្រកសួងកសិកម្មរុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ

ឯកសារែណនាំអនុវត្តន៍
ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសានឃុំ (CAEA) បានែកលំអថ្មី

េដើមបីគាំ្រទការេធ្វើែផនការអភិវឌឍន៍ឃុំ-សងា្កត់
ស្រមាប់
កម្មវធ
ិ ជ
ី ំរុញផលិតកម្ម្រសូវ និងការនាំេចញអង្ករ

ែខេមសា ២០១៦

1

បញ្ជីពាកយកាត់
AE

្របព័នេ្ធ កស្រត-បរិសាន

CAEA

ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសានឃុំ

CAEA-MIS

្របព័ន្រ្ធ គប់្រគងព័ត៌មានការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រត-បរិសានឃុំ

CC

្រកុម្របឹកសោឃុំ សងា្កត់

CDP

ែផនការអភិវឌឍន៍ឃស
ុំ ងា្កត់

CIP

កម្មវិធវី ិនេិ យាគឃុំ សងា្កត់

CLUP

ែផនការេ្របើ្របាស់ដីឃុំសងា្កត់

DAE

នាយកដានផសព្វផសោយកសិកម្ម

DAO

ការិយាល័យកសិកម្ម្រសុក

DIW

សិកា្ខសាលាសមាហរណកម្មថាក់្រសុក

D‐LUP team

្រកុមស្រមបស្រមួលេរៀបចំែផនការេ្របើ្របាស់ដីថាក់្រកុង ខ័ណ ្រសុក

DWG

្រកុមការងារថាក់្រកុង ខ័ណ ្រសុក

EOP

ចុងបញ្ចប់គេំ រាង

FSMIS

្របព័ន្រ្ធ គប់្រគងព័ត៌មាន្របព័ន្ធកសិកម្ម

GDA

អគ្គនាយកដានកសិកម្ម

GIS

្របព័នព
្ធ ័ត៌មានភូមិសា្រស្ត

MAFF

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ

MLMUPC

្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

MOWRAM

្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

NCDD

គណៈកមាធិការជាតិសំរាប់ការអភិវឌឍន៏តាមែបប្របជាធិបេតយយ

NIO

ការិយាល៍យអនុវត្តន៍គេ្រមាងថាក់ជាតិ (Rice SDP)

OAE

ការិយាល៍យផសព្វផសោយថាក់េខត្ត

PAP

ផលប៉ះពាល់េលើមនុសសរបស់គេ្រមាង

PBC

គណៈកម្មការែផនការ និងថវិកាឃុំ សងា្កត់ (village representatives)

PDA

មន្ទីរកសិកម្មេខត្ត

PIF

មូលនិធិវិនេិ យាគេខត្ត

RGC

រាជរដាភិបាលកម្ពុជា

Rice SDP

កម្មវិធអ
ី ភិវឌឍន៍ែផ្នកពាណិជ្ចកម្ម្រសូវែដលធន់នឹងអាកាសធាតុ

RRA

ការវាយតៃម្លជនបទេដាយឆាប់រហ័ស

RRD

នាយកដាន្រសាវ្រជាវ និងនិយតកម្ម (MLMUP)

SLC

ដីសមបទានសង្គមកិច្ច
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១.េសចក្តីេផ្តើម
ឯកសារេនះមានេគាលបំណងស្រមាប់យកេទៅេ្របើេដាយអ្នកអនុវត្តន៍េនៅថាក់មូលដាន

េហើយេរៀប

រាប់ពីវិធីសា្រស្ត ែដលបានេធ្វើបច្ចប
ុ បន្នភាពស្រមាប់អនុវត្តន៍ការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំ េនៅេ្រកាមកម្មវិធី
អភិវឌឍន៍ែផ្នកពាណិជក
្ច ម្ម្រសូវែដលធន់នឹងអាកាសធាតុ (Rice-SDP)។ ឧបករណ៍ និងនិតវិ ិធី្រតូវបានែកលំអ
េដើមបីេធ្វឲ
ើ យដំេណើរការ្រប្រពឹត្តេទៅេដាយរលូន

និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវវិធីសា្រស្ត

េហើយេឆ្លើយតបេទៅនឹង

ត្រមូវជាក់លាក់ៃនកម្មវិធអ
ី ភិវឌឍន៍ែផ្នកពាណិជ្ចកម្ម្រសូវែដលធន់នឹងអាកាសធាតុ (Rice-SDP) ។ ការងារនិង
និតិវិធី្រតូវបានេធ្វើឲយមានលក្ខណៈងាយ្រសួលេដាយដកេចញនូវសកម្មភាពណាមិនចាំបាច់ េហើយអាចយក
េទៅអនុវត្តកែន្លងណាក៏បាន ។ ឧបករណ៍ែដលមាន្រសាប់្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថម និង្រតូវបានែណនាំឲយសា្គល់
ឧបករណ៍ថែ្មី ដលេឆ្លើយតបេទៅនឹងអាទិភាពរបស់កម្មវិធី អភិវឌឍន៍ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម្រសូវែដលធន់នឹងអាកាស
ធាតុ(Rice-SDP)។ ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិេសសគឺេផាតេទៅេលើ៖ ពាណិជ្ជកម្ម្រសូវ ពូជ្រសូវ
្រកអូប បេច្ចកេទសេ្រកាយ្របមូលផល ែខសសងាក់នាំ្រសូវអង្ករេចញ ការអភិវឌឍន៍្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត ភាពធន់
នឹងអាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក សន្តិសុខេសបៀង យន្តូបនីយកម្ម និង កមាំងពលកម្មែដលអាចរក
បានេនៅជនបទ ។ ឯកសារេនះនិង្រតូវអភិវឌឍន៍បែន្ថមេទៀត និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ឧបករណ៍ និងនិតិវធ
ិ ី
្រតូវបានសាកលបង ្រពមទាំងេមេរៀនសំរាប់េរៀនពីបទពិេសាធន៍ ។
១.១.្របវត្តិ និង ទសសនទាន
េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការដល់ការផ្គតផ
់ ្គង់កំេណើនទីផសោរក្នុង្រសុក និងតៃម្ល្រសូវខ្ពស់ កសិករបាន
ព្រងីកៃផ្ទដដា
ី ំដុះ្រសូវក្នុងករណីមន
ិ សម្រសប និងេពលខ្លះប៉ះពាល់ដល់តំបន់បរិសានដូចជាៃ្រពលិចទឹកក្នុង
អាងបឹងទេន្លសាប និងដីសណ្ដរទេន្លេមគង្គ ។ ដូចជាលទ្ធផលែដលទទួលបានជាបន្តបនាប់ គឺ្រតូវេធ្វើជា
្របញាប់ចំេពាះដីែដលេ្របើ្របាស់េនៅថាក់ឃុំតាមរយះការចំណាត់ថាក់ការេ្របើ្របាស់ដី េដើមបីរកសោតំបន់សំរាប់
ផលិតកម្ម្រសូវឲយសម្រសប្រពមគាជាមួយនឹងការរកសោបាននូវបរិសាន ។ ការកំណត់នវូ សកានុពលៃន្របពល
វបបកម្ម ផលិតកម្មដណា
ំ
ំ្រសូវ ្រតូវេធ្វើឲយបានចបោស់លាស់ចំេពាះ្របេភទដីែដលមានភាព្របេសើនង
ិ ទឹក្រគប់
្រគាន់សំរាប់ដាំដុះបានេ្រចើនដង ។
េដើមបីសេំ រចបានេលើេគាលបំណង

េនៅថាក់មូលដានវាជាការចាំបាច់រួមបញ្ចូលលទ្ធផលពីការវិភាគ

្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ (CAEA) ជាមួយែផនការេ្របើ្របាស់ដីឃុំ (CLUP) បានបេង្កើតេឡើងេ្រកាមអនុ
្រកិតឆាំ ២០០៩ ។ ពាក់ ព័ន្ធក្នុងករណីេនះ វាគឺជាបំណងែដលយកលទ្ធផលពីការែកលំអវិធសា
ី ្រស្តវិភាគ
្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ្រតូវបាន េរៀបរាបរំអិតេនៅក្នុងឯកសារែណនាំេនះ នឹងយកេទៅេ្របើ្របាស់កំឡង់
េពលអនុវត្តនែ៍ ផនការេ្របើ្របាស់ដីឃុំ

និងរាប់បញ្ចូលេទៅក្នុងរបាយការណ៍ែផនការេ្របើ្របាស់ដីឃុំែដលជា

ត្រមូវការស្ថិតេ្រកាមអនុ្រកឹតយ ។
១.២.គេ្រមាងកម្មវិធីជំរុញផលិតកម្ម្រសូវ និងការនាំេចញអង្ករ (Rice SDP Project)
កម្មវិធជ
ី ំរុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ (Rice-SDP)បានអនុមតិេនៅែខមិថុនាឆាំ២០១៣ និង
ដាក់ឲយដំេណើរការតាមអនុសាសន៍េនៅវិច្ឆិកា២០១៤

។

គេ្រមាងេនះនឹងដំេណើរការរហូតដល់ឆាំ២០២០
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េយាងតាមេគាលនេយាបាយ្របាក់កម្ចី ។ េហើយគេ្រមាង្របាក់កម្ចី និងមូលនិធឥ
ី តសំណងស្រមាប់ជួយេទៅ
េលើែផ្នកគាំ្រទបេច្ចកេទស ។ គេ្រមាងកម្មវិធីជំរុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ (Rice-SDP) អនុវត្តេទៅេលើ
េខត្តេគាលេដៅ៣គឺ េខត្តបាត់ដំបង កំពង់ធំ និងេខត្តៃ្រពែវង មាន្រសុកេគាលេដៅចំនួន ១៣្រសុក និងឃុំេគាល
េដៅមានចំនួន ៩០ឃុំ ។មូលនិធស
ិ រុបចំនួន៥៥.១លានដុលា ។
គេ្រមាងេនះមានេគាលបំណងផ្តល្របេយាជន៍គឺ

”បេង្កើន្របាក់ចណ
ំ ូលរបស់អក
្ន រកសុី្រសូវតាមរយៈ

ែខសសងាក់តៃម្ល្រសូវ” និងទទួលលទ្ធផលគឺ ”បេង្កើនគុណភាពផលិតកម្ម្រសូវេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាេដាយេផា
តេលើការអភិរកសធនធានធម្មជាតិ” ។ គេ្រមាងេលើកេឡើងនូវសន្តស
ិ ុខេសបៀង និងពាណិជ្ជកម្ម្រសូវ អង្ករេដាយ
ផ្តល់អាទិភាពតាមរយៈសកម្មភាពដូចជា៖


ព្រងឹងែខសសងាក់តៃម្ល្រសូវ អង្ករ



ការេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងៃនបទប



ការេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវេសវាផ្តល់ឥណទានដល់អ្នកផលិតពូជ្រសូវ

តិ និងការេធ្វ្រើ តឹម្រតូវតាមែផនការក្នុងការ្រគប់្រគងដីកសិកម្ម
និងអ្នកកិន្រសូវ/អ្នកនាំ

េចញ្រសូវ អង្ករ


ការព្រងីកផលិតកម្ម្រសូវ និងផលិតភាពតាមរយៈការែកលំអ្របសិទ្ធភាពេ្របើ្របាស់ទឹក្របព័នធា
្ធ
រាសា្រស្ត ការបេង្កើតបេច្ចកេទសេ្រកាយ្របមូល្រសូវ និងឧបករណ៍ ្រពមទាំងការធានា្រគាប់ពូជ
្រសូវតាមេគាលេដៅសាកលបង ។

គេ្រមាងកម្មវធ
ិ ីជំរុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ មានលទ្ធផលចំនួន៦ដូចខាងេ្រកាម៖
1.

ការេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងែនបរិសានជុំវិញបទប

តិ និងលក្ខខណ
័ ចបោប់នានា

2.

ការេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងៃនការកំណត់តប
ំ ន់េ្របើ្របាស់ដីកសិកម្ម

3.

ការអភិវឌឍន៍េហដារចនាសម្ព័ន្ធែខសសងាក់តៃម្ល្រសូវែដលធន់នឹងអាកាសធាតុ

4.

ការេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងៃនេសវាគាំ្រទែខសសងាក់តៃម្ល្រសូវ

5.

សិកសោអំពីលទ្ធភាពែដលអាចេធ្វើបាន េរៀបចំនង
ិ េគាលេដៅសាកលបងៃនការធានា្រគាប់ដណា
ំ
ំ

6.

ការអនុវត្ត និងការ្រគប់្រគងគេ្រមាង

សាបនអនុវត្តន៍គេ្រមាងគឹ្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាបនអនុវត្តន៍េនៅថាក់ជាតិមាន ្រកសូង
កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ្រកសួងែដនដី នគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ និង្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុ
និយម ។ ការិយាល័យអនុវត្តន៍ថាក់ជាតិ(NIO) និមួយៗ ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅក្នុងសាបនថាក់ជាតិទាំងបី
េនះ ។ កម្មវិធអ
ី ភិវឌឍន៍ែផ្នកពាណិជក
្ច ម្ម្រសូវែដលធន់នឹងអាកាសធាតុអនុវត្តន៍ក្នុង៣េខត្តស្ថិតេ្រកាមផាល់
របស់ការិយាល័យអនុវត្តនថា
៍ ក់េខត្ត(PIOs) ក្នុងេនាះមានេខត្តបាត់ដំបង កំពង់ធំ និងេខត្តៃ្រពែវង េហើយមាន
សរុប១៣្រសុកេគាលេដៅ និង៩០ឃុំេគាលេដៅក្នុងេខត្តទាំងេនះ ។
១.៣.ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសានឃុំ (CAEA)
ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសានឃុំ គឺជាវិធីសា្រស្តមួយវិភាគេដាយមានការចូលរួម្រតូវបានេ្របើ្របាស់
េដាយនាយកដានផសព្វផសោយកសិកម្ម

េដើមបីកំណត់

និងត្រមូវការអភិវឌឍន៍កសិកម្មជាអាទិភាពេនៅក្នុងឃុំ
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សងា្កត់ ។ េនៅក្នុងឆាំ២០០៤ ការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រត-បរិសានឃុំ្រតូវបានទទួលយកជាផ្លវូ ការ្រសបតាមេគាល
នេយាបាយថាក់ជាតិេដាយ្រកសួងកសិកម្ម

រុកា្រ្ខ បមាញ់

និងេនសាទ

ស្រមាប់េរៀបចំែផនការអភិវឌឍន៍

កសិកម្មឃុំ សងា្កត់ េហើយបច្ចុបបន្នបានអនុវត្តេទៅេលើឃុំចំនួន្របែហល៥០០ឃុំេនៅទូទាង
ំ ្របេទស ។ ការគាំ
្រទផ្តលថ
់ វិកាស្រមាប់អនុវត្តការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសានឃុំមាន៖
េនសាទ

កម្មវិធវី ម
ិ ជឈការ

្រកសួងកសិកម្ម

និងវិសហមជឈការ(D&D)និងរួមទាំងអ្នកផ្តលជ
់ ំនួយមាន

រុកា្ខ្របមាញ់

និង

ទីភាក់ងារអូ្រសាលី

ស្រមាប់អភិវឌឍន៍អន្តរជាតិ (AusAID) មូលនិធិអន្តរជាតិស្រមាប់អភិវឌឍន៍កសិកម្ម (IFAD) ទីភាក់ងារសហ
្របតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ន
ុ (JICA) ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសុី (ADB) គណៈកម្មការសហគមន៍អឺរ៉ុប (EC) និង
អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល (NGOs) មួយចំនួនេទៀត ។
កសិករកម្ពុជា្របឈមនឹងឧបសគ្គមួយចំនួន ដូចជាបទពិេសាធន៍របស់គាត់្រតូវបានបងាញឲយេឃើញ
េដាយការ្រគប់្រគង្របព័នក
្ធ សិកម្មេដើមបីេឆាះេទៅទីផសោរេសដ្ឋកិច្ចជនបទ ។ ក្នុងបរិបទេនះ ការវិភាគ្របព័ន្ធ
េកស្រត-បរិសានឃុំ្រតូវបានទទួលយកេដាយរដាភិបាលែដលជាឧបករណ៍សំខាន់ណាស់

េដើមបីជួយដល់

កសិករក្នង
ុ ការែកលំអជីវភាពរស់េនៅរបស់ពួកគាត់ឲយ្របេសើរេឡើង ធានាសន្តិសខ
ុ េសបៀង និងកាត់បន្ថយភាព
្រកី្រក ។ េដើមបីសេ្រមចនូវេគាលបំណងេនះ ការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រត-បរិសានឃុំបេង្កើតនូវលទ្ធផលសំខាន់មយ
ួ
ចំនួនដូចជា៖


