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១	 អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ	 ផ្អេកលើឯកសារពិភាកេសាមួយរបស់	 វិទេយាសា្ថានបណ្តុះបណ្តាល	 និង	 សេវជេវដើមេបីអភិវឌេឍន៍កម្ពុជា	 (វបសអ/CDRI)	

កេមបេធានបទ	 "ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ	 ដើមេបីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការគេប់គេងធនធានទឹកនៅកម្ពុជា"	 ដោយអ្នកនិពន្ធ	 ណំង	 ភិរុណ	 ខៀវ	 ដារ៉ាវី		

Philip	 HIRSCH	 និង	 Isabelle	 WHITEHEAD	 ។	 ឯកសារពិភាកេសានេះបង្ហាញពី	 លទ្ធផលនេការសិកេសាសេវជេវផ្នេក	សមាសភាគ	អភិបាលកិច្ចនេ	 កម្មវិធី	

អភិវឌេឍន៍	សមត្ថភាពសេវជេវ	និងគេប់គេងធនធានទឹក	ដេលជាកម្មវិធីសេវជេវមានរយៈពេល	៥ឆ្នាំ	ទទួលហិរញ្ញបេបទានពី	ទីភា្នាក់ងរ	អភិវឌេឍន៍អន្តរជាតិអូសេ្តាលី	

(AusAID)	 ដើមេបីជួយកេលម្អការបេើបេស់	 និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក	 សំដៅលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម	 និង	ការបេើបេស់ធនធានធម្មជាតិបេកបដោយ	

និរន្តរភាពនៅកម្ពុជា	។

២&៤	លោក	ណំង	ភិរុណ	និង	លោកសេី	Jessie	Connell	ជាអ្នកសេវជេវនៅ	វបសអ	ក្នុងកម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ	និងបរិសា្ថាន	។

៣	 លោក	Philip	HIRSCH	ជាសាស្តេចារេយ	និងជាអ្នកសេវជេវមកពី	មជេឈមណ្ឌលអូស្តេលីសិកេសាធនធានទន្លេមេគង្គ	នេផ្នេកភូគព្ភសាស្តេ	នេសាកលវិទេយាល័យសីុដនី	។

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ
•	 មាន	បញ្ហា	លំបាក	ជា	ច្រើន	ពិស្រសផ្ន្រកអភិបាល	កិច្ចធនធាន	

ទឹក	 ដ្រល	អ្នក		ពាក់	ព័ន្ធនានាត្រូវ	ប្រឈម	មុខ	ដោះស្រយ	
ដើម្របី	ពង្រឹង	ការ		អភិ	វឌ្រឍ	 និង	ការគ្រប់	គ្រង	ប្រព័ន្ធ	ធារា	សាស្រ្ត	
បច្ចុប្របន្ន		។

•  គោល	នយោ	បាយ	គ្រប់	គ្រង	ធនធាន	ទឹក	នៅ	កម្ពុជា		 ពាក់	ព័ន្ធ		 
ទៅ	ដល់តួអង្គជាច្រើន	ក្នុងវិស័យ			សាធារណៈ	 វិស័យ		ឯកជន	 
និង	សហគមន៍មូលដ្ឋាន	 ដ្រល	មាន	តួនាទី		អនុវត្ត	ការ	ងារ 
		គ្រប់	គ្រង		ធន	ធាន		ទឹក			។			បច្ចុប្របន្ន		តួនាទី	ទាំងនោះពុំ	ទាន់			បាន		
កំណត់		ច្របាស់	លាស់	នៅ	ឡើយ		។

•  ការ	ដក់	ឲ្រយ	អនុវត្តនូវ	គោល	នយោបាយ	គ្រប់	គ្រង	ធារាសាស្រ្ត	
ដោយ	មាន	ការ	ចូលរួម		 និង	កិច្ច	អភិវឌ្រឍន៍	 (គធកក)	 និង	
ការ		គ្រប់	គ្រង	ធនធាន	ទឹក	ចម្រុះ	 (គធទច)	 បាន	បងា្ហាញ	នូវ	 
ការផ្លាស់ប្តូរដ៏	ល្អ		ប្រសើរ	ឆ្ពោះ	ទៅ		អនុវត្តការ		គ្រប់	គ្រង		ធនធាន		 
ទឹក		តាមលក្ខណៈអន្តរជាតិ	 ដ្រលមានការ	ចូល	រួម	យ៉ាង		 
សកម្ម		 និង	ប្រកបដោយ	ភាព	ជា	មា្ចាស់	លើ	ធន	ធានអំពី		
សំណាក់		សហគមន៍	 និងដ្រលមានការ	រៀបចំ	ទំនាក់		ទំនង 
	រវាងអ្នក	ពាក់	ព័ន្ធសំខាន់ៗ		ឲ្រយកាន់ត្រ	មាន	លក្ខណៈល្អ	ប្រសើរ 
ត្រឹមត្រូវតាម	ច្របាប់		។

•  ការ	អនុវត្តគោល	នយោបាយ			គធកក	និង		គធទច	នៅ	កម្ពុជា		

មិនទាន់អាច	ដោះ	ស្រយបានទាំងស្រុងនូវ	 		បញ្ហាសំខាន់ៗ	
ដ្រលកើតច្រញ		មកពី		 ភាព	ត្រួត	សុី	គ្នា	ន្រ	តួនាទី	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	
នៅឡើយ		ហើយក៏	នៅ	មាន	កង្វះ	ខាត	មួយចំនួន	 ដូចជា	 	ការ	
កំណត់	ឲ្រយបានជាក់	លាក់នូវ	 ការ	ទទួល	ខុស	ត្រូវរបស់អ្នក	
ពាក់	ព័ន្ធ			 ការពង្រឹងកិច្ចសហការល្អ	 និង	ការ	ច្រក	រំល្រក	
បទ	ពិសោធន៍	រវាង		អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	នានា	 ក្នុងការ	គ្រប់	គ្រង	
ធារាសាស្រ្ត	និង	ធនធាន	ទឹក	ជាដើម	។

•  គោល	នយោបាយ		គធកក	បានកំណត់	ឲ្រយ	សហគមន៍កសិករ	
ប្រើ	ប្រស់	ទឹក		 (សកបទ)	មាន	តួនាទី		និង	សមត្ថ	កិច្ចសំខាន់	
ក្នុង	ការ	គ្រប់	គ្រង	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត			 ។	 ប៉ុន្ត្រ	 សកបទ	 ភាគ	
ច្រើន	ពុំ	សូវប្រកាន់	យក	ភាព	ជា	មា្ចាស់		 លើ	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	
ទ្រ		 ។		 	ពួក	គត់		នៅខ្វះ	ខាត	បច្ច្រកទ្រស			 និង	ជំនាញ		គ្រប់	គ្រង		
ចាំបាច់	 ដ្រលជួយបង្កើនការ		យល់ដឹងច្របាស់ពីបញ្ហា	 មុន	នឹង	 
ធ្វើការសម្រច		ចិត្តលើការងារ	ប្រង	ច្រក	ទឹក	 ពិស្រស	នៅ		
កម្រិត			អាងទន្ល្រ	។

