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D�ចក្តីE្តើម

")បច្ចុប�្បន្ន និងdអ)គត វិស័យកសិកម្ម និងសន្តិសុខ 
��្បៀង ���វពឹង�្អ�ក�ើ�រ��ប់��ងទឹក ��ល�ធន=ន 
pន កំណត់ ប៉ុû្ត������លd�ម@�ល2�� និងទីកû្ល�ង" 
(McCornick et al. 2013)។

ស��ប់����សកសិកម្ម ដូច�0កម្ពុ� �រ�����ល 
��ស=តុ 5ទប���៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។ ផលិតកម្ម កសិកម្មពឹង�្អ�ក 
�្ទើរ º� ±ំងÊ�ុង�ើទឹក\្លៀង �យមួយ_គតូចប៉ុùúះ��ដី 
�ចMំដុះ ��លpន ��ព័ន្ធ^�ចÊ�ព ¼ើយទឹក^�ចÊ�ព  
Ì� �� ើ  # �សំLន់ ស��ប់ �របំ@�ញបû្ថ�ម 0ក្នុងរដូវវស�`។ 
ក្នុង បរិបទ ���រ�� ���ល ��ស=តុ ផលប៉ះñល់�ទូd 
មួយ  d �ើវិស័យកសិកម្មគឺ ប��ទឹក �ពិ��ស លំហូរទឹក  
ជំនន់ ទឹក\្លៀង និង  �ះ;ំងស្ងួត (MOE and UNDP 2011)។ 

�រសិក�`���ើន 0ក្នុងតំបន់ និង0កម្ពុ� +ន ប�ញ  
F លំហូរទឹក��របប ជល&Ê្ត� ទ�្ល�x�គង្គ ��ល វិស័យ កសិកម្ម 
���វ  ពឹង �្អ�ក�ើ# ទំនង នឹង pន�រ ��ស់ប្តូរ (MRC 2009, TKK 
and SEA START RC 2009)។ ផលប៉ះñល់	�្ស�ង�ៀត រួមpន 

�ំងតង់សុី<� និង បរិpណ ទឹក\្លៀង=�ក់�មរដូវ�ល ក៏ នឹង �ច 
�����ល ��រ។ តំបន់  កសិកម្ម ���ើន 0កម្ពុ� យ  រ  ង  �ះ  
�យ �រ;ំងស្ងួត និង  �រហួត��ងL�ំង  ប¤្ខល មក  ពី  កំ·ើន 
សីតុណ�_ព   ��ល   Ì�  រំពឹង F  នឹង   æើតpន /ើង។ ម�%៉ង �ៀត �ម 
�រ  គន់គូរ ករណី pន  ទឹកជំនន់ និង�រ;ំងស្ងួត នឹង  æើន /ើង  ö�ម  
�ៀត (MOE 2010, Clausen 2009, Eastham et al. 2008, 
Frature et al. 2007) ប៉ុû្ត�pនផលប៉ះñល់ខុសៗ*G d �ម  
តំបន់   	�្ស�ងៗ ក្នុង ����ស។ តួ�៉ង បរិpណ \្លៀង =�ក់ ��ើនៗ 
# បង្ក  មហន្ត;យ ដល់ តំបន់ ដី�ើម ប៉ុû្ត� ផ្តល់ អត្ថ���ជន៍ ដល់   
តំបន់  ;ំងរឹះ (Eastham et al. 2008)។ �រ ព�%ករណ៍ ពី ��ស 
=តុ  ±ំង ��ះ pន �រ  ប��ក់   *ំ&� ពី   &'ន_ព)@�ល បច្ចុប�្បន្ន 
�  ពិ��ស C�ឹត្តិ �រណ៍  �  �ស=តុហួស��pណ កh�ិត ជី �តិដី 
និង  លទ្ធ_ព តិច តួច  ក្នុង �រ  ��ើ,�ស់ ��ព័ន្ធ =;&Ê�្ត (MOE 
and UNDP 2011)។ គួរកត់សpüល់F �រ   �� ���ល  ��ស=តុ 
មិន  ��ន   � ]ើម ¼�តុ º�មួយ ��ល)ំ ឲ�្យ   pន �រ �� ���ល ក្នុង 
វិស័យ   កសិកម្ម  þះ ��។  សកម្ម_ព អភិវឌ�្ឍន៍ 	�្ស�ងៗ ដូច� �រ 
ក&ង   ទំនប់ #រី អគ្គិសនី �]ើម ក៏pន ផល ប៉ះñល់ ��រ។ 

យុទ្ធ&Ê�្តបន�`ំុក្នុងវិស័យទឹក ]ើម�្បីទប់ទល់�រ�����ល 
��ស  =តុ +ន
éត�ើ ជ��ើស ក្នុង�រស្តុកទឹក សំ��ើ ក 
កម្ពស់ ±ំងផលិត_ពកសិកម្ម និងសន្តិសុខ��្បៀង �ពិ��ស 
ស��ប់ ជនõ�ីõ� (McCartney et al. 2010)។ ប៉ុû្ដ� ¼�តុអ្វី Ì� 
ស��ចយកជ��ើស±ំង��ះ? wើសិនÌ�+នស្តុកទឹក0រដូវ 
វស�` þះ កសិកម្មក្នុងរដូវ,�ំងក៏�ចm្វើd+ន, តំបន់ខ�្សត់ទឹក 
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រូប_ព ១៖ �លគំនិតស្តីពីជ��ើសក្នុង�រស្តុកទឹក�ក់~្ត�ង

