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.រ>�មូលទិន្នន័យនិង.រវិGគ
'រសិក���នកំណត់យក-�ព័ន្ធ PC ���្តចំនួន១០  ក្នុង ប £ី�ត្ត 
គកឺំពង់jkំង (KCH) កំពង់ធ ំ (KTH) និងðធិ៍�ត ់ (PST) 
(រូបJព១)។ -�ព័ន្ធ PC ���្តនីមួយៗ �នសហគមន៍ កសិករ 
ò�ើó�ស់ទឹក (សកបទ)២ Ñៀងៗខ្លួនI�លមន្ទីរធនPនទឹក និង 
ឧតុនិយម£�ត្ត (PDWRAM) �នបØ្កើតõើង និង�នទទួល 
�²ល់ 
 ផ្លូវ 'រ។ Ëើម�្បី-�មូលព័ត៌�ន ¼�ុមÉ�វÊ�វ�ន"្វើ
'រពិJក��¯ម¼�ុមស្នូល (FGD) H¯ម -�ព័ន្ធ PC ���្ត 
�ំងQះ។ ក្នុង FGD នីមួយៗ �នស�ជិកព ី ៥ [ ៧�ក់ 
រួម�ន កសិករ
�្ត�ី ២�ក់, គណៈក�ùធិ'រសកបទ ២ ឬ ៣ 
�ក់ និង ស�ជិក¼�ុម-�ឹក��ឃុំ ២�ក់។ \ើសពី��ះ ¡ៀត  �ន    
'រ  "្វើស�ûសន៍អ្នកផ្តល់ ព័ត៌�ន គន្លឹះ (KII) ចំនួន ១១ \ើក 

២ សហគមន៍�ំងQះគឺ��Uំង����ក, ̄ ំង¼��ំង, �üយý�កនិងប៉ុក�៉�នក្នុង 
£�ត្តកំពង់jkំង; វត្តÕប, កំ�៉ងនិងដំ�ក់អំពិលក្នុង£�ត្តðធិ៍�ត់និងអូរ
�üយ, ស្ទឹងជីនិតនិងរលួសក្នុង£�ត្ដកំពង់ធំ។

រូបJព ១៖ តំបន់សិក��

-�ភព៖ Nang and Chhuoch 2014
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 មួយ  អ្នកUក់ព័ន្ធដូច
  -�Pន សកបទ, កសិករ, ��ភូមិ, 
ស�ជិក  ¼�ុម-�ឹក��ឃុំ-ស�្កត់, ��ម�ំងម�្ត�ីមកពី មន្ទីរ  កិច្ច 'រ 
�រី (PDWA), មន្ទីរធនPនទឹក និងឧត្តុនិយម (PDWRAM),  
មន្ទីរ បរិ��ន(PDE) និង មន្ទីរកសិកម្ម រុ'�-��ញ់ និង ���ទ 
(PDAFF)។

ទិន្នន័យ-�មូល�ន ���វ�នសØ្ខ�បក្នុង¯Cង�៉Ú�ីសមួយ 
Ëើម�្បី ប��ញនូវJពខុស�k និង វិសមJព ë�្ស�ងៗ�្ន�ក	�នឌ័រ 
ក្នុង��ះ�ន
Oទិ៍ ព័ត៌�នស្តីពីលទ្ធJពOចò�ើó�ស់�ន 
និង1�ប់1�ង\ើ ធនPន��, តួ�ទ ីនិងទំនួលខុស���វ ក្នុងសង្គម 
ឬសហគមន,៍ ត³��វ'រ
íំ�ច់ និង
យុទ្ធ���្តរបស់	�នឌ័រ 
��ម�ំងឧបសគ្គ និងអត្ថ-�ìជនë៍�្ស�ងៗ។

តួ�ទី0្ត�ី និងឧបសគ្គ

លទ្ធJពចូលរួម'រ�រ�Pរណៈ ឬសហគមន៍

�្ត�ី�ន'រយល់ដឹង��ើន ពីប
�Uក់ព័ន្ធនឹងអភិ�លកិច្ចធន 
Pនទឹក�«�លបច្ចុប�្បន្ន (ដូច
 'រកំណត់ និង -�មូល  
�្ល�`�»  ��ច��ព, ផល-�ìជន៍@�ó�កស់ន�្សំរួម�k និង 
ត³��វ 'រ  'រ§� �ំ-�យ និងទំនប់ទឹក) �ើយ �ន «�លខ្លះ 
�្ត�ី�ន រ�ៀប �ះÉ�យប
��ំងQះ �នល្អ
ង បុរស §�ម 
¡ៀតផង។ ម�្ត�ីជំ�ញ�kក់ ក្នុង£�ត្តðធិ៍ �ត  ់  �ន  ¤យ ដងឹæ៖ 
"�្ត�ី�ន 'រយល់ដឹង-�`ើរ
ង មុនពីតួ�ទីរបស់ខ្លួន ក្នុង វិស័យ 
កសិកម្ម និងក្នុង'រ1�ប់1�ងទឹក។ ពួក�� �នzZស់ប្តូរ ឥរិWបថ 
ពី'រ ្̀នើឲ�្យបុរស ទទួលខុស���វ\ើ'រ ��ង��ក ទឹក �យ 
["្វើកិច្ច'រ��ះ �យខ្លួនឯង ឬ
មួយបុរសវិញ"។

