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MAFF  É�សួងកសិកម្ម រុ�êL�Eញ់ និង �̂�ទ (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)
MOWRAM  É�សួងធនaនទឹក និងឧតុនិយម (Ministry of Water Resource and Meteorology)
NCDD   គណៈកEoធិ�រ�តិស��ប់�រj�ប់j�ងវិមជ�្ឈ�រ និងវិសហមជ�្ឈ�រ 
  (National Committee for the Management of Decentralisation and De-concentration)
NGO  អង្គ�រមិន¢�នរ��ភិDល (Non Government Organisation)
O&M   ដំWើរ�រ និង�រÐ�gំ (Operation and Maintenance)
PDAFF   មន្ទីរកសិកម្ម រុ�êL�Eញ់ និង^��ទ 
  (Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries)
PDOWRAM  មន្ទរីធនaនទឹក និងឧតុនិយម (Provincial Department of Water Resource and Meteorology)
PIMD   �រj�ប់j�ងa?�e�្តNយEន�រចូលរួម និងកិច្ចអភិវឌ�្ឍន៍ 
  (Participatory Irrigation Management and Development)
RGC   ?ជរ��ភិDលកម្ពុ� (Royal Government of Cambodia)
SCIRIP  គ��ងú���រច�សម្ព័ន្ធជនបទនិងa?�e្ត� ស្ទឹងជីនិត 
  (Stung Chinit Irrigation and Rural Infrastructure Project)
UNCED  សន្និសីទសហL���តិស្តីពីបរិ��ន និង�រអភិវឌ�្ឍ 
  (United Nations Conference on Environment and Development)
WCD  គណៈកម្ម�រទំនប់àរីអគ្គិសនីពិភពbក (World Commission on Dams)
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g�ចក្តី�្ល�ងអំណរគុណ

É�ុមអ្នកនិពន្ធ សូមអរគុណk៉ង+�ល��ដល់�ររួមចំK�ក និងnំÛ�ពីសំ'ក់ម	្ត�ីដូច
ង��មq�លDន
ជួយឲ�្យ�រសិក�V^�ះrចអនុវត្ត�Dន។

�បឋម �ើងខ្ញុំសូមÐ្ល�ងអំណរគុណដល់រ��ភិDលអូe�្តាលី ចំÊះជំនួយnំÛ�B្ន�កប�្ច�កM�ស និងហិរញ ្ញវត្ថុដ៏ 
សំ
ន់ ផ្តល់Rមរយៈ AusAID ចំÊះ កម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍សមត្ថ�ព*�វ+�វ និងj�ប់j�ងធនaនទឹក (WRMRCDP) 
q�លEនវិទ�"��ន CDRI �`�គូ។ �ើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងq�រដល់ ទី�ëក់ðរសហL�តិបត្តិ�រអភិវឌ�្ឍន៍អន្តរ�តិ 
ស៊ុយ��ត (Sida) និងÉ�សួងអភិវឌ�្ឍន៍អន្តរ�តិអង់�្ល�ស (DFID) ចំÊះ�រផ្តល់ហិរញ្ញប�្បgនដល់ កម្មវិធីអភិDល 
កិច្ច Rម��បL��ធិប��យ�្យ និងកំK�ទu�ង់វិស័យ�aរណៈ របស់ CDRI។ ជំនួយnំÛ�ដ៏សប�្បុរសរបស់��ប័នgំង
បី Dន�ុំងឲ�្យ�រសិក�V^�ះrចអនុវត្ត�DនL�កបNយ�គជ័យ។

� ើងខ្ញុំសូមសំq�ង�រដឹងគុណដល់bកបណ�ិត \��� សÄុ�ម bក�e�្តា�រ�្យ Joakim Ojendal និង 
bកe�ីបណ�ិត Rebecca F. Catalla q�លDនផ្តល់�Cបល់ និងអនុ�សន៍ដ៏EនL�Cជន៍ដល់�រសិក�V^�ះ។ 
L�សិនFើnoន�ររួមចំK�កgំង^�ះM� លទ្ធផលដូចEនãៀប?ប់ក្នុងអត្ថបទ^�ះ ក៏មិនDនរ ឹងបុឹងដូ�្ន�ះq�រ។

� ើងខ្ញុំសូមសំq�ង�រដឹងគុណk៉ង+�ល�� ដល់សហÅ�វិក�វិទ�"��ន CDRI និង�Rម ��ប័ន 
���ើនMៀត។ Nយ��ក� CDRI �ើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់bកបណ�ិត កុយ ?៉ bក អ៊ូ សុីវហួច និង bក  
គឹម ស ួ q�លDនជួយសu�បសu�ÀលដំWើរ�រãៀបចំ និងផ�្សព្វផ�Vយអត្ថបទ^�ះ។ �ើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ bក  
រស់ Dនសុខ ចំÊះ�រចុះ*�វ+�វដល់កè្ល�ង bក អ៊ូច ឈួង និង bកe�ី ឈឹម រម�្យមុនី ស��ប់ជំនួយ�ររដ្ឋDល  
និងbកe�ី Susan Watkins ចំÊះ�រផ្តល់Cបល់ជួយ¿�លំអអត្ថបទឲ�្យEនលក្ខណៈðយe�ួល ស��ប់  
អ្នកrន។ �ើងខ្ញុំសូមអរគុណ�ពន្លឹកដល់�រnំÛ� និង�រយកចិត្តទុក�ក់របស់ bក Larry Strange 
�យក L�តិបត្តិp� CDRI និង bក អឹុង ��នលី �យកB្ន�កL�តិបត្តិ�រp� CDRI។ ចំÊះ��ប័ន
ង��វិញ 
�ើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ bក �ន់ សុី'ត ម	្ត�ីÉ�សួងធនaនទឹកនិងឧតុនិយម (MOWRAM) និង bក  
ម៉ក់ Åឿន ម	្ត�ីÉ�សួងកសិកម្ម រុ�êL�Eញ់ និង �̂�ទ (MAFF) ចំÊះ�រជួយnំÛ�B្ន�កប�្ច�កM�ស។ �ើង សូម 
អរគុណ �ពិÅ�សដល់bក នង nមនី p�É�សួងធនaនទឹកនិងឧតុនិយម និង bក �ល E៉នី p�É�សួងកសិកម្ម 
រុ�êL�Eញ់ និង^��ទ q�ល Dន ជួយសu�បសu�Àលដល់�រចុះ*�វ+�វដល់កè្ល�ង។

�រសិក�V^�ះrចស �ច�Dន ក ៏Nយ�រEនកិច្ចសហL�តិបត្តិ�រ និង�រnំÛ�ពីសំ'ក់អ្នក!្លើយ 
សEæសន៍ gំងអស់ q�លDនû�ករំ#�ក�រយល់ដឹងដ៏Eនត$្ល�អំពី��ន�ព�មូល��ន។ អ្នកដឹក�ំសហគមន៍ 
កសិករ ô�ើõ�ស់ទឹក L��កសិករ ម	្ត�ីមកពីមន្ទីរÄ�ត្ត�� É�ុមL�ឹក�Vឃុំ (É�ឃ) និង��ភូមិ�Rមតំបន់L�ព័ន្ធ 
a?�e្ត�   gំងបី q�លDនâ�ើសãីសស��ប់�រសិក�V Dនជួយ��ើន'ស់Rម�រû�ករំ#�កចំW�ះដឹង ពី     
មូល ��ន និង Cបល់ របស់ខ្លួន �ក្នុងបទសEæសន៍�បុគ្គល បទសEæសន៍�É�ុម �រពិ�ក�V�É�ុម សិ�ê��  
បណ្ណុះ ប'្ខល និង សិ�ê��ផ�្សព្វផ�Vយព័ត៌Eនv�្ស�ងៗ និង�រចូលរួមk៉ងសកម្មក្នុង វិធី�e្ត� *�វ+�វ L�កប 
Nយ �រ ចូលរួម  អនុវត្តNយគ��ង*�វ+�វ^�ះ។ អត្ថបទ^�ះ គឺ�ផលស �ចរួមnëមួយរបស់អ្នក!្លើយសEæសន៍ 
និង អ្នក និពន្ធ úើយ �ើងខ ្ញុំសូមអរគុណអស់ពីដួងចិត្តដល់អ្នកgំង'ះផងq�រ។
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1ឯក�រពិ�ក�VO�ខ ៦២

ខ្លឹម�រស�្ខ�ប

បច្ចុប�្បន្ន L�M�សកម្ពុ�កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីសំ
ន់p��រអភិវឌ�្ឍL�ព័ន្ធa?�e�្ត។ �ទូ� �រãៀបចំB្ន�ក 
ប��្ចកM�ស p� គ� �ងa?�e�្ត�ន់(�Eន�ពល ្អL�Åើរ�ើង ប ៉ុè្ត��Eនប�ñL�ឈម
ងអភិDលកិច្ច 
a?�e�្ត  � ��ើន  q�ល ??ំង ដំWើរ�រL�កបNយL�សិទ្ធ�ព សម�ព និងនិរន្តរ�ពp�L�ព័ន្ធ÷�ចe�ព។  
�រសិក�V ̂ �ះ * �ត Oើប�ñÃ �ើអភិDលកិច្ចa?�e�្ត សុីnëនឹងតu�{វ�រp�គ��ងa?�e្ត�q�រឬM� 
Nយពិនិត�្យលំអិតពី�តិ ពន្ធុ�e្ត�p�គ��ងបីគឺ រលួស និងស្ទឹងជីនិត ក្នុងÄ�ត្តកំពង់ធំ និងដំ'ក់អំពិល ក្នុង  Ä�ត្ត  
Êធិ៍�ត់ និង Nយ*�វ+�វ �ពិÅ�សOើ ១) កu�ិតសុីnëរàងរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ច úើយ និង តu�{វ�រ 
អភិDលកិច្ចពិតៗ q�ល កំណត់Nយ លក្ខណៈរូបវ័ន្តp�L�ព័ន្ធa?�e�្ត និង ២) ម_�"Dយ ¿� សu�Àល     រFៀបãៀបចំ 
អភិDល កិច្ច q�លDនកំណត់úើយ ក្នុង\�លកន្លងមក ,ើម�្បី!្លើយតប�នឹងតu�{វ�រ �Rម មូល��ន។

�រសិក�VDនរក+ើញចំណុចខុស�្ល�កnëរàង រFៀបរបបអនុវត្តអភិDលកិច្ច�ក់�្ត�ង និង �ល�រណ៍ 
អភិDលកិច្ចល ្អ ដូចEនû�ងក្នុងឯក�រ �រj�ប់j�ងa?�e�្តNយEន�រចូលរួម និងកិច្ច អភិវឌ�្ឍន៍ (PIMD) និង 
�រj�ប់j�ងធនaនទឹកចu�ុះ (IWRM) និងបរិបទp�ú���រច�សម្ព័ន្ធនិងទីRំងគ��ង។ �រ សិក�V    Dនរក+ើញÃ 
១) វិ�ល�ពតំបន់j�ប់j�ង àធំOើសពីចំនួនសកម្មជន និងសEជិកp�សហគមន៍ កសិករ   ô�ើ õ�ស ់ទឹក (សកបទ) 
úើយអ្នកgំង'ះ�Eនកង្វះ
តចំW�ះដឹងB្ន�កប�្ច�កM�ស និងធនaន ហិរញ្ញវត្ថុ ,ើម�្បី ជួសជុល អភិវឌ�្ឍ និងÐ�gំ 
L�ព័ន្ធ a?�e�្ត និង ២) រFៀបរបប�ក់�្ត�ងp��រj�ប់j�ង a?�e�្ត  � កu�ិត L�ព័ន្ធនិងអនុL�ព័ន្ធ Eន�រខុស 
�្ល�ក në គួរឲ�្យកត់សE ,ល់ពី�ល�រណ៍p� PIMD និង IWRM។ ឧgហណ៍ តួ�ទី �ក់�្ត�ងរបស់ សកបទ មិនDន j�ប់ 
RមÅ�ចក្តីû�ង�ក្នុងrណត្តិរបស់ខ្លួនM� úើយ�រ អនុវត្ត ក៏មិន Dន ល្អq�រ។

តួ�ទីដ៏សំ
ន់បំផុតរបស់ សកបទ �RមL�ព័ន្ធa?�e្ត�q�លDនសិក�Vនីមួយៗគឺ _្វើ�អ្នក សu�ប 
សu�Àលរàងកសិករ និងមន្ទីរធនaនទឹកនិងឧតុនិយម (PDOWRAM) មិន¢�នតួ�ទីចម�្បង�ក្នុងrណត្តិ ខ្លួន Êលគឺ 
�រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធa?�e្ត�ឲ�្យEនL�សិទ្ធ�ព'ះM�។  សកបទ ក ៏Eនតូ�ទី_្វើ�រ��ងû�កទឹកពី L��យ  �� 
និងL��យរង Nះ*�យទំ�ស់តូចRចរàងកសិករ�ក្នុងសហគមន៍ និងL�មូលß្ល�Å�àកម្មa?�e្ត�  q�រ ប ៉ុè្ត� 
�រ អនុវត្ត�រកិច្ចgំង^�ះ កន្លងមកមិនDនMៀងgត់ល្អ និងEនច'�ះខ្វះ
ត��ើន។ �រ សិក�V Dន សន្និ��នÃ 
រFៀប ãៀបចំអភិDលកិច្ចបច្ចុប�្បន្ន àមិនសូវe�បRមតu�{វ�រផុស��ញពីលក្ខណៈ រូបវ័ន្ត p�   គ��ង និង Û�ឹស្តី 
ង 
អភិDលកិច្ចល្អ q�លEនû�ង�ក្នុង�លនCDយ��p� PIMD M�។ ប�¡ប់មក �រ សិក�V Dន Oើក� Cបល់ 
Ã ,ើម�្បីNះ*�យប�ñ
ងOើ គួរ(�_្វើ�រ¿�[��លនCDយ និងrណត្តិរបស់ សកបទ ក ៏ដូច� រច�សម្ព័ន្ធ 
អភិDលកិច្ច ,ើម�្បីផ្តល់�រnំÛ�ឲ�្យDន�ន់(���ើនដល់ សកបទ និង,ើម�្បី¿�លំអឲ�្យ ពួកnត់ rច_្វើ�រ �ន់ (� សុី 
សð-ក់ në�នឹងÉ�បខ័ណ�អភិDលកិច្ចEន*�ប់។
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g�ចក្ដីk្ដើម១

បច្ចុប�្បន្ន L�M�សកម្ពុ�កំពុងអនុវត្តកម្មវិធីដ៏សំ
ន់p��រអភិវឌ�្ឍL�ព័ន្ធa?�e�្ត q�លគំÇងa?�e�្តខ្លះ 
Eន ទំហំធំ úើយខ្លះMៀតEនទំហំមធ�្យម និងតូច។១1 �រព.�ីកL�ព័ន្ធa?�e�្ត រួមEន �រ�ងសង់L�ព័ន្ធថ្មី និង 
�រ��រL�ព័ន្ធ�ស់ៗq�លខូច
តអស់ ឬÛ�ុឌ/�ម\�ក ឬ�ងសង់មិនDនល្អ �ពិÅ�ស L�ព័ន្ធa?�e�្ត q�ល 
�ងសង់��មរបប0្ម�រÉ�ហម ក្នុងអំឡុង1ëំ១៩៧៥-៧៩។ ប��្ចកM�សក�ងL�ព័ន្ធa?�e�្ត កំពុងEន �ព រីក 
ច �ើន�ើង ប៉ុè្ត��Eនប�ñL�ឈមB្ន�កអភិDលកិច្ចa?�e�្ត�� �ើនMៀត q�ល??ំងដំWើរ�រL�កបNយ 
L�សិទ្ធ�ព និងនិរន្តរ�ពp�L�ព័ន្ធgំង^�ះ។

អភិDលកិច្ចa?�e�្ត �B្ន�កមួយដ៏សំ
ន់p��រ_្វើB�ន�រ �រ�ងសង់ និងL�តិបត្តិ�រp� ú���រច� 
សម្ព័ន្ធ a?�e�្ត។ Eនú�តុផលចម�្បងពីរq�លz�{វយកចិត្តទុក�ក់�ន់(�
�ំង�OើអភិDលកិច្ចល្អគឺ ទី១ ទឹក 
÷�ចe�ព z�{វ(�j�ប់j�ងk៉ង'ឲ�្យàDន�ដល់តំបន់ និងកសិករ��ល2 Nយ��rច�oនដឹង�មុន 
Eន  បរិEណj�ប់3�ន់ និងgន់\�ល4�� និងទី២ ú���រច�សម្ព័ន្ធស��ប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក z�{វ(�ãៀបចំ �ង សង់ 
និង   Ð�gំk៉ង' ឲ�្យàrចបន្តផ្តល់អត្ថL�Cជន៍L�កបNយសមធម៌ដល់L��ជន�មូល��ន។ L��រ ̂ �ះ  មិន 
¢�ន  3�ន់(� �ប�ñj�ប់j�ងB្ន�កប�្ច�កM�ស�មញ្ញ'ះM�។ បទពិcធន៍B្ន�កa?�e្ត �    ក្នុង តំបន់ ���ើន Oើ 
�កលbក បðñញÃ ប�ñÃ�ើនរ'�អ្នក_្វើÅ�ចក្តីស �ចចិត្តOើ�រj�ប់j�ង ស �ច�កu�ិត' និង  ក្នុង 
�ម អ្នក''ះ àសំ
ន់
�ំង'ស់,ើម�្បីឲ�្យú���រច�សម្ព័ន្ធÎក់ព័ន្ធrចដំWើរ�រDនល ្អ និងផ្តល់  អត្ថL�Cជន៍ 
ដូច�ររំពឹងទុក។ ប�ñ
ងអភិDលកិច្ច រួមEន �រãៀបចំរច�សម្ព័ន្ធr�5ធរ និង��បបទ _្វើសកម្ម�ព រួមnë Rម 
រយៈ ��ប័នសមe�ប គួបផ�្សំនឹងរFៀបដឹក�ំមិនផ្លូវ�រv�្ស�ងៗ គឺ�មូល��នj�ឹះp��រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធ a?�e្ត� 
L�កប NយL�សិទ្ធ�ព �រ��ងû�កទឹកL�កបNយសមធម៌ និង�រô�ើõ�ស់និងអភិរក�្សធនaនទឹក L�កបNយ 
និរន្តរ�ព។

ប�ñអភិDលកិច្ចទទួលDន�រ�ប់rរម្មណ៍��ើន�ក្នុង É�បខ័ណ��លនCDយអភិវឌ�្ឍន៍ថ្មីៗរបស់   
L�M�ស កម្ពុ� និងក្នុងកំK�ទu�ង់វិមជ�្ឈ�រនិងវិសហមជ�្ឈ�រ (D&D) Nយរួមបញ្ចូលgំងវិស័យa?�e�្ត ផង 
q�រ។ គំនិត ��ប ថ្មី រួមEន �ល�រណ៍K��ំ��ស្តីពីរFៀបអនុវត្តដ៏ល្អÃëក់អន្តរ�តិ �ពិÅ�ស ក្នុង�រj�ប់j�ង 
L�ព័ន្ធ a?�e�្តEន�រចូលរួម និងកិច្ចអភិវឌ�្ឍ  (PMID) និង�រv្ទ�រ�រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធa?�e�្ត (IMT)២2។ 
វិសហមជ�្ឈ�រp� អភិDល កិច្ច a?�e�្ត rច+ើញច�óស់�កu�ិតL�ព័ន្ធa?�e្ត� ក្នុងទu�ង់� សហគមន៍ កសិករ 
ô�ើõ�ស់ទឹក (សកបទ) q�លEនតួ�ទីចម�្បងក្នុងអភិDលកិច្ច (Nយរួមសហ�រ�`�គូ�មួយ មន្ទីរ ធនaន 
ទឹកនិងឧតុនិយមÄ�ត្ត) ,ើម�្បី ប �ើ ដល់ L��កសិករអ្នកô�ើõ�ស់L�ព័ន្ធa?�e�្ត'ះ។ ប�ñ L�ឈម B្ន�ក អភិDល 
កិច្ច របស់ សកបទ រួមEន �រ ចូលរួម តE ��ព វិមជ�្ឈ�រ �រj�ប់j�ងធនaនទឹកចu�ុះ និង �រ6ន�អនុវត្តរបប 
ថវិ�  B្អ�ក Oើõ�ក់បង់ Nយ អ្នកô�ើõ�ស់ទឹក។

១1 ស� �ប់�លបំណងp��រសិក�V^�ះ �ើងកំណត់ន័យÃ L�ព័ន្ធa?�e្ត� 
ëតធំ z�{វEនតំបន់z�Àត7�ធំ�ង ៥០០០ហិកR 
L�ព័ន្ធ 
ëតមធ�្យម z�{វEនទំហំពី ២០០-៥០០០ហិកR úើយL�ព័ន្ធ
ëតតូច z�{វEនទំហំតូច�ង ២០០ហិកR។

២2 �ល�រណ៍ IMT៖ �រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធa?�e្ត� z�{វv្ទ�រ�ឲ�្យ សកបទ ដូចEនû�ងក្នុង�លនCDយទឹក៖ �?ចរ 
O�ខ០១ ចុះß ្ង�ទី១១ មក? ១៩៩៩ (ភ្នំ\�ញៈ MOWRAM)។
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អភិDលកិច្ចa?�e្ត� រួមEន មុខðរសំ
ន់ៗp��រ��ងû�កទឹក �រសu�បសu�Àល,ើម�្បីa�នូវ�រ ô�ើ 
õ�ស់ ទឹកL�កបNយL�សិទ្ធ�ពពីសំ'ក់ កសិករ�តំបន់0�្ស�ទឹក
ងOើ និង0�្ស�ទឹក
ង��ម p�L�ភពទឹក� 
មួយ në �រÐ�gំL�ព័ន្ធa?�e្ត� និង�រj�ប់j�ងទំ�ស់រàងអ្នកô�ើõ�ស់ទឹកក្នុងL�ព័ន្ធa?�e្ត��មួយnë។ 
�រ អនុម័តយកម ៉ូq�ល សកបទ Dនផ្តល់នូវ�ព�ក់�ក់B្ន�ក��ប័ន f�មgំងÉ�បខ័ណ�ច�óប់និង�ល នCDយ  
ស��ប់ អភិDលកិច្ចa?�e�្ត�មូល��នក ៏ពិត¢�ន ប៉ុè្ត�បទពិcធន៍កន្លងមកEនលទ្ធផលចu�ុះ។ សកបទ gំង 
អស់ អនុវត្ត�រðរRម�ល�រណ៍ និងបទបញ្ញត្តិដូចៗnë ប៉ុè្ត� អភិDលកិច្ចL�ព័ន្ធa?�e្ត�Rម��បវិមជ�្ឈ�រq�ល
ដំWើរ�រRមរយៈ សកបទ មិនDនអនុវត្ត�ក្នុងÉ�បខ័ណ�សង្គម ឬរូបវ័ន្តដូចnë'ះM�។

អត្ថបទ^�ះបðñញពី�រសិក�VÃ �ើអភិDលកិច្ចOើL�ព័ន្ធa?�e�្តបច្ចុប�្បន្ន àសុីnëប៉ុ'9�នឹង តu�{វ 
�រ p�L�ព័ន្ធa?�e�្តv�្ស�ងៗnë។ L�ព័ន្ធមួយកè្ល�ងៗ Eនទំហំ ស'្ឋន និងL�;�ទខុសៗnë úើយ�ល�រណ៍ 
K��ំq�ល សកបទ យកមកអនុវត្ត ក៏Eនលក្ខណៈខុស�្ល�កnëខ្លះq�រ។ Rមរយៈ�រសិក�Vលំអិតពី�តិពន្ធុ�e្ត�
p�L�ព័ន្ធa?�e្ត�បីកè្ល�ង ឯក�រ �̂ះបðñញពីកu�ិតសុីnëរàង រFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ច និងតu�{វ�រពិតៗផុស
��ញពី��ន�ព�ក់�្ត�ងp�L�ព័ន្ធ។ អត្ថបទ^�ះពិនិត�្យផងq�រÃ �ើរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ចq�លDនû�ងúើយ 
rច¿�សu�Àល��ប'Dន ,ើម�្បី!្លើយតបនឹងតu�{វ�រមូល��ន f�មgំងផ្តល់�រយល់ដឹងសុីជü�ពីតu�{វ�រ�ព 
បត់��ន និង�រFើកចំហស��ប់�រសu�បខ្លួនRមអភិDលកិច្ចមូល��ន។

អត្ថបទ^�ះ * �តOើសំណ<រ*�វ+�វពីរ គឺ៖

១. �រផ្គូផ្គងរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ច �មួយនឹងL�ព័ន្ធa?�e្ត�រូបវ័ន្ត៖ �ើ�រអនុវត្ត និងរច�សម្ព័ន្ធ 
អភិDល កិច្ច q�លEន*�ប់ Eន�ពសុីnëល្អប៉ុ'9�នឹងស'្ឋន និងទំហំL�ព័ន្ធa?�e្ត�?

២. �រផ្គូផ្គងអភិDលកិច្ច�ក់�្ត�ង �នឹងអភិDលកិច្ចRមÛ�ឹស្តី៖ �ើ�រអនុវត្តអភិDលកិច្ច a?�e�្ត ក្នុង 
�រ  Ð�gំL�ព័ន្ធ÷�ចe�ព �រ��ងû�កទឹក �រសu�បសu�Àល និង�រj�ប់j�ងទំ�ស់ àសុីnëល្អ ប៉ុ'9 
�នឹង "Û�ឹស្តីស��ប់�រអនុវត្ត" និង�រសន្មត�ក្នុងគំនិតផ្តួចv្តើមអភិDលកិច្ចv�្ស�ងៗ ដូច� �រv្ទ�រ�រ 
j�ប់j�ងa?�e្ត� (IMT) និង�រj�ប់j�ងa?�e�្តNយEន�រចូលរួម និងកិច្ចអភិវឌ�្ឍន៍ (PMID) 
q�ល Dនកំណត់ស��ប់ សកបទ? ú�តុអ្វី? (�ើEនលក្ខខណ��ក់�ក់អ្វីខ្លះ�កម្ពុ� q�ល_្វើឲ�្យគំនិត 
ផ្តួច v្តើម  gំង'ះEន�គជ័យ ទទួលប?ជ័យ ឬz�{វ_្វើ�រ¿�[�?)
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២     =រសិក��ឯក�រcនF�ប់

�ãឿយៗ ���ត់ទុកL�ព័ន្ធa?�e�្ត�មូល��នp��រអភិវឌ�្ឍសង្គមនិងÅ�ដ្ឋកិច្ច�តំបន់rសុី r�្ន�យ៍ � 
ពិÅ�ស�កម្ពុ� q�លL��ពលរដ្ឋមួយ�គធំ�តំបន់ជនបទL�កបរបរ_្វើ=�។ ថ្មីៗ^�ះ Eន�រជ>�ក?�ក@�ក 
në �
�ំងពីអភិDលកិច្ច និងL�សិទ្ធ�ពa?�e្ត� Nយ�រDនពិនិត�្យ+ើញកំWើនវិនិCគបរM�ស និងÎក់ 
ក'្ខលបរM�សOើB្ន�កa?�e�្តនិងផលិតកម្មe�ូវ និង�រ�ក់អនុវត្ត�លនCDយe�ូវថ្មី�កម្ពុ�។ �រ 
ជ>�ក ?�ក@�ក^�ះ Dនជួយបំផុសចំ'ប់rរម្មណ៍��ើន'ស់OើB្ន�កa?�e្ត�។ កម្ពុ�(�ងជួបប�ñខ�្សត់ទឹក 
ស��ប់Å�ដ្ឋកិច្ច។ Aះបី�តំបន់�គ��ើនសម�្បូរទឹកក៏Nយ (�ពិÅ�ស�រដូវវស�V ពី0�ឧស� ដល់ តុ�) 
ក៏�ãឿយៗ សហគមន៍ជនបទ មិនrចô�ើõ�ស់ទឹកgំង'ះM� Nយ�រកង្វះú���រច�សម្ព័ន្ធ។ មន្ទីរ É�សួង 
រដ្ឋ អង្គ�រមិន¢�នរ��ភិDល (NGOs) និងសហគមន៍�� Dនដឹងច�óស់ពីប�ñ^�ះ úើយEន�រ យល់ e�បnë  
�ទូ�Ã L�ព័ន្ធa?�e�្ត�កម្ពុ�មិនgន់ដំWើរ�រDន\�ញកE�ំង'ះM� (ឧgហរណ៍ ADB 2008)។ 
ប៉ុè្ត�    មតិយល់ e�បnë^�ះ មិនgន់Eនលក្ខណៈសុីជü���ើយ។ É�ុមមនុស�្សv�្ស�ងៗnë Eន�រយល់ដឹង និង 
Nះ*�យ ប�ñអភិវឌ�្ឍន៍a?�e�្តRមម_�"Dយខុសnëe�ឡះ �RមL�វត្តិB្ន�កម'គមវិ�í និង បទពិcធន៍ 
�ក់�្ត�ងរបស់ពួក��។ �រសិក�Vឯក�រEន*�ប់^�ះ សំ2កំណត់ ពន�្យល់ និងវិ�គទស�្សនៈgំង'ះ �ក្នុង 
បរិបទកម្ពុ� rសុីr�្ន�យ៍ និង�កល។ B្ន�ក^�ះនឹងពនិិត�្យពីÛ�ឹស្តី និងរFៀបអនុវត្តសំ
ន់ៗ ,ើម�្បី v្ទៀង ¡ត់  
Oើសម្មតិកម្មសំ
ន់ពីរ (ដូចrចដឹងDនRមរយៈសំណ<រ*�វ+�វ) គឺ ទី១-L�ព័ន្ធa?�e�្តរូបវ័ន្ត មិន¢�ន សុទ្ធ(� 
Eនទំហំសមe�ប និងសុីnëនឹង��ប័នសង្គមq�លEន*�ប់'ះ�ើយ។ ទី២-គំរូអភិDលកិច្ចល្អ មិន¢�នសុទ្ធ(�ឆ្លុះ
ប�Dំងពីអ្វីq�លHើត�ើង�\�លអនុវត្ត'ះM�។

២.១ =រអភិវឌ�្ឍ អភិ1លកិច្ច និង [�សកកម្មអុី្រដូលិក (Hydraulic Mission)

�រK��ំពីម_�"Dយv�្ស�ងៗស��ប់កំណត់É�បខ័ណ�ប�ña?�e�្ត

�រអភិវឌ�្ឍa?�e�្ត rចកំណត់��ញ� ប�ñL�ឈម
ងប�្ច�កM�ស វិស្វកម្ម  �រðរសu�បសu�ÀលB្ន�ក 
សង្គម ឬប�ñgញយកL�Cជន៍ពី ធនaនទឹក �ក្នុងកu�ិតf�ំq�ន មិនខូច
តដល់x�កូឡូសុី។ �កម្ពុ� �រយល់ 
+ើញ v�្ស�ងៗnë^�ះពីប�ñj�ប់j�ងទឹក  Dន �ំឲ�្យEនដំIះ*�យខុសៗnë (និង(�ងEន�រ0្វ�ងមតិnë) ក្នុង�រ 
j�ប់j�ង ទឹក។

កន្លងមក ទី�ëក់ðរអភិវឌ�្ឍន៍អន្តរ�តិ និង��ប័នរ��ភិDលÃëក់ក'្ខល Dនសង្កត់ធ្ងន់Oើទិដ្ឋ�ព 
ជល�e្ត� និងa?�e�្តរូបវ័ន្ត (Coward 1976; Barker & Molle 2004) ។ ,ើម�្បីស �ចF�សកកម្មអីុ្រដូលិក�
សតវត�្សរ៍ ទី២០ L�ព័ន្ធ�រិkធិប��យ�្យ 
ងធនaនទឹក gំង^�ះ Dនផ្តល់ rទិ�ពOើ ú��� រច� សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត    �ង    
គំនិត ផ្តួចv្តើម B្ន�កសង្គមq�ល Eន�ពអរូបី (Reisner 1986; Molle et al. 2009)។  �ប់Rំងពីទសវត�្សរ ៍ ១៩៦០  
ដល់ ,ើមទសវត�្សរ៍ ១៩៩០ វិស្វករសំណង់សុីវិល និងអ្នកជំ�ញប�្ច�ក M�ស�� DនOើកកម្ពស់�រ�ងសង់ L�ព័ន្ធ  
a?�e�្ត
ëតធំÃ� En៌ស� �ប់�រអភិវឌ�្ឍ�rសុី r�្ន�យ៍ (Barker & Molle 2004; Ojendal 2000)។ 
ក្នុង  ន័យ  យុទ្ធ�e�្តវិញ រFៀបàរៈ អភិវឌ�្ឍន៍^�ះ ទទួលរង ឥទ្ធិពលk៉ង��ើន ពីនCDយភូមិ�e្ត�p�សO,�ម 
z��ក់។ Aះk៉ង^�ះក្តី ចំណPលចតិ្តចំÊះ គ��ង ú���រច�សម្ព័ន្ធô�ើ,ើមទុនខ្ពស់^�ះ ក៏rចយល់Dន Ã � 
ដំWើរ�រp� "�រងប់ងល់B្ន�ក ប�្ច�កM�ស"។  Nយô�ើវិធីវិ�គរបស់ Rose (1999) និង Li (2006) ពួក "ជំ�ញ 
�រ"  
ងa?�e្ត� Dនព�"kមពុះបំ��កប�ñ ស្មុគ �oញ 
ង សង្គម  និង  បរិ��ន ឲ�្យ��ប�ñ ប��្ចក  M�ស  តូចៗ 
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� មូល��នវិញ ដូ�្ន�ះដំIះ*�យ
ង�ល នC Dយក៏��ើន(�Eន លក្ខណៈតូចចÑ្អៀត និងប�្ច�កM�ស ដូច në 
q�រ។ ប៉ុè្ត�Eនមតិទិ�ៀន���ើនÃ ដំIះ*�យ B្ន�កប�្ច�កM�សgំង^�ះ rច បÑ្កើត��ភស��ប់បុគ្គលq�ល 
Eន0�្ស�រយៈទំ�ក់ទំនងល្អ ប៉ុè្ត� �ãឿយៗ à _្វើ ឲ�្យL��ជន�គ��ើន�ន់(�k៉ប់យុឺនÐ�មMៀត  (Molle et al. 
2009)។ ករណី^�ះ �ក់�្ត�ង �ពិÅ�ស ស��ប់L�ព័ន្ធ a?�e�្ត
ëត ធំq�ល��ក �ង �ើង  NយមិនEន  �រយល់ 
ដឹង   សមe�បពីជីវ�ព  សហគមន៍តូចៗq�លEន*�ប់�ទី'ះ។ 

ក្នុងប៉ុ�oន1ëំថ្មីៗ^�ះ ម'គមវិ�í��បអភិវឌ�្ឍន៍និយម (developmentalist) q�លa�ប់Eន �ទូ�'ះ Dន 
ទទួល �រទិ�ៀន k៉ង
�ំងពីអង្គ�រអន្តរ�តិ និងសំ��ងL��ជន (�ឧgហរណ៍ WCD 2000; Living River Siam 
2010)។ �លគំនិត��បបុ?ណ p��រj�ប់j�ងធនaនទឹកRម��បវិស្វកម្ម និងB្អ�កOើអ្នកជំ�ញ�រ  កំពុងដួល រលំ 
Nយ�រ�លគំនិតp� "អភិDលកិច្ចធនaនទឹក" ដ៏ធំទូ�យ និងផ�Vរ�íប់នឹងសង្គម (Mollinga 2008)។ ក្នុង ន័យ 
ទូ� អភិDលកិច្ចធនaនទឹកសំ2Oើ៖

L�ព័ន្ធv�្ស�ងៗB្ន�កនCDយ សង្គម  Å�ដ្ឋកិច្ច  និងរដ្ឋDល q�លកំពុងô�ើõ�ស់  ,ើម�្បី z�Àតពិនិត�្យ Oើ�រ 
អភិវឌ�្ឍ  និង�រj�ប់j�ងធនaនទឹក និងផ្តល់Å�àកម្មទឹក�Rមកu�ិត v�្ស�ងៗ   ក្នុងសង្គម (GWP 2002)។   

 ក្នុងន័យ�ក់�ក់�ង^�ះMៀត �លគំនិតp� "អភិDលកិច្ចធនaនទឹក" Dនទទួល�,ល់Ã  ប�្ច�កវិទ�" 
a? �e�្តរូបវ័ន្ត z�{វ(�Eនរួមផ�្សំផងq�រNយ ��ប័នសង្គមនិងÅ�ដ្ឋកិច្ចដ៏សមe�ប (Coward 1980; Ostrom 
1999)។ Rមម_�"Dយផ្លូវ�រនិងមិនផ្លូវ�រ វិធី�e្ត�រួមបញ្ចូលnë^�ះ ព�"kម ស �ច លទ្ធផលa?�e្ត�ឲ�្យ�ន់
(�EនL�សិទ្ធ�ព សម�ព និងនិរន្តរ�ព។ bក Elino Ostrom q�លទទួលDនរð-ន់ណP�៊�លB្ន�កÅ�ដ្ឋកិច្ច1ëំ២០
០៩  DនOើកÃ៖

