




ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ១ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ១ ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ២ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ២

ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ៣ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ៣ ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ៤ការប្រើ�ើ���ស់់ដីីធីី្លី ៤

ទប្រើ� ីស់ឹ�ង ើ�ងើួ ឬ�ើភពទ�កនានាទប្រើ� ីស់ឹ�ង ើ�ងើួ ឬ�ើភពទ�កនានា



UPSTREAM

កាតអាងទន្លេ�េកាតអាងទន្លេ�េកាតអាងទន្លេ�េកាតអាងទន្លេ�េ

ខ្សែ�ែទឹកខាងន្លេ�ើខ្សែ�ែទឹកខាងន្លេ�ើ ខ្សែ�ែទឹកខាងន្លេ�កាមខ្សែ�ែទឹកខាងន្លេ�កាម

ខ្សែ�ែទឹកខាងន្លេ�កាមខ្សែ�ែទឹកខាងន្លេ�កាម

កាតអាងទន្លេ�េកាតអាងទន្លេ�េ



កសិិកម្មមពឹឹងផ្អែ�ែកកសិិកម្មមពឹឹងផ្អែ�ែក
លើ�ើទឹឹកលើ�ៀ�ងលើ�ើទឹឹកលើ�ៀ�ង

+3-2 -4 -7

សាច់់ប្រា�ក់សាច់់ប្រា�ក់ ចំ់នួួនួទឹឹកចំ់នួួនួទឹឹក

លើ�ើម្មី�បូ្តូ�រលើ�
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

ចំ់ណាយមូ្មងចំ់ណាយមូ្មង

ផ្អែ��រក�នួលើ�យ
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

សាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួសាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួ
ប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំ

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក



+10-7 -8 -10

កសិិកម្មមពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ��ចំ់លើ�ញកសិិកម្មមពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ��ចំ់លើ�ញ
ពឹ�ប្រាប្តូព័ឹនួឋលើ�សាច់�សិពឹពឹ�ប្រាប្តូព័ឹនួឋលើ�សាច់�សិពឹ

សាច់់ប្រា�ក់សាច់់ប្រា�ក់ ចំ់នួួនួទឹឹកចំ់នួួនួទឹឹក

លើ�ើម្មី�បូ្តូ�រលើ�
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

ចំ់ណាយមូ្មងចំ់ណាយមូ្មង

ផ្អែ��រក�នួលើ�យ
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

សាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួសាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួ
ប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំ

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក



+5-2 -2 -4

កសិិកម្មមឆ្នាំៀ តវៃៃកសិិកម្មមឆ្នាំៀ តវៃៃ
ខាងអាកាសិធាតុខាងអាកាសិធាតុ

សាច់់ប្រា�ក់សាច់់ប្រា�ក់ ចំ់នួួនួទឹឹកចំ់នួួនួទឹឹក

លើ�ើម្មី�បូ្តូ�រលើ�
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

ចំ់ណាយមូ្មងចំ់ណាយមូ្មង

ផ្អែ��រក�នួលើ�យ
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

សាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួសាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួ
ប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំ

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក



+4-3 0 -1

សាច់់ប្រា�ក់សាច់់ប្រា�ក់ ចំ់នួួនួទឹឹកចំ់នួួនួទឹឹក

លើ�ើម្មី�បូ្តូ�រលើ�
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

ចំ់ណាយមូ្មងចំ់ណាយមូ្មង

ផ្អែ��រក�នួលើ�យ
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

សាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួសាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួ
ប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំ

កសិិរកុខកម្មមកសិិរកុខកម្មម

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក



00 +1 +2 +3+2 +3 +4
លើ�ើម្មី�បូ្តូ�រលើ�

ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ
ជំុិវៃនួការទិឹញ ជំុិវៃនួការទិឹញ ជំុិវៃនួការទិឹញជំុិប្តូន្ទាា ប់្តូ ជំុិប្តូន្ទាា ប់្តូ ជំុិប្តូន្ទាា ប់្តូ

វៃប្រាពឹការពារវៃប្រាពឹការពារ

សាច់់ប្រា�ក់សាច់់ប្រា�ក់ ចំ់នួួនួទឹឹកចំ់នួួនួទឹឹក
ចំ់ណាយមូ្មងចំ់ណាយមូ្មង សាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួសាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួ

ប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំ

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក



+5 -2 -3+6 -3 -4-3

ការ�ំលើ�ើម្មលើ�ើលើ�យផ្អែ�ែកលើ�ើការ�ំលើ�ើម្មលើ�ើលើ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
ប្រាប្តូព័ឹនួធលើ�សាច់�សិពឹប្រាប្តូព័ឹនួធលើ�សាច់�សិពឹ

លើ�ើម្មី�បូ្តូ�រលើ�
ការលើប្រាប្តូើប្រា�ស់ិ��លើនួះ

ជំុិវៃនួការទិឹញ ជំុិវៃនួការទិឹញ ជំុិវៃនួការទិឹញជំុិប្តូន្ទាា ប់្តូ ជំុិប្តូន្ទាា ប់្តូ ជំុិប្តូន្ទាា ប់្តូ

សាច់់ប្រា�ក់សាច់់ប្រា�ក់ ចំ់នួួនួទឹឹកចំ់នួួនួទឹឹក
ចំ់ណាយមូ្មងចំ់ណាយមូ្មង សាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួសាច់់ប្រា�ក់ទឹទួឹ��នួ

ប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំប្រាប្តូចំាំឆំំ្នាំ

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតឆ្នាំា យពឹ�ប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក

��ប្តូះះពា�់��ប្តូះះពា�់
កប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹកកប្រាមិ្មតជិិតប្រាប្តូ�ពឹទឹឹក



អនាម័័យអនាម័័យ
[ ឧ. បង្គគន់់, ការរក្សាាអនាម័័យល្អអប្របសើ�ើរ ]

-7 +4

សាច់់ប្រ�ក់្សាសាច់់ប្រ�ក់្សា ចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សាចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សា

ចំ់នួ់ន់ប្របសើ�ទឹសើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធដែ�ល្អមាន់ស្រាសាប់�ប្រមាប់ទិឹញ: គ្មាា ន់ដែ�ន់កំ្សាណត់់គ្មាា ន់ដែ�ន់កំ្សាណត់់

ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់

ជំំង្គៈ� ៣ជំំង្គៈ� ៣

សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ១សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ១

សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ២ សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ២ 
ការចំ់ណាយទឹ�ន់ អត់ថប្របសើ�ជំន៍់ 



-4 +3

ការ�្�ក្សាទឹឹក្សាការ�្�ក្សាទឹឹក្សា
[ឧ. �្នូក្សាទឹឹក្សា, ធ�ង្គប្រត់ង្គទឹឹក្សាសើ�លៀង្គ, ស្រា�ះ, អាង្គ�្�ក្សា]

សាច់់ប្រ�ក់្សាសាច់់ប្រ�ក់្សា ចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សាចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សា ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់

ជំំង្គៈ� ២ជំំង្គៈ� ២

សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ៣សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ៣

សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ១សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ១
ការចំ់ណាយទឹ�ន់ អត់ថប្របសើ�ជំន៍់ 

ចំ់នួ់ន់ប្របសើ�ទឹសើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធដែ�ល្អមាន់ស្រាសាប់�ប្រមាប់ទិឹញ: គ្មាា ន់ដែ�ន់កំ្សាណត់់គ្មាា ន់ដែ�ន់កំ្សាណត់់
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ទីឹតំាំង្គសើប្របើប្រ��់ទឹឹក្សារមួ័ទីឹតំាំង្គសើប្របើប្រ��់ទឹឹក្សារមួ័
រប�់��គម័ន៍់រប�់��គម័ន៍់

[ ការបរសិើភាគទឹឹក្សាសើល្អើ�ី, ទឹឹក្សាសើប្រកាម័�ី ]

សាច់់ប្រ�ក់្សាសាច់់ប្រ�ក់្សា ចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សាចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សា ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់

ជំំង្គៈ� ២ជំំង្គៈ� ២

សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ៣សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ៣

សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ១សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ១
ការចំ់ណាយទឹ�ន់ អត់ថប្របសើ�ជំន៍់ 

