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សហគមន៍មូលដា  ន ជា ពិសស កំណើន ហ្វ កង់ទឹកជំនន់ និងព្ុយះភ្ល ៀងមា នរន្ទ ះ ដលពួកគ យល់ 
ថា  ជា ភា ពងា យរង   ះមួយដរ  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។

កា រធ្វ ើផនកា របន  ំុ  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ូវមា នកា រស   ចចិត្ត  យមា ន 
កិច្ច  សហកា រគា   ព័ត៌មា ន  ប់   ន់ និងក បខ័ណ មួយស   ប់ប    បប   ធន់នឹងអា កា ស ធា តុ 

  ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រអភិវឌ្ឍន៍។ CDRI និងដគូសហកា រនា នា  មា នកា រ   កអរ  យបា នចូលរួម 
ជួយ  កលំអកា រធ្វ ើផនកា រផ្អ កលើវិទ  សា ្ត   ស   ប់កា របន  ំុនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ និង 
កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  អា ងទន្ល សា ប។ ចំណះដឹងទទួលបា នពីគ   ងនះ នឹងជួយលើក  
កម្ព ស់ កា រយល់ដឹងរបស់អ្ន កធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត  ក  តិមូលដា  ន និងក  តិជា តិ អំពី (១) បប បទ 
ដល កា រ    ួលនអា កា សធា តុ និង  ព័ន្ធ មនុស្ស ជះឥទ្ធ ិពល  លើបរិមា ណទឹក និង សន្ត ិសុខ 
ទឹក (២) ផលពា ក់ព័ន្ធ នកា រ    ួលក្ន ុងបរិមា ណទឹកដលមា ន  ដល់ជីវភា ពរស់  ក្ន ុងតំបន់ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ដនរងទឹកភ្ល ៀងបា នចុះសិក   និង (៣) បបបទដលកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច  
ទឹក អា ច ជួយបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពបន  ំុ និងស   ចបា នសន្ត ិសុខទឹក។

យើងមា នសចក្ត ីរីករា យជា អនក  យអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗដលបា នចូលរួមក្ន ុងវគ្គ  
បណ្ណ ះុ បណា្ខ  ល និងសិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ខត្ត  និងថា  ក់ជា តិនា នា  បា នយល់  បលើលទ្ធ ផលសំខា ន់ៗ  
និង អនុសា សន៍នកា រសិក    វ   វនះ។ តា ងនា មឲ្យសហ  ធា ននគណៈកម្ម កា រ ដឹកនា ំ 
គ   ង យើងខ្ញ ុំសូមថ្ល ងអំណរគុណយា៉ ង   ល   ជូនដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង ឡា យ ដល បា ន 
ឧបត្ថ ម្ភ  គា ំ   និងធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រ ក្ន ុងកា របង្ក ើតគ   ងនះឡើង។ យើងខ្ញ ុំក៏ សូម  អរ គុណ ដល់ 
ក សួងជំនា ញ និងសា  ប័នរដ្ឋ នា នា  ដគូអភិវឌ្ឍន៍ សង្គ មសុីវិលកម្ព ុជា  វិស័យ ឯកជន និង មជ្ឈដា  ន 
សិក     វ   វ ដលបា នចូលរួមចំណកក្ន ុងកា របង្ក ើតគ   ង និងសៀវ  នះ ឡើង។

រា ជធា នីភ្ន ំពញ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥

 

បណ ិត ឆម រិទ្ធ ី     ឯកឧត្ត ម បុ៉ញ សច្ច ៈ
នា យក  តិបត្ត ិ     អគ្គ នា យកកិច្ច កា របច្ច កទស
វិទ  សា  ន CDRI     ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម
                    



ix

ប    ឈម និងកា រ  មើលពីសន្ត សុិខទឹក និងកា រ    លួអា កា សធា តុក្ន ងុអា ងស្ទ ងឹមួយចំនួន  កម្ព ជុា ប    ឈម និងកា រ  មើលពីសន្ត សុិខទឹក និងកា រ    លួអា កា សធា តុក្ន ងុអា ងស្ទ ងឹមួយចំនួន  កម្ព ជុា 

សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ

យើងខ្ញ ុំសូមថ្ល ងអំណរគុណយា៉ ង   ល   ដល់ មជ្ឈមណ ល   វ   វអភិវឌ្ឍន៍ អន្ត រជា តិ 
(IDRC) ន  ទសកា ណា ដា  និង រដា  ភិបា លកា ណា ដា  លើកា រផ្ត ល់មូលនិធិដ៏ចា ំបា ច់ និង ជំនួយ 
គា ំ  ផ្ន កបច្ច កទស ដល់កម្ម វិធីទឹក និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ ក  មគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមធ្វ ើកា រ 

  វ   វ របស់ IDRC ស្ត ីពី ធនធា នទឹក និងបន  ំុនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  តំបន់ អា សុី។ 
យើងខ្ញ ុំសូមអរគុណដល់បុគ្គ លិកក្ន ុងគ   ងរបស់ IDRC លើកា រចូលរួមចំណកញុា ំងឲ្យ គ   ង 
ទទួល  គជ័យ ជា ពិសស ឆ្ល ងតា មចំណះដឹងជំនា ញកា រ ជំនួយគា ំ  ដ៏សប្ុបរស និងមតិ ណនា ំ 
ជា  ហរូហពីសំណា ក់ បណ ិត Charlotte Mac Alister និង បណ ិត Sara Ahmed ។

យើងខ្ញ ុំអរគុណដល់បុគ្គ ល និងអង្គ កា រជា  ើនទៀត ដលបា នចូលរួមចំណកផ្ត ល់ព័ត៌មា ន 
និង គំនិតដ៏មា នតម្ល  ក្ន ុងពលដំណើរកា រ   វ   វ ពលចងក ងលទ្ធ ផលរកឃើញពីដំបូងៗនិង 
អនុសា សន៍ និងពលពិនិត្យឡើងវិញលើរបា យកា រណ៍ស   ច។ យើងខ្ញ ុំសូមអរគុណផងដរ ដល់ 
អ្ន ក ចូលរួមក្ន ុង  ឹត្ត ិកា រណ៍នា នា ទា ក់ទងនឹងគ   ង រួមមា ន សិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ខត្ត  និងថា  ក់ជា តិ 
ដល បា នព័ត៌មា ន  ឡប់ និងមតិ  បល់លើខ្ល ឹមសា រសៀវ  នះ។

កសិករ ថា  ក់ដឹកនា ំសហគមន៍  ើ   ស់ទឹក ម ្ត  ីមន្ទ ីរខត្ត  សមា ជិកក ុម  ឹក  ឃុំ និង 
មភូមិ  នា នា  បា នជួយ  ើនណា ស់តា មកា រចករំលកចំណះដឹងក្ន ុងមូលដា  ន និងរបស់ខ្ល ួនផា  ល់។ 
យើងខ្ញ ុំ ស ូម អរគុណជា អនកដល់  ប់គា  ដលបា នចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម ក្ន ុងគ   ងនះ។

យើងខ្ញ ុំសូមអរគុណដល់អ្ន កឯកទសជា តិ និងអន្ត រជា តិជា  ើនរូប ដលបា នជួយផ្ត ល់មតិ 
 បល់  ដ៏មា ន   ជន៍ និងងា យអនុវត្ត ជា  ើន។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

បញ្ជ ីអក្សរកា ត់

APN បណា្ខ  ញអា សុីបា៉ សុីហ្វ ិក (Asia-Pacifi c Network)

CBO អង្គ កា រមា នមូលដា  ន  សហគមន៍ (community-based organisation)

CCCSP ផនកា រយុទ្ធ សា ្ត   ឆ្ល ើយតបនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុកម្ព ុជា  
(Cambodia Climate Change Strategic Plan)

CCDM គណៈកមា  ធិកា រឃុំ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ 
(Commune Committee for Disaster Management)

CDP ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (Commune Development Plan)

CDRI វិទ  សា  នបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង   វ   វដើម្ីបអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  
(Cambodia Development Resource Institute)

CIP ផនកា រវិនិ  គឃំុ (Commune Investment Plan)

CISIS  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នស្ត ីពីគ   ង   ច  ព  កម្ព ុជា  
(Cambodia Irrigation Scheme Information System)

CSF មូលនិធិឃុំសងា្ក  ត់ (Commune/Sangkat Fund)

CSO អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល (civil society organisation)

D&D វិមជ្ឈកា រ និងវិសហមជ្ឈកា រ (decentralisation and deconcentration)

DHRW នា យកដា  នជលសា ្ត   និងកា រងា រទន្ល 
(Department of Hydrology and River Works)

DWRM នា យកដា  នធនធា នទឹក និងឧតុនិយម
(Department of Water Resources and Meteorology)

ETo រំហួតរំភា យចំហា យទឹក (evapotranspiration)

FGD កា រពិភា ក  តា មក ុមស្ន ូល (focus group discussion)

FWUC សហគមន៍កសិករអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក (farmer water user community)

IDRC មជ្ឈមណ ល   វ   វអភិវឌ្ឍន៍អន្ត រជា តិន  ទសកា ណា ដា  
(International Development Research Centre of Canada)

IPCC ក ុមអន្ត ររដា  ភិបា លស្ត ីពី កា រ    ួលអា កា សធា តុ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change)

ISF ថ្ល សវា   ច  ព (irrigation service fee)

ITC វិទ  សា  នបច្ច កវិទ  កម្ព ុជា  (Institute of Technology of Cambodia)

IWR ត  ូវកា រទឹក   ច  ព (irrigation water requirement)

IWRM កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក   ច  ព (integrated water resources management)

KII សមា  សន៍អ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នគន្ល ឹះ (key informant interview)

m3 ម៉  គូប (cubic metre)
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ប    ឈម និងកា រ  មើលពីសន្ត សុិខទឹក និងកា រ    លួអា កា សធា តុក្ន ងុអា ងស្ទ ងឹមួយចំនួន  កម្ព ជុា ប    ឈម និងកា រ  មើលពីសន្ត សុិខទឹក និងកា រ    លួអា កា សធា តុក្ន ងុអា ងស្ទ ងឹមួយចំនួន  កម្ព ជុា 

M&E កា រ  ួតពិនិត្យ និងវា យតម្ល  (monitoring and evaluation)

MAFF ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ 
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)

masl កម្ព ស់ជា ម៉  ធៀបនឹងនីវូ៉ទឹកសមុ   (metres above sea level)

MCM លា នម៉  គូប (million cubic metres)

MOE ក សួងបរិសា  ន (Ministry of Environment)

MOI ក សួងមហា ផ្ទ  (Ministry of Interior)

MOWRAM ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម 
(Ministry of Water Resources and Meteorology)

M-POWER កម្ម វិធីមគង្គ ស្ត ីពី ទឹក បរិសា  ន និងភា ពធន់ 
(Mekong Programme on Water, Environment and Resilience)

MRC គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  (Mekong River Commission)

MRD ក សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (Ministry of Rural Development)

NCDD គណៈកមា  ធិកា រជា តិស   ប់កា រអភិវឌ្ឍតា មបប  ជា ធិបតយ្យ  ថា  ក់ក  ម 
ជា តិ (National Committee for Sub-National Democratic Development)

NCDM គណៈកមា  ធិកា រជា តិស   ប់  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ 
(National Committee for Disaster Management)

NCSD ក ុម  ឹក  ជា តិអភិវឌ្ឍន៍  យចីរភា ព
(National Council on Sustainable Development)

NGO អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល (non-governmental organisation)

NSDP ផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  អភិវឌ្ឍន៍ជា តិ (National Strategic Development Plan)

PDMC គណៈកមា  ធិកា រខត្ត  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ 
(Provincial Disaster Management Committee)

PDWRAM មន្ទ ីរធនធា នទឹក និងឧតុនិយមខត្ត  
(Provincial Department of Water Resources and Meteorology)

RUA សា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ កសិកម្ម  (Royal University of Agriculture)

SRES របា យកា រណ៍ពិសសស្ត ីពី សណា រីយ៉ូកា រប ្ច ញឧស្ម ័ន 
(Special Report on Emissions Scenarios)

TSA អា ជា  ធរទន្ល សា ប (Tonle Sap Authority)

UNDP កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍន៍នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ 
(United Nations Development Programme)

URBS គំរូ Unifi ed River Basin Simulator ស   ប់ព  ករណ៍ក  ិតទឹកជំនន់ 

V&A ភា ពងា យរង   ះ និងបន  ំុ (vulnerability and adaptation)

VDMG ក ុម  ប់  ង   ះមហន្ត រា យភូមិ (Village Disaster Management Group)
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ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?

ជំពូកទី ១
ហតុអ្វ ី  ូវ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត ិសុខទឹក?

បុិច សុខម, ចម ផលា   និង សំ  ីមំុ

១.១ សា វតា 

តា ំងពីដើមរៀងមក ទន្ល តងជា កន្ល ងដល  ជា ជនកសា ងអរិយធម៌ និងជីវភា ពធូរធា រ។ 
កំណត ់     ចុងសតវត្សទី១៣ របស់  វត្ត ិវិទូ និងបសកជនចិន មួយរូប   ះ ជីវ តា កា  ន់ បា ន  
សរសរ ថា  អា ណា ចក ខ្ម រទទួលបា ន  គជ័យ  យសា រមា នវិស្វ កម្ម ទឹកដ៏អសា  រ្យ និង  ព័ន្ធ  

  ច  ព  និងរំ  ះទឹក ដ៏ធំធង (Asienreisender 2013; Dumarçay and Royère 2011)។ ចា ប់ពី 
សតវត្សទី៩ ដល់ ទី១៥ "ទីក ុងមា ន  ព័ន្ធ ប   ទឹក" អង្គ រ បា នដើរតួជា មូលដា  ន  ឹះន អា ណា ចក  
ខ្ម រ និងបា នកា  យជា តំបន់ទីក ុង  ធំជា ងគបង្អ ស់  លើពិភព  កក្ន ុងសម័យបុរ ឧស  ហកម្ម  
(Aphisit 2011)។

កា រសិក  ជា  ើនបា នរកឃើញថា  អន្ត រកម្ម រវា ងទឹកលើដី និងទឹកក  មដី ដើរ តួនា ទីសំខា ន់ 
ក្ន ុងកា រធា នា   ទា ំងសន្ត ិសុខទឹកនិងស្បៀងអា ហា រ និងទា ំងស្ថ ិរភា ពនសំណង់     ទនា នា ក្ន ុង 
តំបន់អង្គ រ ដលជា  បតិកភ័ណ វប្បធម៌ដ៏អសា  រ្យមិនអា ចកា ត់ថ្ល បា ន (Evans et al. 2007; Kummu 

2009; Buckley et al. 2010)។ កា រ   វ   វបា នប   ក់ទៀតថា  កា រដួលរលំនអា ណា ចក ខ្ម រ 
បណា្ខ  ល មកពីអតុល្យភា ពផ្ន ក អកូឡូសុី និងកា រខូចខា តហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ   យសា រកា ររា ំងស្ង ួត 
និង ទឹកជំនន់ធ្ង ន់ធ្ង រ កា រ    ួល យា៉ ង ខា  ំងនគ  បដី និងកា រថទា ំអន់ខ  យនូវ  ព័ន្ធ ប   ទឹក។ 
ថា  ក់ដឹកនា ំ និងអ្ន ក  ប់  ងក្ន ុង សម័យ  ះ ឬមួយមិនបា នមើលឃើញពី   ះថា  ក់ រហូតទា ល់ 
ត  វា   ហួសពលកលងកើត ឬមួយមិនអា ចទប់សា្ក  ត់ ដំណើរកា រដួលរលំ  យសន្សឹមៗ  ះបា ន 
(Asienreisender 2013; Earth Institute 2013)។ គសង្ឃឹមថា   វត្ត ិសា ្ត  បបនះនឹងមិនអា ច 
កើត មា  នម្ត ងទៀតឡើយ  ក្ន ុង  ទស ដ៏អសា  រ្យនះ។

កា រកសា ងភា ពធន់នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ កា រទទួលសា្គ  ល់ថា ចំណងទា ក់ទង រវា ង  
វិស័យ នា នា តងមា ន បង្ក ប់ទិដ្ឋ ភា ពអា កា សធា តុជា និច្ច  និងកា រលើកកម្ព ស់កា រអភិវឌ្ឍ  កប  យ  
ចីរភា ព និងកា រ  ប់  ង ហា និភ័យផ្ន កអា កា សធា តុ  ជា រួម  ូវមា ន  លន  បា យ និង ផនកា រ 
ដលកសា ងឡើង  យមា ន ភស្ត ុតា ងបបវិទ  សា ្ត  ប   ក់បំភ្ល ឺ (Walker et al. 2004)។ កា រ វា យ 
តម្ល  និងកា រព  ករណ៍ពីផលប៉ះពា ល់ន កា រ    ួលអា កា សធា តុ បា នរីកលូតលា ស់  ើន ហើយ 
បុ៉ន្ត  កា រសិក  ពីភា ពងា យរង   ះ និងបន  ំុ   កម្ព ុជា  មិនទា ន់បំភ្ល ឺបា ន  ប់   ន់ទ ពី  ភា ព  ងា យ  រង 

  ះក្ន ុងពលបច្ច ប្បន្ន  ធ្វ ើឲ្យចុះខ  យដល់ ចម្ល ើយតប ផ្ន កបន  ំុ និង កា រ កា ត់ បន្ថ យ ផល ប៉ះពា ល់។ 
ប   នះមា ន  ទ  ើន ជា ពិសស  ថា  ក់ក  មជា តិ។   យសា រ ភា ព ងា យ រង   ះ និង  ផល 
ប៉ះ ពា  ល់ផ្ន កអា កា សធា តុ    ួលខុសគា  ខា  ំងតា មតំបន់ ហតុនះ កា រ កសា ង ចំណះដឹង ឲ្យ បា ន 
សព្វ  ប់ពី ភា ពងា យរង   ះតា មតំបន់ និងបរិបទជា ក់លា ក់ ជា កតា   ដ៏សំខា ន់  ស   ប់ កំណត់ នូវ 
ចម្ល ើយ តបបន  ំុ ដ៏  សើរបំផុត និងកា រកសា ង ភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ (MOE 2013)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

សៀវ   នះផុសចញពី គ   ងរយៈពលបីឆា  ំមួយស្ត ីពី "កា រ    ួលអា កា សធា តុ និង 
អភិបា លកិច្ច  ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា " ដលមា ន  ល  ជួយបង្ក ើន និងចករំលក ចំណះដឹង អំពី 
បបបទដល អន្ត រកម្ម  រវា ងកា រ    ួលក្ន ុង  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ នឹងកា រ    ួលក្ន ុង  ព័ន្ធ មនុស្ស វា ជះ 
ឥទ្ធ ិពល  លើសន្ត ិសុខទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ហើយតើឥទ្ធ ិពលទា ំង  ះវា ជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ យា៉ ង
ណា ដរ  នឹងភា ពងា យរង   ះ និងសមត្ថ ភា ព បន  ំុ របស់សហគមន៍មូលដា  ន។ កា រសិក  មា ន 
បំណងផ្ត ល់គំនិតពីចម្ល ើយតប និងសកម្ម ភា ព បន  ំុមួយចំនួន ដើម្ីបទប់ទល់នឹងផលវិបា កអា ចកើត 
មា ន  ពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ។

លទ្ធ ផលនកា រសិក   បា នជួយព  ីកកា រយល់ដឹងបា នយ៉ា ង  ើនអំពី លក្ខ ណៈ និង 
លទ្ធ ភា ព  មា ន  ភា ពងា យ រង   ះ។ កា រយល់ដឹងនះសំខា ន់ណា ស់ស   ប់ កា រកសា ងភា ពធន់ ន 
ក ុម  ួសា រ និងសហគមន៍  នឹង ហា និភ័យនា ពលបច្ច ុប្បន្ន  និងរំពឹងទុក  ក្ន ុងបរិបទនកា រ 

   ួលអា កា សធា តុ  ជា បន្ត បនា  ប់។ ហតុនះ វា រួមចំណកដល់កា រកលំអកា រធ្វ ើផនកា រ ផ្អ ក លើ 
វិទ  សា ្ត   ស   ប់កា របន  ំុនឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ និងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  ក្ន ុង ផ្ទ  
រងទឹកភ្ល ៀងបា ន  ើសរសី  តំបន់អា ងទន្ល សា ប។

១.២ កា រកំណត់បរិបទ

រដា  ភិបា លកម្ព ុជា  បា នប   ក់ឡើងវិញថា  កា រ    ួលអា កា សធា តុជា ប   សំខា ន់បំផុត
មួយ ដល អ្ន កកសា ង  លន  បា យ  ជំុវិញពិភព  ក រួមទា ំងកម្ព ុជា ផង កំពុង  ឈមមុខ 
ហើយ  វា បន្ត  ជះឥទ្ធ ិពល   លើរបៀបវា រៈកា រអភិវឌ្ឍ  ក  ិតអន្ត រជា តិ ក  ិតជា តិ និង ថា  ក់ 
ក  ម  ជា តិ (MOE 2015)។  ឆា  ំ២០១២ កម្ព ុជា ស្ថ ិត  ចំណា ត់ថា  ក់លខ ២៨ ក្ន ុងសន្ទ ស្សន៍ 
ហា និភ័យ សា កលលើកទី២ ស   ប់ឆា  ំ២០១៣។  ជា ជន  កម្ព ុជា រហូតដល់ ៨០% រស់   
តំបន់   ជនបទ ហើយ  ហល ៧៥% មា នចំណូលទា បជា ង បនា  ត់ ក ីក  (១,២៥ដុលា  រ/នា ក់/ថ្ង ) ឬ 

  លើ បនា  ត់ក ីក បន្ត ិចបន្ត ួច ដលនា ំឲ្យពួកគ ងា យរង   ះ  យសា រវិបត្ត ិសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និង 
បរិសា  ន។ សូម្ីបវិបត្ត ិដ៏តូចបំផុត ក៏អា ចជំរុញឲ្យ ក ុម  ជា ជននះ ធា  ក់ចូល  ក្ន ុងភា ពក ីក បា ន 
ដរ (MOE and UNDP 2011)។

ទឹកមា នសា រៈសំខា ន់បំផុត ស   ប់បំពញត  ូវកា របឋមរបស់មនុស្ស។ វា ជា ធា តុផ្ំសសំខា ន់ 
បំផុត    ស   ប់  ផលិតកម្ម  ូវ  កប  យចីរភា ព ដលជា មូលដា  ន  ឹះនសន្ត ិសុខ ស្បៀង និងជា  

 ភព  ចម្បងនជីវភា ព  ទីជនបទកម្ព ុជា  (MOWRAM 2014)។  លគំនិតស្ត ីពី សន្ត ិសុខ  ទឹក 
បា ន បងា  ញពីសា រៈសំខា ន់ន វិធីសា ្ត  ពា ក់ព័ន្ធ   ើនវិស័យរួមគា   ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹក ដលមា ន 
ទា ំង     ផ្ន កវិទ  សា ្ត  សង្គ ម និងរូបវ័ន្ត  ដូចជា  ក្ស  វិទ   វិស្វ កម្ម  វិទ  សា ្ត  បរិសា  ន វិទ  សា ្ត   
សង្គ ម   និងន  បា យ និងជលសា ្ត   (Cook and Bakker 2012)។ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកឲ្យបា ន  ប់ 

  ន់  តា មកំណើនត  ូវកា រទឹកស   ប់ កសិកម្ម  អនា ម័យ ឧស  ហកម្ម  និងនគរូបនីយកម្ម   ូវ  មា ន  
កា រងា រវិស្វ កម្ម ដើម្ីបកសា ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក  មទា ំងអន្ត រា គមន៍ និងកិច្ច កា រពា រផ្សងៗ ដូចជា 
កា រ  ប់  ង និងធ្វ ើផនកា រធនធា នទឹក ជា ដើម។ កា រ  តួពិនិត្យ លើបរិមា ណ និង គុណភា ព  ទឹក   ដើម្ីប 
ចីរភា ព មុខងា រ  ព័ន្ធ អកូឡូសុី និងបរិសា  ន និងរក  សវា  ព័ន្ធ  អកូឡូសុី ស   ប់ ត  ូវ កា រ មនុស្ស 
និង  សដ្ឋ កិច្ច   វូមា នមា នលក្ខ ណៈ  បតា មវិទ  សា ្ត  ខា ងបរិសា  ន ផងដរ (UNDP 2013)។
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ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?

ប   សន្ត ិសុខទឹក តងកើតមា នឡើង  តំបន់អា ងទន្ល សា ប ជា ពិសស  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
ដល បា នសិក   ហើយរំពឹងថា នឹងកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង  យសា រតកំណើនសកម្ម ភា ព សដ្ឋ កិច្ច  
ដល មា នជា អា ទិ៍  កា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ចម្បងៗ កា រ    ួលអា កា សធា តុនា បច្ច ុប្បន្ន  និង 
កា រ     ួល អា កា សធា តុ  អនា គត។ កំណើនទំហំ និងភា ពញឹកញា ប់នទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួត 
គួប ផ្ំស នឹង កា រ    ួលក្ន ុង  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ និងសង្គ ម នឹងធ្វ ើឲ្យ  ជា ជន  មទា ំងសហគមន៍ ងា យ 
រង   ះតា មរូបភា ព  ើន (MOE 2013)។

ភា ពងា យរង   ះ  យសា រប    ទខា ងអា កា សធា តុនា បច្ច ុប្បន្ន  និង កា រ    ួល 
អា កា សធា តុ  អនា គត  ូវបា នកំណត់  យ ភា ព  ឈមនឹងហា និភ័យ ក  ិត ភា ព រួស ន 

 ព័ន្ធ  មនុស្ស និងអកូឡូសុី  នឹង   ះមហន្ត រា យ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុរបស់ពួកគ  នឹង វិបត្ត ិ 
និងកា រ    ួលទា ំងនះ (IPCC 2007)។ កម្ព ុជា ងា យរង   ះខា  ំងនឹងភា ពមិនទៀងទា ត់ន 
អា កា សធា តុ ផង និងកា រ    ួលអា កា សធា តុផង  យសា រ មា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុទា ប និងកា រ ពឹង 
ផ្អ ក  ខា  ំងលើវិស័យដលមា នភា ពរួសនឹងអា កា សធា តុ ដូចជា  ធនធា នទឹក និងកសិកម្ម  (  ូវ ដំណា ំ 
កា រ នសា ទ និងកា រ  មា ញ់) (MOE 2002; RGC 2013; MOE 2015; MOE and UNDP 2011; 
Cambo WP 2015)។ សកម្ម ភា ពចិញ្ច ឹមជីវិត និងវិស័យសដ្ឋ កិច្ច  ដលពឹងផ្អ កលើ ធនធា ន ទា ំងនះ 
មា ន  លក្ខ ណៈរួសខា  ំងតា ំងពីដើមមក  យសា រតសា  នភា ពភូមិសា ្ត   និង  ព័ន្ធ   ជលសា ្ត   
ប្ល ក  គ   ក្ន ុង  ទស។ ម ៉ ងទៀត កង្វ ះកា រប    បសម  បនូវ វិធីសា ្ត   ព  ឹង ភា ព ធន់នឹង 
អា កា សធា តុ  ក ្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រអភិវឌ្ឍថា  ក់ជា តិ ធ្វ ើឲ្យ ប   មា ន   ប់ វា  កា ន់ ត   ទ 
ខា  ំង ឡើង (Eastham et al. 2008)។

របា យកា រណ៍ចុងក  យស្ត ីពីសា  នភា ពទឹកក្ន ុងទូទា ំង  ទស (MOWRAM 2014) 
ប   ក់ ថា  ភា ពញឹកញា ប់ និងកមា  ំងនទឹកជំនន់ កា ររា ំងស្ង ួត និងខ្យល់ព្ុយះ បា នកើនឡើង តា ំង 
ពី  ឆា  ំ ១៩៨៩ ដលឆា  ំចា ប់ផ្ត ើមមា ន កា រកត់   គួរឲ្យទុកចិត្ត បា ននូវ ទិន្ន ន័យក  ិតជា តិស្ត ីពី 
អា កា សធា តុ និងធា តុអា កា ស (MOWRAM 2014)។ កា រ    ួលខុសធម្ម តា នលំហូរទឹក ទន្ល / 
ស្ទ ឹង កម្ព ស់ទឹក និងលំនា ំភ្ល ៀងធា  ក់ បា នប៉ះពា ល់ខា  ំង  លើ របបធា រា សា ្ត   និងអា ច ធ្វ ើ ឲ្យ   ថយ  
ចុះ បរិមា ណ និងស្ថ ិរភា ពទឹក ដលសំខា ន់បំផុតស   ប់ កំណើនសដ្ឋ កិច្ច  ជីវភា ព រស់   និង 
សុខុមា លភា ពមនុស្ស។ អសន្ត ិសុខទឹក ពិតជា បង្ក ប    ឈម ធំណា ស់ដល់ លទ្ធ ភា ព របស់ កម្ព ុជា  
ក្ន ុង កា  រស   ចតា ម  ល  អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ និង  ល   អភិវឌ្ឍន៍  កប  យ ចីរភា ព នា  
អនា គត (RGC 2012; MOWRAM 2014)។

 អប់ ១.១ បងា  ញថា  មហន្ត រា យ និង   ះថា  ក់មិនទៀងផ្ន កអា កា សធា តុ វា បង្ក កា រ ខូច ខា ត 
ធំធង លើ ផ្ន កម៉ា ក សូដ្ឋ កិច្ច របស់  ទស។ ទឹកជំនន់ក្ន ងុឆា  ២ំ០០០ ២០០២ ២០១១ និង ២០១៣ 
ជា  មហន្ត រា យអា ក ក់ៗបំផុតក្ន ងុបុ៉នា  នឆា  ថំ្ម ីៗ  ដលនា ឲំ្យមា ន កា រផា  ស់ប្ត រូទីកន្ល ងរស់  របស់ 

 ជា ជន   ដ៏  ើន កា របា ត់បង់ជីវិតមនុស្សរា ប់រយនា ក់ និងកា រខា តបង់ ផ្សងៗទៀត (NCDM 2013)។ 
ទឹក ជំនន់ធ្ង ន់ធ្ង រ  តំបន់ជា  ើនក្ន ងុឆា  ២ំ០១១ បា នបំផ្ល ចិបំផា  ញអស់  ើនណា ស់ នូវ ហដា   រចនា   
សម្ព ន័្ធ  ជនបទ បា នវិនិ  គសា ងសង់ក្ន ងុ ១០ឆា  កំន្ល ង    តា មតំបន់ទំនា បលិចទឹកបឹង ទន្ល  សា ប
និង ទន្ល មគង្គ ។ ផ្ល វូជា តិ និងផ្ល វូខត្ត  ហល ៣៦០គម និងផ្ល វូជនបទ  ហល ៤៤៦៩ គម បា ន 
ខូចខា ត (ក្ន ងុចំ  មផ្ល វូធំ និងផ្ល វូបនា  ប់បន្ំសសរុប  វង ១២.២៦៣គម) (RGC 2012, 2013)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 អប់ ១.១៖ កា រខូចខា ត និងកា របា ត់បង់ជីវិត បង្ក  យ   ះមហន្ត រា យអា កា សធា តុនា ពលថ្ម ីៗ

ទឹកជំនន់ឆា  ំ២០១៣ បា នបង្ក កា រខូចខា តជា  ើនផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច យា៉ ងខា  ំង គិតជា   ក់  មា ណពី ៧០០ 

លា ន   ៧៥០លា នដុលា  រ ឬស្ម ើនឹង ៣៧% នចំណា យរបស់ជា តិទា ំងមូល (២បី៊លា ន ដុលា  រ) ក្ន ុង ឆា  ំ 
២០១១ និងប៉ះពា ល់មនុស្ស ១,៧លា ននា ក់ ក្ន ុង ២០ខត្ត ក ុង។ 
ទឹកជំនន់ឆា  ំ២០១១ ប៉ះពា ល់ដល់ ៣៥៤.២១៧  ួសា រ (ជា ង ១,៧លា ននា ក់) ក្ន ុង ១៨ខត្ត  និងធ្វ ើ ឲ ្យ 

ខូចខា ត  ព្យសម្បត្ត ិគិតជា   ក់  មា ណពី ៥២១លា នដុលា  រ   ៦២៤លា នដុលា  រ។
ព្ុយះទីហ្វ ុង កសា តា ណា  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ បា នប៉ះពា ល់ ១៤ខត្ត  និងបង្ក កា រខូចខា តដល់សដ្ឋ កិច្ច   

កម្ព ុជា  គិតជា   ក់  មា ណ ១៣២លា នដុលា  រ តា មកា រថយចុះទិន្ន ផល និងផលិតកម្ម  និងកា រខូចខា  ត  
ហដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ ។
ទឹកជំនន់ធ្ង ន់ធ្ង រ  ឆា  ំ២០០០-០២ បា ននា ំឲ្យមា នកា របា ត់បង់ជីវិតមនុស្ស ៤៣៨នា ក់ និងកា រខូចខា ត 

 ព្យសម្បត្ត ិគិតជា   ក់  មា ណ ២០៥លា នដុលា  រ។

 ភព៖ MOE 2014; NCDM 2014

អា ងទន្ល សា ប កំពុងមា នកា រ    ួលផ្ន កធា រា សា ្ត  គួរឲ្យបា រម្ភ  ដូចមា នប   ក់  ក្ន ុង
កា រសិក  ស្ត ីពី "កា រពិនិត្យពីអនា គតនទន្ល សា ប" ផ្ត ល់មូលនិធិ  យ AusAID (Keskinen et al. 
2011)។ កា រសិក   ះ សង្ក ត់ធ្ង ន់ថា  កា រ    ួលរបបទឹកជំនន់ និងរបបទឹកទន្ល សា ប ក្ន ុង ៣០ឆា  ំ 
ខា ងមុខ អា ចបង្ក ឡើង  យសា រកា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ជា ជា ងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ 
បុ៉ន្ត កា រ    ួលអា កា សធា តុ នឹងធ្វ ើឲ្យប   ផ្ន កទឹកទា ំងនះកា ន់ត  ទខា  ំងឡើង ហើយ ភា ព 
មិន   កដ  ជា កា ន់តខា  ំងឡើង។

 សិនបើប   សន្ត ិសុខទឹក និងភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ មិនទា ន់  ះ   យឲ្យបា ន 
សម  បទ  ះ កម្ព ុជា នឹងពិបា កស   ចតា មបា ន សន្ត ិសុខថា មពល សន្ត ិសុខស្បៀង ចីរភា ព 
ផ្ន ក    បរិសា  ន កា រកា ត់បន្ថ យ ភា ពក ីក  និង  ល  អភិវឌ្ឍន៍សំខា ន់ៗឯទៀត ដលមា នចងក្ន ុង 
យុទ្ធ សា ្ត   ចតុ  ណ ដំណា ក់កា លទី៣ ឆា  ំ២០១៤-១៨ (RGC 2013)។ យុទ្ធ សា ្ត   និង ផនកា រ  
សកម្ម ភា ព  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពស   ប់  ះ   យប    ឈមទា ំង  ះ  ូវមា នកា រ វា យ 
តម្ល   ធនធា ន ទឹកយ៉ា ង  ឹម  ូវ និងគួរឲ្យជឿជា ក់ (MOE 2013)។

កា រកលំអសន្ត ិសុខទឹក តា មកា រធា នា ឲ្យមា នទឹក  ើ   ស់  ប់   ន់និងទា ន់ពល កា រ 
 ប់  ង   ប    ខ្សត់ទឹក ជា ក់ស្ត ងនិងទឹកស   ប់ប  ើសដ្ឋ កិច្ច  និងកា រប    បកា រព  ឹងភា ព ធន់ 

នឹងអា កា សធា តុ  ក្ន ុង កា រធ្វ ើផនកា រអភិវឌ្ឍន៍ក  ិតតំបន់ និងក  ិតជា តិ វា សំខា ន់បំផុតក្ន ុង កា រ 
ជួយ  ឲ្យ  សហគមន៍ ទប់ទល ់ និងរីប ឡើងវិញពី ផលប៉ះពា ល់នកា រគំរា ម កំហង នា ពលបច្ច ុប្បន្ន  និង 

 អនា គត (MOE 2014; MOE and UNDP 2011)។
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ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?

១.៣ កា រ  ើសរីសតំបន់សិក  

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ៣ ក្ន ុងចំ  មផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង១២  ជំុវិញបឹងទន្ល សា ប  ូវបា ន 
 ើសរីស  ស   ប់កា រសិក  ៖

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់ ក្ន ុងខត្ត កំពង់ឆា  ំង ជា ផ្ន កមួយនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង 
បរិបូណ៌ និង   បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដី  ហល ៧៩០គម២។

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ ក្ន ុងខត្ត  ធិ៍ សា ត់  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដី  ហល 
៥៩៦៤ គម២។ តួស្ទ ឹងធំ ផ្ត ល់ទឹកដល់  ព័ន្ធ   ច  ពខា  តធំ មធ្យម និងតូច ជា   ើន 
នផ្ទ  រង ទឹក ភ្ល ៀងនះ ហើយតា មរយៈ  ព័ន្ធ បង្វ រទឹក  កា ន់ អា ងស្ត ុកទឹក  ផ្សង ទៀត 
ក៏បា ន ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក   ឲ្យ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង   ជិតខា ង  ះដរ មុនពលហូរ ចូល  ក្ន ុង  
បឹងទន្ល សា ប។

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត ក្ន ុងខត្ត កំពង់ធំ  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដី  ហល ៨២៣៦គម២។ 
តួស្ទ ឹងធំ មា ន  វង ២៦៤គម ហូរចុះ  ទិសនិរតី  កា ន់តំបន់ជ   លចុះតិចៗ   
ខ្ស ទឹកខា ងក  ម នបឹងទន្ល សា ប (CNMC 2012)។

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី តំណា ងឲ្យភា ពខុសៗគា  ន ទំហំផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ទំនា ស់ទឹករវា ង តំបន់ 
ខ្ស ទឹក ខា ងលើ និងខា ងក  ម និងភា ពងា យរង   ះ។ កា រចករំលកទឹករវា ងអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក
ក្ន ុងត  ូវកា រ ខុសៗគា   និងរវា ងកសិករ  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ នឹងកសិករ  ខ្សទឹកខា ងក  ម 
វា  ទប   ស្ម ុគសា  ញ ណា ស់ និងមា នអន្ត រកម្ម ជា  ើន រវា ងកា រ  ើ   ស់ទឹក  ភទផ្សងៗគា    

    ផ្ទ  រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង  ះ។ កសិករ  ូវ   ំ  មិនចះចប់នឹងខ្យល់ព្ុយះ ខុសធម្ម តា  ទឹក ជំនន់ កា រ 
រា ំង  ស្ង ួត  ភទផ្សងៗ (ឧតុនិយម ធា រា សា ្ត   និងកសិកម្ម ) ដលធ្វ ើឲ្យ ពួកគ និងសហគមន៍ 
ពួក គ ងា យរង   ះខា  ំងនឹង ប   ខ្វ ះទឹក ស   ប់  ើ   ស់។ ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ទា ំងបី ក៏កើតមា ន 
សកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច កា ន់តខា  ំងកា  ឡើង ដូចជា  សម្បទា នដី ធំៗ កា រអភិវឌ្ឍ ហដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ  និង 
សំពា ធ  ជា សា ្ត   ជា ដើម (CNMC 2012)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព ១.១៖ ទីតា ំងតំបន់សិក  
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កំពង់ធំ

!ធិ៍សាត់

 ភព៖ Chem and Kim 2013

១.៤ រចនា សម្ព ័ន្ធ សៀវ  

សៀវ  នះ ធ្វ ើសំ  គនូវទិន្ន ន័យយា៉ ង  ើន និងលទ្ធ ផលសិក   មូលបា នពី កា រពិនិត្យ 
សព្វ  ប ់លើ ឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  កា រសិក  ជា ក់ស្ត ងមួយស៊រី និងសកម្ម ភា ព   វ   វ  យ 
មា នកា រចូលរួម  ថា  ក់ មូលដា  ន ក  មជា តិ និងជា តិ។ បនា  ប់ពីសចក្ត ីផ្ត ើម សៀវ  នះចកចញ 
ជា  បីភា គធំៗ។ ភា គ១ បងា  ញពីករណីសិក  បី ស្ត ីពីធនធា នទឹក និងសន្ត ិសុខទឹក ក្ន ុងបរិបទនកា រ

   ួលអា កា សធា តុ ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងបីកន្ល ងនអា ងទន្ល សា ប។ ផ្អ កលើកា រសិក  ទា ំងនះ 
ភា គ២ ធ្វ ើកា របំពញបន្ថ ម តា មរយៈ កា រវា យតម្ល  យមា នកា រចូលរួម  លើសមា សធា តុ 
សំខា ន់ៗ  ន  ភា ពងា យរង   ះ។ ភា គ៣ មា នកា រវិភា គលទ្ធ ផលជា ក់ស្ត ង និងកា រពិនិត្យឡើងវិញ 
ផ្អ កលើឯកសា រផ្ន ក  ឹស្ត ី  យក្ន ុង ជំពូក៦ មា នកា របងា  ញថា  តើកា របន  ំុនឹងកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ និង អភិបា លកិច្ច ទឹក អា ចជួយព  ឹងភា ពធន់ ន  ព័ន្ធ អកូឡូសុីសង្គ ម  ក្ន ុង តំបន់ 

 យ របៀប ណា  ជំពូក៧   តលើ អភិបា លកិច្ច មា នកា រកស  ួលខ្ល ះ  ដើម្ីបធា នា សន្ត ិសុខទឹក និង 
ភា ពធន់ នឹងអា កា សធា តុ ហើយ ជំពូក៨ ផ្ត ល់សចក្ត ីសន្ន ិដា  នពី កា រវា យតម្ល ពី ភា ពងា យរង   ះ 
និង កា រ បន  ំុ និងផ្ត ល់គំនិតពីមធ  បា យ  ថ្ង មុខ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យ ភា ពងា យរង   ះ បង្ក ើន 
សមត្ថ ភា ព  បន  ំុ និងកសា ងភា ពធន់។
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ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?ហតុអ្វ ី  វូ   តលើអភិបា លកិច្ច  និងសន្ត សុិខទឹក?
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ផ្ន កទី ១

កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត ិសុខទឹក ក  ម 
កា រ    ួល អា កា សធា តុក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀងបី
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ផ្ន កទី ១
កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត ិសុខទឹក ក  ម 
កា រ    ួល អា កា សធា តុក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

បិុច សុខម, ចម ផលា   និង សំ  ីមំុ

សា វតា ករណីសិក  

 ទសកម្ព ុជា មា នធនធា នទឹកដ៏សម្ូបរណ៍ បុ៉ន្ត កា រចកចា យតា មកន្ល ងផ្សងៗមិនបា ន 
ជា ប់ លា ប់  និងមិនស្ម ើគា  ល្អ ទ។ ជា ក់ស្ត ងសហគមន៍ជា  ើន រួមទា ំងក្ន ុងតំបន់សិក   ស្ទ ឹងជីនិត 
ស្ទ ឹង   បា ក់ និងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ តងជួបប   មា នទឹក  ើនពក ឬតិចពក។ សា  នភា ពនះកា ន់ត 
ធ្ង ន់ធ្ង រ ឡើង  យសា រឥទ្ធ ិពលនកា រខូចខា តដនរងទឹកភ្ល ៀង បង្ក ឡើង  យកា រ    ួល  ព័ន្ធ   
ទឹក សា ប រូបវន្ត  (ទា ំងបរិមា ណ និងគុណភា ព) កា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើនិងបំផា  ញជ  ក សត្វ  
កា រ  ើ   ស់ទឹកស   ប់កសិកម្ម  កា រជីកយករ៉ នគរូបនីយកម្ម  កា របំពុល និងកា រ    ួលផ្ន ក 
ធា រា សា  ្ត  និងបរិសា  ន  យសា រកា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ក្ន ុងនិង  ក   ទស កម្ព ុជា  
(MOWRAM and MOE 2013)។

កា រ   វ   វនះ មា ន  ល  ចម្បងផ្ត ល់នូវកា រយល់ដឹងកា ន់ត  សើរពីសា  នភា ព 
អា កា សធា តុ នា បច្ច ុប្បន្ន  និង  អនា គត និងពីនិនា  កា រធនធា នទឹក  ក្ន ុងអនុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី ន 
អា ង  ទន្ល សា បតា មកា រ៖

 វា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់នកា រ    ួលក្ន ុង  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ និង  ព័ន្ធ មនុស្ស  លើ 
សន្ត ិសុខ  ទឹក៖ តើកា រផា  ស់ប្ត ូរទា ំងនះប៉ះពា ល់ដល់សន្ត ិសុខទឹកក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀង 
តា ម  របៀប ណា  និងក  ិតណា 

 ចករំលកលទ្ធ ផលរកឃើញសំខា ន់ៗ ពីកា រវា យតម្ល កា រ    ួលធា រា សា  ្ត  និង 
ផ្សព្វ ផ  យ ពីផលវិបា កចំ  ះ  ព័ន្ធ អកូឡូសុី និងជីវភា ពរស់  ក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀង 
ដល បា ន  ើសរីស និង

 ផ្ត ល់អនុសា សន៍ងា យអនុវត្ត ន៍ ស   ប់កា រដា ក់បញ្ច ូលជា មួយផនកា រសកម្ម ភា ព និង 
 ល  ន  បា យ  ថា  ក់ជា តិ ថា  ក់ក  មជា តិ និងថា  ក់សហគមន៍ និងកា រកំណត់ 

ទិស     វ   វ  អនា គត។

ករណីសិក  ចំនួន៣ ដលមា នរៀបរា ប់ក្ន ុងជំពូក២-៤ បា នធ្វ ើឡើងដើម្ីបវា យតម្ល ពីផល 
ប៉ះពា ល់ នកា រ    ួលអា កា សធា តុ ដូចជា  កា រ    ួលសីតុណ ភា ព ភា ពញឹកញា ប់ និង ភា ព 
ធ្ង ន់ធ្ង រ នទឹកជំនន់និងកា ររា ំងស្ង ួត ហើយសា  នភា ពកសិកម្ម ពីមួយឆា  ំ  មួយ ឆា  ំ និង  តា ម តំបន់ 
ភូមិសា ្ត  ផ្សងៗ។ កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ និងកា របន  ំុដូចមា នរៀបរា ប់ក្ន ុងជំពូក៥ ផ្អ ក
លើលទ្ធ ផលរកឃើញក្ន ុងករណីសិក  ទា ំងនះ។ លទ្ធ ផលសំ  គនកា រវិភា គតា មបបបរិមា ណ 
បងា  ញពីលទ្ធ ភា ពជួបហា និភ័យអា កា សធា តុ និងភា ពរួសផ្ន កអកូឡូសីុ និងកា រវិភា គបប គុណភា ព  
នសមត្ថ ភា ពបន  ំុ (សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  ន  បា យ រូបវន្ត  និងធម្ម ជា តិ) មា នបងា  ញក្ន ុងជំពូក៨។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

ដំ  ះ   យ  និងវិធីសា  ្ត 

វិធីសា  ្ត យកមក  ើ   ស់  ូវបា នរចនា ឡើង ដើម្ីបធា នា ឲ្យកា រ   វ   វមា ន ភា ព  
ហ្ម ត់ ចត់ និង គួរជឿទុកចិត្ត ។ ព័ត៌មា នអំពីលក្ខ ណៈ រូបវន្ត នដនរង  ទឹក ភ្ល ៀង និងទិន្ន ន័យ ផ្ន ក 
ធា រា សា  ្ត  និង  ឧតុ និយម ដល បា ន សង្ក ត ឃើញ និងព  ករណ៍ឃើញ  ូវបា ន  មូលយក  យ 

 ុង  យ័ត្ន ។ កា រ   វិភា គ យា៉ ងហ្ម ត់ចត់ រួមមា ន កា របង្ក ើត និងក ិតខា  តមូ៉ដលធា រា សា  ្ត  កា របា៉ ន់ 
សា  ន សម តុល្យ ទឹក និង កា រ ធ្វ ើ   ប់សា កមើល (simulation) តា មក  ិត  ល និងតា មកា រ 

   ួល  អា កា ស ធា តុ។ មា ន  កា រស្វ ងរកព័ត៌មា ន  ឡប់ជា លក្ខ ណៈសា  បនា  ពីអ្ន កចូលរួមទា ំង  
ក្ន ុងសិកា្ខ  សា លា    ប    ក់   ពីភា ព  ឹម  ូវ  ថា  ក់ខត្ត  និងថា  ក់ជា តិ និងក្ន ុងកិច្ច  ជំុពិ   ះ  បល់ 
ផ្សងៗ។ សិកា្ខ   សា  លា  និង   កិច្ច  ជំុថា  ក់ខត្ត ដលបា នធ្វ ើឡើងក្ន ុងបីខត្ត  ក៏សំ  លើកកម្ព ស់ 
កា រយល់ដឹងពីប    សំខា ន់ៗ ចក  រំលកព័ត៌មា នក្ន ងុ  កុ និងគូសរំលចពីយុទ្ធ សា ្ត  បន  ំផុ្សងៗ 
ដលអា ច  ើបា ន។

ក ុមអ្ន ក   វ   វបា នកសា ង និងអនុវត្ត ម៉ូដលធនធា នទឹក ដើម្បីប   ក់គា ំ  ដល់កា រ  
វិភា គ  លើ កា រ  ប់  ងធនធា នទឹករួមបញ្ច ូលគា  ។ សំណួរ និងដំណើកា រ   វ   វសំខា ន់ៗបា ន 
កំណត់  ជា   ច។ វទិកា ស   ប់  ះ   យប    យផ្អ កលើចំណះដឹង ក៏បា នបង្ក ើត ឡើង 

 យ   មា ន ដា ក់ បញ្ច ូលនូវព័ត៌មា នម៉ូដល និងវិធីសា  ្ត មា ន   ប់ល្អ ៗ បំផុត និងមា នកា រ  មូល 
ទិន្ន ន័យបន្ថ ម  ដើម្បី បំពញកង្វ ះចំណះដឹងក្ន ុងមូលដា  ន។

កា រវា យតម្ល ផ្អ កលើលទ្ធ ផលរកឃើញក្ន ុងកា រ   វ   វពីមុនៗ និងព័ត៌មា នផ្អ ក លើ  
វិទ  សា  ្ត  ដូចជា  ឯកសា រស្ត ីពី  ព័ន្ធ   ច  ព ដីនិងលំហូរទឹកលើដី កា រប  ួមខា  ត ន 
កា រគន់គូរ  ពី កា រ    លួអា កា សធា តុ និងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក, ទិន្ន ន័យធា រា  សា  ្ត  មូល បា ន  
ក្ន ុង ដន រង ទឹក ភ្ល ៀងនស្ទ ឹង, ទិន្ន ន័យអា កា សធា តុតា មតំបន់បា នពី ECHAM41 និងកា រ សិក   
តូចៗ ពីកា រ អភិវឌ្ឍ ធនធា នទឹកក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀងកំពុងសិក  ។

ទិន្ន ន័យ  ូវបា ន  មូលយកលើផនកា រធ្វ ើកសិកម្ម  និង   ច  ព កិច្ច កា រពា រ និង  
 ប់  ង ទឹកជំនន់ កា រកំណត់ទំហំអា ងទឹក កា រធ្វ ើផនកា រធា រា សា  ្ត  កា ររចនា ផ្ល វូថ្ន ល់ និងកា រធ្វ  ើ  

ផន កា រ    ះទឹក។ ទិន្ន ន័យបបបរិមា ណច  ស់លា ស់ពីរបា យទឹកភ្ល ៀង កមា  ំងភ្ល ៀងធា  ក់ និង 
 វង  រយៈ ពល    រា ំងស្ង ួត  ូវបា នចងក ងស   ប់កា រប  ួមខា  តកា រ    ួលអា កា ស ធា តុ។ 

ទិន្ន ន័យ   មូល  បា ន គដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងម៉ូដលធា រា សា  ្ត  ដើម្បីធ្វ ើ   ប់ សា ក មើល ពី ទឹក ហូរ 
ចុះ និងលំហូរ ទឹកស្ទ ឹង បា នព  ករណ៍ (projected run-off and river water discharge) ផ្អ ក 
លើ  ទិន្ន ន័យស្ថ ិតិ  ើន ឆា  ំ កន្ល ងមក និងសណា រីយ៉ូ    ួលអា កា សធា តុ  អនា គត។ មា ន 
កា រ  យកចិត្ត ទុកដា ក់ ជា  ពិសស លើ  ឹត្ត ិកា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត ដូចជា  ទឹកជំនន់ និង   ះរា ំង ស្ង ួត 
ជា ដើម។

1 ECHAM4 ជា ជំនា ន់បច្ច ុប្បន្ន នគំរូ ECHAM ដលបង្ក ើតឡើងស   ប់កា រធ្វ ើ   ប់សា កមើលផ្ន ក 
អា កា ស ធា តុ។ គំរូនះ ជា គំរូបម្ល ងមួយជា មួយនឹង ១៩  ទា ប់បរិយា កា ស ហើយលទ្ធ ផលដល បា  ន  

 ើ     ទីនះទទួល បា នពីកា រពិ  ធអនុវត្ត ជា មួយនឹងរសូលុយស្យុង (resolution) T42 (  ហល      
រ  សូ  លុយ ស្យុង រយៈទទឹង/រយៈប ្ខ  យ ២,៨០) (Roeckner et al. 1992)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

វិធីសា  ្ត  ើមូ៉ដល២ បា នយកមកអនុវត្ត  ដើម្ីបពណ៌នា ពីសា  នភា ពសមតុល្យទឹក និង 
ចំនួន  ទឹក ដលមា នស   ប់កា រលចកក្ន ុងលក្ខ ខណ បច្ច ុប្បន្ន  និងតា មកា រព  ករណ៍។

មូ៉ដលលំហូរទឹកភ្ល ៀង មូ៉ដលលំហូរទឹកភ្ល ៀង (rainfall-runoff models) បា៉ ន់សា  នលំហូរស   ប់កា រ បង្វ រ ទឹក 
ចូល (intake diversion) តា មកា រ  ើ   ស់មូ៉ដលដនរងទឹកភ្ល ៀងនស្ទ ឹងក្ន ុង កំុព្ូយទ័រ។ កា រ ធ្វ ើ 

  ប់សា កមើលនូវអា ងស្ទ ឹងរួមគា   (Unified River Basin Simulation—URBS) ជា មូ៉ដល  ើ   
ស្ទ ឹង ជីនិត ហើយឧបករណ៍វា យតម្ល ដី និងទឹក (soil and water assessment tool—ArcSWAT) 

 ើ   ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និងស្ទ ឹង   បា ក់។

មូ៉ដលសមតុល្យទឹក មូ៉ដលសមតុល្យទឹក បា៉ ន់សា  នទឹកដលមា នធៀបនឹងទឹក  ើ   ស់  យ  ើ កា រវា យ តម្ល  
និងធ្វ ើផនកា រទឹក (WEAP) ហើយនឹងឧបករណ៍គា ំ  កា រស   ចចិត្ត  CropWat ដើម្ីប គណនា  
ត  ូវកា រទឹកស   ប់ដំណា ំ និងត  ូវកា រ   ច  ពស   ប់ស្ទ ឹង   បា ក់, មូ៉ដលបរិមា ណ និង 
គុណភា ព រួមបញ្ច ូលគា   (integrated quantity and quality model—IQQM) ក្ន ុងកា រធ្វ ើ   ប់ 
សា កមើលអា ងស្ទ ឹងស   ប់ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និងមូ៉ដលសមតុល្យទឹកដ៏សា មញ្ញ ក្ន ុង Excel ស   ប់ 
ស្ទ ឹងជីនិត។ ត  ូវកា រទឹកស   ប់ដំណា ំ  ូវបា នបា៉ ន់សា  នតា មកា រគណនា រំហួតរំភា យចំហា យ ទឹក 
(evapotranspiration—ETo) និងតា មកា រប   ក់សន្ត ិសុខធនធា នទឹកក្ន ុងអា ងស្ទ ឹងនិងកា រស្ន ើ
ឡើង នូវ តំបន់ស   ប់ធ្វ ើគ   ង   ច  ពថ្ម ីៗទៀត។

សណា រីយ៉ូ    ួលអា កា សធា តុស   ប់អា ងទន្ល សា ប ទទួលបា នពី របា យកា រណ៍ 
ពិសស  លើសណា រីយ៉ូបំភា យ (Special Report on Emissions Scenarios—SRES) (IPCC 
2000)។ សណា រីយ៉ូមា នទា ំងអស់៤០ ហើយសណា រីយ៉ូនីមួយៗធ្វ ើកា រសន្ម តខុសៗគា  ពី 
កា របំភា យ និងលទ្ធ ផល  អនា គត។ កា រសិក  បា ន  ើសរីសសណា រីយ៉ូបួន ដូចមា នលំអិត   
ខា ងក  ម ហើយករណីសិក  នីមួយៗពិនិត្យលើសណា រីយ៉ូមួយ ឬពីរ  ក្ន ុង  ះ។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

A1 A2

B2B1

កាន់/�សន�្សំសំ0�

កាន់/�បរិស្ថាន

កា
ន់/

�ស
ាក

ល

មា
នល

ក្ខណ
ៈតំ

បន់
ជា

ងមុ
ន

 ភព៖ របា យកា រណ៍ពិសសស្ត ីពីសនា រីយ៉ូបំភា យ (IPCC 2000)

 A1 ផ្អ ក  លើពិភព  កនា អនា គតដលមា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច លឿនណា ស់, ចំនួន 
 ជា ជន សា កលដលកើនខ្ព ស់បំផុត  ពា ក់កណា្ខ  លសតវត្សរ៍ រួចបនា  ប់មកធា  ក់ចុះ 

វិញ ហើយនិងកា រដា ក់  ើបច្ច កវិទ  ថ្ម ីៗមា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ជា ងមុន។

 A2 តំណា ងឲ្យសណា រីយ៉ូតា មដំណើរធម្ម តា  ដលពិភព  កមា នលក្ខ ណៈលា យ 
ច  ុះ  គា   ខា  ំង កា រអភិវឌ្ឍដា ច់  យឡក និងកំណើន  ជា ជនជា បន្ត បនា  ប់។

 B1 តំណា ងឲ្យសមតុល្យលើ  ប់  ភព ហើយសមតុល្យនះ  ូវបា ន កំណត់ ថា  មិនផ្អ ក 
ខា  ំង ពកលើ  ភពថា មពលណា មួយ និងមា នកា រសន្ម តថា   ប់កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ថា មពល   
មា ន  អ   កលំអ និងបច្ច កវិទ   ើ   ស់ចុងក  យ  ហា ក់  ហលគា  ។

 B2 តំណា ងឲ្យពិភព  កដលមា នកំណើន  ជា ជន  ក  ិតទា បជា ង A2 និងមា ន 
ក  ិត អភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋ កិច្ច ជា មធ្យម។

មូ៉ដលទា ំងនះបា នយកមក  ើស   ប់សណា រីយ៉ូនីមួយៗ ដើម្ីបវា យតម្ល ពីសា  នភា ព 
អា កា សធា តុនា អនា គត ជា ពិសសកា រផា  ស់ប្ត ូរក្ន ុងបរិមា ណទឹកភ្ល ៀង បរិមា ណទឹកដលមា ន និង 
កា រ  រា ំងស្ង ួតធ្ង ន់ធ្ង របំផុត។  យសា រទិន្ន ន័យព  ករណ៍អា កា សធា តុ អា ចមា នកំហុសភា ព លំអៀង 
និង ភា ពមិនច  ស់លា ល់ខ្ល ះ ដូច្ន ះ  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា ពិសស  ឹងស្វ ងយល់អំពី ដំណើរកា រ 
អា កា សធា តុក្ន ុងមូលដា  ន  ុក និងធ្វ ើកា រកត  ូវទិន្ន ន័យ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

កា រគណនា សមតុល្យទឹក2  ូវបា នធ្វ ើឡើងស   ប់សណា រីយ៉ូ  ល។ សណា រីយ៉ូ 
   លួ  អា កា សធា តុ បា ន  ើទិន្ន ន័យអា កា សធា តុ ECHAM4 ដលបា នទា ញចញពី SEA START។ 

កា រប  ួមខា  ត ECHAM4 របស់ SEA START  យ  ើមូ៉ដល PRECIS ស   ប់អា សុីអា គ្ន យ៍  
 ូវ  បា ន កំណត់រសលូុយស្យុង  ឹម ០,២អង  រ ហើយលទ្ធ ផល  ូវបា នកំណត់ខា  តម្ត ងទៀត  ឹម 

រសូលុយស្យុង ២០×២០គម។

កា រសិក  បា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ពីសា រៈសំខា ន់នកា រញកឲ្យដា ច់រវា ង បា៉ រ៉ា ម  អា កា សធា តុ 
ស   ប់ តម្ល  និងកា រ    ួលមធ្យម  យសា រ  ឹត្ត ិកា រណ៍ធា តុអា កា សធ្ង ន់ធ្ង រអា ច   ះ ថា  ក់ ជា ង 
កា រ     លួនសា  នភា ពមធ្យម។ កា រទា យទុក និងយល់ដឹងពីកា រ    លូ វា ពិបា កជា ង កា រទា យ ទុក 
និងយល់ដឹងពីតួលខមធ្យម (mean)  ទៀត (MOE 2013)។

កា រវិភា គតា មបបរិមា ណ និងបបគុណភា ព បា នយកមក  ើដើម្ីបពិនិត្យ (១) ឱកា ស 
និងកា រ គំរា ម គំហងលើកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  កប  យចីរភា ព និង (២) ផលប៉ះពា ល់  លើ 
វិស័យ  ពឹង ផ្អ ក ទឹកសំខា ន់ៗដូចជា  កសិកម្ម ជា ដើម។

កា រសន្ម ត ដនកំណត់ និងភា ពមិនច  ស់លា ស់

កា រយល់ដឹងពីនិនា  កា រអា កា សធា តុក្ន ុងតំបន់មគង្គ  ក្ន ុង  ះមា នទា ំង  ទសកម្ព ុជា  និង 
តំបន់ សិក  ផង  មា នតិចតួច  ឡើយ។ កា រវិភា គខ្ល ះបងា  ញលទ្ធ ផល  ទា ងំ  ទើសគា   ហើយ 
ខ្ល ះទៀតមា នសចក្ត ីសន្ន ិដា  នមិនច  ស់លា ស់ ឬមា នស្ថ ិតិគា ំ  តិចតួច  យសា រមា នព័ត៌មា ន 
មិន  ប់   ន់។

ទី១ មូ៉ដលនា នា  ូវវា យតម្ល ថា  តើទឹកអ្វ ីធា  ប់មា ន ឬនឹងមា ន  ក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀង និង   
តើ ទឹកធា  ប់មា ន ឬនឹងមា នត  វូកា របុ៉ណា  ស   ប់កា រ   ច  ពកា រ  ើ   ស់ក្ន ងុ ផ្ទ ះ កា រ  ើ   ស់  
ក្ន ុងឧស  ហកម្ម  និងកា របង្ក ើតថា មពល។ មូ៉ដលទា ំងនះក៏  ូវធ្វ ើ   ប់សា ក មើល នូវ ត  ូវ កា រ 
ទឹកស   ប់ កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងចរន្ត ទឹក និងត  ូវកា រលំហូរអកូឡូសុី ក  មកា រ    ួល អា  កា ស  
ធា តុ។  ះបីជា  យា៉ ងនះក្ត ី ក៏  មា នតិចតួចណា ស់នូវទិន្ន ័យផ្ន ក ធា រា សា ្ត  -ឧតុនិយម  លើ 
លក្ខ ណៈ   លំអិត នដនរងទឹកភ្ល ៀងនីមួយៗ (MOWRAM and MOE 2013)។ ជា ក់ស្ត ង  មា ន 
សា  នីយ៍  ធា រា សា  ្ត  តមួយបុ៉   ះ ដលកំពុងដំណើរកា រ   កុកំពង់ថ្ម ក្ន ងុដនរងទឹក  ភ្ល ៀង  ស្ទ ងឹ 

2 កា រសន្ម តដូចខា ងក  ម  ូវបា នបង្ក ើតឡើងស   ប់កា រគណនា ៖
 ទ  ង់កា រអា ងស្ត ុកទឹកសា មញ្ញ មួយ  ូវបា នបង្ក ើតស   ប់គ   ង   ច  ពនា នា ដលអា ចរក 

បា ន នូវព័ត៌មា នស្ត ីពីចរិតលក្ខ ណៈអា ងស្ត ុកទឹក
 លំហូរ  ឡប់ពីគ   ង  ខ្សទឹកខា ងលើ  ូវបា ន  ើជា ផ្ន កមួយនលំហូរទឹកចូលក្ន ុងគ   ង  

ខ្សទឹកខា ង ក  ម ហើយវា  ូវបា នកំណត់ដូចត  ៖
o ស្ម ើនឹង ១៧% នត  ូវកា រទឹក   ច  ព (IWR) ឬ ៥០% នកា រខា តបង់ទឹក   ច  ព 

 សិន បើមិនមា នឱនភា ពទឹក
o ១៧% នផលដករវា ង IWR នឹងឱនភា ព  សនិបើមា នឱនភា ពទឹក

 បរិមា ណ ទឹក   បចញ  វូបា នសន្ម តថា  ស្ម ើនឹង០,០៥% នបរិមា ណទឹកក្ន ងុអា ងស្ត កុទឹកក្ន ងុមួយថ្ង 
 រំហួតទឹកពីអា ងស្ត ុកទឹក  ើ   ស់តម្ល អង្ក តឃើញពីសា  នីយ៍ឧតុនិយម  ធិ៍ ចិនតុង
 ETo  ូវបា នគណនា តា មវិធីសា ្ត   Penmann  យ  ើសមា សភា គអា កា សធា តុ  សា  នីយ៍ 

 ួតពិនិត្យ។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

ជីនិត។ សា  នីយនះទើបចា ប់ដំណើរកា រពីឆា  ំ១៩៩៧ បុ៉   ះ ហើយមិនបា នកត់   ពីលំហូរ ទឹក 
ចញ  តា មអនុដនរងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  ះទ។ មា នសា  នីយមួយទៀត  លើស្ទ ឹងតា ំង ក សា ំង 

  ឃុំតា ំងក សា ំង បុ៉ន្ត មា នកា រពិនិត្យសង្ក តតលើក  ិតទឹកបុ៉   ះ។ សា  នីយ ធា រា សា  ្ត  ក៏ 
មិន ទា ន់មា នដរ ទា ំង  ក្ន ុងដនរងទឹកភ្ល ៀង និងក្ន ុង  ព័ន្ធ   ច  ពនា នា ។

មូ៉ដលទា ំងនះ  ូវបា នក ិតខា  ត  តា មទិន្ន ន័យដលមា ន ដើម្ីបឲ្យអ្ន ក  ើ   ស់ចុង 
ក  យ  មា ន ទំនុកចិត្ត ក្ន ុងក  ិតសា្គ  ល់ច  ស់ណា មួយ ក្ន ុងលទ្ធ ផលរបស់ពួកគ  បតា មស្ត ង់ដា  
អា ច  ទទួលយកបា នណា មួយ ដើម្ីបធា នា ថា បរិមា ណ របា យលំហូរតា មរដូវ របា យលំហូរ  ចា ំថ្ង  
និង  លំហូរ ខា  ំងបំផុត  ចា ំថ្ង និង  ចា ំខ អា ចវា ស់វងបា នយ៉ា ង  ឹម  ូវ។

ដើម្ីបជំនះលើដនកំណត់នទនិ្ន ន័យ គបា នធ្វ ើ   ប់សា កមើលដើម្ីបបា៉ ន់សា  នលហំរូ  យ 
 ើ មូ៉ដលដនរងទឹកភ្ល ៀងនស្ទ ឹង (លំហូរទឹកភ្ល ៀង) ក្ន ុងកំុព្ូយទ័រ  តា មចំណុចនា នា ដលគួរចា ប់

អា រម្ម ណ៍។ មូ៉ដលនះ  ូវកា រទិន្ន ន័យទឹកភ្ល ៀងជា ធា តុចូលអប្បបរមា  ទិន្ន ន័យរយៈកម្ព ស់ឌីជីថល 
និង ព័ត៌មា នលើបណា្ខ  ញស្ទ ឹង។

ទី២ ភា ពមិនច  ស់លា ស់ ក៏ផុសចញផងដរពី ចំណះដឹងមិន  ប់   ន់លើ  ព័ន្ធ  
អា កា សធា តុ និងកា រតា ងវា ឡើង  ក្ន ុងមូ៉ដលអា កា សធា តុ។ ទិន្ន ន័យប  ួម  យ  ើ   ស់ 
មូ៉ដល  អា កា ស ធា តុក្ន ុងតំបន់ និងសំណុំទិន្ន ន័យម៉ូដលអា កា សធា តុសា កល វា មិនសូវរលូនគា  ល្អ  
និង ផ្អ កលើភា ពមិនច  ស់លា ស់ ក្ន ុងគន្ល ង  អនា គតនកា របំភា យឧស្ម ័នកំហា ប់ឧស្ម ័នផ្ទ ះ  កញ្ច ក់ 
និង ឧស្ម ័នបំផា  ញខ្យល់អា កា សផ្សងៗទៀត (MOE 2013)។ កា រ    ួលធម្ម ជា តិ ដល ផ  រ ភា  ប់ 
នឹង   ព័ន្ធ អា កា សធា តុ គឺជា មូលហតុមួយទៀតនភា ពមិនច  ស់លា ស់។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ជំពូកទី ២
ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត

ទស សុផា រិទ្ធ , បិុច សុខម និង ចម ផលា  

២.១ លក្ខ ណៈរូបវន្ត នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត មា ន  ព័ន្ធ   ច  ពចំនួន៥០ (រូបភា ព២.១) ក្ន ុង  ះ  ព័ន្ធ  
ស្ទ ឹងជីនិតធំជា ងគ ហើយវា រួមមា នទំនប់បង្វ រទឹកមួយ និងទំនប់បង្ហ ៀរ  វង ៧៥០ម  ឡា យ ម 
មួយ  វង ១៦គម  ឡា យលំដា ប់ទី២ ចំនួន៥ និង  ឡា យលំដា ប់ទី៣ ដលរចនា បា ន សា  តបា ត 
មួយចំនួនតូច។ អា ងស្ត កុទឹកចម្បងមា នសមត្ថ ភា ពស្ត កុទឹក ៣៥,៦លា នម៣ និងផ្ទ អា ង ២៧គម២។ 

 ឡា យ ភា គ  ើន  ក្ន ុង  ព័ន្ធ នះ ដំណើរកា រតា មកមា  ំងទឹកហូរចុះតា មធម្ម ជា តិ (gravity-
fed)។ កា រសិក  នះពិនិត្យជា ពិសស លើផលប៉ះពា ល់នកា រអភិវឌ្ឍធនធា នទឹក  ក្ន ុងតំបន់ ខ្ស 
ទឹក ខា ងលើន  ព័ន្ធ   ច  ពជីនិត (  លគឺតំបន់ខា ងលើផ្ល ូវជា តិលខ៦)។ កា រគណនា ពី 
សមតុល្យ ទឹក បា នធ្វ ើឡើងស   ប់ ២០  ព័ន្ធ   ច  ព ដលក្ន ុង  ះ ១៧គ   ងស្ថ ិត   
តំបន់ ខ្សទឹកខា ងលើ។ គ   ងទា ំងនះមា នអា ងស្ត ុកទឹកតូចៗ បុ៉ន្ត មា នកា រ  ប់  ងអន់ខ  យ 
និង កា រ ខូចខា តគុណភា ព។

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត រួមមា ន ស្ទ ឹងជីនិត និងស្ទ ឹងតា ំងក សា ំង និងអូរតូចៗដល  មូល 
ទឹក ពីប៉កខា ងជើង ហើយហូរចុះ  ទិសនិរតី ២៤០គម មុននឹងហូរចូល  ក្ន ុងបឹងទន្ល សា ប (រូប 
ភា ព ២.២)។ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដី ៨២៣៦គម២។ គវា ស់លំហូរទឹកស្ទ ឹងជីនិត  ឯ 
សា  នីយ៍ ជលសា ្ត  តមួយគត់ស្ថ ិត   ង់សា  នកំពង់ថ្ម   ផ្ល ូវជា តិលខ៦។

អា កា សធា តុ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត ឆ្ល ុះប   ំងពីអា កា សធា តុជា រួម  កម្ព ុជា ដល រង  
ឥទ្ធ ិពល ពីខ្យល់មូសុងតំបន់  ូពិច និងកំណត់ឲ្យមា នរដូវ   ំង និងរដូវវស  ច  ស់លា ស់។ ភ្ល ៀង    
ធា  ក់  ក្ន ុងតំបន់នះកើនឡើងតា មរយៈកម្ព ស់។ របា យភ្ល ៀងធា  ក់ជា មធ្យម  ចា ំឆា  ំមា នពី ១២០០ 

  ១៥០០មម៖ ភ្ល ៀងធា  ក់  ចា ំខ  ើនបំផុតក្ន ុងឆា  ំនីមួយៗ អា ចមា នពី ២០មម   រដូវ   ំង 
រហូត ដល់ ៥៣០មម  រដូវវស   ហើយភ្ល ៀងធា  ក់  ចា ំខតិចបំផុត អា ចចុះដល់ ០  រដូវ   ំង 
និង ៥០មម  រដូវវស  ។ ជា ង ៩០% នភ្ល ៀងធា  ក់  ចា ំឆា  ំក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ស្ថ ិត  ក្ន ុង រដូវ   
វស   ចា ប់ពី  ខឧសភា  ដល់ តុលា  ហើយភ្ល ៀងធា  ក់  ើនបំផុតកើតមា ន   ខសីហា ។ ទឹកសម្ូបរ 
ណា ស់    រដូវវស   បុ៉ន្ត មា នលហំូរតិចតួចបំផុត  រដូវ   ំង ដលអា ចនា ំឲ្យមា នកា រខ្សត់ទឹក 
ធ្ង ន់ធ្ង រ (MOWRAM 2014)។

សីតុណ ភា ព  ចា ំថ្ង    ួលពីក  ិតអតិបរមា  ៣៥អង  រ  ខ   បំផុត (មសា  និង 
ឧសភា ) មក  ឹម ២០អង  រ ស   ប់ខ  ជា ក់ជា ងគបំផុត (ធ្ន ូ និងមករា )។ កា រ  ប់  ងទឹកស្ទ ឹង 
ជីនិត   ធ្វ ើឡើងតា មរយៈទំនប់បង្ហ ៀរន  ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិត ដលស្ថ ិត  ផ្ន កខា ងលើ 

  មា ណ  ៥គម ពីសា  នីយ៍ជលសា ្ត  ។ ក្ន ុងតំបន់ដលស្ថ ិត  ខ្សទឹកខា ងក  មចមា  យពី ៣   
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

៥គម ពី  ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិតតង  ូវលិចទឹកជ   ពី ១   ៥ម ជា រៀងរា ល់ឆា  ំ  យសា រ 
កា រ ឡើង និងចុះនរបបទឹកជំនន់បឹងទន្ល សា ប (CNMC 2012)។

រូបភា ព២.១៖  ព័ន្ធ   ច  ពក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត

គីឡូ:៉���
03.26.5  13  19.5  26

មា��ដ្ឋានមា��ដ្ឋាន

គ<�ង=�ច?�ព

គ<�ង=�ច?�ពស្ទឹងជីនិត

អាង

ទីបញ្ជាការ

B្ទ�រងទឹកC្លៀងខាងEើគ<�ង
=�ច?�ពស្ទឹងជីនិត

B្ទ�រងទឹកC្លៀងតាំងGខាងH�មគ<�ង
=�ច?�ពស្ទឹងជីនិត

I�នB្ទ�រងទឹកC្លៀងតាំងGខាងH�មJ�
ជិតបឹងទ�្ល�សាប

ផ្លូវជាតិE�ខ ៥

ផ្លូវជាតិE�ខ ៦

ស
្ទឹងជី

និត
ស

្ទឹងជី
និត

ទ�
្ល�ស

ាប

 ភព៖  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នគ   ងធា រា សា ្ត   កម្ព ុជា  (MOWRAM 2014)
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព២.២៖ ទីតា ំងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត រយៈកម្ព ស់ និងបណា្ខ  ញស្ទ ឹង

ស្ថានីយជលសា?្ត�

B្ទ�រងទឹកC្លៀងស្ទឹងជីនិត-តាំងR�សាំង

��ព័ន្ធអាង=�ច?�ពស្ទឹងជីនិត

តំបន់��ព័ន្ធ=�ច?�ពស្ទឹងជីនិត

ផ្លូវជាតិE�ខ ៦

ទ�្ល�

គីឡូ:៉���
03.26.5   13   19.5  26

- ខ្ពស់: 653

- ទាប: 1

មា��ដ្ឋានមា��ដ្ឋាន

កម្ពស់ ជា:៉���

អាងទឹកនានាGក្នុង
ទ�្ល�សាប

កំពង់ថ្ម

ស្ទឹងជីនិត

 ភព៖ ផ្អ កលើផនទីរយៈកម្ព ស់របស់ MRC digital elevation model (DEM) ឆា  ំ២០០១

ផ្ទ រង ទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  បដណ្ណ ប់លើ ១៦  ុក ក្ន ុង ៦ខត្ត  មា ន  ជា ជនសរុប 
៥១៥.១៨៣  នា ក់ (NIS 2009) និងមា នអ   កំណើន  ជា ជន  ចា ំឆា  ំជា មធ្យម ០,២% (CNMC 
2012)។  ជា ជនភា គ  ើនរស់  តំបន់ទំនា បនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង និងតា មប ្ខ  យផ្ល ូវជា តិលខ ៦ 
(រូប ភា ព ២.៣)។ កសិករ  តំបន់ស្ទ ឹងជីនិត និងតា ំងក សា ំង ដា ំ  ូវវស  ពូជពីបុរា ណជា ចម្បង 
ធ្វ ើ     ំងខ្ល ះៗ និងមា ននសា ទ  ី និងចិញ្ច ឹមសត្វ ផងដរ។

ផ្ទ ដីផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងមួយភា គធំមា នដីគុណភា ពអន់ (រូបភា ព២.៤ ផ្ន កខា ងឆ្វ ង) ដលជា  
ដី  ភទ Acrisols (៦០,៧៥%) និងក ុមដីមា នជីជា តិល្អ ជា ងនះ ដូចជា  ដី  ភទ Gleysols 
(១២,៧៤%), Cambisols (១០,១៣%), Ferrasols (៨,៧៣%) និង Plinthosols (៤%)។ 
ដី  ភទ ផ្សងៗទៀត និងផ្ទ ទឹក  បដណ្ណ ប់លើ ៤% នផ្ទ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងសរុប (CNMC 2012)។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

រូបភា ព២.៣៖ ខត្ត   ុក និងភូមិក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត

ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  ើ ទឹក 
បា នពី  
ស ្ទ ឹង   
ជីនិត

I�នទីរដ្ឋI�នទីរដ្ឋ%ល

គ<�ង=�ច?�ព
ទីតាំងភូមិ

គីឡូ:៉���
04.59   13   18  27  36

ផ្លូវជាតិE�ខ ៦

រZៀង
ជ័យ\�ន

]ៀមបូក

សំបូរសន្តាន់

^�សាទសំបូរ

សន្ទុក

ផ្លូវជាតិE�ខ ៥

ស្ទឹង��ង់

_�ក��សប់

`ើងa�%ធាយ

%រាយណ៍

a�ឈរ
ចំការEើ

ខត្ត កូដ  ុក   ះឃុំ

# 
ឃ
ុំ

# 
ភូមិ

  ជា ជន 
(ជំរឿន 
2008) 

 ះវិហា រ 1301 ជ័យសន 1 2 1163  ើ 

1305 រវៀង 1 1 528  ើ 

ស្ទ ឹង   ង 1902 សៀមបូក 1

ក ចះ 1004 សំបូរ 2

1003   ក  សប់ 1

កំពង់ចា ម 0315 ស្ទ ឹង  ង់ 7 35 43134  ើ 

0302 ចំកា រលើ 8 72 90606  ើ  60%

0301 បា ធា យ 4 27 27435 មិន  ើ 

0303 ជើង   8 37 38147 មិន  ើ 

0313   ឈរ 5 20 16096 មិន  ើ 

កំពង់ធំ 0606 សណា្ខ  ន់ 5 23 12566  ើ 

0605   សា ទសំបូរ 1 1 509  ើ 

0607 សន្ទ ុក 9 73 62569  ើ 

0601 បា រា យណ៍ 18 181 167581  ើ  40%

កំពង់ឆា  ំង 0404 កំពង់លង 9 36 37680  ើ 

0402 ជលគិរី 5 14 17169 មិន  ើ 

សរុប 16 85 522 515183

 ភព៖ MLMUPC 2013; NIS 2009

រូបភា ព២.៤៖ ដី និងគ  បដីក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងជីនិត

I�នទីដី

គីឡូ:៉���

ដីកសិកម្ម
គd�បa�
វាលe្ម
ដីគf្ពត
ដី និងថ្ម
តំបន់កសាងទីR�ុង
B្ទ�ទឹក

ផ្លូវជាតិE�ខ 6

Acrisols
Arenosols
Cambisols
Ferralsols
Fluvisols
Gleysols
Leptosols
Plinthosols
Vertisols

គីឡូ:៉���

I�នទីគd�បa�

B្ទ�ទឹក
ផ្លូវជាតិE�ខ 6

 ភព៖ ផនទីដី និងគ  ប   ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ របស់ MRC
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ដីកសិកម្ម  បដណ្ណ ប់លើ ២៨,៩% (២៣៨.០២០ហិកតា ) នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងសរុប 
ហើយ  ភា គ  ើន  លើដី  ភទ Acrisols ដលមា នគុណភា ពអន់។ ផ្ទ ដីនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
៤៦,៣% ផ្សងទៀត (៣៨១.៣២៧ហិកតា ) រួមមា នដី   វា ល     គ   ត ដីលា យថ្ម  
ទី  ជំុជន និង ផ្ទ ទឹក។ ក្ន ុងដីកសិកម្ម សរុប ដីដា ំ  ូវមា ន ១៥៤.០១៤ហិកតា  ដីដា ំដំណា ំ  ចា ំឆា  ំ 
៤៩.១៩៧ ហិកតា  ដីដា ដំំណា អំា យុវងមា ន ២២.៩៣៨ហិកតា  និងដីចំកា រតា មភូមិ ៧៣៣១ហិកតា  
(CNMC 2012)។

កា រសិក  កំណត់យក  ូបា បី៊លីត ៩៥% (95 percent exceedance probability) ន  
លំហូរ ទឹក ជា មូលដា  ន  ចា ំខជា លំហូរទឹកបរិសា  ន។ តួលខនះ វា ខ្ព ស់បន្ត ិចជា ងលំហូរទឹក 
អប្បបរមា    ធម្ម ជា តិ    ចា ំឆា  ំ (lowest annual minimum river flow under natural conditions)។

លំនា ំដំណា ំដា ំដុះខុសៗគា   ៥  ភទ (រូបភា ព២.៥)  ូវបា នយកមក  ើ  យសន្ម តថា  
 ព័ន្ធ    ច  ពទា ំង២០  តិបត្ត ិតា មលំនា ំដា ំដុះ និង  តិទិនដា ំដុះទា ំងនះពញៗ មួយឆា  ំ៖ 

ដា ំ  ូវ   ល  ូវកណា្ខ  ល និង  ូវធ្ង ន់ក្ន ុងរដូវវស  ,  ូវ   លក្ន ុងរដូវ   ំង, និងដំណា ំ 
លក់  យក   ក់។ លំនា ំដា ំដុះស   ប់ដំណា ំ  ូវ ផ្អ កលើកា រសន្ម តថា កា រស្ទ ូង  ូវជា របៀប 
អនុវត្ត    ចម្បងគ។ វិធីនះផ្ត ល់ទិន្ន ផលក្ន ុងមួយឯកតា ខ្ព ស់ជា ងកា រ   ះ  ូវ  យផា  ល់។ ផ្ទ ដី 

  ច  ព ស   ប់លំនា ំដា ំដុះនីមួយៗ ផ្អ កលើ ព័ត៌មា នទទួលបា នពី  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នទិន្ន ន័យ 
គ   ង   ធា រា សា ្ត   កម្ព ុជា  របស់ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM 2014)។ ទឹក 

 ូវ  បា នបង្វ រមកពី  ព័ន្ធ   ច  ពនា នា  ដើម្ីបបំពញត  ូវកា រ   ច  ព ១០០% ន ផ្ទ  ដី 
ដា ំដុះ សរុប  រដូវវស   និងយ៉ា ង  ចណា ស់ ៥០% នផ្ទ ដីដា ំដុះសរុប  រដូវ   ំង។

រូបភា ព២.៥៖ លំនា ំ និង  តិទិនដា ំដុះ

 

ដំណាំ
?�ូវh�ល
រដូវវស�្សា (TP)
?�ូវកណ្ណាល
រដូវវស�្សា (TP)

TP = ការស្ទូង LP = ការjៀបចំដី

មករា កុម្ភ: មីនា m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ

90 s្ង�  

150 s្ង�  

90 s្ង�  

LP 6% 

LP 6% 

90 s្ង LP 8%

160 s្ង�  LP 9% 

100 s្ង�  

?�ូវធ្ងន់
រដូវវស�្សា (TP)

?�ូវ^�ំង (TP)

ដំណាក់កាល
លក់យក^�ក់

ចំនួន  ជា ជន  ឆា  ំជា ក់លា ក់នីមួយៗ  ូវបា នគន់គូរឡើង  យ  ើមូលដា  នទិន្ន ន័យ 
ជំរឿន   ឆា  ២ំ០០៨។ កា រ  ើ   ស់ទឹកតា មផ្ទ ះ និងស   ប់ឧស  ហកម្ម  យមនុស្សមា  ក់  កម្ព ជុា  
មា ន ចំនួន ៦៥លី  /ថ្ង   យកំណត់ថា  កា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះគឺ ៥០លី  /ថ្ង  ហើយស   ប់ផ្ន ក 
ឧស  ហកម្ម  ស្ម ើនឹង ៣០% នកា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះ។ អ   នះ  ូវបា នណនា ំឲ្យ  ើ  យ 
អង្គ កា រ សុខភា ពពិភព  ក (MOWRAM 2014)។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

សមតុល្យភា ពទឹកដល  ូវបា នគណនា  គឺដើម្ីបបា៉ ន់សា  នពីភា ពសម្ូបរ  ប់   ន់ ឬខ្វ ះខា ត 
ទឹកស   ប់បំពញត  ូវកា ររបស់មនុស្ស និងបរិសា  ន (  លគឺ កា រ  ើទឹកធៀបនឹងបរិមា ណទឹក 
ដលមា នសរុប  នឹងកន្ល ង និងក្ន ុងរយៈពលកំណត់មួយ)  យផ្អ កលើបណា្ខ  ញរចនា  សម្ព ័ន្ធ  
ទា ំង អស់ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ទិន្ន ន័យអា ងស្ត ុកទឹក បរិមា ណទឹកហូរដលមា ន (  យ  ើទិន្ន ន័យ
បា ន មកពី កា រធ្វ ើមូ៉ដលស្ទ ឹងជីនិត៖ river basin simulation) និងត  ូវកា រទឹក (កា រ   ច  ព, 
កា រ  ើ   ស់ តា មផ្ទ ះ, កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងឧស  ហកម្ម , លំហូរបរិសា  នលំហូរដលសល់ពីតំរូវកា រ 

  ច  ព និងកា របា ត់បង់ទឹកក្ន ុងអា ងស្ត ុក)។

កា រគណនា លើសមតុល្យទឹក  ូវបា នអនុវត្ត ឡើងតា មសណា រីយ៉ូ២ គឺស   ប់ពលអតីត 
កា ល និងបច្ច ុប្បន្ន  (សណា រីយ៉ូ  ល) និងពលអនា គត។ សណា រីយ៉ូ  ល  ើ   ស់ទិន្ន ន័យ 
ជលសា ្ត  ពីឆា  ១ំ៩៩២ ដល់  ២០១១ ក្ន ងុកា រគណនា កា រ  ើ   ស់ទឹកតា មផ្ទ ះ និងក្ន ងុឧស  ហកម្ម  
នា បច្ច ុប្បន្ន  ក្ន ុង ២០  ព័ន្ធ   ច  ព  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើនផ្ល ូវជា តិលខ៦។ ស   ប់ 
និនា  កា រ  អនា គតដលអា ចទទួលផលប៉ះពា ល់  យកា រ    ួល អា កា សធា តុ គបា ន  ើ 
មូ៉ដល    ដើម្ីប  គណនា សមតុល្យទឹកស   ប់សណា រីយ៉ូសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច ពីរគឺ សណា រីយ៉ូ SRES 
A21 និង SRES B22 ស   ប់ឆា  ំ២០២០ និង២០៥០ (IPCC 2000)។

២.២ លទ្ធ ផលសិក   និងកា រពិភា ក  

២.២.១ កា រ    ួលអា កា សធា តុ២.២.១ កា រ    ួលអា កា សធា តុ

 យ  ើវិធីប  ួមខា  ត (dynamic downscaling) របស់ SEA START គបា នគន់គូរថា  
អា កា សធា តុ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិតក្ន ុង ៣៥ឆា  ំខា ងមុខ នឹងឡើងកំ    យមា នរដូវ   ំង 
អូស បនា  យយូរជា ងមុន និងមា នភ្ល ៀងធា  ក់ខា  ំងជា ងមុន  រដូវវស  ។ កា រ  ៀបធៀបជា មួយនឹង  
សណា រី យ៉ូ  លបច្ច ុប្បន្ន  ស   ប់សីតុណ ភា ពខ្យល់  សា  នីយ៍កំពង់ថ្ម  (រូបភា ព២.៦ ខា ង 
ឆ្វ ង) បងា  ញនូវកា រឡើងនសីតុណ ភា ពអតិបរមា គួរឲ្យកត់សមា្គ  ល់រហូតដល់ ១,៨អង  ស ក្ន ុង 
សណា រីយ៉ូ SRES B2 និង ១,៩អង  ស  ក្ន ុងសណា រីយ៉ូ SRES A2   ឹមឆា  ំ២០៥០។

1 ក ុមសណា រីយ៉ូ A2 ពណ៌នា ពីពិភព  កដលមា នកា រអភិវឌ្ឍន៍បបច  ុះមួយ ដលមា ន  ជា ជន 
កើនឡើង  រហូត កា រអភិវឌ្ឍសដ្ឋ កិច្ច ត  ង់ទិស  លើតំបន់ និងកំណើនសដ្ឋ កិច្ច គិតក្ន ុងមនុស្សមា  ក់ និង 
កា រ ផា  ស់   ប្ត ូរ ផ្ន កបច្ច កវិទ  មា នលក្ខ ណៈដា ច់  យឡកពីគា   និងយឺតជា ង  ក្ន ុងសណា រីយ៉ូដ ទ  ទៀត 
(IPCC 2000)។

2 សណា រីយ៉ូ B2 ពណ៌នា ពីពិភព  កមួយដល   តលើដំ  ះ   យក្ន ុងមូលដា  ន ដើម្ីបឲ្យ សដ្ឋ កិច្ច  
សង្គ ម និងបរិសា  ន មា នចីរភា ព  ក្ន ុងពិភព  កមួយដលមា នកំណើន  ជា ជនជា បន្ត បនា  ប់ ក្ន ុងអ    
មួយ   យឺតជា ង A2 កា រអភិវឌ្ឍសដ្ឋ កិច្ច មា នក  ិតមធ្យម និងកា រផា  ស់ប្ត ូរបច្ច កវិទ  យឺតជា ង បុ៉ន្ត  ច  ុះ 
បប ជា ងសណា រីយ៉ូ A1 និង B1។ សណា រីយ៉ូនះ ក៏ត  ង់ទិស  លើកា រកា រពា របរិសា  ន និង សមធម៌ 
សង្គ ម ដរ បុ៉ន្ត វា   តលើក  ិតមូលដា  ន និងក  ិតតំបន់ (IPCC 2000)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព២.៦៖ កា រ    ួលសីតុណ ភា ពខ្យល់អតិបរមា និងអប្បបរិមា  និងបរិមា ណភ្ល ៀងធា  ក់ 
តា មរដូវ  សា  នីយ៍កំពង់ថ្ម 

 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

Baseline A2 in 2020 A2 in 2050 B2 in 2020 B2 in 2050
32.3 32.2 34.2 33.0 34.1
23.2 23.6 24.9 23.6 24.5

oC

សីតុណ្ហភាពខ�្យល់អតិបរមានិងអប�្បបរមា 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Baseline A2 in 2020 A2 in 2050 B2 in 2020 B2 in 2050
1348 1493 1441 1312 1493
251 286 188 215 147

mm
C្លៀងធ្លាក់តាមរដូវកាល

 

វស�្សា
^�ំង

អតិបរមា
អប�្បបរមា

 ភព៖ ទិន្ន ន័យសង្ក តពិនិត្យអា កា សធា តុបា នពីនា យកដា  នឧតុនិយម (មិនទា ន់ចញផ  យ); ទិន្ន ន័យស្ត ីពីកា រ 
   ួល អា កា សធា តុបា នពី SEA START (http://gis.gms-ecoc.org/ClimateChange/)

កា រ  ៀបធៀបជា មួយសណា រីយ៉ូ  លនសា  នភា ពភ្ល ៀងធា  ក់បច្ច ុប្បន្ន   សា  នីយ៍កំពង់ថ្ម  
(រូបភា ព២.៦ ផ្ន កខា ងសា  ំ) បងា  ញនូវកំណើនភ្ល ៀងធា  ក់  រដូវវស   ៩៣មីលីម៉   ស   ប់ 
សណា រីយ៉ូ SRES A2 និង ១៤៥មម ស   ប់សណា រីយ៉ូ SRES B2 និងកា រថយចុះភ្ល ៀងធា  ក់   
រដូវ   ំង ៦៣មម ស   ប់សណា រីយ៉ូ SRES A2 និង ១០៤មម ស   ប់សណា រីយ៉ូ SRES B2 
ក្ន ុង  ៣៥ឆា  ំខា ងមុខ។ តួលខនះបងា  ញថា  អា ចមា នហា និភ័យខា  ំងជា ងមុននជំនន់ទឹកភ្ល ៀង និង  
កា រ រា ំង ស្ង ួតធ្ង ន់ធ្ង រដលធ្វ ើឲ្យដំណា ំ  រដូវវស  ងា យរងកា រខូចខា ត និងមា នកង្វ ះទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ   
រដូវ   ំង។

២.២.២ កា រគណនា ពីត  ូវកា រទឹក   ច  ព២.២.២ កា រគណនា ពីត  ូវកា រទឹក   ច  ព

កំណើនសីតុណ ភា ពខ្យល់នឹងនា ំឲ្យមា នកំណើនអ   រំហួតទឹក  យរុក្ខ ជា តិ (ETo) ពី ០,៨ 
  ២,៦មម (រូបភា ព២.៧)។ កំណើនរំហួតទឹក  យរុក្ខ ជា តិនះ មា នផលពា ក់ព័ន្ធ  សំខា ន់ស   ប់ 

កា រធ្វ ើផនកា រត  ូវកា រទឹក   ច  ព (IWR) ស   ប់កសិកម្ម  និងសកម្ម ភា ពដើម្ីប បង្ក ើន 
 សិទ្ធ ភា ព ទឹក កា ត់បន្ថ យកា រខា តបង់ទឹក និងបន្ថ យជា អតិបរមា នូវកា រខ្ជ ះខា  យទឹក។

លទ្ធ ផលនកា រគណនា ស   ប់សណា រីយ៉ូកា រ    ួលអា កា សធា តុទា ំងពីរ (SRES A2 
និង SRES B2) បងា  ញថា  IWR នឹងកើនរហូតដល់ ៣០០០ម៣/ហិកតា  ក្ន ងុ ៣៥ឆា  ខំា ងមុខ ធៀបនឹង  
សណា រីយ៉ូ  ល (រូបភា ព២.៨)។ កំណើននះបណា្ខ  លជា ចម្បងមកពីអ    ETo ខ្ព ស់ជា ង មុន  
ដលកើតឡើង  យសា រសីតុណ ភា ពជា មធ្យមខ្ព ស់ជា ងមុន ជា ពិសស  រដូវ   ំង។ កំណើន 
IWR មា នន័យថា  នឹងមា នកា រទា ញយកទឹកមក  ើ   ស់កា ន់ត  ើន។ ចំណុចនះសង្ក ត់ធ្ង ន់ពី 
ត  ូវកា រចា ំបា ច់ឲ្យមា ន របៀបធ្វ ើកសិកម្ម ដលរក  សំណើម និងកា ត់បន្ថ យជា អតិបរមា នូវ 
កា រខា តបង់ទឹក កា រ  ប់  ងទឹក  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ដំណា ំពូជថ្ម ីដល  ូវកា រទឹកតិច និង 
កិច្ច ដំណើរ កា រ និងកា រថទា ំ  ព័ន្ធ   ច  ពកា ន់ត  សើរឡើង។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

រូបភា ព២.៧៖ កា រ    ួលអ   រំហួតទឹក  យរុក្ខ ជា តិ  ចា ំខជា មធ្យម
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xល A2 in 2020 A2 in 2050 B2 in 2020 B2 in 2050

មករា កុម្ភ: m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

រូបភា ព២.៨៖ កា រ    ួលត  ូវកា រទឹក   ច  ព  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត
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?�ូវកណ្ណាល

រដូវវស�្សា (TP)
150 s្ង�

?�ូវធ្ងន់

រដូវវស�្សា (TP)
160 s្ង�

?�ូវ^�ំង

 (TP) 
ដំណាក់លក់

យក^�ក់

 

xល A2-2020 A2-2050 B2-2020 B2-2050

 

ម³/ហត

TP = ការស្ទូង

?�ូវh�ល

រដូវវស�្សា 

(TP) 90 s្ង�

២.២.៣ ទឹកមា នក្ន ុងតំបន់២.២.៣ ទឹកមា នក្ន ុងតំបន់

រូបភា ព២.៩ បងា  ញថា  លំហូរទឹក  អនា គត  ក  មកា រ    ួលអា កា សធា តុនឹង មា ន 
តិចជា ង មុន  រដូវ   ំង និង  ើនជា ងមុន  រដូវវស  ។ លំហូរទឹកចា ប់ថយចុះពីខវិច្ឆ ិកា   ដល់ 
មិថុនា   ក  មសណា រីយ៉ូ SRES B2 និងចា ប់ពីខមីនា  ដល់ កក្ក ដា  ស   ប់សណា រីយ៉ូ SRES 
A2 ដលនា ំឲ្យមា នកង្វ ះទឹក   ច  ពស   ប់ដំណា ំរដូវ   ំង និងប៉ះពា ល់ដល់ដំណា ក់កា ល 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

លូត លា ស់ដំបូងនដំណា ំរដូវវស  ។ ដូច្ន ះគួរមា នកា រអនុវត្ត វិធីសា ្ត  បន  ំុ ដូចជា  កា រកត  ូវ 
 តិទិន ដា ំដុះនិងលំនា ំដា ំដុះ និងកា រ  ប់  ងទឹកដលមា នលើសពីកា រ  ើ   ស់  រដូវមា នទឹក 

ជំនន់។

រូបភា ព២.៩៖ កា រ  ៀបធៀបលំហូរទឹក  ចា ំខស   ប់សណា រីយ៉ូ  ល និងសណា រីយ៉ូ 
   ួល អា កា សធា តុ (កា រគន់គូរស   ប់ឆា  ំ២០៥០)
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]�នារីយ៉ូxល 24.0 10.5 9.1 20.4 49.4 81.4 116 156 195 236 145 65.2
]�នារីយ៉ ូSRES A2 35.6 15.2 9.9 15.6 36.5 72.3 108 161 249 333 207 96.9
]�នារីយ៉ ូSRES B2 22.5 9.7 6.6 10.0 22.1 57.5 141 251 283 236 138 63.4

ម³/វិនាទី

មករា កុម្ភ: m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

លំហូរអតិបរមា  ក  មសណា រីយ៉ូ SRES A2 និង B2 ស   ប់ឆា  ំ២០៥០ នឹងកើនខា  ំង 
ធៀបនឹងសណា រីយ៉ូ  ល (រូបភា ព២.១០) ហើយលំហូរអតិបរមា ជា មធ្យមដលអា ច កើតឡើង 
យា៉ ង  ចណា ស់ក្ន ុងរយៈពល ២ឆា  ំម្ត ង (2-year return period) នឹងកើនឡើង ៣៤%   
ក  ម   សណា រីយ៉ូ SRES A2 និង ២១%  ក  មសណា រីយ៉ូ SRES B2។ លំហូរអតិបរមា  ដល  
អា ច កើតឡើងយ៉ា ង  ចណា ស់ក្ន ុងរយៈពល ២ឆា  ំម្ត ង នឹងកើនឡើង ១០០ម៣/វិនា ទី ហើយ  
លំហូរ អតិបរមា ដលអា ចកើតឡើងយ៉ា ង  ចណា ស់ក្ន ុងរយៈពល ១០០ឆា  ំម្ត ង នឹងកើន ឡើង 
១៤០ម៣/វិនា ទី  ក  មសណា រីយ៉ូ SRE A2 ហើយវា នឹងកើនឡើងថរ  ហល ៥០ម៣/វិនា ទី 

