គម្រោងរគប់រគងធនធានទឹកចរ្រុះទម្នេ ម្្គងគ
រដ្ឋបាលជលផល
ផផនការរគប់រគងបរិស្ថានសរោប់អនុគម្រោងស្ថានីយ៍ភ្ញាស់កូនររី
(ម្សចកតីរាងចុងម្រកាយ)

ផែ កញ្ញា ឆ្ន ាំ ២០១៥
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៥.

ឯក្សារសោង.................................................................................................១២

៦.

ឧបេមពនធ ១

លក្េខណឌក្ិចចេនយា.......................................................................១៣

៧.

ឧបេមពនធ ២

ផ្នការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់........................................................១៨

៨.

ឧបេមពនធ ៣

ផ្នការតាមដាន.........................................................................២៥

បញ្ជនី នតារាង
តារាងទី១

រូបរាង និងេមរាភ្ញេននរេ៉ះ.......................................................................៤

តារាង ២

បញ្ជនី នរបសភទររីក្នតងរេតក្ចំនួន ៩ របសភទ.......................................................៦

តារាង ៣

ការទទួលខុេររូវេរោប់ការអនុវរតគសរោងផ្នការរគប់រគងបរិសាាន.......................៩

តារាង ៤

ផ្នការតាមដាន...................................................................................២៥

បញ្ជីរប
ូ ភ្ញេ
រូបភ្ញេទី ១

ផ្នទីទីតាំងអនុគសរោងសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររី......................................................៤

រូបភ្ញេទី ២

ទំហំននេានយ
ី ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី............................................................................៤

អកសរការ់
BP

នីរិ វិធីធនាររ

CMAC

មជឈមណឌល់ក្ំចារ់មន
ី ក្មពតជា

CNMC

គណក្ោាធិការជារិទសនលសមគងគក្មពតជា

CSC

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការសាងេង់

EA

ការវាយរនមលប រិសាាន

EMP

ផ្នការរគប់រគងបរិសាាន

ESMF

សររងការរគប់រគងបរិសាាន និងេងគម

FiA

រដឋបាលជល្ល

GP

បទេិសសាធន៍ជាក្់ផេតងលអ

MAFF

រក្េួងក្េិក្មា រុកាេរបោញ់ និងសនសាទ

MoE

រក្េួងបរិសាាន

OP

សរលនសោបាយរបរិបរតកា
ិ រ

DoE

មនទីរបរិសាាន

RGC

រាជរដាឋភិបាលក្មពតជា

UXO

យុទធភ័ណឌមិនទាន់្ទត៉ះ

WWF

មូលនិធិេរវនរេេីភេសោក្

១. ម្សចកតីម្ផតើ្
១.

ក្មា វិធីរគប់រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ

គឺជាគសរោងបនតរនក្នតងរំបន់ផដលបានរំរទសាធារណៈ

រដឋរបជាោនិរឡាវ ក្មពតជា សវៀរណ្តម និងគណៈក្មាការទសនលសមគងគ ។ ចាប់ស្តើមជំហានដំបូង (សាធារណៈ
រដឋរបជាោនិរឡាវ និងគណៈក្មាការទសនលសមគងគ) សហើយជំហានទី២ (សវៀរណ្តម) ធនាររេិភេសោក្
និងរាជរដាឋភិបាលក្មពតជាបាន និងក្ំេុងេហការរនោងជិរេនរ
ិ សដើមបីសរៀបចំជហា
ំ នទី៣

(គសរោងរគប់

រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ ដំណ្តក្់កាល ទី៣)។ គសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចំរុ៉ះសមគងគដំណ្តក្់កាលទី
៣ ោន ២ េោេភ្ញគគឺ៖ េោេភ្ញគទី ១ ការរគប់រគងធនធាន ជល្លក្នង
ត សខរតេទឹងផររង និងសខរត
រក្សច៉ះ េោេភ្ញគទី ២ ការរគប់រគងអាងទសនលសៅ ភ្ញគឥសាន ននរបសទេក្មពតជា ។ គណៈក្ោាធិការ
ជារិទសនលសមគងគក្មពតជា គឺជាភ្ញនក្់ងាររបរិបរតកា
ិ រទូសៅននគសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចំរុ៉ះទសនលសមគងគដំណ្តក្់
កាលទី ៣ ។
ោងក្៏សដាយការអនុវរតេោេភ្ញគទី១ ររូវបានស្ទរសៅឲ្យរដឋបាលជល្ល។ រដឋបាលជល្ល
បានបសងករ
ើ អងគភ្ញេរគប់រគងេោេភ្ញគក្នតងរងវង់ផដនរសាវរជាវជល្ល

និង វិទយា.សាានអភិវឌ្ឍន៍របេ់ខួ ល ន

សដើមបីអនុវរតន៍ និងរគប់រគងេោេភ្ញគ។
២.

ក្នតងេោេភ្ញគទី ១ បានសេើនេុំក្សាងក្ផនលងសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីក្នតងសខរតេទឹងផររង ។ ផ្នការ

រគប់រគងបរិសាានសន៉ះ

ដាក្់សចញនូវសរលការណ៍

និងសររងការេរោប់វាេ់ផវងសដើមបីការ់បនាយ្ល

ប៉ះពាល់ប រិសាានអវិជោ
ជ នផដលអាចសក្ើរោនសឡើងទាំងក្នតងក្ំឡតងសេលសាងេង់

និងដំណ្តក្់កាលនន

របរិបរតិការសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់េជ
ូ ររី ។ ផ្នការរគប់រគងបរិសាានសន៉ះររូវបានបសងករ
ើ សឡើងសដាយផ្អក្សលើទរមង់
ការផ្នការ រគប់រគងបរិសាានផដលងាយរេួលសនា៉ះគឺបានបញ្ចូ លក្នតងសររងការរគប់រគងបរិសាាន និងេងគម
ផដលបានសររៀមេរោប់គសរោង ។
៣.

សរលបំណងននផ្នការរគប់រគងបរិសាានសន៉ះគឺសដើមបី៖

អ វិជោ
ជ នផដលអាចសក្ើរោនសដាយសារការអនុវរតអនុគសរោង

ក្.

េណ៌នាោងលំអិរេី្លប៉ះពាល់

និង វិធានការការ់បនាយផដលររូវបានសរបើ

ក្នតងក្ំឡតងសេលអនុវរត និងរបរិបរតកា
ិ រអនុគសរោងសដើមបីលប់បំបារ់ ឬទូរទារ់្លប៉ះពាល់ប រិសាានផដលមិន
លអ ឬការ់ បនាយេួក្វាក្នតងក្ំ រិរមួយផដលអាចទទួលយក្បាន និង ខ. េក្មាភ្ញេនានាផដលររូវការចាំបាច់
សដើមបី អនុវរតវិធានការទាំងសន៉ះ ។

២. ស្ថវតា
៤.

រាជរដាឋភិបាលក្មពតជា

ទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ

បានសេនើេុំឥណទានេីធនាររេិភេសោក្េរោប់គសរោងរគប់រគងធនធាន

សដើមបីបសងកើរឲ្យោនការរគប់រគងធនធានជល្ល

និងការរគប់រគងធនធានទឹក្

ផដល

ររឹមររូវ ។ គសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ នឹងរួមបញ្ចូ លការសាងេង់ក្ផនលងសាានីយភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី
ថ្ាីមួយក្ផនលងសៅសខរតេទឹងផររងផដលេាិរក្នតងេោេភ្ញគទី ១ សដើមបីរំរទដល់មុខរបរបផនាម/ជាជំស រើេ សៅ
ក្នតងរំបន់សរលសៅរបេ់គសរោង។
៥.

សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររីនង
ឹ ្លិរ្លក្ូនររីេូជទាំងរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្

និងរបសភទេូជររីសរៅរេតក្

េរោប់េក្
ដត ររីក្នតងធមាជារិតាមអាចសធវើសៅនាសេលអនាគរ និងចិញ្ចម
ឹ ររីក្នតងរបេ័នធស្េងរន (អាង រេ៉ះ
ត គឺរបសភទររីទាង
និងផបរ) សៅរំបន់សរលសៅរបេ់គសរោង (តារាងទី១)។ របសភទេូជររីក្ង
នត រេក្
ំ ឡាយ
ផដលជាេេួក្េរវសក្ើរោនសឡើងក្នតងធមាជារិ។ របសភទេូជររីសរៅរេតក្ ររូវបានក្ំណរ់របសភទររីទាង
ំ ឡាយ
ណ្តផដលមិនោនក្នតងរំបន់ធមាជារិ។ ការចិញ្ចឹមក្នតងរបេ័នធស្េងរន (បសចចក្សទេចិញ្ចឹម) ររូវបានចិញ្ចឹមក្នង
ត
រូបភ្ញេស្េងៗ

រួមោនៈ

ការចិញ្ចឹមក្នតងអាងេុីមងរ៍េិបបនិមារ
ិ

ត
ឬរេ៉ះេរោប់របសភទេូជររីសរៅរេក្

ផដលមិនោនទំនាក្់ទន
ំ ងសៅនឹងរបេ័នធទឹក្ទសនល ជាមួយរនសន៉ះ្ងផដរ រំបន់ទក្
ឹ ធមាជារិ (បឹង និងទសនល
នានា) គឺេរោប់របសភទេូជររីក្នតងរេតក្ (តារាងទី១)។
៦. បចចតបបននសន៉ះ េុំទាន់ោនផ្នការចាេ់ោេ់សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវបរិោណរបសភទេូជររីក្ង
នត រេតក្ ផដល
បាន្លិរក្ូនររីេូជសដាយសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី

ក្នតងក្ំឡតងសេលដំសណើរការគសរោង។

សទា៉ះជាោងណ្ត

េក្មាភ្ញេសធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវ្លេដក្
ត អាចនឹងររូវអនុវរតនាសេលអនាគរ សដើមបីការ់បនាយ្លប៉ះពាល់
ជាេកាដនុេលសលើការសធវើចរាចររបេ់របសភទររីេ

បនាទប់េីោនការសាងេង់សហដាឋរចនាេមពន
័ ធទំនប់

វារើអគគិេនីបផនាមសទៀរ។
៧.

ការ្លិរក្ូនររីេូជេរោប់ចញ្
ិ ច ឹម

អនុគសរោងនឹង្ដលកា
់ របណដត៉ះបណ្ត
ដ លេីបសចចក្សទេចិញ្ចឹមររី។

េំសណើអនុគសរោង ក្ំេុងសរៀបចំ សហើយនឹងររូវអនុវរតសដាយរដឋបាលជល្ល។
តារាងទី១

ត
របសភទេូជររីក្ង
នត រេក្

ត
និងរបសភទេូជររីសរៅរេក្

និងសរជើេសរើេេរោប់របេ័នធចញ្
ិ ចម
ឹ (បរិសាាន)

នឹងររូវ្លិរសដាយសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី

ការភ្ញជប់ជាមួយរបេ័នធទសនល
N

N

Y

Y

Y

ក្នតងផបរ





ររីសពា







Pangasius conchophilus

ររីរបាផក្







Barbodes gonionotus

ររីឆ្ពិន







Leptobarbus hoeveni

ររីរេលូង







Barbodes altus

ររីកាផហ

Anabas testudineus

ររីរកាញ់

Clarias macrocephalus

ររីអផណដងទន់

Hemibagrus wyckioides

ររីខយា.

របសភទេូជររី

Clarias gariepinus

ររីអផណដងអាស្តហវិក្

សរៅរេតក្

Oreochromis niloticus

ររីទីឡាេយា.

ស្
ា ៉ះវិទយា.សាស្តេដ

ស្
ា ៉ះររី

របសភទេូជររី

Pangasianodon hypophthalmus

ររីរបាធំ

ក្នតងរេតក្

Pangasius larnaudii

EN

ក្នតងផរេ

រេ៉ះធមាជារិ



សដើមក្ំសណើរ

អាងេុីមងរ៍

រេ៉ះ (ជីក្)

បញ្ជីសាានភ្ញេ IUCN Red

របេ័នធចញ្
ិ ចម
ឹ ររី



NT



























x

x

x





x

x

x

មិនបានវាយរនមល
ទិននន័យមិនរគប់ររន់
ពាក្់េ័នធរិចរួច
EN

េាិរក្នតងសររ៉ះថ្ននក្់

NT

ក្ំេុងគំរាមក្ំផហង

៨.

ការអនុវរដវា រើវបបក្មាបចចតបបនន

ក្នតងរំបន់សរលសៅគសរោង

ត
គឺការចិញ្ចឹមក្ូនេូជររីសរៅរេក្

(ររី

អផណដងអាស្តហវិក្ និងររីទឡា
ី េយា.) សៅក្នតងអាងេុីមងរ៍រូចៗ និងរេ៉ះជីក្។ របសភទេូជររីសរៅរេតក្ោន
ទី្ារេរោប់លក្់សៅក្នតងរំបន់គសរោង និងរបេ័នធ្លិរក្មាររូវបានបងាាញថ្ន ទទួលបាន្លចំសណញ
ផ្អក្សៅតាមការចំណ្តយទាបននសហដាឋរចនាេមព័នធ និងបសចចក្សទេ (សមើល PAD)។
៩. ពាក្់េ័នធនិងបរិសាាន បានសលើក្សឡើង សៅសេលរបសភទេូជររីសរៅរេតក្រួចសចញេីរបេ័នធវា រើវបបក្មា និង
រាលដាលសៅក្នតងរបេ័នធសអក្ូឡូេុីទឹក្ធមាជារិ

ផដលេួក្វា

នឹងសធវើការបងាករ់េជ
ូ ជាមួយនឹងរបសភទេូជររី

ក្នតងរេតក្ ផ្លលេ់បូរដ ទីជំរក្ សធវើឲ្យប៉ះពាល់គុណភ្ញេទឹក្ ការរបក្ួររបផជងចំណីនិងទីក្ផនលងរេ់សៅ េុីររី
ធមាជារិជាអាហារ និងជាលទធ ្ល នាំ មក្នូវរបសភទបារាេុរ
ី និងជំងផឺ ដលមិនផមនជាសដើមក្ំសណើរ (Nuov
et al., 2005)។
១០. របសភទេូជររីសរៅរេតក្ទាំងេីរផដលសរជើេសរើេេរោប់ចញ្
ិ ច ឹម ររូវបានសគបងាករ់ោងសរចើនសៅរំបន់
ទសនលសមគងគសរកាម

បផុ នដវាមិនបងកឲ្យោនបរិោណសរចើនក្នតងធមាជារិសទ

ផថ្មទាំងមិនោនការប៉ះពាល់ដល់

របេ័នធសអក្ូឡូេុីសទៀរ។ របសភទេូជររីសរៅរេតក្ភ្ញគសរចើន បានសក្ើរោនក្នតងទសនលសមគងគ ផដលវាបានកាលយ
សៅជាេរវចល
ូ ចិរត សារធារុេ រើរាងគ និងក្ំសទចក្ំទសី ៅបារទសនល ផដលោនសរចើន សហើយោនការរបក្ួរ
ត (Welcomme & Vidthayanom, 2003) ។
របផជងចំណរ
ី ិចរួចជាមួយរបសភទេូជររីក្នតងរេក្
១១. តាមសោក្ Welcomme & Vidthayanom (2003) ថ្ន “ោនសហរុ្លរិចរួចផដលមិនគួរឲ្យ
ររីអផណដងអាស្តហវិក្ចូលសៅជាេួក្េរវក្នតងទសនលសមគងគជាអចិនស្តនដយស៍ ទ។ មិនោន្លប៉ះពាល់ប រិសាានភ្ញលមៗ
ផរររូវបានក្រ់េោគល់សៅក្នតងទសនលសមគងគ ឬរំបន់ដនទ ផដលោនវរតោនរបសភទររីសន៉ះ”។ ររីអផណដងក្ូន
ការ់ (ររីអផណដងអាស្តហវិក្ ស្
ា ល និងររីអផណដងផខា រ ញី) អាចសធវើឲ្យោនការថ្យចុ៉ះេូជររីអផណដង រងង
សៅក្នតងរំបន់មយ
ួ ចំនួនននរបសទេនថ្ និងរំបន់ទសនលសមគងគ បុផនដមន
ិ ទាន់ោនភេដតា
ត ងរគប់ររន់សៅសឡើយ។
ររីទីឡាេយា.មិនទាន់ោន្លប៉ះពាល់គួរឲ្យក្រ់េោគល់សៅសឡើយ។
១២.

របសទេក្មពតជាមិនទាន់ោនសរលនសោបាយេរោប់ការចិញ្ចម
ឹ របសភទេូជររីសរៅរេតក្សៅសឡើយ។

សេចក្ដីផណនាំ ឬបទដាឋនគរិយរ
ុ នា
ត នាផដលោនរសាប់មិនពាក្់េន
័ ធនឹងការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីសរៅរេតក្សទ
សដើមបីសរៀបចំការេិក្ា្លប៉ះពាល់ប រិសាាន ឬសរៀបចំឲ្យេដង់ដារបរិសាានេរោប់ក្េិដាឋ នចិញ្ចឹមររី (ដំសណើរ
ការននការចិញ្ចម
ឹ ) (Nuov et al., 2005)។ ចាប់ និងលិខរ
ិ បទដាឋននានាផដលោនរសាប់ (CITES, SPS
និងចាប់នាំទំនញ
ិ ចូល) អនុវរតផរជំនញ
ួ អនដរជារិ និងការនាំចូលរបសភទេូជររីសរៅរេតក្។

១៣. សទា៉ះជាោងណ្តក្៏សដាយ របសភទេូជររីសរៅរេតក្សៅរេ់ (រួមទាំងររីអផណដងអាស្តហវិក្) ររូវបានសគ
សធវើការលក្់ដូររវាងរំបន់គសរោងនិងរបសទេសវៀរណ្តម

សដាយវិេយ
័ ឯក្ជនរានការររួរេិនរ
ិ យជាសរចើន

ឆ្នំមក្សហើយ។
១៤. ការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ មិនទាន់ោនលក្េណៈទូសៅសៅសឡើយេរោប់រំបន់គសរោង (និង
ក្ផនលងស្េងៗសទៀរ ក្នតងរបសទេក្មពតជា) និងគឹជាេំខាន់ការចិញ្ចម
ឹ ររីរបាធំ តាមផបរ ក្នតងទសនល។ របេ័នធសន៉ះ
រំរូវឲ្យោនការវិនិសោគ និងការចំណ្តយោនការផរបរបួលខាលំង (ពាក្់េ័នធចំណី)។ ដូសចន៉ះ របេ័នធចញ្
ិ ច ឹម
ទាំងសន៉ះ មិនសាក្េមនឹងេហគមសនសាទសរលសៅគសរោងសទផដលោនការខវ ៉ះខារនូវធនធាន។ បផនាម
េីសលើសន៉ះ បសចចក្សទេចិញ្ចម
ឹ ររីក្នតងរេតក្ភ្ញគសរចើន គឺក្ំេុងអភិវឌ្ឍន៍ និងសធវើឲ្យរបសេើរសឡើង សហើយក្នតងក្រណី
មួយចំនួន ដំសណើរការចិញ្ចឹមមិនទាន់ោនលក្េណៈេនេ ំេំនចផដលអាចទទួលយក្បាន ។
១៥. ការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ គឺជាជសរមើេមួយផដលរដឋបាលជល្លក្ំេុងេិចារណ្ត ជំនួេការ
ចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីសរៅរេតក្។ ជាមួយរនសន៉ះផដរ រដឋបាលជល្ល សលើក្ទឹក្ចិរត ដល់ការចិញ្ចឹមរបសភទ
េូជររីសរៅរេតក្ របេិនសបើោនការការពារបរិសាានររឹមររូវ សៅក្ផនលងចិញ្ចឹមររី សដើមបីទប់សាករ់ការសចញ
ននេូជររីសរៅរេតក្សៅក្នតងរំបន់ទឹក្ធមាជារិ (Nuov et al., 2005)។
១៦. សដាយោនការការពារបរិសាានេមរេបសៅនឹងក្ផនលង សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររី ោនសរលបំណងរំរទ
ដល់ការចិញ្ចឹមទាំងរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ និងរបសភទេូជររីសរៅរេតក្។
១៧.អនុសោមសៅតាមសរលនសោបាយ និងនីរិ វិធេ
ី ុវរាិភ្ញេរបេ់ធនាររេិភេសោក្ OP/BP/GP ៤.០១
ការវាយរនមលប រិសាាន

អនុគសរោងររូវបានចារ់ក្នតងផ្នក្

B

េរោប់សរលបំណងវាយរនមលប រិសាាន។

ការរា៉ា ប់រងបរិសាានេរោប់ផ្នក្ ខ គសរោងទាមទារឲ្យអនក្ខច ីសរៀបចំឯក្សារបចចតបបននភ្ញេ ផដលសៅថ្ន (ផ្ន
ការរគប់រគងបរិសាាន) និងអនុវរតសដើមបីការពារ បរងួមឲ្យរូច ឬការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ប រិសាាន ។
១៨.