ចំ់នួ់ន់ប្របសើ�ទឹសើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធដែ�ល្អមាន់ស្រាសាប់�ប្រមាប់ទិឹញ: ចំ់នួ់ន់១ ក្្សា�ង្គមួ័យជំ� ំសើប្រច់ើន់បំផុ�ត់ ៣ចំ់នួ់ន់១ ក្្សា�ង្គមួ័យជំ� ំសើប្រច់ើន់បំផុ�ត់ ៣
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ការការពារសើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់ការការពារសើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់
[ ល្អនូបង្គូនូរ, ទំឹន់ប់ដែស្រា� ជំញំ្ជាំងំ្គការពារទឹឹក្សាជំំន់ន់់]

សាច់់ប្រ�ក់្សាសាច់់ប្រ�ក់្សា ចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សាចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សា ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់

ជំំង្គៈ� ២ជំំង្គៈ� ២

សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ១សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ១

សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ៣សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ៣
ការចំ់ណាយទឹ�ន់ អត់ថប្របសើ�ជំន៍់ 

ចំ់នួ់ន់ប្របសើ�ទឹសើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធដែ�ល្អមាន់ស្រាសាប់�ប្រមាប់ទិឹញ: ចំ់នួ់ន់១ ក្្សា�ង្គមួ័យជំ�ំ ចំ់នួ់ន់១ ក្្សា�ង្គមួ័យជំ�ំ 
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សើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធនៃបត់ង្គសើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធនៃបត់ង្គ
[ គប្រម័បរ�ក្សាខជាតិ់នៃបត់ង្គ�ប្រមាប់ការពារប្រប�ពិទឹឹក្សា, ប្រទឹនាប់ការពារធម័ាជាតិ់, 

ផុលនូវទឹឹក្សា�នូរតាំម័សើ�ា , ដែ�ែទឹឹក្សា, និ់ង្គប្រទឹនាប់ការពារសើ�រ្]

សាច់់ប្រ�ក់្សាសាច់់ប្រ�ក់្សា ចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សាចំ់នួ់ន់ទឹឹក្សា ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់ក្សាប្រមិ័ត់ពិិន់ុ�នៃន់ភាពិធន់់

ជំំង្គៈ� ១ជំំង្គៈ� ១

សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ២សើប្រគ្មាះរាំងំ្គ�ួតួ់� ២

សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ៣សើប្រគ្មាះទឹឹក្សាជំំន់ន់់� ៣
ការចំ់ណាយទឹ�ន់ អត់ថប្របសើ�ជំន៍់ 

ចំ់នួ់ន់ប្របសើ�ទឹសើ�ដ្ឋាា រច់នា�ម័័ន័់ធដែ�ល្អមាន់ស្រាសាប់�ប្រមាប់ទិឹញ: គ្មាា ន់ដែ�ន់កំ្សាណត់់គ្មាា ន់ដែ�ន់កំ្សាណត់់



កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

ថ្លៃ�ៃចំំណាយលើ�ើជីីបាន៍លើ�ើន៍លើ�ើង៖        

-1 សាច់ំប្រាបា�់ សប្រា�ប់់ការលើប្រាប់ើប្រាបាស់

ដីី នី៍មួយ  ៗលើ�ើ�លែ�ងលែត�សិ�មមឆ្លាៃ តថ្លៃៃ

ខាងអាកាសធាតុ និ៍ងថ្លៃប្រាៃលើ�ើ។ 

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

ការលើប្រាប់ើប្រាបាស់ជីីលើប្រាចំើន៍លើ�ើស�ុប់ ជាលើហតុ

នំាំឱ្យយ�ន៍�ំហូរទឹឹ�កាន់៍លែតខាៃ ងំចូំ��ុងុ

ទឹលើន៍ៃ សឹងឹ បឹ់ងបួ់ និ៍ងប់លើងើើតការចំមៃងលើ�គ

�ុងុទឹឹ�ទឹលើន៍ៃរប់ស់អុ្ន� -៣ ទឹឹ� �ុ�ប្រា�លែត

អ្ន�ុ�ន៍លើហដ្ឋាា រចំនាំសម័�ន៍ធថ្លៃប់តង លែដី�

ផ្តត�់ការការពារប្រាប់ភៃទឹឹ� និ៍ង�ំណត់

�ប្រាមិតថ្លៃន៍ការខូូចំខាត -1 ទឹឹ�។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

