមិនែមនរចនសមព័នធរូបវន័្តគឺជេគលបំណងចមបងៃនេគលករណ៍េនះ។ 
សកមមភពក�ងសមតថភព�ថ ប័ន និងបេចចកេទស�ចព្រងឹងព័ត៌មន និងករែចក
រែំលកចំេណះដឹងកនុងតំបន់ទក់ទងនឹងករ្រគប់្រគងធនធនទឹកទូេទ និងជពិេសសករ
្រគប់្រគងបញ្ហ េ្រគះទឹកជំនន់ និងេ្រគះ�ងំសងួត។ ករ្រគប់្រគង�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យ
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េន�មសហគមន៍ (CBDRM) �ចជួយដល់សហគមន៍ ជពិេសសធនថ្រស្តីទទួល
បនព័ត៌មនអំពី�និភ័យ និងបេងកីនករេ្រតៀមខ្លួន។ ករែចករែំលកព័ត៌មនគន េទវញិ
េទមករ�ងសហគមន៍ ្របព័នធ្រគប់្រគង�ងទេន្ល មជឈមណ្ឌ លជតិស្រមប់ករ្របកស
ព័ត៌មនឱយដឹងមុន មជឈមណ្ឌ លពយករណ៍េ្រគះមហន្ត�យ។ រឯីវធិនកររចនសមព័នធរូបវន័ធ
រមួមន ករ�្ត រេឡងីវញិនូវទំនប់ទប់�ក ត់ទឹកជំនន់ រចនសមព័នធ្រគប់្រគងទឹក សំណង់
្របព័នធធ��្រស្ត និង្របព័នធបង្ហូរទឹក។ 

ទិដ្ឋភពសងគមជគន្លឹះសំខន់កនុងករេលីកកមពស់សមតថភព្រគប់្រគង�និភ័យ
�កសធតុេន�មសហគមន៍។ សកមមភព្រគប់្រគង�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យេន
�មសហគមន៍ចបំច់្រតូវអនុវត្តេដីមបធីនថ សហគមន៍�ចទទួលបនផល្របេយជន៍
េពញេលញពីេហ�្ឋ រចនសមព័នធែដលបនែកលម្អ និងបនេធ្វីឱយ្របេសីរនូវ្របព័នធព័ត៌មន
្របកសឱយដឹងជមុនអំពីទឹកជំនន់។ វធិនករកត់បនថយ�និភ័យៃនេ្រគះទឹកជំនន់ និង
េ្រគះ�ងំសងួតេន�មសហគមន៍ែផ្អកេលីករអនុវត្តែដលមនករចូលរមួ�យតៃម្ល និង
ករវភិគ�និភ័យៃនេ្រគះទឹកជំនន់ និងេ្រគះ�ងំសងួត េន�មសហគមន៍ និងែផនករ
្រគប់្រគង ករកត់បនថយ�និភ័យេ្រគះមហន្ត�យ។ គណៈកមមករសហគមន៍េ្របី្របស់
ទឹកនឹងទទួលបនករបណ្ដុ ះប�្ដ ល និងករគ្ំរទេដីមបអីនុវត្តតួនទី្រគប់្រគងរបស់ខ្លួន
ពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង្របព័នធ្រប�យេ្រ�ច្រសព។ ពួកេគនឹងទទួលបនករគ្ំរទ
កនុងករេ្របី្របស់វធិនករបន�ុំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ ករ�ដំំ�ចំ្រមុះនឹងកត់
បនថយត្រមូវករទឹកស្រមប់េ្រ�ច្រសពដំ�េំនរដូវ្របងំ និងដំ�េំនេដីមរដូវវស�។ 
ទងំអស់េនះចបំច់្រតូវពិចរ�េនេពលេរៀបចំករសិក�អំពីលទធភព�ចេធ្វីបន ជ
ពិេសសស្រមប់គេ្រមង្រគបដណ្ត ប់តំបន់ដីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ និងទេន្ល�ប។ 

ព័ត៌មនបែនថមស្តីពី្របេភទបេចចកេទសបន�ុំកនុងវសិ័យកសិកមម និងជេ្រមីសសម
្រសបស្រមប់តំបន់េអកូឡូសុីនីមួយៗេន្របេទសកមពុជមនអធិបបយេនកនុងឧបសមព័នធ
ទី១។ េនកនុង��ង (ឧបសមព័នធទី១៖ បេចចកវទិយបន�ុំៃនវសិ័យកសិកមមស្រមប់តំបន់
ស�្ឋ នដីៃន្របេទសកមពុជ) ព័ត៌មនសំខន់ៗេផ្ត តេលីបេចចកវទិយជេ្រចីនែដលសម
្រសបបំផុតស្រមប់តំបន់ស�្ឋ នដីទេំនះ។ ភគីពក់ព័នធគបបចូីលរមួេនកនុងករអនុវត្ត
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បេចចកវទិយទងំេនះ េហយីគេ្រមងវនិិេយគកមមវធីិយុទធ��ស្តស្រមប់ភពធន់នឹង
��ស�តុក៏្រតូវអនុវត្តេនកនុងេស�រយី៉ូេនះែដរ។  
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១២. តំបន់េឆនរ 
ពក់ព័នធនឹងករងរ្រគប់្រគងវសិ័យកសិកមម និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិេន

កនុងតំបន់ៃនស�្ឋ នដី បញ្ហ ចមបងគឺទក់ទងនឹងផលប៉ះពល់េទេលីសហគមន៍ និង 
បរ�ិថ នធមមជតិ មនដូចជ៖ (ក) កង្វះទឹកស្រមប់េ្របី្របស់កនុង្រគួ�រ និងស្រមប់
កសិកមម (ខ) ករេកីនេឡងីជតិៃ្របកនុងដី�ដំំ�េំ�យ�រករេកីនេឡងីៃនកមពស់ទឹក
សមុ្រទ និងករជន់លិចដីកសិកមម (គ) ករថយចុះៃនៃ្រពេកងកង (ឃ) ករផ្ល ស់ប្តូរ
ជអវជិជមនចំេពះលំន ំ និងករអនុវត្តជក់ែស្តងកនុងករ�ដុំះដំ�ែំដលមន្រ�ប់ 
(ង) សំណឹក និងករហូរេ្រចះដីេនតំបន់េឆនរ (ច) ករថយចុះៃ្រពេឈ ីនិងករ្រគប់្រគង
ៃ្រពេឈមិីនបនល្អ (ឆ) ករេ្របី្របស់ផលិតផល និងអនុផលៃ្រពេឈ ី(NTFP) មិនបន
សម្រសប និង (ជ) ករេកីនេឡងីនូវេទសចរណ៍ធមមជតិ។ េលីសពីេនះេទៀត ករ 
ទ្រនទ នរុក�នដីែដលមិនេគរពចបប់ពីសំ�ក់សហ្រគិននន ករព្រងីកទី្រកុង និងករ
អភិវ��តំបន់�ស�ហកមមក៏មនឥទធិពល�្រកក់េទេលីតំបន់េអកូឡូសុ ី និងធនធនធមមជតិ
ផងែដរ។ 

ដំ�្ំរសូវ្រគបដណ្ត ប់ភគេ្រចីនេនកនុងតំបន់េអកូឡូសុី េហយីភពេ្រចីនៃនតំបន់ 
េអកូឡូសុីេនះ មនែតដំ�្ំរសូវមួយមុខបុ៉េ�្ណ ះែដលេ្រ�ច្រសពេ�យ្របព័នធ 
ធ��្រស្ត ឬពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង្របចឆំន កំនុងរដូវវស�។ ភគេ្រចីនៃនពូជ្រសូវែដល
បន�ដុំះគឺជពូជកនុង្រសុកែដលទទួលបនទិននផលទប។ តំបន់�ដំំ�្ំរសូវសថិតេន
ជិតេឆនរសមុ្រទគឺងយនឹងទទួលរងករេ្រជៀតចូលៃនទឹកៃ្រប (ទឹកសមុ្រទ) េ�យ�រែត
ករេកីនេឡងីៃនកមពស់ទឹកសមុ្រទ។ ករគំ�មកំែហងធំៗ ភពងយរងេ្រគះ និងជេ្រមីស
វធិនករបន�ុំកនុងករ�ដំំ�េំនតំបន់ស�្ឋ នដីទងំេនះ ្រតូវបនអធិបបយេនកនុង
��ង�ងេ្រកម។ 
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ដ�ំំ
ងយរង
េ្រគះ 

ករគ�ំម
កំែហង សេងខបផលប៉ះពល់ ភពងយរងេ្រគះ

ជេ្រមសីវធិនករ 
បន�ុ ំ

ពូជ្រសវូ
្រតវូករទកឹ
េ្រ�ច
្រសព 

សីតុណ្ហ ភព
េកីនេឡងី។

សីតុណ្ហ ភពេកនីេឡងីហួស
ក្រមិតេលីសពកីររពំឹងទុកទងំ
កនុងរដូវវស� នងិរដូវ្របងំ បុ៉ែន្ត
តិចជងេនតបំន់េអកូឡូសីុដៃទ
េទៀត។ សីតុណ្ហ ភពេកីនេឡងី
ខពស់ប�្ត លឱយមនេភ្ល�ងខ្ល ងំ
េនរដូវវស� េហយី�បងកឱយមន
េ្រគះទឹកជនំន់ដល់ដ�ំ្ំរសូវ។ 
្រសូវមិនសូវែបកគុមព ទិននផល 
ទប។ េនរដូវ្របងំ សីតុណ្ហ ភព
េក្ត ខ្ល ងំប�្ត លឱយទកឹទេន្ល សទឹង 
បឹង ្រសះ រងីសងួត ប៉ះពល់ដល់
មនុស�សត្វ នងិជីវៈច្រមុះែដល
្រតូវករទឹក។ 

ពីក្រមតិមធយមេទ
ខពស់។ 

បេងកីនភពធន់ជមួយនឹង
ករេកីនេឡងីកេម្ត  នងិ
េ្របីពូជ្រសូវ្រ�ល េរៀបចំ
្របតិទនិ�ដុំះ ដំ�វំលិ
ជុំដ�ំឆំ្ល ស់េដីមបេីជៀស
�ងកររងេ្រគះេ�យ�រ
កេម្ដ ខ្ល ងំេនកនុងែខេម� 
និងឧសភ។ ករ្រគប់្រគង
ទឹកគបប្ីរតូវបនយកចតិ្ត
ទុក�ក់ រមួមន៖ 

(i) ្រសះសហគមន៍ និង
(ii) ្របព័នធ្រគប់្រគងទកឹ
ខន តតូចស្រមប់ 
សហគមន៍។ 

្រសវូពងឹ
ែផ្អកេលី
ទកឹេភ្ល�ង  

្រសវូ្រតវូ
ករេ្រ�ច
្រសព 

ករេកីន
េឡងីនូវ
កមពស់ទឹក 
សមុ្រទ ទកឹ
ជំនន់ ករ
្រជបចូល
ទឹកៃ្រប។ 

កមពស់ទឹកសមុ្រទេកីនេឡងី  
ប�្ត លឱយមនករ្រជបចូលទឹក
ៃ្របេទេលីដីកសិកមម ទឹកជនំន់
េន�មេកះ �មរយៈករ�ង
សង់េហ�្ឋ រចនសមព័នធ ករពរ
ទងំេនរដូវវស� និងរដូវ្របងំ។ 
ផលប៉ះពល់េ�យ�រករហូរ
ចូលទកឹៃ្រប បនប្រងញួរយៈ
េពលៃនករ�ដុំះ និងកត់បនថយ
កំេណីនទនិនផលដ�ំ្ំរសូវ។ ករ
េកីនេឡងីៃនទកឹជនំន់នឱំយមន
ករជន់លិច ជពិេសសេនកនុង
អំឡុងេពលេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំេនកនុង
តំបន់េនះ។ 

ពីក្រមតិខពស់េទ
ក្រមិតខពស់បំផុត។

រក�លំនឹងទឹកៃ្រប ឬេ្របី
ពូជដំ�ែំដលឆប់បន
្របមូលផល អនុវត្តវធិន
ករបន�ុំ ករ�ដុំះដំ� ំ
(េ�យករបង្ហូរទកឹៃ្រប
េចញ ្រសូវសនទូងេ្របីជគីីមី
រមួផ� ំ។ល។) ផ្ល ស់ប្តូរ
ពូជ្រសូវ ជពិេសស្រសូវ
ចមក រេនតបំន់ខពង់�ប 
ចិញច ឹម្រតីេនកនុងែ្រសេពល
មនជនំន់ ែកលម្អ្របព័នធ
្រគប់្រគងទកឹ េន�ម
តំបន់េឆនរ។ 
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ពក់ព័នធនឹងករគំ�មកំែហង ដូចែដលបនបញជ ក់ពីករបន�ុំជមួយករេកីន
េឡងីៃនកមពស់ទឹកសមុ្រទ ្រពមទងំបេចចកេទសែដលរួមបញចូ លគន  និងករអភិវ��េហ�្ឋ
រចនសមព័នធេដីមបកីរពរដំ�េំ�យ�រករហូរចូលទឹកៃ្រប និងជំនន់ទឹកៃ្រប។ ពូជ្រសូវ
្រ�លែដលធន់ជមួយទឹកៃ្រប និងមនទិននផលខពស ់េហយី្រគប់្រសូវមនគុណភពគឺជ
បំណង្របថន ដ៏ធំរបស់្របជកសិករ។ េលីសពីេនះេទៀត ករ�ដុំះ��ំ្ំរសូវែដលមន
លកខណៈបន�ុំ រមួទងំករេរៀបចំដីបន្រតឹម្រតូវ ដូចជករ�ងបង្ហូរជតិៃ្របេចញពីដី 
និងករេ្របី�រជតិបូ៉�សយូមេដីមបីជួយដំ�្ំរសូវឱយមនកម្ល ងំទប់ទល់ជតិៃ្របែដល
បន្រជបចូលពីទឹកសមុ្រទ។ ជចុងេ្រកយ ករ�្ត រេឡងីវញិ និងករ�េំដីមេកងកង
ជែខ�្រក�៉ត់ទប់ករហូរេ្រចះដី�ចជួយកត់បនថយករសឹកេរចរលិដី ឬបក់ដីែដល 
ប�្ត លមកពីទឹករលកេបកបុកមកេលីទំនប់ េហីយ�ចកត់បនថយចំ�យេលីករ
ែថទេំហ�្ឋ រចនសមព័នធ។ 

ករេរៀបចំែផនករបន�ុំស្រមប់េអកូឡូសុីេនតំបន់េឆនរ ដូចបនបង្ហ ញេនកនុង
��ងខងេ្រកមមនេរៀប�ប់អំពីជេ្រមីសស្រមប់្របព័នធផលិតកមម្រសូវរយៈេពលខ្លី (្រសវូ 
្រ�ល) មធយម និងែវង (្រសវូធងន់)។ 

 
ក្រមតិៃនករ
េឆ្លយីតប 

រយៈេពលខ្ល ី
(៥ឆន ខំងមុខ) 

រយៈេពលមធយម 
(5 េទ10ឆន )ំ 

រយៈេពលែវង 
(ជង10ឆន )ំ 

បន�ុ ំក្រមតិ
ទប 

ពូជ្រសូវែដលធន់នងឹកេម្ត  
និងធន់នឹងជតិៃ្របៃនដី។ 
អនុវត្តន៍ករ�ដុំះ្រសូវ
�មែបបបន�ុ។ំ 

បេងកីនសមតថភពកសិករ
េដីមបអីនុវត្តកសិកមមធន់
នឹង�កសធតុ។ 

េរៀបចំេហ�្ឋ រចនសមព័នធ
្រគប់្រគងទកឹជនំន់ និង
ជតិៃ្របេនកសិ�្ឋ ន និង
េនសហគមន៍ (ខន តតូច) 

�ងសង់្របព័នធ្រគប់្រគង
ទឹក�ម្រគួ�រ។ 

េរៀបចំេហ�្ឋ រចនសមព័នធ
(្របព័នធេ្រ�ច្រសព នងិ
្របព័នធបង្ហូរ) ្រគប់្រគងទឹក
ជំនន់ និងជតិៃ្របេនថន ក់
មូល�្ឋ នករបេងកីត 
សហគមន៍្រគប់្រគងធនធន
ធមមជតិ នងិទកឹ។ 

ករបន�ុំ
បែនថម 

ករែណនពូំជធន់នឹង
ជតិៃ្រប នងិធន់នងឹករ

េរៀបចំេហ�្ឋ រចនសមព័នធ
្រគប់្រគងទកឹជនំន់ និង

 



233

មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម
មគគេទសក៍បេចចកវទិ�បន�ុំស្រមប់វស័ិយកសិកមម 

231 
  

លិចទកឹ នងិបេចចកេទស
្របព័នធ្របពលវបបកមម
ដំ�្ំរសូវ។ 

ផលិតពូជកនុង្រសុកែដល
ធន់នឹងជតិៃ្រប។ 

ជតិៃ្របេនសហគមន៍ 
(ខន តតូច)។ 

ស្តុកទកឹេភ្ល�ងទុកស្រមប់
ករេ្រ�ច្រសពេនរដូវ 
្របងំ។ 

�្ត រេឡងីវញិ និងអភិវ��
ៃ្រពេកងកង។ 

ជំរុញ្របព័នធ្រគប់្រគងទកឹ
�ម្រគួ�រ។ 

ករបន�ុនំងឹ
ករផ្ល ស់ប្តូរ 
្របព័នធ  

ផ្ល ស់េទចញិច ឹម្រតកីនុង
ែ្រស/ដ�ំតំបំន់ 
ខពង់�ប។ 

ផ្ល ស់េទេធ្វផីលិតកមម
ដំ�បំែន្លេនរដូវ្របងំ
េ�យេ្របី្របព័នធេ្រ�ច
្រសពដំណក់ទកឹ នងិ
្របភពទឹកេ្រកមដ។ី 

េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ 
ទីផ�រផលិតផល 
កសិកមម។ 

បេងកីតេគលនេយបយ។ 

គ្ំរទនេយបយកសិកមម 
េដីមបគី្ំរទករផ្ល ស់ប្តូរ
្របព័នធ។ 
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១៣. តំបន់ដីសណ្ត  
្របព័នធ�ដុំះ្រសូវេនកនុងតំបន់ដីសណ្ត ែដលភគេ្រចីនជ្របព័នធកសិកមម ្របឈម

នឹងករគំ�មកំែហងពីករេកីនេឡងីៃនសីតុណ្ហ ភព េ្រគះ�ងំសងួតេនរដូវ្របងំ និងេ្រគះ
ទឹកជំនន់ (សូមេមីលកនុង��ងខងេ្រកម)។ ដំ�្ំរសូវែដលពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង និង
ពឹងែផ្អកេលី្របព័នធេ្រ�ច្រសព្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ។ ្រសូវ្របងំ និង្រសូវ
វស�េដីមឆន នឹំង្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់េ�យ�រកេម្ដ  និងសីតុណ្ហ ភពេកីនេឡងី
អបបបរម។ េនកនុងបរបិទេនះ ពូជ្រសូវែដលមនភពធន់ជមួយនឹងកេម្ត គឺមន�រៈ
សំខន់ែដល�ចធន់្រទកំនុងរយៈេពលមធយមេទរយៈេពលែវង។ ករេរៀបចំ្របតិទិន�ដុំះ
ស្រមប់ករ�ដំំ�ឆំ្ល ស់ និងដំ�វំលិជំុជួយកត់បនថយ�និភ័យៃនករេឡងីកេម្ត
អតិបបរម េហយី�ចជួយបេងកីនទិននផលបន្របេសីរជងេនកនុងអំឡុងេពលពីែខេម� 
ដល់ែខឧសភ។ ្របព័នធ�ដុំះដំ�េំ�យករេ្រ�ច្រសព និងេ�យែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង 
បេចចកេទស្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ�ច្រតូវបនអនុវត្តេដីមបកីត់បនថយករធ្ល ក់
ចុះទិននផល្រសូវ ពីេ្រពះែតសមតថភព្រគប់្រគងទឹករបស់កសិករមនក្រមិតខពស់េនតំបន់
ដីសណ្ដ ។ 

ករបន�ុេំទនឹងករេកីនេឡងីកមពស់ទឹកសមុ្រទេនទេន្លេមគងគេ្រកម េន្របេទស
េវៀត�មែដល�ចប៉ះពល់ដល់្របេទសកមពុជ។ �ត្រមូវឱយមនកររមួបញចូ លគន នូវករ
ផ្ល ស់ប្តូរបេចចកេទស និងករអភិវ��េហ�្ឋ រចនសមព័នធេដីមបកីរពរដំ�ពីំទឹកជំនន់។ 
្របេទសទងំ២ចបំច់្រតូវបេងកីនករស្រមបស្រមួលេលីករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ និងបេងកីន 
ផលិតភពកសិកមម។ ពូជ្រសូវែដលមនរយៈេពលខ្លី េហយីផ្តល់ទិននផលខពស់ និងគុណ
ភពល្អមន�រៈសំខន់ខ្ល ងំបំផុតចំេពះកសិករ។ េលីសពីេនះេទៀត ែផនករេ្របី្របស់
ដី�ច្រតូវបនែកស្រមួល េហយីតំបន់ែដលកំពុង�្ំរសូវ២ ឬ៣ដងកនុងមួយឆន  ំ�ចផ្ល ស់
ប្តូរេទជករចិញច ឹម្រតី និង�្ំរសូវកនុងេពលែតមួយ (ឬដំ�លូំត�ស់រយៈេពលខ្លីេន
តំបន់ខពង់�ប)។ 
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ដំ� ំ
ងយរងេ្រគះ 

ករគំ�ម
កំែហង សេងខបផលបះ៉ពល់ ភពងយរង

េ្រគះ ជេ្រមីសករបន�ុ ំ

្រសវូែដល
េ្រ�ច្រសព
េ�យទឹកេភ្ល�ង 
និង្របពន័ធ 
ធ���ស្ត 

សីតុណ្ហ ភព
េកីនេឡងី 

ករេកីនេឡងីៃនសីតុណ្ហ
ភពេនេដីមរដូវវស� 
េ�យ�រប�្ហ កេម្ត េធ្វីឱយ
ទិននផល្រសូវចុះថយ។ 

សីតុណ្ហ ភពខពស់េន 
រដូវវស� នឱំយមនេភ្ល�ង
ធ្ល កខ់្ល ងំ និងប�្ត លឱយ
ទឹកជំននបំ់ផ្ល ញដំ� ំ
្រសូវ។ េនរដូវ្របងំ 
សីតុណ្ហ ភពខពស់�ចបងកឱយ
មនករខ្វះទឹកស្រមប់
មនុស� សត្វ និង 
ជីវច្រមុះ។ 

ពីមធយមេទ
ខពស់ 

ពូជ្រសូវធនជ់មយួកេម្ត  ផ្ល ស់
ប្តូរកលវភិគេដីមបកីតប់នថយ
�និភយ័ៃនសីតុណ្ហ ភពខពស់
េនរដូវ្របងំ។ 

បេចចកេទស្របពន័ធ្របពល 
វបបកមមដំ�្ំរសូវ។ 
ែកលម្អករ្រគប្់រគងទឹកគឺជ
គន្លឹះកនុងកររក�ទុកទឹកកនុង 
រដូវវស�ស្រមបក់រេ្របី្របស់
េនរដូវ្របងំ៖ 

(ក) ជីក្រសះទឹក្រគួ�រ  
(ខ) ជីក្រសះទឹកសហគមន ៍
(គ) ្របពន័ធ្រគប្់រគងទឹកខន ត
តូច 

ដំ�្ំរសវូវស�
េនតំបនដី់
ទំនប  

ទឹកជំនន ់ តំបនង់យរងេ្រគះ េ�យ
ទឹកជំននេ់នជំុវញិបឹង
ទេន្ល�ប 
តំបនទំ់នបលិចទឹក និង
ែផនកក�្ត លៃន្របេទស 
កមពុជ្រតូវរងផលបះ៉ពល់
េ�យទឹកជំននពី់ទេន្លេមគងគ
កនុងរដូវវស�េធ្វីឱយខូចខត
ដំ�្ំរសូវ និងទិននផលទ
ប។ 

ពីខពស់េទខពស់
ខ្ល ងំ 

ពូជែដលមនរយៈេពលខ្លី 
(ឆបទំុ់) េដីមបេីជ�ស�ងករ
ជនលិ់ចទឹក និងេដីមបផី្ល ស់ប្តូរ
េទ�ដុំះដំ�្ំរសូវេទ្វដង។ 