ស��ប់ប៉ុ�oនទសវត�្សរ៍�មុខ^�ះ ប�ñសំ
ន់�ង��ក្នុង�រអភិវឌ�្ឍធនaនទឹក គឺ �ររច�ãៀបចំ 
ង 
��ប័ន ��ង�ររច�ãៀបចំ
ងវិស្វកម្ម  (Ostrom 1999:74)។

២.២  =របកF�យ�ក�្យ "=រចូលរួម"

អត្ថL�Cជន៍   និងប�ñL�ឈម p��រចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងអភិDលកិច្ចa?�e�្ត

អភិDលកិច្ចa?�e�្ត គួរEន�រចូលរួមពីÉ�ុមអ្នកÎក់ព័ន្ធv�្ស�ងៗ និង�កu�ិតខុសៗ nëក្នុង សង្គម។ 
� ក្នុង �ល�រណ៍ដ៏ធំទូ�យ^�ះ �Eនគំនិតដ ៏�ក់�ក់���ើនMៀត។ Nយសំrង Oើ �រសិក�Vរបស់ 
Arnstein (1969) អំពី "ចំ'ត់Ãëក់p��រចូលរួមរបស់L��ជន" 'ះ bក Ribot (2000) Dន?�ក@�កÃ �រ 
ស �ចចិត្ត ដ៏EនL�សិទ្ធ�ព  z�{វEន�រû�ករំ#�កអំ'ចពិតៗ  មិន¢�ន3�ន់ (� � �រចូលរួមឲ�្យល ្អ�ើល � �ញ 
ចូលៗ'ះM�។ CងRម Ostrom (1992) អ្នកãៀបចំB�ន�រa?�e�្តគួរយកចិត្ត ទុក�ក់�ពិÅ�ស Oើ មតិ 
របស់ "សហគមន៍ទទួលផល" q�លទទួល�រប ៉ះÎល់
�ំង �ង�� ។ Nយ*�តOើទិដ្ឋ�ព\�ល4 �� Calaguas 
and  Francis (2004) Dន សង្កត់ធ្ងន់Ã  មតិCបល់ របស់ សហគមន៍Eន�រៈសំ
ន់� j�ប់ដំ'ក់�លp� �រ  
រច�ãៀបចំ �រ �ងសង់ និង�រÐ�gំ L�ព័ន្ធa?�e�្ត។ �ក្នុងឯក�រ*�វ+�វកន្លងមក Dនបðñញ ឲ�្យ +ើញ   
�ន់(���ើន�ើងនូវ �រអភិវឌ�្ឍL�កប Nយនិរន្តរ�ព NយEន�រL�¢�L�មូល លំ�ំ គិតគូរ v�្ស�ងៗp� "វិធី�e�្ត 
អភិវឌ�្ឍន៍NយEន �រចូលរួម"។

�លគំនិតp��រចូលរួមរបស់សហគមន៍ Eនបង្កប់យូរkរមកúើយ�ក្នុង វិស័យមួយ ចំនួន p�ឯក�រ 
*�វ +�វ ស្តីពី�រj�ប់j�ងធនaនទឹក (ឧgហរណ៍ សូម�ើលក្នុង Curran 1971; Coward 1976)។ ប ៉ុè្ត�Mើបក្នុង 
២០1ëំចុង��យ �̂ះM� q�ល "វិធី�e�្តអភិវឌ�្ឍន៍NយEន �រចូលរួម" Dន+�បចូលដល់En៌អភិវឌ�្ឍន៍ និង 
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ល�្បីល�óញ �ើង ឆ្លងRម�រជួបL�ជុំ និងកិច្ចf�មQ�ៀង អន្តរ�តិ��។  Å�ចក្តីÐ្ល�ង�រណ៍É�ុង Dublin ស្តីពី ធនaនទឹក 
និង �រ អភិវឌ�្ឍL�កប Nយចីរ �ព ("�ល�រណ៍  Dublin") q�លR�ៀមãៀបចំស��ប់ សន្និសីទកំពូលស្តីពីB�នដី 
(Earth Summit) �ទីÉ�ុង Rio 1ëំ១៩៩២ Dនប�íក់Ã "�រអភិវឌ�្ឍ និងj�ប់j�ងធនaនទឹក គួរB្អ�កOើ  វិធី �e�្ត   
Eន�រចូលរួម Nយគិតបញ្ចូលgំងអ្នកô�ើõ�ស់ អ្នក_្វើB�ន�រ និងអ្នកបÑ្កើត�លនCDយ� j�ប់ កu�ិត" 
(ICWE 1992: Principle 2)។ ក្នុងសន្និសីទ កំពូលÉ�ុង Rio រFៀបàរៈ ២១ Dនសង្កត់ធ្ងន់Oើ តu�{វ�រនូវ "�រ ចូល 
រួម ��aរណៈ\�ញO�ញ គឺEន gំង �រី យុវជន ជន�តិ�គតិច និងសហគមន៍មូល��ន" (UNCED 1992: 
Article 9, Chapter 18)។ រឹត(�សំ
ន់Mៀត រFៀបàរៈទី ២១ Dន�íប់ "�រចូលរួម" �នឹងរFៀបàរៈv�្ស�ងMៀតp� 
"វិមជ�្ឈ�រ" Nយ អំÎវ�វ ឲ�្យ �រj�ប់j�ងធនaនទឹក_្វើ�ើង�កu�ិត សមe�បដ៏gបបំផុត (UNCED 1992: 
Article 12(o) (i), Chapter 18)។  សន្នីសទីកំពូលពិភពbក1ëំ២០១២ ស��ប់ �រអភិវឌ�្ឍL�កបNយចីរ�ព 
Dនប�íក់�ថ្មីពីខ្លឹម�រ gំង^�ះ  ក្នុងទu�ង់ � បទបញ្ញត្តិ។  B�ន�រអនុវត្តÉ�ុង Johannesburg  (Johannesburg 
Plan of Implementation)  DនអំÎវ�វឲ�្យEន�ព�`�គូ និង �រក�ង សមត្ថ�ពសង្គមសុីវិល  ,ើម�្បី�ុំងឲ�្យ Eន 
�រ ចូលរួមរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធ�j�ប់កu�ិតp� �រj�ប់j�ងទឹក (WSSD 2002: Article 25)។

Å�ចក្តីÐ្ល�ង�រណ៍gំង^�ះ Eនឆ្លុះប�Dំង�ក្នុង�ល�រណ៍p��រj�ប់j�ងធនaនទឹកចu�ុះ (IWRM)  
q�ល ��Dនទទួលយក�ទូ�។  IWRM ព�"kមគួបផ�្សំ�រយល់ដឹង របស់ អ្នកÎក់ព័ន្ធv�្ស�ងៗ ,ើម�្បីបÑ្កើនL�សិទ្ធ�ព 
p� �រ ô�ើõ�ស់ទឹកស��ប់បរិ��ន សង្គម និងÅ�ដ្ឋកិច្ច (GWP-TAC 2000) q�លÎក់ព័ន្ធnë។ CងRមមតិÉ�ុម 
អ្នកnំÛ� IWRM គឺ� "រFៀបរបបអនុវត្តល្អបំផុត" ស��ប់j�ប់វិស័យក្នុង�រj�ប់ j�ងធនaនទឹក�\�លបច្ចុប�្បន្ន 
(ឧgហរណ៍ សូម�ើល GWEP 2002: IWMI 2007)។ ប៉ុè្ត�É�ុមអ្នករិះគន់ IWRM DនបðñញÃ AះបីEន 
"�រ  វិនិCគ  មូលធន��ើនស��្បើម" ,ើម�្បីអនុវត្តគំនិតgំង^�ះក្តី ក៏លទ្ធផលRមÛ�ឹស្តី និងRម �ព�ក់�្ត�ង � 
S�ត  1Tយពីnë�
�ំង (Jonker 2002; Jeffrey & Gearey 2006)។  សូម�្បី� ក្នុងកម្មវិធីបរិ��នសហL���តិ 
ក្តី ក ៏��Dនកំណត់Rមú�តុ�ក់�្ត�ងÃ IWRM ^�ះ� "�រðរមិនgន់ចប់" q�រ។  Jeffrey and Gearey (2006) 
Dនប�íក់MៀតÃ "ភស្តុRង�ក់�្ត�ង q�លបðñញច�óស់ពីអត្ថ L�Cជន៍ p�  IWRM គឺពុំgន់+ើញEន ឬក៏ពុំDន 
?យ�រណ៍ ល្អM�"។

មតិរិះគន់gំង^�ះ ផុស��ញពីបទពិcធន៍ថ្មីៗp��រj�ប់j�ងធនaនទឹក�កម្ពុ� �ពិÅ�ស �រអភិវឌ�្ឍ 
L�ព័ន្ធa?�e�្ត។ �លក្ខណៈផ្លូវ�រ រ��ភិDលក'្ខល Dនទទួលយក É�បខ័ណ� PIMD របស់ធ�nរ ADB 
,ើម�្បី តu�ង់ទិសគ��ងa?�e្ត��អ�គត។ ចំណ ុចគន្លឹះមួយp��លនCDយ^�ះ  គដឺំWើរ�រv្ទ�រ 
�រ  j�ប់j�ង a?�e�្ត (IMT) q�លព�"kមv្ទ�រទំនួលខុសz�{វL��ំß្ង� B្ន�ក a?�e�្ត  ពី��ប័នរដ្ឋ  � ឲ�្យ 
សហគមន៍មូល��ន និងវិស័យឯកជន។  ប៉ុè្ត�AះបីEន��ត�ល្អ ដូ�្ន�ះក្តី ក៏�លគំនិតដូច� �រ អភិវឌ�្ឍ រួមnë 
�ព�`�គូរàងរដ្ឋនិងឯកជន និងវិធី�e�្ត Eន�រចូលរួម មិនgន់Eន�រយល់ដឹងល ្អ � កu�ិត  សហគមន៍ 
មូល��ន M� (ឧgហរណ៍ សូម�ើល Sneddon & Fox 2007; Rusten et al. 2007)។  �រ�ក់ អនុវត្ត �ល �រណ៍ 
អភិវឌ�្ឍន៍  ពហុវិស័យ��បបស្ចឹមL�M�ស �ក្នុងសង្គម��បបុ?ណ  និងEនV�នុÉ�ម� កម្ពុ� L�X�ល មិនគួរ 
ឬក៏_្វើមិនHើតMៀតផង។ សូម�្បី�កu�ិតខ្ពស់បំផុត p�អភិDលកិច្ចផ្លូវ�ររបស់ កម្ពុ� ក៏�(�ពិDក Rម�នពី 
ទំ�ក់ទំនងរàង�លគំនិត និង �រអនុវត្តq�រ។ ច�óប់ស្តីពី �រj�ប់j�ងធនaនទឹក�ក្នុងf�ះ?�'ចÉ�កម្ពុ� 
Dនអនុម័ត ��ញ�1ëំ២០០៧ ប៉ុè្ត�Rម �រសិក�Vរបស់�ើង ច�óប់ដ៏សំ
ន់^�ះមិនgន់Eនឯក�រnំÛ�� �ល 
នCDយ ឬបទបញ្ញត្តិ K��ំ�រអនុវត្ត'ះM�។ ឯក�រពិ�ក�V^�ះ ព�"kម ផ្តល់នូវ ទស�្សនៈ�ក់�្ត�ង មួយ ស្តីពី 
ប�ñ មិនgន់Nះ*�យដូចãៀប?ប់
ងOើ p� អភិDលកិច្ចa?  �e�្ត � កម្ពុ� úើយRម �រ*�វ+�វB្ន�ក�តិ
ពន្ធុវិទ�" Dនសិក�V�្វ�ងយល់ពី��បបទ q�ល�រចូលរួម DនដំWើរ�រ�ក្នុងសហគមន៍�ក់�្ត�ង៖ �ក្នុងàល=� 
��រិkល័យ É�ុមL�ឹក�V ឃុំ (É�ឃ) និង�ក្នុងបន្ទប់L�ជុំរបស់ សកបទ។ 
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២.៣ អភិ1លកិច្ច���7�្តក្នុង "��ង់��យសម7�ប"?

�របÑ្កើតÛ�ឹស្តីស្តីពីទំ�ក់ទំនងរàងú���រច�សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និង��ប័នសង្គម

�ប់Rំងពីបដិវត្តន៍Y�តងចូលមកដល់ M�ស�ពតំបន់កសិកម្ម�rសុីr�្ន�យ៍ Dន �ស់ ប្តូរ Nយ�រ Eន 
ú���រច�សម្ព័នa?�e្ត�ទំ^ើបៗ។  ក្នុងកិច្ចL�ឹង[�ងស �ច �ល2 "អភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ" q�លកំណត់ �ើង 
Nយ រ��ភិDលក'្ខល L�ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្មីៗ���ើន z�{វDនក�ង និង�ក់ដំWើ�រ �ក្នុងសង្គមនិង វប�្បធម៌ 
� �q�លEនលក្ខណៈបុ?ណ។ RំងពីZះDលី មកដល់L�M�ស�វ និងកម្ពុ� L�ព័ន្ធa?�e្ត�  ថ្មីៗq�លEន 
លក្ខណៈ  ប�្ច�កM�សខ្ពស់ Dនអនុ�្ញតឲ�្យអ្នកជំ�ញ�រ និង��ប័នv�្ស�ងៗមកពីe�ុក�� Eន តួ�ទី�ន់(���ើន 
ក្នុង អភិDលកិច្ចa?�e�្ត�Rមមូល��ន។ ក្នុង\�ល�មួយnë^�ះ ��ប័នj�ប់j�ងធនaនទឹកក្នុងe�ុក �ãឿយៗ 
z�{វDន �� ត់��ញ ឬបំ;្ល�ច[ល Fើសិនមិនសុីnë នឹង ទំហំ និងរFៀបãៀបចំp�ú���រច�សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តថ្មី។

ពីមួយ1ëំ�មួយ1ëំ �លគំនិតអភិវឌ�្ឍន៍p��របន�្សុីnëរàងL�ព័ន្ធa?�e្ត�រូបវ័ន្តទំ^ើប �មួយ នឹង 
អភិDល  កិច្ច  ��បទំ^ើបq�ល ដឹក�ំ Nយអ្នកជំ�ញ�រ គឺDនជួបប�ñNយ�រEនភស្តុRងផ្ទុយ�ន់(� ��ើន 
�ើង។ Coward (1976) Dនរិះគន់មុន��  NយB្អ�កOើ�រសិក�V របស់nត់ពីតំបន់a?�e�្តទំ^ើបថ្មី មួយ  \oះ 
Nam Tan � �គ
ងលិចL�M�ស�វ។  Coward Dនសន្និ��នÃ L�]�ណីj�ប់j�ងធនaនទឹកពីមុន �   តំបន់  
'ះ មិនDន??ំង ដំWើរ �រ  ទំ^ើបកម្មM�។ �ក់�្ត�ង� �ររក�V និង�រទទួលយក L�]�ណីgំង^�ះ Dន   រួម   
ចំK�ក   k៉ង 
�ំងដល់�គជ័យp�L�ព័ន្ធa? �e្ត� ថ្មីៗ។ តួ�ទី របស់អ្នកដឹក�ំ�L�]�ណី (ដូច� អ្នកj�ប់j�ង 
ធន aន ទឹកក្នុងភូមិ) ��Dន¿�សu�Àលឲ�្យ��យ �  អភិDលកិច្ច "Ãëក់ក'្ខល" ដ៏សំ
ន់q�ល ត�íប់ L�សិទ្ធ�ព  
�រិkធិប��យ�្យ  ទឹក ក្នុងតំបន់ �មួយនឹងប'្ខញសង្គម និងចំណងផ�Vរ�íប់B្ន�កវប�្បធម៌p�អ្នកô�ើõ�ស់ទឹកក្នុង 
តំបន់។  

រច�សម្ព័ន្ធ��បកូន�ត់p�អភិDលកិច្ចa?�e�្តទំ^ើប និងបុ?ណ^�ះ Eនលក្ខណៈ e�,ៀងnëនឹងL�ព័ន្ធ 
សកបទ �កម្ពុ�។  MOWRAM និង លក្ខន្តិកៈ សកបទ �តិ Dនកំណត់Ã សកបទ z�{វបំ\�ញមុខðរ� អង្គ�រ 
សហគមន៍ឯក?ជ�្យ  q�លអ្នកដឹក�ំEនទំនួលខុសz�{វ_្វើទំ�ក់ទំនង� មួយម	្ត�ី�ន់ខ្ពស់ ប៉ុè្ត�Eនគណ^�យ�្យ�ព 
ចម�្បង  ចំÊះអ្នកô�ើõ�ស់ទឹក�មូល��ន។  ក្នុង  �រ អនុវត្ត�ក់�្ត�ង អ្នកដឹក�ំ  សកបទ  rចខ្វះ
ត ជំ�ញ និង�រ 
Oើកទឹកចិត្ត ,ើម�្បី_្វើ�រL�កបNយ L� សិទ្ធ�ព។ ម�"៉ងMៀត គណៈកម្ម�រ សកបទ rចz�{វព�"kមអនុវត្ត�រðរ 
NយL�ុងL�យ័ត្នកុំឲ�្យប៉ះÎល់ដល់ចំណង  ភក្តី�ព  និងរច�សម្ព័ន្ធអំ'ចq�លEន*�ប់ gំងចំÊះÃëក់Oើនិង Ãëក់ 
��មខ្លួន �ក្នុង V�នុÉ�ម អភិDលកិច្ចធនaនទឹក។ �រប�íក់ �
ងOើEនលក្ខណៈ��រD៉ន់�oន úើយ 
ឯក�រ Eន*�ប់�\�លបច្ចុប�្បន្ន  ផ្តល់ភស្តុRងតិចតួច'ស់ស��ប់ប�íក់nំÛ� ឬ^�ន[ល ប�ñ gំង^�ះ។ 
ឯក�រពិ�ក�V^�ះ Eនបំណងផ្តល់ មូល��ន�ក់�្ត�ង គួរឲ �្យទុកចិត្ត�ងមុន មួយ ស��ប់�រពិ�ក�V និងNះ*�យ 
ប�ñ សំ
ន់ៗ �ក្នុងរបប អភិDលកិច្ចa?� e�្តកម្ពុ�។ 

ផ្ទុយពី�រសិក�Vរបស់ Coward �L�M�ស�វ �រសិក�Vរបស់ Lansing (1987) អំពីa?�e�្ត "õ��ទទឹក" 
(water temple) បុ?ណ�ZះDលី Dនបðñញពីឧgហណ៍ ដ៏ល្អ និងe�ស់បំf�ងមួយp�អភិDលកិច្ចa?�e�្ត។  
ឆ្លងRម�រអភិវឌ�្ឍកសិកម្មសរី?ង្គ ក្នុង\�ល���ើនរយ1ëំកន្លងមក^�ះ (មុន\�លបដិវត្តន៍Y�តង�ទសវត�្សរ ៍ ១៩៦០) 
��ប័ន អភិDលកិច្ច ទឹក (subaks) q�ល �ក់ឫស�ប់ក្នុងវប�្បធម៌ZះDលី Dន� �យ�Eនលក្ខណៈសុី në k៉ង ល្អ 
� នឹងទិដ្ឋ�ពរូបវ័ន្ត p�L�ព័ន្ធa?�e�្តក្នុងZះ។ ទំ�ក់ទំនង^�ះrចជួយព.�ឹងnë�វិញ�មកផង តួk៉ង �� 
Dន    ô�ើõ�ស់ពិធីបុណ�្យ�ស� ,ើម�្បី¿�តu�{វ��aរណៈនូវL�ព័ន្ធ L�តិទិន ពីរដ៏ស្មុគ�oញ របស់ ZះDលី ជួយឲ�្យ 
កសិករ rចតu�ឹម\�លnëDនk៉ងល ្អស��ប់តu�{វ�រ ទឹក÷�ចe�ពរបស់ខ្ល ួន (Lansing 1987: 330-332)។ �� 
rច វិ�គផ្ទុយពី^�ះq�រÃ លំហូរទឹករូបវន្ត តំ'ងឲ�្យមូល��នj�ឹះ ដ៏សំ
ន់មួយp� វប�្បធម៌ និង�ស��Zះ 
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Dលី។  Lansing បðñញÃ ចំណងgក់ទងRម ទិដ្ឋ�ព��ើន��បk៉ងgំង^�ះ Dន�ុំងឲ�្យEន   �រសu�ប សu�Àល 
និង �រ Nះ*�យទំ�ស់ L�កបNយL� សិទ្ធ�ព Nយមិន�ំDច់Eន "លទ្ធិ �ច់�រ ��បបូÎ៌L�M�ស" ដូចq�ល 
Wittfogel (1957) DនOើក�ើង'ះM�។  B្អ�កOើ�រសិក�Vរបស់ Janssen (2007: 188) bក Lansing និង 
Kremer (1993) DនបðñញÃ "អន្តរកម្មពី��ម�Oើដ៏�មញ្ញp� subaks  rច�ំឲ �្យ L�ព័ន្ធa?�e�្ត
ëតធំដ៏
ស្មុគ�oញ មួយដំWើ�រDនល ្អ"។

Fើពិនិត�្យz�Àសៗ �រãៀប?ប់របស់ Lansing ស្តីពីa?�e�្ត��បបុ?ណ�ZះDលី �ក់ដូចខុសnë 1Tយ 
ពី  ��ន�ព�កម្ពុ��បច្ចុប�្បន្ន។ Fើ_ៀបនឹងL�ព័ន្ធកសិ-x�កូឡូសីុ បុ?ណ និងចីរ�ពB្ន�កសង្គម  វប�្បធម៌ របស់ Zះ 
Dលី 'ះ ��ប័នអភិDលកិច្ចa?�e�្តរបស់ កម្ពុ� rច�ត់ទុកÃ �Eនលក្ខណៈថ្មី`oង និងEនអ ស្ថិរ�ព 

�ំង។ �រ?�ក@�ក^�ះក៏Eន�ពពិត �ក់�្ត�ង ផងq�រ៖ L�វត្តិ�e�្តkង៉?�ងp��រវឹកវរB្ន�កនCDយ� កម្ពុ� 
និង ចំ'កe�ុក ក្នុងL�M�ស (�ពិÅ�សក្នុងសម័យ0្ម�រÉ�ហម) Dន_្វើឲ�្យកR�រូបវន្ត និងកR�សង្គមវប�្បធម៌ របស់ 
កម្ពុ� មិនrចគួបកE�ំងnëរីកលូត�ស់�Dន úើយករណី ZះDលី^�ះក៏rចEន(�មួយ វិÅ�ស Oើស��q�រ។  
ប៉ុè្ត� �រ ?�ក@�ក^�ះគួរ(�ô�ើõ�ស់�រពិ�រ'NយL�ុងL�យ័ត្ន។ AះបីEនអំឡុង\�ល  វឹកវរពិត¢�នក្តី ក៏អ្នក  
បÑ្កើត   �ល នCDយ មិន  គួរសន្មតÃ កម្ពុ�noន�រដិត�មអ្វីcះ 
ងB្ន�ក រច�សម្ព័ន្ធa?�e�្ត និង អភិDល 
កិច្ច  a?�e�្ត 'ះ q�រ។ �រពិនិត�្យអÑ្ក�តពីOើr�ស និងភស្តុRង
ងបុ?ណវត្ថុវិទ�" DនបðñញÃ L��ជនកម្ពុ� 
Dន  អនុវត្តកសិកម្ម a?�e្ត� 
ëត ធំ  Rំងពីមួយសហស�្សវត�្សរ៍មុន�្ល� ៉ះ �ពិ Å�ស ក្នុងសម័យអង្គរ (ឧgហរណ៍ សូម�ើល 
Moore 1989) ។ Rំងពីសតវត�្សរ៍ទី ១១  �្ល�៉ះ D?យ
ងលិចដ៏ធំស��្បើមដល់� ៨គ.ម x ២គ.ម គឺ�ឧgហណ៍ 
�ក់�្ត�ងp�រច� សម្ព័ន្ធ a?�e�្តក្នុងសម័យ អង្គរ q�ល�(�ô�ើ�រDនរហូតមកទល់សព្វß្ង�។ សរុបមក Aះបី� 
L�វត្តិp��រj�ប់j�ង ទឹក�កម្ពុ� មិនDននឹងនរ និងEនកំណត់7�ល្អ ដូច� ZះDលីក៏ពិត¢�ន ប៉ុè្ត�Dនផ្តល់� 
បទពិcធន៍ ដ៏សំ
ន់ មួយស��ប់ អភិDលកិច្ចa?�e�្ត សម័យទំ^ើប។

២.៤  =រខ�្សត់ទឹក និង�្ល�g��កម្ម���7្ត�

Rម�រô�ៀប_ៀបក្នុងបរិបទខុសៗnë �ើ "ចំ'យOើទឹក" Eនន័យk៉ងដូច�្ត�ច?

ក្នុងL�M�សអភិវឌ�្ឍន៍ ក៏ដូច�L�M�សកំពុងអភិវឌ�្ឍន៍ កសិករ�ទសវត�្សរ ៍ទី២១ �គ��ើន រ ំពឹងÃ z�{វ(�បង់ ß្ល�
Å�àកម្ម,ើម�្បីrចô�ើõ�ស់L�ព័ន្ធa?�e�្ត។ Aះបី� រដ្ឋ��ញDនß្ល� �ងសង់ú���រច�សម្ព័ន្ធក្តី ក ៏ß្ល�ដំWើរ 
�រ និង�រÐ�gំ (O&M) z�{វa�ក់�Oើសហគមន៍ មូល��ន និង អ្នកa៉�រឯកជនq�លទទួលកិច្ចសន�"ឲ�្យj�ប់
j�ង�រðរ (Molle et al. Wster 2009: 341-342)។  ដំWើរ�រវិវត្តន៍^�ះ DនHើត�ើងក្នុងបរិបទp�និ�ë�រពីរ 
(q�លrច�ប់ gក់ទងnë)៖ �ររួមចំK�កថវិ� រ��ភិ Dលក'្ខលក្នុងសម័យÅ�រីនិយម��បថ្មី (neoliberal era) 
និង រFៀប àរៈទី២១ p��រOើកកម្ពស់វិមជ�្ឈ�រ និង�ល�រណ៍ "subsidiarity"៣3។ 

�L�M�សអូe�្តាលី និងសហរដ្ឋr��រិក ���ត់ទុកទឹក�ធនaនកu� q�លEន ត$្ល� 
ងÅ�ដ្ឋកិច្ច úើយ  
កសិករ z�{វបង់ß្ល�B្អ�កOើទីផ�Vរស��ប់�រû�ក�យទឹក និង�រទទួលDន សិទ្ធិ ô�ើõ�ស់។ ផ្ទុយ�វិញ  �  កម្ពុ�   
L��ជនកu��ើល+ើញÃ ទឹកក៏�ធនaនដ៏ខ�្សត់ 'ស់ក្នុង�ព�ក់�្ត�ង។ Aះk៉ង^�ះក្តី �រៈសំ
ន់ 
ង  
Å�ដ្ឋកិច្ច p�ទឹក z�{វ(�ពិ�រ' ឲ�្យDនម៉តច់ត់។ �លនC Dយ PIMD ថ្មី DនK��ំពីវិaនថ្មីមួយស��ប់ 
ឲ�្យ កសិករកម្ពុ� បង់ß្ល�Å�àកម្មa?�e្ត� (ISF) �ឲ�្យគណៈកម្ម�រ សកបទ ក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន។ ISF � 
កម្ពុ� និងß្ល�ទឹក�L�M�សអូe�្តាលី B្អ�កOើ  ��ន�ពÅ�ដ្ឋកិច្ចខុសnëgំងe�ុង។ rងទឹក Murray Darling 

៣3 �ល�រណ៍q�លអនុ�្ញតឲ�្យEន�រស �ចចិត្ត�លក្ខណៈបុគ្គល Oើប�ñq�លប៉ះÎល់ដល់ពួក�� Nយមិន �ំDច់រង់�ំ
�រស �ចចិត្តNយសEជិកÉ�ុមgំងមូល។
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�L�M�សអូe�្តាលី Eន ú���រច�សម្ព័ន្ធល្អ(�ខ្វះទឹក។ rងទឹក^�ះជួបប�ñខ�្សត់ទឹក រូបវ័ន្ត ដូចEន បðñញក្នុង�រ 
សិក�V របស់ Molden (2007)។  ,ើម�្បីj�ប់j�ងOើ�ពខ�្សត់^�ះ ��យកß្ល�ទឹកមកô�ើ,ើម�្បី ��ងû�កទឹក៖ កសិករ 
�ក្នុង តំបន់z�{វ(�បង់ß្ល�,ើម�្បីô�ើõ�ស់ទឹក (ឧgហណ៍ ß្ល�ទឹកគិតក្នុងមួយ ���្កលីz�)   ។ ចំK�កឯ ISF � កម្ពុ�  
វិញ ��បÑ្កើត�ើងស��ប់ Nះ*�យ ប�ñមួយ v�្ស�ង Êលគឺ "�ពកu�
ងÅ�ដ្ឋកិច្ច"។ L�M�សកម្ពុ�  សំ បូរ  ទឹក 
ប៉ុè្ត�Eនú���រច�សម្ព័ន្ធអន់Ä�Vយ។ Aះ�សំបូរទឹក ក៏កសិករកម្ពុ�មិនEនម_�"យ Dយ ,ើម�្បី gញ យក  ទឹក  
'ះ មកô�ើឲ�្យEន ផលិត�ពq�រ។ ដូ�្ន�ះ ISF គឺស��ប់¿�លំអ និងÐ�gំ ú���រច�សម្ព័ន្ធទឹក f�ម gំង Nះ*�យ  
ចំ'យL�តិបត្តិ�ររបស់ សកបទ។  ß្ល�ô�ើõ�ស់ ទឹក^�ះ មិន�ប់gក់ទងនឹង បរិEណទឹក ô�ើõ�ស់ �ក់ �្ត�ង 
'ះM�។ 

�ពខុសnëរàង�ពកu�
ង "Å�ដ្ឋកិច្ច" និង  "រូបវ័ន្ត"  àB្អ�កOើ�ពសមú�តុផល B្ន�ក Å�ដ្ឋកិច្ច úើយEន�រ 
យល់e�ប��ើនក្នុងរង្វង់អ្នក_្វើ�លនCDយ និងអ្នកសិក�V។ Aះ�k៉ង^�ះក្តី �\�លអនុវត្តក្នុង��ន�ព 
មូល��នដ៏ស្មុគ�oញ �ពខុសnë^�ះ �ក់រលុប Dត់អស់���ើន Nយ�រú�តុផល��ើនមួយចំនួន។ ទី១ Nយ�រ 
ច'�ះខ្វះ
តB្ន�កទំ �ក់ ទំនង L��ជនមូល��នrចមិនDនយល់ពី�លបំណង p�ß្ល�Å�àô�ើ õ�ស់ទឹក។ តួk៉ង 
ISF (�ងបក[����0្ម�រÃ "ß្ល�ទឹក" ��ង "ß្ល�Å�àកម្មa?�e្ត�" ដូ�្ន�ះ �ើកសិករកម្ពុ� Dនដឹងច�óស់M�Ã 
ពួកnត់កំពុង(�បង់ß្ល�អ្វី? úើយ �ើ�រយល់ដឹង^�ះជះឥទ្ធិ ពល k៉ង' �Oើឆន្ទៈក្នុង�របង់õ�ក់របស់ពួក nត់? 
ទី២ គំនិត�ទូ�p� "�ពកu� B្ន�កÅ�ដ្ឋកិច្ច" �កu�ិតrងស្ទឹង  rចDំងDតន់ូវ  �ពកu�p�a?�e្ត�រូបវ័ន្តធ្ងន់
ធ្ងរ �Rមភូមិ និងRម ក�óលដី។  �កម្ពុ� ករណី^�ះrចHើតEន�ើង �\�ល q�លកសិករ�0�្ស�ទឹក 
ងOើ 
nត់បិទL��យ ÷�ចe�ព úើយទប់ទឹកមិនឲ�្យហូរa�ក់ដល់កសិករ�0�្ស�ទឹក
ង��ម។ ម៉�"ងវិញ Mៀត �ពកu�
B្ន�ករូបវ័ន្ត�រដូវõ�ំង �ប�ñមួយq�លកំពុងរីកធំ ពីd�ះ �រ_្វើ=� ពីរដងក្នុងមួយ1ëំ z�{វពឹងB្អ�ក�ãឿយៗ�Oើ 
L�ព័ន្ធa?�e្ត�q�ល��ក�ង�ើង ស��ប់(� ផ្តល់ទឹកបè្ថ�ម �រដូវវស�Vប៉ុI9ះ។
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៣     វីធី�7�្តF�វG�វ

�រសិក�V^�ះ Dនô�ើវិធី���ើន,ើម�្បីL�មូលទិន្នន័យ �ប់ពីß្ង�ទី  ១៣ កក្ក� ដល់ ១៨ ក�្ញ ២០១០ �ក្នុង
L�ព័ន្ធa?�e្ត���ល2បី (រូប�ព ១)។ �រសEæស�មួយ អ្នកÎក់ព័ន្ធ�Ãëក់��ម�តិ និង�Ãëក់មូល��ន 
Dន_្វើ�ើង  ,ើម�្បី L�មូលមតិCបល់Oើ ប�ñ�រj�ប់j�ងទឹក�ជនបទ។ �រពិ�ក�VRមÉ�ុមស្នូល (FGDs) 
�រសEæស កសិករ និងសិ�ê��ផ�្សព្វផ�Vយលទ្ធផល*�វ+�វ �Ä�ត្តកំពង់ធំ កំពង់1ëំង និងÊធិ៍�ត់ Dន 
_្វើ�ើង ,ើម�្បីe�ង់ព័ត៌Eនពី�រយល់+ ើញរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធសំ
ន់ៗអំពីតួ�ទីរបស់ខ្លួន និងអំពី�ររំពឹងទុកOើ 
លទ្ធផលp��រអភិវឌ�្ឍ និង j�ប់ j�ងL�ព័ន្ធa?�e្ត� f�មgំង,ើម�្បីសិក�Vពី បទពិcធន៍�រðររបស់ពួក���ក្នុង
É�បខ័ណ�អភិDលកិច្ចធនaនទឹក� កម្ពុ�។ Rមរយៈ វិធី�e�្តgំង ̂ �ះ �រសិក�V ក៏ព�"kមកំណត់ពីកu�ិតp��ព
សុីnëp��រយល់ដឹងរបស់អ្នកÎក់ ព័ន្ធ��Oើទិដ្ឋ�ពសំ
ន់ៗ p�អភិDលកិច្ចធនaនទឹក។

រូប�ព ១៖ B�នទីp�L�ព័ន្ធa?�e្ត�q�លDនសិក�V

��

�វ

�
ៀត

�
ម

Ez���នគិត�គីឡូ¢៉�ត

ជួរភ្នំដង��ក

ជួរភ្នំ ��៉ញ

ភ្នំY�ញ

gើង

ដំ'ក់អំពិល
កំពង់��ំង

កំពង់ធំ
តំបន់ខ្ពង់�ប

¢ធិ៍�ត់
ទ¤្ល��ប

រលួស
ស្ទឹងជីនិត
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៣.១ =រ¥�ើស¦ីសទី:ំង និង=រគូរ¨�នទី
L�ព័ន្ធa?�e�្តបីកè្ល�ង z�{វDនâ�ើសãីស�ើងស��ប់�រសិក�V គឺEន L�ព័ន្ធរលួស និងL�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត 

ក្នុង Ä�ត្តកំពង់ធំ និងL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល ក្នុងÄ�ត្តÊធិ៍�ត់។ តំបន់សិក�V gំង'ះz�{វDនâ�ើសãីស�ើងk៉ង 
ម៉ត់ចត់ ,ើម�្បីតំ'ងឲ�្យគ��ងv�្ស�ងៗMៀត�ជុំវិញ បឹងទ^្ល��ប។ �សិក�V Dន*�តOើ៖ កu�ិតp��រចូលរួម និង 
�រសu�បសu�ÀលOើ ISF និង O&M �ក្នុងL�ព័ន្ធ �រអភិវឌ�្ឍនិងú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e�្តp�L�ព័ន្ធ រច�សម្ព័ន្ធ 
j�ប់j�ង សកបទ �រចូល រួមរបស់វិស័យឯកជន៤4ក្នុង�រj�ប់j�ងនិងអភិវឌ�្ឍន៍a?�e�្ត និង�រj�ប់j�ងទំ�ស់ 
Oើ�រ ô�ើõ�ស់ទឹកក្នុងអំឡុង\�លខ្វះទឹក។

៣.២ សc©សន៍�មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌cនគន្លឹះ
អ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ (KI) �កu�ិតÄ�ត្ត និងមូល��ន q�លមកពី PDOWRAM និងÉ�ុមហ៊ុនឯកជន ក ៏ដូច� 

កសិករ សEជិកគណៈកម្ម�រ សកបទ និងសEជិក É�ឃ z�{វDនកំណត់ស��ប់�រ_្វើសEæសន៍ និងពិ�ក�V  
Nយ ô�ើសំណ<រ K��ំv�្ស�ងៗ។ សំណ<រ gំង^�ះDនបÑ្កើត�ើងNយB្អ�កOើតួ�ទី�ក់�ក់ �ររំពឹងទុក និង 
បទពិcធន៍របស់ អង្គ�រ��q�ល_្វើ�រក្នុងវិស័យទឹក និង កសិកម្ម។  បទសEæសន៍Eន�ល2 �្វ�ងរកព័ត៌Eន 
Oើប�ñÎក់ព័ន្ធនឹងទឹក។

