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កម្ពុជា

បញ្ជីអក្សរកាត់
APN

បណា្ខញអាសុីបា៉សុីហ្វិក (Asia-Pacific Network)

CBO

អង្គការមានមូលដាន

CCCSP
CCDM
CDP
CDRI
CIP
CISIS

សហគមន៍ (community-based organisation)

ផនការយុទ្ធសា ្តឆ្លើយតបនឹងការ
ួលអាកាសធាតុកម្ពុជា
(Cambodia Climate Change Strategic Plan)
គណៈកមាធិការឃុំ ប់ ង
ះមហន្តរាយ
(Commune Committee for Disaster Management)
ផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (Commune Development Plan)
វិទ សានបណ្ណុះបណា្ខល និង
វ វដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
(Cambodia Development Resource Institute)
ផនការវិនិ

គឃុំ (Commune Investment Plan)

ព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីគ
ង
ច ព កម្ពុជា
(Cambodia Irrigation Scheme Information System)

CSF

មូលនិធិឃុំសងា្កត់ (Commune/Sangkat Fund)

CSO

អង្គការសង្គមសុីវិល (civil society organisation)

D&D

វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (decentralisation and deconcentration)

DHRW
DWRM

នាយកដានជលសា ្ត និងការងារទន្ល
(Department of Hydrology and River Works)
នាយកដានធនធានទឹក និងឧតុនិយម
(Department of Water Resources and Meteorology)

ETo

រំហួតរំភាយចំហាយទឹក (evapotranspiration)

FGD

ការពិភាក តាមកុមស្នូល (focus group discussion)

FWUC

សហគមន៍កសិករអ្នក

IDRC
IPCC

ើ

ស់ទឹក (farmer water user community)

មជ្ឈមណល
វ វអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិន ទសកាណាដា
(International Development Research Centre of Canada)
កុមអន្តររដាភិបាលស្តីពី ការ
ួលអាកាសធាតុ
(Intergovernmental Panel on Climate Change)

ISF

ថ្លសវា

ច

ITC

វិទ សានបច្ចកវិទ កម្ពុជា (Institute of Technology of Cambodia)

IWR

ត

IWRM

ការ

KII

សមាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (key informant interview)
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ព (irrigation service fee)
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ព (irrigation water requirement)

ងធនធានទឹក
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ព (integrated water resources management)

គូប (cubic metre)
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ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល (monitoring and evaluation)

កសួងកសិកម្ម រុកា្ខ មាញ់ និងនសាទ
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)

masl

កម្ពស់ជាម៉

ធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុ

(metres above sea level)

MCM

លានម៉

MOE

កសួងបរិសាន (Ministry of Environment)

MOI

កសួងមហាផ្ទ (Ministry of Interior)

គូប (million cubic metres)

MOWRAM កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
(Ministry of Water Resources and Meteorology)
M-POWER កម្មវិធីមគង្គស្តីពី ទឹក បរិសាន និងភាពធន់
(Mekong Programme on Water, Environment and Resilience)
MRC

គណៈកម្មការទន្លមគង្គ (Mekong River Commission)

MRD

កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (Ministry of Rural Development)

NCDD
NCDM
NCSD

គណៈកមាធិការជាតិស ប់ការអភិវឌ្ឍតាមបប ជាធិបតយ្យ ថាក់កម
ជាតិ (National Committee for Sub-National Democratic Development)
គណៈកមាធិការជាតិស ប់ ប់ ង
ះមហន្តរាយ
(National Committee for Disaster Management)
កុម ឹក ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ យចីរភាព
(National Council on Sustainable Development)

NGO

អង្គការមិនមនរដាភិបាល (non-governmental organisation)

NSDP

ផនការយុទ្ធសា

PDMC
PDWRAM
RUA
SRES
TSA
UNDP

្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (National Strategic Development Plan)

គណៈកមាធិការខត្ត ប់ ង
ះមហន្តរាយ
(Provincial Disaster Management Committee)
មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខត្ត
(Provincial Department of Water Resources and Meteorology)
សាកលវិទ ល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (Royal University of Agriculture)
របាយការណ៍ពិសសស្តីពី សណារីយ៉ូការប
(Special Report on Emissions Scenarios)

្ចញឧស្ម័ន

អាជាធរទន្លសាប (Tonle Sap Authority)
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នអង្គការសហ ជាជាតិ
(United Nations Development Programme)

URBS

គំរូ Unified River Basin Simulator ស

V&A

ភាពងាយរង

VDMG

កុម

ប់

ង

ប់ព ករណ៍ក

ិតទឹកជំនន់

ះ និងបន ំុ (vulnerability and adaptation)
ះមហន្តរាយភូមិ (Village Disaster Management Group)
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តលើអភិបាលកិច្ច និងសន្តិសុខទឹក?
បិុច សុខម, ចម ផលា និង សំ

ីមុំ

១.១ សាវតា
តាំងពីដើមរៀងមក ទន្លតងជាកន្លងដល

កំណត់

ចុងសតវត្សទី១៣ របស់

វត្តិវិទូ និងបសកជនចិនមួយរូប

សរសរថា អាណាចកខ្មរទទួលបាន
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ព និងរំ

ជាជនកសាងអរិយធម៌ និងជីវភាពធូរធារ។

គជ័យ

ះ ជីវ តាកាន់ បាន

យសារមានវិស្វកម្មទឹកដ៏អសារ្យ និង

ព័ន្ធ

ះទឹក ដ៏ធំធង (Asienreisender 2013; Dumarçay and Royère 2011)។ ចាប់ពី

សតវត្សទី៩ ដល់ ទី១៥ "ទីកុងមាន

ព័ន្ធប

ទឹក" អង្គរ បានដើរតួជាមូលដាន

ខ្មរ និងបានកាយជាតំបន់ទីកុងធំជាងគបង្អស់

លើពិភព

ឹះនអាណាចក

កក្នុងសម័យបុរឧស ហកម្ម

(Aphisit 2011)។
ការសិក ជា

ើនបានរកឃើញថា អន្តរកម្មរវាងទឹកលើដី និងទឹកកមដី ដើរតួនាទីសំខាន់

ក្នុងការធានាទាំងសន្តិសុខទឹកនិងស្បៀងអាហារ

និងទាំងស្ថិរភាពនសំណង់

ទនានាក្នុង

តំបន់អង្គរដលជាបតិកភ័ណវប្បធម៌ដ៏អសារ្យមិនអាចកាត់ថ្លបាន (Evans et al. 2007; Kummu

2009; Buckley et al. 2010)។ ការ

វ

វបានប

ក់ទៀតថា ការដួលរលំនអាណាចកខ្មរ

បណា្ខលមកពីអតុល្យភាពផ្នកអកូឡូសុី និងការខូចខាតហដារចនាសម្ព័ន្ធ

យសារការរាំងស្ងួត

ថាក់ដឹកនាំ និងអ្នក

ះថាក់ រហូតទាល់

និងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ ការ

ប់

ួលយា៉ងខាំងនគ

ងក្នុងសម័យ

តវាហួសពលកលងកើត

បដី និងការថទាំអន់ខ យនូវ

ះ ឬមួយមិនបានមើលឃើញពី

ឬមួយមិនអាចទប់សា្កត់ដំណើរការដួលរលំ

(Asienreisender 2013; Earth Institute 2013)។ គសង្ឃឹមថា
កើតមានម្តងទៀតឡើយ

ក្នុង

ទសដ៏អសារ្យនះ។

ការកសាងភាពធន់នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

វត្តិសា

ព័ន្ធប

ទឹក។

យសន្សឹមៗ

ះបាន

្តបបនះនឹងមិនអាច

ការទទួលសា្គល់ថាចំណងទាក់ទងរវាង

វិស័យនានាតងមានបង្កប់ទិដ្ឋភាពអាកាសធាតុជានិច្ច និងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
ចីរភាព និងការ

ដលកសាងឡើង

ប់

ងហានិភ័យផ្នកអាកាសធាតុ ជារួម

យមានភស្តុតាងបបវិទ សា

តម្ល និងការព ករណ៍ពីផលប៉ះពាល់នការ

ប៉ុន្តការសិក ពីភាពងាយរង
ប

ះ និងបន ំុ

្តប

ូវមាន

លន

កប

យ

បាយ និងផនការ

ក់បំភ្លឺ (Walker et al. 2004)។ ការវាយ

ួលអាកាសធាតុ បានរីកលូតលាស់

កម្ពុជា មិនទាន់បំភ្លឺបាន

ប់

ើនហើយ

ន់ទពីភាពងាយរង

ះក្នុងពលបច្ចប្បន្ន ធ្វើឲ្យចុះខ យដល់ចម្លើយតបផ្នកបន ំុ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។
នះមាន

ទ

ើន ជាពិសស

ប៉ះពាល់ផ្នកអាកាសធាតុ
សព្វ

ប់ពីភាពងាយរង

ចម្លើយតបបន ំុដ៏

ថាក់កមជាតិ។

យសារភាពងាយរង

ះ និងផល

ះតាមតំបន់ និងបរិបទជាក់លាក់ ជាកតាដ៏សំខាន់ស

ប់កំណត់នូវ

ួលខុសគាខាំងតាមតំបន់ ហតុនះ ការកសាងចំណះដឹងឲ្យបាន

សើរបំផុត និងការកសាងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ (MOE 2013)។
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

សៀវ

នះផុសចញពី គ

អភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ណាដរ

ងរយៈពលបីឆាំមួយស្តីពី "ការ

កម្ពុជា" ដលមាន

បបបទដលអន្តរកម្មរវាងការ
ឥទ្ធិពល

កម្ពុជា

លើសន្តិសុខទឹក

នឹងភាពងាយរង

ួលក្នុង

ល

ជួយបង្កើន និងចករំលកចំណះដឹងអំពី

ព័ន្ធធម្មជាតិ នឹងការ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ួលអាកាសធាតុ និង

ួលក្នុង

ហើយតើឥទ្ធិពលទាំង

ព័ន្ធមនុស្ស វាជះ

ះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធយា៉ង

ះ និងសមត្ថភាពបន ំុរបស់សហគមន៍មូលដាន។ ការសិក មាន

បំណងផ្តល់គំនិតពីចម្លើយតប និងសកម្មភាពបន ំុមួយចំនួន ដើម្បីទប់ទល់នឹងផលវិបាកអាចកើត
មានពីការ

ួលអាកាសធាតុ។

លទ្ធផលនការសិក

លទ្ធភាពមានភាពងាយរង
កុម

ួសារ និងសហគមន៍

បានជួយព

ីកការយល់ដឹងបានយា៉ង

ះ។ ការយល់ដឹងនះសំខាន់ណាស់ស

ើនអំពី

លក្ខណៈ

និង

ប់ ការកសាងភាពធន់ន

នឹងហានិភ័យនាពលបច្ចុប្បន្ន និងរំពឹងទុក

ក្នុងបរិបទនការ

ួលអាកាសធាតុជាបន្តបនាប់។ ហតុនះ វារួមចំណកដល់ការកលំអការធ្វើផនការផ្អកលើ

វិទ សា

្ត ស

រងទឹកភ្លៀងបាន

ប់ការបន ំុនឹងការ
ើសរីស

ួលអាកាសធាតុ និងការ

តំបន់អាងទន្លសាប។

ប់

ងធនធានទឹក

ក្នុងផ្ទ

១.២ ការកំណត់បរិបទ
រដាភិបាលកម្ពុជា បានប

មួយ ដលអ្នកកសាង

ហើយវាបន្តជះឥទ្ធិពល

លន

បាយ

ហានិភ័យសាកលលើកទី២ ស

ួលអាកាសធាតុជាប

ជុំវិញពិភព

លើរបៀបវារៈការអភិវឌ្ឍ

កមជាតិ (MOE 2015)។
តំបន់ជនបទ ហើយ

ក់ឡើងវិញថា ការ

ក រួមទាំងកម្ពុជាផង កំពុង

ក

ិតអន្តរជាតិ

ឆាំ២០១២ កម្ពុជាស្ថិត
ប់ឆាំ២០១៣។

ជាជន

ទឹកមានសារៈសំខាន់បំផុត ស
ប់ផលិតកម្ម

ភពចម្បងនជីវភាព

ូវ

កប

ប់បំពញត

ះ

យសារវិបត្តិសដ្ឋកិច្ច សង្គម និង

យចីរភាព ដលជាមូលដាន
្តពាក់ព័ន្ធ

្តសង្គម និងរូបវ័ន្ត ដូចជា ក្ស

បាយ និងជលសា
ូវការទឹកស

ក្នុងភាពកីកបាន

ូវការបឋមរបស់មនុស្ស។ វាជាធាតុផ្សំសំខាន់

ទីជនបទកម្ពុជា (MOWRAM 2014)។

បានបងាញពីសារៈសំខាន់នវិធីសា

ន់តាមកំណើនត

និងថាក់

កម្ពុជារហូតដល់ ៨០% រស់

ជាជននះ ធាក់ចូល

ដរ (MOE and UNDP 2011)។

សង្គមនិងន

ិតជាតិ

ហល ៧៥% មានចំណូលទាបជាងបនាត់កីក (១,២៥ដុលារ/នាក់/ថ្ង) ឬ

បរិសាន។ សូម្បីវិបត្តិដ៏តូចបំផុត ក៏អាចជំរុញឲ្យកុម

ទាំងផ្នកវិទ សា

ក

ឈមមុខ

ចំណាត់ថាក់លខ ២៨ ក្នុងសន្ទស្សន៍

លើបនាត់កីកបន្តិចបន្តួច ដលនាំឲ្យពួកគងាយរង

បំផុតស

សំខាន់បំផុត

ឹះនសន្តិសុខស្បៀង និងជា

ើនវិស័យរួមគាក្នុងការ
វិទ

លគំនិតស្តីពីសន្តិសុខទឹក

វិស្វកម្ម វិទ សា

ប់

ងទឹក

ដលមាន

្តបរិសាន វិទ សា

្ត (Cook and Bakker 2012)។ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យបាន

ប់កសិកម្ម អនាម័យ ឧស ហកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម

ការងារវិស្វកម្មដើម្បីកសាងហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹក

ប់

ូវមាន

មទាំងអន្តរាគមន៍ និងកិច្ចការពារផ្សងៗ ដូចជា

ួ ពិនត
ិ ្យលើបរិមាណ និងគុណភាពទឹក ដើម្បី
ការ ប់ ង និងធ្វផ
ើ នការធនធានទឹក ជាដើម។ ការ ត

ចីរភាពមុខងារ
និងសដ្ឋកិច្ច

ព័ន្ធអកូឡូសុី និងបរិសាន និងរក សវា

វូ មានមានលក្ខណៈ

បតាមវិទ សា
2

្ត

ព័ន្ធអកូឡូសុីស

ប់ត

ូវការមនុស្ស

ខា
្ត ងបរិសានផងដរ (UNDP 2013)។

ហតុអី្វ វូ

ប

សន្តិសុខទឹក តងកើតមានឡើង

ដលបានសិក

តលើអភិបាលកិច្ច និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹក?

តំបន់អាងទន្លសាប ជាពិសស

ហើយរំពឹងថានឹងកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង

យសារតកំណើនសកម្មភាពសដ្ឋកិច្ច

ដលមានជាអាទិ៍ ការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធចម្បងៗ ការ

ការ

ួលអាកាសធាតុ

គួបផ្សំនឹងការ

រង

ព័ន្ធធម្មជាតិ និងសង្គម នឹងធ្វើឲ្យ

អនាគត

ះ

យសារប

ព័ន្ធមនុស្ស និងអកូឡូសុី

និងការ

ជាជន

ើន (MOE 2013)។

ភាពងាយរង

អាកាសធាតុ

ួលអាកាសធាតុនាបច្ចុប្បន្ន និង

អនាគត។ កំណើនទំហំ និងភាពញឹកញាប់នទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត

ួលក្នុង

ះតាមរូបភាព

ូវបានកំណត់
នឹង

មទាំងសហគមន៍ ងាយ

ទខាងអាកាសធាតុនាបច្ចុប្បន្ន
យ

ភាព

និងការ

ឈមនឹងហានិភ័យ

ក

ួលអាកាសធាតុផង

នឹងវិបត្តិ

ះខាំងនឹងភាពមិនទៀងទាត់ន

យសារមានសមត្ថភាពបន ំុទាប និងការពឹង

ផ្អកខាំងលើវិស័យដលមានភាពរួសនឹងអាកាសធាតុ ដូចជា ធនធានទឹក និងកសិកម្ម (

ការនសាទ និងការ

ួល

ិតភាពរួសន

ះមហន្តរាយ និងសមត្ថភាពបន ំុរបស់ពួកគ

ួលទាំងនះ (IPCC 2007)។ កម្ពុជាងាយរង

អាកាសធាតុផង និងការ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ូវ ដំណាំ

មាញ់) (MOE 2002; RGC 2013; MOE 2015; MOE and UNDP 2011;

Cambo WP 2015)។ សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីវិត និងវិស័យសដ្ឋកិច្ចដលពឹងផ្អកលើធនធានទាំងនះ
មានលក្ខណៈរួសខាំងតាំងពីដើមមក

ប្លកគ

ក្នុង

អាកាសធាតុ

ទស។

ម ៉ងទៀត

យសារតសានភាពភូមិសា

កង្វះការប

បសម

បនូវវិធីសា

ក្នុងការធ្វើផនការ និងការអភិវឌ្ឍថាក់ជាតិ ធ្វើឲ្យប

ខាំងឡើង (Eastham et al. 2008)។

ប

របាយការណ៍ចុងកយស្តីពីសានភាពទឹកក្នុងទូទាំង

្ត

ទស

មាន

និង

្តព

ព័ន្ធជលសា

្ត

ឹងភាពធន់នឹង

ប់ វាកាន់ត

(MOWRAM

ទ

2014)

ក់ថា ភាពញឹកញាប់ និងកមាំងនទឹកជំនន់ ការរាំងស្ងួត និងខ្យល់ព្យុះ បានកើនឡើងតាំង

ពីឆាំ១៩៨៩

ដលឆាំចាប់ផ្តើមមានការកត់

គួរឲ្យទុកចិត្តបាននូវ

អាកាសធាតុ និងធាតុអាកាស (MOWRAM 2014)។ ការ

ស្ទឹង កម្ពស់ទឹក និងលំនាំភ្លៀងធាក់ បានប៉ះពាល់ខាំង
ចុះបរិមាណ និងស្ថិរភាពទឹក ដលសំខាន់បំផុតស
សុខុមាលភាពមនុស្ស។ អសន្តិសុខទឹក ពិតជាបង្កប

ក្នុងការស

ចតាម

ល

អប់ ១.១ បងាញថា មហន្តរាយ និង

ិតជាតិស្តីពី

ួលខុសធម្មតានលំហូរទឹកទន្ល/

លើរបបធារាសា

្ត និងអាចធ្វើឲ្យថយ

ប់កំណើនសដ្ឋកិច្ច ជីវភាពរស់

អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ និង

អនាគត (RGC 2012; MOWRAM 2014)។

ទិន្នន័យក

និង

ឈមធំណាស់ដល់លទ្ធភាពរបស់កម្ពុជា
ល

អភិវឌ្ឍន៍

កប

យចីរភាពនា

ះថាក់មន
ិ ទៀងផ្នកអាកាសធាតុ វាបង្កការខូចខាត

ធំធងលើផ្នកមា៉កស
ូ ដ្ឋកិចរបស់
្ច
ទស។ ទឹកជំនន់កង
ុ្ន ឆា២
ំ ០០០ ២០០២ ២០១១ និង ២០១៣

ជាមហន្តរាយអាកក់ៗបំផត
ុ ក្នង
ុ ប៉នា
ុ នឆាថ
ំ ៗ
ី្ម
ជាជនដ៏

ដលនាឲ
ំ ្យមាន

ការផាស់បរូ្ត ទីកន្លងរស់

របស់

ន
ើ ការបាត់បង់ជវី ត
ិ មនុស្សរាប់រយនាក់ និងការខាតបង់ផ្សងៗទៀត (NCDM 2013)។

ទឹកជំនន់ធន់
្ង ធរ្ង

តំបន់ជា

សម្ពន
័ ជនបទ
្ធ
បានវិនិ

ន
ើ ក្នង
ុ ឆា២
ំ ០១១

បានបំផច
ិ្ល បំផាញអស់

គសាងសង់កង
ុ្ន ១០ឆាក
ំ ន្លង

ន
ើ ណាស់នូវហដារចនា

តាមតំបន់ទនា
ំ បលិចទឹកបឹងទន្លសាប

និងទន្លមគង្គ។ ផ្លវូ ជាតិ និងផ្លវូ ខត្ត ហល ៣៦០គម និងផ្លវូ ជនបទ ហល ៤៤៦៩គម បាន

ខូចខាត (ក្នង
ុ ចំ

មផ្លវូ ធំ និងផ្លវូ បនាប់បន្សំសរុប វង ១២.២៦៣គម) (RGC 2012, 2013)។
3

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

អប់ ១.១៖ ការខូចខាត និងការបាត់បង់ជីវិត បង្ក
 ទឹកជំនន់ឆាំ២០១៣ បានបង្កការខូចខាតជា
លាន

យ

ះមហន្តរាយអាកាសធាតុនាពលថ្មីៗ

ើនផ្នកសដ្ឋកិច្ចយា៉ងខាំង គិតជា

ក់

មាណពី ៧០០

៧៥០លានដុលារ ឬស្មើនឹង ៣៧% នចំណាយរបស់ជាតិទាំងមូល (២ប៊ីលានដុលារ) ក្នុងឆាំ

២០១១ និងប៉ះពាល់មនុស្ស ១,៧លាននាក់ ក្នុង ២០ខត្តកុង។

 ទឹកជំនន់ឆាំ២០១១ ប៉ះពាល់ដល់ ៣៥៤.២១៧
ខូចខាត

ព្យសម្បត្តិគិតជា

ក់

ួសារ (ជាង ១,៧លាននាក់) ក្នុង ១៨ខត្ត និងធ្វើឲ្យ

មាណពី ៥២១លានដុលារ

៦២៤លានដុលារ។

 ព្យុះទីហ្វុង កសាតាណា ក្នុងឆាំ២០០៩ បានប៉ះពាល់ ១៤ខត្ត និងបង្កការខូចខាតដល់សដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជា គិតជា

ក់

មាណ ១៣២លានដុលារ តាមការថយចុះទិន្នផល និងផលិតកម្ម និងការខូចខាត

ហដារចនាសម្ព័ន្ធ។

 ទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ

ព្យសម្បត្តិគិតជា

ឆាំ២០០០-០២ បាននាំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស ៤៣៨នាក់ និងការខូចខាត
ក់

មាណ ២០៥លានដុលារ។

ភព៖ MOE 2014; NCDM 2014

អាងទន្លសាប កំពុងមានការ

ួលផ្នកធារាសា

្តគួរឲ្យបារម្ភ ដូចមានប

ការសិក ស្តីពី "ការពិនិត្យពីអនាគតនទន្លសាប" ផ្តល់មូលនិធិ
2011)។ ការសិក

ខាងមុខ អាចបង្កឡើង
ប៉ុន្តការ
មិន

សម

ះ សង្កត់ធ្ងន់ថា ការ

កដ

ជាកាន់តខាំងឡើង។

សិនបើប

បទ

សន្តិសុខទឹក

ះ កម្ពុជានឹងពិបាកស

ក្នុង

យ AusAID (Keskinen et al.

ួលរបបទឹកជំនន់ និងរបបទឹកទន្លសាប ក្នុង ៣០ឆាំ

យសារការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ ជាជាងការ

ួលអាកាសធាតុ នឹងធ្វើឲ្យប

ក់

ផ្នកទឹកទាំងនះកាន់ត

និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

ួលអាកាសធាតុ។

ទខាំងឡើង ហើយភាព

មិនទាន់

ះ

យឲ្យបាន

ចតាមបាន សន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខស្បៀង ចីរភាព

ផ្នកបរិសាន ការកាត់បន្ថយភាពកីក និង

ល

អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗឯទៀត ដលមានចងក្នុង

សកម្មភាព

ះ

យប

យុទ្ធសា

្តចតុ

កប

ណដំណាក់កាលទី៣ ឆាំ២០១៤-១៨ (RGC 2013)។ យុទ្ធសា
យ

តម្លធនធានទឹកយា៉ង
ប់

សិទ្ធភាពស

ឹម

តាមការធានាឲ្យមានទឹក

ខ្សត់ទឹកជាក់ស្តងនិងទឹកស

នឹងអាកាសធាតុ

ឈមទាំង

ូវ និងគួរឲ្យជឿជាក់ (MOE 2013)។

ការកលំអសន្តិសុខទឹក

ងប

ប់

ប់ប

ក្នុងការធ្វើផនការអភិវឌ្ឍន៍ក

ើ

ស់

ប់

ើសដ្ឋកិច្ច និងការប

ិតតំបន់ និងក

ះ

្ត និងផនការ

ូវមានការវាយ

ន់និងទាន់ពល
បការព

ការ

ឹងភាពធន់

ិតជាតិ វាសំខាន់បំផុតក្នុងការ

ជួយឲ្យសហគមន៍ទប់ទល់ និងរីបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នការគំរាមកំហងនាពលបច្ចុប្បន្ន និង
អនាគត (MOE 2014; MOE and UNDP 2011)។

4

ហតុអី្វ វូ

១.៣ ការ

ើសរីសតំបន់សិក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង ៣ ក្នុងចំ

ើសរីសស


មផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង១២

ប់ការសិក ៖

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
បរិបូណ៌ និង



បាក់

បដណ្ណប់លើផ្ទដី

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ក៏បានផ្គត់ផ្គង់ទឹក
បឹងទន្លសាប។

ជាផ្នកមួយនផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ហល ៧៩០គម ។

ក្នុងខត្ត

ហើយតាមរយៈ

ព័ន្ធ

ឲ្យផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ធិ៍សាត់
ច

ជិតខាង

បដណ្ណប់លើផ្ទដី

ះដរ

ទិសនិរតី

ខ្សទឹកខាងកមនបឹងទន្លសាប (CNMC 2012)។

ើន

កាន់អាងស្តុកទឹកផ្សងទៀត
មុនពលហូរចូល

បដណ្ណប់លើផ្ទដី

វង ២៦៤គម ហូរចុះ

ហល

ពខាតធំ មធ្យម និងតូច ជា

ព័ន្ធបង្វរទឹក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត ក្នុងខត្តកំពង់ធំ

តួស្ទឹងធំមាន

ូវបាន

២

ធិ៍សាត់

នផ្ទរងទឹកភ្លៀងនះ

ជុំវិញបឹងទន្លសាប

ក្នុងខត្តកំពង់ឆាំង

៥៩៦៤គម២។ តួស្ទឹងធំ ផ្តល់ទឹកដល់
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ក្នុង

ហល ៨២៣៦គម២។

កាន់តំបន់ជ

លចុះតិចៗ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី តំណាងឲ្យភាពខុសៗគាន ទំហំផ្ទរងទឹកភ្លៀង ទំនាស់ទឹករវាងតំបន់

ខ្សទឹកខាងលើ និងខាងកម និងភាពងាយរង

ក្នុងត
វា

ូវការខុសៗគា និងរវាងកសិករ

ទប

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ នឹងកសិករ

ស្មុគសាញណាស់ និងមានអន្តរកម្មជា

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង

រាំងស្ងួត

ះ។ ការចករំលកទឹករវាងអ្នក

ះ។ កសិករ

ូវ

ំ

ភទផ្សងៗ (ឧតុនិយម ធារាសា

ពួកគ ងាយរង

ះខាំងនឹងប

ខ្វះទឹកស

សំពាធ

្ត ជាដើម (CNMC 2012)។

ើន រវាងការ

ើ

ើ

ស់ទឹក

ខ្សទឹកខាងកម

ស់ទឹក

ភទផ្សងៗគា

មិនចះចប់នឹងខ្យល់ព្យុះខុសធម្មតា ទឹកជំនន់ ការ
្ត និងកសិកម្ម) ដលធ្វើឲ្យពួកគ និងសហគមន៍

ប់

ើ

ស់។ ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី ក៏កើតមាន

សកម្មភាពសដ្ឋកិច្ចកាន់តខាំងកាឡើង ដូចជា សម្បទានដីធំៗ ការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ និង
ជាសា
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

រូបភាព ១.១៖ ទីតាំងតំបន់សិក
500

600

700

1500

1500

1600

400

1600

300

1400

ស្ទឹងជីនិត

!ធិ៍សាត់

1300

ស្ទឹង$%ក់

មាដ្ឋាន
ទីរួម ត្ត
ំទល់ ត្ត
ំទល់ស
ទ្លសំខាន់
សមុ

ភ្នំ-ញ

1200

អាងស្ទឹងសិក្សា
ស្ទឹងជីនិត
ស្ទឹង!ធិ៍សាត់
ស្ទឹង$%ក់

300

400

500

600

1300

កំពង់ឆ្នាំង

ស្ទឹង!ធិ៍សាត់

1200

1400

កំពង់ធំ

700

ភព៖ Chem and Kim 2013

១.៤ រចនាសម្ព័ន្ធសៀវ
សៀវ

សព្វ

នះ ធ្វើសំ

ប់លើឯកសារពាក់ព័ន្ធ

មានការចូលរួម

គនូវទិន្នន័យយា៉ង

ើន និងលទ្ធផលសិក

ការសិក ជាក់ស្ត ងមួយស៊ រី

មូលបានពី ការពិនិត្យ

និងសកម្មភាព

វ

ថាក់មូលដាន កមជាតិ និងជាតិ។ បនាប់ពីសចក្តីផ្តើម សៀវ

វ

យ

នះចកចញ

ជាបីភាគធំៗ។ ភាគ១ បងាញពីករណីសិក បី ស្តីពីធនធានទឹក និងសន្តិសុខទឹក ក្នុងបរិបទនការ
ួលអាកាសធាតុ ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងបីកន្លងនអាងទន្លសាប។ ផ្អកលើការសិក ទាំងនះ

ភាគ២

ធ្វើការបំពញបន្ថម

សំខាន់ៗនភាពងាយរង
ផ្អកលើឯកសារផ្នក

ឹស្តី

តាមរយៈ

ការវាយតម្ល

លើសមាសធាតុ

ះ។ ភាគ៣ មានការវិភាគលទ្ធផលជាក់ស្តង និងការពិនិត្យឡើងវិញ
យក្នុង ជំពូក៦ មានការបងាញថា តើការបន ំុនឹងការ

អាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចទឹក អាចជួយព
យរបៀបណា ជំពូក៧

យមានការចូលរួម

ឹងភាពធន់ន

តលើ អភិបាលកិច្ចមានការកស

ព័ន្ធអកូឡូសុីសង្គម

ក្នុងតំបន់

ួលខ្លះ ដើម្បីធានាសន្តិសុខទឹក និង

ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ ហើយ ជំពូក៨ ផ្តល់សចក្តីសន្និដានពី ការវាយតម្លពី ភាពងាយរង

និងការបន ំុ និងផ្តល់គំនិតពីមធ បាយ
សមត្ថភាពបន ំុ និងកសាងភាពធន់។

ថ្ងមុខ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរង

6
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ះ

ះ បង្កើន

ហតុអី្វ វូ

ឯកសារ
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ផ្នកទី ១
ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តិសុខទឹកកម
ការ

ួលអាកាសធាតុក្នុងដនរងទឹកភ្លៀងបី

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ផ្នកទី ១

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តិសុខទឹកកម
ការ

ួលអាកាសធាតុក្នុងដនរងទឹកភ្លៀងបី

បុិច សុខម, ចម ផលា និង សំ

ីមុំ

សាវតាករណីសិក
ទសកម្ពុជាមានធនធានទឹកដ៏សម្បូរណ៍

ប៉ុន្តការចកចាយតាមកន្លងផ្សងៗមិនបាន

ជាប់លាប់ និងមិនស្មើគាល្អទ។ ជាក់ស្តងសហគមន៍ជា
ស្ទឹង

បាក់ និងស្ទឹង

ធ្ងន់ធ្ងរឡើង

ធិ៍សាត់ តងជួបប

ើន រួមទាំងក្នុងតំបន់សិក

មានទឹក

ើនពក ឬតិចពក។ សានភាពនះកាន់ត

យសារឥទ្ធិពលនការខូចខាតដនរងទឹកភ្លៀង បង្កឡើង

ទឹកសាបរូបវន្ត (ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព) ការកាប់បំផា ញ

ការ

ើ

ធារាសា

ស់ទឹកស

យសារការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ

វ

វនះ

មាន

អាកាសធាតុនាបច្ចុប្បន្ន និង

ចករំលកលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗ
ើសរីស និង

ះ

ទិស

បាយ
វ

កសត្វ

ួលផ្នក

ទសកម្ពុជា

សើរពីសានភាព

ក្នុងអនុដនរងទឹកភ្លៀងបីន

ព័ន្ធធម្មជាតិ

វ

ពីការវាយតម្លការ

ព័ន្ធអកូឡូសុី

ផ្តល់អនុសាសន៍ងាយអនុវត្តន៍ ស
លន

ព័ន្ធ

និង

ព័ន្ធមនុស្ស

លើ

ិតណា

ផ្សព្វផ យពីផលវិបាកចំ



ួលក្នុង

ួល

តើការផាស់ប្តូរទាំងនះប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទឹកក្នុងដនរងទឹកភ្លៀង

តាមរបៀបណា និងក

ដលបាន

ក

ចម្បងផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់ត

វាយតម្លផលប៉ះពាល់នការ
សន្តិសុខទឹក៖



ល

អនាគត និងពីនិនាការធនធានទឹក

អាងទន្លសាបតាមការ៖


ឈើនិងបំផា ញជ

ក្នុងនិង

(MOWRAM and MOE 2013)។
ការ

យការ

ប់កសិកម្ម ការជីកយករ៉ នគរូបនីយកម្ម ការបំពុល និងការ

្ត និងបរិសាន

ស្ទឹងជីនិត

និងជីវភាពរស់

ួលធារាសា

្ត

និង

ក្នុងដនរងទឹកភ្លៀង

ប់ការដាក់បញ្ចូលជាមួយផនការសកម្មភាព និង

ថាក់ជាតិ ថាក់កមជាតិ និងថាក់សហគមន៍ និងការកំណត់
អនាគត។

ករណីសិក ចំនួន៣ ដលមានរៀបរាប់ក្នុងជំពូក២-៤ បានធ្វើឡង
ើ ដើម្បីវាយតម្លពីផល

ប៉ះពាល់នការ

ួលអាកាសធាតុ ដូចជា ការ

ួលសីតុណភាព ភាពញឹកញាប់ និងភាព

ធ្ងន់ធ្ងរនទឹកជំនន់និងការរាំងស្ងួត ហើយសានភាពកសិកម្មពីមួយឆាំ
ភូមិសា

្តផ្សងៗ។ ការវាយតម្លភាពងាយរង

មួយឆាំ និង

តាមតំបន់

ះ និងការបន ំុដូចមានរៀបរាប់ក្នុងជំពូក៥ ផ្អក

លើលទ្ធផលរកឃើញក្នុងករណីសិក ទាំងនះ។ លទ្ធផលសំ

គនការវិភាគតាមបបបរិមាណ

បងាញពីលទ្ធភាពជួបហានិភយ
័ អាកាសធាតុ និងភាពរួសផ្នកអកូឡស
ូ ីុ និងការវិភាគបបគុណភាព

នសមត្ថភាពបន ំុ (សង្គម សដ្ឋកិច្ច ន

បាយ រូបវន្ត និងធម្មជាតិ) មានបងាញក្នុងជំពូក៨។
10

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ដំ

ះ

យ និងវិធីសា

វិធីសា

ហ្មត់ចត់
ធារាសា
ុង

្តយកមក

ើ

និងគួរជឿទុកចិត្ត។

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

្ត
ស់

ូវបានរចនាឡើង

ដើម្បីធានាឲ្យការ

វ

ព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈរូបវន្តនដនរងទឹកភ្លៀង

្ត និងឧតុនិយមដលបានសង្កតឃើញ និងព ករណ៍ឃើញ

វមានភាព

និងទិន្នន័យផ្នក

ូវបាន

មូលយក

យ័ត្ន។ ការវិភាគយា៉ងហ្មត់ចត់ រួមមាន ការបង្កើត និងកិតខាតម៉ូដលធារាសា

សានសមតុល្យទឹក និងការធ្វើ

ប់សាកមើល (simulation) តាមក

ួលអាកាសធាតុ។ មានការស្វងរកព័ត៌មាន

ក្នុងសិកា្ខសាលាប

ក់ពីភាព

ឹម

ូវ

ផ្សងៗ។ សិកា្ខសាលា និងកិច្ច

ការយល់ដង
ឹ ពីប
ដលអាច

វិភាគលើការ
កំណត់ជា

ប់

ះ

ងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគា។ សំណួរ និងដំណើការ
ប់

ះ

យប

្តមាន

ការវាយតម្លផ្អកលើលទ្ធផលរកឃើញក្នុងការ
ព័ន្ធ

ច

វសំខាន់ៗបាន

ប់ល្អៗបំផុត និងមានការ

វ

វពីមុនៗ

ព ដីនិងលំហូរទឹកលើដី ការប

ក្នុងដនរងទឹកភ្លៀងនស្ទឹង, ទិន្នន័យអាកាសធាតុតាមតំបន់បានពី ECHAM4
មូលយកលើផនការធ្វើកសិកម្ម

និង

ំ អា
ំ ងទឹក ការធ្វផ
ើ នការធារាសា
ប់ ងទឹកជំនន់ ការកំណត់ទហ

ផនការ

ព

្ត មូលបាន

កិច្ចការពារនិង

្ត ការរចនាផ្លវូ ថ្នល់ និងការធ្វើ

ះទឹក។ ទិន្នន័យបបបរិមាណច ស់លាស់ពីរបាយទឹកភ្លៀង កមាំងភ្លៀងធាក់ និង

វងរយៈពលរាំងស្ងួត

ទិន្នន័យ

ច

ួមខាតន

និងការសិក

1

តូចៗពីការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកក្នុងដនរងទឹកភ្លៀងកំពុងសិក ។
ូវបាន

មូល

និងព័ត៌មានផ្អកលើ

ល
ួ អាកាសធាតុ និងការ ប់ ងធនធានទឹក, ទិនន័
្ន យធារាសា

ទិន្នន័យ

ដល់ការ

យផ្អកលើចំណះដឹង ក៏បានបង្កើតឡើង

ទិន្នន័យបន្ថម ដើម្បីបំពញកង្វះចំណះដឹងក្នុងមូលដាន។
្ត ដូចជា ឯកសារស្តីពី

បន
្ត
ផ
ុំ ្សងៗ

ក់គាំ

វ

បល់

លើកកម្ពស់

ក
ុ និងគូសរំលចពីយទ
ុ សា
្ធ

វបានកសាង និងអនុវត្តម៉ូដលធនធានទឹក ដើម្បីប

ច។ វទិកាស

ការគន់គរូ ពីការ

ជុំពិ

ជុំថាក់ខត្តដលបានធ្វើឡើងក្នុងបីខត្ត ក៏សំ

យមានដាក់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានម៉ូដល និងវិធីសា

វិទ សា

ល និងតាមការ

ថាក់ខត្ត និងថាក់ជាតិ និងក្នុងកិច្ច

ើបាន។

វ

្ត ការបា៉ន់

ឡប់ជាលក្ខណៈសាបនា ពីអ្នកចូលរួមទាំង

សំខាន់ៗ ចករំលកព័តមា
៌ នក្នង
ុ

កុមអ្នក

ិត

យ

ូវបានចងកងស

មូលបានគដាក់បញ្ចូល

ប់ការប

ក្នុងម៉ូដលធារាសា

ួមខាតការ

្ត ដើម្បីធ្វើ

ួលអាកាសធាតុ។

ប់សាកមើលពីទឹកហូរ

ចុះ និងលំហូរទឹកស្ទឹងបានព ករណ៍ (projected run-off and river water discharge) ផ្អក
លើទិន្នន័យស្ថិតិ

ើនឆាំកន្លងមក

និងសណារីយ៉ូ

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសសលើ

ECHAM4

ជាជំនាន់បច្ចុប្បន្ននគំរូ

ECHAM

ដលបង្កើតឡើងស

អាកាសធាតុ។ គំរូនះ ជាគំរូបម្លងមួយជាមួយនឹង ១៩
ើ

ទីនះទទួលបានពីការពិ

រសូលុយស្យុងរយៈទទឹង/រយៈប

អនាគត។

ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ដូចជា ទឹកជំនន់ និង

ជាដើម។

1

ួលអាកាសធាតុ

ប់ការធ្វើ

ះរាំងស្ងួត

ប់សាកមើលផ្នក

ទាប់បរិយាកាស ហើយលទ្ធផលដលបាន

ធអនុវត្តជាមួយនឹងរសូលុយស្យុង (resolution) T42 (
្ខយ ២,៨០) (Roeckner et al. 1992)។

11

មាន

ហល

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

វិធីសា

្ត

កម្ពុជា

ើម៉ូដល២ បានយកមកអនុវត្ត ដើម្បីពណ៌នាពីសានភាពសមតុល្យទឹក និង

ចំនួនទឹកដលមានស

ប់ការលចកក្នុងលក្ខខណបច្ចុប្បន្ន និងតាមការព ករណ៍។

ម៉ូដលលំហូរទឹកភ្លៀង (rainfall-runoff models) បា៉ន់សានលំហូរស

ចូល (intake diversion) តាមការ

ើ

ប់ការបង្វរទឹក

ស់ម៉ូដលដនរងទឹកភ្លៀងនស្ទឹងក្នុងកុំព្យូទ័រ។ ការធ្វើ

ប់សាកមើលនូវអាងស្ទឹងរួមគា (Unified River Basin Simulation—URBS) ជាម៉ូដល

ើ

ស្ទឹងជីនិត ហើយឧបករណ៍វាយតម្លដី និងទឹក (soil and water assessment tool—ArcSWAT)
ើ

ស្ទឹង

ធិ៍សាត់ និងស្ទឹង

បាក់។

ម៉ូដលសមតុល្យទឹក បា៉ន់សានទឹកដលមានធៀបនឹងទឹក

និងធ្វើផនការទឹក (WEAP) ហើយនឹងឧបករណ៍គាំ
ត

ូវការទឹកស

ប់ដំណាំ និងត

ូវការ

ច

ការស

ពស

ើ

ស់

យ

ើ ការវាយតម្ល

ចចិត្ត CropWat ដើម្បីគណនា

ប់ស្ទឹង

បាក់, ម៉ូដលបរិមាណ និង

គុណភាពរួមបញ្ចូលគា (integrated quantity and quality model—IQQM) ក្នុងការធ្វើ

សាកមើលអាងស្ទឹងស
ស្ទឹងជីនិត។ ត

ប់ស្ទឹង

ូវការទឹកស

(evapotranspiration—ETo)
ឡើងនូវតំបន់ស

ប់ធ្វើគ

សណារីយ៉ូ

ធិ៍សាត់ និងម៉ូដលសមតុល្យទឹកដ៏សាមញ្ញក្នុង Excel ស

ប់ដំណាំ

ង

ប់

ប់

ូវបានបា៉ន់សានតាមការគណនារំហួតរំភាយចំហាយទឹក

និងតាមការប
ច

ក់សន្តិសុខធនធានទឹកក្នុងអាងស្ទឹងនិងការស្នើ

ពថ្មីៗទៀត។

ួលអាកាសធាតុស

ប់អាងទន្លសាប

ទទួលបានពី

របាយការណ៍

ពិសសលើសណារីយ៉ូបំភាយ (Special Report on Emissions Scenarios—SRES) (IPCC

2000)។

សណារីយ៉ូមានទាំងអស់៤០

ការបំភាយ និងលទ្ធផល

ហើយសណារីយ៉ូនីមួយៗធ្វើការសន្មតខុសៗគា ពី

អនាគត។ ការសិក បាន

ើសរីសសណារីយ៉ូបួន ដូចមានលំអិត

ខាងកម ហើយករណីសិក នីមួយៗពិនិត្យលើសណារីយ៉ូមួយ ឬពីរ
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ក្នុង

ះ។

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

កាន់/សន្សំសំ0

A2

B1

B2

កាន់/សាកល

មានលក្ខណៈតំបន់ជាងមុន

A1

កាន់/បរិស្ថាន

ភព៖ របាយការណ៍ពិសសស្តីពីសនារីយ៉ូបំភាយ (IPCC 2000)


A1 ផ្អក

លើពិភព

កនាអនាគតដលមានកំណើនសដ្ឋកិច្ចលឿនណាស់, ចំនួន

ជាជនសាកលដលកើនខ្ពស់បំផុត

វិញ ហើយនិងការដាក់


A2
ច



ើបច្ចកវិទ ថ្មីៗមាន

ុះគាខាំង ការអភិវឌ្ឍដាច់

B1 តំណាងឲ្យសមតុល្យលើ
មានអ

កមានលក្ខណៈលាយ

ភព ហើយសមតុល្យនះ

ូវបានកំណត់ថា មិនផ្អក

ជាជនជាបន្តបនាប់។

ភពថាមពលណាមួយ និងមានការសន្មតថា

កលំអ និងបច្ចកវិទ

B2 តំណាងឲ្យពិភព
ក

ដលពិភព

យឡក និងកំណើន

ប់

ើ

ស់ចុងកយ

កដលមានកំណើន

ិតអភិវឌ្ឍន៍សដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម។

ម៉ូដលទាំងនះបានយកមក

ើស

រួចបនាប់មកធាក់ចុះ

សិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន។

តំណាងឲ្យសណារីយ៉ូតាមដំណើរធម្មតា

ខាំងពកលើ


ពាក់កណា្ខលសតវត្សរ៍

ហាក់

ជាជន

ប់សណារីយ៉ូនីមួយៗ

ក

ប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

ហលគា។

ិតទាបជាង A2 និងមាន
ដើម្បីវាយតម្លពីសានភាព

អាកាសធាតុនាអនាគត ជាពិសសការផាស់ប្តូរក្នុងបរិមាណទឹកភ្លៀង បរិមាណទឹកដលមាន និង

ការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។

យសារទិន្នន័យព ករណ៍អាកាសធាតុ អាចមានកំហុសភាពលំអៀង

និងភាពមិនច ស់លាល់ខ្លះ ដូច្នះ
អាកាសធាតុក្នុងមូលដាន

ូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសស

ុក និងធ្វើការកត

ូវទិន្នន័យ។

13

ឹងស្វងយល់អំពី ដំណើរការ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ការគណនាសមតុល្យទឹក2

ការប

ល
ួ អាកាសធាតុ បាន

កម្ពុជា

ូវបានធ្វើឡើងស

ប់សណារីយ៉ូ

ួមខាត ECHAM4 របស់ SEA START

យ

ើម៉ូដល PRECIS ស

ឹម ០,២អង រ ហើយលទ្ធផល

រសូលុយស្យុង ២០×២០គម។
ប់តម្ល និងការ

ួលមធ្យម

ប់អាសុីអាគ្នយ៍

ូវបានកំណត់ខាតម្តងទៀត

ការសិក បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នការញកឲ្យដាច់រវាង

ការ

សណារីយ៉ូ

ទ
ើ ន
ិ ន័
្ន យអាកាសធាតុ ECHAM4 ដលបានទាញចញពី SEA START។

ូវបានកំណត់រសូលុយស្យុង

ស

ល។

បា៉រា៉ម

ឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសធ្ងន់ធ្ងរអាច

យសារ

ឹម

អាកាសធាតុ

ះថាក់ជាង

ល
ួ នសានភាពមធ្យម។ ការទាយទុក និងយល់ដង
ឹ ពីការ

ល
ូ វាពិបាកជាងការទាយទុក

ការវិភាគតាមបបរិមាណ និងបបគុណភាព បានយកមក

ើដើម្បីពិនិត្យ (១) ឱកាស

និងយល់ដឹងពីតួលខមធ្យម (mean)

និងការគំរាមគំហងលើការ

ប់

ទៀត (MOE 2013)។

ងធនធានទឹក

កប

យចីរភាព និង (២) ផលប៉ះពាល់

វិស័យពឹងផ្អកទឹកសំខាន់ៗដូចជា កសិកម្មជាដើម។

លើ

ការសន្មត ដនកំណត់ និងភាពមិនច ស់លាស់
ការយល់ដឹងពីនិនាការអាកាសធាតុក្នុងតំបន់មគង្គ ក្នុង

តំបន់សិក ផង

មានតិចតួច

ប់

ក្នុងឧស ហកម្ម
ប់ការ

ធាតុ។

ើ

តិចតួច

ូវវាយតម្លថា តើទឹកអ្វីធាប់មាន ឬនឹងមាន

តើទឹកធាប់មាន ឬនឹងមានត វូ ការប៉ណា
ុ
ស

ទឹកស

ឬមានស្ថិតិគាំ

ន់។

ទី១ ម៉ូដលនានា

ទសកម្ពុជា និង

ឡើយ។ ការវិភាគខ្លះបងាញលទ្ធផល ទាង
ំ
ទើសគា ហើយ

ខ្លះទៀតមានសចក្តីសន្និដានមិនច ស់លាស់

មិន

ះមានទាំង

ប់ការ

និងការបង្កើតថាមពល។
ក៏

ពការ

ម៉ូដលទាំងនះក៏

ស់ក្នុងចរន្តទឹក និងត

ះបីជាយា៉ងនះក្តី

ច

ូវធ្វើ

ើ

យសារមានព័ត៌មាន

ក្នុងដនរងទឹកភ្លៀង និង
ស់កង
ុ្ន ផ្ទះ ការ

ប់សាកមើលនូវត

ូវការលំហូរអកូឡូសុី កមការ

មានតិចតួចណាស់នូវទិន្ន័យផ្នកធារាសា

ើ

ស់

ូវការ

ួលអាកាស

្ត-ឧតុនិយមលើ

លក្ខណៈលំអិតនដនរងទឹកភ្លៀងនីមួយៗ (MOWRAM and MOE 2013)។ ជាក់ស្តងមាន
សានីយធា
៍ រាសា

2

ការសន្មតដូចខាងកម


ទ

ុ ដំណរើ ការ
ះ ដលកំពង

តមួ
្ត
យប៉ុ

ូវបានបង្កើតឡើងស

ង់ការអាងស្តុកទឹកសាមញ្ញមួយ

ប់ការគណនា៖

ូវបានបង្កើតស

បាននូវព័ត៌មានស្តីពីចរិតលក្ខណៈអាងស្តុកទឹក



លំហូរ

ឡប់ពីគ

ង

ខ្សទឹកខាងលើ

ខ្សទឹកខាងកម ហើយវា





ូវបានកំណត់ដូចត

o

ស្មើនឹង ១៧% នត

ូវការទឹក

o

១៧% នផលដករវាង IWR នឹងឱនភាព

សិនបើមិនមានឱនភាពទឹក

បរិមាណទឹក

ើ

ូវបាន

ង

ច

ពនានាដលអាចរក

ើជាផ្នកមួយនលំហូរទឹកចូលក្នុងគ

៖

ព (IWR) ឬ ៥០% នការខាតបង់ទឹក

ច

ង
ព

សិនបើមានឱនភាពទឹក

ស់តម្លអង្កតឃើញពីសានីយ៍ឧតុនិយម

ូវបានគណនាតាមវិធីសា

ួតពិនិត្យ។

ច

ប់គ

បចញ វូ បានសន្មតថា ស្មន
ើ ង
ឹ ០,០៥% នបរិមាណទឹកក្នង
ុ អាងស្តក
ុ ទឹកក្នង
ុ មួយថ្ង

រំហួតទឹកពីអាងស្តុកទឹក

ETo

ក
ុ កំពង់ថក្ន
្ម ង
ុ ដនរងទឹកភ្លៀងស្ទង
ឹ

្ត Penmann
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យ

ធិ៍ចិនតុង

ើសមាសភាគអាកាសធាតុ

សានីយ៍

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ជីនិត។ សានីយនះទើបចាប់ដំណើរការពីឆាំ១៩៩៧ ប៉ុ
ចញតាមអនុដនរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត

ក្នុងដនរងទឹកភ្លៀង និងក្នុង

ម៉ូដលទាំងនះ

ូវបានកិតខាត

កយមានទំនុកចិត្តក្នុងក

ះ ហើយមិនបានកត់

ះទ។ មានសានីយមួយទៀត

ឃុំតាំងកសាំង ប៉ុន្តមានការពិនិត្យសង្កតតលើក

មិនទាន់មានដរ ទាំង

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ិតទឹកប៉ុ

ព័ន្ធ

លើស្ទឹងតាំងកសាំង

ច

ពនានា។

ដើម្បីឲ្យអ្នក

ក្នុងលទ្ធផលរបស់ពួកគ

ើ

ស់ចុង

បតាមស្តង់ដា

អាចទទួលយកបានណាមួយ ដើម្បីធានាថាបរិមាណ របាយលំហូរតាមរដូវ របាយលំហូរ

និងលំហូរខាំងបំផុត

ចាំថ្ងនិង

ចាំខ អាចវាស់វងបានយា៉ង

ដើម្បីជន
ំ ះលើដនកំណត់នទិនន័
្ន យ គបានធ្វើ

ឹម

អារម្មណ៍។ ម៉ូដលនះ

ចាំថ្ង

ូវ។

ប់សាកមើលដើម្បីបាន់
៉ សានលំហរូ

ើម៉ូដលដនរងទឹកភ្លៀងនស្ទឹង (លំហូរទឹកភ្លៀង) ក្នុងកុំព្យូទ័រ

្តក៏

ះ។ សានីយធារាសា

តាមទិន្នន័យដលមាន

ិតសា្គល់ច ស់ណាមួយ

ពីលំហូរទឹក

យ

តាមចំណុចនានាដលគួរចាប់

ូវការទិន្នន័យទឹកភ្លៀងជាធាតុចូលអប្បបរមា ទិន្នន័យរយៈកម្ពស់ឌីជីថល

និងព័ត៌មានលើបណា្ខញស្ទឹង។
ទី២

អាកាសធាតុ

ភាពមិនច ស់លាស់
និងការតាងវាឡើង

ក៏ផុសចញផងដរពី

ចំណះដឹងមិន

ក្នុងម៉ូដលអាកាសធាតុ។

ទិន្នន័យប

ប់

ួម

ន់លើ

យ

ើ

ព័ន្ធ
ស់

ម៉ូដលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់ និងសំណុំទិន្នន័យម៉ូដលអាកាសធាតុសាកល វាមិនសូវរលូនគាល្អ
និងផ្អកលើភាពមិនច ស់លាស់ ក្នុងគន្លង

អនាគតនការបំភាយឧស្ម័នកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

និងឧស្ម័នបំផាញខ្យល់អាកាសផ្សងៗទៀត (MOE 2013)។ ការ
នឹង

ួលធម្មជាតិដលផ រភាប់

ព័ន្ធអាកាសធាតុ គឺជាមូលហតុមួយទៀតនភាពមិនច ស់លាស់។

ឯកសារ

ង

MOE (Ministry of Environment). 2013. Succinct Analytical Report on the Value of MultiModel Downscaled Climate Scenarios for Cambodia in Terms of Direct Application for
Policy and Plan Making, Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) Phase I, National
Committee on Climate Change. Phnom Penh: MOE.
MOWRAM and MOE. 2013. Synthesis Report On The Cambodian Hydro-Meteorological
Information System (HMIS) - Focus on Disaster Risk Management (DRM) and Climate
Change Adaptation Planning, Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) Phase I,
National Committee on Climate Change. Phnom Penh: MOE.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2000. IPCC Special Report Emissions
Scenarios – Summary of Policy Makers, A Special Report of IPCC Working Group III.
Accessed June 2015, www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf.
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ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ជំពូកទី ២

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត
ទស សុផារិទ្ធ, បុិច សុខម និង ចម ផលា
២.១ លក្ខណៈរូបវន្តនផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត
ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត មាន

ព័ន្ធ

ច

ពចំនួន៥០ (រូបភាព២.១) ក្នុង

ស្ទឹងជីនិតធំជាងគ ហើយវារួមមានទំនប់បង្វរទឹកមួយ និងទំនប់បង្ហៀរ
មួយ វង ១៦គម

វង ៧៥០ម

ះ

ព័ន្ធ

ឡាយម

ឡាយលំដាប់ទ២
ី ចំនន
ួ ៥ និង ឡាយលំដាប់ទ៣
ី ដលរចនាបានសាតបាត

មួយចំនន
ួ តូច។ អាងស្តក
ុ ទឹកចម្បងមានសមត្ថភាពស្តក
ុ ទឹក ៣៥,៦លានម៣ និងផ្ទអាង ២៧គម២។
ឡាយភាគ

ើន

ក្នុង

ព័ន្ធនះ

ដំណើរការតាមកមាំងទឹកហូរចុះតាមធម្មជាតិ

fed)។ ការសិក នះពិនិត្យជាពិសស លើផលប៉ះពាល់នការអភិវឌ្ឍធនធានទឹក
ទឹកខាងលើន

ព័ន្ធ

ច

សមតុល្យទឹក បានធ្វើឡើងស
តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ។ គ

និងការខូចខាតគុណភាព។

ពជីនិត (

(gravity-

ក្នុងតំបន់ខ្ស

លគឺតំបន់ខាងលើផ្លូវជាតិលខ៦)។ ការគណនាពី

ប់ ២០

ព័ន្ធ

ច

ព ដលក្នុង

ះ ១៧គ

ងទាំងនះមានអាងស្តុកទឹកតូចៗ ប៉ុន្តមានការ

ប់

ងស្ថិត

ងអន់ខ យ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត រួមមាន ស្ទឹងជីនិត និងស្ទឹងតាំងកសាំង និងអូរតូចៗដល

ទឹកពីប៉កខាងជើង ហើយហូរចុះ
ភាព២.២)។ ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

សានីយ៍ជលសា

ទិសនិរតី ២៤០គម មុននឹងហូរចូល

បដណ្ណប់លើផ្ទដី ៨២៣៦គម ។ គវាស់លំហូរទឹកស្ទឹងជីនិត
ង់សានកំពង់ថ្ម ផ្លូវជាតិលខ៦។

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត ឆ្លុះប

ឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងតំបន់

ូពិច និងកំណត់ឲ្យមានរដូវ

ធាក់ក្នុងតំបន់នះកើនឡើងតាមរយៈកម្ពស់។
១៥០០មម៖ ភ្លៀងធាក់

រហូតដល់ ៥៣០មម

និង ៥០មម

ចាំខ

រដូវវស

ហើយភ្លៀងធាក់

ប៉ុន្តមានលំហូរតិចតួចបំផុត

ធ្ងន់ធ្ងរ (MOWRAM 2014)។
សីតុណភាព

ឧសភា) មក

ចាំថ្ង

ឹម ២០អង រ ស

ួលពីក
ប់ខ

ជីនត
ិ ធ្វើឡើងតាមរយៈទំនប់បង្ហៀរន
មាណ ៥គម ពីសានីយ៍ជលសា

ំង និងរដូវវស ច ស់លាស់។ ភ្លៀង
ចាំឆាំមានពី

ចាំខតិចបំផុត អាចចុះដល់ ០

ចាំឆាំក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ថិត

ើនបំផុតកើតមាន

រដូវ

ំង

ពស្ទឹងជីនិត

្ត។ ក្នុងតំបន់ដលស្ថិត
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រដូវ

រដូវ

ំង

ំង

ក្នុងរដូវ

ដលអាចនាំឲ្យមានការខ្សត់ទឹក

ិតអតិបរមា ៣៥អង រ
ច

១២០០

ខសីហា។ ទឹកសម្បូរ

ខ

បំផុត (មសា និង

ជាក់ជាងគបំផុត (ធ្នូ និងមករា)។ ការ

ព័ន្ធ

ឯ

កម្ពុជាដលរង

ើនបំផុតក្នុងឆាំនីមួយៗ អាចមានពី ២០មម

រដូវវស ។ ជាង ៩០% នភ្លៀងធាក់

រដូវវស

ំងពីអាកាសធាតុជារួម

របាយភ្លៀងធាក់ជាមធ្យម

វស ចាប់ពី ខឧសភា ដល់ តុលា ហើយភ្លៀងធាក់

ណាស់

ក្នុងបឹងទន្លសាប (រូប

២

្តតមួយគត់ស្ថិត

អាកាសធាតុ

មូល

ដលស្ថិត

ប់

ងទឹកស្ទឹង

ផ្នកខាងលើ

ខ្សទឹកខាងកមចមាយពី ៣

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

៥គម ពី

ព័ន្ធ

ច

រូបភាព២.១៖

ព័ន្ធ

ពស្ទឹងជីនិតតង

ូវលិចទឹកជ

ពី ១

ការឡើង និងចុះនរបបទឹកជំនន់បឹងទន្លសាប (CNMC 2012)។
ច

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

៥ម ជារៀងរាល់ឆាំ

ពក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត

មាដ្ឋាន
គ<ង=ច?ព

ស្ទឹងជីនិត

គ<ង=ច?ពស្ទឹងជីនិត
អាង
ទីបញ្ជាការ
B្ទរងទឹកC្លៀងខាងEើគ<ង
=ច?ពស្ទឹងជីនិត
B្ទរងទឹកC្លៀងតាំងGខាងHមគ<ង
=ច?ពស្ទឹងជីនិត
IនB្ទរងទឹកC្លៀងតាំងGខាងHមJ
ជិតបឹងទ្លសាប

ទ្លសាប

ស្ទឹងជ
ីនិត

ផ្លូវជាតិEខ ៦

03.26.5 13 19.5 26

ផ្លូវជាតិEខ ៥

ភព៖

ព័ន្ធព័ត៌មានគ

គីឡូ:៉

ងធារាសា

្ត

កម្ពុជា (MOWRAM 2014)
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ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

រូបភាព២.២៖ ទីតាំងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត រយៈកម្ពស់ និងបណា្ខញស្ទឹង

អាងទឹកនានាGក្នុង
ទ្លសាប

មាដ្ឋាន
ស្ថានីយជលសា?្ត
B្ទរងទឹកC្លៀងស្ទឹងជីនិត-តាំងRសាំង

ស្ទឹងជីនិត

ព័ន្ធអាង=ច?ពស្ទឹងជីនិត
តំបន់ព័ន្ធ=ច?ពស្ទឹងជីនិត
ផ្លូវជាតិEខ ៦

កំពង់ថ្ម

ទ្ល
កម្ពស់ ជា:៉
- ខ្ពស់: 653
- ទាប: 1

03.26.5 13 19.5 26

គីឡូ:៉

ភព៖ ផ្អកលើផនទីរយៈកម្ពស់របស់ MRC digital elevation model (DEM) ឆាំ២០០១

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត

បដណ្ណប់លើ

៥១៥.១៨៣នាក់ (NIS 2009) និងមានអ

2012)។

ជាជនភាគ

(រូបភាព២.៣)។ កសិករ

ធ្វើ

ើនរស់

១៦

កំណើន

ុក

ក្នុង

ជាជន

មាន

តំបន់ទំនាបនផ្ទរងទឹកភ្លៀង និងតាមប
ី និងចិញ្ចឹមសត្វផងដរ។

ជាជនសរុប

ចាំឆាំជាមធ្យម ០,២% (CNMC

តំបន់ស្ទឹងជីនិត និងតាំងកសាំង ដាំ

ំងខ្លះៗ និងមាននសាទ

៦ខត្ត

្ខយផ្លូវជាតិលខ៦

ូវវស ពូជពីបុរាណជាចម្បង

ផ្ទដីផ្ទរងទឹកភ្លៀងមួយភាគធំមានដីគុណភាពអន់ (រូបភាព២.៤ ផ្នកខាងឆ្វង) ដលជា

ដី

ភទ Acrisols (៦០,៧៥%) និងកុមដីមានជីជាតិលជា
្អ ងនះ ដូចជា ដី

ដី

ភទផ្សងៗទៀត និងផ្ទទឹក

ភទ Gleysols

(១២,៧៤%), Cambisols (១០,១៣%), Ferrasols (៨,៧៣%) និង Plinthosols (៤%)។
បដណ្ណប់លើ ៤% នផ្ទផ្ទរងទឹកភ្លៀងសរុប (CNMC 2012)។

18

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

រូបភាព២.៣៖ ខត្ត

ុក និងភូមិក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត

ុក

ះឃុំ

# ឃុំ

កូដ

ើទឹក

# ភូមិ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត
ខត្ត

ជាជន

(ជំរឿន
2008)

ះវិហារ
ស្ទឹង

ង

កចះ
កំពង់ចាម

កំពង់ធំ

1

2

1163

ើ

1305

រវៀង

1

1

528

ើ

1902

សៀមបូក

1

1004

សំបូរ

2

1003

ក

7

35

43134

0302

ចំការលើ

8

72

90606

0301

បាធាយ

4

27

27435

0303

ជើង

សាទសំបូរ

0605
0607

សន្ទុក

0601

បារាយណ៍

0404

កំពង់លង

0402

ជលគិរី

សរុប
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ទីតាំងភូមិ

^សាទសំបូរ

%រាយណ៍

ើ 60%
មិន

ើ

8

37

38147

មិន

20

16096

មិន

5

23

12566

ើ

1

1

509

ើ

9

73

62569

ើ

18 181

167581

ើ 40%

37680

ើ

36

5

14

17169

85 522

515183

ើ

ផ្លូវជាតិEខ ៥

ចំការEើ
aឈរ
%ធាយ `ើងa

ើ

មិន

_កសប់
ស្ទឹងង់

ើ

5

9

សំបូរ

សន្តាន់

សន្ទុក

ង់

សណា្ខន់

ជ័យ\ន

1

ស្ទឹង

ឈរ

រZៀង

]ៀមបូក
គ<ង=ច?ព

ផ្លូវជាតិEខ ៦

0315

0606

កំពង់ឆាំង

ស្ទឹង

ជីនិត

ជ័យសន

សប់

Iនទីរដ្ឋ%ល

បានពី

1301

0313

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

04.59 13 18 27 36

គីឡូ:៉

ើ

ភព៖ MLMUPC 2013; NIS 2009

រូបភាព២.៤៖ ដី និងគ

បដីក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងជីនិត

Acrisols
Arenosols
Cambisols
Ferralsols
Fluvisols
Gleysols
Leptosols
Plinthosols
Vertisols

ដីកសិកម្ម
គdបa
វាលe្ម
ដីគf្ពត
ដី និងថ្ម
តំបន់កសាងទីRុង
B្ទទឹក
ផ្លូវជាតិEខ 6

B្ទទឹក
ផ្លូវជាតិEខ 6

គីឡូ:៉

គីឡូ:៉
Iនទីដី

ភព៖ ផនទីដី និងគ

Iនទីគdបa

ប

ក្នុងឆាំ២០០២ របស់ MRC
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ដីកសិកម្ម

ហើយភាគ

កម្ពុជា

បដណ្ណប់លើ ២៨,៩% (២៣៨.០២០ហិកតា) នផ្ទ រងទឹកភ្លៀងសរុប

ើន

លើដី

ភទ Acrisols ដលមានគុណភាពអន់។ ផ្ទ ដីន ផ្ទ រងទឹកភ្លៀង

៤៦,៣% ផ្សងទៀត (៣៨១.៣២៧ហិកតា) រួមមានដី
ទី

ជុំជន និងផ្ទទឹក។ ក្នុងដីកសិកម្មសរុប ដីដាំ

វាល

គ

ត ដីលាយថ្ម

ូវមាន ១៥៤.០១៤ហិកតា ដីដាំដំណាំ

ចាំឆាំ

ំ រតាមភូមិ ៧៣៣១ហិកតា
៤៩.១៩៧ហិកតា ដីដាដ
ំ ណា
ំ
អា
ំ យុវងមាន ២២.៩៣៨ហិកតា និងដីចកា

(CNMC 2012)។

ការសិក កំណត់យក

លំហូរទឹកជាមូលដាន
អប្បបរមាធម្មជាតិ
ព័ន្ធ

ដាំ

ចាំខជាលំហូរទឹកបរិសាន។

ច

ូវ

ពទាំង២០

ល

ភទ (រូបភាព២.៥)

ច

ក់។

ូវ

្ត

យសន្មតថា

ំង, និងដំណាំ

ផ្អកលើការសន្មតថាការស្ទូង
ះ

ូវ

ូវជារបៀប

យផាល់។

ផ្ទដី

ព័ន្ធព័ត៌មានទិន្នន័យ

កម្ពុជា របស់កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM 2014)។ ទឹក

ព័ន្ធ

ច

រដូវវស និងយា៉ង

ពនានា ដើម្បីបំពញត

ូវការ

ច

ព ១០០% នផ្ទដី

ចណាស់ ៥០% នផ្ទដីដាំដុះសរុប

រដូវ

ំង។

តិទិនដាំដុះ

មករា

ដំណាំ
?ូវhល
រដូវវស្សា (TP)
?ូវកណ្ណាល
រដូវវស្សា (TP)

កុម្ភ:

mសា ឧសភា មិថុនា

មីនា

LP 6%

កក្កដា សីហា

កញ្ញា

តុលា

150 s្ង

LP 6%
LP 9%

160 s្ង

90 s្ង

?ូវ^ំង (TP)
ដំណាក់កាល
លក់យក^ក់

ធ្នូ

វិច្ឆិកា

90 s្ង

?ូវធ្ងន់
រដូវវស្សា (TP)

ចំនួន

លក្នុងរដូវ

ប់លំនាំដាំដុះនីមួយៗ ផ្អកលើ ព័ត៌មានទទួលបានពី

រូបភាព២.៥៖ លំនាំ និង

TP = ការស្ទូង

ូវ

វិធីនះផ្តល់ទិន្នផលក្នុងមួយឯកតាខ្ពស់ជាងការ

ូវបានបង្វរមកពី

ដាំដុះសរុប

ប់ដំណាំ

ើ

តិទិនដាំដុះទាំងនះពញៗមួយឆាំ៖

ូវធ្ងន់ក្នុងរដូវវស ,

លំនាំដាំដុះស

ពស

ងធារាសា

វាខ្ពស់បន្តិចជាងលំហូរទឹក

ូវបានយកមក

តិបត្តិតាមលំនាំដាំដុះ និង

ូវកណា្ខល និង

អនុវត្តចម្បងគ។

តួលខនះ

ចាំឆាំ (lowest annual minimum river flow under natural conditions)។

លំនាំដំណាំដាំដុះខុសៗគា ៥

លក់យក

គ

ូបាប៊ីលីត ៩៥% (95 percent exceedance probability) ន

LP 8%

100 s្ង
LP = ការjៀបចំដី

ជាជន

ឆាំជាក់លាក់នីមួយៗ

ជំរឿន ឆា២
ំ ០០៨។ ការ

មានចំនន
ួ ៦៥លី /ថ្ង

ឧស ហកម្មស្មើនឹង

អង្គការសុខភាពពិភព

ើ

ស់ទក
ឹ តាមផ្ទះ និងស

យកំណត់ថា ការ

៣០%

នការ

ើ

ើ

ូវបានគន់គូរឡើង

ប់ឧស ហកម្ម
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ើមូលដានទិន្នន័យ

យមនុស្សមាក់

ស់តាមផ្ទះគឺ ៥០លី /ថ្ង ហើយស

ស់តាមផ្ទះ។

ក (MOWRAM 2014)។

យ

អ

នះ

ូវបានណនាំឲ្យ

ើ

កម្ពជា
ុ

ប់ផក
្ន
យ

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

សមតុល្យភាពទឹកដល

ទឹកស

ប់បំពញត

ដលមានសរុប

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ូវបានគណនា គឺដើម្បីបា៉ន់សានពីភាពសម្បូរ

ូវការរបស់មនុស្ស និងបរិសាន (

លគឺ ការ

នឹងកន្លង និងក្នុងរយៈពលកំណត់មួយ)

ប់

ើទឹកធៀបនឹងបរិមាណទឹក

យផ្អកលើបណា្ខញរចនាសម្ព័ន្ធ

ទាំងអស់ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង ទិន្នន័យអាងស្តុកទឹក បរិមាណទឹកហូរដលមាន (

បានមកពីការធ្វើម៉ូដលស្ទឹងជីនិត៖ river basin simulation) និងត
ការ

ើ

ស់តាមផ្ទះ, ការ

ច

ើ

ន់ ឬខ្វះខាត

យ

ូវការទឹក (ការ

ើទិន្នន័យ
ច

ព,

ស់ក្នុងឧស ហកម្ម, លំហូរបរិសានលំហូរដលសល់ពីតំរូវការ

ព និងការបាត់បង់ទឹកក្នុងអាងស្តុក)។

ការគណនាលើសមតុល្យទឹក

កាលនិងបច្ចុប្បន្ន (សណារីយ៉ូ

ូវបានអនុវត្តឡើងតាមសណារីយ៉ូ២

ល) និងពលអនាគត។ សណារីយ៉ូ

ជលសា

ពី
្ត ឆា១
ំ ៩៩២ ដល់ ២០១១ ក្នង
ុ ការគណនាការ

និនាការ

អនាគតដលអាចទទួលផលប៉ះពាល់

នាបច្ចុប្បន្ន

ក្នុង ២០

ព័ន្ធ

ច

ម៉ូដលដើម្បីគណនាសមតុល្យទឹកស

A2 និង SRES B2 ស
1

២.២.១ ការ
យ

អាកាសធាតុ

ព

ើ

ស់ទិន្នន័យ

ស់ទក
ឹ តាមផ្ទះ និងក្នង
ុ ឧស ហកម្ម

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើនផ្លូវជាតិលខ៦។ ស
យការ

ួលអាកាសធាតុ

គបាន

ប់

ប់សណារីយ៉ូសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចពីរគឺ សណារីយ៉ូ SRES

ើ

និងការពិភាក

ួលអាកាសធាតុ
ើវិធីប

ួមខាត (dynamic downscaling) របស់ SEA START គបានគន់គូរថា

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិតក្នុង ៣៥ឆាំខាងមុខ នឹងឡើងកំ

អូសបនាយយូរជាងមុន និងមានភ្លៀងធាក់ខាំងជាងមុន
សណារីយ៉ូ

ើ

ល

ប់ពលអតីត

ប់ឆាំ២០២០ និង២០៥០ (IPCC 2000)។

2

២.២ លទ្ធផលសិក

គឺស

លបច្ចុប្បន្ន

ស

រដូវវស ។ ការ

ប់សីតុណភាពខ្យល់

សានីយ៍កំពង់ថ្ម

យមានរដូវ

ំង

ៀបធៀបជាមួយនឹង

(រូបភាព២.៦

ខាង

ឆ្វង) បងាញនូវការឡើងនសីតុណភាពអតិបរមាគួរឲ្យកត់សមា្គល់រហូតដល់ ១,៨អង ស ក្នុង

សណារីយ៉ូ SRES B2 និង ១,៩អង ស

1

កុមសណារីយ៉ូ A2 ពណ៌នាពីពិភព
កើនឡើងរហូត ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋកិច្ចត

ក្នុងសណារីយ៉ូ SRES A2

កដលមានការអភិវឌ្ឍន៍បបច

ង់ទិស

ការផាស់ប្តូរផ្នកបច្ចកវិទ មានលក្ខណៈដាច់

2

(IPCC 2000)។

សណារីយ៉ូ B2 ពណ៌នាពីពិភព
សង្គម និងបរិសាន មានចីរភាព

យឡកពីគា និងយឺតជាង

កមួយដល

ក្នុងពិភព

មួយយឺតជាង A2 ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋកិច្ចមានក
តលើក

ិតមូលដាន និងក

ុះមួយ ដលមាន

ជាជន

លើតំបន់ និងកំណើនសដ្ឋកិច្ចគិតក្នុងមនុស្សមាក់ និង

តលើដំ

ះ

ក្នុងសណារីយ៉ូដទទៀត

យក្នុងមូលដាន ដើម្បីឲ្យសដ្ឋកិច្ច

កមួយដលមានកំណើន

ជាជនជាបន្តបនាប់ ក្នុងអ

ិតមធ្យម និងការផាស់ប្តូរបច្ចកវិទ យឺតជាង ប៉ុន្តច

បបជាងសណារីយ៉ូ A1 និង B1។ សណារីយ៉ូនះ ក៏ត
សង្គមដរ ប៉ុន្តវា

ឹមឆាំ២០៥០។

ង់ទិស

ិតតំបន់ (IPCC 2000)។
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ុះ

លើការការពារបរិសាន និងសមធម៌

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រូបភាព២.៦៖ ការ

កម្ពុជា

ួលសីតុណភាពខ្យល់អតិបរមានិងអប្បបរិមា និងបរិមាណភ្លៀងធាក់

តាមរដូវ

សានីយ៍កំពង់ថ្ម

C្លៀងធ្លាក់តាមរដូវកាល

សីតុណ្ហភាពខ្យល់អតិបរមានិងអប្បបរមា
mm
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

oC
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
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

ភព៖

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

វស្សា

អតិបរមា
អប្បបរមា

^ំង

ទិន្នន័យសង្កតពិនិត្យអាកាសធាតុបានពីនាយកដានឧតុនិយម
(មិនទាន់ចញផ យ);
ួលអាកាសធាតុបានពី SEA START (http://gis.gms-ecoc.org/ClimateChange/)

ការ

ៀបធៀបជាមួយសណារីយ៉ូ

លនសានភាពភ្លៀងធាក់បច្ចុប្បន្ន

(រូបភាព២.៦ ផ្នកខាងសាំ) បងាញនូវកំណើនភ្លៀងធាក់
សណារីយ៉ូ SRES A2 និង ១៤៥មម ស
រដូវ

ំង ៦៣មម ស

រដូវវស

ទិន្នន័យស្តីពីការ

សានីយ៍កំពង់ថ្ម

៩៣មីលីម៉

ស

ប់សណារីយ៉ូ SRES B2 និងការថយចុះភ្លៀងធាក់

ប់សណារីយ៉ូ SRES A2 និង ១០៤មម ស

ប់

ប់សណារីយ៉ូ SRES B2

ក្នុង ៣៥ឆាំខាងមុខ។ តួលខនះបងាញថា អាចមានហានិភ័យខាំងជាងមុននជំនន់ទឹកភ្លៀង និង
ការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដលធ្វើឲ្យដំណាំ
រដូវ

ំង។

២.២.២ ការគណនាពីត

រដូវវស ងាយរងការខូចខាត

ូវការទឹក

ច

ព

កំណើនសីតុណភាពខ្យល់នឹងនាំឲ្យមានកំណើនអ

២,៦មម (រូបភាព២.៧)។ កំណន
ើ រំហត
ួ ទឹក

ការធ្វើផនការត

ូវការទឹក

ច

ព

និងមានកង្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរ

(IWR)

រំហួតទឹក

យរុក្ខជាតិ (ETo) ពី ០,៨

ប់កសិកម្ម

និងសកម្មភាពដើម្បីបង្កើន

យរុកជា
្ខ តិនះ មានផលពាក់ពន
័ សំ
្ធ ខាន់ស
ស

ប់

សិទ្ធភាពទឹក កាត់បន្ថយការខាតបង់ទឹក និងបន្ថយជាអតិបរមានូវការខ្ជះខាយទឹក។
លទ្ធផលនការគណនាស

ប់សណារីយ៉ូការ

ួលអាកាសធាតុទាំងពីរ (SRES A2

និង SRES B2) បងាញថា IWR នឹងកើនរហូតដល់ ៣០០០ម៣/ហិកតា ក្នង
ុ ៣៥ឆាខា
ំ ងមុខ ធៀបនឹង

សណារីយ៉ូ

ល (រូបភាព២.៨)។ កំណើននះបណា្ខលជាចម្បងមកពីអ

ដលកើតឡើង

យសារសីតុណភាពជាមធ្យមខ្ពស់ជាងមុន ជាពិសស

IWR មានន័យថា នឹងមានការទាញយកទឹកមក

ត

ូវការចាំបាច់ឲ ្យមាន

ការខាតបង់ទឹក ការ

ប់

ើ

ស់កាន់ត

របៀបធ្វើកសិកម្មដលរក សំណើម

កិច្ចដំណើរការ និងការថទាំ

ងទឹក

ព័ន្ធ

កប

ច

យ

រដូវ
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ំង។ កំណើន

ើន។ ចំណុចនះសង្កត់ធ្ងន់ពី

និងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវ

សិទ្ធភាព ដំណាំពូជថ្មីដល

ពកាន់ត

ETo ខ្ពស់ជាងមុន

សើរឡើង។

ូវការទឹកតិច និង

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

រូបភាព២.៧៖ ការ

ួលអ
xល

រំហួតទឹក

យរុក្ខជាតិ

A2 in 2020

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ចាំខជាមធ្យម

A2 in 2050

B2 in 2020

B2 in 2050

8.0
7.0

ETo in mm

6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

កុម្ភ:

មករា

រូបភាព២.៨៖ ការ

mសា

មីនា

ួលត

ូវការទឹក

xល

ម³/ហត

ឧសភា មិថុនា

ច

A2-2020

កក្កដា

ព

សីហា

កញ្ញា

វិច្ឆិកា

តុលា

ធ្នូ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត

A2-2050

B2-2020

B2-2050

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
?ូវhល

?ូវកណ្ណាល

?ូវធ្ងន់

រដូវវស្សា

រដូវវស្សា (TP)

រដូវវស្សា (TP)

(TP) 90 s្ង

150 s្ង

160 s្ង

?ូវ^ំង

ដំណាក់លក់

(TP)

យក^ក់

TP = ការស្ទូង

២.២.៣ ទឹកមានក្នុងតំបន់
រូបភាព២.៩ បងាញថា លំហូរទឹក

តិចជាងមុន
មិថុនា

រដូវ

ំង និង

ើនជាងមុន

អនាគត

កមការ

រដូវវស ។ លំហូរទឹកចាប់ថយចុះពីខវិច្ឆិកា ដល់

កមសណារីយ៉ូ SRES B2 និងចាប់ពីខមីនា ដល់ កក្កដា ស

A2 ដលនាំឲ្យមានកង្វះទឹក

ច

ពស

ួលអាកាសធាតុនឹងមាន

ប់ដំណាំរដូវ
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ប់សណារីយ៉ូ SRES

ំង និងប៉ះពាល់ដល់ដំណាក់កាល

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

លូតលាស់ដំបូងនដំណាំរដូវវស ។ ដូច្នះគួរមានការអនុវត្តវិធីសា
តិទិនដាំដុះនិងលំនាំដាំដុះ

ជំនន់។

រូបភាព២.៩៖ ការ

និងការ

ប់

ៀបធៀបលំហូរទឹក

្តបន ំុ ដូចជា ការកត

ងទឹកដលមានលើសពីការ

ចាំខស

ួលអាកាសធាតុ (ការគន់គូរស

ប់សណារីយ៉ូ

ប់ឆាំ២០៥០)

ើ

ស់

ូវ

រដូវមានទឹក

ល និងសណារីយ៉ូ

ម³/វិនាទី

350
300
250
200
150
100
50
0

24.0
35.6
22.5

លំហូរអតិបរមា

ធៀបនឹងសណារីយ៉ូ
យា៉ង

កុម្ភ:

មករា

]នារីយ៉ូxល
]នារីយ៉ូ SRES A2
]នារីយ៉ូ SRES B2

មីនា

10.5
15.2
9.7

9.1
9.9
6.6

mសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា

20.4
15.6
10.0

49.4
36.5
22.1

81.4
72.3
57.5

116
108
141

156
161
251

កមសណារីយ៉ូ SRES A2 និង B2 ស

កញ្ញា

តុលា

វិច្ឆិកា

ធ្នូ

195
249
283

236
333
236

145
207
138

65.2
96.9
63.4

ប់ឆាំ២០៥០ នឹងកើនខាំង

ល (រូបភាព២.១០) ហើយលំហូរអតិបរមាជាមធ្យមដលអាចកើតឡើង

ចណាស់ក្នុងរយៈពល ២ឆាំម្តង (2-year return period) នឹងកើនឡើង ៣៤%

កមសណារីយ៉ូ SRES A2 និង ២១%

កមសណារីយ៉ូ SRES B2។ លំហូរអតិបរមាដល

លំហូរអតិបរមាដលអាចកើតឡើងយា៉ង

ចណាស់ក្នុងរយៈពល ១០០ឆាំម្តង នឹងកើនឡើង

អាចកើតឡើងយា៉ង
១៤០ម៣/វិនាទី

ចណាស់ក្នុងរយៈពល ២ឆាំម្តង នឹងកើនឡើង ១០០ម៣/វិនាទី ហើយ

កមសណារីយ៉ូ SRE A2 ហើយវានឹងកើនឡើងថរ

កមសណារីយ៉ូ SRE B2។

កំណើននការកើតឡើងញឹកញាប់

ជំនន់លិចលង់ ជាពិសស
សម្ព័ន្ធ ដំណាំ

ហល ៥០ម៣/វិនាទី

និងទំហំនលំហូរអតិបរមាដលបណា្ខលឲ្យមានទឹក

កមសណារីយ៉ូ SRES A2 នឹងបង្កការខូចខាតដល់ហដារចនា

ព្យសដ្ឋកិច្ច ផ្ទះសំបង និង

ព្យសម្បត្តិដទទៀត។
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ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

រូបភាព២.១០៖ ការ

ច

ៀបធៀបខ្ស

ពជីនិត ស

(ការគន់គូរស

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ង ហ្វកង់នលំហូរទឹកជំនន់អតិបរមា
ប់សណារីយ៉ូ