 ក  មសណា រីយ៉ូ SRE B2។

កំណើននកា រកើតឡើងញឹកញា ប់ និងទំហំនលំហូរអតិបរមា ដលបណា្ខ  លឲ្យមា ន ទឹក 
ជំនន់លិចលង់ ជា ពិសស  ក  មសណា រីយ៉ូ SRES A2 នឹងបង្ក កា រខូចខា តដល់ហដា  រចនា  
សម្ព ័ន្ធ  ដំណា ំ  ព្យសដ្ឋ កិច្ច  ផ្ទ ះសំបង និង  ព្យសម្បត្ត ិដទទៀត។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

រូបភា ព២.១០៖ កា រ  ៀបធៀបខ្ស  ង ហ្វ កង់នលំហូរទឹកជំនន់អតិបរមា    ព័ន្ធ   
  ច  ព    ជីនិត  ស   ប់សណា រីយ៉ូ  ល និងសណា រីយ៉ូ    ួលអា កា សធា តុ 

(កា រ គន់គូរ  ស   ប់ ឆា  ំ២០១៥)

គិតតាមចំនួនឆ្នាំ T 
��ចាំឆ្នាំអតិបរមាxល 
xល 

��ចាំឆ្នាំអតិបរមាSRES A2
SRES A2

��ចាំឆ្នាំអតិបរមាSRES B2
SRES B2
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ម³/វិនាទី

ចំនួន ឆា  ំ T
លំហូរអតិបរមា  (ម៣/វិនា ទី) ធៀបនឹងសណា រីយ៉ូ  ល

 ល SRES 
A2

SRES 
B2

SRES 
A2 (%)

SRES 
B2 (%)

2 293 393 355 34 21
5 376 487 435 30 16

10 432 549 488 27 13
20 485 609 539 26 11
50 554 686 604 24 9

100 605 744 654 23 8
200 657 801 703 22 7

២.២.៤ កា រគណនា តុល្យភា ពទឹក២.២.៤ កា រគណនា តុល្យភា ពទឹក

ក្ន ុងកា រ  ួតពិនិត្យលើតុល្យភា ពទឹក  តា ម  កប ្ច ញទឹកន  ព័ន្ធ   ច  ព នីមួយៗ 
គតា មដា នលើឱនភា ពទឹក (កង្វ ះទឹក)  យបរិមា ណទឹកដលខ្វ ះ  ះ អា ចគណនា បា ន តា ម 
កា រ  ដក បរិមា ណត  ូវកា រទឹក   ច  ព (IWR) ចញពីបរិមា ណលំហូរទឹកដលមា ន (net 
available flow)។ ឱនភា ពទឹក (កង្វ ះទឹក) កើតមា ន  ពលបរិមា ណលំហូរទឹកដលមា ន មា ន 
តិច  ជា ង IWR។ ដើម្ីបវា យតម្ល ពីសុវត្ថ ិភា ពក្ន ុងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក  តា មគ   ង   ច  ពនា នា 
គ  ើ   ស់ លក្ខ ខណ កំណត់ ៤ ក្ន ុង ៥ (គឺថា  ក្ន ុងអំឡុងពល   ច  ព ៥ឆា  ំ   ូវតមា ន ទឹក  

 ប់   ន់ ៤ឆា  ំ)៖ ក្ន ុងរយៈពល ២០ឆា  ំ  ព័ន្ធ   ច  ពមួយសន្ម តថា  មា នទឹក  ប់   ន់ 
 សិន បើវា ជួប កង្វ ះ ទឹក  ឹម ៤ឆា  ំ ឬតិចជា ង  ះ។ ក្ន ុងឆា  ំនីមួយៗ  ព័ន្ធ មួយសន្ម តថា មា នទឹក 
 ប់   ន់  សិនបើ វា ខ្វ ះខា តទឹកក្ន ុងតិចជា ង ២០ថ្ង ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ដូចមា នបងា  ញក្ន ុង តា រា ង២.១ លទ្ធ ផលតុល្យភា ពទឹកស   ប់ទា ំងសណា រីយ៉ូ  ល និង 
ស ណា រីយ៉ូ    ួលអា កា សធា តុបងា  ញថា  មា នត  ព័ន្ធ មា នរចនា សម្ព ័ន្ធ ល្អ  និងអា ងស្ត ុកទឹក 
មា ន   កា រ  ប់  ង និងដំណើរកា រ  ឹម  ូវ  មទា ំង  ឡា យ   ច  ពមា នលក្ខ ណៈ ពញ លញ  
បុ៉   ះ អា ចបំពញតា មត  ូវកា រ   ច  ពបា ន ១០០%  រដូវវស    និង យា៉ ង  ចណា ស់ 
៥០%  រដូវ   ំងនផ្ទ ដីដា ំដុះសរុប។  ព័ន្ធ   ច  ព ១៦ ក្ន ុងចំ  ម  ព័ន្ធ ទា ំង ២០ 

  ក្ន ុង  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនះ មិនអា ចផ្ត ល់សន្ត ិសុខទឹក  ប់   ន់ទ  យសា រកង្វ ះសមត្ថ ភា ព  
ស្ត កុទឹក  និង ចកចា យទឹកសម  ប។ ប   កង្វ ះទឹករំពឹងថា នឹងកើតមា ន  តា មតំបន់ដល  ព័ន្ធ  

  ច  ព និងអា ងស្ត ុកទឹកមា នលក្ខ ណៈមិនពញលញ និងមា នកា រថទា ំអន់ខ  យ។

តា រា ង២.១៖ កា រវិភា គតុល្យភា ពទឹកស   ប់  ព័ន្ធ   ច  ពនា នា  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
ស្ទ ឹងជីនិតស   ប់សណា រីយ៉ូ  ល និងសណា រីយ៉ូ    ួលអា កា សធា តុ

គ   ង   ច  ព
ចំនួនឆា  ំខ្វ ះខា តទឹក

 ល A2 2020 A2 2050 B2 2020 B2 2050

អា ងស្ត ុកទឹកសំណា បខ្ច ី 0 0 0 2 0

អា ងស្ត ុកទឹកវា លធំ 18 18 18 19 19

ទំនប់ដីក ហម 20 20 20 20 20

ទំនប់ចួច 17 20 20 20 20

ទំនប់សំ  ងជ័យ 20 20 20 20 20

អា ងស្ត ុកទឹកច  ើនផល 16 17 20 20 20

អា ងស្ត ុកទឹកទួលមា ស 20 20 20 20 20

អា ងស្ត ុកទឹក ៥កុម្ភ ៈ 4 9 7 7 9

អា ងស្ត ុកទឹកភូមិ៣ 18 19 19 20 18

ទំនប់សុក ម 20 20 20 19 20

ទំនប់វា លស្ប៉ 18 18 18 20 19

អូរផា  វ 19 20 20 20 20

អា ងស្ត ុកទឹកអូររុណ 20 20 20 20 20

អា ងស្ត ុកទឹកដងកា  រ 20 20 20 20 20

អា ងស្ត ុកទឹកអូរតា វ៉ា ញ 3 6 4 5 8

ទំនប់អូរចក 15 18 15 17 16

ទំនប់អូរកវពព  20 20 20 20 20

 ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិត 0 0 0 3 1

 ឡា យចុងដូង 0 0 1 3 1

ទំនប់នា ងគង់ 0 0 0 0 0 

  

≤ 4 

> 4

�គជ័យ (មានទឹក��ប់��ន់)

បរាជ័យ (ខ្វះទឹក)

ចំនួនឆ្នាំខ្វះទឹក

(ក្នុងរយ:-�ល ២០ឆ្នាំ)



27

កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

រូបភា ព២.១១៖ លទ្ធ ផលនកា រគណនា បរិមា ណទឹកដលមា ន  សល់ ក្ន ុងអា ងស្ត ុកទឹកន 
 ព័ន្ធ    ច  ពជីនិត ក  យពលប ្ច ញទឹកបំពញតា មត  ូវកា រ   ច  ព 

និង កា រ  ើ   ស់ផ្សងៗស   ប់សណា រីយ៉ូ  ល SRES A2 និង B2

ចំណ
ុះអ

ាង
ស
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កគិ
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ចំណុះស្តុកទឹកGសល់ក្នុងអាង (]�ណារីយ៉ូ SRES A2 �ៀបនឹង]�ណារីយ៉ូxល)

ចំណុះស្តុកទឹកGសល់ក្នុងអាង (]�ណារីយ៉ូ SRES B2 �ៀបនឹង]�ណារីយ៉ូxល)

xល
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

មា នត  ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិតបុ៉   ះ (ជីនិត  ឡា យចុងដូង និងទំនប់នា ង គង់) 
ដល  អា ចផ្ត ល់ទឹក  ប់   ន់ក្ន ុងក  ិតជា ក់លា ក់ អនុ  មតា មលក្ខ ខ័ណ សុវត្ថ ិភា ពទឹក (៤ ក្ន ុង 
៥)។  ក  មសណា រីយ៉ូ SRES A2 និង B2 (២០២០ និង ២០៥០) កង្វ ះទឹកក្ន ុង  ព័ន្ធ   

  ច  ព  ស្ទ ឹង ជីនិត ទំនងមិនសូវ  ទប   ទ  យសា រវា កើតមា នត ២-៣ឆា  ំបុ៉   ះ។ បុ៉ន្ត  
   ឆា  ំ រា ំង ស្ង ួត ខ្ល ះ   ក្ន ុង អំឡុងពលនកា រគណនា សណា រីយ៉ូ  ល (១៩៩២-២០១១) ទឹក ដល 

មា ន ក្ន ុង  អា ង  ស្ត ុក ទឹក ជីនិត និងតា ំងក សា ំង មិនអា ចបំពញតា មរា ល់ត  ូវកា រទ (កា រ   ច  ព 
កា រ  ើ   ស់ តា ម ផ្ទ ះ  និងក្ន ុងផ្ន កឧស  ហកម្ម  និងលំហូរក្ន ុងបរិសា  ន)។ ប   នះធ្វ ើឲ្យមា ន 
កា រទា ញ យក  ទឹក  ើនហួស ក  ិត ចញពីអា ងស្ត ុកទឹក  ក្ន ុងឆា  ំរា ំងស្ង ួតទា ំង  ះ។ សណា រីយ៉ូ 
SRES A2 និង B2   ក្ន ុង  រូបភា ព ២.១១ បងា  ញនូវកង្វ ះទឹកកើតមា នញឹកញា ប់ជា ងមុន   
អា ងស្ត ុកទឹកស្ទ ឹង ជីនិត។

កង្វ ះទឹកធ្ង ន់ធ្ង របំផុតរំពឹងថា នឹងកើតមា ន  ក  មសណា រីយ៉ូ SRES B2 (រូបភា ព ២.១១ 
ផ្ន ក ខា ងក  ម) ដលក្ន ុង  ះលំហូរទឹក  តំបន់ខ្សទឹកខា ងក  ម  ូវថយចុះខា  ំងក្ន  ុង  អំឡុង 
ពល  ពីខ មីនា  ដល់កក្ក ដា  (ពលចា ប់ផ្ត ើមដា ំដំណា ំរដូវវស  )។ លើសពីនះទៀត  ពលដល 
ត  ូវ  កា រ ទឹកបន្ថ មស   ប់  ព័ន្ធ   ច  ព  ១៧ទៀត ស្ថ ិត  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ ចា ប់
 ដំណើរ  កា រ វា នឹងដា ក់សមា  ធខា  ំងលើធនធា នទឹកក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ដលអា ចនា ំឲ្យមា នកង្វ ះទឹក 
កា ន់ ត ធំ ធង។

២.៣ ផលពា ក់ព័ន្ធ 

សហគមន៍នា នា  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងជីនិត  កបកា រងា រកសិកម្ម ជា សំខា ន់ និងមា នសមត្ថ ភា ព 
បន  ំុទា ប។ កា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងកា រ  ើ   ស់ដីជា  ើនមា នធ្វ ើឡើង  ក្ន ុងនិង  
ក   ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង។ ជីវភា ព  ជា ជនមូលដា  ន និងធនធា នធម្ម ជា តិដលពួកគពឹងផ្អ កលើ ងា យ 
ទទួល ឥទ្ធ ិពលជា ខា  ំងពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ និង/ឬ  ឹត្ត ិកា រណ៍អា កា សធា តុដលបង្ក ឲ្យមា ន 
មហន្ត រា យ និងកា រ    ួលផ្សងទៀតបង្ក ឡើង  យសកម្ម ភា ពមនុស្ស។

ភា ពងា យរង   ះរបស់បណា្ខ  សហគមន៍  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ងឹជីនិត រំពឹងថា នឹងកើនឡើង
 យសា រពួកគពឹងផ្អ កខា  ងំលើធនធា នធម្ម ជា តិ (ទឹក ដី និង   ឈើ)។ ឥទ្ធ ពិលរំពឹងទុកស   ប់ 

កា រ  ប់  ង និងសន្ត ិសុខទឹកមា នជា អា ទិ៍ ៖

 កំណើនសីតុណ ភា ពជា មធ្យម និងអតិបរមា ៖ សីតុណ ភា ព   ខា  ំង និងរលកកំ   ដល 
នា ំ ឲ្យមា នកា រខា តបង់ទឹក  ើន តា មរយៈរំហួតទឹកទំនងនឹងកើតមា នកា ន់តញឹកញា ប់

 ភ្ល ៀងធា  ក់ខា  ំងដលអា ចបង្ក នូវទឹកជំនន់រហ័សជា ញឹកញា ប់

 រដូវវស  ខ្ល ីជា ងមុន និងកា ររា ំងស្ង ួតវងជា ងមុន ធ្វ ើឲ្យសមា ជិកសហគមន៍រា ប់រយពា ន់ 
នា ក់   ូវជួបកា រតឹងតងកា ន់តខា  ំងក្ន ុងប   ទឹក។

ទា ំងទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួតរំពឹងថា នឹងកើតមា នកា ន់តខា  ំងឡើង។ កំណើនន កា រ កើត 
ឡើងញឹកញា ប់ និងកមា  ំងនលំហូរអតិបរមា ដលបណា្ខ  លឲ្យមា នទឹកជំនន់លិចលង់ ជា ពិសស 

 ក  មសណា រីយ៉ូ SRES A2 នឹងបង្ក កា រខូចខា តដល់ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ដំណា ំ  ព្យសដ្ឋ កិច្ច  
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

ផ្ទ ះសម្បង និង  ព្យសម្បត្ត ិដទទៀត។ ដូច្ន ះគួរមា នកា រដា ក់អនុវត្ត វិធីសា ្ត  បន  ំុ ដូចជា  
កា រ ដា ក់   បញ្ច ូលភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា ររៀបចំកសា ងសមត្ថ ភា ពស្ត ុកទឹក និង  ះទឹក  

 យ ផ្អ ក លើកា រ    ួលនលំហ ូរ និងក  ិតទឹកតា មកា រព  ករណ៍, វិធា នកា រ  ប់  ងទឹកជំនន់ 
និង  វិនិ  គ លើកា រថទា ំឲ្យបា នសម  បនូវ  ព័ន្ធ   ច  ពមា ន   ប់ ដលទា ំង  ះ ភា គ 

 ើន គមិនសូវបា នយកចិត្ត ទុកដា ក់ថទា ំទ។

កង្វ ះទឹក  តា មឆា  ំរា ំងស្ង ួតខា  ំងរំពឹងថា  នឹងកើតមា នឡើងកា ន់តញឹកញា ប់។ កង្វ ះទឹក 
ខា  ំង  បំផុត  ើនកើតមា ន  ក  មសណា រីយ៉ូ SRES B2 ដលក្ន ុង  ះលំហូរទឹក   តំបន់ ខ្ស ទឹក 
ខា ង ក  មនឹងថយចុះខា  ំងចា ប់ពីខមីនា  ដល់ កក្ក ដា  ឬពីខកក្ក ដា  ដល់ សីហា  (ពល ចា ប់ផ្ត ើម ដា ំ 
ដំណា ំ រដូវវស   និងពលបង្ក បង្ក ើនផល)។ កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹករអា ក់រអួលក្ន ុងអំឡុងពលនះ អា ច កា ត់ 
បន្ថ យ ទិន្ន ផល និងបង្ក ើនហា និភ័យនកា រខូចខា តផលដំណា ំ។

ត  ូវកា រទឹកកា ន់តខា  ំង និងកា រ  ជងគា   ើ   ស់ទឹក រំពឹងថា នឹងកើនឡើង   ពល  
 ព័ន្ធ    ច  ពទា ំង១៧  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើចា ប់ដំណើរកា រ។ សា  នភា ពនះ នឹងដា ក់ 

សមា  ធ  ធ្ង ន់ធ្ង រលើកា របងចកទឹក និងគុណភា ពទឹកក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ហើយអា ច នា ំឲ្យមា ន កង្វ ះ 
ទឹក ដ៏ធំធង។

របៀបរបប  ប់  ងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកយ៉ា ងល្អ  របៀបដា ំដុះឆា  តវ និង  តិបត្ត ិកា រនិងកា រ ថ ទា ំ
 ព័ន្ធ   ច  ពយ៉ា ង  ឹម  ូវ គឺជា តំរូវកា រចា ំបា ច់បំផុតដើម្ីបកា ត់បន្ថ យជា អតិបរមា នូវកា រខា ត 

បង់ និងខ្ជ ះខា  យទឹក។

កា រវិភា គស្ថ ិតិបងា  ញថា  ធនធា នទឹកមា ន  ប់   ន់គួរសមស   ប់បំពញត  ូវកា រ   ក្ន ុង
 ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិត បា នស្ទ ើរពញមួយឆា  ំ។ តា មពិត លទ្ធ ភា ពទទួលបា នទឹក  ប់   ន់ 

ជា  ប   មួយធំណា ស់ស   ប់សហគមន៍ និងកសិករខ្ល ះ  ក្ន ុងឆា  ំមា នកា ររា ំងស្ង ួត។ កង្វ ះ  ព័ន្ធ  
បងចកទឹកសម  ប ដីដា ំដុះឈូសឆា យមិនបា នស្ម ើល្អ  ទីតា ំង  ឆា  យពី  ភពទឹក3 និងកង្វ ះ 
យន្ត កា រ បងចកទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវ សុទ្ធ តជា ប   ចម្បងៗ  ូវ  ះ   យ។

២.៤ មធ  បា យស្ន ើឡើងស   ប់កលំអសន្ត ិសុខ (សុវត្ថ ិភា ព) ទឹក

កា រឆ្ល ើយតបផ្ន កបន  ំុស   ប់ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត គួរផ្អ កលើត  ូវកា រ និងអា ទិភា ព 
ក្ន ុងរយៈពលខ្ល ី មធ្យម និងវង។ កា រឆ្ល ើយតប គួរ   តទា ងំ  លើកន្ល ងងា យរង   ះបំផុត និង 
ផនកា រ ជា ក់លា ក់តា មវិស័យ ពី   ះ កសិកម្ម  ធនធា នទឹក និងកា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  មា ន 
ក បខ័ណ  ពលវលា  ូវអនុវត្ត ខុសៗគា  ។ ជា រួម ជា កា រសំខា ន់គួរត៖

 ធា នា កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកស   ប់កសិកម្ម  និងកា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះ ដើម្ីបជួយរក  សុវត្ថ ិភា ព
ផលិតកម្ម កសិកម្ម  និងផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពឲ្យ  ួសា រកសិករបង្ក ើនផលិតភា ព និងធ្វ ើពិពិធកម្ម 

 ភពចំណូលរបស់ខ្ល ួន។

3 កា រសិក   (មិនទា ន់  ះពុម្ព ផ  យ)  យនិស្សិតអា ហា រូបករណ៍ផ្ត ល់ឲ្យ  យគ   ង   វ   វ មួយ 
បងា  ញ ថា  ភូមិ និង  ួសា រនា នា  ទទួលបា នអត្ថ   ជន៍ខុសៗគា  ពី  ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិត   
តា មទីតា ំង របស់ពួកគ ចមា  យពី  ព័ន្ធ   ច  ព និងដីដា ដុំះឈូសឆា យបា នល្អ  ឬមិនបា នល្អ ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 ព  ឹងជំនួយគា ំ  តា មកា រផ្សព្វ ផ  យបច្ច កទសកសិកម្ម  ផ្សព្វ ផ  យទូលំទូលា យនូវ
  ប់ពូជ  ភទផ្សងៗ (  ភទចញផា្ក  ផ្ល តា មរដូវកំណត់ និង  ភទធន់នឹងកា ររា ំង

ស្ង ួតឬទឹកជំនន់ ជា ដើម) និងបង្ក ើតឱកា សចិញ្ច ឹមជីវិតក  ពីធ្វ ើកា រងា រកសិកម្ម 

 ផ្ត ល់ព័ត៌មា នអា ចជឿជា ក់បា នទា ក់ទងនឹងអា កា សធា តុ និង  មូល  ើចំណះដឹង 
មូលដា  ន អំពីហា និភ័យនកា រ    ួលអា កា សធា តុពិបា កសំគា ល់បា ន។

២.៤.១ សមា ហរណកម្ម សន្ត ិសុខទឹក និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ២.៤.១ សមា ហរណកម្ម សន្ត ិសុខទឹក និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ

អន្ត រា គមន៍ផ្ន ករចនា សម្ព ័ន្ធ  ដូចជា  ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ   ច  ព និង  ះទឹក សំខា ន់ 
ខា  ំង  ណា ស់ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រខូចខា តផលដំណា ំ និង  ព្យសម្បត្ត ិ  យសា រទឹកជំនន់ និង កា រ 
រា ំង  ស្ង ួត។  ះយា៉ ងនះក្ត ី កា របន  ំុនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងកា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យជួប 

  ះ   មហន្ត រា យ មិនអា ចអនុវត្ត  បា ន  យមិនមា នកា រ ព  ឹង កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក សព្វ  ប់ 
និង   កា រ  ះ   យប   ភា ពងា យរង   ះរបស់សហគមន៍  យសា រសមត្ថ ភា ព បន  ំុ   ទា ប 

 ះ  ឡើយ។

 យឡក កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  ស្ទ ឹងជីនិត  ូវមា នកា រគិតគូរពីប   កា រ ផ្គ ត់ ផ្គ ង់ 
និង ត  ូវកា រទឹក  មទា ំងកា រ   តកា ន់តខា  ំងលើសមធម៌ កា របងចក និង  សិទ្ធ ភា ព ក្ន ុង កា រ 
ល ចកទឹក។ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ រឹង និងអន្ត រា គមន៍ផ្ន កបច្ច កវិទ   (ទំនប់ អា ងស្ត ុកទឹក  ឡា យ 
បំពង់ ទឹក មា៉ សុីនបូមទឹក) គួរ  ូវបា នអនុវត្ត ដំណា លគា  នឹងកំណទ  ង់ និង/ឬកា រកលំអ ទិដ្ឋ ភា ព 

 លន  បា យ សា  ប័ន និងអភិបា លកិច្ច នកា រ  ប់  ង លទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ទឹក និង 
កា រ  បង ចក ទឹក។

២.៤.២ កា រព  ឹងកា រអភិវឌ្ឍផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងសព្វ  ប់ និងកា រជួយ   ង់ជីវភា ពរស់  ២.៤.២ កា រព  ឹងកា រអភិវឌ្ឍផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងសព្វ  ប់ និងកា រជួយ   ង់ជីវភា ពរស់  

កា រកសា ងផនកា រ  ប់  ងអា ងស្ទ ឹងមួយដលរួមបញ្ច ូលនូវរបៀបអនុវត្ត ល្អ ៗ  នឹងជួយ 
ជំរុញ  កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកសព្វ  ប់ ឲ្យឈា ន  មុខ។ ផនកា រនះ នឹង បង្ក ើត កា រ រំពឹង ទុក  
ច  ស់ លា ស់  អំពី  លន  បា យ  ប់  ង និងអភិបា លកិច្ច , ដំណើរកា រ និង  ល កា រណ៍  ណនា ំ 
ដើម្ីប ជួយ   ង់ ដល់កា រអភិវឌ្ឍ កា រកា រពា រ និងកា រអភិរក្សធនធា នទឹក និងវិធា នកា រ កា ត់បន្ថ យ ជា  
អតិបរមា  នូវកា រ ខ្ជ ះខា  យទឹក។

 យហតុថា  ទឹកនឹងមិនអា ចបំពញតា មរា ល់ត  វូកា រ   ច  ព  តា ម  ព័ន្ធ មិន ទា ន់  
កសា ង បា នពញលញ និងពំុមា នកា រ  ប់  ង  ឹម  ូវ  ះ ជា កា រសំខា ន់ណា ស់ដល  ូវជំរុញ 
កា រ ចូលរួមសកម្ម ពីសំណា ក់សហគមន៍ និងអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក ក្ន ុងកា ររចនា រៀបចំ កា រ អនុវត្ត  និង 
ថទា ំ   ព័ន្ធ  និងអា ងស្ត ុកទឹក   ច  ព ដើម្ីបឲ្យមា នភា ពជា មា  ស់ និង ឲ្យ  ព័ន្ធ  មា ន ចីរភា ព ល្អ ។

ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ទ រីជំនា ញតា មខត្ត  គួរព  យា មធា នា ចីរភា ពន  ព័ន្ធ  
  ច  ពមា ន   ប់ តា មកា រកលំអរបៀបដំណើរកា រ និងថទា ំ  ព័ន្ធ  និងកា រព  ឹងតួនា ទី 

អង្គ កា រ សហគមន៍នា នា ។ ម  ៉ងទៀត កា រជួសជុលឲ្យរឹងមា នូំវអា ងស្ត កុទឹក និងបណា្ខ  ញ   ច  ព 
គឺ សំខា ន់បំផុតដើម្ីបទប់សា្ក  ត់កា រ   ះខូច និងកា របកធា  យ  ឡា យទឹក។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

កា រ  ប់  ងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងត  ូវកា រកា រ  ប់  ងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងត  ូវកា រ៖ កំណលំអ  ប់  ងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និង ត  ូវ កា រ ទឹក 
 ូវមា នកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពសហគមន៍ ថា  ក់ក  មជា តិ និងថា  ក់ជា តិ ក្ន ុងកា រ  ប់  ង និង 

អភិវឌ្ឍ ធនធា នទឹក  កប  យចីរភា ព និងអំ  យផលដល់ជនក ីក ។ ដើម្ីប ស   ច កិច្ច កា រ 
នះ  ូវមា នកា របង្ក ើតបទបញ្ញ ត្ត ិលើកា របងចកទឹកស   ប់អា ង ស្ទ ឹង ទា ំង មូល  តិទិន ដា ំដុះ 
និង  ផនកា រ ស្ត ុកទឹក, កា រកសា ងមធ  បា យស   ប់កត់    និង រា យកា រណ៍ ពី កា រ  ើ   ស់  ទឹក 

 ចា ំឆា  ំ, កិច្ច ដំណើរកា រ និងកា រថទា ំ  ព័ន្ធ   ច  ព និង  ះទឹក, និងកា រ ក លំអ  សិទ្ធ ភា ព 
 ើ   ស់ទឹក។ ទា ំងអស់នះ ជួយឲ្យគអា ចផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកបា ន  ស   ប់កា រ   ច  ព បន្ថ ម ដល់ 
 ូវ វស   និងកា រ   ច  ពពញលញដល់  ូវ   ំង ហើយ ក៏អា ច ជួយ  ះ   យ ឬ កា ត់ 

បន្ថ យ  ទំនា ស់រវា ងកសិករ  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ នឹងខ្សទឹក ខា ង ក  ម ទា ក់ទង នឹង ត  ូវកា រ ទឹក 
 ជង  គា   ស   ប់រយៈពលដា ំដុះខុសៗគា  ។

ទឹកលើដី និងទឹកក  មដីទឹកលើដី និងទឹកក  មដី៖ កា រ  ើ   ស់គួបផ្ំសគា  នូវទឹកលើដី និងទឹកក  មដី មា នកា រ 
សិក    វា យតម្ល តិចតួចណា ស់ក្ន ុងពលកន្ល ងមក។ ស្ត ុកទឹកក  មដីភា គ  ើនមិនទា ន់ បា ន អភិវឌ្ឍ 
និង ទា ញយកមក  ើទ ក  ពីកា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះ។ ដើម្ីបបំផុសចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ លើ ប     នះ 
គួរអនុវត្ត គ   ងសា កល្បងមួយ លើកា របំពញស្ត ុកទឹកក  មដីឡើងវិញ ដលខុស គា  ពី កា រ ស្ត ុក 
ទឹក លើដី (ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា របា ត់បង់  យសា ររំហួតទឹក)។ គួរមា នកា រកណ  មូល ជំនួយ 
គា ំ    ពីដគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និងវិស័យសា ធា រណៈ ដើម្ីបអង្ក ត   វ   វ និង អភិវឌ្ឍ ស្ត ុក 
ទឹកក  មដី ទុកជា ធនធា នមួយស   ប់កសិកម្ម មា នកា រ   ច  ព។ បុ៉ន្ត សា រ ធា តុអា  សនិក និង 

 ហៈធ្ង ន់ៗដលមា ន  ក្ន ងុដី និងអា ចធ្វ ើឲ្យខូចគុណភា ពទឹកក  មដី។ ដូច្ន ះគួរ មា ន កា រ កំណត់ 
និងធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់តំបន់ផ្សងៗដល  ូវអង្ក ត   វ   វបន្ថ មទៀត ដើម្ីបទប់ សា្ក  ត់  ប     នះ។4

កា រ  ះ   យប   គុណភា ព និងផលិតភា ពដីកា រ  ះ   យប   គុណភា ព និងផលិតភា ពដី៖  ះបីទឹកមា ន  ប់   ន់ស   ប់កា រ 
ដា ំដុះ    ជំុវិញ  ព័ន្ធ   ច  ពស្ទ ឹងជីនិតក៏  យ ក៏កា រធ្វ ើ   លើដីគា  នជីជា តិ និងមា ន ជា តិ 
អា សុីត  ខ្ព ស់ ផ្ត ល់ទិន្ន ផលទា ប  ឹម  ហល ២  ន/ហកិតា  ដល  ប់   ន់  ឹមស   ប់ទូទា ត់ 
ចំណា យ ផលិតកម្ម  ឬមា នផ្ត ល់   ក់ចំណញតបន្ត ិចបន្ត ួច។  ធា នមជ្ឈមណ លសវា កម្ម  
ធា រា សា ្ត    ស្ទ ឹងជីនិត សង្ក តឃើញថា  កសិករមកពីខត្ត   វងដលបា នជួលដី     ជំុវិញ 
ស្ទ ឹងជីនិត អា ចបង្ក បង្ក ើនផល  ូវបា ន ៤-៥  ន/ហិកតា  តា មកា រ  ើសពូជ  ូវល្អ ៗ ជា ងមុន 
និង កា រ  ើជីមុនពលសា ប   ះ5។ ម ៉ ងទៀត គួរជួយ   ង់ផងដរដល់កា រផ្ទ រចំណះដឹងក្ន ុង 
ចំ  ម កសិករ។

4 "អ្វ ីដល  ទសជា  ើនមា នដូចៗគា   គឺទន្ល /ស្ទ ឹងហូរចញពីជួរភ្ន ំធំៗ (ដូចជា  ជួរភ្ន ំហិមា៉ ល័យ) ដល នា ំ 
យក   ជា មួយនូវល្បប់កករយ៉ា ង  ើន។ សា រធា តុអា សនិក ក៏  យមកជា មួយល្បប់ កករ ទា ំងនះ ដរ 
ដល ហូរមកចា ក់  តា ម   ំងទន្ល  និងទំនា បលិចទឹក។ ដំណើរនះ កើតមា នឡើង រា ប់មឺុន ឆា  ំ មក ហើយ 

 យបា នចា ក់បង្គ រ  ើនណា ស់នូវល្បប់កករមា នផ្ទ ុកសា រធា តុពុលអា សនិក។ ក្ន ុងតំបន់ដល   ក  ម 
ដីមា ន  ទា ប់ទឹកសម  ប  ះ សា រធា តុអា សនិកក៏   បចញពី ល្បប់កករ ហើយ រលា យ ចូល   ក្ន ុង 

 ទា ប់ ទឹក។  តា មតំបន់មា ន  ជា ជនរស់   ើន ទឹកមា នផ្ទ ុក សា រធា តុពុល នះ គបូម វា ចញ ពី 
អណ្ណ ូង ហើយយក   ើ/ហូបជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល  ួសា រ និងសហគមន៍។" (Accessed 12 July 2015, 
www.rdic.org/ground-water-arsenic-in-cambodia.php)

5 ទំនា ក់ទំនងជា លក្ខ ណៈបុគ្គ ល  ថ្ង ទី ៧ ឧសភា  ២០១៥។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ក សួងធនធា នទឹក ក សួងកសិកម្ម  និងក សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គួរធ្វ ើកា រ ជា មួយគា     
ក  ិតជា តិ និងក  ិតមូលដា  ន ដើម្ីបជួយដល់សហគមន៍ក្ន ុងកា របង្ក ើនជីជា តិ ដី ផលិតកម្ម  ដំណា ំ 
និង ក  ិតជីវភា ព តា មរយៈ កា រលើកកម្ព ស់សន្ត ិសុខទឹក  ពលវប្បកម្ម កសិកម្ម  (ពិពិធកម្ម  ដំណា ំ, 
ភា ព សម  បនដីដា ំដុះ, កា រ  ប់  ងជី, សត្វ ចិញ្ច ឹម និងវា រីវប្បកម្ម ) និងកា រកសា ង ផនកា រ 

 ើ   ស់ ដី កា រកំណត់តំបន់ដា ំដំណា ំ និង  តិទិនដា ំដុះ។

ដើម្ីបជៀសវា ងកា របន  ំមិុនបា នល្អ  និងផលប៉ះពា ល់ពីសំណល់សា រធា តុ ផ្សងៗ សហគមន៍ 
 ូវ  កា រ ជំនួយ   ង់ក្ន ុងកា រកលំអបច្ច កទសដា ំដុះ របៀបចិញ្ច ឹមសត្វ  និងកា រ  ប់  ង  ជី លា មក 

សត្វ  ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រប ្ច ញឧស្ម ័នមតា នពីដី   ដលបា ន   ច  ព និងកា រកលំអ
បច្ច ក  ទស   ក្ន ុងកា រ  ើជីអា ហ្សូត ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា រប ្ច ញអ៊ុកសុីតអា ហ្សូត  ពល ព  យា ម  
បង្ក ើន ទិន្ន ផល ដំណា ំ។

២.៥.៣ កា រអភិវឌ្ឍ និង   វ   វ  ថ្ង អនា គត២.៥.៣ កា រអភិវឌ្ឍ និង   វ   វ  ថ្ង អនា គត

កា រព  ករណ៍  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពកា រព  ករណ៍  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព៖ កិច្ច ដំណើរកា រ និងកា រ  ប់  ង  កប  យ 
 សិទ្ធ ភា ព នូវ  ព័ន្ធ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និងកា រធ្វ ើផនកា រ  តិទិនដា ំដុះ  ូវមា នកា រព  ករណ៍រយៈពល 

៦ ខ  មុខ ដើម្ីបឲ្យអ្ន ក  ប់  ងអា ចដឹងមុនពីបរិមា ណទឹកដលមា ន ហើយឲ្យកសិករអា ច 
កត  ូវ  តិទិន ដា ំដុះ និងលំនា ំដា ំដុះ  តា ម  ះ។ ក  ពីកា រធ្វ ើផនកា រដា ំដុះ កា រព  ករណ៍ក្ន ុង 
រយៈពល មធ្យម ពីទឹកជំនន់ និងលំហូរទឹកតិច (ស   ប់ពី ១   ៣ខ) ក៏  វូមា នដរ ស   ប់កា រធ្វ ើ 
ផនកា រ  ើ   ស់ ទា  រទឹកដើម្ីបផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក   ច  ព។

កា រ  ប់  ងទិន្ន ន័យជលសា ្ត  ឧតុនិយម និងចំណះដឹងពីអា កា សធា តុកា រ  ប់  ងទិន្ន ន័យជលសា ្ត  ឧតុនិយម និងចំណះដឹងពីអា កា សធា តុ៖ ភា ពមិន ពញ 
លញ និងកង្វ ះកំណត់   ផ្ន កជលសា ្ត  ស   ប់តំបន់សិក  , ទិន្ន ន័យតិចតួចស្ត ពីីលំហូរទឹក  ស្ទ ងឹ/ 
អូរ និងកង្វ ះជា ទូ  នូវកំណត់   ពីបរិមា ណភ្ល ៀងធា  ក់ ជា ឧបសគ្គ ធ្ង ន់ធ្ង រ និងជា ប   ស្ន ូលដល  
រា រា ំង ដល់កា រកសា ងចំណះដឹង ស   ប់ធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត  យមា នព័ត៌មា ន  ប់   ន់។ 

 ះ យ៉ា ង  នះ ក្ត  ីគយល់ថា  ក  តិចំណះដឹងបច្ច បុ្បន្ន  វា  ប់   ន់ស   ប់ជួយដល់កា រស   ច ចិត្ត   
អំពី វិធា ន កា រ បន  ំុអស់ចំណា យតិច ឬមិនបង្ក កា រសា  យក  យ ឲ្យតបា នថ្ល ឹងថ្ល ង  យ  ុង  យ័ត្ន  
ពីភា ព មិន   កដ  ជា  និងហា និភ័យទា ំងឡា យ។ កិច្ច  ឹង   ងរួមគា  ដើម្ីបបង្ក ើន ចំណះ ដឹង 
អំពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ គួរបន្ត អនុវត្ត ទៀត ក្ន ុងរយៈពលមធ្យម និងរយៈពលវង។

កា រអង្ក ត   វ   វបន្ថ មពីប   រា ំងស្ង ួតកា រអង្ក ត   វ   វបន្ថ មពីប   រា ំងស្ង ួត៖ ក  ពីកា រគន់គូរពីកា ររា ំងស្ង ួត ទា ក់ទងនឹង 
អា កា ស ធា តុ និងកា ររា ំងស្ង ួតផ្ន កជលសា ្ត    ូវ   តថមទៀតលើប   ពលវលា  (រដូវវស   
ចា ប់  ផ្ត ើម  យឺតយ៉ា វ, កា រធា  ក់ភ្ល ៀង ធៀបនឹងដំណា ក់កា លសំខា ន់ៗនកា ររីកលូតលា ស់ដំណា ំ
ដា ំដុះ) និង  សិទ្ធ ភា ព (កមា  ំង, ចំនួនដង) នភ្ល ៀងធា  ក់។ គួរគិតគូរជា សំខា ន់ដរពីកា រស្ង ួតដី 

 យ សា រ   កា រ  ប់  ងទឹក គួបផ្ំសនឹងកា រថយចុះធនធា នទឹក  យសា រកា របា ត់បង់ទឹក តា មរយៈ 
កា រ    ើ   ស់ និងអ្ន ក  ើ   ស់ផ្សងៗ។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កបរិសា  នផុសចញពីកា រ    ួលក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដីផលប៉ះពា ល់ផ្ន កបរិសា  នផុសចញពីកា រ    ួលក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដី៖ ដើម្ីបបា ន យល់ដឹង 
កា ន់ត  សើរ និង    ះអំពី ផលពា ក់ព័ន្ធ នកា រ    ួលផ្ន កជលសា ្ត   និង  ព័ន្ធ អកូឡូសុី 
បង្ក  ឡើង  យកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងកា រផា  ស់ប្ត ូរយុទ្ធ សា ្ត  ចិញ្ច ឹមជីវិតក្ន ុងផ្ទ រង ទឹកភ្ល ៀង 

 ះ  ូវតមា នកា រសិក  បន្ថ មមួយទៀតអំពី ផលប៉ះពា ល់ផ្ន កបរិសា  ននកា រ    ួល ក្ន ុងកា រ 
 ើ   ស់ ដី។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ជំពូកទី ៣
ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់

អឿង ចនា  , លី សា រ៉ា ន់, ចម ផលា  , សង បុ៊នរិទ្ធ  និងសូយ ទី

៣.១ លក្ខ ណៈរូបវ័ន្ត នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់

ខ្សទឹក  វង ៨០គម របស់ស្ទ ឹង   បា ក់ដលជា ដស្ទ ឹងទំហំមធ្យមមា ន  ភពពីជួរ ភ្ន ំ ក វ៉ា ញ 
 ះ បង្ហ ូរទឹកចញពីផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងសរុប ៦៦៣គម២  ក្ន ុង ទន្ល សា ប  ជិត បឹងធំ។ តួស្ទ ឹង ធំហូរ 

កា ត់ ២  ុក គឺទឹកផុស និងរលា ប្អ ៀរ។ អ្ន ក  ុកដល រស់   តា មតំបន់ផ្សងៗគា  នដងស្ទ ឹង  
  ះ ស្ទ ឹងនះខុសៗគា  ។ ពីតំបន់ខ្ស ទឹក ខា ង លើ    ដល់ តំបន់  ខ្ស ទឹក ខា ង ក  ម គ  វា ថា  

ស្ទ ឹង    បា ក់  ស្ទ ឹងចា ក់ទឹម និង ស្ទ ឹង   បា ក់។ ស្ទ ឹងចា ក់ទឹមតភា  ប់ជា មួយស្ទ ឹង   បា ក់  ចំណុច
 សព្វ  ជី  ង (ភូមិតា កា ប)។

បរិមា ណទឹកភ្ល ៀង  ចា ំឆា  ំ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង    ួលច   ះពី ១៤០០មម  តំបន់  ខ្ស  
ទឹក  ខា ង  ក  ម និង ២០០០មម  តំបន់ ខ្ស ទឹក ខា ងលើ។ បរិមា ណទឹកភ្ល ៀងខ្ព ស់បំផុតកើតឡើង 
ក្ន ុងខ ក ្ញ  - តុលា  (MOWRAM 2014)។ ជា ទូ  មា នទឹក  ើនពក  រដូវវស   និងតិចពក 

   រដូវ   ំង។ ជលសា  ្ត  នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនះ  ូវបា ន  ប់  ង  យលំនា ំពីរ ប    ស់គា   គឺ 
បរិមា ណ លំហូរទឹក ចា ប់ផ្ត ើមកើនឡើង  ដើមខកក្ក ដា  និងកើនដល់ក  ិតខ្ព ស់បំផុតក្ន ុងខក ្ញ  -
តុលា  (CNMC 2014) ហើយលំហូរទា បកើតឡើងពីខវិចិ្ឆ កា   ខឧសភា  (MOWRAM 2014)។

សហគមន៍ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់  ឈមនឹងកង្វ ះខា តទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់ 
និង  កា រ   ច  ពអំឡុងរដូវ   ំងដើមដំបូងនរដូវវស   និងកូនរដូវ   ំងក្ន ុងរដូវវស  ។ កសិករ 
ពឹង ផ្អ កលើកា រ   ច  ពក្ន ងុអំឡុងពលមិនមា នភ្ល ៀងធា  ក់  ើន។ មា ន  ព័ន្ធ   ច  ពតូចៗ 
និងមិនមា នកា ររចនា រៀបចំ  ឹម  ូវមួយចំនួន ដល  ូវបា នសង់ឡើងក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៥-១៩៧៨។ 
ថ្វ ីត្ឹបត ត  ព័ន្ធ ទា ំង  ះបា នសា  រឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍ  ទសវត្សរ៍១៩៨០-៩០ បុ៉ន្ត ដំណើរកា រ 
និងកា រ ថទា ំ មិនបា នដិតដល់ ធ្វ ើឲ្យ  ព័ន្ធ ទា ំង  ះមិនអា ចបំពញតា មត  ូវកា រ  ើ   ស់ បា ន ទ 
(Chem et al. 2011)។ លើសពីនះទៀត ចំនួន  ជា ជន  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងកំពុង កើន ឡើង 
ជា ហតុធ្វ ើ ឲ្យ  ត  ូវកា រទឹកកើនឡើងយ៉ា ងឆា ប់រហ័ស ស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុង  ូសា រ និង កា រងា រ 
កសិកម្ម ។   ឆា  ំ២០១១   វស   និង     ំង  ហល ៨៧០០ហិកតា   ូវពឹងផ្អ កលើទឹកពី
ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនះ (CNMC 2011; Chem and Someth 2011)។ ប    ឈមទា ំងនះ  ូវ បា ន 
បូក ផ្ំស បន្ថ ម  យប   កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច អន់ខ  យ។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

រូបភា ព៣.១៖ កា រ  ើ   ស់ដី និងកា របងចក  ភទដី  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់

ទំនាបលិចទឹក 
ដីកសិកម្ម 
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កា រ  ើ   ស់ដីចកចញជា  ៦  ភទធំៗ  យដី   លុបលើតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ ហើយ 
ដី   ស្ថ ិត  តា មប ្ខ  យតួស្ទ ឹងធំ។ ដីកសិកម្ម មា នចំណកស្ម ើ ៥៥% នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
ហើយដី   មា នចំណក ៣២% និង   គុ   តនិងវា ល    មា នចំណក ១១%។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

៣.២ លទ្ធ ផលសិក  

៣.២.១ លទ្ធ ផលកា រធ្វ ើ   ប់សា កមើល (simulation) នធា រទឹក៣.២.១ លទ្ធ ផលកា រធ្វ ើ   ប់សា កមើល (simulation) នធា រទឹក

កា រក ិតតា មខា  ត (calibration) ធា រទឹក  ចា ំខ  តា ម  កទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
 ស្ទ ឹង    បា ក់   ស   ប់សណា រីយ៉ូ  ល (ខមករា ១៩៩៦ ដល់ខធ្ន ូ២០១៤) និងស   ប់ 
សណា រីយ៉ូ បំភា យ  ឧស្ម ័ន  ថ្ង អនា គត A2 និង B2 បា នផ្ត ល់នូវលទ្ធ ផល  ឹម  ូវ បើធៀបនឹង 
ទិន្ន ន័យ  ដល បា ន អង្ក ត។

យើងបា ន បា៉ ន់សា  នពីទឹកជំនន់ធ្ង ន់ធ្ង រនា ពលបច្ច ុប្បន្ន  (សណា រីយ៉ូ  ល) និងពល 
អនា គត ស   ប់រយៈពល ១០០ឆា  ំ (100-year flood return period)។  ក  មសណា រីយ៉ូ 
A2 បរិមា ណលំហូរទឹកជំនន់ធ្ង ន់ធ្ង រជា មធ្យមមា ន  ហល ៦៤៧ម៣/វិនា ទី ហើយក  មសណា រីយ៉ូ 
B2 វា មា ន  ហល ១១៧០ម៣/វិនា ទី។

រូបភា ព៣.២៖ ខ្ស  ងទំនា ក់ទំនងរយៈពល និងធា រទឹកស   ប់សណា រីយ៉ូទា ំង៣ (មា  ដា  ន 
ឡូហា្ក  រីត  ល១០)
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

បា តុភូតទឹកជំនន់ក្ន ុងរយៈពល ១០០ឆា  ំ  ូវបា នបា៉ ន់សា  នថា ស្ទ ើរមា នតម្ល ដូចគា  ស   ប់
សណា រីយ៉ូ  ល និងសណា រីយ៉ូ A2 បុ៉ន្ត វា មា នក  ិតទា បជា ងខា  ំងធៀបនឹងសណា រីយ៉ូ B2។

ខ្ស  ងទំនា ក់ទំនងរយៈពល និងធា រទឹកស   ប់សណា រីយ៉ូទា ំង៣  ូវបា នគណនា ។ 
ខ្ស  ង នះតំណា ងឲ្យទំនា ក់ទំនងរវា ងបរិមា ណ នឹងរយៈពលនធា រទឹក។ រយៈពល  ទីនះ 
សំ   លើ ភា គរយពលវលា ដលធា រទឹកឡើងលើសក  ិតជា ក់លា ក់ មួយ។ រូបរា ងរបស់ខ្ស  ង  
រយៈពល និងធា រទឹកស   ប់ស្ទ ងឹណា មួយឆ្ល ះុប   ងំពី  ភទនរបបធា ទឹក ហើយវា ទទួល ឥទ្ធ ពិល  
ពីចរិតលក្ខ ណៈនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ ដូចជា  ភូគព្ភ សា  ្ត នគរូបនីយកម្ម  
ឥទ្ធ ិពល   សិប្បនិម្ម ិត និងទឹកក  មដី។

រូបភា ព៣.២ បងា  ញថា ធា រទឹកខ្ព ស់បំផុតក  មសណា រីយ៉ូអា កា សធា តុ  ថ្ង អនា គត មា ន 
ក  ិត ខ្ព ស់ជា ងខា  ំង ហើយធា រទឹកទា ប មា នក  ិតទា បជា ងលំហូរ  អំឡុងរយៈពល  ល។ 
វា  មា ន ន័យថា   ះរា ំងស្ង ួត និងទឹកជំនន់នឹងមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង រជា ងមុន។   ះរា ំងស្ង ួតនឹង កើត 
ឡើង ញឹកញា ប់ជា ងមុន ខណៈទឹកជំនន់កើតឡើងតិចដង បុ៉ន្ត ធ្ង ន់ធ្ង រជា ងមុន។

៣.២.២ បរិមា ណទឹកដលមា នតា ម  ព័ន្ធ   ច  ព៣.២.២ បរិមា ណទឹកដលមា នតា ម  ព័ន្ធ   ច  ព

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់មា ន  ព័ន្ធ   ច  ព ៧ ហើយបរិមា ណទឹកដលមា ន មា ន  
ភា ព     ូលតា មរដូវកា ល។ ក្ន ុងសណា រីយ៉ូ  ល ធា រទឹកកើនឡើងជា បណ្ណ ើរៗពីខ ឧសភា   
ដល់ក  តិ ខ្ព ស់បំផុត ២៧០លា នម៉  គូប  ខក ្ញ   ហើយធា  ក់ចុះពីខតុលា   ខធ្ន  ូនិងបនា  ប់ 
មក    ថររហូតដល់ខមសា ។ រូបភា ព៣.៣ បងា  ញពីបរិមា ណទឹកដលមា ន  ក្ន ុង  ព័ន្ធ    

  ច  ព ផ្សងៗគា  ក  មសណា រីយ៉ូ  ល និងសណា រីយ៉ូអា កា សធា តុនា ពលអនា គត។

កា រគណនា សមតុល្យទឹក (បរិមា ណទឹកដលមា នធៀបនឹងកា រ  ើ   ស់ទឹក) បងា  ញថា  
 ព័ន្ធ    ច  ពភា គ  ើន មិនមា នប   កង្វ ះទឹកទ។ ជា លក្ខ ណៈ  ឹ  ្ត ី លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ 

ទឹក   ច  ព  រដូវ   ំង អា ចឲ្យកសិករផា  ស់ប្ត ូរពីកា រធ្វ ើ   វស    ធ្វ ើ     ំង ដលផ្ត ល់
    ក់ ចំណញ   ើនជា ងមុន ហើយដា ំដុះ  ភទ  ូវឆា ប់ពញវ័យ និងដំណា ំលក់យក   ក់  
អំឡុង រដូវ  វស   (UNDP/GEF 2013)។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី  ព័ន្ធ តា ំងក សា ំងតងតជួប  ទះ
ប    កង្វ ះ  ទឹក  រដូវ   ំង។  ព័ន្ធ នះខ្វ ះទឹក ៩២៦២ម៣  ខកុម្ភ ៈ និង ៤៧.៧៥២ម៣  ខ
មីនា  ដល បង្ក ជា ប   កង្វ ះទឹក  ដំណា ក់កា លដ៏សំខា ន់នដំណើរ  ូវទំុ ស   ប់កសិករដា ំ  ូវ 
IR-66 (  ភទផ្ត ល់ផលក្ន ុងពល ១១០ថ្ង )  រដូវ   ំងពីពា ក់កណា្ខ  លខធ្ន ូ ដល់ចុងខមីនា  
(IRRI 2007)។

ក  មសណា រីយ៉ូអា កា សធា តុនា ពលអនា គតទា ំងពីរ មា នទឹក  ប់   ន់ស   ប់កា រធ្វ ើ 
   ទា ំងក្ន ុងរដូវ   ំង និងវស  ។ បុ៉ន្ត កសិករ  តំបន់ខ្សទឹកខា ងក  ម តងរា យកា រណ៍ ពី កង្វ ះ 

ខា ត ទឹក ស   ប់ ធ្វ ើ   ។ ចំណុចនះបងា  ញពីប   កា រ  ប់  ង   ះរា ំងស្ង ួត ពី   ះ កង្វ ះ ទឹក 
 ូវ បា ន បង្ក ើត ឡើង  យសា រកា រ  ប់  ងទឹកអន់ខ  យ និងដំណើរកា រ  មទា ំងកា រថទា ំ  

ហដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ  អន់ខ  យផងដរ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៣.៣៖ បរិមា ណទឹកដលមា នន  ព័ន្ធ   ច  ព  ក  មសណា រីយ៉ូបីផ្សងគា  
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មករា កុម្ភ: m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

មករា កុម្ភ: m�សាឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

មករា កុម្ភ: m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

 សិនបើតំបន់   ច  ពស   ប់     ំងកើន ៥% ក្ន ុងមួយឆា  ំពីឆា  ំ២០១៤ ដល់ 
២០២៥  ះ ប   កង្វ ះទឹកស   ប់កា រ   ច  ព  រដូវ   ំង អា ចនឹងកើតមា នឡើងយ៉ា ង 

 ច ណា ស់  ក្ន ុង  ព័ន្ធ   ច  ព ៣ ដូចខា ងក  ម៖

តា ំងក សា ំង តា ំងក សា ំង ជា  ព័ន្ធ   ច  ព  ូវធំជា ងគបំផុតក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង។ តំបន់   ច 
 ព   រដូវ   ំង នឹង  ូវព  ីកពី ១២០ហិកតា  ក្ន ុងឆា  ំ២០១៤ ដល់ ១៩៥ហិកតា  ក្ន ុង ឆា  ំ 

២០២៥។ ត  ូវកា រទឹកនឹងកើនពី ០,៤៤លា នម៉  គូប ដល់ ០,៦៧លា នម៉  គូប។    ឆា  ំ 
២០១៥ តា ំងក សា ំងមា នកង្វ ះទឹក ០,០៦លា នម៉  គូប ហើយក្ន ុងឆា  ំ២០២៥ កសិករ នឹង  ូវ កា រ  
ទឹក ០,១៤លា នម៉  គូបថមទៀត។ វា មា នន័យថា កសិករមិនមា នលទ្ធ ភា ព បង្ក ើន  កា  រ    ើ   ស់   
ទឹក ទ។ ហតុនះចា ំបា ច់  ូវ  ប់  ងត  ូវកា រទឹក  យកា រដា ំដំណា ំ និង  ូវ ដល  ូវ កា រ  ទឹក  
តិច ឬផា  ស់ប្ត ូរកា របងចកទឹក និង  តិទិនដំណា ំ។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

ផ្ទ  បដណ្ណ ប់ទំហំ ១០៥ហិកតា ន  ព័ន្ធ   បា ក់  ឆា  ំ២០១៤ នឹង  ូវព  ីកដល់ ១៧១ 
ហិកតា   ឆា  ំ២០២៥ ហើយត  ូវកា រទឹកនឹងកើនពី ០,៣៨លា នម៉  គូប ដល់ ០,៥៩ លា ន ម៉   
គូប រៀងគា  ។ ទឹកមា ន  ប់   ន់ស   ប់   ច  ព  វូ   ងំរហូតដល់ឆា  ២ំ០១៦ បុ៉ន្ត  ព័ន្ធ   នះ 
នឹង ជួបប   កង្វ ះទឹកពីឆា  ំ២០១៧  មុខ។ វា ទា មទា រនូវទឹក ៣៦៧ម៉  គូបបន្ថ ម  ឆា  ំ ២០១៧ 
និង ២៤.៣៨៣ម៉  គូប បន្ថ ម  ឆា  ំ២០២៥ ដលទា បជា ងត  ូវកា រទឹកបន្ថ ម   ព័ន្ធ  
តា ំង ក សា ំង និង  ពា ំង  បក។

 ព័ន្ធ  ពា ំង  បក ពា ំង  បកមា នទីតា ំង  ជិតបឹងធំ ហើយជន់លិច  យរបបទឹកជំនន់ទន្ល សា ប 
រៀងរា ល់ឆា  ំ។ ផ្ទ ដីដា ំដុះ  ូវ   ំងនឹងកើនពី ៥០០ហិកតា នា ពលបច្ច ុប្បន្ន  ដល់ ៨៣១ ហិកតា    
ឆា  ំ២០១៥ ហើយត  ូវកា រ   ច  ពនឹងកើនឡើងពី ១,៨៧លា នម៉  គូប ដល់ ២,៨៦  លា ន  
ម៉   គូប។ ទឹកមា ន  ប់   ន់ស   ប់កា រ   ច  ពដល់ឆា  ំ២០១៧។ បុ៉ន្ត វា  ូវកា របរិមា ណ 
ទឹក ០,០១ លា ន ម៉  គូបបន្ថ មទៀត  ឆា  ំ២០១៨។  ឆា  ំ២០២៥ នឹងមា នកង្វ ះទឹក ០,១២ 
លា ន ម៉    គូប ស   ប់កា រ   ច  ព     ំង។ ហតុនះចា ំបា ច់  ូវមា នកា រ  ប់  ង ត  ូវកា រ 
និង កា រ ល ចក ទឹក និងកា រក    តិទិនដា ំដុះ។

រូបភា ព៣.៤៖ កង្វ ះទឹក  រដូវ   ំងជា មួយនឹងកំណើន  ចា ំឆា  ំ៥% នផ្ទ ដី   ច  ព 
ពីឆា  ំ២០១៤-២០២៥
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៣.៣ ផលពា ក់ព័ន្ធ 

កា រ    ួលអា កា សធា តុ  ូវបា នគរំពឹងថា នឹងបង្ក ើនភា ពញឹកញា ប់ និងកមា  ំងនភា ព 
រា ំងស្ង ួត  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់។  សិនបើកសិករ  ើតទឹក  លើផ្ទ ដី  ះពួកគនឹង 

 ឈម មុខនឹងកំណើនកង្វ ះទឹកស   ប់កា រដា ំដុះ  រដូវ   ំង។ ជីវៈច  ុះ និង  ព័ន្ធ អកូឡូសុី 
ទំនង នឹងរងផលប៉ះពា ល់ផងដរ។ ភា ពងា យរង   ះរបស់  ជា ជនមូលដា  ន ចំ  ះ   ះ 
មហន្ត រា យ  ធម្ម ជា តិ នឹងកើនឡើង  យសា រភា ពពឹងផ្អ ក  យផា  ល់របស់ពួកគ  លើទឹកស្ទ ឹង 
និង   ព័ន្ធ  អកូឡូសុី ស្ទ ឹង ស   ប់កា រចិញ្ច ឹមជីវិត។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

បា តុភូតទឹកជំនន់នឹងថមថយចំនួន បុ៉ន្ត មា នកមា  ំងខា  ំងជា ងមុន និងកា របំផ្ល ិចបំផា  ញខា  ំង 
ជា ងមុន។ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ដូចជា   ឡា យ   ច  ព ទំនប់ និងផ្ល ូវថ្ន ល់អា ចរងកា រខូចខា ត 
ធ្ង ន់ធ្ង រ។ សហគមន៍នឹងជួប  ទះកា រលំបា កខា  ំងជា ងមុន។

ទឹកមា ន  ប់   ន់ស   ប់តផ្ទ ដី   ច  ពបច្ច ុប្បន្ន បុ៉   ះ។  សិនបើត  ូវកា រទឹក 
បន្ត  កើនឡើង  យសា រកា រព  ីកផ្ទ ដី   ច  ព  ះប   កង្វ ះទឹក  ើ   ស់ នឹងជះឥទ្ធ ិពល 
អា ក ក់  ខា  ំង។ កា រ  ប់  ងតា មបបខុសឆ្គ ងជា បន្ត បនា  ប់លើកា រចករំលក និងលចកទឹក  គួបផ្ំស 
នឹង ប   អសន្ត ិសុខទឹក នឹងបង្ក ើន  ពលភា ពទំនា ស់លើប   ទឹករវា ងតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ និង 
ខា ង ក  ម។

៣.៤ សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន និងលទ្ធ ផលសិក  សំខា ន់ៗអា ចសង្ខ បបា នដូចខា ងក  ម៖

 ជា  ឹស្ត ី  ព័ន្ធ   ច  ពខ្ល ះមា នទឹក  ប់   ន់ស   ប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់កា រដា ំដុះទា ំង   រដូវ 
  ំង និងរដូវវស   (ក  ិត  ល)។ បុ៉ន្ត ក្ន ុងភា ពជា ក់ស្ត ង ទំនា ស់លើប   ទឹក រវា ង 

សហគមន៍  ខ្សទឹកខា ងលើ និងសហគមន៍  ខ្សទឹកខា ងក  ម បា ននឹងកំពុងកើត 
មា ន ឡើង។

  ថ្ង ខា ងមុខ ទឹកជំនន់នឹងមា នក  ិតខ្ព ស់ជា ងមុនខា  ំង ហើយធា រទឹកទា បៗនឹង ថយចុះ 
ទា បជា ងមុនបើធៀបនឹងក  ិត  ល។   ះរា ំងស្ង ួត និងទឹកជំនន់ខា  ំងកា   នឹងកើត មា ន 
ឡើង  ើនជា ងមុន  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់។

  សិនបើផ្ទ ដី   ច  ពមិនមា នកា រ    ួលទ  ះប   កង្វ ះទឹកអា ច នឹង មិន កើត 
មា នទ។ បុ៉ន្ត  សិនបើផ្ទ ដី   ច  ពកើន ៥% រា ល់ឆា  ំ  ះ  ព័ន្ធ   ច  ព 
តា ំងក សា ំង   បា ក់ និង  ពា ំង  បក នឹងជួប  ទះបបញ្ហ កង្វ ះទឹកស   ប់កា រដា ំដុះ

  រដូវ   ំង។ ចំណុចនះត  ូវឲ្យមា នជា ចា ំបា ច់នូវកា រ  ប់  ងទឹក និងកា រ  ប់  ងដី 
ឲ ្យ បា នល្អ  សើរជា ងមុន  តា ម  ព័ន្ធ ទា ំង  ះ។

៣.៥ មធ  បា យ   ះ  មុខ

កា រសិក  ស្ន ើឡើងនូវសកម្ម ភា ពដូចខា ងក  ម៖

 មន្ទ ីរធនធា នទឹក និងឧតុនិយម (PDOWRAM) គួរផ្ត ល់ជំនួយ   ង់ដល់សហគមន៍ 
កសិករ  ើ   ស់ទឹក (FWUCs) ក្ន ុងកា រកលំអកា រ  ប់  ងទឹកស   ប់ដា ំដុះ និងកា រ 

  ច  ព កា រលចកទឹក កា រស្ត ុកទឹក និងកិច្ច ដំណើរកា រទា  រទឹក។

 អា ជា  ធរមូលដា  ន PDOWRAM និង FWUCs គួរ  ម  មូលជំនួយ   ង់ស   ប់កា រ
រៀបចំឡើងវិញ និងកា រកលំអហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក ដូចជា  អា ងស្ត ុកទឹក ទា  រទឹក និង 

 ឡា យ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់ ដើម្ីបជំរុញ  សិទ្ធ ភា ពកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក  ឲ្យ 
តំបន់   ច  ព។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

 កសិករ  ូវកលំអកា រ  ប់  ងទឹកស   ប់កា រដា ំដុះ  យកា ត់បន្ថ យកា រខា តបង់ទឹក 
  ច  ព ជា ពិសស  អំឡុងពលរា ំងស្ង ួត។ កា រ  ើ   ស់គំរូកា រដា ំដុះ សម  ប 

មួយនឹងជួយជំរុញនូវកា រលចកទឹកបា នល្អ  មឹ  វូ។ នា យកដា  នកសិកម្ម  PDOWRAM 
និង FWUCs គួរជួយ   ង់កសិករ តា មរយៈកា រផ្ត ល់ជំនួយផ្ន ក បច្ច កទស និងកា រ 
ស  ប ស  ួលទំនា ស់។

 អា ជា  ធរមូលដា  ន PDOWRAM និង FWUCs គួររុករកវិធី  ើ   ស់ទឹកក  មដី ដើម្ីប 
បង្ក ើនកា រដា ំដុះ  រដូវ   ំង   ះទឹកស្ទ ឹង  ូវបា ន  ើ   ស់ពញលទ្ធ ភា ពហើយ។ 
កា រ យល់ដឹងពីបរិមា ណទឹកក  មដីនឹងជួយដល់កា រព  ីកសម្ថ ភា ព   ច  ព និង 
កា រ  ប់  ងភា ពរា ំងស្ង ួត។

 កា រកលំអកា រ  ប់  ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង តា មរយៈកា រសា  រឡើងវិញនូវ   ឈើដល 
រង  កា រ ខូចខា ត  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ គួរ  ូវបា នគិតគូរ ដើម្ីបបង្ក ើនគ  ប   ឈើ 
កា រពា រ ទឹក ជំនន់រហ័ស និងរក  ចីរភា ពលំហូរទឹក  រដូវ   ំង។

 MOWRAM និង MAFF  ូវព  ឹង FWUCs។ សមា ជិកសហគមន៍គួរទទួលបា ននូវ 
កា រ  កសា ង សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹក កា រ  ួតពិនិត្យរបបទឹក និងកា រ  ះ   យ 
ទំនា ស់  រវា ងតំបន់ ខ្សទឹក ខា ងលើ និងខា ងក  ម។ យន្ត កា រវិធា ន និងបទបញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពី
កា រ  ើ   ស់ទឹក និងថ្ល  ើ   ស់ទឹក គួរ  ូវ  ើ   ស់  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងមូល។

៣.៦ កា រអភិវឌ្ឍ និងកា រ   វ   វ  ថ្ង អនា គត

ចា ំបា ច់  ូវមា នកា រ   វ   វកា ន់តសុីជ   ជា ងមុនលើ  ធា នបទដូចខា ងក  ម៖

 កា រកលំអកា រលចកទឹក   ច  ព

 កា រកសា ងបន  ំុនឹងទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួត  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់

 ផលប៉ះពា ល់នកា រ    ួលក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដី  លើទឹក និងកំណកកករ និងផល 
ពា ក់ព័ន្ធ  ស   ប់កា រ  ប់  ងទីជ   លទឹករួមគា  

 កា រលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹងពីទឹកលើផ្ទ ដី និងទឹកក  មដី ដើម្ីបកា រ  ប់  ងធនធា ន 
ទឹក  កប  យចីរភា ព។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

ជំពូកទី ៤
ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់

៉  ហា ក់ និង តូច បុ៊នវង  

៤.១ លក្ខ ណៈរូបវ័ន្ត នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ ស្ថ ិតក្ន ុងខត្ត  ធិ៍ សា ត់  ភា គខា ងត្ូបងបឹងទន្ល សា ប 
និង   បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដី ៥៩៥៥គម២ (Ashwell et al. 2011)។ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនះ ចកចា យ 
ទ ឹក  ដល់ ៦  ុកគឺ៖ វា លវង ក វា ញ សំ  មា ស ក គរ បា កា ន និងកណ្ណ ៀង (CNMC 2011)។ 
ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ មា ន  ភពមកពីទីជ   លភា គខា ងកើតជួរភ្ន ំក វា ញ មា ន  វង  មា ណ ១៥០ គម
និង មា នលំហូរទឹកជា មធ្យម  ចា ឆំា  ំ ២៨១៨លា នម៣ ហូរចូល  ក្ន ុងបឹងទន្ល សា ប (JICA 2011)។ 
ដ ស្ទ ឹងធំៗពីរគឺ ស្ទ ឹងពា ម និងស្ទ ឹងស ្ត    (   ខុង) ហូរ  ទិសខា ងជើង ហើយ  សព្វ  ជា  មួយ  
 ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ខា ងលើ បា ក់  កួន បន្ត ិច (CNMC 2011; JICA 2011)។

រូបភា ព៤.១៖ មូ៉ដលឌីជីថលនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ 
និងសា  នីយ៍  ួតពិនិត្យ  ជលា  ឧតុនិយមវិទ  

Nat Rd 5

Nat Rd 5

1 - 20
21 - 30 
31 - 50 
51 - 100
101 - 200 
201 - 400 
401 - 600 
601 - 800
801 - 1000
1001 - 1250
1251 - 1500
1501 - 1750

គ្មានទិន្នន័យ
ស្ថានីយ៍ទឹកC្លៀង
ស្ថានីយ៍ជលសា?្ត�
ស្ទឹង
_�កដំណាក់អំពិល

គមគម

កម្ពស់គិតជា:៉���កម្ពស់គិតជា:៉���

បឹងទ�្ល�សាបបឹងទ�្ល�សាប

 ភព៖ MK16 2013a
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

អា កា សធា តុផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនះ រងឥទ្ធ ិពលពី  ព័ន្ធ ខ្យល់មូ៉សុង  ូពិក  យមា នរដូវវស   
ចា ប់ពីខឧសភា  ដល់ វិច្ឆ ិកា  ដលនា ំមកនូវទឹកភ្ល ៀង  មា ណ ៩០% នបរិមា ណសរុប  ចា ំឆា  ំ និង 
រដូវ   ំងចា ប់ពីខធ្ន ូ ដល់ មសា  ដលមា នលក្ខ ណៈ    និងខ្យល់ស្ង ួត  មទា ំងអា ចមា នក  ិត 
រំហួត រំភា យចំហា យទឹកខ្ព ស់  អំឡុង ខមីនា  និង មសា  (CNMC 2011)។

ជួរភ្ន ំក វា ញ និងជួរភ្ន ំដំរី មា នភ្ល ៀងធា  ក់សរុបក  ិតទា ប ច   ះពី ៩០០មម   ១៨០០មម 
  ឆា  ំធម្ម តា  និងពី ៨០០មម   ១៥០០មម  ឆា  ំមា នកា ររា ំងស្ង ួត (MK16 2013a)។ ផ្ទ  រង 

ទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ មា នកម្ព ស់ច   ះពី ៦   ១៧១៧ម៉   ធៀបនឹងនីវូ៉ទឹកសមុ   
(masl)។6 ជា ង ៧៥% នផ្ទ ដី ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ជា ដីទួលមា នកម្ព ស់ខ្ព ស់ជា ង ២០masl ហើយ  ប 
ដណ្ណ ប់  យ   មា នដង់សីុតខុសៗគា   (JICA 2011)។  ភទដីចម្បងៗ  ផ្ទ រងទឹក ភ្ល ៀងមា ន៖ 
Dystric Leptosol និង Cambisol  ផ្ន កខា ងលើ, Gleyic និង Plintic Acrisols  ផ្ន ក កណា្ខ  ល និង 
Dystric Fluvisol និង Dystric Gleysol  ផ្ន កខា ងក  ម (CNMC 2011; MK16 2013b)។ 

ដីកសិកម្ម  តា មរបា យកា រណ៍ទទួលបា នកា រកើនឡើងក្ន ុងអ    ចា ំឆា  ំ  មា ណ ១,៥% 
ក្ន ុង រយៈ ពល ១០ឆា  ំកន្ល ង  នះពី ៣៩.៩៧៩ហិកតា ំ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៩ ដល់ ៤២.៣០១ ហិកតា  ក្ន ុង 
ឆា  ំ២០០៤ និង ៤៦.៣២៩ហិកតា  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩ (CNMC 2011)។  តំបន់ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់  ូវ 

  ំងមា នកំណើនខ្ព ស់ជា ងគ (៣,០%) ហើយបនា  ប់មកគឺ ដំណា ំក  ពី  ូវ (២,៨%) (MK16 
2013a)។  ូវវស   ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ មា នកំណើន ១,៣% ហើយវា  បគា  នឹងកំណើន   
តា ម អនុតំបន់នា នា ។ សកម្ម ភា ពកសិកម្ម នា បច្ច ុប្បន្ន  មា នដំណា ំក  ពី  ូវកា ន់ត  ើនឡើង ជា  
ពិសស ដំណា ំលក់យក   ក់ ដលបងា  ញពីកា រងា កចញពីកសិកម្ម ចិញ្ច ឹម  ះតា មបប  ពណី 
(MK16 2013c)។

៤.២ សន្ទ ុះកមា  ំងផ្ន ក  ជា សា ្ត   និងសង្គ ម នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់

ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ មា ន  ជា ជន  ហល ៣៩៧.០០០នា ក់ ក្ន ុងនះមា នជា ង ២០៣.៥០០ 
នា ក់ (ជា ង ៥១%) កំពុងរស់  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ ដល  បដណ្ណ ប់លើផ្ទ ដីខត្ត  
៧៧% (MK16 2013b)។ ខត្ត នះមា ន  ជា ជន  ក្ម ង ហើយអ   មា នកូន កំពុងថយចុះ។ 
ចំណុចនះ បងា  ញពីកា រចា ប់ផ្ត ើមដំណើរផា  ស់ប្ត ូរដ៏សំខា ន់មួយក្ន ុង  ទា ប់  ជា ជន និង មូលដា  ន  
ធនធា នមនុស្ស  រកសា  នភា ពមួយ  បដណ្ណ ប់  យក ុមអា យុមា នផលិតភា ព ដលនា ំមក 
ទា ំងឱកា ស និងប    ឈម។ ពីឆា  ំ១៩៩៨ ដល់ ២០០៨ កំណើន  ជា ជនជា មធ្យម  ចា ំឆា  ំ   
កម្ព ុជា  មា នអ    ១,៥៤% រីឯ  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ គបា៉ ន់សា  នថា  មា នអ    ០,៧៧% (MK16 
2013b)7។ កា រតា ំងទីលំ  ធ្វ ើឡើងជា ចម្បង  តា មដងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និង  ចមា  យ ៥០គម 
សង ខា ង ផ្ល ូវជា តិលខ៥ និង  ក ុង  ធិ៍ សា ត់។

6 កម្ព ស់ធៀបនឹងនីវូ៉ទឹកសមុ  មធ្យម ដលផ្អ កលើទិន្ន ន័យ  លនទីក ុង ហា ទៀន (Ha Tien)  ទស 
វៀតណា ម។

7 ភា ពមិនសុីគា   រវា ងអ   កំណើនទា ំងពីរ បណា្ខ  លមកពីកតា  នា នា  ដូចជា  កង្វ ះអង្ក ត  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨ 
 យសា រ   អសន្ត ិសុខ និងចំណា ក  ុកចញពីខត្ត  ធិ៍ សា ត់  ខត្ត ដទទៀត និង  ទសថ។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

កា រពឹងផ្អ កលើទឹក និងធនធា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ មា នក  ិតខ្ព ស់ ហើយវា ហួស 
ពី  ំដនជលសា ្ត  នផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង  យសា រមា នកា របង្វ រ និង  ះដូរទឹកជា មួយ  ុក និង 
ខត្ត  ជិតខា ង។ លំហូរទឹកស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់មួយចំណក  ូវបា នបង្វ រតា មទំនប់ដំណា ក់អំពិល 

 អា ងទឹករង សា  យដូនកវ និង  ង។  កបង្វ រទឹកទា ំងនះ សំខា ន់ណា ស់ស   ប់  ជា ជន 
ក ីក   ជនបទដលពឹងផ្អ កខា  ំងលើកា រចិញ្ច ឹម  ះ (MK16 2013c)។

៤.៣ រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹកមា ន   ប់ និងមា នក្ន ុងផនកា រ

ធនធា នទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ កំពុងរងសមា  ធកា ន់តខា  ំង  យសា រ 
កំណើន  ផលិតកម្ម  ូវ និងផ្ទ ដី   ច  ព និងកា របង្វ រទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង  ជិត ខា ង 
ស   ប់ ប  ើកសិកម្ម  (MK16 2013c)។ ដើម្ីបជួយស  ួលសា  នភា ពនះ មា នកា រអនុវត្ត  ឬ 
លើក    ផនកា រជា បន្ត បនា  ប់នូវ គ   ង   ច  ព អា ងស្ទ ឹង និងវា រីអគ្គ ិសនី។ សរុបមកមា ន តំបន់ 

  ច  ព  ចុះក្ន ុងផនកា រ និងមា ន   ប់ទំហំធំ និងមធ្យម ពី ១២   ១៧តំបន់ មា នផ្ទ ដី សរុប 
៥៥.៥០៩ហិកតា  ក្ន ុងនះមា នគិតបញ្ច ូលទា ំង ៣តំបន់  ក្បរ  ះក្ន ុងអា ងទឹករងសា  យ ដូនកវ 
ដលកំពុងពឹងផ្អ កលើទឹកមកពីស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ (JICA 2013)។

តា រា ង ៤.១៖ សង្ខ បគ   ងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ធនធា នទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់

ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ធនធា នទឹក
ចំណុះ អា ង 
ស្ត ុក ទឹក 

(លា នម៣)

ផ្ទ ដី  ប  
ដណ្ណ ប់ 

(ហិកតា ) មា 
ន

  ប់

កំពុ
ងអ

ភិវ
ឌ្ឍ

មា 
នក

្ន ុង 
ផ
នកា

 រ

ទំនប់លខ១ 1014 - 

ទំនប់លខ២ 25.5 - 

ទំនប់លខ៥ 24.5 - 

គ   ង   ច  ព ដំណា ក់ឈើក ម មិនដឹង 16100 

គ   ង   ច  ព ដំណា ក់អំពិល-ព  ីក មិនដឹង 15000  

ដំណា កអំពិល-អនុគ   ង មិនដឹង 2519 

គ   ង   ច  ពអូររកា មិនដឹង 4700 

គ   ង   ច  ពលលកស មិនដឹង 580 

គ   ង   ច  ពវត្ត លួង មិនដឹង 2410 

គ   ង   ច  ពក  លហុង 
(   ំង ខា ង សា  ំ)

មិនដឹង 1200 

គ   ង   ច  ពក  លហុង 
(   ំង ខា ង ឆ្វ ង)

មិនដឹង 2000 

គ   ង   ច  ពចា រិក មិនដឹង 11000 

ផ្ទ ដី  បដណ្ណ ប់សរុបផ្ទ ដី  បដណ្ណ ប់សរុប 55509

សំគា ល់៖ តួលខផ្ទ ដី   ច  ព គឺស   ប់រដូវវស  ។ ផ្ទ ដី   ច  ព   កបង្វ រទឹកដំណា ក់អំពិល មា ន ២៤.៦២៩ 
ហិកតា  ហើយវា ជា ផលបូកន គ   ងព  ីកបន្ថ មដំណា ក់អំពិល អនុគ   ងដំណា ក់អំពិល គ   ងអូររកា  និង 
គ   ង  វត្ត ហ្ល ូង។

 ភព៖ JICA 2013
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៤.២៖ ឌីយា៉ ក  មកា រអភិវឌ្ឍធនធា នទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់

B្ទ�ដី (ហត)

មា��ដ្ឋាន

បឹងទ�្ល�សាប

��ព័ន្ធ=�ច?�ព

2519

R��ចសាជី
1000

ដំណាក់អំពិល-ព��ីក
20100

អន្លង់រុន
1000

វត្ត��ះ
1227

�ះខ�្សាច់
360 717

ដំណាក់`ើងH�ម (BP ព�្ល�)
16100

2410

ក�្បាលហុង  (L)
2000

11000

ទំនប់E�ខ ៣ និង ៥
10000

អូររការ

វត្តហ្លូង700

ក�្បាលហុង  (R)
1200

ទំនប់E�ខ ១ (វារីអគ្គីសនី
Ve=1014MCM, MIME)

ទំនប់E�ខ ៣ និង ៥ (=�ច?�ព
Ve=50MCM,MOWRAM)

ស
្ទឹងស

្វាយ
ដូន�

�វ 

580
795

រនាម��េ�ល
1500

1400

គf្ពតអង្គ
20

ស
្ទឹងបឹងខ្នារ

ដំណាក់អំពិល

លលកស

កំ%៉ង

អន្លង់ស្វាយ

ចារិក វត្តលាភ និង គ�្ធ

 ភព៖ JICA 2013

ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ ជា ដតមួយគត់នបឹងទន្ល សា ប និងមា នសា  នីយ៍ជលសា ្ត  ជា  ើន។ 
ទិន្ន ន័យ   ក  ិតទឹក កន្ល ងមកគ  មូលយកពី ១៣សា  នីយ៍ បុ៉ន្ត ក្ន ុង  ះមា នត ៦សា  នីយ៍បុ៉   ះ 
ដល   កំពុងមា នដំណើរកា រ។ សា  នីយ៍ទា ំងអស់ មា នទីតា ំង  រយៈកម្ព ស់ពីមធ្យម  ទា ប (MK16 
2013a)។ សា  នីយ៍ជលសា ្ត  បា ក់  កួន មា នកំណត់   ទិន្ន ន័យពីឆា  ំ១៩៩៥ ដល់ ២០០១។ 
សា  នីយ៍ជលសា ្ត   ធិ៍ សា ត់ មា នកំណត់   ទិន្ន ន័យយូរជា ងនះ គឺពីឆា  ំ១៩៨១ ដល់ ២០១១ 
ហើយ គ  ើជា សា  នីយ៍តំណា ង ស   ប់ផ្ន ករយៈកម្ព ស់ទា បនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង។ សា  នីយ៍ 
ជលសា ្ត   ក វា ញ មា នកំណត់   ទិន្ន ន័យរយៈពល ១៧ឆា  ំ (១៩៩៤ ដល់ ២០១០) និងគ  ើ 
វា   ជា     សា  នីយ៍ តំណា ងឲ្យតំបន់មា នរយៈកម្ព ស់មធ្យម។

សមតុល្យទឹកនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង គគណនា ឡើង ដើម្ីបកំណត់ត  ូវកា រទឹកនា ពល បច្ច ុប្បន្ន  
និង  អនា គត ស   ប់កា រ   ច  ព កា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះ កា រងា រឧស  ហកម្ម  កា រផលិត 
ថា មពល និងលំហូរក្ន ុងបរិសា  ន។ កា រគណនា សមតុល្យទឹក  ូវបា នអនុវត្ត ស   ប់ សណា រីយ៉ូ 

 ល និងសណា រីយ៉ូកា រ    ួលអា កា សធា តុ (ឆា  ំ២០២០ និង ២០៥០) SRES A1B (ទិន្ន ន័យ 
អា កា សធា តុ ECHAM4 ទា ញយកពី SEA START)។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

៤.៤ លទ្ធ ផលសិក   និងផលពា ក់ព័ន្ធ 

៤.៤.១ សា  នភា ពលំហូរទឹក  ល៤.៤.១ សា  នភា ពលំហូរទឹក  ល

កា រវិភា គទិន្ន ន័យលំហូរទឹករយៈពល ២៤ឆា  ំ   កបង្វ រទឹកដំណា ក់អំពិល  តំបន់ខ្ស 
ទឹក កណា្ខ  ល បងា  ញថា   លំហូរទា បបំផុត កើតឡើង  ខមីនា ។ លំហូរខ្ព ស់បំផុត  ស្ទ ងឹ  ធិ៍ សា ត់ 
ជា ទូ   កើតមា ន  ខតុលា  ដលនា ំឲ្យមា នទឹកជន់លិច   ើនកន្ល ង។

រូបភា ព៤.៣៖ សា  នភា ពលំហូរទឹកស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់, សា  នភា ព  ល (១៩៩៥)
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មករា កុម្ភ: m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

៤.៤.២ កា រ    ួលលំហូរទឹក  ក  មសណា រីយ៉ូ A1B៤.៤.២ កា រ    ួលលំហូរទឹក  ក  មសណា រីយ៉ូ A1B

លំហូរទឹកស្ទ ឹងគណនា  ក  មសណា រីយ៉ូ A1B បងា  ញថា  លំហូរទឹកជា ក់ស្ត ង  ស្ទ ឹង 
 ធិ៍ សា ត់    ួលខុសគា  តា មខនីមួយៗ។ លំហូរ  ចា ំខ តងកើនឡើង  ដើមរដូវវស     ះ 

ភ្ល ៀង ឆា ប់ធា  ក់ចុះ  ខឧសភា  និងមិថុនា ។ ក្ន ុងរយៈពលវង លំហូរទឹកទំនងកើនឡើង ហួស ពី 
កា រ រំពឹងទុក  ខក ្ញ  -តុលា  ហើយវា អា ចបង្ក ជា កា រជន់លិចខា  ំង  តំបន់ខ្សទឹកខា ង ក  ម ក្ន ុង 
នះមា នទា ំងក ុង  ធិ៍ សា ត់ដលជា មជ្ឈមណ លសដ្ឋ កិច្ច  និងរដ្ឋ បា លចម្បងរបស់ខត្ត ។

លំហូរ  ចា ំថ្ង ជា មធ្យម  ក្ន ុងសា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន  និងសណា រីយ៉ូ A1B បងា  ញពី កា រ 
   ួល  សំខា ន់មួយក្ន ុងលំនា ំលំហូរទឹក ជា ពិសស  ខឧសភា -មិថុនា   ដើមរដូវវស   និង   

ខ ក ្ញ  -តុលា  ដលជា ដំណា ក់កា លដ៏សំខា ន់នផលិតកម្ម  ូវវស  ។

ក្ន ុងរយៈពលវង  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនឹងមា នកា រឆា ប់ចូលដល់រដូវ ធា  ក់ភ្ល ៀង បន្ត  យ
កា រ រា ំងស្ង ួតពីខឧសភា -កក្ក ដា  (ដលពន  ពលកា រដា ំដុះ  រដូវវស  )។ កា ររា ំង ស្ង ួត នះ ធ្វ ើ ឲ្យ 
សំណា បខូចខា ត ហើយប៉ះពា ល់ដល់កា រ   ះ  ូវ។ បនា  ប់មកទៀត ទឹក ជំនន់  ចូល មកដល់   ខ 
សីហា  និង ក ្ញ   ដលជា អំឡុងពលដ៏សំខា ន់ស   ប់កា រ ផា  ស់ប្ត ូរ ដំណា ំ  បា ន រងកា រខូចខា ត ហើយ 
កា ររា ំងស្ង ួតយូរជា ងមុនមួយតងចា ប់ផ្ត ើម  ខតុលា  ដល ជា  ដំណា ក់កា ល  ូវបន្ត ពូជ (ចា ប់ ពី 

 ូវ ផើម រហូតដល់ ចញផា្ក  ) និង  ូវទំុ (ពីពល ចញ ផា្ក   ដល់  ូវទំុ)។ ទឹកមា នកា ររអា ក់រអួលក្ន ុង 
អំឡុងពលពិសសនះ នឹងមា ន ផលប៉ះពា ល់  ើន ណា ស់។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៤.៤៖ លំហូរទឹកស្ទ ឹង  ចា ំខជា មធ្យម (សណា រីយ៉ូ  ល និង A1B)
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មករា កុម្ភ: m�សា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូមីនា

រូបភា ព៤.៥៖ លំហូរទឹកស្ទ ឹង  ចា ំថ្ង ជា មធ្យម (សណា រីយ៉ូ  ល និង A1B)
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ា
០១ ឧស

ភា
០១ មិថុនា
០១ កក្កដា
០១ ស

ីហ
ា

០១ កញ
្ញា

០១ តុល
ា

០១ វិច
្ឆិកា

០១ ធ្នូ

០១ មីនា

៤.៤.៣ ត  ូវកា រទឹក   ច  ព៤.៤.៣ ត  ូវកា រទឹក   ច  ព

លទ្ធ ផលបា នពីកា រគណនា សមតុល្យទឹក8  បា នបងា  ញថា  ទឹកនឹងមិនមា ន  ប់   ន់ស   ប់ 
បំពញ  ត  ូវកា រដា ំដុះទ ហើយសូម្ីប  ក្ន ុងសា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន  ក៏ត  ូវកា រ   ច  ព វា ខ្ព ស់ជា ង 

8 គិតបញ្ច ូលទា ំងលំហូរទឹក  តា មដស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ទា ំងអស់ លំហូរ  ឡប់ពីកា រ   ច  ព លំហូរទឹក ពី 
 ភព ផ្សងៗ និងទឹកបង្វ រពីអា ងស្ទ ឹងដទទៀត ធៀបនឹងត  ូវកា រទឹកតា មវិស័យ  ើ   ស់ ដលរួមមា ន 

កា រ  ើ   ស់  យទា ញយកទឹកចញពីស្ទ ឹង (consumptive use) (កា រ   ច  ព កា រ  ើតា មផ្ទ ះ 
និង  កា រ  ើក្ន ុងឧស  ហកម្ម ) និងកា រ  ើ   ស់  យមិនមា នកា រទា ញយកទឹកចញពីស្ទ ឹង (non-
consumptive use) (វា រីអគ្គ ិសនី បរិសា  ន និងនា វា ចរណ៍)។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

បរិមា ណ  ទឹកដលមា ន  ហើយ។ រូបភា ព៤.៦ បងា  ញពី ត  ូវកា រទឹកដា ំដំណា ំ  ចា ំថ្ង  លំហូរ ទឹក 
ក្ន ុង  ស្ទ ឹង និងផ្ទ ដី   ច  ពស   ប់ដំណា ំ  ូវ   តា ំងឡួច និង ដំណា ក់ឈើក ម។ ត  ូវកា រ 
និង  កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកដា ំដំណា ំ  ចា ំខ មិនសូវចំពលគា  ល្អ ទ   ះទឹកអា ចរកមិនបា ន  ពល 
សហគមន៍  ខ្សទឹកខា ងក  មកំពុង  ូវកា រវា ខា  ំងបំផុត។

រូបភា ព៤.៦៖ ត  ូវកា រទឹកដា ំដំណា ំ ទល់នឹងលំហូរទឹកដលមា ន តា មកា រព  ករណ៍ស   ប់ 
តា ំងឡួច និង ដំណា ក់ឈើក ម
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កាលបរិ�្ឆ�ទ: 12/06/15  f៉ង:22:58:55.04

មីល
ីល

ី�
�/s

្ង�

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

0

តd��វការទឹកដាំដំណាំ 
លំហូរទឹក01/02/1985 ដល ់31/12/2008

រូបភា ព៤.៧ បងា  ញបន្ថ មទៀតថា  ទឹកនឹងមិនមា ន  ប់   ន់ទ ស   ប់កា រធ្វ ើ    តា ម 
តំបន់ជា  ើន  យសា រកា រថយចុះខា  ំងនលំហូរទឹក  ក្ន ុងស្ទ ឹង  រដូវ   ំង។  រដូវវស   នឹង 
មា ន ទឹកជន់លិចញឹកញា ប់ និងខា  ំងកា  ជា ងមុន ដលបង្ក ជា កា រខូចខា តផ្សងៗ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៤.៧៖ ត  ូវកា រទឹកដា ំដំណា ំ  ចា ំថ្ង  លំហូរទឹកក្ន ុងស្ទ ឹង និងតំបន់   ច  ព

កាលបរិ�្ឆ�ទ: 12/06/15  f៉ង:23:50:48.79

មីល
ីល

ី�
�/s

្ង�/ហ
ត

120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

0
2098              2099

2050                   2051

តd��វការទឹកដាំដំណាំ 
លំហូរទឹក
តំបន់មានទឹក

តd��វការទឹកដាំដំណាំ 
លំហូរទឹក
តំបន់មានទឹក

28/12/2097 ដល ់16/01/2100

05/01/2050 ដល ់30/12/2051

កាលបរិ�្ឆ�ទ: 12/06/15  f៉ង:23:17:07.50

មីល
ីល

ី�
�/s

្ង�/ហ
ត

70000
60000
50000
40000
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20000
10000

0

៤.៥ លទ្ធ ផលសិក  សំខា ន់ៗ និងផលពា ក់ព័ន្ធ 

 ខា ងក  មនះ ជា ឥទ្ធ ិពលដលរំពឹងទុក ទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ង និងសន្ត ិសុខទឹក   
ស្ទ ឹង   ធិ៍ សា ត់។

១. ជា លទ្ធ ផលអា កា សធា តុ   ជា ងមុន និងសើមជា ងមុន ដលទំនង នឹងកើត មា ន   មុន 
ឆា  ២ំ០៥០ ក  តិទឹកជំនន់ និងបរិមា ណទឹកហូរ ចុះ  ផ្ទ រង ទឹក ភ្ល ៀងរំពឹងថា  នឹង     លួ
(IPCC 2007)។

២. ភ្ល ៀងនឹងឆា ប់ធា  ក់ចុះជា ងមុន  រដូវវស   បុ៉ន្ត បរិមា ណភ្ល ៀងធា  ក់ នឹងថយចុះយា៉ ង 
រហ័ស  អំឡងុពលចា ប់ផ្ត ើមដា ំដុះ  ូវវស  ។  ពា ក់កណា្ខ  លរដូវវស   លំហូរ ទឹក 
ក្ន ុង  ស្ទ ឹង នឹងកើនខា  ំងជា ងសា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន  ដលអា ចបង្ក ជា កា រហូរលិច   ំង  តា ម 
តំបន់ ជា  ើនតា មដងស្ទ ឹង ជា ពិសស  ក ុង  ធិ៍ សា ត់ និងតំបន់ខ្សទឹកខា ងក  ម។
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

៣. ទឹកជំនន់នឹងមា នសភា ពធ្ង ន់ធ្ង របំផុត  ក្បរ និងជំុវិញក ុង  ធិ៍ សា ត់ ដលលំហូរ 
 ចា ំថ្ង  ខ្ព ស់បំផុតជា មធ្យមក្ន ុងមួយឆា  ំ នឹងកើនឡើង ២០% ហើយលំហូរខ្ព ស់បំផុត ក្ន ុង 

មួយឆា  ំស   ប់រយៈពល ២៤ឆា  ំ នឹងកើន ៣៥%។ ប   នះទា មទា រឲ្យមា នកា រធ្វ ើ 
វិនិ  គ  ើនៗ  លើកា រ  ប់  ងកា រ  ើ   ស់ដី កា រ  ួតពិនិត្យទឹកជំនន់ និង 
សំណង់   ះទឹក  តា មកន្ល ងសំខា ន់ៗ។

៤. កា រ    ួលឡើងចុះកា ន់តខា  ំងនលំហូរទឹកទា ំង  រដូវ   ំង និងរដូវវស   រំពឹង ថា  
នឹង    កើតមា នឡើង។ លំហូរក  ិតខ្ព ស់ និងទា ប នឹងធ្វ ើឲ្យកា រដា ំដុះ និង  មូលផល 
កា ន់ ត លំបា កខា  ំងឡើង  សិនបើមិនមា នកា រកលំអសំខា ន់ៗ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ  ះ ទឹក
និង    ច  ព កា រធ្វ ើផនកា រ  ឹម  ូវ កា រព  ឹងអនុវត្ត ន៍ កា រដា ក់កំហិតលើ កា រ 

 ើ   ស់ ទឹក និងកា រលចកទឹកឲ្យបា នសម  បទ  ះ។

លទ្ធ ផលបា នពីកា រធ្វ ើ   ប់សា កមើលនូវតុល្យភា ពទឹក បងា  ញថា  កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក ទា ំងក្ន ុង 
សណា រីយ៉ូ  ល និងសណា រីយ៉ូកា រ    ួលអា កា សធា តុ នឹងមិនអា ចបំពញតា មត  ូវកា រ 
ស   ប់  ប់គ   ង   ច  ព និង   ប់ពល  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងបា នទ។ កំណើនឆា ប់ 
រហ័សនត  ូវកា រទឹក   ច  ព ឃើញមា ន  តំបន់ខា ងក  មនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់

 រដូវ   ំង និង  តា មផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងសា  យដូនកវ និង បឹងខា  រ ដល  ជិតខា ង។

ទំនប់លខ៣ និងលខ៥ (សា ងសង់ហើយ  ឆា  ំ២០១៥ បុ៉ន្ត មិនទា ន់ដំណើរ កា រ ពញ 
លញ) រំពឹងថា នឹងផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព  ួត   លើលំហូរទឹកបា នខ្ល ះៗទា ំងស   ប់កា រ  ប់  ងទឹក  ជំនន់ 
និង កា ររា ំងស្ង ួត ហើយគគិតថា  ទំនប់ទា ំងពីរ វា  ប់   ន់ស   ប់កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក  ឲ្យ គ   ង 

  ច  ព ដលមា ន   ប់ និងមា នក្ន ុងផនកា រ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ បឹងខា  រ និង 
សា  យ ដូនកវ។

ធនធា នទឹកហា ក់អា ចបំពញបា នតា មត  ូវកា រ  ក្ន ុងគ   ង   ច  ពជា  ើន ន  
ស្ទ ឹង   ធិ៍  សា ត់ បុ៉ន្ត ក្ន ុងកា រពិតជា ក់ស្ត ង  លទ្ធ ភា ពទទួលបា នទឹក  ើ   ស់របស់សហគមន៍ និង 
កសិករ ខ្ល ះ នឹង  តជួបប   ។  កា រនះ បណា្ខ  លមកពីកង្វ ះ  ព័ន្ធ   ច  ព   ចំកា រឲ្យ 
បា ន  ឹម  ូវ (មិនមា នចា ក់បតុងកា រពា រដលនា ំឲ្យមា នកា របា ត់បង់ទឹក កា រខូចខា តទា  រទឹក និង 
ចំណា យ  ើនក្ន ុងកា របូមទឹក) ចមា  យពី  ភពទឹក កា រខា តបង់ទឹកក្ន ុងពល   ច  ព និងកង្វ ះ 
កា រល ចកទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវ (MK16 2013b)។

កំណើនកា រ  ើ   ស់ទឹកស   ប់កសិកម្ម  និងមិនមនកសិកម្ម   តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ 
និង ខា ង ក  មនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង នឹងដា ក់សមា  ធបន្ថ មទៀត  លើធនធា នទឹកក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
ដល អា ច បង្ក កង្វ ះទឹកកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង  ដើមរដូវ   ំង។

កា រ  ប់  ង កា រថទា ំ និងដំណើរកា រមិនទា ន់ដល់ក  ិត នូវគ   ង   ច  ព មា ន 
  ប់  យសា រកង្វ ះជំនា ញបច្ច កទស ធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ អភិបា លកិច្ច  ឬកា រចា ត់ចងផ្អ ក លើ 

សហគមន៍  ះ បា នធ្វ ើឲ្យប   កង្វ ះលទ្ធ ភា ពទទួលបា នទឹក  ើ   ស់កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រឡើង។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ក្ន ុងសា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន ដល  ឡា យ   ច  ព  មា នជ   ំងដី ហើយកា រថទា ំ និង 
កិច្ច  ដំណើរកា រទា  រទឹក  ទន់ខ  យ  ះ កា របា ត់បង់ទឹក  ត  ើនខា  ំងណា ស់ លើកលង ត 
មា ន កា រកលំអ  សិទ្ធ ភា ព   ច  ព និងកា រកា ត់បន្ថ យរំហួតរំភា យចំហា យទឹក (Provincial 
Validation Workshop 2015)។ បើពិនិត្យតា មត  ូវកា រទឹក កា របា ត់បង់ទឹក និងសមត្ថ ភា ព ស្ត ុក 
ទឹក  ះ ប   កង្វ ះទឹករំពឹងថា នឹងផុសឡើង  តា មឆា  ំរា ំងស្ង ួតខា  ំង ដលអា ចកើតមា នកា ន់ត  
ញឹកញា ប់។

កា រ  ប់  ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ងឹ  ធិ៍ សា ត់ ទា មទា រយ៉ា ងច  ស់នូវកិច្ច សហកា រក្ន ងុ  ចំ  ម    
តួអង្គ ផ្សងៗ រួមមា ន  តិបត្ត កិរទំនប់ទឹក និង អ្ន ក  ើ   ស់ទឹក  តំបន់ខ្សទឹក ខា ងលើ និង  
ខា ង    ក  ម ក្ន ងុអំឡុងពលសំខា ន់ៗ ដូចជា  ពលមា នទឹកជំនន់ និងកា ររា ងំស្ង តួមិន  ក តី ជា  ដើម។

៤.៦  មធ  បា យ   ះ  មុខ

ចម្ល ើយតបផ្ន កបន  ំុស   ប់តំបន់សិក   គបា នស្ន ើឡើង  យផ្អ កលើត  ូវកា រក្ន ុង រយៈ 
ពលខ្ល ី មធ្យម និងវង និងអា ទិភា ពស   ប់វិស័យកសិកម្ម  ធនធា នទឹក និងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  
ដល មា នក បខ័ណ ពលវលា អនុវត្ត ខុសៗគា  ។

 បល់ចម្បងៗ៖

  យសា រសកម្ម ភា ពកសិកម្ម ភា គ  ើនណា ស់ ពឹងផ្អ កលើកា រធា  ក់ភ្ល ៀងតា មរដូវ ដូច្ន ះ 
កា រ អភិវឌ្ឍ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ   ច  ព ជា ពិសស  ព័ន្ធ ចកចា យ និងស្ត ុកទឹក 

 កប  យ  សិទ្ធ ភា ព គឺជា ដំ  ះ   យដ៏សំខា ន់ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យភា ពងា យ 
រង   ះ របស់កសិករ  នឹងកា រ    ួលលំនា ំអា កា សធា តុ។

 កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់  ចំ  ះមុខកា រ    ួលអា កា សធា តុ 
 ូវ  មា ន  កា រគិតគូរទា ំងពី កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ និងត  ូវកា រ និងកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់តខា  ំង 

   លើ សមធម៌ កា របងចក និង  សិទ្ធ ភា ព។ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ រឹង និងអន្ត រា គមន៍ 
ផ្ន ក   បច្ច ក វិទ  ស   ប់កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក គួរមា នអម  យកំណទ  ង់ និង/ឬ 
កា រ កលំអ ទិដ្ឋ ភា ពន  បា យ សា  ប័ន និងអភិបា លកិច្ច  នកា រ  ប់  ងទឹក លទ្ធ ភា ព 

 ើ   ស់  ទឹក និងកា របងចកទឹក។

 កា របន  ំនឹុងកា រ    លួអា កា សធា តុក្ន ងុវិស័យកសិកម្ម  មិនអា ចអនុវត្ត ដា ច់  យ ឡក   
ពី វិស័យធនធា នទឹក ឬកា រអភិវឌ្ឍជនបទទូទា ំង  ទសឡើយ។

 កា រធ្វ ើសកម្ម ភា ពតា មកា រលើក  បល់ទា ំងនះ ទា មទា រនូវកា របញ្ច ុះបញ្ច ូល  ើន 
ណា ស់ ដើម្ីបញាុ ំងឲ្យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ  លជំហរ និងឥរិយា បថ។

 កា រធ្វ ើសកម្ម ភា ព  លើធនធា នមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងឧបសគ្គ ផ្ន ករូបវ័ន្ត   ូវមា ន 
កា រ  គិតគូរចូលគា  អំពីធនធា ន  ក្ន ុង  លន  បា យ និងកា រអនុវត្ត   មទា ំងកា រ 
កំណត់   នូវកា រគុណកមា  ំងគា   ជា មួយនឹង  ល  អភិវឌ្ឍន៍  កប  យចីរភា ពនា នា ។

សកម្ម ភា ព និងជំនួយ   ង់ដូចខា ងក  មនះ ចា ំបា ច់ខា  ំងណា ស់ស   ប់កា រ  ប់  ង 
ធនធា នទឹក រួមបញ្ច ូលគា   ក  ិតផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង៖
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កា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបីកា រវា យតម្ល ធនធា នទឹក និងសន្ត សុិខទឹក ក  ម កា រ    លួ អា កា សធា តុក្ន ងុដនរងទឹកភ្ល ៀងបី

១. កា រអភិវឌ្ឍធនធា នទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់  ូវដា ក់អនុវត្ត ឆ្ល ងតា មអ្ន ក 
ពា ក់ព័ន្ធ  ថា  ក់ជា តិ ថា  ក់ខត្ត  និងថា  ក់មូលដា  ន ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យគមា  ត រវា ងអភិបា លកិច្ច ល្អ  
ឥត   ះ នឹងអភិបា លកិច្ច ជា ក់ស្ត ង។

២. ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ទ ីរក  មឱវា ទ  តា មខត្ត  ធិ៍ សា ត់ និង 
បា ត់ដំបង គួរ   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា បនា  ន់លើ កា រធា នា ចីរភា ពរយៈពលវងន

 ព័ន្ធ   ច  ពមា ន   ប់ កា រកលំអ  តិបត្ត ិកា រនិងកា រថទា ំ និងកា រព  ឹងតួនា ទី 
របស់អង្គ កា រមា នមូលដា  ន  សហគមន៍។ កា រព  ឹងសំណង់បណា្ខ  ញ   ច  ព 
និង  អា ងស្ត ុកទឹក ក៏សំខា ន់ណា ស់ដរ។

៣. ផនកា រ  ប់  ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងសម  បមួយ  ូវកំណត់ឡើង និងដា ក់អនុវត្ត  ដើម្ីប 
ជួយ   ង់ដល់កា រអភិវឌ្ឍទឹក កា រកា រពា រធនធា នទឹក និងកា រកា ត់បន្ថ យជា អតិបរមា  
នូវ  ផលប៉ះពា ល់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងទឹក។

៤. កា រលចកទឹក និងកា រចករំលកចំណុះអា ងស្ត ុកទឹក ដើម្ីបជំរុញកា រ  ើ   ស់ទឹក 
 កប  យ  សិទ្ធ ភា ព វា ពឹងផ្អ កលើរចនា សម្ព ័ន្ធ សា  ប័ន  ឹម  ូវ ឧបករណ៍   ង់ 

ដល់  កា រស   ចចិត្ត សម  ប ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ វា ស់វងទឹកដំណើរកា រល្អ  និង  ព័ន្ធ  
កត់    ទិន្ន ន័យទកឹអា ចជឿជា ក់បា ន។

៥. ដើម្ីប  ះ   យភា ពមិនសីុគា  រវា ង ត  វូកា រ នឹងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក  តា មទីតា ងំ និង   ពល 
វលា ដ៏សំខា ន់ៗ  ះ គួរ  ើ   ស់ពូជដំណា ំ លំនា ំដា ដុំះ និង  តិទិន ដា ំដុះ សម  ប 

  ះកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងត  ូវកា រទឹក  ជងគា   វា ជះឥទ្ធ ិពល  លើ  ូវ 
និង ដំណា ំដា ំដុះ  រដូវ   ំង។

៤.៧ កា រអភិវឌ្ឍ និងកា រ   វ   វ  ថ្ង អនា គត

កា រ   វ   វ និងកា រអភិវឌ្ឍដូចខា ងក  ម គួរអនុវត្ត ឡើង៖

១. កា រព  ករណ៍ទឹកស្ទ ងឹក្ន ងុរយៈពលវង (៦ខ) គួរធ្វ ើឡើង ដើម្ីបអា ចដឹងជា មុននូវ 
បរិមា ណ ទឹកដលមា នស   ប់  តិទិនដា ដុំះ និងកា រ  ើសរីសលំនា ដំា ដុំះ។ កា រ ព  ករណ៍ 
ពីទឹក ជំនន់ ក្ន ុងរយៈពលមធ្យម និងលំហូរទឹកក  ិតទា ប (១-៣ខ) ក៏ ចា ំបា ច់ ដរ 
ស   ប់  កា រ  ធ្វ ើផនកា រ  តិបត្ត ិកា រទា  រទឹក។

២. ប   កង្វ ះទិន្ន ន័យលំហូរទឹកស្ទ ឹង និងកំណត់   ទឹកភ្ល ៀង  ូវ  ះ   យជា បនា  ន់ 
ដើម្ីប  ជួយ ផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់កា រស   ចចិត្ត លើវិធា នកា របន  ំុ ចំណា យអស់តិច ឬមិន 
មា ន កា រសា  យក  យ។

៣. កា របង្ក ើតសូចនា ករកា ររា ំងស្ង ួតរួមបញ្ច ូលគា   និង  ប់  ុង   យ ដលមា នរួមបញ្ច ូល 
ទា ំង កតា  អា កា សធា តុ ដី និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក ក៏ដូចជា  ទិដ្ឋ ភា ពសង្គ ម បរិសា  ន និងសា  ប័ន 
គឺសំខា ន់ខា  ំងណា ស់។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 
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ផ្ន កទី ២

កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ឹះន
ភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ជំពូកទី ៥
កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ   

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី
សំ  ីមំុ, គីម សួ, នង មុនិន្ទ  និងសា រុំ មូ៉លីដត

៥.១ សា វតា 

មុននឹងចា ប់ផ្ដ ើម វា យតម្ល  ក ុម   វ   វបា នពិនិត្យឡើងវិញជា លក្ខ ណៈ  ព័ន្ធ  យា៉ ង ទូលំ 
ទូលា យ ដើម្ីបកំណត់   សុពលភា ព   និង ភា ពអា ចអនុវត្ត  បា ន ន វិធីសា  ្ត មួយចំនួនធា  ប់បា ន  ើ   ស់ 
ក្ន ុងកា រសិក  ពីមុនៗ មា នដូចជា  ឧបករណ៍ និង វិធី សា ្ត   យ  មា នកា រចូលរួមស   ប់ វា យ តម្ល ពី 
ភា ព ងា យ រង   ះ  និង សមត្ថ ភា ព បន  ំ ុនឹង កា រ    លួ អា កា សធា តុ  (V&A)  (Kim et al. 2014)។  
ផ្អ កលើកា រពិនិត្យឡើងវិញនះ ដគូនា នា   ក្ន ុងគ   ង  បា នអនុម័តយក កា រ វា យ តម្ល  ភា ព  រួស 
និង សមត្ថ ភា ព  បន  ំុ  យមា នកា រចូលរួម ធ្វ ើជា វិធីសា ្ត    ល្អ បំផុតស   ប់  មូលយក ចំណះ ដឹង 
ក្ន ុង មូលដា  ន ដើម្ីបបង្ក ើន កា រយល់ដឹង ពី  គា     វិញ  មកពី បទពិ  ធន៍ដល សហគមន៍ មូលដា  ន 
បា នជួប  ទះ និងបបបទទប់ទល់នឹងឥទ្ធ ិពលន កា រ    ួល អា កា សធា តុ សព្វ ថ្ង ។

ជំពូកនះនឹងចា ប់ផ្ដ ើម  យ កា រធ្វ ើផនទីចំណុច    (hotspots) ងា យរង   ះខា  ំង ជា ង 
គ  ក្ន ុង ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ទា ំងបី។ បនា  ប់ពីកា រពិពណ៌នា ពីវិធីសា  ្ត   វ   វ មា នកា រ ពិភា ក   
ពីធា តុផ្ំសទា ំងបីន ភា ពងា យ រង   ះ៖ ភា ព  ឈម ភា ពរួស និង សមត្ថ ភា ពបន  ំុ។ ជា  សចក្ដ ី 
សន្ន ិដា  ន ក ុម   វ   វបា នបូកសរុបពី ទំហំន ភា ពងា យរង   ះ  ក្ន ុង តំបន់សិក   និងផ្ដ ល់ 

 បល់ពី កិច្ច កា រ  ូវធ្វ ើដើម្ីបកសា ងភា ពធន់។

៥.២ កា រធ្វ ើផនទីដំបូងនចំណុច    នភា ពងា យរង   ះនឹងអា កា សធា តុ

កា រធ្វ ើផនទីភា ពងា យរង   ះ  យ  ើព័ត៌មា នបា នពីកា រសិក  កន្ល ងមក និង កា រ ពិភា ក   
ក ុម (FGD)  បងា  ញ  ថា វ   ដន រង ទឹក ភ្ល ៀង ទា ំង បី ងា យ រង   ះខា  ំង នឹង កា រ    ួល អា កា ស ធា តុ  
និង    ះ មហន្ត រា យផ្សងៗ។ ផនទី   ក្ន ុង ផ្ន កបនា  ប់ នះ បងា  ញរូបភា ពមា ន   ជន៍  ខា  ំង 
មួយ ពី ភា ពងា យរង   ះក្ន ុងអំឡុងពល  (១០ ឆា  ំ) និងតំបន់ ខុសៗគា  ។ ផនទី នះ ក៏ជួយ ស  ួល 
ផង ដរ ដល់ កា រកំណត់ទំហំកា រសិក    អ្ន ក ផ្ដ ល់ ព័ត៌មា ន សំខា ន់ៗ និងកា ររចនា  រៀបចំ ឲ្យបា ន
   ច បា ច់នូវ កា រវា យតម្ល សុីជ   ពី ភា ពងា យរង   ះនិង សមត្ថ ភា ពបន  ំុនឹង កា រ     ួល  
អា កា ស ធា តុ    យមា ន កា រចូលរួម។

ផនទីមា នបងា  ញ  ផ្ន កបនា  ប់នះ ធ្វ ើឡើង  យ  ើសូចនករ  ល (ភា ពញឹកញា ប់ 
និង ទំហំ ន ទឹកជំនន់ កា ររា ងំស្ង តួ និង   ះមហន្ត រា យផ្សងទៀត) ដើម្ីបកំណត់នូវ ចំណុច    ន  
កា រ    លួ អា កា សធា តុ ស   ប់កា រ   វ   វ  បន្ថ មលើភា ពរួស (ដង់សីុត   ជា ជន និងកា រ ផា  ស់ប្ដ រូ   
ក្ន ងុកា រ  ើ   ស់ដី) និងសមត្ថ ភា ពទប់ទល់  (ភា ព  ក កី  កា រទទួលបា នកា រ  កា សអា សន្ន ជា មុន 
ជំនួយ សង្គ ម និងក មុជួយគា    វិញ  មក)។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

៥.២.១ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  ខត្ត កំពង់ធំ៥.២.១ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  ខត្ត កំពង់ធំ

ទឹកជំនន់គា  នអ្វ ីប្ល កស   ប់ខត្ត កំពង់ធំឡើយ   ះវា បា នកើតមា នជា  ើន ដងចា ប់ តា ំងពី 
ឆា  ំ១៩៦១ មក។ ចា ប់ពីឆា  ំ២០០០ មក ទឹកជំនន់កើតមា នកា ន់តញឹកញា ប់  យបា នបំផា  ញ 
លំ  ដា  ន ដំណា ំ និងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  សា ធា រណៈជា  ើន (Chem and Kim 2014)។ ដី    
ស្ទ ើរ តទា ំងអស់   ុកសន្ទ ុក និង បា រា យណ៍   ូវទឹកជំនន់ បំផ្ល ិចបំផា  ញក្ន ុងឆា  ំ២០០០។ ទឹកជំនន់ 
ក៏បា នបំផា  ញដី    ៩៧ហិកតា  និង ដំណា ំ ៣០ហិកតា    ុកបា រា យណ៍ក្ន ុង ឆា  ំ២០០៦ 
និងដី    ១៣៣ហិកតា  និងដំណា ំ ៥៦៦ហិកតា      ុក សន្ទ ុក ក្ន ុងឆា  ំ ២០០៦ និង  ២០០៧ 
ដរ។ ក្ន ុងឆា  ំ២០១១ ដី    ក្ន ុង  ុក ទា ំងពីរ   ូវលិចលង់ ស្ទ ើរត ទា ំង  ុង  យ សា រ ទឹកជំនន់។ 
ក្ន ុង ឆា  ំ២០០៣ និង ២០១២ ក៏មា នរបា យកា រណ៍ពីកា ររា ំងស្ង ួត និងខ្យល់ព្ុយះដរ។

សរុបមក កា រវា យតម្ល បា នកំណត់  ុកសណា្ខ  ន់ ថា  ងា យរង   ះខា  ំងជា ងគ ហើយ 
 ុក   បា រា យណ ៍  និង  ុក  សន្ទ ុក ងា យ  ូវប៉ះពា ល់  យ   ះមហន្ត រា យអា កា សធា តុខា  ំងជា ងគ 

(Chem and Kim 2014)។

រូបភា ព៥.១៖  ភទ និងភា ពធ្ង ន់ធ្ង រន   ះធម្ម ជា តិក្ន ុងខត្ត កំពង់ធំ

កំពង់ធំកំពង់ធំ

��C�ទ �ះមហន្តរាយ 

ខ្លាំង 
មធ�្យម

ទឹកជំនន់       ការរាំងស្ងួត      ព�្ុយះC្លៀង                       ជំងឺ                សត្វច¢�រាលដាល

កd�ិតធ្ងន់ធ្ងរ 

 ភព៖ សិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ខត្ត  ឆា  ំ២០១៤

ភា ពរួសក  ិតខ្ព ស់  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ   ុកបា រា យណ៍ និង  ុក សន្ទ ុក 
មា ន ទំនា ក់ទំនងជា មួយ ដង់សុីត  ជា ជនក  ិតខ្ព ស់ក្ន ុងតំបន់ទា ំង  ះ។   ុក បា រា យណ៍ មា ន   

 ជា ជន សរុប ១៨៨.៥៥១នា ក់ ក្ន ុង  ះ  ្ត ីមា ន   ៩៦.៩០០នា ក់ ហើយ  ុកសន្ទ ុកមា ន  ជា ជន  
សរុប ៨៣.៧៧៧នា ក់ ក្ន ុង  ះ  ្ត ីមា ន ៤៣.០២៣នា ក់ (NCDD 2010)។ ភា ពក ីក  និង 
ដង់សុីត  ជា ជនខ្ព ស់ បណា្ខ  លឲ្យភា ពងា យរង   ះកា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ និងរា រា ំងដល់កា របន  ំុនឹង 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

កា រ     ួល អា កា សធា តុ។ ជា ទូ    ជា ជនក ីក ទទួល រង   ះខា  ំងជា ងគ  យ សា រ គា ត់ 
គា  ន  ធនធា ន មិនបា ន ទទួលព័ត៌មា ន និងសវា កម្ម  គា  នមធ  បា យ  ះ   យនិងកា រពា រខ្ល ួន និង 
មិនអា ចសា  រជីវភា ពឡើងវិញ បា ន។ ឧទា ហរណ ៍ទឹកជំនន់និង ខ្យល់ព្ុយះបា នបំផា  ញដំណា ំ   តំបន់ 
ស្ទ ងឹជីនិតយ៉ា ងធ្ង ន់ធ្ង រ ធ្វ ើឲ្យកសិករ មិនមា ន   ប់ពូជស   ប់ដា ដុំះ មួយលើក ទៀត ហើយក៏ មិនអា ច 
ប៉ះបូ៉វ   កា រខូចខា តផលតា ម កា រ ធ្វ ើ      ំងបា នដរ   ះមា នកើតសត្វ ច    រា តត  ត (Chem 
and Kim 2014)។

ម ៉ ងទៀត  ព័ន្ធ ធា រា សា  ្ត មិនមា នកា រ  ប់  ង ជួសជុល និងថរក   យ    សិទ្ធ  ភា ព 
ទ រីឯកា របងចកទឹករវា ងតំបន់  ខ្សទឹកខា ងលើ និងខ្សទឹកខា ងក  ម ក៏មិន មា ន   តុល្យភា ព 
ដរ។ ថ្ល សវា កម្ម   ើ   ស់  ព័ន្ធ ធា រា សា  ្ត  ក៏មិនមា ន  មូលយកដរ។ កតា   ផ្សង ទៀតដលនា ំ 
ឲ្យ ភា ពរួស កា ន់តកើន ខ្ព ស់ គឺកា រ ផា  ស់ប្ដ ូរកា រ  ើ   ស់ដី និងកា រ បា ត់បង់   ឈើ។ រដ្ឋ បា ល ខណ  

  ឈើខត្ត កំពង់ធំព  ករ ណ៍ថា  គ  ប    យា៉ ង  ើន នឹង  ូវ បា ត់បង់ ក្ន ុង ឆា  ំ២០១៨  យសា រ 
កា រ រា នដី   ពីសំណា ក់  ជា ជនមូលដា  ន និងក ុមហ៊ុន សម្បទា នដី (Chem and Kim 2014)។

 ះបីជា មា នយន្ត កា រស   ប់ជួយ  ជា ជនបន  ំ ុខ្ល ួននឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុក្ត ី ក៏ 
សហ  តិបត្ត ិកា រ    រវា ងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  និងអា ជា  ធរ   ប់ជា ន់ថា  ក់  មា នក  ិតទា ប។ កង្វ ះ 
កា រ      ័យ ទា ក់ ទង គា  រវា ង សា  ប័ន គួបផ្សំនឹងកង្វ ះធនធា នមនុស្ស ហិរញ្ញ វត្ថ ុ សមា  របរិកា្ខ  រ អា ច  
បណា្ខ  ល  ពីកង្វ ះកា រផ្សព្វ ផ  យ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ឲ្យ  ដល់សហគមន៍។ ជា លទ្ធ ផល 
សហគមន៍ ក៏ មិន មា ន  កា រ  ៀមខ្ល ួន  ប់   ន់ ដើម្បីទប់ ទល់នឹង ប    អា កា សធា តុ។ ចំណះដឹង 
ជា  មូលដា  ន ទា ក់ ទង នឹង កា រ    ួល អា កា សធា តុ  មទា ំង ជំនា ញចា ំបា ច់ៗ ស   ប់ស្វ ង យល់ ពី 
ហា និភ័យអា កា សធា តុ និង ត  ូវកា របន  ំ ុខ្ល ួន ក៏  មា នក  ិត ទា ប ហើយទា ំងអស់នះ មិន  ឹម 
ត ប៉ះពា ល់ដល់ សមត្ថ ភា ព ទប់  ទល់ នឹង   ះធម្ម ជា តិ ប៉ុ   ះទ ប៉ុន្ត  ក៏ ជា  ឧបសគ្គ រា រា ំងដល់ កិច្ច  

 ឹង   ងធ្វ ើឲ្យ  ជា ជន មូលដា  ន យល់ច  ស់ថា   កា រ    ួលអា កា សធា តុពា ក់ព័ន្ធ ផា  ល់ដល់រូប
គា ត់ ដរ (Chem and Kim 2014)។

៥.២.២ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់៥.២.២ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់

ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ មា នរបា យកា រណ៍ពីកា រជួប   ះធម្ម ជា តិ តា ំងពីឆា  ំ១៩៥៨ មក ម្ល ៉ះ 
ហើយ ក្ន ុងមួយ ទសវត្សរ៍ចុងក  យនះ   ះធម្ម ជា តិកើតមា នកា ន់ត ញឹកញា ប់ ដូចជា  ទឹក ជំនន់ 
កា ររា ំងស្ង ួត ជំងឺឆ្ល ង សត្វ ចិញ្ច ឹម ព្ុយះភ្ល ៀងរន្ទ ះ សត្វ ល្អ ិតរា តត  ត និងកា រ ឆ្ល ងរា លដា ល ជំងឺ   ុន 
ឈា ម។ ទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួត កើតមា នញឹកញា ប់ជា ងគ និងបង្ក កា រខូតខា តធ្ង ន់ធ្ង រ ក្ន ុង  ខត្ត   

 ធិ៍ សា ត់ ជា ពិសសក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦ ២០០០ ២០០១ ២០០៣ ២០១៣ និង ២០១៤។ ក្ន ុង ឆា  ំ 
២០០០ និង ២០០១ ព្ុយះភ្ល ៀងបា នបំផា  ញដី    ២០០ហិកតា  ក្ន ុងឃុំ   យ ហើយក្ន ុង ឆា  ំ 
២០១៤ បា នបំផា  ញផ្ទ ះអស់ ៩ខ្ន ង (Chem and Kim 2014)។

 ុកកណ្ណ ៀងងា យរង   ះជា ងគ  យទឹកជំនន់  ចា ំឆា  ំ ដលមា នទា ំងជំនន់ទឹកភ្ល ៀង 
និង   ជំនន់ តា មរដូវពី បឹងទន្ល សា ប។  ុកបា កា ន ក៏ស្ថ ិតក្ន ុងចំ  ម  ុកងា យរងផលប៉ះពា ល់ 
ខា  ំង  ជា ង គ ពី ទឹកជំនន់ដរ ដលមា នរហូតដល់ ៦៧% ន   ះធម្ម ជា តិកើតមា នក្ន ុងខត្ត ទា ំងមូល 
(Chem and Kim 2014)។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

រូបភា ព៥.២៖  ភទ និងភា ពធ្ង ន់ធ្ង រន   ះធម្ម ជា តិក្ន ុងខត្ត  ធិ៍ សា ត់

!ធិ៍សាត់!ធិ៍សាត់

��C�ទ �ះមហន្តរាយ 

ខ្លាំង 
មធ�្យម
ទាប

ទឹកជំនន់       ការរាំងស្ងួត        ព�្ុយះC្លៀង                       ជំងឺ                សត្វច¢�រាលដាល

កd�ិតធ្ងន់ធ្ងរ 

 ភព៖សិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ខត្ត  ឆា  ំ២០១៤

ភា ពរួសក  ិតខ្ព ស់ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ត ឺង  ធិ៍ សា ត់ បណា្ខ  លមកពីកំណើន  ជា ជន យា៉ ង 
លឿន  ជា ពិសស   ុកបា កា ន។ ភា ពក ីក ក៏ជា ប   មួយផងដរ។ មា នសា  ប័ន ជា  ើន បា ន  
ចូល រួម ក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ ដូចជា  គណៈកម្ម កា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ ថា  ក់ជា តិ 
និង ថា  ក់ មូលដា  ន សហគមន៍នសា ទ សហគមន៍កសិករ  ើ   ស់ទឹក និងមា នកា រកំណត់ ទីទួល 
សុវត្ថ ិភា ព ៣០កន្ល ងទុកស   ប់ជម្ល ៀស  ជា ជន ពីទឹកជំនន់។ បុ៉ន្ត កង្វ ះថវិកា  ធនធា ន មនុស្ស 
សា  រតី  សហ  តិបត្ត ិកា រ និងសា មគ្គ ីភា ពក្ន ុងក ុម  តជា  ឧបសគ្គ  រា រា ងំ ដល់កា រ ស  បស  ួល 

 កប   យ  សិទ្ធ ភា ព  រវា ងសា  ប័នស   ប់ឆ្ល ើយតបនឹង   ះមហន្ត រា យ (កិច្ច  ជំុ ពិ   ះ 
 បល់  ជា មួយ ថា  ក់ដឹកនា ំមូលដា  ន ក្ន ុងខត្ត  ធិ៍ សា ត់ ឆា  ំ២០១៤)។

៥.២.៣ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់  ខត្ត កំពង់ឆា  ំង៥.២.៣ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់  ខត្ត កំពង់ឆា  ំង

ស្ទ ឹង   បា ក់រងឥទ្ធ ិពលពីទឹកជំនន់ កា ររា ំងស្ង ួត រន្ទ ះ ជំងឺ  ុនឈា ម ជំងឺឆ្ល ងសត្វ ចិញ្ច ឹម និង 
ព្ុយះភ្ល ៀង។ ដូច  ខត្ត កំពង់ធំ និង  ធិ៍ សា ត់ដរ ខត្ត កំពង់ឆា  ំង ទទួលកា រប៉ះពា ល់ជា សំខា ន់ពី 
ទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួត ។

អា ងស្ទ ឹង   បា ក់មា នភា ពរួសក  ិតខ្ព ស់  យសា រមា នកំណើន  ជា ជនយ៉ា ងលឿន និង 
ភា ពក ីក ។ កំណើន  ជា ជននា ំឲ្យមា នកា រ  ើ   ស់ធនធា នធម្ម ជា តិ  ើនហួសក  ិត   ដូចជា  ដី 
ទឹក និងផល   ឈើ ជា ដើម។ សហគមន៍ និងអា ជា  ធរ មូលដា  ន ក៏ធា  ប់បា នរា យកា រណ៍ពីរចរិល 
ន  ព័ន្ធ  អកូឡូសុី និងកា របា ត់បង់   ឈើដរ។ កា រកា ប់ បំផា  ញ   ឈើ មា ន  ើនពា សពញ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 យ  សា  រ សកម្ម ភា ពរស់   ចា ំថ្ង របស់  ជា ជនមូលដា  ន និងចំកា រធំៗលើដីសម្បទា ន ក្ន ុង    
ធម្ម ជា តិ ឧទ  នជា តិ និងតំបន់កា រពា រ នា ំឲ្យមា ន សំណឹកដី កា រថយចុះធនធា នទឹក និងទឹកហូរ ចុះ 

 ើន ហួសពក (Chem and Kim 2014)។

រូបភា ព៥.៣៖  ភទ និងភា ពធ្ង ន់ធ្ង រន   ះធម្ម ជា តិ  ខត្ត កំពង់ឆា  ំង

កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំង
កd�ិតធ្ងន់ធ្ងរ 

��C�ទ �ះមហន្តរាយ 
ទឹកជំនន់       ការរាំងស្ងួត        ព�្ុយះC្លៀង                     ជំងឺ                សត្វច¢�រាលដាល

ខ្លាំង 
មធ�្យម
ទាប

 ភព៖ សិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ខត្ត  ឆា  ំ២០១៤

សហគមន៍កសិករ  ើ   ស់ទឹកក្ន ុងខត្ត កំពង់ឆា  ំង មា នតួនា ទី  ប់  ងថទា ំ ហដា  រចនា  
សម្ព ័ន្ធ      ច  ព  និង ធ្វ ើកា រល ចកទឹក។  យសា រមា នសមត្ថ ភា ព  ខ  យ និង ធនធា ន 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ តិច  សហគមន៍ កសិករ  ើ   ស់ទឹកមិនទា ន់ដំណើរកា របា ន  គជ័យ ដូចកា ររំពឹងទុក 

 ះ ទ (Chem and Kim 2014)។

៥.៣ កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះក្ន ុងមូលដា  ន  យមា នកា រចូលរួម

ក ុមសិក  បា នវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ  នឹងអា កា សធា តុ  យមា ន កា រ ចូលរួម តា ម  
កា រ   យល់  ឃើញរបស់  ជា ជនមូលដា  នពី ភា ពងា យរង   ះ ភា ពរួស និងប    អភិបា ល កិច្ច ។ 
វិធីសា  ្ត  នះ  សម  ប   នឹង  ល   ធំ របស់ គ   ង ដលសំ  កលំអ សមត្ថ  ភា ព បន  ំុរបស់ 
សហគមន៍មូលដា  ន  នឹង កា រ     ួលអា កា សធា តុ។ វិធីសា  ្ត  នះ  ក៏ បំពញ  បា ន តា ម ត  ូវ 
កា រ  ន គ   ងផងដរ ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់ កា រធ្វ ើសចក្ត ី ស   ច ចិត្ត   តា ម រយៈ កា រ ចូល រួម ជា  
លក្ខ ណៈសា  បនា  កា រ តស៊ូ មតិ  យផ្អ កលើភស្ត ុតា ង និងកា រលើកកម្ព ស់ អភិបា លក ិច្ច   ឲ្យ មា ន 
កា រ  ឆ្ល ើយ តប កា រគិតដល់ផល   ជន៍  ប់គា   និងសមធម៌។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម (V&A) ជា វិធីសា  ្ត ពីក  មឡើង 
លើ (bottom-up approach) ស   ប់កំណត់ដំ  ះ   យដ៏សម  ប ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យ 

  ះ ថា  ក់ និងហា និភ័យ បណា្ខ  ល មក  ពី កា រ    លួអា កា សធា តុ (UKaid 2011; McNamara and 
Limalevu 2011)។   ជា  ចំណុចចា ប់ផ្ត ើម   ស   ប់ សកម្ម ភា ពសហគមន៍ គបា ន  ើ   ស់ចំណះដឹង 
បទពិ  ធន៍  និងឥរិយា បថរបស់សហគមន៍ លើកា រ    ួល   អា កា សធា តុ ក្ន ុងកា រវា យតម្ល ភា ព 
ងា យ រង   ះ និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ និងក្ន ុងកា ររៀបចំយុទ្ធ សា  ្ត  បន  ំុជា ក់លា ក់  ក្ន ុង មូលដា  ន 
(Kim et al. 2014)។

ក្ន ុងក្ន ុងកា រវា យតម្ល នះ មា នកា រកំណត់សំណួរ   វ   វសំខា ន់ៗពីរ៖

 តើកា រ    ួលអា កា សធា តុប៉ះពា ល់ក  ិតណា ដល់ ភា ពងា យរង   ះរបស់ អ្ន ក 
 ើ   ស់ ទឹកជា  ្ត ី និងបុរស?

 តើភា ពងា យរង   ះទា ំងនះ    ួលខុសគា  យា៉ ងណា   តា មវលា  និង តំបន់ 
ផ្សងៗ?

ភស្ត ុតា ងជា ក់ស្ដ ងពីភា ពងា យរង   ះ  ូវបា ន  មូល ធ្វ ើវិភា គ និងផ្ទ ៀងផា  ត់ជា មួយនឹង 
ទិន្ន ន័យ  ភពទី២ ដល បា ន មកពី ផនកា រ  កម្ម វិធីជា  ើន រួមទា ំង វិធា នកា របន  ំុនា នា ស   ប់  
កា ត់ បន្ថ យ ហា និភ័យ ព  ឹងសុវត្ថ ិភា ព ស្បៀងអា ហា រ កា ត់ បន្ថ យ ភា ពក ីក  និងលើកស្ទ ួយជីវភា ព 
រស់    កប  យចីរភា ព។

៥.៣.១ កា រ  ើសរីសសំណា ក និងកា រចុះសិក  ដល់កន្ល ង៥.៣.១ កា រ  ើសរីសសំណា ក និងកា រចុះសិក  ដល់កន្ល ង

កា រសិក  នះ  ើ   ស់វិធីសា  ្ត   វ   វ  យមា នកា រចូលរួមបបបរិមា ណវិស័យ និង 
គុណវិស័យ គួបផ្ំសគា     យមា ន កា រធ្វ ើសមា  សន៍តា ម  ួសា រ កា រពិភា ក  តា មក ុមស្ន ូល កា រធ្វ ើ 
សមា  សន៍សុីជ     និងសិកា្ខ  សា លា ផ្ទ ៀងផា  ត់។ ទិន្ន ន័យ  មូលយកបា នជា  ២ដំណា ក់ កា ល។

 ដំណា ក់កា លទី១ មា នកា រ  ើសរីស  យផា  ល់ និង  យ ចដន្យនូវ ៩០៧  ួសា រ  
  តំបន់ ស្ទ ឹង   បា ក់ ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និងស្ទ ឹងជីនិត  ស   ប់កា រធ្វ ើសមា  សបប សុី ជ   ។ 

សា  នភា ព លំ  ដា  ន និងភូមិ ធ្វ ើឲ្យកា រ  ើសរីសសំណា កតំណា ងឲ្យភទ  និង   ទីតា ំង   ភូមិ សា  ្ត  
មិន  បា នស្ម ើភា ពគា  ល្អ ទ។ ដើម្ីបផ្ទ ៀងផា  ត់ទិន្ន ន័យបរិមា ណវិស័យ មា ន  ពិភា ក   តា ម ក ុម ស្ន ូល 
ចំនួន ៦  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣ (១ឃុំ មា ន ១ក ុម ពិភា ក  )។ ស   ប់កា រ ពិភា ក   មួយ 
លើកៗ មា នរយៈពល  ហលពីរ ៉ ង មា នកា រ  ើសរីស  យ ចដន្យ នូវអ្ន ក ភូមិ ៥-៨ នា ក់ ឲ្យ 
មក ចូលរួម   យមា ន  ើ   ស់សំណួរណនា ំផង ដើម្ីប  មូល ព័ត៌មា ន លើ កា រ  យល់  ឃើញ  របស់ 
គា ត់  ស្ត ីពី ធនធា ន ធម្ម ជា តិ កា រទទួលបា នទឹក  ើ   ស់ និង សា  នភា ព   សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច ។

 ដំណា ក់កា លទី២ មា នកា រ  ើសរីស ៩០០  ួសា រ  យផា  ល់ និង  យចដន្យ ក្ន ុង 
ភូមិ ដដល ដើម្ីប  មូលព័ត៌មា នពីចំណះដឹងក្ន ុងមូលដា  នពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ ភា ពរួស និង 
សមត្ថ ភា ពបន  ំុ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

តា រា ង៥.១៖ ទំហំសំណា កបងចកតា ម ផ្ទ ងទឹកភ្ល ៀង ទីតា ំង និងភទរបស់ម  ួសា រ
ផ្ទ រង  
ទឹកភ្ល ៀង

សរុប ខ្សទឹក ខា ងលើ ខ្សទឹក ខា ងក  ម បុរស  ្ត ី
ដំណា ក់ 
កា លទី១

ដំណា ក់ 
កា លទី២

ដំណា ក់ 
កា លទី១

ដំណា ក់ 
កា លទី២

ដំណា ក់ 
កា លទី១

ដំណា ក់ 
កា លទី២

ដំណា ក់ 
កា លទី១

ដំណា ក់ 
កា លទី២

ដំណា ក់ 
កា លទី១

ដំណា ក់ 
កា លទី២

  បា ក់ 304 300 244 239   62   61 244 222 82 78

ជីនិត 304 300 183 182 118 118 253 248 48 52

 ធិ៍ សា ត់ 299 300 219 223    81   77 239 250 61 50

ក  ងសំណួរទា ំងអស់ដលបា នបំពញ និងពិនិត្យឡើងវិញហើយ បា នយក  បញ្ច ូលក្ន ុង
មូលដា  នទិន្ន ន័យមួយ (database) បនា  ប់មក ធ្វ ើ វិភា គស្ថ ិតិបបបរិយា យ (descriptive) និង បប 
ពិចា រណា  (inferential)។  សន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យ រង   ះ  បា នគណនា ឡើង  យ  ើវិធីសា  ្ត  
ដល Piya et al. (2012) បា ន  ើក្ន ុង កា រសិក  របស់ខ្ល ួន   ទស នបា៉ ល់។ បុ៉ន្ត  យសា រ
បរិបទជា ក់ស្ត ង    ួលខុសគា   ដូច្ន ះក៏មា ន កា រកត  ូវសូចនា ករខ្ល ះ  ក្ន ុងសមា សភា គនីមួយៗ 
(កា រគណនា  សូចនា ករ និង សន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះ មា នចុះក្ន ុងឧបសម្ព ័ន្ធ ៥.១)។

៥.៤ លទ្ធ ផលរកឃើញ និងកា រពិភា ក  

៥.៤.១ ភា ព  ឈម៥.៤.១ ភា ព  ឈម

ភា ព  ឈមមា នជា សំខា ន់ ទឹកជំនន់ កា ររា ំងស្ង ួត និងព្ុយះភ្ល ៀង ដលអ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍ 
ភា គ  ើន យល់ថា  គា ត់  ូវប៉ះជួបនឹងហា និភ័យទា ំងនះក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់ ហើយមួយចំនួនធំ សង្ក ត 
ឃើញថា  ទឹកជំនន់ និង កា ររា ំងស្ង ួត ជា មុខស ្ញ    ះថា  ក់ញឹកញា ប់ជា ងគ និងមា នកា របំផ្ល ិច 
បំផា  ញ ខា  ំង ជា ង កា លពី ១០ឆា  ំមុន។

៥.៤.១.១ ទឹកជំនន់  និងកា ររា ំងស្ង ួត

ជា ទូ    ហលពា ក់កណា្ខ  លនអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍សង្ក តឃើញថា  ទឹកជំនន់ (៤១%) 
និង  កា រ រា ំងស្ង ួត  (៥៥%)   កើតមា ន ញឹកញា ប់  ជា ងមុន (រូបភា ព៥.៤)។ ពួកគា ត់ ទទួលរង  កា រ   
ខូចខា ត   យសា រ   ះរា ំងស្ង ួត  ើនជា ងពីទឹកជំនន់ ហើយកា រយល់ ឃើញបប នះ  អា ច  ប ណា្ខ  ល 
មកពី កតា   ២យា៉ ង៖  ូវអា ច  ឹងរស់ឡើងវិញ បា ន ទា ំង  ុង ឬបា នខ្ល ះ ពីកា រ ជន់ លិច ធម្ម តា  និង 
ក្ន ុង រយៈ ពល ខ្ល ី (ពី៧   ១០ថ្ង ) បុ៉ន្ត ដំណា ំជា រឿយៗ   ូវខូតខា ត ទា ំង  ុង  យសា រ   ះ 
រា ំង ស្ង ួត។

ដូចមា នបងា  ញក្ន ុងរូបភា ព៥.៥   ប់ រហូតដល់ ៤៨% នអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍  តំបន់ 
ខា ង  ក  ម  ផ្ល ូវជា តិលខ៥ និងផ្ល ូវជា តិលខ៦ និង  ៣៨%  ន អ្ន ករស់  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ មា ន 
អា រម្ម ណ៍ថា  ទឹកជំនន់ កា ន់តកា  យជា រឿងធម្ម តា  ហើយ។  ះយា៉ ង នះ ក្ដ ី រហូតដល់ ៤០% ន 
អ្ន ក ឆ្ល ើយសមា  សន៍  តា មភូមិ ក្ន ុងតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើយល់ថា  ទឹកជំនន់កើតមា នតិចជា ងមុន។ 

 ជា ជន  ដល យល់ ថា    ះរា ំងស្ង ួតកើតមា ន កា ន់តញឹកញា ប់មា នចំនួនភា គរយខ្ព ស់ រហូត ដល់ 
៥៨% នអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍រស់  ក្ន ុងតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ និង ៤៨% ន អ្ន ក រស់  តំបន់ខ្សទឹក 
ខា ង ក  ម។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

រូបភា ព៥.៤៖ កា រយល់ឃើញរបស់  ជា ជនមូលដា  នពី ភា ពញឹកញា ប់នទឹកជំនន់ និង 
កា ររា ំង ស្ង ួតក្ន ុង  ១០ឆា  ំ   ចុងក  យ

21.94% 17.31%

37.16%
27.56%

40.90%
55.13%

ទឹកជំនន់

Gដ£�ល         តិចជាងមុន           ��ើនជាងមុន

 �ះរាំងស្ងួត

រូបភា ព៥.៥៖ កា រយល់ឃើញរបស់  ជា ជនមូលដា  នពីកា រផា  ស់ប្ត ូរភា ពញឹកញា ប់នទឹកជំនន់ 
និង   ះរា ំងស្ង ួត
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Gដ£�ល                 តិចជាងមុន              ��ើនជាងមុន
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��្ស�ទឹកខាងH�ម

��្ស�ទឹកខាងEើ

លទ្ធ ផលរកឃើញនះប   ក់ពីភា ព  ឹម  ូវន សា  នភា ពភូមិសា ្ត   និងអា កា សធា តុ ដល    
សង្ក ត ឃើញ។  ជា ជនរស់  តំបន់វា លទំនា ប  និង តំបន់ងា យមា នទឹកជន់លិច  បា ន  សង្ក ត ឃើញ  
ទឹកជំនន់  ចា ំឆា  ំ បុ៉ន្ត  ជា ជនរស់  ភា គខា ងលើ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង គា ត់ជួប នឹង ជំនន់ ទឹកភ្ល ៀង 
ញឹកញា ប់ ជា ងមុន  យសា រកា រ    ួលនអា ំងតង់សុីតទឹកភ្ល ៀង  និងគ  ប   ឈើ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

៥.៤.១.២   ចមា្ក  ររងផលប៉ះពា ល់

ទា ក់ទិននឹងដីកា ន់កា ប់តា ម  ួសា រវិញ គឃើញមា ន ១៧៤  ួសា រ មា នក  លដីពី 
១០.០០១ ម២ ដល់ ១៥.០០០ម២ និង ១២៤  សួា រ មា នក  លដីពី  ៥០០១ម២ ដល់ ១០.០០០ម២ ។
ក្ន ុង ចំ  ម ៩០៧  ួសា រ ឆ្ល ើយសមា  សន៍ មា ន ៩០២  ួសា រ (៩៩,៤%) មា នដីផា  ល់ខ្ល ូន ហើយ 
៥   ួសា រ (០,៦%) មិនមា ន ដីទ។ ទា ក់ទិននឹងដី   វិញ មា ន ១៣៦  ួសា រ (ជិតដល់ ១៥%) 
មិនមា នដី   ទ ហើយ ២៤២  ួសា រ មា នដី   តិចជា ង ១ហិកតា ។ សរុបមក     ួសា រ ភា គ  

 ើន  មា នក  លដីសរុបស   ប់រស់   និងដា ំដំណា ំ ពី ០,៥ ដល់ ២,៥ហិកតា ។ ពួកគា ត់ មា ន   
 ើន   ជា ងមួយ ក  ល ដី ហើយតា មធម្ម តា វា ស្ថ ិត  កន្ល ងខុសៗគា  ។ ជិតដល់ ៦២% ន អ្ន ក ឆ្ល ើយ 

សមា  សន៍បា ន   ប់ថា   គា ត់មា ន ១ក  លដីកសិកម្ម  បា នរងផលប៉ះពា ល់ពី   ះ ធម្ម ជា តិ ហើយ 
មា ន ខ្ល ះទៀតរា យកា រណ៍ថា  គា ត់មា នរហូតដល់  ៤ ឬ ៥ ក  លដី បា នរងផលប៉ះពា ល់។ ជា ង ៨០% 
ន ក  ល ដី ទា ំង  ះ ជា ដី   ។

រូបភា ព៥.៦៖ ភា គរយនក  លដីកសិកម្ម រងផលប៉ះពា ល់ពី   ះធម្ម ជា តិ

61.5%

29.3%

8.0%
1.1% 0.2%ភា

គរ
យ

អ្នក
¤

្លើយ
ស

ម្ភា
ស

ន៍

ក�្បាលដី១ប៉ះពាល់     ក�្បាលដី២ប៉ះពាល់     ក�្បាលដី៣ប៉ះពាល់      ក�្បាលដី៤ប៉ះពាល់      ក�្បាលដី៥ប៉ះពាល់

៥.៤.១.៣ សន្ទ ស្សន៍ភា ព  ឈម

កា រគណនា សន្ទ ស្សន៍ប៉ះជួប ដលក្ន ុង  ះ មា នគិតបញ្ច ូលតចំនួនដងន   ះ ធម្ម ជា តិ 
បា ន   រា យកា រណ៍ ឡើង គឺបា ន បងា  ញ ថា  ទឹកជំនន់ចូលរួម  ើនជា ងគក្ន ុងក  ិតប៉ះជួប។ ក្ន ុង 
ចំ  ម   ផ្ទ  រងទឹងភ្ល ៀងទា ំង៣ ស្ទ ឹងជីនិតប៉ះជួបនឹង   ះធម្ម ជា តិ  ើនជា ងគ។   ះយា៉ ងនះក្ត ី 
កា រ   រា ំង ស្ង ួតមិនមនជា ប   ចម្បង   ស្ទ ឹងជីនិតទ ជា ពិសស  ជំុវិញអា ងស្ត ុកទឹក និងក្ន ុង តំបន់ 
មា ន   ព័ន្ធ   ច  ព។ គិតជា រួម ព្ុយះភ្ល ៀងរន្ទ ះ ចូលរួម  ើនជា ងគក្ន ុងកំណើន សន្ទ ស្សន៍ ប៉ះជួប 
ហើយ បនា  ប់មក គឺ ទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួត។ កា ររា ំងស្ង ួតមា ន ស ្ញ  អវិជ្ជ មា ន ដល មា នន័យថា  
បើធៀប នឹង   ះមហន្ត រា យដទទៀត វា ចូលរួមចំណកតិចជា ងគក្ន ុង កំណើន សន្ទ ស្សន៍ ប៉ះ ជួប។

តា រា ង៥.២៖ ទម្ង ន់ និងភា ពញឹកញា ប់ជា មធ្យមន   ះធម្ម ជា តិ ក្ន ុង ៥០ឆា  ំចុងក  យ

  ះធម្ម ជា តិ ទម្ង ន់   បា ក់ ជីនិត  ធិ៍ សា ត់

ទឹកជំនន់ 0.42 4.50 5.33 4.67
កា ររា ំងស្ង ួត -0.46 4.50 0.67 2.00
ព្ុយះភ្ល ៀងរន្ទ ះ 0.78 3.00 5.67 0.00
កំណត់សំគា ល់៖ ទម្ង ន់តំណា ងឲ្យសា រៈសំខា ន់ធៀបនអថរ គិតតា មខា  តពី -១ ដល់ +១  យ -១ = មិនសូវសំខា ន់ 

ហើយ +១ =  សំខា ន់ណា ស់
 ភព៖ សិកា្ខ  សា លា ថា  ក់ខត្ត  ខត្ត កំពង់ឆា  ំង កំពង់ធំ និង  ធិ៍ សា ត់ ឆា  ំ២០១៤
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

ក្ន ុងចំ  មផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣ អ្ន ករស់  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងជីនិត មា នក  ិត  ឈមនឹង 
ហា និភ័យអា កា សធា តុខ្ព ស់ជា ងគ។ ជា លក្ខ ណៈភូមិសា  ្ត  អ្ន ករស់  ក្ន ុងតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ 
ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់ និងស្ទ ឹងជីនិត ងា យ  ឈមនឹងហា និភ័យអា កា សធា តុជា ង។ ក្ន ុងផ្ទ  រង 
ទឹក ភ្ល ៀង  ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និង ស្ទ ឹង   បា ក់ ម  ួសា រជា បុរស  ឈមមុខនឹងហា និភ័យ អា កា សធា តុ    

 ើន ជា ង ម  ួសា រជា  ្ត ី (រូបភា ព៥.៧)។  ជា ជនគិតថា   ឹត្ត ិកា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រទា ំងអស់ នះ នឹង 
កើត មា ន ញឹកញា ប់ជា ងមុន និងខា  ងំៗ ជា ងមុន  យអ្ន ករស់  តំបន់ខ្សទឹកខា ងក  ម បា ន សង្ក ត 
ឃើញទឹកជំនន់កើតមា ន កា ន់តញឹកញា ប់ រីឯអ្ន ករស់  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ បា នសង្ក តឃើញ 
កា រ រា ំងស្ង ួតកើតមា ន  ើនជា ងមុន។

រូបភា ព៥.៧៖ សន្ទ ស្សន៍ភា ព  ឈម គិតតា មទីតា ំង និងភទម  ួសា រ

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

$�%ក់

��្ស�ទឹកខាងEើ     ��្ស�ទឹកខាងH�ម       ��ុស            ?�ី្ត

ជីនិត

!ធិ៍សាត់

៥.៤.២ ភា ពរួស៥.៤.២ ភា ពរួស

 ឥទ្ធ ិពលនភា ព  ឈមមុខស ្ញ    ះថា  ក់ នា ពលបច្ច ុប្បន្ន  និង  អនា គត  លើ 
 ព័ន្ធ   ស   ល ភា ពងា យរង   ះ  វា អា  ័យ លើ ភា ពរួស និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុន  ព័ន្ធ  ះ។ 

ភា ព រួស  នឹងមុខស ្ញ     ះថា  ក់ អា កា សធា តុ  គឺជា   ក  ិត ដល  ព័ន្ធ  មួយ អា ចឆ្ល ើយ តប   
នឹង   កា រ    ួលលក្ខ ខណ អា កា សធា តុ ហើយវា អា  ័យលើ ផលិតភា ព និងដំណើកា រន  ព័ន្ធ  
អកូឡូសុី និងចមា  យ ពីធនធា ន សំខា ន់ ៗ   ដូចជា  ទឹក និង  ឿងស  ួលកា រ (ឧទា ហរណ៍ ទីទួល 
សុវត្ថ ិភា ព)។

៥.៤.២.១ ធនធា នទឹក

ទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះ

មួយភា គធំន  ួសា រ  ជនបទពឹងផ្អ កលើ ទឹកភ្ល ៀង និងទឹកក  មដី ជា  ភពទឹកសំខា ន់ 
ស   ប់ គា ត់។  មា ណ ៤០% ន  ជា ជន  មូលដា  ន  ើ   ស់ទឹកភ្ល ៀងស   ប់ត  ូវកា រក្ន ុង
ផ្ទ ះ  រដូវវស    លគឺ ២៣% (៣៦%   រដូវ   ំង)  ើទឹកអណ្ណ ូងជីក និង ១៨% (២៩% 

 រដូវ   ំង)  ើទឹកអណ្ណ ូងខួង។ មា ន  ួសា រតិចតួចណា ស់   (១,៥%   រដូវវស    និង ២,៤% 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

  រដូវ   ំង) ដលមា នលទ្ធ ភា ពតភា  ប់នឹង បណា្ខ  ញផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា  ត (ទឹករូ៉បី៊ន)។

រូបភា ព៥.៨៖  ភពទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះ
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ទឹកC្លៀង        អណ្ទូងលូ     អណ្ទូងស្នប់          ទ�្ល�           ក�្បាលរូ៉បី៊©�      ពាង             ª�្ស�ងៗ

រដូវវស�្សា

រដូវ^�ំង

មា នអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ត ៣៨,៧% បុ៉   ះដលជួបប   កង្វ ះទឹក  ើ   ស់ក្ន ុង ផ្ទ ះ 
ហើយ   ូវ ទិញទឹក ឬជួល គ ដឹកទឹកមកផ្ទ ះ។  ួសា រ  មា ណពីរភា គបី (១០៧ ក្ន ុង ២៤៩) បា ន 
រា យកា រណ៍ថា  គា ត់  ូវចំណា យ  លើទឹករហូតដល់ ១០.០០០រៀល/ខ  រដូវ   ំង រីឯ  ួសា រ 
ពា ក់ កណា្ខ  លទៀត (៥៥ ក្ន ុង ១០៦) ចំណា យរហូតដល់ ១០.០០០រៀល/ខ ក្ន ុងរដូវវស  ។

អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ភា គ  ើន   ប់ថា  ទឹកមា នគុណភា ពទឹកល្អ ក្ន ុងទា ំងពីររដូវ ហើយមា ន 
 មា ណ ២០% ដលនិយា យថា    ទឹកមា ន គុណភា ពអន់ ហើយគា ត់  ូវដា ំវា ឲ្យឆ្អ ិន ឬ   ះវា ឲ្យ 

សា  តមុនពលផឹក។

រូបភា ព៥.៩៖ ចម្ល ើយតប  នឹងគុណភា ពទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះ
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ល្អណាស់                         ល្អ                             អន់                         អន់ខ្លាំង

រដូវវស�្សា
រដូវ^�ំង
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

បុរសទទួលបន្ទ ុក  យកទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះ បុ៉ន្ត  ្ត ីក៏ជួយ ចករំលក បន្ទ ុក 
នះ  ើនដរ (៤៦% ក្ន ុងរដូវវស   និង ៤២% ក្ន ុងរដូវ   ំង) (រូបភា ព៥.១០) ។ កុមា រ ៣% ក៏ 
បា ន ជួយ  យកទឹកដរ។

រូបភា ពទី៥.១០៖ អ្ន ក  យកទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះ
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46.0%  
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រដូវវស�្សា

រដូវ^�ំង

បុរស                            ?្ត�ី                            កុមារ                            ª�្ស�ងៗ

សរុបមក ជា ង ៦១% នអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ មិនមា នប   ក្ន ុងកា ររកបា នទឹកស   ប់ កា រ 
 ើ   ស់  ក្ន ុងផ្ទ ះទ ហើយ ៣៩% ទៀតមា នប   ។ តួលខនះបងា  ញថា  លទ្ធ ភា ពមា នទឹកសា  ត 
 ើ   ស់ក្ន ុង ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី វា ខ្ព ស់ជា ង ក  ិតមធ្យម  ជនបទទួទា ំង  ទស  ឹម 

៤៤,៥% NSDP 2014-18 (RGC 2014)។ បុ៉ន្ត   មា ន ប    ើន  ក្ន ុង កា រទទួលបា នទឹកពី  ភព 
ល្អ    សើរឡើង   ះមា ន  ជា ជនតិចជា ង ២% ដលបា នតភា  ប់នឹងបណា្ខ  ញផ្គ ត់ផ្គ ង់ ទឹកសា  ត 
រីឯ ភា គ  ើន  ូវ  យកទឹកពី  ភពមា នគុណភា ពមិន ច  ស់លា ស់។ ជិត ៥០% ន  ជា ជន មា ន 

 ទប   ទឹក គា ត់  ូវ   ះទឹក ឬដា ំទឹកស   ប់ផឹក រីឯ ២២% ទៀត គា ត់   ងជីក ឬ ខួងអណ្ណ ូង 
(  យ មិនបា នពិនិត្យផ្ទ ៀងផា  ត់ឲ្យបា ន  ឹម  ូវលើ គុណភា ពទឹកក  មដី ទ) និង  មា ណ ១៤% 
ទៀត   ងដា ក់  ើធុងទឹក ឬពា ងទឹក។

កា រដា ំដុះ  យពឹងផ្អ ក  លើទឹក  ក  មដី និងកា រ  ើ   ស់ទឹកក  មដីលើស កំណត់ 
អា ច បណា្ខ  ល ឲ្យមា នប   គុណភា ពទឹក ជា ពិសស កា របំពុល  យសា រធា តុអា សនិច។ ទឹក 
ក  ម  ដី   កន្ល ងខ្ល ះក្ន ុង តំបន់សិក   មា នកា របំពុល  យអា សនិចក  ិតពី មធ្យម   ខ្ព ស់ 
(MOWRAM 2013)។ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ទឹកស   ប់កសិកម្ម 

កសិកម្ម  កម្ព ុជា   ជា ពិសសផលិតកម្ម  ូវ (ស្ម ើនឹង ៨៥% នផលិតកម្ម  ដំណា ំ សរុប ) 
 ើ   ស់ទឹកអស់ ៩៣៣០ លា នម៣ ឬ ៩០% នទឹក  ើ   ស់សរុប (MOWRAM 2013)។

កា រវិភា គលើកា រ   ច  ពក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣ បងា  ញពី កា រពឹងផ្អ កក  ិតខ្ព ស់លើ
ទឹកភ្ល ៀង និងទឹកស្ទ ឹង។ កម្ព ស់ទឹកស្ទ ឹងឡើងចុះខា  ំង  តា មរដូវ។  ព័ន្ធ ស   ប់ស្ដ ុកទឹកឲ្យបា ន 
សម  ប  ខ្វ ះខា ត ហើយ បទបញ្ញ ត្ត ិលើ   ព័ន្ធ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកក៏សងឹតគា  ន (សូមមើលជំពូក២-៤)។ 
កសិករ  ើ   ស់ទឹកពី  ភព ខុសៗ គា      តា ម រដូវ។   រដូវវស   កសិករ ៧១% ពឹងផ្អ កទា ំង 

 ុង  លើភ្ល ៀងធា  ក់ផា  ល់ស   ប់ កា រ   ច  ពដំណា ំ ហើយ ១៦%  ើ   ស់ ទឹកពី អូរ/ស្ទ ឹង 
ធម្ម ជា តិ និង ៩% ទៀត  ើ   ស់ទឹកពី  ឡា យ (រូបភា ព៥.១១)។  រដូវ   ំង កសិករ  មា ណ 
៣៥%   ើ   ស់ទឹកស្ទ ឹងស   ប់កា រ   ច  ព ២៤% ទៀត  ើ   ស់ទឹកពី  ឡា យ និង ៩% 

 ើ   ស់ ទឹកពី  ះ និងបឹង។

រូបភា ព៥.១១៖  ភពទឹកស   ប់កា រ   ច  ពក្ន ុងកសិកម្ម 
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ទឹកC្លៀង      ��ឡាយ    អណ្ទូងស្នប់    ទឹកH�មដី     ទ�្ល�/ស្ទឹង     បឹង/?�ះ    ��ភពª�្ស�ងៗ
                  ស®�ប់កសិកម្ម

ជិត ៨១% នអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍   ប់ថា   ប   ទឹកចម្បងក្ន ុងកា រធ្វ ើកសិកម្ម គា ត់ គឺកា រ 
រា ំង ស្ង ួត ឬទឹកជំនន់ ឬទា ំងពីរមុខ បុ៉ន្ត  ១៩% ទៀតរា យកា រណ៍ មិនមា នប   ទឹក  ទឡើងទ។ 

 មា ណ  ១៥% នអ្ន ករស់   តំបន់ខ្សទឹកខា ងក  ម និង ២១% នអ្ន ករស់  ខ្សទឹកខា ងលើ 
មា ន  ទឹក  ប់   ន់ស   ប់កសិកម្ម របស់ខ្ល ួន។

៥.៤.២.២ ផលិតភា ពដំណា ំ

រហូតដល់ ៤៦% នអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ដលធ្វ ើកា រក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម យល់ឃើញថា  
ផលិតកម្ម  បា នកើនឡើង តបន្ត ិច ធៀបនឹងកា លពី ១០ឆា  ំមុន  បុ៉ន្ត  ៣៨% ទៀតយល់ថា  ផលិតកម្ម   
បា ន ទា ប ជា ងមុន។ អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ ភា គ  ើនបា រម្ភ ថា  ផលិតកម្ម ដំណា ំទា បជា ងមុន អា ច 
ប៉ះពា ល់ ដល់   ក់ ចំណូល និងសន្ត ិសុខស្បៀងរបស់គា ត់។ រូបភា ព៥.១២ បងា  ញពី ប    សំខា ន់ៗ 
ដល  កា ត់ បន្ថ យទិន្ន ផលដំណា ំ។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

រូបភា ព៥.១២៖ កា រយល់ឃើញពីផលិតកម្ម ដំណា ំក្ន ុង ១០ឆា  ំចុងក  យ

ដ£�ល
14%

 ¯ើនបន្តិច
46%

¯ើន��ើន
2%

ª�្ស�ង�ៀត
45%

ការរាំងស្ងួត 
19%

ថយជីជាតិ 
19%

ខ្វះទឹក 
17%

តិចជាងមុន
38%

៥.៤.២.៣ កា រនសា ទ និងធនធា នជលផល

 មា ណពា ក់កណា្ខ  លនអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍   ប់ថា  គា ត់  មូលយកធនធា នជលផល 
(កា  ម កង្ក ប ខ្យង និងបងា្គ  ) និង នសា ទ  ីពី  ព័ន្ធ អកូឡូសុីធម្ម ជា តិ  ព័ទ្ធ ជំុវិញ ហើយចា ត់ 
ទុក  វា ជា  ភពអា ហា រសំខា ន់ បំផុតបនា  ប់ពី  ូវ។ អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ជិតដល់ ៩៦%  និយា យ ថា  

 ី និងធនធា នជលផលសព្វ ថ្ង  មា នតិចជា ង កា លពី ១០ឆា  ំមុន ហើយគា ត់យល់ថា  គឺ  យ សា រ 
ចំនួន អ្ន ក នសា ទកើនឡើង រីឯគុណភា ព  ីថយចុះ។ ដូចមា នបងា  ញក្ន ុង រូបភា ព ៥.១៣ មូល ហតុ 
ធំ បំផុតនកា រថយចុះ ធនធា ន ជលផល ដលគបា នរា យកា រណ៍ ឡើង គឺកា រ នសា ទ  ខុស ច  ប់។ 
កា រ     ួលអា កា សធា តុ និងសីតុណ ភា ព ក៏គយល់ថា   បា នចូលរួម ក្ន ុងកា រ បា ត់បង់ ធនធា ន 
ទា ំង  នះដរ។ កា របា ត់បង់ធនធា ន និងកា រពឹងផ្អ កខា  ំងលើជលផល ធ្វ ើឲ្យ ក  ិត ភា ព រួស របស់ 
សហគមន៍ កើនខ្ព ស់ដរ។

រូបភា ព៥.១៣៖ កា រយល់ឃើញពីសា  នភា ពធនធា នជលផល និងផល  ី ក្ន ុង ១០ឆា  ំចុងក  យ

ដ£�ល
2%

��ើនជាង
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

៥.៤.២.៤ សន្ទ ស្សន៍ភា ពរួស

 ងតា ម កា រគណនា  សន្ទ ស្សន៍ភា ពរួស  ះ កតា  ធំជា ងគដលបង្ក ើនភា ពរួស  នឹង 
ហា និភ័យ  អា កា សធា តុ  គឺ   ក់ចំណូលក្ន ុង  ួសា របា នពី  ភពពឹងផ្អ កលើធនធា នធម្ម ជា តិ (ដូចជា  

  ក់ ចំណូល បា ន ពី កា រធ្វ ើកសិកម្ម  នសា ទ និង   ឈើ)។ កតា  ធំទី២ គឺ ផ្ទ ដីរងផលប៉ះពា ល់ ពី  
  ះ មហន្ត រា យ  និងកតា   បនា  ប់ ទៀត គឺដីមា នដំណា ំរងផលប៉ះពា ល់។ កតា  កា ត់បន្ថ យកក  ិតភា ព 

រួស មា នដូច ជា ៖ ចំនួនអ្ន កសា  ប់  យសា រ   ះមហន្ត រា យ ឬមុខស ្ញ    ះថា  ក់នធា តុអា កា ស 
និង ចំណក ន   ក់ ក   ក្ន ុង ចំណូល  ួសា រ។

តា រា ង៥.៣៖ តម្ល មធ្យម ទម្ង ន់ និងសូចនា ករភា ពរួស ក្ន ុង ៥០ឆា  ំចុងក  យ

សូចនា ករ ទម្ង ន់ បូកចូលគា    បា ក់ ជីនិត  ធិ៍ សា ត់

អ្ន កសា  ប់ (ចំនួន) -0.01 0.012 0.01 0.01 0.03
ដីប៉ះពា ល់ (ហត) 0.20 1.09 0.45 1.14 1.68
សត្វ ចិញ្ច ឹមប៉ះពា ល់ 
(ក  ល)

0.03 3.33 2.79 4.24 2.97

ដំណា ំប៉ះពា ល់ (ហត) 0.10 0.76 0.68 0.69 0.90
% ចំណូលពីធនធា ន 
ធម្ម ជា តិ ក្ន ុងច ំណូល 

 ួសា រ

0.69 46.14 36.41 44.94 57.07

%   ក់ខក្ន ុង ចំណូល 
 ួសា រ

-0.69 53.86 63.59 55.06 42.93

 ភព៖ អង្ក តដល់កន្ល ង ខកុម្ភ ៈ ២០១៥

ពិន្ទ ុសរុបនភា ពរួសស   ប់ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនីមួយៗ មា នបងា  ញក្ន ុង រូបភា ព៥.១៤។ ផ្ទ  រង  
ទឹកភ្ល ៀង ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់មា នភា ពរួសខ្ព ស់ជា ងគ  យមា ន អ   សា  ប់មនុស្សខ្ព ស់ជា ងគ, ផ្ទ ដី 
និង ដំណា ំរង  ផល ប៉ះពា ល់  ើនជា ងគ, ចំណកន   ក់ចំណូលពឹងផ្អ កលើធនធា ន ធម្ម ជា តិ ខ្ព ស់ 
ជា ងគ និងចំណកន   ក់ក   ទា បជា ងគ ក្ន ុងចំណូលសរុប។  ជា ជន រស់  តំបន់ ខ្ស ទឹក 
ខា ង ក  ម ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និងស្ទ ឹង   បា ក់ មា នភា ពរួសខ្ព ស់ជា ង  ជា ជន រស់ 

  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ   ះ  ូវជួប ទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួតញឹកញា ប់ជា ង។

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  ជា ជនរស់  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ មា នភា ពរួសខ្ព ស់ជា ង 
 ជា ជន  រស់   ខ្សទឹកខា ងក  ម    ះមា នកា រពឹងផ្ន កខា  ំងជា ង  លើ ធនធា នធម្ម ជា តិ។    

ផ្ទ    រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់  និងស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ ម  ួសា រជា  ្ត ី មា នភា ពរួស ខ្ព ស់ជា ង ម  ួសា រ  
ជា  បុរស     ះកសិផលរបស់ពួកគា ត់  ូវ   ះមហន្ត រា យបំផា  ញអស់  ើន ជា ង។  ផ្ទ រង ទឹក ភ្ល ៀង 
ស្ទ ឹង ជីនិត មា នសា  នភា ពផ្ទ ុយគា    ឡះ  យសា រតម  ួសា រជា បុរស មា ន ចំណូល   ពឹង ផ្ន ក  លើ 
ធនធា នធម្ម ជា តិ  ើនជា ង  ម  ួសា រ ជា  ្ត  ី ដលធ្វ ើឲ្យពិន្ទ ុសន្ទ ស្សន៍ភា ពរួស របស់ គា ត់ មា ន ក  ិត 
ខ្ព ស់  នឹងហា និភ័យអា កា សធា តុ។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

រូបភា ព៥.១៤៖ សន្ទ ស្សន៍ភា ពរួសសរុប គិតតា មទីតា ំង និងភទម  ួសា រ
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៥.៥ សមត្ថ ភា ពបន  ំុ

៥.៥.១ ទិដ្ឋ ភា ពទូ  ៥.៥.១ ទិដ្ឋ ភា ពទូ  

សមត្ថ ភា ពបន  ំុ គឺជា សមត្ថ ភា ពទប់ទល់ និងស  បខ្ល ួន  នឹងផលប៉ះពា ល់នមុខស ្ញ  
  ះ ថា  ក់ និងសា  រជីវភា ពឡើង  វិញ (MOE 2013)។ សមត្ថ ភា ពទប់ទល់ និងបន  ំុ  ូវផ្អ កលើ 

កតា   ជា  ើនខា ង សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច  សា  ប័ន និង  លន  បា យ ក្ន ុង  ះមា នទា ំង ធនធា នអា ច 
រកបា ន (ធម្ម ជា តិ សដ្ឋ កិច្ច   សង្គ ម)  ព្យសម្បត្ត ិ អំណា ច ឥទ្ធ ិពល  ទីតា ំងដល  ជា ជនរស់   
និង ទា ញយកធនធា ន កា រយល់ឃើញ និងវា យតម្ល លើហា និភ័យ និងឆន្ទ ៈធ្វ ើកា របន  ំុ (MOE and 
UNDP 2011)។ ផ្ន កនះ   តលើលទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ ធនធា នសង្គ មនិងសដ្ឋ កិច្ច  ធនធា ន 
ធម្ម ជា តិ កា រយល់ឃើញ ពីហា និភ័យ អា កា សធា តុ និងឆន្ទ ៈធ្វ ើកា រ បន  ំុ។ រីឯអភិបា លកិច្ច  និងកា រ 

 ើ   ស់  ទុនផ្ន កន  បា យ គឺមា នពិភា ក  ក្ន ុងជំពូកទី៦ និងជំពូកទី៧។

 ក្ន ុងចំ  មធនធា នទា ំង៥ ចុះក្ន ុងតា រា ង៥.៤ ធនធា នមនុស្សមា នឥទ្ធ ិពលខា  ំងជា ង គ  ក្ន ុង 
កា រ   បង្ក ើន សមត្ថ ភា ពបន  ំុ  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ   ះមហន្ត រា យ និងវិបត្ត ិផ្សងៗ។   
ក្ន ុង ធនធា ន មនុស្ស ក  ិតកា រអប់រំជា កតា  ខា  ំងជា ងគ  រីឯកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លមា នឥទ្ធ ិពល ខ  យ 
ជា ង គ  ហើយអនុបា ត អ្ន កពឹងអា  ័យអវិជ្ជ មា នបងា  ញពកីា រថយចុះសមត្ថ ភា ពបន  ំុ។ កតា  មា ន 
ឥទ្ធ ិពល ខា  ំងបនា  ប់ពីធនធា នមនុស្ស គឺ  ព្យរូបវ័ន្ត  ក្ន ុង  ះ ផ្ទ ះធន់នឹង   ះមហន្ត រា យមា ន ឥទ្ធ ិពល  
ខា  ំងជា ងគ  លើសមត្ថ ភា ពបន  ំុ។ កា រមា ន ទូរស័ព្ទ ដ ឬវិទ្ុយ ក៏បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពបន  ំុដរ   ះ  

 ជា ជន អា ចទទួលបា នកា រ  កា សអា សន្ន  និងព័ត៌មា នពី   ះ មហន្ត រា យជា មុន រីឯដីធ្ល ី មា ន កា រ
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកជា កតា  មា នឥទ្ធ ិពលខ  យជា ងគក្ន ុងផ្ន កនះ។ ធនធា ន ធម្ម ជា តិមា ន ឥទ្ធ ិពលខ  យ 
ជា ង គ ក្ន ុងកា រកលំអសមត្ថ ភា ពបន  ំុ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

តា រា ង៥.៤៖ សន្ទ ស្សន៍សមត្ថ ភា ពបន  ំុបូកចូលគា   សន្ទ ស្សន៍រងផ្ំសគា   និងសូចនា កររួមផ្ំស

 ព្យរូបវន្ត  
(0.55)

 ភទផ្ទ ះ (0.42)
ទូរស័ព្ទ ដ និងវិទ្ុយ (0.39)
ដីមា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក (0.21)

ធនធា នមនុស្ស
(0.59)

កា រអប់រំ (0.47)
អនុបា តពឹងផ្អ ក (-0.03)
កា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល (0.28)

ធនធា នធម្ម ជា តិ 
(0.07)

ដីមិនសូវមា នផលិតភា ព (-0.12)
កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកពី  ភពធម្ម ជា តិ (0.04)

ធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
(0.51)

  ក់ចំណូល  ួសា រ  ចា ំឆា  ំ (0.39)
ឯកតា ស្ត ង់ដា សត្វ ចិញ្ច ឹម (0.33)

  ក់សន្សំ (0.022)

ធនធា នសង្គ ម 
(0.27)

សមា ជិកភា ពក្ន ុងអង្គ កា រសហគមន៍ (0.10)
លទ្ធ ភា ពទទួលបា នឥណទា ន (0.18)

សំគា ល់៖ តួលខក្ន ុងរង្វ ង់ក ចក គឺជា ទម្ង ន់បា នមកពីសមា សធា តុចម្បងគទី១ ហើយយកមកធ្វ ើជា  ទម្ង ន់ស   ប់ 
សូចនា ករពា ក់ព័ន្ធ  (bi)

តា រា ង៥.៥ ពិពណ៌នា អំពីតម្ល សមត្ថ ភា ពបន  ំុនធនធា នទា ំង៥ តា មអា ងរងទឹកភ្ល ៀង។  
សូច នា ករ  ទី១  គឺ ផ្ទ ះធន់ នឹង     ះ មហន្ត រា យ ហើយ  ជា ជន  ស្ទ ឹងជីនិត មា នវា  ើនជា ងគ។ 
សូច នា ករ  ទា ំងអស់  ក្ន ុង ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ទា ំង៣  គឺ  ហា ក់  ហលគា   លើក លងតស   ប់   ក់ 
ចំណូល   ចា ំឆា  ំ និង   ក់សន្សំ ក្ន ុង  ួសា រ។  ជា ជន  ស្ទ ឹងជីនិតមា ន   ក់ចំណូលខ្ព ស់ជា ងគ 

 យ  សា រ មា ន   ជីវភា ពសម្ូបរបប   ះ ក  ពី កា រធ្វ ើកសិកម្ម   គា ត់អា ច  មូលផល និង អនុផល 
  ឈើ  បា ន។ រីឯ  ជា ជន  ស្ទ ឹង   បា ក់វិញ គា ត់មា ន   ក់សន្សំ  ើនជា ងគ។

សរុបមក សមត្ថ ភា ពបន  ំុ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិតខ្ព ស់ជា ងគ  យសា រ   ក់ 
ចំណូល   ដុល ក្ន ុង  ួសា រមា នក  ិតខ្ព ស់ (រូបភា ព៥.១៥)។   ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ស្ទ ឹង   បា ក់ និង 
ស្ទ ឹង  ជីនិត  ជា ជនរស់  តំបន់ ខ្សទឹកខា ងក  ម មា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុខ្ព ស់ជា ង អ្ន ក រស់   ខ្ស  
ទឹក   ខា ងលើ    ះគា ត់មា នធនធា នទា ំង៥  ើនជា ង។  បុ៉ន្ត  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់  

 ជា ជន    រស់   ខ្ស ទឹកខា ងលើ មា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុខ្ព ស់ ជា ង អ្ន ករស់  ខ្សទឹកខា ងក  ម   ះ 
គា ត់  មា នធនធា នរូបវ័ន្ត   ធនធា នធម្ម ជា តិ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនធា ន សង្គ ម   ើនជា ង។ សមត្ថ ភា ព បន  ំុ  

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនីមួយៗគិតតា មទីតា ំង  មា នសា រៈសំខា ន់  ក  ិត  ១ និង ៥% (តា រា ងA1 
ឧបសម្ព ័ន្ធ ៥.១)។

ម  ួសា រជា  ្ត ី  ស្ទ ឹង   បា ក់ និងស្ទ ឹងជីនិត មា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុខ្ព ស់ជា ង ម  ួសា រ 
ជា បុរស បុ៉ន្ត លទ្ធ ផលនះ មិនមា នសា រៈសំខា ន់ខា ង  ស្ថ ិតិទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ  ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់   
ម  ួសា រ ជា បុរស  មា ន សមត្ថ ភា ព បន  ំុខ្ព ស់ ជា ង  ម  ួសា រ ជា   ្ត ី  យសា រគា ត់អា ច  ើ   ស់ 
ធន ធា ន   បា ន  ើនជា ង ហើយលទ្ធ ផលនះ  មិនសា រៈសំខា ន់ខា ង  ស្ថ ិតិទ (តា រា ង A2 ឧបសម្ព ័ន្ធ  
៥.១)។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

តា រា ង៥.៥៖ តម្ល មធ្យម (mean) ស   ប់សូចនា ករសមត្ថ ភា ពបន  ំុ

សូចនា ករ បូកចូលគា    បា ក់ ជីនិត  ធិ៍ សា ត់ តម្ល  P

 ព្យរូបវន្ត  ព្យរូបវន្ត 

 ភទផ្ទ ះ (មធ្យម-mean) 2.30 2.25 2.54 2.10 0.00***

សមា  រស   ប់ ទទួលព័ត៌មា ន 
(ទូរស័ព្ទ ដ, វិទ្ុយ)

0.92 0.95 0.94 0.87 0.00***

ដីមា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង ់ទឹក  ប់   ន់ 53.79 68.57 57.61 34.82 0.00***

ធនធា នមនុស្សធនធា នមនុស្ស

ជំនា ញ ខ្ព ស់ក្ន ុង  ួសា រ 7.39 7.50 7.56 7.12 0.220

អនុបា តកា រ ពឹងផ្អ ក 2.15 1.99 2.21 2.24 0.07*

វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  ឬវិជា  ជីវៈ 
ចូលរួម  យ សមា ជិក  ួសា រ

2.15 1.99 2.21 2.24 0.07*

ធនធា នធម្ម ជា តិ ធនធា នធម្ម ជា តិ 

ដីកា ន់កា ប់មិន សូវ មា ន 
 ផលិតភា ព (%)

53.92 67.26 50.24 43.92 0.00***

កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក ពី  ភពធម្ម ជា តិ 0.47 0.43 0.48 0.49

ធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ចំណូល  ួសា រ  ចា ំឆា  ំដុល 
(មឺុនរៀល)

1010.81 794.65 1145.14 1092.66 0.00***

សន្ទ ស្សន៍ពិពិធកម ្ម    ង់ជីវភា ព 3.29 3.44 3.07 3.37 0.598

  ក់សន្សំ  ួសា រសរុប 1.83 2.98 0.57 1.94 0.262

ធនធា នសង្គ មធនធា នសង្គ ម

សមា ជិកភា ពក្ន ុង អង្គ កា រ 
សហគមន៍

0.38 0.53 0.26 0.35 0.00***

លទ្ធ ភា ពទទួល បា ន ឥណទា ន 
(1 =មា ន, 0=គា  ន)

0.92 0.97 0.95 0.85 0.00***

សំគា ល់៖ មា នសា រៈសំខា ន់   ***១% **៥% និង *១០%
 ភព៖ អង្ក តដល់កន្ល ង ខកុម្ភ ៈ ២០១៥
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៥.១៥៖ សមត្ថ ភា ពបន  ំុសរុប គិតតា មទីតា ំង និងភទម  ួសា រ
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$�%ក់ ជីនិត

!ធិ៍សាត់

��្ស�ទឹកខាងEើ ��្ស�ទឹកខាងH�ម បុរស ?្ត�ី សរុប

៥.៥.២ លទ្ធ ភា ពទទួលបា នព័ត៌មា ន និងកា រ  កា សអា សន្ន ជា មុន៥.៥.២ លទ្ធ ភា ពទទួលបា នព័ត៌មា ន និងកា រ  កា សអា សន្ន ជា មុន

លទ្ធ ភា ពទទួលបា នព័ត៌មា ន ជា ពិសសកា រ  កា សអា សន្ន ជា មុនអំពីកា រព  ករណ៍ពី   ះ 
ទឹក ជំនន់ និង   ះរា ំងស្ង ួត ក្ន ុងរយៈពល    វង មធ្យម និងខ្ល ី និងពីជ  ើស  និងរបៀបធ្វ ើកសិកម្ម   និង 
បង្ក ើត    ក់ចំណូល ផ្សងទៀត គឺជា កតា  សំខា ន់ ធ្វ ើ ឲ្យ សមត្ថ ភា ពបន  ំុ និងភា ពធន់នឹងកា រ    ួល 
អា កា ស ធា តុល្អ   សើរឡើង។

រូបភា ព៥.១៦៖ កា រទទួលបា នព័ត៌មា នពី   ះមហន្ត រា យ
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��C�ទព័ត៌មាន
ទឹកជំនន់               ការរាំងស្ងួត              ព�្ុយះC្លៀង        សត្វល្អិតរាតត�្បាត     គ្មានឮអ្វី¹ះ 

អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍  មា ណ ២៥%   ប់ថា  គា ត់ធា  ប់ទទួលបា នកា រ  កា សអា សន្ន ពី ទឹក 
ជ ំនន់ ព្ុយះភ្ល ៀង ឬកា ររា ំងស្ង ួត  យក្ន ុង  ះ ៥៦,២៣% ទទួលព័ត៌មា នពីវិទ្ុយ និង ៥០,០៦% 
ទទួល ព័ត៌មា ន  ពីទូរទស្សន៍។  ភពព័ត៌មា ន ផ្សង ទៀត  គឺកា រនិយា យ   ប់តៗគា   (៣៩ ,១៤%) 
ហើយ អា ជា  ធរមូលដា  ន ក៏ជួយ ផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា នដរ (៨,៧១%)។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

៥.៥.៣ កា រយល់ឃើញ និងឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ដ ូរ៥.៥.៣ កា រយល់ឃើញ និងឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រផា  ស់ប្ដ ូរ

៥.៥.៣.១ កា រឆ្ល ើយតប  នឹងកា រ    ួល

ជា ងពា ក់កណា្ខ  លនអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍បា ន   ប់ថា  គា ត់មិនបា ន  ៀមរៀបចំអ្វ ីទ ដើម្ីប 
ទប់  ទល់   នឹង  ទឹកជំនន់ ព្ុយះភ្ល ៀង និងកា ររា ំងស្ង ួត និងមា នត ២០% បុ៉   ះដលបា នស្ត ុកស្បៀង 
ស   ប់ ទប់ទល់នឹង   ះ មហន្ត រា យ ។

រូបភា ព៥.១៧៖ កា រ  ៀមរៀបចំទប់ទល់   ះមហន្ត រា យ
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ភាគរយចm្លើយ
ការាំងស្ងួត ព�្ុយះC្លៀង ទឹកជំនន់ 

º�ៀម��ប់ពូជ

រស់Gធម្មតា

រំពឹងទទួល%នជំនួយ ឬអន្តរាគមន៍

º�ៀមទឹកស្អាត

ប្តូរក½្ល�ងដាក់សត្វចិញ្ចឹម

ស្តុក]�្បៀង

º�ៀមការដឹកជញ្ជូននិងជm្លៀស¿ក½្ល�ងសុវត្ថិភាព

បÀ្កើតក½្ល�ងសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះ

º�ៀមឱសថ និងសម្ភារអនាម័យក្នុងផ្ទះ

អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ភា គ  ើន មិនទា ន់កស  ួលរបៀបធ្វ ើកសិកម្ម  ឬផា  ស់ប្ដ ូរដំណា ំគា ត់ 
ដើម្ីប  ស  ប   តា ម កា រ    ួលអា កា សធា តុ ឬសីតុណ ភា ព  ះទ។ ៩៣% នកសិករធ្វ ើ    
ចមា្ក  រ  មិនទា ន់បា ន ផា  ស់ប្ដ ូរ ដំណា ំ  ឬ របៀប  ដា ំ ដុះទ  យសា រទមា  ប់ចា ស់ចា ក់ឫស និងកង្វ ះ ទឹក។ 

 ះបីជា ធា  ប់រងកា រខូតខា ត  យ សា រ ទឹកជំនន់  និងកា រ រា ំង ស្ង ួតក្ត ី   ក៏កសិករជា  ើន មិនទា ន់បា ន 
ផា  ស់ ប្ដ ូរ  ដំណា ំទ   ះមិនមា នបទពិ  ធន៍  ឬជំនា ញ ក្ន ុងកា រ  ើសរីស  និង ដា ំ ដំណា ំ ផ្សង។ 
គា ត់ បា នអះអា ងថា   មិនមា នព័ត៌មា ន និងចំណះដឹង  ប់   ន់ អំពីមុខដំណា ំ ដល គា ត់អា ច ប្ដ ូរ   
ដា ំ បា ន  ះ ទ។

មា នកសិករ  ខ្សទឹកខា ងក  ម (២០%)  ើនជា ងកសិករ  ខ្សទឹកខា ងលើ (៥%) 
ដល បា ន ផា  ស់ប្ដ ូរមុខដំណា ំ   យសា រតទឹកជំនន់   ះវា កើតមា នញឹកញា ប់ជា ង  ខ្សទឹក 
ខា ង  ក  ម។ ដូចគា  ដរ មា នកសិករ  ខ្សទឹកខា ងលើ  ើន ជា ង កសិករ  ខ្សទឹក ខា ង ក  ម  
ដលបា នផា  ស់ប្ដ ូរដំណា ំ  យសា រត   ះរា ំងស្ង ួត   ះវា  កើត មា ន ញឹកញា ប់ជា ង      ខ្ស ទឹក 
ខា ងលើ។  ះជា យា៉ ងនះក្ត ី គអា ចសន្ម ត  យ ទុកចិត្ត  បា នថា  កសិករទា ំង  ខ្ស ទឹក ខា ង លើ 
និង ខា ងក  ម មា នឆន្ទ ៈធ្វ ើកា រដា ំដុះធន់នឹងអា កា សធា តុ ឬដា ំដំណា ំ  ូវកា រទឹកតិច  សិន បើ ពួក 
គា ត់  យល់ ដឹង ពី ឥទ្ធ ិពល  និង ផលវិបា កនកា រ    ួលអា កា សធា តុ ឬក៏កា ន់តមា ន ទំនុកចិត្ត លើ 
សមត្ថ ភា ព របស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា រកលំអ ជីវភា ព  ួសា រ  និងចា ប់យកឱកា សល្អ មា នទុន  ើ   ស់។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៥.១៨៖  កា រផា  ស់ប្ដ ូរក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ

6.5% 10.1%
22.9%

93.5% 89.9%
77.1%

ការផ្លាស់ប្តូររដូវ ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំេដាយសារទឹកជំនន់ ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំ
Â�ាយសារការរាំងស្ងួត
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

៥.៥.៣.២ ទ  ង់ទូ  នកា របន  ំុ ឬកា រសា  រជីវភា ពឡើងវិញ

កា រវា យតម្ល បងា  ញថា   ជា ជនភា គ  ើនឆ្ល ើយតបជា លក្ខ ណៈ  តិកម្ម  និង  យ ខ្ល ួន ឯង 
ទប់ទល់ នឹង   ះមហន្ត រា យ ជា ជា ង តា មកា រ   ងទុក  យ ផ្អ ក លើ ព័ត៌មា ន វិទ  សា  ្ត ។ តប 
នឹងសំណួរថា  តើគា ត់ធ្វ ើ យា៉ ងណា បើសិនមិនអា ចធ្វ ើកសិកម្ម   នសា ទ ឬ  មូល ផល   ឈើ បា ន 
ទៀត  យសា រត   ះធម្ម ជា តិ  ះ អ្ន កឆ្ល ើយ សមា  សន៍ ភា គ  ើន   ប់ថា  "មិន ច  ស់ ដរ"។

តា រា ង៥.៦ បងា  ញថា  ជ  ើសរបស់  ជា ជនមូលដា  ន  ូវជួប ឧបសគ្គ    ះគា ត់មា ន គំនិត 
ផ្ត ួចផ្ត ើម  តិចតួចក្ន ុងកា ររកចិញ្ច ឹមជីវិត។ អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍បា នធ្វ ើ ចំណា ត់ថា  ក់ "កា រខ្ច ី   ក់" និង 
"កា រពឹងផ្អ កលើ ជំនួយពីអ្ន កដទ" ជា ជ  ើសទី២ និងទី៣  ពលមា ន   ះមហន្ត រា យប៉ះពា ល់ 
ដល់  ជីវភា ពរស់   របស់ គា ត់។ ចំណុចនះបងា  ញពីកង្វ ះកា រជួយខ្ល ួនឯង ឬភា ពមា  ស់កា រ ដូច្ន ះ គ 
អា ច សន្ម តបា ន ថា    ជា ជនមូលដា  ន មិនមា ន ជ  ើស   ង់ជីវភា ពអ្វ ីផ្សងទ ដលរួមចំណកធ្វ ើ
ឲ្យពួកគា ត់មា នភា ពងា យរង   ះក  ិតខ្ព ស់។

តា រា ង៥.៦៖ កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ជ  ើស   ង់ជីវភា ព  ពលជ  ើសបច្ច ុប្បន្ន  ូវបំផា  ញ 
 យសា រ   ះមហន្ត រា យ (%)

 ភពជីវភា ព ទី១ ទី២ ទី៣
ផា  ស់  ធ្វ ើសកម្ម ភា ពលើធនធា នធម្ម ជា តិមួយទៀត 4.99 0.00 4

ផា  ស់  ធ្វ ើកា រចិញ្ច ឹមសត្វ 5.49 1.28 4

ផា  ស់  ធ្វ ើកា រដា ំដុះ 1.37 1.28 0

ស្វ ងរកកា រងា រក្ន ុងមូលដា  ន 12.97 10.26 0

ធ្វ ើចំណា ក  ុក 6.73 15.38 8

ចា ប់ធ្វ ើរបរអា ជីវកម្ម ផា  ល់ខ្ល ួន 3.49 9.62 8

ខ្ច ី   ក់/ស្បៀងពីអ្ន កផ្សង 4.74 37.82 24

ពឹងផ្អ កលើជំនួយពីអ្ន កផ្សង 2.24 9.62 44

មិនដឹងច  ស់ 40.40 5.13 0

ផ្សងទៀត 17.58 9.62 8
100 100 100

៥.៥.៤ ភា ពងា យរង   ះ៥.៥.៤ ភា ពងា យរង   ះ

កា រគណនា សន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះបងា  ញថា  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត ងា យ រង   ះ  
ខា  ំង ជា ងគ រីឯស្ទ ឹង   បា ក់  ងា យ រង   ះតិចជា ងគ (រូបភា ព៥.២០)។ កា រវិភា គស្ថ ិតិ បងា  ញ ថា  
លទ្ធ ផលនះមា ន សា រៈសំខា ន់  ក  ិត ១% (តា រា ង A3 ឧបសម្ព ័ន្ធ ៥.១)។ ក្ន ុង សន្ទ ស្សន៍  ភា ព   
ងា យ រង   ះ មិនមា នគិតចូលទ នូវ កា រ ទស្សន៍ទា យពីឥទ្ធ ិពល ន កា រ    ួល អា កា ស ធា តុ    
ថ្ង អនា គតទ។ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិតមា ន ភា ព  ឈមក  ិតខ្ព ស់ជា ងគ ហើយ  ះ បី វា   មា ន 
សមត្ថ ភា ពប ន  ំកុ  តិ   ខ្ព ស់ ជា ងគក្ត  ី បុ៉ន្ត  ពលគួបធា តុផ្ំស ទា ងំ៣ ចូលគា   ស្ទ ងឹ ជីនិត  មា ន  ភា ព  
ងា យ រង   ះ ខ្ព ស់ ជា ងគ។ កា រ វា យ តម្ល     ចបា ច់លើភា ពងា យរង   ះ  ដលមា នគិតចូល នូវកា រ 
ទស្សន៍ទា យ ពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ថ្ង អនា គត ក  មសណា រីយ៉ូ ផ្សងៗ មា នបងា  ញក្ន ុង 
ជំពូក ទី ៨។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៥.២០៖ ពិន្ទ ុនសន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣
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សន្ទស�្សន៍ភាព��ឈម សន្ទស�្សន៍ភាពរួស សន្ទស�្សន៍សមត្ថភាពបន�្សាុំ សន្ទស�្សន៍ភាពងាយរង �ះ

(មានសារៈសំខាន់Gកd�ិត ១%)

$�%ក់ ជីនិត !ធិ៍សាត់

រូបភា ព៥.២១៖ ពិន្ទ ុសន្ទ ស្សន៍ភា ពរង   ះគិតតា មទីតា ំង
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សន្ទស�្សន៍ភាព��ឈម សន្ទស�្សន៍ភាពរួស សន្ទស�្សន៍សមត្ថភាពបន�្សាុំ សន្ទស�្សន៍ភាពងាយរង �ះ

(មានសារៈសំខាន់Gកd�ិត ១%) 

$�%ក់

��្ស�ទឹកខាងEើ ��្ស�ទឹកខាងEើ 

ជីនិត !ធិ៍សាត់

ក  ិតភា ពងា យរង   ះ មា នកា រខុសគា  ខា  ំង ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី។  ស្ទ ឹង   បា ក់ 
 ជា ជន រស់   តំបន់ខ្ស ទឹក ខា ង លើ  ងា យរង   ះខា  ំងជា ង  ជា ជន រស់  ខ្សទឹកខា ងក  ម 

(រូបភា ព៥.២១)។  ះបីជា ភា ព  ឈមមា នក  ិត ទា បជា ង  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើក្ត ី បុ៉ន្ត  
សមត្ថ  ភា ព  បន  ំុទា ប ធ្វ ើឲ្យភា ពងា យរង   ះកើនខ្ព ស់។ លទ្ធ ផលនះមា នសា រៈសំខា ន់ខា ង ស្ថ ិតិ  

   ក  ិត  ១%  (តា រា ងA4 ឧបសម្ព ័ន្ធ ៥.២)។  ផ្ទ រង ទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត  ជា ជន រស់    តំបន់ 
ខ្ស  ទឹក  ខា ង លើ  ងា យ រង   ះ ជា ង   ជា ជន រស់  ខ្សទឹកខា ងក  ម  យសា រគា ត់មា ន ភា ព 
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

 ឈម    និងភា ពរួសខ្ព ស់ក  តិខ្ព ស់។ រីឯ  ស្ទ ងឹ  ធិ៍ សា ត់វិញ  ជា ជន រស់   ខ្ស ទឹក ខា ងក  ម  
ងា យ  រង   ះជា ង  ជា ជន រស់   ខ្សទឹក ខា ងលើ    ះគា ត់មា នភា ពរួសក  ិតខ្ព ស់។

ចំ  ះក  ិតនភា ពងា យរង   ះ គិតតា មភទនម  ួសា រវិញ លទ្ធ ផលបា នបងា  ញ ថា  
្ត  ីជា ម  ួសា រ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង   បា ក់ និងជីនិត  យសា រតក  ិតសមត្ថ ភា ពបន  ំុខ្ព ស់ 

ជា ង មា នក  ិតងា យរង   ះទា បជា ងបុរសរជា ម  ួសា រ បុ៉ន្ត លទ្ធ ផលនះ មិនមា នសា រៈសំខា ន់ 
ផ្ន កស្ថ ិតិ  ះទ។ 

៥.៦ សចក្ដ ីសន្ន ិដា  ន

កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុនះ ធ្វ ើឡើង   ស្ទ ឹង    បា ក់ 
ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ និង ស្ទ ឹងជីនិត  យ  ើ   ស់វិធីសា ្ត  វា យតម្ល  យមា នកា រចូល រួម ។ កា រ វា យ
 តម្ល នះ  បា នបងា  ញថា   ជា ជន  ផ្ទ  រង ទឹក ភ្ល ៀងទា ំង៣ មា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុពីក  ិតទា ប 

  មធ្យម បើគិត  តា ម   ក់ ចំណូល លទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រ  កា សអា សន្ន  ជា មុន  កា រ  ៀម 
ទប់ទល់ នឹង   ះមហន្ត រា យ ឆន្ទ ៈឆ្ល ើយ តប នឹងកា រផា  ស់ប្ដ ូរ និងជ  ើស   ង់ជីវភា ព។  ជា ជន 
មា ន   ភា ព  រួសក  ិតខ្ព ស់  នឹង បរិមា ណទឹកដលមា ន ស   ប់កា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ទ ះ និង កសិកម្ម  
កា រ ពឹង  ផ្អ ក  លើធនធា នជលផលនិងផល  ី និងប   សុខភា ព ទា ក់ទង នឹងគុណភា ព ទឹក និង 
អា កា ស ធា តុ។ ពួកគមា នភា ព  ឈមក  តិខ្ព ស់នឹង ទឹកជំនន់  កា ររា ងំស្ង តួ និង ផលប៉ះពា ល់  របស់  វា    

  លើ    ចមា្ក  រ។ ដូច្ន ះគអា ចសន្ន ិដា  នបា នថា   ជា ជន   ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣  ងា យ  រង   ះ    
ខា  ំង    នឹង ផលប៉ះពា ល់នកា រ    ួលអា កា សធា តុ។

ក្ន ុងកិច្ច  ឹង   ងកសា ងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ គួរយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់ត  ើន  លើ 
ធនធា ន  ធម្ម ជា តិ  និង សង្គ ម ដលកន្ល ងមកគតងមើលរំលងក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ។ 
ធនធា នទា ំង២ ដើរតួនា ទី សំខា ន់ ក្ន ុងកា រជួយ  ជា ជន  ះ   យសា  នភា ពតា នតឹង បុ៉ន្ត កា រ  សិក    
នះបងា  ញថា  មា នកា រ   វ   វលើវា  តិចជា ងគ ក្ន ុងចំ  ម ធនធា នទា ំង៥ ។ គុណភា ពដី និង 

 ភព ទឹក ធម្ម ជា តិ គួរមា នកា រ  ប់  ងឲ្យបា ន  ឹម  ូវដើម្ីបធា នា  ចីរភា ព។ ធនធា ន សង្គ ម  ដូចជា  
កា រ  ទទួល បា នឥណទា ន ធនា គា រ   ប់ពូជ និងអង្គ កា រ សហគមន៍ផ្សងៗ គួរមា នកា រព  ឹងព  ីក 
បន្ថ ម។ សរុប មក  សមត្ថ ភា ពបន  ំុរបស់  ជា ជន  ស្ទ ឹង   បា ក់ មា នក  ិតខ្ព ស់ជា ងគ  យ 
សា រ គា  ត ់មា ន   ក់ចំណូល ក  ិតខ្ព ស់ជា ងគ។

ចម្ល ើយតបជា កា របន  ំុ  នឹងធា តុអា កា ស ទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួតធ្ង ន់ធ្ង រ  មា នក  ិត 
ទា ប  យសា រអ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ ភា គ  ើន   ប់ថា  គា ត់ចង់បន្ត  "រស់  ដូចធម្ម តា " និង "មិន ចង់ 
ផា  ស់ប្ដ ូរ មុខដំណា ំ គា ត់ទ"។ ដូច្ន ះ  ូវផ្ត ល់ឲ្យជា  បនា  ន់ដល់  ជា កសិករនូវ  ចំណះដឹង ជំនា ញ និង 
មធ  បា យស   ប់ឆ្ល ើយតប តា មកា របន  ំុ និងកា រកា ត់បន្ថ យផលប៉ះពា ល់។ កា រទទួល បា ន កា រ 

 កា ស អា សន្ន ជា មុន ក៏  មា នក  ិតដរ។  កា រផ្ញ ើសា រតា មទូរស័ព្ទ ដ ជា វិធីមួយងា យ  ួល និង 
អា ច  ទា ក់ទង  ជា ជនបា ន  ើន   ះទូរស័ព្ទ ដមា ន  ើ   ស់ជា ទូ  ណា ស់។

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិតមា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុខ្ព ស់ជា ងគក៏ពិតមន បុ៉ន្ត ក៏មា នភា ព  ឈម 
និង ភា ពរួស ក  ិតខ្ព ស់ជា ងគ ដរ។ កា របូកធា តុផ្ំសទា ំង៣ ចូលគា  បងា  ញថា  ស្ទ ឹងជីនិត ងា យ រង 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

  ះ ខា  ំងគ ក្ន ុងចំ  ម ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣។ ស្ទ ឹង   បា ក់មា នភា ពងា យរង   ះទា ប ជា ង គ 
បុ៉ន្ត  តងា យរង   ះ   ះមា ន កា រពឹងផ្អ កខ្ព ស់លើ ធនធា នរួស  នឹង អា កា សធា តុ  ដូចជា  
ទឹក ដី និងសវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុី និងមា ន ចំណះដឹងតិចលើកា រ    ួលអា កា សធា តុ និង វិធី 
ទប់ ទល់ នឹង ផលប៉ះពា ល់របស់វា ។

 ជា ជន  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹង   បា ក់ និងស្ទ ឹងជីនិត ងា យ រង 
  ះ ជា ង  ជា ជនរស់   ខ្សទឹក ខា ងក  ម។ ភា ពញឹកញា ប់ន  ឹត្ត ិកា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ ដូចជា  កា រ 

រា ំងស្ង ួត និងទឹកជំនន់ គួបផ្ំសនឹងសមត្ថ ភា ពបន  ំុទា ប ធ្វ ើឲ្យតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើមា នភា ពងា យ 
រង     ះក  ិតខ្ព ស់។  ជា ជន   ខ្សទឹកខា ងក  មងា យរង   ះ  យជំនន់ទន្ល  និង ទឹក ភ្ល ៀង 
ក្ន ុង  រដូវវស   និងកា ររា ំងស្ង ួតក្ន ុងរដូវ   ំង ជា ង  ជា ជនរស់  ខ្សទឹកខា ងលើ។  ះ យា៉ ង  នះក្ដ ី 
សហគមន៍  ខ្សទឹក ខា ង ក  ម ជា ពិសសសហគមន៍  ជិតបឹងទន្ល សា ប មា ន សមត្ថ ភា ព បន  ំុ 
ខ្ព ស់  ជា ង និងបន  ំុបា នល្អ ជា ង  នឹងអា កា សធា តុ  តា ម កា រ ផា  ស់ប្ដ ូ រ លំនា ំដា ំដុះ និងមុខដំណា ំ។ 
ពួក គា ត់  ក៏  ជិតផ្ល ូវថ្ន ល់ មណ លសុខភា ព និងសា លា រៀន ជា ងដរ។

