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ការផ្តល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយ៖ ឥទ្ធិពល នៃកម្មវិធី  ស្ដីពី ការបៃបៃួល 
អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា៖ ភាពងាយ រងគៃះ ភាពកៃីកៃ និងយៃនឌ័រ

ការរចនាផ្លូវដែលធន់នឹងការបែបែួលអាសធាតុជាងមុន បង្កើនផលបែយោជន៍ដល់សែដ្ឋកិច្ចសង្គម ជាអតិបរមា តាមរយៈ ការ  រចនា គមែង 
រួមបញ្ចូលចំណែះដឹងមូលដ្ឋាន ក្នុងតំបន់ គិតគូរពីតមែូវការរយៈពែលវែង ទាំងឡាយ និងការគិតគូរពីកែុមដែលងាយរងគែះ

រូបភាព១៖ ផែនទីកោះនៅតាមដងទន្លែមែគង្គដែលស្ថិតក្នុង 
គមែង SPCR ក្នុងខែត្តកំពង់ចាម និងតែបូងឃ្មុំ

ភូមិជុំវិញ និងតំបន់សិកៃសា ក្នុងខៃត្តតៃបូងឃ្មុំ និងខៃត្តកំពង់ចាម
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ដើមែបីដោះសែយបញ្ហា ចំពោះ កែមុ ងាយ រងគែះ ដោយសារ    
ទឹកជំនន់ នៅលើកោះ តាម ទន្លែមែគង្គទំាង៥  (កោះមិត្ត កោះ សូទិន 
កោះថ្ម ី កោះសំរោង និងកោះពីរ) ក្នងុ  ខែត្ត  កំពង់ចាម និង ខែត្ត 
តែបូងឃ្មុ ំ កែសួងអភិវឌែឍន៍ ជនបទ   បាន  អនុវត្ត កម្មវិធីនានា រួមមាន 
ការសាងសង់ផ្លវូបែតុង ការដំឡើង   មា៉ាសីុន  បូម ទឹកដោយ បែើ សូឡា 
ការសា្តារសែះ ឡើងវិញ   ការផ្តល់បន្ទប់ទឹក អនាម័យ និង កម្មវិធីបង្កើន  
បែភព  ចំណូល  របស់ បែជាពលរដ្ឋ នៅលើកោះ ទន្លែ មែគង្គ ទាំង៥។ 
រូបភាព១ និង  ២ បងា្ហាញពីទីតំាងគមែង  និង ផ្លវូ បែតុង ថ្ម។ី

កម្មវិធីការបែបែលួអាកាសធាតុ ដែលមានឈ្មោះថា "កម្មវិធី    
យុទ្ធសាស្តែ   សមែប់បនែសុំានឹងការបែបែលួ  អាកាសធាតុ (SPCR) 
 គមែងតភា្ជាប់រចនាសម្ពន័្ធ នៅតំបន់កោះតាមដងទន្លែ   មែគង្គ   
រយៈពែល ៥ឆ្នា ំ (2016-2020)" ស្ថតិក្នងុ ខែត្តកំពង់ចាម  និង  
ខែត្តតែបូងឃ្មុ ំ គឺពិតជាបានផ្តល់ ផលបែយោជន៍   ដល់បែជាពលរដ្ឋ  
អ្នកទទួលផលនានា។  កម្មវិធីនែះ បាន ជួយ   ដូចជា បង្កើនចំណូល  
របស់ បែជាពលរដ្ឋ  បង្កើត  ឱកាស  រកចំណូលបន្ថែម ទៀត  ការពងែងឹ 
ការបែើបែស់សែវា សាធារណៈ រួមទំាង  សែវា សុខភាព  និងសែវា 
អប់រំ។ អនុសាសន៍ គោល  នយោបាយ សង្ខែបនែះ  ផ្អែកលើ ការ 
សិកែសា  សែវជែវ   ទៅលើ ផលបែយោជន៍ដែលទទួល បាន  ពីកម្មវិធី  

អ្នកនិពន្ធ៖ លន់-ពែជែតារា  នង-មុនិន្ទ ឌួង-សុីវមុយ និង គាំង-សារែន នែ 
មជែឈមណ្ឌល ធនធានធម្មជាតិ និងបរិសា្ថាន នែវិទែយាសា្ថាន CDRI, Julien Chevillard 
កម្មវិធី សម្ព័ន្ធភាព ការបែបែួលអាកាសធាតុកម្ពុជា មា៉ា-សុវណ្ណា ទាង-ឆយហៀង និង  
ឈា-វ៉ែងហ៊ុយ នែ កែសួងអភិវឌែឍន៍ជនបទ។ សូមយោង អត្ថបទ នែះ ថា៖ Lonn 
Pichdara, Nong Monin, Duong Sivmuy, Keang Saren, Centre for 
Natural Resources and Environment, CDRI, Julien Chevillard, 
Cambodia Climate Change Alliance, Ma Sovanna, Teang 
Chhayheang, Chhea Venghuy, Ministry of Rural Development. 
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រយៈពែល បីឆ្នា ំនិងស្វែងរក វិធី នានា ដើមែបីឱែយកម្មវិធី  ទំាងនោះ    កាន់ តែ  
បែសើរឡើង នាពែលអនាគត។

សារសំខាន់ៗ
 ផ្លវូបែតុងពិតជាបានផ្តល់បែយោជន៍ ដល់ បែជាពលរដ្ឋ គោលដៅ

និងអ្នកទទួលផលនានា និងផលបែយោជន៍   ជាក់លាក់  ដល់ 
កែមុ ងាយរងគែះក្នងុមូលដ្ឋាន។ អ្នក ទទួល  ផល បានលើក 
ឡើង ពីការកើនឡើងចំណូល គែសួារ ភាពងាយ សែលួ ក្នងុ 
ការ ធ្វើដំណើរ សមែប់ បែជាជន   ទូទៅ ជាពិសែស សមែប់ 
កុមារ ដោយសារផ្លវូ មាន  ភាព ធន  ទៅ នឹងទឹកជំនន់ ធ្វើដំណើរ 
បាន លឿន និង សុវត្ថភិាព ជាង មុន សមែប់សែ្តធី្វើ ដំណើរ ទៅ 
មន្ទរីពែទែយ។

 កែពីផលបែយោជន៍ទទួលបានជាចែើន ក៏នៅតែមាន ចំណុច 
ខ្វះ ចនោ្លោះមួយចំនួនតែវូកែលំអ ដូចជា ទំហំ ផ្លវូ មិនទាន់ សមសែប 

កម្មវិធីយុទ្ធសាស្តែ សមែប់ ភាពធន់នឹង ការបែបែួលអាកាសធាតុ (SPCR) 
គមែងសា្តារ ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ  តភា្ជាប់តំបន់កោះតាមដងទន្លែមែគង្គ រយៈពែល ៥ឆ្នាំ (២០១៦-២០២០) 

ក្នុងខែត្តកំពង់ចាម និងខែត្តតែបូងឃ្មុំ

េលខ  ០៦  ធ្នូ ២០២១

សង្ខេបសមេប់

គោលនយោបាយ
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រូបភាព២៖ ផ្លូវបែតុងក្នុងភូមិមឿននុង ឃុំកោះពីរ ខែត្តកំពង់ចាម 
តាមដងទន្លែមែគង្គ

រូបភាព៣៖ កមែិតដែលកម្មវិធីបែបែួលអាកាសធាតុបានធ្វើឱែយមានការកើនឡើង ឬក៏ថយចុះចំណូលគែួសារទទួលផល 
និងគែួសារមិនទទួលផល(ចំនួនសំណក N=205)
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ខ្វះខាតសា្លោកសញ្ញាចរាចរណ៍ និង មាន ចំនួនឡាន ដឹក  ទំនិញធំៗ 
ចែើនលើសទម្ងន់ធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លវូនែះជារៀងរាល់ថ្ងែ។

 អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ និងអ្នកអនុវត្ត កម្មវិធីការបែបែលួ   
អាកាសធាតុ គួររៀបចំ គោលនយោបាយរចនាគមែង  និង 
  អនុវត្ត កម្មវិធី សែដៀងគា្នានែះ បុ៉ន្តែ តែវូ មាន វិធានការ ដោះសែយ   
បញ្ហា ចំនួន ៣ចំណុច ខាងលើ ពោលគឺ  ១) ការ ពងែកី   ផ្លវូ ដើមែបី 
សមែលួ បញ្ហា ចរាចរណ៍ ដែលកើន ឡើង  យ៉ាង លឿនជាងការ  
រំពឹងទុក  (គួរតែ មាន ទទឹង ផ្លវូពី  ៥  ទៅ ៦   ម៉ែតែ) ២) ការ ដំឡើង 
សា្លោក សញ្ញា ចរាចរណ៍  ដើមែបី ឱែយ កាន់ តែ មាន សុវត្ថភិាព ៣) 
ការពងែងឹលើការ តែតួ ពិនិតែយ ឡាន ដែល ដឹក លើស ទម្ងន់ ដើមែបី  
កាត់  បន្ថយ ការ ខូចខាតផ្លវូ

 កែមុការងារសមែប់តាមដន តែតួពិនិតែយ និង ជួសជុល ផ្លវូ    
ចំាបាច់ តែវូតែបង្កើតឡើង ដើមែបីធានា ឱែយបាន នូវ ការ បែើ បែស់  ផ្លវូ 
យូរអង្វែង

 កែមុងាយរងគែះផែសែងគា្នា តែវូការការគំាទែខុសៗគា្នា  ដើមែបី  ឱែយ 
ពួក គាត់ទទួលបានផលបែយោជន៍ ជាអតិបរិមា ពី គមែង។ 
កម្មវិធីការបែបែលួអាកាសធាតុនា ពែល ខាង មុខ គួរតែពងែងឹ  
ទៅលើ ការចូលរួមពី កែមុងាយ រង គែះ  នានា មុន ពែល ចាប់ផ្តើម    
គមែង អំឡុង ពែល  អនុវត្ត គមែង និង បនា្ទាប់ ពី បញ្ចប់ 

គមែង។ ជាពិសែស  គែសួារកែកីែ និងគា្មោនដីធ្ល ី តែវូ មាន  
ការ    គំាពារ ជាក់លាក់ និងតែវូធានាថា ពួកគែ ពិតជា បាន 
ផល  បែយោជន៍  ពែញ លែញ ពីកម្មវិធីបនែសុំានឹងការ បែបែលួ 
អាកាសធាតុ  ទំាងឡាយ។

ផលវិជ្ជមានរបស់គមៃង
តាមការសិកែសា ក្នងុទីតំាងសិកែសាគោលដៅលើកោះ នានា តាម 

ដង ទន្លែ មែគង្គ បាន បងា្ហាញថា អ្នកទទួល ផល ពី គមែង ទំាងអស់ 
រួមទំាងជន ងាយរងគែះ ទំាងឡាយ រួមមាន  កែមុ គែសួារស្តែជីាម ែ 
គែសួារ សែ្ត ី មនុសែសចាស់  ក្មែង និង ជន ពិការ សុទ្ធតែ  ទទួល បាន 
ផលបែយោជន៍ ពី កម្មវិធី សា្តារ ផ្លវូ ដីទៅ ជា ផ្លវូ បែតុង  បាន ជួយ បង្កើន 
បែក់ចំណូល  ការកើន ឡើង ចំនួន ភ្ញៀវ ទែសចរណ៍ មកលែង កោះ 
ការកើន ឡើង ការលក់ ដូរ ផលិតផល កសិកម្ម និងធ្វើឱែយ កាន់តែ ងាយ 
សែលួធ្វើដំណើរ ទៅកាន់  ទីតំាង សំខាន់ មួយចំនួន ដូចជា៖ សាលា 
រៀន ផែសារ មន្ទពីែទែយ វត្តអារាម វាលសែ និងចំការ។  

