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សែចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

អ្នកនិពន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះដែគូរដ្ឋែភិបាល ក្នងុគមែែងបង្កើនធនធាន ជលផលតាមវាលសែែ  

(RFFEP) និងគមែែងធនធានជលផលតាមវាលសែែនែកម្មវិធីសន្តសុិខសែបៀងសមែែប់ អនាគតកម្ពជុា ដំណាក់ 

កាលទី២ ដែលរួមមាន ឯកឧត្ដម អែង ជាសាន បែធានរដ្ឋបាលជលផល និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល និងអាជា្ញែធរ 

មូលដ្ឋែននៅខែត្តពោធិ៍សាត់ ខែត្តបាត់ដំបង ខែត្តសៀមរាប និងខែត្តកំពង់ធំ។ អ្នកនិពន្ធ សូមថ្លែងអំណរគុណ 

ផងដែរដល់ អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគមែែងទាំងពីរ ជាអាទិ៍ អង្គការ 

អភិវឌែឍន៍នារីខ្មែរ (ANKO) អង្គការអ្នកតែួសតែែយកម្ពុជា (TCO) អង្គការ ទែទែង់ស្តែីខ្មែរ (COWS) អង្គការ 

កែុមទែទែង់ភូមិ (VSG)។ អ្នកនិពន្ធ សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ មនុសែសជាចែើនដែលបានចូលរួមក្នុង 

ការបោះពុម្ពផែសាយនែះ ដូចជា បុគ្គលិកអង្គការ WorldFish ដែលបានអនុវត្តគំរោងខាងលើ ពិសែស  

លោកសែី យូមីកូ គូរា៉ែ នាយកាអង្គការ WorldFish ដែលបានពិនិតែយមើលលើឯកសារនែះ។ អ្នកនិពន្ធក ៏

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Olek Kaminski (អតីត WorldFish) បណ្ឌតិ Manjurul Karim (WorldFish)  

Sothira Seng (USAID កម្ពុជា); Peter Jackson, បណ្ឌិត Olivier Joffre និងបណ្ឌិត Sarah Freed 

(WorldFish Cambodia)។

អ្នកនិពន្ធក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គមែែងដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការ FAO ដែលមានចំណងជើង 

ថាការអនុវត្តល្អក្នុងការគែប់គែងសហគមន៍សែះជមែកតែី ដើមែបីសន្តិសុខសែបៀង ក្នុងខែត្តចំនួនបួនដែលនៅជុ ំ

វិញបឹងទន្លែសាប ឆ្នែំ ២០១៤-២០១៦ ដែលបានរួមចំណែកជាសែចក្តីពិពណ៌នាពីវិធីសាសែ្ត និងជំហាននានា 

ដែលបានស្នើឡើងនៅក្នុងឯកសារនែះ។ លើសពីនែះទៀត អ្នកនិពន្ធសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកទាំង  

១៣៤ នាក់ នែសហគមន៍សែះជមែកតែី និងសមាជិកដទែទៀតដែលបានកែលម្អ និងគែប់គែងសែះជមែកតែ ី

សហគមន៍ ដោយមានការគាំទែពីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការរួមចំណែកដល់ការបង្កើន 

បរិមាណតែី និងកែលំអសន្តិសុខសែបៀង ក៏ដូចជាអាហារូបត្ថម្ភក្នុងតំបន់គោលដៅ។

ការបោះពុម្ពគោលការណ៍ណែនាំនែះ តែូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈជំនួយដ៏សបែបុរស ពីបែជាជនអាមែរិក  

តាមរយៈ ទីភ្នែក់ងារសហរដ្ឋអាមែរិកសមែែប់ការអភិវឌែឍអន្តរជាតិ (USAID) កែែមគំនិតផ្តចួផ្តើមកម្មវិធីសន្តសុិខ 

សែបៀងសមែែប់អនាគត (Feed the Future)។ ខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនែះ គឺជាទំនួលខុសតែូវរបស់ 

អ្នកនិពន្ធ និងមិនឆ្លុះបញ្ចែំងអំពីទសែសនៈរបស់ USAID ឬរដ្ឋែភិបាលសហរដ្ឋអាមែរិកទែបើយ។
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ពាកែយបំពែួញ

CBOs អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋែន

CC កែុមបែឹកែសាឃុំ

CFR សហគមន៍សែះជមែកតែី

CSO អង្គការសង្គមសុីវិល

FiA រដ្ឋបាលជលផល

FiAC ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល

FWUG កែុមកសិករបែើបែែស់ទឹក

MAFF កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខែបែមាញ់ និងនែសាទ

M&E ការតែួតពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ

OAA វារីសត្វផែសែងទៀត

PDA មន្ទីរកសិកម្ម

PDWRM មន្ទីរធនធានទឹក

RFF ធនធានជលផលតាមវាលសែែ

RFFEP គមែែងបង្កើនធនធានជលផលតាមវាលសែែ

RFF II
គមែែងធនធានជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា នែ 

កម្មវិធីសន្តិសុខសែបៀងសមែែប់អនាគត ដំណាក់កាលទី២

USAID ទីភ្នែក់ងារសហរដ្ឋអាមែរិកសមែែប់ការអភិវឌែឍអន្តរជាតិ

VC មែភូមិ

ZoI តំបន់រងឥទ្ធិពល
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បុព្វកថា
វាលសែែ ដែលទទួលទឹកភ្លៀង និងលិចទឹកក្នុងរដូវវសែសានៅកម្ពុជា មានសារៈសំខាន់ និងជាបែភពផលិតផលតែីទឹកសាប និង 

វារីសត្វដទែទៀត ដែលរួមទំាង កង្កែប និងខែយង។ ធនធានក្នងុទឹកទំាងនែះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ចំពោះបែជាជនកម្ពជុារាប់លាននាក់  
ជាពិសែស អ្នករស់នៅតាមជនបទ។ ធនធានទាំងនែះរួមចំណែកយ៉ែងសំខាន់ចំពោះ ជីវភពនៅតាមជនបទ ដោយរួមចំណែកចំពោះ 
សន្តសុិខ សែបៀង អាហារូបត្ថម្ភ និងការបង្កើនបែែក់ចំណូល ជាពិសែស ដោយសារធនធានជលផលនៅតាមវាលសែែ គឺជាបែភពធនធាន 
ដែលស្ថិតកែែមការនែសាទជាលក្ខណៈបើកចំហ។ ធនធានជលផលនៅតាមវាលសែែ ដើរតួនាទីជាសំណាញ់សុវត្ថិភព សមែែប ់
គែួសារកែីកែ ជាចែើន នៅតាមជនបទ និងងាយរងគែែះចំពោះមុខកតា្តែនានាដូចជា ឥទ្ធិពលនែការបែែបែួលអាកាសធាតុ ការធ្វើ  
កសិកម្ម មិនបានផល និងអស្ថិរភពបែែក់ចំណូល។ លើសពីនែះទៀត តែីដែលបានកត់តែែ ចែើនជាង ១១២បែភែទ នៅក្នុងបែព័ន្ធ 
វាលសែែរបស់កម្ពុជា ពែមទាំង វារីសត្វដទែទៀត មានសារៈសំខាន់ និងមានតួនាទីជាក់លាក់ នៅក្នុងបែព័ន្ធអែកូឡូសុីនៅមូលដ្ឋែន 
រួមទាំងការរួម ចំណែកទែទែង់ជីវចមែុះផងដែរ។

តាមរយៈរដ្ឋបាលជលផល រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា(RGC) ចាត់ទុកសហគមន៍សែះជមែកតែីជាអាទិភព ក្នុង ការធានាផលិតភព
ធនធានជលផលនៅតាមវាលសែែ និងការបង្កើនផលតែចីាប់ពីធម្មជាតិ(សសរស្តម្ភទី ១ នែកែប ខ័ណ្ឌផែនការយុទ្ធសាសែ្តសមែែប់វិស័យ 
ជលផល)។ សហគមន៍សែះជមែកតែី ក៏រួមចំណែកផងដែរទៅក្នុងការគាំទែរបស់រាជរដ្ឋែភិបាលកម្ពុជា លើការអនុវត្តគោលការណ៍
ណែនាំស្ម័គែចិត្តសមែែប់គាំពារការនែសាទខា្នែតតូច ដែលរួមទាំងការរៀបចំ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ យុទ្ធសាសែ្ត  និង កែប 
ខ័ណ្ឌ ចែបាប់ ដែលមានមែតែ ីភពជាមួយបែព័ន្ធអែកូឡូសីុ និងតាមបែបផែននែការចូលរួម ដើមែបីពងែងឹការនែសាទខា្នែតតូចបែកបដោយ 
ទំនួលខុសតែូវ និងបែកប ដោយនិរន្តភព។ សហគមន៍សែះជមែកតែីដែលមានបែសិទ្ធភព និងគែប់គែងបានល្អ តែូវបាន ចាត់ 
ទុកថាមានសារៈសំខាន់ជាខា្លែំង ក្នុងការធានាស្ថិរភពនែផលចាប់នៅកម្ពុជា។ តាមរយៈតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារតែីធម្មជាតិនៅ
ក្នុងរដូវ បែែំង និងការផ្តល់ទីជមែកយ៉ែងសមសែបសមែែប់តែីដើមែបីពងកូន និងលូតលាស់ សហគមន៍សែះជមែកតែី មាននាទីថែរកែសា 
និងបង្កើនចំនួនតែីនៅតាមវាលសែែដែលស្ថិតនៅជុំវិញ។ រដ្ឋបាលជលផលបានគាំទែដល់ការបង្កើត សហគមន៍សែះជមែកតែីចំនួន 
៨៨៤ នៅទូទាំងបែទែស ដោយបានបង្កើនផលិតផលជលផលនៅតាមវាលសែែ។

ឯកសារណែនាំសមែែប់ការគែប់គែងបែព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា ដែលតែូវបានបោះពុម្ព កែែមកិច្ចសហការ 
ជាមួយអង្គការ WorldFish នៅកម្ពុជា គឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការគែប់គែងធនធានជល ផលទឹកសាបនៅកម្ពុជា។ ឯកសារ 
នែះ ផ្ដល់ការណែនាំជាជំហានៗ ដោយផ្អែកលើភស្តុតាង សមែែប់ជែើសរីសបែភពទឹកដែលមានសែែប់និងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញ 
ធ្វើការវាយតម្លែពីតមែូវការ និងការរៀបចំផែនការសកម្ម ភព ជាមួយភគីពាក់ព័ន្ធ ដែលរួមទាំង រដ្ឋបាលជលផល និងរដ្ឋបាល ថា្នែក់ 
កែែមជាតិ ពែមទាំងបែជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍និងសមែែប់បណ្តុះបណា្តែល ពែមទាំងគាំទែសហគមន៍ នៅក្នុងការរៀបចំផែនការ 
និងធ្វើឱែយបែសើរឡើងនូវបរិសា្ថែនរូបវន្ត និងគែប់គែងបរិសា្ថែនទាំងនែះបែកបដោយនិរន្តរភព។

យើងសងែឃឹមយ៉ែងមុតមាំថា អ្នកអនុវត្តនៅមូលដ្ឋែន ទាំងមនែ្តីរដ្ឋែភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល អ្នកតាក់តែង គោល 
នយោបាយ និងអ្នករៀបចំផែនការ ដែលមានបំណងផ្តល់ការសមែបសមែលួដើមែបីពងែងឹសហគមន៍សែះជមែកតែដីែលមានសែែប់ និង 
ធនធានជលផលនៅតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា នឹងមើលឃើញថា ឯកសារណែនាំនែះ មានបែយោជន៍។ ឯកសារនែះមានបែយោជន ៍
សមែែប់មនែ្តខីណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលក្នងុសែកុ និងអន្តរជាតិ និងដែគូអភិវឌែឍន៍ ក៏ដូចជាសមាជិកសហគមន៍ 
មូលដ្ឋែនផងដែរ។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ អ្នកដទែទៀតនៅកែែបែទែសកម្ពុជា ក៏អាចយល់ឃើញថាឯកសារណែនាំនែះមាន 
បែយោជន៍ផងដែរ ហើយអាចដកសែង់ខ្លឹមសារនែឯកសារណែនាំនែះសមែែប់អនុវត្តទៅតាមបរិបទជាក់លាក់របស់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំ  
លើកទឹកចិត្តភគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមបែើបែែស់ឯកសារណែនាំនែះឱែយមានបែសិទ្ធភព និងធ្វើការចែក 
រំលែក មែរៀន និងបទពិសោធន៍ពីការអនុវត្តឯកសារណែនាំនែះ។

 



គោលការណ៍ណែនាំនែះ គឺជាសែចក្តីសង្ខែបនែឯកសារ 

ណែនាំ ពិសា្តែរសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី(CFR) - ការគែប់

គែងបែព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលសែែ(RFF) នៅកម្ពុជា។ 

ឯកសារណែនាំនែះ អាចរកបាននៅការិយ ល័យនែអង្គការ 

WorldFish នៅកម្ពុជា ។ ខ្លឹមសារទាំងអស់ ផ្អែកលើលទ្ធផលពី

ការអនុវត្តគមែែងបង្កើនធនធានជលផល តាមវាលសែែ(RFFEP) 

ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នែក់ងារសហរដ្ឋអាមែរិកសមែែប់ការ

អភិវឌែឍ អន្តរជាតិ(USAID) ក្នុង ខែត្តចំនួន៤ នៅកម្ពុជា (ខែត្ត 

កំពង់ ធំ សៀមរាប បាត់ដំបង និងពោធិ៍សាត់) ពីឆ្នែំ ២០១២ 

និង ២០១៦ ។i

គោលបំណងនេឯកសារនេះ 

  បែព័ន្ធ CFR-RFF ដែលតែូវបានគែប់គែងកែែមគមែែង 

RFFEP តែូវបានបងា្ហែញថា រួមចំណែកជាមធែយម ៧១% ក្នុងមួយ 

ឆ្នែំៗ  នៅក្នងុកំណើនបរិមាណផលចាប់នែគែសួារដែលមានជីវភព 

កែកីែបំផុត (របាយការណ៍បញ្ចប់គមែែង RFFEP ឆ្នែ ំ២០១៦)។ 

បែព័ន្ធ CFR-RFF ដែលគែប់គែងបានល្អ អាចរួមចំណែកបង្កើន 

ផលិតភពធម្មជាតិនែធនធានជលផលក្នុងបរិសា្ថែនតំបន់ទំនាប

លិចទឹក ដូចជា តែី និងវារីសត្វដទែទៀត (កង្កែប ខែយង ។ល។) 

សមែែប់បំពែញតមែូវការបរិភោគនៅតាមមូលដ្ឋែន និងតមែូវ ការ 

អាហារូបត្ថម្ភ។

គោលការណ៍ណែនាំនែះ មានគោលបំណងចងកែងជា 

ឯកសារអំពីការអនុវត្តល្អ ក្នងុការគែប់គែងបែព័ន្ធ CFR-RFF ដូច្នែះ  

វាមាននាទីបែភពឯកសារសមែែប់ភគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលមាន 

បំណងគំាទែដល់ការអភិរកែសតែ ីសន្ដសុិខសែបៀង  និងអាហារូបត្ថម្ភ 

នៅក្នុងបរិសា្ថែនបែបនែះ។

អ្នកដេលអាចទទួលផលពីគោលការណ៍ណេនំានេះ

គោលការណ៍ណែនាំនែះ តែូវបានរៀបរៀងឡើងសមែែប់ 

អ្នកអនុវត្តនៅទីវាល អ្នករៀបចំផែនការ និងដែគូអភិវឌែឍន៍ 

ទាំងពីជាមនែ្តីរដ្ឋែភិបាល និងអង្គការមិនមែនដ្ឋែភិបាលដែល 

មានបំណងផ្តល់ ឬគាំទែ ដល់ការសមែបសមែួល ដើមែបីពងែឹង 

CFRs ដែលមានសែែប់ និង RFFs នៅកម្ពុជា។ បន្ថែមលើនែះ 

អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយវិស័យជលផល អាចមើល ឃើញ 

ថា គោលការណ៍ណែនាំទាំងនែះមានបែយោជន៍ជា ឯកសារ 

ដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន សមែែប់ការរៀបចំ និងការបនែសាុែំគោល 

នយោបាយវិស័យជលផលជាក់លាក់ផងដែរ។

របៀបបេើបេេស់គោលការណ៍ណេនាំនេះ

គោលការណ៍ណែនាំនែះមានគោលបំណងផ្តល់ការណែនាំ

អំពីវិធីក្នុង៖

1> ការជែើសរីសទីតាំងសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី   

(CFR)

2> ដំណើរការរៀបចំ និងអនុវត្ត៖

ក. ការកែលម្អ CFR

ខ.  ការកែលម្អរចនាសម្ពន័្ធ និងការអនុវត្តរបស់គណៈកម្មការ 

គែប់គែង CFR 

គ. ការតែួតពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ

ដូច្នែះ គោលការណ៍ណែនំានែះ អាចយកមកបែើបែែស់ ដើមែបី 

ណែនាំអំពីការរៀបចំអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ សមែែប់រួមចំណែក 

ដល់ការបង្កើនផលិតភពធម្មជាតិនែធនធានជលផលនៅក្នងុតំបន់

ទំនាបលិចទឹក។ លើសពីនែះ វាអាចមានបែយោជន៍ក្នុងការផ្តល់

ព័ត៌មានដើមែបីរៀបចំគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធាន

ជលផលនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹក។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំហាននីមួយៗក្នុងការគែប់គែង CFR-

RFF មានចែងក្នុងឯកសារណែនាំនែះ។ បន្ថែមលើនែះ ម៉ូឌុល 

សមែែប់បណ្តះុបណា្តែលស្តពីីការបង្កើន CFR -RFF (FiA, WorldFish 

and FAO, 2016) តែូវបានរៀបចំជាមែរៀនដច់ដោយឡែកពី គា្នែ 

អំពីទិដ្ឋភពជាក់លាក់នានានែការគែប់គែង CFR-RFF ដែលរួម 

មាន កតា្តែជីវសាសែ្ត និងគីមីនែទឹក ការតែួតពិនិតែយតាមដន  ផល 

ចាប់។ល។

រចនាសម្ព័ន្ធនេឯកសារគោលការណ៍ណេនាំនេះ

គោលការណ៍ណែនាំនែះតែូវបានរៀបចំជាពីរផ្នែក៖

1> ផ្នែកទី១៖ បែព័ន្ធធនធានជលផលនៅតាមវាលសែែ និង 

សែះជមែកតែសីហគមន៍។ ផ្នែកនែះពិពណ៌នាដោយសង្ខែប 

សែចក្តីផ្តើម

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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អំពីបរិបទសមែែប់បែព័ន្ធ RFF-CFR និងពិពណ៌នាអំពី 

សមាសភគនីមួយៗ រួមទំាងភពខុសគា្នែនូវបែភែទសែះ 

ជមែកតែសីហគមន៍ផងដែរ។

2> ផ្នែកទី ២៖ ដំណើរការរៀបចំ RFF-CFR ។ ផ្នែកនែះ គូស 

បញ្ជែក់ពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗទាំងបី ក្នុងការរៀប ចំ RFF-

CFR និងសកម្មភពសំខាន់ៗក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។ 

សមែែប់សកម្មភពនីមួយៗ មានការផ្តល់សែចក្តីណែនា ំ

ចែបាស់លាស់ និងជាក់ស្តែង។

វិធីពងេឹងដំណើរការរៀនសូតេ

វិធីសំខាន់ៗដែលភគីពាក់ព័ន្ធអាចពងែឹងដំណើរការរៀន

សូតែ សមែែប់ការគែប់គែងបែព័ន្ធ RFF-CFR ឱែយកាន់តែល្អបែសើរ

មានដូចខាងកែែម៖

 ធានាឱែយមានការពិគែែះយោបល់ និងរៀបចំផែនការ ជាមួយ

អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅមូលដ្ឋែន ដែលរួមទាំងមែភូមិ និង 

បែធានឃំុឱែយបានសមសែប នៅក្នងុ ដំណាក់កាលជែើស រីស 

ទីតំាង ការវាយតម្លែពីតមែវូការ និងការធ្វើផែនការ សកម្មភព 

អន្តរាគមន៍ និងគែប់គែង។ ការធ្វើបែបនែះនឹងជួយឱែយមាន

ការយល់ដឹងដូចគា្នែ តាំងពីដើមដំបូង។

 បងា្ហែញព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈបច្ចែកទែស ខ្លះៗ និង

ដែលអាចជាព័ត៌មានថ្មីសមែែប់អ្នកចូលរួម ជាពិសែស ក្នុង 

ការធ្វើផែនការលម្អិត និងការចាត់អាទិភព ការបងា្ហែញ 

កែែហ្វិក និងរូបភពសាមញ្ញៗ ពិតជាមានបែយោជន៍ ដើមែបី

ជួយបង្កើតការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងពិភកែសា។

 "អ្នកខាងកែែ" ដែលមានជំនាញផ្នែកបែព័ន្ធផលិតកម្មក្នុង

ដែនទឹកសាបនិង/ឬសំណុំលក្ខណៈសមសែប នែបែព័ន្ធ 

RFF-CFR គួរតែអាចផ្តល់ជាធាតុចូលតាមការចាំបាច់ ដើមែបី 

ធានាថា ការវាយតម្លែ និងផែនការ តែូវបានរៀបចំយ៉ែងល្អ

សែបតាមលក្ខណៈបច្ចែកទែស។

 សិកា្ខែសាលាបែចាំឆ្នែំនៅថា្នែក់ខែត្ត ដើមែបីចែករំលែក ព័ត៌មាន 

ជាមួយគណៈកម្មការCFR អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន និង រដ្ឋបាល 

ជលផល គឺជាឱកាសដ៏សំខាន់បំផុតសមែែប់អ្នកចូលរួម ដើមែបី 

ពិភកែសាពីវឌែឍនភពធៀបនឹងផែនការការងារបែចំាឆ្នែ ំ ដែល 

ទាក់ទងនឹង ការកែលំអសមត្ថភពនែគណៈកម្មការ CFR 

ដោយឆ្លះុបញ្ចែងំនិងចែករំលែកអំពីបញ្ហែបែឈមនិងមែរៀន

ដែលទទួលបាន ការរៀបចំផែនការ ជា មួយ  ការប្តែជា្ញែ អនុវត្ត 

ទៅ អនាគត និងសមែែប់គណៈកម្មការដែលអនុវត្តបានល្អ 

ដើមែបីទទួលបានលិខិតសរសើរជាផ្លូវការ។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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1>1 បេព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលសេេ

រូបទី១ ផ្តល់ការពនែយល់ងាយៗអំពីថាតើបែព័ន្ធ   RFF-CFR ដំណើរការដោយរបៀបណានៅតាមវាលសែែដែល លិចទឹកតាម រដូវ 

ក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

ជាចែើនទសវតែសរ៍កន្លងមកនែះ ធនធានជលផលតាមវាល

សែែនៅមូលដ្ឋែនដែលងាយចូលដល់ បានបែឈម នឹងការគំរាម 

កំហែងកាន់តែចែើនឡើង ដោយសារការកើនឡើងជាទូទៅនែ

សមា្ពែធពីការនែសាទ ការពងែកី និងការផ្លែស់ប្តរូរបៀបធ្វើកសិកម្ម

ផងដែរ។ ជាចែើនពាន់ឆ្នែំមកហើយ គែដឹងថាតែីបែើបែែស់វាល

សែែដើមែបីបន្តពូជ ពង និងជាកន្លែងរកចំណី និងជាជមែក សមែែប់ 

ការធំលូតលាស់។ ដូច្នែះ វាលសែែគួរតែតែូវបានចាត់ជាផ្នែករួម

មួយនែការគែប់គែងធនធានជលផល ដើមែបីអាចរួមចំណែក 

យ៉ែងសំខាន់ដល់ផលិតកម្មតែីជារួម និងសែដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋែន 

(De Silva et al. 2013a)។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ ការ 

ពងែកីបែពលភពកសិកម្មដែលជាទូទៅ ពាក់  ព័ន្ធនឹងការបែើបែែស់  

ថា្នែំគីមីកសិកម្មកាន់តែចែើនឡើង (De Silva et al. 2013a) 

និងការកែបែែបែព័ន្ធអែកូឡូសុី ដូចជា ការអភិវឌែឍហែដ្ឋែរចនា 

សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ធារាសាស្ដែ និងការរែចរិលពែែលិចទឹក បានបង្កើត 

ឧបសគ្គដល់ការផ្លែស់ទីរបស់តែី។ ក្នុងករណីបែបនែះ តែីអាចពំុ

មាននៅសែសសល់ក្នងុចំនួនគែប់គែែន់ក្នងុបែភពទឹកនៅរដូវបែែងំ  

ដែលប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជ និងការលូតលាស់ក្នុងតំបន់ទំនាប

