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ធម្ម1តិធំៗចំនួន ១៦ (MOWRAM 2011)
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ំំ

និងល¦ប់ដីPនជី1តិ %ក់បឹងទ្លប


xយដំក់អំពិល yត្តzធិ៍ត់។

និង តំបន់លទំបគក្ខលCស។
វិស័យកសិកម្ម

រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម

1សរសរ§¨ងរអភិវឌ្ឍ

និងºប់ºងធន¸នធម្ម1តិកប

យ

និរន្តរព និងcើម្បីទទួល7នផលល្អក្នុងរយៈÔលយូរអÕ្វង។

<ដ្ឋកិចកម្ព
្ច ុ1 និងរួមចំ©កPណ ២៩% ផលិតផលក្នុង
ុកសរុប (MAFF 2010: 15)។ ~ជរF¯ភិ7ល7នឹង°ង

ី
ល និងកំÐើន
បÔលAលPនរÖចរឹលតំបន់ទជ¼

1uំង និង្វើវិនិ±គមូលធន²៉ងrើនក្នុងរ´រ និងអភិវឌ្ឍ

រsើ!ស់ជីគីមី និងtlំកសិកម្ម *សួងកសិកម្ម រុØPញ់

µF¯រចសម្ព័ន្ធព័ន្ធ·ចព

ព័ន្ធ

និងទ (MAFF 2011) 7នគូសបÙÚក់t គបÍÎើ

xយ ទំនប់តូចធំ និងនីយ៍បូមទឹក1cើម cើម្បី¸រ

ថយចុះអស់Pណ ១៦,១% ពីklំ១៩៦៥ ដល់klំ២០១០

កយទឹកឲ្យ7នºប់»ន់ស¼ប់ំងរ្វើ½!ំង និង

µើយ7នរួមចំ©ក្វើឲ្យដុះដីល¦ប់Üក~ក់ផ្លូវទឹក និងថយចុះ

½វស[ (Nang et al. 2007)។ 1លទ្ធផល ផលូវំklំ

គុណពទឹកបឹងទ្លប។ ចំ©កឯកំÐើនរំចូលជី

ក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងយះ 7នÇើនÈើងគួរឲ្យកត់សPÉល់

ស¼ប់កសិកម្ម 7នÇើនÈើង<្ទើរមួយ1ពីរ zលគឺពី ៦០

AលរួមPន៖

zលគឺពី ៤gនÊនក្នុងklំ ២០០១ ដល់ ៨gនÊនក្នុងklំ

*តិ+

២០១០ (MAFF 2010: 19)។
ក៏ប៉ុ្ត រ7ត់បង់គបÍÎើ
ក្នុងតំបន់}្ទរងទឹក

យររÏ°ដីÍ

កសិកម្មកប

្លៀងស¼ប់រអភិវឌ្ឍ<ដ្ឋកិច្ច និងកំÐើន

រsើ!ស់ជីគីមcើ
ី ម្បីប្កើនទិន្នផល 7នំឲ្យPនឱនពដី
និងផលិតពកសិកម្ម។

ក/´ំងះ

1rើនគិតគូរពិរÈើងវិញ
១

យនិរន្តព និងររបរិនតំបន់ ......១

ចំកុក !ក់"្ញើ%ផ្ទះ និងរត់បន្ថយព*ី*
ភស្តុ/ងពីកម្ពុ1 ........................................................ ៧

7នជុញឲ្យបន
័

អង្គរកសិករកម្ពុ1៖ 6ើ7នជួយ:ើកកម្ពស់សន្តិសុខ

ពីPÒ៌ត%មុខស¼ប់

<្បៀងអ្នក*ី*ជនបទAរឬC? ...........................១៣
/មFន<ដ្ឋកិច្ច

អត្ថបទះ ÖៀបÖៀង យÞក ំង ភិរុណ Þក រស់ 7នសុខ 1អ្នក
aវbវ និងÞក អ៊ូច ឈួង 1ជំនួយរaវbវ វិទTន CDRI។

នពJCស ...................... ១៨
នពក្នុងCស........................២០

ព័ត៌Pនថ្មីៗពីវិទTន CDRI .........................................២៨

២ áÉល់t1លទំបដីល¦ប់គក្ខល។
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ភព៖ Yem 2009