É�ុម*�វ+�វDនជួប�មួយ PDOWRAM និង  គណៈកម្ម�រ សកបទ ,ើម�្បីពិ�ក�V ពី �រj�ប់j�ងទឹក�ទូ�
�ក្នុងL�ព័ន្ធ�ករណីសិក�Vនីមួយៗ។  ចំណុចDនពិ�ក�VរួមEន៖

១. �របÑ្កើត សកបទ

២. �រ��រជួសជុលL�ព័ន្ធa?�e្ត��ើងវិញ

៣. �រ_្វើB�ន�រ និងយុទ្ធ�e�្តអភវិឌ�្ឍន៍a?�e�្តស��ប់Nះ*�យប�ñទឹក (IWRM, IMT, PIMD, 
ISF, O&M)

៤. �រ��ងû�ក និងj�ប់j�ងទឹក និងú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e�្ត �ក្នុងL�ព័ន្ធ នីមួយៗ  (ឧgហរណ៍ 
L��យ �� L��យរងទី២ L��យរងទី៣)

៥. ទំ�ក់ទំនង និង�រសu�បសu�Àលរàងគណៈកម្ម�រ សកបទ និង É�ឃ ក្នុងL�ព័ន្ធq�លj�ប់j�ងNយ 
��ើនឃុំ

៣.៣  =រពិ�ក��:ម �ុមស្នូល�មួយកសិករ និង¬�ភូមិ
ព័ត៌Eនក៏L�មូលDនផងq�រRមរយៈ FGD។ É�ុមកសិករz�{វDនâ�ើសãីស�ើងNយ B្អ�ក Oើ ទីRំង 

ភូមិ�e្ត�  �
ង Oើ និង
ង��ម 0�្ស�ទឹក �រសu�បសu�ÀលEនតិចតួច និង ទំ�ស់ HើតEន �L��ំ ក្នុងអំឡុង 
\�ល   ខ្វះទឹក។  ក្នុងL�ព័ន្ធនីមួយៗ DនដំWើរ�រ FGD ចំនួនពីរOើក ។ FGD ទី១ រួមEន សកបទ និង Ãëក់ដឹក�ំ 
ភូមិ úើយ*�តOើ ព័ត៌Eនទូ� ដូច� L�;�ទ ទំហំ លក្ខខណ�រូបវ័ន្ត និងភូមិ �e�្តp�L�ព័ន្ធa?e្ត� L�ព័ន្ធL��យ 
�រû�ក�យទឹក �រសu�បសu�Àល និង�រj�ប់j�ងទំ�ស់  �,ើម។ FGD ទី២ Eន �រ ចូលរួម ពីគណៈកម្ម�រ 
សកបទ និងFើកទូ�យផងq�រដល់កសិករq�លមិន¢�ន�សEជិក សកបទ និងq�ល Eនជីវ�ព ពឹងB្អ�កOើ កសិកម្ម 
(ក្នុង ករណី�គ��ើនគឺ �រ_្វើ=�õ�ំង  និង/ឬ =� វស�V)។ FGD gំង^�ះ z�{វDនãៀបចំ �ើង ,ើម�្បី L�មូល ទិន្នន័យ   
និង ព័ត៌Eន ទូ�អំពីរដ្ឋDល មូល��ន   និង ប�ñ សង្គម v�្ស�ងៗ �ពិÅ�ស gក់ទង នឹង សកម្ម�ព កសិកម្ម �រ បÑ្កើត 

៤4 �រអនុវត្តឲ�្យវិស័យឯកជនចូលរួមក្នុង�រj�ប់j�ងនិងអភិវឌ�្ឍន៍��គ
ងលិចp�L�ព័ន្ធរលួស ក្នុងÄ�ត្តកំពង់ធំ ( �ើល B�នទី 
ក្នុង B្ន�ក  លទ្ធផល *�វ+�វ) Mើប(��ប់v្តើមក្នុង 0�សី� ២០១០។
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õ�ក់ ចំណPល និង�រOើកកម្ពស់ ជីវ�ព ក ៏ដូច� ,ើម�្បីផ្តល់ព័ត៌Eន ដល់អ្នកÎក់ព័ន្ធ�� អំពីប�ñ gក់ទង នឹងទឹក 
(�រ��រនិង អភិវឌ�្ឍន៍L�ព័ន្ធa?�e្ត� និង�របÑ្កើត សកបទ)។

៣.៤ =រ្វើសc©សន៍កសិករ និង=រស�្ក�តដល់ក°្ល�ង
សEæសន៍កសិករ Dនអនុវត្ត�ើងប�¡ប់ពី  FGD ,ើម�្បីv្ទៀង ¡ត់ទិន្នន័យនិងព័ត៌Eន q�ល L�មូលDនពី  FGD។ 

អ្នកតំ'ងមកពី  ១២ �  ២៥j�À�រ z�{វDនâ�ើសãីស ស��ប់ _្វើសEæសន៍ �ក្នុង L�ព័ន្ធកំពុងសិក�Vនីមួយៗ Nយ 
z�{វEនលក្ខណៈតំ'ងឲ�្យj�À�រ�� �ក្នុង តំបន់ទីRំងភូមិ�e�្តv�្ស�ងៗp�L�ព័ន្ធ'ះ Êលគឺ É�ុមទី១ មកពី 
L�ព័ន្ធ a?�e្ត� �0�្ស�ទឹក
ង��ម É�ុមទី២ មកពីL�ព័ន្ធ�ក'្ខល និង É�ុមទី៣ មកពីL�ព័ន្ធ�0�្ស�ទឹក 
ង 
Oើ។ សEæសន៍ �មួយកសិករDន_្វើ�ើង�លក្ខណៈឯកជន ,ើម�្បីទទួលDនច�្លើយq�ល មិនរងសEhធពីវត្តEនp� 
គណៈកម្ម�រ សកបទ។ �ãឿយៗ  សEæសន៍Dន_្វើ�ើង�ឯដី=� របស់ អ្នក!្លើយសEæសន៍ ¡ល់ ,ើម�្បី ឲ�្យÉ�ុម  
អÑ្ក�ត rច_្វើ�រសÑ្ក�តពិនិត�្យNយ ¡ល់ផងq�រ។ បទសEæសន៍ រួមEន សំណ<រ�ទូ� អំពី�រô�ើõ�ស់ធនaនទឹក
ស��ប់កសិកម្ម  �រ��ង û�កទឹក �រចូលរួមរបស់កសិករ និង �រយល់ដឹងពីប�ñ ISF និង  O&M gក់ទងនឹង�រô�ើ 
õ�ស់ទឹក ក៏ដូច� ដំIះ*�យ �ក់�្ត�ង�មូល��ន និងយន្ត�រNះ*�យទំ�ស់។ សំណ<រមួយចំនួន 
q�លDនOើក�ើង �ក្នុង FGD ក ៏rចOើកមកសួរកសិករម្តងMៀតក្នុង\�ល _្វើសEæសន៍q�រ  ,ើម�្បីv្ទៀង ¡ត់Oើ 
ច�្លើយ �លពីមុន។ បញ្ជីសំណ<រស��ប់កសិករ Dនយកមក ô�ើNយEន�ពបត់��នខ្លះ  Êលគឺ ច�្លើយDនមកពី 
សEæសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ និង  FGD Oើកទី១ rចយកមកô�ើ  ,ើម�្បីតu�ង់ទិសសEæសន៍�មួយកសិករDន � 
Rម �រ�ំDច់។

�រសÑ្ក�តពិនិត�្យដល់កè�្លង Dន_្វើ�ើងក្នុង\�លf�មnëនឹងសEæសន៍�មួយកសកិរ  ,ើម�្បី Eន គំនិត�ន់ 
(�  ច�óស់ពី�រj�ប់j�ងa?�e�្តសព្វß្ង� រFៀបរបប��ងû�កទឹក រច�សម្ព័ន្ធ រូបវ័ន្តp� L�ព័ន្ធ a?�e្ត� និង ប�ñ  
v�្ស�ងៗ Mៀត gក់ទងនឹងទឹក។ សំ
ន់�ង �̂ះMៀត �រសÑ្ក�ត ពិនិត�្យពីទី Rំង àល=�របស់អ្នក!្លើយ សEæសន៍    � 
ក្នុង L�ព័ន្ធa?�e�្ត àផ្តល់នូវបរិបទp�ច�្លើយ និង�រយល់+ើញ របស់ពួក��Oើប�ñv�្ស�ងៗ។ �រ សÑ្ក�ត  ដល់ 
កè្ល�ង ផ្តល់ឱ�សឲ�្យ É�ុមអÑ្ក�ត rចàយត$្ល� និងL�មូល ទិន្នន័យនិងព័ត៌EនDន�ន់(���ើន និង Dន   +ើញ    ¡ល់ពី 
��បបទ និងកè្ល�ងq�ល ប�ñ gក់ទងនឹង ទឹកDន Hើត Eន �ើង �ក្នុង��ន�ពភូមិ�e�្ត �ក់ �ក់   '   មួយ។  ក្នុង 
\�ល ពិ�ក�V  B�នទី q�លបÑ្កើត�ើងNយÉ�ុម*�វ+�វ z�{វDនយក មក ô�ើ �  ឧបករណ៍ ជំនួយ ស��ប់ ឲ�្យ កសិករ 
ចង្អុល បðñញទីRំងច�óស់�ស់p�ប�ñ[ទធំៗ និង ទីRំង  q�លrច � ដំIះ*�យ 
ង ú���រច�  សម្ព័ន្ធ  ដូច� 
កè្ល�ងrចក�ងL�ព័ន្ធL��យ  ,ើម�្បីNះ*�យប�ñ ខ្វះទឹក ឬ,ើម�្បី ¿�លំអ �រ j�ប់j�ង និង ��ង û�ក ទឹក ក្នុង 
តំបន់។

៣.៥ សិ=±�²³�ក់´�ត្ត
សិ�ê��Ãëក់Ä�ត្ត���ើន z�{វDន_្វើ�ើងក្នុងÄ�ត្តកំពង់1ëំង កំពង់ធំ និងÊធិ៍�ត់ ,ើម�្បីL� មូលទិន្នន័យ 

និងព័ត៌Eន និង�្វ�ងរកមតិCបល់បè្ថ�ម q�លrចជួយ¿�លំអ �រj�ប់j�ង ទឹក និងបÑ្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម។  
សិ�ê�� Dនផ្តល់ឱ�សមួយk៉ងល ្អស��ប់ ឲ�្យអ្នកÎក់ព័ន្ធ��ពិ�ក�Vពី៖ 

១. ចក្ខុវិស័យរួមnëមួយ

២. យុទ្ធ�e�្ត¿�លំអL�ព័ន្ធa?�e�្ត

៣. ប�ñសំ
ន់ៗ និងដំIះ*�យv�្ស�ងៗ

៤. ទំនួលខុសz�{វរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធ��ក្នុង�រj�ប់j�ងa?�e�្ត
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៥. �រផ្តល់មតិពីវិធី�e�្តសំ
ន់ៗq�លÉ�ុម*�វ+�វz�{វកំណត់�ើង ,ើម�្បីចូលរួមL�កប Nយ B្ល� ្ក  ក្នុង�រ 
ក�ង�ល�រណ៍K��ំស��ប់�រ��ងû�កទឹក  និងរFៀបរបប អនុវត្តល្អៗបំផុត ,ើម�្បី¿�លំអ�រ j�ប់ 
j�ង a?�e�្ត និងអភិDលកិច្ចទឹក�Ãëក់ មូល��ន។ 

៣.៦   =រk្ទៀង·¸ត់ប¹ºក់ទិន្នន័យ
ទិន្នន័យDនពី�រសិក�VEន*�ប់ �រសEæស�មួយកសិករ និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ FGD និងសិ�ê�� 

�� z�{វDនយកមកv្ទៀង ¡ត់ (Rម�រõ�e�័យgក់ទង�មួយ អ្នកÎក់ព័ន្ធ) និងចងÉ�ងបញ្ចូលnë។ វិធី�e�្ត 
v្ទៀង ¡ត់ "Triangulation" �̂ះ a� ឲ�្យទិន្នន័យ �ន់(�ច�óស់�ស់គួរទុកចិត្ត úើយ �រវិ�គទិន្នន័យ �ន់(� គួរឲ�្យ 
gឿ�ក់។    

�រវិ�គទិន្នន័យសុីជü�  Dនអនុវត្ត�ើង,ើម�្បី៖ ១) កំណត់ឫសគល់p�ប�ñទឹក និង គE�ត ឬ�ព មិន សុីnë 
រàង�លនCDយ និង�រអនុវត្តរបស់កសិករ និង�្វ�ងរកដំIះ *�យសមe�បពីអ្នកÎក់ព័ន្ធ ២) យល់ដឹង 
ច�óស់ ពីលក្ខខណ��ក់�ក់�កម្ពុ� q�លrចជួយ ដល់គំនិតផ្តួចv្តើមអភិDលកិច្ច ដូច� PIMD និង IMT និងជួយឲ�្យ 
សកបទ _្វើL�តិបត្តិ�រ L�កបNយL�សិទ្ធ�ព និង ៣) ជួយដល់អ្នក_្វើ�លនCDយ�aរណៈក្នុង�រô�ៀប
_ៀប និងàយត$្ល�Oើជ �ើស�លនCDយ��។

R?ង ១៖ �រL�មូលព័ត៌Eនពី កសិករ É�ុមពិ�ក�Vស្នូល  និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ
គ��ង Ä�ត្ត �លបរិ�្ឆ�ទ ភូមិ ឃុំ កសិករ FGDs KIs អ្នកចូលរួម
ស្ទឹងជីនិត កំពង់ធំ ១១-២១ កក្ក�  

២០១០
6 3 15 2 9 អ្នកភូមិ សកបទ 

PDOWRAM ��ភូមិ
ដំ'ក់អំពិល Êធិ៍�ត់ ១៣-១៨  ក�្ញ 

2010
3 7 25 2 10 អ្នកភូមិ សកបទ 

PDOWRAM, É�ឃ, 
អ្នកkមទឹក  ��ភូមិ

រលួស កំពង់ធំ 11-17  សី� 2010 4 2 12 2 8 អ្នកភូមិ សកបទ 
É�ុមហុ៊នឯកជន 
PDOWRAM ��ភូមិ
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៤     តំបន់សិក��

៤.១ »�ព័ន្ធ���7្ត�រលួស
L�ព័ន្ធa?�e�្តរលួស ស្ថិត�ចETយL�X�ល ៧គ.ម �គ
ងលិចÉ�ុងស្ទឹង ��ន (ទីរួមÄ�ត្តកំពង់ធំ) 

និង  � L�;�ទrងទឹករួមEនជü�?ក់។  ទឹកហូរចូល ក្នុង L�ព័ន្ធ^�ះRម õ�ំl�ក៖ �hនÊធិ៍DÉ�ុង លូ រំNះទឹក 
បល្ល័ង្ក �hនត�្បូង�ម n�កស�្បូវ និង n�កអូរឡុក (រូប�ព២)។ ស្ទឹង��ន n�កស�្បូវ  និងn�ក[ងo៉ង ផ្តល់ទឹក 
��ើនបំផុត�ក្នុង L�ព័ន្ធរលួស q�លEនទំហំL� Eណ ១០០៩ហិកR ឆ្លង�ត់ ៧ភូមិ និង ៤ឃំុ៥5គឺអូរគន្ធរ កំពង់ រM�ះ 
ដំរី�ន់ 
� និងe�យ៉ូវ។ ដី=��L�ព័ន្ធa?�e្ត�រលួស û�ក��ញ�បីកu�ិតកម្ពស់។ ដី=� gបបំផុត ស្ថិត� �៉�ក 
និរតី ដី=�Eនកម្ពស់មធ�្យម ស្ថិត�ជុំវិញ L�ព័ន្ធ និងដី=�កu�ិតខ្ពស់�ង�� ស្ថិត��គ
ងHើត។

រូប�ព ២៖ B�នទីL�ព័ន្ធa?�e្ត�រលួស និងតំបន់សិក�V

ទំនប់ទឹកL�?�ង ៤គ.ម Dនក�ង�ើង�1ëំ១៩៦៩ ,ើម�្បីទប់ទឹកប �ើកសិកម្ម� តំបន់រលួស។ � 1ëំ 
២០០៤ ទំនប់ទឹក^�ះz�{វDនជួសជុល�ើងវិញNយ É�ុមហ៊ុន*�វ+�វ និងអភិវឌ�្ឍន៍ SBK (SBK Research and 
Development)។ ទំនប់^�ះ  Eនg -រទឹក៧ លូរំNះទឹក២ និង ឧបករណ៍សu�Àលលំហូរទឹក ១៣។ រលួស�L�ព័ន្ធ 
a?�e្ត� 
ëតមធ�្យម q�លផ្តល់ អត្ថL�Cជន៍ឲ�្យL�Eណ ៨៨២ j�À�រ។ L��យ�� L��យរងទី២ និង ទី៣ Dន 
ក�ង�ើងក្នុងរបប 0្ម�រÉ�ហម (១៩៧៥-១៩៧៩) úើយDន�ស់Û�ុឌ/�ម Nយ�រ ខ្វះ�រ Ð�gំ  និង ជួសជុល។ 

៥5ទិន្នន័យL�មូលDនពីរDយ�រណ៍L��ំ1ëំ២០១០ របស់É�ុមហ៊ុន*�វ+�វ និងអភិវឌ�្ឍន៍ SBK។

inflow
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L� �យgំង^�ះ Dនខូច
ត k៉ងធ្ងន់ធ្ងរ Nយ�រព�្យុះH�ត�' �0�ក�្ញ ២០០៩។ g -រទឹក gំង៧ ស��ប់  
j�ប់ j�ង  លំហូរទឹក�ក្នុងL�ព័ន្ធ úើយ�� បិទà� រដូវវស�V ,ើម�្បីស្តុកទឹកទុកô�ើ� រដូវõ�ំង។ 

�រចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុង �រj�ប់j�ង និងអភិវឌ�្ឍន៍a?�e្ត� Dន�ប់v្តើមក្នុង0�សី� ២០១០ 
úើយ  Dនផ្តល់ឱ�សស��ប់�រ_្វើ=�  õ�ំង ��គ
ងលិចp�L�ព័ន្ធរលួស។ ú���រច� សម្ព័ន្ធ�ន់�ប់ Nយ 
វិស័យ ឯកជន ជួយឲ�្យL��យ��Eនទឹក�ម្តុំជិតបឹងOៀស �រដូវ õ�ំង úើយß្ល�Å�à ផ្គត់ផ្គង់ទឹកគឺ ១០០ដុ��រ 
ស��ប់ e�ូវមួយហិកR។  កសិករq�ល ô�ើL��យឯកជន^�ះ ក៏z�{វបង់ß្ល�បូមទឹកពីL��យចូល=�q�រq�ល Eន 
ចំនួន ពី ៥០-៦០ ដុ��រក្នុងe�ូវមួយហិកR។ មុន\�លÉ�ុមហ៊ុនឯកជន^�ះមកដល់រលួស  កសិករខ្លះz�{វចំ'យ អស់ 
L�X�ល ៦០-១០០ ដុ��រក្នុងe�ូវមួយហកិR Oើ�របូមទឹកពីស្ទឹងចូលL��យ�� និងពីL��យ��ចូលក្នុង=� 
របស់ nត់។ ចំ'យOើ�របូមទឹក^�ះ [�L�Àលខុសៗnëពី កសិករEëក់�កសិករEëក់  re�័យOើ ចETយពី =�nត់ 
�  L��យ��។

R?ង ២៖ ព័ត៌EនសÑ្ខ�បស្តីពីL�ព័ន្ធa?�e្ត�រលួស

បរិkយ រលួស

�ងសង់ ១៩៦៩  (ទំនប់ទឹក) 
១៩៧៥-១៩៧៩ (L�ព័ន្ធL��យ)

��រជួសជុល�ើងវិញ ២០០៤
ទំហំ (គិត�ហិកR) ១០០៩
=�វស�V គិត�ហិកR ៦១០
=�õ�ំង គិត�ហិកR ៣៧៦
ស'្ឋនរូបវ័ន្ត rងទឹករួមEនជü�?ក់
L�;�ទL�ព័ន្ធ L�ព័ន្ធô�ើកE�ំងទឹកហូរចុះRមធម្ម�តិ (Gravity-fed 

system)
1ëំបÑ្កើត សកបទ ២០០៤
ឃុំ ៣
ភូមិ ៧
j�À�រ ៨៨២

�រលួស កសិករ_្វើgំងe�ូវវស�V និងe�ូវõ�ំង ប៉ុè្ត�e�ូវõ�ំង rច_្វើ Dន(�� តំបន់ �គ
ងgើង និង 
ង 
លិច p�L�ព័ន្ធប៉ុI9ះ q�លEន L�ព័ន្ធ÷�ចe�ព និងលទ្ធ�ព យកទឹក ពីស្ទឹង ជួយសu�Àល�រ�ំដុះ។ =�វស�V 
Eន��ើនOើសលុបNយj�ប ដណ្ណប់Oើp្ទ�ដី ៦១០ហិកR _ៀបនឹង=�õ�ំងq�លEន(� ៣៧៦ហិកR។  �រ_្វើ 
e�ូវõ�ំង �ន់(�\�ញនិយម�ើង d�ះDនទិន្នផលL�X�លពីរដងp�e�ូវវស�V (q�លDនទិន្នផល z�ឹម ១,៥-២,៥  
qន/ហិកR)។  កំWើន�រ_្វើ=�õ�ំង^�ះ Dន�ក់សEhធ�Oើធនaនទឹក ក្នុង តំបន់ � ពិÅ�ស�ចុង រដូវ  
វស�Vq�ល�\�ល�ប់v្តើម _្វើ=�õ�ំង។  Aះបី�e�ូវõ�ំង ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ក្តី ក៏�រ�ើង ចុះß្ល� e�ូវ�ទីផ�Vរ គួប 
ផ�្សំ  នឹងចំ'យ ផលិតកម្ម (ឧgហណ៍ �រô�ើ E៉សុីនបូមទឹក ជី និងL��យឯកជន) �(�� កR�គន្លឹះមួយ q�ល  ជះ 
ឥទ្ធិ ពល�Oើ ទឹកចិត្តកសិករក្នុង�រ_្វើe�ូវ õ�ំង។

�1ëំ២០០៤ L�ព័ន្ធa?�e�្តរលួស Eន សកបទ ចំនួន២ គឺមួយ�ជុំវិញភូមិn�កស�្បូវ និងមួយ Mៀត � 
ជុំវិញភូមិរលួស។ ប ៉ុè្ត��1ëំ២០០៧ Nយពិនិត�្យ+ ើញÃ  ពួកnត់ មិនEន លទ្ធ�ពj�ប់j�ងគ��ងឲ�្យDនល ្អ 'ះ 
សEជិកគណៈកម្ម�រ សកបទ n�កស�្បូវ Dនសុំឲ�្យ អ្នកដឹក�ំ  សកបទ រលួស ទទួលបន្ទុកនិងj�ប់j�ងតំបន់ gំងមូល 
úើយសហគមន៍gំងពីរ ក៏Dនរួមបញ្ចូលnë។ សកបទ រលួសEនសEជិកសរុបបួន�ក់៖ L�aន អនុL�aន អ្នក�ន់ 
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ហិរញ្ញវត្ថុ  និងគណ^�យ�្យករ។ សកបទ �គ��ងរលួស û�ក� ៤អនុÉ�ុម q�លrÃ É�ុម កសិករ ô�ើõ�ស់ទឹក 
(កកបទ)។ កកបទ gំង'ះតំ'ងឲ�្យបួនភូមិ គឺEន អូរគន្ធរត�្បូង n�កស�្បូវ រលួស និងកំពង់ សំÇង។

៤.២ »�ព័ន្ធ���7្ត�ដំ�ក់អំពិល
L�ព័ន្ធa?�e្ត�ដំ'ក់អំពិល ស្ថិត�ចETយL�X�ល ១៥គ.ម �គ
ងលិចe�ុកសំs Eស (ទីរួមÄ�ត្ត 

Êធិ៍�ត់) ក្នុង Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ និងL�Eណ ១៩០គ.ម ពីÉ�ុងភ្នំ\�ញ។ L�ព័ន្ធ^�ះ �rងទឹកEនតំបន់ដីខ្ពស់ ព័ទ្ធ 
ជុំវិញ និង ស្ថិត � ក'្ខលÄ�ត្តÊធិ៍�ត់  (រូប�ព ៣) ។ L�ព័ន្ធa?�e្ត�ដំ'ក់អំពិលទទួលទឹក�គ��ើនពី ស្ទឹង 
Êធិ៍�ត់ úើយ EនL�ព័ន្ធ a?�e្ត� ���ើនMៀត� 0�្ស�ទឹក 
ង��មq�លទទួលទឹកពីL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល ដូច 
� L�ព័ន្ធÉ�{ចÅើច អន្លង់�-យ វត្តOៀប និងកំD៉ង។ គ��ងដំ'ក់អំពិលj�បដណ្ណប់Oើ ៧ឃុំ និង ៥០ភូមិ និង 
ស្ថិត ក្នុងចំ'ត់Ãëក់ L�ព័ន្ធ a?�e�្ត 
ëតធំ។

រូប�ព ៣៖ B�នទីL�ព័ន្ធa?�e្ត�ដំ'ក់អំពិល និងទីRំងសិក�Vសុីជü�

L�ព័ន្ធa?�e្ត�ដំ'ក់អំពិលEនg -រទឹកtើ និង�ងសង់�ើង� ច'�ះ 1ëំ១៩៧៦ និង ១៩៧៨ 
ក្នុង    សម័យ  0្ម�រ É�ហម ,ើម�្បី បu្វ�រទឹកពីស្ទឹងÊធិ៍ �ត់ ចូលក្នុង L��យ�� ទុកស��ប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ p្ទ�ដី L�Eណ 
២៧.០០០ហិកR។ L�ព័ន្ធ ̂ �ះ មិនDនទទួល �រ Ð�gំ M�រហូតដល់1ëំ២០០៥ MើបEន�រ ជួស  ជុលL��យ �� �ើង  
វិញ  úើយ Aះ បី�រ ជួស ជុល  ̂ �ះDនចប់សព្វj�ប់� 1ëំ ២០១០ក្តី ក៏L��យរង ទី២ និងទី៣ �គ  ��ើន � (�   Eន 
ស�ព Û�ុឌ/�ម � �ើយ។ L��យ��EនL�?�ង ២៥គ.ម úើយត�íប់�  L��យរង ៨ g-រទឹក ៣ និង ឧបករណ៍ 
សu�Àលលំហូរទឹក ៧។ Eនកសិករ �� �ើនមិនgន់ ទទួល Dនអត្ថL�Cជន៍ពី L��យ gំង �̂ះM� úើយ z�{វ ô�ើõ�ស់ 
ម_�"Dយ ¡ល់ ខ្លួន ,ើម�្បីយក ទឹកពី L��យ�� មកបញ្ចូលក្នុង =�។ គ��ង�កល�្បងOើàល=� របស ់  ទី�ëក់ðរ  
សហL�តិ បត្តិ�រ  អន្តរ  �តិ  ជប៉ុន (JICA) v�ងដំWើរ�រ�1ëំ២០១១ -២០១៣ Nយអនុវត្ត Oើ p្ទ� ដី L�Eណ ១០០ 
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ហិកR ក្នុង ៣ភូមិ គឺ ភូមិ
oរ កណ្ណឹងEស និង wëះR�ប។  គ��ង^�ះក៏Eន�រ �ងសង់L�ព័ន្ធ L��យ \�ញ 
O�ញ  មួយ  ,ើម�្បី បðñញ  ដល់ កសិករមូល��នពីរFៀប អភិវឌ�្ឍú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e�្តÐ�មMៀតផង។ 

 �Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ Eនដី=�L�Eណ ១០-១១ % ប៉ុI9ះq�លrច÷�ចe�ព_្វើ =� õ�ំងDន៦6។ 
ក្នុង  L�ព័ន្ធ a?�e្ត�ដ ំ'ក់អំពិលe�ូវវស�V�ំដុះOើp្ទ�ដីL�Eណ� ២០.០០០ហិកR úើយe�ូវõ�ំង�ំដុះOើ 
L�Eណ ៥០០០ ហិកR។ ក្នុងអំឡុង\�លពីរ-បី 1ëំចុង��យ^�ះ កសិករ�ន់(�ព�"kម_្វើ=�õ�ំងឲ�្យ(�Eនទឹក
j�ប់3�ន់ ស��ប់ ÷�ចe�ព។ ដូ�្ន�ះ កំWើន �រ_្វើe�ូវõ�ំងDនHើន�ើង�Rមដី=�q�ល�ជិត L��យ�� ។ 
សិ្ថតិ ថី្មៗ បðñញÃ e�ូវõ�ំងផ្តល់ផល ២,៥-៣qន/ហិកR úើយe�ូវ វស�Vផ្តល់ផល ២-២,៥qន/ហិកR។ ស្ថិតិ^�ះ 
បðñញ ពី ទិន្នផល�មធ�្យម úើយកង្វះ
តទឹក �ប�ñ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំÊះកសិករ�Ä�ត្ត Êធិ៍�ត់ d�ះ v�ះ ?ំង ស្ងួត 
Dន HើតEន�ើង �រដូវ វស�V ក្នុងពីរ-បី1ëំចុង��យ^�ះ និង�ន់(�Eនរយៈ\�លយូរ�ើង ពីមួយ1ëំ�មួយ 1ëំ 
រហូត ដល់ \�ល ខ្លះ កសិករq�លEន=��1Tយពី L��យ÷�ចe�ព z�{វô�ើE៉សុីនបូមទឹកមកបំ\�ញបè្ថ�មOើ 
ទឹក;្លៀង Ð�មMៀត។

R?ង ៣៖ ព័ត៌EនសÑ្ខ�បពីL�ព័ន្ធa?�e្ត�ដំ'ក់អំពិល
បរិkយ ដំ'ក់អំពិល
�ងសង់ ១៩៧៦-១៩៧៨
ជួសជុល ២០០៦-២០១០
ទំហំ (គិត�p្ទ�ដី÷�ចe�ព�ហិកR) ២៧.០០០
=�វស�V គិត� ហិកR ២០.០០០
=�õ�ំង គិត�ហិកR ៥០០០
ស'្ឋនរូបវ័ន្ត L��យ�� L��យរងទី២ L��យរងទី៣
L�;�ទL�ព័ន្ធ ទំនប់បu្វ�រទឹក/L��យ��
1ëំ សកបទ DនបÑ្កើត�ើង Îក់ក'្ខល1ëំ ២០០៧
ឃុំ ៧
ភូមិ ៥០
j�À�រ មិនEនទិន្នន័យ

   
ធ�nរពិភពbក DនnំÛ� PDOWRAM ឲ�្យបÑ្កើត សកបទ ដំ'ក់អំពិល q�ល Dនចុះ\oះ �É�សួង 

ធនaនទឹក និងឧតុនិយម ក្នុង1ëំ២០០៤-០៥។ គណៈកម្ម�រ សកបទ រួមEន  L�aន មួយរូប អនុL�aនពីររូប ម	្ត�ី 
ហិរញ្ញវត្ថុមួយរូប និងគណ^�យ�្យករមួយរូប q�លសុទ្ធ(��សEជិក É�ឃ ។ ជំទប់ទី១p�ឃំុលលកស គឺ�L�aន 
សកបទ។ CងRម PDOWRAM �\�ល L�ព័ន្ធDនជួសជុលរួច?ល់úើយ ��នឹងបÑ្កើត កកបទ  �ើង ,ើម�្បីឲ�្យ 
ទទួលខុសz�{វOើ�រ��ងû�កទឹកRមL��យរង។ PDOWRAM v�ង ផ្តល់�រ បណ្ណុះប'្ខលពី PIMD និង 
�ល�រណ៍j�ប់j�ងទឹកv�្ស�ងៗMៀត ដល់គណៈកម្ម�រ សកបទ កកបទ ឃុំ និងអ្នកភូមិq�លរស់�RមបI្ខយ 
L��យ�� ,ើម�្បីឲ�្យពួក��rចj�ប់j�ង L�ព័ន្ធa? �e�្តDន�ន់(�L�Åើរ។

៤.៣  »�ព័ន្ធ���7្ត� ស្ទឹងជីនិត
L�ព័ន្ធa?�e្ត� ស្ទឹងជីនិត ស្ថិតក្នុងe�ុកសន្ទុក Ä�ត្តកំពង់ធំ ក្នុងចETយL�Eណ  ១៤០គ.ម ពី
ងgើងÉ�ុង 

ភ្នំ\�ញ និងទទួលទឹកពីស្ទឹងជីនិត។ L�ព័ន្ធ^�ះផ្តល់ ទឹក÷�ចe�ព ស��ប់p្ទ�ដី ២៦៤៥ហិកR q�លផ្តល់ 
អត្ថL�Cជន៍ ដល់ ៣០០០j�À�រ ក្នុង ២៤ភូមិ និង ៣ឃុ៧ំ7 និងស្ថិតក្នុងL�;�ទ L�ព័ន្ធa?�e�្ត
ëតមធ�្យម (រូប�ព 

៦6ព័ត៌EនទទួលDនពី L�aនមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខL�Eញ់ និង �̂�ទ Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ 1ëំ២០១០
៧7ព័ត៌EនពីL�aន  PDAFF Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ 1ëំ២០១០
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៤)។ ដី=�Dនãៀបចំ�ើងវិញ�?ង ចតុZណ,ើម�្បីសu�Àល�រជីកL��យបញ្ចូល ទឹក។ សរុបមក L�ព័ន្ធ^�ះ û�ក 
��ញ  � ដី=� ៤៨ប្លុក Nយប្លុកនីមួយៗEន p្ទ� ដី  L�Eណ ៥០-១០០ហិកR8។

រូប�ព ៤៖ L�ព័ន្ធa?�e្ត� ស្ទឹងជីនិត និងទីRំងសិក�Vសុីជü�

L�ព័ន្ធa?�e�្ត^�ះ ក�ង�ើង�1ëំ១៩៧៨ ក្នុងរបប0្ម�រÉ� ហម និងDន��រ  �ើងវិញក្នុង1ëំ១៩៨០-
៨៧, ១៩៨៩ , ១៩៩០ និង  ១៩៩៣ Nយ MAFF។ �1ëំ២០០០ និង�ប់ពី1ëំ ២០០២ ដល់ ២០០៨ L�ព័ន្ធ ̂ �ះ z�{វ 
Dន សិក�V  និង¿�ជួសជុល�ថ្មី ក្នុងលក្ខណៈ� B្ន�កមួយp�គ��ងú���រច�សម្ព័ន្ធជនបទ និងa?�e្ត� ស្ទឹងជីនិត 
(SCIRIP) q�លទទួល ហិរញ្ញប�្បgនរួម`�nëពី ធ�nរអភិវឌ�្ឍន៍rសុី (ADB) ទី�ëក់ðរអភិវឌ�្ឍន៍D?ំង (AFD) និង 
?ជរ��ភិDលកម្ពុ� (RGC)។ SCIRIP *�ត�សំ
ន់Oើ៖ ១) �របÑ្កើត សកបទ ២) �រ¿�លំអ L� ព័ន្ធ �ំដុះ៩9 ៣) 
�រ��រ ជួសជុលú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e�្ត១០10 និង ៤) �រអភិវឌ�្ឍ ផ្លូវថ្នល់  និងទីផ�Vរជនបទ១១11។

L  �ព ័ន ្ធ ស ្ទឹងជ  ីនិត Dនជួសជុលរួច?ល់úើយ និងរួមEន ទំនប់បu្វ�រទឹកមួយ និងទំនប់បÑ ្ហៀរមួយL�? �ង ៧០០ម 
L��យ��L�?�ង១៦គ.ម L��យរងទី២ ចំនួន៥ L��យរងទី៣ មួយចំនួនតូចស��ប់បðñញ�គំរ១ូ២12និង  rង 
ទឹកធំមួយស��ប់ ផ្ទុកទឹក L�Eណ ២៣�ន¢ ៉�z�គូប ,ើម�្បី÷�ចe�ពOើp្ទ�ដីក្នុងL�ព័ន្ធgំងមូល។ L��យ �គ 
��ើន  ក្នុង L�ព័ន្ធ^�ះ Eន លំហូរ ទឹកq�លហូរចុះRមធម្ម�តិ (gravity-fed)។

៨8 ទិន្នន័យពី�រសEæស�មួយសEជិកគណៈកម្ម�រ សកបទ ស្ទឹងជីនិត 1ëំ២០១០
៩9 ផ្តល់ហិរញ្ញប�្បgនNយ AFD និង អនុវត្តNយ MOWRAM
១០10 Ibid
១១11 ផ្តល់ហិរញ្ញប�្បgនNយ ADB និងអនុវត្តNយÉ�សួងអភិវឌ�្ឍន៍ជនបទ
១២12 រច�ãៀបចំ�ើង,ើម�្បីបðñញពីរFៀបនិងទីRំងក�ងL��យរងទី៣ Ð�មMៀត។ ប ៉ុè្ត� �ប់Rំងពីគ��ង SCIRIP Dន 

