សង្ខេបសម្រាប់
CDRI គឺជាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្យឈានមុខគេ 

គោលនយោបាយ
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សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការគ្រប់គ្រង
ធនធានទឹកនៅកម្ពុជា៖ ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន១្ធ
ដោយ ណាំង ភិរុណ២ Philip HIRSCH៣ និង Jessie CONNELL៤

ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ

មិនទាន់អាចដោះស្រាយបានទាំងស្រុងនូវ បញ្ហាសំខាន់ៗ

• មានបញ្ហាល
 ំបាកជាច្រើន ពិសេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចធនធាន
ទឹក

ដែលកើតចេញមកពី 

ដែលអ្នកពាក់
 ព
 ័ន្ធនានាត្រូវប្រឈមមុខដោ
 ះស្រាយ

ដើម្បព
ី ង្រឹងការអភិវ ឌ្ឍ
បច្ចុប្បន្ន ។

នៅឡើយ  ហើយក៏នៅ
 មានកង្វះខា
 តមួយចំនួន ដូចជា ការ

និងកា
 រគ្របគ
់ ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

កំណត់ឲ
 ្យបានជាក់លាក់នូវ
ពាក់ព័ន្ធ 

• គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធ
 នធានទឹកនៅ
 កម្ពុជា  ពាក់ព
 ័ន្ធ

ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត  ។ ប៉ុន្តែ  សកបទ ភាគ

• ការដាក់ឲ
 ្យអនុវត្តនូវ គោលនយោបាយគ្របគ
់ ្រងធារាសាស្រ្ត

ច្រើនពុំសូវប្រកាន់យកភាពជាម្ចាស់  លើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

ដោយមានការចូលរួម  និងក
 ិចអ
្ច ភិវឌ្ឍន៍ (គធកក) និង

ទេ  ។ ពួកគាត់នៅខ្វះខាតបច្ចេកទេស  និងជ
 ំនាញគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រងធ
 នធានទឹកច
 ម្រុះ (គធទច) បានបង្ហាញនូវ

ចាំបាច់ ដែលជួយបង្កើនការយល់ដឹងច្បាស់ពីបញ្ហា មុនន
 ឹង

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ល
 ្អប្រសើរ ឆ្ពោះទៅអនុវត្តការគ្រប់គ្រងធនធាន

ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការងារបែងចែកទឹក

ដែលមានការចូលរួមយ
 ៉ាង

កម្រិតអាងទន្លេ ។

និងប
 ្រកបដោយភាពជាម្ចាស់លើធនធានអំពី

• ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសជំនាញ

និងដែលមានការរៀបចំទ
 ំនាក់ទំនង

ពិសេសនៅ

គួរតែបង្កើនថែ
 មទៀត

ដើម្បីជួយ សកបទ លើការងារគ្រប់គ្រងធារាសាស្រនៅ
្ត ថ្នាក់

រវាងអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ

មូលដ្ឋានក្នុងប
 រិបទអាងទន្លេ ។

ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ។

• ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធសហការថ្មីមួយ  នៅថ្នាក់ក្រោមជា
 តិ

• ការអនុវត្តគោលនយោបាយ គធកក និង គធទច នៅកម្ពុជា 
១

ក្នុងការគ្រប់គ្រង

ប្រើប្រាស់ទឹក  (សកបទ) មានតួនាទី  និងស
 មត្ថកិច្ចសំខាន់

កំណត់ច្
 បាស់លា
 ស់នៅឡើយ ។

សំណាក់សហគមន៍

និងកា
 រចែករំលែក

• គោលនយោបាយ គធកក បានកំណត់ឲ
 ្យសហគមន៍កសិករ

គ្រប់គ្រងធនធានទឹក ។ បច្ចុប្បន្ន តួនាទីទាំងនោះពុំទាន់បាន

សកម្ម 

ការពង្រឹងកិច្ចសហការល្អ

ធារាសាស្រ្ត និងធ
 នធានទឹក ជាដើម ។

ដែលមានតួនាទីអនុ
 វត្តកា
 រងារ

ទឹកតាមលក្ខ

ណៈអន្តរជាតិ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក

បទពិសោធន៍រ វាងអ្នកពា
 ក់ព័ននា
្ធ នា

ទៅដល់តួអង្គជាច្រើនក
 ្នុងវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន
និងស
 ហគមន៍មូលដ្ឋាន

ភាពត្រួតស៊ីគ្នានៃតួនាទីអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក  និងធារាសាស្រ

្ត អាចជួយ

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ ផ្អែកលើឯកសារពិភាក្សាមួយរបស់ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (វបសអ/CDRI)
ក្រោមប្រធានបទ "ការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅកម្ពុជា" ដោយអ្នកនិពន្ធ ណាំង ភិរុណ ខៀវ ដារ៉ាវី  
Philip HIRSCH និង Isabelle WHITEHEAD ។ ឯកសារពិភាក្សានេះបង្ហាញពី លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកស
 មាសភាគអភិបាលកិច្ចនៃ  កម្មវិធី
អភិវឌ្ឍន៍ស
 មត្ថភាពស្រាវជ្រាវ និងគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ដែលជាកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមានរយៈពេល ៥ឆ្នាំ ទទួលហិរញ្ញប្បទានពី ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិអូស្រ្តាលី
(AusAID) ដើម្បីជួយកែលម្អការប្រើប្រាស់ និងអភិបាលកិច្ចធនធានទឹក សំដៅលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្ម និងកា
 រប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយ
និរន្តរភាពនៅកម្ពុជា ។

