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អភិ>លកិច្ចទឹកសK�ប់Fពធន់នឹងM'សNតុ៖ 
លទ្ធផលសិក�AពីQ�ក់មូលSTន និងQ�ក់U�ម�តិ
6វV
9្លើយតបនឹង�រអំµវ<វឲ�្យVន �រÃ្វ�ង យល់�ន់� � ;�Nើរ  

ពីវិធី��លសហគមន៍í�äវអនុវត្ត fើម�្បី ប£្កើនសមត្ថ'ព បន�2ំុ �រ 
7ក់ បញ្ចូលចំ��ះដឹង
Mម មូល78ន និង ចំ��ះ ដឹង  ��ប 
វិទ��?¶្ត� �ក្នុង �រÕ្វើ N�ចក្តី សõ�ចចិត្ត និង អភិ�ល  កិច្ច    
�ន  ó�ស��ûលឲ�្យបõ�ើ+ទិ'ព
Mមមូល78ន  ôះ វិទ��?@ន 
CDRI 
n5ំ២០១៣ �នøប់ អនុវត្ត កម្មវិធី ��វ ��វ រយៈ 
��ល ៣n5ំ tយVន�រចូលរួមពី មូល78ន (Sam and Pech 
2015)។ ក្នុងr�ះ Vន�រសិក�2តូចៗ �ប់ �ក់ទង �5  មួយ N៊�រី 
��ល អនុវត្ត�ើង fើម�្បីពិនិត�្យពី អភិ�ល កិច្ច ទឹក និង 'ព ធន់ �្ន�ក 
សង្គម និង2�កូឡូសុី 
ក្នុង��នរង ទឹក&្លៀង ��ល ¾យ  រង ��ះ  
�ង� �ចំនួន ៣ 
+ងទr្ល�?បគឺ ស្ទឹងជីនិត ស ្ទឹង <��ក់ និង 
ស្ទឹង âធិ៍?ត់ (Sam et al. 2015)។

�រ��ប់��ងទឹក
កម្ពុ� Vនលក្ខណៈគួរកត់សំ�ល់មួយ 
គឺ ;�ភពទឹកសម�្បូរdស់ ����;�ûល��ំង� Mម តំបន់ និង 
��ល (�ý។ ទឹកÂ�ើន��ក ឬតិច��ក �ប¦Àទូ� មួយ   ��ល  
��ង¼យីសហគមន៍ជនបទ និង កសិករ ក្នុងតំបន់ �Â�ើន 

 កម្ពុ� �ពិN�ស
តំបន់+ងទr្ល�?ប។ �រÃ្វ�ង រក 
ដំ�ះ��យជួប�រ លំ�ក  �ះVនប¦À�្ន�កអភិ�លកិច្ច 
�ទÂ�ើន��លផុស¯�ញពី រ�យមិនN្មើ�5 G�ទឹក /�ច¶�ព 
ឧបសគ្គü�្ស�ងៗÖÖំងដល់ �រចូលរួមរបស់ ;��ជន មូល78ន ក្នុង 
�រ��ប់��ងទឹក តួ<ទី  និងទំនួលខុសí�äវ �ន់�5 ក្នុង ចំ�ម 
?@ប័ន រដ្ឋ និងសមត្ថ'ព?@ប័ន
ទន់Ñ�2យ និងVន ធន,ន  
មិន ��ប់¢�ន់។ ?@ន�រណ៍�ន់��ស្មុគ?úញ��មQៀត 
tយ?រសមត្ថ'ពÑ�2យG�;�ព័ន្ធ មនុស�្ស និងធម្ម�តិ ក្នុង�រ 
បន�2ំុ ឲ�្យ�នpឿន�ន់��ល�នឹង �រ��;�ûល+�ស,តុ។ 
ដូ¯្ន�ះ��រសំ�ន់ dស់ ��លí�äវVនអភិ�លកិច្ច
45ក់ 
មូល78ន  ដ៏រឹងVំ គួរឲ�្យទុកចិត្ត និងâរ��ញtយ4មពល។

អត្ថបទr�ះ ស£្ខ�បលទ្ធផលចម�្បងៗG��រãយតk្ល�ពី 
អភិ�ល កិច្ចទឹក
ក្នុង��នរងទឹក&្លៀង�ំង៣  ��ល �ន   សិក�2  
ក្នុង បរិបទ+ចVន�រ��;�ûល+�ស,តុ ដូច�ន;��ើល  
©ើញ
45ក់មូល78ន និង45ក់9�ម �តិ (Sam et al. 2015)។ 
� N�ចក្តីសន្និ78ន អត្ថបទr�ះVនផ្តល់�មតិ�បល់ មួយ ចំនួន 
ស$�ប់ ព��ឹង អភិ�លកិច្ចទឹក ��ល+ចជួយសõ�ចឲ�្យ �ន នូវ 
សន្តិសុខ ទឹក និងក?ង'ពធន់ នឹង+�ស,តុ។

'រW�ើសXីសទីVំងសិក�A និង'រZ�មូលទិន្នន័យ
�រសិក�2r�ះ អនុវត្តក្នុងn5ំ២០១៥ ក្នុង��នរងទឹក&្លៀងចំនួន 