��ភព៖ McCartney et al. 2010

�ច  ទទួល +នទឹក �មរយៈ�រ	្ទ�រទឹកពី �ងស្តុកទឹក ¼ើយ កង្វះ 
Lតទឹកបង្ក/ើង�យ�រ�����លលំហូរទឹក និងរបប ទឹក \្លៀង 
ក៏�ច ធូរV�ល/ើង��រ (McCornick et al. 2013)។ ¼�តុ��ះ 
Ì����វពិðរ¤ពីគុណសម�្បត្តិ និងគុណវិបត្តិ �� ជ��ើស ក្នុង �រ 
ស្តុកទឹក និង��សិទ្ធ_ព��ជ��ើស±ំងþះ 0ចំ�ះ មុខ �រ  
�����ល��ស=តុ (ibid)។ 

0កម្ពុ� ��ពីរច)សម្ព័ន្ធ =;&Ê�្ត ��ល�វិធីមួយ�� 
�រ  ស្តុក ទឹក ស��ប់m្វើកសិកម្មþះ ក៏0pន ជ��ើសល្អៗ 	�្ស�ង   
�ៀត  ��រ (Johnston et al. 2013a)។ តួ�៉ង �រសិក�` មួយ  
ផ្តល់   ម ូលនិធិ �យ Dan Church Aid/Christian Aid -  DCA/CA 
(អង្គ�រ&ស)��ិស្ត) cGំ ២០១៣ +ន ពិនិត�្យពី &រៈ សំLន់   
�� ជ��ើស	�្ស�ងៗ ក្នុង�រ ស្តុកទឹក ស��ប់ m្វើ កសិកម្ម ]ើម�្បី ជួយ 
�ត់ បន្ថយ _ពយរង �ះ �យ &រ �រ ;ំង ស្ងួត និង �រ ស្ងួត 
��ង អូសប) �យយូរ 0�មតំបន់ កសិ b�កូឡូសុី ចម�្បង ±ំង បួន 
0កម្ពុ�។

�រសកិ�̀ ��ះ ពនិតិ�្យ/ើងវញិពជី��ើសpនV�បក់្នងុ �រ ស្តកុ  
ទឹក  ស��ប់m្វើកសិកម្ម, m្វើ�រកំណត់ ប�� ��ឈម និង ឱ�ស 
ផ្តល់ឲ�្យ�យជ��ើសនីមួយៗ, និង�្នើ/ើង នូវ  វិធី&Ê្ត� ស��ប់ 
ពè�ឹង ជ��ើស ±ំង��ះ ]ើម�្បី ជួយកសិករ ឲ�្យ សh�ប ខ្លួនdនឹង 
ប�� ��ឈម	�្ស�ងៗបង្ក/ើង�យ�រ �����ល  ��ស =តុ។

&រ,�មូលទិន្នន័យ និងវិធីGj�្តសិក�k
�រសិក�`��ះ +ន>�ើសយកតំបន់កសិb�កូឡូសុី ចម�្បង ពីរ    

0កម្ពុ�គឺ តំបន់ទ�្ល�&ប និងតំបន់x�គង្គk�ម មក ពិនិត�្យ 
ក្នុង��ះ =�ត្ត�ធិ៍&ត់ កំពង់ធំ និងកំពង់cGំង តំ¤ង ឲ�្យ តំបន់  

ទ�្ល�&ប ¼ើយ=�ត្ត�ï�វ និងc���ង តំ¤ង ឲ�្យ តំបន់   x�គង្គ    
k�ម។ õ�ុមV�វW�វ+ន>�ើស¾ីសអ្នក តំ¤ង  មក ពី មន្ទីរ 
ធន=នទឹក និងឧតុនិយម=�ត្ត (PDOWRAM) និង មន្ទីរ   កសិកម្ម    
=�ត្ត (PDA) 0�ម=�ត្ត នីមួយៗ ស��ប់m្វើ� អ្នក   ផ្តល់ព័ត៌pន  
គន្លឹះ (KIIs) និង>�ើសឃុំមួយ1 ពី=�ត្ត នីមួយៗ មកm្វើ�កû្ល�ង 
ស��ប់�រពិ_ក�` �មõ�ុមស្នូល (FDG)។ អ្នកចូលរួមក្នុង FGDs 
រួមpន សpជិកõ�ុម��ឹក�`ឃុំ សpជិក   សហគមន៍ កសិករ ��ើ 
,�ស់  ទឹក  (FWUC)2 ��=នភូមិ និង អ្នក ភូមិ។ �រ V�វW�វ ��ះ 
ក៏+ន �្អ�ក�ើ ព័ត៌pន ��ល pនV�ប់ និងទិន្នន័យ ស្តីពី �ល 
ន�+យ ��ន�រ និងរwៀប អនុវត្ត0�ម មូលMOន ��ល 
ទទួល  +ន ពី ប¤្ខញ អិុនថឺណិត និង  ឯក&រ	�្ស�ងៗ��រ។