លិចទឹក ដូច្នែះធ្វើឱែយផលិតផលតែីនៅក្នុងបែព័ន្ធអែកូឡូសុីនៅ 

វាលសែែកាន់តែថយចុះ នៅពែលមានទឹកវិញ។

1>2 ផ្នេក/សមាសភាគនេបេព័ន្ធធនធាន 
ជលផលតាមវាលសេេ 

ផ្នែក/សមាសភគរូបវន្តចំបងៗសមែែប់បែព័ន្ធ RFF/CFR នៅ 

កម្ពុជារួមមាន ១) សែះសហគមនi៍i  ២) ចែកតែីធ្វើ ចរាចរ និង 

៣) វាលសែែទំនាបលិចទឹក។

សែះសហគមន៍ គឺជាបែភពទឹកជាបែចាំ ដែលក្នុងនោះតែី  

និងវារីសត្វដទែទៀតអាចរស់នៅបានក្នុងរដូវបែែំង  ដែលមាន 

រយៈពែល អូសបនា្លែយ មុននឹងវិលតែលប់មកទំនាបលិចទឹកវិញ 

នៅរដូវទឹកឡើង។

ចែកតែីធ្វើចរាចរ គឺជារចនាសម្ព័ន្ធគាំទែមួយ ដែល មាន 

ទមែង់ ផែសែងៗគា្នែ រួមមាន បែឡាយទឹក អូរ ឬទមែង់ផែសែង 

ទៀតនែបែភពទឹក ឬកន្លែងផែសែងទៀតដែលផ្តល់ជាការតភ្ជែប ់

រវាង CFR និងកែសែតែបែព័ន្ធនៅតាមវាលសែែ។ ជាចាំបាច់ 

EpñkTI 1 បែព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលសែែ 

និងសហគមន៍សែះជមែកតែី 

រូបទី១៖ គំនូសតាងដែលបងា្ហែញពីដំណើរការនែបែព័ន្ធ   RFF-CFR 

េនចុងរដូវវស្សោ ្រតីផា� ស់ទីចូលេទក�ុង្រសះជ្រមក 
ក�ុងេពលទឹកកំពុង្រសកចុះ

្រតីរស់េនេពញរដូវ្របាងំក�ុង្រសះជ្រមក ែដលជា
កែន�ងហមឃាត់ករេនសទ

េនេដីមរដូវវស្សោ ្រតីផា� ស់ទីេចញេទក�ុងែ្រស និង
ទំនាបលិចទឹក ែដលជាកែន�ងអនុ�� តឱ្យេនសទ

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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គឺតែូវមានទឹកហូរគែប់គែែន់ និងគា្មែនឧបសគ្គរាំងស្ទះ នៅតាម 

បណា្តែញផ្លូវទឹក ដើមែបីធានាឱែយមានទំនាក់ទំនងគា្នែល្អរវាង CFR 

និង វាលសែែ។

វាលសែែក្នងុទំនាបលិចទឹក សំដៅទៅលើកែសែតែបែព័ន្ធដែល 

លិចទឹក និងជាកន្លែងដែលតែីអាចសាយភយ នៅរដូវមានទឹក 

ជំនន់ ដើមែបីរកចំណី និងបន្តពូជ និងជាកន្លែងដែលគែអាចចាប់តែី  

និងវារីសត្វដទែទៀត ។

តំបន់រងឥទ្ធិពល (Zol) នែសហគមន៍សែះជមែកតែ ី សំដៅ 

លើតំបន់ដែលរងឥទ្ធពិល ដោយសហគមន៍សែះជមែកតែី។ នែះ 

គឺជាដែនដែលតែធំី ឬ កូនតែ ីមកពីសហគមន៍សែះជមែកតែ ីអាច 

សាយភយទៅដល់ ដើមែបីបន្តពូជ និង លូតលាស់។ ដោយសារ 

ហែតុផលនែះ បែការ សំខាន់គឺតែូវពិចារណាអំពី ZOI ទាំងមូល 

នៅក្នុងការគែប់គែង ធនធានជលផលនៅ តាមវាល សែែ។ នៅ 

ក្នុង ឯកសារ ណែនាំនែះ  ជាញឹកញាប់ វាលសែែតែូវបានចាត់ជា 

តំបន់រងឥទ្ធិពល(Zol)នែសហគមន៍សែះជមែកតែី។ វាក៏ អាច 

ជាតំបន់ដែលមានការ កែលំអជមែកខ្លះៗផងដែរ។ ឧទាហរណ៍៖ 

សែះតូចៗដែលតែូវបានជីកនៅក្នុងវាលសែែ តែូវបានចាត់ថាជា

ជមែើសបនា្ទែប់បនែសំសមែែប់បង្កើតជមែកតែី កែែពីសហគមន៍ 

សែះ ជមែកតែី ។ ការ កែលម្អទាំងនែះ អាចជួយទែទែង់ដល់តែី 

និងវារីសត្វដទែទៀត  ក្នុងពែលមានគែែះរាំងស្ងួតរយៈពែលខ្លី 

ដែលកើត ឡើងជា រឿយៗ នៅកម្ពុជា ក្នុងចនោ្លែះខែកក្កដ និង 

សីហា ជា រៀង រាល់ ឆ្នែំ។

បន្ថែមលើសមាសភគរូបវន្តទាំងនែះ គណៈកម្មការ 

សហគមន៍ សែះជមែកតែ ី ដែលមានសមាជិកស្មគ័ែចិត្តក្នងុមូលដ្ឋែន 

ចំនួន ៥ ទៅ ១០ នាក់ ដែលតែវូបានជែើសរីសដោយសហគមន៍

ដែលរស់នៅក្នងុតំបន់រងឥទ្ធពិលនែសហគមន៍សែះជមែកតែ ី មាន

ភរៈទទួលខុសតែូវក្នុងការគែប់គែង និងកែលម្អ CFR និងផ្តល់  

កិច្ចការពារពីការនែសាទល្មើសចែបាប់។ នៅក្នុងបរិបទ នែបែទែស 

កម្ពុជា ដោយមានការគាំទែពីអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន និងខណ្ឌរដ្ឋបាល 

ជលផល គណៈកម្មការ CFR អាចបានការទទួលសា្គែល់ ជាផ្លូវ ការ 

រូបទី២. សមាសភគរូបវន្តចំបងៗនែបែព័ន្ធធនធានជល ផលតាមវាលសែែ/សហគមន៍ សែះជមែកតែី

កំណត់សំគាល់

សហគមន៍  
សែះជមែកតែី  
បែភែទទី ១-៤

បែឡាយ

តំបន់រង 
ឥទ្ធិពល

បង្គែលកែិត 
កំពស់ទឹក
កូនសែះជមែក 
ក្នុងសែែ

វាលសែែ

ទា្វែរទឹក

បង្គែលកែិត 
កំពស់ទឹក

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ពីមន្ទីរកសិកម្មខែត្ត ចំពោះសហគមន៍សែះជមែកតែី។ ដើមែបី  

បាន ការទទួលសា្គែល់បែបនែះ គណៈកម្មការតែវូបំពែញលក្ខខណ្ឌ  

មួយចំនួន រួមទាំង ការបង្កើតលក្ខន្តិកៈសមសែបសមែែបC់FR 

ដោយតែូវមានបុគ្គលដើមែបីបំពែញមុខងារដែលបានកំណត់នៅ 

ក្នុងគណៈកម្មការ នោះ និងលក្ខខណ្ឌផែសែងទៀត។

រចនាសម្ព័ន្ធ និងតួនាទីរបស់គណៈកម្មការ CFR

ជាទូទៅ គណៈកម្មការ CFR មានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាង 

កែែមiii ៖

 បែធានគណៈកម្មការ៖ ជាធម្មតា សំដៅលើបែក្ខជន 

សមែែប់មុខដំណែងជាគណៈកម្មការ CFR ដែលទទួលបាន  

សំឡែងឆ្នែតចែើនជាងគែ។ គាត់ជាអ្នកមើលការខុសតែូវ

លើគណៈកម្មការនែះ។

 អនុបែធាន៖ គាត់ជួយបែធានគណៈកម្មការ។

 លែខាធិការ៖ ទទួលខុសតែូវក្នុងការរៀបចំការបែជុំ និង 

រកែសា កំណត់ហែតុនែកិច្ចបែជុំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ។

 បែឡា៖ ទទួលខុសតែវូលើការរកែសាទុកឯកសារអំពីថវិកា ដែល

រែអងា្គែសបានសមែែប់ការគែប់គែងបែព័ន្ធ RFF-CFR។ 

 កែុមលែបាត CFR៖ អ្នកទាំងនែះទទួលខុសតែូវក្នុងការលែបាត

នៅ CFR និងតំបន់រងឥទ្ធិពលទូទៅ ដោយមានការសមែប

សមែួលជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដើមែបីការពារពីការ 

នែសាទ ល្មើសចែបាប់។ សមា ជិកកែុមលែបាតមានសិទ្ធិបញែឈប់ 

អ្នកនែសាទល្មើសចែបាប់ និងរឹបអូស ឧបករណ៍នែសាទ របស់ 

ពួកគែ។ ពួកគែតែូវរាយការណ៍អំពីករណីនែះភ្លែមៗ ទៅ 

រូបភពទី៣៖ ដែយាកែែមនែបែព័ន្ធធនធានជលផលនៅតាមវាលសែែ (បែភព៖ ដកសែង់ពី Guttman & Gregory 2002)

តើបេព័ន្ធជលផលតាមវាលសេេមានដំណើរការបេបណា?

េដីមរដូវវស្សោ

អ្រត្រតីងប់េនេពល
ផា� ស់ទី

លបេនតមផ�ូវ្រតី
ផា� ស់ទី

ជីវម៉ាស្រតីនិង
វរសីត�ដៃទេទៀត
េកីនេឡងីេ្រចីន

វលែ្រស
ករេនសទ

តមវលែ្រស 
និងទីជុំវញិ

លបេនតមផ�ូវ្រតី
ផា� ស់ទី

ករផា� ស់ទី្រតឡប់
ចូលមកវញិ

ផុតរដូវវស្សោ

េបៀចប់្រតី

ករផា� ស់ទីេចញៃន្រតីេមពូជ 
និងកូន្រតី

ជ្រមកេនរដូវ្របាងំ ករេនសទក�ុងជ្រមក

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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នគរបាល មូលដ្ឋែន ឬបែធានកែុមបែឹកែសាឃុំ ដែលបនា្ទែប់មក

តែូវរាយការណ៍ទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដើមែបីចាត់វិធាន 

ការ បន្ថែមទៀត យោងតាមចែបាប់ជលផល។

 ការបង្កើនចំណែះដឹងនិងចែករំលែកព័ត៌មាន៖ អ្នកទាំង

នែះទទួលខុសតែូវចែករំលែកព័ត៌មានអំពីគោលបំណងនែ 

CFR និងគណៈកម្មការរបស់ខ្លួន ពែមទំាងសកម្មភព នានា 

ដែលបានគែែង និងអនុវត្តដោយគណៈកម្មការនែះ។

លក្ខន្តិកៈសមេេប់សេះជមេកតេីសហគមន៍ 

គណៈកម្មការ CFR នីមួយៗ មានភរៈទទួលខុសតែូវលើ 

ការបង្កើតលក្ខន្តិកៈដើមែបី៖

 កំណត់តួនាទី និងការទទួលខុសតែូវរបស់សមាជិកមា្នែក់ៗ

នែគណៈកម្មការ CFR។

 កំណត់សកម្មភពដែលអនុញ្ញែត និងហាមឃាត់នៅក្នុង 

CFR និងតំបន់ទូទៅដែលហាមឃាត់ការនែសាទ រួមមាន៖

 y បែភែទឧបករណ៍នែសាទ ដែលអាចអនុញ្ញែត និងតែូវ

ហាមឃាត់នៅក្នុងតំបន់រងឥទ្ធិពល

 y របៀបដែលសមាជិកកែុមលែបាតអាចបញែឈប់ និងឃាត់ 

ខ្លនួអ្នកនែសាទល្មើសចែបាប់ និងរឹបអូសឧបករណ៍ នែសាទ  

របស់ពួកគែបាន?

 y ការកំណត់ពីការអនុញ្ញែត ឬហាមឃាត់ការចាប់តែីតាម

បែពែណីឬតាមទមា្លែប់នៅក្នុង CFR។

តែូវដក់ជូនលក្ខន្តិកៈទាំងនែះ មកអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែនដើមែបី

សុំការឯកភព មុនពែលបញ្ជូនទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។ ការ 

ឯកភពលើលក្ខន្តិកៈទាំងនែះ ស្ថិតក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌនានា

សមែែប់ CFR ដែលមានការទទួលសា្គែល់ជាផ្លវូការពីមន្ទរី កសិកម្ម។

ការគេប់គេង និងអភិបាលកិច្ច CFR

រូបទី៤ខាងកែែមបងា្ហែញពី ការចាត់ចែងនៅថា្នែក់កែែមជាតិ 

និងថា្នែក់ជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ច និងការគែប់គែង 

បែព័ន្ធ CFR-RFF ក្នុងបរិបទកម្ពុជា។

រូបទី៤៖ ការចាត់ចែងនៅថា្នែក់កែែមជាតិ និងថា្នែក់ជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការគែប់គែង និងអភិបាលកិច្ចបែព័ន្ធ CFR-RFF

ថា្នែក់ជាតិ

ថ្នែក់កែែមជាតិ

CSOs,
(NGOs, 
CBOs)

FiAC, 
PDA, 
PDWRM

MAFF, 
FiA

សមាជិក 
សហគមន៍

ខែត្ត

CC/VC

សំគាល់៖
CC/VC = កែុមបែឹកែសាឃំុ / គណៈកម្មការភូមិ  

MAFF =កែសួងកសិកម្ម រុកា្ខបែមាញ់ និងនែសាទ

FiA = រដ្ឋបាលជលផល

FiAC = ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល

PDA = មន្ទីរកសិកម្មខែត្ត

PDWRM = មន្ទីរធនធានទឹក  និងឧតុនិយមខែត្តគណៈកម្មការ  
សហគមន៍សែះជមែកតែី

សែុក

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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1>3 បេភេទសេះជមេកតេីសហគមន៍ 

នៅកម្ពុជា សហគមន៍សែះជមែកតែី តែូវបានចែកជា ៤ 

បែភែទ ខុសៗគា្នែ (Brooks et al. 2015)។

 បែភែទទី១ តំណាងឱែយសែះជមែកតែីសហគមន៍ ក្នុង អាង 

ស្តុក ទឹកនៅតំបន់ខ្ពស់

 បែភែទទី២ តំណាងឱែយសែះជមែកតែីសហគមន៍ នៅកែែ 

តំបន់ ងាយជន់លិច (សមែែប់តំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លែ

សាប ដែលជាទូទៅ កំណត់ដោយផ្លូវជាតិលែខ ៥ និង ៦) 

 បែភែទទី៣ តំណាងឱែយសែះជមែកតែីសហគមន៍ដែល 

ងាយ ជន់លិច (ជាទូទៅ នៅចនោ្លែះផ្លវូជាតិលែខ ៥ និង ៦)។

 បែភែទទី៤ តំណាងឱែយសែះជមែកតែីសហគមន៍ ដែលស្ថិត 

ក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិធំៗ ជាពិសែសក្នុងតំបន់ទំនាបលិច 

ទឹកបឹងទន្លែសាប។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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បេភេទទី ១. អាងធារាសាសេ្ត  
(ឧ. គុជនប់ - ពោធិ៍សាត់)

បេភេទទី២. សេះសហគមន៍ មិនជន់លិច 
(ឧ. លែបើក កិត្តិយស - សៀមរាប)

បេភេទទី៣៖ សេះសហគមន៍ដេលជន់លិច 
(ឧ. តែពាំងធ្លកមានជ័យ - កំពង់ធំ)

បេភេទទី៤៖ នៅក្នុងដេនទឹកធំៗ 
(ឧ. បឹងរលំ-កំពង់ធំ) 

 ដែនទឹកធំៗ តាមធម្មតាក្នុងអាងស្តុកទឹកក្នុង តំបន់ខ្ពស់ ដោយរកែសាទុក 

មួយផ្នែកជា CFR 

 ពាក់ព័ន្ធនឹងសែែបែែំងដែលមាន បែព័ន្ធសែែចសែព

 បំពាក់ដោយហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគែប់គែងទឹក

 មានបែឡាយវែង និង/ឬផ្លូវទឹកទៅកាន់សែែ

 បរិមាណទឹកបែែបែួល និងផ្លែស់ប្តូរឆប់រហ័ស

 មានការគែប់គែងការសែែចសែពទឹកទៅសែែ

 មានការបែើបែែស់ថា្នែំគីមីកសិកម្មកាន់តែចែើនឡើង ដោយសារ ពងែីក 

បែពលភពកសិកម្ម

 ជាសែះសហគមន៍ដែលមានហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគែប់គែងទឹក 

និងតាមធម្មតា គា្មែនការជន់លិច

 ជាញឹកញាប់ វាជាសែះរាក់ៗ ដោយផ្នែកខ្លះគោកនិង

 មានបណា្តែញផ្លូវទឹកខ្លីៗតភ្ជែប់ទៅសែែ។

 ជាសែះសហគមន៍ដែលមានហែដ្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធគែប់គែងទឹក 

និងចែើនតែមានទឹកជន់លិច 

 ចែើនតែជា សែះរាក់ៗ ហើយផ្នែកខ្លះគោក និង

 មានបណា្តែញផ្លូវទឹកខ្លីៗតភ្ជែប់ទៅសែែ

 វាលទំនាបធម្មជាតិ ដែលបង្កើតជាអាងទឹកយ៉ែងធំមួយ និងមានផ្ទែដ ី

យ៉ែងធំដែលរងការជន់លិច

 មានទំហំតូច ធៀបនឹងផ្ទែអាងទាំងមូល

 មាននៅតាមកន្លែងជាចែើន និងតភ្ជែប់នឹងវាលសែែ 

តាមរយៈផ្លូវទឹកតូចៗជាចែើន 

 សែែជមែែ ដែលជាកន្លែងងាយរងការជន់លិចនិង

 តំបន់ធ្វើសែូវបែដែញទឹកខ្លះៗផងដែរ

© Sean Vichet/WorldFish

© Sean Vichet/WorldFish

© Sean Vichet/WorldFish

© Try Vanvuth/WorldFish

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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EpñkTI 2 ដំណើរការរៀបចំ RFF-CFR

2>1 ដំណាក់កាល និងសកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងការកេលម្អបេព័ន្ធ RFF-CFR

ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍នែការអនុវត្ត RFFEPកន្លងមក ការចាត់ចែងរៀបចំនិងគែប់គែង RFF នែ CFRs បែកប ដោយនិរន្តរភព 

អាចចែកចែញជាបីដំណាក់កាលគឺ៖

1> ការជែើសរីសទីតាំង

2> ការវាយតម្លែពីតមែូវការ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភព និង

3> អន្តរាគមន៍ និងការគែប់គែង

ដំណាក់កាលទាំងបី បានបងា្ហែញក្នុងរូបទី៥ និងមានអធិបែបាយលម្អិតក្នុងផ្នែកនានាខាងកែែម។

រូបទី៥៖ ដំណាក់កាល និងសកម្មភពសំខាន់ៗក្នុងការកែលម្អបែព័ន្ធ RFF-CFR 

 សិកែសាឯកសារ និងទសែសនកិច្ច 

ទីតាំង

 រៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមែែប់ 

ជែើសរីស

 ការចុះសិកែសា បឋមនៅតាម ទីតាំង

 ការវាយតម្លែនិងជែើសរីស 

CFR-RFF  

 ចែករំលែក លទ្ធផលនែ  

ការ ជែើសរីស

 អភិវឌែឍសមត្ថភព និង 

ចំណែះដឹងអំពីការគែប់គែង

 កែលម្អបែព័ន្ធជីវៈរូបសាសែ្ត

 ការគែប់គែងបែព័ន្ធ CFR-RFF   

 តែួតពិនិតែយតាមដន និងវាយ 

តម្លែបែសិទ្ធភពអន្តរាគមន៍

 រៀបចំសែណារីយ៉ូល្អ

 រៀបចំឧបករណ៍វាយតម្លែ 

សមត្ថភព គណៈកម្មការ CFR 

 បែមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំង

 វាយតម្លែតមែូវការកែលម្អ

 រៀបចំផែនការលម្អិត និង 

ចាត់អាទិភព

 រៀបចំកែបខ័ណ្ឌតែួតពិនិតែយ 

តាមដន និងវាយតម្លែ

ការជេើសរើស 

ទីតាំង

អន្តរាគមន៍  

និងការគេប់គេង

ការវាយតម្លេ 

តមេូវការ និងរៀបចំ 

ផេនការសកម្មភាព

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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2>2 ការជេើសរើសទីតាំង  

ការជែើសរីសទីតាំង គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ដំបូងដែល

នាំមកនូវជោគជ័យក្នុងការបង្កើតបែព័ន្ធ CFR-RFF ដែលរួមទាំង 

ការធានាសមែែចគោលដៅជាចុងកែែយ ពែមទំាង ផ្តល់គុណតម្លែ

ខ្ពស់បំផុតមកវិញសមែែប់ថវិកាដែលបានចំណាយ ។

នៅក្នុងបរិបទនែបែទែសកម្ពុជា ដំណើរការនែះចាប់ផ្តើម

ដោយការស្វែងរកតំបន់សកា្តែនុពលសមែែប់អន្ត រាគមន៍ នៅក្នុង 

បែព័ន្ធ CFR-RFF ដែលមានសែែបi់v  ហើយលទ្ធផលទាក់ទងនឹង 

CFR-RFFs ដែលមានសែែប់ តែូវតែបានជែើសរីស និងឯកភព

ដោយភគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ដោយសារទីតាំងដែល តែូវ 

ជែើស រីស តែវូគោរពយ៉ែងតឹងរុឹងតាមគោលការណ៍នែការអភិរកែស  

ធនធាន ទើបអាចទទួលជោគជ័យ គែចាំបាច់តែូវគិតពីលទ្ធភព  

 ដែលអាចកើតមានជម្លែះលើបញ្ហែធនធានទឹក និងតែី រវាង 

គណៈ កម្មការ CFR និងសមាជិកសហគមន៍។ ផ្អែកលើបទ 

ពិសោធន៍ ជាមួយ RFFEP ការជែើសរីសទីតំាងដោយបែងុបែយ័ត្ន 

និងការពិគែែះយោបល់ រួមជា មួយការរៀបចំផែនការតាមបែប

ផែននែការចូលរួម ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំនែះ នឹងជួយ 

ទប់សា្កែត់ជម្លែះទាំងនោះ (Miratori and Brooks 2015) 

ជាចែើនឆ្នែំ។

2>2>1 ការសិកេសាឯកសារដេលមានសេេប់ 
និងទសេសនកិច្ចតាមទីតាំង 

គោលបំណងនែការសិកែសាឯកសារដែលមានសែែប់ និង 

ទសែសនកិច្ច តាមទីតំាងជាក់ស្តែង មានគោលដៅស្វែងយល់បន្ថែម

ទៀតអំពីបែភែទនែតំបន់ដែលមាន CFRs-RFF សមែែប់ការ 

ជែើស រីស។

 សកម្មភពនែះទាក់ទងនឹងការសិកែសាឯកសារសែែវជែែវដែល

មានសែែប់ រួមទាំងរបាយការណ៍ដែលបានបោះពុម្ពផែសាយ 

និងមិនបោះពុម្ពផែសាយ ពែមទំាងផែនទី ក៏ដូចជា ស្វែងយល់

ពីទីតាំងភូមិសាសែ្តសមែែប់  CFR-RFF ដែលមានសែែប់ 

សមែែប់ជាគោលដៅនែការពងែឹងបន្ថែម។

 កែែយពីបានកំណត់ទីតាំងដែលមានសកា្តែនុពលរួចហើយ 

កែុមការងារគមែែង គួរជួបបុគ្គលមួយចំនួននៅតាមមូល

ដ្ឋែននោះ ដែលជាមនុសែសមានចំណែះដឹង និងការយល់ដឹង 

ពាក់ព័ន្ធ នឹងបែព័ន្ធរូបវន្តនែ CFR-RFF ផងដែរ។

សកម្មភពនែះជួយអ្នកសែែវជែែវ/កែមុសែែវជែែវក្នងុការបង្កើត 

តារាងអំពីសំណុំលក្ខណៈ និងលក្ខខណ្ឌ ដែលសមសែបនានា 

សមែែប់ជាផ្នែកមួយនែការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមែែប់ជែើស

រីសទីតាំង។ គំរូសែណារីយ៉ូ សមសែបមួយ តែូវបានបងា្ហែញក្នុង

ឯកសារណែនាំនែះ សមែែប់ការគែប់គែងបែព័ន្ធCFR-RFF នៅ 

កម្ពុជា។ "ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សំណុំលក្ខណៈសមែែប់សែណារីយ៉ូ 

សមសែបមួយនែ CFR "។

2>2>2 ការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសមេេប់ការ
ជេើសរើសទីតាំង

លទ្ធផលចំបងដែលបានពីជំហាននែះ គឺលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ 

មួយឈុត ដែលតែូវបានរៀបចំឡើង ដោយបែើ បែែស់ព័ត៌មានពី

ការសិកែសាឯកសារដែលមានសែែប់ និងផ្អែកលើការពិភកែសានៅ 

ក្នុងកែុមអ្នកអនុវត្តគមែែង។ សកម្មភពនែះគួរផ្តែតការយក  

ចិត្តទុកដក់លើគែប់ទិដ្ឋភពនែតមែូវការរៀបចំ និងគែប់គែង 

CFR-RFF ដែលរួមទាំង កតា្តែរូបសាសែ្ត ជីវសាសែ្ត សង្គម ទិដ្ឋភព 

ចែបាប់ និងសា្ថែប័ន។ ឧទាហរណ៍អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆយ័ចំបងៗ  សមែែប់  

ជែើសរីសទីតំាង មានបងា្ហែញក្នងុបែអប់ទី ១ ខាងកែែម។ ព័ត៌មាន 

លម្អតិបន្ថែមទៀត ដែលរួមទំាងគំរូឯកសារសមែែប់បែើបែែស់ក្នងុ 

ការជែើសរីសទីតាំង មានបងា្ហែញក្នុងឯកសារណែនាំស្តីពីការ 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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បេអប់ទី១៖ ឧទាហរណ៍អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សមេេប់ការជេើសរើសទីតាំង RFF-CFR

កតា្តេរូបសាសេ្ត៖

 CFR មិនរីងទឹកនៅរដូវបែែំងរយៈពែល ៥ ឆ្នែំកន្លងមកនែះ

 CFR មានបណា្តែញតភ្ជែប់ ឬមានសកា្តែនុពលសមែែប់បង្កើតបណា្តែញតភ្ជែប់ទៅវាលសែែដែលស្ថិតនៅជុំវិញ