ការេរៀបរាបៃនតំបន់េកស្រតបរិសានេផសងៗេនៅក្នុងឃុំនិមួយៗ



ពិពណ៌នា(ជីវៈៃនធម្មជាតិ និងេសដ្ឋកច
ិ ស
្ច ង្គម)របស់តំបន់េកស្រតបរិសានទាំងអស់ក្នុងឃុំ



េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវការយល់ដឹងៃន្របព័ន្ធកសិកម្មសខា
ំ ន់ៗ និង្របព័ន្ធជីវភាពរស់េនៅក្នង
ុ តំបន់
និមួយៗ



កត់្រតានូវអាទិភាពៃនប

និងឱកាសពីតប
ំ ន់និមយ
ួ ៗែដលបានរកេឃើញេដាយកសិករក្នុងភូមិ



យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងេ្របើ្របាស់ដីស្រមាប់តំបន់េកស្រតបរិសាននិមយ
ួ ៗបានដាក់បញ្ចូលៃនេគាល
បំណងអភិវឌឍន៍ និងការការពារបរិសាន



កត់្រតានូវអាទិភាពៃនែផនការផសព្វផសោយកសិកម្មេដើមបីេដាះ្រសាយប

បានរកេឃើញ ។

ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសានឃុំគឺ្រតូវបានអនុវត្តនជា
៍ មួយ្រកុម្របឹកសោឃុំ សងា្កត់េដាយមានការចូល
រួមពី្រកុមម្រន្តថា
ី ក់េខត្ត និងថាក់្រសុក ចាប់េផ្តើមជាមួយការគាំ្រទពីការិយាល័យ្របព័ន្ធកសិកម្មៃននាយកដាន
ផសព្វផសោយកសិកម្ម ។ ការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រត-បរិសានឃុំគឺេ្របើ្របាស់េដើមបីកំណត់បាននូវ្របព័ន្ធេកស្រត-បរិសា
នសំខាន់ៗេនៅក្នុងឃុំ និងបេង្កន
ើ ការយល់ដឺងទូេទៅអំពត
ី ួនាទីរបស់ពក
ួ េគ េដើមបីនឹងកំណត់ប

គន្លឹះ ឬ

សំណរួ គន្លឹះនានាែដលប៉ះពាល់េលើការអនុវត្តរបស់េគ ។ សំណួរគន្លឹះ្រតូវបានយកេទៅបេង្កត
ើ បេច្ចកវិជាសម
្រសបេ្របើ្របាស់េនៅេពលអន្តរាគមន៍ស្រមាប់ដាក់បញ្ចូលេទៅក្នង
ុ ែផនការអភិវឌឍន៍ឃុំសងា្កត់(CDP) ឬ កម្មវិធី
វិនិេយាគឃុស
ំ ងា្កត់ (CIP) ស្រមាប់អនុវត្តនក
៍ ម្មវិធីផសព្វផសោយកសិកម្ម េដើមបីគាំ្រទតាមរយៈមូលនិធវិ ិនេិ យាគ
េខត្ត (PIF) ៃនគណៈកមាធិការជាតិដឹកនាំការងារកំែណទ្រមង់វម
ិ ជឈការ និងវិសហមជឈការ ( NCDD) ។
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២.ឧបករណ៍វាយតៃម្លជនបទឆាប់រហ័ស (RRA TOOLS)
ក្នុងការជួបជាមួយម្រន្តែី ដលមានបទពិេសាធន៍ ការេធ្វើវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំក្នុងនាយកដាន
ផសព្វផសោយកសិកម្មអំពីឧបករណ៍វាយតៃម្លជនបទឆាប់រហ័សសំខាន់ៗ

ែដលបានេរៀបរាប់េនៅក្នុងឯកសារ

ែណនាំឆា២
ំ ០១០ ជាភាសាែខ្មរ្រតូវបានែកលំអ េធ្វប
ើ ច្ចុបបន្នភាព និងការផាស់បរ្តូ ឲយ្របេសើរជាងមុន េដើមបី
េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការរបស់គេ្រមាងកម្មវិធជ
ី ំរុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ (Rice-SDP) ។ ឧបករណ័
ែដលមានសារៈសំខាន់្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថម ឧបករណ៍ថ្មី្រតូវបានែណនាំឲយសា្គល់ និងឧបករណ៍មួយចំនន
ួ
ែដលមិនសំខាន់្រតូវបានដកេចញឬបញ្ចូលគា ។ ជាលទ្ធផលគឺេធ្វើឲយអ្នកយល់ចបោស់ សាមញ្ញ និងទាក់ទងវិធី
សា្រស្ត ែដលេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការផាស់បរ្តូ យា៉ងរហ័សេពលបច្ចុបបន្ន និងេឆ្លើយតបយា៉ង្របេសើរផងែដរេទៅ
អាទិភាពសំខាន់ៗៃនគេ្រមាងកម្មវិធជ
ី ំរុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ (Rice-SDP) ។
ជាលទ្ធផលគឺឧបករណ៍ចល
ូ រួមវិភាគទាំង១៦បានែកែ្រប

ែដលមានទំនាក់ទន
ំ ងគាេទៅវិញេទៅមក

និងយកអនុវត្តនជា
៍ មួយព័ត៌មានសំខាន់ៗបានមកពីឃុំេនៅក្នុងលក្ខណះចបោស់លាស់ និងសម្រសបបំផត
ុ ។
ឧបករណ៍ែដលធាប់មាន និងមួយចំនន
ួ បានផាស់ប្តូរ្រតូវបានបងាញេនៅក្នុងតារាងខាងេ្រកាម៖
ឧបករណ៍CAEA

ការែកែ្របឧបករណ៍ស្រមាប់យកេទៅអនុវត្តន៍

ផ្គូរផ្គងែផនទី(ដាក់្រតួតេលើគា)

ប្តូរពីការគូែផនទីេដាយេ្របើៃដជំនស
ួ េដាយែផនទីេបាះពុម(
្ភ េ្របើក្នុងកំពយូទ័រ)

ដយោ្រកាមលំហូរ

ែដលបែន្ថមដយោ្រកាមេនះស្រមាប់ដាក់បែន្ថមព័តមា
៌ ន្រសូវ អង្ករ

ពំនុះកាត់ទទឹង

បានព្រងឹងបែន្ថមស្រមាប់ការដាំដុះ្រសូវពូជ និងផលប៉ះពាល់ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ

ការវិភាគ្របភពទឹក

ឧបករណ៍ចាស់្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថម និងេធ្វើឲយងាយ្រសួល

្របវត្តិឃុំ

ែកលំអទាំង្រសុងនិង្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថមស្រមាប់អាកាសធាតុ និងពាណិជ្ជកម្ម្រសូវ

្របតិទិនរដូវកាលដាំដុះ

បានព្រងឹងបែន្ថមស្រមាប់្របព័ន្ធេកស្រតបរិសាន្រសូវ និងេពលេវលាេកើតមានែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ

ការវិភាគផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ

ជាឧបករណ៍ថទា
្មី ំង្រសុងែដលវិភាគផលប៉ះពាល់ និងការែ្រប្របួលេទៅតាមយុទ្ធសា្រស្ត

ការវិភាគចំណាត់ថាក់ធនធាន

ឧបករណ៍ចាស់

ការវិភាគចំណាត់ថាក់ធនធានដីធ្លី

ឧបករណ៍ចាស់្រតូវព្រងឹងបែន្ថមេធ្វើឲយកាន់ែតល្អ្របេសើរអា្រស័យេលើដីសមបទានសង្គម
កិច្ច

ការវិភាគេយនឌ័រ

ឧបករណ៍ចាស់ងាយ្រសួល និងេទៅតាមលំដាប់លំេដាយ

ការេ្របើ្របាស់អនុផលៃ្រពេឈើ

ឧបករណ៍ចាស់

ការវិភាគែខសសងាក់ផលិតកម្ម/

ឧបករណ៍ចាស់្រតូវព្រងឹងបែន្ថមេធ្វើឲយកាន់ែតល្អ្របេសើរអា្រស័យេលើែខសសងាក់ទីផសោរនាំ

ទីផសោរ

្រសូវអង្ករេចញ

ការវិភាគផលប៉ះពាល់ៃនប

ឧបករណ៍ចាស់េហើយសម្រសប

ដយោ្រកាមែវ៉ន

ឧបករណ៍ចាស់

ផសព្វផសោយព័តមា
៌ នអនុគេ្រមាង

ឧបករណ៍ថ្មីស្រមាប់វិភាគការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ពីអនុគេ្រមាង Rice-SDP

ការវិភាគធនធានេនៅតំបន់េ្រសាច

ឧបករណ៍ថ្មីែដលវិភាគចំណាត់ថាក់ធនធានពីការកាន់កាប់ដីមានការេ្រសាច្រសប

្រសប
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ការវិភាគផលប៉ះពាល់គេ្រមាងេលើ

ឧបករណ៍ថ្មីែដលរកេឃើញផលប៉ះពាល់ជាវជ្ជមាន និងអវជ្ជមានពីការអភិវឌឍន៍្របព័ន្ធធារា

បុគ្គល

សា្រស្ត

ការេ្របៀបេធៀបគូរប

ឧបករណ៍ចាស់

២.១.ការផ្គូរផ្គងែផនទី(ការដាក់ែផនទីពីេលើគា)
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ការវិភាគផ្គរូ ផ្គងែផនទី

្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថមតាមរយៈៃនការេ្របើ្របាស់ែផនទីនយា
ិ មជាក់លាក់តាម

បេច្ចកេទស្របព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសា្រស្ត (digital maps using GIS techniques)។ ក្នុងដំេណើរការៃនការអនុវត្ត
េទៅតាមជំហានមានដូចខាងេ្រកាម៖
1. េបើអាចរកបានរូបភាពែផនទីផា្កយរណបែដលមាននិងេបាះពុម្ពស្រមាប់ឃុំ
2. េបាះពុម្ពែផនទីឃុំ និងប

ក់ចបោស់នវូ រាល់ចំណុចទីតាំងទាំងអស់ជាមួយ្រកុម្របឹកសោឃុំ សងា្កត់

3. ដាក់ែផនទីឃុំ្រតួតេលើគាទាំងអស់ និងេ្របើបនាត់កាត់ទទឹង េដើមបីកំណត់តំបន់្របព័ន្ធេកស្រត
បរិសាន
4. បន្តជាមួយការដាក់ែផនទីឃុំ្រតួតេលើគាេដើមបីេធ្វឲ
ើ យកាន់ែតចបោស់នវូ ្រពំ្របទល់តំបន់្របព័ន្ធេកស្រត
បរិសាន
5. ្រតួតពិនិតយ

េនៅេពលគូរែផនទីពេ្រងៀងតំបន់្របព័ន្ធេកស្រតបរិសាននឹងឈានេទៅបេង្កត
ើ សំណុំ

ែផនទី ែដលមាន្រទង់្រទាយជាលំដាប់េដាយការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធពត
័ ៌មានភូមិសា្រស្ត GIS.
6. បា៉ន្របមានលក្ខណៈសំខាន់ៗៃនតំបន់្របព័ន្ធេកស្រតបរិសាននិមយ
ួ ៗ ។ ជាឧទាហរណ៍៖
-

តំបន់ទី១ ្រសូវរដូវវសសោ=..ហិកតា? ដំណាំ=..ហិកតា? ៃផ្ទដីេ្រសាច្រសប=..ហិកតា? ។ល។

-

តំបន់ទី២ ្រសូវរដូវ្របាំង=..ហិកតា?ដំឡូង=..ហិកតា? និងេដាះ្រសាយផលប៉ះពាល់=..ហិ
កតា ។ល។

-

បន្តេទៅតំបន់ទី៣ ទី៤ ។ល។

រេបៀបកត់្រតា
ព័ត៌មានែផ្នកតូចៗគឺ្រតូវបានកត់្រតាេដាយការេ្របើ្របាស់ែផនទីេលើ្រកដាស់

និងែផនទីពេ្រងៀងដូច

បានបងាញេនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។
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ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
េ្របើឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាមស្រមាប់បេង្កើតេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មស
ី ្រមាប់ការផ្គូរផ្គងែផនទី ។
Satellite Image

AEA Zone

Water Resource

Soil Type

Land Use

Topology map

២.២.ដយោ្រកាមលំហូរ
ដយោ្រកាមលំហូរចាស់្រតូវបានែកែ្រប

និងដយោ្រកាមលំហូរថ្មេី នះគឺបែន្ថមការវិភាគលំហូរព័ត៌មាន

។

បនាប់ពកា
ី របំេពញដយោ្រកាមលំហូរចប់សព្វ្រគប់ សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំគួរែតពីភាកសោជា
មួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍


ែកែ្របគំរូដយោ្រកាមលំហូរស្រមាប់លំហូរេឡើងនិងចុះ ឋានានុ្រកមលំហូរបានបងាញខាងេ្រកាម។



បែន្ថមដយោ្រកាមលំហូរនិយាយពីពត
័ ៌មានលំហូរជាក់លាក់ជាមួយការប

ក់េលើការែណនាំផសព្វផសោយ

្រសូវអង្ករ និងព័ត៌មានែខសសងាក់ទីផសោរ្រសូវជាមួយ ” កសិករ ” ែដលដាក់េនៅចំកណា្ដលឆាតដូចបាន
បងាញេនៅក្នង
ុ ឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។


េ្របើ្របាស់ឧទាហរណ៏េនៅក្នុងទំពរ័ ខាងេ្រកាមេដើមបីបេង្កើតេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលជាភាសារែខ្មរ។
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រេបៀបកត់្រតា
េ្របើ្រទង់្រទាយកត់្រតាដូចពីមន
ុ

ស្រមាប់ដយោ្រកាមលំហូរពីតំបន់េកស្រតបរិសានមួយេទៅតំបន់េកស្រត

បរិសានមួយេទៀតនិងស្រមាប់លំហូរេឡើង និងចុះដូចនឹងឋានានុ្រកម ។ បេង្កើត្រទង់្រទាយកត់្រតាថ្មីមួយ
ស្រមាប់លំហរូ ព័ត៌មានជាមួយ”កសិករ” ែដលដាក់េនៅចំកណា្ដលដយោ្រកាមដូចបានបងាញេនៅក្នុងឧទាហរណ៍
ខាងេ្រកាម ។
ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
េ្របើឧបករណ៍ចាស់ស្រនាប់លហ
ំ ូររវាងតំបន់េកស្រតបរិសាន

និងែកែ្របគំរដ
ូ យោ្រកាមលំហូរស្រមាប់

ឋានានុ្រកមលំហូរេឡើងនិងចុះដូចបានបងាញក្នុងឧទាហណ៍ខាងេ្រកាម។

ប៉ុែន្តព័ត៌មានដាក់ចល
ូ បានហូរ

េទៅមកទាំងសងា្ខងៃនដយោ្រកាមេនះ។
ដយោ្រកាមលំហូរពីតំបន់មួយេទៅមួយេទៀត

Zone 2

Zone 1

Zone 3

ដយោ្រកាមឋានានុ្រកមលំហូរេឡើងនិងចុះ
នាំេចញ

ក្នង្របេទស
េខត្ត

្រសុក
ឃុំ
ភូមិ
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េ្របើ្រទង់្រទាយកត់្រតាដូចពីមន
ុ

ស្រមាប់លំហរូ ពីតំបន់េកស្រតបរិសានមួយេទៅេកស្រតបរិសានមួយ

េទៀត និងស្រមាប់លំហូរេឡើងនិងចុះដូចនឹងឋានានុ្រកម ប៉ុែន្តដាក់ព័ត៌មានលំហូរក្នុងចេនាះេនាះ ។ េ្របើ
ឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាមក្នង
ុ ការបេង្កើតេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មីស្រមាប់លំហរូ ព័ត៌មាន ។
ដយោ្រកាមលំហូរព៍តមានះឧទាហរណ៏យកេចញពីឃុំ ៃ្រពេពៅ េខត្តៃ្រពែវង

២.៣.ពំនុះកាត់ទទឹង
ពំនុះកាត់ទទឹងគឺេ្របើ្របាស់ដូចពីមុន ប៉ុែន្តព្រងីកបញ្ចល
ូ បែន្ថមធនធានទឹក ពូជ្រសូវ និងផលប៉ះពាល់
បែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុស្ថិតេនៅក្នុងត្រមូវការគេ្រមាងកម្មវធ
ិ ីជំរុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ ។ បនាប់
ពីបំេពញតារាងពំនស
ុ កាេតើទទឹង

សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានឃុំគួរែតពីភាកសោជាមួយអ្នកផ្តល់

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍


បែន្ថមកូេឡានជួរេដកស្រមាប់ព័ត៌មានធនធានទឹកេនៅក្នុងតារាង

និងរកឲយេឃើញឱកាសស្រមាប់

អភិវឌឍន៍ក្នុង
តំបន់និមួយៗ ។ ពិនិតយេឡើងវិញពីលទ្ធផលជាមួយែផនទីេ្របើ្របាស់ដី និងលទ្ធផលការវិភាគ្របភព
ទឹក ។


បែន្ថមកូេឡានជួរេដកស្រមាប់ដាក់ដាំដុះ្របេភទពូជ្រសូវ(ដាក់ក្នុងវង់្រកចកស្រមាប់លក់ឬហូបចុក)
េដើមបីកាន់ែតល្អរកឲយេឃើញត្រមូវការ និងឱកាសពាណិជ្ជកម្ម្រសូវ អង្ករស្រមាប់្រសូវពូជ្រកអូប ។
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បែន្ថមកូេឡានជួរេដកស្រមាប់ផលប៉ះពាល់សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងអាកាសធសតុ

(ប

ក់ែខក្នុង

វង់្រកចក) និងថាេតើកសិករមានភាពផសំយា៉ងណា េដើមបីេធ្វឲ
ើ យបានល្អេទៅនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាស
ធាតុ ។


បញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ទាំងអស់ពែី ផនការេ្របើ្របាស់ដឃ
ី ុំ ែផនទីឃុំក្នុងពំនុះកាត់ទទឹងេទៅក្នង
ុ កូេឡា
នជួរេដក/ឈរបាន្រតឹម្រតូវ ។

រេបៀបកត់្រតា
េ្របើ្រទង់្រទាយកត់្រតាដូចពីមន
ុ ស្រមាប់ពំនះុ កាត់ទទឹង ប៉ុែន្តកូេឡានជួរេដកស្រមាប់ទិន្នន័យធនធាន
ទឹក ្របេភទពូជ្រសូវ និងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ ដូចបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។
ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
ពំនុះកាត់ទទឹងស្រមាប់ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលេ្របើដច
ូ មុន ប៉ុែន្តបេង្កើតទិន្នន័យថ្មស
ី ្រមាប់ធន
ធានទឹក ្របេភទពូជ្រសូវ និងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ ដូចបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម
តំបន់េកស្រតបរិសាន ១

តំបន់េកស្រតបរិសាន ២

តំបន់េកស្រតបរិសាន ៣

តំបន់េកស្រតបរិសាន ៤

តំបន់េកស្រតបរិសាន ៥

រូបថត
េឈាះ

តំបន់ទំនាបខ្ពស់្រសូវវសសោ

តំបន់តំនាបខ្ពស់/មធយម្រសូវ

តំបន់

េ្រសាច្រសប់េដាយទឹកេភ្លៀងនិង វសសោេ្រសាច្រសបេដាយ
ដំណាំខ្ពង់រាប

្របព័ន្ធ ្របឡាយ ែផ្នកខ្លះ

សណានដីរាងរេមៀល ជំរាល

សណានរាបេស្មើ តំបន់្រសូវ

េដាយ

តំបន់ទំនាបខ្ពស់ េ្រសាច្រសប់

សេង្ខប

េដាយទឹកេភ្លៀងមានភឺ្លែ្រសខ្លះ

តំបន់លំេនៅដាននិងសួន
បែន្លតាមផ្ទះ

តំបន់ទំនាបទាប មធយមដំណាំ

តំបន់ទំនាបទាប មធយមដាំ

្របពលវបបកម្មេធ្វើបានបីដង

ដុះ្រសូវពីរដង េ្រសាច្រសប់

េ្រសាច្រសប់េដាយ្របព័ន្ធ

េដាយ្របព័ន្ធ្របឡាយ

្របឡាយ
េរៀបរាប

តំបន់លំេនៅដានេនៅជិតផ្លូវ តំបន់េ្រសាច្រសប់េដាយ្របព័ន្ធ

សណានជំរាល េ្រសាច

ទំនាបខ្ពស់និងមធយម ដីែ្រស

មានផ្ទះនិងសួនដំណាំបែន្ល ្របឡាយ តំបន់ជំរាលទំនាប

្រសប់េដាយ្របព័ន្ធ

មានភ្លឺ្រតឹម្រតូវ

តាមផ្ទះ

យក្របាក់មួយដង

មធយមនិងទាបដាំដុះ្រសូវ

ៃផ្ទដី ៥២៧០ ហ.ត

ៃផ្ទដី ៣៧០ ហ.ត

ៃផ្ទដី៤៩៥ ហ.ត

ៃផ្ទដី ១៤៨០ ហ.ត

តំបន់ទំនាបទាបមធយមមាន

តំបន់ទំនាបទាបមធយមមាន

ទាបដាំដុះ្រសូវពីរដងនិង ដំណាំ ្របឡាយ តំបន់ទំនាប

និងតំបន់ដំណាំខ្ពង់រាប
ៃផ្ទដី ១៩៩០ ហ.ត
ឋាន

តំបន់ទំនាបខ្ពស់មានសណាន

តំបន់ទំនាបខ្ពស់និង មធយម

តំបន់ទំនាបមធយមមានស

េលខា

រាបេស្មើនិងមានសណានខ្ពស់

មានសណានរាបេស្មើ េហើយ

ណានរាបេស្មើសំរាប់លំេនៅ សណានរាបេស្មើ ដីែ្រសមានភ្លឺ

ទាបដូចទឹករលក

មានសណានខ្ពស់ទាបដូចទឹក ដាននិងសួនដំណាំតាមផ្ទះ ្រតឹម្រតូវ

សណានរាបេស្មើ ដីែ្រស
មានភ្លឺ្រតឹម្រតូវ

រលកមានភ្លឺែ្រស
្របេភទដី

្របេភទដី ្រកុមអូររូង សម្រសប

្របេភទដី ្រកុមអូររូងនិងទួល

សំរាប់ផលិតកម្ម្រសូវ ងាយ

សំេរាង ដីមានជីជាតិ សម

្របេភទដី ្រកុមទួលសំេរាង ្របេភទដី ្រកុមទួលសំេរាង សម េ្រចើនែត្របេភទដី ្រកុមទួល
ដីមានជីជាតិសំរាប់សួន

្រសបសំរាប់ផលិតកម្ម្រសូវ

្រសួល្រគប់្រគង ដីមានជីជាតិ

្រសបសំរាប់ផលិតកម្ម្រសូវ

ដំណាំតាមផ្ទះ

ងាយ្រសួល្រគប់្រគង ដីមានជី

ជល

េ្រសាច្រសប់េដាយទឹកេភ្លៀង

េ្រសាច្របព័ន្ធ្របឡាយេដាយ

េ្រសាច្របព័ន្ធ្របឡាយ

េ្រសាច្របព័ន្ធ្របឡាយ មិនមាន េ្រសាច្របព័ន្ធ្របឡាយជា

សា្រស្ត

តំបន់មិនមានទឹកជំនន់

ងាយ្រសួល្រគប់្រគង

ជាតិបំផុត

ែផ្នក មានទឹកជំនន់តាមរដូ

មានទឹកជំនន់តាមរដូ

វកាល ជំនន់រយះេពលខ្លីេនៅ

វកាល(េនៅក្នុងែខក

ក្នុងែខក

ែខតុលា)

និងែខតុលា

សំេរាង ដីមានជីជាតិបំផុត

ទឹកជំនន់
និង

សំខាន់ ដីទឹកលិចតាមរដូ
វកាល មិនមានទឹកជំនន់

ធនធាន

មានបឹង មានកូនអូរពីរនិង

មានបឹង មានស្ទឹងតូចៗនិង

មានស្ទឹងធំ មានអូរភាប់

េ្រសាច្រសប់បានទាំងអស់

្របឡាយ មានស្ទឹងតូចស្ថិត

ទឹក

្របឡាយមួយ

្របឡាយខ្លះ

ស្ទឹងេទៅ្របឡាយនិង

មានអូរនិងមាន្រប្របព័ន្ធ

េនៅែផ្នកខាងតបូង

្របឡាយេ្រសាច្រសប់មាន ្របឡាយ មានអណ្ដូងស្នប់បួន
អណ្ដូបេចញេ្រចើន

12

គំរបដី/

មានៃ្រពេឈើតូចៗពីរកៃន្លង

មានដំណាំ្រសូវនិងមាន

មានដីែ្រសេ្រកាម្របព័ន្ធ

្របពលវបបកម្មដំណាំេធ្វើបានបី

េធ្វើែ្រសបានពីរដង។ ជា

ការេ្របើ

ដំណាំ្រសូវនិងដំណាំខ្ពង់រាប

ផលិតកម្មដំណាំខ្ពង់រាបតិច

្របឡាយ លំេនៅដាន ចបោរ

ដង (្រសូវ ដំណាំឆ្លងកាត់ ្រសូ

តំបន់ផលិតកម្មពូជរបស់

្របាស់ដី

លាយជាមួយេដើមេឈើសល់ខ្លះៗ តួច

ដំណាំ ផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវជាតិ

វ) ជាតំបន់ផលិតកម្មពូជរបស់

សហគមន៏កសិកម្ម

ៃ្រពកំពតនិងវាលេសៅ

សហគមន៏កសិកម្ម

ដំណាំ

ដំណាំ្រសូវែតមួយមុខ េធ្វើែ្រស

ដាំដុះ្រសូវបានពីរដង ដាំ

ដំណាំ្រសូវ សែណ្ដកកួរ

សំខាន់ៗ

បានពីរដង ដំណាំដំឡូងមី

ដំឡូងជា

្រតប់ែវង នេនាង េឈើហូប ឡឺក បែន្ល ្រតសក់ ្រតប់ែវង

ជាមួយនឹងដំណាំដំឡូងជា

ែផ្ល (ដូច សាយ ្រកូច)

ដំឡូងជា េម្ទស)

េនៅក្នុងៃផ្ទដីតិចតួច

មិនមានដំណាំ្រសូវ

សែណ្ដក ឪឡឺក
ពូជ្រសូវ

ដំណាំ្រសូវ ដំណាំឆ្លងកាត់ (ឪ

ដំណាំ្រសូវេធ្វើបានពីរដង

ពូជ្រសូវផា្ករំដូល (កាឌី)

ពូជ្រសូវផា្ករំដូល (កាឌី)

ពូជ្រសូវែសន្រកអូប(ពូជែក

ពូជ្រសូវែសន្រកអូប(ពូជ

ពូជ្រសូវ្រសែង (ពូជែកលំអរ)

ពូជ្រសូវែសន្រកអូប(ពូជែក

លំអរ)ពូជនាងខុន (ពូជក្នុង

ែកលំអរ)

ទិន្នផលពី៤េទៅ៥ ត/ហ.ត

លំអរ)

្រសុក)

ពូជ្រសូវផា្ករំដូល

េដាយវិធីសា្រស្តេ្រពាះ

ពូជនាងខុន (ពូជក្នុង្រសុក)

ពូជ្រសូវផា្ករំដូល (១០ ហ.ត)

ពូជផា្កខ្ញីេធ្វើេដាយេ្រពាះ

េដាយេ្រពាះនិងស្ទួងសំរាប់
ផលិតកម្មពូជ

ការេ្របើ

េ្របើជី 16-20-0 (៥០ គ.្រក/ហ េ្របើជី DAP 18-46-0(៥០ គ េ្របើជីេ្រចើន្របេភទនិងក្នុង

្របាស់ជី

.ត)

.្រក/ហ.ត)

សួនបែន្លនិងេឈើហូបែផ្ល

េ្របើជី DAP 18-46-0(៥០ គ

េ្របើជី DAP 18-46-0(៥០

.្រក/ហ.ត)

គ.្រក/ហ.ត)

ជីអ៊ុយេរ៉

ជីអ៊ុយេរ៉ (១៥០គ.្រក/ហ.ត)

ជីអ៊ុយេរ៉ (៥០គ.្រក/ហ.ត)បាច ជីអ៊ុយេរ៉ (១៥០គ.្រក/ហ

មិនមានេ្របើជីកំប៉ុស្ត៏េឡើយ

បាចពីរដង

ពីរដងក្នុងដំណាំ្រសូវមួយវគ្គ

.ត)បាចពីរដង

(េធ្វើពីរដង)
ការចិញ្ចឹម េគា ពែព ្រជូក មាន់ ទា

េគា(ចំនួនថយចុះ) មាន់ ទា

សត្វ

េគា ្រជូកេម និង្រជូកសាច់ េគា ្រជូកេម និង្រជូកសាច់ មាន់ េគា ្រជូកេម និង្រជូកសាច់
មាន់ ទា

ដីរបស់រដ្ឋ តំបន់ែ្រពសហគមន៏មានពីរ

កំែណទំរង់្រពំ្របទល់រដ្ឋបាល

ឬដីសហ

កែន្លង(៣០ ហ.តនិង១០ ហ

និងនឹងកាត់ដីទំហំ៤០០០ ហ ែបងែចកេទៅឲយ១២្រគួសារ

គមន៏

.ត)

.តេចញពីតំបន់េនះេទៅឲយឃុំ

ែដលគានដីសំរាប់លំេនៅ

បេវល

ដានេដាយរដាភិបាល

ប

េផស

ងៗ

ទា

ដីទំហំ ០,៣ ហ.ត្រតូវបាន គានមនុសសរស់េនៅ

មាន់ ទា
គានមនុសសរស់េនៅ

ដង្កូវសុីរូងេដើមនិង ដង្កូវកាត់

ជំងឺបាស់ ដង្កូវសុីរូងេដើមនិង

ជំងឺបាស់ ដង្កូវសុីរូង ខ្ញុង

ស្លឹក េ្រគាះរាំងស្ងួត ពុំមាន

ដង្កូវកាត់ស្លឹក សត្វល្អិត

ដូង ទឹកជំនន់េនៅរដូវវសសោ ការគូរប្លង់និងសាងសង់្របព័ន្ធ

េ្រសាច្រសប់មិន្រគប់្រគាន់

្របព័ន្ធេ្រសាច្រសប់ បទេល្មើ

បំផាញេ្រគាះរាំងស្ងួត ពុំមាន

ពុំមានទឹក្រគប់្រគាន់ក្នុង

េ្រសាច្រសប់ពុំល្អ ្រកុមកសិករ

ដង្កូវសុីរូងេដើមនិង សត្វ

សេនសាទ ដីមានមីន តំៃល

្របព័ន្ធេ្រសាច្រសប់ តំៃល

រដូវ្របាំង

េ្របើ្របាស់ទឹកេនៅមានភាពទន់

ល្អិតបំផាញស្លឹក

្រសូវេថាក
កាឡានុវត្ត ធនធានធម្មជាតិនិងេអកូេទស

ដង្កូវកាត់ស្លឹក ដង្កូវសុីរូងេដើម

្រសូវេថាក

េខសោយ

ការែកលម្អ្របព័ន្ធេ្រសាច្រសប់ ការែកលំអរ្របព័ន្ធេ្រសាច

បេង្កើនៃផ្ទដីដាំដុះ្រសូវផា្ករំដួល

ពុំមានទំនុកចិត្ត្របព័ន្ធ

ការែកលំអរ្របព័ន្ធេ្រសាច

ភាព/

ចរណ៏

ព្រងីកៃផ្ទដីដាំដុះ្រសូវបនាប់ពី

្រសប់

សំរាប់លក់ក្នុងតំៃលខ្ពស់

្រសប់

ឱកាស

ដាំដំណាំល្ងរមុននឹងេធ្វើែ្រស

ការអភិវឌឍន៏្របព័ន្ធេ្រសាច

ព្រងីកៃផ្ទដីដាំដុះដំណាំ

បេង្កើនផលិតកម្មដំណាំឆ្លងកាត់

ែកលម្អការ្រគប់្រគងជីជាតិ

ព្រងីកៃផ្ទដំណាំ្រសូវ/ដំឡូងមី

្រសប់

េឈើហូបែផ្ល

អភិរកសៃ្រពេឈើ

ដាំដុះដំណាំឆ្លងកាត់បនាប់ពី

បេង្កើនការចិញ្ចឹមសត្វ

េដាះមីន

ដំណាំ្រសូវ (ឪឡឹក ្រតប់ែវង) ែកលម្អសួនដំណាំ្រគួសារ

ដី
ដុះដំណាំឆ្លងកាត់បនាប់ពី
ដំណាំ្រសូវ (ដំឡូងជា)