ការសិកែសាបានរកឃើញថា កែមុគែសួារក្នងុភូមិមានផ្លវូ បែតុង     
(កែមុគែសួារទទួលផលពីគមែង) យល់ឃើញចែបាស់ថា ជីវភាព   
និងបែក់ចំណូលគែសួារបានកើនឡើង  (រូបភាព៣)។ បែមាណ  
ជា ៦០% នែមែគែសួារជាស្តែគីែសួារ កែកីែ និង គែសួារទូទៅ (បុរស  
ជា ម ែគែសួារ)  បាន យល់ ឃើញ ថា ចំណូលរបស់គែសួារ បាន  
កើនឡើង បនា្ទាប់ពីមាន   ការ អនុវត្ត កម្មវិធីការបែបែលួអាកាសធាតុ  
ទំាងនែះ។ កម្មវិធី ទំាងនែះ ថែមទំាងបានធ្វើឱែយកែមុគែសួារ ក្នងុភូមិ   
មិន មាន  ផ្លវូ បែតុង (គែសួារមិនមែនជាអ្នក ទទួលផល  ព  ីគមែង) 
បាន ទទួល ផលដោយបែយោលពីផ្លវូបែតុង និង ធ្វើឱែយ ចំណូល គែសួារ  
កើនឡើងដែរ។ 

រយៈពែលមុនក្នងុឆ្នា២ំ០១៩ ចំណូលបែចំាឆ្នារំបស់កែមុគែសួារ   
ដែល មាន ផ្លវូបែតុងសរុបជាមធែយម មានចំនួន ១.៦១៣ដុលា្លោរ 
និង  កែុមគែួសារដែលមិនមានផ្លូវ បែតុង   សរុប ជាមធែយម ចំនួន 
១.៦១៨    ដុលា្លោរ បើបែៀបធៀបនឹង រយៈពែលកែយពី  គមែង 
បានអនុវត្តក្នងុឆ្នា២ំ០២០ គឺមានចំនួន ៥.៣០៣ដុលា្លោរ ចំពោះ 
គែសួារ ដែលមានផ្លវូបែតុង និងចំនួន ៣.៦០២ដុលា្លោរ ចំពោះកែមុ 
គែសួារ ដែលមិនមាន ផ្លវូ បែតុង  និង  ចំនួន ២.៥៩៧ដុលា្លោរ ចំពោះ 
គែសួារដែលមានផ្លវូបែតុង  និង  ចំនួន  ២.២៦០ដុលា្លោរ ចំពោះ កែមុ 
គែសួារដែល មិនមាន ផ្លវូ បែតុង (តារាង១)។  ភាពខុសគា្នា នែ បែក់ 
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រូបភាព ៤៖ ការឆ្លើយសំណួរ តើគមែងបានជួយអ្នក និងសមាជិកគែួសារអ្នកឱែយទទួលបានការងារធ្វើ 
យ៉ាងដូចម្តែច ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០?
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ស្ត្ីម្គ្ួសារ

គ្ួសារក្ីក្

គ្ួសារទូទៅ

ភ្ញៀវទ្សចរកើនឡើង លក់ផលកសិកម្មបានច្ើន ងាយស្ួលក្នុងការធ្វើដំណើរ ដទ្ទៀត

តារាង១៖ ចំណូលសរុបមធែយមបែចាំឆ្នាំរបស់គែួសារមានផ្លូវ បែតុង និងមិនមានផ្លូវបែតុង ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ២០២០  និង២០២១

ចំណូលសរុបមធែយមបែចាំឆ្នាំ (ដុលា្លោរ) 

 រយៈពែលមុន (២០១៩) រយៈពែលកែយ (២០២០) រយៈពែលកែយ (២០២១) ការបែបែលួ (ភាពខុសគា្នា)
គែួសារដែលមានផ្លូវបែតុង 1613.83 5303.13 2597.91  -

គែួសារដែលមិនមានផ្លូវបែតុង 1618.76 3602.66 2260.36  -

ភាពខុសគា្នា -4.92 1700.46 337.54 342.47

បែភព៖ អង្កែត ២០១៩, ២០២០ និង២០២០

ចំណូលពី ឆ្នា ំ២០១៩ និង ២០២១ គឺមាន ចំនួន ៣៤២ដុលា្លោរ។   
កែមុ គែសួារ ដែល មាន  ផ្លវូបែតុង មាន ឱកាស ក្នងុការមាន ការងារ 
ធ្វើ ខ្ពស់ជាង បើបែៀបធៀប  ទៅនឹងគែសួារដែល មិនមាន ផ្លវូ បែតុង 
បនា្ទាប់ ពីការ អនុវត្ត  គមែងរួចមក។ 

លទ្ធផលការសិកែសាលើគែសួារទំាងពីរបែភែទ បានបងា្ហាញពី  
ការ    កើនឡើងភាគរយខ្ពស់  ក្នងុ ការ ដែល ទទួល បានការងារធ្វើក្នងុ   
វិស័យ ទែសចរណ៍ (សែ្តដីែល ជា មែ គែសួារ  មានចំនួន ៦៤% និង 
គែសួារ ទូទៅមាន ចំនួន ៧១%) ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ (រូបភាព៤)។  
លើសពីនែះ គមែងក៏បាន ចូល រួម  ចំណែកក្នងុការ ពងែងឹ ការ ដឹក  
ជញ្ជនូ  ផលិតផល កសិកម្ម ជាមួយ គា្នានែះ ភាគរយ ចំនួន គែសួារ 
ដែល បាន កើនឡើង ក្នងុការ លក់   ផលិត ផល   កសិកម្ម មាន ចំនួន 
១១,៧៦%  ជាគែសួារ ដែល មាន ស្តែជីា  ម ែគែសួារ និង  ចំនួន 
៧,៦៩% ជាគែសួារកែកីែ និង   ចំនួន ៦,២៥% ជា  គែសួារ  ទូទៅ។ 
ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២១ លទ្ធផល  សែវជែវ បាន បងា្ហាញថា ការបែើបែស់ ផ្លវូ 
បែតុង  នឹងសមែលួដល់ការ  ដំណើរ  របស់ បែជាពលរដ្ឋ បាន ចូលរួម 
ចំណែកដ៏សំខាន់ពី ផល  បែយោជន៍ របស់គមែង។

ការរកឃើញតាមរយៈទិន្នន័យបែបគុណភាព (ការ សមា្ភាស 
ជន បង្គោល និងពិភាកែសាជាកែមុ) បងា្ហាញពី ផល  បែយោជន៍  ផែសែង 
ទៀត ដែលទទួលបានពីគមែង។ ការ សមា្ភាស ជន បង្គោល ជាបុរស 
ស្ថតិ ក្នងុឃំុកោះសូទិន បានឱែយដឹងថា ៖ 

"ផល បែយោជន៍ ដែល កែមុ ខុសៗគា ្នាទទួល បាននោះ រួមមាន 
ភាពងាយ សែលួ ជាងមុនក្នងុការ ធ្វើ ដំណើរ   សមែប់មនុសែស   ទូទៅ 
សមែប់ កុមារ ធ្វើដំណើរ ទៅ សាលារៀន និងសែ្ត ីមាន    ផ្ទែពោះ ធ្វើ 
ដំណើរ ទៅ សមែល កូនបាន ទាន់ពែល"។ 

ផល បែយោជន៍ទទួលបាន ពីផ្លវូ ដែលធន់នឹងអាកាស ធាតុនោះ 
គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខា្លោងំ មែនទែន  អំឡុង  ពែល រដូវ វសែសា 
ដោយសារ   តែអាច ជួយ សមែលួ រវាង អ្នកលក់  និង អ្នក ទិញ។ មិនតែមឹ  
តែ   បុ៉ណ្ណាះ ទីតំាងដី ស្ថតិ ក្នងុ តំបន់នោះ ក៏មាន តម្លែ ថ្លែ ផងដែរ៖

"បនា្ទាប់ពីសា្ថាបនាផ្លវូ បែតុង  រួចមក វាធ្វើ ឱែយ មាន ភាពងាយ សែលួ 
 ក្នងុការធ្វើដំណើរ និង មិន មាន  ភក់ ពែល  ភ្លៀង មែយា៉ាងវិញទៀត 
វាក៏បានផ្តល់ផលបែយោជន៍ ដល់ អ្នក  លក់ដូរទំនិញ ទោះបីជា  មាន 
ភ្លៀង ក៏ មាន អ្នក មក ទិញ ដែរ។ តម្លែ ដី  នៅក្នងុ ភូមិបាន កើនឡើង 
បនា្ទាប់ ពីមានការ សាង សង់    ផ្លវូ បែតុងរួច" នែះបើ យោងតាម ការ 
សមា្ភាសកែមុ សែ្ត។ី 

ទិន្នន័យ បែបគុណភាពនែះ ក៏បានបងា្ហាញថា រាល់កែមុ  ដែលងាយ  
រងគែះទំាងអស់ សុទ្ធតែ បាន ទទួល ផល បែយោជន៍  ពី គមែង   
សាងសង់ ហែដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធនែះ។ 

ការអនុវត្តន៍ល្ៗអ ទទួលបានពីគមៃង 
ការសា្ថាបនាផ្លវូបែតុង ក្នងុតំបន់ជនបទដទែផែសែងទៀតនែ 

បែទែស កម្ពជុា គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អ ដោយសារតែ វា បាន ផ្តល់    
បែយោជន៍ជាចែើន ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ដោយ ការ   
ចំណយចំពោះការសាងសង់ក្នងុ មួយម៉ែតែ ការ៉ែ បែមាណជា ១០០  
ទៅ ១២៥ដុលា្លោរ បើធៀប ទៅនឹងថ្នល់កែល  គែះ កែហម ដែល 
ងាយ  ខូចខាត បនា្ទាប់ពី មាន ភ្លៀងធា្លោក់ខា្លោងំ រួមជាមួយ នឹង ចរាចរណ៍ 
ឡានដឹក ទំនិញ  ធំៗ នោះ។ មែយា៉ាងវិញទៀត ជាមួយនឹងការវិនិយោគ 
ទៅលើការដំឡើងបែព័ន្ធ បូមទឹក   ដោយបែើ ថាមពល ពែះ អាទិតែយ 
ការសា្តារ  សែះ ឡើងវិញ (សមែប់  ជាបែភព ធារាសាសែ្ត  ក្នងុ រដូវ បែងំ) 
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រូបភាព៥៖ សូឡាបូមទឹក  និងសែះដែលបានសា្តារ 

       

តារាង២៖ ផលបែយោជន៍ដែលទទួលបានទៅតាមកែុមងាយរងគែះផែសែងៗ
កែុមងាយ រងគែះ ផលបែយោជន៍ដែលទទួលបានពីគមែងការបែបែួលអាកាសធាតុរបស់កែសួងអភិវឌែឍន៍ជនបទ 
កែុម គែួសារសែ្តី 
មែគែួសារ

ពួកគែអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូបានសែួលជាងមុន ដោយពុំពែួយបារម្មណ៍រឿងដួល  និងរអិល  ដូចពែលមុន។ ពួកគែអាច 
បើកលក់ដូរនៅតាមមុខផ្ទះបាន  ហើយមានមនុសែសជាចែើនបានមកទិញទំនិញ។ មិនតែឹមតែប៉ុណ្ណាះ ពួកគ អាច ធ្វើដំណើរ 
ទៅកាន់មន្ទីរពែទែយ បានលឿនជាងមុន ពិនិតែយសុខភាព ទទួលបានការពែយាបាលផែសែងៗ និង ការ សមែលកូន។

កែុម មនុសែសចាស់ ពួកគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅវត្ត  ទៅផែសារ និងសាលាឃុ ំនៅពែលចាំបាច់  សែួលជាងមុន។ 
កែុម កុមារ ពួកគែអាចដើរទៅសាលារៀនដោយមិនភ័យខា្លោចរអិលដួលដូចមុនទៀតទែ។ វាចំណយពែលខ្ល ីនិងមានសុវត្ថិភាព ជាងមុន ក្នុង 