�រសិក�`��ះ � �ើ,�ស់�លគំនិត��ជ��ើសក្នុង�រស្តុក 
ទឹក �ក់~្ត�ង ��ល¡ះពុម្ពផ�`យ�យ វិទ�%&'ន��ប់��ងទឹក 
អន្តរ�តិ (International Water Management Institute: IWMI) 
ក្នុង cGំ ២០១០។ វិធី&Ê្ត���ះ 
éត�ើ±ំងធន=នទឹក0�ើដី 
និង 0k�មដី (រូប_ព ១)។ 

ជe�ើស$នl�ប់ក្នុង&រស្តុកទឹកសS�ប់កសិកម្ម
�ង�មសំណុំទិន្នន័យឃុំរបស់ គណៈកp»ធិ�រ�តិ 

ស��ប់ �រអភិវឌ�្ឍន៍�ម)�ប���ធិប<�យ�្យ0FGក់ k�ម�តិ 
(NCDD) (2014) J្ទ�ដី^�ចÊ�ពសរុប0រដូវវស�` ក្នុង តំបន់  

1 ឃុំ±ំងþះ រួមpន &÷យដូនï�វ (�ធ ិ៍&ត់), អូរគន្ធរ (កំពង់ធំ), ធ្លក2ៀន 
(កំពង់cGំង), ភ្នំដិន (�ï�វ), និង អ��`ង (c���ង)។

2 FWUCs ��លចូលរួមក្នុង�រសិក�`��ះ pន��ទ ិ៍ ផ្លូវទូក ក្នុង=�ត្ត�ï�វ 
និង រលួស ក្នុង=�ត្តកំពង់ធំ។
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±ំងពីរ 0pនតិច។ បញ្ជីលំអិតរបស់អង្គ�រ��Mក ស��ប់ 
១៣=�ត្ត ក្នុងcGំ២០០៩ ប�ញF ក្នុងចំùម��ព័ន្ធ ̂ �ច  
Ê�ព ±ំងអស់ ២៥២៥ pនº� ៦% បុ៉ùúះ ��ល ដំ·ើរ  �រ 
+ន@�ញ��ញ និងpន ដល់d ៦៥% ��ល *»ន ដំ·ើរ  �រ 
fះ។ 0ក្នុងតំបន់^�ចÊ�ព  Ì���ើទឹក^�ច Ê�ព   ស��ប់  
បំ@�ញ កង្វះ Lតទឹក��លប¤្ខលមកពីកូន រដូវ  ,�ំង3។ �ះបី 
ផលិតកម្មកសិកម្ម _គ��ើនពឹង�្អ�ក�ើ ទឹក \្លៀង  ក្តី ក៏Ì� �ើញ 
pន  ផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងរដូវ ,�ំង  0   �ម   តំបន់ មួយ ចំនួន ��ល  
ទទួល +នទឹក �ពិ��ស ទឹក  +ន   ពី ��ព័ន្ធ^�ចÊ�ព។ ក្នុង  
ចំùម  =�ត្ត±ំង,�ំ  ��ល �រ សិក�`��ះ
éត�ើ ទឹក ̂ �  ច 
Ê�ព   _គ��ើន ទទួល +ន ពី��@យ4 ឬទំនប់ទឹក �យ pន 
អូរ/ Ê�ះ  ធម្ម�តិ � ��ភព  ទឹកប)¶ប់បន�្សំ (�;ង ១)។ 0�ម 
ឃុំ  ��ល  +នចុះ  សិក�` ក្នុង =�ត្តកំពង់ធំ �ï�វ និង�ធិ៍&ត់ ទឹក 
^�ច  Ê�ព  ទទួល +ន ពី��@យ  ��លបg្វ�រទឹកពីស្ទឹង0ក្នុង 
តំបន់។ ��@យ±ំងþះ ដំ·ើរ�រ�យ FWUCs �យរួម 
សហ�រ  �មួយ PDOWRAM ។

តំបន់x�គង្គk�មpន��ើអណ្ណូងខួង� �ើន�ងÌ� ¼ើយ 
=�ត ្ត ±ំង ពីរ ��ល+ន ចុះសិក�` ក្នុងតំបន់þះ សុទ្ធº�pន អណ្ណូង 
ខួង  ស��ប់ m្វើកសិកម្ម។ ចំនួនអណ្ណូងបន្តæើន/ើង�បន្ត ប)¶ប់ 
(�;ង ២)។ ���ជន0ឃុំអ��`ង +នឲ�្យដឹងF នីវ៉ូទឹកk�ម 
ដី +ន ថយចុះ 4�ះ���វជីកអណ្ណូង �ន់º�i�dៗ។ បុ៉û្ត�មក 
ទល់  បច្ចុប�្បន្ន ប����ះ5ទ /ើងº� ក ្នុងឃុំពីរបីប៉ុùúះ ¼ើយ0 