២.៤.ការវិភាគ្របភពទឹក
ការវិភាគ្របភពទឹកេនៅក្នង
ុ វិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំ គឺ្រតូវបានរកសោទុកជួយដល់ការអភិវឌឍធារា
សា្រស្ត ឬធនធានទឹកក្នុងកម្មវិធីជរំ ុញផលិតកម្ម និងការនាំេចញអង្ករ(Rice-SDP) ស្រមាប់ពាណិជក
្ជ ម្ម្រសូវ
អង្ករ ។ ការវិភាគេនះ ្រតូវបែន្ថមកូេឡានជួរេដកថ្មី យកេទៅេ្របើ្របាស់វិភាគ្របភពទឹកេផសងៗស្រមាប់ផលិត
កម្មដំណា្រំ សូវ ការជួប្របទះប

សំខាន់ៗ និងឱកាសស្រមាប់អភិវឌឍន៍ ។ ឧបករណ៍េនះ្រតូវបានស្រមួល

ផងែដរេដាយយកេចញេនៅកូេឡានខ្លះ(ព័ត៌មានមិនមានេនៅក្នុងតំបន់េនាះ) ដូចបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍
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ខាងេ្រកាម ។
បនាប់ពីបានបំេពញការវិភាគ្របភពទឹក សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានឃុំគួរែតពីភាកសោជា
មួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ស្រមាប់ធនធានទឹកសំខាន់និមួយៗ កំណត់ថាេតើការេ្របើ្របាស់ធនធានទឹកយា៉ងណាក្នង
ុ ផលិតកម្ម
ដំណាំ្រសូវនិងប

ខ្លះ ែដលទាក់ទងឱកាសអភិវឌឍន៍េនះ ។

រេបៀបកត់្រតា
េ្របើរេបៀបកត់្រតាដូចមុន្រតូវបានែកែ្របដូចបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។
ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
េ្របើ្របាស់ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលេ្របើដូចមុនស្រមាប់ការវិភាគ្របភពទឹក ប៉ុែន្តបែន្ថមកូេឡាន
ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ទឹកក្នុងផលិតកម្មដណា
ំ
ំ្រសូវដូចបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម។
ឧទាហរណ៍តារាងការកំណត់វិភាគ្របភពទឹក
្របភពទឹក
ការកំណត់

ទេន្ល

ស្ទឹង/អូរ

បឹង/
្រតពាំង

្របឡាយ

្រសះទឹក

វាលែ្រស

តំបន់េកស្រតបរិសាន
្របភពទឹកេកើតមកពីណា
េ្របើ្របាស់ទឹកស្រមាប់

រកឲយេឃើញធនធានទឹកៃន្របភពនិមួយៗេតើទឹក្រតូវបានេ្របើយាង
៉ េម្តចក្នុងផលិតកម្មដំណាំ

ផលិតកម្មដណា
ំ
្រំ សូវ

្រសូវនិង្រសង់យកប

ឧទាហរណ៍

េ្របើមា៉សុីនបូមទឹកពីស្ទឹង/ទេន្ល

េកើតមានខ្លះេនៅក្នុងេនាះ

សេ្រងា្គះរាំងស្ងួត្រសូវវសសោ.
ជួបការលំបាកែចកចាយទឹក,
្រតូវការជីក្របឡាយែចកចាយ

រដូវកាល (តាមរដូវឬជាអចិន្
ៃរ្ដយ៍)
ការទំនាក់ទំនង (ជាមួយ
្របភពទឹកេផសងេទៀត)
ជេមាះសំខាន់ៗេលើការេ្របើ
្របាស់ទឹក
បទដានៃនការេ្របើ្របាស់ទឹក
ការេ្របើ្របាស់េលបឿនៃនការ

គឺ្រតូវេរៀបចំការងារទាំងេនះេនៅក្នុងឃុំេ្រពាះការេនសាទសកម្មភាពចិញ្ចឹមយា៉ងសំខាន់

េនសាទ
ពូជ្រតីសំខាន់ៗ

គឺ្រតូវេរៀបចំការងារទាំងេនះេនៅក្នុងឃុំេ្រពាះការេនសាទសកម្មភាពចិញ្ចឹមយា៉ងសំខាន់
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ទំនាក់ទំនងនឹងបរិសាននិង
ហានិភ័យ
ការបងា្កត់ពូជ ចំណីឬទីជំរក
ការេ្របើ្របាស់្របភពទឹកេដាយ
បុរស់នង
ិ ្រស្តី
េ្របើ្របាស់្របភពទឹកេដាយ

មិនមានេយេឌើរម
ួ បញ្ចូលគា

បុរស

២.៥.្របវត្តិសាវតា
បទពិេសាធន៍ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានឃុំបច្ចុបបន្នបានបងាញថា ការផាស់ប្តូរសំខាន់ៗេនៅក្នុង
សានភាពអន្តរកាលេលើវិសយ
័ កសិកម្មេនៅកម្ពុជា

ពីការផលិតស្រមាប់ហូបេទៅការផលិតសំរាប់ទីផសោរអាច

កំណត់បានេដាយការេ្របៀបេធៀបសានភាពមុននិងេ្រកាយឆាំ ២០០៧ ។ ្របវត្តិសាវតានឹង្រតូវបានេធ្វកា
ើ រ
ពិចារណាយា៉ងសាមញ្ញេនៅក្នុងកំឡុងេពលពបីសំខាន់ៗគឺ មុនឆាំ២០០៧ េ្រកាយឆាំ២០០៧ និងេពល
អនាគត

្រពមទាំងឧបករណ៏ថម
្មី ួយ្រតូវបានែកសំរល
ួ យា៉ងងាយ្រសួលសំរាប់េធ្វើការវិភាគដូចបងាញេនៅក្នុង

តារាងខាងេ្រកាម។បនាប់ពីវិភាគបញ្ចបេ់ លើ្របវត្តិសាវតា
ជែជកជាមួយអ្នកផ្តល់ព៏តមានសំខាន់ៗនិងេរៀបចំតារាងប

សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានឃុំគួរែត
សំខាន់ៗចំនួន្របាំែដលបានរកេឃើញ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ែដនកំណត់ថ្មី និងបែន្ថមកូេឡាលេដកស្រមាប់ដាក់បញ្ចូលពាណិជក
្ជ ម្ម្រសូវ អង្ករក្នុងតារាងកត់្រតា
សាមញ្ញៗ្រតូវបានបេង្កើតដូចែដលបានបងាញេនៅក្នុងឧទាហរណ៏ខាងេ្រកាម។
រេបៀបកត់្រតា
តារាងកត់្រតាថ្មីមួយ្រតូវបានបេង្កត
ើ េឡើងែដលបងាញេនៅក្នុងឧទាហរណ៏ខាងេ្រកាម។
ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
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ែដនកំណត់្របវត្តិសាវតាថ្មន
ី ិងតារាងកត់្រតា
េពលេវលា
្របជាសា្រស្ត

មុនឆាំ ២០០៧

េ្រកាយឆាំ ២០០៧

ទសសនះអនាគតនិងតំរូវ
ការនាេពលខាងមុខ

្របជាជន, ភូម,ី ជនជាតិភាគតិច, ចំណាត់ថាក់្រទពយធន, មធយមភាគអាយុ, សុខភាព, បទេល្មើស,
ទំនាក់ទំនងសង្គម ។ល។

កិច្ចការរដ្ឋបាល

អភិបាលកិច្ច, ភាក់ងាររាជរដាភិបាល, អាជាធរែដនដី, គំេរាងនានា។ល។

ការ្រប្រស័យទាក់ទង

ផ្លូវថ្នល់, េសវាកម្ម, ការដឹកជញ្ជន
ូ , ថាមពលអគ្គីសនី, ្របព័ន្ធទូរស័ព្ទ,្របព័ន្ធផសព្វផសោយ , ។ល។

្របភពព៏តមាន

ពីកសិករេទៅកសិករ, ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់និងេនសាទ, ពាណិជ្ជករ, អ្នកលក់ធាតុចូលកសិកម្ម,
្របព័ន្ធផសព្វផសោយ , ។ល។

ការងារេនៅតាមមូលដ្

្របេភទ, ទីកែន្លង, វិស័យ/ែផ្នក, មានជំនាញ ឬមិនមានជំនាញ។ល។

ឋាន
ពលករចំណាក្រសុក

ភាគរយក្នុង្រកុម្រគួសារ, អាយុ, េភទ, ចំណាត់ថាក់្រទពយធន, មូលដាន/តំបន់, ភ្នំេពញ, េ្រកៅ្របេទស,
វិស័យ/ែផ្នក, មានជំនាញ ឬមិនមានជំនាញ។ល។

អាកាសធាតុ

ទឹកេភ្លៀង, សុីតុណភាព, ខយល់ពយុះ, រដូវកាល, ។ល។

ជនសា្រស្ត

លំហូរស្ទឹង/អូរ, ជំេរៅបឹង, កំរិតទឹកេ្រកាមដី, ។ល។

ការេ្របើ្របាស់/គំរបដី

ដីសាធារណះ/រដ្ឋ, ដីឯកជន, ដីសមបទាន, ដីេ្របើ្របាស់, ដីមានជំេលាះ,ភាគរយអ្នកគានដី, ។ល។

បរិសាន

ៃ្រពេឈើ, ទឹក, ដីេសើម, សត្វៃ្រព, គុណភាពដី, គុណភាពទឹក, ការេ្របើ្របាស់សារធាតុគីមី, ។ល។

សកម្មភាពចិញម
្ចឹ

្របេភទមុខរបរ, ចណាត់ថាក់្រទពយធនខុសៗគា, ្របភព្របាក់ចំណូល, ។ល។

ជីវិត
ដាំដំណាំ

ដាំដំណាស
ំ ំខាន់ៗ

ផលិតកម្ម្រសូវ

វិធីសា្រស្ត, ធាតុចូល, ទិន្នផល, ភាព្រគប់្រគាន់, លក់ឬសំរាប់ហប
ូ , សំរាប់ទីផសោរ, ។ល។

្របេភទពូជ្រសូវ

េឈាះ,ភាគរយៃផ្ទដីដាំដុះសរុប, ពូជទំេនើប, ពូជក្នុង្រសុក, ្រសូវ្រកអូប, ្របភពពូជ, ។ល។

ការេ្របើ្របាស់ជ/ី ថាំ

ជីគីមី, ជីកំប៉ុស,្ត៍ ថាំសមាប់សត្វចៃ្រង, ថាំសមាប់េសៅចៃ្រង ។ល។

ពុលកសិកម្ម
ពាណិជ្ជកម្ម្រសូវអង្ករ

ភាគរយៃនផលិតផល្រសូវសរុបស្រមាប់ហូប និងភាគរយលក់កង
្នុ រដូវកាលនីមយ
ួ ៗ

យន្តូបនីយកម្ម

្របេភទ្របតិបត្តកា
ិ រណ៏, េ្រគឿងយន្ត, កម្មសិទ្ធិ ឬ ជួល, ។ល។

្របព័ន្ធេ្រសាច្រសប់

្របេភទ,ភាគរយៃផ្ទដី, ភាគរយចំនួយ្រគួសារ, រដូវកាល, តំៃលទឹក, សហគមន៏កសិករេ្របើ្របាស់ទឹក,
ដំេណើរការណ៏នង
ិ ការែថទាំ, ។ល។

ការចិញ្ចឹមសត្វ/

្របេភទ, សារះសំខាន់, ចំនួន, េ្របើ្របាស់, ការចិញ្ចឹមសត្វ, ជំង,ឺ ពូជ, ្របភព, ។ល។

បសុសត្វ
ជលផល

ការេនសាទ, ពូជ, មេធយោបាយ, វិធីសា្រស្ត, េលបឿនេនសាទ/ទំហ,ំ ចបោប់, ។ល។

អនុផលៃ្រពេឈើ

ផលិតផល, េបាះបង់េចាល, េ្របើ្របាស់, លក់, ភាគរយ្របាក់ចំណល
ូ , ។ល។

(NTFPs)

២.៦.្របតិទិនរដូវកាលដាំដុះ
្របតិទន
ិ រដូវកាលដាំដុះគឺ ្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថម េដើមបីេឆ្លើយតបបានល្អតាមត្រមូវការកម្មវិធអ
ី ភិវឌឍន៍
ែផ្នកពាណិជក
្ជ ម្ម្រសូវែដលធន់នឹងអាកាសធាតុ(Rice-SDP)េមើលេទៅេលើពូជ្រសូវ្រកអប់ និងបែ្រមប្រមួលអា
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កាសធាតុ ។ បនាប់ពីការបំេពញចប់តារាង្របតិទិនរដូវកាលដាំដះុ សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសាន
ឃុំគួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗនិងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ការែកស្រមួលេដើមបីព្រងឹងបែន្ថមតារាង្របតិទិនរដូវកាលដាំដុះ េដើមបីេឆ្លើយតបបានល្អតាមត្រមូវការ
គេ្រមាងកម្មវធ
ិ ីជំរុញផលិតកម្មនិងការនាំេចញអង្ករ

(Rice-SDP)

គឺប

ក់អកសរពណ៍្រកហមក្នុងតារាង

ឧទាហរហ៍ខាងេ្រកាម។
រេបៀបកត់្រតា
េ្របើរេបៀបកត់្រតាដូចមុន្រតូវបានែកែ្របដូចបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។
ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
ែកស្រមួលែផ្នកសំខាន់ៃនឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដល ែដលទាក់ទងេទៅនឹងគំរូៃនការកត់្រតាលទ្ធ
ផលថ្មបា
ី នបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម។
គំរូតារាងកត់្រតា្របតិទិនរដូវកាលដាំដុះ
មករា

កុម្ភះ

មិនា

េមសា

ឧសភា

មិថុនា

កក្កដា

ក

សីហា

តុលា

វិច្ឆិកា

ធ្នូ

អាកាសធាតុ
កំរិតកំពស់ទឹកេភ្លៀង

េ្របើដូចឯកសារមុន

សីតុណភាព

េ្របើដូចឯកសារមុន

ទឹកជំនន់

បងាញពីរយៈេពលេនៅេពលជួបទឹកជំនន់

រាំងស្ងួត

បងាញពីរយៈេពលេនៅេពលជួបរាំងស្ងួត

េហតុការណ៍អាកាសធាតុែ្រប

បងាញពីរយៈេពលេនៅេពលជួបខយល់ពយុះ

្របួលខាំង
ដំណាំ្រសូវ
្រសូវ្រសាល

េ្របើបនាត់ពណ៌េខៀវ

ចង្អុល្របាប់ពីសកម្មភាព្រសូវ្រសាល

្រសូវកណា្ដល

េ្របើបនាត់ពណ៌ៃប៉តង់

ចង្អុល្របាប់ពីសកម្មភាព្រសូវកណា្ដល

្រសូវធ្ងន់

េ្របើបនាត់ពណ៌េលឿង

ចង្អុល្របាប់ពីសកម្មភាព្រសូវធ្ងន់

្រសូវ្របាំង

េ្របើបនាត់ពណ៌្រកហម

ចង្អុល្របាប់ពីសកម្មភាព្រសូវ្របាំង

្រសូវ្របេដញទឹក

េ្របើបនាត់ពណ៌េខៅ

ចង្អុល្របាប់ពីសកម្មភាព្រសូវ្របេដញទឹក

្រសូវចំការ

េ្របើបនាត់ពណ៌្របេផះ

ចង្អុល្របាប់ពីសកម្មភាព្រសូវចំការ

ការេរៀបចំដី

េ្របើដូចឯកសារមុន

ការេរៀបចំថាលសំណាប

េ្របើដូចឯកសារមុន

បាចជី

េ្របើដូចឯកសារមុន

ស្ទូង

េ្របើដូចឯកសារមុន

េបាចេសៅ

េ្របើដូចឯកសារមុន

្រចូតកាត់ និងបេច្ចកេទស

េ្របើដូចឯកសារមុនប៉ុែន្តរាប់បញ្ចល
ូ ទាំងការ្រគប់្រគងជ្រ

ំង

េ្រកាយ្របមូលផល
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ដំណាំចកា
ំ រ
ដំណាំបែន្ល