ពូជ្រសូវធននឹ់ងភព�ងំសងួត។ 

ករប្តូរេទ�ដំំ�រំដូវ្របងំ 

បេងកីតជ្រមក្រតីេន�លែ្រស  
នរដូវ្របងំ។ 

្របពន័ធ្រគប្់រគងទឹកែដល
្របេសីរជងមុន។ 

ករក�ង្របពន័ធ្រគប្់រគងទឹក
ជំនន ់និង្រប�យេដីមបសី្តុក
ទឹកស្រមបេ់្របី្របស់េនរដូវ
្របងំ។ 
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ជមួយនឹងករេកីនេឡងីនូវទំហទឹំកជំនន់ ពូជ្រសូវែដលលូត�ស់េល�ន�ច្រតូវ
បនេ្របីេនតំបន់ទឹក�បេដីមបកីត់បនថយ�និភ័យៃនទឹកជំនន់។ បែនថមពីេនះ ករ
ចិញច ឹម្រតីេនកនុងែ្រសលិចទឹកចេន្ល ះពីករ្របមូលផល្រសូវេលីកទី២ និងដំ�រំមួផ�េំន 
រដូវ្របងំេនចេន្ល ះែខធនូ �ចជជេ្រមីសសម្រសប និងជួយបែនថមតៃម្លដល់ដីែ្រសលិច 
ទឹក។ េនរដូវ្របងំ ្របព័នធធ���ស្ត និងករេ្របី្របស់ទឹកេ្រកមដីស្រមប់ករ�បំែន្ល
�ចេធ្វីេទបនេនតំបន់ែដលខ្វះទឹក។ បេចចកេទសទងំេនះ�ច្រតូវបនរមួបញចូ ល
ជមួយករផទុកទឹក ឬករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងទុកស្រមប់ករេ្រ�ច្រសពដំ�បំែន្ល។ 

្របព័នធ�្ំរសូវ និងករចិញច ឹម្រតីកនុងែ្រសែតមួយជួយបេងកីនកររមួបញចូ លគន រ�ង
្របព័នធកសិកមម និង�រវីបបកមមដំ�្ំរសូវេនកនុងែ្រសលិចទឹក។ ខណៈេពលែដលវសិ័យ
ជលផល និង្របព័នធ�រវីបបកមមដំ�្ំរសូវ្រតូវបនអភិវ���៉ងល្អ េហយី្រតូវបនេគរក
េឃញីថជ្របព័នធផលិតកមម្របកបេ�យនិរន្តរភពស្រមប់កសិករេនតំបន់ដីសណ្ដ ទេន្ល
េមគងគ។ ករចិញច ឹម្រតីេនកនុងែ្រសលិចទឹកអនុវត្តមិនបនល្អ�ចមនផល្របេ�ជន៍
ខ្លះៗែផនកេសដ្ឋកិចច។ 

ស្រមប់តំបន់ដីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ ែផនករស្រមបស្រមួលស្រមប់រយៈេពលខ្ល ី
មធយម និងែវង បនបង្ហ ញេនកនុង��ងខងេ្រកម។ 
 
ក្រមតិៃន
ករេឆ្លយី
តប  

រយៈេពលខ្លី  
(៥ឆន ខំងមុខ)  

រយៈេពលមធយម  
(៥ េទ១០ឆន )ំ  

រយៈេពលែវង  
(ជង១០ឆន )ំ  

ករបន�ុ ំ
ក្រមតិ
ទប 

ពូជ្រសូវែដលធន់នងឹកេម្ត  
និងទឹកៃ្រប នងិករបន�ុំេទ
នឹងករ�្ំរសូវ។ 

ព្រងឹងសមតថភពកសិករកនុង
ករហ្វកឹ�ត់កសិកមមែដល
ធន់ជមួយ�កសធតុ។  

េហ�្ឋ រចនសមព័នធទប់ទល់នឹងទឹក
ជំនន់ និងជតិៃ្របេនកសិ�្ឋ ន នងិ
សហគមន៍ (ខន តតូច)។ 

ជំរុញករអភិវ��្រសះ�ម្រគួ�រ 
និងសហគមន៍។  

ករ្រគប់្រគងទកឹៃ្រប នងិ
ទឹកជំនន់ និងេហ�្ឋ រចន
សមព័នធ្របព័នធធ���ស្ដ/
្រប�យទកឹេនថន ក់េខត្ត 
និងអន្តរេខត្ដ។ 

បេងកីតសហគមន៍
្រគប់្រគងធនធន 
ធមមជតិ ែកលម្អ ្របព័នធ
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្រគប់្រគងទកឹ។  

ករបន�ុ ំ
បែនថម  

ករ្រគប់្រគងទកឹែដលបនែក
លម្អ៖ 
(១) ្រសះទឹក្រគួ�រ  
(២) ករ្រគប់្រគងទឹក 
សហគមន៍  
(៣) ្របព័នធ្រគប់្រគងទឹកខន ត
តូច/្របព័នធ����ស្ត។  

េហ�្ឋ រចនសមព័នធ្រគប់្រគងទកឹ
ជំនន់េនថន ក់សហគមន៍  
(ខន តតូច)។ 

្របមូល នងិរក�ទកឹេភ្ល�ងទុក
ស្រមប់ករេ្រ�ច្រសពេន 
រដូវ្របងំ។ 

ករ�េំដីមេកងកងេឡងីវញិ  
្របព័នធ្រគប់្រគងទឹក៖ 
(១) ជីក្រសះទឹក្រគួ�រ 
(២) ករ្រគប់្រគងទឹក 
សហគមន៍។ 
(៣) ្របព័នធ្រគប់្រគងទឹកខន តតូច/
្របព័នធ����ស្ត។ 

បេងកីនករ្រគប់្រគងទឹក
ឆ្លងែដន�មរយៈករ
បេងកីនករស្រមបស្រមួល
ជមួយ្របេទស 
េវៀត�ម។ 

ករបន�ុំ
េទនងឹ
ករផ្ល ស់
ប្តូរ្របព័នធ 

ផ្ល ស់ប្តូរេទករចិញច ឹម្រតី នងិ
�្ំរសូវកនុងេពលែតមួយ។ 

ផ្ល ស់ប្តូរដ�ំេំទជករ�ំ
បែន្លេនរដូវ្របងំជមយួ
្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យ
ដំណក់ទឹក។  

  

 
ករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះេនកនុង្របព័នធផលិតកមមនឹងមនភពេជឿនេលឿន និងពឹង

ែផ្អកេលីវត្តមនៃនេហ�្ឋ រចនសមព័នធករពរទឹកជំនន់ និងជតិៃ្រប។ រយៈេពលៃនករ
្រជបចូលទឹកអំបិល និងទឹកជំនន់នឹងកំណត់ពីករេរៀបចំចេន្ល ះប្លង់ៃនករេ្របី្របស់ដី 
និងករ�ដុំះ។ ជេ្រមីសៃនករបន�ុេំនះ �ច្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនកនុងតំបន់ៃន
ស�្ឋ នដី្រសេដៀងគន  (ឧទហរណ៍ តំបន់េឆនរ) ែដល្រតូវបនជះឥទធិពលេ�យទឹក
ជំនន់ និងករ្រជបចូលៃនទឹកៃ្រប។   
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១៤. តំបន់ទេន្ល�ប 
្រសូវ ដំឡូងមី និងេពតគឺជដំ�ងំយរងេ្រគះបំផុតេនកនុងេខត្តែដលសថិតេន

កនុងតំបន់ទេន្ល�បេ�យ�រែតសីតុណ្ហ ភពេកីនេឡងី និងករេកីនេឡងីឧបបត្តិេហតុ
ខពស់ៃនទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួត។ េ្រគះ�ងំសងួត�ក់ដូចជមនបញ្ហ លំបកជងេ្រគះ
ទឹកជំនន់។ �មទស�នៈវសិ័យកសិកមម េ្រគះ�ងំសងួតែដលកសិករ្របឈមមុខគឺេនេពល
ខយល់មូស�ុងចប់េផ្តីមបក់យតឺៗ ឬចប់េផ្តីម េហយីេភ្ល�ង�្ល ក់ជេ្រចីនសប្ត ហ៍ (មិនមន
េភ្ល�ងអស់រយៈេពលជង១៥ៃថង នឹងក្ល យជបញ្ហ )។ កនុងឆន ២ំ០១៥ �លែ្រស្រសូវមួយ
ចំនួនមនទិននផល្រសូវ៣០០គីឡូ្រកមកនុង១ហចិ� េបីេ្របៀបេធៀបនឹងធមម�គឺ៤ េទ៥
េ�នកនុង១ហចិ�។ សូមបែីត្របព័នធេ្រ�ច្រសពបនផ្តល់ទិននផលទបជងគឺ្រតឹម៤េ�ន
កនុង១ហចិ� េធៀបនឹងបរមិណធមម�គឺ៥េ�នកនុង១ហចិ�។ 

�ថ នភព�លែ្រសមនចំនួន៣្របេភទ ឬ្របព័នធដំ�េំនកនុងតំបន់ស�្ឋ នដី
េនះ៖ (១) ែ្រសទំនប (ែ្រសេ្រកម) េនជិតបឹងរមួទងំតំបន់�ដុំះ្រសូវែដល្រតូវបនជះ
ឥទធិពលេ�យទឹកពីបឹង។ (២) ែ្រសក�្ត ល មនទី�ងំសថិតេនចេន្ល ះពី៨ េទ១០ែម៉្រត 
ពីេលីនីវ ៉ូទឹកសមុ្រទ េហយី្រតូវបនរងឥទធិពលេ�យទឹកេភ្ល�ង និងទឹកពីទេន្ល�ប។ 
(៣) ែ្រសតំបន់ខពង់�ប (ែ្រសេលី) ែដលរងឥទធិពលេ�យទឹកេភ្ល�ងស្រមប់វសិ័យកសិកមម 
និងមនលកខណៈសមរមយស្រមប់ដំ�េំផ�ងេទៀត (ដូចជ ដំឡូងមី េពត និងេដីមេឈី
ហូបែផ្ល ដូចជ �្វ យ និង្រកូច) ក៏ដូចជ្រសូវវស�ផងខ្លះែដរ។ អនុ�សន៍មួយចំនួន
ស្រមប់អន្ត�គមន៍ខងេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃន�ថ នភព�លែ្រសគឺមនដូចខងេ្រកម៖  

 ែ្រសទំនប (ែ្រសេ្រកម)៖ មនទី�ងំសថិតេនជិតបឹង ករ�ដុំះ្រតូវបនរងឥទធិពល
េ�យទឹកជំនន់ពីបឹងេនះ។ �មធមម� កសិករ�ដុំះ្រសូវេឡងីទឹកស្រមប់
ដំ�មួំយឆន ។ំ ទឹកជំនន់េនះជញឹកញប់េធ្វីឱយខូច្រសូវេឡងីទឹក ដូេចនះទទួល
បនទិននផលទប។ 

 ែ្រសក�្ត ល៖ ជ្របៃពណី កសិករ�ដុំះ្រសូវេឡងីទឹកកនុងតំបន់េនះ។ បុ៉ែន្ត េន
េពលថមីៗេនះ កសិករបនេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរេទេធ្វី្រសូវវស�េនេដីមរដូវវញិែដល
ចប់េផ្តីម�ដុំះេនែខេម� និង្របមូលផលេនែខកកក� មុនេពលក្រមិតទឹក
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េកីនេឡងី។ ្រសូវ្របេដញទឹក្រតូវបន�ដុំះេនចុងែខវចិឆិក ឬែខធនូ េពលទឹកបឹង
ចប់េផ្តីម្រសក។ កសិករបនផ្ល ស់ប្តូរពីករ�ដុំះដំ�ែំតមួយដង េទ�ដុំះ
ដំ�២ំដងកនុងមួយឆន  ំ េ�យេ្របីពូជ្រសូវរយៈេពលខ្លីែដលមនលកខខណ្ឌ ល្អ
្របេសីរ និង្រសបនឹងទឹកជន់ និងរយៈេពលលូត�ស់ខ្លីែដលបន�ុំនឹងករ 
ែ្រប្របួល�កសធតុ។ �ក៏�ចេធ្វីករ�ដុំះដំ�េំផ�ងេទៀតផងែដរ បនទ ប់ពី
ដំ�្ំរសូវែដលមនរយៈេពលខ្លី ដូចជ ដំ�េំពត ដំឡូង ឬបែន្លែដលមនទឹក
្រគប់្រគន់ស្រមប់ដំ�េំនះ។ ថមីៗេនះ េ្រគះ�ងំសងួត និងករថយចុះទឹកេ្រកម
ដី េ�យ�រែតករេ្របីេ្រចីនហួសេហតុ បនប�្ដ លឱយជេ្រមីសមួយេនះមិន
ឋតិេថរេន�មតំបន់មួយចំនួន។ កនុងករណីែបបេនះ ែផនករ្រគប់្រគងករេ្របី
្របស់ទឹកេ្រកមដី្រតូវែតបេងកីតេឡងីកនុងចំេ�ម្រកុមកសិករ និងមច សក់សិ�្ឋ ន
េដីមបធីនដល់ករ្រគប់្រគងធនធនទឹករមួគន ។ ជល�្រស្តកនុងតំបន់េនះក៏្រតូវ
ទមទរឱយមនករយល់ដឹងទូលំទូ�យស្រមប់ដំេណីរករេនះផងែដរ។ 

 ែ្រសតំបន់ខពង់�បែដលពឹងែផ្អកេលទឹីកេភ្ល�ង (ែ្រសេល)ី៖ កសិករេនកនុងតំបន់េនះ
�ដុំះ្រសូវកនុងមួយឆន ពឹំងែផ្អកទងំ្រសុងេលីទឹកេភ្ល�ង។ េនះគឺជ�ថ នភពពិបក
បំផុតជមួយនឹងលទធភពទឹកបនថយចុះ និង្រតូវករផ្ល ស់ប្តូរដំ�ែំដលពឹងេលី
ទឹកេភ្ល�ង ដូចជដំ�្ំរសូវ និងេពតេទជដំ�ែំដលធន់នឹងេ្រគះ�ងំសងួត 
(ដំឡូងមី) រមួទងំដំ�មំនរយៈេពលខ្លី ដូចជ សែណ្ត កេសៀង/ពពួកដំ�ផំ្តល់
�សូត និងបែន្ល។ ជថមីម្តងេទៀត ករចូលរមួរបស់ម្រន្តីៃនមនទីរកសិកមមកសិកមម
រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទេខត្ត និងវទិយ�ថ ន្រ�វ្រជវ និងអភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ 
(CARDI) គួរែត�ចជួយស្រមួលដល់ភពងយ្រសួលកនុងករទទួលបន្រគប់
ពូជ និងបេចចកវទិយែដលចបំច់ដៃទេទៀត។ អនកជំនញគួរែតផ្តល់ដំបូនម នអំពី
វធិនករច្រមុះ្រគប់្រគងសមសភគចៃ្រង (IPM) �មរយៈ��េរៀនែ្រស
កសិករ េដីមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ៃនកររកី�ល�លេ�ម  និងក�្ត ចៃ្រង�មរយៈករ
េ្របីវធិនករ្រគប់្រគងបរ�ិថ នល្អគម ន�រធតុគីមីនិងមិត្តល្អស្រមប់បរ�ិថ ន។ 
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ជេ្រមីសបន�ុំស្រមប់ដំ�្ំរសូវេនក្រមិតកសិ�្ឋ ន (��ងខងេ្រកម) រមួ 
ទងំករទទួលបនពូជមន�យុកលខ្លីែដលធន់នឹងកេម្ត ែដលបនបេងកីតេឡីងេ�យ
វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវដំ�្ំរសូវអន្តរជតិ (IRRI)។ មនពូជបងក ត់ថមីជេ្រចីនែដល�ចធន់
នឹងសីតុណ្ហ ភពខពស់។ ជេ្រមីសបន�ុំទី២គឺករ�ដុំះ្រសូវរយៈេពលខ្លី២ដង េដីមបេីជៀស
�ងទឹកជំនន់េនតំបន់ទំនបលិចទឹក។ េគលបំណងៃនវធីិ�្រស្តេនះគឺេដីមបផី្ល ស់ប្តូរពី
ករ�ដុំះ្រសូវ�មែបប្របៃពណីែដល�ដុំះ្រសូវេនែ្រសជេ្រមកនុងអំឡុងេពលទឹកជំនន់ 
េ�ជករ�ដុំះ្រសូវរយៈេពលខ្លី២ដងវញិេដីមបបីេ្រញជ �សជំនន់ធំ។ ករេ្របីបេចចកេទស
្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវេនកែន្លងែដលមនករ្រគប់្រគងទឹកល្អ�ចជួយបេងកីន
ទិននផល និងបេងកីតដំ�្ំរសូវែដលធន់នឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងន់ធងរ។ ករែណនំ
ពូជែដលធន់នឹងករលិចទឹក�ចមិនែមនជជេ្រមីស្របកដនិយមស្រមប់្រគប់ទីកែន្លង
េទ ពីេ្រពះក្រមិតទឹកជំនន់នឹងេលីសពីក្រមិតៃនភពធន់កនុងករណីខ្លះ។ ទិដ្ឋភពៃនករ
បំផ្ល ញញឹកញប់េ�យទឹកជំនន់នឹងត្រមូវឱយេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរពី្រសូវរដូវវស�េ�្រសូវរដូវ 
្របងំ េនេពលែដលមន្របព័នធធ��្រស្ត្រគប់្រគន់។ េលីសពីេនះេទៀតកសិករកំពុង
្របឈមនឹងេ្រគះ�ងំសងួតមួយរយៈេនកនុងរដូវវស� េហយីករេ្របី្របស់ពូជ្រសូវែដលធន់
នឹងភព�ងំសងួតនឹងជួយកត់បនថយករខូចខតទិននផលេ�យ�រភព�ងំសងួតខ្ល ងំ។ 

 
ដ�ំងំយ 
រងេ្រគះ  

ករគ�ំម
កំែហង 

សេងខបផល 
ប៉ះពល់ 

ភពងយ
រងេ្រគះ 

ជេ្រមសីបន�ុ ំ

ដ�ំ្ំរសវូេនតបំន់
ដទីនំបែដលពងឹ
េលីទកឹេភ្ល�ង នងិ
្របព័នធ 
ធ��្រស្ត 

សីតុ�្ហ ភព
េកីនេឡងី។ 

សីតុណ្ហ ភពខពស់នងឹ
ថយចុះទិននផល នងិ
បេញចញឧសម័ន 
កបូននិច។  

មធយម ពូជធន់នឹងកេម្ត ផ្ល ស់ប្តូ
រកលវភិគ�ដុំះ េដីមបី
េជៀស�ងសីតុណ្ហ ភព
ខពស់បផុំតេនរដូវ្របងំ។ 

្របព័នធ្របពលវបបកមម
ដំ�្ំរសូវ និង 
បេចចកេទសបេញចញ
បញចូ លទឹក។ 
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ដ�ំ្ំរសវូេនតបំន់
ដទីនំបែដលពងឹ
េលីទកឹេភ្ល�ង នងិ
្របព័នធ 
ធ���ស្ត 

ភព�ងំសងួត ករបនថយរយៈេពល  
រដូវវស� នងិកង្វះទឹក
េភ្ល�ងេនរដូវ្របងំ �ជ
ករប៉ះពល់យ៉ង
ធងន់ធងរេទេលីផលិតកមម
ដំ�្ំរសូវ។  

ពីមធយមេទ
ខពស់ 

ពូជទុំមុនកលកំណត់ 
ផ្ល ស់ប្តូរកលវភិគ�ដុំះ 
រមួទងំដំ�្ំរសូវរយៈ
េពលខ្លី េនរដូវវស� 
េហយីបន្តេ�យករ�ំ
ដុះពូជដ�ំែំដលធន់
នឹងេ្រ�ះ�ងំសងួត។ 

ែកលម្អករ្រគប់្រគងទកឹ 
និង្របព័នធធ���ស្ត/
្រគប់្រគងទកឹខន តតូច
ែដល�ចបង្ហូរទឹកមកពី
បឹងទេន្ល�ប។  

្រសវូែដលពងឹេលី
ទកឹេភ្ល�ងេនតបំន់ដី
ទនំប 

ទឹកជំនន់ តំបន់ែដលងយរង
េ្រ�ះេ�យទឹកជនំន់
េនជុំវញិបងឹទេន្ល�ប 
និងេន ែផនកក�្ត ល
េខត្ត។  

ពីមធយមេទ
ខពស់ 

ពូជរយៈេពលខ្ល ី(ឆប់
ទុំ) េដមីបេីជៀស�ងេ្រ�ះ
ទឹកជំនន់ខ្ល ងំ និងេដីមបី
ផ្ល ស់ប្តូេទជករ�ដុំះ
ដំ�២ំដង។ 

េ្របីពូជធន់្រទ ំ
ប្តូរេទជដ�ំរំដូវ្របងំ  
ចិញច ឹម្រតីេន�លែ្រសេន
រដូវ្របងំ។ 

ែកលម្អ្របព័នធ្រគប់្រគង
ទឹក នងិទនំប់ទប់�ក ត់
ទឹកជំនន់ និងែកលម្អ
្របព័នធធ���ស្ត។ 

 

ដំ�ែំដល្រតូវបនគំ�មកំែហងដៃទេទៀតរមួមន ដំឡូងមីែដល្របឈមនឹងករ
គំ�មកំែហងេ�យ�រសីតុណ្ហ ភពេកីនេឡងី និងករជន់លិច។ ករេធ្វីេតស្ត�កលបង
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ពូជដំ�ដំំឡូងមីរយៈេពលខ្លី (ពី៧ េទ៨ែខ) បនបង្ហ ញថពូជទងំេនះ�ច�បំន
េដីមបេីជៀស�ងទឹកជំនន់។ វធីិ��ស្តេនះនឹងផ្តល់ទិននផលទប និងអំឡុងេពលដុះលូត
�ស់្របែហលមនរយៈេពលខ្ល ី េដីមបសីេ្រមចបនទិននផលមនភពទក់ទញ។ េដីមបី
េជៀស�ងទឹកជំនន់ ្របព័នធ�ដុំះដំ�ក៏ំ�ចផ្ល ស់ប្តូរេទេ្របី្របស់ដំ�េំផ�ងេទៀត ដូច
ជ េពតែដលមនវដ្តលូត�ស់ខ្លីជង។ 

ជេ្រមីសបន�ុ ំ រួមទងំករផ្ល ស់ប្តូ រេទេ្របី្របស់ដំ�ំែដលធន់នឹងកេម្ត ជង 
ដូចជ េពត ឬដំឡូងមី។ ករអភិវ��កសិកមមអភិរក�ជមួយនឹងករ�ដំំ�ឆំ្ល ស់ 
ដំ�វំលិជំុមនករ�បំែន្ល េពត ឬដំឡូងមី ជមួយដំ�គំ្រមបដី (ឧទហរណ៍ 
Arachis pintoi ឬ Stylosanthes sp.) �ចជជេ្រមីសស្រមប់កសិករថន ក់មធយមែដល
ជួយែកលម្អគុណភពដី និង្របព័នធៃនករ�ដំំ�ចំ្រមុះ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ
ជេ្រមីសេនះ�ចត្រមូវឱយមនករេ្របី្របស់េ្រគឿងយន្ត និងបេងកីនករេ្របី្របស់ថន សំំ�ប់
េ�ម ចៃ្រង។ 

ផលិតកមមបែន្លេន�មតំបន់ជយ្រកុង ឬេនតំបន់ែដលមនទំនក់ទំនងល្អជមួយ 
ទីផ�រ�ច្រតូវបនគ្ំរទជមួយនឹងបេចចកវទិ�រក� និងសន�សំំៃចទឹក ដូចជ្របព័នធ
េ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់ទឹក ករេ្របី្របស់ទឹកេ្រកមដី និងករ្របមូលទឹក។ បេចចកេទស
ទងំេនះ�ច្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងតំបន់តូចៗ ដូចជសួនចបរស្រមប់ករ�ដុំះេ្រចីន
េនរដូវ្របងំ។ កសិករ�ចេរៀនសូ្រតពីបទពិេ�ធន៍្របកបេ�យេជគជ័យ ជមួយនឹង
វធីិ��ស្តទងំេនះេន�មប�្ត េខត្តននកនុង្របេទសកមពុជ ដូចជេខត្ត�្វ យេរៀង និង
េខត្តៃ្រពែវង។ 

