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)រO្វើQ�ន)រR�ប់R�ងS�ះ មហន្តVយ 
4ជនបទ កម្ពុ�

អត្ថបទ k�ះ òៀបចំ¨យ សំ ½�ីមុំ អ្នកU�វV�វ�្ន�កបរិ45ន។ សូម}ង 
អត្ថបទ  k�ះ~ Sam Sreymom. 2015. “Disaster Management Planning in 
Rural Cambodia.” Cambodia Development Review 19(3): 5-9. Phnom 
Penh: CDRI.

<វX
កម្ពុ�កន្លងមក�ន #�ះធម្ម�តិ®ក់ទងនឹង�តុ��ស 

ប៉ះ�ល់���ើន ដូច� �្លៀង�±ក់ ¼±ំង ទឹកជំនន់ �រ'ំងស្ងួត និង 
ព�្យុះធំៗ �ើយ�រ�7�§ល��ស�តុកំពុង�្វើឲ�្យ oតុភូត ®ំង 
k�ះ    �ន់�� ¼±ំង�±Áើង។ 7��ជនរស់�តំបន់ជនបទ �យ 
រង  #� ះ �ង��ពីវិបត្តិ®ំងk�ះ ��ះ�នសមត្ថ�ពតិច ក្នុង�រ 
ទប់  ទល់នឹង�រ�7�§ល��ស�តុ និងមហន្ត'យ>>។ ក្នុង   
កិច្ច 7�ឹង�ង �ត់បន្ថយ �ព�យរង#�ះ និងបã្កើន�ព ធន់ 
នឹង មហន្ត'យ រ-�ភិoលoនបã្កើត យន្ត�រ���ើនស²�ប់   
��ប់ ��ង    #�ះ�សន្ន និងជួយដល់សហគមន៍រង#�ះក្នុង�រ 
ទប់ទល់  នឹង   មហន្ត'យ និង4Ñរជីវ�ពÁើងវិញ។

�cdំ១៩៩៥ គណៈក��ធិ�រ�តិ��ប់��ង#�ះ  
មហន្ត 'យ (គជគម-NCDM) oនកÌើតÁើង �ើយ�ន  ទំនួល 
ខុស ���វ រួម gើ  �រ  ក4ង និងសÀ�បសÀ�§ល វិ�ន �រ Ä្លើយតប 
និង ��ន �រ    ស $% �ះ   ប> �ន់។ 45ប័ន ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ 
ដូច� គណៈ  ក��  ធិ�រ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យÔ�ត្ត (គគមខ-
PDMC) គណៈ ក�� ធិ �រ   ��ប់��ង #�ះ មហន្ត'យ ½�ុក 
(គគមស  -DCDM) គណៈ ក�� ធិ�រ   ��ប់ ��ង #�ះមហន្ត'យ 
ឃ ុ ំ (គគមឃ -   CCDM) និង ¦�ុម ��ប់ ��ង  #�ះ មហន្ត 'យ 
ភូមិ (កគមភ-VDMG) ទទួលបន្ទុក�្វើ��ន�រ��ប់ ��ង 
មហន្ត 'យ    �,មកÀ�ិត òៀងៗខ្លួន ¨យ�ន ជំនួយ ú�ú�ង់ 
�្ន�ក   ប÷្ច�ក 8�ស និងហិរញ ្ញវត្ថុពីអង្គ�រមិន³�ន រ- �ភិoល 
(NGOs) និង គជគម។ �កÀ�ិត ភូមិ និងឃ ុ ំ �ន ��ន�រ   
សកម្ម �ព  ពីរ 7���ទ គឺ  មួយ ស²�ប់�រ( �ៀមòៀបចំ និងÄ្លើយ 
តប   នឹង   #�ះ �សន្ន �ើយ   មួយ 8ៀតស²�ប់�រ�ត់បន្ថយ 
öនិភ័យ   �ន   #�ះ មហន្ត 'យ ។