សហគមន៍៍រប់ស់អុ្ន�បាន៍ទឹទួឹ�ប្រាបា�់�មីី

លើដីើមីសីាងសង់អាងសត�ុទឹឹ�លែដី�អាចំ

កាត់ប់ន៍ថយភាៃ�ន៍តឹង  លើដ្ឋាយសារ

�ងះ�ខាតទឹឹ�លើ��ុងុរដូីៃប្រាបំាង លើ�ះើឱ្យយ

ប្រាប់លើសើរលើ�ើងនូ៍ៃសុខូភាៃ និ៍ង�ន៍ទឹឹ�

លើប្រាប់ើប្រាបាស់កាន់៍លែតលើប្រាចំើន៍លើ�ើង ទឹទួឹ�បាន៍

លើហដ្ឋាា រចំនាំសម័�ន៍ធអាងសត�ុទឹឹ�ចំំនួ៍ន៍ ១ 

ជាមួយនឹ៍ងអ្នតថប្រាប់លើ�ជីន៍៍លើ�ជំុីប់នឹាំប់់។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

លើ��នាំយ�រដីាមន្ត្រីន៍តបីាន៍លើចំញប់ទឹប់ញ្ជាា ថា

ៃដីតស្រូសៃូ�ន៍លែតមួយដីងបុុ់លើណាះ �លែដី�អាចំ             

ដំ្ឋាបាន៍�ុុងមួយឆំុ្លា លើដ្ឋាយសារលែតលើប្រា��

�ងំសួតួ បុុ់លែន៍តអ្ន�ុជិីតខាងមិន៍សាត ប់់�ម

ការ លែណនំាំ លើហើយប់ន៍តដំ្ឋាដុី�ចំំនួ៍ន៍ៃីរៃដីត

ស្រូសៃូ លែដី�ជាលើហតុនំាំឱ្យយប់រ�ិណទឹឹ�ប្រាតៃូ

�យចុំ�។ - ៣ ទឹឹ�ៈ ប្រាប់សិន៍លើប់ើអុ្ន�ជិីតខាង

លើ�ខាងសាត អំ្ន�ុ �ន៍ការលើប្រាប់ើប្រាបាស់ដីី

លើស្រូសាចំស្រូសៃ។
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កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

លើ��ុងុឆំុ្លាណាលែដី�ប្រា�ប់់សាះ យចំនីឹ៍

ប្រាតៃូបុាន់៍ តថ្លៃមៃវា�ន៍ការលើ�ើន៍លើ�ើង។ 

ប្រាប់សិន៍លើប់ើអុ្ន��ន៍ចំ�ើ រលើដីើមលើ�ើ 

+4 សាច់ំប្រាបា�់។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

សហគមន៍៍រប់ស់អុ្ន�បាន៍ៃនិិ៍លើ�គលើ�ើប្រាទឹនាំប់់

ការពារលែខូែទឹឹ� លើដីើមីបី់ង្កាើ រការលើប្រាប់ើប្រាបាស់ថំុាៃុ� 

និ៍ងជីី�សិ�មម ហូរចូំ�លើ��ុងុប្រាប់ឡាយ និ៍ង

លែខូែទឹឹ�។ ជា�ទឹធផ្ត� �មប់ណាត ញផ្តៃៃូទឹឹ�    

�ន៍ប្រាតីកាន់៍លែតលើប្រាចំើន៍លើ�ើង ប្រា�ំងទឹលើន៍ៃកាន់៍លែតរងឹ�ំ 

លើហើយរតិលែត�ន៍សុៃតថភិាៃ�ុងុការលើន៍សាទឹ។ 

ប្រាប់ការលើន៍�ជួីយប់លើងើើន៍ជីីៃភាៃ និ៍ងប់ង្កាា �់សតះ 

ពាហន៍ៈមិន៍ឱ្យយចូំ�លើ��ុ��ុយជិីតទឹលើន៍ៃបាន៍  

+ ៣ សាច់ំប្រាបា�់  និ៍ង +២ ទឹឹ�។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

