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អកសរការ ់

 

 

 

BP នរីិវិធីធនាររ 

CMAC មជឈមណឌ លក់្ំចារ់មីនក្មពតជា 

CNMC គណក្ោា ធកិារជារិទសនលសមគងគក្មពតជា 

CSC ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការសាងេង ់

EA ការវាយរនមលបរិសាា ន 

EMP ផ្នការរគប់រគងបរិសាា ន 

ESMF សររងការរគប់រគងបរិសាា ន នងិេងគម 

FiA រដឋបាលជល្ល 

GP បទេិសសាធន៍ជាក្់ផេតងលអ 

MAFF រក្េួងក្េិក្មា រុកាេ របោញ ់នងិសនសាទ 

MoE រក្េួងបរសិាា ន 

OP សរលនសោបាយរបរិបរតកិារ 

DoE មនទីរបរិសាា ន 

RGC រាជរដាឋ ភបិាលក្មពតជា 

UXO យុទធភ័ណឌ មិនទាន់្ ទត៉ះ 

WWF មូលនធិិេរវនរេេភីេសោក្ 



១. ម្សចកតីម្ផតើ្ 

១. ក្មាវិធីរគប់រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ គឺជាគសរោងបនតរន ក្នតងរបំន់ផដលបានរំរទសាធារណៈ

រដឋរបជាោនរិឡាវ ក្មពតជា សវៀរណ្តម និងគណៈក្មាការទសនលសមគងគ ។ ចាប់ស្តើមជំហានដំបូង (សាធារណៈ 

រដឋរបជាោនរិឡាវ និងគណៈក្មាការទសនលសមគងគ) សហើយជំហានទី២ (សវៀរណ្តម) ធនាររេិភេសោក្ 

និងរាជរដាឋ ភិបាលក្មពតជាបាន និងក្ំេុងេហការរន ោ ងជិរេនរិសដើមបសីរៀបចំជហំានទ៣ី  (គសរោងរគប ់

រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ ដំណ្តក្់កាល ទី៣)។ គសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចំរុ៉ះសមគងគដំណ្តក្់កាលទ ី

៣ ោន ២ េោេភ្ញគគឺ៖ េោេភ្ញគទី ១ ការរគប់រគងធនធាន ជល្លក្នតងសខរតេទឹងផររង និងសខរត

រក្សច៉ះ េោេភ្ញគទី ២ ការរគប់រគងអាងទសនលសៅ ភ្ញគឥសាន ននរបសទេក្មពតជា ។ គណៈក្ោា ធិការ

ជារិទសនលសមគងគក្មពតជា គឺជាភ្ញន ក្់ងាររបរិបរតកិារទូសៅននគសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចំរុ៉ះទសនលសមគងគដំណ្តក្់

កាលទី ៣ ។  

ោ ងក្៏សដាយការអនុវរតេោេភ្ញគទី១ ររូវបានស្ទរសៅឲ្យរដឋបាលជល្ល។ រដឋបាលជល្ល 

បានបសងកើរអងគភ្ញេរគប់រគងេោេភ្ញគក្នតងរងវង់ផដនរសាវរជាវជល្ល និងវិទយា.សាា នអភិវឌ្ឍន៍របេខ់លួ ន 

សដើមបីអនុវរតន៍ និងរគប់រគងេោេភ្ញគ។  

២. ក្នតងេោេភ្ញគទី ១ បានសេើនេុំក្សាងក្ផនលងសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររីក្នតងសខរតេទឹងផររង ។ ផ្នការ 

រគប់រគងបរសិាា នសន៉ះ ដាក្់សចញនូវសរលការណ៍ និងសររងការេរោបវ់ាេ់ផវងសដើមបីការប់នាយ្ល

ប ៉ះពាល់បរសិាា នអវិជជោនផដលអាចសក្ើរោនសឡើងទាងំក្នតងក្ំឡតងសេលសាងេង ់ និងដំណ្តក្់កាលនន

របរិបរតិការសាា នីយភ៍្ញា េ់េជូររី ។ ផ្នការរគបរ់គងបរិសាា នសន៉ះររូវបានបសងកើរសឡើងសដាយផ្អក្សលើទរមង ់

ការផ្នការ រគបរ់គងបរសិាា នផដលងាយរេលួសនា៉ះគឺបានបញ្ចូលក្នតងសររងការរគប់រគងបរិសាា ន នងិេងគម 

ផដលបានសររៀមេរោប់គសរោង ។ 

៣. សរលបំណងននផ្នការរគប់រគងបរិសាា នសន៉ះគឺសដើមប៖ី ក្. េណ៌នាោ ងលអំិរេី្ លប ៉ះពាល់ 

អ វិជជោនផដលអាចសក្ើរោនសដាយសារការអនុវរតអនគុសរោង និងវិធានការការ់បនាយផដលររូវបានសរបើ 

ក្នតងក្ំឡតងសេលអនុវរត និងរបរិបរតកិារអនុគសរោងសដើមបីលប់បំបារ់ ឬទរូទារ់្លប ៉ះពាល់បរសិាា នផដលមនិ

លអ ឬការ់ បនាយេួក្វាក្នតងក្ំរិរមយួផដលអាចទទលួយក្បាន និង ខ. េក្មាភ្ញេនានាផដលររូវការចំាបាច់

សដើមបី អនុវរតវិធានការទាងំសន៉ះ ។ 



២. ស្ថវតា 

៤. រាជរដាឋ ភបិាលក្មពតជា បានសេនើេុំឥណទានេីធនាររេិភេសោក្េរោប់គសរោងរគប់រគងធនធាន 

ទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ សដើមបីបសងកើរឲ្យោនការរគបរ់គងធនធានជល្ល និងការរគប់រគងធនធានទឹក្ ផដល 

ររឹមររូវ ។ គសរោងរគប់រគងធនធានទឹក្ចរមត៉ះសមគងគ នឹងរួមបញ្ចូលការសាងេង់ក្ផនលងសាា នយីភ្ញា េ់ក្នូររ ី

ថ្ាីមួយក្ផនលងសៅសខរតេទឹងផររងផដលេាិរក្នតងេោេភ្ញគទី ១ សដើមបីរំរទដល់មុខរបរបផនាម/ជាជំសរើេ សៅ 

ក្នតងរំបន់សរលសៅរបេ់គសរោង។  

៥. សាា នីយភ៍្ញា េ់ក្ូនររីនងឹ្លរិ្លក្នូររីេូជទាងំរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ នងិរបសភទេូជររសីរៅរេតក្

េរោបេ់ដតក្ររកី្នតងធមាជារតិាមអាចសធវើសៅនាសេលអនាគរ និងចញិ្ចមឹររីក្នតងរបេន័ធស្េងរន  (អាង រេ៉ះ 

និងផបរ) សៅរបំនស់រលសៅរបេ់គសរោង (តារាងទ១ី)។ របសភទេូជររីក្នតងរេតក្ គឺរបសភទររទីាងំឡាយ

ផដលជាេេកួ្េរវសក្ើរោនសឡើងក្នតងធមាជារិ។ របសភទេូជររសីរៅរេតក្ ររូវបានក្ណំរ់របសភទររទីាងំឡាយ

ណ្តផដលមនិោនក្នតងរំបនធ់មាជារិ។ ការចញិ្ច ឹមក្នតងរបេ័នធស្េងរន  (បសចចក្សទេចញិ្ច ឹម) ររូវបានចញិ្ច ឹមក្នតង

រូបភ្ញេស្េងៗ រួមោនៈ ការចញិ្ច ឹមក្នតងអាងេុីម ងរ៍េិបបនិមារិ ឬរេ៉ះេរោប់របសភទេូជររីសរៅរេតក្ 

ផដលមិនោនទនំាក្់ទនំងសៅនឹងរបេ័នធទឹក្ទសនល ជាមយួរន សន៉ះ្ងផដរ រំបន់ទកឹ្ធមាជារិ (បឹង និងទសនល

នានា) គឺេរោបរ់បសភទេូជររីក្នតងរេតក្ (តារាងទី១)។ 

៦. បចចតបបននសន៉ះ េុំទានោ់នផ្នការចាេោ់េ់សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវបរោិណរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ ផដល

បាន្លរិក្ូនររីេូជសដាយសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររី ក្នតងក្ំឡតងសេលដំសណើរការគសរោង។ សទា៉ះជាោ ងណ្ត 

េក្មាភ្ញេសធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវ្លេដតក្ អាចនឹងររូវអនុវរតនាសេលអនាគរ សដើមបីការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់

ជាេកាដ នុេលសលើការសធវើចរាចររបេ់របសភទររីេ បនាទ ប់េីោនការសាងេង់សហដាឋ រចនាេមពន័ធទំនប់

វារើអគគិេនបីផនាមសទៀរ។ 

៧. ការ្លរិក្នូររីេូជេរោបច់ញិ្ច ឹម អនុគសរោងនឹង្ដលក់ារបណដត ៉ះបណ្តដ លេីបសចចក្សទេចញិ្ច ឹមររី។ 

េំសណើអនុគសរោង ក្ំេុងសរៀបចំ សហើយនឹងររូវអនុវរតសដាយរដឋបាលជល្ល។ 

តារាងទ១ី របសភទេូជររកី្នតងរេតក្ នងិរបសភទេូជររសីរៅរេតក្ នងឹររវូ្លរិសដាយសាា នយីភ៍្ញា េក់្នូររ ី

នងិសរជើេសរើេេរោបរ់បេន័ធចញិ្ចមឹ (បរសិាា ន) 



 

    ការភ្ញជ បជ់ាមយួរបេន័ធទសនល 

    N N Y Y Y 

    របេន័ធចញិ្ចមឹររ ី

សដើមក្សំណើរ ស ា្ ៉ះវទិយា.សាស្តេដ ស ា្ ៉ះររ ី
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របសភទេូជររី 

ក្នតងរេតក្ 

Pangasianodon hypophthalmus ររីរបាធ ំ EN      

Pangasius larnaudii ររីសពា       

Pangasius conchophilus ររីរបាផក្       

Barbodes gonionotus ររីឆ្ពិន       

Leptobarbus hoeveni ររីរេលូង       

Barbodes altus ររីកាផហ       

Anabas testudineus ររីរកាញ់       

Clarias macrocephalus ររីអផណដ ងទន់ NT      

Hemibagrus wyckioides ររីខយា.       

របសភទេូជររី 

សរៅរេតក្ 

Clarias gariepinus ររីអផណដ ងអាស្តហវិក្    x x x 

Oreochromis niloticus ររីទីឡាេយា.    x x x 

 

    មិនបានវាយរនមល 

    ទិននន័យមិនរគប់ររន ់

    ពាក្់េ័នធរិចរួច 

   EN េាិរក្នតងសររ៉ះថ្នន ក្់ 

   NT ក្ំេុងគំរាមក្ំផហង 



៨. ការអនុវរដវារើវបបក្មាបចចតបបនន ក្នតងរំបនស់រលសៅគសរោង គឺការចញិ្ច ឹមក្នូេូជររីសរៅរេតក្ (ររី

អផណដ ងអាស្តហវិក្ និងររីទឡីាេយា.) សៅក្នតងអាងេុីម ងររ៍ចូៗ និងរេ៉ះជីក្។ របសភទេូជររីសរៅរេតក្ោន

ទី្ារេរោបល់ក្់សៅក្នតងរបំន់គសរោង និងរបេ័នធ្លរិក្មាររូវបានបងាា ញថ្ន ទទួលបាន្លចំសណញ

ផ្អក្សៅតាមការចំណ្តយទាបននសហដាឋ រចនាេមព័នធ និងបសចចក្សទេ (សមើល PAD)។ 

៩. ពាក្់េ័នធនិងបរិសាា ន បានសលើក្សឡើង សៅសេលរបសភទេូជររីសរៅរេតក្រចួសចញេីរបេ័នធវារើវបបក្មា នងិ

រាលដាលសៅក្នតងរបេ័នធសអក្ូឡូេុីទឹក្ធមាជារិ ផដលេួក្វា នឹងសធវើការបងាក រ់េជូជាមួយនឹងរបសភទេូជររី

ក្នតងរេតក្ ផ្លល េ់បដូរទីជំរក្ សធវើឲ្យប ៉ះពាល់គុណភ្ញេទកឹ្ ការរបក្រួរបផជងចំណីនិងទីក្ផនលងរេ់សៅ េុីររី

ធមាជារិជាអាហារ និងជាលទធ្ល នំាមក្នវូរបសភទបា រាេុរី និងជំងផឺដលមិនផមនជាសដើមក្ំសណើរ  (Nuov 

et al., 2005)។ 

១០. របសភទេូជររសីរៅរេតក្ទាងំេីរផដលសរជើេសរើេេរោបច់ញិ្ច ឹម ររូវបានសគបងាក រ់ោ ងសរចើនសៅរំបន់

ទសនលសមគងគសរកាម ប ផុនដវាមិនបងកឲ្យោនបរោិណសរចើនក្នតងធមាជារសិទ ផថ្មទាងំមិនោនការប ៉ះពាលដ់ល់

របេ័នធសអក្ឡូូេុីសទៀរ។ របសភទេូជររីសរៅរេតក្ភ្ញគសរចើន បានសក្ើរោនក្នតងទសនលសមគងគ ផដលវាបានកាល យ 

សៅជាេរវចលូចរិត សារធារុេរើរាងគ និងក្ំសទចក្ំទសីៅបារទសនល ផដលោនសរចើន សហើយោនការរបក្រួ 

របផជងចំណីរិចរចួជាមយួរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ (Welcomme & Vidthayanom, 2003) ។ 

១១. តាមសោក្ Welcomme & Vidthayanom (2003) ថ្ន “ោនសហរុ្ លរិចរួចផដលមិនគួរឲ្យ

ររីអផណដ ងអាស្តហវិក្ចលូសៅជាេួក្េរវក្នតងទសនលសមគងគជាអចិនស្តនដយស៍ទ។ មិនោន្លប ៉ះពាល់បរសិាា នភ្ញល មៗ 

ផរររូវបានក្រ់េោគ លស់ៅក្នតងទសនលសមគងគ ឬរំបន់ដនទ ផដលោនវរតោនរបសភទររីសន៉ះ”។ ររីអផណដ ងក្ូន

ការ់ (ររីអផណដ ងអាស្តហវិក្ ស ា្ ល និងររីអផណដ ងផខា រ ញី) អាចសធវើឲ្យោនការថ្យចុ៉ះេូជររីអផណដ ង រងង 

សៅក្នតងរំបន់មយួចំនួនននរបសទេនថ្ និងរំបន់ទសនលសមគងគ ប ុផនដមនិទានោ់នភេដតតាងរគបរ់រនស់ៅសឡើយ។ 

ររីទីឡាេយា.មិនទានោ់ន្លប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្រ់េោគ ល់សៅសឡើយ។  

១២. របសទេក្មពតជាមិនទានោ់នសរលនសោបាយេរោបក់ារចញិ្ចមឹរបសភទេូជររសីរៅរេតក្សៅសឡើយ។ 

សេចក្ដីផណនំា ឬបទដាឋ នគរយិរុតនានាផដលោនរសាបម់ិនពាក្់េ័នធនឹងការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររីសរៅរេតក្សទ 

សដើមបីសរៀបចកំារេិក្ា្លប ៉ះពាល់បរសិាា ន ឬសរៀបចឲំ្យេដង់ដារបរសិាា នេរោបក់្េិដាឋ នចញិ្ច ឹមររ ី (ដំសណើរ

ការននការចញិ្ចមឹ) (Nuov et al., 2005)។ ចាប់ និងលិខរិបទដាឋ ននានាផដលោនរសាប់ (CITES, SPS 

និងចាបនំ់ាទំនញិចូល) អនវុរតផរជំនញួអនដរជារិ និងការនំាចលូរបសភទេូជររីសរៅរេតក្។ 



១៣. សទា៉ះជាោ ងណ្តក្៏សដាយ របសភទេូជររសីរៅរេតក្សៅរេ់ (រមួទាងំររីអផណដ ងអាស្តហវិក្) ររូវបានសគ 

សធវើការលក្់ដូររវាងរំបន់គសរោងនិងរបសទេសវៀរណ្តម សដាយវិេយ័ឯក្ជនរា នការរររួេនិរិយជាសរចើន

ឆ្ន ំមក្សហើយ។ 

១៤. ការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ មិនទាន់ោនលក្េណៈទូសៅសៅសឡើយេរោប់រំបនគ់សរោង (និង 

ក្ផនលងស្េងៗសទៀរ ក្នតងរបសទេក្មពតជា) និងគឹជាេំខាន់ការចញិ្ចមឹរររីបាធំ តាមផបរ ក្នតងទសនល។ របេន័ធសន៉ះ 

រំរូវឲ្យោនការវនិិសោគ និងការចំណ្តយោនការផរបរបលួខាល ំង (ពាក្់េ័នធចំណី)។ ដូសចន៉ះ របេ័នធចញិ្ច ឹម 

ទាងំសន៉ះ មិនសាក្េមនឹងេហគមសនសាទសរលសៅគសរោងសទផដលោនការខវ៉ះខារនូវធនធាន។ បផនាម 

េីសលើសន៉ះ បសចចក្សទេចញិ្ចមឹររីក្នតងរេតក្ភ្ញគសរចើន គឺក្ំេុងអភិវឌ្ឍន៍ និងសធវើឲ្យរបសេើរសឡើង សហើយក្នតងក្រណី 

មួយចនំួន ដំសណើរការចញិ្ច ឹមមិនទានោ់នលក្េណៈេនេេំំនចផដលអាចទទួលយក្បាន ។ 

១៥. ការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ គឺជាជសរមើេមយួផដលរដឋបាលជល្លក្េុំងេិចារណ្ត ជំនេួការ 

ចិញ្ច ឹមរបសភទេូជររីសរៅរេតក្។ ជាមយួរន សន៉ះផដរ រដឋបាលជល្ល សលើក្ទឹក្ចិរត ដលក់ារចញិ្ច ឹមរបសភទ 

េូជររីសរៅរេតក្ របេនិសបើោនការការពារបរិសាា នររឹមររូវ សៅក្ផនលងចិញ្ច ឹមររី សដើមបីទប់សាក រក់ារសចញ 

ននេូជររីសរៅរេតក្សៅក្នតងរបំន់ទឹក្ធមាជារិ  (Nuov et al., 2005)។ 

១៦. សដាយោនការការពារបរិសាា នេមរេបសៅនឹងក្ផនលង សាា នីយភ៍្ញា េ់ក្ូនររី ោនសរលបំណងរំរទ 

ដលក់ារចញិ្ច ឹមទាងំរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ និងរបសភទេូជររសីរៅរេតក្។ 

១៧.អនុសោមសៅតាមសរលនសោបាយ និងនរីិវិធេីុវរ ាិភ្ញេរបេ់ធនាររេិភេសោក្ OP/BP/GP ៤.០១ 

ការវាយរនមលបរិសាា ន អនុគសរោងររូវបានចារ់ក្នតងផ្នក្ B េរោប់សរលបំណងវាយរនមលបរិសាា ន។ 

ការរា៉ាប់រងបរិសាា នេរោបផ់្នក្ ខ គសរោងទាមទារឲ្យអនក្ខច ីសរៀបចំឯក្សារបចចតបបននភ្ញេ ផដលសៅថ្ន (ផ្ន 

ការរគបរ់គងបរិសាា ន) និងអនុវរតសដើមបកីារពារ បរងួមឲ្យរូច ឬការ់បនាយ្លប ៉ះពាលប់រិសាា ន ។ 

១៨. ផ្នការរគប់រគងបរសិាា នបចចតបបននបានសរៀបចំសដាយរដឋបាលជល្ល សដើមបីសធវើឲ្យរបាក្ដថ្នការផថ្ 