អត្ថបទk�ះ ពណ៌>ពីដំ¿ើរ�រ�្វើ��ន�រ�កÀ�ិត ភូមិ 
និង ឃុំ Wើម�្បី��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ � ជនបទកម្ពុ�។ អ្នក  
U�វV�វ l�ើm�ស់ព័ត៌�នoនពី លទ្ធផលបឋម���រ សិក�N  ធំ 
មួយ (Sam 2015) ¬�ល�្វើÁើង Wើម�្បីកំណត់ពី ១) 45ន�ព 
 បS្ខគ)�ង��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ�្អ�កgើសហគមន៍   និង 
ទទួល   ជំនួយពី NGO និង ២)  ម��Goយ7�/ើរបំផុត Wើម�្បី ជំរុញ 
�រ    (�ៀម òៀបចំ និង�រ�្វើ��ន�រស$%�ះ ប>�ន់  7�កប ̈ យ 
7�សិទ្ធ �ព  �,មសហគមន៍ជនបទ។ �រសិក�N k�ះ ¼ង   
វិទ�G 45ន   ជប៉ុន ស²�ប់�រ *�ច½�ព និង¨ះទឹក oន ចុះ  
កិច្ចសន�G ឲ�្យ អនុវត្ត។

វិធី<=្ត�
ទិន្នន័យបឋម7�មូលoនពី �រពិ�ក�N,ម¦�ុមស្នូលចំនួន 

៤ ¬�លoន�្វើÁើង�មួយស�ជិក គណៈក��ធិ�រ ��ប់ ��ង  
#�ះមហន្ត'យ½�ុក½�ីស្នំ និងគណៈក��ធិ�រ ��ប់��ង  #�ះ 
មហន្ត'យឃុំ +�ំសសរ ក្នុងÔ�ត្ត /ៀម'ប និងស�ជិក គណៈ 
ក�� ធិ �រ ��ប់��ង #�ះមហន្ត'យ ស�្កត់ លលកស និង ឃុំ កំពង់ 
óធិ៍ ក្នុងÔ�ត្តóធិ៍4ត់។

ព័ត៌�នប«្ថ�ម 7�មូលoនពីស�íសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌�ន 
គន្លឹះ ចំនួន ៧ �្វើÁើង�មួយតំSងមកពី គជគម អង្គ�រ -្ល�ន 
អន្តរ�តិ  កម្ពុ�, អង្គ�រ Action Aid អង្គ�រជីវិត�្ល�ថ្នូរ អង្គ�រ 
Dan Church Aid/ Christian Aid អង្គ�រ Oxfam GB និងអង្គ�រ 
.�គូ ស²�ប់�រអភិវឌ�្ឍកម្ពុ�។

ទិន្នន័យ7�ភពទី២ 7�មូលoនពី គជគម និង NGOs ក្នុង 
តំបន់ ¬�លoនចូលរួមក្នុង�រ��ប់��ង #�ះ�សន្ន និង�Ñត 
gើ �រ  ផ្តល់ �របណ្ណុះបS្ខលពី�រ��ប់��ងមហន្ត'យ។

លទ្ធផលសិក�Y

រច>សម្ព័ន្ធ និងមុខ�រ�� គគមឃ និង កគមភ
អនុ¦�ឹត�្យg�ខ៦១ ចុះ�្ង�ទី២៩ មិថុ> ២០០៦ oន 

អនុ_្ញត     ឲ�្យបã្កើត គគមឃ �ើយ /�ចក្តី��>ំ g�ខ៣១៥ 
ចុះ  �្ង�ទី២១ កក្ក- ២០១០ oន>ំឲ�្យ�ន�របã្កើត កគមភ។ 
ដូច   �ន   ប��ញក្នុងរូប�ព១ គគមឃ 0�ក÷�ញ� ៣ ¦�ុម ¬�ល 
អនុវត្ត  �រ�រ  ក្នុងតំបន់បីចម�្បងៗ �ើយ កគមភ 0�ក ÷�ញ � 
៤ ¦�ុម។ ស�ជិក ¦�ុម និងគណៈក��ធិ�រ®ំងអស់ � អ្នក  
ស្ម័�� ចិត្ត។ 7�សិន àើ�នជំនួយú�ú�ង់ពី NGO ពួក�� ទទួល oន  
ថវិ� ខ្លះ បូក និង ïហ៊ុយ�្វើដំ¿ើរ អំពី ��1ធរឃុំòៀងៗ ខ្លួន។