ព័ន្ធ

ល និងសណារីយ៉ូ

ប់ឆាំ២០១៥)

ួលអាកាសធាតុ

ម³/វិនាទី

850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
1

10
ចាំឆ្នាំអតិបរមាxល
xល

ចំនួន ឆាំ T

ល

2
5
10
20
50
100
200

293
376
432
485
554
605
657

100

គិតតាមចំនួនឆ្នាំ T
ចាំឆ្នាំអតិបរមាSRES A2

ចាំឆ្នាំអតិបរមាSRES B2

SRES A2

SRES B2

លំហូរអតិបរមា (ម៣/វិនាទី)
SRES
A2
393
487
549
609
686
744
801

ធៀបនឹងសណារីយ៉ូ ល
SRES
SRES
A2 (%)
B2 (%)
34
21
30
16
27
13
26
11
24
9
23
8
22
7

SRES
B2
355
435
488
539
604
654
703

២.២.៤ ការគណនាតុល្យភាពទឹក
ក្នុងការ

ួតពិនិត្យលើតុល្យភាពទឹក

គតាមដានលើឱនភាពទឹក (កង្វះទឹក)
ការដកបរិមាណត

ូវការទឹក

ច

តាម

កប

្ចញទឹកន

យបរិមាណទឹកដលខ្វះ

ប់

ស់លក្ខខណកំណត់ ៤ ក្នុង ៥ (គឺថា ក្នុងអំឡុងពល

ន់ ៤ឆាំ)៖ ក្នុងរយៈពល ២០ឆាំ

សិនបើវាជួបកង្វះទឹក
ប់

ន់

ពនីមួយៗ

ះ អាចគណនាបានតាម

ពលបរិមាណលំហូរទឹកដលមាន មាន

តិចជាង IWR។ ដើម្បីវាយតម្លពីសុវត្ថិភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ើ

ច

ព (IWR) ចញពីបរិមាណលំហូរទឹកដលមាន (net

available flow)។ ឱនភាពទឹក (កង្វះទឹក) កើតមាន

គ

ព័ន្ធ

ឹម ៤ឆាំ ឬតិចជាង

ព័ន្ធ

ច

តាមគ
ច
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ព ៥ឆាំ

ច

ពនានា

ូវតមានទឹក

ពមួយសន្មតថា មានទឹក

ះ។ ក្នុងឆាំនីមួយៗ

សិនបើវាខ្វះខាតទឹកក្នុងតិចជាង ២០ថ្ង។

ង

ប់

ន់

ព័ន្ធមួយសន្មតថាមានទឹក

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ដូចមានបងាញក្នុង តារាង២.១ លទ្ធផលតុល្យភាពទឹកស

សណារីយ៉ូ

ួលអាកាសធាតុបងាញថា

មានការ

ប់

៥០%

រដូវ

ប៉ុ

ង និងដំណើរការ

ះ អាចបំពញតាមត

ូវការ

ឹម

មានត

ូវ

ច

ព័ន្ធមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ

មទាំង

ឡាយ

ព័ន្ធ

ច

ពបាន ១០០%

ំងនផ្ទដីដាំដុះសរុប។

ក្នុងផ្ទ រងទឹកភ្លៀងនះ មិនអាចផ្តល់សន្តិសុខទឹក

ស្តក
ុ ទឹក និងចកចាយទឹកសម
ច

ប។ ប

ច

និងអាងស្តុកទឹក

ពមានលក្ខណៈពញលញ

រដូវវស

ព ១៦ ក្នុងចំ

ប់

ល និង

ន់ទ

កង្វះទឹករំពង
ឹ ថានឹងកើតមាន

និងយា៉ង
ម

ចណាស់

ព័ន្ធទាំង ២០

យសារកង្វះសមត្ថភាព

តាមតំបន់ដល ព័ន្ធ

ព និងអាងស្តុកទឹកមានលក្ខណៈមិនពញលញ និងមានការថទាំអន់ខ យ។

តារាង២.១៖ ការវិភាគតុល្យភាពទឹកស
ស្ទឹងជីនិតស

គ

ប់ទាំងសណារីយ៉ូ

ង

ច

ប់

ប់សណារីយ៉ូ

ព័ន្ធ

ច

ពនានា

ល និងសណារីយ៉ូ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ួលអាកាសធាតុ

ចំនួនឆាំខ្វះខាតទឹក

ព

ល

A2 2020

A2 2050

B2 2020

B2 2050

0

0

0

2

0

អាងស្តុកទឹកវាលធំ

18

18

18

19

19

ទំនប់ដីកហម

20

20

20

20

20

ទំនប់ចួច

17

20

20

20

20

20

20

20

20

20

16

17

20

20

20

20

20

20

20

20

អាងស្តុកទឹក ៥កុម្ភៈ

4

9

7

7

9

អាងស្តុកទឹកភូមិ៣

18

19

19

20

18

ទំនប់សុកម

20

20

20

19

20

ទំនប់វាលស្ប៉

18

18

18

20

19

អូរផាវ

19

20

20

20

20

អាងស្តុកទឹកអូររុណ

20

20

20

20

20

អាងស្តុកទឹកដងការ

20

20

20

20

20

3

6

4

5

8

ទំនប់អូរចក

15

18

15

17

16

ទំនប់អូរកវពព

20

20

20

20

20

0

0

0

3

1

0

0

1

3

1

0

0

0

0

0

អាងស្តុកទឹកសំណាបខ្ចី

ទំនប់សំ

ងជ័យ

អាងស្តុកទឹកច

ើនផល

អាងស្តុកទឹកទួលមាស

អាងស្តុកទឹកអូរតាវា៉ញ

ព័ន្ធ

ច

ពស្ទឹងជីនិត

ឡាយចុងដូង
ទំនប់នាងគង់
ចំនួនឆ្នាំខ្វះទឹក
(ក្នុងរយ:-ល ២០ឆ្នាំ)

≤4

គជ័យ (មានទឹកប់ន់)

>4

បរាជ័យ (ខ្វះទឹក)
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ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

រូបភាព២.១១៖ លទ្ធផលនការគណនាបរិមាណទឹកដលមាន
ព័ន្ធ

និងការ

ើ

ច

ពជីនិត កយពលប

ស់ផ្សងៗស

សល់ ក្នុងអាងស្តុកទឹកន

្ចញទឹកបំពញតាមត

ប់សណារីយ៉ូ

ូវការ

ច

ល SRES A2 និង B2

ចំណុះអាងស្តុកទឹកគិតជាលាន:៉គូប

ចំណុះស្តុកទឹកGសល់ក្នុងអាង (]ណារីយ៉ូ SRES A2 ៀបនឹង]ណារីយ៉ូxល)
40
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8
6
4
2
0

07-ធ្នូ
1992

07-ធ្នូ
1993

07-ធ្នូ
1994

07-ធ្នូ
1995

06-ធ្នូ
1996

06-ធ្នូ
1997

06-ធ្នូ
1998

06-ធ្នូ
1999

05-ធ្នូ
2000

ចំណុះអាងស្តុកទឹកគិតជាលាន:៉គូប

xល

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

05-ធ្នូ
2001

05-ធ្នូ
2002

05-ធ្នូ
2003

04-ធ្នូ
2004

SRES A2 2020

04-ធ្នូ
2005

04-ធ្នូ
2006

04-ធ្នូ
2007

03-ធ្នូ
2008

03-ធ្នូ
2009

03-ធ្នូ
2010

03-ធ្នូ
2011

SRES A2 2050

ចំណុះស្តុកទឹកGសល់ក្នុងអាង (]ណារីយ៉ូ SRES B2 ៀបនឹង]ណារីយ៉ូxល)

07-ធ្នូ
1992

07-ធ្នូ
1993

07-ធ្នូ 07-ធ្នូ
1994 1995

06-ធ្នូ 06-ធ្នូ
1996 1997

06-ធ្នូ
1998

xល

06-ធ្នូ
1999

05-ធ្នូ
2000

05-ធ្នូ
2001

05-ធ្នូ 05-ធ្នូ
2002 2003

04-ធ្នូ
2004

SRES A2 2020
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04-ធ្នូ
2005

04-ធ្នូ 04-ធ្នូ
2006 2007

SRES A2 2050

03-ធ្នូ
2008

03-ធ្នូ
2009

03-ធ្នូ 03-ធ្នូ
2010 2011

ព

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

មានត

ព័ន្ធ

ដលអាចផ្តល់ទឹក
៥)។

ច

ប់

កម្ពុជា

ពស្ទឹងជីនិតប៉ុ

ន់ក្នុងក

ះ (ជីនិត

ិតជាក់លាក់ អនុ

ឡាយចុងដូង និងទំនប់នាងគង់)

មតាមលក្ខខ័ណសុវត្ថិភាពទឹក (៤ ក្នុង

កមសណារីយ៉ូ SRES A2 និង B2 (២០២០ និង ២០៥០) កង្វះទឹកក្នុង

ច

ពស្ទឹងជីនិត ទំនងមិនសូវ

ទប

ទ

យសារវាកើតមានត ២-៣ឆាំប៉ុ

ឆាំរាំងស្ងួតខ្លះក្នុងអំឡុងពលនការគណនាសណារីយ៉ូ
ើ

ស់តាមផ្ទះ

ការទាញយកទឹក

និងក្នុងផ្នកឧស ហកម្ម

ើនហួសក

SRES A2 និង B2

អាងស្តុកទឹកស្ទឹងជីនិត។

ូវការទ (ការ

និងលំហូរក្នុងបរិសាន)។

ិតចញពីអាងស្តុកទឹក

ក្នុងឆាំរាំងស្ងួតទាំង

ប

ះ។

ផ្នកខាងកម) ដលក្នុង

ព

នះធ្វើឲ្យមាន
សណារីយ៉ូ

ះលំហូរទឹក

កមសណារីយ៉ូ SRES B2 (រូបភាព២.១១

តំបន់ខ្សទឹកខាងកម

ូវថយចុះខាំងក្នុងអំឡុង

ពលពីខមីនា ដល់កក្កដា (ពលចាប់ផ្តើមដាំដំណាំរដូវវស )។ លើសពីនះទៀត
ូវការទឹកបន្ថមស

ច

ក្នុង រូបភាព២.១១ បងា ញនូវកង្វះទឹកកើតមានញឹកញាប់ជាងមុន

កង្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរំពឹងថានឹងកើតមាន

ត

ះ។ ប៉ុន្ត

ល (១៩៩២-២០១១) ទឹកដល

មានក្នុងអាងស្តុកទឹកជីនិត និងតាំងកសាំង មិនអាចបំពញតាមរាល់ត

ការ

ព័ន្ធ

ប់

ព័ន្ធ

ច

ព

១៧ទៀត

ស្ថិត

ពលដល

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

ចាប់

ដំណើរការ វានឹងដាក់សមាធខាំងលើធនធានទឹកក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង ដលអាចនាំឲ្យមានកង្វះទឹក

កាន់តធំធង។

២.៣ ផលពាក់ព័ន្ធ
សហគមន៍នានា

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងជីនត
ិ

កបការងារកសិកម្មជាសំខាន់ និងមានសមត្ថភាព

បន ំុទាប។ ការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងការ

កផ្ទរងទឹកភ្លៀង។ ជីវភាព
ទទួលឥទ្ធិពលជាខាំងពីការ
មហន្តរាយ និងការ

ភាពងាយរង

ើ

ស់ដីជា

ប់



ក្នុងនិង

ជាជនមូលដាន និងធនធានធម្មជាតិដលពួកគពឹងផ្អកលើ ងាយ
ួលអាកាសធាតុ និង/ឬ

ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុដលបង្កឲ្យមាន

ួលផ្សងទៀតបង្កឡើង

យសកម្មភាពមនុស្ស។

ះរបស់បណា្ខសហគមន៍

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទង
ឹ ជីនត
ិ
រំពង
ឹ ថានឹងកើនឡើង

យសារពួកគពឹងផ្អកខាង
ំ លើធនធានធម្មជាតិ (ទឹក ដី និង

ការ

ើនមានធ្វើឡង
ើ

ង និងសន្តិសុខទឹកមានជាអាទិ៍៖

ឈើ)។ ឥទ្ធព
ិ លរំពង
ឹ ទុកស

កំណើនសីតុណភាពជាមធ្យម និងអតិបរមា៖ សីតុណភាព
នាំឲ្យមានការខាតបង់ទឹក

ខាំង និងរលកកំ

ប់

ដល

ើន តាមរយៈរំហួតទឹកទំនងនឹងកើតមានកាន់តញឹកញាប់



ភ្លៀងធាក់ខាំងដលអាចបង្កនូវទឹកជំនន់រហ័សជាញឹកញាប់



រដូវវស ខ្លីជាងមុន និងការរាំងស្ងួតវងជាងមុន ធ្វើឲ្យសមាជិកសហគមន៍រាប់រយពាន់
នាក់

ូវជួបការតឹងតងកាន់តខាំងក្នុងប

ទឹក។

ទាំងទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួតរំពឹងថានឹងកើតមានកាន់តខាំងឡើង។ កំណើននការកើត

ឡើងញឹកញាប់ និងកមាំងនលំហូរអតិបរមាដលបណា្ខលឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់ ជាពិសស
កមសណារីយ៉ូ SRES A2 នឹងបង្កការខូចខាតដល់ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ដំណាំ
28

ព្យសដ្ឋកិច្ច

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ផ្ទះសម្បង

និង

ព្យសម្បត្តិដទទៀត។

យផ្អកលើការ

ួលនលំហូរ និងក

ការដាក់បញ្ចូលភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

និងវិនិ

គលើការថទាំឲ្យបានសម

ដូច្នះគួរមានការដាក់អនុវត្តវិធីសា

្តបន ំុ

ិតទឹកតាមការព ករណ៍, វិធានការ

ប់

ក្នុងការរៀបចំកសាងសមត្ថភាពស្តុកទឹក

បនូវ

ព័ន្ធ

ើនគមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់ថទាំទ។
កង្វះទឹក

ខាំងបំផុត

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

តាមឆាំរាំងស្ងួតខាំងរំពឹងថា

ច

ពមាន

និង

ះទឹក

ងទឹកជំនន់

ដលទាំង

នឹងកើតមានឡើងកាន់តញឹកញាប់។

កមសណារីយ៉ូ SRES B2 ដលក្នុង

ើនកើតមាន

ប់

ដូចជា

ះលំហូរទឹក

ះភាគ

កង្វះទឹក

តំបន់ខ្សទឹក

ខាងកមនឹងថយចុះខាំងចាប់ពីខមីនា ដល់ កក្កដា ឬពីខកក្កដា ដល់ សីហា (ពលចាប់ផ្តើមដាំ

ដំណាំរដូវវស និងពលបង្កបង្កើនផល)។ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹករអាក់រអួលក្នុងអំឡុងពលនះ អាចកាត់
បន្ថយទិន្នផល និងបង្កើនហានិភ័យនការខូចខាតផលដំណាំ។
ព័ន្ធ

ត

ូវការទឹកកាន់តខាំង និងការ

ច

ពទាំង១៧

ជងគា

ើ

ស់ទឹក រំពឹងថានឹងកើនឡើង

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើចាប់ដំណើរការ។

ពល

សានភាពនះនឹងដាក់

សមាធធ្ងន់ធ្ងរលើការបងចកទឹក និងគុណភាពទឹកក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង ហើយអាចនាំឲ្យមានកង្វះ

ទឹកដ៏ធំធង។
ព័ន្ធ

របៀបរបប
ច

ប់

ពយា៉ង

បង់ និងខ្ជះខាយទឹក។
ព័ន្ធ

ជាប

ងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកយា៉ងល្អ របៀបដាំដុះឆាតវ និង
ឹម

ូវ គឺជាតំរូវការចាំបាច់បំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការខាត

ការវិភាគស្ថិតិបងាញថា ធនធានទឹកមាន
ច

បងចកទឹកសម

ប់បំពញត

ូវការ

ឹម

ូវ សុទ្ធតជាប

ការឆ្លើយតបផ្នកបន ំុស

កបខ័ណពលវលា

ន់

ូវ

ះ

ភពទឹក

3

ព័ន្ធ

យ។

និងកង្វះ

តទាង
ំ

ូវការ និងអាទិភាព

លើកន្លងងាយរង

ះបំផុត និង

ះ កសិកម្ម ធនធានទឹក និងការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ មាន

ូវអនុវត្តខុសៗគា។ ជារួម ជាការសំខាន់គួរត៖
ប់កសិកម្ម និងការ

ផលិតកម្មកសិកម្ម និងផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យ
ភពចំណូលរបស់ខ្លួន។
(មិនទាន់

ចម្បងៗ

ឆាយពី

ប់ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត គួរផ្អកលើត

ធានាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស

បងាញថា ភូមិ និង

ប់

ប់កលំអសន្តិសុខ (សុវត្ថិភាព) ទឹក

ក្នុងរយៈពលខ្លី មធ្យម និងវង។ ការឆ្លើយតប គួរ

ផនការជាក់លាក់តាមវិស័យ ពី

ក្នុង

ក្នុងឆាំមានការរាំងស្ងួត។ កង្វះ

ប ដីដាំដុះឈូសឆាយមិនបានស្មើល្អ ទីតាំង

២.៤ មធ បាយស្នើឡើងស

ការសិក

ន់គួរសមស

ប់សហគមន៍ និងកសិករខ្លះ

យន្តការបងចកទឹកឲ្យបាន

3

ប់

ពស្ទឹងជីនិត បានស្ទើរពញមួយឆាំ។ តាមពិត លទ្ធភាពទទួលបានទឹក

មួយធំណាស់ស



តិបត្តិការនិងការថទាំ

ះពុម្ពផ យ)

ព័ន្ធ

ស់ក្នុងផ្ទះ ដើម្បីជួយរក សុវត្ថិភាព

ួសារកសិករបង្កើនផលិតភាព និងធ្វើពិពិធកម្ម

យនិស្សិតអាហារូបករណ៍ផ្តល់ឲ្យ

ួសារនានា ទទួលបានអត្ថ

តាមទីតាំងរបស់ពួកគ ចមាយពី

ើ

ច

ជន៍ខុសៗគាពី

ព័ន្ធ

យគ

ច

ង

វ

ព និងដីដាដ
ំ ុះឈូសឆាយបានល្អ ឬមិនបានល្អ។
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វមួយ

ពស្ទឹងជីនិត

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក


ព

ឹងជំនួយគាំ

ប់ពូជ

កម្ពុជា

តាមការផ្សព្វផ យបច្ចកទសកសិកម្ម

ភទផ្សងៗ (

ផ្សព្វផ យទូលំទូលាយនូវ

ភទចញផា្កផ្លតាមរដូវកំណត់ និង

ភទធន់នឹងការរាំង

ស្ងួតឬទឹកជំនន់ ជាដើម) និងបង្កើតឱកាសចិញ្ចឹមជីវិតកពីធ្វើការងារកសិកម្ម


ផ្តល់ព័ត៌មានអាចជឿជាក់បានទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ
មូលដានអំពីហានិភ័យនការ

និង

ួលអាកាសធាតុ

អន្តរាគមន៍ផ្នករចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា ហដារចនាសម្ព័ន្ធ

ខាំងណាស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតផលដំណាំ និង
ះយា៉ងនះក្តី ការបន ំុនឹងការ

ះមហន្តរាយ មិនអាចអនុវត្ត

និងការ

ះ

យប

ះឡើយ។

ភាពងាយរង

យឡក ការ

និងត

ូវការទឹក

បាន

ប់

ច

ព្យសម្បត្តិ

យមិនមានការព

ឹងការ

ះរបស់សហគមន៍

លន

ស្ទឹងជីនិត

ជំរុញការ

ប់

ឹងការអភិវឌ្ឍផ្ទរងទឹកភ្លៀងសព្វ

ដើម្បីជួយ

ប់

លន

ងធនធានទឹកសព្វ

ប់

បាយ

ប់

ទាប

សិទ្ធភាពក្នុងការ

(ទំនប់ អាងស្តុកទឹក

ឡាយ

ង់ និង/ឬការកលំអទិដ្ឋភាព

ង លទ្ធភាពក្នុងការ

ប់ និងការជួយ

ប់ ឲ្យឈាន

ប់

ការផ្គត់ផ្គង់

ើ

ស់ទឹក និង

ង់ជីវភាពរស់

ងអាងស្ទឹងមួយដលរួមបញ្ចូលនូវរបៀបអនុវត្តល្អៗ

ងធនធានទឹកសព្វ

ច ស់លាស់អំពី

ប់

ូវមានការគិតគូរពីប

ូវបានអនុវត្តដំណាលគានឹងកំណទ

ការបងចកទឹក។

ការកសាងផនការ

យសារទឹកជំនន់ និងការ

តកាន់តខាំងលើសមធម៌ ការបងចក និង

បាយ សាប័ន និងអភិបាលកិច្ចនការ

២.៤.២ ការព

ះទឹក សំខាន់

យសារសមត្ថភាពបន ំុ

លចកទឹក។ ហដារចនាសម្ព័ន្ធរឹង និងអន្តរាគមន៍ផ្នកបច្ចកវិទ
បំពង់ទឹក មា៉សុីនបូមទឹក) គួរ

ព និង

ួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យជួប

ងធនធានទឹក

មទាំងការ

ើចំណះដឹង

ួលអាកាសធាតុពិបាកសំគាល់បាន។

២.៤.១ សមាហរណកម្មសន្តិសុខទឹក និងការ

រាំងស្ងួត។

មូល

នឹងជួយ

មុខ។ ផនការនះ នឹងបង្កើតការរំពឹងទុក

ង និងអភិបាលកិច្ច, ដំណើរការ និង

លការណ៍ណនាំ

ង់ដល់ការអភិវឌ្ឍ ការការពារ និងការអភិរក្សធនធានទឹក និងវិធានការកាត់បន្ថយជា

អតិបរមានូវការខ្ជះខាយទឹក។

យហតុថា ទឹកនឹងមិនអាចបំពញតាមរាល់ត វូ ការ

កសាងបានពញលញ និងពុំមានការ

ប់

ង

ការចូលរួមសកម្មពីសំណាក់សហគមន៍ និងអ្នក
ថទាំ

ព័ន្ធ និងអាងស្តុកទឹក

ច

ច

ឹម
ើ

ូវ

ច

ព

តាម ព័នមិ
្ធ នទាន់

ះ ជាការសំខាន់ណាស់ដល

ូវជំរុញ

ស់ទឹក ក្នុងការរចនារៀបចំ ការអនុវត្ត និង

ព ដើម្បីឲ្យមានភាពជាមាស់ និងឲ្យ

ព័ន្ធមានចីរភាពល្អ។

កសួងធនធានទឹក និងឧតុនយ
ិ ម និងមន្ទរី ជំនាញតាមខត្ត គួរព យាមធានាចីរភាពន ព័ន្ធ
ពមាន

ប់ តាមការកលំអរបៀបដំណើរការ និងថទាំ

ព័ន្ធ និងការព

អង្គការសហគមន៍នានា។ ម ងទៀត
៉
ការជួសជុលឲ្យរឹងមាន
ំ វូ អាងស្តក
ុ ទឹក និងបណា្ខញ
គឺសំខាន់បំផុតដើម្បីទប់សា្កត់ការ

ះខូច និងការបកធាយ
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ឡាយទឹក។

ឹងតួនាទី
ច

ព

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ការ

ប់

ងការផ្គត់ផ្គង់ និងត

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ូវការ៖
រ កំណលំអ

ប់

ងការផ្គត់ផ្គង់ និងត

ូវមានការកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ ថាក់កមជាតិ និងថាក់ជាតិ ក្នុងការ

អភិវឌ្ឍធនធានទឹក

នះ

កប

យចីរភាព និងអំ

និងផនការស្តុកទឹក,

ការកសាងមធ បាយស

ចាំឆាំ, កិច្ចដំណើរការ និងការថទាំ
ើ

ព័ន្ធ

ច

ប់អាងស្ទឹងទាំងមូល

ប់កត់

ព និង

និងការ

ច

ពពញលញដល់

បន្ថយទំនាស់រវាងកសិករ
ជងគា ស

ូវ

ំង ហើយក៏អាចជួយ

និងទាញយកមក

ើទ កពីការ

ើ

(ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់

ទឹកកមដី ទុកជាធនធានមួយស
ហៈធ្ងន់ៗដលមាន
ការ

ះ

ជុំវិញ

យប

ព័ន្ធ

ចំណាយផលិតកម្ម

ធារាសា

ច

្ត

ឹម

នះ

គួរមានការកណ

ទសជា

វបន្ថមទៀត ដើម្បីទប់សា្កត់ប

ហល ២

ះបីទឹកមាន

យ ក៏ការធ្វើ

ន់ស

ប់ការ

លើដីគានជីជាតិ និងមានជាតិ

ន/ហិកតា ដល

ក់ចំណញតបន្តិចបន្តួច។

ប់

ន់

ឹមស

ប់ទូទាត់

ធានមជ្ឈមណលសវាកម្ម

វងដលបានជួលដី

ន/ហិកតា តាមការ

ះ5។ ម ៉ងទៀត គួរជួយ

ប់

នះ។4

ើសពូជ

ជុំវិញ

ូវល្អៗជាងមុន

ង់ផងដរដល់ការផ្ទរចំណះដឹងក្នុង

ើន។ សារធាតុអាសនិក ក៏

យមកជាមួយល្បប់កករទាំងនះដរ

ំងទន្ល និងទំនាបលិចទឹក។ ដំណើរនះ កើតមានឡើងរាប់មុឺនឆាំមកហើយ

តាម

ទាប់ទឹកសម

អណ្ណូង ហើយយក

វ និងអភិវឌ្ឍស្តុក

ើនមានដូចៗគា គឺទន្ល/ស្ទឹងហូរចញពីជួរភ្នំធំៗ (ដូចជា ជួរភ្នំហិមា៉ល័យ) ដលនាំ

យបានចាក់បង្គរ
ទាប់ទឹក។

វ

មូលជំនួយ

ព។ ប៉ន
ុ សា
្ត រធាតុអាសនិក និង

និងផលិតភាពដី៖

ូវបាន ៤-៥

ជាមួយនូវល្បប់កករយា៉ង

ដលហូរមកចាក់

5

ច

ស្ទឹងជីនិត សង្កតឃើញថា កសិករមកពីខត្ត

មកសិករ។

ដីមាន

វ

ពស្ទឹងជីនិតក៏

ឬមានផ្តល់

ើជីមុនពលសាប

"អ្វីដល

ូវអង្កត

គុណភាព

ស្ទឹងជីនិត អាចបង្កបង្កើនផល

យក

ើនមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍ

ក្នង
ុ ដី និងអាចធ្វឲ
ើ ្យខូចគុណភាពទឹកកមដី។ ដូចះគួ
្ន រមានការកំណត់

អាសុីតខ្ពស់ ផ្តល់ទិន្នផលទាប

4

យសាររំហួតទឹក)។

ប់កសិកម្មមានការ

និងធ្វើចំណាត់ថាក់តំបន់ផ្សងៗដល

ចំ

ូវការទឹក

ស់ក្នុងផ្ទះ។ ដើម្បីបំផុសចំណាប់អារម្មណ៍លើប

ពីដគូអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឯកជន និងវិស័យសាធារណៈ ដើម្បីអង្កត

និងការ

យ ឬកាត់

ងសាកល្បងមួយ លើការបំពញស្តុកទឹកកមដីឡើងវិញ ដលខុសគាពីការស្តុក

ទឹកលើដី

ដាំដុះ

ះ

ស់គួបផ្សំគានូវទឹកលើដី និងទឹកកមដី មានការ

សិក វាយតម្លតិចតួចណាស់ក្នុងពលកន្លងមក។ ស្តុកទឹកកមដីភាគ

គាំ

ពបន្ថមដល់

ប់រយៈពលដាំដុះខុសៗគា។
ើ

ស់ទឹក

សិទ្ធភាព

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ នឹងខ្សទឹកខាងកម ទាក់ទងនឹងត

ទឹកលើដី និងទឹកកមដី៖ ការ

គួរអនុវត្តគ

ច

ចកិច្ចការ

ើ

ះទឹក, និងការកលំអ
ប់ការ

ង និង

តិទិនដាំដុះ

និងរាយការណ៍ពីការ

ស់ទឹក។ ទាំងអស់នះ ជួយឲ្យគអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកបាន ស

ូវវស

ប់

យផលដល់ជនកីក។ ដើម្បីស

ូវមានការបង្កើតបទបញ្ញត្តិលើការបងចកទឹកស

ូវការទឹក

ើនណាស់នូវល្បប់កករមានផ្ទុកសារធាតុពុលអាសនិក។ ក្នុងតំបន់ដល
ប

ះ សារធាតុអាសនិកក៏

តាមតំបន់មាន

ជាជនរស់

ើ/ហូបជាលក្ខណៈបុគ្គល

បចញពីល្បប់កករ ហើយរលាយចូល

ួសារ និងសហគមន៍។" (Accessed 12 July 2015,

ថ្ងទី ៧ ឧសភា ២០១៥។
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ក្នុង

ើន ទឹកមានផ្ទុកសារធាតុពុលនះ គបូមវាចញពី

www.rdic.org/ground-water-arsenic-in-cambodia.php)
ទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈបុគ្គល

កម

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

កសួងធនធានទឹក កសួងកសិកម្ម និងកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ គួរធ្វើការជាមួយគា

ក

ិតជាតិ និងក

និងក

ិតមូលដាន ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ក្នុងការបង្កើនជីជាតិដី ផលិតកម្មដំណាំ

ិតជីវភាព តាមរយៈ ការលើកកម្ពស់សន្តិសុខទឹក

ភាពសម
ើ

បនដីដាំដុះ, ការ

ប់

ពលវប្បកម្មកសិកម្ម (ពិពិធកម្មដំណាំ,

ងជី, សត្វចិញ្ចឹម និងវារីវប្បកម្ម) និងការកសាងផនការ

ស់ដី ការកំណត់តំបន់ដាំដំណាំ និង

តិទិនដាំដុះ។

ដើម្បីជៀសវាងការបន ម
ុំ ន
ិ បានល្អ និងផលប៉ះពាល់ពស
ី ណ
ំ ល់សារធាតុផ្សងៗ សហគមន៍

ូវការជំនួយ

សត្វ

ង់ក្នុងការកលំអបច្ចកទសដាំដុះ របៀបចិញ្ចឹមសត្វ និងការ

ដើម្បីកាត់បន្ថយការប

បច្ចកទសក្នុងការ

្ចញឧស្ម័នមតានពីដី

ើជីអាហ្សូត ដើម្បីកាត់បន្ថយការប

ដលបាន

ការព ករណ៍

សិទ្ធភាពនូវ

៦ខ

កត

ូវ

វ

វ

កប

ដើម្បីឲ្យអ្នក

យ

ប់

សិទ្ធភាព
ព៖

កិច្ចដំណើរការ

តាម

រយៈពលមធ្យមពីទក
ឹ ជំនន់ និងលំហរូ ទឹកតិច (ស
ើ

ការ

ស់ទារទឹកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ប់

ងទិន្នន័យជលសា

លញ និងកង្វះកំណត់
អូរ និងកង្វះជាទូ

ផ្នកជលសា

នូវកំណត់

រារាំងដល់ការកសាងចំណះដឹង

និងការ

តិទិនដាំដុះ

ប់

ជា

ការអង្កត

វ

អំពីការ

យ

ប់ពី ១

ច

ព។

៣ខ) ក៏ វូ មានដរ ស

ប់ការធ្វើ

ស
្ត

ប់តប
ំ ន់សក
ិ , ទិនន័
្ន យតិចតួចស្តព
ី ល
ី ហ
ំ រូ ទឹកស្ទង
ឹ /

ពីបរិមាណភ្លៀងធាក់ ជាឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរ និងជាប
ស

ប់ធ្វើសចក្តីស

ចចិត្ត

ន់ស

យមានព័ត៌មាន

និងហានិភ័យទាំងឡាយ។

កិច្ច

ឹង

ស្នូលដល
ប់

ប់ជយ
ួ ដល់ការស
យ

ុង

ន់។

ចចិត្ត
យ័ត្ន

ងរួមគាដើម្បីបង្កើនចំណះដឹង

ួលអាកាសធាតុ គួរបន្តអនុវត្តទៀត ក្នុងរយៈពលមធ្យម និងរយៈពលវង។

ចាប់ផ្តើមយឺតយា៉វ,
ដាំដុះ) និង

យសារការ
ើ

កប

្តឧតុនិយម និងចំណះដឹងពីអាកាសធាតុ៖ ភាពមិនពញ

វបន្ថមពីប

រាំងស្ងួត៖

អាកាសធាតុ និងការរាំងស្ងួតផ្នកជលសា

ការ

ង

ហើយឲ្យកសិករអាច

អំពីវិធានការបន ំុអស់ចំណាយតិច ឬមិនបង្កការសាយកយ ឲ្យតបានថ្លឹងថ្លង
កដ

ពលព យាម

ះ។ កពីការធ្វើផនការដាំដុះ ការព ករណ៍ក្នុង

ះយា៉ងនះក្តី គយល់ថា ក ត
ិ ចំណះដឹងបច្ចប
ុ ្បន្ន វា ប់

ពីភាពមិន

និងការកលំអ

ូវមានការព ករណ៍រយៈពល

ងអាចដឹងមុនពីបរិមាណទឹកដលមាន

តិទិនដាំដុះ និងលំនាំដាំដុះ

ផនការ

ងជីលាមក

ថ្ងអនាគត

ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការធ្វើផនការ

មុខ

ព

្ចញអ៊ុកសុីតអាហ្សូត

បង្កើនទិន្នផលដំណាំ។

២.៥.៣ ការអភិវឌ្ឍ និង

ច

ប់

ការធាក់ភ្លៀង

្ត

ូវ

កពីការគន់គូរពីការរាំងស្ងួត
តថមទៀតលើប

ទាក់ទងនឹង

ពលវលា (រដូវវស

ធៀបនឹងដំណាក់កាលសំខាន់ៗនការរីកលូតលាស់ដំណាំ

សិទ្ធភាព (កមាំង, ចំនួនដង) នភ្លៀងធាក់។ គួរគិតគូរជាសំខាន់ដរពីការស្ងួតដី
ប់

ស់ និងអ្នក

ងទឹក គួបផ្សំនឹងការថយចុះធនធានទឹក
ើ

ស់ផ្សងៗ។
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យសារការបាត់បង់ទឹក តាមរយៈ

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

កាន់ត

ផលប៉ះពាល់ផ្នកបរិសានផុសចញពីការ

បង្កឡើង
ើ

ះ

សើរ និង
យការ

ះអំពី ផលពាក់ព័ន្ធនការ

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ួលក្នុងការ

ើ

ស់ដ៖
ី ដើម្បីបានយល់ដឹង

ួលផ្នកជលសា

ួលអាកាសធាតុ និងការផាស់ប្តូរយុទ្ធសា

្ត និង

្តចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ូវតមានការសិក បន្ថមមួយទៀតអំពី ផលប៉ះពាល់ផ្នកបរិសាននការ

ស់ដី។

ឯកសារ

ព័ន្ធអកូឡូសុី
ួល ក្នុងការ

ង

CNMC (Cambodia National Mekong Committee). 2012. Profile of the Tonle Sap Sub-area
(SA-9C). Basin Development Plan Program. Phnom Penh: CNMC.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2000. IPCC Special Report Emissions
Scenarios – Summary of Policy Makers, A Special Report of IPCC Working Group III.
Accessed June 2015, www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf.
MOE (Ministry of Environment). 2013. Succinct Analytical Report on the Value of MultiModel Downscaled Climate Scenarios for Cambodia in Terms of Direct Application for
Policy and Plan Making, Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) Phase I, National
Committee on Climate Change. Phnom Penh: MOE.
MOWRAM (Ministry of Water Resources and Meteorology). 2014. The National Water
Status Report 2014, ADB TA 7610-CAM Supporting Policy and Institutional Reforms for
Capacity Development in the Water Sector. Phnom Penh: MOWRAM.
MOWRAM and MOE. 2013. Synthesis Report On The Cambodian Hydro-Meteorological
Information System (HMIS) - Focus on Disaster Risk Management (DRM) and Climate
Change Adaptation Planning, Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) Phase I,
National Committee on Climate Change. Phnom Penh: MOE.
NIS (National Institute of Statistics). 2009. General Population Census of Cambodia 2008.
Phnom Penh: NIS.
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ជំពូកទី ៣

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

បាក់

អឿង ចនា, លី សារា៉ន់, ចម ផលា, សង ប៊ុនរិទ្ធ និងសូយ ទី
៣.១ លក្ខណៈរូបវ័ន្តនផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
ខ្សទឹក

វង ៨០គម របស់ស្ទឹង

បាក់

បាក់ដលជាដស្ទឹងទំហំមធ្យមមាន

ះ បង្ហូរទឹកចញពីផ្ទរងទឹកភ្លៀងសរុប ៦៦៣គម

ក្នុងទន្លសាប

២

កាត់ ២
ស្ទឹង

ុក គឺទឹកផុស និងរលាប្អៀរ។ អ្នក

ះស្ទឹងនះខុសៗគា។

សព្វជី

ពីតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

បាក់ ស្ទឹងចាក់ទឹម និងស្ទឹង
ចាំឆាំ

ក្នុងខក
រដូវ

ជលសា

ួលច

ូវបាន

ពឹងផ្អកលើការ

និងមិនមានការរចនារៀបចំ
ថ្វីត្បឹតត

ព័ន្ធទាំង

បាក់

ំងដើមដំបូងនរដូវវស

ឹម

ូវមួយចំនួន

ដល

ះបានសារឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍ

និងការថទាំមិនបានដិតដល់ ធ្វើឲ្យ

ព័ន្ធទាំង

កសិកម្ម។

វស

និង

ំង

យប

ការ

ិតខ្ពស់បំផុតក្នុងខក

គឺ
្ញ-

ើ

ស់

ំងក្នុងរដូវវស ។ កសិករ
ច

ពតូចៗ

ូវបានសង់ឡើងក្នុងឆាំ១៩៧៥-១៩៧៨។
ទសវត្សរ៍១៩៨០-៩០ ប៉ុន្តដំណើរការ
ូវការ

ើ

ស់បានទ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងកំពុងកើនឡើង

ប់ការ

ើ

ស់ក្នុង

ហល ៨៧០០ហិកតា

ូសារ និងការងារ

ូវពឹងផ្អកលើទឹកពី

ឈមទាំងនះ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចអន់ខ យ។
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ប់ការ

ន
ើ ។ មាន ព័ន្ធ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងនះ (CNMC 2011; Chem and Someth 2011)។ ប
បូកផ្សំបន្ថម

ស់គា

ខឧសភា (MOWRAM 2014)។

និងកូនរដូវ

ជាជន

ូវការទឹកកើនឡើងយា៉ងឆាប់រហ័ស ស

ឆាំ២០១១

ចំណុច

និងតិចពក

យលំនាំពីរប

ះមិនអាចបំពញតាមត

(Chem et al. 2011)។ លើសពីនះទៀត ចំនួន

ជាហតុធ្វើឲ្យត

ង

ឈមនឹងកង្វះខាតទឹកស

ុ ពលមិនមានភ្លៀងធាក់
ពក្នង
ុ អំឡង

ច

វាថា

តំបន់ខ្ស

រដូវវស

ដើមខកក្កដា និងកើនដល់ក

សហគមន៍ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
ពអំឡុងរដូវ

ើនពក

ប់

តុលា (CNMC 2014) ហើយលំហូរទាបកើតឡើងពីខវិចិ្ឆកា
ច

បាក់

ះពី ១៤០០មម

មានទឹក

្តនផ្ទរងទឹកភ្លៀងនះ

បរិមាណលំហូរទឹកចាប់ផ្តើមកើនឡើង

និងការ

គ

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ។ បរិមាណទឹកភ្លៀងខ្ពស់បំផុតកើតឡើង

្ញ-តុលា (MOWRAM 2014)។ ជាទូ

ំង។

តាមតំបន់ផ្សងៗគានដងស្ទឹង

ដល់តំបន់ខ្សទឹកខាងកម

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ទឹកខាងកម និង ២០០០មម

ជិតបឹងធំ។ តួស្ទឹងធំហូរ

បាក់។ ស្ទឹងចាក់ទឹមតភាប់ជាមួយស្ទឹង

ង (ភូមិតាកាប)។

បរិមាណទឹកភ្លៀង

ុកដលរស់

ភពពីជួរភ្នំកវា៉ញ

ូវបាន

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

រូបភាព៣.១៖ ការ

ើ

ស់ដី និងការបងចក

ភទដី

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

បាក់

ទំនាបលិចទឹក
ដីកសិកម្ម
aគុf្ពតនិងវាលe្ម
a=ង
aEះ
ទឹក

0

5

10

15

20

គម

25

Lithosols
Alluvial
Ferrasols
Argic
Histosols
Acrisols
ទឹក

0

ដី

ការ

ស្ថិត

ហើយដី

ើ

ស់ដីចកចញជា ៦

តាមប

្ខយតួស្ទឹងធំ។

មានចំណក ៣២% និង

5

10

ភទធំៗ
គុ

15

យដី

20

35

គម

លុបលើតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ ហើយ

ដីកសិកម្មមានចំណកស្មើ
តនិងវាល

25

៥៥%

នផ្ទរងទឹកភ្លៀង

មានចំណក ១១%។

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

៣.២ លទ្ធផលសិក

៣.២.១ លទ្ធផលការធ្វើ
ស្ទឹង

ការក ិតតាមខា ត
បាក់ស

ប់សាកមើល (simulation) នធារទឹក
(calibration)

ប់ស ណារីយ៉ូ

សណារីយ៉ូបំភាយឧស្ម័ន

ទិន្នន័យដលបានអង្ក ត។

ល

ធារទឹក

ចាំខ

(ខមករា១៩៩៦

តាម

ថ្ង អនាគត A2 និង B2 បានផ្តល់នូវលទ្ធផល

B2 វាមាន

(សណារីយ៉ូ

ប់រយៈពល ១០០ឆាំ (100-year flood return period)។

A2 បរិមាណលំហូរទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរជាមធ្យមមាន
ហល ១១៧០ម /វិនាទី។

ផ្ទ រងទឹកភ្លៀង

ដល់ខ ធ្នូ២០១៤)

យើងបានបា៉ន់សានពីទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនាពលបច្ចុប្បន្ន

អនាគតស

កទឹក

ឹម

និងស

ប់

ូវ បើធៀបនឹង

ល)

និងពល

កមសណារីយ៉ូ

ហល ៦៤៧ម /វិនាទី ហើយកមសណារីយ៉ូ
៣

៣

រូបភាព៣.២៖ ខ្ស

ងទំនាក់ទំនងរយៈពល និងធារទឹកស

ឡូហា្ករីត

ល១០)

ប់សណារីយ៉ូទាំង៣ (មា

ដាន

1000
xល

B2

100

A2

អលំហូរ ម³/វិនាទី

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001
0

10

20

30

40

50

ភាគរយEើស (%)

36

60

70

80

90

100

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

បាតុភូតទឹកជំនន់ក្នុងរយៈពល ១០០ឆាំ

សណារីយ៉ូ

ល និងសណារីយ៉ូ A2 ប៉ុន្តវាមានក

ខ្ស

ខ្ស

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ូវបានបា៉ន់សានថាស្ទើរមានតម្លដូចគាស

ិតទាបជាងខាំងធៀបនឹងសណារីយ៉ូ B2។

ងទំនាក់ទំនងរយៈពល និងធារទឹកស

ប់សណារីយ៉ូទាំង៣

ូវបានគណនា។

ងនះតំណាងឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងបរិមាណ នឹងរយៈពលនធារទឹក។ រយៈពល

សំ

លើ ភាគរយពលវលាដលធារទឹកឡើងលើសក

រយៈពល និងធារទឹកស

ប់សង
ឹ្ទ ណាមួយឆ្លះុ ប

ពីចរិតលក្ខណៈនផ្ទរងទឹកភ្លៀង

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

វាមានន័យថា

ហើយធារទឹកទាប

ដូចជា

ភូគព្ភសា

មានក

ិតទាបជាងលំហូរ

ឡើងញឹកញាប់ជាងមុន ខណៈទឹកជំនន់កើតឡើងតិចដង ប៉ុន្តធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន។

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ភាព

ូលតាមរដូវកាល។

ព័ន្ធ

បាក់មាន

ព័ន្ធ

ទឹក

ថររហូតដល់ខមសា។

ច

ខក

រូបភាព៣.៣

ពផ្សងៗគាកមសណារីយ៉ូ

ច

ច

ព

អំឡុងរដូវវស

ពភាគ
រដូវ

ល

ើនជាងមុន ហើយដាំដុះ

រដូវ

មីនា ដលបង្កជាប

ំង។

កង្វះទឹក

្ញ ហើយធាក់ចះុ ពីខតុលា

បងាញពីបរិមាណទឹកដលមាន

កង្វះទឹកទ។ ជាលក្ខណៈ
ភទ

ព័ន្ធនះខ្វះទឹក ៩២៦២ម

៣

ូវបានបង្កើតឡើង

វស

រដូវ

។ ចំណុចនះបងាញពីប
យសារការ

ហដារចនាសម្ព័ន្ធអន់ខ យផងដរ។

ប់

្តី លទ្ធភាព

ធ្វើ

ើ

ស់

ំង ដលផ្តល់

ខកុម្ភៈ និង ៤៧.៧៥២ម
ូវទុំ ស

ក់

ប់កសិករដាំ

ទះ
ខ

ូវ

ំងពីពាក់កណា្ខលខធ្នូ ដល់ចុងខមីនា
មានទឹក

ប់

ន់ស

ប់ការធ្វើ

តំបន់ខ្សទឹកខាងកម តងរាយការណ៍ពីកង្វះ
ការ

ប់

ង

ះរាំងស្ងួត ពី

ងទឹកអន់ខ យ និងដំណើរការ
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ព័ន្ធ

ស់ទឹក) បងាញថា

ព័ន្ធតាំងកសាំងតងតជួប

ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នដំណើរ

ំង និងវស ។ ប៉ុន្តកសិករ

ឹ

ើ

៣

កមសណារីយ៉ូអាកាសធាតុនាពលអនាគតទាំងពីរ
ប់ធ្វើ

ក្នុង

ូវឆាប់ពញវ័យ និងដំណាំលក់យក

ះយា៉ងណាក្តី

(IRRI 2007)។

ខាតទឹកស

ខធ្នូ និងបនាប់

ល និងសណារីយ៉ូអាកាសធាតុនាពលអនាគត។

ភទផ្តល់ផលក្នុងពល ១១០ថ្ង)

ទាំងក្នុងរដូវ

ះរាំងស្ងួតនឹងកើត

ធារទឹកកើនឡើងជាបណ្ណើរៗពីខឧសភា

ំង អាចឲ្យកសិករផាស់ប្តូរពីការធ្វើ

(UNDP/GEF 2013)។

កង្វះទឹក

IR-66 (

ើន មិនមានប

ល។

ព ៧ ហើយបរិមាណទឹកដលមាន មាន

ការគណនាសមតុល្យទឹក (បរិមាណទឹកដលមានធៀបនឹងការ

ក់ចំណញ

ប

ច

ក្នុងសណារីយ៉ូ

ថ្ងអនាគតមាន

ព

ព័ន្ធ

ដល់ក ត
ិ ខ្ពស់បផ
ំ ត
ុ ២៧០លានម៉ គូប
មក

ច

្តនគរូបនីយកម្ម

អំឡុងរយៈពល

ះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់នឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន។

៣.២.២ បរិមាណទឹកដលមានតាម

ង

ង
ំ ពី ភទនរបបធាទឹក ហើយវាទទួលឥទ្ធព
ិ ល

រូបភាព៣.២ បងាញថាធារទឹកខ្ពស់បំផុតកមសណារីយ៉ូអាកាសធាតុ

ិតខ្ពស់ជាងខាំង

ទីនះ

ិតជាក់លាក់មួយ។ រូបរាងរបស់ខ្ស

ឥទ្ធិពលសិប្បនិម្មិត និងទឹកកមដី។
ក

ប់

ះកង្វះទឹក

មទាំងការថទាំ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

Q (x106 ម³/)

រូបភាព៣.៣៖ បរិមាណទឹកដលមានន
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កម្ពុជា

ព័ន្ធ

ច

ព

កមសណារីយ៉ូបីផ្សងគា
ប៉ុក៉ន

A

អ្តឺត
ពាំងខ្លុង
ស្វាយក
តាំងRសាំង
$%ក់

Q (x106 ម³/)

មករា កុម្ភ: មីនា mសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា

ប៉ុក៉ន
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B

អ្តឺត
ពាំងខ្លុង
ស្វាយក
តាំងRសាំង

មីនា mសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា

Q (x106 ម³/)

មករា កុម្ភ:

300
250
200
150
100
50
0

ព

អ្តឺត
ពាំងខ្លុង
ស្វាយក
តាំងRសាំង
$%ក់
ពាំងក

ះ ប

ក្នុង

២០២៥។ ត

mសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា

ច

ពស

កង្វះទឹកស
ព័ន្ធ

តាំងកសាំង ជា
រដូវ

ពាំងក

ប៉ុក៉ន

សិនបើតំបន់

ចណាស់

$%ក់

ធ្នូ

C

មករា កុម្ភ: មីនា

២០២៥

ពាំងក

ធ្នូ

ំង នឹង

ច

ព័ន្ធ

ូវព

ប់

ំងកើន ៥% ក្នុងមួយឆាំពីឆាំ២០១៤ ដល់

ប់ការ

ច

ព

រដូវ

ច

ូវធំជាងគបំផុតក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង។ តំបន់

ព ៣ ដូចខាងកម៖
ព

ំង អាចនឹងកើតមានឡើងយា៉ង

២០១៥ តាំងកសាំងមានកង្វះទឹក ០,០៦លានម៉

គូប ដល់ ០,៦៧លានម៉

គូប។

គូប ហើយក្នុងឆាំ២០២៥ កសិករនឹង

គូបថមទៀត។ វាមានន័យថាកសិករមិនមានលទ្ធភាពបង្កើនការ

ទឹកទ។ ហតុនះចាំបាច់

ូវ

ច

ីកពី ១២០ហិកតា ក្នុងឆាំ២០១៤ ដល់ ១៩៥ហិកតា ក្នុងឆាំ

ូវការទឹកនឹងកើនពី ០,៤៤លានម៉

ទឹក ០,១៤លានម៉

ធ្នូ

ប់

តិច ឬផាស់ប្តូរការបងចកទឹក និង

ងត

ូវការទឹក

តិទិនដំណាំ។
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យការដាំដំណាំ និង

ូវដល

ើ

ឆាំ

ូវការ
ស់

ូវការទឹក

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ហិកតា

ផ្ទ

បដណ្ណប់ទំហំ ១០៥ហិកតាន

ឆាំ២០២៥ ហើយត

ន់ស

ប់

និង

បន្ថម

កង្វះទឹកពីឆាំ២០១៧

២៤.៣៨៣ម៉

តាំងកសាំង និង
ព័ន្ធ

គូប

ពាំង

ពាំង

ទឹក ០,០១លានម៉

គូបបន្ថមទៀត

លានម៉

គូប ស

ប់

ច

ច

និងការលចកទឹក និងការក

ង
ំ រហូតដល់ឆា២
ំ ០១៦ ប៉ន
ុ ្ត ព័ននះ
្ធ
គូបបន្ថម

ដលទាបជាងត

ជិតបឹងធំ ហើយជន់លិច

រដូវ

ប់ការ

ច

ឆាំ២០១៧

ូវការទឹកបន្ថម

ព័ន្ធ

យរបបទឹកជំនន់ទន្លសាប

ឆាំ២០១៨។

ព

គូប ដល់ ២,៨៦លាន

ពដល់ឆាំ២០១៧។ ប៉ុន្តវា

ូវការបរិមាណ

ឆាំ២០២៥ នឹងមានកង្វះទឹក ០,១២

ំង។ ហតុនះចាំបាច់

តិទិនដាំដុះ។

ំងជាមួយនឹងកំណើន

ូវមានការ

ចាំឆាំ៥% នផ្ទដី

ពីឆាំ២០១៤-២០២៥

លាន:៉គូប

ីកដល់ ១៧១

គូប ដល់ ០,៥៩លានម៉

ពនឹងកើនឡើងពី ១,៨៧លានម៉

ន់ស

ប់ការ

រូបភាព៣.៤៖ កង្វះទឹក

វូ

ូវព

ំងនឹងកើនពី ៥០០ហិកតានាពលបច្ចុប្បន្ន ដល់ ៨៣១ហិកតា

ូវការ

គូប។ ទឹកមាន

ព

ឆាំ២០២៥

ឆាំ២០១៥ ហើយត

ម៉

ច

បក
បកមានទីតាំង
ូវ

ឆាំ២០១៤ នឹង

មុខ។ វាទាមទារនូវទឹក ៣៦៧ម៉

បក។

រៀងរាល់ឆាំ។ ផ្ទដីដាំដុះ

បាក់

ូវការទឹកនឹងកើនពី ០,៣៨លានម៉

គូបរៀងគា។ ទឹកមាន ប់
នឹងជួបប

ព័ន្ធ

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ប់

ច

ងត

ូវការ

ព

រដូវ^ំងG$%ក់

0.140
0.135
0.130
0.125
0.120
0.110
0.105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

រដូវ^ំងGតាំងRសាំង
រដូវ^ំងGពាំងក

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

៣.៣ ផលពាក់ព័ន្ធ
ការ

រាំងស្ងួត

ួលអាកាសធាតុ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

បាក់។

ឈមមុខនឹងកំណើនកង្វះទឹកស

ទំនងនឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដរ។

មហន្តរាយធម្មជាតិ នឹងកើនឡើង
និង

ព័ន្ធអកូឡូសុីស្ទឹង ស

ូវបានគរំពឹងថានឹងបង្កើនភាពញឹកញាប់
សិនបើកសិករ

ប់ការដាំដុះ

ភាពងាយរង

រដូវ

ប់ការចិញ្ចឹមជីវិត។
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ំង។ ជីវៈច

ះរបស់

យសារភាពពឹងផ្អក

ើតទឹក

និងកមាំងនភាព

លើផ្ទដី

ុះ និង

ជាជនមូលដាន

យផាល់របស់ពួកគ

ះពួកគនឹង

ព័ន្ធអកូឡូសុី
ចំ

ះ

ះ

លើទឹកស្ទឹង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

បាតុភូតទឹកជំនន់នឹងថមថយចំនួន ប៉ុន្តមានកមាំងខាំងជាងមុន និងការបំផ្លិចបំផាញខាំង

ជាងមុន។ ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា
ធ្ងន់ធ្ងរ។ សហគមន៍នឹងជួប
ទឹកមាន

ប់

បន្តកើនឡើង
នឹងប

ប់តផ្ទដី

យសារការព
ប់

ច

ទះការលំបាកខាំងជាងមុន។

ន់ស

អាកក់ខាំង។ ការ

ឡាយ

ីកផ្ទដី

ច

ច

ព

ព ទំនប់ និងផ្លូវថ្នល់អាចរងការខូចខាត

ពបច្ចុប្បន្នប៉ុ
ះប

ះ។

កង្វះទឹក

ើ

សិនបើត

ូវការទឹក

ស់ នឹងជះឥទ្ធិពល

ងតាមបបខុសឆ្គងជាបន្តបនាប់លើការចករំលក និងលចកទឹក គួបផ្សំ

អសន្តិសុខទឹក នឹងបង្កើន

ពលភាពទំនាស់លើប

ខាងកម។

ទឹករវាងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ និង

៣.៤ សចក្តីសន្និដាន
សចក្តីសន្និដាន និងលទ្ធផលសិក សំខាន់ៗអាចសង្ខបបានដូចខាងកម៖


ជា

ឹស្តី

ព័ន្ធ

ំង និងរដូវវស

សហគមន៍

ពខ្លះមានទឹក

(ក

ិត

ទាបជាងមុនបើធៀបនឹងក


ើនជាងមុន

សិនបើផ្ទដី

មានទ។ ប៉ុន្ត

តាំងកសាំង
រដូវ

ឲ្យបានល្អ

ន់ស

សិនបើផ្ទដី

បាក់ និង

សើរជាងមុន
ះ

ល។

ពមិនមានការ

ំង។ ចំណុចនះត

៣.៥ មធ បាយ

ិត

ពាំង

ទឹករវាង

ខ្សទឹកខាងកម បាននឹងកំពុងកើត

ច

ះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ខាំងកានឹងកើតមាន
បាក់។

ួលទ

ះប

ពកើន ៥% រាល់ឆាំ

បក នឹងជួប

ព័ន្ធទាំង

កង្វះទឹកអាចនឹងមិនកើត
ះ

ព័ន្ធ

ទះបបញ្ហកង្វះទឹកស

ូវឲ្យមានជាចាំបាច់នូវការ

តាម

រដូវ

ិតខ្ពស់ជាងមុនខាំង ហើយធារទឹកទាបៗនឹងថយចុះ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ច

ប់ផ្គត់ផ្គង់ការដាំដុះទាំង

ល)។ ប៉ុន្តក្នុងភាពជាក់ស្តង ទំនាស់លើប

ថ្ងខាងមុខ ទឹកជំនន់នឹងមានក

ឡើង

ប់

ខ្សទឹកខាងលើ និងសហគមន៍

មានឡើង។



ច

ះ។

ប់

ច

ព

ប់ការដាំដុះ

ងទឹក និងការ

ប់

ងដី

មុខ

ការសិក ស្នើឡើងនូវសកម្មភាពដូចខាងកម៖


មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម (PDOWRAM) គួរផ្តល់ជំនួយ
កសិករ
ច



ើ

ស់ទឹក (FWUCs) ក្នុងការកលំអការ

ប់

ងទឹកស

ព ការលចកទឹក ការស្តុកទឹក និងកិច្ចដំណើរការទារទឹក។

អាជាធរមូលដាន PDOWRAM និង FWUCs គួរ

ម

មូលជំនួយ

ង់ដល់សហគមន៍

ប់ដាំដុះ និងការ
ង់ស

ប់ការ

រៀបចំឡើងវិញ និងការកលំអហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹក ដូចជា អាងស្តុកទឹក ទារទឹក និង
ឡាយ

តំបន់

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ច

ព។

បាក់
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ដើម្បីជំរុញ

សិទ្ធភាពការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ឲ្យ

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ


កសិករ

ច

ូវកលំអការ

ប់

ងទឹកស

ព ជាពិសស

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ប់ការដាំដុះ

យកាត់បន្ថយការខាតបង់ទឹក

អំឡុងពលរាំងស្ងួត។ ការ

ើ

ស់គំរូការដាំដុះសម

ប

មួយនឹងជួយជំរញ
ុ នូវការលចកទឹកបានល្អ ម
ឹ
វូ ។ នាយកដានកសិកម្ម PDOWRAM

និង FWUCs គួរជួយ
ស



បស

ង់កសិករ តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយផ្នកបច្ចកទស និងការ

ួលទំនាស់។

អាជាធរមូលដាន PDOWRAM និង FWUCs គួររុករកវិធី
បង្កើនការដាំដុះ

រដូវ

ំង

ះទឹកស្ទឹង

ូវបាន

ការយល់ដឹងពីបរិមាណទឹកកមដីនឹងជួយដល់ការព
ការ



ប់

ងភាពរាំងស្ងួត។

ការកលំអការ

រងការខូចខាត

ប់

ងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ គួរ

MOWRAM និង MAFF

ការកសាងសមត្ថភាពក្នុងការ

ូវព

ប់

ស់ទឹកកមដីដើម្បី

ស់ពញលទ្ធភាពហើយ។

ីកសម្ថភាព

ច

តាមរយៈការសារឡើងវិញនូវ

ូវបានគិតគូរ ដើម្បីបង្កើនគ

ការពារទឹកជំនន់រហ័ស និងរក ចីរភាពលំហូរទឹក



ើ

ើ

រដូវ

ំង។

ព

និង

ឈើដល
ប

ឈើ

ឹង FWUCs។ សមាជិកសហគមន៍គួរទទួលបាននូវ
ងទឹក ការ

ួតពិនិត្យរបបទឹក និងការ

ះ

យ

ទំនាស់រវាងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ និងខាងកម។ យន្តការវិធាន និងបទបញ្ញត្តិស្តីពី
ការ

ើ

ស់ទឹក និងថ្ល

ើ

៣.៦ ការអភិវឌ្ឍ និងការ
ចាំបាច់

ូវមានការ

វ
វ

ស់ទឹក គួរ
វ

ការកលំអការលចកទឹក



ការកសាងបន ំុនឹងទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត



ផលប៉ះពាល់នការ
ពាក់ព័ន្ធស



ប់ការ

ប់

ងទីជ

ស់

ជាងមុនលើ



ួលក្នុងការ

ើ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងមូល។

ថ្ងអនាគត

វកាន់តសុីជ
ច

ូវ

ធានបទដូចខាងកម៖

ព
ើ

ស់ដី

លទឹករួមគា

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
លើទឹក

និងកំណកកករ

ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីទឹកលើផ្ទដី និងទឹកកមដី ដើម្បីការ
ទឹក

កប

យចីរភាព។
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បាក់

ប់

និងផល
ងធនធាន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ឯកសារ

កម្ពុជា

ង

Chem Phalla, Philip Hirsch and Someth Paradis 2011. Hydrological Analysis in Support
of Irrigation Management: A Case Study of Stung Chrey Bak Catchment, Cambodia.
Working Paper Series No. 59. Phnom Penh: CDRI.
Chem Phalla and Someth Paradis 2011. Use of Hydrological Knowledge and Community
Participation for Improving Decision Making on Irrigation Water Allocation. Working
Paper Series No. 49. Phnom Penh: CDRI.
CNMC (Cambodia National Mekong Committee). 2011. Profile of Sub-Area Tonle Sap (SA9C). Phnom Penh: Mekong River Commission.
MOWRAM (Ministry of Water Resources and Meteorology). 2014. The National Water
Status Report 2014, ADB TA 7610-CAM Supporting Policy and Institutional Reforms for
Capacity Development in the Water Sector. Phnom Penh: MOWRAM.
UNDP/GEF. 2013. “Case Study in Cambodia Community Based Adaptation: Two Examples
from Rural Affected Communities.” Accessed June 2015, www.kh.undp.org/content/dam/
cambodia/docs/EnvEnergy/Final_Case_Study_Report_CCBAP_Eng.pdf.
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ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ជំពូកទី ៤

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ធិ៍សាត់

៉ ហាក់ និង តូច ប៊ុនវង
៤.១ លក្ខណៈរូបវ័ន្តនផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
និង

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ធិ៍សាត់

ភាគខាងត្បូងបឹងទន្លសាប

បដណ្ណប់លើផ្ទដី ៥៩៥៥គម (Ashwell et al. 2011)។ ផ្ទរងទឹកភ្លៀងនះ ចកចាយ
ុកគឺ៖ វាលវង កវាញ សំ

ធិ៍សាត់ មាន

ភពមកពីទីជ

និងមានលំហូរទឹកជាមធ្យម

ធិ៍សាត់ខាងលើ បាក់

មាស កគរ បាកាន និងកណ្ណៀង (CNMC 2011)។

លភាគខាងកើតជួរភ្នំកវាញ មាន

ចាឆា
ំ ំ ២៨១៨លានម៣ ហូរចូល

ដស្ទឹងធំៗពីរគឺ ស្ទឹងពាម និងស្ទឹងស
ស្ទឹង

ស្ថិតក្នុងខត្ត

២

ទឹកដល់ ៦
ស្ទឹង

ធិ៍សាត់

ធិ៍សាត់

្ត (

ខុង) ហូរ

មាណ ១៥០គម

ក្នុងបឹងទន្លសាប (JICA 2011)។

ទិសខាងជើង ហើយ

កួន បន្តិច (CNMC 2011; JICA 2011)។

រូបភាព៤.១៖ ម៉ូដលឌីជីថលនផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
និងសានីយ៍

វង

សព្វជាមួយ

ធិ៍សាត់

ួតពិនិត្យជលាឧតុនិយមវិទ

បឹងទ្លសាប

Nat R
d5

Nat

Rd 5

កម្ពស់គិតជា:៉
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

គម

ស្ថានីយ៍ទឹកC្លៀង
ស្ថានីយ៍ជលសា?្ត
ស្ទឹង
_កដំណាក់អំពិល

ភព៖ MK16 2013a
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

អាកាសធាតុផ្ទរងទឹកភ្លៀងនះ រងឥទ្ធិពលពី

ចាប់ពីខឧសភា ដល់ វិច្ឆិកា ដលនាំមកនូវទឹកភ្លៀង
រដូវ

ព័ន្ធខ្យល់ម៉ូសុង

ំងចាប់ពីខធ្នូ ដល់ មសា ដលមានលក្ខណៈ

រំហួតរំភាយចំហាយទឹកខ្ពស់

យមានរដូវវស

មាណ ៩០% នបរិមាណសរុប
និងខ្យល់ស្ងួត

ចាំឆាំ និង

មទាំងអាចមានក

អំឡុង ខមីនា និង មសា (CNMC 2011)។

ជួរភ្នំកវាញ និងជួរភ្នំដំរី មានភ្លៀងធាក់សរុបក

ឆាំធម្មតា និងពី ៨០០មម

ទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ូពិក

១៥០០មម

ធិ៍សាត់ មានកម្ពស់ច

ះពី ៦

ិតទាប ច

ះពី ៩០០មម

ិត

១៨០០មម

ឆាំមានការរាំងស្ងួត (MK16 2013a)។ ផ្ទរង
១៧១៧ម៉

ធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុ

(masl)។ ជាង ៧៥% នផ្ទដី ផ្ទរងទឹកភ្លៀង ជាដីទល
ួ មានកម្ពស់ខស់
្ព ជាង ២០masl ហើយ ប
6

ដណ្ណប់

យ

មានដង់សត
ីុ ខុសៗគា (JICA 2011)។

Dystric Leptosol និង Cambisol

ភទដីចម្បងៗ

ផ្នកខាងលើ, Gleyic និង Plintic Acrisols

Dystric Fluvisol និង Dystric Gleysol

ចាំឆាំ

មាណ ១,៥%

តំបន់ស្ទឹង

ធិ៍សាត់

នះពី ៣៩.៩៧៩ហិកតាំ ក្នុងឆាំ១៩៩៩ ដល់ ៤២.៣០១ហិកតាក្នុង

ឆាំ២០០៤ និង ៤៦.៣២៩ហិកតា ក្នុងឆាំ២០០៩ (CNMC 2011)។

ំងមានកំណើនខ្ពស់ជាងគ (៣,០%) ហើយបនាប់មកគឺ ដំណាំកពី

2013a)។

ូវវស

ស្ទឹង

ធិ៍សាត់ មានកំណន
ើ ១,៣% ហើយវា

តាមអនុតំបន់នានា។ សកម្មភាពកសិកម្មនាបច្ចុប្បន្ន មានដំណាំកពី
ពិសស ដំណាំលក់យក

៤.២ សន្ទុះកមាំងផ្នក

បគានឹងកំណើន

ូវកាន់ត

ធិ៍សាត់ មាន

នាក់ (ជាង ៥១%) កំពុងរស់

ើនឡើង ជា

ះតាមបប

្ត និងសង្គម នផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ជាសា
ជាជន

ធិ៍សាត់

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
ជាជន

ធិ៍សាត់ ដល

ក្មង ហើយអ

បដណ្ណប់លើផ្ទដីខត្ត

មានកូន កំពុងថយចុះ។

ចំណុចនះ បងាញពីការចាប់ផ្តើមដំណើរផាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយក្នុង

ទាប់

ទាំងឱកាស និងប

ជាជនជាមធ្យម

កម្ពុជា មានអ

រកសានភាពមួយ

បដណ្ណប់

ខត្ត

ធិ៍សាត់ គបា៉ន់សានថា មានអ

2013b)7។ ការតាំងទីលំ

ធ្វើឡើងជាចម្បង

6

កម្ពស់ធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុ

មធ្យម ដលផ្អកលើទិន្នន័យ

7

ភាពមិនសុីគា រវាងអ

សងខាងផ្លូវជាតិលខ៥ និង

វៀតណាម។

កុង

ធិ៍សាត់។

ជាជន និងមូលដាន

យកុមអាយុមានផលិតភាព

ឈម។ ពីឆាំ១៩៩៨ ដល់ ២០០៨ កំណើន

១,៥៤% រីឯ

តាមដងស្ទឹង

ធិ៍សាត់ និង

ុកចញពីខត្ត
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ដលនាំមក
ចាំឆាំ

០,៧៧% (MK16

ចមាយ ៥០គម

លនទីកុង ហាទៀន (Ha Tien)

កំណើនទាំងពីរ បណា្ខលមកពីកតានានា ដូចជា កង្វះអង្កត

យសារអសន្តិសុខ និងចំណាក

ពណី

ហល ៣៩៧.០០០នាក់ ក្នុងនះមានជាង ២០៣.៥០០

៧៧% (MK16 2013b)។ ខត្តនះមាន
ធនធានមនុស្ស

ូវ

ូវ (២,៨%) (MK16

ក់ ដលបងាញពីការងាកចញពីកសិកម្មចិញ្ចឹម

(MK16 2013c)។

ខត្ត

ផ្នកកណា្ខល និង

ផ្នកខាងកម (CNMC 2011; MK16 2013b)។

ដីកសិកម្ម តាមរបាយការណ៍ទទួលបានការកើនឡើងក្នុងអ

ក្នុងរយៈពល ១០ឆាំកន្លង

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងមាន៖

ធិ៍សាត់

ខត្តដទទៀត និង

ទស

ក្នុងឆាំ១៩៩៨

ទសថ។

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

ការពឹងផ្អកលើទឹក និងធនធានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ទឹង
ជិតខាង។ លំហូរទឹកស្ទឹង

អាងទឹករង សាយដូនកវ និង

កីក

ធិ៍សាត់មួយចំណក

ង។

ធនធានទឹក

កំណើនផលិតកម្ម
ប់ប

ូវ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
និងផ្ទដី

ូវបានបង្វរតាមទំនប់ដំណាក់អំពិល

ធិ៍សាត់

ច

ង

ពចុះក្នុងផនការ និងមាន

ព

កំពុងរងសមាធកាន់តខាំង

និងការបង្វរទឹក

ច

ដលកំពុងពឹងផ្អកលើទឹកមកពីស្ទឹង

ក្បរ

ធិ៍សាត់ (JICA 2013)។

ះក្នុងអាងទឹករងសាយដូនកវ

ផ្ទដី

ប

ប់

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ចំណុះអាង
(លានម៣)

(ហិកតា)

ស្តុកទឹក

ទំនប់លខ១

1014

ដណ្ណប់

25.5

-



ទំនប់លខ៥

24.5

-



ពដំណាក់ឈើកម

គ

ង

ច

ពដំណាក់អំពិល-ព

ដំណាកអំពិល-អនុគ

មិនដឹង

16100

មិនដឹង

15000

ង

មិនដឹង

2519

ីក




ង

ច

ពអូររកា

មិនដឹង

4700



គ

ង

ច

ពលលកស

មិនដឹង

580



គ

ង

ច

ពវត្តលួង

មិនដឹង

2410

ង

ច

ពក លហុង

មិនដឹង

1200



ង

ច

ពក លហុង

មិនដឹង

2000



ង

ច

ពចារិក

មិនដឹង

11000



(

គ
(

គ
ផ្ទដី

ំងខាងសាំ)
ំងខាងឆ្វង)

បដណ្ណប់សរុប




គ

គ

ធិ៍សាត់



-

ទំនប់លខ២
ច

ជិតខាង

១៧តំបន់ មានផ្ទដីសរុប

មាន

ហដារចនាសម្ព័ន្ធធនធានទឹក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

យសារ

ួលសានភាពនះ មានការអនុវត្ត ឬ

ប់ទំហំធំ និងមធ្យម ពី ១២

ងហដារចនាសម្ព័ន្ធធនធានទឹក

ង

ជាជន

ព អាងស្ទឹង និងវារីអគ្គិសនី។ សរុបមកមានតំបន់

៥៥.៥០៩ហិកតា ក្នុងនះមានគិតបញ្ចូលទាំង ៣តំបន់

គ

ប់

ះ (MK16 2013c)។

ើកសិកម្ម (MK16 2013c)។ ដើម្បីជួយស

តារាង ៤.១៖ សង្ខបគ

ុក និង

ប់ និងមានក្នុងផនការ

លើកផនការជាបន្តបនាប់នូវ គ
ច

ះដូរទឹកជាមួយ

កបង្វរទឹកទាំងនះ សំខាន់ណាស់ស

ជនបទដលពឹងផ្អកខាំងលើការចិញ្ចឹម

៤.៣ រចនាសម្ព័ន្ធទឹកមាន

ស

យសារមានការបង្វរ និង

ផនការ

ខត្ត

្តនផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ិតខ្ពស់ ហើយវាហួស

មានក្នុង

ំដនជលសា

ធិ៍សាត់ មានក

កំពុងអភិវឌ្ឍ

ពី

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី



55509

សំគាល់៖ តួលខផ្ទដី
ច ព គឺស ប់រដូវវស ។ ផ្ទដី
ច ព
កបង្វរទឹកដំណាក់អំពិល មាន ២៤.៦២៩
ហិកតា ហើយវាជាផលបូកន គ
ងព ីកបន្ថមដំណាក់អំពិល អនុគ
ងដំណាក់អំពិល គ
ងអូររកា និង
គ
ងវត្តហ្លូង។
ភព៖ JICA 2013
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

រូបភាព៤.២៖ ឌីយា៉កមការអភិវឌ្ឍធនធានទឹក
ទំនប់Eខ ៣ និង ៥ (=ច?ព
Ve=50MCM,MOWRAM)

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ធិ៍សាត់

ទំនប់Eខ ១ (វារីអគ្គីសនី
Ve=1014MCM, MIME)
ស្ទឹងស្វាយដូនវ

ដំណាក់`ើងHម (BP ព្ល)

ទំនប់Eខ ៣ និង ៥

16100

10000

ដំណាក់អំពិល-ពីក

ដំណាក់អំពិល

20100

2519
អូររការ

អន្លង់រុន

700

Rចសាជី

វត្តហ្លូង

ក្បាលហុង (R)

ក្បាលហុង (L)

វត្តះ

1200

2000

1227

795
រនាមេល

1500

វត្តលាភ និង គ្ធ
717

11000

ព័ន្ធ=ច?ព

អន្លង់ស្វាយ

កំ%៉ង
1400

ះខ្សាច់
360

ចារិក
មាដ្ឋាន

1000

1000

2410

ស្ទឹងបឹងខ្នារ

លលកស
580

គf្ពតអង្គ
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B្ទដី (ហត)

បឹងទ្លសាប
ភព៖ JICA 2013

ស្ទឹង

ទិន្នន័យក

ធិ៍សាត់ ជាដតមួយគត់នបឹងទន្លសាប និងមានសានីយ៍ជលសា

ិតទឹក កន្លងមកគ

មូលយកពី ១៣សានីយ៍ ប៉ុន្តក្នុង

ដលកំពុងមានដំណើរការ។ សានីយ៍ទាំងអស់ មានទីតាំង

2013a)។ សានីយ៍ជលសា
សានីយ៍ជលសា

ហើយគ
ជលសា

្ត

្តបាក់

កួន មានកំណត់

ធិ៍សាត់ មានកំណត់

ើជាសានីយ៍តំណាង

្តកវាញ មានកំណត់

ស

្តជា

ះមានត ៦សានីយ៍ប៉ុ

រយៈកម្ពស់ពីមធ្យម

ើន។
ះ

ទាប (MK16

ទិន្នន័យពីឆាំ១៩៩៥ ដល់ ២០០១។

ទិន្នន័យយូរជាងនះ គឺពីឆាំ១៩៨១ ដល់ ២០១១

ប់ផ្នករយៈកម្ពស់ទាបនផ្ទរងទឹកភ្លៀង។

សានីយ៍

ទិន្នន័យរយៈពល ១៧ឆាំ (១៩៩៤ ដល់ ២០១០) និងគ

វាជាសានីយ៍តំណាងឲ្យតំបន់មានរយៈកម្ពស់មធ្យម។
និង

សមតុល្យទឹកនផ្ទរងទឹកភ្លៀង គគណនាឡើង ដើម្បីកំណត់ត

អនាគត ស

ប់ការ

ច

ព ការ

ើ

ូវការទឹកនាពលបច្ចុប្បន្ន

ស់តាមផ្ទះ ការងារឧស ហកម្ម ការផលិត

ថាមពល និងលំហូរក្នុងបរិសាន។ ការគណនាសមតុល្យទឹក
ល និងសណារីយ៉ូការ

ូវបានអនុវត្តស

ប់សណារីយ៉ូ

ួលអាកាសធាតុ (ឆាំ២០២០ និង ២០៥០) SRES A1B (ទិន្នន័យ

អាកាសធាតុ ECHAM4 ទាញយកពី SEA START)។
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ើ

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

៤.៤ លទ្ធផលសិក

និងផលពាក់ព័ន្ធ

៤.៤.១ សានភាពលំហូរទឹក

ល

ការវិភាគទិន្នន័យលំហូរទឹករយៈពល ២៤ឆាំ

ទឹកកណា្ខល បងាញថា លំហរូ ទាបបំផត
ុ កើតឡើង

ជាទូ

កើតមាន

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

កបង្វរទឹកដំណាក់អំពិល

ខមីនា។ លំហរូ ខ្ពស់បផ
ំ ត
ុ

ខតុលា ដលនាំឲ្យមានទឹកជន់លិច

រូបភាព៤.៣៖ សានភាពលំហូរទឹកស្ទឹង

ធិ៍សាត់, សានភាព

តំបន់ខ្ស

ស្ទង
ឹ

ើនកន្លង។

ធិ៍សាត់

ល (១៩៩៥)

400
350
95 BL

ម³/វិនាទី

300

Mean BL

5 BL

250
200
150
100
50
0
មករា

៤.៤.២ ការ

កុម្ភ:

មីនា

mសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា

ួលលំហូរទឹក

ភ្លៀងឆាប់ធាក់ចុះ
ការរំពឹងទុក

នះមានទាំងកុង
លំហូរ

ខក

ចាំខ តងកើនឡើង

ដើមរដូវវស

ស្ទឹង

ះ

ខឧសភា និងមិថុនា។ ក្នុងរយៈពលវង លំហូរទឹកទំនងកើនឡើងហួសពី
្ញ-តុលា ហើយវាអាចបង្កជាការជន់លិចខាំង

តំបន់ខ្សទឹកខាងកម ក្នុង

ធិ៍សាត់ដលជាមជ្ឈមណលសដ្ឋកិច្ច និងរដ្ឋបាលចម្បងរបស់ខត្ត។

ចាំថ្ងជាមធ្យម

ក្នុងសានភាពបច្ចុប្បន្ន និងសណារីយ៉ូ A1B បងាញពី ការ

ួលសំខាន់មួយក្នុងលំនាំលំហូរទឹក ជាពិសស

ខឧសភា-មិថុនា

្ញ-តុលា ដលជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នផលិតកម្ម

ក្នុងរយៈពលវង

ូវវស ។

ដើមរដូវវស និង

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងនឹងមានការឆាប់ចូលដល់រដូវធាក់ភ្លៀង

បន្ត

យ

ូវ។ បនាប់មកទៀត ទឹកជំនន់ចូលមកដល់

ខ

ការរាំងស្ងួតពីខឧសភា-កក្កដា (ដលពន ពលការដាំដុះ

រដូវវស )។ ការរាំងស្ងួតនះ ធ្វើឲ្យ

សំណាបខូចខាត ហើយប៉ះពាល់ដល់ការ

ះ

ការរាំងស្ងួតយូរជាងមុនមួយតងចាប់ផ្តើម

ខតុលា ដលជាដំណាក់កាល

សីហា និង ក

ធ្នូ

កមសណារីយ៉ូ A1B បងាញថា លំហូរទឹកជាក់ស្តង

ួលខុសគាតាមខនីមួយៗ។ លំហូរ

ខក

វិច្ឆិកា

កមសណារីយ៉ូ A1B

លំហូរទឹកស្ទឹងគណនា

ធិ៍សាត់

តុលា

្ញ ដលជាអំឡុងពលដ៏សំខាន់ស

ូវផើម រហូតដល់ ចញផា្ក) និង

ប់ការផាស់ប្តូរដំណាំបានរងការខូចខាត ហើយ

ូវទុំ (ពីពលចញផា្ក ដល់

អំឡុងពលពិសសនះ នឹងមានផលប៉ះពាល់

ើនណាស់។
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ូវបន្តពូជ (ចាប់ពី

ូវទុំ)។ ទឹកមានការរអាក់រអួលក្នុង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រូបភាព៤.៤៖ លំហូរទឹកស្ទឹង

ម³/វិនាទី

ចាំខជាមធ្យម (សណារីយ៉ូ

600

អតិបរមា

Mean BL

500

អប្បបរមា

2050

400

កម្ពុជា

ល និង A1B)

2099

300

200

100

0
មករា

កុម្ភ:

មីនា

រូបភាព៤.៥៖ លំហូរទឹកស្ទឹង

កក្កដា សីហា កញ្ញា

mសា ឧសភា មិថុនា

ចាំថ្ងជាមធ្យម (សណារីយ៉ូ

តុលា

ធ្នូ

វិច្ឆិកា

ល និង A1B)

3000
Max BL

Mean BL

Min BL

2050

ម³/វិនាទី

2500
2000
2099
1500
1000
500

8

ូវការដាំដុះទ ហើយសូម្បី

គិតបញ្ចូលទាំងលំហូរទឹក

ក្នុងសានភាពបច្ចុប្បន្ន ក៏ត

ូវការ

ធិ៍សាត់ទាំងអស់ លំហូរ

ឡប់ពីការ

តាមដស្ទឹង

ភពផ្សងៗ និងទឹកបង្វរពីអាងស្ទឹងដទទៀត ធៀបនឹងត

ការ

និងការ

ើ

ស់

ូវការទឹកតាមវិស័យ

យទាញយកទឹកចញពីស្ទឹង (consumptive use) (ការ

ើក្នុងឧស ហកម្ម)

និងការ

ើ

ស់

ប់

ច

ច

ើ

ច

ន់ស

ប់

ព វាខ្ពស់ជាង
ព លំហូរទឹកពី

ស់ ដលរួមមាន

ព ការ

យមិនមានការទាញយកទឹកចញពីស្ទឹង

consumptive use) (វារីអគ្គិសនី បរិសាន និងនាវាចរណ៍)។
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ធ្នូ

០
១

លទ្ធផលបានពីការគណនាសមតុល្យទឹក8 បានបងាញថា ទឹកនឹងមិនមាន

បំពញត

០
១

តុល

វិច
្ឆិកា

ា

្ញា
០
១

កញ

ា
ីហ

០
១

ស

០
១

កក
្កដា

០
១

មិថ
ុនា

០
១

ា

ព

ឧស
ភា

ច

០
១

០
១

m

ស

មីន
ា

កុម
្ភ:

ូវការទឹក

០
១

៤.៤.៣ ត

០
១

០
១

មក
រា

0

ើតាមផ្ទះ
(non-

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

បរិមាណទឹកដលមាន

ក្នុងស្ទឹង និងផ្ទដី

ច

ហើយ។ រូបភាព៤.៦ បងាញពី ត

និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដាំដំណាំ
សហគមន៍

ពស

ប់ដំណាំ

ូវការទឹកដាំដំណាំ

ចាំថ្ង លំហូរទឹក

តាំងឡួច និង ដំណាក់ឈើកម។ ត

ចាំខ មិនសូវចំពលគាល្អទ

ខ្សទឹកខាងកមកំពុង

រូបភាព៤.៦៖ ត

ូវ

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ះទឹកអាចរកមិនបាន

ូវការវាខាំងបំផុត។

ូវការទឹកដាំដំណាំ ទល់នឹងលំហូរទឹកដលមាន តាមការព ករណ៍ស

តាំងឡួច និង ដំណាក់ឈើកម

មីលីលី/s្ង

ពល

ប់

តdវការទឹកដាំដំណាំ
លំហូរទឹក

01/02/1985 ដល់ 31/12/2008

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

ូវការ

កាលបរិ្ឆទ: 12/06/15 f៉ង:22:58:55.04

រូបភាព៤.៧ បងាញបន្ថមទៀតថា ទឹកនឹងមិនមាន

តំបន់ជា

ើន

យសារការថយចុះខាំងនលំហូរទឹក

ប់

ក្នុងស្ទឹង

ន់ទ ស
រដូវ

ប់ការធ្វើ

ំង។

មានទឹកជន់លិចញឹកញាប់ និងខាំងកាជាងមុន ដលបង្កជាការខូចខាតផ្សងៗ។
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រដូវវស