ករផ្ល ស់ប្តូរ្របតិទិន�ដុំះេដីមបបីេញច �សទឹកជំនន់នឹងមិនប៉ះពល់ដល់ែផនកេផ�ង
េទៀតេទ េនខណៈេពលែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរេនះ េដីមបកីរអភិរក�កសិកមមែដល�ច
ជួយឱយមនដីេនសល់ស្រមប់�លេ�ម ។ ករផ្ល ស់ប្តូរពីករ�សំែណ្ត កេទជករ�េំពត 
ឬដំឡូងមី នឹងកត់បនថយជីជតិដីេ�យគម នករបេងកីតបណ្តុ ំ ជតិ�សូតកនុងរយៈេពល
មធយម និងរយៈេពលែវង។ ករផ្តល់លទធភពទទួលបនទឹក�មរយៈករអភិវ��្របព័នធ 
����ស្តនឹងបេងកីតឱកសស្រមប់ករចិញច ឹម្រតីច្រមុះជមួយនឹង្រសូវ។ ករអភិវ��េនះ
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នឹងបេងកីនៃថ្លឈនួលពលកមមដ៏សមបូរេនរដូវ្របងំែដលនឹងផ្តល់ឱកសថមីដល់្រគួ�រែដល
ទម្ល ប់ផ្ល ស់ទីេទរកករងរ�មរដូវ។ េ្រកពី្របព័នធករចិញច ឹម្រតី និង�្ំរសូវ �លែ្រស
ែដលលិចទឹកគួរមនករ�ក់ចិញច ឹម្រតីេនរដូវ្របងំេដីមបីបេងកីនផល្រតីស្តុកេន�លែ្រស
កនុងរដូវវស�។ 

វ�ិល�ពភូមិ��ស្តស្រមប់ជេ្រមីសបន�ុំែដលបនេសនីេឡងីគឺមនទំហតូំច។ 
ករ�កលបងេនកសិ�្ឋ ន និងសហគមន៍េដីមបែីណនពូំជថមី បេចចកេទស�ដុំះ និងករ
អនុវត្តេលីករ្រគប់្រគងទឹកគួរ្រតូវបនបេងកីតេឡងីស្រមប់សហគមន៍ ឬក៏ដូចជថន ក់ឃុ។ំ 

ផល្របេយជន៍ែដលជសក្ត នុពលស្រមប់វធីិ��ស្តទងំេនះគឺត្រមូវករវនិិេយគ
មនក្រមិតតូច េហយីេពលេវ�ដឹកនកំរអនុវត្តមនរយៈេពលខ្លី េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង
វ�ិនករបន�ុំដៃទេទៀត ដូចជករែកលម្អ ឬដំេឡងីេហ�្ឋ រចនសមព័នធ����ស្តថមី 
(េមីល��ងខងេ្រកម)។ 

 
ក្រមតិៃន 
ករេឆ្លយីតប 

រយៈេពលខ្ល ី
(៥ឆន ខំងមុខ( 

រយៈេពលមធយម 
(៥េទ ១០ឆន (ំ 

រយៈេពលែវង 
(ជង១០ឆន (ំ 

បន�ុកំ្រមតិ
ទប  

េនេលីករផ្តួចេផ្តីមករងរ 
កសិកមម៖ ករែណនៃំនពូជថម។ី 

ករែណនពូំជធន់នឹងេ្រគះ�ងំ 
សងួត។  

ករែណនពំីពូជធន់
នឹងកេម្ត ។  

េគលនេយបយស្តីពកីរ
្រគប់្រគងទកឹគជឺគន្លឹះ 
ស្រមប់វស័ិយកសិកមមេន
កនុងតំបន់េនះ។  

ករបន�ុ ំ
បែនថម  

ករែណនពំីបេចចកេទសអភិរក� 
្របព័នធបេងកនីករ�ដុំះ្រសូវ។ 

្របព័នធេ្រ�ច្រសពេ�យដំណក់
ទឹកករ្របមូលទឹក។  

 ែកលម្អករ្រគប់្រគងទកឹ
កនុងរយៈេពលែវង។ 

ករបន�ុេំទ
នងឹករផ្ល ស់
ប្តូរ្របព័នធ 

 ករអភិវ�� ឬករ�្ត រ
េឡងីវញិ នងិករែក
លម្អ្របព័នធ����ស្ត 
ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរ

េគលនេយបយស្តីពកីរ
្រគប់្រគងទកឹកនុងរយៈេពល
ែវង។ 
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ដំ�រំដូវ្របងំ 
(ឧទហរណ៍ ពី្រសូវ
េទេពត សែណ្ត ក ជ
េដីម)។ 

 

ករេឆ្លីយតបនឹងករអនុវត្ត�នករបន�ុំ្រទង់្រទយធំ�ច្រតូវបនេធ្វីករ�កលបង
េនក្រមិតថន ក់តំបន់ស�្ឋ នដី�ែដលមនករគំ�មកំែហង្រសេដៀងគន  និង្របព័នធ�ំ
ដុះ្រសេដៀងគន ផងែដរ។ មូ៉ែដល�កសធតុសម្រសបបង្ហ ញពីករេឆ្លីយតប្រសេដៀងគន
េទនឹងសែណ្ត កេសៀង ដំឡូង និងេពត េនកនុងតំបន់ស�្ឋ នដី។ ករផ្ល ស់ប្តូរ្របតិទិន
�ដុំះ ឬែណនអំំពីភពធន់នឹងកេម្ត  និងពូជ្រសូវែដលធន់នឹងភព�ងំសងួតគឺជវធិនករ
ទូេទែដលមិនមនលកខណៈជក់�ក់�មភូមិ��ស្ដ េហយី�ច្រតូវបនេគចត់ទុកថ
្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងតំបន់ស�្ឋ នដីជេ្រចីន។ 

ជទូេទកសិករចបំច់្រតូវពិចរ�ឱ�បនហមត់ចត់អំពីរេបៀបែដលពួកេគនឹងេធ្វី
ករផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធ�ដុំះរបស់ពួកេគេដីមបេី�ះ្រ�យប�្ហ ទឹកេភ្ល�ង�យចុះ និងកត់
បនថយរដូវកល�ដុំះេដីមបរីក�ជីវភពរស់េនបន។ �ថ នភពេនះមន�រៈសំខន់ខ្ល ងំ
េនកនុងដីែ្រសចំករែដលគេ្រមងរេំ�ះទឹកជំនន់ និងភព�ងំសងួតនឹង�ងសង់ ឬេធ្វីករ
�្ត រ្របព័នធធ���ស្តេឡងីវញិ។ ្រកុមអនកេ្របី្របស់ទឹកែដលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ្រតូវបន
ែកលម្អមនឱកសកន់ែតេ្រចីនេឡងីកនុងករេ្របី្របស់ទឹកែដលមន្រ�ប់ ជពិេសស 
្របសិនេបី�ងស្តុកទឹក្រតូវបន�ងសង់ េហយីករអនុវត្តករ្រគប់្រគងទឹកេន�លែ្រស
្រតូវបនបំពក់្រតឹម្រតូវ។ 
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១៥. តំបន់ខពង់�ប និងភនំ 
ដីចំករ និងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិេនតំបន់ខពង់�ប និងភនំ ែចកេចញជ៣

្របេភទ៖ (១) កសិកមមពេនចរ ឬករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ ីឬករអភិរក� �ប់ទងំករ្របមូល 
និងករេ្របី្របស់អនុផលៃ្រពេឈ ី(២) ករ�ដុំះេលីដីទំនបពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល�ង ឬេ្របី
្របស់្របព័នធេ្រ�ច្រសព និង (៣) ដំ�ចំំករ (េកស៊ូ កេហ្វ និងចំករេឈហូីបែផ្ល)។ 
្របេភទទី២ និងទី៣េនះបនទទួលរងផលប៉ះពល់ ជពិេសសករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ខណៈករ�ដុំះ្របេភទទី១ េធ្វីឱយប៉ះពល់ករទញយកដីតំបន់អភិរក�េ�យសហ្រគស
កសិ-�ស�ហកមម និងករកប់�នដីៃ្រពេឈ។ី 

េនតំបន់ខពង់�ប និងភនំ ករគំ�មកំែហងចំបងៗចំេពះវសិ័យកសិកមមគឺករេកីន
េឡងីសីតុណ្ហ ភពទងំកនុងរដូវ្របងំ និងរដូវវស� និងករេកីនេឡងីកមពស់ទឹកេភ្ល�ង (ជ
ពិេសសកនុងែខតុ�)។ វធិនករបន�ុំេនះ្រសេដៀងេទនឹងវធិនករែដលបន�ក់េចញ
ស្រមប់េខត្តកំពង់ធំេនកនុងតំបន់ស�្ឋ នដីទេន្ល�បេដីមបទីប់ទល់នឹងសីតុណ្ហ ភពេកីន
េឡងី និងករជន់លិច�ច្រតូវបនេធ្វីករ�កលបង។ វធិនករទងំេនះ ដូចជ ករេ្របី
ពូជធន់នឹងកេម្ត  េ្របីពូជរយៈេពលខ្លីេដីមបេីជៀស�ងរដូវខយល់ពយុះ និងទទួលយកករ�ំ
ដុះដំ�្ំរសូវេទ្វដងេនតំបន់ទំនបែដលមនេភ្ល�ងធ្ល ក់។ ករអនុវត្តពូជធន់នឹងភព�ងំ
សងួត�ចជួយកសិករេជៀសផុតពីបញ្ហ �ងំេភ្ល�ងមួយរយៈខ្លីេនកនុងរដូវវស�។ 

េនក្រមិត្រគួ�រ ករ�បំែន្លខន តតូច�ច�ក់បញចូ លជមួយកមមវធីិ្របមូលទឹក
េដីមបេីធ្វីពិពិធកមមផលិតកមមេសប�ង និងបេងកីនសន្តិសុខេសប�ង។ លទធភពទទួលបនធតុ
ចូលចបំច់�ចជ�បសគគស្រមប់សហគមន៍តំបន់�ច់្រសយល។ 

 

ដំ�ងំយ 
រងេ្រគះ 

ករគំ�ម 
កំែហង 

ផលបះ៉ពល់សេងខប ភពងយ
រងេ្រគះ 

ជេ្រមសីបន�ុ ំ

ដំ�្ំរសវូពឹង
ែផ្អកេលីទឹក
េភ្ល�ង  

សីតុណ្ហ ភពេកីន 
េឡងី។ 

ពយុះ និងទឹកេភ្ល�ង
េកីនេឡងី។  

ទិននផលថយចុះជ 
មយួសីតុណ្ហ ភព 
អតិបរមិ។ 

ពយុះញឹកញប ់និង

មធយម  ពូជ្រសូវែដលធន់នងឹ 
កេម្ត ។  

ពូជ្រសូវ្រ�ល នងិករ�ំ
ដុះដ�ំ្ំរសូវេទ្វដង។ 
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េភ្ល�ង�្ល កខ់្ល ងំ�ច
បេងកីតឱយមនទឹកដក ់
និងបំផ្ល ញដំ�។ំ  

ែកលំអ្របព័នធបង្ហូរទឹក។ 

ករ្រគប់្រគងសំណឹកដី 
និងរុកខជតគិ្រមបដីេន
តំបន់ខពង់�បនងិជ្រមល 

្របព័នធបេងកនីករ�ដុំះ 
្រសូវ។ 

ពូជែដលធន់នងឹេ្រ�ះ�ងំ
សងួត។ 

ែកលំអករ្រគប់្រគង 
ទឹក។ 

ករែណនអំំពី្របព័នធ�ំ
ដុះ។ 

ដំឡូងមី  ពយុះ និងករេកីន
េឡងីកមពស់ 
ទឹកេភ្ល�ង។ 

សីតុណ្ហ ភពេកីន 
េឡងី។  

េ�យ�រករ 
អនុវត្តករេធ្វីដី�ល
ែ្រស ដំ�ងំយរង
េទនឹងសំណឹកដី។  

មធយម  ែកលំអ្របព័នធបង្ហូរទឹក។ 

្របព័នធ្រគប់្រគងសំណឹក
េនេលីជ្រមល។ 

េដីមេឈហូីប
ែផ្លកេហ្វ  

ពយុះ និងទឹកេភ្ល�ង
េកីនេឡងី។ 

សីតុ�្ហ ភពេកីនេឡី
ង។ 

េ្រ�ះ�ងំសងួត។  

�ងំរយៈេពលែវង បះ៉
ពល់េលីករលូត
�ស់និងទិននផល។  

មធយម  ពូជបងក ត់។ 

កសិកមមអភិរក�។ 

្របព័នធបេងកនីករ�ដុំះ 
្រសូវ (្របព័នធ្របពល 
វបបកមមដំ�្ំរសូវ
(SRI))។ 

េកសូ៊  សីតុ�ភ ពេកីន 
េឡងី។  

សីតុណ្ហ ភពេលីស 

��អង�េស េ្រចីន
ៃថង កតប់នថយករ
លូត�ស់ និង 
ទិននផល។ 

មធយម  ពូជភពធន់នងឹកេម្ត ។  
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ទឹកជំនន់ និងទឹកលិចកនុងតំបន់នឹង្រតូវករ្របព័នធបង្ហូរទឹកកនុង្របព័នធ�ដុំះ្រសូវ។ 
្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ (SRI) និងបេចចកេទស្រប�ក់្របែហលគន  គួរ្រតូវបនេធ្វី
ករ�កលបង េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវភពធន់របស់ដំ�្ំរសូវេទនឹងខ�ល់ពយុះ។ 
ចំេពះតំបន់ខពង់�ប ករេកីនេឡងីកមពស់េភ្ល�ង និងពយុះ នឹងបេងកីននូវអ្រ�សំណឹក។ ករ
�ដុំះេ�យេ្របី្របព័នធ្របពលវបបកមមដំ�្ំរសូវ (SRI) និងករ�ដំំ�េំ�យមនគ្រមប
ដីគឺជជេ្រមីសសក្ត នុពលកនុងករកត់បនថយសំណឹក និងបេងកីនគុណភពដី។ ឧទហរណ៍
ៃនករអនុវត្ត្របកបេ�យេជគជ័យៃនបេចចកេទសទងំេនះ�ច្រតូវបនរកេឃញីេនកនុង
្របេទសេវៀត�ម និងតំបន់ខពង់�បៃន្របេទស�វ។ 

ករ�ដំំ�ឆំ្ល ស់ េពត និងករ�វំលិជំុៃនពូជេពតនិងសែណ្ត ក Cowpea ��ំ
េ�ម  Brachiaria sp គឺជជេ្រមីសស្រមប់្របព័នធ�ដុំះដំ�ែំបបថមី។ ដំ�អំនុផលក៏
�ចផ្តល់េសប�ង និង្រគប់ធញញជតិបែនថមស្រមប់សត្វចិញច ឹមផងែដរ ទងំសែណ្ត កេសៀង 
និងេពត្រតូវករ្របមូលផលមុនេពលេភ្ល�ងធ្ល ក់ខ្ល ងំេនែខតុ�។ វធិនករបន�ុំ្រសេដៀង
គន េនះែដរ គឺ្រគប់្រគន់ស្រមប់ដំ�េំពត ដំឡូងមីែដលមនករែ្រប្របួលកនុងរយៈេពល
បុ៉នម នឆន េំនះ។ ករ�ដំំ�ឆំ្ល ស់ ដំ�វំលិជំុ ដូចជ េពត ដំឡូង សែណ្ត ក ្រតូវបន
េគ�កលបងយ៉ងទូលំទូ�យ េន�មប�្ត េខត្តេផ�ងេទៀតៃន្របេទសកមពុជ េហយី
បេចចកេទសេនះ្រតូវបនចម្លងតៗគន េន�មតំបន់ខពង់�បនន។  

ភពសម្រសបៃនដំ�េំកស៊ូនឹងមនក្រមិតទប េហីយករគំ�មកំែហងេ�យ 
�រសីតុណ្ហ ភពេក្ត ខ្ល ងំ�ចបេងកីតករផ្ល ស់ប្តូរកមពស់ែដលទមទរឱយមនចំករថមីៗេន
តំបន់ខពង់�ប។ ករ�ដំំ�ចំ្រមុះកនុងចំករកេហ្វ �្វ យចនទី និងេដីមេឈហូីបែផ្ល គឺ�ច
េធ្វីេទបន បុ៉ែន្តតៃម្លៃនែខ�ស�្វ ក់ផលិតកមម និងករែស្វងរកទីផ�រែដល�ចសេ្រមច
បនគួរគបប្ីរតូវបនធន។ 

េនកនុងតំបន់ទំនបទេន្ល�ប ត្រមូវករវនិិេយគជយុទធ��ស្តែ្រប្របួលែដល្រតូវ
បនកំណត់េនទីេនះនឹងមនចំនួនតិចតួច េហយីេពលេវ�ដឹកនកំរអនុវត្តនឹងមន 
រយៈេពលខ្ល ី(��ងខងេ្រកម)។  
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ក្រមតិៃនករេឆ្លយីតប រយៈេពលខ្ល ី
(5ឆន ខំងមុខ) 

រយៈេពលមធយម 
(5 េទ10ឆន (ំ 

រយៈេពលែវង 
(ជង10ឆន )ំ 

បន�ុកំ្រមតិទប ករែណនពូំជថមី (ទុំមុន
កលកំណត់ នងិធន់នងឹ
ភព�ងំសងួត) 

ករែណនពូំជធន់នឹង 
កេម្ត ។  

 

ករបន�ុបំែនថម  ករែណនបំេចចកេទស 
អភិរក� នងិករ�ដំ�ំំ
េ�យមនគ្រមបដី ជមួយ
នឹងដំ�ថំមី នងិករ�ំ
ដំ�។ំ 

ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង
ស្រមប់ផលិតកមមបែន្លខន ត
តូច។  

ែកលម្អ្របព័នធបង្ហូរទឹក
េនតំបន់ទំនប។ 

្របព័នធ្របពលវបបកមម
ដំ�្ំរសូវ (SRI)។ 

 

ករបន�ុេំទនងឹករ
ផ្ល ស់ប្តូរ្របព័នធ  

  ករផ្ល ស់ប្តូរកមពស់
ស្រមប់េកសូ៊។ 

�េំដីមេឈហូីបែផ្ល
និង�្វ យចនទ។ី  

 
េដីមបែីកលម្អ្របព័នធបង្ហូរទឹកេនតំបន់ែដលមនទឹកលិច កនុងករែណនពូំជធន់នឹង

កេម្ត  និងករផ្ល ស់ប្តូររយៈកមពស់ស្រមប់ករ�ដុំះដំ�េំកស៊ូ ដំេណីរករេធ្វីែផនករ 
និងករអនុវត្តយូរអែង្វងៃនត្រមូវករ។ ផលប៉ះពល់ៃនករេកីនេឡងីសីតុណ្ហ ភពនឹងមិន
េកីតេឡងីភ្ល មៗេទ។ ករែកលម្អ�លេ�ម ជមួយនឹងករ�បំែនថមនូវពូជេ�ម  Brachiaria 

sp �ចផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់េគ ្រកបី។ ករបេងកីនសមតថភព្របព័នធ្រប�យបង្ហូរទឹក
�ម�លែ្រស នឹងជួយកត់បនថយរយៈេពលៃនលិចទឹក និងជួយបេងកីនសក្ត នុពល
ស្រមប់ករចិញច ឹម្រតី និងេន�ទ្រតីផងែដរ។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករេន�ទ
្របេភទេនះមិនសូវមនករេពញនិយម និងផ្ដល់នូវ�រសំខន់ស្រមប់េសដ្ឋកិចចកនុងេខត្ត
តំបន់ខពង់�បេនះេឡយី។ ករែកលម្អ្របព័នធលូរេំ�ះទឹកឱយមនភព្របេសីរេឡងី ត្រមូវឱយ
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មនករអេងកតេទេលីករេ្រជីសេរសីតំបន់ែដលងយរងេ្រគះធងន់ធងរ។ ករែណនអំំពី
បេចចកេទសថមីៗស្រមប់ករ�ដំំ� ំករ�ដំំ�បំន្តបនទ ប់ និងករ�ដំំ�វំលិជំុ គួរែត
អនុវត្តេន�មកសិ�្ឋ ន ឬអនុវត្តេ�យស�គមន៍។ បេចចកេទសទងំេនះសំេ�េលីវធីិ
��ស្តែដល�ចព្រងីកេនតំបន់ស�្ឋ នដីខពង់�បេនេពលេ្រកយេទ�ត (តំបន់ស�្ឋ នដី
ែដលមនរយៈកមពស់មធយម និងរយៈកមពស់ទប)។ 
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ឃ. ������� 
ឃ. ឯកសារយោង
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ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ម្របព័នធ
កសិកមម
ានម្រសូវជា
មូល ឋ ន
ទៅត៊ាំបន់ែើ
េ៊ាំនាប 

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ែើ  

 កសិកមមអភិរកេ (CA)  

 រម នការភជួររស់  

 ែ៊ាំោ៊ាំគ្ម្រមប 

  ៊ាំជាគ្សមព 
 រទដត សម្រាប់ ៊ាំ  
 ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងជាតិនម្របកនសង
ែើ។  

ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

កសិករ 
ម្រករមកសិករ  
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 
វេិាាថ ន CARDI ។  

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣ 
កសិកមម - កាត់បនថយជាតិ
នម្រប និងបទងកើតត៊ាំបន់ ៊ាំែសោះ
ទ ើងវញិ។  

កសិកមមអភិរកេ ម្រតូវ
បានក៊ាំណត់ទ យ
ទរលការណ៍ច៊ាំនួន
៣ដែលម្រតូវបាន
ផ្រភាជ ប់រន ទៅវញិ
ទៅមកគ្ឺ៖  
(ក) បនតកាត់
បនថយការរ ៊ាំខ្នែល់
ែើនូវអ៊ាំទពើទមកានិក
ទ៊ាំងឡាយ 
(ខ្) គ្ម្រមបែើ
ទ យារធាតសសរ ើ
រងគជាអចិនស្រនតយ ៍
(គ្) ពិពិធ្កមមនន
ការ ៊ាំែ៊ាំោ៊ាំបងវិល
កនសងករណើ ែ៊ាំោ៊ាំ
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ ឬរសកាជាតិ
កនសងករណើ ែ៊ាំោ៊ាំ
ានអាយសកាលយូរ
ឆ្ន ៊ាំ 
បូមេឹកាមដបប
ជ្ើវាស្រសត (ែ៊ាំោ៊ាំ
ម្រសូវជាចមបង 
សដណត កទសៀង 
ឬទពាត Eleusine 
ឬ Cajanus ការ ៊ាំ
ម្ររប់ផ្លទ ល់។ 

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
េឹក  

 បងាូរេឹក 

 ការម្រកិត 

េទនលាប 
ែើសណត  
ទ្នរ 

កសិករាន ក់ៗ 
ម្រករមកសិករ 
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ១
ធ្នធានេឹក - ការការពារ
េឹកជ្៊ាំនន់ 

លូបងាូរេឹក និងការ
រល លែើាន 
ារៈស៊ាំខ្ន់កនសងការ
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣
កសិកមម - ម្របព័នធ 
ធារាស្រសតខ្ន តតូច។ 

ទម្របើម្របាសេ់ឹកឱ្យ
ានម្របសិេធភាព។ 

 ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងេឹកទ យ
ដផែកទលើម្រករម។  

ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

ម្រករមអនកទម្របើម្របាស់េឹក
សម្រាប់កសិ ឋ ន  
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣ 
កសិកមម - ម្របព័នធ 
ធារាស្រសតខ្ន តតូច។ 

សាគ្មអនកទម្របើ
ម្របាស់េឹក (WUA)/ 
ម្រករមអនកទម្របើម្របាស់
េឹក (WUG) 
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងេឹករមួ  
នងលទម្របើម្របាស់េឹក។  

 ម្របព័នធទម្រាចម្រសពទ យ
ត៊ាំណក់េឹក 

 ម្របព័នធទម្រាចម្រសពបាច
ាច (Sprinkler) 

េទនលាប 
ែើសណត   

កសិករ 
ម្រករមកសិករ 
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣ 
កសិកមម - ម្របព័នធ 
ធារម្របព័នធធារាស្រសត 
ខ្ន តតូច។ 