គគមឃ �ន�រកិច្ចចម�្បងក4ង��ន�រWើម�្បី�ត់បន្ថយ 
öនិភ័យ �ន#�ះមហន្ត'យ, ( �ៀមòៀបចំ និងÏត់វិ�ន �រ 
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ស$%�ះ   ប>�ន់, អនុវត្តសកម្ម�ព�ន0�ងលំអិតក្នុង��ន�រ ®ំង 
ពីរ, សÀ�បសÀ�§ល �រ ��ប់��ងöនិភ័យ�ន#�ះមហន្ត'យ 
�  កÀ�ិត  ½�ុក និងភូមិ និងសកម្ម�ព ស$%�ះ ប>�ន់, និងអនុវត្ត  
យុទ្ធ4½្ត� និង2លន}oយ��ប់��ងមហន្ត'យ។ កគមភ 
�ន  តួ>ទីចម�្បង ព"�ឹង អនុវត្តន៍ យន្ត�រ (�ៀមòៀបចំ ទប់ទល់ 
#�ះ  មហន្ត'យ ,ម�រ0�ករំ3�កព័ត៌�នស្តីពី #�ះមហន្ត'យ  
ដល់   7��ជនក្នុង មូល-�ន, ផ�្សព្វផ�Nយ�រ7��ស�សន្នពី�រ 
គំ'ម កំ4�ងបÀ�ុងÌើត �ន និងជួយជំgៀស 7��ជន និង សត្វ 
ចិញ្ចឹម     ក្នុង��ល�ន#�ះ�សន្ន។

គគមឃ ទទួលបន្ទុក�្វើ��ន�រ(�ៀមទប់ទល់ស²�ប់ឃុំ 
�ើយ កគមភ ទទួលបន្ទុក�្វើ��ន�រ �ត់បន្ថយ öនិភ័យ�ន 

#�ះ  មហន្ត'យក្នុងមូល-�ន។ 45ប័ន®ំងពីរទទួលជំនួយ 
ú�ú�ង់   ពី >យក-�នជំ>ញរបស់ គជគម, គណៈ ក��ធិ �រ ��ប់ 
��ង   #�ះ មហន្ត'យ½�ុក និងÔ�ត្ត, NGOs ក្នុង ½�ុក និង .�គូ  
អភិវឌ�្ឍន៍។

អង្គ�រមិន³�នរ-�ភិoល¬�លជួយú�ú�ង់>> អនុវត្ត,ម 
សកម្ម�ព��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ   �ន0�ង ក្នុង2ល�រណ៍ 
��>ំ �្ន�កប÷្ច�ក8�សស²�ប់�រ�្វើ��ន�រ(�ៀម និង ស$%�ះ 
ប>�ន់ (NCDM 2013b) õ�ម®ំងផ្តល់�របណ្ណុះបS្ខលមុន 
��ល �្វើ ��ន�រ �ដល់ស�ជិក គគមឃ និង កគមភ ។ �រ 
បណ្ណ ុះ បS្ខល ��បដណ្ណប់gើ7��នបទដូច¼ងÆ�ម៖

រូប�ព១៖ រច>សម្ព័ន្ធ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ

 

 ( -   CCDM)

 (VDMG)

7�ភព៖Consortium AAC/DAC/PIN/Oxfam/SCI 2014; Leng 2014; NCDM 2013a; Khna Sanday CCDM 2013; Lolok Sa CCDM 2014
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-  �រ7�មូលទិន្នន័យ
- �រក4ង��ន�រ
- មហន្ត'យ និង�រ��ប់��ង �ើយនិង 2លគំនិត� 

មូល- �ន   ស្តីពី�រãើបÁើងវិញ
- យន្ត�រ រច>សម្ព័ន្ធ �តព្វកិច្ច និងតួ>ទីរបស់  

គណៈក��ធិ�រ   ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ ក្នុង 
មូល- �ន

