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ដល់'រចូលរួមW៉ង«ញ\ញរបស់្តី

អំពី'រង

រ»ងអ្នកòើóស់ទឹក"្វើកសិកម្ម នឹងអ្នកòើóសទឹ
់ កក្នុងµល

យ

មួយបុរសវិញ"។

£ត្តHនក³ិតបHõើយ។ នក¯ã

នឹងអ្នកភូមិ

កសិកម្ម ¯មរយៈ'រំូវពីរដងក្នុងមួយjkំ »"្វើឲ្យត³វ'រ

កសិកម្ម និងក្នុង'រ1ប់1ងទឹក។ ពួកនzZស់ប្តូរឥរិWបថ

ក៏ប៉ុª្តបច្ចុប្បន្នចំនួន្តីIលនតួទី

Jរកិច្ចë្សង¡ៀតរួមន'រពិAះ

ចព។

មួយសជិកសហគមន៍

យរកសិករ'ន់ើន

ង មុនពីតួទីរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យ

["្វើកិច្ច'រះយខ្លួនឯង ឬ

\ើ`»

'រ1ប់1ងទឹក និង'រ1ប់1ង និង§ំ-ព័ន្ធ

ងបុរស§ម

ពី'រ`្នើឲ្យបុរសទទួលខុសវ\ើ'រងកទឹក

'រ-មូល និង1ប់1ងóក់ក

កទឹក និង'រចូលរួមក្នុងគងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម, ន

¡ៀតផង។ ម្តីជំញkក់ក្នុង£ត្តðធិ៍តន
់
¤យដឹងæ៖
"្តីន 'រយល់ដឹង-`ើរ

និង'រ§ំ-ព័ន្ធ

ទឹក និង'រំដុះ, ក៏ដូច
ìបល់

យ និងទំនប់ទឹក) ើយន«លខ្លះ

្តីនរៀបះÉយប

និង
្តី នJរកិច្ចUក់ព័នន
្ធ ឹង'រះÉយ

ចព, 'រកíយ និងផ្សព្វផយព័ត៌នស្តីពីធនPន

លទ្ធJពចូលរួម'ររPរណៈ ឬសហគមន៍
្តីន'រយល់ដឹងើន

ដូý្នះ្តីក³ន

'ររPរណៈ Hទទួលន'រüគមន៍ដIល។

និង1ប់1ង\ើធនPន, តួទី និងទំនួលខុសវក្នុងសង្គម
ឬសហគមន៍, ត³វ'រ

'រÆះkតHækក់

នផ្ដល់ឱ'សឲ្យ្តីËើម្បទទួ
ី លនតួទី

មន្ទីរបរិន(PDE) និង មន្ទីរកសិកម្ម រុ'-ញ់ និងទ
ទិន្នន័យ-មូលន

Ëើម។

Uក់

ព័ន្ធ

សកបទ

និង

យុទ្ធ្តស្នូល

ជនមូលន
Iល

ក្នុង'រ1ប់1ងទឹកសប់

អង្គ'រ្អក\ើសហគមន៍

និង

1ប់1ងយគណៈកùធិ'រ (នំងបុរស និង្តី)

