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សម្ព័ន្ធa?e្ត។ Eនúតុផលចម្បងពីរqលz{វយកចិត្តទុកក់ន់(
÷ចeពz{វ(jប់jងk៉ង'ឲ្យàDន

ដល់តំបន់

ំង

OើអភិDលកិច្ចល្អគឺ ទី១ ទឹក

និងកសិករល2

Nយrចoនដឹងមុន

EនបរិEណjប់3ន់ និងgន់\ល4 និងទី២ úរចសម្ព័ន្ធសប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹក z{វ(ãៀបចំ ងសង់
និងÐgំk៉ង'

ឲ្យàrចបន្តផ្តល់អត្ថLCជន៍LកបNយសមធម៌ដល់Lជនមូលន។

¢ន3ន់(បñjប់jងB្នកប្ចកMសមញ្ញ'ះM។
កលbក បðñញÃ បñÃ
មអ្នក''ះ àសំ
ដូចររំពឹងទុក។ បñ
រយៈប័នសមeប
LកបNយLសិទ្ធព

ន់

ើនរ'អ្នក_្វើÅចក្តីស

Lរ^ះមិន

បទពិcធន៍B្នកa?e្តក្នុងតំបន់ើនOើ
ចចិត្តOើរjប់jង ស

ចកuិត' និងក្នុង

ំង'ស់,ើម្បីឲ្យúរចសម្ព័ន្ធÎក់ព័ន្ធrចដំWើររDនល្អ និងផ្តលអត្ថ
់ LCជន៍

ងអភិDលកិច្ច រួមEន រãៀបចំរចសម្ព័ន្ធr5ធរ និងបបទ_្វើសកម្មពរួមnë Rម
គួបផ្សំនឹងរFៀបដឹកំមិនផ្លូវរv្សងៗ

គឺមូលនjឹះpរjប់jងLព័ន្ធa?e្ត

រងûកទឹកLកបNយសមធម៌ និងរôើõស់និងអភិរក្សធនaនទឹកLកបNយ

និរន្តរព។
បñអភិDលកិច្ចទទួលDនរប់rរម្មណ៍ើនក្នុង

Éបខ័ណលនCDយអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗរបស់

LMសកម្ពុ និងក្នុងកំKទuង់វិមជ្ឈរនិងវិសហមជ្ឈរ (D&D) Nយរួមបញ្ចូលgំងវិស័យa?e្តផង
qរ។ គំនិតបថ្មី រួមEន លរណ៍Kំស្តីពីរFៀបអនុវត្តដ៏លÃ
្អ ëក់អន្តរតិ ពិÅស ក្នុងរjប់jង
Lព័នa?e
្ធ
្តEនរចូលរួម និងកិច្ចអភិវឌ្ឍ (PMID) និងរv្ទររjប់jងLព័ន្ធa?e្ត (IMT)២2។
វិសហមជ្ឈរpអភិDលកិចa?e
្ច
្ត rច+ើញចóស់កuិតLព័ន្ធa?e្ត ក្នុងទuង់ សហគមន៍កសិករ
ôើõស់ទឹក (សកបទ) qលEនតួទីចម្បងក្នុងអភិDលកិច្ច (Nយរួមសហរ`គូមួយ មន្ទីរធនaន
ទឹកនិងឧតុនិយមÄត្ត) ,ើម្បីប

ើដល់ Lកសិករអ្នកôើõស់Lព័ន្ធa?e្ត'ះ។ បñLឈមB្នកអភិDល

កិចរបស់
្ច
សកបទ រួមEន រចូលរួម តEព វិមជ្ឈរ រjប់jងធនaនទឹកចuុះ និង រ6ន

អនុវត្តរបប

ថវិB្អកOើõក់បង់Nយអ្នកôើõស់ទឹក។

១

1

សប់លបំណងpរសិកV^ះ ើងកំណត់ន័យÃ Lព័ន្ធa?e្ត
Lព័ន្ធ

២

2

ëតមធ្យម z{វEនទំហំពី ២០០-៥០០០ហិកR úើយLព័ន្ធ

លរណ៍ IMT៖ រjប់jងLព័ន្ធa?e្ត z{វv្ទរ

ëតធំ z{វEនតំបន់zÀត7ធំង ៥០០០ហិកR

ëតតូច z{វEនទំហំតូចង ២០០ហិកR។

ឲ្យ សកបទ ដូចEនûងក្នុងលនCDយទឹក៖ ?ចរ

Oខ០១ ចុះß្ងទី១១ មក? ១៩៩៩ (ភ្នំ\ញៈ MOWRAM)។

ឯករពិកVOខ ៦២

3

អភិDលកិច្ចa?e្ត រួមEន មុខðរសំ

ន់ៗpរងûកទឹក រសuបសuÀល,ើម្បីaនូវរôើ

õស់ទឹកLកបNយLសិទ្ធពពីសំ'ក់ កសិករតំបន់0្សទឹក
មួយnë

រÐgំLព័ន្ធa?e្ត

ងOើ និង0្សទឹក

ង

ម pLភពទឹក

និងរjប់jងទំស់រàងអ្នកôើõស់ទឹកក្នុងLព័ន្ធa?e្តមួយnë។

រអនុម័តយកម៉ូqល សកបទ Dនផ្តល់នូវពក់ក់B្នកប័ន fមgំងÉបខ័ណចóប់និងលនCDយ
សប់អភិDលកិច្ចa?e្តមូលនក៏ពិត¢ន ប៉ុè្តបទពិcធន៍កន្លងមកEនលទ្ធផលចuុះ។ សកបទ gំង
អស់ អនុវត្តរðរRមលរណ៍ និងបទបញ្ញត្តិដូចៗnë ប៉ុè្ត អភិDលកិច្ចLព័ន្ធa?e្តRមបវិមជ្ឈរqល
ដំWើររRមរយៈ សកបទ មិនDនអនុវត្តក្នុងÉបខ័ណសង្គម ឬរូបវ័ន្តដូចnë'ះM។
អត្ថបទ^ះបðñញពីរសិកVÃ

ើអភិDលកិច្ចOើLព័ន្ធa?e្តបច្ចុប្បន្ន àសុីnëប៉ុ'9

នឹង តu{វ

រpLព័ន្ធa?e្តv្សងៗnë។ Lព័ន្ធមួយកè្លងៗ Eនទំហំ ស'្ឋន និងL;ទខុសៗnë úើយលរណ៍
Kំqល សកបទ យកមកអនុវត្ត ក៏Eនលក្ខណៈខុស្លកnëខ្លះqរ។ RមរយៈរសិកVលំអិតពីតិពន្ធុe្ត
pLព័ន្ធa?e្តបីកè្លង ឯករ^ះបðñញពីកuិតសុីnëរàង រFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ច និងតu{វរពិតៗផុស
ញពីនពក់្តងpLព័ន្ធ។ អត្ថបទ^ះពិនិត្យផងqរÃ

ើរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ចqលDនûងúើយ

rច¿សuÀលប'Dន ,ើម្បី!្លើយតបនឹងតu{វរមូលន fមgំងផ្តល់រយល់ដឹងសុីជüពីតu{វរព
បត់ន និងរFើកចំហសប់រសuបខ្លួនRមអភិDលកិច្ចមូលន។
អត្ថបទ^ះ *តOើសំណ<រ*វ+វពីរ គឺ៖
១. រផ្គូផ្គងរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ច

មួយនឹងLព័ន្ធa?e្តរូបវ័ន្ត៖

អភិDលកិចq
្ច លEន*ប់ Eនពសុីnëល្អប៉ុ'9
២. រផ្គូផ្គងអភិDលកិច្ចក់្តង

ើរអនុវត្ត

និងរចសម្ព័ន្ធ

នឹងស'្ឋន និងទំហំLព័ន្ធa?e្ត?

នឹងអភិDលកិច្ចRមÛឹស្តី៖

ើរអនុវត្តអភិDលកិចa?e
្ច
្ត ក្នុង

រÐgំLព័ន្ធ÷ចeព រងûកទឹក រសuបសuÀល និងរjប់jងទំស់ àសុីnëល្អប៉ុ'9
នឹង "Ûឹស្តីសប់រអនុវត្ត" និងរសន្មតក្នុងគំនិតផ្តួចv្តើមអភិDលកិច្ចv្សងៗ ដូច រv្ទររ
jប់jងa?e្ត (IMT) និងរjប់jងa?e្តNយEនរចូលរួម និងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ (PMID)
qលDនកំណត់សប់ សកបទ? úតុអ្វី? (

ើEនលក្ខខណក់ក់អ្វីខ្លះកម្ពុ qល_្វើឲ្យគំនិត

ផ្តួចv្តើមgំង'ះEនគជ័យ ទទួលប?ជ័យ ឬz{វ_្វើរ¿[?)

4

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

២

=រសិក
 ឯករcនFប់

ãឿយៗ ត់ទុកLព័ន្ធa?e្តមូលនpរអភិវឌ្ឍសង្គមនិងÅដ្ឋកិច្ចតំបន់rសុr្ន
ី
យ៍ 
ពិÅសកម្ពុ qលLពលរដ្ឋមួយគធំតំបន់ជនបទLកបរបរ_្វើ=។ ថ្មីៗ^ះ Eនរជ>ក?ក@ក
në

ំងពីអភិDលកិច្ច និងLសិទ្ធពa?e្ត NយរDនពិនិត្យ+ើញកំWើនវិនិCគបរMស និងÎក់

ក'្ខលបរMសOើB្នកa?e្តនិងផលិតកម្មeូវ

និងរក់អនុវត្តលនCDយeូវថ្មីកម្ពុ។

រ

ជ>ក?ក@ក^ះ Dនជួយបំផុសចំ'ប់rរម្មណ៍ើន'ស់OើB្នកa?e្ត។ កម្ពុ(ងជួបបñខ្សត់ទឹក
សប់Åដ្ឋកិច្ច។ Aះបីតំបន់គើនសម្បូរទឹកក៏Nយ (ពិÅសរដូវវសV ពី0ឧស ដល់ តុ)
ក៏ãឿយៗ សហគមន៍ជនបទ មិនrចôើõស់ទឹកgំង'ះM Nយរកង្វះúរចសម្ព័ន្ធ។ មន្ទីរÉសួង
រដ្ឋ អង្គរមិន¢នរភិDល (NGOs) និងសហគមន៍ Dនដឹងចóស់ពីបñ^ះ úើយEនរយល់eបnë
ទូ