ជា កា រគួរឲ្យភា  ក់ផ្អ ើលដរដលម  ួសា រជា  ្ត ី មា នភា ពងា យរង   ះទា បបន្ត ិច ជា ង 
ម  ួសា រ ជា  បុរស ទា ំង  ស្ទ ឹង   បា ក់ និងស្ទ ឹងជីនិត   ះពួកគា ត់មា នសមត្ថ ភា ពបន  ំុខ្ព ស់ ជា ង 
បុ៉ន្ត លទ្ធ ផលនះ មិនមា នសា រសំខា ន់ ផ្ន កស្ថ ិតិ  ះទ។  ះយា៉ ងនះក្ត ី សមត្ថ ភា ពបន  ំុ  ូវ ត 
ព  ឹងឡើង ដើម្ីបទប់ទល់នឹងភា ពមិនច  ស់លា ស់ន  កា រ    ួលអា កា សធា តុ។

៥.៧ មតិលើមធ  បា យឈា ន  មុខ

កា រសិក  នះស   ប់  ើជា ទិន្ន ន័យ  ល ស   ប់វា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះន  ជា ជន     
មូលដា  ន   នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ កា រសិក   តា មក  យ មួយទៀត  កន្ល ង ដដលនះ  

 យ  ើ សំណា កទំហំ ដូចគា   នឹងជួយបំពញបន្ថ ម  និង ព  ឹងលទ្ធ ផលសិក  ។ ទិន្ន ន័យ តា ម  ឆា  ំ 
បន្ត  បនា  ប់  នឹងជួយបង្ក ើន កា រយល់ដឹងពីភា ពងា យរង   ះ ពីមួយឆា  ំ  មួយឆា  ំ។

កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះ  អនា គត គួរ  ើសូចនា ករសា មញ្ញ ៗ  បុ៉ន្ត  ជា ក់ស្ដ ង  
ស   ប់ វា ស់វង ទិដ្ឋ ភា ពផ្សងៗទៀត ន ភា ពងា យរង   ះរបស់សហគមន៍ឲ្យ បា នសុីជ    និង 
ច  ស់ លា ស់។

កា រធា នា សន្ត ិសុខទឹកស    ប់កសិកម្ម  សំខា ន់បំផុត   ះសព្វ ថ្ង កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកវា  មិន 
 ប់   ន់  ស   ប់  បំពញ  ត  ូវកា រទ ហើយកា រ    ួលអា កា សធា តុនឹងធ្វ ើ ឲ្យ ប    នះ  កា ន់ត 

ធ្ង ន់ធ្ង រ ឡើង។  ព័ន្ធ ធា រា សា  ្ត  អា ងស្ដ ុកទឹក  ះ សហគមន៍ និង  ះតា ម  ួសា រ ក៏ដូចជា  
សមត្ថ ភា ពស្ត ុកទឹករបស់បឹង  និងតំបន់ដីសើម  គួរតអភិវឌ្ឍឡើង ដើម្ីបកា ត់ បន្ថ យកង្វ ះ ទឹក។

កា របង្ក ើនរបៀបចិញ្ច ឹមជីវិត  ធ្វ ើកា រងា រក  កសិកម្ម  ធ្វ ើកសិកម្ម តា មរបៀបផ្សង ដូចជា  
ដា ំដំណា ំច  ុះ និងកា ររក  ភព ចំណូល ផ្សងទៀត  ដូចជា  កសិកម្ម ពហុ   ជន៍ គួរទទួលបា ន 
កា រ គា ំ   ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យ កា រពឹងផ្អ កលើធ នធា នដលរួសនឹង អា កា សធា តុ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ពបន  ំុ 
និង កា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះ។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

កា របន  ំុដើម្ីបឆ្ល ើយតបនឹង  ឹត្ត ិកា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ គួរតផ្សព្វ ផ  យឲ្យទូលា យ ដើម្ីប ឲ្យ   ជា ជន  
បា ន ដឹងពី របៀប  ៀមទប់ទល់ នឹង   ះមហន្ត រា យ និងរបៀបកា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះ របស់ 
គា ត់។ យុទ្ធ សា  ្ត គួរត ជា ក់លា ក់ សា មញ្ញ  និងអា ច អនុវត្ត បា ន និងគួរជំរុញឲ្យមា នកា រ  ើ ពូជ 
ដំណា ំ  ទំនើប  ដល មា នតម្ល ទីផ  រ និងធន់នឹង ទឹកជំនន់ និងកា ររា ំងស្ង ួត។

 ព័ន្ធ  កា សអា សន្ន ជា មុន គួរ   តឲ្យចំ និងគា ំ  ដល់យុទ្ធ សា  ្ត ឆ្ល ើយតបរបស់ក មុ ងា យ 
រង   ះ។ កា រ  ើទូរស័ព្ទ ដជា ទូ    ផ្ទ រង ទឹក ភ្ល ៀង  ទា ំង៣ បា នស  ួលដល់កា រផ្ដ ល់ដំណឹង 
តា ម   ព័ន្ធ   ទូរស័ព្ទ ពី   ះ មហន្ត រា យប  ុងមកដល់។ កា រផ្ដ ល់ដំណឹងនះកា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ព
ឡើង បើ សិន ផ្ញ ើសា រចញជា ភា សា ខ្ម រ។

កា របង្ក ើនលទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ធនធា នសំខា ន់ៗបំផុត ស   ប់កា របន  ំុនឹងកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ  គួរ ទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់កា ន់តខា  ំង។ កំណើនលទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ 
ធនធា ន  ធម្ម ជា តិ និងសង្គ ម ជួយឲ្យ  ជា ជន អា ច  ប់  ងបា នកា ន់ត  សើរលើ កា ររស់   របស់ 
គា ត់ និងផុសគំនិតបបថ្ម ី។ អង្គ កា រ សហគមន៍មូលដា  ន   ូវតបង្ក ើតឡើង។ សា  ប័នរដា  ភិបា ល  
អង្គ កា រ  មិនមនរដា  ភិបា ល និងដគូអភិវឌ្ឍន៍  ក៏មា នតួនា ទីក្ន ុង  ះដរ។ ធនធា នរូបវ័ន្ត   និង ធនធា ន 
មនុស្ស  ូវតព  ឹងឡើង។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

ឧបសម្ព ័ន្ធ ៥.១៖ កា រគណនា សូចនា ករភា ពងា យរង   ះ

ភា ពងា យរង   ះ គឺជា ទំនា ក់ទំនងចុះឡើង និងស្ម ុគសា  ញនកតា  ជា  ើន។ ដើម្ីប វា ស់ វង 
ភា ពងា យ រង   ះ ន សហគមន៍ណា មួយ អថរទា ំងអស់ដលទា ក់ទងនឹង ធា តុផ្ំសនា នា   ូវ ត   
ប្ដ ូរ  ជា សន្ទ ស្សន៍។  ងតា មនិយមន័យក្ន ុង IPCC (2001) ភា ពងា យរង   ះ ជា     មុខ ងា រ    
មួយ នភា ព  ឈម ភា ពរួស និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ។ ភា ព  ឈម សំ  លើលក្ខ ណៈ  និង ក  ិត 
ដលសហគមន៍ មួយ  ូវប៉ះជួបនឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ។ ភា ពរួស គឺជា ក  ិតដល  ព័ន្ធ  
មួយ  ទទួលរងផលប៉ះពា ល់  ះល្អ  ឬអា ក ក់ក្ត ី ពីកា រ    ួល អា កា សធា តុ។ សមត្ថ ភា ពបន  ំុ គឺ 
ជា  សមត្ថ ភា ពដល  ព័ន្ធ មួយក្ន ុងកា រ  ប់  ងលើកា រ    ួល អា កា សធា តុ រួមទា ំងកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ ធម្ម តា  និងធ្ង ន់ធ្ង រ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យទំហំកា រខូតខា ត ទា ញយក   ជន៍ ពីឱកា ស  វា  
ហុច ឲ្យ ឬទប់ទល់នឹងផលវិបា ករបស់វា ។

ភា ព  ឈមភា ព  ឈម

ភា ព  ឈម គឺជា កា រផា  ស់ប្ដ ូរជា  វត្ត ិសា  ្ត ក្ន ុងអថរអា កា សធា តុ៖ អ      ួលជា  
មធ្យម   ចា ំឆា  ំន សីតុណ ភា ព ទា បបំផុត សីតុណ ភា ពខ្ព ស់បំផុត ភ្ល ៀងធា  ក់ និង  ឹត្ត ិកា រណ៍ 
អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ (ភា ពញឹកញា ប់ន   ះមហន្ត រា យអា កា សធា តុ ដូចជា  ទឹកជំនន់ កា ររលុះរអិល ដី 
កា រ រា ងំស្ង តួ និងព្ុយះ  លិ ក្ន ងុរយៈពល ១០ឆា  ចុំងក  យ)។ កា រសិក   ើ   ស់ទិន្ន ន័យរយៈ ពល 
៥០ឆា  ំ (១៩៦០-២០១០) នទឹកជំនន់ ព្ុយះភ្ល ៀង និងកា ររា ំងស្ង ួត ដល  មូលបា ន  ក  ិតឃំុ 
ក្ន ុង ខត្ត កំពង់ឆា  ំង  ធិ៍ សា ត់ និងកំពង់ធំ។

តា រា ង A1៖ សូចនា ករស   ប់ភា ព  ឈម

សូចនា ករ 
ធា តុផ្ំស

ព៌ណនា សូចនា ករ ឯកតា 
ទំនា ក់ ទំនង  
តា  ម សន្ម ត

 ឹត្ត កា រណ៍  
អា កា សធា តុ 
ធ្ង ន់ធ្ង របំផុត

ភា ពញឹកញា ប់ន   ះធម្ម ជា តិទា ក់ទងនឹង 
អា កា សធា តុ - ទឹកជំនន់ក្ន ុង ៥០ឆា  ំ ចុងក  យ

ចំនួន +

ភា ពញឹកញា ប់ន   ះធម្ម ជា តិទា ក់ទងនឹង 
អា កា សធា តុ - កា ររា ំងស្ង ួតក្ន ុង ៥០ឆា  ំ ចុងក  យ

ចំនួន +

ភា ពញឹកញា ប់ន   ះធម្ម ជា តិទា ក់ទងនឹង 
អា កា សធា តុ - ព្ុយះភ្ល ៀងរន្ទ ះក្ន ុង ៥០ឆា  ំ ចុងក  យ

ចំនួន +

ភា ពរួសភា ពរួស

សូចនា ករ ៣  ូវបា ន  ើសរីសស   ប់ វា ស់វងភា ពរួស៖ អ   សា  ប់ កា រខូត ខា ត 
 ព្យ  សម្បត្ត ិ និងកា រ ផា  ស់ប្ដ ូរហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ក្ន ុង ១០ឆា  ំចុងក  យ។ អ   សា  ប់ (កា រ សា  ប់ 

សមា ជិក  ួសា រ  យសា រ   ះ មហន្ត រា យ អា កា សធា តុ) និងកា រខូតខា ត  ព្យសម្បត្ត ិ (ដី សត្វ  
ចិញ្ច ឹម ដំណា ំ) តំណា ងឲ្យកំណើន ភា ពរួស។ ភា ពរួស របស់សហគមន៍មួយកើនឡើង  ពល 

 ួសា រ  ពឹងផ្អ កខា  ំងលើ   ក់ចំណូលបា នពី កសិកម្ម  អា  ័យលើ  ធម្ម ជា តិ កា រចិញ្ច ឹមសត្វ  និង 
អនុផល     ឈើ ពី   ះ  ភពចំណូលទា ំង  ះ រួសខា  ំង  នឹង អា កា សធា តុ។ ផ្ទ ុយ  វិញ 
ភា ព រួសធា  ក់ចុះ  ពល  ួសា រមា នចំណកយ៉ា ងធំ ន  ភព   ក់ចំណូល មិនមន ធនធា ន 
ធម្ម ជា តិ ដូចជា    ក់ខ   ក់ ផ្ញ ើឲ្យ និងជំនា ញមិនមនកសិកម្ម ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

តា រា ង A2៖ សូចនា ករស   ប់ភា ពរួស

សូចនា ករ ធា តុផ្ំស ពណ៌នា សូចនា ករ ឯកតា ទំនា ក់ ទំនង 
តា ម សន្ម ត

កា រ សា  ប់

កា រសា  ប់សមា ជិក  ួសា រ  យសា រ 
  ះ មហន្ត រា យ ទា ក់ទងនឹងអា កា សធា តុ 

(ទឹកជំនន់ កា ររា ំងស្ង ួត ជំងឺ) ក្ន ុង ១០ឆា  ំ 
ចុងក  យ

ចំនួន សមា ជិក 
 ួសា រ

+

កា រ ខូចខា ត
  ព្យ សម្បត្ត ិ

ផ្ទ ដីសរុបខូចខា ត  យសា រទឹកជំនន់ក្ន ុង 
១០ឆា  ំចុងក  យ T

ផ្ទ ដី គិត តា ម ឯកតា   
ក្ន ុង មូលដា  ន 

(ហត)
+

ផ្ទ សត្វ ចិញ្ច ឹមសា  ប់សរុប  យសា រ 
ទឹកជំនន់/កា ររា ំងស្ង ួត/ជំងឺ ក្ន ុង ១០ឆា  ំ 
ចុងក  យ

សត្វ ចិញ្ច ឹម 
(ក  ល) +

ដំណា ំខូចខា តសរុប  យសា រទឹកជំនន់/
កា ររា ំងស្ង ួត/ជំងឺ ក្ន ុង ១០ឆា  ំចុងក  យ  % +

រចនា  សម្ព ័ន្ធ   
  ក់ ចំណូល

ចំណកន   ក់ចំណូលផ្អ កលើធនធា ន
ធម្ម ជា តិ (កសិកម្ម  សត្វ ចិញ្ច ឹម   ឈើ 
សិប្បកម្ម ) ក្ន ុងចំណូលសរុប

% +

ចំណកនចំណូលមិនផ្អ កលើធម្ម ជា តិ 
(កា រងា រ មា ន បៀវត្សរ៍   ក់ផ្ញ ើមកផ្ទ ះ 
កា រងា រជំនា ញមិនមន កសិកម្ម ) 
ក្ន ុងចំណូលសរុប

% -

សមត្ថ ភា ពបន  ំុសមត្ថ ភា ពបន  ំុ

សមត្ថ ភា ពបន  ំុមា នធា តុផ្ំសជា ធនធា នទា ំង ៥ក ុម  គឺធនធា នរូបវ័ន្ត  ធនធា នមនុស្ស ធនធា ន 
ធម្ម ជា តិ ធនធា ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនធា នសង្គ ម។ កា រ  ើសរីស សូចនា ករស   ប់ សមត្ថ ភា ពបន  ំុ 
ផ្អ កលើ  ក បខ័ណ  ជីវភា ព រស់    កប  យចីរភា ពរបស់ DFID ដលក្ន ុង  ះ សមត្ថ ភា ពបន  ំុ 
វា ជា ប់ ទា ក់ទង នឹងលទ្ធ ភា ពរបស់  ួសា រ ក្ន ុងកា របា ន  ើ   ស់ ឬ  ប់  ងធនធា នទា ំង  ះ 
(Aggarwal et al. 2010)។ អនុធា តុផ្ំស នក មុធនធា ន នីមួយៗ បា នមកពីសូចនា ករ  ភទខុសៗគា  ។ 
សូចនា ករ ទា ំងនះវា ស់វងផលប៉ះពា ល់វិជ្ជ មា ន និងអវិជ្ជ មា ននលទ្ធ ភា ពមា ន ឬបា ន  ើ   ស់ 
ធនធា ន  ទា ំង  ះ  លើ សមត្ថ ភា ព បន  ំុរបស់  ួសា រ។
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កា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួមកា រវា យតម្ល កតា  គន្ល ះឹនភា ពងា យរង   ះ  យមា នកា រចូលរួម

តា រា ង A3៖ សូចនា ករស   ប់សមត្ថ ភា ពបន  ំុ

សូចនា ករ ធា តុផ្ំស ព៌ណនា សូចនា ករ ឯកតា ទំនា ក់ ទំនង 
តា  ម សន្ម ត

 ព្យរូបវន្ត 

 ភទផ្ទ ះ (មធ្យម-mean) តម្ល តា ម  លំដា ប់ +

មា នសមា  រ ស   ប់ ទទួលព័ត៌មា ន 
(ទូរស័ព្ទ ដ, វិទ្ុយ)

តម្ល តា ម  លំដា ប់ +

ដីមា ន កា រ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក  ប់   ន់ % នចំនួន សរុប +

ធនធា ន មនុស្ស

ជំនា ញខ្ព ស់ប ំផុតក្ន ុង  ួសា រ ចំនួនឆា  ំសិក  +

អនុបា តកា រពឹ ងផ្អ ក ចំនួន -

វគ្គ បណ្ណ ុះបណា្ខ  លឬវិជា  ជ ីវៈ 
ចូលរួម  យសមា ជិក  ួសា រ

% នចំនួនសរុប +

ធនធា ន ធម្ម ជា តិ
ចំណកនដីកា ន់កា ប់មិនស ូវ 
មា នផលិតភា ព (%)

លខលំដា ប់ -

 ភពទឹកធម្ម ជា តិ លខលំដា ប់ +

ធនធា ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

  ក់ចំណូល  ចា ំឆា  ំក ្ន ុង  ួសា រដុល រៀល +

សន្ទ ស្សន៍ពិពិធកម្ម កា  រ   ង់ជីវភា ព  ឯកតា +

  ក់សន្សំក្ន ុង  ួ សា រសរុប រៀល +

ធនធា ន សង្គ ម
សមា ជិកភា ពក្ន ុងអ ង្គ កា រសហគមន៍ ចំនួន +

លទ្ធ ភា ពទទួលបា នឥណទា ន 
(1=មា ន, 0=គា  ន)

តម្ល តា ម លំដា ប់ +

កា រវិភា គធា តុផ្សំសំខា ន់ៗ (PCA)កា រវិភា គធា តុផ្ំសសំខា ន់ៗ (PCA)

 ងតា ម Piya et al. (2012) កា រវិភា គធា តុផ្ំសសំខា ន់ៗ (PCA) គឺជា វិធីសា  ្ត  ស្ថ ិតិ 
មួយ ស   ប់ កំណត់  សន្ទ ស្សន៍នធា តុផ្ំស និងអនុធា តុផ្ំសនសូចនា ករបា ន  ើសរីស។ PCA អា ច 
ជួយ ក្ន ុងកា រ វិភា គអន្ត រ ទំនា ក់ ទំនងក្ន ុងចំ  មក ុមធំៗនអថរ  យកា រកា ត់បន្ថ យកា របា ត់ បង់ 
ព័ត៌មា ន។ ម ៉ ងទៀត PCA ជួយពន្យល់បំភ្ល ឺយា៉ ងក  ះក  យ ពីក ុមអថរមួយចំនួន តា មកា រកា ត់ 
បន្ថ យ  ទំនា ក់ទំនងមា ន  ើនពក  យសា រ មា នត  ុយ  ើនពក បា នមកពីកា រសង្ក ត ពិនិត្យ 

 ើនៗ។ PCA រក  ទុក នូវ កតា  មួយចំនួន សម  ប និងបង្វ រ ទិសទិន្ន ន័យ  ក្ន ុងធា តុមួយ  ចំនួន 
តូច ដើម្ីប ចា ប់យកព័ត៌មា នឲ្យបា ន  ើនបំផុតពីអថរដើម។  ដំណើរកា រនះ ក៏បា នរកឃើញលំនា ំ 
ន កា រ  ផ  រ ភា  ប់រវា ងអថរ និងស   ចបា ននូវវ៉ា រីយ៉ង់ខ្ព ស់បំផុត។ PCA ដំណើរកា រជា មួយ ធា តុ 
ផ្ំស  ើន។ ធា តុផ្ំសទី១ ន PCA គឺកា រគួបផ្ំសសា មញ្ញ នអថរដើម  ើសរីសមួយចំនួន រីឯ ធា តុ 
ផ្ំស ទី២ បក   យពីកា របំបកតម្ល  eigen  នមា៉  ីសសហសម្ព ័ន្ធ ភា ព។ ក្ន ុងកា រសិក  នះ  PCA 

 ូវបា នដំណើរកា រ  លើសូចនា ករន កា រប៉ះជួបភា ពរួស  និង សមត្ថ ភា ពបន  ំុ  យ  ើ   ស់ 
STATA 11 និងកា រកំណត់ទម្ង ន់។ កា រដា ក់ទម្ង ន់ក្ន ុងធា តុផ្ំសទី១ ន PCA បា នយក មក  ើ ជា   ទម្ង ន់ 
ស   ប់ សូចនា ករ។ ទម្ង ន់ដា ក់ឲ្យសូចនា ករនីមួយៗ មា នតម្ល ពី -១   +១ ហើយ ស ្ញ  ន 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

សូចនា ករ  បងា  ញពី ទិស ន ទំនា ក់ ទំនង ជា មួយនឹងសូចនា ករដទទៀតដលបា នយកមក  ើ ដើម្ីប 
បង្ក ើត  សន្ទ ស្សន៍។

កា រគណនា សន្ទ ស្សន៍

សន្ទ ស្សន៍បា នគណនា ឡើង  យ ស  ួលតម្ល ស   ប់សូចនា ករ ដកនឹង មធ្យម ន តម្ល  
សង្ក ត ឃើញ ចកនឹង គមា  តស្ត ង់ដា ន សូចនា ករនីមួយៗ។ ចំណុចនះមា នពិភា ក  ក្ន ុងកា រ សិក   
ជា  ើន ដូចជា  Nelson et al. (2005) and Vincent (2004)។ ក្ន ុងនះ PCA ផ្ដ ល់បា នល្អ  ជា ង នូវ 
ទម្ង ន់  ូវដា ក់ ដលនា ំឲ្យមា នកា របង្ក ើត ឡើងវិញមិនលំអៀង (Filmer and Pritchett 2001)។ អថរ 
ធម្ម តា  ូវគុណនឹងទម្ង ន់ដលបា នដា ក់ឲ្យ ដើម្ីបបង្ក ើតសន្ទ ស្សន៍ (ស   ប់ ភា ព  ឈម ភា ពរួស 
និងសមត្ថ ភា ពបន  ំុ)  យ  ើរូបមន្ត ខា ងក  ម៖

ក្ន ុង  ះ I តំណា ងឲ្យតម្ល សន្ទ ស្សន៍, b តំណា ងឲ្យកា រដា ក់ទម្ង ន់បា នពីធា តុផ្ំសទី១ ន PCA 

ដល ជា ទម្ង ន់ស   ប់សូចនករដលបា ន កំណត់, a ជា តម្ល នា ំសូចនា ករ, x ជា មធ្យម (mean) ន 
សូចនា ករ, s ជា គមា  តស្ត ង់ដា នសូចនករ។ សន្ទ ស្សន៍ភា ព ងា យ រង   ះន  ួសា រ  ូវ គណនា  
តា ម រូបមន្ត ៖

V = E + S – AC

ក្ន ុង  ះ V, E, S និង AC ជា  សន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះ ភា ព  ឈម ភា ពរួស  និង 
សមត្ថ ភា ព បន  ំុ។ សន្ទ ស្សន៍ភា ព ងា យ រង   ះ ទា ំងមូល ជួយស  ួលដល់ កា រ  ៀបធៀប រវា ង 

 ួសា រ  នា នា  ក្ន ុងចំ  ម  ួសា រ ជា  ល  នកា រសិក  ។ ជា លទ្ធ ផល សន្ទ ស្សន៍ភា ព ងា យ   
រង   ះ  ខ្ព ស់ បងា  ញពីភា ពងា យរង   ះ ក  ិតខ្ព ស់។  ះយា៉ ងណា ក្ដ ី ក្ន ុងលទ្ធ ផលនះ តម្ល   
សន្ទ ស្សន៍  អវិជ្ជ មា នមិនមនមា នន័យថា   ួសា រ  ះគា  ន ភា ពងា យរង   ះ  ះទ។ តម្ល   
សន្ទ ស្សន ៍ ទា ំង នះ  បងា  ញនូវចំណា ត់ថា  ក់  ៀប ធៀប នសំណា ក  ួសា រ។ កា រវិភា គវ៉ា រីយ៉ង់ 
(ANOVA)  វូ បា ន ធ្វ ើ ឡើង  ដើម្ីបធ្វ ើកា រ  ៀបធៀបមធ្យមភា គ  ក្ន ងុ តំបន់សិក   ទា ងំ៣ ក៏ ដូចជា  
កា រ  ៀប ធៀប  ក ុម   បនា  ប់ បន្ំស។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ជំពូកទី ៦
កា រពិនិត្យឡើងវិញពីភា ពជា ក់ស្ត ង និង   ឹស្ត ី  ន 
កា រ    ួលអា កា សធា តុ និង អភិបា លកិច្ច  ធនធា ន 
ទឹក  ដើម្ីបបង្ក ើន ភា ព ធន់ ន  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសីុ 

ក្ន ុងមូលដា  ន

Louis Lebel សំ  ីមំុ បិុច សុខម និង គី ចា ន់និមល

៦.១ តើអ្វ ី  ជា អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់?

កា រពិនិត្យឡើងវិញនះ ធ្វ ើសំ  គនូវចំណះដឹងពីបបបទដលអភិបា លកិច្ច ធនធា ន ទឹក 
អា ចមា ន សា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រ បង្ក ើន  កប  យចីរភា ពនូវ ភា ពធន់ន  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី ក្ន ុង 
មូលដា  ន   នឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុ   និងភា ពតា នតឹងផ្សងៗ ក្ន ុងបណា្ខ   ទស  កំពុង  អភិវឌ្ឍ 

 យ  ើ   ស់ចំណះ ដឹង បប  ឹស្ដ ី និងតា មភស្ត ុតា ងជា ក់ស្ដ ង  ជំុវិញពិភព  ក។

អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹកក្ន ុងជំពូកនះ សំ  ដល់បបបទអនុវត្ត  និងបងចក អំណា ច  
   ក្ន ុង កា រចរចា  និងកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត លើកា រអភិវឌ្ឍ កា របងចក និងកា រ  ើ   ស់ 

ធនធា ន ទឹក។ អភិបា លកិច្ច   ធនធា នទឹកជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ដល់សា  ប័នផ្ល ូវកា ររបស់រដ្ឋ  និងសា  ប័ន 
ទា ំង ឡា យ ដលផុសចញពីសកម្ម ភា ពជា  សមូហភា ព និងរៀបចំឡើង  យខ្ល ួនឯង   ក្ន ុង 
សហគមន៍។  ក្ន ុង  ព័ន្ធ អភិបា លកិច្ច ទឹកជា  ើនមា នផល   ជន៍ជា  ើន  និង តួអង្គ  

 ើន មា ន  សមត្ថ ភា ពខុសៗគា    ជងគា   ើ   ស់ធនធា ននិងជះឥទ្ធ ិពល  លើ កា រធ្វ ើសចក្ត ី 
ស   ចចិត្ត   តា មក  តិផ្សងៗ។ រួមគា  មក កតា  ទា ងំនះសុទ្ធ តបងា  ញពី បបបទដល  កា រសិក   
ពី  អភិបា លកិច្ច  ធនធា នទឹកនះ អា ចផ  រភា  ប់  នឹងកា រអនុវត្ត សិទ្ធ ិអំណា ចផ្ន ក ន  បា យ។ 
ជំពូកនះ   តជា សំខា ន់លើកា រ  ប់  ងស្ទ ឹង និងធនធា នទឹកប  ើវិស័យកសិកម្ម  បុ៉ន្ត ក៏មា ន  
ពិនិត្យដរ  ពីបបបទដលកា រ  កួត  ជង និងទំនា ស់អា ចពា ក់ព័ន្ធ ដល់អ្ន ក  ើ   ស់ ផ្សងទៀត។

ភា ពធន់មា ននិយមន័យដូចខា ងក  ម៖

...សកា  នុពលន  ព័ន្ធ ណា មួយ ក្ន ុងកា រ បន្ត ស្ថ ិត   ក្ន ុង សា  នភា ព ណា មួយ និងរក   បា ននូវ 

ផល  ឡប់ និង មុខងា ររបស់ខ្ល ួន ហើយក៏មា នសមត្ថ ភា ពរៀបចំខ្ល ួនឡើងវិញបនា  ប់ពីមា ន 

កា រផា  ស់ប្ត ូរ   យសា រកា ររំខា នអ្វ ីមួយ (Walker et al.2002)

ភា ពធន់  យគា  នគុណសម្បត្ត ិអ្វ ី គឺជា លក្ខ ណៈន  ព័ន្ធ មួយដលមិនមន  ូវ តល្អ  ឬ 
អា ក ក់ពី កំណើត  ះទ។ រដា  ភិបា ល មួយដល "ធន់" ខា  ំងអា ច  យសា រកា រ  ើអំណា ច 
ផា  ច់កា រ អំពើរពុករលួយ ជា ដើម   ទីបំផុតបរជា គា  នចីរភា ព។    វា ល   ដលមនុស្សបា នធ្វ ើកា រ 
ក   ខា  ំងហើយ អា ចមា នជីវច  ុះ ក  ិតទា ប ងា យមា នភ្ល ើងឆះ និងមា នតម្ល សដ្ឋ កិច្ច តិចតួច 
បុ៉ន្ត  ធន់ល្អ  នឹងកា ររំខា នផ្សងៗ  វដ្ត អកូឡូសុីជា បន្ត បនា  ប់ ឬអន្ត រា គមន៍ជា កា រ  ប់  ងផ្សងៗ 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

ដើម្ីបផា  ស់ប្ដ ូរ សា  នភា ព របស់ វា ។ ដូច្ន ះ  ូវត ប   ក់ឲ្យច  ស់លា ស់និងជា ក់លា ក់ថា  ជា ភា ពធន់ 
ផ្ន កអ្វ ី ធន់នឹង អ្វ ី និង ស   ប់អ្ន កណា ? (Lebel 2006; Carpenter et al. 2001)។

ជំពូកនះ   តលើភា ពធន់  កប  យចីរភា ពន  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុីក្ន ុងមូលដា  ន 
ដល ពិបា ក  កំណត់ និយមន័យឲ្យច  ស់លា ស់។  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី គឺជា  ព័ន្ធ មួយដល មា ន  
ចំណងទា ក់ទង អន្ត រកម្ម  ផល  ឡប់  ឬកា រគួបគា   រវា ង  ព័ន្ធ រងនា នា ផ្ន កសង្គ ម និង អកូឡូសុី 
(Ostrom 2009)។ ឧទា ហរណ៍ កសិករមួយក មុពឹងអា  យ័លើអូរ ស   ប់កា រ   ច  ព និង  ី 

 លគឺពួកគា ត់មា នផល   ជន៍  យឡក (ឧទា ហរណ៍ "ស   ប់អ្ន កណា ?")  ក្ន ុង ភា ព 
យូរ អង្វ ង  ព័ន្ធ មួយដល ផ្ដ ល់ទឹកស   ប់ដំណា ំ និង  ីស   ប់ហូប (ឧទា ហរណ៍ "ផ្ន កអ្វ ី?")។

សវា អកូឡូសុីផ្ដ ល់  យទីជ   ល រុក្ខ ជា តិតា មដងស្ទ ឹង/អូរ តំបន់ដីសើម និងលំហូរ 
ក្ន ុង  ស្ទ ឹងជា រឿយៗ សំខា ន់ ណា ស់ ស   ប់អ្ន ក  ើ   ស់ខុសៗគា   (Brauman et al. 2007)។ 
"មូលដា  ន" សំ  លើកា រ  ើ   ស់ តម្ល  និងបន្ទ ុក (ឬហា និភ័យ) ដលជា ប់ទា ក់ទងជា មួយនឹង 
ទីកន្ល ង ដូចជា  ភូមិ  លើ   ំងទន្ល ។ កា រសង្ក ត់ធ្ង ន់  លើមូលដា  ន មិនមនមា នន័យថា  កន្ល ង  
ក  ិត ខ្ព ស់ ជា ងនះមិនសំខា ន់  ះទ។ ពិតហើយ កតា  ជំរុញនកា រផា  ស់ប្ដ ូរវិបត្ត ិ និង កា រ រំខា ន 
ជា រឿយៗ  កើតមា នឡើង   ក  ិតផ្សងៗទៀត  ដូច្ន ះ  ូវត គិតគូរ ដល់វា   ពលស្វ ងរក វិធី 
កលំអ អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក ។ ចីរភា ព គឺសំ  ដល់កា រ  ើ   ស់  ឬល ចក ឲ្យបា ន  ប់   ន់ 
និង  កប  យសមធម៌  យមិនធ្វ ើឲ្យខូចខា តដល់ភា ពអា ចរស់រា ន និងឯករា ជ្យ ន  ព័ន្ធ  សង្គ ម-
អកូឡូសុី  ះទ (Wiek and Larson 2012)។

បនា  ប់មកគឺសំណួរ "ធន់នឹងអ្វ ី?" ចំណុច   តចម្បង  ពលនះ គឺកា ររំខា ន និងភា ព 
តា ន តឹង ជា  ប់ទា ក់ទងនឹង អា កា សធា តុ  ដូចជា  ទឹកជំនន់ កា ររំខា នដល់ចលនា ចរន្ត ទឹកជំនន់តា ម
រដូវ ធម្ម ជា តិ កង្វ ះទឹកតា មរដូវ និងកា ររា ំងស្ង ួត  ើនឆា  ំ។ ក ុម   វ   វ  ើពា ក្យ "ទា ក់ទងនឹង 
អា កា សធា តុ"   ះមា នកា ររំពឹងថា  តា មធម្ម តា កតា  ផ្សងៗ ដូចជា  កំណើនត  ូវកា រ លើធនធា ន 
ជា ដើម នឹងរួមចំណក ឬក៏សំខា ន់ ជា ងអថរអា កា សធា តុ  ទៀត។ 

ជំពូកនះ ព  យា មស្វ ងរកចំណះដឹងជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ល្អ ដល់  ទសកំពុង អភិវឌ្ឍ។  ទស 
កំពុង អភិវឌ្ឍ មា ននិយមន័យ ថា  ជា  អង្គ ភា ព សដ្ឋ កិច្ច ន  បា យដលរួមមា ន របប  ជា ធិបតយ្យ 
ខ្ល ះៗ  ឬមិនពញលញ រដ្ឋ មា នលក្ខ ណៈមជ្ឈកា រក  ិតខ្ព ស់ កា រដា ក់កំហិតកំណត់លើ សរីភា ព  
ក្ន ុង កា រ ប ្ច ញមតិនិងសា រព័ត៌មា ន ធនធា ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុខ្វ ះខា តឬមិនសូវ  ើន សន្ទ ស្សន៍ កា រអភិវឌ្ឍ 
មនុស្សមា នពិន្ទ ុមធ្យមឬទា ប និង ទីភា  ក់ងា រ ពហុភា គីមា នឥទ្ធ ិពលខា  ំង។ កា រសិក  នះ   តលើ

 ទសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ពិតមន បុ៉ន្ត ដំណើរកា រ ប    ជួប  ទះ និង   គជ័យនបណា្ខ    ទស 
ជឿនលឿន ក៏ជា ផ្ន កមួយសំខា ន់ក្ន ុងជំពូកនះដរ   ះវា បងា  ញ ពីបទពិ  ធន៍ រៀនសូ   បា ន 
ក្ន ុងកា រ អនុវត្ត អភិបា លកិច្ច ទ  ង់ខុសៗគា  ។ 

មា តិកា ក្ន ុងជំពូកនះ ដក  ង់មកពីក បខ័ណ បា នពី គ   ងអភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី 
(Biermann et al. 2010) ដូចមា ន បងា  ញ ក្ន ុងរូបភា ព៦.១ ។ ក បខ័ណ នះបា នកំណត់  ធា នបទ 
ចម្បងៗ ៥៖ សា  បត្យកម្ម សា  ប័ន គណនយ្យភា ព កា រលចងនិងកា រទទួល បា នភា ពបន  ំុ និង 
សា  ប័ន។ ក បខ័ណ នះ ក៏គួសប   ក់នូវប   អន្ត រវិស័យ ៤គឺ៖ អំណា ច ចំណះដឹង បទដា  ន 



92

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

និងទំហំ និងមា នបន្ថ មប    ៤ ទៀត ដលសំខា ន់ ស   ប់កា រ វិភា គពី សដ្ឋ កិច្ច  ន  បា យ 
ធនធា ន ទឹក  និង ឥទ្ធ ពិលរបស់វា   លើ  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសីុ៖ ផល   ជន៍  ឿងលើកទឹកចិត្ត  
កា រប ្ច ញ  បល់ និងសមត្ថ ភា ព។ សា របង្ក ប់  គឺមិន  ូវមើលរំលង សា រៈសំខា ន់នន  បា យ 
ក្ន ុងកិច្ច  ឹង   ងបន  ំុ ចីរភា ព និងភា ពធន់  នឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ  ះទ។

រូបភា ព៦.១៖ ក មខ័ណ ស   ប់ចងក ងចំណះដឹងពីអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹកដើម្ីបព  ឹងភា ពធន់
ន  ព័ន្ធ  សង្គ ម-អកូឡូសុី
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 ភព៖  ង់មកពី Biermann et al. 2010

៦.២ សា  បត្យកម្ម 

៦.២.១ អន្ត រកម្ម   និងកា រស  បស  ួល៦.២.១ អន្ត រកម្ម   និងកា រស  បស  ួល

គួរពិនិត្យជា សំខា ន់ពីរបៀបរៀបចំ ឬសា  បត្យកម្ម នរបបអភិបា លកិច្ច   ពលធ្វ ើ កា រ សិក     ពី 
អន្ត រកម្ម  ឬសហ  តិបត្ត កិា ររវា ងសា  ប័ននា នា  (Young 2002a)។ អន្ត រកម្ម តា មខ្សទទឹង តា មធម្ម តា   
វា  ទា ក់ទងនឹង ប   កា រ បន្ីុស ចូលគា   (វិស័យ) ឬកា រស  បស  លួ (ទីកន្ល ង)។ ផ្ទ យុ  វិញ អន្ត រកម្ម   
តា មខ្សប ្ខ  យ  ើន ជា ប់ទា ក់ទងនឹងកា របងចកអំណា ច និងកា រស  បស  ួល (ក  ិត)។

កា រដា ក់បញ្ច ូលភា ពបន  ំុ  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍ និង  ប់  ង 
ធនធា នទឹក  ូវ មា ន កា រ ផា  ស់ ប្ដ ូរទស្សនវិស័យរបស់រដា  ភិបា ល ដលមើលឃើញកា រ    ួល 
អា កា សធា តុជា ប   ដា ច់  យឡក ជា ជា ងប    ូវពិចា រណា  បន្ថ មក្ន ុងកា រ  ប់  ង   ះថា  ក់ 
នកា រអភិវឌ្ឍ។ កា របន្ីុស  ប់វិស័យជា មួយគា   ក៏  ូវធ្វ ើដរ។ ក្ន ុងវិស័យធនធា នទឹក ដំ  ះ   យ 
ដលគតងជំរុញឡើងគឺ កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកច  ះុ (IWRM)  ះបីមា នប    ឈមខ្ល ះក្ត ។ី
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

កា រសិក   ៀបធៀបពី វិធីសា  ្ត អភិបា លកិច្ច ក្ន ុង ១៨អា ងទន្ល    សុីល  បងា  ញ ពី 
ទំនា ក់ ទំនង វិជ្ជ មា ន រវា ង  សូចនា ករ អភិបា លកិច្ច ទឹកច  ុះ ជា មួយនឹងក  ិតនសមត្ថ ភា ព បន  ំុ 
(Engle and Lemos 2010)។ បុ៉ន្ត កា រវិភា គសុីជ      អា ង ទន្ល  ៤ ក្ន ុងចំ  មអា ង ទា ំង  ះ 
បងា  ញនូវកា រ  ះដូរគា  ខ្ល ះរវា ង ទិដ្ឋ ភា ព ជា ក់លា ក់មួយចំនួន (ឧទា ហរណ៍ រវា ង សមភា ព ក្ន ុងកា រ 
ស   ចចិត្ត  និងចំណះដឹង)។ មា នកា រលើកមតិថា  កា រ  ប់  ង ធនធា នទឹកច  ុះ (IWRM) 

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទន្ល អ  ូ (Ebro)  ទសអស ៉ ញ ជា  បរា ជ័យមយួ។  Bielsa and Cazcarro 
2015 បា នប   ក់ថា   មា នកា រដា ក់ស្ន ើឡើងនូវផនកា រព  កី  ព័ន្ធ   ច  ព  ះបីជា  បរិមា ណ 
ទឹកកំពុងថយចុះ និងរំពឹងថា    ូវថយចុះថម ទៀតក្ត ី ហើយបា នកំណត់ថា  កា រស  បស  ួល 
រវា ង សា  ប័ន ជា ប   ចម្បងគ។  ះបីក្ន ុងកា រ រៀបចំ ពីដំបូងនូវផនកា រ ជលសា  ្ត អា ងទន្ល មា ន 
អនុវត្ត ដំណើរកា រ ចូល រួម ជា  ផ្ល ូវ   កា រក្ត ី ក៏ផល   ជន៍មា នអំណា ចខា  ំង និងមា នទំនា ក់ទំនងថា  ក់ 
មជ្ឹឈម  ក្ន ុងក ុម  ឹក  ទឹក បា ន  បលើកា រពិភា ក  នា នា ។

 ក្ន ុងកា រ  ៀបធៀបអភិបា លកិច្ច ក្ន ុង ២៩អា ងទន្ល  ថា  ក់ជា តិក្ន ុង  ទសអភិវឌ្ឍន៍ និង 
កំពុងអភិវឌ្ឍ Phal-Wostl et al. (2012) បា នរកឃើញថា   សា  បត្យកម្ម សា  ប័នដលបងចក 
អំណា ច តា មខ្សទទឹង និងខ្សប ្ខ  យ បុ៉ន្ត  តធ្វ ើ កា រ ស  បស  ួល  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព 
និងបំពញកា រងា របា នល្អ ផ្អ កតា ម លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័វា ស់វងភា គ  ើន។ ក្ន ងុកា រវិភា គនះ  លក្ខ ណៈ 
វិនិច្ឆ ័យបំពញ កា រងា ររួមមា នសូចនា ករន (១) កា របំពញបា ននូវ  ល  អភិវឌ្ឍន៍ សហស្សវត្ស 
(២) កា រស   ចបា ននូវ  លកា រណ៍ន អភិបា លកិច្ច  ល្អ   និងកា រចូលរួមរបស់ សា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  
(៣) កា រមា ន  លន  បា យលើកា របន  ំុនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ របៀបរៀបចំ មា ន 
ចំណុច  ស្ន ូល  ើនបបនះ នា ំឲ្យមា នកា រឆ្ល ើយតប  ក  ិតខុសៗគា   និងលទ្ធ ភា ពទប់ទល់  យ 
មា នសមត្ថ ភា ព និងផលប៉ះពា ល់ខុសៗគា    តា មអា ងរងផ្សងៗ។

ទំហំប    គឺជា ទិដ្ឋ ភា ពសំខា ន់មួយនប    ឈម និងសមត្ថ ភា ពផ្ន កអភិបា លកិច្ច  
ធនធា ន  ទឹកជា  ើន ហើយ ទ  ង់មា ន  ើនក  ិតនអភិបា លកិច្ច  វា សំខា ន់ស   ប់សមត្ថ ភា ព 
ឆ្ល ើយតប របស់សង្គ ម (Adger and Vincent 2005) និងសកម្ម ភា ព អភិបា លកិច្ច  ក  ិតខុសៗគា   
ដលមា នចា ប់ពីសកម្ម ភា ព  ថា  ក់ មូលដា  នរហូតដល់ សកម្ម ភា ព   ថា  ក់អា ងទន្ល  និង អា ចឡើង 
ដល់ ថា  ក់ អន្ត រជា តិទៀតផង (Lebel, Garden and Manuta 2005; Sneddon 2002)។ ជា ទូ   
ពួកគចង់ឲ្យមា នកា របងចកធនធា ន  ឲ្យ ក  ិត ដលខា  ំងជា ងគ មា នផល   ជន៍  ើន 
ជា ងគ ហើយរុញ   នភា រកិច្ច  និងទំនួលខុស  ូវ នា ំបង្ក កង្វ ល់  ឲ្យកន្ល ងផ្សង។ ជា លទ្ធ ផល 
កា រធ្វ ើឲ្យតួអង្គ នា នា   បា នចូលរួម  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុងឋា នា នុក ម កា រិយា ធិបតយ្យ 
និង  ន  បា យ  ូវមា ន កា រ ស្វ ងយល់ពីបបបទដល ផល   ជន៍ ឥទ្ធ ិពល និង សមត្ថ ភា ព វា  

   ួល  តា មទំហំ។

ក្ន ុងអា ងទន្ល ដលឆ្ល ងកា ត់  ំដន  ះបីផល   ជន៍ចម្បង គឺភា ពធន់នជីវភា ពក្ន ុង 
មូលដា  នក្ត  ី ក៏គួរពិនិត្យជា សំខា ន់ដរ ពីបបបទដលទំនា ក់ទំនងអន្ត រជា តិ វា ជះឥទ្ធ ពិល និង រា ងំស្ទ ះ 
ដល់កា របន  ំុ។ Kranz Meniken and Hinkel (2010)  បា ន  ើ   ស់ ក បខ័ណ វិភា គមួយ ដល 
ផ្អ ក លើ  ឹស្ដ ីរបប  ប់  ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព ដើម្ីបបងា  ញថា   អា ងទន្ល  មគង្គ មា ន ភា ព ជឿន លឿន 
ខា ង  លន  បា យកា រ បន  ំុជា ងអា ង ទន្ល  Orange-Senqu  ទ្វ ីប អា ្រ ហ្វ ិក។ ពួកគលើកថា  
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 គជ័យ  តំបន់មគង្គ មា ន កតា    ជា    ើន រួមទា ំង នីតិវិធី និង រចនា សម្ព ័ន្ធ ផ្សងៗ ក្ន ុងតំបន់ដល គា ំ
 ដល់កិច្ច សហកា រអា ចបត់បនបា ន។ ក្ន ុងពលជា មួយគា   ពួកគ ក៏បា ន កត់សំគា ល់ ពី  ភា ព  តា ន តឹ

ង  ពលយុទ្ធ សា  ្ត ជា តិមិនសូវមា នកា ររីកច  ើន ដលអា ច ជា ឧបសគ្គ  រា ំងស្ទ ះដល់ យុទ្ធ សា  ្ត  
ឆ្ល ងកា ត់  ំដន ហើយនះជា ឧទា ហរណ៍មួយនអន្ត រកម្ម តា មខ្សប ្ខ  យ។

ស   ប់ទំហំបបថា  ក់មូលដា  ន និងក្ន ុងករណីអា ចរៀបចំខ្ល ួនឯងបា ន មា នកា រសិក   លើ កា រ 
រៀបចំសា  ប័ន និងដំណើរកា រ  ប់  ងទឹក  ើន ណា ស់  ដលមួយចំនួនកំពុងចូលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងប     
អភិបា លកិច្ច ក្ន ុងបរិបទន កា រ    ួលអា កា សធា តុ។ ឧទា ហរណ៍ កា រស្ត ុកទឹក  ក្ន ុង មូលដា  ន 
សំខា ន់ បំផុតស   ប់  ះ   យ ប    កង្វ ះទឹកតា មរដូវ  តំបន់ Hindu Kush Himalayas 
(Vaidya 2015)។ របៀបអនុវត្ត ជា  ើនក្ន ុង កា រ  មូល ទឹកភ្ល ៀង  កា រស្ដ ុកទឹកក  មដី  និង   កា រ 
អភិរក្ស  តំបន់ដី សើម   Hindu Kush គឺបំពញបា នតា មវិធា នរចនា រៀបចំ កា រអនុវត្ត  ល្អ ៗ  ជា  ើន  
ដលស្ន ើ  យ Ostrom (1990) ហើយ  ើនតដំណើរកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ Vaidya 
(2015) បា នផ្ត ល់មតិថា   គំនិតផ្ដ ួចផ្ដ ើម ទីជ   លធំៗដឹកនា ំ  យរដា  ភិបា ល  គួរមា ន រៀនសូ     
ពី បទពិ  ធន៍  តា ម មូលដា  នទា ំងនះ និងជា ពិសស ធា នា ឲ្យមា នកា រ ចូលរួម សកម្ម  ពី អ្ន ក 

 ើ   ស់  ទឹក   មូលដា  ន ហើយរបៀបរបបថ្ម ីមិន  ូវរំខា ន ដល់  ព័ន្ធ  និងបបបទ មា ន   ប់ ន 
កិច្ច  សហកា រ និងកា រជួយគា    វិញ  មកក  ផ្ល ូវកា រ  ះទ។

សា  ប័នសង្គ ម ដលគា ំ  ដល់កា រចកចា យទឹកតា ម  ព័ន្ធ   ច  ព  ើ កមា  ងំទឹក ហូរចុះ 
កន្ល ងមក  គឺជា  ះឹស   ប់កា រកសា ងចម្ល ើយតបរួមគា   នឹងកា រ    លួ អា កា សធា តុ  (Shivakoti 
et al. 2005)។  ះយា៉ ងនះក្ដ ី  ភា គខា ងជើង  ទសថ ពិពិធកម្ម  នកា រ  ើ   ស់ ដី  ភព 
ចំណូល និងពា ណិជ្ជ កម្ម  ហា ក់ដូចជា បា នកា ត់បន្ថ យកមា  ំងន ចំណង ទា ក់ទង សហកា រគា   ក្ន ុង 
អតីតសហគមន៍ដា ំ  វូនា នា  (Chinvanno et al. 2008)។ ទំនា ក់ទំនងកា ន់តជិតស្ន ទិ្ធ ជា មួយ ទីផ  រ 
ក៏ បង្ក  ឧបសគ្គ ដល់ ជ  ើស បន  ំុផងដរ ដូចជា  ចំណូលចិត្ត  របស់អតិថិជនលើពូជដំណា ំ  ដា ំដំណា ំ 
ផ្សងៗ វា  បលើសចក្ត ីស   ចចិត្ត ដា ំដុះ ហើយប៉ះពា ល់ ដល់ កា រ  ើពូជ  ូវក្ន ុងមូលដា  ន ដល 
ធន់មា ំជា ង  និងមា ន  ើនមុខ  ើនបបជា ង។

 ពលរដ្ឋ មា នសមត្ថ ភា ព  ប់   ន់ ទ  ង់ផ្សងៗនកា រ  ប់  ងរួមគា   និងកា រស  ប 
ស  ួល  ជា ផ្ល ូវកា រ កា ន់ ត  ើន ក៏តងងា យអនុវត្ត ដរ។ បុ៉ន្ត បើសិនរដ្ឋ  មា នសមត្ថ ភា ពទា ប 
សា  ប័នក  ផ្ល ូវកា រក្ន ុង មូលដា  ន  និង កា រ  ប់  ង  យ ខ្ល ួនឯង វា សំខា ន់បំផុត។ ដូច្ន ះដើម្ីបក លំអ 
អភិបា លកិច្ច ទឹក  ក្ន ុងរដ្ឋ  មា ន លក្ខ ណៈមជ្ឈកា រក  ិតខ្ព ស់ តា មធម្ម តា  ូវមា នកា រធ្វ ើ វិមជ្ឈកា រ ។ 
ស   ប់ធនធា នទឹក  យសា រកា រ  ើ   ស់ និងអ្ន ក  ើ   ស់កើនឡើង ទំនា ក់ទំនងរវា ងតំបន់ 
ខ្សទឹកខា ងលើ-ខា ងក  ម  និងរវា ង  ើយខា ងឆ្វ ង-សា  ំនស្ទ ឹង វា កា ន់ត ស្ម ុគសា  ញឡើង ហើយ 
ជា រឿយៗ  ូវមា នកា រស  បស  ួលលើសពីទីតា ំងនីមួយៗ។ ក្ន ុងសា  នភា ពបបនះ សា  បត្យកម្ម 
សា  ប័នមា នស្ន ូល  ើន ហា ក់ដូចជួយលើកកម្ព ស់អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក។

៦.២.២ ភា ពរលូនគា  ល្អ ៦.២.២ ភា ពរលូនគា  ល្អ 

អ្ន ក   ជ្ញ ជា  ើន បា នវកញកពីសា រៈសំខា ន់នកា រស   ចបា នភា ពរលូនគា  ល្អ  រវា ង 
សា  បត្យកម្ម  សា  ប័ន  ហើយនិង  ព័ន្ធ សង្គ ម និងអកូឡូសុីដលមា នបង្ក ប់  ក្ន ុង  ះ (Young 



95

អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

2002b; Folke et al. 2007; Ostrom 2010)។  ក្ន ុងករណីមួយចំនួន ចំណះដឹងពី ដំណើរកា រ 
អកូឡូសុី អា ចដា ក់បញ្ច ូល  យផា  ល់  ក្ន ុងកា រ រចនា រៀបចំសា  ប័ន (Berk, Colding Folke 
2003, 1998)។ ភា ពរលូនល្អ  គរំពឹងថា  នឹងជួយបង្ក ើនសមត្ថ ភា ព ក្ន ុងកា រ  ប់  ងភា ពធន់។ ក្ន ុង 
ករណី   កា រ  ប់  ងផលប៉ះពា ល់នហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក ខា  តធំ  លើ  ព័ន្ធ  អកូឡូសុី វា អា ច មា ន 
ជា  កា រចរចា  និងកិច្ច  ម  ៀងស្ត ីពី លំហូរបរិសា  ន (Pahl-Wostl et al. 2013)។

កំណទ  ង់វិស័យធនធា នទឹក ដលរួមបញ្ច ូលទា ំងកា រផា  ស់ប្ដ ូរពីកា រ  ើ  ំ  ទល់រដ្ឋ បា ល 
 អនុវត្ត   ំ  ទល់ជលផលវិញ   ទសអា ្រ ហ្វ ិកខា ងត្ូបង  ះ  វា មា នកា រ  ះដូរគា  សំខា ន់ៗ  

២ គឺ ១) រវា ងកំណើន ភា ពរលូនគា  រវា ង  ព័ន្ធ សង្គ ម និង  ព័ន្ធ អកូឡូសុី ជា មួយនឹងកា រថយចុះ 
ភា ពរលូនគា   រវា ងក  ិតផ្សងៗ ក្ន ុង  ព័ន្ធ សង្គ ម និង ២)  រវា ងភា ព  ឹម  ូវនកា រធ្វ ើចំណា ត់ ថា  ក់  
ផ្សងៗ ផ្អ កតា ម  ំ  ទល់ជលសា ្ត   ជា មួយនឹងទំហំ អា ចធ្វ ើ  បា ន  ស   ប់ កា រ  ប់  ង  កប 

 យ  សិទ្ធ ភា ព កា រចូលរួមដ៏មា នន័យពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និង លទ្ធ ភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ (Herrfahrdt-
Pähle and Pahl-Worstl 2010)។ ក្ន ុងកា រចរចា លើកា រ  ះដូរគា  នះ  ូវមា ន សកម្ម ភា ព 

   ័យទា ក់ទង សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកា រ ស  ប   ស  ួល រវា ងអង្គ កា រពា ក់ព័ន្ធ នា នា  (Herrfahrdt-
Pähle 2010)។ ឧទា ហរណ៍ កា រកលំអភា ពរលូននទីតា ំង តា មកា រ  ើ  ំ  ទល់ជលសា ្ត   វា  
បង្ក ើន  ត  ូវកា រនូវកា រស  បស  ួលជា មួយ អង្គ កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកឯទៀតៗ។ កា រសង្ក ត 
ឃើញទា  ំង  នះ  ជំរុញ អ្ន ក និពន្ធ ផ្ត ល់មតិគួរពិចា រណា ផងដរពី ភា ពរលូនគា  រវា ង ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  
ផ្ត ល់សវា ទឹកដលមា ន   ប់ កា រ    ួល អា កា សធា តុ  និងទិដ្ឋ ភា ពន  បា យ និង សដ្ឋ កិច្ច ។

 ដៀងគា  ដរ Lebel et al. (2013) បា ន សើ្ន ឡើងនូវរងា  ស់៦ នភា ពរលូនគា  ៖ កា រលចក 
កា របន្ីុសចូលគា   កា រអភិរក្ស basinisation កា រ ចូលរួម និងកា របន  ំុ ហើយបា ន  ើរងា  ស់ ទា ំង  ះ 
ដើម្ីប   យបងា  ញពី តួនា  ទីដ៏សំខា ន់ន បរិបទ  ក្ន ុង កា របំពញភា រកិច្ច  របស់ សា  ប័ន  តា ម 
២៨ អា ងទន្ល    ជំុវិញពិភព  ក។  យសា រអា ចមា នរងា  ស់ភា ពរលូនខុសៗគា   ក្ន ុងអា ង 
ទន្ល ខុសៗគា    ដូច្ន ះអ្ន កនិពន្ធ  សន្ន ដិា  ន ថា   គពិបា កនឹងស   ចបា ន  មគា  នូវភា ពរលូនក  តិខ្ព ស់

  នឹង ប    ឈម  ើនមុខ។

ទីជ   ល  តំបន់ខ្ព ង់រា ប មា នផ្ដ ល់សវា កម្ម  និងផលិតផលអកូឡូសុីទា ក់ទងនឹងទឹក 
 ើន យា៉ ង  និង  ើនខា  ត (Braumann et al. 2007)   ទំហំ    ើន (Lebel et al. 2008)។ 

កា រ ទទួលបា នព័ត៌មា ន  ប់   ន់ពីសវា កម្ម ទា ំងអស់នះ ជា ប    ឈមជា ទូ  មួយស   ប់ 
កា រ ធ្វ ើ ផនកា រ (Turner and Daily 2008) ហើយអ្ន កធ្វ ើផនកា រអា ច  ូវ  ើ   ស់ចំណះដឹង

 ក្ន ុងមូលដា  ន ដលអា ចធ្វ ើ  បា ន  សិនបើ អា ជា  ធរ អនុ ្ញ  តឲ្យមា នកា រចូលរួមដ៏មា នន័យ ពី
សំណា ក់  ជា ជនមូលដា  នក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ  ើ   ស់ដី និងកា រលចកទឹក (Thomas 2006; 
Daniel and Ratanawilailak 2011)។ គណៈកម្ម កា រ ឬបណា្ខ  ញ  ប់  ងទីជ   ល ដលគបា ន 
បង្ក ើតឡើង  ដើម្ីប ផ្ដ លព័់ត៌មា នដល់កា រធ្វ ើផនកា រ ជា ទូ  មា នសិទ្ធ ិ អំណា ច  ជា ផ្ល ូវកា រតិចតួច បុ៉ន្ត  

 តអា ចជួយ ក្ន ុងកា រ  ះ   យទំនា ស់ និងកា រចរចា ។ កា របង់ថ្ល លើសវា កម្ម បរិសា  ន ឬ 
អកូឡូសុី  គឺជា កា រលើកទឹកចិត្ត មួយដល់កា រធ្វ ើផនកា រ  ើទីតា ំង និងវិធីសា  ្ត បង្ក ើតបទបញ្ញ ត្ត ិ 

 ប់  ង ដើម្ីបអភិរក្សទីជ   លនិងសវា កម្ម របស់វា  (Wunder 2008; Engel, Pagiola and 
Wunder 2008)។ ឧទា ហរណ៍  រដ្ឋ ធា នី Quito ន  ទសអកា  ទ័រ គមា នមូលនិធិទឹកមួយ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ដល  ើ   ស់ វិភា គទា នបា ន ពីអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក និងមា  ស់ជំនួយ ដើម្ីបកលំអទីជ   លផ្ដ ល់ទឹក
សា  តដល់ទីក ុងនះ (Tallis et al. 2009)។

សរុបមក កា រគិតគូរពី  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុីក្ន ុងកា ររចនា រៀបចំសា  ប័ន ពិតជា  សំខា ន់មន 
បុ៉ន្ត  ក្ន ងុ កា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង វា ជា  ប     ឈមមួយ ក្ន ងុកា រស   ចបា ន  មគា  នូវភា ពរលូនល្អ រវា ង 
ទិដ្ឋ ភា ព និង លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័ជា  ើន។  ះយ៉ា ងនះក្ដ  ី កា រ ផា  ស់ប្ដ រូ   ើសា  ប័នមា នស្ន លូ  ើន 
តា មធម្ម តា អា ចជួយ បា នដរ   ះទ  ង់បបនះអា ចបត់បនបា ន  ើនក្ន ុងកា រ  ះ   យប   
មិនសូវរលូនគា   ហើយអា ចពិនិត្យ តា មដា ននិងរៀនសូ  បា នកា ន់តជា ក់លា ក់ ជា ងអ្វ ីដល អា ចធ្វ ើ 
បា ន  ក្ន ុង  ព័ន្ធ មជ្ឈកា រ។

៦.៣ គណនយ្យភា ព

៦.៣.១ ឡើងលើ និងចុះក  ម៦.៣.១ ឡើងលើ និងចុះក  ម

ភា ពពញច  ប់របស់អា ជា  ធរ ក្ន ុងកា រ  ប់  ងភា ពបន  ំុ  ថា  ក់មូលដា  ន នឹងកើនឡើង 
បើសិន គមើលឃើញថា  មា នគណនយ្យភា ព និងតមា  ភា ពល្អ  (Termeer et al. 2011; Tennekes 
et al. 2014)។ គណនយ្យភា ព ជា កា រសុខចិត្ត ទទួលទំនួល ខុស  ូវលើសកម្ម ភា ពរបស់ខ្ល ួន ដល 
អា ច ពា ក់ព័ន្ធ នឹងស្ដ ង់ដា ន ឥរិយា បថ ឬសិទ្ធ ិអំណា ចដា ក់ពិន័យរបស់អ្ន កស្ថ ិត  ក  មកា រ  ប់  ង 
របស់ខ្ល ួន (Biermann and Gupta 2011)។

វិមជ្ឈកា រ ជា កា ររៀបចំឡើងវិញនូវ ទំនួលខុស  ូវ និងទំនា ក់ទំនងសិទ្ធ ិអំណា ច  ក្ន ុង 
សា  បត្យកម្ម  សា  ប័ន។ វិធីជា ទូ  មួយស   ប់ឲ្យ ថា  ក់ លើ (មជ្ឹឈម) រក  សិទ្ធ ិអំណា ចបា នគឺ 
សង្ក ត់ធ្ង ន់ លើ យន្ត កា រផ្សងៗ  ដលចា ប់ ឲ្យអា ជា  ធរមូលដា  ន មា នទំនួលខុស  ូវចំ  ះថា  ក់លើ 
ដលតា ម ធម្ម តា មា នកា រពិនិត្យ តា មដា ន ថ្ម ីៗទៀត និងកា រត  ូវឲ្យរា យកា រណ៍ឡើង (Agarwal 
et al. 2012)។ ម ៉ ងទៀត ជា កា រសំខា ន់ណា ស់  ដល អា ជា  ធរថា  ក់មូលដា  ន និងថា  ក់ជា តិមា ន 
ទំនួល ខុស  ូវចុះក  ម ចំ  ះសហគមន៍  មូលដា  ន បើមិនដូ   ះទ គ   ងតូចធំ ទា ក់ ទងនឹង 
កា របន  ំុដលពួកគអនុវត្ត  នឹងមិនមិនផ្ត ល់លទ្ធ ផល តា មកា ររពឹងទុក ឬផ្ដ ល់ផល អា ក ក់  លើ 

 ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុីសង្គ មក្ន ុងមូលដា  ន (Lebel et al. 2009)។

កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់លើយន្ត កា រគណនយ្យភា ព វា សំខា ន់ខា  ំងណា ស់ ជា ពិសស  ពល 
មា នកា រ ចរចា   និងបងចកឡើងវិញនូវ សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ទឹក  (Ratner et al. 2013)។ ឧទា ហរណ៍ 
ករណី  ទសហូឡង់  ដលបា ន សង្ក ត់ធ្ង ន់លើទំនួលខុស  ូវរបស់បុគ្គ លក្ន ុងកា រ បន  ំុ  នឹងផល 
ប៉ះពា ល់នកា រ    ួលអា កា សធា តុ  លើ ទឹកក  មដី បងា  ញពីកង្វ ះនីតិវិធីសម  បស   ប់ 
កំណត់ ទំនួលខុស  ូវដលអនុវត្ត បា នលើ ទំនួលខុស  ូវរបស់អា ជា  ធរក ុង (Bergsma, Gupta 
and Jong 2012)។  ដៀងគា  ដរ  កា រសិក  ពីទំនួលខុស  ូវ ក្ន ុង កា រ  ប់  ងហា និភ័យទឹក ជំនន់ 

 ក ុង Rotterdam, Hamburg និង Helsinki បងា  ញថា  បណា្ខ  ញកា រចូលរួម និងកា រពិភា ក   មិន 
បា ន នា ំឲ្យមា នជា ស្វ ័យ  វត្ត ិនូវ របៀបរបបកា ន់ត មា នទំនួលខុស  ូវនិងភា ពពញច  ប់ ដូចបា ន 
រំពឹងទុក  ះទ  (Mees, Driessen and Runhaar 2014)។ ជា ក់ស្ត ង គពិបា កចា ប់ឲ្យតួអង្គ ជា  
បុគ្គ ល  ឯកជនមា នទំនួលខុស  វូលើបបបទ ដលគា ត់  ប់  ង លើហា និភ័យ ទឹកជំនន់  ះ ណា ស់។
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ក្ន ុងកា រអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីខា  តធំ ប   អភិបា លសំខា ន់មួយ គឺកា រព  ឹងទំនួល 
ខុស  ូវ របស់ អ្ន ក អភិវឌ្ឍន៍ គ   ង  និងអា ជា  ធរ  ចំ  ះ  ជា ជនរងផលប៉ះពា ល់។ ក្ន ុងករណី   

 ទសឡា វ កា រវិភា គលើ គ   ងវា រីអគ្គ ិសនី Nam Theun 2 បា នផ្ត ល់គំនិតថា  គួរអនុ ្ញ  តឲ្យ 
អ្ន ករងផលប៉ះពា ល់មា នសម្ល ង  ើន ជា ងនះ ក្ន ុងសចក្ត ីស   ចចិត្ត ធ្វ ើផនកា រពីដំបូងថា  គ   ង 
គួរដំណើរ  មុខ ឬមិនគួរ ហើយបើសិនថា គួរ  ូវធា នា ឲ្យមា នសំណងប៉ះបូ៉វសមរម្យ កា របង 
ចក   ក់ចំណូល និងផល   ជន៍ ផ្សងទៀត  ដល់  ជា ជន រង   ះ (Lawrence 2009)។ 
ទំនួល ខុស  ូវ ក៏សំខា ន់ណា ស់ដរ ស   ប់លំហូរហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ន ុងគ   ង ហដា  រចនា សម័្ព ន្ធ ទឹក។ 

 ឥណ ូនសុី អំពើពុករលួយក្ន ុង  ព័ន្ធ កា រិយា ធិបតយ្យធា រា សា  ្ត  បា នធ្វ ើឲ្យ យឺតយ៉ា វដល់ 
កា រងា រ ថទា ំ ហើយកា រគា ំ  ពីមា  ស់ជំនួយ បា នកា  យជា វដ្ត មួយមិនចះដា ច់ ដលផ្ដ ល់ ផល 

  ជន៍   ដល់អ្ន កន  បា យថា  ក់ខ្ព ស់ៗ (Suhardiman and Mollinga 2012)។

ឧបករណ៍ ផ្អ កលើទីផ  រ ដូចជា វិ ្ញ  បនប  ផ្សងៗ អា ចជា វិធីសា  ្ត ល្អ មួយស   ប់ 
បង្ក ើន គណនយ្យភា ព។    Central Kalimantan  ទសឥណ ូនសុី កា រផ្ត ល់វិ ្ញ  បនប   ប
តា មកិច្ច  ជំុតុមូល ស   ប់ចីរភា ព   ងដូង   ង មិនបា នជួយកលំអគួរឲ្យកត់សំគា ល់ នូវកា រ 

 ប់  ង ធនធា ន ឬបា ន  ះ   យ ក្ត បីា រម្ភ ពីផលប៉ះពា ល់  លើជីវភា ព  ជា ជន មូលដា  ន  ះទ 
(Larsen et al. 2014)។ ដូច្ន ះហើយ កា រគួបផ្ំសគា  នូវបទបញ្ញ តិ្ត រដ្ឋ  និងវិ ្ញ  បនប   អា ចជា   
កា រ  ចា ំបា ច់។ កា រអនុវត្ត  តា មស្ត ង់ដា ស្ម ័  ចិត្ត ពីសំណា ក់ អ្ន ក អភិវឌ្ឍន៍គ   ង ដូចជា  ពិធីសា រលើ 
កា រ វា យតម្ល  ចីរភា ព  វា រីអគ្គ ិសនី (Foran 2010) ជា ដើម អា ចជា  ក មួយទៀត ស   ប់បង្ក ើន 
គណនយ្យភា ព។

 កម្ព ុជា  បណា្ខ  ញភូមិដលបា នចូលរួមក្ន ុងកិច្ច សហកា រ   វ   វ បា នកលំអ ចម្ល ើយតប 
របស់ ក ុម  ឹក  ឃុំ  នឹងត  ូវកា ររបស់  ជា ជន។  បង់កា  ដស កា រគា ំ  ដល់ សហគមន៍ 
នសា ទ  បា នធ្វ ើឲ្យ រដា  ភិបា ល និង មន្ទ ីរជលផល  កា ន់តឆ្ល ើយតបបា នល្អ  នឹងត  ូវកា ររបស់ 

 ួសា រ   ក ីក ។ ឧទា ហរណ៍ ទា ំង២នះ បងា  ញពីសា រៈសំខា ន់នយន្ត កា រក  ផ្ល ូវកា រក្ន ុងកា រព  ឹង 
គណនយ្យភា ព (Ratner et al. 2013)។

  ទសកំពុងអភិវឌ្ឍជា  ើន  យន្ត កា រគណនយ្យភា ពស   ប់គ   ង និង  ល 
ន  បា យ   ទា ក់ទងនឹងទឹក   អន់ថយ  ឡើយ។ ដូច្ន ះ កា រកលំអអភិបា លកិច្ច  ធនធា ន ទឹក 

 ូវមា នកា រ  ឹង   ងព  ឹង មធ  បា យមា ន   ប់ និងបង្ក ើតមធ  បា យថ្ម ីៗ ដើម្ីប  ទសួរ និង 
ដា ក់ ពិន័យ  លើអា ជា  ធរ  និងអ្ន ក អភិវឌ្ឍន៍។ កា រគួបផ្ំសគា  នូវកិច្ច កា រពា រជា  ផ្ល វូកា រ ដូចជា   ដំណើរកា រ 
វា យ តម្ល  យឯករា ជ្យលើ ផលប៉ះពា ល់ ដល់ បរិសា  ន  និងសង្គ ម បទបញ្ញ តិ្ត  ស្ដ ង់ដា  ស័្ម  ចិត្ត  និង 
វិធីសា  ្ត មិនសូវផ្ល ូវកា រផ្សង ទៀត គួរតជំរុញឡើង។

៦.៣.២ តមា  ភា ព និងកា រពិនិត្យតា មដា ន៦.៣.២ តមា  ភា ព និងកា រពិនិត្យតា មដា ន

កា រពិនិត្យតា មដា ន និងកា រវា យតម្ល កា របន  ំុសំខា ន់ខា  ំងណា ស់    ះមា នភា ព មិន ច  ស់ 
លា ស់  ើន  ទា ក់ទងនឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ ហើយ និង ឥទ្ធ ិពលន  លន  បា យ អនុម័តថ្ម ី 
និងគ   ងនា នា  (Clarvis et al. 2014)។ ភា ពមិនច  ស់លា ស់អំពីផលបះពា ល់ន កា រ      ួល 
អា កា សធា តុធ្វ ើឲ្យកា រផា  ស់ប្ដ ូរ ព័ត៌មា នសំខា ន់ខា  ំងណា ស់ បុ៉ន្ត រដា  ភិបា ល ជា  ើន  ត មើល 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ឃើញ កា រចក រំលក ទិន្ន ន័យទឹក ជា ប    សន្ដ ិសុខជា តិ និងដា ក់កំហិតតឹងរឹុងលើ កា រទទួល បា ន 
ទិន្ន ន័យ (Lebel, Grothmann and Siebebhuner 2010)។

Agarwal et al. (2012) បា នផ្ត ល់មតិថា   លន  បា យកា របន  ំុបបវិមជ្ឈកា រ អា ច 
កា ន់ ត មា ន  សិទ្ធ ភា ពឡើង  សិនបើ មា នកា រព  ឹងសមត្ថ ភា ព  តា ម មូលដា  ន។ ពួកគ  ក៏ បា ន  
សង្ក ត់ធ្ង ន់លើកា រចក រំលកព័ត៌មា ន និងពិនិត្យតា មដា នគណនយ្យភា ពរបស់ អា ជា  ធរ មូលដា  ន    
ដលទើបទទួលបា នសិទ្ធ ិអំណា ច ថ្ម ីៗ  ចំ  ះ  ជា ជនខ្ល ួនដរ។ តមា  ភា ព ក្ន ុងដំណើរកា រ  ធ្វ ើ សចក្ត ី 
ស   ចចិត្ត    តា មមូលដា  ន អា ចជួយកា ត់បន្ថ យ ហា និភ័យន ក ុមមា ន ឥទ្ធ ិពលខា  ំង ចូល មក   ប 
កា  ប់  រដ្ឋ អំណា ចក្ន ុងមូលដា  ន (Bardhan 2002)។

ក្ន ុងករណីទំនប់ធំៗ ប   ចម្បងមួយស   ប់សហគមន៍រងផលប៉ះពា ល់ គឺកា រទទួលបា ន 
ព័ត៌មា នលើ គ   ង។ តួអង្គ ក្ន ុងសង្គ មសុីវិល ក៏អា ច ចូល  រួមដា ក់សមា  ធឲ្យមា នកា របងា  ញ ព័ត៌មា ន  
លើគ   ងដរ ជា ពិសស អ្ន កផ្ត ល់ទុន និងទំនងទទួលបា នអត្ថ   ជន៍ និងអ្ន ក   ូវ  បង់ថ្ល  ឬ អ្ន ក 
កា ន់តងា យរង   ះ (Huber and Joshi 2015; Merme et al. 2014)។  នបា៉ ល់ អ្ន ក  ឆា ំង  
ទា ំងសងខា ងនគ   ងឧម្ម ង្គ  (រូងក្ន ុងដី) Melamchi ស   ប់ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក  ក ុង Kathmandu 
បា នបង្ក ើត សម្ព ន័្ធ អង្គ កា រថា  ក់មូលដា  ន និងថា  ក់ជា តិ ដើម្ីប ទា មទា រជា  ផ្ល វូកា រ លើកា រ ទទួល  បា ន 
ព័ត៌មា ន  កា ន់ត  សើរ រួមទា ំងតមា  ភា ពក្ន ុងដំណើរកា រទិញដី ផា  ស់ប្ដ ូរ ទីលំ   និងផ្ត ល់សំណង 
ប៉ះបូ៉វ  (Doménech. March and Sauri 2013)។ ក្ន ុងសា  នភា ពបបនះ  តួអង្គ ក្ន ុងសង្គ មសុីវិល   
ជា  រឿយៗ  ដើរតួនា ទីសំខា ន់ជា អ្ន កឃា  ំមើល  និងជា សា  នតភា  ប់សម័្ព ន្ធ នា នា ។ ក្ន ុងករណី  ទំនប់ ចា រី 
អគ្គ ិសនី ច  ស់ជា   ូវសា ងសង់មន ប   ពិនិត្យតា មដា ននិងតមា  ភា ព  ូវប្ដ ូរ   ជា កា រ បងចក 
អត្ថ   ជន៍  និងសំណងប៉ះបូ៉វ ស   ប់បន្ទ ុក ឬហា និភ័យវិញ(Lebel Chitmanat and Sriyasak 
2014; Men et al. 2014)។

ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង ច  ប់ថ្ម ីស្ត ីពី សិទ្ធ ិទទួលបា នព័ត៌មា ន  នបា៉ ល់ ឥណា   និង 
បង់កា  ដស  បា ន ញាុ ំងឲ្យមា នកា រ    ួលតិចតួចណា ស់ដល់លទ្ធ ភា ពរបស់សា ធា រណជន ក្ន ុងកា រ 
ទទួលបា នទិន្ន ន័យលើទន្ល  ឆ្ល ងកា ត់  ំដន ដូចជា  ទន្ល  Ganges ជា ដើម  យសា រនីតិវិធីរដ្ឋ បា ល 
មិនទា ន់កសា ងបា នល្អ  (Prasai and Surie 2015)។ ច  ប់បា នផ្ដ ល់ក បខ័ណ មួយស   ប់ក លំអ 
តមា  ភា ពក្ន ងុអភិបា លកិច្ច  ធនធា នទឹក ហើយកា រ រីកច  ើនក្ន ងុបច្ច កវិទ  ព័ត៌មា ន និង ទូរគមនា គមន៍  
បា នធ្វ ើឲ្យកា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល់មនុស្ស  ើននា ក់ កា ន់ត សា មញ្ញ ។ បុ៉ន្ត  ដូចអ្ន កនិពន្ធ បា នចង្អ ុល 
បងា  ញ  ះ  កិច្ច កា រនះអា  ័យជា ខា  ំងនឹងឆន្ទ ៈន  បា យ។

សរុបមក កា រកលំអគណនយ្យភា ពរបស់អា ជា  ធរ   ប់ក  ិតសំខា ន់ណា ស់ ក្ន ុងកា រ 
បង្ក ើន គុណភា ព អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  ជា ពិសសស   ប់អ្ន ក  ើ   ស់  ព័ន្ធ  សង្គ ម-អកូឡូសុី 
ក្ន ុងមូលដា  ន។ កា រទទួលបា ន ព័ត៌មា នលើគ   ង និងកា រដា ក់ពិន័យ លើអ្ន កមិនបា នអនុវត្ត តា ម 
ស្ដ ង់ដា    ឹម  ូវ សំខា ន់ខា  ំងណា ស់ស   ប់ អ្ន កមា នសិទ្ធ ិអំណា ចតិចតួច។  យន្ត កា រផ្ល ូវកា រ  និងមិន 
ផ្ល ូវកា រ សុទ្ធ តមា ន   ជន៍ទា ំងអស់។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

៦.៤  កា រលចក និងលទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់

៦.៤.១ នីតិវិធីតុលា កា រ៦.៤.១ នីតិវិធីតុលា កា រ

លទ្ធ ផលច  ប់ ឬនីតិវិធីតុលា កា រ វា ជា ប់ទា ក់ទងដល់គំនិតពីភា ពយុត្ត ិធម៌  ក្ន ុងវិធា ន និង 
នីតិវិធីបា ន  ើ   ស់ ដើម្ីបឈា ន  ដល់កា រស   ចអា រកា ត់។ ទិដ្ឋ ភា ពគុណភា ព នីតិវិធីទា ំងនះ 
អា ចផុសឡើង តា មរយៈកា រចូលរួមរបស់  ជា ជនក្ន ុងកា រពិភា ក   និងកា រ វិនិច្ឆ ័យ (Paavola 2008; 
Dryzek 2000)។ សណា រីយ៉ូ ជា តួយា៉ ងមួយ គឺទំនា ស់លើកា រលចកទឹក  ដលងា យ ធ្ង ន់ ធ្ង រ   ឡើង  
ថមទៀត  យសា រកា រ    ួល លំហូរ ទឹក ទា ក់ទងនឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ (Gupta and 
Lebel 2010)។ កិច្ច សន្ទ នា ពហុសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  តា មកា របង្ក ើត និងគា ំ    នូវ កិច្ច សន្ទ នា   ដ៏ មា ន ន័យ 
អា ចជួយកា ត់បន្ថ យទំនា ស់ពីប   ទឹក និងជួយឲ្យមា នកា រលចក កា ន់តយុត្ត ធិម៌។ កិច្ច សន្ទ នា  ក៏ 
អា ចផ្ដ ល់ព័ត៌មា ន និងជួយកំណត់ ដំណើរកា រចរចា  និងស   ចចិត្ត ឲ្យ កា ន់ត   ផ្ល ូវកា រឡើង   តា មកា រ 
លើក យកមកនូវទស្សនៈផ្សងៗពី ត  ូវកា រ ផលប៉ះពា ល់  និងជ  ើស ហើយពិភា ក  លើ ប    
ទា ំងនះ យា៉ ងចំហ (Dore 2007; Dryzek 2000)។ ក្ន ុងមួយ ទសវត្សរ៍ចុងក  យនះ កិច្ច សន្ទ នា  
ជំុវិញ គ   ង ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ធនធា នទឹក និង  ល ន  បា យ  ប់  ង បា នរីកដុះដា ល   
ជំុវិញ  ពិភព  ក និង  តា ម ក  ិត អភិបា លកិច្ច  ខុសៗគា  ។ កិច្ច សន្ទ នា    ួលខុសគា  ជា ខា  ំង   
តា ម ឥទ្ធ ិពលសា  ប័ន  ប់  ងទឹកក្ន ុងរដ្ឋ  នា នា  និងតា មក  ិត វា ផ  រភា  ប់បា នជិតស្ន ិទ្ធ បុ៉ណា    នឹង 
ដំណើរកា រនកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត  និងវិនិ  គ។

កា រ  ៀបធៀបយុទ្ធ សា ្ត   ប់  ងហា និភ័យទឹកជំនន់ក្ន ុងមូលដា  ន  ក ុង Hamburg, 
Helsinki និង Rotterdam  ះ  ក Mees, Driesses and Runhaar (2014) បា នរកឃើញថា  
កា រ ចូលរួម និង កិច្ច ពិភា ក    ក្ន ុងចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង ឯកជននិងរដ្ឋ   ក ុង Rotterdam មា ន 
គុណភា ព ខ្ព ស់ជា ងគ។ ក្ន ុងករណីនះ  ជា ជនមូលដា  នបា នជួលទី  ឹក  មា  ក់ដលជំនា ញ ក្ន ុង 
កា រ ពិភា ក   ឲ្យមកជួយកា រពា រ ផល   ជន៍របស់ពួកគា ត់។ បុ៉ន្ត កា រដា ក់ចូលនូវភា ពពញ ច  ប់ 
ក  ិត ខ្ព ស់បបនះ មិនបា នផ្ត ល់លទ្ធ ផល មា នលក្ខ ណៈពញច  ប់ក  ិតខ្ព ស់ ដូចកា ររំពឹងទុក  ះ 
ទ ដលអា ច  យសា រអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មា នកា រទទួល  ម ក  ិតខ្ព ស់  ក្ន ុងករណីទា ំង ៣ ទា ក់ទង  
នឹង ដំ  ះ   យកា របន  ំុ និងកា របងចកទំនួលខុស  ូវនះ។

កិច្ច  ឹង   ង ផ្សព្វ ផ  យ និងធ្វ ើវិមជ្ឈកា រ លើកា រ  ួត   លើធនធា នទឹក   ទស ប៉រូ 
ក៏មា ន កា រ  ឆា ំងតវ៉ា  ដៀងគា  ដរ (Lynch 2012)។ កា រវិភា គនិនា  កា រនកា រ  កួត  ជង  

 ទី ជ   ល Rio Santa ដលធា តុអា កា ស    ួលបងា  ញថា  សហគមន៍ជនបទ រស ់   តំបន់ 
ខ្ព ស់ៗ  និង  ជា ជនក ីក  ទីក ុង ទំនង  ូវបា ត់បង់លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ទឹក។  ះបី ច  ប់  
ទឹក   ទសប៉រូ៉ ឆា  ២ំ០០៩ មា នចងពីប    សមធម៌និងសិទ្ធ កិ្ត  ី ក៏  តមា ន ក្ត បីា រម្ភ ថា  ចំណុច មិន 
សូវ ច  ស់លា ស់មួយចំនួនក្ន ុងច  ប់ ខា ងក ុមហ៊ុនជីករ៉ វា រីអគ្គ ិសនី និង នា ំចញ  ផលិតផល   កសិកម្ម  
អា ចឆ្ល ៀតយកចំណញផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច ។ Lynch (2012) បា ន វកញក តវ៉ា  ឲ្យមា ន កា រ បង្ក ើន ភា ព  
តំណា ងនក ុម ងា យរង   ះ   ក្ន ុងអង្គ ភា ពនា នា  ទីជ   ល  និងក្ន ុងកា រចរចា  ហើយ  កិច្ច កា រ 
នះ  ូវមា នយុទ្ធ សា  ្ត កសា ងសម្ព ័ន្ធ ភា ព កា របង្ក ើតចំណងទា ក់ទង រវា ង តំបន់ ខ្ស  ទឹក   ខា ងលើ   
និងខា ងក  ម ចំណងទា ក់ទងជា មួយវិស័យ និងកន្ល ងផ្សងទៀត (Lynch 2012)។  តំបន់ 
Arequipa មា នកា របង្ក ើតក ុម  ឹក  អា ងស្ទ ឹងថ្ម ី    ក  ម ច  ប់ថ្ម ី     យផ្អ ក លើ  បទពិ  ធន៍  ក្ន ុង 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ដំណើរកា រ កា លពីមុន ដលមា នលក្ខ ណៈមិនផ្ល ូវកា រ និងមា នអ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ  ើន ស   ប់ កា រ  ប់ 
 ង ទឹក ក្ន ុង តំបន់  ះ (Filippi et al. 2014)។ បុ៉ន្ត  តមា នក្ត ីបា រម្ភ ថា  គពិបា ក តំណា ង  ឲ្យ ផល 
  ជន៍ សមា ជិកទា ំង អស់គា   ឲ្យបា នយុត្ត ិធម៌ណា ស់ ពី   ះក ុមហុ៊នជីករ៉ធំៗដលផ្ត ល់ ថវិកា  

កសា ង ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក សុទ្ធ តមា ន អំណា ច និងឥទ្ធ ិពលខា  ំង   ក្ន ុង តំបន់។

កតា  កំណត់ចម្បងមួយនកម្ម វិធីតា ងំទីលំ  ជា ថ្ម  ី ស   ប់គ   ងទំនប់ Son La      
វៀតណា ម គឺកា រស   ចបា ននូវ កា រ ចូល រួមដ៏មា នន័យរបស់  ជា ជន  ូវ ផា  ស់  ទីតា ំង ក្ន ងុកា រ 
ស   ច   ចិត្ត សំខា ន់ៗ (Van Ha 2012)។ វប្បធម៌ និងភា សា ខុសគា   ជា  ឧបសគ្គ នា ឲំ្យមា នភា ព មិន  
រលូន គា     ក្ន ុងនីតិវិធី និងលទ្ធ ផល ហើយ  ជា ជនខ្វ ះខា ត សមត្ថ ភា ព  និង សិទ្ធ ិអំណា ច  និង អា ជា  ធរ  
មូលដា  ន  ខ្វ ះជំនា ញ ដើម្ីបបង្ក ើនកា រចូលរួមជា  សា ធា រណៈ ក៏បង្ក  ឧបសគ្គ ដរ។

សរុបមក  ពល   វ   វ និងរៀបចំ  លន  បា យកា របន  ំុក្ន ុងវិស័យ ធនធា នទឹក 
 ូវតមា ន កា រពិ   ះ  បល់សម  ប ជា មួយ  ជា ជនងា យរង   ះ។ កា រផ្ដ ល់សិទ្ធ ិ អំណា ច 

ដូច្ន ះ ជួយបង្ក ើនជ  ើស ឱកា ស និងគុណភា ព ន កា របន  ំុក្ន ុងមូលដា  ន។ កសិករក ីក  ូវកា  រ 
បរិយា កា សល្អ ផ្ន កសង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច   និងន  បា យ ដើម្ីបអនុវត្ត ជំនា ញ និងសិទ្ធ ិរបស់គា ត់ក្ន ុង កា រ 
បន  ំុ។ គួរឲ្យសា  យណា ស់ដល សា  ប័នទឹក ជា  ើន  មិនបា នចា ប់អា រម្ម ណ៍ពីអត្ថ   ជន៍នកា រ
ចូលរួមកា រពិភា ក   និងកា រចរចា ជា មួយអ្ន ក ពា ក់ ព័ន្ធ ទ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើ ផនកា រ និងបំពញសកម្ម ភា ព។ 
ក្ន ងុសា  នភា ពនះ កា របង្ក ើនភា ពយុត្ត ធិម៌ក្ន ងុអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក   វូមា ន កា រព  ងឹ សមត្ថ ភា ព  
អ្ន ក តំណា ងឲ្យក ុមខ្វ ះសិទ្ធ ិអំណា ច។

៦.៤.២ លទ្ធ ផលយុត្ត ិធម៌៦.៤.២ លទ្ធ ផលយុត្ត ិធម៌

វិធីសា  ្ត មួយដើម្ីបបង្ក ើន សមធម៌ និងយុត្ត ិធម៌ ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក គឺកា រ ធា នា  
សិទ្ធ  ិ  ើ   ស់ ទឹក  ស   ប់ក ុមងា យរង   ះ ឬខ្វ ះសិទ្ធ ិអំណា ចក្ន ុងសង្គ ម (Gupta and Lebel 
2010)។   ទសជា  ើន សិទ្ធ ិក្ន ុងកា រទទួលបា ន និង  ើ   ស់ទឹក មិនសូវ ច  ស់លា សទ់ 
រីឯ    ទសខ្ល ះទៀត  ះបីជា សិទ្ធ ិទា ំង  ះ មា នចងច  ស់ ក្ន ុង ច  ប់ក្ដ ី ក៏អា ច មិនបា ន  ដា ក់ 
អនុវត្ត ដរ ក្ន ុងកា រពិតជា ក់ស្ត ង។ សិទ្ធ ិក៏អា ចមា នកា រ  ឆា ំងតវ៉ា  ដូច្ន ះដើម្ីបឲ្យកា រកំណត់  និង 
កា រធា នា  សិទ្ធ ិនះ ជឿនលឿន  មុខបា ន ជា រឿយៗ  ូវតធ្វ ើកា រចរចា  (Bruns and Meinzzen-
Dick 2000)។

សដ្ឋ កិច្ច ន  បា យ តងជំរុញកា រផា  ស់ប្ដ ូរ  ក្ន ុងភា ពធន់ក្ន ុងជីវភា ព  មូលដា  ន។ ក្ន ុង 
តំបន់ មគង្គ  "របៀបរបប អភិបា លកិច្ច  មិនយុត្ត ិធម៌" ធ្វ ើឲ្យជនក ីក  និងក ុមខ្វ ះសិទ្ធ ិអំណា ចក្ន ុង 
សង្គ ម កា ន់តងា យរង   ះ (Nuorteva, Keskinen and Varis 2010)។ សិទ្ធ ិរបស់អ្ន ក នសា ទ 
ក្ន ុងកា រ   ង់ជីវភា ព  កប  យសុវត្ថ ិភា ព និងសិទ្ធ ិរបស់កសិករខា  តតូចក្ន ុងកា រទទួល បា ន ទឹក 

 ូវ ខូចខា តខា  ំង   យសា រ លំនា ំអភិវឌ្ឍន៍គា  នចីរភា ព  ដល  ើនតព  ឹងភា ពខុសគា  ក្ន ុងសង្គ ម 
(Resurreccion et al. 2012)។

 កា រវា យតម្ល លើ ៦គ   ង របស់មូលនិធិ ពិភព  ក ស   ប់ធម្ម ជា តិ (WWF) ស្ត ីពី 
កា រ បន  ំុនឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុ  យ   តលើ កា រ  ប់  ងទន្ល    បា នបងា  ញថា  កិច្ច   ឹង 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

  ង  កា ត់បន្ថ យ ភា ពងា យ រង   ះ ផ្ន ករូបវន្ត    ូវ តមា នអម  យ វិធា នកា រលើកស្ទ ួយ ជីវភា ព 
(Pittock 2009)។ គ   ងបា ន រកឃើញវិធា នកា រ "គា  នកា រ  ក សា  យ" និង "  កសា  យ 
តិចតួច" ខា  តតូចជា  ើន ដលល្អ ស   ប់ទា ំង ជីវភា ពរស់   និងកា រអភិរក្សធម្ម ជា តិ។ អ្ន កនិពន្ធ  
បា ន ផ្ត ល់មតិថា  គួរចា ប់ផ្ដ ើមអនុវត្ត វិធា នកា របបនះ ដើម្ីបកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និងកា រ សង្ឹឃម  

 គជ័យ   មុននឹង  ះ   យប   កា ន់តពិបា ក និងជា រឿយៗ មា នខា  តធំនា នា ។ អ្ន កនិពន្ធ  
Morogo, Tanzania, Paavola (2008) បា នវកញកថា  អភិបា លកិច្ច  ធនធា នធម្ម ជា តិ  កប 

 យ   សិទ្ធ ភា ព ដូចជា    ឈើ ទឹក ជា ដើម វា ជា ប់ទា ក់ទងគា  ខា  ំង  នឹងកា របន  ំុ  ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង 
កសិកម្ម  ដលដើរតួនា ទីជា សំណា ញ់សុវត្ថ ិភា ព ស   ប់ ក ុមងា យរង   ះជា ងគ។

ទីផ  រថ្ម ីៗ  ស   ប់សវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសីុ  ទីជ   លតំបន់ខ្ព ស់រា ប គឺ  វូណនា ឲំ្យ  ើ  
 យ  ងុ  យ័ត្ន     ះវា  អា ចរា រា ងំដល់សិទ្ធ មិា ន   ប់ក្ន ងុកា រទទួលបា ន សវា កម្ម នះ (Mollinga, 

Meinzen-Dick and Merrey. 2007; Corbera, Brown and Adjer 2007)។ ក ុមជន ក ីក  និង 
ងា យរង   ះជា  ើន តងពឹងអា  ័យ ខា  ំងជា ងគ  លើសវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុី បុ៉ន្ត  ខ្វ ះ  
សមត្ថ ភា ព ដើម្ីប ចូលរួម ក្ន ុងផនកា រផ្ល ូវកា រនា នា  (Jack, Kousky and Sims 2008)។ ឧទា ហរណ៍ 
កសិករខា  តតូច  វៀតណា ម មិនទំនងចូលរួមក្ន ុងផនកា រដា ំ ដើមឈើ ឡើងវិញទ លើកលង 
ត  សំណង  ប់   ន់ស   ប់ប៉ះបូ៉វកា របង់ខា តក្ន ុងផលិតកម្ម ស្បៀង (Jourdain et al. 2009)។ 
អ្ន ក  ូវផា ត់ចញពី ឬស   ចចិត្ត មិនចូលរួមក្ន ុងផនកា រទា ំង  ះ អា ចចា ញ់  ៀបអ្ន កដទ ដូច ជា  
  ពលអ្ន កគា  នដីធ្ល ី គា ត់បា ត់បង់លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ធនធា ន  ព្យរួម  យសា រ កា រ ដា ក់ 
អនុវត្ត   បទបញ្ញ ត្ត ិ  ប់  ង  ព័ន្ធ  (Wunder 2008)។  ឿងលើកទឹកចិត្ត ស   ប ់កា រផ្ដ ល់ សវា កម្ម  

 ព័ន្ធ  អកូឡូសុី  មិនចា ំបា ច់ត ជា សា ច់   ក់ផ្ត ល់  ឲ្យបុគ្គ លផា  ល់  ះទ។ ថ្ល សវា  អា ច បង់   
ឲ្យ ក ុម ឬក៏អា ចជា  អត្ថ   ជន៍ ផ្សង ទៀត  ដូចជា  សិទ្ធ ិកា ន់កា ប់ដី ឬកា រកសា ង សមត្ថ ភា ព ជា ដើម 
(Need and Thomas 2009; Leimona, Joshi and Noordwijk 2009)។

កា រត  ូវឲ្យបង់ថ្ល ទឹកក្ន ុង  ព័ន្ធ   ច  ពទឹកខា  តតូច ជា រឿយៗ  គណនា ំឲ្យ  ើជា  
មធ  បា យ  កលំអ  សិទ្ធ ភា ពទឹក ឬកា ត់បន្ថ យត  ូវកា រទឹកសរុប ហើយនះអា ចជា យុទ្ធ សា  ្ត  
បន  ំុ  មា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ   ក្ន ុងកា រលចកទឹក  តំបន់កំពុងជួបកា រថយចុះទឹកភ្ល ៀង  (Sowers, 
Vengosh and Weinthal 2011)។ ក្ន ុងកា រពិតជា ក់ស្ត ង កា រអនុវត្ត  លន  បា យបបនះ 
ជួប ប   បច្ច កទស សដ្ឋ កិច្ច   និងន  បា យ  ើនណា ស់  ដលអា ចផា ត់កសិករខា  តតូចចញ 
ពី  ព័ន្ធ  (Molle and Berkhoff 2007)។

ជា រឿយៗ  ្ត ីទទួលបា នទឹក   ច  ពតិចជា ងបុរស ហើយចំណុចនះបងា  ញពីភា ព 
ខុសគា    ក្ន ុង សិទ្ធ ិលើ  ព្យសម្បត្ត ិ និងតួនា ទី  ប់  ង (Meinzen-Dick et al. 1997; Zwarteveen 
2008)។  ្ត ីអា ចទទួលបា នទឹក  ើ   ស់តា មរយៈប្ដ ី ឬសា ច់ ញា តិ ជា  បុរស (van Koppen and 
Hussain 2007)។ ក្ន ុងបណា្ខ  អង្គ កា រ  ប់  ងទឹកនិងស្ទ ឹង  ្ត ីមិនសូវមា នអ្ន កតំណា ងទ ហើយ 
កតា   នះ  អា ចរួមចំណកបង្ក ើន ភា ពងា យរង   ះរបស់គា ត់ (Huising and Kevany 2013)។ កា រ 
ជំរុញ  យងងឹតងងល់ ឲ្យ  ្ត ីចូលរួម កា ន់ត  ើនក្ន ុងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក អា ចបន្ថ ម បន្ទ ុក 
ជា ជា ង ផ្ដ ល់សិទ្ធ ិអំណា ចឲ្យគា ត់ (Ivens 2008; Resurreccion and Manorom 2007)។ ផល
ប៉ះពា ល់នកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងចម្ល ើយតប អា ចខុសគា   រវា ង បុរស និង  ្ត ី  យសា រ ភា ព
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ខុសគា  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ធនធា ន ជីវភា ព  និងសិទ្ធ ិអំណា ចក្ន ុងកា រ ស   ចចិត្ត  (Figueiredo and 
Perkins 2013)។ 

កំណើនកា រទទួលសា្គ  ល់ពីសា ធា រណជន ជា អា ទិភា ពដ៏សំខា ន់មួយ  ក្ន ុង របា យកា រណ៍ 
របស់  គណៈ កម្ម កា រទំនប់ពិភព  ក ស្ត ពីីកា រ ស   ចចិត្ត  (WCD 2000)។ របា យកា រណ៍សង្ក ត់ធ្ង ន់  
ភា គ  ើនលើកា របង្ក ើន ភា ពពញច  ប់តា មរយៈនីតិវិធីល្អ  ដូចជា  លក្ខ ណៈស   ប់  ប់គា   និង 
កា រទទួលបា នព័ត៌មា ន ជា ដើម ។ លទ្ធ ផល ឬយុត្ត ិធម៌ក្ន ុងកា របងចកក៏សំខា ន់ដរ ហើយរួមមា ន 
ទា ងំ កា រ បង ចក អត្ថ   ជន៍ និងកា របងចក   ះថា  ក់  យអចតនា  ផងដរ (Dore and 
Lebel 2010)។

សរុបមក ទា ំងនីតិវិធីយុត្ត ិធម៌ និងលទ្ធ ផល សុទ្ធ តសំខា ន់ ស   ប់ភា ពពញច  ប់ន 
អា ជា  ធរ  ទឹក និង គ   ងរបស់ពួកគា ត់ បើមិនដូ   ះទ  កា រ ទទួលសា្គ  ល់របស់សា ធា រណជន នឹង 
មា ន ក  ិតទា ប។ ប   សមធម៌ និងយុត្ត ិធម៌ ក៏  ទឡើងដរ ក្ន ុង កា រ បងចក បន្ទ ុក ឱកា ស 
ហា និភ័យ និងផល   ជន៍ បា នពីគ   ងជា ក់លា ក់ និង  លន  បា យធំៗ។

៦.៥ ភា ពបន  ំុ

៦.៥.១ ភា ពបត់បនបា ន៦.៥.១ ភា ពបត់បនបា ន

 យសា រមា នភា ពមិនច  ស់លា ស់ជា  ើន ដំណើរកា រធ្វ ើផនកា រដល ព  យា ម ដា ក់បញ្ច លូ 
កា រគិតគូរ ពី កា រ    ួល អា កា សធា តុ   ក្ន ុង កា រ  ប់  ងទឹក ឬ   ះមហន្ត រា យ  ះ គួរចា ត់ទុក   