រក្ា និងការសាងេង់សឡើងវិញសៅសរកាមគសរោងការពាររបជាជន និងបរសិាា នេីភ័យនតរាយេំខាន់ៗ ដូចជា

េំសឡង ការហរូសរចា៉ះដេីីទជីរោលសចារ ការការពារ្លូវទឹក្ ។ល។ ផ្នការរគបរ់គងបរិសាា នក្៏បញ្ចូល្ង 

ផដរការរររួេិនរិយសលើ្ លប ៉ះពាល់ផដលអាចសក្ើរោនសលើធនធានវបបធម៌រូបវនតធមាជារិ ។ ការរក្ស ើញ

សដាយនចដនយននវរាតបុរាណោនផចងសៅក្នតងនីរិវើធនីនការរក្ស ើញសដាយនចដនយផដលបានបញ្ចូលក្នតងក្ិចច

េនយា.ការងារ ។ 



៣. ការម្រៀបចាំបរិស្ថា នរបស់គម្រោងការងារស្ថងសងស់្ថា នីយភ្ញា សក់នូររី 

១៩. បានសេនើេុដំីទំហំ ៤.១ ហ.រ របេខ់ណឌ រដឋបាលជល្លេទឹងផររងេរោប់ក្សាងសាា នយីភ្ញា េក់្ូន 

ររី។ ន ទ្ដសីន៉ះអាចសាងេង់សាា នយីភ្ញា េក់្ូនររសីឡើងវិញសៅក្ផនលងចាេ់ផដលបានសបា៉ះបងស់ចាល។ តាម

លិខរិជនូដំណឹងរបេ់រក្េងួក្េិក្មាផដលនឹងអាចសាងេង់សាា នយីភ្ញា េ់ក្ូនររបីាន។ សាា នីយភ្ញា េក់្ូន

េាិរក្នតងភូមិផរេសពាធិ៍  ុរំេ៉ះឬេេី រេតក្េទឹងផររង ចំងាយរបផហល ៥.៤ គ.ម ភ្ញគខាងសជើងទីរួមសខរត

េទឹងផររង (សមើលផ្នទី ១) ។ សាា នីយភ្ញា េក់្ូនររីោនទីតំាងេាិរសៅចំងាយរបផហល ៧ គ.ម ខាងសរៅេីទី

តំាងេទឹងផររងរុុំសា។ ន្ទ ដសីាា នយីភ្ញា េ់ក្នូររោីនទហំំ ៤.១ ហតិា និងោនចំងាយរបផហល ៥០ ម េីរចំាង

ទសនលសេក្ុង និងោនចំងាយ១.៥ គ.ម េី ទ្៉ះអនក្រេតក្ ។ វានឹងររូវសាងេងស់ៅតាម្លូវរកាលថ្ាផដលភ្ញជ បេី់

េទឹងផររងសៅសេសាន សៅខាងចុងននទីតំាងជាប់នឹងអរូរូចមួយផដលអាចសរបើរបាេ់ជារបេ័នធបងាូរទឹក្បានអូរ

សន៉ះហរូធាល ក្់សៅក្នតងទសនលសេក្ុង។ សដាយសាា នដមីិនសេាើ ររូវការេរមលួឲ្យរាបសេាើមនុនឹងក្សាងអាង ។  

សាា នយីសន៉ះរួមោន៖ ក្. អររចំននួ ០៣ ខនង (ទីតំាងភ្ញា េ់ក្ូនររី ការិោលយ័ និងបនទបទ់កុ្ 

េោា រៈ)ខ.អាងសបរុងេរោប់្លរិ្លរបេ់ moinas (៥អាង)និងដាក្់ក្នូររី (១០ អាង) និង គ.រេ៉ះ

និងបុគគលិក្ចំននួ០៨ នាក្។់ សាា នីយនឹងដាក្់បញ្ចូលអាងធំ ផដលោនបំពាក្េ់ោា រៈេរោប់្ លរិសឡើង វិញ

នូវរបសភទររីកាប (របសភទររីផដលោនរេការទសនលសមគងគ) ជាមួយនឹងអាងសបរងុធំមួយគូ និងអាងរាងមលូ

សធវើេីេំឡីផក្វចំនួន ០៨ អាង។ 

២០. ទឹក្នឹងររូវបងាូរចូលសៅក្នតងរេ៉ះតាមបំេង់េីទសនលសេក្ងុ។ ដំបូងទឹក្ររូវបូមដាក្អ់ាងេតតក្ និងបនាទ ប់

មក្បសញ្ជញសៅក្នតងរេ៉ះ។ អាងេតតបនឹងផបងផចក្បណ្តត ញផចក្ទឹក្ ជាេិសេេក្នតងរដូវវេាសេលផដលទកឹ្

ទសនលសេក្ុងលអក្់ខាល ំង។ ក្ផនលងបងាក រ់ ភ្ញា េ់អាចសរបើរបាេ់ចំននួ ២៥០ ម៣ (ផម ររររគីុណ)ផដលជាចំនួន

ដ៏រិចរចួសបើសធៀបចំណ៉ុះទឹក្ហូររបចំាឆ្ន ំរបេ់ទសនលសេក្ងុោនចំននួ ៩០ ពានោ់នម៣ ។ 

២១. ទឹក្ក្ខវក្់េីសាា នយីភ្ញា េ់ក្ូនររីផដលរួមោន ទឹក្ក្ខវក្េ់ីការសរបើរបាេ់ក្នតងសាា នីយ និងទឹក្ក្ខវក្់េី

រេ៉ះររនីឹងររូវចសរោ៉ះសៅក្នតងអាងេតតក្ (បងកក្សមសរាគ) និងរេ៉ះបនេតរទឹក្សដាយផឡក្េីរន ។ ទឹក្ក្ខវក្់េី

រេ៉ះររសីរកាយេីចសរោ៉ះរួចររូវបញ្ចូលសៅក្នតងអាងេតតបេរោបស់របើរបាេស់ឡើងវិញ ។ 

 



 

រូប ១ ផ្នទីទីតំាងអនុគសរោងសាា នីយប៍ងាក រ់េូជររី 

៣.១ ផលប ុះាល់ជាសកាា នុពល ននអនុគម្រោង 

២២. ការសាងេង់សាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររី ររមូវឲ្យរា នការរ៉ុះសរើ ឬ ក្សំទចសចាលនូវរចនាេមពន័ធផដលោន

រសាប់។ េំណង់សាា នយីភ៍្ញា េ់ក្ូនររីថ្ាី ោនសរលបំណងចលូរួមចផំណក្ក្នតងការអភិរក្េរបភេធនធាន

ជល្ល សៅក្នតងទសនលសមគងគ។ ការសលើក្ក្ំេេ់វារើវបបក្មា ក្៏ដចូជាការផ្លល េ់បដូរការចិញ្ចមឹជីវិរេីការសនសាទ

សៅក្នតងរំបន់គសរោង នឹងជយួការ់បនាយេោព ធសនសាទសលើ្ លេដតក្ធមាជារិ។  សន៉ះគឺជាការបំសេញបផនាម

សៅសលើេក្មាភ្ញេរគបរ់គងជល្ល ផដលអនុវរតសដាយគសរោង សហើយររូវបានបសងកើរសឡើង សដើមបីេសរមច  

បាននូវអរតានិរនដរភ្ញេននការសធវើអាជីវក្មាសលើធនធានជល្ល សៅក្នតងរំបន់គសរោង។ ដូសចន៉ះ ្លប ៉ះពាល់

បរិសាា នជាវិជជោន ផដលបានសលើក្សឡើងេកីារការប់នាយេោព ធក្នតងការសនសាទររូវបានរុំេឹងទុក្។ ្លប ៉ះ

ពាលជ់ាេកាដ នុេលបានចលូរមួក្នតងការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ នងិរបសភទេូជររសីរៅរេតក្ ក្នតង

ដំណ្តក្ក់ាលដសំណើរការសាា នីយ៍ ររូវបានេភិ្ញក្ាលំអរិដូចខាងសរកាម។ 



២៣. ្លប ៉ះពាល់អវិជជោនជាេកាដ នុេលននេកាដ នុេល ក្នតងដំណ្តក្់កាលសាងេង់ និងដំសណើរការ 

ដូចខាងសរកាម៖ 

៣.១.១  ម្ពលស្ថងសង់ 

២៤. ្លប ៉ះពាល់អវិជជោនផដលបានគរិទុក្ជាមុន ក្នតងក្ំឡតងសេលសាងេង់រួមទាងំលទធ្លទាងំឡាយ

ណ្តេីៈ ១. ការទាញយក្ និងការដឹក្ជញ្ជូនេោា រៈសាងេង់ ២. ការជីក្រេ៉ះររី ៣.ការសចាលកាក្េំណល់

េីការសាងេង់ និងការហរូសរចា៉ះដី និងទឹក្ជំននផ់ដលអាចសក្ើរោន។ េំរាប់្លប ៉ះពាលអ់វិជជោននឹងររូវ

បានបងាា ញផដលបងកមក្េីទឹក្ក្ខវក្រ់បេ់សាា នយីភ្ញា េ់ក្នូររី។ សេចក្តលីំអរិោនដចូខាងសរកាមៈ 

២៥. ការទាញយក្េីេោា រៈសាងេង់ៈ សោងតាមចាប់របេ់ក្មពតជាររមូវឲ្យោនអជាា ប័ណណេរោបរ់ាលក់ារ

ទាញ យក្ធនធានធមាជារដិូចជា ថ្ានិងខាច់ ។ ក្៏ដូចជារបរបិរតិក្រររូវោនលខិិរអនញុ្ញា រផ្នក្បរិសាា ន 

របរិបរតិការននសរគឿងចរក្របេ់េួក្សគ។ អនក្ស  ការទាងំអេ់របេ់អនុគសរោងនឹងររូវបានទាមទារឲ្យសរបើ 

ផររបរិបរតិក្រផដលោនអជាា ប័ណណ និងលិខរិអនញុ្ញា រសេញសលញ។ វញិ្ញា បនបរ័រទាងំសន៉ះររូវបនតជារបចំា 

សហើយអនក្ស  ការររូវរបាក្ដថ្នខលួ នបានថ្រចមលងឯក្សារផដលសៅោនេុេលភ្ញេ និងរបគល់វាជូនរដឋបាល

ជល្ល។ មនិោន្លប ៉ះពាល់ដុំក្ំភនួក្នតងសេលដឹក្ជញ្ជូនវរាតធារុសដើម សរពា៉ះោនការេិនរិយសមើលជាមុន 

ថ្នការដាឋ នទាងំអេរ់រូវោន្លូវចរាចរររឺមររូវ។ មយា. ងសទៀរក្នតងរបរបិរតិការឈូេឆ្យ និងបងាក បោ់នការ 

យក្ចរិតទុក្ដាក្់ជាេំខាន់សលើេំសឡង និងធូលដីី ។ 

២៦. ការសាងេងទ់ាក្់ទងសៅនងឹកាក្េំណេ់េោា រ: ការក្ំររិលក្េណៈបសចចក្សទេផដលសរបើក្នតងរបសទេ

ក្មពតជាបចចតបបននររមូវឲ្យរបមលូ និងរក្ាទុក្កាក្េំណល់នានាសៅក្នតងក្ផនលងជាក្ោ់ក្់។ មិនោនទាមទារ 

អជាា ប័ណណេរោប់ការដឹក្េណំល់វរ ាតធារុសដើមសទ ប ផុនតអនក្ស  ការទាងំអេរ់រមូវឲ្យសររេតាមបញ្ារិបរិសាា ន 

និងការអនុវរតទាក្់ទងការទកុ្ដាក្់កាក្េំណល់ររមឹររូវ។ ការក្ំណរក់្ផនលងទុក្ដាក្កាក្េំណល់ និង

បរិោណេមរមយេរោប់ក្ផនលងនីមយួៗ ររូវបានបញ្ចូលជាផ្នក្មួយននឯក្សារសាងេង់សាា នយីភ៍្ញា េ ់

ក្ូនររី។ 

្លប ៉ះពាលរ់យៈសេលខល :ី េំសឡង ធូលីដ ី រុំញ័រ នងិការក្ក្េទ៉ះចរាចរផដលអាចសក្ើរោនក្នតងសេល

សាងេង់។ ក្ំររិេំសលងនងឹសក្ើនខាល ំងសដាយសារដំសណើរការោ េុីន និងសរគឿងចរក្សាងេង់។ ្លប ៉ះពាល ់

សន៉ះនឹងការ់បនាយតាមរយៈ ១. រាល់ក្ិចចេនយា.ទាងំអេ់របេ់ អនុគសរោងក្ំណរោ់ ងជាក្់ោក្ ់ អំេី 

ការទទលួខុេររូវរបេ់អនក្ស  ការ ធានាបរិសាា នការងារេមរេបផ្នការេក្មាភ្ញេការ់បនាយ្លប ៉ះ 



ពាល់គឺជាផ្នក្មយួននការរគប់រគងបរិសាា នការងាររបេ់េួក្សគ ។ និង ២. ការ រររួេិនរិយសមើលការអនុវរត 

ររឹមររូវរបេ់អនក្ស  ការេេីំណ្តក្់ទីរបឹក្ា រររួេិនរិយការសាងេង់ /វិេវក្ររបចំាការដាឋ ន  វិធានការការ ់

បនាយ្លប ៉ះពាល់នឹងបញ្ចូលេក្មាភ្ញេដូចជា៖ សរសាចទឹក្តាមដង ល្ូវក្ុំឲ្យហយុសេលដឹក្ជញ្ជូនដី រគប 

រថ្យនតការពារក្ំេប់ដី និងដឹក្ជញ្ជូនផរសេលនថ្ៃដាក្រ់បំាងការពារធលូីហយុតាមដង្លូវ និងក្ផនលងេំខាន់ៗ 

ដូចជាសាោសរៀន មនទីរសេទយ។ល។ ការប់នាយេំសលងសដាយសរបើឧបក្រណ៍រេបូ/ការពារអររ ដារំុក្េជារិ

រេូបយក្េំសលង ្តល់ឲ្យក្មាក្រនូវមួក្ការពារ និងរបដាបញ់ តក្ររសចៀក្ និងជាទូសៅររូវបានការពារការ

សញ្ចញេំសលងខាល ំង និងរយ:សេលយូរ។ល។ 

២៧. ោ ងណ្តក្៏សដាយ ទំហំ្លប ៉ះពាលនឹងមិនោនសរចើន សហើយនឹងអាចការ់បនាយជាមួយការអនុវរត 

ការរគបរ់គងររឹមររូវ រចនាេមព័នធការងារ គួរររូវបរងួមឲ្យរូច និងទីតំាងសាា នយីភ៍្ញា េ់ក្ូនររគីឺេាិរសៅឆ្ៃ យ

េី ទ្៉ះអនក្រេតក្ ។ 

២៨. ធនធានវបបធម៌ជារូបវនត: ការសាងេងអ់ាចស ើញវរាតបុរាណ ឬវរាតវបបធ៌មេខំាន់ៗ។ ការគិរគូរេី 

ក្ងវលទ់ាងំសន៉ះោនផចងក្នតងក្ិចចេនយា.ការងារផដលដាក្ក់្ំណរ់ថ្នអនក្ស  មនិររូវសឆ្លៀររុក្រក្ និងបញ្ឈប់ការ 

សាងេង់ភ្ញល មសៅក្ផនលងផដលស ើញវរាតបុរាណ និងររវូរាយការណ៍របាប់វិេវក្រ និងអជាា ធរោនេមរាក្ចិច 

ក្នតងក្រណីស ើញវរាតបរុាណសដាយនចដនយ ។ 

២៩. ផ្នការរគប់រគងបរសិាា នសន៉ះផចងរេសដៀងនឹងរក្មរបរិបរតិបរិសាា នផដលបានភ្ញជ ប់ក្នតងក្ិចចេនយា.  

សាងេង់ (ឧបេមព័នធទី ១)សដើមបីការប់នាយ្លប ៉ះពាល់បរសិាា នអវិជជោនេខំាន់ៗ  ដូចោនផចងខាងសដើម

ក្នតងសេលសាងេង់ ។ 

៣.១.២ រយៈសេលរបរបិរតកិារ 

៣០. សរកាយសេលសាា នយីភ្ញា េ់ក្នូររីររបីានសាងេង់រចួ សាា នីយរ៍រូវបានដំសណើរសរកាមការរគបរ់គង

របេ់ខណឌ រដឋបាលជល្លសខរតេទឹងផររង ។  រា ន្លប ៉ះពាល់សៅសលើរំបន់រា៉ាមសា ររូវបានគិរទុក្ជាមនុ 

សដាយសារសាា នយីភ៍្ញា េ់ក្ូនររី ោនទតំីាងសៅសរៅរំបនរ់ា៉ាមសា និងេារិសៅផខេទឺក្ខាងសរកាម។ 

៣១. េក្តដានុេលនន្លប ៉ះពាល់អវិជជោនបរសិាា នក្នតងក្ំលុងសេលននការរបរបិរតសិាា នយីរួមោន:  (ក្) 

ទឹក្ជំនន់ (ខ) ទឹក្ក្ខវក្ ់ និងកាក្េំណលផ់ដលបសញ្ចញេសីាា នយី៍ (គ)េំណល់ភក្ ់ និង ( )ប ៉ះពាល ់



សលើបរិសាា នផដលសលើក្សឡើងេីការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ និងរបសភទេូជររសីរៅរេតក្ ផរមយួមខុ 

ដាច់ផរឯង ។ ការវាេ់ផវង្លប ៉ះពាល់ និងផ្នការបនធូរបនាយ ររូវបានសរៀបរាប់ ដចូខាងសរកាម៖ 

៣២. ្លប ៉ះពាល់េីទឹក្ជនំន់ផដលអាចសក្ើរោន សដាយសាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររីសៅជិររចំាងទសនលសេក្ុង (៥០ 

ផម ររេីរចំាងទសនល) ការបាក្់រចំាង និងទឹក្ជំនន់ជាសរឿងអាចដឹងមុនសៅរំបន់សន៉ះរមួនឹងដីផដលបានសេនើសឡើង 

ធាល ប់លចិទឹក្ជំនន់សៅឆ្ន ំ ១៩៩៦ និងឆ្ន ំ ២០០០។ សដើមបីការ់បនាយ្លប ៉ះពាលេី់ការបាក្់ដ ីនិងទឹក្ជំនន ់

ផដលអាចសក្ើរោន ការសរៀបចំគសរោងលំអរិររូវគិរេីទិនន័យ ការេយា.ក្រណ៍ ក្ំេេ់ទឹក្និងការេិនរិយ 

ភូមិសាស្តេត (ឧទាហរណ៍ ក្ំរិរបំណ្តក្់ដី ក្រមរិក្មពេទ់ឹក្ជំនន់ ទឹក្សភលៀងរបចំាឆ្ន ំ រចនាេមពន័ធដី ។ល។ ) 

េរោបរ់ចនាេមព័នធេំខានរ់បេ់សាា នយីភ៍្ញា េក់្ូនររី ។ 

៣៣. ទឹក្ក្ខវក្់ និងកាក្េំណល់េីសាា នយីភ្ញា េ់ក្ូនររីៈ ្លប ៉ះពាលប់រិសាា នរយៈសេលផវងរួមោន 

ទឹក្ក្ខវក្់ និងក្ំណក្ដីេីរេ៉ះររី។ គំនរិននការសរៀបចំបានសេនើ វិធានការ ២ សដើមបីការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់