•  ការគំទ្រផ្ន្រក		បច្ច្រកទ្រសជំនាញ	 គួរត្របង្កើន		ថ្រមទៀត	
ដើម្របីជួយ		សកបទ	លើ	ការងារ	គ្រប់	គ្រង	ធារា	សាស្រ្ត	នៅ	ថ្នាក់	
មូលដ្ឋានក្នុង	បរិបទ	អាង	ទន្ល្រ	។

•  ការ	បង្កើត	រចនា	សម្ព័ន្ធ	សហការ	ថ្មីមួយ		 នៅ		ថ្នាក់	ក្រម	ជាតិ	
ដើម្របី	ធ្វើការ	គ្រប់	គ្រងធនធាន	ទឹក		 និង		ធារាសាស្រ្ត	 អាច	ជួយ

CDRI គឺជាវិទ្រយាសា្ថានកម្ពុជាឯករាជ្រយឈានមុខគ្រ	 
សម្រប់ការស្រវជ្រវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្រឍន៍ qñaM 2011 elx 05

លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការគ្រប់គ្រង 

ធនធានទឹកនៅកម្ពុជា៖ ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ១

ដោយ ណាំង ភិរុណ២ Philip HIRSCH៣ និង Jessie CONNELL៤

សង្ខេបសមេប់
គោលនយោបាយ
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បន្ថ្រមបច្ច្រកទ្រសជំនាញចាំបាច់ដល់		 សកបទ	 និងលើក	
កម្ពស់		ទំនាក់	ទំនង	រវាង	សកបទ	អាជា្ញាធរ	មូលដ្ឋាន	 និង	មន្ទីរ	
ជំនាញ	ជុំវិញ	ខ្រត្ត	ឲ្រយដំណើរការបានកាន់ត្រប្រសើរ			។

បញ្ហាចោទ
ការងារ	អភិបាល	កិច្ច	ធន	ធាន	ទឹក	នៅ	កម្ពុជា		 កំពុង	មាន	

ការ		អភិវឌ្រឍរីកចម្រើន	គួរឲ្រយកត់សំគល់	 ។	 ការ	គ្រប់គ្រង		អាង	
ទន្ល្រសាប	និង	អាង	ទន្ល្រ	ម្រគង្គ	ស្ថិតនៅក្រមសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង	
ចម្រុះ	 ហើយ	ពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍	អាង	ទន្ល្រ	 អង្គការ	សង្គម	
សុីវិល	វិស័យ	ឯកជន	ទីភា្នាក់ងារ	ផ្តល់	ជំនួយ	និង	សា្ថាប័ន	អភិវឌ្រឍន៍	
ន្រ	ប្រទ្រសកម្ពុជា			 និង	ប្រទ្រសមួយ	ចំនួន	ដ្រលស្ថិត	នៅ	តាម	ដង	
ទន្ល្រម្រគង្គ	 ។	ក្រហ្វិក	 ១	 	បងា្ហាញពី		ទិដ្ឋភាពដ៏	ស្អ្រកស្កះន្រ		អ្នក	
ពាក់	ព័ន្ធ	ទាំងឡាយ	នៅ	ជុំវិញអាង	ទន្ល្រសាប		 ទាំង	នៅ	ថ្នាក់	ជាតិ	
និង			ថ្នាក់	មូលដ្ឋាន	។

ការ	គ្រប់	គ្រង	ទឹក	ចម្រុះ	 ទាម	ទារ	កិច្ចសហការល្អ	ក្នុង	ការ	
អភិវឌ្រឍ	 និង	គ្រប់	គ្រង	ធនធាន	 	ទឹក		 ដី	 និង	ធនធាន	ពាក់	ព័ន្ធ	ដ	ទ្រ	 
 

ទៀត	 ដើម្របី	ទទួល	បាន	អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាអតិបរមាផ្ន្រក	
ស្រដ្ឋកិច្ច	និង	សង្គម	(Global	Water	Partnership,	2011)៥	។ 
គោល	ការណ៍ន្រ	"ការ	ច្រក	រំល្រក"	ដ្រល	ជា	សមាសភាគស្នូល	ន្រ		
គធទច	 	 តម្រូវឲ្រយ	មានការ	ធ្វើ	វិមជ្រឈការ	នូវការ	គ្រប់	គ្រងធនធាន	
ទឹក		ទៅដល់	អ្នក	អនុវត្តនៅ	ថ្នាក់	ក្រម	បំផុត			 ក្នុង	កម្រិត	មួយ		សម	
ស្រប៦	 ។	គោល	នយោ	បាយ		 គធកក	 បាន	ឆ្លុះ	បងា្ហាញ	នូវគោល	
ការណ៍ន្រ	ការ	ច្រក	រំល្រកន្រះ	 ដ្រលគ្រកំពុង	ដក់	ឲ្រយ	អនុវត្ត	នៅ	
កម្ពុជា	 ដើម្របី	បង្កើន	ការ	ចូលរួមរបស់	សហគមន៍	មូលដ្ឋាន	ក្នុង		 
ការ	ងារ	គ្រប់	គ្រង	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	។	

ក្រហ្វិក	១៖	ទិដ្ឋភាព	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	ថ្នាក់	ជាតិ	និង	ថ្នាក់	មូល	ដ្ឋាន

ប្រភព៖	Pech 2010

គណៈកមា្មាធិការ	
ជាតិ		ទន្ល្រម្រគង្គ

គណៈកមា្មាធិការ	 
វិមជ្រឈការ	និងវិសហមជ្រឈការ

អាជា្ញាធរ 
ទន្ល្រសាប

ឋបនីយ៍	
ជីវមណ្ឌល

មហាអនុតំបន ់
ទន្ល្រម្រគង្គជាតិ	

ក្រសួង	
ធនធានទឹក	
និងឧតុនិយម

ក្រសួង		កសិកម្ម	 
រុកា្ខាប្រមាញ់
និងន្រសាទ

ក្រសួង		
ឧស្រសាហកម្ម	 
រ៉្រ	និងថមពល

ក្រសួង			
សាធារណការ	
និងដឹកជញ្ជូន

ក្រសួង			
បរិសា្ថាន

ក្រសួង			
ផ្រនការ

ក្រសួង			
មហាផ្ទ្រ

ក្រសួង			
ទ្រសចរណ៍

ក្រសួង				 
ពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងរៀបចំ	ដ្រនដី	
នគរូបនីយកម្ម
និងសំណង់