ផ្នការរគប់រគងបរិសាានបចចតបបននបានសរៀបចំសដាយរដឋបាលជល្ល

សដើមបីសធវើឲ្យរបាក្ដថ្នការផថ្

រក្ា និងការសាងេង់សឡើង វិញសៅសរកាមគសរោងការពាររបជាជន និងបរិសាានេីភ័យនតរាយេំខាន់ៗ ដូចជា
េំសឡង ការហូរសរចា៉ះដីេីទជ
ី រោលសចារ ការការពារ្លូវទឹក្ ។ល។ ផ្នការរគប់រគងបរិសាានក្៏បញ្ចូ ល្ង
ផដរការររួរេិនរ
ិ យសលើ្លប៉ះពាល់ផដលអាចសក្ើរោនសលើធនធានវបបធម៌រូបវនតធមាជារិ

។

ការរក្ស ញ
ើ

សដាយនចដនយននវរាប
ត ុរាណោនផចងសៅក្នតងនីរិ វធ
ើ នី នការរក្ស ញ
ើ សដាយនចដនយផដលបានបញ្ចូ លក្នង
ត ក្ិចច
េនយា.ការងារ ។

៣.
១៩.
ររី។

ការម្រៀបចាំប រិស្ថានរបស់គម្រោងការងារស្ថងសង់ស្ថានីយភ្ញាស់កន
ូ ររី

បានសេនើេដ
ុំ ីទំហំ ៤.១ ហ.រ របេ់ខណឌរដឋបាលជល្លេទឹងផររងេរោប់ក្សាងសាានីយភ្ញាេ់ក្ូន
ន្ទដសី ន៉ះអាចសាងេង់សាានីយភ្ញាេ់ក្ូនររីសឡើង វិញសៅក្ផនលងចាេ់ផដលបានសបា៉ះបង់សចាល។

លិខរ
ិ ជូនដំណឹងរបេ់រក្េួងក្េិក្មាផដលនឹងអាចសាងេង់សាានីយភ្ញាេ់ក្ូនររីបាន។
េាិរក្នតងភូមិផរេសពាធិ៍

តាម

សាានីយភ្ញាេ់ក្ូន

រុំ េ៉ះឬេេី រេតក្េទឹងផររង ចំងាយរបផហល ៥.៤ គ.ម ភ្ញគខាងសជើងទីរួមសខរត

េទឹងផររង (សមើលផ្នទី ១) ។ សាានីយភ្ញាេ់ក្ូនររីោនទីតាំងេាិរសៅចំងាយរបផហល ៧ គ.ម ខាងសរៅេីទី
ី ា នីយភ្ញាេ់ក្ន
តាំងេទឹងផររងរុុំសា។ ន្ទ ដសា
ូ ររីោនទំហំ ៤.១ ហិតា និងោនចំងាយរបផហល ៥០ ម េីរចាំង
ទសនលសេក្ុង និងោនចំងាយ១.៥ គ.ម េី្ទ៉ះអនក្រេតក្ ។ វានឹងររូវសាងេង់សៅតាម្លូវរកាលថ្ាផដលភ្ញជប់េី
េទឹងផររងសៅសេសាន សៅខាងចុងននទីតាំងជាប់នឹងអូររូចមួយផដលអាចសរបើរបាេ់ជារបេ័នធបងាូរទឹក្បានអូរ
ី ិនសេាើ ររូវការេរមួលឲ្យរាបសេាើមន
សន៉ះហូរធាលក្់សៅក្នតងទសនលសេក្ុង។ សដាយសាានដម
ុ នឹងក្សាងអាង ។
សាានីយសន៉ះរួមោន៖ ក្. អររចំនន
ួ ០៣ ខន ង (ទីតាំងភ្ញាេ់ក្ូនររី ការិោល័យ និងបនទបទ
់ ក្
ុ
េោារៈ)ខ.អាងសបរុងេរោប់្លិរ្លរបេ់ moinas (៥អាង)និងដាក្់ក្ន
ូ ររី (១០ អាង) និង គ.រេ៉ះ
និងបុគល
គ ិក្ចំនន
ួ ០៨ នាក្់។ សាានីយនឹងដាក្់បញ្ចូ លអាងធំ ផដលោនបំពាក្់េោារៈេរោប់្លិរសឡើង វិញ
នូវរបសភទររីកាប (របសភទររីផដលោនរេការទសនលសមគងគ) ជាមួយនឹងអាងសបរុងធំមួយគូ និងអាងរាងមូល
សធវើេីេំឡីផក្វចំនួន ០៨ អាង។
២០.

ទឹក្នឹងររូវបងាូរចូលសៅក្នង
ត រេ៉ះតាមបំេង់េីទសនលសេក្ុង។ ដំបូងទឹក្ររូវបូមដាក្់អាងេតក្
ត និងបនាទប់

មក្បសញ្ជញសៅក្នតងរេ៉ះ។

អាងេតប
ត នឹងផបងផចក្បណ្ត
ត ញផចក្ទឹក្

ជាេិសេេក្នតងរដូវវេាសេលផដលទឹក្

ទសនលសេក្ុងលអក្់ខាលំង។ ក្ផនលងបងាករ់ ភ្ញាេ់អាចសរបើរបាេ់ចំនន
ួ ២៥០ ម៣ (ផមររររីគុណ)ផដលជាចំនួន
ដ៏រិចរួចសបើសធៀបចំណ៉ះុ ទឹក្ហូររបចាំឆ្នំរបេ់ទសនលសេក្ុងោនចំនន
ួ ៩០ ពាន់ោនម៣ ។
២១.

ទឹក្ក្ខវ ក្់េីសាានីយភ្ញាេ់ក្ូនររីផដលរួមោន

ទឹក្ក្ខវ ក្់េីការសរបើរបាេ់ក្នតងសាានីយ

និងទឹក្ក្ខវ ក្់េី

រេ៉ះររីនឹងររូវចសរោ៉ះសៅក្នតងអាងេតក្
ត (បងកក្សមសរាគ) និងរេ៉ះបនេតរទឹក្សដាយផឡក្េីរន។ ទឹក្ក្ខវ ក្់េី
រេ៉ះររីសរកាយេីចសរោ៉ះរួចររូវបញ្ចូ លសៅក្នតងអាងេតប
ត េរោប់សរបើរបាេ់សឡើង វិញ ។

រូប ១ ផ្នទីទីតាំងអនុគសរោងសាានីយប
៍ ងាករ់េូជររី
៣.១

ផលបុះាល់ជាសកាានុពល ននអនុគម្រោង

២២. ការសាងេង់សាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី ររមូវឲ្យរានការរុ៉ះសរើ ឬ ក្ំសទចសចាលនូវរចនាេមពន
័ ធផដលោន
រសាប់។

េំណង់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររីថ្ាី

ោនសរលបំណងចូលរួមចំផណក្ក្នតងការអភិរក្េរបភេធនធាន

ជល្ល សៅក្នតងទសនលសមគងគ។ ការសលើក្ក្ំេេ់វា រើវបបក្មា ក្៏ដូចជាការផ្លលេ់បូរដ ការចិញ្ចម
ឹ ជី វិរេីការសនសាទ
សៅក្នតងរំបន់គសរោង នឹងជួយការ់បនាយេោពធសនសាទសលើ្លេដក្
ត ធមាជារិ។

សន៉ះគឺជាការបំសេញបផនាម

សៅសលើេក្មាភ្ញេរគប់រគងជល្ល ផដលអនុវរតសដាយគសរោង សហើយររូវបានបសងកើរសឡើង សដើមបីេសរមច
បាននូវអរតានិរនដរភ្ញេននការសធវអា
ើ ជីវក្មាសលើធនធានជល្ល សៅក្នតងរំបន់គសរោង។ ដូសចន៉ះ ្លប៉ះពាល់
បរិសាានជាវិជោ
ជ ន ផដលបានសលើក្សឡើងេីការការ់បនាយេោពធក្នតងការសនសាទររូវបានរុំេឹងទុក្។ ្លប៉ះ
ពាល់ជាេកាដនុេលបានចូលរួមក្នតងការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្
ដំណ្តក្់កាលដំសណើរការសាានីយ៍ ររូវបានេិភ្ញក្ាលំអរ
ិ ដូចខាងសរកាម។

និងរបសភទេូជររីសរៅរេតក្

ក្នតង

២៣.

្លប៉ះពាល់អ វិជោ
ជ នជាេកាដនុេលននេកាដនុេល

ក្នតងដំណ្តក្់កាលសាងេង់

និងដំសណើរការ

ដូចខាងសរកាម៖
៣.១.១ ម្ពលស្ថងសង់
២៤.

្លប៉ះពាល់អ វិជោ
ជ នផដលបានគិរទុក្ជាមុន ក្នតងក្ំឡង
ត សេលសាងេង់រួមទាំងលទធ ្លទាំងឡាយ

ណ្តេីៈ ១. ការទាញយក្ និងការដឹក្ជញ្ជូនេោារៈសាងេង់ ២. ការជីក្រេ៉ះររី ៣.ការសចាលកាក្េំណល់
េីការសាងេង់ និងការហូរសរចា៉ះដី និងទឹក្ជំនន់ផដលអាចសក្ើរោន។ េំរាប់្លប៉ះពាល់អ វិជោ
ជ ននឹងររូវ
បានបងាាញផដលបងកមក្េីទឹក្ក្ខវ ក្់របេ់សាានីយភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី។ សេចក្តល
ី ំអរ
ិ ោនដូចខាងសរកាមៈ
២៥. ការទាញយក្េីេោារៈសាងេង់ៈ សោងតាមចាប់របេ់ក្មពតជាររមូវឲ្យោនអជាាប័ណណេរោប់រាល់ការ
ទាញ យក្ធនធានធមាជារិដូចជា ថ្ានិងខាច់ ។ ក្៏ដូចជារបរិបរតិក្រររូវោនលិខិរអនុញ្ញារផ្នក្បរិសាាន
របរិបរតិការននសរគឿងចរក្របេ់េួក្សគ។

អនក្ស ការទាំងអេ់របេ់អនុគសរោងនឹងររូវបានទាមទារឲ្យសរបើ

ផររបរិបរតិក្រផដលោនអជាាប័ណណ និងលិខរ
ិ អនុញ្ញារសេញសលញ។ វិញ្ញាបនប័ររទាំងសន៉ះររូវបនតជារបចាំ
សហើយអនក្ស ការររូវរបាក្ដថ្នខលួ នបានថ្រចមលងឯក្សារផដលសៅោនេុេលភ្ញេ និងរបគល់វាជូនរដឋបាល
ជល្ល។ មិនោន្លប៉ះពាល់ដុំក្ំភន
ួ ក្នតងសេលដឹក្ជញ្ជូនវរាធា
ត រុសដើម សរពា៉ះោនការេិនរ
ិ យសមើលជាមុន
ថ្នការដាឋនទាំងអេ់ររូវោន្លូវចរាចរររឺមររូវ។ មយា.ងសទៀរក្នតងរបរិបរតិការឈូេឆ្យ និងបងាកប់ោនការ
យក្ចិរទ
ត ុក្ដាក្់ជាេំខាន់សលើេំសឡង និងធូលដ
ី ី។
២៦. ការសាងេង់ទាក្់ទងសៅនឹងកាក្េំណេ់េោារ: ការក្ំ ររ
ិ លក្េណៈបសចចក្សទេផដលសរបើក្ង
នត របសទេ
ក្មពតជាបចចតបបននររមូវឲ្យរបមូល

និងរក្ាទុក្កាក្េំណល់នានាសៅក្នតងក្ផនលងជាក្់ោក្់។ មិនោនទាមទារ

អជាាប័ណណេរោប់ការដឹក្េំណល់វរាធា
ត រុសដើមសទ បផុ នតអនក្ស ការទាំងអេ់ររមូវឲ្យសររេតាមបញ្ារិប រិសាាន
និងការអនុវរតទាក្់ទងការទុក្ដាក្់កាក្េំណល់ររឹមររូវ។
បរិោណេមរមយេរោប់ក្ផនលងនីមយ
ួ ៗ

ការក្ំណរ់ក្ផនលងទុក្ដាក្កាក្េំណល់

និង

ររូវបានបញ្ចូ លជាផ្នក្មួយននឯក្សារសាងេង់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់

ក្ូនររី។
្លប៉ះពាល់រយៈសេលខល :ី េំសឡង ធូលីដី រុំញ័រ និងការក្ក្េទ៉ះចរាចរផដលអាចសក្ើរោនក្នង
ត សេល
សាងេង់។ ក្ំ ររ
ិ េំសលងនឹងសក្ើនខាលំងសដាយសារដំសណើរការោេុីន និងសរគឿងចរក្សាងេង់។ ្លប៉ះពាល់
សន៉ះនឹងការ់បនាយតាមរយៈ ១. រាល់ក្ិចចេនយា.ទាំងអេ់របេ់ អនុគសរោងក្ំណរ់ោងជាក្់ោក្់ អំេី
ការទទួលខុេររូវរបេ់អនក្ស ការ

ធានាបរិសាានការងារេមរេបផ្នការេក្មាភ្ញេការ់បនាយ្លប៉ះ

ពាល់គឺជាផ្នក្មួយននការរគប់រគងបរិសាានការងាររបេ់េួក្សគ ។ និង ២. ការ ររួរេិនរ
ិ យសមើលការអនុវរត
ររឹមររូវរបេ់អនក្ស ការេីេំណ្តក្់ទីរបឹក្ា ររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់ /វិេក្
វ ររបចាំការដាឋន វិធានការការ់
បនាយ្លប៉ះពាល់នឹងបញ្ចូ លេក្មាភ្ញេដូចជា៖ សរសាចទឹក្តាមដង្លូវក្ុំឲ្យហុយសេលដឹក្ជញ្ជូនដី រគប
រថ្យនតការពារក្ំេប់ដី និងដឹក្ជញ្ជូនផរសេលនថ្ៃដាក្់របាំងការពារធូលីហយ
ុ តាមដង្លូវ និងក្ផនលងេំខាន់ៗ
ដូចជាសាោសរៀន មនទីរសេទយ។ល។ ការ់បនាយេំសលងសដាយសរបើឧបក្រណ៍រេូប/ការពារអររ ដាំរុក្េជារិ
រេូបយក្េំសលង ្តល់ឲ្យក្មាក្រនូវមួក្ការពារ និងរបដាប់ញតក្ររសចៀក្ និងជាទូសៅររូវបានការពារការ
សញ្ច ញេំសលងខាលំង និងរយ:សេលយូរ។ល។
២៧.

ោងណ្តក្៏សដាយ ទំហំ្លប៉ះពាលនឹងមិនោនសរចើន សហើយនឹងអាចការ់បនាយជាមួយការអនុវរត

ការរគប់រគងររឹមររូវ រចនាេមព័នធការងារ គួរររូវបរងួមឲ្យរូច និងទីតាំងសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររីគឺេិរ
ា សៅឆ្ៃយ
េី្ទ៉ះអនក្រេតក្ ។
២៨.

ធនធានវបបធម៌ជារូបវនត: ការសាងេង់អាចស ញ
ើ វរាប
ត ុរាណ ឬវរាវត បបធ៌មេំខាន់ៗ។ ការគិរគូរេី

ក្ងវលទា
់ ង
ំ សន៉ះោនផចងក្នតងក្ិចចេនយា.ការងារផដលដាក្់ក្ំណរ់ថ្នអនក្ស មិនររូវសឆ្លៀររុក្រក្
សាងេង់ភ្ញលមសៅក្ផនលងផដលស ញ
ើ វរាប
ត ុរាណ

និងររូវរាយការណ៍របាប់ វិេក្
វ រ

និងបញ្ឈប់ការ

និងអជាាធរោនេមរាក្ច
ិ ច

ក្នតងក្រណីស ើញវរាប
ត រា
ុ ណសដាយនចដនយ ។
២៩.

ផ្នការរគប់រគងបរិសាានសន៉ះផចងរេសដៀងនឹងរក្មរបរិបរតិប រិសាានផដលបានភ្ញជប់ក្នតងក្ិចចេនយា.

សាងេង់ (ឧបេមព័នធទី ១)សដើមបីការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ប រិសាានអវិជោ
ជ នេំខាន់ៗ ដូចោនផចងខាងសដើម
ក្នតងសេលសាងេង់ ។
៣.១.២ រយៈសេលរបរិបរតកា
ិ រ
៣០.

សរកាយសេលសាានីយភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីររីបានសាងេង់រច
ួ

សាានីយរ៍ រូវបានដំសណើរសរកាមការរគប់រគង

របេ់ខណឌរដឋបាលជល្លសខរតេទឹងផររង ។ រាន្លប៉ះពាល់សៅសលើរំបន់រា៉ាមសា ររូវបានគិរទុក្ជាមុន
សដាយសារសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររី ោនទីតាំងសៅសរៅរំបន់រា៉ាមសា និងេារ
ិ សៅផខេទឺក្ខាងសរកាម។
៣១. េក្តដានុេលនន្លប៉ះពាល់អ វិជោ
ជ នបរិសាានក្នង
ត ក្ំលុងសេលននការរបរិបរតសា
ិ ា នីយរួមោន:

(ក្)

ទឹក្ជំនន់ (ខ) ទឹក្ក្ខវ ក្់ និងកាក្េំណល់ផដលបសញ្ច ញេីសាានីយ៍ (គ)េំណល់ភក្់ និង ( )ប៉ះពាល់

សលើប រិសាានផដលសលើក្សឡើងេីការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីក្ង
នត រេតក្

និងរបសភទេូជររីសរៅរេតក្

ផរមួយមុខ

ដាច់ផរឯង ។ ការវាេ់ផវង្លប៉ះពាល់ និងផ្នការបនធូរបនាយ ររូវបានសរៀបរាប់ ដូចខាងសរកាម៖
ិ រចាំងទសនលសេក្ុង (៥០
៣២. ្លប៉ះពាល់េីទឹក្ជំនន់ផដលអាចសក្ើរោន សដាយសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររីសៅជរ
ផមររេីរចាំងទសនល) ការបាក្់រចាំង និងទឹក្ជំនន់ជាសរឿងអាចដឹងមុនសៅរំបន់សន៉ះរួមនឹងដីផដលបានសេនើសឡើង
ធាលប់លច
ិ ទឹក្ជំនន់សៅឆ្នំ ១៩៩៦ និងឆ្នំ ២០០០។ សដើមបីការ់បនាយ្លប៉ះពាល់េីការបាក្់ដី និងទឹក្ជំនន់
ផដលអាចសក្ើរោន

ការសរៀបចំគសរោងលំអរ
ិ ររូវគិរេីទិនន័យ

ការេយា.ក្រណ៍

ក្ំេេ់ទឹក្និងការេិនរ
ិ យ

ភូមិសាស្តេត (ឧទាហរណ៍ ក្ំ រិរបំណ្តក្់ដី ក្រមិរក្មពេទ
់ ឹក្ជំនន់ ទឹក្សភលៀងរបចាំឆ្នំ រចនាេមពន
័ ធដី ។ល។ )
េរោប់រចនាេមព័នធេំខាន់របេ់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររី ។
៣៣.