២&៤ លោក ណាំង ភិរុណ និង លោកស្រី Jessie Connell ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ វបសអ ក្នុងកម្មវិធីធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន ។
៣

លោក Philip HIRSCH ជាសាស្តចា
្រា រ្យ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវមកពី មជឈ្ មណ្ឌលអូសល
្រា្ត ស
ី ក
ិ សា
្ ធនធានទន្លម
េ គ
េ ង្គ នផ
ៃ ក
ែ្ន ភូគព្ភសាស្ត្រ នសា
ៃ កលវិទយា
្ ល័យស៊ដ
ី នី ។

1

ក្រាហ្វិក ១៖ ទិដ្ឋភាពអ្នកពា
 ក់ព័នថ
្ធ ្នាក់ជាតិ និងថ
 ្នាក់មូលដ្ឋាន
គណៈកម្មាធិការ
ជាតិទន្លេមេគង្គ

ក្រសួង

ធនធានទឹក

និងឧតុនិយម

អាជ្ញាធរ

ឋបនីយ៍

ទន្លេសាប

ជីវមណ្ឌល

ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងរៀបចំដ
 ែនដី
រុក្ខាប្រមាញ់
នគរូបនីយកម្ម
និងនេសាទ

មហាអនុតំបន់

និងសំណង់

ទន្លេមេគង្គជាតិ

ក្រសួង

ក្រសួង

ក្រសួង

ឧស្សាហកម្ម

បរិស្ថាន

គណៈកម្មាធិការ

ក្រសួង

សាធារណការ

រ៉ែ និងថាមពល

វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ

ទេសចរណ៍

និងដឹកជញ្ជូន

ក្រសួង

ពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួង

ផែនការ

ក្រសួង

មហាផ្ទៃ

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

មន្ទីរថ្នាក់

រដ្ឋបាល

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

អាជ្ញាធរ

ខេត្ត

ស្រុក

ខេត្ត

ស្រុក

ខេត្ត

ស្រុក

ខេត្ត

ស្រុក

ខេត្ត

ខេត្ត

ស្រុក

ស្រុក

ខេត្ត

ស្រុក

ខេត្ត

ស្រុក

ខេត្ត

ស្រុក

តំបន់ការពារ

ស្រុក

ក្រុមប្រឹក្សា

គណៈកម្មាធិការអាងទន្លេ

ឡូត៍នេសាទពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ និងឯកជន

ខេត្ត

ឃុំ

សហគមន៍នេសាទ
សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹក
ភូមិ ឃុំ ជុំវិញបឹងទន្លេសាប

អង្គការជាតិ

អន្តរជាតិ និង

បណ្តាអង្គការសង្គមស៊ីវិល

ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់

ទំនាក់ទំនងពីរទិសជិតស្និទ្ធ
ប្រភព៖ Pech 2010

បន្ថែមបច្ចេកទេសជំនាញចាំបាច់ដល់  សកបទ

និងលើក

ទៀត

កម្ពស់ទំនាក់ទ
 ំនងរវាង សកបទ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងម
 ន្ទីរ

សេដ្ឋកិច្ច និងស
 ង្គម (Global Water Partnership, 2011)៥ ។

ជំនាញជុំវិញខ
 េត្ត ឲ្យដំណើរការបានកាន់តែប្រសើរ ។
បញ្ហាចោទ

ការងារអភិបាលកិចធ
្ច នធានទឹកនៅ
 កម្ពុជា 

ការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនគ
 ួរឲ្យកត់សំគាល់

។

គោលការណ៍នៃ "ការចែករំលែក" ដែលជាសមាសភាគស្នូលនៃ 

គធទច   តម្រូវឲ្យមានការធ្វើវិមជ្ឈការនូវការគ្រប់គ្រងធនធាន
ទឹក  ទៅដល់អ្នកអ
 នុវត្តនៅថ
 ្នាក់ក្រោមបំផុត  ក្នុងក
 ម្រិតមួយសម

កំពុងមា
 ន

ស្រប៦ ។ គោលនយោបាយ  គធកក បានឆ្លុះប
 ង្ហាញនូវគោល

ការគ្រប់គ្រងអាង

ការណ៍នៃការចែករំលែកនេះ

ទន្លេសាប និងអា
 ងទន្លេមេគង្គ ស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រង
ចម្រុះ

កម្ពុជា

ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍អា
 ងទន្លេ  អង្គការសង្គម

នៃប្រទេសកម្ពុជា  និងប
 ្រទេសមួយចំនួនដ
 ែលស្ថិតនៅតាមដង

៥

ការគ្រប់គ្រងទ
 ឹកច
 ម្រុះ

ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ស
 ហគមន៍មូលដ្ឋានក
 ្នុង

GWP 2011. IWRM គឺជាការអភិវឌ្ឍ និងគ្រប់គ្រង ទឹក ដី និងធ
 នធានទាក់

ទងផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កើនជាអតិបរមានូវអត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ច និង

ទន្លេមេគង្គ ។ ក្រាហ្វិក ១ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពដ៏ស
 ្អេកស្កះនៃអ្នក
និងថ្នា
 ក់មូលដ្ឋាន ។

ដែលគេកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅ
 

ការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ។

ស៊ីវិល វិស័យឯកជន ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយ និងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍

ពាក់ព័នទា
្ធ ំងឡាយនៅជុំវិញអាងទន្លេសាប 

ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាអតិបរមាផ្នែក

សង្គម ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងបរិស្ថាន ។

ទាំងនៅ
 ថ្នាក់ជាតិ

៦

Garfield (1998) បានឲ្យនិយមន័យ "ការចែករំលែកៈ subsidiarity" ថា
ជាការផ្ទេរមុខងារជាក់លាក់មួយចំនួន

ទាមទារកិច្ចសហការល្អក្នុងកា
 រ

ទៅឲ្យក្រុមនានាក្នុងសហគមន៍

មូលដ្ឋាន ដូចជា ការផ្ទេរសិទ្ធិត្រួតត្រាទៅឲ្យអង្គភាពនៅថ្នាក់ក្រោមបំផុត ដើម្បី

អភិវឌ្ឍ និងគ
 ្របគ
់ ្រងធនធាន ទឹក  ដី និងធ
 នធានពាក់ព័នដ
្ធ ទៃ

ធ្វើផែនការ

និងអនុវត្តកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសជាដើម

1998, cited in WB 2004:2) ។

2

(Garfield  

បច្ចុប្បន្ន គោលនយោបាយ  គធកក និង  គធទច មិនទាន់

• ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តបីក្នុងខេតពោ
្ត ធិ៍សាត់គឺមាន

បានយកទៅអនុវត្តប
 ្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅឡើយទេ ។
ធនធានទឹកក
 ៏មិនទា
 ន់បានគ្រប់គ្រងក
 ្នុងល
 ក្ខណៈរួមគ្នា
បែបវិមជ្ឈការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរ  ។
ធារាសាស្រ្ត

កំប៉ាង និងដំណាក់អំពិល

ឬតាម

• ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តបីក្នុងខ
 េត្តកំពង់ធំគឺមាន អូរស្វាយ ស្ទឹង

ក្នុងប
 រិបទ

ជីនិត និងរ លួស ។

មានអ្នកពា
 ក់ព
 ័នច
្ធ ម្រុះជាច្រើនដែលកំពុងធ
 កា
្វើ រ

គ្រប់គ្រងប
 ្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត 

ដោយផ្អែកតា
 មទស្សនៈបច្ចេក

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗ

ទេសផ្សេងៗគ្នា ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តខ្នាតមធ្យម/ធំ អាងស្តុក

បច្ចុប្បន្ន

ទឹក និងប
 ្រឡាយមេ ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត
 ្រូវដោយ

ដោះស្រាយតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បី៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧ
 តុនិយម បានបង្កើតឡើងស្រ
 បតាម
ប្រព័នប
្ធ ្រឡាយរង

គឺជាអ្នកគ
 ្រប់គ្រង

• បង្កើនការចូលរួមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពីសំណាក់

ហើយជារឿយៗបានធ្វើវិមជ្ឈការនូវកា
 រ

អ្នកពាក់
 ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត និង

គ្រប់គ្រងប្រព័នប
្ធ ្រឡាយស្រោចស្រពទៅ
 ឲ្យ ក្រុមក
 សិករប្រើ

អាងទន្លេ ។

ប្រាស់ទឹក (កកបទ) ដែលជាផ្នែកមួយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង

• បកស្រាយពន្យល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ថា៖ 

របស់ខ្លួន (សកបទ) (MOWRAM 1999) ទោះបីជាសមាជិក

នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន"