បទចេកវេិាសម្រាប់
ការទម្របើម្របាស់េឹក
ដែលានម្របសិេធ
ភាពែល់រសកាជាតិ។ 



មគ្គទ្សក៍បច្ច្កវិទ្យាបន្សុាំសម្្ប់វិស័យកសិកម្ម

271

មគ្គទេសក៍បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំសម្រាប់វស័ិយកសិកមម  

264 

ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

 ការយកេឹកទម្របើម្របាស់ -  
អណតូ ងសនប់ ជ្ើកអណតូ ង
លូ ។ល។  

 
 

 ម្របមូលេឹកទភលៀង - ខ្ន តធ្៊ាំ 
និងខ្ន តតូច។  

ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

កសិករ និងម្រគ្ួារ។  គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR 
៣ កសិកមម - ម្របព័នធធារ 
ាស្រសតខ្ន តតូច ដកលមែការ
ម្របមូលេឹកទភលៀង។  

ការម្របមូលេឹកទភលៀង
ទៅខ្ងទម្រៅ និង
ការសតសកេសកេឹក  
ការអភិរកេេឹក។  

 តម្រមូវការេឹកសម្រាប់
ែ៊ាំោ៊ាំ និងការទម្របើម្របាស់ 
េឹក។  

ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

កសិករ 
ម្រករមអនកទម្របើម្របាស់េឹក  
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ១
ធ្នធានេឹក - កាត់បនថយ
ហានិភ័យអាកាសធាតស  
គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR 
២ កសិកមម - ម្របសិេធភាព
ទម្របើម្របាស់េឹក។ 

ការយល់ែឹងអ៊ាំពើ
តម្រមូវការេឹកសម្រាប់
ែ៊ាំោ៊ាំានក៊ាំណត់
កនសងច៊ាំទោម
បសគ្គលិកម្រកសួង
ធ្នធានេឹក និង
ឧតសនិយម និង
ម្រកសួងកសិកមម រសកាា
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ម្របាញ់ និង
ទនាេ 

 ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងការខ្វោះខ្ត 
េឹក។ 

េទនលាប កសិករាន ក់ៗ 
វេិាាថ ន CARDI ។ 

រម ន ម្របព័នធម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ែ៊ាំោ៊ាំចម្រមរោះ
សម្រាប់េទនលាប 
ទែើមបើម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ផលិតកមមែ៊ាំោ៊ាំ។  

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ម្របព័នធ 
ជ្លផល 

 វារ ើវបបកមម - ម្រសោះចិញ្េ ឹម
ម្រតើ 

 ចិញ្េ ឹមម្រតើ ឬបងាគ កនសងដម្រស 

 ការចប់យកម្រតើធ្មមជាតិ 
(នម្រព)។  

េទនលាប 
ែើសណត  
ទ្នរ 

អនកទនាេ 
ម្រករមជ្លផល 
កសិ-ពាណិជ្ជកមម។ 

 ារៈស៊ាំខ្ន់នន
ម្របព័នធចម្រមរោះ
សម្រាប់ែ៊ាំោ៊ាំ 
(ម្រសូវ) និងជ្លផល
ទៅត៊ាំបន់ែើេ៊ាំនាប។  

ម្របព័នធ
កសិកមម
ត៊ាំបន់

បទចេកវេិា
ែើកសិកមម
ត៊ាំបន់ែើ

 ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងែើជ្ម្រាល  

 ការទធ្វើជាថាន ក់ 

ខ្ពង់រប 
ភន៊ាំ 

កសិករ 
ម្រករមកសិករ 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣ 
កសិកមម - ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងែើ

បទចេកវេិាែើ 
កសិកមមត៊ាំបន់ែើ
ច៊ាំទោត  
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ខ្ពង់រប នងិ
ត៊ាំបន់ភន៊ាំ 

ច៊ាំទោត 
(SALT)។  

 ការអភិរកេែើ 
 ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវាលទមម  
 ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទម្រជាោះ។ 

ទ្នរ អនកផេបទចេកទេស
ថាន ក់ទខ្តត 

ទៅាមត៊ាំបន់ភន៊ាំ - កសិកមម
ធ្ន់នឹងអាកាសធាតស។  

ទម្របើម្របាស់ទែើមទឈើ
ផដល់ជាតិអាសូត 
បទងកើតជ្ើ និងម្របភព
ច៊ាំណើ សតវ។ ម្របព័នធ
ទនោះក៏រមួបញ្េូ ល
ទ៊ាំងែ៊ាំោ៊ាំទសបៀង
ចម្រមរោះ ែ៊ាំោ៊ាំម្របច៊ាំ
ឆ្ន ៊ាំ និងែ៊ាំោ៊ាំាន
អាយសទម្រចើនឆ្ន ៊ាំដែល
ែសោះលូតលាស់ទៅ
ចទនាល ោះជ្ួរ។ ម្របព័នធ
ទនោះអាចកាត់បនថយ
ស៊ាំណឹកែើ និងាដ រ
ទ ើងវញិនូវែើចស់
ដែលានកម្រមិត
ទបទៅជាម្របព័នធ
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

កសិកមមដែលរក
ម្របាក់ច៊ាំទណញ។ 
តម្រមូវឱ្យានការ 
ទបតជ្ាចិតតយូរអដងវង 
និងធាតសចូលពើ
កសិករ និងម្រករម។ 

កសិ-រសកាកមម 
និងនម្រពទឈើ។  

 ការដកលមែទៅស ូ 
 អនសផលនម្រពទឈើ 
 ទែើមទកាងកាង 

 ទែើមទឈើាមរបង/របង
ទែើមទឈើ 

 ទែើមទឈើផតល់ធាតស 
អាសូត 

 ទែើមទឈើពេសម្របទយជ្ន៍ 

ខ្ពង់រប 
ភន៊ាំ 
ទ្នរ 

កសិករាន ក់ 
ម្រករមកសិករ 
កសិករខ្ន តធ្៊ាំ (ចាក រ) 
អងគភាពកសិ - 
ពាណិជ្ជកមម  
អនកផេពវផ្យថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣ 
កសិកមម - ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងែើ
ទៅត៊ាំបន់ទ្នរ - កសិកមមធ្ន់
នឹងអាកាសធាតស។  

 ៊ាំទៅត៊ាំបន់ដែល
ាននើវ  ូខ្ពស់ 
ការទធ្វើជាមលប់  
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង 
អនសផលនម្រពទឈើ  
ការាដ រនម្រពទកាង
កាងទ ើងវញិ។ 
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

អនតរវស័ិយ
ទ យដផែក
ទលើម្របព័នធ 
ប៊ាំណិនជ្ើវតិ 

ការអភិវឌ្ឍ
ដខ្េសងាវ ក់ 
ផលិតកមម។ 

 ការសតសកេសកទម្រកាយទពល
ម្របមូលផល និងការ 
ដកនចន។  

ម្រគ្ប់ទខ្តត និង 
ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

កសិករ 
ម្រករមកសិករ 
វស័ិយឯកជ្ន 
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR 
២ កសិកមម - ពម្រងឹងភាព
ធ្ន់នឹងអាកាសធាតសននទេ
 ឋ រចនាសមព័នធទម្រកាយការ
ម្របមូលផល។  

ទធ្វើឱ្យម្របទសើរទ ើង
នូវការសតសក និងដក
នចន (ច៊ាំោយតិច)  
ទេ ឋ រចនាសមព័នធ
អាកាសធាតស
សម្រាប់ការសតសកេសក 

   ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្រករមទេ ឋ
រចនាសមព័នធដែលបាន
ដចករ ៊ាំដលក។ 

ម្រគ្ប់ទខ្តត និង 
ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

កសិករ 
ម្រករមកសិករ 
វស័ិយឯកជ្ន 
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR 
២ កសិកមម - ពម្រងឹងទេ ឋ
រចនាសមព័នធ O & M។ 

ារៈស៊ាំខ្ន់នន
ទម្រគ្ឿងបរកិាា រទអ ចិ
ម្រតូនិច និងទេ ឋ
រចនាសមព័នធ។ 

 េើផ្ររមួ  ម្រគ្ប់ទខ្តត និង កសិករ  
ម្រករមកសិករ  
វស័ិយឯកជ្ន។ 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR 
២ កសិកមម - ពម្រងឹងទេ ឋ
រចនាសមព័នធ O & M។ 

ទធ្វើឱ្យម្របទសើរទ ើង 
និងេើផ្រាន
ម្របសិេធភាព  
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស់ 

ជ្ើវភាពម្របទសើរជាង
មសន។ 

 ធានារ ប់រងែ៊ាំោ៊ាំ ម្រគ្ប់ទខ្តត និង 
ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស ់

កសិករ 
ម្រករមកសិករ  
វស័ិយឯកជ្ន។ 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR 
២កសិកមម - ការធានា
រ ប់រងែ៊ាំោ៊ាំាកលបង
ទ យទម្របើ សនទសេន៍
អាកាសធាតស។ 

ម្របទភេ 
ទម្ររងការណ៍ម្រតូវ
បានក៊ាំណត់។ 

 ការអភិរកេ 
ថាមពល។  

 ជ្ើវឧសម័ន 

 រសកាជាតិផតល់ថាមពល 

 ចស្រងាក នម្របសិេធភាព 

ម្រគ្ប់ទខ្តត និង  
ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស ់

កសិករាន ក់ 
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 
អងគការទម្រៅរ ឋ ភិបាល 

រម ន ផលិតកមម និងការ
ទម្របើម្របាស់ថាមពល 

សនតិសសខ្ 
ទសបៀង។ 

 ធ្នាររម្ររប់ពូជ្ 

 ធ្នាររទសបៀង។ 

ម្រគ្ប់ទខ្តត និង កសិករ 
ម្រករមកសិករ 

គ្ទម្រាងវនិិទយគ្ SPCR ៣ 
កសិកមម - ការដណនា៊ាំអ៊ាំពើ

ានការផ្រភាជ ប់
យ ងជ្ិតសនិេធទៅ
នឹងម្របព័នធកសិកមម
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស ់

វស័ិយឯកជ្ន  
អនកបទចេកទេសថាន ក់
ទខ្តត 

ែ៊ាំោ៊ាំដែលធ្ន់ម្រទ៊ាំនឹង
ទម្ររោះេឹកជ្៊ាំនន់/រ ៊ាំងសងួត។ 

ដែលានមូល ឋ ន
ទៅទលើែើេ៊ាំនាប។ 
ប សដនតរមួបញ្េូ លទ៊ាំង
ែ៊ាំោ៊ាំទសបៀង 
ស៊ាំខ្ន់ៗដែល ៊ាំ
ែសោះទៅម្រគ្ប់េើកដនលង
ទ៊ាំងអស់។ 

សិេធិទលើែើធ្លើ/ 
េឹក  

 លេធភាពេេួលបានសិេធិ
ទលើែើធ្លើ/េឹក 

ម្រគ្ប់ទខ្តត និង
ត៊ាំបន់ទកេម្រត 
បរាិថ នទ៊ាំង
អស ់

កសិករាន ក់  
ម្រករមកសិករ។ 

រម ន  គ្នលឹោះស៊ាំខ្ន់ៗ
ច៊ាំទពាោះបទចេកវេិា 
បន ស្ ៊ាំខ្ងទលើគ្ឺសិេធិ
េេួលបានម្រគ្ួារ 
និងម្រករមកសិករពើែើ
ធ្លើ និងេឹក។ ែូទចនោះ
វាជាគ្នលឹោះទែើមបើធានា
ថាសិេធិទ៊ាំងទនោះ
ានសសពលភាព។ 
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ម្របទភេ បទចេកវេិានន
ការបន ស្ ៊ាំ 

ម្រករមការងារ 
បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំ 

ត៊ាំបន់ 
ទកេម្រតបរាិថ ន 

ការអនសវតត គ្ទម្រាងពាក់ព័នធរបស ់
កមមវធិ្ើយសេធាស្រសតសម្រាប់
ភាពធ្ន់នងឹអាកាសធាតស 

(SPCR) 

ទយបល ់

ទរលនទយបាយ
របស់រ ឋ ភិបាល
ានារៈស៊ាំខ្ន់
ទៅេើទនោះ។ 
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ឧបសមព័នធេ២ី៖ ការេិភាគព្ហុ្សេិនិចឆ័យននបវចេកេិេាបនាុំនឹងេិសយ័កសកិមម 
តារាងេី១ក៖ តារាងោក់ព្ិនទុបវចេកេិេាបនាុំកសកិមម 

ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

១. តនមល  ១០% ០,៥ 0៥ ០,៤ ០,៥ ០,៣៥ ០,៣៥ ០,៣0 ០,៣0,3 ០,២៥ 
១.១. ទតើនងលទែើមរបសក់សិករ
ាន កក់នសងទពលផតួចទផតើម/ 
ការអនសវតត/ឧបករណ៍ានតនមល
យ ងោ? 

៥០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ ២ ២ ១ 

១.២. ទតើនងលទែើមសម្រាប់
កសិករទ៊ាំងអស់កនសងទពលផតួច
ទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ 
ានតនមលប សនាម ន?  

៥០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៣ ៣ ៤ ៤ ៤ 

២. ម្របសិេធភាពទសែឋកិចេ  ១០% ០,១0 ០,៣ ០,២ ០,១ ០,៤ ០,៤ ០,២ ០,២ ០,២ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

២.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះផតល់
អតថម្របទយជ្នទ៍សែឋកិចេទម្រចើន
ជាង ឬយ ងោ ទបើសិនមិន
បានទធ្វើទាោះទនាោះ? 

១០០% ១ ៣ ២ ១ ៤ ៤ ២ ២ ២ 

៣. ពលកមម  ៨% ០,៤ ០,៤ ០,៣២ ០,១៦ ០,៣២ ០,៣២ ០,២៤ ០១៦ ០,១៦ 
៣.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះតម្រមូវ
ឱ្យានការវនិិទយគ្ខ្ពសទ់លើ
កាល ៊ាំងពលកមមដែរឬទេ? 

១០០% ៥ ៥ ៤ ២ ៤ ៤ ៣ ២ ២ 

៤. ភាពអាចបតដ់បនបាន/ 
អាចពម្រងើកបាន 

១០% ០,៣៥ ០,៣៥ ០,៣៥ ០,៤៥ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,២ ០,៣៥ 

៤.១. ទតើបទចេកវេិាអាចទធ្វើ
ការបដូរាមច៊ាំណងស់ម្រាប់
ម្របទភេទេសភាពជាក់លាក់

៥០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ ៤ ២ ៤ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

ទ យមិនគិ្តពើតនមលច៊ាំោយ 
បានងាយម្រសួលដែរឬទេ? 
៤.២. ទតើការផតួចទផតើម/ 
ការអនសវតត/ឧបករណ៍ងាយ
ម្រសួលទម្របើដែរឬទេ? 

៥០% ២ ២ ៤ ៤ ២ ២ ២ ២ ៣ 

៥. សកមមភាព/បទចេកវេិា
ងាយម្រសួលកនសងការទម្របើម្របាស/់ 
ម្របតិបតតកិារ 

១០% ០,២ ០,២ ០,២ ០,៣ ០,២ ០,២ ០,២ ០,១ ០,៣ 

៥.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះម្រតូវ
ការការរ៊ាំម្រេដផនកបទចេកទេស
ទម្រចើនទេដែរឬទេ? 

១០០% ២ ២ ២ ៣ ២ ២ ២ ១ ៣ 

៦. ភាពពាកព់ន័ធ  ៥% ០,១៥ ០,១៥ ០,២ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២ ០,២ ០,២ 
៦.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះនឹង
េេលួបានទជាគ្ជ្យ័ (ទម្រចើន

១០០% ៣ ៣ ៤ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ ៤ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

ជាងទនោះទេ) ម្របសិនទបើការ 
អនសវតដម្រតូវបានពនារទពល៥ 
១០ ឬ២០ឆ្ន ៊ាំ? ទ យារ
អាកាសធាតស/រ ឋ ភិបាល/
ច៊ាំទណោះែឹង/ទែើមេសន/ 
បទចេកវេិា/ទេ ឋ រចនាសមពន័ធ/
កាលៈទេសៈទផេងទេៀត។ 
៧. សមធ្ម ៌ ៥% ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,១ ០,១ ០,២ 
៧.១ ទតើបទចេកវេិាទនោះេេលួ
ផលម្របទយជ្នមិ៍នទសមើរន ទៅ
ាមនងលទែើមននត៊ាំបនទ់ផេងៗ 
ជ្៊ាំនានទ់ផេងៗ ជាពិទសស 
ម្រករមមនសសេ (ឧទេរណ៍៖ 

១០០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ២ ២ ៤ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

ស្រសតើ) ឬល៊ាំ បថ់ាន កទ់សែឋកិចេ 
និងសងគមដែរឬទេ? 
៨. លេធភាពាថ បន័ ៥5% ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,១៧៥ ០,២ ០,២ ០,២ ០,២ ០,២ 
៨.១. ទតើវាអាចម្រតូវបានអនសវតត
ជាមយួនឹងាថ ប័ន និងទម្រកាម
ចាបដ់ែលានម្រាបដ់ែរ
ឬទេ? 

៥០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៣ ៣ ៥ ៥ ៥ 

៨.២. ទតើបទចេកវេិារ៊ាំម្រេ
ទរលនទយបាយរបស់ 
រជ្រ ឋ ភិបាលកមពសជាដែរ
ឬទេ?  

៥០% ៤ ៤ ៤ ២ ៥ ៥ ៣ ៣ ៣ 

៩. ផលប ោះពាលប់រាិថ ន និង
សសខ្ភាព និងសសវតថិភាព 

៥% ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២ ០,១៧៥ ០,២ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

៩.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះ 
គ្៊ាំរមក៊ាំដេងែលធ់្នធាន 
បរាិថ នដែរឬទេ?  

៥០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ 

៩.២. ទតើបទចេកវេិាទនោះ
បទងកើន ឬបនថយហានិភយ័នន
ជ្៊ាំងឺ ឬរបសួដែរឬទេ?  

៥០% ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៣ ៤ 

១០. តម្រមវូការេើផ្រ ៩% ០,១៨ ០,១៨ ០,២៧ ០,១៨ ០,៣៦ ០,៣៦ ០,១៨ ០,០៩ ០,១៨ 
១០.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះ 
ានេើផ្រលែម្របទសើរដែល
ាកសមទៅនឹងវធិ្ើាស្រសត
ដផែកទលើេើផ្រដែរឬទេ? 

១០០% ២ ២ ៣ ២ ៤ ៤ ២ ១ ២ 

១១. លេធភាពននការេេលួ
យកបាន 

៨% ០,១៦ ០,១៦ ០,២៧ ០,៣២ ០,២៧ ០,៣២ ០,២៧ ០,១៦ ០,៣២ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ដផនការសម្រាបក់ារដម្របម្របួល និងវសិមរូបអាកាសធាតស ការទម្របើម្របាស ់និងម្រគ្បម់្រគ្ងេឹកម្របកបទ យនិរនតរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធម្រតួត 
ពិនិតយការ 
ដម្របម្របួល
អាកាសធាតស
ថាន កជ់ាតិ 

ការពាករ
ម្របច៊ាំឆ្ន ៊ាំ
ាមរែូវ 

ការទធ្វើវមិជ្ឈការ
ម្របពន័ធម្របកាស
អាសននាម
សេគ្មន៍ 

ការធានា
រ បរ់ងដផនក
អាកាស
ធាតស 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពបាចាច 
(ស្រសពើងទ លើ) 

ម្របពន័ធទម្រាច
ម្រសពត៊ាំណកេឹ់ក 

ការបូមេឹក
ទ យថាមពល
ម្រពោះអាេិតយ 

ការបូមេឹក
ទ យ 

ថាមពលខ្យល់ 

ការម្របមូលេឹក
ទភលៀងេសក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

១១.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះ
េ៊ាំនងជាម្រតូវបានេេលួយក
ទ យសេគ្មន/៍ម្របទភេ
កសិករទផេងៗរន  ទៅកនសង
ត៊ាំបនទ់អកូ ូសសើខ្សសៗរន ដែរ
ឬទេ? 

១០០% ២ ២ ៣ ៤ ៣ ៤ ៣ ២ ៤ 

១២. ផលប ោះពាលន់នការ 
បន ស្ ៊ាំនឹងការដម្របម្របលួ 
អាកាសធាតស  

១៥% ០,៤៥ ០,៦ ០,៦ ០,៤៥ ០,៦ ០,៧៥ ០,៤៥ ០,៤៥ ០,៤៥ 

១២.១. ទតើលេធភាពននការ
ផតួចទផតើមទនោះានផលប ោះពាល់
ននការបន ស្ ៊ាំការដម្របម្របួល
អាកាសធាតសដែរឬទេ? 

១០០% ៣ ៤ ៤ ៣ ៤ ៥ ៣ ៣ ៣ 

ពិនទសសរសប   ៣,២២ ៣,៥៧ ៣,៦៤ ៣,៣៩ ៣,៧៣ ៣,៩៣ ២,៨៤ ២,៣៤ ៣,០១ មគ្គទេសក៍បទចេកវេិាបន ស្ ៊ាំសម្រាប់វសិ័យកសិកមម  
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ម្របភព៖ សម្រមបាម SNV )២០១៣(  

ការសនន ិឋ ន៖  
១. បទចេកវេិាដែលផតល់ផលម្របទយជ្ន៍ចម្រមរោះែល់កសិករ គ្ឺម្រតូវបានទម្ររងតនមល។ ឧទេរណ៍៖ កសិករមិន (នឹងទធ្វើ) វនិិទយគ្  
២. ការច៊ាំោយរបស់កសិករគ្ឺសម្រាប់ការវនិិទយគ្ែ៊ាំបូងដតប សទោណ ោះ និងមិនរប់បញ្េូ លការច៊ាំោយដែលទកើតទ ើងែដែលៗទនាោះទេ។ 

៣. ការងារនឹងទកើនទ ើងទៅទពលដែលានធ្នធានេឹកទម្រចើន ប សដនតអាចម្រតូវបានេូទត់ទ យយនតកមម។ 

៤. រល់ការអភិវឌ្ឍទេ ឋ រចនាសមព័នធចមបងៗទ៊ាំងអស់ ម្រតូវទររពាមទរលការណ៍ដណនា៊ាំ សតើពើនិរនតភាពបរាិថ នដែលអាចរ ៊ាំពឹងេសកទៅម្របទេសអូស្រាត លើ អាទមរកិ ។ល។  
៥. ការវនិិទយគ្ទេ ឋ រចនាសមព័នធ មិនរប់បញ្េូ លតនមលននការបណតស ោះបោត ល ពើរទបៀបទម្របើម្របាស់ធ្នធានដែលានទម្រចើនទនាោះទេ។ 
៦. បទចេកវេិាដែលបទងកើនផលិតកមមសម្រាប់ពាណិជ្ជកមមសនមត់ថា ការទម្របើម្របាស់ធាតសចូលខ្ពស ់ែូចជាការទម្របើម្របាស់ដបបទនោះអនសវតតាមការដណនា៊ាំរបស់កមមវធិ្ើ GAP 
(Safe)។ 
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ម្របភព៖ សម្រមបាម SNV )២០១៣(  

ការសនន ិឋ ន៖  
១. បទចេកវេិាដែលផតល់ផលម្របទយជ្ន៍ចម្រមរោះែល់កសិករ គ្ឺម្រតូវបានទម្ររងតនមល។ ឧទេរណ៍៖ កសិករមិន (នឹងទធ្វើ) វនិិទយគ្  
២. ការច៊ាំោយរបស់កសិករគ្ឺសម្រាប់ការវនិិទយគ្ែ៊ាំបូងដតប សទោណ ោះ និងមិនរប់បញ្េូ លការច៊ាំោយដែលទកើតទ ើងែដែលៗទនាោះទេ។ 

៣. ការងារនឹងទកើនទ ើងទៅទពលដែលានធ្នធានេឹកទម្រចើន ប សដនតអាចម្រតូវបានេូទត់ទ យយនតកមម។ 

៤. រល់ការអភិវឌ្ឍទេ ឋ រចនាសមព័នធចមបងៗទ៊ាំងអស់ ម្រតូវទររពាមទរលការណ៍ដណនា៊ាំ សតើពើនិរនតភាពបរាិថ នដែលអាចរ ៊ាំពឹងេសកទៅម្របទេសអូស្រាត លើ អាទមរកិ ។ល។  
៥. ការវនិិទយគ្ទេ ឋ រចនាសមព័នធ មិនរប់បញ្េូ លតនមលននការបណតស ោះបោត ល ពើរទបៀបទម្របើម្របាស់ធ្នធានដែលានទម្រចើនទនាោះទេ។ 
៦. បទចេកវេិាដែលបទងកើនផលិតកមមសម្រាប់ពាណិជ្ជកមមសនមត់ថា ការទម្របើម្របាស់ធាតសចូលខ្ពស់ ែូចជាការទម្របើម្របាស់ដបបទនោះអនសវតតាមការដណនា៊ាំរបស់កមមវធិ្ើ GAP 
(Safe)។ 
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តារាងេី១ខ៖ តារាងោក់ព្ិនទុវលើបវចេកេេិាននការបនាុំកសកិមម 

ម្របទភេននការបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ការទម្របើម្របាស ់និងការម្រគ្បម់្រគ្ង
េឹកទ យចើរភាព 

វធិានការចម្រមរោះននការម្រគ្បម់្រគ្ងែើ 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 
ការទធ្វើដផនការ
តម្រមូវការេឹក
សម្រាបែ់៊ាំោ៊ាំ 

ការទ ោះ
ម្រាយ 
កងវោះេឹកកនសង
ម្របពន័ធ 
ធារាស្រសត 

បទចេកវេិាែើ 
កសិកមមត៊ាំបន់
ែើច៊ាំទោត 

ការ ៊ាំែសោះ
ាមេើ
ជ្ម្រាលជា
ថាន កេ់បក់ារ
េូរទម្រចោះ 

អភិរកេ
ការភជួរ
រស ់

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើ
ជាតិែើ 

ការទធ្វើជ្ើ
ក៊ាំប សសត 

ការម្រគ្បម់្រគ្ង
កម្រមិតជាតិ
នម្របកនសងែើ 

លកាណៈវនិិចឆយ័         

១. តនមល  ១០%  ០,៥ ០,៤ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២ ០,៣ ០,២៥ 
១.១. ទតើនងលទែើមរបសក់សិករាន កក់នសងទពលផតួចទផតើម/ 
ការអនសវតត/ឧបករណ៍ានតនមលយ ងោ? 

