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ណែនាំពិស្តារសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី(CFR)-ការគ្រប់
គ្រងប្រព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលស្រែ(RFF)
ឯកសារណែនាំនេះ

នៅកម្ពុជា។

អាចរកបាននៅការិយាល័យនៃអង្គការ

WorldFish នៅកម្ពុជា ។ ខ្លឹមសារទាំងអស់ ផ្អែកលើលទ្ធផលពី
ការអនុវត្តគមង
្រោ បង្កន
ើ ធនធានជលផលតាមវាលស(
ែ្រ RFFEP)

អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយវិស័យជលផល អាចមើលឃ
 ើញ
ថា

កំពង់ធ
 ំ សៀមរាប បាត់ដំបង និងពោធិ៍សាត់) ពីឆ្នាំ ២០១២
និង ២០១៦ ។

នយោបាយវិស័យជលផលជាក់លាក់ផងដែរ។

របៀបប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំនេះ
គោលការណ៍ណែនាំនេះមានគោលបំណងផ្តល់ការណែនាំ

អំពីវិធីក្នុង៖

1>

ការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

2>

ដំណើរការរៀបចំ និងអនុវត្ត៖

i

គោលបំណងនៃឯកសារនេះ
ប្រព័ន្ធ

ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្រោមគម្រោង

CFR-RFF

(CFR)

ក. ការកែលម្អ CFR

ខ. ការកែលម្អរចនាសម្ពន
័ ្ធ និងការអនុវត្តរបស់គណៈកម្មការ

RFFEP ត្រូវបានបង្ហាញថា រួមចំណែកជាមធ្យម ៧១% ក្នុងមួយ

គ្រប់គ្រង CFR

ឆ្នៗ
ំា នៅក្នង
ុ កំណន
ើ បរិមាណផលចាប់នគ
ៃ សា
ួ្រ រដែលមានជីវភាព
កក
ី្រ ប
្រ ផ
ំ ត
ុ (របាយការណ៍បញ្ចបគ
់ មង
្រោ RFFEP ឆ្នំា ២០១៦)។

ឯកសារ

ដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មាន សម្រាប់ការរៀបចំ និងការបន្សុាំគោល

ដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភា្នក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការ

អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ(USAID) ក្នុងខ
 េត្តចំនួន៤ នៅកម្ពុជា (ខេត្ត

គោលការណ៍ណែនាំទាំងនេះមានប្រយោជន៍ជា

គ. ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

ដូចះេ្ន គោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ ះេ អាចយកមកបប
ើ្រ ស
្រា ដ
់ ម
ើ ប្ ី

ប្រព័ន្ធ CFR-RFF ដែលគ្រប់គ្រងបានល្អ អាចរួមចំណែកបង្កើន

ណែនាំអំពីការរៀបចំអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់

លិចទឹក ដូចជា ត្រី និងវារីសត្វដទៃទៀត (កង្កែប ខ្យង ។ល។)

ទំនាបលិចទឹក។ លើសពីនេះ វាអាចមានប្រយោជន៍ក្នុងការផ្តល់

ផលិតភាពធម្មជាតិនៃធនធានជលផលក្នុងបរិស្ថានតំបន់ទំនាប

សម្រាប់បំពេញតម្រូវការបរិភោគនៅតាមមូលដ្ឋាន និងតម្រូវកា
 រ
អាហារូបត្ថម្ភ។

គោលការណ៍ណែនាំនេះ

មានគោលបំណងចងក្រងជា

សម្រាប់រួមចំណែក

ដល់ការបង្កន
ើ ផលិតភាពធម្មជាតិនធ
ៃ នធានជលផលនៅក្នង
ុ តំបន់
ព័ត៌មានដើម្បីរៀបចំគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធាន
ជលផលនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹក។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំហាននីមួយៗក្នុងការគ្រប់គ្រង

CFR-

ឯកសារអំពកា
ី រអនុវត្តល្អ ក្នង
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ បព
្រ ន
័ ្ធ CFR-RFF ដូចះេ្ន 

RFF មានចែងក្នុងឯកសារណែនាំនេះ។ បន្ថែមលើនេះ ម៉ូឌុល

បំណងគាំទដ
្រ ល់ការអភិរកស្ តី្រ សន្ដស
ិ ខ
ុ សប្ ៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ

and FAO, 2016) ត្រូវបានរៀបចំជាមេរៀនដាច់ដោយឡែកពីគ្នា

វាមាននាទីប្រភពឯកសារសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដែលមាន
នៅក្នុងបរិស្ថានបែបនេះ។

អ្នកដែលអាចទទួលផលពីគោលការណ៍ណនា
ែ ន
ំ ះេ
គោលការណ៍ណែនាំនេះ

អ្នកអនុវត្តនៅទីវាល

ត្រូវបានរៀបរៀងឡើងសម្រាប់

អ្នករៀបចំផែនការ

ទាំងពីជាមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល

និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

និងអង្គការមិនមែនដ្ឋាភិបាលដែល

មានបំណងផ្តល់ ឬគាំទ្រ ដល់ការសម្របសម្រួល ដើម្បីពង្រឹង

CFRs ដែលមានស្រាប់ និង RFFs នៅកម្ពុជា។ បន្ថែមលើនេះ

សមប
្រា ប
់ ណ្តះុ បណ្តល
ា ស្តព
ី កា
ី របង្កន
ើ CFR -RFF (FiA, WorldFish

អំពីទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នានានៃការគ្រប់គ្រង CFR-RFF ដែលរួម

មាន កត្តាជីវសាស្រ្ត និងគីមីនៃទឹក ការត្រួតពិនិត្យតាមដានផល
ចាប់។ល។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃឯកសារគោលការណ៍ណែនាំនេះ

1>

គោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវបានរៀបចំជាពីរផ្នែក៖

ផ្នែកទី១៖ ប្រព័ន្ធធនធានជលផលនៅតាមវាលស្រែ និង

សះ្រ ជមក
្រ តស
ី្រ ហគមន៍។ ផ្នក
ែ នះេ ពិពណ៌នាដោយសង្ខប
េ
គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

1

អំពីបរិបទសម្រាប់ប្រព័ន្ធ RFF-CFR និងពិពណ៌នាអំពី

បង្ហាញព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ
 ្លះៗ

ជមក
្រ តស
ី្រ ហគមន៍ផងដែរ។

ការធ្វើផែនការលម្អិត

បញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលសំខាន់ៗទាំងបី ក្នុងការរៀបចំ RFF-

ជួយបង្កើតការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលកំពុងពិភាក្សា។

2>

រួមទាំងភាពខុសគ្នន
ា វូ បភ
្រ ទ
េ សះ្រ

ផ្នែកទី ២៖ ដំណើរការរៀបចំ RFF-CFR ។ ផ្នែកនេះ គូស
CFR និងសកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ។

សម្រាប់សកម្មភាពនីមួយៗ មានការផ្តល់សេចក្តីណែនាំ
ច្បាស់លាស់ និងជាក់ស្តែង។

វិធីពង្រឹងដំណើរការរៀនសូត្រ
វិធីសំខាន់ៗដែលភាគីពាក់ព័ន្ធអាចពង្រឹងដំណើរការរៀន

ដែលអាចជាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់អ្នកចូលរួម

ជាពិសេសក
 ្នុង

និងការចាត់អាទិភាព

ការបង្ហាញ

ក្រាហ្វិក និងរូបភាពសាមញ្ញៗ ពិតជាមានប្រយោជន៍ ដើម្បី

"អ្នកខាងក្រៅ" ដែលមានជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផលិតកម្មក្នុង
ដែ ន ទឹ ក សាបនិ ង /ឬសំ ណុំ ល ក្ខ ណៈសមស្រ ប នៃ ប្រ ព័ ន្ធ

RFF-CFR គួរតែអាចផ្តល់ជាធាតុចូលតាមការចាំបាច់ ដើម្បី
ធានាថា ការវាយតម្លៃ និងផែនការត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អ
ស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំនៅថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីចែករំលែកព
 ័ត៌មាន

សូត្រសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ RFF-CFR ឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ

ជាមួយគណៈកម្មការCFR អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងរ ដ្ឋបាល

ធានាឱយ្ មានការពិគះ្រោ យោបល់ និងរៀបចំផន
ែ ការ ជាមួយ

ពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពធៀបនឹងផែនការការងារប្រចាឆ
ំ ំា្ន ដែល

មានដូចខាងក្រោម៖

ជលផល គឺជាឱកាសដ៏សខា
ំ ន់បផ
ំ ត
ុ សមប
្រា អ
់ ក
្ន ចូលរួម ដើមប្ ី

អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅមូលដ្ឋាន ដែលរួមទាំងមេភូមិ និង

ទាក់ទងនឹងកា
 រកែលំអសមត្ថភាពនៃគណៈកម្មការ

ទីតាង
ំ ការវាយតម្លព
ៃ ត
ី មវូ្រ ការ និងការធ្វផ
ើ ន
ែ ការសកម្មភាព

ដែលទទួលបាន ការរៀបចំផែនការ ជាមួយការប្តេជអនុ
្ញា វត្ត

ការយល់ដឹងដូចគ្នា តាំងពីដើមដំបូង។

ដើម្បីទទួលបានលិខិតសរសើរជាផ្លូវការ។

CFR

បធា
្រ នឃុឱ
ំ យ្ បានសមសប
្រ នៅក្នង
ុ ដណា
ំ
ក់កាលជស
ើ្រ រ
ស
ើ 

ដោយឆ្លះុ បញ្ចង
ំា និងចែករំលក
ែ អំពប
ី ញ្ហប
ា ឈ
្រ មនិងមរ
េ ៀន

អន្តរាគមន៍ និងគ្រប់គ្រង។ ការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឱ្យមាន

ទៅអនាគត និងសម្រាប់គណៈកម្មការដែលអនុវត្តបានល្អ

2

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

© Fani Llaurado/WorldFish

សមាសភាគនីមយ
ួ ៗ

និង

EpñkTI 1
1>1

ប្រព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលស្រែ
និងសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ប្រព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលស្រែ

រូបទី១ ផ្តល់ការពន្យល់ងាយៗអំពីថាតើប្រព័ន្ធ  RFF-CFR ដំណើរការដោយរបៀបណានៅតាមវាលស្រែដែលល
 ិចទឹកតាមរដូវ

ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

េនចុងរដូវវស្សោ ្រតីផា�ស់ទីចូលេទក�ុង្រសះជ្រមក
ក�ុងេពលទឹកកំពុង្រសកចុះ

្រតីរស់េនេពញរដូវ្របាំងក�ុង្រសះជ្រមក ែដលជា
កែន�ងហមឃាត់ករេនសទ

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

រូបទី១៖ គំនូសតាងដែលបង្ហាញពីដំណើរការនៃប្រព័ន្ធ RFF-CFR
ជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ធនធានជលផលតាមវាល

ស្រែនៅមូលដ្ឋានដែលងាយចូលដល់ បានប្រឈមនឹងការគំរាម
កំហែងកាន់តែច្រើនឡើង

ដោយសារការកើនឡើងជាទូទៅនៃ

សម្ពធ
ា ពីការនសា
េ ទ ការពងក
ី្រ និងការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត របៀបធ្វក
ើ សិកម្ម

លិចទឹក

វាលស្រែកាន់តែថយចុះ នៅពេលមានទឹកវិញ។

1>2

ផងដែរ។ ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយ គេដឹងថាត្រីប្រើប្រាស់វាល

សដ
ែ្រ ម
ើ ប្ ប
ី ន្តពជ
ូ ពង និងជាកន្លង
ែ រកចំណី និងជាជមក
្រ ស
 មប
្រា ់
ការធំលូតលាស់។ ដូច្នេះ វាលស្រែគួរតែត្រូវបានចាត់ជាផ្នែករួម
មួយនៃការគ្រប់គ្រងធនធានជលផល

ដើម្បីអាចរួមចំណែក

យ៉ាងសំខាន់ដល់ផលិតកម្មត្រីជារួម និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋាន

(De Silva et al. 2013a)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការ
ពងក
ី្រ បព
្រ លភាពកសិកម្មដល
ែ ជាទូទៅ ពាក់ព័
 នន
្ធ ង
ឹ ការបប
ើ្រ ស
្រា ់

ថ្នាំគីមីកសិកម្មកាន់តែច្រើនឡើង (De Silva et al. 2013a)

និងការកែប្រែប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដូចជា ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ ធារាសាស្ដ្រ និងការរេចរិលព្រៃលិចទឹក បានបង្កើត
ឧបសគ្គដល់ការផ្លាស់ទីរបស់ត្រី។ ក្នុងករណីបែបនេះ ត្រីអាចពុំ
មាននៅសស
េ សល់កង
ុ្ន ចំនន
ួ គប
្រ គ
់ ន
្រា ក
់ ង
ុ្ន បភ
្រ ពទឹកនៅរដូវបង
ំ្រា

ដែលប៉ះពាល់ដល់ការបន្តពូជ និងការលូតលាស់ក្នុងតំបន់ទំនាប

ដូច្នេះធ្វើឱ្យផលិតផលត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅ

ផ្នែក/សមាសភាគនៃប្រព័ន្ធធនធាន
ជលផលតាមវាលស្រែ

ផ្នក
ែ /សមាសភាគរូបវន្តចប
ំ ងៗសមប
្រា ប
់ ព
្រ ន
័ ្ធ RFF/CFR នៅ

្វើ រាចរ និង
កម្ពុជារួមមាន ១) ស្រះសហគមន៍ii ២) ច្រកត្រីធច
៣) វាលស្រែទំនាបលិចទឹក។

ស្រះសហគមន៍ គឺជាប្រភពទឹកជាប្រចាំ ដែលក្នុងនោះត្រី

និងវារីសត្វដទៃទៀតអាចរស់នៅបានក្នុងរដូវប្រាំង

ដែលមាន

រយៈពេលអ
 ូសបន្លាយ មុននឹងវិលត្រលប់មកទំនាបលិចទឹកវិញ
នៅរដូវទឹកឡើង។

ច្រកត្រីធ្វើចរាចរ គឺជារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រមួយ ដែលមា
 ន

ទម្រង់ផ
 ្សេងៗគ្នា រួមមាន ប្រឡាយទឹក អូរ ឬទម្រង់ផ្សេង

ទៀតនៃប្រភពទឹក ឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ជាការតភ្ជាប់
រវាង

CFR

និងក្សេត្រប្រព័ន្ធនៅតាមវាលស្រែ។

ជាចាំបាច់

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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គឺត្រូវមានទឹកហូរគ្រប់គ្រាន់ និងគ្មានឧបសគ្គរាំងស្ទះ នៅតាម

ជាតំបន់ដល
ែ មានការកល
ែ អ
ំ ជម្រកខ្លះៗផងដែរ។ ឧទាហរណ៍៖

និងវា
 លស្រែ។

ជម្រើសបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់បង្កើតជម្រកត្រី

បណ្តាញផ្លូវទឹក ដើម្បីធានាឱ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អរវាង CFR

វាលសក
ែ្រ ង
ុ្ន ទំនាបលិចទឹក សំដៅទៅលើកស្ ត
េ ប
្រ ព
្រ ន
័ ដ
្ធ ល
ែ 

លិចទឹក និងជាកន្លែងដែលត្រីអាចសាយភាយ នៅរដូវមានទឹក
ជំនន់ ដើមប្ រី កចំណី និងបន្តពជ
ូ និងជាកន្លង
ែ ដែលគអា
េ ចចាប់តី្រ
និងវារីសត្វដទៃទៀត។

ៃ ហគមន៍សះ្រ ជមក
្រ តី្រ សំដៅ
តំបន់រងឥទ្ធិពល (Zol) នស

ស្រះតូចៗដែលត្រូវបានជីកនៅក្នុងវាលស្រែ ត្រូវបានចាត់ថាជា

ក្រៅពីសហគមន៍

ស្រះជម្រកត្រី ។ ការកែលម្អទាំងនេះ អាចជួយទ្រទ្រង់ដល់ត្រី
និងវារីសត្វដទៃទៀត

ក្នុងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលខ្លី

ដែលកើតឡ
 ើងជារឿយៗនៅកម្ពុជា ក្នុងចន្លោះខែកក្កដា និង
សីហា ជារៀងរាល់ឆ
 ្នាំ។

បន្ថែមលើសមាសភាគរូបវន្តទាំងនេះ

គណៈកម្មការ

លើតប
ំ ន់ដល
ែ រងឥទ្ធព
ិ ល ដោយសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី។ នេះ

សហគមន៍ស
 ះ្រ ជមក
្រ តី្រ ដែលមានសមាជិកស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ក
្ត ង
ុ្ន មូលដ្ឋន
ា 

សាយភាយទៅដល់ ដើម្បីបន្តពូជ និងល
 ូតលាស់។ ដោយសារ

ដែលរស់នៅក្នង
ុ តំបន់រងឥទ្ធព
ិ លនស
ៃ ហគមន៍សះ្រ ជមក
្រ តី្រ មាន

គឺជាដែនដែលតធ
ី្រ ំ ឬ កូនតី្រ មកពីសហគមន៍សះ្រ ជមក
្រ តី្រ អាច
ហេតុផលនេះ ប្រការសំខាន់គឺត្រូវពិចារណាអំពី ZOI ទាំងមូល

នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធ
 នធានជលផលនៅតាមវាលស្រែ។

នៅ

ក្នុងឯ
 កសារណែនាំនេះ ជាញឹកញាប់ វាលស្រែត្រូវបានចាត់ជា

តំបន់រងឥទ្ធិពល(Zol)នៃសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី។

វាក៏អា
 ច

ចំនន
ួ ៥ ទៅ ១០ នាក់ ដែលត្រវូ បានជ្រស
ើ រើសដោយសហគមន៍

ភារៈទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង និងកែលម្អ CFR និងផ្តល់
កិច្ចការពារពីការនេសាទល្មើសច្បាប់។ នៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេស

កម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងខណ្ឌរដ្ឋបាល
ជលផល គណៈកម្មការ CFR អាចបានការទទួលស្គាលជា
់ ផ្លូវកា
 រ

កំណត់សំគាល់
ទ្វារទឹក
សហគមន៍
ស្រះជម្រកត្រី
ប្រភេទទី ១-៤
បង្គោលក្រិត
កំពស់ទឹក
វាលស្រែ
បង្គោលក្រិត
កំពស់ទឹក

កូនស្រះជម្រក
ក្នុងស្រែ
ប្រឡាយ
តំបន់រង
ឥទ្ធិពល

រូបទី២. សមាសភាគរូបវន្តចំបងៗនៃប្រព័ន្ធធនធានជលផលតាមវាលស្រែ/សហគមន៍ស
 ្រះជម្រកត្រី
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

តើប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែមានដំណើរការបែបណា?

ករេនសទក�ុងជ្រមក

ជ្រមកេនរដូវ្របាំង

េដីមរដូវវស្សោ

លបេនតមផ�ូវ្រតី
ផា�ស់ទី

ករផា�ស់ទីេចញៃន្រតីេមពូជ
នង
ិ កូន្រតី
ករផា�ស់ទ្រី តឡប់
ចូលមកវ ិញ

អ្រត្រតង
ី ប់េនេពល
ផា�ស់ទី

ផុតរដូវវស្សោ

លបេនតមផ�ូវ្រតី
ផា�ស់ទី

េបៀចប់្រតី

ជីវមា៉ស្រតីនិង
វរសត�
ី ដៃទេទៀត
េកីនេឡង
ី េ្រចីន

វលែ្រស

ករេនសទ
តមវលែ្រស
និងទីជុំវ ិញ

រូបភាពទី៣៖ ដ្យាក្រាមនៃប្រព័ន្ធធនធានជលផលនៅតាមវាលស្រែ (ប្រភព៖ ដកស្រង់ពី Guttman & Gregory 2002)

ពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត ចំពោះសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី។

ដើម្បី

បានការទទួលស្គល
ា ប
់ ប
ែ នះេ គណៈកម្មការតវូ្រ បំពញ
េ លក្ខខណ្ឌ
មួយចំនួន រួមទាំង ការបង្កើតលក្ខន្តិកៈសមស្របសម្រាបC
់ FR

ដោយត្រូវមានបុគ្គលដើម្បីបំពេញមុខងារដែលបានកំណត់នៅ

ក្នុងគណៈកម្មការនោះ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត។

រចនាសម្ព័ន្ធ និងតួនាទីរបស់គណៈកម្មការ CFR

លើគណៈកម្មការនេះ។

អនុប្រធាន៖ គាត់ជួយប្រធានគណៈកម្មការ។

លេខាធិការ៖ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការប្រជុំ និង
រក្សាកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

បឡា
េ ៖ ទទួលខុសតវូ្រ លើការរកសា
្ ទុកឯកសារអំពថ
ី វិកាដ
 ល
ែ
រៃអង្គាសបានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ RFF-CFR។

ក្រុមល្បាត CFR៖ អ្នកទាំងនេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការល្បាត

ជាទូទៅ គណៈកម្មការ CFR មានរចនាសម្ព័ន្ធដូចខាង

នៅ CFR និងតំបន់រងឥទ្ធិពលទូទៅ ដោយមានការសម្រប

ប្រធានគណៈកម្មការ៖

សំដៅលើបេក្ខជន

នេសាទល្មើសច្បាប់។ សមាជិកក្រុមល្បាតមានសិទ្ធិបញ្ឈប់

សំឡេងឆ្នោតច្រើនជាងគេ។ គាត់ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវ

ពួកគេ។ ពួកគេត្រូវរាយការណ៍អំពីករណីនេះភ្លាមៗ ទៅ

ក្រោមiii ៖

ជាធម្មតា

សម្រាប់មុខដំណែងជាគណៈកម្មការ CFR ដែលទទួលបាន

សម្រួលជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដើម្បីការពារពីការ

អ្នកនេសាទល្មើសច្បាប់ និងរឹបអូសឧ
 បករណ៍នេសាទរបស់

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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នគរបាលមូលដ្ឋាន ឬប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ដែលបន្ទាប់មក

ត្រូវរាយការណ៍ទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដើម្បីចាត់វិធាន
ការបន្ថែមទៀត យោងតាមច្បាប់ជលផល។

ការបង្កើនចំណេះដឹងនិងចែករំលែកព័ត៌មាន៖

អ្នកទាំង

ហាមឃាត់នៅក្នុងតំបន់រងឥទ្ធិពល

yy របៀបដែលសមាជិកក្រុមល្បាតអាចបញ្ឈប់ និងឃាត់
ខ្លន
ួ អ្នកនសា
េ ទល្មស
ើ ចបា
្ ប់ និងរឹបអូសឧបករណ៍ន
 សា
េ ទ

របស់ពួកគេបាន?