Ã Lព័នa
្ធ ?e្តកម្ពុមិនgន់ដំWើររDន\ញកEំង'ះM (ឧgហរណ៍ ADB 2008)។

ប៉ុè្តមតិយល់eបnë^ះ មិនgន់Eនលក្ខណៈសុីជüើយ។ Éុមមនុស្សv្សងៗnë Eនរយល់ដឹង និង
Nះ*យបñអភិវឌ្ឍន៍a?e្តRមម_"Dយខុសnëeឡះ

RមLវត្តិB្នកម'គមវិí និងបទពិcធន៍

ក់្តងរបស់ពួក។ រសិកVឯករEន*ប់^ះ សំ2កំណត់ ពន្យល់ និងវិគទស្សនៈgំង'ះក្នុង
បរិបទកម្ពុ rសុីr្នយ៍ និងកល។ B្នក^ះនឹងពិនិត្យពីÛឹស្តី និងរFៀបអនុវត្តសំ
Oើសម្មតិកម្មសំ

ន់ៗ ,ើម្បv្ទ
ី ៀង

¡ត់

ន់ពីរ (ដូចrចដឹងDនRមរយៈសំណ<រ*វ+វ) គឺ ទី១-Lព័ន្ធa?e្តរូបវ័ន្ត មិន¢នសុទ្ធ(

Eនទំហំសមeប និងសុីnëនឹងប័នសង្គមqលEន*ប់'ះើយ។ ទី២-គំរូអភិDលកិច្ចល្អ មិន¢នសុទ្ធ(ឆ្លុះ
បDំងពីអ្វីqលHើតើង\លអនុវត្ត'ះM។

២.១ =រអភិវឌ្ឍ អភិ1លកិច្ច និង [សកកម្មអី្រុ ដូលិក (Hydraulic Mission)

រKំពីម_"Dយv្សងៗសប់កំណត់Éបខ័ណបña?e្ត

រអភិវឌ្ឍa?e្ត rចកំណត់ញ បñLឈម

ងប្ចកMសវិស្វកម្ម រðរសuបសuÀលB្នក

សង្គម ឬបñgញយកLCជន៍ពីធនaនទឹកក្នុងកuិតfំqនមិនខូច

តដល់xកូឡូសុី។ កម្ពុ រយល់

+ើញv្សងៗnë^ះពីបñjប់jងទឹក Dនំឲ្យEនដំIះ*យខុសៗnë (និង(ងEនរ0្វងមតិnë) ក្នុងរ
jប់jងទឹក។
កន្លងមក

ទីëក់ðរអភិវឌ្ឍន៍អន្តរតិ

និងប័នរភិDលÃëក់ក'្ខល

ជលe្ត និងa?e្តរូបវ័ន្ត (Coward 1976; Barker & Molle 2004)។ ,ើម្បីស
សតវត្សរ៍ទី២០ Lព័ន្ធរិkធិប

យ្យ

Dនសង្កត់ធ្ងន់Oើទិដ្ឋព
ចFសកកម្មអីុ្រដូលិក

ងធនaនទឹកgំង^ះ Dនផ្តល់rទិពOើúរចសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ង

គំនិតផ្តួចv្តើមB្នកសង្គមqលEនពអរូបី (Reisner 1986; Molle et al. 2009)។ ប់Rំងពីទសវត្សរ៍១៩៦០
ដល់,ើមទសវត្សរ៍១៩៩០ វិស្វករសំណង់សុីវិល និងអ្នកជំញប្ចកMស DនOើកកម្ពស់រងសង់Lព័ន្ធ
a?e្ត

ëតធំÃ En៌សប់រអភិវឌ្ឍrសុr្ន
ី
យ៍ (Barker & Molle 2004; Ojendal 2000)។

ក្នុងន័យយុទ្ធe្តវិញ

រFៀបàរៈអភិវឌ្ឍន៍^ះ

ទទួលរងឥទ្ធិពលk៉ងើនពីនCDយភូមិe្តpសO,ម

zក់។ Aះk៉ង^ះក្តី ចំណPលចិត្តចំÊះគងúរចសម្ព័ន្ធôើ,ើមទុនខ្ពស់^ះ ក៏rចយល់DនÃ
ដំWើររp "រងប់ងល់B្នកប្ចកMស"។ Nយôើវិធីវិគរបស់ Rose (1999) និង Li (2006) ពួក "ជំញ
រ"

ងa?e្ត Dនព"kមពុះបំកបñស្មុគoញ

ងសង្គមនិងបរិន ឲ្យ

បñប្ចកMសតូចៗ

ឯករពិកVOខ ៦២

5

មូលនវិញ ដូ្នះដំIះ*យ
qរ។ ប៉ុè្តEនមតិទិ

ងលនCDយក៏ើន(Eនលក្ខណៈតូចចÑ្អៀត និងប្ចកMសដូចnë

ៀនើនÃ ដំIះ*យB្នកប្ចកMសgំង^ះ rចបÑ្កើតភសប់បុគ្គលqល

Eន0្សរយៈទំក់ទំនងល្អ ប៉ុè្តãឿយៗ à_្វើឲ្យLជនគើនន់(k៉ប់យុឺនÐមMៀត (Molle et al.
2009)។ ករណី^ះ ក់្តងពិÅស សប់Lព័ន្ធa?e្ត

ëតធំqលកងើងNយមិនEនរយល់

ដឹងសមeបពីជីវពសហគមន៍តូចៗqលEន*ប់ទី'ះ។
ក្នុងប៉ុoន1ëំថ្មីៗ^ះ ម'គមវិíបអភិវឌ្ឍន៍និយម (developmentalist) qលaប់Eនទូ
ទទួលរទិ

ៀនk៉ង

'ះ Dន

ំងពីអង្គរអន្តរតិ និងសំងLជន (ឧgហរណ៍ WCD 2000; Living River Siam

2010)។ លគំនិតបបុ?ណ pរjប់jងធនaនទឹកRមបវិស្វកម្ម និងB្អកOើអ្នកជំញរ កំពុងដួលរលំ
Nយរលគំនិតp "អភិDលកិច្ចធនaនទឹក" ដ៏ធំទូយ និងផVរíប់នឹងសង្គម (Mollinga 2008)។ ក្នុងន័យ
ទូ

អភិDលកិច្ចធនaនទឹកសំ2Oើ៖

Lព័ន្ធv្សងៗB្នកនCDយ សង្គម Åដ្ឋកិច្ច និងរដ្ឋDល qលកំពុងôើõស់ ,ើម្បីzÀតពិនិត្យOើរ
អភិវឌ្ឍ និងរjប់jងធនaនទឹក និងផ្តល់Åàកម្មទឹកRមកuិតv្សងៗក្នុងសង្គម (GWP 2002)។
ក្នុងន័យក់ក់ង^ះMៀត លគំនិតp "អភិDលកិច្ចធនaនទឹក" Dនទទួល,ល់Ã ប្ចកវិទ"
a?e្តរូបវ័ន្ត z{វ(Eនរួមផ្សំផងqរNយ ប័នសង្គមនិងÅដ្ឋកិច្ចដ៏សមeប (Coward 1980; Ostrom
1999)។ Rមម_"Dយផ្លូវរនិងមិនផ្លូវរ វិធីe្តរួមបញ្ចូលnë^ះ ព"kមស

ចលទ្ធផលa?e្តឲ្យន់

(EនLសិទ្ធព សមព និងនិរន្តរព។ bក Elino Ostrom qលទទួលDនរð-ន់ណP៊លB្នកÅដ្ឋកិច្ច1ëំ២០
០៩ DនOើកÃ៖

សប់ប៉ុoនទសវត្សរ៍

មុខ^ះ បñសំ ន់ងក្នុងរអភិវឌ្ឍធនaនទឹក គឺររចãៀបចំ ង

ប័ន ងររចãៀបចំ ងវិស្វកម្ម (Ostrom 1999:74)។

២.២ =របកFយក្យ "=រចូលរួម"

អត្ថLCជន៍ និងបñLឈមpរចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងអភិDលកិច្ចa?e្ត

អភិDលកិច្ចa?e្ត

គួរEនរចូលរួមពីÉុមអ្នកÎក់ព័ន្ធv្សងៗ

ក្នុងលរណ៍ដ៏ធំទូយ^ះ

និងកuិតខុសៗnëក្នុងសង្គម។

Eនគំនិតដ៏ក់ក់ើនMៀត។

NយសំrងOើរសិកVរបស់

Arnstein (1969) អំពី "ចំ'ត់Ãëក់pរចូលរួមរបស់Lជន" 'ះ bក Ribot (2000) Dន?ក@កÃ រ
ស

ចចិតដ៏
្ត EនLសិទ្ធព

z{វEនរûករំ#កអំ'ចពិតៗ

មិន¢ន3ន(
់ រចូលរួមឲ្យល្អើលញ

ចូលៗ'ះM។ CងRម Ostrom (1992) អ្នកãៀបចំBនរa?e្តគួរយកចិត្តទុកក់ពិÅសOើមតិ
របស់ "សហគមន៍ទទួលផល" qលទទួលរប៉ះÎល់

ំងង។ Nយ*តOើទិដ្ឋព\ល4 Calaguas

and Francis (2004) Dនសង្កត់ធ្ងន់Ã មតិCបល់របស់សហគមន៍Eនរៈសំ

ន់jប់ដំ'ក់លpរ

រចãៀបចំ រងសង់ និងរÐgំLព័ន្ធa?e្ត។ ក្នុងឯករ*វ+វកន្លងមក Dនបðñញឲ្យ+ើញ
ន់(ើនើងនូវរអភិវឌ្ឍLកបNយនិរន្តរព NយEនរL¢Lមូលលំំគិតគូរv្សងៗp "វិធីe្ត
អភិវឌ្ឍន៍NយEនរចូលរួម"។
លគំនិតpរចូលរួមរបស់សហគមន៍

Eនបង្កប់យូរkរមកúើយក្នុង

វិស័យមួយចំនួនpឯករ

*វ+វស្តីពីរjប់jងធនaនទឹក (ឧgហរណ៍ សូមើលក្នុង Curran 1971; Coward 1976)។ ប៉ុè្តMើបក្នុង
២០1ëំចុង
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យ^ះM qល "វិធីe្តអភិវឌ្ឍន៍NយEនរចូលរួម" Dន+បចូលដល់En៌អភិវឌ្ឍន៍ និង