ទឹក្ក្ខវ ក្់

និងកាក្េំណល់េីសាានីយភ្ញាេ់ក្ូនររីៈ

្លប៉ះពាល់ប រិសាានរយៈសេលផវងរួមោន

ទឹក្ក្ខវ ក្់ និងក្ំណក្ដីេីរេ៉ះររី។ គំនរ
ិ ននការសរៀបចំបានសេនើ វិធានការ ២ សដើមបីការ់បនាយ្លប៉ះពាល់
ទាំងសន៉ះ

(ក្)សរបើរបាេ់ទឹក្សឡើង វិញតាមរយៈចសរោ៉ះ

បចចតបបននតាមការបាន់សាានបរិោណបសញ្ច ញទឹក្របផហល

និងការ់បនាយការបសញ្ច ញទឹក្
២៥០ម៣

ក្នតងមួយឆ្នំគឺរបផហល

(សៅសេល
០.០០៣%

ននបរិោណលំហូរទឹក្ទសនលសេក្ុង (៩០ពាន់ោនផមររគីប) និង(ខ)ដំសឡើងអាងចសរោ៉ះ (រេ៉ះ) សដើមបីបនាយ
សារធារុេ រើរាងគ និងកាក្េំណល់េីការបសញ្ច ញទឹក្សចាល។ សលើេេីសន៉ះសទៀរតាមផ្នការរបរិបរតិក្ផនលង
បងាករ់េូជររី គុណភ្ញេននការទឹក្បសញ្ច ញសចាលររូវបានេិនិរយសមើលជារបចាំ ។
៣៤.

ការសក្ើនសឡើងក្ំណក្ក្ក្រេីរេ៉ះររី។

េំអារេីសេលមួយសៅសេលមួយ

កាក្េំណល់ក្នតងរេ៉ះររីនង
ឹ សក្ើនសឡើងសហើយសាានីយររូវការ

(៦ផខមតង)សដាយអងគភ្ញេរបរិបរតិរបេ់រដឋបាលជល្ល។

បរិោណនន

ក្ំណក្ ក្ក្រមិនសរចើនសទ (រិចជាង ១ម៣ក្នតង ១ឆ្នំ) និងអាចចាក្់សចាលសៅ ក្ផនលងបសណ្ត
ត ៉ះអាេននមួយសៅ
ក្នតងសាានីយ។

មួយផ្នក្ធំននសារធារុចញ្
ិ ជឹមគឺសក្ើនសឡើងសៅក្នតងក្ំណក្លាប់។ដូសចន៉ះលាប់ផដលសាតរេីបារ់

រេ៉ះជារបចាំអាចហាលសៅសលើភរលឺ េ៉ះ និងសរបើជាទប់ភលឺរេ៉ះ ឬជរី បេិនសបើជារិេុល ោនក្នតងក្រមិរអាច
ឲ្យសរបើរបាេ់បានេំរាប់ដណ្ត
ំ
ំ។ លាប់ក្អា
៏ ចហាលសធវើជីដាក្់ផរេ សបើរាន្ទតក្សារធារុគីមីផដលសររ៉ះថ្ននក្់។
៣៥. ការផណនាំក្នតងការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ផរមួយមុខដាច់សដាយផឡក្។ ោនការរបថ្ុយរបថ្នន
ត ផរឯងអាចសចញសៅធមាជារិេីសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ផដលរបសភទេូជររីក្នតងរេក្
ូ ររិ ឬ ការចិញ្ចឹមោនលក្េណៈ
ងាយរេួល និងបណ្ត
ដ លឲ្យសេសនទិចសខាយ សដាយសហរុថ្នសេសនទិចសដើមររូវបារ់បង់សៅសេលររីរច
ួ សចញ

សៅផរឯង។

សន៉ះអាចបណ្ត
ដ លឲ្យោនបញ្ញាេរោប់ហូង
វ ររីទាង
ំ អេ់

ផដលបានេរមបខលួ នសៅនឹងលក្េណ

ខ័ណឌក្នតងរំបន់។ ្ទតយសៅវិញ សៅសេល្លេដក្
ត សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវហវូងររីធមាជារិ សេសនទិចចរមត៉ះ អាច
ររូវការ់បនាយ

របេិនសបើ្លេដក្
ត ផរឯងររូវបានយក្មក្េីសមបារូច។

លំដាប់សន៉ះអាចបណ្ត
ដ លឲ្យោន

ការលូរោេ់យរ
ឺ េកាដនុេលននការរេ់សៅ និងបនដេូជោនលក្េណៈអន់ជាងេួក្ររីធមាជារិ។ ររីបានេដក្
ត
ឬសគចសចញ អាចនឹងចមលងជមអឺ និងបារា៉ា េរ
ុី សៅក្នតងធមាជារិ ឬហវូងររីធមាជារិ។
៣៦. សដើមបីការ់បនាយហានិភ័យននសេសនទិចជិរបារ់បង់ សមេូជនឹងររូវទទួលបានេីធមាជារិ ។ សេសនទិច
ចរមត៉ះ នឹងររូវរក្ាសដាយការរគប់រគងសមេូជសដាយរបតងរបយ័រន។ េរោប់សមេូជរបសភទេូជររីនីមួយៗោង
រិច ៥០េូជ នឹងររូវរក្ា និងរបសភទររីក្ន
ូ ការ់នឹងររូវហាមឃ្រ់។ ររីសមេូជ នឹងររូវបផនាមជាសរៀងរាល់ឆ្នំ
េីរបភេធមាជារិ។
៣៧. ររីសមេូជ និងក្ូនសៅ នឹងររូវររួរេិនរ
ិ យជាសរៀងរាល់នថ្ៃ នូវសរាគេញ្ញាជមៃឺ និងបារា៉ា េរ
ុី និងររូវ
េយា.បាលសេលចាំបាច់ សដាយោនការឯក្ភ្ញេេី វិធីេយា.បាល

និងការសរបើរបាេ់ថ្នន។ំ ការផ្លលេ់បូរដ ទីក្ផនលង

របេ់ររី នឹងររូវររួរេិនរ
ិ យ របេិនសបើោនសរាគេញ្ញាជមៃឺ ឬបារា៉ា េរ
ុី ។
៣៨. ការផណនាំការចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីសរៅរេតក្ផរឯងសៅរំបន់ធមាជារិ។ ហានិភ័យននការចិញ្ចឹមរបសភទ
េូជររីសរៅរេតក្ អាចរួចសចញេីសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីសៅក្នតងធមាជារិ ឬបរិកាេរននការចិញ្ចឹម ។ របសភទេូជររី
សរៅរេតក្ អាចប៉ះពាល់អ វិជោ
ជ នសៅសលើរបេ័នធសអក្ូឡេ
ូ ុី សដាយបណ្ត
ដ លឲ្យខូចបរិសាាន និងជ៉ះឥទធ ិេល
ដល់អរតាលូរោេ់ ការរេ់សៅ និងបនដេូជជាមួយរបសភទេូជររីនានា ផដលកាលយជាេរវេសា
ុី ច់ជាអាហារ
ការរបក្ួររបផជង នាំជមៃឺ និងសេសនទិចផដល្ទតក្សមសរាគ ឬររីក្ូនការ់។ ្លប៉ះពាល់ទាង
ំ សន៉ះររូវបាន
េិេណ៌នាលំអរ
ិ សដាយ Welcomme & Vidthayanom (2003) ។
ត ផដលសរជើេសរើេទាំងេីររបសភទ បានចិញ្ចឹមជាទូសៅ
៣៩. ដូចបានសរៀបរាប់ខាងសលើ របសភទេូជររីសរៅរេក្
សៅក្មពតជា

និងោនវរតោនសៅក្នង
ត ធមាជារិ

សដាយរានភេដតា
ត ងបងាាញេី

្លប៉ះពាល់ជាអវិជោ
ជ ន។

ររីក្ូនការ់រវាងររីអផណដងអាស្តហវិក្ និងររីអផណដងទន់ធមាជារិ បានសក្ើរោនក្នង
ត ធមាជារិ និងហវូងសមេូជ
ររីអផណដងទន់។

ផខេរេឡាយររីក្ន
ូ ការ់មិនបាននាំឲ្យោនការរើក្រាលដាលសេសនទិចននររីអផណដងទន់

រួមបញ្ចូ លជាមួយ C. gariepinus alletes។ លំហូរផេនេីររីអផណដងក្ូនការ់ សៅេូជររីអផណដង ោនការ
ក្ំណរ់ (Senanan et al., 2004) ។

៤០.

ហានិភយ
័ ននរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្

និងសរៅរេតក្ទាំងេីរចូលសៅក្នតងធមាជារិេីសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររី

គឺោនក្ំ ររ
ិ ទាប សដាយសារទឹក្េីសាានីយ៍ររូវបានសរបើរបាេ់សឡើងតាមរយៈការបសងករ
ើ រេ៉ះទឹក្សាអរ (របរេឹរ-ត
ក្មាទឹក្) និងអាងេដក្
ត (សមើលេ័រោ
៌ នខាងសលើ)។ រានទឹក្ណ្តនឹងររូវបសញ្ច ញេីសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីសៅក្នតង
របេ័នធបងាូរទឹក្ធមាជារិ ឬបណ្ត
ដ ញទសនល។ របេ័នធផបបសន៉ះ ជារបេ័នធវា រើបបក្មាបិទផដលសរបើរបាេ់ទឹក្សឡើង
វិញ។ សដើមបីការ់បនាយហានិភ័យបផនាមសទៀរ រាល់ទឹក្បងាូរចូល និងបងាូរសចញ នឹងររូវចំសរា៉ះ សដាយទំហំនេប
ចំសរា៉ះេមរេប។
៤១.

សរៅេី

ទឹក្នបរងននរេ៉ះបំបនេរោប់ក្ន
ូ ររី

និងរេ៉ះររីសមេូជ

នឹងររូវដាក្់នេបចំសរា៉ះោន

របេិទធភ្ញេជាប់ជានិចច សៅបំេង់បងាូរចូល និងសចញ។ រេ៉ះេដក្
ត ទឹក្នឹងររូវដាក្់របាំង និងរេួលការពារសដើមបី
យក្ររីមយ
ួ ចំនួនសចញសៅសេលបងាូរចូលរេ៉ះ។
៤២. សដើមបីការ់បនាយហានិភ័យននេូជររីនីមយ
ួ ៗ ផដលចូលសៅក្នតងធមាជារិ ក្នតងដំណ្តក្់កាលចិញ្ចឹមក្ូន
ររីេូជសរៅរេតក្ នឹងររូវចិញ្ចឹមសៅក្នតងទីក្ផនលងក្ំណរ់ណ្តមួយ ការផ្លលេ់បូរដ ទឹក្រិច “របេ័នធបិទ” ឧទាហរណ៍
អាងេុីមងរ៍ ឬរេ៉ះជីក្ សដាយរានរបេ័នធទឹក្ភ្ញជប់សៅនឹងរបេ័នធទសនល។ មយា.ងសទៀរ អាង និងរេ៉ះោនទីតាំង
ិ របេ័នធរបភេទឹក្ទសនល នឹងររូវអនុញ្ញារឲ្យចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីសរៅ
សៅសរៅរំបន់ទឹក្ជំនន់ និងមិនសៅជរ
រេតក្។ សដាយោនការរបតងរបយ័រនបផនាមសទៀរ របេ័នធបងាូរទឺក្ចូល និងសចញ នឹងររូវចំសរា៉ះសដាយនេបចំសរា៉ះ
ោនទំហំេមរេប។
៤៣. ហានិភ័យខព េ់ននការផណនាំការចិញ្ចឹមក្នតងធមាជារិ បានសក្ើរសឡើងសៅសេលេេួក្ររីដក្ដសងាើមក្នតងខយល់
ដូចជាររីអផណដង

ររូវដឹក្ជញ្ជូនក្ូនររីេូជរេ់េសា
ី ា នីយ៍

ឬសៅដំណ្តក្់កាលរបមូល្លសៅ

និងមក្េី

ទី្ារ។ របសភទររីខល៉ះ អាចររូវេដក្
ត សៅក្នតងរបភេទឹក្ធមាជារិ សដាយសហរុ្លស្េងៗ។ ការអប់រុំ និង
ចំសណ៉ះដឹងននការចិញ្ចម
ឹ ររីក្នតងេហគមមូលដាឋន នឹងររូវអនុវរតសដាយការ់បនាយហានិភយ
័ សន៉ះ។
៤. ផផនការការ់បនា យផលបុះាល់ប រិស្ថាន
៤.១ វិធានការម្ដ្ើ្ីីការ់បនា យផលបុះាល់ប រិស្ថាន
៤៤.

ផ្នក្សន៉ះក្ំណរ់នូវសរលការណ៍គនលិ៉ះននផ្នការរគប់រគងបរិសាាន

សដា៉ះរសាយ្លប៉ះពាល់
សេលអនុវរតគសរោង

ផដលអាចសក្ើរោនដូចសរៀបរាប់ខាងសលើ

និងបញ្ចូ ល វិធានការណ៍សដើមបី

វានឹងររូវដំសណើរការសដាយអនក្ស ការ

កាន់ផរជាក្់ផេតងសៅសទៀរក្ិចចេនយា.ការងារសាងេង់ទាង
ំ អេ់នង
ឹ បញ្ចូ លក្នតងការក្ំ រិរ

លក្េណៈបសចចក្សទេអនុរបសោគននបញ្ារិក្ិចចេនយា.

(ឧបេមព័នធ ១) អំេីការការពារបរិសាាន និងផ្នការ

ការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ (ឧបេមព័នធ ២) ក្៏ដូចជាផ្នការតាមដាន (ឧបេមពន
័ ធ ៣)នឹងររូវភ្ញជប់ក្នតងការក្ំ ររ
ិ
លក្េណៈបសចចក្សទេទាំងសន៉ះ។
៤៥.

ក្នតងក្ំឡតងសេលននការសាងេង់ េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្លនឹងេិនរ
ិ យសមើលការ

អនុវរតផ្នការរគប់រគងបរិសាាន ជាេិសេេ វិធានការនានាទាក្់ទងនិងការសាងេង់។ េោេភ្ញេអងគភ្ញេ
ត ហុនទីរបឹក្ាររួរេិនរ
រគប់រគងនឹងក្ំណរ់យក្រក្ម
ិ យការសាងេង់។

ទីរបឹក្ាផដលបានសរជើេសរើេររូវសធវើ

ឲ្យរបាក្ដថ្នបញ្ញាពាក្់េ័នធទាង
ំ អេ់ររូវបានសដា៉ះរសាយចប់េេវរគប់សៅរំណ្តក្់កាលសរៀបចំគសរោង
អនក្ស ការររូវរបាក្ដថ្នឯក្សារក្ិចចេនយា.ោនបញ្ចូ លសេចក្តីសេនើផដលពាក្់េន័ធ។
ការងារេំណង់េុី វិលក្៏ររូវសររេតាមចាប់ផដលពាក្់េន
័ ធ។

និង

អនក្ ស ការផដលអនុវរត

រក្តមហន
ុ ទីរបឹក្ាផដលររូវជួយេោេភ្ញេ

អងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្លក្នតងការរគប់រគងអនុគសរោងទាំងមូលក្៏នឹងររូវជួយេោេភ្ញេអងគភ្ញេ
រគប់រគងរដឋបាលជល្លក្នតងការររួរេិនិរយទិដឋភ្ញេននបរិសាាននិងេងគម។

រក្តមហុនទីរបឹក្ាររួរេិនិរយ

ការសាងេង់/ វិេក្
វ ររបចាំការដាឋននឹងររួរេិនរ
ិ យការងារសាងេង់។ សររេសៅតាមចាប់របេ់រេ៉ះរាជាណ្ត
ចរក្ក្មពតជា

និងលក្េខណឌបចចតបបននភ្ញេផ្នការរគប់រគងបរិសាាននឹងររូវបានេិនរ
ិ យ

ការណ៍របចាំផខផដលស្ាសើ ៅេោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្ល
េិនិរយការសាងេង់/ វិេក្
វ ររបចាំការដាឋន

និងបញ្ញជក្់ក្នតងរបាយ

សដាយរក្តមហុនទីរបឹក្ាររួរ

ផ្អក្សលើការេិភ្ញក្ាជាមួយអនក្ស ការនិងការចុ៉ះសៅេិនរ
ិ យសៅ

ការដាឋន។ ក្៏ដូចជារក្តមហន
ុ ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ វិេក្
វ ររបចាំការដាឋននឹងររូវេិនិរយសមើលបញ្ញា
េំខាន់ថ្ាីៗផដលសក្ើរោនក្នង
ត ក្ំឡតងសេលអនុវរតការងារេុី វិល និងសេនេ
ើ ក្មាភ្ញេេរោប់ភ្ញនក្់ងារ ស្េងៗ។
៤៦.

ឧបេមព័នធទី ២ ក្ំណរ់នវូ វិធានការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់សដាយផឡក្ក្នតងក្ំឡតងសេលសាងេង់។

វិធានការសនា៉ះរួមោនទិដឋភ្ញេនន (ក្) ការ់បនាយហានិភ័យននការបាក្់ដី និងក្ំណក្លាប់សៅជុំ វញ
ិ ្លូវទឹក្
(ខ).ការទប់សាករ់ការសធវើសអាយេអតយសៅតាមទឹក្ និងដសី ៅការដាឋន និងជុំ វញ
ិ ជំរុុំការងារ(រួមទាំងការេរងាយ
និងការសចាលកាក្េំណល់) (គ)ទប់សាករ់ការហុយធូលីក្ល
ំ ុងសេលសាងេង់ ( )បនាយហានិភ័យេីសភលើង
សឆ្៉ះ ការកាប់សឈើសធវើ ឧេដុរ និងការដាក្់អនាទក្់េរវរបេ់ក្មាក្រ និងបនាយសររ៉ះថ្ននក្់ចរាចរ និងធានា
េុវរាិភ្ញេការងាររបេ់ក្មាក្រសៅតាមការដាឋន។
៤៧.

ការអនុវរតេង
ត ដា
់ រការពារ្លប៉ះពាល់ ឬវិធានការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់តាមរយៈការអនុវរតតាម

វិេក្
វ មាធមាតាផដលធានាថ្នៈ(ក្)ចងអូរទឹក្បសណ្ត
ត ៉ះអាេ័នន

និងអចិនស្តនតររូវបានសាងេង់រគប់ររន់

(ខ)ន្ទ

និងភលឺទំនប់ររូវបានបងាាប់

និងដាំសដើមសឈើការពារការបាក្់ដី

និង(គ)រសត
ត ផដលបានជីក្ររូវបានសរបើសៅ

ជាបងាូរទឹក្ (ង) ការដាំសដើមសឈើ។ ក្៏ដូចជាក្រណីស ញ
ើ ោនរបសភទេរវក្រំ /ជិរដាច់េូជ(ថ្និក្េរវ បក្េី
និងមចាា)ក្នតងសេលសាងេង់ផ្នរគប់រគងបរិសាានររមូវឲ្យអនក្ស ការជូនដំណឹងសៅអជាាធរេរវនរេ។
៤៨. ឧបេមព័នធ២ ក្៏បានក្ំណរ់្ងផដរនូវ វិធានការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ក្នតងក្ំឡតងសេលរបរិបរតិការ។
៤៩.