៣ (âធ ិ៍?ត់ ជីនិត និង<��ក់) 
ក្នុង +ងទr្ល�?ប។ ��ន 
រង ទឹក&្លៀង�ំងr�ះ í�äវ�នÎ�ើសយក ពី �ះã¾យរង��ះ 
�ពិN�ស �នឹង,និភ័យ�ប់�ក់ទងនឹង+�ស,តុ ��ល 
បង្ក�ើងtយ �រ��;�ûល+�ស,តុ និង �រអភិវឌ�្ឍ។ 
ទិន្នន័យ   បឋម ;�មូល�នពី ៦សហគមន៍កសិករà�ើ��ស់ទឹក 
(សកបទ) (២សហគមន៍ក្នុង ��នរងទឹក&្លៀង នីមួយៗ) ��លí�äវ 
�ន Î�ើសIីស tយ?រសហគមន៍�ំងôះ  ��ង��ជួប;�ទះ 
ប¦ À  កង្វះទឹក ទឹកជំនន់ Mមរដូវ�ល និងជ=�ះទឹក។ សV �សន៍ 
អ្នកផ ្តល់ព័ត៌Vនគន្លឹះ �នអនុវត្ត�មួយសVជិក និង ;�,ន 
សកបទ នីមួយៗ។ ទិន្នន័យ;�ភពទី២ ទទួល�ន ពី ឯក?រ    
�ល ន��យ រ�យ�រណ៍ ü�្ស�ងៗ  និងឯក?រ ̀ ះពុម្ព 
ផ�2យ    Vន ��ប់។

លទ្ធផលសិក�2បឋម �នទទួល�រប¦§ក់ពី'ពí�ឹមí�äវ 

ក្នុងសិ��?ý45ក់�តិ និង45ក់Ñ�ត្ត ��លVន �រចូលរួមពី 
;��ជនមូល78ន +�®ធរមូល78ន សVជិក សកបទ Ä�ម�ំង 
ទី'5ក់¾រ និង+�®ធរ 45ក់�តិ និង45ក់Ñ�ត្ត។

លទ្ធផលសិក�Aសំ0ន់ៗ
�រ��វ��វr�ះ អនុវត្តMម ��បខ័ណ ��នà�ើ��ស់ក្នុង 

គE�ងអភិ�លកិច្ច;�ព័ន្ធ��នដី ស$�ប់ វិ'គពី 'ពធន់G� 
;�ព័ន្ធ 2�កូឡូសុីនិងសង្គម ��លVនIៀបចំកិច្ចសន ្ទ<ជុំវិញ 
;�,នបទ ៥៖ រៀបIៀបចំ គណr�យ�្យ'ព �រ>�Ê�ក/
លទ្ធ'ព  à�ើ��ស់ លទ្ធ'ពបន�2ុំ និង ទី'5ក់¾រ (Biermann et 
al. 2010)។ លទ្ធផលសិក�2r�ះ ក៏Vន��ងÊ�ក���ុមៗ Mម 
;�,ន បទ �ំងôះ��រ។

រៀបIៀបចំ
រៀបIៀបចំអភិ�លកិច្ច �នpើកមកសិក�2��វ��វ 

tយ ពិនិត�្យ�សំ�ន់pើ លក្ខណៈ�្ន�ក?@ប័ន ��ល Vន � 
+ទិ៍ សំណុំបទបញ្ញត្តិ និងនីតិវិធី VនÊ�ងក្នុងច��ប់ និង �ល 
ន��យ ឬបទ78នសង្គម tយ ��តpើរៀបរបប ស$�ប់ 
តួអង្គរដ្ឋ និងមិន��នរដ្ឋ និងអង្គ�រP�ផ្លូវ�រ។ 
45ក់9�ម 
�តិ ?@ប័នរដ្ឋ ��លVនសមត្ថកិច្ចÂ�ើន�ង���្ន�កអភិ�ល
កិច្ចទឹក គឺ មន ្ទីរធន,នទឹក និងឧតុនិយមÑ�ត្ត (PDOWRAM) 
មន ្ទីរកសិកម្មÑ�ត្ត (PDA) និងគណៈកVúធិ�រ��ប់��ង��ះ 
មហន្តÖយ Ñ�ត្ត (PCDM)។ ក្នងុបរិបទ G��រ��;�ûល+�ស,តុ 
មន ្ទីរ  បរិ?@នÑ�ត្ត (PDE) ក៏fើរតួ<ទីសំ�ន់dស់��រ។ មន្ទីរ 
Ñ�ត្ត �ំងr�ះ ស្ថិត9�មឱãទរបស់��សួង និង គណៈកVúធិ�រ 
45ក់ �តិIៀងៗខ្លួន។
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45ក់មូល78ន �រប£្កើត សហគមន៍កសិករà�ើ��ស់ទឹក 
(សកបទ) �នfើរទន្ទឹម�5នឹង កំª�ទ��ង់ វិមជ�្ឈ�រ និង 
វិសហមជ�្ឈ�រ (D&D) ��លសំ¸ជំរុញ �រ��ប់��ងក្នុង 
មូល78ន ;�កបtយចីរ'ពនូវ  ទឹក/�ច¶�ពស$�ប់V@ស់ដី 
តូចៗ។ សកបទ Vនសិទ្ធិអំdច��ងÊ�កទំនួលខុសí�äវpើ 
�រ ��ប់��ង ទឹក/�ច¶�ព �មួយ�5នឹង មន្ទីរធន,នទឹកÑ�ត្ត 
¬ើយ ?@ប័ន�ំងពីរ í�äវសហ�រ�5ក្នុង�រ���ំ និងដំ�ើរ�រ 
គE�ង /�ច¶�ព។ សកបទ í�äវÖយ�រណ៍ពីសកម្ម'ព និង 
ដំ�ើរ�រលូតýស់ �រ¾ររបស់ខ្លួន �ឲ�្យ មន្ទីរធន,នទឹក 
Ñ�ត្ត ��លក្នុង�នៈ�អ្នក��ប់��ងកំពូល í�äវផ្តល់ជំនួយ �ំö� 
�្ន�ក   ប¯្ច�កQ�ស។ ចំណុចសំ�ន់មួយQៀតគឺ Vន�រអA្ជើញ 
;� � ជន  មូល78ន  ឲ�្យចូលរួមក្នុង�រ សõ�ចចិត្តស្តីពី�រ��ប់��ង 
ទឹក។ +�®ធរឃុំ ក៏ចូលរួម ក្នុងអភិ�លកិច្ចទឹក
45ក់មូល 78ន 
��រ tយVន សVជិក��ុម;�ឹក�2ឃុំV5ក់ ឬÂ�ើន<ក់ ស្ថិត ក្នុង 
គណៈកVúធិ�រ សកបទ ឬចូលរួមtះ��យ ប¦Àü�្ស�ងៗ �ក់ 
ទង  នឹងទឹក។ សហគមន៍កសិករà�ើ��ស់ទឹក  í�äវÖយ�រណ៍ ពី 
ដំ�ើរ�រ លូតýស់ �រ¾រ និងសកម្ម'ព របស់ខ្លួន �ឲ�្យ��ឃុំ 
Iៀងៗខ្លួន។