 លន  បា យ គ   ង និងយុទ្ធ សា  ្ត នា នា   ជា  កា រ សា កល្បង។ យន្ត កា រផ្សងៗ ស   ប់ 
ធ្វ ើកា រ  សង្ក តពិនិត្យ  មូលព័ត៌មា ន  ឡប់ ពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកត  ូវ កា រ អនុវត្ត   ក្ន ុងពល កំពុង 
ដំណើរ កា រ (រៀនផងធ្វ ើផង)  គួរតមា នដា ក់បញ្ច ូល តា ំងពី ពលចា ប់ផ្ដ ើម (Pahl-Wostl et al. 
2008)។ ក្ន ុងពលជា មួយគា     លន  បា យកា របន  ំុ  នឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ   ូវមា ន  
ស្ថ ិរភា ព  ប់   ន់ ដើម្ីបអា ចអនុវត្ត បា ន បុ៉ន្ត ក៏  ូវបត់បនបា នខ្ល ះដរ ដើម្ីបអា ចក ស  ួលបា ន 
(Jordan and Huitema 2014)។ ឧទា ហរណ៍ថ្ម ីៗ ន  លន  បា យ  កប  យ គំនិត បបថ្ម ី 
បងា  ញថា    លន  បា យដលអា ចបត់បន ផ្អ កតា ម លទ្ធ ផលក្ន ុងកា រ ស   ច  ល    គឺ  តង 
មា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ង។

កា រ  ទា ញ  ទង់រវា ងនិរន្ត រភា ព និងកា រផា  ស់ប្ដ ូរ អា ចមើលឃើញច  ស់ក្ន ុងកា រ  ៀបធៀប 
ករណីសិក   នា នា  ពីអភិបា លកិច្ច ធនធា ន ទឹក   Uzbekistan និងអា ្រ ហ្វ ិកខា ងត្ូបង (Herrfahrdt-
Pähl and Pahl Wostl 2012)។  អា ្រ ហ្វ កិខា ង ត្ូបង កំណទ  ង់មា នលក្ខ ណៈ ច  ស់លា ស់ ជា ង
រួមទា ំងកា រក   ក្ន ុងរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ផង ប៉ុន្ត ដំណើរកា រនះ ចំណា យពល  និងធនធា ន  អស់  ើន  
ណា ស់។ ភា ពបត់បនក្ន ុងដំណើរកា រតា ក់តងច  ប់  មា នន័យថា   ច  ប់អា ច  ះ   យ បា ន ជា  
ផ្ន កៗ  និង ជា ដំណា ក់ៗ។ រីឯ   Uzbekistan វិញ រចនា សម្ព ័ន្ធ  សា  ប័នរឹងកំ  ឹសផុសចញពីកា រ 
ពឹង ផ្អ ក ក  ិតខ្ព ស ់ និងយូរលង់មកហើយលើដំណា ំ តមួយមុខ គឺកប  ស ដល ទា មទា រកា រ
   ច  ព បា ន រា រា ំង ចម្ល ើយតបផ្ន កសា  ប័ន  នឹងកា ររចរិលបរិសា  នធ្ង ន់ធ្ង រ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

Huntjens et al. (2012) បា នរកឃើញភស្ត តុា ងនកា រកសា ងយុទ្ធ សា  ្ត  បន  ំ ុ  ហូឡង់ 
និង អូ    លី ដលទុកចំហនូវ ទំនួល ខុស  ូវ និងទំនា ក់ទំនងខ្ល ះ ហើយស  ួលឲ្យ ដំណើរកា រ 
មា នភា ព រឹងមា ំ និងអា ចបត់បន បា នខ្ល ះ  ះបីជា ធ្វ ើដូច្ន ះអា ចមា នសមត្ថ កិច្ច  ួតជា ន់គា  ខ្ល ះក្ត ី។ 
ដំណើរកា រ  អា ច បត់ បនបា ន  មា នន័យថា   តួនា ទីអា ចផា  ស់ប្ដ ូរបា ន។ ឧទា ហរណ៍ កា រដា ក់បញ្ច ូល 
គំនិតថ្ម  ីបបពីក  មឡើងលើ ដើម្ីបតំណា ងឲ្យអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ   តា មមូលដា  ន  ក្ន ងុ គណៈកមា  ធិកា រ  
ថា  ក់ តំបន់ និងថា  ក់ជា តិ។ អ្ន កនិពន្ធ បា នវកញកដរថា  ដំណើរកា រអា ចបត់បនបា ន វា ជួយ បង្ក ើត 
កា រ  រ ំពឹង ទុក   កដនិយម និងទំនុកចិត្ត ក្ន ុងចំ  មអ្ន កចូលរួម។

 អា ងទន្ល  Rhone ខា ងលើ   ទសស្វ ីស វិធា នស្ត ីពីកា រកំណត់ថ្ល ទឹក កា រផ្ដ ល់ និង 
កា រ  ើ   ស់ ទឹក  ូវបា នអនុម័ត  ថា  ក់ឃុំ  ឬ រដ្ឋ សមា ជិក (ស្ម ើខត្ត )  និងអនុ ្ញ  តឲ្យមា នភា ព 
បត់បន ខ្ល ះ ក្ន ុងកា រ  ះ   យ ប    ឈមថ្ម ីៗ ដូចជា  កា រ    ួលអា កា សធា តុ ជា ដើម (Clarvis 
et al. 2014)។ ភា ពអា ចបត់បន   ថា  ក់មូលដា  ន វា សំខា ន់ ស   ប់វិធា នកា រឆ្ល ើយតប បុ៉ន្ត    
ស្វ ័យភា ព ក  ិតខ្ព ស់  ថា  ក់មូលដា  ន ក៏អា ច ជា ឧបសគ្គ  ដល់  លន  បា យ បន  ំុខា  តធំ និង 
រយៈ ពល វងដរ (Hill 2013)។

កា រ  ើមូ៉ដលសដ្ឋ កិច្ច កសិជលផលនទន្ល  Indus  បា៉ គីសា  ន អ្ន កនិពន្ធ  Yang et al. 
(2014) រកឃើញថា    ព័ន្ធ  បង ចក ទឹករឹងកំ  ឹសនា បច្ច ុប្បន្ន  មិន  ឹមតរា រា ំងខត្ត នា នា   មិនឲ្យ 
ធ្វ ើ   កា រ បន  ំុនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត  ក៏ធ្វ ើ ឲ្យ ខា តបង់ សដ្ឋ កិច្ច យា៉ ង ធ្ង ន់ធ្ង រ 
ទា ំង ក្ន ុងសណា រីយ៉ូ លំហូរក  ិតខ្ព ស់  និងទា ប ហើយក៏បា នអំពា វនា វឲ្យមា ន វិធីសា  ្ត  បន  ំុ  ើន 
ថមទៀត។  ដៀងគា  ដរ  អា ងទន្ល  Ganges   ទសនប៉ា ល់ និង ឥណា    ក Moench 
(2010) បា នវកញកបងា  ញពី សា រៈ សំខា ន់ ន  កា រសើរីពិនិត្យ យុទ្ធ សា  ្ត  ឡើងវិញ ជា ទៀងទា ត់ 
និង  ធ្វ ើកា រកស  ួល  យផ្អ កលើចំណះដឹងនះ។

ទំនប់  ទន្ល  Ganges បា នបង្វ រលំហូរទឹករហូតដល់ ៦០% ចូល   ព័ន្ធ    ច  ព 
ខា  តធំៗ។ ទំនប់ Farakka (សង់  ឥណា     ឆា  ំ១៩៧៥ ចមា  យ  ១៨គម ពី  ំ  ទល់ 
បង់កា  ដស) បា នកា ត់បន្ថ យ ជា ខា  ងំនូវលំហូរទឹក  ចា ខំជា មធ្យម។   យសា រកា ររលា យទឹកកក 
ក  ម  ឥទ្ធ ិពលនកា រ    ួលអា កា សធា តុ  លំហូរទឹកក្ន ុងទន្ល  Ganges  អា ចថយចុះ អស់  ហល 
ពីរ ភា គបី ក្ន ុងរយៈពលវង (B. Sharma and D. Sharma 2008)។ សន្ធ ិស ្ញ   ស្ត ីពី ទឹកទន្ល  
Ganges ឆា  ំ១៩៩៦ មា នទា ំងសចក្ត ីចងពីកា រផ្ដ ល់ទឹក  ឲ្យ បង់កា  ដស  ដលងា យរង   ះ   

 យ សា រ  កា រ ផា  ស់ប្ដ ូរ ក្ន ុង  លន  បា យលចកទឹក (Rahaman 2009)។ ឧទា ហរណ៍ 
របៀប របប ចករំលកទឹកនា បច្ច ុប្បន្ន   ផ្អ ក លើ ទិន្ន ន័យលំហូរទឹកកា លពី ៤០ឆា  ំមុន។ សចក្ដ ីលំអិត 
ន  កិច្ច  ម  ៀងបងចកទឹក អា ច  ូវកត  ូវឡើងវិញ  តា ម កា រ    ួល លំហូរ។ កា រវិភា គ 

 ៀប ធៀប បងា  ញថា   សន្ធ ិស ្ញ  លើទន្ល ឆ្ល ងកា ត់  ំដន ដលអា ចបត់បនបា ន និងជា ក់លា ក់ 
តង នា  ំឲ្យមា នជំហរ រួមសហ  តិបត្ត កិា រគា  កា ន់ត  ើនរវា ង រដ្ឋ និងរដ្ឋ  ជា ពិសស  ពល បរិមា ណ 
ទឹកដលមា នវា    ួល (Dinar et al. 2015)។

កា រសិក  ជា  ើនបា នសន្ន ិដា  នថា  សមត្ថ ភា ពស   ប់ធ្វ ើអភិបា លកិច្ច  ភា ពបន  ំុ ក្ន ុង វិស័យ 
ធនធា នទឹក  អន់ថយ  ឡើយ។ ឧទា ហរណ៍  មជ្ឹឈមបូពា៌  និងអា ្រ ហ្វ ិកខា ងជើង រដា  ភិបា ល 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

កន្ល ងមក   តស្ទ ើរត ទា ំង  ុង  លើ កា រ ផ្គ ត់ផ្គ ង់   យមិនបា នយកចិត្ត ទុកដា ក់  ប់   ន់ ដល់  
កា រ  ប់  ងត  ូវកា រទឹក  ះទ (Sowers, Vengosh and Weinthal 2011)។ វិធីសា  ្ត   ត 
លើ បច្ច កទស និងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ របស់ពួកគ  បា នទុកឲ្យនីតិវិធីស   ប់ជំរុញ កា រចូលរួម របស់ 
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  តអន់ថយ។ ជា លទ្ធ ផល ប    ឈមធំៗ ខា ងសង្គ ម និងន  បា យ  ទា ក់ទង 
នឹងកា រលចក និងទទួលបា នទឹក  តមិនទា ន់បា ន  ះ   យ។

កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះ  យមា នកា រចូលរួម    សុីល វា ផ្អ កលើ  វត្ត ិនកា រ 
 ប់  ង តា មបបបច្ច កទស និងឋា នា នុក ម ដល  ះបីមា នគណនយ្យភា ពល្អ ជា ង របៀប របប 

ប     និង  ួតពិនិត្យ ក្ន ុងអតីតកា លក្ត ី ក៏អា ច  ខ្វ ះភា ពអា ចបត់បន ដើម្ីបទទួលយកគំនិត បបថ្ម ី 
និងជួយគា ំ  ដល់កា រ  ប់  ង បបបន  ំុ (Engle 2011)។

ក បខណ ច  ប់មា ន   ប់   ៣តំបន់  សហរដ្ឋ អា មរិក ពួកអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ បា នទិតៀនថា  
បា ន បង្ក  ឧបសគ្គ  ដល់កា រដា ក់ បញ្ច ូល ចំណះដឹង ពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុង កា រ ស   ច 
ចិត្ត  លើកា រ  ប់  ង  និងបង ចក ទឹក (Dilling et al. 2015)។ ឧទា ហរណ៍ បណា្ខ  រដ្ឋ ក្ន ុង តំបន់ 
Great Lake បា រម្ភ  លើកា រក     កិច្ច  ម  ៀង ដលបា នចរចា ជា មួយបណា្ខ  ខត្ត   កា ណា ដា  
ដើម្ីប  ប់  ងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ ទឹក និង កា រពា រ  ព័ន្ធ អកូឡូសុី។  តំបន់មួយទៀត  ភា គខា ងលិច 
សហរដ្ឋ  អា មរិក (Colorado, Wyoming and Utah)  ព័ន្ធ ដ៏សា ំញាុ ំនសិទ្ធ ទឹក ដលអនុវត្ត  យូរ 
ឆា  ំ មកហើយ គមើលឃើញថា  ពិបា កនឹងផា  ស់ប្ដ ូរខា  ំងណា ស់។

សរុបមក ភា ពអា ចបត់បនបា នក្ន ងុក  តិណា មួយក្ន ងុបទបញ្ញ ត្ត  ិនិងតួនា ទី គឺសំខា ន់ណា ស់ 
ក្ន ុង កា រ  ះ   យប   សា  នភា ពធនធា នទឹកដល    ួលមិនទៀង។ ទន្ទ ឹមគា  នះដរ  ព័ន្ធ  
កា រិយា  ធិប   តយ្យ និងសា  ប័នទឹក ជា  ើន ហា ក់  រឹងកំ  ឹសណា ស់  និង មិនសម  ប ស   ប ់ 
អនុវត្ត   វិធីសា  ្ត  បន  ំុក្ន ុងអភិបា លកិច្ច ទ។ ឧទា ហរណ៍ គអា ចបង្ក ើនភា ពអា ចបត់បនតា មកា រ 
អនុ ្ញ  ត ឲ្យ សិទ្ធ ិទឹក    ួល  តា មកា រ  មើលឃើញ ពី  កា រ    ួលសា  នភា ពទឹក ឬកា របង្ខ ំឲ្យ 
អនុវត្ត  បទបញ្ញ ត្ត ិអា សន្ន ផ្សងៗ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ទឹក   ពល មា ន   ះ រា ំងស្ង ួត  និង 
ទឹកជំនន់។ ឧបសគ្គ ចម្បងស   ប់  ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ គឺកា រអនុវត្ត  លន  បា យ កម្ម វិធី  និង 
វិធា ន កា រ  បន  ំុ ដល ត  ូវឲ្យមា នសមត្ថ ភា ព បច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ប់   ន់ ក៏ដូចជា  ទិន្ន ន័យ 
ជលសា  ្ត  អា កា សធា តុ  ប់   ន់ និងអា ច  ើ   ស់បា ន។

៦.៥.២ កា រសិក  ៦.៥.២ កា រសិក  

អភិបា លកិច្ច នកា របន្ំុសា សង្ក ត់ធ្ង ន់  លើកា ររៀនសូ  និងចំណះដឹង និងកា រ  ប់  ង 
ភា ព ធន់  ឬកា រ កសា ងសមត្ថ ភា ពបន្ំុសា (Folke et al. 2005; Pahl-Wostl 2009)។ កា ររៀនសូ   
អា ច ស   ចបា ន តា មរយៈកា រ ពិនិត្យតា មដា ន និងវា យតម្ល ជា ផ្ល ូវកា រ ដំណើរ កា រជា   ព័ន្ធ ស   ប់ 
កា ររៀនសូ   ពីអន្ត រា គមន៍ កន្ល ងមក កា រ  មើលឃើញពីកា រផា  ស់ប្ត ូរ និង កា រពិភា ក    ក្ន ុង 
ចំ  ម  ភា គី ពា ក់ព័ន្ធ ផ្សងៗ (Pahl-Wostl et al. 2008; Armitage et al. 2009; Swanson and 
Bhadwal 2009)។

Huntjens et al. (2012) បា នព  កីកា រសិក  របស់ Ostrom's (1990) ស្ត ពីីកា ររចនា  រៀបចំ 
 លកា រណ៍សា  ប័ន។ ដើម្ីបព  កី   កា ររៀនសូ   នះ  វូមា នកា រ  ះ   យ ប     ភា ព  ស្ម គុសា  ញ  
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

និ ង មិន   កដ  ជា   ទា ក់ទង នឹង ផលប៉ះពា ល់ន កា រ    ួល អា កា សធា តុ ក្ន ុងវិស័យ ធនធា នទឹក។ 
ករណី ជា ក់ស្ដ ង នយុទ្ធ សា  ្ត បន្ំុសាដា ក់អនុវត្ត  ទសហូឡង់ អូ  ្ត ាលី  និងអា ្រ ហ្វ ិកខា ងត្ូបង 
បងា  ញ ពី សា រៈ សំខា ន់ន កា រ រៀនសូ  ពីសង្គ ម និង  លន  បា យ លើកា ររៀនសូ  ស   ប់ 
កា របន  ំ។ុ ដំណើរកា រ ដល អនុ ្ញ  ត ឲ្យមា ន កា រសិ ក   និងកា រកសា ងទំនុកចិត្ត  វា សំខា ន់   ះជួយ 

   ង់ ដល់ កា រ   វ   វពីភា ពមិន   កដ  ជា   និងកា រ ពិភា ក  ពីជ  ើសផ្សងទៀត ដល អា ច  
នា ំឱ្យមា នកា រគិតគូរឡើងវិញពីប    និង ដំ  ះ   យ ។

កា រសិក  ពី កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតឲ្យមា នកា រចូលរួមពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ច  ុះ ដើម្ីបកំណត់ជ  ើស  
នកា របន្ំុសា ស   ប់តំបន់ Niagara   ទសកា ណា ដា  បា នបងចកកា ររៀនសូ  ជា  ៣ 

 ភទ៖ កា រយល់ដឹង ទំនា ក់ទំនង និងបទដា  ន (Baird 2014 et al)។ ភស្ត ុតា ងរកឃើញ  រួម ទា ំង    
កា រ  ៀបធៀប ជា មួយនឹង ក ុមគា  នកា រធ្វ ើ អន្ត រា គមន៍  បា នផ្ត ល់គំនិតថា  កា រចូលរួមនា ំឲ្យមា ន កា រ 
រៀនសូ   តា មកា រ យល់ដឹង  និង ទំនា ក់ ទំនង   បុ៉ន្ត គា  នភស្ត ុតា ង នកា ររៀនសូ  តា មបទដា  ន ឬ កា រ 
ផា  ស់ប្ត ូរទស្សនៈ  ឬតម្ល សីលធម៌  ក្ន ុង ករណី នះ ទ។

ដំណើរកា រសិក  ពីសង្គ ម បា នជួយបំភ្ល ឺដល់ដំណើរកា រនា នា  ដលមា ន  ើ   ស់ យា៉ ង  
ទូលំទូលា យ   ដើម្ីប ព  យា ម ជួយ   ដល់អ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ ឲ្យយល់ដឹងពីទស្សនៈ និង ផល   ជន៍  វិញ 

 មក។ ឧទា ហរណ៍ វិធីសា  ្ត  ស   ប់ ក មុ តូចកន្ល ងមក អនុវត្ត បា ន   គជ័យ ជា មួយអ្ន ក    ប់  ង 
សំខា ន់ៗ  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនបឹង Baiyangdian ដលរចរិលគុណភា ព    ទសចិន (Wei 
et al. 2012)។

កា រ   វ   វ  យរួមសហកា រ ឬដើម្ីបធ្វ ើសកម្ម ភា ព គឺជា វិធីសា  ្ត មួយ សំ   ជំរុញ 
កា រ  រៀនសូ   ពី សង្គ ម  ស   ប់ កា របន្ំុសា។  ក្ន ុង កា រ  សិក  មួយពី  ព័ន្ធ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក សា ធា រណៈ   

 ទសអង់គ្ល ស  អ្ន ក   វ   វ បា ន រក ឃើញថា  ដំណើរ កា រវិភា គ បើកប    ស   ប់កា រ ពិភា ក   
ដញ  ល និងកិច្ច   ឹង   ង ជំរុញឲ្យកា រ ពិភា ក  ឈា នដល់ទីបញ្ច ប់ តា មកា រកំណត់សកម្ម ភា ព 

 ូវធ្វ ើជា បនា  ប់ គឺជា កា រលំបា ក   ះអ្ន កអនុវត្ត  ជា ក់ស្ត ង និងអ្ន ក   វ   វមា នកា រយល់ឃើញ
ខុសគា  ពីចំណះដឹងបច្ច ុប្បន្ន  (Westling et al. 2014)។ កា រធ្វ ើឲ្យអ្វ ីៗ "មិនសវូ  ួលដូចមុន" 
(ស   ប់  អ្ន កអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង ឬអ្ន ក   វ   វ) អា ចនា ឲំ្យកិច្ច  សហកា រជួបហា និភ័យ  ដូច្ន ះ ទំនុកចិត្ត  
សំខា ន់ណា ស់ ហើយពលខ្ល ះអា ច  វូមា ន កា រស  ះុ ស  លួពីអ្វ ដីលជា ចំណះ "អា ច  ើបា ន"។

កា ររៀនសូ   និងកិច្ច សហកា រ ជា សសរស្ត ម្ភ ដ៏សំខា ន់នកា រ  ប់  ងរួមគា  លើកា រ បន្ំុសា 
(Armitage et al. 2009)។ ក្ន ុងកា រ  ះ    យប   ស្ម ុគសា  ញ នា នា  ដលក្ន ុង  ះទំនា ក់ទំនង 
មូល ហតុ- ផលប៉ះពា ល់  និងកតា  ជំរុញនា អនា គត  សុទ្ធ តមិន   កដ  ជា  ះ ទំនុកចិត្ត  ូវត 
កសា ង ឲ្យបា នក្ន ុង ចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ     ះ  ពលកា លៈទសៈ ថ្ម ីត  ូវឲ្យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរ 
របៀប  អនុវត្ត  ពួកគសុខចិត្ត  ពិភា ក   និងចរចា លើ ជំហា នបនា  ប់ (Berk 2009)។

ដំបូងឡើយ វិធីសា  ្ត រៀនសូ  ពីសង្គ មដលទទួលបា ន  គជ័យ ក្ន ុងកា រ  ប់   ង 
ធនធា ន ទឹក   យ មា ន កា រចូលរួម  ក្ន ងុផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងអា ង ស្ទ ងឹ ក្ន ងុមូលដា  ន   ទសអង់គ្ល ស 
និង អា ្រ ហ្វ ិក ខា ងត្ូបង  មិនសូវមា នគចា ប់អា រម្ម ណ៍ទ   ះខ្វ ះ កា រគា ំ   ពីរដា  ភិបា លថា  ក់ជា តិ 
(Colvin et al.  2014)។ ប    នា  ពល ប   កើតមា នដដលៗ គឺម ្ត  ីជា ន់ខ្ព ស់សំខា ន់ៗ ដល បា ន  
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ចូល រួមក្ន ុងដំណើរកា រកា ល ពីមុន គឺបា នផា  ស់ប្ត ូរ កា រងា រ ដូច្ន ះបទពិ  ធន៍ និងទំនា ក់ទំនង  ូវ 
បា ត់បង់អស់ ។

វប្បធម៌ន  បា យ ក៏  ទប   ដរ។ ក្ន ុងកម្ម វិធីតំបន់ដីសណ្ណ ស   ប់ តំបន់ Ijsselmeer 
   ហូឡង់ កា រពិភា ក  លំអិតពីជ  ើសកា របន្ំុសាផ្សងៗ បា នលើកស្ទ ួយកា រររៀនសូ   បុ៉ន្ត គ 
 ូវ ជួបនឹងភា ព ស្ព ឹក  ពន់  របស់ អ្ន កន  បា យជា ប់   ត  ។ ផ្ទ ុយ  វិញ  ក្ន ុងគណៈកមា  ធិកា រ  ទឹក 

ជំនន់   East Anglia   ទស អង់គ្ល សវិញ វិធា ន  និងទំនួល ទទួល  ខុស  ូ វ  បា ន កំណត់ ច  ស់ 
លា ស់ជា ង។ ជា លទ្ធ ផល មិន  ឹមត មា ន កា រ រៀនសូ   ះទ  បុ៉ន្ត ក៏មា ន កា រ  ពិភា ក    ដលនា ំឱ្យ 
មា នកា  រចរចា  និងសកម្ម ភា ពផងដរ (Vink et al. 2015)។

កា ររៀនសូ  ផ្ន កសង្គ ម អា ចបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពន  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី ដើម្ីបបន្ំុសាខ្ល ួន 
  នឹងកា រ ផា  ស់ប្ត ូរបរិសា  ន (Lebel, Grothman and Siebenhuner 2010)។  យឡក វា  អា ច 

ជួយ ឱ្យ តួអង្គ  នា នា   ះ   យ ជា មួយប   ព័ត៌មា នមិន   កដ  ជា  និងជំរុញពួកគឲ្យអនុវត្ត តា ម 
ទ  ង់អភិបា លកិច្ច កា ន់តមា ន កា របន ំ ំុ  ើន។  កា ររៀនសូ  ផ្ន កសង្គ ម ក៏អា ចជួយកា ត់បន្ថ យ 
ភា ព មិន   កដ   ជា ន បទដា  ន ផងដរ  (ឧទា ហរណ៍ កា រខ្វ ងមតិគា  ពី  ល   ឬអ្វ ីជា ហា និភ័យ 
អា ច  ទទួល យកបា ន)។ ករណីសិក  ពីកា រ  ប់  ងទឹក  តំបន់ភ្ន ំ Alps  អឺរុ៉ប និង  តំបន់ 
ទន្ល មគង្គ  បងា  ញថា  ពិតមនតកា ររៀនសូ  ផ្ន កសង្គ ម  ក្ន ុងដំណើរកា រ ពិភា ក  ជា មួយអ្ន ក 
ពា ក់ ព័ន្ធ  ច  ុះ អា ចជួយកា ត់បន្ថ យទំនា ស់ក្ត ី បុ៉ន្ត ប   ស  បស  ួល  តមិនទា ន់  ះ   យ 
ជា  ពិសស  ក្ន ុង  ព័ន្ធ ខា  តធំក  ិតតំបន់ (Lebel, Grothman and Siebenhuner 2010)។

 ទសកពុំងអភិវឌ្ឍ ជា រឿយៗ  ូវ  ឈមមុខនឹងប   ពីរ គឺសមត្ថ ភា ពតិច ខា ង វិទ  សា  ្ត  
និង   សមត្ថ ភា ពអា ជា  ធរ  មា នក  ិត ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ ធនធា ន ផ្ន កវិទ  សា  ្ត  ដលមា ន។ ដូច្ន ះ 
កា រព  ឹង អភិបា ល កិច្ច  ធនធា ន ទឹក   ក៏ អា ចជា កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពផលិតរួមគា  ដរឬ៖

... កា រគួបផ្ំសគា  នូវធនធា នវិទ  សា  ្ត  និងសមត្ថ ភា ពអភិបា លកិច្ច  ដល កំណត់ លទ្ធ ភា ព 

ន  សង្គ ម  ណា មួយ ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់   តា ម ក  ិត ផ្សងៗនូវទំនា ក់ទំនង រវា ង  សា  ប័ន   

វិទ  សា  ្ត   សា  ប័ន សា ធា រណៈ  ឯកជន សង្គ ម សុីវិល  និងតួអង្គ នា នា  ដើម្ីបញាុ ំង ឲ្យមា នកា រ 

ផា  ស់ ប្ត ូរ ក្ន ុងសង្គ ម  យផ្អ កលើព័ត៌មា ន ផ្ន កវិទ  សា  ្ត  ។

សរុបមកភា ពបត់បន និងកា ររៀនសូ   រំពឹងថា  នឹងកា  យជា ត  ុយដ៏សំខា ន់ ន  ព័ន្ធ  
អភិបា ល កិច្ច  ធនធា ន ទឹកមា ន  សិទ្ធ ភា ពល្អ  ក្ន ុងបរិបទនកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ ផ្ទ ុយ  វិញ 
កា រសិក   ជា ក់ស្ត ងបា ន រកឃើញជា រឿយៗថា  របប កា រិយា ធិបតយ្យ និង  ព័ន្ធ វិធា នទឹក មា ន 
លក្ខ ណៈ  រឹងកំ  ឹស ដូច្ន ះហើយ សមត្ថ ភា ព  អភិបា លកិច្ច បន  ំុ  តមា នក  ិតទា ប។ កា រពឹងផ្អ ក 
លើបច្ច កវិទ   ក  ិតខ្ព ស់  ក្ន ុងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ធំៗ  ដើម្ីបបង្ក ើនកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ វា អា ចនា ំឲ្យ  ព័ន្ធ  
អភិបា ល កិច្ច  ជា រឹងកំ  ឹស និងជួបឧបសគ្គ  យសា រកា រពឹងផ្អ ក។ អ្វ ីដលបង្ក ើតតុល្យភា ព 
ល្អ  រវា ងស្ថ ិរភា ព និងភា ពបត់បន  ក្ន ុង  លន  បា យ និងសា  ប័នក្ន ុង  ុក  តជា  សំណួរ 
ចំហមួយដល  ូវ   វ   វ ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

៦.៦ សា  ប័ន

៦.៦.១ កា របំបា ត់ប   ន  បា យ និងកា រក  ញជំទា ស់៦.៦.១ កា របំបា ត់ប   ន  បា យ និងកា រក  ញជំទា ស់

កំណើនកា រចូលរួមពី  ប់គា    និងកា រពិភា ក  ជា ចំហសំខា ន់ខា  ំងណា ស់   ក្ន ុង សា  នភា ព 
ស្ម គុសា  ញ នា នា    ះវា បង្ក ើតទំនុកចិត្ត  និងកា រយល់ដឹងដូចគា   ក្ន ងុចំ  មអ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ  ។ ដូច Lebel 
(2006) បា នលើក ឡើងចំណុចនះកា ន់តសំខា ន់ខា  ំងឡើងក្ន ុង កា រកៀងគ រ  មូល មនុស្ស និង 
ធនធា ន។ ពិតមនតប    លំអិតខា  ំងផ្ន ក  លន  បា យ   ូវមា នចម្ល ើយតបពីអ្ន ក បច្ច កទស 
និង  តា មធម្ម តា   ទា មទា រ  ឱ្យមា ន កា រចូលរួមពី សា ធា រណជនតិចតួចបំផុត បុ៉ន្ត ប   ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ
ខ្វ ងគំនិតគា   លើតម្ល សីលធម៌ ឬចំណះដឹង តា ម ធម្ម តា  ទា មទា រ ឱ្យមា ន សា ធា រណជនចូលរួម  ើន 
(Hurlbert and Gupta 2015)។ កា រក  ញជំទា ស់ និង កា រមិនចូលរួម ក៏ជា យុទ្ធ វិធីមួយល្អ ក្ន ុង
សា  នភា ពខ្ល ះ  ពលអ្ន កចូលរួមមិនចង់ឲ្យមា នកា រយល់ថា  គា ត់បា នផ្ត ល់ ភា ពពញច  ប់ដល់ 
ដំណើរកា រមួយ ដលគា ត់ មើល ឃើញថា  មា នកំហុសឆ្គ ងធ្ង ន់ធ្ង រ (Dryzek 2001)។

ក្ន ងុគ   ង Melamchi   ទសនប៉ា ល់  អ្ន ករស់  ជនបទ  តសូ៊លំបា កលំបិន  ដើម្ីប  បា ន 
កា រទទួល សា្គ  ល់ផ្ន កន  បា យ ហើយក៏បា នជំរុញឱ្យមា នកា រ ចករំលកផល   ជន៍ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
បា ន  មក ពី កា រ ផ្ទ រទឹក  រវា ងអា ងទឹកនា នា  (Domènech, March and Sauri. 2013)។ ក្ន ងុករណី នះ
ផលចំណញ ទា ំងឡា យ ទទួលបា ន បនា  ប់ពីមា នកា រគួបផ្ំសគា  នូវកា រប្ត ឹងតវ៉ា  យា៉ ងតឹងត ង ដល់ពួក  
អ្ន ក ផ្ត ល់កម្ច ីធំៗ និងអំពើវិច្ឆ ទកម្ម  ដើម្ីប បញ្ឈប់កា រងា រពីដំបូងក្ន ុងគ   ង។ ផ្ទ ុយ  វិញ  តួអង្គ  
មិនមនរដ្ឋ    ទសស្វ ៊សី  មា នសិទិ្ធ ប្ត ងឹតវ៉ា   តុលា កា រលើកា រស   ចចិត្ត  អភិវឌ្ឍន៍ ធនធា នទឹក 
ហើយលទ្ធ ភា ពនះ  បា នអនុ ្ញ  ត ឱ្យក ុម អ្ន ក បរិសា  ន  មា នឥទ្ធ ិពល  លើច  ប់ និង  ល 
ន  បា យ (Clarvis and Engle 2015)។

យុទ្ធ វិធីទូ  មួយរបស់អ្ន កអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹកសា  តខា  តធំ គឺកា រព  យា ម បំបា ត់ 
ប    ន  បា យ  ក្ន ុងគ   ង។ វិធីមួយដលទទួលបា ន  គជ័យ  ស   ប់គ   ងវា រីអគ្គ ិសនី  
គឺកា រ អំពា វ នា វ ឲ្យគា ំ  ដល់ កា រអភិវឌ្ឍបតង  និងកា រស   លឥទ្ធ ិពលផ្ន ក អា កា សធា តុ   ឬ 
យុទ្ធ សា  ្ត  ឈ្ន ះៗផ្សងទៀត (Käkönen et al. 2014; Huber and Joshi 2015)។ កា រធ្វ ើដូច្ន ះ ជួយ 
បង្វ រ  យក ចិត្ត  ទុក ដា ក់ចញពី ផលប៉ះពា ល់ ក្ន ុង មូលដា  ន ដលអា ចនា ំឲ្យមា នកា រជម្ល ៀស  ជា ជន 
កា រ រំខា ន ដល់កា ររកចិញ្ច ឹមជីវិតរបស់អ្ន កនសា ទ  និងកា រប៉ះពា ល់ បរិសា  ន ។ កា រលុបបំបា ត់ប    
ន  បា យ អា ចជា កា រធ្វ ើឲ្យប   មា នលក្ខ ណៈបច្ច កទស  ដូច្ន ះ  ជា ពលរដ្ឋ សា មញ្ញ  មិនអា ច 
លូកដ បា នទ (Käkönen et al. 2014) ហើយក៏អា ចជា កា របង្ខ ិតបង្ខ ំ   បំភិត បំភ័យ   និងកា រ  ើល្បិច 
មិន   ជា ធិបតយ្យផ្សងទៀត ((Huber and Joshi 2015)។ ជា កា រឆ្ល ើយតប សហគមន៍ មូលដា  ន  
និងក ុមសង្គ ម សុីវិល ធ្វ ើកា រទប់ទប់នឹងតួអង្គ មា នអំណា ចនា នា   យ  ើហតុផល និងគំនិតផ្ត ួច 
ផ្ត ើម  ផ្សងៗ  ដើម្ីប ព  ឹងឡើងវិញ នូវសទិ្ធ ិ   និងតួនា ទីរបស់ខ្ល ួនក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត ។

អ្ន កនិពន្ធ  Gerlak and Schmeier (2014) បា នវិភា គលើ កា រវកញកពីកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ   ក្ន ងុឯកសា រផ្ល វូកា ររបស់គណៈកម្ម កា រ ទន្ល មគង្គ  (MRC)។ យុទ្ធ សា  ្ត ភា គ  ើន  

 វូ បា ន ចងក ងជា  លក្ខ ណៈសកម្ម ភា ពផ្អ កលើវិទ  សា  ្ត  បុ៉ន្ត ក៏មា ន កា រផ  រភា  ប់   នឹង សន្ត សុិខ  
យុត្ត ិធម៌ កា រ  ប់  ង ធនធា នទឹក  យមា នកា រចូលរួម និងកា រអភិវឌ្ឍផងដរ ។ អ្ន កនិពន្ធ  បា ន ផ្ត ល់ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

មតិ ពីហតុផលប   ក់ភា ព  ឹម  ូវ ជា  ើន ស   ប់ឲ្យគណៈកម្ម កា រ ទន្ល មគង្គ  និង  សមា ជិក របស់ 
ខ្ល ួន  ើជា មធ  បា យស្វ ងរកកា រគា ំ  ពី មា  ស់ជំនួយ។ មកទល់ពលនះ សកម្ម ភា ព  បន  ំុ នឹង កា រ 

   ួល អា កា សធា តុ  ភា គ  ើន ជា កា រសិក   ផ្សងៗ ដលរដ្ឋ ជា សមា ជិកនា នា   ចំណា យ ថវិកា  អស់ 
តិចតួចណា ស់   ះមា  ស់ជំនួយ ផ្ត ល់មូលនិធិឲ្យ ឬជា ជ  ើសគា  ន កា រ  កសា  យ។

កា ររួមចុះទន្ល ទឹកកក បា ន ធ្វ ើឲ្យ    ួលដល់ បរិមា ណទឹកដលមា ន  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
ស្ទ ឹង Santa River    ទស ប៉រូ  ជា មួយនឹងកា រថយ ចុះលំហូរ  ទឹក  រដូវ   ំង (Wrathall et al. 
2014 )។ កំណើន ត  ូវ កា រ ទឹកស   ប់ចមា្ក  រធំៗ  តំបន់ឆ្ន រ   ទីក ុង  និង ទំនប់ វា  រី អគ្គ ិសនី បា នបង្ក   
ភា ព តា នតឹង  និងទំនា ស់ (Carey, French and O´Brien 2012)។  ួសា រដលរស់  តំបន់ដីខ្ព ស់ 
បា ន ឆ្ល ើយ តប  នឹង កា រកង្វ ះទឹក  និង កា រ រឹត បន្ត ឹង កា រ  ើ   ស ់ទឹក  យ  ើ យុទ្ធ  សា   ្ត   ពិពិធកម្ម     
មួយ  ចំនួនតូច ដូចជា  ចំណា ក  ុក  រកកា រងា រ   កន្ល ង ផ្សង   ជា ពិសស    ក្ន ុង ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
រង នា នា  ដលឥឡូវនះ  ូវ ពឹង ផ្អ ក ស្ទ ើរ ទា ំង  ុង លើ ទឹកភ្ល ៀង ជា  ជា ង កា រ រលា យ ទឹកកក ក្ន ុង ទន្ល  
ទឹកកក  (Wrathall  et al. 2014) ។ ជ  ើសមា នតិចតួច  ស   ប់ កសិករ ខា  ត តូច ក្ន ុង មូលដា  ន 
បងា  ញ  ពី អសមត្ថ ភា ព របស់ពួកគា ត់  ក្ន ុង កា រ ចរចា  ទា មទា រលទ្ធ ភា ពទទួលបា នទឹក  កប  យ 
សមធម៌  ធៀបនឹង តួអង្គ មា នអំណា ចខា  ំងក្ន ុងវិស័យយក រ៉  និង វា  រី អគ្គ ិសនី  ហើយតា មនះ  កា រធ្វ ើ 
ចំណា ក  ុក ជា  មធ  បា យ ត មួយ គត់  ដើម្ីបរំ  ះខ្ល ួនចញ ពី សា  នភា ព នះ ។ ក្ន ុង ឆា  ំ២០០៨ 
សម្ព ័ន្ធ  សហគមន៍ មូលដា  ន ដល រស់   តំបន់ខា ងក  មទន្ល  ទឹកកក  ក្ន ុង  ទស ប៉រូ  បា ន ចូល 

 តួ      ដណ្ណ ើមអា ង ស្ត កុ ទឹក បឹង  Parón ពី ក មុហុ៊ន ថា មពល ពហុជា តិ ឯកជន មួយ (Carey, French 
and O´Brien 2012)។ សកម្ម ភា ព របស់ ពួកគជា  កា រ ឆ្ល ើយតប   នឹង ផល ប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ន    លើ 

 ព័ន្ធ     ច  ព ក្ន ុងមូលដា  ន ។ ឧម្ម ង និង ទា  រទឹក ដល បា នសា ងសង់តា ំងពី ពីរ ទសវត្សរ៍ មុន 
ដើម្ីប  ទប់សា្ក  ត់   ះ ទឹក ជំនន់មក ពី បឹង បា ននា ំឲ្យមា នកា រ    ួល ក្ន ុង កា រ  ប់  ង  ទឹក   ដល 
ក  យ   មក បា ន នា ំ ឱ្យ មា នកំណើន កា រ  ើ   ស់  និង កា រ  ជងយកទឹក ហើយ   ទី បំផុត នា ំ ឱ្យ 
មា នទំនា ស់នះ ។

គបា នបងា  ញហើយពីបបបទដលតួអង្គ មិនមនរដ្ឋ  ពិតជា មា នឥទ្ធ ិពលក្ន ុងអភិបា លកិច្ច  
ទឹក  និងកា រ បន្ំុសា   ះបីជា រឿយៗ ខា ងរដ្ឋ  និងក ុមហុ៊ន បា ន  ឹង   ងអស់លទ្ធ ភា ព ដើម្ីបកំុឲ្យ  
មា ន ប   ន  បា យ ចូលឡូកឡំ។ អា  ័យ លើបរិបទ ន  បា យ  និងទំនា ក់ទំនងអំណា ច  ខា ង 
សហគមន៍មូលដា  ន អង្គ កា រ សង្គ មសុីវិល ឬក ុមហុ៊នពហុជា តិធំៗ  និង ធនា គា រ អា ចមា ន ឥទ្ធ ិពលក្ន ុង 
កា រចរចា  និងកា រស   ចចិត្ត ជា ក់លា ក់ លើប   ទឹក។ កា រក  ញជំទា ស់ និងកា រ តស៊ូ ទប់ទល់ អា ច 
ជា  កា រ ចា ំ បា ច់   ដើម្ីបក   អភិបា លកិច្ច  ឲ្យមា នកា រគា ំ  ដល់កា រកសា ងភា ពធន់ក្ន ុង មូលដា  ន និង 
កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក ។

៦.៦.២ បណា្ខ  ញ និងសម្ព ័ន្ធ ភា ព៦.៦.២ បណា្ខ  ញ និងសម្ព ័ន្ធ ភា ព

ហតុផលមួយដលកា រតភា  ប់បណា្ខ  ញសំខា ន់ជា ខា  ំង ស   ប់អភិបា លកិច្ច បន្ំុសា គឺភា ព 
សម្ូបរ  បប ន ចំណះដឹង  ដលវា  អា ច នា ំមកលើប   អ្វ ីមួយ។ កា រចងក ង និងអភិរក្ស  ភពផ្សងៗ 
នឯកសា រ បង្ក ើតបា នជា  មូលដា  ន  ឹះយា៉ ងធំមួយ នចំណះដឹង  ដលតួអង្គ  នា នា   អា ច យក 

     ើ   ស ់បា ន។ បណា្ខ  ញនា នា សំខា ន់ បំផុតស   ប់ដំណើរកា ររៀនសូ   និង កា រ កកើត 
អភិបា លកិច្ច   បន្ំុសា  (Pahl-Wostl 2009) ហើយបណា្ខ  ញ ក  ផ្ល ូវកា រ ឬបណា្ខ  ញបង្ក ប់ជា រឿយៗ 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

សំខា ន់ ខា  ំង  ណា ស់   ស   ប់ កា ររៀប ចំ  ព័ន្ធ អភិបា លកិច្ច ជំរុញ កា រផា  ស់ប្ត ូរ (Olsson et al. 
2006)។ បណា្ខ  ញបបនះ ដល  មិនសំពីងសំ  ង  យសា រឋា នា នុក មធម្ម តា  និងបបបទ 
កា រិយា ធិបតយ្យ  ះ  វា  អនុ ្ញ  ត ឱ្យថា  ក់ដឹកនា ំ  និងអ្ន ក ផ្សង ទៀត  ដល មា ន អំណា ច   ឬឥទ្ធ ិពល  
ស្វ ងរកកា រយល់ដឹងជា រួម  និង   វ   វពី ជ  ើស ផ្សង ទៀត។ អ្ន កស្ថ ិត  ក្ន ុង បណា្ខ  ញ បបនះ   
គ  ហ ល មិនអា ចដា ក់កំហិតឲ្យ   ន់តតំណា ង ឱ្យផល   ជន៍របស់អង្គ កា រ និង ធ្វ ើកា រ 
ចរចា   ះទ គឺខុសពីករណីជន ស្ថ ិតក  មកា រដា ក់កំហិតពីបណា្ខ  ញធម្ម តា   ដលផ  រភា  ប់  នឹង 
ឋា នា នុក ម  (Pahl-Wostl 2009)។ បុគ្គ លសំខា ន់ៗ ក្ន ុងបណា្ខ  ញ ក  ផ្ល ូវ កា រ   អា ចដើរ តួនា ទីជា  អ្ន ក 

 ះដូរ   ចំណះ ដឹង   ឬជា សា  នឆ្ល ងកា ត់  ំដន (Olsson et al. 2006)។

Claravis and Engle (2015) បា ន  ៀបធៀបសា  ន និងរបា ំងនា នា  នកា របន្ំុសាក្ន ុងវិស័យ 
ធនធា ន ទឹក  រដ្ឋ  Canton Valais  ទសស្វ ីស និង រដ្ឋ  Georgia សហរដ្ឋ អា មរិក។ ពួកគ 
រកឃើញថា  ទំនុកចិត្ត ក្ន ុងបណា្ខ  ញ តួអង្គ  គឺ ជា  សា  នចម្ល ងធម្ម តា    ះវា  សំខា ន់ស   ប់ ទំនា ក់ទំនង  
ផ្ត ល់ព័ត៌មា នធា រា សា  ្ត  ក្ន ុងពល មា នវិបត្ត ិ។   រដ្ឋ  Georgia សមា គម ផ្ល ូវ កា រ នអ្ន កវិជា  ជីវៈ ផ្ន ក 
ទឹក និងសា  ប័នជំនា ញផ្ន កទឹក ជួយ គា ំ  ដល់ កិច្ច សហកា រ  និងសហ  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងតំបន់។ 

   ទស ស្វ ៊ីស  ភា ពជា ដគូរវា ងក  ិតផ្សងៗ ក្ន ុងចំ  ម សា  ប័នរដា  ភិបា ល  និងសា កល 
វិទ  ល័យ  ឬសា  ប័ន   វ    វ  នា ំឲ្យមា នបណា្ខ  ញព័ត៌មា ន ដ៏មា ន តម្ល មួយ   ដលផ្ត ល់ ព័ត៌មា នដល់ 
កា រវា យតម្ល លើ ជ  ើសបន្ំុសា ។

 អា ងស្ទ ឹង Murray-Darling   ទសអូ    លី កា រឆ្ល ើយតបផ្ន កសា  ប័ន   នឹង កា រ 
   ួល  អា កា សធា តុ  បា នធ្វ ើឱ្យអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹកកា ន់តស្ម ុគសា  ញឡើង (Wallis and 

Ison 2011)។  ដើម្ីប  ះ   យកំណើនទម្ង ន់រដ្ឋ បា ល  និងកា រភា ន់  ឡំរបស់អ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ  អ្ន ក 
 ប់  ងទឹកក្ន ុងតំបន់ បា ន  ើ ទុនសង្គ ម  ដល ពួកគកសា ងបា នក្ន ុង ទំនា ក់ទំនង  របស ់ពួកគ  ជា មួយ 

អ្ន ក  ប់  ងផ្សងទៀត។  អ្ន កនិពន្ធ បា ន វកញក ថា  ជា កា រ សំខា ន់ដល  ូវ ទទួលសា្គ  ល់ និង រក   
ទុន សង្គ មនះ  ពលធ្វ ើកំណទ  ង់។

 តា ម  ទសដលមា នសា  ប័នផ្ល ូវកា រ គា  ន  សិទ្ធ ភា ព វា អា ចជា កា រចា ំបា ច់ដល  ូវ
ងា ក  រក  និង ពឹង ផ្អ កកា ន់ត  ើន   លើ សង្គ ម សុីវិល និងដំណើរកា រក្ន ុង  ុកក  ផ្ល ូវកា រ និង 
បណា្ខ  ញតួអង្គ  ដើម្ីបកលំអ អភិបា លកិច្ច  ទឹក (Pahl-Wostl 2012, 2009)។ ក្ន ុង  តំបន់ដីសើមន 
អា ង Nam Songkhram  ភា គ ឦសា ន  ទស ថ កា រតសូ៊លើប     ប់  ង ធនធា នធម្ម ជា តិ 
ក្ន ុង   មូលដា  ន បា នជួយជំរុញឲ្យមា ន ទ  ង់ថ្ម ីៗន កា រចូលរួម (Blake, Friend and Promphakping 
2009)។ ពួកអ្ន កភូមិខ្ល ួនឯង បា នដឹកនា ំកា រ  មូល ផ្ត ុំ  ចំណះដឹង  និងកា រចងក ងឯកសា រ  ហើយនិង 
កា រកសា ងសា មគ្គ ីភា ព ដលពួកគបា ន  ើ   ស់ កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ព ជា មួយតួអង្គ  ខា ងក    
និង    ដំណើរ កា រអភិវឌ្ឍ ក្ន ុងតំបន់។

ឥឡូវនះ មា នបទពិ  ធ  ើនហើយ  ជំុវិញពិភព  ក លើភា ពជា ដគូ និងសម្ព ័ន្ធ ភា ព 
ស   ប់  ប់  ង  ទីជ   លខា  តតូច និងមធ្យម (MacPherson and Tonning 2002; Wittayapak 
and Dearden 1999)។ ឧទា ហរណ៍   ទសថ នា យកដា  ន ធនធា នទឹក កំពុងជំរុញកា រ 

 ប់  ង  ធនធា ន ទឹក  យមា ន កា រចូលរួម តា មរយៈកា រពិ   ះ  បល់ ដំណើរ កា រធ្វ ើផនកា រ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ច  ុះ    ើនក  ិត ដលស  ប ស  ួល  យអង្គ កា រអា ងស្ទ ឹង និងអា ងស្ទ ឹងរងនា នា  (Thomas 
2005)។ មា នដំណើរកា រ  ជា   ើនផ្សងទៀត  ដលអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក   បា នបង្ក ើតឡើង  យខ្ល ួនឯង 
(Molle 2005) ។

កា រសិក  លំអិតលើកា រពិភា ក  ដញ  ល ពី  លន  បា យ  ប់  ងស្ទ ឹង ស្ត ីពីកា រ  
 ប់  ង  ទឹកជំនន់  ស្ទ ឹង Tisza    ទស ហុង  ី ពីឆា  ំ១៩៩៧ ដល់ ២០០៩  បា នកំណត់ 

អភិបា ល កិច្ច   និង កា រ  ប់  ង ព័ត៌ មា ន ថា ជា  "សា  ន" ដលបា នអនុ ្ញ  តឲ្យមា ន គំនិត ថ្ម ីៗ  ចូល   
ក្ន ុងដំណើរកា រកសា ង  លន  បា យ (Sendzimir et al. 2010)។ ទីភា  ក់ងា រ នតអួង្គ  មិនមន 
រដ្ឋ នា នា  ក៏គបងា  ញថា  សំខា ន់ណា ស់ដរ (Werners et al. 2009)។ បុ៉ន្ត បើសិនគា  នកា រ ដឹកនា ំ 
ជា ប់លា ប់ទ កា រផា  ស់ប្ត ូរ នឹង  ូវ ជា ប់គា ំង  យសា រមា ន តួអង្គ  ក្ន ុងវិស័យ ផ្សងៗទៀត កា  យជា  
ឧបសគ្គ   ដ៏សំខា ន់រា រា ំងកា រផា  ស់ប្ត ូរ (Sendzimir et al. 2010)។

សរុបមក  សម្ព ័ន្ធ ភា ពសំខា ន់ណា ស់ ស   ប់ទា ំង កា រផា  ស់ប្ត ូរជា បណ្ណ ើរៗ  និងកា រ រក   
សា  នភា ព ដដល ។ រដ្ឋ ខ្ល ួន ឯងមិនមនដូចមនុស្សតមា  ក់  ះទ   ះមា នសា  ប័នជា  ើនដល 
អា ច  យចំហ  ឬ  យសា  ត់ៗ  ចូលរួមក្ន ុងសម្ព ័ន្ធ ភា ពផ្សងៗដលគា ំ   ឬជំទា ស់នឹងគ   ង 
ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ទឹកខា  តធំ។ បណា្ខ  ញសង្គ ម សំខា ន់ណា ស់ ស   ប់ឆ្ល ងកា ត់ឋា នា នុក មរដ្ឋ បា ល
ផ្ល ូវកា រ និង  ះ   យ ជា មួយសា  ប័នគា  ន  សិទ្ធ ភា ព។

៦.៧ កា រពិភា ក   និងកា រសន្ន ិដា  ន

អភិបា លកិច្ច ទឹកដូចធម្ម តា  តងមា នលក្ខ ណៈមជ្ឈកា រ មា នអ្ន កជំនា ញកា រជំរុញឡើងមា ន 
លក្ខ ណៈដា ច់ ពីគា  តា មផ្ន ក និងមិនសូវចង់មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរទ។ អភិបា លកិច្ច ដូចធម្ម តា  ធ្វ ើកា រ 
សន្ម ត និងព  ករណ៍ពីឥទ្ធ ពិល លំដា ប់លំ  យ និងស្ថ រិភា ព។ អា ជា  ធរ គឺមិនអា ចជំទា ស់បា ន  ហើយ 
គ  សន្ម ត ថា   បច  ប់។ ក្ន ុង  ព័ន្ធ  ដូចធម្ម តា   ព័ន្ធ អកូឡូសុីគតងឃើញថា  វា ដា ច់  យឡក 
ពី សង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច  ហើយ បរា ជ័យ ក្ន ុងកា រ ស   ចបា នតា ម  លកា រនកា រ  ប់  ង គតង 
កំណត់ថា   បណា្ខ  លមកពី កង្វ ះធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ឬ មនុស្ស ។

ផ្ទ ុយ  វិញ  អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹកមា នកា របន្ំុសា    តជា សំខា ន់លើកា រសិក   និងកា រ 
 ប់  ង ភា ព ធន់ ។   អភិបា លកិច្ច បន្ំុសាទទួលយកភា ពមិន   កដ  ជា  កា រ  ួត   ត មួយផ្ន ក  

និង ភា ព ស្ម គុសា  ញ ន លទ្ធ ផល។ អា ជា  ធរ គឺគអា ចជំទា ស់បា ន និងមា នស្ន លូ  ើន។  អភិបា ល កិច្ច  
បន្ំុសាដលមា នលក្ខ ណៈជឿនលឿន តងមា នកា រ  ៀមរៀបចំស   ប់  តឹ្ត កា រណ៍មិនបា ន រំពឹងទុក 
ហើយ បើមា នលក្ខ ណៈគិតគូរថ្ល ឹងថ្ល ង វា តងមា ន កា ររៀនសូ  ពីបទពិ  ធន៍។  ព័ន្ធ សង្គ ម  និង 
អកូឡូសុី គតងមើលឃើញ ថា  មា នកា រតភា  ប់គា   ចុះឡើង និងមា នសន្ទ ុះខា  ំង។

អភិបា លកិច្ច ភា ពបន្ំុសា  ូវមា នលក្ខ ណៈស   ប់  ប់គា   ពី   ះកា រផា  ស់ប្ត ូរផ្ន កសង្គ ម 
អកូឡូសីុ   និង បច្ច កវិទ     ដើម្ីបស   ចបា នចីរភា ព  វូមា នកា រចរចា  និងកា រវា យតម្ល លើអន្ត រា គមន៍ 

 ក្ន ងុ បរិបទ មា នភា ព មិន   កដ  ជា ផលប៉ះពា ល់ និងផល   ជន៍  ើនផ្ន ក (Lebel 2006; 
Smith, Stirling and Berkhout 2005)។ ភា ពស   ប់  ប់គា  សំខា ន់ណា ស់  ដើម្ីបឲ្យ កា រពិភា ក   
មា ន ព័ត៌មា នបំភ្ល ឺ  ប់   ន់ មា នភា ពតំណា ង  កប  យសមធម៌នូវផល   ជន៍ ផ្សងៗ  និង 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

មា នកា ររៀនសូ  ទា ំងអស់គា  ។ ក្ន ុងពល ជា មួយគា  គួរ គូសប   ក់ថា  កា របង្ក ើតចំណះដឹងក្ន ុង 
សា  នភា ពបបនះ មិនមា ន ឯករា ជ្យពីឥទ្ធ ិពលន  បា យបា នទ ដូច្ន ះ  ូវទទួលសា្គ  ល់ជា  
សំខា ន់ ថា  កា រសន្ម តពី លំនា ំ សណា រីយ៉ូ វិសា លភា ពនកា រវា យតម្ល   និងជ  ើសខា  ត វា កំណត់ 
នូវ អ្វ ីដលបា នយកមកគិតគូរ និងអ្វ ីដលមិនបា នយកមកគិតគូរ (Käkönen and Hirsch 2009; 
Lebel 2006)។

របបកា រិយា ធិបតយ្យទឹក មា ន  វត្ត ិជា យូរមកហើយ  យឈរលើបច្ច កទសខ្ព ស់ 
វិធីសា  ្ត    ប់  ង បបពីលើ ចុះក  ម និងកា រសង្ក ត់ធ្ង ន់លើបច្ច កវិទ   ង់   យធំ (Molle, 
Foran and Kakonen 2009; Pahl-Wostl 2009)។ ប   នះធ្វ ើឲ្យមា នកា រណនា ំឲ្យ  ើ នីតិវិធី  
បន្ំុសា និងស   ប់  ប់គា   មា នដំណើរយឺតយ៉ា វ និងលំបា កក្ន ុង  ទសភា គ  ើន  យ សា  ប័ន  
នា នា  មិនមា នជំនា ញជំរុញ ឬចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ពីអត្ថ   ជន៍ នកា រចូលរួមដ៏មា នន័យរបស់ 
អ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ   ក្ន ុងនីតិវិធីធ្វ ើផនកា រ និងកា រស   ចចិត្ត របស់ខ្ល ួន (Gyawali and Dixit 2001; 
Pahl-Wostl 2007)។ កា រប្ត ជា   ចិត្ត អនុវត្ត   កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  យមា នកា រចូលរួម បា ន 
បើក   ឱកា សមួយ ចំនួនស   ប់ កា រចូលរួមកា ន់ ត ទូលំ ទូលា យ។ ឧទា ហរណ៍  ពល ដំណើរ កា រ 
ពិ   ះ   បល់  ូវបា នកំណត់ជា  ផ្ន កមួយ ន  តិបត្ត ិកា រ ធម្ម តា របស់អង្គ កា រ អា ងស្ទ ឹង។ បុ៉ន្ត  

  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង កា រស   ច ចិត្ត ជា   ើន    តស្ថ ិត  ខា ងក  ដំណើរកា រនះដដល 
(Molle 2008)។

កា រធ្វ ើសមា ហរណកម្ម ជា ប    ទដ៏ចម្បង និងមិនចះចប់ ដល់កា រស្វ ងរកចីរភា ព 
 ពល របៀប របបកា រិយា ធិបតយ្យ  តមា នលក្ខ ណៈដា ច់  យដុំ  តា មដនសមត្ថ កិច្ច ន   

ក សួង ជំនា ញ។ យន្ត កា រ សា  ប័ន  ស   ប់ ជួយដល់កា រស  បស  ួល និងសហ  តិបត្ត ិកា រ ក្ន ុង កា រ 
កសា ង  លន  បា យ និងផនកា រ យុទ្ធ សា  ្ត    ូវមា នជា ចា ំបា ច់ ដើម្ីបជៀសវា ងកា រ កើតមា ន 

 ល ន  បា យ  ទា ំង  ទើសគា    ដូចជា  ផលប៉ះពា ល់បនា  ប់បន្ំសនអន្ត រា គមន៍ ជំរុញ កា របន្ំុសា 
ជា ដើម។ បណា្ខ  ញនា នា  អា ចដើរតួនា ទីជា  សា  ន ឆ្ល ងកា ត់ទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវកា រ គា  ន  ដំណើរកា រផ្សងៗ 
ជួយគា ំ  ដល់កា របង្ក ើតសម្ព ័ន្ធ ភា ព ជំរុញកា រផា  ស់ប្ត ូរ ហើយ  ពល មា ន ទំនុកចិត្ត   ប់   ន់ អា ច
ជួយជំរុញដល់សកម្ម ភា ពបន្ំុសាជា សមូហភា ព។

កា រ  ប់  ងក្ន ុងមូលដា  ននូវធនធា នធម្ម ជា តិក្ន ុង  ុក  តជា កតា  ដ៏សំខា ន់មួយនកា រ 
រក   ឲ្យ  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី មា នភា ពធន់ល្អ ។ កា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិផ្អ កលើ សហគមន៍   

  តសំខា ន់បំផុត  ដើម្ីបរក   សវា  ព័ន្ធ អកូឡួសុី   ះសា  ប័នរដ្ឋ មិនមា នធនធា ន លទ្ធ ភា ព 
 ងដល់ ឬជំនា ញ  ប់   ន់  អា ច មា ន  សិទ្ធ ភា ពដូច  ជា ជន និងក ុមនា នា ដលមា នផល 
  ជន៍ រយៈពលវងក្ន ុងកា របន្ំុសា និង ចីរ ភា ព  ះទ។ ចំណះដឹងក្ន ុងមូលដា  ន  ក៏សំខា ន់   

ស   ប់  កា របន្ំុសាដរ  ក្ន ងុ  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសីុក្ន ងុតំបន់ (Lebel et al. 2013)។ ទំនា ក់ទំនង 
យនឌ័រ  ក៏សំខា ន់ដូចគា     ះជា រឿយៗ ្ត  ីទទួល បា នទឹក ស   ប់ កសិកម្ម   តិច  ជា ងបុរស ។ 

 យសា រ      សដ្ឋ កិច្ច រីកលូតលា ស់  មុខ ហើយឱកា សយក បច្ច កវិទ   មក  ើបា នលឿន  ក៏  រីកធំ 
ឡើង  ដូច្ន ះ គួរមា នតុល្យភា ពមួយចំនួន រវា ងកា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិតអនុវត្ត  អភិបា ល កិច្ច បប   ពី លើ   ចុះ 
ក  ម និង ពី ក  មឡើងលើ  ដើម្ីប  ះ   យកា របន្ំុសា  នឹងសន្ទ ះុ និងសមា  ធថ្ម ីៗ ។ ក្ន ងុ ករណី នះ 
សា  បត្យកម្ម  បបមា ន ស្ន ូល  ើនអា ចសម  បល្អ ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ក្ន ុងកិច្ច  ឹង   ងញុា ំងឱ្យអភិបា លកិច្ច មា នលក្ខ ណៈស   ប់  ប់គា   និង មា នកា របន្ំុសាក្ន ុង 
វិស័យ ធនធា ន ទឹក   ូវគិតគូតដល់ភា ពសម្ូបរបបន  ព័ន្ធ ន  បា យ  ក្ន ុង  ទស កំពុង 
អភិវឌ្ឍ។  ក្ន ុងរដ្ឋ  មួយចំនួន  គណនយ្យភា ពពីលើចុះក  មរបស់អា ជា  ធរ កើតមា នឡើងជា  
សំខា ន់  ឆ្ល ងតា មកា រ  ះ   ត។ ក្ន ុងរដ្ឋ  ផ្សងៗ ទៀត ថា  ក់ដឹកនា ំ  និងបណា្ខ  សា  ប័ន ដូចជា  កងទ័ព 
ឬ គណបក្សន  បា យជា ដើម ដើរតួនា ទី សំខា ន់ណា ស់ (Malayang, Wasson and Tay 
2009)។ តួអង្គ មិនមនរដ្ឋ   ដើរតួនា ទីសំខា ន់មួយ ក្ន ុងកា រស្វ ងរកជ  ើស ផ្សងទៀត ស   ប់  កា រ 
អភិវឌ្ឍ  និងក្ន ុងកា រជំរុញឱ្យមា នកា រស   ចចិត្ត ដលមា នលក្ខ ណៈស   ប់  ប់គា   និងមា ន កា រ 
បន្ំុសា។ ឧទា ហរណ៍ ជា  ើន ក្ន ុងជំពូកនះ បា នបងា  ញច  ស់ពីសា រៈសំខា ន់នទីភា  ក់ងា ររបស់ 
តួអង្គ    មិនមនរដ្ឋ   យគា  ន   ន  លនូវសា រៈសំខា ន់ដលរដ្ឋ កំពុងមា នក្ន ុងកា របន្ំុសា (Jordan 
and Huitema 2014)។ ក្ន ុងពលជា មួយគា    កា រកលំអលើអភិបា លកចិ្ច ធនធា នទឹកត មួយមុខ 
អា ច ធ្វ ើ បា ន  ឹមតបុ៉ណ្ណ ះ    ះកង្វ ះខា តផ្ន កសា  ប័ន និង  ជា ធិបតយ្យដ៏សំខា ន់  បា នដា ក់ 
កំហិតកំណត់  ើនណា ស់។

កា រជជកដញ  លពី  សិទ្ធ ភា ពន អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក ក្ន ុងពលមា នកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ  អា ចផ្ត ុំគា  ជា ទស្សនៈ  កួត  ជងគា   ៣យា៉ ង។ ទស្សនៈបបវិជ្ជ មា ន មើលឃើញ 
ប      ឈមចម្បងថា ជា  កា រមា ន ដំណើរកា រ និងកា ររចនា រៀបចំសា  ប័នល្អ  ដលនឹងនា ំឲ្យមា ន 
កា រ រីកច  ើន  ដល់របៀបរបប អភិបា លកិច្ច  មួយ  ជួយ   ង់ដល់ពី  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី ក្ន ុង 
មូលដា  ន។ ទស្សនៈបបអវិជ្ជ មា នមើលឃើញ ប     ឈមចម្បង ថា ជា ភា ពខុសគា  ក្ន ងុសិទ្ធ  ិអំណា ច 
ដលលំបា ក  ឬមិនអា ចបងចក ឡើង វិញ។ កំណទ  ង់ សា  ប័ន  និងដំណើរកា រមា នអ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ  
ច  ុះ  មា នមា នភា ព ទា ក់ទា ញខា  ំង   លើ ក ដា ស បុ៉ន្ត ក្ន ុងកា រអនុវត្ត  ជា ក់ស្ត ង មា នកា រ ក  ញ 
ជំទា ស់ កា រគចវស និងកា រដណ្ណ ើម   បកា  ប់  យអ្ន កមា នអំណា ច  ើនជា ង។ ទស្សនៈទី៣ 
បប   កដ និយម ស្ថ ិតច   ះរវា ងទស្សនៈទា ំងពីរនះ  យទទួលសា្គ  ល់ពីតុល្យភា ព  ៀបធៀប 
ន  អំណា ច  បុ៉ន្ត មា នទំនុកចិត្ត ថា  កា រងា រអា ចជឿនលឿន  មុខបា ន បើសិនមា ន កា លៈទសៈ 
អំ  យ ផល  និង   កា រស  ុះស  ួលគា  ។

ក បខ័ណ បា ន  ើ   ស់ក្ន ុងកា រសិក  នះ ដើម្ីបរៀបចំលទ្ធ ផលរកឃើញផ្សងៗ វា  បគា   
ជា មួយ ទស្សនៈ បប   កដនិយម ពី   ះបា ន យកចិត្ត ទុកដា ក់  លើសកា  នុពល នសា  បត្យកម្ម  
សា  ប័ន សម  ប  ដើម្ីប គា ំ  ដល់កា រលចក  កប  យសមធម៌  យ មិនមើលរំលងប    
សា  ប័ន ក  ពីរដ្ឋ    ផល   ជន៍ច  ុះ  ក្ន ុងសដ្ឋ កិច្ច ន  បា យទឹក  និងសា រៈសំខា ន់ន យន្ត កា រ 
គណនយ្យភា ពផ្ល ូវកា  រ  និង មិនផ្ល ូវ កា រ ។  ះបី ជា ក បខ័ណ នះ គបា នបង្ក ើតឡើងដើម្ីប   តលើ 
ប    អភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី (Biermann et al. 2010) ដលរួមមា នកិច្ច  ម  ៀង   ើន 
ក  ិត រវា ងរដ្ឋ នា នា ក្ត ី កា របូកសរុបញនះ  បងា  ញ ថា វា ក៏មា ន   ជន៍ ស   ប់កា រងា រអនុវត្ត តា ម 
វិធីសា  ្ត  ពីក  មឡើងលើដរ។

កា របូកសរុប និងភស្ដ ុតា ងដលវា ផ្អ កលើ គឺមា នចំណុចខ្វ ះខា តមួយចំនួន។ ម ៉ ងទៀត 
កា រសិក   ជា  ើន  បា នសន្ន ិដា  នពីត  ូវកា រនូវកា រផា  ស់ប្ត ូរ ជា ពិសស  ក្ន ុង អភិបា លកិច្ច   យ 

 ង  តា មបរា ជ័យន  ព័ន្ធ មា ន   ប់ ក្ន ុងកា រមា នលក្ខ ណៈផ្សងៗដល  ឹស្ត ី ពន្យល់ថា  វា  
សំខា ន់   ស   ប់កា របន្ំុសា និងសមធម៌។ ម ៉ ងទៀតភស្ត ុតា ងដលបងា  ញថា  កា រមា ន លក្ខ ណៈ 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

បប នះ វា សំខា ន់ គឺមា ន  ឹមតកា រ  ៀបធៀបពីរករណី ដលតា មពិតវា  ខុសគា   ខា  ំងណា ស់។ 
កា រ  សិក   មួយចំនួនតូច  បា នធ្វ ើកា រជា មួយករណី មា នសំណា កធំៗ ដលអា ច ឱ្យគ  ធ្វ ើ វិភា គស្ថ ិតិ 
មួយ ចំនួន។ បុ៉ន្ត ទា ំងអស់នះ សុទ្ធ តខ្វ ះខា តនូវកា រវា ស់វងអា ចបត់បន បា ន  ដលអា ច  ៀប 
ធៀប   ជា មួយកា រសិក  ផ្សងទៀត។ កា រសិក  ស្ទ ើរត ទា ំងអស់    ត លើ  សូចនា ករ ន សមត្ថ ភា ព  
និង មិនមនកា រវា ស់វង  យផា  ល់នូវ ផលប៉ះពា ល់  ះទ  ដូច្ន ះ  មា នភា ព មិន   កដ   ជា  
ជា  ើន   ក្ន ុងកា រ ព  យា មវា ស់វងពីលទ្ធ ផល។ សរុបមក  សចក្ដ ី សន្ន ិដា  ន  យ ផា  ល់ ពី  បបបទ 
ដល  លក្ខ ណៈជា ក់លា ក់ផ្សងៗ ន  ព័ន្ធ    អភិបា លកិច្ច  វា ជះឥទ្ធ ិពល   លើលទ្ធ ផល ដល  គួរឲ្យ 
ចា ប់ អា រម្ម ណ៍ ដូចជា   ភា ពធន់ន  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុីក្ន ុងមូលដា  នជា ដើម គឺពិបា ក នឹង ទា ញ យក 
បា ន។ ដូច្ន ះ  តមា  ន ត  ូ វ កា រនូវ កា រ   វ   វបន្ថ ម លើកា រលើកមតិផ្សងៗពីកតា   ដល ជួយ 
ក  លំអ លទ្ធ ផលន  ព័ន្ធ  អភិបា ល កិច្ច  ទឹក ។

កា រគួបផ្ំសគា  នូវ  ឹស្ត ី  កា រវកញក ហតុផល  និងភស្ត ុតា ងជា ក់ស្ដ ង  អា ចផ្ត ល់គំនិតពី 
មធ  បា យល្អ ៗ   ស   ប់ពលអនា គត ។ កា រព  ឹងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក ដើម្ីបឲ្យ  ព័ន្ធ  សង្គ ម-
អកូឡូសីុ ក្ន ងុ មូលដា  ន  អា ចធន់ បា នល្អ  ជា ងមុននឹងកា រ    លួអា កា សធា តុ  និង សា  នភា ព តឹងតង 
ផ្សង ទៀត  ក្ន ុង  ទស កំពុង អភិវឌ្ឍ ទំនង មា នរួមបញ្ច ូល ៥ចំណុច ដូចខា ងក  ម ។

 ធា នា ថា  កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ មា នអម  យយន្ត កា រផ្សងៗ  ដើម្ីបរក  កា រស  ប 
ស  ួល  ល្អ  តា ម ខ្សប ្ខ  យ និងខ្សទទឹង ។

ព  ឹងគណនយ្យភា ពនអា ជា  ធរ   ប់ក  ិត តា មរយៈយន្ត កា រច  ុះទា ំងផ្ល ូវកា រ និង 
ក   ផ្ល ូវ កា រ ។

កលំអនីតិវិធីនា នា  សំ  បង្ក ើនភា ពតំណា ងនថា  ក់មូលដា  ន  ក្ន ុងកា រ ពិភា ក  លើ 
កា រស   ចចិត្ត  ទា ក់ទងនឹងធនធា នទឹក ដើម្ីបឲ្យកា រលចកទឹកមា នសមធម៌ កា រទទួល 
បា ន ទឹកមា នយុត្ត ិធម៌ និងមា នកា រគិតគូរពីប   យនឌ័រ។ 

កា របង្ក ើនភា ពអា ចបត់បននវិធា នច  ប់ និងនីតិវិធី វា ជួយព  ីកឱកា សស   ប់ កា រ 
រៀនសូ   ពីសង្គ ម ដើម្ីបអា ច  ះ   យបា នកា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ពលើកា រផា  ស់ប្ត ូរ 
និង កា រភា  ក់ផ្អ ើលផ្សងៗ។

កា រទទួលសា្គ  ល់ពីតួនា ទីដ៏សំខា ន់របស់ តួអង្គ មិនមនរដ្ឋ  និងបណា្ខ  ញសង្គ ម  ក្ន ុង 
អភិបា លកិច្ច  ធនធា នទឹក ជា ពិសស  បបបទដលពួកគអា ចជួយផ្ត ល់សិទ្ធ ិអំណា ច 
ដល់  ជា ជនងា យរង   ះ ជា ងគ  ឬអា ចជួយពិនិត្យតា មដា ន និងបងា  ញឲ្យឃើញនូវ 
ឥទ្ធ ិពលនផល   ជន៍ផ្សងៗដលមា ន អំណា ចខា  ំង មា នគំនិតចង្អ ៀតចង្អ ល់ និង 
ក  ញចា ក់ឫស។



114

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ឯកសា េ  ង
Adger, W.N., and K. Vincent. 2005. “Uncertainty in Adaptive Capacity.” Geoscience 337(4): 

399-410. 
Agarwal, A., N. Perrin, A. Chhatre, C.S. Benson and M. Kononen. 2012. “Climate Policy 

Processes, Local Institutions and Adaptation Actions: Mechanisms of Translation and 
Infl uence.” Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 3(6): 565-579.

Armitage, D., R. Plummer, F. Berkes, R. Arthur, A. Charles, I. Davidson-Hunt, A. 
Diduck, N. Doubleday, D. Johnson, M. Marschke, P. McConney, E. Pinkerton and 
E.K. Wollenberg. 2009. “Adaptive Co-management for Social-ecological Complexity.” 
Frontiers in Ecology and Environment 7(2): 95-102.

Baird, J., R. Plummer, C. Haug and D. Huitema. 2014. “Learning Effects of Interactive 
Decision-making Processes for Climate Change Adaptation.” Global Environmental 
Change 27(1 ): 51-63.

Bergsma, E., J. Gupta and P. Jong. 2012. “Does Individual Responsibility Increase the 
Adaptive Capacity of Society? The Case of Local Water Management in the Netherlands.” 
Resources, Conservation and Recycling 64:13-22.

Berkes, F., J. Colding and C. Folke, eds. 2003. Navigating Social-Ecological Systems: 
Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Berkes, F. 2009. “Evolution of Co-management: Role of Knowledge Generation, Bridging 
Organizations and Social Learning.” Journal of Environmental Management 90:1692-1702.

Berkes, F., and C. Folke. 1998. “Linking Social and Ecological Systems for Resilience and 
Sustainability.” In Linking Social and Ecological Systems, edited by F. Berkes, C. Folke 
and J. Colding, 1-25. Cambridge: Cambridge University Press.

Biermann, F., M.M. Betsill, Joyeeta Gupta, N. Kanie, L. Lebel, D. Liverman, H. Schroeder, 
B. Siebenhuner and R. Zondervan. 2010. “Earth System Governance: A Research 
Framework.” International Environmental Agreements 10(4): 277-98.

Biermann, F., and A. Gupta. 2011. “Accountability and Legitimacy in Earth System 
Governance: A Research Framework.” Ecological Economics 70(11): 1856-1864.

Bielsa, J., and I. Cazcarro. 2015. “Implementing Integrated Water Resources Management in 
the Ebro River Basin: From Theory to Facts.” Sustainability 7(1): 441-464.

Biswas, A.K. 2005. “Integrated Water Resources Management: A Reassessment.” In 
Integrated Water Resoures Management in South and South-East Asia, edited by A.K. 
Biswas, O. Varis and C. Tortajada, 319-336. Oxford: Oxford University Press.

Blake, D.J.H., R. Friend and B. Promphakping. 2009. The Nam Songkhram River Basin 
Landscape Transformations and New Approaches to Wetlands Management. London: 
Earthscan.

Braumann, K., G. Daily, T. Duarte and H. Mooney. 2007. “The Nature and Value of 
Ecosystem Services: An Overview Highlighting Hydrological Services.” Annual Review 
of Environment and Resources 32(1): 67-98.

Bruns, B.R., and R.S. Meinzen-Dick. 2000. Negotiating Water Rights. London: ITDG 
Publishing.

Carey, M., A. French and E. O’Brien. 2012. “Unintended Effects of Technology on Climate 
Change Adaptation: An Historical Analysis of Water Confl icts below Andean Glaciers.” 
Journal of Historical Geography 38(2): 181-191.

Carpenter, S., B. Walker, J.M. Anderies and N. Abel. 2001. “From Metaphor to 
Measurement: Resilience of What to What?” Ecosystems 4(8): 765-781.



115

អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

Cash, D., W.N. Adger, F. Berkes, P. Garden, L. Lebel, P. Olsson, L. Pritchard and O.R. 
Young. 2006. “Scale and Cross-scale Dynamics: Governance and Information in a Multi-
level World.” Ecology and Society 11(2): 8. 

Chinvanno, S., S. Souvannalath, B. Lersupavithnapa, V. Kerdsuk and N.T.H. Thuan. 2008. 
“Strategies for Managing Climate Risks in the Lower Mekong River Basin: A Place-based 
Approach.” In Climate Change and Adaptation, edited by N. Leary, J. Adejuwon, V. 
Barros, I. Burton, J. Kulkarni and R. Lasco, 228-246. London: Earthscan.

Clarvis, M.H., and N.L. Engle. 2015. “Adaptive Capacity of Water Governance 
Arrangements: A Comparative Study of Barriers and Opportunities in Swiss and US 
States.” Regional Environmental Change 15(3): 517-527.

Clarvis, M H., S. Fatichi, A. Allan, J. Fuhrer, M. Stoffel, F. Romerio, L. Gaudard, P. 
Burlando, M. Beniston, E. Xoplaki and A. Toreti. 2014. “Governing and Managing Water 
Resources under Changing Hydro-climatic Contexts: The Case of the Upper Rhone 
Basin.” Environmental Science and Policy 43:56-67.

Corbera, E., K. Brown and N.W. Adger. 2007. “The Equity and Legitimacy of Markets for 
Ecosystem Services.” Development and Change 38(4): 587-613.

Colvin, J., C. Blackmore, S. Chimbuya, K. Collins, M. Dent, J. Goss, R. Ison, P. Roggero 
and G. Seddaiu. 2014. “In Search of Systemic Innovation for Sustainable Development: 
A Design Praxis Emerging from a Decade of Social Learning Inquiry.” Research Policy 
43(4): 760-771.

Daniel, R., and S. Ratanawilailak. 2011. “Local Institutions and the Politics of Watershed 
Management in the Uplands of Northern Thailand.” In Water Rights and Social Justice in 
the Mekong Region, edited by K. Lazarus, N. Badendoch, B. Resurreccion and N. Dao, 
91-113. London: Earthscan.

Dilling, L., K. Lackstrom, B. Haywood, K. Dow, M. C. Lemos, J. Berggren and S. 
Kalafatis. 2015. “What Stakeholder Needs Tell Us about Enabling Adaptive Capacity: The 
Intersection of Context and Information Provision across Regions in the United States.” 
Weather, Climate and Society 7(1): 5-17.

Dinar, S., D. Katz, L. De Stefano and B. Blankespoor. 2015. “Climate Change, Confl ict 
and Cooperation: Global Analysis of the Effectiveness of International River Treaties in 
Addressing Water Variability.” Political Geography 45:55-66.

Domènech, L., H. March, and D. Saurí. 2013. “Contesting Large-scale Water Supply 
Projects at Both Ends of the Pipe in Kathmandu and Melamchi Valleys, Nepal.” Geoforum 
47:22-31

Dore, J. 2007. “Mekong Region Water-related MSPs: Unfulfi lled Potential.” In Multi-
Stakeholder Platforms for Integrated Water Management, edited by J. Warner, 205-234. 
Ashgate: Ashgate Publishing.

Dore, J., and L. Lebel. 2010. “Gaining Public Acceptance: A Critical Strategic Priority of the 
World Commission on Dams.” Water Alternatives 3(2):154-171.

Dryzek, J.S. 2000. Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. 
Oxford University Press: Oxford University Press.

Dryzek, J.S. 2001. “Resistance is Fertile.” Global Environmental Politics 1(1): 11-17.
Engle, N. 2011. “Adaptive Capacity and Its Assessment.” Global Environmental Change 

21(2): 647-656.
Engle, N., and M. Lemos. 2010. “Unpacking Governance: Building Adaptive Capacity to 

Climate Change in River Basins in Brazil.” Global Environmental Change 20(1): 4-13.
Engel, S., S. Pagiola and S. Wunder. 2008. “Designing Payments for Environmental 



116

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

Services in Theory and Practice: An Overview of the Issues.” Ecological Economics 
65(4): 663-674.

Figueiredo, P., and P. Perkins. 2013. “Women and Water Management in Times of Climate 
Change: Participatory and Inclusive Processes.” Journal of Cleaner Production 60(1):188-194.

Filippi, M E., M. Hordijk, J. Alegría and J D. Rojas. 2014. “Knowledge Integration: A Step 
Forward? Continuities and Changes in Arequipa Water Governance System.” Environment 
and Urbanization 26(2): 525-546.

Folke, C., T. Hahn, P. Olsson and J. Norberg. 2005. “Adaptive Governance of Social-
Ecological Systems.” Annual Review of Environment and Resources 30(1): 441-473.

Folke, C., L. Pritchard, F. Berkes, J. Colding and U. Svedin. 2007. “The Problem of Fit 
between Ecosystems and Institutions: Ten Years Later.” Ecology and Society 12(1): 30.

Foran, T. 2010. Making Hydropower More Sustainable? A Sustainability Measurement 
Approach Led by the Hydropower Sustainability Assessment Forum. Mekong Program 
on Water Environment and Resilience (M-POWER), Unit for Social and Environmental 
Research, Chiang Mai University, Chiang Mai.

Gerlak, A.K., and S. Schmeier. 2014. “Climate Change and Transboundary Waters: A 
Study of Discourse in the Mekong River Commission.” Journal of Environment and 
Development 23(3): 358-386.

Gupta, J., and L. Lebel.  2010. “Access and Allocation in Earth System Governance: Water and 
Climate Change Compared.” International Environmental Agreements 10(4): 377-395.

Gyawali, D., and A. Dixit. 2001. “Water and Science: Hydrological Uncertainities, 
Development Aspirations and Uningrained Scientifi c Culture.” Futures 33(8): 689-708.

Herrfahrdt-Pähle, E., and C. Pahl-Wostl. 2012. “Continuity and Change in Social-Ecological 
Systems: The Role of Institutional Resilience.” Ecology and Society 17(2): 8.

Hill, M. 2013. “Adaptive Capacity of Water Governance: Cases from the Alps and the 
Andes.” Mountain Research and Development 33(3): 248-259.

Huber, A., and D. Joshi. 2015. “Hydropower, Anti-Politics, and the Opening of New 
Political Spaces in the Eastern Himalayas.” World Development 76:13-25.

Huisingh, D., and K. Kevany. 2013. “A Review of Progress in Empowerment of Women in 
Rural Water Management Decision-making Processes.” Journal of Cleaner Production 
60:53-64.

Huntjens, P., L. Lebel, C. Pahl-Wostl, R. Schulze, J. Camkin and N. Kranz. 2012. 
“Institutional Design Propositions for the Governance of Adaptation to Climate Change in 
the Water Sector.” Global Environmental Change 22(1): 67-81.

Hurlbert, M., and J. Gupta. 2015. “The Split Ladder of Participation: A Diagnostic, 
Strategic, and Evaluation Tool to Assess when Participation is Necessary.” Environmental 
Science and Policy 50:100-113.

Ivens, S. 2008. “Does Increased Water Access Empower Women?” Development 51(1): 63-67.
Jack, B., C. Kousky and K. Sims. 2008. “Designing Payments for Ecosystem Services: 

Lessons from Previous Experience with Incentive-based Mechanisms.” National Academy 
of Sciences 105(28): 9465-9470.

Jordan, A., and D. Huitema. 2014. “Policy Innovation in a Changing Climate: Sources, 
Patterns and Effects.” Global Environmental Change 29:387-394.

Jourdain, D., S. Pandey, D A. Tai and D D. Quang. 2009. “Payments for Environmental 
Services in Upper-Catchments of Vietnam: Will it Help the Poorest?” International 
Journal of the Commons 3(1): 64-81.



117

អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

Käkönen, Mira, and Philip Hirsch. 2009.” The Anti-Politics of Mekong Knowledge 
Production.”  In Contested Waterscapes in the Mekong Region: Hydropower, Livelihoods 
and Governance, edited by François Molle, Tira Foran and Mira Käkönen, 333-365. 
London: Earthscan.

Käkönen, M., L. Lebel, K. Karhumaa, V. Dany and T. Try. 2014.” Rendering Climate 
Change Governable in the Least-Developed Countries: Policy Narratives and Expert 
Technologies in Cambodia.” Forum for Development Studies 41(3): 351-376.

van Koppen, Barbara, and Intizar Hussain. 2007.”Gender and Irrigation: Overview of Issues 
and Options.” Irrigation and Drainage 56(3): 289-298.

Kranz, N., T. Menniken and J. Hinkel. 2010. “Climate Change Adaptation Strategies in the 
Mekong and Orange-Senqu Basins: What Determines the State-of-Play?” Environmental 
Science and Policy 13(7): 648-659.

Larsen, R.K., N. Jiwan, A. Rompas, J. Jenito, M. Osbeck and A. Tarigan. 2014. “Towards 
‘Hybrid Accountability’ in EU Biofuels Policy? Community Grievances and Competing 
Water Claims in the Central Kalimantan Oil Palm Sector.” Geoforum 54: 295-305.

Lawrence, S. 2009. “The Nam Theun 2 Controversy and its Lessons for Laos.” In Contested 
Waterscapes in the Mekong Region: Hydropower, Livelihoods and Governance, edited by 
F. Molle, T. Foran and M. Käkönen, 81-114. London: Earthscan.

Lebel, L. 2006. “The Politics of Scale in Environmental Assessment.” Bridging Scales and 
Knowledge Systems:  Concepts and Applications in Ecosystem Assessment, edited by W.V. 
Reid, F. Berkes, T. J. Wilbanks and D. Capistrano, 37-57. New York: Island Press.

Lebel, L., R. Daniel, N. Badenoch and P. Garden 2008. “A Multi-level Perspective on 
Conserving with Communities: Experiences from Upper Tributary Watersheds in Montane 
Mainland Southeast Asia.” International Journal of the Commons 2(1): 127-154.

Lebel, L., T. Foran, P. Garden and B J. Manuta. 2009. “Adaptation to Climate Change and 
Social Justice: Challenges for Flood and Disaster Management in Thailand.” In Climate 
Change Adaptation in the Water Sector, edited by F. Ludwig, P. Kabat, H. van Schaik and 
M. van der Valk, 125-141. London: Earthscan.

Lebel, L., P. Garden and M. Imamura. 2005. “Politics of Scale, Position and Place in the 
Governance of Water Resources in the Mekong Region.” Ecology and Society 10(2): 18. 

Lebel, L., T. Grothmann and B. Siebenhuner. 2010a. “The Role of Social Learning 
in Adaptiveness: Insights from Water Management.” International Environmental 
Agreements 10(4): 333-353.

Lebel, L., P. Lebel, C. Chitmanat and P. Sriyasak. 2014. “Benefi t Sharing from Hydropower 
Watersheds: Rationales, Practices, and Potential.” Water Resources and Rural 
Development 4:12-28.

Lebel, L., E. Nikitina, C. Pahl-Wostl and C. Knieper. 2013. “Institutional Fit and River 
Basin Governance: A New Approach Using Multiple Composite Measures.” Ecology and 
Society 18(1): 1. dx.doi.org/10.5751/ES-05097-180101.

Leimona, B., L. Joshi and M. van Noordwijk 2009. “Can Rewards for Environmental 
Services Benefi t the Poor? Lessons from Asia.” International Journal of the Commons 
3(1): 82-107.

Lynch, B.D. 2012. “Vulnerabilities, Competition and Rights in a Context of Climate Change 
toward Equitable Water Governance in Peru’s Rio Santa Valley.” Global Environmental 
Change 22(2): 364-373.

MacPherson, V., and B. Tonning. 2002. Getting in Step: Engaging and Involving 
Stakeholders in your Watershed. Tetra Tech Inc.



118

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

Malayang, B.S., M. Wasson and S. Tay. 2009. “Political and Institutional Transformations.” 
Critical States: Environmental Challenges to Development in Monsoon Asia, edited by L. 
Lebel, A. Snidvongs, C.-T. A. Chen and R. Daniel, 63-83. Selangor, Malaysia: Strategic 
Information and Research Development Centre.

Meinzen-Dick, R., L. Brown, H.S. Feldstein and A. Quisumbing. 1997. “Gender, Property 
Rights, and Natural Resources.” World Development 25(8): 1303-1315.

Mees, H.L.P., P.P.J. Driessen and H.A.C. Runhaar. 2014. “Legitimate Adaptive Flood 
Risk Governance beyond the Dikes: The Cases of Hamburg, Helsinki and Rotterdam.” 
Regional Environmental Change 14(2): 671-682.

Men, P., V. Thun, S. Yin and L. Lebel. 2014. “Benefi t Sharing from Kamchay and Lower Sesan 2 
Hydropower Watersheds in Cambodia.” Water Resources and Rural Development 4:40-53.

Moench, M. 2010. “Responding to Climate and Other Change Processes in Complex 
Contexts: Challenges Facing Development of Adaptive Policy Frameworks in the Ganga 
Basin.” Technological Forecasting and Social Change 77(6): 975-986.

Molle, F. 2005. Irrigation and Water Policies in the Mekong Region: Current Discourses 
and Practices. Colombo: International Water Management Institute.

Molle, F. 2008. “Nirvana Concepts, Narratives and Policy Models: Insights from the Water 
Sector.” Water Alternatives 1(1): 23-40.

Molle, F., T. Foran and M. Kakonen, eds. 2009. Contested Waterscapes in the Mekong 
Region:  Hydropower, Livelihoods and Governance. London: Earthscan.

Molle, F., and J. Berkoff, eds. 2007. Irrigation Water Pricing: The Gap between Theory and 
Practice. Wallingford: CABI.

Mollinga, P., R. Meinzen-Dick and D. Merrey. 2007. “Politics, Plurality and Problem 
Sheds: A Strategic Approach for Reform of Agricultural Water Resources Management.” 
Development Policy Review 25(6): 699-719.

Need, A., and D. Thomas. 2009. “Rewarding the Upland Poor for Saving the Commons? 
Evidence from Southeast Asia.” International Journal of the Commons 3(1): 1-15.

Nuorteva, P., M. Keskinen and O. Varis. 2010. “Water, Livelihoods and Climate Change 
Adaptation in the Tonle Sap Lake Area, Cambodia: Learning from the Past to Understand 
the Future.” Journal of Water and Climate Change 1(1): 87-101.

Olsson, P., L.H. Gunderson, S.R. Carpenter, P. Ryan, L. Lebel, C. Folke and C.S. Holling. 
2006. “Shooting the Rapids: Navigating Transitions to Adaptive Governance of Social-
ecological Systems.” Ecology and Society 11(1): 18. 

Ostrom, E. 1990. Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Press.
Ostrom, E. 2009. “A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-ecological 

Systems.” Science 325(5939): 419-422.
Ostrom, E. 2010. “Polycentric Systems for Coping with Collective Action and Global 

Environmental Change.” Global Environmental Change 20(4): 550-557.
Paavola, J. 2008. “Science and Social Justice in the Governance of Adaptation to Climate 

Change.” Environmental Politics 17:644-659.
Pahl-Wostl, C. 2007. “Transitions towards Adaptive Management of Water facing Climate 

and Global Change.” Water Resources Management 21(1): 49-62.
Pahl-Wostl, C. 2009. “A Conceptual Framework for Analyzing Adaptive Capacity and 

Multi-level Learning Processes in Resource Governance Regimes.” Global Environmental 
Change 19(3): 345-365.

Pahl-Wostl, C., A. Arthington, J. Bogardi, S.E. Bunn, H. Hoff, L. Lebel, E. Nikitina, M. 



119

អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

Palmer, L.N. Poff, K. Richards, M. Schlüter, R. Schulze, A. St-Hilaire, R. Tharme, K. 
Tockner and D. Tsegai. 2013. Environmental Flows and Water Governance: Managing 
Sustainable Water uses. Current Opinion in Environmental Sustainability 5(3): 341-351.

Pahl-Wostl, C., L. Lebel, C. Knieper and E. Nikitina. 2012. “From Applying Panaceas to 
Mastering Complexity: Towards Adaptive Water Governance in Basins.” Environmental 
Science and Policy 23:24-34.

Pahl-Wostl, C., D. Tabara, R. Bouwen, M. Craps, A. Dewulf, E. Mostert, D. Ridder and 
T. Tailleu. 2008. “The Importance of Social Learning and Culture for Sustainable Water 
Management.” Ecological Economics 64(3): 484-495.

Pittock, J. 2009. “Lessons for Climate Change Adaptation from Better Management of 
Rivers.” Climate and Development 1(3): 194-211.

Prasai, S., and M.D. Surie. 2015. “Water and Climate Data in the Ganges Basin: Assessing 
Access to Information Regimes and Implications for Cooperation on Transboundary 
Rivers.” Water Alternatives 8(2): 20-35.

Rahaman, M. 2009. “Principles of Transboundary Water Resources Management and 
Ganges Treaties: An Analysis.” Water Resources Development 25(1): 159-173.

Ratner, B.D., P. Cohen, B. Barman, K. Mam, J. Nagoli and E.H. Allison. 2013. “Governance 
of Aquatic Agricultural Systems: Analyzing Representation, Power and Accountability.” 
Ecology and Society 18(4): 59.

Resurreccion, B., N. Dao, K. Lazarus and N. Badenoch. 2012. “Ensuring Justice in Water 
Governance in the Mekong Region.” In Water Rights and Social Justice in the Mekong 
Region, edited by K. Lazarus, N. Badenoch, N. Dao and B. Resurreccion, 245-251. 
London: Earthscan.

Resurreccion, B., and K. Manorom. 2007. “Gender Myths in Water Governance: A Survey of 
Program Discourses.” In Democratizing Water Governance in the Mekong Region, edited by 
L. Lebel, J. Dore, R. Daniel and Y. S. Koma, 177-196. Chiang Mai: Mekong Press.

Sendzimir, J., Z. Flachner, C. Pahl-Wostl and C. Knieper. 2010. “Stalled Regime 
Transition in the Upper Tisza River Basin: The Dynamics of Linked Action Situations.” 
Environmental Science and Policy 13(7): 604-619.

Sharma, B., and D. Sharma. 2008. Impact of Climate Change on Water Resources and 
Glacier Melt and Potential Adaptations for Indian Agriculture. New Dehli: International 
Water Management Institute.

Shivakoti, G P., D L. Vermillion, W.-F. Lam, E. Ostrom, U. Pradhan and R. Yoder. 2005. 
Asian Irrigation in Transition: Responding to Challenges. London: Sage Publications.

Smith, A., A. Stirling and F. Berkhout. 2005. “The Governance of Sustainable Socio-
technical Transitions.” Research Policy 34(10): 1491-1510.

Sneddon, C. 2002. “Water Confl icts and River Basins: The Contradictions of Comanagement 
and Scale in Northeast Thailand.” Society and Natural Resources 15(8): 725-741.

Sowers, J., A. Vengosh and E. Weinthal. 2011.” Climate Change, Water Resources and the 
Politics of Adaptation in the Middle East and North Africa.” Climatic Change 104(3): 
599-627.

Suhardiman, D., and P. P. Mollinga. 2012. “Correlations, Causes and the Logic 
of Obscuration: Donor Shaping of Dominant Narratives in Indnesia’s Irrigation 
Development.” Journal of Development Studies 48(7): 923-938.

Swanson, D., and S. Bhadwal, eds. 2009. Creating Adaptive Policies: A Guide for Policy-
making in an Uncertain World. London: Sage.



120

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

Tallis, H., R. Goldman, M. Uhl and B. Brosi. 2009. “Integrating Conservation and 
Development in the Field: Implementing Ecosystem Service Projects.” Frontiers in 
Ecology and Environment 7(1): 12-20.

Tennekes, J., P.P.J. Driessen, H.F.M.W. van Rijswick and L. van Bree. 2014. “Out of the 
Comfort Zone: Institutional Context and the Scope for Legitimate Climate Adaptation 
Policy.” Journal of Environmental Policy and Planning 16(2): 241-259.

Termeer, C., A. Dewulf, H. van Rijswick, A. van Buuren, D. Huitema, S. Meijerink, T. 
Rayner and M. Wiering. 2011. “The Regional Governance of Climate Adaptation: 
A Framework for Developing Legitimate, Effective and Resilient Governance 
Arrangements.” Climate Law 2(2): 159-179.

Thomas, D.E. 2005. Developing Organizational Models in Pilot Sub-basins: An Interim 
Report to Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Ministry 
of Natural Resources and Environment. Chiang Mai: World Agroforestry Centre.

Thomas, D.E. 2006. Participatory Watershed Management for the Ping River Basin Project. 
Final Project Report.  Bangkok: Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning, Ministry of Natural Resources and Environment.

Turner, R., and G. Daily. 2008. “The Ecosystem Services Framework and Natural Capital 
Conservation.” Environmental and Resource Economics 39(1): 25-35.

Vaidya, R.A. 2015. “Governance and Management of Local Water Storage in the Hindu 
Kush Himalayas.” International Journal of Water Resources Development 31(2): 253-268.

Van Ha, T. 2012. “Local People’s Participation in Involuntary Resettlement in Vietnam: A 
Case Study of the Son La Hydropower Project.” In Water Rights and Social Justice in the 
Mekong Region, edited by K. Lazarus, N. Badenoch, N. Dao and B. Resurreccion, 39-64. 
Earthscan, London.

Van Kerkhoff, Lorrae E. and Louis Lebel. 2015. “Coproductive Capacities: Rethinking 
Science-Governance Relations in a Diverse World.” Ecology and Society 20(1): 14.

Vink, M.J., D. Benson, D. Boezeman, H. Cook, A. Dewulf and C. Termeer. 2015. “Do State 
Traditions Matter? Comparing Deliberative Governance Initiatives for Climate Change 
Adaptation in Dutch Corporatism and British Pluralism.” Journal of Water and Climate 
Change 6(1): 71-88.

Wallis, P. J., and R.L. Ison. 2011. “Appreciating Institutional Complexity in Water 
Governance Dynamics: A Case from the Murray-Darling Basin, Australia.” Water 
Resources Management 25(15): 4081-4097.

WCD. 2000. Dams and Development: A New Framework for Decision Making. Cape Twon: 
World Commission on Dams.

Wei, Y., R. Ison, J. Colvin and K. Collins. 2012. “Reframing Water Governance: A Multi-
perspective Study of an Over-engineered Catchment in China.” Journal of Environmental 
Planning and Management 55(3): 297-318.

Werners, S.E., Z. Flachner, P. Matczak, M. Falaleeva and R. Leemans. 2009. “Exploring 
Earth System Governance: A Case Study of Floodplain Management along the Tisza River 
in Hungary.” Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions 19(4): 503-
511.

Westling, E.L., L. Sharp, M. Rychlewski and C. Carrozza. 2014. “Developing Adaptive 
Capacity through Refl exivity: Lessons from Collaborative Research with a UK Water 
Utility.” Critical Policy Studies 8(4): 427-446.

Wiek, A., and K.L. Larson. 2012. “Water, People and Sustainability-A Systems Framework 
for Analyzing and Assessing Water Governance Regimes.” Water Resources Management 



121

អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

26(11): 3153-3171.
Wittayapak, C., and P. Dearden. 1999. “Decision-making Arrangements in Community-

based Watershed Management in Northern Thailand.” Society and Natural Resources 
12(7): 673-691.