ក៏ប៉ុª្ត�បច្ចុប�្បន្នចំនួន�្ត�ីI�ល�នតួ�ទី និងទំនលួខុស���វ 
Hក្នុងគណៈក�ùធិ'រសកបទ, ¼�ុម-�ឹក��ឃុំ-ស�្កត់ និងមន្ទីរ 
£�ត្តH�នក³�ិត �បHõើយ។ �នក¯ã
��ើន I�លCCំង 
ដល់'រចូលរួម W៉ង«�ញ\�ញ  របស�់្ត�ី H  ក្នុង 'រ�រ 
�Pរណៈ និង'រស��ចចិត្ត។ តួW៉ង�្ត�ី���វ"្វើ'រ�រ 
ផ្ទះ
��ើន មុខ 
បª្ថ�ម \ើ 'រ1�ប់1�ង Oជីវកម្មរបស់1�M�រ 
និង'រ�រ ��ចំ'រ។ �Pរណជនខ្លះសំI�ងនូវកង្វះទំនុក 
ចិត ្ត[\ើ សកបទ �យ�រពួក�� �្លើយតបយឺតW៉វ H «�ល 
���វ�ះÉ�យប
�មួយចំនួនដូច
៖ កសិករខ្លះ �ន"្វើ 'រ 
បិទ ឬ�ើក�üរទឹក�យ�ùន 'រអនុ
្ញត កសិករខ្លះ បដិ`�ធ 
មិនបង់�្ល� ̀ �»��ច��ព
Ëើម �ំង ��ះ គឺ
 ក¯ã  ចម�្បង 
I�ល "្វើឱ�្យ�្ត� ី មិនសូវចង់ទទួលយកនូវតួ�ទ�ី� ក្នុង 'រ�រ 
�Pរណៈ។ ក ã̄Cំងស្ទះមួយ ¡ៀតគឺ'រ1�ប ់1�ង ធនPន  
ទឹក និង-�ព័ន្ធ��ច��ព I�ល 
'រ�រមួយI�ល�ម�រនូវ 
ក�Zំង'យ��ើន។  សមត្ថJព  �ន ក³�ិតរបស់�្ត�ី (ស�ជិក  
សកបទ ខ្លះនិWយæ
កង្វះបទពិ�ធន ៍ ឬជំ�ញ) H ក្នុង   
វិស័យ ទឹក គ
ឺឧបសគ្គមួយគួរ¤យកត់សំ�ល់I�រ។ ម៉� ង  
វិញ  ¡ៀត 'រចូលរួមចំ��ក ¤យ�ន«�ញ\�ញក៏ �ម�រ   
នូវ'រ�្ត�
�ចិត្តខ្ពស់ និងបទពិ�ធន៍ សំបូរ ��ប @� ប
  � Uក់ព័ន្ធ 
ដូច
'រ1�ប់1�ងទឹក និង-�ព័ន្ធ ��ច ��ព, កសិកម្ម, 
'រអភិវឌ�្ឍ����រច�សម្ព័ន្ធ, ប
� 	�នឌ័រ, 'រ1�ប់1�ង 

និង'ត់បន្ថយfនិភ័យ រួម�ន A�ះ មហន្តCយ និង'រ បន�្សុំា 
នឹង'រL�-�Mល O'សPតុ 
Ëើម។ 'រÆះ �kត H ækក់ 
មូល��ន �ន ផ្ដល ់ឱ'ស ឲ�្យ�្ត�ី Ëើម�្បី ទទួល �ន  តួ�ទី 
 
អ្នក ដឹក�ំ។ ប៉ុª្ត�
ទូ[ �យ�រ ��  �ù ះ     �្ត�ី I�ល ឈរ 
�ùះ  Æះ�kត ��ង���វ�ន���ក់H\�ខÑៀង ¹�ម  ��  
ក្នុង    បញ្ជី��ក្ខជនI�លឈរ�ùះ Æះ�kត ដýូ្ន�ះ  �្ត�ី ក³� �ន  
ឱ'ស   ���វ�ន��ើសÑីស (
ប់�kត) ¤យ បំ«�ញ តួ�ទី 
 
អ្នក ដឹក��ំស់។ ��ßះ
W៉ង ��ះក្តី 'រចូលរួម របស់ �្ត�ី ក្នុង 
'រ�រ �Pរណៈ H�� ទទួល�ន'រ �üគមន៍ ដI�ល។

អភិ�លកិច្ចធនPនទឹក

�ំងបុរស និង��្ត�ីនJរកិច្ចUក់ព័ន្ធនឹង'រ�ះÉ�យ 
ទឹកស��ប'់រ�រកសិកម្មកិច្ចដំ?ើរ'រ និង'រ§��ំ -�ព័ន្ធ 
��ច��ព, 'រ��កíយ និងផ�្សព្វផ��យព័ត៌�នស្តីពីធនPន 
ទឹក  និង'រ�ំដុះ, ក៏ ដូច 
 'រ-�មូល និង1�ប់1�ងó�ក់ក�� 
\ើ ̀ �» ��ច��ព។ Jរកិច្ចë�្ស�ង¡ៀតរួម�ន'រពិA�ះ 
ìបល់  
មួយស�ជិកសហគមន ៍ នងឹអ្នកភូម ិ អំពី'រ ��ង  
��ក ទឹក និង'រចូលរួមក្នុងគ��ងអភិវឌ�្ឍវិស័យ កសិកម្ម, ��ន 
'រ 1�ប់1�ងទឹក និង'រ1�ប់1�ង និង§��ំ -�ព័ន្ធ ��ច  ��ព។ 
�យ�រ កសិករ 'ន់����ើន �នឱ'ស បØ្កើន   ផលិត  កម  ្ម 
កសិកម្ម ¯មរយៈ'រ�ំ��ូវពីរដងក្នុងមួយ jkំ »  " ្វើ ឲ�្យ   ត³��វ  'រ 
ទឹក �ន�ើនõើង។ ដូý្ន�ះ�ន'រ ដ?្ណើម  ទឹក�k 'ន់ ��YZំង 
រ»ងអ្នកò�ើó�ស់ទឹក"្វើ កសិកម្ម នងឹ អ្នកò�ើó�ស់ ទឹក ក្នុង µល 
បំណង ë�្ស�ងៗ ¡ៀត �ើយនិងរ»ងសហគមន"៍្វើកសិកម្ម H 
តំបន់Ì�្ស� ទឹកYង\ើ និង សហគមនH៍តំបន់Ì�្ស� ទឹកYង ¹�ម។ 
H«�ល�ន កង្វះទឹក 'រដ?្ណើមទឹក�k��ះ�ំឱ�្យ�នជ Zះ 