ការទៅសាលារៀន។
កែុម ជនពិការ ពួកគាត់អាចធ្វើដំណើរ និងដឹកជញ្ជូនទំនិញបានយ៉ាងសែួល និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ដោយសារ តែ មិនមាន ការ រអិល ដូចមុន 

ទោះបីជាមានភ្លៀងធា្លោក់ក៏ដោយ។ វាក៏ងាយសែួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពែទែយ នៅពែល ដែល ពួកគាត់ឈឺ។ ជាមួយគា្នានោះ 
កម៏ានការកើនឡើងចំនួនអ្នកទិញទំនិញដែលមកពីខាងកែ ធ្វើដំណើរមកទិញ  ផលិតផល កសិកម្ម របស់ពួកគាត ់បានធ្វើឱែយ 
មានការកើនឡើងចំណូលផងដែរ។

កែុម គែួសារកែីកែ ពួកគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅធ្វើចំការ ក៏ដូចជាកន្លែងដទែទៀតបានយ៉ាងសែួល ដោយសារតែការធ្វើដំណើរមាន សុវត្ថិភាព និង  
មិនភ័យខា្លោចរអិលដូចពែលមុនទៀត។ ទោះយ៉ាងណ ដោយសារតែទែពែយធនមានកមែិត ពួកគាត់ មិនសូវ មាន ឱកាស ក្នុង ការ 
រក ទទួលទាន និងទទួលបានផលបែយោជន៍ពែញលែញពីការសា្ថាបនាផ្លូវសមែប់បង្កើន ចំណូល នោះទែ។

(រូបភាព៥) និងការ ផ្តល់ឱែយបង្គន់ (សមែប់  បង្កើន  អនាម័យ    ដល់  
កែមុគែសួារ នីមួយៗ) ពែមជាមួយ នឹង កញ្ចប់ ថវិកា  ជំនួយ តូច ក្នងុការ 
ចាប់ផ្តើម អាជីវកម្ម ខា្នាតតូច នៅក្នងុ សហគមន៍ (សមែប់ ការ បង្កើន 
សែដ្ឋកិច្ច ក្នងុតំបន់ និង ជួយ ដល់ ចំណូល  ក្នងុគែសួារ) ក៏ជាគំរូ 
សកម្មភាព ល្ៗអ   របស់ គមែង ដែរ។ 

អនុសាសន៍សមៃប់ការកៃលំអ  នាថ្ងៃអនាគត

១. គួរតែមានការចូលរួមពីគែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នងុដំណក់កាលរៀបចំ
គមែង
 ការយល់ដឹងពីគោលបំណងរបស់គមែង របស់ អ្នក ទទួលផល 

គឺនៅមានកមែតិ (លើកលែងតែអាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន   ភូមិ ឃំុ) 
ដែលជាហែតុធ្វើឱែយអ្នកទទួលផល ជាចែើន មិនមាន ព័ត៌មាន 
ចែបាស់ លាស់ពីការអភិវឌែឍ គមែង និង អ្នកអភិវឌែឍ។

 ◦ សកម្មភាព
- បង្កើនកម្មវិធីផែសព្វផែសាយ ឱែយមានការយល់ដឹង និង មានការ   

បែកឹែសាឱែយបានចែើនបន្ថែមទៀតដល ស់ហគមន៍។ ការបែជំុ   
ដែលរៀបចំដោយបែធានភូមិ គឺជា  យុទ្ធសាសែ្តមួយ ក្នងុ ការ  
បញ្ជាែបការយល់ដឹង ពែល  មាន ការ អភិវឌែឍ គមែង ថ្មីៗ  
ទៀតក្នងុតំបន់ គោលដៅ។  

 បញ្ហាយែនឌ័រ តែវូបានបញ្ចលូក្នងុការអនុវត្តគមែង។ បុ៉ន្តែ 
កែមុ ងាយរងគែះភាគតិចផែសែងទៀត ដូចជា៖ កែមុជនពិការ 
និងកែមុមនុសែសចាស់ មិនតែវូបានរាប់ បញ្ចលូ  ក្នងុដំណក់កាល
រៀបចំរចនាបង្កើតគមែង  សាង សង់ ហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធទែ។

 ◦ សកម្មភាព
- ការដក់បញ្ចលូលកែមុងាយរងគែះដទែទៀត  ទៅ ក្នងុ 

កម្មវិធី អំឡុងពែលរៀបចំរចនាគមែង ដើមែបី ធានាថាគែប់ 
កែមុទំាងអស់  សុទ្ធតែ ទទួលបាន ផល បែយោជន៍ ពី គមែង។ 
ការកសាង ហែដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ គួរតែ តែវូ បាន គិតគូរ ដល់ កែមុ 
ជនពិការ និង កែមុ មនុសែសចាស់   ដើមែបី ឱែយ ពួកគាត់ ទទួល បាន 
បែយោជន៍ ផងដែរ។ 

- គួរតែបែងចែកការពិភាកែសា ជាមួយកែមុដទែទៀត ដច់   
 ដោយ  ឡែក ពីគា្នា ដើមែបីធានាថា ពួកគែអាច បញ្ចែញ  សំឡែង 
បានគែប់គា្នា និងមានការដឹងបានគែប់ ជែងុជែយ។ 

 កន្លែងមួយចំនួននែផ្លវូបែតុងដែលស្ថតិក្នងុភូមិកោះដច់ ក្នងុឃំុ 
កោះមិត្ត នៅតែមានការលិច  ដែល អាច ជៀសវាង   បាន បែសិន បើ 
មានការពិភាកែសាសីុ ជមែ  ជាមួយអ្នកភូមិ និងមែភូមិ។ ផ្លវូភូមិ 
ចាស់ និង ទាប អាច   បញ្ចៀស មិន ឱែយ លិចដោយទឹកជំនន់ បើផ្អែក  
លើ ចំណែះដឹង របស់ អ្នក ដែល រស់នៅក្នងុតំបន់។ ផ្លវូសង់ ថ្ម ី ងាយ   
នឹងខូចខាត ដោយសារការហូរចែះដោយលំហូរ ទឹក ភ្លៀង។
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 ◦ សកម្មភាព 
- ពិគែះយោបល់ជាមួយអ្នកភូមិ និង មែភូមិ ឱែយ  បាន ទូលំ 

ទូលាយ ជាពិសែស ទាក់ទង នឹង លក្ខណៈភូមិសាសែ្ត 
ជីវសាសែ្ត កតា្តាវបែបធម៌ និង មនុសែស ដែល ទទួល ផល ដើមែបី 
ធានាថា ផ្លវូដែលបានសា្ថាបនា បានបំពែញ តមែវូការ  អ្ន ក 
ដែល រស់នៅ ក្នងុ តំបន់នោះ។  ទោះបី ជា កែសួង អភិវឌែឍន៍ 
ជនបទ បាន ពិគែះ   បែកឹែសា ជាមួយ  អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន ក៏ដោយ 
ក៏ការ ពិភាកែសា សីុជមែ ជាមួយអ្នកភូមិ នៅតែ មាន បែយោជន៍ 
និង សំខាន់  នៅគែប់តំបន់គមែង  អភិវឌែឍន៍ ទំាងអស់។  

- ដំដើមឈើបន្ថែម នៅតាមផ្លវូដែលសង់ថ្មនីានា ឱែយ បាន 
គែប់ភូមិ ដើមែបីជាម្លប់សមែប់អ្នកធ្វើដំណើរ និងទប់សា្កាត់ ការ 
ហូរចែះដោយសារលំហូរទឹកភ្លៀង។

 ការសិកែសាបានរកឃើញថា វាចំាបាច់តែវូតែមានកែមុក្នងុការ 
តាមដាន និងតែតួពិនិតែយអំឡុងពែល កំពុងសាងសង់ ដើមែបី 
ធានាគុណភាពផ្លវូបែតុង និង កំពង់ ចម្លង។ កំពង់ចម្លង មួយ  ចំនួន 
តែវូបានខូចខាត ដោយសារ តែ គុណភាពបែតុង ការសាងសង់ 
និងការ រចនា   ដែល មិនអាចទែទំែនឹង  កមា្លោងំ ទឹកទន្លែមែគង្គហូរ 
ខា្លោងំបាន ទោះបីជា ការ សាងសង់ បាន សិកែសាអំពីកម្ពស់ទឹក ជំនន់ 
ឆ្នាកំន្លងទៅ និង ឥទ្ធពិល នែការ បែបែលួ  អាកាសធាតុ ក្នងុ អំឡុង 
ពែល  ដែលកំពុងសិកែសា គមែង មុន ពែល  សាងសង់ ក៏ដោយ។  
ឯកសារ គមែង បាន  បញ្ជាក់ថា ការជែើស យក  ការ សាង សង់  
ផ្លវូបែតុង គឺមាន  តម្លែ ថ្លែ ក៏បុ៉ន្តែ វា រំពឹងថា នឹងធន់នឹង  ទឹកជំនន់  ក្នងុ 
រយៈពែល រហូត ទៅដល់  ១០០ ឆ្នា ំ។

 ◦ សកម្មភាព
- មុនពែលគមែងចាប់ផ្តើម  ដំណើរការ ដែញ ថ្លែ  គួរ  បើក 

ទូលាយ  ជាលក្ខខណៈ  អន្តរជាតិ ដើមែបី ទទួល បាន គុណភាព 
នែ ការសាងសង់   ឱែយកាន់តែល្អ និង ធ្វើ ឱែយមានភាព បែកួត 
បែជែង  បន្ថែម ទៀត។

- បង្កើតបែព័ន្ធតាមដ្ឋាន និងតែតួពិនិតែយ ដើមែបីធានា គុណភាព 
នែការសាងសង់  ដែលដឹកនំាដោយគណៈ កម្មការ ទទួល 
សា្គោល់ជាផ្លវូការមួយ រួមមាន៖ មែភូមិ មែឃំុ រួមជាមួយ នឹង 
មន្តែមីកពីមន្ទរីអភិវឌែឍន៏ ជនបទ  ថា្នាក់ខែត្ត។

២. ការដោះសែយបញ្ហាទំាងឡាយក្នងុអំឡុងពែល អនុវត្តន៍គមែង
 ទំហំផ្លវូមិនទាន់ធំគែប់គែន់ល្មម នែះបើយោងតាមការសមា្ភាស  

ជាមួយអ្នកភូមិ ហើយពួកគាត់សងែឃឹមថា ផ្លវូនែះ នឹងមានការ 
ពងែកី បន្ថែមទៀត៖ "ខ្ញុចំង់សំណូមពរ ឱែយ មាន  ការ ពងែកី  ផ្លវូ ឱែយ  
បានទទឹងពី ៥ម៉ែតែ ទៅ ៦ម៉ែតែ ដើមែបីឱែយ ងាយសែលួ" (នែះ 
បើយោងតាម ការ  សមា្ភាសជនបង្គោល ជាបុរស)។ កង្វះ   ផ្លោក  
 សញ្ញា ចរាចរណ៍ ក៏បាន  ចាត់ទុកថា ជាចំណុចខ្វះខាត  ផងដែរ។ 
ដោយ កង្វះ  សា្លោក សញ្ញា ចរាចរណ៍ បាន បណ្តាល ឱែយ  សា្ថានភាព 
ចរាចរណ៍ មិនមាន សណ្តាប់ធា្នាប់  និងងាយរងគែះ ដោយ   សារ 
គែះថា្នាក់  ចរាចរណ៍។ ជាមួយគា្នានែះ  ការអភិវឌែឍន៍ នា ពែល 
   បច្ចបុែបន្ន នែះ  បានឱែយដឹងថា  មានឡានដឹកទំនិញ ធំៗ  ជា ចែើន 
កំពុង ធ្វើចរាចរណ៍នៅលើថ្នល់បែតុងនែះជា បែចំា៖ "មាន ឡាន  
ធំៗជាចែើនដែលដឹកដើមសំលី គ បាន  ធ្វើដំណើរ  កាត់ តាម ឃំុ 
នែះ ហើយថែម ទំាង មាន ជម្លោះ  ជាមួយ អាជា្ញាធរ ផងដែរ" នែះ 