តាម

នឹង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រូបភាព៤.៧៖ ត

ូវការទឹកដាំដំណាំ

កម្ពុជា

ចាំថ្ង លំហូរទឹកក្នុងស្ទឹង និងតំបន់

ច

ព

តdវការទឹកដាំដំណាំ
លំហូរទឹក
តំបន់មានទឹក

05/01/2050 ដល់ 30/12/2051

70000
មីលីលី/s្ង/ហត

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2050

2051

មីលីលី/s្ង/ហត

កាលបរិ្ឆទ: 12/06/15 f៉ង:23:17:07.50

តdវការទឹកដាំដំណាំ
លំហូរទឹក
តំបន់មានទឹក

28/12/2097 ដល់ 16/01/2100

120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2098

2099
កាលបរិ្ឆទ: 12/06/15 f៉ង:23:50:48.79

៤.៥ លទ្ធផលសិក សំខាន់ៗ និងផលពាក់ព័ន្ធ
ស្ទឹង

ខាងកមនះ ជាឥទ្ធិពលដលរំពឹងទុក ទាក់ទងនឹងការ

ធិ៍សាត់។

១. ជាលទ្ធផលអាកាសធាតុ

ង និងសន្តិសុខទឹក

ជាងមុន និងសើមជាងមុន ដលទំនងនឹងកើតមាន

ឆា២
ំ ០៥០ ក ត
ិ ទឹកជំនន់ និងបរិមាណទឹកហូរចុះ
(IPCC 2007)។

២. ភ្លៀងនឹងឆាប់ធាក់ចុះជាងមុន
រហ័ស

ប់

រដូវវស

អំឡង
ុ ពលចាប់ផ្តើមដាំដុះ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងរំពង
ឹ ថានឹង

ូវវស ។

ើនតាមដងស្ទឹង ជាពិសស
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ល
ួ

ប៉ុន្តបរិមាណភ្លៀងធាក់ នឹងថយចុះយា៉ង
ពាក់កណា្ខលរដូវវស

ក្នុងស្ទឹង នឹងកើនខាំងជាងសានភាពបច្ចុប្បន្ន ដលអាចបង្កជាការហូរលិច
តំបន់ជា

មុន

កុង

លំហូរទឹក
ំង

តាម

ធិ៍សាត់ និងតំបន់ខ្សទឹកខាងកម។

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

៣. ទឹកជំនន់នឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

ក្បរ

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

និងជុំវិញកុង

ធិ៍សាត់

ដលលំហូរ

ចាំថ្ងខ្ពស់បំផុតជាមធ្យមក្នុងមួយឆាំ នឹងកើនឡើង ២០% ហើយលំហូរខ្ពស់បំផុតក្នុង

មួយឆាំស
វិនិ

ប់រយៈពល ២៤ឆាំ នឹងកើន ៣៥%។ ប

គ

ើនៗ

សំណង់

ះទឹក

៤. ការ

លើការ

ប់

និង

ច

ើ

ព

រហ័សនត
រដូវ

ប់គ

ល

ង

ូវការទឹក

ច

ឹម

ូវ

ការព

ព និង

ប់ពល

ព ឃើញមាន

បទ

ះ។

ធនធានទឹកហាក់អាចបំពញបានតាមត

ឹម

ចំណាយ

តជួបប

។

ប់

ន់ស

ប់ការ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ូវការ

ក្នុងគ

ប់

ើ

ព័ន្ធ

ងទឹកជំនន់

ឲ្យគ

ង

ធិ៍សាត់ បឹងខារ និង

ង

ច

ពជា

ើនន

ស់របស់សហគមន៍ និង
ច

ើ

ឹម

ភពទឹក ការខាតបង់ទឹកក្នុងពល

ព

ស់ទឹកស

ប់កសិកម្ម និងមិនមនកសិកម្ម

ដលអាចបង្កកង្វះទឹកកាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង
ប់

ច

ូវ (MK16 2013b)។

និងខាងកមនផ្ទរងទឹកភ្លៀង នឹងដាក់សមាធបន្ថមទៀត

សហគមន៍

ូវការ

ធិ៍សាត់

ជិតខាង។

ប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការនះ បណា្ខលមកពីកង្វះ

ើនក្នុងការបូមទឹក) ចមាយពី

កំណើនការ

ប់

ការដាក់កំហិតលើការ

ចំការឲ្យ

ូវ (មិនមានចាក់បតុងការពារដលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ទឹក ការខូចខាតទារទឹក និង

ការលចកទឹកឲ្យបាន

ការ

ះទឹក

ឆាំ២០១៥ ប៉ុន្តមិនទាន់ដំណើរការពញ

ធិ៍សាត់ ប៉ុន្តក្នុងការពិតជាក់ស្តង លទ្ធភាពទទួលបានទឹក

កសិករខ្លះ នឹង

ព័ន្ធ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងបានទ។ កំណើនឆាប់

លើលំហូរទឹកបានខ្លះៗទាំងស

ួត

ប់ និងមានក្នុងផនការ

សាយដូនកវ។

ក្នុង

មូលផល

តំបន់ខាងកមនផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

និងការរាំងស្ងួត ហើយគគិតថា ទំនប់ទាំងពីរ វា
ពដលមាន

រំពឹងថា

នឹងមិនអាចបំពញតាមត

តាមផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងសាយដូនកវ និង បឹងខារ ដល

លញ) រំពឹងថានឹងផ្តល់លទ្ធភាព

បាន

ំង និងរដូវវស

ឹងអនុវត្តន៍

ួលអាកាសធាតុ

ទំនប់លខ៣ និងលខ៥ (សាងសង់ហើយ

ស្ទឹង

រដូវ

និង

ប់សាកមើលនូវតុល្យភាពទឹក បងាញថា ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ទាំងក្នុង

និងសណារីយ៉ូការ
ច

ួតពិនិត្យទឹកជំនន់

សិនបើមិនមានការកលំអសំខាន់ៗ

ស់ទឹក និងការលចកទឹកឲ្យបានសម

ំង និង

ច

ការ

ិតខ្ពស់ និងទាប នឹងធ្វើឲ្យការដាំដុះ និង

ការធ្វើផនការ

លទ្ធផលបានពីការធ្វើ

ប់

ស់ដី

ួលឡើងចុះកាន់តខាំងនលំហូរទឹកទាំង

កាន់តលំបាកខាំងឡើង

ស

ើ

តាមកន្លងសំខាន់ៗ។

នឹងកើតមានឡើង។ លំហូរក

សណារីយ៉ូ

ងការ

នះទាមទារឲ្យមានការធ្វើ

ដើមរដូវ

ព និងកង្វះ

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

ំង។

លើធនធានទឹកក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ង ការថទាំ និងដំណើរការមិនទាន់ដល់ក

ិត នូវគ

ង

ច

ពមាន

យសារកង្វះជំនាញបច្ចកទស ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ អភិបាលកិច្ច ឬការចាត់ចងផ្អកលើ
ះ បានធ្វើឲ្យប

កង្វះលទ្ធភាពទទួលបានទឹក
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ើ

ស់កាន់តធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ក្នុងសានភាពបច្ចុប្បន្នដល

កិច្ចដំណើរការទារទឹក
មានការកលំអ

ទន់ខ យ

សិទ្ធភាព

ច

ឡាយ

កម្ពុជា

ច

ព

ះ ការបាត់បង់ទឹក

ះ

ប

កង្វះទឹករំពឹងថានឹងផុសឡើង

ញឹកញាប់។

ការ ប់ ងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទង
ឹ

តួអង្គផ្សងៗ

រួមមាន

ំងដី

ត

ហើយការថទាំ

និង

ើនខាំងណាស់ លើកលងត

ព និងការកាត់បន្ថយរំហួតរំភាយចំហាយទឹក (Provincial

Validation Workshop 2015)។ បើពិនិត្យតាមត

ទឹក

មានជ

ូវការទឹក ការបាត់បង់ទឹក និងសមត្ថភាពស្តុក

តាមឆាំរាំងស្ងួតខាំង

ដលអាចកើតមានកាន់ត

ធិ៍សាត់ ទាមទារយា៉ងច ស់នវូ កិចសហកា
្ច
រក្នង
ុ ចំ

តិបត្តក
ិ រទំនប់ទក
ឹ

និងអ្នក

ើ

ស់ទក
ឹ

ម

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

និង

ខាងកម ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពលសំខាន់ៗ ដូចជា ពលមានទឹកជំនន់ និងការរាង
ំ ស្ងត
ួ មិន កតី ជាដើម។

៤.៦ មធ បាយ

ះ

មុខ

ចម្លើយតបផ្នកបន ំុស

ប់តំបន់សិក

ពលខ្លី មធ្យម និងវង និងអាទិភាពស

គបានស្នើឡើង

យផ្អកលើត

ូវការក្នុងរយៈ

ប់វិស័យកសិកម្ម ធនធានទឹក និងហដារចនាសម្ព័ន្ធ

ដលមានកបខ័ណពលវលាអនុវត្តខុសៗគា។
បល់ចម្បងៗ៖
យសារសកម្មភាពកសិកម្មភាគ



ការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ
កប

រង


ការ

យ

សិទ្ធភាព

ះរបស់កសិករ

ប់

គឺជាដំ

ើនណាស់ ពឹងផ្អកលើការធាក់ភ្លៀងតាមរដូវ ដូច្នះ

ច

ព

ះ

នឹងការ

ងធនធានទឹក

ជាពិសស

យដ៏សំខាន់

ស្ទឹង

ធិ៍សាត់

លើ សមធម៌ ការបងចក និង

ការកលំអទិដ្ឋភាពន
ើ



ប់ការ

ប់

ះមុខការ

យកំណទ

ង់ និង/ឬ

ងធនធានទឹក គួរមានអម

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន វិសយ
័ កសិកម្ម មិនអាចអនុវត្តដាច់

យឡក

បាយ សាប័ន និងអភិបាលកិច្ច នការ

ការធ្វើសកម្មភាពតាមការលើក
ការធ្វើសកម្មភាព

បល់ទាំងនះ

ក្នុង

កំណត់នូវការគុណកមាំងគា ជាមួយនឹង

ធនធានទឹករួមបញ្ចូលគា

ក

ប់

ងទឹក លទ្ធភាព

ទសឡើយ។

ទាមទារនូវការបញ្ចុះបញ្ចូល

លន

ល

បាយ

និងការអនុវត្ត

អភិវឌ្ឍន៍

កប
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ូវមាន

មទាំងការ

យចីរភាពនានា។

ង់ដូចខាងកមនះ ចាំបាច់ខាំងណាស់ស

ិតផ្ទរងទឹកភ្លៀង៖

ើន

លជំហរ និងឥរិយាបថ។

លើធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ និងឧបសគ្គផ្នករូបវ័ន្ត

ការគិតគូរចូលគាអំពីធនធាន

សកម្មភាព និងជំនួយ

ួលអាកាសធាតុ

សិទ្ធភាព។ ហដារចនាសម្ព័នរឹ្ធ ង និងអន្តរាគមន៍

ណាស់ ដើម្បីញាុំងឲ្យមានការផាស់ប្តូរ



ចំ

ូវការ និងការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តខាំង

ពីវិស័យធនធានទឹក ឬការអភិវឌ្ឍជនបទទូទាំង



ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយ

ស់ទឹក និងការបងចកទឹក។

ការបន ន
ុំ ង
ឹ ការ

និងស្តុកទឹក

ួលលំនាំអាកាសធាតុ។

ូវមានការគិតគូរទាំងពី ការផ្គត់ផ្គង់ និងត

ផ្នកបច្ចកវិទ ស

ព័ន្ធចកចាយ

ប់ការ

ប់

ង

ការវាយតម្លធនធានទឹក និងសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹកកមការ

១. ការអភិវឌ្ឍធនធានទឹក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ល
ួ អាកាសធាតុកង
ុ្ន ដនរងទឹកភ្លៀងបី

ធិ៍សាត់

ូវដាក់អនុវត្តឆ្លងតាមអ្នក

ពាក់ព័ន្ធថាក់ជាតិ ថាក់ខត្ត និងថាក់មូលដាន ដើម្បីកាត់បន្ថយគមាត រវាងអភិបាលកិច្ចល្អ
ឥត

ះ នឹងអភិបាលកិច្ចជាក់ស្តង។

២. កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងមន្ទីរកមឱវាទ
បាត់ដំបង គួរ
ព័ន្ធ

ពមាន

ប់ ការកលំអ

របស់អង្គការមានមូលដាន

សហគមន៍។

តិបត្តិការនិងការថទាំ និងការព

និងអាងស្តុកទឹក ក៏សំខាន់ណាស់ដរ។
ប់

ជួយ

ធិ៍សាត់ និង

តការយកចិត្តទុកដាក់ជាបនាន់លើ ការធានាចីរភាពរយៈពលវងន

ច

៣. ផនការ

តាមខត្ត

ងផ្ទរងទឹកភ្លៀងសម

ការព

បមួយ

ឹងសំណង់បណា្ខញ

ឹងតួនាទី
ច

ព

ូវកំណត់ឡើង និងដាក់អនុវត្ត ដើម្បី

ង់ដល់ការអភិវឌ្ឍទឹក ការការពារធនធានទឹក និងការកាត់បន្ថយជាអតិបរមា

នូវផលប៉ះពាល់ពាក់ព័ននឹ
្ធ ងទឹក។

៤. ការលចកទឹក
កប

យ

ដល់ការស
កត់

និងការចករំលកចំណុះអាងស្តុកទឹក

សិទ្ធភាព វាពឹងផ្អកលើរចនាសម្ព័ន្ធសាប័ន

ចចិត្តសម

ះ

យភាពមិនសុគា
ី រវាង ត វូ ការ នឹងការផ្គត់ផង់
្គ ទក
ឹ
ះ គួរ

និងដំណាំដាំដុះ

រដូវ

ះការ

វ

ើ

ស់ពូជដំណាំ លំនាំដាដ
ំ ុះ និង

ួលអាកាសធាតុ និងត

៤.៧ ការអភិវឌ្ឍ និងការ

ំង។

វ

វ

ូវការទឹក

ង់

ព័ន្ធ

តាមទីតាង
ំ និងពល

តិទិនដាំដុះសម

ជងគា វាជះឥទ្ធិពល

លើ

ប

ូវ

ថ្ងអនាគត

វ និងការអភិវឌ្ឍដូចខាងកម គួរអនុវត្តឡើង៖

១. ការព ករណ៍ទក
ឹ ស្ទង
ឹ ក្នង
ុ រយៈពលវង
បរិមាណទឹកដលមានស
ប់ការធ្វើផនការ

ដើម្បីជួយផ្តល់ព័ត៌មានដល់ការស

គួរធ្វឡ
ើ ង
ើ

ដើម្បីអាចដឹងជាមុននូវ

ស
ើ រីសលំនាដា
ំ ដ
ំ ះុ ។ ការព ករណ៍

និងលំហូរទឹកក

ិតទាប

(១-៣ខ)

ក៏ចាំបាច់ដរ

និងកំណត់

ទឹកភ្លៀង

ូវ

យជាបនាន់

តិបត្តិការទារទឹក។

កង្វះទិន្នន័យលំហូរទឹកស្ទឹង

មានការសាយកយ។

(៦ខ)

ប់ តិទន
ិ ដាដ
ំ ះុ និងការ

ពីទឹកជំនន់ក្នុងរយៈពលមធ្យម
២. ប

ូវ ឧបករណ៍

ស់ទឹក

ប ហដារចនាសម្ព័ន្ធវាស់វងទឹកដំណើរការល្អ និង

វលាដ៏សំខាន់ៗ

ស

ឹម

ើ

ទិន្នន័យទឹកអាចជឿជាក់បាន។

៥. ដើម្បី

ការ

ដើម្បីជំរុញការ

ះ

ចចិត្តលើវិធានការបន ុំ ចំណាយអស់តិច ឬមិន

៣. ការបង្កើតសូចនាករការរាំងស្ងួតរួមបញ្ចូលគា និង

ប់

ុង

យ ដលមានរួមបញ្ចូល

ទាំងកតាអាកាសធាតុ ដី និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ក៏ដូចជា ទិដ្ឋភាពសង្គម បរិសាន និងសាប័ន
គឺសំខាន់ខាំងណាស់។
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ឯកសារ

កម្ពុជា

ង
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ផ្នកទី ២
ការវាយតម្លកតាគន្លឹះន

ភាពងាយរង

ះ

យមានការចូលរួម

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ជំពូកទី ៥

ការវាយតម្លភាពងាយរង

ះ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី

សំ

ីមុំ, គីម សួ, នង មុនិន្ទ និងសារុំ ម៉ូលីដត

៥.១ សាវតា
មុននឹងចាប់ផ្ដើមវាយតម្ល

កុម

វ

វបានពិនិត្យឡើងវិញជាលក្ខណៈ

ទូលាយ ដើម្បីកណ
ំ ត់សុពលភាព និងភាពអាចអនុវត្តបានន វិធសា
ី

ព័ន្ធយា៉ងទូលំ

មួ
្ត យចំនន
ួ ធាប់បាន

ស់

ក្នុងការសិក ពីមុនៗ មានដូចជា ឧបករណ៍និងវិធីសា

្ត

ផ្អកលើការពិនិត្យឡើងវិញនះ ដគូនានា

ង បានអនុម័តយកការវាយតម្លភាពរួស

ភាពងាយរង

ះ និងសមត្ថភាពបន នឹ
ុំ ងការ

និងសមត្ថភាពបន ំុ
បានជួប

គ

ក្នុងគ

វិញ

ទះ និងបបបទទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនការ

ជំពូកនះនឹងចាប់ផ្ដើម

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី។

សន្និដាន

កុម

បល់ពីកិច្ចការ

វ

្តល្អបំផុតស

មកពី បទពិ

(hotspots) ងាយរង

៥.២ ការធ្វើផនទីដំបូងនចំណុច

នភាពងាយរង
យ

ះមហន្តរាយផ្សងៗ។

មួយពី ភាពងាយរង

ផនទី

ការកំណត់ទំហំការសិក

អាកាសធាតុ

យមានការចូលរួម។

ការវាយតម្លសុីជ

ផនទីមានបងាញ

ក្នង
ុ ការ

ល
ួ អាកាសធាតុស
ើ

ក្នុងផ្នកបនាប់នះ

មានការពិភាក

ក្នុងតំបន់សិក

និងផ្ដល់

ះនឹងអាកាសធាតុ

ះខាំងនឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

បងាញរូបភាពមាន

អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

ពី

ភាពងាយរង

ផ្នកបនាប់នះ

និងទំហន
ំ ទឹកជំនន់ ការរាង
ំ ស្ងត
ួ និង

ការ

វ

ជន៍ខាំង

ះក្នុងអំឡុងពល (១០ ឆាំ) និងតំបន់ខុសៗគា។ ផនទីនះក៏ជួយស

ផងដរដល់

ចបាច់នូវ

វ

ើព័ត៌មានបានពីការសិក កន្លងមក និងការពិភាក

កុម (FGD) បងាញថាវ ដនរងទឹកភ្លៀងទាំងបីងាយរង
និង

ះ

ូវធ្វើដើម្បីកសាងភាពធន់។

ះ

្ត

ះខាំងជាង

ឈម ភាពរួស និង សមត្ថភាពបន ំុ។ ជាសចក្ដី

វបានបូកសរុបពីទំហំនភាពងាយរង

ការធ្វើផនទីភាពងាយរង

មូលយកចំណះដឹង

ធន៍ដលសហគមន៍មូលដាន

បនាប់ពីការពិពណ៌នាពីវិធីសា

ះ៖ ភាព

ប់

ួលអាកាសធាតុសព្វថ្ង។

យ ការធ្វើផនទីចំណុច

ពីធាតុផ្សំទាំងបីនភាពងាយរង

ប់វាយតម្លពី

ល
ួ អាកាសធាតុ (V&A) (Kim et al. 2014)។

យមានការចូលរួម ធ្វើជាវិធីសា

ក្នុងមូលដាន ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីគា

យមានការចូលរួមស

ើ

ប់ការ

វ

ធ្វឡ
ើ ង
ើ

និងការរចនារៀបចំឲ្យបាន

ះនិងសមត្ថភាពបន ំុនឹងការ

យ

ួល

ស
ើ ច
ូ នករ

ល

ួល

(ភាពញឹកញាប់

ះមហន្តរាយផ្សងទៀត) ដើម្បីកណ
ំ ត់នវូ ចំណច
ុ

ន

វបន្ថមលើភាពរួស (ដង់សត
ីុ
ជាជន និងការផាស់បរូ្ដ

ស់ដ)
ី និងសមត្ថភាពទប់ទល់ (ភាពកក
ី
ការទទួលបានការ កាសអាសន្នជាមុន

ជំនយ
ួ សង្គម និងកម
ុ ជួយគា

វិញ

មក)។
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ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

៥.២.១ ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត
ទឹកជំនន់គានអ្វីប្លកស

ះ

យមានការចូលរួម

ះវាបានកើតមានជា

ើនដងចាប់តាំងពី

ខត្តកំពង់ធំ
ប់ខត្តកំពង់ធំឡើយ

ឆាំ១៩៦១ មក។ ចាប់ពីឆាំ២០០០ មក ទឹកជំនន់កើតមានកាន់តញឹកញាប់
លំ

ដាន ដំណាំ និងហដារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈជា

ស្ទើរតទាំងអស់

ុកសន្ទុក និងបារាយណ៍

ក៏បានបំផាញដី
និងដី

៩៧ហិកតា
ក្នុង

ើន (Chem and Kim 2014)។ ដី

ូវទឹកជំនន់បំផ្លិចបំផាញក្នុងឆាំ២០០០។ ទឹកជំនន់

និងដំណាំ

៣០ហិកតា

ុកទាំងពីរ

ូវលិចលង់ស្ទើរតទាំង

១៣៣ហិកតា និងដំណាំ ៥៦៦ហិកតា

ដរ។ ក្នុងឆាំ២០១១ ដី

យបានបំផាញ

ុកបារាយណ៍ក្នុងឆាំ២០០៦

ុកសន្ទុកក្នុងឆាំ ២០០៦ និង ២០០៧
ុង

យសារទឹកជំនន់។

ក្នុងឆាំ២០០៣ និង ២០១២ ក៏មានរបាយការណ៍ពីការរាំងស្ងួត និងខ្យល់ព្យុះដរ។
សរុបមក ការវាយតម្លបានកំណត់

ុកបារាយណ៍ និង

ុកសន្ទុក ងាយ

(Chem and Kim 2014)។
រូបភាព៥.១៖

ុកសណា្ខន់ ថា ងាយរង

ូវប៉ះពាល់

ភទ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរន

យ

ះខាំងជាងគ ហើយ

ះមហន្តរាយអាកាសធាតុខាំងជាងគ

ះធម្មជាតិក្នុងខត្តកំពង់ធំ

កំពង់ធំ
កdិតធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្លាំង
មធ្យម

Cទ
ទឹកជំនន់

ះមហន្តរាយ
ការរាំងស្ងួត

ព្យុះC្លៀង

ជំងឺ

សត្វច¢រាលដាល

ភព៖ សិកា្ខសាលាថាក់ខត្ត ឆាំ២០១៤

ភាពរួសក

ិតខ្ពស់

នឹងការ

មានទំនាក់ទំនងជាមួយដង់សុីត

ជាជនក

ជាជនសរុប ១៨៨.៥៥១នាក់ ក្នុង

សរុប ៨៣.៧៧៧នាក់ ក្នុង
ដង់សុីត

ជាជនខ្ពស់

ះ

ះ

ួលអាកាសធាតុ

ិតខ្ពស់ក្នុងតំបន់ទាំង

ុកបារាយណ៍
ះ។

្តីមាន ៩៦.៩០០នាក់ ហើយ

និង

ុកសន្ទុក

ុកបារាយណ៍មាន

ុកសន្ទុកមាន

ជាជន

្តីមាន ៤៣.០២៣នាក់ (NCDD 2010)។ ភាពកីក និង

បណា្ខលឲ្យភាពងាយរង
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ះកាន់តធ្ងន់ធ្ងរ

និងរារាំងដល់ការបន ំុនឹង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ការ

ួលអាកាសធាតុ។ ជាទូ

កម្ពុជា

ជាជនកីកទទួលរង

គានធនធាន មិនបានទទួលព័ត៌មាននិងសវាកម្ម គានមធ បាយ

ះខាំងជាងគ
ះ

យសារគាត់

យនិងការពារខ្លួន និង

មិនអាចសារជីវភាពឡើងវិញបាន។ ឧទាហរណ៍ ទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះបានបំផាញដំណាំ

ស្ទង
ឹ ជីនត
ិ យា៉ងធ្ងន់ធរ្ង ធ្វឲ
ើ ្យកសិករមិនមាន
ប៉ះប៉ូវការខូចខាតផលតាមការធ្វើ

ព័ន្ធធារាសា

្តមិនមានការ

ទ រីឯការបងចកទឹករវាងតំបន់
ដរ។ ថ្លសវាកម្ម

ើ

ស់ ព័នធា
្ធ រាសា

ឈើខត្តកំពង់ធំព ករណ៍ថា គ

សហ
ការ

ពីសំណាក់

ប់

រាតត ត

ង ជួសជុល និងថរក

យ

(Chem

សិទ្ធភាព

ប

្ត ក៏មន
ិ មាន មូលយកដរ។ កតាផ្សងទៀតដលនាំ
ើ

ស់ដី និងការបាត់បង់

យា៉ង

ើននឹង

ឈើ។ រដ្ឋបាលខណ

ូវបាត់បង់ក្នុងឆាំ២០១៨

យសារ

ជាជនមូលដាន និងកុមហ៊ុនសម្បទានដី (Chem and Kim 2014)។

ះបីជាមានយន្តការស

ប់ជួយ

ជាជនបន ំុខ្លួននឹងការ

តិបត្តិការរវាងសាប័នពាក់ព័ន្ធ និងអាជាធរ

ួលអាកាសធាតុក្តី

ប់ជាន់ថាក់

មានក

ក៏

ិតទាប។ កង្វះ

័យទាក់ទងគារវាងសាប័ន គួបផ្សំនឹងកង្វះធនធានមនុស្ស ហិរញ្ញវត្ថុ សមារបរិកា្ខរ អាច

បណា្ខលពីកង្វះការផ្សព្វផ យ

កប

ជាមូលដានទាក់ទងនឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

សហគមន៍ក៏មិនមានការ

ៀមខ្លួន

ហានិភ័យអាកាសធាតុ និងត

ប់

យ

ងធ្វើឲ្យ

សិទ្ធភាព

ឲ្យ

ូវការបន ំុខ្លួន ក៏

មានក

ះធម្មជាតិប៉ុ

ខត្ត

ធិ៍សាត់

ខត្ត

ិតទាប ហើយទាំងអស់នះមិន

ឹម

ះទ ប៉ុន្តក៏ជាឧបសគ្គរារាំងដល់កិច្ច

ធិ៍សាត់

មានរបាយការណ៍ពីការជួប

ហើយក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងកយនះ

ប់ស្វងយល់ពី

ួលអាកាសធាតុពាក់ព័ន្ធផាល់ដល់រូប

គាត់ដរ (Chem and Kim 2014)។

ធិ៍សាត់

ជាលទ្ធផល

អាកាសធាតុ។ ចំណះដឹង

មទាំងជំនាញចាំបាច់ៗស

ជាជនមូលដានយល់ច ស់ថា ការ

៥.២.២ ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ដល់សហគមន៍។

ន់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងប

តប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពទប់ទល់នឹង
ឹង

ះមានកើតសត្វច

ខ្សទឹកខាងលើ និងខ្សទឹកខាងកម ក៏មិនមានតុល្យភាព

ឲ្យភាពរួសកាន់តកើនខ្ពស់ គឺការផាស់ប្ដូរការ
ការរានដី

ប់ដាដ
ំ ះុ មួយលើកទៀត ហើយក៏មិនអាច

ំងបានដរ

and Kim 2014)។
ម ៉ងទៀត

ប់ពជ
ូ ស

តំបន់

ះធម្មជាតិ

តាំងពីឆាំ១៩៥៨

មក ម្ល៉ះ

ះធម្មជាតិកើតមានកាន់តញឹកញាប់ ដូចជា ទឹកជំនន់

ការរាំងស្ងួត ជំងឺឆ្លងសត្វចិញ្ចឹម ព្យុះភ្លៀងរន្ទះ សត្វល្អិតរាតត ត និងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ

ុន

ឈាម។ ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួតកើតមានញឹកញាប់ជាងគ និងបង្កការខូតខាតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខត្ត

ធិ៍សាត់ ជាពិសសក្នុងឆាំ១៩៩៦ ២០០០ ២០០១ ២០០៣ ២០១៣ និង ២០១៤។ ក្នុងឆាំ

២០០០ និង ២០០១ ព្យុះភ្លៀងបានបំផាញដី

២០០ហិកតាក្នុងឃុំ

២០១៤ បានបំផាញផ្ទះអស់ ៩ខ្នង (Chem and Kim 2014)។
ុកកណ្ណៀងងាយរង

និងជំនន់តាមរដូវពីបឹងទន្លសាប។

ះជាងគ

យទឹកជំនន់

ុកបាកាន

ក៏ស្ថិតក្នុងចំ

ខាំងជាងគពីទឹកជំនន់ដរ ដលមានរហូតដល់ ៦៧% ន
(Chem and Kim 2014)។
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ចាំឆាំ

យ ហើយក្នុងឆាំ

ដលមានទាំងជំនន់ទឹកភ្លៀង
ម

ុកងាយរងផលប៉ះពាល់

ះធម្មជាតិកើតមានក្នុងខត្តទាំងមូល

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

រូបភាព៥.២៖

ភទ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរន

ះធម្មជាតិក្នុងខត្ត

ះ

យមានការចូលរួម

ធិ៍សាត់

!ធិ៍សាត់
កdិតធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្លាំង
មធ្យម
ទាប

Cទ
ទឹកជំនន់

ះមហន្តរាយ
ការរាំងស្ងួត

ព្យុះC្លៀង

ជំងឺ

សត្វច¢រាលដាល

ភព៖សិកា្ខសាលាថាក់ខត្ត ឆាំ២០១៤

ភាពរួសក

លឿន ជាពិសស
ចូលរួមក្នុងការ

ិតខ្ពស់ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្តឺង

ប់

ធិ៍សាត់ បណា្ខលមកពីកំណើន

ុកបាកាន។ ភាពកីកក៏ជាប

ង

មួយផងដរ។ មានសាប័នជា

ះមហន្តរាយ ដូចជា គណៈកម្មការ

និងថាក់មូលដាន សហគមន៍នសាទ សហគមន៍កសិករ
សុវត្ថិភាព ៣០កន្លងទុកស
សារតីសហ
កប

យ

ប់ជម្លៀស

រវាងសាប័នស

បល់ជាមួយថាក់ដឹកនាំមូលដាន ក្នុងខត្ត

៥.២.៣ ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
ស្ទឹង

បាក់

ស់ទឹក និងមានការកំណត់ទីទួល

ប់ឆ្លើយតបនឹង

ះមហន្តរាយ

ធិ៍សាត់ ឆាំ២០១៤)។

(កិច្ច

បស
ជុំពិ

ួល

ះ

ខត្តកំពង់ឆាំង
ុនឈាម ជំងឺឆ្លងសត្វចិញ្ចឹម និង

ធិ៍សាត់ដរ ខត្តកំពង់ឆាំងទទួលការប៉ះពាល់ជាសំខាន់ពី

បាក់មានភាពរួសក

ិតខ្ពស់

ភាពកីក។ កំណើន
ន

ះមហន្តរាយថាក់ជាតិ

ខត្តកំពង់ធំ និង

ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត ។
អាងស្ទឹង

ង

តជាឧបសគ្គរារាង
ំ ដល់ការស

បាក់រងឥទ្ធិពលពីទឹកជំនន់ ការរាំងស្ងួត រន្ទះ ជំងឺ

ព្យុះភ្លៀង។ ដូច

ទឹក និងផល

ើ

ប់

ើនបាន

ជាជនពីទឹកជំនន់។ ប៉ុន្តកង្វះថវិកា ធនធានមនុស្ស

តិបត្តិការ និងសាមគ្គីភាពក្នុងកុម
សិទ្ធភាព

ជាជនយា៉ង

ជាជននាំឲ្យមានការ

ើ

យសារមានកំណើន

ស់ធនធានធម្មជាតិ

ជាជនយា៉ងលឿន និង

ើនហួសក

ិត ដូចជា ដី

ឈើ មាន

ើនពាសពញ

ឈើ ជាដើម។ សហគមន៍ និងអាជាធរមូលដាន ក៏ធាប់បានរាយការណ៍ពីរចរិល

ព័ន្ធអកូឡូសុី និងការបាត់បង់

ឈើដរ។ ការកាប់បំផាញ
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

យសារសកម្មភាពរស់

ចាំថ្ងរបស់

កម្ពុជា

ជាជនមូលដាន និងចំការធំៗលើដីសម្បទាន ក្នុង

ធម្មជាតិ ឧទ នជាតិ និងតំបន់ការពារ នាំឲ្យមានសំណឹកដី ការថយចុះធនធានទឹក និងទឹកហូរចុះ
ើនហួសពក (Chem and Kim 2014)។

រូបភាព៥.៣៖

ភទ និងភាពធ្ងន់ធ្ងរន

ះធម្មជាតិ

ខត្តកំពង់ឆាំង

កំពង់ឆ្នាំង
កdិតធ្ងន់ធ្ងរ
ខ្លាំង
មធ្យម
ទាប

Cទ

ះមហន្តរាយ

ទឹកជំនន់

ការរាំងស្ងួត

ព្យុះC្លៀង

ជំងឺ

សត្វច¢រាលដាល

ភព៖ សិកា្ខសាលាថាក់ខត្ត ឆាំ២០១៤

សម្ព័ន្ធ

សហគមន៍កសិករ
ច

ើ

ស់ទឹកក្នុងខត្តកំពង់ឆាំង

ព និងធ្វើការលចកទឹក។

ហិរញ្ញវត្ថុតិច សហគមន៍កសិករ

ះទ (Chem and Kim 2014)។

ើ

ះក្នុងមូលដាន

កុមសិក បានវាយតម្លភាពងាយរង

វិធីសា

្តនះសម

សហគមន៍មូលដាន
ការនគ

យសារមានសមត្ថភាព

ស់ទឹកមិនទាន់ដំណើរការបាន

៥.៣ ការវាយតម្លភាពងាយរង
ការយល់ឃើញរបស់

ះ

នឹង

នឹងការ

ល

ធំរបស់គ

ួលអាកាសធាតុ។

ការឆ្លើយតប ការគិតដល់ផល

ងថទាំហដារចនា

ខ យ និងធនធាន

គជ័យ ដូចការរំពឹងទុក

យមានការចូលរួម តាម

ះ ភាពរួស និងប

ង ដលសំ
វិធីសា

ងផងដរ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់ការធ្វើសចក្តីស

លក្ខណៈសាបនា ការតស៊ូមតិ

ប់

យមានការចូលរួម

នឹងអាកាសធាតុ

ជាជនមូលដានពី ភាពងាយរង

ប

មានតួនាទី

អភិបាលកិច្ច។

កលំអសមត្ថភាពបន ំុរបស់

្តនះ

ក៏បំពញបានតាមត

ូវ

ចចិត្ត តាមរយៈការចូលរួមជា

យផ្អកលើភស្តុតាង និងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ច ឲ្យមាន
ជន៍

ប់គា និងសមធម៌។
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ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

ការវាយតម្លភាពងាយរង

ះ

ះថាក់ និងហានិភយ
័ បណា្ខលមកពីការ

ប់កំណត់ដំ

ះ

យដ៏សម

្តបន ំុជាក់លាក់

(Kim et al. 2014)។

ក្នុងក្នុងការវាយតម្លនះ មានការកំណត់សំណួរ
ើ

ួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ក

ស់ទឹកជា

តើភាពងាយរង



ះទាំងនះ

ផ្សងៗ?

ូវបាន

ភពទី២ ដលបានមកពីផនការកម្មវិធីជា

កាត់បន្ថយហានិភ័យ ព
រស់

ះ

កប

គុណវិស័យ គួបផ្សំគា
សមាសន៍សុីជ

ើ

ស់វិធីសា

តាមវលា

និងតំបន់

មូល ធ្វើវិភាគ និងផ្ទៀងផាត់ជាមួយនឹង

ើន រួមទាំង វិធានការបន ំុនានាស

្ត

វ

វ

ប់

យមានការចូលរួមបបបរិមាណវិស័យ និង

យមាន ការធ្វើសមាសន៍តាម

ួសារ ការពិភាក តាមកុមស្នូល ការធ្វើ

និងសិកា្ខសាលាផ្ទៀងផាត់។ ទិន្នន័យ

បាក់

ស្ទឹង

ធិ៍សាត់

ដាន និងភូមិ ធ្វើឲ្យការ

មិនបានស្មើភាពគាល្អទ។

ើសរីស

មូលយកបានជា ២ដំណាក់កាល។

យផាល់ និង

និងស្ទឹងជីនិត

ស

យចដន្យនូវ ៩០៧

ប់ការធ្វើសមាសបបសុីជ

ដើម្បីផ្ទៀងផាត់ទិន្នន័យបរិមាណវិស័យ

យមាន

ហលពីរ
ើ

៉ង មានការ

គាត់ស្តីពីធនធានធម្មជាតិ ការទទួលបានទឹក

ភូមិដដល ដើម្បី

សមត្ថភាពបន ំុ។

ើសរីស

ស់សំណួរណនាំផង ដើម្បី

ដំណាក់កាលទី២ មានការ

ួសារ

ើសរីសសំណាកតំណាងឲ្យភទ និងទីតាំងភូមិសា

ើ

។

មានពិភាក តាមកុមស្នូល

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ (១ឃុំ មាន ១កុមពិភាក )។ ស

លើកៗមានរយៈពល

មកចូលរួម

ះរបស់អ្នក

ឹងសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារ កាត់បន្ថយភាពកីក និងលើកស្ទួយជីវភាព

ដំណាក់កាលទី១ មានការ

ចំនួន ៦

ភាពងាយរង

ើសរីសសំណាក និងការចុះសិក ដល់កន្លង

ការសិក នះ

សានភាពលំ

ក្នុងមូលដាន

យចីរភាព។

៥.៣.១ ការ

តំបន់ស្ទឹង

ស់ចណ
ំ
ះដឹង

វសំខាន់ៗពីរ៖

ួលខុសគាយា៉ងណា

ភស្តុតាងជាក់ស្ដងពីភាពងាយរង

ទិន្នន័យ

វ

ិតណាដល់

្តី និងបុរស?

ើ

ួលអាកាសធាតុ ក្នុងការវាយតម្លភាព

ះ និងសមត្ថភាពបន ំុ និងក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសា

តើការ

ប ដើម្បីកាត់បន្ថយ

ប់សកម្មភាពសហគមន៍ គបាន

ធន៍ និងឥរិយាបថរបស់សហគមន៍ លើការ



្តពីកមឡើង

ល
ួ អាកាសធាតុ (UKaid 2011; McNamara and

ុ ចាប់ផម
ើ្ត ស
Limalevu 2011)។ ជាចំណច

ងាយរង

យមានការចូលរួម

យមានការចូលរួម (V&A) ជាវិធីសា

លើ (bottom-up approach) ស

បទពិ

ះ

្ត

ប់ការពិភាក មួយ

យចដន្យនូវអ្នកភូមិ ៥-៨នាក់ ឲ្យ

មូលព័ត៌មានលើការយល់ឃើញរបស់

ស់ និងសានភាពសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច។

ើសរីស ៩០០

ួសារ

មូលព័ត៌មានពីចំណះដឹងក្នុងមូលដានពីការ
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យផាល់ និង

យចដន្យ ក្នុង

ួលអាកាសធាតុ ភាពរួស និង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

តារាង៥.១៖ ទំហំសំណាកបងចកតាម ផ្ទងទឹកភ្លៀង ទីតាំង និងភទរបស់ម
ផ្ទរង

សរុប

ទឹកភ្លៀង

ខ្សទឹកខាងលើ

ខ្សទឹកខាងកម

ួសារ

បុរស

្តី

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

ដំណាក់

304

300

244

239

62

61

244

222

82

78

304

300

183

182

118

118

253

248

48

52

299

300

219

223

81

77

239

250

61

50

កាលទី១ កាលទី២ កាលទី១ កាលទី២ កាលទី១ កាលទី២ កាលទី១ កាលទី២ កាលទី១ កាលទី២

បាក់
ជីនិត
ធិ៍សាត់

ក

ងសំណួរទាំងអស់ដលបានបំពញ និងពិនិត្យឡើងវិញហើយ បានយក

បញ្ចូលក្នុង

មូលដានទិន្នន័យមួយ (database) បនាប់មកធ្វើវិភាគស្ថិតិបបបរិយាយ (descriptive) និងបប
ពិចារណា (inferential)។ សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង
ដល Piya et al. (2012) បាន

បរិបទជាក់ស្តង

ះ បានគណនាឡើង

ើក្នុងការសិក របស់ខ្លួន

ួលខុសគា ដូច្នះក៏មានការកត

(ការគណនាសូចនាករ និងសន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

យ

ទសនបា៉ល់។ ប៉ុន្ត

ូវសូចនាករខ្លះ

ើវិធីសា

យសារ

្ត

ក្នុងសមាសភាគនីមួយៗ

ះ មានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ៥.១)។

៥.៤ លទ្ធផលរកឃើញ និងការពិភាក

៥.៤.១ ភាព
ភាគ

ភាព

ឈម
ឈមមានជាសំខាន់ ទឹកជំនន់ ការរាំងស្ងួត និងព្យុះភ្លៀង ដលអ្នកឆ្លើយសមាសន៍

ើនយល់ថា គាត់

ូវប៉ះជួបនឹងហានិភ័យទាំងនះក្នុងក

ឃើញថា ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត ជាមុខស

បំផាញខាំងជាងកាលពី ១០ឆាំមុន។

្ញ

ិតខ្ពស់ ហើយមួយចំនួនធំសង្កត

ះថាក់ញឹកញាប់ជាងគ និងមានការបំផ្លិច

៥.៤.១.១ ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត
ជាទូ

ហលពាក់កណា្ខលនអ្នកឆ្លើយសមាសន៍សង្កតឃើញថា ទឹកជំនន់ (៤១%)

និងការរាំងស្ងួត (៥៥%) កើតមានញឹកញាប់ជាងមុន (រូបភាព៥.៤)។ ពួកគាត់ទទួលរងការ
ខូចខាត

យសារ

មកពីកតា ២យា៉ង៖

ក្នុងរយៈពលខ្លី (ពី៧
រាំងស្ងួត។

ះរាំងស្ងួត
ូវអាច

ើនជាងពីទឹកជំនន់ ហើយការយល់ឃើញបបនះអាចបណា្ខល

ឹងរស់ឡើងវិញបានទាំង

១០ថ្ង) ប៉ុន្តដំណាំជារឿយៗ

ដូចមានបងាញក្នុងរូបភាព៥.៥

ុង ឬបានខ្លះ ពីការជន់លិចធម្មតា និង
ូវខូតខាតទាំង

អារម្មណ៍ថា ទឹកជំនន់កាន់តកាយជារឿងធម្មតា
ជាជនដលយល់ថា

ហើយ។

តាមភូមិក្នុងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើយល់ថា

ះ

តំបន់

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ មាន

ះយា៉ងនះក្ដី រហូតដល់ ៤០% ន

ទឹកជំនន់កើតមានតិចជាងមុន។

ះរាំងស្ងួតកើតមានកាន់តញឹកញាប់មានចំនួនភាគរយខ្ពស់ រហូតដល់

៥៨% នអ្នកឆ្លើយសមាសន៍រស់
ខាងកម។

យសារ

ប់ រហូតដល់ ៤៨% នអ្នកឆ្លើយសមាសន៍

ខាងកមផ្លូវជាតិលខ៥ និងផ្លូវជាតិលខ៦ និង ៣៨% នអ្នករស់
អ្នកឆ្លើយសមាសន៍

ុង

ក្នុងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ និង ៤៨% នអ្នករស់

62

តំបន់ខ្សទឹក

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

រូបភាព៥.៤៖ ការយល់ឃើញរបស់

ះ

យមានការចូលរួម

ជាជនមូលដានពីភាពញឹកញាប់នទឹកជំនន់ និង

ការរាំងស្ងួតក្នុង ១០ឆាំចុងកយ

40.90%
55.13%

37.16%
27.56%
21.94%

17.31%

ទឹកជំនន់

ះរាំងស្ងួត

Gដ£ល

រូបភាព៥.៥៖ ការយល់ឃើញរបស់

ះរាំងស្ងួត

និង

ះរាំងស្ងួត

តិចជាងមុន

ើនជាងមុន

ជាជនមូលដានពីការផាស់ប្តូរភាពញឹកញាប់នទឹកជំនន់

្សទឹកខាងHម

ទឹកជំនន់

្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម
្សទឹកខាងEើ
0%

10%

20%

30%

Gដ£ល

លទ្ធផលរកឃើញនះប

សង្កតឃើញ។
ទឹកជំនន់

ចាំឆាំ

ញឹកញាប់ជាងមុន

ជាជនរស់
ប៉ុន្ត

40%

50%

តិចជាងមុន

ក់ពីភាព

ឹម

60%

70%

80%

90%

100%

ើនជាងមុន

ូវន សានភាពភូមិសា

្ត និងអាកាសធាតុ ដល

តំបន់វាលទំនាប និងតំបន់ងាយមានទឹកជន់លិច បានសង្កតឃើញ

ជាជនរស់

យសារការ

ភាគខាងលើផ្ទរងទឹកភ្លៀង

គាត់ជួបនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង

ួលនអាំងតង់សុីតទឹកភ្លៀង និងគ
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ប

ឈើ។

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

៥.៤.១.២

កម្ពុជា

ចមា្កររងផលប៉ះពាល់

ទាក់ទិននឹងដីកាន់កាប់តាម

ួសារវិញ

គឃើញមាន

១៧៤

ួសារ

មានក លដីពី

១០.០០១ម ដល់ ១៥.០០០ម និង ១២៤ សា
ួ រ មានក លដីពី ៥០០១ម ដល់ ១០.០០០ម២ ។
២

ក្នុងចំ
៥

២

ម ៩០៧

២

ួសារឆ្លើយសមាសន៍ មាន ៩០២

ួសារ (០,៦%) មិនមានដីទ។ ទាក់ទិននឹងដី

មិនមានដី

ទ ហើយ ២៤២

ើនមានក លដីសរុបស

ប់រស់

ួសារមានដី

វិញ មាន ១៣៦

ួសារ (ជិតដល់ ១៥%)

តិចជាង ១ហិកតា។ សរុបមក

ួសារភាគ

និងដាំដំណាំ ពី ០,៥ ដល់ ២,៥ហិកតា។ ពួកគាត់មាន

ើនជាងមួយក លដី ហើយតាមធម្មតាវាស្ថិត

សមាសន៍បាន

ួសារ (៩៩,៤%) មានដីផាល់ខ្លូន ហើយ

កន្លងខុសៗគា។ ជិតដល់ ៦២% នអ្នកឆ្លើយ

ប់ថា គាត់មាន ១ក លដីកសិកម្ម បានរងផលប៉ះពាល់ពី

ះធម្មជាតិ ហើយ

មានខ្លះទៀតរាយការណ៍ថា គាត់មានរហូតដល់ ៤ ឬ ៥ក លដី បានរងផលប៉ះពាល់។ ជាង ៨០%
នក លដីទាំង

ះ ជាដី

។

រូបភាព៥.៦៖ ភាគរយនក លដីកសិកម្មរងផលប៉ះពាល់ពី

ះធម្មជាតិ

ភាគរយអ្នក¤្លើយសម្ភាសន៍

61.5%

29.3%
8.0%
1.1%

ក្បាលដី១ប៉ះពាល់

ក្បាលដី២ប៉ះពាល់

ក្បាលដី៣ប៉ះពាល់

0.2%

ក្បាលដី៤ប៉ះពាល់

ក្បាលដី៥ប៉ះពាល់

៥.៤.១.៣ សន្ទស្សន៍ភាព ឈម
ការគណនាសន្ទស្សន៍ប៉ះជួប ដលក្នុង

បានរាយការណ៍ឡើង

គឺបានបងាញថា

ះ មានគិតបញ្ចូលតចំនួនដងន

ទឹកជំនន់ចូលរួម

ចំ

មផ្ទរងទឹងភ្លៀងទាំង៣ ស្ទឹងជីនិតប៉ះជួបនឹង

មាន

ព័ន្ធ

ការរាំងស្ងួតមិនមនជាប
ច

ចម្បង

ើនជាងគក្នុងក

ះធម្មជាតិ

ស្ទឹងជីនិតទ ជាពិសស

ព។ គិតជារួម ព្យុះភ្លៀងរន្ទះ ចូលរួម

ិតប៉ះជួប។

ក្នុង

ះយា៉ងនះក្តី

ជុំវិញអាងស្តុកទឹក និងក្នុងតំបន់

ើនជាងគក្នុងកំណើនសន្ទស្សន៍ប៉ះជួប

ហើយបនាប់មកគឺ ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត។ ការរាំងស្ងួតមានស

បើធៀបនឹង

ើនជាងគ។

ះធម្មជាតិ

្ញអវិជ្ជមាន ដលមានន័យថា

ះមហន្តរាយដទទៀត វាចូលរួមចំណកតិចជាងគក្នុងកំណើនសន្ទស្សន៍ប៉ះជួប។

តារាង៥.២៖ ទម្ងន់ និងភាពញឹកញាប់ជាមធ្យមន
ះធម្មជាតិ
ទឹកជំនន់

ការរាំងស្ងួត

ព្យុះភ្លៀងរន្ទះ

ទម្ងន់

ះធម្មជាតិ ក្នុង ៥០ឆាំចុងកយ
បាក់

ជីនិត

ធិ៍សាត់

0.42

4.50

5.33

4.67

-0.46

4.50

0.67

2.00

0.78

3.00

5.67

កំណត់សំគាល់៖ ទម្ងន់តំណាងឲ្យសារៈសំខាន់ធៀបនអថរ គិតតាមខាតពី -១ ដល់ +១
ហើយ +១ = សំខាន់ណាស់
ភព៖ សិកា្ខសាលាថាក់ខត្ត

ខត្តកំពង់ឆាំង កំពង់ធំ និង
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ធិ៍សាត់ ឆាំ២០១៤

0.00
យ -១ = មិនសូវសំខាន់

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

ក្នុងចំ

មផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ អ្នករស់

ទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ើនជាង ម

បាក់ និងស្ទឹងជីនិត ងាយ

ធិ៍សាត់ និងស្ទឹង

ួសារជា

បាក់ ម

្តី (រូបភាព៥.៧)។

ឈមនឹង

ក្នុងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

ួសារជាបុរស

ឈមមុខនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ

យអ្នករស់

តំបន់ខ្សទឹកខាងកម បានសង្កត

ជាជនគិតថា

ឃើញទឹកជំនន់កើតមានកាន់តញឹកញាប់ រីឯអ្នករស់

ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នះ នឹង

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ បានសង្កតឃើញ

ើនជាងមុន។

រូបភាព៥.៧៖ សន្ទស្សន៍ភាព

្ត អ្នករស់

ិត

ឈមនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុជាង។ ក្នុងផ្ទរង

ំ ៗជាងមុន
កើតមានញឹកញាប់ជាងមុន និងខាង

ការរាំងស្ងួតកើតមាន

យមានការចូលរួម

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងជីនិត មានក

ហានិភ័យអាកាសធាតុខ្ពស់ជាងគ។ ជាលក្ខណៈភូមិសា
ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ះ

ឈម គិតតាមទីតាំង និងភទម

ួសារ

2
1.5
1
0.5
$%ក់

0

!ធិ៍សាត់
ជីនិត

-0.5
-1
-1.5
្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម

ុស

?ី្ត

៥.៤.២ ភាពរួស
ព័ន្ធស

ភាពរួស

នឹងការ

ឥទ្ធិពលនភាព

ឈមមុខស

លភាពងាយរង

នឹងមុខស

្ញ

ះ វាអា

្ញ

ះថាក់ នាពលបច្ចុប្បន្ន និង

អនាគត

័យលើ ភាពរួស និងសមត្ថភាពបន ំុន

ះថាក់អាកាសធាតុ

គឺជា

ួលលក្ខខណអាកាសធាតុ ហើយវាអា

ក

ិតដល

ព័ន្ធ

ព័ន្ធមួយអាចឆ្លើយតប

័យលើ ផលិតភាព និងដំណើការន

អកូឡូសុី និងចមាយពីធនធានសំខាន់ៗ ដូចជា ទឹក និង
សុវត្ថិភាព)។

ឿងស

លើ

ះ។

ព័ន្ធ

ួលការ (ឧទាហរណ៍ ទីទួល

៥.៤.២.១ ធនធានទឹក
ទឹកស
ស

ផ្ទះ

ប់ការ

ើ

ស់តាមផ្ទះ

មួយភាគធំន

ប់គាត់។
រដូវវស

រដូវ

ំង)

ួសារ

ជនបទពឹងផ្អកលើ ទឹកភ្លៀង និងទឹកកមដី ជា

មាណ ៤០% ន

ជាជន

លគឺ ២៣% (៣៦%

ើទឹកអណ្ណូងខួង។ មាន

មូលដាន

រដូវ

ំង)

ើ

ស់ទឹកភ្លៀងស

ប់ត

ូវការក្នុង

ើទឹកអណ្ណូងជីក និង ១៨% (២៩%

ួសារតិចតួចណាស់ (១,៥%
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ភពទឹកសំខាន់

រដូវវស

និង ២,៤%

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រដូវ

កម្ពុជា

ំង) ដលមានលទ្ធភាពតភាប់នឹងបណា្ខញផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត (ទឹករ៉ូប៊ីន)។

រូបភាព៥.៨៖

ភពទឹកស

ប់ការ

ើ

ស់តាមផ្ទះ

40.2%
រដូវវស្សា

35.6%

រដូវ^ំង

ភាគរយអ្នក¤្លើយសម្ភាសន៍

28.8%
23.2%
18.3%

12.0%

10.3%

8.8%
7.1%
4.3%

ទឹកC្លៀង

ហើយ

1.5%
អណ្ទូងលូ

អណ្ទូងស្នប់

មានអ្នកឆ្លើយសមាសន៍ត

៣៨,៧%

ូវទិញទឹក ឬជួលគដឹកទឹកមកផ្ទះ។

រាយការណ៍ថា គាត់

5.2%

2.4%

2.1%

ូវចំណាយ

ទ្ល

ក្បាលរ៉ូប៊ី©

ប៉ុ

ះដលជួបប

ួសារ

ពាង

ª្សងៗ

កង្វះទឹក

ើ

ស់ក្នុងផ្ទះ

មាណពីរភាគបី (១០៧ ក្នុង ២៤៩) បាន

លើទឹករហូតដល់ ១០.០០០រៀល/ខ

រដូវ

ំង រីឯ

ពាក់កណា្ខលទៀត (៥៥ ក្នុង ១០៦) ចំណាយរហូតដល់ ១០.០០០រៀល/ខ ក្នុងរដូវវស ។
ើន

ប់ថា ទឹកមានគុណភាពទឹកល្អក្នុងទាំងពីររដូវ ហើយមាន

មាណ ២០% ដលនិយាយថា ទឹកមានគុណភាពអន់ ហើយគាត់

សាតមុនពលផឹក។

រូបភាព៥.៩៖ ចម្លើយតប

នឹងគុណភាពទឹកស

23.8%

0.4%

ល្អណាស់

ស់ក្នុងផ្ទះ

រដូវ^ំង

19.7%
1.1%

ើ

ះវាឲ្យ

រដូវវស្សា

75.5%

ភាគរយអ្នក¤្លើយសម្ភាសន៍

79.1%

ប់ការ

ូវដាំវាឲ្យឆ្អិន ឬ

ភាគរយអ្នក¤្លើយសម្ភាសន៍

អ្នកឆ្លើយសមាសន៍ភាគ

ួសារ

0.1%
ល្អ

អន់
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0.2%

អន់ខ្លាំង

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

បុរសទទួលបន្ទុក

នះ

យកទឹកស

ើនដរ (៤៦% ក្នុងរដូវវស

បានជួយ

ើ

ស់ក្នុងផ្ទះ

និង ៤២% ក្នុងរដូវ

យកទឹកដរ។

រូបភាពទី៥.១០៖ អ្នក

ប់ការ

យកទឹកស

ប់ការ

ើ

ះ

ប៉ុន្ត

យមានការចូលរួម

្តីក៏ជួយចករំលកបន្ទុក

ំង) (រូបភាព៥.១០) ។ កុមារ ៣% ក៏

ស់ក្នុងផ្ទះ

55.2%
51.0%
46.0%

រដូវវស្សា
41.8%

ភាគរយអ្នក¤្លើយសម្ភាសន៍

រដូវ^ំង

2.8% 2.5%

បុរស

ើ

?្តី

កុមារ

ក្នុងការរកបានទឹកស

ស់ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី

ជនបទទួទាំង

វាខ្ពស់ជាង

៤៤,៥% NSDP 2014-18 (RGC 2014)។ ប៉ុន្ត

ល្អ

សើរឡើង

រីឯភាគ

(

ª្សងៗ

សរុបមក ជាង ៦១% នអ្នកឆ្លើយសមាសន៍ មិនមានប

ស់ក្នុងផ្ទះទ ហើយ ៣៩% ទៀតមានប
ើ

0.2% 0.4%

ើន

ទប

ូវ

ទឹក គាត់

ះមាន

យកទឹកពី
ូវ

ងដាក់

ការដាំដុះ

កមដី

ះទឹក ឬដាំទឹកស

យពឹងផ្អក

ិតមធ្យម

មានប

ទស

ើនក្នុងការទទួលបានទឹកពី

លើទឹក

ឹម

ប់ផឹក រីឯ ២២% ទៀត គាត់

ឹម

ភព

កមដី និងការ

មានការបំពុល
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ើ

ជាជនមាន

ងជីក ឬខួងអណ្ណូង

ូវលើ គុណភាពទឹកកមដីទ) និង

គុណភាពទឹក ជាពិសស ការបំពុល

កន្លងខ្លះក្នុងតំបន់សិក

(MOWRAM 2013)។

ក

ភពមានគុណភាពមិនច ស់លាស់។ ជិត ៥០% ន

ើធុងទឹក ឬពាងទឹក។

អាចបណា្ខលឲ្យមានប

។ តួលខនះបងាញថា លទ្ធភាពមានទឹកសាត

ជាជនតិចជាង ២% ដលបានតភាប់នឹងបណា្ខញផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត

យមិនបានពិនិត្យផ្ទៀងផាត់ឲ្យបាន

ទៀត

ប់ការ

មាណ ១៤%

ស់ទឹកកមដីលើសកំណត់

យសារធាតុអាសនិច។ ទឹក

យអាសនិចក

ិតពី មធ្យម

ខ្ពស់

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ទឹកស

កម្ពុជា

ប់កសិកម្ម
កសិកម្ម

កម្ពុជា ជាពិសសផលិតកម្ម

ូវ (ស្មើនឹង ៨៥% នផលិតកម្មដំណាំសរុប)

ស់ទឹកអស់ ៩៣៣០លានម ឬ ៩០% នទឹក
ើ

ើ

៣

ការវិភាគលើការ

ច

ស់សរុប (MOWRAM 2013)។

ពក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ បងាញពី ការពឹងផ្អកក

ទឹកភ្លៀង និងទឹកស្ទឹង។ កម្ពស់ទឹកស្ទឹងឡើងចុះខាំង

តាមរដូវ។

កសិករ

រដូវវស

សម

ប

ុង

ខ្វះខាត ហើយបទបញ្ញត្តិលើ

ើ

ស់ទឹកពី

ភពខុសៗគា

លើភ្លៀងធាក់ផាល់ស

ធម្មជាតិ និង ៩% ទៀត

៣៥%
ើ

ើ

ើ

ស់ទឹកស្ទឹងស

ស់ទឹកពី

ះ និងបឹង។

រូបភាព៥.១១៖

ភពទឹកស

ប់ការ

ស់ទឹកពី
ប់ការ

ព័ន្ធស

ិតខ្ពស់លើ

ប់ស្ដុកទឹកឲ្យបាន

ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកក៏សង
ឹ តគាន (សូមមើលជំពូក២-៤)។

តាមរដូវ។
ច

កសិករ ៧១% ពឹងផ្អកទាំង

ពដំណាំ ហើយ ១៦%

ឡាយ (រូបភាព៥.១១)។
ច

ព ២៤% ទៀត

ច

ពក្នុងកសិកម្ម

ប់ការ

ើ

រដូវ

ើ

ស់ទឹកពីអូរ/ស្ទឹង

ស់ទឹកពី

ំង កសិករ

មាណ

ឡាយ និង ៩%

71.0%

ភាគរយអ្នក¤្លើយសម្ភាសន៍

រដូវវស្សា
រដូវ^ំង

34.9%
23.8%
15.9%

19.0%

15.5%
8.7%

ទឹកC្លៀង

ឡាយ

0.4% 0.0%

0.1% 0.0%

អណ្ទូងស្នប់

ទឹកHមដី

6.3%
3.3%

1.0%

ទ្ល/ស្ទឹង

បឹង/?ះ

ភពª្សងៗ
ស®ប់កសិកម្ម

ជិត ៨១% នអ្នកឆ្លើយសមាសន៍

ប់ថា ប

ទឹកចម្បងក្នុងការធ្វើកសិកម្មគាត់ គឺការ

រាំងស្ងួត ឬទឹកជំនន់ ឬទាំងពីរមុខ ប៉ុន្ត ១៩% ទៀតរាយការណ៍ មិនមានប
មាណ ១៥% នអ្នករស់

មានទឹក

ប់

ន់ស

ទឹក

តំបន់ខ្សទឹកខាងកម និង ២១% នអ្នករស់

ប់កសិកម្មរបស់ខ្លួន។

ទឡើងទ។

ខ្សទឹកខាងលើ

៥.៤.២.២ ផលិតភាពដំណាំ
រហូតដល់

៤៦%

នអ្នកឆ្លើយសមាសន៍ដលធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មយល់ឃើញថា

ផលិតកម្មបានកើនឡើងតបន្តិច ធៀបនឹងកាលពី ១០ឆាំមុន ប៉ុន្ត ៣៨% ទៀតយល់ថា ផលិតកម្ម
បានទាបជាងមុន។
ប៉ះពាល់ដល់

អ្នកឆ្លើយសមាសន៍ភាគ

ើនបារម្ភថា

ផលិតកម្មដំណាំទាបជាងមុន

ក់ចំណូល និងសន្តិសុខស្បៀងរបស់គាត់។ រូបភាព៥.១២ បងាញពី ប

ដលកាត់បន្ថយទិន្នផលដំណាំ។
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អាច

សំខាន់ៗ

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

ះ

យមានការចូលរួម

រូបភាព៥.១២៖ ការយល់ឃើញពីផលិតកម្មដំណាំក្នុង ១០ឆាំចុងកយ
ការរាំងស្ងួត
19%

¯ើនើន
2%

ថយជីជាតិ
19%
¯ើនបន្តិច
46%

តិចជាងមុន
38%

ª្សងៀត
45%
ខ្វះទឹក

ដ£ល
14%

17%

៥.៤.២.៣ ការនសាទ និងធនធានជលផល
មាណពាក់កណា្ខលនអ្នកឆ្លើយសមាសន៍

(កាម កង្កប ខ្យង និងបងា្គ) និងនសាទ
ទុកវាជា

ភពអាហារសំខាន់បំផុតបនាប់ពី

ីពី

ប់ថា

គាត់

មូលយកធនធានជលផល

ព័ន្ធអកូឡូសុីធម្មជាតិ

ព័ទ្ធជុំវិញ ហើយចាត់

ូវ។ អ្នកឆ្លើយសមាសន៍ជិតដល់ ៩៦% និយាយថា

ី និងធនធានជលផលសព្វថ្ង មានតិចជាងកាលពី ១០ឆាំមុន ហើយគាត់យល់ថា គឺ

ចំនួនអ្នកនសាទកើនឡើង រីឯគុណភាព

ីថយចុះ។ ដូចមានបងាញក្នុង រូបភាព៥.១៣ មូលហតុ

ធំបំផុតនការថយចុះធនធានជលផលដលគបានរាយការណ៍ឡើង

ការ

ួលអាកាសធាតុ

និងសីតុណភាព

ក៏គយល់ថា

គឺការនសាទខុសច ប់។

បានចូលរួមក្នុងការបាត់បង់ធនធាន

ទាំងនះដរ។ ការបាត់បង់ធនធាន និងការពឹងផ្អកខាំងលើជលផល ធ្វើឲ្យក
សហគមន៍កើនខ្ពស់ដរ។

រូបភាព៥.១៣៖ ការយល់ឃើញពីសានភាពធនធានជលផល និងផល

ើនជាង
មុនបន្តិច
2%
ដ£ល
2%

យសារ

ី ក្នុង ១០ឆាំចុងកយ

វិធីសាទ
ខុសច្បាប់
37%

តិច
96%
ª្សងៗ
6%
ទំនប់/µដ្ឋាចនាសម្ព័ន្ធ/
ការ¶³លលំហូរ 6%

ចាប់ីើន-ក
7%
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ិតភាពរួសរបស់

ការកួត°ង
ពីអ្នកសាទ
ឯៀត
19%

ប²បd³ល
អាកាសធាតុ
12%
ការ´ើជីគីមីនិងថ្នាំ
សម្លាប់ច¢ើន-ក
9%

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

៥.៤.២.៤ សន្ទស្សន៍ភាពរួស
ងតាមការគណនាសន្ទស្សន៍ភាពរួស

ហានិភ័យអាកាសធាតុ គឺ

ក់ចំណូលក្នុង

ះ

ួសារបានពី

ក់ចំណូលបានពីការធ្វើកសិកម្ម នសាទ និង

កតាធំជាងគដលបង្កើនភាពរួស

ភពពឹងផ្អកលើធនធានធម្មជាតិ (ដូចជា

ឈើ)។ កតាធំទី២ គឺ ផ្ទដីរងផលប៉ះពាល់ពី

ះមហន្តរាយ និងកតាបនាប់ទៀត គឺដីមានដំណាំរងផលប៉ះពាល់។ កតាកាត់បន្ថយកក

រួស មានដូចជា៖ ចំនួនអ្នកសាប់
និងចំណកន

ក់ក

យសារ

ក្នុងចំណូល

ួសារ។

នឹង

ះមហន្តរាយ ឬមុខស

្ញ

ិតភាព

ះថាក់នធាតុអាកាស

តារាង៥.៣៖ តម្លមធ្យម ទម្ងន់ និងសូចនាករភាពរួស ក្នុង ៥០ឆាំចុងកយ
សូចនាករ

ទម្ងន់

អ្នកសាប់ (ចំនួន)

ដីប៉ះពាល់ (ហត)

សត្វចិញ្ចឹមប៉ះពាល់
(ក ល)

ដំណាំប៉ះពាល់ (ហត)
% ចំណូលពីធនធាន
ធម្មជាតិក្នុងចំណូល
ួសារ
%

ក់ខក្នុងចំណូល
ួសារ

បូកចូលគា

បាក់

ជីនិត

ធិ៍សាត់

-0.01

0.012

0.01

0.01

0.03

0.20

1.09

0.45

1.14

1.68

0.03

3.33

2.79

4.24

2.97

0.10

0.76

0.68

0.69

0.90

0.69

46.14

36.41

44.94

57.07

-0.69

53.86

63.59

55.06

42.93

ភព៖ អង្កតដល់កន្លង ខកុម្ភៈ ២០១៥

ពិន្ទុសរុបនភាពរួសស

ទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ប់ផ្ទរងទឹកភ្លៀងនីមួយៗ មានបងាញក្នុង រូបភាព៥.១៤។ ផ្ទរង

ធិ៍សាត់មានភាពរួសខ្ពស់ជាងគ

និងដំណាំរងផលប៉ះពាល់

ើនជាងគ, ចំណកន

ជាងគ និងចំណកន

ក់ក

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

ះ

ខាងកមក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ធិ៍សាត់ និងស្ទឹង

ជាបុរស

បាក់ និងស្ទឹង

ស្ទឹងជីនិត មានសានភាពផ្ទុយគា

ខ្ពស់

ើនជាង ម

ជាជនរស់

បាក់ មានភាពរួសខ្ពស់ជាង

ជាជនរស់

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ មានភាពរួសខ្ពស់ជាង

ធិ៍សាត់ ម

ួសារជា

ូវ

ឡះ

ួសារជា

នឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ។

តំបន់ខ្សទឹក

ជាជនរស់

ះមានការពឹងផ្នកខាំងជាង

ះកសិផលរបស់ពួកគាត់

ធនធានធម្មជាតិ

ក់ចំណូលពឹងផ្អកលើធនធានធម្មជាតិខ្ពស់

ូវជួបទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួតញឹកញាប់ជាង។

ខ្សទឹកខាងកម

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

សាប់មនុស្សខ្ពស់ជាងគ, ផ្ទដី

ទាបជាងគ ក្នុងចំណូលសរុប។

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត

ជាជនរស់

យមាន អ

្តី មានភាពរួសខ្ពស់ជាង ម

ះមហន្តរាយបំផាញអស់

យសារតម

លើធនធានធម្មជាតិ។

ួសារ

ើនជាង។ ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ួសារជាបុរសមានចំណូលពឹងផ្នកលើ

្តី ដលធ្វើឲ្យពិន្ទុសន្ទស្សន៍ភាពរួសរបស់គាត់ មានក
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ិត

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

រូបភាព៥.១៤៖ សន្ទស្សន៍ភាពរួសសរុប គិតតាមទីតាំង និងភទម

ះ

យមានការចូលរួម

ួសារ

1
0.8
0.6
0.4
0.2

$%ក់

0

ជីនិត

-0.2

!ធិ៍សាត់

-0.4
-0.6
-0.8
-1

្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម

បុរស

?្តី

ពិន្ទុសរុប

៥.៥ សមត្ថភាពបន ំុ

៥.៥.១ ទិដ្ឋភាពទូ
សមត្ថភាពបន ំុ គឺជាសមត្ថភាពទប់ទល់ និងស

បខ្លួន

នឹងផលប៉ះពាល់នមុខស

ះថាក់ និងសារជីវភាពឡើងវិញ (MOE 2013)។ សមត្ថភាពទប់ទល់ និងបន ំុ

កតាជា

ើនខាងសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច សាប័ន និង

រកបាន (ធម្មជាតិ សដ្ឋកិច្ច សង្គម)

លន

បាយ ក្នុង

្ញ

ូវផ្អកលើ

ះមានទាំង ធនធានអាច

ព្យសម្បត្តិ អំណាច ឥទ្ធិពល ទីតាំងដល

ជាជនរស់

និងទាញយកធនធាន ការយល់ឃើញ និងវាយតម្លលើហានិភ័យ និងឆន្ទៈធ្វើការបន ំុ (MOE and
UNDP 2011)។ ផ្នកនះ

តលើលទ្ធភាពបាន

ើ

ស់ ធនធានសង្គមនិងសដ្ឋកិច្ច ធនធាន

ធម្មជាតិ ការយល់ឃើញពីហានិភ័យអាកាសធាតុ និងឆន្ទៈធ្វើការបន ំុ។ រីឯអភិបាលកិច្ច និងការ
ើ

ស់ទុនផ្នកន
ក្នុងចំ

បាយ គឺមានពិភាក ក្នុងជំពូកទី៦ និងជំពូកទី៧។

មធនធានទាំង៥ ចុះក្នុងតារាង៥.៤ ធនធានមនុស្សមានឥទ្ធិពលខាំងជាងគក្នុង

ការបង្កើនសមត្ថភាពបន ំុ
ក្នុងធនធានមនុស្ស ក

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

ិតការអប់រំជាកតាខាំងជាងគ រីឯការបណ្ណុះបណា្ខលមានឥទ្ធិពលខ យ

ជាងគ ហើយអនុបាតអ្នកពឹងអា

័យអវិជ្ជមានបងាញពីការថយចុះសមត្ថភាពបន ំុ។ កតាមាន

ឥទ្ធិពលខាំងបនាប់ពីធនធានមនុស្ស គឺ
ខាំងជាងគ

ះមហន្តរាយ និងវិបត្តិផ្សងៗ។

ព្យរូបវ័ន្ត ក្នុង

ះ ផ្ទះធន់នឹង

ះមហន្តរាយមានឥទ្ធិពល

លើសមត្ថភាពបន ំុ។ ការមានទូរស័ព្ទដ ឬវិទ្យុ ក៏បង្កើនសមត្ថភាពបន ំុដរ

ជាជនអាចទទួលបានការ

កាសអាសន្ន និងព័ត៌មានពី

ផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាកតាមានឥទ្ធិពលខ យជាងគក្នុងផ្នកនះ។
ជាងគ ក្នុងការកលំអសមត្ថភាពបន ំុ។
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ះ

ះមហន្តរាយជាមុន រីឯដីធ្លីមានការ

ធនធានធម្មជាតិមានឥទ្ធិពលខ យ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

តារាង៥.៤៖ សន្ទស្សន៍សមត្ថភាពបន ំុបូកចូលគា សន្ទស្សន៍រងផ្សំគា និងសូចនាកររួមផ្សំ
ភទផ្ទះ

ព្យរូបវន្ត
(0.55)

(0.42)
(0.39)
(0.21)
(0.47)
(-0.03)
(0.28)
(-0.12)
(0.04)

ទូរស័ព្ទដ និងវិទ្យុ

ដីមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ការអប់រំ

ធនធានមនុស្ស
(0.59)

អនុបាតពឹងផ្អក

ការបណ្ណុះបណា្ខល

ដីមិនសូវមានផលិតភាព

ធនធានធម្មជាតិ
(0.07)

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពី
ក់ចំណូល

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
(0.51)

ភពធម្មជាតិ

ួសារ

ចាំឆាំ

(0.39)
(0.33)
(0.022)
(0.10)
(0.18)

ឯកតាស្តង់ដាសត្វចិញ្ចឹម
ក់សន្សំ

សមាជិកភាពក្នុងអង្គការសហគមន៍

ធនធានសង្គម
(0.27)

លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន

សំគាល់៖ តួលខក្នុងរង្វង់កចក គឺជាទម្ងន់បានមកពីសមាសធាតុចម្បងគទី១ ហើយយកមកធ្វើជា ទម្ងន់ស
សូចនាករពាក់ព័ន្ធ (bi)

ប់

តារាង៥.៥ ពិពណ៌នាអំពីតម្លសមត្ថភាពបន ំុនធនធានទាំង៥ តាមអាងរងទឹកភ្លៀង។

សូចនាករទី១គឺ ផ្ទះធន់នឹង
សូចនាករទាំងអស់

ចំណូល

ចាំឆាំ និង

ះមហន្តរាយ ហើយ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ គឺ
ក់សន្សំក្នុង

ួសារ។

យសារមានជីវភាពសម្បូរបប
ឈើបាន។ រីឯ
សរុបមក

ជាជន

ស្ទឹង

ទឹកខាងលើ

ះគាត់មានធនធានទាំង៥

ស្ទឹងជីនិតមាន
ក់សន្សំ

ិតខ្ពស់ (រូបភាព៥.១៥)។

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងនីមួយៗគិតតាមទីតាំង មានសារៈសំខាន់

ឧបសម្ព័ន្ធ៥.១)។

្តី

ស្ទឹង

ក

៥.១)។

ួសារជា

ក់

បាក់ និង
ខ្ស

ធិ៍សាត់

ខ្សទឹកខាងកម

ះ

ើនជាង។ សមត្ថភាពបន ំុ

ិត ១ និង ៥% (តារាងA1

បាក់ និងស្ទឹងជីនិត មានសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់ជាង ម

ួសារជាបុរស មានសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់ជាង ម

ធនធានបាន

យសារ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ជាបុរស ប៉ុន្តលទ្ធផលនះមិនមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិទ។ ផ្ទុយ
ម

មូលផល និងអនុផល

តំបន់ខ្សទឹកខាងកម មានសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់ជាង អ្នករស់
ើនជាង។ ប៉ុន្ត

ក់

ក់ចំណូលខ្ពស់ជាងគ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ខ្សទឹកខាងលើ មានសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់ជាងអ្នករស់

ួសារជា

ប់

ើនជាងគ។

គាត់មានធនធានរូបវ័ន្ត ធនធានធម្មជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានសង្គម

ម

ើនជាងគ។

ហលគា លើកលងតស

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិតខ្ពស់ជាងគ

ួសារមានក

ជាជនរស់

ជាជន

បាក់វិញ គាត់មាន

សមត្ថភាពបន ំុ

ជាជនរស់

ហាក់

ស្ទឹងជីនិត មានវា

ះកពីការធ្វើកសិកម្ម គាត់អាច

ចំណូលដុលក្នុង
ស្ទឹងជីនិត

ជាជន

្តី

វិញ

ស្ទឹង

យសារគាត់អាច

ួសារ

ធិ៍សាត់
ើ

ស់

ើនជាង ហើយលទ្ធផលនះ មិនសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិទ (តារាង A2 ឧបសម្ព័ន្ធ
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ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

តារាង៥.៥៖ តម្លមធ្យម (mean) ស
សូចនាករ

ះ

យមានការចូលរួម

ប់សូចនាករសមត្ថភាពបន ំុ

បូកចូលគា

បាក់

ជីនិត

ធិ៍សាត់

តម្ល P

ព្យរូបវន្ត
ភទផ្ទះ (មធ្យម-mean)
សមារស ប់ទទួលព័ត៌មាន
(ទូរស័ព្ទដ, វិទ្យុ)
ដីមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ប់

ន់

2.30

2.25

2.54

2.10

0.00***

0.92

0.95

0.94

0.87

0.00***

53.79

68.57

57.61

34.82

0.00***

7.39

7.50

7.56

7.12

0.220

2.15

1.99

2.21

2.24

0.07*

2.15

1.99

2.21

2.24

0.07*

53.92

67.26

50.24

43.92

0.47

0.43

0.48

0.49

1010.81

794.65

1145.14

1092.66

3.29

3.44

3.07

3.37

0.598

1.83

2.98

0.57

1.94

0.262

0.38

0.53

0.26

0.35

0.00***

0.92

0.97

0.95

0.85

0.00***

ធនធានមនុស្ស
ជំនាញខ្ពស់ក្នុង

ួសារ

អនុបាតការពឹងផ្អក
វគ្គបណ្ណុះបណា្ខល ឬវិជាជីវៈ
ចូលរួម យសមាជិក ួសារ
ធនធានធម្មជាតិ
ដីកាន់កាប់មិនសូវមាន
ផលិតភាព (%)
ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពី

ភពធម្មជាតិ

0.00***

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូល ួសារ
(មុឺនរៀល)

ចាំឆាំដុល

សន្ទស្សន៍ពិពិធកម្ម
ក់សន្សំ

ង់ជីវភាព

ួសារសរុប

0.00***

ធនធានសង្គម
សមាជិកភាពក្នុងអង្គការ
សហគមន៍
លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន
(1 =មាន, 0=គាន)

សំគាល់៖ មានសារៈសំខាន់

***១% **៥% និង *១០%

ភព៖ អង្កតដល់កន្លង ខកុម្ភៈ ២០១៥
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

រូបភាព៥.១៥៖ សមត្ថភាពបន ំុសរុប គិតតាមទីតាំង និងភទម

ួសារ

2
1.5
1
0.5

!ធិ៍សាត់

0
ជីនិត

$%ក់

-0.5
-1
-1.5
-2

្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម

៥.៥.២ លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន និងការ

បុរស

?្តី

កាសអាសន្នជាមុន

លទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាន ជាពិសសការ

កាសអាសន្នជាមុនអំពីការព ករណ៍ពី

ទឹកជំនន់ និង

ះរាំងស្ងួតក្នុងរយៈពលវង មធ្យម និងខ្លី និងពីជ

អាកាសធាតុល្អ

សើរឡើង។

បង្កើត

សរុប

ើស និងរបៀបធ្វើកសិកម្មនិង

ក់ចំណូលផ្សងទៀត គឺជាកតាសំខាន់ធ្វើឲ្យសមត្ថភាពបន ំុ និងភាពធន់នង
ឹ ការ

រូបភាព៥.១៦៖ ការទទួលបានព័ត៌មានពី

ះ

ួល

ះមហន្តរាយ

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ទឹកជំនន់

ការរាំងស្ងួត

ព្យុះC្លៀង

សត្វល្អិតរាតត្បាត

គ្មានឮអ្វី¹ះ

Cទព័ត៌មាន

អ្នកឆ្លើយសមាសន៍

មាណ ២៥%

ជំនន់ ព្យុះភ្លៀង ឬការរាំងស្ងួត

ទទួលព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍។

យក្នុង

ប់ថា គាត់ធាប់ទទួលបានការ

កាសអាសន្នពីទឹក

ះ ៥៦,២៣% ទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុ និង ៥០,០៦%

ភពព័ត៌មានផ្សងទៀត គឺការនិយាយ

ហើយអាជាធរមូលដាន ក៏ជួយផ្សព្វផ យព័ត៌មានដរ (៨,៧១%)។
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ប់តៗគា (៣៩,១៤%)

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

ះ

យមានការចូលរួម

៥.៥.៣ ការយល់ឃើញ និងឆន្ទៈក្នុងការផាស់ប្ដូរ

៥.៥.៣.១ ការឆ្លើយតប

នឹងការ

ួល

ជាងពាក់កណា្ខលនអ្នកឆ្លើយសមាសន៍បាន

ប់ថា គាត់មិនបាន

ទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់ ព្យុះភ្លៀង និងការរាំងស្ងួត និងមានត ២០% ប៉ុ
ស

ប់ទប់ទល់នឹង

រូបភាព៥.១៧៖ ការ

ះមហន្តរាយ។

ៀមរៀបចំទប់ទល់

ៀមរៀបចំអ្វីទ ដើម្បី

ះដលបានស្តុកស្បៀង

ះមហន្តរាយ
3.6%

ºៀមប់ពូជ

55.1%

រស់Gធម្មតា

41.8%

ºៀមទឹកស្អាត

3.1%
0.9%
2.0%
0.2%
1.3%
5.3%

ប្តូរក½្លងដាក់សត្វចិញ្ចឹម

3.5%
5.1%

រំពឹងទទួល%នជំនួយ ឬអន្តរាគមន៍

46.7%

12.1%

ស្តុក]្បៀង

18.2%

23.3%
25.2%

1.8%
1.9%
5.5%

ºៀមឱសថ និងសម្ភារអនាម័យក្នុងផ្ទះ

1.0%

បÀ្កើតក½្លងសុវត្ថិភាពក្នុងផ្ទះ
3.3%
4.9%

ºៀមការដឹកជញ្ជូននិងជm្លៀស¿ក½្លងសុវត្ថិភាព
ការាំងស្ងួត

អ្នកឆ្លើយសមាសន៍ភាគ

ដើម្បីស

ប

តាមការ

ព្យុះC្លៀង

ើន មិនទាន់កស

ះបីជាធាប់រងការខូតខាត

ះមិនមានបទពិ

ធន៍ ឬជំនាញក្នុងការ

ខ្សទឹកខាងកម (២០%)

ដលបានផាស់ប្ដូរមុខដំណាំ

យសារតទឹកជំនន់

ខាងកម។ ដូចគាដរ មានកសិករ
ដលបានផាស់ប្ដូរដំណាំ
ខាងលើ។

ះទ។ ៩៣% នកសិករធ្វើ

យសារទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួតក្តី ក៏កសិករជា

ះទ។

មានកសិករ

ួលរបៀបធ្វើកសិកម្ម ឬផាស់ប្ដូរដំណាំគាត់
យសារទមាប់ចាស់ចាក់ឫស និងកង្វះទឹក។

គាត់បានអះអាងថា មិនមានព័ត៌មាន និងចំណះដឹង

ដាំបាន

ភាគរយចm្លើយ

ទឹកជំនន់

ួលអាកាសធាតុ ឬសីតុណភាព

ចមា្ករ មិនទាន់បានផាស់ប្ដូរដំណាំ ឬរបៀបដាំដុះទ

ផាស់ប្ដូរដំណាំទ

24.3%

10.2%

យសារត

ប់

ះរាំងស្ងួត

ះជាយា៉ងនះក្តី គអាចសន្មត

ន់ អំពីមុខដំណាំដលគាត់អាចប្ដូរ

ខ្សទឹកខាងលើ (៥%)

ះវាកើតមានញឹកញាប់ជាង

ខ្សទឹក

ះវាកើតមានញឹកញាប់ជាង

ខ្សទឹក

ើនជាងកសិករ

ខ្សទឹកខាងកម

យទុកចិត្តបានថា កសិករទាំង

និងខាងកមមានឆន្ទៈធ្វើការដាំដុះធន់នឹងអាកាសធាតុ ឬដាំដំណាំ
គាត់យល់ដឹងពីឥទ្ធិពល និងផលវិបាកនការ

សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការកលំអជីវភាព

ើសរីស និងដាំដំណាំផ្សង។

ើនជាងកសិករ

ខ្សទឹកខាងលើ

ើន មិនទាន់បាន

ូវការទឹកតិច

ខ្សទឹកខាងលើ

សិនបើពួក

ួលអាកាសធាតុ ឬក៏កាន់តមានទំនុកចិត្តលើ

ួសារ និងចាប់យកឱកាសល្អមានទុន
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ើ

