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១	 អត្ថបទសងេ្ខបសមេប់គោលនយោបាយនេះ	ដកសេង់ចេញពីឯកសារសិកេសាសេវជេវរបស់អ្នកនិពន្ឋ	Chris	Wokker,	Paulo	Santos,	រស់	បានសុខ	

និង	 Kate	 Griffiths	 ក្នុងឆ្នាំ២០១០	 ដេលមានចំណងជើងថា	 ផលិតកម្មសេូវនៅកម្ពុជាតាមការបេើបេស់បេព័ន្ធធារាសាសេ្ត។	 ឯកសារនេះបង្ហាញពី	

លទ្ធផល	ការសិកេសាក្នុងសមាសភាគសេដ្ឋកិច្ចនេកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍សមត្ថភាពសេវជេវគេប់គេងធនធានទឹក	 ដេលជាកម្មវិធីសិកេសាសេវជេវរយៈ	ពេល	

៥	ឆ្នាំ	 ទទួលបានហិរញ្ញបេបទានពីទីភា្នាក់ងរអភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិអូសេ្តាលី	 (AusAID)	 ដើមេបីជួយកេលម្អការបេើបេស់និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក	

សំដៅលើក	កំពស់	ផលិតភាពកសិកម្ម	និងការបេើបេស់ធនធានធម្មជាតិបេកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជា។

២	 មកពី	មហាវិទេយាល័យកសិកម្ម	សេបៀងអាហារ	និងធនធានធម្មជាតិ	នេសាកលវិទេយាល័យ	សុីដនី។

៣	 មកពី	កម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ	និងបរិសា្ថាន	នេវិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល	និងសេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា	(CDRI)	។

៤	 មកពី	មជេឈមណ្ឌលអូសេ្តាលីសិកេសាធនធានទន្លេមេគង្គ	នេសាលាភូគព្ភសាសេ្ត	នេសាកលវិទេយាល័យសុីដនី។	

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

•	 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	បានផ្តល់អាទិភាពដល់ការរៀបចំ	
ស្តារ	 និងកសងប្រព័ន្ធស្រចស្រព	 ដើម្របីបង្កើន	
ផលិតកម្ម	កសិកម្ម	 ជាពិស្រសដំណាំស្រូវ	 ហើយ	
ធានា	បាននូវសុវត្ថិភាពស្របៀង	 និង	ការលូតលាស់	
ស្រដ្ឋកិច្ច	ជាតិ	។	ទោះជាយ៉ាងន្រះក្តី	រដ្ឋាភិបាលរំពឹងថា	
ប្រជាកសិករ	 ពិតជាចូលរួមកុះករក្នុងការប្រើប្រស់	
គ្រប់គ្រង	និងថ្ររក្រសាប្រព័ន្ធធារាសស្រ្តទាំងនោះ	ប្រកប	
ដោយនិរន្តរភាព	 ជាជាងនៅត្រពឹងផ្អ្រកទាំងស្រុងទៅ
លើរដ្ឋាភិបាល	។

•	 ដោយយោងទៅលើសរាចរស្តីពី	 ការអនុវត្តគោល		
នយោបាយ	និរន្តរភាពន្រប្រព័ន្ធធារាសស្រ្ត	 រដ្ឋាភិបាល		 
បាន	កំណត់នូវ	 ការប្រមូលយកថ្ល្រប្រើប្រស់ទឹកពី	
កសិករ	 ដើម្របីធ្វើជាមធ្រយោបាយសម្រប់ការ	គ្រប់	គ្រង			
ថ្រ	ទាំ		ប្រព័ន្ធ	ធារាសស្រ្ត	 ។	 ការប្រមូល	យកថ្ល្រ	ប្រើ	

ប្រស់	ទឹក	ន្រះ	 គ្របានរៀបចំឲ្រយដំណើការស្របតាម
គោលការណ៍	វិមជ្រឈការនៅថា្នាក់មូលដ្ឋាន	 តាមរយៈ	
សហគមន៍កសិករប្រើប្រស់ទឹក	(សកបទ)	។