ញឹក!ប់ \ើ'រò�ើó�ស់ និង��ង ��ក ទឹកក្នុងរដូវ�ដំុះ។ �្ត�ី
�នចូលរួមជួយបុរស��ើន
ងមុនក្នុង'រផ�្សះផ��ជ Zះ�ំង��ះ
#�ះពួក ��Oចរកåើញ ដំçះÉ�យ -�កប�យសន្តិវិធ។ី 
ចំណុច��ះប� �ញឲ�្យåើញអំពី តួ�ទដី៏សំYន់ដូច បុរស I�រក្នុង 
�្ន�កសង្គម និងបរិ��នរបស ់�្ត�ី។ ទិន្នន័យអØ្ក�ត ក៏ប� �ញផង
I�រពីJពខុស�k�្ន�ក	�នឌ័រ គឺបុរសfក់ %ãតYZំង\ើ'រ�រ
�នផលិតJពដូច
'រ�ំដំ� ំ 'រ1�ប់1�ង និង��ង��កទឹក 
ឬ'រលក់ កំÕំង ពលកម្ម។ ផ្ទុយ[វិញ¾�ពី'ររកó�ក់ចំណ±ល
¯មរយៈOជីវកម្មYkតតូច និងតួ�ទ�ីនផលិតJព ë�្ស�ងៗI�ល 
រួម&��k 
មួយបុរសQះ �្ត�ីJគ ��ើន�ន ចូលរួម"្វើ'រ�រមិន
�នó�ក់ក��ដូច
 �ើល§�កូន, 'រÑៀបចមំ្ហូបOfរ រកអុស 
និងដងទឹក
Ëើម។

 µល'រណ៍ IWRM និង PIMD ���វ�ន�ក់បញ្ចូលក្នុង
µលនì�យ
តិ និង
យុទ្ធ���្តស្នូល Ëើម�្បជី³�ុញ 
'រចូលរួមរបស់-�
ជនមូល��ន ក្នុង'រ1�ប់1�ងទឹកស��ប់ 
កសិកម្ម។ សកបទ I�ល
អង្គ'រ �្អ�ក \ើ សហគមន ៍ និង 
1�ប់1�ង �យគណៈក�ùធិ'រ  (�ន�ំងបុរស និង�្ត�ី)  
ប់ 
�kត ក្នុងមូល��ន ���វ�ន បØ្កើតõើង។ ក៏ប៉ុª្ត��្ត�ីក្នុងតំ��ង 
I�លOច"្វើ`�ចក្តសី��ចចិត្ត �នHក្នុង គណៈក�ùធ'ិរ 
សកបទ H�នចំនួន តិចHõើយ។ រូបJព ២ ប��ញæ ក្នុង 



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៣

ចំçមស�ជិកគណៈក�ùធិ'រ សកបទ �ំង ៤៣ �ក់ @� 
សកបទ ក្នុង'រសិក����ះ�ន�្ត�ី�� ៩ �ក់  ប៉ុçèះ។ មុខ 
តំ��ង ដឹក�សំំYន់ៗក្នុង សកបទ Jគ��ើន 'ន់'ប់ �យ  
បុរស៖ �្ត�ីJគ��ើន'ន់មុខតំ��ង 
 ហិរញ្ញិក និង គណ ��យ�្យ 
ករ �ើយបុរស��ើន 'ន់'ប ់\ើតួ�ទី 1�ប់1�ង ទូ[។

បុរសក
៏អ្នកផ្តល់គំនិត�្ន�កបý្ច�ក¡�ស និង"្វើ'រស��ចចិត្ត 
ចុង¹�យI�រ។ ចំនួនស�ជិកJព និងទំ�ក ់ទំនង  អំ�ច 
មិន`្មើ�k�ំង��ះ �នរុញ)�ន�្ត�ី ឲ�្យទទួលតួ�ទIី�លស្ថិត
¹�មប�²ប់ និងអកម្ម�ើយក៏ មិន  �ន ចូលរួម �យzល់ និងឲ�្យ
�ន«�ញ\�ញក្នុង'រ1�ប់1�ង-�ព័ន្ធ��ច��ពõើយ។