ស់។

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ភាគរយចm្លើយ

រូបភាព៥.១៨៖ ការផាស់ប្ដូរក្នុងការឆ្លើយតប

កម្ពុជា

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

77.1%
93.5%

89.9%

6.5%

10.1%

ការផ្លាស់ប្តូររដូវ

ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំេដាយសារទឹកជំនន់

22.9%

:ន

រូបភាព៥.១៩៖ ការផាស់ប្ដូររដូវដាំដុះ និងការ

្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម

និងការរាំងស្ងួត



ើសរីសដំណាំ

ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំ
Âាយសារការរាំងស្ងួត

យសារទឹកជំនន់



:ន



:ន

0%

20%

ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំ
Âាយសារការរាំងស្ងួត

40%

60%

80%

ការផ្លាស់ប្តូរដំណាំេដាយសារទឹកជំនន់
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100%

ការផ្លាស់ប្តូររដូវ

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

៥.៥.៣.២ ទ ង់ទូ

ជាជនភាគ

ើនឆ្លើយតបជាលក្ខណៈ

ះមហន្តរាយ ជាជាង តាមការ

ងទុក

តិកម្ម និង

យផ្អកលើព័ត៌មានវិទ សា

នឹងសំណួរថា តើគាត់ធ្វើយា៉ងណាបើសិនមិនអាចធ្វើកសិកម្ម នសាទ ឬ

ទៀត

យសារត

យមានការចូលរួម

នការបន ំុ ឬការសារជីវភាពឡើងវិញ

ការវាយតម្លបងាញថា

ទប់ទល់នឹង

ះ

ះធម្មជាតិ

ះ អ្នកឆ្លើយសមាសន៍ភាគ

តារាង៥.៦ បងាញថា ជ

ើសរបស់

ជាជនមូលដាន

ើន

មូលផល

ដល់ជីវភាពរស់

អាចសន្មតបានថា

ើសទី២ និងទី៣

ជាជនមូលដានមិនមានជ
ះក

តារាង៥.៦៖ ការធ្វើចំណាត់ថាក់ជ
យសារ

ូវជួបឧបសគ្គ

ពលមាន

ើស

ះគាត់មានគំនិត

ិតខ្ពស់។
ើស

ង់ជីវភាព

ះមហន្តរាយ (%)

ពលជ

ធ្វើការចិញ្ចឹមសត្វ
ធ្វើការដាំដុះ

ស្វងរកការងារក្នុងមូលដាន
ធ្វើចំណាក

ុក

ចាប់ធ្វើរបរអាជីវកម្មផាល់ខ្លួន
ខ្ចី

ក់/ស្បៀងពីអ្នកផ្សង

ពឹងផ្អកលើជំនួយពីអ្នកផ្សង
មិនដឹងច ស់

ផ្សងទៀត

៥.៥.៤ ភាពងាយរង

ទី២

បាក់ងាយរង

លទ្ធផលនះមានសារៈសំខាន់

4

5.49

1.28

4

1.37

1.28

0

12.97

10.26

0

6.73

15.38

8

3.49

9.62

8

4.74

37.82

24

2.24

9.62

44

40.40

5.13

0

17.58

9.62

8

ក

ះ

ះតិចជាងគ (រូបភាព៥.២០)។ ការវិភាគស្ថិតិបងាញថា

ះ មិនមានគិតចូលទនូវ ការទស្សន៍ទាយពីឥទ្ធិពលនការ

ះខ្ពស់ជាងគ។ ការវាយតម្ល

ទស្សន៍ទាយពីការ

100

ិត ១% (តារាងA3 ឧបសម្ព័ន្ធ៥.១)។ ក្នុងសន្ទស្សន៍ភាព

សមត្ថភាពបន ក
ុំ
ត
ិ ខ្ពស់ជាងគក្តី ប៉ន
ុ ្ត

ជំពូកទី ៨។

100

ះបងាញថា ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិតងាយរង

ថ្ងអនាគតទ។ ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិតមានភាព

ងាយរង

ទី៣

0.00

ះ

ការគណនាសន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

ខាំងជាងគ រីឯស្ទឹង

ូវបំផាញ

4.99

100

ងាយរង

ះមហន្តរាយប៉ះពាល់

ើសបច្ចុប្បន្ន

ទី១

ធ្វើសកម្មភាពលើធនធានធម្មជាតិមួយទៀត

ផាស់

ក់" និង

ង់ជីវភាពអ្វីផ្សងទ ដលរួមចំណកធ្វើ

ភពជីវភាព

ផាស់

ឈើបាន

របស់គាត់។ ចំណុចនះបងាញពីកង្វះការជួយខ្លួនឯង ឬភាពមាស់ការ ដូច្នះគ

ឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយរង

ផាស់

្ត។ តប

ប់ថា "មិនច ស់ដរ"។

ផ្តួចផ្តើមតិចតួចក្នុងការរកចិញ្ចឹមជីវិត។ អ្នកឆ្លើយសមាសន៍បានធ្វើចំណាត់ថាក់ "ការខ្ចី

"ការពឹងផ្អកលើជំនួយពីអ្នកដទ" ជាជ

យខ្លួនឯង

ួលអាកាសធាតុ

ឈមក

ួលអាកាសធាតុ

ិតខ្ពស់ជាងគ ហើយ

ពលគួបធាតុផ្សំទាង
ំ ៣ ចូលគា
ចបាច់លភា
ើ ពងាយរង

ះបីវាមាន

ស្ទង
ឹ ជីនត
ិ មានភាព

ះ ដលមានគិតចូលនូវការ

ថ្ងអនាគត កមសណារីយ៉ូផ្សងៗ មានបងាញក្នុង
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រូបភាព៥.២០៖ ពិន្ទុនសន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

កម្ពុជា

ះក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣

2.00

(មានសារៈសំខាន់Gកdិត ១%)
1.50

1.00

0.50

0.00

$%ក់

!ធិ៍សាត់

ជីនិត

-0.50

-1.00

-1.50

សន្ទស្សន៍ភាពឈម

សន្ទស្សន៍ភាពរួស

រូបភាព៥.២១៖ ពិន្ទុសន្ទស្សន៍ភាពរង

សន្ទស្សន៍សមត្ថភាពបន្សាំុ

សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

ះ

ះគិតតាមទីតាំង

3
(មានសារៈសំខាន់Gកdិត ១%)
2
1
$%ក់
0

្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម ្សទឹកខាងEើ

្សទឹកខាងHម ្សទឹកខាងEើ

-1

្សទឹកខាងHម

!ធិ៍សាត់

ជីនិត

-2
-3
-4
សន្ទស្សន៍ភាពឈម

ក

សន្ទស្សន៍ភាពរួស

ិតភាពងាយរង

ជាជនរស់

ះបីជាភាព

ឈមមានក

សមត្ថភាពបន ំុទាប ធ្វើឲ្យភាពងាយរង
ះជាង

ះខាំងជាង

ិតទាបជាង

ះ

ស្ទឹង

បាក់

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើក្តី

ប៉ុន្ត

ជាជនរស់

ខ្សទឹកខាងកម

ះកើនខ្ពស់។ លទ្ធផលនះមានសារៈសំខាន់ខាងស្ថិតិ

ិត ១% (តារាងA4 ឧបសម្ព័ន្ធ៥.២)។

ខ្សទឹកខាងលើ ងាយរង

សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

ះ មានការខុសគាខាំង ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី។

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ ងាយរង

(រូបភាព៥.២១)។
ក

សន្ទស្សន៍សមត្ថភាពបន្សាំុ

ជាជនរស់
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ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត
ខ្សទឹកខាងកម

ជាជនរស់

តំបន់

យសារគាត់មានភាព

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

ឈម និងភាពរួសខ្ពស់ក ត
ិ ខ្ពស់។ រីឯ

ងាយរង

ះជាង

ចំ

្តីជាម

ជាង មានក

ះក

ជាជនរស់

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ិតងាយរង

ផ្នកស្ថិតិ

ធិ៍សាត់វញ
ិ

ខ្សទឹកខាងលើ

ិតនភាពងាយរង

ួសារ

ស្ទង
ឹ

និងជីនិត

ះទាបជាងបុរសរជាម

ះទ។

ជាជនរស់

ះគាត់មានភាពរួសក

ះ គិតតាមភទនម

បាក់

ះ

យមានការចូលរួម

ខ្សទឹកខាងកម

ិតខ្ពស់។

ួសារវិញ លទ្ធផលបានបងាញថា

យសារតក

ិតសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់

ួសារ ប៉ុន្តលទ្ធផលនះ មិនមានសារៈសំខាន់

៥.៦ សចក្ដីសន្និដាន
ស្ទឹង

ការវាយតម្លភាពងាយរង
ធិ៍សាត់ និងស្ទឹងជីនិត

តម្លនះបានបងាញថា
មធ្យម បើគិត

ទប់ទល់នឹង

មានភាពរួសក
ការពឹងផ្អក

យ

ះនឹងការ
ើ

ជាជន

តាម

ួលអាកាសធាតុនះ ធ្វើឡើង

ស់វិធីសា

្តវាយតម្ល

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣

ះមហន្តរាយ ឆន្ទៈឆ្លើយតបនឹងការផាស់ប្ដូរ និងជ
នឹង បរិមាណទឹកដលមានស

លើធនធានជលផលនិងផល

ី និងប

បាក់

យមានការចូលរួម។ ការវាយ

មានសមត្ថភាពបន ំុពីក

ក់ចំណូល លទ្ធភាពទទួលបានការ

ិតខ្ពស់

ស្ទឹង

ិតទាប

កាសអាសន្នជាមុន ការ

ប់ការ

ើស

ង់ជីវភាព។

ើ

ៀម

ជាជន

ស់ក្នុងផ្ទះ និងកសិកម្ម

សុខភាព ទាក់ទងនឹងគុណភាពទឹក និង

អាកាសធាតុ។ ពួកគមានភាព ឈមក ត
ិ ខ្ពស់នង
ឹ ទឹកជំនន់ ការរាង
ំ ស្ងត
ួ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
លើ

ខាំង

ចមា្ករ។ ដូច្នះគអាចសន្និដានបានថា

នឹងផលប៉ះពាល់នការ
ក្នុងកិច្ច

ឹង

ជាជន

ួលអាកាសធាតុ។

ងកសាងសមត្ថភាពបន ំុ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ ងាយរង

គួរយកចិត្តទុកដាក់កាន់ត

ធនធានធម្មជាតិ និងសង្គម ដលកន្លងមកគតងមើលរំលងក្នុងការ
ធនធានទាំង២ ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយ
នះបងាញថា មានការ

វ

ប់

ការទទួលបានឥណទាន ធនាគារ

ងឲ្យបាន

ទាប

ផាស់ប្ដូរមុខដំណាំគាត់ទ"។ ដូច្នះ

លើ

ះមហន្តរាយ។

យសានភាពតានតឹង ប៉ុន្តការសិក

មធនធានទាំង៥ ។ គុណភាពដី និង

ូវដើម្បីធានាចីរភាព។ ធនធានសង្គម ដូចជា
ស្ទឹង

បាក់មានក

ើន

ប់ថា គាត់ចង់បន្ត "រស់

ូវផ្តល់ឲ្យជាបនាន់ដល់

ឹងព

ិតខ្ពស់ជាងគ

នឹងធាតុអាកាស ទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ

យសារអ្នកឆ្លើយសមាសន៍ភាគ

មានក

យ

ិត

ដូចធម្មតា" និង "មិនចង់

ជាកសិករនូវ ចំណះដឹង ជំនាញ និង

ជាជនបាន

មានក
ើន

ិតដរ។ ការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដ ជាវិធីមួយងាយ

ះទូរស័ព្ទដមាន

ើ

ស់ជាទូ

ណាស់។

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិតមានសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់ជាងគក៏ពិតមន ប៉ុន្តក៏មានភាព

និងភាពរួសក

ីក

ប់ឆ្លើយតបតាមការបន ំុ និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។ ការទទួលបានការ

កាសអាសន្នជាមុន ក៏

អាចទាក់ទង

ជាជន

ិតខ្ពស់ជាងគ។

ចម្លើយតបជាការបន ំុ

មធ បាយស

ឹម

ង

ើន

ប់ពូជ និងអង្គការសហគមន៍ផ្សងៗ គួរមានការព

បន្ថម។ សរុបមក សមត្ថភាពបន ំុរបស់
ក់ចំណូលក

ះ

វលើវាតិចជាងគ ក្នុងចំ

ភពទឹកធម្មជាតិ គួរមានការ

សារគាត់មាន

ជាជន

ប់

ះ

ួល និង
ឈម

ិតខ្ពស់ជាងគដរ។ ការបូកធាតុផ្សំទាំង៣ ចូលគាបងាញថា ស្ទឹងជីនិតងាយរង
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ះខាំងគក្នុងចំ

ប៉ុន្ត

កម្ពុជា

មផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣។ ស្ទឹង

តងាយរង

ទឹក ដី និងសវាកម្ម

ះ

បាក់មានភាពងាយរង

ះមានការពឹងផ្អកខ្ពស់លើធនធានរួស

នឹងអាកាសធាតុ

ព័ន្ធអកូឡូសុី និងមានចំណះដឹងតិចលើការ

ះជាង

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង

ជាជនរស់

ខ្សទឹកខាងកម។ ភាពញឹកញាប់ន

ដូចជា

ួលអាកាសធាតុ និងវិធី

ទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់របស់វា។
ជាជន

ះទាបជាងគ

បាក់ និងស្ទឹងជីនិត ងាយរង
ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជា ការ

រាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ គួបផ្សំនឹងសមត្ថភាពបន ំុទាប ធ្វើឲ្យតំបន់ខ្សទឹកខាងលើមានភាពងាយ
រង

ះក

ក្នុងរដូវវស

ិតខ្ពស់។

ជាជន

ខ្សទឹកខាងកមងាយរង

និងការរាំងស្ងួតក្នុងរដូវ

សហគមន៍

ស្ទឹង

ួសារជា

មានភាពងាយរង

ះទ។

៥.៧ មតិលើមធ បាយឈាន
ការសិក នះស
នឹងការ

ប់

ើជាទិន្នន័យ

ះយា៉ងនះក្តី សមត្ថភាពបន ំុ

ប់វាយតម្លភាពងាយរង

លស

ើសំណាកទំហំដូចគា នឹងជួយបំពញបន្ថម និងព
ះ

អនាគត

ច ស់លាស់។

ការធានាសន្តិសុខទឹកស
ន់ស

ធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

ប់បំពញត

ប់កសិកម្ម

ូវការទ ហើយការ

ព័ន្ធធារាសា

ូវត

គួរ

ជាជន

កន្លងដដលនះ

មួយឆាំ។

ើសូចនាករសាមញ្ញៗ

ប៉ុន្តជាក់ស្ដង

ះរបស់សហគមន៍ឲ្យបានសុីជ

សំខាន់បំផុត

្ត អាងស្ដុកទឹក

ះន

ឹងលទ្ធផលសិក ។ ទិន្នន័យតាមឆាំ

ះពីមួយឆាំ

ប់វាស់វងទិដ្ឋភាពផ្សងៗទៀត នភាពងាយរង

ប់

ួលអាកាសធាតុ។

ួលអាកាសធាតុ។ ការសិក តាមកយមួយទៀត

ការវាយតម្លភាពងាយរង

ជាង

មុខ

បន្តបនាប់ នឹងជួយបង្កើនការយល់ដឹងពីភាពងាយរង
ស

ះទាបបន្តិច

ះពួកគាត់មានសមត្ថភាពបន ំុខ្ពស់ជាង

ឹងឡើង ដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពមិនច ស់លាស់នការ

យ

ះយា៉ងនះក្ដី

ជិតបឹងទន្លសាប មានសមត្ថភាពបន ំុ

្តី

បាក់ និងស្ទឹងជីនិត

ប៉ុន្តលទ្ធផលនះ មិនមានសារសំខាន់ផ្នកស្ថិតិ

មូលដាន

ខ្សទឹកខាងលើ។

ជិតផ្លូវថ្នល់ មណលសុខភាព និងសាលារៀន ជាងដរ។

ួសារជាបុរស ទាំង

ព

យជំនន់ទន្ល និងទឹកភ្លៀង

នឹងអាកាសធាតុ តាមការផាស់ប្ដូរលំនាំដាំដុះ និងមុខដំណាំ។

ជាការគួរឲ្យភាក់ផ្អើលដរដលម

ម

ជាជនរស់

ខ្សទឹកខាងកម ជាពិសសសហគមន៍

ខ្ពស់ជាង និងបន ំុបានល្អជាង
ពួកគាត់ក៏

ំង ជាង

ះ

និង

ះសព្វថ្ងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកវាមិន

ួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យប

ះសហគមន៍ និង

ះតាម

នះ កាន់ត

ួសារ ក៏ដូចជា

សមត្ថភាពស្តុកទឹករបស់បឹង និងតំបន់ដីសើម គួរតអភិវឌ្ឍឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះទឹក។
ការបង្កើនរបៀបចិញ្ចឹមជីវិត

ដាំដំណាំច
ការគាំ

ុះ និងការរក

ធ្វើការងារកកសិកម្ម ធ្វើកសិកម្មតាមរបៀបផ្សង ដូចជា

ភពចំណូលផ្សងទៀត ដូចជា កសិកម្មពហុ

ជន៍ គួរទទួលបាន

ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អកលើធនធានដលរួសនឹងអាកាសធាតុ បង្កើនសមត្ថភាពបន ំុ

និងកាត់បន្ថយភាពងាយរង

ះ។
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ការបន ំុដើម្បីឆ្លើយតបនឹង

បានដឹងពីរបៀប

គាត់។ យុទ្ធសា

ៀមទប់ទល់នឹង

ះ

យមានការចូលរួម

ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ គួរតផ្សព្វផ យឲ្យទូលាយ ដើម្បីឲ្យ
ះមហន្តរាយ

ជាជន

និងរបៀបកាត់បន្ថយភាពងាយរង

្តគួរតជាក់លាក់ សាមញ្ញ និងអាចអនុវត្តបាន និងគួរជំរញ
ុ ឲ្យមានការ

ះរបស់

ើពូជ

ដំណាំទំនើបដលមានតម្លទីផ រ និងធន់នឹងទឹកជំនន់ និងការរាំងស្ងួត។
រង

តាម

ព័ន្ធ កាសអាសន្នជាមុន គួរ

ះ។ ការ

ព័ន្ធទូរស័ព្ទពី

តឲ្យចំ និងគាំ ដល់យទ
ុ សា
្ធ

ើទូរស័ព្ទដជាទូ

ះមហន្តរាយប

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ បានស

ឡើង បើសិនផ្ញើសារចញជាភាសាខ្មរ។
ការបង្កើនលទ្ធភាពបាន

អាកាសធាតុ

ើ

ស់ធនធានសំខាន់ៗបំផុត ស
ជាជនអាច

ប់

គាត់ និងផុសគំនិតបបថ្មី។ អង្គការសហគមន៍មូលដាន

ឯកសារ

ូវតព

ឹងឡើង។

សិទ្ធភាព

ប់ការបន ំុនឹងការ

កំណើនលទ្ធភាពបាន

ងបានកាន់ត

អង្គការមិនមនរដាភិបាល និងដគូអភិវឌ្ឍន៍ ក៏មានតួនាទីក្នុង
មនុស្ស

ួលដល់ការផ្ដល់ដំណឹង

ុងមកដល់។ ការផ្ដល់ដំណឹងនះកាន់តមាន

គួរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តខាំង។

ធនធានធម្មជាតិ និងសង្គម ជួយឲ្យ

ឆ្ល
្ត យ
ើ តបរបស់កម
ុ ងាយ

សើរលើការរស់

ើ

ួល

ស់

របស់

ូវតបង្កើតឡើង។ សាប័នរដាភិបាល

ះដរ។ ធនធានរូបវ័ន្ត និងធនធាន

ង
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ឧបសម្ព័ន្ធ៥.១៖ ការគណនាសូចនាករភាពងាយរង
ភាពងាយរង

ភាពងាយរង

ប្ដូរ

ះនសហគមន៍ណាមួយ

ើន។ ដើម្បីវាស់វង

អថរទាំងអស់ដលទាក់ទងនឹងធាតុផ្សំនានា

ងតាមនិយមន័យក្នុង IPCC (2001) ភាពងាយរង

ឈម ភាពរួស និងសមត្ថភាពបន ំុ។ ភាព

ដលសហគមន៍មួយ

ូវប៉ះជួបនឹងការ

មួយទទួលរងផលប៉ះពាល់

ជាសមត្ថភាពដល

យមានការចូលរួម

ះ

ះ គឺជាទំនាក់ទំនងចុះឡើង និងស្មុគសាញនកតាជា

ជាសន្ទស្សន៍។

មួយនភាព

ះ

ួលអាកាសធាតុ។

ះល្អ ឬអាកក់ក្តី ពីការ

ព័ន្ធមួយក្នុងការ

ឈម សំ

ប់

ះជាមុខងារ

លើលក្ខណៈ និងក

ភាពរួស

គឺជាក

ិតដល

ងលើការ

ួលអាកាសធាតុ

រួមទាំងការ

ព័ន្ធ
ួល

ជន៍ពីឱកាសវា

ហុចឲ្យ ឬទប់ទល់នឹងផលវិបាករបស់វា។

មធ្យម

ិត

ួលអាកាសធាតុ។ សមត្ថភាពបន ំុ គឺ

អាកាសធាតុធម្មតា និងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីកាត់បន្ថយទំហំការខូតខាត ទាញយក

ភាព

ូវត

ឈម
ភាព

ឈម

ចាំឆាំន

គឺជាការផាស់ប្ដូរជា

សីតុណភាពទាបបំផុត

អាកាសធាតុធន់
្ង ធរ្ង (ភាពញឹកញាប់ន

វត្តិសា

្តក្នុងអថរអាកាសធាតុ៖

សីតុណភាពខ្ពស់បំផុត

ភ្លៀងធាក់

៥០ឆាំ (១៩៦០-២០១០) នទឹកជំនន់ ព្យុះភ្លៀង និងការរាំងស្ងួត ដល
ប់ភាព

សូចនាករ
ធាតុផ្សំ

ឹត្តិការណ៍

ស់ទន
ិ ន័
្ន យរយៈពល

មូលបាន

ក

ិតឃុំ

ឈម
ឯកតា

ទំនាក់ទំនង
តាមសន្មត

ភាពញឹកញាប់ន
ះធម្មជាតិទាក់ទងនឹង
អាកាសធាតុ - ទឹកជំនន់ក្នុង ៥០ឆាំចុងកយ

ចំនួន

+

ភាពញឹកញាប់ន
ះធម្មជាតិទាក់ទងនឹង
អាកាសធាតុ - ការរាំងស្ងួតក្នុង ៥០ឆាំចុងកយ

ចំនួន

+

ភាពញឹកញាប់ន
ះធម្មជាតិទាក់ទងនឹង
អាកាសធាតុ - ព្យុះភ្លៀងរន្ទះក្នុង ៥០ឆាំចុងកយ

ចំនួន

+

ព៌ណនាសូចនាករ

ឹត្តការណ៍
អាកាសធាតុ
ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

ើ

ធិ៍សាត់ និងកំពង់ធំ។

តារាង A1៖ សូចនាករស

និង

ួលជា

ះមហន្តរាយអាកាសធាតុ ដូចជា ទឹកជំនន់ ការរលុះរអិលដី

ការរាង
ំ ស្ងត
ួ និងព្យុះ ល
ិ ក្នង
ុ រយៈពល ១០ឆាច
ំ ង
ុ កយ)។ ការសិក
ក្នុងខត្តកំពង់ឆាំង

អ

ភាពរួស
សូចនាករ

៣

ូវបាន

ើសរីសស

ប់វាស់វងភាពរួស៖

អ

ព្យសម្បត្តិ និងការផាស់ប្ដូរហដារចនាសម្ព័ន្ធក្នុង ១០ឆាំចុងកយ។ អ

សមាជិក

ួសារ

យសារ

ះមហន្តរាយអាកាសធាតុ) និងការខូតខាត

សាប់

ការខូតខាត

សាប់ (ការសាប់

ព្យសម្បត្តិ (ដី សត្វ

ចិញ្ចឹម ដំណាំ) តំណាងឲ្យកំណើនភាពរួស។ ភាពរួសរបស់សហគមន៍មួយកើនឡើង
ួសារពឹងផ្អកខាំងលើ

អនុផល

ឈើ

ភាពរួសធាក់ចុះ
ធម្មជាតិ ដូចជា

ពី

ះ

ក់ចំណូលបានពីកសិកម្មអា

ពល

ក់ខ

ភពចំណូលទាំង

ះ

័យលើធម្មជាតិ

រួសខាំង

ួសារមានចំណកយា៉ងធំ

ន

នឹងអាកាសធាតុ។

ភព

ក់ផ្ញើឲ្យ និងជំនាញមិនមនកសិកម្ម។
83

ការចិញ្ចឹមសត្វ

ផ្ទុយ

ពល

និង

វិញ

ក់ចំណូលមិនមនធនធាន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

តារាង A2៖ សូចនាករស

ប់ភាពរួស

សូចនាករធាតុផ្សំ

ការសាប់

កម្ពុជា

ពណ៌នាសូចនាករ
ការសាប់សមាជិក ួសារ
យសារ
ះមហន្តរាយទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ
(ទឹកជំនន់ ការរាំងស្ងួត ជំងឺ) ក្នុង ១០ឆាំ
ចុងកយ

ចំនួនសមាជិក
ួសារ

ផ្ទដីសរុបខូចខាត យសារទឹកជំនន់ក្នុង
១០ឆាំចុងកយ T

ផ្ទដីគិតតាមឯកតា
ក្នុងមូលដាន
(ហត)

រចនាសម្ព័ន្ធ
ក់ចំណូល

+

+

សត្វចិញ្ចឹម
(ក ល)

+

ដំណាំខូចខាតសរុប យសារទឹកជំនន់/
ការរាំងស្ងួត/ជំងឺ ក្នុង ១០ឆាំចុងកយ

%

+

ចំណកន ក់ចំណូលផ្អកលើធនធាន
ធម្មជាតិ (កសិកម្ម សត្វចិញ្ចឹម
ឈើ
សិប្បកម្ម) ក្នុងចំណូលសរុប

%

+

ចំណកនចំណូលមិនផ្អកលើធម្មជាតិ
(ការងារមានបៀវត្សរ៍
ក់ផ្ញើមកផ្ទះ
ការងារជំនាញមិនមនកសិកម្ម)
ក្នុងចំណូលសរុប

%

-

ផ្ទសត្វចិញ្ចឹមសាប់សរុប
យសារ
ទឹកជំនន់/ការរាំងស្ងួត/ជំងឺ ក្នុង ១០ឆាំ
ចុងកយ

ការខូចខាត
ព្យសម្បត្តិ

ទំនាក់ទំនង
តាមសន្មត

ឯកតា

សមត្ថភាពបន ំុ
សមត្ថភាពបន ំុមានធាតុផ្សំជាធនធានទាំង ៥កុម គឺធនធានរូបវ័ន្ត ធនធានមនុស្ស ធនធាន

ធម្មជាតិ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានសង្គម។ ការ
ផ្អកលើ កបខ័ណជីវភាពរស់

វាជាប់ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពរបស់

កប

ួសារ

ើសរីសសូចនាករស

យចីរភាពរបស់ DFID ដលក្នុង
ក្នុងការបាន

ើ

ស់

ឬ

ប់

ប់សមត្ថភាពបន ំុ

ះ សមត្ថភាពបន ំុ

ងធនធានទាំង

ះ

(Aggarwal et al. 2010)។ អនុធាតុផ្សំនកម
ុ ធនធាននីមយ
ួ ៗ បានមកពីសច
ូ នាករ ភទខុសៗគា។
សូចនាករទាំងនះវាស់វងផលប៉ះពាល់វជ
ិ ្ជមាន

ធនធានទាំង

ះ

លើសមត្ថភាពបន ំុរបស់

និងអវិជ្ជមាននលទ្ធភាពមាន
ួសារ។
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ឬបាន

ើ

ស់

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

តារាង A3៖ សូចនាករស
សូចនាករធាតុផ្សំ

ធនធានមនុស្ស

ឯកតា

ទំនាក់ទំនង
តាមសន្មត

តម្លតាមលំដាប់

+

មានសមារស ប់ទទួលព័ត៌មាន
(ទូរស័ព្ទដ, វិទ្យុ)

តម្លតាមលំដាប់

+

ដីមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ប់

% នចំនួនសរុប

+

ជំនាញខ្ពស់បំផុតក្នុង

ួសារ

ព៌ណនាសូចនាករ

ន់

ចំនួនឆាំសិក

អនុបាតការពឹងផ្អក

ធនធានធម្មជាតិ

-

វគ្គបណ្ណុះបណា្ខលឬវិជាជីវៈ
ចូលរួម យសមាជិក ួសារ

% នចំនួនសរុប

+

ចំណកនដីកាន់កាប់មិនសូវ
មានផលិតភាព (%)

លខលំដាប់

-

លខលំដាប់

+

ួសារដុល

រៀល

+

ង់ជីវភាព

ឯកតា

+

រៀល

+

ចំនួន

+

តម្លតាមលំដាប់

+

ក់ចំណូល

ចាំឆាំក្នុង

សន្ទស្សន៍ពិពិធកម្មការ
ក់សន្សំក្នុង

ួសារសរុប

សមាជិកភាពក្នុងអង្គការសហគមន៍

ធនធានសង្គម

+

ចំនួន

ភពទឹកធម្មជាតិ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

យមានការចូលរួម

ប់សមត្ថភាពបន ំុ

ភទផ្ទះ (មធ្យម-mean)
ព្យរូបវន្ត

ះ

លទ្ធភាពទទួលបានឥណទាន
(1=មាន, 0=គាន)

ការវិភាគធាតុផ្សំសំខាន់ៗ (PCA)
មួយស

ងតាម Piya et al. (2012) ការវិភាគធាតុផ្សំសំខាន់ៗ (PCA) គឺជាវិធីសា

ប់កំណត់ សន្ទស្សន៍នធាតុផ្សំ និងអនុធាតុផ្សំនសូចនាករបាន

ជួយក្នុងការវិភាគអន្តរទំនាក់ទំនងក្នុងចំ

មកុមធំៗនអថរ

្តស្ថិតិ

ើសរីស។ PCA អាច

យការកាត់បន្ថយការបាត់បង់

ព័ត៌មាន។ ម ៉ងទៀត PCA ជួយពន្យល់បំភ្លឺយា៉ងក ះក យពីកុមអថរមួយចំនួន តាមការកាត់
បន្ថយទំនាក់ទំនងមាន

ើនពក

យសារមានត

ើនៗ។ PCA រក ទុកនូវកតាមួយចំនួនសម

តូច ដើម្បីចាប់យកព័ត៌មានឲ្យបាន
នការផ រភាប់រវាងអថរ និងស
ផ្សំ

ុយ

ើនពក

ប និងបង្វរទិសទិន្នន័យ

ចបាននូវវា៉រីយ៉ង់ខ្ពស់បំផុត។ PCA ដំណើរការជាមួយធាតុ

យពីការបំបកតម្ល eigen នមា៉

ូវបានដំណើរការ

ក្នុងធាតុមួយចំនួន

ើនបំផុតពីអថរដើម។ ដំណើរការនះក៏បានរកឃើញលំនាំ

ើន។ ធាតុផ្សំទី១ ន PCA គឺការគួបផ្សំសាមញ្ញនអថរដើម

ផ្សំទី២ បក

បានមកពីការសង្កតពិនិត្យ

ើសរីសមួយចំនួន រីឯធាតុ

ីសសហសម្ព័ន្ធភាព។ ក្នុងការសិក នះ PCA

លើសូចនាករនការប៉ះជួបភាពរួស និងសមត្ថភាពបន ំុ

យ

STATA 11 និងការកំណត់ទម្ងន់។ ការដាក់ទម្ងន់ក្នុងធាតុផ្សំទី១ ន PCA បានយកមក

ស

ប់សូចនាករ។ ទម្ងន់ដាក់ឲ្យសូចនាករនីមួយៗ មានតម្លពី -១
85

ើ

ស់

ើជាទម្ងន់

+១ ហើយស

្ញន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

សូចនាករបងាញពី ទិសនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសូចនាករដទទៀតដលបានយកមក
បង្កើតសន្ទស្សន៍។

ើ ដើម្បី

ការគណនាសន្ទស្សន៍
សន្ទស្សន៍បានគណនាឡើង

យស

ួលតម្លស

ប់សូចនាករ ដកនឹង មធ្យមនតម្ល

សង្កតឃើញ ចកនឹង គមាតស្តង់ដានសូចនាករនីមួយៗ។ ចំណុចនះមានពិភាក ក្នុងការសិក

ជា

ទម្ងន់

ធម្មតា

ើន ដូចជា Nelson et al. (2005) and Vincent (2004)។ ក្នុងនះ PCA ផ្ដល់បានល្អជាងនូវ

ូវដាក់ ដលនាំឲ្យមានការបង្កើតឡើងវិញមិនលំអៀង (Filmer and Pritchett 2001)។ អថរ
ូវគុណនឹងទម្ងន់ដលបានដាក់ឲ្យ ដើម្បីបង្កើតសន្ទស្សន៍ (ស

និងសមត្ថភាពបន ំុ)

ក្នុង

យ

ើរូបមន្តខាងកម៖

ប់ ភាព

ឈម ភាពរួស

ះ I តំណាងឲ្យតម្លសន្ទស្សន៍, b តំណាងឲ្យការដាក់ទម្ងន់បានពីធាតុផ្សំទី១ ន PCA

ដលជាទម្ងន់ស

ប់សូចនករដលបានកំណត់, a ជាតម្លនាំសូចនាករ, x ជាមធ្យម (mean) ន

សូចនាករ, s ជាគមាតស្តង់ដានសូចនករ។ សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង
តាមរូបមន្ត៖

ះន

ួសារ

ូវគណនា

V = E + S – AC
ក្នុង

ះ V, E, S និង AC ជា សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

សមត្ថភាពបន ំុ។ សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង
ួសារនានា ក្នុងចំ

រង

ម

ួសារជា

ះខ្ពស់បងាញពីភាពងាយរង

ល

ះក

សន្ទស្សន៍អវិជ្ជមានមិនមនមានន័យថា

សន្ទស្សន៍ទាំងនះ
(ANOVA)
ការ

ះទាំងមូល ជួយស

ៀបធៀបកុមបនាប់បន្សំ។

ឈម ភាពរួស និង

ួលដល់ ការ

ៀបធៀបរវាង

នការសិក ។ ជាលទ្ធផល សន្ទស្សន៍ភាពងាយ

ិតខ្ពស់។

បងាញនូវចំណាត់ថាក់

វូ បានធ្វឡើ
ើ ង ដើម្បីធកា
ើ្វ រ

ះ ភាព

ួសារ

ះយា៉ងណាក្ដី ក្នុងលទ្ធផលនះ តម្ល

ះគានភាពងាយរង

ៀបធៀបនសំណាក

ៀបធៀបមធ្យមភាគ
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ួសារ។

ះ

ះទ។

តម្ល

ការវិភាគវា៉រីយ៉ង់

ក្នង
ុ តំបន់សក
ិ ទាង
ំ ៣ ក៏ដូចជា

កំពង់ធំ

ុស

0.22 (1.09)
0.02 (1.11)
-0.51 (0.99)
0 .01 ()0.80)
0.39 (0.88)
0.02 (0.59)

ី

0.18 (0.88)
0.13 (1.28)
-0.34 (0.98)
-0.15 (0.65)
0.31 (0.85)
0.01 (0.55)

កំពង់ឆាំង

ភព៖ អង្កតដល់កន្លង ឆាំ២០១៥

សំគាល់៖ តម្លក្នុងរង្វង់កចកបងាញពីគមាតស្ដង់ដាមានសារៈសំខាន់

សមត្ថភាពបន ំុ

ធនធានសង្គម

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ធនធានធម្មជាតិ

ធនធានមនុស្ស

ព្យរូបវន្ត

សន្ទស្សន៍

ភព៖ អង្កតឆាំ២០១៥

ក

ុស

0.47 (0.91)
0.23 (1.23)
0.00 (1.01)
0.14 (1.63)
-0.08 (1.06)
0.13 (0.61)
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ី

0 .29 ( 1.02)
-.09 (0.88)
0.18 (1.12)
-0.02 (1.35)
-0.12 (0.83)
0.02 (0.56)

ិត ***១% **៥% និង *១០%

0.73
0.49
0.16
0.04**
0.43
0.83

តម្ល P

ួសារ

កំពង់ធំ

ប់សមត្ថភាពបន ំុគិតតាមភទម

0.64 (.81)
0.36 ( 1.06)
0.07 (1.16)
0.36 ( 2.15)
-0.46 ( 0.94)
0.16 (0.70)

តារាងទី A5៖ តម្លមធ្យម (mean) នសន្ទស្សន៍រងស

0.19 ( 1.04)
-0.18 (0.96)
0.13 (1.03)
-0.16 (.64)
0.11 (.84)
-0.00 (0.47)

ខ្សទឹកខាងលើ ខ្សទឹកខាងកម

ិត ***១% **៥% និង *១០%

0.48
0.01**
0.00***
0.58
0.01**
0.00***

តម្ល P

ក

0.28 (1.02)
0.44 (1.19)
0 .35 ( 1.10)
-0.05(.86)
0 .61 (0.76)
0.29 (0.62)

0.18 (.95)
0.01 (1.22)
-0.57 (0.87)
-0.11(0.67)
0.27 (0.87)
-0.05 (0.53)

កំពង់ឆាំង

ខ្សទឹកខាងកម

ខ្សទឹកខាងលើ

ប់សមត្ថភាពបន ំុគិតតាមទីតាំង

សំគាល់៖ តម្លក្នុងរង្វង់កចកបងាញពីគមាតស្តង់ដាមានសារៈសំខាន់

សមត្ថភាពបន ំុ

ធនធានសង្គម

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ធនធានធម្មជាតិ

ធនធានមនុស្ស

ព្យរូបវន្ត

សន្ទស្សន៍

តារាង A4៖ តម្លមធ្យម (mean) នសន្ទស្សន៍រងស

ឧបសម្ព័ន្ធ៥.២៖ លទ្ធផលស្ថិតិ

0.13
0.01**
0.18
0.33
0.70
0.10

តម្ល P

0.00***
0.00***
0.65
0.00***
0.00***
0.01**

តម្ល P

-0.48 (0.95)
-0.01 (0.84)
0.20 (1.06)
0 .21 (0.85)
0.04 (1.30)
-0.01 (0.54)

ុស

-0.49 (0.98)
-0.08 (0.87)
0.45 ( 1.09)
0.07 ( 0.80)
-0.18 (1.26)
-0.06 (0.55)

ី

-.61 (1.17)
-0.18 (0.87)
0.34 (1.11)
-0.02 (0.87)
-0.37 (1.19)
-0.18 (0.57)

ធិ៍សាត់

0.35
0.11
0.29
0.02**
0.01**
0.01**

តម្ល P

0.06*
0.18
0.00***
0.54
0.25
0.00***

តម្ល P

យមានការចូលរួម

-0.78 (1.36)
-0.24 (0.82)
-0.15 (0.95)
0.01 ( 1.03)
-0.37 (1.16)
-0.31 (0.57)

ធិ៍សាត់

ះ

ខ្សទឹកខាងលើ ខ្សទឹកខាងកម

ការវាយតម្លកតាគន្លះឹ នភាពងាយរង

ក

0.00***

0.54
0.33

0.67

លំអៀងស្តង់ដា

ខ្សទឹកខាងកម

ខ្សទឹកខាងលើ

-0.66 (0.33)

-0.91(0.28)

1.20 (0.21)

ខ្សទឹកខាងកម

សំគាល់៖ តម្លក្នុងរង្វង់កចកបងាញពីគមាតស្ដង់ដាមានសារៈសំខាន់
ភព៖ អង្កតដល់កន្លង ឆាំ២០១៥

ធិ៍សាត់

កំពង់ធំ

1.55 (0.63)

-1.24 (0.00)

ខ្សទឹកខាងកម

ខ្សទឹកខាងលើ

-0.40 (0.64)

ខ្សទឹកខាងលើ

ឈម

កំពង់ឆាំង

ភាព

ទីតាំង

ខត្ត/ផ្ទរង

តារាង A7៖ សន្ទស្សន៍ទាំងអស់តាមទីតាំង

ទឹកភ្លៀង

តម្ល P

ក

0.85 (1.39)

0.37 (1.41)

-0.76 (1.23)

0.420 (1.49)
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តម្ល P

0.01**

0.00***

សមត្ថភាព
បន ំុ

0.00***

-1.48 (2.81)

-0.23 (1.61)

0.90 (3.40)

0.07 (2.22)

1.55 (3.01)

0.00***

0.01**

1.67 (3.02)

-0.30 (2.97)

-0.45 (3.56)

1.90 (3.07)

-3.07 (3.12)

-0.69 (3.08)

0.00***

0.00***

0.00***

តម្ល P

3.46
3.10

3.23

លំអៀងស្តង់ដា

0.00***

ះ

ភាពងាយ
រង
ះ

0.98
0.20

-1.18

ភាពងាយរង

0.00***

តម្ល P

2.77
2.71

2.70

លំអៀងស្តង់ដា

-0.20 (2.50)

0.39
-0.55

0.15

សមត្ថភាពបន ំុ

0.24

ិត ***១% **៥% និង *១០%

0.00***

0.00***

-0.29 (1.32)

-0.49 (1.16)

ភាពរួស

1.508
1.414

1.194

លំអៀងស្តង់ដា

0.00***

-0.043
0.495

-0.452

ភាពរួស

0.00***

កម្ពុជា

ិត ***១% **៥% និង *១០%

1.41
-0.84

-0.57

ភាព

ភព៖ អង្កតដល់កន្លង ឆាំ២០១៥

សំគាល់៖ មានសារៈសំខាន់

តម្ល P

ធិ៍សាត់

កំពង់ធំ

កំពង់ឆាំង

ខត្ត

ឈម

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

តារាង A6៖ សន្ទស្សន៍ទាំងអស់

ការ

ផ្នកទី ៣
អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ជំពូកទី ៦

ការពិនិត្យឡើងវិញពីភាពជាក់ស្តង និង

ការ

ឹស្តីន

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធាន

ទឹក ដើម្បីបង្កើនភាពធន់ន

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី

ក្នុងមូលដាន

Louis Lebel សំ
៦.១ តើអ្វី

ីមុំ បុិច សុខម និង គី ចាន់និមល

ជាអភិបាលកិច្ច និងភាពធន់?

ការពិនិត្យឡើងវិញនះ ធ្វើសំ

អាចមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើន
មូលដាន
យ

ើ

នឹងការ

កប

គនូវចំណះដឹងពីបបបទដលអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក
យចីរភាពនូវ ភាពធន់ន

ួលអាកាសធាតុ និងភាពតានតឹងផ្សងៗក្នុងបណា្ខ

ស់ចំណះដឹងបប

ឹស្ដី និងតាមភស្តុតាងជាក់ស្ដង

អភិបាលកិច្ចធនធានទឹកក្នុងជំពូកនះ

ក្នុងការចរចា

ធនធានទឹក។
ទាំងឡាយ

សហគមន៍។
ស

និងការធ្វើសចក្តីស

ដល់បបបទអនុវត្ត

ចចិត្តលើការអភិវឌ្ឍ

ដលផុសចញពីសកម្មភាពជាសមូហភាព
ក្នុង

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចទឹកជា
ជងគា

ក។

និងបងចកអំណាច

ការបងចក

និងការ

ើ

និងរៀបចំឡើង

ើនមានផល

ជន៍ជា

ស់ធនធាននិងជះឥទ្ធិពល

ើ

ស់

និងសាប័ន

យខ្លួនឯង
ើន

ក្នុង

និងតួអង្គ

លើការធ្វើសចក្តី

តាមក ត
ិ ផ្សងៗ។ រួមគាមក កតាទាង
ំ នះសុទតបងា
្ធ
ញពី បបបទដលការសិក

ពីអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកនះ
ជំពូកនះ

សំ

ជុំវិញពិភព

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ

អភិបាលកិច្ចធនធានទឹកជាប់ពាក់ព័ន្ធដល់សាប័នផ្លូវការរបស់រដ្ឋ

ើនមានសមត្ថភាពខុសៗគា
ចចិត្ត

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីក្នុង

តជាសំខាន់លើការ

ប់

អាចផ រភាប់
ងស្ទឹង

នឹងការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចផ្នកន

និងធនធានទឹកប

ើវិស័យកសិកម្ម

ពិនត
ិ ្យដរ ពីបបបទដលការ កួត ជង និងទំនាស់អាចពាក់ពន
័ ដល់
្ធ
អក
្ន

ើ

បាយ។

ប៉ុន្តក៏មាន

ស់ផ្សងទៀត។

ភាពធន់មាននិយមន័យដូចខាងកម៖
...សកានុពលន
ផល

ឡប់

ការផាស់ប្តូរ

ភាពធន់

អាកក់ពីកំណើត

ព័ន្ធណាមួយក្នុងការបន្តស្ថិត

និងមុខងាររបស់ខ្លួន

យគានគុណសម្បត្តិអ្វី
ះទ។

ហើយក៏មានសមត្ថភាពរៀបចំខ្លួនឡើងវិញបនាប់ពីមាន

គឺជាលក្ខណៈន

រដាភិបាលមួយដល

ខាំងហើយ អាចមានជីវច

ប៉ុន្តធន់ល្អ

និងរក បាននូវ

យសារការរំខានអ្វីមួយ (Walker et al.2002)

ផាច់ការ អំពើរពុករលួយជាដើម

ក

ក្នុងសានភាពណាមួយ

"ធន់"

ព័ន្ធមួយដលមិនមន
ខាំងអាច

ទីបំផុតបរជាគានចីរភាព។ វាល

ុះក

យសារការ

ូវតល្អ

ឬ

ើអំណាច

ដលមនុស្សបានធ្វើការ

ិតទាប ងាយមានភ្លើងឆះ និងមានតម្លសដ្ឋកិច្ចតិចតួច

នឹងការរំខានផ្សងៗ វដ្តអកូឡូសុីជាបន្តបនាប់ ឬអន្តរាគមន៍ជាការ
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ប់

ងផ្សងៗ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ដើម្បីផាស់ប្ដូរសានភាពរបស់វា។ ដូច្នះ
ផ្នកអ្វី ធន់នឹងអ្វី និងស
ជំពូកនះ

ូវតប

ក់ឲ្យច ស់លាស់និងជាក់លាក់ថា ជាភាពធន់

ប់អ្នកណា? (Lebel 2006; Carpenter et al. 2001)។

តលើភាពធន់

កប

យចីរភាពន

ដលពិបាកកំណត់និយមន័យឲ្យច ស់លាស់។

ចំណងទាក់ទង អន្តរកម្ម ផល

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី គឺជា

ឡប់ ឬការគួបគារវាង

(Ostrom 2009)។ ឧទាហរណ៍ កសិករមួយកម
ុ ពឹងអា
លគឺពួកគាត់មានផល

យូរអង្វង

ជន៍

ព័ន្ធមួយដលផ្ដល់ទឹកស

សវាអកូឡូសុីផ្ដល់

យទីជ

ក្នុងស្ទឹងជារឿយៗសំខាន់ណាស់ ស
"មូលដាន" សំ

លើការ

ទីកន្លង ដូចជា ភូមិ

ក

ើ

លើ

ិតខ្ពស់ជាងនះមិនសំខាន់

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីក្នុងមូលដាន

ព័ន្ធរងនានាផ្នកសង្គម និងអកូឡូសុី

យ
័ លើអរូ ស

យឡក (ឧទាហរណ៍ "ស
ប់ដំណាំ និង
ល

ប់អ្នក

ីស

ប់ការ

ច

តំបន់ដីសើម

ស់ តម្ល និងបន្ទុក (ឬហានិភ័យ) ដលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង

ំងទន្ល។ ការសង្កត់ធ្ងន់

លើមូលដាន មិនមនមានន័យថា កន្លង

ះទ។ ពិតហើយ កតាជំរុញនការផាស់ប្ដូរវិបត្តិ និងការរំខាន

ិតផ្សងៗទៀត

និង

យមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ភាពអាចរស់រាន និងឯករាជ្យ ន

កលំអអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក។ ចីរភាព គឺសំ

អកូឡូសុី

និងលំហូរ

ស់ខុសៗគា (Brauman et al. 2007)។

ក

យសមធម៌

ក្នុងភាព

ប់ហូប (ឧទាហរណ៍ "ផ្នកអ្វី?")។

ជារឿយៗកើតមានឡើង
កប

ព និង ី

ប់អ្នកណា?")

រុក្ខជាតិតាមដងស្ទឹង/អូរ
ើ

ព័ន្ធមួយដលមាន

ដូច្នះ

ូវតគិតគូរដល់វា

ដល់ការ

ើ

ពលស្វងរកវិធី

ស់ ឬលចកឲ្យបាន

តចម្បង

ន់

ព័ន្ធសង្គម-

ះទ (Wiek and Larson 2012)។

បនាប់មកគឺសំណួរ "ធន់នឹងអ្វី?" ចំណុច

ប់

ពលនះ គឺការរំខាន និងភាព

តានតឹងជាប់ទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ដូចជា ទឹកជំនន់ ការរំខានដល់ចលនាចរន្តទឹកជំនន់តាម

រដូវធម្មជាតិ កង្វះទឹកតាមរដូវ និងការរាំងស្ងួត
អាកាសធាតុ"

ើនឆាំ។ កុម

វ

ើពាក្យ "ទាក់ទងនឹង

ះមានការរំពឹងថា តាមធម្មតាកតាផ្សងៗ ដូចជា កំណើនត

ជាដើម នឹងរួមចំណក ឬក៏សំខាន់ជាងអថរអាកាសធាតុ

ទៀត។

ជំពូកនះ ព យាមស្វងរកចំណះដឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធល្អដល់

កំពុងអភិវឌ្ឍមាននិយមន័យថាជា អង្គភាពសដ្ឋកិច្ចន

ខ្លះៗ ឬមិនពញលញ រដ្ឋមានលក្ខណៈមជ្ឈការក
ក្នុងការប

វ

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។

បាយដលរួមមាន របប

និងទីភាក់ងារពហុភាគីមានឥទ្ធិពលខាំង។

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ពិតមន ប៉ុន្តដំណើរការ ប

ជឿនលឿន ក៏ជាផ្នកមួយសំខាន់ក្នុងជំពូកនះដរ
ក្នុងការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចទ
មាតិកាក្នុងជំពូកនះ

ង់ខុសៗគា។
ដក

ទស

ជាធិបតយ្យ

ិតខ្ពស់ ការដាក់កំហិតកំណត់លើសរីភាព

្ចញមតិនិងសារព័ត៌មាន ធនធានហិរញ្ញវត្ថុខ្វះខាតឬមិនសូវ

មនុស្សមានពិន្ទុមធ្យមឬទាប

ូវការលើធនធាន

ជួប

ទះ និង

ើន សន្ទស្សន៍ការអភិវឌ្ឍ
ការសិក នះ

គជ័យនបណា្ខ

ះវាបងាញពីបទពិ

ង់មកពីកបខ័ណបានពី

គ

តលើ

ធន៍រៀនសូ

ងអភិបាលកិច្ច

(Biermann et al. 2010) ដូចមានបងាញក្នុងរូបភាព៦.១ ។ កបខ័ណនះបានកំណត់

ទស

បាន

ព័ន្ធផនដី

ធានបទ

ចម្បងៗ ៥៖ សាបត្យកម្មសាប័ន គណនយ្យភាព ការលចងនិងការទទួលបានភាពបន ំុ និង
សាប័ន។ កបខ័ណនះក៏គួសប

ក់នូវប

អន្តរវិស័យ ៤គឺ៖ អំណាច ចំណះដឹង បទដាន
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ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

និងទំហំ និងមានបន្ថមប

៤ ទៀត ដលសំខាន់ស

ធនធានទឹក និងឥទ្ធព
ិ លរបស់វា

ងបន ំុ ចីរភាព និងភាពធន់

រូបភាព៦.១៖ កមខ័ណស

ូវមើលរំលងសារៈសំខាន់នន

បាយ

លើ ព័នសង្គ
្ធ
ម-អកូឡស
ូ ៖
ីុ ផល

បល់ និងសមត្ថភាព។ សារបង្កប់ គឺមិន
នឹងការ

ជន៍

ួលអាកាសធាតុ

ឿងលើកទឹកចិត្ត

ះទ។

ប់ចងកងចំណះដឹងពីអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកដើម្បីព

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី

អំណ

ាច

ន

ស្ថាបត្យកម្ម

ឹងភាពធន់

ំ

ឹង

បាយ

ទំហ

ក្នុងកិច្ច

ញ
្ច

ប់ការវិភាគពីសដ្ឋកិច្ចន

បទ
ដ្ឋា
ន

ការប

កម្ពុជា

ចំ©
ះដ
ឹង

ការ

ឱកាសការប៉ះទង្គិច

ភាពតានតឹង
អនុព័ន្ធ

គណយ្យភាព

េអកូឡូសុី

ការÄÅក/ការទទួល%ន
អនុព័ន្ធ
សង្គម

ភាពបន្សុាំ
ស្ថាប័ន

ព
្ថភា
មត

ស

ិត្ត
ឹកច
ើកទ

៍
ជន
Æ

បល
Æ
្ចញ

E
ឿង



É
រប
កា

Ç

ផល

់

ភព៖

ង់មកពី Biermann et al. 2010

៦.២ សាបត្យកម្ម

៦.២.១ អន្តរកម្ម និងការស

បស

ួល

គួរពិនត
ិ ្យជាសំខាន់ពរី បៀបរៀបចំ ឬសាបត្យកម្មនរបបអភិបាលកិច្ច

ពលធ្វកា
ើ រសិក ពី

អន្តរកម្ម ឬសហ តិបត្តកា
ិ ររវាងសាប័ននានា (Young 2002a)។ អន្តរកម្មតាមខ្សទទឹង តាមធម្មតា

វាទាក់ទងនឹងប
តាមខ្សប

្ខយ

ការបន្សុចូ
ី លគា (វិសយ
័ ) ឬការស បស ល
ួ (ទីកន្លង)។ ផ្ទយ
ុ
ើនជាប់ទាក់ទងនឹងការបងចកអំណាច និងការស

ការដាក់បញ្ចូលភាពបន ំុ

ធនធានទឹក

អាកាសធាតុជាប

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

ូវមានការផាស់ប្ដូរទស្សនវិស័យរបស់រដាភិបាល
ដាច់

នការអភិវឌ្ឍ។ ការបន្សុី

យឡក ជាជាងប

ប់វិស័យជាមួយគា ក៏

បស

វិញ អន្តរកម្ម

ួល (ក

ក្នុងការអភិវឌ្ឍ និង
ប់

ូវធ្វើដរ។ ក្នុងវិស័យធនធានទឹក ដំ
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ប់

ដលមើលឃើញការ

ូវពិចារណាបន្ថមក្នុងការ

ដលគតងជំរញ
ុ ឡើងគឺ ការ ប់ ងធនធានទឹកច ះុ (IWRM)

ិត)។

ះបីមានប

ង

ះ

ង

ួល

ះថាក់
យ

ឈមខ្លះក្ត។
ី

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ការសិក

ៀបធៀបពី វិធីសា

ទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរវាង

្តអភិបាលកិច្ចក្នុង ១៨អាងទន្ល

សូចនាករអភិបាលកិច្ចទឹកច

(Engle and Lemos 2010)។ ប៉ុន្តការវិភាគសុីជ

បងាញនូវការ
ស

ុះ

ជាមួយនឹងក

អាងទន្ល ៤ ក្នុងចំ

ិតនសមត្ថភាពបន ំុ
មអាងទាំង

ះ

ះដូរគាខ្លះរវាង ទិដ្ឋភាពជាក់លាក់មួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ រវាងសមភាពក្នុងការ

ចចិត្ត និងចំណះដឹង)។ មានការលើកមតិថា ការ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទន្លអ

2015 បានប

ប់

ងធនធានទឹកច

ក់ថា មានការដាក់សឡ
ើ្ន ង
ើ នូវផនការព ក
ី
ព័ន្ធ

រវាងសាប័ន ជាប

ចម្បងគ។

ព

ះបីជាបរិមាណ

ះបីក្នុងការរៀបចំពីដំបូងនូវផនការជលសា

ឹក ទឹក បាន

ក្នុងការ

ច

ូវថយចុះថមទៀតក្តី ហើយបានកំណត់ថា ការស

អនុវត្តដំណើរការចូលរួមជាផ្លូវការក្តី ក៏ផល
ក្នុងកុម

ុះ (IWRM)

ទសអស ៉ញ ជាបរាជ័យមួយ។ Bielsa and Cazcarro

ូ (Ebro)

ទឹកកំពុងថយចុះ និងរំពឹងថា

មជ្ឈឹម

សុីល បងាញពី

បស

ួល

្តអាងទន្លមាន

ជន៍មានអំណាចខាំង និងមានទំនាក់ទំនងថាក់

បលើការពិភាក នានា។

ៀបធៀបអភិបាលកិច្ចក្នុង ២៩អាងទន្ល ថាក់ជាតិក្នុង

ទសអភិវឌ្ឍន៍ និង

កំពុងអភិវឌ្ឍ Phal-Wostl et al. (2012) បានរកឃើញថា សាបត្យកម្មសាប័នដលបងចក
អំណាចតាមខ្សទទឹង និងខ្សប

្ខយ ប៉ុន្ត

តធ្វើការស

បស

និងបំពញការងារបានល្អផ្អកតាមលក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ វាស់វងភាគ
ការស

(៣)

ចបាននូវ

ការមាន

ចំណុចស្នូល

លន

លការណ៍នអភិបាលកិច្ចល្អ

បាយលើការបន ំុនឹងការ

ើនបបនះ នាំឲ្យមានការឆ្លើយតប

មានសមត្ថភាព និងផលប៉ះពាល់ខុសៗគា
ទំហំប

ធនធានទឹកជា

ើន

ក

ង់មាន

យ

ល

អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស

និងការចូលរួមរបស់សាប័នពាក់ព័ន្ធ

ួលអាកាសធាតុ។

របៀបរៀបចំមាន

ិតខុសៗគា និងលទ្ធភាពទប់ទល់

ើនក

ឈម

ិតនអភិបាលកិច្ច

ថាក់មូលដានរហូតដល់សកម្មភាព

វាសំខាន់ស

ក

ប់សមត្ថភាព
ិតខុសៗគា

ថាក់អាងទន្ល និងអាចឡើង

ដល់ថាក់អន្តរជាតិទៀតផង (Lebel, Garden and Manuta 2005; Sneddon 2002)។ ជាទូ
ពួកគចង់ឲ្យមានការបងចកធនធាន

ឲ្យក

ការធ្វើឲ្យតួអង្គនានា

យ

ជាងគ ហើយរុញ
និងន

ួល

បាយ

នភារកិច្ច និងទំនួលខុស
បានចូលរួម

កប

ិតដលខាំងជាងគ មានផល

ូវ នាំបង្កកង្វល់
សិទ្ធភាព

ូវមានការស្វងយល់ពីបបបទដល ផល
ំដន

ះបីផល

ជន៍

ើន

ឲ្យកន្លងផ្សង។ ជាលទ្ធផល

ក្នុងឋានានុកមការិយាធិបតយ្យ

ជន៍ ឥទ្ធិពល និងសមត្ថភាព វា

តាមទំហំ។

ក្នុងអាងទន្លដលឆ្លងកាត់

យ

និងសមត្ថភាពផ្នកអភិបាលកិច្ច

ឆ្លើយតបរបស់សង្គម (Adger and Vincent 2005) និងសកម្មភាពអភិបាលកិច្ច
ដលមានចាប់ពីសកម្មភាព

សិទ្ធភាព

តាមអាងរងផ្សងៗ។

គឺជាទិដភា
្ឋ ពសំខាន់មួយនប
ហើយទ

កប

ន
ើ ។ ក្នង
ុ ការវិភាគនះ លក្ខណៈ

វិនិច្ឆ័យបំពញការងាររួមមានសូចនាករន (១) ការបំពញបាននូវ
(២)

ួល

ជន៍ចម្បង

គឺភាពធន់នជីវភាពក្នុង

មូលដានក្តី ក៏គរួ ពិនត
ិ ្យជាសំខាន់ដរ ពីបបបទដលទំនាក់ទន
ំ ងអន្តរជាតិ វាជះឥទ្ធព
ិ ល និងរាង
ំ ស្ទះ
ដល់ការបន ំុ។ Kranz Meniken and Hinkel (2010) បាន

ផ្អកលើ
ខាង

ឹស្ដីរបប

លន

ប់

ងមាន

ើ

ស់កបខ័ណវិភាគមួយដល

សិទ្ធភាព ដើម្បីបងាញថា អាងទន្លមគង្គមានភាពជឿនលឿន

បាយការបន ំុជាងអាងទន្ល Orange-Senqu
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ទ្វីបអា្រហ្វិក។ ពួកគលើកថា

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

គជ័យ

ង

តំបន់មគង្គមានកតាជា

កម្ពុជា

ើន រួមទាំង នីតិវិធី និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សងៗក្នុងតំបន់ដលគាំ

ដល់កិច្ចសហការអាចបត់បនបាន។ ក្នុងពលជាមួយគា ពួកគក៏បានកត់សំគាល់ពីភាពតានតឹ
ពលយុទ្ធសា

ឆ្លងកាត់

ំដន ហើយនះជាឧទាហរណ៍មួយនអន្តរកម្មតាមខ្សប

ស

្ត

្ខយ។

ប់ទំហំបបថាក់មូលដាន និងក្នុងករណីអាចរៀបចំខ្លួនឯងបាន មានការសិក លើការ

រៀបចំសាប័ន និងដំណើរការ

អភិបាលកិច្ចក្នុងបរិបទនការ
សំខាន់បំផុតស

ប់

ះ

ប់

អភិរក្សតំបន់ដីសើម

ដលស្នើ

ើនណាស់ ដលមួយចំនួនកំពុងចូលពាក់ព័ន្ធនឹងប

ងទឹក

យប

ួលអាកាសធាតុ។

(Vaidya 2015)។ របៀបអនុវត្តជា

កង្វះទឹកតាមរដូវ
ើនក្នុងការ

យ Ostrom (1990) ហើយ

ពីបទពិ

ធន៍

ស់ទឹក

ឧទាហរណ៍
តំបន់

ការស្តុកទឹក

Hindu

Kush

ក្នុងមូលដាន
Himalayas

មូលទឹកភ្លៀង ការស្ដុកទឹកកមដី និងការ

Hindu Kush គឺបំពញបានតាមវិធានរចនារៀបចំការអនុវត្តល្អៗជា

(2015) បានផ្តល់មតិថា គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទីជ
ើ

ើន ដលអាចជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់យុទ្ធសា

្តជាតិមិនសូវមានការរីកច

តាមមូលដានទាំងនះ

ើនតដំណើរការ
លធំៗដឹកនាំ

និងជាពិសស

មូលដាន ហើយរបៀបរបបថ្មីមិន

កិច្ចសហការ និងការជួយគា

វិញ

មកកផ្លូវការ

កប

ធានាឲ្យមានការចូលរួមសកម្មពីអ្នក

ូវរំខានដល់

ប់ការកសាងចម្លយ
ើ តបរួមគា
ភាគខាងជើង

សិទ្ធភាព។ Vaidya

យរដាភិបាល គួរមានរៀនសូ

ះទ។

ព័ន្ធ និងបបបទមាន

សាប័នសង្គម ដលគាំ ដល់ការចកចាយទឹកតាម ព័ន្ធ

កន្លងមក គឺជា ះឹ ស

យ

ើន

នឹងការ

ច

ព

ប់ន

កមា
ើ
ង
ំ ទឹកហូរចុះ

ល
ួ អាកាសធាតុ (Shivakoti

et al. 2005)។

ះយា៉ងនះក្ដី

ទសថ ពិពិធកម្មនការ

ើ

ស់ដី

អតីតសហគមន៍ដាំ

វូ នានា (Chinvanno et al. 2008)។ ទំនាក់ទន
ំ ងកាន់តជិតស្នទ
ិ ជា
្ធ មួយទីផ រ

ចំណូល និងពាណិជ្ជកម្ម ហាក់ដូចជាបានកាត់បន្ថយកមាំងនចំណងទាក់ទងសហការគា
ក៏បង្កឧបសគ្គដល់ជ
ផ្សងៗ វា

បលើសចក្តីស
ើនមុខ

ចចិត្តដាំដុះ ហើយប៉ះពាល់ដល់ការ

ួលជាផ្លូវការកាន់ត

ើន

ប់

ន់ ទ

យសារការ

ខ្សទឹកខាងលើ-ខាងកម និងរវាង

ជារឿយៗ

ូវមានការស

សាប័នមានស្នូល

ប់

ង

ក្នុងរដ្ឋមានលក្ខណៈមជ្ឈការក

ប់ធនធានទឹក

បស

ង់ផ្សងៗនការ

ក៏តងងាយអនុវត្តដរ។

សាប័នកផ្លូវការក្នុងមូលដាន និងការ
ស

ើពូជ

ើនបបជាង។

ពលរដ្ឋមានសមត្ថភាព

អភិបាលកិច្ចទឹក

ក្នុង

ើសបន ំុផងដរ ដូចជា ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនលើពូជដំណាំ ដាំដំណាំ

ធន់មាំជាង និងមាន

ស

ភព

ើ

ប់

ូវក្នុងមូលដានដល

ងរួមគា និងការស

ប៉ុន្តបើសិនរដ្ឋ

ប

មានសមត្ថភាពទាប

យខ្លួនឯង វាសំខាន់បំផុត។ ដូច្នះដើម្បីកលំអ
ិតខ្ពស់

ស់ និងអ្នក

ើ

តាមធម្មតា

ូវមានការធ្វើវិមជ្ឈការ។

ស់កើនឡើង ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់

ើយខាងឆ្វង-សាំនស្ទឹង វាកាន់តស្មុគសាញឡើង ហើយ

ួលលើសពីទីតាំងនីមួយៗ។ ក្នុងសានភាពបបនះ សាបត្យកម្ម

ើន ហាក់ដូចជួយលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចធនធានទឹក។

៦.២.២ ភាពរលូនគាល្អ
អ្នក

ជ្ញជា

ើន

បានវកញកពីសារៈសំខាន់នការស

សាបត្យកម្មសាប័ន ហើយនិង

ចបានភាពរលូនគាល្អ

ព័ន្ធសង្គម និងអកូឡូសុីដលមានបង្កប់
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ក្នុង

រវាង

ះ (Young

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

2002b; Folke et al. 2007; Ostrom 2010)។
អកូឡូសុី អាចដាក់បញ្ចូល

យផាល់

ក្នុងករណីមួយចំនួន ចំណះដឹងពីដំណើរការ

ក្នុងការរចនារៀបចំសាប័ន (Berk, Colding Folke

2003, 1998)។ ភាពរលូនល្អ គរំពឹងថានឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការ
ករណីការ

ប់

ជាការចរចា និងកិច្ច
កំណទ

អនុវត្ត

ំ

ម

ទល់ជលផលវិញ

ផ្សងៗផ្អកតាម

សិទ្ធភាព

ព័ន្ធអកូឡូសុី វាអាចមាន

ង់វិស័យធនធានទឹក ដលរួមបញ្ចូលទាំងការផាស់ប្ដូរពីការ

ភាពរលូនគារវាងក

ទសអា្រហ្វិកខាងត្បូង

ិតផ្សងៗក្នុង

ំ

ទល់ជលសា

ព័ន្ធសង្គម និង

ះ វាមានការ

្ត ជាមួយនឹងទំហំអាចធ្វើ

បស

ឹម

បាន ស

ូវការនូវការស

បស

ួលជាមួយ អង្គការ

ទល់រដ្ឋបាល

ះដូរគាសំខាន់ៗ

ូវនការធ្វើចំណាត់ថាក់
ប់ការ

ះដូរគានះ

ប់

ង

កប

(Herrfahrdt-

ូវមានសកម្មភាព

ួលរវាងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានា (Herrfahrdt-

Pähle 2010)។ ឧទាហរណ៍ ការកលំអភាពរលូននទីតាំង តាមការ
បង្កើនត

ំ

និងលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ

Pähle and Pahl-Worstl 2010)។ ក្នុងការចរចាលើការ
តិបត្តិការ និងការស

ើ

ព័ន្ធអកូឡូសុី ជាមួយនឹងការថយចុះ

ព័ន្ធសង្គម និង ២) រវាងភាព

ការចូលរួមដ៏មានន័យពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ

័យទាក់ទង សហ

ងភាពធន់។ ក្នុង

ៀងស្តីពី លំហូរបរិសាន (Pahl-Wostl et al. 2013)។

២ គឺ ១) រវាងកំណើនភាពរលូនគារវាង

យ

លើ

ងផលប៉ះពាល់នហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹកខាតធំ

ប់

ប់

ើ

ំ

ទល់ជលសា

្ត វា

ងធនធានទឹកឯទៀតៗ។ ការសង្កត

ឃើញទាំងនះ ជំរុញអ្នកនិពន្ធផ្តល់មតិគួរពិចារណាផងដរពី ភាពរលូនគារវាងហដារចនាសម្ព័ន្ធ

ផ្តល់សវាទឹកដលមាន

ប់ ការ

ួលអាកាសធាតុ និងទិដ្ឋភាពន

បាយ និងសដ្ឋកិច្ច។

ដៀងគាដរ Lebel et al. (2013) បានសើឡើ
្ន ងនូវរងាស់៦ នភាពរលូនគា៖ ការលចក

ការបន្សុីចូលគា ការអភិរក្ស basinisation ការចូលរួម និងការបន ំុ ហើយបាន
ដើម្បី

យបងាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់នបរិបទ

២៨អាងទន្ល

ជុំវិញពិភព

ក។

ក្នុងការបំពញភារកិច្ចរបស់សាប័ន

យសារអាចមានរងាស់ភាពរលូនខុសៗគា

ទន្លខុសៗគា ដូចះអ្ន
្ន កនិពន្ធសន្នដា
ិ នថា គពិបាកនឹងស
នឹងប

ទីជ

ឈម

ល

ើនយា៉ង និង

មានផ្ដល់សវាកម្ម

ើនខាត (Braumann et al. 2007)

ការទទួលបានព័ត៌មាន

ប់

ទំហំ

សំណាក់

ជាប

សិនបើអាជាធរអនុ

ជាជនមូលដានក្នុងការធ្វើផនការ

ើ

ឈមជាទូ
ូវ

យទំនាស់

ប់

ស់ចំណះដឹង

ស់ដី និងការលចកទឹក (Thomas 2006;

បង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ការធ្វើផនការ ជាទូ
ះ

ើ

មួយស

្ញតឲ្យមានការចូលរួមដ៏មានន័យពី

Daniel and Ratanawilailak 2011)។ គណៈកម្មការ ឬបណា្ខញ ប់ ងទីជ
តអាចជួយក្នុងការ

ក្នុងអាង

ើន (Lebel et al. 2008)។

ការធ្វើផនការ (Turner and Daily 2008) ហើយអ្នកធ្វើផនការអាច
បាន

តាម

និងផលិតផលអកូឡូសុីទាក់ទងនឹងទឹក

ន់ពីសវាកម្មទាំងអស់នះ

ក្នុងមូលដាន ដលអាចធ្វើ

ះ

ចបាន មគានូវភាពរលូនក ត
ិ ខ្ពស់

ើនមុខ។

តំបន់ខ្ពង់រាប

ើរងាស់ទាំង

ល ដលគបាន

មានសិទ្ធិអំណាចជាផ្លូវការតិចតួច ប៉ុន្ត

និងការចរចា។

ការបង់ថ្លលើសវាកម្មបរិសាន

ឬ

អកូឡូសុី គឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ការធ្វើផនការ

ើទីតាំង និងវិធីសា

Wunder 2008)។ ឧទាហរណ៍

ទសអកាទ័រ គមានមូលនិធិទឹកមួយ

ប់

ង ដើម្បីអភិរក្សទីជ

្តបង្កើតបទបញ្ញត្តិ

លនិងសវាកម្មរបស់វា (Wunder 2008; Engel, Pagiola and
រដ្ឋធានី Quito ន
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ដល

ើ

ស់វិភាគទានបានពីអ្នក

ើ

កម្ពុជា

ស់ទឹក និងមាស់ជំនួយ ដើម្បីកលំអទីជ

លផ្ដល់ទឹក

សាតដល់ទីកុងនះ (Tallis et al. 2009)។
សរុបមក ការគិតគូរពី

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីក្នុងការរចនារៀបចំសាប័ន ពិតជាសំខាន់មន

្ត
វាជាប
ប៉ន
ុ ក្ន
្ត ង
ុ ការអនុវត្តជាក់សង

ទិដភា
្ឋ ព និងលក្ខណៈវិនច
ិ យ
័្ឆ ជា

តាមធម្មតាអាចជួយបានដរ

ន
ើ ។

ះទ

ឈមមួយក្នង
ុ ការស

ះយា៉ងនះក្ដី ការផាស់បរូ្ដ

ង់បបនះអាចបត់បនបាន

មិនសូវរលូនគា ហើយអាចពិនិត្យតាមដាននិងរៀនសូ
បាន

ក្នុង

ចបាន មគានូវភាពរលូនល្អរវាង
សា
ើ ប័នមានស្នល
ូ

ើនក្នុងការ

ះ

យប

ន
ើ

បានកាន់តជាក់លាក់ ជាងអ្វីដលអាចធ្វើ

ព័ន្ធមជ្ឈការ។

៦.៣ គណនយ្យភាព

៦.៣.១ ឡើងលើ និងចុះកម
ភាពពញច ប់របស់អាជាធរ ក្នុងការ

ប់

ងភាពបន ំុ

ថាក់មូលដាន នឹងកើនឡើង

et al. 2014)។ គណនយ្យភាព ជាការសុខចិត្តទទួលទំនួលខុស

ូវលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ដល

បើសិនគមើលឃើញថា មានគណនយ្យភាព និងតមាភាពល្អ (Termeer et al. 2011; Tennekes
អាចពាក់ព័ន្ធនឹងស្ដង់ដានឥរិយាបថ ឬសិទ្ធិអំណាចដាក់ពិន័យរបស់អ្នកស្ថិត

របស់ខ្លួន (Biermann and Gupta 2011)។

វិមជ្ឈការ ជាការរៀបចំឡើងវិញនូវ ទំនួលខុស

សាបត្យកម្មសាប័ន។

វិធីជាទូ

សង្កត់ធ្ងន់លើយន្តការផ្សងៗ

មួយស

ប់ឲ្យថាក់លើ

ប់

ូវ និងទំនាក់ទំនងសិទ្ធិអំណាច

ដលចាប់ឲ្យអាជាធរមូលដាន

ដលតាមធម្មតាមានការពិនិត្យតាមដានថ្មីៗទៀត

កមការ

និងការត

(មជ្ឈឹម)

ង

ក្នុង

រក សិទ្ធិអំណាចបានគឺ

មានទំនួលខុស

ូវចំ

ូវឲ្យរាយការណ៍ឡើង

ះថាក់លើ

(Agarwal

et al. 2012)។ ម ៉ងទៀត ជាការសំខាន់ណាស់ដលអាជាធរថាក់មូលដាន និងថាក់ជាតិមាន

ទំនួលខុស

ូវចុះកម ចំ

ះសហគមន៍

មូលដាន បើមិនដូ

ះទ គ

ងតូចធំទាក់ទងនឹង

ការបន ំុដលពួកគអនុវត្ត នឹងមិនមិនផ្តល់លទ្ធផលតាមការរពឹងទុក ឬផ្ដល់ផលអាកក់

លើ

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីសង្គមក្នុងមូលដាន (Lebel et al. 2009)។

ការយកចិត្តទុកដាក់លើយន្តការគណនយ្យភាព វាសំខាន់ខាំងណាស់ ជាពិសស

មានការចរចា និងបងចកឡើងវិញនូវ សិទ្ធិ

ករណី

ើ

ស់ទឹក (Ratner et al. 2013)។ ឧទាហរណ៍

ទសហូឡង់ ដលបានសង្កត់ធ្ងន់លើទំនួលខុស

ប៉ះពាល់នការ

កំណត់ទំនួលខុស

and Jong 2012)។

ួលអាកាសធាតុ

ពល

លើទឹកកមដី

ូវដលអនុវត្តបានលើទំនួលខុស

ូវរបស់បុគ្គលក្នុងការបន ំុ

បងាញពីកង្វះនីតិវិធីសម

នឹងផល

បស

ប់

ូវរបស់អាជាធរកុង (Bergsma, Gupta

ដៀងគាដរ ការសិក ពីទំនួលខុស

ូវក្នុងការ

ប់

ងហានិភ័យទឹកជំនន់

កុង Rotterdam, Hamburg និង Helsinki បងាញថា បណា្ខញការចូលរួម និងការពិភាក មិន

បាននាំឲ្យមានជាស្វ័យ

រំពឹងទុក

វត្តិនូវ របៀបរបបកាន់តមានទំនួលខុស

ូវនិងភាពពញច ប់ ដូចបាន

ះទ (Mees, Driessen and Runhaar 2014)។ ជាក់ស្តង គពិបាកចាប់ឲ្យតួអង្គជា

បុគល
្គ ឯកជនមានទំនល
ួ ខុស វូ លើបបបទ ដលគាត់ ប់ ងលើហានិភយ
័ ទឹកជំនន់
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ះណាស់។

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីខាតធំ

ខុស

ូវរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គ

ប

ង និងអាជាធរ ចំ

ទសឡាវ ការវិភាគលើគ

អ្នករងផលប៉ះពាល់មានសម្លង

ទំនួលខុស

ូវ ក៏សំខាន់ណាស់ដរ ស

ក់ចំណូល និងផល

ការងារថទាំ

អំពើពុករលួយក្នុង

ជន៍ដល់អ្នកន
ឧបករណ៍

ប់

ចចិត្តធ្វើផនការពីដំបូងថា គ

ដល់

ជាជនរង

ផ្អកលើទផ
ី រ

ព័ន្ធការិយាធិបតយ្យធារាសា

ជុំតុមូលស

ងធនធាន ឬបាន

ដូចជាវិ

ងហដារចនាសម័្ពន្ធទឹក។
្ត

បានធ្វើឲ្យយឺតយា៉វដល់

បានកាយជាវដ្តមួយមិនចះដាច់

ដលផ្ដល់ផល

បនប
្ញ
ផ្សងៗ

ល្អ
្ត មួយស

Central Kalimantan

ប់ចីរភាព
ះ

ងដូង

ង

អាចជាវិធសា
ី

ទសឥណូនសុី ការផ្តល់វិ

្ញបនប

ប

លើជវី ភាព ជាជនមូលដាន

ះទ

(Larsen et al. 2014)។ ដូច្នះហើយ ការគួបផ្សំគានូវបទបញ្ញតិ្តរដ្ឋ និងវិ
ចិត្តពីសំណាក់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គ

ការវាយតម្លចីរភាពវារីអគ្គិសនី (Foran 2010) ជាដើម អាចជា
គណនយ្យភាព។

កម្ពុជា បណា្ខញភូមិដលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចសហការ

របស់កុម

ឹក ឃុំ

នឹងត

ូវការរបស់

ជាជន។

្ញបនប

អាចជា

កមួយទៀតស

ប់បង្កើន

វ

បង់កាដស

ង ដូចជា ពិធីសារលើ

វ បានកលំអចម្លើយតប
ការគាំ

នសាទ បានធ្វើឲ្យរដាភិបាល និងមន្ទីរជលផល កាន់តឆ្លើយតបបានល្អ

ដល់សហគមន៍

នឹងត

ូវការរបស់

ួសារកីក។ ឧទាហរណ៍ទាំង២នះ បងាញពីសារៈសំខាន់នយន្តការកផ្លូវការក្នុងការព

គណនយ្យភាព (Ratner et al. 2013)។
ន

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍជា

បាយទាក់ទងនឹងទឹក

ូវមានការ

ដាក់ពិនយ
័

វាយតម្ល
វិធីសា

ឹង

ងព

ើន

អន់ថយ

យន្តការគណនយ្យភាពស

ឹងមធ បាយមាន

ប់

មិនបានជួយកលំអគួរឲ្យកត់សំគាល់នូវការ

យក្តបា
ី រម្ភពីផលប៉ះពាល់

ការចាំបាច់។ ការអនុវត្តតាមស្តង់ដាស្ម័

ង

ះ (Lawrence 2009)។

ប់លំហូរហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ

ពីមាស់ជំនួយ

្ញតឲ្យ

ូវធានាឲ្យមានសំណងប៉ះប៉ូវសមរម្យ ការបង

បាយថាក់ខ្ពស់ៗ (Suhardiman and Mollinga 2012)។

បង្កន
ើ គណនយ្យភាព។
តាមកិច្ច

ជន៍ផ្សងទៀត

ហើយការគាំ

ឹងទំនួល

ជាជនរងផលប៉ះពាល់។ ក្នុងករណី

ើនជាងនះ ក្នុងសចក្តីស

មុខ ឬមិនគួរ ហើយបើសិនថាគួរ

ឥណូនសុី

ះ

គឺការព

ងវារីអគ្គិសនី Nam Theun 2 បានផ្តល់គំនិតថា គួរអនុ

គួរដំណើរ
ចក

អភិបាលសំខាន់មួយ

ប់គ

ង

និង

ឹង

ល

ឡើយ។ ដូច្នះ ការកលំអអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក
ប់ និងបង្កើតមធ បាយថ្មីៗ ដើម្បី

ទសួរ និង

លើអាជាធរ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ ការគួបផ្សំគានូវកិចកា
្ច រពារជាផ្លវូ ការ ដូចជា ដំណរើ ការ

យឯករាជ្យលើផលប៉ះពាល់ដល់បរិសាន និងសង្គម បទបញ្ញតិ្ត ស្ដង់ដាស័្ម

្តមិនសូវផ្លូវការផ្សងទៀត គួរតជំរុញឡើង។

ចិត្ត និង

៦.៣.២ តមាភាព និងការពិនិត្យតាមដាន
លាស់
និងគ

ការពិនិត្យតាមដាន និងការវាយតម្លការបន ំុសំខាន់ខាំងណាស់
ើនទាក់ទងនឹងការ

ួលអាកាសធាតុ ហើយនិងឥទ្ធិពលន

ះមានភាពមិនច ស់

លន

បាយអនុម័តថ្មី

ងនានា (Clarvis et al. 2014)។ ភាពមិនច ស់លាស់អំពីផលបះពាល់នការ

អាកាសធាតុធ្វើឲ្យការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានសំខាន់ខាំងណាស់
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ប៉ុន្តរដាភិបាលជា

ើន

ួល

តមើល

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ឃើញការចករំលកទិន្នន័យទឹក ជាប

កម្ពុជា

សន្ដិសុខជាតិ និងដាក់កំហិតតឹងរុឹងលើការទទួលបាន

ទិន្នន័យ (Lebel, Grothmann and Siebebhuner 2010)។
Agarwal et al. (2012) បានផ្តល់មតិថា

កាន់តមាន

សិទ្ធភាពឡើង

សិនបើមានការព

សង្កត់ធ្ងន់លើការចករំលកព័ត៌មាន

ដលទើបទទួលបានសិទ្ធិអំណាចថ្មីៗ ចំ
ស

ចចិត្ត

លន

បាយការបន ំុបបវិមជ្ឈការ អាច
តាមមូលដាន។ ពួកគក៏បាន

ឹងសមត្ថភាព

និងពិនិត្យតាមដានគណនយ្យភាពរបស់អាជាធរមូលដាន
ះ

ជាជនខ្លួនដរ។ តមាភាពក្នុងដំណើរការធ្វើសចក្តី

តាមមូលដាន អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនកុមមានឥទ្ធិពលខាំងចូលមក

កាប់រដ្ឋអំណាចក្នុងមូលដាន (Bardhan 2002)។
ក្នុងករណីទំនប់ធំៗ ប

ព័ត៌មានលើគ
លើគ

ចម្បងមួយស

ប

ប់សហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ គឺការទទួលបាន

ង។ តួអង្គក្នុងសង្គមសុីវិល ក៏អាចចូលរួមដាក់សមាធឲ្យមានការបងាញព័ត៌មាន

ងដរ ជាពិសសអ្នកផ្តល់ទុន និងទំនងទទួលបានអត្ថ

កាន់តងាយរង

ទាំងសងខាងនគ

ះ (Huber and Joshi 2015; Merme et al. 2014)។
ងឧម្មង្គ (រូងក្នុងដី) Melamchi ស

បានបង្កត
ើ សម្ពន
័ អង្គ
្ធ ការថាក់មល
ូ ដាន

ព័ត៌មានកាន់ត

ជន៍ និងអ្នក

និងថាក់ជាតិ

ូវបង់ថ្ល ឬអ្នក

នបា៉ល់ អ្នក

ប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ឆាំង

កុង Kathmandu

ដើម្បីទាមទារជាផ្លវូ ការលើការទទួលបាន

សើរ រួមទាំងតមាភាពក្នុងដំណើរការទិញដី ផាស់ប្ដូរទីលំ

និងផ្តល់សំណង

ប៉ះប៉ូវ (Doménech. March and Sauri 2013)។ ក្នុងសានភាពបបនះ តួអង្គក្នុងសង្គមសុីវិល

ជារឿយៗដើរតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកឃាំមើល និងជាសានតភាប់សម័្ពន្ធនានា។ ក្នុងករណីទំនប់ចារី
អគ្គិសនីច ស់ជា
អត្ថ