ភូមជា
ិ អ្នកទទួលខ
 ុសត្រូវហើយក៏ដោយ ។

វិធានក្នុងការវិភាគអ្នកពា
 ក់ព
 ័នច
្ធ ម្រុះ

"តើគោល

នយោបាយ គធទច/គធកក  គួរយកទៅអ
 នុវត្តយ
 ៉ាងដ
 ូចម្តេច

ជាច្រើននៃ  កកបទ បានប្រគល់តួនាទីរបស់ខ្លួន  ឲ្យទៅប
 ្រធាន

វិធានក្នុងការវិភាគអ្នកពាក់ព័ន្ធ

អ្នកពាក់ព
 ័នទាំ
្ធ ងឡាយកំពុងគិតគូររ
 ៀបចំឲ្យមាន

អភិបាលកិចល
្ច ្អលើធនធានទឹក ដោយផ្តោតកា
 រយកចិតទ
្ត ុកដាក់

ផ្ទាល់នៃក្រសួងធ
 នធានទឹក និងឧ
 តុនិយម ។ សកបទ ដែល
យុទ្ធសាស្រ្តនៃគោលនយោបាយ  គធកក

វត្តលៀប

និង

មានអន្តរកម្មយ៉ាងដូ
 ចម្តេច 

"តើគោលនយោបាយទាំងនេះ

ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ

វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ?" ។

• កែលម្អកិចស
្ច ហការរវាងអ្នកពាក់ព
 ័នទា
្ធ ំងអស់ ក្នុងទូទាំងផ្ទៃ

គឺជាការ
 សិក្សាវិភាគ

អាងរងទឹកភ
 ្លៀង ឬអាងទន្លេ ។

ដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពី  តួនាទី  ការទទួលខុស

• កំណត់ឲ
 ្យបានជាក់លាក់ពីតួនាទី

តាមរយៈវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន 

• បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង  និងដ
 ំណើរកា
 រ

ត្រូវ 

ការយល់ដឹង 

និងទ
 ស្សនវិស័យនានារបស់អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ 

ពាក់ព័នច
្ធ ម្រុះនៅកម្រិតផ
 ្សេងៗគ្នា

របស់អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ។

ដោយមានការចូលរួមព
 ីអ្នក
។

ការវិភាគអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

ចម្រុះ ធ្វើឡើងតា
 មវិធសា
ី ស្រ្តមួយដ
 ែលក្នុងនោ
 ះ 

ធ្វើសេចក្តស
ី ម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធ ។

ភាពជាក់

• បង្កើនជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីជួយដល់

លាក់  រចនាសម្ព័ន្ធ និងទ
 ិដ្ឋភាពឌីណាមិកន
 ៃទំនាក់ទំនងរបស់
អ្នកពា
 ក់ព័នក
្ធ ្នុងវ ិស័យអភិបាលកិចធ
្ច នធានទឹក

និងកា
 រទទួលខុសត្រូវ

ការងារបែងចែកទឹកស្រោចស្រព ។

ត្រូវតែយកមក

• ផ្តល់ការគាំទ្រថវិកាក្នុងរ យៈពេលវែង

ធារាសាស្រ្ត  និងអា
 ងទន្លេ  ។ ទិន្នន័យត
 ្រូវបានប្រមូលតាមរយៈ

ការថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តផងដែរ ។

ពិនិត្យអ
 ង្កេត

ដោយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ

ការសាកសួរ

និងស
 ម្ភាសអ្នកពាក់ព
 ័នស
្ធ ំខាន់ៗ អង្កេតដល់ទី

សកបទ

ក្នុង

និងធ
 ្វើវិនិយោគលើ

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  រួមទាំងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរការ និង

កន្លែង និងកា
 រប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមគោ
 លដៅ ។ ក្រៅពី

តម្រូវកា
 រភាពច្បាស់លាស់អំពត
ី ួនាទី និងកា
 រទទួល

នេះ ក៏មានការរៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាថ្នាក់ឃុំ ខេត្ត  និងថ
 ្នាក់ជាតិ  ខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធ
ដើម្បីប្រមូល វាយតម្លៃ និងច
 ងក្រងទ
 ិន្នន័យ/ព័ត៌មាន ។ ទិន្នន័យ

អ្នកពាក់ព
 ័នម
្ធ ួយចំនួន 

នៅមានភាពស្រពេចស្រពិលអំពី

ទទួលបានតាមរយៈវិធានដូចខា
 ងលើ ត្រូវបានយកទៅប
 ្រើដើម្បី

តួនាទី

ផ្សេងៗគ្នា

ព័នទាំ
្ធ ងនោះ មានទំនាក់ទំនងការងារគ្នាពម
ី ួយទៅមួយ ទាំងនៅ
 

វាយតម្លពី
ៃ អំណាច ផលប្រយោជន៍ និងឥទ្ធិពលនៃក្រុមមនុស្ស

និងទំហន
ំ ៃការទទួលខុសត្រូវរ បស់ក្រសួង

កម្មាធិការនានា

ដែលបំពេញការងារពាក់ព័នន
្ធ ឹងវ ិស័យធនធានទឹក

សម្រាប់កសិកម្ម។

និងគ
 ណៈ

ព្រមទាំងនីតវិ ិធចា
ី ំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នពា
 ក់

ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងថ
 ្នាក់មូលដ្ឋាន ។ ការស្រាវជ្រាវ

ការស្រាវជ្រាវដល់ម
 ូលដ្ឋាន  បានធ្វើឡើងលើ  ១០ប្រព័ន្ធ

បង្ហាញថា  ដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយ  គធកក

ធារាសាស្រ្ត ក្នុងបីខ
 េត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា៖

បានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ 

អាចអនុវត្ត

ត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់

និងមិនត្រួតស៊ីគន
្នា ូវ ការទទួលខុសត្រូវ (ក្នុងវិស័យធនធានទឹក) 

• ប្រព័ន្ធធារាសាស្រប
្ត ួនក្នុងខ
 េតក
្ត ំពង់ឆ្នាំងគឺមាន  ត្រពាំងត
 ្រ របស់ស្ថាប័នពា
 ក់ព័នន
្ធ ីមួយៗ
បែក តាំងក
 ្រសាំង ស្វាយចេក និងប៉ក់ប៉ែន

ដូចជា ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល

ពិសេសក្រសួង/មន្ទីរធនធានទឹក និងឧ
 តុនិយម អ្នកផ
 ្តល់ជំនួយ
រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន សកបទ និងកសិករ ជាដើម ។
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តម្រូវការជំនួយប
 ច្ចេកទេសបន្ថែម
អ្នកពាក់ព
 ័ន្ធ 

រដ្ឋអ
 ំណាចមូលដ្ឋាន ស្ថាប័នពាក់ព័នរ្ធ បស់រដ្ឋាភិបាល

ចង់ឲ
 ្យមានការជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស

អង្គការអន្តរជាតិដ
 ទៃទៀត ។

បន្ថែម  និងការបកស្រាយពន្យល់ឲ
 ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីតួនាទី
និងលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងទឹកច
 ម្រុះ