•	 របកគំហើញពីការសិក្រសាបានបង្ហាញថា	តម្ល្របា៉ាន់	ស្មាន	
ន្រការប្រើប្រស់ទឹកសំរាប់ផលិតកម្មស្រូវ	 ជាពិស្រស	
ស្រូវវស្រសានៅមានកម្រិតទាប	 ដូច្ន្រះ	 នៅក្នុងគោល	
នយោបាយ	ជាតិ	 បើសិនមានការកំណត់យកថ្ល្រ	កម្រិត	
ខ្ពស់បន្តិចលើការប្រើប្រស់ទឹក	 គឺប្រហ្រលមិនអាច	
យក		ទៅអនុវត្តបានល្អទ្រ	។

•	 ផលិតកម្មស្រូវប្រំង	 ទទួលបានទិន្នផល	ខ្ពស់ច្រើន	 
គួរ	សម	 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នផលស្រូវវស្រសា	 ប៉ុន្ត្រ		 
វិសលភាព	ន្រការប្រើប្រស់ទឹក	 ពីប្រព័ន្ធធារាសស្រ្ត	
នៅ	មានកម្រិតនៅឡើយ	 ។	 បញ្ហាទាំងអស់ន្រះ	 ត្រូវ	
មានការសិក្រសាបន្ថ្រមទៀត	 ដើម្របីស្វ្រងយល់ច្របាស់ពី	
មូលហ្រតុ	របស់វា	។

CDRI គឺជាវិទ្រយោស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្រយឈានមុខគ្រ	 
សម្រប់ការស្រវជ្រវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ qñaM 2011 elx 03

តម្លៃនៃការបៃើបៃស់ទឹក និងការគៃប់គៃង 

បៃព័ន្ធធារាសាសៃ្ត នៅក្នុងផលិតកម្មសៃូវនៅកម្ពុជា១

ដោយ Chris Wokker២ Paulo SantoS២ 

រស់ បានសុខ៣ និង kate GriffithS៤

សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ
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បញ្ហាចោទ

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អ្រកមួយភាគធំលើ	 វិស័យ	កសិកម្ម	
ដ្រលបានចូលរួមចំណ្រក	 ៣៣%	 ន្រ	 ផសស	 របស់ជាតិ	
និងផ្តល់ការងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពី	 ៦៧%	 នៅក្នុង	
ប្រទ្រសកម្ពុជា	 ។	 ដោយឡ្រក	 ផលិតកម្មស្រូវដើរតួនាទី	
សំខាន់ណាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម	 ហើយប្រជាកសិករភាគ
ច្រើនមិនត្រឹមត្រពឹងផ្អ្រកដោយផ្ទាល់	 ឬដោយ	ប្រយោល	
ទៅលើជោគជ័យន្រការប្រមូលផលស្រូវ	 ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ	
ប៉ុេណា្ណាះទ្រ	ប៉ុន្ត្រស្រូវអង្ករក៏ជាស្របៀងអាហារមូលដ្ឋាន	និង	
ជា	កតា្តាដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រង	 បង្កើនសន្តិសុខស្របៀង	
របស់ប្រទ្រសជាតិផងដ្ររ	។	

ទោះបីជាផលិតកម្មស្រូវសំខាន់ជាខា្លាំងដូច្ន្រះក្តី	 ក៏		ការ 
ដំដុះស្រូវនៅកម្ពុជានៅត្រមានលក្ខណៈបុរាណ	 ដោយ	
ពឹង	ផ្អ្រកជាសំខាន់ទៅលើទឹកភ្លៀង	 ជាជាង	លើ	ប្រព័ន្ធ	
ធារាសស្រ្ត	 ។	 គ្រអាចនិយយបានថា	 របបទឹកភ្លៀងជា 
កតា្តាកំណត់ភាពជោគជ័យ	 និងទំហំន្រការប្រមូលផល	
ហើយជាទូទៅ	 កសិករត្រងពឹងផ្អ្រកទៅលើការ	ធ្វើ	ស្រ	 
ត្រ	ម្តង	គត់ក្នុងមួយឆ្នាំ	 ។	 ក្នុងរដូវប្រំង	 នៅព្រល	ខ្វះខាត	 
ទឹក	ការស្វះស្វ្រងរកទឹកជួបការលំបាក	ហើយ	ត្រូវ	ចំណាយ 
ទាំងព្រលវ្រលា	និងប្រក់កាស	។	ដោយបានទទួល	ស្គាល់	
ពីសរៈសំខាន់ន្រការគ្រប់គ្រងទឹក	ក្នុងការបង្កើន	ផលិតកម្ម	
ស្រូវ	 	ទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	និងអ្នកផ្តល់ជំនួយនានា	បាន	
ប្រឹងប្រងច្រើនណាស់ក្នុងការជួសជុល	 ស្តារ	 និង	កសង	
ប្រព័ន្ធធារាសស្រ្តតូចធំ	 និងបន្តពង្រីកផ្ទ្រដីស្រចស្រព	 
នៅទូទាំងប្រទ្រស	 ។	 គ្ររំពឹងថា	 ប្រព័ន្ធ	ធារាសស្រ្ត	ទាំង	 
នោះ	 នឹងធ្វើឲ្រយកសិករអាចកាត់	បន្ថយ	ការ	ពឹងផ្អ្រកទៅ	លើ	 
ទឹកភ្លៀង	 ហើយអាច	ដំដុះ	បាន	កាន់ត្រច្រើន	 ទទួល	ផល 
បាន	កាន់ត្រទៀងទាត់	 មានប្រក់ចំណូលកាន់ត្រប្រសើរ	
និង	មានកម្រិតជីវភាពកាន់ត្រខ្ពស់	 ។	 ឯកសរផ្រនការ	
របស់	រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 (ឆ្នាំ២០០៩)	 បានសង្កត់ធ្ងន់	
ទៅលើសរៈសំខាន់ន្រការគ្រប់គ្រងទឹក	 ជាពិស្រស	 "ផ្រន	
ការស្តារ	 និងលើកស្ទួយសកា្តានុពលប្រព័ន្ធធារាសស្រ្ត"	
ដើម្របី	បង្កើនទិន្នផលកសិកម្ម	។