Wrathall, D. J., J. Bury, M. Carey, B. Mark, J. McKenzie, K. Young, M. Baraer, A. French  
and C. Rampini. 2014. “Migration Amidst Climate Rigidity Traps: Resource Politics 
and Social-Ecological Possibilism in Honduras and Peru.” Annals of the Association of 
American Geographers 104(2): 292-304.

Wunder, S. 2008. “Payments for Environmental Services and the Poor: Concepts and 
Preliminary Evidence.” Environment and Development Economics 13(3): 279-297.

Young, O.R. 2002a. “Institutional Interplay: The Environmental Consequences of Cross-
scale Interactions.”  In  Drama of the Commons, edited by T.D.E. Ostrom, N. Dolsak, P.C. 
Stern, S. Stonich and E. Weber, 263-291. Washington, DC: National Academy Press.

Young, O.R. 2002b. The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay 
and Scale. Cambridge, MA: MIT Press.

Zwarteveen, M. 2008. “Men, Masculinities and Water Powers in Irrigation.” Water 
Alternatives 1(1): 111-130.



122

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ជំពូកទី ៧
អភិបា លកិច្ច ស   ប់សន្ត ិសុខទឹក  និង ភា ពធន់ 

នឹងអា កា សធា តុ  អា ងទន្ល សា ប
សំ  ីមំុ បិុច សុខម និង គី ចា ន់និមល 

៧.១ សចក្ត ីផ្ត ើម

កា រវា យតំលជា ក់ស្ដ ងលើ អភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ដល 
ជា ប់ទា ក់ទងនឹង សន្ត សុិខទឹក  និងភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ  អា ង ទន្ល សា បនះ ផ្អ កលើ កា រពិនិត្យ 
មើល ឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  ដលមា នបងា  ញក្ន ុងជំពូកមុន។   យពិនិត្យ  លើសា  នភា ព ចំណះដឹង 
ពា ក់ព័ន្ធ នា ពលបច្ច ុប្បន្ន   ជំពូក  នះ មា ន  លបំណងស្វ ងរកវិធីសា  ្ត  ដើម្បីលើកកម្ព ស់ 
អភិបា លកិច្ច ទឹក និង កំណត់ ថា  តើ  ព័ន្ធ   សង្គ ម-អកូឡូសុី    ក្ន ុងតំបន់ មា នលក្ខ ណៈដូចម្ត ច 
ហើយ អា ចធន់នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  យរបៀបណា ។

អភិបា លកិច្ច  មា នលក្ខ ណៈស្ម ុគសា  ញ ដូច្ន ះ វា លំបា កក្ន ុងកា រពន្យល់ តា ម និយមន័យ 
សា មញ្ញ ។ ជា ទូ  គយល់ថា   ត  ូវកា រអភិបា លកិច្ច កើតមា ន  ពលដល មនុស្ស  មួយក ុម 
ធ្វ ើកា ររួម គា  ដើម្ីបស   ច  ល  អង្គ កា រ  និងសង្គ មរួមមួយ។   ក្ន ុង ជំពូក នះ យើង   តលើ  
វិធ ីដលអា ចកលំអគុណភា ពសា  ប័នអង្គ កា រ និងដំណើរកា រនា នា   ដើម្ីបជួយឲ្យតួអង្គ ពា ក់ព័ន្ធ អា ច 
សហកា រ  ឬធ្វ ើអន្ត រកម្ម  ឆ្ល ងកា ត់វិស័យផ្សងៗ និង រចនា  សម្ព ័ន្ធ  អភិបា លកិច្ច  ើនក  ិត ក្ន ុង កា រ 
កសា ង សមត្ថ ភា ព ឆ្ល ើយតប  នឹងផលប៉ះពា ល់កា រ    ួលក្ន ុង  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ   និង  ព័ន្ធ  មនុស្ស  
ដើម្ីបស   ចបា ននូវ  សិទ្ធ ភា ពកា រ  ើ   ស់ទឹក  និងលទ្ធ ភា ពទទួល បា នធនធា នទឹក  ប់   ន់ 
អា ចទុកចិត្ត បា ន និងមា នសមធម៌ (Institute on Governance 2015)។

"អភិបា លកិច្ច កំណត់ថា  តើនរណា មា នអំណា ច តើនរណា ជា អ្ន កស   ចចិត្ត    តើអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  
ផ្សងៗ បងា  ញពីគំនិតឲ្យគដឹងឮតា មរបៀបណា  និងតើកំណត់    ូវបា នបក   យតា មរ បៀប  
ណា " (Institute on Governance 2015)។  អភិបា លកិច្ច  មិនមន  ឹមតជា រចនា សម្ព ័ន្ធ   និង 
សា  ប័នដលរា ប់ បញ្ច ូលទា ំងវិធា ន និងនីតិវិធី ដលមា នប   ក់  ក្ន ុ ង ច  ប់  និង  លន  បា យ  
ឬបទដា  ន សង្គ ម   ល   របស់អង្គ កា រ និងយុទ្ធ សា  ្ត របស់រដ្ឋ និងតួអង្គ  ដលគួរអនុវត្ត សកម្ម ភា ព

 តា ម  លកា រណ៍ណនា នំសា  ប័នខ្ល ួន បុ៉   ះ  ះទ  (Young 2000a)  ហើយវា ថមទា ំង  ជា    
គុណភា ព ន កា រចូល រួម,  កា រ ស   ចចិត្ត   និង កា រអនុវត្ត រួមគា  ,  គណនយ្យភា ព  និងកា ររៀនសូ  ផង 
(Pech 2010)។ 

៧.១.១ អភិបា លកិច្ច  ផ្ន កសន្ត ិសុខទឹក និងភា ពធន់ ៧.១.១ អភិបា លកិច្ច  ផ្ន កសន្ត ិសុខទឹក និងភា ពធន់ 

កា រ   តជា សា កលលើ សន្ត ិសុខទឹក បា នប   ក់ពីភា ពចា ំបា ច់ដល មិនធា  ប់មា ន ពីមុន មក
នវិធីសា  ្ត  បន  ំ ុ និងរួមបញ្ច ូលគា   ស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកដលរួមមា ន វិទ  សា  ្ត ផ្ន  ក បរិ 
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សា   ននិងកសិកម្ម  វិស្វ កម្ម ធនធា នទឹក  លន  បា យនិងច  ប់បរិសា  ន (Cook and Bakker 
2012)។ សន្ត សុិខទឹក  ជា ពិសស  ទឹកសា បស   ប់វិស័យកសិកម្ម  កា រនសា ទ ផលិតកម្ម សត្វ ចិញ្ច មឹ 
និ ង   កា  រ  ើ   ស់ តា មផ្ទ ះ  គឺជា សមា សភា គសំខា ន់បំផុតស   ប់សន្ត ិសុខស្បៀង។ សន្ត ិសុខទឹក  
ជួយកា រពា របុគ្គ ល  និង សហគមន៍  ជា  ពិសស   កសិករ និងអ្ន កនសា ទដលពឹងផ្អ កលើ  ព័ន្ធ  
កសិកម្ម ទឹកភ្ល ៀង  និង ធនធា ន ធម្ម ជា តិ ស   ប់ ជីវភា ព របស់ ពួកគ (UNDP 2013)។

សមត្ថ ភា ពបន  ំុ ជា កតា  សំខា ន់ដលអា ចជួយកសា ងភា ពធន់ និងកា ត់បន្ថ យភា ពងា យ 
រង   ះ។ សមត្ថ ភា ពបន  ំុ សំ  លើសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រ  ប់  ង និងជះ ឥទ្ធ ិពលលើ ភា ពធន់ 

 នឹងកា រ    ួលរូបវន្ត  (ជលសា ្ត  ទំនប់ទឹក និងកា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ) កា រ    ួល 
ក្ន ុង  ព័ន្ធ សង្គ ម និងមនុស្ស (កា រ  ើ   ស់ទឹក និង  ព័ន្ធ  ប់  ងទឹក) និងកា រ    ួលក្ន ុង 

 ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ (លំហូរទឹក និងរបា យទឹកភ្ល ៀង) ដលប៉ះពា ល់ដល់អត្ថ ិភា ព និងត  ូវកា រទឹក 
(Eastham et al, 2008)។ ហតុនះ  បន  ំុបា នកា  យជា យុទ្ធ សា  ្ត ព  ឹង ភា ពធន់ និងចម្ល ើយតប 
កា ន់តសំខា ន់   នឹង   ះ មហន្ត រា យធម្ម ជា តិ និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។

គ   ងអភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី ដលជា កម្ម វិធី   វ   វរយៈពល ១០ឆា   ំ  វូ បា នរៀ  ប   ចំ  
ឡ ើង ជំុវិញ ប   ខា ងកា រវិភា គចំនួន ៥ គឺ៖ សា  បត្យកម្ម នអភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី, ទីភា  ក់ងា ររដ្ឋ  
និងមិនមនរដ្ឋ , ភា ពបន  ំុនយន្ដ កា រ និងដំណើរកា រអភិបា លកិច្ច , គណនយ្យភា ព និង ភា ព  ប 
ច  ប់  , និង របៀបបងចក និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់អភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី (Biermann 2007, 
Biermann et al. 2009 cited in APN  2011)។  លើសពីនះទៀត យុទ្ធ សា  ្ត   វ   វ  
បា នសង្ក ត់ ធ្ង ន់លើ ៤  ធា នបទ ពា ក់ព័ន្ធ  ើនវិស័យ  ដលមា នសា រៈ សំខា ន់ ស   ប់ កា រសិក   
ពីប   ខា ងកា រវិភា គ និងស   ប់យល់ដឹងរួម  ពីអភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ  ផនដី៖ តួនា ទីនអំណា ច 
ចំណះដឹងបទដា  ន  និងមា  ដា  ន (APN 2011)។

 ក  ិតអន្ដ រជា តិ កា របង្ក ើត  លកា រណ៍ ស   ប់ កា រលើកកម្ព ស់អភិបា ល កិច្ច  ធនធា ន 
ធម្ម ជា តិជា សា កល  តងមា នភា ពច  ូងច   ស។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី   លកា រណ៍ ស្ន ូល ស   ប់ 
អភិបា លកិច្ច ទឹកល្អ  កំណត់  យ កម្ម វិធីអភិវឌ្ឍន៍ន អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ (UNDP 1997) 

 ូវបា នគទទួលសា្គ  ល់ជា សា កល (Graham, Amos and Plumptre 2003) ។  លកា រណ៍ 
អភិបា លកិច្ច ទឹកល្អ របស់ បណា្ខ  ញតំបន់ អា សុី បា៉ សុីហ្វ ិក  (APN 2011) និង  លកា រណ៍ដើម្ីប 
ភា ពធន់ផ្ន កសង្គ មអកូឡូសុី (Simonsen, Biggs and Schlüter 2014) ផ្អ កលើ  លកា រណ៍ 
ខា ងលើទា ងំនះ។ ដូចដល គឃើញ   ក្ន ងុ  តា រា ង៧.១   ពលដា ក់ចូលតា មក មុ  ធា នបទ  ះ 

 លកា  រណ៍ ទា ំងនះ  តងត  ួតជា ន់គា  ។ កា រអនុវត្ត តា ម  លកា រណ៍ទា ំងនះ ផ្ត ល់លទ្ធ ផលល្អ  
ដល់ក  ិតណា  ះ គឺវា ផ្អ កលើបរិបទសង្គ ម។ អ្វ ីដលសំខា ន់  លកា រណ៍ទា ំងនះ   តលើ 
ទា ំងលទ្ធ ផលនអំណា ច និងលទ្ធ ផលនកា រយកអំណា ច   ើ   ស់  (Institute on 
Governance 2015)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

តា រា ង៧.១៖  លកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ទឹក និងភា ពធន់ 
 លកា រណ៍អភិបា លកិច្ច  ទឹកល្អ  

របស់កម្ម វិធី  អភិវឌ្ឍន៍
អង្គ កា រ សហ  ជា ជា តិ

 លកា រណ៍អភិបា លកិច្ច  ទឹកល្អ  
របស់បណា្ខ  ញតំបន់  
អា សុី បា៉ សុីហ្វ ិក 

 លកា រណ៍ស   ប់ភា ព ធន់
ផ្ន កសង្គ មអកូឡូសុី

១. ភា ព  បច  ប់ និងសំឡង១. ភា ព  បច  ប់ និងសំឡង
កា រចូលរួម៖កា រចូលរួម៖  បុរស និង  ្ត ី  ទា ំងអស់   
មា ន   សំឡង  ក្ន ុង  កា រធ្វ ើ សចក្ត ី 
ស   ច   យ ផា  ល់  ឬ តា ម រយៈ 
សា  ប័នអន្ត រកា រី  បច  ប់
កា រណនា ំ ដើម្ីបកា រមូលមតិគា  ៖កា រណនា ំ ដើម្ីបកា រមូលមតិគា  ៖

ស  ុះស  ួលកា រយល់ឃើញ ខុសគា   
ឲ្យ  ជា កា រមូលមតិគា  
កា រស   ចចិត្ត  ផ្អ កលើព័ត៌មា ន៖កា រស   ចចិត្ត  ផ្អ កលើព័ត៌មា ន៖  
ថា  ក់ដឹកនា ំ និងសា ធា រណជនមា ន 
ទស្សនៈទូលំទូលា យ  និ ង   កា រ បន  ំុ 
ក្ន ុងរយៈពល វង 

២. កា របំពញកា រងា រនសា  ប័ន និង ២. កា របំពញកា រងា រនសា  ប័ន និង 
ដំណើរកា រដំណើរកា រ
កា រឆ្ល ើយតប៖ កា រឆ្ល ើយតប៖  ព  យា មអនុវត្ត   កា រងា រ 
ដើម្ីបអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ 

 សិទ្ធ ភា ព និង  សិទ្ធ ផល៖  សិទ្ធ ភា ព និង  សិទ្ធ ផល៖  បង ្ក ើត 
នូវលទ្ធ ផលសម  ប តា មត  ូវកា រ 

 យ  ើ   ស់ ធនធា ន   ឲ្យបា ន 
 សើរបំផុត

៣. គណនយ្យភា ព៣. គណនយ្យភា ព 
គណនយ្យភា ព៖ គណនយ្យភា ព៖  កា រស   ចចិត្ត  

 ូវមា នគណនយ្យភា ពចំ  ះ 
សា ធា រណៈជន និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  
ជា លក្ខ ណៈសា  ប័ននា នា 
តមា  ភា ព៖ តមា  ភា ព៖  ដំណើរកា រសា  ប័ន 
និងព័ត៌មា នអា ច  ើ   ស់បា ន 

 យផា  ល់ ស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  
ហើយ  ូវផ្ត ល់ព័ត៌មា នឲ្យបា ន

 ប់   ន់ ដើម្ីបស  ួលដល់ 
កា រស្វ ងយល់  និងកា រ  ួតពិនិត្យ

៤. ភា ពយុត្ត ិធម៌៤. ភា ពយុត្ត ិធម៌
សមធម៌៖ សមធម៌៖   ប់គា  មា នឱកា សដើម្ីប 
កលំអ ឬរក  នូវសុខុមា លភា ពខ្ល ួន
នីតិរដ្ឋ  ៖ នីតិរដ្ឋ  ៖  ក បខ័ណ ច  ប់គួរមា ន 
យុត្ត ិធម៌ និង  ូវព  ឹងអនុវត្ត ន៍  យ 
គា  នភា ពលម្អ ៀង
កា រ  ប់  ងជ   ះ៖ កា រ  ប់  ងជ   ះ៖  កា រកា រពា រ 
មា ន  សិទ្ធ ភា ព  និងទា ន់ពលវលា  

១. រចនា សម្ព ័ន្ធ  ១. រចនា សម្ព ័ន្ធ  
អន្ត រកម្ម  និងកា រស  បស  ួល 

ភា ព  វូគា  រវា ងសា  បត្យកម្ម សា  ប័ន 

នឹង  ព័ន្ធ សង្គ ម និងអកូឡូសុី
២. ភា  ក់ងា ររដ្ឋ  ២. ភា  ក់ងា ររដ្ឋ  និងមិនមនរដ្ឋ 

សមត្ថ ភា ព និង រចនា សម្ព ័ន្ធ  

អភិបា លកិច្ច 
ធនធា ន និងលទ្ធ ភា ព ទទួល បា ន 

ព័ត៌មា ន និងជំនា ញឯកទស
កា រសហកា រ និងគិតបញ្ច ូល 

តួអង្គ   មិនមនរដ្ឋ 
៣.  កា របន្សុំា ៣.  កា របន្ំុសា នអភិបា លកិច្ច 

ភា ពបត់បន

កា ររៀនសូ   

៤. ៤. យន្ត កា រ និងដំណើរកា រន 
គណនយ្យភា ព គណនយ្យភា ព និងភា ព  បច  ប់

  ះ  ថា  ក់លើ និងថា  ក់ក  ម

តមា  ភា ព និងកា រ  ួតពិនិត្យ

៥.៥. វិធីបងចក និង  ើ   ស់ វិធីបងចក និង  ើ   ស់ 
អភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី
ភា ពយុត្ត ិធម៌ផ្ន កនីតិវិធី

ភា ពយុត្ត ិធម៌ផ្ន កលទ្ធ ផល

បួន  ធា នបទពា ក់ព័ន្ធ  ើនវិស័យបួន  ធា នបទពា ក់ព័ន្ធ  ើនវិស័យ
អំណា ច

ចំណះដឹង

បទដា  ន

មា  ដា  ន

១.  កា រចូលរួម និងកា រអើពើ១.  កា រចូលរួម និងកា រអើពើ
កា រថរក  នូវភា ពច  ុះគា   

និង កា រប  ួមតួអង្គ  នា នា  
 ព័ន្ធ ចំណះដឹង ក ុមវប្បធម៌ 
 ភទផ្សងៗ និងទសភា ព

២. កា រភា  ប់ទំនា ក់ទំនង និងកា រពា ក់ព័ន្ធ  ២. កា រភា  ប់ទំនា ក់ទំនង និងកា រពា ក់ព័ន្ធ  
ន  ព័ន្ធ នា នា ន  ព័ន្ធ នា នា 
កា រ  ប់  ងកា រភា  ប់ទំនា ក់ទំនង 

និង អន្ត រកម្ម រវា ងសមា សភា គន 
 ព័ន្ធ សង្គ មអកូឡូសុី  

ដើម្ីបធា នា នូវកា រងើបឡើងវិញ 
ក  យ កា ររំខា ន  នា នា 
កា រ  ប់  ងកា រ    ួលយឺតៗ 

និងកា រឆ្ល ើយតប ដើម្ីបធា នា ថា  
 ព័ន្ធ សង្គ ម និងអកូឡូសុី  ត 

មា នរូបរា ង និងដំណើរកា រ  មទា ំង 
ដើរទា ន់កា រផា  ស់ប្ត ូរឆា ប់រហ័ស 
ក្ន ុងពិភព  ក
កា រជំរុញ  ព័ន្ធ បន  ំដុលស្ម គុសា  ញ  

 យគិតគូរដល់កា រស្វ ងយល់ពី 
ទំនា ក់ទំនង  កប  យថា មពល
ភា ពឯករា ជ្យ និង អន្ត រកម្ម ដ៏ស្ម គុសា  ញ 

 ក្ន ុង  ព័ន្ធ  ះ ដើម្ីបព  ឹង 
ភា ពធន់ ន  ព័ន្ធ 

៣. កា របន្សុំា និងកា ររៀនសូ  ៣. កា របន្ំុសា និងកា ររៀនសូ  
ជំរុញកា ររៀនសូ   ដើម្ីបលើកកម្ព ស់ 

ភា ពច  ុះមុខនចំណះដឹង និង  
បទពិ  ធន៍ក្ន ុងកា រ  ប់  ង 
និងបន្ំុសា
ព  ីកកា រចូលរួម ពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  

ទា ំងអស់ ដើម្ីប កសា ងទំនុកចិត្ត   
និងភា ព  បច  ប់ ស   ប់ កា រធ្វ ើ 
សចក្ត ីស   ចចិត្ត 

៤. អភិបា លកិច្ច ពហុមណ ល៤. អភិបា លកិច្ច ពហុមណ ល
កា រជំរុញ  ព័ន្ធ អភិបា លកិច្ច  

ពហុមណ ល ដលមា នអង្គ ភា ព 
 ប់   ងច  ុះមុខ ដើម្ីបបង្ក ើន 

សកម្ម  ភា ពរួមគា    ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយ 
តបនឹងកា រ    ួល និងកា ររំខា ន

 ភព៖ Institute on Governance 2015; APN 2011; Graham, Amos and Plumptre 2003; Simonsen, 
Biggs and  Schlüter 2014 ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

៧. ១.២ សំណួរ   វ   វ ៧. ១.២ សំណួរ   វ   វ 

ជំពូកនះ ឆ្ល ើយតបនឹងសំណួរ   វ   វសំខា ន់ៗ៖ តើ អភិបា លកិច្ច   កា រ    លួអា កា សធា តុ  
និងអភិបា លកិច្ច ទឹក នា ពលបច្ច ុប្បន្ន  មា នសា  នភា ពដូចម្ត ច ហើយតើកា ររៀបចំ និងអន្ត រកម្ម ក្ន ុង 
សា  ប័នមា ន   ប់  អា ចកលំអរបៀបណា  ដើម្ីបទប់ទល់នឹងកា រ    ួលក្ន ុង  ព័ន្ធ មនុស្ស និង 
ធម្ម ជា តិ  ដលប៉ះពា ល់ដល់សន្ត ិសុខ ទឹក? ជំពូកនះ ព  យា មជា  ពិសស ឆ្ល ើយតបនឹងអនុសំណួរ 
ដូចខា ងក  ម ៖ 

 តើចម្ល ើយតប ផ្ន កអភិបា លកិច្ច  (រា ប់បញ្ច ូលទា ំង កា ររៀបចំសា  ប័ន ចម្ល ើយតបផ្ន ក 
 លន  បា យ និងកា រអភិវឌ្ឍសមត្ថ ភា ព) ចំ  ះកា រ    ួលនធនធា នទឹកមា ន 

អ្វ ខី ្ល ះ ហើយតើអ្វ ជីា សមត្ថ ភា ពបន  ំ ុនិង ភា ពងា យ រង   ះបង្ក ឡើងពីកា រ    លួ  ះ?

 តើធ្វ ើដូចម្ត ច ដើម្បីឲ្យអភិបា លកិច្ច មា នភា ពធន់ល្អ  ហើយតើអភិបា លកិច្ច បច្ច ុប្បន្ន  
ខុសប្ល កគា  យា៉ ងណា  ពី  ឹស្ត ី ភា ពធន់  និងបទពិ  ធន៍របស់  ទសដទទៀត?

 តើ លក្ខ ខណ អ្វ ីខ្ល ះ នា ំ  ដល់  ព័ន្ធ  អភិបា លកិច្ច  ធនធា ន ទឹក  កប  យចីរភា ព 
 សិទ្ធ ភា ព និងសមធម៌  មទា ំងភា ពងា យរង   ះ/សមត្ថ ភា ពបន្ំុសា  តា មពលវលា  

និង ក  ិត ន កា រ  ប់  ង ទឹក  ដលកើតចញពី  ព័ន្ធ អភិបា លកិច្ច  ះ?

៧.១.៣ វិធីសា  ្ត  និងដនកំណត់៧.១.៣ វិធីសា  ្ត  និងដនកំណត់

ទិន្ន ន័យបឋម  ូវបា ន  មូលពី សមា  សន៍អ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នគន្ល ឹះ (KIIs) កា រពិភា ក  តា ម 
ក ុមស្ន ូល (FGDs) និងកា រសង្ក តរបស់អ្ន ក   វ   វ  តា មឃុំចំនួនបី ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងបី 
ផ្សងគា  ដលបា នសិក  ។ FGDs និង KIIs បា នអនុវត្ត ឡើង ជា មួយសមា ជិកមកពីសហគមន៍ 
កសិករ  ើ   ស់ទឹក (សកបទ) ចំនួនពីរៗ ក្ន ុងឃុំដលបា ន  ើសរីស និងជា មួយ ថា  ក់ដឹកនា ំ 
សហគមន៍ (តួអង្គ រដ្ឋ  មិនមនរដ្ឋ  និងក  ផ្ល ូវកា រ)  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី។ សមា  សន៍ និង 
កា រពិភា ក  នះ អនុវត្ត ឡើងដើម្ីបស្វ ងយល់ពីទស្សនៈរបស់អ្ន កចូលរួម ស្ត ីពីសា  នភា ពបច្ច ុប្បន្ន ន
អភិបា លកិច្ច  និងមធ  បា យកលំអភា ពពា ក់ព័ន្ធ របស់វា  ទា ងំផ្ន កវិសា លភា ព ទំហំ និងគុណភា ព។

ឃំុ និងសហគមន៍កសិករ  ើ   ស់ទឹក   វូបា ន  ើសរីស ផ្អ កលើ  ភូមិសា  ្ត   និងសណា្ឋ  នដី 
និង ភា ពងា យរង   ះ  នឹង  ឹត្ត ិកា រណ៍អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ  ជា  ពិសស  ទឹកជំនន់ និង 

  ះរា ំងស្ង ួត។

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង   បា ក់ ក្ន ុងខត្ដ កំពង់ឆា  ំង KIIs និង FGDs  ូវបា នធ្វ ើឡើងជា មួយ នឹង 
សមា ជិក FWUC   ពា ំង  បក ក្ន ុងឃុំ  កបនា  យ, FWUC  តា ំងក សា ំង  ក្ន ុងឃុំតា ំងក សា ំង 
និង ក ុម  ឹក  ឃុំ  និង  ជា ពលរដ្ឋ   មូលដា  ន ក្ន ុង ឃុំ  កបនា  យ។ FWUC  ទា ំងពីរនះ 
រួមជា មួយ នឹង អង្គ កា រសហគមន៍  (CBOs) ចំនួនពីរ  ូវបា ន  ើសរីស  យសា រពួកគបា ន 
រងផលប៉ះពា ល់ពីទំនា ស់ទា ក់ទងនឹង ទឹក។ ឃុំ  កបនា  យ  ូវបា ន  ើសរីស    យសា រ វា ស្ថ ិត 

  ច   ះ តំបន់ខ្ព ង់រា ប  និងទំនា ប លិចទឹកទន្ល សា ប។ ទីតា ងំភូមិសា  ្ត នះ  មា នសា រៈសំខា ន់ ពី   ះ 
សហគមន៍  តំបន់ទំនា បលិចទឹក  ងា យទទួលរង   ះពីទឹកជំនន់ជា ង   ះរា ំងស្ង ួត បុ៉ន្ត វា មា ន 
លក្ខ  ណៈផ្ទ ុយគា   ស   ប់សហគមន៍  តំបន់ខ្ព ង់រា ប។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង  ធិ៍ សា ត់ ក្ន ុងខត្ត  ធិ៍ សា ត់ KIIs និង FGDs  ូវបា នធ្វ ើឡើង 
ជា មួយនឹង សមា ជិក FWUC ដំណា ក់អំពិល ក្ន ុងឃុំលលកស និង FWUC កំបា៉ ង 
ក្ន ុងឃុំសា  យដូនកវ  និងជា មួយក ុម  ឹក  ឃុំ  និង  ជា ពលរដ្ឋ   ក្ន ុង មូលដា  ន ក្ន ុង ឃុំសំ  ង។ 
FWUC ដំណា ក់អំពិល និងកំប៉ា ង   វូបា ន  ើសរីស  យសា រ ពួកគមា នទីតា ងំ   ខា ងលើ 
និងខា ងក  ម រៀងគា  ។ ឃុំសំ  ង ស្ថ ិត  តំបន់ដីខ្ព ស់ដលមា នចមា  យ ៣០គីឡូម៉   
ភា គខា ងត្ូបង ន ក ុង  ធិ៍ សា ត់  និង មា នភូមិសា  ្ត  ខុសគ  យ ឡក ។ តំបន់នះតងទទួល  
រង    ះទឹកជំនន់រហ័ស និង   ះរា ំងស្ង ួតញឹកញា ប់។  រដូវ   ំង និងកូនរដូវ   ំងក្ន ុងរដូវវស    
ឃំុនះ តង  ឈមមុខ នឹងកង្វ ះខា តទឹក ដលធ្វ ើឲ្យវា កា  យជា ជ  ើសដ៏សម  ប ស   ប់កា រសិក   
ពីសមត្ថ ភា ពបន  ំុ  ក្ន ុងមូលដា  ន ទល់នឹងប   អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ។ 

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងជីនិត ក្ន ុងខត្ត កំពង់ធំ KIIs និង FGDs  ូវបា នធ្វ ើឡើងជា មួយ នឹង 
សមា ជិក  FWUC ស្ទ ឹងជីនិត ក្ន ុងឃុំ  ុកកំពង់ថ្ម   និង FWUC រលួស ក្ន ុង ឃុំអូរគន្ធ រ និងជា មួយ 
ក ុម  ឹក  ឃុំ និង  ជា ពលរដ្ឋ  មូលដា  ន ក្ន ុងឃុំ   តជំុ។ ស្ទ ឹងជីនិត  ជា គ   ងធា រា សា ្ត   
មួយក្ន ុងចំ  មគ   ងមួយចំនួនតូច  កម្ព ុជា  ដលដំណើរកា រជា ចម្បង ផ្អ កលើកមា  ំង 
ទំនា ញផនដី ហើយ ដល  FWUC អា ច  មូលថ្ល សវា   ច  ព។  គ   ង  ធា រា សា ្ដ    
រលួស  អ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកឯកជន ចូលរួម  ក្ន ុងកា រចកចា យទឹក។ ឃុំ   តជំុ ទទួលរងនូវ   ះ 
ទឹកជំនន់ស្ទ ើរពញមយួរដូវវស  ។

លទ្ធ ផលនកា រ   វ   វ និងអនុសា សន៍  ូវបា ន បងា  ញ  ក្ន ុង  សិកា្ខ  សា លា  ថា  ក់ខត្ត   
 យមា ន អ្ន កចូល រួមមកពីតា មភូមិឃុំ និង  ុកដលរងផលប៉ះពា ល់ និង  ឯសិកា្ខ  សា លា  

ថា  ក់ជា តិ   យមា ន អ្ន កចូល រួម មក ពី  ទីភា  ក់ងា រខត្ត  និងថា  ក់ជា តិក្ន ុងវិស័យជា  ើន  (ទឹក កសិកម្ម  
  ឈើ ជលផល បរិសា  ន និងកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ) និងរដា  ភិបា លខត្ត ។

៧.២ លទ្ធ ផលសិក   និងផលពា ក់ព័ន្ធ 

លទ្ធ ផលសិក   ូវបា នបក   យ និងវិភា គ   យ  ើក បខ័ណ វិភា គ  បង្ក ើត ឡើង  យ   
គ    ងអភិបា លកិច្ច  ព័ន្ធ ផនដី៖ សា  បត្យកម្ម  ទីភា  ក់ងា រ គណនយ្យភា ព  កា របងចកនិង 
លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ធនធា ន  និងកា របន្សុំា។ មា តិកា ន  ធា នបទនីមួយៗ   ូវបា នកស  ួល 
បន្ត ិចប ន្ត ួច ដើម្ីបឲ្យសុីគា  នឹងសា  ន ភា ព បច្ច ុប្បន្ន    កម្ព ុជា   និ ង ដើម្ីប  ជួយស  ួលដល់កា រ  ើ   ស់
ព័ត៌មា ន និងទិន្ន ន័យ។

៧.២.១ សា  បត្យកម្ម ៧.២.១ សា  បត្យកម្ម 

សា  បត្យកម្ម ស   ប់អភិបា លកិច្ច បរិសា  ន និងទឹក  ូវបា នពិនិត្យមើលពីក្ន ុង ទស្សនៈបប 
សា  ប័ន គិតបញ្ច ូលទា ំងសំណុំន វិធា ន និងនីតិវិធីដលប   ក់យា៉ ងច  ស់  ក្ន ុងច  ប់ និង  ល 
ន  បា យ ឬបទដា  នសង្គ ម ជា មួយនឹងកា រ   តលើកា ររៀបចំស   ប់តួអង្គ រដ្ឋ និងមិនមនរ ដ្ឋ  
និងអង្គ កា រក  ផ្ល ូវកា រ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

៧.២.១.១ ចម្ល ើយតបផ្ន កអភិបា លកិច្ច នា ពលបច្ច ុប្បន្ន ៖ សា  ប័ននា នា 

កា រ  ួតពិនិត្យលើរបា យកា រណ៍  លន  បា យ  និងយុទ្ធ សា ្ត  ជា តិ  បងា  ញច  ស់ថា   
រដា   ភិបា លបា នធ្វ ើកា រប្ត ជា  ចិត្ត យា៉ ងខា  ំង ក្ន ុងកា រ  ះ   យផលប៉ះពា ល់នមុខស ្ញ    ះ
ថា  ក់  ធម្ម ជា តិ  យកា រផ្ត ល់សចា  ប័ន លើ អនុស ្ញ  អន្ត រជា តិ និងកា រទទួល យក និង អនុវត្ត  ផនកា រ  
យុទ្ធ សា  ្ត  សំខា ន់ៗ និងឯកសា រ  លន  បា យ។ 

យុទ្ធ សា  ្ត  និងគំនិតផ្ត ចួផ្ត ើមជា  ើន បា នវិវត្ត ខ្ល នួដើម្ីបឆ្ល ើយតប នឹង កា រ    លួអា កា សធា តុ 
ហើយរួមមា ន មូលនិធិចំណា យ និងវិនិ  គខា ងកា រ    លួអា កា សធា តុ,  ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត   
កា រ    លួ អា កា សធា តុ  កម្ព ុជា  (CCCSP), និងផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត កា រ    ួល អា កា សធា តុ 
តា មវិស័យ ចំនួន១៥។ វិធា នកា រនា នា  ក៏  ូវបា នអនុវត្ត ផងដរ ដើម្ីបកលំអកា រស  បស  ួល 
ឆ្ល ងកា ត់វិស័យ និងទីភា  ក់ងា រនា នា  កា រចូល រួមជា  សា ធា រណៈ និងសុខដុមនីយកម្ម នសកម្ម ភា ព 
ដល ទទួលបា នមូលនិធិពី អន្ត រជា តិ។

 ទសកម្ព ុជា បា នទទួលសា្គ  ល់យា៉ ងច  ស់ថា  វិធីសា ្ត   "អនុវត្ត តា មបបធម្ម តា " ចំ  ះ 
ប    ឈមនកា រ    ួលអា កា សធា តុ គឺមិន  ប់   ន់ទ។ ចំណុចនះ មា នប   ក់  ក្ន ុង 
កា រកំណត់ អា ទិភា ព  នយុទ្ធ សា  ្ត បន្ំុសា  តា មវិស័យ។  ះយា៉ ងណា  ក៏  យ កា រប    ប កា របន្ំុសា  
នឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុង ផនកា រអភិវឌ្ឍជា តិ មិន  ឹមត  ូវកា រវិធា នបទដា  ន និង 

 លន  បា យល្អ តិល្អ ន់បុ៉   ះទ  បុ៉ន្ដ  ថមទា ងំ  វូកា រកា រប្ត ជា  ចិត្ត រឹងមា ផំ្ន ក  ល  ន  បា យ  
និងកិច្ច ខិត ខំ  ឹង   ងអស់ពីកមា  ំងកា យចិត្ត  ទា ំង ថា  ក់ជា តិ  និងថា  ក់តំបន់  យមា ន កា រគា ំ   
ខា ងផ្ន កធនធា នមនុស្ស សា  ប័ន និងបច្ច កវិទ    ដលតងជួប  ទះកង្វ ះខា តក្ន ុង កា រ ផ្គ ត់ផ្គ ង់។

ជា មួយនឹងកា រ  ើ   ស់ CCCSP  ឆា  ំ២០១៣ ចម្ល ើយតបនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  
កំពុង អនុវត្ត   ទូទា ងំវិស័យជា  ើន ដូចជា  វិស័យទឹក កសិកម្ម  និងកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ។ 
ចំណុចនះ បា ន  ទជា សំណួរថា  តើកា របន  ំុនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ គួរត  ូវបា នដា ក់ 
បញ្ច លូ  ក្ន ងុ ផនកា រ អភិវឌ្ឍន៍ដលមា ន   ប់ដរ ឬទ? ហើយ  សិនបើមិនដា ក់បញ្ច លូទ  ះ 
តើកន្ល ងណា   ដល សក្ត ិសមបំផុត ស   ប់ កា រ អនុវត្ត កា របន  ំុនះ ក្ន ុងលក្ខ ណៈជា  ផនកា រដា ច់ 
តឯង ។ មា នសំណួរជា  ើនផងដរ ទា ក់ទងនឹងចំណា យនកា រអនុវត្ត វា ។

បើ  ះមា ន កា រ វិនិ  គ ក្ន ងុ កា រ អភិវឌ្ឍ ផន កា រ យុទ្ធ  សា   ្ត ក៏  យ  ក៏មា ន ភស្ត តុា ង តិចតួច 
ណា ស់  ស្ត ីពីកា រ ប    ប  ភា ព ធន់ នឹង អា កា សធា តុ  និង កា រ កា ត់ បន្ថ យ ហា និភ័យ   ះ មហន្ត  រា យ 

  ក្ន ុង កា រ ធ្វ ើ ផនកា រ   និង  កា រ ស   ច ចិត្ត វិនិ  គ ថា  ក់ ជា តិ  និង ថា  ក់ក  មជា តិ ។ តួយា៉ ង 
យុទ្ធ សា   ្ត   ចតុ  ណ ដំណា ក់កា ល ទី៣ ឆា  ំ២០១៤-២០១៨  ទទួល សា្គ  ល់ថា ៖ " ប     កា រ  ប់  ង 
បរិសា  ននិងធនធា ន ធម្ម ជា តិ   និង កា រ    ួល អា កា សធា តុ និងផលប៉ះពា ល់ របស់វា    លើ 
កា រអភិវឌ្ឍសដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច  និង  ព័ន្ធ  អកូឡូសីុ   កម្ព ជុា   ជា   ប     ឈម សំខា ន់ មួយ  ដល  វូ  

 ះ   យ   ក្ន ុងលក្ខ ណៈ សហកា រ គា   ខា ងក្ន ុង  និងឆ្ល ងកា ត់ វិស័យ" (RGC 2013a, 10)។ បុ៉ ន្ដ   
 ត មិន មា ន  លន  បា យ ជា តិ ជា ក់លា ក់  ស   ប់  ះ   យប    កា រ    លួ អា កា ស ធា តុ  

ឬ ស   ប់ កា រប    ប  ហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ   ក្ន ុង  ផនកា រ អភិវឌ្ឍន៍    ក្ន ុង លក្ខ ណៈរលូន 
គា  ឡើយ (MOE 2014)។ ផនកា រ យុទ្ធ  សា   ្ត  អភិវឌ្ឍន៍ ថា  ក់ជា តិ (NSDP ) ឆា  ំ២០១៤-២០១៨ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ទទួលសា្គ  ល់ថា  សូម្ីប    ក  ិត  លន  បា យ ខ្ព ស់ បំផុត  ក៏កា រអំពា វនា វឲ្យធ្វ ើ សកម្ម ភា ព ស្ត ី ពី  
ប    បរិសា  ន  និង កា រ    ួលអា កា សធា តុ  ដលជា អា ទិភា ព សំខា ន់ មួយ ក្ន ុង ក បខ័ណ  អភិវឌ្ឍន៍  

 ះ ភា គ  ើនមិន  ូវបា នគយកចិត្ត ទុកដា ក់ឡើយ។ ផនកា រ នះ   អំពា វនា វឲ្យ មា ន កិច្ច   ងឹ   ង 
រួមគា   ក្ន ងុកា រ "ស ្គ   ះ ទន្ល សា ប (និង  ព័ន្ធ ទឹក ផ្សង ទៀត) និង    ឈើ ស   ប់ ជីវភា ព រស់    

 កប   យ ចីរភា ព របស់  ជា ជន   ជនបទ  និង កសិកម្ម   កប  យចីរភា ព " (RGC 2013b)។

៧.២.១.២ សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកា រស  បស  ួល

វា ជា កា រសំខា ន់ ដល  ូវមា នកា រគិតគូរពីអន្ត រកម្ម រវា ងកា ររៀបចំសា  ប័ន និងសា  បត្យកម្ម  
អភិបា លកិច្ច    ក្ន ុង  វិធីពីរយា៉ ង៖ ភា ពរលូនគា  រវា ងយុទ្ធ សា  ្ត  លន  បា យ ជា មួយនិង 
ដំណើរ កា រ  អនុវត្ដ ពួកវា  ហើយនិង កា រ ស  ប  ស  ួលក្ន ុងចំ  មទីភា  ក់ងា រសំខា ន់ៗ (Young  
2002b)។

 កម្ព ុជា   យមា នកា រគិតគូរពីសង្គ តភា ព និងភា ពរលូនគា  ផ្ន ក  លន  បា យ  ះ  
សមា សភា គជា  ើន ន យុទ្ធ សា  ្ត អភិវឌ្ឍន៍តា មវិស័យ ផនកា រសកម្ម ភា  ព  និង កម្ម វិធីផ្សងៗ  ូវ 
បា ន  ើ   ស់  និង កំពុងស្ថ ិតក្ន ុងដំណា ក់កា លផ្សងៗគា   នកា រអនុវត្ត   យមា នក  ិតលទ្ធ ផល 
ខុសៗគា  ។ សមា សភា គ ដល មា ន  កា រពា ក់ព័ន្ធ  ខា  ំងៗជា ងគ មា នបងា  ញ  ខា ងក  ម។

 អប់៧.១៖ ផនកា រសកម្ម ភា ព និងយុទ្ធ សា  ្ត ថា  ក់ជា តិនិងតា មវិស័យ ស   ប់ កា របន្ំុសា  នឹង  
កា រ    ួល អា កា សធា តុ  កា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ និងកា រអភិវឌ្ឍ 

 កប  យចីរភា ព

ផនកា រសកម្ម ភា ពជា តិស្ត ីពី បរិសា  នន  ទសកម្ព ុជា  ឆា  ំ១៩៩៨-២០០២

ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត ជា តិស្ត ីពី កា រអភិវឌ្ឍបតង ឆា  ំ២០១៣-២០៣០

យុទ្ធ សា  ្ត ថា  ក់ជា តិ និងផនកា រសកម្ម ភា ព ឆា  ំ២០១៤-២០១៦៖ ដើម  ងកា ងស   ប់ពលអនា គត

ផនកា រសកម្ម ភា ពយុទ្ធ សា ្ត  ជា តិ (SNAP) ស   ប់កា ត់បន្ថ យហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ (DRR) 
ឆា  ំ២០០៨-២០១៣

ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត ស្ត ីពី កា រ    ួលអា កា សធា តុ  កម្ព ុជា  (CCCSP) ឆា  ំ២០១៤-២០២៣

ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត ស្ត ីពី កា រ    ួលអា កា សធា តុតា មវិស័យ (ស   ប់វិស័យចំនួន១៥) (២០១៣)

របា យកា រណ៍ជា តិស   ប់សន្ន ិសីទអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  Rio+20 ស្ត ីពី  កា រអភិវឌ្ឍ  កប  យចីរភា ព 
ឆា  ំ២០១២

យុទ្ធ សា ្ត  ចតុ  ណដើម្ីបកំណើនកា រងា រសមធម៌ និង  សិទ្ធ ភា ពដំណា ក់កា លទី៣ ឆា  ំ២០១៥-២០១៨

ផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  អភិវឌ្ឍន៍ជា តិ ឆា  ំ២០១៤-២០១៨

 លន  បា យអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស  ហកម្ម  ឆា  ំ២០១៥-២០២៥៖ កា រត  ង់ទិសទីផ  រ និងបរិយា កា ស 
អំ  យផល

 លន  បា យជា តិស្ត ីពី ធនធា នទឹក (NWRP) (២០០៣)

យុទ្ធ សា  ្ត ជា តិស្ត ីពី កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និងអនា ម័យជនបទ ឆា  ំ២០១១-២០២៥
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

កា រសង្ក តឃើញសំខា ន់ៗមួយ ចំនួន បា នពីកា រពិនិត្យមើលផនកា រ និងឯកសា រយុទ្ធ សា  ្ត  
ទា ំងនះ រួមមា ន៖

 យុទ្ធ សា  ្ត ផនកា រសកម្ម ភា ព និងកម្ម វិធីភា គ  ើន ជា ពិសស  ស   ប់អន្ត រវិស័យ 
 ូវ បា ន បង្ក ើត ឡើងជា ចម្ល ើយតប ឬ  តិកម្ម តប  នឹងកា រដា ក់សមា  ធឲ្យបំពញ 

កា ត ព្វ កិច្ច អន្ដ រជា តិ ហើយ ដំណើរ កា រ បង្ក ើត ពួកវា  តងជំរុញឡើង  យមា  ស់ជំនួយ។ 
ជា លទ្ធ ផល  ពលសកម្ម ភា ពដលទទួលមូលនិធិពីមា  ស់ជំនួយ  ូវបា នបញ្ច ប់ជា  
ផ្ល ូវកា រ  ះ វា ទទួលបា នកា រពិនិត្យតា មដា នបន្ត តិចតួច ពីសំណា ក់ទីភា  ក់ងា រថា  ក់ជា តិ 
ដលបា នទទួលកា រ ចា ត់តា ំង។

 ប   កា រ    លួអា កា សធា តុជីវច  ះុ  និងចីរភា ពបរិសា  ន ជា ប   ពា ក់ព័ន្ធ  ើនវិស័យ  
បុ៉ន្ត  ទំនួលខុស  វូលើកា រ  ប់  ងប   ទា ងំនះ តង  វូបា នបងចកដា ច់ចញពីគា   
រវា ងទីភា  ក់ ជា  ើនដលនា ឲំ្យមា នកា រអនុវត្ត សកម្ម ភា ព  តួសីុគា  រវា ងក សួងនីមួយៗ។

 យុទ្ធ សា  ្ត  និងផនកា រសកម្ម ភា ព ជា ទូ     វូបា ន អនុវត្ត  តា មរយៈ កា ររៀបចំផ្សងៗគា   
ដលតងស្ថ តិក្ន ងុទ  ង់ជា  គណៈកមា  ធិកា រអន្ត រក សួង ក មុ  កឹ   និងលខា ធិកា រដា  ន 

 តា ម ក សួងឈា នមុខនា នា ។ បុ៉ន្ដ  ធនធា នមនុស្ស និងធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មា ន 
ក  ិត និងកង្វ ះឧបករណ៍  ប់  ងសម  ប  ដើម្បីធា នា កា របំពញមុខងា រ និង 
គណនយ្យភា ព វា រា រា ងំដល់  សិទ្ធ ភា ព និងចីរភា ពនយុទ្ធ សា ្ត   និងផនកា រសកម្ម ភា ព 
ទា ំង  ះ។ ទីភា  ក់ងា រ  ួត ពិនិត្យ  ភា គ  ើន មា នសមត្ថ ភា ពខ  យ ក្ន ុងកា រ  ប់  ង 
កា របងចកថវិកា  និងកា រធា នា  នូវ កា រអនុវត្ត តា ម  កា រស  បស  ួល និង  ួតពិនិត្យបន្ត  

 មុខ។

 យុទ្ធ សា  ្ត ពា ក់ព័ន្ធ  ើនវិស័យ និងផនកា រសកម្ម ភា ព ជា  ើន ស   ចបា ន  គជ័យ 
ក្ន ុងក  ិតទា ប  ទា ំងក្ន ុងពលអនុវត្ដ និងពលតា មដា នបន្ត ។ ហតុផលនា នា  រួមមា ន 
សមត្ថ ភា ព ខ  យ  ផ្ន ក ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  បច្ច កទស និងកា រ  ប់  ង, អា ទិភា ព  ើនព ក, 

 ល   មិនមា នភា ពជា ក់ស្ត ង និងមិនអា ចស   ច  រួច, កង្វ ះកា រជឿទុកចិត្ត , 
កា រស  បស  ួលនិងកិច្ច សហកា រទន់ខ  យ  និង ភា ព  ណនក្ន ុង សា  ប័ន។

  ក្ន ុងករណីមួយចំនួន កា រវា យតម្ល  ូវ បា នទុកឲ្យ  យផ្ន ក  ព័ន្ធ ធ្វ ើផនកា រ និង 
កា រ  ួតពិនិត្យនិងវា យតម្ល  (M & E) ថា  ក់ជា តិ អនុវត្ត វា ។

៧.២.១.៣ ភា ពសុីគា  រវា ង  ព័ន្ធ  និងសា  បត្យកម្ម សា  ប័ន

អ្ន ក   ជ្ញ ជា  ើន បា នវកញកពីសា រៈសំខា ន់នកា រស   ចបា នភា ពសុីគា   រវា ងកា ររៀបចំ 
សា  ប័ន និងចីរភា ពន  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី (Young 2002a; Folke et al, 2007; Ostrom 
2010)។ ភា ពសុីគា  ល្អ រំពឹងថា  នឹងព  ឹងសមត្ថ ភា ពសង្គ មក្ន ុងកា រ  ប់  ងភា ពធន់។ កា រពិភា ក   
ពីស ន្ត ិសុខទឹក និងកា រ  ប់  ងអភិបា លកិច្ច ទឹក  កម្ព ុជា  និងក្ន ុងអនុផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនទន្ល សា ប 

 ូវ តគិតគូរពីទស្សនៈខុសប្ល កគា   និងចំណូលចិត្ត ផ្សងៗជា  ើន ជា ពិសស៖

 ពហុដនសមត្ថ កិច្ច  ៖ ច   ះ   ង និងកា រ  តួគា  ផ្ន កទំនួលខុស  វូ រវា ងក សួងជា តិ 
និងទីភា  ក់ងា រ ជំនា ញមួយចំនួន
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 ពហុមា  ដា  ន៖ ចំណូលចិត្ត  ើនបប  ក  ិត  ួសា រ  ភូមិ  សហគមន៍ អនុផ្ទ រង ទឹក 
ភ្ល ៀ ង អា ងស្ទ ឹងថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់តំបន់ និង

 ទស្សនៈ  ើនបបយ៉ា ង៖ វត្ថ ុបំណងផ្ន កសង្គ ម ន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច ខុសៗគា  ,  
ទំនា ក់ ទំនងផ្ន កអំណា ចមិនស្ម ើគា   និង អតុល្យភា ពក្ន ុងសមត្ថ ភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ  និ ង 
បច្ច កវិទ       រវា ងទីភា  ក់ងា រ ថា  ក់ ក  ម ជា តិ (Peach and Sunada 2006)។

កា រសិក  ពា ក់ព័ន្ធ កា ន់ត  ើនឡើង បា នទទួលសា្គ  ល់នូវតួនា ទីកា ន់តសំខា ន់  ន អង្គ កា រ 
ក  ផ្ល ូវកា រ អា ជា  ធរមូលដា  ន និងក ុមសហគមន៍ ក្ន ុងកា រ "កា រកសា ងភា ពធន់របស់សហគមន៍ ដើម្ីប 
បន្ំុសា   ទប់ទល់ និងងើបឡើងវិញ ពីវិបត្ត ិខា ងអា កា សធា តុ"  ក្ន ុងតំបន់ទន្ល មគង្គ  (ឧទា ហរណ៍ 
សូមមើល Bui et al . 2013)។

កា ររួមបញ្ច ូលកា របន្ំុសា  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុង កា រអភិវឌ្ឍ និង  ប់  ង 
ធនធា ន  ទឹក   ទា មទា រឲ្យមា ន កា រងា កចញ ពីវិធីសា ្ត   មា នលក្ខ ណៈមជ្ឈកា រខា  ំង និងមា នទិស  
ពីលើចុះក  មដលលុបលើគនា  ពលបច្ច ុប្បន្ន ។ បុ៉ន្ដ  កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ និងវិសហមជ្ឈកា រ 
(D&D) ជា មួយនឹងកា រកើនឡើងនស្វ ័យភា ពខត្ត   ុក  និង ឃុំ  ក្ន ុងកា រ ធ្វ ើផនកា  រ អភិវឌ្ឍ របស់ 
ពួក គផា  ល់ ដល  ូវដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រថា  ក់ជា តិ  ះ  មា នដំណើកា រយឺត  
(MoE 2012)។

៧.២.១.៤ ភា ពមិនសុីគា  រវា ងត  ូវកា រសមត្ថ ភា ពនិងឆន្ទ ៈ

ឧបសគ្គ ផ្ន កធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ

កា រផ្ទ រអំណា ចរដា  ភិបា ល ពីថា  ក់កណា្ខ  ល  ថា  ក់ក  មជា តិរហូតមកដល់ពលនះ  វា បា ន  
នា មំកនូវកា រផា  ស់ប្ត រូមា នក  តិ  ឡើយ ស   ប់រចនា សម្ព ន័្ធ អភិបា លកិច្ច ។  ះបីជា  D&D បា ន  
ជួយ ស  លួដល់និយមន័យច  ស់លា ស់ជា ងមុន អំពី មុខងា  រ  និងទំនួល ខុស  វូ របស់ រដ្ឋ បា ល  ថា  ក ់ 
ក  ម ជា តិក៏  យ ក៏ពួកវា  មិនទា ន់ សុីគា  ជា មួយ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុដល  ូវកា រចា ំបា ច់ឡើយ ។1  
ជិត ៩៣%   ន កា រធ្វ ើ ផនកា រ ចំណា យថា  ក់ជា តិ ធ្វ ើឡើង  ថា  ក់កណា្ខ  ល   យមា ន ព័ត៌មា ន 
តិចតួច ពី រដា  ភិបា ល ថា  ក់មូលដា  ន អំពីអ្វ ីដលពួកគ  ូវកា រ  និងបរិមា ណមូលនិធិ ដលពួកគ  ូវ កា រ 
(UNDP 2013)។ មូលនិធិឃំុ/សងា្ក  ត់ (CSF) មា ន  មឹត ១,៦%   ១,៧% បុ៉   ះនចំណា យ  
ថា  ក់ជា តិរវា ងឆា  ំ២០០៨ និង ២០១០  យជា មធ្យមស្ម ើនឹង ២០.០០០ដុលា  រអា មរិក ក្ន ុង 
មួយ ឃុំៗ ក្ន ុងឆា  ំ២០១១ ខណៈ ចំណា យ ថា  ក់ ខត្ត  មា នចំណក  ឹម ៣,៧%   ៤,៩% បុ៉   ះ។  
តួលខទា ំង នះ  ស្ទ ើរត មិន  ប់   ន់ស   ប់បំពញតា មត  ូវ កា រ  អភិវឌ្ឍបឋមរបស់ ឃុំផង កំុថា  
ឡើយដល់ត  ូវកា រឃុំក្ន ុងកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប្បទា ន ស   ប់កា របន្ំុសា  ះ (UNDP 2013)។

រូបភា ព៧.១ បងា  ញពីដំណើរកា រ ធ្វ ើផនកា រថា  ក់ក  មជា តិ    ក្ន ុងក បខ័ណ រួមន 
កា រធ្វ ើ ផនកា រ និងអភិវឌ្ឍន៍ថា  ក់ជា តិ។ កា រធ្វ ើផនកា រ  ូវត  ឹមជា មួយអា ណត្ត ិ   ំឆា  ំរបស់ 
ក ុម  ឹក  ឃុំ។ យន្ត កា រ មា នរចនា សម្ព ័ន្ធ ល្អ  សើរជា ងមុន ដើម្ីប   ង់កា រធ្វ ើផនកា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
សា  ប័ន និងបច្ច កទសរបស់រដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ កំពុងផុសរូបរា ងឡើង។ យន្ដ កា រ នះ មា ន  បងា  ញ 

1 សមា  សន៍អ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នគន្ល ឹះ ធ្វ ើឡើងជា មួយក ុម  ឹក  ឃុំ និង  ុក
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

 ក្ន ុង កម្ម វិធីជា តិ ស   ប់ កា រអភិវឌ្ឍ តា មបប  ជា ធិបតយ្យ   ថា  ក់ក  មជា តិ ឆា  ំ២០១០-
២០១៩។   ះជា ដូច្ន ះក្ត ី កា រកណ  មូលមូលនិធិ ស   ប់ផនកា របន  ំុ និងអភិវឌ្ឍន៍ថា  ក់ 
ក  ម ជា  តិ    តរា ំងស្ទ ះ  យសា រកតា  មួយចំនួន រួមមា ន គុណភា ពនផនកា រវិនិ  គឃុំ  និង 
ភា ពមិនសុីគា  រវា ងធនធា នអា ចរកបា ន តា មរយៈក បខ័ណ អភិវឌ្ឍជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិជា មួយ 
នឹងអា ទិភា ព របស់ គ   ង ដលបា នស្ន ើឡើង  ក  ម CSF។ 

ក បខ័ណ កា រធ្វ ើផនកា រថា  ក់ជា តិ មា នភា ពស្ម ុគសា  ញ និងហា ក់ដូចជា   ប ជា មួយ 
ដំណើ រ កា  រ ធ្វ ើផន កា រ នវិស័យក សួងនា នា  និងមន្ទ ីរជំនា ញរបស់ពួកវា   និងកា រិយា ល័យ  ុក 
បើ  ះជា កា រសហកា រក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ ទា ំង  ះ  មា នក  ិតក៏  យ។2

រូបភា ព៧.១៖ ដំណើរកា រធ្វ ើផនកា រថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ  ក្ន ុងក បខ័ណ អភិវឌ្ឍន៍ជា តិ
យុទ្ធសា?្ត�ចតុ�ណ

២០១៤-២០១៨

 

វិស័យសាធារណ: 
៧បី៊លានដុល្លារ

(២៨,៥%)

វិស័យឯកជន
១៩បី៊លានដុល្លារ

(៧១,៥%)

R�សួង]�ដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ

R�ុម��ឹក�្សាអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុជា/
គណ:កម្មាធិការវិនិÆគកម្ពុជា

កម្មវិធីវិនិÆគសាធារណ:  ៣ឆ្នាំ
រំកិល

២០១៤-២០១៦

I�នការយុទ្ធសា?្ត�អភិវឌ�្ឍន៍ជាតិ
២០១៤-២០១៨

២៦ .៥៩បី៊លានដុល្លារ

R�សួងI�នការ

I�នការតាមវិស័យរបស់
ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ

I�នការវិនិÆគតាម
វិស័យរបស់�ត្ត

I�នការវិនិÆគតាម
វិស័យរបស់?�ុក

R�សួងមហាB្ទ�/
E�ខាធិការដ្ឋាន គជអប

I�នការវិនិÆគ�ត្ត

I�នការវិនិÆគ?�ុក

I�នការវិនិÆគឃុំ

 ភព៖ Pech 2015

រដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិមា នធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុតិចតួចខា  ំង ហើយសា  នភា ពនះ ទំនងនឹង 
បន្ត  ថ្ង មុខ។  ះយា៉ ងនះក្ត ី ពួកគ  ូវបងចកមូលនិធិនះខ្ល ះ ទុកស   ប់វិធា ន កា របន្ំុសា   

 មូលដា  ន ត  ឹមតា មផនកា រអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ល ួន។ តា មកា រណនា ំឲ្យ  ើ និងធ្វ ើកា រស   ច
ចិត្ត លើមូលនិធិឃុំ/សងា្ក  ត់  ះ  កម្ម វិធី ជា តិស   ប់កា រអភិវឌ្ឍថា  ក់ក  ម ជា តិ  តា ម បប   ជា ធិប 
តយ្យ បា    ន  រំពឹងទុកនូវ កំណើនស្វ យ័ភា ពផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ សុ   ប់ថា  ក់  កុ។ បុ៉ន្ដ  បរិមា ណកា រផ្ត ល់ 
ហិរញ្ញ ប្បទា ន   វូ បា  នកំណត់  មឹ ៤០.០០០ដុលា  រ  ក្ន ងុមួយ  កុ ឬតិចជា ង ១ដុលា  រ ក្ន ងុមនុស្សនា ក់ 
(UNDP 2013)។

2 សមា  សន៍អ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នគន្ល ះឹ ធ្វ ើឡើងជា មួយរដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ និងសហគមន៍ ឆា  ២ំ០១៤ និង ២០១៥
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ឧបសគ្គ ផ្ន កធនធា នមនុស្ស និងសមត្ថ ភា ពសា  ប័ន

សមា  សន៍ និងកា រពិភា ក   បា នបងា  ញ ពីទស្សនៈថា  មា ន កា រខ្វ ះខា ត សមត្ថ ភា ព ធនធា ន 
មនុស្ស និង សា  ប័នគួរឲ្យកត់សមា្គ  ល់  ថា  ក់ក  មជា តិ ដើម្ីបរៀបចំគ   ងរចនា   និងផ្ត ល់ សវា  
សា ធា រណៈ ស   ប់កា រកសា ងភា ពធន់។  កា រនះបងា  ញពីវិសា លភា ពធំធង ក្ន ុងកា រ បញ្ច ូល 
ហា និភ័យ កា រ    ួល អា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រវិនិ  គ និងកា រអនុវត្ត  ឃុំ  ុក 
និងខត្ត ។ ឱកា ស យា៉ ង សំខា ន់ ស   ប់បង្ក ើតភា ពធន់  ថា  ក់ក  មជា តិ ទំនងនឹង  ូវបា ត់បង់ 

 សិនបើ សមត្ថ ភា ពសា  ប័ន និង បច្ច កទសស   ប់ជួយ   ង់ជីវភា ពរស់  ឲ្យធន់ នឹង អា កា ស 
ធា តុ  មិន  ូវបា នកលំអឲ្យកា  យជា ធា តុដ៏សំខា ន់មួយនកា រធ្វ ើផនកា រ កា របង្ក ើតកម្ម វិធីកា ររៀបចំ 
ថវិកា  និងកា រ  តិបត្ត ិទ  ះ (MoE 2014)។

លទ្ធ ផលទា ំងនះ  បគា  នឹង កា រ  ួតពិនិត្យសា  ប័ន និងចំណា យសា ធា រណៈ ផ្ន កអា កា ស 
ធា តុ  កម្ព ុជា   (Bird et al. 2012) ដលបា នរកឃើញថា  កា រយល់ដឹង និងសមត្ថ ភា ពបន្ំុសានឹង 
កា រ    ួល អា កា សធា តុ  ថា  ក់ក  មជា តិមា នក  ិតទា ប បើធៀបនឹងថា  ក់ជា តិ។ ប   នះ 

 យសា រ ត កា រ វិនិ  គ កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និង គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើមលើកកម្ព ស់កា រយល់ ដឹង  
 ូវបា ន អនុវត្ត  ជា  ចម្បង  ថា  ក់ជា តិ។ ច   ះ   ងផ្ន កសមត្ថ ភា ពដលបា នកំណត់ឃើញ   

ថា  ក់ក  មជា តិ និងថា  ក់ជា តិរួមមា ន៖

 ភា ពមា នកំហិតនសមត្ថ ភា ពធ្វ ើផនកា រ និងកា រយល់ដឹងអំពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ 
និង  ផលប៉ះពា ល់ របស់វា    ថា  ក់ ឃុំ។

 ភា ពមា នកំហិតនសមត្ថ ភា ពរបស់អា ជា  ធរ  ថា  ក់ខត្ត  និងជា ពិសស  ថា  ក់  ុក 
ដើម្ីប ជួយ   ង់ ដល់ ត  ូវ កា រ  ឃុំ។

ក សួងបរិសា  នបា នទទួលសា្គ  ល់ថា  កា រស  បស  ួល និងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  មា ន 
ក  ិត  យសា រតកង្វ ះកា រទំនា ក់ទំនង និងកា រចករំលក ព័ត៌មា ន រវា ងទីភា  ក់ងា ររដា  ភិបា ល  ជា  
ឧបសគ្គ   មួយចំ  ះ បន្ំុសា  នឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុ។ ឧបសគ្គ ដទទៀតមា នដូចជា  សមត្ថ ភា ព 
ផ្ន ក បច្ច កទស និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ    មា ន ក  ិត និងកង្វ ះចំណះដឹង (MOE 2014)។ លទ្ធ ផល 
ផល ស   ច បា ន និងផលប៉ះពា ល់នគ   ង វិនិ  គចម្បងៗ   ប់ក  ិត គិតបញ្ច ូល ទា ំង  
ថា  ក់ឃុំផង គួរ  ូវ បា ន  ួត ពិនិត្យ  និ ង វា យ តម្ល  ។

៧.២.២ ទីភា  ក់ងា រ "ក  ក បខ័ណ រដ្ឋ "៧.២.២ ទីភា  ក់ងា រ "ក  ក បខ័ណ រដ្ឋ "

របបន  បា យ  កម្ព ុជា  ចកជា ផ្ន កនិតិបញ្ញ ត្ត ិ  និតិ  តិបត្ត ិ និងតុលា កា រ។ កម្ព ុជា  ចក  
ចញ ជា  ២៤ខត្ត  និងរា ជធា នីភ្ន ំពញ និងមា នកា ររៀបចំផ្ន ករដ្ឋ បា ល ២ថា  ក់ គឺថា  ក់ជា តិ  និង 
ថា  ក់  ក  មជា តិ។ ក ុមរួមផ្ំស  យសមា សភា ពផ្សងៗដលរួមមា ន តួអង្គ មិនមនរដ្ឋ  ទីភា  ក់ងា រ 
ផ្ល ូវកា រ   របស់រដ្ឋ  អង្គ កា រផ្ល ូវកា រ និងសមា គមក  ផ្ល ូវកា រ បា នចូលរួមពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងផ្ន កអភិបា ល កិច្ច   
ធនធា នទឹក និងកា របន្ំុសា។ កា រ សិក   នះ   ត  លើ អង្គ កា រ ឬកា ររៀបចំរបស់រដ្ឋ  តួអង្គ មិនមន 
រដ្ឋ   និង អង្គ កា រ ក   ផ្ល ូវកា រ  ដលគប្ីប  ូវអនុវត្ត សកម្ម ភា ព  តា ម  លកា រណ៍ណនា ំនសា  ប័ន 
ខ្ល ួន (សា  បត្យកម្ម )  និង គុណភា ព ន កា រ ស   ចចិត្ត    កា រព  ឹងអនុវត្ត ន៍/កា រ   ឹត្ត តា ម និងកា រ  ួត 
ពិនិត្យ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

 ក្ន ុងបរិបទនកា រ    ួលអា កា សធា តុ តួអង្គ  ផ្ន កអភិបា លកិច្ច ទឹក  ថា  ក់ជា តិ  និង 
ថា  ក់ ក  ម  ជា តិ ចកជា ពីរអង្គ ភា ពចម្បងៗ៖ តួអង្គ រដ្ឋ  និងមិនមនរដ្ឋ  និងទីភា  ក់ងា រក  ផ្ល ូវកា រ។ 
ដូចមើល ឃើញ  ក្ន ុង រូបភា ព៧.២ ស្ទ ើរ  ប់ក សួង  និងទីភា  ក់ងា រពា ក់ព័ន្ធ  មា នកា រិយា ល័យ ខត្ត  
និ ង  ុក ដលអា ចឲ្យ ពួកគមា នទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិទ្ធ  ជា មួយ សហគមន៍មូលដា   ន ដលពួកគ គប្ីប 

 ូវ ប  ើសវា  (Peach and Sunada 2006)។

រូបភា ព៧.២៖ តួអង្គ  ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច ទឹក និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ

 ��ជាជនមូលដ្ឋាន
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គណៈកម្មាធិការជាតិ
ស្តីពីការ¶���³លអាកាសធាតុ នាយករដ្ឋម�្ត�ី
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 ភព៖ Pech 2015, សមា  សន៍ឆា  ំ២០១៤-២០១៥

៧.២.២.១ តួអង្គ រដ្ឋ 

តួអង្គ រដ្ឋ  មូលដា  នចកជា បួន  ភទធំៗ៖ ខត្ត  ឬក ងុ  កុ ឃំុ និងភូមិ។  ះយ៉ា ង ណា  ក្ត ី 
ភូមិ មិន  ូវបា នលើកឡើង  ក្ន ុងរដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ  និងក្ន ុងច  ប់ស្ដ ីពីកា រ  ប់  ងរដ្ឋ បា ល (ច  ប់រៀបចំ 
អង្គ កា រ) ទ។

ថា  ក់ភូមិ

អា ជា  ធរភូមិ ជា ក  ិតរដ្ឋ បា លទា បជា ងគ េ   ទសកម្ព ុជា ។  ធា នភូមិអនុវត្ត  តួនា ទី 
សំខា ន់  ២ គឺរា យកា រណ៍  ក ុម  ឹក  ឃុំ  ុក  និងខត្ត   និងដឹកនា ំក ុម  ប់  ង   ះ មហន្ត រា យ ភូមិ 
(VDMG)។ VDMG ជា ផ្ន កមួយ នយន្ត កា  រជា តិ ស  បស  ួល   ះមហន្ត រា យ ហើយ រា យកា រណ៍ 

    គណៈកមា  ធិកា រឃុំស   ប់  ប់  ង   ះ មហន្ត រា យ គណៈកមា  ធិកា រ  ុកស   ប់  ប់  ង 
  ះ មហន្ត រា យ និងគណៈកមា  ធិកា រខត្ត ស   ប់  ប់  ង   ះ មហន្ត រា យ  (PDMC)។ ជា ទូ   

VDMGs មា នសមា ជិកពី ៦   ១០នា ក់ ដលតងជា បុរស អា យចុ   ះពី ៣០ឆា  ំ   ៥០ឆា  ំ។ 
សមា  សន ៍បងា  ញថា  VDMGs ដើរតួ នា ទីសកម្ម ជា ចម្បង  ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតបបនា  ន់នឹង   ះទឹកជំនន់ 
កា រ រា ំងស្ង ួត ខ្យល់ព្ុយះ និងជំងឺ។ ពួកគ៖
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 ធ្វ ើកា រជា មួយ មន្ទ ីរធនធា នទឹក និងឧតុនិយមខត្ត  (PDWRAM) និងធ្វ ើកា រស  ប 
ស  ួល  អន្ត រា គមន៍  មូលដា  ន របស់គណបក្សន  បា យ ក្ន ុងកា របូមទឹកចូល  ក្ន ុង 
វា ល    ដើម្ីប   ច  ពដំណា ំ  ូវ  ឆា  ំដលមា ន   ះរា ំងស្ង ួត

 ប  ើកា រជា បុគ្គ លិកស ្គ   ះបនា  ន់ ដើម្ីបជួយជម្ល ៀសអ្ន កភូមិ និងរៀបចំ  តិបត្ត ិកា រ 
ស្វ ងរក  និងជួយ ស ្គ   ះ ក្ន ុងពល មា ន   ះទឹកជំនន់ និង

 ជួយស  ួលដល់កា រចកចា យជំនួយស ្គ   ះបនា  ន់។

MDMGs មិន  ូវបា នត  ូវឲ្យដើរតួនា ទីសំខា ន់  ក្ន ុងកា របន្ំុសា នឹង កា រ    ួល   អា កា ស 
ធា តុ  និងកា រធ្វ ើផនកា រភា ពធន់ទ។ ក  ពីកា រឆ្ល ើយតបនឹង   ះមហន្ត រា យ  ពួកគក៏ជួយ
 ក ុម   ួសា រ  ដលទទួលរងផលប៉ះពា ល់ពី អំពើហិង   ក្ន ុង  ួសា រ និងអ្ន ក ដល បា នបា ត់បង់  
ផ្ទ ះ សម្បង   យ សា រ    អគ្គ ីភ័យផងដរ (មា នរា យកា រណ៍  ក្ន ុង KIIs និង FGDs)។

អា ជា  ធរភូមិរំពឹងថា   ូវរួមចំណកក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រអភិវឌ្ឍន៍  មូលដា  ន  រួមទា ំង ផនកា រ 
អភិវឌ្ឍន៍ ឃុំ (CDP) រយៈពល   ំឆា  ំ និងផនកា រវិនិ  គឃុំ (CIP)  ចា ំឆា  ំ។  ធា នភូមិ    មូល  
ព័ត៌មា ន  ស្ត ីពី វិស័យអា ទិភា ពស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ  ក្ន ុងភូមិ និងរា យកា រណ៍  កា ន់ ក ុម   ឹក  ឃុំ 
ដលជា អ្ន ក  ើសរីសអា ទិភា ពដល  ូវដា ក់ចូល  ក្ន ុង CDP និង CIP។

អ្ន កឆ្ល ើយសមា  សន៍ និងអ្ន កចូលរួមបំផុសក្ន ុងកា រពិភា ក   បា ន   ប់ពីកិច្ច  ឹង   ងរបស់ 
ភូមិ ក្ន ុង កា រ ដា ក់បញ្ច ូល កា រ សា ងសង់ផ្ល ូវថ្ន ល់ និង  ឡា យ   ច  ព  ក្ន ុងផនកា រ អភិវឌ្ឍន៍ 
ភូមិ    យ    ស្ន ើឡើង ពីសកា  នុពលនកា រដា ក់បញ្ច ូលកា របន្ំុសា  ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រមូលដា  ន។ 
ភូមិ  មួយ  ចំនួន  តូច ទទួល  គជ័យ    ក្ន ុងកា រធា នា បា ននូវកា រផ្ត ល់មូលនិធិ។ របា យកា រណ៍មួយចំនួន 
លើកឡើងពី កា រ   ត លើ វិធា ន កា របន្ំុសាផ្ន កចិត្ត សា ្ត   (soft adaption measures) ដូចជា   
កា  រ  បង្ក ើន ចំណះដឹង កា រលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹង និងកា រផា  ស់ប្ត ូរឥរិយា បថ  និងរបៀបអនុវត្ត  
ទា ក់ទង នឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុ។

ថា  ក់ឃុំ

អា ជា  ធរឃំុចម្បងៗមា ន ២ គឺក ុម  ឹក  ឃុំ  និង  គណៈកមា  ធិកា រ ឃុំស   ប់  ប់  ង 
  ះ  មហន្ត រា យ  (CCDM)។ ក ុម  ឹក  ឃុំជា  ក  ិតរដ្ឋ បា លមួយខ្ព ស់ជា ងភូមិ។3 សមា សភា ព 

ក ុម  ឹក   ឃុំ រួមមា ន មឃុំ ជំទុបឃុំ  ២រូប និងសមា ជិកក ុម  ឹក  ឃុំមួយចំនួន។ បើ  ង   

3 ជា មធ្យម ក ុម  ឹក  ឃុំមា នសមា ជិកអចិ ្ត   យ៍ ពី ៨   ១៥នា ក់។ ក ុម  ឹក  ឃុំ ខុសពី ក ុម  ឹក   ខត្ត  
 ុក និង ភូមិ   ះវា មិនមនជា សា  ប័ន  ូវបា នតងតា ំង  យរដ្ឋ  ះទ។ កា រ  ះ   ត ក ុម  ឹក    

ឃុំ  យផា  ល់ជា លើកដំបូង   ខកុម្ភ ៈ ២០០២ ជា  ឹត្ត ិកា របងា  ញពីកា រអភិវឌ្ឍយ៉ា ងសំខា ន់   ក្ន ុង  
 វត្ត ិសា  ្ត   ទស (Kim and Henke 2005)។ សមា ជិកក ុម  ឹក  ឃុំ គួរ  ូវ  ើសតា ំង  យ ផា  ល់ 

តា មរយៈអ្ន ក  ះ   ត  មូលដា  ន ផ្អ កលើគុណសម្បត្ត ិបុគ្គ ល។ បុ៉ន្ត ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង  បក្ខ ជន  
ឈរ   ះ  លើវទិកា របស់គណបក្សមួយ (Kim and Henke 2005)។  កា រនះ នា ំឲ្យមា នភក្ត ីភា ព 
ខុសមុចស ្ញ  គា    យសមា ជិកក ុម  ឹក  ឃុំភា គ  ើន គិតគូរ និងធ្វ ើសកម្ម ភា ព  បតា ម កា រ កំណត់ 
របស់    ល ន  បា យបក្ស ជា ជា ងឆ្ល ើយតបផា  ល់  នឹងត  ូវកា ររបស់អ្ន ក  ះ   ត។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

តា មច  ប់ស្ត ីពី កា រ  ប់  ងរដ្ឋ បា លឃុំសងា្ក  ត់ឆា  ំ២០០១ ក ុម  ឹក  ឃុំសងា្ក  ត់ មា នតួនា ទី ជួយ 
  ង់   លន  បា យជា តិ តំណា ងឲ្យរដ្ឋ  និង  ះ   យត  ូវកា របឋម  មូលដា  ន  ដូចជា  

ប   សន្ដ ិសុខនិងស ណា្ខ  ប់ ធា  ប់ សា ធា រណៈ កា រផ្ត ល់សវា សា ធា រណៈចា បំា ច់ សុខុមា លភា ពទូ   
និង កា រអភិវឌ្ឍសង្គ មនិង សដ្ឋ កិច្ច ។ ក ុម  ឹក   ឃុំសងា្ក  ត់ ក៏ទទួលខុស  ូវលើកា រកា រពា របរិសា  ន 
(រួម បញ្ច ូលទា ំង កា រ    ួល អា កា សធា តុ និងសន្ត ិសុខទឹក) កា រ  ះ   យជ   ះ  និងកា រឆ្ល ើយ 
តប នឹងត  ូវកា រ  មូលដា  នផងដរ (Niazi 2011)។

ក ុម  ឹក  ឃុំសងា្ក  ត់រៀបចំផនកា រវិនិ  គ និងផនកា រអភិវឌ្ឍន៍  ចា ំឆា  ំ ដល ជា ផ្ន ក 
 មួ យ   នយន្ត កា រ   ង់រដ្ឋ បា លន មូលនិធិឃុំសងា្ក  ត់។ ពួកគក៏ ទទួលខុស  ូវលើកា រកណ  មូល 
ធនធា ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  និងបច្ច កទស  ដើម្ីបអនុវត្ត គ   ងអភិវឌ្ឍន៍មូលដា  នផងដរ (UNDP 2013)។

CCDM  មា នសមា សភា ពដូចត  ៖  ធា នភូមិ  នា យកសា លា  មូលដា  ន មដឹកនា ំ សា សនា   
ចា ស់  ឹទា  ចា រ្យក្ន ុងសហគមន៍ មប៉ូលីស និងស្ថ ិតក  មកា រដឹកនា ំរបស់មឃុំ។ ពួកគអភិវឌ្ឍ និង 
ជួយ  ស  ួល ផនកា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ និងផនកា រ ប  ុងទុកដល ដឹកនា ំ  យ 
សហគមន៍ បើ  ះជា ពួកគ   តលើកា រឆ្ល ើយតបនឹង   ះមហន្ត រា យ និងកា រផ្ត ល់ ជំនួយ  ដល់ 

 ួសា រ   រងផលប៉ះពា ល់ក្ត ី។

ថា  ក់  ុក

អា ជា  ធរ  ុក ជា អា ជា  ធរថា  ក់ក  មជា តិខ្ព ស់បំផុតទី២ បនា  ប់ពីថា  ក់ខត្ត ។  ហា  យ  ុក    
អនុវត្ត មុខងា រសំខា ន់២ គឺជា  ធា នក ុម  ឹក   ុក  និងជា  ធា ន គណៈកមា  ធិកា រ   ុក  ស   ប់  

 ប់  ង   ះ មហន្ត រា យ។  ទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត  រា យ   អា ជា  ធ រ  ុក ដើរតួនា ទី 
ជា  មជ្ឈមណ ល ស   ប់  មូលព័ត៌មា ន   ះមហន្ត រា យ ពីអា ជា  ធរភូមិ និង ឃុំ ហើយ   បញ្ជ ូន   
គណៈកមា  ធិកា រ ខត្ត ស   ប់  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ។

ថា  ក់ខត្ត 

តួអង្គ ថា  ក់ខត្ត  ជា អា ជា  ធររដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិខ្ព ស់បំផុត។ រចនា សម្ព ័ន្ធ របស់អង្គ ភា ព 
និងខ្សបនា  ត់នកា ររា យកា រណ៍ មា នលក្ខ ណៈស្ម ុគសា  ញ  យរួមមា ន៖

 រដ្ឋ បា លខត្ត  ដលគសា្គ  ល់ជា ទូ  ថា  គណៈកមា  ធិកា រខត្ត  និងដឹកនា ំ  យ អភិបា ល 
ខត្ត  អភិបា លរងខត្ត មួយចំនួន និងមា នសមា ជិកមកពីនា យកដា  នជំនា ញ តា មវ ិស័យ 
កង  សន្ត ិសុខ  និង កងកមា  ំង  ដា ប់ អា វុធ

 គណៈកមា  ធិកា រ ខត្ត ស   ប់  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ ស្ថ ិតក  មកា រ ដឹកនា ំរបស់ 
អភិបា លខត្ត   និងមា នសមា ជិក  មក ពីនា យកដា  នពា ក់ព័ន្ធ  កងកមា  ំង  ដា ប់អា វុធ 
នគរបា ល និង  ធា 

 គណៈកមា  ធិកា រខត្ត ស   ប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដលជា វទិកា សំខា ន់មួយស   ប់កា រ
ធ្វ ើផនកា រ និងកា រ  ប់  ង  កប  យកិច្ច សហកា រគា  រវា ង ទីភា  ក់ងា ររដា  ភិបា ល និង 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

មន្ទ ីរ ពា ក់ព័ន្ធ  វិស័យឯកជន សង្គ មសុីវិល ទីភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍ជា តិ និងអន្ដ រជា តិ4  និង

 មន្ទ ីរខត្ត  និងកា រិយា ល័យ  ុក (សរុប ២៥) បុ៉ន្ត អង្គ ភា ពទា ំងនះ មា ន ទំ  រ អនុវត្ត តា ម 
កា រ  ស  ប ស  ួលតា ម ខ្សប ្ខ  យ ជា មួយទីភា  ក់ងា រ និងក សួងថា  ក់មជ្ឹឈមក្ត ី។

 ក្ន ុងករណី  ឹត្ត ិកា រណ៍អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ PCMD ជួយស  បស  ួលកា រឆ្ល ើយតប 
បនា  ន់  រួមជា មួយ មន្ទ ីរជំនា ញខត្ត   ដើម្ីប ជួយដ ល់  សហគមន៍មូលដា  ន។ អន្ដ រា គមន៍ជា ធម្ម តា  រួមមា ន 
កា រ បូមទឹកជំនន់ចញ  ពីវា ល    ដើម្ីបស ្គ   ះ ដំណា ំ  ូវ  និងកា រចកចា យ  ូវពូជ។

មន្ទ ីរជំនា ញខត្ត  អា ច ហើយក៏នឹងបន្ត ដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់  ក្ន ុងយុទ្ធ សា  ្ត បន្ំុសា  រយៈ 
ពល   វង    សិនបើពួកគមា នធនធា នមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដើម្ីបអនុវត្ត ភា រកិច្ច របស់ខ្ល ួន  យ 
ផា  ល់   បនឹងមុខងា រចា ំបា ច់របស់ពួកគ  ក  មកំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ និងវិសហមជ្ឈកា រ។

ថា  ក់ជា តិ

សភា  (រដ្ឋ សភា  និង  ឹទ្ធ សភា ) កា ន់កា ប់អំណា ចនីតិបញ្ញ ត្ត ិ។ សមា ជិករដ្ឋ សភា    ូវបា ន 
 ើសរីស តា មរយៈ ដំណើរកា រ  ះ   ត។ អំណា ចនីតិ  តិបត្ត ិរ បស់ រដា  ភិបា ល  ដឹកនា ំ  យ 

នា យក រដ្ឋ ម ្ត  ី  យមា នជំនួយពីឧបនា យករដ្ឋ ម ្ត  ី។ រដា  ភិបា លចកចញជា  ២៥ក សួ ង  និង 
រដ្ឋ លខា ធិកា រដា  នចំនួន ២។ ក សួងនីមួយៗ មា នរដ្ឋ ម ្ត  ីមួយរូប រដ្ឋ លខា ធិកា រ និងអនុ រដ្ឋ  
លខា ធិកា រ នា យកដា  ន និងកា រិយា ល័យ។

ក សួងដលទទួលខុស  ូវលើ អភិបា លកិច្ច ទឹក និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ   កម្ព ុជា  
រួមមា ន  ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM) ក សួងបរិសា  ន (MoE) ក សួងកសិកម្ម  
រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ (MAFF) ក សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង ក សួងរ៉និងថា មពល។ អង្គ ភា ព 
រដា  ភិបា លជា តិផ្សងទៀត រួមមា ន ទីភា  ក់ងា រ និងអន្ត រគណៈកម្ម កា រ ហើយក្ន ុង  ះ ក ុម  ឹក     
ជា តិ ស្ត ីពីកា រអភិវឌ្ឍ  កប  យចីរភា ព (NCSD) ដលទើបបង្ក ើតឡើងថ្ម ីមួយ មា នភា ព ទា ក់ទង 
ល្អ  ជា ងគ បំផុត។

NCSD មា នតួនា ទីចម្បងជំរុញ អនា គត  កប  យចីរភា ពកា ន់តខា  ំងឡើងមួយ តា មរយៈ 
កា រ ស   ចឲ្យបា ននូវតុល្យភា ពរវា ងទិដ្ឋ ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម បរិសា  ន និងវប្បធម៍  នកា រអភិវឌ្ឍ។ 
NCSD មា នសមា សភា ព មកពី ក សួង និងរដ្ឋ លខា ធិកា រដា  នចំនួន ២៨ ឧត្ត មក ុម  ឹក   សដ្ឋ កិច្ច  
ជា តិ   និងអភិបា លខត្ត ក ុងទា ំង ២៦។ NCSD ក៏មា នរួមបញ្ច ូលផងដរនូវ គណៈកមា  ធិកា រអន្ត រ 
ក សួង  ជា  ើន ដូចជា   ក ុម  ឹក   អភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម  គណៈកមា  ធិកា រជា តិទន្ល មគង្គ 
កម្ព ុជា  គណៈកមា  ធិកា រ ជា តិ  ប់  ង   ះ មហន្ត រា យ (NCDM) គណៈកមា  ធិកា រជា តិស   ប់ 

4 សមា សភា ពគណៈកមា  ធិកា រខត្ត ស   ប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រួមមា ន អភិបា លខត្ត   អភិបា លរងខត្ត   
 ធា ន   នា យកដា  ន  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកា រធ្វ ើផនកា រ  ធា នផ្ន កបច្ច កទស និង  ហា  យ  ុក ។ 

កា រ  ួតពិនិត្យ  លើ កា រ អនុវត្ត  ចា ំថ្ង របស់ គណៈកមា  ធិកា រនូវ ផនកា រកា រងា រ និង ថវិកា  ចា ំឆា  ំ   ូវធ្វ ើ 
ឡើង   យ   គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិដលរួមមា ន  អភិបា ល ខត្ត  អភិបា លរងខត្ត    ធា នមន្ទ ីរមកពី មន្ទ ីរ 
អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ មន្ទ ីរផនកា រ មន្ទ ីរសដ្ឋ កិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ មន្ទ ីរកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់និងនសា ទ មន្ទ ីរ 
ធនធា ន ទឹក និង ឧត្ត ុនិយម មន្ទ ីរកិច្ច កា រនា រី និងមន្ទ ីរសង្គ មកិច្ច  អតីតយុទ្ធ ជន និងយុវនីតិសម្បទា ,   ធា ន 
រតនា គា រ ខត្ត  និង  ធា ន អង្គ ភា ពរដ្ឋ បា លមូលដា  ន (Niazi 2011)។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

កា រ អភិវឌ្ឍតា ម បប  ជា ធិបតយ្យ   ថា  ក់ ក  មជា តិ (NCDD) និងក ុម  ឹក  អភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា  
(CDC)។ NCSD ជំនួសឲ្យគណៈកមា  ធិកា រជា តិស្ត ីពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងក ុម  ឹក  ជា តិ
ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍន៍បតង។

ក សួងមហា ផ្ទ  (MOI) មា នដនសមត្ថ កិច្ច លើ រដា  ភិបា លថា  ក់ខត្ត  និង  ុក  ហើយ  
អភិបា លខត្ត  ក  ុង ទា ំងអស់  ូវមា នគណនយ្យភា ពចំ  ះក សួងមហា ផ្ទ ។5 នា យកដា  ន រដ្ឋ  បា ល  
មូល ដា  ន  និង កា រិយា ល័យរដ្ឋ បា លមូលដា  នខត្ត  នក សួងមហា ផ្ទ   ទទួល ខុស  ូវ លើកា រ ជួយ 

  ង់  អា ជា   ធរ  ភូមិ ឃុំ  ុក និងខត្ត   ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ និងកា ររៀបចំថវិកា  របស់ ពួក គ។

ភា ព  ួតគា  នដនសមត្ថ កិច្ច  កា រ  ជងគា  ក្ន ុងចំ  មក សួង  និ ង គណៈកមា  ធិកា រ អន្ត រ 
ក សួង និងកង្វ ះយន្ត កា រទំនា ក់ទំនង និងផ្ត ល់ព័ត៌មា ន  ឡប់  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ធ្វ ើឲ្យ រា ំង 
ស្ទ ះ ដល់ឥទ្ធ ពិលនកា ររួមកមា  ងំគា  រវា ងក សួងនា នា ។ ភា ពកំហិតន លំហូរព័ត៌មា ន   យសា រ  ភា ព  
ទន់ ខ  យនទំនា ក់ទំនង (តា មខ្សប ្ខ  យ និងខ្សទទឹង) ក្ន ុងចំ  មក សួងកណា្ខ  ល  អា ជា  ធរ 
មូលដា  ន  សា  ប័ន និងសហគមន៍មូលដា  ន  និងរវា ងមន្ទ ីរជំនា ញ  និងនា យកដា  នថា  ក់ក  មជា តិ 

 ម ទា ំង  កា រ ខ្វ ះខា តធនធា នហរិញ្ញ វត្ថ ុ និងធនធា នមនុស្ស ក៏  ូវបា នអះអា ងថា ជា កតា  បង្ក ភា ព  
រា ំង ស្ទ ះ    ផង ដរ (MK16 2013)។

៧.២.២.២ តួអង្គ មិនមនរដ្ឋ 

តួអង្គ មិនមនរដ្ឋ  រួមមា ន អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល (អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល អង្គ កា រ 
សហគមន៍) វិស័យ  ឯកជន  បណ ិតសភា  មជ្ឈមណ ល   វ   វ សមា គមផ្ល ូវកា រ និងក  ផ្ល ូវកា រ។

អង្គ កា រសហគមន៍ដលពា ក់ព័ន្ធ ខា  ំងបំផុតនឹងអភិបា លកិច្ច ទឹក និងកា រ    ួល អា កា សធា តុ  
 ក្ន ុងកា រសិក  នះគឺ សហគមន៍កសិករ  ើ   ស់ទឹក (សកបទ) សហគមន៍នសា ទ និង 

សហគមន៍     ឈើ។  សកបទ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង ដើម្ីបជួ យ លើក កម្ព ស ់កា រ  ប់  ង និង កា រ អភិវឌ្ឍ   
 ព័ន្ធ ធា រា សា ្ដ   ដលដឹកនា ំ  យកសិករ។  ះយា៉ ងនះក្ត ី បើ  ង តា ម អ្ន កផ្ត ល់ ព័ត៌មា ន  

គន្ល ឹះ សកបទ ជា  ើនដលបា នបង្ក ើតឡើង  យគ   ង  ឬ  យ សហគមន៍ខ្ល ួនឯង  ឬ មួយ  
មិន  មា ន មុខងា រពញលញ ឬមិនមា ននិរន្ត រភា ពផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ះទ។

អ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នគន្ល ឹះរា យកា រណ៍ថា  NGOs ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន មួយចំនួន  កំពុង ធ្វ ើ  កា រ 
ងា  រ ទា ក់ទឹងនឹងកា របន្ំុសា នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  និងទឹក។ ពួកគ 
បា ន    ផ្សព្វ ផ  យ  ពីចំណះដឹងជា ក់ស្ត ង ពីរបៀបបន្ំុសា  នឹងកា រ    ួល អា កា សធា តុ និង   សម 
រូប  អា កា ស ធា តុ តា មរយៈកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លស្ត ីពី  កា រ  ើសរីស និងដា ំ  ូវ  ភទថ្ម ីៗ កា រ 

 មូល ទឹកភ្ល ៀង កា រចិញ្ច ឹមសត្វ  កា រអភិរក្សទឹកនិងដី និង កា ររៀបចំសួនបន្ល តា មផ្ទ ះ។ NGOs   
មូលដា   ន មួយចំនួន ក៏បា នផ្ត ល់កា រ   ង់ដល់ សហគមន៍មូលដា  ន  ក្ន ុង កា រ  ះ   យននិា  កា រ 

  ះ  មហន្ត រា យ រយៈពលវង  ដលអា ចប៉ះពា ល់ ដល់ទិដ្ឋ ភា ព ផ្សងៗន ជីវភា ពរស់   ក្ន ុងតំបន់ 

5 អភិបា លខត្ត ជា  ើនរូប ក៏ជា ទី  ឹក  នា យករដ្ឋ ម ្ត  ី ឬរដា  ភិបា លផងដរ  ដលអា ចឲ្យពួកគដើររំលង 
ក សួងមហា ផ្ទ  ហើយរា យកា រណ៍ផា  ល់  រដា  ភិបា លជា ន់ខ្ព ស់ (ទំនា ក់ទំនងផា  ល់ខ្ល ួន ជា មួយនឹង 
សមា ជិក   រដា  ភិបា ល ឆា  ំ២០១៥)។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

និង  កា រ  ើ   ស់  ព្យសកម្ម  សដ្ឋ កិ ច្ច  សង្គ មកិច្ច  និង ន  បា យដលមា ន   ប់ ដើម្ីបព  ឹង 
សមត្ថ ភា ពបន្ំុសា។ កា រងា ររបស់ពួកគា ត់  រួមមា ន កា រផ្ត ល់សវា ផ្សព្វ ផ  យបច្ច កទស កសិកម្ម  កា រ 
បង្ក ើតក ុមសន្ំស   ក់ និងធនា គា រ  ូវ កា រសា  រនិងកសា ងរចនា សម្ព ័ន្ធ  ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និង   ច  ព 
ខា  តតូច និងកា រជួយធ្វ ើពិពិធកម្ម សកម្ម ភា ពបង្ក ើត   ក់ចំណូល។ ពួកគក៏បា នផ្ត ល់ នូវ  កា រ បណ្ណ ុះ 
បណា្ខ  ល មួយចំនួន ស្ត ីពីចម្ល ើយតបក្ន ុងករណីបនា  ន់  ឲ្យក ុមជំនួយ/អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត     មូលដា  ន 
ផងដរ។ ផ្អ កលើទស្សនៈផ្ន កកា របន្ំុសាសកម្ម ភា ពទា ំងនះ  មា នភា ពចា ំបា ច់ណា ស់ ស   ប់ ជួយ 
ដល់  ជា ជនមូលដា  នក្ន ុងកា រធា នា នូវជីវភា ពសម  ប និងព  ឹងសមត្ថ ភា ពបន្ំុសា  មូលដា  ន។

វិស័យឯកជន និងក ុមដើម្ីបផល   ជន៍ រួមមា ន  អ្ន កអភិវឌ្ឍវា រីអគ្គ ិសនី   តិបត្ត ិករ 
បូមខ  ច់  ក ុមហ៊ុនសម្បទា នដីសដ្ឋ កិច្ច  ក ុមហ៊ុនសម្បទា នរុករករ៉ និងក ុមហ៊ុនឯកជន។ តួអង្គ  
ទា ំងនះ  កា ន់តមា នតួនា ទីសំខា ន់ឡើងៗ។ កំណើនទំនា ក់ទំនងគា  រវា ងវិនិ  គិនឯកជន ក្ន ុង 

 ុក និងអន្ត រជា តិ បា នផ្ត ល់ឲ្យពួកគនូវឥទ្ធ ិពល និងអំណា ចខា  ំង ហើយក ុមទា ំងនះ តងជួយ 
  ង់  បុគ្គ ល ក្ន ុងមុខតំណងមា នសិទ្ធ ិអំណា ចខ្ព ស់។

មា នក មុហុ៊នឯកជនមួយចំនួន ទទួលបា នកា រអនុ ្ញ  តពី មន្ទ រីធនធា នទឹក និងឧតុនិយមខត្ត  
និង សា លា ក ុង ក្ន ុងកា រផ្ត ល់សវា ទឹក   ច  ព  យផា  ល់ដល់កសិករ។ តួយា៉ ង  រលួស ក្ន ុង 
ផ្ទ  រងទឹកភ្ល ៀង ស្ទ ឹង ជីនិត កសិករ  ូវកា របង់   ក់  ១២៣ដុលា  រ/ហិកតា  ក្ន ុងមួយរដូវដា ំដុះ រយៈ ពល 
៣ខ។ ក ុមហ៊ុនឯកជន  បា នដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់ ក្ន ុងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកដល់វា ល   ដលគ   ង

  ច  ព រលួស មិនអា ច  ដល់។ ក ុមហុ៊ននះ បា នចូលរួមចំណកផងដរក្ន ុងកា រកសា ងផ្ល ូវ។

អង្គ កា រមិនមនផ្ល ូវកា រដលកំពុងផុសខ្ល ួនឡើង រួមមា ន ក ុមសន្ំស   ក់  ធនា គា រ  ូវ  និង   
ក ុម ចិញ្ច ឹម សត្វ  និងដា ំបន្ល ។ FGDs បងា  ញថា  វត្ត មា ន នអង្គ កា រក  ផ្ល ូវកា រ  ផ្ត ល់ នូវ កា រ   ង់ 
យា៉ ង សំខា ន់ ដល់កសិករ  មូលដា  ន ក្ន ុងកា ររីបឡើងវិញពី   ះមហន្ត រា យ ធម្ម ជា តិ។  អប់ 
៧.២ បងា  ញពីដំណើរកា រ និងអត្ថ   ជន៍ ន កា របង្ក ើតក ុមសន្ំស   ក់  មូលដា  ន និង ធនា គា រ 

 ូវ។ អត្ថ   ជន៍ដ៏សំខា ន់នក ុមសន្ំស   ក់  មូលដា  ន គឺកា រជួយកសិករអា ចជៀសផុតពី
កា រលក់   ចមា្ក  ររបស់ពួកគក្ន ុងអំឡុងពល  ួសា រមា នជំងឺ ខូចខា តផលដំណា ំ ឬ  យ សា រត 

  ះ មហន្ត រា យ ធម្ម ជា តិ។ វត្ត មា ន និងដំណើរកា ររបស់ធនា គា រ  ូវ ក៏ផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍សំខា ន់ 
ដូចគា  ដរ  យ ជួយឲ្យកសិករ  មូលដា  ន អា ចបន្ត ធ្វ ើកសិកម្ម  ពលដលកើត មា ន  តឹ្ត កិា រណ៍  
ខូចខា តផលដំណា ំ  យសា រ ទឹកជំនន់ ឬ   ះរា ំងស្ង ួត។ ធនា គា រ  ូវផ្ត ល់កម្ច ី ក្ន ុង ទ  ង់  ជា  ូវ 
អង្ក  រ ដលមិន   ន់ តស   ប់  លបំណងហូបចុកបុ៉   ះទ  បុ៉ន្ត ថម ទា ំងស   ប់  ើ   ជា    ប់ 
ពូជ  ទុកដា ំដុះពលក  យ ឬជំនួសនូវដំណា ំដលខូចខា ត។ កា រពិភា ក  ជា មួយក ុម កសិករ មួយ 
លើកឡើង ថា  អង្គ កា រក   ផ្ល ូវកា រ ទា ំងនះ  ជួយ ព  ឹងកា ររីបឡើងវិញ និងលើកកម្ព ស់ ភា ពធន់។

 សិនបើមិនមា នសកម្ម ភា ពទា ំង  ះទ [ក ុមសន្ំស   ក់ និងធនា គា រ  ូវ] កសិករមួយ 

ចំនួន   ក្ន ុង តំបន់  នឹងជួប  ទះសា  នភា ពដ៏លំបា កមួយក្ន ុងកា រព  យា មរីបឡើងវិញ ពីកា រប៉ះ 

ទង្គ ិច  នា នា ។ ពល ដា ំដំណា ំខូចខា ត យើងមិនដឹងងា ក  រកជំនួយ  កន្ល ងណា ។ សំណា ង 

ល្អ  ដល យើង មា នពួកគ  ហើយ យើងអា ចខ្ច ីពីពួកគយក   ប់ពូជ  ូវ និង សង វិញ តា ម  

ក  យ។  (FGD   ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ ឆា  ំ២០១៥) ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

 អប់៧.២៖ កា រជួយគា   វិញ  មក  មូលដា  ន តា មរយៈក ុមសន្ំស   ក់ និងធនា គា រ  ូវ 
 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង   បា ក់

ក ុមសន្សំ   ក់ក ុមសន្ំស   ក់

ក ុមសន្ំស   ក់បង្ក ើតឡើង  យ  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ   សា ក់ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៦។  ពល ចា ប ់ 
ផ្ត ើម    ឹះសា  ន មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ   សា ក់ បា នផ្ត ល់ឥណទា នចំនួន ៥០ដុលា  រ (  ហល ២០០.០០០ រៀល) 