អនុវរតេង
ត ដា
់ ការពារ្លប៉ះពាល់

ទូសៅនឹងសធវើឲ្យរបាក្ដថ្នៈ

ឬវិធានការការ់បនាយតាមរយៈសររេតាមការបដិបរតិ វិេវក្មា

(ក្)ហានិភ័យេុខភ្ញេសដាយសារការសរបើសារធារុគីមីររូវលុបបំបារ់

(ខ)កាក្

េំណល់ ររូវបានរបមូល និងេំអារររឹមររូវសជៀេវាងការបំេល
ុ បរិសាាន និងប៉ះពាល់េុខភ្ញេ (គ)ការួម
បញ្ចូ លសហេសនទិក្ននចំនន
ួ ររីធមាជារិររូវបានផថ្រក្ា និង ( )ហានិភ័យសររ៉ះថ្ននក្់េលក្មា ររូវបានររួរ
េិនិរយ ។ វិធានការការ់បនាយលំអរ
ិ េរោប់បញ្ញាសលើក្សឡើងខាងសលើនឹងអធិបាយលំអរ
ិ ក្នតងឧបេមព័នធ២ ។

៤.២

ការតា្ដាន និងការរគប់រគងបរិស្ថាន

៥០.

ឧបក្រណ៍តាមដានររូវបានសរៀបចំសដើមបីរគបដណតប់រាល់ទិដឋភ្ញេននការសាងេង់

រួមទាំងរសត
ត ដី

និងការរគប់រគងការដាឋនសដើមបីការ់បនាយការបាក្់ដី និងបរិវរតន៍ ក្៏ដូចជាររួរេិនរ
ិ យការបំេល
ុ
និងកាក្
េំណល់សៅក្ផនលងសធវើការ និងជំរុុំសានក្់សៅ។ វាជាការរគប់រគងសមើលរបចាំនថ្ៃេីការចល័រដ(ី ដឹក្) និងការងារ
ិ រតិប រិសាានររឹមររូវក្នតងក្ំឡតងសេលននក្ិចចេនយា.។
ការសាងេង់សដើមបីសធវើឲ្យរបាក្ដបានអនុវរតតាមការបដប
របាយការណ៍អនុគសរោងសទៀងទារ់នឹងររូវបានផចក្ចាយដល់អជាាធរក្មពតជាផដលពាក្់េ័នធ

(ឧ.

រក្េួង

បរិសាាន គណៈក្ោាធិការទសនលសមគងគក្មពតជា) ។
៥១.

វិធានការបរិសាាន

និងេងគមទាំងសន៉ះនឹងររូវបានតាមដាន

និងអនុវរតជាមួយរន

និង វិធានការ

េុខភ្ញេ និងេុវរាិភ្ញេ (ការការពារសររ៉ះថ្ននក្់ចរាចរ ។ល។) ររូវបានអនុវរតសដាយអនក្ស ការេរោប់
ក្ោលំងេលក្មារបេ់ររ់ ។ វាគឺជាផ្នក្មួយននផ្នការរគប់រគងបរិសាានផដលទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាង
េង់ /វិេក្
វ ររបចាំការដាឋនសធវើការេិនរ
ិ យអសងករអនុគសរោងរបចាំររីោេសលើផ្នការរគប់រគងបរិសាានសដើមបីៈ
ក្/ ររឹមររូវតាមកាលបរិសចាទ និងសាានភ្ញេសៅការដាឋន ខ/សធវើឲ្យរបាក្ដថ្នេមាភ្ញេលអ និងមិនលអោនជា
ឯក្សារររឹមររូវ

គ/េិនិរយសមើលធារុចល
ូ េរោប់បណត៉ះបណ្ត
ត ល

/េិនិរយសមើលនីរិ វិធីបនាទន់ និងសាាន

ភ្ញេការអនុវរតន៍ និង ង/វាយរនមលភ្ញេទទួលខុេររូវរបេ់អនក្ស ការ ។

៥២.

ការតាមដាន និងររួរេិនរ
ិ យបរិសាាននឹងររូវបញ្ចូ លសៅក្នតងការរគប់រគងគសរោង និងរបេ័នធននការ

រាយការណ៍ ។ អជាាធររដាឋភិបាលពាក្់េន
័ ធនឹងររូវចូលរួមក្នតងការេិនរ
ិ យអសងករការអនុវរតន៍អនុគសរោង និង
ទទួលបានឯក្សារចមលងននរបាយការណ៍តាមដាន។
េងគមអវិជោ
ជ នេីអនុគសរោង

វាមិនោនហានិភយ
័ បរិសាានធៃន់ធៃរ

ឬ្លប៉ះពាល់

ផដលមិនបានគិរគូតាមរយៈការអនុវរតន៍ផ្នការរគប់រគងបរិសាានសទ។

ឧបេមព័នធទី ៣ េសងេបសររងេក្មាភ្ញេតាមដានសរកាមអនុគសរោង និងក្ំណរ់ជាក្់ោក្់េីបារាផមររផដល
នឹងររូវតាមដាន ទីតាំងរបេ់ក្ផនលងតាមដាន ភ្ញេញឹក្ញាប់និងរយៈសេលននការតាមដាន។ ជាទូសៅ របសភទ
ននរបាយការណ៍តាមដានេីរររូវបានសេន:ើ ១. ររួរេិនរ
ិ យដំសណើរ រើក្ចសរមើនននការងារ និង ២. ការររួរេិនរ
ិ យ
ការអនុវរតររឹមររូវននបរិសាាន។

៤.៣

ការម្រៀបចាំការអនុវរតន៍ផផនការរគប់រគងបរិស្ថាន

៥៣.

ខណៈផដលគណៈក្ោាធិការទសនលសមគងគក្មពតជានឹងសធវើជាភ្ញនក្់ងាររបរិបរតេ
ិ រោប់គសរោងអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានទឹក្ចរម៉ះត ទសនលសមគងគ េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្លផដលជាភ្ញនក្់ងារអនុវរតេរោប់
េោេភ្ញគទី ១ នឹងអនុវរតអនុគសរោង និងរក្ាឯក្សារ រួមទាំងថ្រចមលងក្ិចចេនយា.ទាំងអេ់ និងលិខរ
ិ
អនុញ្ញារបរិសាាន។

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្លនឹងចារ់មស្តនតីចល
ូ រួមេរោប់ការពារ

បរិសាាន និងការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់េរោប់អនុគសរោង និងការអនុវរតររឹមររូវនឹងការទាមទាររបេ់
ផ្នការរគប់រគងបរិសាាន។
៥៤.

អនក្ស ការនឹងទទួលខុេររូវេរោប់ការអនុវរតន៍ររឹមររូវតាមក្រិការេញ្ញាបរិសាានដូចផដលបាន

បងាាញក្នតងក្ិចចេនយា.។ ក្នតងក្រណីរក្ស ញ
ើ វរាប
ត រា
ុ ណសដាយនចដនយ អនក្ស ការររូវបញ្ឈប់ការងារភ្ញលម (រហូរ
ដល់ោនដំសណ្ត៉ះរសាយ)

និងការ្តលដ
់ ំណឹងជាោយលក្េអក្េរេីអនក្រគប់រគងគសរោងផដលនឹង្តល់

ដំណឹងភ្ញលមៗេោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្ល។

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាល

ជល្លររូវ្តល់ដំណឹងទាំងរដឋបាលទទួលបនទតក្ និងអជាាធរផដនដីក្នតងរយៈសេល
រដឋបាលទទួលបនទតក្

២៤សោង។ អងគភ្ញេ

ផដលររូវបាន្តល់ដំណឹងររូវចារ់ វិធានការចាំបាច់សដើមបីក្រ់រតានូវរបក្គំសហើញ

និង

ក្ំណរ់លក្េខណឌេរោប់បនាយ្លប៉ះពាល់ក្នតងសេល ០៧ នថ្ៃនននថ្ៃបំសេញការងារ ។
តារាង ៣ ការទទួលខុេររូវេរោប់អនុវរតអនុគសរោងផ្នការរគប់រគងបរិសាាន
េហគមន៍/ភ្ញនក្់ងារ

ការទទួលខុេររូវ


គណៈក្ោាធិការទសនលសមគងគជារិក្មពតជា ទទួលខុេររូវ េរោប់ការតាម

គណៈក្ោាធិការទសនលសម

ដានទូសៅ

គងគជារិក្មពតជា

គសរោង។


និងការរាយការណ៍សររេតាមសរលនសោបាយេុវរាភ្ញ
ិ េ

ជាផ្នក្ននការរាយការណ៍ជារបចាំ

សររេតាមសរលនសោបាយ

េុវរាិភ្ញេររូវេរមបេរមួលសដាយគណៈក្ោាធិការទសនលសមគងគផដល
ជាោចេ់គសរោងសហើយររូវបញ្ជូនរបាយការណ៍សៅធនាររ រាល់ឆ្ោេ
និងរក្េួងបរិសាានរាល់ររីោេមតង។
 េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរគងរដឋបាលជល្លទទួលខុេររូវេរោប់
ការតាមដាននិងសធវើរបាយការណ៍ទូសៅេីការអនុវរតន៍អនុគសរោងផ្ន
ការរគប់រគងបរិសាាន។
េោេភ្ញេអងគភ្ញេ

 េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរគងរដឋបាលជល្លអាចជួលទីរបឹក្ាបរិ

រគប់រគងរដឋបាល

សាានឲ្យជួយក្នតងការតាមដាន និងររួររតាសមើលការអនុវរតន៍គសរោង

ជល្ល

ផ្នរគប់រគងបរិសាាន។
 េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរគងរដឋបាលជល្លទទួលខុេររូវសរៀបចំ
របាយការណ៍តាមដានរបចាំររីោេជូនគណៈក្ោាធិការទសនលសមគងគ
ជារិក្មពតជា និងមនទីរបរិសាាន។


ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ឬវិេក្
វ ររបចាំការដាឋននិងជួយ
រដឋបាលជល្លេរោប់ការតាមដានទិដឋភ្ញេបរិសាានក្នតងក្ំឡតងសេល
អនុវរតគសរោង។



ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការ
សាងេង់/ឬវិេក្
វ ររបចាំ
ការដាឋន

ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ឬវិេក្
វ ររបចាំការដាឋនររូវេនយល់
អនក្ស ការេីការទទួលខុេររូវរបេ់េួក្សគក្នតងក្ិចចរបជុេ
ំ ីផ្នការការ់
បនាយ្លប៉ះពាល់ផដលោនក្នតងក្ិចចេនយា.។

ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការ

សាងេង់/ឬវិេក្
វ ររបចាំការដាឋនសដើររួនាទីេំខាន់ក្ង
នត ការតាមដាន
នឹងទទួលខុេររូវេរោប់ៈ (១)្តល់របាយការណ៍តាម ដានរបចាំផខេី
ការអនុវរតនផ៍ ្នរគប់រគងជូនរដឋបាលជល្លរហូរដល់ការបញ្ច ប់នន
ការងារការងារ និង(២)ចារ់ វិធានការេមរេប ក្នតងក្រណីោនការមិន
សររេតាមវិធានផ្នការរគប់រគងបរិសាានផដលបានសេនើ

រួមទាំងការ

ខុេរនននេនទេេន៍ស្េងៗេីផ្នការរគប់រគងបរិសាាន ។ ការរក្ស ញ
ើ
សដាយនចដនយ និងេក្មាភ្ញេការ់បនាយជាក្់ោក្់ផដលបាននឹងក្ំេុង
អនុវរត ឬររមូវឲ្យអនុវរត ។


សធវើេក្មាភ្ញេសដើមបីការ់បនាយរាល់្លប៉ះពាល់អ វិជោ
ជ នផដលអាច
សក្ើរោនរេបជាមួយអនុគសរោងផ្នការរគប់រគងបរិសាាន។



ទំនាក្់ទំនងោងេក្មាជាមួយអនក្រេតក្

និងសធវេ
ើ ក្មាភ្ញេការពារការ

រុំខានក្នតងសេលសាងេង់ ។
អនក្ស ការ



ររូវរបាក្ដថ្នបុគល
គ ិក្ និងក្មាក្រទាំងអេ់យល់េីនរ
ី ិ វធ
ិ ី និងក្ិចចការ
របេ់េួក្សគផដលោនក្នតងផ្នការរគប់រគងបរិសាាន។

(ោចេ់ក្ិចចេនយា.)


រាយការណ៍ជូនរដឋបាលជល្លេី្លវិបាក្ និងដំសណ្ត៉ះរសាយនានា



រាយការណ៍ជូនអជាាធរផដនដី អនក្រគប់រគងអនុគសរោង របេិនសបើោន
សររ៉ះថ្ននក្់ប រិសាានសក្ើរសឡើង និងេរមបេរមួលជាមួយភ្ញនក្់ងារ និង
អនក្ពាក្់េ័នធេំខាន់ៗសដើមបីសដា៉ះរសាយបញ្ញាទាំងសន៉ះ។



ចូលរួមក្នតងដំសណើរសរៀបចំអនុគសរោង

និងររូវរបាក្ដថ្នមរិរបេ់េួក្

សគររូវបានយក្មក្េិចារណ្ត ។


េុវរាិភ្ញេ។

អជាាធរផដនដី
និងេោគមន៍

តាមដានេក្មាភ្ញេអនក្ស ការក្នតងការសររេតាមសរលនសោបាយ



រាយការណ៍បញ្ញាជូនទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ វិេក្
វ ររបចាំ
ការដាឋន។



មនទីរបរិសាានសខរតទទួលខុេររូវេរោប់សធវើអធិការក្ិចចរបរិបរតកា
ិ រ
សាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី។

៥៥.

សេចក្តីេននដា
ិ ឋន

និងជំហានផដលបានផណនាំសដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នផ្នការរគប់រគងបរិសាានររូវបាន

អនុវរតោនដូចខាងសរកាមៈ


សធវើឲ្យរបាក្ដថ្នអនក្ស ការយក្ចិរទ
ត ុក្ដាក្់ចំសពា៉ះការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ប រិសាាន ផ្នការរគប់
រគងបរិសាានោនបញ្ចូ លក្នង
ត ការក្ំណរ់លក្េណៈបសចចក្សទេរបេ់ក្ិចចេនយា.។



ររូវរបាក្ដថ្នអនក្ស ការយល់េីេក្មាភ្ញេផដលររូវអនុវរតនិងរនមលចំណ្តយទាក្់ទង

ការរគប់រគង

បរិសាាន និងររូវរបាក្ដថ្នេក្មាភ្ញេ និង វិធានការផដលររមូវររូវបានដាក្់រនមលក្ង
នត គសរោងសេនើេុំ
សដញនថ្ល ក្ិចចរបជុំមុនការសដញនថ្លនឹងេិភ្ញក្ាេីផ្នការរគប់រគងបរិសាាន។


ររផដលក្ិចចេនយា.ររូវបានចុ៉ះហរាសលខា

អនក្ស ការនឹងររូវបានេសងេបជូនេីការរគប់រគង

បរិសាានសដាយោចេ់គសរោងេនយល់េកា
ី រការពារ/ការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ផ្នការរគប់រគង
បរិសាានោនបញ្ចូ លក្នតងក្ិចចេនយា.របេ់េួក្សគ និងការតាមដានបរិសាានផដលររូវអនុវរត។


ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ វិេក្
វ ររបចាំការដាឋនគួររាយការណ៍របចាំផខេីការអនុវរតន៍ និងការ
រើក្ចសរមើនពាក្់េន
័ ធនឹងការសររេតាមផ្នការរគប់រគងបរិសាាន។

៤.៤

ការអភិវឌ្ឍន៍ស្រាភ្ញព និងការបណតរុះបណ្ត
ត ល

៤.៤.១ ការបណតរុះបណ្ត
ត លផផនការរគប់រគងបរិស្ថាន
៥៦.

ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេីផ្នការរគប់រគងបរិសាានររូវបាន្តល់ដល់មស្តនតីរដឋបាលជល្លផដលទទួល

ខុេររូវការអនុវរតនផ៍ ្នការរគប់រគងបរិសាាន អនក្ស ការ ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ឬ វិេក្
វ ររបចាំ
ការដាឋន

និងអជាាធរមូលដាឋនក្នតងក្ំឡតងសេលការអនុវរតន៍អនុគសរោង។

សន៉ះគឺសដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នៈ

(ក្)

េក្មាភ្ញេអនុគសរោងផដលសេនើសឡើងររូវបានឆ្លត៉ះបញ្ញចង
ំ រគប់ររន់ (ខ) វិធានការការ់បនាយ ររូវបានបញ្ចូ ល
ក្នតងឯក្សារសដញនថ្ល

និងឯក្សារក្ិចចេនយា.សហើយការរគប់រគងនិងការតាមដានការអនុវរតការងាររបេ់

អនក្ស ការររូវបានសធវើសដាយរដឋបាលជល្ល ឬទីរបឹក្ាបរិសាាន និង (គ) របឹក្ាសោបល់ជាមួយភ្ញនក្់ងារ
មូលដាឋន និងេហគមន៍ររូវបានសធវើក្នតងសេលសធវើផ្នការ និងការអនុវរតនអ
៍ នុគសរោង។ ចំណ្តយបាន់សាាន
េរោប់ការបណត៉ះបណ្ត
ត លសន៉ះោនចំនន
ួ
១៥ ០០០ ដុោល សហើយររូវបានបញ្ចូ លក្នតងចំណ្តយគសរោង
បណត៉ះបណ្ត
ត លេតីេីបញ្ញាេុវរាិភ្ញេ។
៤.៤.២ ការបណរត ុះបណ្ត
ត លរបរិបរតិការស្ថានីយភ្ញ
៍ ា ស់កូនររី
៥៧.

ការបណត៉ះបណ្ត
ត លោនសារៈេំខាន់ណ្តេ់ េរោប់ភ្ញេសជាគជ័យននរបរិបរតិការសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ូន

ររីសដាយសារមិនធាលប់ោនសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ូនររីក្នតងសខរតេទឹងផររងេីមុនមក្

មរនីទា
ត ង
ំ អេ់ទាង
ំ ររូវការការ

បណត៉ះបណ្ត
ត លទាំងមុនសេល និងក្ំឡតងសេលរបរិបរតកា
ិ រក្ផនលងបងាករ់េូជររី ។ ចំណ្តយបាន់សាានេរោប់
ការបណត៉ះបណ្ត
ត លសន៉ះោនចំនួន ៣០ ០០០ ដុោល និងររូវបានបញ្ចូ លក្នតងចំណ្តយរបរិបរតកា
ិ រ។ ការ
បណត៉ះបណ្ត
ត លគួរររូវផចក្ជា ៣ ផ្នក្ដូចជាៈ



ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់អនក្រគប់រគងក្ផនលងបងាករ់េជ
ូ ររី



ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់អនក្ជីវសាស្តេតជល្ល



ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់របជាក្េិក្រ

៤.៤.២.១ ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់អនក្រគប់រគងសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី
៥៨.

អនក្រគប់រគងសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីគួរជាអនក្ផដលោនបទេិសសាធន៍ក្នតងការបងាករ់ររី និងចិញ្ចឹមររីជា

មួយនឹងចំសណ៉ះដឹងេីការរគប់រគង ។ ររ់នឹងររូវទទួលខុេររូវេរោប់ក្ិចចការបសចចក្សទេទូសៅ ហិរញ្ាវរាត
និងការរគប់រគងអងគការចារ់តាំង ។ ររមូវការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់រនា
ួ ទីសន៉ះោន ក្មា វធ
ើ ្
ី លិរក្មាររី
ការរគប់រគងសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី ការសធវផើ ្នការហិរញ្ាវរាត និងថ្វិកា សហើយនិងការសធវផើ ្នការបុគកលិក្។
ការបណត៉ះបណ្ត
ត លសន៉ះគួរររូវបានសធវើមន
ុ របរិបរតិការសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររី ។

៤.៤.២.២ ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់អនក្ជវី សាស្តេជ
ត ល្ល
៥៩.