បើ  យោង  តាម ការ សមា្ភាស ជន បង្គោល    ជាកែមុ បែកឹែសា ឃំុ កោះ 
សំរោង)។  វាក៏ ជា  បញ្ហាមួយ ដោយសារ តែឡាន ដឹក  ទំនិញធំៗ  
អាច   នឹង  ធ្វើឱែយ គុណភាព ផ្លវូអន់ថយ ហើយ ថែម  ទំាង   ឆប់ ខូចខាត  
មុន អាយុកាល។

 ◦ សកម្មភាព 
- សាងសង់ផ្លូវបែតុង បន្ថែមលើតំបន់ផែសែងទៀតនៅតាមកោះ 

នែ ទន្លែមែគង្គ និងកោះផែសែងៗទៀតក្នុង ពែះ រាជា ណចកែ 
កម្ពុជា។

- គិតគូរពងែកីទំហំទទឹងផ្លវូចាប់ពី ៥ ទៅ  ៦ម៉ែតែ និង ដំឡើង 
  អំពូលបំភ្លដឺើរដោយពន្លពឺែះអាទិតែយ នៅ តាមផ្លវូ   សមែប់ 
គមែងទៅថ្ងែអនាគត។ កែសួង អភិវឌែឍន៍ជនបទ ក៏បាន  
និង  កំពុងចាប់ផ្តើមសាងសង់ ទំហំ ដែល សែដៀង គា្នា នែះ ដែរ 
សមែប់  ផ្លវូ ម ែដទែទៀត បុ៉ន្តែ អ្នក ភូមិ ក៏មាន ការ ស្នើ សំុ ទំហំ 
ដូចគា្នាសមែប់ ផ្លវូ ក្នងុ ភូមិ របស់ ពួក គាត់ដែរ។ 

- ពន្លឿនការដំឡើងសា្លោកសញ្ញាចរាចរណ៍ សមែប់ ផ្លវូ  ដែល  
ទើបសាងសង់រួច។  ដោយយល់ឃើញថា  ដំណើរការនែះ  
តែវូការពែលវែលា បុ៉ន្តែ ជាដំណើរការ ដែលគួរតែពន្លឿន  
ដោយមានកម្មវិធីអប់រំចែបាប់ ចរាចរណ៍ និងការយល់ដឹងអំពី 
គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍ ដែល អាច ជួយកាត់បន្ថយអតែគែះ 
ថា្នាក់ផងដែរ។  

- បង្កើតចែបាប់  និងបទបញ្ញត្ត ិ ពីរបៀបបែើបែស់ផ្លវូថ្នល់   
កំណត់  បែភែទរថយន្តដឹកទំនិញ បែភែទ ណ គួរ  អនុញ្ញាត 
និង  ការ  កំណត់ ទម្ងន់ផ្ទកុ។ ដោយសារ តែ  កែសួង អភិវឌែឍន៍ 
ជនបទ មានជញ្ជងីតែតួពិនិតែយទម្ងន់ រថយន្ត  ចំនួន ១០កន្លែង  
សមែប់គមែងនែះ  កែសួង  គួរតែ ដំឡើង ឱែយបាន  ឆប់ រហ័ស  
តាមដែល អាច ធ្វើ  ទៅបាន  រួមជាមួយ នឹងការ ពន្លឿន វគ្គ 
បណ្តះុបណ្តាល ទៅលើរបៀបនែ ការបែើបែស់ ជញ្ជងី ថ្លងឹ  
រថយន្ត  ទំាងនោះ។ 

៣. បន្តការគំាទែ  កែយការអនុវត្ត គមែង ចប់រួចរាល់ 
 ការជួសជុល និងថែទំា ចំពោះហែដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធល  សាង សង់ រួច 

គឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់ ក្នងុការ ធ្វើឱែយ សមិទ្ធផល របស់ គមែង 
មាន ចីរភាពយូរអង្វែង។

 ◦ សកម្មភាព
- រៀបចំបង្កើតកែមុការងារជួសជុល និងថែទំា ដែលរួម  មាន 

    បែជាពលរដ្ឋក្នងុសហគមន៍ រួមជាមួយនឹងមនែ្ត ីរបស់  មន្ទរី  
អភិវឌែឍន៍ជនបទខែត្ត ដើមែបីទទួលបន្ទកុ ក្នងុ ការថែទំា  
គុណភាព ផ្លវូឱែយបានល្អបែសើរ។

- លើកទឹកចិត្ត អ្នកភូមិ  និងអ្នកបើកបរដែលគោរព ចែបាប់ 
និង  បទបញ្ញត្តចិែបាប់ចរាចរណ៍ដែល បាន ចែង និង ផក ពិន័យ 
ចំពោះ ជនណ ដែល បំពាន ចែបាប់ ចរាចរណ៍។ 

- ផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាល សមែប់បែធានសហគមន៍  និង 
អ្នកដែលរស់នៅក្នងុភូមិ ទទួលផលពីគមែង ទៅលើ ១) 
ភាពជាអ្នកដឹកនំា ២)  ការលើក ទឹកចិត្ត  និងជំរុញទឹកចិត្ត 
៣) ការចូលរួម ៤) ការផ្លោស់ប្តរូ អាកបែបកិរិយរបស់ អ្នក 
ទទួល ផលពីគមែង  ឱែយ មាន  ភាពជាមា្ចាស់របស់ ហែដ្ឋា រចនា 
សម្ពន័្ធ ដែល បាន សាងសង់រួច។
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 ភាពកង្វះខាតទឹក គឺជារឿងដែលតែងតែកើតមាន នៅ រដូវ បែងំ 
ក្នងុការសែចសែពដំណំកសិកម្ម  ជាពិសែសដំណំ ថា្នាជំក់  ល្ងរ 
ពោត និងកែចូថ្លងុ។

  ◦ សកម្មភាព
- ការដក់ដំឡើងមា៉ាសីុនបូមទឹក ដែល បែើថាមពលពែះអាទិតែយ 

គឺជា ដំណះសែយ ដ៏ល្អ ដើមែបី ឆ្លើយតប នឹង  ការ បែបែលួ 
អាកាសធាតុ ដោយសារ តែវា បែើ បែស់    ថាមពល ពែះអាទិតែយ 
បង្កើតចរន្តអគ្គសិនី មាន តម្លែ សមរមែយ និងងាយសែលួ។ 
ទោះយ៉ាងណ កែសួង អភិវឌែឍន៍ ជនបទ តែវូមានកម្មវីធី 
បណ្តះុបណ្តាល ដំឡើង ថែទំា និងជួលជុលមា៉ាសីុន បូម ទឹក   
បែើ ថាមពល ពែះអាទិតែយ សមែប់អ្នកទទួល ផល គមែង។ 

- ការសា្តារសែះ នៅ លើ កោះ ទំាង ឡាយឡើងវិញ ឱែយបាន កាន់តែ 
ចែើន ដើមែបីរកែសាទឹកសមែប់ បែើបែស់ ក្នងុ រដូវបែងំ។

- ដំរុកា្ខាជាតិ និងស្មោនានានៅជំុវិញ សែះ  តែពំាង ដែល  សា្តារ  
ហើយ ដើមែបីទប់សា្កាត់ការហូរចែះដី  ធ្វើឱែយរាក់សែះ តែពំាង។

៤.  ពិចារណធ្វើឱែយបែសើរឡើងដល់ការដោះសែយ រាល  ់តមែវូការ 
សមែប់កែមុដែលងាយរងគែះខុសៗគា្នា៖
 សមែប់កែមុងាយរងគែះ ជាពិសែសកែមុជនពិការ និង កែមុ 

មនុសែសចាស់ តែងតែមិនសូវបានយកចិត្តទុកដក់ ដោយសារ  
តែពួកគាត់មានចំនួនតិច។ ទោះយ៉ាងណ ចំនួនកែមុ  មនុសែស 
ចាស់ រំពឹងថា នឹង មាន ការ កើន ឡើង  ក្នងុរយៈពែល ១០ឆ្នា ំ ខាង 
មុខ។ អំឡុង ពែល អង្កែត ភាគចែើន  អ្នក ដែល   បាន សមា្ភាស ជា 
មនុសែស ចាស់  អាយុ  ចាប់ពី ៥០ ទៅ ៦០ឆ្នា ំ កំពុង មើល ថែ ចៅៗ 
ដោយសារ   តែឳពុកមា្តាយរបស់ពួកគែ បាន  ធ្វើ ចំណក សែកុ ទៅ 
រក  ការងារ ធ្វើនៅឯទីកែងុ។ ដូច្នែះ  សកម្មភាព  មួយចំនួន តែវូបាន  
លើក ឡើង  ដោយ ផ្អែក ទៅលើការបែកឹែសា ក្នងុ តំបន់ ដូច ដែល  បាន 
រៀបរាប់  ខាងកែម៖

 ◦ សកម្មភាព 
- សមែប់កែមុងាយរងគែះទំាងអស់៖ គួរតែ បង្កើត សមាគម 

ចាស់ជរាសមែប់ភូមិ ឃំុ ដោយ ផ្តល់ នូវ  សែវា សន្តសុិខ សង្គម 
/ ការផ្ញើបែក់ ជួយគំាទែ សែ្ត ីមាន ផ្ទែពោះ មនុសែសចាស់ និង 
ជនពិការ។

- សមែប់មែគែសួារជាសែ្ត៖ី ជួយគំាទែក្នងុការបង្កើតការងារ  
ដល់សែ្ត ី ដោយផ្តល់ជាបែក់កម្ច ី សមែប់ ដំឡើង  បែព័ន្ធ 
ទឹកសា្អាត រួមទំាងផ្តល់វគ្គបណ្តះុ បណ្តាល   លើការ ធ្វើកសិកម្ម  
រួមជាមួយសហគែនិភាព និង ការ ដោះសែយ រាល់បញ្ហា  
អំឡុង ពែលមាន ទឹក ជំនន់។ 

- សមែប់កែមុមនុសែសចាស់៖ ពងែងឹសែវាថែទំា សុខភាព នៅ 
មណ្ឌលសុខភាព និង ការទទួលបាន ថា្នា ំពែយាបាល ការ គំាទ ែ 
ជា បែក់បែចំាខែ រួមទំាងផ្តល់ វគ្គ បណ្តះុ បណ្តាល សមែប់ 
ដោះសែយរាល់បញ្ហា អំឡុង ពែល មានទឹកជំនន់។

- សមែប់ក្មែងៗ៖ ផ្តល់បង្គន់អនាម័យ រួមជាមួយ នឹង ការ  
ផ្គត់ផ្គង់ ទឹកសា្អាត និងបន្តកម្មវិធីអប់រំអនាម័យសា្អាត ទំាងការ 
រស់នៅ និងការហូបចុកជាបែចំា  លើសពីនោះ  ផ្តល់  
អាហារូបករណ៍ ដើមែបីឱែយពួក គែ   ទទួល   បាន ការ អប់រំ ថា្នាក់ ឧត្តម 
សិកែសា នៅទីកែងុ ភ្នពំែញ។

- សមែប់កែមុជនពិការ៖ ផ្តល់ឧបករណ៍ជំនួយការដើរ  រួម 
ទំាង   គំាទែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ ុ និងការផ្តល់ កម្មវិធី អភិវឌែឍន៍ ជំនាញ 
និងវគ្គបណ្តះុបណ្តាល សមែប់ ដោះសែយ រាល់ បញ្ហាអំឡុង 
ពែលមាន ទឹកជំនន់។