ទោះបីជា	ប្រព័ន្ធស្រចស្រពមានអាទិភាពខ្ពស់នៅក្នុង 
ផ្រនការ	យុទ្ធសស្ត្រអភិវឌ្រឍន៍របស់កម្ពុជាក៏ដោយ	 ក៏នៅ 
មនិ	ទានម់ានការសិក្រសាវភិាគពីបរមិាណទកឹនៅឡើយទ្រ		ថា 
តើត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងស្រប្របណា	 ពិស្រសតម្ល្រ	
ទឹកនៅក្នុងស្រ	 ។	 ព័ត៌មានទាំងន្រះសំខាន់ខា្លាំងណាស់	
សម្រប់ការស្វ្រងយល់ពី	 ឥទ្ឋិពល	 និងផលប៉ះពាល់នានា	

ន្រគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានទឹក	 ក្នុងន្រះមាន	
ទាំងការកំណត់ឡើងវិញនូវការប្រងច្រកទឹក	 និងតម្ល្រទឹក	
ផងដ្ររ	 ។	 ករណីសិក្រសាជាបន្តបនា្ទាប់	 បានបង្ហាញនូវរបក	
គំហើញសំខាន់ៗជាច្រើន		តាមរយៈការសិក្រសាផ្ទាល់ជាមួយ	
គ្រួសរកសិករក្នុងខ្រត្តចំនួនបី	 នៅជុំវិញតំបន់ផ្ទ្ររងទឹក	
ភ្លៀង	បឹងទន្ល្រសប	 ដើម្របីធ្វើការបា៉ាន់ស្មានអំពីតម្ល្រទឹក	
ចំពោះ	កសិករនៅក្នុងការបង្កើនផលិតកម្ម	។

ករណីសិកៃសា

ការចុះសិក្រសាអង្ក្រតដល់កន្ល្រង	 បានធ្វើឡើងក្នុងខ្រត្ត 
ចំនួនបី	 គឺខ្រត្តកំពង់ឆ្នាំង	 កំពង់ធំ	 និងពោធិ៍សត់	 និងគ្រប	
ដណ្តប់	ទៅលើប្រព័ន្ធធារាសស្រ្តចំនួន	១០កន្ល្រង	។	ប្រព័ន្ធ	
ធារាសស្រ្តនីមួយៗ	 ស្ថិតក្នុងតំបន់ផ្ទ្ររងទឹកភ្លៀងបឹង	ទន្ល្រ	
សប	 និងតំណាងឲ្រយលក្ខណៈផ្រស្រងៗគ្នាន្រតំបន់	ប្រព័ន្ធ	
អ្រកូឡូសុីន្រដំណាំកសិកម្ម	។	អង្ក្រតបានធ្វើឡើងតាមការ	
ជជ្រកពិភាក្រសា	 និងសមា្ភាសជាមួយគ្រួសរនានាដ្រល	ស្ថិត	
នៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសស្រ្តគោលដៅ	។

នៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសស្រ្តនីមួយៗ	 គ្របានជ្រើសយក	
៣០គ្រួសរ	 មកធ្វើជាសំណាកសម្រប់សមា្ភាស	 ដោយ		
គ្រួសរ	ទាំងនោះមានលក្ខណៈចម្រុះគ្នា	 ទាក់ទិននឹង	
ស្ថានភាព	គ្រួសរ	 លក្ខណៈដីស្រ	 ការប្រើប្រស់	ទឹក		ន	្រ	
ប្រព័ន្ធ	ធារាសស្រ្តនីមួយៗ	 ។ល។	 ការជ្រើស	សំណាក	
បានធ្វើឡើងតាមការពិភាក្រសា	 និងការជួយសម្រប	សម្រួល	 
ពីមនុស្រសសំខាន់ៗ	 ដ្រលរស់នៅក្នុងតំបន់ន	្រប្រព័ន្ធ		 
ធារាសស្រ្តនីមួយៗ	 	 (ដូចជា	 ម្រភូមិ	 ឬប្រធាន	 សកបទ 
ឬសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ)	 ។	 ការជួបសមា្ភាសន៍	ជាមួយ	 
គ្រួសរនានា	 ចាប់ធ្វើឡើងនៅពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០០៨	 
និងបន្តធ្វើទៀតនៅចុងរដូវវស្រសា	 និងចុងរដូវប្រំង	 រហូត	
ដល់ពាក់កណា្តាលឆ្នាំ២០១០	 ។	 ទិន្នន័យប្រមូលបាន	
រួមមាន	 ព័ត៌មានស្តីពីសមាសភាពតាមគ្រួសរ	 លក្ខណៈ	
សំគល់	ន្រម្រគ្រួសរ	(ដូចជា	ភ្រទ	អាយុ	ការសិក្រសាអប់រំ)	
លក្ខណៈដីស្រ	 ទ្រព្រយសម្របត្តិផ្រស្រងៗ	 ព្រមទាំងចំណូល	
ពីការ	ធ្វើស្រ	 និងចំណូលពីប្រភពឯទៀតៗ	 ក៏ដូចជាការ	
ប៉ះពាល់ផ្រស្រងៗទៅលើផលិតកម្ម	 (ឧទាហរណ៍	 ភាព	រាំង	
ស្ងួត	ទឹក	ជំនន់)	។

សំណួរសិក្រសាជាប់ទាក់ទងនឹងតម្ល្រទឹករួមមាន៖

•	 តើអ្នកបានប្រើប្រស់ទឹក	 មកពីប្រព័ន្ធស្រចស្រព	
ដ្ររឬទ្រ?
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	បើសិនជាមាន	តើជាការបើកបង្ហៀរបញ្ចូល	ឬក៏បូម	−−

បញ្ចូលស្រ?
•	 បើសិនជាការបង្ហៀរបញ្ចូលស្រ	 តើទឹកក្នុង	ស្រមាន	

ជម្រប៉ុនា្មាន	 ហើយបានបង្ហៀរបញ្ចូលប៉ុនា្មានដង	ក្នុង	
អំឡុង	ព្រលរដូវប្រំង?	

•	 បើសិនត្រូវបូមបញ្ចូលស្រ	 តើបានប្រើមា៉ាសុីនកមា្លាំង	
ប៉ុនា្មានស្រស	និងប្រើរយៈព្រលបូមប៉ុនា្មានម៉ាង?

ចម្លើយតបនឹងសំណួរទាំងន្រះ	 អ្នកស្រវជ្រវបានយក	
ទៅ	គណនា	 និងវិភាគតាមទៅតាមទំហំផ្ទ្រដីស្រចស្រព	
និងចំនួនស្រចស្រពប៉ុនា្មានដងក្នុងមួយរដូវ	 ដើម្របីកំណត់
ពីតម្ល្រទឹកទាក់ទិននឹងផលិតកម្មស្រូវ	។