រដ្ឋបាល	 
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

មន្ទីរថ្នាក់	
ខ	្រត្ត

អាជា្ញាធរ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ការិយល័យ	
ស្រុក

ក្រុមប្រឹក្រសា	
ឃុំ

តំបន់ការពារ

គណៈកមា្មាធិការអាងទន្ល្រ

សហគមន៍ន្រសាទ

សហគមន៍កសិករប្រើប្រស់ទឹក

ភូមិ	ឃុំ	ជុំវិញបឹងទន្ល្រសាប

ឡូត៍ន្រសាទពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ	និងឯកជន

ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់
ទំនាក់ទំនងពីរទិសជិតស្និទ្ធ

អង្គការជាតិ	
អន្តរជាតិ	និង

បណា្តាអង្គការសង្គមសុីវិល

៥ GWP	2011.	IWRM	គឺជាការអភិវឌេឍ និងគេប់គេង ទឹក ដ ីនិង	ធនធាន		ទាក់		 

ទងផេសេងទៀត ដើមេបីបង្កើនជាអតិបរមានូវអត្ថបេយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ច និង	

សង្គម ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនេបេព័ន្ធអេកូឡូសុ ីនិងបរិសា្ថាន ។

៦  Garfield	(1998)	បានឲេយនិយមន័យ	"ការចេករំលេកៈ	subsidiarity"	ថា 

ជាការផ្ទេរមុខងរជាក់លាក់មួយចំនួន	 ទៅឲេយកេុមនានាក្នុងសហគមន៍	 

មូល	ដា្ឋាន	ដូចជា ការផ្ទេរសិទ្ធិតេួតតេទៅឲេយអង្គភាពនៅថា្នាក់កេមបំផុត ដើមេបី	 

ធ្វើ	ផេន	ការ និងអនុវត្តកម្មវិធីផេសព្វផេសាយបច្ចេកទេសជាដើម	 (Garfield		
1998,	cited	in	WB	2004:2)	។
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បច្ចុប្របន្ន	 គោល	នយោបាយ		 គធកក	 និង		 គធទច	 មិនទាន់	
បាន	យក	ទៅ	អនុវត្ត	ប្រកប	ដោយ	ប្រសិទ្ធភាព	ខ្ពស់នៅ	ឡើយទ្រ	។ 
ធនធានទឹក	ក៏មិន	ទាន់បាន	គ្រប់	គ្រង	ក្នុង	លក្ខណៈរួមគ្នា	 ឬតាម	
ប្រប		វិមជ្រឈការ	ប្រកប	ដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់	ដ្ររ		 ។	 ក្នុង	បរិបទ	
ធារាសាស្រ្ត	 មានអ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	ចម្រុះជាច្រើន		ដ្រល	កំពុង	ធ្វើ	ការ		
គ្រប់	គ្រង	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត		 ដោយ	ផ្អ្រក	តាម	ទស្រសនៈ		បច្ច្រក	
ទ្រស	ផ្រស្រងៗ		គ្នា	 ។	 	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	ខា្នាត	មធ្រយម/ធំ	 អាងស្តុក	
ទឹក	និង	ប្រឡាយ	ម្រ	ត្រូវស្ថិតនៅ	ក្រម	ការទទួល	ខុស	ត្រូវ	ដោយ		 
ផ្ទាល់	ន្រ	ក្រសួង	ធនធាន	ទឹក	 និង	ឧតុនិយម	 ។	 សកបទ	 ដ្រល 
ក្រសួងធនធាន	ទឹក	 និង	ឧតុនិយម	 បាន	បង្កើតឡើង		ស្រប	តាម		 
យុទ្ធសាស្រ្តន្រ	គោល	នយោបាយ		 គធកក	 គឺជាអ្នក	គ្រប់	គ្រង		
ប្រព័ន្ធ	ប្រឡាយ	រង	 ហើយជារឿយៗបាន	ធ្វើ	វិមជ្រឈការ	នូវ	ការ	
គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ	ប្រឡាយ	ស្រចស្រព	ទៅឲ្រយ	 	ក្រុម	កសិករ	ប្រើ	
ប្រស់		ទឹក	 (កកបទ)	ដ្រល	ជា	ផ្ន្រក	មួយស្ថិត	ក្រម	ការ	គ្រប់	គ្រង	
របស់	ខ្លួន	 (សកបទ)	 (MOWRAM	 1999)	ទោះ		បីជា	សមាជិក		
ជា	ច្រើន	ន្រ		 កកបទ	 បាន		ប្រគល់	តួនាទី	របស់	ខ្លួន		 ឲ្រយ	ទៅ	ប្រធាន	
ភូមិ	ជាអ្នកទទួល	ខុស	ត្រូវ	ហើយ	ក៏ដោយ		។

វិធានក្នុងការ វិភាគ អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ
វិធានក្នុងការ	វិភាគ	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	ចម្រុះ	 គឺ	ជា		ការ	សិក្រសាវិភាគ		

ដើម្របី		យល់ដឹងឲ្រយបានច្របាស់លាស់		អំពី			 តួនាទី		 ការទទួល		ខុស	
ត្រូវ		 ការ	យល់ដឹង		 និង	ទស្រសនវិស័យ	នានា	របស់	អ្នក	ពាក់ព័ន្ធ		
តាម	រយៈ	វិធីសាស្រ្ត	មួយចំនួន		 ដោយមាន	ការ	ចូលរួម	ពី	អ្នក	
ពាក់	ព័ន្ធ	ចម្រុះនៅ	កម្រិត	ផ្រស្រងៗ	គ្នា	 ។	 ការ	វិភាគ	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	
ចម្រុះ		 	ធ្វើឡើង	តាម	វិធី	សាស្រ្ត	មួយ	ដ្រល	ក្នុង	នោះ		 ភាព	ជាក់	
លាក់		 រចនា	សម្ព័ន្ធ	 និង	ទិដ្ឋភាពឌីណាមិក	ន្រ	ទំនាក់ទំនងរបស់	
អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	ក្នុង	វិស័យ	អភិបាល	កិច្ច	ធនធាន	ទឹក	 ត្រូវត្រយកមក	
ពិនិត្រយ	អង្ក្រត	 ដោយ	ផ្តោត	ជាសំខាន់	ទៅលើ	ការគ្រប់	គ្រង	ប្រព័ន្ធ	
ធារាសាស្រ្ត		 និង	អាងទន្ល្រ	 ។	 ទិន្នន័យ	ត្រូវ	បាន	ប្រមូលតាមរយៈ	
ការ	សាកសួរ	 និង	សមា្ភាសអ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	សំខាន់ៗ	 	អង្ក្រត	ដល់	ទី	
កន្ល្រង	 និង	ការ	ប្រជុំ	ពិភាក្រសាជាមួយ	ក្រុម	គោលដៅ	 ។	 ក្រ	ពី	
ន្រះ	ក៏មានការរៀបចំធ្វើសិកា្ខាសាលា	ថ្នាក់ឃុំ	ខ្រត្ត		 និង	ថ្នាក់ជាតិ			
ដើម្របី	ប្រមូល	វាយ	តម្ល្រ	និង	ចងក្រង	ទិន្នន័យ/ព័ត៌មាន	។	ទិន្នន័យ	
ទទួលបាន	តាម	រយៈ	វិធាន		ដូច	ខាង	លើ		ត្រូវ	បាន	យក	ទៅ	ប្រើ	ដើម្របី	
វាយ	តម្ល្រ	ពីអំណាច	 ផលប្រយោជន៍	 និងឥទ្ធិពលន្រ	ក្រុម	មនុស្រស	
ផ្រស្រងៗ	គ្នា	 ដ្រលបំព្រញ	ការងារ	ពាក់	ព័ន្ធ	នឹង	វិស័យ	ធនធាន	ទឹក	
សម្រប់កសិកម្ម។