- �រ�្វើ��នទីប��ញពីអ្នក�ក់ព័ន្ធ
- បទពិïធន៍òៀនសូ��oនពី �រ��ប់��ង#�ះ 

មហន្ត'យ
- ផលប៉ះ�ល់��#�ះមហន្ត'យ�gើ ½្ត�ី កុ�រ និង 

¦�ុម �យ  រង#�ះដÙ�8ៀត
- �រវិ�គgើ¦�ុម�យរង#�ះ
- �រ�្វើ��នទបី��ញ#�ះអន្ត'យ ស²�ប់ កÀ�ិត �្វើ 

��ន�រ ឬ  ¼dតសម½�បSមួយ
- /�Sរីយ៉ូ�នöនិភ័យ និងកÀ�ិតöនិភ័យ
- �រ(�ៀមòៀបចំស$%�ះប> �ន់ និង�រ �្វើ��ន�រ 

Ä្លើយតប
- រàៀបកំណត់ធន�នមូល-�ន។

�របណ្ណុះបS្ខលពី�រ7�មូលទិន្នន័យ ��បដណ្ណប់gើ 
រàៀប  7�មូលព័ត៌�នបឋមស្តីពីប_�>> �រលំoក��្ស�ងៗ 

¬�ល  7��ជន �យរង#�ះ���វ7�ឈមមុខ និងសមត្ថ�ព របស់ 
ពួក �� ក្នុង�រ ̈ ះU�យ ប_� ®ំង�ះ (NCDM 2013a, c)។

�រក4ង��ន�រ(�ៀមòៀបចំស$%�ះប>�ន់ និងÄ្លើយតប
គជគម (2013b) oនចង¦�ង2ល�រ��>ំ�្ន�ក  

ប÷្ច�ក 8�ស  ស្តីពី �រ�្វើ��ន�រ(�ៀម និង��ប់��ង #�ះ 
öនិភ័យ � កÀ�ិត Ô�ត្ត ¦�ុង ½�ុក ខ័ណ 8 ប៉ុ«្ត�មិន³�ន�កÀ�ិត 
ឃុំ8�។ ¨យ 4រ  មិន�ន 2ល�រណ៍��>ំ�ក់Óក់�ះ 
8ើប  ��ន�រ ឃុំ���វoនក4ងÁើង ,មរàៀបដូច�dនឹង 
��ន�រ  �  កÀ�ិត ½�ុក និងខ័ណ 8¬�រ (រូប�ព២)។

�រ�្វើ��ន�រ¨យ�ន�រចូលរួម ���វ�ន�រចូលរមួពី 
សំSក់ អ្នក�ក់ព័ន្ធ®ំងអស់ �ពិ/�ស NGOs ផ្តល់ជំនួយú�ú�ង់ 
និង  គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ½�ុក និងឃុំ។ 
½�ប  ,ម 2ល�រណ៍ ��>ំ�្ន�កប÷្ច�ក8�សរបស់ គជគម 
ស�ជិក  គណៈក��ធិ�រ ���វចូលរួមក្នុង�របណ្ណុះបS្ខលgើ 
7��ន បទ���ើន មុន��ល�ចÏប់�្តើម ដំ¿ើរ�រ�្វើ��ន�រ។ 
ëះÃ៉ងk�ះក្តី ខ្លឹម4រ����ន�រ (�ៀមòៀបចំស$%�ះប>�ន់ 
និង Ä្លើយតប (EPRP) �ច�7�§លខុស�dបន្តិចបន្តួចពី �រ 
��>ំ  របស់ គជគម �½�័យgើ NGO ¬�លផ្តល់ជំនួយ ú�ú�ង់។ 
��ន�រ®ំង�ះ �Ñត�សំ¼ន់gើ �រ(�ៀម òៀបចំ និង �រ 
Ä្លើយ តប របស់45ប័ន ធន�ន ¬�លពួក�����វ�រ �ើយ���វ �្វើ 
បច្ចុប�្បន្ន�ព�òៀង'ល់cdំ។