ប់

kតក្នុងមូលនវនបØ្កើតõើង។

កសិកម្ម,

IលOច"្វើ`ចក្តស
ី ចចិតនHក្ន
្ត
ុង

'រ1ប់1ង

Ëើម្បជ
ី ³ុញ

ក៏ប៉ុª្ត្តីក្នុងតំង
គណៈកùធ'
ិ រ

សកបទ HនចំនួនតិចHõើយ។ រូបJព ២ បញæ ក្នុង



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

រូបJព ២៖ តួទី្នក

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

នឌ័រក្នុងសហគមន៍កសិករòó
ើ ស់ទឹក

-ភព៖ 'រគណរបស់អ្នកនិពន្ធ

ចំçមសជិកគណៈកùធិ'រ សកបទ ំង ៤៣ក់ @

ធ្ងន់ធ្ងរ

សកបទ ក្នុង'រសិកះន្តី ៩ ក់ប៉ុçèះ។ មុខ

កសិករHក្នុងគង

តំងដឹកំសំYន់ៗក្នុង សកបទ Jគើន 'ន់'ប់យ

ពិíរពីAះមហន្តCយ

បុរស៖ ្តីJគើន'ន់មុខតំង

ហិរញ្ញិក និងគណយ្យ

"តំបន់របស់

ករ ើយបុរសើន'ន់'ប់\ើតួទី1ប់1ងទូ[។
បុរសក៏

២០០១

អ្នកផ្តល់គំនិត្នកបý្ចក¡ស និង"្វើ'រសចចិត្ត

ចុង¹យIរ។

ចំនួនសជិកJព

មិន`្មើ
k ំងះ

ង ើយបប់មកគឺខ្យល់ព្យុះ និងAះCំងស្ងួត។
ចព

មួយë្សង¡ៀត

ក្នុង«លកន្លងមកដូý្នះæ៖

ើងនជួបទឹកជំនន់ធៗ
ំ
ប៉ុª្ត»Hតូច

ន

Hjkំ

ងទឹកជំនន់

២០០០

ក្នុងjkំ២០០៩

និង
និង

២០១១"។ កសិករë្សង¡ៀតន\ើកõើងæបរិណ Jព

និងទំក់ទំនងអំច

ញឹក!ប់

និងរយៈ«ល¬្លៀងPZក់នzZស់ប្តូរ

«ល¬្លៀងPZកជ
់ ួនខ្លី

នរុញ)ន្តីឲ្យទទួលតួទីIលស្ថិត

ជួនÔង

ðលគឺរយៈ

ជួន'លយឺតW៉វ។

Hតំបន់

¹មប²ប់ និងអកម្មើយក៏មិននចូលរួមយzល់ និងឲ្យ

ë្សង¡ៀតAះCំងស្ងួត

ន«ញ\ញក្នុង'រ1ប់1ង-ព័ន្ធ

jkំ ២០១២ នន័យæùន¬្លៀងPZក់ះពីUក់ក្ខលÌ

ចពõើយ។

អូសបZយពីមួយÌ[បីÌ

ក្នុង

ឧសJ ដល់Uក់ក្ខលÌសីf។ ដំំូវវខូចYត ឬ

ផលប៉ះUល់@'រL-MលO'សPតុ និងសមត្ថJពបន្សុំា

ប់អស់, ស្ទឹង អូរ íប់ë្តើមរីងស្ងួត ើយ1ù (សប់ឲ្យ

ផលប៉ះUល់@'រL-MលO'សPតុ

សត្វសុី)

តិ

សីតុណJពខ្ពស់,
Cំងស្ងួត

ងនទឹក ប៉ុª្តjkំះ [២០១២] ក្នុងអូរ `្ទើរùនទឹកះ

និងផលប៉ះUល់ë្សង¡ៀតក់ទងនឹង

O'សPតុ'ន់ើនៗ

ទឹកជំនន់,

ខ្យល់ព្យុះ,

ជំងឆ
ឺ ្លង¯មក¯ãចម្លងë្សងៗ

ពិ`ស

និងAះ

(សូមើល¯Cង១)។

ឲ្យើនចំនួនសត្វច*ដូច

និងùនី¡ #ះកម្ពសទឹ
់ កបYZំង«ក"។
កសិករë្សង¡ៀតនិWយæ

សីតុណJពខ្ពស់ប្ខល

ដង្កូវ កណ្ណូប

-ុងនឹងPZក់

Ëើម។ 'រើត

(នពពក6ù

មិនPZក់មកះ។
-

មួយយប់។ ¾ពី'រ'ត់បន្ថយ'រលូតÕស់ និងទិន្នផលដំំ

ឬ-ព័នរ្ធ ំះទឹក

សីតុណJពខ្ពស់ក៏

óក់អស់ើន\ើ'របូមទឹក

ហ្វ្រេកង់ជំងឺកុរផងIរ។

និង

្តីHក្នុង-ព័ន្ធPC្តមួ
 យ@

ជនរស់Hj7យពី-ព័ន្ធ

្លòងឥន្ធនៈ)

«លខ្លះ¬្លៀងfក់ដូច
និងខ្យល់បក់YZំង)