ក្នុងចំ�មវិស័យ�ប់µក់ព័ន្ធនឹង�រ��ប់��ងទឹក 'រកិច្ច 
របស់ មន្ទីរកសិកម្មÑ�ត្ត ក្នុង�រប£្កើនផលិតកម្ម កសិកម្ម Vន�រ 
/�ច¶�ព í�äវផ�2រ'§ប់7ច់�ត�នឹងប¦À សន្តិសុខ ទឹក។ 
គណៈកVúធិ�រ��ប់��ង ��ះមហន្តÖយÑ�ត្ត ��ល ទទួល ខុស 
í�äវ   pើ � រផ្តល់ជំនួយសD÷�ះ
��លVន��ះ មហន្តÖយ និង  
ផ្តល់ ជំនួយ�ំö��្ន�កប¯្ច�កQ�ស ក្នុង �រÕ្វើ ��ន�រ    �ត់ បន្ថយ   
,និភ័យVន��ះមហន្តÖយ
45ក់ឃុំôះ ��ងចូល រួម �    
សំ�ន់ ក្នុង�រ��ប់��ងមហន្តÖយ �ក់ទង  នឹង  ទឹក និង , និភ័យ  
Vនទឹកជំនន់ និង��ះ Öំងស្ងួត។ មន្ទីរ បរិ?@ន   Ñ�ត្ត � អ្នក  µក់ 
ព័ន្ធ មួយ��រ  �ះVនសមត្ថកិច្ច��ប់��ង ,និភ័យ  Vន ផល 
ប៉ះ  µល់  ពី�រ��;�ûល+�ស,តុ។ មន្ទីរបរិ?@នÑ�ត្ត អនុវត្ត 
សកម្ម'ព  បន�2ំុ និងស$�ល ផលប៉ះµល់ 
ក្នុង មូល78ន។ 
គE�ង ü�្ស�ងៗ��ល��តpើ  �រ��ប់��ងទឹក
ក្នុង បរិបទ G� 
�រ ��;�ûល +�ស,តុ �នជំរុញឲ�្យVនកិច្ច;�ឹង��ងtយ 
Vន   �រ ស��បស��ûល �5 និងព��ឹងតំណ'§ប់រãង ?@ប័ន  �ំង 
r�ះ។ ¿ះ¼៉ងr�ះក្តី សមត្ថ'ព ?@ប័ន និង ប¯្ច�កQ�ស Vន 
ក��ិត និងកង្វះលទ្ធ'ព9្លើយតប ឲ�្យ�ន pឿន��ប់¢�ន់ �នឹង 
ត��äវ �រ និងប¦À�ទ
Mមមូល78ន គឺ� ប¦À;�ឈម ដ៏ 
ចម�្បង   ក្នុង�រ ��ប់��ង ធន,នទឹក។

�រវិ'គពីកំª�ទ��ង់ D&D ��លក្នុងôះ +�®ធរ 45ក់ 
9�ម �តិ  í�äវប£្កើត��ន�រអភិវឌ�្ឍIៀងៗខ្លួន ស$�ប់ 7ក់ 
បញ្ចូល  �ក្នុង��ន�រ45ក់�តិ �នប¾Àញ4 D&D Vន 
ដំ�ើរ �រ យឺត�ង�ររំពឹងទុក (MOE 2012)។ ដំ�ើរ �រ 
��ប  ផ្លូវ�រ��កr�ះ Öំងស្ទះដល់�រ7ក់បញ្ចូលគំនិតü�្ស�ងៗpើ  
�រ បន�2ំុ នឹង �រ��;�ûល +�ស,តុ �ក្នុង�រ��ប់��ង និង 
អភិវឌ�្ឍធន,នទឹក (MOE 2012)។ ក្នុង��លដំdល�5r�ះ 
កង្វះ  ឯកÖជ�្យ'ព�្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ 'ព7ច់tយដុំ�្ន�ក?@ប័ន និង  
កង្វះធន,នមនុស�្ស �នÖំងស្ទះដល់ �របន�្សុី�5 រãង ��បខ័ណ� 