រូប�ព២៖ �រក4ង��ន�រ(�ៀមòៀបចំ ស$%�ះ ប>�ន់ និងÄ្លើយតប�កÀ�ិតឃំុ

7�ភព៖ ស�íសន៍ ក្នុងcdំ២០១៤; NCDM 2013c
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�រក4ង��ន�រ�ត់បន្ថយöនិភ័យ�ន#�ះមហន្ត'យ
��ន�រ�ត់បន្ថយöនិភ័យ�ន#�ះមហន្ត'យ (DRRPs) 

មិន�ន�ក្នុងឃុំសិក�N®ំងបី8�។ ប៉ុ«្ត� តំSង មក  ពី     អង្គ�រ  
ជីវិត �្ល�ថ្នូរ oនm�ប់~ ��ន�រ7���ទk�ះកន្លង មក �ន   បã្កើត 
�ក្នុងភូមិ និងឃុំ 2លá របស់គ)�ង �ើយ � ទី �ះ    
�  � ��ង<~ ��ន�រ��ប់��ងöនិភ័យ�ន#�ះ មហន្ត'យ 
ឬ  ��ន�រអភិវឌ�្ឍន៍ ឃុំ។

DRRP Ìើត÷�ញពី ដំ¿ើរ�រកំណត់តÀ��វ�រ��ប់��ង 
öនិភ័យ  �ន#�ះមហន្ត'យ និង�រកំណត់ �ទិ�ព គ)�ង   
អភិវឌ�្ឍន៍ >>�ក្នុងមូល-�ន។ មុន��លបã្កើត កគមភ 
សកម្ម�ព  ®ំងk�ះ �ន7��នភូមិទទួលខុស���វ �  សំ¼ន់  
¨យ  �ន   ជំនួយú�ú�ង់ពី¦�ុម7�ឹក�Nឃុំ។ ប> �ប់ពី កំណត់  �ើញ  
�ើយ ¦�ុម7�ឹក�Nឃុំ���វពិនិត�្យ ñ�ើសòីស ប_� និង តÀ��វ�រ 
�  �ទិ�ព �ើយ-ក់ បញ្ចូល � ក្នុង ��ន�រ អភិវឌ�្ឍន៍ ឃុំ និង 
��ន�រ វិនិ}គឃុំ។ ,ម k�ះ � ��ល Æ�យ ៗ   មក 8ៀត   
�រ �ត់  បន្ថយ öនិភ័យ �ន#�ះ មហន្ត'យ ក៏���វ oន  -ក់   
បញ្ចូល �  ក្នុង �រ �្វើ��ន�រ ឃុំ។

¨យ�នជំនួយú�ú�ង់ពី NGOs �ះ ក៏�ន�របã្កើត 
-ច់ ̈ យ =�កពី�dនូវ EPRPs និង DRRPs របស់ឃុំ។ DRRPs 
�ន�ពខុសì្ល�កពី ��ន�រ��>ំ¨យ គជគម និងផ្តល់ គំនិត 
¨យ NGOs ¬�លជួយú�ú�ង់។ គជគម ��>ំ~ DRRPs 
គប�្បី �នទÀ�ង់�,'ង'យមុខសកម្ម�ព រីឯ NGOs ¬�ល ផ្តល់ 
ជំនួយ ចង់oន �រoយ�រណ៍�នòៀប'ប់ពី 45ន�ព #�ះ 
មហន្ត'យ �រ¹យតa្ល�öនិភ័យ ព័ត៌�នពី 45ប័ន មូល-�ន 
សំ¼ន់ៗ និង��ន�រ(�ៀមòៀបចំ។ DRRPs របស់ភូមិ និង ឃុំ 
���វពិនិត�្យÁើងវិញòៀង'ល់ ២ � ៣cdំម្តង។