ការ	ស្រវជ្រវ	ដល់	មូល	ដ្ឋាន		 បាន	ធ្វើឡើង	លើ		 ១០ប្រព័ន្ធ	
ធារាសាស្រ្ត	ក្នុងបី	ខ្រត្ត	ន្រ	ប្រទ្រស	កម្ពុជា៖

•  ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	បួនក្នុង	ខ្រត្ត	កំពង់	ឆ្នាំងគឺមាន		 ត្រពាំង	ត្រ	
ប្រក	តាំង	ក្រសាំង	សា្វាយច្រក	និង	ប៉ក់ប៉្រន

•  ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តបីក្នុងខ្រត្ត	ពោធិ៍សាត់គឺមាន	 វត្តលៀប	
កំបា៉ាង	និងដំណាក់អំពិល

•  ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្តបីក្នុង	ខ្រត្ត	កំពង់ធំគឺមាន	 អូរសា្វាយ	 ស្ទឹង	
ជីនិត	និង	រលួស	។

លទ្ធផលស្រវជ្រវសំខាន់ៗ
បច្ចុប្របន្ន	 អ្នកពាក់	ព័ន្ធ		ទាំងឡាយកំពុងគិតគូរ	រៀបចំឲ្រយមាន	

អភិបាល	កិច្ច	ល្អលើធនធាន	ទឹក	ដោយ	ផ្តោត	ការ	យក	ចិត្ត	ទុកដក់
ដោះស្រយតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួន		ដើម្របី	៖

•  បង្កើនការ	ចូលរួម	ឲ្រយកាន់	ត្រមាន	ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់		ពី	សំ	ណាក់	 
អ្នក		ពាក់	ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុង	ការ	គ្រប់	គ្រង	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	និង	
អាង	ទន្ល្រ	។

• 	បកស្រយពន្រយល់	ឲ្រយ	កាន់	ត្រ	ច្របាស់	លាស់	ថ៖			 "តើ	គោល		
នយោបាយ		គធទច/គធកក		គួរយក	ទៅ	អនុវត្ត	យ៉ាង	ដូចម្ត្រច	
នៅ			ថ្នាក់	មូលដ្ឋា	ន	"	 និង	 "តើ	គោល	នយោបាយ	ទាំង	ន្រះ	
មាន				អន្តរកម្មយ៉ាង		ដូចម្ត្រច		 ជាមួយនឹង	គោលនយោបាយ	
វិមជ្រឈការ		និងវិសហមជ្រឈការ?"		។

•  ក្រ	លម្អកិច្ច	សហការ	រវាង	អ្នកពាក់	ព័ន្ធ	ទាំងអស់	 ក្នុងទូទាំងផ្ទ្រ	
អាង	រងទឹក	ភ្លៀង	ឬអាង	ទន្ល្រ	។

•  កំណត់	ឲ្រយបានជាក់	លាក់	ពី	តួនាទី	 និង	ការ	ទទួល	ខុសត្រូវ	
របស់		អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	និង	សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ		។

• 	បង្កើនប្រសិទ្ធភាព	ន្រការប្រស្រ័យទាក់ទង		 និង	ដំណើរ	ការ	
ធ្វើ	ស្រចក្តី	សម្រច	ចិត្តរបស់សា្ថាប័ន	ពាក់ព័ន្ធ			។

•  បង្កើនជំនាញបច្ច្រកទ្រសដើម្របីជួយ	ដល់	 សកបទ	 ក្នុង	 
ការ	ងារ		ប្រង	ច្រកទឹកស្រចស្រព	។

•  ផ្តល់ការគំទ្រ	ថវិកាក្នុង	រយៈ	ព្រល	វ្រង	 និង	ធ្វើ	វិនិយោគ	លើ	
ហ្រដ្ឋា	រចនា	សម្ព័ន្ធ		រួមទាំងផ្តល់ការគំទ្រដល់	ដំណើរការ	និង	
ការ	ថ្រ	ទាំ		ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្តផងដ្ររ		។

តម្រូវ ការ ភាពច្របាស់លាស់ អំពី តួនាទី  និង ការ ទទួល  
ខុសត្រូវរបស់ សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ

អ្នកពាក់	ព័ន្ធ	មួយចំនួន		 នៅ	មាន	ភាព	ស្រព្រច	ស្រពិល	អំពី	
តួនាទី	 និងទំហំ	ន្រ	ការ	ទទួល	ខុស	ត្រូវ	របស់ក្រសួង	 និង	គណៈ	
កមា្មា	ធិការ	នានា	 ព្រមទាំងនីតិ	វិធី	ចាំបាច់ដើម្របីធ្វើ	ឲ្រយសា្ថាប័ន	ពាក់	
ព័ន្ធ		ទាំង	នោះ	មាន	ទំនាក់	ទំនង		ការងារ		គ្នា	ពី	មួយ	ទៅ	មួយ	ទាំង	នៅ		
ថ្នាក់	ជាតិ	 ថ្នាក់	ក្រមជាតិ	 និង	ថ្នាក់	មូលដ្ឋាន	 ។	 ការ	ស្រវជ្រវ	
បងា្ហាញថ	 ដើម្របី	ឲ្រយ	គោល	នយោបាយ		 គធកក	 អាច		អនុវត្ត	
បានប្រកប	ដោយ	ប្រសិទ្ធភាព	ខ្ពស់		 ត្រូវកំណត់	ឲ្រយ	បាន	ច្របាស់	
និងមិនត្រួតសុីគ្នា	នូវ	ការ	ទទួល	ខុសត្រូវ	(ក្នុងវិស័យធនធានទឹក)			
របស់	សា្ថាប័ន	ពាក់	ព័ន្ធ	នីមួយៗ	 ដូចជា	 សា្ថាប័ន	រដ្ឋាភិបាល	 
ពិស្រសក្រសួង/	មន្ទីរធនធាន	ទឹក	 និង	ឧតុនិយម	 អ្នក	ផ្តល់	ជំនួយ	
រដ្ឋអំណាច	មូលដ្ឋាន	សកបទ	និងកសិករ	ជាដើម	។
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តម្រូវការ ជំនួយ បច្ច្រកទ្រសបន្ថ្រម
អ្នកពាក់	ព័ន្ធ				 ចង់	ឲ្រយ	មាន	ការ	ជួយ	គំ	ទ្រ	ផ្ន្រក	បច្ច្រក	ទ្រស		