អនក្ជីវសាស្តេតជល្លនឹងទទួលខុេររូវេរោប់ការបងាករ់ររី ការបំបន និងការចិញ្ចឹម ការបណត៉ះ

បណ្ត
ត ល ៣ រឺ៤ វគគររូវការេរោប់មនុេេទាំងសន៉ះរួមោន៖
1. ការបងាករ់ររី
2. ការបំបនររី
3. ការចិញ្ចឹមររី
4. ចំណី និងការ្តលច
់ ំណី
5. ជំងឺររី
6. គុណភ្ញេទឹក្
7. ្លិរក្មា Moina
8. ការរគប់រគងសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី
9. ការ្េេវ្ាយជល្ល
៦០.

ការបណត៉ះបណ្ត
ត លទាំងសន៉ះ

របរិបរតិការសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី។

គួរររូវបានសធវក្
ើ នតងក្ំឡតងសេលសាងេង់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររីមន
ុ សេល
ការបណត៉ះបណ្ត
ត លអាចររូវសធវើក្នតងរបសទេក្មពតជា

ឬរបសទេក្នតងក្មា វិធី

ជល្លគណក្មាការទសនលសមគងគដូចជារបសទេនថ្ ឬរបសទេសវៀរណ្តម សរកាមក្ិចចេហការជាមួយក្មា វិធី
ជល្ល ។
៤.៤.២.៣ ការបណត៉ះបណ្ត
ត លដល់ក្េិក្រចិញ្ចម
ឹ ររី
៦១.

សដាយសារការចិញ្ចឹមររីជាសរឿងថ្ាីេរោប់រំបន់

ក្េិក្រគួរររូវបានបណត៉ះបណ្ត
ត លសលើទិដឋភ្ញេមួយ

ចំនួនននការចិញ្ចឹមររីតាមរយៈក្មា វិធី្េេវ្ាយ។ ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់ក្េិក្រអាចររូវបានផចក្ជា ២
ផ្នក្ ឧទាហរណ៍ការបណត៉ះបណ្ត
ត លេរោប់របរិបរតិការសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីខានររូច និងការបណត៉ះបណ្ត
ត ល
េីការចិញ្ចឹមររី។ ោចេ់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររីគួរររូវបានបណត៉ះបណ្ត
ត លសលើការបងាករ់ររី និងការបំបនររី រួម
ទាំងការសរៀបចំណី ជំងឺ និងការសរៀបចំរេ៉ះ។ ខណៈផដលក្េិក្រចិញ្េម
ឹ ររីគួរររូវបានបណត៉ះបណ្ត
ត លសលើការ
ចិញ្ចឹមររី ការសរៀបចំចំណីររី និងជំងរឺ រី។ ការបណត៉ះបណ្ត
ត លទាំងសន៉ះនឹងររូវសធវើសឡើងសដាយមស្តនតសា
ី ា នីយ៍
ភ្ញាេ់ក្ូនររីសខរតសៅឆ្នំទី ២ ននរបរិបរតិការសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ូនររី ។
៤.៥

ការពិម្ររុះម្ោបល់ស្ថធារណៈ និងការបិរផាយព័រ៌ោន

៦២.

្លប៉ះពាល់សដាយសារការសាងេង់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី

មូលដាឋន

េហគមន៍មល
ូ ដាឋន

នឹងររូវបានេិភ្ញក្ាជាមួយអជាាធរ

និងអងគការឯក្រាជយនានាផដលរបរិបរតិការក្នតងរំបន់ផដលទទួលឥទធ ិេលេី

អនុគសរោង។ វិធីសាស្តេតផដលររូវសរបើរម
ួ ោនការេិភ្ញក្ាជារក្តម និងចុ៉ះសៅេិនរ
ិ យអសងករសមើលក្ផនលងរបេ់
អនុគសរោង។ ការរបឹក្ាសោបល់ជារបចាំនឹងររូវបានសររងក្នតងជំហានននអនុគសរោង (ការគណនាលំអរ
ិ
មុនការចាប់ស្តើមសាងេង់ និងក្ំឡតងសេលសាងេង់) ។
៦៣.

រេបជាមួយសរលនសោបាយរបរិបរតិរបេ់ធនាររេិភេសោក្េីការទទួលបានេ័រោ
៌ ន និង OP

4.01

(ការអសងករបរិសាាន)

រដឋបាលជល្លររូវ្តល់គសរោងសេនើេុំេសងេបផដលោនសរលសៅ

ការ

េិេណ៌នា និង្លប៉ះពាល់ផដលអាចសក្ើរោន និង វិធានការការ់បនាយេរោប់រក្តមមុនសេលក្ិចចេិភ្ញក្ា
សដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នេួក្ររ់ោនសេលរគប់ររន់េន
ិ រ
ិ យ

និងចូលរួមសោបល់ក្នតងសេលេិភ្ញក្ា។

ផ្នការ

រគប់រគងបរិសាានចុងសរកាយនឹងររូវបិទ្ាយជាសាធារណៈតាមរយៈសគហទំេ័ររបេ់រដឋបាលជល្ល និង
សាោសខរតេទឹងផររងជាភ្ញសាផខា រ។

ឯក្សារចមលងននផ្នការរគប់រគងបរិសាានចុងសរកាយោនរំក្ល់ទុក្

សៅសាោ ផុំ ដលអាចឲ្យអនក្ពាក្់េ័នធសរបើរបាេ់បាន។

៥. ឯកស្ថរម្ោង
១. ចាប់េីេ
ត ីការការពារបរិសាាន និងការរគប់រគងធនធានធមាជារិ
២. ចាប់េីេ
ត ីជល្ល
៣. ចាប់េីេ
ត ីការងារ
៤. ចាប់េីេ
ត ីការការពារបិរក្
ិ ភ័ណឌវបបធម៌
៥.ឯក្សារេសងេបេតីេកា
ី រេិក្ាភ្ញេអាចសធវសើ ៅបានេរោប់សាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ូនររីសៅសខរតេទឹងផររង។
៦.សររងការរគប់រគងបរិសាាន និងេងគមេរោប់គសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះទសនលសមគងគ
ដំណ្តក្់កាលទី ៣។
៧.អនុរក្ិរយេតីេីការរគប់រគងេំណល់ រងង (No 36ANRK.BK)
៨. អនុរក្ិរយេតីេកា
ី រររួរេិនរ
ិ យការបំេល
ុ ខយល់ និងការរុំខានសដាយេំសលង (No.42ANK.BK)
៩. អនុរក្ិរយេតីេកា
ី រររួរេិនរ
ិ យការបំេល
ុ ទឹក្ (No.27ANK.BK)

៦. ឧបស្ព ័នធទី ១: ការផតល់កិចចសនា
ការក្ំណរ់លក្េខណឌបសចចក្សទេននក្ិចចេនយា.សផ្លតរសលើការការពារបរិសាានដូចជា៖
ររមូវក្នតងការការ់បនាយ្លប៉ះពាល់ប រិសាានផដលររូវអនុវរតសដាយអនក្ស ការ

ផ្នក្សន៉ះសរៀបរាប់ការ
និង វិធានការផដលររូវ

អនុវរតសដាយអនក្ស ការទាក្់ទងការការពារបរិសាាន។ អនក្ស ការររូវសររេតាមរាល់ចាប់ និងបញ្ារិរបេ់
រាជរដាឋភិបាលក្មពតជាទាក្់ទងការការពារបរិសាាន។ ជាងសន៉ះសៅសទៀរអនក្ស ការររូវ្តលផ់ ្នការការ់បនាយ
្លប៉ះពាល់ប រិសាាន

និងការតាមដានសដាយភ្ញជប់មក្ជាមួយនឹងក្មា វិធផី ដលសេនើសឡើងផ្អក្សលើការររមូវនន

ផ្នការរគប់រគងបរិសាានផដលបានសរៀបចំក្នតងក្ំឡតងសេលសរៀបចំអនុគសរោង
សទេសន៉ះ។

និងក្ំណរ់ក្នតងលក្េណបសចចក្

វិេក្
វ រនឹងបញ្ឈប់ការងាររបេ់អនក្ស ការរបេិនសបើលក្េខណឌននផ្នការបរិសាានផដលបាន

រេមសរេៀងមិនររូវបានសររេតាម។ អនក្ស ការររូវចារ់តាំងេោជិក្បុគល
គ ិក្ជាន់ខពេ់របេ់ខួ ល នោនក្់ទទួល
ខុេររូវតាមដានការអនុវរតនផ្នការបរិសាាន

ក្៏ដច
ូ ជាផណនាំបុគល
គ ិក្ដ៏នទសទៀរ

និងរាយការណ៍ជូន

វិេវក្រ។ ផ្នការរគប់រគង និងតាមដានបរិសាានររូវបាន្តល់ជាផ្នក្មួយននរសបៀបេរោប់សលើក្សឡើងផដល
បានសររងក្នតងការសរៀបចំរបេ់អនក្ស ការ

និងរសបៀបននការសធវើឲ្យេសរមចការងារផដលររមូវក្នតងលក្េណ:

បសចចក្សទេសន៉ះ ។
ម្ធវ ើ
១. ក្ំណរ់សោងសធវើការក្នតងសេលនថ្ៃ ជាេិសេេក្នតងរំបន់ភូមិអនក្រេតក្ និងររួរេិនរ
ិ យសលបឿនសបើក្បរ
២. បនាយការកាយដី និងការក្ំេប់សចាល
៣. បនាយការបសងករ
ើ រសត
ត ដីថ្ាី និងររូវបិរេញ្ញាេំរល់
៤. បនាយការក្ក្េទ៉ះចរាចរ និងការបងកធល
ូ ី និងេំសលង
៥. ផថ្ទាំរថ្យនត និងសរគឿងចរក្ឲ្យបានររឹមររូវ
៦. ដាក្់េញ្ញាេុវរាិភ្ញេររឹមររូវ (ទាំងនថ្ៃ ទាំងយប់) និង្េេវ្ាយដំណឹងជូនអនក្រេតក្
៧. សជៀេវាងការក្ំេប់សរបង និងជារិេល
ុ រួមទាំងេុវរាភ្ញ
ិ េក្នតងការដឹក្ជញ្ជូន និងេតប
ត ទុក្
៨. សរៀបចំទុក្ដាក្់ឲ្យបានលអទាង
ំ ក្នតងការដាឋន និងក្ផនលងេតក្
ត សដើមបីេុវរាិភ្ញេក្មាក្រ និងរបជាេលរដឋ
(របមូល និងយក្សចញេំណល់ក្ំសទចក្ំទីសដើមបីឲ្យការដាឋនោនេណ្ត
ត ប់ធានប់ និងេុវរាិភ្ញេ សរៀប
ផ្នការ និងអនុវរតការទុក្ដាក្់េំណល់ររឹមររូវ សរៀបចំក្ផនលងការងារ និងេំភ្ញរៈទាំងអេ់ឲ្យោន
រសបៀបសរៀបរយ សរៀបឲ្យោនក្ផនលងនិងរបដាប់ដាក្់កាក្េំណល់ រក្ាជសណតើរ ្លូវសវៀង និងការពារ
ការបារ់េភ្ញ
ំ រៈផដលទុក្សលើរំបល
ូ និងក្ផនលវាល ទុក្េំភ្ញរៈោងរិច ២ផមររេីផគមដំបូល ជងាក្
ត

ឬសានមសភ្ញល៉ះ យក្សចញ ឬេរ់ផដក្សរលផដលោនសចញេីសឈើ ទុក្ទុសោ ផខេសភលង
ើ ។ល។ ឲ្យឆ្ៃយ
េី្ូលវសដើរ ឬក្ផនលងសធវកា
ើ រ រគប/ការពារររឹមររូវរសត
ត ដី ោនរបដាប់េរោប់េនលរ់អគគីភយ
័
និងទុក្
ក្ផនលងងាយរក្ ។
៩. ្គរ្
់ ង
គ ់ទឹក្សាអរ បងគន់អនាម័យ និងមុងការពារមូេដល់ក្មាក្រ
១០. សជៀេវាេជសោល៉ះេងគម និងវបបធម៌រវាងក្មាក្រ និងរបជាេលរដឋក្នតងរំបន់
្ិនររូវម្ធវ ើៈ
១.មិនររូវឲ្យេំរាមរជត៉ះរាយបាយក្នតងរំបន់គសរោង

ឬឲ្យេរវចល
ូ បសនាទបង់ោមក្(ផឆ្ក

ឆ្ា

រជូក្

។ល។)ររូវោនរបដាប់ទុក្ដាក្់ររឹមររូវ។
២. មិនររូវសបា៉ះសចាលឧបក្រណ៍ ឬេំភ្ញរៈវរាធា
ត រុសដើមស្េងៗ
៣. មិនររូវសលើក្សឡើង ឬបនាទបចុ៉ះឧបក្រណ៍ឬបរិកាេសដាយផខេឬទុសោននឧបក្រណ៍ឬបរិកាេសនា៉ះ។
៤. សរបើរទនាប់បារសដាយ រងរភ្ញជប់សលើរបដាប់ដាក្់សដើមបីការងារការបសងករ
ើ អគគីេនីអាកាេ ។
៥. មិនអនុញ្ញារឲ្យក្មាក្របរបាញ់េរវក្នតងរំបន់ការពារ ។
ក្ំណរ់េោគល់េខា
ំ ន់ៗសលើេោារៈផដលងាយសឆ្៉ះ និងងាយ្ទត៉ះ
១.រក្ាេោារៈងាយសឆ្៉ះ និង្ទត៉ះ ដូចជាសាំង សរបង និងសរគឿងផដលអាចសឆ្៉ះស្េងៗឲ្យសៅឆ្ៃយេី
វរាដ
ត នទ។
២.រក្ាេោារៈងាយសឆ្៉ះ និង្ទត៉ះសៅក្នតងធុងររឹមររូវជាមួយនឹងការបិទេ័រោ
៌ នបានចាេ់ោេ់
៣.សរៀបចំសារធារុសឆ្៉ះ សរបង រក្ណ្តរ់ និងេោារៈងាយសឆ្៉ះក្នតងធុងររឹមររូវ
៣.ទុក្ធុងផដលោនសារធារុសឆ្៉ះសេញឲ្យសៅទីតាំងខព េ់
៤.ទុក្ធុងផដលទសទឲ្យសៅដាច់សដាយផឡក្េីសគ
៥.ដាក្់នូវេញ្ញាហាមឃ្រ់ជក្់បា រើ ការសរបើរបាេ់ឧបក្រណ៍បសងកើរសភលើងសៅក្នង
ត រំបន់ផដលោនេោារៈ
ងាយសឆ្៉ះផដលរក្ាទុក្សៅទីសនា៉ះសឡើយ។
៦.ទុក្ និងចងនូវបំេង់ហាគេសៅទីតាំងខព េ់
៧.សធវើក្ំណរ់េោគល់សៅសលើបំេង់ហាគេទសទ និងទុក្េួក្វាឲ្យដាច់សដាយផឡក្េីបំេង់ហាគេផដលសេញ
ឬមិនទាន់សេញ។
៨.េិនិរយសៅសលើរំបន់រក្ាទុក្ទាំងអេ់ឲ្យបានររឹមររូវ

៩.ធានាឲ្យបានថ្នេោារៈអគគិេនីទាង
ំ អេ់

និងក្ុងតាក្់ោនបំពាក្់ឧបក្រណ៍អសងករការ្ទត៉ះសឆ្៉ះ

ផដលជាក្ផនលងផដលេោារៈងាយសឆ្៉ះររូវបានរក្ាទុក្សៅទីសនា៉ះ។
េុខភ្ញេ េុវរាភ្ញ
ិ េ និងសររ៉ះថ្ននក្់
អនក្ទទួលស ការររូវផរធានាថ្ន ផ្អក្សលើការអនុវរតេមរេប ផ្នក្េុខភ្ញេ េុវរាភ្ញ
ិ េ និងេុខោភ្ញេសៅ
ក្ផនលងការងារក្មាក្រ ក្៏រួមបញ្ចូ លទាំងអនក្ទទួលស ការបនាទប់េីររ់ និងរាល់មនុេេទាំងអេ់សៅក្នតងការដាឋន
ររូវបានរក្ា

និងការពារ។

អងគភ្ញេផដលទទួលបនទតក្សលើការដាឋនេំណង់

និងក្ផនលងសធវកា
ើ រររូវសដើរតាម

បញ្ារកា
ិត រពារេុវរាិភ្ញេផដលោនរសាប់សៅក្នតងរបសទេក្មពតជា។ ទំនួលខុេររូវរួមោន៖
(ក្) ការ្តល់ និងការផថ្ទាំសរគឿងចរក្េំណង់ េោារៈបរិកាេរ និងរបេ័នធការងារ ផដលោនដាក្់េនលឺេុវរាភ្ញ
ិ េ
និងេុវរាិភ្ញេ និងមិនប៉ះពាល់ដល់េុខភ្ញេ។
(ខ) ការរបរិបរតនិ នការសរៀបចំបានេមរមយ សដើមបីធានាេុវរាិភ្ញេ និងបសញ្ជៀេហានិភយ
័ ដល់េុខភ្ញេភ្ញជប់
ជាមួយនឹងការសរបើរបាេ់ ការសដា៉ះរសាយ ការរក្ាទុក្ ការដឹក្ជញ្ជូន និងការសចាលសារធារុ និងវរាធា
ត រុ
នានា។
(គ) ការ្តល់េសមលៀក្បំពាក្់ និងឧបក្រណ៍ការពារសាានីយ៍ជំនយ
ួ បឋមដល់មយ
ួ បុគល
គ ិក្ និងឧបក្រណ៍ចាំ
បាច់ និងេ័រោ
៌ ន ការបងាាញេីរសបៀបការបណដត៉ះបណ្ត
ដ ល និងការររួរេិនរ
ិ យោនលក្េណៈចាំបាច់សដើមបីធានា
េុខភ្ញេ

និងេុវរាភ្ញ
ិ េសៅក្ផនលងសធវកា
ើ ររបេ់ជនទាំងអេ់សៅក្ផនលងការងាររេបតាមចាប់ននរបសទេ

ក្មពតជា។
( ) ការ្តល់មស្តនតោ
ី នលក្េណៈេមបរតិរគប់ររន់ ឬជាការសរៀបចំមស្តនតីរក្ាេុវរាភ្ញ
ិ េក្នតងចំសណ្តមបុគល
គ ិក្
ជាន់ខពេ់ ផដលជាអនក្ោនចំសណ៉ះដឹងជាក្់ោក្់ននការរក្ាេុវរាិភ្ញេ និងបទេិសសាធន៏ននការរបតងរបយ័រន
សលើការងាររេសដៀងរន និងជាអនក្ផដលផណនាំសលើបញ្ញាទាំងអេ់ផដលប៉ះពាល់ដល់េុវរាិភ្ញេនន ក្មាក្រ និង
សធវើសឡើងសលើ វិធានការសដើមបីសលើក្ក្មពេ់េុវរាភ្ញ
ិ េ។
(ង)ការ្តល់ និងការផថ្រក្ានូវការចូលសៅកាន់ទីក្ផនលងនានាសៅក្នតងការដាឋន ឲ្យេាិរសរកាមសាានភ្ញេផដល
ោនេុវរាភ្ញ
ិ េ សហើយរានហានិភយ
័ ។
(ច) ការ្តល់អនាម័យទឹក្ ហាមការសចាលេរោម សដាយអនុវរតតាមចាប់ននរបសទេក្មពតជា និងការសធវើឲ្យ
េមរេប និងការសេញចិរេ
ត ីេំណ្តក្់ វិេក្
វ រ របជាជន ការិោល័យ េិកាេសាោ និងមនទីរេិសសាធន៍ររូវសធវើ
សឡើងសៅក្នតងរំបន់ ឬជំរុុំសនា៉ះ។