តាមការប្រើប្រស់ទិន្នន័យទាំងន្រះ	 គ្រ	អាច	ធ្វើការ	បា៉ាន់	
ស្មាន	នូវ	ទំនាក់ទំនងរវាង	 បរិមាណទឹក	ស្រចស្រព	បាន	
ប្រើប្រស់	 ធៀបនឹងទិន្នផលស្រូវទាំងនៅរដូវវស្រសា	 និង 
រដូវប្រំង	 ។	 ក្នុងការធ្វើវិភាគ	 ត្រូវយកចិត្តទុកដក់កំណត់	
ឲ្រយ	បានច្របាស់នូវ	ការចូលរួមចំណ្រកន្រទឹកនៅក្នុង	ទិន្នផល	
(ដោយត្រូវកាត់ច្រញនូវ	 ផលចំណ្រញបាន	មកពី	ទុន	ផ្រស្រង	
ទៀត	 និងពីកតា្តាជម្រុញនានា	 ដូចជា	 ភាពបុិនប្រសព្វ	
និង	ជំនាញផ្ទាល់របស់កសិករ	 	 ដីស្រមានជីជាតិល្អ	 ជា	
ដើម)	 តាមរយៈការវិភាគបា៉ាន់ស្មានអំពី	 មុខងរផលិតកម្ម	
ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលថ្ររន្រដីស្រ		។	លទ្ធភាពន្រការ	ជ្រើស	
យកដីស្រល្អៗ	 សម្រប់ការប្រើប្រស់ទឹកពីប្រព័ន្ធ	ស្រច		
ស្រព	គ្របានលើកយកមកពិនិត្រយ	ហើយរកឃើញថា	 មិន	
សូវ	សំខាន់ទ្រ	។

លទ្ធផលសៃវជៃវសំខាន់ៗ

លទ្ឋផលស្រវជ្រវសំខាន់ៗបានពីការសិក្រសាន្រះ	 មាន	
ជាសង្ខ្របដូចខាងក្រម	។

តួល្រខបា៉ាន់ស្មានន្រកំណើនទិន្នផល	 បានមកពីការ
ប្រើប្រស់ទឹកស្រចស្រព	 នៅព្រលធ្វើការគណនាតម្ល្រ	
ទឹកដោយផ្អ្រកទៅលើទិន្នផលស្រូវ	 វាមានកម្រិត	ទាប	 
ណាស់	 ពោលគឺកំណើនន្រការប្រើប្រស់ទឹក	 ១%	 អាច	 
បង្កើន	ទិន្នផលស្រូវបានប្រមាណ	 ០,០៦%	 សម្រប់	ស្រូវ	 
វស្រសា	(ក្រហ្វិក	១)	និង	០,១២%	សម្រប់ស្រូវប្រំង	។ 
សម្រប់ការប្រើប្រស់ទឹកលើសពី	 ១.០០០ម៉្រត្រគូប	
ក្នុងស្រមួយ	 (ដោយគ្រប់គ្រងទុនឯទៀតឲ្រយនៅដដ្រល)	
ទំហំទិន្នផលមានកំណើនបន្ថ្រមតិចតួចណាស់	។

ក្រហ្វិក	 ២	 បង្ហាញថា	 ការបង្កើនថ្ល្រទឹកខ្ពស់ព្រកមិន	
ម្រន	ជា	មធ្រយោបាយដ៏ល្អ	 សម្រប់បង្កើនប្រក់	ចំណូល	ទ្រ 
ពីព្រះ	 កសិករអាចសម្រចចិត្តមិនប្រើប្រស់	ទឹកវិញ 
ជាជាងត្រូវបង់ថ្ល្រទឹកកម្រិតខ្ពស់	 ។	 ដូច្ន្រះ	 ថ្ល្រទឹកក្នុង	មួយ	
ម៉្រត្រគូប	 ដ្រលលើសពីតម្ល្រ	 ០,០២៥គ.ក	 ស្រូវ	 	 វាធ្វើ	
ឲ្រយថយចុះដល់ប្រក់ចំណូលសរុបដ្រល	 សកបទ		 ត្រូវ	
ប្រមូលបាន	។

របកគំហើញសំខាន់ៗ	រួមមាន៖

•	 ការតម្លើងថ្ល្រទឹក	 "ខ្ពស់ព្រក"	 	 មិននាំឲ្រយមានកំណើន	
ប្រក់	ចំណូលសម្រប់	សកបទ	ទ្រ	ពីព្រះកសិករនានា	
អាចសម្រចចិត្តមិនប្រើប្រស់ទឹកស្រចស្រព	 ។	
ជម្រើស	ន្រះ	អាចធ្វើឲ្រយថយចុះ	 ដល់ចំនួនប្រក់សរុប	
ដ្រលប្រមូលបានពីកសិករ	។

Marginal productivity of irrigation water
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Revenue from water fees
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វិទៃយាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា

−អគរល្រខ	៥៦	ផ្លូវ	៣១៥	ទួលគោក
−	ប្រអប់សំបុត្រល្រខ	៦២២	ភ្នំព្រញ្	កម្ពុជា		
−(៨៥៥-២៣)	៨៨១-៣៨៤,	៨៨១-៧០១,	៨៨១-៩១៦,	៨៨៣-៦០៣,	០១២	៨៦៧	២៧៨	
−(៨៥៥-២៣)	៨៨០-៧៣៤
អីុម្រល៖ cdri@wicam.com.kh
គ្រហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

•	 កសិករនានា	ត្រងគិតគូរខា្លាំងណាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរថ្ល្រ
ទឹកលើសពីតម្ល្រដ៏តូចមួយ	 ។	 ដូច្ន្រះគ្រអាចប្រើប្រស់
ការតម្លើងថ្ល្រទឹក	ដើម្របីប្រងច្រកទឹកឡើងវិញទៅឲ្រយការ
ប្រើប្រស់ផ្រស្រងទៀត	ដ្រលមិនម្រនជាការធ្វើស្រ	(និង
ដ្រលអាចទទួលបានតម្ល្រប្រសើរជាង)	។

•	 ការបង្កើនផលិតភាពន្រការប្រើប្រស់	ទឹក	 នៅក្នុង 
ផលិតកម្មស្រូវ	 នៅព្រលមានតម្រូវការទឹកខា្លាំងបំផុត	
(ឧទាហរណ៍	 តម្រូវការទឹកបន្ថ្រមសម្រប់ការធ្វើ	ស្រ	 
វស្រសា)	ទំនងជាកតា្តាដ៏សំខាន់	ដើម្របីធ្វើឲ្រយមាន	តុល្រយភាព	 
ល្អ	រវាង	 តម្រូវការប្រើប្រស់ទឹកផ្រស្រងៗ	ដ្រល	ប្រកួត	 
ប្រជ្រង	គ្នា	 ហើយនិងគោលដៅខាង	គោល	នយោបាយ	
គ្រប់គ្រងទឹក	។	

លទ្ឋផលរកឃើញ សំរាប់ការរៀបចំគោល 
នយោបាយ គៃប់គៃងធនធានទឹក

របកគំហើញសំខាន់ៗ	 សម្រប់ការរៀបចំ	គោល	
នយោបាយ		គ្រប់គ្រងធនធានទឹក	 ដ្រលទទួលបានពីការ	
សិក្រសាស្រវជ្រវ	មានដូចតទៅ៖

•	 កំណើនផលចំណ្រញរបស់កសិករ	បានមកពីចំណាយ	
លើការស្រចស្រពក្នុងរដូវវស្រសា	 វាមានកម្រិតទាប	
ដូច្ន្រះ		 កសិករមិនសូវព្រញចិត្តបង់ប្រក់ច្រើនទ្រ	
សម្រប់	ទឹកស្រចស្រពនៅរដូវវស្រសា	។

•	 ការបង្កើនផលិតភាពដំណាំស្រូវក្នុងរដូវវស្រសា	 តាម		
រយៈ	ការចូលរួមធ្វើការស្រវជ្រវ	 ការអភិវឌ្រឍ	 ការ	
ផ្រសព្វ	ផ្រសាយ	បច្ច្រកទ្រស	 	 និងការស្វ្រងរកទីផ្រសារ	 មាន	
សរៈសំខាន់ណាស់	 សម្រប់ការប្រឹងប្រងគ្រប់គ្រង
ធនធានទឹក	 ពិស្រសការប្រើប្រស់ទឹកពីប្រព័ន្ធស្រច
ស្រពឲ្រយបានកាន់ត្រប្រសើរ	។	បទពិសោធន៍លើវិស័យ
ន្រះនៅប្រទ្រសជិតខាង	 អាចមានសរៈសំខាន់ច្រើន	
ដល់	ការជ្រើសរើសគោលនយបាយឲ្រយបានសមស្រប
សម្រប់បរិបទប្រទ្រសកម្ពុជា	។	

ឯកសារយោង
ឯកសរផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍យុទ្ធសស្ត្រថា្នាក់ជាតិ	 របស់	

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា	 (ឆ្នាំ២០០៩):	 ការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព
សំរាប់ផ្រនការប្រចាំឆ្នាំ២០០៩	-	២០១៣	។