បន្ថ្រម		 និងការ	បកស្រយពន្រយល់	ឲ្រយ	បាន	កាន់ត្រច្របាស់	ពី		តួនាទ ី
និងលក្ខណៈ	ន្រ	ការ	គ្រប់	គ្រងទឹក	ចម្រុះ	 ព្រមទាំងទំនាក់	ទំនង		 
នឹង	គោលនយោបាយដទ្រ		ទៀត			ដូចជា		គោល	នយោ	បាយ		កំណ្រ 
ទម្រង់	វិមជ្រឈការ	 និង	វិសហមជ្រឈការ	 និង	គោល		នយោបាយ 
គធកក	 	 ជាដើម	 ។	 ការ	ស្រវជ្រវនៅ	ថ្នាក់	ភូមិបាន	បងា្ហាញនូវ	
គំលាត	រវាង	អាណត្តិតាមច្របាប់ដ្រល		 សកបទ	 បាន	ទទួល	
ហើយនិង	ប្រសិទ្ធភាព	ពិតប្រកដរបស់អាណត្តិនោះ	 	។	សកបទ	
នៅ	តាម	តំបន់	មួយ	ចំនួន	ពុំ	មាន	ជំនាញគ្រប់គ្រន់		 និង	ព័ត៌មាន	
ចាំបាច់	 	ដើម្របី	ធ្វើការ	សម្រច	ចិត្ត	លើ	ការ	ប្រង	ច្រក	ទឹកនៅ	កម្រិត	
ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្តនោះទ្រ	 ។	 ទោះ	បី	ជា	 សកបទ	 មាន	ការ	
ទទួលខុស	ត្រូវ	តាមផ្លូវ	ច្របាប់		 និង	តាមប្របបទរដ្ឋបាល	 	ក្នុងការ	
គ្រប់	គ្រង		ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	ក្តី	 ក៏កសិករ	ភាគ	ច្រើន	មិន	បាន		 
បងា្ហាញ	សា្មារតី	ជា	មា្ចាស់	លើ	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	 ឬគម្រងធារា	
សាស្រ្ត	ទ្រ	គឺ	ពួកគត់	នៅ	ត្រ	បន្ត	ស្នើ	សុំ	ជំនួយ	ឧបត្ថម្ភ	ពី	រដ្ឋ	អំណាច		
មូល	ដ្ឋាន	និង	មន្ទីរ	ធនធានទឹក	និង	ឧតុនិយម	ដើម្របី		ដោះ	ស្រយ		
បញ្ហា	នានាដ្រល	កើតច្រញ	ពី	ការ	ប្រើប្រស់	ទឹក	 ។	 ក្នុង	ព្រល	
សមា្ភាសន៍នៅ	តាម		 បណា្តា	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្តដ្រលបាន	ចុះ	សិក្រសា	
កសិករ	បានឆ្លើយប្រប់ថ		 នៅ	ដំណាក់	កាល	ដំបូង	ន្រ	ការ			បង្កើត	
ក្រុម		កសិករ	ប្រើប្រស់	ទឹក	 (កកបទ)	 តួនាទី	របស់	សមាជិក	ក្រុម	
នីមួយៗ	មាន	កំណត់		ច្របាស់លាស់ណាស់	។	ប៉ុន្ត្រ	បនា្ទាប់មកទៀត		
ដោយសារ	បញ្ហា	ចោទក្នុង	ជីវ	ភាព	រស់	នៅ		 កង្វះ	ជំនាញ	 និង	
កង្វះកិច្ចសហការល្អ	រវាងសមាជិក	កកបទ	និងកសិករ		បណា្តាល	
ឲ្រយសមាជិក	 កកបទ	 មួយចំនួនបាន		បោះបង់	ចោល	តួនាទី	របស់		
ខ្លួន	 ហើយ	ន្រះជាមូលហ្រតុដ្រល	 	កកបទ	 ភាគច្រើន	 សព្វថ្ង្រ	
កំពុង	ស្ថិតក្រម	ការដឹកនាំរបស់ប្រធាន	ភូមិ		។

ការលើកកម្ពស់ភាពព្រញច្របាប់ របស់  សកបទ
ដោយសារ		ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត	ភាគ	ច្រើន		 ពុំ	មាន	ប្រព័ន្ធ	

ប្រឡាយ	ស្រច	ស្រព	គ្រប់	គ្រន់		 ដូច្ន្រះ	សក	បទ	ជួប	ការ	លំបាក	
ក្នុង	ការ	ប្រមូល	ថ្ល្រ	ស្រវាកម្ម	ប្រើប្រស់	ទឹក	ចាំ	បាច់		 សម្រប់	យក	
មក	ដំណើរការ		 និងថ្រ	ទាំ	ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត		 ។		 កង្វះសា្មារតីជា	
មា្ចាស់		របស់	សហគមន៍មូលដ្ឋាន	លើ	ប្រព័ន្ធ	ធារា	សាស្រ្ត			 	កើត	
ឡើង		មួយផ្ន្រកដោយ	សារកង្វះ	ភាពព្រញច្របាប់	ន្រ	សកបទ	ដ្រល	
បង្ក	ឡើង	ដោយ	ការ	លំបាក			 និង	ភាពយឺត	យ៉ាវ	ក្នុង	ដំណើរ	ការ		
ចុះ	បញ្ជីទទួលសា្គាល់		 សកបទ		 ជាផ្លូវការ	 ។	 ម៉្រយាង	ទៀត	ទោះ	បី	 
សកបទ	 បានកា្លាយ	ជា	សា្ថាប័ន	ឯករាជ្រយមាន	អាណត្តិ	ច្របាស់លាស ់
ក្នុងកិច្ច	សហការ	 និង	សម្រប	សម្រួល	រាល់	បញ្ហា	ពាក់	ព័ន្ធ		នឹង	ទឹក 
ក៏	ដោយ	 ក៏ការខ្វះខាតអំណាច	គ្រប់	គ្រន់	សម្រប់	ដោះ	ស្រយ	
បញ្ហា		 បាន		បង្ក		ការ	លំបាក	ដល់		 សកបទ	 ក្នុង	ការ	ដោះ	ស្រយ		
និង	គ្រប់គ្រង	ទំនាស់	។	ដោយមូលហ្រតុន្រះ		 	ក្នុង	ការ	អនុវត្តជាក់	
ស្ត្រងនូវ	តួនាទី	ស្នូល	របស់	ខ្លួន	 សកបទ	 ត្រូវ	ត្រពឹង	ផ្អ្រក	លើ	 