ផលប៉ះUល់@�'រL�-�MលO'សPតុ និងសមត្ថJពបន�្សុំា
ផលប៉ះUល់@�'រL�-�MលO'សPតុ

កសិករក្នុង£�ត្ត�ំងប�ីនកត់ស�²ល់æ ពួក��កំពុង-�ឈម 
មុខនឹងA�ះធម្ម
ត ិ និង ផលប៉ះUល់ ë�្ស�ង¡ៀត�ក់ទង នឹង 
O'សPតុ'ន់����ើនៗ
ពិ`�ស ទឹកជំនន,់ ខ�្យល់ ព�្យុះ, 
សីតុណ�Jពខ្ពស់, ជំងឆឺ្លង ̄ ម ក¯ãចម្លងë�្ស�ងៗ និង A�ះ 
Cំងស្ងួត (សូម�ើល¯Cង១)។ សីតុណ�Jពខ្ពស់ ប�្ខល 
ឲ�្យ  �ើន ចំនួន សត្វ ច*�ដូច
 ដង្កូវ កណ្ណូប 
Ëើម។ 'រ�ើត 
Cល�ល សត្វច*� OចបំzZញ��ូវអស់��ើនហិក¯ក្នុង«�ល�� 
មួយ យប់។ ¾�ពី'រ'ត់បន្ថយ'រលូតÕស់ និងទិន្នផលដំ�ំ 
សីតុណ�Jព ខ្ពស់ក
៏ប់�ក់ទងនឹងកំ?ើនអ,�ò�»៉ឡង ់ និង 
ហ្វ្រេកង ់ជំងឺកុ�រផងI�រ។ �្ត�ីHក្នុង-�ព័ន្ធPC��្ត�  មួយ  @� 
'រសិក����ះ �នó�បæ់ក្នុងjkំ ២០១២ កុ�រមួយចំនួន�ន 
ឆ្លង ជម្ង1ឺ�ុន0ម �ើយក្នុងQះ�នពីរ�ក់�ន�Zប់។ កសិករ 
�kក់�ននិWយពី�ក�ដកម្មមួយ¡ៀត I�ល�ន�ើត õើង 
Hjkំ ២០១១៖ "ខ�្យល់ព�្យុះYZំងមួយ �នÆកបក់មក\ើ ឃុំ។ 
កុ�របី�កក់្នុង1�M�រមួយ  �ន�Zប់ក្នុងអំឡុង«�លទឹក ជំនន់ 
គឺ ពីរ�ក់លង់ទឹក ទ�្ល��Zប ់ និង�kក់¡ៀត I�ល�នជិះទូក  'ត់ 
ភូមិ�ើយ�នលង់ទឹក�Zប់H«�ល�ន ខ�្យល់YZំង"្វើ ឲ�្យ  ¼�ប់ 
ទូក"។ -�
ជនHជនបទយល់æទឹកជំនន់
ប
�   O'ស Pត ុ 

ធ្ងន់ធ្ងរ
ង�� �ើយ ប�ប់មកគឺខ�្យល់ព�្យុះ និងA�ះCំងស្ងួត។ 
កសិករ H ក្នុងគ��ង��ច��ព មួយë�្ស�ង¡ៀត �ន 
ពិíរ�     ពី A�ះមហន្តCយ  ក្នុង«�លកន្លងមកដូý្ន�ះæ៖ 
"តំបន ់    របស់ 	ើង�ន ជួបទឹកជំនន់ធំៗ  Hjkំ ២០០០ និង 
២០០១ បុ៉ª្ត� »Hតូច 
ងទឹកជំនន់ ក្នុងjkំ២០០៩ និង 
២០១១"។ កសិករ  ë�្ស�ង¡ៀត�ន\ើកõើងæបរិ�ណ Jព    
ញឹក   !ប់   និង រយៈ«�ល¬្លៀងPZក់ �នzZស់ប្តូរ ðល គឺ រយៈ   
«�ល  ¬្លៀងPZកជ់ួនខ្ល ី ជួនÔ�ង ជួន'លយឺតW៉វ។ H តំបន់       
ë�្ស�ង¡ៀតA�ះCំងស្ងួត   អូសប�ZយពីមួយÌ�[ បី  Ì�   ក្នុង 
jkំ ២០១២ �នន័យæ�ùន¬្លៀងPZក់ �ះពី Uក់ ក�្ខល     Ì� 
ឧសJ ដល់Uក់ក�្ខល Ì� សីf។ ដំ�ំ ��ូវ ���វ      ខូច Yត ឬ 
�ប់ អស់, ស្ទឹង អូរ íប់ë្តើមរីងស្ងួត �ើយ  1ù (ស��ប ់  ឲ�្យ 
សត្វសុី) ���វស្វិត2�ៀមអស។់ កសិករ H ក្នុង  £�ត្ត ðធិ៍�ត់ 
�នអធិប�3យæ៖ "'លពីó�ំ ឬ ដប់jkមំុន 5្មើរ  ��ះ [Ì�សីf] អូរ 
��ង�នទឹក ប៉ុª្ត�jkំ��ះ [២០១២] ក្នុង អូរ ្̀ទើរ ���ùនទឹក�ះ 
និង�ùន��ី¡� #�ះកម្ពស់ ទឹក�ប YZំង «�ក"។

កសិករë�្ស�ង¡ៀតនិWយæ «�លខ្លះ¬្លៀងfក់ដូច
 
-�ុង   នឹងPZក់ (�នពពក6ù និងខ�្យល់បក់YZំង) ប៉ុª្ត���រ 
 
មិន   PZក់មក�ះ។ A�ះCំងស្ងួតបង្កប
�ធ្ងន់ធ្ងរ�ស់ ដល  ់   
-�
ជន រស់Hj7យពី-�ព័ន្ធ��ច��ព #�ះទឹក ក្នុង -�យ 
ឬ-�ព័ន្ធរំ�ះទឹក »�នមិន1�ប់9�ន់។ កសិករ ���វ ចំ�យ  
ó�ក់អស�់�ើន\ើ 'របូមទឹក (�្ល�ជួល �៉សុីន បូមទឹក និង  
�្ល�ò�ងឥន្ធនៈ) ស��ប់��របស់ពួក��ប៉ុª្ត�កសិករ មួយ  ចំនួន    
�ùនបរិ'�រ1�ប់9�ន់ �ើយដំ�ំ��ូវពួក��ក�៏��វ  ខូច Yត។ អ្នក 
�យរងA�ះបំផុតគ-ឺ�
ជន¼�ី¼� កុ�រ 1�M�រ �ន ��្តី 
 