(ឆ្) ការ្តលប
់ ងគន់អនាម័យេមរមយ និងរគប់ររន់ និងការសរៀបចំស្េងសទៀរផ្នក្អនាម័យសៅតាមទីតាំង
ផដលជាក្ផនលងការងារឲ្យរេបសៅនឹងការក្បួនរក្ាអនាម័យសៅក្នង
ត រំបន់សនា៉ះ។
(ជ)

ការរបរិបរតនិ នវិធានការេមរមយជាមួយនឹងការេិសររ៉ះសោបល់ជាមួយអាជាាធរេុខភ្ញេសាធារណៈ

សដើមបីររួរេិនរ
ិ យសៅក្នតងការដាឋន រួមោន ជំរុុំ េរវមេ
ូ
រុយ និងេរវលអរ
ិ រួមទាំងក្មា វិធីននការសរបើរបាេ់
សារធារុគីមីសរបើក្នតងរំបន់សនា៉ះ ។
(ឈ) រាយការណ៍េីសេចក្តល
ី មអរ
ិ ននសររ៉ះថ្ននក្់ណ្តមួយសៅវិេក្
វ រ និងបល
ូ ីេ និងសធវើឲ្យបានឆ្ប់តាម ផដល
អាចសធវើសៅបាន បនាទប់េីសររ៉ះថ្ននក្់សក្ើរសឡើង។
អនក្ស ការររូវចារ់តាំងេោជិក្ោនក្់ទទួលខុេររូវក្នង
ត ចំសណ្តមបុគល
គ ិក្របេ់ររ់សដើមបីសធវើេក្មាភ្ញេសេញ
សោងជាមស្តនតីការពារេុវរាិភ្ញេ សហើយររ់នង
ឹ ជូនដំណង
ឹ េីការចារ់តាំងសន៉ះ។ មស្តនតកា
ី រពារេុវរាភ្ញ
ិ េររូវោន
បទេិសសាធនរគប់សេលោនបញ្ញាទាំងអេ់ ផដលទាក្់ទងសៅនឹងេុខភ្ញេ និងេុវរាភ្ញ
ិ េសៅការដាឋន សហើយ
នឹងសាគល់ចាេ់េីបទបញ្ារេ
ិត ុវរាិភ្ញេ និងចាប់ទាង
ំ អេ់ផដលពាក្់េ័នធ។ មស្តនតីការពារ េុវរាភ្ញ
ិ េររូវោន
អំណ្តចសដើមបីទទួលការផណនាំេី វិេក្
វ រសលើបញ្ញាផដលទាក្់ទងសៅនឹងេុខភ្ញេ

និងេុវរាិភ្ញេរបេ់បុគល
គ ិក្

សៅសលើក្នតងការដាឋន និងការអនុវរតភ្ញេោនេុវរាិភ្ញេសៅរំបន់របរិបរដកា
ិ រ។ មស្តនតកា
ី រពារ េុវរាភ្ញ
ិ េររូវសធវើ
ការសរៀបចំ

សហើយក្មាក្រទាំងអេ់នង
ឹ ររូវបានររមូវឱ្យចូលរួមក្នតងវគគេិក្ារំរង់ទិេ/េុវរាិភ្ញេសៅេបាតហ៍

ដំបូងផដលេួក្សគចូលមក្សធវើការសៅក្នតងការដាឋន។
ការការពារធនធានទឹក្
(១) ក្នតងអំឡតងសេលននការសាងេង់ អនក្ស ការ ររូវអនុវរតនូវការទទួលខុេររូវផ្នក្រដឋបាលនិង ផ្នក្ចាប់
ឲ្យបានសេញសលញ រាល់ការបំេុលទឹក្ណ្តមួយ សដាយសោងសៅតាមចាប់ផដលោនរសាប់។
(២) អនក្ស ការ ររូវធានាថ្នរាន្លិរ្លសរបងឥនធនៈ សរបងរុំអល
ិ ថ្ននេ
ំ ោអរ ថ្ននោ
ំ ប ឬ សារធារុសររ៉ះ
ថ្ននក្់ស្េងសទៀរររូវបានបងារូ ចូលសៅក្នតងរបភេទឹក្ និងរបេ័នធធារាសាស្តេត ឬក្៏ក្ផនលងបងាូរទឹក្សនា៉ះសឡើយ។
(៣) ការ្ទតក្កាក្េំណល់ ឬ េំរាម្លិរក្មា ក្៏ដូចជា ការចាក្់សាង
ំ និងការចរសរគឿងោេុន
ី ឬរថ្យនត
មិនររូវបានអនុញ្ញារសៅក្នង
ត ចោៃយ ១០០ ផមររេី្ូវល បងាូរណ្តមួយរួមទាំងរបេ័នធលូ ឬរបេ័នធធារាសាស្តេត។
ការហូរសរបង និងសរបងឥនធនៈសៅសលើដី ររូវបានហាមឃ្រ់។ ការចាក្់សរបងសៅសរគឿងោេុីនណ្តមួយនឹង
ររូវបានដាក្់ក្រមិរសៅក្ផនលងេតក្
ត សរបង

និងររូវអនុវរតឲ្យបានេមរេបសដាយសរបើក្ាលបងាូរ

និងបំេង់

េមរមយ។ អនក្ស ការររូវសធវើការសរៀបចំឲ្យបានចាេ់ោេ់ សដើមបីធានាឱ្យបានថ្នការបំេល
ុ ដី និងទឹក្សរកាម
ដីររូវបានសជៀេវាង។

(៤)

អនក្ស ការររូវដាក្់ផ្នការមួយសៅអាជាាធរពាក្់េ័នធសដើមបីចងអល
ត បងាាញេីរបសភទននការដំសឡើង

និង

ទីតាំងរបេ់ខួ ល ន ឧទាហរណ៍ សរបងឥនធនៈ និងក្ផនលង្ទតក្េោារៈ ក្ផនលងចាក្់សាង
ំ សរាងចរក្ក្ិន សរាងចរក្
ិ បំ្រ
ោយក្ផនលងោងរថ្យនតជាសដើម។ រាល់ការដំសឡើងនីមយ
ួ ៗ អនក្ស ការ ររូវបងាាញចោៃយជរ
ុ សៅនឹង
របេ័នធធារាសាស្តេត និងបណ្ត
ត ញបងាូរទឹក្ ក្៏ដូចជាអណូ ត ងសាធារណៈ ឬឯក្ជន។ េរោប់ការដំសឡើងណ្ត
មួយ អនក្ស ការររូវបងាាញេំណំផុ បបបទផដលបានេរសេរឲ្យសៅវិេវក្រនូវចោៃយជិរបំ្រ
ុ គឺ ២៥០ ផមររ
េីរំបននរេនបរងឬរំបន់ការពារ។
(៥) អនក្ស ការររូវដាក្់សេនើសៅវិេក្
វ រនូវផ្នការេសស្តងាគ៉ះបនាទន់មយ
ួ ចំសពា៉ះក្រណីក្ំេប់ ឬការលិចធាលយវរាត
ផដលោនសររ៉ះថ្ននក្់ ឲ្យោនការអនុមរ
័ ជាមុនេិនមុនសេលចាប់ស្តើមសធវកា
ើ រងារសន៉ះ។ សន៉ះមិនបានរុំសោភ
សៅសលើររមូវការននផ្នក្ទី ១ ខាងសលើសនា៉ះសទ។
(៦) ការបងាូរទឹក្ក្ខវ ក្់សដាយផ្លទល់េល
ី ូសៅជំរុុំក្មាក្រ សៅក្នតងរបភេទឹក្ ររូវបានហាមឃ្រ់។ លូទឹក្េអយ
ត គួរ
ររូវរបមូលដាក្់សៅក្នតងអាង ឬសត
ត ្ទតក្ទឹក្េអតយ។
ការរគប់រគងេសមលងរុំខាន
អនក្ស ការររូវអនុវរតតាមចាប់ទាង
ំ អេ់ផដលោនរសាប់

និងបទបញ្ារិទា
ត ក្់ទងនឹងការរគប់រគងេំសលង

រុំខានសៅក្នតងការដាឋនេំណង់ សរាងចរក្ក្ិន និងេក្មាភ្ញេជីក្យក្ដី។ អនក្ស ការររូវដាក្់ផ្នការមួយសៅ
អាជាាធរពាក្់េ័នធសដើមបីចងអល
ត បងាាញេីរបសភទននការដំសឡើង និងទីតាំងរបេ់ខួ ល ន ឧទាហរណ៍ សរបងឥនធនៈ និង
ក្ផនលង្ទតក្េោារៈ ក្ផនលងចាក្់សាង
ំ
សរាងចរក្ក្ិន សរាងចរក្ោយ ក្ផនលងោងរថ្យនតជាសដើមផដលររូវ
អនុមរ
័ មុនសធវើការអនុវរតការងារ។

អនក្ចុ៉ះក្ិចចេនយា.ររូវ្តល់េរ
័ ោ
៌ នលំអរ
ិ

និងអនុមរ
័ វិធានការដ៏ោន

ិ សៅនឹង
របេិទធិភ្ញេទាំងសៅក្នតងការរគប់រគង និងបសចចក្ វិទយា.សដើមបីការ់បនាយេំសលងរុំខានជាេិសេេសៅជរ
រំបន់លំសៅដាឋនរបេ់របជាជន។

អនក្ស គួរសធវើការសរៀបចំទុក្ជាមុនឲ្យបានេមរេបសដើមបីការ់បនាយ

េំសលងរុំខានេីឧបក្រណ៍។ ការសរបើរបាេ់ននសរាងចរក្ និងឧបក្រណ៍ផដលបសងករ
ើ េំសលងរុំខានក្រមិរខព េ់
នឹងមិនររូវបានអនុវរតសៅសេលយប់លុ៉ះរតាផរបានអនុញ្ញារសដាយវិេក្
វ រ។ េសមលងរុំខានទាំងអេ់ផដលមិន
ទាក្់ទងសៅនឹងការសាងេង់នឹងររូវបានសជៀេវាងឲ្យសៅឆ្ៃយតាមផដលអាចសធវើសៅបាន។
ការររួរេិនរ
ិ យធូលី
អនក្ស ការនឹងសធវើការបញ្ញជក្់

និងសធវើតាមវិធានការបនធូរបនាយសដើមបីររួរេិនរ
ិ យធូលីេរី បរិបរតកា
ិ រនន

ឧបក្រណ៍ និងេំណង់។ របេិនសបើរបរិបរដកា
ិ រក្សមទចថ្ាអនុវរតសៅការដាឋនសនា៉ះ ការផថ្ទាំនឹងររូវបានទទួល

យក្សដើមបីធានាថ្នធូលីដសី ចញេីរបរិបរដិការណ្តមួយររូវបានរគប់រគង សដើមបីការពារភ្ញេរុំខានសៅ អនក្ផដល
រេ់សៅជុំ វញ
ិ ។ អនក្ស ការររូវដាក្់ផ្នការផដលចងអតលបងាាញ្លូវេរោប់ការដឹក្ជញ្ជូនេោារៈ និងសចញនូវ
សេចក្តីរាយការណ៍េីេ
ត ី វិធសា
ី ស្តេតននការរគប់រគងធូលដ
ី សី ៅក្ផនលងផដលការដឹក្ជញ្ជូនការ់តាមទីលសំ ៅដាឋន
របជាជនមិនអាចសជៀេវាងបាន។
េំណល់រង
ង េីការដាឋនេំណង់ និងជំរេ
ុុំ ណ
ំ ង់
(១) រាល់េោារៈនានាទាំងឡាយររូវសធវើការេិចារណ្តគិរគូេីការផក្នចន និងសរបើរបាេ់បានសឡើង វិញ (២) ជា
ក្បួនេំណល់ រងងផដលសក្ើរសចញក្នតងអំឡតងសេលននការសាងេង់ររូវបានរបមូលឲ្យបានររឹមររូវេតក្
ត
ចាក្់សចាលសៅរំបន់ផដលេមរេបផដលយល់រេមេីអនក្រគប់រគងអនុគសរោង

និង

និងសោងសៅតាមចាប់

បញ្ារជា
ិត រិ និងក្នតងរំបន់ផដលពាក្់េន
័ ធ។
(ក្) ក្ំទិចក្ំទីននេំណង់ររូវយក្សចញេីការដាឋន ក្នង
ត លក្េខណឌររឹមររូវ និងចាក្់សចាលរេបសៅតាមបទ
បញ្ារផិត ដលោនរសាប់ (ខ) ការេោអរេោារៈរងងៗ ឧទាហរណ៍ េោារៈបំេល
ុ ផដលមិនអាចសរបើរបាេ់សឡើង
វិញបានគួរររូវយក្សចញេីការដាឋន
តាមទីតាំងក្ំណរ់ក្នតងឯក្សារ

(គ)

និងដឹក្យក្សៅក្ប់សៅរំបន់ក្ប់វរារត ងងរេបតាមបទបញ្ារពា
ិត ក្់េ័នធ
េំណល់នានាេីការសាងេង់ជំរប
ុុំ សណ្ត
ត ៉ះអាេននគួររបមូល

ោងររឹមររូវសៅរំបន់ផដលបានសរជើេសរើេរេបតាមបទបញ្ារិពា
ត ក្់េន
័ ធ

ឬ

ឹ
និងដក្

សហើយជំរុុំទាង
ំ អេ់គួរសធវើសឡើងក្នតង

ចោៃយេមរេបេីជំរុុំធំ សហើយេំណល់ រងងសចញេីជំរគ
ុុំ ួរររូវបានបញ្ចូ លសៅក្នង
ត ឧបក្រណ៍របមូល និងចាក្់
សចាលផដលោនរសាប់របេ់េហគមន៍ផក្បរសនា៉ះសដាយោនការយល់រេមេីេួក្ររ់។
ការការពារសភលង
ើ សឆ្៉ះ
អនក្ស ការររូវសធវើសៅតាមការ្តល់នូវការការពារអគគីភយ
័

សោងសៅតាមបញ្ារិរត បេ់រាជរដាឋភិបាលក្មពតជា

ឬក្៏សដាយផ្លទល់។
េោារៈ
អនក្ស ការនឹងដាក្់ក្រមិរសៅសលើការសរបើរបាេ់េោារៈេីរបភេ ផដលទទួលបានការអនុញ្ញារេីចាប់របេ់
រាជរដាឋភិបាលក្មពតជា។ អនក្ស ការនឹងទទួលខុេររូវសលើឯក្សារអនុញ្ញារទាំងសនា៉ះ។
ទឹក្េំអយ
ុ
អនក្ស ការនឹងទទួលរបមូល

និងររួរេិនរ
ិ យការបងាូរទឹក្េអតយសដាយសោងសៅតាមររមូវការននការការពារ

បរិសាាន និងេសរមចសដាយអនក្រគប់រគងគសរោងជាមួយនឹងនាយដាឋនការពារបរិសាានក្នតងរំបន់។

បញ្ញាេងគម
អនក្ស ការនឹងសររេតាមេក្មាភ្ញេការ់បនាយ្លប៉ះពាល់េងគមដូចោនក្នតងការសរៀបចំសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ
ររី។ ក្នតងក្រណីោនជំសោ៉ះ អនក្ស ការនឹងបញ្ជូនបញ្ញាសៅអនក្រគប់រគងអនុគសរោង ។ ភ្ញេពាក្់េ័នធជាក្់
ោក្់ររូវគិរបញ្ចូ ល បុផនតមិនក្ំ ររ
ិ សលើការទទួលបាន្លរបេ់អនក្រេតក្ របភេក្នតងការបសងកើរចំណូល និង
ទឹក្ និងអរារបសោជន៍ស្េងៗ ។
ការស ញ
ើ សដាយនចដនយ
រេបនឹងចាប់ក្មពតជាេតីេីការការពារសបរិក្ភ័ណឌវបបធម៌សេលការងារសាងេង់

ឬេក្មាភ្ញេស្េងៗនាំឲ្យ

ោនការរក្ស ញ
ើ វរាវត បបធម៌ដូចជាបូជនីយដាឋន វិក្ីណណដាឋន វរាប
ត ុរាណសេេេល់សៅក្ផនលងសានក្់សៅក្ផនលង
ក្ប់សខាាចបុរាណ ចោលក្់ ឬវរាសត ្េងៗគួឲ្យចាប់អារមាណ៍ក្នតងការេិក្ាបុសររបវរតសា
ិ ស្តេត របវរតិសាស្តេត បុរាណ
វិទយា. ជារិេនធត វិទយា. បាណ្តណិភូរ វិទយា. ឬរេឡាយននវិទយា.សាស្តេតស្េងៗផដលជាប់ជាមួយអរិរកាល ឬវិទយា.
សាស្តេត មនុេយជាទូសៅ អនក្ផដលស ញ
ើ របេ់របរ

និងោចេ់ក្ផនលងផដលបានរក្ស ញ
ើ ររមូវឲ្យឈប់ការងារ

សាងេង់ និងសធវកា
ើ ររបកាេជូនដំណង
ឺ សៅបល
ូ ីេមូលដាឋនភ្ញលម បល
ូ ីេបញ្ជូនបនតសៅអភិបាលសខរតសដាយ
មិនេនយា.សេល។ អភិបាលសខរត្ល
ត ់ដំណឹងដល់អជាាធរោនេមរាក្ិចចនឹងដាក្់ វធា
ិ នការចាំបាច់សដើមបីការពារ
េំណ្តក្ និងទីក្ផនលង ។
ការររួរសមើល និងការតាមដាន
ទីរបឹក្ាររួរេិនរ
ិ យការសាងេង់/ឬវិេក្
វ ររបចាំការដាឋននឹងទទួលខុេររូវេរោប់ការតាមដាន និងបញ្ញជក្់
ថ្នការសាងេង់ទាង
ំ អេ់រេបតាមលក្េខណឌរបេ់ផ្នការរគប់រគងបរិសាាន

និងការបំផបរេីក្ិចចលក្េខណឌ

ក្ិចចេនយា. ឬផ្នការរគប់រគងបរិសាាន ។
ការទូរទារ់
សលើក្ផលងផរោនផក្រផរបស្េងៗ

មិនោនការទូរទារ់េរោប់េក្មាភ្ញេរំរទការការពារបរិសាានដូចបាន

ក្ំណរ់ក្នតងផ្នក្សន៉ះ ។ រាល់រនមលពាក្់េ័នធនឹងការងារសន៉ះនឹងររូវបានគិរចូលក្នតងការទូរទារ់ទូសៅផដលបាន
ក្ំណរ់ក្នតងក្ិចចេនយា.េរោប់ការងារសាងេង់ (វិក្័យបររតាមបរិោណ) ។ រាល់រនមលផដលររមូវក្នតងបាន់គំរូ
ការេិសសាធន៍

និងអនុវរតក្នតងក្ផនលងេិសសាធន៍េរោប់សរលបំណងការពារបរិសាានដូចក្ំណរ់ក្នតងលក្េខណឌ

បសចចក្សទេសន៉ះនឹងររូវចារ់ចូលក្នតងរនមល
បររតាមបរិោណ។

និងអរតាការរបាក្់ផដលបានទទួលសដាយអនក្ស ការក្នតង វិក្យ
័

៧. ឧបស្ព័នធ ២ ផផនការការ់បនា យ

ជំហាន

បញ្ញា

វិធានការការ់បនាយ

រនមល

ទទួលខុេររូវ

ទទួលខុេររូវេរោប់

េរោប់អនុវរត

ររួរេិនរ
ិ យ

មុនសាងេង់
សរជើេសរើក្ផនលង

សធវើការេិនិរយសរជើេសរើេតាមរយៈការអសងករទីក្ផនលងោងរបតងរបយ័រនសដាយោនការ

េោេភ្ញេអងគ

គណក្ោាធិការជារិ

ចូលរួមេីអនក្ជំនាញ (ឧទាហរណ៍ អនក្ភូមសា
ិ ស្តេត អនក្ជីវសាស្តេត បុរាណវិទូ ជលវើទូ

ភ្ញេរគបរគងរដឋ

សមគងគជារិក្មពតជា

។ល។)