  ដល ់   សមា ជិកមា  ក់ៗ ដលក  យមកពួកគ  ូវរួមវិភា គទា ន ២០០រៀល/ខ  ឲ្យ ធនា គា រ។ គ   ង 
នះ បា ន បញ្ច ប់  ឆា  ំ២០០៤ បុ៉ន្ត ក ុមសន្ំស   ក់  តបន្ត វត្ត មា នខ្ល ួន។ បច្ច ុប្បន្ន ក ុម សន្សំ   ក់មា ន 
សមា ជិក ៦៣៤នា ក់ (  ្ត ី៤១៤នា ក់) និងសមា ជិកគណៈកម្ម កា រចំនួន ១២នា ក់ ( ្ត  ី៤នា ក់) ដលរួមមា ន 

 ធា ន  មួយរូប អនុ  ធា នគណនយ្យករ និងបឡា ធិកា រ។

សមា ជិកអា ចទទួលបា ន   ក់កម្ច ី  យឥតកា រ   ក់ ស   ប់ចំណា យលើត  ូវកា របឋម បុ៉ន្ត  
ពួកគ  ូវ បង់ កា រ   ក់ ៣% ក្ន ុងមួយខ  លើ   ក់កម្ច ីស   ប់  លបណំងផ្សងទៀត ដូចជា  កា រវិនិ  គលើ 
អា ជីវកម្ម  និង  កា  រសង់ផ្ទ ះជា ដើម។ កា រចូលរួមមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ ចំ  ះភា ព  គជ័យ នក ុម  សន្សំ 

    ក់    មូលដា  ន  នះ។ ប   ចម្បងមួយ  គឺថវិកា មិន  ប់   ន់។ មា នកា រស្ន ើឡើងថា  សមា ជិក ក ុម ដល 
មា ន  ជីវភា ព  ធ ូរធា រ គួរសន្ំស   ក់ឲ្យបា ន  ើនជា ងមុន ដើម្ីប ជួយ ដល់ សមា ជិក ដល ក ីក ។  

ធនា គា រ  ូវធនា គា រ  ូវ

ធនា គា រ  ូវបង្ក ើតឡើង  យ អង្គ កា រក  ី  ឆា  ំ២០០៧ ជា មួយមូលនិធិសរុប ៤០០ដុលា  រ។  
អង្គ កា រ នះ អនុ ្ញ  តឲ្យអ្ន កភូមិខ្ច ី  ូវអង្ក រ ១០គីឡូក  ម  ពលចា ប់ផ្ត ើមកា រស្ទ ូង  ូវ  និង សង  ឡប់  វិញ 
ក  យ  មូលផលរួច ជា មួយនឹងបរិមា ណ  ូវអង្ក របន្ថ មបន្ត ិចបន្ត ួចចំនួន ៣គីឡូក  ម។ បរិមា ណ បន្ថ ម 
តិចតួចនះ បា នជួយ   ង់ធនា គា រ  ូវ ឲ្យមា ន និរន្ត រភា ព និង ផ្ត ល់លទ្ធ ភា ព ដល់  ជា ជន ក ីក  ក្ន ុង កា រ  
ទទួល បា ន   ប់ពូជ  ូវក្ន ុងបរិមា ណមួយ ដលខ្ល ួនអា ចនឹងគា  ន លទ្ធ ភា ព ទិញបា ន។ សហគមន៍   ើ   ស់ 
ធនា គា រ  ូវស   ប់ទា ំង  ល បំណង ធ្វ ើ កសិកម្ម  និងដើម្ីបបំពញត  ូវកា រម្ហ ូប អា ហា រ។ ធរនា គា រ  ូវ 
មា ន  សមា ជិក ៨២នា ក់ និង  ូវ បា ន  ប់  ង  យ គណៈកម្ម កា រមួយដលមា នសមា ជិក ៦នា ក់។ រា ល់ 
សមា ជិក គណៈកម្ម កា រសុទ្ធ សឹងជា នា រី ដលរួម មា ន   ធា ន អនុ  ធា ន គណនយ្យករ និង បឡា ធិកា រ។ 
ចំនុច គួរកត់ សមា្គ  ល់ គឺធនា គា រ នះ មិនដលឮថា ជួបប    ឬមា នប    ឈម ណា មួយ ទ។

 ភព៖ ក ុម  ឹក  ឃុំសងា្ក  ត់ ខត្ត កំពង់ឆា  ំង កា លពីខកក្ក ដា  ឆា  ំ២០១៥

សមា  សន៍ជា មួយអ្ន កភូមិបងា  ញថា  ក ុមសន្ំស   ក់ និងធនា គា រ  ូវ  មា ន   ជន៍ 
ជា ពិសស  ស   ប់អំឡុងពលមា នកា រខូចខា តផលដំណា ំ ឬ  ួសា រមា នសមា ជិកឈឺថា្ក  ត់ ខណៈ 
ក ុម  កា រចិញ្ច ឹមស ត្វ  និងក ុមដា ំដំណា ំ  មិនអា ចរក  ចីរភា ពរបស់ខ្ល ួនបា ន។ ប   នះ បណា្ខ  លមកពី 
កង្វ ះ ទំនុកចិត្ត នកសិករ  មូលដា  ន លើសកា  នុពលនកា ររក   ក់ចំណញ និងភា ព   កដ  ជា  
ន លទ្ធ ភា ពចូល  កា ន់ទីផ  រ។

តួអង្គ មិនមនរដ្ឋ ផ្សងទៀត រួមមា ន ក ុមសា សនា ក្ន ុង  ុក និងវត្ត អា រា ម។ ករណីសិក     
ខត្ត   កំពង់ឆា  ំង បា នប   ក់ពីតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់នក ុមនា នា  ដលរួមមា ន អ្ន កដឹកនា ំ សកម្ម ភា ព  
សា សនា  ចា ស់  ឹទា  ចា រ្យ  ះសង្ឃ  ូប  ៀន និង អ្ន កជួយផ្ន កគំនិត  មូលដា  ន ក្ន ុង កា រ ផ្ត ល់ នូវ  
កា រ  ឆ្ល ើយ តបបនា  ន់  នឹង   ះ មហន្ត រា យ  ដល់ជនរង   ះ  យទឹកជំនន់។ កា រសិក   ក៏បា ន 
បងា  ញ ផង ដ រថា  ពួកគ មា នទំនា ក់ទំនងខា  ំង  នឹងកិច្ច  ឹង   ងទូ   ក្ន ុងកា រព  ឹង បណា្ខ  ញ 
ស ង្គ ម មូលដា  ន ជំរុញ អា រម្ម ណ៍ជា មា  ស់កម្ម សិទ្ធ ិ និងកសា ងសមត្ថ ភា ព សហគមន៍   ដើម្ីប ឆ្ល ើយ   តប  
នឹង  កា រ    ួល អា កា សធា តុ។ ក ុមទា ំងនះធ្វ ើកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ិភា ព  តា ម  រយៈ បណា្ខ  ញ  
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រួមគា   ឬ  យបុគ្គ ល  ក្ន ុងកា រ ស្វ ងរក មូលនិធិ ពីអ្ន កភូមិ និងមា  ស់ជំនួយ ផ្សង ទៀត  ស   ប់ ឬក្ន ុង 
អំឡុងពលមា ន ពិធីបុណ្យសា សនា  និងពីគណៈកមា  ធិកា រ ខត្ត    ប់  ង   ះ មហន្ត រា យ។

 គ សង្ក ត ឃើញ ថា  ក ុម តួអង្គ  មូលដា  ន  និង អង្គ កា រ ក  មូលដា  ន  រា ប់បញ្ច ូលទា ំង តំណា ង 
គណបក្ស  ន  បា យផង បងា  ញរូបរា ង  យា៉ ង ច  ស់  ជា  ពិសស  ក្ន ុង អំឡុង ពល យុទ្ធ នា កា រ 

 ះ   ត។ ពលខ្ល ះគណបក្ស ន  បា យធ្វ ើកា រ ជា មួយ ឬតងជំនួសកន្ល ងសា  ប័ន រដ្ឋ  ក្ន ុងកា រ 
ក លំអកា រ ផ្ត ល់ សវា  សា ធា រណៈ   ក្ន ុង មណ ល របស់ ខ្ល ួន   យ  ើ រដា  ភិបា ល  និង ធនធា ន  ឬ  
ម   ធ  បា យ   ផា  ល់ខ្ល ួនពួកគ។ តួយា៉ ង   ពលមា នវិបត្ត ិ  ពួក គ  ជួយ  ឆ្ល ើយ តប នឹង   ះ មហន្ត រា យ 
តា ម រយៈ កា រ ផ្ត ល់ នូវ មា៉ សុីន បូមទឹក  និង កា រស ្គ   ះ បនា  ន់  យសង្ឃឹមថា នឹងទទួលបា នកា រគា ំ   
ពី អ ្ន ក  ះ   ត    ក្ន ុងកា រ  ះ   តអា ណត្ត ិបនា  ប់។ ពួកគ ក៏មា ន ផ្ត ល់ ហិរញ្ញ ប្បទា ន ដល់ កា រ 
អភិវឌ្ឍ  ហ ដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ  ខា  តតូច  ខា  ត មធ្យម ដូច ជា     ឡា យ  ផ្ល ូវថ្ន ល់សា  ន  និង សា លា រៀន។ 

 ះ  យា៉ ង ណា ក្ត ី  មា នកា ររា យកា រណ៍ ថា   ជំនួយ  ឬចម្ល ើយ តបរបស់ គណបក្ស ន   បា យ តង 
មា ន ភា ព លំអៀង  ហើយភា គ  ើនសំ   លើ អ្ន ក គា ំ     និង សា ច់ ញា តិ  ពួកគបុ៉   ះ ។ ជំនួយ 

 ះ  មិន  ូវ បា ន ផ្ត ល់  ឲ្យ  ជា ជន  ប់ៗគា  ទ  ដលបង្ក ជា អា រម្ម ណ៍ថា  វា មា នកា រ  រីស អើង  
និង  បងចកបក្សពួកក្ន ុងចំ  ម សហគមន៍   និងក ុម  ួសា រ  មូលដា  ន។  កា រនះបង្ក ើន  
កា រ   ួយ បា រម្ភ  អំពី កា របន្ំុសាខុសឆ្គ ង  យសា រតអន្ត រា គមន៍ផ្ន កហ ដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ  ដល បង្ក ើត 
ឡើង ក្ន ុងបំណងល្អ  បុ៉ន្ត មា នកា ររចនា ទន់ខ  យ  ះ   អា ចបន្សល់ទុកនូវ ផល ប៉ះពា ល ់ អវិជ្ជ មា ន៖ 
ហា និភ័យ  ជា រួម មិន  ូវ បា នកា ត់បន្ថ យ  ះទ  បុ៉ន្ត វា   ន់ត  ូវបា នផ្ទ រ  កន្ល ង ផ្សងទៀត 
បុ៉   ះ ។

៧.២.២.៣ ទំនា ក់ទំនង៖ កមា  ំងបន្ថ មបា នពីកា រផ្គ ុំគា  រវា ងខ្សបណា្ខ  យ នឹងខ្សទទឹង

អភិបា លកិច្ច ទឹក និងកា រ    លួអា កា សធា តុ  ត  វូឲ្យមា នកិច្ច សហកា រ និង សហ  តិបត្ត  ិកា រ 
ក  ិតខ្ព ស់  ទា ំងតា មខ្សប ្ខ  យ និងខ្សទទឹង  ក្ន ុង និងរវា ងសា  ប័ននា នា   ភា  ក់ងា ររដ្ឋ  ឬ 
មិន មន  រដ្ឋ   អង្គ កា រផ្ល ូវកា រ ឬមិនផ្ល ូវកា រ។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី  តា មតំបន់កា រសិក   មា ន កា រ  ប  
ដណ្ណ ប់  យា៉ ងខា  ំង  យ តួអង្គ  រដ្ឋ  និងឥស្សរជនន  បា យមកពីតំបន់ទីក ុង។ ប    នះ  ក៏ កើតមា ន 
ជា ក់ច  ស់   ក្ន ុងចំ  ម ក សួងរដា  ភិបា ល ទីភា  ក់ងា រ និងអង្គ កា រផ្សងៗផងដរ។ ឧទា ហរណ៍ 
មួយ គឺអន្ត រកម្ម ដ៏ទូលំទូលា យភា គ  ើនតា មខ្សប ្ខ  យពីលើចុះក  ម  រវា ង ទីភា  ក់ងា រ កណា្ខ  ល 
ជា មួយ នឹងមន្ទ ីរ និងកា រិយា ល័យមូលដា  ន។ រូបភា ព៧.២ បងា  ញ ពីខ្ស បនា  ត់នកា របងា្គ  ប់  ដា ច ់ ត 
ឯង ឬតា មវិស័យដលមា នទិស  ពីលើចុះក  ម ក្ន ុង ក  ិត យា៉ ងខា  ំង និងកមា  ំងពួតផ្ត ុំ និង  ទំនា ក់ 
ទំនង  ទន់ខ  យតា មខ្សទទឹង។ រចនា សម្ព ័ន្ធ តា មខ្សទទឹង សំ   លើ អន្ត រកម្ម  និង ទំនា ក់ទំនង ក្ន ុង 
ចំ  មក សួង នា យកដា  ន និងកា រិយា ល័យក្ន ុងក  ិតដូចគា   ន រដ្ឋ បា ល។

 ថា  ក់មូលដា  ន មា នវិធីសា  ្ត  ដៀងៗគា   ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹក  សហគមន៍។ តួយា៉ ង 
កា រ បង្ក ើត  និង  ប់  ងសហករណ៍កសិកម្ម   យ MAFF  និងមន្ទ រី ខត្ត របស់ខ្ល នួ   សហគមន៍  ន សា ទ    

 យ  រដ្ឋ បា ល ជលផល  សហគមន៍   ឈើ  យរដ្ឋ បា ល   ឈើ  និង  FWUCs និង   គណៈ កមា   
ធិកា រ   អា ងស្ទ ឹង  យ MOWRAM  និង PDWRAM។ ក ុមទា ំងអស់នះ  ូវ បា ន បង្ក ើត ឡើង និង 

 ប់  ង  យច  ប់ផ្សងៗពីគា   ទីភា  ក់ងា រ ជា តិ  និងទីភា  ក់ងា រតា មវិស័យ ថា  ក់ ក  ម  ជា តិ ។ លើស 
ពី នះ MOI និង NCDD  ះ   យដំណើរកា រ  ជា ធិបតយ្យក្ន ុង តំបន់  ខណៈ ពល  ដល  NCDM 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

និង កា កបា ទក ហម  ះ   យប   នកា រ  ប់  ងហា និភ័យ   ះមហន្ត  រា យ     ថា  ក់ មូលដា  ន 
ដា ច់ ចញពីគា   (MK16 2013)។

គសង្ក តឃើញថា  ក ុម  ឹក  ឃុំមិនមា នអំណា ចស   ចចិត្ត ជា ក់ស្ត ងឡើយ  ះបីជា  
មា ន  កា រ  សន  ពី D&D ក្ត ី។ ឫសគល់នភា ពយឺតយ៉ា វក្ន ុងកា រផ្ទ រមុខងា រ និងសិទ្ធ ិអំណា ចនះ អា ច 
បណា្ខ  ល  មកពី កង្វ ះធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ឧបសគ្គ ផ្ន កសមត្ថ ភា ព អត្ថ   ជន៍បុគ្គ ល និងកា រ  ណន 
ក្ន ុងសា  ប័ន។

រូបភា ព៧.៣ បងា  ញពីកំណើនឥទ្ធ ពិលក  ផ្ល វូកា រនវិនិ  គិនឯកជន។ វិនិ  គិន ឯកជន 
ភា គ  ើន មា នឥទ្ធ ិពល  យសា រតអំណា ចហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងទំនា ក់ទំនងរបស់ពួកគ   យអា ច ចង 
សម្ព ័ន្ធ  ភា ព ន  បា យ ជា មួយ អ្ន កធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត កំពូលៗ ឬជា សមា ជិក  ឹទ្ធ  សភា   ឬជា  អ្ន ក ផ្ត ល់ 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង អ្ន ក អភិវឌ្ឍន៍ គ   ង ឬសម្បទា ន (MK16 2013)។

មុខតំណងរបស់អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល (CSOs)  ក្ន ុងទំនា ក់ទំនងចករំលកហា និភ័យ 
និង  សិទ្ធ ិអំណា ច     មា នក  ិតទា បខា  ំងណា ស់។ CSOs  អា ចមា ន ឥទ្ធ ិពល ខា  ំងជា ងមុន    សិន 
បើ  ដំណើរជា ក់លា ក់នា នា   មា នកា រធា នា  និងថទា ំល្អ  (ឧទា ហរណ៍ តា មរយៈភា ព ជា ដ គូ ជិត ស្ន ិទ្ធ  
ជា មួយ  តួអង្គ   ពា ក់ព័ន្ធ ) និង  សិនបើពួកគមា នធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងបច្ច កទស  ប់   ន់។ 
ឱកា ស និងប    ឈមស   ប់ អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល  និង តួនា ទីពួកគ ក្ន ុងកា របន្ំុសា  នឹង 
កា រ    ួល អា កា សធា តុ គឺអន្ត រា គមន៍របស់ពួកគ តងផ្អ កលើវដ្ត គ   ងដលមា ន រយៈ ពលខ្ល ី 
និង  លបំណង និងរបៀបវា រៈរបស់មា  ស់ជំនួយ។ លើសពីនះ មា នភា ពមន្ទ ិលសង្ស័យរវា ង 
សា  ប័ន  រដា  ភិបា ល និងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល  ដលហា ក់មា ន បងា  ញ  អំឡុងពលពិភា ក   
អំពីច  ប់ ស្ត ីពី សមា គម និងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល ឆា  ំ២០១៥។

បច្ច ុប្បន្ន  មា នកា របា ត់បង់នូវឱកា សសំខា ន់ៗ  យសា រកា រផ្ត ល់សវា កម្ម ផ្ន កបន្ំុសា បន្ត  
មា ន លក្ខ ណៈមិនរលូនល្អ  និងគា  នកា រស  បស  ួល  ឹម  ូវ (UNDP 2013)។ វា មិនមនជា  រឿង 
ចម្ល កទ  ដលគឃើញ អង្គ កា រមិនមន រដា  ភិបា លជំរុញកា រផ្ត ល់ជំនួយផ្ន កបច្ច កទស ដើម្ីបលើក 
កម្ព ស់ផលិតភា ពកសិកម្ម  តា មភូមិ ដលដីកសិកម្ម  ទី  ះ ពឹងផ្អ កលើទឹកភ្ល ៀងទា ំង  ុង ឬ 
ឃើញ មន្ទ ីរធនធា នទឹក និងឧតុនិយម  សា  រឡើងវិញ ឬព  ីក បណា្ខ  ញ   ច  ពលំដា ប់ទីបី   
កន្ល ង ដលខ្វ ះខា តជំនួយផ្ន កបច្ច កទស ក្ន ុងកា រជំរុញ កា រដា ំដំណា ំ  ើនមុខ  លើដីដលមា ន 

 ព័ន្ធ     ច  ពថ្ម ីៗ។

តួអង្គ  ថា  ក់ក  មជា តិ ហា ក់ដូចជា មា នកសា ងជា បណា្ខ  ញ   ប់ ហើយបណា្ខ  ញ ទា ងំនះ  
អា ចព  ងឹ  បន្ថ មទៀត ដើម្ីបជួយ   ង់សហគមន៍ និងអ្ន កភូមិ ឲ្យមា នភា ពធន់  នឹង អា កា សធា តុ 
ធ្ង ន់ធ្ង រ។ លទ្ធ ផលសិក   បា នបងា  ញពីសា រៈសំខា ន់នកា រកសា ងឡើងវិញនូវ សម្ព ័ន្ធ ភា ព 
និងទំនា ក់ទំនង សង្គ ម រវា ង អ្ន កភូមិ  ដើម្ីបជា  មូលដា  នស   ប់សមត្ថ ភា ពបន្ំុសា និងភា ពធន់   ថា  ក់ 
មូលដា  ន និងកា រថរក  និងព  ឹង បណា្ខ  ញ ទា ំង នះ។ បុ៉ន្ដ  ពលដលវិបត្ត ិ និងត  ូវកា រផ្ន ក 
បន្ំុសា ស   ប់កា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ មា នក  ិត  លើសពីសមត្ថ ភា ពទប់ទល់  មូលដា  ន  ះ 
កសិករ ក្ន ុងតំបន់តងនិយម រង់ចា ំ ជំនួយ ពីអា ជា  ធរ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៧.៣៖ អំណា ច និងឥទ្ធ ិពលនតួអង្គ  ក្ន ុងផ្ន កអភិបា លកិច្ច ទឹក និងកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ

អទស គជអប គជគគ សកបទ

R�ុម��ឹក�្សាឃុំ m�ភូមិ ��ជាជនមូលដ្ឋាន

ឥទ
្ធិពល


�Ýយ

ឥទ
្ធិពល

ខ្លាំ
ង រដ្ឋាភិ%ល

អ្នកអភិវឌ�្ឍន៍ 
ចិន កូj៉� ជបុ៉ន

Þ�គូអភិវឌ�្ឍន៍
ADB, WB, JICA

MOWRAM, MOE, MAFF
រដ្ឋ%ល?�ុក 

និង�ត្ត

វិស័យឯកជន

វិទ�្យាស្ថាន

h�វÙ�វ/បណ្ឌិតសភា

NGOs/CSOs CBO ª�្ស�ងៗ 

 ភព៖ សមា  សន៍ ឆា  ំ២០១៤-២០១៥ និង MK16 2013

ក ុម  ក្ន ុងភូមិ និងអ្ន កភូមិ គឺជា ឃា  ំងន ចំណះដឹង  ភពដើមអំពីមនុស្ស សហគម ន៍  
និង    ពណី  ដលមា នសា រៈសំខា ន់ផ្ន កភូមិសា  ្ត   ស   ប់កា រស   ចចិត្ត ឆា ប់រហ័ស និង  កប 

 យ  សិទ្ធ ិភា ព  ពលមា ន   ះអា សន្ន ។  កា រចូលរួមរបស់ពួក គ ក្ន ុងកា រ រចនា   កា រធ្វ ើផនកា រ  
កា រ អនុវត្ត  និង កា រ  ួតពិនិត្យលើកា របន្ំុសា  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងកា រអភិវឌ្ឍ   
មូលដា  ន  គឺ ពិត ជា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។

ត  ូវកា រចា ំបា ច់ដល  តបន្ត មា ន គឺ (១) កា រកំណត់ពីក្ត ីកង្វ ល់ និងវិស័យអា ទិភា ព   
មូលដា  ន   ព្យសម្បត្ត ិ  និង ធនធា នស   ប់កា រកសា ងសមត្ថ ភា ពបន្ំុសា  មូលដា  ន, (២) កម្ម វិធី 

 ប់  ង ហា និភ័យ    ះមហន្ត រា យ  ប់  ុង   យមួយ ជា ពិសស កា រផ្ត ល់ដំណឹងដា ស់តឿន 
ជា  មុន កា រ  ៀមខ្ល ួន កា រឆ្ល ើយតប និងកា ររីបឡើងវិញ និង (៣) កា រប    បហា និភ័យអា កា សធា តុ 

  ក្ន ុង  ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍  មូលដា  ន និងកា រ  មើលមើល និនា   កា រ  រយៈពលវង និងកា រ    ួល 
ភា  មៗ ក្ន ុងផ្ន កអា កា សធា តុ។ លើសពីនះ  ជា ជន  មូលដា  ន និងថា  ក់ក  ម ជា តិ  ូវកា រផ្ត ល់ 
សិទ្ធ ិអំណា ច ដើម្ីបអា ចដើរតួនា ទី របស់ ខ្ល ួនឲ្យមា ន  សិទ្ធ ិ ភា ព  និង  សិទ្ធ ិផល។ ផ្ន កបនា  ប់នះ 
ពិនិត្យ មើលលើកតា  ជួយស  ួល  ឬរា រា ំងដល់អភិបា លកិច្ច  កប  យគណនយ្យភា ព និងកា រ 
ឆ្ល ើយតប រហ័ស និងសកា  នុពល ស   ប់កា រកលំអកា រ  ប់  ង សន្ត ិសុខ ទឹក  និង កា រ    ួល 
អា កា សធា តុ  ក្ន ុងតំបន់សិក  ។

៧.២.២.៤ ឧបសគ្គ ដលតួអង្គ  មូលដា  នជួប  ទះ

កា រសិក  នះ បងា  ញឲ្យឃើញពីប   ស្ម ុគសា  ញនភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ និងទីភា  ក់ងា រ  ក្ន ុង 
តំបន់   ក  ិត ខុសៗ គា  នរដា  ភិបា ល និងអភិបា លកិច្ច ។ ថា  ក់ភូមិ ហា ក់ដូចជា ខ្វ ះខា តភា ពជា   អ្ន ក 
ដឹកនា ំ  និង កា រផ្ត ួចផ្ត ើម ក្ន ុងកា រ  ះ   យវិសមរូបអា កា សធា តុក្ន ុងពលបច្ច ុប្បន្ន  និងកា រ    ួល 
អា កា សធា តុ រយៈពលវង។ តួយា៉ ង ក ុម  ឹក  ភូមិមា នអា រម្ម ណ៍ថា  ពួកគមិនទទួលបា ន  អំណា ច 
ស   ប់  ធ្វ ើផនកា រសកម្ម  យុទ្ធ  ឬទប់ទល់នឹង  ឹត្ត កា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ និង មិន  ក តី ដល ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង 
កា រ    ួលអា កា សធា តុទ ហើយផ្ទ ុយ  វិញ  ូវ  ះ   យនឹង ហតុកា រណ៍ដល កើតឡើង  
តា ម ក  យ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

ខ្ញ ុំមិនដឹងថា   ូវធ្វ ើអ្វ ី  ះទ រហូតដល់   ះមហន្ត រា យ [   ះរា ំងស្ង ួត] កើតឡើង ទើប 

ពួក    យើង ធ្វ ើអន្ត រា គមន៍តា មក  យ  យជួយកសិករបូមទឹក ដើម្ីបស ្គ   ះដំណា ំពួកគ។ 

(  ធា ន   ភូមិ  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់)

ទា ក់ទងនឹងសកម្ម ភា ពភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ  ធា នភូមិ មា ននិនា  កា រគិតគូរខា  ំងពក លើកា រ 
 ប់  ង  កា រងា រភូមិ ដូចជា   អំពើហិង  ក្ន ងុ  សួា រ  និងកា រចា ក់វ៉ា ក់សា ងំសត្វ   និង កា រស  បស  លួ  

គ   ងអភិវឌ្ឍន៍ខា  តតូច។ ប   ខា ងកា របន្ំុសា  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ ហា ក់ដូចជា   ូវ
លុបចញពីកា រ  ួយបា រម្ភ  ចា ំថ្ង របស់ពួកគ និងមិនមនជា អា ទិភា ពបនា  ន់មួយឡើយ។

សមា  សន៍បងា  ញថា  កសិករ  មូលដា  ន  មា នទំ  រពឹងផ្អ កខា  ំងលើរដ្ឋ   និង គណបក្ស  
ន  បា យ  ស   ប់សកម្ម ភា ពអភិវឌ្ឍន៍ និងកា របន្ំុសានឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។  ភា ពជា  
អ្ន កដឹកនា ំ ផា  ល់ ខ្ល ួន កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិត  យ  ះមុត និងភា ពជា មា  ស់កម្ម សិទ្ធ ិ ហា ក់ដូចជា  
មា នភា ពរចរឹល  យស ្គ   មសីុវិលរា ប់ទសវត្សរ៍  ជា  ពិសស  យសា រជីវិតរស់  ក  មរបប ខ្ម រ 
ក ហម។ ក្ន ុងអំឡុងពល  ះ មនុស្សមា នជ  ើសតិចតួច ក  ពី  គល់ទំនួលខុស  ូវ  ឲ្យ និ ង  
អនុវត្ត  តា មកា របងា្គ  ប់របស់អង្គ កា រខ្ល ួន (មដឹកនា ំ/អា ជា  ធរ)។

គំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម និងសមា គមក  ផ្ល ូវកា រ  មូលដា  នមួយចំនួន ដូចជា  ធនា គា រ  ូវ  និង 
ក ុមសន្ំស   ក់  បា ននិងកំពុងផុសផុលឡើង។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី ពួកវា ទើបកកើតឡើងថ្ម ីៗ និង 

  ន់ត អា ច  ះ    យ ទិដ្ឋ ភា ព តូចៗមួយចំនួននប   កា របន្ំុសា និងភា ពធន់បុ៉   ះ។ ជំនួយ 
  ង់  កប  យចីរភា ព  ដើម្ីបលើកកម្ព ស់កា រផ្ត ួចផ្ត ើម នូវភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ និងភា ពជា មា  ស់ 

កម្ម សិទ្ធ ិ  មូលដា  ន គួរ  ូវបា នពិចា រណា មុ ន ពលធ្វ ើកា រ  ះ   យប   ខា ងកា របន្ំុសា ផ្អ ក តា ម 
បរិបទ និងតំបន់ជា ក់លា ក់  ះ។

ក ុម  ឹក  ឃុំ និងថា  ក់ដឹកនា ំអង្គ កា រសហគមន៍  បា នបងា  ញនូវអា រម្ម ណ៍ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំ 
ក្ន  ុងកិច្ច  ឹង   ង  មូលដា  ន ដើម្ីបបន្ំុសាខ្ល ួន  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី 
សកម្ម ភា ពទា ងំនះ មា នលក្ខ ណៈឯកជន ជា កា រឆ្ល ើយតបនឹងហតុកា រណ៍ដលបា នកើតរួច និង កើត 
ឡើង   យឯកឯង ជា មួយនឹងសមា សធា តុដ៏តិចតួចនកា រធ្វ ើផនកា រ និងកា រគិតគូរទុកមុន។ ពួក 
គ   អា ច ផ្ត ល់ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដល់គ   ងអភិវឌ្ឍន៍តូចៗបុ៉   ះ ដលស្ន ើឡើង  យអ្ន កភូមិ ហើយ  ូវ 
ស្វ ះស្វ ង រកជំនួយ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ  និ ង បច្ច កទសពី អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល  ភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍ 
គណបក្ស ន  បា យ និងអា ជា  ធរ  ុក ឬខត្ត ។

៧.២.៣ កា របន្សុំា៧.២.៣ កា របន្ំុសា

កា របន្ំុសា វា ទា ក់ទងនឹងសមត្ថ ភា ពនរបបអភិបា លកិច្ច  ក្ន ុងកា របត់បនតា មកា រ  ប់  ង 
និង  កា រ  រៀន សូ  ជា ហូរហ (APN 2011)។ មា នភា ពមិន   កដ  ជា ជា  ើន ទា ក់ទងនឹង កា រ ធ្វ ើ 
ផនកា រ អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្ីបបញ្ច ូលកា រគិតគូរពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា រ  ប់  ង ទឹក  និង 

  ះ  មហន្ត រា យ ហតុនះ  លន  បា យ  គ   ង  និងយុទ្ធ សា  ្ត នា នា   ូវបង្ក ើត ឡើង  យ 
ផ្អ កលើ  ចំណះដឹង ដល អា ចយកមក  ើបា នល្អ បំផុត  ក្ន ុងបរិបទ និង  ូវកលំអ  យទៀង 
ពល។ ត  ូវកា រនូវកា របន្ំុសាកា ន់តល្អ ឡើង  មា នបងា  ញច  ស់  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងដលបា ន 
សិក     យសា រពួកវា មា ន សមត្ថ ភា ពបន្ំុសាទា ប  ជា ពិសស  សា  នភា ពទន់ខ  យផ្ន កចំណះដឹង
សមត្ថ ភា ព បន្ំុសាក  ិតទា ប និង កា រច្ន   ឌិត របស់ សា  ប័ន  មា នក  ិត។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

៧.២.៣.១ ភា ពបត់បន

តា មរយៈកា រវា យតម្ល របស់យើង អង្គ កា រ (ភា  ក់ងា រ) និងសា  ប័ន (សា  បត្យកម្ម ) ផ្ន ក 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ទឹក បរិសា  ន និង កា រ    ួល អា កា សធា តុជា  ើន ទា ំង  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ 
មា នភា ពរឹងត្អ ឹង និងមិនសូវសុីគា  ល្អ នឹងវិធីសា  ្ត អភិបា លកិច្ច បន្ំុសាទ។ កង្វ ះភា ពបត់បន មា ន 
ជា ប់  ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា ររៀបចំពីលើចុះក  មនា ពលបច្ច ុប្បន្ន  និងកា រមិនអត់ឱនដល់សំណើសុំឲ្យ មា ន 
កា រ ផា  ស់ប្ត រូ ដលតង  វូបា នចា ត់ទុកជា អំពើ  ឆា ងំនឹងអា ជា  ធរ។ ឧបសគ្គ សំខា ន់មួយទៀត ដល 
មា ន បងា  ញ  ក្ន ងុតំបន់សិក   គឺកង្វ ះធនធា ន។ កា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ងនូវកា របន្ំុសា  វូកា រ សមត្ថ ភា ព 
ផ្ន ក  បច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ប់   ន់ ក៏ដូចជា  ទិន្ន ន័យផ្ន កជលសា ្ត   និងអា កា សធា តុ  ប ់ 

  ន់ ល្ម មស   ប់ទា ញយកមក  ើ។

មា នភស្ត ុតា ងមួយចំនួនបងា  ញពីកា រប្ត ជា  ចិត្ត ក្ន ុងកា របន្ំុសា ដលរា ប់បញ្ច ូលទា ំងកា រអភិវឌ្ឍ 
ចក្ខ ុវិស័យ  កប  យយុទ្ធ សា ្ត  វងឆា  យជា ងមុន។ ថា  ក់ដឹកនា ំ   និងសា ធា រណជន មា នកា រយល់ 
ដឹង ទូ  មួយចំនួន និងទស្សនៈវិស័យរយៈពលវងធំទូលា យ ស្ត ីពីអភិបា លកិច្ច ល្អ  និងកា រអភិវឌ្ឍ 
មនុស្ស។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី  តមា នភស្ត ុតា ងបងា  ញពីគមា  តរវា ង ចក្ខ ុវិស័យជា យុទ្ធ សា ្ត    ល 
ន  បា យ នឹងកា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង។ តួយា៉ ង  ថា  ក់ជា តិមិនមា នទំនា ក់ទំនងអ្វ ីច  ស់លា ស ់  
រវា ង  លន  បា យផ្សងៗគា   ជា មួយនឹងឯកសា រយុទ្ធ សា  ្ត  ឬរវា ង  លន  បា យ នឹង 
កា រ  អនុវត្ត ។ កង្វ ះភា ពពា ក់ព័ន្ធ គា   និងសង្គ តភា ពនះ ជះឥទ្ធ ិពលលើកា រអនុវត្ត  អភិបា លកិច្ច  និង  
កា រឆ្ល ើយតប។ សា  នប័ននា នា មិនព  យា មប  ើកា រជូនដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងឡា យ ហើយ ដំណើរ 
កា រ របស់ពួកគមិនមា ន  សិទ្ធ ិភា ព និង  សិទ្ធ ិផល  ក្ន ុងកា របំពញតា មត  ូវកា រ ដើម្ីប ព  ឹង 
ជីវភា ព និងភា ពធន់របស់សហគមន៍។ ផ្ទ ុយ  វិញ សា  ប័នទា ំង  ះធ្វ ើកា រចា ក់ឫសយា៉ ង   ក្ន ុង 
រចនា  សម្ព ័ន្ធ  អំណា ចដលមា ន   ប់។

កា រ  ួតពិនិត្យ និងវា យតម្ល  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ផ្ត ល់នូវមតិ  បល់  ឡប់លើ កា រ 
អនុវត្ត  ហើយវា ផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពឲ្យមា នកា រកស  ួល ដលជា ចរិតលក្ខ ណៈនកា រ  ប់  ងទឹក 
មា នភា ព បត់បន និងកា របន្ំុសាល្អ ។ វា ក៏នឹងអនុ ្ញ  តឲ្យមា នកា ររៀនពី  គជ័យ និងកា របរា ជ័យ នា   
ពល កន្ល ង  មក ដើម្ីបកលម្អ កា រអនុវត្ត  ថ្ង អនា គតផងដរ (Folk colding and Berk 2002)។ 

 ះ យា៉ ង ណា ក្ត ី កា ររៀបចំសា  ប័ននា ពលបច្ច ុប្បន្ន  ហា ក់ដូចជា មិនមា នបងា  ញនូវភា ពបត់បន 
បបនះឡើយ។ យន្ត កា រផ្ត ល់មតិ  បល់  ឡប់ និងកា រ  តួពិនិត្យ និងវា យតម្ល  មា នក  តិ។ 

 ះបីជា ផនកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ មា នលើកឡើងនូវអនុសា សន៍ឲ្យអនុវត្ត យន្ត កា រ បប 
នះ ក៏  យ ក៏កា រ   តលើជំនួយ   ង់ផ្ន កបច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហា ក់ដូចជា  មា ន ក  ិត 

  ឡើយ។

៧.២.៣.២ កា ររៀនសូ  

សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា ររៀនសូ   និងឆន្ទ ៈក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់កា រយល់ដឹង ហា ក់មា នក  ិត 
ទា ប៖  ះបីជា ឯកសា រផនកា រ និងយុទ្ធ សា  ្ត សំខា ន់ៗរបស់រដា  ភិបា ល រា ប់បញ្ច ូលទា ំង ផនកា រ 
យុទ្ធ សា  ្ត ចតុ  ណដំណា ក់កា លទី៣ និងផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត អភិវឌ្ឍន៍ជា តិឆា  ំ២០១៤-២០១៨ 
បា ន អំពា វនា វឲ្យមា នកា របញ្ច ូលនូវ កា រ    ួលអា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រក៏  យ ក៏កា រ 
សិក  នះ  មិនបា នរកឃើញភស្ដ ុតា ងប   ក់ពីកា រខិតខំ  ឹង   ងដើម្ីបធ្វ ើដូច្ន ះទ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

ទា ក់ទិននឹងសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា ររៀនសូ  ពីបទពិ  ធន៍នកា រ    ួលអា កា សធា តុ អ្ន ក 
 ប់  ង ទឹក និងអ្ន កចូលរួមក្ន ុងកា របន្ំុសានឹងអា កា សធា តុ   មូលដា  ន អា ចបងចកជា  ៣  ភទ  

រួម មា ន គឺ (១) មន្ទ ីរជំនា ញខត្ត  និងអា ជា  ធរឃំុ (២) អង្គ កា រសង្គ មសុីវិល និង (៣) អង្គ កា រ មិនមន 
រដា  ភិបា ល   អា ជា  ធរមូលដា  ន និង  ជា ជនមូលដា  នដលពួកគនីមួយៗ មា នក  ិតសមត្ថ ភា ព 
ខុសៗគា   ក្ន ុងកា ររៀនសូ   ឬស្វ ងយល់។

មន្ទ ីរខត្ត  បងា  ញសមត្ថ ភា ពច  ស់លា ស់ក្ន ុងកា ររៀនសូ   យា៉ ង  ចណា ស់តា មកា រ 
សង្ក ត និងបទពិ  ធជា ក់ស្ដ ងរបស់ពួកគ និងព  យា មឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា រក្ន ុងជីវភា ព រស់ 

     កប  យចីរភា ព និងភា ពធន់។  ះបីជា យា៉ ងណា ក្ត ី កា របក   នូវយុទ្ធ សា  ្ត របស់ ពួក គ 
ឲ្យ  ជា កម្ម វិធី និងកា រអនុវត្ត  សើរជា ងមុន  ូវបា នរា រា ំង  យដំណើរន  បា យ ស្ម ុគ សា  ញ     
ពា ក់ព័ន្ធ នឹង កា រធ្វ ើ  តិភូកម្ម នមុខងា រកា រស   ចចិត្ត  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ភា ពមិនសុីគា  រវា ង អា ណត្ដ ិ   នឹង 
ធនធា ន និងគមា  តរវា ងកា រសន  ផ្ត ល់ស្វ ័យភា ពមូលដា  ន នឹងតថភា ពជា ក់ស្ត ង។

អា ជា  ធរឃំុ និងភូមិ មា នសមត្ថ ភា ព  ហា ក់  ហលគា  ក្ន ុងកា រសង្ក តមើល និងវិនិច្ឆ ័យអំពី 
ហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ និងភា ពងា យរង   ះ  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។  ះយា៉ ង 
ណា ក្ត ី ពួកគមិនមា នឱកា សរៀនសូ   និងធ្វ ើសកម្ម ភា ពសកម្ម  យុទ្ធ ទា ក់ទងនឹងប   ទា ំង 

 ះទ។ សមា  សន៍ជា មួយ សមា ជិកអចិ ្ត   យ៍ន គណៈកមា  ធិកា រឃុំ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ 
បា ន ផ្ត ល់  បល់ថា  គណៈកមា  ធិកា រឃុំមា ននិនា  កា រអនុវត្ត មុខងា រជា  មជ្ឈមណ លឆ្ល ើយតបនឹង 
វិបត្ត ិ ដល ធ្វ ើសកម្ម ភា ពត  ពលមា ន   ះមហន្ត រា យប៉ុ   ះ។

 ជា ជន  មូលដា  ន ក៏មា ន សមត្ថ ភា ព រៀនសូ   ពី បទពិ  ធ និង ឆ្ល ើយតប   នឹង កា រ  
   ួលអា  កា សធា តុ ជា ពិសស ផលប៉ះពា ល់លើធនធា ន ទឹក គិតបញ្ច ូល ទា ំង  ឹ ត្ដ ិ កា រណ៍ ធ្ង ន់ធ្ង រ  

ដូចជា  ទឹកជំនន់ និង   ះ រា ំងស្ង ួត។ អ្ន ក ដល រង ផល ប៉ះពា ល់  យ សា រ ទឹក ជំនន់  តា ម រដូវ  កា ល   
មា នកា របន្ំុសាបា ន ល្អ ។ ពួក គ  ដឹង ថា     ពល ណា ដលតងតកើតមា នទឹក ជំនន់ និង  ៀម  
ខ្ល ួន  យធ្វ ើកា រស្ត ុកទុកបន្ថ មនូវ អា ហា រ ទូក  និង ឱសថ។   ក្ន ុង  ឹត្ត ិកា រណ៍   ះ ទឹក  ជំនន់   
ធ្ង ន់ធ្ង រ ពួក គ  ក៏រំពឹងផងដរថា   នឹង មា នកា រផ្ត ល់ ជំនួយ ស ្គ   ះពី សា  ប័ន នា នា  ។ ទា ក់ ទង នឹង   វិស័យ  
កសិកម្ម  កសិករ បា ន  ើ   ស់វិធី សា   ្ត  ដា ំដុះ សម  ប ដើម្ីបបន្ំុសា  នឹង  ឹត្ត ិកា រណ៍ ធ្ង ន់ធ្ង រ  និង 
វិសមរូបធា តុអា កា ស  ដលរួមមា ន កា រធា  ក់ភ្ល ៀងមិនទៀងទា ត់  និងកា រ ផា  ស់ ប្ត ូ រ លំនា ំ ភ្ល ៀង ធា  ក់។
 កា រ ផា  ស់ ប្ត ូ រ នះ    ូវ បា ន ចា ត់ ទុក ជា  កា រ បន្ំុសាបបស្វ ័យភា ព ។ ពួកគ ក៏ជួយ ដល់ អា ជា  ធរ  ភូមិ  តា ម 
រយៈ កា រកំណត់ ត  ូវ កា រ   និង អា ទិភា ព ស   ប់ ដា ក់ បញ្ច ូល   ក្ន ុង ផនកា រអភិវឌ្ឍឃំុ និង ផនកា រ    
វិនិ  គឃុំ។ សំណើ ទា ំង នះ តងតមា នរួមបញ្ច ូល  ហ ដា   រចនា  សម្ព ័ន្ធ  ទឹក ដលជា  កា រ  បន្ំុសា   
តា មផនកា រសំខា ន់មួយ ។  ះ យា៉ ង ណា ក្ត ី  កា រ ឆ្ល ើយតប  នឹងកា រ    ួល អា កា ស ធា តុ    ដល  
រួម មា ន  កា របន្ំុសា  បបស្វ ័យភា ព  និងតា មផនកា រ រង ផល ប៉ះពា ល់ពី កតា   ផ្សងៗ  ដូចជា  លទ្ធ ភា ព  
ចូល   កា ន់ ទីផ  រ   បទពិ  ធន៍ ផា  ល់ ខ្ល ួន  និង ក  ិតខុសៗគា   ន កា រ   ង់ ផ្ត ល់ឲ្យ  យ សា  ប័ន 
ផ្សងៗគា  ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

៧.២.៤ គណនយ្យភា ព - យន្ត កា រ ដំណើរកា រ និងភា ព  បច  ប់៧.២.៤ គណនយ្យភា ព - យន្ត កា រ ដំណើរកា រ និងភា ព  បច  ប់

កា រវា យតម្ល នះ ចា ត់ទុកគណនយ្យភា ពជា ធា តុសំខា ន់មួយ ដើម្ីបធា នា នូវភា ព  ប ច  ប់ 
ន ដំណើរកា រអភិបា លកិច្ច  កំណត់កា រអនុ  មតា មច  ប់ និង  សិទ្ធ ភា ពនច  ប់ និង ជំរុញ កា រ 
បន្ំុសា  ភា ពបត់បន និងកា ររៀនសូ  ។

៧.២.៤.១ គណនយ្យភា ព   ះ  លើ និង   ះ  ក  ម

គណនយ្យភា ពសំ  លើ ''កា រទទួលខុស  ូវរបស់ភា គីមួយ ចំ  ះកា រ  ើ   ស់អំណា ច 
  លើភា គីមួយទៀត" (Chheat et al 2011)។ ព័ត៌មា ន  មូល បា ន ពី កា រ សិក  ដល់កន្ល ង កា រ 

ពិនិត្យ មើល ឯកសា រពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រសង្ក ត បងា  ញថា  គណនយ្យភា ព ជា  ផ្ន កចម្បងមួយដល  ូវ 
កា រ   កា រកលំអ ជា បនា  ន់។ កា រធ្វ ើកា រស   ចចិត្ត   មិនថា  យរដា  ភិបា ល វិស័យឯកជន  ឬ សូម្ីប 
ត   អង្គ កា រ   សង្គ ម សុីវិល  គឺមិនទា ន់មា នលក្ខ ណៈរា ប់បញ្ច ូល ឬគណនយ្យភា ព  ឹម  ូវ ចំ  ះ 
សា ធា រណជន  ះទ។

យន្ត កា រគណនយ្យភា ពសា ធា រណៈ  ក  ិតរដា  ភិបា លថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន   
មា ន ភា ព  ទន់ខ  យ ហើយធ្វ ើឲ្យប៉ះពា ល់ដល់កា រ  រពតា ម បទប្បញ្ញ ត្ត ិ និង  សិទ្ធ ភា ព  ល 
ន  បា យ។ អន្ត រកម្ម  និងកា រ    ័យទា ក់ទងរវា ង ក សួងថា  ក់ កណា្ខ  ល  អា ជា  ធរ មូលដា  ន  
ភា  ក់ងា រ និង សហគមន៍ មូលដា  ន មា នទិស  ពីលើចុះក  ម។ ទំនា ក់ទំនង និងគណនយ្យភា ព 
តា មខ្ស ទទឹង    ក្ន ុងចំ  មក សួងមន្ទ ីរ  និងរដ្ឋ បា លថា  ក់ក  មជា តិ  ឬក ុម  ឹក   ទា ម ទា រនូវកា រ 
កលំអ  ើន (UNDP 2013)។ កា រចូលរួមគា   និងអន្ត រកម្ម ក  ិតទា ប រវា ង អ្ន ក ពា ក់ព័ន្ធ   អា ច  បង្ក   
ឡើង   យសា រកង្វ ះសមត្ថ ភា ពសម  ប កា របងចកធនធា នមិនបា ន  ឹម  ូវ និង/ឬ កង្វ ះ កា រ 
ទុក ចិត្ត  គា   វិញ  មក រវា ងកា រិយា ល័យថា  ក់ជា តិនឹងថា  ក់ក  មជា តិ (World Bank and Asian 
Development Bank 2006)។

គណនយ្យភា ពថា  ក់ក  មជា តិ គឺជា ផ្ន កដ៏សំខា ន់មួយនវិសហមជ្ឈកា រ និងវិមជ្ឈកា រ 
ហើយ   ក ុម  ឹក    ុក  និងឃុំដឹងថា  ពួកគមា នគណនយ្យភា ពចំ  ះ  ជា ជនមូលដា  ន 
(Chat et al 2011)។ តំណា ងថា  ក់ក  មជា តិ និង  ជា ជនមូលដា  នទទួលសា្គ  ល់ថា  ឃើញមា ន 
គណនយ្យភា ព   មូលដា  ន  មួយចំនួន  បុ៉ន្ត ពួកវា  មា នក  តិ  ឡើយ។ រដា  ភិបា លថា  ក់ក  ម 
ជា តិ  ព  យា មឆ្ល ើយ តបនឹង ត  ូវ  កា ររបស់  ជា ជនមូលដា  ន និងជួយពួកគ  ពលមា ន   ះ 
មហន្ត រា យ តា មរយៈ កា រកៀរគរជំនួយ   ង់ផ្សងៗពី រដា  ភិបា លថា  ក់ជា តិ និងដគូអភិវឌ្ឍន៍  
អង្គ កា រ សង្គ មសុីវិល  និងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល  បើ  ះបីជា កា រទទួលបា ន  គជ័យ  មា ន 
ក  ិតក្ត ី។

ឃុំបា នឃា  ំមើលកា រកើនឡើងកម្ព ស់ទឹក និងផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា នដល់  ជា ជន  តា មភូមិ 

... ក្ន ុង  ពលមា នទឹកជំនន់ ឃុំបា នរៀបចំទូកដើម្ីបជួយស ្គ   ះជនរង   ះ។ យើងក៏មា ន 

វត្ត  អា រា ម  និង សា លា រៀន  ដលយើងអា ច  ើជា ជ  កប ្ខ  ះអា សន្ន  ស   ប់ជនរង   ះ 

 យ  ទឹក ជំនន់។ (មឃុំ ខត្ត កំពង់ឆា  ំង)
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

 ក  ិតគ   ង កា រអើពីរបស់ FWUCs ចំ  ះ សមា ជិក ខ្ល ួន មា នកា ររា រា ំងពីប   កង្វ ះ 
ធនធា ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ ប   នះបណា្ខ  លមួយផ្ន កមកពីក្ន ុងកា រ  មូល ឬភា ពសា  ក់ស្ទ ើររបស់ កសិករ 
ក្ន ុង កា របង់ថ្ល សវា   ច  ព (ISF) ដលមា នលក្ខ ណៈ មិនគួរឲ្យទុកចិត្ត   និងអវត្ត មា នន កា រ
   ង់ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុតា មកា រសន  របស់រដា  ភិបា ល។ តា មរយៈ កា រសមា  ស ជា មួយ FWUCs ចំនួន  
៦ បងា  ញថា  មា នតគ   ងជីនិត រលួស និង  ពា ំង  បកបុ៉   ះ ដលទទួលបា នកា រ   ង់ 
តា មកា រ  មូលថ្ល សវា   ច  ព ហើយអា ចឆ្ល ើយតបនឹងត  ូវកា ររបស់សហគមន៍។ FWUCs 
ដល មិន  មូលថ្ល សវា   ច  ព  ូវពឹងផ្អ កទា ំង  ុងលើរដា  ភិបា លថា  ក់ក  មជា តិ។

គ   ងដលមា ន  មូលថ្ល សវា   ច  ព រៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហើយបញ្ជ ូន 
 ឲ្យ ស មា ជិករបស់គ កា រិយា ល័យ  ុក ឃុំ និង PDWRAM។ រា ល់សមា ជិក FWUC ទទួលបា ន 

ដំណឹងពីសា  នភា ព  និងសកម្ម ភា ពរបស់ FWUCs រៀងៗខ្ល ួន តា មរយៈកិច្ច  ជំុភូមិ ឬជនប ្គ  ល 
ក្ន ុងភូមិ។

FWUCs មា នអំណា ច  ឹមដនកំណត់មួយ ដើម្ីបព  ឹងកា រអនុវត្ត តា មច  ប់ និងវិន័យរបស់ 
FWUC និង  ូវពឹងផ្អ កលើកា រ   ង់ពីអា ជា  ធរមូលដា  ន។ មា នត FWUC មួយបុ៉   ះដលបា ន 
ផ្ត ល់ព័ត៌មា នថា  រដា  ភិបា លថា  ក់ក  មជា តិ ហា ក់មិនបា នសហកា រល្អ ក្ន ុងកា រជួយពួកគ  មូលថ្ល 
សវា   ច  ព និង  ះ   យទំនា ស់ទ។

គណនយ្យភា ពពីរផ្ល ូវ ហា ក់មា នដំណើរកា រកា ន់តល្អ តា មរយៈយន្ដ កា រទីផ  រ។ ក ុមហុ៊ន 
ផ្ត ល់ សវា   ច  ពជា លក្ខ ណៈឯកជនមួយចំនួន បា នចុះកិច្ច  ម  ៀងចកចា យទឹក ជា មួយ 
នឹង កសិករ។ ក ុមហុ៊នឯកជន  ក្ន ុង គ   ងរលួស ផ្ត ល់កា រធា នា ជូនថា  ទឹកនឹង  ូវបា នបញ្ជ ូន 
ទា ន់ ពល  វលា  ហើយបើមា នកា រខូចខា តដំណា ំ  យសា រប   កង្វ ះទឹក  ះក ុមហុ៊ននឹងផ្ត ល់ 
សំណងឲ្យ វិញ។ ជា កា រឆ្ល ើយតប កសិករ  ូវតបង់ថ្ល ចកចា យទឹក  យគា  នកា រខកខា ន។

សង្ខ បមក អ្ន កឆ្ល ើយតបភា គ  ើនមា នអា រម្ម ណ៍ថា   ល  សមធម៌ រវា ងបុរស និង ្ត  ី 
ក្ន ងុ កា រទទួលបា នឱកា សដើម្ីបកលំអ ឬរក  សុខុមា លភា ពរបស់ខ្ល នួ មិន  វូបា នស   ច  គជ័យ 
ហើយក៏មិនទា ន់មា ននូវ នីតិរដ្ឋ  រឹងមា ំ ដលមា នក បខ័ណ ច  ប់  ឹម  ូវ និងកា រព  ឹងអនុវត្ត  យ 
មិនលំអៀងឡើយ។

៧.២.៤.២ តមា  ភា ព និងកា រ  ួតពិនិត្យ

អ្ន កឆ្ល ើយតបភា គ  ើនចា ត់ទុកថា  កា រចូលរួមភា ពស   ប់ទា ងំអស់គា  តមា  ភា ព និងភា ព បើក  
ចំហជា ប   សំខា ន់   ះតួអង្គ ខ្ល ះ ជា ពិសស  ថា  ក់ក  មជា តិ  ូវបា ន   នចូលក្ន ុងសា  នភា ព 
គា  ន សិទ្ធ ិអំណា ច។

កា រវា យតម្ល នះរកឃើញថា  តមា  ភា ព  ូវបា នរា ំងស្ទ ះ  យសា រភា ពទន់ខ  យនលំហូរ 
ព័ត៌មា ន (កា រ   ប់ដំណឹង) និងកង្វ ះកា ររា ប់បញ្ច ូលអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។ ដំណើរ 
កា រ សា  ប័ន និងព័ត៌មា ន   មិនអា ច  ើ   ស់បា ន  យផា  ល់  យអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ប់រូបទ។ មា ន 
ព័ត៌មា ន ក្ន ុងក  ិតកំណត់មួយ  ូវបា នផ្ត ល់  ឲ្យអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ហើយព័ត៌មា ន  ះតងមា ន 
លក្ខ ណៈ ពិបា កយល់ និងតា មដា ន  ួតពិនិត្យ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ព័ត៌មា នទា ក់ទង  នឹងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក និងកា របន្ំុសានឹងកា រ    ួល អា កា ស ធា តុ  
ភា គ  ើន អា ចរកបា ន  ថា  ក់ជា តិ។ កា រចករំលកព័ត៌មា នពីអត្ថ ិភា ព ទឹកស   ប់ ផ្ទ រង ទឹកភ្ល ៀង 
នីមួយៗ និងរបៀបបន្ំុសា  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ ជា កតា  យា៉ ងសំខា ន់ ពិសស ស   ប់ 
សហគមន៍ និងអា ជា  ធរមូលដា  ន។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី ប   ផ្ន កលំហូរព័ត៌មា ន  ក្ន ុង សា  ប័ន  និង 
វប្បធម៍ "បិទបា ំងព័ត៌មា ន" រា ងរា ំងដល់កា រចករំលកព័ត៌មា ន ហើយជា លទ្ធ ផល វា រា រា ំង ដល់ កា រ  
ផ្ទ រ ចំណះដឹង ស   ប់កា របង្ក ើតថ្ម ី។ យើងក៏ឃើញមា នកង្វ ះខា តផងដរនូវ  ឹះសា  ន  មូល និង  

 ប់  ង ទិន្ន ន័យ។

កា រសង្ក ត និងបង្ក ើតមូ៉ដលបា៉ ន់សា  ន តុល្យភា ពទឹក ដើម្ីបជួយលើកកម្ព ស់កា រ  ប់  ង ទឹក 
 តា មផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងនីមួយៗ មិន ទា ន់  បា នផ្ត ល់ឲ្យសហគមន៍មូលដា  ន  ើ   ស់ ដើម្ីបជួយពួកគ  

ក្ន ុងកា រកំណត់ រកវិធីសា ្ត  បន្ំុសា  សម  ប  ះទ។ យុទ្ធ សា  ្ត បន្ំុសាជា  ើន បា ន   តលើ វិស័យ 
កសិកម្ម  និងទឹក បុ៉ន្ត ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង ពួកវា បា ន  ដល់កសិករ  មូលដា  នមួយចំនួនតូច
បុ៉   ះ។

៧.២.៥ កា របងចក និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់៧.២.៥ កា របងចក និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់

លទ្ធ ផលចម្បងមួយនកា រសិក  នះ គឺកា រកំណត់ពីសា រៈសំខា ន់នលទ្ធ ភា ព របស់ បុគ្គ ល 
និង  ួសា រក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ ធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ  បច្ច កទស  និងធនធា នធម្ម ជា តិ សា  ប័ន និង
ដំណើរ កា រ នា នា ។ លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ សា  ប័ន  និងដំណើរកា រនា នា  មា នឥទ្ធ ិពលយា៉ ង ខា  ំង លើ 
ភា ពយុត្ត ិធម៌   និង   កា រពញចិត្ត ខា ងផ្ន កផ្ល ូវចិត្ត   និងសមា  រៈ  មទា ំងកំណត់សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា របន្ំុសា 
កា រទប់ទល់ និង  កា ររីបឡើងវិញពី   ះមហន្ត រា យ និងវិបត្ត ិ ផ្ន កអា កា សធា តុ។

ទិន្ន ន័យបា នពីតំបន់សិក  បងា  ញថា  សហគមន៍មូលដា  ន តងខ្វ ះខា តធនធា នចា បំា ច ់ 
ដើម្ីប ជួយ ពួកគ ក្ន ុងកា រ បន្ំុសានឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់  ព្យសម្បត្ត ិ រូបវន្ត  
ដូចជា  ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ះទឹក និងធា រា សា ្ត    មា នក  ិត  ហើយវា រា រា ំងសហគមន៍មូលដា  ន 
ក្ន ុង កា របន្ំុសា  កប  យ   សិទ្ធ ិភា ព  នឹងហា និភ័យអា កា សធា តុ។ សូម្ីបត  ក្ន ុងតំបន់សិក   
ដល មា នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់  ព័ន្ធ ធា រា សា  ្ត   ក៏សហគមន៍  ត  ឈមមុខនឹងប   លទ្ធ ភា ព

 ើ   ស់ទឹក មិនស្ម ើភា ពគា  ផងដរ។ អ្ន កដលមា នដីកសិកម្ម  ក្បរ  ឡា យម  និង  ដើមនិង 
ចុងបង្អ ស់ន  ឡា យ ទទួលបា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសន្ធ ឹកសនា  ប់ ខណៈអ្ន កដលមា នដី   ឆា  យពី 
ចំណុច ចកចា យទឹក តងទទួលរងកា រចកចា យទឹកមិនស្ម ើគា  ។ ប   នះ  ូវបា នរា យកា រណ ៍ 

 ក្ន ុង រា ល់គ   ងដលបា នសិក  ទា ំង   ំមួយ។

កា រគណនា តុល្យភា ពទឹកដលមា នបងា  ញ  ក្ន ុងផ្ន កទី១ ប   ក់ថា  មា នតផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
  បា ក់ទ ដលមា ន ធនធា ន ទឹក  ប់   ន់ដើម្ីបបំពញត  ូវកា រនា ពលបច្ច ុប្បន្ន ។  ះ ជា  ដូច្ន ះ 

ក្ត ី លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ទឹកស   ប់  សហគមន៍ និងកសិករមួយចំនួន  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ទា ំង នះ 
 ត មា ន  ទជា ប   ។ កា របងចកទឹក  និង  សិទ្ធ ភា ព នកា រ  ើ   ស់ទឹក   ក្ន ុងផ្ទ   រង ទឹក 

ភ្ល ៀង  ទា ំង  ៣   ូវបា នរំខា ន  យប    ព័ន្ធ ចកចា យទឹកមិន  ប់   ន់ ដីដា ំដុះឈូសឆា យ  មិន 
បា ន  ស្ម ើល្អ  ទីតា ំង  ឆា  យពី  ភពទឹក និងចំណុចចកចា យ និងអវត្ត មា នយន្ត កា របងចកទឹកឲ្យ 
បា ន    ឹម  ូវ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

 ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងជីនិត ឃុំ  ក្បរតំបន់    មា នសា  នភា ពខុសប្ល កពីគ។ កង្វ ះ លទ្ធ ភា ព  
ទទួលបា  ន ទឹក  អំឡុងពល មា ន   ះរា ំងស្ង ួត  និងភា ពមា នកំហិតនជ  ើសក្ន ុងកា រ ចិញ្ច ឹម  ជីវិត 
តងបង្ខ ំឲ្យអ្ន កភូមិធ្វ ើ អា ជីវកម្ម   ធនធា នឈើ និងផល/អនុផល   ឈើ ឬលក់កមា  ំង ពលកម្ម   ឲ្យ 
ក ុមហ៊ុន កា ប់ឈើ។ តា មឆា  ំធម្ម តា  សកម្ម ភា ពបបនះបា នរួមចំណករហូតដល់   ៥0% ន   ក់ 
ចំណូលរបស់ ពួកគ។  ឆា  ំដលមា ន  ឹត្ដ ិកា រណ៍អា កា សធា តុ ធ្ង ន់ធ្ង រ  បំផា  ញ ដំណា ំ របស់ ពួកគ 
អ្ន ក ភូមិបា ន   តទា ំង  ុង  លើកា រទា ញយកផល   ឈើ។ កា របន្ំុសា ស្វ យ័ត  នះ បា នបន្ថ ម 
សមា  ធ ខា  ំងឡើង  លើ កា រធា  ក់ចុះ យា៉ ងឆា ប់ រហ័សនគ  ប    ហើយវា   ូវបា នចា  ត់ ទុក ថា   ជា  
កា រ  បន្ំុសា  តា មបបខុសឆ្គ ង។

អ្ន កភូមិមួយចំនួនបា ន  ើ   ស់សវា   ក់កម្ច ីពី សា  ប័នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក ុម សន្សំ   ក់   
មូលដា  ន និងធនា គា រ  ូវ  មូលដា  ន ដើម្ីបឆ្ល ើយតប  នឹង  ឹត្ដ ិកា រណ៍អា កា សធា តុ ធ្ង ន់ធ្ង រ។ 
បុ៉ន្ដ   អ្ន កដលមិនមា នលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់សវា  ះ ហើយមា នធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុតិចតួច  ូវបង្ខ ំ 
ចិត្ត  លក់ ដី  ឬ  ព្យសម្បត្ត ិផ្សងទៀត ឬធ្វ ើ ចំណា ក  ុក  កា ន់ទីក ុង ឬ  ទសជិតខា ង។

តា រា ង៧.២៖ ត  ូវកា រធនធា នដលបា នកំណត់ឃើញ

ធនធា ន កា របរិយា យ លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ និងសា  នភា ព

រូបសា  ្ត គ   ង   ច  ព  ឡា យ 
អា ងស្ត ុក ទឹក

មា នកា ររចនា ទន់ខ  យ មា នគ   ងតិចពក រចនា  
សម្ព ័ន្ធ    ស្ត ុកទឹក  មា នក  ិត

ធម្ម ជា តិ ទឹក   ឈើ ជលផល ធា តុចូល 
ស   ប់  វិស័យ កសិកម្ម  ជីជា តិដី

លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់  មា នក  ិត កា រធា  ក់ចុះ ផ្ន ក 
គុណភា ព និងបរិមា ណ កា របងចកមិនស្ម ើ គា   

សង្គ ម សមា គមន៍ក្ន ុងតំបន់ ដូចជា  ក ុម សន្សំ 
  ក់ ធនា គា រ  ូវ សកម្ម ភា ព ជា  

សមូហភា ព

 មា នក  ិត បុ៉ន្ត កា រផុសរូបរា ងឡើងរបស់វា  ជា  
ស ្ញ  វិជ្ជ មា នមួយស   ប់ កា របន្ំុសានឹងកា រ    ួល
អា កា សធា តុ

មនុស្ស កា រពិ   ះ  បល់ និង 
កា រផ្សព្វ ផ  យ

មា នក  ិត បុ៉ន្ត មា នភា ព  សើរជា ងមុន  យមា ន 
កា រ   ង់  ើនជា ងមុន លើកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ កា រចូលវិភា គទា នធនធា ន ដើម្ីប លើក 
កម្ព ស់កា របន្ំុសា និង អភិបា លកិច្ច 

មា នក  ិត បុ៉ន្ត មា នកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប្បទា នផ្ន ក  
អា កា សធា តុ

កា រសិក  នះរកឃើញថា  កង្វ ះធា តុចូលផ្ន កផលិតកម្ម  ដូចជា  ជី ទឹក និងកមា  ំងពលកម្ម  និង  
លទ្ធ ភា ព ទា បក្ន ុងកា រចូល  កា ន់ទីផ  រផលិតផលនិងធា តុចូល  បា នរួមចំណក  ក្ន ុងភា ពងា យ 
រង   ះ នកសិករ។ កា រសិក  នះ ក៏ បងា  ញ ផងដរ ពីកង្វ ះខា ត ចំណះដឹងផ្ន កបច្ច កទស ដើម្ីប 
ឆ្ល ើយ តប នឹង កា រ    ួល អា កា សធា តុ។ មា នកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  និងកា រផ្សព្វ ផ  យខ្ល ះៗ អំពី 
ចំណះ ដឹង ផ្ន ក បច្ច កទស  បុ៉ន្ត  ជា ជន  មូលដា  ន   តមា នកា រពិបា កក្ន ុង កា រ  ះ   យ 
ប   កា រ    ួលអា កា សធា តុ  យសា រតកា រយល់ដឹងក  ិតទា បរបស់ពួកគ អំពីប   ដល 
ប៉ះពា ល់ដល់ ពួកគ និងកង្វ ះជំនួយ   ង់ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ។

សវា ផ្សព្វ ផ  យបច្ច កទសកសិកម្ម  តងមា នបុគ្គ លិកមិន  ប់   ន់ ហើយផ្ត ល់ឲ្យជា  ចម្បង 
ត  ថា  ក់ខត្ត បុ៉   ះ។ សកម្ម ភា ព   ះ  រក ក ុមអ្ន កមា នត  ូវកា រ  យផា  ល់ នសវា ទា ំង 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

នះ    មា នក  ិត  ឡើយ ហើយយន្ត កម្ម កសិដា  ន កា រ  ើ   ស់ជី និងកា រផ្ត ល់ឥណទា ន 
កសិកម ្ម   ក្ន ុង តម្ល សមរម្យ  មិនទា ន់មា នលក្ខ ណៈស្ត ង់ដា  ឡើយ (UNDP 2013)។

៧.២.៥.១ ភា ពយុត្ត ិធម៌ផ្ន កនីតិវិធី

ភា ពយុត្ត ិធម៌ផ្ន ក នីតិវិធី ដល បា ន ពិភា ក     ក្ន ុង ជំពូកទី៦ សំ   លើ " ភា ព  ឹម  ូវ ន 
ច  ប់  និង ដំណើរ កា រ  ឈា ន   ដល់ កា រ ស   ច ចិត្ត " ដល អា ច ទទួល បា ន តា ម រយៈ "កា រ ចូលរួម 
ដល  មា ន  គុណភា ព  និង កា រ ពិភា ក   " ។   ក  ិតផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង FWUCs  ះ   យ ប     
លទ្ធ ភា ព ស្ម ើៗគា  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ទឹក តា មរយៈកា រជំរុញអា ជា  ធរ មូលដា  ន និង ថា  ក់ ខត្ត  ឲ្យ ចូលរួម 
ជួយ   ះ   យ ជ   ះ ណា  មួយ ដលកើតមា ន  យសា រកា របងចក និង  ើ   ស់ ទឹក ។ ពួក គ   
ព  យា ម  រក ដំ  ះ   យ តា ម រយៈ កិច្ច   ជំុ  រវា ង សមា ជិក FWUC អា ជា  ធរ  និង កសិករ ក្ន ុង  ុក ។ 
បើ  ះ បីជា  យា៉ ងណា ក្ត ី រា ល់គ   ង ទា ំង អស់មិនសុទ្ធ ត  ើ យន្ត កា រ នះ ទ។  ល   ន    បា យ   
ថា  ក់  ជា តិ មា នសង្ក ត់ធ្ង ន់ពីសា រៈសំខា ន់នភា ពជា តំណា ងរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា   ដើម្ីប ធា នា  នូវ   
សមធម៌  និង ភា ព  ឹម  ូវ បុ៉ន្ត  កា រ អនុវត្ត   លន  បា យទា ំង  ះ   មា នក  ិត  ឡើយ។ 
កា រ     ចូលរួម របស់ វិស័យ ឯកជន ក្ន ុង កា រ ផ្ត ល់ ឲ្យសហគមន៍ មូលដា  ន នូវ  កា រ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ ទឹកក្ន ុងតម្ល  សមរម្យ  
និង   ទា ន់ ពល វលា   បា នជួយឲ្យកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក ក្ន ុងតំបន់  ះមា នលក្ខ ណៈអា ច ទុកចិត្ត  បា ន។ បុ៉ន្ត  
កា រ    សហកា រ គា   រវា ង ក ុមហ៊ុន អា ជីវកម្ម  ឯកជន  និង FWUCs  មិនទា ន់លូតលា ស់ ពញលញ ទ។  
អ្ន ក   តំណា ងមួយរូប មក ពី  គ   ង  រលួស  បា នឲ្យដឹងថា  FWUCs    និង ក ុម ហ៊ុន ឯក ជន មិន បា ន ធ្វ ើ កា រ 
រួម  គា    ដើម្ីប រៀប ចំដន  ប ដ ណ្ណ  ប់នកា រ ចក ចា យ ទឹក  ះទ។ ផ្ទ ុយ  វិញ  ក ុមហ៊ុន ឯកជន ហា ក់ 
ធ្វ ើ  កា រ  ជិត ស្ន ិទ្ធ ជា ង ជា មួយនឹង PDWRAM និង  អា ជា  ធរ ខត្ត ។

លទ្ធ ភា ពស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ធនធា ន ក៏អា  ័យផងដរ  លើកិច្ច សហកា រក្ន ុងតំបន់។ 
តួយា៉ ង ឧបសគ្គ  ផ្ន កសណា្ឋ  នដី អា ចប៉ះពា ល់ដល់កា រចកចា យ ទឹក   ប់ក  លដី ហើយនា ំឲ្យ 
មា ន កា ររីសអើង     រវា ងអ្ន ក  ដើម  ឡា យ នឹងចុង  ឡា យ។ អ្ន ក  ើ   ស់ទឹក  ដើម  ឡា យ 
និងចុង  ឡា យ ចា បំា ច់  វូមា នកា រសហកា រគា  ក្ន ងុកា រចករំលកទឹក បុ៉ន្ត ពួកគតងតមិន បា ន  ធ្វ ើ 
សកម្ម ភា ពជា សមូហភា ពនះ ទ ។   ក្ន ុងគ   ង ធា រា សា ្ត   ស្ទ ឹងជីនិត  និងដំណា ក់អំពិល  កសិករ 

  ដើម  ឡា យ និងចុង  ឡា យ  ព  យា មរក  ទឹក  ក្ន ុងដីរបស់ពួកគ។  ះបីជា មា នកា រចរចា  
ជា   ើនលើកក៏  យ ក៏ប   នះមិនទា ន់អា ច  ះ   យបា ន  ឡើយ។  ក្ន ុងគ   ង 
ធា រា សា ្ត   ស្ទ ឹងជីនិត កា រចកចា យទឹក អា ចមា ន សមភា ព  សើរ ជា ងនះ  សិនបើកសិករ លើកដី 
ទំនប់  មា ត់  ឡា យ។ បុ៉ន្ត ពួកគមិនបា នធ្វ ើ បបនះទ   ះពួកគមិនបា នចា ប់អា រម្ម ណ៍ក្ន ុង កា រ 
ធ្វ ើ   ឡើយ  យសា រតដីគា  នជីជា តិ។

កា រចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដា  នក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ច អំពីកា របន្ំុសា  នឹងកា រ 
   ួល អា កា សធា តុ ហា ក់  មា នក  ិតខា  ំង។ ពួកគ  ូវបា ន  ះអ ្ជ ើញឲ្យចូលរួមកំណត់ពី  

ត  ូវកា ររបស់ខ្ល ួន បុ៉ន្ត មា នទំ  រ   តតលើរចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក  ដលបា នចា ត់ទុក ជា កា របន្ំុសា នឹង 
កា រ    ួល    អា កា សធា តុក្ន ុងរយៈពល វង។ អា ជា  ធរឃំុទើបតទទួលបា នកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  ល និង 
កា រ ផ្ត ល់ព័ត៌មា នពី កា រ    ួល អា កា សធា តុ ហតុនះហើយ ទើបមិនទា ន់មា នជា  លបំណង ឬ 

 ល   ជា ក់លា ក់ផ្ន កកា របន្ំុសា   ក្ន ុងផន កា រអភិវឌ្ឍន៍ ឡើយ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

ទំហំនកា រចូលរួមក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ច  មូលដា  ន    ួល  តា មក  ិត រដ្ឋ បា ល 
ខុសៗគា   ហើយកា រស   ចចិត្ត ទា ក់ទងនឹងកា របន្ំុសា  មូលដា  ន តងមិន  ូវបា នអនុវត្ត ទ។ គ 
យល់  ឃើញថា  បុរស និង ្ត  ី មា  ន ឱកា សចូលរួម  និងប ្ច ញមតិ  បល់ របស់ពួកគ ក្ន ុងកា រធ្វ ើ 
សចក្ត ី   ស   ចចិត្ត  យផា  ល់  ឬតា មសា  ប័នអន្ត រកា រី  បច  ប់ តា មរយៈកា រ បង្ក ើត ផនកា រ 
អភិវឌ្ឍន ៍ ឃុំ ផនកា រវិនិ  គឃុំ ផនកា រ  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ  និងផនកា រ កា ត់បន្ថ យ 
ហា និភ័យ។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី  ភស្ត ុតា ងនកា រស  ុះស  ួលក ុមចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ផ្សងៗ គា   ដើម្ីប 
ឈា ន  ដល់កា រមូលមតិគា  ស្ត ីពី ផល   ជន៍ល្អ បំផុត និង  លន  បា យនិងនីតិវិធី  កប  យ 

 សិទ្ធ ភា ព  ះ ហា ក់  មា នក  ិត  ឡើយ។ ចំណុចនះ ពិតជា មិនមា នអ្វ ីចម្ល កទ  សិន 
បើ យើង ពិចា រណា ពីទ  ង់អំណា ច  ួតគា  ស្ម ុគសា  ញតា មខ្សប ្ខ  យ ខ្សទទឹង និងតា ម វិស័យ 
ពា ក់ព័ន្ធ គា   នកា រ  ប់  ងទឹក។

៧.២.៥.២ ភា ពយុត្ត ិធម៌នផលស   ចបា ន

ដើម្ីបលើកកម្ព ស់ភា ពយុត្ត ិធម៌  ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច ទឹក សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ ទឹក  ូវតកលំអ ឲ្យ 
 សើរឡើង  តា មរយៈ  កា រផ្ត ល់ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក  ប់  ុង   យ។ គ   ង ជា  ើនទា ក់ ទង 

នឹង កា រ  ប់  ង  ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងទឹក   ត  ឈមនឹងប   លទ្ធ ភា ពមិនស្ម ើ ភា ព ក្ន ុងកា រ 
ទទួល  បា នទឹក  ើ   ស់  យសា រ តឧបសគ្គ ផ្ន ក រូបវន្ត   ឬផ្ន កសា  ប័ន។ គ   ង ធា រា សា  ្ត   មិន 
បា ន  ធា នា នូវកា រចកចា យទឹក  កប  យ សមធម៌  ក្ន ុងចំ  ម កសិករ ទា ំងអស់ទ។ ហដា   រចនា  
សម្ព ័ន្ធ  មិនពញលក្ខ ណៈ បណា្ខ  លឲ្យមា នជ   ះក្ន ុងកា របងចកទឹក និង កា រ ចកចា យមិន ស្ម ើ ភា ព 
គា   ដូចបា នបងា  ញយា៉ ងច  ស់  ក្ន ុង គ   ងស្ទ ឹងជីនិត និងដំណា ក់អំពិល។ កា ររៀបចំ សា  ប័ន  
ដើម្ីប កលំអកា រចកចា យ   និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ទឹក ចា ំបា ច់  ូវមា ន ដំណើរកា រ និងមា ន ភា ព បត់ 
បន  ជា ងមុន ដើម្ីបវិវត្ត តា មកា រ    ួល។

៧.៣ កា រលើកកម្ព ស់អភិបា លកិច្ច ដើម្ីបសន្ត សុិខទឹក និងភា ពធន់  នឹង អា កា សធា តុ

 លកា រណ៍របៀបអនុវត្ត ន៍ល្អ  សើរ និងចរិតលក្ខ ណៈសំខា ន់ៗ  ស   ប់   ង់ដល់ 
កា រ បន្ំុសា នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ទឹក  ហា ក់កំពុងដំណើរកា រ  បុ៉ន្ត  មា ន 
កន្ល ង   ូវធ្វ ើកា រកលំអសំខា ន់ៗ។ កា រប    ប កា របន្ំុសាចូល   ក្ន ុង កា រអភិវឌ្ឍ  ូវបា ន ជំរុញ 
ឡើង។  ះជា យា៉ ង ណា ក្ត ី  កា ររួមបញ្ច ូលជា ក់ស្ត ងនូវភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ  និងកា រកា ត់ បន្ថ យ 
ហា និភ័យ    ះ មហន្ត រា យ  ក្ន ុង ផនកា រអភិវឌ្ឍន៍មូលដា  ននិងថា  ក់ជា តិ និងកា រអនុវត្ត   តង  ូវ 
រំខា ន  យ ប    ឈមផ្ន កអភិបា លកិច្ច ដ៏  ើនស្ម ុគសា  ញ។ ជំពូកនះបា នកំណត់នូវប     ទ 
ស ំខា ន់ៗ មួយចំនួន  ដលរា ំងស្ទ ះដល់  សិទ្ធ ភា ពន កា រ  ើ   ស់  លកា រណ៍អភិបា លកិច្ច ល្អ   
ដល  ជា  ផ្ន កសំខា ន់មួយស   ប់   អភិបា ល កិច្ច កា របន្ំុសា។

សា  បត្យកម្ម 

 យុទ្ធ សា ្ត    លន  បា យ ផនកា រសកម្ម ភា ព និងកម្ម វិធីនា នា  តងមា នចងត  ពី 
ទិស   យុទ្ធ សា ្ត   និងផនកា រសកម្ម ភា ពធំទូលា យ ហើយពួកវា អា ច មា ន  សិទ្ធ  ភា ព 
ខា  ំងជា ងមុន  សិនបើមា នកា រគិតគូរពីសមត្ថ ភា ពធនធា ន មនុស្ស បច្ច កទស និង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មទា ំងចា ត់វិធា នកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពផ្ន ក  ប់  ង រដ្ឋ បា ល និង បច្ច ក 



152

កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ទស    មូលដា  ន។ ចំណុចសំខា ន់  ូវមា នកា រ   តកា ន់តខា  ំង  លើ កា រ កលំអ និង 
រៀន សូ   ជា ហូរហពី កា រ  ួតពិនិត្យ និងវា យតម្ល ។

ទីភា  ក់ងា រ

 សា  ប័នជា  ើនស   ប់ផ្ន កអភិបា លកិច្ច អា កា សធា តុ  បា នផុសឡើង  ក   ក បខ័ណ  
រដ្ឋ  និងក បខ័ណ  ផ្ល ូវកា រ។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី កា រស  បស  ួល និងកិច្ច សហកា រតា ម 
ខ្សទទឹងរវា ង សា  ប័នទា ំង  ះ  មា នក  ិត  ឡើយ។ ដូច្ន ះ  ូវមា នកា រកសា ង ឬ 
លើក កម្ព ស់ភា ព  គជ័យ ពីកា រផ្ត ុំកមា  ំងគា   រវា ងទីភា  ក់ងា រក  ក បខ័ណ រដ្ឋ  នា នា ។

 កា រស  បស  ួលរវា ងថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ  តមា នលក្ខ ណៈពីលើចុះ 
ក  ម  យសា រកា រអនុវត្ត  វិមជ្ឈកា រ និងវិសហមជ្ឈកា រ (D&D)  កម្ព ុជា មា នកា រ 
លូតលា ស់  មុខយឺតៗ។  ះបីកន្ល ងមកមា នកា រជឿនលឿនខ្ល ះហើយក្ត ី   បុ៉ន្ត កា រ ផ្ទ រ 
សិទ្ធ ិ អំណា ចថមទៀតពី រដា  ភិបា លថា  ក់ជា តិ   ត  យឺតយ៉ា វ  ។

 កា រកសា ងភា ពធន់របស់សហគមន៍  វូមា នកា រកា រជួយ   ង់សមត្ថ ភា ពរបស់ អា ជា  ធរ 
ថា  ក់ក  មជា តិ ជា ពិសសក មុ  កឹ  ជា ប់   ត ក្ន ងុមូលដា  ន និងអង្គ កា រ សហគមន៍ ក្ន ងុ 
កា រ  ធ ្វ ើផនកា រ  និងអនុវត្ត  វិធា នកា រព  ឹងភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ និង សន្ត ិសុខ ទឹក។

 ក ុមជួយគា   វិញ  មក ដូចជា  ក ុមសន្ំស   ក់ និង ធនា គា រ  ូវ ជា ដើម  ដើរតួនា ទី 
យ៉ា ង សំខា ន់ ក្ន ងុកា រកសា ង ឡើងវិញនូវ  កា រពឹងផ្អ កលើខ្ល នួឯង និងសហគមន៍ និង  ភព  
មូលធន  សង្គ មតា មបប  ពណី  ដលបា ន សឹករចរិល   ក  មរបបខ្ម រក ហម។ 

 យ មា ន កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  និងកា រគា ំ  កា ន់ត  ើនឡើង ក ុមក  ផ្ល ូវកា រទា ំងនះ 
អា ច   បង្ក ើត មូលដា  នរឹងមា ំមួយ ស   ប់កា រកសា ងភា ពធន់ តា មរយៈ កា របន្ំុសា។

 តួអង្គ ផ្សងៗជា  ើន បា នចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម  ក្ន ុងអភិបា លកិច្ច ទឹក   កា របន្ំុសានឹង កា រ 
   ួល  អា កា សធា តុ និងកា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ    ពហុក  ិត  

ហើយ   រដា  ភិបា លបា នគា ំ   ដល់កា រ អនុម័តចញនូវ  លន  បា យ ជា  ើន  ស្ត ីពី 
កា រ    ប់  ង  ទឹកនិង កា រ    ួល អា កា សធា តុ។  ះយា៉ ងនះក្ត ី អន្ត រកម្ម រវា ងទិដ្ឋ ភា ព 
ផ្សងៗ ខា ងច  ប់ និងអភិបា លកិច្ច ស   ប់កា រ ស  ប ស  ួល  និងកិច្ច សហកា រ  ូវ បា ន 
រា រា ំង  យ  ទនភា ពផា  ល់ និង កា រ  ណនគា  នសា  ប័ននា នា  វិធីសា  ្ត  ះៗ តា ម 
វិស័យ   អា ទិភា ពជំរុញ  យមា  ស់ជំនួយ   សកម្ម ភា ពតា មដា នតិចតួច និងភា ពកំហិត 
ផ្ន ក ធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ មនុស្ស និងបច្ច កទស។ 

 កា ររៀបចំសា  ប័ន មិនសូវសុីគា  ជា មួយ  ព័ន្ធ អកូឡូសុីទ។ ចីរភា ពកា រកា រពា រ បរិសា  ន  
កា រ អភិរក្សជីវច  ុះ  កា របន្ំុសានឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ  សន្ត ិសុខទឹក ទា ំង អស់  
នះ   សុទ្ធ  ត ជា ប់ ពា ក់ព័ន្ធ គា   ទា ំងអស់ បុ៉ន្ត  ូវបា នបងចក ពុះ  ៀក  ឲ្យ  ក សួង 
មន្ទ ីរ  ជា   ើន នា ំឲ្យមា ន កា រគងតួនា ទីគា    និងច   ះ ខ្វ ះខា តផ្សងៗ។  ះបីគ ឃើញ 
មា ន បំណង ល្អ   ដើម្ីបជំរុញ ភា ពរា ប់បញ្ច ូលទា ំងអស់គា   និង កា រចូលរួមក្ត ី ក៏កា រធ្វ ើ 
សមា ហរណកម្ម    ក្ន ុងសា  ប័ន  តជា ក្ត ី  មដដល   ះ  ូវរា រា ំង  យ សិទ្ធ ិអំណា ច 
"ចា ស់" ដលគហួងហងទុក និងគំនិតលា ក់ចំណះស   ប់ខ្ល ួនឯង  មា ន  ើនពា ស
ពញ  ដល នា ំឲ្យពិបា ក  ះ   យចំណុចខ  យផ្សងៗ ក្ន ុងរចនា សម្ព ័ន្ធ ។
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

ភា ពអា ចបន្ំុសាបា ន

 បណា្ខ  សា  ប័ននិងអង្គ កា រខា ងហិរញ្ញ វត្ថ  ុទឹក បរិសា  ន និងកា រ    លួអា កា សធា តុទា ងំ   
ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ សុទ្ធ ត  រឹងកំ  ឹសពក មិន  មទទួលយក វិធីសា ្ត   
អភិបា លកិច្ច បន្ំុសា  ះទ។

 ត  ូវកា រកា របន្ំុសាកា ន់តខា  ំងឡើង អា ចមើលឃើញច  ស់ជា ពិសស  ក្ន ុងផ្ទ រង ទឹក 
ភ្ល ៀង ដល បា នសិក     ះពួកវា មា ន សមត្ថ ភា ពបន្ំុសាទា ប ដលបង្ក ឡើង  យសា រ 
ត កង្វ ះចំណះដឹង  និងសមត្ថ ភា ព សា  ប័ន និងផ្ន កបច្ច កទស  មា នក  ិតទា ប។

 វិធីសា  ្ត ខា ងច  ប់ដលមា នលក្ខ ណៈបត់បន  ូវបា នរា រា ំង  យរចនា សម្ព ័ន្ធ ពីលើ
ចុះក  ម និងកា រ មិន  មទទួលយកកា រផា  ស់ប្ត ូរ។

 កា រអនុវត្ត តា មលក្ខ ណៈផ្សងៗន អភិបា លកិច្ច បន្ំុសា ទា មទា រនូវ សមត្ថ ភា ពផ្ន ក 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  និង បច្ច កទស  ប់   ន់ និងទិន្ន ន័យជលសា ្ត   និងអា កា សធា តុ  ប់   ន់ 
អា ច ទុក ចិត្ត  បា ន និងងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  ើ   ស់។

គណនយ្យភា ព

 គណនយ្យភា ព និងកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត ពីលើចុះក  ម  ត  បដណ្ណ ប់ ក្ន ុង 
ដំណើរ កា រ ធ្វ ើ ផនកា រ ហើយវា រា ំងស្ទ ះដល់លទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រ  ើ   ស់សា  ប័ន ព័ត៌ មា ន 
អា ច ទុក ចិត្ត បា ន និងចំណះដឹងថ្ម ីៗ។ ចំណុចនះ សង្ក ត់ធ្ង ន់ពីត  ូវកា រកា រទា ក់ទង ផ្ត ល់ 
ព័ត៌មា ន ឲ្យបា នជា ប់លា ប់អំពី បណា្ខ  សា  ប័នធ្វ ើ  សចក្ត ី ស   ច ចិត្ត  និងសចក្ត ីស   ច 
ដល បា នធ្វ ើឡើង។

 កិច្ច សន្ទ នា ពីរទិស ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងសា  ប័ន និងសា ធា រណជន គួរ  ូវជំរុញ 
ឡើង និងគួរដា ក់អនុវត្ត នូវយន្ដ កា រ គណនយ្យ ភា ពផ្សងៗ ដូចជា  កា រ  តួពិនិត្យនិងវា យ 
តម្ល អា ចទុកចិត្ត បា នជា ដើម។ បុរស  ្ត  ី  ប់រូប គួរមា ន សំឡងក្ន ងុកា រធ្វ ើសចក្ត  ីស   ច  
លើ ប   ដលពួកគបា រម្ភ    យផា  ល់  ឬតា មរយៈ សា  ប័នអន្ត រកា រី  បច  ប់នា នា  ដល  
តំណា ងឲ្យផល   ជន៍របស់ពួកគ។ អភិបា លកិច្ច ល្អ  ជួយស  ុះ ស  ួល   ជន៍ 
ខុសៗ គា   ឲ្យ ឈា នដល់កា រមូលមតិគា  ជា រួមមួយ។

កា របងចក និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់

 កា របងចក និងលទ្ធ ភា ព បា ន  ើ   ស់ធនធា នមិនស្ម ើភា ពគា   វា កា ត់បន្ថ យ សមត្ថ ភា ព 
បន្ំុសា និង ភា ពធន់ នឹង អា កា សធា តុ ។

 កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកដើម្ីបទប់ទល់នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ ចា ំបា ច់  ូវគិតគូរ 
លើ   ផ្ន កទា ំងពីរនតុល្យភា ពទឹក (ផ្ន កផ្គ ត់ផ្គ ង់  និងត  ូវកា រ)  យ   តលើ  សិទ្ធ ភា ព 
និងសមធម៌ក្ន ុងកា រ បងចកទឹក។

 កា របងចកបា ន  ឹម  ូវ និងលទ្ធ ភា ព  ើ   ស់  កប  យសមធម៌នូវ ធនធា ន 
ស   ប់ កា រចិញ្ច ឹមជីវិត ទា មទា រនូវ  កា រចូលរួមពី  ប់គា    ជា ពិសស  កា រចូលរួមរបស់ 
សហគមន៍ មូលដា  ន និង  ជា ជនងា យរង   ះបំផុត។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 លទ្ធ ភា ពទទួលបា នចំណះដឹងសម  ប អា ច កលំអឡើងបា នតា មរយៈកា របង្ក ើត វទិកា  
ព័ត៌មា ន និង  ក    ័យទា ក់ទងផ្សងៗ ដើម្ីបរក  លំហូរព័ត៌មា ន  អ្ន ក ពា ក់ ព័ន្ធ  
ទា ំងឡា យ។

៧.៤ អនុសា សន៍ និងកា រ   វ   វ  ថ្ង អនា គត

អនុសា សន៍ខា ងក  មផ្អ កលើលទ្ធ ផលនកា រវិភា គរបស់យើង និងកា រពិភា ក    ក្ន ុង អំឡុង  
ពល  សិកា្ខ  សា លា  ពិ   ះ  បល់  និងសិកា្ខ  សា លា ផ្សព្វ ផ  យ ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មកពីតា មផ្ន ក
ផ្សងៗ និង  ើន ក  ិត នអភិបា លកិច្ច ។

 យកចិត្ត ទុកដា ក់បន្ថ មទៀតក្ន ុងកា រ   ង់ដល់វិធីសា ្ត  បន្ំុសា    ដលមិននា ំឲ្យ មា ន កា រ 
 កសា  យ (  ើ   ស់ចំណា យតិច) ដើម្ីប   កា  យពួកវា ឲ្យ  ជា យន្ត កា រចំណា យ

តិចត មា ន  សិទ្ធ ិភា ពខ្ព ស់ ស   ប់ កា រ  កសា ងភា ពធន់របស់សហគមន៍។

 សា  រឡើងវិញនូវធនធា នសង្គ ម  លគឺ ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំផា  ល់ខ្ល ួន កា រផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិត 
 យ អង់អា ច កា រពឹងផ្អ កលើខ្ល ួនឯង  កា រគិតគូរពីសហគមន៍ កា រច្ន  ឌិត  និងភា ព ជា  

មា  ស់  តា មរយៈវិធីសា  ្ត ជំរុញដំណើរកា រឡើងវិញ  ដើម្ីបកសា ងឡើងវិញនូវរចនា  សម្ព ័ន្ធ  
សា  ប័នតា ម  ពណីដល  ូវបា នបំផ្ល ិចបំផា  ញ  យស ្គ   មសុីវិលរា ប់ទសវត្សរ៍។

 ជួយ   ង់ដល់ក ុមផ្ត ល់ជំនួយ   ង់ឲ្យគា   វិញ  មកក  ផ្ល ូវកា រ ដូចជា  ក ុម សន្សំ 
  ក់ និងធនា គា រ  ូវជា ដើម ដើម្ីបផ្ត ល់នូវមូល ដា  ន  ឹះរឹងមា ំ ស   ប់កា រជំរុញកា រពឹង 

ផ្អ ក លើខ្ល ួនឯង និងសហគមន៍។

 លើកទឹកចិត្ត ដល់ "កា ររៀនសូ  ដើម្ីបកា រកលំអ"  យផ្ត ល់កា រគា ំ  ផ្ន កបច្ច កទស 
និង  ហិរញ្ញ វត្ថ ុ បន្ថ មទៀតដល់សហគមន៍ និងក ុម  ឹក  ឃុំសងា្ក  ត់។  សកម្ម ភា ពនះ នឹង 
ជួយព  ឹង ភា ពច  ុះបបនចំណះដឹង កា រពិ  ធន៍ និងគំនិតច្ន  ឌិត។ កា រកសា ង 
នូវ កា រជឿទុកចិត្ត  ដលចា ំ បា ច់ស   ប់កលម្អ ភា ពពញច  ប់នចំណះដឹង នឹងជំរុញឲ្យ 
មា ន កា រ ចូលរួមកា ន់តទូលំទូលា យ ក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ត ី ស   ចចិត្ត លើកា រព  ឹង សន្ត ិសុខ 
ទឹក និងភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ។

 កសា ងសមត្ថ ភា ព  ប់  ងហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ និងធា នា ឲ្យ មា នធនធា ន 
 ប់   ន់  ស   ប់ កម្ម វិធី  ប់  ង   ះមហន្ត រា យ  ប់  ុង   យ (គិតបញ្ច ូលទា ំង 

កា រ ផ្សព្វ ផ  យ ផ្ត ល់ដំណឹងជា  មុន កា រ  ៀមខ្ល ួន កា រឆ្ល ើយតប និងកា ររីបឡើងវិញ) កា រ 
ប    បប   ហា  និភ័យ អា កា សធា តុ  ក្ន ុងផនកា រអភិវឌ្ឍន៍មូលដា  ន និងកា រ គៀងគរ 
មូលនិធិ។

 រុករកវិធីសា  ្ត ហិរញ្ញ វត្ថ ុបបថ្ម ីៗ ដូចជា  ហិរញ្ញ វត្ថ ុវិស័យឯកជនស   ប់ កា រ បន្ំុសា និង 
មូលនិធិ វិនិ  គផ្ន កអា កា សធា តុ  មទា ំងរួមបញ្ច ូលវិស័យអា ទិភា ព នកំណើន  
សដ្ឋ កិច្ច    កប  យចីរភា ព និងស   ប់ទា ំងអស់គា    ក្ន ុងក បខ័ណ  កា របង ចក 
ថវិកា  និងអភិវឌ្ឍន៍ជា តិនា ពលបច្ច ុប្បន្ន ។
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រៀបចំ និងអនុវត្ត ឲ្យកា ន់ត  សើរនូវកម្ម វិធីថ្ម ីៗ និងកា រកៀងគរមូលនិធិជា សកា  នុពលនា នា ។ កា រ 
វា យ តម្ល នះ ក៏បា នបងា  ញផងដរពីត  ូវកា រព័ត៌មា នបន្ថ មទៀត ដើម្ីបកំណត់សកម្ម ភា ពបន្ំុសា 

  តចំ  ល   ដលអា ចកា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះ និងបង្ក ើនភា ពធន់។

កា រវា យតម្ល លើ  ើនទិដ្ឋ ភា ពន ភា ពងា យរង   ះពីប   អា កា សធា តុ ពិនិត្យមើល ពី  
ផល ប៉ះពា ល់ ន ភា ពងា យរង   ះពីប   អា កា សធា តុ និងកា រ    ួលផ  រភា  ប់  នឹង លក្ខ ណៈ 
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

សដ្ឋ កិច្ច  សង្គ មកិច្ច ន  ព័ន្ធ នា នា   សិទ្ធ ភា ពន  លន  បា យ និងសា  ប័នពា ក់ព័ន្ធ  និង  ភទ  
ន យុទ្ធ សា  ្ត  ះ   យ ក្ន ងុចំ  មកតា  ជា  ើនផ្សងទៀត។ ក្ន ងុកា រវិភា គបរិបទនះ  ភា ព ងា យ  
រង   ះ  ូវបា នសន្ម ត់ថា  មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ នឹងភា ពក ីក  និងលទ្ធ ភា ព  មា នក  ិតក្ន ុងកា របា ន 

 ើ   ស់  ព្យស   ប់ចិញ្ច ឹមជីវិតដូចខា ងក  ម៖

  ព្យធម្ម ជា តិ៖ រួមមា ន លទ្ធ ភា ពគួរឲ្យជឿទុកចិត្ត ក្ន ុងកា របា ន  ើ   ស់ធនធា ន ស   ប់ 
ចិញ្ច ឹម ជីវិត ដូចជា  ទឹក និង ដី និង លទ្ធ ភា ព  ើ   ស់ធនធា នធម្ម ជា តិសំខា ន់ៗ  កប

 យ គុណភា ព ក្ន ុងបរិមា ណ  ប់   ន់ និងទា ន់ពលវលា ល្អ ។

  ព្យរូបវន្ត ៖ ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ មូលដា  ន និងសំណង់សហគមន៍ ដលចា ំបា ច់ ស   ប់ 
  ង់ជីវភា ព ដូចជា   ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត   ផ្ល ូវថ្ន ល់ សា លា រៀន និងមន្ទ ីរពទ្យ, លទ្ធ ភា ព 

បា ន  ើ   ស់ថា មពលនិងទីផ  រ និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកសា  តតា មផ្ទ ះ។

  ព្យសង្គ ម និងន  បា យ៖ ទំនា ក់ទំនងរវា ងផ្ន កអា ជីវកម្ម  និងសា  ប័នរដា  ភិបា ល 
ចំណង  ួសា រ និងវប្បធម៌  ពណី បណា្ខ  ញ/សមា គមមូលដា  ន និងសមត្ថ ភា ព
ជះ ឥទ្ធ ិពល  លើកា រស   ចចិត្ត ផ្ន ក  លន  បា យ។

  ព្យមនុស្ស៖ គុណភា ពធនធា នមនុស្ស រួមមា ន កា រអប់រំនិងសមត្ថ ភា ព  ទំនា ក់ទំនង 
និង កា រផា  ស់ប្ត ូរព័ត៌មា ន  វិញ  មក។

  ព្យហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖ ថវិកា វិនិ  គក្ន ុងសហគមន៍គិតក្ន ុងមនុស្សមា  ក់ និងចីរភា ពផ្ន ក 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ នអង្គ កា រសហគមន៍។

ទិដ្ឋ ភា ពនីមួយៗន  ព្យទា ំងនះ  ូវបា នវា យតម្ល ធៀបនឹងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យផ្ន កលទ្ធ ផល 
ដូចជា  គុណភា ព បរិមា ណ  សិទ្ធ ភា ព និងចីរភា ព ដលរួមមា នសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រឆ្ល ើយតប និង/ឬ 
រីប ឡើងវិញ ពីកា រ    ួលនា ពលអនា គត។

តា រា ង៨.១៖ ចំណា ត់ថា  ក់ន  ព្យសំខា ន់ៗ

ពិន្ទ ុ

១ មា នគមា  តខា  ំងពីរបៀបអនុវត្ត ល្អ ជា មូលដា  ន៖ គុណភា ព បរិមា ណ  សិទ្ធ ភា ព និងចីរភា ព