ព្រមទាំងទំនាក់ទ
 ំនង

តម្រូវកា
 រពង្រឹងទ
 ំនាក់ទ
 ំនងនិងកិច្ចសហការរវាង

នឹងគោ
 លនយោបាយដទៃទៀត ដូចជា គោលនយោបាយកំណែ
ទម្រងវ់ ិមជ្ឈការ

និងវ ិសហមជ្ឈការ

អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

និងគោ
 លនយោបាយ

ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

និងហ
 េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទនៅកម្ពុជា
 

គធកក   ជាដើម ។ ការស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ភូមិបានបង្ហាញនូវ

បានកសាងឡើងដោយប្រើថវិការបស់រា
 ជរដ្ឋាភិបាល

ហើយនិងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់អាណត្តិនោះ ។ សកបទ

ប្រជាពលរដ្ឋដ
 ែលជាអ្នកទ
 ទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោង

គំលាតរវាងអាណត្តិតាមច្បាប់ដែល 

សកបទ

បានទទួល

នៅតាមតំបន់ម
 ួយចំនួនព
 ុំមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ 

និងព
 ័ត៌មាន

រយៈការបរិច្ចាគដ
 ីធ្លី

ឆ្លើយតបសមស្រប 

ទទួលខុសត
 ្រូវតាមផ្លូវច
 ្បាប់  និងតា
 មបែបបទរដ្ឋបាល ក្នុងការ

សម្រាប់

សាស្រ្តទេ គឺពួកគាត់នៅ
 តែបន្តស
 ្នើសុំជំនួយឧបត្ថមព
្ភ ីរដ្ឋអ
 ំណាច

និងកិចស
្ច ហការគ្នាល្អរវាងស្ថាប័ន

សកបទ

ធ្វើការពិភាក្សារ ួមគ្នាអំពបញ្ហា
ី
ធារាសាស្រ្ត

រយៈខ្សែបណ្តោយ  ឬខ្សទទឹ
ែ ង សម្រាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយ

ក្នុងព
 េល

ស្ថាប័នរ ដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណ្តាល (ក្រសួង) ថ្នាក់ខេត្ត អាជ្ញាធរ

សម្ភាសន៍នៅតាម  បណ្តាប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តដែលបានចុះស
 ិក្សា

មូលដ្ឋាន

កសិករបានឆ្លើយប្រាប់ថា  នៅដំណាក់កា
 លដំបូងន
 ការ
ៃ បង្កើត

និងថ្នាកភ
់ ូមិ  ។

អភិបាលកិចតា
្ច មខ្សែបណ្តោយ

ក្រុមកសិករប្រើប្រាស់ទឹក (កកបទ) តួនាទីរបស់សមាជិកក្រុម

រំលែកព័ត៌មាន

នីមួយៗមានកំណត់ច្
 បាស់លាស់ណាស់ ។ ប៉ុនបន្ទា
្តែ ប់មកទៀត 
កង្វះជ
 ំនាញ

កំពុងប
 ្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះយន្តការ

នៅឡើយ ។  ដូច្នេះគួររ
 ៀបចំឲ្យមា
 នយន្តការអភិបាលកិចតាម
្ច

មូលដ្ឋាន និងម
 ន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដើម្បីដោះស្រាយ

ដោយសារបញ្ហាចោ
 ទក្នុងជ
 ីវភា
 ពរស់នៅ
  

ប្រព័ន្ធអភិបាល

នៅកម្រិតអាងទន្លេ/ស្ទឹង ពុំមានវេទិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ឬគម្រោងធារា

។

តាម

រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកពាក់ព
 ័នជា
្ធ តិ/អន្តរជាតិនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា ។

ក៏កសិករភាគច្រើនមិនបា
 ន

បញ្ហានានាដែលកើតចេញពកា
ី រប្រើប្រាស់ទឹក

និងក
 ម្លាំងពលកម្ម  ។

កិចធ
្ច នធានទឹកបច្ច
 ុប្បន្ន

ប្រព័នធា
្ធ រាសាស្រ្តនោះទេ  ។ ទោះបីជា សកបទ មានការ

បង្ហាញស្មារតីជា
 ម្ចាស់លើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

រួមនឹង

ស្ថាប័នផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិ   និងដោ
 យមានការចូលរួមរបស់

ចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិតល
្ត ើការបែងច
 ែកទ
 ឹកនៅកម្រិត

គ្រប់គ្រងប្រ
 ព័ន្ធធារាសាស្រ្តក្តី

និង

និងជ
 ំនាញ

អាជ្ញាធរឃុំ/សង្កាត់

និង

ជាពិសេស

ដើម្បីសម្របសម្រួលការចែក

រវាងមន្ទីរជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាល

ប្រធានភូមិ

អ្នកពាក់ព័ន្ធជាតិ/អន្តរជាតិ 

និងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗ ។

កង្វះកិច្ចសហការល្អរ វាងសមាជិក កកបទ និងកសិករ បណ្តាល

គួរព
 ង្រឹងយន្តការ

រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើត ក្រុមការងារបច្ចេកទេសកសិកម្ម និង

ឲ្យសមាជិក កកបទ មួយចំនួនបានបោះបង់ចោ
 លតួនាទីរបស់

ទឹក  (កបកទ) ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងប
 ្រសិទ្ធភាព

កំពុងស
 ្ថិតក្រោមកា
 រដឹកនាំរបស់ប្រធានភូមិ ។

រដ្ឋាភិបាល  ជាពិសេសរវាងក្រសួងធនធានទឹក និងឧ
 តុនិយម

ខ្លួន ហើយនេះជាមូលហេតុដែល កកបទ ភាគច្រើន សព្វថ្ងៃ

នៃកិច្ចសហការរវាងអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធនានា

និងក
 ្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងន
 េសាទ ដែលជាស្ថាប័ន