% ៨០ន់Êនក្នុងklំ១៩៩៨ ដល់ ១២០ % ១៤០ន់Êន

zធិ៍ត់ (រូបព ១) ì¨វ7នមូល និងវិគ cើម្បីកំណត់

ក្នុងklំ២០០៨

និlរផលិតកម្មូវ និងរsើ!ស់ជីកសិកម្ម (1ពិ<ស

Aលឆ្លុះបÙãំងពីកំÐើនរsើ!ស់ជីគីមី

ស¼ប់កសិកម្ម (MOE 2010)។
រសិក[ះ

ជីអសរី~ង្គ) Ôលបច្ចុប្បន្ន និង%អគត។

PនÜលåពិនិត្យអំពរæៀប
ី
របប្វើ½

ទិន្នន័យ និងព័ត៌PនAលទទួល7នពីកសិករ សហគមន៍

និងយតm្លពីនិlររsើ!ស់ជីគីមក្ន
ី ុង

កសិករsើ!ស់ទឹក (សកបទ) ç1íធរមូលF¯ន មន្ទីរធន¸ន

ព័ន្ធ¸~្ត ១០ក្លង ក្នុងyត្តចំនួនបី ជុំវិញបឹង

ទឹក និងឧតុនិយមyត្ត (មធទឧ) និងមន្ទីរកសិកម្ម រុØPញ់

ទ្លប។

និងទyត្ត (មករន) និងលទ្ធផលវិគ"្សងៗ ì¨វ7ន

របស់កសិករ

(IWRM)

ប/មÜលរណ៍រºប់ºងទឹកចុះ
AលPនងក្នុងច¦ប់ºប់ºងធន¸នទឹកklំ

យកមកsើ

cើម្បីពិនិត្យផលប៉ះល់çចÇើតPនពីបរិPណជី

២០០៧ (MOWRAM 2007) និងÜលគំនិតរអភិវឌ្ឍ

Aលsើ!ស់ក្នុងរFំដុះដំ
ំ ូវ និងបÙïឈមចំzះ

កសិកម្មកប

យនិរន្តរព រសិក[ះក៏7នរិះរកវិ¸នរ

រºប់ºងធន¸នទឹក សំåកំណត់ðញនូវយន្តរ1ក់é្តង

Aលçចអនុវត្ត7ន ¤មំងgនុវត្តពល្អៗ cើម្បី:ើក

ស¼ប់¸ឲ្យរsើ!ស់ជីគីមី និងtlំកសិកម្មçចជួយប្កើន

កម្ពស់ផលិតកម្មូវផង និងត់បន្ថយផលប៉ះល់ធ្ងនធ្ង
់ រមក:ើ

ផលិតកម្មូវ7នល្អ<ើរ និងមិនប៉ះល់ដល់បរិន។ រីឯ

ធន¸នធម្ម1តិ និងបរិនផង 1ពិ<សឱនពដី គុណព

បÙïក់ទិននឹងឱនពដី

ទឹក ធន¸នជល1តិ និងសុខព និងសុខុPលព។

តំបន់ទីជ¼ល គឺស្ថិតJAនកំណត់រសិក[ះ។

វិធី7L្តវិ2គ និងNនកំណត់P+រសិកQ

បRS-ឈមក្នុង+របU្កើនផលិតកម្មLូវ

ទិន្នន័យកសិកម្ម1ក់é្តងអំពីទិន្នផលូវ

ផលិតកម្ម

រsើ!ស់

ជី (1ពិ<ស ជីគីមី) រºប់ºង និងកយធន¸នទឹក
រºប់ºងរsើ!ស់ដី

និងរæៀបរបប្វកសិ
ើ
កម្ម

យររអភិវឌ្ឍ<ដ្ឋកិចក្ន
្ច ុង

ូវ

/មធម្ម/ កសិករêើសÖីសពូជូវល្អៗស¼ប់Fំដុះក្នុង

របស់

រដូវ!ំង និងរដូវវស[។ ពូជូវPនrើនស់ µើយថ្មីៗះ

កសិករចំនួន ២០៥ºរ Aល7នêើសÖីសមកពីក្នុងព័ន្ធ

កសិករ1rើន

¸~្ត៣សំន់ៗចំនួន ១០ yត្តកំពង់klំង កំពង់ធំ និង

ក្នុងរយៈÔលខ្លី (រយៈÔល ៩០ % ១០០ñ្ង) Pនទិន្នផលខ្ពស់

êើសÖីសយកពូជូវaលAលផ្តល់ផល

µើយì¨វរទឹកតិច។
1ជនំង ២០៥ºរ Aល7នêើសÖីសស¼ប់

៣ ព័ន្ធ¸~្ត ដំក់អំពិល កំ7៉ង និងវត្ត:ៀប ស្ថិតក្នុងyត្តzធិ៍ត់
ព័ន្ធ¸~្ត ìំងìõក /ំង*ំង öយðក និងប៉ក់õ៉ន ស្ថិត
ក្នុងyត្តកំពង់klំង រីឯព័ន្ធ¸~្ត រលួស ស្ទឹងជីនិត និងអូរöយ ស្ថិត
yត្តកំពង់ធំ។