AះCំងស្ងួតបង្កប

Cលលសត្វច*OចបំzZញូវអស់ើនហិក¯ក្នុង«ល
ប់ក់ទងនឹងកំ?ើនអ,ò»៉ឡង់

កសិករHក្នុង£ត្តðធិ៍ត់

នអធិប3យæ៖ "'លពីóំ ឬ ដប់jម
kំ ុន5្មើរះ [Ìសីf] អូរ

កសិករក្នុង£ត្តំងបីនកត់ស²ល់æ ពួកកំពុង-ឈម
មុខនឹងAះធម្ម

វស្វិត2ៀមអស់។

ប៉ុª្តរ

ធ្ងន់ធ្ងរស់ដល់

ចព #ះទឹកក្នុង-

»នមិន1ប់9ន់។
(

យ

កសិករវចំយ

្លជួល៉សុីនបូមទឹក

និង

សប់របស់ពួកប៉ុª្តកសិករមួយចំនួន

'រសិកះ នóបæ
់ ក្នុងjkំ ២០១២ កុរមួយចំនួនន

ùនបរិ'រ1ប់9ន់ ើយដំំូវពួកក
៏ វខូចYត។ អ្នក

ឆ្លងជម្ង1
ឺ ុន0ម ើយក្នុងQះនពីរក់នZប់។ កសិករ

យរងAះបំផុតគឺ-

kក់ននិWយពីកដកម្មមួយ¡ៀត Iលនើតõើង

1Mរ និង្តី៉យ។

នសមត្ថJពបនំុតិច

គឺ ពីរក់លង់ទឹកទ្លZប់ និងkក់¡ៀតIលនជិះទូក'ត់
ទូក"។ -

ជនHជនបទយល់æទឹកជំនន់

ប

1Mរន្តី
តិប៉ះUល់

ដល់បុរស និង្តី`្ទើរ`្មើk (¯Cង១)។ ប៉ុª្ត្តីfក់ដូច

នZប់ក្នុងអំឡុង«លទឹកជំនន់

ភូមិើយនលង់ទឹកZប់H«លនខ្យល់YZំង"្វើឲ្យ¼

កុរ

អØ្កតដល់កª្លង បញæAះមហន្តCយធម្ម

Hjkំ ២០១១៖ "ខ្យល់ព្យុះYZំងមួយនÆកបក់មក\ើឃុំ។
កុរបីក់ក្នុង1Mរមួយ

ជន¼ី¼

ប់

នឹងកំ?ើនសីតុណJព។

O'ស

Pតុ



ងបុរស

ពិ`សក្នុង'របន្សុំា[

ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

¯Cង ១៖ 'រL-MលO'សPតុធ្ងន់ធ្ងរ និងផលប៉ះUល់\ើ

ប៉ុª្ត«ល>Õ

បុរស និង្តី

ចូលរួមក្នុងកិច្ច'រPរណៈ

្ត ង'រ
មំង'រ\ើកទឹកចិតនិ

និងបទពិធន៍របស់្តី

ំÚIលពួកទទួលនពីបុរស គឺHនក³ិតHõើយ។

ក³ិត@ផលប៉ះUល់

'រL-MលO'សPតុធ្ងន់ធ្ងរ

្តី

បុរស

ម្តីមន្ទីរកិច្ច'ររី

ទឹកជំនន់

ធ្ងន់ធ្ងរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

និWយæ៖

AះCំងស្ងួត

ធ្ងន់ធ្ងរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ះ។

កំ?ើនសីតុណJព

ធ្ងន់ធ្ងរ

មធ្យម

ក្នុង1Mររបស់ពួក

ធ្ងន់ធ្ងរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

OចចូលរួមW៉ងសកម្ម។

ធ្ងន់ធ្ងរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ជម្ងឺឆ្លងពីសត្វល្អិត ([មនុស្ស)

និងមន្ទីរធនPនទឹក

(សត្វUហណៈ)
សត្វល្អិតច*

H£ត្តកំពង់ធំ

"្តីចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ច'រPរណៈំងអស់

ប៉ុª្តយរសមត្ថJពបទពិធន៍

ើស¯ំងត់

និងJរកិច្ច

គឺន្តីមួយចំនួនតូចប៉ុçèះIល
្តីមួយចំនួនHភ័យYZចក្នុង

'រទទួលខុសវ\ើ'ររ

ជម្ងឺឆ្លង¯មក¯ãចម្លងë្សងៗ

សមត្ថJព

-សិនើ-

ជនÆះkត

-Pនគណៈកùធិ'រ"។

ដូចះßះបី

រំងវប្បធម៌ និង'រយល់åើញបបុCណន'រPZក់ចុះក្តី ក៏
បុរសHវនíត់ទុក

-ភព៖ 'រគណរបស់អ្នកនិពន្ធ

អ្នកIលគួរËើរតួទីសំYន់

ក្នុងសកម្មJពPរណៈ និង1Mរ។ ម៉ ង¡ៀត ßះបី
ឥទ្ធិពល@'រយល់åញ
ើ បះន'រL-Mលក៏យ ប៉ុª្ត

'របន្សុំានឹង'រL-MលO'សPតុ
មន្ទីរកិច្ច'ររី£ត្ត
ប:;បប



(PDWA)