��1�M�រ និង�្ត�ី���៉យ។

អØ្ក�តដល់កª្ល�ង ប��ញæA�ះមហន្តCយធម្ម
តិប៉ះ Uល់ 
ដល់បុរស និង�្ត�ី`្ទើរ��`្មើ�k (¯Cង១)។ ប៉ុª្ត��្ត�ីfក់ដូច

�នសមត្ថJពបន��ំុតិច
ងបុរស
ពិ`�សក្នុង'របន�្សុំា[
នឹងកំ?ើនសីតុណ�Jព។

រូបJព ២៖ តួ�ទ�ី្ន�ក	 �នឌ័រក្នុងសហគមន៍កសិករò�ើ ó�ស់ ទឹក

 
-�ភព៖ 'រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៣

¯Cង ១៖ 'រL�-�MលO'សPតុធ្ងន់ធ្ងរ និងផលប៉ះUល់ \ើ 
បុរស និង��្តី

'រL�-�MលO'សPតុធ្ងន់ធ្ងរ
ក³�ិត@�ផលប៉ះUល់

�្ត�ី បុរស
ទឹកជំនន់ ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្ងន់ធ្ងរ
A�ះCំងស្ងួត ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្ងន់ធ្ងរ
កំ?ើនសីតុណ�Jព ធ្ងន់ធ្ងរ មធ�្យម
ជម្ងឺឆ្លងពីសត្វល្អិត ([មនុស�្ស) ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្ងន់ធ្ងរ
ជម្ងឺឆ្លង¯មក¯ãចម្លងë�្ស�ងៗ 
(សត្វUហណៈ)

ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្ងន់ធ្ងរ

សត្វល្អិតច*� ធ្ងន់ធ្ងរ ធ្ងន់ធ្ងរ
-�ភព៖ 'រគណ�របស់អ្នកនិពន្ធ

'របន�្សុំានឹង'រL�-�MលO'សPតុ
មន្ទីរកិច្ច'រ�រី£�ត្ត (PDWA) Ëើរតួ�ទីសំYន់ក្នុង'រ 

ប:;�ប ប
�	�នឌ័រ និងផ្តល់សិទ្ធិអំ�ចដល់�្ត�។ី 
'រចូលរួម របស់�្ត�ីHក្នុង¼�ុមក្នុងសហគមន ៍ និង 'រ�រ 
  
�Pរណៈ �ននឹងកំពុង �ើនõើង។ ¼�ុមអ្នក ស្ម័1� ចិត្ដ ក្នុង 
ភូមិ (�នបុរស និង�្ត�ី) និង¼�ុមជួយ�kរបស់�្ត�ី ���វ�ន 
បØ្កើត  õើងËើម�្បីជួយដល ់¼�ុម �យរងA�ះ  និង¼�ុមI�ល�ន 
��នJព លំ�ក
ង�� ក្នុងQះ�ន�ំង�្ត�ីផងI�រ និងËើម�្បី  
P� æ ប
��ក់ទងនឹងសិទ្ធិ និង'រលំ�កë�្ស�ងៗ របស់  
�្ត�ី  ���វ �ន�ះÉ�យ។ Hក្នុងឃុំ/ស� ្កត់ និងភូមិ ���ន  
បØ្កើត គណៈក�ùធ'ិរ�្ត�ី និងកុ�រ (WCC) �ើយ H ækក់ 
��ុក និង£�ត្ត គ�ឺនគណៈក�ùធិ'រ ពិA�ះ ìបល់ របស់ 
�្ត�ី និង កុ�រ (WCCC) ។ គណៈក�ùធិ'រ�ំងពីរ"្វើ'រ Ëើម�្បី  
\ើកកំពស់ និងផ្តល់សិទ្ធិអំ�ចដល់�្ត� ី �ើយ�ន និង កំពុង  
ដំ?ើរ'រ W៉ង ល្អ ក្នុងសកម្មJពបំផុស'រយល់ដឹង ��  
�យ %ãត\ើប
�សំYន់ៗ មួយ ចំនួនដូច
 'រ 1�ប ់ 1�ង  ទឹក, 
'រÑៀបចំ��ន'រវិនិìគក្នុងភូម ិ និងឃុំ, 'រអភិវឌ�្ឍ កសិកម្ម 
និងប
� O'ស Pតុ ë�្ស�ងៗ។ �្ត�ីHក្នុង គណៈ ក�ù ធិ'រ     
�ំងពីរ�នជួយឧបត្ថម្ភ�ំÚ��k [វិញ[មក និង\ើក ទឹក 
ចិត្ត    �្ត�ី ë�្ស�ង¡ៀត ឲ�្យ"្វើ'រ ̀ ្មើ&��k 
មួយបុរស។ តួW៉ង  H 
ក្នុងឃុ ំ ២ ក្នុង£�ត្ដ កំពង់ធ ំ �្ត�ីមកពី1�ប់ភូមិ �ន ចូល រួម  ក្នុង  ¼�ុម 
អ្នកស្ម1័�ចិត្ត៣ ឬ¼�ុមÚ�Ú�ង់ភូមិ៤ Ëើម�្បី ជួយ  ដល់ -�
ជន ក្នុង 
ឃុំ ក្នុង«�ល�នA�ះធម្ម
ត ិ 
 ពិ`�ស  ទឹកជំនន ់ និង A�ះ 
Cំងស្ងួត។ សកម្មJព��ះ�នប� �ញ ផងI�រពី'រចូល រួម ចំ��ក 
ដ៏សំYន់ របស់�្ត�ី �ំង ក្នុង'រ×�លំអ ជីវJព និង  សន្តិសុខ`�្បៀង 
និងក្នុង'របន��ំ[ុនឹង 'រL�-�Mល O'ស Pតុ។