រដ្ឋ	អំណាច	មូលដ្ឋាន	 សា្ថាប័ន	ពាក់	ព័ន្ធ	របស់	រដ្ឋា	ភិបាល	 និង	 
អង្គការ	អន្តរជាតិ	ដទ្រ	ទៀត	។

តម្រូវ ការ ពង្រឹង ទំនាក់ ទំនង  និង កិច្ចសហការ រវាង  
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ 

ប្រព័ន្ធ	ធារា	សាស្រ្ត	 និង	ហ្រដ្ឋា	រចនា	សម្ព័ន្ធ	ជនបទ	នៅ	កម្ពុជា			
បានកសាងឡើងដោយប្រើថវិការបស់	រាជ	រដ្ឋា	ភិបាល	 រួមនឹង	
សា្ថាប័នផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិ	 		 និង	ដោយមានការចូលរួម	របស់			 
ប្រជា	ពលរដ្ឋ	ដ្រលជា	អ្នក	ទទួល	ផល	ប្រយោជន៍	ពី	គម្រង	 តាម	 
រយៈ	ការ			បរិចា្ចាគ	ដីធ្លី	 និង	កមា្លាំងពលកម្ម		 ។	 ប្រព័ន្ធ	អភិបាល	
កិច្ច	ធនធាន	ទឹក		បច្ចុប្របន្ន	 កំពុង	ប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះយន្តការ	
ឆ្លើយតបសមស្រប		 និងកិច្ច	សហ	ការគ្នាល្អ	រវាងសា្ថាប័ន	
រដ្ឋាភិបាល		និងអ្នកពាក់	ព័ន្ធ	ជាតិ/អន្តរជាតិនៅកម្រិតផ្រស្រងៗគ្នា	។ 
នៅ	កម្រិត	អាងទន្ល្រ/	ស្ទឹង	 ពុំ	មាន		វ្រទិកា		ប្រកបដោយ	ប្រសិទ្ធភាព		 
សម្រប់	 សកបទ	 ធ្វើ	ការ	ពិភាក្រសា	រួមគ្នាអំពី		បញ្ហា	ធារាសាស្រ្ត	 
នៅ	ឡើយ	 ។		 ដូច្ន្រះគួរ	រៀបចំឲ្រយ	មានយន្តការ	អភិបាល	កិច្ច		តាម	 
រយៈ	ខ្រស្របណ្តាយ		 ឬខ្រស្រ	ទទឹង	 សម្រប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយ	 
សា្ថាប័ន	រដ្ឋាភិបាល	ថ្នាក់	កណា្តាល	 (ក្រសួង)	 ថ្នាក់		ខ្រត្ត	 	អាជា្ញាធរ	 
មូលដ្ឋាន	 និងថ្នាក់	ភូមិ		 ។	 ជាពិស្រស	 គួរ	ពង្រឹង	យន្តការ	
អភិបាល	កិច្ច	តាម		ខ្រស្រ	បណ្តាយ	 ដើម្របី		សម្រប	សម្រួល	ការច្រក	
រំល្រក	ព័ត៌មាន	 និង	ជំនាញ	 រវាងមន្ទីរជំនាញ	របស់រដ្ឋា	ភិបាល	
អាជា្ញាធរឃុំ/សងា្កាត់	 ប្រធានភូមិ	 អ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិ/អន្តរជាតិ		 	
និងសាកល	វិទ្រយាល័យ	ផ្រស្រងៗ	។

រដ្ឋា	ភិបាលបានបង្កើត	 	ក្រុមការងារ	បច្ច្រកទ្រស	កសិកម្ម	 និង	
ទឹក		 (កបកទ)	 ដើម្របី	លើកកម្ពស់សមត្ថភាព	 និង	ប្រសិទ្ធភាព			
ន្រ	កិច្ចសហការរវាងអ្នក	ពាក់	ព័ន្ធនានា	 ជាមួយនឹង	សា្ថាប័ន	 
	រដ្ឋា	ភិបាល		 ជាពិស្រស		រវាង	ក្រសួង	ធន	ធាន	ទឹក	 និង	ឧតុនិយម	
និង	ក្រសួង	កសិកម្ម	 រុកា្ខាប្រមាញ់	 និង	ន្រសាទ	 ដ្រលជា	សា្ថាប័ន	
ដឹកនាំ		ការ		អនុវត្ត	កម្មវិធី	អភិវឌ្រឍន៍	 ក្រម	ផ្រនការ	យុទ្ធសាស្រ្ត	
កសិកម្ម	 និងទឹក	 (SAW	 2007)។	 កន្លងមក	 កបកទ	 បាន	
សហការ	 និងជួយសម្រួលការងារ	បច្ច្រកទ្រសយ៉ាងសកម្ម	 
ជា	មួយ	បណា្តា	សា្ថាប័ន	ពាក់	ព័ន្ធ	 សហគមន៍		 អ្នកផ្តល់	ជំនួយ	
និង		អង្គ	ការ	មិនម្រនរដ្ឋាភិបាល	 	។	 កបកទ	 គឺជា	វ្រទិកា	ដ៏	មាន		 
សកា្តោ	នុពល	សម្រប់នាំយក	ជំនួយ	បច្ច្រកទ្រស		 ទៅជួយដល់	
បណា្តាសហគមន៍	មូលដ្ឋាន	ជាពិស្រស			សកបទ	។

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
នៅ	ក្នុង	តំបន់	ដ្រល	ប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត		មិនទាន់បាន	សាង	សង់			

គ្រប់គ្រន់	 		សហគមន៍	ពិបាក	នឹងចូលរួម	ឲ្រយ	បាន		សកម្ម	ណាស់	 ។		
ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ	ធារាសាស្រ្ត		 មិន	អាច	ផ្តល់			អត្ថ	ប្រយោជន៍	ទាន់	
ព្រល	ដល់		កសិករ	ទ្រ	 	ប្រព័ន្ធ	នោះពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតផ្ន្រក	
បច្ច្រកទ្រស	 ធ្វើឲ្រយកសិករជួបការលំបាកក្នុងការ	រក	ចំណូល	
ថវិកា		 និងមិនចង់ចូលរួមសហការក្នុងការថ្រទាំវា	 ។	 នៅ	ថ្នាក់	 



5

មូលដ្ឋាន	ការចូលរួម	របស់កសិករ	និង		សកបទ	ក្នុង	ការ		គ្រប់		គ្រង		
ប្រព័ន្ធ		ធារាសាស្រ្ត	 	គឺ	អាស្រ័យ	ទៅ	លើ	ដំណើរការ	ប្រកប	ដោយ	
ប្រសិទ្ធភាព		និងភាព	គួរឲ្រយជឿទុកចិត្ត	បានន្រប្រព័ន្ធ	នោះ	។