?@ប័ន �មួយនឹង�រប£្កើនសមត្ថ'ពfើម�្បី ក?ង 'ព ធន់។ 
ម��៉ងQៀត វិនិ�គ �រក?ង'ពធន់ និងគំនិតផ្តួច ü្តើម  pើក 
កម្ពស់�រយល់ដឹង ��ង;�មូលផ្តុំ
45ក់�តិ ��ល <ំ ឲ�្យ Vន 
កង្វះសមត្ថ'ពÂ�ើន 
45ក់9�ម�តិ ក្នុង ôះ Vន �ំង 
សមត្ថ'ព និង�រយល់ដឹងពី ?@ប័នផង។

គណr�យ�្យ'ព
គណr�យ�្យ'ព សំ¸pើ "ទំនួលខុសí�äវG�'គីមួយក្នុង�រ

à�ើ��ស់សិទ្ធិអំdចរបស់ខ្លួន �pើ 'គីV�ងQៀត" (Chheat 
et al. 2011, 13)។ <បច្ចបុ�្បន្ន យន្ត�រគណr�យ�្យ'ព?,រណៈ 

ទន់Ñ�2យ
�ើយ ក្នុងរដ្ឋអំdច45ក់�តិ និង45ក់ 
មូល78ន។ ទំ<ក់ទំនងពីpើចុះ9�ម 
Vន Â�ើនpើសលុប 
¬ើយãÖÖំងដល់លទ្ធ'ព�នà�ើ��ស់ព័ត៌Vនគួរឲ�្យ+ឿ�ក់ និង   
?@ប័នផ្លូវ�រ។ ដូ¯្ន�ះ í�äវVន�រយកចិត្តទុក7ក់�ន់ត��ំង 
� pើ �រó�លំអទំ<ក់ទំនង និងអន្តរកម្ម Mមj�្ស�ü្ត�ក (UNDP 
2013)។ 
45ក់9�ម�តិ ¿ះបីVន កំហិត �Â�ើនក្តី 
ក៏�រចូលរួម និងគណr�យ�្យ'ព +ច�ើល©ើញច��ស់ 
Mមរយៈ��ប បទ ��ល+�®ធរមូល78ន 9្លើយតប�នឹង ត��äវ�រ 
ក្នុង  មូល78ន និង  ជំរុញ ឲ�្យ ;��ជនមូល78ន ចូលរួមក្នុងដំ�ើរ�រ 
Õ្វើ��ន�រ វិនិ�គ និងអភិវឌ�្ឍន៍ឃុំ។

ក្នុង�រ;�ជុំកំណត់+ទិ'ពក្នុងភូមិ Vន�រ?កសួរ ;��ជន
មូល78នពីគំនិតរបស់�ត់pើ +ទិ'ពG� �រអភិវឌ�្ឍក្នងុមូល78ន 
��ល �ប់�ក់ទងសឹង��Öល់pើក�នឹង ¬�78រច<សម្ព័ន្ធ 
រូបវន្ត ដូច� ផ្លូវថ្នល់ ;�Ðយ/�ច¶�ព និងសំណង់ ��ប់ ��ង     
ទឹកជំនន់ �fើម។ គE�ង�ំងr�ះí�äវ�នកំណត់ +ទិ'ព 
និង ចុះក្នុង ��ន�រអភិវឌ�្ឍន៍ឃុំ ប៉ុ¥្ត� N�ចក្តីសõ�ច ផ្តល់ 
មូលនិធិ ឲ�្យគE�ងdមួយ í�äវÕ្វើ�ើង
ក្នុង សិ��?ý 
សVហរណកម្ម 45ក់¶�ុក;�øំn5ំ ��ល
��លôះ ��ន�រ 
អភិវឌ�្ឍន៍ ឃុំ í�äវយក� បូក បញ្ចូល�មួយ��ន�ររបស់មន្ទីរ 
ជំ<ញ<<។ ប<²ប់មក NGOs d��លVនចំdប់+រម្មណ៍ 
គឺ +ច Î�ើសយកគE�ងខ្លះfើម�្បីផ្តល់ជំនួយö�ö�ង់។ tយ?រ  
កង្វះហិរញ្ញវត្ថុ សំ�ើពី45ក់មូល78ន មិន+ចបំ��ញ �ន 
�ំង អស់Q�។ ត��äវ�ររបស់ សកបទ ក៏ទទួល�នច�្លើយតប 
Vនកំហិត ដូច�5 ប៉ុ¥្ត��រជួប;�ជុំ �Qៀង�ត់ �ន6ុំងឲ�្យVន 
ទំ<ក់ទំនង ចុះ �ើង;�កបtយ;�សិទ្ធ'ព រãងគណៈកម្ម�រ 
��ប់��ង � មួយ  នឹង សVជិក សកបទ ។