បញ្ចប់ � មិនEនL��យរងទីបី'v�្ស�ងMៀត Dន�ងសង់�ើងNយ កសិករ'ះM�។
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R?ង ៤៖ ព័ត៌EនសÑ្ខ�បពីL�ព័ន្ធa?�e្ត�ស្ទឹងជីនិត
បរិkយ ស្ទឹងជីនិត
�ងសង់ ១៩៧៧
ជួសជុល ១៩៨០-៨៧ 

១៩៨៩  ១៩៩០ និង ១៩៩៣
២០០០ ២០០២ និង ២០០៤

ទំហំ(p្ទ�ដី÷�ចe�ពគិត�ហិកR) ២៦៤៥
=�វស�V គិត� ហិកR ១៥០០
=�õ�ំង គិត�ហិកR ៥០០
ស'្ឋនរូបវ័ន្ត L�ព័ន្ធL��យ\�ញO�ញ (L��យ�� L��យរងទី២ 

និងទី៣)។  ដី=�û�ក� ៤៨ប្លុក ប្លុកនីមួយៗEនទំហំ ៥០-
១០០ហិកR

L�;�ទL�ព័ន្ធ ទំនប់បÑ្ហៀរ
1ëំបÑ្កើត សកបទ ២០០២-០៤ (ចុះបញ្ជីក្នុង1ëំ២០០៦)
ឃុំ ៣
ភូមិ ២៦
j�À�រ ៣០០០

កសិករ�ស្ទឹងជីនិត _្វើ=�វស�VRម��បL�]�ណី �សំ
ន់ និងEន_្វើ=�õ�ំងខ្លះៗ úើយក៏Eន_្វើ �̂�ទ 
និងចិញ្ចឹមសត្វផងq�រ។ L�ព័ន្ធa?�ស្ត្រស្ទឹងជីនិត រច�ãៀបចំ�ើង,ើម�្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹក ដល់ p្ទ�  ដី  =�  វស�VL�Eណ     
១៥០០ ហិកR  និង=�õ�ំង ៥០០ហិកR។  ស្ទឹងជីនិត Eនទឹកសម�្បូរ   gំងក្នុងរដូវវស�V និងរដូវõ�ំង ប ៉ុè្ត� Eន កសិករ 
មួយចំនួនតូចM� q�លអនុវត្ត _្វើ=� õ�ំង Nយ�គ��ើន�រក�រðរ_្វើកè្ល�ងv�្ស�ង ដូច� �ក្នុងចំ�រ{ស៊ូទំរីង ឬ 
ក៏ �ំ ដំ'ំ  v�្ស�ងMៀត ដូច� z�សក់ និងឪឡឹក�,ើម។ កសិករq�ល_្វើ=�õ�ំង  z�{វជួបប�ñ សត្វល្អិត ច}� ទិន្នផល 
gប   z�ឹម L�Eណ ៣-៤qន/ហិកR  ( e�ូវ វស�VDន L�Eណ  ២-២.៥qន/ ហិកR) ប�ñ�É�បីចូលសុីe�ូវ  ប�ñ 
ជី  និង Ãëំ សE�ប់សត្វ ច}�Eន ß្ល�ខ្ពស់  និងប�ñß្ល�អង្ករ�ើងចុះ។

សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធa?�e្ត�ស្ទឹងជនីិត DនកHើត�ើង�ផ្លូវ�រក្នុង1ëំ២០០២  និងចុះបញ្ជី� MOWRAM 
ក្នុង1ëំ ២០០៦ (Chem et al. 2010)។ គណៈកម្ម�រថ្មី z�{វDនÆះøëតâ�ើសãីស ក្នុង1ëំ២០០៧ NយEន�រ 
ចូលរួម ពី ២៦ភូមិ ក្នុង ៣ឃំុ ស្ថិតក្នុងតំបន់p�L�ព័ន្ធ a?�e្ត�១៣13។ សកបទ EនសEជិក ១០រូប១៤14 រួមEន L�aន 
អនុL�aនទី១  ទទួល បន្ទុកB្ន�កa?�e�្ត និងអនុL�aនទី២ ទទួលបន្ទុកB្ន�កដំWើរ�រ និងÐ�gំជួសជុល (Eន 
ជំនួយ �រãៀងៗខ្លួន) ម	្ត�ីហិរញ្ញវត្ថុ និងO�
ធិ�រ ទទួលបន្ទុកB្ន�កបទប�íp្ទ�ក្នុងនិង�រNះ*�យទំ�ស់ f�មgំង 
បុគ្គលិក ជំនួយ ៣រូប គឺ�យកមួយ�ក់ទទួលបន្ទុក �រj�ប់j�ងទូ� ផ្តល់មតិL�ឹក�V សរÅ�រDយ�រណ៍ _្វើB�ន�រ 
និង _្វើ ទំ�ក់ ទំនង�មួយ គណៈកម្ម�រnំÛ� និងជំនួយ �រ ២រូប  គឺមយួរូប ទទួលបន្ទុក
ង កិច្ច�រ ទូ� និងមួយរូប Mៀត 
ទទួល បន្ទុកOើកិច្ច�រហិរញ្ញវត្ថុ។ PDOWRAM ទទួលបន្ទុកOើ�រj�ប់j�ង ទឹក ក្នុង L��យ�� ចំK�កឯ គណៈកម្ម�រ 
សកបទ ទទួលបន្ទុកOើL��យរងទី២ និងL��យNះទឹក v�្ស�ងMៀត។ កកបទ នឹងz�{វបÑ្កើត�ើង ,ើម�្បី j�ប់j�ងOើ 
L��យ រងទី៣  និងL��យNះទឹក v�្ស�ងៗ។

១៣13 B្អ�កOើ�រõ�e�័យgក់ទង�មួយគណៈកម្ម�រ សកបទ 1ëំ២០១០
១៤14 EនសEជិកRមផ្លូវច�óប់ចំនួនõ�ំរូប (L�aនមួយរូប អនុL�aនពីររូប ម	្ត�ីហិរញ្ញវត្ថុមួយរូប និងជំនួយ�រមួយរូប) និង 

បុគ្គលិកបè្ថ�មចំនួនõ�ំរូប  (ជំនួយ�រពីររូប គឺមួយ�ក់ស��ប់អនុL�aននីមួយៗ និងបុគ្គលិកnំÛ�ចំនួនបីរូប គឺEន �យក 
និងជំនួយ�រពីររូប)។
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៥     លទ្ធផលF�វG�វ

៥.១      =រ¼�½ំប¾¿ញពីលទ្ធផល F�វG�វ 

អភិDល កិច្ចទឹកEនលក្ខណៈ ខុសៗnë �Rម L�ព័ន្ធa?�e្ត�នីមួយៗq�លDន សិក�V Nយ�រ កR� 
���ើន ដូចEន �ពខុសnëB្ន�ក  ទំហំ   ú���រច�សម្ព័ន្ធរូប វ័ន្ត រច� សម្ព័ន្ធ p�អង្គ�ព អភិDល កិច្ចទឹក      �រ      សu�ប   
សu�Àល  និង�រចូល រួមរបស់កសិករ   សមត្ថ�ពp្ទ�ក្នុងរបស់ គណៈកម្ម�រ សកបទ និង �រជំនួយÛ�Û�ង់ ពី   
ង    ��   
ស��ប់ សកបទ  ក្នុងL�ព័ន្ធនីមួយៗ។ លទ្ធផល Dន ពី �រសEæស និងពិនិត�្យសÑ្ក�តដល់កè្ល�ង z�{វDន យក  មក 
បក*�យ �Rមបរិបទ p��រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធa? �e�្ត�ក់�្ត�ង�តំបន់ជនបទL�M�សកម្ពុ� និង កu�ិត p� �រ 
ចូល រួម  របស់ L��ជនមូល��នក្នុង �រ j�ប់j�ងទឹក ។ ជំពូក^�ះû�ក��ញ�បីB្ន�កÎក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌Eន  L�មូល  Dន  ពី   
អ្នក !្លើយសEæសន៍ Êលគឺ �រ ãៀបចំអភិDល កិច្ច �ក់�្ត�ង �រចូល រួមរបស់ កសិករ   និង �រ សu�ប សu�Àល អ្នក Îក់ 
ព័ន្ធ។  សEសaតុgំង បួនp� អភិDល កិច្ចL�ព័ន្ធa? �e�្ត  (�រÐ�gំL�ព័ន្ធ  �រ ~� û�ក  ទឹក �រសu�បសu�Àល  
និង      �រj�ប់ j�ងទំ�ស់) ដូចEន ប�íក់ក្នុង សំណ<រ *�វ+�វp��រសិក�V^�ះ rចធំ ទូ�យ �ង B្ន�ក gំងបី
ងOើ 
úើយ   z�{វDន ពិនិត�្យវិ�គឆ្លងRមករណីសិក�Vq�លEនOើក�ឧgហរណ៍បន្តប�¡ប់ �ក្នុងជំពូក^�ះ។

៥. ២  =រ ¦ៀបចំអភិ1ល កិច្ច �ក់À្ត�ង 

៥.២.១  �ព\�ញច�óប់  p�  សកបទ

�ព\�ញច�óប់ p�   សកបទ z�{វDនទទួល�,ល់ 
�ំង�ង���កu�ិត PDOWRAM  ចំK�កឯ អ្នកភូមិ  និង  
É� សួង   ធនaនទឹក  និង  ឧតុនិយម  មិន  ¢�ន(�ង(�ទទួល� ,ល់gំងe�ុងÃ គណៈកម្ម�រ  សកបទ � អង្គ�ព 
អភិDលកិច្ច  \�ញមុខច�óប់ 'ះM� ។  សកបទ  �ក្នុងL�ព័ន្ធ  a?�e�្ត ដំ'ក់អំពិល    និងស្ទឹងជីនិត  Dន  ចុះ បញ្ជី 
ផ្លូវ�រ រួចúើយ�ឯ MOWRAM។ ក្នុងL�ព័ន្ធa?�e្ត�រលួស   សកបទ Dន_្វើL�តិបត្តិ�រ Rំង ពី1ëំ ២០០៤ និង Dន 
_ើ្វ�រÆះøëត â�ើស ãីសសEជិកគណៈកម្ម�របី Oើក រួចមក úើយ  (ក្នុ ង 1ëំ២០០៤  ២០០៧  និង  ២០១០១៥)15 
ប៉ុè្ត�  មិនgន់Dន ចុះបញ្ជី�  MOWRAM M� FើAះ�Eន �រ ទទួល �,ល់  �ផ្លូវ�រ  Nយ អ្នកe�ុក និង PDOWRAM  
ក្តី។ អ្នកតំ'ងរបស់      សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធa?�e្ត� រលួស   Dន ?យ �រណ៍ Ã ?ល់លក្ខខណ� និងតu�{វv�្ស�ងៗ 
q�ល Eនចុះក្នុង លក្ខន្តិកៈបÑ្កើតគណៈកម្ម�រ   សកបទ  គឺDនបំ\�ញ úើយ ប៉ុè្ត�Nយ�រកំហិត 
ងថវិ�របស់ 
សកបទ  និង PDOWRAM ��មិនDនអ�្ជើញ អ្នកតំ'ងពី  MOWRAM ឲ�្យ មក ចូល រួម �រÆះøëតM� ។ Aះបី Eន 
�រ ទទួល �, ល់  គណៈកម្ម�រ   សកបទ Ã� អង្គ �ព អភិDលកិច្ចមួយក្តី ក៏ កសិករ មួយ ចំនួន Dនõ�ប់ Ã ពួកnត់ 
មិន សូវទុកចិត្តOើសមត្ថ�ព  គណៈកម្ម�រក្នុង�រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធM� d�ះ ពុំ E ន ឯក�រ ចុះបញ្ជី �ផ្លូវ�រ�មួយ  
MOWRAM úើយrរម្មណ៍ខ្វះទំនុក ចិត្ត ̂ �ះ�ន់(�+ើញÃz�ឹមz�{វ�ើង ឆ្លង Rម សកម្ម�ព!្លើយតបមិនj�ប់3�ន់ 
ក្នុង អំឡុង\�លEន ខ�្យល់ ព�្យុះ H�ត�' �1ëំ ២០០៩  និង�រពុំrច បðñញ ពី សមត្ថ�ព
ងប�្ច�កM�ស  និង កសិកម្ម 
របស់  គណៈកម្ម�រ  សកបទ។

 បទសEæស ន៍�មួ យ  តំ'ង  PDOWRAM ���ើន �ក់ �Ä�ត្ត Êធិ៍�ត់ Dនបðñញ Ã ទី�ëក់ðរអ្នកផ្តល់   
ជំនួ យ   DនK��ំឲ�្យ បÑ្កើត � លនC Dយមួយទប់�្កត់ សEជិក សហគមន៍ q�លកំពុង �ន់ មុខតំK�ងក្នុងជួរ 

១៥15 �រÆះøëតOើក��យបំផុត _្វើ�ើង�0�ឧស� ២០១០ NយDនអ�្ជើញសEជិក PDOWRAM Eëក់មកចូលរួម (�រ 
õ�e�័យgក់ទង�មួយL�aន សកបទ � រលួស ß្ង�ទី១ ��� ២០១១)។
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r�5ធរ   (ឧgហរណ៍ សEជិក  É�ឃ) កុំឲ�្យមកឈរ\oះÆះøëត ចូល� សEជិកp�  សកបទ១៦ ។16មតិK��ំ^�ះ 
Eន ឥទិ្ធពល  
ំ្លងគួរសមរហូត មកទល់ \�លថ្មីៗ^�ះ។ សកបទ q�លMើប បÑ្កើតថ្មី �ក្នុ ង L�ព័ន្ធa? �e�្ត   ដំ'ក់ 
អំពិល Eន    សEជិក  É�ឃ õ�ំពីរ �ក់  មកពីឃុំខុសៗnë �ក្នុង  តំបន់÷�ចe�ព។  PDOWRAM Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ 
DនOើកú�តុ ផល Ã   តំ'ងមកពី É�ឃ gំ ង ̂ �ះ "Eន���,ល់��ើន Eន L� � L�ិយ�ព Eន បទពិcធន៍ក្នុង 
�រj�ប់j�ង  a�ប់ដឹក�ំ Dន ល្អក្នុង\�លកន្លងមក Eនដី=� �ក្នុងតំបន់÷�ចe�ព និង Eន��ន�ពÅ�ដ្ឋកិច្ច 
នឹងនរ"។ Nយ B្អ�ក Oើ កR� gំង ̂ �ះ É�ុមអ្នក Eន  ជីវ�ព Ãëក់ ក'្ខល១៧17 និង�សEជិកសហគមន៍Eន L� � 
L�ិយ�ព ក៏ Dនទទួល�រ(�ង Rំង  ក្នុង�រÆះøëត â�ើស ãីស  សកបទ �Ä�ត្ត Êធិ៍�ត់។ e�,ៀងnë ̂ �ះ q�រ  
អនុL�aន  សកបទ � L�ព័ន្ធ រលួស  � អតីត សEជិក  É�ឃ úើយ��Dនâ�ើសRំងរូបnត់ Nយ�រú�តុផល 
L��ក់   L�X�ល në នឹង �រâ�ើស Rំង សEជិក គណៈកម្ម�រ   សកបទ �L�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិលq�រ Êល គឺ សហគមន៍ 
Dនទទួល�,ល់ nត់Ã�មនុស�្ស  coះz�ង់  និងEនតE ��ព ក្នុង �រðរ ហិរញ ្ញវត្ថុ។ Oើសពី ̂ �ះMៀត nត់Eន 
ប'្ខញ ល្អៗ�ក្នុង��ប័នរដ្ឋ និងa�ប់� អ្នកដឹក�ំ ដ៏ល្អជួយ Nះ *�យសំណPមពរ និង ប�ñv�្ស�ងៗ  របស់ កសិករ។  
ផ្ទុយ � វិញ  គណៈកម្ម�រ  សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធ a? �e�្តស្ទឹងជីនិត សុទ្ធ(�  � សEជិក សហគមន៍q�លnoន�ន់មុខ 
តំK�ងក្នុងជួរ រដ្ឋអំ'ច។ 

៥.២.២  តូ �ទី�ក់�្ត�ង របស់ សហគមន៍កសិករ ô�ើõ�ស់ ទឹក  
�\�លបÑ្កើត  សកបទ Dនúើយ  PDOWRAM     Nយសហ�រ�មួយ  គណៈកម្ម�រ  សកបទ ក ៏បÑ្កើត 

នូវ លក្ខន្តិកៈមួយq�លប�íក់ពី តួ �ទី និង ទំនួល ខុ ស z�{វរបស់គណៈកម្ម�រ សកបទ f�ម gំងចំណុចលំអិតv�្ស�ងៗ 
ដូច� �រz�{វយកក��Oើß្ល�Å�àកម្មa?�e្ត� (ISF) �,ើម  ។ លក្ខន្តិកៈ ̂ �ះ �ទូ�B្អ�កOើ  គំរូq�លEនចុះ 
ក្នុង �?ចរណ៍O�ខ១   អំពី "É�បខ័ណ�ច�óប់ស្តីពី�រអនុវត្ត�លនCDយj�ប់j�ងL�ព័ន្ធa?�e្ត�L�កប Nយ 
និរន្តរ�ព" (MOWRAM 1999)។ Nយមូលú�តុ^�ះ តួ�ទីRមផ្លូវច�óប់របស់ គណៈកម្ម�រ  សកបទ គឺEនលក្ខណៈ 
L��ក់L�X�ល në�Rម គ��ង ��។

�ពខុស në រàងតួ�ទីរបស់ គណៈកម្ម�រ  សកបទ ផុស��ញ�ចម�្បងពីសមត្ថ�ពB្ន�កប��្ចក M�ស  និង  ហិរ ញ្ញវត្ថុ  
f�មgំងកu�ិត p��រõ�e�័យgក់ទងរàងសEជិក  សកបទ និង អ្នកÎក់ព័ន្ធ ឯMៀតៗ។ Aះបី   សកបទ �ក្នុង ករណី  
សិក�V DនដំWើ�រNយEន�គជ័យខុសៗ nëក្តី  ប៉ុè្ត�សEæសន៍ និងអÑ្ក�តដល់កè្ល�ង Dនបðñញតួ�ទី�ទូ� 
មួយ ចំនួនរបស់ គណៈកម្ម�រ សកបទ ដូច
ង��ម៖

១. �កè្ល�ងស��ប់ឲ�្យកសិករទំ�ក់ទំនង �\� លHើតEនប�ñ
ង j�ប់j� ង ទឹក q�លពួកnត់មិន r ច Nះ 
*� យសu�ÀលnëDន úើយz�{វយក �ពិ�ក�V� មួយ  PDOWRAM É�ឃ និងr�5ធរ Ãëក់��ម�តិ  
,ើម�្បីឲ�្យជួយNះ *�យ។    

២.   j�ប់ j�ង Oើ �រ��ងû�កទឹក  និង Nះ*�យ  ទំ�ស់ តូច ៗ  �ក្នុង សហគមន៍។

   ៣ . �ត់û�ង L�មូល ß្ល� Å�à÷�ចe�ពស��ប់Nះ*�យ�រðរដំWើរ�រ និងÐ�gំជួសជុល។

៤ . Oើក ទឹក ចិត្ត  និងជu�ុញ �រ ចូល រួម របស់ កសិករ ។

៥. សu�ប សu�Àល �មួយមន្ទីរÄ�ត្ត  r�5ធរមូល��ន មជ�្ឈមណ�លសិក�V*�វ+�វ វិស័យ ឯកជន  និង  NGOs 
ស��ប់ �រ Ð�gំ និងអភិវឌ�្ឍន៍គ��ង។

៦.  ផ�្សព្វផ�Vយ�លនkDយ រ��ភិDល  និង ?យ�រណ៍ ឬû�ករំ#�ក ព័ត៌Eន  � មួយកសិករ   
រ��      ភ     ិ   D  ល  និង អ្នកÎក់ព័ន្ធ��។

១៦16 ចំណុច^�ះ មិនEន�ក្នុង�ល�រណ៍K��ំ ស្តីពី �របÑ្កើត សកបទ �ើយ។
១៧17 កសិករq�លចំ'យ�មធ�្យម ២,៥ដុ��រ/ß្ង� (Oើr�រ និងaតុចូលកសិកម្ម) Eនដី=�L�X�ល ២-៣ហិចR Eន � 

É�បី ៣-៤ក�óល ឬ�យន្ត ១��ឿង។
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បទសEæសន៍�L�ព័ន្ធa?�e្ត� រលួស   � ពិÅ�ស � មួយ កសិករ  បðñញ Ã  គណៈកម្ម�រ សកបទ  �ខ្វះ 
សមត្ថ�ព ,ើម�្បីNះ*�យ ប�ñ ឲ�្យDន 1ប់រហ័ស  និងសមe�ប � ក្នុង តំបន់ L�ព័ន្ធa? �e�្ត ។ តួk៉ង �\�ល  
កសិករ Oើកពីតu�{វ�រប�¡ន់_្វើ�រ ជុសជុល ú���រច� សម្ព័ន្ធ q�ល z�{វខូច
ត  Nយ �រខ�្យល់ ព�្យុះ H�ត�' 
ក្នុង   1ëំ ២០០៩  សកបទ Dន !្លើយ តប យឺតk៉វ  _្វើឲ�្យកសិករ���ើនDត់បង់ទំនុកចិត្ត úើយ�រខូច
ត^�ះមិនgន់ 
DនNះ*�យ ��ើយM�រហូតមកទល់បច្ចុប�្បន្ន។ Aះ�k៉ង^�ះក្តី កសិករ �(�បន្ត �ំយក ប�ñ ទឹក�ឲ�្យ 
គណៈកម្ម�រ  សកបទ ជួយNះ*�យ  úើយ តួ�ទី� អ្នកសu� បសu�Àល^�ះ Dន ��យ � តួ�ទីចម�្បង របស់ 
គណៈកម្ម�រ ។  គណៈកម្ម�រ  សកបទ (�ង ?យ �រ ណ៍ពីប�ñ របស់ កសិករ �ដល់ PDOWRAM ឬ  É�ឃ úើយ 
ដំIះ *�យ (�ង រក+ើញ  និងបញ្ជូនមក គណៈកម្ម�រ  សកបទ ,ើម�្បី ផ�្សព្វផ�Vយ បន្ត�កសិករ។

�ឯL�ព័ន្ធ a? �e�្ត  ដំ'ក់ អំពិល សEជិកគណៈកម្ម�រ  សកបទ និង L�aន ភូមិ  Dនពន�្យល់ Ã   Aះបី 
កសិករ  មិនសូវ \�ញ ចិត្តនឹងរយៈ\�លp� �រ !្លើយ តប របស់ សកបទ �នឹង សំ Wើ របស់ ពួក �� ក្តី ក ៏�ទីបំផុត 
គណៈកម្ម�រ  សកបទ ��ើន(�Nះ *�យប�ñDន NយEន�រសu�ប សu�Àលពី  PDOWRAM។  ពួកnត់យល់Ã 
�គជ័យ ̂ �ះ�គ��ើនDនមក Nយ�រEន L�ព័ន្ធ õ�e�័យgក់ទងnëល្អរàង  សកបទ É�ឃ អភិDល e�ុក  និង  
PDOWRAM។    កសិករក្នុងគ��ង  ដំ'ក់ អំពិល  និkយÃ ពួក�� nំÛ�  និង gឿទុកចិត្តOើគណៈកម្ម�រ  សកបទ 
d�ះ  គណៈកម្ម�រ^�ះ Eនសមត្ថ�ព ក្នុង�រNះ*�យប�ñជo�ះទឹក។ ឧg ហរណ៍ �លq�លជួបកង្វះ
ត ទឹក� 
\�ល ថ្មីៗ^�ះ   កសិករ Dន Oើកពី ប�ñមួយgក់ទងនឹង�រ ~�û�ក ទឹក�ឲ�្យ សEជិក  É�ឃ Eëក់ q�លz�{វ�សEជិក 
គណៈកម្ម�រ  សកបទ ផងq�រ úើយគណៈកម្ម�រក ៏Dនgក់ទង �  PDOWRAM q�ល Dន បញ្ជូនតំ'ង Eë ក់  
ឲ�្យ  ចុះមក ជួយNះ*�យ ។ ពិតúើយ  វិធី�e�្ត ̂ �ះrចô�ើDន�\�លប�ñrចNះ*�យDនRម រយៈ វិធី 
អនុវត្ត�ក់�្ត�ង និងជំនួយ ប�្ច�ក M�ស ដូច� ក្នុងករណី L��យ���Eនទឹក úើយ កិច្ចf�ម Q�ៀងv�្ស�ងៗ  Eន 
�rទិ៍  �រ ¿�តu�{វ និង�រ ~�û�កទឹក �ើង វិញ rច_្វើ�Dន។ 

 មន្ទីរធនaនទឹកនិងឧតុនិយមÄ�ត្តកំពង់ធំ Dនប�íក់Ã �របÑ្កើត សកបទ គឺ ,ើម�្បីOើកកម្ពស់ �រj�ប់j�ង ទឹក 
និង ជួយ¿�លំអផលិត�ព កសិកម្ម របស់L��ជនក្នុងមូល��ន ប៉ុè្ត��បច្ចុប�្បន្ន សEជិក    សកបទ  ក្នុងL�ព័ន្ធ a? �e�្ត 
ស្ទឹងជីនិត Eន?យ�រណ៍(�ពីប�ñgក់ទងនឹង�រ L�មូល  ISF និង�រj�ប់j�ងទំ�ស់ úើយ
ងមន្ទីរកំពុង(� Oើក  
ទឹក ចិត្តឲ�្យ   សកបទ មកពិv�ះCបល់អំពី ប�ñ ដ��Mៀតផងq�រ ។

គណៈកម្ម�រ  សកបទ  q�ល កសិករDនÆះøëតâ�ើសRំង z�{វគិតគូរ â�ើស ãីស ជីល្អៗ 3�ប់ ពូជ 
ÃëំសE �ប់ សត្វច}�  L� ;� ទ ដំ'ំ _្វើ�រក�ងB�ន�រ  និង ដឹក �ំ កសិករ,ើម�្បីទទួលDនទិន្នផលល្អ។១៨18

NយEន �រ3�ំÛ�ប�្ច�កM�សពី PDOWRAM និងមន្ទីរកសិកម្ម រុ�êL�Eញ់ និង^��ទ (PDAFF) 
គណៈកម្ម�រ  សកបទ p�L�ពន័្ធ ដ'ំកអ់ពំលិ Dន â�ើសãសី កសកិរ មយួចនំនួ ឲ�្យចលូរួ ម  វគ្គបណ្ណុះប'្ខលB្ន�កកសកិម្ម 
Oើ  សកម្ម�ព ដូច� រFៀបផលិតនិងô�ើជីកំប៉ុស ជី�មកសត្វ និងរFៀបចិញ្ចឹម�É�បី �,ើម។ កសិករ gំង�យ 
យល់+ើញÃ សកម្ម�ពក�ងចំW�ះដឹងgំង^�ះ  Eន L� Cជន៍'ស់ ស��ប់�រ បÑ្កើន  ផលិត ផល   របស់ខ្លួន ។ 
  PDAFF  Dន â�ើសãីស កសិករ ស្នូល មក ពីÄ�ត្ត កំពង់ ធំ ឲ�្យ មក បណ្ណុះ ប'្ខលកសិករ ដ�� Mៀត អំពី ប�្ច�ក M�ស �ក់ 
�្ត�ង_្វើ កសិកម្ម ។   PDAFF, PDOWRAM    និង គណៈកម្ម�រ សកបទ  សង�្ឃឹម Ã  កសិករgំង ̂ �ះ នឹង បðñញ ពី ប��្ចក M�ស 
��  q�លnត់ Dន ãៀន ពីអ្នកដ�� úើយ�\�ល +ើញ �គជ័យp�  ប��្ចកM�សថី្មៗ  កសិករ  �ន់(� ��ើន�ើងនឹង យក 
វិធី  gំង ̂ �ះ �អនុវត្ត។ Rមពិត ប�¡ប់ពី PDAFF �ក��ញ� Eន កសិករ តិច�ក់ 'ស់ q�ល អនុវត្តRម ប�្ច�កM�ស  
ថ្មីៗ Mើប ãៀនសូz�Dន ។ 

១៨18 សEæសន៍�មួយL�aន PDOWRAM Ä�ត្តកំពង់ធំ ��រិkល័យ PDOWRAM ក្នុង1ëំ២០១០
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ក្នុង\�ល សEæសន៍  និង FGDs �ឯL�ព័ន្ធ a? �e�្ត ស្ទឹងជីនិត Eន�រOើកមតិ ផ្ទុយnë ពី សមត្ថ�ព ក្នុង �រ 
��ងû�ក ទឹករបស់ គណៈកម្ម�រ   សកបទ។  កសិករ ខ្លះ និkយ Ã  �រ��ងû�ក  ទឹក EនដំWើរ�រ រលូនល្អ ��ម �រ 
    j� ប់ j� ង  របស់  សកបទ   úើយគណៈកម្ម�រNះ*�យ  ប�ñ ��ង û�កទឹកDនល ្អ úើយrច ផ្ត ល់ ដំIះ*�យ B្ន�ក 
ប��្ចក M�ស  ជួយ ដល់ កសិករDន� ãឿយៗ។   កសិករ v�្ស�ង Mៀតស¢្ត�ង�រ មិន \�ញចិត្តនឹង កង្វះ�រជួយ��ម��ង ពី 
គណៈកម្ម�រ ក្នុង �រ Nះ*�យ ប�ñ gក់ទង នឹងL��យរងទី៣  �ក្នុង និង�ច'�ះ រàងដី =�នីមួយៗ។ អ្នក ភូមិ 
Eëក់ Dនõ�ប់Ã  Aះបី តួ�ទីរបស់ សកបទ Eន?ប់បញ្ចូលgំង កិច្ចL�ឹង[�ង Nះ*�យ ប �ñ របស់កសិករq�រក្តី ក៏ 
ពួក��  ចង់ ឲ�្យកសិករ ទទួល DនចំW�ះដឹង  និង បទ ពិcធន៍ Rមរយៈ�រ ចូល រួម �ន់(� ��ើនក្នុង សកម្ម �ព កសិកម្ម 
��ង �ំ(� ពឹងB ្អ�ក Oើគណៈកម្ម�រ។

�រពិ�ក�VRមÉ�ុមស្នូល (FGDs) �មួយ កសិករក្នុងL�ព័ន្ធ a? �e�្ត ស្ទឹងជីនិត Dនបðñញ Ã Nយ 
�រកសិករបង់ß្ល�  ISF ពួក��យល់Ã គណៈកម្ម�រ    សកបទ z�{វទទួល ខុសz�{វ��ងû�ក ទឹកឲ�្យ Dន j�ប់3�ន់ � 
ដល់  ដី=�របស់ពួក�� គឺEនgំង�រj�ប់j�ងL��យរងទី៣ និងú� �� រច� សម្ព័ន្ធNះទឹកផង។  ផ្ទុយ�វិញ 
គណៈកម្ម�រ  សកបទ  Eន r រម្មណ៍Ã  តួ�ទីរបស់ខ្លួន មិន¢�ន z�{វគិតពីប�ñ ទឹក ក្នុងដី=�នីមួយៗ'ះM�   ប៉ុ è្ត�  z�{វ   
យក  ចិត្ត ទុក�ក់ Oើ �រ��ងû�ក ទឹក �ក្នុងប្លុក gំងមូល១៩19 និងj� ប់j�ងOើ O&M p�L��យរងទី២ និង ú� �� រច� 
សម្ពន្ធ័ ធំ ៗ v�្ស�ង Mៀត ដូច �  ផ្លូវ ថ្នល់ និងសំណង់ធំៗ។ �រយល់+ើញខុសnë^�ះ Dនបង្កប�ñពិDក Nះ*�យ 
ង 
�រ��ងû�កទឹក។ Aះk៉ង^�ះក្តី  គណៈកម្ម�រ   សកបទ Dនព�"kមជំរុញឲ�្យ កសិករចូលរួម និង សហ�រ �មួយ 
ពួក�� ,ើម�្បីNះ*� យ ប�ñ។

វិធីស �ចឲ�្យDនតE ��ពB្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ និងសិទិ្ធអំ'ចរបស់ សកបទ  Oើ�រចំ' យ v�្ស�ងៗ à[�L�Àល 
ខុស në �RមL�ព័ន្ធ�ករណី សិក�V។ �ក្នុងL�ព័ន្ធរលួស  គណៈកម្ម�រ សកបទ មិន Eន អំ'ចស �ចrរ�ត់M� 
úើយ�រចំ'យgំង អស់z�{វEន�រយល់f�មពី É�ឃ។ ផ្ទុយ�វិញ �L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត គណៈកម្ម�រ   សកបទ 
Eន សិទ្ធិ \�ញO�ញOើ�រចំ'យ ប៉ុ è្ត� z�{វ?យ �រ ណ៍�កសិករ�ក្នុងកិច្ចL�ជុំ�Mៀងgត់ (_្វើ�ើងម្តង ឬពីរ 
ដងក្នុង មួយ1ëំ) Ã Dនចំ'យអស់õ�ក់ប៉ុ�oន និង�Oើអ្វីខ្លះ។ ព័ត៌Eន �̂ះ មិនrចរកDនពីL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល 
M� d�ះ � ទី'ះពុំEនL�មូល ISF ។

,ើម�្បីEនõ�ក់ស��ប់a�ដល់�រÐ�gំL�ព័ន្ធឲ�្យEនចីរ�ព គណៈកម្ម�រ សកបទ p�L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត 
Dន បÑ្កើត  យុទ្ធ �e�្ត ISF មួយRម�រK��ំ និងមតិពី  MOWRAM និងEDស់ជំនួយពី
ង�� �ពិÅ�ស ADB 
និង AFD។ B្អ�កOើបទសEæសន៍� មួយ  គណៈកម្ម�រ  សកបទ p�L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត បរិEណ  ISF L� មូល Dន ពី 
កសិករ មិន  gន់ j�ប់ ស��ប់ ចំ'យOើß្ល� O&M  �ល ពី1ëំមុនM� គឺDន L� X�ល ៧០% p�ចំ'យgំងអស់ 
ប៉ុI9ះ úើយ ៣០% q�ល�សល់'ះ គឺ��ររួមចំK�ករបស់រ��ភិDល  និង  AFD Rមរយៈ É�ុម*�វ+�វ និង 
 �ស់ប្តូរប�្ច�កM�ស (Group d’Échange et de Recherche Technologique: េ្រហ្គត) f�មgំងមជ�្ឈមណ�លសិក�Vនិង 
អភិវឌ�្ឍន៍ កសិកម្ម កម្ពុ�  (Å��ក) ។ បច្ចុប�្បន្ន ជំនួយហិរ ញ្ញ វត្ថុពី   AFD   Rមរយៈ  េ្រហ្គត និង  Å��ក Dនបញ្ចប់   ដូ�្ន�ះ 
��  �ំDច់ z�{វ បÑ្កើន ISF ,ើម�្បី Nះ*� យ  ចំ'យ v�្ស�ងៗL� �ំ 0�។ យុទ្ធ �e�្ត  ISF Dន ãៀបចំ�ើង ,ើម�្បីឲ�្យ�រðរ 
Ð�gំ L�ព័ន្ធEនចីរ�ព  ប�¡ប់ពី�រnំÛ�ពី
ង��z�{វចប់អស់ ប៉ុè្ត�Eនកសិករ មួយ ចំនួនDនOើកÃ B�ន �រ^�ះ 
L�X�លមិនrច�រួចM� (  សូម �ើល B្ន�ក ប�¡ប់ ស្តីពី�រចូលរួម)។ ក្នុងL�ព័ន្ធរលួស  គណៈកម្ម�រ សកបទ r ច 
L�មូល វិ�គgន� ISF Dនខ្លះ ប៉ុè្ត�Nយ �រ កសិករ�តំបន់�គ 
ង ត�្បូងp�គ��ងខ្វះទំនុកចិត្តOើ គណៈកម្ម�រ 
ដូ�្ន�ះEន(� កសិករមួយ�គតូចប៉ុI9ះ (៣០%  p�j�À�រសរុប�ក្នុងL�ព័ន្ធ) q�លយល់f�ម រួមចំK�ក។ កង្វះ�រ 
រួមចំK�កបង់  ISF ក្នុងL�ព័ន្ធa? �e�្ត   ដំ'ក់ អំពិល   ប'្ខលមួយB្ន�ក មកពី L��យ��មិនgន់ Dន��រ�ើង 
វិញgំង e�ុង _្វើឲ�្យL�ព័ន្ធ^�ះមិន rចផ្តល់Å�à ÷�ច e�ព Dន j� ប់ 3�ន់ដល់កសិករ។

១៩19 �L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត EនL�X�ល ៤៨ប្លុក q�លEនទំហំL�Eណ ៥០-១០០ហិកR
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៥.២.៣   សមត្ថ�ព គណៈកEoធិ�រ     សកបទ៖ ធនaន និងប�ñL�ឈម
ធនaន មនុស�្ស និងសមត្ថ�ពB្ន�ក ប�្ច�ស M�សនិងB្ន�កហិរញ ្ញវត្ថុ  Eនទំ�ក់ទំនងnë ជិតស្និទ្ធ និង សំ
ន់ 