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ល្បីលóញើងឆ្លងRមរជួបLជុំ និងកិច្ចfមQៀងអន្តរតិ។ Åចក្តីÐ្លងរណ៍Éុង Dublin ស្តីពី ធនaនទឹក
និងរអភិវឌ្ឍLកបNយចីរព ("លរណ៍ Dublin") qលRៀមãៀបចំសប់ សន្និសីទកំពូលស្តីពីBនដី
(Earth Summit) ទីÉុង Rio 1ëំ១៩៩២ Dនបíក់Ã "រអភិវឌ្ឍ និងjប់jងធនaនទឹក គួរB្អកOើវិធe
ី
្ត
Eនរចូលរួម Nយគិតបញ្ចូលgំងអ្នកôើõស់ អ្នក_្វើBនរ និងអ្នកបÑ្កើតលនCDយjប់កuិត"
(ICWE 1992: Principle 2)។ ក្នុងសន្និសីទកំពូលÉុង Rio រFៀបàរៈ២១ Dនសង្កត់ធ្ងន់Oើ តu{វរនូវ "រចូល
រួមaរណៈ\ញOញ គឺEនgំង រី យុវជន ជនតិគតិច និងសហគមន៍មូលន" (UNCED 1992:
Article 9, Chapter 18)។ រឹត(សំ

ន់Mៀត រFៀបàរៈទី២១ Dនíប់ "រចូលរួម"

នឹងរFៀបàរៈv្សងMៀតp

"វិមជ្ឈរ" NយអំÎវវឲ្យ រjប់jងធនaនទឹក_្វើើងកuិតសមeបដ៏gបបំផុត (UNCED 1992:
Article 12(o) (i), Chapter 18)។ សន្នីសទ
ី កំពូលពិភពbក1ëំ២០១២ សប់រអភិវឌ្ឍLកបNយចីរព
Dនបíក់ថ្មីពីខ្លឹមរgំង^ះ ក្នុងទuង
់ បទបញ្ញត្តិ។ Bនរអនុវត្តÉុង Johannesburg (Johannesburg
Plan of Implementation) DនអំÎវវឲ្យEនព`គូ និងរកងសមត្ថពសង្គមសុីវិល ,ើម្បីុំងឲ្យEន
រចូលរួមរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធjប់កuិតpរjប់jងទឹក (WSSD 2002: Article 25)។
Åចក្តីÐង
្ល រណ៍gំង^ះ
qលDនទទួលយកទូ

Eនឆ្លុះបDំងក្នុងលរណ៍pរjប់jងធនaនទឹកចuុះ

(IWRM)

។ IWRM ព"kមគួបផ្សំរយល់ដឹងរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធv្សងៗ ,ើម្បីបÑ្កើនLសិទ្ធព

pរôើõស់ទឹកសប់បរិន សង្គម និងÅដ្ឋកិច្ច (GWP-TAC 2000) qលÎក់ព័ន្ធnë។ CងRមមតិÉុម
អ្នកnំÛ IWRM គឺ "រFៀបរបបអនុវត្តល្អបំផុត" សប់jប់វិស័យក្នុងរjប់jងធនaនទឹក\លបច្ចុប្បន្ន
(ឧgហរណ៍ សូមើល GWEP 2002: IWMI 2007)។ ប៉ុè្តÉុមអ្នករិះគន់ IWRM DនបðñញÃ AះបីEន
"រវិនិCគមូលធនើនស្បើម" ,ើម្បីអនុវត្តគំនិតgំង^ះក្តី ក៏លទ្ធផលRមÛឹស្តី និងRមពក់្តង 
Sត1Tយពីnë

ំង (Jonker 2002; Jeffrey & Gearey 2006)។ សូម្បីក្នុងកម្មវិធីបរិនសហLតិ

ក្តី ក៏Dនកំណត់Rមúតុក់្តងÃ IWRM ^ះ "រðរមិនgន់ចប់" qរ។ Jeffrey and Gearey (2006)
Dនបíក់MៀតÃ "ភស្តុRងក់្តងqលបðñញចóស់ពីអត្ថLCជន៍p IWRM គឺពុំgន់+ើញEន ឬក៏ពុំDន
?យរណ៍ល្អM"។
មតិរិះគន់gំង^ះ

ផុសញពីបទពិcធន៍ថ្មីៗpរjប់jងធនaនទឹកកម្ពុ

ពិÅសរអភិវឌ្ឍ

Lព័ន្ធa?e្ត។ លក្ខណៈផ្លូវរ រភិDលក'្ខល Dនទទួលយក Éបខ័ណ PIMD របស់ធnរ ADB
,ើម្បីតuង់ទិសគងa?e្ត
រjប់jងa?e្ត
សហគមន៍មូលន

(IMT)

អគត។

qលព"kមv្ទរទំនួលខុសz{វLំß្ងB្នកa?e្ត

និងវិស័យឯកជន។

ព`គូរàងរដ្ឋនិងឯកជន

ចំណុចគន្លឹះមួយpលនCDយ^ះ

ប៉ុè្តAះបីEនតល្អដូ្នះក្តី

និងវិធីeEនរចូ
្ត
លរួម

គឺដំWើររv្ទរ
ពីប័នរដ្ឋ

ក៏លគំនិតដូច

ឲ្យ

រអភិវឌ្ឍរួមnë

មិនgន់Eនរយល់ដឹងល្អកuិតសហគមន៍

មូលនM (ឧgហរណ៍ សូមើល Sneddon & Fox 2007; Rusten et al. 2007)។ រក់អនុវត្តលរណ៍
អភិវឌ្ឍន៍ពហុវិស័យបបស្ចឹមLMស
ឬក៏_្វើមិនHើតMៀតផង។
ទំក់ទំនងរàងលគំនិត

ក្នុងសង្គមបបុ?ណ

និងEនVនុÉមកម្ពុ

សូម្បីកuិតខ្ពស់បំផុតpអភិDលកិច្ចផ្លូវររបស់កម្ពុ
និងរអនុវត្តqរ។

LXលមិនគួរ

ក៏(ពិDកRមនពី

ចóប់ស្តីពរj
ី
ប់jងធនaនទឹកក្នុងfះ?'ចÉកម្ពុ

Dនអនុម័តញ1ëំ២០០៧ ប៉ុè្តRមរសិកVរបស់ើង ចóប់ដ៏សំ

ន់^ះមិនgន់EនឯករnំÛ ល

នCDយ ឬបទបញ្ញតK
្តិ
ំរអនុវត្ត'ះM។ ឯករពិកV^ះ ព"kមផ្តល់នូវទស្សនៈក់្តងមួយ ស្តីពី
បñមិនgន់Nះ*យដូចãៀប?ប់

ងOើ pអភិDលកិច្ចa?e្តកម្ពុ úើយRមរ*វ+វB្នកតិ

ពន្ធុវិទ" DនសិកV្វងយល់ពីបបទqលរចូលរួម DនដំWើររក្នុងសហគមន៍ក់្តង៖ ក្នុងàល=
រិkល័យÉុមLឹកVឃុំ (Éឃ) និងក្នុងបន្ទប់Lជុំរបស់ សកបទ។

ឯករពិកVOខ ៦២
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២.៣ អភិ1លកិច្ច7្តក្នុង "ង់យសម7ប"?

របÑ្កើតÛឹស្តីស្តីពីទំក់ទំនងរàងúរចសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងប័នសង្គម

ប់Rំងពីបដិវត្តន៍Yតងចូលមកដល់ Mសពតំបន់កសិកម្មrសុីr្នយ៍ Dន
úរចសម្ព័នa?e្តទំ^ើបៗ។ ក្នុងកិច្ចLឹង[ងស

ស់ប្តូរNយរEន

ចល2 "អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ" qលកំណត់ើង

NយរភិDលក'្ខល Lព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកថ្មីៗើន z{វDនកង និងក់ដំWើរក្នុងសង្គមនិងវប្បធម៌
qលEនលក្ខណៈបុ?ណ។ RំងពីZះDលី មកដល់LMសវ និងកម្ពុ Lព័ន្ធa?e្តថ្មីៗqលEន
លក្ខណៈប្ចកMសខ្ពស់ Dនអនុ្ញតឲ្យអ្នកជំញរ និងប័នv្សងៗមកពីeុក Eនតួទីន់(ើន
ក្នុងអភិDលកិច្ចa?e្តRមមូលន។ ក្នុង\លមួយnë^ះ ប័នjប់jងធនaនទឹកក្នុងeុក ãឿយៗ
z{វDន

ត់ញ ឬបំ;្លច[ល Fើសិនមិនសុីnëនឹងទំហំ និងរFៀបãៀបចំpúរចសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តថ្មី។

ពីមួយ1ëំ

មួយ1ëំ

លគំនិតអភិវឌ្ឍន៍p
 របន្សុីnëរàងLព័ន្ធa?e្តរូបវ័ន្តទំ^ើប

អភិDលកិច
្ច បទំ^ើបqលដឹកំNយអ្នកជំញរ

មួយនឹង

គឺDនជួបបñNយរEនភស្តុRងផ្ទុយន់(
 ើន

ើង។ Coward (1976) Dនរិះគន់មុន NយB្អកOើរសិកVរបស់nត់ពីតំបន់a?e្តទំ^ើបថ្មមួ
ី យ\oះ
Nam Tan គ
'ះ

ងលិចLMសវ។ Coward Dនសន្និនÃ L]ណីjប់jងធនaនទឹកពីមុនតំបន់

មិនDន??ំងដំWើររទំ^ើបកម្មM។

ចំKកk៉ង

ក់្តង

ររកVនិងរទទួលយកL]ណីgំង^ះ

ំងដល់គជ័យpLព័ន្ធa?e្តថ្មីៗ។ តួទីរបស់អ្នកដឹកំL]ណី (ដូច អ្នកjប់jង

ធនaនទឹកក្នុងភូមិ) Dន¿សuÀលឲ្យយ អភិDលកិច្ច "Ãëក់ក'្ខល" ដ៏សំ
រិkធិប

Dនរួម

យ្យទឹកក្នុងតំបន់

មួយនឹងប'្ខញសង្គម

ន់qលតíប់Lសិទ្ធព

និងចំណងផVរíប់B្នកវប្បធម៌pអ្នកôើõស់ទឹកក្នុង

តំបន់។
រចសម្ព័ន្ធបកូនត់pអភិDលកិច្ចa?e្តទំ^ើប និងបុ?ណ^ះ Eនលក្ខណៈe,ៀងnëនឹងLព័ន្ធ
សកបទ កម្ពុ។ MOWRAM និង លក្ខន្តិកៈ សកបទ តិ Dនកំណត់Ã សកបទ z{វបំ\ញមុខðរ អង្គរ
សហគមន៍ឯក?ជ្យ qលអ្នកដឹកំEនទំនួលខុសz{វ_្វើទំក់ទំនងមួយម