ូវសាងសង់មន ប

ជន៍ និងសំណងប៉ះប៉ូវ ស

2014; Men et al. 2014)។

ពិនិត្យតាមដាននិងតមាភាព

ូវប្ដូរ

ប់បន្ទុក ឬហានិភ័យវិញ(Lebel Chitmanat and Sriyasak

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តង ច ប់ថ្មីស្តីពី សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន

បង់កាដស បានញាុំងឲ្យមានការ

ទទួលបានទិន្នន័យលើទន្លឆ្លងកាត់

ជាការបងចក

នបា៉ល់ ឥណា និង

ួលតិចតួចណាស់ដល់លទ្ធភាពរបស់សាធារណជនក្នុងការ

ំដន ដូចជា ទន្ល Ganges ជាដើម

យសារនីតិវិធីរដ្ឋបាល

មិនទាន់កសាងបានល្អ (Prasai and Surie 2015)។ ច ប់បានផ្ដល់កបខ័ណមួយស

ប់កលំអ

តមាភាពក្នង
ុ អភិបាលកិចធនធា
្ច
នទឹក ហើយការរីកច

ន
ើ ក្នង
ុ បច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ន និងទូរគមនាគមន៍

បងាញ

បាយ។

បានធ្វើឲ្យការផ្តល់ព័ត៌មានដល់មនុស្ស
ះ កិច្ចការនះអា

ើននាក់កាន់តសាមញ្ញ។ ប៉ុន្ត ដូចអ្នកនិពន្ធបានចង្អុល

័យជាខាំងនឹងឆន្ទៈន

សរុបមក ការកលំអគណនយ្យភាពរបស់អាជាធរ

បង្កើនគុណភាពអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក ជាពិសសស
ក្នុងមូលដាន។ ការទទួលបានព័ត៌មានលើគ
ស្ដង់ដា

ឹម

ូវ សំខាន់ខាំងណាស់ស

ផ្លូវការ សុទ្ធតមាន

ជន៍ទាំងអស់។

ប់អ្នក

ប់ក
ើ

ិតសំខាន់ណាស់ ក្នុងការ

ស់

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី

ង និងការដាក់ពិន័យលើអ្នកមិនបានអនុវត្តតាម

ប់អ្នកមានសិទ្ធិអំណាចតិចតួច។ យន្តការផ្លូវការ និងមិន
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អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

៦.៤ ការលចក និងលទ្ធភាពបាន

ើ

ស់

៦.៤.១ នីតិវិធីតុលាការ
លទ្ធផលច ប់ ឬនីតិវិធីតុលាការ វាជាប់ទាក់ទងដល់គំនិតពីភាពយុត្តិធម៌

នីតិវិធីបាន

ើ

ស់ ដើម្បីឈាន

ដល់ការស

អាចផុសឡើងតាមរយៈការចូលរួមរបស់

ក្នុងវិធាន និង

ចអារកាត់។ ទិដ្ឋភាពគុណភាពនីតិវិធីទាំងនះ

ជាជនក្នុងការពិភាក និងការវិនិច្ឆ័យ (Paavola 2008;

Dryzek 2000)។ សណារីយ៉ូជាតួយា៉ងមួយ គឺទំនាស់លើការលចកទឹក ដលងាយធ្ងន់ធ្ងរឡើង

ថមទៀត

យសារការ

ួលលំហូរទឹក ទាក់ទងនឹងការ

ួលអាកាសធាតុ (Gupta and

Lebel 2010)។ កិច្ចសន្ទនាពហុសាប័នពាក់ព័ន្ធតាមការបង្កើត និងគាំ

អាចជួយកាត់បន្ថយទំនាស់ពប
ី

នូវកិច្ចសន្ទនាដ៏មានន័យ

ទឹក និងជួយឲ្យមានការលចកកាន់តយុតធ
ិ្ត ម៌។ កិចសន្ទ
្ច
នាក៏

អាចផ្ដល់ព័តមា
៌ ន និងជួយកំណត់ដំណើរការចរចា និងស

លើកយកមកនូវទស្សនៈផ្សងៗពី ត

ចចិត្តឲ្យកាន់តផ្លូវការឡើង តាមការ

ូវការ ផលប៉ះពាល់ និងជ

ើស ហើយពិភាក លើប

ទាំងនះយា៉ងចំហ (Dore 2007; Dryzek 2000)។ ក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងកយនះ កិច្ចសន្ទនា

ជុំវិញគ

ជុំវិញពិភព

ងហដារចនាសម្ព័ន្ធធនធានទឹក និង
ក និង

តាមឥទ្ធិពលសាប័ន

ប់

តាមក

ចចិត្ត និងវិនិ

ៀបធៀបយុទ្ធសា

Helsinki និង Rotterdam
ការចូលរួម និងកិច្ចពិភាក

ះ

្ត

ក្នុងចំ

ប់

ក

ប់

គ។

ិត វាផ រភាប់បានជិតស្និទ្ធប៉ុណា

ងហានិភ័យទឹកជំនន់ក្នុងមូលដាន

កិច្ច

ក៏មានការ
ទីជ

មក

យការបន ំុ និងការបងចកទំនួលខុស

ឹង

ឹក មាក់ដលជំនាញក្នុង

ួត

ិតខ្ពស់ ដូចការរំពឹងទុក

ជាជនកីក

ទីកុង ទំនង

លើធនធានទឹក

ទឹក ទសប៉រូ៉ ឆា២
ំ ០០៩ មានចងពីប

ទសប៉រូ

កួត

ួលបងាញថា សហគមន៍ជនបទរស់

ូវបាត់បង់លទ្ធភាពបាន

សមធម៌នង
ិ សិទក
ិ្ធ ី្ត ក៏

ះ

ក្នុងករណីទាំង ៣ ទាក់ទង

ដៀងគាដរ (Lynch 2012)។ ការវិភាគនិនាការនការ

ល Rio Santa ដលធាតុអាកាស

ខ្ពស់ៗ និង

ិតខ្ពស់

ូវនះ។

ងផ្សព្វផ យ និងធ្វើវិមជ្ឈការ លើការ

ឆាំងតវា៉

កុង Hamburg,

ជន៍របស់ពួកគាត់។ ប៉ុន្តការដាក់ចូលនូវភាពពញច ប់

យសារអ្នកពាក់ព័ន្ធមានការទទួល

ះ

នឹង

កុង Rotterdam មាន

ជាជនមូលដានបានជួលទី

ិតខ្ពស់បបនះ មិនបានផ្តល់លទ្ធផលមានលក្ខណៈពញច ប់ក

នឹងដំ

ួលខុសគាជាខាំង

មអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឯកជននិងរដ្ឋ

ឲ្យមកជួយការពារផល

ទ ដលអាច

ង បានរីកដុះដាល

ក Mees, Driesses and Runhaar (2014) បានរកឃើញថា

គុណភាពខ្ពស់ជាងគ។ ក្នុងករណីនះ
ការពិភាក

បាយ

ិតអភិបាលកិច្ចខុសៗគា។ កិច្ចសន្ទនា

ងទឹកក្នុងរដ្ឋនានា និងតាមក

ដំណើរការនការធ្វើសចក្តីស
ការ

លន

ើ

ស់ទឹក។

ជង

តំបន់

ះបីច ប់

តមានក្តបា
ី រម្ភថា ចំណច
ុ មិន

សូវច ស់លាស់មួយចំនួនក្នុងច ប់ ខាងកុមហ៊ុនជីករ៉ វារីអគ្គិសនី និងនាំចញផលិតផលកសិកម្ម

អាចឆ្លៀតយកចំណញផ្នកសដ្ឋកិច្ច។ Lynch (2012) បានវកញកតវា៉ឲ្យមានការបង្កើនភាព
តំណាងនកុមងាយរង
នះ

ូវមានយុទ្ធសា

ះ

ក្នុងអង្គភាពនានា

្តកសាងសម្ព័ន្ធភាព

ទីជ

ល និងក្នុងការចរចា ហើយកិច្ចការ

ការបង្កើតចំណងទាក់ទងរវាងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ

និងខាងកម ចំណងទាក់ទងជាមួយវិស័យ និងកន្លងផ្សងទៀត (Lynch 2012)។
Arequipa មានការបង្កើតកុម

ឹក អាងស្ទឹងថ្មី

99

កមច ប់ថ្មី

យផ្អកលើបទពិ

តំបន់

ធន៍ក្នុង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ដំណើរការកាលពីមុន ដលមានលក្ខណៈមិនផ្លូវការ និងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ងទឹកក្នុងតំបន់

ះ (Filippi et al. 2014)។ ប៉ុន្ត

ស

ជាថ្មី

ស

ក្នុងតំបន់។

ប់គ

ចបាននូវការចូលរួមដ៏មានន័យរបស់

គឺការស

ប់

ះកុមហ៊ុនជីករ៉ធំៗដលផ្តល់ថវិកា

ពី

កសាងហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹក សុទ្ធតមានអំណាច និងឥទ្ធិពលខាំង
វៀតណាម

ប់ការ

តមានក្តីបារម្ភថា គពិបាកតំណាងឲ្យផល

ជន៍សមាជិកទាំងអស់គាឲ្យបានយុត្តិធម៌ណាស់
កតាកំណត់ចម្បងមួយនកម្មវិធតា
ី ង
ំ ទីលំ

ើន ស

ជាជន

ងទំនប់

Son

ូវផាស់ទីតាំង

La

ក្នង
ុ ការ

ចចិតសំ
្ត ខាន់ៗ (Van Ha 2012)។ វប្បធម៌ និងភាសាខុសគា ជាឧបសគ្គនាឲ
ំ ្យមានភាពមិន

រលូនគា

ក្នុងនីតិវិធី និងលទ្ធផល ហើយ

ជាជនខ្វះខាតសមត្ថភាព និងសិទ្ធិអំណាច និងអាជាធរ

មូលដានខ្វះជំនាញ ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមជាសាធារណៈ ក៏បង្កឧបសគ្គដរ។
សរុបមក

ូវតមានការពិ

ះ

ដូច្នះ ជួយបង្កើនជ

ពល

វ

បល់សម

វ និងរៀបចំ

ប ជាមួយ

បាយការបន ំុក្នុងវិស័យធនធានទឹក

ជាជនងាយរង

ះ។ ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាច

ើស ឱកាស និងគុណភាពនការបន ំុក្នុងមូលដាន។ កសិករកីក

បរិយាកាសល្អផ្នកសង្គម សដ្ឋកិច្ច និងន

ូវការ

បាយ ដើម្បីអនុវត្តជំនាញ និងសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការ

បន ំុ។ គួរឲ្យសាយណាស់ដលសាប័នទឹកជា

ចូលរួមការពិភាក

លន

ើន មិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីអត្ថ

ជន៍នការ

និងការចរចាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទ ក្នុងការធ្វើផនការ និងបំពញសកម្មភាព។

ក្នង
ុ សានភាពនះ ការបង្កន
ើ ភាពយុតធ
ិ្ត ម៌កង
ុ្ន អភិបាលកិចធនធា
្ច
នទឹក

វូ មានការព ង
ឹ សមត្ថភាព

អ្នកតំណាងឲ្យកុមខ្វះសិទ្ធិអំណាច។

៦.៤.២ លទ្ធផលយុត្តិធម៌
សិទ្ធិ

វិធីសា
ើ

2010)។

រីឯ

្តមួយដើម្បីបង្កើន សមធម៌ និងយុត្តិធម៌ ក្នុងការ

ប់

ទសជា

ស់ទឹក មិនសូវច ស់លាស់ទ

ស់ទឹកស

ប់កុមងាយរង

ះ ឬខ្វះសិទ្ធិអំណាចក្នុងសង្គម (Gupta and Lebel

ើន សិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន និង

ទសខ្លះទៀត

ះបីជាសិទ្ធិទាំង

មុខបាន ជារឿយៗ

Dick 2000)។

សដ្ឋកិច្ចន

ើ

ះមានចងច ស់ក្នុងច ប់ក្ដី

អនុវត្តដរក្នុងការពិតជាក់ស្តង។ សិទ្ធិក៏អាចមានការ
ការធានាសិទ្ធិនះជឿនលឿន

ងធនធានទឹក គឺការធានា

បាយ តងជំរុញការផាស់ប្ដូរ

ក៏អាចមិនបានដាក់

ឆាំងតវា៉ ដូច្នះដើម្បីឲ្យការកំណត់ និង

ូវតធ្វើការចរចា (Bruns and Meinzzenក្នុងភាពធន់ក្នុងជីវភាព

មូលដាន។ ក្នុង

តំបន់មគង្គ "របៀបរបបអភិបាលកិច្ចមិនយុត្តិធម៌" ធ្វើឲ្យជនកីក និងកុមខ្វះសិទ្ធិអំណាចក្នុង
សង្គម កាន់តងាយរង
ក្នុងការ

ង់ជីវភាព

ូវខូចខាតខាំង

ះ (Nuorteva, Keskinen and Varis 2010)។ សិទ្ធិរបស់អ្នកនសាទ

កប

យសុវត្ថិភាព

និងសិទ្ធិរបស់កសិករខាតតូចក្នុងការទទួលបានទឹក

យសារលំនាំអភិវឌ្ឍន៍គានចីរភាព ដល

ើនតព

(Resurreccion et al. 2012)។
ការវាយតម្លលើ ៦គ

ការបន ំុនឹងការ

ង របស់មូលនិធិពិភព

ួលអាកាសធាតុ

យ

តលើការ

100

កស

ប់

ឹងភាពខុសគាក្នុងសង្គម

ប់ធម្មជាតិ (WWF) ស្តីពី

ងទន្ល បានបងាញថា កិច្ច

ឹង

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ងកាត់បន្ថយភាពងាយរង

(Pittock 2009)។ គ
តិចតួច" ខាតតូចជា

ះផ្នករូបវន្ត

ូវតមានអម

យ

ងបានរកឃើញវិធានការ "គានការ

ើន ដលល្អស

ប់ទាំងជីវភាពរស់

វិធានការលើកស្ទួយជីវភាព

កសាយ" និង "

កសាយ

និងការអភិរក្សធម្មជាតិ។ អ្នកនិពន្ធ

បានផ្តល់មតិថា គួរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការបបនះ ដើម្បីការកសាងសមត្ថភាព និងការសង្ឃឹម
គជ័យ

មុននឹង

ះ

យប

កាន់តពិបាក

និងជារឿយៗមានខាតធំនានា។

អ្នកនិពន្ធ

Morogo, Tanzania, Paavola (2008) បានវកញកថា អភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ
យ

សិទ្ធភាព ដូចជា

ឈើ ទឹក ជាដើម វាជាប់ទាក់ទងគាខាំង

កសិកម្ម ដលដើរតួនាទីជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពស
ទីផ រថ្មៗ
ី ស

យ ង
ុ
យ័ត្ន

នឹងការបន ំុ ពាក់ព័ន្ធនឹង

ប់កុមងាយរង

ប់សវាកម្ម ព័នអកូ
្ធ
ឡស
ូ ីុ

ទីជ

ះវាអាចរារាង
ំ ដល់សទ
ិ មា
ិ្ធ ន

កប

ះជាងគ។

លតំបន់ខស់
្ព រាប គឺ វូ ណនាឲ
ំ ្យ

ប់កង
ុ្ន ការទទួលបានសវាកម្មនះ (Mollinga,

ើ

Meinzen-Dick and Merrey. 2007; Corbera, Brown and Adjer 2007)។ កុមជនកីក និង
ងាយរង

ះជា

ើន

តងពឹងអា

័យខាំងជាងគ

លើសវាកម្ម

ព័ន្ធអកូឡូសុី

ប៉ុន្តខ្វះ

សមត្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងផនការផ្លូវការនានា (Jack, Kousky and Sims 2008)។ ឧទាហរណ៍
កសិករខាតតូច

តសំណង
អ្នក

វៀតណាម

ប់

ន់ស

ូវផាត់ចញពី ឬស

ពលអ្នកគានដីធ្លី

អនុវត្តបទបញ្ញត្តិ

មិនទំនងចូលរួមក្នុងផនការដាំដើមឈើឡើងវិញទ

ប់ប៉ះប៉ូវការបង់ខាតក្នុងផលិតកម្មស្បៀង (Jourdain et al. 2009)។
ចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងផនការទាំង

គាត់បាត់បង់លទ្ធភាពបាន

ប់

ង

លើកលង

ព័ន្ធ (Wunder 2008)។

ព័ន្ធអកូឡូសុី មិនចាំបាច់តជាសាច់

ឲ្យកុម ឬក៏អាចជាអត្ថ

ក់ផ្តល់

ើ

ះ អាចចាញ់

ស់ធនធាន

ព្យរួម

ឿងលើកទឹកចិត្តស

ឲ្យបុគ្គលផាល់

ៀបអ្នកដទ ដូចជា

យសារការដាក់

ប់ការផ្ដល់សវាកម្ម

ះទ។ ថ្លសវាអាចបង់

ជន៍ផ្សងទៀត ដូចជា សិទ្ធិកាន់កាប់ដី ឬការកសាងសមត្ថភាពជាដើម

(Need and Thomas 2009; Leimona, Joshi and Noordwijk 2009)។
ការត

ូវឲ្យបង់ថ្លទឹកក្នុង

មធ បាយកលំអ
បន ំុមាន

ព័ន្ធ

ច

ពទឹកខាតតូច

សិទ្ធភាពទឹក ឬកាត់បន្ថយត

សិទ្ធភាពល្អ

ជារឿយៗ

ូវការទឹកសរុប ហើយនះអាចជាយុទ្ធសា

តំបន់កំពុងជួបការថយចុះទឹកភ្លៀង

ក្នុងការលចកទឹក

Vengosh and Weinthal 2011)។ ក្នុងការពិតជាក់ស្តង ការអនុវត្ត

ជួបប
ពី

បច្ចកទស សដ្ឋកិច្ច និងន

ព័ន្ធ (Molle and Berkhoff 2007)។
ជារឿយៗ

ខុសគាក្នុងសិទ្ធិលើ

2008)។

បាយ

្តីទទួលបានទឹក

ព្យសម្បត្តិ និងតួនាទី

្តីអាចទទួលបានទឹក

ើ

Hussain 2007)។ ក្នុងបណា្ខអង្គការ
យងងឹតងងល់ ឲ្យ

ប់

លន

ើជា

(Sowers,

បាយបបនះ

ើនណាស់ ដលអាចផាត់កសិករខាតតូចចញ

ពតិចជាងបុរស

ហើយចំណុចនះបងាញពីភាព

ង (Meinzen-Dick et al. 1997; Zwarteveen

ប់

ងទឹកនិងស្ទឹង

្តីចូលរួមកាន់ត

្តីមិនសូវមានអ្នកតំណាងទ ហើយ

ះរបស់គាត់ (Huising and Kevany 2013)។ ការ
ើនក្នុងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក អាចបន្ថមបន្ទុក

ជាជាងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់ (Ivens 2008; Resurreccion and Manorom 2007)។ ផល
ប៉ះពាល់នការ

្ត

ស់តាមរយៈប្ដី ឬសាច់ញាតិជាបុរស (van Koppen and

កតានះ អាចរួមចំណកបង្កើនភាពងាយរង
ជំរុញ

ច

គណនាំឲ្យ

ួលអាកាសធាតុ និងចម្លើយតប អាចខុសគារវាងបុរសនិង
101

្តី

យសារភាព

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ខុសគាក្នុងការ

ើ

Perkins 2013)។

កម្ពុជា

ស់ធនធាន ជីវភាព និងសិទ្ធិអំណាចក្នុងការស

កំណើនការទទួលសា្គល់ពីសាធារណជន

របស់គណៈកម្មការទំនប់ពភ
ិ ព

ភាគ

ចចិត្ត (Figueiredo and

ជាអាទិភាពដ៏សំខាន់មួយ

ក្នុងរបាយការណ៍

ចចិត្ត (WCD 2000)។ របាយការណ៍សង្កត់ធន់
្ង

ក ស្តព
ី កា
ី រស

ើនលើការបង្កើនភាពពញច ប់តាមរយៈនីតិវិធីល្អ ដូចជា លក្ខណៈស

ប់

ប់គា និង

ការទទួលបានព័ត៌មាន ជាដើម។ លទ្ធផល ឬយុត្តិធម៌ក្នុងការបងចកក៏សំខាន់ដរ ហើយរួមមាន
ទាង
ំ ការបងចកអត្ថ

ជន៍ និងការបងចក

Lebel 2010)។

ះថាក់

យអចតនា ផងដរ (Dore and

សរុបមក ទាំងនីតិវិធីយុត្តិធម៌ និងលទ្ធផល សុទ្ធតសំខាន់ ស

អាជាធរទឹក និងគ
មានក

ងរបស់ពួកគាត់ បើមិនដូ

ិតទាប។ ប

ះទ ការទទួលសា្គល់របស់សាធារណជន នឹង

សមធម៌និងយុត្តិធម៌ ក៏

ហានិភ័យ និងផល

ជន៍ បានពីគ

ប់ភាពពញច ប់ន

ទឡើងដរ ក្នុងការបងចកបន្ទុក ឱកាស

ងជាក់លាក់ និង

លន

បាយធំៗ។

៦.៥ ភាពបន ំុ

៦.៥.១ ភាពបត់បនបាន
យសារមានភាពមិនច ស់លាស់ជា

ការគិតគូរពីការ
លន

ួលអាកាសធាតុ

បាយ គ

ធ្វើការសង្កតពិនិត្យ

ក្នុងការ

ង និងយុទ្ធសា

មូលព័ត៌មាន

ន
ើ ដំណរើ ការធ្វផ
ើ នការដលព យាមដាក់បញ្ចល
ូ
ប់

ងទឹក ឬ

ះមហន្តរាយ

ះ គួរចាត់ទុក

្តនានា ជាការសាកល្បង។ យន្តការផ្សងៗស

ឡប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ

និងកត

ូវ

ប់

ការអនុវត្តក្នុងពលកំពុង

ដំណើរការ (រៀនផងធ្វើផង) គួរតមានដាក់បញ្ចូលតាំងពីពលចាប់ផ្ដើម (Pahl-Wostl et al.

2008)។ ក្នុងពលជាមួយគា
ស្ថិរភាព

ប់

លន

បាយការបន ំុ

ន់ ដើម្បីអាចអនុវត្តបាន ប៉ុន្តក៏

មាន

លន

សិទ្ធភាពជាង។
ការ

ទាញ

លន

បាយ

បាយដលអាចបត់បន ផ្អកតាមលទ្ធផលក្នុងការស

Pähl and Pahl Wostl 2012)។

ច

ល

គឺតង

ៀបធៀប

អា្រហ្វក
ិ ខាងត្បូង កំណទ ង់មានលក្ខណៈច ស់លាស់ជាង

ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផង ប៉ុន្តដំណើរការនះ ចំណាយពល និងធនធាន អស់

ផ្នកៗ និងជាដំណាក់ៗ។ រីឯ
ច

ួលបាន

Uzbekistan និងអា្រហ្វិកខាងត្បូង (Herrfahrdt-

ណាស់។ ភាពបត់បនក្នុងដំណើរការតាក់តងច ប់ មានន័យថា ច ប់អាច
ពឹងផ្អកក

ូវមាន

យគំនិតបបថ្មី

កប

ទង់រវាងនិរន្តរភាព និងការផាស់ប្ដូរ អាចមើលឃើញច ស់ក្នុងការ

ករណីសិក នានា ពីអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រួមទាំងការក

ួលអាកាសធាតុ

ូវបត់បនបានខ្លះដរ ដើម្បីអាចកស

(Jordan and Huitema 2014)។ ឧទាហរណ៍ថ្មីៗន

បងាញថា

នឹងការ

ិតខ្ពស់

Uzbekistan វិញ រចនាសម្ព័ន្ធសាប័នរឹងកំ

និងយូរលង់មកហើយលើដំណាំតមួយមុខ

ព បានរារាំងចម្លើយតបផ្នកសាប័ន

គឺកប ស

យបានជា

ឹសផុសចញពីការ

នឹងការរចរិលបរិសានធ្ងន់ធ្ងរ។
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ះ

ើន

ដលទាមទារការ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

និងអូ

Huntjens et al. (2012) បានរកឃើញភស្តតា
ុ ងនការកសាងយុទសា
្ធ
លី

ដលទុកចំហនូវទំនួលខុស

មានភាពរឹងមាំ និងអាចបត់បនបានខ្លះ

ូវ

និងទំនាក់ទំនងខ្លះ

ហើយស

បន
្ត
ុំ

ះបីជាធ្វើដូច្នះអាចមានសមត្ថកិច្ច

ហូឡង់

ួលឲ្យដំណើរការ
ួតជាន់គាខ្លះក្តី។

ដំណើរការអាចបត់បនបាន មានន័យថា តួនាទីអាចផាស់ប្ដូរបាន។ ឧទាហរណ៍ ការដាក់បញ្ចូល
តាមមូលដាន

គំនត
ិ ថ្មបបពី
ី
កមឡើងលើ ដើម្បីតណា
ំ
ងឲ្យអ្នកពាក់ពន
័ ្ធ

ក្នង
ុ គណៈកមាធិការ

ថាក់តំបន់ និងថាក់ជាតិ។ អ្នកនិពន្ធបានវកញកដរថា ដំណើរការអាចបត់បនបាន វាជួយបង្កើត
ការរំពឹងទុក

ការ

ើ

កដនិយម និងទំនុកចិត្តក្នុងចំ

អាងទន្ល Rhone ខាងលើ

ស់ទឹក

បត់បនខ្លះក្នុងការ

ូវបានអនុម័ត
ះ

ិតខ្ពស់

ទសស្វីស វិធានស្តីពីការកំណត់ថ្លទឹក ការផ្ដល់ និង

ថាក់ឃុំ ឬរដ្ឋសមាជិក (ស្មើខត្ត) និងអនុ

យប

et al. 2014)។ ភាពអាចបត់បន

ស្វ័យភាពក

មអ្នកចូលរួម។

ឈមថ្មីៗ ដូចជា ការ

ការ

ថាក់មូលដាន ក៏អាចជាឧបសគ្គដល់

ើម៉ូដលសដ្ឋកិច្ចកសិជលផលនទន្ល Indus

(2014) រកឃើញថា

ធ្វើការបន ំុនឹងការ

ព័ន្ធបងចកទឹករឹងកំ

ួលអាកាសធាតុប៉ុ

ទាំងក្នុងសណារីយ៉ូលំហូរក

ថមទៀត។

ួលអាកាសធាតុ ជាដើម (Clarvis

ថាក់មូលដាន វាសំខាន់ស

រយៈពលវងដរ (Hill 2013)។

ដៀងគាដរ

ប៉ុន្ត

ប់វិធានការឆ្លើយតប ប៉ុន្ត

លន

បាយបន ំុខាតធំ និង

បា៉គីសាន អ្នកនិពន្ធ Yang et al.

ឹសនាបច្ចុប្បន្ន មិន

ះទ

ឹមតរារាំងខត្តនានា មិនឲ្យ

ក៏ធ្វើឲ្យខាតបង់សដ្ឋកិច្ចយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរ

ិតខ្ពស់ និងទាប ហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានវិធីសា
អាងទន្ល Ganges

ទំនប់

ួល

ទន្ល Ganges បានបង្វរលំហូរទឹករហូតដល់ ៦០% ចូល
ឥណា

កមឥទ្ធិពលនការ

ក Moench

ព័ន្ធ

ឆាំ១៩៧៥ ចមាយ ១៨គម ពី

បង់កាដស) បានកាត់បន្ថយជាខាង
ំ នូវលំហរូ ទឹក ចាខ
ំ ជាមធ្យម។

ពីរភាគបី ក្នុងរយៈពលវង (B. Sharma and D. Sharma 2008)។ សន្ធិស
យសារការផាស់ប្ដូរក្នុង

លន

បាយលចកទឹក

ច
ំ

ទល់

ហល

្ញស្តីពីទឹកទន្ល

ឲ្យបង់កាដស ដលងាយរង

(Rahaman

ព

យសារការរលាយទឹកកក

ួលអាកាសធាតុ លំហូរទឹកក្នុងទន្ល Ganges អាចថយចុះអស់

Ganges ឆាំ១៩៩៦ មានទាំងសចក្តីចងពីការផ្ដល់ទឹក

ើន

្តឡើងវិញជាទៀងទាត់

យផ្អកលើចំណះដឹងនះ។

ខាតធំៗ។ ទំនប់ Farakka (សង់

្តបន ំុ

ទសនបា៉ល់ និងឥណា

(2010) បានវកញកបងាញពីសារៈសំខាន់ន ការសើរីពិនិត្យយុទ្ធសា
និងធ្វើការកស

្ញតឲ្យមានភាព

2009)។

ះ

ឧទាហរណ៍

របៀបរបបចករំលកទឹកនាបច្ចុប្បន្ន ផ្អកលើទិន្នន័យលំហូរទឹកកាលពី ៤០ឆាំមុន។ សចក្ដីលំអិត
នកិច្ច

ម

ៀងបងចកទឹក អាច

ៀបធៀបបងាញថា

សន្ធិស

ូវកត

ូវឡើងវិញ

្ញលើទន្លឆ្លងកាត់

តងនាឲ្យមា
ំ
នជំហររួមសហ តិបត្តកា
ិ រគាកាន់ត
ទឹកដលមានវា

ការសិក ជា

ធនធានទឹក

ួល (Dinar et al. 2015)។

អន់ថយ

103

ួលលំហូរ។ ការវិភាគ

ំដនដលអាចបត់បនបាន

ន
ើ រវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ ជាពិសស

ើនបានសន្និដានថា សមត្ថភាពស
ឡើយ។ ឧទាហរណ៍

តាមការ

និងជាក់លាក់

ពលបរិមាណ

ប់ធ្វើអភិបាលកិច្ចភាពបន ំុក្នុងវិស័យ

មជ្ឈឹមបូពា៌ និងអា្រហ្វិកខាងជើង រដាភិបាល

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កន្លងមក
ការ

ប់

តស្ទើរតទាំង

ងត

ុង

ូវការទឹក

កម្ពុជា

លើការផ្គត់ផ្គង់

យមិនបានយកចិត្តទុកដាក់

តអន់ថយ។ ជាលទ្ធផល ប

នឹងការលចក និងទទួលបានទឹក

ប

ប់

ប់

ងធនធានទឹកច

ុះ

និង

ួតពិនិត្យក្នុងអតីតកាលក្តី ក៏អាច
ដល់ការ

ប់

ប់

វត្តិនការ

ះបីមានគណនយ្យភាពល្អជាង របៀបរបប

ងបបបន ំុ (Engle 2011)។
ប់

៣តំបន់

សហរដ្ឋអាមរិក ពួកអ្នកពាក់ព័ន្ធបានទិតៀនថា
ពីការ

ួលអាកាសធាតុ

ក្នុងការស

ច

ង និងបងចកទឹក (Dilling et al. 2015)។ ឧទាហរណ៍ បណា្ខរដ្ឋក្នុងតំបន់

Great Lake បារម្ភលើការក
ប់

សុីល វាផ្អកលើ

ខ្វះភាពអាចបត់បន ដើម្បីទទួលយកគំនិតបបថ្មី

បានបង្កឧបសគ្គដល់ការដាក់បញ្ចូលចំណះដឹង
ចិត្តលើការ

ត

បាយ ទាក់ទង

យ។

យមានការចូលរួម

ងតាមបបបច្ចកទស និងឋានានុកម ដល

កបខណច ប់មាន

ដើម្បី

ះ

្ត

ប់ជំរុញការចូលរួមរបស់

ឈមធំៗខាងសង្គម និងន

តមិនទាន់បាន

ការ

និងជួយគាំ

ន់ដល់

ះទ (Sowers, Vengosh and Weinthal 2011)។ វិធីសា

លើបច្ចកទស និងហដារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគ បានទុកឲ្យនីតិវិធីស
អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ប់

កិច្ច

ម

ៀង ដលបានចរចាជាមួយបណា្ខខត្ត

ងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងការពារ

ព័ន្ធអកូឡូសុី។

សហរដ្ឋអាមរិក (Colorado, Wyoming and Utah)

តំបន់មួយទៀត

កាណាដា

ភាគខាងលិច

ព័ន្ធដ៏សាំញាុំនសិទ្ធទឹក ដលអនុវត្តយូរ

ឆាំមកហើយ គមើលឃើញថា ពិបាកនឹងផាស់ប្ដូរខាំងណាស់។

ក្នុងការ

សរុបមក ភាពអាចបត់បនបានក្នង
ុ ក ត
ិ ណាមួយក្នង
ុ បទបញ្ញត្តិ និងតួនាទី គឺសខា
ំ ន់ណាស់
ះ

យប

សានភាពធនធានទឹកដល

ការិយាធិបតយ្យ និងសាប័នទឹកជា

អនុវត្តវិធីសា
អនុ

រឹងកំ

ឹសណាស់ និងមិនសម

បស

ព័ន្ធ
ប់

្តបន ំុក្នុងអភិបាលកិច្ចទ។ ឧទាហរណ៍ គអាចបង្កើនភាពអាចបត់បនតាមការ

្ញតឲ្យសិទ្ធិទឹក

ួល

អនុវត្តបទបញ្ញត្តិអាសន្នផ្សងៗ

ទឹកជំនន់។ ឧបសគ្គចម្បងស
វិធានការបន ំុ ដលត
ជលសា

ើន ហាក់

ួលមិនទៀង។ ទន្ទឹមគានះដរ

្តអាកាសធាតុ

តាមការ
ប់

ក្នុង

មើលឃើញពី ការ

ព័ន្ធសិទ្ធិ

ើ

ួលសានភាពទឹក ឬការបង្ខំឲ្យ

ស់ទក
ឹ

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ គឺការអនុវត្ត

ពលមាន

ូវឲ្យមានសមត្ថភាពបច្ចកទស និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប់

ន់ និងអាច

ើ

ស់បាន។

លន
ប់

ះរាំងស្ងួត និង

បាយ កម្មវិធី និង

ន់ ក៏ដូចជាទិន្នន័យ

៦.៥.២ ការសិក
អភិបាលកិច្ចនការបន្សុំា សង្កត់ធ្ងន់

លើការរៀនសូ

និងចំណះដឹង និងការ

ប់

ភាពធន់ ឬការកសាងសមត្ថភាពបន្សុំា (Folke et al. 2005; Pahl-Wostl 2009)។ ការរៀនសូ
អាចស

ការរៀនសូ
ចំ

ចបានតាមរយៈការពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លជាផ្លូវការ ដំណើរការជា
ពីអន្តរាគមន៍កន្លងមក

ការ

មើលឃើញពីការផាស់ប្តូរ

ព័ន្ធស

និងការពិភាក

ង
ប់

ក្នុង

មភាគីពាក់ពន
័ ផ្សងៗ
្ធ
(Pahl-Wostl et al. 2008; Armitage et al. 2009; Swanson and

Bhadwal 2009)។

Huntjens et al. (2012) បានព ក
ី ការសិក របស់ Ostrom's (1990) ស្តព
ី កា
ី ររចនារៀបចំ

លការណ៍សាប័ន។ ដើម្បីព ក
ី ការរៀនសូ នះ
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វូ មានការ

ះ

យប

ភាពស្មគ
ុ សាញ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

និងមិន

កដ

ជា ទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់នការ

ករណីជាក់ស្ដងនយុទ្ធសា

្តបន្សុំាដាក់អនុវត្ត

បងាញពីសារៈសំខាន់នការរៀនសូ

ការបន ។
ុំ ដំណរើ ការដលអនុ
ង់ដល់ការ

វ

ួលអាកាសធាតុក្នុងវិស័យធនធានទឹក។

ទសហូឡង់

ពីសង្គម និង

អូ

លន

្តាលី

បាយ លើការរៀនសូ

ស

ត
្ញ ឲ្យមានការសិក និងការកសាងទំនក
ុ ចិត្ត វាសំខាន់

វពីភាពមិន

នាំឱ្យមានការគិតគូរឡើងវិញពីប

កដ

និងដំ

ជា និងការពិភាក ពីជ
ះ

ប់តំបន់ Niagara

ប់

ះជួយ

ើសផ្សងទៀត ដលអាច

យ។

ការសិក ពី ការផ្តួចផ្តើមគំនិតឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធច

នការបន្សុំា ស

និងអា្រហ្វិកខាងត្បូង

ុះ ដើម្បីកំណត់ជ

ទសកាណាដា បានបងចកការរៀនសូ

ើស

ជា ៣

ភទ៖ ការយល់ដឹង ទំនាក់ទំនង និងបទដាន (Baird 2014 et al)។ ភស្តុតាងរកឃើញ រួមទាំង

ការ

ៀបធៀបជាមួយនឹងកុមគានការធ្វើអន្តរាគមន៍ បានផ្តល់គំនិតថា ការចូលរួមនាំឲ្យមានការ

រៀនសូ

តាមការយល់ដឹង និងទំនាក់ទំនង ប៉ុន្តគានភស្តុតាងនការរៀនសូ

ផាស់ប្តូរទស្សនៈ ឬតម្លសីលធម៌

តាមបទដាន ឬការ

ក្នុងករណីនះទ។

ដំណើរការសិក ពីសង្គម

បានជួយបំភ្លឺដល់ដំណើរការនានា

ដលមាន

ើ

ទូលំទូលាយ ដើម្បីព យាមជួយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យយល់ដឹងពីទស្សនៈ និងផល
មក។ ឧទាហរណ៍ វិធសា
ី

សំខាន់ៗ

ស
្ត

ប់កម
ុ តូចកន្លងមក អនុវត្តបាន

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងនបឹង Baiyangdian ដលរចរិលគុណភាព

ការរៀនសូ

វ

វ

ទសអង់គ្លស អ្នក

ដញ

ល និងកិច្ច

ឹង

វ

ប់ការបន្សុំា។ ក្នុងការសិក មួយពី

វិញ

ទសចិន (Wei

យរួមសហការ ឬដើម្បីធ្វើសកម្មភាព គឺជាវិធីសា

ពីសង្គម ស

ជន៍

គជ័យជាមួយអ្នក ប់ ង

et al. 2012)។
ការ

ស់យា៉ង

្តមួយ សំ

ជំរុញ

ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាធារណៈ

វបានរកឃើញថា ដំណើរការវិភាគបើកប

ស

ប់ការពិភាក

ង ជំរុញឲ្យការពិភាក ឈានដល់ទីបញ្ចប់ តាមការកំណត់សកម្មភាព

ូវធ្វើជាបនាប់ គឺជាការលំបាក

ះអ្នកអនុវត្តជាក់ស្តង និងអ្នក

វ

វមានការយល់ឃើញ

ខុសគាពីចំណះដឹងបច្ចុប្បន្ន (Westling et al. 2014)។ ការធ្វើឲ្យអ្វីៗ "មិនសូវ

ួលដូចមុន"

សំខាន់ណាស់ ហើយពលខ្លះអាច វូ មានការស ះុ ស ល
ួ ពីអដ
ី្វ លជាចំណះ "អាច

បា
ើ ន"។

(ស

ប់អ្នកអនុវត្តជាក់សង
្ត ឬអ្នក

ការរៀនសូ

វ

វ) អាចនាឲ
ំ ្យកិចសហកា
្ច
រជួបហានិភយ
័ ដូចះ្ន ទំនក
ុ ចិត្ត

និងកិច្ចសហការ ជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នការ

(Armitage et al. 2009)។ ក្នុងការ

ះ

យប

មអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ះ

ងរួមគាលើការបន្សុំា

ស្មុគសាញនានា ដលក្នុង

មូលហតុ-ផលប៉ះពាល់ និងកតាជំរុញនាអនាគត សុទ្ធតមិន

កសាងឲ្យបានក្នុងចំ

ប់

កដ

ជា

ះទំនាក់ទំនង

ះ ទំនុកចិត្ត

ពលកាលៈទសៈថ្មីត

ូវត

ូវឲ្យមានការផាស់ប្តូរ

របៀបអនុវត្ត ពួកគសុខចិត្តពិភាក និងចរចាលើជំហានបនាប់ (Berk 2009)។
ដំបូងឡើយ

ធនធានទឹក

វិធីសា

យមានការចូលរួម

និងអា្រហ្វិកខាងត្បូង

្តរៀនសូ

ពីសង្គមដលទទួលបាន

ក្នង
ុ ផ្ទរងទឹកភ្លៀងអាងស្ទង
ឹ ក្នង
ុ មូលដាន

មិនសូវមានគចាប់អារម្មណ៍ទ

(Colvin et al. 2014)។ ប

គជ័យ

នាពលប

ះខ្វះការគាំ

កើតមានដដលៗ គឺម
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ក្នុងការ

ប់

ង

ទសអង់គស
្ល

ពីរដាភិបាលថាក់ជាតិ

្តីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗដលបាន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ចូលរួមក្នុងដំណើរការកាលពីមុន គឺបានផាស់ប្តូរការងារ ដូច្នះបទពិ

ធន៍ និងទំនាក់ទំនង

បាត់បង់អស់ ។

វប្បធម៌ន

បាយ ក៏

ទប

ហូឡង់ ការពិភាក លំអិតពីជ

ដរ។ ក្នុងកម្មវិធីតំបន់ដីសណ្ណស

ូវជួបនឹងភាពស្ពឹក

ជំនន់

East Anglia

ពន់របស់អ្នកន

ត។ ផ្ទុយ

ឹមតមានការរៀនសូ

មានការចរចា និងសកម្មភាពផងដរ (Vink et al. 2015)។

ូវ បានកំណត់ច ស់

ះទ ប៉ុន្តក៏មានការពិភាក ដលនាំឱ្យ

ផ្នកសង្គម អាចបង្កើនសមត្ថភាពន

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី ដើម្បីបន្សុំាខ្លួន

នឹងការផាស់ប្តូរបរិសាន (Lebel, Grothman and Siebenhuner 2010)។

ជួយឱ្យតួអង្គនានា

ទ

ះ

យជាមួយប

ព័ត៌មានមិន

ង់អភិបាលកិច្ចកាន់តមានការបន ំុ

ភាពមិន

កដ

ប់

ងទឹក

ជាពិសស

ុះ អាចជួយកាត់បន្ថយទំនាស់ក្តី ប៉ុន្តប
ក្នុង

ព័ន្ធខាតធំក

និងសមត្ថភាពអាជាធរ

ស

ល

ឬអ្វីជាហានិភ័យ

អឺរ៉ុប និង

តំបន់

ក្នុងដំណើរការពិភាក ជាមួយអ្នក

បស

ួល

តមិនទាន់

ះ

យ

ិតតំបន់ (Lebel, Grothman and Siebenhuner 2010)។

ទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍ ជារឿយៗ

ការព

ផ្នកសង្គម ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយ

តំបន់ភ្នំ Alps

ផ្នកសង្គម

យឡក វាអាច

ជា និងជំរុញពួកគឲ្យអនុវត្តតាម

ជានបទដានផងដរ (ឧទាហរណ៍ ការខ្វងមតិគាពី

ទន្លមគង្គ បងាញថា ពិតមនតការរៀនសូ
ពាក់ព័ន្ធច

កដ

ើន។ ការរៀនសូ

អាចទទួលយកបាន)។ ករណីសិក ពីការ

ប៉ុន្តគ

វិញ ក្នុងគណៈកមាធិការទឹក

ទសអង់គ្លសវិញ វិធាន និងទំនួលទទួលខុស

លាស់ជាង។ ជាលទ្ធផល មិន
ការរៀនសូ

ប់តំបន់ Ijsselmeer

ើសការបន្សុំាផ្សងៗ បានលើកស្ទួយការររៀនសូ
បាយជាប់

មានក

វូ

ឈមមុខនឹងប

ិត ក្នុងការ

ើ

ូវ

ពីរ គឺសមត្ថភាពតិចខាងវិទ សា

ស់ធនធានផ្នកវិទ សា

្តដលមាន។ ដូច្នះ

្ត

ឹងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក ក៏អាចជាការកសាងសមត្ថភាពផលិតរួមគាដរឬ៖

... ការគួបផ្សំគានូវធនធានវិទ សា
នសង្គមណាមួយ
វិទ សា

ក្នុងការ

ើ

្ត និងសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ច ដលកំណត់លទ្ធភាព
ស់

តាមក

ិតផ្សងៗនូវទំនាក់ទំនងរវាង

្ត សាប័នសាធារណៈ ឯកជន សង្គមសុីវិល និងតួអង្គនានា ដើម្បីញាុំងឲ្យមានការ

ផាស់ប្តូរក្នុងសង្គម

យផ្អកលើព័ត៌មានផ្នកវិទ សា

សរុបមកភាពបត់បន

អភិបាលកិច្ចធនធានទឹកមាន

និងការរៀនសូ

្ត។

រំពឹងថានឹងកាយជាត

សិទ្ធភាពល្អ ក្នុងបរិបទនការ

លក្ខណៈរឹងកំ

ឹស ដូច្នះហើយសមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចបន ំុ

អភិបាលកិច្ច

ជារឹងកំ

លើបច្ចកវិទ ក

ិតខ្ពស់

ឹស

វ

តមានក

និងជួបឧបសគ្គ

វ។

ក្នុង

លន

យសារការពឹងផ្អក។
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ព័ន្ធ
វិញ

ព័នវិ្ធ ធានទឹក មាន

ិតទាប។ ការពឹងផ្អក

ក្នុងហដារចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ វាអាចនាំឲ្យ

ល្អរវាងស្ថិរភាព និងភាពបត់បន
ូវ

ុយដ៏សំខាន់ន

ួលអាកាសធាតុ។ ផ្ទុយ

ការសិក ជាក់ស្តងបានរកឃើញជារឿយៗថា របបការិយាធិបតយ្យ និង

ចំហមួយដល

សាប័ន

ព័ន្ធ

អ្វីដលបង្កើតតុល្យភាព

បាយ និងសាប័នក្នុង

ុក

តជាសំណួរ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

៦.៦ សាប័ន

៦.៦.១ ការបំបាត់ប

ន

បាយ និងការកញជំទាស់

កំណើនការចូលរួមពី

ស្មគ
ុ សាញនានា

ប់គា និងការពិភាក ជាចំហសំខាន់ខាំងណាស់

ះវាបង្កត
ើ ទំនក
ុ ចិត្ត និងការយល់ដង
ឹ ដូចគា ក្នង
ុ ចំ

មអ្នកពាក់ពន
័ ។
្ធ ដូច Lebel

(2006) បានលើកឡើងចំណុចនះកាន់តសំខាន់ខាំងឡើងក្នុងការកៀងគរ
ធនធាន។ ពិតមនតប

លំអិតខាំងផ្នក

លន

បាយ

ក្នុងសានភាព

មូលមនុស្ស និង

ូវមានចម្លើយតបពីអ្នកបច្ចកទស

និងតាមធម្មតា ទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនតិចតួចបំផុត ប៉ុន្តប

ពាក់ព័ន្ធនឹងការ

ខ្វងគំនិតគាលើតម្លសីលធម៌ ឬចំណះដឹង តាមធម្មតាទាមទារឱ្យមានសាធារណជនចូលរួម

ើន

(Hurlbert and Gupta 2015)។ ការកញជំទាស់ និងការមិនចូលរួម ក៏ជាយុទ្ធវិធីមួយល្អក្នុង
សានភាពខ្លះ

ពលអ្នកចូលរួមមិនចង់ឲ្យមានការយល់ថា

គាត់បានផ្តល់ភាពពញច ប់ដល់

ដំណើរការមួយដលគាត់មើលឃើញថា មានកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរ (Dryzek 2001)។
ក្នង
ុ គ

ង Melamchi

ការទទួលសា្គល់ផកន
្ន

បាយ

ទសនបា៉ល់ អ្នករស់

ជនបទ តស៊ល
ូ បា
ំ កលំបន
ិ ដើម្បីបាន

ហើយក៏បានជំរញ
ុ ឱ្យមានការចករំលកផល

ជន៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បានមកពីការផ្ទរទឹក រវាងអាងទឹកនានា (Domènech, March and Sauri. 2013)។ ក្នង
ុ ករណីនះ

ផលចំណញទាំងឡាយទទួលបាន បនាប់ពីមានការគួបផ្សំគានូវការប្តឹងតវា៉យា៉ងតឹងតងដល់ពួក
អ្នកផ្តល់កម្ចីធំៗ និងអំពើវិច្ឆទកម្ម ដើម្បីបញ្ឈប់ការងារពីដំបូងក្នុងគ
មិនមនរដ្ឋ

ទសស្វស
ី៊
មានសិទប្ត
្ធិ ង
ឹ តវា៉

ហើយលទ្ធភាពនះ
ន

បានអនុ

តុលាការលើការស

្ញតឱ្យកុមអ្នកបរិសាន

បាយ (Clarvis and Engle 2015)។

ប

ន

យុទ្ធវិធីទូ

មានឥទ្ធិពល

គឺការអំពាវនាវឲ្យគាំ

ក្នុងគ

ដល់

ង។ វិធីមួយដលទទួលបាន

ការអភិវឌ្ឍបតង

និងការស

វិញ តួអង្គ

ចចិតអភិ
្ត វឌ្ឍន៍ធនធានទឹក
លើច ប់

មួយរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹកសាតខាតធំ

បាយ

យុទ្ធសា

ង។ ផ្ទុយ

គជ័យ ស

និង

ល

គឺការព យាមបំបាត់

ប់គ

ងវារីអគ្គិសនី

លឥទ្ធិពលផ្នកអាកាសធាតុ

ឬ

្តឈ្នះៗផ្សងទៀត (Käkönen et al. 2014; Huber and Joshi 2015)។ ការធ្វើដូច្នះ ជួយ

បង្វរយកចិត្តទុកដាក់ចញពីផលប៉ះពាល់ក្នុងមូលដាន

ដលអាចនាំឲ្យមានការជម្លៀស

ជាជន

ការរំខានដល់ការរកចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកនសាទ និងការប៉ះពាល់បរិសាន។ ការលុបបំបាត់ប
ន

បាយ អាចជាការធ្វើឲ្យប

មានលក្ខណៈបច្ចកទស ដូច្នះ

ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញ មិនអាច

មិន

ជាធិបតយ្យផ្សងទៀត ((Huber and Joshi 2015)។ ជាការឆ្លើយតបសហគមន៍មូលដាន

លូកដបានទ (Käkönen et al. 2014) ហើយក៏អាចជាការបង្ខិតបង្ខំ បំភិតបំភ័យ និងការ

និងកុមសង្គមសុីវិល ធ្វើការទប់ទប់នឹងតួអង្គមានអំណាចនានា
ផ្តើមផ្សងៗ ដើម្បីព

យ

ើហតុផល និងគំនិតផ្តួច

ឹងឡើងវិញនូវសិទ្ធិ និងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសចក្តីស

ចចិត្ត។

អ្នកនិពន្ធ Gerlak and Schmeier (2014) បានវិភាគលើ ការវកញកពីការ

អាកាសធាតុ

ក្នង
ុ ឯកសារផ្លវូ ការរបស់គណៈកម្មការទន្លមគង្គ (MRC)។ យុទសា
្ធ

វូ បានចងកងជាលក្ខណៈសកម្មភាពផ្អកលើវទ
ិ សា

យុត្តិធម៌ ការ

ប់

ងធនធានទឹក

ើល្បិច

្ត ប៉ន
ុ ក៏
្ត មានការផ រភាប់

ភា
្ត គ

ួល

ន
ើ

នឹងសន្តស
ិ ខ
ុ

យមានការចូលរួម និងការអភិវឌ្ឍផងដរ។ អ្នកនិពន្ធបានផ្តល់
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

មតិពីហតុផលប
ខ្លួន

ក់ភាព

ឹម

ូវជា

ើន ស

ើជាមធ បាយស្វងរកការគាំ

ួលអាកាសធាតុភាគ

តិចតួចណាស់

កម្ពុជា

ប់ឲ្យគណៈកម្មការទន្លមគង្គ និងសមាជិករបស់

ពីមាស់ជំនួយ។ មកទល់ពលនះ សកម្មភាពបន ំុនឹងការ

ើន ជាការសិក ផ្សងៗដលរដ្ឋជាសមាជិកនានា ចំណាយថវិកាអស់

ះមាស់ជំនួយផ្តល់មូលនិធិឲ្យ ឬជាជ

ការរួមចុះទន្លទឹកកក

ស្ទឹង Santa River

2014)។ កំណើនត

បានធ្វើឲ្យ

ើសគានការ

ួលដល់

បរិមាណទឹកដលមាន

ទសប៉រូ ជាមួយនឹងការថយចុះលំហូរទឹក

ូវការទឹកស

ប់ចមា្ករធំៗ

មួយចំនួនតូច ដូចជា ចំណាក
រងនានា ដលឥឡូវនះ
ទឹកកក (Wrathall

និងការរឹតបន្តឹងការ
ុក

រកការងារ

ូវពឹងផ្អកស្ទើរទាំង

et al. 2014)។ ជ

បងាញពីអសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់

រដូវ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ំង (Wrathall et al.

តំបន់ឆ្នរ ទីកុង និងទំនប់វារីអគ្គិសនី បានបង្ក

ភាពតានតឹង និងទំនាស់ (Carey, French and O´Brien 2012)។

បានឆ្លើយតបនឹងការកង្វះទឹក

កសាយ។

ើ

ួសារដលរស់

ស់ទឹក

យ

កន្លងផ្សង ជាពិសស

តំបន់ដីខ្ពស់

ើយុទ្ធសា

្តពិពិធកម្ម

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ុងលើទឹកភ្លៀង ជាជាងការរលាយទឹកកកក្នុងទន្ល

ើសមានតិចតួច ស

ក្នុងការចរចា

ប់កសិករខាតតូចក្នុងមូលដាន

ទាមទារលទ្ធភាពទទួលបានទឹក

កប

យ

សមធម៌ ធៀបនឹងតួអង្គមានអំណាចខាំងក្នុងវិស័យយករ៉ និងវារីអគ្គិសនី ហើយតាមនះ ការធ្វើ
ចំណាក

ុកជាមធ បាយតមួយគត់

សម្ព័ន្ធសហគមន៍មូលដានដលរស់
ត
ួ

ដើម្បីរំ

ះខ្លួនចញពីសានភាពនះ។

តំបន់ខាងកមទន្លទឹកកក

ក្នុង

ក្នុងឆាំ២០០៨

ទសប៉រូ

បានចូល

ដណ្ណម
ើ អាងស្តក
ុ ទឹកបឹង Parón ពីកម
ុ ហ៊ន
ុ ថាមពលពហុជាតិឯកជនមួយ (Carey, French

and O´Brien 2012)។ សកម្មភាពរបស់ពួកគជាការឆ្លើយតប
ព័ន្ធ

ច

ដើម្បីទប់សា្កត់

ពក្នុងមូលដាន។ ឧម្មង និងទារទឹក ដលបានសាងសង់តាំងពីពីរទសវត្សរ៍មុន
ះទឹកជំនន់មកពីបឹង

កយមកបាននាំឱ្យមានកំណើនការ

ើ

មានទំនាស់នះ។

បាននាំឲ្យមានការ
ស់

និងការ

ទឹក និងការបន្សុំា
ន

ួលក្នុងការ

ជងយកទឹក

គបានបងាញហើយពីបបបទដលតួអង្គមិនមនរដ្ឋ

មានប

នឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើ

័យលើបរិបទន

ហើយ

ងទឹក

ដល

ទីបំផុតនាំឱ្យ

ពិតជាមានឥទ្ធិពលក្នុងអភិបាលកិច្ច

ះបីជារឿយៗ ខាងរដ្ឋ និងកុមហ៊ុន បាន

បាយចូលឡូកឡំ។ អា

ប់

ឹង

ងអស់លទ្ធភាព ដើម្បីកុំឲ្យ

បាយ និងទំនាក់ទំនងអំណាច ខាង

សហគមន៍មូលដាន អង្គការសង្គមសុីវិល ឬកុមហ៊ុនពហុជាតិធៗ
ំ និងធនាគារ អាចមានឥទ្ធិពលក្នុង

ការចរចា និងការស

ជាការចាំបាច់ ដើម្បីក

ការ

ប់

ចចិត្តជាក់លាក់លើប

ទឹក។ ការកញជំទាស់ និងការតស៊ូទប់ទល់ អាច

អភិបាលកិច្ច ឲ្យមានការគាំ

ងធនធានទឹក ។

ដល់ការកសាងភាពធន់ក្នុងមូលដាន និង

៦.៦.២ បណា្ខញ និងសម្ព័ន្ធភាព
ហតុផលមួយដលការតភាប់បណា្ខញសំខាន់ជាខាំង ស

សម្បូរបបនចំណះដឹង ដលវាអាចនាំមកលើប
នឯកសារ
ើ

បង្កើតបានជាមូលដាន

ស់បាន។

ប់អភិបាលកិច្ចបន្សុំា គឺភាព

អ្វីមួយ។ ការចងកង និងអភិរក្ស

ឹះយា៉ងធំមួយនចំណះដឹង

បណា្ខញនានាសំខាន់បំផុតស

ដលតួអង្គនានា

ប់ដំណើរការរៀនសូ

ភពផ្សងៗ
អាចយក

និងការកកើត

អភិបាលកិច្ចបន្សុំា (Pahl-Wostl 2009) ហើយបណា្ខញកផ្លូវការ ឬបណា្ខញបង្កប់ជារឿយៗ
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អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

សំខាន់ខាំងណាស់

ស

ប់ការរៀបចំ

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចជំរុញការផាស់ប្តូរ

2006)។ បណា្ខញបបនះ ដលមិនសំពីងសំ
ការិយាធិបតយ្យ

ះ វាអនុ

ស្វងរកការយល់ដឹងជារួម និង
គ

et

al.

យសារឋានានុកមធម្មតា និងបបបទ

្ញតឱ្យថាក់ដឹកនាំ និងអ្នកផ្សងទៀត ដលមានអំណាច ឬឥទ្ធិពល

ហលមិនអាចដាក់កំហិតឲ្យ

ចរចា

ង

(Olsson

វ

វពីជ

ើសផ្សងទៀត។ អ្នកស្ថិត

ន់តតំណាងឱ្យផល

ក្នុងបណា្ខញបបនះ

ជន៍របស់អង្គការ

និងធ្វើការ

ះទ គឺខុសពីករណីជនស្ថិតកមការដាក់កំហិតពីបណា្ខញធម្មតា ដលផ រភាប់

នឹង

ឋានានុកម (Pahl-Wostl 2009)។ បុគ្គលសំខាន់ៗក្នុងបណា្ខញកផ្លូវការ អាចដើរតួនាទីជាអ្នក
ះដូរចំណះដឹង ឬជាសានឆ្លងកាត់

ំដន (Olsson et al. 2006)។

Claravis and Engle (2015) បាន

ធនធានទឹក

រដ្ឋ Canton Valais

ៀបធៀបសាន និងរបាំងនានា នការបន្សុំាក្នុងវិស័យ

ទសស្វីស និង រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមរិក។ ពួកគ

រកឃើញថា ទំនុកចិត្តក្នុងបណា្ខញតួអង្គ គឺជាសានចម្លងធម្មតា
ផ្តល់ព័ត៌មានធារាសា
ទឹក

្តក្នុងពលមានវិបត្តិ។

និងសាប័នជំនាញផ្នកទឹក

ទសស្វ៊ីស

វិទ ល័យ ឬសាប័ន
ការវាយតម្លលើជ

វ

ប់ទំនាក់ទំនង

រដ្ឋ Georgia សមាគមផ្លូវការនអ្នកវិជាជីវៈផ្នក

ជួយគាំ

ភាពជាដគូរវាងក

ះវាសំខាន់ស

ដល់កិច្ចសហការ

និងសហ

តិបត្តិការក្នុងតំបន់។

ិតផ្សងៗក្នុងចំ

មសាប័នរដាភិបាល

ទសអូ

លី ការឆ្លើយតបផ្នកសាប័ន

និងសាកល

វ នាំឲ្យមានបណា្ខញព័ត៌មានដ៏មានតម្លមួយ ដលផ្តល់ព័ត៌មានដល់

ើសបន្សុំា។

អាងស្ទឹង Murray-Darling

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ បានធ្វើឱ្យអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកកាន់តស្មុគសាញឡើង (Wallis and

Ison 2011)។ ដើម្បី
ប់

អ្នក

ងទឹកក្នុងតំបន់បាន

ប់

យកំណើនទម្ងន់រដ្ឋបាល និងការភាន់

ពលធ្វើកំណទ

តាម

ឡំរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ អ្នក

ើទុនសង្គម ដលពួកគកសាងបានក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគជាមួយ

ងផ្សងទៀត។ អ្នកនិពន្ធបានវកញកថា ជាការសំខាន់ដល

ទុនសង្គមនះ

ងាក

ះ

ង់។

ទសដលមានសាប័នផ្លូវការ

រក និងពឹងផ្អកកាន់ត

ើន

គាន

សិទ្ធភាព

ូវទទួលសា្គល់ និងរក

វាអាចជាការចាំបាច់ដល

លើសង្គមសុីវិល និងដំណើរការក្នុង

ូវ

ុកកផ្លូវការ និង

បណា្ខញតួអង្គ ដើម្បីកលំអអភិបាលកិច្ចទឹក (Pahl-Wostl 2012, 2009)។ ក្នុងតំបន់ដីសើមន
អាង Nam Songkhram

ភាគឦសាន

ក្នុងមូលដាន បានជួយជំរុញឲ្យមានទ

ការកសាងសាមគ្គីភាព ដលពួកគបាន

និងដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់។
ស

ប់

ប់

ងទីជ

ធ

ងធនធានទឹក

ើ

ើនហើយ

ងធនធានធម្មជាតិ

មូលផ្តុំចំណះដឹង និងការចងកងឯកសារ ហើយនិង
ស់កាន់តមាន

សិទ្ធភាព ជាមួយតួអង្គខាងក

ជុំវិញពិភព

ក លើភាពជាដគូ និងសម្ព័ន្ធភាព

លខាតតូច និងមធ្យម (MacPherson and Tonning 2002; Wittayapak

and Dearden 1999)។ ឧទាហរណ៍
ប់

ប់

ង់ថ្មីៗនការចូលរួម (Blake, Friend and Promphakping

2009)។ ពួកអ្នកភូមិខ្លួនឯង បានដឹកនាំការ

ឥឡូវនះ មានបទពិ

ទសថ ការតស៊ូលើប

ទសថ នាយកដានធនធានទឹក កំពុងជំរុញការ

យមានការចូលរួម តាមរយៈការពិ
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ះ

បល់ ដំណើរការធ្វើផនការ

ការ

ច

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ុះ

ើនក

ិត ដលស

2005)។ មានដំណើរការជា
(Molle 2005) ។
ប់

បស

ួល

យអង្គការអាងស្ទឹង និងអាងស្ទឹងរងនានា (Thomas

ើនផ្សងទៀត ដលអ្នក

ការសិក លំអិតលើការពិភាក ដញ

ងទឹកជំនន់

អភិបាលកិច្ច និងការ

ស្ទឹង Tisza

ក្នុងដំណើរការកសាង

ប់

កម្ពុជា

ល

ទសហុង

ើ

ស់ទឹកបានបង្កើតឡើង

ពី

លន

បាយ

ងស្ទឹង

ស្តីពីការ

ី ពីឆាំ១៩៩៧ ដល់ ២០០៩ បានកំណត់

ងព័ត៌មានថាជា "សាន" ដលបានអនុ

លន

ប់

យខ្លួនឯង

្ញតឲ្យមានគំនិតថ្មីៗ ចូល

បាយ (Sendzimir et al. 2010)។ ទីភាក់ងារនតួអង្គមិនមន

រដ្ឋនានា ក៏គបងាញថាសំខាន់ណាស់ដរ (Werners et al. 2009)។ ប៉ុន្តបើសិនគានការដឹកនាំ
ជាប់លាប់ទ ការផាស់ប្តូរនឹង

ូវជាប់គាំង

យសារមានតួអង្គក្នុងវិស័យផ្សងៗទៀត កាយជា

ឧបសគ្គដ៏សំខាន់រារាំងការផាស់ប្តូរ (Sendzimir et al. 2010)។
សម្ព័ន្ធភាពសំខាន់ណាស់

សរុបមក

ស

ប់ទាំងការផាស់ប្តូរជាបណ្ណើរៗ

សានភាពដដល។ រដ្ឋខ្លួនឯងមិនមនដូចមនុស្សតមាក់
អាច

យចំហ ឬ

យសាត់ៗ

ះទ

ផ្លូវការ និង

ះ

យជាមួយសាប័នគាន

៦.៧ ការពិភាក

ះមានសាប័នជា

ចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពផ្សងៗដលគាំ

ហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹកខាតធំ។ បណា្ខញសង្គមសំខាន់ណាស់ស
សិទ្ធភាព។

និងការរក

ើនដល

ឬជំទាស់នឹងគ

ង

ប់ឆ្លងកាត់ឋានានុកមរដ្ឋបាល

និងការសន្និដាន

អភិបាលកិច្ចទឹកដូចធម្មតា តងមានលក្ខណៈមជ្ឈការ មានអ្នកជំនាញការជំរុញឡើងមាន

លក្ខណៈដាច់ពីគាតាមផ្នក និងមិនសូវចង់មានការផាស់ប្តូរទ។ អភិបាលកិច្ចដូចធម្មតា ធ្វើការ
សន្មត និងព ករណ៍ពឥ
ី ទ្ធព
ិ ល លំដាប់លំ

គសន្មតថា

បច ប់។ ក្នុង

យ និងស្ថរិ ភាព។ អាជាធរ គឺមន
ិ អាចជំទាស់បាន ហើយ

ព័ន្ធដូចធម្មតា

ពីសង្គម និងសដ្ឋកិច្ច ហើយបរាជ័យក្នុងការស

ព័ន្ធអកូឡូសុីគតងឃើញថា វាដាច់
ចបានតាម

លការនការ

កំណត់ថា បណា្ខលមកពីកង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឬមនុស្ស។
ប់

ផ្ទុយ

វិញ អភិបាលកិច្ចធនធានទឹកមានការបន្សុំា

ងភាពធន់។

អភិបាលកិច្ចបន្សុំាទទួលយកភាពមិន

កដ

ៀមរៀបចំស

ហើយបើមានលក្ខណៈគិតគូរថ្លឹងថ្លង វាតងមានការរៀនសូ

ជា

ការ

អកូឡស
ូ ីុ និងបច្ចកវិទ ដើម្បីស
ក្នង
ុ បរិបទមានភាពមិន

ូវមានលក្ខណៈស
ចបានចីរភាព

ពីបទពិ

ប់

ប់គា ពី

ន់ មានភាពតំណាង

កប
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តមួយផ្នក

ន
ើ ។ អភិបាលកិច្ច

ធន៍។

ព័ន្ធសង្គម និង

ះការផាស់ប្តូរផ្នកសង្គម

វូ មានការចរចា និងការវាយតម្លលើអន្តរាគមន៍

កដ ជាផលប៉ះពាល់ និងផល

Smith, Stirling and Berkhout 2005)។ ភាពស

មានព័ត៌មានបំភ្លឺ

ប់

ួត

និងការ

ប់ ត
ឹ កា
្ត រណ៍មន
ិ បានរំពង
ឹ ទុក

អកូឡូសុី គតងមើលឃើញថា មានការតភាប់គាចុះឡើង និងមានសន្ទុះខាំង។
អភិបាលកិច្ចភាពបន្សុំា

ង គតង

តជាសំខាន់លើការសិក

ូ
និងភាពស្មគ
ុ សាញនលទ្ធផល។ អាជាធរ គឺគអាចជំទាស់បាន និងមានស្នល

បន្សុាំ ដលមានលក្ខណៈជឿនលឿន តងមានការ

ប់

យឡក

ប់

ជន៍

ន
ើ ផ្នក (Lebel 2006;

ប់គាសំខាន់ណាស់ ដើម្បីឲ្យការពិភាក

យសមធម៌នូវផល

ជន៍ផ្សងៗ និង

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

មានការរៀនសូ

ទាំងអស់គា។

សានភាពបបនះ

ក្នុងពលជាមួយគាគួរគូសប

មិនមានឯករាជ្យពីឥទ្ធិពលន

ក់ថា

បាយបានទ

ការបង្កើតចំណះដឹងក្នុង

ដូច្នះ

សំខាន់ថា ការសន្មតពី លំនាំ សណារីយ៉ូវិសាលភាពនការវាយតម្ល និងជ

ូវទទួលសា្គល់ជា

ើសខាត វាកំណត់

នូវអ្វីដលបានយកមកគិតគូរ និងអ្វីដលមិនបានយកមកគិតគូរ (Käkönen and Hirsch 2009;
Lebel 2006)។

របបការិយាធិបតយ្យទឹក

វិធីសា

្ត

ប់

មាន

ងបបពីលើចុះកម

វត្តិជាយូរមកហើយ

និងការសង្កត់ធ្ងន់លើបច្ចកវិទ

Foran and Kakonen 2009; Pahl-Wostl 2009)។ ប

បន្សុំា និងស

ប់

អ្នកពាក់ព័ន្ធ

ក្នុងនីតិវិធីធ្វើផនការ និងការស

នានា

យឈរលើបច្ចកទសខ្ពស់
យធំ

នះធ្វើឲ្យមានការណនាំឲ្យ

ប់គា មានដំណើរយឺតយា៉វ និងលំបាកក្នុង

មិនមានជំនាញជំរុញ

ង់

ឬចំណាប់អារម្មណ៍ពីអត្ថ

ទសភាគ

ើន

(Molle,
ើនីតិវធ
ិ ី

យសាប័ន

ជន៍នការចូលរួមដ៏មានន័យរបស់

ចចិត្តរបស់ខ្លួន (Gyawali and Dixit 2001;

Pahl-Wostl 2007)។ ការប្តជាចិត្តអនុវត្ត ការ

ប់

ពិ

តិបត្តិការធម្មតារបស់អង្គការអាងស្ទឹង។

បើកឱកាសមួយចំនួនស
ះ

បល់

ូវបានកំណត់ជាផ្នកមួយន

(Molle 2008)។

ចចិត្តជា

ការធ្វើសមាហរណកម្មជាប

បាយ

្ត

បស

ពលដំណើរការ
ប៉ុន្ត

ខាងកដំណើរការនះដដល

និងមិនចះចប់

ប់ជួយដល់ការស

បាយ និងផនការយុទ្ធសា
ទាំង

តស្ថិត

តមានលក្ខណៈដាច់

កសួងជំនាញ។ យន្តការសាប័នស
លន

ើន

ទដ៏ចម្បង

ពលរបៀបរបបការិយាធិបតយ្យ
លន

យមានការចូលរួម បាន

ប់ការចូលរួមកាន់តទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៍

ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តង ការស

កសាង

ងធនធានទឹក

យដុំ

ដល់ការស្វងរកចីរភាព
តាមដនសមត្ថកិច្ចន

ួល និងសហ

តិបត្តិការ ក្នុងការ

ូវមានជាចាំបាច់ ដើម្បីជៀសវាងការកើតមាន

ទើសគា ដូចជា ផលប៉ះពាល់បនាប់បន្សំនអន្តរាគមន៍ជំរុញការបន្សុំា

ជាដើម។ បណា្ខញនានា អាចដើរតួនាទីជាសានឆ្លងកាត់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការ គានដំណើរការផ្សងៗ
ជួយគាំ

ដល់ការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជំរុញការផាស់ប្តូរ ហើយ

ជួយជំរុញដល់សកម្មភាពបន្សុំាជាសមូហភាព។
រក ឲ្យ

ការ

ប់

ងក្នុងមូលដាននូវធនធានធម្មជាតិក្នុង

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី មានភាពធន់ល្អ។ ការ

តសំខាន់បំផុត ដើម្បីរក សវា
ងដល់ ឬជំនាញ

ប់

ព័ន្ធអកូឡួសុី

ន់ អាចមាន

សិទ្ធភាពដូច

ជន៍រយៈពលវងក្នុងការបន្សុំា និងចីរភាព

ស

ប់ការបន្សុាំ ដរ

ប់

ន់ អាច

តជាកតាដ៏សំខាន់មួយនការ

ងធនធានធម្មជាតិផ្អកលើសហគមន៍

ះសាប័នរដ្ឋមិនមានធនធាន លទ្ធភាព

ជាជន និងកុមនានាដលមានផល

ះទ។ ចំណះដឹងក្នុងមូលដាន ក៏សំខាន់

ក្នង
ុ
ព័នសង្គ
្ធ
ម-អកូឡស
ូ ក
ីុ ង
ុ្ន តំបន់ (Lebel et al. 2013)។ ទំនាក់ទន
ំ ង

យនឌ័រ ក៏សំខាន់ដូចគា

ះជារឿយៗ

យសារសដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់

ឡើង

ប់

ុក

ពលមានទំនុកចិត្ត

សាបត្យកម្មបបមានស្នូល

ប់កសិកម្ម តិចជាងបុរស។

មុខ ហើយឱកាសយកបច្ចកវិទ មក

ដូច្នះគួរមានតុល្យភាពមួយចំនួន

កម និងពីកមឡើងលើ ដើម្បី

្តីទទួលបានទឹកស

ះ

ើនអាចសម

ើបានលឿន ក៏រីកធំ

រវាងការផ្តួចផ្តើមគំនិតអនុវត្តអភិបាលកិច្ចបបពីលើចុះ

យការបន្សុាំ
បល្អ។
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នឹងសន្ទះុ និងសមាធថ្មៗ
ី ។ ក្នង
ុ ករណីនះ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ក្នុងកិច្ច

ឹង

ងញាុំងឱ្យអភិបាលកិច្ចមានលក្ខណៈស

វិស័យធនធានទឹក
អភិវឌ្ឍ។

កម្ពុជា

ូវគិតគូតដល់ភាពសម្បូរបបន

ព័ន្ធន

ប់

ប់គា

បាយ

ឬគណបក្សន

ះ

ទសកំពុង

ត។ ក្នុងរដ្ឋផ្សងៗទៀត ថាក់ដឹកនាំ និងបណា្ខសាប័ន ដូចជា កងទ័ព

បាយជាដើម ដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ (Malayang, Wasson and Tay

2009)។ តួអង្គមិនមនរដ្ឋ ដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការស្វងរកជ
និងក្នុងការជំរុញឱ្យមានការស

បន្សុំា។

ក្នុង

ក្នុងរដ្ឋមួយចំនួន គណនយ្យភាពពីលើចុះកមរបស់អាជាធរ កើតមានឡើងជា

សំខាន់ឆ្លងតាមការ

អភិវឌ្ឍ

និងមានការបន្សុំាក្នុង

ឧទាហរណ៍ជា

តួអង្គមិនមនរដ្ឋ

យគាន

ចចិត្តដលមានលក្ខណៈស

ើនក្នុងជំពូកនះ
ន

ើសផ្សងទៀត ស
ប់

ប់គា

ប់ការ

និងមានការ

បានបងាញច ស់ពីសារៈសំខាន់នទីភាក់ងាររបស់

លនូវសារៈសំខាន់ដលរដ្ឋកំពុងមានក្នុងការបន្សុំា (Jordan

and Huitema 2014)។ ក្នុងពលជាមួយគា ការកលំអលើអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកតមួយមុខ

អាចធ្វើបាន

ឹមតប៉ុណ្ណះ

កំហិតកំណត់

ះកង្វះខាតផ្នកសាប័ន និង

ើនណាស់។

ការជជកដញ

លពី

សិទ្ធភាពនអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក ក្នុងពលមានការ

អាកាសធាតុ អាចផ្តុំគាជាទស្សនៈ

ប

កួត

ឈមចម្បងថាជាការមានដំណើរការ

ការរីកច

ើន

និងការរចនារៀបចំសាប័នល្អ

ដល់របៀបរបបអភិបាលកិច្ចមួយ

ជួយ

កដនិយម ស្ថិតច

ង់សាប័ន និងដំណើរការមានអ្នកពាក់ព័ន្ធ

បកាប់

យអ្នកមានអំណាច

ះរវាងទស្សនៈទាំងពីរនះ

យផល និងការស
កបខ័ណបាន

ជាមួយទស្សនៈបប
សាប័នសម

ប

សាប័នកពីរដ្ឋ

ុះស

ើ

ផល

ួលគា។
ពី

ក

អភិបាលកិច្ច

ដល់ការលចក

ជន៍ច

កប

ុះក្នុងសដ្ឋកិច្ចន

បាយទឹក

យមិនមើលរំលងប

និងសារៈសំខាន់នយន្តការ

ះបីជាកបខ័ណនះ គបានបង្កើតឡើងដើម្បី

ព័ន្ធផនដី (Biermann et al. 2010) ដលរួមមានកិច្ច

្តពីកមឡើងលើដរ។

បគា

លើសកានុពលនសាបត្យកម្ម

យសមធម៌

ិតរវាងរដ្ឋនានាក្តី ការបូកសរុបញនះ បងាញថាវាក៏មាន

វិធីសា

មុខបាន បើសិនមានកាលៈទសៈ

ះបានយកចិត្តទុកដាក់

គណនយ្យភាពផ្លូវការ និងមិនផ្លូវការ។
ប

ៀបធៀប

ស់ក្នុងការសិក នះ ដើម្បីរៀបចំលទ្ធផលរកឃើញផ្សងៗ វា

កដនិយម

ដើម្បីគាំ

ើនជាង។ ទស្សនៈទី៣

យទទួលសា្គល់ពីតុល្យភាព

នអំណាច ប៉ុន្តមានទំនុកចិត្តថា ការងារអាចជឿនលឿន

អំ

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីក្នុង

លើកដាស ប៉ុន្តក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តង មានការកញ

ជំទាស់ ការគចវស និងការដណ្ណើម
បប

ង់ដល់ពី

ដលនឹងនាំឲ្យមាន

ឈមចម្បងថាជាភាពខុសគាក្នង
ុ សិទអំ
ិ្ធ ណាច

ដលលំបាក ឬមិនអាចបងចកឡើងវិញ។ កំណទ
ុះ មានមានភាពទាក់ទាញខាំង

ួល

ជងគា ៣យា៉ង។ ទស្សនៈបបវិជ្ជមានមើលឃើញ

មូលដាន។ ទស្សនៈបបអវិជមា
្ជ នមើលឃើញប
ច

ជាធិបតយ្យដ៏សំខាន់ បានដាក់

ជន៍ស

ម

ៀង

តលើ
ើន

ប់ការងារអនុវត្តតាម

ការបូកសរុប និងភស្ដុតាងដលវាផ្អកលើ គឺមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួន។ ម ៉ងទៀត

ការសិក ជា

ើន បានសន្និដានពីត

ងតាមបរាជ័យន

សំខាន់ស

ព័ន្ធមាន

ប់

ូវការនូវការផាស់ប្តូរ ជាពិសស

ក្នុងអភិបាលកិច្ច

ក្នុងការមានលក្ខណៈផ្សងៗដល

ឹស្តីពន្យល់ថា

យ

វា

ប់ការបន្សុំា និងសមធម៌។ ម ៉ងទៀតភស្តុតាងដលបងាញថា ការមានលក្ខណៈ
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បបនះវាសំខាន់

គឺមាន

ឹមតការ

ៀបធៀបពីរករណី

ដលតាមពិតវាខុសគាខាំងណាស់។

ការសិក មួយចំនួនតូច បានធ្វើការជាមួយករណីមានសំណាកធំៗ ដលអាចឱ្យគធ្វើវិភាគស្ថិតិ
មួយចំនួន។ ប៉ុន្តទាំងអស់នះ សុទ្ធតខ្វះខាតនូវការវាស់វងអាចបត់បនបាន ដលអាច

ៀប

និងមិនមនការវាស់វង

ជា

ធៀបជាមួយការសិក ផ្សងទៀត។ ការសិក ស្ទើរតទាំងអស់
ជា

យផាល់នូវផលប៉ះពាល់

ើនក្នុងការព យាមវាស់វងពីលទ្ធផល។

ដលលក្ខណៈជាក់លាក់ផ្សងៗន
ចាប់អារម្មណ៍ ដូចជា ភាពធន់ន
បាន។ ដូច្នះ

កលំអលទ្ធផលន

តមានត

មធ បាយល្អៗស

សរុបមក

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

ូវការនូវការ

វ

ក្នុង

ព

ប់ពលអនាគត។ ការព

វាជះឥទ្ធិពល

លើលទ្ធផលដលគួរឲ្យ

ឹងអភិបាលកិចធនធា
្ច
នទឹក ដើម្បីឲ្យ

ង់វិមជ្ឈការ មានអម

្ខយ និងខ្សទទឹង។

ឹងគណនយ្យភាពនអាជាធរ

ប់ក

កផ្លូវការ ។

កលំអនីតិវិធនា
ី នា សំ

យយន្តការផ្សងៗ ដើម្បីរក ការស
ិត តាមរយៈយន្តការច

ប

ុះទាំងផ្លូវការ និង
ក្នុងការពិភាក លើ

ចចិត្តទាក់ទងនឹងធនធានទឹក ដើម្បីឲ្យការលចកទឹកមានសមធម៌ ការទទួល
យនឌ័រ។

ការបង្កើនភាពអាចបត់បននវិធានច ប់ និងនីតិវិធី វាជួយព
ពីសង្គម

ដើម្បីអាច

និងការភាក់ផ្អើលផ្សងៗ។

ះ

ការទទួលសា្គល់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់
អភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ដល់

ព័ន្ធសង្គម-

ល
ួ អាកាសធាតុ និងសានភាពតឹងតង

បង្កើនភាពតំណាងនថាក់មូលដាន

បានទឹកមានយុត្តិធម៌ និងមានការគិតគូរពីប

រៀនសូ

យផាល់ពីបបបទ

ទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ទំនងមានរួមបញ្ចូល ៥ចំណុច ដូចខាងកម។

ួលល្អតាមខ្សប

ការស

សចក្ដីសន្និដាន

កដ

ឹស្តី ការវកញក ហតុផល និងភស្តុតាងជាក់ស្ដង អាចផ្តល់គំនិតពី

 ធានាថា កំណទ
ស

មានភាពមិន

វបន្ថមលើការលើកមតិផ្សងៗពីកតាដលជួយ

អកូឡស
ូ ក្ន
ីុ ង
ុ មូលដាន អាចធន់បានល្អជាងមុននឹងការ
ផ្សងទៀត

ដូច្នះ

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីក្នុងមូលដានជាដើម គឺពិបាកនឹងទាញយក

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចទឹក។

ការគួបផ្សំគានូវ

ះទ

តលើសូចនាករនសមត្ថភាព

ជាជនងាយរង

ឥទ្ធិពលនផល

កញចាក់ឫស។

ជាពិសស

យបានកាន់តមាន
តួអង្គមិនមនរដ្ឋ

ីកឱកាសស

ប់ការ

សិទ្ធភាពលើការផាស់ប្តូរ

និងបណា្ខញសង្គម

ក្នុង

បបបទដលពួកគអាចជួយផ្តល់សិទ្ធិអំណាច

ះជាងគ ឬអាចជួយពិនិត្យតាមដាន និងបងាញឲ្យឃើញនូវ

ជន៍ផ្សងៗដលមានអំណាចខាំង មានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ និង
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កសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតប

ដើម្បីស

ចបាននូវ

នឹងផលប៉ះពាល់ការ

សិទ្ធភាពការ

ើ

ស់ទឹក

ួលក្នុង

ព័ន្ធធម្មជាតិ

ើនក

និង

ិត ក្នុងការ
ព័ន្ធមនុស្ស

និងលទ្ធភាពទទួលបានធនធានទឹក

អាចទុកចិត្តបាន និងមានសមធម៌ (Institute on Governance 2015)។

"អភិបាលកិចកំ
្ច ណត់ថា តើនរណាមានអំណាច តើនរណាជាអ្នកស

ផ្សងៗ បងាញពីគំនិតឲ្យគដឹងឮតាមរបៀបណា និងតើកំណត់
សាប័នដលរាប់បញ្ចូលទាំងវិធាន និងនីតិវិធីដលមានប

ឬបទដានសង្គម
តាម

ល

របស់អង្គការ និងយុទសា
្ធ

លការណ៍ណនាន
ំ សាប័នខ្លួនប៉ុ

គុណភាពនការចូលរួម, ការស
(Pech 2010)។

ះ

ក់

ន់

ចចិត្ត តើអកពា
្ន
ក់ពន
័ ្ធ

ូវបានបក

ណា" (Institute on Governance 2015)។ អភិបាលកិច្ច មិនមន

ប់

យតាមរបៀប

ឹមតជារចនាសម្ព័ន្ធ និង

ក្នុងច ប់ និង

លន

បាយ

របស់
្ត
រដ្ឋនិងតួអង្គដលគួរអនុវត្តសកម្មភាព

ះទ (Young 2000a) ហើយវាថមទាំងជា

ចចិត្ត និងការអនុវត្តរួមគា, គណនយ្យភាព និងការរៀនសូ ផង

៧.១.១ អភិបាលកិច្ចផ្នកសន្តិសុខទឹក និងភាពធន់
ការ

នវិធីសា

តជាសាកលលើ សន្តិសុខទឹក បានប

្តបន ំុ និងរួមបញ្ចូលគា ស

ប់ការ
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ប់

ក់ពីភាពចាំបាច់ដលមិនធាប់មានពីមុនមក
ងទឹកដលរួមមាន វិទ សា

្តផ្នកបរិ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

សាននិងកសិកម្ម វិស្វកម្មធនធានទឹក

លន

2012)។ សន្តស
ិ ខ
ុ ទឹក ជាពិសស ទឹកសាបស
និងការ

ើ

បាយនិងច ប់បរិសាន (Cook and Bakker

ប់វស
ិ យ
័ កសិកម្ម ការនសាទ ផលិតកម្មសត្វចិញម
ឹ្ច

ស់តាមផ្ទះ គឺជាសមាសភាគសំខាន់បំផុតស

ប់សន្តិសុខស្បៀង។ សន្តិសុខទឹក

ជួយការពារបុគ្គល និងសហគមន៍ ជាពិសស កសិករ និងអ្នកនសាទដលពឹងផ្អកលើ
កសិកម្មទឹកភ្លៀង និងធនធានធម្មជាតិស