េ្របើដូចឯកសារមុន

េឈើហូបែផ្ល

េ្របើដូចឯកសារមុន

េកៅស៊ូ

េ្របើដូចឯកសារមុន

ចិញ្ចឹមសត្វ
េគា

េ្របើដូចឯកសារមុន

្រជូក

េ្របើដូចឯកសារមុន

មាន់/ទា

េ្របើដូចឯកសារមុន

េសដ្ឋកិច្ចសង្គម
េពលេវលាៃនការលក់

បែន្ថមេពលេវលាលក់ផលិតផលសំខាន់ៗ

ៃថ្ល/kg

េ្របើដូចឯកសារមុន

តៃម្លពលកម្មខស
្ព ់បំផុត

េ្របើដូចឯកសារមុន

២.៧.ការវិភាគៃនផលប៉ះពាល់ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
ការវិភាគៃនផលប៉ះពាល់ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ

គឺជាឧបករណ៏ថ្មីមួយែដលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការ

កំណត់បែំ របំរល
ួ អាកាសធាតុឲយបានកាន់ែត្របេសើ ។ បនាប់ពីបានបញ្ចប់នូវការវិភាគែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំ គួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥
ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

រេបៀបកត់្រតា
ព័ត៌មានែដលទទួលបានពីការវិភាគផលប៉ះពាល់ែ្រប្របួលអាកាសធាតុគួរែតបញ្ចូលេទៅក្នុងទំរង់ៃន
ការកត់្រតាែដលបានប

ញេនៅក្នុងឧទាហរណ៏ដូចខាងេ្រកាម ។

ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលគួរែតេរៀបចំដូចបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។
ទំរង់ៃនការកត់្រតាការវិភាគផលប៉ះពាល់ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
្របេភទប៉ះ

េពលេវលា

ពាល់

មានញឹកញាប់េទ,រយៈ

តំបន់េកស្រតបរិសា

ផលប៉ះ

ការទទួលខុស្រតូវេនៅក្នុង

េពលែវងេទ,ទំហំធំេទ

នែដលប៉ះពាល់

ពាល់

តំបន់

ការេកើន

ែខណាខ្ហះែដលកំេដៅនិងសុី

រលកធាតុអាកាសនិងរយះ

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

េឡើងកំេដៅ

តុណភាពេកើនេឡើង

េពលកំេដៅែវង

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

ពី១........ដល់....)
ទឹកជំនន់

ែខណាខ្លះែដលទឹកជំនន់

រយះេពលនឹងភាពញឹក

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

េកើនមានេឡើង

ញាប់ៃនទឹកជំនន់

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

ពី១........ដល់....)
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ភាពរាំង

ែខណាខ្លះែដលភាពរាំង

រយះេពលនឹងភាពញឹក

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

ស្ងួត

ស្ងួតេកើនមានេឡើង

ញាប់ៃនភាពរាំងស្ងួត

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

ពី១........ដល់....)
េភ្លៀងធាក់

េតើេភ្លៀងធាក់មិនតាមរដូវ

រយះេពលនឹងភាពញឹក

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

មិនតាមរដូ

កាលេកើនមានេឡើងេនៅក្នុង

ញាប់ៃនេភ្លៀងធាក់មិន

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

វកាល

ែខណាខ្លះ

តាមរដូវកាល

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

ពី១.......ដល់.....)
្រពឹត្តិការណ៏

េតើ្រពឹត្តិការណ៏ធ្ងន់ធ្ងរ

រយះេពលនឹងភាពញឹក

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

ធ្ងន់ធ្ងរ(ខយល់ (ខយល់ពយុះ)េកើនមានេឡើង

ញាប់ៃនេភ្លៀងធាក់មិន

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

ពយុះ)

តាមរដូវកាល

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

េនៅក្នុងែខណាខ្លះ

ពី១.......ដល់.....)
បឹងបួរ

ែ្រប្របួលេនៅក្នុងេពលេវលា

រយះេពលវដ្តនិងបរិមាណ

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

ជលសា្រស្ត

ៃនវដ្តទឹកជំនន់្របចាំឆាំ

ែ្រប្របួល

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

ផលប៉ះ

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

ពាល់

ពី១.......ដល់.....)

លំហូរស្ទឹង/

ែ្រប្របួលេនៅក្នុងេពលេវលា

ទេន្ល

ៃនលំហូរខាំងនិងេខសោយ

បរិមាណៃនបំែរបំរួល

េតើតំបន់មួយណា

េតើអ្វីែដលប៉ះ

េតើមនុសសបនសោំយា៉ងដូច

ែដលប៉ះពាល់េ្រចើន

ពាល់េ្រចើន

េម្តចេទៅនឹងការប៉ះពាល់

ផលប៉ះ

ជាងេគ (េលខេរៀង

ជាងេគ

ទាំងេនាះ

ពាល់

ពី១.......ដល់.....)

*អាចជាែផ្នកមួយែដលបណា្ដលមកពីបំែរបំរល
ួ អាកាសធាតុ និងជាែផ្នកមួយេទៀតបណា្ដលមកពីឥទ្ធិពលៃន
ទំនប់េនៅតាមដងទេន្លេមគង្គ។
២.៨.ការវិភាគចំណាត់ថាក់ធនធាន (្រទពយសមបត្តិ)
ការចំណាត់ធនធានគឺ្រតូវបានដាក់តាមលំដាប់
ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រកនិងផលិតកម្ម្រសូវ

។

និងព្រងឹងបែន្ថមក្នុងការែកលម្អវាែដលទាក់ទងេទៅ

បនាប់ពីបានបំេពញតារាងចំណាត់ធនធានសមាជិក្រកុម

វិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំគួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ

និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់

ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ការែដលបែន្ថមែផ្នក្រទពយសមបត្តិ (គានដីធ្លី) ្រតូវបានបែន្ថមេដាយេធ្វើឲយមានតៃម្លកាន់ែតល្អៃនសាន
ភាពអ្នក្រកី្រក អ្នក្រកណាស់ ។
រេបៀបកត់្រតា
ព័ត៌មានែដលទទួលបានពីចំណាត់ថាក់្រទពយសមបត្តិគរួ ែតបញ្ចូលេទៅក្នុងតារាងកំណត់្រតាដូចបាន
បងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម ។
ឧទាហរណ៍ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលគួរែតបានែកលម្អែផ្អកេលើឧទាហរណ៍ដូចខាងេ្រកាម ។
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តារាងកំណត់្រតាចំណាត់ថាក់ធនធាន
ចំណាត់ថាក់ធនធាន

បង្គួរ/្រគាន់េបើ

មធយម

្រក

្រកណាស់/គាន់

សរុប %

ដី
េ្របៀបេធៀបជា(%) តំបន់ទី១

១០០%

តំបន់ទី២

១០០%

តំបន់ទី២

១០០%

តំបន់......

១០០%

ទូទាំងឃុំ

១០០%

ទំហំ្រគួសារ
កំលាំងពលកម្ម
ទំហំដីកាន់កាប់សរុប (ha)
ចំនួន និង្របេភទកបោលដី
ដីលំេនៅដាន (ha)
ដីែ្រស (ha)
ដីេផសងៗទី 1 (ha)
ដីេផសងៗទី2 (ha)
្របេភទពូជ្រសូវដាំដុះ
្របេភទដំណាំទី 1 (ha)
្របេភទដំណាំទ2
ី (ha)
្របេភទដំណាំទ3
ី (ha)
ដំណាំបែន្ល (មាន or គាន)
ចំនួនេគា-្រកបី
ចំនួន្រជូក
ការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍
េនសាទ
្របភពចំណូលទី១
្របភពចំណូលទី២
្របភពចំណូលទី៣
ការងារេ្រកៅពីកសិកម្ម(្របេភទ
ពលកម្ម)
ការេ្របើ្របាស់ឥណទាន

២.៩.ការវិភាគមុខងារេយនឌ័រ
បនាប់ពីការបំេពញការវិភាគមុខងារេយនឌ័រសព្វ្រគប់ សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំគួរ
ែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
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ការវិភាគមុខងារេយនឌ័រ្រតូវេធ្វឲ
ើ យសម្រសប

និងងាយ្រសួលជាមួយការប

ក់នូវចំណច
ុ សំខាន់ៗ

េលើផលិតកម្ម្រសូវ និងទីផសោរ ។
រេបៀបកត់្រតា
តារាងកត់្រតា្រតូវបានែកែ្របគឺបានបងាញក្នុងឧទាហរណ៍ខាងេ្រកាម
ការវិភាគមុខងាររបស់េយនឌ័រ - ឧទាហរណ៍តារាង្របមូលទិនន
្ន យ
័
សកម្មភាព

បុរស

េរៀបចំដីថាលសំណាប

100%

សាប្រគាប់ពូជ

50%

ដកសំណាប

្រស្តី
50%

េយាបល់បែន្ថម
្រស្តី្រតាំពូជ បុរសចូលរួមសាប

100%

ដឹកជញ្ជូនសំណាប

100%

េរៀបចំដីែ្រសសន្ទង
ូ

100%

ស្ទូង

30%

70%

បរិមាណៃនការស្ទង
ូ ្រសូវនឹងេកើនេឡើងបនាប់ពីមាន្របព័ន្ធេ្រសាច្រសព

បាចជី

90%

10%

ការេ្របើ្របាស់ជីគឺទំនងជាេកើនេឡើង

្រគប់្រគងទឹកសន្ទូង

100%

ការេបាចេសៅ
ការ្រចូតកាត់

20%

ការដឹកជញ្ជូន

100%

េបាកែប៉ន

90%

េពលខ្លះ្រស្តីចូលរួមេបើែ្រសេនៅែកបរភូមិ

ការ្រគប់្រគងទឹកនឹងងាយ្រសួលេដាយមាន្របព័ន្ធេ្រសាច្រសព
100%

បន្ទុកការងារេបាចេសៅគឺទំនងជាេកើនេឡើងេដាយមាន្របព័ន្ធេ្រសាច្រសព

80%

ទិន្នផលខ្ពស់េដាយមាន្របព័ន្ធេ្រសាច្រសពបន្ទុកការងារនឹងេកើនេឡើង
ទិន្នផលខ្ពស់េដាយមាន្របព័ន្ធេ្រសាច្រសពបន្ទុកការងារនឹងេកើនេឡើង

10%

សំងួត
ទុកដាក់្រសូវ

តៃម្លឈ្នួលេបាក្រសូវេដាយមា៉សុីនគឺ៤%ៃន្រសូវបានេបាក
្របេភទសកម្មភាពសំងួតនិងេតើអ្នកណាជាអ្នកសំងួត

20%

80%

លក់្រសូវ

ការេលើកដាក់ក្នុងជ្រងុកគឺបុរស ប៉ុែន្តការែថទាំក្នុងអម្លុងទុកដាក់គឺ្រស្តី
េតើ្រសូវ្រតូវបានលក់យា៉ងដុចេម្តច និង អ្នកណាជាអ្នកលក់

សកម្មភាពមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតសំខាន់េផសងេទៀត
សួនបែន្ល

100%

មាន្រគួសារមួយចំនួនប៉ុេណា្ណះបានដាំបែន្លក្នុងសួនបែន្ល

ដំណាំឧសសោហកម្ម

50%

50%

េ្រចើនែតអ្នក្រកី្រកនិងអ្នកមាន្រទពយសមបត្តិមធយម

ចិញ្ចឹម្រជូក

10%

90%

េបើសិនកំរិតធំ(>្រជូក៥កបោល) ជាទូេទៅ្រគប់្រគងេដាយបុរស

ចិញ្ចឹមេគា-្រកបី

100%

ចិញ្ចឹមមាន់-ទា

េក្មងទាំង្របុសទាំង្រសីឃាលេគា្រកបី
100%

ការ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈើ

40%

60%

អនុផលៃ្រពេឈើខះ្ល គឺអា្រស័យេលើេយនឌ័រ

ការរកអុស

40%

60%

សកម្មភាពេនះ្រតូវថយចុះេ្រពាះអុសកាន់ែតពិបាករក

100%

បច្ចុបបន្នមាន្របែហល៣៨្រគួសារបានដាំេដើមម៉ន

សិបបកម្មតមបោញសូ្រត
ដុតធយូង

80%

20%

មានឡដុតធយូង៧កែន្លងេនៅជុំវិញភូមិពៃន្ល

រក្រតី

90%

10%

្របេភទៃនការេនសាទនិងអ្នកណាជាអ្នកេធ្វើេនសាទ

ជំនួញទូេទៅ

10%

90%

្របេភទៃនការលក់ដូរ និង អ្នកណាជាអ្នកលក់ដុរ

ការែរកទឹកដាក់ពាង

20%

80%

ភាគេ្រចើនបុរសជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាេពលខ្លះគឺេ្របើេគាយន្តក្នុងការដឹកទឹក

ការែថទាំ្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត

100%
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២.១០.ការវិភាគេសដ្ឋកិច្ច
ការវិភាគេសដ្ឋកិច្ចគ្រឺ តូវបានែណនាំក្នុងរេបៀបសមញ្ញធម្មតា ក៏ប៉ុែន្ត្រតូវេធ្វើសំរាប់្រគប់្របេភទៃន្រសូវ
ែដលបានដាំដុះេនៅក្នុងឃុំ (្រសូវ្រសាល ្រសូវកណា្ដល ្រសូវធ្ងន់ ្រសូវ្របាំង ្រសូវ្របេដញទឹក និង្រសូវបុកដាំ)
។ បនាប់ពីការបំេពញការវិភាគចំេណញដុលចប់សព្វ្រគប់ សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានឃុំគួរែត
ពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ត
័ ៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
មិនមានការផាស់ប្តូរេឡើយចំេពាះការវិភាគ្របាក់ចំេណញដុល ។
រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់។
ល.រ

បរយយ
ិ

១

ឯក

ចំនួន

តំៃម្លឯក

(េរៀល)

សរុប(េរៀល)

២
៣
៤
៥
៦
សរុបចំ

យ

លក់
ចេំ ណញ/ខត

២.១១.ការគូរែផនទីែខសសងាក់ផលិតកម្ម
ការគូរែផនទីែខសសងាក់ផលិតកម្មគួរែតេរៀបចំស្រមាប់្រគប់្របេភទពូជ្រសូវែដលបានដាំដុះេនៅក្នុងឃុំ
េដាយេ្របើឧបករណ៏ែកលម្អែដលបានអតាធិបបោយខាងេ្រកាម ។ បនាប់ពីការបំេពញការគូរែផនទីែខសសងាក់
ផលិតកម្មចប់សព្វ្រគប់សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានឃុំគួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំ
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ខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ការគូរែផនទីបងាញែខសសងាក់ផលិតកម្ម្រតូវបានព្រងឹងបែន្ថម េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើេឡើងនូវកាលានុវត្ត
ភាពសំរាប់បែន្ថមតំៃលតាមរយះការអនុវត្តសកម្មភាពនានាេ្រកាយេពល្របមូលផល។
រេបៀបកត់្រតា
តារាងកត់្រតាសំរាប់ការគូរែផនទីែខសសងាក់ផលិតកម្ម

គឺឋិតេនៅក្នុងទំរង់ដយោ្រកាមលំហរូ ដូចែដល

បានបងាញេនៅក្នុងឧទាហរណ៏ខាងេ្រកាម ។
ឧទាហរណ៏ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មី
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលថ្មីគរួ ែតផលិតេដាយេធ្វើតាមឧទាហរណ៏ខាងេ្រកាម។
ែផនទីែខសសងាក់ផលិតកម្ម្រសូវវសសោ (ពូជផា្ករំដល
ួ )

ឈ្មួញទិញ
្រសូវេសើម
រកសោទុកពូជ

(1350R/kg)

(1000R/kg)
10%

សម្ងួត

30%

60%

ឈ្មួញសាយអន្ទរ

ក្នុងភូមិ

(1360R/kg)

្រសូវ
អ្នកលក់ែចកចាយក្នុង្រសុក

70%

វសសោ

ពូជ (1800/kg)

100%
អ្នកលក់ែចកចាយជីគីមី

20%

រដូវ

40%

90%

10%

Combine

្រចូតេដាយ

ក្នង្រសុក

ឈ្មួញអ្នកេលឿង

ៃដ

ហាលៃថ្ង

30%

ឈ្មួញទិញ
ក្នុងភូមិ

កិនជា

(1300R/kg)

អង្ករស្រមិត

70%

ទុកេ្របើ្របាស់
េនៅផ្ទះ

នាំេចញេទៅ
េវៀតណាម

(1370R/kg)

នាំេចញេទៅ
េវៀតណាម

(3000R/kg)
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២.១២.ការវិភាគអនុផលៃ្រពេឈើ(NTFPs)
ការវិភាគអនុផលៃ្រពេឈើនឹង្រតូវេធ្វើេនៅក្នុងឃុំណា

ែដលមានសកម្មចិញ្ចឹមជីវិតសំខាន់ពង
ឹ ែផ្អកេទៅ

េលើការរកអនុផលៃ្រពេឈើ ។ បនាប់ពីការបំេពញការវិភាគអនុផលៃ្រពេឈើចប់សព្វ្រគប់ សមាជិក្រកុមវិភាគ
្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានឃុំគួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តលព
់ ័ត៌មានសំខាន់ៗ និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគ

ែដលបានរកេឃើញ ។
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
មិនមានការផាស់ប្តូរេឡើយចំេពាះការវិភាគអនុផលៃ្រពេឈើ ។
រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់។
្របេភទអនុ ផល

ល.រ
១

ៃ្រពេឈើ

្រតី

តំបន់

ករេ្របើ្របស់

ចំនួន

្រគួ

ររក

បុ រស

ភគរយធ្លក់ចុះ

រ្រស្ដ
ឺ ី

រយៈេពល១០ឆន ំ

២

លក់ ៨០%

៩៨%

៨០%បុ រស

៥០%

២

ក្តម

២

លក់៩០%

៩០%

៨០%បុ រស

៣០%

៣

ខយង

២

លក់៩០%

៧០%

៩០%បុ រស

ដែដល

៤

គី

២

លក់៩០%

៩០%

៨០%បុ រស

១និង២

េ្របើ្របស់

៦០%

៥០%

េកើន

៥

អុ ស និងអុ សេកងកង

៣០%

រយៈេពល
្របមូ លផល
េពញ១ឆន ំ

េពញ១ឆន ំ

េពញ១ឆន ំ

េពញ១ឆន ំ

េពញ១ឆន ំ

២.១៣.ការវិភាគផលប៉ះពាល់
ការវិភាគផលប៉ះពាល់នឹង្រតូវេរៀបចំបានេធ្វើែតម្តងគត់នាេពលេនះស្រមាប់តំបន់្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសា
ននិមួយៗ និង្រតូវេផាតេលើប

ផលិតកម្ម្រសូវនិងប

ទីផសោរ។ បនាប់ពីការបំេពញការវិភាគផលប៉ះពាល់

ចប់សព្វ្រគប់ សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័ន្ធ េកស្រតបរិសានឃុំគួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ និង
េ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរកេឃើញ ។

ការែកស្រមួលឧបករណ៍
មិនមានការផាស់ប្តូរេឡើយចំេពាះការវិភាគផលប៉ះពាល់។
រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់េធ្វកា
ើ រវិភាគផលប៉ះពាល់។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
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គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់។
. េតើអ្វីេទៅជាឥទ្ធិពល និងប

?