ទាងំសន៉ះ (ក្)សរបើរបាេទ់ឹក្សឡើងវិញតាមរយៈចសរោ៉ះ និងការ់បនាយការបសញ្ចញទឹក្ (សៅសេល

បចចតបបននតាមការបា ន់សាា នបរិោណបសញ្ចញទឹក្របផហល ២៥០ម៣ ក្នតងមួយឆ្ន ំគឺរបផហល ០.០០៣%

ននបរោិណលហំូរទឹក្ទសនលសេក្ុង (៩០ពានោ់នផម ររគីប) និង(ខ)ដំសឡើងអាងចសរោ៉ះ (រេ៉ះ) សដើមបបីនាយ

សារធារុេ រើរាងគ និងកាក្េំណល់េីការបសញ្ចញទឹក្សចាល។ សលើេេសីន៉ះសទៀរតាមផ្នការរបរិបរតិក្ផនលង

បងាក រ់េូជររី គុណភ្ញេននការទឹក្បសញ្ចញសចាលររូវបានេិនិរយសមើលជារបចំា ។ 

៣៤. ការសក្ើនសឡើងក្ំណក្ក្ក្រេីរេ៉ះររី។ កាក្េណំល់ក្នតងរេ៉ះររីនងឹសក្ើនសឡើងសហើយសាា នយីររូវការ

េំអារេីសេលមយួសៅសេលមួយ (៦ផខមតង)សដាយអងគភ្ញេរបរិបរតិរបេ់រដឋបាលជល្ល។ បរិោណនន

ក្ំណក្ ក្ក្រមិនសរចើនសទ (រិចជាង ១ម៣ក្នតង ១ឆ្ន ំ) និងអាចចាក្់សចាលសៅ ក្ផនលងបសណ្តត ៉ះអាេននមួយសៅ

ក្នតងសាា នយី។ មួយផ្នក្ធនំនសារធារុចញិ្ជឹមគឺសក្ើនសឡើងសៅក្នតងក្ំណក្លាប។់ដូសចន៉ះលាប់ផដលសាត រេីបារ់

រេ៉ះជារបចំាអាចហាលសៅសលើភលរឺេ៉ះ និងសរបើជាទប់ភលរឺេ៉ះ ឬជីរបេិនសបើជារេិុល ោនក្នតងក្រមរិអាច

ឲ្យសរបើរបាេ់បានេំរាបដ់ណំំ្ត។ លាប់ក្អ៏ាចហាលសធវើជីដាក្់ផរេ សបើរា ន្ទតក្សារធារុគីមីផដលសររ៉ះថ្នន ក្់។ 

៣៥. ការផណនំាក្នតងការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ផរមយួមខុដាច់សដាយផឡក្។ ោនការរបថុ្យរបថ្នន 

ផដលរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ផរឯងអាចសចញសៅធមាជារិេីសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររិ ឬ ការចិញ្ច ឹមោនលក្េណៈ

ងាយរេលួ និងបណ្តដ លឲ្យសេសនទិចសខាយ សដាយសហរថុ្នសេសនទិចសដើមររូវបារ់បងស់ៅសេលររីរចួសចញ



សៅផរឯង។ សន៉ះអាចបណ្តដ លឲ្យោនបញ្ញា េរោបហ់វូងររីទាងំអេ់ ផដលបានេរមបខលួ នសៅនឹងលក្េណ

ខ័ណឌ ក្នតងរំបន់។ ្ទតយសៅវញិ សៅសេល្លេដតក្សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវហវូងររីធមាជារិ សេសនទិចចរមត៉ះ អាច

ររូវការ់បនាយ របេិនសបើ្ លេដតក្ផរឯងររូវបានយក្មក្េីសមបារូច។ លំដាបស់ន៉ះអាចបណ្តដ លឲ្យោន

ការលរូោេយ់រឺ េកាដ នេុលននការរេ់សៅ និងបនដេូជោនលក្េណៈអន់ជាងេកួ្ររីធមាជារិ។ ររីបានេដតក្ 

ឬសគចសចញ អាចនឹងចមលងជមអឺ និងបា រា៉ាេុរី សៅក្នតងធមាជារិ ឬហវូងររីធមាជារិ។  

៣៦. សដើមបកីារ់បនាយហានិភ័យននសេសនទចិជិរបារប់ង់ សមេូជនឹងររូវទទលួបានេីធមាជារិ ។ សេសនទិច

ចរមត៉ះ នឹងររូវរក្ាសដាយការរគបរ់គងសមេូជសដាយរបតងរបយរ័ន។ េរោបស់មេជូរបសភទេូជររនីីមួយៗោ ង

រិច ៥០េូជ នឹងររូវរក្ា និងរបសភទររីក្នូការន់ឹងររូវហាមឃ្រ់។ ររសីមេូជ នឹងររូវបផនាមជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ

េីរបភេធមាជារិ។ 

៣៧. ររីសមេូជ និងក្នូសៅ នឹងររូវរររួេិនរិយជាសរៀងរាល់នថ្ៃ នូវសរាគេញ្ញា ជមៃឺ និងបា រា៉ាេុរី និងររូវ

េយា.បាលសេលចំាបាច់ សដាយោនការឯក្ភ្ញេេីវិធីេយា.បាល និងការសរបើរបាេ់ថ្នន ។ំ ការផ្លល េ់បដូរទីក្ផនលង

របេ់ររី នឹងររូវរររួេិនរិយ របេិនសបើោនសរាគេញ្ញា ជមៃឺ ឬបា រា៉ាេុរី។ 

៣៨. ការផណនំាការចញិ្ច ឹមរបសភទេូជររសីរៅរេតក្ផរឯងសៅរំបន់ធមាជារិ។ ហានិភ័យននការចិញ្ច ឹមរបសភទ

េូជររីសរៅរេតក្ អាចរចួសចញេីសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររសីៅក្នតងធមាជារិ ឬបរិកាេ រននការចិញ្ច ឹម ។ របសភទេូជររី

សរៅរេតក្ អាចប ៉ះពាល់អវិជជោនសៅសលើរបេ័នធសអក្ឡូូេុី សដាយបណ្តដ លឲ្យខចូបរិសាា ន និងជ៉ះឥទធ ិេល

ដល់អរតាលរូោេ់ ការរេ់សៅ និងបនដេូជជាមួយរបសភទេូជររនីានា ផដលកាល យជាេរវេុសីាចជ់ាអាហារ 

ការរបក្រួរបផជង នំាជមៃ ឺ និងសេសនទិចផដល្ទតក្សមសរាគ ឬររីក្ូនការ់។ ្លប ៉ះពាលទ់ាងំសន៉ះររូវបាន

េិេណ៌នាលំអរិ សដាយ Welcomme & Vidthayanom (2003) ។ 

៣៩. ដចូបានសរៀបរាប់ខាងសលើ របសភទេូជររីសរៅរេតក្ផដលសរជើេសរើេទាងំេីររបសភទ បានចញិ្ច ឹមជាទូសៅ

សៅក្មពតជា និងោនវរតោនសៅក្នតងធមាជារិ សដាយរា នភេដតតាងបងាា ញេ ី ្លប ៉ះពាល់ជាអវិជជោន។ 

ររីក្ូនការ់រវាងររីអផណដ ងអាស្តហវិក្ និងររីអផណដ ងទន់ធមាជារិ បានសក្ើរោនក្នតងធមាជារិ និងហវូងសមេូជ

ររីអផណដ ងទន់។ ផខេរេឡាយររីក្នូការម់ិនបាននំាឲ្យោនការរើក្រាលដាលសេសនទិចននររីអផណដ ងទន ់

រួមបញ្ចូលជាមយួ C. gariepinus alletes។ លំហូរផេនេីររីអផណដ ងក្នូការ់ សៅេូជររីអផណដ ង ោនការ

ក្ំណរ់ (Senanan et al., 2004) ។ 



៤០. ហានិភយ័ននរបសភទេូជររីក្នតងរេតក្ និងសរៅរេតក្ទាងំេីរចលូសៅក្នតងធមាជារិេីសាា នយីភ៍្ញា េ់ក្ូនររ ី

គឺោនក្ំររិទាប សដាយសារទឹក្េីសាា នយី៍ររូវបានសរបើរបាេ់សឡើងតាមរយៈការបសងកើររេ៉ះទឹក្សាអ រ (របរេរឹត-

ក្មាទឹក្) និងអាងេដតក្ (សមើលេរ័ោ៌នខាងសលើ)។ រា នទឹក្ណ្តនឹងររូវបសញ្ចញេសីាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររីសៅក្នតង

របេ័នធបងាូរទឹក្ធមាជារ ិ ឬបណ្តដ ញទសនល។ របេ័នធផបបសន៉ះ ជារបេ័នធវារើបបក្មាបិទផដលសរបើរបាេ់ទឹក្សឡើង

 វិញ។ សដើមបកីារ់បនាយហានភិ័យបផនាមសទៀរ រាល់ទឹក្បងាូរចូល និងបងាូរសចញ នឹងររូវចំសរា៉ះ សដាយទំហំនេប

ចំសរា៉ះេមរេប។ 

៤១. សរៅេី ទឹក្នបរងននរេ៉ះបំប នេរោប់ក្នូររ ី និងរេ៉ះររសីមេូជ នងឹររូវដាក្ន់េបចំសរា៉ះោន

របេិទធភ្ញេជាប់ជានិចច សៅបំេង់បងាូរចលូ និងសចញ។ រេ៉ះេដតក្ទឹក្នឹងររូវដាក្់របំាង និងរេលួការពារសដើមបី

យក្ររីមយួចនំួនសចញសៅសេលបងាូរចលូរេ៉ះ។ 

៤២. សដើមបីការប់នាយហានិភ័យននេូជររីនីមយួៗ ផដលចលូសៅក្នតងធមាជារិ ក្នតងដំណ្តក្់កាលចញិ្ច ឹមក្ូន

ររីេូជសរៅរេតក្ នងឹររូវចញិ្ច ឹមសៅក្នតងទីក្ផនលងក្ំណរណ់្តមួយ ការផ្លល េ់បដូរទឹក្រចិ “របេ័នធបិទ” ឧទាហរណ៍ 

អាងេុីម ងរ៍ ឬរេ៉ះជីក្ សដាយរា នរបេ័នធទឹក្ភ្ញជ ប់សៅនឹងរបេន័ធទសនល។ ម យា.ងសទៀរ អាង និងរេ៉ះោនទីតំាង

សៅសរៅរំបន់ទឹក្ជំនន់ នងិមិនសៅជិររបេ័នធរបភេទកឹ្ទសនល នឹងររូវអនញុ្ញា រឲ្យចិញ្ច ឹមរបសភទេូជររសីរៅ

រេតក្។ សដាយោនការរបតងរបយរ័នបផនាមសទៀរ របេ័នធបងាូរទកឺ្ចលូ និងសចញ នឹងររូវចំសរា៉ះសដាយនេបចំសរា៉ះ

ោនទំហំេមរេប។ 

៤៣. ហានិភ័យខពេ់ននការផណនំាការចញិ្ច ឹមក្នតងធមាជារិ បានសក្ើរសឡើងសៅសេលេេកួ្ររីដក្ដសងាើមក្នតងខយល ់

ដចូជាររអីផណដ ង ររូវដឹក្ជញ្ជូនក្នូររីេូជរេ់េសីាា នយី៍ ឬសៅដំណ្តក្់កាលរបមូល្លសៅ និងមក្េី

ទី្ារ។ របសភទររីខល ៉ះ អាចររូវេដតក្សៅក្នតងរបភេទកឹ្ធមាជារិ សដាយសហរុ្ លស្េងៗ។ ការអប់រុំ និង

ចំសណ៉ះដឹងននការចញិ្ចមឹររកី្នតងេហគមមលូដាឋ ន នឹងររូវអនុវរតសដាយការប់នាយហានិភយ័សន៉ះ។ 

៤. ផផនការការ់បនាយផលប ុះាល់បរិស្ថា ន 

៤.១  វិធានការម្ដ្ើ្ីីការប់នាយផលប ុះាល់បរិស្ថា ន 

៤៤. ផ្នក្សន៉ះក្ំណរ់នូវសរលការណ៍គនលិ៉ះននផ្នការរគប់រគងបរិសាា ន     និងបញ្ចូលវធិានការណ៍សដើមបី

សដា៉ះរសាយ្លប ៉ះពាល ់ ផដលអាចសក្ើរោនដូចសរៀបរាបខ់ាងសលើ វានឹងររូវដំសណើរការសដាយអនក្ស  ការ

សេលអនុវរតគសរោង   កានផ់រជាក្់ផេតងសៅសទៀរក្ចិចេនយា.ការងារសាងេងទ់ាងំអេ់នឹងបញ្ចូលក្នតងការក្ំរិរ 



លក្េណៈបសចចក្សទេអនរុបសោគននបញ្ារិក្ិចចេនយា.   (ឧបេមព័នធ ១)  អំេីការការពារបរិសាា ន និងផ្នការ 

ការប់នាយ្លប ៉ះពាល់  (ឧបេមព័នធ ២) ក្៏ដូចជាផ្នការតាមដាន (ឧបេមពន័ធ ៣)នឹងររូវភ្ញជ ប់ក្នតងការក្ំររិ  

លក្េណៈបសចចក្សទេទាងំសន៉ះ។ 

៤៥. ក្នតងក្ំឡតងសេលននការសាងេង់ េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្លនងឹេិនរិយសមើលការ  

អនុវរតផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន ជាេិសេេ វិធានការនានាទាក្់ទងនិងការសាងេង់។ េោេភ្ញេអងគភ្ញេ

រគប់រគងនឹងក្ំណរយ់ក្រក្តមហ ុនទរីបឹក្ារររួេិនរិយការសាងេង់។ ទីរបឹក្ាផដលបានសរជើេសរើេររូវសធវើ 

ឲ្យរបាក្ដថ្នបញ្ញា ពាក្់េ័នធទាងំអេ់ររូវបានសដា៉ះរសាយចប់េេវរគប់សៅរំណ្តក្ក់ាលសរៀបចគំសរោង និង 

អនក្ស  ការររូវរបាក្ដថ្នឯក្សារក្ិចចេនយា.ោនបញ្ចូលសេចក្តីសេនើផដលពាក្់េន័ធ។ អនក្ស  ការផដលអនុវរត 

ការងារេំណង់េុីវិលក្រ៏រូវសររេតាមចាបផ់ដលពាក្់េ័នធ។ រក្តមហ នុទីរបឹក្ាផដលររូវជួយេោេភ្ញេ 

អងគភ្ញេរគបរ់គងរដឋបាលជល្លក្នតងការរគប់រគងអនគុសរោងទាងំមលូក្ន៏ឹងររូវជួយេោេភ្ញេអងគភ្ញេ

រគប់រគងរដឋបាលជល្លក្នតងការរររួេនិិរយទិដឋភ្ញេននបរិសាា ននងិេងគម។ រក្តមហ ុនទរីបឹក្ារររួេិនិរយ

ការសាងេង់/វិេវក្ររបចំាការដាឋ ននងឹរររួេនិរិយការងារសាងេង់។ សររេសៅតាមចាប់របេរ់េ៉ះរាជាណ្ត

ចរក្ក្មពតជា និងលក្េខណឌ បចចតបបននភ្ញេផ្នការរគប់រគងបរិសាា ននឹងររូវបានេិនរិយ និងបញ្ញជ ក្់ក្នតងរបាយ

ការណ៍របចំាផខផដលស្ាើសៅេោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរ់គងរដឋបាលជល្ល សដាយរក្តមហ ុនទីរបឹក្ារររួ

េិនិរយការសាងេង់/វិេវក្ររបចំាការដាឋ ន ផ្អក្សលើការេិភ្ញក្ាជាមួយអនក្ស  ការនិងការចុ៉ះសៅេនិរិយសៅ

ការដាឋ ន។ ក្៏ដចូជារក្តមហ នុទីរបឹក្ារររួេនិរិយការសាងេង់/វិេវក្ររបចំាការដាឋ ននឹងររូវេិនិរយសមើលបញ្ញា

េំខាន់ថ្ាីៗផដលសក្ើរោនក្នតងក្ំឡតងសេលអនុវរតការងារេុីវិល និងសេនើេក្មាភ្ញេេរោបភ់្ញន ក្់ងារ ស្េងៗ។ 

៤៦. ឧបេមព័នធទី ២ ក្ំណរន់វូវិធានការការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់សដាយផឡក្ក្នតងក្ំឡតងសេលសាងេង់។ 

 វិធានការសនា៉ះរួមោនទិដឋភ្ញេនន (ក្) ការ់បនាយហានិភ័យននការបាក្់ដី និងក្ណំក្លាប់សៅជុំវញិ្លូវទឹក្ 

(ខ).ការទប់សាក រ់ការសធវើសអាយេអតយសៅតាមទឹក្ និងដសីៅការដាឋ ន និងជំុវិញជំរុុំការងារ(រមួទាងំការេរងាយ 

និងការសចាលកាក្េំណល់) (គ)ទប់សាក រក់ារហុយធលូីក្លំុងសេលសាងេង់ ( )បនាយហានភិ័យេីសភលើង

សឆ្៉ះ ការកាប់សឈើសធវើ ឧេដុរ និងការដាក្់អនាទ ក្់េរវរបេ់ក្មាក្រ និងបនាយសររ៉ះថ្នន ក្់ចរាចរ នងិធានា

េុវរាិភ្ញេការងាររបេ់ក្មាក្រសៅតាមការដាឋ ន។ 

៤៧. ការអនុវរតេតងដ់ារការពារ្លប ៉ះពាល់ ឬវិធានការការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់តាមរយៈការអនុវរតតាម 

 វិេវក្មាធមាតាផដលធានាថ្នៈ(ក្)ចងអូរទឹក្បសណ្តត ៉ះអាេន័ន និងអចនិស្តនតររូវបានសាងេង់រគប់ររន់ (ខ)ន្ទ 



និងភលឺទំនបរ់រូវបានបងាា ប ់ និងដាសំដើមសឈើការពារការបាក្់ដី និង(គ)រសតត ផដលបានជីក្ររូវបានសរបើសៅ

ជាបងាូរទឹក្ (ង) ការដាសំដើមសឈើ។ ក្៏ដូចជាក្រណីស ើញោនរបសភទេរវក្រំ/ជិរដាច់េូជ(ថ្និក្េរវ បក្េី 

និងមចាា )ក្នតងសេលសាងេងផ់្នរគប់រគងបរិសាា នររមូវឲ្យអនក្ស  ការជូនដំណឹងសៅអជាា ធរេរវនរេ។ 

៤៨. ឧបេមព័នធ២ ក្៏បានក្ណំរ់្ងផដរនូវ វិធានការការ់បនាយ្លប ៉ះពាលក់្នតងក្ំឡតងសេលរបរិបរតិការ។ 

៤៩. អនុវរតេតងដ់ាការពារ្លប ៉ះពាល់ ឬវិធានការការប់នាយតាមរយៈសររេតាមការបដិបរតិ វិេវក្មា 

ទូសៅនឹងសធវើឲ្យរបាក្ដថ្នៈ (ក្)ហានិភ័យេខុភ្ញេសដាយសារការសរបើសារធារុគីមីររូវលបុបំបារ់ (ខ)កាក្

េំណល់ ររូវបានរបមលូ និងេំអារររឹមររូវសជៀេវាងការបំេលុបរសិាា ន និងប ៉ះពាល់េុខភ្ញេ (គ)ការួម

បញ្ចូលសហេសនទិក្ននចំននួររីធមាជារិររូវបានផថ្រក្ា និង ( )ហានិភ័យសររ៉ះថ្នន ក្់េលក្មា ររូវបានរររួ

េិនិរយ ។ វិធានការការ់បនាយលំអរិេរោប់បញ្ញា សលើក្សឡើងខាងសលើនឹងអធិបាយលំអរិក្នតងឧបេមព័នធ២ ។ 

 