នឌ័រ

និងផ្តល់សិទ្ធិអំចដល់។
្តី

'រចូលរួមរបស់្តីHក្នុង¼ុមក្នុងសហគមន៍
Pរណៈ

»HOចCCំង្តក
ី ្នុង'រចូលរួមក្នុងកិច្ច'រPរណៈ។

ËើរតួទីសំYន់ក្នុង'រ

ននឹងកំពុងើនõើង។

ធនAនHំ6ច់សJប់.ត់បន្ថយឧបសគ្គ

និង'ររ

ទិន្នន័យនពី 'រÉវÊវ

¼ុមអ្នកស្ម័1ចិតក្ន
្ដ ុង

òើóស់ និង1ប់1ង\ើធនPនសប់ចិញ្ចឹមជីវិត (មនុស្ស

ភូមិ (នបុរស និង្តី) និង¼ុមជួយkរបស់្តី វន
បØ្កើតõើងËើម្បីជួយដល់¼ុមយរងAះ
នJពលំក
Pæ

ប

ធម្ម

និង¼ុមIលន

្តីវនះÉយ។

`្បៀង និងទឹក Ëើម្បីPជីវJពរស់Hក្នុងមូលន។

និងភូម
ិ ន

បុរស និង្តីនសិទ្ធិ និងលទ្ធJព`្មើkក្នុង'រòើóស់

បØ្កើតគណៈកùធ'
ិ រ្តី និងកុរ (WCC) ើយHækក់
ុក

និង£ត្ត

ធនPន ប៉ុª្តធនPនរូបវន្ត និងធនPនធម្ម

គឺនគណៈកùធិ'រពិAះìបល់របស់

-ព័ន្ធ

្តី និងកុរ (WCCC) ។ គណៈកùធិ'រំងពីរ"្វើ'រËើម្បី

យ%ãត\ើប

Oងស្តុកទឹក

'រ1ប់1ងទឹក,

Hជនបទ

'រÑៀបចំន'រវិនិìគក្នុងភូមិ និងឃុំ, 'រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម
និងប

O'ស

Pតុë្សងៗ។

ចិត្ត
្ត ីë្សង¡ៀតឲ្យ"្វើ'រ`្មើ&k
ឬ¼ុមÚÚង់ភូមិ៤

ឃុំក្នុង«លនAះធម្ម

តិ

Ëើម្បីជួយដល់-
ពិ`សទឹកជំនន់

និងផ្តល់'រំ្នកបý្ចក¡ស

និងន់«ល>Õ

និងJពធន់របស់្តី។

ក្នុងឃុំ ២ ក្នុង£តកំ
្ដ ពង់ធំ ្តីមកពី1ប់ភូមន
ិ
ចូលរួមក្នុង¼ុម
អ្នកស្ម1
័ ចិត៣
្ត

និងធនPនមនុស្ស

និងËើម្បព
ី ិនិត្យ¯មន

និង\ើកកំពស់'រយល់ដឹង'រចូលរួមតំង្តី

តួW៉ងH

ចព

និងរចសម្ព័ន្ធ

គឺវនធនPនហិរញ្ញវត្ថុ

ឲ្យចំµល@

និង\ើកទឹក

មួយបុរស។

ទំនប់'រUរទឹកជំនន់

1ប់9នËើ
់ ម្បជ
ី ួយÚÚង់

្តីHក្នុងគណៈកùធិ'រ

ំងពីរនជួយឧបត្ថម
្ភ ំÚk[វិញ[មក

ចព) វòើóស់ និង1ប់1ងឲ្យន'ន់

ë្សងៗ។ Ëើម្បីអភិវឌ្ឍន៍1ប់1ង និង§ំ-ព័ន្ធ

ក្នុងសកម្មJពបំផុស'រយល់ដឹង
សំYន់ៗមួយចំនួនដូច

តិ (ដី ទឹក និង

-`ើរយវគិតគូរដល់្តី កុរ និង¼ុមយរងAះ

\ើកកំពស់ និងផ្តល់សិទ្ធិអំចដល់្តី ើយននិងកំពុង
ដំ?ើរ'រW៉ងល្អ

គន្លឹះដ៏សំYន់ (¯Cង២)

O'សPតុ [ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជលផល Ó?ើ សន្តិសុខ

និង'រលំកë្សងៗរបស់

Hក្នុងឃុំ/ស្កត់

តិ រូបវន្ត ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម)

សប់ក់បញ្ចូលW៉ង«ញ\ញនូវ'របនំុនឹង'រL-Mល

ង ក្នុងQះនំង្តីផងIរ និងËើម្បី
ក់ទងនឹងសិទ្ធិ

ក់ä្តងបញæ លទ្ធJពន

មន្ទីរUក់ព័ន្ធ

និងO

សមត្ថJព

ធរ£ត្តនËើរ

តួទីដស
៏ ំYន់ក្នុង'រជួយំÚ្តី ឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់្តី