្វើអ្កត សុទ្ធò្វើ½វស[ និងPនò ៥៥ ºរប៉ុóôះ
Aល្វើ½!ំងផង ½វស[ផង។ }្ទដីFំដុះរដូវវស[ Pន



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ំ២០១១

ង ១៖ ទិន្នផលូវគិតមធ្យម និង#រ$ើ&ស់ជី
~យមុខ

វស[ 2008

ចំនួនºរ

!ំង 2008/09*

205

ទិន្នផលគិត1មធ្យម (Êន/ហិក/)

1.6

រsើ!ស់ជីគិត1មធ្យម (គ*/ហិក/)

វស[ 2009

55
3.2

68

!ំង 2009/10**

205

55

1.6

80

3.7

174

194

កំណត់សPÉល់៖ * ពីÿវិច្ឆិ ២០០៨ ដល់ÿមី ២០០៩; ** ពីÿវិច្ឆិ ២០០៩ ដល់ÿមី ២០១០

Pណ ៤២០ហិក/ ក្នុងះ ១២០ហិក/ Pនលក្ខណៈ

7ន/មរយៈរsើ!ស់ជីន់òrើន។

អំóយផលស¼ប់រ្វើ½!ំង។ }្ទដីFំដុះរបស់ºរ

ទន្ទឹមÒlនឹងរផ្តល់ជីវ1តិចិញ្ចឹមប្ថមដល់ដី½

នីមួយៗ (ដី½) Pនប់ពីម ០,៥ហិក/ ដល់ ៨ហិក/។

AលPនរ¸តុបំប៉នំ7ច់ ដូច1 NPK rើនហួសកិត

/~ង ១ បïញt ពីklំ២០០៨ ដល់klំ២០១០ ទិន្នផល

ក៏çច្វើឲ្យខូចតដល់ដី និងដំំ ដូចÒlនឹងរsើ!ស់ជី

ូវរដូវវស[1មធ្យមគឺរ ìឹម ១,៦ Êន/ហិក/ រីឯទិន្នផល

មិនºប់»ន់Aរ។ ឧហរណ៍កសិករមួយចំនួន 7នឲ្យដឹងពី

ូវរដូវ!ំង 7នÇើនÈើងPណ ០,៥ Êន/ហិក/។

បÙïដី½មួយចំនួនAលផ្តល់ផលតិចតួចបំផុត

រ្វើ½

1សកម្មពកសិកម្មចម្បងºប់ទីក្លង

AលêើសÖីសយកមកសិក[។
្វើ½õបណី

ពួកÒត់

ច
្ល គិតt
រFក់ជី

យរò

រsើ!ស់ជីrើនហួសPណ (ដល់Pណ ៣០០ %
៥០០គ*/ហិក/) µើយដីះì¨វòទុក

កសិករគrើនsើ!ស់វិធី

%/ម

និងបð្ចកCសFំដុះAលមិនសូវPន

សិទ្ធព។ បÙïំងះ គួបផ្សំនឹងកង្វះµF¯រចសម្ព័ន្ធ

លពី ១ % ៣ÿ

ទដី Cើបçចផ្តល់ផលដូចធម្ម/វិញ។

រសិក[ខ្លះCៀត7នបïញt

ថ្វីត្បិតòកសិករកំពុង

¸~្ត 7ន្វើឲ្យទិន្នផលូវរបស់កសិករòPនកិត

sើ!ស់ជីន់òrើន ក្នុងកិតsើ!ស់ន់òខ្ពស់ ប៉ុ្ត

បÈើយ។ ទិន្នផលូវប និងត¨វរព័ន្ធ¸~្ត

បÙïកង្វះរ¸តុបំប៉នស¼ប់ដី និងដំំ òស្កតើញ

Aលន់òPនរÇើនÈើង 7នបïញ²៉ងច¦ស់t រ

PនÈើយ (Bell et al. 2004)។ ដំំçចខូចត7ន

អភិវឌ្ឍកសិកម្ម/មõបនបð្ចកCសទំើប

សិនæើFក់ជីrើនហួសកំណត់

ក្នុងតំបន់

សិក[ 1ត¨វរំ7ច់មិនçចខ្វះ7ន។

បំuញឫស

យ្វើឲ្យuកស្ងួត និង

ឬរហូតដល់ប់ដំំCៀតផង

(Ecochem

2011)។ MAFF 7ន:ើកÈើងt រsើ!ស់ជីrើនហួស
រើស់ជី និងនិ រ រើស់
កសិករ sើ!ស់ជីrើន


កំណត់

ទAលPនលក់ទីផ[រò

ទ NPK Pនsើrើន1ងá។ 1ទូ%កសិករFក់ជី ២

2006:

ឬ ៣ដង ក្នុងÔលដំំកំពុងលូតgស់ µើយចំនួនជីAលsើ
Ôលì¨វsើ

លកយក7ន

២ទសវត្សរ៍ចុងយះ

7ន

ប៉ះល់²៉ងធ្ងនធ្ង
់ រដល់បរិន និងសុខពមនុស្ស (MAFF

៤

ç័យ:ើលទ្ធពរបស់កសិករçច

ឬមិនសមបក្នុង
21)។

ដូð្នះផលប៉ះល់:ើបរិន

sើ!ស់ជីò1បÙïសំន់

និង

យររ

និងì¨វòPនសកម្មព

ះaយឱ្យ7នសមប។

យមិនសូវគិតគូរអំពគុ
ី ណព ឬភទជី

ឬត¨វរដំំ ឬដី½C។ រFក់ជី:ើកទី ១ គឺជី

រFៀបរបបអនុវត្ត និងជZើសរបស់កសិករ

AលPន ផូöត (៦៦%) និង អ៊ុយÖ៉ (២៨%) និង:ើកទី ២

[ើម្បី]ន^_្វើកសិកម្ម-កប/យនិរន្តរ2ព
រប់ងដី

1ជីPន អ៊ុយÖ៉ (៦០%) ផូöត (២៨%) និង çសូត (Pណ

Pណ ៦៤% }្ទដីFំដុះតំបន់សិក[ ស្ថិតក្នុង

៧%) µើយ:ើកទី ៣ Pន អ៊ុយÖ៉ (៤០%) និងជីសរី~ង្គផលិត
៥

តំបន់លទំបçងទ្លប។ ដី

ក្នុងុក (៤០%)។ រsើ!ស់ជីំklំ1មធ្យមគឺ ១២៩
គ*/ហិក/ (/~ង ១)។
ចំនួនជីsើ!ស់:ើដំំូវ

ទះ 1ទូ%Pន

ស្ឋន~ប<្មើ Pនជី1តិល្អ និងផ្តលលក្ខ
់
ណៈឲ្យទឹកçចbប
7នÇើនÈើងគួរឲ្យ

ចូល7នពីកិតបដល់មធ្យម

µើយចំóតដីក៏7នជួយ

កត់សPÉល់ គឺពី ៨០គ*/ហិក/ ក្នុងklំ២០០៨/០៩ ដល់ ១៩៤

សលដល់រ·ចព

យsើកPuំងទឹកហូរចុះ/ម

គ*/ហិក/ ក្នុងklំ២០០៩/១០ រដូវ!ំង និងពី ៦៨គ*/

លក្ខណៈធម្ម1តិផងAរ។ លក្ខណៈំងអស់ះអំóយផល

ហិក/ ក្នុងklំ២០០៨ ដល់ ១៧៤គ*/ហិក/ ក្នុងklំ២០០៩

ល្អដល់រFំដុះដំ
ំ ូវ ំងរដូវ!ំង និងរដូវវស[។ ប៉ុ្ត

រដូវវស[ (/~ង ១)។ កសិករºប់ព័ន្ធ¸~្តAល

ដី½គrើនPនទំហំតូច និងខ្ពស់បមិន<្មើÒlC µើយ

7នសិក[ ន់òPនជំឿt ផលិតកម្មកសិកម្មçចÏលម្អ

ក្លងខ្លះÒនំងភ្លឺ½ព័ទជ
្ធ ុំវិញCៀតផង។

បÙïះ7ន

បង្ករលំ7កដល់ររក[ទឹក និងជីក្នុង½។ កសិករមួយ
៤
៥

ចំនួន7នត្អូញò្អរពីបÙïទឹកហូរðញពី½Òត់ចូល%½

"N" តំងឲ្យ çសូត "P" តំងឲ្យ ផូöត µើយ "K" តំងឲ្យ
ប៉ូ/ស្យូម។
/មធម្ម/កសិករយកgមកÜ *បី gយនឹងសំណល់កំCចរុក្ខ1តិ
"្សងៗ មក្វជី
ើ សរី~ង្គ។