៤.២ ការតា្ដាន និងការរគប់រគងបរិស្ថា ន 

៥០. ឧបក្រណ៍តាមដានររូវបានសរៀបចំសដើមបរីគបដណត ប់រាល់ទិដឋភ្ញេននការសាងេង ់ រួមទាងំរសតត ដ ី

និងការរគប់រគងការដាឋ នសដើមបីការ់បនាយការបាក្់ដី នងិបរិវរតន៍ ក្៏ដូចជារររួេនិរិយការបំេលុ និងកាក្

េំណល់សៅក្ផនលងសធវើការ និងជំរុុំសាន ក្់សៅ។ វាជាការរគប់រគងសមើលរបចំានថ្ៃេីការចលរ័ដ(ីដឹក្) និងការងារ

ការសាងេងស់ដើមបសីធវើឲ្យរបាក្ដបានអនុវរតតាមការបដបិរតិបរិសាា នររឹមររូវក្នតងក្ំឡតងសេលននក្ិចចេនយា.។ 

របាយការណ៍អនុគសរោងសទៀងទារន់ឹងររូវបានផចក្ចាយដល់អជាា ធរក្មពតជាផដលពាក្់េ័នធ (ឧ. រក្េួង

បរិសាា ន គណៈក្ោា ធិការទសនលសមគងគក្មពតជា) ។ 

៥១.  វិធានការបរិសាា ន និងេងគមទាងំសន៉ះនឹងររូវបានតាមដាន និងអនុវរតជាមួយរន  នងិវិធានការ 

េុខភ្ញេ និងេុវរ ាិភ្ញេ (ការការពារសររ៉ះថ្នន ក្់ចរាចរ ។ល។) ររូវបានអនុវរតសដាយអនក្ស  ការេរោប់ 

ក្ោល ំងេលក្មារបេរ់រ់ ។ វាគឺជាផ្នក្មួយននផ្នការរគបរ់គងបរិសាា នផដលទីរបឹក្ារររួេិនរិយការសាង

េង់ /វិេវក្ររបចំាការដាឋ នសធវើការេិនរិយអសងករអនុគសរោងរបចំាររោីេសលើផ្នការរគបរ់គងបរិសាា នសដើមបីៈ 

ក្/ ររឹមររូវតាមកាលបរិសចាទ និងសាា នភ្ញេសៅការដាឋ ន ខ/សធវើឲ្យរបាក្ដថ្នេមាភ្ញេលអ និងមិនលអោនជា 

ឯក្សារររឹមររូវ  គ/េិនិរយសមើលធារចុលូេរោប់បណតត ៉ះបណ្តត ល  /េិនិរយសមើលនរីិវិធីបនាទ ន់ និងសាា ន 

ភ្ញេការអនុវរតន៍ និង ង/វាយរនមលភ្ញេទទលួខុេររូវរបេ់អនក្ស  ការ ។ 



៥២. ការតាមដាន និងរររួេនិរិយបរសិាា ននឹងររូវបញ្ចូលសៅក្នតងការរគប់រគងគសរោង និងរបេន័ធននការ 

រាយការណ៍ ។ អជាា ធររដាឋ ភិបាលពាក្់េន័ធនឹងររូវចលូរួមក្នតងការេិនរិយអសងករការអនុវរតន៍អនុគសរោង និង 

ទទួលបានឯក្សារចមលងននរបាយការណ៍តាមដាន។ វាមិនោនហានិភយ័បរិសាា នធៃន់ធៃរ ឬ្លប ៉ះពាល ់

េងគមអវិជជោនេីអនុគសរោង ផដលមិនបានគរិគតូាមរយៈការអនុវរតន៍ផ្នការរគបរ់គងបរិសាា នសទ។ 

ឧបេមព័នធទី ៣ េសងេបសររងេក្មាភ្ញេតាមដានសរកាមអនុគសរោង និងក្ំណរ់ជាក្ោ់ក្េី់បា រាផម ររផដល

នឹងររូវតាមដាន ទីតំាងរបេ់ក្ផនលងតាមដាន ភ្ញេញឹក្ញាប់និងរយៈសេលននការតាមដាន។ ជាទូសៅ របសភទ

ននរបាយការណ៍តាមដានេីរររូវបានសេនើ: ១. រររួេិនរិយដំសណើររើក្ចសរមើនននការងារ និង ២. ការរររួេនិរិយ

ការអនុវរតររមឹររូវននបរសិាា ន។ 

 

៤.៣ ការម្រៀបចាំការអនុវរតន៍ផផនការរគប់រគងបរិស្ថា ន 

៥៣. ខណៈផដលគណៈក្ោា ធកិារទសនលសមគងគក្មពតជានងឹសធវើជាភ្ញន ក្់ងាររបរិបរតេិរោប់គសរោងអភិវឌ្ឍន៍ 

ធនធានទឹក្ចរមត៉ះទសនលសមគងគ េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរ់គងរដឋបាលជល្លផដលជាភ្ញន ក្់ងារអនុវរតេរោប ់

េោេភ្ញគទី ១ នឹងអនុវរតអនុគសរោង និងរក្ាឯក្សារ រួមទាងំថ្រចមលងក្ចិចេនយា.ទាងំអេ់ និងលខិរិ 

អនុញ្ញា របរិសាា ន។ េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរ់គងរដឋបាលជល្លនឹងចារ់មស្តនតីចលូរួមេរោបក់ារពារ 

បរិសាា ន និងការការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់េរោប់អនគុសរោង និងការអនុវរតររមឹររូវនឹងការទាមទាររបេ់

ផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន។ 

៥៤. អនក្ស  ការនឹងទទលួខុេររវូេរោបក់ារអនុវរតន៍ររឹមររូវតាមក្រកិារេញ្ញា បរិសាា នដូចផដលបាន 

បងាា ញក្នតងក្ិចចេនយា.។ ក្នតងក្រណីរក្ស ើញវរាតបរុាណសដាយនចដនយ អនក្ស  ការររវូបញ្ឈបក់ារងារភ្ញល ម (រហរូ

ដលោ់នដសំណ្ត៉ះរសាយ) និងការ្តលដ់ំណឹងជាោយលក្េអក្េរេីអនក្រគប់រគងគសរោងផដលនឹង្តល់

ដំណឹងភ្ញល មៗេោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាលជល្ល។ េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់រគងរដឋបាល 

ជល្លររូវ្តល់ដំណឹងទាងំរដឋបាលទទលួបនទតក្ នងិអជាា ធរផដនដីក្នតងរយៈសេល ២៤សោ ង។ អងគភ្ញេ 

រដឋបាលទទលួបនទតក្ ផដលររូវបាន្តល់ដំណឹងររូវចារ់វិធានការចំាបាច់សដើមបកី្ររ់តានូវរបក្គំសហើញ នងិ 

ក្ំណរ់លក្េខណឌ េរោប់បនាយ្លប ៉ះពាល់ក្នតងសេល ០៧ នថ្ៃនននថ្ៃបំសេញការងារ ។ 

តារាង ៣ ការទទលួខេុររវូេរោបអ់នវុរតអនគុសរោងផ្នការរគបរ់គងបរសិាា ន 

េហគមន៍/ភ្ញន ក្់ងារ ការទទលួខុេររូវ 

  គណៈក្ោា ធិការទសនលសមគងគជារិក្មពតជា ទទួលខុេររូវ េរោបក់ារតាម 



គណៈក្ោា ធិការទសនលសម

គងគជារិក្មពតជា 

ដានទសូៅ និងការរាយការណ៍សររេតាមសរលនសោបាយេុវរាភិ្ញេ 

គសរោង។ 

 ជាផ្នក្ននការរាយការណ៍ជារបចំា សររេតាមសរលនសោបាយ 

េុវរាិភ្ញេររូវេរមបេរមលួសដាយគណៈក្ោា ធកិារទសនលសមគងគផដល

ជាោច េ់គសរោងសហើយររូវបញ្ជូនរបាយការណ៍សៅធនាររ រាល់ឆ្ោេ 

និងរក្េួងបរិសាា នរាល់ររោីេមតង។  

 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេ 

រគប់រគងរដឋបាល 

ជល្ល 

 

 េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរគងរដឋបាលជល្លទទលួខេុររូវេរោប់

ការតាមដាននិងសធវើរបាយការណ៍ទូសៅេីការអនុវរតន៍អនគុសរោងផ្ន

ការរគបរ់គងបរិសាា ន។ 

 េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរគងរដឋបាលជល្លអាចជលួទីរបឹក្ាបរិ

សាា នឲ្យជួយក្នតងការតាមដាន និងរររួរតាសមើលការអនវុរតន៍គសរោង 

ផ្នរគប់រគងបរិសាា ន។ 

 េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគបរគងរដឋបាលជល្លទទលួខេុររូវសរៀបចំ 

របាយការណ៍តាមដានរបចំាររីោេជនូគណៈក្ោា ធកិារទសនលសមគងគ 

ជារិក្មពតជា និងមនទីរបរិសាា ន។ 

 

ទីរបឹក្ារររួេិនរិយការ

សាងេង់/ឬវិេវក្ររបចំា

ការដាឋ ន 

 ទីរបឹក្ារររួេិនរិយការសាងេង់/ឬវិេវក្ររបចំាការដាឋ ននិងជួយ

រដឋបាលជល្លេរោប់ការតាមដានទិដឋភ្ញេបរិសាា នក្នតងក្ំឡតងសេល

អនុវរតគសរោង។  

 ទីរបឹក្ារររួេិនរិយការសាងេង់/ឬវិេវក្ររបចំាការដាឋ នររូវេនយល់

អនក្ស  ការេីការទទលួខុេររូវរបេ់េួក្សគក្នតងក្ចិចរបជុេំីផ្នការការ់

បនាយ្លប ៉ះពាល់ផដលោនក្នតងក្ិចចេនយា.។ ទីរបឹក្ារររួេនិរិយការ

សាងេង់/ឬវិេវក្ររបចំាការដាឋ នសដើររនួាទីេំខាន់ក្នតងការតាមដាន 

នឹងទទួលខុេររូវេរោប់ៈ (១)្តល់របាយការណ៍តាម ដានរបចំាផខេី

ការអនុវរតនផ៍្នរគបរ់គងជនូរដឋបាលជល្លរហរូដល់ការបញ្ចប់នន

ការងារការងារ និង(២)ចារ់វិធានការេមរេប ក្នតងក្រណីោនការមិន 

សររេតាមវិធានផ្នការរគប់រគងបរិសាា នផដលបានសេនើ រួមទាងំការ



ខុេរន ននេនទេេន៍ស្េងៗេីផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន ។ ការរក្ស ើញ

សដាយនចដនយ និងេក្មាភ្ញេការ់បនាយជាក្់ោក្ផ់ដលបាននឹងក្ំេុង

អនុវរត ឬររមូវឲ្យអនុវរត ។  

 

អនក្ស  ការ

(ោច េ់ក្ិចចេនយា.) 

 សធវើេក្មាភ្ញេសដើមបកីារ់បនាយរាល់្ លប ៉ះពាល់អវិជជោនផដលអាច 

សក្ើរោនរេបជាមយួអនុគសរោងផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន។ 

 ទំនាក្់ទំនងោ ងេក្មាជាមយួអនក្រេតក្ និងសធវើេក្មាភ្ញេការពារការ 

រុំខានក្នតងសេលសាងេង់ ។ 

 ររូវរបាក្ដថ្នបុគគលិក្ និងក្មាក្រទាងំអេយ់ល់េីនរីិវធិី និងក្ិចចការ 

របេ់េួក្សគផដលោនក្នតងផ្នការរគបរ់គងបរសិាា ន។ 

 រាយការណ៍ជូនរដឋបាលជល្លេី្លវិបាក្ និងដំសណ្ត៉ះរសាយនានា 

 រាយការណ៍ជូនអជាា ធរផដនដី អនក្រគប់រគងអនុគសរោង របេិនសបើោន 

សររ៉ះថ្នន ក្់បរិសាា នសក្ើរសឡើង និងេរមបេរមលួជាមយួភ្ញន ក្់ងារ នងិ 

អនក្ពាក្់េ័នធេំខាន់ៗសដើមបីសដា៉ះរសាយបញ្ញា ទាងំសន៉ះ។ 

 

អជាា ធរផដនដី 

និងេោគមន ៍

 ចូលរួមក្នតងដំសណើរសរៀបចំអនុគសរោង និងររូវរបាក្ដថ្នមរិរបេេួ់ក្

សគររូវបានយក្មក្េចិារណ្ត  ។ 

 តាមដានេក្មាភ្ញេអនក្ស  ការក្នតងការសររេតាមសរលនសោបាយ 

េុវរាិភ្ញេ។ 

 រាយការណ៍បញ្ញា ជូនទរីបឹក្ារររួេនិរិយការសាងេង់/វិេវក្ររបចំា 

ការដាឋ ន។ 

 មនទីរបរសិាា នសខរតទទលួខេុររូវេរោប់សធវើអធកិារក្ចិចរបរិបរតកិារ 

សាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររី។ 

 

៥៥. សេចក្តីេននដិាឋ ន និងជហំានផដលបានផណនំាសដើមបឲី្យរបាក្ដថ្នផ្នការរគបរ់គងបរិសាា នររូវបាន 

អនុវរតោនដូចខាងសរកាមៈ 

 សធវើឲ្យរបាក្ដថ្នអនក្ស  ការយក្ចរិតទុក្ដាក្់ចំសពា៉ះការការ់បនាយ្លប ៉ះពាលប់រសិាា ន ផ្នការរគប់ 

រគងបរិសាា នោនបញ្ចូលក្នតងការក្ំណរល់ក្េណៈបសចចក្សទេរបេ់ក្ិចចេនយា.។ 



 ររូវរបាក្ដថ្នអនក្ស  ការយល់េីេក្មាភ្ញេផដលររូវអនុវរតនិងរនមលចំណ្តយទាក្់ទង ការរគប់រគង 

បរិសាា ន  និងររូវរបាក្ដថ្នេក្មាភ្ញេ និងវធិានការផដលររមូវររូវបានដាក្រ់នមលក្នតងគសរោងសេនើេុំ

សដញនថ្ល  ក្ិចចរបជុំមុនការសដញនថ្លនឹងេិភ្ញក្ាេីផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន។ 

 ររផដលក្ចិចេនយា.ររូវបានចុ៉ះហរាសលខា  អនក្ស  ការនឹងររូវបានេសងេបជូនេីការរគបរ់គង 

បរិសាា នសដាយោច េ់គសរោងេនយល់េកីារការពារ/ការការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់ផ្នការរគបរ់គង 

បរិសាា នោនបញ្ចូលក្នតងក្ិចចេនយា.របេ់េួក្សគ និងការតាមដានបរសិាា នផដលររូវអនុវរត។ 

 ទីរបឹក្ារររួេិនរិយការសាងេង់/វិេវក្ររបចំាការដាឋ នគរួរាយការណ៍របចំាផខេកីារអនុវរតន៍ និងការ 

 រើក្ចសរមើនពាក្់េន័ធនឹងការសររេតាមផ្នការរគបរ់គងបរិសាា ន។ 

 

៤.៤ ការអភិវឌ្ឍន៍ស្រាភ្ញព និងការបណតរ ុះបណ្តត ល 

៤.៤.១ ការបណតរ ុះបណ្តត លផផនការរគប់រគងបរិស្ថា ន 

៥៦. ការបណតត ៉ះបណ្តត លេផី្នការរគបរ់គងបរិសាា នររូវបាន្តល់ដល់មស្តនតីរដឋបាលជល្លផដលទទលួ

ខុេររូវការអនុវរតនផ៍្នការរគប់រគងបរសិាា ន អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ារររួេិនរិយការសាងេង់/ឬ  វិេវក្ររបចំា

ការដាឋ ន និងអជាា ធរមលូដាឋ នក្នតងក្ំឡតងសេលការអនុវរតន៍អនុគសរោង។ សន៉ះគឺសដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នៈ (ក្) 

េក្មាភ្ញេអនុគសរោងផដលសេនើសឡើងររូវបានឆ្លត៉ះបញ្ញច ងំរគបរ់រន់ (ខ) វិធានការការ់បនាយ ររូវបានបញ្ចូល 

ក្នតងឯក្សារសដញនថ្ល និងឯក្សារក្ិចចេនយា.សហើយការរគបរ់គងនិងការតាមដានការអនុវរតការងាររបេ់

អនក្ស  ការររូវបានសធវើសដាយរដឋបាលជល្ល ឬទីរបកឹ្ាបរសិាា ន នងិ (គ) របឹក្ាសោបល់ជាមយួភ្ញន ក្ង់ារ

មូលដាឋ ន និងេហគមន៍ររូវបានសធវើក្នតងសេលសធវើផ្នការ និងការអនុវរតនអ៍នុគសរោង។ ចំណ្តយបា នស់ាា ន

េរោបក់ារបណតត ៉ះបណ្តត លសន៉ះោនចនំនួ ១៥ ០០០ ដោុល  សហើយររូវបានបញ្ចូលក្នតងចំណ្តយគសរោង

បណតត ៉ះបណ្តត លេតីេីបញ្ញា េវុរាិភ្ញេ។ 

៤.៤.២  ការបណតរ ុះបណ្តត លរបរិបរតិការស្ថា នីយ៍ភ្ញា ស់កូនររ ី

៥៧. ការបណតត ៉ះបណ្តត លោនសារៈេំខាន់ណ្តេ់ េរោបភ់្ញេសជាគជ័យននរបរិបរតិការសាា នយី៍ភ្ញា េក់្ូន

ររសីដាយសារមនិធាល បោ់នសាា នយី៍ភ្ញា េក់្ូនររីក្នតងសខរតេទឹងផររងេីមុនមក្ មរនីតទាងំអេទ់ាងំររូវការការ

បណតត ៉ះបណ្តត លទាងំមុនសេល និងក្ំឡតងសេលរបរបិរតកិារក្ផនលងបងាក រ់េូជររី ។ ចំណ្តយបា ន់សាា នេរោប់

ការបណតត ៉ះបណ្តត លសន៉ះោនចំនួន ៣០ ០០០ ដោុល  និងររូវបានបញ្ចូលក្នតងចណំ្តយរបរិបរតកិារ។ ការ

បណតត ៉ះបណ្តត លគួរររូវផចក្ជា ៣ ផ្នក្ដចូជាៈ 



 ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោបអ់នក្រគប់រគងក្ផនលងបងាក រ់េជូររ ី

 ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោបអ់នក្ជីវសាស្តេតជល្ល 

 ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោបរ់បជាក្េិក្រ 

៤.៤.២.១ ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោបអ់នក្រគបរ់គងសាា នយីភ៍្ញា េក់្នូររ ី

៥៨. អនក្រគប់រគងសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររីគួរជាអនក្ផដលោនបទេិសសាធន៍ក្នតងការបងាក ររ់រ ី និងចញិ្ច ឹមររីជា

មយួនឹងចំសណ៉ះដឹងេីការរគប់រគង ។ ររន់ឹងររូវទទលួខុេររូវេរោប់ក្ិចចការបសចចក្សទេទសូៅ  ហិរញ្ាវរ ាត 

និងការរគប់រគងអងគការចារ់តំាង ។ ររមូវការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោប់រនួាទសីន៉ះោន ក្មាវើធី្ លរិក្មាររ ី

ការរគប់រគងសាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររី ការសធវើផ្នការហិរញ្ាវរ ាត និងថ្វិកា សហើយនិងការសធវើផ្នការបុគកលិក្។ 

ការបណតត ៉ះបណ្តត លសន៉ះគួរររូវបានសធវើមនុរបរិបរតិការសាា នយីភ៍្ញា េ់ក្ូនររី ។ 

 

៤.៤.២.២ ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោបអ់នក្ជីវសាស្តេតជល្ល 