 CFR មានទំហំធំល្មម ដែលអាចរកែសានិរន្តរភពផលិតផលជីវសាសែ្ត។ល។

កតា្តេសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច៖

 ទីតាំងដែលបានជែើសរីសមានសកា្តែនុពលក្នុងការផ្តល់អត្ថបែយោជន៍ចែើនដល់សមាជិកសហគមន៍កែីកែ

 ការដក់អាងទឹកនែះជាសហគមន៍សែះជមែកតែី នឹងមិនរារាំងសកម្មភពនានាដែលតែូវការទឹកក្នុងអំឡុងពែល

គែែះរាំងស្ងួតនោះឡើយ 

 មនុសែសគែប់គា្នែ អាចបែើបែែស់ CFR នោះ ពោលគឺ មិនតែឹមតែមា្ចែស់ដីនោះទែ

 សហគមន៍មូលដ្ឋែនមានការប្តែជា្ញែមះមុត និងរួមចំណែក ក្នុងការកែលម្អ CFR ។ល។

ទិដ្ឋភាពចេបាប់៖

 គា្មែនជម្លែះកម្មសិទ្ធិដីធ្លីលើទីតាំង CFR ឬដីសែែ ឬលើការបែើបែែស់ដីធ្លី/ទឹកនោះឡើយ

 មានការទទួលសា្គែល់ទីតាំង CFR តាមផ្លូវចែបាប់ និងនៅក្នុងមូលដ្ឋែន

ទិដ្ឋភាពសា្ថេប័ន៖

 អាជា្ញែធរ និងរដ្ឋបាលជលផល (កម្ពុជា) គាំទែដល់ការបង្កើតគណៈកម្មការ CFR និងការអនុវត្តនែអន្តរាគន៍

 គណៈកម្មការសហគមន៍ (គណៈកម្មការ CFR) មានដំណើរការរួចហើយ ឬមានសកា្តែនុពលសមែែប់បង្កើត 

ជាគណៈកម្មការ CFR នៅក្នុងមូលដ្ឋែននែះ។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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គែប់គែងបែព័ន្ធ CFR-RFF "ឧបសម្ព័ន្ធ ៥៖ លក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ   

ពិសា្តែរក្នុងការជែើសរីសទីតាំងសមែែប់អន្តរាគមន៍ RFF/CFR"។

2>2>3 ការចុះសិកេសាបឋមនៅតាមទីតាំង

ការចុះសិកែសាបឋមនៅតាមទីតាំង ជាឱកាសដើមែបីឱែយកែុម   

ការងារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋែនអាចពិនិតែយ  និង ឃើញ ទីតំាង  

ដែលមានសកា្តែនុពល ដើមែបីយល់កាន់តែចែបាស់ថាតើអាចជែើស

រីសទីតាំងនោះសមែែប់ អន្តរា គមន៍ដែរឬទែ។ កែុមអ្នក អនុវត្ត 

គមែែង រួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដូចជា មែភូមិ កែុមបែឹកែសាឃុំ 

គណៈកម្មការ CFR ដែលមានសែែប់ ឬគណៈកម្មការកែមុកសិករ 

បែើបែែស់ទឹក (FWUG) (បើមាន) និងតំណាងផែសែងទៀតក្នុង 

សហគមន៍ គួរតែបានធ្វើ ការវាយតម្លែរហ័សមួយនៅតាម ទីតាំង 

CFRនីមួយៗ។ ការចាត់ចែងជាមុន គួរតែបានរៀបចំឡើង ដើមែបី

ឱែយបែជាជនក្នងុមូលដ្ឋែនជួបគា្នែនៅទីតំាងនោះសមែែប់ធ្វើការវាយ 

តម្លែ។ ការវាយតម្លែនែះ គួរបែើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្កើត 

និងឯកភពគា្នែជាមុន នៅក្នុងជំហាន ២.២.២ ខាងលើ ។

2>2>4 ការវាយតម្លេ និងជេើសរើស CFR-RFF 

ព័ត៌មានដែលបែមូលបានសមែែប់ CFR-RFF ដែលមាន 

សកា្តែនុពល នីមួយៗ ក្នុងចំណុច ២.២.១ ដល់ ចំណុច ២.២.៣ 

គួរតែបានយកមកវិភគធៀបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានឯក

ភពគា្នែ។ ព័ត៌មានអំពីទីតាំងទាំងនែះ គួរតែតែូវបានបងា្ហែញនៅ

ក្នុងតារាងមួយ ដោយដក់ពិន្ទុទៅតាមកមែិតដែលទីតាំងនោះ 

បំពែញបានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។ គួរផ្តល់សែចក្តីពនែយល់ខ្លីមួយ 

ផងដែរ ពីមូលហែតុដែលទីតាំងនីមួយៗបំពែញបាន ឬមិនបាន 

តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់។ បនា្ទែប់មកទៀត គួរផ្ញើ

តារាងវិភគនោះសមែែប់ផ្តល់មតិ និងយោបល់ពីសមាជិកដែល

បានជែើសរីសក្នុងចំណោមកែុមភគីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូល

រួមពីមុនមក ដូចជាខណ្ឌរដ្ឋបាល ជលផល មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និង 

អាជា្ញែធរ  មូលដ្ឋែន។ ផ្អែកតាមមតិយោបល់ទំាងនែះ កែមុអ្នក អនុវត្ត 

គមែែង គួររៀបចំរបាយការណ៍វិភគលទ្ធផលចុងកែែយមួយ  

ដែលមានបញ្ជែក់ហែតុផល អំពីចំណាត់ថា្នែក់ដែលពាក់ព័ន្ធ ។  

ផ្អែក តាមចំណាត់ថា្នែក់នែះ លទ្ធផលចំបងដែលទទួលបានពី ជំហាន  

នែះ គឺតារាងស្តីពីទីតាំងដែលបានជែើសរីសជាបណោ្តែះអាសន្ន 

តាមទមែង់មួយដែលអាចបងា្ហែញបាន។ ការសមែែចចិត្តចុងកែែយ 

អំពីកន្លែងណាដែលនឹងតែវូបានជែើសរីស គួរតែធ្វើឡើងនៅក្នងុ 

ដំណាក់កាលរៀបចំផែនការសកម្មភព (សូមអាន ខាង កែែម)  

ដោយមានការចូលរួមទូលំទូលាយពីតំណាងសហគមន៍។

2>2>5 ការចេករំលេកលទ្ធផលនេការជេើសរើស

សិកា្ខែសាលាចែករំលែកលទ្ធផលនែការជែើសរីស មាន 

គោលដៅផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីវិធី និងមូលហែតុដែលទីតាំង 

CFR-RFF ជាក់លាក់មួយចំនួនតែូវបានសមែែចជែើសរីសយក 

ការពែមពែៀងលើការជែើសរីសទីតំាងជាចុងកែែយ ការកៀរគរ 

និងការច ូលរួមសមែែប់កា រគាំទែនៅមូលដ្ឋែននាពែល អនាគត 

(Hortle 2013)។ សិកា្ខែសាលាចែករំលែកលទ្ធផលនែការជែើស

រីសទីតាំង គួរតែរៀបចំឡើងនៅទីកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមអាច

ទៅដល់ និងដែលមានមធែយាបាយសមសែប។ នៅក្នុង សិកា្ខែ 

សាលា នីមួយៗ ពុំគួរមានអ្នកចូលរួមមកពី CFR ខុសៗគា្នែលើសពី 

២០ឡើយ។ មានការណែនាំផងដែរ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសិកា្ខែ

សាលាបែបនែះ គួរតែជាសមាជិកសំខាន់ៗនែទីតាំងនីមួយៗ

នោះប៉ុណោ្ណែះ។ សមែែប់ទីតាំងនីមួយៗដែលបំពែញបានតាម 

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនែការជែើសរីស គួរមានសមាជិកចូលរួមចំនួន 

៤រូប និងអ្នកចូលរួមពីរនាក់ មកពីទីតំាងនីមួយៗដែលមិនបំពែញ

បានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនែការជែើសរីស។ សិកា្ខែសាលានែះក៏

តែូវបងា្ហែញលទ្ធផលពីការវាយតម្លែពីទីតាំង ដើមែបីឱែយអ្នកចូលរួម

មកពីទីតាំងខុសៗគា្នែ អាចយល់បានពីមូលហែតុដែលទីតាំង  

របស់ខ្លួនតែូវបានឬមិនបានជែើសរីស។

សិកា្ខែសាលា/កិច្ចបែជុំនែះ ក៏អាចចាត់ជាកិច្ចបែជុំចាប់ផ្តើម

គមែែង និងជាឱកាសដ៏មានបែយោជន៍ក្នុងការបងា្ហែញព័ត៌មាន

សាវតាអំពីអន្តរាគមន៍ និងចំណុចដៅសំខាន់ៗនែគមែែង ព័ត៌មាន 

អំពីអ្នកណាខ្លះដែលអ្នកចូលរួម កែុមមនុសែសដែល អាចជា អ្នក 

ទទួល ផល និងតើសហគមន៍អាចទទួលផលតាមរបៀបណា។

ដូច្នែះ លទ្ធផលចំបងទទួលបានពីជំហាននែះ គឺសិកា្ខែសាលា

មួយដែលមានតំណាងចូលរួមពី CFRs មិនលើសពី២០ ដើមែបី 

បងា្ហែញពីលទ្ធផលវាយតម្លែការជែើសរីសទីតាំង និងជាការបែជុំ 

ចាប់ផ្តើមគមែែង។

2>3 ការវាយតម្លេពីតមេូវការ និង 
ការរៀបចំផេនការសកម្មភាព 

គោលបំណងសំខាន់នែសមាសភគនែះ គឺ៖

1> កំណត់រក និងចាត់អាទិភពលើតមែូវការកែលម្អទាំង 

ផ្នែករូបវន្តនែបែព័ន្ធ CFR-RFF និងការបង្កើនសមត្ថភព 

របស់បែជាជន (រួមទំាង សមត្ថភពរបស់គណៈកម្មការ  

CFR) សមែែប់ការគែប់គែងបែព័ន្ធ រូបវន្តនែCFR-RFF  

បែកបដោយ និរន្តរភព និង

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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2> រៀបចំផែនការអនុវត្តលម្អិតសមែែប់ទីតាំងនីមួយៗ។

សកម្មភពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាសភគនែះ គួររាប់ បញ្ចលូ៖

2>3>1 ការរៀបចំសេណារើយ៉ូល្អ

"សែណារីយ៉ូល្អ"មួយសមែែប់ផ្នែករូបវន្តនែបែព័ន្ធ CFR-RFF 

គួរតែតែូវបានបង្កើតឡើងសមែែប់ CFR ដែល បានជែើសរីស 

នីមួយៗ។ នៅក្នុងការរៀបចំសែណារីយ៉ូ តែូវកំណត់ឱែយបាន  

ចែបាស់លាស់នូវកតា្តែរួមផែសំខុសៗគា្នែជាចែើនសែបទៅតាមសំណំុ

លក្ខណៈនែទីតំាងនីមួយៗ។ ការរៀបចំនែះគួរតែវូបានធ្វើសមែែប់

ផ្នែកទាំងបី (CFR បណា្តែញផ្លូវទឹក និងវាលសែែ) និងសមាស 

ភគ តូចៗរបស់វាv ។ ការររៀបចំសែណារីយ៉ូល្អនែះ គួរតែបាន ធ្វើ 

ដោយអនុលោមតាមមុខងារដែលចង់បាននែផ្នែក និងសមាស 

ភគ តូចៗ ទាំងនោះ និងគួរតែផ្តែតទាំងលើ លក្ខណៈរូបវន្ត និង 

ជីវសាសែ្ត (សូមអានតារាងទី១ ខាងកែែមជាឧទាហរណ៍)។

សំណុំលក្ខណៈសមសែបសមែែប់កតា្តែរួមផែសំនីមួយៗ អាច 

តែូវបានកំណត់សមែែប់បែភែទCFR នីមួយៗ ដោយអ្នកជំនាញពី 

ខាង កែែvi អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និងសមាជិកគណៈកម្មការ 

CFR ដែលពាក់ព័ន្ធ ជាពិសែស អ្នកដែលមានចំណែះដឹង និងបទ

ពិសោធន៍ផ្នែកបែព័ន្ធផលិតកម្មក្នុងដែនទឹកសាប និង/ឬសំណុំ 

លក្ខណៈដែលបានកំណត់ (Hortle 2013) ។ ឧទាហរណ៍អំពី 

សែណារីយ៉ូល្អសមែែប់ CFR បែភែទទី២ - គា្មែនការជន់លិច និង 

សមែែប់សមាសភគនែCFR-RFFខុសៗគា្នែ ទៅតាមCFR ក្នុង 

បែភែទ  នីមួយៗ មានបងា្ហែញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១។

2>3>2 ការរៀបចំឧបករណ៍វាយតម្លេសមត្ថភាព 
របស់គណៈកម្មការ CFR

មានការស្នើឱែយរៀបចំឧបករណ៍វាយតម្លែសមត្ថភពរបស់ 

គណៈកម្មការ CFR សមែែប់ការគែប់គែង CFR-RFF តាមរយៈការ

វាយតម្លែតាមបែបផែននែការចូលរួម ជាមួយតំណាងសហគមន៍ 

គណៈកម្មការ CFR និងកែុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសហគមន៍។ 

ឧបករណ៍វាយតម្លែសមត្ថភព គួរតែូវបានបង្កើតឡើងក្នុងពែល

ដំណាលគា្នែជា មួយឧបករណ៍បែមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំង ដែលរួម 

ទាំង សែណារីយ៉ូល្អ និងគួរតែូវបានបងា្ហែញជូន សមែែប់ការ 

ពិគែែះ យោបល់នៅក្នុងសិកា្ខែសាលាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដែល 

តែវូបានរៀបចំនៅថា្នែក់ខែត្ត។ បែព័ន្ធដក់ពិន្ទអុាចតែវូបានបែើដើមែបី

ធ្វើការបា៉ែន់បែមាណពីសមត្ថភពគែប់គែងបច្ចុបែបន្ន ដោយ ដក់ 

ពិន្ទុ '១' មានន័យថាមានសមត្ថភពទាបបំផុត និង '៣' មាន 

ន័យថាមានសមត្ថភពខ្ពស់បំផុត។ ការដក់ពិន្ទុនែះនឹងនាំឱែយ  

មានការយល់ដឹងកាន់តែចែើនអំពីតមែូវការសមត្ថភព និង 

សកម្មភព ចំាបាច់។ ឧបករណ៍វាយតម្លែសមត្ថភពដែលតែវូបាន

បែើបែែស់នៅក្នុង RFFEP មានបងា្ហែញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ២ (សូម 

អាននៅក្នុង  Miratori and Brooks 2015ផងដែរ)។

2>3>3 ការបេមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំង

មុនបែមូលព័ត៌មាននៅតាមទីតាំងក្នុងមូលដ្ឋែន គួរបង្កើត 

ឧបករណ៍បែមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំងជាមុន សិន។ ការរៀបច ំ

ឧបករណ៍នែះ គួរតែផ្អែកតាមព័ត៌មានពីសែណារីយ៉ូល្អសមែែប់

បែព័ន្ធCFR-RFF និងឧបករណ៍ វាយតម្លែសមត្ថភពគែប់គែង។

បនា្ទែប់ពីមានឧបករណ៍បែមូលព័ត៌មានរួចហើយ កែុមអ្នក 

អនុវត្តគមែែងគួរចុះពិនិតែយទីតាំង CFR-RFF នីមួយៗដែល បាន 

ជែើសយក និងរៀបចំកិច្ចបែជំុមួយជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធចមែះុ ដែល 

ជាការល្អ គួរតែធ្វើឡើងនៅទីតាំង CFR នោះ ជាមួយ តំណាង 

អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន បែធានសហគមន៍ សមាជិកគណៈកម្មការ CFR 

ដែលមានសែែប់ សមាជិកសហគមន៍ មា្ចែស់ដី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 

ដទែទៀត។ លើសពីនែះទៀត កែុមនែះអាចរៀបចំសំភសន ៍

មួយទល់មួយ (KIIs) ជាមួយបុគ្គលមួយចំនួន ដែលមិនបានចូល

រួមក្នុងកិច្ចបែជុំអ្នកពាក់ព័ន្ធចមែុះ។ ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដែល

បែមូលបានសមែែប់ទីតាំងនីមួយៗ គួរតែបានកត់តែែ ក្នុងតារាង 

សមែែប់ទីតាំងនីមួយៗ ដច់ដោយឡែកពីគា្នែ។

2>3>4 ការវាយតម្លេតមេូវការកេលម្អ

ព័ត៌មានអំពីCFRនីមួយៗ រួមផែសំជាមួយព័ត៌មានដែលបែមូល

បានក្នុងអំឡុងពែលចុះសិកែសានៅតាមទីតាំង អាចយកមកបែើ

ជាព័ត៌មានអំពីសា្ថែនភពបច្ចុបែបន្ននែបែព័ន្ធ CFR-RFF។ នៅពែល 

រួមបញ្ចូលព័ត៌មាននែះ  ជាមួយព័ត៌មានអំពីសែណារីយ៉ូល្អដែល 

បានបង្កើតខាងលើ វានឹងផ្តល់ជា មូលដ្ឋែនសមែ ែប់ការវាយ តម្លែ 

ពី តមែវូការកែលម្អសមែែប់CFRនោះ។ ភពខុសគា្នែរវាងសា្ថែនភព

ដែលចង់បាន(ល្អ) និងសា្ថែនភពបច្ចុបែបន្ន គួរតែតែូវបានចាត់ជា

ភពខ្វះចនោ្លែះលើផ្នែកតមែូវការកែលម្អ។ ការវាយតម្លែ ពីតមែូវ 

ការ កែលម្អនែះ គឺជាការបងា្ហែញភពខុសគា្នែ រវាងសែណារីយ៉ូល្អ 

ជាមួយសា្ថែនភពបច្ចបុែបន្នរបស់ CFR ហើយ គួរតែវូបានអនុវត្តដោយ 

កែុមតែមួយដែលបានបង្កើតសែណារីយ៉ូល្អនែះ។ ឧទាហរណ៍នែ 

ការវាយតម្លែពីតមែូវការកែលម្អរូបវន្តមានបងា្ហែញក្នុងតារាងទី១ 

ខាងកែែម។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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តារាងទី ១៖ ឧទាហរណ៍នេការវាយតម្លេពីតមេូវការកេលម្អ (ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថេមស្តីពីរបៀបបង្កើតតារាងនេះ)

សមាសភាគ 

(រង)
ធាតុផែសំសំខាន់ៗ

សំណុំលក្ខណៈ លម្អិត 

ក្នុងសែណារីយ៉ូល្អ
ស្ថែនភាព បច្ចុបែបន្ន

ការវាយតម្លែអំពី តមែូវការ 

អន្តរាគមន៍

បរិសា្ថែន CFR 

វិមាតែ - ទំហំ 

អបែបបរមា  នៅ រដូវបែែំង 

៥% នែដែនទឹកធំ (ក្នុង 

អាង   ទន្លែ មែគង្គកែែម) 

អបែបបរមា ១ ហ.ត 

ផ្ទែទឹកការពា រទំហំ១ ហ.ត   

វិមាតែ - ជមែែ ទឹក 

អបែបបរមា នៅរដូវបែែំង

៦០% នែផ្ទែទឹក មាន 

ជមែែពី១-២ ម៉ែតែ 

៤០% ផែសែងទៀត មាន 

ជមែែពី ២-៣ ម៉ែតែ

ផ្ទែទឹក ទាំងមូលមានជមែែ 

ពី០,៥-១ ម៉ែតែ ពីខែមីនា 

ដល់មែសា

១) ពងែីកកន្លែង អភិរកែស ទៅ 

ផ្នែកខាងលើ ២)ពិភកែសាជា 

មួយអ្នក បែើបែែស់ទឹក ៣) 

យល់ពែមលើដំណើរការក្នុង 

ការបូមទឹកពី CFR សមែែប ់

ការសែែចសែពសែូវបែែំង

ភគរយនែ ផ្ទែទឹក គែប 

ដណ្តប់ ដោយ វារីរុក្ខជាតិ

រុក្ខជាតិ ២៥% ដុះដច់ 

គា្នែជាដុំ និងកន្លែងខ្លះ 

ដុះក្នុង ដង់សុីតែទាប 

រុក្ខជាតិ (គែបដណ្តប់ ផ្ទែ 

ទឹកទំហំ ២០%, បែភែទ 

ភគចែើន និងបែភែទ ផែសែង 

ទៀត

មិនចាំបាច់កែលម្អ

ដង់សុីតែសមែែស់ / 

មែកឈើ

សមែែស់ចំនួន១០កន្លែង 

ដែលនីមួយៗទំហំ 

៤០ម២ សរុបតែូវជា 

៤០០ម២

គា្មែនសមែែស់/ដង្គត់ឈើ រៀបចំសមែែស់/ដង្គត់ ឈើ 

និងលូបែតុង

ដើមឈើក្នុង និង នៅ 

ជិត សែះ CFR

រុក្ខជាតិនៅតាម CFR, 

ភគ ខាងលើ នែ មាត់សែះ 

ដែល មានកម្ពស់ទឹក 

បែែបែួល និង ក្នុង 

រង្វង់២០ ពីមាត់ទឹក 

២០០០ ម២ ដំដើមឈើក្នុង ទីកែបែរមាត់  ទឹក/

ចែែំង - ខែសែទឹកភគខាងលើ

គុណភពទឹក 

– សារធាតុចិញ្ចឹម

ថាសសុីជី ៣០-៤៥ស.ម 

នៅ ខែមែសា -ឧសភ, 

ទឹកពណ៌បែតង

PH(៨), PO4(០,២៥) , 

NO3(០), ថាសសុីជី 

(៤១-៤៣ស.ម), ទឹកថា្លែ 

មិនចាំបាច់ កែលម្អ

គុណភពទឹក - ល្អក់ គា្មែនកករដីឥដ្ឋនៅក្នុង  

ជមែែ ទឹក

គា្មែនកករដីឥដ្ឋ 

នៅក្នុងជមែែទឹក

មិនចាំបាច់កែលម្អ

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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2>3>5 ការរៀបចំផេនការលម្អិត និងការកំណត់ 
អាទិភាព

ជំហាននែះគួរតែធ្វើបាន នៅក្នងុសិកា្ខែសាលាតូចៗមួយចំនួន

នៅថា្នែក់សហគមន៍ និងសិកា្ខែសាលាធំមួយជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

នានា។ អ្នកដែលគួរចូលរួមនៅក្នុងសិកា្ខែសាលានែះ អាចជា 

បែធានសហគមន៍ និងសមាជិកសំខាន់ៗនែសហគមន៍/សមាជិក 

គណៈកម្មការ CFR ដែលមានសែែប់ អាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន មា្ចែស់ដីសែែ 

និង កែុមសហគមន៍ផែសែងទៀត ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍។  

ជំហានសំខាន់ៗនៅក្នុងសិកា្ខែសាលាទាំងនែះរួមមាន៖

ជំហានទី១៖ ការបង្ហេញគោលគំនិតស្តីពីបេព័ន្ធ CFR-RFF 

ការបងា្ហែញគោលគំនិតអំពី CFR-RFF ដល់អ្នកចូលរួម មាន 

បែយោជន៍ណាស់ ដើមែបីពួកគែទទួលបានព័ត៌មានសាវតាខ្លះៗ 

និងការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋែនអំពីទិដ្ឋភពសំខាន់ៗនែបែព័ន្ធCFR-

RFF។ គួរមានការបងា្ហែញ ជាកែែហ្វិកដោយបែើរូបភពនិង/ឬ 

សមា្ភែរៈ  ដែលជាគំនូសតាង អំពីផ្នែកនានានែ RFF និងបែភែទ 

CFR ខុសៗគា្នែ ដោយសារការធ្វើបែបនែះនឹងជួយឱែយអ្នកចូលរួម

យល់ដឹងបានចែបាស់លាស់ អំពីអ្វីដែលកំពុងពិភកែសា (Miratori 

and Brooks 2015)។ 

ជំហានទី២៖ បង្កើតចក្ខុវិស័យបេេកដបេជា

សកម្មភពដែលគួរអនុវត្ត ដើមែបីបង្កើតចក្ខុវិស័យបែែកដ 

បែជា គឺ៖

 អ្នកចូលរួម តែវូគូសផែនទីធនធានមួយ អំពីសា្ថែនភព បច្ចបុែបន្ន 

នែបែព័ន្ធ CFR / RFF របស់ខ្លួន។ អ្នកសមែបសមែួលគួរ តែ

អាចលើកស្នើបន្ថែមព័ត៌មានខ្លះៗអំពី CFR នោះ ទៅក្នុង 

ផែនទី នោះ បែសិនបើចាំបាច់/ ទៅតាមការចាំបាច់។

 អ្នកចូលរួម បង្កើតចក្ខុវិស័យសមែែប់បែព័ន្ធ RFF របស់ខ្លួន 

សមែែប់រយៈពែល ៤-៥ ឆ្នែំខាងមុខ។   អ្នកសមែបសមែួល

គួរតែអាចស្នើបន្ថែមព័ត៌មានអំពីសែណារីយ៉ូល្អ ទៅក្នុង 

ចក្ខុវិស័យនោះ បែសិនបើចាំបាច់ /ទៅតាមការចាំបាច់ ។

 អ្នកចូលរួម បញ្ចប់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន និងបងា្ហែញចក្ខុវិស័យ 