រាំងស្ងួត

េគាេ្រចើនេពកក្នុងភូមិ

ព្រងីកៃផ្ទដីដាំដុះដំណាំ

ៃផ្ទដីេសៅចំណីសត្វតូច
េកើតជម្ងឺនិងសត្វល្អិត

ខ្វះចំណីេនៅរដូវ្របាំង
ក្នុងៃ្រពេសៅសុីមាន
រយៈេពលខ្លី

ប្ញសគល់ប

េគាស្គម និង
េខសោយ

ឥទ្ធិពល
ភ្ជួរេ្របើេពលយូរ

្រតូវការជួលេគមក
ភ្ជរដី

. េតើកសិករេដាះ្រសាយយា៉ងណាជាមួយប

រាំងស្ងួត

ភាគេ្រចើនេកើតជម្ងឺ
េគាភាគេ្រចើនស្គម

េគាភាគេ្រចើន្រកធំ
ចំណូលទាប

េនះ ?
េគាេ្រចើនេពកក្នុងភូមិ

ព្រងីកៃផ្ទដីដាំដុះដំណាំ

លក់េគាមួយចំនួន

ៃផ្ទដីេសៅចំណីសត្វតូច
េកើតជម្ងឺនិងសត្វល្អិត
េ្របើថាំផសំពីធម្ម

ខ្វះចំណីេនៅរដូវ្របាំង

បេង្កើនការ្រចូតេសៅេគា
ក្នុងៃ្រពេសៅសុីមាន
រយៈេពលខ្លី

ប្ញសគល់ប

េគាស្គម និង
េខសោយ

ឥទ្ធិពល

ភ្ជួរេ្របើេពលយូរ

្រតូវការជួលេគមក
ភ្ជួរដី

ភាគេ្រចើនេកើតជម្ងឺ
េគាភាគេ្រចើនស្គម

េគាភាគេ្រចើន្រកធំ
ចំណូលទាប
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. េតើេយើងេធ្វើយា៉ងណាជាមួយប

រាំងស្ងួត

េនះ ?
េគាេ្រចើនេពកក្នុងភូមិ

ព្រងីកៃផ្ទដីដាំដុះដំណាំ

លក់េគាមួយចំនួន

ៃផ្ទដីេសៅចំណីសត្វតូច
េកើតជម្ងឺនិងសត្វល្អិត
េ្របើថាំផសំពីធម្ម

្រតូវការជួយពីសុខភាសត្វភូមិ
ប្ញសគល់ប

ខ្វះចំណីេនៅរដូវ្របាំង

បេង្កើនការ្រចូតេសៅេគា

រកមេធយោបាយថ្មីៃនកាចិញ្ចឹមសត្វ

ក្នុងៃ្រពេសៅសុីមាន
រយៈេពលខ្លី

េគាស្គម និង
េខសោយ

ឥទ្ធិពល

ភ្ជួរេ្របើេពលយូរ

្រតូវការជួលេគមក
ភ្ជួរដី

ភាគេ្រចើនេកើតជម្ងឺ
េគាភាគេ្រចើនស្គម

េគាភាគេ្រចើន្រកធំ
ចំណូលទាប

២.១៤.ដយោ្រកាមែវន
េ្របើ្របាស់ទិនន
្ន ័យថាក់ឃុំជាមួយនឹងអ្នកផ្តលព
់ ៏តមានសំខាន់ៗ
េដើមបីកំណត់គំេរាងនិងកម្មវិធីេផសងៗេទៀតែដលនឹង្រតូវអនុវត្តេនៅក្នង
ុ ឃុំ

នឹងតំណាង្រកុម្របឹកសោឃុំសងា្កត់
្រពមទាំងរកមេធយោបាយយា៉ងណា

ែដលគំរាងពាណិជ្ជកម្ម្រសូវអង្ករ (Rice-SDP) អាចសហការណ៏ជាមួយបាន ឬក៏អាចបំេពញបែន្ថមនូវកម្មវិធី
ទាំងេនះបាន ។ បនាប់ពីការបំេពញការវិភាគផលប៉ះពាល់ចប់សព្វ្រគប់ សមាជិក្រកុមវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិ
សានឃុំគួរែតពិភាកសោជាមួយអ្នកផ្តល់ពត
័ ៌មានសំខាន់ៗ

និងេ្រជើសេរីស៥ប

សំខាន់ជាងេគែដលបានរក

េឃើញ ។
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
មិនមានការផាស់ប្តូរេឡើយចំេពាះឧបករណ៏ដយោ្រកាមែវន។
រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់ដយោ្រកាមែវន។
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ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់។

WFP
RFC

XuMeQIGnøg;etñat

HOPE

DANIDA

ksikmμRsuk

mnÞIrksikmμ
PDA

SAJ

ស

សំគាល់
គានទំនាក់ទន
ំ ង
មានការទំនាក់ទំនងក្នុងការផាស់ប្តូរព័តមា
៌ ន
មានការសហការក្នុងការសេ្រមចចិត្ត
មានការសហការល្អក្នុងការសេ្រមចចិត្ត

២.១៥.ការវិភាគផលប៉ះពាល់ពីគេ្រមាងេលើបុគ្គល (PAP)
េ្របើ្របាស់ការវិភាគផលប៉ះពាល់ពីគេ្រមាងេលើបុគល
្គ
សាងសង់ឬជួសជុល្របព័នធា
្ធ រាសា្រស្ត

ស្រមាប់ប

ក់អ្នកណាទទួលបានផលពីការ

និងអ្នកណាទទួលរងនូវការបាត់បង់ដីពីការជីក្របឡាយឬការជន់

លិចេដាយអាំងទឹក។
រេបៀបកត់្រតា
េ្របើ្របាស់គំរតា
ូ រាងដូចខាងេ្រកាមេដើមបីកត់្រតាពីលទ្ធផលយកដាក់េលើ្រកដាស់ផាំងធំ។
្របេភទ (PAP)
ទទួ លផល

ចំនួន្រប

ករពនយល់
្រគួ
េ្រ

រ

ក់

្របែហលៃន្រគួ

រ

ភូ មិ្រតូវបនប៉ះ
ពល់ (េឈមះ)

្របេភទៃន្រគួ

រ

(មន, មធយមឬ្រក)

ខ្លះទទួលផលពី្របព័នធ

ច្រសពនិងមនបត់
បង់ដក
ន
ី ុ ងរ
ិ

យៈេពល

ងសង់្រប

យ
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ទទួ លផលនិង
ខត

ខតបង

្រគួ
េ្រ

រ

ខ្លះទទួលផលពី្របព័នធ

ច្រសពប៉ុែន្តបត់បង់ដីខះ
្ល ែដរ

កនុងរយៈេពល

្រគួ

រ

្របព័នេធ ្រ

ងសង់្រប

យ

ខ្លះមិនបនទទួលផលពី

ច្រសពប៉ុែន្តបត់បង់ដី

កនុងរយៈេពល

ងសង់្រប

យ

២.១៦.ចំណាត់ថាក់ធនធានតំបន់េ្រសាច្រសបសំខាន់ៗ
េរៀបចំគរំ ូៃនចំណាត់ថាក់ធនធានតំបន់េ្រសាច្រសបសំខាន់ៗេទៅេលើ្រកដាស់ផាំងធំដូចបានបងាញេនៅខាង
េ្រកាម៖
តំបន់េ្រ

ច្រសបសំខន់ៗ

ភគរយៃនកសិករទ ំងអស់ េនកនុងតំបន់េ្រ
្រគួ

របងគួរ

្រគួ

រមធយម

្រគួ

ច្រសបសំខន់ៗ
រ្រកី្រក

សរុប

តំបន់ II A

%

%

%

១០០%

តំបន់ II B

%

%

%

១០០%

២.១៧.វិភាគការផសព្វផសោយព័ត៌មានអំពី្របព័ន្ធេ្រសាច្រសប
េរៀបចំគរំ ូៃនការវិភាគផសព្វផសោយព័ត៌មានេទៅេលើ្រកដាស់ផាំងធំដច
ូ បានបងាញេនៅខាងេ្រកាម៖
សំណួរ

បាទ(ចំនួន)

េទ(ចំនួន)

១.េតើអ្នក្រតូវបានេគ្របាប់អំពីអនុគេ្រមាងសារ្របព័ន្ធ្របឡាយរបស់គេ្រមាង
Rice SDP ែដរឬេទ?
២.េតើអ្នកបានយល់ដឹងអំពីែផនការលម្អិតរបស់គេ្រមាងែដរឬេទ?
៣.េតើអ្នកមានដីេនៅក្នុងតំបន់េ្រសាច្រសបសំខាន់ៗែដរឬេទ?
៤.េតើអ្នកនឹងទទួលបានផល្របេយាជន៍ផាល់ពីអនុគេ្រមាងេនះេទ?
៥.េតើអ្នកយល់្រសបេទ ថាគេ្រមាងេនះមានសារសំខាន់ណាស់ស្រមាប់ឃុំរបស់
អ្នក?
៦.េតើអ្នក្រតូវបានេគ្របាប់អំពីអនុគេ្រមាងសាងសង់ឡសម្ងួតនិងឃាំងទុកដាក់
ពូជ្រសូវរបស់គេ្រមាង Rice SDP ែដរឬេទ?
៧.េតើអ្នកបានទិញពូជ្រសូវែកលម្អស្រមាប់ដាំដុះរាល់ឆាំែដរឬេទ?
៨.េតើអ្នកជាសមាជិកក្នុងសហគមអភិវឌឍន៍កសិកម្មស្ថិតេនៅក្នុងឃុំែដរឬេទ?
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៩.េតើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផលិត្រសូវមានគុណភាពស្រមាប់លក់ជា
ពូជយកេទៅដាំដុះ?
១០.េតើអ្នកបានទិញពូជ្រសូវគុណភាពខ្ពស់ស្រមាប់ការដាំដុះ េបើសិនជាមានការ
លក់ពូជេនៅក្នុងឃុំ?

២.១៨.បេច្ចកេទសេ្របៀបេធៀបគូរប
ការេ្របៀបេធៀបគូរប

គឺ ជាឧបករណ៏ៃនការវាយតំៃលជនបទឆាប់រហ័សចុងេ្រកាយ ែដល្រតូវេ្របើ

្រពមទាំងពាក់ព័ន្ធ្រគប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗរួមគាទាំងអស់បនាប់ពីឧបករណ៏េផសងៗេទៀតទាំងអស់្រតូវ
បានបញ្ចប់សព្វ្រគប់ ។ ការចំណាត់ថាក់ នឹងេផាតេទៅេលើប

្របាំែដលបានរកេឃើញេដាយឧបករណ៏ដ៏ៃទ

េទៀតរបស់ការវាយតំៃលជនបទេដាយឆាប់រហ័ស។ ជំហា៊នទីមយ
ួ
គឺការបញ្ចូលនូវប

ទាំងអស់ែដលបាន

រកេឃើញេដាយឧបករណ៏ការវាយតំៃលេនៅជនបទេដាយឆាប់រហ័ស និមួយៗេទៅក្នុងបញ្ជី និងបងាញដល់អ្នក
ផ្តល់ពត
៏ មានសំខាន់ៗេដើមបីទទួលបានមកវិញនូវការែកលំអនិងសំណូមពរនានា ។ ការ្រពមេ្រពៀងមួយ្រតូវ
បានេធ្វើេឡើងេនៅក្នុងប

ចំបងៗសំរាប់ឃុំ (ជាទូេទៅ្របែហលពី ១០េទៅ១២) ការេ្របៀបេធៀបគូ ប

គួរែត

េរៀបចំេធ្វើេនៅក្នុងបញ្ជីតាមមេធយោបាយសាមញ្ញធម្មតា។
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
េលើកែលងែតសំរាប់្រចបាច់បញ្ចូលប

សំខាន់ៗពីឧបករណ៏វាយតំៃលជនបទ េដាយឆាប់រហ័សនិ

មួយៗ មិនមានការផាស់បរ្តូ េឡើយចំេពាះរេបៀបេធ្វើការេ្របៀបេធៀបគូប

។

រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់េធ្វកា
ើ រេ្របៀបេធៀបគូប

។

ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់េធ្វើការេ្របៀបេធៀបគូប
ល.រ

បញ
្ហ

១

១

ទំនប់ករពរទឹកៃ្របហូរចូលែ្រសទបរចរ
ិ ល
ិ

២

ខ្វះបេចចកេទស

៣
៤
៥

ំបែន្ល

ខះ
្វ បេចក
ច េទសផលិតកមដ
ម ំ
ខះ
្វ បេចក
ច េទសចញ
ិ ឹ ច ម្រជូក

ខ្វះបេចចកេទសចិញចឹ មមន់

ចំ

ពិនុ ទ

ត់ថនក់

២

៣

។

៤

៥

១
ំ្រសូវ

១

៣

១

៤

៣

១

៥

៣

៥

៤

០

៣

១

២

១

៥

២

៤

៣
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៣.ឧបករណ៏វិភាគ្របព័ន្ធ
ការវិភាគ្របព័ន្ធ្រទពយធន (្រទពយសមបត្តិ) ្រតូវបានដកេចញ ពីេ្រពាះនិតិវិធក
ី ្នុងការវិភាគតាមស្វត
បច្ចុបបន្នេនះបាន្រគបដណ្ដប់ភាគេ្រចើនៃនប

ែដលបានរកេឃើញពីខាងេដើម

េដាយការវិភាគ្របព័ន្រ្ធ ទពយ

ធន ។ ការវាយតំៃលេលើផលប៉ះពាល់ៃន ភាព្រកី្រក េយនឌ័រ និងបរិសានគឺ្រតូវបានដកេចញផងែដរ ពីេ្រពាះ
វា្រតូវបានបំេពញេដាយឧបករណ៏េផសងេទៀត។
៣.១.ការវិភាគតាមស្វត (ចំណុចខាំង ចំណុចេខសោយ ឱកាស ការគំរាមកំែហង)
ការវិភាគតាមស្វត ្រតូវបានេធ្វើការែកសំរួល េដើមបីឲយមានភាពកាន់ែត្របេសើេឡើង្រសបតាមតំរវូ ការ
របស់គំេរាងពាណិជ្ជកម្ម្រសូវ (Rice-SDP) ។
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ឧបករណ៏វិភាគតាមស្វត េនៅែត្រគបដណ្ដប់េលើប