៥០%  ៥ ៤ ២ ២ ២ ១ ២ ១ 

១.២. ទតើនងលទែើមសម្រាបក់សិករទ៊ាំងអសក់នសងទពលផតួច 
ទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ ានតនមលប សនាម ន? 

៥០%  ៥ ៤ ៣ ៣ ៣ ៣ ៤ ៤ 

២. ម្របសិេធភាពទសែឋកិចេ ១០%  ០,៥ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៤ ០,២ ០,៤ 
២.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះផតលអ់តថម្របទយជ្នទ៍សែឋកិចេ
ទម្រចើនជាង ឬយ ងោ ទបើសិនមិនបានទធ្វើទាោះទនាោះ? 

១០០%  ៥ ៣ ៣ ៣ ៣ ៤ ២ ៤ 

៣. ពលកមម  ៨%  ០,៤ ០,២៤ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ 
៣.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះតម្រមូវឱ្យានការវនិិទយគ្ខ្ពស់
ទលើកាល ៊ាំងពលកមមដែរឬទេ? 

១០០%  ៥ ៣ ១ ១ ១ ២ ២ ២ 
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ម្របទភេននការបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ការទម្របើម្របាស ់និងការម្រគ្បម់្រគ្ង
េឹកទ យចើរភាព 

វធិានការចម្រមរោះននការម្រគ្បម់្រគ្ងែើ 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 
ការទធ្វើដផនការ
តម្រមូវការេឹក
សម្រាបែ់៊ាំោ៊ាំ 

ការទ ោះ
ម្រាយ 
កងវោះេឹកកនសង
ម្របពន័ធ 
ធារាស្រសត 

បទចេកវេិាែើ 
កសិកមមត៊ាំបន់
ែើច៊ាំទោត 

ការ ៊ាំែសោះ
ាមេើ
ជ្ម្រាលជា
ថាន កេ់បក់ារ
េូរទម្រចោះ 

អភិរកេ
ការភជួរ
រស ់

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើ
ជាតិែើ 

ការទធ្វើជ្ើ
ក៊ាំប សសត 

ការម្រគ្បម់្រគ្ង
កម្រមិតជាតិ
នម្របកនសងែើ 

លកាណៈវនិិចឆយ័         

៤. ភាពអាចបតដ់បនបាន/អាចពម្រងើកបាន ១០%  ០,១៥ ០,១៥ ០,២ ០,២ ០,៣ ០,៣៥ ០,៣៥ ០,១៥ 
៤.១. ទតើបទចេកវេិាអាចទធ្វើការបដូរាមច៊ាំណងស់ម្រាប់
ម្របទភេទេសភាពជាក់លាកទ់ យមិនគិ្តពើតនមលច៊ាំោយ 
បានងាយម្រសួលដែរឬទេ? 

៥០%  ១ ១ ២ ២ ៤ ៥ ៤ ១ 

៤.២. ទតើការផតួចទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ ងាយម្រសួល
ទម្របើដែរឬទេ? 

៥០%  ២ ២ ២ ២ ២ ២ ៣ ២ 

៥. សកមមភាព/ បទចេកវេិាងាយម្រសួលកនសងការទម្របើម្របាស/់ 
ម្របតិបតតកិារ 

១០%  ០,១ ០,២ ០,១ ០,១ ០,១ ០,១ ០,២ ០,១ 

៥.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះម្រតូវការការរ៊ាំម្រេដផនកបទចេកទេស
ទម្រចើនដែរឬទេ? 

១០០%  ១ ២ ១ ១ ១ ១ ២ ១ 

៦. ភាពពាកព់ន័ធ  ៥%  ០,២ ០,២ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២ ០,២៥ ០,២៥ 
៦.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះនឹងេេលួបានទជាគ្ជ្យ័ (ទម្រចើន
ជាងទនោះទេ) ម្របសិនទបើការអនសវតដម្រតូវបានពនារទពល៥ 

១០០%  ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៤ ៥ ៥ 
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ម្របទភេននការបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ការទម្របើម្របាស ់និងការម្រគ្បម់្រគ្ង
េឹកទ យចើរភាព 

វធិានការចម្រមរោះននការម្រគ្បម់្រគ្ងែើ 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 
ការទធ្វើដផនការ
តម្រមូវការេឹក
សម្រាបែ់៊ាំោ៊ាំ 

ការទ ោះ
ម្រាយ 
កងវោះេឹកកនសង
ម្របពន័ធ 
ធារាស្រសត 

បទចេកវេិាែើ 
កសិកមមត៊ាំបន់
ែើច៊ាំទោត 

ការ ៊ាំែសោះ
ាមេើ
ជ្ម្រាលជា
ថាន កេ់បក់ារ
េូរទម្រចោះ 

អភិរកេ
ការភជួរ
រស ់

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើ
ជាតិែើ 

ការទធ្វើជ្ើ
ក៊ាំប សសត 

ការម្រគ្បម់្រគ្ង
កម្រមិតជាតិ
នម្របកនសងែើ 

លកាណៈវនិិចឆយ័         

១០ ឬ២០ឆ្ន ៊ាំ? ទ យារអាកាសធាតស/រ ឋ ភិបាល/ 
ច៊ាំទណោះែឹង/ទែើមេសន/បទចេកវេិា/ទេ ឋ រចនាសមពន័ធ/ 
កាលៈទេសៈទផេងទេៀត។  
៧. សមធ្ម ៌ ៥%  ០,០៥ ០,០៥ ០,១ ០,១ ០,១៥ ០,១៥ ០,១ ០,១ 
៧.១ ទតើបទចេកវេិាទនោះេេលួផលម្របទយជ្នមិ៍នទសមើរន
ទៅាមនងលទែើមននត៊ាំបនទ់ផេងៗ ជ្៊ាំនានទ់ផេងៗ ជាពិទសស 
ម្រករមមនសសេ (ឧទេរណ៍៖ ស្រសតើ) ឬល៊ាំ បថ់ាន កទ់សែឋកិចេ 
និងសងគមដែរឬទេ? 

១០០%  ១ ១ ២ ២ ៣ ៣ ២ ២ 

៨. លេធភាពាថ បន័  ៥%  ០,១៧៥ ០,១៧៥ ០,១ ០,១ ០,១ ០,២ ០,២ ០,,១២៥ 
៨.១. ទតើវាអាចម្រតូវបានអនសវតតជាមយួនឹងាថ បន័ និង
ទម្រកាមចាបដ់ែលានម្រាបដ់ែរឬទេ? 

៥០%  ៣ ៣ ២ ២ ២ ៤ ៤ ២ 
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ម្របទភេននការបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ការទម្របើម្របាស ់និងការម្រគ្បម់្រគ្ង
េឹកទ យចើរភាព 

វធិានការចម្រមរោះននការម្រគ្បម់្រគ្ងែើ 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 
ការទធ្វើដផនការ
តម្រមូវការេឹក
សម្រាបែ់៊ាំោ៊ាំ 

ការទ ោះ
ម្រាយ 
កងវោះេឹកកនសង
ម្របពន័ធ 
ធារាស្រសត 

បទចេកវេិាែើ 
កសិកមមត៊ាំបន់
ែើច៊ាំទោត 

ការ ៊ាំែសោះ
ាមេើ
ជ្ម្រាលជា
ថាន កេ់បក់ារ
េូរទម្រចោះ 

អភិរកេ
ការភជួរ
រស ់

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើ
ជាតិែើ 

ការទធ្វើជ្ើ
ក៊ាំប សសត 

ការម្រគ្បម់្រគ្ង
កម្រមិតជាតិ
នម្របកនសងែើ 

លកាណៈវនិិចឆយ័         

៨.២. ទតើបទចេកវេិារ៊ាំម្រេទរលនទយបាយរបស ់
រជ្រ ឋ ភិបាលកមពសជាដែរឬទេ? 

៥០%  ៤ ៤ ២ ២ ២ ៤ ៤ ៣ 

៩. ផលប ោះពាលប់រាិថ ន សសខ្ភាព និងសសវតថិភាព  ៥%  ០,២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,១៧៥ 
៩.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះគ្៊ាំរមក៊ាំដេងែលធ់្នធាន 
បរាិថ នដែរឬទេ? 

៥០%  ៥ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ 

៩.២. ទតើបទចេកវេិាទនោះបទងកើន ឬបនថយហានិភយ័ននជ្៊ាំងឺ 
ឬរបសួដែរឬទេ? 

៥០%  ៥ ៥ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៣ 

១០. តម្រមវូការេើផ្រ ៩%  ០,២៧ ០,២៧ ០,១៨ ០,១៨ ០,២៧ ០,៤៥ ០,២៧ ០,១៨ 
១០.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះ ានេើផ្រលែម្របទសើរដែល
ាកសមទៅនឹងវធិ្ើាស្រសតដផែកទលើេើផ្រដែរឬទេ? 

១០០%  ៣ ៣ ២ ២ ៣ ៥ ៣ ២ 

១១. លេធភាពននការេេលួយកបាន ៨%  ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ ០,២៤ ០,២៤ ០,០៨ 
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ម្របទភេននការបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ការទម្របើម្របាស ់និងការម្រគ្បម់្រគ្ង
េឹកទ យចើរភាព 

វធិានការចម្រមរោះននការម្រគ្បម់្រគ្ងែើ 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 
ការទធ្វើដផនការ
តម្រមូវការេឹក
សម្រាបែ់៊ាំោ៊ាំ 

ការទ ោះ
ម្រាយ 
កងវោះេឹកកនសង
ម្របពន័ធ 
ធារាស្រសត 

បទចេកវេិាែើ 
កសិកមមត៊ាំបន់
ែើច៊ាំទោត 

ការ ៊ាំែសោះ
ាមេើ
ជ្ម្រាលជា
ថាន កេ់បក់ារ
េូរទម្រចោះ 

អភិរកេ
ការភជួរ
រស ់

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើ
ជាតិែើ 

ការទធ្វើជ្ើ
ក៊ាំប សសត 

ការម្រគ្បម់្រគ្ង
កម្រមិតជាតិ
នម្របកនសងែើ 

លកាណៈវនិិចឆយ័         

១១.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះេ៊ាំនងជាម្រតូវបានេេលួយក
ទ យសេគ្មន/៍ម្របទភេកសិករទផេងៗរន ទៅកនសងត៊ាំបន់
ទអកូ ូសសើខ្សសៗរន ដែរឬទេ? 

១០០%  ២ ២ ២ ២ ៤ ៣ ៣ ១ 

១២. ផលប ោះពាលន់នការបន ស្ ៊ាំនឹងការដម្របម្របលួ 
អាកាសធាតស 

១៥%  ០,៦ ០,៦ ០,៧៥ ០,៧៥ ០,៧៥ ០,៧៥ ០,៦ ០,៦ 

១២.១. ទតើលេធភាពននការផតួចទផតើមទនោះានផលប ោះពាល់
ននការបន ស្ ៊ាំការដម្របម្របួលអាកាសធាតសដែរឬទេ? 

១០០%  ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ 

ពិនទសសរសប   ៣,៣៦ ២,៩៧ ២,៧០ ២,៧០ ២,៩៤ ៣,៤៣ ៣,១០ ២,៥៧ 

ម្របភព៖ សម្រមបាម SNV )២០១៣(  
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ការសនន ិឋ ន៖  
១. បទចេកវេិាដែលផតល់ផលម្របទយជ្ន៍ែលចម្រនមសោះកសិករ គ្ឺម្រតូវបានទម្ររងតនមល។ ឧទេរណ៍៖ កសិករមិន (នឹងទធ្វើ) វនិិទយគ្។ 
២. ការច៊ាំោយរបស់កសិករគ្ឺសម្រាប់ការវនិិទយគ្ែ៊ាំបូងដតប សទោណ ោះ និងមិនរប់បញ្េូ លការច៊ាំោយដែលទកើតទ ើងែដែលៗទនាោះទេ។ 

៣. ការងារនឹងទកើនទ ើងទៅទពលដែលានធ្នធានេឹកទម្រចើន ប សដនតអាចម្រតូវបានេូទត់ទ យយនតកមម។ 

៤. រល់ការអភិវឌ្ឍទេ ឋ រចនាសមព័នធចមបងៗទ៊ាំងអស់ ម្រតូវទររពាមទរលការណ៍ដណនា៊ាំ សតើពើនិរនតភាពបរាិថ នដែលអាចរ ៊ាំពឹងេសកទៅម្របទេសអូស្រាត លើ អាទមរកិ។ល។ 
៥. ការវនិិទយគ្ទេ ឋ រចនាសមព័នធ មិនរប់បញ្េូ លតនមលននការបណតស ោះបោត ល ពើរទបៀបទម្របើម្របាស់ធ្នធានដែលានទម្រចើនទនាោះទេ។ 
៦. បទចេកវេិាដែលបទងកើនផលិតកមមសម្រាប់ពាណិជ្ជកមមសនមត់ថា ការទម្របើម្របាស់ធាតសចូលខ្ពស់ ែូចជាការទម្របើម្របាស់ដបបទនោះអនសវតតាមការដណនា៊ាំរបស់កមមវធិ្ើ GAP 

(Safe)។ 
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តារាងេី១គ៖ តារាងោក់ព្ិនទុវៅវលើបវចេកេិេាបនាុំកសកិមម 
បន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

វធិានការចម្រមរោះម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើជាតិែើ ការម្រគ្បម់្រគ្ងែ៊ាំោ៊ាំម្របកបទ យចើរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ការ ៊ាំទមម ទវេើវ ឺ
(Vetiver) 
កាតប់នថយការ
េូរទម្រចោះ 

របា៊ាំង
សនឹងរសកា
ជាតិរស ់

ការទធ្វើ
គ្ម្រមបែើ 

ពិពិធ្កមម
ែ៊ាំោ៊ាំ និង
ែ៊ាំោ៊ាំ
បងវិល 

ពូជ្ងមើ 

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ង
សាស
ភាគ្ចនម្រង 

ការដងរក្
េសកម្ររប់
ពូជ្ និង
ម្ររប់
ធ្ញ្ាជាតិ 

ម្របពន័ធ 
ម្របពលវបប
កមមែ៊ាំោ៊ាំ
ម្រសូវ 

ការបទញ្េញ
បញ្េូ លេឹក
កនសងដម្រស 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

១. តនមល  ១០%  ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,៤ ០,៤ ០,៣ ០,២៥ ០,៣៥ ០,៣៥ 
១.១. ទតើនងលទែើមរបសក់សិករាន កក់នសងទពលផតួចទផតើម/ 
ការអនសវតត/ឧបករណ៍ានតនមលយ ងោ? ៥០%  ២ ២ ៣ ៣ ៤ ៣ ២ ៣ ៣ 

១.២. ទតើនងលទែើមសម្រាបក់សិករទ៊ាំងអសក់នសងទពល 
ផតួចទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ ានតនមលប សនាម ន? ៥០%  ៤ ៤ ៣ ៥ ៤ ៣ ៣ ៤ ៤ 

២. ម្របសិេធភាពទសែឋកិចេ ១០%  ០,២ ០,១ ០,៣ ០,៥ ០,៣ ០,៣ ០,៥ ០,៥ ០,៤ 
២.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះផតលអ់តថម្របទយជ្នទ៍សែឋកិចេ
ទម្រចើនជាង ឬយ ងោ ទបើសិនមិនបានទធ្វើទាោះទនាោះ? ១០០%  ២ ១ ៣ ៥ ៣ ៣ ៥ ៥ ៤ 

៣. ពលកមម  ៨%  ០,០៨ ០,០៨ ០,១៦ ០,១៦ ០,២៤ ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ 
៣.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះតម្រមូវឱ្យានការវនិិទយគ្ខ្ពស់
ទលើកាល ៊ាំងពលកមមដែរឬទេ? ១០០%  ១ ១ ២ ២ ៣ ២ ២ ២ ២ 

៤. ភាពអាចបតដ់បនបាន/អាចពម្រងើកបាន ១០%  ០,២៥ ០,២៥ ០,៤ ០,៣៥ ០,៤ ០,៤ ០,៣៥ ០,៣៥ ០,២៥ 
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បន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

វធិានការចម្រមរោះម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើជាតិែើ ការម្រគ្បម់្រគ្ងែ៊ាំោ៊ាំម្របកបទ យចើរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ការ ៊ាំទមម ទវេើវ ឺ
(Vetiver) 
កាតប់នថយការ
េូរទម្រចោះ 

របា៊ាំង
សនឹងរសកា
ជាតិរស ់

ការទធ្វើ
គ្ម្រមបែើ 

ពិពិធ្កមម
ែ៊ាំោ៊ាំ និង
ែ៊ាំោ៊ាំ
បងវិល 

ពូជ្ងមើ 

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ង
សាស
ភាគ្ចនម្រង 

ការដងរក្
េសកម្ររប់
ពូជ្ និង
ម្ររប់
ធ្ញ្ាជាតិ 

ម្របពន័ធ 
ម្របពលវបប
កមមែ៊ាំោ៊ាំ
ម្រសូវ 

ការបទញ្េញ
បញ្េូ លេឹក
កនសងដម្រស 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

៤.១. ទតើបទចេកវេិាអាចទធ្វើការបដូរាមច៊ាំណងស់ម្រាប់
ម្របទភេទេសភាពជាក់លាកទ់ យមិនគិ្តពើតនមល
ច៊ាំោយ បានងាយម្រសួលដែរឬទេ? 

៥០%  ២ ២ ៤ ៤ ៤ ៥ ៤ ៣ ៣ 

៤.២. ទតើការផតួចទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ ងាយម្រសួល
ទម្របើដែរឬទេ? ៥០%  ៣ ៣ ៤ ៣ ៤ ៣ ៣ ២ ២ 

៥. សកមមភាព/ បទចេកវេិាងាយម្រសួលកនសងការទម្របើម្របាស/់ 
ម្របតិបតតកិារ ១០%  ០,២ ០,៣ ០,២ ០,២ ០,៣ ០,១ ០,២ ០,២ ០,២ 

៥.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះម្រតូវការការរ៊ាំម្រេដផនក
បទចេកទេសទម្រចើនទេដែរឬទេ? ១០០%  ២ ៣ ២ ២ ៣ ១ ២ ២ ២ 

៦. ភាពពាកព់ន័ធ  ៥%  ០,២ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ 
៦.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះនឹងេេលួបានទជាគ្ជ្យ័ 
(ទម្រចើនជាងទនោះទេ) ម្របសិនទបើការអនសវតដម្រតូវបានពនារ
ទពល៥ ១០ ឬ២០ឆ្ន ៊ាំ? ទ យារអាកាសធាតស/រ ឋ ភិ
បាល/ ច៊ាំទណោះែឹង/ទែើមេសន/បទចេកវេិា/ទេ ឋ រចនាស

១០០%  ៤ ៥ ៥ ៥ ៣ ៤ ៥ ៥ ៥ 
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បន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

វធិានការចម្រមរោះម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើជាតិែើ ការម្រគ្បម់្រគ្ងែ៊ាំោ៊ាំម្របកបទ យចើរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ការ ៊ាំទមម ទវេើវ ឺ
(Vetiver) 
កាតប់នថយការ
េូរទម្រចោះ 

របា៊ាំង
សនឹងរសកា
ជាតិរស ់

ការទធ្វើ
គ្ម្រមបែើ 

ពិពិធ្កមម
ែ៊ាំោ៊ាំ និង
ែ៊ាំោ៊ាំ
បងវិល 

ពូជ្ងមើ 

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ង
សាស
ភាគ្ចនម្រង 

ការដងរក្
េសកម្ររប់
ពូជ្ និង
ម្ររប់
ធ្ញ្ាជាតិ 

ម្របពន័ធ 
ម្របពលវបប
កមមែ៊ាំោ៊ាំ
ម្រសូវ 

ការបទញ្េញ
បញ្េូ លេឹក
កនសងដម្រស 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

មពន័ធ/ 
កាលៈទេសៈទផេងទេៀត។ 
៧. សមធ្ម ៌ ៥% ០,១៥ ០,១៥ ០,២ ០,១៥ ០,២៥ ០,២ ០,២ ០,១៥ ០,១៥ 
៧.១ ទតើបទចេកវេិាទនោះេេលួផលម្របទយជ្នមិ៍នទសមើរន
ទៅាមនងលទែើមននត៊ាំបនទ់ផេងៗ ជ្៊ាំនានទ់ផេងៗ ជា
ពិទសស ម្រករមមនសសេ (ឧទេរណ៍៖ ស្រសតើ) ឬល៊ាំ ប់
ថាន កទ់សែឋកិចេ និងសងគម ដែរឬទេ? 

១០០% ៣ ៣ ៤ ៣ ៥ ៤ ៤ ៣ ៣ 

៨. លេធភាពាថ បន័  ៥% ០,១៥ ០,១៥ ០,២ ០,២៥ ០,២២៥ ០,២២៥ ០,២៥ ០,២២៥ ០,១៧៥ 
៨.១. ទតើវាអាចម្រតូវបានអនសវតតជាមយួនឹងាថ បន័ និង
ទម្រកាមចាបដ់ែលានម្រាបដ់ែរឬទេ? ៥០% ៣ ៣ ៤ ៥ ៥ ៤ ៥ ៥ ៤ 

៨.២. ទតើបទចេកវេិារ៊ាំម្រេទរលនទយបាយរបស ់
រជ្រ ឋ ភិបាលកមពសជាដែរឬទេ? ៥០% ៣ ៣ ៤ ៥ ៤ ៥ ៥ ៤ ៣ 

៩. ផលប ោះពាលប់រាិថ ន សសខ្ភាព និងសសវតថិភាព ៥% ០,២២ ០,១៧៥ ០,២ ០,២២៥ ០,២ ០,២៥ ០,២២៥ ០,២៥ ០២៥ 
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បន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

វធិានការចម្រមរោះម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើជាតិែើ ការម្រគ្បម់្រគ្ងែ៊ាំោ៊ាំម្របកបទ យចើរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ការ ៊ាំទមម ទវេើវ ឺ
(Vetiver) 
កាតប់នថយការ
េូរទម្រចោះ 

របា៊ាំង
សនឹងរសកា
ជាតិរស ់

ការទធ្វើ
គ្ម្រមបែើ 

ពិពិធ្កមម
ែ៊ាំោ៊ាំ និង
ែ៊ាំោ៊ាំ
បងវិល 

ពូជ្ងមើ 

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ង
សាស
ភាគ្ចនម្រង 

ការដងរក្
េសកម្ររប់
ពូជ្ និង
ម្ររប់
ធ្ញ្ាជាតិ 

ម្របពន័ធ 
ម្របពលវបប
កមមែ៊ាំោ៊ាំ
ម្រសូវ 

ការបទញ្េញ
បញ្េូ លេឹក
កនសងដម្រស 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

៩.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះគ្៊ាំរមក៊ាំដេងែលធ់្នធាន 
បរាិថ នដែរឬទេ? ៥០% ៥ ៤ ៤ ៤ ៤ ៥ ៤ ៥ ៥ 

៩.២. ទតើបទចេកវេិាទនោះបទងកើន ឬបនថយហានិភយ័នន
ជ្៊ាំងឺ ឬរបសួដែរឬទេ? ៥០% ៤ ៣ ៤ ៥ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

១០. តម្រមវូការេើផ្រ ៩% ០,០៩ ០,០៩ ០,១៨ ០,៣៦ ០,៣៦ ០,២៧ ០,៤៥ ០,២៧ ០,២៧ 
១០.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះានេើផ្រលែម្របទសើរដែល
ាកសមទៅនឹងវធិ្ើាស្រសតដផែកទលើេើផ្រដែរឬទេ? ១០០% ១ ១ ២ ៤ ៤ ៣ ៥ ៣ ៣ 

១១. លេធភាពននការេេលួយកបាន ៨% ០,០៨ ០,០៨ ០,៣២ ០,៣២ ០,៣២ ០,៣២ ០,៣២ ០,១៦ ០,១៦ 
១១.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះេ៊ាំនងជាម្រតូវបានេេលួយក
ទ យសេគ្មន/៍ម្របទភេកសិករទផេងៗរន ទៅកនសងត៊ាំបន់
ទអកូ ូសសើខ្សសៗរន ដែរឬទេ? 