្តីន់ខ្ពស់

ប៉ុè្តEនគណ^យ្យព

ចម្បងចំÊះអ្នកôើõស់ទឹកមូលន។ ក្នុងរអនុវត្តក់្តង អ្នកដឹកំ សកបទ rចខ្វះ

តជំញ និងរ

Oើកទឹកចិត្ត ,ើម្បី_្វើរLកបNយLសិទ្ធព។ ម"៉ងMៀត គណៈកម្មរ សកបទ rចz{វព"kមអនុវត្តរðរ
NយLុងLយ័ត្នកុំឲ្យប៉ះÎល់ដល់ចំណងភក្តីព និងរចសម្ព័ន្ធអំ'ចqលEន*ប់ gំងចំÊះÃëក់OើនិងÃëក់
មខ្លួន ក្នុងVនុÉមអភិDលកិច្ចធនaនទឹក។ របíក
់
ឯករEន*ប់\លបច្ចុប្បន្ន

ងOើEនលក្ខណៈរD៉ន់oន úើយ

ផ្តល់ភស្តុRងតិចតួច'ស់សប់បíក់nំÛ

ឬ^ន[លបñgំង^ះ។

ឯករពិកV^ះ Eនបំណងផ្តលមូ
់ លនក់្តងគួរឲ្យទុកចិត្តងមុនមួយ សប់រពិកV និងNះ*យ
បñសំ

ន់ៗ ក្នុងរបបអភិDលកិច្ចa?e្តកម្ពុ។

ផ្ទុយពីរសិកVរបស់ Coward LMសវ រសិកVរបស់ Lansing (1987) អំពីa?e្ត "õទទឹក"
(water temple) បុ?ណZះDលី Dនបðñញពីឧgហណ៍ដ៏ល្អនិងeស់បំfងមួយpអភិDលកិច្ចa?e្ត។
ឆ្លងRមរអភិវឌ្ឍកសិកម្មសរី?ង្គក្នុង\លើនរយ1ëំកន្លងមក^ះ (មុន\លបដិវត្តន៍Yតងទសវត្សរ៍១៩៦០)
ប័នអភិDលកិចទឹ
្ច ក (subaks) qលក់ឫសប់ក្នុងវប្បធម៌ZះDលី DនយEនលក្ខណៈសុីnëk៉ងល្អ
នឹងទិដ្ឋពរូបវ័នp
្ត Lព័ន្ធa?e្តក្នុងZះ។ ទំក់ទំនង^ះrចជួយព.ឹងnë

វិញ

មកផង តួk៉ង 

Dនôើõស់ពិធីបុណ្យស ,ើម្បី¿តu{វaរណៈនូវLព័នL
្ធ តិទិនពីរដ៏ស្មុគoញរបស់ZះDលី ជួយឲ្យ
កសិករrចតuឹម\លnëDនk៉ងល្អសប់តu{វរទឹក÷ចeពរបស់ខ្លួន (Lansing 1987: 330-332)។ 
rចវិគផ្ទុយពី^ះqរÃ លំហូរទឹករូបវន្ត តំ'ងឲ្យមូលនjឹះដ៏សំ
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ន់មួយp វប្បធម៌ និងសZះ

Dលី។ Lansing បðñញÃ ចំណងgក់ទងRមទិដ្ឋពើនបk៉ងgំង^ះ Dនុំងឲ្យEនរសuបសuÀល
និងរNះ*យទំស់LកបNយLសិទ្ធព NយមិនំDច់Eន "លទ្ធិ

ច់របបូÎ៌LMស" ដូចqល

Wittfogel (1957) DនOើកើង'ះM។ B្អកOើរសិកVរបស់ Janssen (2007: 188) bក Lansing និង
Kremer (1993) DនបðñញÃ "អន្តរកម្មពី

ម

Oើដ៏មញ្ញp subaks rចំឲ្យLព័ន្ធa?e្ត

ëតធំដ៏

ស្មុគoញមួយដំWើរDនល្អ"។
Fើពិនិត្យzÀសៗ រãៀប?ប់របស់ Lansing ស្តីពីa?e្តបបុ?ណZះDលី ក់ដូចខុសnë1Tយ
ពីនពកម្ពុបច្ចុប្បន្ន។ Fើ_ៀបនឹងLព័ន្ធកសិ-xកូឡូសុីបុ?ណ និងចីរពB្នកសង្គមវប្បធម៌របស់Zះ
Dលី'ះ ប័នអភិDលកិច្ចa?e្តរបស់កម្ពុ rចត់ទុកÃ Eនលក្ខណៈថ្មី`oង និងEនអស្ថិរព
ំង។ រ?ក@ក^ះក៏Eនពពិតក់្តងផងqរ៖ Lវត្តិe្តkង
៉ ?ងpរវឹកវរB្នកនCDយកម្ពុ
និងចំ'កeុកក្នុងLMស (ពិÅសក្នុងសម័យ0្មរÉហម) Dន_្វើឲ្យកRរូបវន្ត និងកRសង្គមវប្បធម៌របស់
កម្ពុ មិនrចគួបកEំងnëរីកលូតស់

Dន úើយករណីZះDលី^ះក៏rចEន(មួយវិÅសOើសqរ។

ប៉ុè្តរ?ក@ក^ះគួរ(ôើõស់រពិរ'NយLុងLយ័ត្ន។

AះបីEនអំឡុង\លវឹកវរពិត¢នក្តី

បÑ្កើតលនCDយ មិនគួរសន្មតÃ កម្ពុnoនរដិតមអ្វីcះ
កិចa?e
្ច
្ត'ះqរ។ រពិនិត្យអÑ្កតពីOើrសនិងភស្តុRង
Dនអនុវត្តកសិកម្មa?e្ត

ក៏អ្នក

ងB្នករចសម្ព័ន្ធa?e្ត និងអភិDល

ងបុ?ណវត្ថុវិទ" DនបðñញÃ Lជនកម្ពុ

ëតធំ Rំងពីមួយសហស្សវត្សរ៍មុន្ល៉ះ ពិÅសក្នុងសម័យអង្គរ (ឧgហរណ៍ សូមើល

Moore 1989)។ Rំងពីសតវត្សរ៍ទ១១
ី
្ល៉ះ D?យ

ងលិចដ៏ធំស្បើមដល់

៨គ.ម x ២គ.ម គឺឧgហណ៍

ក់្តងpរចសម្ព័ន្ធa?e្តក្នុងសម័យអង្គរ qល(ôើរDនរហូតមកទល់សព្វß្ង។ សរុបមក Aះបី
Lវត្តិpរjប់jងទឹកកម្ពុ មិនDននឹងនរ និងEនកំណត់7ល្អ ដូចZះDលីក៏ពិត¢ន ប៉ុè្តDនផ្តល់
បទពិcធន៍ដ៏សំ

ន់មួយសប់អភិDលកិច្ចa?e្តសម័យទំ^ើប។

២.៤ =រខ្សត់ទឹក និង្លgកម្ម7្ត

Rមរôៀប_ៀបក្នុងបរិបទខុសៗnë

ើ "ចំ'យOើទឹក" Eនន័យk៉ងដូច្តច?

ក្នុងLMសអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចLMសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ កសិករទសវត្សរ៍ទី២១ គើន រំពឹងÃ z{វ(បង់ß្ល
Åàកម្ម,ើម្បីrចôើõស់Lព័ន្ធa?e្ត។ Aះបីរដ្ឋញDនß្លងសង់úរចសម្ព័ន្ធក្តី ក៏ß្លដំWើរ
រ និងរÐgំ (O&M) z{វaក់

Oើសហគមន៍មូលន និងអ្នកa៉រឯកជនqលទទួលកិច្ចសន"ឲ្យjប់

jងរðរ (Molle et al. Wster 2009: 341-342)។ ដំWើររវិវត្តន៍^ះ DនHើតើងក្នុងបរិបទpនិëរពីរ
(qលrចប់gក់ទងnë)៖ ររួមចំKកថវិរភិDលក'្ខលក្នុងសម័យÅរីនិយមបថ្មី (neoliberal era)
និង រFៀបàរៈទី២១ pរOើកកម្ពស់វិមជ្ឈរ និងលរណ៍ "subsidiarity"៣3។
LMសអូe្តាលី និងសហរដ្ឋrរិក ត់ទុកទឹកធនaនកuqលEនត$្ល

ងÅដ្ឋកិច្ច úើយ

កសិករz{វបង់ß្លB្អកOើទីផVរសប់រûកយទឹក និងរទទួលDនសិទ្ធិôើõស់។ ផ្ទុយ

វិញ កម្ពុ

Lជនកuើល+ើញÃ ទឹកក៏ធនaនដ៏ខ្សត់'ស់ក្នុងពក់្តង។ Aះk៉ង^ះក្តី រៈសំ

ន់

ង

Åដ្ឋកិចp
្ច ទឹក z{វ(ពិរ'ឲ្យDនម៉តច
់ ត់។ លនCDយ PIMD ថ្មី DនKំពីវិaនថ្មីមួយសប់
ឲ្យកសិករកម្ពុបង់ß្លÅàកម្មa?e្ត (ISF)

ឲ្យគណៈកម្មរ សកបទ ក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន។ ISF 

កម្ពុ និងß្លទឹកLMសអូe្តាលី B្អកOើនពÅដ្ឋកិច្ចខុសnëgំងeុង។ rងទឹក Murray Darling

៣

3

លរណ៍qលអនុ្ញតឲ្យEនរស
រស

ចចិត្តលក្ខណៈបុគ្គល Oើបñqលប៉ះÎល់ដល់ពួក NយមិនំDច់រង់ំ

ចចិត្តNយសEជិកÉុមgំងមូល។
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LMសអូe្តាលី Eនúរចសម្ព័ន្ធល្អ(ខ្វះទឹក។ rងទឹក^ះជួបបñខ្សត់ទឹករូបវ័ន្ត ដូចEនបðñញក្នុងរ
សិកVរបស់ Molden (2007)។ ,ើម្បីjប់jងOើពខ្សត់^ះ យកß្លទឹកមកôើ,ើម្ប
ី ងûកទឹក៖ កសិករ
ក្នុងតំបន់z{វ(បង់ß្ល,ើម្បីôើõស់ទឹក (ឧgហណ៍ ß្លទឹកគិតក្នុងមួយ្កលីz)។ ចំKកឯ ISF កម្ពុ
វិញ បÑ្កើតើងសប់Nះ*យបñមួយv្សង Êលគឺ "ពកu
ប៉ុè្តEនúរចសម្ព័ន្ធអន់ÄVយ។