នេះទទួលខុសត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានអំពីគោលបំណងនៃ

yy ការកំណត់ពីការអនុញ្ញាត ឬហាមឃាត់ការចាប់ត្រីតាម

ដែលបានគ្រោង និងអនុវត្តដោយគណៈកម្មការនេះ។

ត្រូវដាក់ជូនលក្ខន្តិកៈទាំងនេះ មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី

CFR និងគណៈកម្មការរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងសកម្មភាពនានា

ប្រពៃណីឬតាមទម្លាប់នៅក្នុង CFR។

សុំការឯកភាព មុនពេលបញ្ជូនទៅខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។ ការ

លក្ខន្តិកៈសម្រាប់ស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍

ឯកភាពលើលក្ខន្តិកៈទាំងនេះ ស្ថិតក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌនានា

គណៈកម្មការ CFR នីមួយៗ មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើ

សមប
្រា ់ CFR ដែលមានការទទួលស្គល
ា ជា
់ ផ្លវូ ការពីមន្ទរី ក
 សិកម្ម។

កំណត់តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ

ការគ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ច CFR

កំណត់សកម្មភាពដែលអនុញ្ញាត

និងថ្នាក់ជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង

ការបង្កើតលក្ខន្តិកៈដើម្បី៖

នៃគណៈកម្មការ CFR។

និងហាមឃាត់នៅក្នុង

CFR និងតំបន់ទូទៅដែលហាមឃាត់ការនេសាទ រួមមាន៖

yy ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទ ដែលអាចអនុញ្ញាត និងត្រូវ

រូបទី៤ខាងក្រោមបង្ហាញពី ការចាត់ចែងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រព័ន្ធ CFR-RFF ក្នុងបរិបទកម្ពុជា។

MAFF,
FiA

ថ្នាក់ជាតិ

FiAC,
PDA,
PDWRM

ខេត្ត
CSOs,
(NGOs,
CBOs)

ស្រុក

សំគាល់៖

CC/VC = ក្រុមប្រឹក្សាឃំ/ុ គណៈកម្មការភូមិ

ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

CC/VC

MAFF =ក្រសួងកសិកម្ម រុកា្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
FiA = រដ្ឋបាលជលផល
FiAC = ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល

សមាជិក

សហគមន៍

គណៈកម្មការ

សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

PDA = មន្ទីរកសិកម្មខេត្ត
PDWRM = មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្ត

រូបទី៤៖ ការចាត់ចែងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ្នាក់ជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធ CFR-RFF
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

1>3

ប្រភេទស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍

នៅកម្ពុជា សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី ត្រូវបានចែកជា ៤

ប្រភេទខុសៗគ្នា (Brooks et al. 2015)។

ប្រភេទទី១ តំណាងឱ្យស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ ក្នុងអា
 ង
ស្តុកទ
 ឹកនៅតំបន់ខ្ពស់

ប្រភេទទី២ តំណាងឱ្យស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ នៅក្រៅ
តំបន់ងា
 យជន់លិច (សម្រាប់តំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេ

ប្រភេទទី៣

តំណាងឱ្យស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ដែល

ងាយជន់លច
ិ (ជាទូទៅ នៅចន្លះោ ផ្លវូ ជាតិលខ
េ ៥ និង ៦)។

ប្រភេទទី៤ តំណាងឱ្យស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ ដែលស្ថិត
ក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិធំៗ
ទឹកបឹងទន្លេសាប។

ជាពិសេសក្នុងតំបន់ទំនាបលិច

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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សាប ដែលជាទូទៅ កំណត់ដោយផ្លូវជាតិលេខ ៥ និង ៦)

ប្រភេទទី ១. អាងធារាសាស្រ្ត
(ឧ. គុជនប់ - ពោធិ៍សាត់)
ដែនទឹកធំៗ តាមធម្មតាក្នុងអាងស្តុកទឹកក្នុងត
 ំបន់ខ្ពស់ ដោយរក្សាទុក

មួយផ្នែកជា CFR

ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រែប្រាំងដែលមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រព
បំពាក់ដោយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹក
មានប្រឡាយវែង និង/ឬផ្លូវទឹកទៅកាន់ស្រែ

© Sean Vichet/WorldFish

បរិមាណទឹកប្រែប្រួល និងផ្លាស់ប្តូរឆាប់រហ័ស
មានការគ្រប់គ្រងការស្រោចស្រពទឹកទៅស្រែ

មានការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីកសិកម្មកាន់តែច្រើនឡើង ដោយសារពង្រីក

ប្រពលភាពកសិកម្ម

ប្រភេទទី២. ស្រះសហគមន៍ មិនជន់លិច
(ឧ. ល្បើក កិត្តិយស - សៀមរាប)
ជាស្រះសហគមន៍ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹក
និងតាមធម្មតា គ្មានការជន់លិច
© Sean Vichet/WorldFish

ជាញឹកញាប់ វាជាស្រះរាក់ៗ ដោយផ្នែកខ្លះគោកនិង
មានបណ្តាញផ្លូវទឹកខ្លីៗតភ្ជាប់ទៅស្រែ។

ប្រភេទទី៣៖ ស្រះសហគមន៍ដែលជន់លិច
(ឧ. ត្រពាំងធ្លកមានជ័យ - កំពង់ធំ)
ជាស្រះសហគមន៍ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹក
និងច្រើនតែមានទឹកជន់លិច

ច្រើនតែជា ស្រះរាក់ៗ ហើយផ្នែកខ្លះគោក និង
មានបណ្តាញផ្លូវទឹកខ្លីៗតភ្ជាប់ទៅស្រែ
© Sean Vichet/WorldFish

ប្រភេទទី៤៖ នៅក្នុងដែនទឹកធំៗ
(ឧ. បឹងរលំ-កំពង់ធំ)
វាលទំនាបធម្មជាតិ ដែលបង្កើតជាអាងទឹកយ៉ាងធំមួយ និងមានផ្ទៃដី

យ៉ាងធំដែលរងការជន់លិច

មានទំហំតូច ធៀបនឹងផ្ទៃអាងទាំងមូល

មាននៅតាមកន្លែងជាច្រើន និងតភ្ជាប់នឹងវាលស្រែ
តាមរយៈផ្លូវទឹកតូចៗជាច្រើន
© Try Vanvuth/WorldFish
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

ស្រែជម្រៅ ដែលជាកន្លែងងាយរងការជន់លិចនិង
តំបន់ធ្វើស្រូវប្រដេញទឹកខ្លះៗផងដែរ

EpñkTI 2
2>1

ដំណើរការរៀបចំ RFF-CFR

ដំណាក់កាល និងសកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធ RFF-CFR

ផ្អែកតាមបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្ត RFFEPកន្លងមក ការចាត់ចែងរៀបចំនិងគ្រប់គ្រង RFF នៃ CFRs ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

អាចចែកចេញជាបីដំណាក់កាលគឺ៖

1>
2>
3>

ការជ្រើសរើសទីតាំង

ការវាយតម្លៃពីតម្រូវការ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និង
អន្តរាគមន៍ និងការគ្រប់គ្រង

ដំណាក់កាលទាំងបី បានបង្ហាញក្នុងរូបទី៥ និងមានអធិប្បាយលម្អិតក្នុងផ្នែកនានាខាងក្រោម។

ការជ្រើសរើស
ទីតាំង

ការវាយតម្លៃ

តម្រូវការ និងរៀបចំ
ផែនការសកម្មភាព

អន្តរាគមន៍

និងការគ្រប់គ្រង

សិក្សាឯកសារ និងទស្សនកិច្ច

រៀបចំសេណារីយ៉ូល្អ

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និង

រៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់

សមត្ថភាព គណៈកម្មការ CFR

កែលម្អប្រព័ន្ធជីវៈរូបសាស្រ្ត

ទីតាំង

ជ្រើសរើស

ការចុះសិក្សាបឋមនៅតាមទីតាំង
ការវាយតម្លៃនិងជ្រើសរើស
CFR-RFF
ចែករំលែកល
 ទ្ធផលនៃ

ការជ្រើសរើស

រៀបចំឧបករណ៍វាយតម្លៃ
ប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំង
វាយតម្លៃតម្រូវការកែលម្អ

ចំណេះដឹងអំពីការគ្រប់គ្រង
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ CFR-RFF

ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយ

រៀបចំផែនការលម្អិត និង

តម្លៃប្រសិទ្ធភាពអន្តរាគមន៍

ចាត់អាទិភាព

រៀបចំក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យ
តាមដាន និងវាយតម្លៃ

រូបទី៥៖ ដំណាក់កាល និងសកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធ RFF-CFR

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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មានស្រាប់ រួមទាំងរបាយការណ៍ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ

ការជ្រើសរើសទីតាំង

ការជ្រើសរើសទីតាំង គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ដំបូងដែល

នាំមកនូវជោគជ័យក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធ CFR-RFF ដែលរួមទាំង

ការធានាសមច
្រេ គោលដៅជាចុងកយ
្រោ ពម
្រ ទាំងផ
ល
្ត គ
់ ណ
ុ តម្លៃ
ខ្ពស់បំផុតមកវិញសម្រាប់ថវិកាដែលបានចំណាយ។
នៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជា

ដំណើរការនេះចាប់ផ្តើម

ដោយការស្វែងរកតំបន់សក្តានុពលសម្រាប់អន្តរា
 គមន៍ នៅក្នុង

ប្រព័ន្ធ CFR-RFF ដែលមានស្រាបiv់ ហើយលទ្ធផលទាក់ទងនឹង
CFR-RFFs ដែលមានស្រាប់ ត្រូវតែបានជ្រើសរើស និងឯកភាព
ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ដោយសារទីតាំងដែលត្រូវ

ជស
ើ្រ រស
ើ តវូ្រ គោរពយ៉ង
ា តឹងរឹង
ុ តាមគោលការណ៍នកា
ៃ រអភិរក្ស

ធនធាន ទើបអាចទទួលជោគជ័យ គេចាំបាច់ត្រូវគិតពីលទ្ធភាព
ដែលអាចកើតមានជម្លោះលើបញ្ហាធនធានទឹក និងត្រី រវាង

គណៈកម្មការ CFR និងសមាជិកសហគមន៍។ ផ្អែកលើបទ
ពិសោធន៍ជា
 មួយ RFFEP ការជស
ើ្រ រស
ើ ទីតាង
ំ ដោយបង
ុ្រ បយ
្រ ត
័ ្ន
និងការពិគ្រោះយោបល់

រួមជាមួយការរៀបចំផែនការតាមបែប

ផែននៃការចូលរួម ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះ នឹងជួយ
ទប់ស្កាត់ជម្លោះទាំងនោះ (Miratori and Brooks 2015)
ជាច្រើនឆ្នាំ។

ជ្រើសរើស។

និង

សម្រាប់ការ

សកម្មភាពនះេ ទាក់ទងនឹងការសិកសា
្ ឯកសារសវ្រា ជវ្រា ដែល
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

ក្រោយពីបានកំណត់ទីតាំងដែលមានសក្តានុពលរួចហើយ
ក្រុមការងារគម្រោង

គួរជួបបុគ្គលមួយចំនួននៅតាមមូល

ដ្ឋាននោះ ដែលជាមនុស្សមានចំណេះដឹង និងការយល់ដឹង
ពាក់ព័ន្ធ នឹងប្រព័ន្ធរូបវន្តនៃ CFR-RFF ផងដែរ។

សកម្មភាពនេះជួយអ្នកសវ្រា ជវ្រា /ក្រម
ុ សវ្រា ជវ្រា ក្នង
ុ ការបង្កត
ើ 

តារាងអំពីសំណុំលក្ខណៈ និងលក្ខខណ្ឌ ដែលសមស្របនានា
សម្រាប់ជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជ្រើស

រើសទីតាំង។ គំរូសេណារីយស
៉ូ មស្របមួយ ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង

ឯកសារណែនាំនេះ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័នC
្ធ FR-RFF នៅ

កម្ពុជា។ "ឧបសម្ព័ន្ធ ១ សំណុំលក្ខណៈសម្រាប់សេណារីយ៉ូ
សមស្របមួយនៃ CFR "។

2>2>2 ការរៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការ
ជ្រើសរើសទីតាំង

លទ្ធផលចំបងដែលបានពីជំហាននេះ គឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ

ក្នុងក្រុមអ្នកអនុវត្តគម្រោង។

ទសស្ នកិចតា
្ច មទីតាង
ំ ជាក់សង
ែ្ត មានគោលដៅស្វង
ែ យល់បន្ថម
ែ
CFRs-RFF

សម្រាប់ជាគោលដៅនៃការពង្រឹងបន្ថែម។

ដែលមានស្រាប់

ការសិក្សាឯកសារដែលមានស្រាប់ និងផ្អែកលើការពិភាក្សានៅ

និងទស្សនកិច្ចតាមទីតាំង

ទៀតអំពីប្រភេទនៃតំបន់ដែលមាន

ពីទីតាំងភូមិសាស្រ្តសម្រាប់ CFR-RFF

មួយឈុត ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពី

2>2>1 ការសិក្សាឯកសារដែលមានស្រាប់
គោលបំណងនៃការសិក្សាឯកសារដែលមានស្រាប់

និងមិនបោះពុមផ
្ព សា
្ យ ព្រមទាំងផែនទី ក៏ដច
ូ ជា ស្វង
ែ យល់

សកម្មភាពនេះគួរផ្តោតការយក

ចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃតម្រូវការរៀបចំ

និងគ្រប់គ្រង

CFR-RFF ដែលរួមទាំង កត្តារូបសាស្រ្ត ជីវសាស្រ្ត សង្គម ទិដ្ឋភាព
ចបា
្ ប់ និងស្ថប
ា ន
័ ។ ឧទាហរណ៍អព
ំ ល
ី ក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ ចំបងៗសមប
្រា ់

ជស
ើ្រ រស
ើ ទីតាង
ំ មានបង្ហញ
ា ក្នង
ុ បអ
្រ ប់ទី ១ ខាងកម
្រោ ។ ព័តមា
៌ ន

លម្អត
ិ បន្ថម
ែ ទៀត ដែលរួមទាំងគំរឯ
ូ កសារសមប
្រា ប
់ ប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន 
ការជ្រើសរើសទីតាំង

មានបង្ហាញក្នុងឯកសារណែនាំស្តីពីការ

© Finn Thilsted/WorldFish

2>2

ប្រអប់ទី១៖ ឧទាហរណ៍អំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ សម្រាប់ការជ្រើសរើសទីតាំង RFF-CFR
កត្តារូបសាស្រ្ត៖

CFR មិនរីងទឹកនៅរដូវប្រាំងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

CFR មានបណ្តាញតភ្ជាប់ ឬមានសក្តានុពលសម្រាប់បង្កើតបណ្តាញតភ្ជាប់ទៅវាលស្រែដែលស្ថិតនៅជុំវិញ
CFR មានទំហំធំល្មម ដែលអាចរក្សានិរន្តរភាពផលិតផលជីវសាស្រ្ត។ល។
កត្តាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច៖

ទីតាំងដែលបានជ្រើសរើសមានសក្តានុពលក្នុងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សមាជិកសហគមន៍ក្រីក្រ

ការដាក់អាងទឹកនេះជាសហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី នឹងមិនរារាំងសកម្មភាពនានាដែលត្រូវការទឹកក្នុងអំឡុងពេល
គ្រោះរាំងស្ងួតនោះឡើយ

មនុស្សគ្រប់គ្នា អាចប្រើប្រាស់ CFR នោះ ពោលគឺ មិនត្រឹមតែម្ចាស់ដីនោះទេ

សហគមន៍មូលដ្ឋានមានការប្តេជ្ញាមោះមុត និងរួមចំណែក ក្នុងការកែលម្អ CFR ។ល។
ទិដ្ឋភាពច្បាប់៖

គ្មានជម្លោះកម្មសិទ្ធិដីធ្លីលើទីតាំង CFR ឬដីស្រែ ឬលើការប្រើប្រាស់ដីធ្លី/ទឹកនោះឡើយ
មានការទទួលស្គាល់ទីតាំង CFR តាមផ្លូវច្បាប់ និងនៅក្នុងមូលដ្ឋាន

ទិដ្ឋភាពស្ថាប័ន៖

អាជ្ញាធរ និងរដ្ឋបាលជលផល (កម្ពុជា) គាំទ្រដល់ការបង្កើតគណៈកម្មការ CFR និងការអនុវត្តនៃអន្តរាគន៍

គណៈកម្មការសហគមន៍ (គណៈកម្មការ CFR) មានដំណើរការរួចហើយ ឬមានសក្តានុពលសម្រាប់បង្កើត
ជាគណៈកម្មការ CFR នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះ។

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ CFR-RFF "ឧបសម្ព័ន្ធ ៥៖ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ
ពិស្តារក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់អន្តរាគមន៍ RFF/CFR"។

2>2>3 ការចុះសិក្សាបឋមនៅតាមទីតាំង
ការចុះសិក្សាបឋមនៅតាមទីតាំង

ការងារនិងអ្នកពាក់ពន
័ នៅ
្ធ មូលដ្ឋន
ា អាចពិនត
ិ យ្ និងឃញ
ើ ទតា
ី ង
ំ 

ដែលមានសក្តានុពល ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើអាចជ្រើស

ក្រុមអ្នកអ
 នុវត្ត

គម្រោង រួមជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា ដូចជា មេភូមិ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

គណៈកម្មការ CFR ដែលមានសប
្រា ់ ឬគណៈកម្មការកម
ុ្រ កសិករ

ប្រើប្រាស់ទឹក (FWUG) (បើមាន) និងតំណាងផ្សេងទៀតក្នុង
សហគមន៍ គួរតែបានធ្វកា
ើ រវាយតម្លៃរហ័សមួយនៅតាមទីតាំង
CFRនីមួយៗ។ ការចាត់ចែងជាមុន គួរតែបានរៀបចំឡើង ដើម្បី

ឱយ្ បជា
្រ ជនក្នង
ុ មូលដ្ឋន
ា ជួបគ្ននៅ
ា ទីតាង
ំ នោះសមប
្រា ធ
់ កា
ើ្វ រវាយ
តម្លៃ។ ការវាយតម្លៃនេះ គួរប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្កើត
និងឯកភាពគ្នាជាមុន នៅក្នុងជំហាន ២.២.២ ខាងលើ ។

2>2>4 ការវាយតម្លៃ និងជ្រើសរើស CFR-RFF
ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានសម្រាប់

CFR-RFF

ដែលមាន

សក្តានុពលនីមួយៗ ក្នុងចំណុច ២.២.១ ដល់ ចំណុច ២.២.៣

គួរតែបានយកមកវិភាគធៀបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានឯក
ភាពគ្នា។ ព័ត៌មានអំពីទីតាំងទាំងនេះ គួរតែត្រូវបានបង្ហាញនៅ
ក្នុងតារាងមួយ

ដោយដាក់ពិន្ទុទៅតាមកម្រិតដែលទីតាំងនោះ

បំពេញបានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ។ គួរផ្តល់សេចក្តីពន្យល់ខ្លីមួយ
ផងដែរ ពីមូលហេតុដែលទីតាំងនីមួយៗបំពេញបាន ឬមិនបាន
តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់។ បន្ទាប់មកទៀត គួរផ្ញើ

តារាងវិភាគនោះសម្រាប់ផ្តល់មតិ និងយោបល់ពីសមាជិកដែល
បានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមក្រុមភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូល

រួមពីមុនមក ដូចជាខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និង
អាជ្ញធ
ា រមូលដ្ឋន
ា ។ ផ្អក
ែ តាមមតិយោបល់ទាង
ំ នះេ កម
ុ្រ អ្នកអ
 នុវត្ត

គម្រោង

គួររៀបចំរបាយការណ៍វិភាគលទ្ធផលចុងក្រោយមួយ

ដែលមានបញ្ជាក់ហេតុផល

អំពីចំណាត់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ។


ផ្អក
ែ តាមចំណាត់ថក
ា្ន ន
់ ះេ លទ្ធផលចំបងដែលទទួលបានពីជ
 ហា
ំ ន

នេះ គឺតារាងស្តីពីទីតាំងដែលបានជ្រើសរើសជាបណ្ដោះអាសន្ន
តាមទមង
្រ ម
់ យ
ួ ដែលអាចបង្ហញ
ា បាន។ ការសមច
្រេ ចិតច
្ត ង
ុ កយ
្រោ 

អំពក
ី ន្លង
ែ ណាដែលនឹងតវូ្រ បានជស
ើ្រ រស
ើ គួរតែធឡ
ើ្វ ង
ើ នៅក្នង
ុ 

ដំណាក់កាលរៀបចំផែនការសកម្មភាព (សូមអានខាងក្រោម)
ដោយមានការចូលរួមទូលំទូលាយពីតំណាងសហគមន៍។
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សិក្ខាសាលាចែករំលែកលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើស

គោលដៅផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីវិធី

ជាឱកាសដើម្បីឱ្យក្រុម

រើសទីតាំងនោះសម្រាបអ
់ ន្តរាគ
 មន៍ដែរឬទេ។

2>2>5 ការចែករំលែកលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើស

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

មាន

និងមូលហេតុដែលទីតាំង

ជាក់លាក់មួយចំនួនត្រូវបានសម្រេចជ្រើសរើសយក

CFR-RFF

ការព្រមព្រៀងលើការជ្រស
ើ រើសទីតាង
ំ ជាចុងកយ
្រោ
ការកៀរគរ

និ ង ការចូល រួ ម សម្រា ប់ កា រគាំ ទ្រ នៅ មូ ល ដ្ឋា ន នាពេ ល អ នាគត
(Hortle 2013)។ សិក្ខាសាលាចែករំលែកលទ្ធផលនៃការជ្រើស
រើសទីតាំង
ទៅដល់

គួរតែរៀបចំឡើងនៅទីកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមអាច

និងដែលមានមធ្យោបាយសមស្រប។

នៅក្នុងស
 ិក្ខា

សាលានីមួយៗ ពុំគួរមានអ្នកចូលរួមមកពី CFR ខុសៗគ្នាលើសពី

២០ឡើយ។ មានការណែនាំផងដែរ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខា
សាលាបែបនេះ
នោះប៉ុណ្ណោះ។

គួរតែជាសមាជិកសំខាន់ៗនៃទីតាំងនីមួយៗ

សម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗដែលបំពេញបានតាម

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើស គួរមានសមាជិកចូលរួមចំនួន

៤រូប និងអ្នកចូលរួមពីរនាក់ មកពីទតា
ី ង
ំ នីមយ
ួ ៗដែលមិនបំពញ
េ
បានតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើស។ សិក្ខាសាលានេះក៏

ត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលពីការវាយតម្លៃពីទីតាំង ដើម្បីឱ្យអ្នកចូលរួម
មកពីទីតាំងខុសៗគ្នា

អាចយល់បានពីមូលហេតុដែលទីតាំង

របស់ខ្លួនត្រូវបានឬមិនបានជ្រើសរើស។

សិក្ខាសាលា/កិច្ចប្រជុំនេះ ក៏អាចចាត់ជាកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្តើម

គម្រោង និងជាឱកាសដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មាន

សាវតាអំពអ
ី ន្តរាគមន៍ និងចំណច
ុ ដៅសំខាន់ៗនគ
ៃ មង
្រោ ព័តមា
៌ ន
អំពីអ្នកណាខ្លះដែលអ្នកចូលរួម

ក្រុមមនុស្សដែលអា
 ចជាអ្នក

ទទួលផ
 ល និងតើសហគមន៍អាចទទួលផលតាមរបៀបណា។

ដូចះេ្ន លទ្ធផលចំបងទទួលបានពីជហា
ំ ននះេ គឺសក
ិ សា
ា្ខ លា

មួយដែលមានតំណាងចូលរួមពី CFRs មិនលើសពី២០ ដើម្បី

បង្ហាញពីលទ្ធផលវាយតម្លៃការជ្រើសរើសទីតាំង និងជាការប្រជុំ
ចាប់ផ្តើមគម្រោង។

2>3

ការវាយតម្លៃពីតម្រូវការ និង
ការរៀបចំផែនការសកម្មភាព

គោលបំណងសំខាន់នៃសមាសភាគនេះ គឺ៖

1>

កំណត់រក និងចាត់អាទិភាពលើតម្រូវការកែលម្អទាំង

ផ្នក
ែ រូបវន្តនប
ៃ ព
្រ ន
័ ្ធ CFR-RFF និងការបង្កន
ើ សមត្ថភាព
របស់បជា
្រ ជន (រួមទាំង សមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មការ
CFR) សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ រូបវន្តនC
ៃ FR-RFF
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និង