ប៉ុª្ត�«�ល>�Õ ចូលរួមក្នុងកិច្ច'រ�Pរណៈ សមត្ថJព 
និង បទពិ�ធន៍របស់��្តី ��ម�ំង'រ\ើក ទកឹចិត្ត និង 'រ 
�ំÚ� I�លពួក ��ទទួល�នពីបុរស គឺH�នក³�ិតH  õើយ  ។  
ម�្ត�ីមន្ទីរកិច្ច'រ�រី និងមន្ទីរធនPនទឹក H£�ត្ត កំពង់ធ ំ  
និWយ  æ៖ "�្ត�ីចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ច'រ�Pរណៈ�ំង អស  ់ 
��ះ ។ ប៉ុª្ត��យ �រ��សមត្ថJពបទពិ�ធន៍ និង  Jរកិច ្ច 
ក្នុង   1�M�រ របស់ពួក�� គឺ�ន���្ត�ីមួយចំនួនតូច ប៉ុçèះ  I�ល   
Oច    ចូលរួមW៉ងសកម្ម។ �្ត�ីមួយ ចំនួន H��ភ័យYZច ក្នុង   
'រ  ទទួល ខុស���វ\ើ'រ�រ  -�សិន�ើ-�
ជន Æះ�kត 
��ើស  ̄ ំង �ត់
-�Pន គណៈក�ùធិ'រ"។ ដូច��ះ ßះបី 
រ�ំង   វប�្បធម៌ និង'រយល់ åើញ��ប បុCណ �ន'រ  PZក់ ចុះ ក្តី ក៏ 
បុរស H�����វ�ន  ��íត់ទុក
 អ្នក I�ល  គួរ Ëើរ  តួ�ទី  សំYន់ 
ក្នុង  សកម្មJព �Pរណៈ និង 1�M�រ។ ម៉� ង¡ៀត ßះប ី 
 
ឥទ្ធិពល @�'រយល់åើញ ��ប��ះ �ន'រ L�-�Mល ក៏ �យ  ប៉ុª្ត� 
»H��OចCCំង�្ត�កី្នុង'រ ចូល រួម ក្នុង កិច្ច'រ �Pរណៈ។

ធនAនHំ6ច់សJ�ប់.ត់បន្ថយឧបសគ្គ��
ទិន្នន័យ�នពី 'រÉ�វÊ�វ
ក់ä្ត�ងប��ញæ លទ្ធJព�ន 

ò�ើó�ស់ និង1�ប់1�ង\ើធនPនស��ប់ ចិញ្ចឹម ជីវិត (មនុស�្ស 
ធម្ម
ត ិរូបវន្ត ហិរញ ្ញវត្ថុ និងសង្គម) 
គន្លឹះដ៏សំYន់ (¯Cង២) 
ស��ប់�ក់បញ្ចូលW៉ង «�ញ \�ញ នូវ'របន��ំុនឹង'រL�-�Mល 
O'សPតុ [ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ជលផល Ó�?ើ សន្តិសុខ 
`�្បៀង  និង ទឹក Ëើម�្បីP�ជីវJពរស់Hក្នុងមូល��ន។

បុរស និង�្ត�ី�នសិទ្ធិ និងលទ្ធJព`្មើ�kក្នុង'រò �ើ ó�ស ់ 
ធនPន ប៉ុª្ត�ធនPនរូបវន្ត និងធនPនធម្ម
តិ (ដី ទឹក និង 
-�ព័ន្ធ��ច��ព) ���វ��ò�ើó�ស់ និង1�ប់1�ងឲ�្យ �ន 'ន់ 
�� -�`ើរ�យ���វគិតគូរដល់��្ត ី កុ�រ និង ¼�ុម �យ  រង A�ះ  
 ë�្ស�ងៗ។ Ëើម�្បីអភិវឌ�្ឍន៍1�ប់1�ង និង§��ំ -�ព័ន្ធ ��ច ��ព 
Oងស្តុកទឹក ទំនប់'រUរ ទឹកជំនន ់ និង ��� � រច� សម្ព័ន្ធ 
Hជនបទ គឺ���វ�នធនPនហិរញ្ញវត្ថុ និង ធនPន មនុស�្ស 
1�ប់9�ន់  Ëើម�្បជីួយ Ú�Ú�ង់ និង ផ្តល់ 'រ��� ំ �្ន�ក បý្ច�ក¡�ស 
ឲ�្យ  ចំµល@ និង�ន់«�ល> �Õ និងËើម�្បពីិនិត�្យ ̄ ម �ន 
នងិ \ើកកំពស់'រយល់ដឹង'រចូលរួមតំ�ង��្តី សមត្ថJព 
និងJពធន់របស�់្ត�ី។ មន្ទីរUក់ព័ន្ធ និងO
�ធរ£�ត្ត�នËើរ 
តួ�ទដីស៏ំYន់ ក្នុង'រជួយ�ំÚ� �្ត�ី ឲ�្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់�្ត�ី 
និងពA�ីកតួ�ទីរបស ់ពួក�� ក្នុងកិច្ច'រ�Pរណៈ។