1ប់Òl

យហូរំំងជីAលÒត់Cើប7ចFក់ក្នុង½Òត់

%1មួយផង



µើយ្វើឲ្យពួកÒត់តបង់ំង

Ôលg

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ពលកម្ម

និងលុយក់ចំយ:ើជី

ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ំ២០១១

µើយទិន្នផលូវ

ក៏

ក្នុងរអ្កតyត្តកំពង់ធំ និងzធិ៍ត់ Pនកសិករ

¸uក់ចុះផងAរ។ សិនæើកសិករសហរÚប់ដី½Òlឲ្យuយ

តិចតួចប៉ុóôះ

1½ធំៗPន}្ទដី~ប<្មើល្អ ដូð្នះរFក់ជី និងរõងក

ºប់ºងក/´ច/មវិធ
ី
្តចុះ

ទឹកçច្វើ7នល្អ<ើរ

Aល7នចូលរួមវគ្គបណ្ណុះប្ខលស្តីពី
(IPM)

៧

µើយទិន្នផលសរុបនឹងÇើនÈើង។

រ

ផ្តល់

យ

*សួងកសិកម្ម និង

បុគ្គលិកផ្សព្វផ[យបð្ចកCសកសិកម្ម

ម៉TងCៀត រ្វើភ្លឺ½តូចៗជុំវិញ½ ក៏çច¸ឲ្យរ

មន្ទីរកសិកម្មyត្ត។ Ôលកសួរពីរsើ!ស់ជីគឺមី និង

sើ!ស់ជី និងរºប់ºងទឹកPនសិទ្ធពល្អផងAរ។

tlំកសិកម្ម

កសិកម្មដល់កសិករ
ស¼ប់
រF¯ភិ7ល

¸~្តស្ទឹងជីនិត

2009)

Òត់¸uប់7នÖៀនសូìពី

យរPនសិទ្ធពយឺត1ងជីគីមី

គឺ1មT7យដ៏Pនសិទ្ធពបំផុត

ពួកÒត់ក៏

ងsើ

របស់~ជ

Cៀត។ ចំណុចះបïញពីត¨វរបណ្ណុះប្ខលមCៀត

ដូចPនបïញច¦ស់ក្នុងព័ន្ធ

ក្នុងចំóមកសិករ និងអ្នកក់ព័ន
្ធ
ស្តីពីរsើ!ស់tlំ

ះaយត¨វរអភិវឌ្ឍន៍1çទិព
(CIDA

កសិករ7ននិ²យt

រ្វើជីសរី~ង្គខ្លះAរ ដូច1៖ កំប៉ុស និងជីgមកសត្វ ប៉ុ្ត

រºប់ºងដី និងរប្កើននូវ<ផ្សព្វផ[យបð្ចកCស

កសិកម្ម និងជីគីមឲ
ី ្យ7នសមប និងPនសិទ្ធព។

Aលទីះល½ì¨វ7នពប

µើយÖៀបចំÈើងវិញឲ្យ%1ប្លុកដី½ធំៗចំនួន ៤៦ប្លុក Pន
}្ទដីពី ៤០ % ១០០ហិក/ Pនxយរង xយ·ច

ើកកម្ពស់ រប់ងទឹកច+ុះ (IWRM)