រង

ះ។

សមត្ថភាពបន ំុ

នឹងការ

ក្នុង

ប់ជីវភាពរបស់ពួកគ (UNDP 2013)។

ជាកតាសំខាន់ដលអាចជួយកសាងភាពធន់

សមត្ថភាពបន ំុ

សំ

ួលរូបវន្ត (ជលសា

លើសមត្ថភាពក្នុងការ

ព័ន្ធសង្គម និងមនុស្ស (ការ

ប់

ង

និងកាត់បន្ថយភាពងាយ

និងជះឥទ្ធិពលលើភាពធន់

្តទំនប់ទឹក និងការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធ) ការ
ើ

ស់ទឹក និង

ព័ន្ធ

ប់

ងទឹក) និងការ

ព័ន្ធធម្មជាតិ (លំហូរទឹក និងរបាយទឹកភ្លៀង) ដលប៉ះពាល់ដល់អត្ថិភាព និងត

(Eastham et al, 2008)។ ហតុនះ បន ំុបានកាយជាយុទ្ធសា
កាន់តសំខាន់
គ

ឡើងជុំវិញប

នឹង

ព័ន្ធ

ះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងការ

្តព

ួល

ួលក្នុង

ូវការទឹក

ឹងភាពធន់ និងចម្លើយតប

ួលអាកាសធាតុ។

ងអភិបាលកិច្ច ព័នផនដី
្ធ
ដលជាកម្មវិធី

វ

វរយៈពល ១០ឆាំ

ខាងការវិភាគចំនួន ៥ គឺ៖ សាបត្យកម្មនអភិបាលកិច្ច

វូ បានរៀបចំ

ព័ន្ធផនដី, ទីភាក់ងាររដ្ឋ

និងមិនមនរដ្ឋ, ភាពបន ំុនយន្ដការ និងដំណើរការអភិបាលកិច្ច, គណនយ្យភាព និងភាព
ច ប់, និងរបៀបបងចក និងលទ្ធភាព

ើ

ស់អភិបាលកិច្ច

ព័ន្ធផនដី (Biermann 2007,

Biermann et al. 2009 cited in APN 2011)។ លើសពីន ះទៀត យុទ្ធសា

បានសង្កត់ធ្ងន់លើ ៤
ពីប

ខាងការវិភាគ

ធានបទ ពាក់ព័ន្ធ

និងស

ចំណះដឹងបទដាន និងមា
ក

ប់យល់ដឹងរួម

ើនវិស័យ ដលមានសារៈសំខាន់ស
ពីអភិបាលកិច្ច

ដាន (APN 2011)។

ិតអន្ដរជាតិ ការបង្កើត

ធម្មជាតិជាសាកល តងមានភាពច
អភិបាលកិច្ចទឹកល្អ កំណត់

លការណ៍ស

ូងច

ស។

ប

ព័ន្ធផនដី៖

្ត

វ

ប់ការសិក

វ

តួនាទីនអំណាច

ប់ ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចធនធាន

ះយា៉ងណាក្តី

យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ន អង្គការសហ

លការណ៍ស្នូលស

ប់

ជាជាតិ (UNDP 1997)

ូវបានគទទួលសា្គល់ជាសាកល (Graham, Amos and Plumptre 2003)។

លការណ៍

ភាពធន់ផ្នកសង្គមអកូឡូសុី (Simonsen, Biggs and Schlüter 2014) ផ្អកលើ

លការណ៍

អភិបាលកិច្ចទឹកល្អរបស់ បណា្ខញតំបន់អាសុីបា៉សុីហ្វិក (APN 2011) និង
ខាងលើទាង
ំ នះ។ ដូចដលគឃើញ
លការណ៍ទាំងនះ តងត

ដល់ក

ិតណា

ក្នង
ុ តារាង៧.១

ួតជាន់គា។ ការអនុវត្តតាម

ពលដាក់ចល
ូ តាមកម
ុ
ធានបទ

Governance 2015)។

និងលទ្ធផលនការយកអំណាច
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ះ

លការណ៍ទាំងនះ ផ្តល់លទ្ធផលល្អ

ះ គឺវាផ្អកលើបរិបទសង្គម។ អ្វីដលសំខាន់

ទាំងលទ្ធផលនអំណាច

លការណ៍ដើម្បី

ើ

លការណ៍ទាំងនះ
ស់

(Institute

តលើ
on

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

តារាង៧.១៖

លការណ៍អភិបាលកិច្ចទឹក និងភាពធន់

លការណ៍អភិបាលកិច្ចទឹកល្អ

លការណ៍អភិបាលកិចទឹ
្ច កល្អ

របស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍

អង្គការសហ
១. ភាព

ច

្តីទាំងអស់

ក្នុងការធ្វើសចក្តី

យផាល់ ឬតាមរយៈ

សាប័នអន្តរការី
ុះស

ឲ្យ

 ការស

 អន្តរកម្ម និងការស

បច ប់

បស

ួល

 ភាព វូ គារវាងសាបត្យកម្មសាប័ន
នឹង

ព័ន្ធសង្គម និងអកូឡូសុី

២. ភាក់ងាររដ្ឋ និងមិនមនរដ្ឋ

 ការណនាំ ដើម្បីការមូលមតិគា៖
ស

១. រចនាសម្ព័ន្ធ

ួលការយល់ឃើញខុសគា

ជាការមូលមតិគា

ចចិត្ត ផ្អកលើព័ត៌មាន៖

ក្នុងរយៈពលវង

៣. ការបន្សុំា នអភិបាលកិច្ច

ដំណើរការ

 ការរៀនសូ

សិទ្ធភាព និង

តួអង្គមិនមនរដ្ឋ

 ភាពបត់បន

សិទ្ធផល៖ បង្កើត

នូវលទ្ធផលសម
យ

ើ

សើរបំផុត

ប តាមត

ូវការ

ស់ធនធាន ឲ្យបាន

៣. គណនយ្យភាព

 គណនយ្យភាព៖ ការស

ូវមានគណនយ្យភាពចំ

ះ

យផាល់ ស

ប់

ថាក់លើ និងថាក់កម

 តមាភាព និងការ

៥. វិធីបងចក និង

បួន

ធានបទពាក់ព័ន្ធ

 ចំណះដឹង
 មា

ប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ

 សមធម៌៖

គានភាពលម្អៀង

 ការ

មាន

ប់

ងជ

ឹងអនុវត្តន៍

ព័ន្ធសង្គមអកូឡូសុី

ដើម្បីធានានូវការងើបឡើងវិញ
កយការរំខាននានា

 ការ

ប់

ងការ

ួលយឺតៗ

និងការឆ្លើយតប ដើម្បីធានាថា
ម និងអកូឡូសុី
ព័នសង្គ
្ធ

ត

មានរូបរាង និងដំណើរការ

មទាំង

ដើរទាន់ការផាស់ប្តូរឆាប់រហ័ស
ក្នុងពិភព

ក

 ការជំរញ
ុ
ព័នបន
្ធ
ដ
ុំ លស្មគ
ុ សាញ
យគិតគូរដល់ការស្វងយល់ពី

ទំនាក់ទំនង

យថាមពល

កប

 ភាពឯករាជ្យ និងអន្តរកម្មដ៏សគ
ុ្ម សាញ
ក្នុង

ព័ន្ធ

ភាពធន់ន

 ព

ះ ដើម្បីព

ឹង

ព័ន្ធ

ដើម្បីលក
ើ កម្ពស់

ុះមុខនចំណះដឹង និង
ធន៍ក្នុងការ

ប់

ង

ីកការចូលរួម ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ ដើម្បីកសាងទំនុកចិត្ត
និងភាព

សចក្តីស

កលំអ ឬរក នូវសុខុមាលភាពខ្លួន
ូវព

ងការភាប់ទំនាក់ទំនង

និងបន្សុំា

ប់គាមានឱកាសដើម្បី

យុត្តិធម៌ និង

ើនវិស័យ

ប់

និងអន្តរកម្មរវាងសមាសភាគន

បទពិ

ួតពិនិត្យ

 នីតិរដ្ឋ៖ កបខ័ណច ប់គួរមាន

ស់

ព័ន្ធនានា

ភាពច

ដាន

ួលដល់

ការស្វងយល់ និងការ

៤. ភាពយុត្តិធម៌

ើ

ន

 ជំរញ
ុ ការរៀនសូ

 បទដាន

ស់បាន

ភទផ្សងៗ និងទសភាព

៣. ការបន្សុំា និងការរៀនសូ

ូវផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបាន

ន់ ដើម្បីស

ួតពិនិត្យ

ព័ន្ធផនដី

 អំណាច

 តមាភាព៖ ដំណើរការសាប័ន

ហើយ

បច ប់

 ភាពយុត្តិធម៌ផ្នកលទ្ធផល

ជាលក្ខណៈសាប័ននានា
ើ

ះ



អភិបាលកិច្ច

សាធារណៈជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

និងព័ត៌មានអាច

គណនយ្យភាព និងភាព

 ភាពយុត្តិធម៌ផ្នកនីតិវិធី

ចចិត្ត

ួមតួអង្គនានា

ព័ន្ធចំណះដឹង កុមវប្បធម៌

 ការ

 ការឆ្លើយតប៖ ព យាមអនុវត្តការងារ ៤. យន្តការ និងដំណើរការន


និងការប

ុះគា

 ធនធាន និងលទ្ធភាពទទួលបាន
 ការសហការ និងគិតបញ្ចូល

ដើម្បីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

 ការថរក នូវភាពច

២. ការភាប់ទនា
ំ ក់ទន
ំ ង និងការពាក់ពន
័ ្ធ

អភិបាលកិច្ច

ថាក់ដឹកនាំ និងសាធារណជនមាន

២. ការបំពញការងារនសាប័ន និង

១. ការចូលរួម និងការអើពើ

 សមត្ថភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធ

ព័ត៌មាន និងជំនាញឯកទស

ទស្សនៈទូលំទូលាយ និងការបន ំុ

ប់ភាពធន់

ផ្នកសង្គមអកូឡូសុី

អាសុីបា៉សុីហ្វិក

បច ប់ និងសំឡង

មានសំឡង

លការណ៍ស

របស់បណា្ខញតំបន់

ជាជាតិ

 ការចូលរួម៖ បុរស និង
ស

កម្ពុជា

បច ប់ ស
ចចិត្ត

ប់ការធ្វើ

៤. អភិបាលកិច្ចពហុមណល
 ការជំរុញ

យ

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

ពហុមណល ដលមានអង្គភាព
ប់

ះ៖ ការការពារ

ងច

ុះមុខ ដើម្បីបង្កើន

សកម្មភាពរួមគា

សិទ្ធភាព និងទាន់ពលវលា

តបនឹងការ

ក្នុងការឆ្លើយ

ួល និងការរំខាន

ភព៖ Institute on Governance 2015; APN 2011; Graham, Amos and Plumptre 2003; Simonsen,
Biggs and Schlüter 2014 ។
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អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

៧.១.២ សំណួរ

វ

វ

ជំពក
ូ នះ ឆ្លយ
ើ តបនឹងសំណរួ

វ

វសំខាន់ៗ៖ តើអភិបាលកិចកា
្ច រ

ល
ួ អាកាសធាតុ

និងអភិបាលកិច្ចទឹកនាពលបច្ចុប្បន្ន មានសានភាពដូចម្តច ហើយតើការរៀបចំ និងអន្តរកម្មក្នុង
ប់ អាចកលំអរបៀបណា ដើម្បីទប់ទល់នឹងការ

សាប័នមាន

ួលក្នុង

ព័ន្ធមនុស្ស និង

ធម្មជាតិ ដលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទឹក? ជំពូកនះ ព យាមជាពិសសឆ្លើយតបនឹងអនុសំណួរ
ដូចខាងកម៖

តើចម្លើយតប ផ្ន កអភិបាលកិច្ច (រាប់បញ្ចូលទាំង ការរៀបចំសា ប័ន ចម្លើយតបផ្ន ក



លន

បាយ និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព) ចំ

ះការ

អ្វខ
ី ះ្ល ហើយតើអជា
ី្វ សមត្ថភាពបន ុំ និងភាពងាយរង

ួលនធនធានទឹកមាន

ះបង្កឡើងពីការ

ល
ួ

ះ?

តើធ្វើដូចម្ត ច ដើម ្បីឲ ្យអភិបាលកិច្ចមានភាពធន់ល្អ ហើយតើអភិបាលកិច្ចបច្ចុប ្បន្ន





ខុសប្លកគាយា៉ងណា ពី

ឹស្តីភាពធន់ និងបទពិ

តើលក្ខខណ អ្វីខ្លះ

ដល់

នាំ

សិទ្ធភាព និងសមធម៌

និងក

៧.១.៣ វិធីសា

ិតនការ

ប់

ធន៍របស់

ទសដទទៀត?

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

មទាំងភាពងាយរង

ងទឹក ដលកើតចញពី

កប

យចីរភាព

ះ/សមត្ថភាពបន្សុំា តាមពលវលា

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច

ះ?

្ត និងដនកំណត់

ទិន្នន័យបឋម

ូវបាន

មូលពី សមាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ (KIIs) ការពិភាក តាម

កុមស្នូល (FGDs) និងការសង្កតរបស់អ្នក

វ

វ

តាមឃុំចំនួនបី ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងបី

ផ្សងគាដលបានសិក ។ FGDs និង KIIs បានអនុវត្តឡើង ជាមួយសមាជិកមកពីសហគមន៍
កសិករ

ើ

ស់ទឹក (សកបទ) ចំនួនពីរៗ ក្នុងឃុំដលបាន

សហគមន៍ (តួអង្គរដ្ឋ មិនមនរដ្ឋ និងកផ្លូវការ)

ើសរីស និងជាមួយថាក់ដឹកនាំ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី។ សមាសន៍ និង

ការពិភាក នះ អនុវត្តឡើងដើម្បីស្វងយល់ពីទស្សនៈរបស់អ្នកចូលរួម ស្តីពីសានភាពបច្ចុប្បន្នន
អភិបាលកិច្ច និងមធ បាយកលំអភាពពាក់ពន
័ របស់
្ធ
វា ទាង
ំ ផ្នកវិសាលភាព ទំហំ និងគុណភាព។
ឃុំ និងសហគមន៍កសិករ

និងភាពងាយរង
ះរាំងស្ងួត។

ះ

នឹង

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

សមាជិក FWUC

និងកុម

ឹក ឃុំ

ពាំង

និង

ើ

ស់ទក
ឹ

វូ បាន

ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ

បក ក្នុងឃុំ

ជាពលរដ្ឋ

មូលដាន

ក្នុងឃុំ

ូវបាន

កបនាយ

តំបន់ទំនាបលិចទឹក ងាយទទួលរង
ប់សហគមន៍

ទឹកជំនន់

និង

ូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹង

កបនាយ។

តំបន់ខ្ពង់រាប។
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ើសរីស

ូវបាន

ះតំបន់ខង់
្ព រាប និងទំនាបលិចទឹកទន្លសាប។ ទីតាង
ំ ភូមសា
ិ

លក្ខណៈផ្ទុយគា ស

្ត និងសណា្ឋនដី

កបនាយ, FWUC តាំងកសាំង ក្នុងឃុំតាំងកសាំង

រងផលប៉ះពាល់ពីទំនាស់ទាក់ទងនឹងទឹក។ ឃុំ

សហគមន៍

ជាពិស ស

បាក់ ក្នុងខត្ដកំពង់ឆាំង KIIs និង FGDs

រួមជាមួយនឹងអង្គការសហគមន៍ (CBOs) ចំនួនពីរ
ច

ស
ើ រីសផ្អកលើភូមសា
ិ

FWUC

ើសរីស

ទាំងពីរនះ

យសារពួកគបាន
យសារវាស្ថិត

នះ
្ត
មានសារៈសំខាន់ ពី

ះពីទឹកជំនន់ជាង

ះ

ះរាំងស្ងួត ប៉ុន្តវាមាន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ជាមួយនឹងសមាជិក

ធិ៍សាត់ ក្នុងខត្ត

FWUC

ដំណាក់អំពិល

ក្នុងឃុំសាយដូនកវ និងជាមួយកុម

FWUC ដំណាក់អព
ំ ល
ិ
និងកំបាង
៉

និងខាងកមរៀងគា។
ភាគខាងត្បូងន កុង

រង

កម្ពុជា

ឃុំសំ

ធិ៍សាត់ KIIs និង FGDs

ឹក ឃុំ និង
វូ បាន

ង

ជាពលរដ្ឋ

ស
ើ រីស

ស្ថិត

ះរាំងស្ងួតញឹកញាប់។

ក្នុងមូលដាន ទល់នឹងប

្តខុសគ

កុម

ឹក ឃុំ និង

មួយក្នុងចំ

មគ

ជាពលរដ្ឋ

រលួស អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកឯកជន ចូលរួម
ទឹកជំនន់ស្ទើរពញមួយរដូវវស ។

រដូវ

ំង និងកូនរដូវ

ស
ើ ដ៏សម

និងអនុសាសន៍

ង

ងអភិបាលកិច្ច
ើ

ប់ការសិក

ូវបានធ្វើឡើងជាមួយនឹង

ច

ព។

ប់

ងធារាសា

គ

ក្នុងការចកចាយទឹក។ ឃុំ

ឈើ ជលផល បរិសាន និងការ

លទ្ធភាព

ប ស

ូវបានបងាញ

ងធារាសា

តជុំ ទទួលរងនូវ

ក្នុង

្ត

ុកដលរងផលប៉ះពាល់

្ដ

ះ

សិកា្ខសាលាថាក់ខត្ត

និង

យមានអ្នកចូលរួមមកពីទីភាក់ងារខត្ត និងថាក់ជាតិក្នុងវិស័យជា

លទ្ធផលសិក

ំងក្នុងរដូវវស

តជុំ។ ស្ទឹងជីនិត ជាគ

មូលថ្លសវា

និង

៧.២ លទ្ធផលសិក

៣០គីឡូម៉

កម្ពុជា ដលដំណើរការជាចម្បង ផ្អ កលើកមា ំង

យមានអ្នកចូលរួមមកពីតាមភូមិឃុំ

ថាក់ជាតិ

គ

វ

ខាងលើ

យឡក។ តំបន់នះតងទទួល

អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។

មូលដាន ក្នុងឃុំ

ទំនាញផនដី ហើយដល FWUC អាច

វ

ង។

ុកកំពង់ថ្ម និង FWUC រលួស ក្នុងឃុំអូរគន្ធរ និងជាមួយ

ងមួយចំនួនតូច

លទ្ធផលនការ

កំបា៉ង

ក្នុងមូលដាន ក្នុងឃុំសំ

ផ្ទ រងទឹកភ្លៀងជីនិត ក្នុងខត្តកំពង់ធំ KIIs និង FGDs

សមាជិក FWUC ស្ទឹងជីនិត ក្នុងឃុំ

FWUC

យសារ ពួកគមានទីតាង
ំ

ឃុន
ំ ះ តង ឈមមុខនឹងកង្វះខាតទឹក ដលធ្វឲ
ើ ្យវាកាយជាជ

ពីសមត្ថភាពបន ំុ

និង

តំបន់ដីខ្ពស់ដលមានចមាយ

ធិ៍សាត់ និងមានភូមិសា

ះទឹកជំនន់រហ័ស និង

ក្នុងឃុំលលកស

ូវបានធ្វើឡើង

ឯសិកា្ខសាលា

ើន (ទឹក កសិកម្ម

ះមហន្តរាយ) និងរដាភិបាលខត្ត។

និងផលពាក់ព័ន្ធ
ូវបានបក

យ និងវិភាគ

យ

ើកបខ័ណវិភាគ បង្កើតឡើង

យ

ព័ន្ធផនដី៖ សាបត្យកម្ម ទីភាក់ងារ គណនយ្យភាព ការបងចកនិង

ស់ធនធាន និងការបន្សុំា។ មាតិកាន

បន្តិចបន្តួច ដើម្បីឲ្យសុីគានឹងសានភាពបច្ចុប្បន្ន

ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ។

ធានបទនីមួយៗ

កម្ពុជា និងដើម្បីជួយស

ូវបានកស

ួលដល់ការ

ើ

ួល

ស់

៧.២.១ សាបត្យកម្ម
សាបត្យកម្មស

ប់អភិបាលកិច្ចបរិសាន និងទឹក

សាប័ន គិតបញ្ចូលទាំងសំណុំនវិធាន និងនីតិវិធីដលប

ន

បាយ ឬបទដានសង្គម ជាមួយនឹងការ

និងអង្គការកផ្លូវការ។
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ូវបានពិនិត្យមើលពីក្នុង ទស្សនៈបប

ក់យា៉ងច ស់

តលើការរៀបចំស

ក្នុងច ប់ និង

ល

ប់តួអង្គរដ្ឋនិងមិនមនរដ្ឋ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

៧.២.១.១ ចម្លើយតបផ្នកអភិបាលកិច្ចនាពលបច្ចុប្បន្ន៖ សាប័ននានា
ការ

ួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍

លន

រដាភិបាលបានធ្វើការប្តជាចិត្តយា៉ងខាំង
ថាក់ធម្មជាតិ

យុទសា
្ធ

យុទសា
្ធ

ហើយរួមមាន
ការ

ក្នុងការ

យការផ្តល់សចាប័នលើ អនុស

្តសំខាន់ៗ និងឯកសារ

លន

្ត និងគំនត
ិ ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ ជា

មូលនិធច
ិ ណា
ំ
យ

ល
ួ អាកាសធាតុ

និងវិនិ

បាយ និងយុទ្ធសា
ះ

្តជាតិ បងាញច ស់ថា

យផលប៉ះពាល់នមុខស

្ញ

ះ

្ញ រជាតិ និងការទទួលយកនិងអនុវត្តផនការ
អន្ត

បាយ។

ន
ើ បានវិវត្តខ្លន
ួ ដើម្បីឆយ
ើ្ល តបនឹងការ
គខាងការ

ល
ួ អាកាសធាតុ,

កម្ពុជា (CCCSP), និងផនការយុទ្ធសា

តាមវិស័យចំនួន១៥។ វិធានការនានា ក៏

្តការ

ល
ួ អាកាសធាតុ

ផនការយុទសា
្ធ

ួលអាកាសធាតុ

ូវបានអនុវត្តផងដរ ដើម្បីកលំអការស

្ត

បស

ួល

្ត "អនុវត្តតាមបបធម្មតា" ចំ

ះ

ឆ្លងកាត់វិស័យនិងទីភាក់ងារនានា ការចូលរួមជាសាធារណៈ និងសុខដុមនីយកម្មនសកម្មភាព

ដលទទួលបានមូលនិធិពីអន្តរជាតិ។

ទសកម្ពុជាបានទទួលសា្គល់យា៉ងច ស់ថា វិធីសា

ប

ួលអាកាសធាតុ គឺមិន

ឈមនការ

ការកំណត់អាទិភាពនយុទ្ធសា
នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

លន

បាយល្អត
ិ ល្អន់បុ៉

និងកិច្ចខិតខំ

ឹង

ប់

ន់ទ។ ចំណុចនះ មានប

្តបន្សុំាតាមវិស័យ។

ះយា៉ងណាក៏

ក្នុង ផនការអភិវឌ្ឍជាតិ មិន

ងអស់ពីកមាំងកាយចិត្ត ទាំងថាក់ជាតិ និងថាក់តំបន់

ជាមួយនឹងការ

ស់ CCCSP

ទូទាង
ំ វិសយ
័ ជា

ចំណុចនះ បាន
បញ្ចល
ូ

ើ

តើកន្លងណា

ដលសក្តិសមបំផុតស

តឯង។ មានសំណួរជា
បើ

ក្នុងការធ្វើផនការ

យុទ្ធសា

្តចតុ

តមិនមាន

ឬស

ប់ការប

ះមហន្តរាយ។

ួលអាកាសធាតុ គួរត

ប់ការអនុវត្តការបន ំុនះ

គក្នង
ុ ការអភិវឌ្ឍផនការយុទសា
្ធ

ក៏
្ត

ះ

យ ក៏មានភស្តតា
ុ ងតិចតួច

និងការស

ចចិត្តវិនិ

គថា ក់ជាតិ

ក្នុងលក្ខណៈសហការគា

តួយា៉ង

ួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់របស់វា

លើ

កម្ពជា
ុ
ជាប

ការ

ប់

ង

ឈមសំខាន់មួយ ដល វូ

ខាងក្នុង និងឆ្លងកាត់វិស័យ" (RGC 2013a, 10)។ ប៉ុន្ដ

បាយជាតិជាក់លាក់

បហានិភ័យ

ះមហន្តរាយ

និងថា ក់ក មជាតិ។

ណដំណាក់កាលទី៣ ឆាំ២០១៤-២០១៨ ទទួលសា្គល់ថា៖ "ប

លន

ូវបានដាក់

ក្នុងលក្ខណៈជាផនការដាច់

បភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋកិចសង្គ
្ច
មកិច្ច និង ព័នអកូ
្ធ
ឡស
ូ ីុ
យ

ួលអាកាសធាតុ

ប់ដរ ឬទ? ហើយ សិនបើមន
ិ ដាក់បញ្ចល
ូ ទ

បរិសា ននិងធនធានធម្មជាតិ និង ការ
ះ

បាយ

ើនផងដរ ទាក់ទងនឹងចំណាយនការអនុវត្តវា។

ះមានការវិនិ

ណាស់ ស្តីពីការប

លន

ទះកង្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់។

ន
ើ ដូចជា វិសយ
័ ទឹក កសិកម្ម និងការ ប់ ង

ក្នង
ុ ផនការអភិវឌ្ឍន៍ដលមាន

បការបន្សុំា

យមានការគាំ

ឆាំ២០១៣ ចម្លើយតបនឹងការ

ទជាសំណួរថា តើការបន ំុនឹងការ

ក្នុង

ូវការវិធានបទដាន និង

ះទ ប៉ន
ុ ្ដ ថមទាង
ំ
វូ ការការប្តជាចិតរឹ្ត ងមាផ
ំ ក
្ន

ខាងផ្នកធនធានមនុស្ស សាប័ន និងបច្ចកវិទ ដលតងជួប
កំពង
ុ អនុវត្ត

ឹមត

យ ការប

ក់

ះមហន្តរាយ

គាឡើយ (MOE 2014)។ ផនការយុទ្ធសា

ស

ប់

ះ

យប

ការ

ក្នុង ផនការអភិវឌ្ឍន៍

ល
ួ អាកាសធាតុ

ក្នុងលក្ខណៈរលូន

្តអភិវឌ្ឍន៍ថាក់ជាតិ (NSDP) ឆាំ២០១៤-២០១៨
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ទទួលសា្គល់ថា សូម្បី
ប

ក

បរិសាន និងការ

ះ ភាគ

ើនមិន

រួមគាក្នង
ុ ការ "ស
កប

ិត

លន

កម្ពុជា

បាយខ្ពស់បំផុត ក៏ការអំពាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្តីពី

ួលអាកាសធាតុ ដលជាអាទិភាពសំខាន់មួយក្នុងកបខ័ណអភិវឌ្ឍន៍

ឹ
ូវបានគយកចិត្តទុកដាក់ឡើយ។ ផនការនះ អំពាវនាវឲ្យមានកិច្ច ង
ះ្គ ទន្លសាប (និង ព័នទឹ
្ធ កផ្សងទៀត) និង
ជាជន

យចីរភាពរបស់

ជនបទ និងកសិកម្ម

កប

ឈើស

ប់ជីវភាពរស់

ង

យចីរភាព" (RGC 2013b)។

៧.២.១.២ សហ តិបត្តិការ និងការស បស ួល
វាជាការសំខាន់ ដល

អភិបាលកិច្ច

ក្នុងវិធីពីរយា៉ង៖

ដំណើរការអនុវត្ដពួកវា
កម្ពុជា

សមាសភាគជា
ើ

ភាពរលូនគារវាងយុទ្ធសា

ហើយនិងការស

2002b)។

បាន

ូវមានការគិតគូរពីអន្តរកម្មរវាងការរៀបចំសាប័ន និងសាបត្យកម្ម
បស

ួលក្នុងចំ

្ត

លន

មទីភាក់ងារសំខាន់ៗ

យមានការគិតគូរពីសង្គតភាព និងភាពរលូនគាផ្នក

ើនន យុទ្ធសា

យមានក

ខុសៗគា។ សមាសភាគដលមានការពាក់ព័ន្ធខាំងៗជាងគ មានបងាញ
អប់៧.១៖ ផនការសកម្មភាព និងយុទ្ធសា
កប

ផនការសកម្មភាពយុទ្ធសា
ឆាំ២០០៨-២០១៣

្តជាតិ (SNAP) ស

ប់កាត់បន្ថយហានិភ័យ

ផនការយុទ្ធសា

្តស្តីពី ការ

ួលអាកាសធាតុ

ផនការយុទ្ធសា

្តស្តីពី ការ

ួលអាកាសធាតុតាមវិស័យ (ស

របាយការណ៍ជាតិស
យុទ្ធសា

្តចតុ

ផនការយុទ្ធសា
លន
អំ

លន
យុទ្ធសា

ប់ការបន្សុំានឹង

្តជាតិស្តីពី ការអភិវឌ្ឍបតង ឆាំ២០១៣-២០៣០

ប់សន្និសីទអង្គការសហ

ងកាងស

ប់ពលអនាគត

ះមហន្តរាយ (DRR)

កម្ពុជា (CCCSP) ឆាំ២០១៤-២០២៣
ប់វិស័យចំនួន១៥) (២០១៣)

ជាជាតិ Rio+20 ស្តីពី ការអភិវឌ្ឍ

ណដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ និង

កប

យចីរភាព

សិទ្ធភាពដំណាក់កាលទី៣ ឆាំ២០១៥-២០១៨

្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆាំ២០១៤-២០១៨

បាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស ហកម្ម ឆាំ២០១៥-២០២៥៖ ការត

យផល

ង់ទិសទីផ រ និងបរិយាកាស

បាយជាតិស្តីពី ធនធានទឹក (NWRP) (២០០៣)
្តជាតិស្តីពី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យជនបទ ឆាំ២០១១-២០២៥
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ះ

ូវ

ិតលទ្ធផល

ទសកម្ពុជា ឆាំ១៩៩៨-២០០២

្តថាក់ជាតិ និងផនការសកម្មភាព ឆាំ២០១៤-២០១៦៖ ដើម

ឆាំ២០១២

បាយ

ះមហន្តរាយ និងការអភិវឌ្ឍ

យចីរភាព

ផនការសកម្មភាពជាតិស្តីពី បរិសានន

យុទ្ធសា

(Young

ខាងកម។

្តថាក់ជាតិនិងតាមវិស័យ ស

ួលអាកាសធាតុ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ការ

លន

ជាមួយនិង

្តអភិវឌ្ឍន៍តាមវិស័យ ផនការសកម្មភាព និងកម្មវិធីផ្សងៗ

ស់ និងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្សងៗគានការអនុវត្ត

ផនការយុទ្ធសា

បាយ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ការសង្កតឃើញសំខាន់ៗមួយចំនន
ួ បានពីការពិនត
ិ ្យមើលផនការ និងឯកសារយុទសា
្ធ

្ត

ទាំងនះ រួមមាន៖


យុទ្ធសា

្តផនការសកម្មភាព និងកម្មវិធីភាគ

ូវបានបង្កើតឡើងជាចម្លើយតប ឬ

តិកម្មតប

ើន ជាពិសស ស

នឹងការដាក់សមា ធឲ្យបំព ញ

កាតព្វកិច្ចអន្ដរជាតិ ហើយដំណើរការបង្កើតពួកវា តងជំរុញឡើង

ជាលទ្ធផល
ផ្លូវការ

ប់អន្តរវិស័យ

យមាស់ជំនួយ។

ពលសកម្មភាពដលទទួលមូលនិធិពីមាស់ជំនួយ

ូវបានបញ្ចប់ជា

ះ វាទទួលបានការពិនិត្យតាមដានបន្តតិចតួច ពីសំណាក់ទីភាក់ងារថាក់ជាតិ

ដលបានទទួលការចាត់តាំង។



ប

ការ

ល
ួ អាកាសធាតុជវី ច ះុ និងចីរភាពបរិសាន ជាប

ប៉ន
ុ ្ត ទំនល
ួ ខុស វូ លើការ ប់ ងប

រវាងទីភាក់ជា


យុទសា
្ធ

ពាក់ពន
័ ្ធ

ទាង
ំ នះ តង វូ បានបងចកដាច់ចញពីគា

ន
ើ ដលនាឲ
ំ ្យមានការអនុវត្តសកម្មភាព ត
ួ សុគា
ី រវាងកសួងនីមយ
ួ ៗ។

្ត និងផនការសកម្មភាពជាទូ

វូ បានអនុវត្តតាមរយៈការរៀបចំផ្សងៗគា

ដលតងស្ថត
ិ ក្នង
ុ ទ ង់ជា គណៈកមាធិការអន្តរកសួង កម
ុ
ក
ឹ

ក

និងកង្វះឧបករណ៍

ប់

ងសម

ប

ដើម ្បីធានាការបំព ញមុខងារ

គណនយ្យភាព វារារាង
ំ ដល់ សិទភា
្ធ ព និងចីរភាពនយុទសា
្ធ
ទាំង

ះ។ ទីភាក់ងារ

ួតពិនិត្យភាគ

បស

មុខ។

យុទសា
្ធ
ក្នុងក

ពា
្ត ក់ពន
័ ្ធ

ន
ើ វិសយ
័
និងផនការសកម្មភាពជា

ការស


មិនមានភាពជាក់ស្ត ង និងមិនអាចស

ូវបានទុកឲ្យ

ប់

ជ្ញជា

ប់

ង

ួតពិនិត្យបន្ត

ចបាន

គជ័យ

ើនពក,

ណនក្នុងសាប័ន។
យផ្នក

ព័ន្ធធ្វើផនការ និង

ព័ន្ធ និងសាបត្យកម្មសាប័ន

ើន បានវកញកពីសារៈសំខាន់នការស

ចបានភាពសុីគា រវាងការរៀបចំ

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី (Young 2002a; Folke et al, 2007; Ostrom

2010)។ ភាពសុីគាល្អរំពឹងថា នឹងព
ពីសន្តិសុខទឹក និងការ

ង, អាទិភាព

រួច, កង្វះការជឿទុកចិត្ត,

ួតពិនិត្យនិងវាយតម្ល (M & E) ថាក់ជាតិ អនុវត្តវា។

សាប័ន និងចីរភាពន

ប់

ឹងសមត្ថភាពសង្គមក្នុងការ

ងអភិបាលកិច្ចទឹក

ពហុដនសមត្ថកិច៖
្ច ច

ះ

និងទីភាក់ងារជំនាញមួយចំនួន

ប់

ងភាពធន់។ ការពិភាក

កម្ពុជា និងក្នុងអនុផ្ទរងទឹកភ្លៀងនទន្លសាប

ូវតគិតគូរពីទស្សនៈខុសប្លកគា និងចំណូលចិត្តផ្សងៗជា


ច

ួលនិងកិច្ចសហការទន់ខ យ និងភាព

បស

៧.២.១.៣ ភាពសុីគារវាង
អ្នក

និង

ិតទាប ទាំងក្នុងពលអនុវត្ដនិងពលតាមដានបន្ត។ ហតុផលនានា រួមមាន

ក្នុងករណីមួយចំនួន ការវាយតម្ល

ការ

ួល និង

ន
ើ
ស

សមត្ថភាពខ យ ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចកទស និងការ
ល

មាន

្ត និងផនការសកម្មភាព

ើន មានសមត្ថភាពខ យ ក្នុងការ

ការបងចកថវិកា និងការធានានូវការអនុវត្តតាម ការស



និងលខាធិការដាន

តាមកសួងឈានមុខនានា។ ប៉ុន្ដ ធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
ិត

ន
ើ វិសយ
័

ើន ជាពិសស៖

ង និងការ ត
ួ គាផ្នកទំនល
ួ ខុស វូ រវាងកសួងជាតិ
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក


ពហុមា

ដាន៖ ចំណូលចិត្ត

កម្ពុជា

ើនបប

ក

ិត

ភ្លៀង អាងស្ទឹងថាក់ជាតិ និងថាក់តំបន់ និង



ទស្សនៈ

ួសារ ភូមិ សហគមន៍ អនុផ្ទរងទឹក

ើនបបយា៉ង៖ វត្ថុបំណងផ្នកសង្គម ន

ទំនាក់ទំនងផ្នកអំណាចមិនស្មើគា

បាយ និងសដ្ឋកិច្ចខុសៗគា,

និងអតុល្យភាពក្នុងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ

និង

បច្ចកវិទ រវាងទីភាក់ងារថាក់កមជាតិ (Peach and Sunada 2006)។

ការសិក ពាក់ពន
័ កា
្ធ ន់ត

ន
ើ ឡើង

បានទទួលសា្គល់នវូ តួនាទីកាន់តសំខាន់

នអង្គការ

កផ្លូវការ អាជាធរមូលដាន និងកុមសហគមន៍ ក្នុងការ "ការកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍ដើម្បី
បន្សុំា ទប់ទល់ និងងើបឡើងវិញ ពីវិបត្តិខាងអាកាសធាតុ"

ក្នុងតំបន់ទន្លមគង្គ (ឧទាហរណ៍

សូមមើល Bui et al . 2013)។
ការរួមបញ្ចូលការបន្សុំា

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

ធនធានទឹក ទាមទារឲ្យមានការងាកចញពីវិធីសា

ក្នុង ការអភិវឌ្ឍ និង

្តមានលក្ខណៈមជ្ឈការខាំង និងមានទិស

ពីលើចុះកមដលលុបលើគនាពលបច្ចុប្បន្ន។ ប៉ុន្ដ កំណទ

(D&D) ជាមួយនឹងការកើនឡើងនស្វ័យភាពខត្ត
ពួកគផាល់

ដល

(MoE 2012)។

ូវដាក់បញ្ចូល

ប់

ង

ង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

ុក និងឃុំ ក្នុងការធ្វើផនការអភិវឌ្ឍរបស់

ក្នុងការធ្វើផនការថាក់ជាតិ

ះ

មានដំណើការយឺត

៧.២.១.៤ ភាពមិនសុីគារវាងត ូវការសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈ
ឧបសគ្គផ្នកធនធានហិរញ្ញវត្ថុ
ការផ្ទរអំណាចរដាភិបាល ពីថាក់កណា្ខល

នាម
ំ កនូវការផាស់បរូ្ត មានក ត
ិ

ឡើយ ស

ថាក់កមជាតិរហូតមកដល់ពលនះ វាបាន

ប់រចនាសម្ពន
័ អភិ
្ធ បាលកិច។
្ច

ះបីជា D&D បាន

មិនទាន់សុីគាជាមួយ ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុដល

ូវការចាំបាច់ឡើយ។1

ជួយស ល
ួ ដល់នយ
ិ មន័យច ស់លាស់ជាងមុន អំពមុ
ី ខងារ និងទំនល
ួ ខុស វូ របស់រដ្ឋបាលថាក់
កមជាតិក៏

យ ក៏ពួកវា

ជិត ៩៣% នការធ្វើផនការចំណាយថាក់ជាតិ ធ្វើឡើង
តិចតួចពីរដាភិបាលថាក់មូលដានអំពីអ្វីដលពួកគ

ថាក់កណា្ខល

ូវការ និងបរិមាណមូលនិធិដលពួកគ

ឹ ត ១,៦%
(UNDP 2013)។ មូលនិធឃ
ិ /ំុ សងា្កត់ (CSF) មាន ម

ថា ក់ជាតិរវាងឆា ំ២០០៨ និង ២០១០

ឡើយដល់ត

កុម

ន់ស

ប់បំពញតាមត

ូវការឃុំក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានស

រូបភាព៧.១

ការធ្វើផនការ

ប់

១,៧% ប៉ុ

ឹម ៣,៧%

ះនចំណាយ

ប់ការបន្សុំា

ការធ្វើផនការ

ឹក ឃុំ។ យន្តការ មានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ

៤,៩% ប៉ុ

ះ។

ូវការ អភិវឌ្ឍបឋមរបស់ឃុំផង កុំថា
ះ (UNDP 2013)។

បងា ញពីដំណើរការធ្វើផ នការថា ក់ក មជាតិ

និងអភិវឌ្ឍន៍ថាក់ជាតិ។

ូវការ

យជាមធ្យមស្មើនឹង ២០.០០០ដុលា រអាមរិក ក្នុង

មួយឃុំៗ ក្នុងឆាំ២០១១ ខណៈចំណាយថាក់ខត្ត មានចំណក

តួលខទាំងនះ ស្ទើរតមិន

យមានព័ត៌មាន

ូវត

សើរជាងមុន ដើម្បី

ក្នុងក បខ័ណ រួមន

ឹមជាមួយអាណត្តិ

ំឆាំរបស់

ង់ការធ្វើផនការហិរញ្ញវត្ថុ

សាប័ន និងបច្ចកទសរបស់រដ្ឋបាលថាក់កមជាតិ កំពង
ុ ផុសរូបរាងឡើង។ យន្ដការនះ មានបងាញ
1

សមាសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះ ធ្វើឡើងជាមួយកុម
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ឹក ឃុំ និង

ុក

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ក្នុង កម្មវិធីជាតិស

២០១៩។

កមជាតិ

ប់ ការអភិវឌ្ឍតាមបប

ះជាដូច្នះក្តី

តរាំងស្ទះ

ការកណ

ជាធិបតយ្យ

មូលមូលនិធិស

ថាក់កមជាតិ ឆាំ២០១០-

ប់ផនការបន ំុ

និងអភិវឌ្ឍន៍ថាក់

យសារកតាមួយចំនួន រួមមាន គុណភាពនផនការវិនិ

គឃុំ និង

ភាពមិនសុីគារវាងធនធានអាចរកបាន តាមរយៈកបខ័ណអភិវឌ្ឍជាតិ និងថាក់កមជាតិជាមួយ
នឹងអាទិភាពរបស់គ

ងដលបានស្នើឡើង

កម CSF។

មានភាពស្មុគសា ញ

ក បខ័ណ ការធ្វើផ នការថា ក់ជាតិ

និងហាក់ដូចជា

បជាមួយ

ដំណើរការធ្វើផ នការនវិស័យក សួងនានា និងមន្ទីរជំនាញរបស់ពួកវា និងការិយាល័យ
បើ

ះជាការសហការក្នុងការធ្វើផនការទាំង

ះ

មានក

ិតក៏

រូបភាព៧.១៖ ដំណើរការធ្វើផនការថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ
យុទ្ធសា?្តចតុណ
២០១៤-២០១៨

យ។

ក្នុងកបខ័ណអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

Iនការយុទ្ធសា?្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ

កម្មវិធីវិនិÆគសាធារណ: ៣ឆ្នាំ

២០១៤-២០១៨

រំកិល
២០១៤-២០១៦

២៦.៥៩ប៊ីលានដុល្លារ

វិស័យសាធារណ:
៧ប៊ីលានដុល្លារ
(២៨,៥%)

វិស័យឯកជន
១៩ប៊ីលានដុល្លារ
(៧១,៥%)

Rុមឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា/
គណ:កម្មាធិការវិនិÆគកម្ពុជា

Rសួង]ដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ

RសួងIនការ

ុក

2

RសួងមហាB្ទ/
Eខាធិការដ្ឋាន គជអប

Iនការតាមវិស័យរបស់
ភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធ
IនការវិនិÆគតាម
វិស័យរបស់ ត្ត

IនការវិនិÆគ

IនការវិនិÆគតាម
វិស័យរបស់?ុក

IនការវិនិÆគ?ុក

ត្ត

IនការវិនិÆគឃុំ

ភព៖ Pech 2015

បន្ត

រដ្ឋបាលថាក់កមជាតិមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុតិចតួចខាំង ហើយសានភាពនះ ទំនងនឹង

ថ្ងមុខ។

មូលដាន ត

ះយា៉ងនះក្តី ពួកគ

ូវបងចកមូលនិធិនះខ្លះ ទុកស

ឹមតាមផនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន។ តាមការណនាំឲ្យ

ចិត្តលើមូលនិធិឃុំ/សងា្កត់

ះ កម្មវិធជា
ី តិស

ើ និងធ្វើការស

ច

ប់ការអភិវឌ្ឍថាក់កមជាតិ តាមបប ជាធិប

តយ្យបានរំពង
ឹ ទុកនូវ កំណន
ើ ស្វយ
័ ភាពផ្នកហិរញ្ញវត្ថស
ុ

ហិរញ្ញប្បទាន វូ បានកំណត់ ម
ឹ ៤០.០០០ដុលារ ក្នង
ុ មួយ

(UNDP 2013)។
2

ប់វិធានការបន្សុំា

ប់ថាក់

ក
ុ ។ ប៉ន
ុ ្ដ បរិមាណការផ្តល់

ក
ុ ឬតិចជាង ១ដុលារ ក្នង
ុ មនុស្សនាក់

សមាសន៍អកផ្ត
្ន ល់ពត
័ មា
៌ នគន្លះឹ ធ្វឡ
ើ ង
ើ ជាមួយរដ្ឋបាលថាក់កមជាតិ និងសហគមន៍ ឆា២
ំ ០១៤ និង ២០១៥
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ឧបសគ្គផ្នកធនធានមនុស្ស និងសមត្ថភាពសាប័ន
សមាសន៍

និងការពិភាក បានបងាញពីទស្សនៈថា

មានការខ្វះខាតសមត្ថភាពធនធាន

មនុស្ស និងសាប័នគួរឲ្យកត់សមា្គល់

ថាក់កមជាតិ ដើម្បីរៀបចំគ

ហានិភ័យការ

ក្នុងការធ្វើផនការវិនិ

សាធារណៈស

និងខត្ត។

ប់ការកសាងភាពធន់។
ួលអាកាសធាតុ

ឱកាសយា៉ងសំខាន់ស

ការនះបងាញពីវិសាលភាពធំធង

ប់បង្កើតភាពធន់

សិនបើសមត្ថភាពសាប័ន និងបច្ចកទសស

ធាតុ មិន

ការ

តិបត្តិទ

គ និងការអនុវត្ត

ថាក់កមជាតិ

ង់ជីវភាពរស់

ទំនងនឹង

ឃុំ

ុក

ូវបាត់បង់

ឲ្យធន់នឹងអាកាស

ះ (MoE 2014)។

លទ្ធផលទាំងនះ

បគានឹង ការ

ួតពិនិត្យសាប័ន និងចំណាយសាធារណៈផ្នកអាកាស

កម្ពុជា (Bird et al. 2012) ដលបានរកឃើញថា ការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពបន្សុំានឹង
ួលអាកាសធាតុ

យសារត ការវិនិ

ូវបានអនុវត្តជាចម្បង

ថាក់កមជាតិមានក



ថាក់ជាតិ។ ច

ះ

ប

នះ

ងផ្នកសមត្ថភាពដលបានកំណត់ឃើញ

ួលអាកាសធាតុ

ថាក់ឃុំ។

ភាពមានកំហិតនសមត្ថភាពរបស់អាជាធរ
ដើម្បីជួយ

ិត

បើធៀបនឹងថាក់ជាតិ។

ភាពមានកំហិតនសមត្ថភាពធ្វើផនការ និងការយល់ដឹងអំពីការ
និងផលប៉ះពាល់របស់វា



ិតទាប

គ ការកសាងសមត្ថភាព និងគំនិតផ្តួចផ្តើមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ថាក់កមជាតិ និងថាក់ជាតិរួមមាន៖

ក

ប់ជួយ

ក្នុងការបញ្ចូល

ូវបានកលំអឲ្យកាយជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនការធ្វើផនការ ការបង្កើតកម្មវិធីការរៀបចំ

ថវិកា និងការ

ធាតុ

ងរចនា និងផ្តល់សវា

ង់ដល់ត

ថាក់ខត្ត

ូវការឃុំ។

កសួងបរិសានបានទទួលសា្គល់ថា ការស

បស

និងជាពិសស

ួល និងកិច្ចសហ

ថាក់

តិបត្តិការ

ុក
មាន

យសារតកង្វះការទំនាក់ទំនង និងការចករំលកព័ត៌មានរវាងទីភាក់ងាររដាភិបាល ជា

ឧបសគ្គមួយចំ

ះបន្សុំានឹងការ

ផ្នកបច្ចកទស និងហិរញ្ញវត្ថុ
ផលស

ចបាន

ថាក់ឃុំផង គួរ

ួលអាកាសធាតុ។ ឧបសគ្គដទទៀតមានដូចជា សមត្ថភាព

មានក

និងផលប៉ះពាល់នគ

ូវបាន

ិត និងកង្វះចំណះដឹង (MOE 2014)។ លទ្ធផល
ងវិនិ

ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល។

គចម្បងៗ

ប់ក

ិត

គិតបញ្ចូលទាំង

៧.២.២ ទីភាក់ងារ "កកបខ័ណរដ្ឋ"
របបន

បាយ

កម្ពុជា ចកជាផ្នកនិតិបញ្ញត្តិ និតិ

តិបត្តិ និងតុលាការ។ កម្ពុជាចក

ចញជា ២៤ខត្ត និងរាជធានីភ្នំពញ និងមានការរៀបចំផ្នករដ្ឋបាល ២ថាក់ គឺថាក់ជាតិ និង
ថាក់កមជាតិ។ កុមរួមផ្សំ

យសមាសភាពផ្សងៗដលរួមមាន តួអង្គមិនមនរដ្ឋ ទីភាក់ងារ

ផ្លូវការរបស់រដ្ឋ អង្គការផ្លូវការ និងសមាគមកផ្លូវការ បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងផ្នកអភិបាលកិច្ច
ធនធានទឹក និងការបន្សុំា។ ការសិក នះ

ត

ខ្លួន (សាបត្យកម្ម) និងគុណភាពនការស

ចចិត្ត ការព

រដ្ឋ និងអង្គការកផ្លូវការ ដលគប្បី
ពិនិត្យ។

លើអង្គការ ឬការរៀបចំរបស់រដ្ឋ តួអង្គមិនមន

ូវអនុវត្តសកម្មភាព
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តាម

លការណ៍ណនាំនសាប័ន

ឹងអនុវត្តន៍/ការ

ឹត្តតាម និងការ

ួត

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ក្នុងបរិបទនការ

ួលអាកាសធាតុ

តួអង្គផ្នកអភិបាលកិច្ចទឹក

ថាក់ជាតិ

និង

ថាក់កមជាតិ ចកជាពីរអង្គភាពចម្បងៗ៖ តួអង្គរដ្ឋ និងមិនមនរដ្ឋ និងទីភាក់ងារកផ្លូវការ។
ដូចមើលឃើញ

និង

ូវប

ក្នុង រូបភាព៧.២ ស្ទើរ

ប់កសួង និងទីភាក់ងារពាក់ព័ន្ធ មានការិយាល័យខត្ត

ុកដលអាចឲ្យពួកគមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយ សហគមន៍មូលដានដលពួកគគប្បី
ើសវា (Peach and Sunada 2006)។

រូបភាព៧.២៖ តួអង្គ

ក្នុងអភិបាលកិច្ចទឹក និងការ

អាជ្ញាធរ
ទ្លសាប

គណៈកម្មាធិការជាតិ
ស្តីពីការ¶³លអាកាសធាតុ

Rសួងកសិកម្ម
រុក្ខាមាញ់ និងសាទ

Rសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយម
រដ្ឋ%លaÔើ

ួលអាកាសធាតុ
គណៈកម្មាធិការជាតិស®ប់
ការអភិវឌ្ឍតាមបជាធិបÛយ្យ
Gថ្នាក់Hមជាតិ

នាយករដ្ឋម្តី

RសួងមហាB្ទ

Rសួងបរិស្ថាន

រដ្ឋ%លaÔើ

គណៈកម្មាធិការជាតិស®ប់
ប់ង
ះមហន្តរាយ

វិស័យឯកជន

អភិ%ល

គណៈកម្មាធិការ ត្ត
ស®ប់ប់ង
Rុមឹក្សាភិ%ល
ះមហន្តរាយ

ត្ត

NGOs/
អង្គការសង្គមសុីវិល

មន្ទីរ

ត្ត

មន្ទីរ

ត្ត

មន្ទីរ

ត្ត

មន្ទីរ

ត្ត

មន្ទីរ

ត្ត
ស្ថាប័នhវÙវ

ការិយាល័យ
?ុក

ការិយាល័យ
?ុក

ការិយាល័យ
?ុក

ការិយាល័យ
?ុក

ការិយាល័យ
?ុក

អភិ%ល?ុក

Rុមឹក្សា?ុក

mឃុំ

Rុមឹក្សាឃុំ

អង្គការសហគមន៍
ផ្លូវការ

គណៈកម្មាធិការ?ុក
ស®ប់ប់ង
ះមហន្តរាយ
គណៈកម្មាធិការឃុំ
ស®ប់ប់ង
ះ មហន្តរាយ

អង្គការសហគមន៍Òផ្លូវការ៖ Rុមសន្សំ^ក់ ធនាគារ?ូវ
Rុមជួយខ្លួនឯង និងRុមសាសនា

គណៈកម្មាធិការភូមិ
ស®ប់ប់ង

ធានភូមិ

ះមហន្តរាយ
ជាជនមូលដ្ឋាន

ភព៖ Pech 2015, សមាសន៍ឆាំ២០១៤-២០១៥

៧.២.២.១ តួអង្គរដ្ឋ
ភូមិមិន

តួអង្គរដ្ឋ

មូលដានចកជាបួន ភទធំៗ៖ ខត្ត ឬកង
ុ

ូវបានលើកឡើង

ក
ុ ឃុំ និងភូម។
ិ

ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងក្នុងច ប់ស្ដីពីការ

អង្គការ) ទ។

ប់

ះយា៉ងណាក្តី

ងរដ្ឋបាល (ច ប់រៀបចំ

ថាក់ភូមិ
អាជាធរភូមិ ជាក

សំខាន់២ គឺរាយការណ៍

ិតរដ្ឋបាលទាបជាងគ េ

កុម

ឹក ឃុំ

ុក និងខត្ត និងដឹកនាំកុម

(VDMG)។ VDMG ជាផ្នកមួយនយន្តការជាតិស
គណៈកមាធិការឃុំស

ប់

ប់

ង

ះមហន្តរាយ និងគណៈកមាធិការខត្តស

VDMGs មានសមាជិកពី ៦

ទសកម្ពុជា។

បស

ួល

ប់

ប់

ង

ង

ះមហន្តរាយភូមិ

ះមហន្តរាយ ហើយរាយការណ៍

ះមហន្តរាយ គណៈកមាធិការ
ប់

ធានភូមិអនុវត្តតួនាទី

ុកស

ះពី ៣០ឆាំ

សមាសន៍បងាញថា VDMGs ដើរតួនាទីសកម្មជាចម្បង ក្នុងការឆ្លើយតបបនាន់នឹង
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ប់

ះមហន្តរាយ (PDMC)។ ជាទូ

១០នាក់ ដលតងជាបុរស អាយុច

ការរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ និងជំងឺ។ ពួកគ៖

ប់

ង

៥០ឆាំ។

ះទឹកជំនន់

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ធ្វើការជាមួយ មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខត្ត (PDWRAM) និងធ្វើការស



ស

ួលអន្តរាគមន៍

ប

ើការជាបុគ្គលិកស

វាល



ដើម្បី

ច

ស្វងរក និងជួយស

ជួយស



មូលដានរបស់គណបក្សន
ពដំណាំ

្គះបនាន់

ូវបានត

ផ្ទះសម្បង

ព័ត៌មានស្តីពី វិស័យអាទិភាពស

ក្នុងការបន្សុំានឹងការ

កពីការឆ្លើយតបនឹង
ក្នុង

អំពើហិង

ដលជាអ្នក

ំឆាំ និងផនការវិនិ
ប់ការអភិវឌ្ឍ

ើសរីសអាទិភាពដល

ូវដាក់ចូល

ភូមិ

យស្នើឡើង

ួសារ

លើកឡើងពីការ

តិបត្តិការ

ួលអាកាស

ះមហន្តរាយ

ពួកគក៏ជួយ

និងអ្នកដលបានបាត់បង់

មូលដាន រួមទាំង ផនការ

ចាំឆាំ។

គឃុំ (CIP)

ក្នុងភូមិ និងរាយការណ៍
ក្នុង CDP និង CIP។

ឡាយ

ច

បាន

ធានភូមិ

មូល

កាន់ កុម

ប់ពីកិច្ច

ព

ពីសកានុពលនការដាក់បញ្ចូលការបន្សុំា

ភូមិមួយចំនួនតូច ទទួល

ក្នុង

ក្នុង KIIs និង FGDs)។

អ្នកឆ្លើយសមាសន៍ និងអ្នកចូលរួមបំផុសក្នុងការពិភាក

ភូមិ ក្នុងការដាក់បញ្ចូលការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ និង

ប

្គះបនាន់។

ូវរួមចំណកក្នុងការធ្វើផនការអភិវឌ្ឍន៍

អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ (CDP) រយៈពល

និងរៀបចំ

ះទឹកជំនន់ និង

យសារអគ្គីភ័យផងដរ (មានរាយការណ៍

អាជាធរភូមិរំពឹងថា

ះរាំងស្ងួត

ដើម្បីជួយជម្លៀសអ្នកភូមិ

ូវឲ្យដើរតួនាទីសំខាន់

ួសារដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី

បាយ ក្នុងការបូមទឹកចូល

ឆាំដលមាន

្គះក្នុងពលមាន

និងការធ្វើផនការភាពធន់ទ។

កុម

ូវ

ួលដល់ការចកចាយជំនួយស

MDMGs មិន

ធាតុ

កម្ពុជា

ឹង

ឹក ឃុំ
ងរបស់

ក្នុងផនការអភិវឌ្ឍន៍

ក្នុងការធ្វើផនការមូលដាន។

គជ័យក្នុងការធានាបាននូវការផ្តល់មូលនិធិ។ របាយការណ៍មួយចំនួន

តលើ វិធានការបន្សុំាផ្នកចិត្តសា

្ត (soft adaption measures) ដូចជា

ការបង្កើនចំណះដឹង ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងការផាស់ប្តូរឥរិយាបថ និងរបៀបអនុវត្ត
ទាក់ទងនឹងការ

ួលអាកាសធាតុ។

ថាក់ឃុំ
អាជាធរឃុំចម្បងៗមាន ២ គឺកុម

ះមហន្តរាយ (CCDM)។ កុម

កុម

3

ឹក ឃុំ និង គណៈកមាធិការឃុំស

ឹក ឃុំជា ក

ឃុំ

ុក និងភូមិ

ឹក ឃុំមានសមាជិកអចិ

ះវាមិនមនជាសាប័ន

យផាល់ជាលើកដំបូង

វត្តិសា

្ត

តាមរយៈអ្នក
ឈរ

ះ

របស់

លន

ខុសមុចស

្តយ៍ពី ៨

ត

ឹក ឃុំមួយចំនួន។ បើ

១៥នាក់។ កុម

ូវបានតងតាំង

ខកុម្ភៈ ២០០២ ជា

យរដ្ឋ

ឹក ឃុំ ខុសពី កុម

ះទ។ ការ

ះ

ឹក ខត្ត

តកុម

ឹក ឃុំ គួរ

ូវ

ើសតាំង

ឹក

ក្នុង

យផាល់

មូលដាន ផ្អកលើគុណសម្បត្តិបុគ្គល។ ប៉ុន្តក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តង បក្ខជន

លើវទិការបស់គណបក្សមួយ (Kim and Henke 2005)។

្ញគា

ង

ង

ឹត្តិការបងាញពីការអភិវឌ្ឍយា៉ងសំខាន់

ទស (Kim and Henke 2005)។ សមាជិកកុម
ះ

ប់

ិតរដ្ឋបាលមួយខ្ពស់ជាងភូមិ។ សមាសភាព

ឹក ឃុំ រួមមាន មឃុំ ជំទុបឃុំ ២រូប និងសមាជិកកុម

ជាមធ្យម កុម

ប់

3

យសមាជិកកុម

ឹក ឃុំភាគ

បាយបក្ស ជាជាងឆ្លើយតបផាល់
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ការនះ នាំឲ្យមានភក្តីភាព

ើន គិតគូរ និងធ្វើសកម្មភាព

នឹងត

ូវការរបស់អ្នក

ះ

បតាមការកំណត់

ត។

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

តាមច ប់ស្តីពី ការ
ង់

លន

ប់

ងរដ្ឋបាលឃុំសងា្កត់ឆាំ២០០១ កុម

បាយជាតិ តំណាងឲ្យរដ្ឋ និង

ះ

យត

ឹក ឃុំសងា្កត់ មានតួនាទីជួយ
ូវការបឋម

មូលដាន ដូចជា

សន្ដិសុខនិងសណា្ខប់ធាប់សាធារណៈ ការផ្តល់សវាសាធារណៈចាបា
ំ ច់ សុខុមាលភាពទូ

ប

និងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសដ្ឋកិច្ច។ កុម
(រួមបញ្ចូលទាំងការ
តបនឹងត

ូវការ

កុម

ឹក ឃុំសងា្កត់ ក៏ទទួលខុស

ួលអាកាសធាតុ និងសន្តិសុខទឹក) ការ

មូលដានផងដរ (Niazi 2011)។

ឹក ឃុំសងា្កត់រៀបចំផនការវិនិ

មួយនយន្តការ

ជួយស

៖

ះ និងការឆ្លើយ

ចាំឆាំ ដលជាផ្នក

ូវលើការកណ

មូល

ងអភិវឌ្ឍន៍មូលដានផងដរ (UNDP 2013)។

ធានភូមិ នាយកសាលាមូលដាន មដឹកនាំសាសនា

ឹទាចារ្យក្នុងសហគមន៍ មប៉ូលីស និងស្ថិតកមការដឹកនាំរបស់មឃុំ។ ពួកគអភិវឌ្ឍ និង
ួលផនការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
បើ

ះជាពួកគ

ះមហន្តរាយ និងផនការប

តលើការឆ្លើយតបនឹង

ួសាររងផលប៉ះពាល់ក្តី។

ះមហន្តរាយ

ុងទុកដលដឹកនាំ

យ

និងការផ្តល់ជំនួយដល់

ុក
អាជាធរ

ុក ជាអាជាធរថាក់កមជាតិខ្ពស់បំផុតទី២ បនាប់ពីថាក់ខត្ត។

អនុវត្តមុខងារសំខាន់២ គឺជា
ប់

យជ

ង់រដ្ឋបាលន មូលនិធិឃុំសងា្កត់។ ពួកគក៏ទទួលខុស

CCDM មានសមាសភាពដូចត

សហគមន៍

ថាក់

ះ

គ និងផនការអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចកទស ដើម្បីអនុវត្តគ

ចាស់

ូវលើការការពារបរិសាន

ង

ះមហន្តរាយ។

ជា មជ្ឈមណលស

គណៈកមាធិការខត្តស

ប់

ធានកុម

ឹក

ទាក់ទងនឹងការ

មូលព័ត៌មាន

ប់

ប់

ង

ុក និងជា

ប់

ង

ធានគណៈកមាធិការ

ះមហន្តរាយ

អាជាធរ

ហាយ

ុក

ុក ស

ប់

ុកដើរតួនាទី

ះមហន្តរាយពីអាជាធរភូមិ និងឃុំ ហើយបញ្ជូន

ះមហន្តរាយ។

ថាក់ខត្ត
តួអង្គថាក់ខត្ត ជាអាជាធររដ្ឋបាលថាក់កមជាតិខ្ពស់បំផុត។ រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភាព

និងខ្សបនាត់នការរាយការណ៍មានលក្ខណៈស្មុគសាញ


រដ្ឋបាលខត្ត ដលគសា្គល់ជាទូ

យរួមមាន៖

ថា គណៈកមាធិការខត្ត និងដឹកនាំ

យអភិបាល

ខត្ត អភិបាលរងខត្តមួយចំនួន និងមានសមាជិកមកពីនាយកដានជំនាញតាមវិស័យ
កងសន្តិសុខ និងកងកមាំង



គណៈកមាធិការខត្តស
អភិបាលខត្ត

នគរបាល និង



ដាប់អាវុធ

ប់

ប់

និងមានសមាជិក
ធា

គណៈកមាធិការខត្តស
ធ្វើផនការ និងការ

ប់

ង

ះមហន្តរាយ

មកពីនាយកដានពាក់ព័ន្ធ

ប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ង

កប

ស្ថិតកមការដឹកនាំរបស់
កងកមាំង

ដាប់អាវុធ

ដលជាវទិកាសំខាន់មួយស

ប់ការ

យកិច្ចសហការគារវាង ទីភាក់ងាររដាភិបាល និង
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ វិស័យឯកជន សង្គមសុីវិល ទីភាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងអន្ដរជាតិ4 និង
មន្ទីរខត្ត និងការិយាល័យ



ការស

បស

ក្នុងករណី

ួលតាមខ្សប

ុក (សរុប ២៥) ប៉ុន្តអង្គភាពទាំងនះមានទំ

រអនុវត្តតាម

្ខយ ជាមួយទីភាក់ងារ និងកសួងថាក់មជ្ឈឹមក្តី។

ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ

PCMD

ជួយស

បស

ួលការឆ្លើយតប

បនាន់ រួមជាមួយមន្ទីរជំនាញខត្ត ដើម្បីជួយដល់សហគមន៍មូលដាន។ អន្ដរាគមន៍ជាធម្មតា រួមមាន

ការបូមទឹកជំនន់ចញពីវាល

ដើម្បីស

្គះដំណាំ

ូវ និងការចកចាយ

មន្ទីរជំនាញខត្ត អាច ហើយក៏នឹងបន្តដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់

ពលវង
ផាល់

ូវពូជ។

ក្នុងយុទ្ធសា

្តបន្សុំារយៈ

សិនបើពួកគមានធនធានមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន

បនឹងមុខងារចាំបាច់របស់ពួកគ

កមកំណទ

ង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ។

យ

ថាក់ជាតិ
សភា (រដ្ឋសភា និង

ើសរីសតាមរយៈដំណើរការ

នាយករដ្ឋម

្តី

ឹទ្ធសភា) កាន់កាប់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិ។ សមាជិករដ្ឋសភា
ះ

ត។

អំណាចនីតិ

យមានជំនួយពីឧបនាយករដ្ឋម

តិបត្តិរបស់រដាភិបាល

យ

្តី។ រដាភិបាលចកចញជា ២៥កសួង និង

រដ្ឋលខាធិការដានចំនួន ២។ កសួងនីមួយៗ មានរដ្ឋម
លខាធិការ នាយកដាន និងការិយាល័យ។
កសួងដលទទួលខុស

ដឹកនាំ

ូវបាន

្តីមួយរូប រដ្ឋលខាធិការ និងអនុរដ្ឋ

ូវលើ អភិបាលកិច្ចទឹក និងការ

ួលអាកាសធាតុ

កម្ពុជា

រួមមាន កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (MOWRAM) កសួងបរិសាន (MoE) កសួងកសិកម្ម

រុកា្ខ

មាញ់ និងនសាទ (MAFF) កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង កសួងរ៉និងថាមពល។ អង្គភាព

រដាភិបាលជាតិផ្សងទៀត រួមមាន ទីភាក់ងារ និងអន្តរគណៈកម្មការ ហើយក្នុង
ជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍ

ល្អជាងគបំផុត។
ការស

កប

ះ កុម

ឹក

យចីរភាព (NCSD) ដលទើបបង្កើតឡើងថ្មីមួយ មានភាពទាក់ទង

NCSD មានតួនាទីចម្បងជំរុញអនាគត

កប

យចីរភាពកាន់តខាំងឡើងមួយ តាមរយៈ

ចឲ្យបាននូវតុល្យភាពរវាងទិដ្ឋភាពសដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិសាន និងវប្បធម៍ នការអភិវឌ្ឍ។

NCSD មានសមាសភាពមកពី កសួង និងរដ្ឋលខាធិការដានចំនួន ២៨ ឧត្តមកុម

ឹក សដ្ឋកិច្ច

ជាតិ និងអភិបាលខត្តកុងទាំង ២៦។ NCSD ក៏មានរួមបញ្ចូលផងដរនូវ គណៈកមាធិការអន្តរ
កសួងជា

ើន ដូចជា កុម

កម្ពុជា គណៈកមាធិការជាតិ
4

ឹក អភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្ម គណៈកមាធិការជាតិទន្លមគង្គ

ប់

សមាសភាពគណៈកមាធិការខត្តស

ង

ះមហន្តរាយ (NCDM) គណៈកមាធិការជាតិស

ប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ធាននាយកដានអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងការធ្វើផនការ

ការ

ឡើង

ួតពិនិត្យលើការអនុវត្ត

យគណៈកមាធិការ

រួមមាន

អភិបាលខត្ត

ធានផ្នកបច្ចកទស

និង

អភិបាលរងខត្ត

ចាំថ្ងរបស់គណៈកមាធិការនូវ ផនការការងារ និងថវិកា
តិបត្តិដលរួមមាន អភិបាលខត្ត អភិបាលរងខត្ត

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មន្ទីរផនការ មន្ទីរសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខ

ហាយ
ចាំឆាំ

ធានអង្គភាពរដ្ឋបាលមូលដាន (Niazi 2011)។
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ុក។
ូវធ្វើ

ធានមន្ទីរមកពី មន្ទីរ

មាញ់និងនសាទ មន្ទីរ

ធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម មន្ទីរកិច្ចការនារី និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា,

រតនាគារខត្ត និង

ប់

ធាន

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ការអភិវឌ្ឍតាមបប

ជាធិបតយ្យ

ថាក់កមជាតិ (NCDD) និងកុម

(CDC)។ NCSD ជំនួសឲ្យគណៈកមាធិការជាតិស្តីពីការ
ស

ឹក អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ួលអាកាសធាតុ និងកុម

ប់ការអភិវឌ្ឍន៍បតង។

កសួងមហាផ្ទ (MOI) មានដនសមត្ថកិច្ចលើ រដាភិបាលថាក់ខត្ត និង

អភិបាលខត្តកុងទាំងអស់

ូវមានគណនយ្យភាពចំ

ភាព

ុក ហើយ

ះកសួងមហាផ្ទ។ នាយកដានរដ្ឋបាល
5

មូលដាន និងការិយាល័យរដ្ឋបាលមូលដានខត្ត នកសួងមហាផ្ទ ទទួលខុស
ង់អាជាធរភូមិ ឃុំ

ឹក ជាតិ

ូវលើការជួយ

ុក និងខត្ត ក្នុងការធ្វើផនការ និងការរៀបចំថវិការបស់ពួកគ។

ួតគានដនសមត្ថកិច្ច ការ

ជងគាក្នុងចំ

កសួង និងកង្វះយន្តការទំនាក់ទំនង និងផ្តល់ព័ត៌មាន

មកសួង និងគណៈកមាធិការអន្តរ

ឡប់

កប

យ

សិទ្ធភាព ធ្វើឲ្យរាំង

ស្ទះដល់ឥទ្ធព
ិ លនការរួមកមាង
ំ គារវាងកសួងនានា។ ភាពកំហត
ិ នលំហរូ ព័តមា
៌ ន

ទន់ខ យនទំនាក់ទំនង (តាមខ្សប

្ខយ និងខ្សទទឹង) ក្នុងចំ

យសារភាព

មកសួងកណា្ខល អាជាធរ

មូលដាន សាប័ននិងសហគមន៍មូលដាន និងរវាងមន្ទីរជំនាញ និងនាយកដានថាក់កមជាតិ
មទាំងការខ្វះខាតធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

និងធនធានមនុស្ស

រាំងស្ទះផងដរ (MK16 2013)។

ក៏

ូវបានអះអាងថាជាកតាបង្កភាព

៧.២.២.២ តួអង្គមិនមនរដ្ឋ
តួអង្គមិនមនរដ្ឋ

រួមមាន

អង្គការសង្គមសុីវិល

សហគមន៍) វិស័យឯកជន បណិតសភា មជ្ឈមណល

វ

(អង្គការមិនមនរដាភិបាល

វ សមាគមផ្លូវការ និងកផ្លូវការ។

អង្គការសហគមន៍ដលពាក់ព័ន្ធខាំងបំផុតនឹងអភិបាលកិច្ចទឹក និងការ

ក្នុងការសិក នះគឺ សហគមន៍កសិករ

សហគមន៍

ឈើ។ សកបទ

ព័ន្ធធារាសា

ួលអាកាសធាតុ

ស់ទឹក (សកបទ) សហគមន៍នសាទ និង

វូ បានបង្កត
ើ ឡើង ដើម្បីជយ
ួ លើកកម្ពស់ការ

្ដ ដលដឹកនាំ

គន្លឹះ សកបទ ជា

ើ

អង្គការ

យកសិករ។

ើនដលបានបង្កើតឡើង

ះយា៉ងនះក្តី បើ

យគ

ង ឬ

មិនមានមុខងារពញលញ ឬមិនមាននិរន្តរភាពផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ

ប់

ង និងការអភិវឌ្ឍ

ងតាមអ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន

យសហគមន៍ខ្លួនឯង ឬមួយ

ះទ។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានគន្លឹះរាយការណ៍ថា NGOs ជាតិ និងថាក់មូលដានមួយចំនួន កំពុងធ្វើការ

ងារទាក់ទឹងនឹងការបន្សុំានឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

បានផ្សព្វផ យពីចំណះដឹងជាក់ស្តង

ពីរបៀបបន្សុំា

រូបអាកាសធាតុ តាមរយៈការបណ្ណុះបណា្ខលស្តីពី ការ

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងទឹក។ ពួកគ

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

ើសរីស និងដាំ

ូវ

និងសម

ភទថ្មីៗ ការ

មូលទឹកភ្លៀង ការចិញ្ចឹមសត្វ ការអភិរក្សទឹកនិងដី និងការរៀបចំសួនបន្លតាមផ្ទះ។ NGOs

មូលដានមួយចំនួន

ក៏បានផ្តល់ការ

5

ើនរូប ក៏ជាទី

ង់ដល់សហគមន៍មូលដាន

ក្នុងការ

ះ

ះមហន្តរាយរយៈពលវង ដលអាចប៉ះពាល់ដល់ទិដ្ឋភាពផ្សងៗន ជីវភាពរស់

អភិបាលខត្តជា

ឹក នាយករដ្ឋម

កសួងមហាផ្ទ ហើយរាយការណ៍ផាល់
សមាជិករដាភិបាល ឆាំ២០១៥)។

យនិនាការ

ក្នុងតំបន់

្តី ឬរដាភិបាលផងដរ ដលអាចឲ្យពួកគដើររំលង

រដាភិបាលជាន់ខ្ពស់ (ទំនាក់ទំនងផាល់ខ្លួន ជាមួយនឹង
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

និងការ

ើ

ស់

កម្ពុជា

ព្យសកម្ម សដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងន

បាយដលមាន

ប់ ដើម្បីព

ឹង

សមត្ថភាពបន្សុំា។ ការងាររបស់ពួកគាត់ រួមមាន ការផ្តល់សវាផ្សព្វផ យបច្ចកទសកសិកម្ម ការ
បង្កើតកុមសន្សំ

ក់ និងធនាគារ

ូវ ការសារនិងកសាងរចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក និង

ខាតតូច និងការជួយធ្វើពិពិធកម្មសកម្មភាពបង្កើត

ច

ក់ចំណូល។ ពួកគក៏បានផ្តល់នូវការបណ្ណុះ

បណា្ខលមួយចំនួន ស្តីពីចម្លើយតបក្នុងករណីបនាន់

ឲ្យកុមជំនួយ/អ្នកស្ម័

ចិត្ត

មូលដាន

ផងដរ។ ផ្អកលើទស្សនៈផ្នកការបន្សុំាសកម្មភាពទាំងនះ មានភាពចាំបាច់ណាស់ស

ដល់

ជាជនមូលដានក្នុងការធានានូវជីវភាពសម
វិស័យឯកជន និងកុមដើម្បីផល

ព

ប និងព

ឹងសមត្ថភាពបន្សុំា

ប់ជួយ

មូលដាន។

ជន៍ រួមមាន អ្នកអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនី

តិបត្តិករ

បូមខ ច់ កុមហ៊ុនសម្បទានដីសដ្ឋកិច្ច កុមហ៊ុនសម្បទានរុករករ៉ និងកុមហ៊ុនឯកជន។ តួអង្គ

ទាំងនះ

កាន់តមានតួនាទីសំខាន់ឡើងៗ។

កំណើនទំនាក់ទំនងគារវាងវិនិ

គិនឯកជនក្នុង

ុក និងអន្តរជាតិ បានផ្តល់ឲ្យពួកគនូវឥទ្ធិពល និងអំណាចខាំង ហើយកុមទាំងនះ តងជួយ
ង់បុគ្គលក្នុងមុខតំណងមានសិទ្ធិអំណាចខ្ពស់។

មានកម
ុ ហ៊ន
ុ ឯកជនមួយចំនន
ួ ទទួលបានការអនុ

និងសាលាកុង ក្នុងការផ្តល់សវាទឹក
ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត កសិករ

ច

ូវការបង់

ព

តពី
្ញ
មន្ទរី ធនធានទឹក និងឧតុនយ
ិ មខត្ត

យផាល់ដល់កសិករ។ តួយា៉ង

ក់ ១២៣ដុលារ/ហិកតា ក្នុងមួយរដូវដាំដុះរយៈពល

៣ខ។ កុមហ៊ុនឯកជន បានដើរតួនាទីយា៉ងសំខាន់ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់វាល
ច

ពរលួសមិនអាច

រលួសក្នុង

ដលគ

ដល់។ កុមហ៊ុននះ បានចូលរួមចំណកផងដរក្នុងការកសាងផ្លូវ។
ក់ ធនាគារ

ូវ និង

ះមហន្តរាយធម្មជាតិ។

អប់

អង្គការមិនមនផ្លូវការដលកំពុងផុសខ្លួនឡើង រួមមាន កុមសន្សំ

កុមចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំបន្ល។ FGDs បងាញថា វត្តមាននអង្គការកផ្លូវការ ផ្តល់នូវការ
យា៉ងសំខាន់ដល់កសិករ

មូលដាន

៧.២ បងាញពីដំណើរការ និងអត្ថ
ូវ។ អត្ថ

ការលក់

ក្នុងការរីបឡើងវិញពី

ជន៍នការបង្កើតកុមសន្សំ

ជន៍ដ៏សំខាន់នកុមសន្សំ

ក់

ចមា្កររបស់ពួកគក្នុងអំឡុងពល
យជួយឲ្យកសិករ

ខូចខាតផលដំណាំ

អង្ករ ដលមិន

ន់តស

ប់

មូលដាន និងធនាគារ

ួសារមានជំងឺ ខូចខាតផលដំណាំ ឬ

មូលដាន អាចបន្តធ្វក
ើ សិកម្ម

យសារទឹកជំនន់ ឬ

ក់

ង់

មូលដាន គឺការជួយកសិករអាចជៀសផុតពី

ះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ វត្តមាន និងដំណើរការរបស់ធនាគារ

ដូចគាដរ

ង

ូវ ក៏ផ្តល់អត្ថ

ជន៍សំខាន់

ពលដលកើតមាន ត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍

ះរាំងស្ងួត។ ធនាគារ

លបំណងហូបចុកប៉ុ

យសារត

ូវផ្តល់កម្ចីក្នុងទ

ះទ ប៉ុន្តថមទាំងស

ប់

ង់ជា
ើជា

ូវ

ប់

ពូជទុកដាំដុះពលកយ ឬជំនួសនូវដំណាំដលខូចខាត។ ការពិភាក ជាមួយកុមកសិករមួយ
លើកឡើងថា អង្គការកផ្លូវការទាំងនះ ជួយព
សិនបើមិនមានសកម្មភាពទាំង
ចំនួនក្នុងតំបន់ នឹងជួប

ឹងការរីបឡើងវិញ និងលើកកម្ពស់ភាពធន់។

ះទ [កុមសន្សំ

ក់ និងធនាគារ

ទះសានភាពដ៏លំបាកមួយក្នុងការព យាមរីបឡើងវិញ ពីការប៉ះ

ទង្គិចនានា។ ពលដាំដំណាំខូចខាត យើងមិនដឹងងាក

រកជំនួយ

ល្អដលយើងមានពួកគ

ហើយយើងអាចខ្ចីពីពួកគយក

កយ។ (FGD

ធិ៍សាត់ ឆាំ២០១៥)។

ខត្ត

ូវ] កសិករមួយ
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ប់ពូជ

កន្លងណា។ សំណាង
ូវ

និងសងវិញតាម

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

អប់៧.២៖ ការជួយគា

វិញ

មក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

កុមសន្សំ

បាក់

ក់បង្កើតឡើង

ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ

យ

ឹះសានមីកូហិរញ្ញវត្ថុ

នះបានបញ្ចប់

ឆាំ២០០៤

សមាជិក ៦៣៤នាក់ (

សាក់ ក្នុងឆាំ១៩៩៦។

សាក់ បានផ្តល់ឥណទានចំនួន ៥០ដុលារ (

ដល់សមាជិកមាក់ៗ ដលកយមកពួកគ
ប៉ុន្តកុមសន្សំ

ក់

តបន្តវត្តមានខ្លួន។

វូ បង់ការ

ក់កម្ចី

យឥតការ

ក់ ៣% ក្នង
ុ មួយខ លើ

ក់

ក់កម្ចស
ី

ស

ប់

មូលដាននះ។ ប

ធនាគារ

ចម្បងមួយ គឺថវិកាមិន

ក់ឲ្យបាន

ប់

ង

ក់មាន

្តី៤នាក់) ដលរួមមាន
ូវការបឋម

ប៉ុន្ត

គលើ

លបំណងផ្សងទៀត ដូចជា ការវិនិ
ះភាព

គជ័យនកុមសន្សំ

ន់។ មានការស្នើឡើងថា សមាជិកកុមដល

ើនជាងមុន ដើម្បីជួយដល់សមាជិកដលកីក។

ូវ
ធនាគារ

អង្គការនះ អនុ
កយ

បច្ចុប្បន្នកុមសន្សំ

ប់ចំណាយលើត

អាជីវកម្ម និងការសង់ផ្ទះជាដើម។ ការចូលរួមមានសារៈសំខាន់ណាស់ ចំ
មានជីវភាពធូរធារ គួរសន្សំ

ពលចាប់

ឲ្យធនាគារ។ គ

្តី៤១៤នាក់) និងសមាជិកគណៈកម្មការចំនួន ១២នាក់ (

សមាជិកអាចទទួលបាន

ក់

ូវ

ហល ២០០.០០០រៀល)