ជនក្នុង

និងពAីកតួទីរបស់ពួកក្នុងកិច្ច'រPរណៈ។

និងAះ

Hækក់¹ម

Cំងស្ងួត។ សកម្មJពះនបញផងIរពី'រចូលរួមចំក

តិ ប្ខញ្តីគឺ

យន្ត'រ្លើយតប Iល

OចំÚ និងÚÚង់្តីHមូលន-កបយ-សិទ្ធJពនិង

ដ៏សំYន់របស់្តី ំងក្នុង'រ×លំអជីវJព និងសន្តិសុខ`្បៀង

ន់«ល>Õ។

និងក្នុង'របន[
ំុ នឹង'រL-MលO'សPតុ។

តួW៉ងមន្ទីរកិច្ច'ររីពឹង\ើប្ខញរបស់

ពួកzលH
់ ក្នង
ុ ភូមិ (¼ម
ុ ជួយkរបស់)
ី្ត Ëើម្ប ជ
ី យ
ួ ÚÚង
 ់
្តីក្នុងភូមិ ឬឃុំ Iលរងផលប៉ះUល់យAះមហន្តCយក់
ទងនឹងO'សPតុ ពី#ះ'រ្លើយតបរបស់ækក
់ ុក ជួន'ល

៣

៤

ពួកទទួលនជំនួយÚÚង់ពី'កទ¼ហម£ត្ត ើយ"្វើ'រជិតស្និទ្ធ
មួយគណៈកùធិ'រ1ប់1ងAះមហន្តCយ£ត្ត និងុក Ëើម្បជួ
ី យ
- ជនក្នុងអំឡុង«លនAះធម្ម តិ។

មិនន់«ល>ÕឬHj7យ«ក។ ¼ុមជួយkរបស់្តីក្នុងឃុំ
ឬភូមិ OចជួយÚÚង់ និងំÚ្តីក្នុងមូលន1ប់«ល>Õ

¼ុមំងះវនបØ្កើតõើងក្នុងភូមិនីមួយៗ
យក្នុងមួយ¼ុមន
បុរសពីរក់ និង្តីkក់។ ប៉ុª្តក្នុងភូមិខ្លះ គឺនសជិក បុរសំងអស់
និងដឹកំយភូមិ។

នW៉ងល្អ។ ពួក្លើយតបនរហ័ស និងýះ\ើកទឹកចិត្ត
្តីក្នុងមូលនឲ្យ[ទទួល'រសិក និងបណ្ណុះប្ខល។



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

¯Cង ២៖ ធនPនវ'រOទិJពនិងឧបសគ្គë្សងៗ
-¬ទ

ធនPនវ'រ

ធនPនធម្ម

តិ

OទិJព

ឧបសគ្គ

ទឹក, ដី, បឹង, ស្ទឹង, Ó?ើ,

'រអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

ីនិងទឹក¬្លៀង

និងចំយòើóស់-íំ

'រL-MលO'សPតុ
្ង

ភូមិ្ដ

'រ×លំអ'រ1ប់1ងធនPនធម្ម

តិ

-ព័ន្ធ

និងអភិលកិច្ច
ធនPនរូបវន្ត

ទំនប់បØ្ហៀរ, ទំនប់ទឹក, -

'រពAីក-ព័ន្ធ

យ

អភិលកិច្ចធនPនធម្ម
ចព

មូលនិធិនកំណត់ (សប់

'រដឹកជញ្ជូន

'រងសង់, -តិបត្ដិ'រ

នីយ៍បូមទឹក, ៉សុីនបូមទឹក,

'រពAឹង'រ1ប់1ងដី និងទឹក

និង'រ§ំ)
អភិលកិច្ចធនPនÚព្យរួម

មូលនិធិ1Mរ ធរ

ហិរញ្ញវត្ថុ

្ល`»

ធនPនមនុស្ស

តិ

និង-ព័ន្ធរំះទឹក
ផ្លូវថ្នល់ , üរទឹក និងEន
ធនPន

ចព

Ofរ-íំ

ចព

'រសងóក់កម្ចី

្ង និងOfរូបត្ថម្ភ

'រ-មូលនិង1ប់1ង

សុខJព និងæមពលCង'យ

ធរូវ

'រ×លំអ-ព័ន្ធ

¼ុមសន្សំóក់

'រអភិវឌ្ឍរចសម្ព័ន្ធ

ទីផរ

និងកសិកម្ម

មន្ទីរធនPនទឹក, មន្ទីរកសិកម្ម,

បý្ចក¡សកសិកម្ម,

សមត្ថJពផ្តល់'រអប់រំ្នកកសិកម្ម,

មន្ទីរបរិន, មន្ទីរកិច្ច'ររី

អភិលកិច្ចទឹក និង'របនFំ

`»ផ្សព្វផយបý្ចក¡សកសិកម្ម,

និងមន្ទីរUក់ព័ន្ធ ឯ¡ៀត

នឹង'រL-MលO'សPតុ

'រÉវÊវ និង'របញ

O

បý្ចក¡សបMស និងំដុះ

ឥរិWបថ និងចំ?ះដឹងរបស់

ធរមូលន និង¼ុមក្នុងភូមិ

ចព

្ល`»