១០០% ១ ១ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ២ ២ 

១២. ផលប ោះពាលន់នការបន ស្ ៊ាំនឹងការដម្របម្របលួ 
អាកាសធាតស  ១៥% ០,៦ ០,៦ ០,៦ ០,៧៥ ០,៧៥ ០,៧៥ ០,៦ ០,៣ ០,៤៥ 
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បន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

វធិានការចម្រមរោះម្រគ្បម់្រគ្ងជ្ើជាតិែើ ការម្រគ្បម់្រគ្ងែ៊ាំោ៊ាំម្របកបទ យចើរភាព 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ការ ៊ាំទមម ទវេើវ ឺ
(Vetiver) 
កាតប់នថយការ
េូរទម្រចោះ 

របា៊ាំង
សនឹងរសកា
ជាតិរស ់

ការទធ្វើ
គ្ម្រមបែើ 

ពិពិធ្កមម
ែ៊ាំោ៊ាំ និង
ែ៊ាំោ៊ាំ
បងវិល 

ពូជ្ងមើ 

វធិានការ
ចម្រមរោះ
ម្រគ្បម់្រគ្ង
សាស
ភាគ្ចនម្រង 

ការដងរក្
េសកម្ររប់
ពូជ្ និង
ម្ររប់
ធ្ញ្ាជាតិ 

ម្របពន័ធ 
ម្របពលវបប
កមមែ៊ាំោ៊ាំ
ម្រសូវ 

ការបទញ្េញ
បញ្េូ លេឹក
កនសងដម្រស 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

១២.១. ទតើលេធភាពននការផតួចទផតើមទនោះានផលប ោះ
ពាលន់នការបន ស្ ៊ាំការដម្របម្របួលអាកាសធាតសដែរឬទេ? ១០០% ៤ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៤ ២ ៣ 

ពិនទសសរសប   ២,៥៣ ២,៥៣ ៣,៣១ ៣,៩២ ៣,៩០ ៣,៤៨ ៣,៧៦ ៣,០៧ ៣,០៧ 

ម្របភព៖ សម្រមបាម SNV )២០១៣(  
 
ការសនន ិឋ ន៖  
១. បទចេកវេិាដែលផតល់ផលម្របទយជ្ន៍ម្រចមសោះកសិករ គ្ឺម្រតូវបានទម្ររងតនមល។ ឧទេរណ៍៖ កសិករមិន (នឹងទធ្វើ) វនិិទយគ្។ 
២. ការច៊ាំោយរបស់កសិករគ្ឺសម្រាប់ការវនិិទយគ្ែ៊ាំបូងដតប សទោណ ោះ និងមិនរប់បញ្េូ លការច៊ាំោយដែលទកើតទ ើងែដែលៗទនាោះទេ។ 

៣. ការងារនឹងទកើនទ ើងទៅទពលដែលានធ្នធានេឹកទម្រចើន ប សដនតអាចម្រតូវបានេូទត់ទ យយនតកមម។ 

៤. រល់ការអភិវឌ្ឍទេ ឋ រចនាសមព័នធចមបងៗទ៊ាំងអស់ ម្រតូវទររពាមទរលការណ៍ដណនា៊ាំ សតើពើនិរនតភាពបរាិថ នដែលអាចរ ៊ាំពឹងេសកទៅម្របទេសអូស្រាត លើ អាទមរកិ។ល។ 
៥. ការវនិិទយគ្ទេ ឋ រចនាសមព័នធ មិនរប់បញ្េូ លតនមលននការបណតស ោះបោត ល ពើរទបៀបទម្របើម្របាស់ធ្នធានដែលានទម្រចើនទនាោះទេ។ 
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៦. បទចេកវេិាដែលបទងកើនផលិតកមមសម្រាប់ពាណិជ្ជកមមសនមត់ថា ការទម្របើម្របាស់ធាតសចូលខ្ពស់ ែូចជាការទម្របើម្របាស់ដបបទនោះអនសវតតាមការដណនា៊ាំរបស់កមមវធិ្ើ GAP 

(Safe)។ 
តារាងេី១ឃ៖ តារាងោក់ព្ិនទុវៅវលើបវចេកេិេាបនាុំកសកិមម 

ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ម្របពន័ធកសិកមម និងប៊ាំណិនជ្ើវតិ
ម្របកបទ យចើរភាព 

ការកាងសមតថភាព និងអងគការពាកព់ន័ធ 
ការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានេឹក 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធ
ចម្រមរោះ
ចិញ្េ ឹមម្រតើ
កនសងដម្រស 

ម្របពន័ធ
កសិកមម
ចម្រមរោះ 

កសិ-រសកា
កមម 

ការ
ផេពវផ្យ
កសិកមមទៅ
ថាន ក ់

សេគ្មន៍ 

ាលា
ទរៀនដម្រស
កសិករ 

ម្រករមអនកទម្របើ
ម្របាសន់ម្រព
ទឈើ 

សាគ្ម
អនកទម្របើ
េឹក 

ម្របពន័ធផលិត
ម្ររបពូ់ជ្ែ៊ាំោ៊ាំ
ទៅថាន ក ់
សេគ្មន៍ 

ម្របឡាយ និង
ការ

អនតរគ្មន៍
ការបូបេឹក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

១. តនមល  ១០%  ០,៣ ០,៣ ០,២៥ ០,៤ ០,៣៥ ០,៤ ០,៣ ០,៣ ០,៣៥ 
១.១. ទតើនងលទែើមរបសក់សិករាន កក់នសងទពលផតួចទផតើម/ 
ការអនសវតត/ឧបករណ៍ានតនមលយ ងោ?  

៥០%  ២ ២ ២ ៤ ៣ ៤ ៣ ៣ ៤ 

១.២. ទតើនងលទែើមសម្រាបក់សិករទ៊ាំងអសក់នសងទពល 
ផតួចទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ ានតនមលប សនាម ន? 

៥០%  ៤ ៤ ៣ ៤ ៤ ៤ ៣ ៣ ៣ 

២. ម្របសិេធភាពទសែឋកិចេ  ១០%  ០,២ ០,៣ ០,២ ០,២ ០,២ ០,៤ ០,៤ ០,៤ ០,៤ 
២.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះផតលអ់តថម្របទយជ្នទ៍សែឋកិចេ
ទម្រចើនជាង ឬយ ងោ ទបើសិនមិនបានទធ្វើទាោះទនាោះ? 

១០០%  ២ ៣ ២ ២ ២ ៤ ៤ ៤ ៤ 

៣. ពលកមម  ៨%  ០,១៦ ០,១៦ ០,០៨ ០,៤ ០,២៤ ០,២៤ ០,១៦ ០,១៦ ០,១៦ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ម្របពន័ធកសិកមម និងប៊ាំណិនជ្ើវតិ
ម្របកបទ យចើរភាព 

ការកាងសមតថភាព និងអងគការពាកព់ន័ធ 
ការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានេឹក 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធ
ចម្រមរោះ
ចិញ្េ ឹមម្រតើ
កនសងដម្រស 

ម្របពន័ធ
កសិកមម
ចម្រមរោះ 

កសិ-រសកា
កមម 

ការ
ផេពវផ្យ
កសិកមមទៅ
ថាន ក ់

សេគ្មន៍ 

ាលា
ទរៀនដម្រស
កសិករ 

ម្រករមអនកទម្របើ
ម្របាសន់ម្រព
ទឈើ 

សាគ្ម
អនកទម្របើ
េឹក 

ម្របពន័ធផលិត
ម្ររបពូ់ជ្ែ៊ាំោ៊ាំ
ទៅថាន ក ់
សេគ្មន៍ 

ម្របឡាយ និង
ការ

អនតរគ្មន៍
ការបូបេឹក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

៣.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះតម្រមូវឱ្យានការវនិិទយគ្ខ្ពស់
ទលើកាល ៊ាំងពលកមមដែរឬទេ? 

១០០%  ២ ២ ១ ៥ ៣ ៣ ២ ២ ២ 

៤. ភាពអាចបតដ់បនបាន/អាចពម្រងើកបាន  ១០%  ០,៣៥ ០,៣៥ ០,៣ ០,៣៥ ០,៣ ០,២ ០,២ ០,៣ ០,៣ 
៤.១. ទតើបទចេកវេិាអាចទធ្វើការបដូរាមច៊ាំណងស់ម្រាប់
ម្របទភេទេសភាពជាក់លាកទ់ យមិនគិ្តពើតនមល
ច៊ាំោយ បានងាយម្រសួលដែរឬទេ? 

៥០%  ៤ ៤ ៣ ៥ ៤ ២ ២ ២ ២ 

៤.២. ទតើការផតួចទផតើម/ការអនសវតត/ឧបករណ៍ ងាយម្រសួល
ទម្របើដែរឬទេ? 

៥០%  ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ៤ 

៥. សកមមភាព/ បទចេកវេិាងាយម្រសួលកនសងការទម្របើម្របាស/់ 
ម្របតិបតតកិារ 

១០%  ០,៣ ០,៣ ០,៣ ០,១ ០,១ ០,១ ០,១ ០,១ ០១ 

៥.១. ទតើការផតួចទផតើមទនោះម្រតូវការការរ៊ាំម្រេដផនក
បទចេកទេសទម្រចើនទេដែរឬទេ? 

១០០%  ៣ ៣ ៣ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ម្របពន័ធកសិកមម និងប៊ាំណិនជ្ើវតិ
ម្របកបទ យចើរភាព 

ការកាងសមតថភាព និងអងគការពាកព់ន័ធ 
ការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានេឹក 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធ
ចម្រមរោះ
ចិញ្េ ឹមម្រតើ
កនសងដម្រស 

ម្របពន័ធ
កសិកមម
ចម្រមរោះ 

កសិ-រសកា
កមម 

ការ
ផេពវផ្យ
កសិកមមទៅ
ថាន ក ់

សេគ្មន៍ 

ាលា
ទរៀនដម្រស
កសិករ 

ម្រករមអនកទម្របើ
ម្របាសន់ម្រព
ទឈើ 

សាគ្ម
អនកទម្របើ
េឹក 

ម្របពន័ធផលិត
ម្ររបពូ់ជ្ែ៊ាំោ៊ាំ
ទៅថាន ក ់
សេគ្មន៍ 

ម្របឡាយ និង
ការ

អនតរគ្មន៍
ការបូបេឹក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

៦. ភាពពាកព់ន័ធ  ៥%  ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ 
៦.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះនឹងេេលួបានទជាគ្ជ្យ័ (ទម្រចើន
ជាងទនោះទេ) ម្របសិនទបើការអនសវតដម្រតូវបានពនារទពល៥ 
១០ ឬ២០ឆ្ន ៊ាំ? ទ យារអាកាសធាតស/រ ឋ ភិបាល/ 
ច៊ាំទណោះែឹង/ទែើមេសន/បទចេកវេិា/ទេ ឋ រចនាសមពន័ធ/ 
កាលៈទេសៈទផេងទេៀត។  

១០០%  ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ 

៧. សមធ្ម ៌ ៥%  ០,២ ០,១៥ ០,១ ០,២៥ ០,២ ០,២ ០,១ ០,១ ០,១ 
៧.១ ទតើបទចេកវេិាទនោះេេលួផលម្របទយជ្នមិ៍នទសមើរន
ទៅាមនងលទែើមននត៊ាំបនទ់ផេងៗ ជ្៊ាំនានទ់ផេងៗ ជា
ពិទសស ម្រករមមនសសេ (ឧទេរណ៍៖ ស្រសតើ) ឬល៊ាំ ប់
ថាន កទ់សែឋកិចេ និងសងគម ដែរឬទេ? 

១០០%  ៤ ៣ ២ ៥ ៤ ៤ ២ ២ ២ 

៨. លេធភាពាថ បន័  ៥%  ០,២២៥ ០,២ ០,១៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២ ០,២២៥ ០,២៥ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ម្របពន័ធកសិកមម និងប៊ាំណិនជ្ើវតិ
ម្របកបទ យចើរភាព 

ការកាងសមតថភាព និងអងគការពាកព់ន័ធ 
ការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានេឹក 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធ
ចម្រមរោះ
ចិញ្េ ឹមម្រតើ
កនសងដម្រស 

ម្របពន័ធ
កសិកមម
ចម្រមរោះ 

កសិ-រសកា
កមម 

ការ
ផេពវផ្យ
កសិកមមទៅ
ថាន ក ់

សេគ្មន៍ 

ាលា
ទរៀនដម្រស
កសិករ 

ម្រករមអនកទម្របើ
ម្របាសន់ម្រព
ទឈើ 

សាគ្ម
អនកទម្របើ
េឹក 

ម្របពន័ធផលិត
ម្ររបពូ់ជ្ែ៊ាំោ៊ាំ
ទៅថាន ក ់
សេគ្មន៍ 

ម្របឡាយ និង
ការ

អនតរគ្មន៍
ការបូបេឹក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

៨.១. ទតើវាអាចម្រតូវបានអនសវតតជាមយួនឹងាថ បន័ និង
ទម្រកាមចាបដ់ែលានម្រាបដ់ែរឬទេ? 

៥០%  ៥ ៤ ៣ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

៨.២. ទតើបទចេកវេិារ៊ាំម្រេទរលនទយបាយរបសរ់ជ្ 
រ ឋ ភិបាលកមពសជាដែរឬទេ?  

៥០%  ៤ ៤ ៣ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ ៥ 

៩. ផលប ោះពាលប់រាិថ ន សសខ្ភាព និងសសវតថិភាព  ៥%  ០,២៥ ០,២ ០,២២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២៥ ០,២២៥ ០២ 
៩.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះគ្៊ាំរមក៊ាំដេងែលធ់្នធាន 
បរាិថ នដែរឬទេ?  

៥០%  ៥ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ 

៩.២. ទតើបទចេកវេិាទនោះបទងកើន ឬបនថយហានិភយ័ននជ្៊ាំងឺ 
ឬរបសួដែរឬទេ?  

៥០%  ៥ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៤ ៤ 

១០. តម្រមវូការេើផ្រ ៩%  ០,៣៦ ០,៤៥ ០,២៧ ០,១៨ ០,០៩ ០,៣៦ ០,២៧ ០,៤៥ ០,៣៦ 
១០.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះានេើផ្រលែម្របទសើរដែល
ាកសមទៅនឹងវធិ្ើាស្រសតដផែកទលើេើផ្រដែរឬទេ? 

១០០%  ៤ ៥ ៣ ២ ១ ៤ ៣ ៥ ៤ 
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ម្របទភេបន ស្ ៊ាំ 

% ននការ
វាសស់ទង ់

ម្របពន័ធកសិកមម និងប៊ាំណិនជ្ើវតិ
ម្របកបទ យចើរភាព 

ការកាងសមតថភាព និងអងគការពាកព់ន័ធ 
ការអភិវឌ្ឍ
ធ្នធានេឹក 

អនតរគ្មនប៍ន ស្ ៊ាំ 

ម្របពន័ធ
ចម្រមរោះ
ចិញ្េ ឹមម្រតើ
កនសងដម្រស 

ម្របពន័ធ
កសិកមម
ចម្រមរោះ 

កសិ-រសកា
កមម 

ការ
ផេពវផ្យ
កសិកមមទៅ
ថាន ក ់

សេគ្មន៍ 

ាលា
ទរៀនដម្រស
កសិករ 

ម្រករមអនកទម្របើ
ម្របាសន់ម្រព
ទឈើ 

សាគ្ម
អនកទម្របើ
េឹក 

ម្របពន័ធផលិត
ម្ររបពូ់ជ្ែ៊ាំោ៊ាំ
ទៅថាន ក ់
សេគ្មន៍ 

ម្របឡាយ និង
ការ

អនតរគ្មន៍
ការបូបេឹក 

លកាណៈវនិិចឆយ័          

១១. លេធភាពននការេេលួយកបាន ៨%  ០,៣២ ០,៣២ ០,២៤ ០,៤ ០,៤ ០,១៦  ០,១៦  ០,៣២  ០,៤ 
១១.១. ទតើបទចេកវេិាទនោះេ៊ាំនងជាម្រតូវបានេេលួយក
ទ យសេគ្មន/៍ម្របទភេកសិករទផេងៗរន ទៅកនសងត៊ាំបន់
ទអកូ ូសសើខ្សសៗរន ដែរឬទេ? 

១០០%  ៤  ៤ ៣  ៥  ៥ ២  ២  ៤ ៥ 

១២. ផលប ោះពាលន់នការបន ស្ ៊ាំនឹងការដម្របម្របលួ 
អាកាសធាតស  

១៥%  ០,៣ ០,៦ ០,៤៥ ០,៣ ០,៣ ០,៧៥ ០,៧៥ ០,៤៥ ០,៧៥  

១២.១. ទតើលេធភាពននការផតួចទផតើមទនោះានផលប ោះ
ពាលន់នការបន ស្ ៊ាំការដម្របម្របួលអាកាសធាតសដែរឬទេ? 

១០០%  ២ ៤  ៣  ២  ២ ៥ ៥ ៣ ៥  

ពិនទសសរសប   ៣,២២ ៣,៥៨ ២,៨២ ៣,៣៣ ២,៨៨  ៣,៥៦  ៣,១៤  ៣,២៨ ៣,៦២  

ម្របភព៖ សម្រមបាម SNV )២០១៣(  
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ការសនន ិឋ ន៖  
១. បទចេកវេិាដែលផតល់ផលម្របទយជ្ន៍ែល់ម្រចមសោះែល់កសិករ គ្ឺម្រតូវបានទម្ររងតនមល។ ឧទេរណ៍៖ កសិករមិន (នឹងទធ្វើ) វនិិទយគ្។ 
២. ការច៊ាំោយរបស់កសិករគ្ឺសម្រាប់ការវនិិទយគ្ែ៊ាំបូងដតប សទោណ ោះ និងមិនរប់បញ្េូ លការច៊ាំោយដែលទកើតទ ើងែដែលៗទនាោះទេ។ 

៣. ការងារនឹងទកើនទ ើងទៅទពលដែលានធ្នធានេឹកទម្រចើន ប សដនតអាចម្រតូវបានេូទត់ទ យយនតកមម។ 

៤. រល់ការអភិវឌ្ឍទេ ឋ រចនាសមព័នធចមបងៗទ៊ាំងអស់ ម្រតូវទររពាមទរលការណ៍ដណនា៊ាំ សតើពើនិរនតភាពបរាិថ នដែលអាចរ ៊ាំពឹងេសកទៅម្របទេសអូស្រាត លើអាទមរកិ។ល។ 
៥. ការវនិិទយគ្ទេ ឋ រចនាសមព័នធ មិនរប់បញ្េូ លតនមលននការបណតស ោះបោត ល ពើរទបៀបទម្របើម្របាស់ធ្នធានដែលានទម្រចើនទនាោះទេ។ 
៦. បទចេកវេិាដែលបទងកើនផលិតកមមសម្រាប់ពាណិជ្ជកមមសនមត់ថា ការទម្របើម្របាស់ធាតសចូលខ្ពស់ ែូចជាការទម្របើម្របាស់ដបបទនោះអនសវតតាមការដណនា៊ាំរបស់កមមវធិ្ើ GAP 

(Safe)។
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ឧបសមព័នធទី៣៖ កិចចសហករណ៍��វ��វ និងករអភិវ�� 
បេចចកវិទ�បន�ុំ 

សមគ ល់៖ ព័ត៌មនខងេ្រកមមន្របភពមកពីភន ក់ងរថមពលបរមណូអន្តរជតិ 
(២០១៧) េ�យមនែផនកខ្លះ្រតូវបនសេងខប។ 

អនក្រ�វ្រជវកសិកមមកមពុជបនរកេឃញីថ កសិករ្រកី្រកែដលមិនមនលទធភព
ទិញជី្រគប់្រគន់�ចទទួលបនទិននផលខពស់�មរយ�ករេ្របីជី្រសស់ និងជីកំបុ៉ស្ត និង
�ដំំ�ជំំនួសេនចេន្ល ះរដូវេធ្វីែ្រស។ កររកេឃញីទងំេនះគឺជលទធផលៃនករ្រ�វ្រជវ
ែដលគ្ំរទេ�យភន ក់ងរ�តូមិចអន្តរជតិ និងអងគករេសប�ង និងកសិកមមៃនអងគករ
សហ្របជជតិ េ�យេ្របី្របស់បេចចកេទសទក់ទងនឹងនុយេក្លែអ៊រ េដីមប�ីស់សទង់ជី និង
ករ្រសូបយកទឹកេ�យដំ�្ំរសូវ និងដំ�េំផ�ងេទៀត។  ្របេទសកមពុជសថិតកនុងចំេ�ម
ប�្ត ្របេទសកំពុងរកីចេ្រមីនេ�យេ្របីបេចចកេទសែបបេនះ េដីមបីបេងកីនទិននផលដំ� ំ
បេងកីន្របសិទធភពករេ្របី្របស់ជី និង�យតៃម្លពូជ្រសូវ ពូជធញញជតិ និងពូជបែន្ល
ស្រមប់�យតៃម្ល្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ជី។ បេចចកវទិ�បន�ុំទងំេនះ មន�រ�សំខន់
�ស់ចំេពះករែ្រប្របួល�កស�តុ។ 

១ .  ករ���រ��ុសរ�ីងគ និងអសរ�ីងគ 

ករពិេ�ធែដលេធ្វីេឡងីេ�យ្រកុមអនកវទិ���ស្តេនវទិ��ថ ន្រ�វ្រជវ និង
អភិវ��ន៍កសិកមមកមពុជ បនរកេឃញីថ ករជំនួសពក់ក�្ត លៃនបរមិណជីគីមី
ជមួយនឹង�រ�តុសរ�ីងគ (េនេពលែដលជីអសរ�ីងគមិន�ចរកបន ឬមនតៃម្លៃថ្ល
េពក) �ពិតជបនបេងកីនទិននផល្រសូវ។ �មនផល្របេ�ជន៍ជេ្រចីន ដូចជ កសិករ
សន�្ំរបក់េលីជីគីមី េហយីេនេពលដំ�លគន ពួកេគ�ចទទួលបនទិននផលខពស់។ 

កនុងករណីសែណ្ត កដី (ជ្របេភទដំ�បំែន្ល�លំក់) ករជំនួសពក់ក�្ត លៃន
ជីគីមីេ�យល�យជី�មកសត្វ និងចំេបីង ��ចទទួលទិននផលេ្រចីនជងេទ្វដង (សូម
េមីល្រកហ្វកិខងេ្រកម)។ ចំេពះ្រសូវ ករកត់បនថយករេ្របីជីគីមីជមួយនឹងករ�ក់
ជី�មកសត្វបនផ្តល់ទិននផលល្អ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងករេ្របី្របស់ជីគីមីែតមួយមុខ
បុ៉េ�្ណ ះ។ 
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ជឧទហរណ៍ អនក្រសី ៃថ បូរ ីជកសិករមន ក់មនែ្រសទំហ១ំ,៥ហចិ� េនកនុង
េខត្តកំពង់សពឺខងតបូងទី្រកុងភនំេពញ។ គត់�ក់ជីគីមីពក់ក�្ត ល�យជមួយសំណល់
�មកសត្វ និង�លែ្រសកនុងរដូវ�ដុំះឆន េំនះ។ ជលទធផលគត់បនសន�្ំរបក់ចំនួន 