បាលជល្ល

េិភ្ញក្ាជាមួយអជាាធរ

ការសរៀបចំរនមល

និងរបជាេលរដឋក្ង
នត រំបន់សធវើឲ្យរបាក្ដថ្នបញ្ញាទាក្់ទងនឹង

យុទធភ័ណឌមិនទាន់្ទត៉ះ សេបៀងអាហារ ការហូរសរចា៉ះ ការរេតរចុ៉ះ ការខូចធនធាន
វបបធម៌ ការទទួលបានដី និងការបតូរទីលំសៅ ការបារ់បង់ជីវៈចរមត៉ះ ។ល។ររូវបាន
រគប់រគងររឹមររូវមុននឹងចាប់ស្តើមសរៀបចំគសរោងលមអរ
ិ ។
ការេំអារ

មជឈមណឌល់ក្ំចារ់មន
ី ក្មពតជា នឹងររូវបានជួលេរោប់ការពារ និងេំអារយុទធភ័ណឌ

យុទធភ័ណឌមិន

មិនទាន់្ទត៉ះេីសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររី។

ទាន់្ទត៉ះ

មជឈមណឌល់ក្ំចារ់មន
ី ក្មពតជានឹងជរោបភ្ញនក្់ងារពាក្់េន
័ ធ អជាាធរ និងរបជាេលរដឋ

ការសរៀបចំរនមល

មជឈមណឌល់
ក្ំចារ់មន
ី ក្មពតជា

រដឋបាលជល្ល និង
គណក្ោាធិការជារិ
សមគងគក្មពតជា

មូលដាឋនអំេីផ្នការលំអរ
ិ េរោប់ការពារ និងេំអារយុទធភ័ណឌមិនទាន់្ទត៉ះោងរិច
មួយេបាតហ៍មន
ុ សេលចាប់ស្តម
ើ ការងារ ។
ការសរៀបចំលមអិរ

លទធ្លេីការេិនរ
ិ យសរជើេសរើេ និងេយា.ក្រណ៍ជលសាស្តេត និងទិនន័យសាទបេទង់ភូមិ
សាស្តេតនង
ឹ ររូវយក្មក្េិចារណ្តក្នង
ត ជំហានសរៀបចំគសរោងលមអរ
ិ ។
នឹងេិនរ
ិ យសមើលសឡើង វិញ

ការសរៀបចំលមអរ
ិ

និងវាយរនមលសដាយរក្តមអនក្ជំនាញសដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នរបរិ

ការសរៀបចំរនមល

ទីរបឹក្ាគសរោង

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

បលង់

រគងរដឋបាលជល្ល

បរតិការសាានីយភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីនឹងមិនជួបបញ្ញាបរិសាានណ្តមួយសទ ។
ការសាងេង់

ក្ផនលងសាងេង់
ការឈូេេំអារ ការឈូេេំអារ និងការជីក្ក្កាយ េំណល់សដាយសារការរុ៉ះសរើ្ូ លវចាេ់ ការការ់
ក្ផនលង

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

សដើមសឈើ ។ល។មុនសេលចាប់ស្តើមេក្មាភ្ញេសាងេង់ររូវបានអនុវរតរេបតាមចាប់

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ក្នតងរំបន់ ។

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់
រគងរដឋបាលជល្ល
មនទីរបរិសាានសខរត។

សរគឿងចរក្សាងេង់ររូវរេបសៅនឹងេតងដា
់ េំសលងក្មពតជា រថ្យនត និងសរគឿងចរក្
ក្/ ការរុំខាន
សដាយេំសលង
រួមទាំងរុំញ័រ

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

ផដលសរបើររូវបំពាក្់ឧបក្រណ៍បនាយេំសលងក្រមិរខព េ់

និងររូវេិនរ
ិ យសមើលជារបចាំ

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

េំសលងេីេក្មាភ្ញេសាងេង់ររូវោនចំងាយោងរិច

១០០ផមររេីមនទីរសេទយ

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគឺ៉ះសាានេិក្ា ។ល។ និង ១៥០ ផមររេី្ទ៉ះអនក្រេតក្ផដលជិរបំ្រ
ុ ។ េក្មាភ្ញេ

រគងរដឋបាលជល្ល

សាងេង់ររូវក្ំណរ់ចសនាល៉ះេីសោង ៦ រេឹក្ដល់ សោង ៧យប់ េរោប់ក្ផនលងជិរ្ទ៉ះ

មនទីរបរិសាានសខរត។

អនក្រេតក្។ ក្មាក្រររូវ្តល់របដាប់ពាក្់ររសចៀក្ របាំងការពារេំសលងេមរេប ឬ
ក្ញ្ច ក្កា
់ រពារេំសលងេីរជាន់េរោប់អនក្ផដលទទួលរងេំពាធេំសលងខាលំង ។
ររូវសរសាចទឹក្សៅក្ផនលងយក្ដី
ខ/ធូលី/
គុណភ្ញេខយល់

្លូវវាង

សដើមបីការពារធូលី រថ្យនតដឹក្វរាធា
ត រុសដើម

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

ដូចជាខាច់ ថ្ា ររូវរគប់សដើមបីបនាយការរជត៉ះសលើ្ូ លវ ការេលសៅេូ ការក្ិនក្ំសទចររូវសឆ្វើ

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

សៅខាងសរកាមខយល់សៅចំងាយោងរិច ១ គីឡូផមរេី្៉ះទ អនក្រេតក្ វាររូវបានសធវើឲ្យ

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

របាក្ដថ្នការហុយធូលី និងរុំញ័រេីការដាឋនក្ិនថ្ាេិរ
ា ក្នង
ត ក្រមិរេតងដា
់ ។

រគងរដឋបាលជល្ល &
មនទីរបរិសាានសខរត។

ផ្នការរគប់រគងចរាចរជាមួយនឹង វិធានការេមរេប
គ/ការក្ក្េទ៉ះ

និងរបេ័នធេញ្ញាសដើមបីបូរត ទិេ

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ចរាចរផដលងាយសមើលស ញ
ើ និងអនុវរតតាម។

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ចរាចរក្នតងក្ំឡតង

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

សេលេក្មាភ្ញេ

រគងរដឋបាលជល្ល

សាងេង់

មនទីរបរិសាានសខរត។

/េុវរាិភ្ញេ
ោនយនត

ផ្នការការរគប់រគងចរាចរ

និងការដាក្់រនាំងការពារសភលើង

និងេញ្ញាេុវរាិភ្ញេ

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

និង ចាេ់ោេ់។

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

អនក្សធវើដំសណើរ

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

សេលរាន

រគងរដឋបាលជល្ល &

េក្មាភ្ញេ

មនទីរបរិសាានសខរត។

សាងេង់
ការររួរេិនរ
ិ យការហូរសរចា៉ះដី/ការក្ក្រតាមរយៈការសរបើទំនប់ េំណ្តញ់ រកាលេំរាម
ង/ការហូរសរចា៉ះ

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

សមា ទីជរោល ចងអូរទឹក្ និងឧបក្រណ៍ស្េងៗសទៀរ ។

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ដី

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់
រគងរដឋបាលជល្ល
មនទីរបរិសាានសខរត។
សរបើរបាេ់ផរការដាឋនថ្ា

ច/

ថ្ា

ខាច់

និងរសត
ត ដី

និងដីផដលោនលិខិរអនុញ្ញារទាមទារឲ្យោនការរបយ័រន

សដើមបីការពារការក្ំេប់សេលដឹក្ជញ្ជូនវរាធា
ត រុសដើម
ពារការក្ំេប់សេលដឹក្ជញ្ជូនថ្ា ។

រថ្យនតទាង
ំ អេ់ររូវបានរគប់ការ

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន
េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល
មនទីរបរិសាានសខរត
រគប់របេ័នធបងាូរទឹក្ចាេ់ទាង
ំ អេ់ផដលោនរសាប់ (ទសនល េទឹង របឡាយ រួមទាំង
ឆ្/បងាូរទឹក្ និង
សររ៉ះថ្ននក្់
ទឹក្ជំនន់

របឡាយធារាសាស្តេត)

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

ភ្ញេសររ៉ះថ្ននក្់ររូវបាន្តលន
់ ូវទាវរទឹក្សដើមបីរក្ាទុក្នូវ្លូវទឹក្

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ធមាជារិក្នតងរំបន់ េំរាប់្ូ លវននចងអូរឬរបោយទីតាំងោេងនន្លូវ និងសៅចំក្ណ្ត
ត ល្តល់

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

នូវ្លូវលំហូរ។

រគងរដឋបាលជល្ល
មនទីរបរិសាានសខរត

ជ/ការបំេល
ុ ទឹក្

សរៀបចំ និងរគបក្ផនលងេតប
ត វរាធា
ត រុសដើម បំផណក្សបរុង សៅេូ និងការងារស្េងៗសទៀរ

និងដីេកា
ី រសរបើ

េី្ូ លវសដាយសរបើរំរងការេំអារ្លូវទឹក្េីការោងរថ្យនត

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

និងសបរុងសដាយរក្ក្ផនលង

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

របាេ់ និងរគប់ ោងរថ្យនតផដលមិនហូរសដាយផ្លទល់ ឬររង់សៅកាន់្ូ លវទឹក្ ។

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងការរក្ាទុក្

រគងរដឋបាលជល្ល &

វរាធា
ត រុសដើមមិន

មនទីរបរិសាានសខរត

បានលអ
ការសចាលកាក្េំណល់សៅក្ផនលងររឹមររូវ
ឈ/ការបំេល
ុ
ទឹក្ និងដីេកា
ី រ
សចាលកាក្
េំណល់មន
ិ
ររឹមររូវ

ការពារការហូររសារ់តាមទឹក្បានក្ំណរ់

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

សដាយអជាាធររំបន់។ អាចម៍ដី ១៧៦៧២ផមររគីបបានេីការជីក្រេ៉ះររី ។ មួយផ្នក្ធំ

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ននដីទាង
ំ សន៉ះររូវបានសរបើេរោប់ៈ(១) សធវើទំនប់ក្ំេេ់េី ០.៥ ម សៅ ២ម សលើន្ទដី

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

(២)សលើក្សខឿនអររ និង្លូវសេាើនង
ឹ ភលរឺ េ៉ះ និង(៣)ចាក្់ទំនប់ក្េ
ំ េ់ ១ ផមររជុំ វិញ

រគងរដឋបាលជល្ល &

សាានីយ៍របផវង ៧៤០ផមររ ក្ំេេ់ ១.៥-៣ម និងទទឹង ១ផមររផដលអាចរបសោជន៍

មនទីរបរិសាានសខរត

បនាយហានិភ័យននទឹក្ជំនន់

ជាេរុបអាចម៍ដី

១២៦៧៩ផមររគីបនឹងររូវបានសរបើ

េរោប់សរៀបចំទន
ំ ប់របោណ

៧១.៧%ននចំនន
ួ ដីជីក្េរុប។

សហើយដីសៅេល់

របផហល៣០%សទៀរអាចររូវផចក្ជូន ឬលក្់ឲ្យអនក្ជិរសនា៉ះ ។
ញ/លទធ ភ្ញេនន

ការសរបើរបាេ់សរបង និងេរោប់រោ
ុំ យររឹមររូវសដាយទុក្ដាក្់គរ់មុរ ការសរបើរបាេ់

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

ការចមលងសរាគនន

ឧបក្រណ៍សាងេង់ររឹមររូវ របមូលកាក្េំណល់ទាង
ំ អេ់ និងសចាលសៅក្ផនលងសចាល

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ទឹក្និងដី

កាក្េំណល់ ។

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

បណ្ត
ត លេីការ

រគងរដឋបាលជល្ល &

សរបើរបាេ់

មនទីរបរិសាានសខរត។

ឧបក្រណ៍
សាងេង់មន
ិ
េមរេប
រក្ាឧបក្រណ៍សាងេង់តាមេតងដា
់ ររឹមររូវ ោេុន
ី ផដលគុណភ្ញេអន់ផដលបងកការ
ច/ការបំេល
ុ

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

បំេុលខាលំងររូវហាមឃ្រ់េីក្ផនលសាងេង់។

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

ខយល់បណ្ត
ត លេី

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

ការជួេជុល

រគងរដឋបាលជល្ល &

ឧបក្រណ៍មិន

មនទីរបរិសាានសខរត។

ររឹមររូវ
ឆ្/េុវរាិភ្ញេក្មា

្តលកា
់ រផណនាំដល់ក្មាក្រេីេុវរាិភ្ញេ និងឧបក្រណ៍ការពារ សរៀបចំេុវរាភ្ញ
ិ េសដាយ

ក្រ

េងាវងចរាចរ។

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ
សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន
េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់
រគងរដឋបាលជល្ល &

មនទីរបរិសាានសខរត។
ជ/ការរក្ស ញ
ើ

បុរាណវរាទា
ត ង
ំ អេ់ផដលរក្ស ញ
ើ ក្នតងសេលសធវកា
ើ រងារររូវសធវើទទា
ំ ក្់ទំទងរេបតាមចាប់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

វរាប
ត ុរាណសដាយ

និងបញ្ញារិក្នតងរំបន់។ ក្នង
ត រេឹរិកា
ត រណ៍ផដលជួបបុរាណវរាត អនក្ស ការររូវជូដំណឹងសៅ

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

នចដនយ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការសាងេង់/ វិេក្
វ ររបចាំការដាឋន និងអជាាធររំបន់ និងអជាាធរ

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

វបបធម៌ និងសធវតា
ើ មការផណនាំរបេ់េួក្សគ ។

រគងរដឋបាលជល្ល &
មនទីរបរិសាានសខរត។

ការសាងេង់

ល័ក្េ័ណឌក្ផនលង
សានក្់របេ់
ក្មាក្រ
ក្/ភ្ញេសាអរបារ ្តល់ឲ្យក្មាក្រនូវ (ក្)ទឹក្សាអរ (ខ)បងគន់ចល័រ និង(គ)ធុងេំរាម។ សជៀេវាងជីក្
ការសរបើរបាេ់
េំណល់ រងង

រនមលសាងេង់

អនក្ស ការ

ទីរបឹក្ាររួរេិនិរយការ

រេ៉ះទឹក្សៅក្ផនលសាងេង់ ជាជំរក្េរវមូេ សជៀេវាេទប់ទឹក្សដាយសរៀបចំរបោយ

សាងេង់/ វិេក្
វ រការដាឋន

និង ទឹក្ររឹមររូវ និង្តល់ វធា
ិ នការបរិសាានោនរបេិទធភ្ញេការពារមូេ ក្ណតរ រុយ និង

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

មសធយា.បាយសចាល េរវលអិរស្េងៗសទៀរ ។

រគងរដឋបាលជល្ល &

េំណល់លក្
័ េ័ណឌ

មនទីរបរិសាានសខរត

បងាូរទឹក្
របរិបរតកា
ិ រ
គុណភ្ញេរបភេ

គុណភ្ញេទឹក្នឹងររូវេិនរ
ិ យ

ទឹក្(ឧទាហរណ៍

គុណភ្ញេររូវនឹងសរលបំណងននរបរិបរតកា
ិ រសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី

ទសនលសេក្ុង)

បញ្ញារិបសចចក្សទេជារិ (ឧទាហរណ៍ អនុរក្ិរយេតេ
ី ីការររួរេិនិរយការបំេល
ុ ទឹក្ (
No.27 ANK/BK))

និងអាចររូវទាមទារបនេតរផថ្មសទៀរសដើមបីរបាក្ដថ្ន
និងរេបតាម

រនមលរបរិបរតិការ

ខណឌរដឋបាល
ជល្លសខរត

រដឋបាលជល្ល

គុណភ្ញេរបភេ
ទឹក្អាចោនឥទធ ិ
េលខាលំងសលើ
របរិបរតកា
ិ រ
វារើវបបក្មា
ការការពារសេ
សនទិ ចទាំងស្េុ
ងននពពួ កររីធ

ររីសមេូជនីមួយៗរួមោនោងរិច ៥០របសភទ នឹងររូវរក្ា និងរបសភទររីក្ន
ូ ការ់

រនមលរបរិបរតិការ

ខណឌរដឋបាល
ជល្លសខរត

នីមយ
ួ ៗ នឹងររូវហាមឃ្រ់។ មយា.ងសទៀរ ររីសមេូជនឹងររូវបំសេញបផនាមជាសរៀងរាល់

ម្មជារិ

ឆ្នំេីរបភេក្នតងរំបន់។

ការសចញននររី

រេ៉ះ និងរបឡាយបងាូរចូល និងសចញទាំងអេ់ គួរររូវចំសរា៉ះ សដាយេំណ្តញ់នីឡតង។

ខណឌរដឋបាល

(ស្ថានី យ៍ភ្ញាេ់

បលង់សាានីយ៍ផបបការសរបើរបាេ់ទីក្សឡើង វិញ

ជល្លសខរត

កូ នររី)

របេ់ររី។

នឹងការ់បនាយហានិភ័យននការសគចខលួ ន

របសភទេូជររីសរៅរេតក្ នឹងររូវចិញ្ចឹមសៅក្ផនលងក្ំណរ់ណ្តមួយ ការផ្លលេ់បូរដ ទឹក្រិច
ការសចញននររី
(របព័នធចិញ្ចឹម្)

រដឋបាលជល្ល

រនមលរបរិបរតិការ

“របេ័នធបិទ) ឧទាហរណ៍ អាងេុីមងរ៍ ឬរេ៉ះជីក្ សដាយរានជាប់ពាក្់េន
័ ធនង
ឹ របេ័នធ

ខណឌរដឋបាល

រដឋបាលជល្ល

រដឋបាលជល្ល

ជល្លសខរត

ទសនល។ មយា.ងសទៀរ អាង និងរេ៉ះោនទីតាំងសៅសរៅរំបន់ទឹក្ជំនន់ និងមិនសៅជិរ
របភេទឹក្ទសនល នឹងររូវអនុញ្ញារឲ្យចិញ្ចឹមរបសភទេូជររីសរៅរេតក្។ សរៅេីការរបតង
របយ័រខា
ន ងសលើ របេ័នធបងាូរចូល និងសចញ នឹងររូវចំសរា៉ះសដាយនេបចំសរា៉ះេមរមយ។
និងការយល់ដឹងេីការចិញ្ចឹមររីរបេ់េហគមមូលដាឋន