៥៩. អនក្ជីវសាស្តេតជល្លនងឹទទួលខុេររូវេរោបក់ារបងាក រ់ររី ការបំប ន និងការចិញ្ច ឹម ការបណតត ៉ះ

បណ្តត ល ៣  រឺ៤ វគគររូវការេរោបម់នុេេទាងំសន៉ះរួមោន៖ 

1. ការបងាក រ់ររ ី

2. ការបំប នររ ី

3. ការចញិ្ច ឹមររ ី

4. ចំណី និងការ្តលច់ំណី 

5. ជំងរឺរ ី

6. គុណភ្ញេទឹក្ 

7. ្លរិក្មា Moina  

8. ការរគបរ់គងសាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររ ី

9. ការ្េេវ្ាយជល្ល 

៦០. ការបណតត ៉ះបណ្តត លទាងំសន៉ះ គួរររូវបានសធវើក្នតងក្ំឡតងសេលសាងេង់សាា នីយភ៍្ញា េ់ក្ូនររីមនុសេល 

របរិបរតិការសាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររី។ ការបណតត ៉ះបណ្តត លអាចររូវសធវើក្នតងរបសទេក្មពតជា ឬរបសទេក្នតងក្មាវិធី



ជល្លគណក្មាការទសនលសមគងគដូចជារបសទេនថ្ ឬរបសទេសវៀរណ្តម សរកាមក្ិចចេហការជាមួយក្មា វិធី

ជល្ល ។ 

៤.៤.២.៣ ការបណតត ៉ះបណ្តត លដលក់្េកិ្រចញិ្ចមឹររ ី

៦១. សដាយសារការចញិ្ច ឹមររីជាសរឿងថ្ាីេរោបរ់ំបន់ ក្េិក្រគួរររូវបានបណតត ៉ះបណ្តត លសលើទិដឋភ្ញេមួយ

ចំនួនននការចញិ្ច ឹមររីតាមរយៈក្មាវិធី្េេវ្ាយ។ ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោប់ក្េកិ្រអាចររូវបានផចក្ជា ២ 

ផ្នក្ ឧទាហរណ៍ការបណតត ៉ះបណ្តត លេរោប់របរិបរតិការសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររខីាន ររចូ និងការបណតត ៉ះបណ្តត ល

េីការចញិ្ច ឹមររី។ ោច េ់សាា នីយភ៍្ញា េ់ក្ូនររគីួរររូវបានបណតត ៉ះបណ្តត លសលើការបងាក ររ់រី និងការបំប នររី រមួ

ទាងំការសរៀបចំណី ជំងឺ និងការសរៀបចំរេ៉ះ។ ខណៈផដលក្េិក្រចញិ្េមឹររីគួរររូវបានបណតត ៉ះបណ្តត លសលើការ

ចិញ្ច ឹមររី ការសរៀបចំចំណីររី និងជំងរឺរី។ ការបណតត ៉ះបណ្តត លទាងំសន៉ះនឹងររូវសធវើសឡើងសដាយមស្តនតសីាា នយី៍

ភ្ញា េក់្ូនររីសខរតសៅឆ្ន ំទី ២ ននរបរបិរតិការសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្ូនររី ។ 

៤.៥ ការពមិ្ររុះម្ោបល់ស្ថធារណៈ និងការបិរផាយព័រ៌ោន 

៦២. ្លប ៉ះពាលស់ដាយសារការសាងេង់សាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររី នឹងររូវបានេិភ្ញក្ាជាមួយអជាា ធរ

មូលដាឋ ន េហគមន៍មលូដាឋ ន និងអងគការឯក្រាជយនានាផដលរបរបិរតិការក្នតងរំបន់ផដលទទួលឥទធ ិេលេី

អនុគសរោង។ វិធីសាស្តេតផដលររូវសរបើរមួោនការេិភ្ញក្ាជារក្តម និងច៉ុះសៅេិនរិយអសងករសមើលក្ផនលងរបេ់

អនុគសរោង។ ការរបឹក្ាសោបល់ជារបចំានឹងររូវបានសររងក្នតងជំហា នននអនុគសរោង (ការគណនាលំអរិ 

មុនការចាប់ស្តើមសាងេង់ និងក្ំឡតងសេលសាងេង់) ។ 

៦៣. រេបជាមួយសរលនសោបាយរបរបិរតិរបេ់ធនាររេភិេសោក្េីការទទលួបានេរ័ោ៌ន និង OP 

4.01 (ការអសងករបរសិាា ន) រដឋបាលជល្លររូវ្តល់គសរោងសេនើេុំេសងេបផដលោនសរលសៅ ការ

េិេណ៌នា និង្លប ៉ះពាល់ផដលអាចសក្ើរោន នងិវិធានការការ់បនាយេរោប់រក្តមមនុសេលក្ិចចេិភ្ញក្ា

សដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នេួក្ររោ់នសេលរគប់ររន់េនិរិយ និងចលូរួមសោបល់ក្នតងសេលេិភ្ញក្ា។ ផ្នការ

រគប់រគងបរសិាា នចុងសរកាយនឹងររូវបិទ្ាយជាសាធារណៈតាមរយៈសគហទំេ័ររបេ់រដឋបាលជល្ល នងិ

សាោសខរតេទឹងផររងជាភ្ញសាផខា រ។ ឯក្សារចមលងននផ្នការរគប់រគងបរសិាា នចុងសរកាយោនរំក្លទ់ុក្

សៅសាោ ុផំដលអាចឲ្យអនក្ពាក្់េ័នធសរបើរបាេ់បាន។ 

 



៥. ឯកស្ថរម្ោង 

 ១. ចាប់េតីេីការការពារបរសិាា ន និងការរគបរ់គងធនធានធមាជារិ 

 ២. ចាប់េតីេីជល្ល 

 ៣. ចាប់េតីេីការងារ 

 ៤. ចាបេ់តីេីការការពារបរិកិ្ភ័ណឌ វបបធម៌ 

 ៥.ឯក្សារេសងេបេតីេកីារេិក្ាភ្ញេអាចសធវើសៅបានេរោប់សាា នយីភ៍្ញា េ់ក្ូនររសីៅសខរតេទឹងផររង។ 

៦.សររងការរគប់រគងបរសិាា ន និងេងគមេរោប់គសរោងរគបរ់គងធនធានទឹក្ចរមត៉ះទសនលសមគងគ

ដំណ្តក្ក់ាលទ ី៣។  

 ៧.អនុរក្រិយេតីេីការរគប់រគងេំណល់រងង (No 36ANRK.BK) 

 ៨. អនុរក្រិយេតីេកីាររររួេនិរិយការបំេលុខយល់ និងការរុំខានសដាយេំសលង (No.42ANK.BK) 

 ៩. អនុរក្រិយេតីេកីាររររួេនិរិយការបំេលុទឹក្ (No.27ANK.BK) 

 



៦. ឧបស ព្័នធទ ី១: ការផតល់កិចចសនា 

ការក្ំណរល់ក្េខណឌ បសចចក្សទេននក្ិចចេនយា.សផ្លត រសលើការការពារបរសិាា នដចូជា៖ ផ្នក្សន៉ះសរៀបរាប់ការ 

ររមូវក្នតងការការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់បរសិាា នផដលររវូអនុវរតសដាយអនក្ស  ការ និងវិធានការផដលររវូ 

អនុវរតសដាយអនក្ស  ការទាក្ទ់ងការការពារបរសិាា ន។ អនក្ស  ការររូវសររេតាមរាល់ចាប់ និងបញ្ារិរបេ់ 

រាជរដាឋ ភបិាលក្មពតជាទាក្់ទងការការពារបរសិាា ន។ ជាងសន៉ះសៅសទៀរអនក្ស  ការររូវ្តលផ់្នការការ់បនាយ

្លប ៉ះពាលប់រិសាា ន នងិការតាមដានសដាយភ្ញជ ប់មក្ជាមួយនឹងក្មាវិធផីដលសេនើសឡើងផ្អក្សលើការររមូវនន 

ផ្នការរគប់រគងបរសិាា នផដលបានសរៀបចំក្នតងក្ំឡតងសេលសរៀបចំអនុគសរោង និងក្ំណរ់ក្នតងលក្េណបសចចក្ 

សទេសន៉ះ។  វិេវក្រនឹងបញ្ឈបក់ារងាររបេ់អនក្ស  ការរបេិនសបើលក្េខណឌ ននផ្នការបរសិាា នផដលបាន 

រេមសរេៀងមិនររូវបានសររេតាម។ អនក្ស  ការររូវចារ់តំាងេោជិក្បុគគលិក្ជាន់ខពេ់របេខ់លួ នោន ក្ទ់ទួល 

ខុេររូវតាមដានការអនុវរតនផ្នការបរសិាា ន ក្៏ដចូជាផណនំាបុគគលិក្ដន៏ទសទៀរ និងរាយការណ៍ជូន 

 វេិវក្រ។ ផ្នការរគប់រគង និងតាមដានបរិសាា នររូវបាន្តល់ជាផ្នក្មយួននរសបៀបេរោប់សលើក្សឡើងផដល 

បានសររងក្នតងការសរៀបចរំបេ់អនក្ស  ការ និងរសបៀបននការសធវើឲ្យេសរមចការងារផដលររមូវក្នតងលក្េណ: 

បសចចក្សទេសន៉ះ ។ 

ម្ធវ ើ 

១. ក្ំណរ់សោ ងសធវើការក្នតងសេលនថ្ៃ ជាេិសេេក្នតងរំបនភ់មូិអនក្រេតក្ និងរររួេិនរិយសលបឿនសបើក្បរ 

២. បនាយការកាយដី និងការក្ំេប់សចាល 

៣. បនាយការបសងកើររសតត ដីថ្ាី និងររូវបរិេញ្ញា េំរល ់

៤. បនាយការក្ក្េទ៉ះចរាចរ និងការបងកធលូី និងេំសលង 

៥. ផថ្ទារំថ្យនត និងសរគឿងចរក្ឲ្យបានររឹមររូវ 

៦. ដាក្់េញ្ញា េុវរ ាិភ្ញេររមឹររូវ (ទាងំនថ្ៃ ទាងំយប់) និង្េេវ្ ាយដំណឹងជូនអនក្រេតក្ 

៧. សជៀេវាងការក្ំេប់សរបង និងជារិេុល រមួទាងំេុវរ ាភិ្ញេក្នតងការដឹក្ជញ្ជូន និងេតតបទុក្ 

៨. សរៀបចំទុក្ដាក្់ឲ្យបានលអទាងំក្នតងការដាឋ ន និងក្ផនលងេតតក្សដើមបីេុវរ ាិភ្ញេក្មាក្រ និងរបជាេលរដឋ 

(របមូល និងយក្សចញេណំល់ក្ំសទចក្ំទីសដើមបីឲ្យការដាឋ នោនេណ្តត ប់ធាន ប់ នងិេុវរ ាិភ្ញេ សរៀប 

ផ្នការ និងអនុវរតការទុក្ដាក្់េំណលរ់រឹមររូវ សរៀបចំក្ផនលងការងារ និងេំភ្ញរៈទាងំអេ់ឲ្យោន 

រសបៀបសរៀបរយ សរៀបឲ្យោនក្ផនលងនិងរបដាបដ់ាក្់កាក្េំណល់ រក្ាជសណត ើរ ្លូវសវៀង និងការពារ 

ការបារ់េភំ្ញរៈផដលទុក្សលើរំបលូ និងក្ផនលវាល  ទុក្េំភ្ញរៈោ ងរិច ២ផម ររេីផគមដំបូល ជងាតក្ 



ឬសាន មសភ្ញល ៉ះ យក្សចញ ឬេរ់ផដក្សរលផដលោនសចញេីសឈើ ទុក្ទុសោ ផខេសភលើង ។ល។ ឲ្យឆ្ៃ យ

េី ល្ូវសដើរ ឬក្ផនលងសធវើការ រគប/ការពារររមឹររូវរសតត ដី ោនរបដាប់េរោប់េនលរ់អគគីភយ័ និងទុក្

ក្ផនលងងាយរក្ ។ 

៩. ្គរ់្ គង់ទឹក្សាអ រ បងគន់អនាមយ័ និងមុងការពារមូេដល់ក្មាក្រ 

១០. សជៀេវាេជសោល ៉ះេងគម និងវបបធម៌រវាងក្មាក្រ នងិរបជាេលរដឋក្នតងរបំន់ 

្ិនររូវម្ធវ ើៈ 

១.មិនររូវឲ្យេំរាមរជត៉ះរាយបាយក្នតងរបំន់គសរោង ឬឲ្យេរវចលូបសនាទ បងោ់មក្(ផឆ្ក ឆ្ា  រជូក្ 

។ល។)ររូវោនរបដាប់ទុក្ដាក្់ររមឹររូវ។ 

២. មិនររូវសបា៉ះសចាលឧបក្រណ៍ ឬេំភ្ញរៈវរាតធារុសដើមស្េងៗ 

៣. មិនររូវសលើក្សឡើង ឬបនាទ បចុ៉ះឧបក្រណ៍ឬបរកិាេ សដាយផខេឬទសុោននឧបក្រណ៍ឬបរិកាេ សនា៉ះ។ 

       ៤. សរបើរទនាបប់ារសដាយ រងរភ្ញជ ប់សលើរបដាបដ់ាក្់សដើមបកីារងារការបសងកើរអគគីេនីអាកាេ ។ 

       ៥. មិនអនញុ្ញា រឲ្យក្មាក្របរបាញ់េរវក្នតងរបំនក់ារពារ ។ 

ក្ណំរេ់ោគ លេ់ខំាន់ៗ សលើេោា រៈផដលងាយសឆ្៉ះ នងិងាយ្ទត៉ះ 

១.រក្ាេោា រៈងាយសឆ្៉ះ នងិ្ទត៉ះ ដូចជាសាងំ សរបង និងសរគឿងផដលអាចសឆ្៉ះស្េងៗឲ្យសៅឆ្ៃ យេ ី

វរាតដនទ។ 

២.រក្ាេោា រៈងាយសឆ្៉ះ នងិ្ទត៉ះសៅក្នតងធុងររឹមររូវជាមួយនឹងការបិទេរ័ោ៌នបានចាេោ់េ់ 

៣.សរៀបចសំារធារុសឆ្៉ះ សរបង រក្ណ្តរ់ និងេោា រៈងាយសឆ្៉ះក្នតងធុងររឹមររូវ 

៣.ទុក្ធុងផដលោនសារធារុសឆ្៉ះសេញឲ្យសៅទីតំាងខពេ់ 

៤.ទុក្ធុងផដលទសទឲ្យសៅដាច់សដាយផឡក្េីសគ 

៥.ដាក្់នូវេញ្ញា ហាមឃ្រជ់ក្់បារើ  ការសរបើរបាេឧ់បក្រណ៍បសងកើរសភលើងសៅក្នតងរំបន់ផដលោនេោា រៈ

ងាយសឆ្៉ះផដលរក្ាទុក្សៅទីសនា៉ះសឡើយ។  

៦.ទុក្ និងចងនូវបំេង់ហាគ េសៅទីតំាងខពេ់ 

៧.សធវើក្ំណរ់េោគ លស់ៅសលើបំេង់ហាគ េទសទ និងទុក្េួក្វាឲ្យដាច់សដាយផឡក្េីបំេង់ហាគ េផដលសេញ 

ឬមិនទាន់សេញ។ 

       ៨.េិនិរយសៅសលើរំបនរ់ក្ាទុក្ទាងំអេ់ឲ្យបានររមឹររូវ 



៩.ធានាឲ្យបានថ្នេោា រៈអគគិេនីទាងំអេ់    និងក្ុងតាក្់ោនបំពាក្ឧ់បក្រណ៍អសងករការ្ទត៉ះសឆ្៉ះ      

ផដលជាក្ផនលងផដលេោា រៈងាយសឆ្៉ះររូវបានរក្ាទុក្សៅទីសនា៉ះ។   

េខុភ្ញេ េវុរាភិ្ញេ នងិសររ៉ះថ្នន ក្ ់

អនក្ទទួលស  ការររូវផរធានាថ្ន ផ្អក្សលើការអនុវរតេមរេប ផ្នក្េុខភ្ញេ េុវរាភិ្ញេ និងេុខោភ្ញេសៅ

ក្ផនលងការងារក្មាក្រ ក្៏រួមបញ្ចូលទាងំអនក្ទទលួស  ការបនាទ ប់េីររ់ និងរាល់មនេុេទាងំអេ់សៅក្នតងការដាឋ ន

ររូវបានរក្ា និងការពារ។ អងគភ្ញេផដលទទលួបនទតក្សលើការដាឋ នេំណង់ នងិក្ផនលងសធវើការររូវសដើរតាម

បញ្ារតកិារពារេុវរាិភ្ញេផដលោនរសាប់សៅក្នតងរបសទេក្មពតជា។ ទំនួលខុេររូវរមួោន៖ 

(ក្) ការ្តល់ និងការផថ្ទាសំរគឿងចរក្េំណង់ េោា រៈបរិកាេ រ និងរបេន័ធការងារ ផដលោនដាក្់េនលឺេុវរ ាភិ្ញេ 

និងេុវរ ាិភ្ញេ និងមនិប ៉ះពាល់ដល់េុខភ្ញេ។ 

(ខ) ការរបរិបរតនិនការសរៀបចំបានេមរមយ សដើមបីធានាេុវរាិភ្ញេ និងបសញ្ជៀេហានិភយ័ដល់េុខភ្ញេភ្ញជ ប ់

ជាមួយនឹងការសរបើរបាេ ់ ការសដា៉ះរសាយ ការរក្ាទកុ្ ការដឹក្ជញ្ជូន និងការសចាលសារធារុ នងិវរ ាតធារ ុ

នានា។ 

(គ) ការ្តល់េសមលៀក្បពំាក្់ និងឧបក្រណ៍ការពារសាា នយី៍ជំនយួបឋមដល់មយួបុគគលិក្ និងឧបក្រណ៍ចំា

បាច់ នងិេ័រោ៌ន ការបងាា ញេីរសបៀបការបណដត ៉ះបណ្តដ ល និងការរររួេិនរិយោនលក្េណៈចំាបាច់សដើមបីធានា

េុខភ្ញេ និងេុវរ ាភិ្ញេសៅក្ផនលងសធវើការរបេ់ជនទាងំអេ់សៅក្ផនលងការងាររេបតាមចាប់ននរបសទេ

ក្មពតជា។  

( ) ការ្តល់មស្តនតោីនលក្េណៈេមបរតិរគបរ់រន់ ឬជាការសរៀបចំមស្តនតីរក្ាេុវរាភិ្ញេក្នតងចំសណ្តមបុគគលិក្

ជាន់ខពេ់ ផដលជាអនក្ោនចំសណ៉ះដឹងជាក្ោ់ក្់ននការរក្ាេុវរ ាិភ្ញេ និងបទេិសសាធនន៏នការរបតងរបយរ័ន 

សលើការងាររេសដៀងរន  និងជាអនក្ផដលផណនំាសលើបញ្ញា ទាងំអេ់ផដលប ៉ះពាល់ដលេ់ុវរ ាិភ្ញេនន ក្មាក្រ និង

សធវើសឡើងសលើវិធានការសដើមបីសលើក្ក្មពេ់េុវរ ាភិ្ញេ។   

(ង)ការ្តល់ និងការផថ្រក្ានូវការចលូសៅកាន់ទីក្ផនលងនានាសៅក្នតងការដាឋ ន ឲ្យេាិរសរកាមសាា នភ្ញេផដល 

ោនេុវរាភិ្ញេ សហើយរា នហានិភយ័។ 

(ច) ការ្តល់អនាម័យទកឹ្ ហាមការសចាលេរោម សដាយអនុវរតតាមចាប់ននរបសទេក្មពតជា និងការសធវើឲ្យ 