១/៣ ៃន្របក់ែដលគត់ធ្ល ប់ចំ�យេលីជី។ អនក្រសីបនែថ្លងថ៖ «�មនតៃម្លេថក
ជងបុ៉ែន្តមនករងរកន់ែតេ្រចីន។ បុ៉ែន្តអ្វីែដលសំខន់េនះគឺថខញុ ំ�ចេ្របី្របក់សន�ំ
េដីមបែីកលម្អផទះរបស់ខញុ ំ»។ អនក្រសីរពឹំងថ ទិននផលឆន េំនះនឹងមន្របែហល២0% ខពស់
ជង េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងឆន មុំនេ�យ�រករេ្របី្របស់ជីច្រមុះ។ អនក្រសីបនបែនថម
ថ បញ្ហ ្របឈមមួយែដលអនកជិតខងរបស់គត់បនជួបគឺែស្វងរកជី�មកល្អ។ 
្របសិនេបីេយងី�ចរក�មកបនេ្រចីនេយងីនឹងប្តូរេទេ្របីជីសរ�ីងគវញិ។ 

២  ដំ��ំ���� 

អនក្រ�វ្រជវរបស់អគគនយក�្ឋ នកសិកមមៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន�ទ បនរកេឃញីថ ករ�ដុំះដំ�មិំនែមនជ្រសូវេនចេន្ល ះរដូវេធ្វីែ្រសគឺជ
មេធយបយមួយេទៀតស្រមប់កសិករបេងកីន្របក់ចំណូលរបស់ពួកេគ។ ជ្របវត្តិ��ស្ត 

ករេ្របៀបេធៀបទិននផលដំ�សំែណ្ត កដី រ�ងករេ្របីជីសរ�ីងគ និងជីអសរ�ីងគ 

េ្របីជីអសរ�ីងគែតមយួមុខ     េ្របីជអីសរ�ីងគ នងិជីកបំ៉ុស្ត    េ្របីជីអសរ�ីងគ និងចេមបងី 

ទ ិន
នផល

 (គ
ក/
ហ
ត)
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កសិករបនេ្របី្របស់�លែ្រសរបស់ពួកេគកនុងរដូវវស�េដីមបី�ដុំះ្រសូវេ�យមិនទុកដី
េចលេនរដូវ្របងំ។ 

អនក្រ�វ្រជវបនរកេ�ញីថ លកខខណ្ឌ កនុងអំឡុងរដូវ្របងំគឺល្អស្រមប់ដំ�ំ
េផ�ងេទៀត ជពិេសសគឺពពួកសែណ្ត ក។ «ទងំេនះមិន្រតឹមែតផ្តល់្របក់ចំណូលបែនថម
ដល់កសិករបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តពពួកសែណ្ត កបនបែនថម�សូតេទកនុងដី េ�យទញយក
�សូតពីបរយិកសខងេ្រក។ េលីសពីេនះេទៀត កបំែបកសំណល់សែណ្ត កក៏បេងកីន
គុណភពជីជតិដីែដលនឱំយមនទិននផល្រសូវេកីនេឡងីខពស់េនរដូវេធ្វីែ្រសបនទ ប់» ដូច 

ែដលបនែថ្លងេ�យេ�កអំ ភិរមយ មកពី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន�ទ។ 
្រកុមអនក្រ�វ្រជវបនេ្របី្របស់បេចចកេទសអីុសូតូប�សូត១៥ េដីមបសីិក�ពីបរមិណ
ជីែដល្រសូបយកេ�យរុកខជតិពីដីពីបរយិកស េហយីបនបែនថម្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់
ជី។ 

្រកុម្រ�វ្រជវបនទទួលករគ្ំរទជេ្រចីនេនកនុងកមមវធីិកិចចសហ្របតិបត្តិករ
បេចចកេទស របស់ភន ក់ងរថមពលបរមណូអន្តរជតិ។ ពួកេគបនេរៀនពីករេ្របី
បេចចកេទសទក់ទងនឹងនុយេក្លែអ៊រ និងបេចចកេទសេផ�ងេទៀតេនកនុងសិកខ �� និង
�មរយៈករចូលរមួកនុងករបេងកីតទំនក់ទំនងេន្របេទសជិតខង។ ពួកេគបនទទួល
ឧបករណ៍ និងសមភ រៈេដីមបេីធ្វីពិេ�ធន៍ និងដំបូនម នពីអនកជំនញេនអងគភពបេចចកេទស
រមួរបស់អងគករេសប�ង��រ និងកសិកមម ជមួយទីភន ក់ងរថមពលបរមណូអន្តរជតិ
កនុងករបក្រ�យលទធផលពីករេ្របី្របស់បេចចកេទសនុយេក្លែអ៊រស្រមប់េសប�ង និង
កសិកមម។ 
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អនក្រ�វ្រជវមន ក់ពេិ�ធន៍្រសូវេ�យេ្រប ី�សូត១៥  (N15) េថរ េដីមប្ីរតួតពនិតិយករ្រសូបយក�សូត
េ�យរុកខជត។ិ (រូបថត៖ វទិ��ថ ន្រ�វ្រជវ នងិអភវិ��ន៍កសិកមមកមពុជ)។ 

៣ . ករេ្របើជីអ៊ុយេរអ៉ុីសតូូប�សតូ 

�សូតេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករលូត�ស់ និងរសមីសំេយគរបស់រុកខជតិ
�មរយ�ករបែម្លងថមពលពីពន្លឺ្រពះ�ទិតយេទជថមពលគីមី។ �សូត្រតូវបនបែនថម
ជញឹកញប់េទកនុងដីេនកនុងទ្រមង់ជជី។ �មរយ�ករេ្របីជីអុ៊យេរអីុ៉សូតូបេថរ �សូត
១៥ )N15( បង្ហ ញពី�តូមជមួយនឹងណឺ្រតុងបែនថម េធៀបជមួយនឹង�សូត 'ធមម�' 
- អនកវទិ���ស្ដ�ច�ម�នពីដំេណីរករ និងកំណត់ពីរេបៀបែដលដំ�្ំរសូបយកជី
ជតិ្របកបេ�យ្របសិទធភព។ បេចចកេទសជួយកនុងករកំណត់បរមិណជីែដលមន
្របសិទធភព បេចចកេទសអីុសូតូបមនតួនទីសំខន់កនុងករអនុវត្ត ជពិេសសស្រមប់
កសិករែដលកំពុង�ដុំះដំ�េំនេលីដី��ត់ជីជតិ។ អីុសូតូបក៏្រតូវបនេគេ្របីេនកនុង
បេចចកេទសនុយេក្លែអ៊រកនុងករ្រគប់្រគងទឹកកសិកមម។ 
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ឧបសមព័នធទី៤៖ យទុធវិធីននស្រមប់���យ�ៃម្លៃថ្លេដើម និង
ផល្របេយជន៍ៃនជេ្រមើសបន�ុំ 

១ . ទិដ្ឋភពទូេទៃនបញ្ហ វិធី��ស្ត 

IPCC AR4 កំណត់តៃម្លៃនករបន�ុំថជ "ករចំ�យេធ្វីែផនករ ករេរៀបចំ 
និងអនុវត្តវធិនករបន�ុំ �ប់បញចូ លទងំករចំ�យេលីដំេណីរករ" េហយីក៏បន
កំណត់អតថ្របេយជន៍ ដូចជ "ករេជៀស�ងករចំ�យេលីករខូចខត ឬផល
្របេយជន៍ជក់�ក់ែដលទទួលបនបនទ ប់ពីករទទួលយក និងអនុវត្តន៍វធិនករបន�ុំ"
។ េដីមបីឈនដល់ករប៉ន់�ម នៃនអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំែដលទក់ទងេទ
នឹងេស�រយី៉ូេដីម្រគ ករពយករអំពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ និងករ
ចំ�យេទេលីជេ្រមីសេផ�ង� ្រតូវែតេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ។ ជទូេទវធិនករបន�ុំនឹងមិន
ប៉ះពល់ជអវជិជមនេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុេទ. ដូេចនះ តៃម្លៃនករខូចខតែដល
េនសល់បនទ ប់ពីករអនុវត្ដជេ្រមីសបន�ុគួំរ្រតូវបនគិតគូរផងែដរ។ បនទ ប់ពីេធ្វីករ
េ្របៀបេធៀបជេ្រមីសទងំេនះេហយី ជេ្រមីសែដលទទួលបនផល្របេយជន៍ខពស់ជងេគ 
្រតូវបនេគេធ្វីករេ្រជីសេរសីស្រមប់អនុវត្ត។ ចំេណះដឹងស្តីពីៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍
ៃនជេ្រមីសបន�ុំបនេលីកេឡីងពីបញ្ហ វធីិ��ស្តមួយចំនួនែដល�ច្រតូវបន�ក់ជ្រកុម 
េ្រកម្របធនបទៃនភពមិន្របកដ្របជ ករ�យតៃម្ល និងសមធម៌ដូចបនបង្ហ ញកនុង
រូបភពខងេ្រកម។ 
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រូបទ១ី៖ ខ្លមឹ�រវធិ�ី�ស្តសំខន់ៗទក់ទងនងឹករចំ�យ នងិអតថ្របេយជន៍ៃនករបន�ុ។ំ 

ភពមិន្របកដ្របជ 

ភពមិន្របកដ្របជទក់ទងេទនឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កសធតុ 
និងករអភិវ��េសដ្ឋកិចចសងគមនេពលអនគតែដលជឧបសគគ��ងំដល់ករកំណត់ 
អត្តសញញ ណៃនជេ្រមីសបន�ុំល្អបំផុត។ េទះបីសថិតេ្រកមេស�រយី៉ូជក់�ក់មួយៃន
ករបំភយឧសម័ននេពលអនគតក៏េ�យ ផលប៉ះពល់ែដល�ចេកីតមនគឺមនទំហំ
ធំ។ ភពមិន្របកដ្របជនឹងបនកត់បនថយ្រសបេពលែដលទិននន័យ�កសធតុ 
និងេសដ្ឋកិចចសងគមេចះែតមនេ្រចីនេទៗ។ ដូេចនះវធិនករបន�ុំគួរែត្រតូវបនេរៀបចំ
េឡងី�មរេបៀបែដល�ចបត់ែបនបន េនះជេ្រមីសបន�ុំ�ចេធ្វីករែកត្រមូវ ឬផ្ល ស់ប្តូរ
េពលែដលមនព័ត៌មនថមីៗ។ �មន�រៈសំខន់ជពិេសសស្រមប់ជេ្រមីសករបន�ុំ
ែដលមនផលប៉ះពល់យូរអែង្វង ឬស្រមប់វធិនករែដលនឹងមនរយៈេពលែវង ដូចជ
េហ�្ឋ រចនសមព័នធជេដីម។ ទិដ្ឋភពមួយេផ�ងេទៀតៃនភពមិន្របកដ្របជទក់ទងេទ
នឹងភពមិន្របកដ្របជៃនទិននន័យ/វធិនករែដល�ច្រតូវបនេ�ះ្រ�យ�មរយៈ

ភពមនិចបស់�ស់ 

សមធម៌ 

កររមួចំែណក
ផលប៉ះពល់ 

ករ�យតៃម្ល 
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ករកំណត់ទំហសំំ�ក្រគប់្រគន់ និងវធីិ��ស្ត�ស់ែវងេដីមបឱីយលទធផលមនភពរងឹមំ
្រគប់្រគន់ស្រមប់ករសេ្រមចចិត្ត។ 

�������្ល 

ករ�យតៃម្លេលីៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំ�ច្រតូវបនអនុវត្ត
េ�យម៉ត់ចត់�មរយ�ករ�យតៃម្លហរិញញវតថុ ��មរយ�ករ�យតៃម្លេសដ្ឋកិចច។ ករ�យ
តៃម្លហិរញញវតថុជទូេទ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ថវកិៃនជេ្រមីសបន�ុំែដលកំពុង
្រតូវបនពិ�រ�េហយីពិ�រ�េទៀត េទេលីករចំ�យ និងផល្របេយជន៍ហរិញញវតថុ
ែតបុ៉េ�្ណ ះ។ ផទុយេទវញិ ករ�យតៃម្លេសដ្ឋកិចចពិ�រ�េលីករចំ�យ និង 
អតថ្របេយជន៍ជេ្រចីនចំេពះេសដ្ឋកិចចជតិទងំមូល។ េលីសពីេនះេទៀតករចំ�យេលី
សងគម និងបរ�ិថ ន និងអតថ្របេយជន៍ក៏�ច្រតូវបនេគ�យតៃម្លផងែដរ (ឧទហរណ៍ 
ផលប៉ះពល់េលីភពមនករងរេធ្វី សមតថភព�ថ ប័ន �េស�កមមៃន្របព័នធេអកូឡូសុី)។ 

េនេពល�យតៃម្លេលីៃថ្លេដីម និងអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំ ករែដល
សំខន់គឺ�្រតឹមែតពិ�រ�េទេលីតៃម្ល និងផល្របេយជន៍ទីផ�រ ដូចជករចំ�យ 
និងអតថ្របេយជន៍ែដល�ចងយ្រសួល្រតូវបនកំណត់ជបរមិណរូបិយប័ណ្ណ ពីេ្រពះ�
�ច្រតូវបនជួញដូរេន�មទីផ�រ (កសិកមម ជលផល និងៃ្រពេឈ)ី ែតបុ៉េ�្ណ ះ ែថម
ទងំមនករចំ�យ និងអតថ្របេយជន៍ខងេ្រកមិនែមនទីផ�រ ដូចជ ផល្របេយជន៍
ែដលពិបកកនុងករកំណត់បរមិណរូបិយប័ណ្ណេ�យ�រែតមិនមនជួញដូរេនេលីទីផ�រ 
(ឧទហរណ៍ សុខភពមនុស� និងេស�កមមៃន្របព័នធេអកូឡូសុី)។ 

និយមន័យៃនទិននន័យេដីម្រគ (ទិននន័យេគល) គឺមិន្រគន់ែតជទិដ្ឋភពដ៏
សំខន់មួយេនះេទ បុ៉ែន្ត�ែថមទងំជទិដ្ឋភពដ៏លំបកសមុគ�ម ញបំផុតកនុងករប៉ន់
្របមណករចំ�យ និងអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំ។ ទិននន័យេដីម្រគគួរែត
កំណត់នូវអ្វីែដលនឹងេកីតេឡងីចំេពះអេថរសំខន់ៗ េពលអវត្តមនៃនករែ្រប្របួល
�កស�តុ។ បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗែដលែតងែតមនគឺេ�យ�រែតករ�យតៃម្លករ 
បន�ុ ំ ្រតូវែតេមីលេទអនគត េហយីករវភិគ្រតូវែតទស�ន៍ទយក្រមិតៃនករអភិវ�� 
និងករផ្ល ស់ប្តូរសងគមរហូតដល់ឆន ២ំ០៣០ និងេលីសពីេនះ។ េនេពល�ក់េចញជ
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ទិននន័យេគល ករសំខន់ែដល្រតូវចងចេំនះគឺលទធផល�ចមនករែ្រប្របួល េហយី
មិនែមន្រគប់គេ្រមងទងំអស់្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេពញេលញេនះេទ។ េ�យ�រែត
ភពមិន្របកដ្របជជេ្រចីន អនក្រ�វ្រជវមួយចំនួនបនេសនីឱយេ្របី្របស់ទិននន័យេដីម
្រគេ្រចីនេនេពលេធ្វីករប៉ន់្របមណពីតៃម្ល និងផល្របេយជន៍ៃនករបន�ុំ និង�យ
តៃម្លជេ្រមីសបន�ុំ។ 

ជទូេទ អ្រ�បបចុ ះតៃម្ល្រតូវបនេ្របីេដីមបប៉ីន់�ម នតៃម្លបចចុបបននៃនករចំ�យ 
និងអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំេនះ េ�យ�រែតករចំ�យៃនជេ្រមីសមួយបន
េកីតមនេឡងីមុនេពលមនអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសមួយេនះ។ តៃម្លបចចុបបននមនភព
រសួខ្ល ងំ�ស់ចំេពះជេ្រមីសៃនអ្រ�បបចុ ះតៃម្ល និងករសនមត់�មួយសុីគន នឹងអ្រ�
បបចុ ះតៃម្លកនុងេពលេនះ។ មនករែខ្វងគំនិតគន គួរឱយកត់សមគ ល់កនុងចំេ�មអនកេសដ្ឋវទូិ
អំពីអ្រ�េលីករចំ�យ និងអតថ្របេយជន៍នេពលអនគតទងំេនះគួរ្រតូវបនបបចុ ះ។ 
ករសិក�មួយចំនួនេ្របីនូវអ្រ�បបចុ ះតៃម្លែដលមន្រ�ប់ ទក់ទងនឹង្របេទស ឬអងគករ
ែដលកំពុង្រតូវបនពិចរ�។ 

ករសិក�ជេ្រចីនបនេធ្វីករវភិគពីភពរួសេដីមបី�កលបង�េតីលទធផលៃន
ករ�យតៃម្ល្រតូវបនប៉ះពល់េ�យករផ្ល ស់ប្តូរអេថរសំខន់ៗ ដូចជអ្រ�បបចុ ះែដរឬ
េទ។ ករេ្របីអ្រ�ៃនករបបចុ ះតៃម្ល អនុញញ តឱយអនកេរៀបចំែផនករេដីមបពិីនិតយេមីល 

សុពលភពៃនលទធផល និង�ន�អ្រ�បបចុ ះតៃម្លមិន្រតូវបនេ្រជីសេរសីេនជិត
ចំណុចកំពូលមួយែដលប្រញច ស់េទនឹងេសចក្តីសំេរចចិត្តេនះេទ។ កនុងករណីេនះករ
វភិគបែនថមេទៀតនឹង្រតូវបនអនុវត្ត។ 

េពលេវ�ៃនករ�យតៃម្ល្រតូវបនភជ ប់ផទ ល់េទនឹងអ្រ�ករបបចុ ះតៃម្ល។ គុណ
វបិត្តិ�្រស័យេលី�យុកលៃនជេ្រមីសែដលកំពុងពិចរ�។ ឧទហរណ៍ �យុកល
គេ្រមងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ (ឧទហរណ៍ ទំនប់ទឹក និងផ្លូវថនល់) មនចប់ពី៥0 េទ៧0
ឆន ។ំ ដូេចនះ េនេពល�យតៃម្លេលីជេ្រមីស ករសរុបចំ�យរមួទងំករចំ�យេលីករ 
វនិិេយគ និងករែថទផំល្របេយជន៍ ក៏ដូចជផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ
ែដលបនរពឹំងទុកកនុងរយៈេពលៃនគេ្រមងទងំមូលគួរ្រតូវបនគិតគូ។ ផទុយេទវញិ 
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ែផនករេដីមបសី្រមបខ្លួនេទនឹងផលប៉ះពល់ដល់សុខភព�ចមនរយៈេពលខ្លី និង
មធយម (ពី៥ េទ២0ឆន )ំ ែដលេ្រកយមក�ច្រតូវបនព្រងីកេដីមប្ីរគបដណ្ដ ប់រយៈេពល
ែវង្របសិនេបីចបំច់។ 

សមធម៌ 

ដូចករចង្អុលបង្ហ ញេ�យ IPCC AR4 ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុ 
គម នសមម្រតប៉ះពល់ដល់្របជពលរដ្ឋែដលងយរងេ្រគះែដលមនុស�ភគេ្រចីនជជន
្រកី្រក។ ដូេចនះ ករសំខន់ស្រមប់អនកេរៀបចំែផនករបន�ុំមិន្រតឹមែតគិតពិចរ�ពីផល
្របេយជន៍ែដលទទួលបនេនះេទ ែតែថមទងំពិចរ�េលីករែបងែចកករចំ�យ 
និងអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំេនះ។ ទិដ្ឋភពៃនករែបងែចកអតថ្របេយជន៍ែដល
ទទួលបន �ច្រតូវបនេ�ះ្រ�យ�មវធីិមួយចំនួន។ មួយគឺេដីមបផី្តល់ទមងន់េទេលីៃថ្ល
េដីម និងផល្របេយជន៍េយង�មអនកែដលបនទទួលអតថ្របេយជន៍ និងអនកែដល
ទទួលខុស្រតូវេលីករចំ�យ ជឧទហរណ៍ អតថ្របេយជន៍២ដងស្រមប់្របជពលរដ្ឋ
្រកី្រក និងផល្របេយជន៍ពក់ក�្ត លស្រមប់អនកមន។ ជក់ែស្តង ករេ្របី្របស់ករ
�ក់ទមងន់មនករលំបកគឺថ េតីករេ្រជីសគួរែតេនចំកែន្លង� និងេតីេមគុណទំងន់
គួរែតបុ៉នម ន។ វធីិ��ស្តជជេ្រមីសែដលេពញនិយមជងេនះគឺបង្ហ ញពីករែបងែចក
ផលប៉ះពលៃ់នជេ្រមីសបន�ុំជមួយគន នឹង ករសរុបៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍ េហយី
ឈនដល់ករសេ្រមចចិត្តរបស់អនកេធ្វីេគលនេយបយ។  

២ . ករេ្រជើសេរ ើសវិធី��ស្តមួយេដើមប�ីយ�ៃម្លេលើៃថ្លេដើម និង
ផល្របេយជន៍ៃនករជេ្រមើសបន�ុ ំ

េនេពលអនកេរៀបចំែផនករបន�ុំបនកំណត់វ�ិនករបន�ុំែដល�ចេធ្វីេទបន 
�កភពេ�យែផ្អកេលីលកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់ករសេ្រមចចិត្ត និងបនពិចរ�េលី
ទិដ្ឋភពៃនវធីិ��ស្តខុសៗគន  បនទ ប់មកពួកេគ�ចេ្រជីសវធីិ��ស្តមួយចំនួនេដីមបេីធ្វី
ករ�យតៃម្លេលីៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសនីមួយ។ ដយ្រកមខងេ្រកមផ្ដល់
នូវវធីិ��ស្តែដល�ចេធ្វីគំនូសបំ្រពួញែដល�ច្រតូវបនអនុវត្ត និង្រតូវបនបក្រ�យ
ដូចខងេ្រកម។ 
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ដយ្រកមទ២ី៖ វធិ�ី�ស្តេដីមេឈសី្រមប់�យតៃម្លេលតីៃម្លេដមី នងិផល្របេយជន៍ៃនជេ្រមសីបន�ុ។ំ 

្របភព�ក�រ៖ ដក្រសង់ព ីBoyd R and Hunt A ឆន ២ំ០០៤។ ករប៉ន់្របមណតៃម្លេលផីលប៉ះពល់
ៃនករែ្រប្របួល�កស�តុេនកនុង្របេទសអង់េគ្លស៖ ទដិ្ឋភពរមួៃនមគគេទសក៍។ របយករណ៍
បេចចកេទសៃនកមមវធិីផលប៉ះពល់�កស�តុរបស់ច្រកភពអង់េគ្លស។ 

វិភគេទេលើៃថ្លេដើម និងផល្របេយជន	៍
ករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញ្រតូវបនេ្របីជញឹកញប់េដីមប�ីយតៃម្លជេ្រមីស