2>

រៀបចំផែនការអនុវត្តលម្អិតសម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗ។

សកម្មភាពដែលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ សមាសភាគនះេ គួររាប់ប
 ញ្ចល
ូ ៖

2>3>1 ការរៀបចំសេណារីយ៉ូល្អ
"សេណារីយ៉ូល្អ"មួយសម្រាប់ផ្នែករូបវន្តនៃប្រព័ន្ធ CFR-RFF

គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ CFR ដែលបា
 នជ្រើសរើស

នីមួយៗ។

នៅក្នុងការរៀបចំសេណារីយ៉ូ

ត្រូវកំណត់ឱ្យបាន

ច្បាស់លាស់នូវកត្តារួមផ្សំខុសៗគ្នាជាច្រើនស្របទៅតាមសំណុំ

លក្ខណៈនទ
ៃ តា
ី ង
ំ នីមយ
ួ ៗ។ ការរៀបចំនះេ គួរតវូ្រ បានធ្វស
ើ មប
្រា ់

ផ្នែកទាំងបី (CFR បណ្តាញផ្លូវទឹក និងវាលស្រែ) និងសមាស
ភាគតូចៗរបស់វាv ។ ការររៀបចំសេណារីយ៉ូល្អនេះ គួរតែបានធ្វើ
ដោយអនុលោមតាមមុខងារដែលចង់បាននៃផ្នែក

និងសមាស

ន័យថាមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុត។ ការដាក់ពិន្ទុនេះនឹងនាំឱ្យ

មានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីតម្រូវការសមត្ថភាព

និង

សកម្មភាពចាបា
ំ ច់។ ឧបករណ៍វាយតម្លស
ៃ មត្ថភាពដែលត្រវូ បាន

ប្រើប្រាស់នៅក្នុង RFFEP មានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ២ (សូម
អាននៅក្នុងMiratori and Brooks 2015ផងដែរ)។

2>3>3 ការប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំង
មុនប្រមូលព័ត៌មាននៅតាមទីតាំងក្នុងមូលដ្ឋាន

ឧបករណ៍ប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំងជាមុនស
 ិន។

គួរបង្កើត

ការរៀបចំ

ឧបករណ៍នេះ គួរតែផ្អែកតាមព័ត៌មានពីសេណារីយ៉ូល្អសម្រាប់
ប្រព័នC
្ធ FR-RFF និងឧបករណ៍វា
 យតម្លៃសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង។
បន្ទាប់ពីមានឧបករណ៍ប្រមូលព័ត៌មានរួចហើយ

ក្រុមអ្នក

ភាគតូចៗទាំងនោះ និងគួរតែផ្តោតទាំងលើ លក្ខណៈរូបវន្ត និង

អនុវត្តគម្រោងគួរចុះពិនិត្យទីតាំង CFR-RFF នីមួយៗដែលបា
 ន

សំណុំលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់កត្តារួមផ្សំនីមួយៗ អាច

ជាការល្អ គួរតែធ្វើឡើងនៅទីតាំង CFR នោះ ជាមួយត
 ំណាង

ជីវសាស្រ្ត (សូមអានតារាងទី១ ខាងក្រោមជាឧទាហរណ៍)។

ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ប្រភេទCFR នីមួយៗ ដោយអ្នកជំនាញពី
ខាងកvi្រៅ

អ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ

និងសមាជិកគណៈកម្មការ

CFR ដែលពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេស អ្នកដែលមានចំណេះដឹង និងបទ

ពិសោធន៍ផ្នែកប្រព័ន្ធផលិតកម្មក្នុងដែនទឹកសាប និង/ឬសំណុំ
លក្ខណៈដែលបានកំណត់ (Hortle 2013) ។ ឧទាហរណ៍អំពី
សេណារីយ៉ូល្អសម្រាប់ CFR ប្រភេទទី២ - គ្មានការជន់លិច និង
សម្រាប់សមាសភាគនៃCFR-RFFខុសៗគ្នា

ទៅតាមCFR

ប្រភេទនីមួយៗ មានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ១។

ក្នុង

2>3>2 ការរៀបចំឧបករណ៍វាយតម្លៃសមត្ថភាព
របស់គណៈកម្មការ CFR

ជស
ើ្រ យក និងរៀបចំកច
ិ ប
្ច ជ
្រ ម
ំុ យ
ួ ជាមួយអ្នកពាក់ពន
័ ច
្ធ មះុ្រ ដែល
អាជ្ញធ
ា រមូលដ្ឋន
ា ប្រធានសហគមន៍ សមាជិកគណៈកម្មការ CFR

ដែលមានស្រាប់ សមាជិកសហគមន៍ ម្ចាស់ដី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ដទៃទៀត។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមនេះអាចរៀបចំសំភាសន៍

មួយទល់មួយ(
 KIIs) ជាមួយបុគ្គលមួយចំនួន ដែលមិនបានចូល
រួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអ្នកពាក់ព័ន្ធចម្រុះ។ ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានដែល

ប្រមូលបានសម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗ គួរតែបានកត់ត្រា ក្នុងតារាង
សម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

2>3>4 ការវាយតម្លៃតម្រូវការកែលម្អ
ព័តមា
៌ នអំពC
ី FRនីមយ
ួ ៗ រួមផ្សជា
ំ មួយព័តមា
៌ នដែលប្រមល
ូ

បានក្នុងអំឡុងពេលចុះសិក្សានៅតាមទីតាំង

អាចយកមកប្រើ

មានការស្នើឱ្យ រៀបចំ ឧបករណ៍ វាយតម្លៃ សមត្ថ ភាពរបស់

ជាព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃប្រព័ន្ធ CFR-RFF។ នៅពេល

វាយតម្លៃតាមបែបផែននៃការចូលរួម ជាមួយតំណាងសហគមន៍

បានបង្កើតខាងលើ វានឹងផ្តល់ជាម
 ូលដ្ឋានសម្រាប់ការវាយតម្លៃ

ឧបករណ៍វាយតម្លៃសមត្ថភាព គួរត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងពេល

ដែលចង់បាន(ល្អ) និងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន គួរតែត្រូវបានចាត់ជា

ទាំង សេណារីយ៉ូល្អ និងគួរត្រូវបានបង្ហាញជូន សម្រាប់ការ

ការកែលម្អនេះ គឺជាការបង្ហាញភាពខុសគ្នា រវាងសេណារីយ៉ូល្អ

ត្រវូ បានរៀបចំនៅថ្នក
ា ខ
់ ត
េ ។
្ត បព
្រ ន
័ ដា
្ធ ក់ពន
ិ អា
ុ្ទ ចតវូ្រ បានបដ
ើ្រ ម
ើ ប្ ី

ក្រុមតែមួយដែលបានបង្កើតសេណារីយ៉ូល្អនេះ។ ឧទាហរណ៍នៃ

ពិន្ទុ '១' មានន័យថាមានសមត្ថភាពទាបបំផុត និង '៣' មាន

ខាងក្រោម។

គណៈកម្មការ CFR សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង CFR-RFF តាមរយៈការ

រួមបញ្ចូលព័ត៌មាននេះ ជាមួយព័ត៌មានអំពីសេណារីយ៉ូល្អដែល

គណៈកម្មការ CFR និងក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសហគមន៍។

ពីតម្រវូ ការកែលម្អសមប
្រា C
់ FRនោះ។ ភាពខុសគ្នរា វាងស្ថន
ា ភាព

ដំណាលគ្នាជាម
 ួយឧបករណ៍ប្រមូលព័ត៌មានអំពីទីតាំង ដែលរួម

ភាពខ្វះចន្លោះលើផ្នែកតម្រូវការកែលម្អ។

ពិគ្រោះយោ
 បល់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ដែល

ជាមួយស្ថន
ា ភាពបច្ចប
ុ ប្ ន្នរបស់ CFR ហើយគរួ តវូ្រ បានអនុវត្តដោយ

ធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបច្ចុប្បន្ន ដោយដាក់

ការវាយតម្លៃពីតម្រូវការកែលម្អរូបវន្តមានបង្ហាញក្នុងតារាងទី១

ការវាយតម្លពី
ៃ តម្រូវ

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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តារាងទី ១៖ ឧទាហរណ៍នៃការវាយតម្លៃពីតម្រូវការកែលម្អ (ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ផ្តល់នូវព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីរបៀបបង្កើតតារាងនេះ)
សមាសភាគ
(រង)

ធាតុផ្សំសំខាន់ៗ

វិមាត្រ - ទំហំ

អប្បបរមានៅរដូវប្រាំង

វិមាត្រ - ជម្រៅទឹក

អប្បបរមានៅរដូវប្រាំង

សំណុំលក្ខណៈលម្អិត
ក្នុងសេណារីយ៉ូល្អ

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន

ការវាយតម្លៃអំពត
ី ម្រូវការ
អន្តរាគមន៍

៥% នៃដែនទឹកធំ (ក្នុង ផ្ទៃទឹកការពារទំហំ១ ហ.ត
អាងទន្លេមេគង្គក្រោម)
អប្បបរមា ១ ហ.ត

៦០% នៃផ្ទៃទឹក មាន

ផ្ទៃទឹកទា
 ំងមូលមានជម្រៅ

១) ពង្រីកកន្លែងអ
 ភិរក្សទៅ

៤០% ផ្សេងទៀត មាន

ដល់មេសា

មួយអ្នកប
 ្រើប្រាស់ទឹក ៣)

ជម្រៅពី១-២ ម៉ែត្រ

ជម្រៅពី ២-៣ ម៉ែត្រ

ពី០,៥-១ ម៉ែត្រ ពីខែមីនា

ផ្នែកខាងលើ ២)ពិភាក្សាជា
យល់ព្រមលើដំណើរការក្នុង
ការបូមទឹកពី CFR សម្រាប់

ការស្រោចស្រពស្រូវប្រាំង
ភាគរយនៃផ្ទៃទឹកគ
 ្រប

រុក្ខជាតិ ២៥% ដុះដាច់

ដណ្តបដោ
់ យវារីរុក្ខជាតិ គ្នាជាដុំ និងកន្លែងខ្លះ
ដុះក្នុងដ
 ង់ស៊ីតេទាប

បរិស្ថាន CFR ដង់ស៊ីតេសម្រាស់ /
មែកឈើ

រុក្ខជាតិ (គ្របដណ្តបផ
់ ្ទៃ

ទឹកទំហំ ២០%, ប្រភេទ

មិនចាំបាច់កែលម្អ

ភាគច្រើនន
 ិងប្រភេទផ
 ្សេង
ទៀត

សម្រាស់ចំនួន១០កន្លែង គ្មានសម្រាស់/ដង្គត់ឈើ
ដែលនីមួយៗទំហំ

៤០ម សរុបត្រូវជា

រៀបចំសម្រាស់/ដង្គតឈ
់ ើ
និងលូបេតុង

២

៤០០ម២
ដើមឈើក្នុង និងនៅ
 
ជិតស
 ្រះ CFR

រុក្ខជាតិនៅតាម CFR,

ភាគខាងលើនមាត់
ៃ ស្រះ

២០០០ ម២

ដែលមា
 នកម្ពស់ទឹក

ដាំដើមឈើក្នុងទ
 ីក្បែរមាត់ទឹ
 ក/
ច្រាំង - ខ្សែទឹកភាគខាងលើ

ប្រែប្រួល និងក
 ្នុង

រង្វង់២០ ពីមាត់ទឹក
គុណភាពទឹក

– សារធាតុចិញ្ចឹម

គុណភាពទឹក - ល្អក់
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ថាសស៊ីជី ៣០-៤៥ស.ម PH(៨), PO4(០,២៥),
នៅ ខែមេសា -ឧសភា,

NO3(០), ថាសស៊ីជី

គ្មានកករដីឥដ្ឋនៅក្នុង

គ្មានកករដីឥដ្ឋ

ទឹកពណ៌បៃតង

ជម្រៅទឹក

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

មិនចាំបាច់ក
 ែលម្អ

(៤១-៤៣ស.ម), ទឹកថ្លា

នៅក្នុងជម្រៅទឹក

មិនចាំបាច់កែលម្អ

2>3>5 ការរៀបចំផែនការលម្អិត និងការកំណត់
អាទិភាព

ជំហាននះេ គួរតែធបា
ើ្វ ន នៅក្នង
ុ សិកសា
ា្ខ លាតូចៗមួយចំនន
ួ

នៅថ្នាក់សហគមន៍

និងសិក្ខាសាលាធំមួយជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

នានា។ អ្នកដែលគួរចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ អាចជា

បធា
្រ នសហគមន៍ និងសមាជិកសំខាន់ៗនស
ៃ ហគមន៍/សមាជិក
គណៈកម្មការ CFR ដែលមានសប
្រា ់ អាជ្ញធ
ា រមូលដ្ឋន
ា ម្ចស
ា ដ
់ ស
ី
ែ្រ
និងក
 ្រុមសហគមន៍ផ្សេងទៀត

ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍។

ជំហានសំខាន់ៗនៅក្នុងសិក្ខាសាលាទាំងនេះរួមមាន៖

ជំហានទី១៖ ការបង្ហាញគោលគំនិតស្តីពីប្រព័ន្ធ CFR-RFF
ការបង្ហាញគោលគំនិតអំពី CFR-RFF ដល់អ្នកចូលរួម មាន

ប្រយោជន៍ណាស់ ដើម្បីពួកគេទទួលបានព័ត៌មានសាវតាខ្លះៗ

និងការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធCFRRFF។

គួរមានការបង្ហាញជា
 ក្រាហ្វិកដោយប្រើរូបភាពនិង/ឬ

សម្ភារៈដែលជាគំនូសតាង អំពីផ្នែកនានានៃ RFF និងប្រភេទ

CFR ខុសៗគ្នា ដោយសារការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឱ្យអ្នកចូលរួម
យល់ដឹងបានច្បាស់លាស់ អំពីអ្វីដែលកំពុងពិភាក្សា (Miratori
and Brooks 2015)។

ប្រជាគឺ៖

ដើម្បីបង្កើតចក្ខុវិស័យប្រាកដ

អ្នកចូលរួម តវូ្រ គូសផែនទីធនធានមួយ អំពស
ី ន
ា្ថ ភាពបច្ចប
ុ ប្ ន្ន
នៃប្រព័ន្ធ CFR / RFF របស់ខ្លួន។ អ្នកសម្របសម្រួលគួរត
 ែ

អាចលើកស្នើបន្ថែមព័ត៌មានខ្លះៗអំពី CFR នោះ ទៅក្នុង
ផែនទីនោ
 ះ ប្រសិនបើចាំបាច់/ ទៅតាមការចាំបាច់។

អ្នកចូលរួម បង្កើតចក្ខុវិស័យសម្រាប់ប្រព័ន្ធ RFF របស់ខ្លួន

សម្រាប់រយៈពេល ៤-៥ ឆ្នាំខាងមុខ។ អ្នកសម្របសម្រួល
គួរតែអាចស្នើបន្ថែមព័ត៌មានអំពីសេណារីយ៉ូល្អ

ទៅក្នុង

ចក្ខុវិស័យនោះ ប្រសិនបើចាំបាច់ /ទៅតាមការចាំបាច់។


អ្នកចូលរួម បញ្ចប់ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន និងបង្ហាញចក្ខុវិស័យ
នោះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ការពិភាក្សាជាបន្ថែម ការ
អនុម័ត និងព្រមព្រៀង។

សំខាន់ៗ ជាមួយអ្នកចូលរួម ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រវិភាគដើមឈើ

បញ្ហា។ ផែនការដើម្បីការពារទឹកក្នុង CFR គួរតែបានគិតបញ្ចូល

ហានិភ័យដែលគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ អាចនឹងដកខ្លួន

ពីផែនការសកម្មភាពគ្រប់គ្រង CFR រយៈពេល ៦ ខែដែលបាន

ព្រមព្រៀងរួចមកហើយនោះ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់មកលើ
របរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ។

ជំហានទី៤៖ ធ្វើការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធមានគោលបំណង៖
�

កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបច្ចុប្បន្នបានធ្វើការ
សកម្មក្នុងតំបន់នេះ

�

វាយតម្លៃចំណាប់អារម្មណ៍ និងធនធានដែលអាចប្រើប្រាស់

បាន សម្រាប់គាំទ្រការអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព (សូម
អានជំហានទី៥

ខាងក្រោម)

ជាពិសេសធនធានក្នុង

មូលដ្ឋាន ដូចជា សហគមន៍ធនាគារស្រូវ សហគមន៍សន្សំ

ប្រាក់ និងបច្ច័យពីវត្តអារាម ក៏ដូចជាវិភាគទានមិនមែនជា
ប្រាក់កាសផងដែរ។

អាទិភាពសម្រាប់អនុវត្តរយៈពេល ៦ខែខាងមុខ

សកម្មភាពក្នុងជំហានទី៥ មានដូចខាងក្រោម៖

ដោយផ្អែកលើចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងសហគមន៍
និងប
 ្រើគំរូតារាងផែនការសកម្មភាព សម្រាប់ជាឧបករណ៍

ត្រួតពិនិត្យតាមដាន ក្រុមនេះត្រូវបង្កើតផែនការសកម្មភាព
ដើម្បីជួយសហគមន៍ក្នុងការសម្រេចច
 ក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន។

ផ្អែកលើការវិភាគអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចក្នុងជំហានទី៤ ក្រុម

នេះត្រូវបញ្ជាក់ពីធនធាន (មនុស្ស ហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ និង
បណ្តាញ)

ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្ដសកម្មភាពនៅក្នុង

ផែនសកម្មភាពនេះ។

2>3>6 រៀបចំក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង
វាយតម្លៃ

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់នៃអន្តរាគមន៍សម្រាប់CFR-

ជំហានទី៣៖ សម្របសម្រួលការវិភាគដើមឈើបញ្ហា

RFF ណាមួយ គឺការជួយសម្រួលឱ្យមានការកែលំអលើទិដ្ឋភាព

បន្ទាប់មក អ្នកចូលរួមគួរកំណត់បញ្ហា និងឧបសគ្គចម្បងៗ

(ទាក់ទងនឹងបរិស្ថានរូបវន្ត និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង) ដែលនឹង
រារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន

បន្ទាប់មក គួរកំណត់អាទិភាពនិងវិភាគអំពីឧបសគ្គ និងបញ្ហា

ជំហានទី៥៖ រៀបចំផែនការសកម្មភាព និងកំណត់សកម្មភាព

ជំហានទី២៖ បង្កើតចក្ខុវិស័យប្រាកដប្រជា
សកម្មភាពដែលគួរអនុវត្ត

ប្រើប្រាស់ផែនទីធនធាន និងចក្ខុវិស័យដែលបានឯកភាពគ្នា។

ដោយ

ចំនួនពីរ។ ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន អាចត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដោយផ្តោតលើការកែលំអលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ
ទិដ្ឋភាពទាំងពីរ៖

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

សម្រាប់
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ទិដ្ឋភាពទី ១៖ ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធ CFR-RFF

(M&E) មានជាអាទិ៍ ការជ្រើសរើសសូចនាករ និងរៀបចំផែនការ

1>
2>

សមាសភាគរូបវន្ត និងជីវសាស្រ្តនៃ CFR

3>

ការចូលរួម និងគាំទ្រពីសមាជិកសហគមន៍ និងអ្នក

សមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរបស់គណៈ
កម្មការ CFR

ពាក់ព័នផ
្ធ ្សេងទៀត

អនុវត្តកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យតាមដាននោះ។

ដោយឆ្លើយសំណួរ

យ៉ង
ា ដ
ច
ូ ម្តច
េ ញឹកញាប់កម្រត
ិ ណា និងដោយនរណា សូចនាករ
នីមយ
ួ ៗ គឺជាផ្នក
ែ សំខាន់មយ
ួ នៃរចនាសម្ពន
័ ្ធ M&E និងគួរតែបាន

ធ្វើឡើងនៅមុនការអនុវត្ត។

ការបង្កើតទិន្នន័យដើមគ្រា

ទិដ្ឋភាពទី ២៖ ផលប្រយោជន៍ដែលកើតមានចំពោះជីវភាពរស់
នៅនិងសន្តិសុខស្បៀងក្នុងមូលដ្ឋាន

1>

ផលត្រីដែលសហគមន៍មូលដ្ឋានចាប់បាន នៅក្នុង

2>

វិភាគទានក្នុងការបំពេញតម្រូវការត្រីសម្រាប់ការ

តំបន់ទទួលឥទ្ធិពលនៃ CFR។

បរិភោគ និងចំណូលក្នុងមូលដ្ឋាន។

សូចនាករនកា
ៃ រប្រប
ែ ល
ួ្រ ជាក់លាក់នៅក្នង
ុ ផ្នក
ែ ទាំងបន
ំ្រា ះេ

មានការពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អន្តរាគមន៍ទាំងអស់នៅ
 ក្នុង CFR-RFF

ទិន្នន័យដើមគ្រា គួរតែបានរៀបចំឡើង នៅដំណាក់កា
 ល

ចាប់ផ្តើមនៃគម្រោង/សកម្មភាព
ដានបឋម

(សកម្មភាពដំបូង)

តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យតាម
ដែលគួរតែបានអនុវត្តភ្លាមៗ

នៅពេលដែលបានសម្រេចជ្រើសរើសយក

CFR-RFF ហើយ

នោះ។ នៅពេលអន្តរាគមន៍កំពុងស្ថិតក្នុងការអនុវត្ត កម្មវិធីត្រួត
ពិនិត្យតាមដាននឹងបន្តបង្កើតទិន្នន័យ

នៅក្នុងចន្លោះពេលជា
 

ទៀងទាត់ ដែលអាចជួយដល់ការវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព។
ការគិតគូរសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌ

M&E

គឺ

(សូមអានឧទាហរណ៍នៅក្នុងតារាងនានាខាងក្រោម) ហើយ

វត្តមានធនធាន ដូចជា ពេលវេលា និងថវិកា។ ជាទូទៅ

ដើម្បីវាយតម្លៃវឌ្ឍនភាព

ប៉ុណ្ណោះ ចំណែកសូចនាករ ក្នុងទិដ្ឋភាពទី២ ត្រូវការធនធាន

អាចត្រវូ បានតាមដាននៅក្នង
ុ និងកយ
្រោ អំឡង
ុ ពល
េ នអ
ៃ ន្តរាគមន៍
វែង។

លទ្ធផល

និងសមិទ្ធផលរយៈពេល

រចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដាន

និងវាយតម្លៃ

សូចនាករនានាក្នុងទិដ្ឋភាព ១ ត្រូវការធនធានត្រឹមតិចតួច

កាន់តែច្រើន និងអាចទាមទារឱ្យមានការជ្រើសរើស និងកំណត់
ពេលវេលាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។

ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងសមាសភាគរូបវន្ត និងជីវសាស្រ្ត
តារាងទី២៖ ឧទាហរណ៍អំពីផែនការសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដានសមាសភាគរូបវន្ត និងជីវសាស្រ្តនC
ៃ FR
អ្វីដែលត្រូវវាស់វែង

ដោយរបៀបណា

កម្រិតកំព
 ស់ទឹកក
 ្នុង ប្រើបង្គោលពណ៌ដែលមា
 នក្រិត និង

គុណភាពទឹកក
 ្នុង
CFR
លក្ខខណ្ឌ រុក្ខជាតិ
នៅក្នុង CFR

យ៉ាងហោចណាស់ព
 ីរ

ដោយនរណា

តមវូ្រ ការធនធាន

គណៈកម្មការ

តិចតួចណាស់

គណៈកម្មការ

តិចតួច

ចុះពិនិត្យCFR និងស
 ង្កេតម
 ើលសមាស យ៉ាងហោចណាស់ប
 ្រចាំ គណៈកម្មការ

តិចតួច

ដែលដាំនៅក្នុង CFR

CFR

ញឹកញាប់កម្រិតណា

សប្តាហ៍ម្តង និងកា
 ន់តែ គ្រប់គ្រង CFR
ញឹកញាប់នៅរ ដូវប្រាំង

ប្រើថាសសិចជី (វាស់កម្រិតថ្លានៃទឹក) យ៉ាងហោចណាស់ម្តង
សីតុណ្ហមាត្រ (វាស់សីតុណ្ហភាពទឹក)

ភាគសំខាន់ៗ រួមទា
 ំង ស្មៅ/ស្រទាប់
ស្លឹកឈើដ
 ែលជ្រុះនៅជុំវិញCFR

ក្នុងមួយខែ, កាន់តញ
ែ ឹក គ្រប់គ្រង CFR
ញាប់ កំពស់ទឹកនៅទាប

ឆមាស

គ្រប់គ្រង CFR

២-៤ ដងក្នុងមួយឆ្នាំៗ

ក្រុមការងារគម្រោង មធ្យម

វស្សា/ទឹកជំនន់

CFR-RFF

សម្រាប់ការពារ ដីពីការហូរច្រោះ និង
គម្របវា
 រីរុក្ខជាតិល
 ើផ្ទៃទឹក
ជីវម៉ាស់ក្នុង CFR
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ចំនួន ទំហំ និងប្រភេទត្រី និង
វារីសត្វដទៃទៀត

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

នៅរដូវប្រាំង និងរដូវ

និងគ
 ណៈកម្មការ

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការ CFR
តារាងទី៣៖ ឧទាហរណ៍អំពីផែនការត្រួតពិនិត្យតាមដានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈកម្មការ CFR
អ្វីដែលត្រូវវាស់វែង

ដោយរបៀបណា

វឌ្ឍនភាពធៀបនឹងស
 ូចនាករចំនួន៥


នប
ៃ ស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពរបស់គ
 ណៈកម្មការ CFR

ញឹកញាប់កម្រិតណា

ការវាយតម្លៃតាមបែបច
 ូលរួម ជិតបញ្ចបគ
់ ម្រោង ឬ
រៀងរាល់ ២ ឆ្នាំម្តង

សេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បស
ី ម្រេចគោល គណៈកម្មការCFR និងក្រុម
អ្នកពាក់ព
 ័នក
្ធ ្នុងស
 ហគមន៍

១. ការគ្រប់គ្រងសហគមន៍

២. ការរៀបចំនិងការអនុវត្តផែនការ

តម្រូវការ
ធនធាន

ការដាក់ពិន្ទុធ្វើឡើងតា
 មរយៈ នៅពេលចាប់ផ្តើម និង ដោយគណៈកម្មការ តិចតួច

ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិតន
្ត ិងអ
 នុវត្ត ជាមួយតំណាងសហគមន៍

បំណង CFR-RFF របស់ខ្លួន៖

ដោយនរណា

គ្រប់គ្រងCFR និង

ដឹកនា
 ំដោយប្រធាន
សហគមន៍

នោះ

៣. ការកៀរគរធនធាន

៤. ទំនាក់ទំនង/ចងក្រងបណ្តាញ

៥. ភាពជាតំណាង និងការចូលរួម

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានកម្រិតនៃការចូលរួម និងការគាំទ្រពីសមាជិកសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
តារាងទី៤ ៖ ឧទាហរណ៍អព
ំ ផ
ី ន
ែ ការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ តាមដានកមត
ិ្រ ចូលរួម និងការគាំទព
្រ ស
ី មាជិកសហគមន៍ និងអ្នកពាក់ពន
័ ផ
្ធ ស្ ង
េ ទៀត
អ្វីដែលត្រូវវាស់វែង

យ៉ាងដូចម្តេច

វិភាគទានជាប្រាក់ កម្លាំង និងវិភាគទាន បញ្ជីកត់ត្រាវិភាគទាន
ផ្សេងទៀតមិនមែនជាប្រាក់កាស ពី

សមាជិកស
 ហគមន៍ និងអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

ញឹកញាប់កម្រិតណា
កត់ត្រាវិភាគទាននៅ
ពេលបានទទួល

ដោយនរណា

តម្រូវការ
ធនធាន

លេខាគណៈកម្មការ តិចតួច
គ្រប់គ្រងCFR

ដទៃទៀត (ឧ. ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ)

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក
 ្នុងការល្បាត បញ្ជីកត់ត្រាឈ្មោះ

កត់ត្រានៅពេលបន្ថ
 ែម លេខាគណៈកម្មការ តិចតួច

សមាជិកល្បាតរបស់ CFR ឬលុបឈ្មោះ

គ្របគ
់ ្រងCFR

ការត្រួតពិនិត្យតាមដាននៅកម្រិតសកម្មភាព
CFR-RFF នីមួយៗ គួរតែមានសូចនាករសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។
តារាងទី៥៖ ឧទាហរណ៍អំពីការត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសហគមន៍
សកម្មភាព
បង្ហូរទឹកចេញ ដើម្បី

បញ្ជៀសការជន់លិច
ភូមិ និងស្រែ

វិធីដើម្បីធានាថាបានអនុវត្តសកម្មភាព

អ្នកទទួលខុសត្រូវចំបងៗ

សិក្សាពីតម្រូវការពង្រីកប្រឡាយ

សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ

ប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រីកប្រឡាយ

អាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ

និងរៀបចំផែនការ

សមិទ្ធផលសម្រេចបា
 ន

ក
 ៀរគរធនធានដើម្បីអនុវត្តផ
 ែនការពង្រីក
ប្រឡាយ

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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សកម្មភាព

វិធីដើម្បីធានាថាបានអនុវត្តសកម្មភាព

អ្នកទទួលខុសត្រូវចំបងៗ

រក្សាទឹកទុកស
 ម្រាប់

ប
 ្រជុំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការ

អាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ

ធនធានជលផល

ប
 ង្កើតប្រាក់ចំណូលពីការនេសាទក្នុង

គ្រប់គ្រង CFR

សមាជិកគណៈកម្មការ

ជួសជុលទំនប់

ស្រោចស្រព និងបង្កើន

អ្នកភូមិ

អាងស្តុកទឹក ៧៨

ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនជួសជុលទំនប់

គណៈកម្មការទឹក

តាមដាននិងវាយតម្លៃការជួសជុលទំនប់

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានសក្តានុពលសម្រាប់និរន្តរភាព

សមិទ្ធផលសម្រេចបា
 ន

គណៈកម្មការCFR គួរតែមានសមាសភាពជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

សូចនាករសំខាន់ៗដែលនឹងគាំទ្រដល់និរន្តរភាព ជាអាទិ៍៖

ក្នុងមូលដ្ឋាន

ចូលរួមជាទៀងទាត់នៃអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

កម្មការ CFR ណាមួយ គួរតែមានសមាជិកពី ៥ - ១១ នាក់

កំណើនផលចាប់

ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅក្នុងគណៈកម្មការ CFR
ការរៃអង្គាសថវិកា

ដែលរួមទាំង

និងការប្តេជ្ញាចិត្តខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ចំពោះផែនការសកម្មភាពរបស់ CFR

ផែនការសកម្មភាព CFR ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែន
ការវិនិយោគឃុំ (CIPs)

2>4

អន្តរាគមន៍ និងការគ្រប់គ្រង

ទោះផ្នែកនេះ

ត្រូវបានចែកចេញជាបួនផ្នែកផ្សេងៗគ្នា

ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីការបោះឆ្នោតដោយ

សមាជិកសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុង ZOI នៃ CFRសាមី។ គណៈ
អាស្រ័យល
 ើចំនួនប្រជាជន និងចំនួនភូមិនៅក្នុង ZOI នោះ។
ភារកិច្ចចំបងៗរបស់គ
 ណៈកម្មការ

មានជាអាទិ៍

ធានាការ

គ្រប់គ្រង CFR ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលរួមទាំង ការរៀបចំ

លក្ខន្តិកៈ

និងផែនការសកម្មភាពគ្រប់គ្រងមួយសម្រាប់

CFR

នោះ លើកទឹកចិត្តឱ្យមា
 នសកម្មភាពកៀរគរថវិកា ដោយផ្តោត

លើកម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ឃុំ អង្គការមិនមែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល សមាជិកសហគមន៍
និងប្រភពដទៃទៀតក្នុងម
 ូលដ្ឋាន កំណត់ព្រំប្រទល់ CFR

គ្រប់គ្រងផ្លូវបម្លាស់ទីរបស់ត្រី និងផ្នែកសំខាន់ៗដទៃទៀតនៃ

(ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងCFR ការកែលម្អលក្ខខណ្ឌជីវ-

ប្រព័ន្ធ RFF និងពិនិត្យឡើងវិញន
 ូវវឌ្ឍនភាព ដោយមានការគាំទ្រ

ពិនត
ិ យ្ តាមដានឥទ្ធព
ិ លនអ
ៃ ន្តរាគ
 មន៍ និងផលបយោ
្រ
ជន៍ច
 ពោ
ំ ះ

បង្កើនការយល់ដឹង និងពង្រឹងភាពអង់អាចរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

រូបសាស្រ្ត កំណែលំអការគ្រប់គ្រង CFR និងវាលស្រែ ការត្រួត
ជីវភាពរស់នៅ និងសន្តិសុខស្បៀង) ក៏ដោយ ជាការប្រសើរ

សកម្មភាពទាំងនេះគួរតែបានអនុវត្តស្របគ្នា ដោយសារជាក់
ស្តែងសកម្មភាពទាំងនេះមា
 នទំនាក់ទំនងគ្នទៅវិ
ា ញទៅមក។

2>4>1

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង CFR និង
ចំណេះដឹង

ទោះបីអន្តរាគមន៍នេះផ្តោតលើទីតាំង CFR-RFF ដែលមាន

ស្រាប់

ហើយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងអាចមានរួចជាស្រេចក៏

ដោយ ប៉ុន្តែអាចមិនដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ឬ មិន

មានដណ
ំ
រើ ការតែមង
្ត ។ ដូចះេ្ន គោលបំណងគឺធឱ
ើ្វ យ្ គ
 ណៈកម្មការ
នេះមានដំណើរការឡើងវិញ

និងផ្តល់ចំណេះដឹងព្រមទាំង

សមត្ថភាពចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង CFR-RFF ឱ្យមាន
បស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព។ ក្នង
ុ ករណីដល
ែ ពុទា
ំ ន់មានគណៈកម្មការគប
្រ គ
់ ង
្រ
ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយ។
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

ពីសហគមន៍មូលដ្ឋាន អាជ្ញាធរ និងរដ្ឋបាលជលផល។

ជំហានខាងកម
្រោ គួរតែបានអនុវត្តដម
ើ ប្ ប
ី ង្កន
ើ ការយល់ដង
ឹ

និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ៖

ជួបvii ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងមេភូមិ)

ដើម្បី៖

លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ តាមរយៈការលើកសរសើរពីការងារ
របស់ពួកគាត់

ពិពណ៌នាពីជោគជ័យនៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ដែលត្រូវបាន

គ្រោងទុក និងអនុវត្តដោយសហគមន៍នង
ិ អាជ្ញធ
ា រមូលដ្ឋន
ា
ដោយគ្មានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីខាងក្រៅ

សួរសំណួរដែលទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ RFF ក្នុងតំបន់គោលដៅ

របស់ពួកគាត់

ស្វែងយល់ពីចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធនេះ

ល្អប្រសើរ

ចាត់ចែងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ

និងមេភូមិឱ្យមានកិច្ចប្រជុំ

នៅតាមភូមិ

ដែលនឹងរៀបចំឡើងជាមួយគណៈកម្មការ

តំណាងសហគមន៍

និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀត

CFR
ដែល

ធ្វើការនៅតាមភូមិ/ឃុំគោលដៅ ដើម្បីធានាឱ្យមានការចូលរួមពី
សំណាក់អ្នកភូមិដែលមកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នានៃភូមិ។

3>

របស់សហគមន៍។

ការកសាងសមត្ថភាព គួរតែបង
ែ ចែកជាពីរដ
 ណា
ំ
ក់កាលគ៖
ឺ

ក. ដ
 ំណើរការបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការ
ជំនាញសម្របសម្រួលល្អ

សហគមន៍

សំដៅលើវគ្គបណ្តុះ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន៖

ដោយសហគមន៍។

ខ. កា
 រអនុវត្តនៅទីតាំងផ្ទាល់
បុគ្គលិកគម្រោង

ទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសនៃ CFR ដែលរួមទាំងទស្សនទានទូទៅ

គួរតែជាសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្តែង

ដោយបុគ្គលិកគម្រោង។

ជំនាញធ្វើបទបង្ហាញ អភិបាលកិច្ចប្រព័ន្ធស្រែ ការគ្រប់គ្រង

ការកសាងនិរន្តរភាពនៃអន្តរាគមន៍

គ្រប់គ្រង CFR ទៅក្នុងផែនកា
 រវិនិយោគឃុំ។

គណៈកម្មការ CFR ដែលមាននិរន្តភាព (រួមទាំង និរន្តរភាព

ឯកសារ

វិធីរៀបចំ

និងបញ្ចូលសកម្មភាពក្នុងផ
 ែនការ

គុណសម្បត្តិនៃជីវជាតិដែលសំបូរនៅក្នុងត្រីល្អិតៗ
របៀបចម្អិនត្រីដើម្បីរក្សាជីវជាតិ និងវីតាមីន។

និង

អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលទទួលការកសាងសមត្ថភាព

គួរតែជា

បុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាដៃគូ គណៈកម្មការ

CFR ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មន្រ្តីជលផល នគរបាល គ្រូបង្រៀននិង
សិស្សសាលាមធ្យមសិក្សា
អន្តរាគមន៍នេះ។

សកម្មភាពជាបួនជំហាន គួរតែបានអនុវត្តស
 មប
្រា កា
់ របង្កត
ើ 

ហិរញ្ញវត្ថុ) មានទំនាក់ទំនងល្អ និងមានការលើកទឹកចិត្ត។

ជំហានទី១៖ ការតាមដានតវូ្រ រៀបចំឡង
ើ នៅក្នង
ុ អំឡង
ុ ពល
េ

អនុវត្តនស
៍ កម្មភាពរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង CFR (ពោលគឺ

ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចម្រុះ

ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្ត

ការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ក្នុងស្រុកដែលជាដៃគូ

មានជំហានសំខាន់ៗចំនួនបីសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គ

ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលជាដៃគូ៖

ការចូលរួមរបស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ អង្គការដគ
ៃ ម
ូ ន
ិ មែនរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល ដែល

រយៈពេល ៦ ខែ ឬ ចន្លោះពេលផ្សេងទៀតតាមការជ្រើសរើស)
ដើម្បីគាំទ្រដល់គណៈកម្មការក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព

របស់ខ្លួន ផ្តល់ការបង្វឹក និងកសាងបណ្តាញសំខាន់ៗជាមួយ

ស្ថាប័នដទៃទៀតនៅក្នុងភូមិ និងឃុំ។

ជំហានទី២៖ គួររៀបចំសិក្ខាសាលានៃអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដោយ

មានការចូលរួមនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង CFR និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តោតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ៖

1>

ពិនិត្យ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជោគជ័យ និងបញ្ហាប្រឈម

2>

ការសំដែងតួដោយអ្នកជំនាញសម្របសម្រួល

គម្រោង។

និងនិរន្តរភាពនៃ

ការវាយតម្លៃតម្រូវការសមត្ថភាពរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋា
ភិបាលជាដៃគូអំពីអភិបាលកិច្ច
ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ

3>

និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាព

បង្ហាញពីសំណុំលក្ខណៈនៃអភិបាលកិច្ចល្អ

ដើម្បី

និងការ

បានកំណត់ (សូមអានឧបសម្ព័ន្ធ ២)។

ការវាយតម្លៃតាមបែបផែននៃការចូលរួម

ដោយប្រើ

ឧបករណ៍វាយតម្លៃបែបពិពណ៌នាសាមញ្ញៗ

ដែល

អធិ ប្ បា យអំ ពី ស្ថា ន ភាពបច្ចុ ប្ ប ន្ន នៃ សំ ណុំ ល ក្ខ ណៈ

ជំនាញសម្របស
 ម្រួល

សហគមន៍ ការបង្កើតចក្ខុវិស័យ ការវិភាគដើមឈើបញ្ហា

សំខាន់ៗ

គ្របគ
់ ង
្រ ដោយប្រប
ើ ស
្រា ស
់ ណ
ំ ល
ំុ ក្ខណៈទាំងបដ
ំ្រា ល
ែ

រួមទាំង ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញនៅទីវាលផ្ទាល់ ដើម្បី
ពួកគេមានភាពជាម្ចាស់ចំពោះលទ្ធផល

2>

តាមរយៈការបង្វឹកដោយ

រើស ដោយមានការបង្វឹកបន្ត និងការដោះស្រាយបញ្ហា

ត្រួតពិនិត្យតាមដានផ្នែកជីវសាស្រ្ត។

1>

ការវិភាគអ្នក

ដោយសិក្ខាកាមនៅតាមភូមិមួយចំនួនដែលបានជ្រើស

អំពី CFR ដូចជា ស្រះជម្រកត្រី លូបេតុង និងដំណើរការ
សំណល
ំុ ក្ខណៈនកា
ៃ រគប
្រ គ
់ ង
្រ ដែលរួមទាំងចបា
្ ប់ជលផល

ការវិភាគដើមឈើបញ្ហា

ពាក់ព័ន្ធ និងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពដែលនាំមុខ

បណ្តាលផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ សិក្ខាសាលា ទស្សនកិច្ចសិក្សា

ការបង្វឹក និងការហ្វឹកហាត់។ ប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់

និងការប្រើឧបករណ៍វិភាគ

តាមបែបផែននៃការចូលរួម ដូចជា ការបង្កត
ើ ច
 ក្ខវុ ស
ិ យ
័ 

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងទៀត
ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងផ្នែកនេះ

គួរផ្តោតលើ

4>

នីមួយៗនៃការគ្រប់គ្រង/អភិបាលកិច្ច។

ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍នៅតាម CFR

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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ផ្សេងទៀត។ និង

5>

សច
េ ក្តព
ី ង
្រា ផែនការសមប
្រា រ់ យៈពល
េ ៦ ខែ បន្ទប
ា ។
់

ជាពិសេស ពពួកត្រីតូចៗដែលស៊ីប្លង់តុង។ ជាគោលការណ៍

កាលណា CFR ណាមួយ មានលក្ខណៈកាន់តែសម្បូរបែប វានឹង

ជំហានទី៣៖ ការចូលរួមនៅលំដាប់ទីពីរ គួរតែបានអនុវត្ត

អាចទ្រ ទ្រ ង់ ដ ល់ កា ររស់ នៅ នៃ ប្រ ភេ ទ ត្រី ខុ ស ៗគ្នា បា នកាន់ តែ

ទី២។ ក្នង
ុ ការចូលរួមនះេ គួរផ្តត
ោ ជាបន្ថម
ែ លើការលើកកម្ពស់

ណាមួយ គួរតែមានជម្រៅខុសៗគ្នា ដើម្បីអាចបំពេញតម្រូវការ

នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃផែនការសកម្មភាពរយៈពេល ៦ ខែ លើក
អភិបាលកិច្ច កំណត់រកឱកាស ដើម្បីបញ្ចូលចំណុចមួយចំនួន
នៃផែនការនោះ

ទៅក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំ

និងការកៀរគរ

មូលនិធិ តាមរយៈការគាំទ្ររបស់វិស័យឯកជន និងការច្នៃប្រឌិត

របស់គណៈកម្មការ។ តាមធម្មតា គួរមានទសស្ នកិចច
្ច ន
ំ ន
ួ ២-៣
លើក សម្រាប់គណៈកម្មការ CFR នីមួយៗ នៅក្នុងរយៈពេល
៦ ខែ។

ជំហានទី៤៖

រយៈពេល

៦ខែ

បន្ទាប់ពីការចូលរួមនៅ

លំដាប់ទី១ រួចមក (ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ) គួររៀបចំសិក្ខា

សាលាមួយដោយមានរបៀបវារៈសដ
្រ ៀងគ្នន
ា ង
ឹ សិកសា
ា្ខ លាលើក
ដំបូងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការគាំទ្រពី

ខាងក្រៅនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ សិក្ខាសាលានេះ
គួរផ្តោតលើការកំណត់រក និងឯកភាពលើឱកាសសម្រាបធា
់ នា

និរន្តរភាពការចាត់ចែងរបស់គណៈកម្មការ
គាំទប
្រ ន្ថែមពីប្រភពថវិកាក្នុងស្រុក។

និងការស្វែងរកការ

ខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទ

និងអាយុនៃត្រី។

សណ្ឋាននៃ

CFR

គួរតែមានខុសៗគ្នា ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានកា
 ន់តែសំបូរ

បែប។viii ការបង្កើនទំហំនៃបរិវេណនៅជុំវិញដែនទឹក នឹងអាច

ផ្តល់កន្លែងសម្រាប់ការដាំដើមឈើ នៅទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្តនានា
ដើម្បីផ្តល់ជាបង្គង/ទម្រ និងជាម្លប់។

ដើមប្ ជ
ី យ
ួ សហគមន៍កង
ុ្ន ការគ្របគ
់ ង
្រ ជមទ
្រៅ ក
ឹ នៅកង
ុ្ន CFR

គេអាចដាំបង្គោលដែលមានក្រិត។

គេអាចលាបពណ៌ផ
 ្សេងគ្នា

នៅលើបង្គោលនោះ ដើម្បីបង្ហាញកម្រិតទឹកដែលខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់

ដែលអាចជន់លិចស្រែនៅជុំវិញ (លាបពណ៌ខៀវ) និងកម្រិត
ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យបន្តបូមទឹកចេញឡើយ
ក្រហម)។

(លាបពណ៌

នៅពេលកម្រិតទឹកបានធ្លាក់ទៅដល់ពណ៌ក្រហម

នៅលើបង្គោល គណៈកម្មការ និងសមាជិកសហគមន៍ (ដែល

អាចបង្ខំឱ្យសមាជិកគណៈកម្មការផ្តល់ការអនុញាត
្ញ បូមទឹកចេញ

ប្រើប្រាស់ជាបន្ត)