ចព
្លទីផរសប់ផលិតផលកសិកម្ម
ùនស្ថិរJព និង1ប់1ងមិនន

'រ×G្ន និង'ររកផលិតផលកសិកម្ម

កសិករអំពី'រើសÑីសពូជូវ

'រអប់រំ និង'រប:;ប

និងបý្ចក¡សកសិកម្ម

នឌ័រ

'រពAឹងសិទ្ធិអំច, ចំ?ះដឹង

'រអប់រំ, 'រយល់åើញ

និងសមត្ថJពរបស់្តី

និង'រអនុវត្ត

ក់ä្តងយកសិករ

កង្វះយន្ត'រ

ក់ä្តងសប់'

'របØ្កើនóក់ចំណ±ល និង
'រចូលរួមរបស់្តី
ធនPនសង្គម

សកបទ

'រផ្តល់'រំÚ និងទំនុកចិត្ត
ដល់'រចូលរួមរបស់្តី

រប:;ប

'កទ¼ហម និង

'រ\ើកកម្ពស់សិទ្ធិអំច, 'រ

អំច

គណៈកùធិ'រ

យល់ដឹង និងសមត្ថJពរបស់្តី

ចំ?ះដឹង និងជំញរបស់

O

ធរមូលន និង-

ពលរដ្ឋ

នឌ័រ និង'រផ្តល់សិទ្ធិ

£ត្ត1ប់1ងAះមហន្តCយ

'រ\ើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងលទ្ធJព

អ្នកUក់ព័ន្ធHមូលន

WCCs, WCCCs, ¼ុមជួយkរបស់

របស់្តី ក្នុង'រòើóស់ និង1ប់1ង

រំង្នកអប់រំ និងវប្បធម៌

្តី, ¼ុមស្ម័1ចិត្ត

ធនPននិងក្នុង'រសចចិត្ត

'រចូលរួម, ឱ'ស និង'រ្ត

ចិត្ត

របស់្តី

¼ុមសន្សំóក់
អង្គ'រមិនBនរភិល
-ភព៖ 'រវិJគរបស់អ្នកនិពន្ធ

ក្នុងអំឡុង«លនAះធម្ម
មូលន

ធរ£ត្ត, ុក និង

ចំនន
ួ

¯មរយៈគណៈកùធិ'រ1ប់1ងAះមហន្តCយ

ងជួយស³បស³Mល
បន់

តិ O

¼ហមកម្ពុ

នជ

និងដំណឹងíំច់

ជំនួយំងQះនដូច

ះZ \ើ'រòó
ើ ស
 ទឹ
់ ក

និង1Mរកសិករន្តី

ើន

ពី-

យ

និងOច

ក
 ង្វះYតទឹក ងំឲ្យ

និង'រខូចYតផលដំំ។

ក្នុងគងមួយចំនួនIលនសិក

ជនមូលនន់«ល>Õ។ 'កទ

និងអង្គ'រមិនBនរភិល (NGO)

ក៏ចូលរួមជួយផងIរ។

ទុកចិត
្ត នសប
់ ដ
ំ 
ំ
ំ ើយប

ដល់'រ្លើយតបនឹង'រផ្តល់ជំនួយ

'រផ្តល់ដំណឹងអំពA
ី
ះមហន្តCយ

Ëើម្បីជួយដល់-

ខ្វះលទ្ធJពទទួលន'រផ្គតផ
់ ង
្គ ទ
់ ក
ឹ ¡ៀងត់

្តីជនបទទីទ័ល¼

1Mរ IលនដីHj7យ

មិនOចទប់ទល់ប

បង្កយAះធម្ម

តិ

ន¡ ßះបីនយន្ត'រផ្តល់ជំនួយë្សងៗវនបØ្កើតõើង

'រកំណត់ទី

¯ំងសុវត្ថិJពសប់'រជ្លៀស, 'រផ្តល់9ប់ពូជ ជី 'របណ្ណុះ

រួច[ើយក្តី (¯Cង២)។

ប្ខល

និងខ្វះYតំងធនPនមនុស្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ßះបីបច្ចុប្បន្ន

និង'របតប
់
ញ

ក់ä្តងËើម្បីជួយកសិករãរ

ជីវJពõើងវិញ។ បុរស ្តី និង¼ុមIលនJពលំក

ង

លទ្ធJពទទួលនឥណនពី¼ុមហ៊ុនឯកជន

សុទ្ធនសិទ្ធិ`្មើkក្នុង'រទទួលន`»ំងះ។
ឧបសគ្គមយ
ួ ្នក

អំçយផល និងកង្វះ-ពន
័ ្ធ

ទូ[ កសិករនដីតូចៗ

ប័នមី¼ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្ខលមកពីទ¯
ី ង
ំ ភូម
ិ មិ
្ត ន