Aះសំបូរទឹក

ងÅដ្ឋកិច្ច"។ LMសកម្ពុសំបូរទឹក

ក៏កសិករកម្ពុមិនEនម_"យDយ,ើម្បីgញយកទឹក

'ះមកôើឲ្យEនផលិតពqរ។ ដូ្នះ ISF គឺសប់¿លំអនិងÐgំúរចសម្ព័ន្ធទឹក fមgំងNះ*យ
ចំ'យLតិបត្តិររបស់

សកបទ។

ß្លôើõស់ទឹក^ះ

មិនប់gក់ទងនឹងបរិEណទឹកôើõស់ក់្តង

'ះM។
ពខុសnëរàងពកu

ង "Åដ្ឋកិច្ច" និង "រូបវ័ន្ត" àB្អកOើពសមúតុផលB្នកÅដ្ឋកិច្ច úើយEនរ

យល់eបើនក្នុងរង្វង់អ្នក_្វើលនCDយ និងអ្នកសិកV។ Aះk៉ង^ះក្តី \លអនុវត្តក្នុងនព
មូលនដ៏ស្មុគoញ ពខុសnë^ះក់រលុបDត់អស់ើន Nយរúតុផលើនមួយចំនួន។ ទី១ Nយរ
ច'ះខ្វះ

តB្នកទំក់ទំនង LជនមូលនrចមិនDនយល់ពីលបំណងpß្លÅàôើõស់ទឹក។ តួk៉ង

ISF (ងបក[0្មរÃ "ß្លទឹក" ង "ß្លÅàកម្មa?e្ត" ដូ្នះ
ពួកnត់កំពុង(បង់ß្លអ្វី? úើយ
ទី២ គំនិតទូ

ើរយល់ដឹង^ះជះឥទ្ធិពលk៉ង'

ើកសិករកម្ពុDនដឹងចóស់MÃ

Oើឆន្ទៈក្នុងរបង់õក់របស់ពួកnត់?

p "ពកuB្នកÅដ្ឋកិច្ច" កuិតrងស្ទឹង rចDំងDត់នូវ ពកupa?e្តរូបវ័ន្តធ្ងន់

ធ្ងរRមភូមិ និងRមកóលដី។ កម្ពុ ករណី^ះrចHើតEនើង\លqលកសិករ0្សទឹក
nត់បិទLយ÷ចeព úើយទប់ទឹកមិនឲ្យហូរaក់ដល់កសិករ0្សទឹក

ង

ម។ ម៉"ងវិញMៀត ពកu

B្នករូបវ័ន្តរដូវõំង បñមួយqលកំពុងរីកធំ ពីdះរ_្វើ=ពីរដងក្នុងមួយ1ëំ z{វពឹងB្អកãឿយៗ
Lព័ន្ធa?e្តqលកងើងសប់(ផ្តល់ទឹកបè្ថមរដូវវសVប៉ុI9ះ។
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ងOើ

Oើ

៣

វីធ
ី 7F
្ត
វ
 Gវ

រសិកV^ះ Dនôើវិធីើន,ើម្បីLមូលទិន្នន័យ ប់ពីß្ងទី ១៣ កក្ក ដល់ ១៨ ក្ញ ២០១០ ក្នុង
Lព័ន្ធa?e្តល2បី (រូបព ១)។ រសEæសមួយអ្នកÎក់ព័ន្ធÃëក់

មតិ និងÃëក់មូលន

Dន_្វើើង ,ើម្បីLមូលមតិCបល់Oើបñរjប់jងទឹកជនបទ។ រពិកVRមÉុមស្នូល (FGDs)
រសEæសកសិករ និងសិêផ្សព្វផVយលទ្ធផល*វ+វ Äត្តកំពង់ធំ កំពង់1ëំង និងÊធិ៍ត់ Dន
_្វើើង

,ើម្បីeង់ព័ត៌Eនពីរយល់+ើញរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធសំ

ន់ៗអំពីតួទីរបស់ខ្លួន

និងអំពីររំពឹងទុកOើ

លទ្ធផលpរអភិវឌ្ឍ និងjប់jងLព័ន្ធa?e្ត fមgំង,ើម្បីសិកVពីបទពិcធន៍រðររបស់ពួកក្នុង
Éបខ័ណអភិDលកិច្ចធនaនទឹកកម្ពុ។ Rមរយៈវិធីe្តgំង^ះ រសិកVក៏ព"kមកំណត់ពីកuិតpព
សុីnëpរយល់ដឹងរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធOើទិដ្ឋពសំ

ន់ៗpអភិDលកិច្ចធនaនទឹក។

រូបព ១៖ BនទីpLព័ន្ធa?e្តqលDនសិកV
វ


ជួរភ្នំដងក

¢ធិ៍ត់

កំពង់ធំ

ទ¤្លប

តំបន់ខ្ពង់ប
រលួស
ស្ទឹងជីនិត

ដំ'ក់អំពិល

ជួរភ្នំ

កំពង់ំង

៉ញ

ម

ភ្នំYញ



ៀត



gើង

Ezនគិតគីឡូ¢៉ត
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៣.១ =រ¥ើស¦ីសទី:ំង និង=រគូរ¨នទី
Lព័ន្ធa?e្តបីកè្លង z{វDនâើសãីសើងសប់រសិកV គឺEន Lព័ន្ធរលួស និងLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត
ក្នុងÄត្តកំពង់ធំ និងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល ក្នុងÄត្តÊធិ៍ត់។ តំបន់សិកVgំង'ះz{វDនâើសãីសើងk៉ង
ម៉ត់ចត់ ,ើម្បីតំ'ងឲ្យគងv្សងៗMៀតជុំវិញបឹងទ^្លប។ សិកVDន*តOើ៖ កuិតpរចូលរួម និង
រសuបសuÀលOើ ISF និង O&M ក្នុងLព័ន្ធ រអភិវឌ្ឍនិងúរចសម្ព័ន្ធa?e្តpLព័ន្ធ រចសម្ព័ន្ធ
jប់jង សកបទ រចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន៤4ក្នុងរjប់jងនិងអភិវឌ្ឍន៍a?e្ត និងរjប់jងទំស់
Oើរôើõស់ទឹកក្នុងអំឡុង\លខ្វះទឹក។
៣.២ សc©សន៍មួយអ្នកផ្តល់ព័ត៌cនគន្លឹះ
អ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ (KI) កuិតÄត្ត និងមូលន qលមកពី PDOWRAM និងÉុមហ៊ុនឯកជន ក៏ដូច
កសិករ សEជិកគណៈកម្មរ សកបទ និងសEជិក Éឃ z{វDនកំណត់សប់រ_្វើសEæសន៍ និងពិកV
Nយôើសំណ<រKំv្សងៗ។ សំណ<រgំង^ះDនបÑ្កើតើងNយB្អកOើតួទីក់ក់ ររំពឹងទុក និង
បទពិcធន៍របស់អង្គរqល_្វើរក្នុងវិស័យទឹក និងកសិកម្ម។ បទសEæសន៍Eនល2 ្វងរកព័ត៌Eន
OើបñÎក់ព័ន្ធនឹងទឹក។
Éុម*វ+វDនជួបមួយ PDOWRAM និង គណៈកម្មរ សកបទ ,ើម្បីពិកVពីរjប់jងទឹកទូ
ក្នុងLព័ន្ធករណីសិកVនីមួយៗ។ ចំណុចDនពិកVរួមEន៖
១. របÑ្កើត សកបទ
២. ររជួសជុលLព័ន្ធa?e្តើងវិញ
៣. រ_្វើBនរ និងយុទ្ធe្តអភិវឌ្ឍន៍a?e្តសប់Nះ*យបñទឹក (IWRM, IMT, PIMD,
ISF, O&M)
៤. រងûក និងjប់jងទឹក និងúរចសម្ព័ន្ធa?e្ត ក្នុងLព័ននី
្ធ មួយៗ (ឧgហរណ៍
Lយ Lយរងទី២ Lយរងទី៣)
៥. ទំក់ទំនង និងរសuបសuÀលរàងគណៈកម្មរ សកបទ និង Éឃ ក្នុងLព័ន្ធqលjប់jងNយ
ើនឃុំ
៣.៣ =រពិក:ម

ុមស្នូលមួយកសិករ និង¬ភូមិ

ព័ត៌Eនក៏LមូលDនផងqរRមរយៈ
ភូមិe្ត

ងOើ និង

ង

FGD។

Éុមកសិករz{វDនâើសãីសើងNយB្អកOើ

ទីRំង

ម0្សទឹក រសuបសuÀលEនតិចតួច និងទំស់HើតEនLំក្នុងអំឡុង

\លខ្វះទឹក។ ក្នុងLព័ន្ធនីមួយៗ DនដំWើររ FGD ចំនួនពីរOើក ។ FGD ទី១ រួមEន សកបទ និងÃëក់ដឹកំ
ភូមិ úើយ*តOើព័ត៌Eនទូ

ដូច L;ទ ទំហំ លក្ខខណរូបវ័ន្តនិងភូមe
ិ
្តpLព័ន្ធa?e្ត Lព័ន្ធLយ

រûកយទឹក រសuបសuÀល និងរjប់jងទំស់ ,ើម។ FGD ទី២ Eនរចូលរួមពីគណៈកម្មរ
សកបទ និងFើកទូយផងqរដល់កសិករqលមិន¢នសEជិក សកបទ និងqលEនជីវពពឹងB្អកOើកសិកម្ម
(ក្នុងករណីគើនគឺ រ_្វើ=õំង និង/ឬ =វសV)។ FGD gំង^ះ z{វDនãៀបចំើង,ើម្បីLមូលទិន្នន័យ
និងព័ត៌Eនទូ

៤

4

អំពីរដ្ឋDលមូលន និងបñសង្គមv្សងៗ ពិÅសgក់ទងនឹងសកម្មពកសិកម្ម របÑ្កើត

រអនុវត្តឲ្យវិស័យឯកជនចូលរួមក្នុងរjប់jងនិងអភិវឌ្ឍន៍គ
ក្នុងB្នកលទ្ធផល*វ+វ) Mើប(ប់v្តើមក្នុង0សី ២០១០។
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ងលិចpLព័ន្ធរលួស ក្នុងÄត្តកំពង់ធំ (ើលBនទី