នឹងដឹងថាការបន្តបូមទឹកចេញសម្រាប់ប្រើ

បស
្រា ផ
់ ស្ ង
េ ទៀតនឹងប៉ះពាល់ដល់ត។
ី្រ អត្ថបយោ
្រ
ជន៍មយ
ួ ទៀត

2>4>2 ការកែលម្អប្រព័ន្ធជីវសាស្រ្ត
ផ្នែកនេះពិពណ៌នាអំពីវិធីដែលអាចកែលម្អបរិស្ថាន

ប្រសើរ (Roni et al. 2005)។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន ស្រះ CFR

នៃការដាំបង្គោលសម្គាល់ គឺវាអាចលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍
CFR

និង RFF ដើម្បីបង្កើនជីវចម្រុះ និងផលិតភាពរបស់វា។

ការធានាឱ្យ CFR មានផ្ទៃទឹកក្នុងទំហំសមស្រប និងជម្រៅទឹក

គ្រប់គ្រាន់

CFR មួយអាចត្រូវបានប្រើជាប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់

ឱ្យបង្កើនបរិមាណទឹកដែលបានរក្សាទុកក្នុងស្រះនោះ សម្រាប់
ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀត

ដូចជាបន្ថែមទឹកក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រី

ខ្នាតតូច ឬការស្រោចស្រពច្បារបន្លែជាដើម។

ធានាថាមានរុក្ខជាតិគ្រប់គ្រាន់នៅជុំវិញស្រះ CFR
វារីរុក្ខជាតិ(ពពួករុក្ខជាតិតូចៗ) ដូចជា កំប្លោក អាចធ្វឱ
ើ ្យ

សហគមន៍ ជាធម្មតាសម្រាប់ការស្រោចស្រពស្រូវ ពេលមានកូន

ទឹកខ្វះអុកស៊ីសែន ដូច្នេះវាកាត់បន្ថយផលិតភាពជីវសាស្រ្ត និង

ក្បែរនោះផងដែរ។ ដោយហេតុថា នេះជាការប្រើប្រាស់ធនធាន

ទុកឱ
 ្យមានគម្របរុក្ខជាតិ លើសពី ២៥% នៃផ្ទៃស្រះឡើយ

រដូវប្រាំងក្នុងរដូវវស្សា និងសម្រាប់ការស្រោចស្រពច្បារបន្លែនៅ

បានសមស្រប (ហើយជួនកាល វាអាចជាមុខងារសំខាន់បំផុត

នៃបភ
្រ ពទឹកនះេ ផងដែរ) គគ
េ រួ រកសា
្ ទុកផ្ទទ
ៃ ក
ឹ យ៉ង
ា ហោចណាស់

ឱ្យបាន៥% នៃផ្ទៃទឹកសរុប និងជម្រៅទឹកយ៉ាងតិច១,៥ ម៉ែត្រ
សម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រីនីមួយៗ

(Hortle 2013)។

ចំពោះ CFR ដែលមានដែនទឹកធំវិញ គួររក្សាទុកផ្ទៃទឹកឱ្យបាន
យ៉ាងតិចបំផុត ១ ហ.ត។

គោលបំណងនៃ CFR គួរតែជាការកែលំអទីជម្រក ដែល

នឹងបង្កើនភាពសម្បូរបែប
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និងភាពប្លែកៗគ្នានៃប្រភេទវារីសត្វ

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

បង្កើនកំណកល្បាប់។ ចំពោះ CFR ប្រភេទ ២ និង ៣ គេមិនគួរ
ជាពិសស
េ នៅជុវំ ញ
ិ បរិវណ
េ
CFR។ ដោយសាររុកជា
្ខ តិលត
ូ លាស់

បានឆាប់រហ័សនៅក្នង
ុ បរិសន
ា្ថ ទាំងនះេ គចា
េ បា
ំ ច់តវូ្រ យកចិតទ
្ត ក
ុ
ដាក់ដើម្បីធានាថាមានគម្របរុក្ខជាតិ

ប៉ុន្តែក៏ត្រូវស្ថិតក្រោមការ

ត្រួតពិនិត្យមិនឱ្យមានច្រើនហួសកម្រិតដែរ។ គម្របរុក្ខជាតិផ្តល់

នូវជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនត្រី និងស
 ម្រាប់ជាបង្គងធ្វើសំបុក
របស់ប្រភេទត្រីមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍៖ ត្រីកន្ធរ) (Hortle
2013)

ហើយវារីរុក្ខជាតិមួយចំនួនអាចកាត់បន្ថយភាពកម្រិត

ល្អក់នៃទឹក និងបង្កើនអុកស៊ីសែនតាមរយៈការធ្វើរស្មីសំយោគ។

កាលណាទឹកល្អក់ខ្លាំង ដែលអាចសម្គាល់ដោយទឹកពណ៌

ត្នត
ោ ធ្វឱ
ើ យ្ បាត់បង់ផលិតភាពនដ
ៃ ន
ែ ទឹក ដោយសារវាកាត់បន្ថយ

ការលូតលាស់នប
ៃ ង
្ល ត
់ ង
ុ (ទឹកពណ៌បត
ៃ ង) ភាគចន
ើ្រ ដោយសារ

តែពន្លព
ឺ ះ្រ អាទិតយ្ ចាំចល
ូ ម
ន
ិ គប
្រ គ
់ ន
្រា ់ នៅក្នង
ុ ជមទ
្រៅ ក
ឹ (Hortle
2013)។

ដើម្បីជួយរក្សាស្ថិរភាពជើងច្រាំង

និងកាត់បន្ថយ

សំណឹក គេគប្បីដាំស្មៅលើខ្នងទំនប់/ភ្លឺ និងនៅតាមច្រាំងនៃភ្លឺ/
ទំនប់ជុំវិញប្រភពទឹកនោះ។ ប្រសិនបើកម្រិតទឹកក្នុង CFR ប្រែ

ប្រួលជាច្រើនម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំៗ គេគួរដាំរុក្ខជាតិធំៗ ឬរុក្ខជាតិ
តឿៗ ដើម្បីរក្សាដីនិងទប់ស្កាត់សំណឹក។

នៅលើខ្នងទំនប់/ភ្លឺនៃស្រះ CFR វត្តមានដើមឈើផ្តល់នូវ

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម តាមរយៈការផ្តល់ម្លប់នៅតាមកន្លែងខ្លះៗ

ដោយស្លក
ឹ ឈើនង
ិ ផ្លធ
ែ ក
ា្ល ម
់ ក អាចជួយបង្កន
ើ ផលិតផលតី្រ និង
ទាក់ទាញសត្វសប
ា្ល ដែលរួមចំណក
ែ ដល់ការបង្កន
ើ ជីវចមះុ្រ របស់

មូលដ្ឋន
ា នោះ (យោបល់ផល
ា្ទ រ់ បស់ FiA)។ គោលការណ៍ណនា
ែ ំ

ដែលរៀបចំដោ
 យអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ (Dong and Heng

n.d.) អាចមានប្រយោជន៍ចំពោះបញ្ហានេះ។ គេត្រូវមានព័ត៌មាន
នៅថ្នាក់សហគមន៍ អំពីប្រភេទដើមឈើសមស្រប និងទីកន្លែង
ព្រមទាំង ពេលវេលា ដែលអាចដាំកូនឈើប្រភេទទាំងនោះ។

ក្នង
ុ ករណីដល
ែ ខ្នងទំនប់នស
ៃ ះ្រ CFR មិនលិចទឹកទនោ
េ ះ ដំណាំ
ខ្លះៗ ដូចជា ម្នាស់ ស្លឹកគ្រៃ ក៏អាចដាំបានផងដែរ។

ត្រីប្រភេទជាច្រើនស៊ីរុក្ខជាតិ អតិសុខុមប្រាណ កំទេចក
 ំទី

ក្នុងទឹក និងស្លែដែលដុះនៅលើបង្គង ដូចជា មែកឈើ ស្មៅ និង
សម្រាស់ដែលបានពីមែកឈើ

ផ្តល់នូវកន្លែងសមស្រប

សម្រាប់ជំរុញការលូតលាស់នៃពពួកអតិសុខុមប្រាណតូចៗដទៃ

ទៀត ដែលគេហៅថា ពីរីហ្វីតុង។ សម្រាស់ទាំងនោះក៏ផ្តល់ជា
កន្លែងទាក់ទាញសម្រាប់ពពួកត្រីស៊ីសាច់មកសម្រាក

ស្រាវជ្រាវ

ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីព័ត៌មានសម្រាប់ការណែនាំ

បន្ថែមឡើយ។

ធានាផ្តល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
ការសាងសង់អគារប្រជុំ ឬកន្លែងយាម អាចជាការចាំបាច់

អាស្រ័យលើទំហំ និងតម្លៃនC
ៃ FR។ ប៉ុស្តិ៍យាមមិនគួរមានទំហំ
តូចពេកទេ

ប៉ុន្តែគួរតែធំល្មមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាង។

ប៉ុស្តិ៍យាមគួរតែសាងសង់

ដែលអាចឱ្យឆ្មាំម្នាក់ស្នាក់នៅទីនោះ

ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដូច្នេះផ្តល់ជាមូលហេតុសម្រាប់ការចំណាយបន្ថែម

លើការសង់ប៉ុស្តិ៍យាមក្នុងទំហំធំ។ បទពិសោធន៍ពី RFFEP បាន
បង្ហាញថានៅពេលអ្នកយាមនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ និងមានសត្វឆ្កែ ករណី
នេសាទល្មើសត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើន
បំបាត់ទាំងស្រុងក៏ដោយ។

ទោះជាមិនអាចលុប

គេអាចសង់របងដើម្បីបញ្ជៀសសត្វគោក្របី

មិនឱ្យម
 ក

ត្រាំទឹកច្រើនពេកនៅក្នុងស្រះ CFR ឬ បញ្ជៀសការធ្វឱ
ើ ្យចះ្រោ 
ជមល
្រា សះ្រ ដោយសារសត្វទាង
ំ នោះចូលទៅក្នង
ុ សះ្រ ញឹកញាប់
ពេក។ ប្រសិនបើស្រះ CFR ត្រូវបានប្រើសម្រាប់លាងគោក្របី

និងសម្រាប់ក្របីត្រាំទឹក គប្បីរៀបចំឱ្យមានផ្នែកណាមួយនៃស្រះ
CFR សម្រាប់គោលដៅនេះ។

ការកែលម្អច្រកត្រីធ្វើចរាចរ

សម្រាស់ និងបង្គងផ្សេងទៀត

ថ្ម។

ផ្តល់មែកឈើសម្រាប់ស្រះ CFR មួយ ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសិក្សា

ក៏ដូចជា

ជមក
្រ សមប
្រា ក
់ ន
ូ តលា
ី្រ ក់ខន
ួ្ល ពីពពួកតស
ី្រ សា
ី៊ ច់ផងដែរ។ គេអាច
យកសមស
្រា ច
់ ញ
េ ពីសះ្រ CFR នៅពល
េ កមត
ិ្រ ទឹកស
 ក
្រ ចុះខ្លង
ំា ។

នៅតាមកន្លែងអភិរក្ស និង CFRs នៅកម្ពុជា ដែលជាកន្លែង

ហាមការនេសាទ គេអាចអនុញ្ញាតឱ្យដាក់សម្រាស់បាន ប្រសិន

បើសម្រាស់នោះមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការចាប់ត្រី (យោបល់
ផ្ទាល់របស់ FiA)។

ការប្រើប្រាស់មែកឈើ អាចមិនមែនជាវិធីដែលធានានិរន្តរ

ភាពបរិសន
ា្ថ ឡើយ បស
្រ ន
ិ បើកាប់យកពី ដើមឈ
 ឈ
ើ រ។ សមស
្រា ់
គួរតែធឡ
ើ្វ ង
ើ ពីមក
ែ ឈើងាប់បណ
ុ៉
ះោ្ណ ។ix យោងតាមបទពិសោធន៍

កន្លងមក ព្រៃលិចទឹកក
 ្នុងទំហំប្រមាណ ២០០ម៉ែត្រការ៉េ អាច

បណ្តាញផ្លូវទឹកមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ CFR ទៅ

ស្រក
ែ ្នុងទំនាបលិចទឹក

ដែលជាកន្លែងស្រូវដុះ

ដើម្បីត្រីអាច

បម្លាស់ទីដោយគ្មានឧបសគ្គ។ ការវិនិយោគ មានជាអាទិ៍៖
សម្អាតបណ្តាញផ្លូវទឹក

ការស្តារផ្លូវទឹកឱ្យមានជម្រៅយ៉ាងតិចកន្លះម៉ែត្រ
វស្សា និង

ធានាថាមានបំពាក់ដោយទ្វារទឹក
ដំណើរការបានល្អ

នៅរដូវ

ឬទំនប់បង្ហៀរដែល

x

ជាការប្រសើរ គួរបង្កើតកន្លែងហាមឃាត់ការនេសាទ ក្នុង

ចម្ងាយ៥០ ទៅ១០០ ម៉ែត្រ ពីស្រះCFR និងពីច្រកត្រីធ្វើចរាចរ។

បំពង់លូ និងទំនប់បង្ហៀរ គឺជមស
ើ្រ ជំនស
ួ ក្នង
ុ ករណីគន
ា្ម បណ្តញ
ា
ផ្លូវទឹកសមស្រប (ឧទាហរណ៍៖ ករណីមានផ្លូវថ្នល់ រវាង CFR

និងទំនាបលិចទឹក)។ បណ្តញ
ា ផ្លវូ ទឹកចំនន
ួ ព
 រី នៅសងខាង CFR

គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើង ជាលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា។ បណ្តាញផ្លូវ
ទឹកចន
ើ្រ ដែលមានស្ថន
ា ភាពល្អនង
ឹ ផ្តលន
់ វូ ការតភ្ជប
ា កា
់ ន់តប
ែ ស
្រ រើ
និងជួយសមល
ួ្រ ដល់ការបម្លស
ា ទ
់ រី បស់តកា
ី្រ ន់តច
ែ ន
ើ្រ ថែមទៀត។

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

21

ការកែលម្អប្រព័ន្ធស្រែ

រូបសាស្រ្ត គួរតែសម្រេចបានស្ទើរទាំងស្រុង។ ប្រព័ន្ធ RFF គួរ

វិធច
ី ប
ំ ងៗក្នង
ុ ការលើកកម្ពសផ
់ លិតភាពត្រនៅ
ី តាមវាលស្រែ

មាន៖

គឺរក្សាឱ្យទឹកបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដោយរក្សាជម្រៅ

ស្រះ CFR មានទឹកជ្រៅជាជម្រក ទឹកមិនល្អក់ មានវារី

ដើមរដូវរំហើយ

ទាំងមូល

ប្រហែល ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ នៅទូទាំងរដូវស្រូវលូតលាស់។ នៅ

រុក្ខជាតិខ
 ្លះៗ ប៉ុន្តែមិនលើសពី ២៥% នៃវិសាលភាពផ្ទៃទឹក

វិធីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ត្រីក្នុងអំឡុងពេលបែបនេះ

ទំនប់បង្ហៀរ ឬទ្វារទឹកដំណើរការ

អាចធានាថា ទឹកមិនរីង។ វិធីមួយដែលត្រូវបានប្រើ គឺត្រូវដាក់

ជម្រាលដែលមានដាំរុក្ខជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ហូរច្រោះ

ស្រែរីង (Taylor and Sengvilaykham 2010)។ ម៉្យាងវិញទៀត

១ ម៉ែត្រ និងជម្រៅ ៥០ស.ម ដែលតភ្ជាប់ទៅស្រែ។

ដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

បណ្ដោះអាសន្នតូចៗនិងមានកន្លែងហាមឃាត់ការនេសាទ

វាលស្រែភាគច្រើននៅកម្ពុជានឹងអាចរីងទឹក។

គឺត្រូវកែសម្រួលផ្ទៃស្រែ

ដោយបង្កើតកន្លែងជ្រៅក្នុងស្រែដែល

សម្រាស់ត្រូវបានដាក់សម្រាប់ការបង្កើនជម្រក

លូបេតុងនៅតាមកែងស្រែសម្រាប់ត្រីជ្រកកោននៅពេលទឹកក្នុង

ច្រកត្រីធ្វើចរាចរដោយគ្មានឧបសគ្គ ដែលមានទំហំធំជាង

ស្រះតូចក្នុងស្រែអាចជាជម្រើសជំនួសជាក់ស្តែងមួយ

ស្រែដែលមានជម្រៅទឹកសមស្រប

សម្រាប់

សម្រាប់កន្លែងនានាក្នុងតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹងទន្លេសាប

ដើម្បីទប់ស្កាត់កសិករដែលមានស្រែនៅជិត CFR ពីការចាប់ត្រី

ភាគច្រើននៅក្នុងបៀចាប់ត្រីនៅតាមស្រែ គេអាចបង្កើត 'តំបន់

គ្មានការនេសាទក្នុងចម្ងាយ ១០០ម៉ែត្រ' ដោយដាក់បង្គោល
ស៊ីម៉ង់។

ចំពោះកន្លែងនានានៅក្រៅតំបន់ទំនាបលិចទឹកបឹង

ទន្លេសាប គេអាចសង់ស្រះជម្រកត្រី ឬបៀតូចៗនៅក្នុងស្រែ
(តូចជា
 ង ១០០ ម៉ែត្រការ៉េ)។ ស្រះអាចមានជម្រៅ ៣ម៉ែត្រ
ដើម្បីធានារក្សាទឹកនៅរដូវប្រាំង។
រក្សាទុកនូវត្រីខ្លះៗ

គេលើកទឹកចិត្តកសិករឱ្យ

រហូតផុតរដូវប្រាំង

រួមចំណក
ែ បង្កន
ើ ឥ
 ទ្ធិពលរបស់ CFR ។

ដូច្នេះ

បៀទាំងនេះ

ហើយទ
ដ
ិ ភា
្ឋ ពជីវ-រូបសាស្តរ្រ បស់ CFR / RFF តវូ្រ បានកែលម្អ ពល
េ
នោះត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ការ

កសាងសមត្ថភាពស្ថប
ា ន
័ គួរតែតវូ្រ បានធ្វឡ
ើ ង
ើ ក្នង
ុ ពេលដំណាល

គ្នា នឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធ RFF (Miratori and Brooks 2015)។

ការគ្រប់គ្រង CFR-RFF មានគោលដៅបង្កើនផលិតភាពប្រកប
ម៉្យាងវិញទៀត

ជម្រកត
 ្រីគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមវិធី ដែលធានាថានឹងទទួល

ផលមកវិញតាមការរំពឹងទុក។ ផលដែលទទួលបាន អាចមិន
សុទ្ធតែជាទិន្នផលត្រីកម្រិតអតិបរមាពីប្រព័ន្ធនេះទេ

ប៉ុន្តែក្នុង

កម្រត
ិ សមសប
្រ មួយដែលអាចបំពញ
េ មុខងារចន
ើ្រ យ៉ង
ា នប
ៃ ព
្រ ន
័ ្ធ

អេកូឡូស៊ី RFF ដែលក្នុងនោះ តាមធម្មតា ផលិតកម្មស្រូវត្រូវ
បានចាត់ទុកថាជាអាទិភាពចម្បង។

22

ការគ្រប់គ្រងទឹកនៅក្នុងស្រះ CFR
បរិមាណ និងជម្រៅទឹក

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងសម្រាប់ CFRs គេត្រូវតែរក្សា

បរិមាណទឹក និងជម្រៅទឹកក្នុងកម្រិតអប្បបរមាឱ្យបានគ្រប់រដូវ

ជាដាច់ខាត។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៅរដូវក្តៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លា

មកលើរហ
ំ ត
ួ ហើយអាចធ្វឱ
ើ យ្ កម្ពសទ
់ ក
ឹ ថយចុះយ៉ង
ា ឆាប់រហ័ស។

ស្រះ CFR គួរមានទីតាំងនៅក្នុងប្រភពទឹកដែលមិនរីងអស់ក្នុង
រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ២០ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ។ ការទាញ
យ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្រោយរដូវវស្សា។ ថ្វីបើការកែលម្អផ្នែករូបវន្ត

នៅពេលដែលសមត្ថ ភាពរបស់ សហគមន៍ ត្រូ វបានពង្រឹ ង

នៅដំណាក់កាលនេះ

ដែលត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ដោយបង្គោលស៊ីម៉ង់។

យកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព អាចកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកបាន

2>4>3 ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ CFR-RFF

ដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈអភិបាលកិច្ចល្អ។xi

ហើយអាចជាជម្រក

សេណារីយ៉ូល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធជីវៈ-

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

ដូចជា ការជីកស្រះឱ្យជ្រៅក៏ដោយ ក៏លក្ខខ
 ណ្ឌរូបវន្តរបស់ CFRs

អាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សផងដែរ ដូចជា សំណឹក/កំទេចកំណក
ឆាប់រហ័ស

ដែលអាចកាត់បន្ថយជម្រៅទឹក។

គណៈកម្មការ

គ្រប់គ្រង CFR គួរតែដឹងអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រែប្រួលបែបនេះ
និងត្រៀមធនធានឱ្យបានសមស្រប

ទៅតាមស្ថានភាពបែប

នោះ។ គេអាចរក្សាទុកទឹកនៅក្នុង CFR ដោយបិទទ្វារទឹក
និងរក្សាទុកទឹកឱ្យស្ថិតនៅបានយូរ។
គុណភាពទឹក

គេមិនគួរមើលរំលង និងមិនត្រូវមើលស្រាលការគ្រប់គ្រង

គុណភាពទឹកនៅក្នង
ុ សះ្រ CFR នោះឡើយ។ កិចកា
្ច រនះេ ពាក់ពន
័ ្ធ
នឹងការជួយសហគមន៍ឱ្យប្រុងប្រៀបជាមុន
សម្រាប់ដោះស្រាយការប៉ះទង្គិច
ការប្រើទឹកនៅក្នុងស្រះCFR។

និងរៀបចំផែន

និងការកែប្រែអាទិភាពជុំវិញ

ពពួកត្រអា
ី ចស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ ទឹកស្រះ CFR រយៈពេលរហូតដល់

៩ ខែ មុនពេល CFR ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ចេញពីតំបន់ដីសើមដែល

តវូ្រ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ថរែ កសា
្ រុកជា
្ខ តិតឿទាំងនះេ និងសមប
្រ សមល
ួ្រ

អំណោយផលនៅក្នុងស្រះ

ផ្ទៃដីឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ស្ថិតនៅជុំវិញ។

ដូច្នេះ

ប្រការសំខាន់គឺត្រូវបង្កើតលក្ខខណ្ឌ
CFR

ដើម្បីធានាឱ្យក្រុមត្រីចម្រុះ

បភ
្រ ទ
េ អាចលូតលាស់បាន។ លក្ខណៈជីវសាសជា
្ត្រ មូលដ្ឋន
ា នៅ

ក្នង
ុ CFR នឹងក្លយ
ា ជាស្ថន
ា បព
្រ ន
័ ច
្ធ មះុ្រ មួយដែលផ្តលច
់ ណ
ំ ខ
ី ស
ុ ៗ

គ្នា ជាពិសេស សម្រាប់ពពួកស៊ីប្លង់តុងនិងពពួកស៊ីសាច់។ ការ
ថែរ ក្សាគុណភាពទឹក
គ្រប់គ្រងបានល្អ។

គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអនុវត្តការងារ

តាមធម្មតា ទឹកនៅក្នុងស្រះ CFR នឹងមានពណ៌បៃតង

ដែលគអា
េ ចនៅមើលឃើញដរៃ បស់មនុសស្ នៅពល
េ ដាក់ដចូ
ៃ ល

ក្នុងទឹក ក្នុងជម្រៅប្រមាណ ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ (Rouse 1979)។

ទឹកមិនគួរមានពណ៌ត្នោតទេ ដែលជាទូទៅ បង្ហាញព
ក
ី ម្រត
ិ លក
្អ ់
ខ្លង
ំា

ដែលកាត់បន្ថយការចាំងចូលនព
ៃ ន្លព
ឺ ះ្រ អាទិតយ្

និងការ

លូតលាស់នៃប្លង់តុង។ កត្តាសំខាន់ៗប៉ះពាល់ដល់បរិមាណប្លង់

តុង ដែលពាក់ព័ន្ធខ្លាំងសម្រាប់ CFR គឺកំហាប់នៃសារធាតុច
 ិញ្ចឹម
សំខាន់ៗ ដូចជា កាបូន ហ្វូសហ្វ័រ អាសូត និងប៉ូតាស្យូម

និងសារធាតុរ៉ែ។ កំហាប់នៃធាតុសំខាន់ៗសម្រាប់ជាចំណីរបស់
ប្លង់តុង នឹងអាចកំណត់បាន តាមរយៈការវាយតម្លៃកំហាប់នៃ

សារធាតុទាំងនេះនៅក្នុងទឹកដែលហូរចូលតាមប្រឡាយ ឬទឹក
ដែលហរូ ចូលពីលផ
ើ ដ
ៃ្ទ ។
ី ទឹកដែលហូរមកពីដក
ី សិកម្មដល
ែ មាន
ប្រើជីច្រើន នឹងសំបូរសារធាតុចិញ្ចឹម ប៉ុន្តែក៏អាចមានសំណល់

ថ្នាំពុលកសិកម្មផងដែរ។ ជារឿយៗ ទឹកស្រះ CFR នៅកម្ពុជា

មានកំហាប់ទាប នៃសារធាតុសំខាន់ៗទាំងនេះ (Sieu et al.