ព និងព័ន្ធរំ

ព0ីកលទ្ធ'ពទទួល2នទឹកើស់

ះទឹក cើម្បçច
ី
កយទឹក និងបង្ហូរទឹក

ðញ²៉ងPនសិទ
្ធ ព ក្នុង½/មប្លុកនីមួយៗ។ រ

ក្នុងរយៈÔល ១០ klំចុងយះ ~ជរF¯ភិ7ល7នបន្ត

វិគ/មព័ន្ធកុំព្យូទ័រ (Regression) បïញt ដី½ទំហំពី

រឹង°ង និងវិនិ±គក្នុងកម្មវិធបð្ច
ី
កCស1rើន cើម្បី

០,៥ % ១ហិក/ çចផ្តល់ទិន្នផលូវPណ ២ % ៤

ត់បន្ថយរពឹង្អករបស់កសិករ%:ើទឹក

Êន សិនæើsើជីក្នុងកិតសមប%/មរ©ំរបស់

Cស
 ។ #ះ²៉ង ចំនន
ួ }្ទដី
 ·ច
 ពគិត1គរយក្នង
ុ

lក់រផ្សព្វផ[យ<កម្មកសិកម្ម

តំបន់សិក[ PនកិតបÈើយ។ សមត្ថពស្តុកទឹក

Aលទទួលបន្ទុក/ម

្លៀង

ទូំង

cើម្បី¸ឲ្យ7នទិន្នផលខ្ពស់ឲ្យ

ស¼ប់្វើ½!ំងPនកិត។

យសិទ្ធព

និងcើម្បីឲ្យរ

ឬសិទ
្ធិ បច¦ប់ កសិករçចទទួល7នទឹកស¼ប់·ចព

sើ!ស់ជីPនសិទ្ធព និងសន្សំសំ កសិករក៏ì¨វÖៀបចំ

ដំំFំដុះរបស់ពួកÒត់។ សកបទ ì¨វ7នប្កើតÈើងcើម្បី

និងំដី½របស់ខ្លួនឲ្យ7នសមបផងAរ។

ºប់ºងធន¸នទឹក

តំបន់នីមួយៗ។

ម៉TងCៀត

Pនព័ន្ធ¸~្តកប

ើកកម្ពស់ រើស់ជីឲ្យ#ន$សិទ្ធ'ព
កសិករគrើនក្នុងតំបន់សិក[និ²យt
កសិកម្ម

និងវិធ្វ
ី ើឲ្យរ¸តុបំប៉ន

NPK

និង$មូលñ្ល<កម្ម¸~្ត

Aលកសិករអ្នកsើ!ស់ទឹកì¨វបង់ឲ្យ

ស¼ប់ចំយ:ើ

តិបត្តិរ

ក្នុងរំសំណង់

និងជួយដល់1កសិករ

¸~្ត។ ប៉ុ្ត /មធម្ម/ñ្ល<កម្ម¸~្តះ កសិករ

Òត់មិន¸uប់

7នចូលរួមរបណ្ណុះប្ខលអំពរ
ី sើ!ស់ជីគីមី

/មរយៈសិទ្ធិ1ណី

ខ្លះAល1សPជិក សកបទ មិន7នបង់C µើយ សកបទ មិន

និងtlំ

Aលមូល7ន!កº
់ ប់»ន់

Pនតុល្យពល្អ

¸~Èើ
្ត យ (:ើក

ះC µើយរយល់ដឹងតិចតួចសព្វñ្ង គឺÒត់ទទួល7នពីអ្នក

ស¼ប់យក%ំសំណង់

ង
 òពន
័ ¸~
្ធ
ស្ទ
្ត ង
ឹ ជីនត
ិ )

យរកសិករគrើនអះçងt

ជិតង។ ក្នុងÔលពិក[/ម*ុមស្នូល និងÔលសPសន៍

ទឹកគួរòផ្តល់ឲ្យពួកÒត់

1លក្ខណៈបុគ្គល កសិករ7ន!ប់t រsើ!ស់ជីគីមី និង

sើ!ស់

tlំកសិកម្មកន្លងមក គឺÒត់»ន់ò្វើ/ម ឬចម្លង/មកសិករ

រកយទឹកឲ្យ7នល្អ<រើ ក្នង
ុ ពន
័ ¸~
្ធ
្ត ពី%ះ

"្សងCៀតប៉ុóôះ។

ពុំPនធន¸នស¼ប់ជួសជុល ព&ីក ឬងសង់µF¯រច

រsើ!ស់ជីក្នុងបរិPណrើន

çច

សម្ព័ន្ធ¸~្តថឲ
្មី ្យ7នºប់»ន់/មត¨វរ1ក់é្តង។

ប្កើនរbបចូលរ¸តុçសូត %ក្នុងទឹកមដីAល

យទទួលÉល់ពីត¨វរ ឲ្យងសហគមន៍ចូលរួមន់

បន្តហូរbបចូល%ក្នុងxយ ទ្ល និងបឹង µើយសំណល់
រ¸តុçសូតដ៏rើន:ើសលុបះ

យមិនគិតñ្ល។ ចំណុចះ្វើឲ្យ សកបទ លំ7កក្នុង

òrើនក្នុងរÏលម្អដំÐើររព័ន្ធ¸~្ត

çចព្លឿនរដុះលូត

7នFក់បញ្ចូល

gស់ពពួក~យ é្ល Aលប៉ះល់ដល់មុខរធម្ម/របស់

រF¯ភិ7ល

Üលន±7យºប់ºងព័ន្ធ¸~្ត

យPនរចូលរួមពីអ្នកទទួលផល និងកិចអភិ
្ច វឌ្ឍ (PIMD)៨

៦

ព័ន្ធកូឡូសុីទឹក µើយបំពុល និងសPuប់ìី ។

%ក្នុង*បខ័ណ'រºប់ºងធន¸នទឹកចុះ (IWRM) ក្នុង
៦

ដំÐើររះ çច្វើឲ្យទឹកÈើងçប់ និង/ឬ °ពណ៌1(តង :ឿង
Êlត ឬ*ហម។
៧ *សួងកសិកម្ម និងមន្ទីរកសិកម្មyត្ត 7នÖៀបចំរបណ្ណុះប្ខល ២ វគ្គ
ស្តីពី រsើ!ស់ជី គឺ មួយវគ្គ yត្តកំពង់klំង និងមួយវគ្គCៀត yត្ត
កំពង់ធំ
យPនរចូលរួមពីកសិករ អ្នកលក់ជី និងអ្នកក់ព័ន"
្ធ ្សងៗ