កង្វះ'ពស$�ប់��ប់�5 និងលំហូរព័ត៌Vនយឺត �នÖំងស ្ទះ 
ដល់ តV�'ព។ ប¦Àr�ះជះឥទ្ធិពល 'គÂ�ើន�pើតួអង្គ45ក់ 
មូល78ន និង45ក់9�ម�តិ Õ្វើឲ�្យពួក��ចូលរួម�នតិច
ក្នុង 
អភិ�លកិច្ចទឹក �របន�2ំុ និង�រ�ត់បន្ថយផលប ៉ះµល់G��រ 
��;�ûល+�ស,តុ។ ព័ត៌Vនស្តីពី +�ស,តុ និងទឹក 
�ពិN�ស   អំពីច�្លើយតប�្ន�កបន�2ំុ បរិVណទឹក��លVន 
ស$�ប់ �� ន រង ទឹក&្លៀងនីមួយៗ និង�រ à�ើ ម៉ូ��ល�៉ន់?úនពី 
ចំនួន ទឹក 
 សល់ឬខ្វះ �ង+�®ធរ45ក់មូល78ន និង45ក់ 
9�ម�តិ 
 មិន �ន់Vន ឬមិន�ន់¯�ះà�ើQ�។
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៦

�រ>�Ê�ក និងលទ្ធ'ពà�ើ��ស់
�រ>�Ê�ក និងលទ្ធ'ពà�ើ��ស់ធន,ន សំ�ន់ៗ (រូបវន្ត  

ធម្ម�តិ សង្គម មនុស�្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ) fើម�្បីpើក  កម្ពស់   �រ  
��ប់��ងទឹក និងទប់ទល់នឹង�រ��;�ûល +�ស ,តុ ãVន   
លក្ខណៈមិនN្មើ�5 ��លÕ្វើឲ�្យ យឺត ¼៉វ ឬ �ំង ដល់ �រ 
?កល�្បង និងគំនិត��បថ្មី ស$�ប់ �រ   ក?ង   សមត្ថ 'ព  បន�2ំុ 
និង 'ពធន់។ តួ¼៉ង គE�ង /�ច ¶�ព  ��ល +ច ជួយ  �ត់ 
បន្ថយ ឥទ្ធិពលទឹកជំនន់ និង ��ះ Öំង  ស្ងួត មិន�ន់ដំ�ើរ �រ  
�ន  ��ញកV�ំងQ�  �ះ Vន  �រ  រច< Iៀបចំ មិន  សូវ  ល្អ ��ន ��ប  
ដណ្ណប់ តូច និងផ្តល់ទឹក /�ច ¶�ព មិន �ន N្មើ 'ព �5។ ធន ,ន   
ធម្ម�តិ រួម�ំង ទឹក និង ,តុ ចូល កសិកម្ម 
 Vន កំហិត ��ំង 
និងផ្តល់ លទ្ធ'ព ឲ�្យ à�ើ ��ស់ មិន  �ន N្មើ�5។ � ចំណុច វិជ្ជVន 
��ុម  សន�្សំ ��ក់ 
 មូល  78ន និងបd្ខញ មូល78ន �ន ជួយ  
;��ជន  ក្នុង�រ ទប់ ទល់  នឹង ទឹក ជំនន់ និង ��ះ Öំងស្ងួត Ä�ម �ំង  
ក?ង ��ន�រ  ?�រ   ជីវ'ព ខ្លួន �ើង វិញ។ ¿ះ បី Vន វិ?ល'ព 
តូច ក៏ tយ ក៏  ?@ប័ន ផ្លូវ�រ និង P� ផ្លូវ �រ  ��បr�ះ 
Mម 
មូល78ន +ច រួម   ចំª�ក �នÂ�ើន ក្នុង កិច្ច;�ឹង ��ង fើម�្បីបន�2ំុ 
ខ្លួន។ ធន,ន មនុស�្ស និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ Vន  កំហិត��រ ប៉ុ¥្ត�កំពុង រីក 
លូត ýស់  tយ  ?រ កំ�ើន ចំdប់ +រម្មណ៍ pើ ប¦À ��;�ûល 
+�ស ,តុ។

លទ្ធ'ពបន�2ំុ
�រវិ'គពីលទ្ធ'ពបន�2ំុG�អភិ�លកិច្ចទឹក ;�មូល ផ្តុំpើ  

'ព    បត់��នG���បខ័ណ�?@ប័ន និង សមត្ថ'ព   ?@ប័ន ក្នុង  �រ 
Iៀន  សូí�។ �ំងទី'5ក់¾រ និង រៀប Iៀបចំ Vន លក្ខណៈ រឹង 
កំÄ�ឹស  
ចំâះមុខ �រ��;�ûល +�ស,តុ '�មៗ។ វិធី?¶្ត�  
ពី pើ ចុះ9�ម និងកង្វះធន,នសំ�ន់ៗ � មូល ¬�តុ  ចម�្បង  G� 
'ព  មិន+ចបត់��ន�នរបស់?@ប័ន។ ក្នុង r�ះ �រ��ំ�ើល 
និង ãយតk្ល� +ច�ឧ�ហរណ៍ ដ៏ល្អបំផុត មួយ។ tយ ?រ 
ឧបសគ្គ �្ន�កប¯្ច�កQ�ស និងហិរញ្ញវត្ថុôះ �រ ��ំ �ើល និងãយ 
តk្ល�Vនអនុវត្ត ��
 45ក់�តិប៉ុ��ះ ថ្វីើ Vន ចុះ  
 ក្នុង 
��ន�រ  ��ប់��ង��ះមហន្តÖយរបស់ឃុំក្តី ¬ើយ ប¦À  r�ះ 
<ំឲ�្យ កិច្ច ;�ឹង��ងIៀបចំ?@ប័នfើម�្បីជំរុញ'ពធន់ និង �រ បន�2ំុ  
ទូ�ំង;�Q�ស í�äវរឹង�ំង មិន+ចបត់��ន�ន។