ស� �ប់ គណៈកម្ម�រ  សកបទ ក្នុង�របំ\�ញមុខðរ j� ប់j�ង  របស់ខ្លួន។ កu�ិត សមត្ថ�ព[�L�Àល
�ំង�Rម L�ព័ន្ធ  
a?�e្ត��ករណីសិក�Vv�្ស�ងៗnë Nយ�រ �សំ
ន់  កu�ិត យន្ត �រ nំÛ� ដល់គណៈកម្ម�រ  សកបទ �ក្នុង 
L�ព័ន្ធ នីមួយៗ។ �រ~�û�កទឹក �តួ�ទី ដ៏សំ
ន់មយួរបស់ គណៈកម្ម�រ    សកបទ ប៉ុè្ត��ក់�្ត�ង  តួ�ទី ̂ �ះ  មិន 
rច អនុវត្ត Dន\�ញO�ញ M� Nយ�រL�ព័ន្ធa?�e្ត�gំង'ះ j�បដណ្ណប់Oើp្ទ�ដីធំ _�ង \�ក។ គណៈកម្ម�រ 
សកបទ  Dនឲ�្យដឹងÃពួកnត់ មិនEនធនaន មនុស�្ស  និង សមត្ថ�ព B្ន�ក ប�្ច�កM�ស និងB្ន�កហិរញ ្ញវត្ថុ ស��ប់ 
Nះ*�យ ប�ñgំង^�ះM�។ កកបទ គួរEនតួ�ទីnំÛ� មុខðររបស់  សកបទ ប ៉ុè្ត�ពួក���ក់Eន(�\oះ ប៉ ុI9ះ 
NយមិនDន ផ្តល់�រnំÛ�អ្វី� សំ
ន់�ឲ�្យគណៈកម្ម�រ     សកបទ  ក្នុង�រ ��ងû�កទឹក ឬNះ*�យ ជo�ះ 
'ះM�។

PDOWRAM ,ើរតួ�ទីសំ
ន់ �RមL�ព័ន្ធ នីមួយៗ ក្នុង�របÑ្កើន សមត្ថ�ពB្ន�ក ប�្ច�ស M�ស  និង B្ន�ក 
ហិរញ្ញវត្ថុ �ឲ�្យ  សកបទ។ ច�óស់'ស់  �រ សu� ប សu�Àល រàង  សកបទ និង PDOWRAM សំ
ន់� 
�ំង ស��ប់ 
ក�ងសមត្ថ�ព ប�្ច�សM�សរបស់សEជិក សកបទ gក់ទិននងឹ�រ��ងû�កទឹក និងÐ�gំ L�ព័ន្ធ។ Aះបី   Eន �រ 
Oើក�ើងពីប�ñមួយចំនួន �ក្នុងL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិលក្តី ក ៏�រួម កសិករ Eន  r រម្មណ៍Ã  �រ ��ង û�ក ទឹក Eន �រ 
j�ប់j�ង  រលូនល្អ។    ចំណុច^�ះបðñញពី សមត្ថ�ព ប�្ច�ក M�សក្នុង សកបទ �L�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល។ Aះk៉ង 
^�ះ   ក្តី PDOWRAM  Dនឲ�្យដឹងÃ  �រ បណ្ណុះប'្ខល  និងជំនួយ 3�ំÛ� ដ��Mៀតq�លខ្លួន Dន ផ្ត ល់ ឲ�្យគណៈកម្ម�រ  
សកបទ  មិនDន អភិវឌ�្ឍសមត្ថ �ព របស់ពួក�� ឲ�្យ L�តិបត្តិ�រDន Nយ ឯក?ជ�្យ �Rម បំណង របស់  PDOWRAM  
q�ល  ចង់Dន'ះ�ើយ។

ទស�្សនៈរបស់កសិករ ចំÊះសមត្ថ�ព ប�្ច�កM�សp� គណៈកម្ម�រ សកបទ របស់ខ្លួន (�ងរង ឥទិ្ធពល ពី កំហិត 
B្ន�ក  ú��� រច� សម្ព័ន្ធp�L�ព័ន្ធa?e្ត� q�លz�{វផ�Vរ �íប់ � នឹងសមត្ថ�ពB្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ (ឧgហរណ៍ ខ្វះ
ត  ថវិ� 
Eន ន័យ Ã ខ្វះ
ត ú��� រច�សម្ព័ន្ធ )។ សំណង់លូបង្ហូរទឹកEនទំហំ តូច\�ក ឬ�ស់Û�ុឌ/�ម និង កង្វះ L��យ  
រង ទី២  និង ទី៣ ក្នុងL�ព័ន្ធរ លួស  _្វើឲ�្យ�រ��ងû�កទឹក  លំDកj�ប់j�ង �
�ំង �ពិÅ�ស� តំបន់ និរតីp� L�ព័ន្ធ  ̂ �ះ។ 
សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធរ លួស Dន ទទួល �,ល់ Ã ប�ñ j�ប់j�ងទឹក ក្នុងL�ព័ន្ធ ̂ �ះ លំDកស្មុគ�oញ úើយõ�ក់ L�មូល 
Dន ពី  �រ ចូលរួមក្នុង ISF មិន j� ប់3�ន់ស��ប់ ចំ'យ Oើ �រ ជួស ជុល ú��� រច�សម្ព័ន្ធ  ក្នុងL�ព័ន្ធM� ។

សមត្ថ�ព ហិរញ្ញវត្ថុ � ប�ñ[ទធ្ងន់ធ្ងរមួយ ក្នុងL�ព័ន្ធDនចុះសិក�Vgំង បី។ L�ព័ន្ធ gំង^�ះ z�{វ�រ ú��� 
រច� សម្ព័ន្ធ  a? �e�្ត ថ្មី ឬ�រ ជួសជុល និង Ð�gំសំណង់q�ល Eន *� ប់។  ក្នុងL�ព័ន្ធរលួស   ISF L�មូលDន�មធ�្យម 
Eនតិច�ង ៥០០ ដុ��រ  (២�នãៀល) ក្នុង មួយ 1ëំ។ L� X�ល ៣%  p�õ�ក់^�ះ z�{វទុកចំ'យOើ�រ L� ជុំ 
និងទិញបិុច É��ស និងសEæរៈដ�� Mៀត ស��ប់ គណៈកម្ម�រ សកបទ  úើយõ�ក់�សល់z�{វô�ើស��ប់ O&M។  
ទឹក õ�ក់ ̂ �ះRម ធម្មR j�ប់3�ន់ស��ប់ (��រ ¿�លំអ តូចRចOើL��យ��ប៉ុI9ះ។  ក្នុ ង 1ëំ  ២០០៨     សកបទ  
ទទួលDន  ទឹក õ� ក់  ១៧៥០ ដុ��រ  (៧�ន ãៀល) ស��ប់  O&M ពី É�ឃ q�ល ថ្មីៗ^�ះ Dន លក់ សិទ្ធិ  ô�ើõ�ស់   n �ក 
ស�្បូវ  �ឲ�្យrជីវករ ឯក ជន ស��ប់ដំWើរ�រ�ឡូត៍ �̂�ទ។ ថវិ� ̂ �ះj� ប់ 3�ន់ស��ប់  ជួសជុល L��យ ��L�? �ង 
២០០-៤០០ ¢៉�z�  �� ៉�ក
ង gើងp�L�ព័ន្ធប ៉ុI9ះ ។ 

ប�ñចម�្បង ពីរដូច DនOើក�ើង
ង Oើ  មិនrចNះ*�យ DនM� d�ះ ខ្វះមូលនិ ធិ ។ កសិករក្នុងL�ព័ន្ធ  
រលួស q�ល  Eន =� �ជុំវិញ បឹង Oៀស  ចង់ ក�ង L��យមួយ  �íប់ ស្ទឹង ��ន  និង បឹងOៀស ,ើម�្បីឲ�្យបឹងEនទឹក� 
រដូវ  õ�ំង។   L��យ^�ះrចឲ�្យពួកnត់�ំដំ'ំ� រដូវ õ�ំង Dន NយមិនDច់ បង់ õ�ក់ Å�à កម្ម ទឹកL� �ំ 1ëំ  q�ល 
កសិករ  �ទី'ះ���ើន�ក់ពុំEន លទ្ធ�ពបង់�ឲ�្យ É�ុម ហ៊ុន ឯកជនស��ប់ �រô�ើ õ�ស់L��យ��។   កសិករ 
q�ល      Eន õ�ក់   \�ញចិត្តចូលរួម ចំ'យ(�ម្តងz�ឹម  ៥០ -១០០ដុ��រ ,ើម�្បីឲ�្យ  សកបទ  ក�ងL��យ  ̂ �ះ  � �ង    
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បង់   õ�ក់  Å�àកម្ម ទឹក�ឲ�្យ É�ុម ហ៊ុន ឯកជន។ Nយទទួលទិន្នផលDនgប L�មូលផល Dនតិច ក្នុងពី រ 1ëំ    កន្លង មក 
ដូ�្ន�ះ កសិករមួយចំនួន មិន rចបង់õ�ក់^�ះDន úើយ�រក�ង L��យក៏មិនrច _្វើ� Hើត។  កសិករ  ក្នុង L�ព័ន្ធ 
រលួស z�{វខូច 
តផលe�ូវវស�V�ãៀង?ល់1ëំ   Nយ �រ (� កសិករ� 0�្ស�ទឹក
ងOើ   និង EDស់ ឡូត៍^��ទ Dន 
ទប់ទឹកទុកស��ប់បំ\�ញRម តu�{វ�រ របស់ ពួក��។    កសិករ ក្នុងL�ព័ន្ធរលួស និkយÃ  ពួក�� ចង់ �� រ L�ព័ន្ធ L��យ 
�ើងវិញ (ក�ង ដំបូងក្នុង1ëំ១៩៧៥- ១៩៧៩ ) ឬចង់ក�ងទំនប់ ទឹក  f�មgំង  L�ព័ន្ធNះទឹក �រàង ដី  Rម Ãëក់ 
v�្ស�ងៗ  në  (û�ក�Ãëក់gប ក'្ខល និងខ្ពស់ ) ,ើម�្បី�រÎរ ដំ'ំ របស់ ខ្លួន។ ម_�"Dយ^�ះ ក ៏ជួយឲ�្យ  កសិករ  �  
ជិត  ភូមិ  រលួសrច ប�្ច�ញ ទឹកDនRម\�ល និងRមបរិEណ q�លnត់ z�{វ�រ  Nយnoន ប៉ះÎល់ដល់ដំ'ំ�ំដុះ �  
តំបន់    0�្ស�ទឹក
ងOើ  (សូម �ើល B�នទី តំបន់a?�e្ត�រលួស  ក្នុង ជំពូក៤)។ បុ៉è្ត�គ��ងស��ប់ ��ង û�ក  ទឹក ក្នុង  
តំបន់   a?�e្ត�  ឲ�្យDន�ន់ (�  L�Åើរ ̂ �ះ ក៏ មិនgន់ Dន អនុវត្តq�រ  Nយ �រកង្វះ សមត្ថ�ព ហិរញ ្ញវត្ថុ។

�តំបន់ a? �e�្ត ស្ទឹងជី និត É� សួង ធនaនទឹក និង ឧតុនិយម  មន្ទីរ ធនaនទឹក និង ឧតុនិយម E Dស់  ជំនួ យ 
ពី 
ង��   និងអង្គ�រផ្តល់L�ឹក�V��  Dន ផ្ត ល់�រnំÛ�gំងB្ន�ក ប�្ច�ស M�ស  និង  B្ន�កហិរញ ្ញវត្ថុ (ជំនួយ ហិរញ ្ញវត្ថុ  
Dនបញ្ចប់ក្នុង0�មិថុ� ២០០៩)។ ជំនួយÛ�Û�ង់^�ះ  DនបÑ្កើន សមត្ថ�ពប�្ច�ក M�សរបស់គណៈកម្ម�រ សកបទ 
ក្នុង�រj�ប់j�ង �រ��ងû�ក ទឹក  និង Dន ផ្តល់  ថវិ�ស��ប់nំÛ�ដល់មុខðររបស់គណៈកម្ម�រ f�មgំង Nះ*�យ 
ចំ'យ O&M p�ú���រច� សម្ព័ន្ធ a? �e�្តផងq�រ។ កម្មវិធីជួយÛ�Û�ង់^�ះ Dន រច�ãៀបចំ �ើង,ើម�្បី �ត់ �ច់ 
�បW្ណើរៗ ពីមួយ1ëំ�មួយ1ëំនូវ �រពឹងB្អ�កOើជំនួ យ  ហិរញ្ញវត្ថុរហូត ដល់ចុង បញ្ចប់ p�គ��ង។ សកបទ Dន គន់ 
គូរ Ã កសិករEëក់ៗz�{វបង់õ�ក់  ១៥ ដុ��រ (៦មុីនãៀល ) ក្នុង មួយ 1ëំ ស��ប់Nះ*�យចំ'យ  O&M។ ឥឡូវ 
^�ះ ជំនួយពី��Dនចប់អស់ ក៏Eន�រ f�Àយ Dរម្ភ � 
�ំងពី �ររក�Vឲ�្យEនថវិ�ស��ប់ចំ'យរដ្ឋDល និង  O&M 
L��ំ 0� ។  ក្នុងអំឡុង\�ល សិក�V  ISF q�លL�មូលDន  rចNះ*�យDនz�ឹម   ៦០-៧០% p�ចំ'យ     O&M 
ប៉ុI9ះ úើយ កសិករមួយចំនួនDនõ�ប់Ã ពួកnត់លំDក'ស់� úើយក្នុង�របង់õ�ក់ប៉ុW្ណ�ះ  និងមិនrច 
បង់ Oើសពី^�ះ M� ។  PDOWRAM Ä�ត្តកំពង់ធំ  Dន ប�íក់Ã  ��ន �ពដូ�្ន�ះមិន¢�នEន(�មួយ^�ះ M� d�ះ 
គណៈកម្ម�រ សកបទ ���ើនក្នុង Ä�ត្តកំពង់ធំ  Dន ដួលរលំ ឬដំWើរ�រមិនល្អ Nយ �រ (� កង្វះ ឬ�របញ្ចប់ជំនួយ   
ប�្ច�ស M�ស  និងហិរញ្ញវត្ថុ  ពីទី�ëក់ðរ v�្ស�ងៗ។

៥.៣  =រ ចូល រួម

៥.៣.១  �រ រួម ចំK�ក របស់ កសិករ ក្នុង�របង់ß្ល�Å�àកម្មa?�e្ត� (ISF)

ដំWើរ �រ រយៈ\�ល ?�ង p� សកបទ និង ú���រច�     សម្ព័ន្ធa?�e�្ត z�{វពឹងre�័យ Oើ L�ភព  ហិរញ ្ញវត្ថុ 
���ើន úើយសំ
ន់ បំផុតគឺ ISF។  L�ព័ន្ធ���ើន L� X�លnëនឹង ISF ^�ះDនទទួល  �គជ័យ ក្នុងតំបន់v�្ស�ងៗOើ 
ពិភពbក  ប៉ុè្ត�Eន  ប�ñធំៗពីរ Dនផុស �ើងក្នុងបរិបទ L� M�ស កម្ពុ�។  ទី១  កសិករ���ើន?យ�រណ៍Ã  មិនEន 
លទ្ធ�ព បង់ õ�ក់ ISF  M� និង ទី២ កសិករ មក ពីL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិលDន អះrង Ã  Rំងពី,ើមãៀងមកL��ជនកម្ពុ� 
មិន q�ល z�{វបង់ß្ល�ទឹក ស��ប់ ដំ'ំe�ូវ'ះM�   úើយពួកnត់ gឿÃ nត់rចEន ទឹក j� ប់3�ន់  ពី;្លៀងNយ  មិន  �ំ 
Dច់  z�{វ ចំ'យOើ ISF។ កសិករបðñញ      rរម្មណ៍រួម në មួយក្នុងL�ព័ន្ធDនសិក�Vgំងបី៖ nត់ មិនចង់បង់ß្ល� ISF M� 
Fើសិន មិន Dន ទទួលផលL�Cជន៍Nយ  ¡ល់ពីL�ព័ន្ធ a?�e�្ត។ កសិករក្នុងL�ព័ន្ធនីមួយៗ Eន បទពិcធន៍ 
ខុសៗnëក្នុងប�ñ  ISF និងផ្តល់ ú�តុ ផលខុសៗ në Oើ�រយល់f�ម ឬមិនf�ម បង់õ�ក់ ̂ �ះ ។  noន កសិករ 'Eëក់ក្នុង 
L�ព័ន្ធ a? �e្ត�ដំ'ក់អំពិល និង Eន  កសិករ(� ៣០% ក្នុងL�ព័ន្ធ  រលួសប៉ុI9ះ q�ល Dន បង់ß្ល� ISF ប៉ុè្ត�Eន 
កសិករ ជិត  ១០០%  ក្នុងL�ព័ន្ធ  a?�e�្ត ស្ទឹងជី និតDន បង់ß្ល� ISF �ឲ�្យ សកបទ។ 
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Aះបីnoន កសិករ'Eëក់ក្នុងL�ព័ន្ធ    a? �e�្តដំ'ក់អំពិល Dនបង់ß្ល� ISF ក្នុងអំឡុង\�ល សិក�Vក្តី ក ៏ 
MOWRAM ឆ្លង Rម�រពិv�ះCបល់�មួយកសិករ Dនស �ចយកe�ូវ (១៤០គ.ក ក្នុងមួយហិកRក្នុងមួយ1ëំ) 
ជំនួស �ច់ õ�ក់ ស��ប់ß្ល� ISF។ បរិEណe�ូវq�លÅ្នើ�ើង ជំនួសß្ល� ISF គឺ  ១០០ គ.ក/ហិកR ស��ប់ ដំ'ំ÷�ច 
e�ព Rម កE�ំងទឹកហូរចុះNយ ធម្ម�តិ (gravity-fed irrigation) និងបន្ថយមកz�ឹម ៦០គ.ក/ហិកR ស��ប់  ដំ'ំ 
÷�ចe�ព   Nយ ô�ើ E៉សុីន បូម  ,ើម�្បីជួយប៉ះប ៉ូវOើß្ល�ô�ង (Chem et al. 2010)។ គណៈកម្ម�រ សកបទ  p�L�ព័ន្ធ   
a? �e�្ត ដំ'ក់អំពិល ?យ�រណ៍ Ã កសិករrច  យល់f�មបង់ß្ល� ISF �\�ល'q�ល L�ព័ន្ធ^�ះ  បðñញច�óស់ 
ពី  អត្ថL�Cជន៍  ស��ប់  ពួក��។ ដូ�្ន�ះគណៈកម្ម�រ gឿÃ  L�ព័ន្ធa?�e�្ត  z�{វក�ងឲ�្យចប់សព្វj�ប់ និងEន 
ដំWើរ �រ ល្អ មុន   \� ល  rច  EDស់ �រ Nយ  ខ្លួន ឯង Dន និងមិនពឹងÎក់Oើជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ។

 ក្នុងL�ព័ន្ធ រលួស កសិករ �គ ��ើនq�លចូលរួមបង់ß្ល� ISF �អ្នករស់�ជុំវិញបឹងOៀស និង ទទួល ផល 
  L� Cជន៍  ពីú���រច�សម្ព័ន្ធ a?�e�្ត បច្ចុប�្បន្ន។ �ទូ� កសិករgំង^�ះបង់õ�ក់ ១,២៥ ដុ��រ  (៥Îន់ãៀល) 
ក្នុង  មួយ ហិកR / 1ëំ úើយ កសិករ ខ្លះ បង់ õ�ក់ដល់ ២,៥០ ដុ��រ (មួយ មុឺនãៀល) ក្នុង មួយ ហិកR/1ëំ។  កសិករ មួយ 
ចំនួន �ទី'ះ  \�ញចិត្តបង់ß្ល�Å�àដល់ ១ ០០ដុ��រ  (បួន��នãៀល) (�ម្តង�ឲ�្យ  សកបទ ,ើម�្បី ក�ង L��យ 
ថ្មីមួយ �íប់  ស្ទឹង��ន  និងបឹងOៀស ��ងz�{វបង់ß្ល�ដូច�រOើក�ើង
ងOើ បូកបè្ថ�ម ß្ល�ô�ងស��ប់E៉សុីន 
បូម  ទឹក  ក្នុង មួយ1ëំៗ �ឲ�្យ É�ុម ហ៊ុនឯកជន ,ើម�្បីô�ើõ�ស់ L��យ��។ ប ៉ុè្ត�ក្នុងពីរ-បី1ëំចុង��យ^�ះ កសិករ 
�� �ើន មិន Eន លទ្ធ�ព បង់ß្ល�Å�àកម្មមួយOើក^�ះM� úើយសូម�្បី(� ß្ល�Å�àកម្មធម្មR z�ឹម ១,២៥ ដុ��រ/ដី មួយ 
ហិកR/1ëំ ក ៏លំDកq�រ Nយ �រL�មូលផលមិនសូវDន។ កសិករ មក ពី តំបន់ជុំវិញ ភូមិរលួស  Dន សង្កត់ធ្ងន់Ã 
L�សិន Fើពួក���ើល+ើញÃ គណៈកម្ម�រ សកបទ _្វើ�រðរ,ើម�្បីជួយ¿�លំអ��ន �ពរបស់ ពួក��'ះ ពួក�� 
សុខ ចិត្ត បង់ß្ល�  Å�àកម្មa?�e�្ត។  ប៉ុè្ត�ក្នុង\�លកពំុង_្វើ�រសិក�V ��+ើញEន�រnំÛ�តិចតួច'ស់ ដល់É�ុម  
កសិករ^�ះ។ �លទ្ធផល �រL�មូល ß្ល� ISF ក្នុងតំបន់L�ព័ន្ធ រលួស មិនDន �គជ័យM� ។  កសិករq�ល Dន បង់ õ�ក់ 
១០០ដុ��រ  �ឲ�្យ É�ុម ហ៊ុន ឯកជន �គ��ើនរស់��៉�ក
ងលិចp�L��យ�� q�ល �កម្មសិទ្ធិ របស់  É�ុម ហ៊ុន    
ឯកជន។ តំបន់ ̂ �ះ ទទួល ទឹក Dនj�ប់3�ន់  Mៀងgត់ និងgន់ \�លល្អពីL��យ�� úើយ កសិករ (�ង ទទួល Dន  
ទិន្នផល ��ើន�ãៀង?ល់1ëំ។   É�ុមហ៊ុនឯកជន Dនសន�" �មួយអតិថិជន Ã  É�ុមហ៊ុននឹងសង\�ញß្ល� Oើ�រ ខូច
ត 
ផល ដំ'ំ  L�សិនFើខ្លួន មិន Dនផ្តល់ ទឹកj�ប់3�ន់ស��ប់ �រ�ំដុះ។ �រសន�"^�ះDន�ត់បន្ថយ�និភ័យ 
k៉ង ��ើន  ចំÊះជីវ�ពរបស់ កសិករ។ Aះបី  សEæសន៍ �មួយកសិករក្នុងតំបន់^�ះ មិនស្ថិតក្នុងq�នកណំត់ p��រ 
*�វ+�វក្តី ក៏ព័ត៌Eន
ងOើ rចឲ�្យ�ើង សន្និ��នÃ កសិករ\�ញចិត្ត បង់ß្ល�ខ្ពស់�ងOើ Å�àកម្មផ្តល់ឲ�្យNយ 
É�ុមហ៊ុន ឯកជន d�ះ កសិករ  ទទួលDន Å�à÷�ចe�ពគួរឲ�្យgឿ�ក់ f�មgំង�រa�សង �រ ខូច
តពីÉ�ុមហ៊ុន  
� បè្ថ�ម  Oើ�រq�លកសិករទទួលDនõ�ក់ចំណ Pល �ន់(���ើន និងMៀងgត់ 'ះMៀត។

 ក្នុងL�ព័ន្ធស្ទឹង ជីនិត សកបទ L�មូលß្ល� ISF ពីកសិករgំងអស់ក្នុងL�ព័ន្ធ។ ក្នុងអំឡុង\�លសិក�V ISF Eនß្ល� 
៦,២៥-៧,៥០ដុ��រ  (២៥ Îន់ãៀល - ៣០ Îន់ãៀល ) ក្នុងដីមួយហិកR ក្នុងមួយ1ëំ úើយv�ង�ើងß្ល�ដល់ ១៥ដុ��រ  
(៦មុឺនãៀល) ក្នុង1ëំ២០១៣ ,ើម�្បីrចa�Nះ*�យ ចំ'យ  O&M Dន Nយ មិនDច់ពឹងB្អ�កអ្នកផ្តល់ជំនួយ។ 
កសិករ ក្នុង សហគមន៍ (�ង ស¢្ត�ង �រf�ÀយDរម្ភពី�រ�ើងß្ល� ISF �\�លដ៏ខ្លី
ងមុខ។ ក្នុង\�ល សEæសន៍ កសិករ 
Eëក់ និkយÃ៖

...ខ្ញុំមិនយល់e�បនឹង�រ�ើងß្ល�Å�àកម្មô�ើõ�ស់ទឹកM�។ ខ ្ញុំបង់(�បីមុឺនãៀល ក្នុង មួយ1ëំ ប៉ុI9ះ។ 
ខ្ញុំ ចំ'យ L�X�ល  ពីរ��ន ãៀល ក្នុងដីមួយហិកR �Oើជី 3�ប់ពូជ ពលកម្ម (õ�ំបីÎន់ãៀល/ß្ង� ) និង 
ចំ'យ  �ំDច់v��្សងៗMៀត ដូ�្ន�ះខ្ញុំnoនលទ្ធ�ពបង់Ð�ម Mៀត M�... (អ្នកភូមិ=�RZរ L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត 
1ëំ២០១០ )។
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�ទូ�Eន�រយល់e�បÃ សមត្ថ�ពរបស់L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិតក្នុង�រ?៉ប់រងចំ'យ O&M ��យ\�ល បញ្ចប់ 
ជំនួយពី
ង�� àre�័យOើចំណ ុចÃ �ើកសិករ rច  �ស់ប្តូរ ពី �រ�ំដុះ (�មួយOើក  �� ពីរ   ឬ បីOើក  q�ល 
Eន ន័យÃ កសិករrចEន លទ្ធ�ពបង់ß្ល� ISF ខ្ពស់�ងមុនDនq�រM�។

៥.៣ .២  �រចូលរួមរបស់កសិករ ក្នុង�រL�ជុំ និង�រÆះøëត 
�រសEæស �មួយកសិករDនបðñញច�óស់Ã កសិករ��ើន�ក់ Eន គំនិតអំពីវិធី Nះ*�យ ប�ñ a?�e�្ត 

ប៉ុè្ត� កសិករ មួយចំនួន លំDកនឹងទទួលDនច�្លើយតប ពី É�ឃ គណៈកម្ម�រ សកបទ ឬr�5ធរមូល��ន  Oើ គំនិត 
gំង^�ះ Nយ�រ កង្វះមូលនិធិ ឬក ៏  គណៈកម្ម�រ ឬÃëក់ដឹក�ំមូល��ន EនរFៀបàរៈមួយv�្ស�ង។ ក្នុងករណីខ្លះMៀត  
កសិករ   មិនចង់ ចូលរួម ក្នុង សកម្ម�ព  សកបទ (�ម្តង។

គណៈកម្ម�រ សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធរលួស មិនសូវxើ\ើនឹងសំWើរបស់កសិករEនដី�ជិត ភូមិរលួសM� Fើ _ៀប 
នឹង  កសិករ Eនដី�ជិត បឹងOៀស។  �\�ល�កសួរពីរ �រចូលរួមក្នុង �រÆះøëត â�ើសãីស   សកបទ កសិករ  
មកពីតំបន់ជុំវិញរលួស និkយ Ã  nត់?��ក  ឬមិនចង់ចូលរួម(�ម្តង  d�ះ មិនទុកចិត្តគណៈកម្ម�រ សកបទ និង 
Eនrរម្មណ៍Ã  គណៈកម្ម�រ នឹងnoនជួយ អី្វដល់nត់M�។   Aះk៉ង^�ះក្តី �រÆះøëតâ�ើសãីស  សកបទ ក្នុង 
L�ព័ន្ធ ស្ទឹង ជីនតិ Eន�រចូលរួម ��ើនពីកសិករgំង  ២៥ភូមិ ក្នុងឃុំgំងអស់ �ក្នុងតំបន់÷�ចe�ព ។ Aះបីកសិករ 
មួយចំនួនក្នុងL�ព័ន្ធដំ'ក់ អំពិល Dនõ�ប់Ã nត់ នឹងÆះøëតឲ�្យសEជិក សកបទ បច្ចុប�្បន្ន �\�ល ��ãៀបចំ �រ 
Æះøëតក្តី ក៏ក្នុង\�ល_្វើ�រសិក�V ̂ �ះ  ពួកnត់មិនgន់ Eនឱ�ស Æះøëត ��ើយM� ។

�រ Æះøëត â�ើសãីសសEជិកគណៈកម្ម�រ សកបទ �L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត Eន�រចូលរួម��ើន ប៉ុè្ត��រ ចូល 
រួម  ក្នុងកិច្ចសន្ទ�gក់ទងនឹង a?�e�្ត  មិនសូវEន��ើនប ៉ុ�oនM�។ កសិករ Eëក់ ?យ�រណ៍Ã  L��ជន មិនចង់ ចូល 
រួម   ឬចូល��ប់ សEជិក គណៈកម្ម�រ^�ះM�  d�ះពួក�� យល់ Ã  គណៈកម្ម�រ^�ះ�É�ុមnoនសិទ្ធិអំ'ច។

៥.៤   =រសÁ�បសÁ��ល អ្នក�ក់ព័ន្ធ

៥.៤.១   �រ សu�បសu�Àល �មូល��ន

�រសu�បសu�Àល និងលំហូរព័ត៌Eនរàង អ្នកÎក់ពន្ធ័ gំង អស់  ពីÃëក់មូល��ន�Ãëក់�តិ សំ
ន់
�ំង  'ស់ 
ស��ប់�រអនុវត្ត  PIMD   ប៉ុè្ត��រសEæស និង�រសÑ្ក�ត ដល់កè្ល�ង បðñញពី ដំWើ�រ មិនgន់រលូនnëល្អ�ក្នុង និង 
រàង É�ុមអ្នក Îក់ព័ន្ធ� ក្នុងL�ព័ន្ធសិក�V gំង បី។ ម�"៉ងMៀត  ជo�ះផុស��ញពីកង្វះទឹក  កង្វះ�ពgឿ�ក់ និង�រ ��ង 
û�កទឹក មិនÅ្មើ në   (�ងHើត Eន�ãឿយៗ ក្នុងL�ព័ន្ធនីមួយៗ។

RមÛ�ឹស្តី សកបទ z�{វv្ទ�រអំ'ចj�ប់j�ងL��យរងទី៣ (�ច'�ះ=�)  �ឲ�្យ  កកបទ។ ��DនបÑ្កើត 
កកបទ រួចúើយ (ឧgហរណ៍ � រលួស ) ប៉ុè្ត�É�ុម^�ះ�Eនតួ�ទីតិចតួច'ស់ úើយ��ពី�រõ�e�័យgក់ ទង 
ខ្លះៗ �ក្នុងÉ�ុម គឺមិនសូវEន ឬក ៏noនទំ�ក់ទំនងពី É�ុមមួយ �É�ុមមួយM�។ � ស្ទឹងជីនីត គណៈកម្ម �រ  សកបទ 
Dន ãៀបចំ �រL�ជុំ�ច ់Nយ ��កពីnë �ភូមិនីមួយៗក្នុងL�ព័ន្ធ  ,ើម�្បីពិ�ក�V   �មួយកសិករពីប�ñ gក់ទង នឹង ទឹក ។ 
អ្នកដឹក�ំ សកបទ �ស្ទឹងជីនិត  õ�ប់Ã  ស��ប់ភូមិនីមួយៗ��រំពឹង Ã  EនL��ជនពី  ៣០ �  ៥០  �ក់  មក ចូល រួម 
�រL�ជុំ  បុ៉è្ត�ជួន�លក ៏មិនDនបុ៉W្ណ�ះq�រ។  អ្នកភូមិõ��ទEëក់õ�ប់Ã Eនកសិករz�ឹម ១០ � ៣០�ក់ប ៉ុI9ះ  
មក ចូលរួមក្នុង�រL�ជុំស��ប់ភូមិnត់ គឺមិនតំ'ងឲ�្យ កសិករ gំងអស់ក្នុង ភូមិM�។  �រួម  Eន�រOើក�ើងÃ 
L�X�ល  ៥០  �  ៦០% p�ចំនួនកសិករgំងអស់ក្នុងL�ព័ន្ធ Dនចូល រូមក្នុង�រL�ជុំgំង^�ះ។

 �រសu�បសu�Àលកសិករãៀបចំ�ើងNយកសិករ ខ្លូន ឯង ��+ ើញEន�រលួស  Nយកសិករ É�ុមតូចៗ 
q�ល  Eន =��ជិតៗnë  Dនចូលលុយnë បង់ ß្ល�ô�ងបូមទឹក÷�ចe�ព។ ប៉ុè្ត� �រសu�បសu�Àល ក្នុងមូល��ន ̂ �ះ  
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HើតEន(��Rមដី=� ស្ថិត�ជិតL��យ�� ��គ
ង លិចប៉ុI9ះ។ ស��ប់កè្ល�ង v�្ស�ងៗMៀតក្នុងL�ព័ន្ធ 
កសិករ  Dន ជួប ប�ñ 
ង�រសu�បសu�Àល  e�,ៀងnëនឹងកសិករ ក្នុងL�ព័ន្ធa?�e្ត�ឯMៀតq�រ q�ល �ãឿយៗ 
�ប់gក់ទងនឹង�រô�ើជី ហួសកu�ិត rចបង្ក�រខូច 
ត ដល់e�ូវ�0�្ស�ទឹក
ង��ម  និង�រ �ត់ �ច់ទំនប់ Nយ 
មិន Dន  ពិv�ះ�មួយកសិករ�ជិត
ងnë។

�រអភិវឌ�្ឍ ú���រច�សម្ព័ន្ធ  �ំDច់
�ំង'ស់ស��ប់�រ��ងû�កទឹកឲ�្យgន់\�ល និង Eន  L�សិទ្ធ �ព  បុ៉è្ត� 
z�{វ  Eន  �រF្ត��5 ចិត្តខ្ពស់  និង�រ ចូលរួមពីអ្នកÎក់ព័ន្ធgំងអស់។ �ãឿយៗ កង្វះកិច្ចសហ L�តិបត្តិ�រ  និង �រF្ត��5 ចិត្ត 
ពី កសិករ �ឧបសគ្គចម�្បងមួយ??ំងដល់�រអភិវឌ�្ឍ ú���រច�សម្ព័ន្ធ�ក្នុង L�ព័ន្ធ។ �L�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល កសិករ 
Dន !្លើយ សEæសន៍õ�ប់Ã  កសិករ �គ��ើនចង់ឲ�្យ Eន �រក�ងថ្មី ឬ�រ ��រជួសជុល នូវL��យរងទី៣ q�លDន 
ក�ង  �ើង RំងពីÎក់ក'្ខលទសវត�្សរ៍ ១៩៧០។ ប៉ុè្ត�កសិករអ្នក Eន ដី=�តូចៗDនជំgស់ នឹង�រ �ង L��យ 
d�ះnត់z�{វលះបង់ដី=�ដ៏តូច*�ប់អស់មួយចំK�កÐ�មMៀត q�លrច ប៉ះÎល់k៉ង 
�ំងដល់õ�ក់ចំណPល និង 
ជីវ�ពរស់�របស់nត់។

...ខ្ញុំEន(� ដី=�ដ៏តូច មួយL�X�ល  ៣០¢ ៉�z��ã៉�ប៉ុI9ះ។ ខ ្ញុំរស់�(�Eëក់ឯង úើយ ខ្ញុំz�{វ ជួល à 
,ើម�្បី  Dនõ�ក់ខ្លះ3�ន់ ទិញ របស់របរ�វត្ត ។ L�សិនFើ��ក�ងL��យ^�ះ àz�{វ �ត់ចំក'្ខលដី=�ខ្ញុំ 
ខ្ញុំ  នឹង z�{វ Dត់បង់ដី ដូ�្ន�ះខ្ញុំមិនយល់f�មចូលរួមវិ�គgន�ដី=�M�... (អ្នកភូមិ
oរ ក្នុងL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល 
1ëំ២០១០)។

កសិករ ���ើន�ក់�RមL�ព័ន្ធa?�e្ត�q�លDនសិក�V Dន!្លើយសEæសន៍õ�ប់Ã nត់\�ញចិត្ត ចូល 
រួម �õ�ក់�ស និង_្វើសហL�តិបត្តិ�រក្នុងL�ព័ន្ធq�លrច ផ្តល់L�Cជន៍ឲ�្យ nត់Dន1ប់រហ័ស និង មិនបង្ក�និភ័យ 
បè្ថ�មMៀតដល់ជីវ�ពរបស់nត់។