2015)។ ដំណោះស្រាយមួយ គឺត្រូវបន្ថែមវាចូលក្នុងទម្រង់ជា
ជី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្វើបែបនេះត្រូវចំណាយច្រើន

ហើយមិនដឹងថាទទួលបានផលមកវិញបែបណាឡើយ និងគួរ
តែអ
 នុវត្តសម្រាប់ CFR ទើបជីកថ្មីៗ ដែលមិនទំនងជាផ្តលផ
់ ល

ច្រើន។
ប្រយ័ត្ន

ការគិតគូរអំពីអត្ថប្រយោជន៍គួរតែធ្វើឡើងដោយប្រុង

ព្រោះថា

នៅពេលតភ្ជាប់ជាមួយវាលស្រែហើយនោះ

សារធាតុចិញ្ចឹមនានានឹងហូរចេញពីស្រះ CFR។

កត្តាសំខាន់បំផុតដែលគួរកត់សម្គាល់អាចជាករណីនៃភាព

ល្អកប
់ ណ្តល
ា ពីសារធាតុរែ៉ ដែលកើតមាននៅកម្ពជា
ុ ។ ភ្លៀងធ្លក
ា ់

ខ្លាំងជាញឹកញាប់ និងជំនន់គំហុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បង្កឱ្យមាន
ការហូរច្រោះដីយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនាំឱ្យទឹកល្អក់។ ដូច្នេះ ត្រូវ
តែរក្សាស្ថិរភាពនៃជម្រាលមាត់ស្រះដោយដាំរុក្ខជាតិដើម្បីកាត់

បន្ថយសំណក
ឹ ។ នះេ មានន័យថា តវូ្រ គប
្រ គ
់ ង
្រ រុកជា
្ខ តិពត
្រៃ ឿ
ដែលដាំនៅតាមកន្លង
ែ ចាំបាច់ខះ្ល ៗក្នង
ុ ទំនាបលិចទឹក នៅពេល
ធ្វើអន្តរាគមន៍បច្ចេកទេសដំបូងៗ។

នេះក
 ៏មានន័យផងដែរថា

ការសាយភាយតាមធម្មជាតិរបស់វា

ដើម្បីអាចគ្របដ
 ណ្តប់លើ

រុក្ខជាតិប្រភេទព្រៃនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹក ដែលជាព្រៃតឿ និង
ស្មៅ អាចត្រូវការឱ្យមានការដាំឡើងវិញ។

ការគ្រប់គ្រងវារីរុក្ខជាតិ
នៅពល
េ មានវារីរក
ុ ជា
្ខ តិចងព
្រៃ ម
ី ជឈ្ ដ្ឋន
ា កណា
្រៅ
មួយ ដូចជា

កំប្លោក ដែលត្រូវបានយកចេញនៅក្នង
ុ អំ ឡុងពេលស្តារជម្រកត្រី
គេចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើតឡើងវិញនៃ

វារីរុក្ខជាតិទាំងនោះ។ ការសាយភាយនៃកំប្លោកនៅក្នុងដែនទឹក
ធំៗ អាចទប់ស្កាត់បានដោយចងសន្ធឹងខ្សែពួរជាប់ពីលើផ្ទៃទឹក។

ក្នង
ុ ករណីខ
 ះ្ល ការស្តរា រុកជា
្ខ តិទាង
ំ នោះចញ
េ
អាចតវូ្រ ធ្វឡ
ើ ង
ើ នៅ
ក្នុងយុទ្ធនាការដែលមានការចូលរួមនៃមនុស្សជាច្រើន។
គេអាចយកកំប្លោកមកកែច្នៃជាជីកំប៉ុស្តិ

សម្ភារៈសិប្បកម្ម

និងសម្ភារៈសម្រាប់ជាក្បូនទ្រសួនបណ្តែតទ
 ឹក (ដូចបានអនុវត្ត
នៅតាមភូមិខ្លះៗជុំវិញបឹងទន្លេសាប) និងជាទម្រសម្រាប់ការធ្វើ

ប្រព្រឹត្តកម្មបាក់តេរី (បង្គន់បណ្តែតទឹក)។ ក្នុងករណីមានកម្លាំង
ពលកម្ម គេអាចហាន់កំប្លោកនិងបាចវាចូលក្នុងទឹកវិញ ដែលវា
នឹងរលួយជាជី ដោយសារសកម្មភាពបាក់តេរី និងផ្តល់ជាបង្គង
សម្រាប់ការលូតលាស់នៃពពួកពីរីហ្វីតុង ដែលផ្តល់នូវអាហារដ៏
សំខាន់សម្រាប់ប្រភេទត្រីមួយចំនួន (Hortle 2013) ។

ប្រការសំខាន់គឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងត្រូវរក្សាឱ្យមានវារី

រុកជា
្ខ តិ នៅក្នង
ុ វិសាលភាព ២-៣ ម៉ត
ែ ្រ នៅជុវំ ញ
ិ មាត់សះ្រ ។ ការ

ធ្វប
ើ ប
ែ នេះបង្កត
ើ បានជាកន្លង
ែ ដែលមានទឹកត្រជាក់នៅរដូវបង
ំ្រា ។

គួរសម្រួលឱ្យមានវារីរុក្ខជាតិស្លឹកតូចៗ
 ដែលមិនអាចលូតលាស់
ឆាប់រហ័ស ដូចជា ព្រលឹត ត្រកួន និងកញ្ឆែត។ រុក្ខជាតិទាំងនេះ

ផ្តលន
់ វូ គមប
្រ សមប
្រា ក
់ ន
ូ តី្រ ហើយអាចជួយដល់បភ
្រ ទ
េ សត្វខះ្ល ៗ
ដែលត្រូវការគម្រប

និងបង្គងសម្រាប់បន្តពូជ។

ទឹកក្តនៅ
ៅ

កន្លែងរាក់ៗជាប់មាត់ស្រះ អាចជួយឱ្យត្រីតូចៗលូតលាស់រ ហ័ស

នៅរដូវរំហើយ (ខែធ្នូ ខែមករា)។ រុក្ខជាតិនៅ
 ជុំវិញមា
 ត់ស្រះ

CFR ក៏អាចជួយរារាំងការលួចនេសាទផងដែរ។

ជម្រកតូចៗ/ជម្រកធម្មជាតិ (សម្រាស់)
នៅពេលដែលសម្រាស់ ឬ "ជម្រកធម្មជាតិ" ត្រូវបានបង្កើត

ឡើង គេត្រូវការឱ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លះៗ ដើម្បីធានាថាមែកឈើ
ឬសារធាតុផ្សេងទៀត

ត្រូវបានលិចទឹក

នៅពេលកម្រិតទឹក

ប្រែប្រួលតា
 មរដូវ។ បង្គងដែលស
 ្ថិតនៅ
 ខ្ពស់ជាងនីវ៉ូទឹក មិនបាន

ជួយបង្កើនចំណីសម្រាប់ត្រីឡើយ។ ជាការល្អ គួរប្តូរសម្រាស់
គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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ទាំងស្រុង ឬបន្ថែម រៀងរាល់ ៣-៥ ឆ្នាំ ម្តង ជាពិសេសដោយសារ
តែការពុកផុយតាមធម្មជាតិ។

ការបន្ថែមពូជត្រីជាប្រភេទក្នុងស្រុកទៅក្នុងស្រះ អាចមាន

ប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតឱ្យមានតុល្យភាពនៃពពួកត្រី

នៅក្នុង

ធម្មជាតិឡើងវិញ។ នៅកន្លែងដែលប្រភេទត្រីជាទីនិយមរបស់
បន្ថែមត្រីទៅក្នុងស្រះ

លែងមានទៀតហើយនោះ

CFR

ឡើងវិញ

បញ្ចូលប្រភេទត្រីទាំងនេះមកវិញ។

ការដាក់

គឺជាវិធីមួយក្នុងការ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

លក្ខខណ្ឌម
 ិនល្អនៅក្នុង CFR អាចបណ្តាលឱ្យបរិស្ថានទឹកមិន
អំណោយផល សម្រាប់ទ្រទ្រង់ប្រភេទត្រីខ្លះៗ។ សូមអានការ

ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍ និង
ឧបសម្ពន
័ ្ធ ១ សមប
្រា ស
់ ង
ែ្វ យល់បន្ថម
ែ អំពវី ធ
ិ សា
ី ស្ត្រ និងសូចនាករ

សម្រាប់តាមដានប្រភេទត្រីធម្មជាតិ និងសេណារីយ៉ូល្អសម្រាប់
ដាក់បំពេញប្រភេទត្រីជាក់លាក់។

បច្ចប
ុ ប្ ន្ន រដ្ឋបាលជលផលពុមា
ំ នគោលនយោបាយជាក់លាក់

អំពីការដាក់បញ្ចូលពូជត្រីសម្រាប់ CFRs ឡើយ ប៉ុន្តែបានណែនាំ
ឱ្យបន្ថែមកូនត្រីទំហំធំ

(ដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសដែលត្រូវត្រីធំ

ជាងសជា
ី៊ ចំណ)
ី នៅរវាងខែវច
ិ កា
ិ្ឆ -មករា បន្ទប
ា ព
់ ប
ី ភ
្រ ពទឹក CFR

ត្រូវកាត់ផ្តាច់ចេញពីតំបន់ដីសើមដែលនៅជុំវិញ។
 នៅពេលនោះ

ទឹកអាចសំបរូ សារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច នៅពល
េ ទឹកចូលមកពីសក
ែ្រ ង
ុ្ន រដូវ
ទឹកស្រក

ដែលផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌល្អសម្រាប់ត្រីដែលបា
 នដាក់

បន្ថែមទៅ
 ក្នុងស្រះ

ដាក់បន្ថែម ត្រូវបានណែនាំក្នុងចំនួន ២.០០០ក្បាល ទំហំ ៨

ទៅ ១០ សង់ទម
ី ៉ែត្រ ក្នុងផ្ទៃទឹកមួយហិកតា (De Silva et al.

ការគ្រប់គ្រងត្រីក្នុងស្រះ

ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន

ជាប្រយោជន៍របស់អ្នកនេសាទក្នុងមូលដ្ឋាន។ អត្រាកូនត្រីដែល

សម្រាប់ការលូតលាស់និងធំធាត់

ទោះបី

បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុង CFR ភាគច្រើន អាចសំបូរព
 ពួកត្រីស៊ីសាច់ក
 ៏
ដោយ។

ការលែងកូនត្រីប្រភេទពូជក្នុងស្រុកពីតំបន់ជុំវិញ

ទៅក្នុង

ស្រះ CFRs ដែលរួមទាំងពី CFRមួយ ទៅ CFRមួយទៀតនៅក្នុង

2006; Murray 2006; Hortle 2013 ។ ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍
ចំពោះមខ
ុ ពីផលត្រដ
ី ល
ែ បានដាក់បន្ថម
ែ នៅចុងឆ្ននោ
ំា ះ កសិករ
ក្នុងមូលដ្ឋានមានហេតុផលដ៏ល្អមួយទៀតដែលធ្វើឱ្យពួកគេបន្ត

ធ្វើដូច្នេះ ពោលគឺ ពួកគេទទួលផលពីផលិតផលក្នុងស្រះ CFR
និងពីស្រែ

កាន់តែច្រើនឡើង

ដែលធ្វើឱ្យពួកគាត់នៅតែមាន

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនេះបានល្អ

ពួកគេពុំចាំបាច់ដាក់បន្ថែមពូជ

ចំណាប់អារម្មណ៍លើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនេះ។
ត្រីរាល់ឆ្នាំនោះឡើយ។

ប្រសិនបើមាន

នេះជាផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងមួយ

សម្រាប់ប្រជាជននៅតាមជនបទ ដោយសារពុំចាំបាច់វិនិយោគ
ខ្ពស់លើការដាក់បន្ថែមត្រីឡើងវិញឡើយ។

ត្រីក្រាញ់ ត្រីរ៉ស់ និងត្រីអណ្តែង ជាប្រភេទដែលប្រជាជន

នៅជនបទនិយមចូលចិត្ត

និងជាប្រភេទដែលអាចដាក់បន្ថែម

នៅក្នុងស្រះ CFR។ គម្រោង RFFEP បានសិក្សាការនិយមប្រភេទ
ត្រី ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកឆ្លើយចំនួន ៤០០នាក់ ដើម្បី
ស្វែងយល់អំពីប្រភេទត្រីដែលប្រជាជនចង់ចាប់ និងបរិភោគ។

ប្រភេទត្រីដែលពេញនិយមបំផុត គឺត្រីក្រាញ់ ត្រី រ៉ស់ និងត
 ្រី
អណ្តែង ដែលអាចព្យាករណ៍បាន។ ប៉ុន្តែ ពពួកត្រីតូចៗ ដូចជា

ត្រីចង្វា ក៏បានបង្ហាញថាមានការចូលចិត្តផងដែរ។ ដូចដែល
បានរៀបរាប់ខា
 ងលើ ភាពសំបូរប្រភេទ "ត្រីដែលក្លាយជាចំណី"
អាចជាមូលហត
េ ដ
ុ ល
ែ ធ្វឱ
ើ យ្ មានកំណន
ើ ពពួកតដ
ី្រ ល
ែ ជាទីពញ
េ

និយមដូចជា ត្រីរ៉ស់ ត្រីឆ្តោ និងត្រី អណ្តែង។ ពពួកត្រក
ី ញ្ចាញ់
ច្រាស់

ក៏ឃើញថាមានច្រើននៅទីតាំងដែលគ្រប់គ្រងពុំបានល្អ

ផងដែរ។

គេជឿថាការថយចុះនៃប្រភេទត្រីទាំងនេះ

អាចជា

សូចនាករនកា
ៃ រគប
្រ គ
់ ង
្រ CFR ល្អ (ផ្អក
ែ លើ Sieu et al. 2015)។

ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានអនុញ្ញាត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ការបញ្ចូលប្រភេទត្រីដែលផុតពូជក្នុងមូលដ្ឋានវិញ

សម្រាប់ការដាក់បន្ថែមកូនត្រីពូជក្នុងស្រុកឡើយ

មូលដ្ឋាន" មកក្នុងស្រះ CFR វិញ គួរតែអនុវត្តតាមជំហានខាង

បច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋាភិបាលគ្មានបទប្បញ្ញត្តិ ឬគោលការណ៍ណែនាំ

(FiA, pers.

Comm. ខែមេសា 2018)។ ប៉ុន្តែ រដ្ឋបាលជលផល លើកទឹក
ចិត្តឱ្យដាក់បន្ថែមត្រីពីស្រះដែលរីង

ឬដែលត្រូវបានបូមពង្រីង

ទៅក្នុងស្រះ CFR ផ្សេងទៀត (FiA. pers. Comm. ខែមេសា ឆ្នាំ
2018)។

នៅក្នុងCFRsមួយចំនួន

មានការណែនាំឱ្យដាក់បន្ថែមពូជ

ត្រីឆ្ពិនប្រាក់ ឬប្រភេទត្រីក្នុងអំបូរ Cyprinids ស្រដៀងគ្នានេះ

ដើម្បីបង្កើនពូជត្រីប្រភេទនេះ និងទិន្នផលស្រូវក្នុងស្រែ សម្រាប់
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

មានការណែនាំថាការបញ្ចូល "ប្រភេទត្រីដែលផុតពូជក្នុង

ក្រោម៖

ជំហានទី ១៖ យ
 ល់ស្របលើប្រភេទត្រីដែលត្រូវនាំមកបញ្ចូល
ក្នុង CFR វិញ ។

ជំហានទី ២៖ ការយល់ដង
ឹ អំពម
ី ល
ូ ហេតន
ុ កា
ៃ រថយចុះនៃបភ
្រ ទ
េ 
ត្រីនោះ។

ជំហានទី ៣៖ ការកំណត់គោលដៅ

និងគោលបំណងនៃការ

បញ្ចូលប្រភេទនោះមកវិញ។

ជំហានទី ៤៖ ការអនុញា្ញតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូនត្រី

ក្នង
ុ CFR រយៈពេលជាច្រន
ើ ឆ្នំា និងដែលបង្កការប៉ះពាល់អវិជមា
្ជ ន

ជំហានទី ៥៖ សម្រេចពីទំហំ និងចំនួនត្រីដែលត្រូវបញ្ចូល ។

សហគមន៍ដោ
 យផ្តោតសំខាន់លើ 'ត្រីស៊ីសាច់' នឹងផ្តល់ផលមក

ប្រភេទនោះមកពីកន្លែងផ្សេង។

ជំហានទី ៦៖ ការកែលម្អជម្រក CFR ដែលនឹងអនុគ្រោះដល់
ប្រភេទត្រីដែលត្រូវបញ្ចូលមកវិញ។

ជំហានទី ៧៖ នាំប្រភេទត្រីមេពូជ ឬ កូនត្រីមកបញ្ចូលក្នុងស្រះ
CFR នោះវិញ។

ជំហានទី ៨៖ សម្របសម្រួលឱ្យមានការចរាចរនៃពូជត្រីកម្រ
រវាង CFR នានា ។

ជំហានទី ៩៖ សង្កេតមើលស្ថានភាពនៃប្រភេទត្រីនោះ នៅពេល
ដែលប្រជាជននេសាទបាន។

ជំហានទី ១០៖ តាមដានផលប៉ះពាល់នៃការនាំប្រភេទត្រីនោះ
ចូលមកវិញ។

និងជីវចម្រុះត្រី។

ទិវានេសាទ

ឱ្យសហគមន៍វិញសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានឱ្យបានល្អ។

ការគ្រប់គ្រងច្រកត្រីធ្វើចរាចរ
ដើម្បីធានាថាត្រីអាចផ្លាស់ទីពីស្រះ CFR ទៅវាលស្រែបាន

ដោយគ្មានឧបសគ្គ ការអនុវត្តច្បាប់ និងការយល់ដឹងអំពីកន្លែង
គ្មានការនេសាទដែលបានកំណត់

ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់

រងឥទ្ធិពលទាំងមូល។ កិច្ចការពារច្រកត្រីធ្វើចរាចរមិនទាមទារ
នូវការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនឡើយ

ក្រៅពីការធានាថា

គ្មាន

សម្រាម ឬកំទេចក
 ំណក ដែលបង្កការរាំងស្ទះត្រីធ្វើចរាចរនោះ

ឡើយ។ ផ្លូវទឹកបែបនេះ គួរមានស្មៅ និងរុក្ខជាតិទាបៗ នៅ
តាមច្រាំងសងខាង ដែលជួយការពារស្ថិរភាពពីសំណឹក និងទប់

ការយកត្រីចេញពី CFR
អ្នកជំនាញខ្លះមានមតិថា

យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវៈម៉ាស

គួរអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍ចាប់

ត្រីមួយចំនួនពី CFR ក្នុងពេលវេលា ឬរដូវជាក់លាក់ណាមួយ។

ស្កត
ា ក
់ ទ
ំ ច
េ កំណកដែលទឹកអាចនាំមកក្នង
ុ ស្រះ។ គេតវូ្រ ល្បាត
នៅតាមផ្លូវទឹកឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីធានាថាគ្មានការដាក់លប
ទោះនៅក្នុងអំឡុងពេលត្រីចេញពីក្នុងស្រះ

ឬពេលត្រច
ី ូលម
 ក

អ្នកផ្សេងទៀតយល់ឃើញថា ការអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍ចាប់ត្រី

ក្នង
ុ ស្រះវិញក៏ដោយ។ ការនេសាទ ពិតជាបានផលច្រន
ើ នៅ

ទាំងមូល។ គេអាចអះអាងថា កិច្ចការនៃ CFR គឺការពារពូជត្រី

ដូច្នេះអាចចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការពិសេស

នៅក្នុង CFR នៅពេលណាមួយ នឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់វិធីសាស្រ្ត
ក្នុងកម្រិតអប្បបរមា

ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការសាយភាយតាម

វាលស្រែដែលស្ថិតនៅជុំវិញ។
បរិមាណត្រីលើស

ក្រៅពីចំនុចខាងលើនេះ

វាជា

ដែលសហគមន៍គួរតែអាចនេសាទបាន។

នៅពល
េ សមត្ថភាព ការយល់ដង
ឹ និងចំណះេ ដឹងរបស់សហគមន៍

បានឈានដល់កមត
ិ្រ ខ្ពសហ
់ យ
ើ នោះ ការអនុញត
ា្ញ ឱយ្ សហគមន៍

រៀបចំវធា
ិ នដោយខ្លន
ួ ឯងដែលកំណត់ពព
ី ល
េ វលា
េ
និងវិធស
ី មប
្រា ់

ពួកគេប្រមូលផលត្រីពី CFR និងកម្រិតជីវៈម៉ាសដែលអាចយក
ចេញពីស្រះ CFR ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នឹងផ្តល់ជាព័ត៌មានដែលលើក
ទឹកចិត្តឱ្យមានការគ្រប់គ្រង CFR។ ការប្រមូលផលត្រីពី CFRs

ជាលក្ខណៈប្រពៃណី/តាមទម្លាប់ នៅក្នុងពិធីដែលអ្នកភូមិចូល
រួមទាំងអស់គ្នា គួរតែអាចទទួលយកបាន ក្នុងករណីខ្លះ (FiA

pers. comm. May 2018)។ ការប្រមូលផលត្រីជាលក្ខណៈ
ប្រពៃណីពី CFRs ត្រូវបានអនុវត្តថ្មីៗនេះ ជាផ្នែកមួយនៃពិធី
បុណ្យភូមិប្រចាំឆ្នាំ។