ប"Z[�ឈម
ប_�7�ឈមចម�្បងមួយដល់�រក4ង��ន�រភូមិ និង ឃុំ 

ស²�ប់ �រ(�ៀមòៀបចំស$%�ះប>�ន់ �រÄ្លើយតប និង�រãើប 
Áើង វិញ គឺចំ¿�ះដឹងតិច�ក្នុងមូល- �នស្តីពី�រ��ប់��ង #�ះ 
មហន្ត'យ ¬�លបS្ខល�សំ¼ន់មកពី �ពស្មុគ4�ញ�� �រ 
¹យ តa្ល�öនិភ័យ និងសកម្ម�ព�្វើ��ន�រ កÀ�ិតអប់រំ®បក្នុង 
ចំ	ម7��ជនមូល-�ន និង��ល> �Ó�នតិចស²�ប់  �រ 
បណ្ណុះ បS្ខល ëះបី �កន្លងមក�របណ្ណុះបS្ខល�នផ្តល់  
Ã៉ង  ទូលំ ទូÓយ�ក្នុងដំ¿ើរ�រ អនុវត្តគ)�ងក្តី។

ប_�មួយ8ៀត¬�លប៉ះ�ល់ដល់ �រក4ង��ន �រ ��ប់ 
��ង    #�ះ  មហន្ត'យ7�កប¨យ7�សិទ្ធ�ព គឺកង្វះ ��ល >�Ó 
និង ទីក«្ល�ង។ �រ�្វើ��ន�រ¨យ�ន�រចូលរួម ,ម  ធម្ម,  ���វ    
�ន   មនុស�្ស ��ើនចូលរួម ប៉ុ«្ត�តÀ��វ�រ និង សំ�ធ ក្នុង�រ  រក ចិញ្ចឹម 
ជីវិត7�Ïំ�្ង� �្វើឲ�្យគណៈក��ធិ�រ និង ស�ជិក  ¦�ុម មិន �ច   �ន  
ក�±ំង និង��ល��ប់��ន់ មកចូលរួម ឲ�្យoន ��ញ g�ញ  � ក្នុង  
គំនិតផ្តួច�្តើម��្ស�ងៗ ក្នុងមូល-�ន8�។ តួÃ៉ង �រ 7�មូល ព័ត៌�ន  
ឲ�្យ��ប់��ន់ Wើម�្បី¹យតa្ល�ពីöនិភ័យ និងក4ង ��ន �រ    
សកម្ម�ពមួយÁើង ���វ�ន�រចូលរួមពីសំSក់ 7��ជន  
មូល  -�ន។ បុ៉«្ត�លទ្ធ�ព ក្នុង�រ 7�មូល ទិន្នន័យ គឺ�ន តិច ��ះ 
7��ជន  ���វ�Ñត�រ7�ឹង�ង ក្នុង�ររកចំណ°លចិញ្ចឹម ជីវិត។

7�សិនàើ��ន�រទទួល4%ល់ និង¨ះU�យ ឧបសគ្គ ®ំង 
k�ះ  ឲ�្យoនសម½�ប8� �របã្កើតគំនិតថ្មី និង �រ �្វើ��ន�រ 
�ច បង្ក ប'ជ័យ¨យខ្លួនឯង៖ សមត្ថ�ព ស²�ប់�រ ចូលរួម 
សកម្ម ��ន�ររីកច��ើន ឬWើរមិន®ន់�របã្កើតគំនិតថ្មី¼ង 
ប÷្ច�ក វិទ�G បុគ្គល>> និងសហគមន៍ មិនដឹងពី វិធី ស²�ប់ជួយ   
�ត់  បន្ថយ�រគ²�មកំ4�ង¨យ��ស�តុ និង #�ះ 
មហន្ត'យ õ�ម®ំង ផលប៉ះ�ល់  �ក់ព័ន្ធ��្ស�ងៗ, �រ �ន 
�រម្មណ៍ ~ ខ្លួន��នសិទ្ធិអំSច ឬ�រគិត~កិច្ច7�ឹង�ង របស់ 