ការលើកកម្ពស់ភាពពេញច្បាប់របស់សកបទ
ដោយសារប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តភាគច្រើន 

ពុំមានប្រព័ន្ធ

ក្នុងកា
 រប្រមូលថ
 ្លៃសេវាកម្មប
 ្រើប្រាស់ទឹកចា
 ំបាច់ 

សម្រាប់យក

ដឹកនាំការអនុវត្តក
 ម្មវិធអ
ី ភិវឌ្ឍន៍

ក្រោមផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

កសិកម្ម និងទឹក (SAW 2007)។ កន្លងមក កបកទ បាន

ប្រឡាយស្រោចស
 ្រពគ្របគ
់ ្រាន់  ដូច្នេះ សកបទ ជួបកា
 រលំបាក

សហការ

និងជួយសម្រួលការងារបច្ចេកទេសយ៉ាងសកម្ម

ជាមួយបណ្តាស្ថាប័នពា
 ក់ព័ន្ធ

មកដំណើរការ  និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត  ។  កង្វះស្មារតីជា

សហគមន៍ 

អ្នកផ្តលជ
់ ំនួយ

និងអង្គ
 កា
 រមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។ កបកទ គឺជាវេទិកាដ៏មាន

ម្ចាស់របស់ស
 ហគមន៍មូលដ្ឋានលើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត កើត

សក្តានុពលសម្រាប់នាំយកជំនួយបច្ចេកទេស 

ឡើងមួយផ្នែកដោយសារកង្វះភា
 ពពេញច្បាប់ន
 ៃ សកបទ ដែល
បង្កឡ
 ើងដោ
 យការលំបាក 

ជាមួយនឹងស្ថាប័ន

បណ្តាសហគមន៍ម
 ូលដ្ឋាន ជាពិសេស សកបទ ។

និងភា
 ពយឺតយ៉ាវក្នុងដ
 ំណើរកា
 រ

ទៅជួយដល់

ចុះប
 ញ្ជីទទួលស្គាល់  សកបទ  ជាផ្លូវការ ។ ម៉្យាងទៀត ទោះបី

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ក្នុងកិចស
្ច ហការ

និងស
 ម្របស
 ម្រួលរាល់បញ្ហាពា
 ក់ព័ននឹ
្ធ ងទ
 ឹក

គ្រប់គ្រាន់ សហគមន៍ពិបាកនឹងចូលរួមឲ
 ្យបានសកម្មណាស់ ។ 

បញ្ហា  បានបង្កការ
 លំបាកដល់  សកបទ ក្នុងកា
 រដោះស្រាយ 

ពេលដល់កសិករទេ ប្រព័ន្ធនោះពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតផ្នែក

សកបទ បានក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យមានអាណត្តិច្បាស់លាស់
ក៏ដោយ

នៅក្នុងត
 ំបន់ដ
 ែលប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត  មិនទាន់បានសាងសង់

ក៏ការខ្វះខាតអំណាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយ

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត 

និងគ
 ្រប់គ្រងទំនាស់ ។ ដោយមូលហេតុនេះ ក្នុងកា
 រអនុវត្តជាក់
ស្តែងនូវត
 ួនាទីស
 ្នូលរបស់ខ្លួន

សកបទ

បច្ចេកទេស

ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើ

មិនអា
 ចផ្តល់អត្ថប
 ្រយោជន៍ទា
 ន់

ធ្វើឲ្យកសិករជួបការលំបាកក្នុងការរកចំណូល

ថវិកា  និងមិនចង់ចូលរួមសហការក្នុងការថែទាំវា ។ នៅថ្នាក់
4

មូលដ្ឋាន ការចូលរួមរបស់កសិករ និង សកបទ ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រង

• ផ្តល់ជាវេទិកា

ប្រសិទ្ធភាព និងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិតបា
្ត ននៃប្រព័ននោ
្ធ ះ ។

• ជួយដោះស្រាយទំនាស់ និងប
 ង្កល
 ក្ខណៈឲ្យ  សកបទ និង

ប្រព័នធារាសាស្រ
្ធ
្ត គឺអាស្រ័យទៅលើដំណើរការប្រកបដោយ

ដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់កិច្ចដំណើរការ

និងថែទាំប្រព័ន្ធ ។

កសិកររួមសហការគ្នាធ្វើផែនការដាំដុះ  និងប
 ្រមូលផលតាម

លទ្ធផលរកឃើញជា
 ទុនសំខាន់ សម្រាប់ការរៀបចំ

រយៈចំណេះដ
 ឹងផ
 ្នែកជលសាស្រ្ត កសិកម្ម និងស
 ង្គម ។

គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

៧

ការសិក្សានេះ

បានស្នើដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យលើកឡើងនូវ

បញ្ហាគួរពិនិត្យពិចារណា

គោលការណ៍នៃដំណោះស្រាយ ផ្អែកតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង 
សម្រាប់យកទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា

ជួបប្រ
 ទះក្នុងការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត

។ 

• តើស្ថាប័នណាគួរដឹកនា
 ំ

ដែលត្រូវ

នេះ? តើអនុគ
 ណៈកម្មាធិការនេះ គួរស្ថិតក្រោមការគ្រប់

គោល

គ្រងរបស់ស្ថាប័នថ
 ្នាក់ខេត្ត ឬថ្នាកអា
់ ងទន្លេ?