៨

លក្ខណៈ1សPសគÜលន±7យ1តិដ៏សំន់ ស¼ប់
:ើកកម្ពស់រចូលរួមរបស់កសិករ

ក្នុងដំÐើររ

និង

ºប់ºងព័ន្ធ¸~្ត។ Üលន±7យះ 7នព&ឹង
រចូលរួមរបស់កសិករក្នុងរsើ!ស់ទឹក និងរបង់ñ្ល<

ក្នុងផលិតផលកសិកម្ម រsើ!ស់ ឬកយ (1ពិ<ស ជីគីមី និង
tlំកសិកម្ម)។
្អក:ើឯករបទបïញក្នុងសិØgtlក់1តិស្តីពី "បទពិធន៍
Öៀនសូì7ន និង<ចក្តស)
ី
ចស្តីពី PIMD" Öៀបចំ យអង្គរ <Fក់
ស្ឋÒរភ្នំÔញ លពីñ្ងទី ១៧ ÿធ្នូ klំ២០០៩។

កម្ម¸~្ត cើម្បីឱ្យ សកបទ យក%

ះaយចំយ

ក្នុងដំÐើររកយ និងºប់ºងធន¸នទឹក និងរំ
ព័ន្ធ¸~្តកប



យនិរន្តរព។

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៥ េលខ៤ ែខតុ$~ធ្នូ ំ២០១១

3លម្អផលិតកម្មដំ6ំ និងជីវ'ព$7ជន

ឯកជន cើម្បីស)ច7នរºប់ºងធន¸នដី និងទឹកកប

រsើ!ស់ និងºប់ºងធន¸នដី និងទឹកកប

យ

យនិរន្តរព

និងរររបរិន។

វិធ
ី
្តះçច

សិទ្ធព ពិត1Pនរៈសំន់uំងស់ស¼ប់រ:ើក

្ធ 
បំផុសចំប់çរម្មណ៍របស់តួអង្គក់ព័ន

កម្ពស់វិស័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុ1។ #ះបីទឹក

និងអត្ថ±ជន៍រររបរិន

Pនrើនហូរµៀររដូវវស[ក៏

ពីមÈើង:ើ

¸~្តស¼ប់មូល
កង្វះតរផ្គតផ្គ
់ ង់ទឹក

យ ក៏កង្វះµF¯រចសម្ព័ន្ធ

និងស្តុកទឹក

អំពីត¨វរ

/មរយៈដំÐើររ

និងពី:ើចុះម

cើម្បីឲ្យរគិតគូរពីរ

អភិរក្សបរិន ដូច1 រកួត,ងរអភិវឌ្ឍ/មអនុ

çចំឲ្យPនបÙï

វិស័យ និងទស្សនវិស័យ:ើរររ}្ទរងទឹក

ពិ<សស¼ប់រ្វើកសិកម្មរដូវ

្លៀង្នកង:ើ

្លៀងស¼ប់ដំំរដូវ

រìតពិនិត្យរបំពុល និងលំហូរទឹក ស¼ប់ប)ន
ើ ិរន្តរព

វស[។ Pនòកសិករមួយចំនួនតូចប៉ុóôះ Aលទទួល7នទឹក

បរិន Pនពសុីសöក់Òlល្អក្នុងរ្វើនរ និងរ

·ចពស¼ប់Fំដំំ7នំងរដូវ!ំង និងរដូវវស[។

ស)ចចិត្ត។ គណៈកPធិរ និងសPជិករបស់ សកបទ នឹង

ក្នុងចំóមព័ន្ធ¸~្តAល7នសិក[ំង

!ំង។ កសិករគrើនពឹង្អក:ើទឹក

១០

Pនឱសសិក[ និងអនុវត្តយុទ្ធ្ត និងវិធ
ី
្ត"្សងៗ

AលPនµF¯រចសម្ព័ន្ធ

ក្នុងរFំដុះដំំកសិកម្មឲ្យ7នសមប ដូច1 រ©ំ

និងPនរºប់ºងធន¸នទឹក/មលក្ខណៈបð្ចក

និងរêើសÖីសពូជូវសមប រអភិរក្ស និងរæៀបÖៀបចំ