រូប�ព៣៖ �របã្កើត��ន�រ�ត់បន្ថយöនិភ័យ�ន#�ះមហន្ត'យ

សំ�ល់៖ *អ្នក�ក់ព័ន្ធ រួម�ន សហគមន៍មូល-�ន គណៈក��ធិ�រ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យឃុំ និង½�ុក និង NGOs ផ្តល់ជំនួយú�ú�ង់
7�ភព៖ Consortium AAC/DAC/PIN/Oxfam/SCI 2014
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ខ្លួន   មិន�ច�±ស់ប្តូរអ្វីoន ®ំងអស់k�ះ>ំឲ�្យ�ន�រ ស្ពឹក½�ពន់ 
និង �រ ទទួលយក45ន�ពសព្វ�្ង�។ ចំណុចk�ះ�ចÉើល�ើញ 
ខ្លះ ¬�រ  ក្នុងកិច្ចពិ�ក�N�មួយស�ជិក DMCC និង គគមឃ �ើយ 
�រ4កសួរពីប_�¬�លពួក�� ���វ7�ឈម oនផ្តល់នូវ គំនិត  
តិច តួច Sស់។

ចីរ�ព��ជំនួយស²�ប់�រ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ និង 
�រ ãើបÁើងវិញ ក៏�នគូសប_�ក់¬�រ។ អ្នក ចូល រួម  ពិ �ក�N 
និងអ្នកÄ្លើយស�íសន៍ oនសង្កត់ធ្ងន់ពី �រ Ïំ oច់  ���វ បន្ត ជំនួយ 
ú�ú�ង់ �្ន�ក ប÷្ច�ក8�ស និង ហិរញ្ញវត្ថុ។ មូល និធិ �ន តិច  ស²�ប់ 
សកម្ម�ព ��ប់��ង និង Ä្លើយតប នឹង #�ះ  �សន្ន ក៏ ដូច� 
កង្វះ   �រ ចូលរួមពីសហគមន៍ ក្នុងកិច្ច 7�ឹង�ង  ��ប់��ង #�ះ  
មហន្ត'យ oន''ំងដល់�រអនុវត្ត��ន�រ Ä្លើយ តប នឹង  #�ះ 
�សន្ន និង�ត់បន្ថយ#�ះមហន្ត'យ � កÀ�ិត មូល-�ន។

ប_��នមូលនិធិតិច¬�ល''ំងដល់�រក4ង និង អនុវត្ត 
��ន�រ �នgើកÁើង�ក្នុងឃុំសិក�N ®ំងបី និង ̈ យ  តំSង 
NGO។ �រចូលរួមសកម្មពីសំSក់7��ជន មូល -�ន សំ¼ន់ 
¼±ំង Sស់ ក្នុង �រ��ប់��ងöនិភ័យ�ន#�ះ មហន្ត 'យ។ 
7��ជន  មូល- �ន���វ�្វើសហ7�តិបត្តិ�រ �មួយ កគមភ និង 
គគមឃ �មុន��ល ក្នុង��ល និង�Æ�យ��ល �ន #�ះ 
មហន្ត 'យ។ ប៉ុ«្ត��រ ពិ�ក�N និងស�íសន៍ ���ើន oន ប_�ក់ 
Ã៉ង  ច�Îស់  ~ 7��ជនខ្លះ មិនCើ�ើ នឹង �រ-ស់Çឿនឲ�្យ7�ុង 
7�យ័ត្ន  ពី សំ Sក់ កគមភ និង គគមឃ 8�។ ផ្ទុយ�វិញ  
ពួក�� ��ង  Ïំ  ដល់ ��ល     �ន #�ះមហន្ត'យÌើតÁើង 8ើប�្វើ 
សកម្ម �ព �ើយ ,ម    k�ះ  ក៏�្វើឲ�្យថយចុះ7�សិទ្ធ�ព�� ��ន�រ 
ស$%�ះ     ប>�ន់ និង ស កម្ម   �ព Ä្លើយតប។