បន�ុំេនេពលែដល្របសិទធភពេសដ្ឋកិចចគឺលកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់េធ្វីជករសេ្រមចចិត្ត
ែតមួយគត់។ ករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញមនករពក់ព័នធនឹងករគណន និងេធ្វី
ករេ្របៀបេធៀបៃថ្លេដីម និងផលចំេណញទងំអស់ែដល្រតូវបនបង្ហ ញកនុងលកខខណ្ឌ ជ
រូបិយវតថុ។ ករេ្របៀបេធៀបៃថ្លេដីម និងផលចំេណញែដលរពឹំងទុក �ចជួយជដំណឹង
ដល់អនកសេ្រមចចិត្តពី្របសិទធភពៃនករវនិិេយគេលីករបន�ុំ។ ករវភិគៃថ្លេដីម និង
ផលចំេណញផ្តល់ជមូល�្ឋ នស្រមប់ចត់�ទិភពេលីវ�ិនករបន�ុំែដលមន។  
អតថ្របេយជន៍ៃនវធីិ��ស្តេនះ គឺបនេ្របៀបេធៀបផលប៉ះពល់ជេ្រចីនេ�យេ្របីខន ត
�ស់ែវងែតមួយ។ េទះជយ៉ង��ជករសំខន់េដីមបបីង្ហ ញថ េតីៃថ្លេដីម និងផល
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្របេយជន៍្រតូវបនែបងែចកយ៉ង�ែដលជករបែនថមេទតៃម្លសរុបរបស់ជេ្រមីសទងំ
េនះ។ េលីសពីេនះេទៀត ��ចជករ្រប�ម រមួទងំករប៉ន់�ម នពីអ្វីែដល�ច
ទុកចិត្តែដល�ចមនតៃម្ល បុ៉ែន្តមិនមនតៃម្លេនកនុងទីផ�រ ជឧទហរណ៍ ៃថ្លេដីម និង
អតថ្របេយជន៍មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងបញ្ហ  ដូចជ សមភ រៈបរកិខ រ និងេស�កមម 
បរ�ិថ ន និងតៃម្លសងគម ឬតៃម្លវបបធម៍។ េនះ�ចមនន័យថ ៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍
ែដលមិនែមនជទីផ�រ្រតូវបនដកេចញ េ�យេហតុេនះេហយី លទធផលៃនករវភិគេនះ
គឺមនករយល់្រចឡ។ំ 

ភពខ្ល ងំ និងភពេ���ៃន���ិភគេទេលើតៃម្លេដើម និង
ផល្របេយជន ៏

ករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញកំពុងេធ្វីករអះ�ង ពីេ្រពះ��ចេធ្វីករ
េ្របៀបេធៀប និង�ក់បញចូ លគន នូវ្របេភទផល្របេយជន៍ ឬករចំ�យេផ�ង�គន េទជ
តៃម្លែតមួយ។ គុណវបិត្តិៃនករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញគឺថ �ត្រមូវឱយមនករ
�ស់ែវងនូវអតថ្របេយជន៍ និងបង្ហ ញកនុងលកខខណ្ឌ ជរូបិយវតថុ និងមនករេផ្ត តជ
ពិេសសេទេលី្របសិទធភពេសដ្ឋកិចច។ ឧទហរណ៍ ករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញ
មិនែមនជករេ�ះ្រ�យ ករពិ�រ�េលីសមភពែដលទក់ទងនឹងករែបងែចក ករ
ចំ�យ និងអតថ្របេយជន៍ៃនជេ្រមីសបន�ុំេទដល់ប�្ដ ភគីពក់ព័នធ េ�យមិន�ប់
បញចូ ល ថេតីអនកែដលទទួលបនផល្របេយជន៍ពីេគលនេយបយេនះ �ចមន 

លទធភពកនុងករបង់្របក់យ៉ង�។ ទឡ្ហកីរណ៍ៃនគេ្រមង ឬេគលនេយបយ�ម 

រយៈករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញជត្រមូវករែផនកសងគមែដលសនមត់ថ េតីអនក�
�ចទទួលបនសំណង េពលែដលអនកទងំេនះទទួលរងផលប៉ះពល់ជអវជិជមន
េ�យ�រគេ្រមង ឬេគលនេយបយ និងជួយឱយពួកេគមនជីវភពកន់ែត្របេសីរ 
េឡងី។ បុ៉ែន្តជក់ែស្តង សំណងបនបេងកីតេឡងី គឺ�្រស័យេលីប្លង់ៃនេគលនេយបយ
ៃនករបន�ុំ។ ភពសមុគ�ម ញមួយេផ�ងេទៀតៃនករវភិគៃថ្លេដីម និងផលចំេណញគឺករ
�ក់ជរូបិយវតថុ�ម្របេភទៃនករចំ�យ និងអតថ្របេយជន៍ែដល្រតូវបនជួប្របទះ
�មេពលេផ�ង�គន ។ លទធផលចុងេ្រកយេនះគឺត្រមូវករស្រមប់ករបញចុ ះៃថ្លេទេលីករ
ចំ�យ និងអតថ្របេយជន៍េកីតេឡីងនេពលអនគតេដីមបីេធ្វីករគណនពីតៃម្ល
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309 

បចចុបបននរបស់វធិនករបន�ុំទងំេនះ បុ៉ែន្តករេធ្វីដូេចនះត្រមូវឱយមនករេ្រជីសេរសីអ្រ�
បញចុ ះតៃម្លមួយែដលបនពិភក�ពីករលំបកននដូចខងេលី។ 

ករវិភគ្របសទិធភពៃថ្លេដើម	
ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីម (CEA) ្រតូវបនេ្របី្របស់េដីមបរីកេមីលជេ្រមីសបន�ុំ

ែដលមនតៃម្លទបបំផុត ឬជេ្រមីសែដល្រតឹម្រតូវស្រមប់េគលេ�ជក់ែស្តងែដលបន
េ្រជីស។ ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីមែដលបនផ្ដល់ឱយ ្រតូវបនអនុវត្តេនេពលែដល
េគលបំណងៃនវធិនករបន�ុំេនះ្រតូវបនកំណត់ េហយីភរកិចចែដលេនេសសសល់គឺ
្រតូវែស្វងរកជេ្រមីសែដលមនតៃម្លទបបំផុតែដល�កសមចំេពះេគលបំណងេនះែដល
�មិន�យតៃម្លថេតីវធិនករេនះ្រតូវបនវនិិចឆ័យ (ឧទហរណ៍ បេងកីតអ្រ�ៃថ្លេដីម និង
ផលចំេណញជក់�ក់មួយ ឬ IRR)។ ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីម ្រតូវបនេ្របី្របស់
ស្រមប់ករ�យតៃម្លជេ្រមីសបន�ុំេនកនុងតំបន់ែដលផល្របេយជន៍ៃនករបន�ុំមនករ
លំបកកនុងករបង្ហ ញ (ឬគិត) ជលកខខណ្ឌ រូបិយវតថុ ដូចជ សុខភពមនុស� ្របព័នធ
ទឹក�ប ្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុខ្ល ងំ និងេស�កមមជីវៈច្រមុះ និង្របព័នធេអកូឡូសុី បុ៉ែន្ត
ជកែន្លងែដលករចំ�យ�ច្រតូវបនកំណត់ជបរមិណ។ ឧទហរណ៍ដូចជ ភពច ំ

បច់ៃនទឹក េគលបំណងៃនករ�យតៃម្លេនះគឺមិនែមន្រគន់ែតេដីមបែីស្វងរកជេ្រមីស 

បន�ុំែដល�ចផ្តល់ផល្របេយជន៍ៃនករបន�ុំខពស់ែតបុ៉េ�្ណ ះេទ បុ៉ែន្តក៏េដីមបែីស្វងរក
ជេ្រមីសែដលធនឱយបននូវនិរន្តរភពទងំបរមិណ និងគុណភពទឹកស្រមប់សហគមន៍
ែដលងយរងេ្រគះ។ 

គុណសមបត្តិ និងគណុវិបត្តិៃនករវិភគៃថ្លេដើម និងផល
្របេយជន ៍

ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីមគឺជករចបំច់ស្រមប់ជំនួសឱយករ�យតៃម្លៃថ្លេដីម 
និងផលចំេណញ េនកែន្លងែដលផល្របេយជន៍មិន�ច្រតូវបនកំណត់បរមិណ�ច់
្របក់ (រូបិយវតថុ) េដីមបេីធ្វីករេ្របៀបេធៀបជេ្រមីសបន�ុំជំនួសជមួយនឹងជេ្រមីសបន�ុំ
ែដលេគលបំណង្រតូវបនកំណត់យ៉ងចបស់�មវធីិ��ស្ត�យតៃម្ល្របសិទធភពៃថ្លេដីម។ 
េទះជយ៉ង�ក៏េ�យ ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីមមិន្រតូវបនេ្របី្របស់ជញឹកញប់
េធ្វីជឧបករណ៍ស្រមប់ករគ្ំរទដល់ករសេ្រមចចិត្តេទ ពីេ្រពះផល្របេយជន៍្រតូវបន
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កំណត់េនកនុងវមិ្រត (ទំហ)ំ ែតមួយគត់ (ឧទហរណ៍ ្របសិទធិភពៃថ្លេដីម)។ វមិ្រត 
(ទំហ)ំ េផ�ងេទៀតដូចជ សមធម៌ លទធភព ឬសហផល្របេយជន៍ មិន្រតូវបន
ពិចរ�េនកនុងករវភិគបឋម បុ៉ែន្ត�ច្រតូវបនពិចរ�េនកនុងអំឡុងេពលៃន
ដំេណីរករេ្រជីសេរសីជេ្រមីសបន�ុំ។ 

ករវិ������ខណៈពហុវិនិចឆ័យ 

ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យអនុញញ តឱយេធ្វីករ�យតៃម្លជេ្រមីសបន�ុំេផ�ង
គន េធៀបេទនឹងលកខណៈវនិិចឆ័យមួយចំនួន។ លកខណៈវនិិចឆ័យនីមួយៗ្រតូវបនផ្ដល់ជ
ពិនទុ។ េនះជពិនទុសរុបស្រមប់ជេ្រមីសបន�ុំនីមួយៗ្រតូវទទួលបន។ ជេ្រមីសបន�ុំែដល
មនពិនទុខពស់បំផុត្រតូវបនេ្រជីសយក។ ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យផ្តល់ជូននូវ
ជេ្រមីសស្រមប់េធ្វីករ�យតៃម្លជេ្រមីសបន�ុំមួយ េនេពលែដលមនទិននន័យែតមួយ
ភគ ករពិចរ�េលីវបបធម៌ និងេអកូឡូសុី គឺមនករលំបកកនុងករកំណត់ជ
បរមិណ និងេនេពលែដលផល្របេយជន៍ជរូបិយវតថុ ឬ្របសិទធភព គឺមនែត២ជមួយ
នឹងលកខណៈវនិិចឆ័យជេ្រចីនេផ�ងគន ។ ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យទក់ទងយ៉ង
សំខន់េទនឹងករកំណត់្រកបខ័ណ្ឌ េដីមបេីធ្វីសមហរណកមមលកខណៈវនិិចឆ័យៃនសេ្រមច
ចិត្តេផ�ងៗេនកនុងករវភិគជបរមិណ េ�យមិនចបំច់ផ្ដល់តៃម្លជរូបិយវតថុឱយ្រគប់
ក�្ត ទងំអស់េនះេទ។ ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យគឺជវធីិ��ស្តៃនជេ្រមីស
ស្រមប់្របេទសមនករអភិវ��តិចតួចេនកនុងករេរៀបចំកមមវធីិសកមមភពជតិបន�ុំនឹង
ករែ្រប្របួល�កស�តុ (NAPA) របស់ខ្លួន។ ភពមមួំនៃនលទធផលករវភិគលកខណៈ
ពហុវនិិចឆ័យច្រមុះ�្រស័យេទេលីភពចបស់�ស់ៃនព័ត៌មន ទក់ទងេទនឹងលកខណៈ
វនិិចឆ័យែដលបនេ្រជីស ទក់ទងេទនឹងករ�ក់�ទិភពឱយេទលកខណៈវនិិចឆ័យទងំ
េនះ (រង្វ ស់ ឬពិនទុ) េហយីទមងន់្រតូវបនេគយល់្រពម ជទូេទ េ�យភគីពក់ព័នធ។ 
ករវភិគភពរសួ�ច្រតូវបនេ្របីេដីមបពិីនិតយេមីលភព្របកដ្របជៃនលទធផលស្រមប់
េធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរពិនទុ ឬរង្វ ស់ និងចំណុចេខ�យរបស់ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យ។ 
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ភពខ្ល ងំ និងភពេ��យ�នករវិភ��មល�ខណៈពហុវិនិចឆ័យ 

ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យច្រមុះជួយកនុងករេរៀបចំបញ្ហ ្របឈមៃនករ
េ្រជីសជេ្រមីសបន�ុំេ�យ�ក់េចញនូវេគលបំណងននៃនកមមវធីិ និងលកខណៈវនិិចឆ័យ
ស្រមប់េធ្វីករ�ស់សទង់េគលបំណងទងំេនះកនុងលកខណៈតម្ល ភពមួយ។ ករវភិគ
�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យ�ច�ក់បញចូ លព័ត៌មនជបរមិណ និងព័ត៌មនជគុណភព 
និងជួយបញជ ក់នូវភពខ្ល ងំ និងភពេខ�យៃនជេ្រមីសបន�ុំនីមួយៗ។ េលីសពីេនះេទៀត 
ករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យអនុញញ តឱយមនករចូលរួមេ�យ�ទ ល់ពីអនកទទួល
ផលពីជេ្រមីសបន�ុំ កនុងករេ្រជីសេរសីជេ្រមីសស្រមប់ពួកេគែដល�មន�រៈសំខន់
ខ្ល ងំ�ស់ស្រមប់ករបេងកីតភពជមច ស់ និងករអនុវត្តវ�ិនករបន�ុំេនះបនជប់
�ប់។ ករលំបកពក់ព័នធជមួយនឹងករវភិគ�មលកខណៈពហុវនិិចឆ័យគឺករផ្ដល់
រង្វ ស់ ជពិេសស ្របសិនេបីចំនួនៃនលកខណៈវនិិចឆ័យមនទំហធំំ េហយីលកខណៈវនិិចឆ័យ
ទងំេនះមនលកខណៈខុសគន ខ្ល ងំ និងករេធ្វីស្តង់�រពិនទុែដលជេហតុនឱំយមនករ
បត់បង់នូវព័ត៌មនមួយចំនួនែដល�ចមនតៃម្លស្រមប់េ្របី្របស់េនកនុងដំ�ក់កល
េ្រកយេទៀត។ េសចក្តីែថ្លងករណ៍ជក់�ក់ពីទមងន់ស្រមប់លកខណៈវនិិចឆ័យនីមួយៗ�ច
េធ្វីឱយមនករជែជកែវកែញកជ��រណៈេ្រចីន។ ពីេ្រពះែត�មិនងយ្រសួលកនុងករ
ឈនដល់កិចច្រពមេ្រពៀងមួយ កនុងចំេ�មភគីពក់ព័នធទងំអស់េទេលីលកខណៈវនិិចឆ័យ 
និង�រៈសំខន់របស់�។ ដូេចនះ ជដំបូនម ន គួរេធ្វកីរវភិគភពរសួេដីមបកំីណត់ថេតី
ទំហ�ំច�ស់�ស់្រគប់្រគន់េដីមប�ីម�នភពហមត់ចត់។ 
៣. ករអនុវត្តល្អបំផុត និងេមេរៀនជបទពិេ��ន៍ 

អនកេរៀបចំែផនករបន�ុំគួរែតពិ�រ�េទេលីភពខ្ល ងំ និងភពេខ�យរបស់ 
វធីិ��ស្តននែដលេ្របីស្រមប់ករ�យតៃម្លជេ្រមីសបន�ុំ �មរយៈេគលបំណង និង
កលៈេទសៈរបស់ជេ្រមីស។ េនកនុង�ថ នភពមួយចំនួន វធីិ��ស្តមួយចំនួន�ច្រតូវ
បនេ្របី្របស់កនុងរេបៀបបំេពញបែនថមមួយ។ េ�យមិនគិតពីវធីិ��ស្ដៃនករ�យតៃម្ល 
អនកេរៀបចំែផនករបន�ុំេធ្វីករេ្រជីសេរសីវធីិ��ស្តវភិគនីមួយៗ គួរែតជ៖  
 ករអនុវត្តជក់ែស្តង មនន័យថ វធីិ��ស្ត្រតូវែតមនភពសមរមយស្រមប់ករ
កំណត់នូវវបបធម៌ និងេសដ្ឋកិចចសងគមមួយ េហយីពិ�រ�េលីបញ្ហ ទិននន័យ។ 
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ឧទហរណ៍ ្របសិនេបីផល្របេយជន៍មិន�ច្រតូវបនេធ្វីឱយេទជបរមិណ 

រូបិយវតថុបនេទ េនះករវភិគតៃម្លេដីម និងផលចំេណញមិន្រតូវបនផ្តល់ជ
េយបល់ឱយេ្របី្របស់េឡយី។ 

 ភពពក់ព័នធ មនន័យថ លទធផលគួរ្រតូវបនបង្ហ ញទន់េពលេវ� និងេន 
កនុងទ្រមង់ែដលេឆ្លីយតបគន ជមួយនឹងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចែដលមន្រ�ប់។ 
ឧទហរណ៍ ្របសិនេបីជេ្រមីសេគលនេយបយ��រណ�្រតូវបន�យតៃម្ល 
េ�យេ្របី្របស់ករវភិគតៃម្លេដីម និងផលចំេណញ េនះករ�យតៃម្លជេ្រមីស 
បន�ុំេ�យករេ្របី្របស់ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីម�ចនឹងមនករទទួលតិច
តួច។ 

 ភពរងឹម ំ(ចបស�់ស)់ មនន័យថ វធីិ��ស្តគួរែតមនតម្ល ភព និង្រសប
គន ្រគប់វសិ័យែដលទក់ទងនឹងករសនមត់ �កស�តុ និងេសដ្ឋកិចចសងគម ករ 
វនិិចឆ័យរបស់អនកជំនញ និងភពមិន្របកដ្របជ ដូចជ អ្រ�ប�ចុ ះតៃម្ល និង
្រតូវែតជក់�ក់អំពីភពមិន្របកដ្របជែដលជប់ពក់ព័នធ។ 

 ភពទូលំទូ�យ មនន័យថ វធីិ��ស្តគួរែត�យតៃម្លកនុងទំហធំំទូ�យមួយ 
រមួទងំគម នសកមមភព សកមមភពេនេ្រក្រពំែដនៃនវសិ័យ និងសហផល
្របេយជន៍។ 

 ភពសមម្រត មនន័យថ ភពសុីជេ្រមៃនវធីិ��ស្តែដលបនេ្រជីសគួរែត
ជំរុញេ�យករសេ្រមចចិត្តែដលបន�ក់េចញ និងមិនមនេគលបំណងស្រមប់
ឱយករសេ្រមចចិត្តេធ្វីេទបនល្អឥតេខច ះេនះេទ។ 

ករអនុវត្តល្ៗអ  និងេមេរៀនែដលបនេរៀនសូ្រតជេ្រចីន ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង 
�ក�រេនះ។ អនកេរៀបចំែផនករបន�ុំគួរែត៖  

 �យតៃម្លករចំ�យ និងផលចំេណញៃនជេ្រមីសបន�ុំ េ�យែផ្អក�មករ�យ
តៃម្លផលប៉ះពល់ទងំ្រសុង និងភពងយរងេ្រគះ។ 
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 ពិ�រ�ជេ្រមីសបន�ុំរយៈេពលខ្លី និងរយៈេពលែវងេនកនុងបរបិទៃនករ
អភិវ�� និងករេធ្វីែផនករទូលំទូ�យ និងគួរកំណត់នូវបណ្តុ ំ ៃនករបន�ុំ
ទងំមូលជជងអន្ត�គមន៍ៃនករបន�ុំែតមួយ។  

 គិតគូរពីករែបងែចកផលប៉ះពល់ េពលគឺករ�យតៃម្ល្រតូវករពិ�រ�្រគប់ 
វសិ័យ ្រគប់្រកុម ឬសហគមន៍ែដលនឹងទទួលខុស្រតូវេលីករចំ�យ និង
រកី�យជមួយនឹងផល្របេយជន៍ែដលទទួលបនពីករទទួលយកជេ្រមីស 
បន�ុំ។ 

 អនុវត្តករវភិគភពរសួ រមួទងំករែ្រប្របួលៃនអ្រ�ករបញចុ ះតៃម្ល េដីមបេីធ្វីករ
េសុីបអេងកតពីភពមមួំន (ចបស់�ស់) ៃនលទធផល។ 

 េនកែន្លង�ែដល�ចេធ្វីេទបន ្រតូវេ្របី្របស់វធីិ��ស្តច្រមុះស្រមប់�យ
តៃម្លជេ្រមីសបន�ុំែដលជប់ទក់ទងគន េដីមបផី្តល់នូវភស្តុ�ងជមូល�្ឋ នយ៉ងធំ
េធងមួយ។ េសទីរែតមិន�ចេមីលេឃញីថ វធីិ��ស្តែតមួយ�ច�ប់យកបននូវ
ភពសមុគ�ម ញៃនវធីិ��ស្ត កលៈេទសៈខុសគន �ៃនករបន�ុំែដលេកីតមន
េឡងី និងេគលបំណងជេ្រចីនៃនករបន�ុំ្រតូវបនអនុវត្ត។ 

 នយំកភគីពក់ព័នធទងំអស់ឱយចូលរមួកនុងករ�យតៃម្ល�មរយៈករេធ្វីអេងកត ឬ
សិកខ �� េដីមបបីេងកីតភពជមច ស់ និងករបេងកីនឱកសស្រមប់ករអនុវត្តៃន
ជេ្រមីសបន�ុំែដលបនេ្រជីសេរសី។ 

 �ក់បញចូ លករ�យតៃម្លៃនជេ្រមីសបន�ុំចូលេទកនុងដំេណីរករេធ្វីែផនករ 
ទូលំទូ�យ និងករបេងកីតយន្តករ ឬដំេណីរករ េដីមបធីនបនថ លទធផល
្រតូវបន�ក់បញចូ លេទកនុងេគលនេយបយជតិ ទងំេគលនេយបយថន ក់
េ្រកមជតិ ឬ�មវសិ័យ។ និង  

 អនុវត្តករ�យតៃម្លបនទ ប់ពីករអនុវត្តជេ្រមីសបន�ុំែដលបនេ្រជីសេរសី េដីមបី
�យតៃម្ល ថេតី ករគណនចំ�យដំបូង មនតៃម្លខពស់ជង ឬទបជងករ
ចំ�យពិតជក់ែស្តង េហយីេដីមប�ីយតៃម្លករទទួលផល្របេយជន៍េ�យ
ផទ ល់រហូតដល់ផល្របេយជន៍ជ្របេយលេ្រចីនបែនថមេទៀត។ 
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៤.  េសចក្តីសននិ�្ឋ ន 

ករ�យតៃម្លៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍ស្រមប់ជេ្រមីសេគលនេយបយេផ�ង
គន គឺមិនែមនមនលកខណៈែតមួយគត់ស្រមប់សកមមភពករបន�ុំេនះេទ។ រ�្ឋ ភិបល 
�ជីវកមម និងសហគមន៍បនអនុវត្តវធីិ��ស្ត�យតៃម្លជេ្រចីន ដូចជ ករវភិគតៃម្លៃថ្ល
េដីម និងផលចំេណញ (CBA) ករវភិគ្របសិទធភពៃថ្លេដីម (CEA) និងករវភិគ�ម
លកខណៈពហុវនិិចឆ័យ (MCA) ្រសបគន ជមួយឧបករណ៍េផ�ងៗេទ�ត េដីមបគី្ំរទដល់ករ
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចរបស់ខ្លួន និងវភិជន៍មូលនិធិែដលមនតិចតួច។ បញ្ហ ទក់ទងេទនឹង
ភពមិន្របកដ្របជ តៃម្ល និងសមធម៌ជញឹកញប់បនេធ្វីករែកត្រមូវនូវវធីិ��ស្តទងំ
េនះ�មករ�បំច់ េដីមបតី្រមូវេទ�មបរបិទ។ គុណតៃម្លៃនករ�យតៃម្លេនះបន
បង្ហ ញពីករខំ្របឹងែ្របងេធ្វីឱយេទជបរមិណេលីៃថ្លេដីម និងផល្របេយជន៍។ ពួកេគ
�ចជំរុញករជែជកពិភក�គន កនុងចំេ�មភគីពក់ព័នធេនេលីេគលបំណងរួមៃនករ 
បន�ុ ំនិងេសចក្តីសននិ�្ឋ ន ពក់ព័នធនឹង�កស�តុ និងេសដ្ឋកិចចសងគម ្រពមទងំជមួយ
នឹងករវនិិចឆ័យដ៏មនតៃម្ល កនុងករបេងកីតភពជមច ស់ និងករទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករ
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