ន-`ើរõើង

HមិនឣាចះÉយប

ធរ

ង'លពីមុនក្តី

Iលកសិករ

ឬ
ក៏»

កំពុង-ឈម

Qះ¡ ើយកសិករHន'រCDកក្នុង'រខ្ចីóក់ ពី#ះ

ច
 ព ន"្វឲ
ើ ្យ កសិករមួយ



ទស្សវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ

ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ំ២០១៣

ពួកត់រម្ភពីសមត្ថJពរបស់ខ្លួន

ក្នុង'រសងóក់Qះវិញ។

'រអនុវត្តសកម្មJពËើម្ប្ល
ី ើយតប

ើយßះបីនយន្ត'រប:;ប

នឌ័រ

និងផ្តល់សិទ្ធិអំច

PតុH1ប់ក³ិត

(ខ្លះអនុវត្តយប័នរដ្ឋ,

¼ុម'ររសង្គម

ដល់្តីក្តី

ក្នុងមូលន និង NGOs) ក៏ក³ិត@ចំ?ះដឹង (

នឹង'រL-MលO'ស

និង1បវិ់ ស័យ។'រ"្វើបះនឹងPឲ្យ

'របន្សុំានឹង'រL-MលO'សPតុ

ពិ`ស

'រUរទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់

្តី) និងរៀបរបបសង្គមវប្បធម៌Hតំបន់ជនបទ Hបន្តCCំង

Ëើម្បីកំ?ើន`ដ្ឋកិច្ច

កសិករក្នុង'រទទួលយក និងអនុវត្ត«ញ\ញ នូវ'រប:;ប

ល្អ-`ើរõើង។

៥

នឌ័រ និង'រផ្តល់សិទ្ធិអំចឲ្យ្តីHõើយ។

'ររផ្គត់ផ្គង់ទឹក

'រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម

កិច្ច

និង'ររ

សប់1ប់kន'រអភិវឌ្ឍ'ន់
'ររំងះក៏នឹងPæសិទ្ធិទំនួល

ខុសវ ឱ'ស និងអត្ថ-ìជន៍របស់បុរស និង្តី វន
ផ្តល់ និងងក-កបយសមធម៌ មំងវន'រUរ

(ចក្តីសន្និLMន
រភិល

W៉ងល្អផងIរ។

ននឹងកំពុងប:;បµលនìយ

តិ O

នឌ័រ

កិចស
្ច ហ'ររ»ងមន្ទីរUក់ព័ន្ធHækក់¹ម

ធរមូលន សហគមន៍ និងអង្គ'រសង្គមសុីវិលន

ËើរតួទីW៉ងសំYន់ក្នុង'រ\ើកកម្ពស់សិទ្ធិ លទ្ធJពòើóស់

[ក្នុង'ររអភិលកិច្ចធនPនទឹក, 'រអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និង
'របន្សុំានឹង'រL-MលO'សPតុ Ëើម្ប\ើ
ី កកម្ពស់'រង

ន និង'រ1ប់1ងរបស់្តី[\ើធនPនíំច់ Ëើម្បី

កទឹក, ផលិតកម្មដំំ, កិច្ច'រUរ និងទប់ទល់AះCំងស្ងួត

'ត់បន្ថយAះមហន្តCយំង

និងទឹកជំនន់ និងJពធន់@ជី
 វJពរស់Hរបស់កសិករ ើយ

L-MលO'សPតុ។

យ

Iលប្ខលមកពី'រ

'ររះកំពុងវិវឌ្ឍ[មុខគួរ¤យកត់សំល់ (MAFF 2006;
MOWRAM

2007b;