ការណ៍ទាំងនោះ  ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាសម្រិតសម្រាំង
បន្ថែម

• តើអនុគ
 ណៈកម្មាធិការនេះ

នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាកស
់ ហគមន៍

បន្ទាប់មកដាក់ឆ
 ្លង 

ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្តជាបន្តប
 ន្ទាប់ទៀត

ដោយមានការចូលរួមព
 ីសំណាក់

សកបទ

ប្រឹក្សា?

និងអ្នកតំណាង

ទន្លេ និងក
 ម្រិតសមត្ថភាពរបស់អ្នកពា
 ក់ព័ននៅ
្ធ ទីនោះ ។

១. គួរបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធារាសាស្រ្ត និង

• គួរមា
 នការពិគ្រោះយោ
 បល់បន្ថែម  ជាមួយនឹងអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

អាងទន្លេ (អគធអ) នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បី៖

សំខាន់ៗជាមុនសិន មុននឹងបង្កើតអនុគ
 ណៈកម្មាធិការនេះ

៨

• សហការជាមួយ សកបទ មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនានាជុំវិញខេត្ត និង

ឡើង ។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជួយផ្តល់ចំណេះដឹង ជំនាញ  និង

យោបល់សព្វបែបយ៉ាង ដល់ម
 ន្ទីរពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្ត  អង្គការ
អន្តរជាតិនៅ
 ក្នុងការងារជលសាស្រ្ត
ចម្រុះ ។

• បណ្តុះការយល់ដឹងទ
 ូទៅ 

២.

និងអ្នកជំនាញការ

និងការគ្រប់គ្រងទឹក

អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅ

ប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ កសិករ និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ សកបទ 
អំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ច ក្នុងការគ្រប់គ្រងធ
 នធានធម្មជាតិៈ វគ្គ

ក្នុងចំណោមអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធអំពី

បណ្តុះបណ្តាលគួរផ្តោតលើប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖

• ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក ព្រៃឈើ ជលផល ដី និង

វិសហមជ្ឈការ  ក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មនៃ


បរិស្ថាន

បណ្តាសហគមន៍នៅ
 ខ្សទឹ
ែ កខាងល ើ និងខ
 ស្ ទឹ
ែ កខា
 ងកម
្រោ ។

• គោលនយោបាយស្តីពី

ធារាសាស្រ្តខ្នាតត
 ូច និងម
 ធ្យម ។

• ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល៩ (Organic Law)
• គោលការណ៍ណែនាំ និងបទដ្ឋាននានានៃច្បាប់រដ្ឋបាល ។



• លើកក
 ម្ពស់ដំណើរកា
 រ  "ពីក្រោមទៅ
 លើ" សម្រាប់ប្រព័ន្ធ
៧ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមអានឯកសារពិភាក្សាដែល

វិសហមជ្ឈការ និង គធកក

វិទ្យាស្ថានប
 ណ្តុះ

បណ្តាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI) ជិតចេញផ្សាយ

និង

ប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ លើមុខជំនាញផ្នែក៖

ក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅ
 កម្ពុជា" ដោយអ្នកនិពន្ធ ណាំង ភិរុណ ខៀវ

• ដឹកនាំ សម្របសម្រួល និងទំនាក់ទំនង
• បែងចែកថវិកា និងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
• គ្របគ
់ ្រងធនធានធម្មជាតិ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត កសិកម្ម និង

ដារ៉ាវី  Philip HIRSCH និង Isabelle WHITEHEAD ។
ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការឆ្លើយតបរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ  អគធអ  អាចដំណើរ
ការជា "មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម" សម្រាប់គាំទ្រដល់ សកបទ  និងអ្នកពា
 ក់
ព័នឯ
្ធ ទៀត

កំណែទម្រងវ់ ិមជ្ឈការ

៣. ពង្រឹងសមត្ថភាពគណៈកម្មាធិការ សកបទ  និង ក្រុម

ក្រោមប្រធានបទ "ការវិភាគអ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ  ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិចល
្ច ្អ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងបរិបទ

ដំណាំដាំដុះ

សង្គម  និងបរិស្ថានមួយដ៏ទូលាយ ហើយក៏អាចដំណើរការប្រហែលគ្នានឹង

• គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍគម្រោង ។

អង្គការគ្រប់គ្រងអាងទន្លេ  (RBO) ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ និងបង្កើនកិច្ច
សហការ ។ ការបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការនេះ ក៏ដើម្បីរៀនសូត្រពីបទ

៤. លើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពរបស់ សកបទ  និងក្រុម

ពិសោធន៍ និងការគាំទ្រកន្លងមក ដោយមិនបង្កឲ្យមានភាពត្រួតស៊ីគ្នាដល់

ប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់ ដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី៖