លទ្ធ'ពIៀនសូí� ��;�ûលខុស�5��ំងក្នុងចំ�មអង្គ�រ 
ü�្ស�ងៗ៖ អង្គ�រd�នចូលរួម�ន់��Â�ើន ក្នុង �រ¾រ  ស$�ល 
ឥទ្ធិពលG��រ��;�ûល+�ស,តុ អង្គ�រôះក៏�ន់ �� យល់  
ដឹង  Â�ើន ពីប¦À �ទ ក្នុង �របន�2ំុ  និង �រអភិវឌ�្ឍជំ<ញfើម�្បី ទប់ 
ទល់  នឹងឥទ្ធិពល�ំងôះ។ រដ្ឋអំdច45ក់9�ម�តិ ក៏ ដូច�  
អង្គ�រសង្គម សុីវិល �នយល់ដឹងÂ�ើនdស់ពី �រ��;�ûល 
+�ស,តុ រីឯ+�®ធរមូល78ន ក៏�ន Iៀនសូí� ពី��ះ 
មហន្តÖយ និង?@ន'ព<< ��លពួក��í�äវជួប;�ទះ��រ។ 
កិច្ច ;�ឹង��ងព��ឹង អភិ�លកិច្ច;�ព័ន្ធសង្គម-2�កូឡូសុី ��ល 
Vន  លក្ខណៈបត់��នល្អ �ម�រឲ�្យVនកM��Â�ើន �ពិN�ស  
ព័ត៌Vន ¾យរក�នស្តីពី+�ស,តុ និង,តុ+�ស ¬ើយនិង 
ធន,ន មនុស�្ស ប¯្ច�កQ�ស និងហិរញ្ញវត្ថុ��ប់¢�ន់។

ទី'5ក់¾រ
ទី'5ក់¾រក្នងុ�រសិក�2r�ះ សំ¸ដល់?@ប័នមិន��នរដ្ឋ��ល   

Õ្វើ�រ ក្នុង�្ន�កអភិ�លកិច្ច និង�រ��;�ûល +�ស ,តុ។ តួអង្គ 
មិន��នរដ្ឋ Vន�+ទ ិ៍ សង្គមសុីវិល វិស័យ ឯក ជន មជ�្ឈ78ន 
សិក�2អប់រំ មជ�្ឈមណ�ល��វ��វ និងសVគម ផ្លូវ�រ  និង P� 
ផ្លូវ�រ។ តួអង្គ�ំងr�ះ Vន;�សិទ្ធ'ពក្នុង�រព��ឹង  'ព ធន់  

មូល78ន Mមរយៈជំនួយö�ö�ង់ ដូច� N�ã ផ�្សព្វផ�2យ  
ប¯្ច�ក Q�សកសិកម្ម �រpើកកម្ពស់ �រយល់ដឹង ពី យុទ្ធ?¶្ត� 
និង  វិធី?¶្ត�បន�2ំុនឹង+�ស,តុ �ពិN�សស$�ប់វិស័យទឹក 
និង កសិកម្ម �រ?�រ�ើងវិញ និង�រក?ងសំណង់ /�ច¶�ព  
និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក�5តតូច ពិពិធកម្មរៀបចិញ្ចឹមជីវិត និង�រ ប£្កើត 
អង្គ�រP�ផ្លូវ�រ
មូល78ន ដូច� ��ុមសន�្សំ��ក់ ធ<�រ 
¶�ូវ និង��ុមផលិតករ ប¥្ល�និងសត្វចិញ្ចឹម។ ��ុម�ំងr�ះ fើរ 
តួ<ទី សំ�ន់dស់ក្នុង�រជួយ;��ជនទប់ទល់ និង£ើប �ើង 
វិញ  ពី��ះមហន្តÖយ<<។ តួអង្គមនុស�្សធម៌ដE�Qៀត ដូច� 
��ុម?ស<�fើម fើរតួ<ទីដ៏សំ�ន់ ក្នុង�រជួយសហគមន៍ 
មូល78ន ទប់ទល់នឹងសV0ធ និងវិសមរូប+�ស,តុ Mមរយៈ 
�រ Iៀបច ំឲ�្យVន កិច្ច;�ឹង��ងសD÷�ះប<²ន់ 
��លVន 
��ះ  មហន្តÖយ និង�រផ្តល់អំ�យ���ក់ និង1�ឿង   
ផ្គត់ផ្គង់  <<។ �រចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុង�រ��ប់��ង  ទឹក 
ក៏ �ន់ ��  សំ�ន់�ើង��រ  ស$�ប់ �រÕ្វើ កសិកម្ម tយà�ើ;�ព័ន្ធ 
/�ច ¶�ព។