នោះ នៅក្នុងកិច្ចបែជុំសមែែប់ការពិភកែសាជាបន្ថែម ការ 

អនុម័ត និងពែមពែៀង។

ជំហានទី៣៖ សមេបសមេួលការវិភាគដើមឈើបញ្ហេ

បនា្ទែប់មក អ្នកចូលរួមគួរកំណត់បញ្ហែ និងឧបសគ្គចមែបងៗ 

(ទាក់ទងនឹងបរិសា្ថែនរូបវន្ត និងសមត្ថភពគែប់គែង) ដែលនឹង

រារាំងកិច្ចបែឹងបែែងដើមែបីសមែែចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ដោយ 

បែើបែែស់ផែនទីធនធាន និងចក្ខុវិស័យដែលបានឯកភពគា្នែ។ 

បនា្ទែប់មក គួរកំណត់អាទិភពនិងវិភគអំពីឧបសគ្គ និងបញ្ហែ 

សំខាន់ៗ ជាមួយអ្នកចូលរួម ដោយបែើវិធីសាស្តែវិភគដើមឈើ

បញ្ហែ។ ផែនការដើមែបីការពារទឹកក្នុង CFR គួរតែបានគិតបញ្ចូល 

ហានិភ័យដែលគែួសារកែីកែ និងងាយរងគែែះ អាចនឹងដកខ្លួន

ពីផែនការសកម្មភពគែប់គែង CFR រយៈពែល ៦ ខែដែល បាន 

ពែមពែៀងរួចមកហើយនោះ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់មកលើ 

របរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគែ។

ជំហានទី៤៖ ធ្វើការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ការវិភគអំពីភគីពាក់ព័ន្ធមានគោលបំណង៖

y កំណត់អត្តសញ្ញែណអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបច្ចុបែបន្នបានធ្វើការ

សកម្មក្នុងតំបន់នែះ

y វាយតម្លែចំណាប់អារម្មណ៍ និងធនធាន ដែលអាចបែើបែែស់ 

បាន សមែែប់គាំទែការអនុវត្តសកម្ម ភព អាទិភព  (សូម 

អាន ជំហានទី៥ ខាងកែែម) ជាពិសែសធនធានក្នុង 

មូលដ្ឋែន ដូចជា សហគមន៍ធនា  គារ សែូវ សហគមន៍សនែសំ 

បែែក់ និងបច្ច័យពីវត្តអារាម ក៏ដូចជាវិភគទានមិនមែនជា

បែែក់កាសផងដែរ។

ជំហានទី៥៖ រៀបចំផេនការសកម្មភាព និងកំណត់សកម្មភាព
អាទិភាពសមេេប់អនុវត្តរយៈពេល ៦ខេខាងមុខ

សកម្មភពក្នុងជំហានទី៥ មានដូចខាងកែែម៖

 ដោយផ្អែកលើចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍ 

និង បែើគំរូតារាងផែនការសកម្មភព សមែែប់ជាឧបករណ៍

តែួតពិនិតែយតាមដន កែុមនែះតែូវបង្កើតផែនការសកម្មភព

ដើមែបីជួយសហគមន៍ក្នុងការសមែែច ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន។

 ផ្អែកលើការវិភគអំពីភគីពាក់ព័ន្ធដូចក្នុងជំហានទី៤ កែុម 

នែះតែូវបញ្ជែក់ពីធនធាន (មនុសែស ហិរញ្ញវត្ថុ សមា្ភែរៈ និង 

បណា្តែញ) ដើមែបីគាំទែដល់ការអនុវត្ដសកម្មភពនៅក្នុង

ផែន សកម្មភពនែះ។

2>3>6 រៀបចំកេបខ័ណ្ឌតេួតពិនិតេយតាមដន និង 
វាយតម្លេ

ការយកចិត្តទុកដក់ជាសំខាន់នែអន្តរាគមន៍សមែែប់CFR-

RFF ណាមួយ គឺការជួយសមែួលឱែយមានការកែលំអលើទិដ្ឋភព 

ចំនួនពីរ។ ការតែួតពិនិតែយតាមដន អាចតែូវបានរៀបចំឡើង 

ដោយផ្តែតលើការកែលំអលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួនបែែំ សមែែប់ 

ទិដ្ឋភពទាំងពីរ៖

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ទិដ្ឋភពទី ១៖ ដំណើរការនែបែព័ន្ធ CFR-RFF

1> សមាសភគរូបវន្ត និងជីវសាសែ្តនែ CFR

2> សមត្ថភព និងបែសិទ្ធភពគែប់គែងរបស់គណៈ 

កម្មការ CFR

3> ការចូលរួម និងគាំទែពីសមាជិកសហគមន៍ និងអ្នក 

ពាក់ព័ន្ធ ផែសែងទៀត

ទិដ្ឋភពទី ២៖ ផលបែយោជន៍ដែលកើតមានចំពោះជីវភពរស់

នៅនិងសន្តិសុខសែបៀងក្នុងមូលដ្ឋែន

1> ផលតែីដែលសហគមន៍មូលដ្ឋែនចាប់បាន នៅក្នុង 

តំបន់ទទួលឥទ្ធិពលនែ CFR។

2> វិភគទានក្នុងការបំពែញតមែូវការតែីសមែែប់ការ 

បរិភោគ និងចំណូលក្នុងមូលដ្ឋែន។

សូចនាករនែការបែែបែលួជាក់លាក់នៅក្នងុផ្នែកទំាងបែែនំែះ 

មានការពាក់ព័ន្ធសមែែប់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់ នៅក្នុង CFR-RFF 

(សូមអានឧទាហរណ៍នៅក្នុងតារាងនានាខាងកែែម) ហើយ 

អាចតែវូបានតាមដននៅក្នងុ និងកែែយអំឡុងពែល នែអន្តរាគមន៍  

ដើមែបីវាយតម្លែវឌែឍនភព លទ្ធផល និងសមិទ្ធផល រយៈពែល 

វែង។

រចនាសម្ព័ន្ធនែបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែ 

(M&E) មានជាអាទិ៍ ការជែើសរីសសូចនាករ និងរៀបចំផែនការ 

អនុវត្តកម្មវិធីតែួតពិនិតែយតាមដននោះ។ ដោយឆ្លើយសំណួរ 

យ៉ែង ដូចម្តែច ញឹកញាប់កមែតិណា និងដោយនរណា  សូចនាករ 

នីមួយៗ គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនែរចនាសម្ពន័្ធ M&E និងគួរតែបាន 

ធ្វើឡើងនៅមុនការអនុវត្ត។

ការបង្កើតទិន្នន័យដើមគេេ

ទិន្នន័យដើមគែែ គួរតែបានរៀបចំឡើង នៅដំណាក់ កាល 

ចាប់ផ្តើមនែគមែែង/សកម្មភព តាមរយៈការតែួតពិនិតែយតាម 

ដនបឋម (សកម្មភពដំបូង) ដែលគួរតែបានអនុវត្តភ្លែមៗ 

នៅពែលដែលបានសមែែចជែើសរីសយក CFR-RFF ហើយ 

នោះ។ នៅពែលអន្តរាគមន៍កំពុងស្ថិតក្នុងការអនុវត្ត កម្មវិធីតែួត

ពិនិតែយតាមដននឹងបន្តបង្កើតទិន្នន័យ នៅក្នុងចនោ្លែះពែល ជា 

ទៀងទាត់ ដែលអាចជួយដល់ការវាយតម្លែវឌែឍនភព។

ការគិតគូរសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតកែបខ័ណ្ឌ M&E គឺ 

វត្តមាន ធនធាន ដូចជា ពែលវែលា និងថវិកា។ ជាទូទៅ 

សូចនាករ  នានាក្នុងទិដ្ឋភព ១ តែូវការធនធានតែឹមតិចតួច 

ប៉ុណោ្ណែះ ចំណែកសូចនាករ ក្នុងទិដ្ឋភពទី២ តែូវការ ធនធាន 

កាន់តែចែើន និងអាចទាមទារឱែយមានការជែើសរីស និងកំណត់

ពែលវែលាយ៉ែងបែុងបែយ័ត្ន។

ការតេួតពិនិតេយតាមដន និងសមាសភាគរូបវន្ត និងជីវសាសេ្ត 

តារាងទី២៖ ឧទាហរណ៍អំពីផេនការសមេេប់តេួតពិនិតេយតាមដនសមាសភាគរូបវន្ត និងជីវសាសេ្តនេCFR

អ្វីដែលតែូវវាស់វែង ដោយរបៀបណា ញឹកញាប់កមែិតណា ដោយនរណា តមែវូការធនធាន

កមែិតកំ ពស់ទឹក ក្នុង 

CFR

បែើបង្គែលពណ៌ដែល មាន កែិត និង 

ដែល ដំ នៅក្នុង CFR

យ៉ែងហោច ណាស់ ពីរ 

សបា្តែហ៍ម្តង និង កាន់តែ 

ញឹកញាប់នៅ រដូវ បែែំង

គណៈកម្មការ  

គែប់គែង CFR 

តិចតួចណាស់

គុណភពទឹក ក្នុង 

CFR

បែើថាសសិចជី (វាស់កមែិតថា្លែនែទឹក) 

សីតុណ្ហមាតែ (វាស់សីតុណ្ហភពទឹក)

យ៉ែងហោចណាស់ម្តង 

ក្នុងមួយខែ, កាន់តែ ញឹក 

ញាប់ កំពស់ទឹកនៅទាប

គណៈកម្មការ 

គែប់គែង CFR 

តិចតួច

លក្ខខណ្ឌ រុក្ខជាតិ  

នៅក្នុង CFR 

ចុះពិនិតែយCFR និង សង្កែត មើលសមាស 

ភគសំខាន់ៗ រួម ទាំង ស្មែ/សែទាប់ 

ស្លឹកឈើ ដែលជែុះនៅជុំវិញCFR 

សមែែប់  ការពារ ដីពីការហូរចែែះ និង 

គមែប វារីរុក្ខជាតិ លើផ្ទែទឹក

យ៉ែងហោចណាស់ បែចាំ 

ឆមាស

គណៈកម្មការ 

គែប់គែង CFR 

តិចតួច

ជីវមា៉ែស់ក្នុង CFR ចំនួន ទំហំ និងបែភែទតែី និង 

វារីសត្វដទែទៀត

២-៤ ដងក្នុងមួយឆ្នែំៗ 

នៅរដូវបែែំង និងរដូវ 

វសែសា/ទឹកជំនន់

កែុមការងារ គមែែង  

និង គណៈកម្មការ 

CFR-RFF 

មធែយម

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា

16



ការតេួតពិនិតេយតាមដនសមត្ថភាពគេប់គេង និងបេសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR

តារាងទី៣៖  ឧទាហរណ៍អំពីផេនការតេួតពិនិតេយតាមដនសមត្ថភាពគេប់គេងនិងបេសិទ្ធភាពនេគណៈកម្មការ CFR 

អ្វីដែលតែូវវាស់វែង ដោយរបៀបណា ញឹកញាប់ កមែិតណា ដោយនរណា
តមែូវការ 

ធនធាន

វឌែឍនភពធៀបនឹង សូចនាករ ចំនួន ៥ 

នែបែសិទ្ធភពរបស់ គណៈ កម្មការ  CFR 

ក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្ត និង អនុវត្ត 

សែច ក្តីសមែែចចិត្តដើមែបី សមែែច គោល 

បំណង CFR-RFF របស់ខ្លួន៖

១. ការគែប់គែងសហគមន៍

២. ការរៀបចំនិងការអនុវត្តផែនការ  

៣. ការកៀរគរធនធាន  

៤. ទំនាក់ទំនង/ចងកែងបណា្តែញ 

៥. ភពជាតំណាង និងការចូលរួម

ការដក់ពិន្ទុធ្វើឡើង តាមរយៈ 

ការ វាយតម្លែតាមបែប ចូលរួម 

ជាមួយ តំណាងសហគមន៍ 

គណៈកម្មការ CFR និងកែុម 

អ្នកពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង សហគមន ៍

នោះ

នៅពែលចាប់ផ្តើម និង 

ជិតបញ្ចប់ គមែែង ឬ 

រៀងរាល់ ២ ឆ្នែំម្តង

ដោយគណៈកម្មការ 

គែប់ គែងCFR និង 

ដឹក នាំដោយ បែធាន 

សហគមន៍

តិចតួច

ការតេួតពិនិតេយតាមដនកមេិតនេការចូលរួម និងការគាំទេពីសមាជិកសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផេសេងទៀត

តារាងទី៤ ៖ ឧទាហរណ៍អំពីផេនការតេតួពិនិតេយតាមដនកមេតិចូលរួម និងការគំាទេពីសមាជិកសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ផេសេង ទៀត

អ្វីដែលតែូវវាស់វែង យ៉ែងដូចម្តែច ញឹកញាប់កមែិតណា ដោយនរណា
តមែូវការ 

ធនធាន

វិភគទានជាបែែក់ កមា្លែំង និងវិភគ ទាន 

ផែសែងទៀតមិនមែនជាបែែក់កាស ពី 

សមាជិក សហគមន៍ និងអ្នក ពាក់ព័ន្ធ 

ដទែទៀត (ឧ. កែុមបែឹកែសាឃុំ)

បញ្ជីកត់តែែវិភគ ទាន កត់តែែវិភគ ទាននៅ 

ពែល បានទទួល

លែខាគណៈកម្មការ  

គែប់ គែងCFR 

តិចតួច

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ ក្នុងការលែបាត បញ្ជីកត់តែែឈ្មែះ 

សមាជិកលែបាតរបស់ CFR 

កត់តែែនៅពែល  បន្ថែម 

ឬលុបឈ្មែះ 

លែខាគណៈកម្មការ  

គែប់ គែងCFR 

តិចតួច

ការតេួតពិនិតេយតាមដននៅកមេិតសកម្មភាព

CFR-RFF នីមួយៗ គួរតែមានសូចនាករសកម្មភពរបស់ខ្លួន។

តារាងទី៥៖ ឧទាហរណ៍អំពីការតេួតពិនិតេយតាមដនសកម្មភាពដេលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសហគមន៍

សកម្មភាព វិធីដើមែបីធានាថបាន អនុវត្តសកម្មភាព អ្នកទទួលខុសតែូវចំបងៗ សមិទ្ធផល សមែែច បាន

បង្ហូរទឹកចែញ ដើមែបី 

បញ្ជៀស ការជន់លិច 

ភូមិ និងសែែ

  សិកែសាពីតមែូវការពងែីកបែឡាយ

   បែជុំដើមែបីពិភកែសាពីការពងែីកបែឡាយ 

និងរៀបចំផែនការ

   កៀរគរធនធានដើមែបីអនុវត្ត ផែនការពងែីក 

បែឡាយ

  សហគមន៍អភិវឌែឍន៍ភូមិ

  អាជា្ញែធរភូមិ ឃំុ

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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សកម្មភាព វិធីដើមែបីធានាថបាន អនុវត្តសកម្មភាព អ្នកទទួលខុសតែូវចំបងៗ សមិទ្ធផល សមែែច បាន

រកែសាទឹកទុក សមែែប់ 

សែែចសែព និងបង្កើន 

ធនធានជលផល

   បែជុំដើមែបីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការ 

ជួសជុលទំនប់

   បង្កើតបែែក់ចំណូលពីការនែសាទក្នុង 

អាងស្តុកទឹក ៧៨

  ជែើសរីសកែុមហ៊ុនជួសជុលទំនប់ 

  តាមដននិងវាយតម្លែការជួសជុលទំនប់

  អាជា្ញែធរភូមិ ឃុំ

   សមាជិកគណៈកម្មការ 

គែប់គែង CFR 

  អ្នកភូមិ

  គណៈកម្មការទឹក

ការតេួតពិនិតេយតាមដនសកា្តេនុពលសមេេប់និរន្តរភាព

សូចនាករសំខាន់ៗដែលនឹងគាំទែដល់និរន្តរភព ជា អាទិ៍៖

 កំណើនផលចាប់

 ចូលរួមជាទៀងទាត់នែអ្នកពាក់ព័ន្ធផែសែងៗ ដែលរួមទាំង 

កែុមបែឹកែសាឃុំនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR

 ការរែអងា្គែសថវិកា និងការប្តែជា្ញែចិត្តខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ 

ចំពោះផែនការសកម្មភពរបស់ CFR 

 ផែនការសកម្មភព CFR តែូវបានដក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែន

ការវិនិយោគឃុំ (CIPs) 

2>4 អន្តរាគមន៍ និងការគេប់គេង 

ទោះផ្នែកនែះ តែូវបានចែកចែញជាបួនផ្នែកផែសែងៗគា្នែ 

(ការអភិវឌែឍសមត្ថភពគែប់គែងCFR ការកែលម្អលក្ខខណ្ឌជីវ-

រូបសាសែ្ត កំណែលំអការគែប់គែង CFR និងវាលសែែ ការតែួត 

ពិនិតែយតាមដនឥទ្ធពិលនែអន្តរា គមន៍ និងផលបែយោជន៍ ចំពោះ  

ជីវភពរស់នៅ និងសន្តិសុខសែបៀង) ក៏ដោយ ជាការ បែសើរ   

សកម្មភពទាំងនែះគួរតែបានអនុវត្តសែបគា្នែ ដោយសារ ជាក់ 

ស្តែងសកម្មភពទាំងនែះ មានទំនាក់ទំនងគា្នែ ទៅវិញ ទៅ មក។

2>4>1 ការអភិវឌេឍសមត្ថភាពគេប់គេង CFR និង 
ចំណេះដឹង

ទោះបីអន្តរាគមន៍នែះផ្តែតលើទីតាំង CFR-RFF ដែលមាន 

សែែប់ ហើយគណៈកម្មការគែប់គែងអាចមានរួចជាសែែចក ៏

ដោយ ប៉ុន្តែអាចមិនដំណើរការ បែកប ដោយ បែសិទ្ធភព ឬ មិន 

មាន ដំណើរការតែម្តង។ ដូច្នែះ គោលបំណងគឺធ្វើឱែយ គណៈកម្មការ 

នែះមាន ដំណើរការឡើងវិញ និងផ្តល់ចំណែះដឹងពែមទាំង   

សមត្ថភពចាំបាច់សមែែប់ការគែប់គែង CFR-RFF ឱែយមាន 

បែសិទ្ធភព។ ក្នងុករណីដែលពំុទាន់មានគណៈកម្មការគែប់គែង 

តែូវបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយ។

គណៈកម្មការCFR គួរតែមានសមាសភពជាអ្នកស្ម័គែចិត្ត

ក្នុងមូលដ្ឋែន ដែលតែូវបានជែើសរីសពីការបោះឆ្នែតដោយ 

សមាជិកសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុង ZOI នែ CFRសាមី។ គណៈ 

កម្មការ CFR ណាមួយ គួរតែមានសមាជិកពី ៥ - ១១ នាក់ 

អាសែ័យ លើចំនួនបែជាជន និងចំនួនភូមិនៅក្នុង ZOI នោះ។ 

ភរកិច្ចចំបងៗរបស់ គណៈកម្មការ មានជាអាទិ៍ ធានាការ 

គែប់គែង CFR បែកបដោយបែសិទ្ធភព ដែលរួមទាំង ការរៀបចំ 

លក្ខន្តិកៈ និងផែនការសកម្មភពគែប់គែងមួយសមែែប់ CFR 

នោះ លើកទឹកចិត្តឱែយ មានសកម្មភពកៀរគរថវិកា ដោយផ្តែត  

លើកែមុបែកឹែសាឃំុ អង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាល សមាជិកសហគមន៍ 

និងបែភពដទែទៀត ក្នុង មូលដ្ឋែន កំណត់ពែំបែទល់ CFR 

គែប់គែងផ្លូវបមា្លែស់ទីរបស់តែី និងផ្នែកសំខាន់ៗដទែទៀត នែ 

បែព័ន្ធ RFF និងពិនិតែយ ឡើង វិញ នូវ វឌែឍនភព ដោយមានការគាំទែ 

ពីសហគមន៍មូលដ្ឋែន អាជា្ញែធរ និងរដ្ឋបាលជលផល។

បង្កើនការយល់ដឹង និងពងេឹងភាពអង់អាចរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ជំហានខាងកែែមគួរតែបានអនុវត្តដើមែបីបង្កើនការយល់ដឹង

និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីភគីពាក់ព័ន្ធ៖

ជួបvii ជាមួយអាជា្ញែធរមូលដ្ឋែន (កែុមបែឹកែសាឃុំ និងមែភូមិ) 

ដើមែបី៖

 លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ តាមរយៈការលើកសរសើរពីការងារ 

របស់ពួកគាត់

 ពិពណ៌នាពីជោគជ័យនែសកម្មភពអភិវឌែឍន៍ដែលតែូវបាន 

គែែងទុក និងអនុវត្តដោយសហគមន៍និងអាជា្ញែធរ  មូលដ្ឋែន 

ដោយគា្មែនការឧបត្ថម្ភថវិកាពីខាងកែែ

 សួរសំណួរដែលទាក់ទងនឹងបែព័ន្ធ RFF ក្នុងតំបន់គោលដៅ 

របស់ពួកគាត់

 ស្វែងយល់ពីចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគាត់ដើមែបីធ្វើឱែយបែព័ន្ធនែះ

ល្អបែសើរ 

ចាត់ចែងជាមួយកែុមបែឹកែសាឃុំ និងមែភូមិឱែយមានកិច្ចបែជុំ

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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នៅតាមភូមិ ដែលនឹងរៀបចំឡើងជាមួយគណៈកម្មការ CFR 

តំណាងសហគមន៍ និងអង្គការសង្គមសុីវិលដទែទៀត ដែល 

ធ្វើការ នៅតាមភូមិ/ឃុំគោលដៅ ដើមែបីធានាឱែយមានការចូលរួមពី

សំណាក់អ្នកភូមិដែលមកពីផ្នែកផែសែងៗគា្នែនែភូមិ។

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបណ្តុះបណា្តេលផេសេងទៀត

ការកសាងសមត្ថភពក្នុងផ្នែកនែះ សំដៅលើវគ្គបណ្តុះ 

បណា្តែលផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ សិកា្ខែសាលា ទសែសនកិច្ចសិកែសា 

ការបង្វឹក និងការហ្វឹកហាត់។ បែធានបទដែលពាក់ព័ន្ធសមែែប់ 

វគ្គបណ្តុះបណា្តែលរួមមាន៖

 ទិដ្ឋភពបច្ចែកទែសនែ CFR ដែលរួមទាំងទសែសនទាន ទូទៅ 

អំពី CFR ដូចជា សែះជមែកតែី លូបែតុង និងដំណើរការ  

តែួតពិនិតែយតាមដនផ្នែកជីវសាសែ្ត។

 សំណំុលក្ខណៈនែការគែប់គែង ដែលរួមទំាងចែបាប់ជល ផល 

ជំនាញធ្វើបទបងា្ហែញ អភិបាលកិច្ចបែព័ន្ធសែែ ការគែប់គែង 

ឯកសារ វិធីរៀបចំ និងបញ្ចូលសកម្មភពក្នុង ផែនការ 

គែប់គែង CFR ទៅក្នុងផែន ការ វិនិយោគឃុំ។

 គុណសមែបត្តិនែជីវជាតិដែលសំបូរនៅក្នុងតែីល្អិតៗ និង 

របៀបចម្អិនតែីដើមែបីរកែសាជីវជាតិ និងវីតាមីន។

ការកសាងសមត្ថភាពសមេេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចមេុះ

អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលទទួលការកសាងសមត្ថភព គួរតែជា  

បុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលដែលជាដែគូ គណៈកម្មការ 

CFR កែុមបែឹកែសាឃំុ មនែ្តីជលផល នគរបាល គែូបងែៀននិង 

សិសែសសាលាមធែយមសិកែសា ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្ត 

អន្តរាគមន៍នែះ។

ការកសាងសមត្ថភាពសមេេប់អង្គការមិនមេនរដ្ឋេភិបាល 
ក្នុងសេុកដេលជាដេគូ

មានជំហានសំខាន់ៗចំនួនបីសមែែប់ពងែឹងសមត្ថភពអង្គ

ការមិនមែនរដ្ឋែភិបាលក្នុងសែុកដែលជាដែគូ៖

1> ការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកអង្គការដែគូមិនមែនរដ្ឋែភិបាល ដែល 

រួមទាំង ថា្នែក់ដឹកនាំ និងមន្តែីជំនាញនៅទីវាល ផ្ទែល់ ដើមែបី 

ពួកគែមានភពជាមា្ចែស់ចំពោះលទ្ធផល និងនិរន្តរភពនែ 

គមែែង។

2> ការវាយតម្លែតមែូវការសមត្ថភពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋែ

ភិបាលជាដែគូអំពីអភិបាលកិច្ច ជំនាញ សមែប សមែួល 

សហគមន៍ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យ ការវិភគដើមឈើបញ្ហែ 

ការវិភគអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភព 

របស់ សហគមន៍។

3> ការកសាងសមត្ថភព គួរតែបែងចែកជាពីរ ដំណាក់កាល គឺ៖

ក.  ដំណើរការបណ្តុះបណា្តែលជាផ្លូវការ គួរផ្តែតលើ 

ជំនាញ សមែបសមែួលល្អ និងការបែើឧបករណ៍វិភគ 

តាមបែបផែននែការចូលរួម ដូចជា ការបង្កើត ចក្ខវិុស័យ  

សហគមន៍ ការវិភគដើមឈើបញ្ហែ ការ វិភគអ្នក 

ពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភពដែលនាំមុខ

ដោយសហគមន៍។

ខ.  ការអនុវត្តនៅទីតាំងផ្ទែល់ តាមរយៈការបង្វឹកដោយ 

បុគ្គលិកគមែែង គួរតែជាសកម្មភពអនុវត្តជាក់ស្តែង

ដោយសិកា្ខែកាមនៅតាមភូមិមួយចំនួនដែលបានជែើស

រីស ដោយមានការបង្វឹកបន្ត និងការដោះសែែយបញ្ហែ

ដោយបុគ្គលិកគមែែង។

ការកសាងនិរន្តរភាពនេអន្តរាគមន៍

សកម្មភពជាបួនជំហាន គួរតែបានអនុវត្ត សមែែប់ការ បង្កើត  

គណៈកម្មការ CFR ដែលមាននិរន្តភព (រួមទាំង និរន្តរភព 

ហិរញ្ញវត្ថុ) មានទំនាក់ទំនងល្អ និងមានការលើកទឹកចិត្ត។

ជំហានទី១៖ ការតាមដនតែវូរៀបចំឡើង នៅក្នងុអំឡុងពែល 

អនុវត្តន៍សកម្មភពរបស់គណៈកម្មការគែប់គែង CFR (ពោលគឺ  

រយៈពែល ៦ ខែ ឬ ចនោ្លែះពែលផែសែងទៀតតាមការជែើសរីស) 