- សមែប់គែសួារកែកីែ៖ ផ្តល់ដីមួយកន្លែង សមែប់ធ្វើ  កសិកម្ម  
រួមទំាង កម្មវិធីអភិវឌែឍន៍ជំនាញ បង្កើត ឱែយ មាន  ឱកាស 
ការងារ   នានា រួមទំាងកញ្ចប់ថវិកា ដើមែបី  ចាប់ផ្តើម បែកប របរ   
ចិញ្ចមឹ ជីវិត។ គែសួារ កែកីែ មាន ទែពែយ សមែបត្តតិិចតួច ក្នងុ 
ការ  ចាប់ផ្តើមរបរ ចិញ្ចមឹ ជីវិត ដូច្នែះ ការ បង្កើត ឱែយមាន ឱកាស 
ការងារ  បែហែល ជា វិធី មួយ ដ៏ល្អ សមែប់ពួកគែ ដើមែបី ទទួល 
បាន  ផល បែយោជន៍ តាម រយៈ គមែងនែះ។

  អំឡុងពែលរដូវវសែសា មានការលំបាកជាចែើនដែល អ្នក   ភូមិ  ជួប  
បែទះ ដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់អាហារ បញ្ហា សុខភាព   ឬក៏ ជំនួយ 
សែវាសុខាភិបាលផែសែងទៀត ។ 

 ◦ សកម្មភាព
- ការបង្កើនចំនួន ទូកក្នងុការជួយសង្គោែះ អំឡុង ពែល គែះ 

ទឹកជំនន់ សមែប់តំបន់តាមកោះក្នងុខែត្ត កំពង់ចាម និង 
តែបូងឃ្មុ។ំ

- ស្វែងរក ជំនួយសបែបុរសធម៌  ឬក៏តាមរយៈ កាកបាទ កែហម 
ទំាង អាហារ និងថា្នាពំែទែយ។

 មាន បញ្ហាមួយចំនួន ដូចជាការ បាក់ចែងំទន្លែ ក្នងុភូមិ៩ និង 
ភូមិ១២ ដែលបណ្តាលឱែយអ្នកភូមិផ្លោស់ប្តរូទី លំនៅ  និង មាន ការ 
បាត់ បង់  ដីធ្លរីបស់ពួកគែ ក្នងុការធ្វើកសិកម្ម។ ការបាក់ ចែងំ ទន្លែ 
គឺជារឿងមួយដែលពិបាកពែយាករណ៍ ទុក មុនថា តើកន្លែង ណ 
ដែល នឹងទទួលរងគែះ ពីមួយ ឆ្នាទំៅមួយឆ្នា។ំ

 ◦ សកម្មភាព
- គួរតែមានការផ្តល់ជាជំនួយ ទំាងហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ការ ជួយជា   

កមា្លោងំ ក្នងុការផ្លោស់ទីកន្លែងរស់នៅរបស់ ពួកគាត់ ទៅកាន់ 
ទី មានសុវត្ថភិាពជាងនែះ ដែល  អាច ស្ថតិ នៅ ភូមិ ជិតៗ នោះ 
ពែមជាមួយនឹងដីដែលអាចធ្វើ កសិកម្ម បាន  ជា ជំនួយ ក្នងុ 
គែអាសន្នដទែទៀត។

 សមែប់កែមុស្តែ៖ី បញ្ហាកូវីដ១៩ បានជះឥទ្ធពិលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ ដោយសារ   តែ តម្លែ ថា្នាជំក់ មាន 
ការធា្លោក់ចុះ តែមឹតែ ១០០០០រៀល ក្នងុ មួយ គីឡូកែម1

១ ខណៈ 
ទំនិញ ដទែ ទៀត  ដូចជា៖ តែ ី សាច់ អង្ករ និងពោត មានការ 
កើនឡើង (នែះបើ យោង តាម ការពិភាកែសា កែមុស្តែ)ី។

 ◦ សកម្មភាព
- បែព័ន្ធផ្ទែរបែក់ជាបែចំាខែ តាមរយៈបែព័ន្ធទូរស័ព្ទ  សមែប់ 

គែសួារដែលរងផល ប៉ះពាល់ដោយសារ កូវីដ១៩ គួរតែ តែវូ 
បានអនុវត្ត។

- ដើមែបីទប់សា្កាត់ការរីករាលដល និងផលប៉ះពាល់ទៅ  លើ 
សែដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ នៅតំបន់កោះទន្លែមែគង្គ  បង្ក ដោយ 
កូវីដ១៩ វគ្គបណ្តះុបណ្តាលស្តពីី ការទិញ ឬ លក់ ទំនិញ 
តាមបែព័ន្ធអុីនធើណិត គួររៀបចំឡើង  សមែប់ បែជាពលរដ្ឋ 
មូលដ្ឋាន។

១ មុនពែលវិបត្តិកូវីដ១៩ ថា្នាំជក់តម្លែ ១៤០០០រៀល ក្នុងមួយ គីឡូកែម។
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រូបភាព៦ ៖ ផែនទីតំបន់សិកែសា សែុកកំពង់សា្វាយ ខែត្តកំពង់ធំ

រូបភាព៧៖ ការខួងអណ្តូងឱែយជែសមែប់ការផ្គត់ផ្គង់ ទឹក 
ពែញមួយឆ្នាំ

រូបភាព៨៖ អណ្តូងបូមទឹកសមែប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ពែញមួយឆ្នាំ

 កម្មវិធី ការបែបែលួអាកាសធាតុមានភាព ច្នែបែឌិតថ្ម ី មាន 
ឈ្មោះ  ថា ការអភិវឌែឍសហគមន៍ជនបទដែលសំុានឹង ការ   បែ បែលួ  
អាកាសធាតុ នៅក្នងុសែកុកំពង់សា្វាយ ខែត្តកំពង់ធំ មាន 
សកម្មភាព និង ការកសាង ហែដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ  ធន់នឹង    ការ  
បែ បែលួ អាកាសធាតុ រួមមាន៖ អណ្តងូទឹក សួនបន្លែ គែសួារ 
បង្គន់អនាម័យ និងធុង ស្តកុទឹក ដើមែបីដោះសែយ អំឡុង 
ពែល  ជួប   គែះ  រំាងស្ងតួ មាន  អនាម័យ បែសើរជាងមុន និង ការ   
ផ្តល់     ជា បន្លែ អាហារ   សមែប់ ការចិញ្ចមឹជីវិត និងជីវភាព  ធន់នឹង     
ការ បែបែលួ អាកាសធាតុ។ វាបានផ្តល់អត្ថបែយោជន៍ ជា 
ចែើន    ដល់  កែមុគែសួារទទួលផល ពីគមែង។ សួនបន្លែ សំុា  នឹង    
អាកាសធាតុ បានធ្វើ ឱែយសែ្ត ីអាចបានជាម្ហបូ និងបាន ចំណូល    
បន្ថែមពីការលក់់បន្លែ។ បង្គន់អនាម័យដែលធន់នឹងការ បែ បែលួ     
អាកាសធាតុ បានធ្វើឱែយកុមារ និងមនុសែសចាស់   មាន  ភាព   ងាយ   
សែលួ ក្នងុការបែើបែស់ ។ បច្ចបុែបន្ននែះ ពួកគែ មាន  អនា ម័យ  
សុខភាពល្អជាងមុន និង សបែបាយ  ចិត្ត បែើបែស់  ទឹក សា្អាត  បានពី 
អណ្តងូ និងហែដ្ឋា រចនាសម្ពន័្ធ ដទែទៀត ដែល កសាង   ដោយ 
គមែង  នែះ។ រូបភាព ៦ បងា្ហាញ ពីទីតំាងគមែង និង រូបភាព  ៧ 
ដល់ ១០ បងា្ហាញ ពីសកម្មភាព របស់គមែង។

សារសំខាន់ៗ
 កែមុគែសួារទទួលផល  ពិតជាទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ពី 

គមែងនែះផែសែងៗគា្នា។ សែ្តបីានបែយោជន៍ពីសួនបន្លែដោយ  
ទទួលបន្លែ និងបែក់ចំណូលបន្ថែម។ អណ្តងូ ទឹក  បាន ជួយ 
សនែសំសំចែបែក់ មិនបាច់ទិញទឹក។ បង្គន់ ជួយ ធ្វើឱែយ អនាម័យ 
និងសុខភាពគែសួារ ជាពិសែស កុមារ មាន  ភាព បែសើរឡើង។ 

 ទោះបីជាពួកគាត់ ទទួលបានអត្ថបែយោជន៍ ជាចែើន ក៏ដោយ 
ពួកគាត់តែវូការថវិកាគំាទែក្នងុការជួសជុល និង ថែទំា គែឿង 
បរិកា្ខារទំាងនោះ ដោយសារតែពួកគាត់ មិន មាន ធនធាន គែប់ 
គែន់ ក្នងុការធ្វើដោយខ្លនូឯងនោះទែ។ 

 បែព័ន្ធតាមដនតែតួពិនិតែយ និងគំាទែ គួរតែវូបន្ត បើទោះ ជា 
គមែងបញ្ចប់ក៏ដោយ។ 

 ការផ្តល់អណ្តងូទឹកធន់នឹងអាកាសធាតុ សួនបន្លែ បង្គន់  និង 
ធុង ស្តកុទឹកបន្ថែមទៀត ពិតជាមានសារៈបែយោជន៍ដល់ 
បែជាពលរដ្ឋ ក្នងុតំបន់សិកែសា តែតែវូជែើសរីស  គែសួារ  ទទួលផល 
ដោយ បែងុ បែយ័ត្ន  សមែប់ គមែង  នា ពែល អនាគត។ 

 គួរបង្កើន និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគមែង ហែដ្ឋា  រចនា  
សម្ពន័្ធ  ដល់គែសួារទទួលផលពីគមែង និងអាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន 
បន្ថែមទៀត ពីភាពជាមា្ចាស់នែសមិទ្ធផល របស់ គមែងនានា។

 កែមុងាយរងគែះផែសែងៗគា្នា ចំាបាច់តែវូការការគំាទែ ខុសៗគា្នា 
សមែប់គមែងនាពែលអនាគត ចំាបាច់ តែវូ តែ គិតគូរ អំពី 
ចំណុច នែះ។ 

ការអភិវឌៃឍន៍ សហគមន៍ជនបទដៃលធន់នឹងការ បៃបៃួល អាកាសធាតុ  
សៃុកកំពង់សា្វាយ ខៃត្តកំពង់ធំ

ការពងែឹងកម្មវិធីការបែបែួលអាកាសធាតុ ដោយ ការ ពងែីក ចំនួនអ្នកទទួលផលពីគមែង  
បង្កើតបែព័ន្ធតាមដន  តែួតពិនិតែយ និងធ្វើឱែយមនុសែសគែប់គា្នាទទួលបាន ផលបែយោជន៍

ភូមិសិកៃសា សៃុកកំពង់សា្វាយ ខៃត្តកំពង់ធំ

ខ្ស្ទឹក
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រូបភាព៩៖ បង្គន់អនាម័យ និងបែព័ន្ធស្តុកទឹកភ្លៀងសមែប់ការ 
ពងែឹងអនាម័យ និងធន់នឹងគែះទឹកជំនន់ 

រូបភាព១០៖ សួនបន្លែ និងបែព័ន្ធសែចសែពទឹក

ការជះឥទិ្ធពលវិជ្ជមាន
អណ្តងូទឹកបានផ្តល់បែយោជន៍ដល់ការដំស្ល បោក សម្លៀក  

បំពាក់ ងូតទឹក និងការទទួលទាន។ អ្នកភូមិ ទំាងអស់គា្នា ពិតជា 
សបែបាយរីករាយ និងដឹងគុណ នៅពែល ដែល បែើបែស់ អណ្តងូ 
ទំាងនោះ៖