សង្គមសុីវិលfើរតួ<ទីសំ�ន់dស់ ក្នុង�របន�2ំុនឹង  �រ  
�� ;�ûល  +�ស,តុ និងអភិ�លកិច្ចទឹក tយ Vន  អង្គ�រ  
�Â�ើនកំពុងជួយö�ö�ង់ផ្តល់គំនិត��បថ្មី
 មូល 78ន។ ប៉ុ¥្ត� 
�រ  រួម ចំª�ករបស់ សង្គមសុីវិល ក្នុង�រជំរុញ 'ព ធន់  រយៈ 
��ល    Ó�ង í�äវជួបប¦À;�ឈម�Â�ើន ក្នុង ôះ ប¦À ចម�្បង 
��    +ច  � �រ´ន �ö�ö�ង់ខ្លួនឯងឲ�្យVនចីរ'ព  
��ល 
ចប់   ជំនួយ។ ពិត¬ើយ រៀបãរៈ និងវដ្តខ្លីៗ G��រ ផ្តល់ មូលនិធិ  
របស់ V@ស់ជំនួយ +ចÖÖំងដល់ច�្លើយតបü�្ស�ងៗ �្ន�ក  បន�2ំុ 
��ល Vន;�សិទ្ធ'ព និង+ចព��ឹង tយ ខ្លួនឯង �ន។ ប¦À 
;�ឈម�្ន�កចីរ'ព �ន់��ធ្ងន់ធ ្ងរ�ើង tយ ?រ  ��អន្ត Ö គមន ៍   
ទប់ទល់នឹង �រ��;�ûល+�ស,តុ មិន Vន   �រ  ស��ប ស��ûល 
ល្អ និងVនលក្ខណៈរដិបរដុប (UNDP 2013)។ កM� +ច ជួយ 
ឲ�្យ+�®ធរមូល78ន NGOs និង សហគមន៍ សហ �រ     � 5 ល្អ និង 
រក�2 �ននូវសមត្ថ'ពបន�2ំុ និងកិច្ច ;�ឹង��ង ព��ឹង 'ព ធន់ 
រួមVន បd្ខញមូល78ន រៀបIៀបចំ ?@ប័ន ផ្លូវ �រ  និង មិន 
ផ្លូវ�រ �រផ្តល់សិទ្ធិអំdចឲ�្យសហគមន៍ និង��ន �រ  �ត់ បន្ថយ 
,និភ័យ  និង��ះមហន្តÖយ��លគិតគូរដល់ �រ ពិត �ក់ Ã្ត�ង  
�ំង Ðយ (ឧ�ហរណ៍ ឧបសគ្គ�្ន�ក?@ប័ន ហិរញ្ញវត្ថុ និង 
សមត្ថ'ព)។

អភិ�លកិច្ចទឹក និង�របន�2ំុនឹង�រ��;�ûល +�ស ,តុ 
�ម �រឲ�្យVនកិច្ចសហ�រជិតស្និទ្ធ និងរឹងVំ រãងរដ្ឋ អំdច 
45ក់ �តិ នឹង45ក់9�ម�តិ។ ប ៉ុ¥្ត�¿ះបី�វិធី?¶្ត� របស់ 
ពួក  ��  Vនលក្ខណៈ ¶�ប�5 ក៏tយ ក៏កម្មវិធីរបស់ពួក�� មនិ  
�ន  ផ្តុំក   V�ំង�5 ដល ់ ក� � ិតម ួយ�� លÕ្វើឲ�្យវិ,ន�រអនុវត្ត   �ល 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី២០ េលខ២ ែខមិថុ� ��ំ២០១៦

ន��យ 
45ក់9�ម�តិ និង45ក់មូល78ន +ចអនុវត្ត � 
�ន ¼៉ងរលូនôះQ�។ មូល¬�តុមួយG� ប¦À;�ឈម ក្នុង �រ 
រួម បញ្ចូល�5r�ះ គឺ�រអនុវត្ត D&D យឺត�ង��ន�រ៖ 'ព ÖH�ក 
ក្នុង  �រ ü្ទ�រថវិ� និង សិទ្ធិអំdច�ឲ�្យ45ក់9�ម�តិ ��លÕ្វើ 
ឲ�្យ  សិទ្ធិអំdចក្នុង�រសõ�ចចិត្ត;�មូលផ្តុំ��
45ក់�តិ។

វិធីBើកកម្ពស់អភិ>លកិច្ចទឹក \ើម�្បីសន្តិសុខ 
ទឹក និងFពធន់នឹងM'សNត៖ុ 
ម^�(>យ  _`ះ Hមុខ