បេច្ចកេទសជាធម្មតាដូចជាះ ១). ដីធ្លី និង ទឹក

២). កសិកម្ម និងជលផល ៣). បរិសាន និងៃ្រពេឈើ ៤). មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត ភាព្រកី្រក និងេយនឌ័រ ក៏ប៉ុែន្ត
្រតូវបានព្រងឹងេនៅក្នុងការពិចារណាេលើកតាសំ ខាន់ៗដ៏ៃទេទៀតសំរាប់គំេរាង Rice-SDP ដូចែដលបាន
បងាញេនៅក្នង
ុ តារាងខាងេ្រកាម។
រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់េធ្វកា
ើ រវិភាគស្វត។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់េធ្វើការវិភាគស្វត។
ភាពខាំង

ភាពេខសោយ

បងាញពីភាពទំេនើបៃនផលិតកម្ម្រសូវែដលមានមកេហើយ

ភាពទន់េខសោយេនៅក្នុងការនុវត្តេ្រកាយេពល្របមូល

សំរាប់លក់

ផល្រសូវ

ទំរង់មាន្រសាប់ែដលេធ្វើឲយ្របេសើេឡើងចំេពាះការបនសោំេទៅ

ភាពទន់េខសោយបណា្ដលមកពីខ្វះកំលាំងពលកម្ម

នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ

ភាពទន់េខសោយេនៅក្នុងការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងយន្ត
កសិកម្មថ្មីៗេនះ

ឪកាស

ការគំរាមកំែហង

ឪកាសសំរាប់ដាំដុះពូជ្រសូវ្រកអូប

គំរាមកំែហងបណា្ដលមកពីកតាអាកាសធាតុ

ឪកាសដាក់តំៃលបែន្ថមេនៅក្នុងែខសសងាក់ទីផសោរ្រសូវអង្ករ

គំរាមកំែហងែដលអាចឈរេជើងេលើទីផសោរេដាយការេធ្វើ

ឪកាសសំរាប់ការអភិវឌឍន៏ធនធានទឹក

ពាណិជ្ជកម្ម្រសូវអង្ករ

ឪកាសសំរាប់បនសោំឲយកាន់ែត្របេសើេទៅនឹងការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ
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៣.២.ការបេង្កើតសំណួរគន្លឹះសំខាន់ៗ
ការបេង្កើតសំណួរគន្លឹះសំខាន់ៗ្រតូវបានេរៀបចំឲយកាន់ែតងាយ្រសួលនិងសុីជេំ រៅេនៅក្នុងការពិចារណា
េលើកតាសំខាន់ៗសំរាប់គំេរាង Rice-SDP។
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ការបេង្កើតសំណួរគន្លឹះសំខាន់ៗ្រតូវបានេរៀបចំឲយកាន់ែតងាយ្រសួលេដាយការកំណត់នង
ិ ការកត់្រតា
េលើប

សំខាន់ជាងេគចំនួន្របាំ ែដលបានរកេឃើញេដាយឧបករណ៏វាយតំៃលជនបទ េដាយឆាប់រហ័សនិមួ

យៗ។

រាល់ប

េ្របៀបេធៀបគូប

ទាំងអស់ែដលបានេឃើញេនៅក្នុងរេបៀបៃនការ្រចបាច់បញ្ចូលនិងអទិភាពេដាយេធ្វើការ

ជាមួយអ្នកភូមិ ។ ការេធ្វើការអទិភាពប

ទាំងេនះ្រតូវបានយកមកេ្របើដូចជាទុនមួយសំ

រាប់ការបេង្កើតសំណរួ គន្លឹះែដលេធ្វើតាមនិតិវិធីសាមញ្ញធម្មតា។
តារាងកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់តារាងកត់្រតាពីមុនមកេ្របើ្របាស់សំរាប់ការបេង្កើតសំណរួ គន្លឹះ។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់ការបេង្កើតសំណួរគន្លឹះ។
សំណរួ គន្លះឹ

សំនុំបេច្ចកេទស

វិធសា
ី ្រស្តផសព្វផសោយ

ឯកសារេយាង

តំបន់េកស្រតបរិសាន

សាប័នពាក់ពន
័ ្ធ

សមតិកម្មការងារ

(Key Question)

(Technical Components)

(Extension Methods)

(References)

(Agro-Ecosystem Zones)

(Other Institution)

(Hypothesis)

12345-

;

678910-

៣.៣.ការវាយតំៃលនវានុវត្ត
ការែកស្រមួលឧបករណ៍
ការវាយតំៃលនុវានវត្ត្រតូវបានេរៀបចំឲយកាន់ែតងាយ្រសួល េដាយដកកតាមិនសូវមាន្របេយាជន៏ខ្លះ
េចញ ខណៈែដលវាេកើតមានេឡើងក្នុងេពលដំណាលគា េហើយ្រតូវបានព្រងឹង និងេធ្វើការពិចារណាេលើកតា
សំខាន់ៗសំរាប់គំេរាង Rice-SDPដូចែដលបានបងាញេនៅក្នុងតារាងខាងេ្រកាម។
រេបៀបកត់្រតា
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តារាងកត់្រតាការវាយតំៃលនវានុវត្តគួរែត្រតូវបានែកសំរួល

េដើមបី្រគបដណ្ដប់កតានានាែដលបាន

បងាញេនៅក្នង
ុ តារាងខាងេ្រកាមែតប៉ុេណា្ណះ។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដះុ បណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់េធ្វើការវាយតំៃលនវានុវត្ត ក៏ប៉ុែន្ត
បានែកសំរល
ួ េដើមបីបញ្ចូលឲយបានសមរមយនូវការផាស់បរ្តូ ដូចែដលបានបងាញេនៅក្នុងតារាងខាងេ្រកាម។
កតា
ផលិតភាព

ការពនយល់
ផលប៉ះពាល់ែដលបានគិតទុកៃនបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានដាក់េស្នើេនៅក្នុង
្របព័ន្ធផលិតភាព

េស្ថរភាព

ផលប៉ះពាល់ែដលបានគិតទុកៃនបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានដាក់េស្នើេនៅក្នុង
្របព័ន្ធេស្ថរភាព

និរន្តរភាព

ផលប៉ះពាល់ែដលបានគិតទុកៃនបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានដាក់េស្នើេនៅក្នុង
្របព័ន្ធនិរន្តរភាព

សមភាព

ផលប៉ះពាល់ែដលបានគិតទុកៃនបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានដាក់េស្នើេនៅក្នុង
្របព័ន្ធសមភាព

ៃថ្លេដើម

ៃថ្លេដើមៃនកម្មវិធីេដើមបីអនុវត្តេលើបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានដាក់េស្នើ

េពលេវលា

េពលេវលាែដលបានយកមកេ្របើមុននឹងផល្របេយាជន៏ៃនបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោពិត
ជាសំេរចបាន

ភាពែដលអាចអនុវត្តបាន

ភាពងាយ្រសួលៃនការអនុវត្តនូវបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានដាក់េស្នើ

ការេធ្វើឲយ្របេសើេឡើងៃនបំ

វិសាលភាពែដលបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោបានេស្នើនឹងេនៅែតផ្តេលើផល្របេយាជន៏េនៅ

ែរបំរួលអាកាសធាតុ

ក្នុងភាព្របឈមៃនបំែរបំរួលអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់បរិសាន

ការរំពឹងទុកេលើផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានរបស់បទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបានេស្នើេនៅ
េលើបរិសានេគាកនិងក្នុងទឹក

ផលប៉ះពាល់េយនឌ័រ

ការរំពឹងទុកេលើផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានេលើ្រស្តីរបស់បទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបាន
េស្នើ

ផលប៉ះពាល់េលើភាព្រកី

ការរំពឹងទុកេលើផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានេលើ្រកី្រករបស់បទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោែដលបាន

្រក

េស្នើ

ការចូលរួមចំែណកក្នុងការ

វិសាលភាពណាមួយែដលបទដានអនុវត្តបេច្ចកវិទយោជំរុញឬគាំ្រទដល់ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

េធ្វើពាណិជ្ជកម្ម្រសូវអង្ករ

្រសូវអង្ករ
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៣.៤.យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធានដីធ្លីនិងធនធានទឹក
យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធានដីធ្លីនិងធនធានទឹកបាននឹងកំពង
ុ អភិវឌឍន៏េនៅក្នង
ុ រេបៀបសមញ្ញធម្មតា
និងមិនចាំបាច់េធ្វើការពិចារណាក្នុងការែកសំរួលអ្វេី ឡើយសំរាប់ឧបករណ៏េនះ

ដូចជាមាន្រគប់្រគាន់រច
ួ េទៅ

េហើយសំរាប់េឆ្លើយតបេទៅនឹងតំរូវការ នានារបស់គំេរាង Rice-SDP ។
រេបៀបកត់្រតា
គួរែតយកទំរង់កត់្រតាពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សរា
ំ ប់យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធានដីធ្លីនិងធនធានទឹក។
ឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដល
គួរែតយកឯកសារេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដលពីមន
ុ មកេ្របើ្របាស់សំរាប់យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធានដីធ្លី
និងធនធានទឹក។
តំបន់េកស្រតបរិសាន

(Agro-Ecosystem Zones)

តំបន់ខ្ពង់រាបដំណាំច្រមុះ
(Upland Mixed Crop Zone)

តំបន់ទំនាប្រសូវវសសោ

(Lowland Wet-Season Rice
Zone)

តំបន់្រសូវេឡើងទឹក
(Floating Rice Zone)

តំបន់កសិកម្មច្រមុះ
និងពិពិតកម្មកសិកម្ម
(Integrated Farming and
Biodiversity Zone)

តំបន់ៃ្រពលិចទឹក

(Flooded Forest Zone)

ការេ្របើ្របាស់ដី និងធនធាន
ទឹកក្នុងេពលបច្ចុបបន្ន
យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធាន
ដី
ត្រមូវការគាំ្រទបេច្ចកេទស
េដើមបីសេ្រមចតាមយុទ្ធសា្រស្ត
យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធាន
ទឹក និង្រតី
ត្រមូវការគាំ្រទបេច្ចកេទស
េដើមបីសេ្រមចតាមយុទ្ធសា្រស្ត

៤.ការេរៀបចំរបាយការណ៏
ទំរង់របាយការណ៏ែដលដាក់ឲយេ្របើ្របាស់សំរាប់ពិនត
ិ យេឡើងវិញេលើរបាយការណ៏ៃនការវិភាគ្របព័ន្ធ
េកស្រតបរិសានថាក់ឃុំគឺបងាញេនៅខាងេ្រកាម។

ទំរង់របាយការណ៏េនះរកសោេនៅដ៏ែដលេលើទរំ ង់ទេូ ទៅដូចជា

របាយការណ៏ពីមុន ប៉ុែន្តឥឡូវវាបទែបនឲយ្រសបេទៅនឹងឧបករណ៏នានាែដលបានេ្របើ។ ែផ្នកេលខលំដាប់្រតូវ
បានបែន្ថមេដើេមបើសរំ បសំរល
ួ ក្នុងការេ្របើ្របាស់លទ្ធផលេដាយែផនការេ្របើ្របាស់ដីធ្លីថាក់ឃុំ (CLUP) េដាយ
េយាងតាមែផ្នកសម្រសបមួយចំនួនែដលអាចដកេចញនិងដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងរបាយការណ៏ែផនការេ្របើ
្របាស់ដធ
ី ្លីថាក់ឃុំ (CLUP)។
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ពិនត
ិ យេឡើងវិញេលើទរំ ង់របាយការណ៏នង
ិ តារាងមាតិកាៃនការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានថាក់ឃុំ
សេង្ខប
1. េសចក្តីេផ្តើម
1.1 និយមន័យ្របព័ន្ធ
1.2 សេង្ខបពីែផនការវិនិេយាគឃុំ
1.3 ្របព័ន្ធ្រពំ្របទល់និងបរិបទ
1.4 ្របព័ន្ធឋានានុ្រកម
2. លទ្វផលៃនការវាយតំៃលជនបទេដាយឆាប់រហ័ស
2.1 ការវិភាគតាមែផ្នក
2.1.1 ែផនទីនិងការផ្គូផ្គងែផនទី
2.1.2 ការវិភាគេលើការកំណត់ធនធានទឹក
2.1.3 ដយោ្រកាមលំហូរ
2.1.4 ដយោ្រកាមពំនុះកាត់ទទឹង
2.2 ការវិភាគេពលេវលា
2.2.1 ្របវត្តិសាវដា
2.2.2 ្របទិទិនរដូវកាល
2.2.3 ការវិភាគផលប៉ះពាល់បំែរបំរួលអាកាសធាតុ
2.3 ការវិភាគេលើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
2.3.1 ការវិភាគចំណាត់ថាក់្រទពយធន
2.3.2 ការវិភាគេលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លី
2.3.3 ការវិភាគេលើតួនាទីេយឌ័រ
2.3.4 ផលិតផលអនុផលែ្រពេឈើ (NTFPs)
2.4 ការវិភាគេសដ្ឋកិច្ចនិងវិភាគេលើការេធ្វើការសំេរចចិត្ត
2.4.1 ការវិភាគេលើ្របាក់ចំេណញដុល
2.4.2 ការគូរែផនទីែខសសងាក់តៃំ ល
2.4.3 ការវិភាគេលើេហតុនិងផលប៉ះពាល់
2.4.4 ដយោ្រកាមែវន
2.4.5 ការវិភាគផសព្វផសោយព័តមា
៌ នពីអនុគេ្រមាង
2.4.6 ការវិភាគចំណាត់ថាក់្រទពយធនេនៅតំបន់្របព័ន្ធេ្រសាច្រសប
2.4.7 ការវិភាគផលប៉ះពាល់របស់គេ្រមាងេលើបុគ្គល
2.4.8 ចំណាត់ថាក់គូប
3. ការវិភាគ្របព័ន្ធ
3.1 ការវិភាគស្វត
3.2 ការបេង្កើតសំណួរគន្លឹះ
3.3 ការវាយតំៃលនុវានវត្តិ
3.4 យុទ្ធសា្រស្ត្រគប់្រគងធនធានដីធ្លីនិងធនធានទឹក
ឧបសម្ព័ន្ធ

I . ែផនការវិនិេយាគឃុំ
I I . សេង្ខបទិនន
្ន ័យទីពីរ
34

៥.ការអនុវត្តេលើការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ
តាមរយះការបណ្ដុះបណា្ដលេលើនិតវិ ិធី ែដលបានេធ្វើការពិនិតយេឡើងវិញ ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិ
សានថាក់ឃុំនឹង្រតូវអនុវត្តក្នុងឃុំេគាលេដៅចំនួន ៩០ ឃុំរបស់គេំ រាង Rice-SDP ។ ការអនុវត្តនឹង្រតូវេធ្វើ
េដាយ្រកុមការងារថាក់្រសុក ែដលគាំ្រទេដាយបុគ្គលក
ិ ជំនាញរបស់រដាភិបាលពីថាក់េខត្ត។
៥.១.ការបណ្ដុះបណា្ដលនិងការេធ្វើេតសសាកលបង
ការពិនិតយេឡើងវិញេលើនិតវិ ធ
ិ ីស្រមាប់ការបណ្ដុះបណា្ដលការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ និង
បណ្ដុះបណា្ដលដល់្រកុមការងារអនុវត្តេនៅកំរិតមូលដានែដលនឹងេធ្វើេឡើងេនៅថាក់េខត្តេដាយម្រន្តីថាក់ជាតិពី
្រកសួងកសិកម្ម ែដលេពាេពញេទៅេដាយបទពិេសាធន៏េ្រចើន ។ វាគឺបានផ្តល់អនុសាសន៏យា៉ងខាំង ែដលវគ្ក
បណ្ដុះបណា្ដលេនះ

្រតូវេ្របើ្របាស់ឯកាសារែណនាំស្តីពីការកំណត់្របេភទដីស្រមាប់ដណា
ំ
ំ្រសូវរបស់វទ
ិ យោ

សាន្រសាវ្រជាវនិងអភិវឌឍន៏កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI) េហើយេធ្វើការថតចំលងឯកសារែណនាំេនះែចកជូន
ដល់សិកា្ខកាមទាំងអស់។
សាលបណ្ដុះបណា្ដលនឹង្រសបេទៅតាមតំរូវការចាំបាច់ែដល្រតូវពិភាកសោ និងចុះអនុវត្តសាកលបងេលើ
្រទឹសេ្តី នៅក្នុងឃុំ ។ ទាំងអស់េនះនឹងេកើតមានេនៅក្នង
ុ កំឡុងេពល៤សបាហ៏េហើយនឹង្រគបដណ្ដប់េលើនត
ិ ិវធ
ិ ី
ទាំងអស់ៃនការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំេដើេមបើផលិតេចញជារបាយការណ៏ ។ េនៅេពលែដលជុំទី
មួយ្រតូវបានបញ្ចប់ វគ្កបណ្ដុះបណា្ដលនឹងេធ្វេើ ឡើងវិញេនៅក្នុងេខត្តពីរេទៀតរបស់គេំ រាង Rice-SDP ។ ្រសប
តាមវដ្តនិមួយៗៃនវគ្គបណ្ដះុ បណា្ដលេនៅមូលដាន ការវាយតំៃលេលើកាវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ នឹង
្រតូវេធ្វើសាកលបងេហើយសារះសំខាន់ៃនេមេរៀនទាំងេនះនឹងឈានេទៅរកការកំណត់និងេ្របើ្របាស់េដើមបីពន
ិ ិតយ
និងែកតំរវូ ឲយ្របេសើេលើវធ
ិ សា
ី ្រស្តែដលសម្រសប ។
៥.២.្រកុមការងារអនុវត្តការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ
ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំគឺ ្រតូវេធ្វើេដាយមានការរួមបញ្ចូលជា្រកុម ែដលមានជំនាញ
ចំេណះដឹងនិងបទពិេសាន៏េផសងៗរួមគាេដើមបីពន
ិ ិតយេលើការពាក់ពន
័ ្ធេទៅនឹងការ្រគប់្រគងដីធក
្លី សិកម្ម និងការ
្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ។ េទាះបីជា្រកុមការងារែដលបានបេង្កើតេឡើងេហើយក៏េដាយក៏្រកុមការងារេនះ្រតូវ
ែតពឹងពាក់េលើអាជាធរឃុំ តួយា៉ង្រកុមការងារអនុវត្តការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំជាទូេទៅ្រតូវបញ្ចូល
សមាជិកែដលមានដូចេនៅក្នុងតារាងខាងេ្រកាម។
មន្ទីរ

Section/Expertise ែផ្នក/ជំនាញ

No.