L�aន PDOWRAM Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ Dនប�íក់Ã  លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំ
ន់ៗស��ប់�រ j�ប់j�ង និង��ង 
û�ក ទឹកL�កបNយ �គជ័យរបស់គណៈកម្ម�រ  សកបទ រួមEន  សមត្ថ�ព ប�្ច�កM�ស  �រសu�បសu�Àល និង 
�រõ�e�័យgក់ទង/ផ្តល់ព័ត៌EនDនល ្អ រàង  PDOWRAM គណៈកម្ម�រ  សកបទ  កសិករ�មូល��ន  និង អ្នកភូមិ។ 
គណៈកម្ម�រ  សកបទ ក៏ z�{វ ដឹងពី៖ ១) តu�{វ�រទឹក÷�ចe�ពក្នុងអំឡុង\�លកូនរដូវõ�ំងក្នុង រដូវវស�V ២) 
\�ល  ' និង កè្ល�ង 'rចខ្វះទឹក�រដូវõ�ំង និង ៣) លទ្ធ�ពrចខ្វះទឹក�,ើម និង�ចុងរដូវ វស�V។ ម	្ត�ី 
PDOWRAM Dនគូសប�íក់Ã  �រយល់ដឹង �̂ះ z�{វEនគួបផ�្សំNយ សមត្ថ�ព _្វើB�ន�រ ~�û�កទឹក ឬស្តុកទឹក 
Rម  តu�{វ�រ Nយខ្លួនពួក�� (Êលគឺ Nយ មិនDច់Eន �រK��ំពី PDOWRAM)។ គណៈកម្ម�រ  សកបទ 
ក៏z�{វ (� rច a�Ã  សEជិករបស់ខ្លួន និង កសិករ  Dនយល់ដឹងល្អពីប�ñgំង^�ះ និងEនចំW�ះដឹងសមe�បB្ន�ក 
កសិកម្ម ។

ជo�ះ ឬប�ñក្នុង�រសu�Àបសu�Àល�មូល��ន +ើញHើតEន�ើង�ពីរកu�ិត ក្នុងL�ព័ន្ធ q�ល Dន  
សិក�V gំងបី គឺ៖ ១) រàង កសិករEនដី=��ជិត
ងnë និង ២) រàងកសិករ�តំបន់ 
ងOើ និង តំបន់  
ង ��ម 
p�L�ព័ន្ធ(�មួយ។ �កu�ិតមូល��ន �រ សu�បសu�Àល និង សហL�ត្តិ�ររàង កសិករ � ãឿយៗ  ជួប �រ លំDក 
Nយ�រកសិករ q�លEន ដី=��ជិតៗ në  ��ើន(�មកពី ភូមិ1Tយៗពីnë។  Rម�រ សÑ្ក�ត  និងរDយ�រណ៍ 
��យល់Ã  ��ន�ព^�ះ_្វើឲ�្យ កសិករពិDកក្នុង�រក�ង�ពស្និទ្ធ�ëល និងទំនុក ចិត្តnë �វិញ � មក  ,ើម�្បី rច 
Nះ*�យ ប�ñv�្ស�ងៗ gក់ទិន នឹង ដី=�DនNយមិត្ត�ព។ ក្នុងL�ព័ន្ធ  ដំ'ក់អំពិល និងស្ទឹងជីនិត  ជo�ះ gក់ 
ទង នឹងភ្លឺ=�Dក់��ករàងដី=�ជិត
ងnë ��ើនHើតEន�\�លq�លកសិករឲ�្យ �É�បី,ើរ�ន់Oើភ្លឺ ,ើម�្បី 
ដឹកជញ្ជូនe�ូវ ឬFើកបង្ហូរទឹកចូល=�របស់ខ្លួនúើយមិន Dនជួសជុល ភ្លឺវិញ២០។20 សកម្ម�ព �̂ះបង្ក�ជo�ះ Nយ 

២០20 សEæសន៍�មួយអ្នកភូមិ(�្ប�ង 1ëំ២០១០។
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�រ ជនរងv�ះ z�{វអស់ទឹកពី=�របស់ខ្លួន �មួយnëនឹងជី និង ÃëំសE�ប់សត្វច}�q�លខ្លួនDនចំ'យលុយទិញ 
និង  ខំL�ឹងយកà មក �ក់=� úើយ�ចុងបញ្ចប់ gំងទិន្នផលe�ូវ និង ជីវ�ព ក៏z�{វa �ក់ចុះ ។

មន្ទីរកសិកម្ម (PDAFF)  Ä�ត្តកំពង់ធំ Dនកត់សE,ល់Ã �\�លកំពុង_្វើ�រសិក�V^�ះ កសិករ មួយ ចំនួន ក្នុង 
L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត មិនDន យកចិត្ត ទុក�ក់Ð�gំ ដំ'ំខ្លួនj�ប់3�ន់M�។ ��យ\�ល �បd�ះរួច ពួក�� ទុក =� 
[ល �រក�រðរv�្ស�ង_្វើវិញ រហូតដល់\�លL�មូលផល។ �ãឿយៗ កសិករq�លEន=��ជិត
ង Dន �ត់ 
ភ្លឺ=�របស់កសិករអ វត្តEន gំង'ះ ,ើម�្បី យកទឹកបញ្ចូលមកក្នុង=�របស់ខ្លួន។ ក្នុង \�លសEæសន៍ កសិករ Eëក់ 
និkយÃ៖

...ខ្ញុំa�ប់�ត់ភ្លឺ និង លួចយកទឹក ពីអ្នកភូមិ=�RZរ។ ទឹក'ះrចô�ើõ�ស់ស��ប់ ÷�ចe�ពដី 
=�មួយចំនួន។ ពួក�ើង_្វើដូ�្ន�ះ d�ះអ្នកភូមិ=�RZរrចទទួលDន ទឹក��ើនពីL��យNះទឹក (អ្នក 
ភូមិ  ស�,�ះ ក្នុងL�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត 1ëំ២០១០)។

��ន�រណ៍�រលួស  បðñញពី�រតស៊ូ សu�បសu�Àល និងជo�ះផុស��ញពី�រ��ងû�ក ទឹក � កu�ិត  
អនុ គ��ង រàងអ្នកô�ើõ�ស់ទឹក�តំបន់0�្ស�ទឹក
ងOើ និង0�្ស�ទឹក
ង��ម q�ល Eន តu�{វ �រ ទឹក ខុស ៗ  në ។ 
ប�ñ បរិ��ន រួមEន ទឹកជន់លិច�ãៀង ?ល់1ëំ�តំបន់រលួស និង e�យ៉ូវ q�ល�ប់v្តើម Hើត Eន ប�¡ប់ ពី�រ ជុស 
ជុលទំនប់a?�e�្តរលួស�ើង វិញ និង�រ��ង û�ក ទឹកមិនDនល ្អក្នុងបរិ4�ណតំបន់ ÷�ច e�ព។ ប�ñ  gំង ̂ �ះ  
�,ើមú�តុចម�្បង p� ជo�ះរàង កសិករ ។ Eនអ្នកô�ើõ�ស់ ទឹក បួនÉ�ុមសំ
ន់ៗ ក្នុង L�ព័ន្ធ    រលួស q�ល  z�{វ �រ ទឹក ក្នុង 
ចំនួន និងក្នុង \�ល ខុសៗnë ។  É�ុមទី១ �កសិករ មកពីភូមិអូរគន្ធរ  q�លរស់ �  �គ  
ង Hើត   p�L��យ�� (កម្មសិទ្ធិ 
ឯកជន) ¿�្ប�របឹងOៀស។ É�ុមទី២ � កសិករ q�លរស់� និង �ំដំ'ំ  �¿�្ប�រ ភូមិ  រលួស ��គនិរតី។ É�ុមទី៣ 
�EDស់ឡូត៍^��ទឯកជន �n�កស�្បូវ úើញÉ�ុមទី៤ �   កសិករ  Eនដី =� � តំបន់ �គក'្ខល ដល់តំបន់ឦ�ន 
p�L�ព័ន្ធរលួស។  ú���រច� សម្ព័ន្ធ a?�e�្ត  មិន rច ផ្តល់ ទឹក RមបរិEណ និង \�ល q�ល អ្នកô�ើõ�ស់ទឹកgំង 
បួនÉ�ុម �̂ះz�{វ�រ M�។ �ãៀង?ល់1ëំ គណៈកម្ម�រ   សកបទ Nយ Eន�រ3� ំÛ�ពី É�ឃ និង PDOWRAM Dន 
ព�"kម   បញ្ចុះបញ្ចូលកសិករក្នុង    សកបទ ឲ�្យពិ�ក�V និង ចរ�nëពីយុទ្ធ�e�្ត ��ងû�កទឹក ស��ប់ រដូវវស�V។ ប៉ុè្ត� 
កិច្ច L�ឹង[�ង^�ះទទួលផល តិច តួច 'ស់ �ពិÅ�ស ស��ប់កសិករ ក្នុងតំបន់ ភូមិរលួស q�លEនប�ñមិន rច Nះ 
*�យ   DនNយ�រពុំEន �រក�ង �ើងវិញ សឹង(� gំងe�ុង នូវ  ú���រច�  សម្ព័ន្ធL�ព័ន្ធa?�e្ត�បច្ចុប�្បន្ន។

ក្នុងL�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល q�លEនL��យ÷�ចe�ពឆ្លង�ត់ភូមិ���ើន'ះ ជo�ះOើ �រ��ង û�ក ទឹក 
(�ង HើតEន�ើង�ãៀង?ល់1ëំ Nយ�រL��ជន�ភូមិកណ្ណឹងEស q�លស្ថិត�ជិត�គ 
ង��ម p� L��យ 
រង ទី២ nត់បិទL��យ�ំទឹក�ពីរភូមិ�
ងOើគឺ 
oរ និងw ëះR�ប ,ើម�្បីយកទឹកô�ើõ�ស់ Rម បំណងខ្លួន។  
កសិករ  មកពី ភូមិ
oរ  និងwëះR�ប Dន?យ�រណ៍ពីកំហឹង របស់ខ្លួន�ក្នុងជo�ះL��ំ1ëំOើ�រ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក^�ះ។

៥.៤.២ �រ សu�បសu�Àលក្នុង តំបន់
��ល�រណ៍ យន្ត�រ ទំ�ក់ទំនងរàង PDOWRAM និង គណៈកម្ម�រ   សកបទ �ក់ បÑ្កើត �ើង Dន  k៉ង 

ល្អ  � Rម L�ព័ន្ធ � ករណីសិក�Vនីមួយៗ ប ៉ុè្ត� �រ អនុវត្ត�ក់�្ត�ងមិនDនល្អM�។  �រសu�បសu�Àល�កu�ិត ̂ �ះ Dន  
ជួប ប?ជ័យខ្លះៗ �ពិÅ�សNយ�រ �រហ្វឹកហ្វឺន noន L�សិទ្ធ�ព និង កង្វះធនaនហិរញ្ញវត្ថុ។ ទំ�ក់ ទំនង សំ
ន់ 
v�្ស�ង Mៀត �កu�ិតធំ�ង Ãëក់មូល��ន រួមEន ទំ�ក់ទំនងរàងប'្ខអង្គ�ពp�r�5ធរមូល��ន និង É�ុមហ៊ុន 
ឯកជន ទី�ëក់ðរ ផ្តល់ជំនួយ មន្ទីរជំ�ញv�្ស�ងៗMៀតក្នុងÄ�ត្ត (ឧgហរណ៍ PDAFF) និង  ទំ�ក់ទំនងរàង សកបទ 
� ជិត 
ង  në q�លពឹងB្អ�កOើL�ព័ន្ធទឹក(�មួយ  (ឧgហរណ៍ ក្នុងករណីL�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល)។

PDOWRAM និង គណៈកម្ម�រ   សកបទ p�L�ព័ន្ធ�ករណីសិក�Vgំងបី (�ងõ�e�័យgក់ទង në� Mៀង gត់ 
Nយ �រ មួយB្ន�កមកពីL�ព័ន្ធgំង'ះស្ថិត�មិន 1Tយពី �រិkល័យ PDOWRAM។ ម	្ត�ី PDOWRAM មួយរូប(�ង 
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ចុះ ពិនិត�្យL�ព័ន្ធa?�e្ត� និងជួប�មួយ សEជិក សកបទ Eëក់ ឬ��ើន�ក់ ,ើម�្បីàយត$្ល�ពីកu�ិតទឹកក្នុង =� និង 
ជួយ  K��ំពី�រFើក និងបិទg -រទឹក�� ��។ Rមរយៈ^�ះ PDOWRAM Dនផ្តល់�ជំនួយ ប�្ច�កM�ស �ឲ�្យ L�ព័ន្ធ  
a?�e�្ត gំង'ះ ។

ក្នុងពីរបី1ëំចុង��យ^�ះ PDOWRAM Dនបន្តផ្តល់�រÛ�Û�ង់k៉ងជិតស្និទ្ធស��ប់ សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធ ដំ'ក់  
អំពិល។ ��យពីL�ព័ន្ធa?�e�្តDនក�ងរួច?ល់ PDOWRAM �(�បន្ត ចូលរួម k៉ងជិតស្និទ្ធក្នុង �រ ស �ចចិត្ត
B្ន�កj�បj់�ង�ក្នងុL�ពន័្ធ ,ើម�្បកី�ងចWំ�ះដងឹB្ន�ក ប�្ច�កM�ស នងិ�ពឯក?ជ�្យរបស ់សកបទ។ ?ល ់�រ ស �ច  ចតិ្ត 
Oើ�រ��ងû�កទឹក Dន_្វើ�ើងឆ្លងRម�រពិ�ក�V និង�រឯក�ពnë រàង   គណៈកម្ម�រ សកបទ និង PDOWRAM។ 
តkួង៉  �\�ល   សកបទ ចងF់ើកg-រទកឹ��,ើម�្ប ីបង្ហរូទកឹចលូ=�'មយួ ពកួ��(�ង រង�់�ំរយលf់�មព ីPDOWRAM 
សិន ,ើម�្បី gៀសàង ផលវិDកអវិជ្ជEន មិនrចដឹងមុនv�្ស�ងៗ។ កិច្ចសហL�តិបត្តិ�រ និង�រពិv�ះCបល់^�ះ គួរ 
ទទួលDន�រZតសរÅើរក៏ពិត¢�ន ប៉ុè្ត� PDOWRA Ä�ត្តÊធិ៍�ត់ យល់Ã ពួក��z�{វ ព�"kមជួយ សកបទ ឲ�្យ 
�ន់ (�ឯក?ជ�្យ និងEDស់�រខ្លួនឯង�ើង  ក្នុង�រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធ របស់ ខ្លួន។ L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត និងរលួស \�លខ្លះមិន 
ទទួល  Dន�រnំÛ�\�ញO�ញពីសំ'ក់ PDOWRAM M�។ តួk៉ង �រលួស (មុន\�លEន�រវិនិCគរបស់É�ុម 
ហ៊ុន  ឯកជនថ្មី) PDOWRAM Dន ផ្តល់ E៉សុីនបូមទឹកធំមួយ�ឲ�្យតំបន់�គÎយព�្យp�L�ព័ន្ធ ប៉ុè្ត� មិនDនRម�ន និង 
ផ្តល់ នូវ�រK�� ំB្ន�កប�្ច�កM�សបន្តមកMៀតM�។  កសិករ�L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត និងរលួស DនÅ្នើÃ  PDOWRAM គួរ 
ផ្តល់ �ជំនួយប�្ច�កM�ស � \�ល q�ល សកបទ និងកសិករ មិនrចNះ*�យប�ñ Dន Nយ ខ្លួនឯង។

ប�ñជo�ះទឹក�L�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល HើតEន�ើងOើភូមិ�e�្តដីធំ�ងL�ព័ន្ធq�លDន សិក�V ពីរv�្ស�ង 
Mៀត Nយ�រL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល  (ក្នុងe�ុកD�ន Ä�ត្តÊធិ៍�ត់)  ស្ថិតក្នុង តំបន់   p្ទ�រងទឹក;្លៀងដូចnëនឹងe�ុក 
oងឫស�្សី Ä�ត្តDត់ដំបង និងEនL�ភពទឹក ចម�្បង �ស្ទឹង(�មួយ�មួយnëនឹងL�ព័ន្ធ÷�ចe�ព���ើនMៀត gំង 
�0�្ស�ទឹក
ងOើ និង0�្ស�ទឹក 
ង ��ម។ ថ្មីៗ^�ះ កសិករ �L�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល   DនបÑ្កើនផលិតកម្មe�ូវõ�ំង 
របស់ ខ្លួន FើAះ� PDOWRAM និងគណៈកម្ម�រ សកបទ Dន��ើនរំលឹកពីកង្វះទឹកក្តី។ PDOWRAM និង សកបទ 
មិន rច  ទប់�្កត់ កសកិរq�ល ព�"kមខំ_្វើ=�õ�ំង'ះM� d�ះជីវ�ព របស់ ពួក�� z�{វពឹងB្អ�កOើធនaនបè្ថ�ម 
'ះ។ �ãឿយៗ PDOWRAM ទទួលសំWើឲ�្យàយត$្ល�ពី ��ន�ពជល�e្ត� និងវិនិច្ឆ័យពី ផលចំW�ញp��រ  
បង្ហូរ ទឹកពីប'្ខL�ព័ន្ធ�0�្ស�ទឹក
ងOើ ពីd�ះ សកបទ និងr�5ធរ មូល��ន មិនEនសមត្ថ�ព ឬសិទ្ធិ អំ 'ច 
,ើម�្បីស �ចrរ�ត់ និងចរ�Oើ�រ f�ម Q�ៀងv�្ស�ងៗ  ក្នុង�រ��ងû�កទឹក�កu�ិត p្ទ�រង ទឹក;្លៀង 'ះ M�។ Eន 
ú�តុ�រណ៍ខ្លះDនHើត�ើង Nយ �រកសិករមួយចំនួនក្នុងL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល nត់z�{វ�រ ទឹក
�ំង \�ក រហូត 
ដល់ព�" kមបង្ហូរ ទឹកNយខុសច�óប់ពី L�ព័ន្ធ�0�្ស�ទឹក
ងOើ  Nយàយ បំ��កcg-រទឹកធំ។ �ទូ� ជo�ះ 
ទឹក Hើត Eន�អំឡុង \�ល ខ្វះទឹក។ AះបីEនកិច្ចL�ឹង [�ង j�ប់j�ង �រ��ង û�ក ទឹក និងNះ*�យជo�ះ ក្តី ក៏ 
បច្ចុប�្បន្នមិនgន់Eនយន្ត�រ រឹងEំ ' មួយ ស��ប់a�ឲ�្យEន �រ j�ប់j�ងទឹក Dនz�ឹមz�{វ �កu�ិតធំ�ងតំបន់ 
÷�ច e�ព 'ះM�។

កu�ិតp��រសu�បសu�ÀលរàងវិនិCគិនឯកជនមូល��ន និងមកពី�� +ើញEន(��ក្នុង ករណី L�ព័ន្ធ 
រលួស ប៉ុI9ះ។ ក្នុងករណី^�ះ មិនEន�រពិv�ះ Cបល់រàងÉ�ុមហ៊ុនឯកជន និង L��ជន មូល��នM� និងសូម�្បី 
(� �មួយគណៈកម្ម�រ សកបទ ឬ É�ឃ ក៏noនq�រ។ កសិករDនឲ�្យដឹងÃ É�ុមហ៊ុន ឯក ជន និង PDOWRAM Dន  
_្វើ  Å�ចក្តី ស �ច úើយ3�ន់(� ផ្តល់ដំណឹងដល់L��ជនមូល��នÃ �ប់ពី\�ល^�ះត�L��ជន z�{វ   បង់ ß្ល�   
Å�àកម្ម L��ំ1ëំ ១០០ ដុ��រ  ,ើម�្បីô�ើõ�ស់ទឹក ក្នុងL��យ ។ L� �យទឹក ឯកជនផ្តល់ផល ចំW�ញ ដល់ កសិករ   
Dន  L�X�ល(�Îក់ក'្ខល  Êលគឺ អ្នកEន ដី=�   ��គ 
ងលិចp� L��យ��ប៉ុI9ះ។  កសិករ ខ្វះ 
ត 
rរម្មណ៍ �E Dស់ និងទំនួលខុសz�{វ Nយ�រមិនEនយន្ត�រអ្វី,ើម�្បីឲ�្យnត់ Dនចូលរួមក្នុង�រ ស �ច ចិត្ត  Oើ  �រ  
j�ប់ j�ងL�ព័ន្ធa? �e�្ត។ គណៈកម្ម�រ សកបទ ក ៏Eន rរម្មណ៍ ដូច^�ះ q�រ។  ពួកnត់ Eនអំ'ច តិច តួច  ដូច   
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DនOើក  បðñញក្នុងករណី L��យទឹក ឯកជន �ក្នុងគ��ងរលួស�,ើម។ ពួកnត់noន ឱ �ស  ,ើម�្បី  តà៉ ឬ  បដិ Å�ធ      
នឹង�រវិនិCគ M�  គឺrចz�ឹម(�សុំឲ�្យÉ�ុម ហ៊ុនឯកជន _្វើ�រចុះបញ្ជី �ផ្លូវ�រ និង ពិ�ក�V  ពី ប�ñ  ÷�ចe�ព �  
មួយ PDOWRAM ប៉ុI9ះ។ សកបទ និkយÃ É�ុម ហ៊ុន ឯកជន q�ល�ន់�ប់ L��យ�� Dន យល់f�ម _្វើ 
សហL�តិបត្តិ�រ �មួយr� 5 ធរមូល��ន និងមន្ទីរÄ�ត្ត (�ពិÅ�ស PDOWRAM) ,ើម�្បីNះ *�យប�ñមួយ ករណី  
ម្តងៗ  និងស �ចDនលទ្ធផល q�លz�{វផ្តល់ ផលចំW�ញRម �ររំពឹងទុកដល់អ្នកÎក់ព័ន្ធgំងអស់ ប៉ុè្ត� �\�ល 
កំពុង  សិក�V ��មិនgន់+ើញEនភស្តុRង អ្វីមួយ បðñញពី លទ្ធផល^�ះM�។

សកបទ ���ើនក្នុងÄ�ត្តកំពង់ធំ Dនដួលរលំ ឬEនដំWើរ�រមិនល ្អ Nយ�រកង្វះ�រÛ�Û�ង់  ហិរញ ្ញវត្ថុ និង 
B្ន�ក ប�្ច�កM�សពីទី�ëក់ðរ
ង��v�្ស�ងៗ។ �ចំÊះមុខ ប�ñ^�ះ សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត Eន�រãៀបចំ និង 
�រផ្តល់ជំនួយÛ�Û�ង់gំងB្ន�កប�្ច�កM�ស និង ហិរញ ្ញវត្ថុ ពី`�គូអភិវឌ�្ឍន៍ ឬ NGOs �ពិÅ�ស អង្គ�រ េ្រហ្គត និងÅ��ក 
q�ល Dនផ្តល់ ជំនួយ �Mៀង gត់gក់ទងនឹង�រj�ប់j�ងទឹក និងដំWើរ�ររបស់ សកបទ ។ �រÛ�Û�ង់ពី
ង��^�ះ 
Dន   ជួយnំÛ�k៉ង
�ំងដល់L�តិបត្តិ�រL�កបNយ�គជ័យp� សកបទ រហូតដល់\�លបញ្ចប់ គ��ង �0 �មិថុ� 
២០០៩។ Aះបី� សកបទ �ស្ទឹងជីនិត  Dនក�ងសមត្ថ�ព ប�្ច�កM�សដល់កu�ិតដ៏ សមរម�្យមួយ ក្នុង�រj�ប់j�ង 
L�ព័ន្ធ a ?�e�្ត Nយ ទទួលDន �រÛ�Û�ង់ពី េ្រហ្គត និង Å��ក ក្តី ក៏ក្នុងអំឡុង\�លសិក�V សកបទ Dនស¢្ត�ង �រ 
f�Àយ Dរម្ភ d�ះÃថវិ�L��ំ0� L�មូលDនពី ISF rចមិនj�ប់ ស��ប់ចំ'យL�តិបត្តិ�រ និង�រðរ រដ្ឋDលM�។ 

Aះបី កសិករ ��ភូមិ   É�ឃ សEជិកគណៈកម្ម�រ សកបទ និង PDOWRAM Eន�រF្ត��5ចិត្ត _្វើ�រ សហ�រ  ល្អ 
� មួយ në ក្តី ក៏�រõ�e�័យgក់ទង�Mៀងgត់(�ងជួបឧបសគ្គNយ�រ ទីRំង ភូមិ�e�្ត �1Tយ ពី në  z�{វចំ'យ 
Oើ ß្ល�_្វើដំWើរនិងß្ល�ទូរស័ព្ទអស់��ើនហួសពី លទ្ធ�ព  ផ្គត់ផ្គង់ របស់ គណៈ កម្ម�រ និងកសិករ។ ករណី ̂ �ះ Hើត 
Eន�ើង� L�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល Nយ�រ L�ជុំL��ំ0�រàង សE ជិក សកបទ  ,ើម�្បី ?យ�រណ៍ពី�រ��ងû�កទឹក 
�រ �ំដ'ំំ និង�រj�ប់j�ង ជo�ះ  មិនDន_្វើ�ើងM� d�ះz�{វចំ'យõ�ក់ ពី � �៉អស់��ើន\�ក។ ប៉ុè្ត� ស��ប់ 
L�ព័ន្ធ ស្ទឹងជីនិត q�ល�ទទួលDនហិរញ្ញប�្បgនពី
ង ��  កិច្ចL�ជុំរàង សកបទ និង  PDOWRAM Dន _្វើ �ើង L��ំ 
សD�ហ៍ úើយសEជិក គណៈកម្ម�រ Û�Û�ង់L�ព័ន្ធ a?�e្ត�២១21 (�ងជួបL�ជុំDនMៀងgត់ក្នុងមួយ 0�ម្តង។   

២១21 គណៈកម្ម�រÛ�Û�ង់L�ព័ន្ធa?�e្ត� ដឹក�ំNយអភិDលe�ុក និងEនអ្នកតំ'ងមកពីប'្ខមន្ទីរÄ�ត្តÎក់ព័ន្ធ ឃុំ និង 
É�ឃ នគរDល និង សកបទ។
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៦     =រពិ�ក�� និង g�ចក្តសីន្នxិyន

�រ*�វ+�វ^�ះDនOើក�សំណ<រពីរ ,ើម�្បីតu�ង់ទិស�រពិនិត�្យ�ើងវិញRមភស្តុRង�ក់ �្ត�ង។ 
ង 
��ម ̂ �ះ ��រវិ�គOើព័ត៌Eន�ក់�្ត�ងÎក់ព័ន្ធនឹងសំណ <រ*�វ+�វgំងពីរ។

៦.១ �ពសីុÂ�រ�ងរ[ៀប¦ៀបចំអភិ1លកិច្ច និង Ã�xyរច½សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត

�ើ�រអនុវត្ត និងរច�សម្ព័ន្ធអភិDលកិច្ចEន*�ប់ àសុីnëប៉ុ'9�នឹងÛ�ង់Ü�យ និងទំហំp�L�ព័ន្ធ a?�e្ត�?

អភិDលកិច្ចB្ន�កa?�e្ត��គ��ើន�កម្ពុ��បច្ចុប�្បន្ន ឆ្លុះប�Dំងនូវ វិធី�e្ត�ពីរv�្ស�ងnëគឺ ១) 
F�សកកម្ម  Nះ*�យ ទឹក របស់ 0្ម�រÉ�ហម២២22q�លL�ឹងអនុវត្តគ��ងú���រច�សម្ព័ន្ធ a?�e្ត�  
ëតធំ និង វិធី 
�e្ត�  អភិDល កិច្ច NយEន�រចូលរួម�\�លបច្ចុប�្បន្ន q�ល ព�"kម v្ទ�រមុខðរj�ប់j�ង�ឲ�្យ កu�ិ ត សហគមន៍ 
Rមរយៈ�របÑ្កើត សកបទ ឲ�្យ,ើរតួ� អង្គ�ព អភិDលកិច្ចមូល��នស��ប់L�ព័ន្ធ a?�e្ត�។ ចំÊះ   ú��� រច� 
សម្ព័ន្ធ  
ëតធំក�ង �ើង ក្នុងអំឡុងរបប0្ម�រÉ�ហម �គ��ើនមិនgន់Dន\�ញO�ញ និង z�ឹម z�{វ    Rមលក្ខណៈ ប�្ច�ក 
M�ស  M� Nយ �រ  របប'ះEនរយៈ\�លខ្លី និងខ្វះ
តសមត្ថ�ពB្ន�កប�្ច�កM�ស។ រីឯ វិធី�e្ត���ប សហគមន៍ ក៏ 
ទទួល  Dន �គជ័យ តិច តួចq�រក្នុងបរិបទវប�្បធម៌�កម្ពុ� d�ះ ១) Rំងពី,ើម ãៀង  មក កម្ពុ� មិនEន ឬEន បទ 
ពិcធន៍ ��ប^�ះតិចតួច\�ក (Oversen et al. 1996) និង ២) L��ជន a�ប់Eនបទពិcធន៍ ជូរ ចត់ �មួយ វិធី�e្ត� 
Nយ  Eន�រចូលរួម ̂ �ះ ឆ្លងRម �រអនុវត្តកសិកម្ម��បសមូហ�ពរបស់ 0្ម�រÉ�ហម។ លក្ខខណ� gំងពីរ^�ះ�ន់(� 
[ទ ធ្ងន់ �ើង Nយ�រ L�ព័ន្ធ a?�e្ត��កម្ពុ�(�ង�ប់gក់ទងnëចុះ�ើង�
�ំង និងEន ��ើន��ប k៉ង ។ 
កR� gំង ̂ �ះ បំផុសសំណ<រÃ �ើú���រច�សម្ព័ន្ធមិន\�ញO�ញ និង អន់ Ä�Vយgំង^�ះ q�លកំពុងស្ថិតក្នុងបរិ��ន 
ជល�e្ត�  ដ៏សម�្បូរ��ប និង�ប់gក់ទងnëចុះ�ើង �កម្ពុ� àគួបផ�្សំnëDនk៉ង'�មួយនឹង វិធី�e្ត� អភិDល   
កិច្ច  ��ប សហគមន៍ � \�ល បច្ចុប�្បន្ន q�លz�{វផ�Vរ�íប់�មួយនឹងវប�្បធម៌�លនCDយ��ប0�្ស�ខ្នង និង    រច�  សម្ព័ន្ធ  
អភិDលកិច្ច  ��បV�នុÉ�ម។ លទ្ធផលp�ករណីសិក�VOើL�ព័ន្ធa?�e្ត�gំងបី Dន បðñញ   ពី �ព មិន សុីnë 
រàង សEស�ព gំង ពរី 
ងOើ gំង�ក្នុងសហគមន៍ និងកu�ិតOើសពី សហគមន៍ និង gំង  រàង   មន្ទីរ ជំ�ញ �� 
q�ល z�{វ(� Nះ*�យ ក្នុង\�លដំ'លnë ,ើម�្បី�ត់ បន្ថយ �ពមិនសុីnë^�ះ។ លទ្ធផល ក៏Dន បំផុស ប�ñ  L�ឈម 
សំ
ន់ៗ បី គឺ៖ សមត្ថ�ព
ង ប�្ច�កM�ស និងហិរញ ្ញវត្ថុ ធនaនមនុស�្ស និង�រ សu�បសu�Àល។

ប�ñL�ឈម
ងហិរញ្ញវត្ថុ គឺ�រ�្វ�ងរកម_�"Dយ,ើម�្បីឲ�្យអង្គ�ព�មូល��ន (ឧgហរណ៍ សកបទ) 
ទទួល Dន ធនaនហិរញ្ញវត្ថុj�ប់3�ន់ស��ប់ �រ¿�លំអú���រច�សម្ព័ន្ធក្នុងកu�ិតមួយ !្លើយ តប នឹង តu�{វ �រ របស់ 
កសិករ និង�ររក�VL�តិបត្តិ�រp�L�ព័ន្ធú���រច�សម្ព័ន្ធ។ �រ *�វ+�វ ផ្តល់លទ្ធផលមួយe�បnëនឹង�រ សÑ្ក�ត 
របស់ Chea (2010) q�លOើកÃ ��(�ងរំពឹងឲ�្យ សកបទ _្វើL�តិបត្តិ�រNយô�ើõ�ស់ ISF �L�ភពហិរញ្ញវត្ថុចំបង 
ថ្វីFើគំនិតផ្តួចv្តើម ISF ពិDកនឹងយកមកអនុវត្ត�ក់�្ត�ងក្នុងបរិបទL�M�សកម្ពុ�ក្តី។ �ក់�្ត�ង �L�ព័ន្ធរលួសEន 
កសិករ (� ៣០% Dនបង់ ISF úើយ�L�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល Eន ០%។ កសិករខ្លះ?យ�រណ៍ Ã nត់ \�ញចិត្ត 
នឹង បង់ß្ល� ISF L�សិនFើú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e្ត�rចផ្តល់ទឹកj�ប់3�ន់ ស��ប់ ដំ'ំnត់។ ចំណ ុច^�ះ និង 
��ន�ព  ក្នុង L�ព័ន្ធ a?�e្ត�q�លសិក�V នីមួយៗបðñញÃ �រ¿�លំអ សុីជü�ដល់ú���រច�សម្ព័ន្ធ  q�ល ជួយ 

២២22 គ��ងa?�e្ត�?ប់រយគ��ង Dនអនុវត្ត�ើង�ទូgំងL�M�ស ក្នុងអំឡុងរបប 0្ម�រÉ�ហម (១៩៧៥-៧៩) NយEន 
�រក�ងL��យ និងទំនប់ទឹក���ើន។ រដ្ឋDនô�ើហឹង�V
�ំងបំផុត ,ើម�្បីបង្ខំL��ជនឲ�្យបំ\�ញRម B�ន�រខ្លួន។
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សu�Àល  ឲ�្យEន �រ ��ងû�កទឹក j�ប់3�ន់ និងគួរ ឲ�្យgឿ�ក់ដល់កសិករ គឺ�បុព្វលក្ខខណ�,ើម�្បីL�មូលវិ�គgន ISF 
Dន �គជ័យ។

�សÑ្ខ�ប ក្នុងប�ñខ�្សត់ទឹក (សូម�ើល�ក្នុង �រសិក�Vឯក�រEន*�ប់) �កម្ពុ� មិន¢�ន 3�ន់(�Eន 
�រខ�្សត់ទឹក�លក្ខណៈÅ�ដ្ឋកិច្ចប៉ុI9ះM� ប៉ុè្ត�ជួន�លEនgំង �រខ�្សត់ទឹក � លក្ខណៈរូបវ័ន្ត Mៀតផង។ តួk៉ង 
� តំបន់�គÎយព�្យp�L�ព័ន្ធរលួស (¿�្ប�របឹងOៀស) Eនកង្វះទឹក �លក្ខណៈ រូបវ័ន្ត�កu�ិតអនុគ��ង úើយ 
កង្វះទឹក�លក្ខណៈÅ�ដ្ឋកិច្ច (ឧgហរណ៍ ú���រច�សម្ព័ន្ធអន់Ä�Vយ
�ំង) Dន_្វើឲ�្យEនប�ñ[ទ�ន់(�ធ្ងន់ 
�ើង MៀតចំÊះកសិករ។ �ទី'ះកសិករដឹងÃ õ�ក់ ISF  q�លnត់បង់ ��យក�ចំ'យOើ�រក�ង និង 
Ð�gំ ú���រច�សម្ព័ន្ធ ប៉ុè្ត�Eនកសិករមួយចំនួនមិនrចបង់õ�ក់'ះM� Nយ�រទិន្នផលកសិកម្ម gប \�ក d�ះ 
ខ្វះទឹក។ អំឡុង\�លជួសជុល �L�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល(�ងខ្វះទឹក�និច្ច úើយសូម�្បី(�អ្នកô�ើõ�ស់ � តំបន់ 0�្ស� 
ទឹក
ងOើ ក៏គិតÃទឹកEនមិនj�ប់3�ន់q�រ។ �រ��ងû�កទឹកពីL�ព័ន្ធa?�e្ត� �0�្ស�ទឹក
ងOើ � ឲ�្យ L�ព័ន្ធ 
ដ�� ���មL�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល មិនrច_្វើHើតM� ពីd�ះnoនL��យ ច�óស់�ស់រàងL�ព័ន្ធ gំង'ះ úើយ�រ 
Fើក ទឹកឲ�្យហូរRមស្ទឹងធម្ម�តិ �ំឲ�្យDត់បង់ទឹក��ើន 'ស់ Rម�រ+�ប និងរំហួត។