ការលក់សំបុត្រសម្រាប់ "ទិវានេសាទត្រី" ដែលបានកំណត់

អាចផ្តល់ថវិកាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាបគ
់ ណៈកម្មការ CFR

ដើមប្ ប
ី ប
ើ្រ ស
្រា ក
់ ង
ុ្ន ការងារស្តរា ជមក
្រ ។ល។ គក
េ ចា
៏ បា
ំ ច់តវូ្រ កំចាត់

ត្រីដែលស៊ីសាច់ផងដែរ (ឧ. ត្រីសណ្តាយ) ដែលអាចមាននៅ

ក្បែរបំពង់លូ ឬ ត្រង់ចំណុចរួមតូចផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ RFF
លួចនេសាទនៅត្រង់កន្លែងទាំងនោះ។

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការ

ការគ្រប់គ្រងស្រែ
តាមធម្មតា ស្រែជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គល ដូច្នេះការសម្រេច

អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្រែរបស់ខ្លួនបែបណានោះ ដែលអាចបង្កើន
ឬ បង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះវារីជាតិ នឹងអាស្រ័យលើម្ចាស់ស្រែផ្ទាល់។
ការគ្រប់គ្រងល្អ

ជាអាទិ៍

ការធានាថា

កម្ពស់ទឹកលើសពី

១៥ ស.ម នៅក្នុងរដូវស្រូវកំពុងលូតលាស់ លូស៊ីម៉ង់ ឬស្រះ
តូចៗតាមវាលស្រែដែលតែងរីងនៅរដូវរំហើយ។ ថ្នាំនិងជ
 ីគីមី
កសិកម្ម អាចអនុញ្ញាតឱ្យប្រើតិចតួចបំផុត។

ការនេសាទនៅក្នុង និងជុំវិញស្រែ អាចចាប់ផ្តើមនៅគ្រប់

ពេលវេលា ហើយកសិករត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើប្រាស់មង
សម្រាប់ចាប់ត្រីពពួក Cyprinids តូចៗ ជាពិសេស ពពួកត្រីចង្វា
និងត្រីចង្វាភ្លៀង

(Darkina) ដែលសម្បូរមីក្រូសារជាតិចិញ្ចឹម

(Roos et al. 2012; Thilsted 2012; Bogard et al. 2015)។ មង
ទាំងនេះអាចមានប្រវែងពី ១០ ទៅ ៣០ ម៉ែត្រ ដែលរាយក្នុងស្រែ
និងត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ការបប
ើ្រ ស
្រា ថ
់ ស
ំា្ន លា
ំ ប់សត្វលត
ិ្អ ចង្រៃ គឺជាការគំរាមកហ
ំ ង
ែ 

ចំបងចំពោះត្រី និងប្រភេទវារីសត្វផ្សេងទៀត (Halwart and
គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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Gupta 2004)។ ក្នង
ុ ករណីខះ្ល តហា
ី្រ ក់ដច
ូ ជាមិនរងផលប៉ះពាល់

ក៏អាចធ្វើបានផងដែរ

សជ
ី៊ ម្រៅ ដើមប្ វា
ី យតម្លព
ៃ ប
ី កា
្រ រនះេ ឱយ្ បានហ្មតច
់ ត់ថម
ែ ទៀត។

1980)។ ប្រភទ
េ និងចំនន
ួ ឧបករណ៍នសា
េ ទ ត្រវូ បានកែបែ្រ

ធ្ងន់ធ្ងរពីថ្នាំគីមីកសិកម្មក្នុងរដូវវស្សាទេ

ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវសិក្សា

និងមានពិភាក្សានៅក្នុងគោលការ

ណ៍ណែនាំរបស់អង្គការ FAO (Backiel and Welcomme

ថ្នក
ំា សិកម្ម និងថ្នស
ំា ម្លប
ា ស
់
ត
ៅ្ម វូ្រ បានគប
េ ជា
ើ្រ ទូទៅនៅដើមរដូវ

នៅបណ្តាឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ អាស្រ័យតាមទំហំ CFR និង

វសសា
្ នៅកម្ពជា
ុ
ហើយនៅពល
េ តំបន់ទាង
ំ មូលតវូ្រ ជន់លច
ិ ដោយ

ធនធានដែលមាន។

បង្កគះ្រោ ថ្នក
ា ត
់ ច
ិ តួច។ ការរីកចមន
ើ្រ ថ្មៗ
ី នះេ លើសន
េ ទ
េ ក
ិ ស្រវូ

តាមដានជីវសាស្ត្រ (Hortle 2012) ។xiii

ទឹកជំនន់ សំណល់ថ្នាំកសិកម្មអាចនឹងរលាយ ក្នុងកម្រិតដែល
និងការកំចាត់កត្តាចង្រៃ

បានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំ

កសិកម្មxii ប៉ុន្តែ មានភស្តុតាងមិនច្បាស់លាស់អំពីអ្នកលក់គ្មាន

សំណាក

2>

វិជ្ជាជីវៈ ដែលលក់ផលិតផលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កសិករ និងបាន

មានចែងក្នុងឯកសារដោយឡែកស្តីពីវិធីអង្កេត

ការអង្កេតតាមដានសមត្ថភាព

វាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃ

គណៈកម្មការ CFR ក្នុងការធ្វើ និងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេច

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៃ CFR-RFFរបស់ខ្លួន។ ដើម្បី

ណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតដូសខ្លាំងហួសហេតុ។

2>4>4

សេចក្តីពិស្តារអំពីវិធីសាស្រ្តយក

វាយតម្លៃអភិបាលកិច្ច សំណុំលក្ខណៈចំនួន ៥ យ៉ាង ត្រូវ

បានវាស់វង
ែ ១) ការគ្របគ
់ ង
្រ អង្គភាព/សហគមន៍ ២) ការ

ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃ

រៀបចំផែនការ និងការអនុវត្ត ៣) ការកៀរគរធនធាន ៤)

ប្រសិទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍

ការចងក្រងបណ្តាញ/ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង ៥) ភាព
ជាតំណាងនិងការចូលរួម។

ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងការវាយតម្លៃជាប្រចាំ ទៅលើ

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានជា

វឌ្ឍនភាព ដើមប្ ឱ
ី យ្ បក
្រា ដថាអន្តរាគ
 មន៍កព
ំ ង
ុ បព
្រ ត
ឹ្រ ទៅ
្ត សមសប
្រ

ប្រចាំលើសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចរបស់គណៈកម្មការ CFR

សកម្មភាពទាំងនោះឬទេ។ លទ្ធផល ឬសមិទ្ធផលពីវឌ្ឍនភាព

កែលំអ និងជោគជ័យថែមទៀត លើកម្រិតព
 ិន្ទុសម្រាប់ការ

និងវារីសត្វផ្សេងទៀត នៅក្នុងស្រះ CFR អាចត្រូវបានវាស់វែង

និងឧបសម្ព័ន្ធ ២ ស្តីពីឧបករណ៍វាយតម្លសមត្ថ
ៃ
ភាព)។

បានលើកទឹកចិត្តឱ្យគណៈកម្មការនានាប្តេជា្ញធើ្វឱ្យមានការ

ឆ្ពះោ ទៅរកលទ្ធផលរំពង
ឹ ទុក ដែរឬទេ និងថាតចា
ើ បា
ំ ច់តវូ្រ កែបែ្រ

អនុវត្តអភិបាលកិចល
្ច ្អ និងនិរន្តរភាព(សូមអានផ្នក
ែ ២.៤.១

នៃអន្ដគមន៍ទាង
ំ នះេ តវូ្រ បានកត់ត្រា (ឧទាហរណ៍៖ បរិមាណត្រី
ជាប្រចាំ ដើម្បីកំណត់ឥទ្ធិពលនៃការកែលម្អបរិស្ថានរូបវន្ត និង

3>

ការអង្កេតតាមដានផលចាប់ និងតម្រូវការ អាចធ្វើឡើង ៦

ការលបា
្ តចន
ើ្រ ជាងមុន)។ ការអនុវត្តល
 ប
្អ ផ
ំ ត
ុ គឺតវូ្រ បនស្ កា
ី៊ រតត
ួ្រ

ដង ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ដើម្បីសង្កេតមើលនិន្នាការ និងការកែប្រែ

ប្រសន
ិ បើគមង
្រោ ផ្តលថ
់ វិកាច្រន
ើ សមប
្រា អ
់ ន្តរាគមន៍លើ CFR ការ

ការបប
ើ្រ ស
្រា ត
់ ី្រ និងវារីសត្វ ផស្ ង
េ ទៀត ពម
្រ ទា
 ង
ំ វារីរក
ុ ជា
្ខ តិ

ក៏ដច
ូ ជាបនស្ ល
ី៊ ទ្ធផលដែលបានគង
្រោ ទុក ជាមួយកប
្រ ខ័ណផ
្ឌ ន
ែ ការ

នស
ៃ ណា
ំ
កគួរតែសមាមាតទៅ
្រ នឹងចំនន
ួ គសា
ួ្រ រនៅក្នង
ុ CFR

ផលផងដែរ ពោលគឺការរក្សាស្ថិរភាពកម្រិតផលចាប់ (សសរ

បានប្រើប្រាស់ជាសំណាក

ដោយនិរន្តភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

ក្នុងមួយឆ្នាំៗ (ជំនួសឱ្យប្រាំមួយដង)។ ភាពញឹកញាប់នៃ

វាយតម្លតា
ៃ មវិជជ
ា្ជ វី ៈ គបប្ ធ
ី កា
ើ្វ រអង្កត
េ តាមដានដូចខាងកម
្រោ ៖

ក្នុងម
 ួយឆ្នាំៗ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ នៃគម្រោង។

ដើ ម្ បី ស ង្កេ ត មើ ល និ ន្នា កា រ/ការប្រែ ប្រួ ល គុ ណ ភាពទឹ ក

មានអធិប្បាយក្នុងឯកសារដាច់ដោយឡែកស្តីពីវិធីសាស្រ្ត

ពិនត
ិ យ្ តាមដានជាមយ
ួ គោលបំណងដល
ែ ពាក់ពន
័ ្ធ (ឧទាហរណ៍៖

សកម្មភាពនេសាទត្រីនៃគ្រួសារនានា

តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ តាមដានតវូ្រ ស្របតាមគម្រល
ូ ទ្ធផលនៃគមង
្រោ នោះ)

និងការបរិភោគអាហារប្រចាគ
ំ សា
ួ្រ រ។ ទោះបីទហ
ំ ស
ំ មស្រប

យុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងសម្រាប់វិស័យជលផលនៃរដ្ឋបាលជល

នីមួយៗក៏ដោយ កសិករ១០ គ្រួសារក្នុងប្រព័ន្ធ RFF ត្រូវ

ស្តមទ
្ភ ១
ី សូចនាករ១.១) និងធានាថា ឃុមា
ំ នស្រះជម្រកត្រប
ី ក
្រ ប

មាន។ ជម្រើសមួយទៀត គឺធ្វើការអង្កេតតាមដានបួនដង

ប្រសិនបើមានថវិកាសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិង

ការអង្កេតតាមដាននេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម ពីរដង

ការអង្កេតតាមដានជីវសាស្រ្ត

ព័ត៌មានពិស្តារបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្រ្តយកសំណាកគំរូ

1>

ត្រូវធ្វើឡើងប្រចាំត្រីមាស

បរិមាណនិងភាពសម្បូរបែបនៃត្រី

សត្វស្លាបទឹក

និង

ប្រភេទវារីសត្វផ្សេងទៀត។ មង លប និងស
 ន្ទូច ត្រូវបាន

ប្រើប្រាស់ ដើម្បីយកសំណាកត្រី និងវារីសត្វផ្សេងទៀត
នៅក្នុងCFR នីមួយៗ
 ។ វិធីសាស្រ្តយកសំណាកផ្សេងទៀត
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

4>

ផលចាប់

និង

អាស្រ័យដោយធនធានដែល

អង្កេតតាមដានពីផលចាប់ និងការបរិភោគ ។xiv

ការអង្កេតតាមដានពីជីវភាពប្រជាជន អាចអនុវត្ត ដើម្បី
វាយតម្លៃការប្រែប្រួលចំណូល

ទ្រព្យសម្បត្តិ

និង

សុខុមាលភាពជារួមរបស់គ្រួសារនៅក្នុង CFR-RFF និង

តំបន់ជុំវិញ (តំបន់រងឥទ្ធិពល) បណ្តាលពីអន្តរាគមន៍

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតសហគមន៍។

សំខាន់ចពោ
ំ ះការគប
្រ គ
់ ង
្រ CFR-RFF ក៏ដោយ វាជួយបង្ហញ
ា

មិនសូវញឹកញាប់ឡើយ (ដំបូង ប្រាំមួយដង ក្នុងមួយឆ្នាំៗ) និង

របស់គម្រោង។ ទោះបីការអង្កេតតាមដាននេះគ្មានសារៈ
ពីស្ថានភាពនៃប្រជាជនជាគោលដៅ

និងសារៈសំខាន់

របស់ត្រី និងការនេសាទសម្រាប់គ្រួសារកសិករ។ ព័ត៌មាន
បែបនះេ អាចតវូ្រ បានបដ
ើ្រ ម
ើ ប្ ក
ី ល
ែ ម្អអន្តរាគមន៍ទាង
ំ នះេ ។

2>4>5

ការត្រួតពិនិត្យតាមដានអត្ថប្រយោជន៍

ចំពោះជីវភាព និងសន្តិសុខស្បៀងក្នុង
មូលដ្ឋាន

គម្រោង RFFEP ការត្រួតពិនិត្យតាមដានផលចាប់ បានធ្វើឡើង
ពឹងផ្អក
ែ លើការចងចាំរបស់អក
្ន នសា
េ ទអំពប
ី រិមាណតដ
ី្រ ល
ែ បាន

ចាប់ នៅក្នង
ុ ការធ្វអ
ើ ង្កត
េ តាមគ្រសា
ួ រ។ ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ន
់ វូ ការវាស់វ
ង
ែ

កាន់តែហ្មត់ចត់លើផលចាប់ក្នុងស្រែដែលអាចរួមបញ្ចូលជាមួយ

ទិន្នន័យនៅថ្នាក់ជាតិ អំពីធនធានជលផលទឹកសាបផ្សេងទៀត
មានការស្នើឱ្យកែតម្រូវវិធីអង្កេតផលចាប់

ដោយសារអ្នកនេសាទមានចំនួនច្រើន

និងរាយប៉ាយនៅ
 

ពាសពេញតំបន់ទាំងមូល ការត្រួតពិនិត្យតាមដានផលចាប់ នឹង
ត្រូវចំណាយពេល និងធនធានច្រើន ដែលហួសពីវិសាលភាពនៃ
អ្វីដែលត្រូវវាស់វែង

របៀបវាស់

ត្រីចាប់បាននៅក្នុងស្រែ

ការអង្កេតតាមគ្រួសារនិង/
ឬកំណត់ត្រាផលចាប់

និងកិច្ចប្រឹងប្រែង

នេសាទប្រចាំថ្ងៃ ដូចមានក្នុង Boon et al. 2016 ជាការបំពេញ
បន្ថែម

ផលចាប់ដោយសហគមន៍មល
ូ ដ្ឋន
ា នៅក្នង
ុ តំបន់រងឥទ្ធព
ិ លនៃ CFR

ក្នុងអំឡុងពេលន
 ៃ

ឬជំនួសទិន្នន័យដែលផ្អែកលើការចងចាំនិងការរំលឹក

ឡើងវិញ។ កំណែលម្អការត្រួតពិនិត្យផលចាប់នៅតាមវាលស្រែ
មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អន្តរាគមន៍លើ CFR-RFF ហើយក៏មាន

សក្តន
ា ព
ុ លក្នង
ុ ការរួមចំណក
ែ ក្នង
ុ ការកែលអ
ំ តួលខ
េ ស្ថត
ិ អ
ិ ព
ំ ផ
ី ល
ចាប់ពីស្រែនៅកម្ពុជាផងដែរ។

កម្រិតញឹកញាប់
ត្រីមាស

តម្រូវការ

ដោយនរណា

ធនធាន

ក្រុមការងារគម្រោងនិង

គណៈកម្មការ CFR-RFF

ច្រើន

ការចូលរួមចំណែកចំពោះតម្រូវការត្រី និងប្រាក់ចំណូលក្នុងមូលដ្ឋាន
អ្វីដែលត្រូវវាស់វែង
ការបរិភោគត្រី និង
វារីសត្វផ្សេងទៀត

របៀបវាស់

កម្រិតញឹកញាប់

ការអង្កេតតាមគ្រួសារ

ត្រីមាស

ដោយនរណា
ក្រុមការងារម្រោង
និងគណៈកម្មការ

តម្រូវការ
ធនធាន

ច្រើន

CFR-RFF
ការវាយតម្លៃតាមបែប

ការអង្កត
េ កមត
ិ្រ ជីវភាព បស
្រ ន
ិ ប
 មា
ើ នធនធាន, នៅពេលចាប់ផ្តើម និង ក្រុមការងារគម្រោង ច្រើន

កម្រិតជ
 ីវភាពរបស់

ការចូលរួម–សំណួរអំពកា
ី រប្រែប្រួលក
 ម្រិត

តំបន់រងឥទ្ធិពល

បរិភោគ និងកា
 រលក់ត្រីនិងវារីសត្វផ
 ្សេងទៀត គ្រប់គ្រង CFR-RFF

 ុណភាពតាមបែបផែនន
 ៃ
ចូលរួមអំពីការប្រែប្រួល ការវាយតម្លៃបែបគ
សមាជិកសហគមន៍ក្នុង ជីវភាពដែលអាចទាក់ទងនឹងផលចាប់ ការ

បញ្ចប់គម្រោង ឬក្នុង
រយៈពេល ២ ឆ្នាំ

និងគណៈកម្មការ
CFR-RFF

ក្រោយមានការ

បស
្រ ន
ិ បើមានធនធានគប
្រ គ
់ ន
្រា ់ ការវាយតម្លជា
ៃ ផ្លវូ ការអាច

បញ្ចាំង ក៏គួរតែបានចាត់ចែងអនុវត្តផងដែរ ដែលជាផ្នែកមួយនៃ

នៃអន្តរាគមន៍ ក៏ដច
ូ ជា មរ
េ ៀនដែលទទួលបាន ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ ន

គណៈកម្មការCFRនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលមានចំណាប់

ផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗអំពីប្រសិទ្ធភាព

និងសារៈសំខាន់

សមប
្រា អ
់ ន្តរាគមន៍កង
ុ្ន អំឡង
ុ ពល
េ ដែលនៅសល់ និងអន្តរាគមន៍
ប្រហែលគ្នានេះទៅអនាគត។ ជាទូទៅ ការវាយតម្លៃធ្វើឡើងនៅ
ជិតចុងបញ្ចប់នៃអន្តរាគមន៍

ដោយអាចមានជម្រើសវាយតម្លៃ

នៅពាក់កណ្តាលគម្រោងផងដែរ។ កិច្ចប្រជុំ ឬសិក្ខាសាលាឆ្លុះ

ការវាយតម្លៃតាមបែបផែននៃការចូលរួម ដែលក្នុងនោះសមាជិក
អារម្មណ៍អាចពិភាក្សាវ ឌ្ឍនភាព

និងសមត្ថភាពរបស់គ
 ណៈ

កម្មការ CFR ដោយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាប្រឈម និងមេរៀន
នានា និងការរៀបចំផែន ជាមួយការប្តេជ្ញាចិត្តសម្រាប់អនាគត។
គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
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សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ប្រព័ន្ធ CFR -RFF គឺជាធនធានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជា

ណាស់ ដោយគិតចាប់តាំងពីការជ្រើសរើសទីតាំង និងការរៀបចំ

ដោយនិរន្តរភាព ដែលមានបយោ
្រ
ជន៍ជាខ្លង
ំា សមប
្រា កា
់ រអភិរក្ស

សម្រល
ួ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ប្រជាពលរដ្ឋឱយ្ ចូល

វាជាបរិស្ថានដែលមានការកែលម្អប្រកប

និងការគ្រប់គ្រងធនធាន
ស្បៀង

អាហារូបត្ថម្ភ

ក៏ដូចជាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខ

និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត។

បរិស្ថានជីវ-

រូបសាស្រ្តដែលបានកែលម្អមានន័យថា ត្រីត្រូវបានការពារ ពីការ

ផែនការតាមបែបផែននៃការចូលរួម។

វត្តមានអ្នកពូកស
ែ ម្រប

រួមក្នុងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការ និងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឱ្យពួក

គេចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅទូទាំងដំណើរការនេះ ដែលរួមទាំងកា
 រ
កែបឥ
ែ្រ រិយាបថ និងអាកបប្ កិរយា
ិ របស់ពក
ួ គទៅ
េ តាមការចាំបាច់។

បាត់បង់ទជ
ី មក
្រ ក្នង
ុ រដូវបង
ំ្រា ហើយការលបា
្ តចន
ើ្រ ជាងមុន ផ្តល់

ដើម្បីទទួលជោគជ័យ អន្តរាគមន៍ CFR -RFF ត្រូវកសាងទំនុក

CFR មាននាទីថែរក្សាប្រភពធនធានសេនេទិចត្រីក្នុងមូលដ្ឋាន។

បង្កើតការរំពឹងទុកសម្រាប់អនាគត ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពស្រប

ឱ្យត្រីនូវកិច្ចការពារពីការនេសាទដែលគ្មាននិរន្តរភាព។

ដូច្នេះ

វាចូលរួមចំណែកបង្កើនចំនួនត្រី។ រួមជាមួយការកែល
 ំអបរិស្ថាន
ជីវៈ-រូបសាស្រ្ត វិធីសាស្រ្ត RFF/CFR ជំរុញប្រជាជនឱ្យចូលរួមជា
អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងធនធាននេះ

ដែលទទួលប្រយោជន៍ពីការ

កែលំអបែបនេះ។ តាមរយៈការប្រុងប្រយ័ត្ន នៅក្នុងការកំណត់
អត្តសញ្ញណ
ា សហគមន៍ ដែលមានសក្តន
ា ព
ុ លខ្ពសក
់ ង
ុ្ន ការទទួល

ចិត្តជាមួយសហគមន៍ បង្កើតឱ្យមានចក្ខុវិស័យសមស្រប និង
តាមឯកសារណែនាំនេះ។ ប្រការសំខាន់គឺត្រូវដឹងពីរបៀបលើក

ទឹកចិត្ត និងពង្រឹងភាពអង់អាច ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម និង
ការទទួលខុសត្រូវជាប្រចាំ

និងផលប្រយោជន៍របស់វា។

ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធនេះ

គន្លឹៈក្នុងការបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែង គឺការធានាឱ្យ

វិធីសាស្រ្តនេះផ្តល់

មាន "យន្តការ" សំខាន់ៗសម្រាប់អនុវត្តសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ។

សម្រាប់សហគមន៍នេសាទ និងសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀង និង

(ឧទាហរណ៍៖ ការនសា
េ ទតល
ី្រ ស
ើ្ម ចបា
្ ប់ពី CFR) តើមានយន្តការ

ដើម្បីមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទទួលឥទ្ធិពលបែបនេះ

ស្រាយដែរឬទេ? ហើយតើសុទ្ធតែមានដំណោះសយ
្រា ដោយពុំ

ផល

និងផ្អែកល
 ើបទពិសោធន៍កន្លងមក

សក្តានុពលខ្ពស់កុង
្ន ការធានាធ្វើឱ្យផលប្រយោជន៍មាននិរន្តរភាព
អាហារូបត្ថម្ភ ព្រមទាំងជីវភាពរស់នៅរ បស់សហគមន៍ផងដែរ។