õក់ចំណPល និងរOើកកម្ពស់ជីវព ក៏ដូច ,ើម្បីផ្តល់ព័ត៌Eនដល់អ្នកÎក់ព័ន្ធ អំពីបñgក់ទងនឹងទឹក
(ររនិងអភិវឌ្ឍន៍Lព័ន្ធa?e្ត និងរបÑ្កើត សកបទ)។
៣.៤ =រ្វើសc©សន៍កសិករ និង=រស្កតដល់ក°្លង
សEæសន៍កសិករ Dនអនុវត្តើងប¡ប់ពី FGD ,ើម្បីv្ទៀង
អ្នកតំ'ងមកពី ១២

¡ត់ទិន្នន័យនិងព័ត៌Eន qលLមូលDនពី FGD។

២៥jÀរ z{វDនâើសãីសសប់_្វើសEæសន៍ក្នុងLព័ន្ធកំពុងសិកVនីមួយៗ Nយ

z{វEនលក្ខណៈតំ'ងឲ្យjÀរក្នុងតំបន់ទីRំងភូមិe្តv្សងៗpLព័ន្ធ'ះ Êលគឺ Éុមទី១ មកពី
Lព័ន្ធa?e្ត0្សទឹក

ង

ម Éុមទី២ មកពីLព័ន្ធក'្ខល និង Éុមទី៣ មកពីLព័ន្ធ0្សទឹក

ង

Oើ។ សEæសន៍មួយកសិករDន_្វើើងលក្ខណៈឯកជន ,ើម្បីទទួលDនច្លើយqលមិនរងសEhធពីវត្តEនp
គណៈកម្មរ សកបទ។ ãឿយៗ សEæសន៍Dន_្វើើងឯដី=របស់អ្នក!្លើយសEæសន៍
អÑ្កតrច_្វើរសÑ្កតពិនិត្យNយ

¡ល់ផងqរ។ បទសEæសន៍ រួមEន សំណ<រទូ

¡ល់ ,ើម្បីឲ្យÉុម

អំពីរôើõស់ធនaនទឹក

សប់កសិកម្ម រងûកទឹក រចូលរួមរបស់កសិករ និងរយល់ដឹងពីបñ ISF និង O&M gក់ទងនឹងរôើ
õស់ទឹក

ក៏ដូច

ដំIះ*យក់្តងមូលន

និងយន្តរNះ*យទំស់។

សំណ<រមួយចំនួន

qលDនOើកើងក្នុង FGD ក៏rចOើកមកសួរកសិករម្តងMៀតក្នុង\ល_្វើសEæសន៍qរ ,ើម្បីv្ទៀង

¡ត់Oើ

ច្លើយលពីមុន។ បញ្ជីសំណ<រសប់កសិករ DនយកមកôើNយEនពបត់នខ្លះ Êលគឺ ច្លើយDនមកពី
សEæសន៍អ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ និង FGD Oើកទី១ rចយកមកô,ើ
ើ ម្បីតuង់ទិសសEæសន៍មួយកសិករDន
RមរំDច់។
រសÑ្កតពិនិត្យដល់កè្លង

Dន_្វើើងក្នុង\លfមnëនឹងសEæសន៍មួយកសិករ

,ើម្បីEនគំនិតន់

(ចóស់ពីរjប់jងa?e្តសព្វß្ង រFៀបរបបងûកទឹក រចសម្ព័នរូ្ធ បវ័ន្តpL
 ព័ន្ធa?e្ត និងបñ
v្សងៗMៀតgក់ទងនឹងទឹក។

សំ

ន់ង^ះMៀត

រសÑ្កតពិនិត្យពីទRំ
ី ងàល=របស់អ្នក!្លើយសEæសន៍

ក្នុងLព័ន្ធa?e្ត àផ្តល់នូវបរិបទpច្លើយ និងរយល់+ើញរបស់ពួកOើបñv្សងៗ។ រសÑ្កតដល់
កè្លង ផ្តល់ឱសឲ្យÉុមអÑ្កតrចàយត$្ល និងLមូលទិន្នន័យនិងព័ត៌EនDនន់(ើន និងDន+ើញ

¡ល់ពី

បបទ និងកè្លងqលបñgក់ទងនឹងទឹកDនHើតEនើងក្នុងនពភូមិeក់
្ត
ក់'មួយ។ ក្នុង
\លពិកV BនទីqលបÑ្កើតើងNយÉុម*វ+វ z{វDនយកមកôើឧបករណ៍ជំនួយសប់ឲ្យកសិករ
ចង្អុលបðñញទីRំងចóស់ស់pបñ[ទធំៗ និងទីRំងqលrចដំIះ*យ
កè្លងrចកងLព័ន្ធLយ

,ើម្បីNះ*យបñខ្វះទឹក

ងúរចសម្ព័ន្ធ ដូច

ឬ,ើម្ប¿
ី លំអរjប់jង

និងងûកទឹកក្នុង

តំបន់។
៣.៥ សិ=±²³ក់´ត្ត
សិêÃëក់Äត្តើន z{វDន_្វើើងក្នុងÄត្តកំពង់1ëំង កំពង់ធំ និងÊធិ៍ត់ ,ើម្បីLមូ
 លទិន្នន័យ
និងព័ត៌Eន

និង្វងរកមតិCបល់បè្ថម

qលrចជួយ¿លំអរjប់jងទឹក

និងបÑ្កើនផលិតកម្មកសិកម្ម។

សិêDនផ្តល់ឱសមួយk៉ងល្អសប់ឲ្យអ្នកÎក់ព័ន្ធពិកVពី៖
១. ចក្ខុវិស័យរួមnëមួយ
២. យុទ្ធe្ត¿លំអLព័ន្ធa?e្ត
៣. បñសំ

ន់ៗ និងដំIះ*យv្សងៗ

៤. ទំនួលខុសz{វរបស់អ្នកÎក់ព័ន្ធក្នុងរjប់jងa?e្ត

ឯករពិកVOខ ៦២
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៥. រផ្តល់មតិពីវិធីe្តសំ

ន់ៗqលÉុម*វ+វz{វកំណត់ើង ,ើម្បីចូលរួមLកបNយB្ល

កងលរណ៍Kំសប់រងûកទឹក

្កក្នុងរ

និងរFៀបរបបអនុវត្តល្អៗបំផុត,ើម្បី¿លំអរjប់

jងa?e្ត និងអភិDលកិច្ចទឹកÃëកមូ
់ លន។
៣.៦ =រk្ទៀង·¸ត់ប¹ºក់ទិន្នន័យ
ទិន្នន័យDនពីរសិកVEន*ប់ រសEæសមួយកសិករ និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ FGD និងសិê
 z{វDនយកមកv្ទៀង
v្ទៀង

¡ត់ (Rមរõe័យgក់ទងមួយអ្នកÎក់ព័ន្ធ) និងចងÉងបញ្ចូលnë។ វិធីe្ត

¡ត់ "Triangulation" ^ះ aឲ្យទិន្នន័យន់(ចóស់ស់គួរទុកចិត្ត úើយរវិគទិន្នន័យន់(គួរឲ្យ

gឿក់។
រវិគទិន្នន័យសុីជü Dនអនុវត្តើង,ើម្បី៖ ១) កំណត់ឫសគល់pបñទឹក និងគEត ឬពមិនសុីnë
រàងលនCDយ និងរអនុវត្តរបស់កសិករ និង្វងរកដំIះ*យសមeបពីអ្នកÎក់ព័ន្ធ ២) យល់ដឹង
ចóស់ពីលក្ខខណក់ក់កម្ពុ qលrចជួយដល់គំនិតផ្តួចv្តើមអភិDលកិច្ច ដូច PIMD និង IMT និងជួយឲ្យ
សកបទ _្វើLតិបត្តិរLកបNយLសិទ្ធព និង ៣) ជួយដល់អ្នក_្វើលនCDយaរណៈក្នុងរôៀប
_ៀប និងàយត$្លOើជ

ើសលនCDយ។

R?ង ១៖ រLមូលព័ត៌Eនពី កសិករ ÉុមពិកVស្នូល និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌Eនគន្លឹះ
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គង

Äត្ត

លបរិ្ឆទ

ភូមិ

ឃុំ

កសិករ

FGDs

KIs

ស្ទឹងជីនិត

កំពង់ធំ

១១-២១ កក្ក
២០១០

6

3

15

2

9

អ្នកភូមិ សកបទ
PDOWRAM ភូមិ

ដំ'ក់អំពិល

Êធិ៍ត់

១៣-១៨ ក្ញ
2010

3

7

25

2

10

អ្នកភូមិ សកបទ
PDOWRAM, Éឃ,
អ្នកkមទឹក ភូមិ

រលួស

កំពង់ធំ

11-17 សី 2010

4

2

12

2

8

អ្នកភូមិ សកបទ
Éុមហ៊ុនឯកជន
PDOWRAM ភូមិ

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

អ្នកចូលរួម

៤

តំបន់សក
ិ 


៤.១ »ព័ន្ធ7្តរលួស
Lព័ន្ធa?e្តរលួស ស្ថិតចETយLXល ៧គ.ម គ

ងលិចÉុងស្ទឹងន (ទីរួមÄត្តកំពង់ធំ)

និងL;ទrងទឹករួមEនជü?ក់។ ទឹកហូរចូលក្នុងLព័ន្ធ^ះRម õំlក៖ hនÊធិ៍DÉុង លូរំNះទឹក
បល្ល័ង្ក hនត្បូងម nកស្បូវ និងnកអូរឡុក (រូបព២)។ ស្ទឹងន nកស្បូវ និងnក[ងo៉ង ផ្តល់ទឹក
ើនបំផុត
ដំរីន់

ក្នុងLព័ន្ធរលួសqលEនទំហំLEណ ១០០៩ហិកR ឆ្លងត់ ៧ភូមិ និង ៤ឃុំ៥5គឺអូរគន្ធរ កំពង់រMះ

 និងeយ៉ូវ។ ដី=Lព័ន្ធa?e្តរលួស ûកញបីកuិតកម្ពស់។ ដី=gបបំ

ផុត ស្ថិត៉ក

និរតី ដី=Eនកម្ពស់មធ្យម ស្ថិតជុំវិញLព័ន្ធ និងដី=កuិតខ្ពស់ង ស្ថិតគ

ងHើត។

រូបព ២៖ BនទីLព័ន្ធa?e្តរលួស និងតំបន់សិកV

inﬂow

ទំនប់ទឹកL?ង ៤គ.ម Dនកងើង1ëំ១៩៦៩ ,ើម្បីទប់ទឹកប

ើកសិកម្មតំបន់រលួស។ 1ëំ

២០០៤ ទំនប់ទឹក^ះz{វDនជួសជុលើងវិញNយ Éុមហ៊ុន*វ+វ និងអភិវឌ្ឍន៍ SBK (SBK Research and
Development)។ ទំនប់^ះ Eនg-រទឹក៧ លូរំNះទឹក២ និងឧបករណ៍សuÀលលំហូរទឹក ១៣។ រលួសLព័ន្ធ
a?e្ត