ដើមែបីគាំទែដល់គណៈកម្មការក្នុងការអនុវត្ត ផែនការសកម្មភព 

របស់ខ្លួន ផ្តល់ការបង្វឹក និងកសាងបណា្តែញសំខាន់ៗជាមួយ 

សា្ថែប័នដទែទៀតនៅក្នុងភូមិ និងឃុំ។

ជំហានទី២៖ គួររៀបចំសិកា្ខែសាលានែអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដោយ 

មានការ ចូលរួមនែគណៈកម្មការគែប់គែង CFR និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ 

ផែសែងទៀត ដើមែបីផ្តែតលើសកម្មភពសំខាន់ៗចំនួនបែែំ៖

1> ពិនិតែយ និងឆ្លុះបញ្ចែំងពីជោគជ័យ និងបញ្ហែបែឈម 

សំខាន់ៗ

2> ការសំដែងតួដោយអ្នកជំនាញសមែបសមែួល ដើមែបី 

បងា្ហែញពីសំណុំលក្ខណៈនែអភិបាលកិច្ចល្អ និងការ 

គែប់គែងដោយបែើបែែស់សំណំុលក្ខណៈទំាងបែែ ំដែល 

បានកំណត់ (សូមអានឧបសម្ព័ន្ធ ២)។

3> ការវាយតម្លែតាមបែបផែននែការចូលរួម ដោយបែើ 

ឧបករណ៍វាយតម្លែបែបពិពណ៌នាសាមញ្ញៗ ដែល  

អធិបែបាយអំពីសា្ថែនភពបច្ចុបែបន្ននែសំណុំលក្ខណៈ  

នីមួយៗនែការគែប់គែង/អភិបាលកិច្ច។

4> ដំណើរទសែសនកិច្ចផ្លែស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅតាម CFR 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ផែសែងទៀត។ និង

5> សែចក្តពីែែងផែនការសមែែប់រយៈពែល ៦ ខែ បនា្ទែប់។

ជំហានទី៣៖ ការចូលរួមនៅលំដប់ទីពីរ គួរតែបានអនុវត្ត

នៅក្នុងអំឡុងពែលនែផែនការសកម្មភពរយៈពែល ៦ ខែ លើក 

ទី២។ ក្នងុការចូលរួមនែះ គួរផ្តែតជាបន្ថែមលើការលើកកម្ពស់ 

អភិបាលកិច្ច កំណត់រកឱកាស ដើមែបីបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួន

នែផែនការនោះ ទៅក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំ និងការកៀរគរ 

មូលនិធិ តាមរយៈការគាំទែរបស់វិស័យឯកជន និងការច្នែបែឌិត 

របស់ គណៈកម្មការ។ តាមធម្មតា គួរមានទសែសនកិច្ចចំនួន ២ - ៣ 

លើក សមែែប់គណៈកម្មការ CFR នីមួយៗ នៅក្នុងរយៈពែល  

៦ ខែ។

ជំហានទី៤៖ រយៈពែល ៦ខែ បនា្ទែប់ពីការចូលរួមនៅ 

លំដប់ទី១ រួចមក (ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ) គួររៀបចំសិកា្ខែ

សាលាមួយដោយមានរបៀបវារៈសែដៀងគា្នែនឹងសិកា្ខែសាលាលើក 

ដំបូងដែរ។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការគាំទែពី

ខាងកែែនឹងតែូវបញ្ចប់ក្នុងពែលឆប់ៗខាងមុខ សិកា្ខែសាលានែះ

គួរផ្តែតលើការកំណត់រក និងឯកភពលើឱកាសសមែែប់ ធានា 

និរន្តរភពការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មការ និងការស្វែងរកការ 

គំាទែបន្ថែមពីបែភពថវិកាក្នុងសែុក។

2>4>2 ការកេលម្អបេព័ន្ធជីវសាសេ្ត

ផ្នែកនែះពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលអាចកែលម្អបរិសា្ថែន CFR 

និង RFF ដើមែបីបង្កើនជីវចមែុះ និងផលិតភពរបស់វា។

ការធានាឱេយ CFR មានផ្ទេទឹកក្នុងទំហំសមសេប និងជមេេទឹក 
គេប់គេេន់

CFR មួយអាចតែូវបានបែើជាបែភពនែការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់

សហគមន៍ ជាធម្មតាសមែែប់ការសែែចសែពសែូវ ពែលមានកូន

រដូវបែែំងក្នុងរដូវវសែសា និងសមែែប់ការសែែចសែពចែបារបន្លែនៅ

កែបែរនោះផងដែរ។ ដោយហែតុ ថា នែះជាការបែើបែែស់ធនធាន

បានសមសែប (ហើយជួនកាល វាអាចជាមុខងារសំខាន់បំផុត

នែបែភពទឹកនែះផងដែរ) គែគួររកែសាទុកផ្ទែទឹកយ៉ែងហោចណាស់ 

ឱែយបាន៥% នែផ្ទែទឹកសរុប និងជមែែទឹកយ៉ែងតិច១,៥ ម៉ែតែ 

សមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែីនីមួយៗ (Hortle 2013)។ 

ចំពោះ CFR ដែលមានដែនទឹកធំវិញ គួររកែសាទុកផ្ទែទឹកឱែយបាន

យ៉ែងតិចបំផុត ១ ហ.ត។

គោលបំណងនែ CFR គួរតែជាការកែលំអទីជមែក ដែល 

នឹងបង្កើនភពសមែបូរបែប និងភពប្លែកៗគា្នែនែបែភែទវារីសត្វ 

ជាពិសែស ពពួកតែីតូចៗដែលសុីប្លង់តុង។ ជាគោលការណ៍ 

កាលណា CFR ណាមួយ មានលក្ខណៈកាន់តែសមែបូរបែប វានឹង

អាចទែទែង់ដល់ការរស់នៅនែបែភែទតែីខុសៗគា្នែបានកាន់តែ 

បែសើរ (Roni et al. 2005)។ បែសិនបើអាចធ្វើបាន សែះ CFR 

ណាមួយ គួរតែមានជមែែខុសៗគា្នែ ដើមែបីអាចបំពែញតមែូវការ 

ខុសគា្នែទៅតាមបែភែទ និងអាយុនែតែី។ សណា្ឋែននែ CFR 

គួរតែមានខុសៗគា្នែ ដើមែបីបង្កើតលក្ខខណ្ឌបរិសា្ថែន កាន់ តែសំបូរ 

បែប។viii ការបង្កើនទំហំនែបរិវែណនៅជុំវិញដែនទឹក នឹងអាច  

ផ្តល់កន្លែងសមែែប់ការដំដើមឈើ នៅទីតាំងយុទ្ធសាសែ្តនានា 

ដើមែបីផ្តល់ជាបង្គង/ទមែ និងជាម្លប់។

ដើមែបីជួយសហគមន៍ក្នងុ ការគែប់គែង ជមែែទឹក នៅ ក្នងុ CFR 

គែអាចដំបង្គែលដែលមានកែិត។ គែអាច លាបពណ៌ ផែសែងគា្នែ 

នៅលើបង្គែលនោះ ដើមែបីបងា្ហែញកមែិតទឹកដែលខ្ពស់គែប់គែែន់ 

ដែលអាចជន់លិចសែែនៅជុំវិញ (លាបពណ៌ខៀវ) និងកមែិត  

ដែលមិនអនុញ្ញែតឱែយបន្តបូមទឹកចែញឡើយ (លាបពណ ៌ 

កែហម)។ នៅពែលកមែិតទឹកបានធា្លែក់ទៅដល់ពណ៌កែហម

នៅលើបង្គែល គណៈកម្មការ និងសមាជិកសហគមន៍ (ដែល

អាចបង្ខំឱែយសមាជិកគណៈកម្មការផ្តល់ការអនុញ្ញែតបូមទឹកចែញ 

បែើបែែស់ជាបន្ត) នឹងដឹងថាការបន្តបូមទឹកចែញសមែែប់បែើ

បែែស់ផែសែងទៀតនឹងប៉ះពាល់ដល់តែ។ី អត្ថបែយោជន៍មួយទៀត 

នែការដំបង្គែលសមា្គែល់ គឺវាអាចលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍

ឱែយបង្កើនបរិមាណទឹកដែលបានរកែសាទុកក្នុងសែះនោះ សមែែប់ 

ការបែើបែែស់ផែសែងៗទៀត ដូចជាបន្ថែមទឹកក្នុងសែះចិញ្ចឹមតែី 

ខា្នែតតូច ឬការសែែចសែពចែបារបន្លែជាដើម។

ធានាថាមានរុក្ខជាតិគេប់គេេន់នៅជុំវិញសេះ CFR

វារីរុក្ខជាតិ(ពពួករុក្ខជាតិតូចៗ) ដូចជា កំបោ្លែក អាចធ្វើ ឱែយ 

ទឹកខ្វះអុកសុីសែន ដូច្នែះវាកាត់បន្ថយផលិតភពជីវសាសែ្ត និង 

បង្កើនកំណកលែបាប់។ ចំពោះ CFR បែភែទ ២ និង ៣ គែមិនគួរ 

ទុក ឱែយមានគមែបរុក្ខជាតិ លើសពី ២៥% នែផ្ទែសែះឡើយ 

ជាពិសែស នៅជំុវិញបរិវែណ CFR។ ដោយសាររុក្ខជាតិលូតលាស់

បានឆប់រហ័សនៅក្នងុបរិសា្ថែនទំាងនែះ គែចំាបាច់តែវូយកចិត្ត ទុក

ដក់ដើមែបីធានាថាមានគមែបរុក្ខជាតិ ប៉ុន្តែក៏តែូវស្ថិតកែែមការ

តែួតពិនិតែយមិនឱែយមានចែើនហួសកមែិតដែរ។ គមែបរុក្ខជាតិផ្តល់

នូវជមែកសុវត្ថិភពសមែែប់កូនតែី និង សមែែប់ជាបង្គងធ្វើសំបុក

របស់បែភែទតែីមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍៖ តែីកន្ធរ) (Hortle 

2013) ហើយវារីរុក្ខជាតិមួយចំនួនអាចកាត់បន្ថយភពកមែិត 

ល្អក់នែទឹក និងបង្កើនអុកសុីសែនតាមរយៈការធ្វើរស្មីសំយោគ។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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កាលណាទឹកល្អក់ខា្លែំង ដែលអាចសមា្គែល់ ដោយទឹកពណ៌ 

ត្នែត ធ្វើឱែយបាត់បង់ផលិតភពនែដែនទឹក ដោយសារវាកាត់បន្ថយ

ការលូតលាស់នែប្លង់តុង (ទឹកពណ៌បែតង) ភគចែើនដោយសារ 

តែពន្លពឺែះអាទិតែយចំាចូល មិនគែប់គែែន់ នៅក្នងុជមែែទឹក (Hortle 

2013)។ ដើមែបីជួយរកែសាស្ថិរភពជើងចែែំង និងកាត់បន្ថយ 

សំណឹក គែគបែបីដំស្មែលើខ្នងទំនប់/ភ្លឺ និងនៅតាមចែែំងនែភ្លឺ/

ទំនប់ជុំវិញបែភពទឹកនោះ។ បែសិនបើកមែិតទឹកក្នុង CFR បែែ

បែួលជាចែើនម៉ែតែក្នុងមួយឆ្នែំៗ គែគួរដំរុក្ខជាតិធំៗ ឬរុក្ខជាតិ 

តឿៗ ដើមែបីរកែសាដីនិងទប់សា្កែត់សំណឹក។

នៅលើខ្នងទំនប់/ភ្លឺនែសែះ CFR វត្តមានដើមឈើផ្តល់នូវ 

អត្ថបែយោជន៍បន្ថែម តាមរយៈការផ្តល់ម្លប់នៅតាមកន្លែងខ្លះៗ 

ដោយស្លកឹឈើនិងផ្លែធា្លែក់មក អាចជួយបង្កើនផលិតផលតែ ី និង 

ទាក់ទាញសត្វសា្លែបដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើនជីវចមែះុរបស់

មូលដ្ឋែននោះ (យោបល់ផ្ទែល់របស់ FiA)។ គោលការណ៍ណែនំា 

ដែលរៀបចំ ដោយអង្គការអភិរកែសអន្តរជាតិ (Dong and Heng 

n.d.) អាចមានបែយោជន៍ចំពោះបញ្ហែនែះ។ គែតែូវមានព័ត៌មាន 

នៅថា្នែក់សហគមន៍ អំពីបែភែទដើមឈើសមសែប និងទីកន្លែង 

ពែមទាំង ពែលវែលា ដែលអាចដំកូនឈើបែភែទទាំងនោះ។ 

ក្នងុករណីដែលខ្នងទំនប់នែសែះ CFR មិនលិចទឹកទែនោះ ដំណំា  

ខ្លះៗ ដូចជា មា្នែស់ ស្លឹកគែែ ក៏អាចដំបានផងដែរ។

សមេេស់ និងបង្គងផេសេងទៀត

តែីបែភែទជាចែើនសុីរុក្ខជាតិ អតិសុខុមបែែណ កំទែច កំទី 

ក្នុងទឹក និងស្លែដែលដុះនៅលើបង្គង ដូចជា មែកឈើ ស្មែ និង 

ថ្ម។ សមែែស់ដែលបានពីមែកឈើ ផ្តល់នូវកន្លែងសមសែប 

សមែែប់ជំរុញការលូតលាស់នែពពួកអតិសុខុមបែែណ តូចៗ ដទែ 

ទៀត ដែលគែហៅថា ពីរីហ្វីតុង។ សមែែស់ទាំងនោះក៏ផ្តល់ជា 

កន្លែងទាក់ទាញសមែែប់ពពួកតែីសុីសាច់មកសមែែក ក៏ដូចជា 

ជមែកសមែែប់កូនតែលីាក់ខ្លនួពីពពួកតែសីុីសាច់ផងដែរ។ គែ អាច   

យកសមែែស់ចែញពីសែះ CFR នៅពែលកមែតិទឹក សែកចុះ ខា្លែងំ។

នៅតាមកន្លែងអភិរកែស និង CFRs នៅកម្ពុជា ដែលជា កន្លែង 

ហាមការនែសាទ គែអាចអនុញ្ញែតឱែយដក់សមែែស់បាន បែសិន

បើសមែែស់នោះមិនតែូវបានបែើសមែែប់ការចាប់តែី (យោបល់ 

ផ្ទែល់ របស់ FiA)។

ការបែើបែែស់មែកឈើ អាចមិនមែនជាវិធីដែលធានានិរន្តរ

ភពបរិសា្ថែនឡើយ បែសិនបើកាប់យកពី ដើម ឈើឈរ។ សមែែស់ 

គួរតែធ្វើឡើងពីមែកឈើងាប់បុ៉ណោ្ណែះ។ix យោងតាម បទពិសោធន៍ 

កន្លងមក ពែែលិចទឹក ក្នុងទំហំបែមាណ ២០០ម៉ែតែការ៉ែ អាច 

ផ្តល់មែកឈើសមែែប់សែះ CFR មួយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសិកែសា 

សែែវ ជែែវ ដែលបានធ្វើឡើងដើមែបីព័ត៌មានសមែែប់ការណែនាំ 

បន្ថែមឡើយ។

ធានាផ្តល់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគាំទេឱេយបានគេប់គេេន់

ការសាងសង់អគារបែជុំ ឬកន្លែងយម អាចជាការចាំបាច់ 

អាសែ័យលើទំហំ និងតម្លែនែCFR។ ប៉ុស្តិ៍យម មិនគួរមាន ទំហំ 

តូចពែកទែ ប៉ុន្តែគួរតែធំល្មមសមែែប់បែើបែែស់ចែើនយ៉ែង។ 

ប៉ុស្តិ៍  យមគួរតែសាងសង់ ដែលអាចឱែយឆ្មែំមា្នែក់សា្នែក់នៅទីនោះ

ជាអចិន្តែែយ៍ ដូច្នែះផ្តល់ជាមូលហែតុសមែែប់ការចំណាយបន្ថែម

លើការសង់ប៉ុស្តិ៍យមក្នុងទំហំធំ។ បទពិសោធន៍ពី RFFEP បាន 

បងា្ហែញថានៅពែលអ្នកយមនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ និងមានសត្វឆ្កែ ករណី

នែសាទល្មើសតែូវបានកាត់បន្ថយចែើន ទោះជាមិនអាចលុប 

បំបាត់ទាំងសែុងក៏ដោយ។

គែអាចសង់របងដើមែបីបញ្ជៀសសត្វគោកែបី មិនឱែយ មក 

តែែំទឹកចែើនពែកនៅក្នុងសែះ CFR ឬ បញ្ជៀសការធ្វើ ឱែយ ចែែះ 

ជមែែល សែះ ដោយសារសត្វទំាងនោះចូលទៅក្នងុសែះញឹកញាប់

ពែក។ បែសិនបើសែះ CFR តែូវបានបែើសមែែប់លាង គោ កែបី 

និងសមែែប់កែបីតែែំទឹក គបែបីរៀបចំឱែយមានផ្នែកណាមួយនែសែះ 

CFR សមែែប់គោលដៅនែះ។

ការកេលម្អចេកតេីធ្វើចរាចរ

បណា្តែញផ្លូវទឹកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតភ្ជែប់ CFR ទៅ 

សែែ ក្នុងទំនាបលិចទឹក ដែលជាកន្លែងសែូវដុះ ដើមែបីតែីអាច 

បមា្លែស់ទីដោយគា្មែនឧបសគ្គ។ ការវិនិយោគ មានជាអាទិ៍៖

 សមា្អែតបណា្តែញផ្លូវទឹក

 ការសា្តែរផ្លូវទឹកឱែយមានជមែែយ៉ែងតិចកន្លះម៉ែតែ នៅរដូវ 

វសែសា និង 

 ធានាថាមានបំពាក់ដោយទា្វែរទឹក ឬទំនប់បង្ហៀរដែល 

ដំណើរ ការបានល្អx 

ជាការបែសើរ គួរបង្កើតកន្លែងហាមឃាត់ការនែសាទ ក្នុង 

ចមា្ងែយ៥០ ទៅ១០០ ម៉ែតែ ពីសែះCFR និងពីចែកតែីធ្វើចរាចរ។ 

បំពង់លូ និងទំនប់បង្ហៀរ គឺជមែើសជំនួស ក្នងុករណីគា្មែនបណា្តែញ

ផ្លូវទឹកសមសែប (ឧទា ហ រណ៍៖ ករណីមានផ្លូវថ្នល់ រវាង CFR 

និងទំនាបលិចទឹក)។ បណា្តែញផ្លវូទឹកចំនួន ពីរនៅសងខាង CFR  

គួរតែតែូវបានបង្កើតឡើង ជាលក្ខខណ្ឌអបែបបរមា។ បណា្តែញផ្លូវ

ទឹកចែើនដែលមានសា្ថែនភពល្អនឹងផ្តល់នូវការតភ្ជែប់កាន់តែបែសើរ 

និងជួយសមែលួដល់ការបមា្លែស់ទីរបស់តែកីាន់តែចែើនថែមទៀត។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ការកេលម្អបេព័ន្ធសេេ

វិធីចំបងៗក្នងុការលើកកម្ពស់ផលិតភពតែនីៅតាមវាលសែែ 

គឺរកែសាឱែយទឹកបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយរកែសាជមែែ 

បែហែល ២៥ សង់ទីម៉ែតែ នៅទូទាំងរដូវសែូវលូតលាស់។ នៅ 

ដើមរដូវរំហើយ វាលសែែភគចែើននៅកម្ពុជានឹងអាចរីងទឹក។ 

វិធីមួយដើមែបីកាត់បន្ថយការបាត់បង់តែីក្នុងអំឡុងពែលបែបនែះ 

គឺតែូវកែសមែួលផ្ទែសែែ ដោយបង្កើតកន្លែងជែែក្នុងសែែដែល 

អាចធានាថា ទឹកមិនរីង។ វិធីមួយដែលតែូវបានបែើ គឺតែូវដក់

លូបែតុងនៅតាមកែងសែែសមែែប់តែីជែកកោននៅពែលទឹកក្នុង

សែែរីង (Taylor and Sengvilaykham 2010)។ ម៉ែយាងវិញទៀត 

សែះតូចក្នុងសែែអាចជាជមែើសជំនួសជាក់ស្តែងមួយ សមែែប់ 

ដោះ សែែយបញ្ហែនែះ។

សមែែប់កន្លែងនានាក្នុងតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លែសាប 

ដើមែបីទប់សា្កែត់កសិករដែលមានសែែនៅជិត CFR ពីការចាប់តែី

ភគចែើននៅក្នុងបៀចាប់តែីនៅតាមសែែ គែអាចបង្កើត 'តំបន់ 

គា្មែនការនែសាទក្នុងចមា្ងែយ ១០០ម៉ែតែ' ដោយដក់បង្គែល 

សុីម៉ង់។ ចំពោះកន្លែងនានានៅកែែតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹង 

ទន្លែសាប គែអាចសង់សែះជមែកតែី ឬបៀតូចៗនៅក្នុងសែែ 

(តូច ជាង ១០០ ម៉ែតែការ៉ែ)។ សែះអាចមានជមែែ ៣ម៉ែតែ 

ដើមែបី ធានារកែសាទឹកនៅរដូវបែែំង។ គែលើកទឹកចិត្តកសិករឱែយ 

រកែសាទុកនូវតែីខ្លះៗ រហូតផុតរដូវបែែំង ដូច្នែះ បៀទាំងនែះ 

រួមចំណែកបង្កើន ឥទ្ធិពលរបស់ CFR ។

2>4>3 ការគេប់គេងបេព័ន្ធ CFR-RFF 

នៅពែលដែលសមត្ថភពរបស់សហគមន៍តែូវបានពងែឹង 

ហើយ ទិដ្ឋភពជីវ-រូបសាស្តែរបស់ CFR / RFF តែវូបានកែលម្អ ពែល

នោះតែូវតែមានការគែប់គែងបែកបដោយបែសិទ្ធភព។ ការ 

កសាង សមត្ថភពសា្ថែប័នគួរតែតែវូបានធ្វើឡើងក្នងុពែលដំណាល

គា្នែ នឹងការរៀបចំបែព័ន្ធ RFF (Miratori and Brooks 2015)។ 

ការគែប់គែង CFR-RFF មានគោលដៅបង្កើនផលិតភពបែកប

ដោយនិរន្តរភពតាមរយៈអភិបាលកិច្ចល្អ។xi ម៉ែយាងវិញទៀត 

ជមែក តែីគួរតែតែូវបានគែប់គែងតាមវិធី ដែលធានាថានឹងទទួល

ផលមកវិញតាមការរំពឹងទុក។ ផលដែលទទួលបាន អាចមិន  

សុទ្ធតែជាទិន្នផលតែីកមែិតអតិបរមាពីបែព័ន្ធនែះទែ ប៉ុន្តែក្នុង 

កមែតិសមសែបមួយដែលអាចបំពែញមុខងារចែើនយ៉ែងនែបែព័ន្ធ

អែកូឡូសុី RFF ដែលក្នុងនោះ តាមធម្មតា ផលិតកម្មសែូវតែូវ 

បានចាត់ទុកថាជាអាទិភពចមែបង។

នៅដំណាក់កាលនែះ សែណារីយ៉ូល្អសមែែប់បែព័ន្ធជីវៈ-

រូបសាសែ្ត គួរតែសមែែចបានស្ទើរទាំងសែុង។ បែព័ន្ធ RFF គួរ 

មាន៖

 សែះ CFR មានទឹកជែែជាជមែក ទឹកមិនល្អក់ មានវារី 

រុក្ខជាតិ ខ្លះៗ ប៉ុន្តែមិនលើសពី ២៥% នែវិសាលភពផ្ទែទឹក 

ទាំងមូល

 ទំនប់បង្ហៀរ ឬទា្វែរទឹកដំណើរការ 

 សមែែស់តែូវបានដក់សមែែប់ការបង្កើនជមែក

 ជមែែលដែលមានដំរុក្ខជាតិដើមែបីទប់សា្កែត់ហូរចែែះ

 ចែកតែីធ្វើចរាចរដោយគា្មែនឧបសគ្គ ដែលមានទំហំធំជាង 

១ ម៉ែតែ និងជមែែ ៥០ស.ម ដែលតភ្ជែប់ទៅសែែ។

 សែែដែលមានជមែែទឹកសមសែប ហើយអាចជាជមែក 

បណោ្តែះអាសន្នតូចៗនិងមានកន្លែង ហាមឃាត់ការនែសាទ 

ដែលតែូវបានកំណត់ពែំបែទល់ដោយបង្គែលសុីម៉ង់។

ការគេប់គេងទឹកនៅក្នុងសេះ CFR 

បរិមាណ និងជមេេទឹក

ដើមែបីសមែែចគោលបំណងសមែែប់ CFRs គែតែូវតែរកែសា 

បរិមាណ ទឹក និងជមែែទឹកក្នុងកមែិតអបែបបរមាឱែយបានគែប់រដូវ

ជាដច់ខាត។ សីតុណ្ហភពខ្ពស់នៅរដូវក្តែមានឥទ្ធិពលខា្លែំងកា្លែ

មកលើរំហួត ហើយអាចធ្វើឱែយកម្ពស់ទឹកថយចុះយ៉ែងឆប់រហ័ស។ 

សែះ CFR គួរមានទីតាំងនៅក្នុងបែភពទឹកដែលមិនរីងអស់ក្នុង 

រយៈពែលយ៉ែងហោចណាស់ ២០ ឆ្នែំ កន្លងមកនែះ។ ការទាញ 

យក ទឹកសមែែប់សែែចសែព អាចកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកបាន

យ៉ែងឆប់រហ័ស នៅកែែយរដូវវសែសា។ ថ្វីបើការកែលម្អផ្នែករូបវន្ត 

ដូចជា ការជីកសែះឱែយជែែក៏ដោយ ក៏លក្ខ ខណ្ឌរូបវន្តរបស់ CFRs 

អាចផ្លែស់ប្តូរយ៉ែងរហ័សផងដែរ ដូចជា សំណឹក/កំទែចកំណក 

ឆប់រហ័ស ដែលអាចកាត់បន្ថយជមែែទឹក។ គណៈកម្មការ 

គែប់គែង CFR គួរតែដឹងអំពីលទ្ធភពនែការបែែបែួលបែបនែះ 

និងតែៀមធន ធាន ឱែយបានសមសែប ទៅតាមសា្ថែនភព បែប 

នោះ។ គែអាចរកែសាទុកទឹកនៅក្នុង CFR ដោយបិទទា្វែរទឹក 

និងរកែសាទុកទឹកឱែយស្ថិតនៅបានយូរ។

គុណភាពទឹក

គែមិនគួរមើលរំលង និងមិនតែូវមើលសែែលការគែប់គែង 

គុណភពទឹកនៅក្នងុសែះ CFR នោះឡើយ។ កិច្ចការនែះពាក់ព័ន្ធ

នឹងការជួយសហគមន៍ឱែយបែុងបែៀបជាមុន និងរៀបចំផែន 

សមែែប់ដោះសែែយការប៉ះទង្គិច និងការកែបែែអាទិភព ជុំវិញ 

ការបែើទឹកនៅក្នុងសែះCFR។

ពពួកតែអីាចស្ថតិនៅក្នងុទឹកសែះ CFR រយៈពែលរហូតដល់  

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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៩ ខែ មុនពែល CFR តែូវបានកាត់ផ្តែច់ចែញពីតំបន់ដីសើមដែល

ស្ថិតនៅជុំវិញ។ ដូច្នែះ បែការសំខាន់គឺតែូវបង្កើតលក្ខខណ្ឌ 

អំណោយផលនៅក្នុងសែះ CFR ដើមែបីធានាឱែយកែុមតែីចមែុះ 

បែភែទអាចលូតលាស់បាន។ លក្ខណៈជីវសាសែ្តជាមូលដ្ឋែននៅ  

ក្នងុ CFR នឹងកា្លែយជាសា្ថែនបែព័ន្ធចមែះុមួយដែលផ្តល់ចំណីខុសៗ

គា្នែ ជាពិសែស សមែែប់ពពួកសុីប្លង់តុងនិងពពួកសុីសាច់។ ការ 

ថែ រកែសាគុណភពទឹក គឺជាមូលដ្ឋែនគែឹះនែការអនុវត្តការងារ 

គែប់គែងបានល្អ។

តាមធម្មតា ទឹកនៅក្នុងសែះ CFR នឹងមានពណ៌បែតង 

ដែលគែអាចនៅមើលឃើញដែរបស់មនុសែស នៅពែលដក់ដែ ចូល   

ក្នុងទឹក ក្នុងជមែែបែមាណ ៣០ សង់ទីម៉ែតែ (Rouse 1979)។ 

ទឹកមិនគួរមានពណ៌ត្នែតទែ ដែលជាទូទៅ បងា្ហែញ ពីកមែតិ ល្អក់ 

ខា្លែងំ ដែលកាត់បន្ថយការចំាងចូលនែពន្លពឺែះអាទិតែយ និងការ 

លូតលាស់នែប្លង់តុង។ កតា្តែសំខាន់ៗប៉ះពាល់ដល់បរិមាណប្លង់

តុង ដែលពាក់ព័ន្ធខា្លែំងសមែែប់ CFR គឺកំហាប់នែសារធាតុ ចិញ្ចឹម 

សំខាន់ៗ ដូចជា កាបូន ហ្វូសហ្វ័រ អាសូត និងប៉ូតាសែយូម 

និងសារធាតុរ៉ែ។ កំហាប់នែធាតុសំខាន់ៗសមែែប់ជាចំណីរបស់

ប្លង់តុង នឹងអាចកំណត់បាន តាមរយៈការវាយតម្លែកំហាប់នែ

សារធាតុទាំងនែះនៅក្នុងទឹកដែលហូរចូលតាមបែឡាយ ឬទឹក 

ដែល ហូរចូលពីលើផ្ទែដី។ ទឹកដែលហូរមកពីដីកសិកម្មដែល មាន 

បែើជីចែើន នឹងសំបូរសារធាតុចិញ្ចឹម ប៉ុន្តែក៏អាចមានសំណល់

ថា្នែំពុលកសិកម្មផងដែរ។ ជារឿយៗ ទឹកសែះ CFR នៅកម្ពុជា 

មាន កំហាប់ទាប នែសារធាតុសំខាន់ៗទាំងនែះ (Sieu et al. 

2015)។ ដំណោះសែែយមួយ គឺតែូវបន្ថែមវាចូលក្នុងទមែង់ជា

ជី។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ ការធ្វើបែបនែះតែូវចំណាយចែើន 

ហើយមិនដឹងថាទទួលបានផលមកវិញបែបណាឡើយ និងគួរ 

តែ អនុវត្តសមែែប់ CFR ទើបជីកថ្មីៗ ដែលមិនទំនងជាផ្តល់ ផល 

ចែើន។ ការគិតគូរអំពីអត្ថបែយោជន៍គួរតែធ្វើឡើងដោយបែុង 

បែយ័ត្ន ពែែះថា នៅពែលតភ្ជែប់ជាមួយវាលសែែហើយនោះ 

សារធាតុចិញ្ចឹមនានានឹងហូរចែញពីសែះ CFR។

កតា្តែសំខាន់បំផុតដែលគួរកត់សមា្គែល់អាចជាករណីនែភព

ល្អក់បណា្តែលពីសារធាតុរ៉ែ ដែលកើតមាន នៅកម្ពជុា។ ភ្លៀងធា្លែក់ 

ខា្លែំងជាញឹកញាប់ និងជំនន់គំហុកក្នុងបែទែសកម្ពុជា បង្កឱែយមាន

ការហូរចែែះដីយ៉ែងឆប់រហ័សដែលនាំឱែយទឹកល្អក់។ ដូច្នែះ តែូវ 

តែរកែសាស្ថិរភពនែជមែែលមាត់សែះដោយដំរុក្ខជាតិដើមែបីកាត់ 

បន្ថយសំណឹក។ នែះមានន័យថា តែវូគែប់គែងរុក្ខជាតិពែែតឿ 

ដែលដំនៅតាមកន្លែងចំាបាច់ខ្លះៗក្នងុទំនាបលិចទឹក នៅពែល

ធ្វើអន្តរាគមន៍បច្ចែកទែសដំបូងៗ។ នែះ ក៏មានន័យផង ដែរថា 

តែវូយកចិត្តទុកដក់ថែរកែសារុក្ខជាតិតឿទំាងនែះ និងសមែបសមែលួ 

ការសាយភយតាមធម្មជាតិរបស់វា ដើមែបីអាចគែប ដណ្តប់លើ 

ផ្ទែដីឱែយបានចែើនតាម ដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជារៀង រាល់ឆ្នែំ  

រុក្ខជាតិបែភែទពែែនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹក ដែលជា ពែែតឿ និង 

ស្មែ អាចតែូវការឱែយមានការដំឡើងវិញ។

ការគេប់គេងវារើរុក្ខជាតិ

នៅពែលមានវារីរុក្ខជាតិចងែែពីមជែឈដ្ឋែនកែែណាមួយ ដូចជា 

កបំោ្លែក ដែលតែូវបានយកចែញនៅក្នងុអំ ឡងុពែលសា្តែរជមែកតែី 

គែចាំបាច់តែូវចាត់វិធានការដើមែបីទប់សា្កែត់ការកើតឡើងវិញនែ 

វារីរុក្ខជាតិទាំងនោះ។ ការសាយ ភយនែកំបោ្លែកនៅក្នុងដែនទឹក 

ធំៗ អាចទប់សា្កែត់បានដោយចងសន្ធឹងខែសែពួរជាប់ពីលើផ្ទែទឹក។  

ក្នងុករណី ខ្លះ ការសា្តែររុក្ខជាតិទំាងនោះចែញ អាចតែវូធ្វើឡើងនៅ  

ក្នុងយុទ្ធនាការដែលមានការចូលរួមនែមនុសែសជាចែើន។

គែអាចយកកំបោ្លែកមកកែច្នែជាជីកំប៉ុស្តិ សមា្ភែរៈសិបែបកម្ម 

និងសមា្ភែរៈសមែែប់ជាកែបូនទែសួនបណ្តែត ទឹក (ដូចបានអនុវត្ត

នៅតាមភូមិខ្លះៗជុំវិញបឹងទន្លែសាប) និងជាទមែសមែែប់ការធ្វើ

បែពែឹត្តកម្មបាក់តែរី (បង្គន់បណ្តែតទឹក)។ ក្នុងករណីមានកមា្លែំង 

ពលកម្ម គែអាចហាន់កំបោ្លែកនិងបាចវាចូលក្នុងទឹកវិញ ដែលវា 

នឹងរលួយជាជី ដោយសារសកម្មភពបាក់តែរី និងផ្តល់ជាបង្គង

សមែែប់ការលូតលាស់នែពពួកពីរីហ្វីតុង ដែលផ្តល់នូវអាហារដ៏

សំខាន់សមែែប់បែភែទតែីមួយចំនួន (Hortle 2013) ។

បែការសំខាន់គឺគណៈកម្មការគែប់គែងតែូវរកែសាឱែយមានវារី  

រុក្ខជាតិ នៅក្នងុវិសាលភព ២-៣ ម៉ែតែ នៅជំុវិញមាត់សែះ។ ការ  

ធ្វើបែបនែះបង្កើតបានជាកន្លែងដែលមានទឹកតែជាក់នៅរដូវបែែងំ។ 

គួរសមែួលឱែយមានវារីរុក្ខជាតិស្លឹកតូច ៗ  ដែលមិនអាច លូតលាស់ 

ឆប់រហ័ស ដូចជា ពែលឹត តែកួន និងកញ្ឆែត។ រុក្ខជាតិទាំងនែះ

ផ្តល់នូវគមែបសមែែប់កូនតែ ី ហើយអាចជួយដល់បែភែទសត្វខ្លះៗ 

ដែលតែូវការគមែប និងបង្គងសមែែប់បន្តពូជ។ ទឹកក្តែ នៅ 

កន្លែងរាក់ៗជាប់មាត់សែះ អាចជួយឱែយតែីតូចៗ លូតលាស់ រហ័ស 

នៅរដូវរំហើយ (ខែធ្នូ ខែមករា)។ រុក្ខជាតិ នៅជុំវិញ មាត់ សែះ 

CFR ក៏អាចជួយរារាំងការលួចនែសាទផងដែរ។

ជមេកតូចៗ/ជមេកធម្មជាតិ (សមេេស់)

នៅពែលដែលសមែែស់ ឬ "ជមែកធម្មជាតិ" តែូវបាន បង្កើត 

ឡើង  គែតែូវការឱែយមានការគែប់គែងខ្លះៗ ដើមែបីធានាថាមែកឈើ 

ឬសារធាតុផែសែងទៀត តែូវបានលិចទឹក នៅពែលកមែិតទឹក 

បែែបែួល តាមរដូវ។ បង្គងដែល ស្ថិត នៅខ្ពស់ជាងនីវ៉ូទឹក មិនបាន

ជួយបង្កើនចំណីសមែែប់តែីឡើយ។ ជាការល្អ គួរប្តូរសមែែស់ 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ទាំង សែុង ឬបន្ថែម រៀងរាល់ ៣-៥ ឆ្នែំ ម្តង ជាពិសែសដោយសារ 

តែការពុកផុយតាមធម្មជាតិ។

ការគេប់គេងតេីក្នុងសេះ

ការបន្ថែមពូជតែីជាបែភែទក្នុងសែុកទៅក្នុងសែះ អាចមាន

បែយោជន៍ក្នុងការបង្កើតឱែយមានតុលែយភពនែពពួកតែី នៅក្នុង 

ធម្មជាតិឡើងវិញ។ នៅកន្លែងដែលបែភែទតែីជាទីនិយមរបស់

បែជាជនក្នុងមូលដ្ឋែន លែងមានទៀតហើយនោះ ការ ដក់ 

បន្ថែមតែីទៅក្នុងសែះ CFR ឡើងវិញ គឺជាវិធីមួយក្នុងការ 

បញ្ចូលបែភែទតែីទាំងនែះមកវិញ។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ 

លក្ខខណ្ឌ មិនល្អនៅក្នុង CFR អាចបណា្តែលឱែយបរិសា្ថែនទឹកមិន 

អំណោយផល សមែែប់ទែទែង់បែភែទតែីខ្លះៗ។ សូមអានការ 

តែួត ពិនិតែយតាមដន និងវាយតម្លែបែសិទ្ធភពនែអន្តរាគមន៍ និង 

ឧបសម្ពន័្ធ ១ សមែែប់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីសាសែ្ត និងសូចនាករ 

សមែែប់តាមដនបែភែទតែីធម្មជាតិ និងសែណារីយ៉ូល្អសមែែប់

ដក់បំពែញបែភែទតែីជាក់លាក់។

បច្ចបុែបន្ន រដ្ឋបាលជលផលពំុមានគោលនយោបាយជាក់លាក់

អំពីការដក់បញ្ចូលពូជតែីសមែែប់ CFRs ឡើយ ប៉ុន្តែបានណែនាំ

ឱែយបន្ថែមកូនតែីទំហំធំ (ដើមែបីកាត់បន្ថយឱកាសដែលតែូវតែីធំ

ជាងសីុជាចំណី) នៅរវាងខែវិច្ឆកិា-មករា បនា្ទែប់ពីបែភពទឹក CFR 

តែូវកាត់ផ្តែច់ចែញពីតំបន់ដីសើមដែលនៅជុំវិញ ។ នៅ ពែល  នោះ 

ទឹកអាចសំបូរសារធាតុចិញ្ចមឹ នៅពែលទឹកចូលមកពីសែែក្នងុរដូវ

ទឹកសែក ដែលផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌល្អសមែែប់តែីដែល បានដក់ 

បន្ថែម ទៅក្នុងសែះ សមែែប់ការលូតលាស់និងធំធាត់ ទោះបី 

បច្ចុបែបន្ន នៅក្នុង CFR ភគចែើន អាចសំបូរ ពពួកតែីសុីសាច់ ក៏ 

ដោយ។

ការលែងកូនតែីបែភែទពូជក្នុងសែុកពីតំបន់ជុំវិញ ទៅក្នុង 

សែះ CFRs ដែលរួមទាំងពី CFRមួយ ទៅ CFRមួយទៀត នៅក្នុង 

បែទែស កម្ពុជា តែូវបានអនុញ្ញែត។ ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ 

បច្ចុបែបន្ននែះ រដ្ឋែភិបាលគា្មែនបទបែបញ្ញត្តិ ឬគោលការណ៍ណែនាំ

សមែែប់ការដក់បន្ថែមកូនតែីពូជក្នុងសែុកឡើយ (FiA, pers. 

Comm. ខែមែសា 2018)។ ប៉ុន្តែ រដ្ឋបាលជលផល លើកទឹក  

ចិត្តឱែយដក់បន្ថែមតែីពីសែះដែលរីង ឬដែលតែូវបានបូមពងែីង 

ទៅក្នុងសែះ CFR ផែសែងទៀត (FiA. pers. Comm. ខែមែសា ឆ្នែំ 

2018)។

នៅក្នុងCFRsមួយចំនួន មានការណែនាំឱែយដក់បន្ថែមពូជ

តែីឆ្ពិនបែែក់ ឬបែភែទតែីក្នុងអំបូរ Cyprinids សែដៀងគា្នែនែះ 

ដើមែបីបង្កើនពូជតែីបែភែទនែះ និងទិន្នផលសែូវក្នុងសែែ សមែែប់

ជាបែយោជន៍របស់អ្នកនែសាទក្នុងមូលដ្ឋែន។ អតែែកូនតែីដែល 

ដក់បន្ថែម តែូវបានណែនាំក្នុងចំនួន ២.០០០កែបាល ទំហំ ៨ 

ទៅ ១០ សង់ទី ម៉ែតែ ក្នុងផ្ទែទឹកមួយហិកតា (De Silva et al. 

2006; Murray 2006; Hortle 2013 ។ កែែពីអត្ថបែយោជន៍ 

ចំពោះ មុខ ពីផលតែដីែលបានដក់បន្ថែម នៅចុងឆ្នែនំោះ កសិករ 

ក្នុងមូលដ្ឋែនមានហែតុផលដ៏ល្អមួយទៀតដែលធ្វើឱែយពួកគែបន្ត

ធ្វើដូច្នែះ ពោលគឺ ពួកគែទទួលផលពីផលិតផលក្នុងសែះ CFR 

និងពីសែែ កាន់តែចែើនឡើង ដែលធ្វើឱែយពួកគាត់នៅតែមាន  

ចំណាប់អារម្មណ៍លើការគែប់គែងបែព័ន្ធនែះ។ បែសិនបើមាន

ការគែប់គែងបែព័ន្ធនែះបានល្អ ពួកគែពុំចាំបាច់ដក់បន្ថែមពូជ

តែីរាល់ឆ្នែំនោះឡើយ។ នែះជាផលបែយោជន៍ជាក់ស្តែងមួយ 

សមែែប់បែជាជននៅតាមជនបទ ដោយសារពុំចាំបាច់វិនិយោគ

ខ្ពស់លើការដក់បន្ថែមតែីឡើងវិញឡើយ។

តែីកែែញ់ តែីរ៉ស់ និងតែីអណ្តែង ជាបែភែទដែលបែជាជន

នៅជនបទនិយមចូលចិត្ត និងជាបែភែទដែលអាចដក់បន្ថែម

នៅក្នុងសែះ CFR។ គមែែង RFFEP បានសិកែសាការ និយមបែភែទ 

តែី ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកឆ្លើយចំនួន ៤០០នាក់ ដើមែបី  

ស្វែងយល់អំពីបែភែទតែីដែលបែជាជនចង់ចាប់ និងបរិភោគ។ 

បែភែទតែីដែលពែញនិយមបំផុត គឺតែីកែែញ់ តែី រ៉ស់ និង តែី 

អណ្តែង ដែលអាចពែយាករណ៍បាន។ ប៉ុន្តែ ពពួកតែីតូចៗ ដូចជា 

តែីចងា្វែ ក៏បានបងា្ហែញថាមានការចូលចិត្តផងដែរ។ ដូចដែល 

បាន រៀបរាប់ ខាងលើ ភពសំបូរបែភែទ "តែីដែលកា្លែយជាចំណី" 

អាចជាមូលហែតុដែលធ្វើឱែយមានកំណើនពពួកតែដីែលជាទីពែញ

និយមដូចជា តែីរ៉ស់ តែីឆ្តែ និងតែី  អណ្តែង។ ពពួកតែី កញ្ចែញ់ 

ចែែស់ ក៏ឃើញថាមានចែើននៅទីតាំងដែលគែប់គែងពុំបានល្អ 

ផងដែរ។ គែជឿថាការថយចុះនែបែភែទតែីទាំងនែះ អាចជា 

សូចនាករ នែការគែប់គែង CFR ល្អ (ផ្អែកលើ Sieu et al. 2015)។

ការបញ្ចូលបេភេទតេីដេលផុតពូជក្នុងមូលដ្ឋេនវិញ

មានការណែនាំថាការបញ្ចូល "បែភែទតែីដែលផុតពូជក្នុង

មូលដ្ឋែន" មកក្នុងសែះ CFR វិញ គួរតែអនុវត្តតាម ជំហានខាង 

កែែម៖

ជំហានទី ១៖  យល់សែបលើបែភែទតែីដែលតែូវនាំមកបញ្ចូល 

ក្នុង CFR វិញ ។

ជំហានទី ២៖  ការយល់ដឹងអំពីមូលហែតុនែការថយចុះនែបែភែទ 

តែីនោះ។

ជំហានទី ៣៖  ការកំណត់គោលដៅ និងគោលបំណងនែការ 

បញ្ចូលបែភែទនោះមកវិញ។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ជំហានទី ៤៖  ការអនុញ្ញែតរបស់រាជរដ្ឋែភិបាលក្នុងការបញ្ជូនតែី

បែភែទនោះមកពីកន្លែងផែសែង។

ជំហានទី ៥៖  សមែែចពីទំហំ និងចំនួនតែីដែលតែូវបញ្ចូល ។

ជំហានទី ៦៖  ការកែលម្អជមែក CFR ដែលនឹងអនុគែែះដល់ 

បែភែទតែីដែលតែូវបញ្ចូលមកវិញ។

ជំហានទី ៧៖  នាំបែភែទតែីមែពូជ ឬ កូនតែីមកបញ្ចូលក្នុងសែះ 

CFR នោះវិញ។

ជំហានទី ៨៖  សមែបសមែួលឱែយមានការចរាចរនែពូជតែីកមែ 

រវាង CFR នានា ។

ជំហានទី ៩៖  សង្កែតមើលសា្ថែនភពនែបែភែទតែីនោះ នៅពែល 

ដែលបែជាជននែសាទបាន។

ជំហានទី ១០៖  តាមដនផលប៉ះពាល់នែការនាំបែភែទតែីនោះ

ចូលមកវិញ។

ការយកតេីចេញពី CFR

អ្នកជំនាញខ្លះមានមតិថា គួរអនុញ្ញែតឱែយសហគមន៍ចាប់ 

តែីមួយចំនួនពី CFR ក្នុងពែលវែលា ឬរដូវជាក់លាក់ណាមួយ។ 

អ្នកផែសែងទៀតយល់ឃើញថា ការអនុញ្ញែតឱែយសហគមន៍ចាប់តែី

នៅក្នុង CFR នៅពែលណាមួយ នឹងធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់វិធីសាសែ្ត 

ទាំងមូល។ គែអាចអះអាងថា កិច្ចការនែ CFR គឺការពារពូជតែី 

ក្នុងកមែិតអបែបបរមា ដែលចាំបាច់សមែែប់ការសាយភយតាម 

វាលសែែដែលស្ថិតនៅជុំវិញ។ កែែពីចំនុចខាងលើនែះ វាជា 

បរិមាណ តែីលើស ដែលសហគមន៍គួរតែអាចនែសាទបាន។ 

នៅពែលសមត្ថភព ការយល់ដឹង និងចំណែះដឹងរបស់សហគមន៍ 

បានឈានដល់កមែតិខ្ពស់ហើយនោះ ការអនុញ្ញែតឱែយសហគមន៍ 

រៀបចំវិធានដោយខ្លនួឯងដែលកំណត់ពីពែលវែលា និងវិធីសមែែប់ 

ពួកគែបែមូលផលតែីពី CFR និងកមែិតជីវៈមា៉ែសដែលអាច យក 

ចែញ ពីសែះ CFR ជារៀងរាល់ឆ្នែំ នឹងផ្តល់ជាព័ត៌មានដែលលើក

ទឹកចិត្តឱែយមានការគែប់គែង CFR។ ការបែមូលផលតែីពី CFRs 

ជាលក្ខណៈបែពែណី/តាមទមា្លែប់ នៅក្នុងពិធីដែលអ្នកភូមិចូល 

រួមទាំងអស់គា្នែ គួរតែអាចទទួលយកបាន ក្នុងករណីខ្លះ (FiA 

pers. comm. May 2018)។ ការបែមូលផលតែីជាលក្ខណៈ 

បែពែណីពី CFRs តែូវបានអនុវត្តថ្មីៗនែះ ជាផ្នែកមួយនែពិធី 

បុណែយភូមិបែចាំឆ្នែំ។

ការលក់សំបុតែសមែែប់ "ទិវានែសាទតែី" ដែលបានកំណត់  

អាចផ្តល់ថវិកាដែលមានបែយោជន៍សមែែប់ គណៈកម្មការ CFR 

ដើមែបីបែើបែែស់ក្នងុការងារសា្តែរជមែក។ល។ គែក៏ចំាបាច់តែវូកំចាត់

តែីដែលសុីសាច់ផងដែរ (ឧ. តែីសណា្តែយ) ដែលអាចមាន នៅ 

ក្នងុ CFR រយៈពែលជាចែើនឆ្នែ ំនិងដែលបង្កការប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

យ៉ែងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវៈមា៉ែស និងជីវចមែុះតែី។ ទិវានែសាទ 

សហគមន៍ ដោយផ្តែតសំខាន់លើ 'តែីសីុសាច់' នឹងផ្តល់ផល មក

ឱែយសហគមន៍វិញសមែែប់ការគែប់គែងធនធានឱែយបានល្អ។

ការគេប់គេងចេកតេីធ្វើចរាចរ

ដើមែបីធានាថាតែីអាចផ្លែស់ទីពីសែះ CFR ទៅវាលសែែបាន 

ដោយ គា្មែនឧបសគ្គ ការអនុវត្តចែបាប់ និងការយល់ដឹងអំពីកន្លែង

គា្មែនការនែសាទដែលបានកំណត់ តែូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ 