មុខðរ¿�លំអú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e្ត� មិនrចអនុវត្តNយ សកបទ q�លMើបបÑ្កើតថ្មី (�ឯងM�។ ពី 
ដំបូង z�{វEន�រÛ�Û�ង់B្ន�កប�្ច�កM�ស និងB្ន�កមូលធនហិរញ្ញវត្ថុពី
ង�� úើយ ��រL�Åើរ មុខðរj�ប់j�ង នឹង 
z�{វ v្ទ�រ�ឲ�្យគណៈកម្ម�រមូល��ន ប�¡ប់ពីក�ងសមត្ថ�ព Dនj�ប់3�ន់��ម។ កR�សំ
ន់មួយq�លz�{វចង�ំ 
គឺ វិធី�e្ត�NយEន�រចូលរួម�កu�ិត សហគមន៍ មិនa�ប់Eន�ក្នុងវប�្បធម៌កម្ពុ�M� ដូ�្ន�ះz�{វ(�បណ្ណុះà �ើង 
�ក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ L��ជនមូល��ន និងជួយជំរុញÐ�មMៀត មុន\�លàrចដំWើរ�រNយឯក?ជ�្យ EDស់�រ និង 
រីកលូត�ស់ខ្លួនឯងDន។ ករណីL�ព័ន្ធរលួស �ឧgហរណ៍�ក់�្ត�ងមួយ q�ល�រK��ំ ឲ�្យô�ើõ�ស់វិធី�e្ត� 
Eន  �រចូលរួម^�ះ មិនទទួលDន�រជំរុញj�ប់3�ន់�ើយ។ សកបទ �L�ព័ន្ធ'ះEនហិរញ ្ញវត្ថុខ�្សត់ Ä�Vយ មិន 
Eន អំ'ចស �ចចិត្ត និងខ្វះសមត្ថ�ព_្វើ�រ អភិវឌ�្ឍនិងÐ�gំú���រច� សម្ព័ន្ធa?�e្ត�។

Nយ�រ�រក�ងú���រច�សម្ពន័្ធថ្ម ី�កu�ិតL�ពន័្ធa?�e្ត� ឬអនLុ�ពន័្ធ (�ងEន ត$្ល� ខ្ពស់ úើយ ,ើម�្ប ី
ផ្តល់អត្ថL�Cជន៍��មៗស��ប់ជីវ�ពរបស់កសិករ'ះ សកបទ គួរ*�តកិច្ច L�ឹង[�ងOើ�រក�ង និង Ð�gំ  L�ព័ន្ធ 
a?�e្ត�Û�ង់Ü�យតូចៗ�ង^�ះ។ L�ព័ន្ធ
ëតតូច ��ប^�ះ rចEនgំង�រHៀរគរកសិករឲ�្យបÑ្ហើយ�រ ក�ង 
និងÐ�gំL��យ រងទី៣ និង ú��� រច�សម្ព័ន្ធNះទឹក q�លជួយNះ*�យតu�{វ�រទឹកDន� �មៗឲ�្យ កសិករ។ 
លទ្ធផល *�វ+�វ បðñញÃ សកបទ z�{វ_្វើ�រសu�បសu�Àលខ្លះៗ d�ះ កសិករមិន ទំនង�rចសu�បសu�Àល 
សកម្ម�ព  ដូច
ងOើNយខ្លួនឯងDនM� (ឧgហរណ៍ ក្នុងករណី L�ព័ន្ធ  ស្ទឹង ជីនិត) úើយក្នុង�រðរ^�ះ សកបទ 
ក៏  noន z�{វ�យàយ អ្វីq�រ។ �រ��រ�*�តកិច្ចL�ឹង[�ង��ប^�ះ rចបង្ក�ពមិន \�ញចិត្តក្នុងចំIមកសិករ q�ល 
មិន Dនទទួល�រយកចិត្តទុក�ក់ និងជំនួយដិតដល់ពី គណៈកម្ម�រ សកបទ ប ៉ុè្ត�àបðñញពី សកម្ម�ព �ក់ �្ត�ង 
និងEនL�Cជន៍របស់គណៈកម្ម�រ q�លជួយរួមចំK�កដល់�រក�ង សមត្ថ�ពសង្គម ទំនុកចិត្ត និង�រ ទទួល 
�,ល់ សកបទ ពីសំ'ក់កសិករ។

ប�ñL�ឈមទី២ គឺកង្វះធនaនមនុស�្ស�ក្នុងអង្គ�ពអភិDលកិច្ចមូល��ន _ៀបនឹងទំហំ p�L�ព័ន្ធ 
a?�e្ត� និង សមត្ថ�ពប�្ច�កM�សq�លz�{វEន,ើម�្បីj�ប់j�ងL�ព័ន្ធឲ�្យDនល្អ។ L�ព័ន្ធq�លDនសិក�Vនីមួយៗ 
j�ប  ដណ្ណប់   Oើ p្ទ�ដីពី ៣ � ៤ ឃុំ និងឆ្លង�ត់ភូមិ���ើន។ ម�"៉ងវិញMៀត ú���រច�សម្ព័ន្ធក្នុងj�ប់L�ព័ន្ធ �មិន 
gន់  Eន លក្ខណៈ\�ញO�ញM�។ L�ព័ន្ធ ស្ទឹងជីនិតEន ��ន�ពL�Åើរ�ងL�ព័ន្ធពីរMៀត បុ៉è្ត�ក៏�ខ្វះ
ត 
L��យ  រងទី៣ q�រ។ ú���រច�សម្ព័ន្ធ មិន\�ញO�ញ និង�ងសង់មិនDនល្អ បÑ្កើតDន�បន្ទុក
ងហិរញ ្ញវត្ថុ 
និង 
ង  ប�្ច�កM�ស ដល់�រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធ។ គណៈកម្ម�រ សកបទ បច្ចុប�្បន្ន p�L�ព័ន្ធ រលួស និងដំ'ក់អំពិល Eន 
សEជិក �ក់�្ត�ងមិនដល់ ១០�ក់M� úើយពួកnត់ z�{វj�ប់j�ងOើ L�ព័ន្ធa?�e្ត�j�ប ដណ្ណប់Oើដី=�ធំ�ង 
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១០០០ហិកR Aះបី�ពួកnត់មិនDនទទួល �របណ្ណុះប'្ខល� ផ្លូវ�រ និងj�ប់��ុង��យក្តី។ L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត 
Eនរច�សម្ព័ន្ធL�ព័ន្ធ អភិDលកិច្ច ãៀបចំDនល្អ�ង�� ប៉ុè្ត� p្ទ�ដី÷�ចe�ពដ៏ធំ_�ង និង�ពស្មុគ�oញp�អង្គ�ព 
អភDិលកចិ្ចEន��ើនÃëក ់នងិz�Àតnë (Êលគឺ វត្តEនរច� សម្ពន័្ធបè្ថ�ម នងិបគុ្គលកិបK្ណ�ត៖ សមូ�ើលជពំកូលទ្ធផល 
*�វ+�វ) �(� [ទ �សំណ<រÃ �ើ�រអនុវត្តL�កបNយ L�សិទ្ធ�ព rចHើតEនឬM� ប�¡ប់ពីហិរញ ្ញ ប�្បgនពី 

ង ��Dនបញ្ចប់��\�លថ្មីៗ^�ះ។

�រយល់ដឹងពីមុខðរ និងទំនួលខុសz�{វរបស់សEជិក សកបទ �Eនលក្ខណៈe�\�ចe�ពិល ��ើយ 
សូម�្បី ក្នុងចំIមសEជិកគណៈកម្ម�រក្តី។ �ក្នុង L�ព័ន្ធq�លDនសិក�Vgំងបី noន សកបទ 'មួយDនក�ង 
ឬ �ើលÐ�gំL��យរងទី៣ �ើយ។ តួk៉ង �ក្នុងL�ព័ន្ធ ស្ទឹងជីនិត សEជិក សកបទ យល់Ã មុខðរ និង ទំនួល  
ខុស  z�{វ  របស់ខ្លួនrចមិន*�តសំ
ន់Oើ �រជួយ ឬ�រHៀរគរកសិករឲ�្យក�ងL��យរងទី៣ M� d�ះ ពួក nត់  Eន   
តួ�ទីNះ*�យ ប�ñធំ �ង'ះ Êលគឺ �រÐ�gំú���រច�សម្ព័ន្ធធំៗ q�លEន *�ប់ ដូច� L��យ �� និង   
L��យ រងទី២ ដូ�្ន�ះnត់ក៏[លសកម្ម�ពដ៏សំ
ន់បំផុត(�មិនសូវEន��Oើក�ើង gំង^�ះ ទុកឲ�្យ កសិករ Eëក់ៗ    
_្វើ�វិញ។ ãឿង^�ះបំផុសសំណ<រÃ ú�តុអ្វីក៏Eន�រ�ន់l�ឡំ�Hើត  ពីd�ះ�លនCDយ PIMD Dន  û�ង   
ច�óស់Ã សកបទ z�{វ,ើរតួ� អង្គ�ពអភិDលកិច្ច មូល��ន Ãëក់gបបំផុត q�ល��z�{វv្ទ�រទំនួលខុសz�{វ B្ន�ក   j�ប់j�ង 
�ឲ�្យ។ ពិនិត�្យRម�ព មិន សុីnë �ក់ �្ត�ងរàងទំហំL�ព័ន្ធa?�e្ត� រូបវ័ន្ត និងធនaនមនុស�្ស របស់ សកបទ ��rច  
យល់  DនÃ L�ពន័្ធa?�e្ត�j�បដណ្ណប់Oើp្ទ�ដីធំ\�ក ហួសពីលទ្ធ�ព j�ប់j�ងរបស់គណៈកម្ម�រ សកបទ។ Rម 
ពិត អង្គ�ពអភិDលកិច្ចកu�ិតមូល��ន ̂ �ះ z�{វEនអង្គ�ពÃëក់gប�ង^�ះ Mៀត ,ើម�្បីទទួល ខុស z�{វOើ មុខðរ � 
កu�ិត gប បំផុត (ឧgហរណ៍ �រj�ប់j�ងL��យរងទី៣ និង ú���រច�សម្ព័ន្ធNះទឹក)។ ú�តុ ផល សមe�បz�{វ
DនOើក�ើង,ើម�្បីជំរុញកសិករឲ�្យទទួល ខុសz�{វ Oើ�រ÷�ចe�ព�ដី=�របស់ខ្លួន ប៉ុè្ត� កង្វះ  �រសu�បសu�Àល 
និងសមត្ថ�ព ប�្ច�កM�ស និងហិរញ្ញវត្ថុ�កu�ិត^�ះ _្វើឲ�្យវិធី^�ះអនុវត្តមិនHើត។ É�ុម អភិDលកិច្ចតូចៗ (ឧgហរណ៍ 
កកបទ) ដូចEនOើក�ើង�ក្នុង PIMD គួរ(�បÑ្កើត�ើង បណ្ណុះប'្ខល និងសu�ប  សu�Àល  ឲ�្យDន សមe�ប 
Fើសិនចង់ឲ�្យL�ព័ន្ធa?�e្ត� ��រក�Vទំហំដ៏ធំដូចសព្វß្ង� ̂ �ះ។ Ãëក់ដឹក�ំ p� É�ុម តូចៗ ប៉ុè្ត�សំ
ន់
�ំងgំង^�ះ 
z�{វ�ក់បញ្ចូល�ក្នុង សកបទ ,ើម�្បaី� ឲ�្យEន លំហូរ ព័ត៌Eន និងកិច្ចសហL�តិបត្តិ�រ រàងអង្គ�ពអភិDលកិច្ច 
កu�ិតgបបំផុត និងកu�ិត ក'្ខល f�មgំងដំWើរ�រL�កបNយL�សិទ្ធ�ពp�É�ុម កu�ិត  មូល��នgំង^�ះ។

ប�ñL�ឈមចំបងទី៣ គឺ�រសu�បសu�Àល។ L�ព័ន្ធជល�e្ត�មិនrច�ក់បញ្ចូល�ក្នុង f�ំq�ន រដ្ឋDល 
v�្ស�ងៗ ដូច� ភូមិ ឃុំ ឬ គ��ង���ើយ។ �រj�ប់j�ង�កu�ិតp្ទ�រង ទឹក;្លៀង Dន�ក់ឫសk៉ងEំgំង ក្នុង 
Û�ឹស្តី និង�រអនុវត្ត�ក្នុងL�M�ស���ើន ពីd�ះàô�ើ õ�ស់រង្វង់f�ំq�នB្ន�កបរិ��ន �ឯកRp��រj�ប់j�ង។ 
� កម្ពុ� រច�សម្ព័ន្ធ រ��ភិDល ស��ប់ �រj�ប់j�ង �កu�ិតp្ទ�រងទឹក;្លៀង មិនgន់EនបÑ្កើត�ើង � �ើយ 
M� ប៉ុè្ត�ទំ�ក់ ទំនង និង�រសu�បសu�Àលk៉ងល្អរàងទី�ëក់ðរជំ�ញ�� (ឧgហរណ៍ សកបទ PDOWRAM, 
MOWRAM) ក៏rចEនL�សិទ្ធ�ពL�X�លnëq�រ។ អត្ថL�Cជន៍�ស��នុពលp�សមត្ថ�ព j�ប់j�ង��ប ' 
មួយ  �កu�ិតp្ទ �រង ទឹក;្លៀង រួមEន លទ្ធ�ព�ន់(�L�Åើរ�ើងក្នុង�រ��ងû�កទឹក�ក្នុងp្ទ�រងទឹក;្លៀង L�កប  
Nយ  L�សិទ្ធ�ពនិងសមធម៌ �រNះ*�យ ទំ�ស់ អំពីកង្វះទឹក និង�រ�រÎរ សុខ�ពB្ន�កx�កូឡូសុីp�L�ព័ន្ធ ស្ទឹង 
ទ^្ល�។ តu�{វ�រ �រj�ប់j�ង� កu�ិត^�ះ DនO�ចw��ើងក្នុងករណីL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល q�លជួបប�ñ កង្វះ  
ទឹក?ល់1ëំ Nយ�រតu�{វ�រទឹកL�>�ងnëរàង អ្នកô�ើõ�ស់�តំបន់ 0�្ស�ទឹក
ងOើ ក្នុងp្ទ�រងទឹក;្លៀង។ ដូច Eន 
បðñញរួចមកúើយ (សូម�ើល ជំពូកទីRំងករណីសិក�V) L�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល ស្ថិតក្នុង p្ទ�រងទឹក;្លៀងមួយq�លj�ប
ដណ្ណប់OើL�ព័ន្ធa?�e្ត� និងe�ុក ���ើន p�Ä�ត្តចំនួនពីរ។ គណៈកម្ម�រ សកបទ É�ឃ Ãëក់ដឹក�ំភូមិ និងe�ុក 
មិនEនសិទ្ធិស �ចOើ ប�ñ��ងû�កទឹករàងL�ព័ន្ធ�0�្ស�ទឹក
ងOើ និង0�្ស�ទឹក
ង� �មM� úើយz�{វ ពិv�ះ 
�មួយ PDOWRAM ,ើម�្បីស �ចrរ�ត់ Nយជួន�លz�{វEន�រចូលរួមពី PDOWRAM �Ä�ត្ត Dត់ដំបង និង 
Êធិ៍�ត់ ផង។ លទ្ធផល*�វ+�វ បðñញÃ ចំណងgក់ទងp្ទ�ក្នុងដ ៏រលូនរàង  ú���រច�សម្ព័ន្ធEនB�ន�រល្អ 



36 អភិDលកិច្ចទឹក÷�ចe�ព�កម្ព�ុRម��បវិមជ�្ឈ�រ

និង    L�ព័ន្ធអភិDលកិច្ចãៀបចំ Dនល ្អ rច�ំឲ�្យមុខðរ អភិ Dល កិច្ច មូល��នអនុវត្ត Dន�ន់(�រលូន (ឧgហរណ៍ 
ករណី  L�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិត _ៀបនឹងL�ព័ន្ធពីរ Mៀត) ។

អត្ថបទ^�ះទទួល� ,ល់ពី�រៈសំ
ន់p�L�ព័ន្ធអភិDលកិច្ចq�ល�ក់ឫសRំងពីមុនមក úើយ ជំរុញ ឲ�្យEន 
�រ ពិនិត�្យពីប�ñអភិDលកិច្ចa?�e្ត� Nយ*�តgំង�Oើ �របÑ្កើត អង្គ�ព �មូល��ន,ើម�្បីអនុវត្តមុខðរ 
j�ប់j�ង និងÐ�gំគ��ង និង�Oើ �របÑ្កើតL�ព័ន្ធអភិDលកិច្ច មូល��ន\�ញO�ញមួយ q�លrច�ក់បញ្ចូល� 
ក្នុងរច�សម្ព័ន្ធអភិDលកិច្ចq�លEន*�ប់។ ចំណុច^�ះសំ2ដល់ �របÑ្កើតf�មnëនូវ អង្គ�ពអភិDលកិច្ចមូល
��នមួយEនច�óប់ និងបទបញ្ញត្តិអមផង f�មgំងL�ព័ន្ធÛ�Û�ង់v�្ស�ងៗ។ FើសិនnoនL�ព័ន្ធ^�ះM� កម្មវិធី a?�e្ត� 
មុខ�z�{វប?ជ័យ ដូច Oncken and Burrows (1994) Dនប�íក់Ã �រv្ទ�រសិទ្ធិអំ'ច Nយមិនõ�កដÃ មុខðរ 
j�ប់j�ង,ើរចំគន្លងz�ឹមz�{វ úើយអ្នកទទួលសិទ្ធិក៏rចអនុវត្ត មុខðរNយខ្លួនឯងDន�គជ័យ'ះ à មិន¢�ន � �រ 
v្ទ�រសិទ្ធិអំ'ចM� ប៉ុè្ត���រÆះបង់ ទំនួលខុសz�{វ�វិញ។ PIMD Dនទទួល�,ល់ពី�រៈសំ
ន់p�L�ព័ន្ធ Û�Û�ង់ 
^�ះ úើយជំរុញ អ្នកអនុវត្ត�លនCDយឲ�្យ_្វើសកម្ម�ព Oើសពី�រðរãៀបចំ គឺz�{វ�ប់v្តើម¿�សu�Àល�ើង វិញ   
នូវ L�ព័ន្ធÛ�Û�ង់ស��ប់ សកបទ Rមរយៈ�រ កំណត់ តួ�ទីថ្មីស��ប់ទី�ëក់ðររ��ភិDល Îក់ព័ន្ធ��។ ប៉ុè្ត��រ 
!្លើយ តប នឹងគំនិតផ្តួចv្តើម ̂ �ះ (Rមរយៈ �រអនុវត្ត�ក់�្ត�ង) មិនសូវ EនM� Nយ�រកង្វះឆន្ទៈទទួលយក�រ កិច្ច 
��ើន Ð�ម Mៀត និងកង្វះសមត្ថ�ព
ងហិរញ្ញវត្ថុ។

សរុបមក ,ើម�្បី�ុំងឲ�្យú���រច�សម្ព័ន្ធ និងរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ច�ន់(�សុីnëល្អ�ើង z�{វ(� គិតគូរពី 
�ល 2ចំបងមួយចំនួន។ ú���រច�សម្ព័ន្ធz�{វ¿�លំអឲ�្យដល់កu�ិតមួយq�លrច បំ\�ញចិត្តកសិករDនក្នុងប�ñ 
ទិន្ន ផលe�ូវ úើយកសិករនឹង�ើល+ើញគណៈកម្ម�រ សកបទ Ãសំ
ន់ និង�អង្គ�ពអភិDលកិច្ច\�ញច�óប់Eន
សិទ្ធ ិ អំ'ច j�ប់j�ងOើL�ព័ន្ធa?�e្ត�។ រច�សម្ព័ន្ធ សកបទ z�{វ¿�សu�Àល,ើម�្បី បញ្ចូលÉ�ុមតូចៗ (ឧgហរណ៍ 
កកបទ) úើយសមត្ថ�ព ប�្ច�កM�ស  ក៏z�{វព.�ីកឲ�្យហួសពី Ãëក់ដឹក�ំ(�ពីរ-បី�ក់�ក្នុងគណៈកម្ម�រ។ សកបទ 
គួរព�"kមបÑ្កើត�លទ្ធផល�ក់�្ត�ង និងO�ចw�ស��ប់ សហគមន៍�កu�ិតមូល��ន ,ើម�្បី ក�ង     ទំនុក   ចិត្ត 
របស់L��ជន។ យន្ត�រj�ប់j�ងរបស់ សកបទ z�{វEនតE��ព ,ើម�្បីgក់gញ �រ ចូល រួម Dន     �ន់ (�  ��ើន។ Ãëក់ 
ដឹក�ំz�{វ_្វើ� គំរូល្អ និង�ច់
តz�{វEនតE ��ពB្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ។ ម�"៉ងMៀត z�{វEន កិច្ច     L�ឹង   [�ង   ¿�សu�Àល និង 
បន�្សុី�លនCDយv�្ស�ងៗÎក់ព័ន្ធ នឹងទកឹ និងL�ព័ន្ធx�កូឡូសីុធំទូ�យ ,ើម�្បី  តu�ង់   ទិស   �រ អនុវត្ត � កu�ិត 
មូល��ន។ �ល2 gំងõ�ំ^�ះ rចពិDកស �ចDនក្នុង រយៈ\�លខ្លី ប៉ុè្ត� Fើ សិន មិន យក មក ពិ�រ' M� 'ះ �រ 
�្វ�ង រក អភិDលកិច្ចល្អ�មូល��នOើL�ព័ន្ធ a?�e្ត� L�X�ល ពិDក នឹង _្វើ � Dន។

៦.២ =រÄ�សÁ��លរ[ៀបរបបអភិ1លកិច្ចcនÅ�ងរួចÃើយ

�ើ�រអនុវត្តអភិDលកិច្ចa?�e្ត� ក្នុង�រ��ងû�កទឹក និង�រក�ងនិងÐ�gំL�ព័ន្ធ q�ល  សកបទ កំពុងអនុវត្ត សុី 
në ប៉ុ'9 �នឹងL�;�ទ និង�ររំពឹងទុកq�លEន�ក្នុងគំនិត ផ្តួចv្តើម អភិDលកិច្ច ដូច� IMT និង PIMD �,ើម? 
ú�តុអ្វី (�ើEនលក្ខខណ��ក់�ក់អ្វីខ្លះ �កម្ពុ� q�ល_្វើឲ�្យ គំនិតផ្តួចv្តើម��ប^�ះEនដំWើរ�រល្អ ទទួលប?ជ័យ 
ឬz�{វ¿�សu�Àល?)

�លពីដំបូង��OើកÃ �ល2ចំបងពីរp�អភិDលកិច្ចល្អ គឺ�រផ្តល់ទឹកដល់L��ជន និង តំបន់ �� ឲ�្យDន 
Mៀងgត់ ក្នុងចំនួនj�ប់3�ន់gន់\�លល្អ úើយនិង �ររច�ãៀបចំ និងÐ�gំ ú���រច�សម្ព័ន្ធq�លផ្តល់ អត្ថL�Cជន៍ 
L�កបNយនិរន្តរ�ព និងសមធម៌ ដល់ជីវ�ពរស់�។ ចំណ ុច^�ះEនន័យÃ អភិDលកិច្ចa?�e្ត� ល្អz�{វEន 
យន្ត�រ v�្ស�ងៗស��ប់��ងû�កទឹក ឲ�្យEនL�សិទ្ធ�ព úើយក្នុង\�លដំ'លnë z�{វEនយន្ត�រស��ប់រច�ãៀបចំ 
ក�ង Ð�gំ និងj�ប់j�ងú���រច�សម្ព័ន្ធ �Rម��បបទមួយEនសមធម៌ និងនិរន្តរ�ព។ �ល�រណ៍ gំង បួន 
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p��លនCDយ PIMD (Êលគឺ �របÑ្កើត សកបទ �រក�ងសមត្ថ�ព j�ប់j�ងរបស់ សកបទ �រ ជួសជុល 
និង  ¿�លំអ ú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e្ត�NយEន�រចូល រួម និង�រផ្តល់Å�àផ�្សព្វផ�Vយប�្ច�កM�ស កសិកម្ម  និង  
÷�ច e�ព) Dនគូសប�íក់ពីយន្ត�រ q�លz�{វEន,ើម�្បីស �ច�ល2កំពូលgំងពីរ
ងOើ úើយ q�ល   
e�ប   në  នឹង �ល�រណ៍  មួយរបស់ IWRM ស្តីពី �រj�ប់j�ង ទឹក �កu�ិតសមe�បដ៏gបបំផុត (UNCED 1992)។ 
Aះ បី Eន�រL�ឹង[�ងអនុវត្ត PIMD k៉ង'ក្តី ក៏លទ្ធផលសិក�VពីL�ព័ន្ធgំងបី បðñញÃ �ល 2 ចំបង p� 
អភិDលកិច្ច  gំង^�ះ កu�ស �ចDន'ស់ក្នុង�រអនុវត្ត�ក់�្ត�ង។ �ក្នុង L�ព័ន្ធរលួស និងដំ'ក់ អំពិល �រ 
��ង û�ក ទឹកមិនMៀងgត់cះ Nយ�រú���រច�សម្ព័ន្ធ អន់Ä�Vយ និងមិន\�ញ O�ញ úើយរច�សម្ព័ន្ធ 
អភិDលកិច្ច ក៏មិន\�ញO�ញq�រ d�ះខ្វះ
ត សមត្ថ�ពដ៏�ំDច់មួយចនំួន23។ �រ��ងû�កទឹក�L�ព័ន្ធ ស្ទឹងជីនិត 
_្វើDនល្អ�ង�គ��ង ពីរMៀត ប៉ុè្ត��ររក�Vទឹកទុក និង�រNះទឹក �(�[ទប�ñNយ�រកង្វះL��យ រង 
ទី៣។ �ក្នុងL�ព័ន្ធgំងបី �រអភិវឌ�្ឍ/�រ��រú���រច�សម្ព័ន្ធ�ើងវិញ z�{វពឹងB្អ�កÅ្ទើរ(� gំងe�ុង Oើ មូល និធិ 
ពី
ង�� úើយក្នុង'ះEនL�ព័ន្ធពីរ q�លមិនgន់Dន��រú���រច�សម្ព័ន្ធ�� រួច?ល់M� ឯ�រÐ�gំ ú���រច� 
សម្ព័ន្ធ Å្ទើរ(�noនcះ។ Eនមូលú�តុចំបងៗõ�ំ q�ល_្វើឲ�្យ គំនិតផ្តួចv្តើម�� ដូច� PIMD �,ើម ដំWើរ�រមិន 
រួច �ក្នុងបរិបទកម្ពុ�។

មូលú�តុទី១ គឺ�ពមិនសុីnëរàង ú���រច�សម្ព័ន្ធអន់Ä�Vយនិងមិន\�ញO�ញ úើយនិងវិធី�e្ត� 
សហគមន៍ Eន�ពទន់Ä�VយB្ន�កប�្ច�កM�សនិងហិរញ ្ញវត្ថុ�បច្ចុប�្បន្ន។ ឧបសគ្គ
ង ហិរញ្ញវត្ថុ ប�្ច�កM�ស និង �រ  
សu�បសu�Àល Dន??ំង សកបទ �L�ព័ន្ធgំងបី មិនឲ�្យដំWើរ�រDន\�ញO�ញ។ e�បnë នឹង មតិរិះគន់Oើ 
IWRM �រសិក�V^�ះទទួល �,ល់Ã �រ�្វ�ងរកវិនិCគមូលធនដ៏�ំDច់,ើម�្បីស �ចRម �ល�រណ៍ កំពូល គឺ� 
ប�ñ មួយធំOើស សមត្ថ�ព(�ឯងរបស់ សកបទ q�ល�អង្គ�ពÃëក់មូល��ន។ មូលធន^�ះគួរô�ើ ស��ប់  ¿�លំអ 
ú���រច�សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងព.�ឹងសិទ្ធិអំ'ចរបស់អង្គ�ពអភិDលកិច្ចទឹក មូល��ន។

ទី២ វិធី�e្ត�សហគមន៍បច្ចុប�្បន្ន មិនDនគិតគូរពីរច�សម្ព័ន្ធអំ'ចEន*�ប់�កម្ពុ�  q�ល�មរតកp� 
បដិវត្តន៍ Y�តង�ទសវត�្សរ៍១៩៦០ Nយក្នុង'ះ ��ប័នj�ប់j�ងទឹក �មូល��ន (�ងz�{វDន�ើលរំលង ឬ�ត់ 
ទុកÃ មិនសូវសំ
ន់ L�សិនFើមិនសុីnë នឹងទំហំ និងរFៀបãៀបចំp� ú���រច�សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តថ្មី។   �កម្ពុ� ទី�ëក់ðរ 
ផ្តល់ ជំនួយ��DនជំរុញគំនិតÃ Ãëក់ដឹក�ំ សកបទ មិនគួរ�Ãëក់ដឹក�ំសហគមន៍q�លEន*�ប់'ះM�។ 
គំនិត  ̂ �ះEនចំណុចល្អ ដូច� �រជំរុញឲ�្យEនតE��ព�ងមុន និងL�ព័ន្ធz�Àត�ើលនិងថ្លឹងអំ'ច �,ើម 
ប៉ុè្ត� à �ត់បន្ថយ ឥទ្ធិពលវប�្បធម៌��ប0�្ស�ខ្នងq�ល�ក់ឫស���កម្ពុ� និងZត
�ចដល់r�5ធរEន*�ប់ 
(ឧgហរណ៍ ��ភូមិ ��ដឹក�ំ É�ុម É�ឃ)។ អង្គ�ពអភិDលកិច្ចÃëក់ក'្ខលMើបÑ្កើតថ្មី^�ះ rចz�{វតស៊ូ��ើន ,ើម�្បី 
ពុះÎរឆ្លង�ត់ប'្ខញភក្តី�ពq�លEន*�ប់ ចំÊះរច�សម្ព័ន្ធអំ'ច ស្ថិត�
ងOើ និង
ង��ម ខ្លួន �ក្នុង 
លំ�ប់Ãëក់p�អភិDលកិច្ច ទឹក។ �ក់�្ត�ង�ក្នុង ករណី សកបទ p�L�ព័ន្ធ រលួស កសិករមួយចំនួនយល់+ើញÃ 
សកបទ 'ះ មិនគួរឲ�្យទុកចិត្ត មិនEនL�សិទ្ធ�ពឬសមត្ថ�ព j�ប់3�ន់ ក្នុង�រNះ*�យតu�{វ�រទឹក ÷�ច 
e�ព   របស់ កសិករM� úើយម�"៉ងMៀត ក៏ពិDកនឹងឯក?ជ�្យ�ច់ ពី PDOWRAM និង É�ឃ q�រ d�ះz�{វ ពិv�ះ  
Cបល់ និង?យ�រណ៍�ជូន��ប័នgំងពីរ^�ះ។ �ទូ���គិតÃ សEជិក គណៈ កម្ម�រ សកបទ ទទួល 
Dន�រgឿ�ក់ និង�រ�រព��ើន L�សិនFើ â�ើសãីស� �ញពី រច�សម្ព័ន្ធអំ'ចEន*�ប់ក្នុងសហគមន៍ 
(ដូចក្នុងករណីL�ព័ន្ធដំ'ក់ អំពិល)។ ប៉ុè្ត�សEជិក សកបទ ក្នុងL�ព័ន្ធស្ទឹងជីនិតខ្លះ មិនa�ប់EនសEស�ពក្នុង 
រច� សម្ព័ន្ធ អំ'ច M� úើយnត់ ទទួលDន�គជ័យក្នុង�រj�ប់j�ងa?�e្ត�។ ដូ�្ន�ះz�{វរង់�ំ�ើលÃ �ើ 
�គជ័យ^�ះ ពឹងB ្អ�កgំងe�ុង�Oើ�រÛ�Û�ង់B្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ និង ប�្ច�កM�ស ពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ឬក៏ rចរក�V L�សិទ្ធ 
�ព របស់ខ្លួនត�MៀតDនប�¡ប់ពី ជំនួយÛ�Û�ង់ z�{វចប់អស់។

23  សូម�ើលB្ន�ក
ងOើ ស្តីពី �ពមិនសុីnëរàងú���រច�សម្ព័ន្ធ និង�រãៀបចំអភិDលកិច្ច។
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ទី៣ វិធី�e្ត�សហគមន៍បច្ចុប�្បន្ន សង្កត់ធ្ងន់Oើ�រចូលរួម និង�រព.�ឹង ISF ប៉ុè្ត��លគំនិត^�ះ មិនa�ប់ 
Eន ពីមុនមកM��កម្ពុ� úើយÐ�មgំងមិនសុីnëនឹងÉ�ឹត�្យÉ�មវប�្បធម៌�កម្ពុ� Mៀត ផង។ Agrawal and Gibson 
(1999) Dនឲ�្យនិយមន័យ�រចូលរួមរបស់សហគមន៍ ��រq�ល L��ជនមូល��នមកចូលរួមgំងអស់në ,ើម�្បី 
កំណត់ rទិ�ព បÑ្កើតបទបញ្ញត្តិ និង�ល នCDយ ក្នុងសហគមន៍ f�មgំងអនុវត្ត និងព.�ឹងអនុវត្ត បទបញ្ញត្តិ gំង 
'ះ។ e�,ៀងnëq�រ Calaguas and Francis (2004) DនអំÎវ�វឲ�្យEន�រយកចិត្តទុក�ក់Oើ "aតុចូល របស់   
សហគមន៍ �j�ប់ដំ'ក់�លp��ររច�ãៀបចំ ក�ង និងÐ�gំL�ព័ន្ធa?�e្ត�" e�បRម វិធី�e្ត�L�កប 
Nយ �រ ចូលរួមដ៏ល្អ បំផុតមួយ។ ចំណុច^�ះ កu�HើតEន'ស់�កម្ពុ�។ ក្នុងL�ព័ន្ធ រលួស និងដំ'ក់អំពិល កu� 
Eន �រZះL�ជុំកសិករមកសួរCបល់  ឬOើកពីក្តីDរម្ភv�្ស�ងៗ'ស់ úើយ�\�លEន�រZះL�ជុំ�លក្ខណៈ 
ផ្លូវ�រម្តងៗ (ឧgហរណ៍ ស��ប់អÑ្ក�តដល់ កè្ល�ងក្នុង�រ*�វ+�វ^�ះ) កសិករ���ើនមិនសូវចង់និkយតà៉អ្វី
�ចំÊះមុខr� 5ធរM� q�លrច�ចំណុចមួយp�វប�្បធម៌កម្ពុ�q�ល�ត់ទុក�រតà៉��aរណៈ ��យ វិ�រ  
មិនសមរម�្យ។ ក្នុងL�ព័ន្ធ ដំ'ក់អំពិល កសិករមិនសូវDនចូលរួមM�ក្នុង�រស �ចចិត្តq�ល�ក់_្វើ �ើង Nយ 
PDOWRAM úើយ សកបទ �ក់Eនតួ�ទី?យ�រណ៍�Ãëក់Oើ និងរង់�ំប�íពី PDOWRAM។ ប�ñ^�ះ 
ប'្ខល មួយB្ន�ក មក  ពីL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិលធំ
�ំង\�ក ហួសពី សមត្ថ�ព B្ន�កប�្ច�កM�ស និងហិរញ ្ញវត្ថុរបស់ 
សកបទ។ មូល ú�តុ សំ
ន់ មួយ Mៀតគឺ ទE�ប់?យ�រណ៍ និងរង់�ំប�íពីÃëក់Oើ Dន�ក់ឫស��ក្នុងវប�្បធម៌កម្ពុ� 
Nយ �� យល់ Ã à�ឥរិkបថ z�ឹមz�{វស��ប់អង្គ�ពអភិDលកិច្ចÃëក់gប និងEនអំ'ចតិច�ង  � ក្នុង L�ព័ន្ធ 
អភិDលកិច្ចq�លEន V�នុÉ�ម និងប'្ខញ0�្ស�ខ្នង។ �ក្នុងL�ព័ន្ធរលួស កសិករមិនសូវ� ចូលរួម Æះøëត â�ើស  
ãីស សEគម សកបទ M� d�ះ nត់មិនgឿ�ក់Ã à�យន្ត�រ ស��ប់â�ើសãីសÃëក់ដឹក�ំល្អនិង Eន សមត្ថ�ព 
q�លrចNះ*�យ ប�ñ របស់ nត់Dន ។ �រចូលរួមបង់ ISF [�L�Àលខុសnëពីករណីមួយ �ករណីមួយ។ �រ 
*�វ+�វ ពីL�ព័ន្ធgំងបី Dន បðñញ លទ្ធផលវិជ្ជEនp��រព.�ឹងអនុវត្ត�លនCDយ ISF ប៉ុè្ត� ��ន�ព Å�ដ្ឋកិច្ច 
ដ៏gប របស់កសិករ���ើន Dន បង្ក��រស្មុគ�oញដល់�រL�មូល ISF។ Aះ��របង់ ß្ល�ទឹក÷�ចe�ព មិនgន់ 
Eន ��ើនក្នុងL�វត្តិ�e្ត� កម្ពុ� ក្តី ក៏�រសិក�VរបðñញÃ L��ជន មិនរុញ?នឹងបង់ß្ល� �̂ះM� ឲ�្យ(� អង្គ�ព j�ប់j�ង 
(សកបទ) rចផ្តល់ទឹក និង Å�à ú���រច�សម្ព័ន្ធ ដល់ពួកnត់។ �របង់ß្ល�ទឹក÷�ចe�ព�ãឿងថ្មីចំÊះវប�្បធម៌ 
កម្ពុ� ប៉ុè្ត� �របង់ß្ល� Å�à � ឲ�្យ រដ្ឋអំ'ច គឺមិន¢�ន�ãឿងថ្មី�ើយ។