ការិយាល័យផសព្វផសោយកសិកម្មេខត្ត

្របធានការិយាល័យបុគ្គលិកែផ្នក្របព័ន្ធកសិកម្មពីរនាក់

3

មន្ទីរកសិកម្មេខត្ត

ម្រន្តីជំនាញ

2

មន្ទីរធនធានទឹកេខត្ត

ែផ្នកសហគមន៏កសិករេ្របើ្របាស់ទឹក

1

មន្ទីរបរិសានេខត្ត

ម្រន្តីជំនាញ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ

1

អង្គភាព្របព័ន្ធព៏តមានភូមិសា្រស្តេខត្តៃនមន្ទីរែដន

ម្រន្តីជំនាញែផនទីនិង្របព័ន្ធព៏តមានភូមិសា្រស្ត

1

ដីនគររូបនីយកម្មេខត្ត
35

ម្រន្តីភូមិបាល្រសុក

អនុ្របធាន

1

ការិយាល័យសាលាេខត្ត

ម្រន្តីការិយាល័យអនុវត្តគំេរាង Rice SDP PIO

1

ការិយាល័យកសិកម្ម្រសុក

្របធាននិង ម្រន្តី២នាក់ (េកស្រតសា្រស្ត, េពទយសត្វ, ជលផល

3

, ៃ្រពេឈើ, ។ល។)
ការិយាល័យ្រសុក

អភិបាលរង្រសុក

1

្រកុម្របឹកសោឃុំនង
ិ គណៈកម្មការែផនការ និងថវិកា

ចំេណះដឹងមូលដាននិងែផនការអភិវឌឍន៍ឃុំ/ែផនការវិនិ

3

ឃុំ

េយាគឃុំ

តំណាងអ្នកភូម(
ិ េនៅេពលេធ្វើការវាយតំៃលជនបទ

ចំេណះដឹងមូលដាន/តំរូវការសហគមន៏

30

េដាយឆាប់រហ័ស)

៥.៣.តារាងេពលេវលាអនុវត្ត
ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំនឹង្រតូវេធ្វើេនៅក្នុងឃុំេគាលេដៅចំនន
ួ ៩០ឃុំរបស់គំេរាង RiceSDP េនៅក្នុងេពលដំេណើរការៃនគំេរាងែដលេស្មើនង
ឹ ៣០ឃុំក្នុងមួយេខត្ត ។ ្រកុមការងារអនុវត្តការវិភាគ្របព័ន្ធ
េកស្រតបរិសានថាក់ឃុំចំនន
ួ ២្រកុមនឹង្រតូវបានបេង្កត
ើ េនៅក្នុងេខត្តេគាលេដៅគំេរាង Rice-SDP និមួយៗែដល
ជាអ្នកេធ្វើការងារជាមួយ្រកុមថាក់្រសុកក្នុងការអនុវត្តការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានេនៅក្នុងឃុំេគាលេដៅ ។ ពី
េ្រពាះលទ្ធផលៃនការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានថាក់ឃុំនឹង្រតូវយកេទៅសំរាប់អនុវត្តសកម្មភាពផសព្វផសោយៃន
្របសិទ្ធិភាពក្នង
ុ ការអនុវត្តអនុគំេរាង ។ វាគឺបានផ្តល់អនុសាសន៏ថា្រតូវែតអនុវត្តជាជំហាន
៊ ដំបូងេនៅេដើមឆាំ
ែដលអាចេធ្វេើ ទៅបាន ។ តារាងេពលេវលាែដលបានេស្នេើ ឡើង មានដូចខាងេ្រកាម៖
ឆាំ
្រកុមការងារ/េខត្ត

២០១៥ ២០១៦

២០១៧

២្រកុម/េខត្ត

២្រកុម/េខត្ត

៩/្រកុម

៦/្រកុម

៥៤

៣៦

ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ/្រកុម/ឆាំ
សរុបការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ

ការេ្រជើសេរីសឃុំ និងេ្រជើសេរីសជាបន្តបនាប់សំរាប់ការអនុវតុកា
្ត រវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ
េនៅេ្រកាមគំេរាង Rice-SDP គួរែតេផាតេទៅេលើលក្ខណះវិនិច្ជ័យដូចខាងេ្រកាម៖
•

ជាឃុំេគាលេដៅមួយសំរាប់អនុគំេរាងជាេ្រចើនរបស់គំេរាង Rice-SDP

•

ជាតំបន់ែដលមានសារះសំខាន់សំរាប់ផលិតកម្ម្រសូវ (រាប់បញ្ចូលទាំង្រសូវសំរាប់នាំេចញ)

•

គឺជាតំបន់ែដលតំណាងភាពខុសៗគាៃន្របព័នេ្ធ អកូឡូសុីដំណា្រំ សូវ

•

គឺជាចំនួន្រគួសារែដលស្ថត
ិ េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព្រកី្រក

•

ពុំបានេធ្វើការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសានកន្លងមក

•

មានភាពងាយ្រសួលក្នុងការេធ្វើដេំ ណើពីេខត្ត
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ឃុំបន្តបនាប់សំរាប់ការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតបរិសាននឹង្រតូវេធ្វើអទិភាពអា្រស័យេទៅេលើេពលេវលាែដល
បានដាក់ែផនការរបស់អនុគំេរាង Rice-SDP ។ ការចាត់អទិភាពគួរែតយកចិតទ
្ត ុកដាក់យា៉ងពិេសសចំេពាះ
ធនធានទឹកនិងការអភិវឌឍន៏អនុគេំ រាង្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត ែដលទាំងអស់េនះវាមានផលប៉ះពាល់យា៉ងធំេធង
នាេពលអនាគតេលើការ្រគប់្រគងដីធន
្លី ិងកាលានុវត្តភាពសំរាប់េធ្វើពាណិជ្ជផលិតកម្ម្រសូវ។
ការអនុវត្តេលើការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំនឹងចាប់េផ្តម
ើ េនៅក្នុងែខធ្នូឆា២
ំ ០១៥ែដលេមេរៀន
បណ្ដុះបណា្ដលជាភាសារែខ្មរ្រតូវបានេរៀចចំរួច។ សំរាប់េហតុផលែបបបទរដ្ឋបាលនិងការេរៀបចំេនៅភ្នេំ ពញ
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលនិងការអនុវត្តសាកលបងជុំទីមួយនឹង្រតូវេធ្វើេនៅក្នុងេខត្តេគាលេដៅៃ្រពែវង។

េដាយេផាត

េលើលក្ខណះវិនិច្ជ័យខាងេលើ ឃុំលាេនៅក្នុង្រសុក្រពះេស្តច្រតូវបានេ្រជើសេរីសសំរាប់អនុវត្តសាកលបងេលើកដំ
បូង។
ជំហា៊នបន្តបនាប់ែដល្រតូវបានដាក់សំេណើរសំរាប់ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃំគ
ុ ឺបងាញ
េនៅក្នុងទំរង់តារាងេពលេវលាខាងេ្រកាម។
តារាងេពលេវលានិងជំហា៊នសំរាប់ការអនុវត្តសាកលបងេលើការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ
វិច្ជិកា
សបាហ៏

1

ធ្នូ
2

3

4

មករា
5

6

7

8

9

កុម្ភះ
10

11

12

13

14

ៃថ្ង
15

េខត្ត 1:ឃុំលា
េ្រជើសេរីសឃុំ
បេង្កើត្រកុមការងារCAEA
ការេរៀបចំេមេរៀនបណ្ដុះបណា្ដល
ដំេណើរការបណ្ដុះបណា្ដល

3

ការ្របមូលទិន្នន័យ/ការព្រងាងែផនទី

2

ការេរៀបចំនិងេធ្វើអេង្កតជំហា៊នដំបូវ

5

ការវាយតំៃលជនបទេដាយឆាប់

3

រហ័ស
ការវិភាគ្របព័ន្ធ

3

ការសរេសររបាយការណ៏/េ្របើ្របាស់

15

លទ្ធផល
ការពិនិតយេមេរៀនេឡើងវិញ/ពិនិតយឯក

2

សារែណនាំ
ការគាំ្រទពីទិ្របឹកសោអន្តរជាតិ

15

េខត្ត2
េខត្ត3
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៥.៤.ការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធព៏តមានការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ
េដើមបីជំរុញឲយកាន់ែតមាន្របសិទ្ធិភាពក្នង
ុ ការេ្របើ្របាស់េលើលទ្ធផលការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសាន
ថាក់ឃុំៃន្របព័ន្រ្ធ គប់្រគងព៏តមានតាមរយះការទំនាក់ទំនងផាល់ (CAEA-MIS) និង្រតូវេរៀបនិងដាក់ឲយេ្របើ
តាម្របព័នេ្ធ គហ ទំព៏តរបស់គេំ រាង Rice-SDP ។ ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព៏តមាននឹងមានទិន្ធន័យ ៥្របេភទ៖
១/.សានភាពេកស្រតបរិសាននិងសានភាពេសដ្ឋកិច្ច។ ទិន្នន័យេលើការេ្របើ្របាស់ដី គំរបដី ្របេភទដី
ធនធានទឹក ដីធ្លីសម្រសបសំរាប់្របជាសា្រស្ត កម្មសិទ្ធដធ
ី ្លី ។ល។េនៅក្នុងឃុំនិមួយៗ។
២/.ការេ្របើ្របាស់ដីចំបងៗ និងប
ទិនន
្ន ័យបរិយាយអំពីប
្រតូវេដាះ្រសាយនូវប

ដាំដុះែដលបានជួប្របទះេដាយ្របជាជនរស់េនៅក្នង
ុ មូលដាន ។

អទិភាពសំខាន់ៗែដលបានរកេឃើញេនៅក្នុងឃុំ ្រពមទាំងសំេណើរទាំងឡាយថាេតើ
ទាំងអស់េនះយា៉ងដូចេម្តច ។

៣/.បេច្ចកេទសែដលអាចទទួលបានសំរាប់ែកលំអរផលិតភាពកសិកម្ម ។ ទិន្ននយ
័ ទាំងេនះពនយល់ពី
ការែកលំអបេច្ចកេទសកសិកម្ម ែដលអាចទទួលបានសំរាប់េធ្វើការេដាះ្រសាយេលើប

ែដលបានរកេឃើញ

្រសបតាមអនុសាសន៏ និងការែណនាំសរា
ំ ប់ការអនុវត្ត។
៤/.របាយការណ៏ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំនិងរបាយការណ៏ែផនការេ្របើ្របាស់ដីធឃ
្លី ុំ ។
េរៀបចំទុកដាក់របាយការណ៏ថតចំលងពីែផនការេ្របើ្របាស់ដធ
ី ្លីឃុំ និងរបាយការណ៏ការវិភាគ្របព័នេ្ធ កស្រតប
រិសានថាក់ឃុំទាំងអស់

ែដលបានអនុវត្តកន្លងមកេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា

និងរាល់របាយការណ៏ការវិភាគ

្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំែដលបានអនុវត្តេ្រកាមគំេរាង Rice-SDP ទាំងអស់។
៥/.ទិន្នន័យទីពរី

លំដាប់លេំ ដាយៃនស្ថិតិនង
ិ ែផ្នកខ្លះៗៃនទិន្ននយ
័ ែដលពាក់ព័ន្ធដាក់ឲយេ្របើ្របាស់

យា៉ងសកម្មេដាយអ្នកពាក់ព័ន្ធេនៅក្នុងការ្រគប់្រគងដីធន
្លី ិងធនធាន និងេនៅក្នុងការ្រសាវ្រជាវនិងអភិវឌឍន៏វស
ិ ័
យកសិកម្ម។
ការវិភាគ្របព័ន្ធេកស្រតបរិសានថាក់ឃុំ ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព៏តមាន និងអនុ
ទូលទ
ំ ូលាយរាប់បញ្ចូលទាំង្រកសួងែដនដីនគរុបនីយកម្មនិងសំណង់

តិឲយអ្នកេ្របើ្របាស់យា៉ង

្រកសួងកសិកម្ម

រុកា្ខ្របមាញ់និង

េនសាទ ្រកសួងធនធានទឹក ភាក់ងារ្រសាវ្រជាវ អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល សាប័នផ្តល់ជំនយ
ួ
វិស័យឯកជន
កសិករ

្រពមទាំងអ្នកែដលមានចំណាប់អារម្មណ៏េផសងៗេទៀតេដើមបីអនុវត្តនូវចំនួនសកម្មភាពនិងទិន្នន័យ

្រគឹះ ។ ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព៏តមាននឹងផលិតេឡើងជាពីរភាសារ េហើយ្រគបដណ្ដប់េលើទំរង់របាយការណ៏លទ្ធ
ផលេរៀបចំតាមលំដាប់លំេដាយ្រសបតាមតំរវូ ការអ្នកេ្របើ្របាស់។សកានុពលៃនការេ្របើ្របាស់មានបញ្ចូល៖
•

ការកំណត់នង
ិ ចំណាត់ថាក់ប

កសិកម្មសំខាន់ៗ និងប

្រគប់្រគងនិងេ្របើ្របាស់ធនធានធម្ម

ជាតិែដលេកើតមានេឡើងេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា
•

ការកំណត់េគាលេដៅតំបន់ដាំដុះ្រសូវនិងការែកលំអរបេច្ចកេទសកសិកម្មសម្រសបេទៅនឹងលក្ខ
ខ័ណេកស្រតបរិសាននិងេសដ្ឋកិចស
្ច ង្គម
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•

ការកំណត់ទតា
ី ំងែដលែតងែតេកើតមានប

កសិកម្មនិងប

្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ

•

ការកំណត់អទិភាពេលើការ្រសាវ្រជាវ

•

ការកំណត់ទតា
ី ំងជាមួយលក្ខខណ
័ ជាក់លាក់របស់េកស្រតបរិសាននិងេសដ្ខកច
ិ ស
្ច ង្គម

•

ការកំណត់កាលានុវត្តភាពសកានុពលទីផសោរនិងែផ្នកឯកជន

•

ការេ្រជើសេរីសទីតាំងេគាលេដៅសំរាប់សកម្មភាពគំេរាង Rice-SDP និងគំេរាងនិងកម្មវិធរី បស់
សាប័នអ្នកផ្តលជ
់ ំនួយេផសងៗេទៀត
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