ëតមធ្យម qលផ្តល់អត្ថLCជន៍ឲ្យLEណ ៨៨២jÀរ។ Lយ Lយរងទី២ និងទី៣ Dន

កងើងក្នុងរបប0្មរÉហម (១៩៧៥-១៩៧៩) úើយDនស់Ûុឌ/មNយរខ្វះរÐgំ និងជួសជុល។
៥

5ទិន្នន័យLមូលDនពីរDយរណ៍Lំ1ëំ២០១០ របស់Éុមហ៊ុន*វ+វ និងអភិវឌ្ឍន៍ SBK។
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Lយgំង^ះ Dនខូច
jប់jងលំហូរទឹក

តk៉ងធ្ងន់ធ្ងរNយរព្យុះHត' 0ក្ញ ២០០៩។ g-រទឹកgំង៧ សប់

ក្នុងLព័ន្ធ úើយបិទàរដូវវសV,ើម្បីស្តុកទឹកទុកôើរដូវõំង។

រចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងរjប់jង និងអភិវឌ្ឍន៍a?e្ត Dនប់v្តើមក្នុង0សី ២០១០
úើយDនផ្តល់ឱសសប់រ_្វើ=õំងគ

ងលិចpLព័ន្ធរលួស។

úរចសម្ព័ន្ធន់ប់Nយ

វិស័យឯកជន ជួយឲ្យLយEនទឹកម្តុំជិតបឹងOៀសរដូវõំង úើយß្លÅàផ្គត់ផ្គង់ទឹកគឺ ១០០ដុរ
សប់eូវមួយហិកR។ កសិករqលôើLយឯកជន^ះ ក៏z{វបង់ß្លបូមទឹកពីLយចូល=qរqលEន
ចំនួនពី ៥០-៦០ដុរក្នុងeូវមួយហិកR។ មុន\លÉុមហ៊ុនឯកជន^ះមកដល់រលួស កសិករខ្លះz{វចំ'យអស់
LXល ៦០-១០០ដុរក្នុងeូវមួយហិកR Oើរបូមទឹកពីស្ទឹងចូលLយ និងពីLយចូលក្នុង=
របស់nត់។ ចំ'យOើរបូមទឹក^ះ [LÀលខុសៗnëពីកសិករEëក់

កសិករEëក់ re័យOើចETយពី=nត់

Lយ។
R?ង ២៖ ព័ត៌EនសÑ្ខបស្តីពីLព័ន្ធa?e្តរលួស
បរិkយ

រលួស

ងសង់

១៩៦៩ (ទំនប់ទឹក)
១៩៧៥-១៩៧៩ (Lព័ន្ធLយ)

រជួសជុលើងវិញ

២០០៤

ទំហំ (គិតហិកR)

១០០៩

=វសV គិតហិកR

៦១០

=õំង គិតហិកR

៣៧៦

ស'្ឋនរូបវ័ន្ត

rងទឹករួមEនជü?ក់

L;ទLព័ន្ធ

Lព័ន្ធôើកEំងទឹកហូរចុះRមធម្មតិ (Gravity-fed
system)

1ëំបÑ្កើត សកបទ

២០០៤

ឃុំ

៣

ភូមិ

៧

jÀរ

៨៨២

រលួស កសិករ_្វើgំងeូវវសV និងeូវõំង ប៉ុè្តeូវõំងrច_្វើDន(តំបន់គ

ងgើង និង

ង

លិចpLព័ន្ធប៉ុI9ះ qលEនLព័ន្ធ÷ចeព និងលទ្ធពយកទឹកពីស្ទឹងជួយសuÀលរំដុះ។ =វសV
EនើនOើសលុបNយjបដណ្ណប់Oើp្ទដី ៦១០ហិកR _ៀបនឹង=õំងqលEន( ៣៧៦ហិកR។ រ_្វើ
eូវõំង ន់(\ញនិយមើង dះDនទិន្នផលLXលពីរដងpeូវវសV (qលDនទិន្នផលzឹម ១,៥-២,៥
qន/ហិកR)។

កំWើនរ_្វើ=õំង^ះ

Dនក់សEhធ

Oើធនaនទឹកក្នុងតំបន់

ពិÅសចុងរដូវ

វសVqល\លប់v្តើម_្វើ=õំង។ Aះបីeូវõំងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ក្តី ក៏រើងចុះß្លeូវទីផVរ គួប
ផ្សំនឹងចំ'យផលិតកម្ម (ឧgហណ៍ រôើE៉សុីនបូមទឹក ជី និងLយឯកជន) (កRគន្លឹះមួយqលជះ
ឥទ្ធពល
ិ

Oើទឹកចិត្តកសិករក្នុងរ_្វើeូវõំង។

1ëំ២០០៤ Lព័ន្ធa?e្តរលួស Eន សកបទ ចំនួន២ គឺមួយជុំវិញភូមិnកស្បូវ និងមួយMៀត
ជុំវិញភូមិរលួស។ ប៉ុè្ត1ëំ២០០៧ Nយពិនិត្យ+ើញÃ ពួកnត់មិនEនលទ្ធពjប់jងគងឲ្យDនល្អ'ះ
សEជិកគណៈកម្មរ សកបទ nកស្បូវ Dនសុំឲ្យអ្នកដឹកំ សកបទ រលួស ទទួលបន្ទុកនិងjប់jងតំបន់gំងមូល
úើយសហគមន៍gំងពីរ ក៏Dនរួមបញ្ចូលnë។ សកបទ រលួសEនសEជិកសរុបបួនក់៖ Laន អនុLaន អ្នកន់
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណ^យ្យករ។ សកបទ គងរលួស ûក ៤អនុÉុម qលrÃ Éុមកសិករôើõស់ទឹក
(កកបទ)។ កកបទ gំង'ះតំ'ងឲ្យបួនភូមិ គឺEន អូរគន្ធរត្បូង nកស្បូវ រលួស និងកំពង់សំÇង។

៤.២ »ព័ន្ធ7្តដំក់អំពិល
Lព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិល ស្ថិតចETយLXល ១៥គ.ម គ

ងលិចeុកសំsEស (ទីរួមÄត្ត

Êធិ៍ត់) ក្នុងÄត្តÊធិ៍ត់ និងLEណ ១៩០គ.ម ពីÉុងភ្នំ\ញ។ Lព័ន្ធ^ះ rងទឹកEនតំបន់ដីខ្ពសព័
់ ទ្ធ
ជុំវិញ និងស្ថិតក'្ខលÄត្តÊធិ៍ត់ (រូបព ៣)។ Lព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិលទទួលទឹកគើនពីស្ទឹង
Êធិ៍ត់ úើយEនLព័ន្ធa?e្តើនMៀត0្សទឹក

ង

មqលទទួលទឹកពីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល ដូច

 Lព័ន្ធÉ{ចÅើច អន្លង់-យ វត្តOៀប និងកំD៉ង។ គងដំ'ក់អំពិលjបដណ្ណប់Oើ ៧ឃុំ និង ៥០ភូមិ និង
ស្ថិតក្នុងចំ'ត់ÃëកL
់ ព័ន្ធa?e្ត

ëតធំ។

រូបព ៣៖ BនទីLព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិល និងទីRំងសិកVសុីជü

Lព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិលEនg-រទឹកtើ
ក្នុងសម័យ0្មរÉហម

និងងសង់ើងច'ះ1ëំ១៩៧៦

,ើម្បីបu្វរទឹកពីស្ទឹងÊធិ៍ត់ចូលក្នុងLយ

និង

១៩៧៨

ទុកសប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់p្ទដីLEណ

២៧.០០០ហិកR។ Lព័ន្ធ^ះមិនDនទទួលរÐgំMរហូតដល់1ëំ២០០៥ MើបEនរជួសជុលLយើង
វិញ úើយAះបីរជួសជុល^ះDនចប់សព្វjប់1ëំ២០១០ក្តី ក៏Lយរងទី២ និងទី៣ គើន(Eន
សពÛុឌ/មើយ។ LយEនL?ង ២៥គ.ម úើយតíប់

Lយរង ៨ g-រទឹក ៣ និងឧបករណ៍

សuÀលលំហូរទឹក ៧។ Eនកសិករើនមិនgន់ទទួលDនអត្ថLCជន៍ពL
ី យgំង^ះM úើយz{វôើõស់
ម_"Dយ

¡ល់ខ្លួន,ើម្បីយកទឹកពីLយ មកបញ្ចូលក្នុង=។ គងកល្បងOើàល=របស់ ទីëក់ðរ

សហLតិបត្តិរអន្តរតិជប៉ុន (JICA) vងដំWើររ1ëំ២០១១-២០១៣ Nយអនុវត្តOើp្ទដីLEណ ១០០
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ហិកR ក្នុង ៣ភូមិ គឺ ភូមិ

oរ កណ្ណឹងEស និង wëះRប។ គង^ះក៏Eនរងសង់Lព័នL
្ធ យ\ញ

Oញមួយ ,ើម្បីបðñញដល់កសិករមូលនពីរFៀបអភិវឌ្ឍúរចសម្ព័ន្ធa?e្តÐមMៀតផង។
Äត្តÊធិ៍ត់ Eនដី=LEណ ១០-១១% ប៉ុI9ះqលrច÷ចeព_្វ=
ើ
õំងDន៦6។
ក្នុងLព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិលeូវវសVំដុះOើp្ទដីLEណ ២០.០០០ហិកR úើយeូវõំងំដុះOើ
LEណ ៥០០០ហិកR។ ក្នុងអំឡុង\លពីរ-បី1ëំចុង

យ^ះ កសិករន់(ព"kម_្វើ=õំងឲ្យ(Eនទឹក

jប់3ន់សប់÷ចeព។ ដូ្នះកំWើនរ_្វើeូវõំងDនHើនើងRមដី=qលជិតLយ។
សិ្ថតិថី្មៗបðñញÃ eូវõំងផ្តល់ផល ២,៥-៣qន/ហិកR úើយeូវវសVផ្តល់ផល ២-២,៥qន/ហិកR។ ស្ថិតិ^ះ
បðñញពីទិន្នផលមធ្យម úើយកង្វះ

តទឹកបñដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំÊះកសិករÄតÊធិ៍
្ត
ត់ dះvះ?ំងស្ងួត