ប្រាប់តិប់តត�ិរលើអ្ន�ូលើទឹសចំរណ៍ចូំ�ម��ុងុ

សហគមន៍៍រប់ស់អុ្ន�លើដ្ឋាយសារ�ន៍

ថ្លៃប្រាៃការពារ។ +៣ សាច់ំប្រាបា�់ ប្រាប់សិន៍លើប់ើ

អ្ន�ុ�ន៍កាតលើប្រាប់ើប្រាបាស់ដីីថ្លៃប្រាៃណាមួយ។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

ហះងូម�ចំលើ�ុតលើ�ើត�ន៍ពាសលើៃញ 

លើហើយមនុ៍សែប្រាគប់់�ុលើ��ុងុសហគមន៍៍

រប់ស់អុ្ន�ខូូចំខាតដំីណំារប់ស់ៃួ�លើគ 

-៣ សាច់ំប្រាបា�់ -២ ទឹឹ�។

-3

+3

+3

+4

-2

+2



កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

អ្ន�ុបាន៍ៃនិិ៍លើ�គលើ�ើឧប់�រណ៍�សិ�មម

ទំឹលើន៍ើប់ជាងមុន៍ ដូីចំជាការលើ�ះើឱ្យយប្រាប់លើសើរ

លើ�ើងនូ៍ៃប្រាប់ៃ�ន៍ធធា�សាស្រ្តសត ការដំ្ឋាដុី� 

និ៍ងឧប់�រណ៍សត�ុ លើដីើមីបី់លើងើើន៍ទិឹនុ៍ផ្ត� 

និ៍ងកាត់ប់ន៍ថយការខាតប់ង់ស្រូសៃូអ្នងើរ              

+ ៣ សាច់ំប្រាបា�់  + ២ ទឹឹ� ប្រាប់សិន៍លើប់ើ

អ្ន�ុ�ន៍ដីី�សិ�មម។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

ជំីងឺ�តតាតទូឹទំាំងៃិភៃលើ�� 

កាត់ប់ន៍ថយតប្រាមៃូការនំាំលើចំញ កាត់ប់ន៍ថយ

ការលើ�ះើចំំណា�ស្រូស�ុរប់ស់�មម�រ

ៃសិ�យ�សិ�មម លែដី�អាចំជួីយជំីរញុ�ុងុ

ការដំ្ឋាដុី� និ៍ងលើ�ះើឱ្យយបុ់�ពា�់ដី�់លើសដីា�ិចីំ

�ុងុស្រូស�ុ -៤ សាច់ំប្រាបា�់ សប្រា�ប់់       

ផ្ត�បុ់�ពា�់លើ�ើជីីៃភាៃ។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

�ន៍យុទឹធនាំការមួយសតៃីីការផ្លាៃ ស់ប់តរូ 

ឥរ�ិប់��មរយៈការប្រាបាស្រូស�យទាំ�់ទឹង

លើ�តំប់ន់៍ទីឹជីប្រា�� លើដីើមីលីើ�ើ��ម័ស់

អ្ននាំម�យសាា ត និ៍ងការអ្ននុ៍ៃតតការប្រាគប់់ប្រាគង

ទឹឹ�ឱ្យយបាន៍�ាប្រាប់លើសើរ។ ជា�ទឹធផ្ត�

មនុ៍សែកាន់៍លែតលើប្រាចំើន៍�ប់់លើផ្តតើមទឹទួឹ�យ�

ការអ្ននុ៍ៃតតទឹឹ�សាា ត និ៍ងអ្ននាំម�យបាន៍�ា

ប្រាប់លើសើរជាងមុន៍ +២ ទឹឹ�។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

លើ�ឆំុ្លាលើន៍��ន៍ការលើ�ើន៍លើ�ើងនូ៍ៃការប្រាប់�ួត

ប្រាប់លែជីងលើ�ើប់ញ្ជាា ទឹឹ�រវាងសហគមន៍៍�ុងុ

តំប់ន់៍ លែដី�ជី�ឥទឹធៃិ�អ្នៃជិីា�ន៍ដី�់

�ំលើណើ ន៍លើសដីា�ិចីំ និ៍ងកាត់ប់ន៍ថយ�ទឹធភាៃ

ទឹទួឹ�បាន៍ទឹឹ� លើ�ើ�លែ�ងលែតអ្ន�ុ�ន៍

ទីឹ�ំង លើប្រាប់ើប្រាបាស់ទឹឹ�រមួរប់ស់សហគមន៍៍ ឬ