លទ្ធផលរកឃើញ ជាទុនសំខាន់ សម្រប់ការរៀបចំ
គោលនយោបាយគ្រប់គ្រង ធនធានទឹក៧

ការសិក្រសាន្រះ	 បានស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្រយលើកឡើងនូវ	
គោលការណ៍ន្រដំណះស្រយ	 ផ្អ្រកតាម	ការអនុវត្តជាក់ស្ត្រង		
សម្រប់	យក		ទៅដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមនានា	 ដ្រលត្រូវ	
ជួប		ប្រទះ		ក្នុងការងារ	គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត	 ។		 គោល	
ការណ៍	ទាំងនោះ		 ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្រសាសម្រិតសម្រំង		 
បន្ថ្រម	 នៅក្នុងសិកា្ខាសាលាពិគ្រះយោបល់		ថ្នាក់	សហគមន ៍
បនា្ទាប់មកដក់	ឆ្លង		 សិកា្ខាសាលាថ្នាក់ខ្រត្តជា	បន្ត	បនា្ទាប់	ទៀត 
ដោយ	មានការចូល	រួម	ពីសំណាក់	 សកបទ	 និងអ្នកតំណាង	
មក	ពី	មន្ទី	រធនធានទឹក	 និងឧតុនិយមន្រខ្រត្តទាំងបីខាងលើ	 ។	
គោលការណ៍ទាំងនោះ	មានជាអាទិ៍៖

១.	 គួរបង្កើតអនុគណៈកមា្មាធិការគ្រប់គ្រងធារាសាស្រ្ត	 និង	
អាងទន្ល្រ		(អគធអ)	៨	នៅថ្នាក់ក្រមជាតិ	ដើម្របី៖
•  សហការជាមួយ	សកបទ	មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាជុំវិញខ្រត្ត	 និង	

អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន	 និងជួយផ្តល់ចំណ្រះដឹង	 ជំនាញ		 និង 
យោ	បល់	សព្វប្របយ៉ាង	ដល់	មន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខ្រត្ត		អង្គការ	
មិនម្រនរដ្ឋាភិបាល	 អ្នកផ្តល់ជំនួយ		 និងអ្នកជំនាញការ	
អន្តរជាតិ	នៅក្នុងការងារជលសាស្រ្ត	 និងការគ្រប់គ្រងទឹក	
ចម្រុះ	។

•  បណ្តុះ	ការ	យល់	ដឹង	ទូ	ទៅ		 ក្នុង	ចំណម	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធអំពី	
គោល	នយោ	បាយ		 គធទច	 និងកំណ្រទម្រង់	វិមជ្រឈការ	 និង		
វិសហមជ្រឈការ		 ក៏	ដូចជា	គំ	ទ្រ	ដល់	ការ	ធ្វើ	សមាហ	រណកម្ម		ន្រ	
បណា្តា	សហគមន៍	នៅ		ខ្រស្រ	ទឹកខាង	លើ		និង	ខ្រស្រ	ទឹក	ខាង	ក្រម  ។

•  លើក	កម្ពស់	ដំណើរ	ការ		 "ពី	ក្រម	ទៅ	លើ"	 សម្រប់	ប្រព័ន្ធ	
ធារាសាស្រ្ត	ខា្នាត	តូច	និង	មធ្រយម	។

•  ផ្តល់	ជា	វ្រទិកា	 ដើម្របី	រ្រ	អងា្គាស	ថវិកាសម្រប់កិច្ចដំណើរការ	
និងថ្រទាំប្រព័ន្ធ	។

•  ជួយ	ដោះ	ស្រយ	ទំនាស់	 និង	បង្ក	លក្ខណៈ	ឲ្រយ		 សកបទ	 និង	
កសិកររួមសហការ	គ្នា	ធ្វើ	ផ្រនការដំ	ដុះ		 និង	ប្រមូល	ផល	តាម	
រយៈ	ចំណ្រះ	ដឹង	ផ្ន្រក	ជលសាស្រ្ត	កសិកម្ម	និង	សង្គម	។

បញ្ហា គួរ ពិនិត្រយពិចារណា
•  តើ	សា្ថាប័ន	ណា	គួរ	ដឹក	នាំ	 ឬគ្រប់គ្រង	អនុ	គណៈកមា្មា	ធិការ	

ន្រះ?	 តើ	អនុ	គណៈ	កមា្មាធិការ	ន្រះ	 គួរស្ថិតក្រមការ	គ្រប់	
គ្រង	របស់	សា្ថាប័ន	ថ្នាក់	ខ្រត្ត		ឬថ្នាក់	អាង	ទន្ល្រ?

•  តើ	អនុ	គណៈកមា្មាធិការ	ន្រះ	 គួរ	មាន	អាណត្តិ	ព្រញ	ល្រញ 
ដើម្របី	ធ្វើ		ស្រច	ក្តីសម្រចចិត្ត	 ឬក៏	មាន	តួនាទី	ត្រឹមត្រ	ផ្តល់ការ	
ប្រឹក្រសា?

•  អនុ	គណៈ	កមា្មាធិការ	ន្រះ		 អាច	មាន	ទម្រង់	ខុសៗ	គ្នា	ពី	តំបន់	
មួយ	ទៅ	តំបន់	មួយ	 អាស្រ័យ	ដោយ	លក្ខណៈ	ធម្មជាតិ	ន្រ	អាង	
ទន្ល្រ	និង	កម្រិត		សមត្ថភាព	របស់	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	នៅ	ទី	នោះ	។

•  គួរ	មាន	ការ	ពិគ្រះ	យោបល់	បន្ថ្រម		 ជាមួយនឹង	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ	
សំខាន់ៗ	ជាមុនសិន	 មុននឹងបង្កើត	អនុ	គណៈ	កមា្មាធិការ	ន្រះ			
ឡើង	។

២.	 ផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណា្តាលដល់	 អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅ	
មូលដ្ឋាន	 ពិស្រសមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹក	 និងឧតុនិយម	 ក្រុម	
ប្រឹក្រសាឃុំ/សងា្កាត់	កសិករ	និងសមាជិកគណៈកមា្មាធិការ	សកបទ		
អំពីសិទ្ធិ	 និងកាតព្វកិច្ច	 ក្នុងការគ្រប់គ្រង	ធនធានធម្មជាតិៈ	 វគ្គ	
បណ្តុះ	បណា្តាលគួរផ្តោតលើប្រធានបទដូចខាងក្រម៖
•  ច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក	ព្រឈើ	ជលផល	ដី	និង	