3 pនរយៈ@�ល����លពីរស+éហ៍ 0រដូវវស�` ក្នុងចþ�ះ@�លពី¦�កក្កM 
ដល់ ¦�សី�។

4 ��ព័ន្ធ��@យ Ì���ើ#ស��ប់បg្វ�រទឹកពីស្ទងឹ ឬអូរ �មរយៈទំនប់ បg្វ�រ ទឹក។

មិន±ន់pនភស្តុ�ង )�ប វិទ�%&Ê្ត� ស��ប់ប��ក់�ើ�រ 
អះ�ង  ��ះ ��។

_ព���គូរ#ងវិស័យ&=រណៈ នឹងឯកជន Lង�្ន�ក  
អភិ+ល  កិច្ច និង�រ��ប់��ងគD �ង=;&Ê្ត� +នðប់ 	្តើម  
/ើង  �ម �រm្វើសកម្ម_ពបូមទឹក� លក្ខណៈ ឯកជន 0 ក្នុង 
FWUCs ។ FWUC មួយ 0ក្នុង=�ត្ត�ï�វ +ន សហ�រ �មួយ  
p(ស់ p៉សុីនបូមទឹក ឯកជន ]ើម�្បី ជួយកសិករ បូម យក ទឹក ពី 
��@យ ¼ើយសកម្ម_ព��ះ  pន �គជ័យ �L�ំង ±ំង ក្នុង�រ 
រក�`  ចីរ_ព FWUC និង�រជំរុញ ផលិតកម្ម   កសិកម្ម  0ទីþះ។
J្ទ�ដី^�ចÊ�ព�យទ�្ល� ស្ទឹង និងÊ�ះធម្ម�តិ �ើញpន 

0ក្នុង ឃុំធ្លក2ៀន =�ត្តកំពង់cGំង។ ���ជនមូលMOនMំÊ�ូវ និង 
បû្ល� 0�មដងស្ទឹង និងជុំវិញÊ�ះ ប៉ុû្ត�ពួកÌ����វសh�បខ្លួន 
នឹង ទឹកជំនន់ ប)¶ប់ពីpន\្លៀង=�ក់L�ំង។ ��ភពទឹក^�ចÊ�ព 
pនV�ប់	�្ស�ង�ៀត0កម្ពុ�គឺ Ê�ះជីក។ សំណ ុំ ទិន្នន័យឃំុ 
របស់ NCDD (�;ង ១) ប�ញF pនº�=�ត្ត�ធិ៍&ត់ មួយ 
ប៉ុùúះ ��លæើន បរិpណ ទឹក �̂ចÊ�ពយក+នពីÊ�ះ 
¼ើយ  �រ  ចុះសិក�`ដល់កû្ល�ង ក៏+នប�ញពីកំ·ើន��ះ��រ។ 
���ជន   ឃុំ&÷យដូនï�វ +នជីកÊ�ះ0�មj� ]ើម�្បី=)ឲ�្យ 
ពួក *ត់  pនទឹក��ប់��ន់ស��ប់MំÊ�ូវ និងបំ@�ញ�ើ�រ 
�����ល ក្នុងលំ)ំ\្លៀង=�ក់។

វិធីអភិរក�្សទឹកនិងដី (SWC) ក៏pនអនុវត្ត��រ ��ទិ៍ �រ m្វើ 
ជី កំប៉ុស �រ��បដី�យ ស្លឹក -ើប់ (Mulching) �រ c�ស់ 
មុខដំ¤ំ �រMំដំ¤ំគh�បដី ��ពល វប�្ប កម្ម   ដំ¤ំÊ�ូវ (SRI) 
�រm្វើកសិកម្ម ចh�ុះ (MPF) និង �រ  m្វើ ភ្លឺ ដី។ មន្ទីរ កសិកម្ម =�ត្ត 
(PDAs) និង NGOs ���ើន +ន  និង  កំពុង អនុវត្ត សកម្ម_ព 

�;ង ១៖ ��ភពទឹក^�ចÊ�ពស��ប់រដូវវស�` (%) cGំ២០០៨-២០១០

=�ត្ត J្ទ�ដីj�pន �រ 
^�ច Ê�ពសរុប*

J្ទ�ដី+នទឹក 
 ̂ �ច Ê�ព ពី 

��@យ / ទំនប់ **

J្ទ�ដី+នទឹក ̂ �ច 
Ê�ពពី ស្ទឹង អូរ 
Ê�ះធម្ម�ត*ិ*

J្ទ�ដី+នទឹក ̂ �ច 
Ê� ព ពី អណ្ណូង ខួង**

J្ទ�ដី+នទឹក ̂ �ច 
Ê�ព ពី អណ្ណូងជីក**

2008 16.67 61.42 30.05 7.58 0.15
2009 20.03 76.13 23.70 0.10 0.08
2010 13.38 61.84 37.38 0.00 0.79
2008 8.78 94.73 5.26 0.00 0.01
2009 11.10 75.87 24.03 0.00 0.01
2010 7.22 79.98 19.83 0.14 0.05
2008 14.47 71.77 27.96 0.00 0.27
2009 15.58 76.62 14.69 0.00 8.69
2010 14.67 81.5 10.20 0.05 8.24
2008 12.55 61.12 21.02 17.18 0.67
2009 14.08 62.43 20.11 16.54 0.92
2010 14.58 62.91 18.72 17.66 0.71
2008 9.23 66.67 13.32 11.51 8.50
2009 5.74 74.81 21.91 2.94 0.34
2010 0.41 62.20 32.65 4.76 0.34

សំ*ល់៖ * _គរយJ្ទ�ដី��មូលផលÊ�ូវសរុប, ** _គរយJ្ទ�ដី^�ចÊ�ពសរុប
��ភព៖ NCDD (2014)
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