5�ចក្តីសន្និKLន និង)រផ្តល់មតិ
ëះបី�ន�រពិ#�ះ}បល់ និង�របណ្ណុះបS្ខលÃ៉ង 

ទូលំ ទូÓយ ក៏¨យ ក៏ �រចូលរួម �ក់é្ត�ង របស់7��ជន    
មូល -�ន ក្នុង�រ�្វើ��ន�រ��ប់��ង#�ះ មហន្ត'យ ��ន 
កÀ�ិត ®ប។ ចំណុចk�ះប��ញ ច�Îស់ពី តÀ��វ�រប>�ន់នូវ ជំនួយ   
ú�ú�ង់ � បន្តពីសំSក់45ប័នជំ>ញ និង NGOs ដល់��ប់ 
ដំSក់ �ល  ���រ�្វើ��ន�រ និង�រអនុវត្ត។

�រ�្វើ��ន�រឃុំ មិន³�ន��រ�រថ្មី8�ស²�ប ់��1ធរ 
ភូមិ ឃុំ¬�ល�នបទពិïធន៍ ក្នុង�រ¹យតa្ល�  ពីតÀ��វ�រ និង 
�ទិ�ព ក្នុងមូល- �ន និង �រòៀបចំ��ន�រអភិវឌ�្ឍន៍ឃុំ និង 
��ន �រ   វិនិ}គ។ ëះ�Ã៉ងk�ះក្តី �រ(�ៀមòៀបចំ ស$%�ះ 
ប>�ន់ �រ Ä្លើយតប និង�រãើបÁើងវិញ oនជួប ឧបសគ្គ  
¨យ 4រ��1ធរ មូល-�ន�នសមត្ថ�ពតិច ក្នុង�រ ¹យ តa្ល�  
gើ öនិភ័យ  ស្មុគ4�ញ និងក្នុងសកម្ម�ព ��ប់��ង #�ះ 
មហន្ត'យ, ឧបសគ្គ ®ក់ទងនឹង�រចូលរួម�មូល-�ន ក្នុង�រ 
7�មូល  ទិន្នន័យ, និង�រពិoក បំផុសឲ�្យសហគមន៍ចូលរួម�្វើ 
សហ7�តិបត្តិ�រ      ក្នុង  ��ល�ន#�ះមហន្ត'យ។

មតិ}បល់¼ងÆ�មk�ះ �ចជួយបំoត់ឧបសគ្គ''ំង 
�រ   �្វើ��ន�រ��ប់��ង#�ះមហន្ត'យ  ¬�លoនកំណត់�ើញ 
ក្នុង  �រសិក�Nk�ះ៖

� ព"�ីក�រយល់ដឹង និងសមត្ថ�ពរបស់ស�ជិក គគមឃ 
និង កគមភ ,មរយៈ  �រ�្វើឲ�្យ �រ¹យតa្ល�ពីöនិភ័យ និង 
សកម្ម�ព�្វើ��ន�រ �នលក្ខណៈ�យ½�ួល�ងមុន និង 
�រ ផ្តល់�របណ្ណុះបS្ខល�បន្តប>�ប់�ន់����ើនÁើង។

� gើកកម្ពស់�រចូលរួមដ៏�នន័យពីសំSក់សហគមន៍ ,ម 
រយៈ�រជំរុញឲ�្យស�ជិក គគមឃ និង កគមភ 0�ករំ3�ក 
ព័ត៌�នស្តីពី#�ះមហន្ត'យ។

� �ុំងឲ�្យ�រ�្វើ��ន�រ និង�រអនុវត្ត�នចីរ�ពល្អ ,មរយៈ 
�រ �>ឲ�្យ�នជំនួយú�ú�ង់ �្ន�កហិរញ្ញវត្ថុ និងប÷្ច�ក8�ស 
ពី 45ប័នជំ>ញ និង NGOs ។

� បណ្ណុះបS្ខលស�ជិក គគមឃ និង កគមភ ពីរàៀប 
សរ/�រ សំ¿ើ Wើម�្បីé្វ�ងរកមូលនិធិពី NGOs និងអ្នកផ្តល់ 
ជំនួយ ដÙ�8ៀត។

� 7�³�7�មូល�រដឹក>ំ គំនិត និងកិច្ច7�ឹង�ង�ក្នុង 
មូល-�ន ក្នុងអំឡុង��ល®ំងមូល�� �រអនុវត្ត  ��ន�រ 
សកម្ម �ព    សហគមន៍។
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