រងឥទ្ធិពលទាំងមូល។ កិច្ចការពារចែកតែីធ្វើចរាចរមិនទាមទារ 

នូវការយក ចិត្តទុកដក់ចែើនឡើយ កែែពីការធានាថា គា្មែន 

សមែែម ឬកំទែច កំណក ដែលបង្កការរាំងស្ទះតែីធ្វើចរាចរនោះ

ឡើយ។ ផ្លូវទឹកបែបនែះ គួរមានស្មែ និងរុក្ខជាតិទាបៗ នៅ 

តាមចែែំងសងខាង ដែលជួយការពារស្ថិរភពពីសំណឹក និងទប់

សា្កែត់កំទែចកំណកដែលទឹកអាចនំាមកក្នងុសែះ។ គែតែវូលែបាត 

នៅតាមផ្លូវទឹកឱែយបានទៀងទាត់ ដើមែបីធានាថា គា្មែនការ ដក់លប 

ទោះនៅក្នុងអំឡុងពែលតែីចែញពីក្នុងសែះ ឬពែលតែី ចូល មក 

ក្នងុសែះវិញក៏ដោយ។ ការនែសាទ ពិតជាបានផលចែើន នៅ 

កែបែរបំពង់លូ ឬ តែង់ចំណុចរួមតូចផែសែងទៀតនៅក្នុងបែព័ន្ធ RFF 

ដូច្នែះអាចចាំបាច់តែូវចាត់វិធានការពិសែស ដើមែបីទប់សា្កែត់ការ 

លួចនែសាទនៅតែង់កន្លែងទាំងនោះ។

ការគេប់គេងសេេ 

តាមធម្មតា សែែជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គល ដូច្នែះការសមែែច

អំពីរបៀបគែប់គែងសែែរបស់ខ្លួនបែបណានោះ ដែលអាចបង្កើន 

ឬ បង្កគែែះថា្នែក់ចំពោះវារីជាតិ នឹងអាសែ័យលើមា្ចែស់សែែផ្ទែល់។ 

ការគែប់គែងល្អ ជាអាទិ៍ ការធានាថា កម្ពស់ទឹកលើស ពី 

១៥ ស.ម នៅក្នុងរដូវសែូវកំពុងលូតលាស់ លូសុីម៉ង់ ឬសែះ  

តូចៗតាមវាលសែែដែលតែងរីងនៅរដូវរំហើយ។ ថា្នែំ និង ជី គីម ី 

កសិកម្ម អាចអនុញ្ញែតឱែយបែើតិចតួចបំផុត។

ការនែសាទនៅក្នុង និងជុំវិញសែែ អាចចាប់ផ្តើមនៅ គែប់ 

ពែល វែលា ហើយកសិករតែូវបានលើកទឹកចិត្តឱែយបែើបែែស់មង

សមែែប់ចាប់តែីពពួក Cyprinids តូចៗ ជាពិសែស ពពួកតែីចងា្វែ 

និងតែីចងា្វែភ្លៀង (Darkina) ដែលសមែបូរមីកែូសារជាតិចិញ្ចឹម 

(Roos et al.  2012; Thilsted 2012; Bogard et al. 2015)។ មង 

ទាំងនែះអាចមានបែវែងពី ១០ ទៅ ៣០ ម៉ែតែ ដែលរាយក្នុងសែែ 

និងតែួតពិនិតែយជារៀងរាល់ថ្ងែ។

ការបែើបែែស់ថា្នែសំំលាប់សត្វល្អតិចងែែ គឺជាការគំរាម កំហែង 

ចំបងចំពោះតែី និងបែភែទវារីសត្វផែសែងទៀត (Halwart and 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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Gupta 2004)។ ក្នងុករណីខ្លះ តែហីាក់ដូចជាមិនរងផលប៉ះពាល់

ធ្ងន់ធ្ងរពីថា្នែំគីមីកសិកម្មក្នុងរដូវវសែសាទែ ប៉ុន្តែចាំបាច់តែូវសិកែសា 

សីុជមែែ ដើមែបីវាយតម្លែពីបែការនែះឱែយបានហ្មត់ចត់ថែមទៀត។  

ថា្នែ ំកសិកម្ម និងថា្នែសំមា្លែប់ស្មែតែវូបានគែបែើជាទូទៅនៅដើមរដូវ 

វសែសានៅកម្ពជុា ហើយនៅពែលតំបន់ទំាងមូលតែវូជន់លិចដោយ 

ទឹកជំនន់ សំណល់ថា្នែំកសិកម្មអាចនឹងរលាយ ក្នុងកមែិតដែល 

បង្កគែែះថា្នែក់តិចតួច។ ការរីកចមែើនថ្មីៗ នែះលើសែនែទិកសែវូ 

និងការកំចាត់កតា្តែចងែែ បានកាត់បន្ថយការបែើបែែស់ថា្នែ ំ

កសិកម្មxii ប៉ុន្តែ មានភស្តុតាងមិនចែបាស់លាស់អំពីអ្នកលក់គា្មែន 

វិជា្ជែជីវៈ ដែលលក់ផលិតផលបង្កគែែះថា្នែក់ដល់កសិករ និងបាន

ណែនាំឱែយបែើបែែស់ក្នុងកមែិតដូសខា្លែំងហួសហែតុ។

2>4>4 ការតេួតពិនិតេយតាមដន និងវាយតម្លេ 
បេសិទ្ធភាពនេអន្តរាគមន៍ 

ការតែួតពិនិតែយតាមដន និងការវាយតម្លែជាបែចាំ ទៅ លើ 

វឌែឍនភព ដើមែបីឱែយបែែកដថាអន្តរា គមន៍កំពុងបែពែតឹ្តទៅសមសែប 

ឆ្ពែះទៅរកលទ្ធផលរំពឹងទុក ដែរឬទែ និងថា តើចំាបាច់តែវូកែបែែ 

សកម្ម ភព ទាំងនោះឬទែ។ លទ្ធផល ឬ សមិទ្ធផលពីវឌែឍនភព 

នែអន្ដគមន៍ទំាងនែះ តែវូបានកត់តែែ (ឧទាហរណ៍៖ បរិមាណតែ ី

និងវារីសត្វផែសែងទៀត នៅក្នុងសែះ CFR អាចតែូវបានវាស់វែង 

ជាបែចាំ ដើមែបីកំណត់ឥទ្ធិពលនែការកែលម្អបរិសា្ថែនរូបវន្ត និង 

ការលែបាតចែើនជាងមុន)។ ការអនុវត្ត ល្អបំផុត គឺតែវូបនែសីុការតែតួ 

ពិនិតែយតាមដនជា មួយ  គោលបំណង ដែលពាក់ព័ន្ធ (ឧទាហរណ៍៖ 

បែសិនបើគមែែងផ្តល់ថវិកាចែើនសមែែប់អន្តរាគមន៍លើ CFR ការ 

តែតួពិនិតែយតាមដនតែវូសែប តាមគមែលូទ្ធផលនែគមែែងនោះ) 

ក៏ដូចជាបនែសីុលទ្ធផលដែលបានគែែងទុក ជាមួយកែបខ័ណ្ឌផែនការ 

យុទ្ធសាសែ្តរយៈពែលវែងសមែែប់វិស័យជលផលនែរដ្ឋបាលជល 

ផលផងដែរ ពោលគឺការរកែសាស្ថិរភពកមែិតផលចាប់ (សសរ 

ស្តម្ភទី១ សូចនាករ ១.១) និងធានាថា ឃំុមានសែះជមែកតែបីែកប  

ដោយ  និរន្តភព និងបែសិទ្ធភព។

បែសិនបើមានថវិកាសមែែប់ធ្វើការតែួតពិនិតែយតាមដននិង

វាយតម្លែតាមវិជា្ជែជីវៈ គបែបីធ្វើការអង្កែតតាមដនដូចខាងកែែម៖

1> ការអង្កែតតាមដនជីវសាសែ្ត តែូវធ្វើឡើងបែចាំតែីមាស 

ដើមែបីសង្កែតមើលនិនា្នែការ/ការបែែបែួលគុណភពទឹក 

បរិមាណនិង ភពសមែបូរបែបនែតែី សត្វសា្លែបទឹក និង 

បែភែទ វារីសត្វផែសែងទៀត។ មង លប និង សន្ទូច តែូវបាន 

បែើបែែស់ ដើមែបីយកសំណាកតែី និងវារីសត្វផែសែងទៀត 

នៅក្នុងCFR នីមួយ ៗ ។ វិធីសាសែ្តយកសំណាកផែសែងទៀត 

ក៏អាចធ្វើបានផងដែរ និងមានពិភកែសានៅក្នុងគោលការ

ណ៍ណែនាំរបស់អង្គការ FAO (Backiel and Welcomme 

1980)។ បែភែទ និងចំនួនឧបករណ៍នែសាទ តែវូបានកែបែែ 

នៅបណា្តែឆ្នែំជាបន្តបនា្ទែប់ អាសែ័យតាមទំហំ CFR និង 

ធនធានដែលមាន។ សែចក្តីពិសា្តែរអំពីវិធីសាសែ្តយក 

សំណាក មានចែងក្នុងឯកសារដោយឡែកស្តីពីវិធីអង្កែត

តាមដនជីវសាស្តែ (Hortle 2012) ។xiii

2> ការអង្កែតតាមដនសមត្ថភព វាស់វែងបែសិទ្ធភពនែ 

គណៈកម្មការ CFR ក្នុងការធ្វើ និងអនុវត្តសែចក្តីសមែែច 

ដើមែបីសមែែចគោលបំណងនែ CFR-RFFរបស់ខ្លួន។ ដើមែបី 

វាយ តម្លែអភិបាលកិច្ច សំណុំលក្ខណៈចំនួន ៥ យ៉ែង តែូវ 

បានវាស់វែង ១) ការគែប់គែងអង្គភព/សហគមន៍ ២) ការ 

រៀបចំផែនការ និងការអនុវត្ត ៣) ការកៀរគរធនធាន ៤) 

ការចងកែងបណា្តែញ/ការបែែសែ័យទាក់ទង និង ៥) ភព 

ជាតំណាងនិងការចូលរួម។ ការតែួតពិនិតែយតាមដនជា  

បែចំាលើសមត្ថភពអភិបាលកិច្ចរបស់គណៈកម្មការ CFR  

បានលើកទឹកចិត្តឱែយគណៈកម្មការនានាប្តែជា្ញែធ្វើឱែយមានការ 

កែលំអ និងជោគជ័យថែមទៀត លើកមែិត ពិន្ទុសមែែប់ការ 

អនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អ និងនិរន្តរភព(សូមអានផ្នែក ២.៤.១  

និងឧបសម្ព័ន្ធ ២ ស្តីពីឧបករណ៍វាយតម្លែ សមត្ថភព)។

3> ការអង្កែតតាមដនផលចាប់ និងតមែូវការ អាចធ្វើឡើង ៦ 

ដង ក្នុងមួយឆ្នែំៗ ដើមែបីសង្កែតមើលនិនា្នែការ និងការកែបែែ 

សកម្មភពនែសាទតែីនែគែួសារនានា ផលចាប់ និង 

ការបែើបែែស់តែ ី និងវារីសត្វ ផែសែងទៀត ពែម ទំាងវារីរុក្ខជាតិ  

និងការបរិភោគអាហារបែចំាគែសួារ។ ទោះបីទំហំសមសែប

នែសំណាកគួរតែសមាមាតែទៅនឹងចំនួនគែសួារនៅក្នងុ CFR 

នីមួយៗក៏ដោយ កសិករ១០ គែួសារក្នុងបែព័ន្ធ RFF តែូវ 

បានបែើបែែស់ជាសំណាក អាសែ័យដោយធនធាន ដែល 

មាន។ ជមែើសមួយទៀត គឺធ្វើការអង្កែតតាមដនបួនដង 

ក្នុងមួយឆ្នែំៗ (ជំនួសឱែយបែែំមួយដង)។ ភពញឹកញាប់នែ 

ការអង្កែតតាមដននែះតែូវបានកាត់បន្ថយមកតែឹម ពីរដង 

ក្នុង មួយឆ្នែំៗ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ នែគមែែង។ 

ព័ត៌មានពិសា្តែរ បន្ថែម ទៀតអំពីវិធីសាសែ្តយកសំណាកគំរូ 

មាន អធិបែបាយក្នុងឯកសារដច់ដោយឡែកស្តីពីវិធីសាសែ្ត 

អង្កែតតាមដនពីផលចាប់ និងការបរិភោគ ។xiv

4> ការអង្កែតតាមដនពីជីវភពបែជាជន អាចអនុវត្ត ដើមែបី 

វាយតម្លែការបែែបែួលចំណូល ទែពែយសមែបត្តិ និង  

សុខុមាលភពជារួមរបស់គែួសារនៅក្នុង CFR-RFF និង 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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តំបន់ជុំវិញ (តំបន់រងឥទ្ធិពល) បណា្តែលពីអន្តរាគមន ៍

របស់ គមែែង។ ទោះបីការអង្កែតតាមដននែះគា្មែនសារៈ

សំខាន់ចំពោះការគែប់គែង CFR-RFF ក៏ដោយ វាជួយបងា្ហែញ

ពីសា្ថែនភពនែបែជាជនជាគោលដៅ និងសារៈសំខាន ់

របស់តែី និងការនែសាទ សមែែប់គែួសារកសិករ។ ព័ត៌មាន

បែបនែះអាចតែវូបានបែើដើមែបីកែលម្អអន្តរាគមន៍ទំាងនែះ។

2>4>5 ការតេួតពិនិតេយតាមដនអត្ថបេយោជន៍ 
ចំពោះជីវភាព និងសន្តិសុខសេបៀង ក្នុង 
មូលដ្ឋេន

ផលចាប់ដោយសហគមន៍មូលដ្ឋេននៅក្នងុតំបន់រងឥទ្ធពិលនេ CFR 

ដោយសារអ្នកនែសាទមានចំនួនចែើន និងរាយបា៉ែយ នៅ 

ពាសពែញតំបន់ទាំងមូល ការតែួតពិនិតែយតាមដនផលចាប់ នឹង 

តែូវចំណាយពែល និងធនធានចែើន ដែលហួសពីវិសាលភពនែ

កម្មវិធីគែប់គែងនៅកមែិតសហគមន៍។ ក្នុងអំឡុងពែល នែ 

គមែែង RFFEP ការតែួតពិនិតែយតាមដនផលចាប់ បានធ្វើឡើង 

មិនសូវញឹកញាប់ឡើយ (ដំបូង បែែំមួយដង ក្នុងមួយឆ្នែំៗ) និង

ពឹងផ្អែកលើការចងចំារបស់អ្នកនែសាទអំពីបរិមាណតែដីែលបាន

ចាប់ នៅក្នងុការធ្វើអង្កែតតាមគែសួារ។ ដើមែបីផ្តល់នូវការវាស់ វែង

កាន់តែហ្មត់ចត់លើផលចាប់ក្នុងសែែដែលអាចរួមបញ្ចូលជាមួយ

ទិន្នន័យនៅថា្នែក់ជាតិ អំពីធនធានជលផលទឹកសាបផែសែងទៀត 

មានការស្នើឱែយកែតមែូវវិធីអង្កែតផលចាប់ និងកិច្ចបែឹងបែែង 

នែសាទបែចាំថ្ងែ ដូចមានក្នុង Boon et al. 2016 ជាការបំពែញ 

បន្ថែម ឬជំនួសទិន្នន័យដែលផ្អែកលើការចងចាំនិងការរំលឹក 

ឡើងវិញ។ កំណែលម្អការតែួតពិនិតែយផលចាប់នៅតាមវាលសែែ  

មានសារៈសំខាន់សមែែប់អន្តរាគមន៍លើ CFR-RFF ហើយក៏មាន

សកា្តែនុពលក្នងុការរួមចំណែកក្នងុការកែលំអតួលែខស្ថតិិអំពីផល 

ចាប់ពីសែែនៅកម្ពុជាផងដែរ។

អ្វីដែល តែូវវាស់វែង របៀបវាស់ កមែិត ញឹកញាប់ ដោយនរណា
តមែូវការ 

ធនធាន

តែីចា ប់បាននៅក្នុងសែែ ការអង្កែតតាមគែួសារនិង/

ឬកំណត់តែែផលចាប់

តែីមាស កែុមការងារគមែែងនិង     

គណៈកម្មការ CFR-RFF 

ចែើន

ការចូលរួមចំណេកចំពោះតមេូវការតេី និងបេេក់ចំណូលក្នុងមូលដ្ឋេន

អ្វីដែលតែូវវាស់វែង របៀបវាស់ កមែិតញឹកញាប់ ដោយនរណា
តមែូវការ 

ធនធាន

ការបរិភោគតែី និង 

វារីសត្វផែសែងទៀត

ការអង្កែតតាមគែួសារ តែីមាស កែុមការងារមែែង 

និងគណៈកម្មការ 

CFR-RFF 

ចែើន

ការវាយតម្លែតាមបែប 

ចូលរួមអំពីការបែែបែួល 

កមែិត ជីវភពរបស់   

សមា ជិកសហគមន៍ក្នុង 

តំបន់រងឥទ្ធិពល

ការអង្កែតកមែតិជីវភព បែសិន បើ មាន ធនធាន, 

ការវាយតម្លែបែប គុណភព តាមបែបផែន នែ 

ការ ចូលរួម–សំណួរអំពី ការបែែបែួល កមែិត 

ជីវភព  ដែលអាច ទាក់ ទងនឹងផល ចាប់ ការ 

បរិភោគ និង ការលក់តែីនិងវារីសត្វ ផែសែងទៀត 

នៅពែលចាប់ផ្តើម និង 

បញ្ចប់គមែែង ឬក្នុង 

រយៈពែល ២ ឆ្នែំ 

កែែយ មានការ 

គែប់គែង CFR-RFF 

កែុមការងារ គមែែង 

និងគណៈកម្មការ 

CFR-RFF 

ចែើន

បែសិនបើមានធនធានគែប់គែែន់ ការវាយតម្លែជាផ្លវូការអាច

ផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗអំពីបែសិទ្ធភព និងសារៈសំខាន់ 

នែអន្តរាគមន៍ ក៏ដូចជា មែរៀនដែលទទួលបាន ដើមែបីផ្តល់ព័ត៌មាន

សមែែប់អន្តរាគមន៍ក្នងុអំឡុងពែលដែលនៅសល់ និងអន្តរាគមន៍

បែហែលគា្នែនែះទៅអនាគត។ ជាទូទៅ ការវាយតម្លែធ្វើឡើងនៅ

ជិតចុងបញ្ចប់នែអន្តរាគមន៍ ដោយអាចមានជមែើសវាយតម្លែ

នៅពាក់កណា្តែលគមែែងផងដែរ។ កិច្ចបែជុំ ឬសិកា្ខែសាលា ឆ្លុះ 

បញ្ចែំង ក៏គួរតែបានចាត់ចែងអនុវត្តផងដែរ ដែលជាផ្នែកមួយនែ

ការវាយតម្លែតាមបែបផែននែការចូលរួម ដែលក្នុងនោះសមាជិក 

គណៈ កម្មការ CFRនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទែទៀតដែលមានចំណាប់

អារម្មណ៍អាចពិភកែសា វឌែឍនភព និងសមត្ថភពរបស់ គណៈ 

កម្មការ CFR ដោយឆ្លុះបញ្ចែំងអំពីបញ្ហែបែឈម និងមែរៀន 

នានា និងការរៀបចំផែន ជាមួយការប្តែជា្ញែចិត្តសមែែប់អនាគត។

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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បែព័ន្ធ CFR -RFF គឺជាធនធានសមែែប់ការបែើបែែស់ជា 

លក្ខណៈបើកចំហ។ វាជាបរិសា្ថែនដែលមានការកែលម្អបែកប

ដោយនិរន្តរភព ដែលមានបែយោជន៍ជាខា្លែងំសមែែប់ការអភិរកែស  

និងការគែប់គែងធនធាន ក៏ដូចជាដើមែបីលើកកម្ពស់សន្តិសុខ 

សែបៀង អាហារូបត្ថម្ភ និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត។ បរិសា្ថែនជីវ-

រូបសាសែ្តដែលបានកែលម្អមាន ន័យថា តែីតែូវបានការពារ ពីការ

បាត់បង់ទីជមែកក្នងុរដូវបែែងំ ហើយការលែបាតចែើនជាងមុន ផ្តល់ 

ឱែយតែីនូវកិច្ចការពារពីការនែសាទដែលគា្មែននិរន្តរភព។ ដូច្នែះ 

CFR មាននាទីថែរកែសាបែភពធនធានសែនែទិចតែីក្នុងមូលដ្ឋែន។ 

វា ចូលរួមចំណែកបង្កើនចំនួនតែី។ រួមជាមួយការកែ លំអបរិសា្ថែន 

ជីវៈ-រូបសាសែ្ត វិធីសាសែ្ត RFF/CFR ជំរុញបែជាជនឱែយចូលរួមជា

អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងធនធាននែះ ដែលទទួលបែយោជន៍ពីការ 

កែលំអបែបនែះ។ តាមរយៈការបែុងបែយ័ត្ន នៅក្នុងការកំណត់ 

អត្តសញ្ញែណសហគមន៍ ដែលមានសកា្តែនុពលខ្ពស់ក្នងុការទទួល 

ផល និង  ផ្អែក លើបទពិសោធន៍កន្លងមក វិធីសាសែ្តនែះផ្តល់ 

សកា្តែនុពលខ្ពស់ក្នុងការធានាធ្វើឱែយផលបែយោជន៍មាននិរន្តរភព 

សមែែប់សហគមន៍នែសាទ និងសមែែប់សន្តិសុខសែបៀង និង 

អាហារូបត្ថម្ភ ពែមទាំងជីវភពរស់នៅ របស់សហគមន៍ផងដែរ។

ដើមែបីមានសកា្តែនុពលខ្ពស់ក្នុងការទទួលឥទ្ធិពលបែបនែះ 

អន្តរាគមន៍លើ CFR-RFF ក្នុងការអនុវត្តតាមជំហានទាំងអស់  

ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារណែនាំនែះមានសារៈសំខាន់

ណាស់ ដោយគិតចាប់តាំងពីការជែើសរីសទីតាំង និងការរៀបចំ

ផែនការតាមបែបផែននែការចូលរួម។ វត្តមានអ្នកពូកែ សមែប 

សមែលួ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើមែបីជំរុញបែជាពលរដ្ឋឱែយចូល 

រួមក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការ និងដើមែបីលើកទឹកចិត្តឱែយពួក

គែចូលរួមយ៉ែងសកម្មនៅទូទាំងដំណើរការនែះ ដែលរួមទាំង ការ 

កែបែែឥរិយបថ និងអាកបែបកិរិយរបស់ពួកគែទៅតាមការចំាបាច់។ 

ដើមែបីទទួលជោគជ័យ អន្តរាគមន៍ CFR -RFF តែូវកសាងទំនុក 

ចិត្តជាមួយសហគមន៍ បង្កើតឱែយមានចក្ខុវិស័យសមសែប និង 

បង្កើតការរំពឹងទុកសមែែប់អនាគត ដើមែបីជំរុញសកម្មភពសែប

តាមឯកសារណែនាំនែះ។ បែការសំខាន់គឺតែូវដឹងពីរបៀបលើក

ទឹកចិត្ត និងពងែឹងភពអង់អាច ដើមែបីបែជាពលរដ្ឋចូលរួម និង 

ការទទួលខុសតែូវជាបែចាំ ដើមែបីធានានិរន្តរភពនែបែព័ន្ធនែះ 

និងផលបែយោជន៍របស់វា។

គន្លឹៈក្នុងការបង្កើតអត្ថបែយោជន៍យូរអង្វែង គឺការធានា ឱែយ 

មាន "យន្តការ" សំខាន់ៗសមែែប់អនុវត្តសកម្ម ភពពាក់ព័ន្ធ។ 

នៅ ពែលដែលមានតមែូវការ ឬបញ្ហែនៅក្នុងបែព័ន្ធ CFR-RFF 

(ឧទាហរណ៍៖ ការនែសាទតែលី្មើសចែបាប់ពី CFR) តើមាន យន្តការ  

នៅក្នុងបែព័ន្ធ RFF / CFR ដើមែបីកំណត់រកបញ្ហែ និង ផ្ដល់ដំណោះ 

សែែយដែរឬទែ? ហើយតើសុទ្ធតែមានដំណោះសែែយដោយពំុ

ចំាបាច់ការគំាទែពីមា្ចែស់ជំនួយ/សបែបុរស ជន ឬទែ?
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៖ សំណុំលក្ខណៈសែណារីយ៉ូល្អរបស់ CFR 

សមាសភាគ 

រង
ធាតុសំខាន់ៗ

សំណុំលក្ខណៈកែែមសែណារីយ៉ូល្អ

សមែែប់ CFR បែភែទទី២ - គ្មែនការជន់លិច

CFR

បរិសា្ថែន វិមាតែ- ទំហំ អបែបបរមា នៅរដូវបែែំង យ៉ែងតិច ០,៥ ហ.ត 

វិមាតែ- ជមែែ អបែបបរមា 

នៅរដូវបែែំង 

៦០%នែផ្ទែទឹកទាំងមូល មានជមែែ ១-១,៥ ម៉ែតែ, ៤០% មានជមែែ 

១,៥-៣ ម៉ែតែ

%នែវារីរុក្ខជាតិ ធៀបនឹងផ្ទែទឹក ២៥% ដុះផ្តុំគា្នែ  និងមានកន្លែងខ្លះដុះក្នុងដង់សុីតែទាប

ដង់សុីតែសមែែស់/មែកឈើ សមែែស់ ១០ x ២០ម២ = ២០០ ម២

ដើមឈើនៅក្នុង និងជិត CFR រុក្ខជាតិនៅចែែំងខាងតែបូង និងខាងលិច, យ៉ែងតិច ៥០% ចែែំងសែះទាំងមូល

គុណភពទឹក - សារធាតុចិញ្ចឹម ថាសសុិចជី ជមែែ ៣០-៤៥ ស.ម ពីខែមីនា - ឧសភ, ទឹកពណ៌បែតង

គុណភពទឹក - កមែិតល្អក់ គា្មែនកករដីឥដ្ឋក្នុងជមែែទឹក

តែី បែភែទតែីក្នុងមូលដ្ឋែន អតែែផលចាប់អបែបបរមាដែលអាចទទួលយកបាន នៅក្នុងការតែួតពិនិតែយ 

តាមដនជីវសាសែ្ត ហើយគណៈកម្មការជឿជាក់ថាមានតែីគែប់គែែន់

ដង់សុីតែតែីឆ្ពិនបែែក់ តែី ២០០០ កែបាល/១ ហ.ត (ដក់កូនតែីបែវែង ១០ស.ម)

អ្នកនែសាទ គា្មែនការនែសាទនៅក្នុងសែះ CFR គា្មែនការនែសាទនៅក្នុងសែះ CFR

ចេកតេីធ្វើចរាចរ

បរិសា្ថែន ចំនួនទីតាំង យ៉ែងហោចណាស់មានចែក២សមែែប់តែីធ្វើចរាចរនៅគែប់ទិសនែ CFR 

ដែលមានសែែ, យ៉ែងហោចមានចែកសរុបចំនួន 4 

ទំហំ/សណា្ឋែន ទទឹង ១ - ១,៥ម ជមែែ ២០-៥០ ស.ម 

តំណភ្ជែប់ តភ្ជែប់ទៅសែះជមែកសុវត្ថិភពខ្លះក្នុងសែែជិត CFR តាមសែែ

បំពង់លូ/បែឡាយ គា្មែនចែកតែីធ្វើចរាចរ

ទា្វែរទឹកភ្ជែប់ទៅបែឡាយ គា្មែន

បែឡាយសែែចសែពខា្នែតធំ គា្មែន

បែឡាយទឹកលំដប់ទី២ទៅសែែ គា្មែន

ការគែប់គែង 

-អ្នកនែសាទ

សកម្មភព- រដូវបិទនែសាទ នែសាទតែនៅរដូវបើកនែសាទប៉ុណោ្ណែះ

សកម្មភព - កន្លែងហាមឃាត់ ហាមនែសាទក្នុងរង្វង់ ៥០ ម៉ែតែ ពី CFR និងក្នុងចែកតែីធ្វើចរាចរ

សកម្មភព - វិធីល្មើសចែបាប់ គា្មែនការឆក់ បូម បំពុល សំណាញ់សែបែមុង

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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សមាសភាគ 

រង
ធាតុសំខាន់ៗ

សំណុំលក្ខណៈកែែមសែណារីយ៉ូល្អ

សមែែប់ CFR បែភែទទី២ - គ្មែនការជន់លិច

សេេ

បរិសា្ថែន ជមែែទឹក/រយៈពែល ជមែែ > ៣០ ស.ម សមែែប់រយៈពែល ៣ ខែ

សែះជមែកសុវត្ថិភពនៅក្នុងសែែ សែះមួយ ក្នុងផ្ទែទឹកទំហំ ១ ហ.ត

អន្លង់សុវត្ថិភពនៅក្នុងសែែ អន្លង់មួយ ក្នុងផ្ទែទឹកទំហំ ១ ហ.ត

ការគែប់ គែង 

-កសិករ

ការបែើបែែស់សារធាតុគីមី (ថា្នែំ 

សមា្លែប់ សត្វល្អិត, ថា្នែំសមា្លែប់ស្មែ...) 