	�្ស�ងៗ    ]ើម�្បីï�លំអបî្ច�ក��ស ±ំង ��ះ �យ m្វើ�រ �¶ល់ � 
មួយ  កសិករ។

បmn,�ឈម និងឱ&ស
�ះ���\�ទ���រស្តុកទឹកនីមួយៗ #Ê�ប�ម �រផ្តល់ 

�បល់របស់ IWMI ក្តី ក៏0pនប����ឈម ���ើន±ំងពី 
ក្នុង និងពី��សហគមន៍មូលMOន។ ប����ឈមពីLងក្នុង គឺ 
សមត្ថ _ ព  របស់ FWUCs ក្នុង�ររួមចំg�ក��ប់��ង ដំ·ើរ  �រ     
^�ចÊ�ព ��លº�ងº�ជួបប��។ �ះបី កន្លង មក  pន  ជំនួយ 
&�&�ង់  ���ើន ស��ប់ �រ ក&ង សមត្ថ_ព Lង �្ន�ក ��ះ 
ក្តី ប៉ុû្ត� # 0 ពុំ±ន់��ប់��ន់�� �ពិ��ស�យ&រ ជំនួយ  
±ំង  þះ  ផ្តល់ឲ�្យº�ក្នុងអំឡុង@�លអនុវត្ត គD�ង និង មិន pន  
�រ ពិនិត�្យ �មMន�បន្ត/ើយ។ FWUCs �្ទើរº�±ំង អស់ 
មិន �ច ��មូល 1្ល���#ផ្តល់ ទឹក ̂ �ច Ê�ព +ន ��ប ់��ន់    
ស��ប់  �ះV�យ�រចំ¤យ�ើ��តិបត្តិ�រ និង �រ ö�±ំ 
(O&M) þះ�� ¼ើយជំនួយ&�&�ង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ រMOភិ+ល   ក ៏  
pន កំណត់។ �ះ�៉ង��ះក្តី ស��ប់ សហគមន៍    កសិករ  ��ើ 
,�ស់  ទឹកផ្លូវទូក ក្នុង=�ត្ត�ï�វ Ì� +ន   #យ  ត§្ល�F pន �គ ជ័យ   
ក្នុង�រ��មូល1្ល� ទឹក  ̂ �ច Ê�ព   ស��ប់ O&M។ គួរ កត់ សpüល់ 
F តបំន់ þះ  ស្ថិត 0  �ប់ C�ំ��ន � មួយ ����ស2ៀត¤ម និង 
pន  លទ្ធ_ព  ��ើ,�ស់ ទីផ�̀ រ និងបî្ច�កវិទ�% ]ើម�្ីបជំរុញ ផលិត _ព 
��ល ជួយ ឲ�្យកសិករ�ចpន,�ក់ បង់1្ល� ទឹក^�ចÊ�ព។ 

មូលធន សង្គម5 ក៏�សpស=តុសំLន់ មួយ  ±ំង ក្នុង�រ 
ប«្កើត និង ��តិបត្តិ�រ  �� ��ព័ន្ធស្តុក ទឹក 	�្ស�ងៗ បុ៉û្ត�ជ��ើសpន  
តិច    �យ &រ�រ�ើកទឹកចិត្តpនតិច ស��ប់�ររ� 
សមូហ_ព កង្វះ�រយល់ដឹងពីអត្ថ���ជន៍��សកម្ម_ព រួម*G 
និង កង្វះ  @�ល2��និងកp�ំងពលកម្ម។ �យW�ក ទp�ប់ក្នុង  
តំបន់  ក៏ +ន  ;;ំងដល់�រអនុវត្តជ��ើស���ររក�`  សំ·ើម ដី 
ផង ��រ។ ���ជនក្នុងមលូMOន º�ងA�ង សត្វñហនៈ ឲ�្យ]ើរសុី 
រ ុក្ខ�តិ  �យ  ��រី0 រដូវ ,�ំង ��លm្វើឲ�្យអ្នកដí��ៀត  លំ+ក 
នឹង   Mំ  ដំ¤ំគh�ប ដី 0ក្នុងរដូវþះ។ 

ប����ឈម �្ន�ក Lង  ក្នុង  មួយ �ៀត គឺ កង្វះធន=នក្នុង 
មូលMOន pន �  �ទិ៍ មូលនិធិ និងដី ស��ប់  ��ើ,�ស់  រួម*G   ក្នុង    
មូលMOន ដូច� ដីស��ប់ជីក Ê�ះ សហគមន៍ � ]ើម។ ថ្វី wើ   
�� �ធរ មលូMOន 0 កh�ិត ឃុំ pន មូលនិធិ  �¶ល់ OF មូលនិធ ិ  
វិនិ�គឃុំ (CIF) ក្តី បុ៉û្ត�មូលនិធិ ��ះ 0  មិន  ±ន់ ��ប់��ន់ 
�� ពី 4�ះ ��\�ទខ្លះ ���រស្តុក ទឹក ���វ  ចំ¤យ   អស់ ��ើន។ 
���ជន   មូលMOន�ក់ ពឹង �្អ�ក L�ំង d �ើ   ជំនួយ   ពី Lង �� 
ដូî្ន�ះ   ពួកÌ�ក៏មិនសូវ  ��ឹង ��ង ~្វ�ងរ ក ធន=ន 	�្ស�ង �ៀត  0   
ក្នុង      មូលMOន ដូច� �រ��� ��� មូល កp �ំង  ពលកម្ម ]ើម�្បី  &ង 
សង ់   ��ព័ន្ធ  ស��ប់   ស្តុកទឹក � ]ើម។ ដី��លសមÊ�ប   ស��ប់    
�រ      &ង សង់កû្ល�ងស ្តុកទឹក ���វ ស្ថិត  0ï�្ប�រតំបន់  Mំដុះ បុ៉û្ត� ដី  
��\�ទ ��ះពិ+ក  រក+ន ¤ស់។ �ទូd �រ ស្តុក ទឹក� 