"អណ្តងូនែះ ផ្តល់ក្តសីងែឃឹមថ្មសីមែប់ភូមិនែះ។ ឥឡូវនែ ះ 
ពួកយើង មានទឹកគែប់គែន់សមែប់បែើបែស់។ ពួកយើង ពិត ជា 
មាន សំណងដែលទទួលបានបែភពទឹកដ៏ល្អ បែបនែះ។ ទឹកនែះ 
អាចបែើបែស់សមែប់បរិភោគ ចម្អនិ អាហារ និង សែច សែព 
សួនបន្លែ" (យោងតាមការសមា្ភាស ជន បង្គោល នៅ ភូមិស្លែង)។ 

សំខាន់ជាងនែះទៅទៀត អណ្តងូទឹកនែះ ក៏បាន ជួយ អ្នក  ភូមិ 
ចំណែញថវិកា មិនបាច់ទិញទឹកបែើបែស់ផងដែរ៖ 

"អណ្តងូទឹកនែះ បានជួយសនែសំសំចែថវិកា គែសួារខ្ញុ។ំ ពីមុន  
យើង តែវូតែចំណយលុយទិញទឹកហូប។ បុ៉ន្តែ បច្ចបុែបន្ន នែះ ពួក 
យើង មិនចំាបាច់ចំណយលុយទិញទឹកទៀតទែ" (យោង តាមការ 
សមា្ភាសជនបង្គោលនៅភូមិ បូពឹង)។

 ទឹកមួយពាងមានតម្លែបែមាណជា ៥០០០រៀល។ តម្លែ នែះ 
មើលទៅហាក់ដូចជាមិនចែើននោះទែ បុ៉ន្តែ សមែប់ អ្នក ភូមិនែះ 
វាគឺជារឿងធូរសែលចែើន។

គែសួារដែលទទួលបានសួនបន្លែ ទទួលបាន ផលបែយោជន៍ ២   
ផែសែងៗគា្នា៖ បានបន្លែសមែប់ទទួលទានផង  និង បានលក់យក  
កមែ បន្ថែម ដែលអាចជួយដល់ការ បង្កើន ចំណូល របស់ពួកគាត់ 
ថែម ទៀតផង។ គែសួារ ដែល ទទួល ផលពី គមែង  អាចលក់ 
បន្លែ បានក្នងុតម្លែ  ៣០០០រៀល ក្នងុ មួយ  គីឡូកែ ម  សមែប់ ស្ពែ 
កែញាញ់។ កែពីនែះ ការដំឡើង សួន បន្លែ ធន់នឹង អាកាសធាតុនែះ 
បានបង្កភាព ងាយសែលួ  សមែប់ ពួកគាត់ ក្នងុការ ដំដុះ ពែញ មួយឆ្នាំ   
មិនដូច ការ ដែល ដំដុះ តាមបែប បែពែណី នោះទែ។

"ផ្ទះដែលមានសួនបន្លែធន់នឹងអាកាសធាតុ បាន ធ្វើ ឱែយខ្ញុអំាច 
ដំដុះទំាងក្នងុរដូវបែងំ និងរដូវវសែសា។ បែសិន បើ ខ្ញុ ំដំនៅ ដីផ្ទាល់  
ខ្ញុមិំនអាចដំនៅរដូវវសែសាបានទែ ដោយសារ តែវា អាច ខូច ខាត 
ដោយសារទឹកជំនន់" (យោងតាមការ សមា្ភាស ជន បង្គោល នៅក្នងុ 
ភូមិមហ)។ 

បង្គន់ និងធុងស្តកុទឹក  បានជួយអ្នកភូមិក្នងុការបង្កើន អនាម័យ 
របស់ពួកគែ ហើយអ្នកភូមិភាគចែើនពែញចិត្ត នឹង ការកសាងនែះ៖ 

"បង្គន់នែះ ពិតជាមានបែយោជន៍ សមែប់កែមុគែសួារ   ដែល 
មិន មានលទ្ធភាព សាងសង់ដោយខ្លនួឯង ហើយ អ្នក ណ ក៏អាច 
បែើបែស់បាន ដោយសារ តែវា សមែប់ បែើ ជា សាធារណៈ (យោង  
តាម ការសមា្ភាសជនបង្គោល ជាបរុស នៅ ភូមិបូពឹង)។

ជាពិសែសបង្គន់បានជួយឱែយសហគមន៍ទំាងមូល មាន អនាម័យ 
និងមានសុខភាពល្អ  ហើយថែមទំាងបានជួយដល់ កុមារ  នៅ តាម  
សាលារៀន កាន់តែមានអនាម័យល្អ។ កុមារ ឈប់ ទៅ បនោ្ទាបង់ 
តាម ពែ ដូចពីមុនទៀត មានន័យថា បញ្ហា អនាម័យ មាន ការ ពងែងឹ 
បានល្អ ៖

"បង្គន់មានភាពងាយសែលួ ដែលធ្វើឱែយខ្ញុមិំនចំាបាច់ ទៅ  
ណ ឆ្ងាយទៀតនោះទែ។ ពីមុន ពួកយើងតែវូទៅរកពែ  ដើមែបី  
បនោ្ទាបង់ បុ៉ន្តែពួកយើងលែងធ្វើអញ្ចងឹទៀតហើយ" (យោង  តាម 
ការសមា្ភាសជនបង្គោលជាបរុស នៅភូមិ ស្លែង)។

ការអនុវត្តល្ៗអ របស់គមៃង 
- ការអនុវត្តល្ៗអ  ដែលកែសួងអភិវឌែឍន៍ជនបទ គួរតែ ពងែកី បន្ថែម 

គឺបង្គន់ និងធុង ស្តកុទឹក នៅក្នងុសាលារៀន ឬ  សាលាឃំុ។
- អណ្តងូទឹក បានជួយដោះសែយក្នងុការកង្វះខាត ទឹក អំឡុង 

រដូវបែងំ ទោះជាយ៉ាងណ ការជែើសរីស កែមុ គែសួារ ទទួល 
ផល ចំាបាច់តែវូតែមានការជែើសរីស ដោយ បែងុបែយ័ត្ន ដើមែបី 
ធានា បានថា ពួកគែអាចមាន លទ្ធភាព ក្នងុការជួសជុល និង 
ថែរកែសាអណ្តងូទឹកនោះ បាន ដោយខ្លនួឯង។

- សួនបន្លែ គឺជាគមែងសាកលែបងដ៏ល្អ បុ៉ន្តែវាគួរតែ ផ្តល់   ឱែយ 
គែសួារដែលមានមុខរបរចមែបង ជាអ្នកដំដុះបន្លែ ដើមែបី  ឱែយ ពួក 
គាត់ អាចបន្តដំដុះទៅលើសួនបន្លែ ដែល ផ្តល់ ឱែយនោះ។
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តារាង៣៖ ផលបែយោជន៍ដែលកែុមងាយរងគែះផែសែងៗទៀតទទួលបាន
កែុមងាយរងគែះ ផលបែយោជន៍ដែលទទួលបានពីគមែងរបស់ កែសួងអភិវឌែឍន៍ជនបទ

កែុមគែួសារមាន 
ស្តែីជាមែគែួសារ

ដោយសារតែអណ្តូងទឹក ធ្វើឱែយអ្នកភូមិអាចសនែសំថវិកាបានមួយចំនួន ដោយសារពួកគាត់មិនចំណយ លើ ការ ទិញ ទឹកដូច 
ពែលមុន។ បច្ចុបែបន្ន អ្នកភូមិទទួលផល មានអនាម័យល្អបែសើរជាងមុន ដោយសារមាន បង្គន់  បែើបែស់តែឹមតែូវ ហើយ ពួក 
គាត់ អាចសនែសំទឹក ដោយការស្តុកទឹកភ្លៀងទុក និងការរកចំណូលបាន បន្ថែមទៀត តាមរយៈសួនបន្លែផងដែរ។

កែុមមនុសែសចាស់ ពួកគាត់ទទួលបានទឹកសា្អាតបែើបែស់បែចាំថ្ងែពីអណ្តូង ពែមទាំងអាចយកទៅសែចសែពសួនបន្លែ បានទៀត។ ពួកគាត់ 
ថែមទាំង បានបន្លែសែស់ៗ ដើមែបីទទួលទាន  និងការបង្កើនអនាម័យបនោ្ទាបង់ តែឹមតែូវ តាមរយៈ បង្គន់ ដែល បានផ្តល់ឱែយ។

កុមារ សុខភាពរបស់ពួកគែមានភាពល្អបែសើរជាងមុន ដោយសារពួកគែមានបង្គន់បែើបែស់ និង ទទួលទាន បន្លែ សែស់ៗ ដែល 
បានមកពីសួនបន្លែ។ មិនតែឹមតែប៉ុណ្ណាះ ពួកគែមានទឹកបែើបែស់គែប់គែន់ ដោយសារ មានធុង សមែប់ស្តុកទឹក។ 

កែុមជនពិការ ពួកគាត់ទទួលបានបន្លែសែស់ទទួលទាន ដែលបានពីសួនបន្លែ និង មានបង្គន់អនាម័យ សមែប់បែើបែស ់និង មាន ទឹក 
គែប់គែន់ បានមកពីអណ្តូង និងធុង ស្តុកទឹកដែលគមែងកសាងឱែយ។

កែុមគែួសារកែីកែ បន្លែទទួលបានពីសួនបន្លែ បានជួយពួកគាត់សនែសំថវិកាមួយចំនួនពីការទិញម្ហូប។ រីឯធុងស្តុកទឹក បាន ជួយ ពួកគែ មិនបាច់ 
ទិញទឹកមកពីខាងកែ។  ពួកគាត់ថែមទាំងទទួលផលបែយោជន៍ពីបង្គន់ ដោយសារតែ ពួកគាត់មិនបានទៅបនោ្ទាបង់ 
ពាសវាល ពាសកាលទៀតនោះទែ   ដែលនែះជួយឱែយពួកគែមានអនាម័យ ជាងមុនដោយសារមានបង្គន់នែះ។

បញ្ហានៅមាន និងសកម្មភាពដោះសៃយ
 អ្នកភូមិទទួលផលបានបែប់ថា ទឹកដែល យកពីអណ្តងូ (ក្នងុ  

ចំណមអណ្តងូទឹក ២ ដែលកែសួង អភិវឌែឍន៍ ជនបទបាន ខួង) 
មានបញ្ហាធំក្លនិ ស្ថតិនៅ ភូមិមហ  ឃំុជ័យ សែកុ កំពង់សា្វាយ 
ដូច្នែះ ពួកគាត់មាន ការសា្ទាក់ស្ទើរក្នងុ ការ បែើបែស់ ទឹកអណ្តងូ 
នោះ។ នៅខ្វះការ គំាទែដល់ ការ ជួសជុល និង ថែទំា។ មាន 
អណ្តងូមួយទៀត មានការ  ខូចខាត ដោយសារ តែមានដី ធា្លោក់ 
ចូល  ដែល ធ្វើ ឱែយ បិទ ជិត បំពង់ បង្ហរូទឹក។ កែមុអ្នក ភូមិ ទទួលផល 
បានសំុ ឱែយ មាន ការ ជួយពី អាជា្ញាធរ ដើមែបី សា្តារអណ្តងូ នោះ   ឡើង 
វិញ បុ៉ន្តែគា្មោន  អន្តរាគមន៍  នោះឡើយ។ បែជាជនក្នងុ តំបន់  បាន 
បន្ត  ឱែយដឹងថា ពួកគែ មិន  មាន  ធនធានក្នងុការ ជួស ជុល អណ្តងូ  ទឹក 
ដោយ ខ្លនួឯងទែ។ 