ការសចញននររី

ការអប់រុំ

(សពលដឹកជញ្ូជ

បណ្ត
ដ លក្េិក្រ

នរវាងស្ថានី យ៍

នឹងររូវ្េេវ្ាយ

ធមាជារិ ឬរបេ័នធចញ្
ិ ច ឹមមិនេមរេប។

និងក្មា វិធីបណដត៉ះ

សដើមបីការ់បនាយហានិភយ
័ នន្លេដក្
ត

ក្នតង

រនមលរបរិបរតិការ

ខណឌរដឋបាល
ជល្លសខរត

រដឋបាលជល្ល

ភ្ញាេ់កូនររី
របព័ នច
ធ ិ ញ្ចឹម្
និ ងទី ផារ
ររីសមេូជ

និងក្ូនសៅ

បារា៉ា េរ
ុី

និងេយា.បាល

នឹងររូវររួរេិនរ
ិ យជាសរៀងរាល់នថ្ៃនវូ សរាគេញ្ញាននជមៃឺ
សៅសេលចាំបាច់

និង

សដាយោនការឯក្ភ្ញេការសរបើរបាេ់ថ្នន ំ

ការររួរពិនិរយ

និង វិធីេយា.បាល។ ការផ្លលេ់បូរដ ររី នឹងររូវររួរេិនិរយ របេិនសបើោនសរាគេញ្ញាជមៃឺ

ជម្ងឺ

ឬបារា៉ា េរ
ុី ។

និ ង

ប៉ា រ៉ា េុីរ

រនមលរបរិបរតិការ

ខណឌរដឋបាល

រដឋបាលជល្ល

ជល្លសខរត

មនទីរបរិសាានសខរត

ខណឌរដឋបាល

រដឋបាលជល្ល &

ជល្លសខរត

មនទីរបរិសាាន។

ខណឌរដឋបាល

រដឋបាលជល្ល &

ជល្លសខរត

មនទីរបរិសាាន

ការសរបើរបាេ់ថ្នន ំ្េ៉ះ (អង់ទីបយូទិក្) និងថ្ននេ
ំ ោ
ំ ប់េរវចនរង ររូវបានហាមឃ្រ់ោង
រឹង រងង។ បារា៉ា េរ
ុី អាចររូវសរបើរបាេ់េូដយូមក្ល ររ
ើ (NaCl) ផរមួយគរ់។ ការសរបើរបាេ់
ថ្ននេ
ំ ល
ុ គីមី ររូវហាមឃ្រ់ោងរឹង រងង។
សដើមបីការពារការេីបញ្ញាននការបសញ្ច ញទឹក្េអយ
ត េីវា រើវបបក្មា

សាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីររូវ

រនមលរបរិបរតិការ

បានរចនាសឡើងជាមួយរេ៉ះបនេតរទឹក្។ រេ៉ះសន៉ះទទួលទឹក្េីសាានីយ៍ អាងេុីមង់ រេ៉ះ
េេតក្
ត សមេូជ និងរេ៉ះបំបន។ ចំណ៉ះុ រេ៉ះសន៉ះគី ១៩៥៦ ផមររគីប សេាន
ើ ឹងរេ៉ះបំបន
ការបសញ្ច ញទឹក្
េអយ
ត

ក្ូនររីចំនន
ួ ៤។ អាហារបំបនផដលសៅេល់ររូវបានយក្សចញេីទឹក្តាមរយៈចងាវក្់
ចំណីធមាជារិ ឬរបេ័នធដីសេើម។ បនាទប់មក្ទឹក្ររូវបានបងាូរររឡប់មក្សរបើរបាេ់សឡើង
វិញ មយា.ងសទៀរទឹក្ក្ខវ ក្់េ្
ី ទ៉ះ និងការិោល័យររូវបនេតរសដាយសរបើអាងបនេតរ(អាង
ទទួលទឹក្េំអុយ)។ ការតាមដានរបចាំផខេីគុណភ្ញេទឹក្គឺចាំបាច់សដើមបីបញ្ញជក្់ថ្នការ
បសញ្ច ញសចាលទឹក្ក្ខវ ក្់ររូវតាមេតងដា
់ រទាមទារក្នតងរេតក្ ។

េំណល់ រងង

ខណ:ផដលបុគល
គ ក្
ិ នឹងសានក្់សៅក្នង
ត សាានីយ៍ (៨ នាក្់) កាក្េំណល់្ទ៉ះបាយនឹងោន
ក្នតងក្ំឡតងសេលរបរិបរតិការក្ផនលងបងាករ់ក្ន
ូ ររី សដាយសារមិនឲ្យសចាលកាក្េំណល់

រនមលរបរិបរតិការ

រងងក្នតងទីតាំងក្ផនលងបងាករ់េជ
ូ ររី បុគល
គ ិក្សាានីយ៍ររូវសរៀបចំធុងេំរាម និងេំណល់ រងង
ររូវយក្សៅសចាលក្ផនលងរបមូលេំរាមជិរបំ្ុររាល់េបាតហ៍ ។
ក្នតងក្ំឡតងសេលរបរិបរតិការ ក្ំណក្េំណល់នឹងសក្ើនសឡើងសហើយសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី

រនមលរបរិបរតិការ

ររូវការេំអារ់េីសេលមួយសៅសេលមួយ (របចាំឆ្ោេ)សដាយអងគភ្ញេរបរិបរតិសរកាម

រដឋបាលជល្ល
សខរត

រដឋបាលជល្ល
មនទីរបរិសាាន

រដឋបាលជល្ល ទំហនំ នក្ំណក្េំណល់មន
ិ សរចើនសទ (រិចជាង ១ ផមររគីបក្នតងមួយ
ការសចាល

ឆ្នំ) និងអាចចាក្់សចាលក្នង
ត ក្ផនលងបសណ្ត
ត ៉ះអាេននណ្តមួយក្នតងសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររី ។

េំណល់ក្ំណក្

មួយផ្នក្ធំននក្ំណក្េំណល់ផដលសក្ើនសឡើងគឺក្ំណក្ចំណី

ដូសចន៉ះក្ំណក្ផដល

របមូលបានេីបារ់រេ៉ះជារបចាំអាចហាលសលើភរលឺ េ៉ះេរោប់ដាក្់េន
ួ និងអាចហាល
ី ក្់ផរេ ។ រដឋបាលជល្លនឹងសធវើ វិភ្ញគេំណ្តក្ជាសរៀងរាល់ឆ្នំសដើមបីបញ្ញជក្់ថ្ន
សធវើជដា
រានសារធារុេល
ុ ។
បុគល
គ ក្
ិ

និងក្មាក្រសធវកា
ើ រសៅសាានីយភ្ញ
៍ ា េ់ក្ន
ូ ររីររូវបានៈ(១)បណត៉ះបណ្ត
ត លជា

របចាំឆ្នំេីចាប់េុវរាិភ្ញេការងារ ការេសស្តងាគ៉ះបឋម និង(២)្តល់ឧបក្រណ៍េុវរាិភ្ញេ
ការងារ ។
េុខភ្ញេមុខរបរ
និងេុវរាភ្ញ
ិ េ

អនក្រគប់រគងសាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីររូវសររេតាមចាប់ការងាររបេ់ក្មពតជា
ក្ផនលងសាានីយសា
៍ ា នីយ៍ភ្ញាេ់ក្ន
ូ ររីគួរ្តលរ់ បអប់េសស្តងាគ៉ះបឋមផដលោនគុណភ្ញេ
និងរបដាប់េនលរអ
់ គគភ័យ ររូវោនរគប់សេល ក្ផនលងសររ៉ះថ្ននក្់របេិនជាោនររូវដាក្់
េញ្ញារេោន។

រនមលរបរិបរតិការ

ខណឌរដឋបាល
ជល្លសខរត

រដឋបាលជល្ល

៨. ឧបស្ព ័នធទី ៣: ផផនការតា្ដាន

ការតាមដានបរិសាានក្នតងក្ំលុងសេលននការអនុវរតអនុគសរោងគួរ្តល់េរ
័ ៌ោនអំេទ
ី ិដឋភ្ញេបរិសាានេំខាន់ៗននអនុគសរោង
អនុគសរោង

និងរបេិទធ ភ្ញ
ិ េននវិធានេរោលនានា។

េ័រ៌ោនផបបសន៉ះអាចសអាយរដឋបាលជល្ល

ជាេិសេេ្លប៉ះពាល់ប រិសាាននន

និងធនាររសដើមបីវាយរនមលនូវភ្ញេសជាគជ័យននការេរោល

ផដលជាផ្នក្មួយការដឹក្នាំអនុគសរោង និងអនុញ្ញារតសិ អាយោនការផក្េរមួលេក្មាភ្ញេផដលនឹងររូវអនុវរតសៅសេលចាំបាច់។
ផ្នការតាមដាននឹងររូវបានអនុវរតសដាយរដឋបាលជល្ល (i). ធានាថ្នោចេ់ក្ិចចេនយា.សាងេង់គឺរេបសៅនឹងផ្នការរគប់រគងបរិសាាន (EMP)។ រដឋបាល
ជល្លអាចរក្ទីរបឹក្ាបសចចក្សទេ្ងផដរសដើមបីជួយតាមដាន

និងដឹក្នាំការអនុវរតផ្នការរគប់រគងបរិសាាន

នឹងជួយរដឋបាលជល្លសដើមបីតាមដានភ្ញេរេបរនននោចេ់ក្ច
ិ ចេនាជាមួននឹងក្ិចចរេមសរេៀងបរិសាាន។

(EMP)។

វិេក្
វ រ/ឬទីរបឹក្ាសាងេង់សៅការដាឋន

អាជាាធរមូលដាឋនគឺររូវបានសលើក្ទឹក្ចិរសត ដើមបីចូលរួម

សៅក្នតងក្មា វិធីតាមដាន។
រក្េួងបរិសាាននឹងអនុវរតផ្នផដរនូវភ្ញេទទួលខុេររូវេំរាប់ការតាមដានសដាយរេបសៅតាមចាប់េីេ
ត កា
ី ររគប់រគងធនធានធមាជារិ
បរិសាាន។

ការតាមដានគុណភ្ញេបរិសាានគឺររូវបានសរៀបចំសដាយផ្អក្សៅសលើការ្លប៉ះពាល់ប រិសាានផដលគិរទុក្ជាមុន

ក្រមិរននេសមលង

ខយល់

និងគុណភ្ញេទឹក្សៅក្នតងរំបន់អនុគសរោង។

នន្លប៉ះពាល់សដាយសារការអនុវរតអនុគសរោង

លទធ ្លទាំងសន៉ះគួរជួយដល់រដឋបាលជល្ល

និងរបេិទធិភ្ញេននការអនុវរតវធា
ិ នការេរោលមួយចំនន
ួ ។

និងការការពារ

ផដលអាចបណ្ត
ត លសអាយោនការផ្លលេ់បូរត
និងរក្េួងបរិសាានសដើមបីវាយរនមលនូវ ក្រមិរ

សេចក្តីលមអរ
ិ េីក្មា វិធតា
ី មដានររូវបាន្តល់ក្នតងតារាង

ដូចខាងសរកាម:
តារាងទី ៤:ផ្នការតាមដាន
សរើបារាផមររផដលនឹងររូវ
តាមដាន?

សរើបារាផមររផដលនឹ

សរើបារាផមររផដលនឹងររូវ

ររូវតាមដានសៅទីណ្ត? តាមដាន?/របសភទនន

សរើបារាផមររនឹង

ភ្ញេទទួលខុេ

ររូវតាមដានសៅ

ររូវេរោប់ការ

ដំណ្តក្់កាល

ឧបក្រណ៍តាមដាន។

សេលណ្ត?

រនមល

តាមដាន

(ភ្ញេជាប់ោប់នន
វិធានការ ឬបនត)
មុនសេលសាងេង់
ខ. ការរចនាលមអិរ

ការក្ំណរ់បសចចក្សទេ

ររួរេិនិរយ និងវាយរនមល

មុនសេលការផណនាំ ននកា

ការសរៀបចំរ

រដឋបាលជល្ល និង

សដាយរក្តមអនក្ជំនាញ

រសាងេង់

នមលរបេ់អនុ

ផ្នក្រគប់រគងេោេ

គសរោង

ភ្ញគ

ការសាងេង់
ក្. ការរុំខានននេសមលង

ក្.ក្រមិរេសមលង (dB)

និងរុំញ័រ

ក្. សៅក្នតង និងជិរទីតាំង

ក្.

អធិការក្ិចច

និងដឹក្នាំ សដាយ

ការងារ

ផ្អក្សៅតាមេតង់ដារេសមលងសៅ

ក្. មតងក្នតង ១ផខ ឬផ្អក្

រួមទាំងការ

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

សៅសលើការរវា៉ា

ចំណ្តយ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

របេ់អនុ-

ការដាឋន រដឋបាល

គសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង

របសទេក្មពតជា។

េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

-TSP
ខ.គុណភ្ញេធូល/ី ខយល់

(គិរជាមធយម

២៤

សោង)

ខ.

សៅក្នតង

តាំងការងារ

និងផក្បរទី

ខ. អធិការក្ិចច

ខ. មតងក្នតងរយ៉ះសេល ៣

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

ផខ

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ការសធវើអធិការក្ិចច

- CO, NO2 and SO2 (គិរជា

សដាយមិនបានរបាប់ជា

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

មធយម ១សោង)

មុនក្នតងក្ំលុងសេលនន

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង

ការសាងេង់

និង្តល់

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

េោារ:។
គ. ការរុំខានចរាចរក្នតង

គ.ផ្នការរគប់រគងចរាចរោន

គ.សៅក្នតង និងផក្បរទីតាំង

ក្ំលុងសេលេក្មាភ្ញេ

រសាប់ គំរូននចរាចរ។

ការងារ។

គ.អធិការក្ិចច ការអសងករ

សាងេង់។

បរិសាាន។

គ.មុនសេលចាប់ស្តើម

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

ការងារ មតងក្នតង១ផខក្នតង

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ក្ំលុងសេលេក្មា និង

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

មិនេក្មា ។

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

.ោនយនត

និងេុវរាិ

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

សេលផដលមិនោន

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

េក្មាភ្ញេសាងេង់។

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង

ភ្ញេអនក្សថ្ាើរសជើងក្នតង

. ភ្ញេផដលអាចសមើលចាេ់
និងភ្ញេផដលងាយរេួល

. សៅក្នតង និងផក្បរទី

. ការអសងករ

.

មតងក្នតង

១ផខសៅ

សេលោៃច

តាំងការងារ។

េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។
ង. េំណឹក្ដី

.ក្ក្រ

ង.សៅទីតាំងការងារ

ង.ការអសងករសដាយផ្លទល់េីអនក្ដឹក្

ង. ដំណ្តក្់កាល

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

នាំ

សាងេង់

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ច. រសត
ត ធំៗ ខាច់

ច.ការកាន់កាប់ននការអនុម័រ្លូវ

ច. រសត
ត ធំៗ ខាច់ និង

និងរក្លុក្នានា។

ការ ឬអញ្ញាប័ណរបរិបរតិផដល

រក្លុក្នានា។

ច. អធិការក្ិចច

ច.មុនសេលចាប់ស្តើម

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

ការងារ

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

្ុរក្ំណរ់

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ឆ្. របោយ និងសររ៉ះ
ទឹក្ជំនន់។

ឆ្.សៅទីតាំងការងារ

ឆ្.អធិការក្ិចច

ឆ្.ការបញ្ច ប់ការងារសដាយ

ឆ្.ក្នតងក្ំលុងសេលសាង

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

េង់

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង

សោងសៅតាមកាសរៀបចំ

េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។
ជ. ការបំេុលទឹក្ និងដី

ជ.គុណភ្ញេទឹក្ និងដី (វរារត ងង

សចញេី ដាក្់ទុក្

សរបង រនមល pH ផដក្)។

រគប់រគងេោារ:

ជ.ការហូរចុ៉ះេីទីតាំង

ជ.អធិការក្ិចច ការអសងករ

ការដាឋន រំបន់េក្
ត ទុក្
េោារ:ផដលហូរចុ៉ះមក្

មិនបានលអ និងការ

សរកាម។

សរបើរបាេ់

ជ.ក្នតងក្ំលុងសេលននការ

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

្តល់េោារ:

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ក្នតងក្ំលុងសេលសភលៀង

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

(សភលៀង.....។ល។)

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង

ជាេិសេេ

េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ឈ. ការបំេុលទឹក្ និងដី

ឈ. គុណភ្ញេទឹក្ និងដី (វរាត

ឈ.ទីតាំងឃ្លង
ំ េតក្
ត

េីការសចាលកាក្េំណល់

រងង សរបង រនមល pH)។

ទំនិញ ឬេោារ:។

មិនបានលអ។

ឈ.អធិការក្ិចច ការអសងករ

ឈ. មតងក្នតងសរៀងរាល់

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

៣ផខ ក្នតងក្ំលុងសេលនន

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ការសាងេង់ និងេតីេី

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

ការរវា៉ា ។

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាាន។
ញ. េក្តដានុេលននភ្ញេ

ញ.គុណភ្ញេទឹក្ និងដី (វរារត ងង

ញ. សៅទីតាំងការងារ ទី

ញ. ការសធវើអធិការក្ិចចមិនបានជូន

ញ.ងក្នតងសរៀងរាល់ ៣ផខ

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

េអតយរលួយផដលសចញ

សរបង សរបងោេុីន រនមល pH)

ក្ផនល ងេោារ:សាងេង់

ដំណឹង។

ក្នតងក្ំលុងសេលនន

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

មក្េីការផថ្រក្ាេោារ:

ការសាងេង់ ការរវា៉ា

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

មិនបានលអ។

និងក្នតងក្រណីននការ

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង

ក្ំេប់សរបង។

េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ដ.ការបំេុលខយល់ផដល

ដ.ការបសញ្ច ញនូវផ្េង ធូលី

ដ.សៅទីតាំងការងារ

សចញមក្េីការផថ្រក្ា
េោារ:

(សៅេូ

ដ.ការធវីអធិការក្ិចចក្នតងក្ំលុងសេល

ដ.ក្ំលុងសេលការងារ

ការងារ។

និង

ោេុីន)

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ថ្. េុវរាិភ្ញេបុគល
គ ិក្

ថ្.ឧបក្រណ៍ការពារ ការសរៀបចំ

ថ្.សៅទីតាំងការងារ

ថ្.អធិការក្ិចច

នូវ្លូវចរាសចឆ្លងការ់

ថ្.ការសធវើអធិការក្ិចចសដា

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

យមិនជូនដំណឹងជាមុន

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

ក្នតងក្ំលុងសេលការងារ។

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ការសាងេង់

លក្េខណឌទីតាំងជំរុុំរបេ់ក្មាក្រ

ក្.

ក្.ភ្ញេេំអារ ការដុេ និងការ

លក្េខណឌទីតាំងជំរុុំ

ក្.សៅសលើទីតាំងជំរុុំក្នតង

ក្.ការធវីអធិការក្ិចចផដលមិនបាន

ក្.សោងសៅតាមចាប់

រួមបញ្ចូ ល

ទីរបឹក្ាដឹក្នាំ ការ

របេ់ក្មាក្រ

សចាលកាក្េំណល់

ក្ំលុងសេលេក្មាភ្ញេ

លក្េខណឌរបោបងាូរ។

សាងេង់។

ជូនដំណឹងជាមុន

ឬផបបបទផដលោន

ទាំងការចំ

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ

រសាប់

ណ្តយរបេ់

ការដាឋន រដឋបាល

អនុគសរោង

ជល្លផ្នក្រគប់រគង
េោេភ្ញគ និងរក្េួង
បរិសាាន។

ការរបរិបរតិ
កាក្េំណល់ទឹក្
(ទឹក្េអតយ)

ន្ទទឹក្ (ទឹក្ទសនល សេក្ុង)

pH, BOD5, COD, TSS,1
NO3-, PO43-, NH3

រចក្បសញ្ច ញទឹក្របេ់

pH, BOD5,

ការទទួលទានទឹក្

អធិការក្ិចច

សរៀងរាល់ ៣ផខ មតង

សាានីយ៍ភ្ញាេ់ក្ូនររី
អធិការក្ិចច

សរៀងរាល់ ៣ផខ មដង

សារធារុ រងងបសណ្ត
ដ ៉ះអាេនន

ការចំណ្តយ

រដឋបាលជល្ល

របរិបរតិ

រក្េួងបរិសាាន

ការចំណ្តយ

ខណឌរដឋបាលជល្ល

របរិបរតិ

(SS), អុក្េុីផេន (DO),
coliform
ការក្រ់រតាររីសមេូជ រួមោន

ការការពារសេសនទិចទាំង
រេតងននេេួក្ររីធមាជារិ
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