ការរៀបចំ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានស្រាប់ ។
៩

ផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលដល់

មូលដ្ឋាន ពិសេសមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រុម

គោលនយោបាយ  គធទច និងកំណែទម្រងវ់ ិមជ្ឈការ និង

៨

ឬក៏មា
 នតួនាទីត្រឹមតែផ្តល់ការ

មួយទៅតំបន់ម
 ួយ អាស្រ័យដោយលក្ខណៈធម្មជាតិន
 ៃអាង

គោលការណ៍ទាំងនោះ មានជាអាទិ៍៖

អ្នកផ្តល់ជំនួយ 

គួរមា
 នអាណត្តិពេញលេញ

• អនុគ
 ណៈកម្មាធិការនេះ  អាចមានទម្រង់ខុសៗគ្នាពត
ី ំបន់

មកពីមន្ទរី ធនធានទឹក និងឧតុនិយមនៃខេត្តទាំងបីខាងលើ ។

មិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ឬគ្រប់គ្រងអនុគ
 ណៈកម្មាធិការ

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី េខត្ត ក្រុង ស្រុក និងខ័ណ្ឌ ។
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វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង ស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា



អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក

 ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ្ កម្ពុជា 

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២ ៨៦៧ ២៧៨



(៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤

អីុមែល៖ cdri@cdri.org.kh

គេហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

• ពង្រីកការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត
កសិករ 

ដល់

ឯកសារយោង

ដោយរិះរកបច្ចេកទេសធារាសាស្ត្រសមស្របថ្មីៗ

ដើម្បីបែងចែក

និងគ្រប់គ្រងទឹក

CDRI (2011), Improving the Governance of Water Resources in

និងបច្ចេកទេសកសិកម្ម

Cambodia: A Stakeholder Analysis, by Nang Phirun, Khiev

ប្រពលវប្បកម្មដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ។

Daravy, Philip Hirsch & Isabelle Whitehead, CDRI Working

• ផ្តល់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព និងព័ត៌មានកសិកម្មទា
 ន់ពេល
វេលា

Paper (forthcoming) (Phnom Penh, Cambodia: CDRI)

និងជម្រុញកសិករឲ្យចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍

Global Water Partnership (2011), What is IWRM? http://www.

សាធារណៈ ។

gwp.org/en/The-Challenge/What-is-IWRM/ (accessed 28
December 2010)

៥.

ពង្រីកកិច្ចសហការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់ជុំវិញបឹង

ទន្លេសាបឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ

MOWRAM (1999), Implementation Policy of Sustainable Irrigation
Systems, Circular No. 1, dated 11 January 1999 (Phnom Penh,

• ចែករំលែកការយល់ដឹងអំពី

គោលការណ៍កំណែទម្រង់

Cambodia: RGC)

វិមជ្ឈការ និងវ ិសហមជ្ឈការ និង  គធកក ដល់អ្នកពា
 ក់ព័ន្ធ

Pech S. (2010), “Cambodian and Mekong Water Resources

ទាំងអស់

Governance”, in J. Sato (ed.) Transboundary Resources and

• ចែករំលែកថវិកាសមស្រប សម្រាប់ដំណើរការបែងចែក និង
គ្រប់គ្រងទឹក

Environment in Mainland Southeast Asia, Institute for Advanced

និងសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋបាលដើម្បីគាំទ្រដល់

Studies on Asia, the University of Tokyo

ការងាររបស់ សកបទ

Royal Government of Cambodia, (2008), Law No. NS/

• ក្នុងករណីដែល  អគធអ  មិនទាន់បានបង្កើតឡើង គួររៀបចំ
ឲ្យមានយន្តការចាំបាច់ 
សហគមន៍មូលដ្ឋាន

RKM/0508/017 dated May 2008 on “Administrative

ដើម្បីបង្កើនក
 ិចស
្ច ហការល្អរវាង

អង្គការសង្គមស៊ីវិល

និងមន្ទ
 រី ពាក់ព័នជ
្ធ ុំវិញខេត្ត

Management of the Capital, Provinces, Municipalities,

វិស័យឯកជន

Districts and Khans”, (Phnom Penh: RGC) http://www.ncdd.

ដើម្បីកំណត់អាទិភាពនៃបញ្ហា

gov.kh/legal-framework/law (accessed on June 7, 2011)

ធារាសាស្ត្រ និងបញ្ហាបន្ទាន់ផ្សេងៗ ។

TWGWA (2007), Strategy on Agriculture and Water 2007 (Phnom
Penh, Cambodia: RGC)

ប្រធានបទសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម

World Bank (2004), Volume 1, Decentralised Systems:

ករណីសិក្សា និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ខេត្ត ដែលបានធ្វើឡើង

នៅខេត្តទាំងបី

ប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់

បានបង្ហាញថា 

ការបញ្ចូលសមាជិកក្រុម

ទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ

សមាជិកគ
 ណៈកម្មាធិការ

Case Studies of International Initiatives (Washington,DC:

សកបទ)

សកបទ

World Bank) http://www.g-fras.org/fileadmin/UserFiles/

(ជា

Documents/Case-studies/Decentralized-Systems.pdf

អាចជួយលើកកម្ពស់

(accessed 29 December 2010)

ប្រតិបត្តិការរបស់ សកបទ ឲ្យមានដំណើរការល្អ ។ ដូច្នេះ
ការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ គួរផ
 ្តោតលើប្រធានបទ៖
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់

"តើគួរបញ្ចូល

ទៅក្នុងរចនាសម្ព័នគ
្ធ ្រប់គ្រង

នៃគណៈកម្មាធិការ សកបទ ដើម្បីជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
និងសមត្ថកិច្ចដែរឬទេ?"
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