5 pនន័យF "លក្ខណៈ))���រ¾ៀបចំសង្គម ដូច� ប¤្ខញសង្គម រwៀប 
របប និងទំនុកចិត្ត ��លជួយសh��លដល់ កិច្ចសហ�រ និងសហ��តិបត្តិ�រ 
]ើម�្បី +នផល���ជន៍dវិញdមក" (Putnam et al. 1993)

លក្ខណៈ    បុគ្គលមិន �ច  m្វើd +ន �� ពី4�ះ កសិករ  ��ើន pន 
ដីតូចៗ និង0�មក û្ល�ង ខុសៗ*G។ លក្ខណៈ ធម្ម�តិ ��J្ទ�ដី  
ក៏ �  ប��  ��ឈមមួយចំ�ះ ដំ·ើរ�រ����@យ /ទំនប់ Ê�ះ 
និង   �ររក�` សំ·ើមដី��រ ¼ើយ  អ �  W�ប ទឹក ក h�ិត ខ្ពស់  ��ដី 
គឺ�ឧបសគ្គ ដល់ �រស្តុកទឹក។

�បû្ថ�មពី�ើក�é�្ន�កLងក្នុង±ំងអស់��ះ ក៏pនក�é 
Lង�� 	�្ស�ងៗ ��លរួមចំg�កបង្កនូវ ប����ឈមដល់ 
ជ��ើស ក្នុង�រស្តុកទឹក។ រច)សម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក ̂ �ច Ê�ព   0 
pនចំនួនតិច ��លបង្ក �រលំ+កL�ំង ដល់ ជ��ើស 	�្ស�ងៗ ក្នុង 
�រស្តុកទឹក។ ទិន្នន័យមូលMOន0ក្នុង �;ង ១ និងទិន្នន័យ 
+នពី �រ#យត§្ល� របស់ ��Mក ប�ញ ច �'ស់  F រច)សម្ព័ន្ធ 
ផ្គត់ផ្គង់ទឹក��លដំ·ើរ�រ+ន@�ញ ��ញ0កម្ពុ� 0pន 
ចំនួន តិច។ ធន=នដ៏តិចតួច ដូច� �្ន�ក ហិរញ្ញវត្ថុ បî្ច�ក��ស 
និងបទបញ្ញត្តិ គឺ�ប����ឈមពីLង�� មួយ�ៀត ចំ�ះ  
ជ��ើស ក្នុង�រស្តុកទឹក។ សព្វ1្ង� ���វpនជំនួយ &�&�ង់  � ðំ +ច់  
ស��ប់ �ររចម�្បងពីរ គឺ�រ &ងសង់ រច) សម្ព័ន្ធ ស្តុក ទឹក និង  
O&M។ )បច្ចុប�្បន្ន រច)សម្ព័ន្ធស្តុកទឹក ��ល ប«្កើត /ើង  � 
ពិ��សស��ប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់គD�ង^�ច Ê�ព និង   Ê�ះ 
0 pន ចំនួនតិច ¼ើយ�រអនុវត្ត�ើ�្ន�ក O&M ក៏0 ទន់   
=�`យ។ ��ះ�¼�តុផល��ល គD�ង ̂ �ច Ê�ព     ទទួល +ន    
�រយកចិត្តទុកMក់�L�ំង0ក្នុង �ល ន�+យ   FGក់ �តិ  
ដូច� យុទ្ធ&Ê្ត� វិស័យកសិកម្ម និង ទឹក � ]ើម ថ្វីwើ ជ��ើស  
�រ  ស្តុកទឹក ដូច� Ê�ះ និង�រអភិរក�្ស ទឹក និងដី �]ើម គឺ ទទួល   
+ន�រយកចិត្តទុកMក់ខ្ពស់�ងពី សំ¤ក់ ��គូ  អភិវឌ�្ឍន៍ និង 
NGOs។ ���ធរមូលMOន� អ្នក ទទួល  ខុស ���វ   �ើ  Ê�ះ និងបឹង 
ធម្ម�តិ ប៉ុû្ត�ធន=ន±ំង��ះ កំពុង  ស្ថិត k�ម  សpmធ មួយ ចំនួន 
ដូច� �រទn¶�នយកដី ស��ប់   �ល �  កសិកម្ម � ]ើម។ ±ក់ 
ទងនឹងប��បទបញ្ញត្តិច�'ប់ វិញ � ពិ��ស   ស��ប់ ទឹក k�ម ដី 
សព្វ 1្ង�មិន±ន់pនបទបញ្ញត្តិ ច�'ប ់  ស��ប់ &�&�ង់ដល់ចីរ_ព ��   
�រ±ញយកធន=ន �ច កæើត /ើងវញិ þះ �� �លគ ឺមនិ pន   
�រ�ម,�ម ឬក៏�រ �ើក  ទឹក ចិត្ត ឲ�្យ���ជន Mក់ កh�ិត កំណត់ 
�ើបរិpណទឹក��ល  ពួក  Ì � ±ញ យក ពី ធន=ន��ះ /ើយ។
�ះpនប����ឈមដូî្ន�ះក្តី ក៏កម្ពុ�pនឱ�សល្អ ��ើន ។ 