MOWA

2013)។

õើយក្នុង'រ1ប់1ងទឹក

ងបុរសH

និង-ព័នPC
្ធ
្ត។

រួមរបស់ពួកក្នុង'រររបស់ភូមិ

ឃុំ

ឯកOរPង
Khmer View (2013), “History of Cambodia”, http://www.
khmerview.com/History-of-Cambodia.html (accessed 20
February 2013)
Kumar, Krishna , Hannah Baldwin and Judy Benjamin (2000),
Aftermath: Women And Women’s Organizations In Postconﬂict
Cambodia, Working Paper No. 307, http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/pnacj327.pdf (accessed 5 February 2013)
MAFF, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (2006),
Gender Mainstreaming Policy and Strategy (Phnom Penh:
MAFF)
MOWA, Ministry of Women’s Affairs (2013), Neary Rattanak
IV – Five Year Strategic Plan 2014-2018 (ﬁrst outline)
(Phnom Penh: MOWA)
MOWRAM, Ministry of Water Resources and Meteorology
(2005), Cambodia IWRM strategy and Road Map, http://www.
gwpsea.org/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=5&Itemid=135 (accessed 2 January 2013)
MOWRAM (2007a), Law on Water Resources Management of
the Kingdom of Cambodia. (Phnom Penh: MOWRAM)
MOWRAM (2007b), Gender Mainstreaming Strategy 20072010 (Phnom Penh: MOWRAM)
Nang Phirun (2013), Climate Change Adaptation and
Livelihoods in Inclusive Growth: A Review of Climate Change
Impacts and Adaptive Capacity in Cambodia, CDRI Working
Paper Series No. 82 (Phnom Penh: CDRI)
Nang Phirun and Ouch Chhuong (2014), Gender and Water
Governance: Women’s Role in Irrigation Management and
Development in the Context of Climate Change, CDRI
Working Paper Series No. 89 (Phnom Penh: CDRI)
Ross, Russell R. and Andrea Matles Savada (1989),”History of
Cambodia”, http://motherearthtravel.com/cambodia/history.
htm (accessed 20 February 2013)
WEN,Women’s Environmental Network (2010), Gender and
The Climate Change Agenda: The Impacts of Climate Change
on Women and Public Policy, http://www.wen.org.uk/wpcontent/uploads/Gender-and-the-climate-change-agenda-21.
pdf (accessed 6 May 2012)
UN WomenWatch (2009), Women, Gender Equality and
Climate Change, http://www.un.org/womenwatch/feature/
climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_
Factsheet.pdf (accessed28 January 2014)

ßះW៉ងះក្តី

ទូ[ ្តីHនបទពិធន៍ និងជំញតិច

'រចូល

ក៏HវនCCំង

យតួទី ំងក្នុង'ររIលទទួលនóក់កំI និងមិន
នóក់កំIផងIរ។

បុរសHនòៀប

ង្តីក្នុង'រ

'ន់'ប់ \ើមុខតំងសំYន់ៗក្នុងគណៈកùធិ'រ សកបទ
ើយ្តីក³ន'ន់'ប់មុខរ

និងតួទីIលនសិទ្ធិ

សច\ើ'ររសំYន់ៗស់។ សរុបមក ចំនួន និងទំក់
ទំនងអំចមិន`្មើk

នបន្ទុចបJក់ដល់'រ្ត

ចិត្តរបស់

្តីËើម្បីចូលរួមក្នុង'ររភូមិ ឃុំ និងសហគមន៍។ ្តីន
លទ្ធJពតិច

ងបុរសក្នុង'រòើóស់ និង1ប់1ង\ើធនPន

íំច់ Ëើម្បីបន្សុំា[នឹង'រL-Mល
 O'សPតុ។ ក¯ã
ំងះ

នប្ខលឲ្យសំõងរបស់្តីក្នុង'រ"្វើ`ចក្តី

សច \ើ'រអភិវឌ្ឍ-ព័ន្ធPC្ត, 'រងសង់ទំនប់
'រUរទឹកជំនន់ និងAះCំងស្ងួត និងគងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ វ
នើលរំលង ើយឧបសគ្គចំðះ្តីក៏Hើតន។
កសិករកំពុង-ឈមនឹងផលប៉ះUល់

'ន់ើនõើង

Iលក់ទងនឹងO'សPតុ។ 'រ×លំអអភិលកិចធន
្ច Pន
ទឹក, 'រពAីក-ព័នP
្ធ C្ត និងយន្ត'រជួយÚÚង់កសិករ
Hមូលន
ះÉយប

នរៈសំYន់YZំងស់សប់ជួយ
 និងកងJពធន់ក្នុងជីវJពរបស់កសិករIល

កំពុងរស់H¯មជនបទ។

យតុæ

'រផ្តល់សិទ្ធិអំចឲ្យ្តី

សមJព

នឌ័រ

និង'របន្សុំានឹង'រL-Mល

O'សPតុ នទំក់ទំនងkW៉ងជិតស្និត ដូý្នះ វក់
បញ្ចូលµលគំនិត្នក

៥

នឌ័រ

[ក្នុង'រ"្វើន'រ

និង

ក្នុងអំឡុង«ល"្វើសûសន៍Hតំបន់មួយចំនួន កសិករខ្លះនìបល់æ
មកទល់បច្ចុប្បន្នរៀបរបបសង្គម និងវប្បធម៌IលHíក់ឫសLក្នុងសង្គម
រួមន៖ ្តីគួរãប់ ឬµរព-តិបត្តិប្តី ឬækក់ដឹកំ និងមិនគួរនិWយ
ស្តីើន¡ក្នុងកិច-
្ច ជុំ Pរណៈ ើយ្តីគួរ"្វើ'ររក្នុងផ្ទះ H
នក្នុងតំបន់របស់ពួកត់។