អន្តរាគមន៍លើ CFR-RFF ក្នុងការអនុវត្តតាមជំហានទាំងអស់

ដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារណែនាំនេះមានសារៈសំខាន់
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នៅពេលដែលមានតម្រូវការ ឬបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធ CFR-RFF

នៅក្នុងប្រព័ន្ធ RFF / CFR ដើម្បីកំណត់រកបញ្ហា និងផ
 ្ដល់ដំណោះ
ចាំបាច់ការគាំទព
្រ ម
ី ស
ា្ច ជ
់ ន
ំ យ
ួ /សបប្ រុ សជនឬទ?
េ
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៖ សំណុំលក្ខណៈសេណារីយ៉ូល្អរបស់ CFR
សមាសភាគ

សំណុំលក្ខណៈក្រោមសេណារីយ៉ូល្អ

ធាតុសំខាន់ៗ

រង

សម្រាប់ CFR ប្រភេទទី២ - គ្មានការជន់លិច

CFR
បរិស្ថាន

វិមាត្រ- ទំហំ អប្បបរមានៅរដូវប្រាំង យ៉ាងតិច ០,៥ ហ.ត
វិមាត្រ- ជម្រៅ អប្បបរមា

៦០%នៃផ្ទៃទឹកទាំងមូល មានជម្រៅ ១-១,៥ ម៉ែត្រ, ៤០% មានជម្រៅ

%នៃវារីរុក្ខជាតិ ធៀបនឹងផ្ទៃទឹក

២៥% ដុះផ្តុំគ្នានិងមានកន្លែងខ្លះដុះក្នុងដង់ស៊ីតេទាប

ដង់ស៊ីតេសម្រាស់/មែកឈើ

សម្រាស់ ១០ x ២០ម២ = ២០០ ម២

ដើមឈើនៅក្នុង និងជិត CFR

រុក្ខជាតិនៅច្រាំងខាងត្បូង និងខាងលិច, យ៉ាងតិច ៥០% ច្រាំងស្រះទាំងមូល

គុណភាពទឹក - សារធាតុចិញ្ចឹម

ថាសស៊ិចជី ជម្រៅ ៣០-៤៥ ស.ម ពីខែមីនា - ឧសភា, ទឹកពណ៌បៃតង

គុណភាពទឹក - កម្រិតល្អក់

គ្មានកករដីឥដ្ឋក្នុងជម្រៅទឹក

ប្រភេទត្រីក្នុងមូលដ្ឋាន

អត្រាផលចាប់អប្បបរមាដែលអាចទទួលយកបាន នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

ដង់ស៊ីតេត្រីឆ្ពិនប្រាក់

ត្រី ២០០០ ក្បាល/១ ហ.ត (ដាក់កូនត្រីប្រវែង ១០ស.ម)

គ្មានការនេសាទនៅក្នុងស្រះ CFR

គ្មានការនេសាទនៅក្នុងស្រះ CFR

នៅរដូវប្រាំង

ត្រី

អ្នកនេសាទ

១,៥-៣ ម៉ែត្រ

តាមដានជីវសាស្រ្ត ហើយគណៈកម្មការជឿជាក់ថាមានត្រីគ្រប់គ្រាន់

ច្រកត្រីធ្វើចរាចរ
បរិស្ថាន

ចំនួនទីតាំង

យ៉ាងហោចណាស់មានច្រក២សម្រាប់ត្រីធ្វើចរាចរនៅគ្រប់ទិសនៃ CFR

ទំហំ/សណ្ឋាន

ទទឹង ១ - ១,៥ម ជម្រៅ ២០-៥០ ស.ម

តំណភ្ជាប់

តភ្ជាប់ទៅស្រះជម្រកសុវត្ថិភាពខ្លះក្នុងស្រែជិត CFR តាមស្រែ

បំពង់លូ/ប្រឡាយ

គ្មានច្រកត្រីធ្វើចរាចរ

ទ្វារទឹកភ្ជាប់ទៅប្រឡាយ

គ្មាន

ប្រឡាយស្រោចស្រពខ្នាតធំ

គ្មាន

ប្រឡាយទឹកលំដាប់ទី២ទៅស្រែ

គ្មាន

ការគ្រប់គ្រង សកម្មភាព- រដូវបិទនេសាទ
-អ្នកនេសាទ

ដែលមានស្រែ, យ៉ាងហោចមានច្រកសរុបចំនួន 4

នេសាទតែនៅរដូវបើកនេសាទប៉ុណ្ណោះ

សកម្មភាព - កន្លែងហាមឃាត់

ហាមនេសាទក្នុងរង្វង់ ៥០ ម៉ែត្រ ពី CFR និងក្នុងច្រកត្រីធ្វើចរាចរ

សកម្មភាព - វិធីល្មើសច្បាប់

គ្មានការឆក់ បូម បំពុល សំណាញ់ស្បៃមុង

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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សមាសភាគ

សំណុំលក្ខណៈក្រោមសេណារីយ៉ូល្អ

ធាតុសំខាន់ៗ

រង

សម្រាប់ CFR ប្រភេទទី២ - គ្មានការជន់លិច

ស្រែ
បរិស្ថាន

ជម្រៅទឹក/រយៈពេល

ជម្រៅ > ៣០ ស.ម សម្រាប់រយៈពេល ៣ ខែ

ស្រះជម្រកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងស្រែ

ស្រះមួយ ក្នុងផ្ទៃទឹកទំហំ ១ ហ.ត

អន្លង់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងស្រែ

អន្លង់មួយ ក្នុងផ្ទៃទឹកទំហំ ១ ហ.ត

ការគ្រប់គ្រង ការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី (ថ្នាំ
-កសិករ

គ្មានថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ក្នុងចម្ងាយ៥០ ម៉ែត្រ ពី CFR

សម្លាបស
់ ត្វល្អិត, ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ...) អនុវត្តវិធានការចម្រុះការពារដំណាំ (IPM) ក្នុងទីតាំង RFF

ការគ្រប់

សកម្មភាព - រដូវបិទនេសាទ

នេសាទនៅរដូវបើកនេសាទប៉ុណ្ណោះ

សកម្មភាព - កន្លែងហាមឃាត់

ស្រះជម្រកសុវត្ថិភាពក្នុងស្រែ ត្រូវបិទនៅរដូវប្រាំង

គ្រង-កសិករ

សកម្មភាព - វិធីនេសាទល្មើសច្បាប់ គ្មានការឆក់ បូម បំពុល សំណាញ់ស្បៃមុង
ផ្សេងៗ

សកម្មភាពរកប្រាក់ចំណូល

បង្កើនផលចាប់តាមគ្រួសារឱ្យដល់ ៥០ គ.ក/ហ.ត

ក) សេណារីយ៉ូល្អសម្រាប់ CFR
ធាតុសំខាន់ៗ

ប្រភេទទី១

ប្រភេទទី២

ប្រភេទទី៣

ប្រភេទទី៤

ទំហំ, អប្បបរមានៅ

៥% ឬ ១ហ.ត

០,៥ ហ.ត

០,៥ ហ.ត

៥% ឬ ១ហ.ត

ជម្រៅ/ % ផ្ទៃទឹក,

១-២ម/៦០%

១-១,៥ម/៦០%

១-១,៥ម/៦០%

១-២ម/៦០%

វារីរុក្ខជាតិ, %

២៥%

២៥%

២៥%

២៥%

ជម្រកធម្មជាតិ/

១០ X ៤០ម២

១០ X ២០ ម២

១០ X ២០ម២

១០ X ៤០ម២

ដើមឈើក្នុងនិងជិត

រង្វង់២០ម នៃកន្លែង

៥០%តាមច្រាំងនៅ
 ទិស ៥០%តាមច្រាំងនៅ
 ទិស រង្វង់២០ម នៃកន្លែង

រដូវប្រាំង

អប្បបរមានៅរដូវប្រាំង ២-៣ម/៤០%
នៃផ្ទៃខាងលើទឹក
មែកឈើ

១,៥-៣ម/៤០%

CFR

មានទឹកឡើងចុះ

គុណភាពទឹក

ថាសស៊ីចជី ៣០-៤៥ស.ម នៅរដូវប្រាំង, ទឹកពណ៌បៃតង – គ្មានកករដីឥដ្ឋ

ការដាក់កូនត្រី

កូនត្រីពូជក្នុងម
 ូលដ្ឋាន

– សារធាតុចិញ្ចឹម

ខាងត្បូង/និរតី

១,៥-៣ម/៤០%

កូនត្រីពូជក្នុងម
 ូលដ្ឋាន
+ត្រីឆ្ពិន

ប្រាក់២០០០/ហ.ត
ការនេសាទ
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ខាងត្បូង/និរតី

កូនត្រីពូជក្នុងម
 ូលដ្ឋាន

+ត្រីឆ្ពិន

២-៣ម/៤០%

មានទឹកឡើងចុះ

កូនត្រព
ី ូជក្នុងម
 ូលដ្ឋាន

ប្រាក់២០០០/ហ.ត

គ្មានការនេសាទក្នុងស្រះCFR, ការកំហិតលើឧបករណ៍និងរដូវនេសាទ ត្រូវបានគោរព នៅក្នុងដែនទឹកធំៗ

សម្រាប់ប្រភេទទី ១ និង ៤

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

ខ) សេណារីយ៉ូល្អ
ធាតុសំខាន់ៗ

ប្រភេទទី១

ចំនួនច្រកត្រី

ទ្វារទឹក ២+ ភ្ជាប់ទៅ

ធ្វើចរាចរ

ប្រឡាយរងជាប់ស្រែ

ប្រភេទទី២

ប្រភេទទី៣

យ៉ាងតិច ប្រឡាយ៤

យ៉ាងតិច ប្រឡាយ៤

គ្រប់ទិសនៃ CFR

នៅគ្របទ
់ ស
ិ នៃ CFR

(ប្រឡាយ ២+ នៅ

ដែលមានស្រែ)

(ប្រឡាយ ២+

ប្រភេទទី៤
យ៉ាងតិចប
 ្រឡាយ៣

ករណីស្ថិតនៅ
 ជាប់ស្រែ

ដែលមានស្រែ)

ទំហំ និងសណ្ឋាន

ខុសៗគ្នា,ប៉ុន្តែភ្ជាប់

ទទឹង ១-១,៥ម ជម្រៅ

ទទឹង ១-១,៥ស.ម

ខុសគ្នា, ប៉ុន្តែភ្ជាប់

ការតភ្ជាប់

ភ្ជាប់ទៅស្រះជម្រក

ភ្ជាប់ទៅស្រែមួយច
 ំនួន

ភ្ជាបទៅ
់ ស្រែមួយចំនួន

ភ្ជាប់ទៅស្រះជម្រក

ប្រឡាយ

ទៅស្រែផ្ទាល់

សុវត្ថិភាពខ្លះក្ន
 ុងស្រែ

២០-៥០ស.ម

ជម្រៅ ២០-៥០ស.ម

នៅជិត CFR

ទៅស្រែផ្ទាល់

សុវត្ថិភាពខ្លះក្នុង
ស្រែនៅជិត CFR

ទ្វារទឹក/បំពង់លូ/

ទ្វារទឹកបើកបិទពីក្រោម

ការនេសាទក្នុងផ
 ្លូវ

ហាមនេសាទក្នុងរង្វង់ ៥០ម៉ែត្រជុំវិញ CFR និងក
 ្នុងច
 ្រកត្រីធ្វើចរាចរ (១០០ម សម្រាប់ ប្រភេទទី ៤)

ទុយោ

ទៅលើឬមានសន្ទះគ្រប

ត្រីធ្វើចរាចរ

គ្មាននៅតាមច្រកត
 ្រីធ្វើចរាចរ

គ្មានការឆក់ បូម បំពល់ត្រី សំណាញ់ស្បៃមុង

គ) សេណារីយ៉ូល្អ
ធាតុសំខាន់ៗ

ប្រភេទទី១

ប្រភេទទី២

ប្រភេទទី៣

ប្រភេទទី៤

ជម្រៅទឹកក
 ្នុងស្រែ ជម្រៅ > ៣០ស.ម សម្រាបរ់ យៈពេល ៣ ខែ
# ស្រះជម្រក

ស្រះមួយ/មួយហ.ត

ស្រះមួយ/មួយហ.ត

ស្រះមួយ/មួយហ.ត

ស្រះមួយ/មួយហ.ត

# អន្លង់លូស៊ីម៉ង់

អន្លង់ ១/ ហ.ត

អន្លង់ ១/ ហ.ត

អន្លង់ ១/ ហ.ត

អន្លង់ ១/ ហ.ត

ការប្រើប្រាស់

អនុវត្តវិធានការចុម្រុះ

គ្មានថ្នស
ាំ ម្លាបស
់ ត្វល
 ត
ិ្អ

គ្មានថ្នាំសម្លាបស
់ ត្វល
 ត
ិ្អ

គ្មានថ្នស
ាំ ម្លាបស
់ ត្វល
 ្អិត

សុវត្ថិភាពក្នុងស្រែ

សារធាតុគីមី

ការពារដំណាំក្នុង RFF

ក្នង
ុ រង្វង់ ៥០មពី CFR,

ក្នង
ុ រង្វង់ ៥០មពីCFR,

អនុវត្តវ ិធានការចម្រុះការ អនុវត្តវិធានការចម្រុះ

ពារដំណាំក្នុង RFF

ក្នុងរង្វង់ ៥០មពី CFR

ការពារដំណាំក្នុង RFF

រដូវនេសាទ

នេសាទត្រីក្នុងរដូវបើកនេសាទប៉ុណ្ណោះ (ប្រភេទ ១ និង ៤)។ ស្រះជម្រកត្រីក្នុងស្រត
ែ ្រូវបិទក្នុងរដូវប្រាំង

វិធីនេសាទ

គ្មានការឆក់ត្រី បូម បំពុល
សំណាញ់ស្បៃមុង

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២៖ ឧបករណ៍វាយតម្លៃសមត្ថភាពគ្រប់គ្រង CFR
សំណុំលក្ខណៈនៃ ខ្សោយ (ពិន្ទុ ១)ឬ ព្រោះគ្រាប់ពូជ
អភិបាលកិចរ្ច បស់

មធ្យម(ពិន្ទុ ២) ឬកូនឈើ

ល្អ (ពិន្ទុ ៣) ឬដើមឈើធំ

គណៈកម្មការ

១-ការគ្រប់គ្រង
អង្គភាព

គ្មានការប្រជុំទៀលទាត់,

មានប្រជុំទៀតទាត់(តិចជាង

បទប្បញ្ញតស
្តិ ម្រេចដោ
 យសមាជិក ៦ដង/ឆ្នាំ) បទប្បញ្ញត្តិត្រូវបាន

មួយចំនួនត
 ូចនៃគណៈកម្មការ CFR សម្រេចដោយសមាជិកខ្លះៗនៃ

ប៉ុណ្ណោះ, គ្មាន

គណៈកម្មការ CFR, មិនសូវមាន

ទំនាក់ទំនងទៅជាមួយស
 មាជិក

ជាមួយសមាជិកដោយផ្ទាល់មាត់

ទំនាក់ទំនងគ្នាទៀតទាត់, មាន
ដោយផល
ា្ទ មា
់ ត់ (ជាទូទៅ),

ទំនាក់ទំនងគ្នា, មានទំនាក់ទំនង
(ជាទូទៅ
 ),សមាជិកមួយចំនួន

សមាជិកភាគច្រើនមិនដឹងច្បាស់ព
 ី មិនដឹងច្បាស់ពីតួនាទីរ បស់
តួនាទីរ បស់គណៈកម្មការ CFR

២-ការរៀបចំផ
 ែនការ  គ្មានគ្រោងសកម្មភាព និង គ្មាន

និងអនុវត្តផ
 ែនការ

គណៈកម្មការ CFR

សកម្មភាពត្រូវបា
 នគ្រោងទុក

សកម្មភាពដែលអនុវត្តដោយគណៈ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិក

សមាជិកភាគចន
្រើ នគ
ៃ ណៈកម្មការ
CFR, មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាប្រចាំ,

មានទំនាក់ទំនងផ្ទាលមា
់ ត់ជាមួយ
សមាជិក(ទូទៅ), សមាជិកមួយ
ចំនួនតូចមិនដឹងពីតួនាទីរបស់
គណៈកម្មការ CFR

សកម្មភាពត្រូវបានគ្រោងទុកដោ
 យ
សមាជិកសហគមន៍ ដោយមានការ

CFRមួយចំនួនតូច, មានការគាំទ្រ គាំទ្រពីសមាជិកភាគច្រើន និងអ
 ្នក

ទាំងអស់មិនឯកភាពគ្នាក្នុង

អ្នកពាក់ព័នផ
្ធ ្សេងទៀត។

ការដោះស្រាយទំនាស់ឡើយ។

ពួកគេរង់ចាកា
ំ រគាំទ្រពី NGOs។

តិចតួចពីសមាជិកភាគច្រើន និង

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ សកម្មភាព

សកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបាន

គណៈកម្មការដោយមានការគាំទ្រ

ជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដោយ

អនុវត្តដោយគណៈកម្មការផ្ទាល់។ ពីសមាជិកភាគច្រើន និងភាគី
ជួនកាល ទំនាស់ខ្លះត្រូវបានដោះ

ពាក់ព័នដ
្ធ ទៃទៀត។ ទំនាស់តែង

ដោយមានការឯកភាពពី

កម្មការដោយមានការឯកភាពពី

ស្រាយដោយគណៈកម្មការ CFR
សមាជិកទាំងអស់។
ធនធាន

ដង/ឆ្នាំ) បទប្បញ្ញត្តិសម្រេចដោយ

កម្មការដាច់ដោយឡែកឡើយ។
គណៈកម្មការ និងសមាជិក

៣-ការកៀរគរ

មានប្រជុំទៀតទាត់ (យ៉ាងតិច ៦

ត្រូវបានដោះស្រាយដោយគណៈ
សមាជិកទាំងអស់។

គណៈកម្មការ CFR មិនបានកៀរគរ គណៈកម្មការCFR បានកៀរគរ

គណៈកម្មការCFR បានកៀរគរ

ប្រព័ន្ធសមស្របដើម្បកត់
ី ត្រា

និងស្វែងរកការឧបត្ថមផ
្ភ ្នែក

វិភាគទានពីសហគមន៍ និងគ្មាន

វិភាគទានក្នុងសហគមន៍ជាប្រចាំ

ចំណូល។

បច្ចេកទេស/ថវិកាពីប្រភពខាង

និងស្វែងរកការឧបត្ថម្ភផ្នែក
ក្រៅផងដែរ។

មានប្រព័ន្ធកត់ត្រាសមស្រប ប៉ុន្តែ

វិភាគទានក្នុងសហគមន៍ជាប្រចាំ
បច្ចេកទេស/ថវិកាពីប្រភពខាង

ក្រៅ។ មានប្រព័នក
្ធ ត់ត្រាដែលបាន
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ ដែល

សមាជិកទូទៅច្រើនតែមិនដឹងស្ថាន សមាជិកគណៈកម្មការ CFR

ភាពធនធាន សំខាន់ៗរបស់ខ្លួន។ ទាំងអស់ និងសមាជិកសហគមន៍
ទាំងអស់បានដឹង។
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គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

សំណុំលក្ខណៈនៃ ខ្សោយ (ពិន្ទុ ១)ឬ ព្រោះគ្រាប់ពូជ
អភិបាលកិចរ្ច បស់

មធ្យម(ពិន្ទុ ២) ឬកូនឈើ

ល្អ (ពិន្ទុ ៣) ឬដើមឈើធំ

គណៈកម្មការ

៤-ទំនាក់ទំនង/

គណៈកម្មការ CFR បានការទទួល គណៈកម្មការ CFR បានការទទួល គណៈកម្មការ CFR បានការទទួល

បណ្តាញ

ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។ ប្រធាន

និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល។

សម្របសម្រួលជាមួយក្រុមប្រឹក្សា

ទាត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជា កិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលជាមួយក្រុម

ការចងក្រង

ស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង ស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
គណៈកម្មការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំ
ឃុំ។ គ្មានការដាក់ជ
 ូនផែនការ
អាទិភាពសម្រាបប
់ ញ្ចូលក
 ្នុង
ផែនការវិនិយោគឃុំឡើយ។

ស្គាល់ជាផ្លូវការពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និង
ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល, ប្រធាន

បធា
្រ នគណៈកម្មកា
 រចូលរួមជាទៀង គណៈកម្មការចូលរួមទៀងទាត់ក្នុង
មួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំ យ៉ាងច្រើន
ក្រោម៥
 ដង/មួយឆ្នាំ។

ប្រឹក្សាឃុំ លើសពី ៦ ដង/មួយឆ្នាំ។
គណៈកម្មការ CFR រៀបចំផែនការ

គណៈកម្មការCFR រៀបចំ និងដាក់ អាទិភាពនិងដាក់ជូនស
 ម្រាប់

ជូនផែនការអាទិភាពសមប
្រា ប
់ ញ្ចល
ូ បញ្ចូលក្នុងផែនកា
 រវិនិយោគឃុំ
ក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំនិងមាន

ហើយមានសកម្មភាពខ្លះបាន

ការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ។

បានជោគជ័យក្នុងការទទួលបា
 ន

សកម្មភាពតិចតួចដែលបានទទួល ទទួល ការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំ។
ការគាំទ្រពីNGOs ផ្សេងទ
 ៀតនិង
ការចូលរួមព
 ីវិស័យឯ
 កជនក្នុង
សកម្មភាពខ្លួន។
៥-ភាពជាតំណាង
និងការចូលរួម

ស្រ្តីភាគច្រើនមិនបានចូលរួមក្នុង

ស្រ្តីជាសមាជិកខ្លះចូលរួមសកម្ម

សមាជិកភាគច្រើនចូលរួមយ៉ាង

ជូនដំណឹងដល់សមាជិកពីការធ្វើ

ការអនុវត្តសកម្មភាព។ មានការ

និងការអនុវត្តសកម្មភាព។ មាន

ដែលទទួលបាន។

អំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

សេចក្តីសម្រេចចិត្ត ថវិកា មេរៀន

ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត,មិនបាន ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និង សកម្មក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត
សេចក្តីសម្រេចចិត្ត, ថវិកា ឬមេរៀន ជូនដ
 ំណឹងដល់សមាជិកជាប្រចាំ
ថវិកានិងមេរៀនដែលទទួលបា
 ន

ការជូនដំណឹងជាប្រចាំអំពីការធ្វើ
ទទួលបានតាមរយៈការទំនាក់

តាមរយៈការទំនាក់ទំនងលក្ខណៈ ទំនងលក្ខណៈផ្លូវការ (ការប្រជុំ
ផ្លូវការ(ការប្រជុំថ្នាក់ភូមិ។ល។)

ថ្នាក់ភូមិ ។ល។)

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគមន៍ស្រះជម្រកត្រី

ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែនៅកម្ពុជា

35

i

គម្រោងនេះត្រូវបានបន្តទៅដំណាក់កាលទីពីរ៖ គម្រោងធនធានជលផលតាមវាលស្រែ នៃកម្មវិធី សន្តិសុខ
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