មូលú�តុទី៤ គឺ�ពមិនសុីnëរàង �លនCDយទឹក និង�រអនុវត្ត�ក់�្ត�ង ក៏ដូច� �ពមិនរលូន 
në  p្ទ� ក្នុង �លនCDយទឹកខ្លួនឯង'ះMៀត។ �ល2ចម�្បងពីររបស់ PIMD គឺផ្តល់L�ព័ន្ធa?�e្ត� Eន 
L�សិទ្ធ�ព និរន្តរ�ព �ពគួរឲ�្យgឿ�ក់ និងមិនប៉ះÎល់បរិ��ន (ឧgហរណ៍ ú���រច�សម្ព័ន្ធ a?�e្ត� រូបវ័ន្ត 
Dន¿�លំអ�ើង)។ ប៉ុè្ត�ដូចEនOើកបðñញក្នុងL�ព័ន្ធរលួស និងដំ'ក់អំពិល �រអនុវត្ត�ល នCDយ PIMD 
�ទូ�(�ង*�តOើ�របÑ្កើត សកបទ និងកu�*�តOើ�រ¿�លំអú���រច� សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត រួម  ឲ�្យដល់កu�ិត ស្តង់�រ 
អប�្បបរE'មួយ q�លrច ទទួលយក Dន'ស់។ មួយចំK�កMៀត Eន�រយក ចិត្ត ទុក �ក់ តិច តួច � Oើ �រ 
បÑ្កើតL�ព័ន្ធ \�ញO�ញ មួយស��ប់ ជួយ Û�Û�ង់ ដល់ សកបទ q�លEនដូច� កកបទ ស��ប់ _្វើ�រ �កu�ិត gប 
បំផុត (ឧgហរណ៍ កu�ិតក�óលដីកសិ��ន) និង�របÑ្កើតÉ�ុមnំÛ�មួយ ស��ប់ _្វើ�រ �ប់ពីកu�ិតÄ�ត្ត ចុះមក 
វិញ។ ប�ñ^�ះrចមកពីខ្លឹម�រនCDយទឹកកម្ពុ� មិនgន់Dន��Àត+�ប ដល់កu�ិតអនុវត្ត�សហគមន៍ úើយ 
ទី �ëក់ðរ  អនុវត្ត PIMD (MOWRAM និង�ពិÅ�ស PDOWRAM) �ខ្វះសមត្ថ�ពB្ន�កប�្ច�កM�ស និងហិរញ ្ញវត្ថុ 
ស��ប់  អនុវត្ត �លនCDយ ̂ �ះ ។ ដូចDនកត់សE,ល់ពី
ងOើ ��យ\�លបÑ្កើត�ើង úើយ ��(�ង រំពឹងឲ�្យ 
សកបទ ដំWើរ�រDនNយ ឯក?ជ�្យ FើAះ�ពួក��ខ្វះសមត្ថ�ព B្ន�កប�្ច�កM�ស និងហិរញ្ញវត្ថុក្តី។

ឯក�រ�លនCDយ PIMD Oើក�ើងÃ �គជ័យp�កម្មវិធី PIMD ពឹងB្អ�កgំងe�ុង �Oើ សមត្ថ�ព 
របស់ សកបទ ក្នុង�រz�Àត7� និងផ្តល់ហិរញ្ញប�្បgនដល់�រj�ប់j�ងL�ព័ន្ធ a?�e្ត�L�កបNយចីរ�ព។ 
�រ   *�វ +�វ   ̂ �ះបðñញÃ ក្នុង�រអនុវត្ត�ក់�្ត�ង សកបទ �ក់មិនសូវEនអំ'ច និងL�សិទ្ធ�ពM� úើយ 
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អL�សិទ្ធ�ព និងធនaនតិចតួច របស់ សកបទ Dនប ៉ះÎល់ដល់លទ្ធ�ពរបស់ពួក��ក្នុង�រក�ង�ព\�ញ ច�óប់  
�  មូល��ន។ តួk៉ង គណៈកម្ម�រ សកបទ �រលួស មិនDនដឹងពីទំហំp�អំ'ចស �ចចិត្តរបស់ ខ្លួន M�។ 
�ល�រណ៍p��លនCDយមួយក្នុង PIMD Dនû�ងÃ L��ជនមូល��ន�អ្នកកំណត់ Å�àទឹក q�លពួក�� 
z�{វ ទទួលDន និង�អ្នកâ�ើសãីសអ្នកផ្តល់Å�àឲ�្យពួក��។ ចំណ ុច^�ះ Eនន័យÃ É�ុមហ៊ុនឯកជនq�លL�ុង_្វើ 
L�តិបត្តិ�រ �ក្នុងL�ព័ន្ធ'មួយ គួរz�{វDនâ�ើសãីស Nយ សកបទ។ ប៉ុè្ត�ក្នុង�រអនុវត្ត�ក់�្ត�ង សកបទ ក្នុង 
L�ព័ន្ធ រលួស មិន� �នgំង�កសួរពី �របÑ្កើតÉ�ុមហ៊ុនផ្តល់ទឹកឯកជនថ្មីមួយ �ក្នុងតំបន់z�Àត7�របស់ខ្លួនផង។ 
É�ុមហ៊ុន 'ះDន gក់ទង z�ឹម(�អភិDលÄ�ត្តប៉ុI9ះ úើយប�¡ប់មកក៏Dនរកកè្ល�ងមួយ�ក្នុងឃំុ ស��ប់_្វើ 
L�តិបត្តិ �ររបស់ខ្លួន។ អ្វីq�ល សកបទ (និង É�ឃ) rច_្វើDន គឺÅ្នើឲ�្យÉ�ុមហ៊ុន �ចុះបញ្ជី�ឯ PDOWRAM។ 
^�ះ �ឧgហរណ៍មួយ បðñញពីវប�្បធម៌នCDយ�កម្ពុ� បង្ក�ពe�\�ចe�ពិលដល់កu�ិត f�ំq�ន  បទបញ្ញត្តិ 
p�É�បខ័ណ�ច�óប់។

ក្នុងL�ព័ន្ធដំ'ក់អំពិល សកបទ z�{វ�ប់ផុងក្នុងអ�¡ក់វប�្បធម៌-នCDយ Nយមិន��ន ស �ច ចិត្ត 
អ្វី មុន\�លDនពិv�ះCបល់�មួយ PDOWRAM cះM�។ ឥរិkបថ^�ះðយ _្វើឲ�្យ��យល់+ើញÃ 
គណៈកម្ម�រ សកបទ �`�0្ន�ងមួយរបស់ MOWRAM/PDOWRAM ស��ប់�ើលខុសz�{វOើមុខðរ ដូច� �រ 
L�មូល និង?យ�រណ៍ ស្ថិតិ និងព័ត៌Eនv�្ស�ងៗOើ សហគមន៍ �ឲ�្យ PDOWRAM គឺមិនz�ឹមz�{វRម�លគំនិតp�  
គណៈកម្ម�រ j�ប់j�ងមូល��ន ដ៏L�ÅើរដូចEនû�ងក្នុង PIMD និងក្នុង�លនCDយទឹក 'ះM�។ Kim and 
Ojendal (2007) DនសÑ្ក�ត+ើញÃ "(�កម្ពុ�) L��ធិប��យ�្យ�វូប នីយកម្មp���ប័ននCDយ Dនgឿន 
Oឿន Oើសពី L��ធិប��យ�្យ�វូបនីយកម្មp� កិច្ច�រនCDយ�មូល��ន�
�ំង"។

មូលú�តុទី៥ គឺលក្ខណៈnoន�រសu�បសu�ÀលnëរàងកំK�ទu�ង់ �លនCDយ v�្ស�ងៗ � កម្ពុ�។ ថ្វី
FើEនកំK�ទu�ង់Îក់ព័ន្ធnë���ើន�កម្ពុ�ក្តី ប៉ុè្ត��រអនុវត្តnoនលំ�ប់ លំNយ�ក់�ក់M� និង�ំឲ�្យស្ទះ 
ដល់ ដំWើរ�រ gំងមូល។ ប�ñ^�ះrចបង្ក�ផលវិDកពីរគឺ៖ កំK�ទu�ង់�អ^្លើៗមួយ0�្ស� ឬ�រ�ប់nំង�ទូ� 
ប'្ខល មកពីរFៀបãៀបចំ��ប័ន ��បតូចចÑ្អៀត_្វើឲ�្យកំK�ទu�ង់��មិនrចទទួលDនB្ល� ្ក \�ញO�ញ (Horng 
& Craig 2008)។ តួk៉ង ��Dនទទួល� ,ល់Ã �លនCDយ PIMD គួរ*�ត�រយកចិត្តទុក�ក់ឲ�្យ ហួសពី 
�រãៀបច ំសកបទ �ដល់�រក�ង�ើងវញិនវូL�ពន័្ធÛ�Û�ង ់សកបទ Rមរយៈ �រកណំត ់ត�ួទថី្មីៗ ស��បទ់�ីëកð់រ 
រ��ភិDល�ប់Îក់ព័ន្ធ។ ប៉ុè្ត�ទិន្នន័យ�ក់�្ត�ងបðñញÃ មុខðរក�ងL�ព័ន្ធÛ�Û�ង់�ើងវិញដូចប�íក់
ងOើ 
��ើន(�z�{វDនបំDត់[ល FើសិនពុំEន ហិរញ ្ញប�្បgនj�ប់3�ន់ (ដូចក្នុងករណីL�ព័ន្ធរលួស និងដំ'ក់អំពិល)។ 
សកបទ ដំWើរ�រ NយB ្អ�កOើកំK�ទu�ង់�លនCDយ PIMD/IMT របស់ MOWRAM ក ៏ពិត¢�ន ប៉ុè្ត� Eន 
កិច្ចL�ឹង[�ងតិចតួច'ស់ក្នុង�រ�ក់បញ្ចូល�លនCDយ^�ះ �ក្នុង កំK�ទu�ង់ វិមជ�្ឈ�រ ��q�លកំណត់�រ 
v្ទ�រទំនួលខុសz�{វj�ប់j�ងធនaនធម្ម�តិ �ឲ�្យ r�5ធរ  សហគមន៍។ �លនCDយទឹកមិនDនកំណត់M�Ã 
�ើ ឃុំ និង សកបទ គួរ_្វើ�រ�មួយnëk៉ង' និង�ើ PDOWRAM rចចូលរួមក្នុងដំWើរ�រ �̂ះ k៉ង ដូច 
�្ត�ច។ លទ្ធផល*�វ+�វ �L�ព័ន្ធ រលួស និងស្ទឹងជីនិត បðñញÃ សកបទ កu�Dនជួប�មួយ   É�ឃ ,ើម�្បី 
ពិ�ក�V  në រក  ដំIះ*�យប�ñ'ស់។ ផ្ទុយ�វិញ សកបទ 3�ន់(�?យ�រណ៍ពីប�ñv�្ស�ងៗ� ជូន   É�ឃ 
ឬ �  ãឿយៗតិច�ង��ន់ PDOWRAM q�លពួក��គិតÃ Eនលទ្ធ�ព និង�ប់ Îក់ព័ន្ធ
�ំង�ង។ �រ_្វើ 
សEហរណកម្ម រàង អង្គ�ព អភិDលកិច្ច របស់ É�ឃ និង សកបទ ដូចDន+ើញក្នុងករណីL�ព័ន្ធដំ'ក់ អំពិល rច 
� ដំIះ*�យមួយស��ប់¿�លំអ កង្វះ
ត�រសu�បសu�ÀលB្ន�កអភិDលកិច្ច�មូល��ន។

�ក្នុងÉ�បខ័ណ�វិមជ�្ឈ�រដ៏ធំទូ�យ �Eនកិច្ច�រ�� �ើនq�លz�{វអនុវត្ត មុននឹងrច�ក់ បញ្ចូល �ល 
នCDយ PIMD/IMT �ក្នុងកំK�ទu�ង់ D&D Ãëក់�តិ។ រDយ�រណ៍របស់ គណៈកEoធិ�រ�តិស��ប់�រ 
j�ប់j�ងវិមជ�្ឈ�រ និងវិសហមជ�្ឈ�រ (NCDD 2010) DនOើក Ã �មធ�្យមL�X�ល(� ១០% ប៉ុI9ះp� មូលនិធិ 
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ឃុំសð្កត់ q�លDនយក�ô�ើក្នុង�រអភិវឌ�្ឍ �ប់gក់ទងនឹងa?�e្ត� ប៉ុè្ត�រហូតដល់ ៩៥% p�មូលនិធិe�ុក 
z�{វDនវិនិCគ�OើL�ព័ន្ធ a?�e្ត��ãៀង?ល់1ëំ �ប់Rំងពី1ëំ២០០៦ មក។ ករណីសិក�V�L�ព័ន្ធ រលួស 
និងដំ'ក់ អំពិល Dនពិនិត�្យខ្លះៗពី�រចូលរួមរបស់ É�ឃ �ក្នុង�រðរ a?�e្ត�របស់ សហគមន៍ q�រ ប៉ុè្ត� �រ 
សិក�V^�ះមិនDនពិនិត�្យពីតួ�ទីរបស់e�ុក ក្នុងB្ន�កÅ�à កសិកម្ម និង a?�e្ត� 'ះM�។ ចំណុច^�ះ rច �   
កង្វះ 
តមួយp��រសិក�V úើយក៏rចEនន័យÃ រដ្ឋអំ'ចe�ុក មិនសូវDនចូលរួមÎក់ព័ន្ធ��ើនក្នុង L�ព័ន្ធ   
a?�e្ត�q�លDនសិក�VM�។ L�សិនFើÅ�'រីយ៉ូ ទី១ z�ឹមz�{វ គឺz�{វEន �រសិក�Vបè្ថ�មក្នុងវិស័យ^�ះ úើយ   à 
�ន់(�EនL�Cជន៍Mៀត�ក្នុងដំ'ក់�លបច្ចុប�្បន្នp�កម្មវិធីវិមជ�្ឈ�រÃëក់�តិ (២០០៩-២០១៩) q�ល កំពុង  
*�តOើ �រ¿�លំអរច�សម្ព័ន្ធអភិDល កិច្ច និងធនaនមនុស�្ស�កu�ិតe�ុក និងÄ�ត្ត ,ើម�្បី ជំរុញ   �រ អនុវត្ត របស់ 
អង្គ�ពអភិDលកិច្ច gំង'ះ និងជួយ É�ឃ ក្នុង�រផ្តល់Å�àកម្មv�្ស�ងៗ �ឲ�្យ L��ជន (NCDD 201០)។ Rម 
�រអនុវត្ត��ប^�ះ មុខðរ និង�រ��ងû�កហិរញ្ញវត្ថុ �កu�ិតe�ុក និងÄ�ត្ត មិនrច�ើល រំលង Mៀត Dន M� úើយ 
ទំ�ក់ ទំនងរàងÃëក់e�ុក និងÅ�àa?�e្ត� ក ៏�ន់(�សំ
ន់�ើងq�រ។

ប�ñចម�្បងចុង��យ�ក្នុងកំK�ទu�ង់noន�រសu�បសu�Àលnëgំង^�ះ àស្ថិត�
ង �� កំK�ទu�ង់ 
វិមជ�្ឈ�រ  úើយរួមEន �លនCDយកំK�ទu�ង់�ក្នុងÉ�សួងជំ�ញÎក់ព័ន្ធ v�្ស�ងៗ ដូច�
ង កសិកម្ម 
រុ�êL�Eញ់ និង^��ទ �,ើម។ ដូចEនបðñញក្នុងB្ន�ក�រសិក�V ឯក�រEន*�ប់ IWRM គួបផ�្សំនូវទស�្សនវិស័យ
របស់អ្នកÎក់ព័ន្ធv�្ស�ងៗ ,ើម�្បីបÑ្កើន �រô�ើõ�ស់ទឹកស��ប់B្ន�ក សង្គម Å�ដ្ឋកិច្ច និងx�កូឡូសុីឲ�្យDន��ើនបំផុត។ 
Rមទស�្សនៈ^�ះ �រj�ប់j�ង និងអភិវឌ�្ឍទឹក គួររួមEនបញ្ចូលអ្នកô�ើõ�ស់ អ្នក_្វើB�ន�រ និងអ្នកបÑ្កើត �ល 
នCDយ�j�ប់កu�ិត (ICWE 1992)។ ប ៉ុè្ត�គំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់^�ះ ពិDកនឹងស �ច Dន 'ស់។ តួk៉ង � 
ក្នុង បរិបទ L�M�សកម្ពុ� ��Dនអនុម័តយកវិធី�e្ត�សហគមន៍ ,ើម�្បី j�ប់j�ងÅ្ទើរ(�j�ប់L�;�ទp� ធនaន ធម្ម�តិ 
Êលគឺ សហគមន៍^��ទ និង សហគមន៍ ��tើ។ úើយNយ�រ  �រ^��ទ ��tើ និងផ្លូវទឹក (�ងEន ទំ�ក់ 
ទំនងnë'ះ ��Eនចម្ងល់Ã �ើ��ន�រណ៍នឹង��យ�k៉ង' L�សិនFើសហគមន៍gំង'ះ បðñញ ភក្តី�ព  
(�ចំÊះ ទី�ëក់ðរជំ�ញរបស់ខ្លួន �ពិÅ�ស�\�លq�ល�រសu�បសu�Àល�ក្នុង និងរàងទី�ëក់ðរ gំង 'ះ 
Eន�ពទន់Ä�Vយ�j�ប់កu�ិត។ Ojendal (2000) Dនកត់សE,ល់ ប�ñL�ឈមបី �កu�ិត�តិ q�ល ??ំង 
É�សួង��មិនឲ�្យ_្វើ�រសុីចð -ក់nëល្អគឺ៖ ១) ��ន�ពH្ម�ងខ្ចី ២) �រõ�e�័យgក់ទងកu�ិតgបរàង É�សួង  
�� q�លជួន�ល�ំឲ�្យ Eនប�ñនCDយចូល�យឡំ��ើនផង  ក្នុងB្ន�ករដ្ឋDលp�É�សួងនីមួយៗ (បÑ្កើន 
�រ 0្វ�ងមតិ រàងÉ�សួង) និង ៣) �រផ្តល់ហិរញ្ញប�្បgនមិនសុីnëពីសំ'ក់អ្នកផ្តល់ជំនួយ (បÑ្កើត� �រ l�K�ន 
និង  �រL�កួត L�>�ង)។ �បច្ចុប�្បន្ន ប�ñ[ទ
ង�រសu�បសu�Àលgំង^�ះ Eនច�óប់ãៀបចំអង្គ�រ ស��ប់ 
ជួយNះ*�យ  Rមរយៈ�របÑ្កើតរដ្ឋDលឯក�ពមួយ�កu�ិត e�ុក និងÄ�ត្ត។ ដូចDនv�ងទុក រ��ភិDល  
កំពុង L�ឹង[�ង_្វើ�រ¿�លំអធនaនមនុស�្ស និងរច�សម្ព័ន្ធ�កu�ិតអភិDលកិច្ចgំងពីរ �មុនសិន។ ��មិន gន់ ដឹង 
��ើយM�Ã �ើរដ្ឋDលឯក�ព'ះ នឹងEនដំWើរ�រល្អ úើយrចNះ *�យប�ñសu�បសu�Àល q�ល កំពុង 
Eន សព្វß្ង��កម្ពុ�Dន ឬមិនDន'ះM�។

សÑ្ខ�បមក ��ពី�ពមិនចុះសu�ុងnëរàងú���រច�សម្ព័ន្ធ និង�រអនុវត្តអភិDលកិច្ច� បច្ចុប�្បន្ន �Eន  
ប�ñ ��ើនMៀត�ំឲ�្យអភិDលកិច្ចRមÛ�ឹស្តី និង�រអនុវត្ត �ក់�្ត�ង មិនសូវ សុីnë។ ប�ñខ្លះrចNះ*�យDន� 
កu�ិត មូល��ន Rម�រ¿�សu�Àលបន្តិចបន្តួច Oើ�រ អនុវត្ត (ឧgហរណ៍ �របញ្ចូល សកបទ ក្នុងរច�សម្ព័ន្ធ អំ'ច 
q�លEន*�ប់) ប៉ុè្ត�ប�ñខ្លះMៀត z�{វ�រ\�ល? �ង,ើម�្បីNះ*�យ (ឧgហរណ៍ �រOើកកម្ពស់�រយល់ដឹង ពី 
�រ j�ប់j�ងB ្អ�កOើ សហគមន៍ និងលទ្ធិL��ធិប��យ�្យ�Rមសហគមន៍ ,ើម�្បីឲ�្យL��ជនDនយល់ ដឹង និងទទួល 
�,ល់gំងសិទ្ធិ និងទំនួលខុសz�{វរបស់ខ្លួនក្នុងVនៈ�សEជិកសហគមន៍)។ ប�ñv�្ស�ងMៀត z�{វ�រកិច្ច L�ឹង [�ង 

�ំង  �ងមនុពីសំ'ក់អង្គ�ពរ��ភិDលÃëក់Oើ និងÃëក់��ម (ឧgហរណ៍ �រ¿�សu�ÀលនCDយទឹក និង_្វើ 
ឲ�្យ  ðយអនុវត្ត និងðយបត់ ��នDន�Rមបរិk�ស� មូល��ន និងកំហិត��ើន��បk៉ង) ឬឆន្ទៈនCDយ 
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�ំង �ងមុនពីj�ប់កu�ិត (ឧgហរណ៍ ,ើម�្បីសu�ប សu�Àល�លនCDយកំK�ទu�ង់v�្ស�ងៗ ���ម É�បខ័ណ� 
កំK� ទu�ង់វិមជ�្ឈ�រ��)។ ប�ñgំង^�ះ ក៏ដូច�ប�ñDនOើក�ើងក្នុងវគ្គ១ ជំពូក^�ះq�រ គឺពិDកនឹង Nះ*�យ 
Dន ក្នុងរយៈ\�លខ្លី និងមធ�្យម ប៉ុè្ត�Fើ �ើលរំលង'ះ à??ំងដល់ដំWើរ�រp�កម្មវិធីអភិវឌ�្ឍន៍ a?�e្ត��តិ។

៦.៣ g�ចក្តីសន្និxyន |បល់ និង=រF�វG�វប°្ថ�ម

�រសិក�V^�ះ Dនរក+ើញគំ�តàង �រអនុវត្តអភិDលកិច្ច�ក់�្ត�ង �ល�រណ៍ អភិDលកិច្ច ដ៏L�Åើរ 
ដូចEន û�ងក្នុង PIMD និង IWRM និងបរិបទú���រច�សម្ព័ន្ធ និងq�នភូមិ�e្ត� p�L�ព័ន្ធa?�e្ត�។ Nយ 
��ក �រសិក�VDនសÑ្ក�ត+ើញÃ តំបន់÷�ច e�ពធំ_�ង\�ក Fើ_ៀបនឹងធនaនមនុស�្ស�ក្នុង សកបទ 
�ពិÅ�ស ក្នុង��ន�ពកំពុង ខ្វះ
តចំW�ះដឹង B្ន�ក ប�្ច�កM�ស និងធនaនហិរញ ្ញវត្ថុ ស��ប់�រជួសជុល អភិវឌ�្ឍ 
និងÐ�gំú���រច�សម្ព័ន្ធ �ក្នុង L�ព័ន្ធនីមួយៗ។ ទី២ �រj�ប់j�ងa?�e្ត��ក់�្ត�ង �កu�ិត L�ព័ន្ធ និង 
អនុL�ព័ន្ធ DនS�ត 1Tយពី�ល�រណ៍p� PIMD និង IWRM។ ឧgហរណ៍ តួ�ទី�ក់�្ត�ងរបស់ សកបទ មិន 
Dន  \�ញO�ញRមមុខðរ�ផ្លូវ�រM� úើយក៏បំ\�ញមិនDន ល្អq�រ។ តួ�ទី
�ំងបំផុតរបស់ សកបទ Rម�រ 
ពិនិត�្យ +ើញក្នុងL�ព័ន្ធ�ករណីសិក�Vgំង៣ មិន¢�ន�មុខðរចម�្បងz�{វ j�ប់j�ង L�ព័ន្ធ ឲ�្យDនល ្អ'ះM� ប៉ ុè្ត�គឺ 
តួ�ទី �  អ្នកសu�ប សu�Àល រàងកសិករ និង PDOWRAM។ តួ�ទី v�្ស�ង Mៀតរបស់ សកបទ រួមEន �រ��ងû�ក 
ទឹក  ពី L��យរងទី១ និងទី២ �រNះ*�យ ទំ�ស់ រàងកសិករ និង �រL�មូល ISF។ Aះk៉ង^�ះក្តី �រ អនុវត្ត 
មុខðរgំង^�ះ មិនDនMៀងgត់M� និង(�ងខ្វះមុខខ្វះ��យ។ AះបីEនគំ�ត ��ើនដូ�្ន�ះក្តី ក៏�រសិក�V Dន គូស 
ប�íក់ពីគុណ�ព p�ទំ�ក់ទំនង�ក់��ះរàង សEស�គ gំងបី
ងOើp��រj�ប់j�ងa?�e្ត� Ã � កR�គន្លឹះ 
មួយ p�អភិDលកិច្ច a?�e្ត�  ល្អ� កu�ិត មូល��ន។

�រសិក�V^�ះក៏Dនកត់សE ,ល់កR�ចម�្បងៗពីរ p�គំ�តរàង �រអនុវត្ត អភិDលកិច្ច�ក់�្ត�ង និង 
�ល�រណ៍  អភិDលកិច្ចដ៏L�Åើរ។ កR�ទី១ gក់ទងនឹង �ពស្មុគ�oញB្ន�ករូបវ័ន្ត Å�ដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិ��នp� 
ទឹក ÷�ចe�ពq�ល��រaតុEន លំហូរ និងEនចំណងgក់ទង��ើន។ លក្ខណៈ^�ះ_្វើឲ�្យអភិDលកិច្ចទឹក
÷�ច e�ព�ន់(�ស្មុគ�oញ និងÎក់ព័ន្ធដល់��ើនវិស័យ �ង�ររ ំពឹងទុក�\�លRក់(�ង�ល នCDយ 
អភិDល កិច្ចដ៏L�Åើរបំផុត'ះ ។ ,ើម�្បីបÑ្កើត �លនCDយរFៀប^�ះ ក៏z�{វគិតគូរ
�ំងq�រពី�រសu�ប សu�Àល   
ឆ្លង �ត់ វិស័យv�្ស�ងៗ (ឧgហរណ៍ É�សួង��)។ កR�ទី២ គឺវប�្បធម៌នCDយស្មុគ�oញរបស់កម្ពុ� q�ល � 
ãឿយៗ ��ប័ន ផ្លូវ�រ(�ងទន់Ä�Vយ និង�ប់�យឡំ�មួយរFៀបរបប មិនផ្លូវ�រ ជំរុញNយប'្ខញ0�្ស�ខ្នង និង 
គណបក�្ស។ រFៀបរបប ��ផ្លូវ�រgំង^�ះ Eនឥទ្ធិពល
�ំង�ក្នុងអភិDលកិច្ច a?�e្ត� �ក់�្ត�ង។ ,ើម�្បី_្វើឲ�្យ 
��ប័នផ្លូវ�រ�មូល��ន Eនអំ'ច
�ំង�ើង�ក្នុងបរិបទ �̂ះ z�{វបញ្ចូល��ប័នgំង^�ះ�ក្នុង រច�សម្ព័ន្ធ 
អំ'ច q�លEន*�ប់�ក្នុងសហគមន៍។ �រðរ �̂ះ rចស �ចDនRមរយៈ �រកំណត់ និង(�ងRំងÃëក់ដឹក�ំ
EនL��L�ិយ�ពល ្អ �ក្នុង��ប័នgំង'ះ។

�រសិក�V��យៗMៀត
ង�រj�ប់j�ងa?�e្ត� គួរពិនិត�្យធនaនទឹកក្នុងលក្ខណៈ� សEសaតុដ៏ 
សំ
ន់ស��ប់Å�ដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិ��ន និងតំបន់ភូមិ�e្ត�។ �រពិនិត�្យ��ប^�ះ _្វើឲ�្យ�រ*�វ+�វអំពីអភិDល
កិច្ចa?�e្ត��ន់(�ស្មុគ�oញ ប ៉ុè្ត�សំ
ន់�ើង។ អង្គ�ព រដ្ឋអំ'ចe�ុក និងÄ�ត្ត មិនស្ថិតក្នុងកម្មវត្ថុp��រ 
សិក�V^�ះM� ប៉ុè្ត���គិតÃ នឹងសំ
ន់
�ំង 'ស់ស��ប់ដំ'ក់�លប�¡ប់p� �រអនុវត្តវិមជ�្ឈ�រgក់ទងនឹង
�រផ្តល់Å�àកម្មដល់ L��ជន (NCDD 2010)។ ដូ�្ន�ះ z�{វEន�រ*�វ+�វបè្ថ�មMៀត ,ើម�្បីកំណត់ តួ�ទី របស់ 
អង្គ�ពgំង^�ះ។ ម�"៉ងMៀត NយEន�រ�ពមិនសុីnëរàង ចំណុចEនû�ង ក្នុង�ល នCDយអភិDលកិច្ចទឹក 
និង�រអនុវត្ត�ក់�្ត�ង'ះ គួរEន�រសិក�Vបè្ថ�មMៀតពី�ពខុសnëរàង�លនCDយgំង'ះ និង�រអនុវត្ត
�ក់�្ត�ងNយអង្គ�ពជំ�ញ Rម វិស័យv�្ស�ងៗ �ក្នុងបរិបទធំទូ�យp��រj�ប់j�ងធនaនធម្ម�តិ។
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៧     អនុ�សន៍{លន|1យ

�រ �ស់ប្តូរz�{វ_្វើ�ើងឆ្លងRមអ្នកÎក់ព័ន្ធv�្ស�ងៗ�កu�ិតមូល��ន និងកu�ិត
ងOើឯMៀត ,ើម�្បី �ត់ 
បន្ថយ  កង្វះ �ព សុីnëរàង �រអនុវត្តអភិDលកិច្ច�ក់�្ត�ង និង�ល�រណ៍ដ ៏L�Åើរ បំផុត ក ៏ដូច� រàងទំហំ p� L�ព័ន្ធ 
a?�e្ត�  រូបវ័ន្ត និង�ររច�ãៀបចំL�ព័ន្ធអភិDលកិច្ច។ �រ�ត់បន្ថយ�ពមិនសុីnë �̂ះ នឹងបÑ្កើនផលិត�ពកសិកម្ម 
Oើកកម្ពស់ ជីវ�ពរស់� និងព ្̂លឿនដំWើរ�រ6ន�ស �ច �ល2�តិp��រអភិវឌ�្ឍa?�e្ត� និង�រ �ត់ 
បន្ថយ  �ពÉ�ីÉ�។ អនុ�សន៍�ក់�ក់មួយចំនួនq�លផុស��ញពី�រសិក�V^�ះ Eនដូចត�៖

�ក��ិតមូល��ន៖

- �ក់បញ្ចូល សកបទ �ក្នុងរច�សម្ព័ន្ធអំ'ចEន*�ប់�ក្នុងសហគមន៍ Rមរយៈ �រ(�ងRំងÃëក់ 
ដឹក�ំ É�ុម ��ភូមិ និង É�ឃ (Êលគឺ L�ព័ន្ធអភិDលកិច្ច មូល��នq�ល Eន *�ប់) ឬÃëក់ ដឹក�ំ � L�]�ណី 
(ឧgហរណ៍ r�រ�្យ អតីតÃëក់ដឹក�ំ រដ្ឋអំ'ច�មូល��ន �ស់ទុំ) និងបុគ្គលEន ទE�ប់និkយ ��ញ 
ពី គំនិត ខ្លួននិងEន ជំ�ញដឹក�ំ ឲ�្យចូល�ក្នុង សកបទ ,ើម�្បី_្វើ�រ�មួយ ទំ�ក់ទំនង 0�្ស�ខ្នង q�ល D ន 
�ក់ ឫស �ក្នុងវប�្បធម៌កម្ពុ� ។

- H�ណ�L�មូលកសិករឲ�្យចូលរួមក្នុង កកបទ q�លEនដំWើរ�រ�ក់�្ត�ង úើយÃëក់ ដឹក�ំរបស់ កកបទ 
gំង �យ z�{វបញ្ចូលសEស�ព �ក្នុង សកបទ។

- �ត់បន្ថយទំហំp្ទ�ដី÷�ចe�ពz�{វj�ប់j�ង ឬបÑ្កើនទំហំ សកបទ Nយទទួលយក តំ'ង មកពី ឃុំ និង 
ភូមិ�� �ក្នុងL�ព័ន្ធa?�e្ត�។

- _្វើ�រផ�្សព្វផ�VយចំW�ះដឹងឲ�្យDន�ន់(�ធំទូ�យពី សិទ្ធិ និងទំនួលខុសz�{វរបស់ កសិករ gក់ទងនឹង 
L�ពន័្ធ a?�e្ត� នងិ�រj�បj់�ងL�ពន័្ធ ដចូEនû�ងក្នងុ �លនCDយ PIMD ,ើម�្បបីណ្ណុះ�oរត�ីE Dស ់
និង ឆន្ទៈចូលរួមរបស់ កសិករ។

- _្វើ�រផ�្សព្វផ�VយចំW�ះដឹងឲ�្យDន�ន់(�ធំទូ�យពី�ល2 និង�ព�ំDច់p� វិ�គgន ISF ពី កសិករ 
gំង�យ។

- ជួយសu�Àលឲ �្យEនទំ�ក់ទំនងមិនផ្លូវ�រ�ន់(���ើនរàង សកបទ និងកសិករ ,ើម�្បី បÑ្កើនទំនុកចិត្តចំÊះ
អង្គ�ពអភិDលកិច្ច និងសមត្ថ�ពសង្គម�ក្នុងL�ព័ន្ធ។

�ក��ិត��ម�តិ (រួម�ំង NGOs)៖

- អនុវត្ត�រក�ងយុទ្ធ�e្ត�õ�កដនិយមស��ប់�រ�ក��ញ�វិញp� ទី�ëក់ðរផ្តល់ ជំនួយ Rំងពី \�ល   
�ប់  v្តើមគ��ង ,ើម�្បីa�ឲ�្យL�ព័ន្ធEននិរន្តរ�ព ��យ\�ល មូលនិធិDនពីអ្នកផ្តល់ជំនួយz�{វចប់ ។

- ប.�Àបប.�ÀមB្ន�ករដ្ឋDល Rមរយៈ �រOើកទឹកចិត្ត �រ(�ងច�óប់ និង�រព.�ឹង �រF្ត��5 ចិត្ត និង�ររួម 
ចំK�ក 
�ំង�ងមុន ពីសំ'ក់អង្គ�ពអភិDលកិច្ចកu�ិតe�ុក និងÄ�ត្ត ក្នុង�រសu�បសu�Àល L�ព័ន្ធ 
a?�e្ត� និង�រj�ប់j�ងប�ñ���ប់gក់ទងនឹង �រû�ក�យ ទឹក�កu�ិតp្ទ�រងទឹក;្លៀង 
(ឧgហរណ៍ រàងអ្នកô�ើõ�ស់�តំបន់0�្ស�ទឹក
ងOើ និង 0�្ស�ទឹក
ង��ម)។ �ររួមចំK�ករបស់ ពួក 
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�� �មួយនឹងL�ព័ន្ធរ��ភិDល�� z�{វãៀបចំឲ�្យEន ដំWើរ�រក្នុងរយៈ\�ល?�ង ,ើម�្បីជំរុញ�រ �ស់ប្តូរ  � 
លក្ខណៈ ��ប័ន �ក្នុងL�ព័ន្ធរ��ភិDល។

- ផ�្សព្វផ�VយចំW�ះដឹង ស្តីពីជល�e្ត�កu�ិតមូល��ន �ឲ�្យ សកបទ និងr�5ធរ មូល��ន ដ�� Mៀត ,ើម�្បី 
ជួយ ឲ�្យEន�រ��ងû�កទឹកL�កបNយទំនួលខុសz�{វOើបរិ��ន និងEន L�សិទ្ធ�ពស��ប់កសិកម្ម។

�ក��ិត�តិ៖

- ¿�សu�Àល�លនCDយ និងជំរុញឲ�្យEន�រសu�បសu�Àល�ន់(���ើនរàងÉ�សួង ជំ�ញv�្ស�ងៗ 
Nយ  ú�តុÃ ទឹក��រaតុEនលំហូរ និងEនចំណងgក់ទង��ើន នឹងB្ន�ករូបវ័ន្ត Å�ដ្ឋកិច្ច សង្គម និង 
បរិ��ន។ លក្ខណៈ^�ះ_្វើឲ�្យ អភិDលកិច្ចទឹក �ន់(�ស្មុគ�oញ និងÎក់ព័ន្ធ��ើនដល់វិស័យ ��ើន �ង �រ 
រំពឹងទុក�\�លកំពុង Rក់(�ង �លនCDយអភិDលកិច្ចបច្ចុប�្បន្ន។

- ផ្តល់ជំនួយÛ�Û�ង់B្ន�កហិរញ្ញវត្ថុស��ប់ �រក�ងú���រច�សម្ព័ន្ធa?�e្ត�\�ញ O�ញ និង�រÐ�gំ 
ú��� រច�សម្ព័ន្ធ\�ញO�ញ'ះ �\�លq�លបន្ទុកចំ'យ àធំហួសពីសមត្ថ�ពរបស់សហគមន៍។

- ព.�ឹងដល់�រអនុវត្តកំK�ទu�ង់វិសហមជ�្ឈ�រ ,ើម�្បីឲ�្យកំK�ទu�ង់ �̂ះ rចជួយÛ�Û�ង់ដល់ រដ្ឋDល  
មូល ��ន។
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