�រãយតk្ល�r�ះ ពិនិត�្យពីអភិ�លកិច្ចទឹក Mមរយៈ ��បខ័ណ�  
��ប់��ងVន'ពបត់��ន ៥ជំ,ន ៖ រៀបIៀបចំ ?@ប័ន 
គណr�យ�្យ'ពនិងតV�'ព �រ>�Ê�កនិងលទ្ធ'ព à�ើ ��ស់  
ធន,នសំ�ន់ៗ លទ្ធ'ពបន�2ំុ និងទី'5ក់¾រ P�  ព ី   ?@ប័នរដ្ឋ។ 
ជំ,ននីមួយៗ Vនប¦À;�ឈម និង ឱ�ស   ល្អ Iៀងៗខ្លួន ប៉ុ¥្ត�  
V ន�រ�ប់µក់ព័ន្ធ�5។ Vន ចំណុច   � Â�ើន +ច ó�លំអ �ើង   
Qៀត fើម�្បីជួយö�ö�ង់ ដល់   អភិ�លកិច្ច  ទឹក  និង �រ បន�2ំុ  �ន់ 
�  � ;�Nើរ�នឹង �រ �� ;�ûល   +�ស,តុ។ ¿ះ បី  V   ន   ឧបសគ្គ 
�្ន�ក  ?@ប័ន ប¯្ច�ក Q�ស និងហិរញ្ញវត្ថុក៏tយ ក៏ ឱ�ស   ល្អ និង 
ដំ�ះ ��យ ក្នុង �រ ��ប់��ង fើម�្បីpើក កម្ពស់  សន្តិសុខ ទឹក 
និង 'ព បន�2ំុ នឹង  +�ស,តុ �ន �ក់ �ញ ជំនួយ  ö�ö�ង់  �្ន�ក  
ហិរញ្ញវត្ថុ និង ប¯្ច�ក Q�ស  ¼៉ង Â�ើន ពី ជុំវិញ ពិភព �ក។ �ង 
9�ម r�ះ � មតិ �បល់ មួយ ចំនួន ស្តីពី វិ,ន�រ ��ល   +ច ជួយ 
ព��ឹង រៀបIៀបចំ �រ  ��ប់��ង ទឹក 
  កម្ពុ� fើម�្បី  សõ�ច �ន 
នូវ  អភិ�លកិច្ច ទឹក Vន 'ព បន�2ំុល្អ និង 'ព ធន់  នឹង �រ ��;�ûល  
+�ស,តុ។
• ត��ង់ទិស�រក?ងសមត្ថ'ព និង�រព��ឹង?@បន័ ឲ�្យ 

ã  ឆ្លុះប¦@ំងពី+ទិ'ពរបស់រដ្ឋអំdច 45ក់9�ម�តិ និង 
សហគមន៍មូល78ន tយVន�រគិតគូរពី ចំ��ះដឹងនិង 
ជំ<ញ ក្នុងមូល78ន និង�រ7ក់បញ្ចូលនូវ;��ជន��លVន
?@ន'ព ខុសៗ�5។

• ទទួល?÷ល់ពីតួ<ទីរបស់ NGOs ?@ប័នP�ផ្លូវ�រ ��ុម 
និងបd្ខញü�្ស�ងៗក្នុងមូល78ន (ឧ�ហរណ៍ ទី'5ក់¾រ 
P�ពី ?@ប័នរដ្ឋ) ក្នុង�រស$�លផលប ៉ះµល់ពី +�ស,តុ 
fើម�្បីó�លំអ ;�សិទ្ធ'ពG� អន្តÖគមន�៍្ន�កទឹក និង�រ បន�2ំុ 
Mម��ន�រ។

• ពr្លឿនដំ�ើរ�រ D&D �ពិN�ស �រü ្ទ�រមុខ¾រ និង 
ធន,ន fើម�្បីជួយö�ö�ង់ និងផ្តល់សិទ្ធិអំdច ដល់ 
រដ្ឋអំdច45ក់9�ម�តិ និង សកបទ។

• 7ក ់បញ្ចូលវិ,ន�របន�2ំុនឹង�រ��;�ûល+�ស ,តុ និង   
�ត់បន្ថយ ��ះមហន្តÖយ �មួយ នឹង �រព��ឹង �រ 
��ប់��ងធន,នទឹក fើម�្បី pើកកម្ពស់ សមត្ថ'ព បន�2ំុ និង 
�ត់បន្ថយ   'ព¾យរង��ះ។

• Õ្វើឲ�្យរលូនល្អនូវ �រtះដូរនិងលំហូរព័ត៌VនtយN�រី និង  
ó�ស��ûលរច<សម្ព័ន្ធ?@ប័ន  fើម�្បី pើក កម្ពស់ �រ  Iៀនសូí� 
Vនលក្ខណៈបន�2ំុល្អ ��ល +ចជួយ ផ្តល ់ព័ត៌Vន ដល់ �រ  
ក?ង �លន��យ �រÕ្វើ��ន�រ �រ�ត់ បន្ថយ 

,និភ័យ និង�រIៀបចំខ្លួនស$�ប់ ករណីប<²ន់។
• ជំរុញកិច្ចសន្ទ<ចុះ�ើង fើម�្បីpើកកម្ពស់គណr�យ�្យ'ព 

និង តV�'ព ក៏ដូច� �រ��¶�័យ�ក់ទង Mមj�្ស�បញ�្ឈរ និង 
j�្ស�ü្ត�ក fើម�្បីឲ�្យVន�រស��បស��ûល�ន់��;�Nើររãង 
មន្ទីរ ��សួងរដ្ឋ��ល µក់ព័ន្ធ នឹងទឹក �រ��;�ûល+�ស,តុ 
និង �រ��ប់��ងមហន្តÖយ។

• pើកកម្ពស់លទ្ធ'ពN្មើ�5 ក្នុង�រ�នà�ើ��ស់ធន,ន 
សំ�ន់ៗ tយ��ត�ពិN�សpើ ;��ជន ខ្វះ�ត សិទ្ធិ 
អំdច។

• ស��ûលដល់លទ្ធ'ពទទួល�នព័ត៌Vនសំ�ន់ៗ ស្តីពី 
បរិVណ  ទឹក��លVន និងច�្លើយតប �្ន�កបន�2ំុ  ស$�ប់ 
;��ជន សហគមន៍ និង+�®ធរមូល78ន។
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