 ◦ សកម្មភាព
- សិកែសាអំពីគុណភាពបែភពទឹកកែមដី ដោយយក ចិត្ត ទុក 

ដក់  មុនពែលខួងអណ្តងូ ដើមែបីជៀសវាង មាន បញ្ហា ទឹក 
អណ្តងូ មានក្លនិ

- ស្វែងរកការគំាទែផ្នែកបច្ចែកទែស ពីមន្តែបីច្ចែកទែស ដើមែបី    
ជួយសិកែសាគុណភាពបែភពទឹកកែមដី និង ដើមែបី  ដោះ 
សែយ  បញ្ហាទឹកមានក្លនិ

- បង្កើតកែមុតែតួពិនិតែយ និងតាមដន គុណភាព ទឹក ឱែយ បាន  
ទៀងទាត់ (រៀងរាល់ ៣ ទៅ ៦ខែម្តង) 

- បន្តគំាទែការជួសជុល និង ថែទំាអណ្តងូ ដល់ អ្នក ទទួលផល
 អណ្តងូទឹកមិនទាន់មានចំនួនគែប់គែន់ ដើមែបីផ្តល់ទឹក គែប់ គែន់   

ទៅតាមតមែវូការនៅឡើយទែ។ ការខ្វះខាត ទឹក នៅរដូវ បែងំ 
នៅ តែជាបញ្ហាចោទសមែប់អ្នក ភូមិ  ជាចែើន (តារាង៤) "អ្នក 
ភូមិដទែទៀត រួមទំាង គែសួារ ខ្ញុ ំផងដែរ បាន ជួប បញ្ហានែះ 
ដូច គា្នា ពួកយើង មិនមាន  ទឹក  គែប់គែន់  ក្នងុ ការ បែើបែស់ ជា 
បែចំា និងសមែប់ការ សែច សែព សួន បន្លែ នោះទែ អំឡុង 
ពែលរដូវបែងំជា រៀង រាល់ឆ្នា"ំ (យោង តាម ការ សមា្ភាស ជន 
បង្គោល ជា សែ្ត)ី។  

 ◦ សកម្មភាព
- បង្កើនបែភពទឹកសមែប់អ្នកភូមិ ដូចជា  ការជីកសែះ បន្ថែម 

ទៀតនៅក្នងុឃំុ សមែប់ការស្តកុទឹកអំឡុងពែល  រដូវបែងំ
- ផ្តល់ធុងស្តកុទឹកបន្ថែម ឱែយទៅគែសួារឯទៀត
- សិកែសា  ពី តំបន់ ដែល អាច សាងសង់ សែះ ទឹក  សមែប់ បែជា 

ពលរដ្ឋ ក្នងុឃំុ ដែល បែជាពលរដ្ឋ អាច មាន ទឹក បែើបែស់ បាន 
ពែញ មួយ ឆ្នាំ

 សួនបន្លែតាមផ្ទះមួយចំនួន តែវូបានបោះបង់ចោល ដោយ សារ  
តែ អ្នកភូមិដែលទទួលផល (ភាគចែើន កែមុ គែសួារកែកីែ ឬ 
ក៏ មនុសែសចាស់) បានទៅ ធ្វើការងារ ផែសែង  ទៀត ដើមែបីរក 
ចំណូល ហើយសួនបន្លែតែមួយមុខ  មិនអាច ផ្តល់ចំណូលឱែយ 
កែមុ  គែសួារកែកីែគែប់គែន់ នោះ ឡើយ។ លើសពីនែះ អ្នកភូមិ 
មិនមាន លទ្ធភាព   ជួសជុល និង ថែទំា សួន បន្លែដោយខ្លនួឯងទែ  
ពីពែះ  វា តែវូការ ចំណយ ចែើន។ "សមា្ភារ  ៈដែល បែើបែស់ 
សមែប់  សួនបន្លែ លំបាក ក្នងុការ ផ្លោស់ប្តរូ នៅ ពែល ដែល វាខូច  
ដូចជា បែព័ន្ធសែចសែព ហើយមែយា៉ាង វាមាន តម្លែ ថ្លែទៀតផង" 
(យោង តាមការ សមា្ភាស ជនបង្គោល នៅ ភូមិមហ)។ 

 ◦ សកម្មភាព
- ផ្តល់សួនបន្ល ែដល់គែសួារណ ដែលមាន មុខ របរ ចមែបង  ជា 

អ្នកដំដុះបន្លែលក់
- ជែើសរីសគែសួារទទួលផលផែសែងទៀត ក៏គួរគិត ពិចារណ   

ពីភាពតែតួសីុគា្នា រវាងការងារចមែបងរបស់ ពួកគាត់ និង 
សមិទ្ធផលរបស់គមែង

- បង្កើនការយល់ដឹង ក្នងុចំណមកែមុគែសួារ ទទួល ផលពី 
ភាព ជាមា្ចាស់របស់សមិទ្ធផលរបស់គមែង

- ផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណ្តាលកសិកម្ម ជូនដល់ កែមុ គែសួារ 
 ទទួល ផល មុនពែលផ្តល់សួនបន្លែ។ ទោះបី ជា ធា្លោប់ មាន 
ការ បណ្តះុបណ្តាលបែបនែះហើយក៏ ដោយ តែវា  កាន់តែ  
ជួយដើមែបីឱែយបែកដថា ការបណ្តះុ បណ្តាល  នា ពែលអនាគត 
នឹង បំពែញជំនាញដែលអ្នកភូមិ កំពុង  ខ្វះខាត និង ផែសារ ភា្ជាប់ 
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ការងាររបស់អ្នកភូមិ ទទួល ផល ទៅ នឹង សមិទ្ធផល ចុង 
កែយរបស់ គមែង។ 

- ផ្តល់គែប់ពូជចែើនមុខ និងផ្តល់វត្ថធុាតុដើមកសិកម្ម ផែសែងៗ  
   ទៀត ដល់អ្នកទទួលបានសួនបន្លែ ដើមែបី ជួយ  បង្កើន 
ផលិតភាព និងចំណូល

- បន្តតាមដន និងគំាទែកែមុគែសួារទទួលផល ដោយ ផ្តល់ 
ឧបករណ៍គែឿងបនា្លោស់ សមែប់ជួសជុល ផ្នែក ខូចខាត 
នានា  របស់សួនដំណំ

- បន្តតាមដន និងគំាទែកែមុគែសួារទទួលផល រហូត ដល់ 
ពួកគែមានលទ្ធភាពពែញលែញ ក្នងុការ ជួយ ខ្លនួឯង និង ស្នើ 
សំុ ឱែយកែសួង បានចុះពិនិតែយសួន ដំណំ ឱែយបានញឹកញាប់

- ជួយស្វែងរកទីផែសារ ដែលទិញផលិតផល កសិកម្ម របស់   អ្នក 
ដំដំណំ ក្នងុតម្លែសមសែប។ កែសួង អភិវឌែឍន៍  ជនបទ  
គួរតែពន្លឿន និងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់ដល់ការរៀបចំ ផែនការ  
គោលនយោបាយពិពិធកម្មសែដ្ឋ កិច្ច ជនបទ និង សហគែស  
ធុនតូច និងមធែយម ក្នងុ ការ គំាទែកសិករ ស្វែង រកទីផែសារ

- បង្កើតសមាគមកសិកម្ម ឧទាហរណ៍ កែមុ ចិញ្ចមឹ មាន់ 
កែមុចិញ្ចមឹគោ កែមុដំ បន្លែ ដើមែបី ជួយគា្នា ទៅវិញ ទៅមក 
ក្នងុការចែក រំលែក បទពិសោធន៍ និងមាន អំណច ក្នងុ ការ 
តថ្លែតម្លែទំនិញ ជាមួយឈ្មញួ

 ចំពោះបង្គន់មិនមានជាបញ្ហាចោទនោះទែ។ ទោះជា យ៉ាងណ 
ការសាងសង់បង្គន់ទំាងនោះ  បានផ្តល់ បែយោជន៍ តែ ចំពោះ 
មនុសែស ទូទៅ (មិនមាន ពិការភាព) តែបុ៉ណ្ណាះ ។ វាមាន កម្ពស់ 
ខ្ពស់ដែលអាចធន់ នឹង គែះ ទឹកជំនន់ ក៏បុ៉ន្តែបង្គន់នោះ មិន  បាន 
ឆ្លើយតបនឹង តមែវូការ សមសែបរបស់ជនពិការ

 ◦ សកម្មភាព
- គិតគូរទៅលើតមែវូការរបស់ជនពិការ នៅពែលដែលរចនា 

សាងសង់បង្គន់ ដើមែបីឱែយធានាបានថា ពួកគែ អាច បែើ បែស់ 
បង្គន់នោះបានដែរ។

 ផ្លវូនៅតាមជនបទក្នងុសែកុកំពង់សា្វាយ មានការ ខូចខាតអំឡុង    
រដូវវសែសា ដោយមានលក្ខណៈរអិល និង មាន  ឡាន ជាប់ ក្នុង ភក់ 
ទៀតផង។ ចរាចរណ៍ របស់ ឡាន ដឹក ទំនិញធំៗ និង តែក់ទ័រ 
ងាយ នឹង ធ្វើឱែយខូចខាត ផ្លវូដី។ ការ សា្តារ ផ្លវូ បែក ភក់  ឡើងវិញ 
តាមបណ្តាយទំនប់ ៣០ កញ្ញា ស្ថតិក្នងុ សែកុ កំពង់សា្វាយ គឺ 
ជា កតា្តាចំាបាច់  ដើមែបី ពងែងឹ ជីវភាពរស់នៅរបស់ បែជាជន នៅ 
សហគមន៍ ដោយសារ  វាជាផ្លវូមែសមែប់ដឹក ជញ្ជនូ សែវូ និង 
ផលិតផល  ផែសែងទៀតទៅកាន់ទីផែសារ។

 ◦ សកម្មភាព
- សា្តារផ្លវូថ្នល់បន្ថែមទៀត នៅតាមតំបន់ដច់សែយល  ដើមែបី

មានភាពងាយសែលួក្នងុការធ្វើដំណើរ
- ជួសជុល និងធ្វើឱែយបែសើរឡើងផ្លវូដែលមាន ការ ខូចខាត 

ដើមែបីឱែយអ្នកភូមិ អាចធ្វើដំណើរ បានដោយ ងាយសែលួ
- សា្តារផ្លវូតាមបណ្តាយទំនប់ ៣០ កញ្ញា ស្ថតិក្នងុ សែកុ  

កំពង់សា្វាយ ដើមែបីបង្កើន ជីវភាព បែជាជន ដោយសារ  
វាជាផ្លវូមែសមែប់ ការដឹកជញ្ជនូសែវូទៅកាន់ទីផែសារ

 ការកង្វះខាតទឹកក្នងុរដូវបែងំ សមែប់ការធ្វើសែ  ជាការ  ខ្វះ 
ខាត ទឹកធ្ងន់ធ្ងរ អំឡុងពែលរដូវបែងំ។ កសិករ តែវូ ទិញ ទឹក 
សមែប់ បញ្ចលូក្នងុវាលសែរបស់ពួកគែ (១ហិចតា ចំណយ 
អស់ ៨០ដុលា្លោរ ក្នងុឆ្នា២ំ០១៩។ ក្នងុ ឆ្នា២ំ០២០ តែវូ ចំណយ 
៩០ដុលា្លោរក្នងុ ១ហិចតា)។ វត្ថ ុធាតុដើម កសិកម្ម ផែសែងទៀត 
ដូចជា  ជី  កមា្លោងំ ពលកម្ម ថា្នាសំមា្លោប់ សត្វល្អតិ ក៏កាន់ តែ មាន តម្លែ 
ថ្លែ ហើយ សែប ពែល ដែលទីផែសារកសិកម្ម ក៏មិនមានចីរភាព។