ូវរួមវិភាគទាន ២០០រៀល/ខ

ធានគណនយ្យករ និងបឡាធិការ។

ធានមួយរូប អនុ

ពួកគ

ក់ និងធនាគារ

ក់

កុមសន្សំ

ផ្តើម

មូលដាន តាមរយៈកុមសន្សំ

ូវបង្កើតឡើង

យ អង្គការក

្ញតឲ្យអ្នកភូមិខ្ចី

ូវអង្ករ ១០គីឡូកម

ទទួលបាន
ធនាគារ

ប់ពូជ

ូវស

ង់ធនាគារ

ពលចាប់ផ្តើមការស្ទូង

ូវ និងសង

ឡប់វិញ

ូវ ឲ្យមាននិរន្តរភាព និងផ្តល់លទ្ធភាពដល់

ជាជនកីកក្នុងការ

ូវក្នុងបរិមាណមួយ ដលខ្លួនអាចនឹងគានលទ្ធភាពទិញបាន។ សហគមន៍

ប់ទាំង

មានសមាជិក ៨២នាក់ និង

លបំណងធ្វើកសិកម្ម និងដើម្បីបំពញត
ូវបាន

ប់

ង

ើ

ូវការម្ហូបអាហារ។ ធរនាគារ

ស់
ូវ

យ គណៈកម្មការមួយដលមានសមាជិក ៦នាក់។ រាល់

សមាជិកគណៈកម្មការសុទ្ធសឹងជានារី ដលរួមមាន

ធាន អនុ

ចំនុចគួរកត់សមា្គល់ គឺធនាគារនះ មិនដលឮថាជួបប
ភព៖ កុម

ឆាំ២០០៧ ជាមួយមូលនិធិសរុប ៤០០ដុលារ។

ូវអង្ករបន្ថមបន្តិចបន្តួចចំនួន ៣គីឡូកម។ បរិមាណបន្ថម

មូលផលរួច ជាមួយនឹងបរិមាណ

តិចតួចនះ បានជួយ

ី

ឬមានប

ធាន គណនយ្យករ និងបឡាធិការ។
ឈមណាមួយទ។

ឹក ឃុំសងា្កត់ ខត្តកំពង់ឆាំង កាលពីខកក្កដា ឆាំ២០១៥

សមាសន៍ជាមួយអ្នកភូមិបងាញថា

ជាពិសស ស

កុមសន្សំ

ក់

ប់អំឡុងពលមានការខូចខាតផលដំណាំ ឬ

និងធនាគារ

ូវ

នលទ្ធភាពចូល

មូលដាន លើសកានុពលនការរក

កាន់ទីផ រ។

តួអង្គមិនមនរដ្ឋផ្សងទៀត រួមមាន កុមសាសនាក្នុង

ខត្តកំពង់ឆាំង បានប

សាសនា ចាស់

ឹទាចារ្យ

ការឆ្លើយតបបនាន់

ជន៍

ួសារមានសមាជិកឈឺថា្កត់ ខណៈ

កុមការចិញ្ចឹមសត្វ និងកុមដាំដំណាំ មិនអាចរក ចីរភាពរបស់ខ្លួនបាន។ ប

កង្វះទំនុកចិត្តនកសិករ

មាន

នះ បណា្ខលមកពី

ក់ចំណញ និងភាព

កដ

ជា

ុក និងវត្តអារាម។ ករណីសិក

ក់ពីតួនាទីយា៉ងសំខាន់នកុមនានា ដលរួមមាន អ្នកដឹកនាំសកម្មភាព

នឹង

ះសង្ឃ

ូប

ៀន និងអ្នកជួយផ្នកគំនិត

ះមហន្តរាយ ដល់ជនរង

បងាញផងដរថា ពួកគមានទំនាក់ទំនងខាំង

នឹងកិច្ច

ះ

ឹង

មូលដាន ក្នុងការផ្តល់នូវ

យទឹកជំនន់។ ការសិក
ងទូ

ក្នុងការព

ក៏បាន

ឹងបណា្ខញ

សង្គមមូលដាន ជំរុញអារម្មណ៍ជាមាស់កម្មសិទ្ធិ និងកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍ ដើម្បីឆ្លើយតប
នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ។

កុមទាំងនះធ្វើការ
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កប

យ

សិទ្ធិភាព

តាមរយៈបណា្ខញ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រួមគា ឬ

កម្ពុជា

យបុគ្គល ក្នុងការស្វងរកមូលនិធិពីអ្នកភូមិ និងមាស់ជំនួយផ្សងទៀតស

អំឡុងពលមានពិធីបុណ្យសាសនា និងពីគណៈកមាធិការខត្ត

ប់

ង

ប់ ឬក្នុង

ះមហន្តរាយ។

គសង្កតឃើញថាកុមតួអង្គមូលដាន និងអង្គការកមូលដាន រាប់បញ្ចូលទាំងតំណាង

គណបក្សន
ះ

បាយផង

បងាញរូបរាងយា៉ងច ស់

ត។ ពលខ្លះគណបក្សន

ក្នុងមណលរបស់ខ្លួន

មធ បាយផាល់ខ្លួនពួកគ។ តួយា៉ង
ត

ក្នុងការ

ះ

ះមិន

ូវបានផ្តល់

ឲ្យ

និងបងចកបក្សពួកក្នុងចំ

ការ

ើនសំ

ជាជន

ជំនួយ

មសហគមន៍

ប៉ុ

ះ។

ពួកគក៏មានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការ

ឡាយ ផ្លូវថ្នល់សាន និងសាលារៀន។

និងសាច់ញាតិពួកគប៉ុ

ដលបង្កជាអារម្មណ៍ថា

និងកុម

ួសារ

មូលដាន។

បាយតង

ះ។ ជំនួយ

វាមានការរីសអើង
ការនះបង្កើន

យសារតអន្តរាគមន៍ផ្នកហដារចនាសម្ព័ន្ធ ដលបង្កើត

ឡើងក្នុងបំណងល្អ ប៉ុន្តមានការរចនាទន់ខ យ
មិន

ះមហន្តរាយ

ឬចម្លើយតបរបស់គណបក្សន

លើអ្នកគាំ

ប់ៗគាទ

ួយបារម្ភអំពីការបន្សុំាខុសឆ្គង

ហានិភ័យជារួម

ើរដាភិបាល និងធនធាន ឬ

យសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំ

ខាតមធ្យម ដូចជា

មានការរាយការណ៍ថា

មានភាពលំអៀង ហើយភាគ

្គះបនាន់

តអាណត្តិបនាប់។

អភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធខាតតូច
ះយា៉ងណាក្តី

យ

ពលមានវិបត្តិ ពួកគជួយឆ្លើយតបនឹង

តាមរយៈការផ្តល់នូវមា៉សុីនបូមទឹក និងការស
ះ

ក្នុងអំឡុងពលយុទ្ធនាការ

បាយធ្វើការជាមួយ ឬតងជំនួសកន្លងសាប័នរដ្ឋ ក្នុងការ

កលំអការផ្តល់សវាសាធារណៈ

ពីអ្នក

ជាពិសស

ូវបានកាត់បន្ថយ

ះ អាចបន្សល់ទុកនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន៖

ះទ

ប៉ុន្តវា

ន់ត

ូវបានផ្ទរ

កន្លងផ្សងទៀត

៧.២.២.៣ ទំនាក់ទំនង៖ កមាំងបន្ថមបានពីការផ្គុំគារវាងខ្សបណា្ខយ នឹងខ្សទទឹង
អភិបាលកិចទឹ
្ច ក និងការ

ក

ិតខ្ពស់ ទាំងតាមខ្សប

ល
ួ អាកាសធាតុ ត វូ ឲ្យមានកិចសហកា
្ច
រ និងសហ តិបត្តកា
ិ រ

្ខយ និងខ្សទទឹង

មិនមនរដ្ឋ អង្គការផ្លូវការ ឬមិនផ្លូវការ។

ដណ្ណប់យា៉ងខាំង
ជាក់ច ស់

ះយា៉ងណាក្តី

យតួអង្គរដ្ឋ និងឥស្សរជនន

ក្នុងចំ

ក្នុង និងរវាងសាប័ននានា ភាក់ងាររដ្ឋ ឬ
តាមតំបន់ការសិក

បាយមកពីតំបន់ទីកុង។ ប

មានការ

ប

នះ ក៏កើតមាន

មកសួងរដាភិបាល ទីភាក់ងារ និងអង្គការផ្សងៗផងដរ។ ឧទាហរណ៍

មួយ គឺអន្តរកម្មដ៏ទូលំទូលាយភាគ

ើនតាមខ្សប

្ខយពីលើចុះកម រវាងទីភាក់ងារកណា្ខល

ជាមួយនឹងមន្ទីរ និងការិយាល័យមូលដាន។ រូបភាព៧.២ បងាញពីខ្សបនាត់នការបងា្គប់ដាច់ត
ឯង ឬតាមវិស័យដលមានទិស

ពីលើចុះកម ក្នុងក

ិតយា៉ងខាំង និងកមាំងពួតផ្តុំ និងទំនាក់

ទំនងទន់ខ យតាមខ្សទទឹង។ រចនាសម្ព័ន្ធតាមខ្សទទឹង សំ
ចំ

មកសួង នាយកដាន និងការិយាល័យក្នុងក
ថាក់មូលដាន មានវិធីសា

្ត

ការបង្កត
ើ និង ប់ ងសហករណ៍កសិកម្ម
យរដ្ឋបាលជលផល សហគមន៍

ធិការអាងស្ទឹង
ប់

ង

ិតដូចគានរដ្ឋបាល។

ដៀងៗគា ក្នុងការ

ឈើ

លើអន្តរកម្ម និងទំនាក់ទំនងក្នុង

ប់

ងទឹក

សហគមន៍។ តួយា៉ង

យ MAFF និងមន្ទរី ខត្តរបស់ខន
ួ្ល សហគមន៍នសាទ
យរដ្ឋបាល

ឈើ និង FWUCs និងគណៈកមា

យ MOWRAM និង PDWRAM។ កុមទាំងអស់នះ

ូវបានបង្កើតឡើង និង

យច ប់ផ្សងៗពីគា ទីភាក់ងារជាតិ និងទីភាក់ងារតាមវិស័យថាក់កមជាតិ។ លើស

ពីនះ MOI និង NCDD

ះ

យដំណរើ ការ

ជាធិបតយ្យក្នុងតំបន់ ខណៈពលដល NCDM
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អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

និងកាកបាទកហម

ះ

យប

ដាច់ចញពីគា (MK16 2013)។

គសង្កតឃើញថា កុម

នការ

ប់

ងហានិភ័យ

ឹក ឃុំមិនមានអំណាចស

ះមហន្តរាយ

ថាក់មូលដាន

ចចិត្តជាក់ស្តងឡើយ

ះបីជា

មានការសន ពី D&D ក្តី។ ឫសគល់នភាពយឺតយា៉វក្នុងការផ្ទរមុខងារ និងសិទ្ធិអំណាចនះ អាច

បណា្ខលមកពី កង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ឧបសគ្គផ្នកសមត្ថភាព អត្ថ

ជន៍បគ
ុ ល
្គ និងការ ណន

ក្នុងសាប័ន។

ភាគ

រូបភាព៧.៣ បងាញពីកណ
ំ
ន
ើ ឥទ្ធព
ិ លកផ្លវូ ការនវិនិ
ើន មានឥទ្ធិពល

សម្ព័ន្ធភាពន

គិនឯកជន

យសារតអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ

បាយជាមួយអ្នកធ្វើការស

ហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍គ

ង ឬសម្បទាន (MK16 2013)។

មានក

យអាចចង

ឹទ្ធសភា ឬជាអ្នកផ្តល់

ចចិត្តកំពូលៗ ឬជាសមាជិក

មុខតំណងរបស់អង្គការសង្គមសុីវិល (CSOs)

និងសិទ្ធិអំណាច

គិនឯកជន។ វិនិ

ក្នុងទំនាក់ទំនងចករំលកហានិភ័យ

ិតទាបខាំងណាស់។ CSOs អាចមានឥទ្ធិពលខាំងជាងមុន

សិន

បើដំណើរជាក់លាក់នានា មានការធានា និងថទាំល្អ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈភាពជាដគូជិតស្និទ្ធ

ជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធ)

និង

សិនបើពួកគមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

ឱកាស និងប

ឈមស

និង

និងរបៀបវារៈរបស់មាស់ជំនួយ។

ការ

លើសពីនះ

មានលក្ខណៈមិនរលូនល្អ និងគានការស

បស

ួល

នឹង

មានភាពមន្ទិលសង្ស័យរវាង
អំឡុងពលពិភាក

អំពីច ប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមនរដាភិបាល ឆាំ២០១៥។
មានការបាត់បង់នូវឱកាសសំខាន់ៗ

ន់។

ងដលមានរយៈពលខ្លី

សាប័នរដាភិបាល និងអង្គការមិនមនរដាភិបាល ដលហាក់មានបងាញ
បច្ចុប្បន្ន

ប់

ប់អង្គការមិនមនរដាភិបាល និងតួនាទីពួកគ ក្នុងការបន្សុំា

ួលអាកាសធាតុ គឺអន្តរាគមន៍របស់ពួកគ តងផ្អកលើវដ្តគ

លបំណង

និងបច្ចកទស

យសារការផ្តល់សវាកម្មផ្នកបន្សុំាបន្ត

ឹម

ូវ (UNDP 2013)។ វាមិនមនជារឿង

ចម្លកទដលគឃើញ អង្គការមិនមនរដាភិបាលជំរុញការផ្តល់ជំនួយផ្នកបច្ចកទស ដើម្បីលើក

កម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម

តាមភូមិ ដលដីកសិកម្ម

ទី

ឃើញមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម សារឡើងវិញ ឬព

ះ ពឹងផ្អកលើទឹកភ្លៀងទាំង

ីកបណា្ខញ

កន្លងដលខ្វះខាតជំនួយផ្នកបច្ចកទស ក្នុងការជំរុញការដាំដំណាំ
ព័ន្ធ

ច

តួអង្គ

ពថ្មីៗ។

ថាក់កមជាតិ ហាក់ដច
ូ ជាមានកសាងជាបណា្ខញ

អាចព ង
ឹ បន្ថមទៀត ដើម្បីជយ
ួ

ធ្ងន់ធ្ងរ។

លទ្ធផលសិក

បន្សុំា ស

ើនមុខ

ពលំដាប់ទីបី

លើដីដលមាន

ប់ ហើយបណា្ខញទាង
ំ នះ

ង់សហគមន៍ និងអ្នកភូមិ ឲ្យមានភាពធន់

នឹងអាកាសធាតុ

បានបងាញពីសារៈសំខាន់នការកសាងឡើងវិញនូវសម្ព័ន្ធភាព

និងទំនាក់ទំនងសង្គមរវាងអ្នកភូមិ ដើម្បីជាមូលដានស

មូលដាន និងការថរក និងព

ច

ុង ឬ

ប់សមត្ថភាពបន្សុំា និងភាពធន់

ឹងបណា្ខញទាំងនះ។ ប៉ុន្ដ

ប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ មានក

កសិករក្នុងតំបន់តងនិយមរង់ចាំជំនួយពីអាជាធរ។
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ពលដលវិបត្តិ និងត

ិតលើសពីសមត្ថភាពទប់ទល់

ថាក់

ូវការផ្នក

មូលដាន

ះ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

រូបភាព៧.៣៖ អំណាច និងឥទ្ធិពលនតួអង្គ

ក្នុងផ្នកអភិបាលកិច្ចទឹក និងការ

អាកាសធាតុ

គជអប

គជគគ

សកបទ
រដ្ឋ%ល?ុក

រដ្ឋាភិ%ល

និង

MOWRAM, MOE, MAFF

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍

Þគូអភិវឌ្ឍន៍

ចិន កូj៉ ជប៉ុន

ADB, WB, JICA

ួល

Rុមឹក្សាឃុំ

ត្ត

វិស័យឯកជន

mភូមិ

ជាជនមូលដ្ឋាន

Ýយ

ឥទ្ធិពលខ្លាំង

អទស

កម្ពុជា

ឥទ្ធិពល

ការ

CBO ª្សងៗ

NGOs/CSOs
វិទ្យាស្ថាន
hវÙវ/បណ្ឌិតសភា

ភព៖ សមាសន៍ ឆាំ២០១៤-២០១៥ និង MK16 2013

និង

កុម

ក្នុងភូមិ និងអ្នកភូមិ គឺជាឃាំងន ចំណះដឹង

ពណី ដលមានសារៈសំខាន់ផកភូ
្ន មសា
ិ

យ

សិទ្ធិភាព

ការអនុវត្ត

និងការ

ពលមាន

ួតពិនិត្យលើការបន្សុំា

ប់

ព្យសម្បត្តិ និងធនធានស

ងហានិភ័យ

ជាមុន ការ

ះមហន្តរាយ

នឹងការ

ប់ការកសាងសមត្ថភាពបន្សុំា

ប់

ុង

ឆ្លើយតបរហ័ស

ជាជន

ក្នុងតំបន់សិក ។

៧.២.២.៤ ឧបសគ្គដលតួអង្គ
តំបន់

ការសិក នះ
ក

បហានិភ័យអាកាសធាតុ

មូលដាន និងថាក់កមជាតិ

សិទ្ធិភាព និង

ួល ឬរារាំងដល់អភិបាលកិច្ច

និងសកានុពលស

មូលដាន, (២) កម្មវិធី

មើលមើលនិនាការរយៈពលវង និងការ

សិទ្ធិអំណាច ដើម្បីអាចដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមាន
ពិនិត្យមើលលើកតាជួយស

និងការអភិវឌ្ឍ

យមួយ ជាពិសស ការផ្តល់ដំណឹងដាស់តឿន

មូលដាន និងការ

ភាមៗ ក្នុងផ្នកអាកាសធាតុ។ លើសពីនះ

អាកាសធាតុ

ួលអាកាសធាតុ

ៀមខ្លួន ការឆ្លើយតប និងការរីបឡើងវិញ និង (៣) ការប

ក្នុងផនការអភិវឌ្ឍន៍

ចចិតឆា
្ត ប់រហ័ស និង កប

តបន្តមាន គឺ (១) ការកំណត់ពីក្តីកង្វល់ និងវិស័យអាទិភាព

ូវការចាំបាច់ដល

មូលដាន

ប់ការស

ះអាសន្ន។ ការចូលរួមរបស់ពួកគក្នុងការរចនា ការធ្វើផនការ

មូលដាន គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់។
ត

្ត ស

ភពដើមអំពីមនុស្ស សហគមន៍

ប់ការកលំអការ

មូលដានជួប

ប់

កប

ួល

ូវការផ្តល់

សិទ្ធិផល។ ផ្នកបនាប់នះ

យគណនយ្យភាព និងការ

ងសន្តិសុខទឹក

និងការ

ួល

ទះ

បងាញឲ្យឃើញពីប

ស្មុគសាញនភាពជាអ្នកដឹកនាំ

និងទីភាក់ងារក្នុង

ិតខុសៗគានរដាភិបាល និងអភិបាលកិច្ច។ ថាក់ភូមិ ហាក់ដូចជាខ្វះខាតភាពជាអ្នក

ដឹកនាំ និងការផ្តួចផ្តើម ក្នុងការ

ះ

យវិសមរូបអាកាសធាតុក្នុងពលបច្ចុប្បន្ន និងការ

ួល

អាកាសធាតុរយៈពលវង។ តួយា៉ង កុម

ឹក ភូមិមានអារម្មណ៍ថា ពួកគមិនទទួលបានអំណាច

ការ

វិញ

ស

ប់ធ្វើផនការសកម្ម

យុទ្ធ ឬទប់ទល់នឹង

ួលអាកាសធាតុទ ហើយផ្ទុយ

តាមកយ។

ឹត្តការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ និងមិន
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ូវ

ះ

កតីដលពាក់ព័ន្ធនឹង

យនឹងហតុការណ៍ដលកើតឡើង

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់
ខ្ញុំមិនដឹងថា

ូវធ្វើអ្វី

ះទ រហូតដល់

ពួកយើងធ្វើអន្តរាគមន៍តាមកយ
(

ធានភូមិ ខត្ត

ះមហន្តរាយ [

យជួយកសិករបូមទឹក ដើម្បីស

្គះដំណាំពួកគ។

ធិ៍សាត់)

ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំ

គ

ះរាំងស្ងួត] កើតឡើង ទើប

ធានភូមិមាននិនាការគិតគូរខាំងពក លើការ

ប់ ងការងារភូមិ ដូចជា អំពហ
ើ ង
ិ ក្នង
ុ
សា
ួ រ និងការចាក់វាក់
៉ សាង
ំ សត្វ និងការស បស ល
ួ
ងអភិវឌ្ឍន៍ខាតតូច។ ប

លុបចញពីការ

ួយបារម្ភ

ខាងការបន្សុំា

បាយ ស

អ្នកដឹកនាំផាល់ខ្លួន
មានភាពរចរឹល

ួលអាកាសធាតុ ហាក់ដូចជា

ចាំថ្ងរបស់ពួកគ និងមិនមនជាអាទិភាពបនាន់មួយឡើយ។

សមាសន៍បងាញថា កសិករ

ន

នឹងការ

មូលដាន មានទំ

រពឹងផ្អកខាំងលើរដ្ឋ និងគណបក្ស

ប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងការបន្សុំានឹងការ
ការផ្តួចផ្តើមគំនិត

យ

ះមុត

កហម។ ក្នុងអំឡុងពល

ះ មនុស្សមានជ

ួលអាកាសធាតុ។ ភាពជា

និងភាពជាមាស់កម្មសិទ្ធិ

មសុ
្គ
វី ល
ិ រាប់ទសវត្សរ៍ ជាពិសស

យស

យសារជីវត
ិ រស់

ើសតិចតួច កពី

កុមសន្សំ

ន់តអាច
ង់

កម្មសិទ្ធិ

ក់ បាននិងកំពុងផុសផុលឡើង។
ះ

កប

មូលដាន គួរ

បរិបទ និងតំបន់ជាក់លាក់

ក្នុងកិច្ច

កមរបបខ្មរ

ឲ្យ និង

មូលដានមួយចំនួន ដូចជា ធនាគារ

ូវ និង

ះយា៉ងណាក្តី ពួកវាទើបកកើតឡើងថ្មីៗ និង

យទិដ្ឋភាពតូចៗមួយចំនួននប

យចីរភាព

គល់ទំនួលខុស

ហាក់ដូចជា

ូវ

អនុវត្តតាមការបងា្គប់របស់អង្គការខ្លួន (មដឹកនាំ/អាជាធរ)។
គំនិតផ្តួចផ្តើម និងសមាគមកផ្លូវការ

ូវ

ការបន្សុំា និងភាពធន់ប៉ុ

ដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តួចផ្តើមនូវភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ូវបានពិចារណាមុនពលធ្វើការ
ះ។

ះ

យប

ះ។ ជំនួយ

និងភាពជាមាស់

ខាងការបន្សុំា ផ្អកតាម

ឹក ឃុំ និងថាក់ដឹកនាំអង្គការសហគមន៍ បានបងាញនូវអារម្មណ៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

កុម
ឹង

ង

មូលដាន ដើម្បីបន្សុំាខ្លួន

នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ។

ះយា៉ងណាក្តី

សកម្មភាពទាង
ំ នះ មានលក្ខណៈឯកជន ជាការឆ្លយ
ើ តបនឹងហតុការណ៍ដលបានកើតរួច និងកើត

ឡើង

យឯកឯង ជាមួយនឹងសមាសធាតុដ៏តិចតួចនការធ្វើផនការ និងការគិតគូរទុកមុន។ ពួក

គអាចផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គ

ងអភិវឌ្ឍន៍តូចៗប៉ុ

ះ ដលស្នើឡើង

យអ្នកភូមិ ហើយ

ូវ

ស្វះស្វងរកជំនួយផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចកទសពី អង្គការមិនមនរដាភិបាល ភាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍

គណបក្សន

បាយ និងអាជាធរ

ុក ឬខត្ត។

៧.២.៣ ការបន្សុំា
ការបន្សុំា វាទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពនរបបអភិបាលកិច្ច ក្នុងការបត់បនតាមការ

និងការរៀនសូ

ជាហូរហ (APN 2011)។ មានភាពមិន

ផនការអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបញ្ចូលការគិតគូរពីការ
ះមហន្តរាយ ហតុនះ

លន

បាយ គ

ផ្អកលើ ចំណះដឹងដលអាចយកមក
ពល។ ត

សិក

កដ

ជាជា

ួលអាកាសធាតុ

ង និងយុទ្ធសា

ើបានល្អបំផុត

ក្នុងបរិបទ និង

ូវការនូវការបន្សុំាកាន់តល្អឡើង មានបងាញច ស់

ង

ើន ទាក់ទងនឹងការធ្វើ

ក្នុងការ

្តនានា

ប់

ប់

ងទឹក និង

ូវបង្កើតឡើង

ូវកលំអ

យ

យទៀង

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងដលបាន

យសារពួកវាមានសមត្ថភាពបន្សុំាទាប ជាពិសស សានភាពទន់ខ យផ្នកចំណះដឹង

សមត្ថភាពបន្សុំាក

ិតទាប និងការច្ន

ឌិតរបស់សាប័ន
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មានក

ិត។

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

៧.២.៣.១ ភាពបត់បន
តាមរយៈការវាយតម្លរបស់យើង អង្គការ (ភាក់ងារ) និងសាប័ន (សាបត្យកម្ម) ផ្នក

ហិរញ្ញវត្ថុ ទឹក បរិសាន និងការ

ួលអាកាសធាតុជា

មានភាពរឹងត្អឹង និងមិនសូវសុីគាល្អនឹងវិធីសា

ើន ទាំង

ថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ

្តអភិបាលកិច្ចបន្សុំាទ។ កង្វះភាពបត់បន មាន

ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំពីលើចុះកមនាពលបច្ចុប្បន្ន និងការមិនអត់ឱនដល់សំណើសុំឲ្យមាន
ការផាស់បរូ្ត ដលតង វូ បានចាត់ទក
ុ ជាអំពើ ឆាង
ំ នឹងអាជាធរ។ ឧបសគ្គសំខាន់មយ
ួ ទៀត ដល

មានបងាញ

ក្នង
ុ តំបន់សក
ិ

ផ្នកបច្ចកទស និងហិរញ្ញវត្ថុ
ន់ល្មមស

គឺកង្វះធនធាន។ ការអនុវត្តជាក់សងនូ
្ត វការបន្សុាំ

ប់ទាញយកមក

ប់

ន់ ក៏ដូចជា ទិនន័
្ន យផ្នកជលសា

ើ។

វូ ការសមត្ថភាព

្ត និងអាកាសធាតុ

ប់

មានភស្តុតាងមួយចំនួនបងាញពីការប្តជាចិត្តក្នុងការបន្សុំា ដលរាប់បញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍ

ចក្ខុវិស័យ

កប

មនុស្ស។
រវាង

្តវងឆាយជាងមុន។ ថាក់ដឹកនាំ និងសាធារណជន មានការយល់

មួយចំនួន និងទស្សនៈវិស័យរយៈពលវងធំទូលាយ ស្តីពីអភិបាលកិច្ចល្អ និងការអភិវឌ្ឍ

ដឹងទូ
ន

យយុទ្ធសា

ះយា៉ងណាក្តី

តមានភស្តុតាងបងាញពីគមាតរវាង ចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសា

បាយ នឹងការអនុវត្តជាក់ស្តង។ តួយា៉ង
លន

្ត

ល

ថាក់ជាតិមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីច ស់លាស់

បាយផ្សងៗគា ជាមួយនឹងឯកសារយុទ្ធសា

្ត ឬរវាង

លន

បាយ នឹង

ការអនុវត្ត។ កង្វះភាពពាក់ព័ន្ធគា និងសង្គតភាពនះ ជះឥទ្ធិពលលើការអនុវត្តអភិបាលកិច្ច និង
ការឆ្លើយតប។ សានប័ននានាមិនព យាមប

ការរបស់ពួកគមិនមាន

សិទ្ធិភាព និង

ើការជូនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ ហើយដំណើរ

សិទ្ធិផល

ជីវភាព និងភាពធន់របស់សហគមន៍។ ផ្ទុយ
រចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដលមាន

អនុវត្ត

ការ

វិញ សាប័នទាំង

ប់។

ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល

កប

យ

ហើយវាផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យមានការកស

មានភាពបត់បន និងការបន្សុំាល្អ។ វាក៏នឹងអនុ

ពលកន្លងមក ដើម្បីកលម្អការអនុវត្ត

ួល

ប់

យ ក៏ការ

ឡើយ។

ឹង

ក្នុង

ឡប់លើការ
ប់

ងទឹក

គជ័យ និងការបរាជ័យនា

ថ្ងអនាគតផងដរ (Folk colding and Berk 2002)។

ះបីជាផនការ

នះក៏

បល់

ដលជាចរិតលក្ខណៈនការ

្ញតឲ្យមានការរៀនពី

ការរៀបចំសាប័ននាពលបច្ចុប្បន្ន
ង

ូវការ ដើម្បីព

ះធ្វើការចាក់ឫសយា៉ង

សិទ្ធភាព ផ្តល់នូវមតិ

ះយា៉ងណាក្តី

បបនះឡើយ។ យន្តការផ្តល់មតិ

ក្នុងការបំពញតាមត

ហាក់ដូចជាមិនមានបងាញនូវភាពបត់បន

បល់ ឡប់ និងការ ត
ួ ពិនត
ិ ្យ និងវាយតម្ល

ះមហន្តរាយ

តលើជំនួយ

មានក ត
ិ ។

មានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍ឲ្យអនុវត្តយន្តការបប

ង់ផ្នកបច្ចកទស និងហិរញ្ញវត្ថុ ហាក់ដូចជា

មានក

ិត

ហាក់មានក

ិត

៧.២.៣.២ ការរៀនសូ
ទាប៖

សមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូ

យុទ្ធសា

និងឆន្ទៈក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ះបីជាឯកសារផនការ និងយុទ្ធសា
្តចតុ

្តសំខាន់ៗរបស់រដាភិបាល រាប់បញ្ចូលទាំង ផនការ

ណដំណាក់កាលទី៣ និងផនការយុទ្ធសា

បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចូលនូវ ការ
សិក នះ មិនបានរកឃើញភស្ដុតាងប

ួលអាកាសធាតុ

ក់ពីការខិតខំ
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ឹង

្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆាំ២០១៤-២០១៨
ក្នុងការធ្វើផនការក៏

ងដើម្បីធ្វើដូច្នះទ។

យ ក៏ការ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូ

ប់

ពីបទពិ

ងទឹក និងអ្នកចូលរួមក្នុងការបន្សុំានឹងអាកាសធាតុ

ធន៍នការ

ួលអាកាសធាតុ

អ្នក

មូលដាន អាចបងចកជា ៣

ភទ

រួមមានគឺ (១) មន្ទីរជំនាញខត្ត និងអាជាធរឃុំ (២) អង្គការសង្គមសុីវិល និង (៣) អង្គការមិនមន

រដាភិបាល អាជាធរមូលដាន និង
ខុសៗគាក្នុងការរៀនសូ
មន្ទីរខត្ត

សង្កត និងបទពិ
កប

ឲ្យ

ជាជនមូលដានដលពួកគនីមួយៗ មានក

ឬស្វងយល់។

បងាញសមត្ថភាពច ស់លាស់ក្នុងការរៀនសូ

ធជាក់ស្ដងរបស់ពួកគ និងព យាមឆ្លើយតប

យចីរភាព និងភាពធន់។

ជាកម្មវិធី និងការអនុវត្ត

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ

យា៉ង

ះបីជាយា៉ងណាក្តី ការបក

សើរជាងមុន

តិភូកម្មនមុខងារការស

ូវបានរារាំង

ិតសមត្ថភាព

ចណាស់តាមការ

នឹងត

ូវការក្នុងជីវភាពរស់

នូវយុទ្ធសា

យដំណើរន

្តរបស់ពួកគ

បាយស្មុគសាញ

ចចិត្ត និងហិរញ្ញវត្ថុ ភាពមិនសុីគារវាងអាណត្ដិនឹង

ធនធាន និងគមាតរវាងការសន ផ្តល់ស្វ័យភាពមូលដាន នឹងតថភាពជាក់ស្តង។
អាជាធរឃុំ និងភូមិ មានសមត្ថភាព

ហានិភ័យ
ណាក្តី

ះមហន្តរាយ និងភាពងាយរង

ពួកគមិនមានឱកាសរៀនសូ

ះទ។ សមាសន៍ជាមួយ សមាជិកអចិ

បានផ្តល់

ហាក់
ះ

ហលគាក្នុងការសង្កតមើល និងវិនិច័យ
្ឆ អំពី
នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ។

និងធ្វើសកម្មភាពសកម្ម

យុទ្ធទាក់ទងនឹងប

្តយ៍ន គណៈកមាធិការឃុំ

ប់

ង

ទាំង

ះមហន្តរាយ

បល់ថា គណៈកមាធិការឃុំមាននិនាការអនុវត្តមុខងារជា មជ្ឈមណលឆ្លើយតបនឹង

វិបត្តិដលធ្វើសកម្មភាពត
ជាជន

ពលមាន

ះមហន្តរាយប៉ុ

មូលដាន ក៏មានសមត្ថភាពរៀនសូ

ះ។

ពីបទពិ

ធ និងឆ្លើយតប

ួលអាកាសធាតុ ជាពិសស ផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹក គិតបញ្ចូលទាំង

ដូចជា ទឹកជំនន់ និង

មានការបន្សុំាបានល្អ។

ខ្លួន

ះយា៉ង

ះរាំងស្ងួត។ អ្នកដលរងផលប៉ះពាល់

ពួកគដឹងថា

ទូក

និងឱសថ។

ធ្ងន់ធ្ងរពួកគ ក៏រំពឹងផងដរថា នឹងមានការផ្តល់ជំនួយស
កសិកម្ម កសិករបាន

ើ

ស់វិធីសា

ឹត្ដិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ

យសារទឹកជំនន់តាមរដូវកាល

ពលណាដលតងតកើតមានទឹកជំនន់

យធ្វើការស្តុកទុកបន្ថមនូវអាហារ

្តដាំដុះសម

នឹងការ

ក្នុង

ឹត្តិការណ៍

និង

ៀម

ះទឹកជំនន់

្គះពីសាប័ននានា។ ទាក់ទងនឹងវិស័យ

ប ដើម្បីបន្សុំានឹង

ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ និង

វិសមរូបធាតុអាកាស ដលរួមមាន ការធាក់ភ្លៀងមិនទៀងទាត់ និងការផាស់ប្តូរលំនាំភ្លៀងធាក់។
ការផាស់ប្តូរនះ

រយៈការកំណត់ត
វិនិ

គឃុំ។

ូវបានចាត់ទុកជាការបន្សុំាបបស្វ័យភាព។ ពួកគក៏ជួយដល់អាជាធរភូមិ តាម
ូវការ និងអាទិភាពស

ប់ដាក់បញ្ចូល

សំណើទាំងនះតងតមានរួមបញ្ចូល

តាមផនការសំខាន់មួយ។

ក្នុងផនការអភិវឌ្ឍឃុំ និងផនការ

ហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹក

ះយា៉ងណាក្តី ការឆ្លើយតប

នឹងការ

ដលជាការបន្សុំា

ួលអាកាសធាតុ ដល

រួមមាន ការបន្សុំាបបស្វ័យភាព និងតាមផនការ រងផលប៉ះពាល់ពីកតាផ្សងៗ ដូចជាលទ្ធភាព
ចូល

កាន់ទីផ រ បទពិ

ផ្សងៗគា។

ធន៍ផាល់ខ្លួន និងក
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ិតខុសៗគានការ

ង់ផ្តល់ឲ្យ

យសាប័ន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

៧.២.៤ គណនយ្យភាព - យន្តការ ដំណើរការ និងភាព

បច ប់

ការវាយតម្លនះ ចាត់ទុកគណនយ្យភាពជាធាតុសំខាន់មួយ ដើម្បីធានានូវភាព

នដំណើរការអភិបាលកិច្ច កំណត់ការអនុ
បន្សុំា ភាពបត់បន និងការរៀនសូ

។

មតាមច ប់និង

៧.២.៤.១ គណនយ្យភាព

លើ និង

ះ

គណនយ្យភាពសំ

ះ

បច ប់

សិទ្ធភាពនច ប់ និងជំរុញការ

កម

លើ ''ការទទួលខុស

ូវរបស់ភាគីមួយ ចំ

លើភាគីមួយទៀត" (Chheat et al 2011)។ ព័ត៌មាន

ះការ

ើ

ស់អំណាច

មូលបានពីការសិក ដល់កន្លង ការ

ពិនិត្យមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងការសង្កតបងាញថា គណនយ្យភាពជាផ្នកចម្បងមួយដល

ូវ

តអង្គការសង្គមសុីវិល

ះ

ការការកលំអជាបនាន់។ ការធ្វើការស
សាធារណជន

ះទ។

ចចិត្ត មិនថា

គឺមិនទាន់មានលក្ខណៈរាប់បញ្ចូល

យន្តការគណនយ្យភាពសាធារណៈ

មានភាពទន់ខ យ
ន

បាយ។

ក

ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការ

ិតរដាភិបាលថាក់ជាតិ
រពតាមបទប្បញ្ញត្តិ

័យទាក់ទងរវាងកសួងថាក់កណា្ខល

មកសួងមន្ទីរ និងរដ្ឋបាលថាក់កមជាតិ ឬកុម

វិញ

ូវ

ចំ

សិទ្ធភាព

ល

អាជាធរមូលដាន

ពីលើចុះកម។ ទំនាក់ទំនង និងគណនយ្យភាព

ើន (UNDP 2013)។ ការចូលរួមគា និងអន្តរកម្មក

ទុកចិត្តគា

និង

ក្នុងចំ

យសារកង្វះសមត្ថភាពសម

ឹម

និងថាក់មូលដាន

និងការ

តាមខ្សទទឹង
ឡើង

ឬគណនយ្យភាព

អន្តរកម្ម

ភាក់ងារ និងសហគមន៍មូលដាន មានទិស

កលំអ

យរដាភិបាល វិស័យឯកជន ឬសូម្បី

ឹក ទាមទារនូវការ

ិតទាបរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធ អាចបង្ក

ប ការបងចកធនធានមិនបាន

ឹម

ូវ និង/ឬ កង្វះការ

មក រវាងការិយាល័យថាក់ជាតិនឹងថាក់កមជាតិ (World Bank and Asian

Development Bank 2006)។

គណនយ្យភាពថាក់កមជាតិ

ហើយកុម

ឹក

ុក

និងឃុំដឹងថា

គឺជាផ្នកដ៏សំខាន់មួយនវិសហមជ្ឈការ
ពួកគមានគណនយ្យភាពចំ

(Chat et al 2011)។ តំណាងថាក់កមជាតិ និង
គណនយ្យភាព

ជាតិ

មូលដានមួយចំនន
ួ ប៉ន
ុ ពួ
្ត កវា

ព យាមឆ្លើយតបនឹងត

ូវការរបស់

មហន្តរាយ តាមរយៈការកៀរគរជំនួយ

ជាជនមូលដាន

ជាជនមូលដានទទួលសា្គល់ថា ឃើញមាន

មានក ត
ិ

ជាជនមូលដាន

ឡើយ។ រដាភិបាលថាក់កម

និងជួយពួកគ

ពលមាន

ះ

ង់ផ្សងៗពី រដាភិបាលថាក់ជាតិ និងដគូអភិវឌ្ឍន៍

អង្គការសង្គមសុីវិល និងអង្គការមិនមនរដាភិបាល បើ

ក

ះ

និងវិមជ្ឈការ

ិតក្តី។

ឃុំបានឃាំមើលការកើនឡើងកម្ពស់ទឹក

ះបីជាការទទួលបាន

និងផ្សព្វផ យព័ត៌មានដល់

... ក្នុងពលមានទឹកជំនន់ ឃុំបានរៀបចំទូកដើម្បីជួយស
វត្តអារាម និងសាលារៀន ដលយើងអាច

ើជាជ

យទឹកជំនន់។ (មឃុំ ខត្តកំពង់ឆាំង)
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កប

ជាជន

្គះជនរង
្ខះអាសន្ន ស

គជ័យ

តាមភូមិ

ះ។ យើងក៏មាន
ប់ជនរង

ះ

មាន

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ក

ិតគ

ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ។ ប
ក្នុងការបង់ថ្លសវា

ង ការអើពីរបស់ FWUCs ចំ

ះសមាជិកខ្លួន មានការរារាំងពីប

នះបណា្ខលមួយផ្នកមកពីក្នុងការ

ច

កង្វះ

មូល ឬភាពសាក់ស្ទើររបស់កសិករ

ព (ISF) ដលមានលក្ខណៈមិនគួរឲ្យទុកចិត្ត និងអវត្តមាននការ

ង់ផកហិ
្ន
រញ្ញវត្ថុតាមការសន របស់រដាភិបាល។ តាមរយៈការសមាសជាមួយ FWUCs ចំនួន

៦ បងាញថា មានតគ
តាមការ

ដលមិន

ងជីនិត រលួស និង

មូលថ្លសវា

ច

មូលថ្លសវា

គ

បកប៉ុ

ះ ដលទទួលបានការ

ព ហើយអាចឆ្លើយតបនឹងត

ច

ងដលមាន

ពាំង

ព

ូវពឹងផ្អកទាំង

មូលថ្លសវា

ឲ្យសមាជិករបស់គ ការិយាល័យ

ច

ូវការរបស់សហគមន៍។ FWUCs

ុងលើរដាភិបាលថាក់កមជាតិ។

ព រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយបញ្ជូន

ុក ឃុំ និង PDWRAM។ រាល់សមាជិក FWUC ទទួលបាន

ដំណឹងពីសានភាព និងសកម្មភាពរបស់ FWUCs រៀងៗខ្លួន តាមរយៈកិច្ច

ក្នុងភូមិ។

FWUCs មានអំណាច

FWUC និង

ូវពឹងផ្អកលើការ

ឹមដនកំណត់មួយ ដើម្បីព

ជុំភូមិ ឬជនប

ច

ព និង

ះ

្គល

ឹងការអនុវត្តតាមច ប់ និងវិន័យរបស់

ង់ពីអាជាធរមូលដាន។ មានត FWUC មួយបុ៉

ះដលបាន

ផ្តល់ព័ត៌មានថា រដាភិបាលថាក់កមជាតិ ហាក់មិនបានសហការល្អក្នុងការជួយពួកគ

សវា

ង់

យទំនាស់ទ។

មូលថ្ល

គណនយ្យភាពពីរផ្លូវ ហាក់មានដំណើរការកាន់តល្អតាមរយៈយន្ដការទីផ រ។ កុមហ៊ុន

ផ្តល់សវា

ច

ពជាលក្ខណៈឯកជនមួយចំនួន បានចុះកិច្ច

នឹងកសិករ។ កុមហ៊ុនឯកជន

ក្នុង គ

សង្ខបមក អ្នកឆ្លើយតបភាគ

ៀងចកចាយទឹក ជាមួយ

ងរលួស ផ្តល់ការធានាជូនថា ទឹកនឹង

ទាន់ពលវលា ហើយបើមានការខូចខាតដំណាំ
សំណងឲ្យវិញ។ ជាការឆ្លើយតប កសិករ

ម

យសារប

កង្វះទឹក

ូវតបង់ថ្លចកចាយទឹក

ើនមានអារម្មណ៍ថា

ល

ះកុមហ៊ុននឹងផ្តល់

យគានការខកខាន។

សមធម៌ រវាងបុរស និង

ក្នង
ុ ការទទួលបានឱកាសដើម្បីកលំអ ឬរក សុខមា
ុ លភាពរបស់ខន
ួ្ល មិន វូ បានស
ហើយក៏មិនទាន់មាននូវនីតិរដ្ឋរឹងមាំ ដលមានកបខ័ណច ប់

មិនលំអៀងឡើយ។

ូវបានបញ្ជូន

ឹម

ូវ និងការព

ច

ឹងអនុវត្ត

គជ័យ

្តី

យ

៧.២.៤.២ តមាភាព និងការ ួតពិនិត្យ
អ្នកឆ្លយ
ើ តបភាគ

ចំហជាប

សំខាន់

គានសិទ្ធិអំណាច។

ន
ើ ចាត់ទក
ុ ថា ការចូលរួមភាពស

ះតួអង្គខ្លះ ជាពិសស

ថាក់កមជាតិ

ការវាយតម្លនះរកឃើញថា តមាភាព

ព័ត៌មាន (ការ

ូវបានរាំងស្ទះ

ូវបាន

នចូលក្នុងសានភាព

យសារភាពទន់ខ យនលំហូរ

ប់ដំណឹង) និងកង្វះការរាប់បញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបាន

ការសាប័ន និងព័ត៌មាន មិនអាច

ព័ត៌មានក្នុងក

ប់ទាង
ំ អស់គាតមាភាព និងភាពបើក

ិតកំណត់មួយ

លក្ខណៈពិបាកយល់ និងតាមដាន

ើ

ស់បាន

ូវបានផ្តល់

ួតពិនិត្យ។

យផាល់

ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធ
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ឹម

ូវ។ ដំណើរ

ហើយព័ត៌មាន

ះតងមាន

យអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ប់រូបទ។ មាន

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ភាគ

ព័ត៌មានទាក់ទង

នឹងការ

ើន អាចរកបាន

នីមួយៗ

ប់

កម្ពុជា

ងធនធានទឹក និងការបន្សុំានឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

ថាក់ជាតិ។ ការចករំលកព័ត៌មានពីអត្ថិភាពទឹកស

និងរបៀបបន្សុំានឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

សហគមន៍ និងអាជាធរមូលដាន។

ះយា៉ងណាក្តី ប

ប់ផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ជាកតាយា៉ងសំខាន់

ពិសសស

ផ្នកលំហូរព័ត៌មាន

ប់

ក្នុងសាប័ន និង

វប្បធម៍ "បិទបាំងព័ត៌មាន" រាងរាំងដល់ការចករំលកព័ត៌មាន ហើយជាលទ្ធផល វារារាំងដល់ការ
ផ្ទរចំណះដឹងស
ប់

ប់ការបង្កើតថ្មី។ យើងក៏ឃើញមានកង្វះខាតផងដរនូវ

ងទិន្នន័យ។

ឹះសាន

មូល និង

ការសង្កត និងបង្កើតម៉ូដលបា៉ន់សានតុល្យភាពទឹក ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការ

តាមផ្ទរងទឹកភ្លៀងនីមួយៗ មិនទាន់បានផ្តល់ឲ្យសហគមន៍មូលដាន

ក្នុងការកំណត់រកវិធីសា

្តបន្សុំាសម

ប

ះទ។ យុទ្ធសា

កសិកម្ម និងទឹក ប៉ុន្តក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តង ពួកវាបាន
ប៉ុ

ះ។

៧.២.៥ ការបងចក និងលទ្ធភាព
និង

ើ

្តបន្សុំាជា

ដល់កសិករ

ស់ ដើម្បីជួយពួកគ

ើន បាន

តលើវិស័យ

មូលដានមួយចំនួនតូច

ស់

ួសារក្នុងការ

ើ

ស់ ធនធានហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចកទស និងធនធានធម្មជាតិ សាប័ន និង
ើ

ស់សាប័ន និងដំណើរការនានា មានឥទ្ធិពលយា៉ងខាំងលើ

ភាពយុត្តិធម៌ និងការពញចិត្តខាងផ្នកផ្លូវចិត្ត និងសមារៈ
ការទប់ទល់ និងការរីបឡើងវិញពី

ដើម្បីជួយពួកគក្នុងការបន្សុំានឹងការ
ដូចជា ហដារចនាសម្ព័ន្ធ
ក្នុងការបន្សុំា

កប

ដលមានលទ្ធភាព

ើ

យ

សហគមន៍មូលដាន

ួលអាកាសធាតុ។ លទ្ធភាព

ះទឹក និងធារាសា

សិទ្ធិភាព

ស់

មទាំងកំណត់សមត្ថភាពក្នុងការបន្សុំា

ះមហន្តរាយ និងវិបត្តិផ្នកអាកាសធាតុ។

ទិន្នន័យបានពីតំបន់សិក បងាញថា

្ត

មានក

ចំណុចចកចាយទឹក
ក្នុងរាល់គ

ព័ន្ធធារាសា

្ត ក៏សហគមន៍

ងដលបានសិក ទាំង

ើ

ស់ទឹកស

ទជាប

ក្បរ

ព្យសម្បត្តិរូបវន្ត

ក្នុងតំបន់សិក

ឈមមុខនឹងប

ឡាយម និង

ូវ។

ឆាយពី

ប

ំមួយ។

នះ

លទ្ធភាព

ដើមនិង
ឆាយពី

ូវបានរាយការណ៍

ក្នុងផ្នកទី១ ប

ក់ថា មានតផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ប់សហគមន៍ និងកសិករមួយចំនួន

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងនះ

យប

ន់ ដីដាំដុះឈូសឆាយមិន

ប់

ន់ដើម្បីបំពញត

។ ការបងចកទឹក និង

ូវបានរំខាន

បានស្មើល្អ ទីតាំង
ឹម

ត

តងទទួលរងការចកចាយទឹកមិនស្មើគា។

បាក់ទ ដលមានធនធានទឹក

ភ្លៀងទាំង ៣

ស់

នឹងហានិភ័យអាកាសធាតុ។ សូម្បីត

ការគណនាតុល្យភាពទឹកដលមានបងាញ

តមាន

ើ

ឡាយ ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសន្ធឹកសនាប់ ខណៈអ្នកដលមានដី

ចុងបង្អស់ន

ក្តី លទ្ធភាព

តងខ្វះខាតធនធានចាបា
ំ ច់

ិត ហើយវារារាំងសហគមន៍មូលដាន

ស់ទឹកមិនស្មើភាពគាផងដរ។ អ្នកដលមានដីកសិកម្ម

បាន

ងទឹក

លទ្ធផលចម្បងមួយនការសិក នះ គឺការកំណត់ពីសារៈសំខាន់នលទ្ធភាព របស់បុគ្គល

ដំណើរការនានា។ លទ្ធភាព

ើ

ើ

ប់

ូវការនាពលបច្ចុប្បន្ន។

សិទ្ធភាពនការ

ព័ន្ធចកចាយទឹកមិន

ប់

ើ

ស់ទឹក

ះជាដូច្នះ

ក្នុងផ្ទរងទឹក

ភពទឹក និងចំណុចចកចាយ និងអវត្តមានយន្តការបងចកទឹកឲ្យ
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អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងជីនិត ឃុំ

ទទួលបានទឹក

ក្បរតំបន់

អំឡុងពលមាន

មានសានភាពខុសប្លកពីគ។ កង្វះលទ្ធភាព

ះរាំងស្ងួត និងភាពមានកំហិតនជ

តងបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិធ្វើអាជីវកម្មធនធានឈើ

និងផល/អនុផល

ើសក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត

ឈើ

ឬលក់កមាំងពលកម្មឲ្យ

កុមហ៊ុនកាប់ឈើ។ តាមឆាំធម្មតា សកម្មភាពបបនះបានរួមចំណករហូតដល់

ចំណូលរបស់ពួកគ។
អ្នកភូមិបាន

តទាំង

សមាធខាំងឡើង

ុង

ឆាំដលមាន

ឈើ។ ការបន្សុំាស្វយ័តនះ បានបន្ថម

លើការធាក់ចុះយា៉ងឆាប់រហ័សនគ

ការបន្សុំាតាមបបខុសឆ្គង។
មូលដាន

និងធនាគារ

ូវ

ើ

ចិត្តលក់ដី ឬ

ើ

ហើយវា

ូវបានចាត់ទុកថា ជា

ដើម្បីឆ្លើយតប

ស់សវា

នឹង

ក់

ឹត្ដិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។

ះ ហើយមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុតិចតួច
ុក

កាន់ទីកុង ឬ

ទសជិតខាង។

ូវបង្ខំ

ូវការធនធានដលបានកំណត់ឃើញ

ធនធាន

ការបរិយាយ
្ត

ប

ក់កម្ចីពី សាប័នមីកូហិរញ្ញវត្ថុ កុមសន្សំ

ព្យសម្បត្តិផ្សងទៀត ឬធ្វើចំណាក

តារាង៧.២៖ ត
រូបសា

ស់សវា

មូលដាន

ប៉ុន្ដ អ្នកដលមិនមានលទ្ធភាព

ក់

ឹត្ដិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ បំផាញដំណាំរបស់ពួកគ

លើការទាញយកផល

អ្នកភូមិមួយចំនួនបាន

៥0% ន

គ
ង
ច
អាងស្តុកទឹក

ព

លទ្ធភាព

ឡាយ

ើ

ស់ និងសានភាព

មានការរចនាទន់ខ យ មានគ
សម្ព័ន្ធស្តុកទឹក មានក ិត

ឈើ ជលផល ធាតុចូល
ប់វិស័យកសិកម្ម ជីជាតិដី

ងតិចពក រចនា

ធម្មជាតិ

ទឹក
ស

សង្គម

សមាគមន៍ក្នុងតំបន់ ដូចជា កុមសន្សំ
ក់ ធនាគារ ូវ សកម្មភាពជា
សមូហភាព

មានក ិត ប៉ុន្តការផុសរូបរាងឡើងរបស់វា ជា
ស ្ញវិជ្ជមានមួយស ប់ការបន្សុំានឹងការ
ួល
អាកាសធាតុ

មនុស្ស

ការពិ
ះ
បល់ និង
ការផ្សព្វផ យ

មានក
ការ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ការចូលវិភាគទានធនធាន ដើម្បីលើក មានក ិត ប៉ុន្តមានការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានផ្នក
កម្ពស់ការបន្សុំា និងអភិបាលកិច្ច
អាកាសធាតុ

លទ្ធភាព ើ ស់ មានក ិត ការធាក់ចុះផ្នក
គុណភាព និងបរិមាណ ការបងចកមិនស្មើគា

ិត ប៉ុន្តមានភាព សើរជាងមុន យមាន
ង់ ើនជាងមុន លើការកសាងសមត្ថភាព

ការសិក នះរកឃើញថា កង្វះធាតុចូលផ្នកផលិតកម្ម ដូចជា ជី ទឹក និងកមាំងពលកម្ម និង

លទ្ធភាពទាបក្នុងការចូល
រង

កាន់ទីផ រផលិតផលនិងធាតុចូល បានរួមចំណក

ះនកសិករ។ ការសិក នះ ក៏បងាញផងដរពីកង្វះខាតចំណះដឹងផ្នកបច្ចកទសដើម្បី

ឆ្លើយតបនឹងការ

ួលអាកាសធាតុ។ មានការបណ្ណុះបណា្ខល និងការផ្សព្វផ យខ្លះៗ អំពី

ចំណះដឹងផ្នកបច្ចកទស ប៉ុន្ត
ប

ការ

ួលអាកាសធាតុ

ប៉ះពាល់ដល់ពួកគ និងកង្វះជំនួយ
ត

ក្នុងភាពងាយ

ជាជន

មូលដាន

យសារតការយល់ដឹងក
ង់ផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ។

តមានការពិបាកក្នុងការ

ិតទាបរបស់ពួកគ អំពីប

សវាផ្សព្វផ យបច្ចកទសកសិកម្ម តងមានបុគ្គលិកមិន

ថាក់ខត្តប៉ុ

ះ។ សកម្មភាព

ះ

រក កុមអ្នកមានត
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ប់

ូវការ

ះ

យ

ដល

ន់ ហើយផ្តល់ឲ្យជាចម្បង
យផាល់ នសវាទាំង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

នះ

មានក

ិត

កម្ពុជា

ឡើយ ហើយយន្តកម្មកសិដាន ការ

កសិកម្មក្នុងតម្លសមរម្យ

មិនទាន់មានលក្ខណៈស្តង់ដា

ើ

ស់ជី និងការផ្តល់ឥណទាន

ឡើយ (UNDP 2013)។

៧.២.៥.១ ភាពយុត្តិធម៌ផ្នកនីតិវិធី
ភាពយុត្តិធម៌ផ្នកនីតិវិធី ដលបានពិភាក

ក្នុងជំពូកទី៦ សំ

លើ "ភាព

ឹម

ូវន

ច ប់ និងដំណើរការឈាន

ដល់ការស

ចចិត្ត" ដលអាចទទួលបានតាមរយៈ "ការចូលរួម

លទ្ធភាពស្មើៗគាក្នុងការ

ស់ទឹក តាមរយៈការជំរុញអាជាធរមូលដាន និងថាក់ខត្ត ឲ្យចូលរួម

ដលមានគុណភាព និងការពិភាក "។
ជួយ

ះ

ព យាមរកដំ

បើ

យជ

ើ

ះណាមួយដលកើតមាន

ះ

យតាមរយៈកិច្ច

ះបីជាយា៉ងណាក្តី រាល់គ

ថាក់ជាតិ

ក

ិតផ្ទរងទឹកភ្លៀង FWUCs

យសារការបងចក និង

ះ

ើ

ស់ទឹក។ ពួកគ

ជុំ រវាងសមាជិក FWUC អាជាធរ និងកសិករក្នុង

ងទាំងអស់មិនសុទ្ធត

ើយន្តការនះទ។

មានសង្កត់ធ្ងន់ពសា
ី រៈសំខាន់នភាពជាតំណាងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានា

សមធម៌ និងភាព

ឹម

យប

ូវ ប៉ុន្តការអនុវត្ត

លន

បាយទាំង

ះ

មានក

ុក។

លន

បាយ

ដើម្បីធានានូវ

ិត

ឡើយ។

ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់ឲ្យសហគមន៍មូលដាននូវ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតម្លសមរម្យ

និងទាន់ពលវលា បានជួយឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងតំបន់

ការសហការគារវាងកុមហ៊ុនអាជីវកម្មឯកជន និង FWUCs
អ្នកតំណាងមួយរូបមកពី គ

រួមគាដើម្បីរៀបចំដន

ះមានលក្ខណៈអាចទុកចិត្តបាន។ ប៉ុន្ត

មិនទាន់លូតលាស់ពញលញទ។

ងរលួស បានឲ្យដឹងថា FWUCs និងកុមហ៊ុនឯកជនមិនបានធ្វើការ

បដណ្ណប់នការចកចាយទឹក

ះទ។ ផ្ទុយ

វិញ កុមហ៊ុនឯកជនហាក់

័យផងដរ

លើកិច្ចសហការក្នុងតំបន់។

ធ្វើការជិតស្និទ្ធជាងជាមួយនឹង PDWRAM និង អាជាធរខត្ត។
លទ្ធភាពស្មើគាក្នុងការ

ើ

ស់ធនធាន ក៏អា

តួយា៉ង ឧបសគ្គផ្នកសណា្ឋនដី អាចប៉ះពាល់ដល់ការចកចាយទឹក

មានការរីសអើង រវាងអ្នក

ដើម

ឡាយ នឹងចុង

ឡាយ។ អ្នក

ើ

ប់ក លដី ហើយនាំឲ្យ

ស់ទឹក

ដើម

ឡាយ

និងចុង ឡាយ ចាបា
ំ ច់ វូ មានការសហការគាក្នង
ុ ការចករំលកទឹក ប៉ន
ុ ពួ
្ត កគតងតមិនបានធ្វើ

សកម្មភាពជាសមូហភាពនះទ។
ជា

ដើម

ឡាយ និងចុង

ើនលើកក៏

ធារាសា

ទំនប់មាត់
ធ្វើ

យ

ក្នុងគ

ងធារាសា

ឡាយ ព យាមរក ទឹក

ក៏ប

នះមិនទាន់អាច

ះ

ក្នុងដីរបស់ពួកគ។

្ត ស្ទឹងជីនិត ការចកចាយទឹកអាចមានសមភាព
ឡាយ។ ប៉ុន្តពួកគមិនបានធ្វើបបនះទ

ឡើយ

្តស្ទឹងជីនិត និងដំណាក់អំពិល កសិករ

យសារតដីគានជីជាតិ។

យបាន

សើរជាងនះ

ត

ការ

ូវការរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តមានទំ

រ

ិតខាំង។ ពួកគ

ង

សិនបើកសិករលើកដី

ូវបាន

ច

ះអ

អំពីការបន្សុំា

នឹងការ

្ជើញឲ្យចូលរួមកំណត់ពី

តតលើរចនាសម្ព័ន្ធទឹក ដលបានចាត់ទុកជាការបន្សុំានឹង

ួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពលវង។ អាជាធរឃុំទើបតទទួលបានការបណ្ណុះបណា្ខល និង

ការផ្តល់ព័ត៌មានពីការ
ល

មានក

ក្នុងគ

ះពួកគមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការ

ការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដានក្នុងការធ្វើសចក្តីស

ួលអាកាសធាតុ ហាក់

ឡើយ។

ះបីជាមានការចរចា

ួលអាកាសធាតុ ហតុនះហើយទើបមិនទាន់មានជា

ជាក់លាក់ផ្នកការបន្សុំា

ក្នុងផនការអភិវឌ្ឍន៍ឡើយ។
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លបំណង ឬ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ទំហំនការចូលរួមក្នុងការធ្វើសចក្តីស

ខុសៗគា ហើយការស

យល់ឃើញថា បុរស និង
សចក្តីស

ចចិត្ត

អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ

ចចិត្តទាក់ទងនឹងការបន្សុំា

យផាល់

គឃុំ

ផនការ

ឈានដល់ការមូលមតិគាស្តីពីផល
ះ ហាក់

បើយើងពិចារណាពីទ

ពាក់ព័ន្ធគា នការ

ប់

មានក

ងទឹក។

ស់

ួលកុមចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សងៗគា ដើម្បី

ក្នុងអភិបាលកិច្ចទឹក

ងហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងទឹក
ើ

និងផនការកាត់បន្ថយ

លន

បាយនិងនីតិវិធី

កប

ត

ប់

សិទ្ធិ

ុង

ឈមនឹងប

យសមធម៌ ក្នុងចំ

សម្ព័ន្ធមិនពញលក្ខណៈ បណា្ខលឲ្យមានជ

គា ដូចបានបងាញយា៉ងច ស់

ក្នុង គ

បនជាងមុន ដើម្បីវិវត្តតាមការ

ួល។

ដើម្បីកលំអការចកចាយ និងលទ្ធភាព

ើ

ស់ទឹក

យ។ គ

លការណ៍របៀបអនុវត្តន៍ល្អ

កន្លង

ើ

ឡើង។

ងជា

ើនទាក់ទង

ងធារាសា

ការប

្តមិន

មកសិករទាំងអស់ទ។ ហដារចនា

ះក្នុងការបងចកទឹក និងការចកចាយមិនស្មើភាព

ងស្ទឹងជីនិត និងដំណាក់អំពិល។ ការរៀបចំសាប័ន
ស់ទឹក ចាំបាច់

ូវមានដំណើរការ និងមានភាពបត់
នឹងអាកាសធាតុ

និងចរិតលក្ខណៈសំខាន់ៗ

ស

ប់

បការបន្សុំាចូល

ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

ង់ដល់

មាន

ូវបានជំរុញ

ះជាយា៉ងណាក្តី ការរួមបញ្ចូលជាក់ស្តងនូវភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយ

ហានិភ័យ
រំខាន

សើរ

ូវតកលំអឲ្យ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចទឹក ហាក់កំពុងដំណើរការ ប៉ុន្ត

ូវធ្វើការកលំអសំខាន់ៗ។

សិន

លទ្ធភាពមិនស្មើភាពក្នុងការ

៧.៣ ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិចដើ
្ច ម្បីសន្តស
ិ ខ
ុ ទឹក និងភាពធន់
ការបន្សុំានឹងការ

យ

្ខយ ខ្សទទឹង និងតាមវិស័យ

យសារតឧបសគ្គផ្នករូបវន្ត ឬផ្នកសាប័ន។ គ

បានធានានូវការចកចាយទឹក

កប

ចបាន

សើរឡើង តាមរយៈការផ្តល់ហដារចនាសម្ព័ន្ធទឹក

ទទួលបានទឹក

ូវបានអនុវត្តទ។ គ

តាមរយៈការបង្កើតផនការ

ះមហន្តរាយ

ុះស

ិតរដ្ឋបាល

ឡើយ។ ចំណុចនះ ពិតជាមិនមានអ្វីចម្លកទ

ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពយុត្តិធម៌
ប់

តាមក

បល់របស់ពួកគក្នុងការធ្វើ

បច ប់

ួតគាស្មុគសាញតាមខ្សប

៧.២.៥.២ ភាពយុត្តិធម៌នផលស

នឹងការ

ង

្ចញមតិ

ជន៍ល្អបំផុត និង

ិត

ង់អំណាច

ប់

ួល

មូលដាន តងមិន

ឬតាមសាប័នអន្តរការី

ះយា៉ងណាក្តី ភស្តុតាងនការស

សិទ្ធភាព

មូលដាន

្តី មានឱកាសចូលរួម និងប

ផនការវិនិ

ហានិភ័យ។

ច

យប

ះមហន្តរាយ

ក្នុង ផនការអភិវឌ្ឍន៍មូលដាននិងថាក់ជាតិ និងការអនុវត្ត តង

ឈមផ្នកអភិបាលកិច្ចដ៏

សំខាន់ៗមួយចំនួន ដលរាំងស្ទះដល់

ដលជាផ្នកសំខាន់មួយស

ើនស្មុគសាញ។ ជំពូកនះបានកំណត់នូវប

សិទភា
្ធ ពន ការ

ប់អភិបាលកិច្ចការបន្សុំា។

ើ

ស់

ូវ

ទ

លការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អ

សាបត្យកម្ម


យុទ្ធសា
ទិស

្ត

យុទ្ធសា

ខាំងជាងមុន

ហិរញ្ញវត្ថុ

លន

បាយ ផនការសកម្មភាព និងកម្មវិធីនានា តងមានចងតពី

្ត និងផនការសកម្មភាពធំទូលាយ ហើយពួកវាអាចមាន

សិទ្ធភាព

សិនបើមានការគិតគូរពីសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស បច្ចកទស និង

មទាំងចាត់វិធានការកសាងសមត្ថភាពផ្នក
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ប់

ង រដ្ឋបាល និងបច្ចក

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ទស

រៀនសូ

កម្ពុជា

មូលដាន។ ចំណុចសំខាន់
ជាហូរហពី ការ

ូវមានការ

តកាន់តខាំង

លើការកលំអ និង

ួតពិនិត្យ និងវាយតម្ល។

ទីភាក់ងារ


សាប័នជា

ើនស

ប់ផ្នកអភិបាលកិច្ចអាកាសធាតុ បានផុសឡើង

រដ្ឋ និងកបខ័ណផ្លូវការ។
ខ្សទទឹងរវាងសាប័នទាំង

លើកកម្ពស់ភាព


ការស

កម

បស

លូតលាស់

ះ

ះយា៉ងណាក្តី ការស
មានក

ិត

ួលរវាងថាក់ជាតិ

ឡើយ។ ដូច្នះ

និងថាក់កមជាតិ

ូវមានការកសាង ឬ

តមានលក្ខណៈពីលើចុះ

យសារការអនុវត្តវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ (D&D)
មុខយឺតៗ។

កម្ពុជាមានការ

ះបីកន្លងមកមានការជឿនលឿនខ្លះហើយក្តី ប៉ុន្តការផ្ទរ
តយឺតយា៉វ។

ការកសាងភាពធន់របស់សហគមន៍

វូ មានការការជួយ

ការធ្វើផនការ និងអនុវត្តវិធានការព

ឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ និងសន្តិសុខទឹក។

ថាក់កមជាតិ ជាពិសសកម
ុ
ក
ឹ ជាប់



ួល និងកិច្ចសហការតាម

គជ័យ ពីការផ្តុំកមាំងគារវាងទីភាក់ងារកកបខ័ណរដ្ឋនានា។

សិទ្ធិអំណាចថមទៀតពីរដាភិបាលថាក់ជាតិ



បស

កកបខ័ណ

កុមជួយគា

វិញ

ង់សមត្ថភាពរបស់អាជាធរ

តក្នង
ុ មូលដាន និងអង្គការសហគមន៍ ក្នង
ុ

មក ដូចជា កុមសន្សំ

ក់ និងធនាគារ

ូវ ជាដើម ដើរតួនាទី

យា៉ងសំខាន់ក្នង
ុ ការកសាងឡើងវិញនូវ ការពឹងផ្អកលើខន
ួ្ល ឯង និងសហគមន៍ និង ភព
មូលធនសង្គមតាមបប

ពណី

ដលបានសឹករចរិល

យមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគាំ

អាចបង្កើតមូលដានរឹងមាំមួយ ស


តួអង្គផ្សងៗជា

ើន

ហើយរដាភិបាលបានគាំ
ប់

ប់ការកសាងភាពធន់តាមរយៈការបន្សុំា។

ងទឹកនិងការ

និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ដល់ការអនុម័តចញនូវ
ួលអាកាសធាតុ។

ផ្សងៗខាងច ប់ និងអភិបាលកិច្ចស
រារាំង

យ

ើនឡើង កុមកផ្លូវការទាំងនះ

បានចូលរួមយា៉ងសកម្មក្នុងអភិបាលកិច្ចទឹក

ួលអាកាសធាតុ

ការ

កាន់ត

កមរបបខ្មរកហម។

ទនភាពផាល់ និងការ

វិស័យ អាទិភាពជំរុញ

យមាស់ជំនួយ

ប់ការស

ះមហន្តរាយ

លន

ការបន្សុំានឹងការ
ពហុក

បាយជា

ើន

ិត

ស្តីពី

ះយា៉ងនះក្តី អន្តរកម្មរវាងទិដ្ឋភាព

បស

ួល និងកិច្ចសហការ

ណនគានសាប័ននានា វិធីសា

្ត

ូវបាន

ះៗតាម

សកម្មភាពតាមដានតិចតួច និងភាពកំហិត

ផ្នកធនធានហិរញ្ញវត្ថុ មនុស្ស និងបច្ចកទស។



ការរៀបចំសាប័ន មិនសូវសុីគាជាមួយ
ការអភិរក្សជីវច

ុះ

ការបន្សុំានឹងការ

ព័ន្ធអកូឡូសុីទ។ ចីរភាពការការពារបរិសាន

នះសុទ្ធតជាប់ពាក់ព័ន្ធគាទាំងអស់ ប៉ុន្ត

មន្ទីរជា

ួលអាកាសធាតុ

ូវបានបងចក ពុះ

ើន នាំឲ្យមានការគងតួនាទីគា និងច

មានបំណងល្អ

តជាក្តី

មដដល

"ចាស់" ដលគហួងហងទុក និងគំនិតលាក់ចំណះស

ពញ ដលនាំឲ្យពិបាក

ះ

ៀក

ះខ្វះខាតផ្សងៗ។

ដើម្បីជំរុញភាពរាប់បញ្ចូលទាំងអស់គា

សមាហរណកម្មក្នុងសាប័ន

សន្តិសុខទឹក

ះ

ប់ខ្លួនឯង

ក៏ការធ្វើ

យសិទ្ធិអំណាច

មាន

យចំណុចខ យផ្សងៗ ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ។
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ឲ្យកសួង

ះបីគឃើញ

និងការចូលរួមក្តី
ូវរារាំង

ទាំងអស់

ើនពាស

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ភាពអាចបន្សុំាបាន


បណា្ខសាប័ននិងអង្គការខាងហិរញ្ញវត្ថុ ទឹក បរិសាន និងការ
ថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ សុទ្ធត
អភិបាលកិច្ចបន្សុំា



ត

រឹងកំ

ះទ។

ល
ួ អាកាសធាតុទាង
ំ

ឹសពក មិន

មទទួលយកវិធីសា

ូវការការបន្សុំាកាន់តខាំងឡើង អាចមើលឃើញច ស់ជាពិសស

ភ្លៀងដលបានសិក



វិធីសា

្តខាងច ប់ដលមានលក្ខណៈបត់បន

ចុះកម និងការមិន



ក្នុងផ្ទរងទឹក

ះពួកវាមានសមត្ថភាពបន្សុំាទាប ដលបង្កឡើង

តកង្វះចំណះដឹង និងសមត្ថភាពសាប័ន និងផ្នកបច្ចកទស

ូវបានរារាំង

មទទួលយកការផាស់ប្តូរ។

ការអនុវត្តតាមលក្ខណៈផ្សងៗន
ហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចកទស

អាចទុកចិត្តបាន និងងាយ

ប់

អភិបាលកិច្ចបន្សុំា

ន់ និងទិន្នន័យជលសា

ួលក្នុងការ

ើ

មានក

ស់។

្ត

យសារ

ិតទាប។

យរចនាសម្ព័ន្ធពីលើ

ទាមទារនូវសមត្ថភាពផ្នក

្ត និងអាកាសធាតុ

ប់

ន់

គណនយ្យភាព


គណនយ្យភាព

និងការធ្វើសចក្តីស

ចចិត្តពីលើចុះកម

ដំណើរការធ្វើផនការ ហើយវារាំងស្ទះដល់លទ្ធភាពក្នុងការ

អាចទុកចិត្តបាន និងចំណះដឹងថ្មីៗ។ ចំណុចនះ សង្កត់ធ្ងន់ពីត

ព័ត៌មានឲ្យបានជាប់លាប់អំពី បណា្ខសាប័នធ្វើសចក្តីស
ដលបានធ្វើឡើង។



កិច្ចសន្ទនាពីរទិស ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ

ើ

ត

បដណ្ណប់ក្នុង

ស់សាប័ន ព័ត៌មាន

ូវការការទាក់ទងផ្តល់

ចចិត្ត និងសចក្តីស

ក្នុងសាប័ន និងសាធារណជន គួរ

ច

ូវជំរុញ

ឡើង និងគួរដាក់អនុវត្តនូវយន្ដការគណនយ្យភាពផ្សងៗ ដូចជា ការ ត
ួ ពិនត
ិ ្យនិងវាយ
តម្លអាចទុកចិតបា
្ត នជាដើម។ បុរស

លើប

ដលពួកគបារម្ភ

តំណាងឲ្យផល

ី្ត ប់រប
ូ គួរមានសំឡងក្នង
ុ ការធ្វស
ើ ចក្តស
ី

យផាល់ ឬតាមរយៈសាប័នអន្តរការី

ជន៍របស់ពួកគ។ អភិបាលកិច្ចល្អជួយស

ខុសៗគា ឲ្យឈានដល់ការមូលមតិគាជារួមមួយ។

ការបងចក និងលទ្ធភាព


ើ

ការបងចក និងលទ្ធភាព បាន
ការ

ប់

ើ

ងធនធានទឹកដើម្បីទប់ទល់នឹងការ

ួលអាកាសធាតុ
ូវការ)

និងសមធម៌ក្នុងការបងចកទឹក។

ការបងចកបាន
ស

ុះស

ួល

ជន៍

ស់ធនធានមិនស្មើភាពគា វាកាត់បន្ថយសមត្ថភាព

លើផ្នកទាំងពីរនតុល្យភាពទឹក (ផ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងត



បច ប់នានាដល

ស់

បន្សុំា និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ។



ច

ឹម

ូវ

និងលទ្ធភាព

ើ

ប់ការចិញ្ចឹមជីវិត ទាមទារនូវការចូលរួមពី

សហគមន៍មូលដាន និង
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កប

យ

ចាំបាច់

ូវគិតគូរ

តលើ

សិទ្ធភាព

យសមធម៌នូវ

ធនធាន
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ក

ទាំងឡាយ។
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័យទាក់ទងផ្សងៗ
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វ

វ
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ថ្ងអនាគត
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ពលសិកា្ខសាលាពិ
ផ្សងៗ និង
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ើនក

បល់
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បប
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មូលនិធិវិនិ
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ការផ្សព្វផ យផ្តល់ដំណឹងជាមុន ការ
ប

ហានិភ័យអាកាសធាតុ

ះមហន្តរាយ

ប់

ចចិត្តលើការព

ុង

ឹងសន្តិសុខ

និងធានាឲ្យមានធនធាន

យ (គិតបញ្ចូលទាំង
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្គមសុីវិលរាប់ទសវត្សរ៍។

មកកផ្លូវការ ដូចជា កុមសន្សំ

ផ្អកលើខ្លួនឯង និងសហគមន៍។

ជួយព

ឌិត និងភាពជា

្តជំរុញដំណើរការឡើងវិញ ដើម្បីកសាងឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធ

ពណីដល

ក់ និងធនាគារ



អ្នកពាក់ព័ន្ធ

យចីរភាព និងស
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ក បងាញថា ការប

្ចញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងបន្តកើនឡើងក្នុងប៉ុនាន

ទសវត្សរ៍ខាងមុខនះ (IPCC 2007)។ ការវាយតម្លលើតុល្យភាពទឹក ក្នុងជំពូក២-៤ ក៏បងាញ
យា៉ងច ស់ដរថា

ះថាក់ និងហានិភ័យនការ

ថមទៀត។ លើសពីនះទៀត ការ

ដលបណា្ខលមកពីសកម្មភាពមនុស្ស
សង្គមកិច្ចន
នឹង

ិត។

ការវាយតម្លលើភាពងាយរង

ឡើង ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានស

ក្នុង

ព័ន្ធអកូឡូសុី និងបរិសាន

កំពុងរួមចំណកជំរុញភាពងាយរង

ះផ្នកសដ្ឋកិច្ច

សានភាពសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច និងប

សមត្ថភាពបន្សុំា

ូវការព័ត៌មានបន្ថមទៀត ដើម្បីកំណត់សកម្មភាពបន្សុំា

ដលអាចកាត់បន្ថយភាពងាយរង

ការវាយតម្លលើ

ូវបានធ្វើ

សើរនូវកម្មវិធីថ្មីៗ និងការកៀងគរមូលនិធិជាសកានុពលនានា។ ការ

វាយតម្លនះ ក៏បានបងាញផងដរពីត
ល

ះ និងការបន្សុំាតាមទីតាំង និងបរិបទជាក់លាក់

ប់ជួយដល់អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការកំណត់

រៀបចំ និងអនុវត្តឲ្យកាន់ត
តចំ

ួលកាន់តខាំងឡើង

ួសារ និងសហគមន៍ ហើយនឹងធ្វើឲ្យពួកគមានភាពរួសកាន់តខាំងថមទៀត

ះមហន្តរាយផ្នកអាកាសធាតុ ប

ប់ក

ួលធាតុអាកាសនឹងបន្តកើនឡើងធ្ងន់ធ្ងរ

ើនទិដ្ឋភាពន

ផលប៉ះពាល់នភាពងាយរង

ះពីប

ះ និងបង្កើនភាពធន់។

ភាពងាយរង

ះពីប

អាកាសធាតុ និងការ
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អាកាសធាតុ

ួលផ រភាប់

ពិនិត្យមើលពី

នឹងលក្ខណៈ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

សដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចន
នយុទសា
្ធ
រង

ើ

្ត

ព័ន្ធនានា

ះ

កម្ពុជា

សិទ្ធភាពន

យ ក្នង
ុ ចំ

លន

មកតាជា

បាយ និងសាប័នពាក់ព័ន្ធ និង

ន
ើ ផ្សងទៀត។ ក្នង
ុ ការវិភាគបរិបទនះ ភាពងាយ

ះ

ូវបានសន្មត់ថា មានការពាក់ព័ន្ធនឹងភាពកីក និងលទ្ធភាព



ព្យធម្មជាតិ៖ រួមមាន លទ្ធភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តក្នុងការបាន

ស់

ព្យស

មានក

ប់ចិញ្ចឹមជីវិតដូចខាងកម៖

ចិញ្ចឹមជីវិត ដូចជា ទឹក និងដី និង លទ្ធភាព
យគុណភាព ក្នុងបរិមាណ

ប់

ភទ

ើ

ើ

ិតក្នុងការបាន

ស់ធនធានស

ស់ធនធានធម្មជាតិសំខាន់ៗ

ន់ និងទាន់ពលវលាល្អ។

ប់

កប

ព្យរូបវន្ត៖ ហដារចនាសម្ព័ន្ធមូលដាន និងសំណង់សហគមន៍ ដលចាំបាច់ស



បាន

ង់ជីវភាព ដូចជា
ើ

ព័ន្ធធារាសា

ចំណង

្ត ផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន និងមន្ទីរពទ្យ, លទ្ធភាព

ស់ថាមពលនិងទីផ រ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតតាមផ្ទះ។

ព្យសង្គម និងន



ប់

ួសារ

ជះឥទ្ធិពល

បាយ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងផ្នកអាជីវកម្ម និងសាប័នរដាភិបាល

និងវប្បធម៌

លើការស

ពណី

ចចិត្តផ្នក

បណា្ខញ/សមាគមមូលដាន
លន

បាយ។

និងសមត្ថភាព

ព្យមនុស្ស៖ គុណភាពធនធានមនុស្ស រួមមាន ការអប់រំនិងសមត្ថភាព ទំនាក់ទំនង



និងការផាស់ប្តូរព័ត៌មាន
ព្យហិរញ្ញវត្ថុ៖



វិញ

ថវិកាវិនិ

ហិរញ្ញវត្ថុនអង្គការសហគមន៍។
ទិដ្ឋភាពនីមួយៗន

ព្យទាំងនះ

គក្នុងសហគមន៍គិតក្នុងមនុស្សមាក់

និងចីរភាពផ្នក

ូវបានវាយតម្លធៀបនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នកលទ្ធផល

សិទ្ធភាព និងចីរភាព ដលរួមមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតប និង/ឬ

ដូចជា គុណភាព បរិមាណ

រីបឡើងវិញ ពីការ

មក។

ួលនាពលអនាគត។

តារាង៨.១៖ ចំណាត់ថាក់ន

ព្យសំខាន់ៗ

ពិន្ទុ
១

មានគមាតខាំងពីរបៀបអនុវត្តល្អជាមូលដាន៖ គុណភាព បរិមាណ

២

ធាតុពាក់ព័ន្ធភាគ

ើននរបៀបអនុវត្តល្អជាមូលដាន

ធាតុពាក់ព័ន្ធភាគ

ើននរបៀបរបបអនុវត្តល្អជាមូលដាន

៣
៤

ចំនួន

មួយចំនួនតូច

ធាតុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នរបៀបរបបអនុវត្តល្អជាមូលដាន

ពួកវាមានក

ិតល្អជាងក

យរបៀបអនុវត្តល្អបំផុត

៥

ូវបានធ្វើ ប៉ុន្ត

ិតមូលដាន ប៉ុន្ត

មានច

ធាតុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នរបៀបរបបអនុវត្តល្អជាមូលដាន

ពួកវាមានក

ិតល្អជាងក

ិតមូលដាន និងគានច
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សិទ្ធភាព និងចីរភាព
មានច

ូវបានធ្វើ ប៉ុន្ត

ះខ្វះខាតមួយ

មានច

ះខ្វះខាត

ូវបានធ្វើ ហើយក្នុងករណីមួយ ឬ

ើន

ូវបានធ្វើ ហើយក្នុងករណីមួយ ឬ

ើន

ះខ្វះខាតមួយ ឬ

ះខ្វះខាត

ះទ

ើន ធៀបនឹងការត

ូវ

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

៨.២ សូចនាករនិងសន្ទស្សន៍
ភាពងាយរង

ើស

ះ

ប់វាស់វង និង

ួតពិនិត្យ

ផ្នកបនាប់ នឹងពិភាក ពីលទ្ធផលនសូចនាករការអនុវត្ត ស

សំខាន់ៗដលមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន
នឹង និងរីបឡើងវិញពី
ើ

លើសមត្ថភាព

ំងពី

យ ស

បខ្លួន

ព្យ

ព្យសំខាន់ៗ និងទិដ្ឋភាពចំនួន១៧ រាប់បញ្ចូលទាំង អត្ថិភាព

ស់ និងនិនាការ។ សូចនាករជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ស

និងផ្តល់ព័ត៌មានពីភាពងាយរង

ះន

ព័ន្ធមួយ និងស្វងរកដំ

បានដឹងច ស់ផងដរថា ការបងាញពីភាពរង

ះ

យ

ផ្តល់លទ្ធផលមិនមានសុពលភាព។ ភាពងាយរង

ះ

ះ ជាបាតុភូត

មួយ

ឥទ្ធិពលលើភាពងាយរង

មូលដាន (Barnett et al. 2008) ។

ប់ចិញ្ចឹមជីវិតដ៏

ើនស្មុគសាញ

ះ

ប់វាស់ស្ទង់

ួតពិនិត្យ

យ។ កុមអ្នកសិក

ក៏

ើសូចនាករតិចពក ឬសាមញ្ញពក អាច

ជាក់លាក់ ជាជាងសានភាពទូ
ព្យស

ះ

ើ

ឹត្តិការណ៍វិបត្តិ និងនិនាការអាកាសធាតុ។ ការវាយតម្លនះ រួមបញ្ចូលគានូវ

សូចនាករចំនួន៥ ដលឆ្លុះប
លទ្ធភាពបាន

ប់លទ្ធភាពបាន

ួលតាមទីតាំង និងបរិបទ

យហតុនះ ការវាយតម្លនះបាន

តលើទិដ្ឋភាព និង

ថាក់មូលដាន និងបណា្ខញនដំណើរការដលមាន

៨.២.១ លទ្ធផលនការវាយតម្លជារួម
ភាពងាយរង

ះនសហគមន៍ក្នុងតំបន់សិក

ការពឹងផ្អកយា៉ងខាំងរបស់ពួកគ
នឹងការ

ភាពធន់

រំពឹងថានឹងកើនឡើងថមទៀត

លើធនធានទឹក ដី និង

ឈើ។ កំណើនផលប៉ះពាល់ទាក់ទង

ួលអាកាសធាតុតាមការព ករណ៍ អភិបាលកិច្ចទឹកទន់ខ យ និងយុទ្ធសា

មានក

ិត

ធ្វើឲ្យសានភាពវិបត្តិ

កាន់តមានសភាពអាកក់ឡើង។

និងហានិភ័យជាសកានុពល

ចំណុចនះទំនងនឹងបង្កជាប

សមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចនរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋតាមបប
រូបភាព៨.១៖ ពិន្ទុសរុបស

ប់

ពណី។

ព្យសំខាន់ៗក្នុងការ

ឈមថមទៀត

ង់ការបន្សុំា និងភាពធន់

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
ជីនិត

រូបវ័ន្ត
$%ក់

សង្គម
!ធិ៍សាត់
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មនុស្ស

្តព

ក្នុងតំបន់ទាំង

3.0

ធម្មជាតិ

យសារ

ហិរញ្ញវត្ថុ

ស

ឹង
ះ

ប់

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

រូបភាព៨.១ បងាញថា ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី មានពិន្ទុពីទាប

៥។ ចំណុចនះបងាញថា

ព្យដល

មធ្យម

ូវការចាំបាច់បំផុត មាន

លើលំដាប់ពិន្ទុពី១

នឹងកន្លង ប៉ុន្ត

តមាន

គមាតខាំងផ្នកគុណភាព (ឧទាហរណ៍ ការចូលរួមជាសាធារណៈមិនទាន់ដល់ស្តង់ដា) បរិមាណ

(ឧទាហរណ៍ មូលនិធិ និងធនធានមនុស្សមិន

ប់

ន់)