២ ធា តុពា ក់ព័ន្ធ ភា គ  ើននរបៀបអនុវត្ត ល្អ ជា មូលដា  ន  ូវបា នធ្វ ើ បុ៉ន្ត  មា នច   ះខ្វ ះខា តមួយ
ចំនួន

៣ ធា តុពា ក់ព័ន្ធ ភា គ  ើននរបៀបរបបអនុវត្ត ល្អ ជា មូលដា  ន  ូវបា នធ្វ ើ បុ៉ន្ត  មា នច   ះខ្វ ះខា ត
មួយចំនួនតូច

៤ ធា តុពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់នរបៀបរបបអនុវត្ត ល្អ ជា មូលដា  ន  ូវបា នធ្វ ើ ហើយក្ន ុងករណីមួយ ឬ  ើន 
ពួកវា  មា នក  ិតល្អ ជា ងក  ិតមូលដា  ន បុ៉ន្ត  មា នច   ះខ្វ ះខា តមួយ ឬ  ើន ធៀបនឹងកា រ ត  ូវ 

 យរបៀបអនុវត្ត ល្អ បំផុត

៥ ធា តុពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់នរបៀបរបបអនុវត្ត ល្អ ជា មូលដា  ន  ូវបា នធ្វ ើ ហើយក្ន ុងករណីមួយ ឬ  ើន 
ពួក វា  មា នក  ិតល្អ ជា ងក  ិតមូលដា  ន និងគា  នច   ះខ្វ ះខា ត  ះទ
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

៨.២ សូចនា ករនិងសន្ទ ស្សន៍  ើស   ប់វា ស់វង និង  ួតពិនិត្យ 
ភា ពងា យរង   ះ

ផ្ន កបនា  ប់ នឹងពិភា ក  ពីលទ្ធ ផលនសូចនា ករកា រអនុវត្ត  ស   ប់លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ  ព្យ 
សំខា ន់ៗ ដលមា នផលប៉ះពា ល់វិជ្ជ មា ន ឬអវិជ្ជ មា ន  លើសមត្ថ ភា ព  ះ   យ ស  បខ្ល ួន   
នឹង និងរីបឡើងវិញពី  ឹត្ត ិកា រណ៍វិបត្ត ិ និងនិនា  កា រអា កា សធា តុ។ កា រវា យតម្ល នះ រួមបញ្ច ូល គា   នូវ 
សូចនា ករចំនួន៥ ដលឆ្ល ុះប   ំងពី  ព្យសំខា ន់ៗ និងទិដ្ឋ ភា ពចំនួន១៧ រា ប់បញ្ច ូលទា ំង អត្ថ ិភា ព 
លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ និងនិនា  កា រ។ សូចនា ករជា ឧបករណ៍ដ៏សំខា ន់ស   ប់វា ស់ស្ទ ង់  ួតពិនិត្យ 
និងផ្ត ល់ព័ត៌មា នពីភា ពងា យរង   ះន  ព័ន្ធ មួយ និងស្វ ងរកដំ  ះ   យ។ ក ុមអ្ន កសិក   ក៏ 
បា ន ដឹងច  ស់ផងដរថា  កា របងា  ញពីភា ពរង   ះ  យ  ើសូចនា ករតិចពក ឬសា មញ្ញ ពក អា ច 
ផ្ត ល់លទ្ធ ផលមិនមា នសុពលភា ព។ ភា ពងា យរង   ះ ជា បា តុភូត    ួលតា មទីតា ំង និងបរិបទ 
ជា ក់ លា ក់ ជា ជា ងសា  នភា ពទូ  មួយ  យហតុនះ កា រវា យតម្ល នះបា ន   តលើទិដ្ឋ ភា ព និង 

 ព្យ ស   ប់ចិញ្ច ឹមជីវិតដ៏  ើនស្ម ុគសា  ញ  ថា  ក់មូលដា  ន និងបណា្ខ  ញនដំណើរកា រដលមា ន 
ឥទ្ធ ិពល លើភា ពងា យរង   ះ  មូលដា  ន (Barnett et al. 2008) ។

៨.២.១ លទ្ធ ផលនកា រវា យតម្ល ជា រួម៨.២.១ លទ្ធ ផលនកា រវា យតម្ល ជា រួម

ភា ពងា យរង   ះនសហគមន៍ក្ន ុងតំបន់សិក   រំពឹងថា នឹងកើនឡើងថមទៀត  យសា រ 
កា រពឹងផ្អ កយ៉ា ងខា  ំងរបស់ពួកគ  លើធនធា នទឹក ដី និង   ឈើ។ កំណើនផលប៉ះពា ល់ទា ក់ទង 
នឹង កា រ    ួលអា កា សធា តុតា មកា រព  ករណ៍ អភិបា លកិច្ច ទឹកទន់ខ  យ និងយុទ្ធ សា  ្ត ព  ឹង 
ភា ព ធន់  មា នក  ិត ធ្វ ើឲ្យសា  នភា ព វិបត្ត ិ និងហា និភ័យជា សកា  នុពល  ក្ន ុងតំបន់ទា ំង  ះ 
កា ន់ ត  មា ន សភា ពអា ក ក់ឡើង។ ចំណុចនះទំនងនឹងបង្ក ជា ប    ឈមថមទៀត ស   ប់ 
សមត្ថ ភា ព  អភិបា លកិច្ច  នរចនា សម្ព ័ន្ធ រដ្ឋ តា មបប  ពណី។

រូបភា ព៨.១៖ ពិន្ទ ុសរបុស   ប់  ព្យសំខា ន់ៗក្ន ុងកា រ   ង់កា របន្ំុសា  និងភា ពធន់
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

រូបភា ព៨.១ បងា  ញថា  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី មា នពិន្ទ ុពីទា ប  មធ្យម  លើលំដា ប់ពិន្ទ ុ ពី១ 
  ៥។ ចំណុចនះបងា  ញថា   ព្យដល  ូវកា រចា ំបា ច់បំផុត មា ន  នឹងកន្ល ង បុ៉ន្ត  ត មា ន 

គមា  តខា  ំងផ្ន កគុណភា ព (ឧទា ហរណ៍ កា រចូលរួមជា សា ធា រណៈមិនទា ន់ដល់ស្ត ង់ដា ) បរិមា ណ 
(ឧទា ហរណ៍ មូលនិធិ និងធនធា នមនុស្សមិន  ប់   ន់)  សិទ្ធ ភា ព (ឧទា ហរណ៍ លទ្ធ ផល ទា ប 
ន កា រចា ត់វិធា នកា រ) និងចីរភា ព (កា របងចកធនធា នមា នក  ិតទា ប)។

 ព្យហិរញ្ញ វត្ថ ុ មា នពិន្ទ ុទា បជា ងគក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ងំបី។ លទ្ធ ផលនកា រ វា យតម្ល ក្ន ុង 
ជំពូក៥ បងា  ញថា  ថវិកា ឃុំ  ទា បខា  ំង  លគឺ  មា ណ១ដុលា  រ ស   ប់សមា ជិកឃុំមា  ក់ ហើយ
សហគមន៍កសិករ  ើ   ស់ទឹកភា គ  ើន មិនអា ច  មូលថ្ល សវា   ច  ពទ។ កសិករ និង  
អ្ន ក  ើ   ស់បា នត្អ ូញត្អ រពីភា ពមិនគួរឲ្យទុកចិត្ត  នសវា   ច  ពនះ ហើយមា នអា រម្ម ណ៍ថា 
ទឹកគួរតអា ច  ើបា ន  យឥតគិតថ្ល ។  ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត   ស្ទ ឹងជីនិត មា នដំណើរកា រល្អ ខា ងផ្ន ក 

 មូលថ្ល សវា   ច  ព  យអ្ន ក  ើ   ស់មា នឆន្ទ ៈក្ន ុងកា របង់ថ្ល ទឹក   ះ FWUC   
ទី  ះ អា ចបំពញតា មត  ូវកា រទឹករបស់ខ្ល ួនស្ទ ើរតទា ំង  ុង។ បុ៉ន្ត  សា  នភា ពផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង 
ស្ទ ឹង ជីនិត ជា រួម មិនសូវមា នលក្ខ ណៈអំ  យផលដល់  គជ័យទ។

 ព្យមនុស្ស មា នពិន្ទ ុទា បបំផុតលំដា ប់ទីពីរស   ប់ផ្ន កទា ំងអស់ដលបា នយក ម ក សិក  ។ 
រងា  ស់ យកមកសិក   រួមមា ន ធនធា នមនុស្ស  កប  យគុណសម្បត្ត ិ លទ្ធ ភា ពទទួលបា ន កា រ 
កសា ង សមត្ថ ភា ព និងកា រផ្ទ រចំណះដឹង។ កា រទទួលបា នព័ត៌មា ន មា នក  ិតទា ប ទា ក់ទងនឹងកា រ 
ឲ្យ ដំណឹងជា មុន និងកា រព  ករណ៍អា កា សធា តុស   ប់ធ្វ ើផនកា របងចកទឹក  តិទិនដា ំដុះ និង 
កា រ  ើសរីសពូជដលធន់ល្អ ។

៨.២.២ អត្ថ ិភា ព និងលទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់  ព្យសំខា ន់ៗ៨.២.២ អត្ថ ិភា ព និងលទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់  ព្យសំខា ន់ៗ

តា មកា រពិនិត្យមើលលំអិត  លើទិដ្ឋ ភា ពទា ំង១៧ ក្ន ុងកា រវា យតម្ល  និងដលបា ន បងា  ញ 
ក្ន ុងរូបភា ព៨.២ បា នឲ្យដឹងថា  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបីជួប  ទះនូវប    ឈម  ដៀងៗគា   
ផ្ន ក  អា កា សធា តុ និងបរិសា  ន និងភា ពក ីក ីផ្ន ក  ព្យធន ជា ពិសស កង្វ ះធនធា នមនុស្ស និង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  ព្យសកម្ម ទា ំង   ំ មា នលើកមកពិភា ក  លំអិតបន្ថ មទៀត  ក្ន ុងផ្ន កបនា  ប់។
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សមា្គ  ល់៖ CIB៖ ថវិកា វិនិ  គសហគមន៍ WASH៖ ទឹក និងអនា ម័យ
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

៨.២.២.១  ព្យធម្ម ជា តិ

ទឹក និងដី  ូវបា នចា ត់ទុកជា  ព្យធម្ម ជា តិសំខា ន់ពីរ ហើយ  ូវបា ន  ើដើម្ីបបំពញត  ូវ
កា រក្ន ុងផ្ទ ះ ឧស  ហកម្ម  និងបរិសា  ន។

ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ បន្ត ជួប  ទះប   សន្ត ិសុខទឹក  ះបីជា មា នកា រវិនិ  គ  ើនលើកា រស្ត ុក
ទឹក អា ងស្ទ ឹង និង  ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត   ក្ត ី។ ផ្អ កតា មស្ថ ិតិ ធនធា នទឹកហា ក់អា ចទា ញយកមក  ើ   ស់
ដើម្ីបបំពញត  ូវកា រក្ន ុងគ   ងជា  ើន  ស្ទ ឹង  ធិ៍ សា ត់ (ជំពូក៤)។ បុ៉ន្ត  ក្ន ុងភា ពជា ក់ស្ត ង 
លទ្ធ ភា ពទទួលបា នទឹក  ើ   ស់   ប់សហគមន៍ និងកសិករមួយចំនួនអា ច  បន្ត ជា ប    

 យសា រកង្វ ះហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ   ច  ព  ឹម  ូវ ចមា  យឆា  យពីដី     ភពទឹក និង
កង្វ ះ កា របងចងទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវក្ន ុងចំ  មអ្ន ក  ើ   ស់ (MK16 2013)។

លទ្ធ ផលនកា រវា យតម្ល តុល្យភា ពទឹក  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់បងា  ញថា  អត្ថ ិភា ពទឹក នឹង មា ន 
ក  ិត ទា ប យា៉ ងខា  ំង ស   ប់ត  វូកា រធ្វ ើ   ចំកា រ សូម្ីបតក្ន ងុសា  នភា ព បច្ច បុ្បន្ន  ដលមា ន ត  វូ កា រ 
ទឹក   ច  ព  រដូវ   ំង ខ្ព ស់ជា ងបរិមា ណទឹកដលមា នក្ត ី។ ហតុនះ ដំណា ំមួយចំនួន អា ច 
នឹងមិនទទួលបា នទឹក  ប់   ន់ទ  ដំណា ក់កា លដ៏សំខា ន់ស   ប់កា រលូតលា ស់របស់ពួកវា ។
តួយា៉ ង អំឡុងពលសំខា ន់នកា រលូតលា ស់របស់ដំណា ំ  ូវ គឺ  ដំណា ក់កា លបន្ត ពូជ និង 
ដំណា ក់កា ល  ូវទំុ។ កា រអា ក់ខា នក្ន ុងកា រ   ច  ព អា ចកា ត់បន្ថ យទិន្ន ផល  ូវ និងបង្ក ើន 
ហា និភ័យ ន កា រ ខូចខា តដំណា ំ  ូវ (IRRI 2007)។

សន្ត ិសុខទឹក  ខត្ត  ធិ៍ សា ត់ នឹងរងកា រគំរា មកំហងបន្ថ មទៀតពី៖ 

 កា រព  ីកដីស   ប់ធ្វ ើ     ំង និង   វស  ធំហួសហតុពក

 កា របន្ត  និងផនកា របង្វ រទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងដល  ក្បរៗ  ះ

 កំណើនភា ពមិនអា ចទា យទុកមុនបា នពីអត្ថ ិភា ពទឹកតា មពលវលា ខ្ល ះៗ  ទីតា ំង មួយ 
ចំនួន

 កំណើនតំបន់   ច  ពលើសពីអត្ថ ភិា ពទឹក គួបផ្ំសនឹងកា រខា តបង់ទឹកក្ន ងុពល បង្វ រ ទឹក 
 យសា រតរំហួតរំភា យចំហា យទឹក និង  ឡា យចកចា យទឹកដលមា ន គុណភា ពអន់

 អវត្ត មា នព័ត៌មា នសំខា ន់ៗ ស   ប់ជួយ   ង់ដល់កា រធ្វ ើផនកា រ កា របងចក និង 
 ើ   ស់ទឹក

 កង្វ ះយន្ត កា រសម  ប  (កា ររៀបចំអា ងស្ទ ឹង ផនកា រអា ងស្ទ ឹង) ស   ប់កា របងចក 
ទឹក និងព  ឹងអនុវត្ត ន៍ច  ប់។

ស្ទ ឹង   បា ក់ មា នពិន្ទ ុទា បជា ងគលើផ្ន កសន្ត ិសុខទឹក   ះស្ទ ឹងនះស្ទ ើរតគា  នទឹក    រដូវ 
  ំង។ សហគមន៍មូលដា  ន  ឈមនឹងកា រខ្វ ះទឹកស   ប់  ើ   ស់ និង   ច  ព ទា ំងក្ន ុង  រដូវ 
  ំង និងតា មពលខ្ល ះៗក្ន ុងរដូវវស  ។ មកទល់បច្ច ុប្បន្ន  មិនមា នកា រវិនិ  គជា ដំុកំភួនលើ រចនា  

សម្ព ័ន្ធ ទឹកចម្បងៗទ គឺមា នតសំណង់ឈើ និងសំណង់ប ្ខ  ះអា សន្ន  ដលសា ងសង់ឡើងជា  
ចម្បង  យ សហគមន៍មូលដា  ន និងមន្ទ ីរធនធា នទឹកនិងឧតុនិយមខត្ត ។ គ   ង   ច  ព មា ន 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

សភា ព  ទន់ខ  យដលកសា ងឡើងក្ន ុងរបបខ្ម រក ហមពីឆា  ំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩  យមិនមា ន 
 តិបត្ត ិកា រ និងកា រថទា ំ  ប់   ន់ទ។

ដូចបា នពិភា ក  ក្ន ុងជំពូក៣ គរំពឹងថា ស្ទ ឹង   បា ក់ នឹងជួប  ទះប   ទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ បង្ក ឡើងពី 
កំណើនទំហំ និងភា ពញឹកញា ប់នទឹកជំនន់ និង   ះរា ំងស្ង ួត។ ប   ផ្ន កបរិសា  នទា ំងនះ នឹងកា ន់ 
ត  មា នសភា ពអា ក ក់ឡើង  យសា រ កង្វ ះកា រវិនិ  គដើម្ីបសា  រឡើងវិញនូវ  ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត  
ចា ស់ៗ កង្វ ះកា របងចកទឹកឲ្យបា ន  ឹម  ូវ និងកង្វ ះកា រធ្វ ើផនកា រ។

ទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ងទឹក  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព រា ប់បញ្ច លូទា ងំផ្ន កបរិមា ណ គុណ ភា ព
 សិទ្ធ ភា ព និងចីរភា ព ស្ទ ឹងជីនិតហា ក់បា នពិន្ទ ុ  សើរជា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងដទ  ទៀត។ វា  ជា   

លទ្ធ ផល   ន  ព័ន្ធ   ច  ពបបទំនា ញផនដី ដលផ្ត ល់ទឹកក្ន ុងលក្ខ ណៈគួរឲ្យទុក ចិត្ត   បា ន  ដល់ 
កសិករ   ក្ន ុងគ   ង   ច  ពចំនួនបី។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី ជំពូក២ បងា  ញថា  គ   ង   ច  

 ព  ចំនួន ៤៧ ផ្សងទៀត  តមា នជួប  ទះប    ។ ជា រួមមក សន្ត ិសុខទឹក   ស្ទ ឹង  ជីនិត  រង កា រ   
គំរា ម  កំហ ង ពី កា រព  ីក  ព័ន្ធ   ច  ព កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងភា ព អន់ខ  យ ន កា រ 
រចនា  រៀបចំ និងថទា ំអា ងស្ត ុកទឹក។ លើសពីនះទៀត ប   ជីជា តិដី កំពុងធ្វ ើឲ្យ ផលិតភា ព  ូវ 
ថយ ចុះ។ កា រអភិវឌ្ឍគ   ង   ច  ពចំនួន១៧  ផ្ន កខា ងលើនផ្ទ រងទឹក ភ្ល ៀង   ធិ៍ សា ត់ 
ក៏ រំពឹង ថា  នឹងបង្ក ជា ប   ខ្វ ះទឹកធ្ង ន់ធ្ង រ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស្ទ ឹងជីនិត ដលនឹង ដា ក់ សំពា ធ យា៉ ង ខា  ំង  
លើ  កា រ បងចកទឹក និងគុណភា ពទឹក។

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី កំពុងជួប  ទះប    ទផ្ន កធនធា នដី  យកសិករ  ូវ  ឈម 
មុខនឹងកា រកា ត់បន្ថ យ ដីដា ំដុះ  យសា រត កំណើនទំហំ  ួសា រ និង កា រលក់ដីធ្ល ីដើម្ីប  ះ   យ 
ភា ពក ីក  និងចំណា យលើប   សុខភា ព (RGC 2012)។ ឧបសគ្គ ផ្ន កធនធា នធម្ម ជា តិ មា ន 
សភា ព កា ន់តអា ក ក់ឡើង  យសា រកា រ    ួលអា កា សធា តុ (កំណើន   ះទឹកជំនន់ និង 

  ះ  រា ំងស្ង ួត) និងអភិបា លកិច្ច អន់ខ  យ។ កំណើនទំហំ និងភា ពញឹកញា ប់នលំហូរអតិបរមា  
និង ទឹកជំនន់កើតចញពីលំហូរនះ នឹងធ្វ ើឲ្យខូចខា តផ្ទ ះសំបង ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ដំណា ំ និង  ព្យ 
សដ្ឋ កិច្ច ។

៨.២.២.២  ព្យរូបវន្ត 

 ព្យរូបវន្ត  ចកចញជា   ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត   មធ  បា យដឹកជញ្ជ ូននិងផ្ល ូវថ្ន ល់ សា លា រៀន 
និង មន្ទ ីរ សុខភា ព និងលទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និងអនា ម័យល្អ ។

ទា ក់ទងនឹង លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ សំខា ន់ៗ ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង ស្ទ ឹង 
 ធិ៍ សា ត់ មា នពិន្ទ ុខ្ព ស់ជា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងពីរទៀតបន្ត ិច  យសា រតកា រវិនិ  គរា ប់លា នដុលា  រ 

លើ  ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត   ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនី និង  ឡា យទឹក។ ស្ទ ឹង   បា ក់ មា នពិន្ទ ុទា បជា ងគលើ 
ផ្ន ក រចនា សម្ព ័ន្ធ ស្ត ុកទឹកនិង   ច  ព។

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣ មា នពិន្ទ ុទា ប លើផ្ន កដំណើរកា រ និងកា រថទា ំហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ។ 
ពួក វា    មិនមា នកា រប    បភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ  ក្ន ុងកា ររៀបចំព  ឹងសមត្ថ ភា ពស្ត ុក និង  ះ 
ទឹក  ទ ហើយក្ន ុងពលមា នទឹកជំនន់ខា  ំង ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  ទី  ះ តងទទួលរងកា រ ខូចខា ត ជា  
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ដំណំ។ ម ៉ ងទៀត មិនមា នកា រធ្វ ើផនកា រធនធា នទឹក និងកា រអភិវឌ្ឍដលមា នលក្ខ ណៈរួមបញ្ច ូល
គា   និងផ្អ កលើព័ត៌មា ន  ឹម  ូវទ ដលបណា្ខ  លឲ្យមា ន កា រ  ើ   ស់ទឹកក្ន ុងលក្ខ ណៈមិន  ឹម  ូវ 
និង កា រអភិវឌ្ឍដលមិនមា នចីរភា ព។

សហគមន៍ដលរស់  តំបន់ដា ច់  យា លផ្ន កខា ងលើនផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង និងតំបន់ភ្ន ំ ហា ក់   
មា ន  លទ្ធ ភា ព តិចតួចបំផុត ក្ន ុងកា របា ន  ើ   ស់  ឿងស  ួលកា រផ្ន កសង្គ មសំខា ន់ៗ ដល 
រ ួមមា ន សា លា រៀន  ឹះសា  នសុខភា ព និងកន្ល ងស ្គ   ះបនា  ន់ឬផ្ត ល់ជំនួយពលជួប   ះ 
មហន្ត រា យ ដូចជា  ទីជ  កពលមា ន   ះទឹកជំនន់  កបងចកជំនួយជា ដើម។ តំបន់ដលពិបា ក 
នឹង   ចូល  ដល់ទា ំងនះ ទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ និងជំនួយ   ង់តិចជា ងគ   ះអ្ន ក 
ធ្វ ើ កា រ   ស   ចចិត្ត  និងទីភា  ក់ងា រអភិវឌ្ឍន៍នា នា  មិនទា ន់មា នលទ្ធ ភា ពទំនា ក់ទំនង  កា ន់ទីតា ំង  
ទា ំង  ះ    ឲ្យ  ួលបួល  ឡើយទ (ជំពូក៧)។

 ះបីលទ្ធ ផលនកា រវា យតម្ល  កប  យកា រចូលរួម (ជំពូក៥) បងា  ញថា  មិនមា ន ប    
អ្វ ីទ ទា ក់ទងនឹង ទឹកស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះក៏  យ ក៏គុណភា ពទឹក  តជា ប   សំខា ន់ 
ចំ  ះ សុខភា ពមនុស្ស និងផលិតភា ព  ព័ន្ធ អកូឡូសុី។ ហតុនះ កា រលើកកម្ព ស់លទ្ធ ភា ពទទួល 
បា នទឹក  ើ   ស់តា មផ្ទ ះ  យកា ត់បន្ថ យពលវលា ធ្វ ើដំណើរ  យកទឹក និងធា នា គុណភា ពទឹ
កស   ប់មូលហតុសុខភា ព គឺជា កតា  សំខា ន់មួយ។ របា យកា រណ៍លទ្ធ ផលអភិវឌ្ឍន៍  កប  យ   
ចីរភា ព របស់រដា  ភិបា ល (RGC 2012) បា នកត់សមា្គ  ល់ថា  វិបត្ត ិផ្ន កសុខភា ព ជា  ភពចម្បង មួយ  
នភា ពងា យរង   ះ ស   ប់  ជា ជនក ីក ដលតងទទួលរងនូវ   ះថា  ក់ខ្ព ស់ពីកា ររង របួស 
និង  កា រឈឺថា្ក  ត់។ ពួកគជួប  ទះនូវប    ឈមជា  ើន ដលរួមមា ន លក្ខ ណៈនកា រងា ររបស់ 
ពួកគ ដលតងអា ចបង្ក ហា និភ័យ   ះថា  ក់ខ្ព ស់ អា ហា រូបត្ថ ម្ភ និងសន្ត ិសុខស្បៀងអន់ខ  យ កង្វ ះ 
លទ្ធ ភា ពទទួលបា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកដលមា នលក្ខ ណៈល្អ  សើរ និងអនា ម័យល្អ  និងលទ្ធ ភា ពក្ន ុង 
កា របា ន  ើ   ស់សវា សុខភា ពនិងសវា សង្គ ម  មា នក  ិត។ កា រឈឺថា្ក  ត់ ឬកា ររងរបួស តង 
នា ំ  រកកា របា ត់បង់   ក់ចំណូល និង/ឬ   ក់សន្សំ ឬកា រលក់  ព្យសម្បត្ត ិ។  មា ណ ៤០% ន 
ករណីបា ត់បង់ដីធ្ល ីរបស់  ួសា រ មា នទា ក់ទងនឹងប   សុខភា ព (RGC 2012)។

៨.២.២.៣  ព្យសង្គ ម និង  លន  បា យ

 ព្យសង្គ ម និង  លន  បា យរួមមា ន លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់និងគុណភា ព សា  ប័ន 
និង អង្គ កា រនា នា  (សា  បត្យកម្ម  និងទីភា  ក់ងា រ) ទីផ  រ (ស   ប់ទិញនិងលក់ផលិតផល) និង 
មីក ូ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬឥណទា ន បណា្ខ  ញសង្គ ម និងសមា គម ក៏ដូចជា សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រជះឥទ្ធ ិពល 
លើកា រស   ច ចិត្ត ផ្ន ក  លន  បា យ។

 ព្យសង្គ ម និង  លន  បា យ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី ចា ំបា ច់  ូវមា នកា រក លំអ 
 ើន។  ព្យទា ំងនះកំណត់នូវលក្ខ ណៈស   ប់  ប់គា   និងភា ពអើពើនឹងត  ូវកា រវិនិ  គ លើ 

 ព្យរូបវន្ត  មូលដា  ន ដូចជា   ព័ន្ធ ធា រា សា ្ត   ទំនប់ និងកា រអភិវឌ្ឍហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ទូ  ។

ទំនា ក់ទំនងសង្គ មក៏ទំនងនឹងរងផលប៉ះពា ល់ផងដរ  ពលដលទំនា ស់ទា ក់ទងនឹងទឹក 
រវា ងអ្ន ករស់  តំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ និងខា ងក  ម កា ន់តមា នភា ពតា នតឹងឡើង ជា ពិសស   
អំឡុង ពលមា ន   ះរា ំងស្ង ួតធ្ង ន់ធ្ង រ។ អត្ថ ិភា ពស្បៀងថយចុះ និងកា រ  ជង  ើ   ស់ធនធា ន 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

ដលមា នក  ិត ក៏អា ចបង្ក នូវទំនា ស់សង្គ ម និងកា រផា  ស់ទីលំ   ង់   យធំរបស់  ជា ជន ផង 
ដរ។ ហា និភ័យនភា ពចលា ចលក្ន ុងសង្គ ម និងកា រផា  ស់ទី រំពឹងថា នឹងមា នសភា ពកា ន់តអា ក ក់ 
ឡើង  ក  មលក្ខ ខណ អា កា សធា តុនា ពលអនា គត។ កំណើនកមា  ំង និងភា ពញឹកញា ប់ ន 

 ឹត្ត ិកា រណ៍អា កា សធា តុ ដូចជា  ខ្យល់ព្ុយះ ទឹកជំនន់   ះរា ំងស្ង ួត និងរលកក    នឹងបង្ក ើន កា រ 
គំរា ម កំហងដល់អា យុជីវិត និងជីវភា ពរស់    មទា ំងបង្ក ើនកា រកកើតឡើងនូវជំងឺ ឆ្ល ង (IPCC 
2007)។ សីតុណ ភា ពខ្ព ស់ជា ងមុន នឹងប៉ះពា ល់ដល់ដំណើរកា រជីវសា ្ត   និងបង្ក ើនកំហា ប់  
សា រ ធា តុ  ពុលក្ន ងុទឹកនិងខ្យល់។ ផលវិបា កផ្ន កសុខភា ពនកា រ    លួអា កា សធា តុ រួមមា ន កំណើន  
អ    កា រឈឺថា្ក  ត់/អ   មរណៈក្ន ុងតំបន់  យសា រកង្វ ះអា ហា រូបត្ថ ម្ភ  កា ររា គរួស ជំងឺ ផ្ល ូវ ដង្ហ ើម ជំងឺ 
គា ំងបះដូង ឬជំងឺដា ច់ស្ទ ះសរសឈា មក្ន ុងខួរក  ល និងជំងឺឆ្ល ងផ្សងៗទៀត (IPCC 2007)។

អភិបា លកិច្ច ល្អ   ប់ក  ិតពា ក់ព័ន្ធ   ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា កតា  ចម្បងមួយក្ន ុងកា រ ធា នា   
សមត្ថ ភា ព  របស់  ួសា រ សហគមន៍ និងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងក្ន ុងកា របន្ំុសា   ះ   យ និង រីប ឡើង វិញ ពី 
កា  រ     ួល និងវិបត្ត ិបង្ក ឡើងពីវិសមរូបអា កា សធា តុ (Walker et al. 2004)។  ះយា៉ ងណា ក្ត ី 
ជំពូក៧ បងា  ញថា  អភិបា លកិច្ច អន់ខ  យ និងប    ឈម  នឹងភា ពធន់ ឃើញមា នកើតឡើង

 ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី និង  ទូទា ំង  ទសកម្ព ុជា ។

កា ររៀបចំសា  ប័ន  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ  មា នលក្ខ ណៈដា ច់តា មផ្ន ក ហើយក 
សួងនា នា ហា ក់ធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងលក្ខ ណៈដា ច់  យឡកពីគា  ។ អភិបា លកិច្ច  មូលដា  ន មា ន 
កា រចុះខ  យ  យសា រកង្វ ះកា រផ្ទ រអំណា ច និងធនធា នឲ្យបា ន  ឹម  ូវ។ កា រធ្វ ើកា រងា ររួមគា   
ជា  ប    ឈមដ៏សំខា ន់ និង  ំដលមួយ ចំ  ះកា រព  យា ម   ះ  រកចីរភា ព  តំបន់ដល 
កា រិយា ធិបតយ្យ មា នលក្ខ ណៈដា ច់ជា អន្ល ើៗ  តា មនា យកដា  ន និងទីភា  ក់ងា រជំនា ញ (ជំពូក៧)។

៨.២.២.៤  ព្យមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ

កា រវិភា គលើ  ព្យមនុស្ស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំង៣ បងា  ញនូវប   ជា  ើន។ 
កា រ វា យតម្ល នា ពលថ្ម ីៗមួយបងា  ញថា  ចំណះដឹងបច្ច ុប្បន្ន ស   ប់កា រស   ចចិត្ត ផ្អ កលើព័ត៌មា ន 

 ឹម  ូវ និងសមត្ថ ភា ពផ្ន កវិទ  សា ្ត   និងបច្ច កទសពា ក់ព័ន្ធ   មិនទា ន់  ប់   ន់ទ 
(MOWRAM and MOE 2013)។ កា រធ្វ ើផនកា រកសិកម្ម  និង  ព័ន្ធ   ច  ព  កប  យ 

 សិទ្ធ ភា ព កា រ  ប់  ងនិងកា រពា រទឹកជំនន់ កា ររចនា អា ងស្ត ុកទឹក កា រធ្វ ើផនកា រវា រីអគ្គ ិសនី 
កា រ កសា ង ផ្ល ូវ កា រធ្វ ើផនកា រ  ះទឹក និងសកម្ម ភា ពជា  ើនផ្សងទៀត ទា មទា រនូវព័ត៌មា នបប 
បរិមា ណ ដលអា ចជឿទុកចិត្ត បា ន និង  ឹម  ូវ។ ធនធា នមនុស្សមា នជំនា ញក៏ពិបា កនឹង ស្វ ង 
រក ផងដរ ទា ំង  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ (MOWRAM and MOE 2013)។ កង្វ ះ ឬ 
លទ្ធ ភា ពទន់ខ  យ ក្ន ុងកា រទទួលបា នធនធា នមនុស្សនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុសំខា ន់ៗទា ំងនះ ជា ប     

 ឈម  ធំបំផុតមួយដលប៉ះពា ល់ដល់សមត្ថ ភា ពបន្ំុសា   មទា ំងបង្ក ើនភា ពងា យរង   ះធ្ង ន់ធ្ង រ។

៨.៣ កា របន្សុំា  និងកា រអភិវឌ្ឍ

សហគមន៍  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ំងបី ជា អ្ន កធ្វ ើ   ចំកា រ ហើយសមត្ថ ភា ព បន្ំុសា របស់ ពួកគ 
  មា ន ក  ិត។ ជីវភា ពរស់  របស់  ជា ជនមូលដា  ន និងធនធា នធម្ម ជា តិដលពកួគពឹងផ្អ ក
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

លើ ងា យទទួលរងផលប៉ះពា ល់ខា  ំងពីវិសមរូបអា កា សធា តុ និង/ឬ  ឹត្ត ិកា រណ៍អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ 
និង កា រ    ួល បង្ក ឡើងពីមនុស្ស។

ភា ពងា យរង   ះនះ រំពឹងថា នឹងកើនឡើងបន្ថ មទៀត  យសា រ  ជា ជនមូលដា  នពឹង 
ផ្អ ក  ខា  ំងលើធនធា នធម្ម ជា តិ។ កា រវា យតម្ល ភា ពងា យរង   ះផ្អ កលើអត្ថ ិភា ព និងលទ្ធ ភា ព 

 ើ   ស់ ធនធា នធម្ម ជា តិ ក៏ដូចជា  និនា  កា រកា រ    ួលនិងវិបត្ត ិនា នា  អា ចផ្ត ល់នូវរូបភា ពមា ន 
  ជន៍មួយនភា ពងា យរង   ះ។ យើងអា ច  ើវា ជា ឧបករណ៍តា មទីកន្ល ង ឬ ពលវលា  មួយ 

ស   ប់ កំណត់នូវភា ពងា យរង   ះតា មបណា្ខ  ខត្ត  ក្ន ុងពលវលា ផ្សងៗគា   កំណត់ទីតា ំង ដល 
ងា យ រង   ះបំផុត និងផ្ត ល់ព័ត៌មា នស   ប់កា ររៀបចំផនកា របន្ំុសា ។

កា រវិភា គលើទំនា ក់ទំនងរវា ងហតុ និងផលនកា រ    ួលអា កា សធា តុ ជា មួយនឹង 
កា រ    ួល ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  និងសុខុមា លភា ពសង្គ ម បងា  ញថា ៖

  សិនបើគា  នកា រ  ះ   យប   សន្ត ិសុខទឹក និងភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុទ  ះ 
សន្ត ិសុខ ស្បៀង និងថា មពល ចីរភា ពបរិសា  ន និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពក ីក  ដលជា  

 ល   អភិវឌ្ឍន៍សំខា ន់ៗរបស់កម្ព ុជា  ច  ស់ជា មិនងា យនឹងបា នស   ចឡើយ។

 ក  ពីកា រ    លួអា កា សធា តុ គ   ងវា រីអគ្គ សិនី ទំនប់ទឹកស   ប់   ច  ព និង 
សកម្ម ភា ពសដ្ឋ កិច្ច  ដូចជា  កា របំប្ល ងដី   ស   ប់  លបំណងផ្សង និងកា រ    លួន
តំបន់ទំនា បលិចទឹក  បណា្ខ  លឲ្យអត្ថ ភិា ពទឹកមា នកា រ    លួ ហើយវា នឹងប៉ះពា ល់ ដល់ 
កសិករ និងអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក  ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងទា ងំ  ះ (Keskinen et al. 2011)។

 ដើម្ីបជួយសហគមន៍  ះ   យ និងរីបខ្ល ួនឡើងវិញពីផលប៉ះពា ល់នប    ឈ
ម បច្ច ុប្បន្ន  និង  អនា គត ចា ំបា ច់  ូវមា នកា រកលំអជា បនា  ន់លើកា រ  ប់  ងផ្ន ក 
សដ្ឋ កិច្ច  និងផ្ន ករូបវន្ត របស់ទឹក  យផ្ត ល់លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ទឹកចំពលវលា  
ល្អ   ប់ ទី កន្ល ង និង  កប  យគុណភា ពនិងបរិមា ណសម  ប។ សកម្ម ភា ពនះ 

 ូវ អនុវត្ត  ភា  ប់ជា មួយនឹង កា រប  ្ជ ាបវិធីសា  ្ត ព  ឹងភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ  ក្ន ុង 
 ល   អភិវឌ្ឍន៍ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន។

៨.៣.១  ព្យរូបវន្ត ធម្ម ជា តិ៨.៣.១  ព្យរូបវន្ត ធម្ម ជា តិ

កា រ  ប់  ង  ព្យធម្ម ជា តិ និង  ព្យរូបវន្ត សំខា ន់ តា មរយៈកា រកលំអលទ្ធ ភា ពបា ន 
 ើ   ស់ អត្ថ ិភា ព និងចីរភា ពរបស់ពួកវា  ជា កតា  សំខា ន់ណា ស់។

 កា របន្ំុសា នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ និងកា រកា ត់បន្ថ យហា និភ័យ   ះ មហន្ត រា យ 
មិន អា ចអនុវត្ត ដា ច់តឯង  យមិនមា នកា រព  ឹងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  កប 

 យ កា រចូលរួម ឬកា រ  ះ   យប   ភា ពងា យរង   ះរបស់សហគមន៍ដលមា ន 
សមត្ថ ភា ព  បន្ំុសា ទា ប  ះទ។

 ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ រឹង និងអន្ត រា គមន៍ផ្ន កបច្ច កវិទ   ដូចជា  ទំនប់ អា ងស្ត ុកទឹក  ឡា យ 
បំពង់បង្ហ ូរទឹក និងមា៉ សុីនបូមទឹក គួរអនុវត្ត  បជា មួយនឹងកំណទ  ង់សា  ប័ន និង 

 លន  បា យន កា រ  ប់  ងនិងអភិបា លកិច្ច ទឹក លទ្ធ ភា ពបា ន  ើ   ស់ទឹក និង 
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

កា រ បងចកទឹក ជា មួយនឹងកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់យា៉ ងលម្អ ិត  លើចីរភា ពទឹក (ថវិកា 
ស   ប់ដំណើរកា រនិងកា រថទា ំ ធនធា នមនុស្ស)។

 កសិករ និងអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក  ូវបង្ក ើនសមត្ថ ភា ព  ប់  ងទឹកស   ប់កសិកម្ម   យ
កា ត់បន្ថ យកា រខា តបង់ទឹកក្ន ុងពល   ច  ព ជា ពិសស  រដូវ   ំង។ ម ៉ ងទៀត 
កា រកំណត់លំនា ំដា ំដុះសម  ប ក៏អា ចជួយស  ួលដល់កា របងចកធនធា នទឹក បា ន 

 ឹម  ូវ និងមា នសុវត្ថ ិភា ពផងដរ។ មន្ទ ីរធនធា នទឹកនិងឧតុនិយម មន្ទ ីរកសិកម្ម  និង 
FWUCs គួរដើរតួនា ទីយា៉ ងសកម្ម ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ជំនួយបច្ច កទសដល់កសិករ និង កា រ 

 ប់  ង ទំនា ស់។

 ក  ពីស   ប់កា រ  ើ   ស់តា មផ្ទ ះ ស្ត ុកទឹកក  មដីមួយភា គធំ  មិនទា ន់អភិវឌ្ឍ និង 
ទា ញ យក មក  ើ   ស់  ឡើយទ។ គួរអនុវត្ត គ   ងសកិ  សា កល្បងមួយអពីំកា រស្ត ុ
ក ទឹកក  មដី ជំនួសឲ្យកា រស្ត ុកទឹកលើដី (ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា របា ត់បង់ទឹក  យ សា រ 
រំហួត ទឹក)។ បុ៉ន្ត  ចា ំបា ច់  ូវមា នកា រសុើបអង្ក តបន្ថ មទៀតពីហា និភ័យនកា របំពុល 
ទឹក និង  ើ   ស់លើសកំណត់ (កា រទា ញយកទឹកក  មដី ហួសពីក  ិតតុល្យភា ព)។

 កា រធ្វ ើកា ររួមគា  រវា ង MOWRAM, MAFF និង MRD  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន ជា  
កតា  សំខា ន់មួយ ដើម្ីបជួយសហគមន៍មូលដា  នក្ន ុងកា រកលំអជីជា តិដី ផលិតកម្ម ដំណា ំ 
និងជីវភា ពរស់   តា មរយៈកា រលើកកម្ព ស់សន្ត ិសុខទឹក និង  ពលវប្បកម្ម  កសិកម្ម  
(ពិពិធកម្ម ដំណា ំ កា រ  ប់  ងជីជា តិដី និងភា ពសម  បស   ប់កា រដា ំដុះ កា រ 
ចិញ្ច ឹមសត្វ  និងវា រីវប្បកម្ម ), កា របង្ក ើតផនកា រ  ើ   ស់ដី តំបន់ដា ំដុះ និង  តិទិន 
ដា ំដុះ, កា រធ្វ ើឲ្យ  សើរឡើងនូវបច្ច កទសដា ំដុះ របៀបចិញ្ច ឹមសត្វ  និងកា រ  ប់  ងជី 
អា ចម៍ សត្វ  ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា របំភា យឧស្ម ័នមតា នចញដី    និងកា រលើកកម្ព ស់ 
បច្ច កទស   ើ   ស់ជីអា សូត ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យកា របំភា យឧស្ម ័នអា សូតអុកសុីត និង 
បង្ក ើន  ទិន្ន ផល  ូវ។

៨.៣.២ កា រព  ឹង  ព្យមនុស្ស៨.៣.២ កា រព  ឹង  ព្យមនុស្ស

សមត្ថ ភា ពទា បនធនធា នមនុស្ស និងលទ្ធ ផលអភិបា លកិច្ច អន់ខ  យបងា  ញពីត  ូវកា រ 
វិធា ន កា រ ចំណា យតិចបុ៉ន្ត មា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ ដើម្ីបជួយសហគមន៍មូលដា  នក្ន ុងកា រ  ះ   យ 
ប    អា កា សធា តុធ្ង ន់ធ្ង រ និងកា រកសា ងឬលើកកម្ព ស់អត្ថ ិភា ព  ព្យសំខា ន់ៗ និង លទ្ធ ភា ព បា ន 

 ើ   ស់ ពួកវា ។  បល់មួយចំនួនដូចខា ងក  មអា ចជួយព  ឹង  ព្យមនុស្ស៖

 កា រ  ប់  ងទឹកកា ន់ត  សើរឡើង ទា មទា រនូវកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពយ៉ា ងខា  ំង   
ថា  ក់ជា តិ ថា  ក់ក  មជា តិ និងសហគមន៍  លើកា រ  ប់  ងនិងអភិវឌ្ឍធនធា នទឹក 

 កប  យចីរភា ព និង   ង់ ដល់ជនក ីក ។

 ជំរុញកា ររៀនសូ   កា រក  បយកចំណះដឹង និងគំនិតបង្ក ើតថ្ម ី តា មរយៈកា រផ្ត ល់ ជំនួយ 
  ង់  ផ្ន កបច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុដល់សហគមន៍និងក ុម  ឹក  ឃុំ និងកា រ បង្ក ើន 

កា រ ចូល រួម ពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ប់ក  ិតក្ន ុងដំណើរកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត  ដើម្ីបព  ឹង 
ភា ពធន់ ន  ព័ន្ធ អភិបា លកិច្ច ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 ធនធា ន និងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព  តជា ត  ូវកា របនា  ន់ស   ប់ ផនកា រ  ប់  ង 
ហា និភ័យ   ះមហន្ត រា យ  ប់  ុង   យមួយ ជា ពិសសកា រផ្ត ល់ដំណឹងជា មុន កា រ 

 ៀមខ្ល ួន និងកា ររីបឡើងវិញ, កា រប    បហា និភ័យផ្ន កអា កា សធា តុ  ក្ន ុងផនកា រ
អភិវឌ្ឍន ៍  មូលដា  ន និងកា រកៀងគរមូលនិធិ  កប  យ  គជ័យ។

 ចា ំបា ច់  ូវមា ន កា រជួយ   ង់សហគមន៍និងក ុម  ឹក  ឃុំ ក្ន ុងកា រស្វ ងរកវិធីថ្ម ីៗ ដើម្ីប 
រកថវិកា  (មូលនិធិវិនិ  គលើអា កា សធា តុ មូលនិធិពីវិស័យឯកជន និងមូលនិធិ កា រ 
អភិវឌ្ឍ  បតង) និងកា រដា ក់បញ្ច ូលអា ទិភា ពកំណើន  កប  យចីរភា ព និង ស   ប់ 
ទា ំង អស់គា    ក្ន ុងក បខ័ណ អភិវឌ្ឍន៍ និងបងចកថវិកា ជា តិនា ពល បច្ច ុប្បន្ន ។

 កា រ  ប់  ងទឹក  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពនិងកា រធ្វ ើផនកា រដា ំដុះ ទា មទា រនូវ ទិន្ន ន័យ 
ច  ស់លា ស់ និងកា រព  ករណ៍អា កា សធា តុស   ប់រយៈពលវង  មុខ ដើម្ីបឲ្យអ្ន ក

 ប់  ងអា ចដឹងជា មុនពីអត្ថ ិភា ពទឹកក្ន ុង  ព័ន្ធ ស្ទ ឹង និងរចនា សម្ព ័ន្ធ ទឹក ហើយតា មនះ 
កសិករ អា ចកស  ួល  តិទិនដា ំដុះ និងកា រ  ើសរីសពូជដំណា ំ។

៨.៣.៣ កា រព  ឹង  ព្យ  លន  បា យ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ៨.៣.៣ កា រព  ឹង  ព្យ  លន  បា យ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ

វិធា នកា រខា ងក  មនះ  ូវបា នស្ន ើឡើងស   ប់កា រព  ឹងអភិបា លកិច្ច  និងកា រ  ប់  ង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖

 កា រធ្វ ើកា ររួមគា  មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់សកម្ម ភា ពជា សមូហភា ព ហើយកា រ 
ជឿ ទុកចិត្ត និងភា ពពញច  ប់ អា ចជំរុញឲ្យមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរយ៉ា ងរលូន។ ចំណុចនះ 
ប   ក់ ពីត  ូវកា រកា រជួយ   ង់ដល់កា រកសា ងបណា្ខ  ញដលអា ចយកឈ្ន ះលើ ប    
ទំនា ក់ទំនងផ្ល ូវកា រដលមនិមា នដំណើរកា រ  ក តី និងចំណា ត់កា រផ្ន កសា  ប័នដល មិន
មា នកា រស  បស  ួលល្អ  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់ក  មជា តិ។

 កា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  មូលដា  ន  តជា ធា តុសំខា ន់មួយស   ប់ព  ឹង ភា ព 
ធន់ ក្ន ុង  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី។ កា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិ  សហគមន៍ សំខា ន់
ណា ស់ស   ប់កា ររក  នូវសវា  ព័ន្ធ អកូឡូសុី   ះទីភា  ក់ងា ររដ្ឋ មិនមា នធនធា ន 
លទ្ធ ភា ព  ចូលដល់  ឬជំនា ញ ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូច  ជា ជន និងក មុដលបា នចូលរួម 
ផា  ល់តា ំងពីយូរយា រណា ស់មកហើយក្ន ុងកា ររក  ចីរភា ពធនធា ន។

 ក ុមជួយគា   វិញ  មកក  ផ្ល ូវកា រ ដូចជា ក ុមសន្ំស និងធនា គា រ  ូវ ជួយកសា ងនូវ 
ផ្ន ត់គំនិតកា ន់តរឹងមា ំក្ន ុងកា រជួយ   ង់សហគមន៍ និងកា រពឹងលើខ្ល ួនឯង  មទា ំង 
អា ចជ ំរុញគំនិតបង្ក ើតថ្ម ី  មូលដា  នទៀតផង។

 យន្ត កា រ ច  ប់ និងបទប្បញ្ញ ត្ត ិលើកា រ  ើ   ស់ទឹក និង  ព័ន្ធ បង់ថ្ល ទឹក គួរអនុម័តឲ្យ 
បា ន  ឹម  ូវ  ទូទា ំងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង។ ដើម្ីបស   ចបា ន  ល  នះ គួរមា នកា រ 
ផ្ត ល់នូវកា របណ្ណ ុះបណា្ខ  លស្ត ីពី  តិបត្ត ិកា រនិងកា រ  ប់  ងទឹក បទប្បញ្ញ ត្ត ិទឹក និង កា រ 

 ះ   យជ   ះរវា ងតំបន់ខ្សទឹកខា ងលើ និងខា ងក  ម  ឲ្យសមា ជិក FWUC។

 គា ំ  កា រងា ក  រកអភិបា លកិច្ច ទឹកមា នលក្ខ ណៈបន្ំុសា ល្អ  យ៖
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អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់អភិបា លកិច្ច  និងភា ពធន់

កា ររៀនសូ   និង  ប់  ង ដើម្ីបព  ឹងភា ពធន់តា មរយៈ របៀបវា រៈ 
 ល ន  បា យ សម្ល ឹង   ះ  មុខ និងមា នកា រគិតគូរវងឆា  យ និងកា រ  ើ   ស់ 

មរៀនទទួលបា នពីបទពិ  ធន៍ ជា ក់ស្ត ង

កា ររួមបញ្ច ូលទិដ្ឋ ភា ពនា នា ៖ ជំនា ញ   ង់ និងមធ  បា យស   ប់កា រចរចា  
និងកា រ វា យតម្ល លើសកម្ម ភា ព  ប់  ង ក្ន ុងបរិបទមួយដលមា នភា ពមិន   កដ 

 ជា  ខា  ំងអំពី មូលហតុ ផលប៉ះពា ល់ស្ម ុគសា  ញ និងផល   ជន៍នា នា ។

 លើកកម្ព ស់អភិបា លកិច្ច ទឹក  យ៖

ធា នា ថា  កំណទ  ង់វិមជ្ឈកា រ មា នអម  យយន្ត កា រ ដើម្ីបរក  កិច្ច សហកា រ 
 កប  យ  សិទ្ធ ភា ពតា មខ្សប ្ខ  យ និងខ្សទទឹង

កលំអគណនយ្យភា ពរបស់អា ជា  ធរ  ប់ក  ិត តា មរយៈយន្ត កា រផ្ល ូវកា រ និង
មិន ផ្ល ូវកា រនា នា 

កលំអនីតិវិធីបង្ក ើនភា ពជា តំណា ង  មូលដា  ន ក្ន ុងកា រពិភា ក  លើសចក្ត ី ស   ច 
ទា ក់ទងនឹងប   ទឹក

បង្ក ើនភា ពបត់បននច  ប់ និងនីតិវិធី និងព  ីកឱកា សស   ប់កា ររៀនសូ  ពី 
សង្គ ម

ទទួលសា្គ  ល់នូវតួនា ទីសំខា ន់នតួអង្គ ក  រដា  ភិបា ល និងបណា្ខ  ញសង្គ ម  ក្ន ុង 
ផ្ន ក អភិបា លកិច្ច ទឹក ជា ពិសសអ្ន កដលជួយផ្ត ល់អំណា ចដល់ក ុមងា យរង   ះ 
បំផុត។

កា រជំរុញដល់កា រទា ញយកអនុសា សន៍ទា ំងអស់   ើ   ស់ ទា មទា រនូវយុទ្ធ សា  ្ត មួយ 
ស   ប់ បញ្ច ះុបញ្ច លូអ្ន កធ្វ ើសចក្ត សី   ចចិត្ត ឲ្យចូលរួមជំរុញកា រផា  ស់ប្ត រូក្ន ងុឥរិយា បថ និងវប្បធម៌ 
ដលនឹងជួយបំលងសមត្ថ ភា ពបង្ក ើតថ្ម ី ឲ្យ  ជា សកម្ម ភា ពដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ព និងរបៀបអនុវត្ត  
ល្អ បំផុតនកា របន្ំុសា ។ ចា ំបា ច់  ូវ  ះ   យឧបសគ្គ ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ ធនធា នមនុស្ស និងរូបវន្ត  
ចំ  ះ កា រធ្វ ើផនកា របន្ំុសា  និង  ូវមា នកា រតា មដា នបន្ត លើឱកា សនា នា ដលកើតចញពីកា ររួមគា  
រវា ង  ល  អភិវឌ្ឍន៍  កប  យចីរភា ព នឹងរបៀប  ប់  ងនិង  លន  បា យដលមា ន កា រ 
រួម បញ្ច ូលរួមគា  ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 
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សនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទសសនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទស

សនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទស
Jeon Dahee

សនា  នុក មនះផ្ត ល់និយមន័យទូ  ស   ប់ វា ក្យស័ព្ទ  និងពា ក្យបច្ច កទសសំខា ន់ៗ ទា ក់ 
ទង នឹង អា កា សធា តុ ដលមា ន  ើ  ក្ន ុងសៀវ  នះ និង  ក្ន ុងកា រ  ះពុម្ព ផ  យរបស ់វិទ  សា  ន 
CDRI។ អ្ន កនិពន្ធ បា ន  ឹង   ងអស់លទ្ធ ភា ពចងក ងសនា  នុក មនះឡើង ដើម្ីបផ្ត ល់និយមន័យ 
ឲ្យ បា ន  ឹម  ូវ និងថ្ម ីទា ន់ពល។ សនា  នុក មនះបង្ក ើតឡើង ដើម្ីបទុកជា ធនធា នមួយ ស   ប់ 
អ្ន ក  ើ   ស់ជា ទូ  និងមិនមនជា  អ្ន កជំនា ញ ឯកទស។ វិទ  សា ្ត   ផ្ន កអា កា សធា តុ វា  
ស្ម ុគសា  ញ  ើន និងផា  ស់ប្ត ូរយា៉ ងលឿន ដូច្ន ះ សនា  នុក មនះ មិនអា ចចុះពា ក្យបច្ច កទស ទា ំង 
អស់ បា ន ឡើយ។ ចំ  ះព័ត៌មា នលំអិត សូមអ្ន ក  ើ   ស់សនា  នុក មនះ ពិនិត្យ   វ   វក្ន ុង 
ក  ង អត្ថ បទ  និង ឯកសា រ  ងផ្សងៗថមទៀត។

និយមន័យ  ក្ន ុងសនា  នុក មនះ ចងក ងឡើងពី  ភពផ្សងៗ។ ពា ក្យដលមា នកា រ 
ពន្យល់  ប់   ន់ គឺបា ន  ង់យកមកដា ក់បញ្ច ូលទា ំង  ុង រីឯពា ក្យផ្សងទៀត គឺមា នកា រក 
ស  ួល  បន្ថ ម ដើម្ីបជួយឲ្យអ្ន ក  ើ   ស់ មិនមា នជំនា ញឯកទសអា ចយល់បា នងា យ។ រា ល់ពា ក្យ 

  ក្ន ុង សនា  នុក មនះ មា នកា រ  ងដល់ ឯកសា រ និងសា  ប័ន  ភពដើមរបស់វា ។

ទឹកជំនន់ក្ន ុងវដ្ត ១០០ឆា  ំ (100-year flood)ទឹកជំនន់ក្ន ុងវដ្ត ១០០ឆា  ំ (100-year flood)៖ ទឹកជំនន់ដលមា ន  ូបា បី៊លីត ១% នកា រ 
កើតឡើង ស្ម ើនឹង ឬលើសពី ក  ិតជា ក់លា ក់  ក្ន ុងឆា  ំណា មួយ។ គអា ច  វា ម ៉ ងទៀតថា  
ទឹក ជំនន់  ល។1

បន្សុំា បន្ំុសា ៖  ក្ន ុង  ព័ន្ធ មនុស្ស នះជា ដំណើរនកា រកត  ូវ  តា ម អា កា សធា តុ ជា ក់ ស្ត ង 
ឬរំពឹងទុក និងឥទ្ធ ិពល នអា កា សធា តុ  ះ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យផលអា ក ក់ ឬទា ញយក   ជន៍ 
ពីឱកា សនា នា ។  ក្ន ុង  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ វា ជា ដំណើរនកា រកត  ូវ  តា មអា កា សធា តុជា ក់ស្ត ង
ឬ រំពឹងទុក និងឥទ្ធ ិពលនអា កា សធា តុ  ះ។ អន្ត រា គមន៍មនុស្ស អា ចជួយស  ួលដល់កា រកត  ូវ

 តា មអា កា សធា តុរំពឹងទុក។2

ចម្ល ើយតបផ្ន កបន្សុំា ចម្ល ើយតបផ្ន កបន្ំុសា ៖ ចម្ល ើយតបផ្ន កបន្ំុសាអា ចកា ត់បន្ថ យភា ពងា យរង   ះ តា ម រយៈ 
កា រ កា រពា រទល់នឹង សា  នភា ពអា ក ក់នា នា  ហើយក៏អា ចបង្ក ើនភា ពធន់ និង/ឬ សមត្ថ ភា ព បន្ំុសា តា ម 
រយៈកា រកស  ួល ផលិតកម្ម និងកា រ  ើ   ស់ ដើម្ីបឲ្យកា ន់តសម  ប  នឹងអា កា សធា តុ។3

សមត្ថ ភា ពបន្សុំា សមត្ថ ភា ពបន្ំុសា ៖ កា រគួបផ្ំសនកមា  ំង លក្ខ ណៈពិសស និងធនធា ន ដលបុគ្គ ល 
សហគមន៍ សង្គ ម ឬអង្គ ភា ព អា ចរកបា ន ហើយដលពូកគអា ចអា ច  ើ   ស់ដើម្ីប  ៀម រៀបចំ 
និងធ្វ ើសកម្ម ភា ព សំ  កា ត់បន្ថ យ ផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ន បន្ធ ូរបន្ថ យផលអា ក ក់ ឬទា ញ យក 

  ជន៍ ពីឱកា សនា នា ។4

អភិបា លកិច្ច បន្សុំា អភិបា លកិច្ច បន្ំុសា ៖ ជា ក បខ័ណ   វ   វកំពុងវិវត្ត  មុខ ស   ប់កា រវិភា គពីមូលដា  ន  ឹះ 
សង្គ ម សា  ប័ន សដ្ឋ កិច្ច  និងអកូឡូសុីនអភិបា លកិច្ច  ើនក  ិតដលស   ច  គជ័យក្ន ុង
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

កា រ កសា ងភា ពធន់  នឹង ប     ឈមបង្ក ឡើង  យកា រ    ួលនពិភព  ក គួបផ្ំសនឹង 
កា របន្ំុសា  ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុីដ៏ ស្ម ុគសា  ញ។5

Aquifer (  ទា ប់ផ្ទ ុកទឹក)Aquifer (  ទា ប់ផ្ទ ុកទឹក)៖  ទា ប់អា ច   បទឹកនសិលា ដលមា នផ្ទ ុកទឹក  ខា ងក្ន ុង។ 
បរិមា ណ ទឹក  ក្ន ុង  ទា ប់ aquifer មា នកា របំពញវិញ  យផា  ល់តា មរយៈទឹកភ្ល ៀង ទឹកស្ទ ឹង 
និង ទឹក បឹងក្ន ុងតំបន់  ះ ហើយអ   នកា របំពញវិញ    ួល  តា មសមត្ថ ភា ព   បទឹកន 
សិលា   និងដីដល  ពីលើវា ។6

ជីវច  ុះជីវច  ុះ៖ ភា ព    ួលខុសប្ល កគា  ក្ន ុងចំ  មសរីរា ង្គ មា នជីវិត  លើដី ក្ន ុងទឹក និង 
ក្ន ុង  ព័ន្ធ អកូឡូសុី ផ្សងទៀត។ ជីវច  ុះ រួមមា ន ភា ព    ួល  ក  ិត ហ្ស៊ន អំបូរ និង  ព័ន្ធ  
អកូឡូសុី។7

ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង៖ តំបន់ដលមា នទឹកហូរចុះតា ម  ះ ចូល  ក្ន ុងអូរ ស្ទ ឹង ឬបឹង។8

កា រ    ួលអា កា សធា តុកា រ    ួលអា កា សធា តុ៖ កា រ    ួល  ក្ន ុងសភា ពនអា កា សធា តុដលអា ច កំណត់ 
ឃើញ (ឧទា ហរណ៍  យកា រ ធ្វ ើតស្ត ផ្ន កស្ថ ិតិ) តា មរយៈកា រ    ួលមធ្យមភា គ(mean) និង/ឬ 
លក្ខ ខណ អា កា សធា តុ និងដល កើតមា នឡើងក្ន ុងរយៈពលយា៉ ងវង (ជា ទូ  រា ប់ទសវត្សរ៍ ឬវង 
ជា ង  ះទៀត)។ កា រ    ួលអា កា សធា តុ អា ចបណា្ខ  លមកពីដំណើរកា រធម្ម ជា តិ ឬកា រ    ួល 
បង្ក  ឡើង  យសកម្ម ភា ពមនុស្ស  ក្ន ុងធា តុផ្ំសន បរិយា កា ស ឬ  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ដី។9

ផលប៉ះពា ល់នកា រ    ួលអា កា សធា តុផលប៉ះពា ល់នកា រ    ួលអា កា សធា តុ៖ ឥទ្ធ ិពលនកា រ    ួលអា កា សធា តុ   លើ 
 ព័ន្ធ  មនុស្ស និង ធម្ម ជា តិ។ ផលប៉ះពា ល់ជា សកា  នុពល គឺជា  ផលប៉ះពា ល់ ទា ំងឡា យដល អា ច 

កើត    មា នឡើង  សិនបើមិនចា ត់វិធា នកា រផ្ន កបន្ំុសាទ  ះ។ ផលប៉ះពា ល់បន្សល់ទុកជា ផល ប៉ះ 
ពា ល់  នកា រ    ួលអា កា សធា តុ ដលកើតមា នឡើង  ះបីមា នកា រអនុវត្ត វិធា នកា របន្ំុសាក្ត ី។10

ភា ពអន្ត រា យផ្ន កអា កា សធា តភា ពអន្ត រា យផ្ន កអា កា សធា តុ៖ សំ  លើកា រប៉ះទង្គ ិចផ្សងៗ ដូចជា  ទឹកជំនន់ (កើត ឡើង 
ឆា ប់រហ័ស) និងភា ពតឹងតងនា នា  ដូចជា  កា ររា ំងស្ង ួត ឬកា រ    ួលលំនា ំទឹកភ្ល ៀង (កើតឡើង 
យឺតៗ)។11

មូ៉ដលអា កា សធា តមូ៉ដលអា កា សធា តុ៖ ឧបករណ៍   វ   វស   ប់សិក   និងធ្វ ើ   ប់សា កមើលតា ម 
អា កា សធា តុ ដលមា នទា ំង កា រព  ករអា កា សធា តុ  ចា ំខ តា មរដូវ និងពីមួយឆា  ំ  មួយឆា  ំ។12  

កា រ សិក  នះ មា ន  ើមូ៉ដលអា កា សធា តុ ដូចខា ងក  ម៖

ArcSWAT ArcSWAT (ឧបករណ៍វា យតម្ល ដី និងទឹក)៖ មូ៉ដលជលសា ្ត  រូបវ័ន្ត  ើ   ស់
ស   ប់  តា ងឲ្យ ភ្ល ៀងធា  ក់-កា រហូរចុះ និងស   ប់ព  ករផលប៉ះពា ល់នកា រ    ួលក្ន ុង 
អា កា ស ធា តុ និងក្ន ុងរបៀបរបប  ប់  ងនិង  ើ   ស់ដី  លើលក្ខ ណៈធា រា សា ្ត   និង 
គុណភា ព ទឹក  ក្ន ុងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀង និងអា ងស្ទ ឹង។13

CroPWatCroPWat៖  ព័ន្ធ   ង់កា រស   ចចិត្ត ជា ក់ស្ត ង បង្ក ើតឡើង  យ នា យកដា  ន 
ទឹក និងដី នអង្គ កា រ FAO ដលកសិករសា្គ  ល់  ើនថា  ងា យ  ួលស   ប់កា របា៉ ន់សា  ន ពី 
ត  ូវកា រទឹកស   ប់ដំណា ំ ផ្អ កតា មរបៀបអនុវត្ត ខុសៗគា  នកា រ   ច  ព។14
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សនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទសសនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទស

ECHAM ECHAM (European Community-Hamburg)៖ មូ៉ដលអា កា សធា តុសកល  
បា ន មក ពី កា រក ស  ួល មូ៉ដលរបស់មជ្ឈមណ លសហភា ពអឺរុ៉ប ស   ប់កា រព  ករធា តុ 
អា កា ស ក្ន ុងរយៈពលមធ្យម។15

IQQM IQQM (មូ៉ដលធ្វ ើ   ប់សា កមើលគុណភា ព និងបរិមា ណទឹករួមគា  )៖ មូ៉ដលធ្វ ើ 
  ប់ តា មលំហូរទឹកស្ទ ឹង ដលដំបូងឡើយបង្ក ើតឡើងស   ប់អា ងទឹក Murray—Darling 

  ទសអូ    លី។16

PRECIS PRECIS (កា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នពីអា កា សធា តុក្ន ុងតំបន់ ស   ប់កា រសិក  ពី
ផល ប៉ះ ពា ល់)៖  ព័ន្ធ មូ៉ដល ធ្វ ើ   ប់តា មអា កា សធា តុក្ន ុងតំបន់ បង្ក ើតឡើង  យ 
មជ្ឈមណ ល UK Met Office Hadley Centre for Climate Science and Services។17

SEA START SEA START (  ព័ន្ធ ស   ប់កា រវិភា គ   វ   វ និងបណ្ណ ុះបណា្ខ  ល  អា សុី 
អា គ្ន យ៍)៖ បណា្ខ  ញសកលជួយ   ង់ដល់កា រ   វ   វពហុវិស័យស្ត ីពី អន្ត រកម្ម រវា ង 
មនុស្ស នឹងបរិសា  ន។18

URBS URBS (  ព័ន្ធ អា ងស្ទ ឹងប  ួបប  ួម)៖ មូ៉ដលបងា  ញរបា យភ្ល ៀងធា  ក់-កា រហូរចុះ 
ដល អា ច ផ្ត ល់ ព័ត៌មា នពីកា រ    ួលភ្ល ៀងធា  ក់តា មតំបន់ និងតា មពលវលា ។19

WEAP WEAP (កា រវា យតម្ល  និងធ្វ ើផនកា រទឹក)៖ ក បខ័ណ  ើមូ៉ដលច  ុះ ស   ប់ 
វា យ តម្ល  ពីភ្ល ៀងធា  ក់-កា រហូរចុះ និងធ្វ ើផនកា រធនធា នទឹក  យ  ើ   ស់ទិន្ន ន័យ 
អា កា សធា តុតា មពលវលា  ដើម្ីប បា៉ ន់សា  នពីកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក (កា រហូរចុះពីទីជ   ល) និង 
ត  ូវ កា រទឹក (រំហួតរំភា យចំហា យទឹកពី ដំណា ំដា ំដុះ)។20

ហា និភ័យអា កា សធា តុហា និភ័យអា កា សធា តុ៖ ហា និភ័យជា ភា ពអា ចកើតមា ន  ឹត្ត ិកា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ ពា ក់ព័ន្ធ នឹង 
អា កា សធា តុ និងផលវិបា ក ជា សកា  នុពលរបស់វា ។ ហា និភ័យស្ម ើនឹង  បូា បី៊លីតនមុខស ្ញ    ះ 
ថា  ក់ នអា កា សធា តុ គុណនឹង ភា ពងា យរង   ះន  ព័ន្ធ ជា ក់លា ក់ណា មួយ។21

ភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុភា ពធន់នឹងអា កា សធា តុ៖  ពលសំ  លើ  ព័ន្ធ ធម្ម ជា តិ វា ជា បរិមា ណនកា រ    ួល 
ឬ កា ររំខា នដល  ព័ន្ធ អកូឡូសុីណា មួយអា ច   ំ  បា ន និង  តអា ចរក  មុខងា រជា មូលដា  ន 
របស់ វា ។  សិនបើសំ  លើ  ព័ន្ធ មនុស្សវិញ ជា ទូ  ភា ពធន់មា ននិយមន័យដូចសមត្ថ ភា ព 
បន្ំុសា ដរ។22

ភា ពរួសនអា កា សធា តុភា ពរួសនអា កា សធា តុ៖ កំណើនសីតុណ ភា ពមធ្យមដលអា ចកើតឡើង បនា  ប់ពីមា ន 
កំណើន   ១ ជា  ២ នកំហា ប់ឧស្ម ័នកា បូនិច ធៀបនឹង ក  ិត  មុនសម័យបដិវត្ត ន៍ឧស  ហកម្ម ។23

វិសមរូបអា កា សធា តុវិសមរូបអា កា សធា តុ៖ សំ  លើភា ពខុសគា  នសា  នភា ពជា មធ្យម (mean) និងស្ថ ិតិ ផ្សង 
ទៀត (ដូចជា  គមា  តស្ត ង់ដា  កា រកើតមា ន  ឹត្ត ិកា រណ៍ធ្ង ន់ធ្ង រ) នអា កា សធា តុ   ប់ខា  តន
ទីកន្ល ង និងពលវលា  ហសួពី  ឹត្ត ិកា រណអ៍ា កា សធា តុនីមួយៗ។ វិសមរូបអា ចកើតឡើង  យ សា រ 
ដំណើរកា រ ធម្ម ជា តិ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ អា កា សធា តុ (វិសមរូបផ្ទ ក្ន ុង) ឬកា រ    ួលកមា  ំងជំរុញពីខា ង
ក   បង្ក   យធម្ម ជា តិ ឬ មនុស្ស (វិសមរូបខា ងក  )។24
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

ពិពិធកម្ម ដំណា ំពិពិធកម្ម ដំណា ំ៖  ព័ន្ធ ដា ំដុះដលក្ន ុង  ះ ដំណា ំខុសៗគា  មួយចំនួន  ូវបា នដា ំ   ក្ន ុង 
តំបន់  ទូ  តមួយ ហើយអា ចមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរឆា  ស់គា  ពីចំកា រមួយ  ចំកា រមួយ ពីមួយឆា  ំ   មួយ 
ឆា  ំ។25

 តិទិនដា ំដុះ តិទិនដា ំដុះ៖ បញ្ជ ីដំណា ំស្ត ង់ដា នតំបន់ណា មួយ ក្ន ុងទ  ង់ជា   តិទិនប   ក់
កា ល បរិច្ឆ ទ  ស   ប់ កា រសា ប   ះនិង  តិបត្ត ិកា រដា ំដុះ ក៏ដូចជា  ដំណា ក់កា លផ្សងៗនកា រ 
លូតលា ស់   តា ម បណា្ខ  ឆា  ំមា ន អា កា សធា តុដូចធម្ម តា ។26

កា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើកា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើ៖ របៀបអនុវត្ត  ឬដំណើកា រទា ំងឡា យដលនា ំឲ្យមា នកា រក    ដី 
   ស   ប់ កា រ  ើ   ស់មិនមនជា   ឈើ។ កា រកា ប់បំផា  ញ   ឈើរួមចំណកក្ន ុង កំណើន 

កំហា ប់  ឧស្ម ័នកា របូនិច  យសា រហតុផល ២ គឺ (១) កា រដុត ឬកា ររលួយឈើ  យមា ន
កា រ ប ្ច ញ   ឧស្ម ័នកា បូនិច និង (២) កា របា ត់បង់ដើមឈើដលពីមុនជួយ  ូបយកឧស្ម ័នកា បូនិច
ពី បរិយា កា ស  ក្ន ុងដំណើររស្ម ីសំ  គ។27

កា ររា ំងស្ង ួតកា ររា ំងស្ង ួត៖ អំឡុងពលមួយនធា តុអា កា សស្ង ួតខុស  ក តី និងយូរ  ប់   ន់រហូត ដល់ 
ធ្វ ើឱ្យរបបជលសា  ្ត  មា នអតុល្យភា ពធ្ង ន់ធ្ង រ។ កា ររា ំងស្ង ួត គឺជា ពា ក្យធៀប ដូច្ន ះរា ល់កា រពិភា ក   
ទា ក់ទងនឹងឱនភា ពទឹក  ូវ  ង  លើកា រ  ើ   ស់ទឹកជា ក់លា ក់ណា មួយ។ ឧទា ហរណ៍ ក្ន ុង 
រដូវដា ដុំះ ភ្ល ៀងមិន  ប់   ន់ប៉ះពា ល ់ដលផ់លតិកម្ម កសកិម្ម  ឬមុខងា រ  ព័ន្ធ អកឡូសូុ ី(កា ររា ងំ ស្ង ួត 
ផ្ន កកសិកម្ម ) ហើយក្ន ងុរដូវមា នទឹកហូរចុះ និងមា នកា រ   បទឹកចូល  ក្ន ងុ  ទា ប់ដី វា ជះ ឥទ្ធ ពិល 
ជា ចម្បង  លើទឹកស   ប់ផ្គ ត់ផ្គ ង់ (កា ររា ំងស្ង ួតផ្ន ក ជលសា  ្ត )។ កា រ    ួល សមត្ថ ភា ព  ស្ត ុក 
ទឹកក្ន ុងសំណើមដីនិងទឹកក  មដី ក៏រងឥទ្ធ ិពលពីកំណើនអ   រំហួត រំភា យចំហា យទឹក ជា បន្ថ មលើ 
កា រ ថយចុះភ្ល ៀងធា  ក់  ះទៀត។ អំឡុងពលមា នឱនភា ពមិន  ក តីន ភ្ល ៀងធា  ក់បបនះ គក៏ 
កំណត់ដរថា ជា  កា ររា ំងស្ង ួតផ្ន កឧតុនិយម។28

កា រ  ប់  ងកា ររា ំងស្ង ួតកា រ  ប់  ងកា ររា ំងស្ង ួត៖  លគំនិតនកា រ  ប់  ងកា ររា ំងស្ង ួត គឺជា  កា រធ្វ ើផនកា រ 
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ ទឹក រយៈពលពញមួយឆា  ំ លើកលងតក្ន ុងពលមា នកា ររា ំងស្ង ួតដល គ គណនា  ថា  អា ច 
កើត មា នឡើងម្ត ង ក្ន ុងរយៈពល៥០ ឬ១០០ឆា  ំ។29

 ព័ន្ធ ផ្ត ល់ព័ត៌មា នជា មុន ព័ន្ធ ផ្ត ល់ព័ត៌មា នជា មុន៖ បណ្ណ ុំសមត្ថ ភា ព  ូវមា ន ស   ប់បង្ក ើតនិងផ្សព្វ ផ  យព័ត៌មា ន 
 កា ស អា សន្ន ឲ្យបា ន ទា ន់ពល និងទូលំទូលា យ  ប់   ន់ ដើម្ីបឲ្យបុគ្គ ល សហគមន៍ និងអង្គ កា រ 

នា នា  ដលធា  ប់ទទួលរង កា រគំរា មកំហង  យមុខស ្ញ    ះថា  ក់ណា មួយ អា ច  ៀមរៀបចំ 
និង ធ្វ ើ សកម្ម ភា ពបា នសម  បនិង លឿន  ប់   ន់ ដើម្ីបកា ត់បន្ថ យ   ះថា  ក់ឬកា រខូចខា តដល
អា  ច កើតមា ន។30

 ព័ន្ធ អកូឡូសុី ព័ន្ធ អកូឡូសុី៖  ព័ន្ធ មួយដលសរីរា ង្គ មា នជីវិតធ្វ ើអន្ត រកម្ម ជា មួយគា   និងជា មួយ 
បរិសា  ន   ជំុវិញខ្ល ួនវា ។  ំដនន  ព័ន្ធ អកូឡូសុីណា មួយ គា  នអ្វ ីជា ក់លា ក់ច  ស់ កំណត់ វា   ទ 
គឺអា  ័យលើចំណុច   តនកា រសិក   ឬចំណា ប់អា រម្ម ណ៍។ តា ម នះ វិសា លភា ព  ព័ន្ធ អកូឡូសុី 
មួយ អា ច    ួលពីកន្ល ងខា  តតូចបំផុតមួយ រហូតដល់ផនដី ទា ំងមូល។31
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សនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទសសនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទស

ចីរភា ពបរិសា  នចីរភា ពបរិសា  ន៖ អ   នកា រ  មូលយកធនធា នអា ចកកើតឡើងវិញ កា របង្ក ើតកា របំពុល 
និងកា ររចរិល ធនធា ន  មិន កកើតឡើងវិញ ដលអា ចបន្ត  ជា និរន្ត ន៍។32

រំហួតរំភា យចំហា យទឹករំហួតរំភា យចំហា យទឹក៖ ដំណើរកា រគួបផ្ំសគា  នរំហួតទឹកពីផ្ទ ផនដី និងកា ររំភា យចំហា យ 
ទឹក ពីរុក្ខ ជា តិ។33

អភិបា លកិច្ច អភិបា លកិច្ច ៖ ដំណើរកា រនកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចិត្ត  និងដំណើរកា រអនុវត្ត  (ឬមិន 
អនុវត្ត ) សចក្ត ីស   ចចិត្ត  នា នា ។  អភិបា លកិច្ច អា ច  ើបា នក្ន ុងបរិបទជា  ើន ដូចជា  អភិបា ល 
កិច្ច ក្ន ុងក ុមហ៊ុន អភិបា លកិច្ច ថា  ក់អន្ត រជា តិ អភិបា លកិច្ច ថា  ក់ជា តិ និង អភិបា ល កិច្ច  ថា  ក់ 
មូលដា  ន។34

ទឹកក  មដីទឹកក  មដី៖ ទឹក  ក្ន ុងដី  ក្ន ុងតំបន់   បទឹកឆ្អ ត ដលផ្ត ល់ទឹក  ឲ្យអណ្ណ ូង កន្ល ង 
ទឹក ផុស និងកន្ល ងមា នទឹកក  មដីហូរចញ។35

ជលសា ្ត  ជលសា ្ត  ៖ កា រសិក  បបវិទ  សា ្ត  ពី ដំណើរវិវត្ត នទឹក  ក្ន ុងបរិយា កា ស  លើផ្ទ  
ផនដី និង  ក  មដី។36

ត  ូវកា រទឹក   ច  ពត  ូវកា រទឹក   ច  ព៖ បរិមា ណ ឬជ   នទឹក   ច  ពជា បន្ថ មលើទឹកភ្ល ៀង 
ដល  ូវ មា ន ស   ប់ កា រផលិតនូវទិន្ន ផលនិងគុណភា ពដំណា ំដលគចង់បា ន និងស   ប់រក   
តុល្យភា ព អំបិលសម  ប  ក្ន ុង តំបន់មា នឫសរុក្ខ ជា តិ។37

កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះ កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះ (IWRM)៖  លគំនិតជា ទូ  មួយស   ប់កា រ  ប់  ង 
ទឹក។ IWRM ផ្អ កលើ  លកា រណ៍បួនដលគបា នកំណត់ឡើង  ក្ន ុង សន្ន ិសីទអន្ត រជា តិស្ត ីពីទឹក 
និងបរិសា  ន  ក ុង Dublin ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩២៖ (១) ទឹកសា បជា ធនធា នមា នកំណត់ និងងា យ រង 

  ះ (២) កា រអភិវឌ្ឍនិង  ប់  ងទឹក គួរផ្អ កលើវិធីសា ្ត  មា នកា រចូលរួមពីអ្ន ក  ើ   ស់ អ្ន ក 
ធ្វ ើ  ផនកា រ និងអ្ន កកសា ង  លន  បា យ   ប់ ក  ិត (៣) ្ត  ីដើរតួនា ទីសំខា ន់ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ 
កា រ  ប់  ង និងកា រកា រពា រទឹក (៤) ទឹកមា នតម្ល សដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុងរា ល់កា រ  ើ   ស់វា  យ  ជង
គា   និងគួរទទួលសា្គ  ល់វា ជា  ទំនិញសដ្ឋ កិច្ច មួយ។38

កា រប    បកា រប    ប៖ ផលប៉ះពា ល់អា ចកើតមា នពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ  ូវបា នគិតគូរ 
ពិចា រណា  ហើយវិធា នកា រ បន្ំុសាសម  បនា នា   ូវបា នយកមកដា ក់បញ្ច ូលជា វិធា នកា រធម្ម តា    
ក ្ន ុង   លន  បា យ និងរបៀបរបប អនុវត្ត  បច្ច ុប្បន្ន ។39

កា រប ្ច ញឧស្ម ័នមតា នកា រប ្ច ញឧស្ម ័នមតា ន៖ មតា នជា ឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់ចម្បងមួយដលភា យចញពី  ព័ន្ធ  
ដា ំដុះ  ូវ  យមា ន កា រ   ច  ព។ កា រប ្ច ញឧស្ម ័នមតា នពីវា ល    គកំណត់វា ជា  ចម្បង  
តា មរយៈ របបទឹក និង ធា តុចូលសរីរា ង្គ  បុ៉ន្ត វា ក៏រងឥទ្ធ ិពលពី  ភទដី អា កា សធា តុ កា រ  ប់  ង 
លើកា រភ្ជ ួររា ស់ដី កា កសំណល់ផ្សងៗ ជី និងពូជ  ូវដរ។40

កា រទា ញយកទឹកហួសក  ិតកា រទា ញយកទឹកហួសក  ិត៖ កា រទា ញយកទឹកក  មដីពី  ទា ប់ aquifer ក្ន ុងបរិមា ណ 
 ើនជា ងក  ិត ដលវា អា ចបំពញមកវិញតា មធម្ម ជា តិ។41
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

 ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី ព័ន្ធ សង្គ ម-អកូឡូសុី ជា  ព័ន្ធ មួយសំណុំ មា ន  ើន ក  ិត ដលផ្ត ល់សវា ដ៏ចា ំបា ច់ ដល់ 
សង្គ ម ដូចជា  កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់អា ហា រ សរសរុក្ខ ជា តិ ថា មពល និងទឹកហូប ជា  ដើម។42

របា យកា រណ៍ពិសសស្ត ីពីសណា រីយ៉ូកា រប ្ច ញឧស្ម ័ន របា យកា រណ៍ពិសសស្ត ីពីសណា រីយ៉ូកា រប ្ច ញឧស្ម ័ន (SRES)៖ ដំណើររឿង និង 
ចំនួន  ជា ជនពា ក់ព័ន្ធ , ផសស និង សណា រីយ៉ូកា រប ្ច ញឧស្ម ័នជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ នឹង របា យកា រណ៍ 
ពិសស ស្ត ីពីកា រប ្ច ញឧស្ម ័ន, និងលទ្ធ ផលជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងសណា រីយ៉ូកំណើន 
កម្ព ស់ទឹកសមុ  ។ សណា រីយ៉ូ សដ្ឋ កិច្ច សង្គ មកិច្ច ៤ក ុម (A1 A2 B1 និង B2) តំណា ងឲ្យ អនា គត 
ខុសៗ គា  នផនដី ក្ន ុងទិដ្ឋ ភា ព ពីរផ្សងគា  ៖ កា រ   តលើប   សដ្ឋ កិច្ច  ទល់នឹង ប   ផ្ន កបរិសា  ន, 
ហើយនិង លំនា ំអភិវឌ្ឍន៍ក  ិតសកល ទល់នឹង ក  ិតតំបន់។43

ចីរភា ពចីរភា ព៖ ដំណើរ  កប  យសន្ទ ុះដលធា នា នូវ កា របន្ត  មុខបា នយូរអង្វ ងនូវ  ព័ន្ធ  
មនុស្ស និងធម្ម ជា តិ តា មបបបទ  កប  យសមធម៌។44

ភា ពងា យរង   ះភា ពងា យរង   ះ៖ ក  ិតដល  ព័ន្ធ មួយងា យរងឥទ្ធ ិពលពី ឬមិនអា ចទប់ទល់នឹង ផល ប៉ះ 
ពា ល់ អវិជ្ជ មា ន នកា រ    ួលអា កា សធា តុ មា នជា អា ទិ វិសមរូបអា កា សធា តុ និងបា តុភូត អា កា ស 
ធា តុ ធ្ង ន់ធ្ង រ។ ភា ពងា យរង   ះ កើតចញពី លក្ខ ណៈ ទំហំ និង អ    ន វិសមរូបអា កា សធា តុ ដល 

 ព័ន្ធ  មួយ  ូវ  ឈម,  មទា ំង ភា ពរួស និងសមត្ថ ភា ពបន្ំុសាន  ព័ន្ធ  ះ។45

កា រធ្វ ើផនទីភា ពងា យរង   ះកា រធ្វ ើផនទីភា ពងា យរង   ះ៖ ដំណើរកា រកំណត់ទីតា ំងភូមិសា ្ត   ដលមនុស្ស ឬ  ព័ន្ធ  
ផ្សងៗ  ទី  ះ  មា នភា ពងា យរង   ះ ជា ពិសស  នឹងមុខស ្ញ    ះថា  ក់ជា ក់លា ក់ ណា  
មួយ។46

សន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះសន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះ៖ រងា  ស់ស   ប់កំណត់ ភា ពងា យរង   ះន  ព័ន្ធ មួយ។ 
តា ម  ធម្ម តា  សន្ទ ស្សន៍ភា ពងា យរង   ះ  យសា រអា កា សធា តុ បា នមកពី កា រគួបផ្ំស  យមា ន ឬ 
គា  ន  កា រដា ក់ទម្ង ន់ នូវសូចនា ករជា  ើនដលគសន្ម តថា  តំណា ងឱ្យភា ពងា យរង   ះ។47

តុល្យភា ពទឹកតុល្យភា ពទឹក៖ តុល្យភា ពនលំហូរទឹកចូលនិងលំហូរទឹកចញ គិតតា មឯកតា តំបន់ ឬឯកតា  
បរិមា ណទឹក ហើយនិងឯកតា ពលវលា   យគិតបញ្ច ូលទា ំង កា រ    ួលនកា រស្ត ុកទឹក។48

កា រប ្ច ញទឹកកា រប ្ច ញទឹក៖ និយមន័យសា មញ្ញ នកា រប ្ច ញទឹកគឺ លំហូរទឹកចញ ដូច្ន ះកា រ  ើ   ស់  
ពា ក្យនះ គា  នកា រដា ក់កំហិតថា  ស   ប់ត  ក ឬទីតា ំងណា មួយឡើយ ហើយវា អា ច  ើ បា ន  
ស   ប់រៀបរា ប់ពី លំហូរទឹកចញពីបំពង់មួយ ឬពីអា ង  ះទឹកណា មួយ។  សិនបើកា រ ប ្ច ញ 
ទឹកនះ កើតមា នឡើងក្ន ុង  កឬ   ះណា មួយ  ះ ជា កា រ  ឹម  ូវគួរនិយា យថា   កា រប ្ច ញ 
ទឹកពី  ឡា យ  ឬស្ទ ឹង វិញ។ ជា កា រ  ឹម  ូវដរ បើនិយា យថា  មា នកា រប ្ច ញទឹកពី  ឡា យ ឬអូរ 
ចូល   ក្ន ុង បឹង អូរ ឬសមុ  ។49

ខ្ស  ងនរយៈពលលំហូរទឹកខ្ស  ងនរយៈពលលំហូរទឹក៖ ខ្ស  ង   កង់បូកបង្គ រ ដលបងា  ញពី ភា គរយនរយៈ 
ពលដល កា រប ្ច ញទឹកឡើងដល់ក  ិតជា ក់លា ក់ណា មួយ ឬឡើងហួស  ះ។50

អភិបា លកិច្ច ទឹកអភិបា លកិច្ច ទឹក៖ បណា្ខ   ព័ន្ធ ន  បា យ សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និងរដ្ឋ បា ល ដលគ ដា ក់  
អនុវត្ត     កន្ល ងណា មួយ និងដលជះឥទ្ធ ិពល  លើកា រ  ើ   ស់និង  ប់  ងទឹក។ ចំណុច   ត 
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សនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទសសនា  នុក មពា ក្យបច្ច កទស

សំខា ន់គឺ អ្ន កណា ទទួលបា នទឹកអ្វ ី  ពលណា   កន្ល ងណា  និង  យ  របៀបណា  ហើយនិង 
អ្ន ក ណា មា នសិទ្ធ ិទទួលបា នទឹក សវា កម្ម ពា ក់ព័ន្ធ នឹងទឹក និង អត្ថ   ជន៍ ផ្សងៗ របស់ វា ។51

កា រខ្សត់ទឹកកា រខ្សត់ទឹក៖ កា រខ្សត់ទឹកសដ្ឋ កិច្ច  ជា សា  នភា ពមួយបង្ក ឡើង  យសា រកង្វ ះវិនិ  គ 
ផ្ន កទឹក ឬកង្វ ះ សមត្ថ ភា ពមនុស្ស  ដើម្ីបបំពញត  ូវកា រទឹក។ ស ្ញ  បងា  ញកា រខ្សត់ទឹក សដ្ឋ កិច្ច  
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 ភទ ស   ប់វិភា គពី ភ្ល ៀងធា  ក់។  កមា ន បទពិ  ធន៍ ធំ ទូលា យ  ក្ន ុង 
កា រ   ធ្វ ើកា រជា មួយបុគ្គ លិករដ្ឋ  តា មមូលដា  ន សហគមន៍ នា នា  អង្គ កា រ មិន 
មន  រដា  ភិបា ល អង្គ កា រអន្ត រជា តិ និងសា កល វិទ  ល័យ នា នា ។

 ក ៉  ហា ក់  ក ៉  ហា ក់ បា នប  ើកា រ  ក សួងធនធា នទឹក និងឧតុ និយម 
តា ំង ពីឆា  ំ១៩៩៥ ហើយបច្ច ុប្បន្ន នះ  កមា នតំណងជា  អគ្គ  នា យក  រង   
កិច្ច កា របច្ច កទស។  កបា នចុះពិនិត្យ  ព័ន្ធ ធា រា សា  ្ត នា នា  បា ន 
ចូលរួម ក ្ន ុងក ុមកា រងា ររួមគា   ធ្វ ើកា ររៀបចំច  ប់ស្ត ីពីកា រ  ប់  ងធន ធា ន 
ទឹក (ដលគតង  ថា  ច  ប់ទឹក) បា នចូលរួមចំណកក្ន ុងកា ររៀប រៀង  
អនុក ឹត្យប   ក់បន្ថ មលើច  ប់ទឹក និងបា នចូលរួមក្ន ុងកា រសិក     វ   វ 
ជា មួយ ទីភា  ក់ងា រសហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិជបុ៉ន វិទ  សា  នជបុ៉ន សិក   
ពី ធា រា សា  ្ត និង  ព័ន្ធ លូ វិទ  សា  នបច្ច កវិទ  អា សុី ធនា គា រ អភិវឌ្ឍន៍ 
អា សុី ធនា គា រពិភព  ក គណកមា  ធិកា រជា តិទន្ល មគង្គ  INDIA។ 

 ក សួងធនធា នទឹកនិងឧតុនិយម  កបា នប  ើកា រ ជា  អគ្គ នា យក រង 
នា យកដា  នឧតុនិយម ចំនួនពីរឆា  ំ និងជា   ធា ននា យកដា  នជលសា  ្ត  
និង កា រងា រ ទន្ល  ចំនួន ១០ឆា  ំ។

 ក នង មុនិន្ទ  ក នង មុនិន្ទ  ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ថា  ក់អនុបណ ិតផ្ន ក 
កា រ អភិវឌ្ឍន៍ អន្ត រជា តិ ពីសា កលវិទ  ល័យ ណា ្គ  យា៉   ទសជប៉ុន និង 
ស ្ញ  ប័   ថា  ក់អនុបណ ិតផ្ន កកា រសិក  អភិវឌ្ឍន៍ ពីសា កលវិទ  ល័យ 
ភូមិន្ទ  ភ្ន ំពញ។  កជា ជំនួយកា រគ   ង  ផ្ន កបរិសា  នន វិទ  សា  ន 
CDRI។  ក មា នភា រកិច្ច   ួតពិនិត្យលើកា រចុះសិក  ដល់កន្ល ង កា រ 

 មូល  ទិន្ន ន័យ កា រចា ត់ចងនិងវិភា គទិន្ន ន័យ កា រសរសររបា យកា រណ៍ 
និង កា រ  រៀបចំ សិកា្ខ  សា លា ។
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កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា កា រ    ួលអា កា សធា តុ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក  កម្ព ុជា 

បណ ិត អឿង ចា ន់ថា បណ ិត អឿង ចា ន់ថា  ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ថា  ក់អនុបណ ិតផ្ន ក
វិស្វ កម្ម  វិទ  សា  ្ត កសិកម្ម និងជីវសា  ្ត  ពី Faculté Universitaire des 

Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgium និងស ្ញ  ប័  ថា  ក ់ 
បណ ិ ត    ផ្ន ក  ធា រា សា  ្ត  និងធនធា នទឹក ពីសា កលវិទ  ល័យ Toulouse 

 ទស បា រា ំង។ សព្វ ថ្ង   កធ្វ ើកា រសិក    វ   វពី ធនធា ន ទឹក  យ 
  តលើ ផលប៉ះពា ល់ពីសកម្ម ភា ពមនុស្ស និងវិសមរូប អា កា ស ធា តុ   លើ 

ជលសា  ្ត និងកា រហូរល  ប់  មទា ំង កា រ  ប់  ងទឹក   ច  ព។

បណ ិត បិុច សុខមបណ ិត បិុច សុខម មា នបទពិ  ធន៍ជា ង ៣០ឆា  ំ ធ្វ ើកា រជា មួយ 
ថា  ក់  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់ ដូចជា  រដា  ភិបា លថា  ក់ជា តិ អង្គ កា រអន្ត ររដា  ភិបា ល 
បណា្ខ  សា  ប័ន   វ   វពហុវិទ  អន្ត រជា តិ និងក ុមហ៊ុន  ឹក   បល់   
តំបន់  មគង្គ   ទសជប៉ុន និងកា ណា ដា ។  កបា នដឹកនា ំ និងចូលរួម 
យា៉ ង សកម្ម ក្ន ុង គ   ង និងកម្ម វិធីអន្ត រជា តិល្បីៗជា  ើន ហើយសព្វ ថ្ង  ន 
េះ  ក  ជា អ្ន ក ដឹក នា ំ ក ុមហុ៊ន  ឹក   បល់មួយ   ទីក ុង Vancouver 

 ទស កា ណា ដា ។

 ក  ី សំ  ីមំុ ក  ី សំ  ីមំុ ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ថា  ក់អនុបណ ិត ផ្ន ក  
 ប់  ងធនធា នទឹក និងធា រា សា ្ត   ពីសា កលវិទ  ល័យ Kyushu 

បរិ ្ញ  ប័   ផ្ន កវិទ  សា  ្ត បរិសា  នពីសា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ ភ្ន ំពញ និង 
បរិ ្ញ  ប័   ភា សា អង់គ្ល សស   ប់កា របក    ពីវិទ  សា  នភា សា បរទស។ 

 ក  ីជា   ធា នស្ត ីទី ផ្ន កបរិសា  ន នវិទ  សា  ន CDRI និងជា  ធា ន 
ក ុមកា រងា រផ្ន កយនឌ័រ។  ក  ីកំពុងធ្វ ើកា រងា រ ទា ក់ទង នឹង ភា ពងា យ 
រង   ះនឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុនិងកា របន្ំុសា កា រ  ប់  ងនិងកា ត់ 
បន្ថ យ ហា និភ័យមា ន   ះមហន្ត រា យ ទិដ្ឋ ភា ពយនឌ័រនកា រ  ប់  ង 
ធនធា ន ធម្ម ជា តិ កា រអភិវឌ្ឍវា រីអគ្គ ីសនី និងអភិបា លកិច្ច  ធនធា នធម្ម ជា តិ។

ក ្ញ   សា រំុ មូ៉លីដតក ្ញ   សា រំុ មូ៉លីដត ទទួលបា នបរិ ្ញ  ប័  ផ្ន កវិទ  សា  ្ត បរិសា  ន 
ពីសា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ ភ្ន ំពញ។ នា ងជា ជំនួយកា រ   វ   វផ្ន កបរិសា  ន
នវិទ  សា  ន CDRI។

បណ ិត សង បុ៊នរឹទ្ធ  បណ ិត សង បុ៊នរឹទ្ធ  ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ថា  ក់បណ ិតផ្ន ក អនា ម័យ 
បរិសា  ន ពីសា កលវិទ  ល័យ Yamanashi  ទសជប៉ុន ស ្ញ  ប័  ផ្ន ក 
វិស្វ កម្ម  ជនបទពីវិទ  សា  នបច្ច កវិទ  កម្ព ុជា  និងស ្ញ  ប័  ថា  ក់អនុបណ ិត
ផ្ន ក  វិស្វ កម្ម ទឹកនិងសំណល់រា វ ពីវិទ  សា  នបច្ច កវិទ  អា សុី  ទសថ។ 
សព្វ ថ្ង  នះ  កចូលរួមក្ន ុង គ   ង   វ   វជា  ើនជា ប់ទា ក់ទងនឹង 
កា រ  ប់  ងសំណល់រឹងនិងសំណល់រា វ ទឹក និងអនា ម័យ។
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អ្ន កចូលរួមចំណកអ្ន កចូលរួមចំណក

បណ ិត សូយ ទីបណ ិត សូយ ទី ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ផ្ន កវិស្វ កម្ម ជនបទ ពី 
វិទ  សា  ន  បច្ច កវិទ  កម្ព ុជា  និងស ្ញ  ប័  ថា  ក់ អនុបណ ិតផ្ន កវិទ  សា  ្ត  
កសិកម្ម  និងវិស្វ កម្ម ជីវសា  ្ត ពី Faculté Universitaire des Sciences 

Agronomiques de Gembloux, Belgium ។ សព្វ ថ្ង នះ  កចូលរួមក្ន ុង 
កា រ  សិក     វ   វពីវិស្វ កម្ម  បច្ច កទសផ្ន កដីនិងទឹកក  មដី និងធា  ប់ 
មា ន  បទពិ  ធន៍ ធំទូលា យក្ន ុងកា រ   វ   វ   ទសបា រា ំង។

 ក ទស សុផា រឹទ្ធ  ក ទស សុផា រឹទ្ធ  ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ថា  ក់អនុបណ ិតផ្ន ក 
វិស្វ កម្ម  ធនធា នទឹកពី Free University of Brussels, Belgium និង ស ្ញ  ប័   
ថា  ក់អនុបណ ិតផ្ន កវិស្វ កម្ម ជលសា  ្ត  ពី Odessa Hydro-Meterological 
Institude   ទស Ukraine ។  កមា នបទពិ  ធន៍ជា ង ២០ឆា  ំ 
ក្ន ុង កា រចូលរួមធ្វ ើកា រជា មួយសា  ប័ន ជា  ើន ដូចជា  នា យកដា  នជលសា  ្ត  
គណៈកមា  ធិកា រជា តិទន្ល មគង្គ  ធនា គា រអភិវឌ្ឍន៍អា សុី ធនា គា រពិភព  ក 
អង្គ កា រកសិកម្ម  និងស្បៀងអា ហា រ កម្ម វិធីទន្ល មគង្គ ស្ត ីពីធនធា នទឹក 
បរិសា  ន  និងភា ពធន់ និង វិទ  សា  ន CDRI ក្ន ុងផ្ន កធនធា នទឹក ជលសា  ្ត  
មូ៉ដល និង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា នភូមិសា  ្ត ។ សព្វ ថ្ង នះ  កប  ើកា រជា  
ទី  ឹក   ជា ន់ខ្ព ស់ផ្ន កជលសា  ្ត  និងជា អ្ន កឯកទសផ្ន កមូ៉ដល។

 ក តូច បុណ្យវង   ក តូច បុណ្យវង   ទទួលបា នស ្ញ  ប័  ថា  ក់អនុបណ ិត ផ្ន ក 
វិស្វ កម្ម  ភូមិសា  ្ត សមុ   ឆា  ំ១៩៩៦ ពីវិទ  សា  ន Odessa Hydro-
meteorological   ទស Ukraine ។  កមា នបទពិ  ធន៍ជា ង 
១៥ឆា  ំ ក្ន ុងកា រចូលរួមកា រងា រជា មួយសា  ប័នផ្សងៗ មា នជា អា ទិ៍  នា យកដា  ន 
ជលសា  ្ត  និងកា រងា រទន្ល  និងវិទ  សា  ន CDRI ក្ន ុងផ្ន កធនធា នទឹក និង 
កា រ   ើមូ៉ដល។ សព្វ ថ្ង នះ  កប  ើកា រជា ទី  ឹក  ឯករា ជ្យ និងអ្ន ក 
ឯកទស  ើមូ៉ដល។
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