 ◦ សកម្មភាព 
- ជីកសែះក្នងុឃំុបន្ថែមទៀត ដើមែបីស្តកុទឹកសមែប់ បែើបែស់  

ក្នងុរដូវបែងំ
- ចងកែងសមាគមកសិកម្ម ដើមែបីជួយគា្នាទៅវិញទៅ  មក ក្នងុ 

សហគមន៍ និងគួរ ទទួល បាន ការ គំាទែ  បច្ចែកទែស និង 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ វត្ថធុាតុដើមកសិកម្ម និង  ទីផែសារ ពីវិស័យឯកជន 
រាជរដ្ឋាភិបាល និង អង្គការ កែរដ្ឋាភិបាលនានា

- ដំដើមឈើបន្ថែមទៀត ដើមែបីបង្កើនពែ និង បង្កើន ការ 
ស្តកុទឹកកែមដី

 លើសពីនែះ បញ្ហាគែះធម្មជាតិបានបណ្តាលឱែយ  មែ  គែសួារជា 
ស្តែ ី និងគែសួារកែកីែ មានជំងឺ និង មិនមាន   បែក់ គែប់គែន់ 
ក្នងុការទិញថា្នាពំែយាបាល។ អាកាសធាតុ  កាន់ត ែ ស្ងតួ និង មាន 
ភ្លៀងធា្លោក់តិច  និង រន្ទះបាញ់កាន់តែ មាន សភាព ខា្លោងំ ឡើង ក្នងុ 
ឆ្នា២ំ០១៩ និងឆ្នា២ំ០២០។ 

 ◦ សកម្មភាព
- ជំនួយផ្នែកសុខភាព និងហិរញ្ញវត្ថសុមែប់មែគែសួារ  ជាសែ្តី  

គួរតែតែវូបានគិតពិចារណ
- ឧបករណ៍សមែប់ការពាររន្ទះ គួរតែតែវូបាន ដំឡើង ក្នងុ 

សែកុ កំពង់សា្វាយ ដើមែបីការពារមនុសែស និង សត្វដែលបាន 
សា្លោប ដ់ោយសាររន្ទះបាញ់។ ការលើក កម្ពស់ ការយល់ដឹង  
អំពី  គែះថា្នាក់ ដល់  អាយុ ជីវិតដោយ សារ   រន្ទះបាញ់ គួរតែ  
ផ្តល់ជូន

រូបភាព១១៖ ផ្លូវបែកភក់តាមបណ្តាយទំនប់  ៣០កញ្ញា ឆ្ពោះទៅ 
សែុកកំពង់សា្វាយ  ខែត្តកំពង់ធំ បនា្ទាប់ពីមានភ្លៀង
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- កញ្ចប់ថវិកាសមែប់ធ្វើសកម្មភាព ដែលទាក់ទងនឹង ការ 
បែបែលួអាកាសធាតុ គួរតែតែវូគិតពិចារណ នៅ ថា្នាក់ឃំុ

 ការដោះសែយចំពោះតមែវូការរបស់់ កែមុដែលងាយ រង គែះ 
ផែសែងៗគា្នា 

 ◦ សកម្មភាព
- សមែប់មែគែសួារជាសែ្ត៖ី ផ្តល់វគ្គបណ្តះុបណ្តាល អំពី របៀប  

ក្នងុការដំដុះបន្លែ របៀបចិញ្ចមឹមាន់  ចិញ្ចមឹ សត្វ ដទែទៀត 
និងរបៀបចរចាតម្លែនៅលើទីផែសារ ឱែយ  មាន បែសិទ្ធភិាព និង 
ការផ្តល់ជំនាញសិបែបកម្ម ផលិត ផល ធ្វើដោយដែនានា។

- សមែប់មនុសែសចាស់៖ ផ្តល់សួនបន្លែ រួមទំាងការ គំាទែ 
ជា ថវិកាបែចំាខែ និងការឧបភ្ថម្ភសមែប់ត បណ្តាញ ទឹក 
មា៉ាសីុន។ កម្មវិធីសន្តសុិខសង្គមគួរតែ មិនមាន ភាពលម្អៀង 
និង មានតមា្លោភាព សមែប់ មនុសែស គែប់រូប។

- សមែប់កែមុជនពិការ៖ ផ្តល់ការបណ្តះុបណ្តាលពី របៀប  
ចិញ្ចមឹមាន់ និងផ្តល់ជូនពូជមាន់ឱែយពួកគែ ចិញ្ចមឹ និង ឧបភ្ថម្ភ 
សមែប់ការតបណ្តាញទឹកមា៉ាសីុន  និង គំាទែ ផ្នែក ហិរញ្ញ វត្ថុ  
ដទែទៀត។ កម្មវិធី សន្តសុិខ សង្គម ចំាបាច់ តែវូ តែរួម បញ្ចលូ 
ជូនដល់គែប់ជន ពិការ។

- សមែប់កុមារ ឬសិសែស៖ គួរតែផ្តល់អាហារូបករណ ផ៍្គត់ផ្គង់   
ថ្លែសិកែសា សមា្ភារៈសិកែសា អាហារ និង សម្លៀកបំពាក់ និង 
ផ្តល់ចំណែះដឹង ទាក់ទងនឹង ការបែបែលួ  អាកាសធាតុ។ 
បង្កើតថា្នាក់មត្តែយែយសិកែសាក្នងុសហគមន៍  ដោយសារ បច្ចបុែបន្ន 
មិនទាន់មានបន្ទប់រៀនគែប់គែន់ នៅឡើយ។

- សមែប់គែសួារកែកីែ៖ គំាទែពួកគែ ដោយផ្តល់ឱែយ បែព័ន្ធ  
ធារាសាសែ្ត សាងសង់អណ្តងូបន្ថែម និងផ្តល់ ការ បណ្តះុ 
បណ្តាលពីរបៀបដំដុះ ចិញ្ចមឹសត្វ និង របៀប ពែយាបាល ជំងឺ 
សត្វ ឬដំណំឱែយមាន បែសិទ្ធភិាព  ផងដែរ។ 

 ការរួមបញ្ចូលបញ្ហាការបែបែួលអាកាសធាតុ ទៅក្នុង   ផែនការ 
សកម្មភាព កែុមបែឹកែសាឃុំបែចាំឆ្នាំ ថវិកា នៅ មាន  កមែិត 
ដោយសារ តែមានផែនការអាទិភាពធំៗ ជាចែើន   សមែប់ កែមុ 
បែកឹែសាឃំុ នៅតែបន្តផ្តាតទៅលើគមែង ហែដ្ឋា  រចនា សម្ពន័្ធ 
ចំាបាច់ ដូចជា៖ ទឹក អគ្គសិនី ផ្លវូថ្នល់ មណ្ឌលសុខភាព និង 
គែឿង បរិកា្ខារសមែប់ការអប់រំ។ 

 ◦  សកម្មភាព 
- បង្កើនកញ្ចប់ថវិកាក្នងុឃំុសមែប់ផែនការ និង សកម្មភាព 

ទាក់ទងនឹងការបែបែលួអាកាសធាតុ
- ស្វែងរកការឧបត្ថម្តពីមា្ចាស់ជំនួយ វិស័យឯកជន និង ជំនួយ 

សបែបុរសធម៌នានា។

វិទៃយាសា្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និង សៃវជៃវដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍កម្ពុជា
 អគារលែខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក       បែអប់សំបុតែលែខ ៦២២ ភ្នំពែញ្ កម្ពុជា  

 (៨៥៥-២៣) ៨៨១ ៣៨៤/៨៨១ ៧០១/៨៨១ ៩១៦/៨៨៣ ៦០៣
អីុមែល៖ cdri@cdri.org.kh      គែហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

- បង្កើនការយល់ដឹងពី ការជះឥទ្ធពិលនែការបែបែលួ 
អាកាសធាតុ ទៅលើផលិតផលសែវូ និង កមែតិ ជីវភាព  រស់ 
នៅ របស់បែជាជន ក្នងុចំណម ថា្នាក់ ដឹកនំា និងអ្នក បង្កើត 
គោល នយោបាយ។

- ជំងឺកូវីដ១៩៖ បែក់ចំណូលរបស់អ្នកភូមិដែលបានសមា្ភាស   
ក្នងុខែឧសភា  ឆ្នា២ំ០២០ បានថយចុះ ដោយសារតែ 
ការ    បែបែលួអាកាសធាតុ (ការឡើង  កម្តា និងភាព រំាង 
ស្ងតួ  ដែលធ្វើឱែយខ្វះទឹកធ្វើសែ)។ មិនតែមឹ តែបុ៉ណ្ណាះ ក៏ 
ដោយ សារតែជំងឺកូវីដ១៩ ជាពិសែស ការបាត់បង់   ការ ផ្ញើ 
បែក់ ក្នងុអំឡុងពែល ផ្ទះុជំងឺ។ ការបាត់បង់   បែក់ ចំណូល 
បែមាណ ១០ដុលា្លោរក្នងុមួយថ្ងែ សមែ ប់ កម្មករ សំណង់ 
ក្នងុមា្នាក់ ហើយ ចំនួន  ៥០ដុលា្លោរក្នងុមួយខែ  ដែលបាន 
មកពី   កម្មករធ្វើការ នៅ តាម រោងចកែ សមែប់ការ ផ្ញើ មក 
ឱែយ អ្នកផ្ទះ។ កម្មករ  រោងចកែ បាត់បង់ចំណូល  ជាមធែយម  
បែមាណ ២៥០ដុលា្លោរក្នងុមួយខែ។ ជំងឺរាត តែបាតនែះ 
ក៏រំខាន  ដល់ការ  សិកែសា របស់កុមារផងដែរ។ ក្នងុ អំឡុង  ពែល 
កូវីដ១៩ កុមារមួយចំនួនមិន លទ្ធភាព ចូលរៀន តាម បែព័ន្ធ 
អីុនធើណិតទែ ដោយសារ ខ្វះសមា្ភារៈ  សិកែសា ជាពិសែស  
កុមារ  ដែលគែសួារទំាងនោះ មិនមាន លទ្ធភាព ទិញ ទូរស័ព្ទ 
ទំនើបបាន។

 ◦ សកម្មភាព
- បង្កើតបែព័ន្ធសមែប់ផ្ទែរបែក់តាមទូរស័ព្ទដែ សមែប់ អ្នក រង 

ផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូល ដោយ សារ  ជំងឺកូវីដ១៩
- បង្កើនយុទ្ធនាការអនាម័យ តាមរយៈ កែសួង  សុខាភិបាល 

មានដូចជា ៣ "កំុ" និង ៣ "ការពារ"។  ៣ "ការពារ" មាន 
ដូចជា ការពាក់មា៉ាស់ ការលាងដែ   និង ការ រកែសា គមា្លោត ១,៥ 
ម៉ែតែពីគា្នា។ ៣ "កំុ"៖ សំដៅ លើ ការ ជៀស ពី កន្លែង មាន 
មនុសែសចែើន  កំុនៅ ក្នងុ បន្ទប់ បិទជិត គា្មោន ខែយល់ ចែញ ចូល 
និងការ ចាប់ដែ  និងប៉ះពាល់គា្នា។ 

- ដើមែបីគំាទែដល់ការអប់រំរបស់កុមារ ការ សមែប សមែលួ 
ជាមួយសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដូចជា អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន និង 
សហគមន៍ សាលារៀន គួរតែ តែវូ បាន លើកកម្ពស់ សំដៅ 
ស្វែងរកមធែយាបាយ ដែលមាន តម្លែ សមរមែយ និង បច្ចែកវិទែយា 
សមសែប ដើមែបីបង្ក លក្ខណៈ ងាយ សែលួ ដល់ កុមារ បន្តការ 
សិកែសារបស់ពួកគែ។