Hækក់¹�ម
តិ ប�្ខញ�្ត�ីគឺ
យន្ត'រ�្លើយតប I�ល 
Oច�ំÚ� និងÚ�Ú�ង់�្ត�ី Hមូល��ន -�កប�យ -�សិទ  ្ធ Jព និង 
�ន់«�ល> �Õ។ តួW៉ងមន្ទីរកិច្ច'រ�រី ពឹង  \ើប�្ខញរបស់
ពួក��zល់Hក្នងុភូមិ (¼�មុជួយ �kរបស់�្ត�)ី Ëើម�្ីបជួយ Ú�Ú�ង់  
�្ត�ី ក្នុងភូម ិឬឃុំ I�ល រង ផល ប៉ះUល់ �យA�ះមហន្តCយ �ក់ 
ទងនឹង O'សPតុ ព#ី�ះ'រ�្លើយតបរបស់ækក�់�ុក ជួន'ល
មិន�ន់«�ល>�ÕឬHj7យ«�ក។ ¼�ុមជួយ�k របស់�្ត�ីក្នុងឃុ ំ
ឬភូម ិ OចជួយÚ�Ú�ង់ និង�ំÚ��្ត�ីក្នុងមូល��ន1�ប់«�ល>�Õ
�នW៉ងល្អ។ ពួក���្លើយតប�នរហ័ស និងý�ះ\ើកទឹកចិត្ត
�្ត�ីក្នុងមូល��នឲ�្យ[ទទួល'រសិក�� និងបណ្ណុះ ប�្ខល។ 

៣ ពួក��ទទួល�នជំនួយÚ�Ú�ង់ពី'ក�ទ¼�ហម£�ត្ត �ើយ "្វើ'រ ជិត ស្និទ្ធ 

មួយ គណៈក�ùធិ'រ1�ប់1�ង A�ះមហន្តCយ £�ត្ត និង ��ុក Ëើម�្បី ជួយ 
-�
ជន ក្នុងអំឡុង«�ល�នA�ះធម្ម
តិ។

៤ ¼�ុម�ំង��ះ���វ�នបØ្កើតõើងក្នុងភូមិនីមួយៗ �យក្នុង មួយ ¼�ុម�ន 
បុរស ពីរ�ក់ និង��្តី�kក់។ បុ៉ª្ត�ក្នុងភូមិខ្លះ គឺ�នស�ជិក
បុរស�ំងអស់ 
និង ដឹក�ំ�យ��ភូមិ។



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៧ េលខ៤ ែខធ្នូ ��ំ២០១៣

ក្នុងអំឡុង«�ល�នA�ះធម្ម
តិ O
 �ធរ£�ត្ត, ��ុក និង   
មូល ��ន  ¯មរយៈគណៈក�ùធិ'រ 1�ប់1�ង A�ះមហន្តCយ 
��ងជួយស³�បស³�Mល ដល់'រ�្លើយតបនឹង 'រផ្តល់  ជំនួយ   
ប�ន់ 'រផ្តល់ដំណឹងអំពី A�ះ មហន្តCយ និង ដំណឹង  íំ�ច់  
��  Ëើម�្បីជួយដល់-�
ជនមូល��ន�ន់ «�ល  >�Õ ។ 'ក�ទ 
¼�ហម កម្ពុ
 និង អង្គ'រ មិនB�ន រ��ភិ�ល (NGO) 
 ��ើន 
ក៏ចូលរួមជួយផងI�រ។ ជំនួយ �ំងQះ �ន ដូច
'រកំណត់ ទី 
¯ំង សុវត្ថិJពស��ប់'រជ�្លៀស, 'រផ្តល ់9�ប់ពូជ ជី 'រ បណ្ណុះ   
ប�្ខល និង'រប� �ត់ ប��ញ 
ក់ä្ត�ង  Ëើម�្បីជួយកសិករ�ãរ 
ជីវJពõើងវិញ។ បុរស �្ត�ី និង¼�ុមI�ល �នJពលំ�ក 
ង 
��សុទ្ធ�� �នសិទ្ធិ ̀ ្មើ�kក្នុ ង 'រ ទទួល �ន`�»�ំង��ះ។

ឧបសគ្គមួយ�្ន�ក  ប�្ខល មកពីទី¯ំងភូមិ���្ត មិន 
អំçយ ផល និងកង្វះ-�ព័ន្ធ ��ច��ព �ន"្វើឲ�្យកសិករ មួយ    

ចំនួន  ខ្វះលទ្ធJពទទួល�ន 'រផ្គត់ផ្គង់ទឹក¡ៀង�ត់ និង  Oច    
ទុកចិត្ត�នស��ប់�ំដំ�ំ �ើយប
�កង្វះ Yត ទឹក ��ង  �ំ ឲ�្យ   
�នជ Zះ\ើ 'រò�ើó�ស់ ទឹក និង'រខូចYត ផល  ដំ �ំ។ 
ក្នុង គ��ងមួយចំនួន I�ល�ន សិក�� �្ត�ីជនបទ   ទី ទ័ល ¼� 
និង1�M�រកសិករ�ន�្ត�ី
��1�M�រ I�ល�ន ដី �� H j7យ  
ពី  -�យ�� មិនOចទប់ទល់ប
�បង្ក�យ A�ះ  ធម្ម
ត ិ
�ន¡ � ßះបី�នយន្ត'រផ្តល់ជំនួយ ë�្ស�ងៗ ���វ �ន  បØ្កើត õើង   
រួច   [  �ើយ ក្តី (¯Cង២)។ 
ទូ[ កសិករ �ន ដី��តូចៗ  
និងខ្វះYត�ំងធនPនមនុស�្ស និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ ßះបី បច្ចុប�្បន្ន  
លទ្ធJពទទួល�នឥណ�នពី¼�ុមហ៊ុន ឯក ជន ធ��រ ឬ 
��ប័ន មី¼��ហិរញ្ញវត្ថុ �ន-�`ើរ õើង  
ង  'ល  ព ីមុនក្តី ក៏»  
H��មិនឣាច�ះÉ�យប
�I�ល កសិករ   កំពុង -�ឈម 
Qះ¡� �ើយកសិករH ���ន'រCD�ក ក្នុង 'រ ខ្ចីó�ក់ ពី#�ះ  