េមរេប និងការសេញចរិតេីេំណ្តក្់វិេវក្រ របជាជន ការិោលយ័ េិកាេ សាោ និងមនទីរេិសសាធនរ៍រូវសធវើ 

សឡើងសៅក្នតងរំបន់ ឬជំរុុំសនា៉ះ។  



(ឆ្) ការ្តលប់ងគន់អនាមយ័េមរមយ និងរគបរ់រន់ និងការសរៀបចំស្េងសទៀរផ្នក្អនាម័យសៅតាមទីតំាង 

ផដលជាក្ផនលងការងារឲ្យរេបសៅនឹងការក្បួនរក្ាអនាមយ័សៅក្នតងរំបន់សនា៉ះ។ 

(ជ) ការរបរិបរតនិនវធិានការេមរមយជាមួយនឹងការេិសររ៉ះសោបល់ជាមួយអាជាា ធរេុខភ្ញេសាធារណៈ 

សដើមបរីររួេនិរិយសៅក្នតងការដាឋ ន រួមោន ជំរុុំ េរវមេូ រុយ និងេរវលអរិរួមទាងំក្មាវិធីននការសរបើរបាេ ់

សារធារគុីមីសរបើក្នតងរំបន់សនា៉ះ ។ 

(ឈ) រាយការណ៍េីសេចក្តលីមអរិននសររ៉ះថ្នន ក្់ណ្តមយួសៅវិេវក្រ និងប លូីេ នងិសធវើឲ្យបានឆ្ប់តាម ផដល

អាចសធវើសៅបាន បនាទ ប់េីសររ៉ះថ្នន ក្ស់ក្ើរសឡើង។ 

អនក្ស  ការររូវចារតំ់ាងេោជិក្ោន ក្់ទទលួខុេររូវក្នតងចំសណ្តមបុគគលិក្របេ់ររ់សដើមបីសធវើេក្មាភ្ញេសេញ

សោ ងជាមស្តនតីការពារេុវរ ាិភ្ញេ សហើយររ់នងឹជូនដំណងឹេីការចារ់តំាងសន៉ះ។ មស្តនតកីារពារេុវរ ាភិ្ញេររូវោន

បទេិសសាធនរគប់សេលោនបញ្ញា ទាងំអេ់ ផដលទាក្់ទងសៅនឹងេុខភ្ញេ និងេុវរ ាភិ្ញេសៅការដាឋ ន សហើយ

នឹងសាគ ល់ចាេ់េីបទបញ្ារតេិុវរ ាិភ្ញេ និងចាប់ទាងំអេ់ផដលពាក្់េ័នធ។ មស្តនតីការពារ េុវរ ាភិ្ញេររូវោន

អំណ្តចសដើមបីទទលួការផណនំាេីវិេវក្រសលើបញ្ញា ផដលទាក្់ទងសៅនឹងេុខភ្ញេ និងេុវរ ាិភ្ញេរបេ់បុគគលិក្

សៅសលើក្នតងការដាឋ ន និងការអនុវរតភ្ញេោនេុវរាិភ្ញេសៅរំបនរ់បរិបរដកិារ។ មស្តនតកីារពារ េុវរ ាភិ្ញេររូវសធវើ

ការសរៀបច ំ សហើយក្មាក្រទាងំអេ់នងឹររូវបានររមូវឱ្យចូលរួមក្នតងវគគេិក្ារំរងទ់ិេ/េុវរាិភ្ញេសៅេបាត ហ៍

ដំបូងផដលេួក្សគចលូមក្សធវើការសៅក្នតងការដាឋ ន។ 

ការការពារធនធានទកឹ្ 

(១) ក្នតងអំឡតងសេលននការសាងេង់ អនក្ស  ការ ររូវអនុវរតនូវការទទលួខុេររូវផ្នក្រដឋបាលនិង ផ្នក្ចាប ់

ឲ្យបានសេញសលញ រាលក់ារបំេុលទឹក្ណ្តមួយ សដាយសោងសៅតាមចាប់ផដលោនរសាប់។ 

(២) អនក្ស  ការ ររូវធានាថ្នរា ន្លរិ្លសរបងឥនធនៈ សរបងរុំអលិ ថ្នន េំោអ រ ថ្នន ោំប ឬ សារធារុសររ៉ះ

ថ្នន ក្ស់្េងសទៀរររូវបានបងារូចូលសៅក្នតងរបភេទឹក្ និងរបេ័នធធារាសាស្តេត ឬក្៏ក្ផនលងបងាូរទឹក្សនា៉ះសឡើយ។ 

(៣) ការ្ទតក្កាក្េំណល់ ឬ េំរាម្លរិក្មា ក្៏ដូចជា ការចាក្់សាងំ និងការចរសរគឿងោ េុនី ឬរថ្យនត 

មិនររូវបានអនុញ្ញា រសៅក្នតងចោៃ យ ១០០ ផម ររេី្ លូវបងាូរណ្តមួយរួមទាងំរបេន័ធល ូ ឬរបេ័នធធារាសាស្តេត។ 

ការហរូសរបង និងសរបងឥនធនៈសៅសលើដី ររូវបានហាមឃ្រ់។ ការចាក្់សរបងសៅសរគឿងោ េុីនណ្តមួយនឹង

ររូវបានដាក្់ក្រមរិសៅក្ផនលងេតតក្សរបង និងររូវអនុវរតឲ្យបានេមរេបសដាយសរបើក្ាលបងាូរ និងបំេង់ 

េមរមយ។ អនក្ស  ការររូវសធវើការសរៀបចំឲ្យបានចាេោ់េ់ សដើមបីធានាឱ្យបានថ្នការបំេុលដី និងទឹក្សរកាម 

ដីររូវបានសជៀេវាង។ 



(៤) អនក្ស  ការររូវដាក្់ផ្នការមយួសៅអាជាា ធរពាក្េ់័នធសដើមបចីងអតលបងាា ញេីរបសភទននការដំសឡើង នងិ 

ទីតំាងរបេ់ខលួ ន ឧទាហរណ៍ សរបងឥនធនៈ នងិក្ផនលង្ទតក្េោា រៈ ក្ផនលងចាក្ស់ាងំ សរាងចរក្ក្ិន សរាងចរក្ 

ោយក្ផនលងោងរថ្យនតជាសដើម។ រាលក់ារដំសឡើងនីមយួៗ អនក្ស  ការ ររូវបងាា ញចោៃ យជិរបំ្រុសៅនឹង 

របេ័នធធារាសាស្តេត និងបណ្តត ញបងាូរទឹក្ ក្៏ដូចជាអណតូ ងសាធារណៈ ឬឯក្ជន។ េរោប់ការដំសឡើងណ្ត 

មយួ អនក្ស  ការររូវបងាា ញេំណុំផបបបទផដលបានេរសេរឲ្យសៅវិេវក្រនវូចោៃ យជិរបំ្ រុគឺ ២៥០ ផម ររ 

េីរំបននរេនបរងឬរបំនក់ារពារ។ 

(៥) អនក្ស  ការររូវដាក្់សេនើសៅវិេវក្រនូវផ្នការេសស្តងាគ ៉ះបនាទ ន់មយួចំសពា៉ះក្រណីក្ំេប់ ឬការលិចធាល យវរាត

ផដលោនសររ៉ះថ្នន ក្់ ឲ្យោនការអនុមរ័ជាមុនេនិមុនសេលចាប់ស្តើមសធវើការងារសន៉ះ។ សន៉ះមិនបានរុំសោភ

សៅសលើររមូវការននផ្នក្ទី ១ ខាងសលើសនា៉ះសទ។  

(៦) ការបងាូរទឹក្ក្ខវក្់សដាយផ្លទ ល់េលីូសៅជំរុុំក្មាក្រ សៅក្នតងរបភេទឹក្ ររូវបានហាមឃ្រ់។ លូទឹក្េអតយគួរ 

ររូវរបមលូដាក្់សៅក្នតងអាង ឬសតត ្ទតក្ទឹក្េអតយ។ 

ការរគបរ់គងេសមលងរុំខាន 

អនក្ស  ការររូវអនុវរតតាមចាប់ទាងំអេ់ផដលោនរសាប់ និងបទបញ្ារតិទាក្់ទងនឹងការរគប់រគងេំសលង 

រុំខានសៅក្នតងការដាឋ នេំណង់ សរាងចរក្ក្និ និងេក្មាភ្ញេជីក្យក្ដី។  អនក្ស  ការររូវដាក្់ផ្នការមយួសៅ

អាជាា ធរពាក្់េ័នធសដើមបចីងអតលបងាា ញេីរបសភទននការដសំឡើង និងទីតំាងរបេខ់លួ ន ឧទាហរណ៍ សរបងឥនធនៈ និង

ក្ផនលង្ទតក្េោា រៈ ក្ផនលងចាក្់សាងំ សរាងចរក្ក្និ សរាងចរក្ោយ ក្ផនលងោងរថ្យនតជាសដើមផដលររូវ

អនុមរ័មុនសធវើការអនុវរតការងារ។ អនក្ចុ៉ះក្ិចចេនយា.ររូវ្តល់េរ័ោ៌នលំអរិ នងិអនុមរ័វិធានការដោ៏ន

របេិទធ ិភ្ញេទាងំសៅក្នតងការរគប់រគង និងបសចចក្វិទយា.សដើមបីការ់បនាយេំសលងរុំខានជាេិសេេសៅជិរ សៅនឹង

រំបនល់ំសៅដាឋ នរបេរ់បជាជន។ អនក្ស  គួរសធវើការសរៀបចំទុក្ជាមុនឲ្យបានេមរេបសដើមបីការប់នាយ

េំសលងរុំខានេីឧបក្រណ៍។ ការសរបើរបាេន់នសរាងចរក្ និងឧបក្រណ៍ផដលបសងកើរេំសលងរុំខានក្រមរិខពេ ់

នឹងមិនររូវបានអនុវរតសៅសេលយប់លុ៉ះរតាផរបានអនញុ្ញា រសដាយវិេវក្រ។ េសមលងរុំខានទាងំអេផ់ដលមនិ

ទាក្់ទងសៅនឹងការសាងេង់នឹងររូវបានសជៀេវាងឲ្យសៅឆ្ៃ យតាមផដលអាចសធវើសៅបាន។  

ការរររួេនិរិយធលូ ី

អនក្ស  ការនឹងសធវើការបញ្ញជ ក្ ់ និងសធវើតាមវិធានការបនធូរបនាយសដើមបីរររួេនិរិយធូលីេរីបរិបរតកិារនន 

ឧបក្រណ៍ និងេំណង់។ របេិនសបើរបរិបរដកិារក្សមទចថ្ាអនុវរតសៅការដាឋ នសនា៉ះ ការផថ្ទានំឹងររូវបានទទលួ



យក្សដើមបីធានាថ្នធលូីដសីចញេីរបរិបរដិការណ្តមយួររវូបានរគបរ់គង សដើមបកីារពារភ្ញេរុំខានសៅ អនក្ផដល

រេ់សៅជំុវិញ។ អនក្ស  ការររូវដាក្់ផ្នការផដលចងអតលបងាា ញ ល្ូវេរោប់ការដឹក្ជញ្ជូនេោា រៈ និងសចញនូវ

សេចក្តីរាយការណ៍េតីេីវិធសីាស្តេតននការរគបរ់គងធលូដីសីៅក្ផនលងផដលការដឹក្ជញ្ជូនការ់តាមទលីសំៅដាឋ ន

របជាជនមិនអាចសជៀេវាងបាន។ 

េណំល់រងង េីការដាឋ នេណំង ់នងិជរំុុំេណំង ់ 

(១) រាល់េោា រៈនានាទាងំឡាយររូវសធវើការេិចារណ្តគិរគូេីការផក្នចន និងសរបើរបាេ់បានសឡើងវញិ (២) ជា

ក្បួនេំណល់រងងផដលសក្ើរសចញក្នតងអំឡតងសេលននការសាងេង់ររូវបានរបមលូឲ្យបានររមឹររូវេតតក្ និង

ចាក្ស់ចាលសៅរំបន់ផដលេមរេបផដលយល់រេមេីអនក្រគប់រគងអនុគសរោង និងសោងសៅតាមចាប់ 

បញ្ារតជិារិ និងក្នតងរំបន់ផដលពាក្់េន័ធ។ 

 (ក្) ក្ំទិចក្ំទីននេំណង់ររូវយក្សចញេីការដាឋ ន ក្នតងលក្េខណឌ ររមឹររូវ និងចាក្់សចាលរេបសៅតាមបទ

បញ្ារតផិដលោនរសាប់ (ខ) ការេោអ រេោា រៈរងងៗ ឧទាហរណ៍ េោា រៈបំេលុផដលមនិអាចសរបើរបាេស់ឡើង

 វិញបានគួរររូវយក្សចញេីការដាឋ ន និងដឹក្យក្សៅក្ប់សៅរំបន់ក្ប់វរ ាតរងងរេបតាមបទបញ្ារតពិាក្់េ័នធ ឬ

តាមទីតំាងក្ំណរ់ក្នតងឯក្សារ (គ) េំណល់នានាេីការសាងេង់ជំរុុំបសណ្តត ៉ះអាេននគួររបមលូ និងដកឹ្

ោ ងររឹមររូវសៅរំបន់ផដលបានសរជើេសរើេរេបតាមបទបញ្ារតិពាក្់េន័ធ សហើយជំរុុំទាងំអេ់គួរសធវើសឡើងក្នតង

ចោៃ យេមរេបេីជំរុុំធំ សហើយេំណល់រងងសចញេីជំរុុំគួរររូវបានបញ្ចូលសៅក្នតងឧបក្រណ៍របមលូ និងចាក្់

សចាលផដលោនរសាបរ់បេេ់ហគមន៍ផក្បរសនា៉ះសដាយោនការយលរ់េមេេួីក្ររ។់  

ការការពារសភលើងសឆ្៉ះ 

អនក្ស  ការររូវសធវើសៅតាមការ្តល់នូវការការពារអគគីភយ័ សោងសៅតាមបញ្ារតិរបេ់រាជរដាឋ ភិបាលក្មពតជា 

ឬក្៏សដាយផ្លទ ល់។  

េោា រៈ 

អនក្ស  ការនឹងដាក្់ក្រមរិសៅសលើការសរបើរបាេេ់ោា រៈេីរបភេ  ផដលទទលួបានការអនញុ្ញា រេីចាប់របេ ់

រាជរដាឋ ភបិាលក្មពតជា។ អនក្ស  ការនឹងទទលួខុេររូវសលើឯក្សារអនញុ្ញា រទាងំសនា៉ះ។  

ទកឹ្េអំយុ 

អនក្ស  ការនឹងទទលួរបមលូ និងរររួេិនរិយការបងាូរទឹក្េអតយសដាយសោងសៅតាមររមូវការននការការពារ

បរិសាា ន និងេសរមចសដាយអនក្រគប់រគងគសរោងជាមយួនឹងនាយដាឋ នការពារបរសិាា នក្នតងរំបន់។ 



បញ្ញា េងគម 

អនក្ស  ការនឹងសររេតាមេក្មាភ្ញេការ់បនាយ្លប ៉ះពាល់េងគមដូចោនក្នតងការសរៀបចំសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូ

ររី។ ក្នតងក្រណីោនជំសោ៉ះ អនក្ស  ការនឹងបញ្ជូនបញ្ញា សៅអនក្រគប់រគងអនុគសរោង ។ ភ្ញេពាក្់េ័នធជាក្់

ោក្រ់រូវគិរបញ្ចូល ប ុផនតមិនក្ំររិសលើការទទលួបាន្លរបេអ់នក្រេតក្ របភេក្នតងការបសងកើរចំណូល និង

ទឹក្ និងអរារបសោជន៍ស្េងៗ ។ 

ការស ើញសដាយនចដនយ 

រេបនឹងចាប់ក្មពតជាេតីេីការការពារសបរិក្ភ័ណឌ វបបធមស៌េលការងារសាងេង់ ឬេក្មាភ្ញេស្េងៗនំាឲ្យ 

ោនការរក្ស ើញវរាតវបបធមដ៌ូចជាបូជនីយដាឋ ន វិកី្ណណដាឋ ន វរាតបុរាណសេេេលស់ៅក្ផនលងសាន ក្ស់ៅក្ផនលង

ក្ប់សខាា ចបុរាណ ចោល ក្់ ឬវរាតស្េងៗគួឲ្យចាប់អារមាណ៍ក្នតងការេិក្ាបុសររបវរតសិាស្តេត របវរតិសាស្តេត បុរាណ

 វិទយា. ជារិេនធតវិទយា. បាណ្តណិភូរវិទយា. ឬរេឡាយននវទិយា.សាស្តេតស្េងៗផដលជាបជ់ាមួយអររិកាល ឬវិទយា. 

សាស្តេត មនុេយជាទូសៅ អនក្ផដលស ើញរបេ់របរ  នងិោច េ់ក្ផនលងផដលបានរក្ស ើញររមូវឲ្យឈប់ការងារ

សាងេង់ និងសធវើការរបកាេជូនដំណងឺសៅប លូីេមលូដាឋ នភ្ញល ម ប លូីេបញ្ជូនបនតសៅអភិបាលសខរតសដាយ

មិនេនយា.សេល។ អភិបាលសខរត្ តល់ដំណឹងដល់អជាា ធរោនេមរាក្ិចចនឹងដាក្់វធិានការចំាបាចស់ដើមបកីារពារ

េំណ្តក្ និងទីក្ផនលង ។ 

ការរររួសមើល នងិការតាមដាន 

ទីរបឹក្ារររួេិនរិយការសាងេង់/ឬវិេវក្ររបចំាការដាឋ ននឹងទទលួខុេររូវេរោបក់ារតាមដាន និងបញ្ញជ ក្់ 

ថ្នការសាងេងទ់ាងំអេ់រេបតាមលក្េខណឌ របេ់ផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន និងការបផំបរេីក្ិចចលក្េខណឌ

ក្ិចចេនយា. ឬផ្នការរគប់រគងបរិសាា ន ។ 

ការទរូទារ ់

សលើក្ផលងផរោនផក្រផរបស្េងៗ មិនោនការទូរទារ់េរោប់េក្មាភ្ញេរំរទការការពារបរសិាា នដចូបាន 

ក្ំណរ់ក្នតងផ្នក្សន៉ះ ។ រាលរ់នមលពាក្់េ័នធនឹងការងារសន៉ះនឹងររូវបានគរិចលូក្នតងការទូរទារ់ទូសៅផដលបាន 

ក្ំណរ់ក្នតងក្ិចចេនយា.េរោប់ការងារសាងេង់ (វិក័្យបររតាមបរោិណ) ។ រាលរ់នមលផដលររមូវក្នតងបា ន់គំរ ូ

ការេិសសាធន៍ និងអនុវរតក្នតងក្ផនលងេិសសាធន៍េរោបស់រលបំណងការពារបរសិាា នដូចក្ំណរក់្នតងលក្េខណឌ  

បសចចក្សទេសន៉ះនឹងររូវចារច់ូលក្នតងរនមល និងអរតាការរបាក្់ផដលបានទទួលសដាយអនក្ស  ការក្នតងវិក័្យ 

បររតាមបរោិណ។ 



៧. ឧបស ព្័នធ ២ ផផនការការ់បនាយ 

ជហំាន បញ្ញា   វធិានការការប់នាយ រនមល ទទលួខេុររវូ 

េរោបអ់នវុរត 

ទទលួខេុររវូេរោប ់

រររួេនិរិយ 

មុនសាងេង ់      

 សរជើេសរើក្ផនលង សធវើការេនិិរយសរជើេសរើេតាមរយៈការអសងករទីក្ផនលងោ ងរបតងរបយរ័នសដាយោនការ