គា្មែនថា្នែំសមា្លែប់សត្វល្អិត ក្នុងចមា្ងែយ៥០ ម៉ែតែ ពី CFR  

អនុវត្តវិធានការចមែុះការពារដំណាំ (IPM) ក្នុងទីតាំង RFF

ការគែប់ 

គែង-កសិករ

សកម្មភព - រដូវបិទនែសាទ នែសាទនៅរដូវបើកនែសាទប៉ុណោ្ណែះ

សកម្មភព - កន្លែងហាមឃាត់ សែះជមែកសុវត្ថិភពក្នុងសែែ តែូវបិទនៅរដូវបែែំង

សកម្មភព - វិធីនែសាទល្មើសចែបាប់ គា្មែនការឆក់ បូម បំពុល សំណាញ់សែបែមុង

ផែសែងៗ សកម្មភពរកបែែក់ចំណូល បង្កើនផលចាប់តាមគែួសារឱែយដល់ ៥០ គ.ក/ហ.ត

ក) សេណារើយ៉ូល្អសមេេប់ CFR

ធាតុសំខាន់ៗ បែភែទទី១ បែភែទទី២ បែភែទទី៣ បែភែទទី៤

ទំហំ, អបែបបរមានៅ         

រដូវបែែំង

៥% ឬ ១ហ.ត ០,៥ ហ.ត ០,៥ ហ.ត ៥% ឬ ១ហ.ត

ជមែែ/ % ផ្ទែទឹក, 

អបែបបរមានៅរដូវបែែំង

១-២ម/៦០%

២-៣ម/៤០%

១-១,៥ម/៦០%

១,៥-៣ម/៤០%

១-១,៥ម/៦០%

១,៥-៣ម/៤០%

១-២ម/៦០%

២-៣ម/៤០%

វារីរុក្ខជាតិ, % 

នែផ្ទែខាងលើទឹក

២៥% ២៥% ២៥% ២៥%

ជមែកធម្មជាតិ/

មែកឈើ

១០ X ៤០ម២ ១០ X ២០ ម២ ១០ X ២០ម២ ១០ X ៤០ម២

ដើមឈើក្នុងនិងជិត 

CFR

រង្វង់២០ម នែ កន្លែង 

មានទឹកឡើងចុះ

៥០%តាមចែែំង នៅទិស 

ខាងតែបូង/និរតី 

៥០%តាមចែែំង នៅទិស 

ខាងតែបូង/និរតី

រង្វង់២០ម នែ កន្លែង 

មាន ទឹកឡើងចុះ

គុណភពទឹក 

– សារធាតុចិញ្ចឹម

ថាសសុីចជី ៣០-៤៥ស.ម នៅរដូវបែែំង, ទឹកពណ៌បែតង – គា្មែនកករដីឥដ្ឋ

ការដក់កូនតែី កូនតែីពូជក្នុង មូលដ្ឋែន កូនតែីពូជក្នុង មូលដ្ឋែន 

+តែីឆ្ពិន 

បែែក់២០០០/ហ.ត

កូនតែីពូជក្នុង មូលដ្ឋែន 

+តែីឆ្ពិន 

បែែក់២០០០/ហ.ត

កូនតែី ពូជក្នុង មូលដ្ឋែន

ការនែសាទ គា្មែនការនែសាទក្នុងសែះCFR, ការ កំហិតលើឧបករណ៍និងរដូវនែសាទ តែូវបានគោរព នៅក្នុងដែនទឹកធំៗ 

សមែែប់បែភែទទី ១ និង ៤

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ខ) សេណារើយ៉ូល្អ

ធាតុសំខាន់ៗ បែភែទទី១ បែភែទទី២ បែភែទទី៣ បែភែទទី៤

ចំនួនចែកតែី 

ធ្វើចរាចរ

ទា្វែរទឹក ២+ ភ្ជែប់ទៅ  

បែឡាយរងជាប់សែែ 

យ៉ែងតិច បែឡាយ៤ 

(បែឡាយ ២+   នៅ 

គែប់ទិសនែ CFR 

ដែលមានសែែ)

យ៉ែងតិច បែឡាយ ៤ 

(បែឡាយ ២+ 

នៅគែប់ទិស នែ CFR 

ដែល មាន សែែ)

យ៉ែងតិច បែឡាយ ៣ 

ករណីស្ថិត នៅជាប់សែែ

ទំហំ និងសណា្ឋែន 

បែឡាយ

ខុសៗគា្នែ,ប៉ុន្តែភ្ជែប ់

ទៅសែែផ្ទែល់ 

ទទឹង ១-១,៥ម ជមែែ 

២០-៥០ស.ម 

ទទឹង ១-១,៥ស.ម 

ជមែែ ២០-៥០ស.ម 

ខុសគា្នែ, ប៉ុន្តែភ្ជែប់  

ទៅសែែ ផ្ទែល់

ការតភ្ជែប់ ភ្ជែប់ទៅសែះជមែក 

សុវត្ថិភពខ្លះ   ក្នុងសែែ  

នៅជិត CFR

ភ្ជែប់ទៅសែែ មួយ ចំនួន ភ្ជែប់ ទៅសែែ មួយចំនួន ភ្ជែប់ទៅសែះជមែក 

សុវត្ថិភពខ្លះក្នុង 

សែែនៅជិត CFR

ទា្វែរទឹក/បំពង់លូ/  

ទុយោ

ទា្វែរទឹកបើកបិទពីកែែម 

ទៅលើ   ឬមាន សន្ទះគែប 

គា្មែននៅតាមចែក តែីធ្វើចរាចរ

ការនែសាទ ក្នុង ផ្លូវ 

តែីធ្វើចរាចរ

ហាមនែសាទក្នុងរង្វង់ ៥០ម៉ែតែជុំវិញ CFR និង ក្នុង ចែកតែីធ្វើចរាចរ (១០០ម សមែែប់ បែភែទទី ៤) 

គា្មែនការឆក់ បូម បំពល់តែី សំណាញ់សែបែមុង 

គ) សេណារើយ៉ូល្អ

ធាតុសំខាន់ៗ បែភែទទី១ បែភែទទី២ បែភែទទី៣ បែភែទទី៤

ជមែែទឹក ក្នុងសែែ ជមែែ > ៣០ស.ម សមែែប់ រយៈពែល ៣ ខែ

# សែះជមែក 

សុវត្ថិភពក្នុងសែែ

សែះមួយ/មួយហ.ត សែះមួយ/មួយហ.ត សែះមួយ/មួយហ.ត សែះមួយ/មួយហ.ត

# អន្លង់លូសុីម៉ង់ អន្លង់ ១/ ហ.ត អន្លង់ ១/ ហ.ត អន្លង់ ១/ ហ.ត អន្លង់ ១/ ហ.ត

ការបែើបែែស់ 

សារធាតុគីមី

អនុវត្តវិធានការចុមែុះ 

ការពារ ដំណាំក្នុង RFF

គា្មែនថា្នែំ សមា្លែប់ សត្វ ល្អតិ 

ក្នងុរង្វង់ ៥០ម ពី CFR, 

អនុវត្ត វិធាន ការចមែុះការ 

ពារដំណាំក្នុង RFF

គា្មែនថា្នែំ សមា្លែប់ សត្វ ល្អតិ 

ក្នងុរង្វង់ ៥០ម ពីCFR, 

អនុវត្តវិធាន ការ ចមែុះ 

ការពារ ដំណាំក្នុង RFF

គា្មែនថា្នែំ សមា្លែប់ សត្វ ល្អិត 

ក្នុងរង្វង់ ៥០ម ពី CFR

រដូវនែសាទ នែសាទតែីក្នុងរដូវបើកនែសាទ ប៉ុណោ្ណែះ (បែភែទ ១ និង ៤)។  សែះជមែកតែីក្នុងសែែ តែូវបិទក្នុងរដូវបែែំង

វិធីនែសាទ គា្មែនការឆក់តែី បូម បំពុល 

សំណាញ់សែបែមុង 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ ឧបករណ៍វាយតម្លែសមត្ថភាពគែប់គែង CFR

សំណុំលក្ខណៈ នែ 

អភិបាល កិច្ច របស់ 

គណៈកម្មការ

ខែសោយ (ពិន្ទុ ១)ឬ ពែែះគែែប់ពូជ មធែយម(ពិន្ទុ ២) ឬកូនឈើ ល្អ (ពិន្ទុ ៣) ឬដើមឈើធំ

១-ការគ ែប់គែង 

អង្គភព 

គា្មែនការបែជុំទៀលទាត់, 

បទបែបញ្ញត្តិ សមែែច ដោយសមា ជិក 

មួយចំនួន តូចនែគណៈកម្មការ CFR 

ប៉ុណោ្ណែះ, គា្មែន  

ទំនាក់ទំនងគា្នែទៀតទាត់, មាន 

ទំនាក់ទំនងទៅជាមួយ សមាជិក 

ដោយ ផ្ទែល់ មាត់ (ជាទូទៅ), 

សមាជិកភគចែើនមិនដឹងចែបាស់ ពី 

តួនាទី របស់គណៈកម្មការ CFR 

មានបែជុំទៀតទាត់(តិចជាង 

៦ដង/ឆ្នែំ) បទបែបញ្ញត្តិតែូវបាន 

សមែែចដោយសមាជិកខ្លះៗនែ 

គណៈកម្មការ CFR, មិនសូវមាន 

ទំនាក់ទំនងគា្នែ, មានទំនាក់ទំនង 

ជាមួយស មាជិកដោយផ្ទែល់មាត់ 

(ជាទូ ទៅ),សមាជិកមួយចំនួន 

មិនដឹងចែបាស់ពីតួនាទី របស់ 

គណៈកម្មការ CFR 

មានបែជុំទៀតទាត់ (យ៉ែងតិច ៦ 

ដង/ឆ្នែំ) បទបែបញ្ញត្តិសមែែចដោយ 

សមាជិកភគ ចែើននែគណៈកម្មការ 

CFR, មានទំនាក់ទំនងគា្នែជាបែចាំ, 

មានទំនាក់ទំនងផ្ទែល់ មាត់ជាមួយ 

សមាជិក(ទូទៅ), សមាជិកមួយ  

ចំនួនតូចមិនដឹងពីតួនាទីរបស់ 

គណៈកម្មការ CFR

២-ការរៀបចំ ផែនការ  

និងអនុវត្ត ផែនការ

គា្មែនគែែងសកម្មភព និង គា្មែន 

សកម្មភពដែលអនុវត្តដោយ គណៈ 

កម្មការដច់ដោយឡែកឡើយ។ 

គណៈកម្មការ និងសមាជិក 

ទាំងអស់មិនឯក ភពគា្នែក្នុង 

ការដោះសែែយទំនាស់ឡើយ។ 

ពួកគែរង់ចាំ ការគាំទែពី NGOs។

សកម្មភពតែូវ បានគែែងទុក 

ដោយមានការ ចូលរួមពីសមាជិក 

CFRមួយចំនួនតូច, មានការ គាំទែ 

តិចតួចពីសមា ជិកភគចែើន និង 

អ្នកពាក់ព័ន្ធ ផែសែងទៀត។ 

សកម្មភព មួយ ចំនួនតែូវបាន 

អនុវត្តដោយគណៈកម្មការផ្ទែល់។ 

ជួនកាល ទំនាស់ខ្លះតែូវបានដោះ

សែែយដោយគណៈកម្មការ CFR 

ដោយមានការឯកភពពី 

សមាជិកទាំងអស់។

សកម្មភពតែូវបានគែែងទុក ដោយ 

សមាជិកសហគមន៍ ដោយមាន ការ 

គាំទែពីសមា ជិកភគចែើន និង អ្នក 

ពាក់ព័ន្ធផែសែងទៀត។ សកម្មភព

ជាចែើនតែូវបានអនុវត្តដោយ 

គណៈកម្មការដោយមានការគាំទែ

ពីសមាជិកភគចែើន និងភគី 

ពាក់ព័ន្ធ ដទែទៀត។ ទំនាស់តែង 

តែូវបានដោះសែែយដោយគណៈ 

កម្មការដោយមានការឯកភពពី 

សមាជិកទាំងអស់។

៣-ការកៀរគរ 

ធនធាន 

គណៈកម្មការ CFR មិនបានកៀរគរ 

វិភគទានពីសហគមន៍ និងគា្មែន 

បែព័ន្ធសមសែបដើមែបី  កត់តែែ 

ចំណូល។ 

គណៈកម្មការCFR បានកៀរ គរ 

វិភគទានក្នុងសហគមន៍ជាបែចាំ 

និងស្វែងរកការឧប ត្ថម្ភផ្នែក 

បច្ចែកទែស/ថវិកាពីបែភពខាង 

កែែផងដែរ។ 

មានបែព័ន្ធកត់តែែសមសែប ប៉ុន្តែ

សមាជិកទូទៅចែើនតែមិនដឹងសា្ថែន

ភពធនធាន សំខាន់ៗរបស់ខ្លួន។ 

គណៈកម្មការCFR បានកៀរ គរ 

វិភគទានក្នុងសហគមន៍ជាបែចាំ 

និងស្វែងរកការឧប ត្ថម្ភ ផ្នែក 

បច្ចែកទែស/ថវិកាពីបែភព ខាង 

កែែ។ មានបែព័ន្ធ កត់តែែដែលបាន

ធ្វើបច្ចុបែបន្នភពជាបែចាំ ដែល 

សមាជិកគណៈកម្មការ CFR 

ទាំងអស់ និងសមាជិកសហគមន៍ 

ទាំងអស់បានដឹង។ 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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សំណុំលក្ខណៈ នែ 

អភិបាល កិច្ច របស់ 

គណៈកម្មការ

ខែសោយ (ពិន្ទុ ១)ឬ ពែែះគែែប់ពូជ មធែយម(ពិន្ទុ ២) ឬកូនឈើ ល្អ (ពិន្ទុ ៣) ឬដើមឈើធំ

៤-ទំនាក់ទំនង/

ការចងកែង     

បណា្តែញ 

គណៈកម្មការ CFR បានការទទួល

សា្គែល់ជាផ្លូវការពីកែុមបែឹកែសាឃុំ និង 

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។ បែធាន 

គណៈកម្មការមិនចូលរួមកិច្ចបែជុំ 

សមែបសមែួលជាមួយកែុមបែឹកែសា

ឃុំ។ គា្មែនការដក់ ជូន  ផែនការ 

អាទិភពសមែែប់ បញ្ចូល ក្នុង 

ផែនការ វិនិយោគឃុំឡើយ។

គណៈកម្មការ CFR បានការទទួល

សា្គែល់ជាផ្លូវការពីកែុមបែឹកែសាឃុំ 

និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។ 

បែធាន គណៈកម្ម ការចូលរួមជាទៀង

ទាត់ក្នុងកិច្ចបែជុំសមែបសមែួលជា

មួយកែុមបែឹកែសាឃុំ យ៉ែងចែើន 

កែែម ៥ដង/មួយឆ្នែំ។

គណៈកម្មការ CFR រៀបចំ និងដក់ 

ជូនផែនការអាទិភព សមែែប់បញ្ចលូ

ក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំនិងមាន 

សកម្មភពតិចតួចដែលបានទទួល

ការគាំទែពីកែុមបែឹកែសាឃុំ។ 

គណៈកម្មការ CFR បានការទទួល

សា្គែល់ជាផ្លូវការពីកែុមបែឹកែសាឃុំ និង 

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល, បែធាន 

គណៈកម្មការចូលរួមទៀងទាត់ក្នុង

កិច្ចបែជុំសមែបសមែួលជាមួយកែុម

បែឹកែសាឃុំ លើសពី ៦ ដង/មួយឆ្នែំ។

គណៈកម្មការ CFR រៀបចំផែនការ 

អាទិភពនិងដក់ជូន សមែែប់ 

បញ្ចូលក្នុងផែន ការវិនិយោគឃុំ 

ហើយមានសកម្មភព ខ្លះបាន 

ទទួល ការ គាំទែពីកែុមបែឹកែសាឃុំ។ 

បានជោគជ័យក្នុងការទទួល បាន 

ការគាំទែពីNGOs ផែសែង ទៀត និង 

ការចូលរួម ពីវិស័យ ឯកជនក្នុង 

សកម្មភពខ្លួន។

៥-ភពជាតំណាង 

និងការចូលរួម

សែ្តីភគចែើនមិនបានចូលរួមក្នុង  

ការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្ត,មិនបាន

ជូនដំណឹងដល់សមាជិកពីការធ្វើ

សែចក្តីសមែែចចិត្ត, ថវិកា ឬមែរៀន     

ដែលទទួលបាន។

សែ្តីជាសមាជិកខ្លះចូលរួមសកម្ម 

ក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្ត និង 

ការអនុវត្តសកម្មភព។ មានការ 

ជូន ដំណឹងដល់សមាជិកជាបែ ចាំ 

អំពីការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្ត 

ថវិកានិងមែរៀនដែលទទួល បាន 

តាមរយៈ ការទំនាក់ទំនងលក្ខណៈ

ផ្លូវការ(ការបែជុំថា្នែក់ភូមិ។ល។)

សមាជិកភគចែើនចូលរួមយ៉ែង 

សកម្មក្នុងការធ្វើសែចក្តីសមែែចចិត្ត 

និងការអនុវត្តសកម្មភព។ មាន  

ការជូនដំណឹងជាបែចាំអំពីការធ្វើ

សែចក្តីសមែែចចិត្ត ថវិកា មែរៀន 

ទទួលបានតាមរយៈការទំនាក់ 

ទំនងលក្ខណៈផ្លូវការ (ការបែជុំ 

ថា្នែក់ ភូមិ ។ល។)

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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i គមែែងនែះតែូវបានបន្តទៅដំណាក់កាលទីពីរ៖ គមែែងធនធានជលផលតាមវាលសែែ នែកម្មវិធី សន្តិសុខ 

សែបៀងសមែែប់អនាគតកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី២ 

ii CRF មាននៅក្នុងបែព័ន្ធវាលសែែ តែក្នុងករណីដែលតែូវបានបង្កើត ឬកែលំអដោយសកម្មភពរបស់មនុសែស។ 

ព័ត៌មាននៅក្នុងឯកសារណែនាំនែះ បានផ្អែកលើវត្តមាននែ CFR ដែលមានសែែប់ (ពោលគឺ បរិបទនែធនធាន 

ជលផលតាមវាលសែែនែបែទែសកម្ពុជា)

iii មិនមែនគណៈកម្មការសហគមន៍សែះជមែកតែីទាំងអស់ គោរពតាមរចនាសម្ព័ន្ធនែះទាំងសែុងនោះទែ

iv គួរកត់សំគាល់ថា ដំណើរការជែើសរីសទីតាំង បានផ្អែកលើវត្តមានសែះសហគមន៍ដែលមានសែែប់ក្នុងចំនួនគែប់

គែែន់។ ដូច្នែះ ដំណើរការនែះមិនបានបញ្ចលូសែចក្តពីនែយល់អំពីរបៀបស្វែងរកទីតំាងសមសែបសមែែប់កំណត់ជា 

CFR នៅតាមទីតាំងថ្មីឡើយ។

v បែការសំខាន់ គឺថា មិនមែនគែប់បែព័ន្ធ CFR-RFF នៅកម្ពុជា សុទ្ធតែមានផ្នែកទាំងបីនែះទាំងអស់នោះឡើយ

vi “អ្នកជំនាញការពីខាងកែែ” មានជាអាទិ៍ អ្នកណាមា្នែក់ដែលមានគុណវុឌែឍិសមសែប និងបទពិសោធន៍អំពីការ 

គែប់គែងជលផលទឹកសាបនៅកម្ពុជា ដែលគួរតែមានការពាក់ព័ន្ធជាពិសែស ជាមួយផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួន 

ដូចមានកំណត់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១៖ សំណុំលក្ខណៈនែសែណារីយ៉ូល្អ

vii ពែលមួយពែឹកអាចសមសែបសមែែប់ការបែជុំបែបនែះ

viii ទោះជាយ៉ែងណាក៏ដោយ បែហែលមិនអាចតមែវូឱែយកែមុហុ៊នជីកសែះដែលមានសណា្ឋែនតាមការចង់បានសមែែប់ 

CRF នោះឡើយ

ix ការសែែវជែែវខ្លះបានបងា្ហែញថា ការបង្កើតជមែកសិបែបនិម្មិតពីសំបកដបផ្លែស្ទិក ផ្តល់ផលបានល្អដូចគា្នែនឹងមែក 

ឈើផងដែរ ថែមទាំងអាចបែើការបានយូរជាង និងអាចរួមផែសំការបែមូលសំណល់ ដែលជាសំណល់ផ្លែស់ស្ទិកព ី

ទីជុំវិញតំបន់សហគមន៍សែះជមែកតែីផងដែរ (Sreymon 2015)

x ក្នុងករណីខ្លះ ទំនប់បង្ហៀរក៏អាចបែើការបានផងដែរ

xi WorldFish បានរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំសមែែប់អភិបាលកិច្ចល្អលើការគែប់គែងជលផលតាមវាលសែែ។  

ឯកសារនោះចែងអំពីសំណុំលក្ខណៈជាក់លាក់ ដែលអាចវាស់វែងបាននែអភិបាលកិច្ចល្អ៖ Miratori and Brooks 

2015. Good governance of rice field fishery management. Penang, Malaysia: WorldFish. Program 

Brief: 2015-19. Available from: http://pubs.iclarm.net/resource_centre/2015-19.pdf

xii http://irri.org/our-work/research/better-rice-varieties/disease-and-pest-resistantrice

xiii អាចស្នើសុំឯកសារនែះពីការិយល័យអង្គការ WorldFish នៅកម្ពុជា

xiv អាចស្នើសុំឯកសារគោលការណ៍សមែែប់ “គមែែងធនធានជលផលតាមវាលសែែ នៅកម្មវិធី សន្តិសុខសែបៀង 

សមែែប់អនាគតកម្ពុជា ដំណាក់កាលទី២” ពីការិយល័យអង្គការ WorldFish នៅកម្ពុជា 

គោលការណ៍ណែនាំសមែែប់សហគមន៍សែះជមែកតែី
ការគែប់គែងបែព័ន្ធជលផលតាមវាលសែែនៅកម្ពុជា
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