បរិសា្ថាន
• 	គោល	នយោ	បាយ	ស្តីពី	 កំណ្រទម្រង់	វិមជ្រឈការ	 និង	

វិសហមជ្រឈការ		និង		គធកក	
•  ច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល៩	(Organic	Law)
•  គោលការណ៍ណ្រនាំ	និងបទដ្ឋាននានាន្រច្របាប់រដ្ឋបាល	។

	៣.	 ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកមា្មាធិការ	 សកបទ		 និង	 ក្រុម	
ប្រឹក្រសាឃុំ/សងា្កាត់	លើមុខជំនាញផ្ន្រក៖
•  ដឹកនាំ	សម្របសម្រួល	និងទំនាក់ទំនង
•  ប្រងច្រកថវិកា	និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
•  គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ	 ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត	 កសិកម្ម	 និង	

ដំណាំ	ដំដុះ	
•  គ្រប់គ្រង	និងអភិវឌ្រឍគម្រង	។

៤.	 លើកកម្ពស់គណន្រយ្រយភាពរបស់	 សកបទ		 និងក្រុម	
ប្រឹក្រសា	ឃុំ/សងា្កាត់	ដោយសហការជាមួយសា្ថាប័ន	ពាក់	ព័ន្ធ	ដើម្របី៖

៧ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមសូមអានឯកសារពិភាក្រសាដ្រល	 វិទ្រយាសា្ថាន	បណ្តុះ	

បណា្តាល	 និង	 ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា	 (CDRI)	 ជិតច្រញផ្រសាយ	

ក្រម	ប្រធានបទ	 "ការ	វិភាគ	អ្នក	ពាក់	ព័ន្ធ			 ដើម្របីលើក	កម្ពស់	អភិបាល	កិច្ច	ល្អ	

ក្នុង	ការ	គ្រប់	គ្រង	ធនធាន	ទឹក	នៅ	កម្ពុជា"	ដោយអ្នកនិពន្ធ	ណាំង		ភិរុណ		ខៀវ	

ដរា៉ាវី		Philip	HIRSCH	និង	Isabelle	WHITEHEAD	។

៨  ផ្អ្រកលើមូលដ្ឋានន្រការឆ្លើយតបរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ		 អគធអ		 អាចដំណើរ	

ការ		ជា	 "	មជ្រឈមណ្ឌលស្រវាកម្ម"	 សម្រប់គំទ្រដល់	 សកបទ		 និងអ្នក	ពាក់	

ព័ន្ធ	ឯទៀត	 ដើម្របីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងបរិបទ

សង្គម		 និងបរិសា្ថានមួយដ៏ទូលាយ	 ហើយក៏អាចដំណើរការប្រហ្រលគ្នានឹង	

អង្គការគ្រប់គ្រងអាងទន្ល្រ	(RBO)	ដើម្របីដោះស្រយទំនាស់	និងបង្កើនកិច្ច	

សហការ	 ។	 ការបង្កើតអនុគណៈកមា្មាធិការន្រះ	 ក៏ដើម្របីរៀនសូត្រពីបទ	

ពិសោធន៍	 និងការគំទ្រកន្លងមក	 ដោយមិនបង្កឲ្រយមានភាពត្រួតសុីគ្នាដល់

ការរៀបចំ	និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ្រលមានស្រប់	។

៩  ច្របាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី	េខត្ត	ក្រុង	ស្រុក	និងខ័ណ្ឌ	។
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វិទ្រយាសា្ថានបណ្ដុះបណា្ដាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

 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@cdri.org.kh
គ្រហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

•  ពង្រីកការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត	 ដល់	
កសិករ		 ដោយរិះរកបច្ច្រកទ្រសធារាសាស្ត្រសមស្របថ្មីៗ 
ដើម្របីប្រងច្រក	 និងគ្រប់គ្រងទឹក	 និងបច្ច្រកទ្រសកសិកម្ម	
ប្រពល	វប្របកម្មដ្រលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់	។

•  ផ្តល់ទឹកសម្រប់ស្រចស្រព	និងព័ត៌មានកសិកម្ម	ទាន់	ព្រល	
វ្រលា	 និងជម្រុញកសិករឲ្រយចូលរួមការពារផល	ប្រយោជន៍	
សាធារណៈ	។

៥.	 ពង្រីកកិច្ចសហការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់ជុំវិញបឹង	
ទន្ល្រសាបឲ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ	
•  ច្រករំល្រកការយល់ដឹងអំពី	 គោលការណ៍	កំណ្រទម្រង់	

វិមជ្រឈការ	 និង	វិសហមជ្រឈការ	 និង		 គធកក	 ដល់អ្នក	ពាក់ព័ន្ធ	
ទាំងអស់

•  ច្រករំល្រកថវិកាសមស្រប	សម្រប់ដំណើរការប្រងច្រក	និង	
គ្រប់គ្រងទឹក	 និងសម្រប់កិច្ចការរដ្ឋបាល	ដើម្របី	គំទ្រដល់			
ការងារ			របស់	សកបទ

•  ក្នុងករណីដ្រល		 អគធអ		 មិនទាន់បានបង្កើតឡើង	 គួររៀបចំ	
ឲ្រយមានយន្តការ	ចាំបាច់			 ដើម្របី	បង្កើន	កិច្ច	សហការល្អ	រវាង	
សហគមន៍មូលដ្ឋាន	 អង្គការសង្គមសុីវិល	 វិស័យឯកជន	
និង		មន្ទី	រពាក់ព័ន្ធ	ជុំវិញ	ខ្រត្ត	 ដើម្របីកំណត់អាទិភាពន្របញ្ហា	
ធារាសាស្ត្រ	និងបញ្ហាបនា្ទាន់ផ្រស្រងៗ	។

ប្រធានបទសម្រប់សិក្រសាស្រវជ្រវបន្ថ្រម
ករណីសិក្រសា	 និងសិកា្ខាសាលាថ្នាក់ខ្រត្ត	 ដ្រល	បាន	ធ្វើឡើង	 

នៅខ្រត្តទាំងបី	 បានបងា្ហាញថ	 ការបញ្ចូល	សមាជិក	ក្រុម	
ប្រឹក្រសាឃុំ/សងា្កាត់	 ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ	 សកបទ	 (ជា	
សមាជិក	គណៈកមា្មាធិការ	 សកបទ)	 អាចជួយលើកកម្ពស់	
ប្រតិបត្តិការរបស់	 សកបទ	 ឲ្រយមានដំណើរការល្អ	 ។	 ដូច្ន្រះ	
ការ	ស្រវជ្រវបនា្ទាប់	 	គួរ	ផ្តោតលើប្រធានបទ	៖	 "តើគួរបញ្ចូល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាឃុំ/សងា្កាត់	 ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ	គ្រប់គ្រង	
ន្រគណៈកមា្មាធិការ	 សកបទ	 ដើម្របីជួយគំទ្រផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស	
និងសមត្ថកិច្ចដ្ររឬទ្រ?	"
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