ចូលរួមេអីនក្ជនំាញ (ឧទាហរណ៍ អនក្ភមិូសាស្តេត អនក្ជីវសាស្តេត បុរាណ វិទូ ជលវើទូ 

។ល។) 

េិភ្ញក្ាជាមួយអជាា ធរ នងិរបជាេលរដឋក្នតងរំបន់សធវើឲ្យរបាក្ដថ្នបញ្ញា ទាក្ទ់ងនឹង

យុទធភ័ណឌ មិនទាន់្ ទត៉ះ សេបៀងអាហារ ការហូរសរចា៉ះ ការរេតរចុ៉ះ ការខចូធនធាន

វបបធម៌ ការទទួលបានដី នងិការបតូរទីលំសៅ ការបារ់បងជ់ីវៈចរមត៉ះ ។ល។ររូវបាន

រគប់រគងររឹមររូវមុននងឹចាប់ស្តើមសរៀបចំគសរោងលមអរិ ។ 

ការសរៀបចំរនមល េោេភ្ញេអងគ

ភ្ញេរគបរគងរដឋ

បាលជល្ល 

 

គណក្ោា ធកិារជារ ិ

សមគងគជារិក្មពតជា 

 ការេំអារ 

យុទធភ័ណឌ មិន 

ទាន់្ ទត៉ះ 

មជឈមណឌ លក់្ំចារ់មីនក្មពតជា នងឹររូវបានជលួេរោប់ការពារ និងេំអារយុទធភ័ណឌ

មិនទាន់្ ទត៉ះេសីាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររី។ 

មជឈមណឌ លក់្ំចារ់មីនក្មពតជានងឹជរោបភ្ញន ក្់ងារពាក្េ់ន័ធ អជាា ធរ នងិរបជាេលរដឋ

មូលដាឋ នអេំីផ្នការលំអរិេរោប់ការពារ នងិេំអារយុទធភ័ណឌ មិនទាន់្ ទត៉ះោ ងរិច 

មួយេបាត ហ៍មុនសេលចាប់ស្តើមការងារ ។ 

ការសរៀបចំរនមល មជឈមណឌ ល ់

ក្ំចារ់មីនក្មពតជា 

រដឋបាលជល្ល នងិ

គណក្ោា ធកិារជារ ិ

សមគងគក្មពតជា 

 ការសរៀបចំលមអិរ លទធ្លេកីារេនិរិយសរជើេសរើេ និងេយា.ក្រណ៍ជលសាស្តេត និងទិនន័យសាទ បេទង់ភូមិ

សាស្តេតនងឹររូវយក្មក្េិចារណ្តក្នតងជហំានសរៀបចំគសរោងលមអរិ។ ការសរៀបចំលមអរិ

នងឹេិនរិយសមើលសឡើងវិញ នងិវាយរនមលសដាយរក្តមអនក្ជនំាញសដើមបីឲ្យរបាក្ដថ្នរបរិ

ការសរៀបចំរនមល ទីរបឹក្ាគសរោង 

បលង់  

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល 



បរតិការសាា នយីភ្ញា េ់ក្នូររនីឹងមិនជួបបញ្ញា បរសិាា នណ្តមួយសទ ។ 

ការសាងេង ់ ក្ផនលងសាងេង ់     

 ការឈូេេំអារ

ក្ផនលង 

ការឈេូេំអារ នងិការជកី្ក្កាយ េំណល់សដាយសារការរុ៉ះសរើ្ លូវចាេ ់ ការការ់

សដើមសឈើ ។ល។មុនសេលចាប់ស្តើមេក្មាភ្ញេសាងេងរ់រូវបានអនុវរតរេបតាមចាប់

ក្នតងរំបន់ ។ 

 អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

  

ក្/ ការរុំខាន

សដាយេំសលង 

រួមទាងំរុំញ័រ 

សរគឿងចរក្សាងេង់ររូវរេបសៅនឹងេតងដ់ាេំសលងក្មពតជា រថ្យនត និងសរគឿងចរក្

ផដលសរបើររូវបំពាក្់ឧបក្រណ៍បនាយេំសលងក្រមរិខពេ់ នងិររូវេនិរិយសមើលជារបចំា 

េំសលងេីេក្មាភ្ញេសាងេងរ់រូវោនចំងាយោ ងរិច ១០០ផម ររេីមនទីរសេទយ 

រគឺ៉ះសាា នេិក្ា ។ល។ និង ១៥០ ផម ររេី្ ទ៉ះអនក្រេតក្ផដលជិរបំ្រុ ។ េក្មាភ្ញេ

សាងេងរ់រូវក្ំណរ់ចសនាល ៉ះេីសោ ង ៦ រេឹក្ដល់ សោ ង ៧យប់ េរោប់ក្ផនលងជិរ្ទ៉ះ

អនក្រេតក្។ ក្មាក្រររូវ្តល់របដាប់ពាក្់ររសចៀក្ របំាងការពារេំសលងេមរេប ឬ

ក្ញ្ចក្ក់ារពារេំសលងេីរជានេ់រោប់អនក្ផដលទទួលរងេំពាធេំសលងខាល ំង ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

  

ខ/ធលូី/

គុណភ្ញេខយល ់

ររូវសរសាចទឹក្សៅក្ផនលងយក្ដី ្លូវវាង សដើមបីការពារធលូី រថ្យនតដឹក្វរាតធារុសដើម 

ដូចជាខាច់ ថ្ា ររូវរគប់សដើមបបីនាយការរជត៉ះសលើ្ លូវ ការេលសៅេ ូ ការក្និក្ំសទចររូវសឆ្វើ

សៅខាងសរកាមខយល់សៅចំងាយោ ងរិច ១ គីឡូផម រេី្ ទ៉ះអនក្រេតក្ វាររូវបានសធវើឲ្យ

របាក្ដថ្នការហយុធលូ ីនងិរុំញ័រេីការដាឋ នក្និថ្ាេាិរក្នតងក្រមិរេតងដ់ា ។ 

 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 



  

គ/ការក្ក្េទ៉ះ 

ចរាចរក្នតងក្ំឡតង

សេលេក្មាភ្ញេ

សាងេង ់

ផ្នការរគប់រគងចរាចរជាមួយនឹងវិធានការេមរេប នងិរបេន័ធេញ្ញា សដើមបីបតូរទិេ

ចរាចរផដលងាយសមើលស ើញនងិអនុវរតតាម។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

  /េុវរាិភ្ញេ

ោនយនត និង

អនក្សធវើដំសណើរ 

សេលរា ន 

េក្មាភ្ញេ 

សាងេង ់

ផ្នការការរគប់រគងចរាចរ នងិការដាក្់រនំាងការពារសភលើង នងិេញ្ញា េុវរាិភ្ញេ

ចាេ់ោេ់។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបកឹ្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត។  

  

ង/ការហូរសរចា៉ះ

ដី 

ការរររួេនិរិយការហរូសរចា៉ះដី/ការក្ក្រតាមរយៈការសរបើទំនប់ េំណ្តញ ់ រកាលេំរាម 

សមា  ទីជរោល ចងអូរទឹក្ នងិឧបក្រណ៍ស្េងៗសទៀរ ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

  

ច/ ថ្ា ខាច់ 

នងិរសតត ដី 

សរបើរបាេ់ផរការដាឋ នថ្ា នងិដីផដលោនលខិិរអនញុ្ញា រទាមទារឲ្យោនការរបយ័រន

សដើមបកីារពារការក្េំប់សេលដឹក្ជញ្ជូនវរាតធារុសដើម រថ្យនតទាងំអេ់ររូវបានរគប់ការ

ពារការក្ំេប់សេលដឹក្ជញ្ជូនថ្ា ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់



រគងរដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត 

  

ឆ្/បងាូរទឹក្ និង

សររ៉ះថ្នន ក្ ់

ទឹក្ជំនន ់

 

រគប់របេន័ធបងាូរទឹក្ចាេទ់ាងំអេ់ផដលោនរសាប់ (ទសនល េទឹង របឡាយ រួមទាងំ

របឡាយធារាសាស្តេត) ភ្ញេសររ៉ះថ្នន ក្រ់រូវបាន្តលន់ូវទាវ រទឹក្សដើមបីរក្ាទុក្នូវ្លូវទឹក្

ធមាជារកិ្នតងរំបន ់ េំរាប់្លូវននចងអូរឬរបោយទីតាំងោេ ងនន្លូវ និងសៅចំក្ណ្តត ល្តល់

នូវ្លូវលហំូរ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត 

 ជ/ការបំេលុទឹក្ 

នងិដីេកីារសរបើ

របាេ់ នងិរគប់

រគងការរក្ាទុក្

វរាតធារសុដើមមិន

បានលអ 

សរៀបចំ នងិរគបក្ផនលងេតតបវរាតធារុសដើម បំផណក្សបរងុ សៅេ ូ នងិការងារស្េងៗសទៀរ

េី្ លូវសដាយសរបើរំរងការេអំារ្លូវទឹក្េកីារោងរថ្យនត នងិសបរងុសដាយរក្ក្ផនលង

ោងរថ្យនតផដលមិនហូរសដាយផ្លទ ល ់ឬររង់សៅកាន់្ លូវទឹក្ ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត 

  

ឈ/ការបំេលុ 

ទឹក្ និងដីេកីារ

សចាលកាក្ 

េំណល់មិន 

ររឹមររូវ 

ការសចាលកាក្េំណលស់ៅក្ផនលងររឹមររូវ ការពារការហូររសារត់ាមទឹក្បានក្ំណរ់

សដាយអជាា ធររំបន។់ អាចម៍ដី ១៧៦៧២ផម ររគីបបានេកីារជីក្រេ៉ះររី ។ មួយផ្នក្ធំ

ននដីទាងំសន៉ះររូវបានសរបើេរោប់ៈ(១) សធវើទំនប់ក្ំេេេ់ី ០.៥ ម សៅ ២ម សលើន្ទដី 

(២)សលើក្សខឿនអររ នងិ្លូវសេាើនងឹភលរឺេ៉ះ និង(៣)ចាក្់ទំនប់ក្េំេ់ ១ ផម ររជុំវិញ

សាា នយី៍របផវង ៧៤០ផម ររ ក្េំេ់ ១.៥-៣ម នងិទទឹង ១ផម ររផដលអាចរបសោជន៍

បនាយហានភិ័យននទឹក្ជនំន ់ ជាេរុបអាចម៍ដី ១២៦៧៩ផម ររគីបនងឹររូវបានសរបើ

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត 



េរោប់សរៀបចំទំនប់របោណ ៧១.៧%ននចំននួដីជីក្េរុប។ សហើយដីសៅេល់

របផហល៣០%សទៀរអាចររូវផចក្ជនូ ឬលក្់ឲ្យអនក្ជិរសនា៉ះ ។ 

 ញ/លទធភ្ញេនន

ការចមលងសរាគនន

ទឹក្នងិដី 

បណ្តត លេកីារ

សរបើរបាេ់ 

ឧបក្រណ៍ 

សាងេង់មិន 

េមរេប 

ការសរបើរបាេ់សរបង នងិេរោប់រុំោយររឹមររូវសដាយទុក្ដាក្់គរ់មុរ ការសរបើរបាេ់

ឧបក្រណ៍សាងេងរ់រឹមររូវ របមូលកាក្េំណលទ់ាងំអេ់ នងិសចាលសៅក្ផនលងសចាល

កាក្េំណល ់។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

  

ច/ការបំេលុ 

ខយល់បណ្តត លេី

ការជួេជលុ 

ឧបក្រណ៍មិន 

ររឹមររូវ 

រក្ាឧបក្រណ៍សាងេងត់ាមេតងដ់ាររឹមររូវ ោ េីុនផដលគុណភ្ញេអន់ផដលបងកការ

បំេុលខាល ំងររូវហាមឃ្រេ់ីក្ផនលសាងេង់។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបកឹ្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

 ឆ្/េុវរាិភ្ញេក្មា

ក្រ 

្តលក់ារផណនំាដល់ក្មាក្រេេុីវរាិភ្ញេ នងិឧបក្រណ៍ការពារ សរៀបចំេុវរាភិ្ញេសដាយ

េងាវ ងចរាចរ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 



មនទីរបរិសាា នសខរត។ 

 ជ/ការរក្ស ើញ 

វរ ាតបុរាណសដាយ

នចដនយ 

បុរាណវរាតទាងំអេ់ផដលរក្ស ើញក្នតងសេលសធវើការងារររូវសធវើទំទាក្់ទំទងរេបតាមចាប់ 

នងិបញ្ញា រកិ្នតងរំបន។់ ក្នតងរេរឹតិការណ៍ផដលជួបបុរាណវរាត អនក្ស  ការររូវជូដំណឹងសៅ

ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការសាងេង់/វិេវក្ររបចំាការដាឋ ន នងិអជាា ធររំបន ់ នងិអជាា ធរ

វបបធម៌ និងសធវើតាមការផណនំារបេ់េួក្សគ ។ 

 អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត។ 
ការសាងេង ់ លក័្េ័ណឌ ក្ផនលង

សាន ក្់របេ់ 

ក្មាក្រ 

    

 ក្/ភ្ញេសាអ របារ 

ការសរបើរបាេ់

េំណល ់រងង និង

មសធយា.បាយសចាល

េំណលល់ក័្េ័ណឌ

បងាូរទឹក្ 

្តល់ឲ្យក្មាក្រនូវ (ក្)ទឹក្សាអ រ (ខ)បងគន់ចលរ័ និង(គ)ធុងេំរាម។ សជៀេវាងជីក្

រេ៉ះទឹក្សៅក្ផនលសាងេង់ ជាជំរក្េរវមូេ សជៀេវាេទប់ទឹក្សដាយសរៀបចំរបោយ

ទឹក្ររឹមររូវ នងិ្តល់វិធានការបរិសាា នោនរបេិទធភ្ញេការពារមេូ ក្ណតត រ រយុ នងិ

េរវលអិរស្េងៗសទៀរ ។ 

រនមលសាងេង ់ អនក្ស  ការ ទីរបឹក្ាររួរេនិិរយការ

សាងេង់/វិេវក្រការដាឋ ន 

េោេភ្ញេអងគភ្ញេរគប់

រគងរដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា នសខរត 

របរិបរតកិារ      

 គុណភ្ញេរបភេ

ទឹក្(ឧទាហរណ៍ 

ទសនលសេក្ងុ) 

គុណភ្ញេទឹក្នងឹររូវេនិរិយ និងអាចររូវទាមទារបនេតរផថ្មសទៀរសដើមបីរបាក្ដថ្ន

គុណភ្ញេររូវនងឹសរលបំណងននរបរិបរតកិារសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររី នងិរេបតាម

បញ្ញា របិសចចក្សទេជារិ (ឧទាហរណ៍ អនរុក្រិយេតេីីការររួរេនិិរយការបេំលុទឹក្ ( 

No.27 ANK/BK)) 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 



គុណភ្ញេរបភេ

ទឹក្អាចោនឥទធិ

េលខាល ំងសលើ 

របរិបរតកិារ 

វារើវបបក្មា 

 ការការពារសេ
សនទិចទាំងស្េុ
ងននពពួកររីធ
ម្មជារិ 

ររីសមេជូនីមួយៗរួមោនោ ងរិច ៥០របសភទ នងឹររូវរក្ា និងរបសភទររកី្នូការ់

នីមួយៗ នងឹររូវហាមឃ្រ់។ ម យា.ងសទៀរ ររីសមេូជនងឹររូវបំសេញបផនាមជាសរៀងរាល់

ឆ្ន ំេីរបភេក្នតងរំបន់។ 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 

 ការសចញននររី 
(ស្ថា នីយ៍ភ្ញា េ់
កូនររី) 

រេ៉ះ និងរបឡាយបងាូរចូល នងិសចញទាងំអេ់ គួរររូវចំសរា៉ះ សដាយេំណ្តញន់ីឡតង។ 

បលង់សាា នយី៍ផបបការសរបើរបាេ់ទីក្សឡើងវិញ នងឹការ់បនាយហានភិ័យននការសគចខលួ ន

របេ់ររី។ 

 ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 

 

ការសចញននររី 
(របព័នធចិញ្ច ឹម្) 

របសភទេជូររីសរៅរេតក្ នងឹររូវចិញ្ច ឹមសៅក្ផនលងក្ំណរណ់្តមួយ ការផ្លល េ់បដូរទឹក្រិច 

“របេន័ធបិទ) ឧទាហរណ៍ អាងេីុម ងរ៍ ឬរេ៉ះជកី្ សដាយរា នជាប់ពាក្េ់ន័ធនងឹរបេន័ធ 

ទសនល។ ម យា.ងសទៀរ អាង នងិរេ៉ះោនទីតំាងសៅសរៅរំបនទឹ់ក្ជំនន់ នងិមិនសៅជរិ

របភេទឹក្ទសនល នឹងររូវអនញុ្ញា រឲ្យចិញ្ច ឹមរបសភទេជូររីសរៅរេតក្។ សរៅេកីាររបតង

របយ័រនខាងសលើ របេន័ធបងាូរចូល និងសចញ នងឹររូវចំសរា៉ះសដាយនេបចំសរា៉ះេមរមយ។ 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 

 ការសចញននររី 
(សពលដឹកជញ្ជូ
នរវាងស្ថា នីយ៍

ការអប់រុំ នងិការយល់ដឹងេកីារចិញ្ច ឹមររីរបេ់េហគមមូលដាឋ ន នងិក្មាវិធីបណដត ៉ះ

បណ្តដ លក្េិក្រ នងឹររូវ្េេវ្ាយ សដើមបីការ់បនាយហានភិយ័នន្លេដតក្ ក្នតង

ធមាជារិ ឬរបេន័ធចិញ្ច ឹមមិនេមរេប។ 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 



ភ្ញា េ់កូនររី 
របព័នធចិញ្ច ឹម្ 
និងទីផារ 

 

ការរររួពិនិរយ
ជម្ងឺ និង
ប៉ា រ៉ា េីុរ 

ររីសមេជូ និងក្នូសៅ នងឹររូវរររួេនិរិយជាសរៀងរាលន់ថ្ៃនវូសរាគេញ្ញា ននជមៃ ឺ និង

បា រា៉ាេីុរ នងិេយា.បាល សៅសេលចំាបាច់ សដាយោនការឯក្ភ្ញេការសរបើរបាេ់ថ្នន  ំ

នងិវិធីេយា.បាល។ ការផ្លល េ់បដូរររី នងឹររូវររួរេនិិរយ របេិនសបើោនសរាគេញ្ញា ជមៃឺ 

ឬបា រា៉ាេីុរ។ 

ការសរបើរបាេ់ថ្នន ំ្ េ៉ះ (អង់ទីបយទិូក្) នងិថ្នន េំំោប់េរវចនរង ររូវបានហាមឃ្រោ់ ង 

រឹងរងង។ បា រា៉ាេីុរ អាចររូវសរបើរបាេ់េូដយូមក្លរើរ (NaCl) ផរមួយគរ់។ ការសរបើរបាេ់

ថ្នន េំលុគីមី ររូវហាមឃ្រ់ោ ងរងឹរងង។ 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា នសខរត 

 

 

ការបសញ្ចញទឹក្

េអតយ 

សដើមបីការពារការេីបញ្ញា ននការបសញ្ចញទឹក្េអតយេីវារើវបបក្មា  សាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររីររូវ

បានរចនាសឡើងជាមួយរេ៉ះបនេតរទឹក្។ រេ៉ះសន៉ះទទួលទឹក្េីសាា នយី ៍អាងេីុម ង ់រេ៉ះ

េេតតក្សមេូជ នងិរេ៉ះបំប ន។ ចំណ៉ុះរេ៉ះសន៉ះគី ១៩៥៦ ផម ររគីប សេាើនឹងរេ៉ះបំប ន

ក្នូររីចំននួ ៤។ អាហារបំប នផដលសៅេលរ់រូវបានយក្សចញេីទឹក្តាមរយៈចងាវ ក្់

ចំណីធមាជារិ ឬរបេន័ធដីសេើម។ បនាទ ប់មក្ទឹក្ររូវបានបងាូរររឡប់មក្សរបើរបាេ់សឡើង

 វិញ មយា. ងសទៀរទឹក្ក្ខវក្េ់ី្ ទ៉ះ នងិការោិលយ័ររូវបនេតរសដាយសរបើអាងបនេតរ(អាង

ទទួលទឹក្េំអុយ)។ ការតាមដានរបចំាផខេីគុណភ្ញេទឹក្គឺចំាបាច់សដើមបីបញ្ញជ ក្ថ់្នការ

បសញ្ចញសចាលទឹក្ក្ខវក្រ់រូវតាមេតងដ់ារទាមទារក្នតងរេតក្ ។ 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា ន។ 

 

េំណល់រងង 
ខណ:ផដលបុគគលកិ្នឹងសាន ក្់សៅក្នតងសាា នយី៍ (៨ នាក្់) កាក្េំណល់្ ទ៉ះបាយនងឹោន

ក្នតងក្ំឡតងសេលរបរិបរតិការក្ផនលងបងាក រក់្នូររី សដាយសារមិនឲ្យសចាលកាក្េំណល់

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល & 

មនទីរបរិសាា ន 



 

 រងងក្នតងទីតាំងក្ផនលងបងាក រ់េជូររី បុគគលិក្សាា នយី៍ររូវសរៀបចំធុងេំរាម និងេំណល ់រងង

ររូវយក្សៅសចាលក្ផនលងរបមូលេំរាមជរិបំ្ុររាល់េបាត ហ ៍។ 

 

ការសចាល 

េំណលក់្ំណក្ 

ក្នតងក្ំឡតងសេលរបរិបរតិការ ក្ណំក្េំណលន់ឹងសក្ើនសឡើងសហើយសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររ ី

ររូវការេអំារ់េីសេលមួយសៅសេលមួយ (របចំាឆ្ោេ)សដាយអងគភ្ញេរបរិបរតិសរកាម 

រដឋបាលជល្ល ទំហនំនក្ណំក្េំណល់មិនសរចើនសទ (រិចជាង ១ ផម ររគីបក្នតងមួយ

ឆ្ន ំ) និងអាចចាក្់សចាលក្នតងក្ផនលងបសណ្តត ៉ះអាេននណ្តមួយក្នតងសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររី ។ 

មួយផ្នក្ធនំនក្ំណក្េំណលផ់ដលសក្ើនសឡើងគកឺ្ំណក្ចំណី ដូសចន៉ះក្ំណក្ផដល

របមូលបានេីបារ់រេ៉ះជារបចំាអាចហាលសលើភលរឺេ៉ះេរោប់ដាក្់េនួ និងអាចហាល

សធវើជដីាក្់ផរេ ។ រដឋបាលជល្លនងឹសធវើវិភ្ញគេណំ្តក្ជាសរៀងរាលឆ់្ន ំសដើមបបីញ្ញជ ក្់ថ្ន

រា នសារធារេុលុ ។ 

រនមលរបរិបរតិការ រដឋបាលជល្ល

សខរត 

រដឋបាលជល្ល 

មនទីរបរិសាា ន 

 

 

េុខភ្ញេមុខរបរ 

នងិេុវរាភិ្ញេ 

បុគគលកិ្ នងិក្មាក្រសធវើការសៅសាា នីយភ៍្ញា េ់ក្នូររីររូវបានៈ(១)បណតត ៉ះបណ្តត លជា

របចំាឆ្ន ំេីចាប់េុវរាិភ្ញេការងារ ការេសស្តងាគ ៉ះបឋម និង(២)្តល់ឧបក្រណ៍េុវរាិភ្ញេ

ការងារ ។ 

អនក្រគប់រគងសាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររីររូវសររេតាមចាប់ការងាររបេ់ក្មពតជា  

ក្ផនលងសាា នយីស៍ាា នយី៍ភ្ញា េ់ក្នូររីគួរ្តលរ់បអប់េសស្តងាគ ៉ះបឋមផដលោនគុណភ្ញេ 

នងិរបដាប់េនលរអ់គគភ័យ ររូវោនរគប់សេល ក្ផនលងសររ៉ះថ្នន ក្់របេិនជាោនររូវដាក្់

េញ្ញា រេោន។ 

រនមលរបរិបរតិការ ខណឌ រដឋបាល 

ជល្លសខរត 

រដឋបាលជល្ល 



៨. ឧបស ព្័នធទ ី៣: ផផនការតា្ដាន 

 

ការតាមដានបរិសាា នក្នតងក្លំុងសេលននការអនុវរតអនគុសរោងគួរ្តល់េរ័៌ោនអំេទីិដឋភ្ញេបរសិាា នេំខាន់ៗននអនុគសរោង ជាេិសេេ្លប ៉ះពាលប់រិសាា ននន

អនុគសរោង និងរបេិទិធភ្ញេននវធិានេរោលនានា។ េ័រ៌ោនផបបសន៉ះអាចសអាយរដឋបាលជល្ល និងធនាររសដើមបវីាយរនមលនូវភ្ញេសជាគជ័យននការេរោល 

ផដលជាផ ន្ក្មយួការដឹក្នំាអនុគសរោង និងអនុញ្ញា រតសិអាយោនការផក្េរមលួេក្មាភ្ញេផដលនឹងររូវអនុវរតសៅសេលចំាបាច់។  
ផ្នការតាមដាននឹងររូវបានអនុវរតសដាយរដឋបាលជល្ល (i). ធានាថ្នោច េ់ក្ិចចេនយា.សាងេង់គឺរេបសៅនឹងផ្នការរគបរ់គងបរសិាា ន (EMP)។ រដឋបាល

ជល្លអាចរក្ទរីបឹក្ាបសចចក្សទេ្ងផដរសដើមបីជួយតាមដាន និងដឹក្នំាការអនុវរតផ្នការរគប់រគងបរសិាា ន (EMP)។ វិេវក្រ/ឬទីរបឹក្ាសាងេង់សៅការដាឋ ន

នឹងជួយរដឋបាលជល្លសដើមបីតាមដានភ្ញេរេបរន ននោច េ់ក្ចិចេនាជាមួននងឹក្ិចចរេមសរេៀងបរសិាា ន។ អាជាា ធរមលូដាឋ នគរឺរូវបានសលើក្ទឹក្ចរិតសដើមបចីូលរួម

សៅក្នតងក្មាវិធីតាមដាន។  

រក្េួងបរសិាា ននឹងអនុវរតផ្នផដរនូវភ្ញេទទលួខុេររូវេំរាបក់ារតាមដានសដាយរេបសៅតាមចាប់េតីេកីាររគបរ់គងធនធានធមាជារិ នងិការការពារ

បរិសាា ន។ ការតាមដានគណុភ្ញេបរិសាា នគរឺរូវបានសរៀបចំសដាយផ្អក្សៅសលើការ្លប ៉ះពាលប់រិសាា នផដលគិរទុក្ជាមុន ផដលអាចបណ្តត លសអាយោនការផ្លល េ់បតូរ

ក្រមរិននេសមលង ខយល់ និងគុណភ្ញេទឹក្សៅក្នតងរបំន់អនុគសរោង។ លទធ្លទាងំសន៉ះគួរជួយដលរ់ដឋបាលជល្ល និងរក្េួងបរិសាា នសដើមបវីាយរនមលនូវក្រមិរ

នន្លប ៉ះពាលស់ដាយសារការអនុវរតអនុគសរោង នងិរបេិទធ ិភ្ញេននការអនុវរតវធិានការេរោលមួយចំននួ។ សេចក្តីលមអរិេីក្មាវិធតីាមដានររូវបាន្តល់ក្នតងតារាង

ដូចខាងសរកាម: 

តារាងទ ី៤:ផ្នការតាមដាន 
 សរើបា រាផម ររផដលនងឹររវូ 

តាមដាន? 

សរើបា រាផម ររផដលន ឹ

ររវូតាមដានសៅទណី្ត? 

សរើបា រាផម ររផដលនងឹររវូ

តាមដាន?/របសភទនន 

សរើបា រាផម ររនងឹ

ររវូតាមដានសៅ 

 ភ្ញេទទលួខេុ 

ររវូេរោបក់ារ 



ដណំ្តក្ក់ាល ឧបក្រណ៍តាមដាន។ សេលណ្ត? 

(ភ្ញេជាបោ់បន់ន 

 វធិានការ ឬបនត) 

រនមល តាមដាន 

មនុសេលសាងេង ់       

 ខ. ការរចនាលមអិរ ការក្ំណរ់បសចចក្សទេ  
 ររួរេិនិរយ និងវាយរនមល

សដាយរក្តមអនក្ជំនាញ 

មុនសេលការផណនំាននកា

រសាងេង់ 

ការសរៀបចំរ

នមលរបេ់អន ុ

គសរោង 

រដឋបាលជល្ល និង

ផ ន្ក្រគប់រគងេោេ

ភ្ញគ 

 

 ការសាងេង ់
      

ក្. ការរុំខានននេសមលង 

និងរុំញ័រ 

ក្.ក្រមិរេសមលង (dB) ក្. សៅក្នតង និងជិរទីតំាង

ការងារ 

ក្. អធិការក្ិចច និងដឹក្នំាសដាយ

ផ អ្ក្សៅតាមេតង់ដារេសមលងសៅ

របសទេក្មពតជា។ 

ក្. មតងក្នតង ១ផខ ឬផ អ្ក្

សៅសលើការរវា៉ា 
រួមទាងំការ

ចំណ្តយ 

របេ់អនុ- 

គសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

 

ខ.គុណភ្ញេធូល/ីខយល់ 
-TSP (គិរជាមធយម ២៤

សោ ង)  

- CO, NO2 and SO2 (គិរជា

មធយម ១សោ ង) 

 

ខ. សៅក្នតង នងិផក្បរទី

តំាងការងារ 

ខ. អធិការក្ិចច ខ. មតងក្នតងរយ៉ះសេល ៣

ផខ ការសធវើអធិការក្ិចច

សដាយមិនបានរបាប់ជា 

មុនក្នតងក្ំលុងសេលនន 

ការសាងេង់ និង្តល ់

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង



េោា រ:។ បរិសាា ន។  

គ. ការរុំខានចរាចរក្នតង

ក្ំលុងសេលេក្មាភ្ញេ 

សាងេង់។ 
 

គ.ផ្នការរគប់រគងចរាចរោន

រសាប់ គំរូននចរាចរ។  

គ.សៅក្នតង និងផក្បរទតំីាង

ការងារ។ 

គ.អធិការក្ិចច ការអសងករ គ.មុនសេលចាប់ស្តើម 

ការងារ មតងក្នតង១ផខក្នតង

ក្ំលុងសេលេក្មា និង

មិនេក្មា ។ 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

 .ោនយនត និងេុវរាិ

ភ្ញេអនក្សថ្ាើរសជើងក្នតង

សេលផដលមិនោន

េក្មាភ្ញេសាងេង់។ 

 . ភ្ញេផដលអាចសមើលចាេ់ 

និងភ្ញេផដលងាយរេួល 

 . សៅក្នតង និងផក្បរទី

តំាងការងារ។ 

 . ការអសងករ  . មតងក្នតង ១ផខសៅ

សេលោៃ ច 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ង. េំណឹក្ដី 

 

 .ក្ក្រ ង.សៅទីតំាងការងារ ង.ការអសងករសដាយផ្លទ ល់េីអនក្ដឹក្

នំា 

ង. ដំណ្តក្់កាល

សាងេង់ 

 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ច. រសតត ធំៗ ខាច់ 

និងរក្លុក្នានា។ 

ច.ការកាន់កាប់ននការអនុម័រ ល្ូវ 

ការ ឬអញ្ញា ប័ណរបរិបរតិផដល

ច. រសតត ធំៗ ខាច់ និង

រក្លុក្នានា។ 

ច. អធិការក្ិចច ច.មុនសេលចាប់ស្តើម 

ការងារ 

 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 



្ុរក្ំណរ់ 

 

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ឆ្. របោយ និងសររ៉ះ

ទឹក្ជំនន។់ 

 

ឆ្.ការបញ្ចប់ការងារសដាយ 

សោងសៅតាមកាសរៀបចំ  

ឆ្.សៅទីតំាងការងារ ឆ្.អធិការក្ិចច ឆ្.ក្នតងក្ំលុងសេលសាង

េង់ 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ជ. ការបំេុលទឹក្ និងដី

សចញេី ដាក្់ទុក្

រគប់រគងេោា រ:

មិនបានលអ និងការ

សរបើរបាេ់  

ជ.គុណភ្ញេទឹក្ និងដី (វរាតរងង 

សរបង រនមល pH ផដក្)។ 

ជ.ការហរូចុ៉ះេីទីតំាង 

ការដាឋ ន រំបន់េតតក្ទុក្

េោា រ:ផដលហរូចុ៉ះមក្

សរកាម។ 

ជ.អធិការក្ិចច ការអសងករ ជ.ក្នតងក្ំលុងសេលននការ

្តល់េោា រ: ជាេិសេេ

ក្នតងក្ំលុងសេលសភលៀង 

(សភលៀង.....។ល។) 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ឈ. ការបំេុលទឹក្ និងដី

េីការសចាលកាក្េំណល់

មិនបានលអ។ 

ឈ. គុណភ្ញេទឹក្ និងដី (វរាត

 រងង សរបង រនមល pH)។ 

 

ឈ.ទីតំាងឃ្ល ងំេតតក្ 

ទំនិញ ឬេោា រ:។ 
ឈ.អធិការក្ិចច ការអសងករ ឈ. មតងក្នតងសរៀងរាល់ 

៣ផខ ក្នតងក្ំលុងសេលនន

ការសាងេង់ និងេតីេី

ការរវា៉ា។ 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង



បរិសាា ន។  

ញ. េក្តដានុេលននភ្ញេ

េអតយរលួយផដលសចញ 

មក្េីការផថ្រក្ាេោា រ:

មិនបានលអ។ 

ញ.គុណភ្ញេទឹក្ និងដី (វរាតរងង 

សរបង សរបងោ េុីន រនមល pH) 
ញ. សៅទីតំាងការងារ ទី 

ក្ផនលងេោា រ:សាងេង់  

ញ. ការសធវើអធិការក្ិចចមិនបានជនូ

ដំណឹង។ 

ញ.ងក្នតងសរៀងរាល់ ៣ផខ 

ក្នតងក្ំលុងសេលនន

ការសាងេង់ ការរវា៉ា  

នងិក្នតងក្រណីននការ

ក្ំេប់សរបង។ 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ដ.ការបំេុលខយល់ផដល

សចញមក្េីការផថ្រក្ា 

េោា រ: (សៅេ ូ និង

ោ េុីន) 

ដ.ការបសញ្ចញនូវផ្េង ធូល ី ដ.សៅទីតំាងការងារ ដ.ការធវីអធិការក្ិចចក្នតងក្ំលុងសេល

ការងារ។ 

ដ.ក្ំលុងសេលការងារ រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ថ្. េុវរាិភ្ញេបុគគលិក្ ថ្.ឧបក្រណ៍ការពារ ការសរៀបចំ

នូវ ល្ូវចរាសចឆ្លងការ់ 

 

ថ្.សៅទីតំាងការងារ ថ្.អធិការក្ិចច 

 

ថ្.ការសធវើអធិការក្ិចចសដា

យមិនជូនដំណឹងជាមុន

ក្នតងក្ំលុងសេលការងារ។ 

រួមបញ្ចូល

ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ការសាងេង់ លក្េខណឌ ទីតំាងជំរុុំរបេ់ក្មាក្រ      

ក្. លក្េខណឌ ទីតំាងជំរុុំ ក្.ភ្ញេេំអារ ការដុេ និងការ ក្.សៅសលើទីតំាងជំរុុំក្នតង ក្.ការធវីអធិការក្ិចចផដលមិនបាន ក្.សោងសៅតាមចាប់ រួមបញ្ចូល ទីរបឹក្ាដឹក្នំាការ 



របេ់ក្មាក្រ សចាលកាក្េំណល់ 

លក្េខណឌ របោបងាូរ។ 

ក្ំលុងសេលេក្មាភ្ញេ

សាងេង់។ 

ជូនដំណឹងជាមុន ឬផបបបទផដលោន 

រសាប់ 
ទាងំការចំ

ណ្តយរបេ់

អនុគសរោង 

សាងេង់/ វិេវក្រសៅ 

ការដាឋ ន រដឋបាល

ជល្លផ ន្ក្រគប់រគង

េោេភ្ញគ និងរក្េួង

បរិសាា ន។  

ការរបរិបរតិ       

កាក្េំណល់ទឹក្ 

(ទឹក្េអតយ) 

pH, BOD5, COD, TSS,
1
 

NO3
-
, PO4

3-
, NH3 

រចក្បសញ្ចញទឹក្របេ់ 

សាា នីយ៍ភ្ញា េ់ក្ូនររ ី

អធិការក្ិចច សរៀងរាល់ ៣ផខ មតង  ការចំណ្តយ

របរិបរតិ 

 

រដឋបាលជល្ល 

រក្េួងបរិសាា ន 

ន ទ្ទឹក្ (ទឹក្ទសនលសេក្ុង) 

pH, BOD5, 

សារធារុរងងបសណ្តដ ៉ះអាេនន 

(SS), អុក្េុីផេន (DO), 

coliform  

ការទទលួទានទឹក្ អធិការក្ិចច សរៀងរាល់ ៣ផខ មដង ការចំណ្តយ

របរិបរតិ 

 

ខណឌ រដឋបាលជល្ល 

ការការពារសេសនទិចទាងំ

រេតងននេេកួ្ររធីមាជារិ 

ការក្រ់រតាររីសមេូជ រួមោន

ចំនួនររីតាមរបសភទនីមួយៗ 

តាមសភទ អាយុ ភ្ញេសេញវ័យ 

លក្េខណឌ  េុខភ្ញេ របភេ 

(សដើមក្ំសណើរ)។ល។ 
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របចំាឆ្ន ំ   

ការទប់សាក រ់ការសចញនន

ររី (សាា នីយ៍) 

ធានាថ្នចំសរា៉ះទឹក្រេ៉ះ 

និងរបឡាយបងាូរទឹក្ចូល 

សាា នីយ៍ភ្ញា េ់ក្ូនររ ី ការអសងករ របចំានថ្ៃ  របធានសាា នីយ៍ 

                                                           
1
 TSS – Total Suspended Solids; BOD – Biochemical Oxygen Demand; COD – Chemical Oxygen Demand  



និងសចញទាងំអេ់ រា នខូចខារ 

និងសៅក្នតងក្ផនលង ។ 

ការទប់សាក រ់ការសចញនន

ររី (របេ័នធចិញ្ច ឹម) 

ធានាថ្នរបសភទេជូររីសរៅរេតក្ 

ររូវបានចិញ្ច ឹមសៅក្ផនលងក្ំណរ់ 
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សដាយរា នទំនាក្់ទំនងជាមយួ
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បងាូរសចញទាងំអេ់ររូវបាន

សរចា៉ះសដាយផេបចំសរា៉ះររឹមររូវ 

ការចូលរួមរបេ់េហគម
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ក្មា ដូចជាមុខរបរចិញ្ច ឹម
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និងមនទីរេិសសាធន ៍
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ក្េិក្រចិញ្ច ឹមររី 



ចំាបាច់ 
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េុវរាិភ្ញេ 

និងេុខភ្ញេមុខរបរ 

ការបណតត ៉ះបណ្តត ល និងការ
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