Cស7នល្អ។ រីឯព័ន្ធ¸~្ត ៩ Cៀតះ 1ទូ%គឺPន

ដី1cើម។ ពួកáក៏çចទទួល7ននូវអត្ថ±ជន៍ពីកម្មវិធរក
ី [

Pនòព័ន្ធស្ទឹងជីនិតòមួយគត់
សមប

öរទឹកមួយ ឬទំនប់ប្ហៀរមួយ និងxយមួយចំនួនប៉ុóôះ

ជី1តិដី និងºប់ºងសត្វច cើម្បីប្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម ក៏

ដូð្នះ

ដូច1្វើរ´រ Ïលម្អ និងរក[ផលិតពធន¸នដី និង

ទឹកមិនçច·ចព%ដល់ល½គrើន7ន

ទឹកផងAរ។

C។ មT៉ងCៀត ២១% ºរAល7នអ្កត ì¨វsើP៉សុីន
បូមទឹកFក់½របស់ខ្លួន។ កន្លងមក ~ជរF¯ភិ7ល និងអ្នកក់

Iចក្តីសន្និHaន

ព័ន
្ធ
7នខិតខំឹង°ង²៉ងuំងក្នុងរ´រ និងអភិវឌ្ឍន៍

រស)ច7ន រអភិវឌ្ឍកសិកម្មកប

µF¯រចសម្ព័ន្ធ¸~្ត cើម្បីºប់ºងធន¸នទឹកឲ្យ7ន
ន់òល្អ<ើរ និងPនសិទ្ធព ឧហរណ៍ ក្នុងÜល

ស¼ប់Cស1rើនក្នុងពិភពÞក

~ជរF¯ភិ7លPន

យរ

មិនìឹមò¸7ននូវរផ្គតផ្គ
់ ង<
់ ្បៀង1និរន្ត

ក្នុងរព&ីកតំបន់·ចពឲ្យ7ន

ប៉ុóôះC

ប៉ុ្តមំង¸7ននូវររក[ររបរិន

ន±7យºប់ºងធន¸នទឹកtlក់1តិ
នរច¦ស់gស់

1បÙïធំបំផុតមួយ

យនិរន្តរព

ជុំវិញ ¤មំងត់បន្ថយ7ននូវផលប៉ះល់ង<ដ្ឋកិច្ច-

៥០.០០០ហិក//klំ (MOWRAM 2009: 8)។

សង្គមកិច្ច និងសុខពមនុស្សមCៀតផង។ Üលគំនិតះ

3លម្អ$សិទ្ធ'ពអភិ2លកិច្ចធន<នទឹក

កំពុងទទួល7នរÒំ§

ររអភិ7លកិចធន¸នទឹ
្ច
កÔលបច្ចុប្បន្ន
បÙïកង្វះយន្តរផ្តល់ព័ត៌Pនìឡប់
កប

យសិទ្ធព

និងគិតគូរ

ះaយន់òrើន

យសហគមន៍កសិករសកលÞក (Gold 2007)។ រÏ

កំពុងជួប

លម្អរអនុវត្តÜលរណ៍ IWRM នឹងជួយ

និងរសបសល

ឱនពដី

រង្នកក់ព័ន្ធកិត"្សងៗÒl

និងទឹក

ះaយបÙï

យររæៀបរបប្វើកសិកម្មមិនសម

រF¯ភិ7ល។ ដូចPនងក្នុងÜលន±7យ PIMD សកបទ

ប។

Pនរកិចដំ
្ច Ðើររ និងំព័ន្ធ¸~្ត ¤មំង្វើ

ថយចុះនូវគុណពរបស់C

រកយ

7នរក[ ររ និង´រÈើងវិញ cើម្បផ្ត
ី ល់នូវផលិតផល និង

និងºប់ºងធន¸នទឹក

សល²៉ងល្អ

យPនរសប

រងអ្នកsើ!ស់ទឹកតំបន់ÿ្សទឹកង:ើ

µើយផលិតពរបស់នឹងì¨វ

រសិក[បïញt ទិន្នផលូវវស[ និងូវ!ំង មិន

1ប្ខញដ៏សកម្មស¼ប់:ើកកម្ពស់មុខរ

យន្តរអភិ7លកិច/ម
្ច
ÿ្សបó្ខយ

ធន¸នំងះនឹងមិន
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