ទី១ គឺមូលនិធិLង ��ស=តុ6 ��ល�ំងពីcGំ២០០៣ មក pន   

6 "ហិរញ្ញប�្ប±ន�្ន�ក��ស=តុ �ហិរញ្ញប�្ប±នផ្តល់ឲ�្យ�មរយៈអង្គ_ព 
FGក់ �តិ តំបន់ និងអន្តរ�តិ ស��ប់កម្មវិធី និង គD�ង �ត់បន្ថយ  និង បន�`ំុ 
នឹង  �រ �����ល��ស=តុ" (Enrich 2014)។

�;ង ២៖ អណ្ណងូទឹកស��ប់�ររកសិកម្ម cG២ំ០០៨-២០១០

=�ត្ត 2008 2009 2010

កំពង់cGំង 255 346 191

កំពង់ធំ 57 264 328

�ធិ&ត់ 43 81 42

c ���ង 14467 15412 17395

�ï�វ 2052 2354 2523

��ភព៖ NCDD (2014)



ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ១ ែខមី� ��ំ២០១៤

ទឹក ,�ក់ សរុប ៦៥៥,៦�នដុ��រ និង���វ+ន���� ��មូល   ចូល 
មកកម្ពុ� �មរយៈហិរញ្ញប�្ប±ន�្វ�_គី7 និង ពហុ _គ8ី (Enrich 
2014)។ មូលនិធិ��ះ _គ��ើន� ជំនួយឥត សំណង និង  ខ្លះ �ៀត 
�កម្ចីសម�្ប±ន ¼ើយ����ល ៤១% +ន ចំ¤យ d�ើ 
វិស័យ កសិកម្ម ទឹក និង=;&Ê្ត�។ តំបន ់កសិb�កូឡូសុី ��ល 
+ន �្នើសុំមូលនិធិ �៉ង��ើនគឺ តំបន់ទ�្ល�&ប ¼ើយក្នុង ��ះ 
=�ត្ត �ធិ៍&ត់ទទួល+នចំg�កធំ�ងÌ� (Ibid)។ មូលនិធិ   ���វ   
+ន  ���� ��មូល0កh�ិត�តិ FGក់k�ម�តិ និង កh�ិត តំបន់ 
�មរយៈគD�ង	�្ស�ងៗ។ 

��ពី�រផ្តល់ មូលនិធិ ជួយ &�&�ង់ ក៏pន�រកំណត់វិ=ន�រ 
បន�`ំុនឹង�រ�����ល��ស =តុ និង �លន�+យ ñក់ 
ព័ន្ធ   )) ដូច�ើញpន 0ក្នុង ��ន�រយុទ្ធ&Ê្ត� ស្តីពី�រ 
�����ល  ��ស=តុ 0 កម្ពុ� (CCCSP) ។ ��ពី��ះ 
សហគមន៍   មូលMOនក៏+នទទួល តួ)ទីដ៏សំLន់មួយ��រ ��ល 
�ច   ឲ�្យ  ពួកÌ�ទទួល+ន ផល ���ជន៍។  មូលធនសង្គម និង  
សកម្ម_ព  រួម*G គឺ� ប�� ��ឈម ស��ប់ ពួកÌ�  ក្នុង�រ អនុវត្ត   
ឲ�្យ  +ន ស��ចនូវ ជ��ើស	�្ស�ងៗ ក្នុង�រស្តុកទឹក ប៉ុû្ត�# ក៏   pន   
តួ)ទីធំm�ងក្នុង�រ =)ចីរ_ព �� ជ��ើសក្នុង�រ ស្តុក ទឹក និង 
ក្នុង  លក្ខណៈ�ធន=នក្នុង មូលMOន ដ៏សំLន់។ រ+យ �រណ៍  � 
��ើន +ន គូសប��ក់ពីតួ)ទី សហគមន៍ មូលMOន  ក្នុង �រ  បន�`ំុ   
ខ្លួន   នឹង �រ�����ល��ស=តុ �ះបី � pន មូលនិធិ ឬ *»ន   ក្តី។ 
ម�%៉ង�ៀត �ះ �pន មូលនិធិ និងអន្ត;គមន៍ ពី   គD� ង    	�្ស�ងៗ   
ក្តី ក៏ចីរ_ព និង�គជ័យ �� គD�ង±ំងþះ ���វ ពឹង   �្អ�ក    ��ើន   
�ើ �រw្ត���ចិត្ត និង សមត្ថ_ព របស់ សហគមន៍ មូល MOន  ��រ។

វិធីGj្ត�Zចអនុវត្តqន៖ &រ=្វើឲ�្យជe�ើស ក្នងុ &រ  
ស្តកុទឹក &Rយ�យុទ្ធGj្ត�បន�kុំខ្លនួ ដ៏ $ន,�សិទ្ធ7ព    
សS�ប់ទប់ទល់នឹង&រg�,�hល Z&សVតុ