សិទ្ធភាព (ឧទាហរណ៍ លទ្ធផលទាប

នការចាត់វិធានការ) និងចីរភាព (ការបងចកធនធានមានក

ិតទាប)។

ព្យហិរញ្ញវត្ថុ មានពិន្ទុទាបជាងគក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាង
ំ បី។ លទ្ធផលនការវាយតម្លក្នុង

ជំពូក៥ បងាញថា ថវិកាឃុំ
សហគមន៍កសិករ
អ្នក

ើ

មូលថ្លសវា
ះ

ស់ទឹកភាគ

លគឺ

មាណ១ដុលារ ស

ើន មិនអាច

មូលថ្លសវា

ស់បានត្អូញត្អរពីភាពមិនគួរឲ្យទុកចិត្តនសវា

ទឹកគួរតអាច
ទី

ើ

ទាបខាំង

ើបាន

ច

យឥតគិតថ្ល។
ព

អាចបំពញតាមត

យអ្នក

ើ

ព័ន្ធធារាសា

ច

ពនះ ហើយមានអារម្មណ៍ថា

ស់មានឆន្ទៈក្នុងការបង់ថ្លទឹក

យផលដល់

ព្យមនុស្ស មានពិន្ទុទាបបំផុតលំដាប់ទីពីរស
រួមមាន ធនធានមនុស្ស

កប

ុង។

ឲ្យដំណឹងជាមុន និងការព ករណ៍អាកាសធាតុស
ើសរីសពូជដលធន់ល្អ។

៨.២.២ អត្ថិភាព និងលទ្ធភាពបាន
តាមការពិនិត្យមើលលំអិត

ក្នុងរូបភាព៨.២

បានឲ្យដឹងថា

ើ

ស់

គជ័យទ។

ប់ផ្នកទាំងអស់ដលបានយកមកសិក ។

យគុណសម្បត្តិ លទ្ធភាពទទួលបានការ

ព្យសកម្មទាំង

ិតទាប ទាក់ទងនឹងការ

ប់ធ្វើផនការបងចកទឹក

តិទិនដាំដុះ និង

ព្យសំខាន់ៗ

លើទិដ្ឋភាពទាំង១៧ ក្នុងការវាយតម្ល និងដលបានបងាញ
ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបីជួប

ផ្នកអាកាសធាតុ និងបរិសាន និងភាពកីកីផ្នក
ហិរញ្ញវត្ថុ។

ះ FWUC

ប៉ុន្តសានភាពផ្ទរងទឹកភ្លៀង

កសាងសមត្ថភាព និងការផ្ទរចំណះដឹង។ ការទទួលបានព័ត៌មាន មានក

ការ

ពទ។ កសិករ និង

្តស្ទឹងជីនិត មានដំណើរការល្អខាងផ្នក

ូវការទឹករបស់ខ្លួនស្ទើរតទាំង

ស្ទឹងជីនិតជារួម មិនសូវមានលក្ខណៈអំ

រងាស់យកមកសិក

ច

ប់សមាជិកឃុំមាក់ ហើយ

ទះនូវប

ដៀងៗគា

ព្យធន ជាពិសស កង្វះធនធានមនុស្ស និង

ំ មានលើកមកពិភាក លំអិតបន្ថមទៀត
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ឈម

ក្នុងផ្នកបនាប់។

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

រូបភាព៨.២៖ ពិន្ទុស

ប់ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗក្នុងការ

ង់ការបន្សុំា និងភាពធន់

ស្ទឹងជីនិត
1.1 ទឹក
5.2 ការមូលs្ល]វា

4

5.1 CIB

1.2 ដី
1.3. ជលផល

3
2

4.3 ព័ត៌មាន

2.1 ព័ន្ធធារាសា?្ត

1
4.2 ការកសាងសមត្ថភាព

2.2 ដឹកជញ្ជូន

0

4.1 កdិតអប់រំ

2.3 សាលាjៀន និងសុខភាព

3.5 ការសàចចិត្ត
3.4 សមាគម
បរិមាណ

2.4 WASH
3.1 ស្ថាប័ន
3.2 អង្គការ

3.3 ទីផ្សារ

គុណភាព

សិទ្ធភាព

ចីរភាព

ស្ទឹង$%ក់
5.2 ការមូលs្ល]វា
5.1 CIB

1.1 ទឹក
4

1.2 ដី
1.3. ជលផល

3
2

4.3 ព័ត៌មាន

2.1 ព័ន្ធធារាសា?្ត

1
4.2 ការកសាងសមត្ថភាព

2.2 ដឹកជញ្ជូន

0

4.1 កdិតអប់រំ

2.3 សាលាjៀន និងសុខភាព

3.5 ការសàចចិត្ត
3.4 សមាគម
បរិមាណ

2.4 WASH
3.1 ស្ថាប័ន
3.2 អង្គការ

3.3 ទីផ្សារ
គុណភាព

សិទ្ធភាព

ចីរភាព

ស្ទឹង!ធិ៍សាត់
5.2 ការមូលs្ល]វា
5.1 CIB

1.1 ទឹក
4

1.2 ដី
1.3. ជលផល

3
2

4.3 ព័ត៌មាន

2.1 ព័ន្ធធារាសា?្ត

1
4.2 ការកសាងសមត្ថភាព

2.2 ដឹកជញ្ជូន

0

4.1 កdិតអប់រំ

2.3 សាលាjៀន និងសុខភាព

3.5 ការសàចចិត្ត

2.4 WASH

3.4 សមាគម
3.3 ទីផ្សារ
បរិមាណ

សមា្គល់៖ CIB៖ ថវិកាវិនិ

3.1 ស្ថាប័ន
3.2 អង្គការ

គុណភាព

សិទ្ធភាព

គសហគមន៍ WASH៖ ទឹក និងអនាម័យ
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ចីរភាព

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

៨.២.២.១

ព្យធម្មជាតិ

ទឹក និងដី

ូវបានចាត់ទុកជា

ព្យធម្មជាតិសំខាន់ពីរ ហើយ

ការក្នុងផ្ទះ ឧស ហកម្ម និងបរិសាន។
ស្ទឹង

ធិ៍សាត់ បន្តជួប

ទឹក អាងស្ទឹង និង

ដើម្បីបំពញត

ព័ន្ធធារាសា

ូវការក្នុងគ

លទ្ធភាពទទួលបានទឹក

ើ

ទះប
ងជា

ស់

កង្វះការបងចងទឹកឲ្យបាន

សន្តិសុខទឹក

ទឹក

ច

ព

នឹងមិនទទួលបានទឹក

តួយា៉ង

ប់

ះបីជាមានការវិនិ

ឹម

ស់

ព

ូវ

ូវក្នុងចំ

ឹម

មអ្នក
ខត្ត

និងកសិករមួយចំនួនអាច

ើ

ចមាយឆាយពីដី

ស់ (MK16 2013)។

បន្តជាប

ភពទឹក

និង

ធិ៍សាត់បងាញថា អត្ថិភាពទឹក នឹងមាន

ុ សានភាពបច្ចប
ុ ្បន្ន ដលមានត វូ ការ
ចំការ សូម្បីតក្នង

ំង ខ្ពស់ជាងបរិមាណទឹកដលមានក្តី។ ហតុនះ ដំណាំមួយចំនួនអាច
ន់ទ

ហានិភ័យនការខូចខាតដំណាំ

ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ស

ខត្ត

ីកដីស

ច

ូវ

គឺ

ប់ការលូតលាស់របស់ពួកវា។
ដំណាក់កាលបន្តពូជ

ព អាចកាត់បន្ថយទិន្នផល

ូវ (IRRI 2007)។

ការព



ការបន្ត និងផនការបង្វរទឹក



កំណើនភាពមិនអាចទាយទុកមុនបានពីអត្ថិភាពទឹកតាមពលវលាខ្លះៗ

ប់ធ្វើ

ំង និង

ូវ និងបង្កើន

វស ធំហួសហតុពក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងដល

ក្បរៗ

ះ

ចំនួន

កំណន
ើ តំបន់

និង

ធិ៍សាត់ នឹងរងការគំរាមកំហងបន្ថមទៀតពី៖





ើ

ច

ប់សហគមន៍

ូវទុំ។ ការអាក់ខានក្នុងការ

សន្តិសុខទឹក

ើនលើការស្តុក

ធិ៍សាត់ (ជំពូក៤)។ ប៉ុន្ត ក្នុងភាពជាក់ស្តង

អំឡុងពលសំខាន់នការលូតលាស់របស់ដំណាំ

ដំណាក់កាល

គ

ូវ

ស្ទឹង

ប់ត វូ ការធ្វើ

រដូវ

ើដើម្បីបំពញត

ើន

លទ្ធផលនការវាយតម្លតុល្យភាពទឹក

ិតទាបយា៉ងខាំងស

ូវបាន

្តក្តី។ ផ្អកតាមស្ថិតិ ធនធានទឹកហាក់អាចទាញយកមក

យសារកង្វះហដារចនាសម្ព័ន្ធ

ក

កម្ពុជា

ច

ទីតាំងមួយ

ពលើសពីអត្ថភា
ិ ពទឹក គួបផ្សំនង
ឹ ការខាតបង់ទក
ឹ ក្នង
ុ ពលបង្វរទឹក

យសារតរំហត
ួ រំភាយចំហាយទឹក និង ឡាយចកចាយទឹកដលមានគុណភាពអន់



អវត្តមានព័ត៌មានសំខាន់ៗ ស
ើ



ស់ទឹក

កង្វះយន្តការសម
ទឹក និងព

ស្ទឹង

ប់ជួយ

ង់ដល់ការធ្វើផនការ ការបងចក និង

ប (ការរៀបចំអាងស្ទឹង ផនការអាងស្ទឹង) ស

ឹងអនុវត្តន៍ច ប់។

បាក់ មានពិន្ទុទាបជាងគលើផ្នកសន្តិសុខទឹក

ំង។ សហគមន៍មូលដាន

ឈមនឹងការខ្វះទឹកស

ប់

ើ

ះស្ទឹងនះស្ទើរតគានទឹក
ស់ និង

ំង និងតាមពលខ្លះៗក្នុងរដូវវស ។ មកទល់បច្ចុប្បន្ន មិនមានការវិនិ

សម្ព័ន្ធទឹកចម្បងៗទ គឺមានតសំណង់ឈើ និងសំណង់ប
ចម្បង

ច

រដូវ

ពទាំងក្នុងរដូវ

គជាដុំកំភួនលើរចនា

្ខះអាសន្ន ដលសាងសង់ឡើងជា

យសហគមន៍មូលដាន និងមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខត្ត។ គ
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ប់ការបងចក

ង

ច

ពមាន

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

សភាពទន់ខ យដលកសាងឡើងក្នុងរបបខ្មរកហមពីឆាំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩
តិបត្តិការ និងការថទាំ

ប់

ន់ទ។

ដូចបានពិភាក ក្នុងជំពូក៣ គរំពឹងថាស្ទឹង

បាក់ នឹងជួប

ះរាំងស្ងួត។ ប

កំណើនទំហំ និងភាពញឹកញាប់នទឹកជំនន់ និង

តមានសភាពអាកក់ឡើង

យសារ កង្វះការវិនិ

ចាស់ៗ កង្វះការបងចកទឹកឲ្យបាន

ឹម

លទ្ធផលន

កសិករក្នុងគ

និងចីរភាព

ព័ន្ធ

ច

ង

ច

ពចំនួន៤៧ ផ្សងទៀត

គំរាមកំហងពី ការព

ីក

ក៏រំពឹងថា នឹងបង្កជាប

ផ្នកបរិសានទាំងនះ នឹងកាន់

គដើម្បីសារឡើងវិញនូវ

ព័ន្ធធារាសា

្ត

យ សិទភា
្ធ ព រាប់បញ្ចល
ូ ទាង
ំ ផ្នកបរិមាណ គុណភាព

ស្ទឹងជីនិតហាក់បានពិន្ទុ

សើរជាងផ្ទរងទឹកភ្លៀងដទទៀត។

វាជា

ពបបទំនាញផនដី ដលផ្តល់ទឹកក្នុងលក្ខណៈគួរឲ្យទុកចិត្តបានដល់
ពចំនួនបី។

ះយា៉ងណាក្តី ជំពូក២ បងាញថា គ

តមានជួប

ព័ន្ធ

ទះប

ច

។ ជារួមមក សន្តិសុខទឹក

ព ការ

ង

ច

ពចំនួន១៧

ខ្វះទឹកធ្ងន់ធ្ងរ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី កំពុងជួប

ភាពកីក និងចំណាយលើប
សភាពកាន់តអាកក់ឡើង

ច

ស្ទឹងជីនិត រងការ

ជីជាតិដី កំពុងធ្វើឲ្យផលិតភាព

ផ្នកខាងលើនផ្ទរងទឹកភ្លៀង

ូវ

ធិ៍សាត់

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹងជីនិត ដលនឹងដាក់សំពាធយា៉ងខាំង

លើការបងចកទឹក និងគុណភាពទឹក។
មុខនឹងការកាត់បន្ថយដីដាំដុះ

ង

ួលអាកាសធាតុ និងភាពអន់ខ យនការ

រចនារៀបចំ និងថទាំអាងស្តុកទឹក។ លើសពីនះទៀត ប
ថយចុះ។ ការអភិវឌ្ឍគ

ទឹកធ្ងន់ធ្ងរ បង្កឡើងពី

ូវ និងកង្វះការធ្វើផនការ។

ទាក់ទងនឹងការ ប់ ងទឹក កប

សិទ្ធភាព

ទះប

យមិនមាន

ទះប

ទផ្នកធនធានដី

យសារត កំណើនទំហំ

យកសិករ

ួសារ និង ការលក់ដីធ្លីដើម្បី

ូវ

ះ

ឈម
យ

សុខភាព (RGC 2012)។ ឧបសគ្គផ្នកធនធានធម្មជាតិ មាន

យសារការ

ួលអាកាសធាតុ (កំណើន

ះទឹកជំនន់ និង

ះរាំងស្ងួត) និងអភិបាលកិច្ចអន់ខ យ។ កំណើនទំហំ និងភាពញឹកញាប់នលំហូរអតិបរមា

និងទឹកជំនន់កើតចញពីលំហូរនះ នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសំបង ហដារចនាសម្ព័ន្ធ ដំណាំ និង
សដ្ឋកិច្ច។

៨.២.២.២

ព្យ

ព្យរូបវន្ត

ព្យរូបវន្ត ចកចញជា

ព័ន្ធធារាសា

្ត មធ បាយដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវថ្នល់ សាលារៀន

និងមន្ទីរសុខភាព និងលទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យល្អ។
ទាក់ទងនឹង

លើ

លទ្ធភាពបាន

ើ

ស់ហដារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ

ធិ៍សាត់ មានពិន្ទុខ្ពស់ជាងផ្ទរងទឹកភ្លៀងពីរទៀតបន្តិច
ព័ន្ធធារាសា

្ត ទំនប់វារីអគ្គិសនី និង

ផ្នករចនាសម្ព័ន្ធស្តុកទឹកនិង

ច

ព។

យសារតការវិនិ

ឡាយទឹក។ ស្ទឹង

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងស្ទឹង
គរាប់លានដុលារ

បាក់ មានពិន្ទុទាបជាងគលើ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ មានពិន្ទុទាប លើផ្នកដំណើរការ និងការថទាំហដារចនាសម្ព័ន្ធ។

ពួកវាមិនមានការប

បភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

ក្នុងការរៀបចំព

ទឹកទ ហើយក្នុងពលមានទឹកជំនន់ខាំង ហដារចនាសម្ព័ន្ធ
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ទី

ឹងសមត្ថភាពស្តុក និង

ះ

ះ តងទទួលរងការខូចខាតជា

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ដំណំ។ ម ៉ងទៀត មិនមានការធ្វើផនការធនធានទឹក និងការអភិវឌ្ឍដលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូល
គា និងផ្អកលើព័ត៌មាន

ឹម

ូវទ ដលបណា្ខលឲ្យមានការ

ើ

និងការអភិវឌ្ឍដលមិនមានចីរភាព។
សហគមន៍ដលរស់

មានលទ្ធភាពតិចតួចបំផុត
រួមមាន

សាលារៀន

មហន្តរាយ ដូចជា ទីជ
នឹងចូល

ក្នុងការបាន

ះឲ្យ

ឿងស

ួលការផ្នកសង្គមសំខាន់ៗ

និងកន្លងស

្គះបនាន់ឬផ្តល់ជំនួយពលជួប

ួលបួល

ើ

ះសុខភាពមនុស្ស និងផលិតភាព

បានទឹក

ើ

ង់តិចជាងគ

ឡើយទ (ជំពូក៧)។
ប់ការ

ស់តាមផ្ទះ

កប

ស់តាមផ្ទះក៏

យ ក៏គុណភាពទឹក

ប់

និងការឈឺថា្កត់។ ពួកគជួប

ទះនូវប

ឈមជា

នាំ

ើ

ករណីបាត់បង់ដីធ្លីរបស់

៨.២.២.៣

ក់ចំណូល និង/ឬ

ព្យសង្គម

មានក

និង

លន
លន

ភពចម្បងមួយ

ះថាក់ខ្ពស់ពីការរងរបួស

សើរ និងអនាម័យល្អ និងលទ្ធភាពក្នុង
ិត។ ការឈឺថា្កត់ ឬការរងរបួស តង

ក់សន្សំ ឬការលក់

ួសារ មានទាក់ទងនឹងប

ព្យសង្គម និង

យ

ះថាក់ខ្ពស់ អាហារូបត្ថម្ភនិងសន្តិសុខស្បៀងអន់ខ យ កង្វះ

ស់សវាសុខភាពនិងសវាសង្គម

រកការបាត់បង់

កប

ើន ដលរួមមាន លក្ខណៈនការងាររបស់

លទ្ធភាពទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដលមានលក្ខណៈល្អ

ការបាន

សំខាន់

យកទឹក និងធានាគុណភាពទឹ

ជាជនកីកដលតងទទួលរងនូវ

ពួកគដលតងអាចបង្កហានិភ័យ

កាន់ទីតាំង

ព័ន្ធអកូឡូសុី។ ហតុនះ ការលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួល

យកាត់បន្ថយពលវលាធ្វើដំណើរ

ស

ះ

ះអ្នក

តជាប

ចីរភាពរបស់រដាភិបាល (RGC 2012) បានកត់សមា្គល់ថា វិបត្តិផ្នកសុខភាព ជា
ះ

ដល

យការចូលរួម (ជំពូក៥) បងាញថា មិនមានប

ប់មូលហតុសុខភាព គឺជាកតាសំខាន់មួយ។ របាយការណ៍លទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍

នភាពងាយរង

ូវ

កបងចកជំនួយជាដើម។ តំបន់ដលពិបាក

ចចិត្ត និងទីភាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍នានា មិនទាន់មានលទ្ធភាពទំនាក់ទំនង

អ្វីទ ទាក់ទងនឹងទឹកស

កស

ស់

ះទឹកជំនន់

ះបីលទ្ធផលនការវាយតម្ល

ចំ

ើ

ឹះសានសុខភាព

កពលមាន

ឹម

យាលផ្នកខាងលើនផ្ទរងទឹកភ្លៀង និងតំបន់ភ្នំ ហាក់

ដល់ទាំងនះ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំនួយ

ធ្វើការស
ទាំង

តំបន់ដាច់

ស់ទឹកក្នុងលក្ខណៈមិន

ព្យសម្បត្តិ។

សុខភាព (RGC 2012)។

មាណ ៤០% ន

បាយ
បាយរួមមាន

លទ្ធភាពបាន

និងអង្គការនានា (សាបត្យកម្ម និងទីភាក់ងារ) ទីផ រ (ស

ើ

ស់និងគុណភាពសាប័ន

ប់ទិញនិងលក់ផលិតផល) និង

មីកូហិរញ្ញវត្ថុ ឬឥណទាន បណា្ខញសង្គម និងសមាគម ក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការជះឥទ្ធិពល

លើការស
ើន។

ចចិត្តផ្នក

ព្យសង្គម

ព្យរូបវន្ត

និង

លន

បាយ។

លន

បាយ

ព្យទាំងនះកំណត់នូវលក្ខណៈស
មូលដាន ដូចជា

ព័ន្ធធារាសា

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី
ប់

ប់គា និងភាពអើពើនឹងត

ូវមានការកលំអ

ូវការវិនិ

្ត ទំនប់ និងការអភិវឌ្ឍហដារចនាសម្ព័ន្ធទូ

ទំនាក់ទំនងសង្គមក៏ទំនងនឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដរ

រវាងអ្នករស់

ចាំបាច់

គលើ
។

ពលដលទំនាស់ទាក់ទងនឹងទឹក

តំបន់ខ្សទឹកខាងលើ និងខាងកម កាន់តមានភាពតានតឹងឡើង ជាពិសស

អំឡុងពលមាន

ះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ។ អត្ថិភាពស្បៀងថយចុះ និងការ
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ជង

ើ

ស់ធនធាន

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ដលមានក

ិត ក៏អាចបង្កនូវទំនាស់សង្គម និងការផាស់ទីលំ

ង់

យធំរបស់

ជាជនផង

ដរ។ ហានិភ័យនភាពចលាចលក្នុងសង្គម និងការផាស់ទី រំពឹងថានឹងមានសភាពកាន់តអាកក់
ឡើង

កមលក្ខខណអាកាសធាតុនាពលអនាគត។

ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុ ដូចជា ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់

គំរាមកំហងដល់អាយុជីវិត និងជីវភាពរស់
2007)។

សីតុណភាពខ្ពស់ជាងមុន

កំណើនកមាំង

ះរាំងស្ងួត និងរលកក

ការឈឺថា្កត់/អ

នឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការជីវសា

មរណៈក្នុងតំបន់

នឹងបង្កើនការ

មទាំងបង្កើនការកកើតឡើងនូវជំងឺឆ្លង (IPCC

សារធាតុពុលក្នង
ុ ទឹកនិងខ្យល់។ ផលវិបាកផ្នកសុខភាពនការ
អ

និងភាពញឹកញាប់ន

្ត

និងបង្កើនកំហាប់

ល
ួ អាកាសធាតុ រួមមាន កំណន
ើ

យសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ការរាគរួស ជំងឺផ្លូវដង្ហើម ជំងឺ

គាំងបះដូង ឬជំងឺដាច់ស្ទះសរសឈាមក្នុងខួរក ល និងជំងឺឆ្លងផ្សងៗទៀត (IPCC 2007)។
អភិបាលកិច្ចល្អ

សមត្ថភាពរបស់

ការ

ប់ក

ិតពាក់ព័ន្ធ

ូវបានចាត់ទុកថាជាកតាចម្បងមួយក្នុងការធានា

ួសារ សហគមន៍ និងផ្ទរងទឹកភ្លៀងក្នុងការបន្សុំា

ះ

យ និងរីបឡើងវិញពី

ួល និងវិបត្តិបង្កឡើងពីវិសមរូបអាកាសធាតុ (Walker et al. 2004)។

ជំពូក៧ បងាញថា អភិបាលកិច្ចអន់ខ យ និងប
ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី និង
ការរៀបចំសាប័ន

សួងនានាហាក់ធ្វើ

ទសកម្ពុជា។

ថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ

តិបត្តិការក្នុងលក្ខណៈដាច់

ឈមដ៏សំខាន់ និង

ំដលមួយ ចំ

មានលក្ខណៈដាច់តាមផ្នក ហើយក

យឡកពីគា។

ះការព យាម

ការិយាធិបតយ្យ មានលក្ខណៈដាច់ជាអន្លៗ
ើ

៨.២.២.៤

ះ

ឹម

មូលដានមាន

ូវ។ ការធ្វើការងាររួមគា

រកចីរភាព

តំបន់ដល

តាមនាយកដាន និងទីភាក់ងារជំនាញ (ជំពក
ូ ៧)។

ព្យមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំង៣ បងាញនូវប

ការវាយតម្លនាពលថ្មីៗមួយបងាញថា ចំណះដឹងបច្ចុប្បន្នស
ូវ

អភិបាលកិច្ច

ព្យមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ

ការវិភាគលើ

ឹម

នឹងភាពធន់ ឃើញមានកើតឡើង

យសារកង្វះការផ្ទរអំណាច និងធនធានឲ្យបាន

ការចុះខ យ

ជាប

ទូទាំង

ឈម

ះយា៉ងណាក្តី

និងសមត្ថភាពផ្នកវិទ សា

្ត

ប់ការស

និងបច្ចកទសពាក់ព័ន្ធ

(MOWRAM and MOE 2013)។ ការធ្វើផនការកសិកម្ម និង
សិទ្ធភាព ការ

ប់

ើន។

ប់

ន់ទ

ចចិត្តផ្អកលើព័ត៌មាន
មិនទាន់
ច

ព

កប

យ

ងនិងការពារទឹកជំនន់ ការរចនាអាងស្តុកទឹក ការធ្វើផនការវារីអគ្គិសនី

ការកសាងផ្លូវ ការធ្វើផនការ

ះទឹក និងសកម្មភាពជា

បរិមាណដលអាចជឿទុកចិត្តបាន
រកផងដរ ទាំង

ព័ន្ធ

ជា

និង

ឹម

ូវ។

ើនផ្សងទៀត ទាមទារនូវព័ត៌មានបប

ធនធានមនុស្សមានជំនាញក៏ពិបាកនឹងស្វង

ថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ (MOWRAM and MOE 2013)។ កង្វះ ឬ

លទ្ធភាពទន់ខ យក្នុងការទទួលបានធនធានមនុស្សនិងហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗទាំងនះ
ឈមធំបំផត
ុ មួយដលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពបន្សុំា

មទាំងបង្កើនភាពងាយរង

ជាប

ះធ្ងន់ធ្ងរ។

៨.៣ ការបន្សុំា និងការអភិវឌ្ឍ
សហគមន៍

មានក

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាំងបី ជាអ្នកធ្វើ

ិត។ ជីវភាពរស់

របស់

ចំការ ហើយសមត្ថភាពបន្សុំារបស់ពួកគ

ជាជនមូលដាន និងធនធានធម្មជាតិដលពួកគពឹងផ្អក
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

លើ ងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ខាំងពីវិសមរូបអាកាសធាតុ និង/ឬ
និងការ

ួលបង្កឡើងពីមនុស្ស។

ភាពងាយរង

ះនះ រំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្ថមទៀត
ការវាយតម្លភាពងាយរង

ផ្អកខាំងលើធនធានធម្មជាតិ។
ើ

ស់ធនធានធម្មជាតិ ក៏ដូចជា និនាការការ
ជន៍មួយនភាពងាយរង

ស

ះ។ យើងអាច

ប់ កំណត់នូវភាពងាយរង

ងាយរង
ការ

ឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ
យសារ

ះផ្អកលើអត្ថិភាព

ួលនិងវិបត្តិនានា អាចផ្តល់នូវរូបភាពមាន

ើវាជាឧបករណ៍តាមទីកន្លង ឬពលវលាមួយ

ប់ការរៀបចំផនការបន្សុំា។

ការវិភាគលើទំនាក់ទំនងរវាងហតុ

និងផលនការ

ួលអាកាសធាតុ

ួលផ្នកសដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម បងាញថា៖
សិនបើគានការ

និងលទ្ធភាព

ះតាមបណា្ខខត្ត ក្នុងពលវលាផ្សងៗគា កំណត់ទីតាំងដល

ះបំផុត និងផ្តល់ព័ត៌មានស



ជាជនមូលដានពឹង

ះ

យប

សន្តិសុខទឹក

ជាមួយនឹង

និងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទ

ះ

សន្តិសុខស្បៀង និងថាមពល ចីរភាពបរិសាន និងការកាត់បន្ថយភាពកីក ដលជា
ល



អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ច ស់ជាមិនងាយនឹងបានស

កពីការ

ល
ួ អាកាសធាតុ គ

ងវារីអគ្គស
ិ នី ទំនប់ទក
ឹ ស

សកម្មភាពសដ្ឋកិច្ច ដូចជា ការបំបងដី
្ល

ស

ប់

តំបន់ទនា
ំ បលិចទឹក បណា្ខលឲ្យអត្ថភា
ិ ពទឹកមានការ
កសិករ និងអ្នក



ើ

ស់ទក
ឹ

ដើម្បីជួយសហគមន៍
មបច្ចុប្បន្ន

និង

ផ្ទរងទឹកភ្លៀងទាង
ំ

ះ

យ

អនាគត

ប់ទីកន្លង និង

ចាំបាច់

កប

ូវអនុវត្តភាប់ជាមួយនឹង ការប
ល

៨.៣.១
ើ

ការ

ប់

ច

លបំណងផ្សង និងការ

យផ្តល់លទ្ធភាពបាន

យគុណភាពនិងបរិមាណសម

អភិវឌ្ឍន៍ថាក់ជាតិ និងថាក់មូលដាន។

្តព

ល
ួ ន

ះ (Keskinen et al. 2011)។

ូវមានការកលំអជាបនាន់លើការ

្ជាបវិធីសា

ព និង

ល
ួ ហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់

និងរីបខ្លួនឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់នប

សដ្ឋកិច្ច និងផ្នករូបវន្តរបស់ទឹក
ល្អ

ចឡើយ។

ើ

ប់

ឈ

ងផ្នក

ស់ទឹកចំពលវលា

ប។ សកម្មភាពនះ

ឹងភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

ក្នុង

ព្យរូបវន្តធម្មជាតិ
ប់

ង

ព្យធម្មជាតិ

និង

ព្យរូបវន្តសំខាន់

តាមរយៈការកលំអលទ្ធភាពបាន

ស់ អត្ថិភាព និងចីរភាពរបស់ពួកវា ជាកតាសំខាន់ណាស់។


ការបន្សុំានឹងការ

ួលអាកាសធាតុ

មិនអាចអនុវត្តដាច់តឯង
យការចូលរួម ឬការ

សមត្ថភាពបន្សុំាទាប


ះ

ះទ។

និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

យមិនមានការព

យប

ឹងការ

ភាពងាយរង

ប់

ះមហន្តរាយ

ងធនធានទឹក

ះរបស់សហគមន៍ដលមាន

ហដារចនាសម្ព័ន្ធរឹង និងអន្តរាគមន៍ផ្នកបច្ចកវិទ ដូចជា ទំនប់ អាងស្តុកទឹក
បំពង់បង្ហូរទឹក និងមា៉សុីនបូមទឹក គួរអនុវត្ត
លន

បាយន ការ

ប់

បជាមួយនឹងកំណទ

ងនិងអភិបាលកិច្ចទឹក លទ្ធភាពបាន
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កប

ឡាយ

ង់សាប័ន និង
ើ

ស់ទឹក និង

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់

ការបងចកទឹក ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់យា៉ងលម្អិត
ស



លើចីរភាពទឹក (ថវិកា

ប់ដំណើរការនិងការថទាំ ធនធានមនុស្ស)។

កសិករ និងអ្នក

ើ

ស់ទឹក

ូវបង្កើនសមត្ថភាព

កាត់បន្ថយការខាតបង់ទឹកក្នុងពល
ការកំណត់លំនាំដាំដុះសម

ប

ច

ប់

ងទឹកស

ព ជាពិសស

ក៏អាចជួយស

ប់កសិកម្ម

រដូវ

យ

ំង។ ម ៉ងទៀត

ួលដល់ការបងចកធនធានទឹកបាន

ឹម

ូវ និងមានសុវត្ថិភាពផងដរ។ មន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយម មន្ទីរកសិកម្ម និង

ប់

ងទំនាស់។

FWUCs គួរដើរតួនាទីយា៉ងសកម្មក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចកទសដល់កសិករ និងការ



កពីស

ប់ការ

ទាញយកមក

ើ

ើ

ស់

ស់តាមផ្ទះ ស្តុកទឹកកមដីមួយភាគធំ
ឡើយទ។ គួរអនុវត្តគ

មិនទាន់អភិវឌ្ឍ និង

ងសិក សាកល្បងមួយអំពកា
ី រស្តុ

កទឹកកមដី ជំនួសឲ្យការស្តុកទឹកលើដី (ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹក
រំហួតទឹក)។ ប៉ុន្ត ចាំបាច់
ទឹក និង



ើ

យសារ

ូវមានការសុើបអង្កតបន្ថមទៀតពីហានិភ័យនការបំពុល

ស់លើសកំណត់ (ការទាញយកទឹកកមដី ហួសពីក

ការធ្វើការរួមគារវាង MOWRAM, MAFF និង MRD

ិតតុល្យភាព)។

ថាក់ជាតិ និងថាក់មូលដាន ជា

កតាសំខាន់មួយ ដើម្បីជួយសហគមន៍មូលដានក្នុងការកលំអជីជាតិដី ផលិតកម្មដំណាំ
និងជីវភាពរស់

តាមរយៈការលើកកម្ពស់សន្តិសុខទឹក

(ពិពិធកម្មដំណាំ

ការ

ប់

ងជីជាតិដី

និង

និងភាពសម

ចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម), ការបង្កើតផនការ

ើ

ពលវប្បកម្មកសិកម្ម

បស

ប់ការដាំដុះ

ស់ដី តំបន់ដាំដុះ និង

សើរឡើងនូវបច្ចកទសដាំដុះ របៀបចិញ្ចឹមសត្វ និងការ

បច្ចកទស

ស់ជីអាសូត ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នអាសូតអុកសុីត និង

បង្កើនទិន្នផល

៨.៣.២ ការព

ឹង

ើ

អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ
ស់ពួកវា។


ការ

និងលទ្ធផលអភិបាលកិច្ចអន់ខ យបងាញពីត

សិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីជួយសហគមន៍មូលដានក្នុងការ

និងការកសាងឬលើកកម្ពស់អត្ថិភាព

បល់មួយចំនួនដូចខាងកមអាចជួយព

ប់

ងទឹកកាន់ត

សើរឡើង



យចីរភាព និង

ជំរុញការរៀនសូ

ព្យសំខាន់ៗ

ឹង

ព្យមនុស្ស៖

ង់ដល់ជនកីក។

លើការ

ប់

យ

និងលទ្ធភាពបាន

ងនិងអភិវឌ្ឍធនធានទឹក

ការកបយកចំណះដឹង និងគំនិតបង្កើតថ្មី តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយ

ង់ផ្នកបច្ចកទស និងហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍និងកុម

ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ
ភាពធន់ន

ះ

ូវការ

ទាមទារនូវការកសាងសមត្ថភាពយា៉ងខាំង

ថាក់ជាតិ ថាក់កមជាតិ និងសហគមន៍
កប

និងការលើកកម្ពស់

ព្យមនុស្ស

វិធានការចំណាយតិចប៉ុន្តមាន
ើ

ងជី

ូវ។

សមត្ថភាពទាបនធនធានមនុស្ស

ប

តិទិន

ដាំដុះ, ការធ្វើឲ្យ

អាចម៍សត្វ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមតានចញដី

ប់

ការ

ប់ក

ព័ន្ធអភិបាលកិច្ច។

ិតក្នុងដំណើរការធ្វើសចក្តីស
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ឹក ឃុំ និងការបង្កើន
ចចិត្ត

ដើម្បីព

ឹង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

ធនធាន និងការកសាងសមត្ថភាព

តជាត



ហានិភ័យ

ះមហន្តរាយ

ប់

ុង



ចាំបាច់

បហានិភ័យផ្នកអាកាសធាតុ

មូលដាន និងការកៀងគរមូលនិធិ

ូវមាន ការជួយ

កប

ង់សហគមន៍និងកុម

រកថវិកា (មូលនិធិវិនិ

យ



ការ

ប់

កប

យ

ឹង

ព្យ

ួល

យចីរភាព និងស

លន

ប់

ទាមទារនូវទិន្នន័យ

ប់រយៈពលវង

មុខ ដើម្បីឲ្យអ្នក

ព័ន្ធស្ទឹង និងរចនាសម្ព័ន្ធទឹក ហើយតាមនះ

តិទិនដាំដុះ និងការ

ើសរីសពូជដំណាំ។

បាយ និងហិរញ្ញវត្ថុ

វិធានការខាងកមនះ

ូវបានស្នើឡើងស

ហិរញ្ញវត្ថុ៖


កប

សិទ្ធភាពនិងការធ្វើផនការដាំដុះ

ងអាចដឹងជាមុនពីអត្ថិភាពទឹកក្នុង

កសិករអាចកស

៨.៣.៣ ការព

គជ័យ។

ក្នុងផនការ

ក្នុងកបខ័ណអភិវឌ្ឍន៍ និងបងចកថវិកាជាតិនាពលបច្ចុប្បន្ន។

ងទឹក

ង

គលើអាកាសធាតុ មូលនិធិពីវិស័យឯកជន និងមូលនិធិការ

ច ស់លាស់ និងការព ករណ៍អាកាសធាតុស
ប់

ប់

ឹក ឃុំ ក្នុងការស្វងរកវិធីថ្មីៗដើម្បី

អភិវឌ្ឍបតង) និងការដាក់បញ្ចូលអាទិភាពកំណើន

ទាំងអស់គា

ប់ ផនការ

យមួយ ជាពិសសការផ្តល់ដំណឹងជាមុន ការ

ៀមខ្លួន និងការរីបឡើងវិញ, ការប

អភិវឌ្ឍន៍

ូវការបនាន់ស

ប់ការព

ការធ្វើការរួមគាមានសារៈសំខាន់ណាស់ស

ឹងអភិបាលកិច្ច និងការ

ប់សកម្មភាពជាសមូហភាព

ប់

ង

ហើយការ

ជឿទុកចិត្តនិងភាពពញច ប់ អាចជំរុញឲ្យមានការផាស់ប្តូរយា៉ងរលូន។ ចំណុចនះ
ប

ក់ពីត

ូវការការជួយ

ង់ដល់ការកសាងបណា្ខញដលអាចយកឈ្នះលើ ប

ទំនាក់ទំនងផ្លូវការដលមិនមានដំណើរការ

មានការស


ការ

ប់

ធន់ក្នុង

បស

ួលល្អ

ថាក់ជាតិ និងថាក់កមជាតិ។

ងធនធានធម្មជាតិ

ណាស់ស

កតី និងចំណាត់ការផ្នកសាប័នដលមិន

មូលដាន

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី។ ការ
ប់ការរក នូវសវា

ប់

តជាធាតុសំខាន់មួយស

ងធនធានធម្មជាតិ

ប់ព

ឹងភាព

សហគមន៍ សំខាន់

ះទីភាក់ងាររដ្ឋមិនមានធនធាន

ព័ន្ធអកូឡូសុី

លទ្ធភាពចូលដល់ ឬជំនាញ ដលមាន សិទភា
្ធ ពដូច ជាជន និងកម
ុ ដលបានចូលរួម
ផាល់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក្នុងការរក ចីរភាពធនធាន។



កុមជួយគា

វិញ

មកកផ្លូវការ ដូចជាកុមសន្សំ និងធនាគារ

ផ្នត់គំនិតកាន់តរឹងមាំក្នុងការជួយ
អាចជំរុញគំនិតបង្កើតថ្មី



មូលដានទៀតផង។

ឹម

ូវ

ះ

គាំ

យជ

ការងាក

ើ

ស់ទឹក និង

ទូទាំងផ្ទរងទឹកភ្លៀង។ ដើម្បីស

ផ្តល់នូវការបណ្ណុះបណា្ខលស្តីពី



ង់សហគមន៍ និងការពឹងលើខ្លួនឯង

យន្តការ ច ប់ និងបទប្បញ្ញត្តិលើការ
បាន

ូវ ជួយកសាងនូវ

តិបត្តិការនិងការ

ព័ន្ធបង់ថ្លទឹក គួរអនុម័តឲ្យ

ចបាន
ប់

168

ល

នះ គួរមានការ

ងទឹក បទប្បញ្ញត្តិទឹក និងការ

ះរវាងតំបន់ខ្សទឹកខាងលើ និងខាងកម

រកអភិបាលកិច្ចទឹកមានលក្ខណៈបន្សុំាល្អ

មទាំង

ឲ្យសមាជិក FWUC។

យ៖

អភិបាលកិច្ច និងភាពធន់


ការរៀនសូ

និង

លន

បាយសម្លឹង

ប់

មរៀនទទួលបានពីបទពិ


ង

ះ

ដើម្បីព

ឹងភាពធន់តាមរយៈ

មុខ និងមានការគិតគូរវងឆាយ និងការ

ធន៍ជាក់ស្តង

ការរួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពនានា៖

និងការវាយតម្លលើសកម្មភាព

ជំនាញ
ប់

ង់

ង

និងមធ បាយស

លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចទឹក


ធានាថា
កប



កំណទ

យ

ង់វិមជ្ឈការ

សិទ្ធភាពតាមខ្សប

មានអម

កលំអនីតិវិធីបង្កើនភាពជាតំណាង



ទឹក

បង្កើនភាពបត់បននច ប់

ប់ក



ប់ការចរចា

ជន៍នានា។

ិត

តាមរយៈយន្តការផ្លូវការ

និងព

ីកឱកាសស

ប់ការរៀនសូ

ទទួលសា្គល់នូវតួនាទីសំខាន់នតួអង្គករដាភិបាល និងបណា្ខញសង្គម

ផ្នកអភិបាលកិច្ចទឹក ជាពិសសអ្នកដលជួយផ្តល់អំណាចដល់កុមងាយរង
បំផុត។

ស

ការជំរុញដល់ការទាញយកអនុសាសន៍ទាំងអស់

ប់បញ្ចះុ បញ្ចល
ូ អ្នកធ្វស
ើ ចក្តស
ី

ចំ

រវាង

ះការធ្វើផនការបន្សុំា និង
ល

អភិវឌ្ឍន៍

រួមបញ្ចូលរួមគា។

កប

ូវ

ើ

ស់ ទាមទារនូវយុទ្ធសា

និង
ច
ពី
ក្នុង

ះ

្តមួយ

ចចិតឲ្យចូ
្ត
លរួមជំរញ
ុ ការផាស់បរូ្ត ក្នង
ុ ឥរិយាបថ និងវប្បធម៌

ដលនឹងជួយបំលងសមត្ថភាពបង្កើតថ្មី ឲ្យ
ល្អបំផុតនការបន្សុំា។ ចាំបាច់

កដ

ដើម្បីរក កិច្ចសហការ

មូលដាន ក្នុងការពិភាក លើសចក្តីស

និងនីតិវិធី

សង្គម

យយន្តការ

្ខយ និងខ្សទទឹង

កលំអគណនយ្យភាពរបស់អាជាធរ

ទាក់ទងនឹងប

ស់

យ៖

មិនផ្លូវការនានា



ើ

ក្នុងបរិបទមួយដលមានភាពមិន

ជាខាំងអំពី មូលហតុ ផលប៉ះពាល់ស្មុគសាញ និងផល



របៀបវារៈ

ះ

ជាសកម្មភាពដ៏មាន

សិទ្ធភាព និងរបៀបអនុវត្ត

យឧបសគ្គផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ធនធានមនុស្ស និងរូបវន្ត

ូវមានការតាមដានបន្តលើឱកាសនានាដលកើតចញពីការរួមគា

យចីរភាព នឹងរបៀប
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ប់

ងនិង

លន

បាយដលមានការ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ឯកសារ

កម្ពុជា

ង
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សនានុកមពាក្យបច្ចកទស
Jeon Dahee
សនានុកមនះផ្តល់និយមន័យទូ

ទងនឹងអាកាសធាតុ ដលមាន
CDRI។ អ្នកនិពន្ធបាន

ឲ្យបាន
អ្នក

ឹម

ើ

ស្មុគសាញ

ស់ជាទូ

ស

ក្នង
ុ សៀវ

នះ និង

ក្នង
ុ ការ

ះពុមផ
្ព យរបស់វិទ សាន

ងអស់លទ្ធភាពចងកងសនានុកមនះឡើង ដើម្បីផ្តល់និយមន័យ

និងមិនមនជាអ្នកជំនាញឯកទស។

វិទ សា

និយមន័យ
ប់

ចំ

ះព័ត៌មានលំអិត

សូមអ្នក

ងផ្សងៗថមទៀត។

ក្នុងសនានុកមនះ

ន់ គឺបាន

ើ

្តផ្នកអាកាសធាតុ

ក្នុងសនានុកមនះ មានការ

ើ

ស់សនានុកមនះពិនិត្យ

ចងកងឡើងពី

ង់យកមកដាក់បញ្ចូលទាំង

ួលបន្ថម ដើម្បីជួយឲ្យអ្នក

ភពផ្សងៗ។

វា

ល។

វក្នុង

ពាក្យដលមានការ

ស់មិនមានជំនាញឯកទសអាចយល់បានងាយ។ រាល់ពាក្យ

ងដល់ ឯកសារ និងសាប័ន

កើតឡើង ស្មើនឹង ឬលើសពី ក

វ

ុង រីឯពាក្យផ្សងទៀត គឺមានការក
ភពដើមរបស់វា។

ទឹកជំនន់ក្នុងវដ្ត១០០ឆាំ (100-year flood)
flood)៖ ទឹកជំនន់ដលមាន

ទឹកជំនន់

ប់

ើន និងផាស់ប្តូរយា៉ងលឿន ដូច្នះសនានុកមនះ មិនអាចចុះពាក្យបច្ចកទសទាំង

ងអត្ថបទ និង ឯកសារ

ពន្យល់

ប់ វាក្យស័ព្ទ និងពាក្យបច្ចកទសសំខាន់ៗ ទាក់

ូវ និងថ្មីទាន់ពល។ សនានុកមនះបង្កើតឡើង ដើម្បីទុកជាធនធានមួយស

អស់បានឡើយ។
ក

ឹង

ើ

ស

ិតជាក់លាក់

ូបាប៊ីលីត ១% នការ

ក្នុងឆាំណាមួយ។ គអាច

វាម ៉ងទៀតថា

1

បន្សុំា៖

ក្នុង

ព័ន្ធមនុស្ស នះជាដំណើរនការកត

ូវ

តាមអាកាសធាតុជាក់ស្តង

ព័ន្ធធម្មជាតិ វាជាដំណើរនការកត

ូវ

តាមអាកាសធាតុជាក់ស្តង

ឬរំពឹងទុក និងឥទ្ធិពលនអាកាសធាតុ
ពីឱកាសនានា។

ក្នុង

ឬរំពឹងទុក និងឥទ្ធិពលនអាកាសធាតុ

ះ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលអាកក់ ឬទាញយក

តាមអាកាសធាតុរំពឹងទុក។2

ះ។ អន្តរាគមន៍មនុស្ស អាចជួយស

ជន៍

ួលដល់ការកត

ចម្លើយតបផ្នកបន្សុំា៖ ចម្លើយតបផ្នកបន្សុំាអាចកាត់បន្ថយភាពងាយរង

ូវ

ះ តាមរយៈ

ការការពារទល់នឹងសានភាពអាកក់នានា ហើយក៏អាចបង្កើនភាពធន់ និង/ឬ សមត្ថភាពបន្សុំា តាម
រយៈការកស

ួលផលិតកម្មនិងការ

សមត្ថភាពបន្សុំា៖

ើ

ស់ ដើម្បីឲ្យកាន់តសម

ការគួបផ្សំនកមាំង

លក្ខណៈពិសស

ប

សហគមន៍ សង្គម ឬអង្គភាព អាចរកបាន ហើយដលពូកគអាចអាច
និងធ្វើសកម្មភាព សំ

នឹងអាកាសធាតុ។3

និងធនធាន
ើ

ស់ដើម្បី

ដលបុគ្គល

ៀមរៀបចំ

កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន បន្ធូរបន្ថយផលអាកក់ ឬទាញយក

ជន៍ពីឱកាសនានា។4

អភិបាលកិច្ចបន្សុំា៖ ជាកបខ័ណ

វ

វកំពុងវិវត្ត

សង្គម សាប័ន សដ្ឋកិច្ច និងអកូឡូសុីនអភិបាលកិច្ច
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មុខ ស
ើនក

ប់ការវិភាគពីមូលដាន

ិតដលស

ច

ឹះ

គជ័យក្នុង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ការកសាងភាពធន់
ការបន្សុំា

ប

ឈមបង្កឡើង

យការ

ក

គួបផ្សំនឹង

បទឹកនសិលាដលមានផ្ទុកទឹក

ខាងក្នុង។

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុីដ៏ស្មុគសាញ។

ួលនពិភព

5

Aquifer (

បរិមាណទឹក

ក្នុង

និងទឹកបឹងក្នុងតំបន់

សិលា និងដីដល
ក្នុង

នឹង

កម្ពុជា

ជីវច

ទាប់ផ្ទុកទឹក)
)៖

ទាប់អាច

ទាប់ aquifer មានការបំពញវិញ
ះ ហើយអ

យផាល់តាមរយៈទឹកភ្លៀង ទឹកស្ទឹង

នការបំពញវិញ

ពីលើវា។

ួល

តាមសមត្ថភាព

បទឹកន

6

ុះ៖ ភាព

ួលខុសប្លកគាក្នុងចំ

ព័ន្ធអកូឡូសុីផ្សងទៀត។ ជីវច

មសរីរាង្គមានជីវិត

ុះ រួមមាន ភាព

អកូឡូសុី។

ួល

លើដី ក្នុងទឹក និង

ិត ហ្ស៊ន អំបូរ និង

ក

ព័ន្ធ

7

ផ្ទរងទឹកភ្លៀង៖
ៀង តំបន់ដលមានទឹកហូរចុះតាម
ការ

ួលអាកាសធាតុ៖

ឃើញ (ឧទាហរណ៍

ការ

ួល

ះ ចូល

ក្នុងអូរ ស្ទឹង ឬបឹង។8

ក្នុងសភាពនអាកាសធាតុដលអាចកំណត់

យការធ្វើតស្តផ្នកស្ថិតិ) តាមរយៈការ

ួលមធ្យមភាគ(mean) និង/ឬ

លក្ខខណអាកាសធាតុ និងដលកើតមានឡើងក្នុងរយៈពលយា៉ងវង (ជាទូ

រាប់ទសវត្សរ៍ ឬវង

បង្កឡើង

ើ

ជាង

ះទៀត)។ ការ

ួលអាកាសធាតុអាចបណា្ខលមកពីដំណើរការធម្មជាតិ ឬការ

យសកម្មភាពមនុស្ស

ផលប៉ះពាល់នការ

ក្នុងធាតុផ្សំនបរិយាកាស ឬ

ក្នុងការ

ួលអាកាសធាតុ៖ ឥទ្ធិពលនការ

ួល

ស់ដី។

9

ួលអាកាសធាតុ

លើ

ព័ន្ធមនុស្ស និងធម្មជាតិ។ ផលប៉ះពាល់ជាសកានុពល គឺជា ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដលអាច

កើតមានឡើង

ពាល់នការ

សិនបើមិនចាត់វិធានការផ្នកបន្សុំាទ

ួលអាកាសធាតុដលកើតមានឡើង

ភាពអន្តរាយផ្នកអាកាសធាតុ
ត៖ សំ

ះ។ ផលប៉ះពាល់បន្សល់ទុកជាផលប៉ះ

ះបីមានការអនុវត្តវិធានការបន្សុំាក្តី។10

លើការប៉ះទង្គិចផ្សងៗ ដូចជា ទឹកជំនន់ (កើតឡើង

ឆាប់រហ័ស) និងភាពតឹងតងនានា ដូចជា ការរាំងស្ងួត ឬការ
យឺតៗ)។11

ម៉ូដលអាកាសធាតុ
ត៖

ឧបករណ៍

វ

វស

អាកាសធាតុ ដលមានទាំង ការព ករអាកាសធាតុ

ការសិក នះ មាន
ស

និងធ្វើ

ប់សាកមើលតាម

ចាំខ តាមរដូវ និងពីមួយឆាំ

ើម៉ូដលអាកាសធាតុ ដូចខាងកម៖

ArcSWAT (ឧបករណ៍វាយតម្លដី និងទឹក)៖ ម៉ូដលជលសា

ប់តាងឲ្យ ភ្លៀងធាក់-ការហូរចុះ និងស

អាកាសធាតុ និងក្នុងរបៀបរបប
គុណភាពទឹក

ប់

ងនិង

ព័ន្ធ

ង់ការស

ស់ដី

ើនថា ងាយ

ួលស

ប់ដំណាំ ផ្អកតាមរបៀបអនុវត្តខុសៗគានការ
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្តរូបវ័ន្ត

លើលក្ខណៈធារាសា

ចចិត្តជាក់ស្តង បង្កើតឡើង

ទឹក និងដី នអង្គការ FAO ដលកសិករសា្គល់
ូវការទឹកស

ើ

មួយឆាំ។12

ប់ព ករផលប៉ះពាល់នការ

ក្នុងផ្ទរងទឹកភ្លៀង និងអាងស្ទឹង។13

CroPWat៖
CroPWat

ត

ប់សិក

ួលលំនាំទឹកភ្លៀង (កើតឡើង

ច

ើ

ស់

ួលក្នុង

្ត និង

យនាយកដាន

ប់ការបា៉ន់សានពី
ព។14

សនានុកមពាក្យបច្ចកទស

ECHAM (European Community-Hamburg)៖ ម៉ូដលអាកាសធាតុសកល

បានមកពី ការកស

ួល ម៉ូដលរបស់មជ្ឈមណលសហភាពអឺរ៉ុប ស

ប់ការព ករធាតុ

អាកាសក្នុងរយៈពលមធ្យម។

15

IQQM (ម៉ូដលធ្វើ

ប់សាកមើលគុណភាព និងបរិមាណទឹករួមគា)៖ ម៉ូដលធ្វើ

ប់តាមលំហូរទឹកស្ទឹង ដលដំបូងឡើយបង្កើតឡើងស
ទសអូ

ប់អាងទឹក Murray—Darling

លី។

16

PRECIS

(ការផ្តល់ព័ត៌មានពីអាកាសធាតុក្នុងតំបន់

ផលប៉ះពាល់)៖

ព័ន្ធម៉ូដលធ្វើ

ប់តាមអាកាសធាតុក្នុងតំបន់

ស

ប់ការសិក ពី

បង្កើតឡើង

មជ្ឈមណល UK Met Office Hadley Centre for Climate Science and Services។

យ

17

SEA START (

អាគ្នយ៍)៖

ព័ន្ធស

ប់ការវិភាគ

បណា្ខញសកលជួយ

ង់ដល់ការ

មនុស្ស នឹងបរិសាន។

វ

វ

វ និងបណ្ណុះបណា្ខល

វពហុវិស័យស្តីពី

អាសុី

អន្តរកម្មរវាង

18

URBS (

ព័ន្ធអាងស្ទឹងប

ដលអាចផ្តល់ព័ត៌មានពីការ

ួបប

ួម)៖ ម៉ូដលបងាញរបាយភ្លៀងធាក់-ការហូរចុះ

ួលភ្លៀងធាក់តាមតំបន់ និងតាមពលវលា។19

WEAP (ការវាយតម្ល និងធ្វើផនការទឹក)៖ កបខ័ណ

វាយតម្លពីភ្លៀងធាក់-ការហូរចុះ

និងធ្វើផនការធនធានទឹក

ើម៉ូដលច
យ

ើ

ុះ ស

អាកាសធាតុតាមពលវលា ដើម្បីបា៉ន់សានពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹក (ការហូរចុះពីទីជ
ត

ប់

ស់ទិន្នន័យ

ល) និង

ូវការទឹក (រំហួតរំភាយចំហាយទឹកពីដំណាំដាំដុះ)។

20

ហានិភ័យអាកាសធាតុ៖

ហានិភ័យជាភាពអាចកើតមាន

អាកាសធាតុ និងផលវិបាកជាសកានុពលរបស់វា។ ហានិភយ
័ ស្មន
ើ ង
ឹ

ថាក់នអាកាសធាតុ គុណនឹង ភាពងាយរង
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ៖

ឬការរំខានដល
របស់វា។

បន្សុំាដរ។

ពលសំ

ព័ន្ធអកូឡូសុីណាមួយអាច

សិនបើសំ

លើ

ះន

ព័ន្ធមនុស្សវិញ

ំ

ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ

បា
ូ ប៊ល
ី ត
ី នមុខស

ព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយ។

លើ

ពាក់ព័ន្ធនឹង
្ញ

ព័ន្ធធម្មជាតិ វាជាបរិមាណនការ

បាន

ជាទូ

និង

ះ

21

ួល

តអាចរក មុខងារជាមូលដាន

ភាពធន់មាននិយមន័យដូចសមត្ថភាព

22

ភាពរួសនអាកាសធាតុ៖

កំណើនសីតុណភាពមធ្យមដលអាចកើតឡើង

កំណើន ១ជា ២ នកំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិច ធៀបនឹងក
វិសមរូបអាកាសធាតុ៖ សំ

ដំណើរការធម្មជាតិ
កបង្ក

ក្នុង

មុនសម័យបដិវត្តន៍ឧស ហកម្ម។23

លើភាពខុសគានសានភាពជាមធ្យម (mean) និងស្ថិតិផ្សង

ទៀត (ដូចជា គមាតស្តង់ដា ការកើតមាន
ទីកន្លង និងពលវលា ហួសពី

ិត

បនាប់ពីមាន

ឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ) នអាកាសធាតុ

ី យ
ួ ៗ។ វិសមរូបអាចកើតឡើង
ត
ឹ កា
្តិ រណ៍អាកាសធាតុនម

ព័ន្ធអាកាសធាតុ (វិសមរូបផ្ទក្នុង) ឬការ

យធម្មជាតិឬមនុស្ស (វិសមរូបខាងក)។

24
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ប់ខាតន

យសារ

ួលកមាំងជំរុញពីខាង

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

តំបន់ទូ

ពិពិធកម្មដំណាំ៖

កម្ពុជា

ព័ន្ធដាំដុះដលក្នុង

ះ ដំណាំខុសៗគាមួយចំនួន

តមួយ ហើយអាចមានការផាស់ប្តូរឆាស់គាពីចំការមួយ

ឆាំ។

ូវបានដាំ

ក្នុង

ចំការមួយ ពីមួយឆាំ

មួយ

25

តិទិនដាំដុះ៖

កាលបរិច្ឆទស
លូតលាស់

ក់

ឈើ៖ របៀបអនុវត្ត ឬដំណើការទាំងឡាយដលនាំឲ្យមានការក

ដី

ះនិង

តិបត្តិការដាំដុះ

ក្នុងទ

ក៏ដូចជា

តាមបណា្ខឆាំមានអាកាសធាតុដូចធម្មតា។

ង់ជា

ដំណាក់កាលផ្សងៗនការ

26

ប់ការ

ើ

កំហាប់ឧស្ម័នការបូនិច

ការប

តិទិនប

ប់ការសាប

ការកាប់បំផាញ

ស

បញ្ជីដំណាំស្តង់ដានតំបន់ណាមួយ

ស់មិនមនជា

ឈើ។ ការកាប់បំផាញ

ឈើរួមចំណកក្នុង កំណើន

យសារហតុផល ២ គឺ (១) ការដុត ឬការរលួយឈើ

្ចញឧស្ម័នកាបូនិច និង (២) ការបាត់បង់ដើមឈើដលពីមុនជួយ

ពីបរិយាកាស

ក្នុងដំណើររស្មីសំ

គ។27

ការរាំងស្ងួត៖ អំឡុងពលមួយនធាតុអាកាសស្ងួតខុស

យមាន

ូបយកឧស្ម័នកាបូនិច

កតី និងយូរ

ប់

ន់រហូតដល់

ធ្វើឱ្យរបបជលសា

្តមានអតុល្យភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ការរាំងស្ងួត គឺជាពាក្យធៀប ដូច្នះរាល់ការពិភាក

រដូវដាដ
ំ ុះ ភ្លៀងមិន

ប់

ទាក់ទងនឹងឱនភាពទឹក

ូវ

ង

លើការ

ើ

ស់ទឹកជាក់លាក់ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍ ក្នុង

ន់ប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម ឬមុខងារ

ផ្នកកសិកម្ម) ហើយក្នង
ុ រដូវមានទឹកហូរចុះ និងមានការ
ជាចម្បង

លើទឹកស

បទឹកចូល

ប់ផ្គត់ផ្គង់ (ការរាំងស្ងួតផ្នកជលសា

ទឹកក្នុងសំណើមដីនិងទឹកកមដី ក៏រងឥទ្ធិពលពីកំណើនអ

ការថយចុះភ្លៀងធាក់

ព័នអកូ
្ធ
ឡស
ូ ុី (ការរាង
ំ ស្ងត
ួ
ក្នង
ុ

្ត)។ ការ

ទាប់ដី វាជះឥទ្ធព
ិ ល

ួលសមត្ថភាពស្តុក

រំហួតរំភាយចំហាយទឹក ជាបន្ថមលើ

ះទៀត។ អំឡុងពលមានឱនភាពមិន

កតីនភ្លៀងធាក់បបនះ គក៏

កំណត់ដរថាជា ការរាំងស្ងួតផ្នកឧតុនិយម។

28

ការ

ប់

ងការរាំងស្ងួត៖

លគំនិតនការ

ប់

ងការរាំងស្ងួត គឺជា ការធ្វើផនការ

ផ្គត់ផ្គង់ទឹករយៈពលពញមួយឆាំ លើកលងតក្នុងពលមានការរាំងស្ងួតដលគគណនាថា អាច
កើតមានឡើងម្តងក្នុងរយៈពល៥០ ឬ១០០ឆាំ។29

ព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានជាមុន៖ បណ្ណុំសមត្ថភាព

កាសអាសន្នឲ្យបានទាន់ពល និងទូលំទូលាយ

នានា ដលធាប់ទទួលរងការគំរាមកំហង

និងធ្វើសកម្មភាពបានសម
អាចកើតមាន។

បនិងលឿន

ប់

ប់

ូវមាន ស

យមុខស

ប់បង្កើតនិងផ្សព្វផ យព័ត៌មាន

ន់ ដើម្បីឲ្យបុគ្គល សហគមន៍ និងអង្គការ
្ញ

ះថាក់ណាមួយ អាច

ន់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ

ៀមរៀបចំ

ះថាក់ឬការខូចខាតដល

30

បរិសាន
គឺអា

ព័ន្ធអកូឡូសុី៖
ជុំវិញខ្លួនវា។

័យលើចំណុច

មួយ អាច

ព័ន្ធមួយដលសរីរាង្គមានជីវិតធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគា

ំដនន

និងជាមួយ

ព័ន្ធអកូឡូសុីណាមួយ គានអ្វីជាក់លាក់ច ស់កំណត់វាទ

តនការសិក ឬចំណាប់អារម្មណ៍។ តាមនះ វិសាលភាព

ួលពីកន្លងខាតតូចបំផុតមួយ រហូតដល់ផនដីទាំងមូល។
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31

ព័ន្ធអកូឡូសុី

សនានុកមពាក្យបច្ចកទស

ចីរភាពបរិសាន៖
ន អ

នការ

មូលយកធនធានអាចកកើតឡើងវិញ ការបង្កើតការបំពុល

និងការរចរិលធនធានមិនកកើតឡើងវិញ ដលអាចបន្ត

ជានិរន្តន៍។32

រំហួតរំភាយចំហាយទឹក៖ ដំណើរការគួបផ្សំគានរំហួតទឹកពីផ្ទផនដី និងការរំភាយចំហាយ

ទឹកពីរុក្ខជាតិ។33

អភិបាលកិច្ច៖

អនុវត្ត) សចក្តីស
កិច្ចក្នុងកុមហ៊ុន

មូលដាន។

ដំណើរការនការធ្វើសចក្តីស

ចចិត្ត

ចចិត្តនានា។ អភិបាលកិច្ចអាច

អភិបាលកិច្ចថាក់អន្តរជាតិ

និងដំណើរការអនុវត្ត

ើបានក្នុងបរិបទជា

អភិបាលកិច្ចថាក់ជាតិ

និង

(ឬមិន

ើន ដូចជា អភិបាល

អភិបាលកិច្ចថាក់

34

ទឹកកមដី៖ ទឹក

ក្នុងដី

ក្នុងតំបន់

បទឹកឆ្អត ដលផ្តល់ទឹក

ទឹកផុស និងកន្លងមានទឹកកមដីហូរចញ។35
ជលសា

ផនដី និង
ដល

្ត៖ ការសិក បបវិទ សា

កមដី។

ត

ូវការទឹក

ូវមានស

ការ

ប់

ច

និងបរិសាន

ប

ព
ព៖

បរិមាណ

ឬជ

នទឹក

ច

ុះ (IWRM)៖

លគំនិតជាទូ

លការណ៍បួនដលគបានកំណត់ឡើង

មួយស

ប់ការ

ប់

លន

ងទឹក គួរផ្អកលើវិធីសា
បាយ

ប់ក

្តមានការចូលរួមពីអ្នក

ិត (៣)

ប
ប៖

ផលប៉ះពាល់អាចកើតមានពីការ

ពិចារណា ហើយវិធានការបន្សុំាសម

បនានា

ើ

ស់ អ្នក

ើ

ស់វា

ួលអាកាសធាតុ

យ

ូវបានយកមកដាក់បញ្ចូលជាវិធានការធម្មតា

បាយ និងរបៀបរបបអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន។39

ការប

្ចញឧស្ម័នមតាន៖
ន មតានជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចម្បងមួយដលភាយចញពី

យមានការ

ច

ព។ ការប

្ចញឧស្ម័នមតានពីវាល

តាមរយៈ របបទឹក និងធាតុចូលសរីរាង្គ ប៉ុន្តវាក៏រងឥទ្ធិពលពី

លើការភ្ជួររាស់ដី កាកសំណល់ផ្សងៗ ជី និងពូជ
ការទាញយកទឹកហួសក

ជង

ូវបានគិតគូរ

លន

ើនជាងក

ង

្តីដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តល់

គា និងគួរទទួលសា្គល់វាជា ទំនិញសដ្ឋកិច្ចមួយ។38

ូវ

ប់

ក្នុង សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីទឹក

ង និងការការពារទឹក (៤) ទឹកមានតម្លសដ្ឋកិច្ច ក្នុងរាល់ការ

ការប

ប់រក

កុង Dublin ក្នុងឆាំ១៩៩២៖ (១) ទឹកសាបជាធនធានមានកំណត់ និងងាយរង

ធ្វើផនការ និងអ្នកកសាង

ដាំដុះ

ពជាបន្ថមលើទឹកភ្លៀង

ក្នុងតំបន់មានឫសរុក្ខជាតិ។37

ងធនធានទឹកច

ះ (២) ការអភិវឌ្ឍនិង

ក្នុង

លើផ្ទ

ប់ ការផលិតនូវទិន្នផលនិងគុណភាពដំណាំដលគចង់បាន និងស

ទឹក។ IWRM ផ្អកលើ

ប់

ក្នុងបរិយាកាស

36

តុល្យភាពអំបិលសម

ការ

្តពី ដំណើរវិវត្តនទឹក

ឲ្យអណ្ណូង កន្លង

ូវដរ។40

ិតដលវាអាចបំពញមកវិញតាមធម្មជាតិ។

41
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គកំណត់វាជាចម្បង

ភទដី អាកាសធាតុ ការ

ិត៖ ការទាញយកទឹកកមដីពី

ព័ន្ធ

ប់

ង

ទាប់ aquifer ក្នុងបរិមាណ

ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

ព័ន្ធសង្គម-អកូឡូសុី ជា

កម្ពុជា

ព័ន្ធមួយសំណុំ មាន

ើនក

ិត ដលផ្តល់សវាដ៏ចាំបាច់ដល់

សង្គម ដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ សរសរុក្ខជាតិ ថាមពល និងទឹកហូប ជាដើម។42
របាយការណ៍ពិសសស្តីពីសណារីយ៉ូការប

ចំនួន

្ចញឧស្ម័ន

ជាជនពាក់ព័ន្ធ, ផសស និង សណារីយ៉ូការប

ពិសសស្តីពីការប
កម្ពស់ទឹកសមុ

្ចញឧស្ម័ន, និងលទ្ធផលជាការ

ហើយនិង លំនាំអភិវឌ្ឍន៍ក
ចីរភាព៖
ព ដំណើរ

ិតសកល ទល់នឹង ក

កប

ភាពងាយរង

ពាល់អវិជ្ជមាននការ

ះះ៖ ក

ធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ ភាពងាយរង
ូវ

ឈម,

កប

មួយ។46

ួលអាកាសធាតុ និងសណារីយ៉ូកំណើន

តលើប

សដ្ឋកិច្ច ទល់នឹង ប

ផ្នកបរិសាន,

ិតតំបន់។

43

មុខបានយូរអង្វងនូវ

យសមធម៌។44

ិតដល

ព័ន្ធ

ព័ន្ធមួយងាយរងឥទ្ធិពលពី ឬមិនអាចទប់ទល់នឹង ផលប៉ះ

ួលអាកាសធាតុ មានជាអាទិ វិសមរូបអាកាសធាតុ និងបាតុភូតអាកាស
ះ កើតចញពី លក្ខណៈ ទំហំ និងអ

នវិសមរូបអាកាសធាតុ ដល

មទាំង ភាពរួស និងសមត្ថភាពបន្សុំាន

ការធ្វើផនទីភាពងាយរង
ទី

និង

្ចញឧស្ម័នជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍

យសន្ទុះដលធានានូវ ការបន្ត

មនុស្ស និងធម្មជាតិ តាមបបបទ

ផ្សងៗ

ដំណើររឿង

។ សណារីយ៉ូសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច៤កុម (A1 A2 B1 និង B2) តំណាងឲ្យអនាគត

ខុសៗគានផនដីក្នុងទិដ្ឋភាពពីរផ្សងគា៖ ការ

ព័ន្ធមួយ

(SRES)៖

ះ មានភាពងាយរង

សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

តាមធម្មតា សន្ទស្សន៍ភាពងាយរង

ព័ន្ធ

ះះ៖ ដំណើរការកំណត់ទីតាំងភូមិសា
ះ ជាពិសស

ះ៖
ះ
រងាស់ស
ះ

គានការដាក់ទម្ងន់ នូវសូចនាករជា

នឹងមុខស

ះ។45

្ត ដលមនុស្ស ឬ
្ញ

ព័ន្ធ

ះថាក់ជាក់លាក់ណា

ប់កំណត់ ភាពងាយរង

ះន

យសារអាកាសធាតុ បានមកពី ការគួបផ្សំ

ើនដលគសន្មតថា តំណាងឱ្យភាពងាយរង

ព័ន្ធមួយ។

យមាន ឬ

ះ។47

តុល្យភាពទឹក៖ តុល្យភាពនលំហូរទឹកចូលនិងលំហូរទឹកចញ គិតតាមឯកតាតំបន់ ឬឯកតា

បរិមាណទឹក ហើយនិងឯកតាពលវលា
ការប

យគិតបញ្ចូលទាំង ការ

ញទឹ
្ច
ក៖ និយមន័យសាមញ្ញនការប

ពាក្យនះ គានការដាក់កំហិតថា ស

ប់ត

ទឹកនះ កើតមានឡើងក្នុង

កឬ

ះណាមួយ

ចូល

។

ស

ទឹកពី

ក្នុង បឹង អូរ ឬសមុ
ខ្ស

ក ឬទីតាំងណាមួយឡើយ ហើយវាអាច

ឹម

ះទឹកណាមួយ។

ះ ជាការ

ឹម

ើ

សិនបើការប

ូវគួរនិយាយថា ការប

ូវដរបើនិយាយថា មានការប

្ចញទឹកពី

ស់

ើបាន
្ចញ

្ចញ

ឡាយ ឬអូរ

49

ងនរយៈពលលំហូរទឹក៖ ខ្ស

ពលដល ការប
អនុវត្ត

ញទឹ
្ច
កគឺ លំហរូ ទឹកចញ ដូចះកា
្ន រ

ប់រៀបរាប់ពីលំហូរទឹកចញពីបំពង់មួយ ឬពីអាង
ឡាយ ឬស្ទឹង វិញ។ ជាការ

ួលនការស្តុកទឹក។48

្ចញទឹកឡើងដល់ក

អភិបាលកិច្ចទឹក៖ បណា្ខ

ង

កង់បូកបង្គរ ដលបងាញពី ភាគរយនរយៈ

ិតជាក់លាក់ណាមួយ ឬឡើងហួស

ព័ន្ធន

ះ។50

បាយ សង្គម សដ្ឋកិច្ច និងរដ្ឋបាល ដលគដាក់

កន្លងណាមួយ និងដលជះឥទ្ធិពល

លើការ
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ើ

ស់និង

ប់

ងទឹក។ ចំណុច

ត

សនានុកមពាក្យបច្ចកទស

សំខាន់គឺ អ្នកណាទទួលបានទឹកអ្វី

ពលណា

កន្លងណា និង

អ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបានទឹក សវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក និងអត្ថ
ការខ្សត់ទឹក៖

ការខ្សត់ទឹកសដ្ឋកិច្ច

ប

ប់

ន់ស

ការខ្សត់ទឹករូបវន្ត កើតមានឡើង

ទាំងអស់ ក្នុង

ូវការទឹក។ ស

ការអភិវឌ្ឍតិចតួចនូវហដារចនាសម្ព័ន្ធខាតតូចឬខាតធំ

ក្នុងការទទួលបានទឹក

ជន៍ផ្សងៗរបស់វា។51

ជាសានភាពមួយបង្កឡើង

ផ្នកទឹក ឬកង្វះសមត្ថភាពមនុស្ស ដើម្បីបំពញត
មានជាអាទិ៍

យរបៀបណា ហើយនិង

ប់ធ្ចើកសិកម្មឬស

្ញបងាញការខ្សត់ទឹកសដ្ឋកិច្ច

ប់ហូប។

បណា្ខលឲ្យ

ជាជនមាន

ប់

ន់ស

ប់បំពញត

ូវការ

្ញបងាញការខ្សត់ទឹករូបវន្ត មានដូចជា ការ
ើនជាង

រចរិលបរិសានធ្ងន់ធ្ងរ ការថយចុះទឹកកមដី និង ការលចកទឹកដលជួយដល់កុមខ្លះ

កុមផ្សងទៀត។53

សន្តិសុខទឹក៖ សមត្ថភាពរបស់

ចីរភាពនូវ ទឹកមានបរិមាណ

ប់

ជាជនក្នុងការការពារលទ្ធភាពបាន

ការការពារទល់នឹងការបំពុលទឹក និង

កប

ប់ការ

យ

ង់

ះមហន្តរាយជាប់ទាក់ទងនឹងទឹក និងការអភិរក្ស

ការបាត់បង់ទឹក៖ ចំនួនខុសគារវាងទឹកចូល

ស់

ស់

ង់

ើនផ្នកសដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរបស់មនុស្ស ការធានាបាននូវ

អកូឡូសុីក្នុងបរិយាកាសមានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពន
ការ

ើ

ន់និងមានគុណភាពអាចទទួលយកបាន ស

ជីវភាព សុខុមាលភាព និងការរីកច

គ

52

ពលមិនមានទឹក

ះមានទាំង លំហូរបរិសានផង។ ស

យសារកង្វះវិនិ

ូបយកពីផ្ទដី និង/ឬ ការទិញដុំ) ហើយនិង ទឹក
យឥតគិតថ្ល)។

បាយ។

ព័ន្ធ

54

ក្នុង
ើ

ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ (តាមរយៈ អណ្ណូងទឹក,
ស់អស់ (លក់

ឱ្យអតិថិជន ឬ

ើ
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Global Environment Change,

WIREs Climate Change and Ecology & Society ។
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ួលអាកាសធាតុ

ផ្នកបរិសាន ពីសាកល

ជានាយកនអង្គភាពស

ក ជីវភាពរស់

អភិវឌ្ឍន៍ ការបន្សុំា វារីវប្បកម្ម ការ

វ

ើនស្តីពី

មូលទិន្នន័យ រៀបចំសិកា្ខសាលា

កមានចំណាប់អារម្មណ៍លើផ្នកជា

បរិសានក្នុងសាកល

្ញប័

វជា

កប

រដ្ឋបាលជលផល។

បណិត

ួល

វិទ សាន CDRI។

ជលផល និងវារីអគ្គីសនីមានចីរភាព។ សព្វថ្ងនះ

វិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំពញ។

វ ន

ថាក់អនុបណិតផ្នក

ធនធានធម្មជាតិ និងបរិសាន ដលមានជាអាទិ៍ ការ

ក

ថាក់

្តនិងបច្ចកវិទ Gwangju។ នាងជា

ក គីម សួ ជាអតីតអ្នក

២០១០ ដល់ ២០១៥ ។

្ញប័

វ

ងការ

កម្ពុជា។

្ញ Jeon Dahee បានទទួលស
វ

្ញប័

ធានស្តីទីផ្នក

វិទ សាន CDRI និងជាអ្នកដឹកនាំកុមមួយរូប

ជំនួយការ

ស

ផ្នកវិស្វកម្មជនបទ ពីវិទ សានបច្ចកវិទ

កម្ពុជា។ សព្វថ្ង បណិត ចម ផលា

ក

Sydney

អ្នកចូលរួមចំណក

បណិត លី សារា៉ន់ បានទទួលស

វិទ សា

្តកសិកម្មនិងជីវសា

ផ្នកវិទ សា

្ញប័

ថាក់បណិតផ្នកវិស្វកម្ម

្ត ពី Université de Liège, Belgium, DEA

្តកសិកម្មនិងវិស្វកម្មជីវសា

្ត ពី Faculté Universitaire

des Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgium និងស

កបានចូលរួមក្នុង

ផ្នកវិស្វកម្មជនបទ ពីវិទ សានបច្ចកវិទ កម្ពុជា។

គ

ងអភិវឌ្ឍ និង

មិនមនរដាភិបាល
ប់

វ

វជា

្ញប័

ើន ជាមួយ សាប័នរដាភិបាល អង្គការ

និងកុមហ៊ុនឯកជន

ខាងផ្នកភូមិសា

ងធនធានទឹក/ធម្មជាតិ និងការ

ួលអាកាសធាតុ។

្ត

និងការ

កបាន

បង្កើត complex geostatistical interpolation algorithms ជា
ភទ ស

ប់វិភាគពី ភ្លៀងធាក់។

ការធ្វើការជាមួយបុគ្គលិករដ្ឋ

កមានបទពិ

ើន

ធន៍ធំទូលាយក្នុង

តាមមូលដាន សហគមន៍នានា អង្គការមិន

មនរដាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ និងសាកលវិទ ល័យនានា។
ក

៉ ហាក់ បានប

ើការ

តាំងពីឆាំ១៩៩៥ ហើយបច្ចុប្បន្ននះ
កិច្ចការបច្ចកទស។

ចូលរួមក្នុងកុមការងាររួមគា

ទឹក (ដលគតង
អនុកឹត្យប

កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

កមានតំណងជា អគ្គនាយករង

កបានចុះពិនិត្យ

ព័ន្ធធារាសា

ធ្វើការរៀបចំច ប់ស្តីពីការ

្តនានា

ប់

បាន

ងធនធាន

ថា ច ប់ទឹក) បានចូលរួមចំណកក្នុងការរៀបរៀង

ក់បន្ថមលើច ប់ទឹក និងបានចូលរួមក្នុងការសិក

វ

ជាមួយ ទីភាក់ងារសហ

តិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន វិទ សានជប៉ុនសិក

អាសុី

ក

ពីធារាសា

្តនិង

ព័ន្ធលូ

ធនាគារពិភព

វិទ សានបច្ចកវិទ អាសុី
កបានប

នាយកដានឧតុនិយម ចំនួនពីរឆាំ និងជា
នង

មុនិន្ទ

ទទួលបានស

ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ ល័យណា
ស

្ញប័

CDRI។

កជាជំនួយការគ

កមានភារកិច្ច

ើការជា អគ្គនាយករង

្ញប័

ថាក់អនុបណិតផ្នកការសិក អភិវឌ្ឍន៍

ភូមិន្ទភ្នំពញ។

INDIA។

ធាននាយកដានជលសា

និងការងារទន្ល ចំនួន ១០ឆាំ។
ក

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍

គណកមាធិការជាតិទន្លមគង្គ

កសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម

វ

ង

្ត

ថាក់អនុបណិតផ្នក

្គយា៉

ទសជប៉ុន និង

ពីសាកលវិទ ល័យ

ផ្នកបរិសាននវិទ សាន

ួតពិនិត្យលើការចុះសិក ដល់កន្លង

ការ

មូលទិន្នន័យ ការចាត់ចងនិងវិភាគទិន្នន័យ ការសរសររបាយការណ៍

និងការរៀបចំសិកា្ខសាលា។
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ការ

ួលអាកាសធាតុ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក

កម្ពុជា

បណិត អឿង ចាន់ថា ទទួលបានស

វិស្វកម្មវិទ សា

្តកសិកម្មនិងជីវសា

្ញប័

ថាក់អនុបណិតផ្នក

្ត ពី Faculté Universitaire des

Sciences Agronomiques de Gembloux, Belgium និងស
បណិតផ្នកធារាសា

្ញប័

ថាក់

វពីធនធានទឹក

យ

្ត និងធនធានទឹក ពីសាកលវិទ ល័យ Toulouse

ទសបារាំង។ សព្វថ្ង

កធ្វើការសិក

វ

តលើ ផលប៉ះពាល់ពីសកម្មភាពមនុស្សនិងវិសមរូបអាកាសធាតុ

ជលសា

្តនិងការហូរល ប់

ប់

តំបន់មគង្គ

វ

ក

ី សំ

ងធនធានទឹក

្ញប័

ក

ផ្នកវិទ សា

និងធារាសា

្ត

បល់

្ញប័

ើន ហើយសព្វថ្ងន

ទីកុង Vancouver

ថាក់អនុបណិតផ្នក

ពីសាកលវិទ ល័យ

Kyushu

្តបរិសានពីសាកលវិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំពញ

និង

ធានស្តីទីផ្នកបរិសាន នវិទ សាន CDRI និងជា

ធាន

កុមការងារផ្នកយនឌ័រ។
រង

បល់មួយ

ីមុំ ទទួលបានស

ភាសាអង់គ្លសស

ីជា

ឹក

ឹក

កបានដឹកនាំ និងចូលរួម

ង និងកម្មវិធីអន្តរជាតិល្បីៗជា

ទសកាណាដា។

បរិ

ព។

ធន៍ជាង ៣០ឆាំ ធ្វើការជាមួយ

ទសជប៉ុន និងកាណាដា។

កជាអ្នកដឹកនាំកុមហ៊ុន

្ញប័

ច

វពហុវិទ អន្តរជាតិ និងកុមហ៊ុន

យា៉ងសកម្មក្នុង គ

បរិ

ងទឹក

ងជាន់ខ្ពស់ ដូចជា រដាភិបាលថាក់ជាតិ អង្គការអន្តររដាភិបាល

បណា្ខសាប័ន

ប់

ប់

បណិត បុិច សុខម មានបទពិ

ថាក់

េះ

មទាំង ការ

លើ

ះនឹងការ

បន្ថយហានិភ័យមាន

ប់ការបក

ក

ពីវិទ សានភាសាបរទស។

ីកំពុងធ្វើការងារទាក់ទងនឹង ភាពងាយ

ួលអាកាសធាតុនិងការបន្សុំា
ះមហន្តរាយ

ការ

ប់

ងនិងកាត់

ទិដ្ឋភាពយនឌ័រនការ

ប់

ង

ធនធានធម្មជាតិ ការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គីសនី និងអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិ។
ក

្ញ សារុំ ម៉ូលីដត ទទួលបានបរិ

្ញប័

ផ្នកវិទ សា

ពីសាកលវិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំពញ។ នាងជាជំនួយការ
នវិទ សាន CDRI។

បណិត សង ប៊ុនរឹទ្ធ ទទួលបានស

បរិសាន ពីសាកលវិទ ល័យ Yamanashi

្ញប័

វ

វផ្នកបរិសាន

ថាក់បណិតផ្នកអនាម័យ

ទសជប៉ុន ស

វិស្វកម្មជនបទពីវិទ សានបច្ចកវិទ កម្ពុជា និងស

្ញប័

ការ

ប់

កចូលរួមក្នុង គ

ង

វ

វជា

ផ្នក

ទសថ។

ើនជាប់ទាក់ទងនឹង

ងសំណល់រឹងនិងសំណល់រាវ ទឹក និងអនាម័យ។
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្ញប័

ថាក់អនុបណិត

ផ្នកវិស្វកម្មទឹកនិងសំណល់រាវ ពីវិទ សានបច្ចកវិទ អាសុី

សព្វថ្ងនះ

្តបរិសាន

អ្នកចូលរួមចំណក

បណិត សូយ ទី ទទួលបានស

វិទ សានបច្ចកវិទ កម្ពុជា និងស
កសិកម្ម និងវិស្វកម្មជីវសា

្ញប័

្ញប័

ផ្នកវិស្វកម្មជនបទ ពី

ថាក់អនុបណិតផ្នកវិទ សា

្តពី Faculté Universitaire des Sciences

Agronomiques de Gembloux, Belgium ។ សព្វថ្ងនះ
ការសិក

វ

មានបទពិ

កចូលរួមក្នុង

វពីវិស្វកម្មបច្ចកទសផ្នកដីនិងទឹកកមដី

ធន៍ធំទូលាយក្នុងការ

វ

វ

ក ទស សុផារឹទ្ធ ទទួលបានស

ទសបារាំង។

្ញប័

និងធាប់

ថាក់អនុបណិតផ្នក

វិសកម្ម
្វ ធនធានទឹកពី Free University of Brussels, Belgium និងស
ថាក់អនុបណិតផ្នកវិស្វកម្មជលសា
Institude

្ត
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