អាងសត�ុទឹឹ� -៣ សាច់ំប្រាបា�់ -២ ទឹឹ�។

-3 -2 +2

-4 +3 +2



កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

យុទឹធសាស្រ្តសតលើរដីបូ់��ុងុប្រាប់លើទឹសប្រាតៃូបាន៍

អ្ននុ៍ៃតត �មរយៈការផ្តត�់រង្កាះ ន់៍លើ�ើ�ទឹឹ�ចិំតត

ដី�់ការលើចំៀសវាងការកាប់់បំ់ផ្លាៃ ញថ្លៃប្រាៃលើ�ើ 

និ៍ងការលើរចំរ�ឹលើ��ុងុសហគមន៍៍មូ�ដ្ឋាា ន៍ 

លើដ្ឋាយទឹទួឹ�បាន៍ប្រាប់ភៃមូ�និ៍�ិៃីសហគមន៍៍

អ្នន៍តរជាតិ។ ប្រាប់សិន៍លើប់ើអុ្ន��ន៍ការលើប្រាប់ើប្រាបាស់

ដីីថ្លៃប្រាៃការពារ +៣ សាច់ំប្រាបា�់ ឬ�៏�ម ន៍ថ្លៃប្រាៃ

ការពារ បុុ់លែន៍ត�ន៍ការលើប្រាប់ើប្រាបាស់ដីីដំ្ឋាដុី� 

+២ សាច់ំប្រាបា�់។  

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

លើដ្ឋាយសារលែតការគប្រា�ម�ំលែហងលែដី�

នឹ៍ង លើ�ើតៃីការផ្លាៃ ស់ប់តរូ�ំនំាំអាកាសធាតុ 

ប្រាប់សិន៍លើប់ើអុ្ន�លើ�ះើ�សិ�មមលែដី�ៃឹងលែផ្តា�

លើ�ើទឹឹ�លើភៃ�ង លើនាំ�អ្ន�ុនឹ៍ងប្រាប់�មចំំលើពា� 

ហានិ៍ភ�យខ័ូស់ ជាៃិលើសសទំាំងលើប្រា��

�ងំសួតួ និ៍ងលើប្រា��ទឹឹ�ជំីន៍ន់៍ ប្រាៃមទំាំងអាចំ

បាត់ប់ង់ផ្ត�ដំីណំារប់ស់អុ្ន�ផ្តងលែដីរ

 -២ ទឹឹ�, -២ សាច់ំប្រាបា�់។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

អ្នណតូ ងមួយ�ុងុមូ�ដ្ឋាា ន៍ ប្រាតៃូបាន៍លើ�ះើ លើតសត៍

លើ�ើញៃជិីា�ន៍�ប្រាមិតជាតិអាលើសនិ៍ចំលែដី�

មិន៍�ន៍សុៃតថភិាៃសប្រា�ប់់លើប្រាប់ើប្រាបាស់

ប់ងើការគប្រា�ម�ំលែហងដី�់សុខូភាៃ

មនុ៍សែ លើហើយជាលើហតុលើ�ះើឱ្យយទឹឹ�លើនាំ��ម ន៍

សុៃតថភិាៃសប្រា�ប់់ប់រលិើភាគ។ �ទឹធភាៃ

ទឹទួឹ�បាន៍ទឹឹ�លែដី��ន៍សុៃតថភិាៃ

�ុងុតំប់ន់៍ប្រាតៃូ�យចុំ� -៣ ទឹឹ�។

កាតសហគមន៍៍កាតសហគមន៍៍

�សិដ្ឋាា ន៍ចិំញឹី្ចឹមប្រាតីប្រាតៃូបាន៍ប់លើងើើត

លើ�ើងលើ�លើ�ើដីីរប់ស់អុ្ន� លើដីើមីជីាការ

ប់លើងើើន៍ប្រាបា�់ចំំណូ� បុុ់លែន៍តវាប់ងើផ្ត�

បុ់�ពា�់ដី�់គុណភាៃទឹឹ�លើ�លែ�ីរលើនាំ�         

+៣ សាច់ំប្រាបា�់ និ៍ង -1 ទឹឹ�។

+3 +2

+3 -1 -3

-2-2



កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

ដីីសម្បបទានសេសដីឋកិិច្ចច ម្រាតវូបានផ្តតល់ដីល់

សហគម្បន៍សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ សេដីើម្បបអីភិិវឌ្ឍឍ