គួរpន�រគិតគូរពីប����ឈម និងឱ�សស��ប់�រប«្កើត 
វិធី&Ê្ត�,�កដនិយមក្នុង�រស្តុកទឹក។ �ដំបូង ���វប«្កើត នូវ 
បរិ��សអំùយផលមួយ ស��ប់��ប់�ររ�្ន�ក រូបវ័ន្ត 
បî្ច�ក  ��ស ហិរញ្ញវត្ថុ បទបញ្ញត្តិ និងសង្គម។ ���វទទួល &üល់ F 
"*»ន  ជ��ើសស្តុកទឹក¤មួយ��លសមÊ�ប ស��ប់ ��ប់ ករណី  
þះ��"។ តួ�៉ង ±ក់ទងនឹង�្ន�ករូបវ័ន្ត Ì����វ គិតគូរពី លក្ខណៈ 
ដី ]ើម�្បីស��ចចិត្តF ជ��ើសស្តុកទឹក ¤មួយ �ច អនុវត្ត +ន។ 
ជំនួយ&�&�ង់ ±ំង�្ន�កLង�� និង�្ន�កLងក្នុង ]ើរ តួ)ទី 
សំLន់ ¤ស់ ¼ើយ�ចជួយប«្កើនចំនួនជ��ើស ស្តុកទឹក។ 

ជំនួយ&�&�ង់�្ន�កLងក្នុង �ចទទួល+នពី&'ប័នក្នុង 
មូលMOន ដូច� �� �ធរ សហគមន៍ និង���ជនមូលMOន។ FGក់   
ឃុំ  �ចក&ង�សមូហ_ពនូវ�ងស្តុកទឹកតូចៗ និង/ឬ ��@យ  
និងជីកÊ�ះរួម �យ��ើ មូលនិធិវិនិ�គ សហគមន៍។ 
សហគមន៍ មូលMOន ដូច� FWUCs ក៏�ច æ�ណô  �� មូល កសិករ  

7 ដូច� ជប៉ុន +;ំង សហរដ្ឋ�x�រិក ចិន សហ_ពអឺរ៉ុប និង អូVé�លី 
(Enrich 2014)។

8 ដូច� ADB, ធ)*រពិភព/ក, GEF, IFAD, UNDP និង FAO (Enrich 
2014)។

ឲ�្យ &ង សង់រច)សម្ព័ន្ធ))  d�ម សមត្ថ_ព ¼ើយ ���ជន 
មូលMOនក៏�ចជីកÊ�ះ�¶ល់ខ្លួន ឬចូលរួម ចំg�ក  �  ដី ធ្លី  ខ្លះ 
ស��ប់   �រជីកÊ�ះ។ 

ជំនួយ&�&�ង់�្ន�កLង��º�ង +ន មកពី រMOភិ+ល NGOs 
និង ��គូអភិវឌ�្ឍន៍)) (DPs) ��ល   ��ើនº� pន មូលនិធិ ធំៗ 
�ង ស��ប់��ើ,�ស់។ មូលនិធិ ±ំង  ��ះ   �ចធំ រហូត ដល់ �ច  
&�&�ង់ �រ&ងសង់��ព ័ន្ធ^�ច Ê�ព ±ំង មូល ឬក៏ តូច �ង 
þះ �ច&ងសង់+ន��ឹមº�  រច) សម័្ពន ្ធ តូចៗ។ ប�� សំLន់ 
គួរ កត់ សpüល់មួយគឺ ជំនួយ &�&�ង់  ���វº� E្លើយ   តបនឹង តh��វ �រ 
ពិតៗ 0ក្នុងមូលMOន។ 

ចំ�ះ _ព សមÊ�ប ��ដីវិញ �យ¼�តុF តំបន់នីមួយៗ 
pន លក្ខណៈ �យ W�ករបស់ខ្លនួ ដូច� ជ��លដី នងិអ �W�ប 
ទឹក�]ើម ដូî្ន�ះ ជ��ើសស្តុកទឹកនីមួយៗ���វសុី*Gនឹងលក្ខណៈ
±ំង þះ។ តួ�៉ង 0តំបន់ទ�្ល�&ប��លជួបទឹកជំនន់�¾ៀង
;ល់ cGំ �ង ស្តុក ទឹក�ច�ជ��ើសដ៏ល្អបំផុត ប៉ុû្ត���ព័ន្ធស្តុកទឹក 
��ះ ���វº� �ច  ឲ�្យ ទឹកជន់លិច+ន 0@�លទឹកpនលំហូរL�ំង។

លក្ខណៈបî្ច�ក��ស��ជ��ើសក្នុង�រស្តុកទឹក #�ប់ 
±ក់  ទង   នឹង ចំ·�ះm្វើ��លសំLន់បំផុត ]ើម�្បី  �ច ទទួល  +ន  
អត្ថ ���ជន៍។ វិធី&ស្ត្រល្អបំផុតគឺ �រគួបផ�្សំចំ·�ះដឹង ក្នុង  
ម ូល MOន និងចំ·�ះដឹង �្ន�កវិទ�%&Ê្ត� ¼ើយ ចំ· �ះ ដឹង ±ំង  
��ះ  គួរ pន  លក្ខណៈ&មញ្ញ ]ើម�្បីឲ�្យ���ជន មូលMOន យ 
យល់ យ ��ើ,�ស់ ពី4�ះសpជិក សហគមន៍ មូលMOន � អ្នក  
 ស��ច ចិត្ត  ដ៏សំLន់ �ើ�រ��ប់��ង នូវ ជ��ើស  	�្ស�ងៗ    ក្នុ ង    
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