¯Cង ២៖ ធនPន���វ'រOទិJពនិងឧបសគ្គë�្ស�ងៗ

-�¬�ទ ធនPន���វ'រ OទិJព ឧបសគ្គ

ធនPន ធម្ម
តិ ទឹក, ដី, បឹង, ស្ទឹង, Ó�?ើ, 
��ីនិងទឹក¬្លៀង

'រអភិវឌ�្ឍវិស័យកសិកម្ម 
និងចំ�យò�ើó�ស់-�íំ�្ង�
'រ×�លំអ'រ1�ប់1�ងធនPន ធម្ម
តិ 
និងអភិ�លកិច្ច

'រL�-�MលO'សPតុ
ភូមិ��្ដ�
-�ព័ន្ធ��ច��ព
អភិ�លកិច្ចធនPនធម្ម
តិ

ធនPនរូបវន្ត ទំនប់បØ្ហៀរ, ទំនប់ទឹក, -�យ 
និង -�ព័ន្ធរំ�ះទឹក
��នីយ៍បូមទឹក, �៉សុីន បូមទឹក,
ផ្លូវថ្នល់ , �üរទឹក និង� Eន

'រពA�ីក-�ព័ន្ធ��ច��ព 
'រដឹកជញ្ជូន
'រពA�ឹង'រ1�ប់1�ងដី និងទឹក

មូលនិធិ�នកំណត់ (ស��ប់ 
'រ�ងសង់, -�តិបត្ដិ'រ 
និង'រ§��ំ)
អភិ�លកិច្ចធនPនÚ�ព�្យរួម

ធនPន 
ហិរញ្ញវត្ថុ

មូលនិធិ1�M�រ  ធ��រ
�្ល�`�»   ��ច��ព
ធ��រ ��ូវ
¼�ុមសន�្សំó�ក់
ទីផ��រ

Ofរ-�íំ�្ង� និងOfរូបត្ថម្ភ
សុខJព និងæមពលCង'យ
'រ×�លំអ-�ព័ន្ធ��ច��ព 
'រអភិវឌ�្ឍ����រច�សម្ព័ន្ធ 
និងកសិកម្ម

'រសងó�ក់កម្ចី 
'រ-�មូលនិង1�ប់1�ង�្ល�`�» 
��ច��ព
�្ល�ទីផ��រស��ប់ផលិតផល កសិកម្ម 
�ùនស្ថិរJព និង1�ប់1�ងមិន�ន

ធនPនមនុស�្ស មន្ទីរធនPនទឹក, មន្ទីរកសិកម្ម, 
មន្ទីរបរិ��ន, មន្ទីរកិច្ច'រ�រី 
និងមន្ទីរ Uក ់ព័ន្ធ   ឯ ¡ៀត
O
 �ធរ មូល��ន និង¼�ុមក្នុងភូមិ

បý្ច�ក¡�សកសិកម្ម, 
អភិ�លកិច្ចទឹក និង'របន��Fំ 
នឹង'រL�-�MលO'សPតុ 
បý្ច�ក¡�ស�ប��Mស និង�ំដុះ
'រ×�G្ន� និង'ររក��ផលិតផល កសិកម្ម 
'រអប់រំ និង'រប:;�ប	 �នឌ័រ
'រពA�ឹងសិទ្ធិអំ�ច, ចំ?�ះដឹង 
និងសមត្ថJព របស់�្ត�ី 
'របØ្កើនó�ក់ចំណ±ល និង 
'រចូលរួមរបស់�្ត�ី 

សមត្ថJពផ្តល់'រអប់រំ�្ន�ក កសិកម្ម, 
`�»ផ�្សព្វផ��យ បý្ច�ក ¡�ស កសិកម្ម, 
'រÉ�វÊ�វ និង 'រប��ញ 
ឥរិWបថ និងចំ?�ះដឹង របស់ 
កសិករអពំី'រ��ើសÑីស ពូជ��ូវ 
និងបý្ច�ក¡�សកសិកម្ម
'រអប់រំ, 'រយល់åើញ 
និង'រអនុវត្ត
ក់ä្ត�ង �យកសិករ

ធនPនសង្គម សកបទ
O
 �ធរ មូល��ន និង -�
ពលរដ្ឋ
'ក�ទ ¼�ហម និង 
គណៈក�ùធិ'រ 
£�ត្ត1�ប់1�ងA�ះមហន្តCយ
WCCs, WCCCs, ¼�ុមជួយ�k របស់ 
�្ត�ី, ¼�ុមស្ម័1�ចិត្ត
¼�ុមសន�្សំó�ក់
អង្គ'រមិនB�នរ��ភិ�ល

'រផ្តល់'រ�ំÚ� និងទំនុកចិត្ត 
ដល់'រចូលរួមរបស់�្ត�ី 
'រ\ើកកម្ពស់សិទ្ធិ អំ�ច, 'រ 
យល់ដឹង និងសមត្ថJពរបស់��្តី
'រ\ើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងលទ្ធJព 
របស់�្ត�ី ក្នុង'រò�ើó�ស់ និង1�ប់1�ង
ធនPននិងក្នុង'រស��ចចិត្ត

កង្វះយន្ត'រ
ក់ä្ត�ងស��ប់'
រប:;�ប	�នឌ័រ និង'រផ្តល់សិទ្ធិ 
អំ�ច
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