វស័ិយកិសិឧសាហកិម្បមសេ�សេលើដីីព្រៃម្រាៃៃីមុ្បន ខ្សែដីល

បសេងើើនដីល់ការបំៃុលទឹីកិ និងការទាញយកិទឹីកិ

ម្បកិសេម្រាបើម្រាបាស់។ ម្រាបសិនសេបើអនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេម្រាកាម្ប�នសេហដ្ឋាឋ រច្ចនាសម្ប័ន័ធព្រៃបតង 

សេនាះៃួកិសេគ�ន ក់ិៗម្រាតវូផ្តតល់ឱយអនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេលើ�ន ក់ិៗចំ្ចនួនទឹីកិ២។

កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

ការៃិភាកិារវាងសហគម្បន៍ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ 

និងខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប អាច្ចជួយកាត់បនថយ 

ទំីនាស់សិទីធពិ្រៃនការសេម្រាបើម្រាបាស់ទឹីកិ សេហើយ

នំាឱយ�នការខ្សែច្ចកិចាយទឹីកិកាន់ខ្សែត�ន

សម្បធម៌្ប។ អនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើម្រាតវូ

ផ្តតល់ឱយអនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប

�ន ក់ិ  ៗចំ្ចនួនទឹីកិ១។

កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

គសេម្រា�ងម្រាបៃ័នធធារាសាស្រ្តសតដ៏ីសំខាន់មួ្បយ

ម្រាតវូបានអនុវតតសេ�កិនងុសហគម្បន៍ខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេលើ ខ្សែដីលនំាឱយ�នការទាញយកិទឹីកិ

ម្បកិសេម្រាបើម្រាបាស់ និងលំហូរទឹីកិទីសេនេកាន់ខ្សែតតិច្ច

តួច្ចសេ�ៗសេ�ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប។ ម្រាបសិនសេបើ

អនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ �នកាត

សេម្រាបើម្រាបាស់ដីីកិសិកិម្បមសេដ្ឋាយៃឹងខ្សែផ្តែកិសេលើម្រាបៃ័នធ

សេ�សាច្ច�សៃ ឬដីីដំ្ឋាសេដីើម្បសេ�ើ សេនាះអនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្បម្រាតវូផ្តតល់ចំ្ចនួនទឹីកិ២ ដីល់

អនកិសេលង ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ។

កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

ការទូីទាត់ព្រៃ�េសេសវាកិម្បមបរសិាថ នម្រាតវូបានខ្សែ�នំា

សម្រា�ប់តំបន់ទីីជម្រា�លខ្សែដីលសេធើើសេ�ើងសេដ្ឋាយ

ម្រាកិសួងបរសិាថ ន តាម្បរយៈការសេធើើឱយម្រាបសេសើរសេ�ើងនូវ

ការសម្រាម្បបសម្រាម្បលួរវាងសហគម្បន៍ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ 

និងខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប ។ ម្រាបសិនសេបើអនកិសេលងសេ�

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ�នព្រៃម្រាៃណាមួ្បយ  អនកិសេលង�ន ក់ិៗ 

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប ម្រាតវូទូីទាត់ឱយអនកិសេលងព្រៃន

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ចំ្ចនួនសាច់្ចម្រាបាក់ិ១ សេហើយអនកិសេលង

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើម្រាតូវផ្តតល់ចំ្ចនួនទឹីកិ១ ដីល់អនកិសេលង

�ន ក់ិៗព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្បវញិ។

+2+1+1

+1 +2



កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

ទំីនប់មួ្បយម្រាតវូបានសាងសង់សេ�ើងសេ�

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើព្រៃនទីីជម្រា�ល ខ្សែដីល

បណាត លឱយ�នការសេម្រាបើម្រាបាស់ហួស

កិម្រាមិ្បត និង�យចុ្ចះនូវធនធានទឹីកិសេ�

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប។ ម្រាបសិនសេបើៃួកិសេគ

�នកិម្រាមិ្បតៃិនុទឹុីកិសហគម្បន៍ អនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប�ន ក់ិ  ៗម្រាតូវផ្តតល់ឱយ 

អនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ�ន ក់ិ  ៗចំ្ចនួន

ទឹីកិ២

កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

សេដ្ឋាយសារការសឹកិសេរច្ចរលឹព្រៃម្រាៃសេ�ើ និង

ការបំៃុលបរសិាថ នសេ�ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ 

ជាសេហតុសេធើើឱយវស័ិយសេអកូិសេទីសច្ចរ�៍ 

សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ�នការ�យចុ្ចះ 

សេហើយផ្លាេ ស់បតរូសេ�័ះសេ�រកិសហគម្បន៍

សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្បវញិ។ អនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ម្រាតូវផ្តតល់ឱយអនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប�ន ក់ិ  ៗចំ្ចនួន

សាច់្ចម្រាបាក់ិ២។ 

កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

សហគម្បន៍ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើបានវនិិសេ�គសេលើដីី

កិសិរកុិខកិម្បមបខ្សែនថម្ប និងដីីព្រៃម្រាៃសេ�ខ្សែកិបរម្រាបភិៃទឹីកិ

សេច្ចញៃីសេម្រាកាម្បដីី ខ្សែដីលនំាឱយ�នការកាត់បនថយការ

ហូរសេម្រាចាះ និងបសេងើើនគុ�ភាៃទឹីកិ ជា�នរូនឹងការ

ទូីទាត់សំ�ងៃីសំណាក់ិសហគម្បន៍សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេម្រាកាម្ប។ អនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប�ន

ក់ិ  ៗម្រាតូវទូីទាត់សងដីល់សហគម្បន៍សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេលើ�ន ក់ិៗចំ្ចនួនសាច់្ចម្រាបាក់ិ ២ សេហើយអនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ម្រាតូវផ្តតល់ឱយអនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេម្រាកាម្ប�ន ក់ិ  ៗចំ្ចនួនទឹីកិ +១ ។

កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

សណាឋ គារដ៏ីធំមួ្បយម្រាតវូបានសាងសង់សេ�ើងសេ�

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ខ្សែដីលបសេងើើនការទាញយកិទឹីកិ

សេលើដីីម្បកិសេម្រាបើម្រាបាស់ និងនំាសំ�ល់ហូរចូ្ចលសេ�

សហគម្បន៍សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប។ អនកិសេលងព្រៃន

ខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ម្រាតវូយកិទឹីកិចំ្ចនួន ១ ៃីអនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប�ន ក់ិ  ៗម្រាបសិនសេបើអនកិសេលង

ព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប �នទីីតំាងសេម្រាបើម្រាបាស់ទឹីកិ

រមួ្បរបស់សហគម្បន៍។

+2
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+2



កាតឱកាសទីីជម្រា�លកាតឱកាសទីីជម្រា�ល

ការទាញទឹីកិយកិម្បកិសេម្រាបើម្រាបាស់ហួសកិម្រាមិ្បត 

ៃីខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ជាសេហតុនំាឱយ�នទំីនាស់

ផ្តលម្រាបសេ�ជន៏ រវាងសហគម្បន៍សេ�ខ្សែ�ែទឹីកិ

ខាងសេលើ និងខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប សេធើើឱយ�ន

បាតុកិម្បមបិទីផ្តេវូ ខ្សែដីលជាគនេះឹព្រៃនខ្សែ�ែច្ចង្វាើ ក់ិ

តព្រៃម្បេ។ អនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេលើ ម្រាតូវផ្តតល់

ឱយអនកិសេលងព្រៃនខ្សែ�ែទឹីកិខាងសេម្រាកាម្ប�ន ក់ិ  ៗចំ្ចនួន

សាច់្ចម្រាបាក់ិ១។

+1



Water Tokens
please cut along dotted lines



Money Tokens
please cut along dotted lines


	1 - Instructions Handout (short) - KH
	1 - Instructions Handout (short) - KH-2
	2 - Land Use Setup - KH
	3 - River Basin Card - KH
	4 - Land Use Cards (8.5x11) - KH
	5 - Water security activity cards (8.5x11) - KH
	6 - CHANCE Cards (4UP-1 sided) Community - KH
	7 - CHANCE Cards (4UP-1 sided) Watershed - KH
	8. Water and Cash Tokens