DនHើតEនើងរដូវវសVក្នុងពីរ-បី1ëំចុង

យ^ះ

និងន់(Eនរយៈ\លយូរើងពីមួយ1ëំ

មួយ1ëំ

រហូតដល់\លខ្លះ កសិករqលEន=1TយពីLយ÷ចeព z{វôើE៉សុីនបូមទឹកមកបំ\ញបè្ថមOើ
ទឹក;្លៀងÐមMៀត។
R?ង ៣៖ ព័ត៌EនសÑ្ខបពីLព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិល
បរិkយ

ដំ'ក់អំពិល

ងសង់

១៩៧៦-១៩៧៨

ជួសជុល

២០០៦-២០១០

ទំហំ (គិតp្ទដី÷ចeពហិកR)

២៧.០០០

=វសV គិតហិកR

២០.០០០

=õំង គិតហិកR

៥០០០

ស'្ឋនរូបវ័ន្ត

Lយ Lយរងទី២ Lយរងទី៣

L;ទLព័ន្ធ

ទំនប់បu្វរទឹក/Lយ

1ëំ សកបទ DនបÑ្កើតើង

Îក់ក'្ខល1ëំ២០០៧

ឃុំ

៧

ភូមិ

៥០

jÀរ

មិនEនទិន្នន័យ

ធnរពិភពbក DនnំÛ PDOWRAM ឲ្យបÑ្កើត សកបទ ដំ'ក់អំពិល qលDនចុះ\oះÉសួង
ធនaនទឹក និងឧតុនិយម ក្នុង1ëំ២០០៤-០៥។ គណៈកម្មរ សកបទ រួមEន Laនមួយរូប អនុLaនពីររូប ម

្តី

ហិរញ្ញវត្ថុមួយរូប និងគណ^យ្យករមួយរូប qលសុទ្ធ(សEជិក Éឃ។ ជំទប់ទី១pឃុំលលកស គឺLaន
សកបទ។ CងRម PDOWRAM \លLព័ន្ធDនជួសជុលរួច?ល់úើយ នឹងបÑ្កើត កកបទ ើង ,ើម្បីឲ្យ
ទទួលខុសz{វOើរងûកទឹកRមLយរង។

PDOWRAM

vងផ្តល់របណ្ណុះប'្ខលពី

PIMD

និង

លរណ៍jប់jងទឹកv្សងៗMៀត ដល់គណៈកម្មរ សកបទ កកបទ ឃុំ និងអ្នកភូមិqលរស់RមបI្ខយ
Lយ ,ើម្បីឲ្យពួកrចjប់jងLព័ន្ធa?e្តDនន់(LÅើរ។
៤.៣ »ព័ន្ធ7្តស្ទឹងជីនិត
Lព័ន្ធa?e្តស្ទឹងជីនិត ស្ថិតក្នុងeុកសន្ទុក Äត្តកំពង់ធំ ក្នុងចETយLEណ ១៤០គ.ម ពី
ភ្នំ\ញ

និងទទួលទឹកពីស្ទឹងជីនិត។

Lព័ន្ធ^ះផ្តលទឹ
់ ក÷ចeពសប់p្ទដី
៧7

អត្ថLCជន៍ដល់ ៣០០០jÀរ ក្នុង ២៤ភូមិ និង ៣ឃុំ

៦

និងស្ថិតក្នុងL;ទ Lព័ន្ធa?e្ត

6ព័ត៌EនទទួលDនពី Laនមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខLEញ់ និង^ទ Äត្តÊធិ៍ត់ 1ëំ២០១០

៧

7ព័ត៌EនពីLaន PDAFF Äត្តÊធិ៍ត់ 1ëំ២០១០
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

២៦៤៥ហិកR

ងgើងÉុង
qលផ្តល់

ëតមធ្យម (រូបព

៤)។ ដី=Dនãៀបចំើងវិញ?ងចតុZណ,ើម្បីសuÀលរជីកLយបញ្ចូលទឹក។ សរុបមក Lព័ន្ធ^ះûក
ញដី= ៤៨ប្លុក Nយប្លុកនីមួយៗEនp្ទដីLEណ ៥០-១០០ហិកR8។
រូបព ៤៖ Lព័ន្ធa?e្តស្ទឹងជីនិត និងទីRំងសិកVសុីជü

Lព័ន្ធa?e្ត^ះ កងើង1ëំ១៩៧៨ ក្នុងរបប0្មរÉហម និងDនរើងវិញក្នុង1ëំ១៩៨០៨៧, ១៩៨៩, ១៩៩០ និង ១៩៩៣ Nយ MAFF។ 1ëំ២០០០ និងប់ពី1២០០២
ëំ
ដល់ ២០០៨ Lព័ន្ធ^ះz{វ
DនសិកV និង¿ជួសជុលថ្មី ក្នុងលក្ខណៈB្នកមួយpគងúរចសម្ព័ន្ធជនបទ និងa?e្តស្ទឹងជីនិត
(SCIRIP) qលទទួលហិរញ្ញប្បgនរួម`nëពី ធnរអភិវឌ្ឍន៍rសុី (ADB) ទីëក់ðរអភិវឌ្ឍន៍D?ំង (AFD) និង
?ជរភិDលកម្ពុ (RGC)។ SCIRIP *តសំ

ន់Oើ៖ ១) របÑ្កើត សកបទ ២) រ¿លំអLព័នំ
្ធ ដុះ៩9 ៣)

ររជួសជុលúរចសម្ព័ន្ធa?e១០10
្ត
និង ៤) រអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នលនិ
់ ងទីផVរជនបទ១១11។
Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត Dនជួសជុលរួច?ល់úើយ និងរួមEន ទំនប់បu្វរទឹកមួយ និងទំនប់បÑ្ហៀរមួយL?ង ៧០០ម
LយL?ង១៦គ.ម Lយរងទី២ចំនួន៥ Lយរងទី៣ មួយចំនួនតូចសប់បðñញគំរ១២12
ូ
និងrង
ទឹកធំមួយសបផ្ទ
់ ុកទឹកLEណ ២៣ន¢៉zគូប ,ើម្បី÷ចeពOើp្ទដីក្នុងLព័ន្ធgំងមូល។ Lយគ
ើនក្នុងLព័ន្ធ^ះ EនលំហូរទឹកqលហូរចុះRមធម្មតិ (gravity-fed)។
៨

ទិន្នន័យពីរសEæសមួយសEជិកគណៈកម្មរ សកបទ ស្ទឹងជីនិត 1ëំ២០១០

៩

ផ្តល់ហិរញ្ញប្បgនNយ AFD និង អនុវត្តNយ MOWRAM

8
9

១០

10 Ibid

១១

11 ផ្តល់ហិរញ្ញប្បgនNយ ADB និងអនុវត្តNយÉសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

១២

12 រចãៀបចំើង,ើម្បីបðñញពីរFៀបនិងទីRំងកងLយរងទី៣ ÐមMៀត។ ប៉ុè្ត ប់Rំងពីគង SCIRIP Dន
បញ្ចប់

មិនEនLយរងទីបី'v្សងMៀត Dនងសង់ើងNយកសិករ'ះM។

ឯករពិកVOខ ៦២
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R?ង ៤៖ ព័ត៌EនសÑ្ខបពីLព័ន្ធa?e្តស្ទឹងជីនិត
បរិkយ

ស្ទឹងជីនិត

ងសង់

១៩៧៧

ជួសជុល

១៩៨០-៨៧
១៩៨៩ ១៩៩០ និង ១៩៩៣
២០០០ ២០០២ និង ២០០៤

ទំហំ(p្ទដី÷ចeពគិតហិកR)

២៦៤៥

=វសV គិតហិកR

១៥០០

=õំង គិតហិកR

៥០០

ស'្ឋនរូបវ័ន្ត

Lព័ន្ធLយ\ញOញ (Lយ Lយរងទី២
និងទី៣)។ ដី=ûក ៤៨ប្លុក ប្លុកនីមួយៗEនទំហំ ៥០១០០ហិកR

L;ទLព័ន្ធ

ទំនប់បÑ្ហៀរ

1ëំបÑ្កើត សកបទ

២០០២-០៤ (ចុះបញ្ជីក្នុង1ëំ២០០៦)

ឃុំ

៣

ភូមិ

២៦

jÀរ

៣០០០

កសិករស្ទឹងជីនិត _្វើ=វសVRមបL]ណីសំ
និងចិញ្ចឹមសត្វផងqរ។

Lព័ន្ធa?ស្ត្រស្ទឹងជីនិត

ន់ និងEន_្វើ=õំងខ្លះៗ úើយក៏Eន_្វើ^ទ

រចãៀបចំើង,ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់p្ទដី=វសVLEណ

១៥០០ហិកR និង=õំង ៥០០ហិកR។ ស្ទឹងជីនិត Eនទឹកសម្បូរgំងក្នុងរដូវវសV និងរដូវõំង ប៉ុè្តEនកសិករ
មួយចំនួនតូចMqលអនុវត្ត_្វើ=õំង Nយគើន

រករðរ_្វើកè្លងv្សង ដូច ក្នុងចំរ{ស៊ូទំរីង ឬ

ក៏ំដំ'ំv្សងMៀត ដូច zសក់ និងឪឡឹក,ើម។ កសិករqល_្វើ=õំង z{វជួបបñសត្វល្អិតច} ទិន្នផល
gបzឹមLEណ ៣-៤qន/ហិកR (eូវវសVDនLEណ ២-២.៥qន/ហិកR) បñÉបីចូលសុីeូវ បñ
ជី និងÃëំសEប់សត្វច}Eនß្លខ្ពស់ និងបñß្លអង្ករើងចុះ។
សកបទ ក្នុងLព័ន្ធa?e្តស្ទឹងជីនិត DនកHើតើងផ្លូវរក្នុង1ëំ២០០២ និងចុះបញ្ជី MOWRAM
ក្នុង1ëំ២០០៦ (Chem et al. 2010)។ គណៈកម្មរថ្មី z{វDនÆះøëតâើសãីសក្នុង1ëំ២០០៧ NយEនរ
ចូលរួមពី ២៦ភូមិ ក្នុង ៣ឃុំ ស្ថិតក្នុងតំបន់pLព័នa?e្ត
្ធ
១៣13។ សកបទ EនសEជិក ១០រូប១៤14 រួមEន Laន
អនុLaនទី១ ទទួលបន្ទុកB្នកa?e្ត និងអនុLaនទី២ ទទួលបន្ទុកB្នកដំWើររ និងÐgំជួសជុល (Eន
ជំនួយរãៀងៗខ្លួន) ម

្តីហិរញ្ញវត្ថុ និងO

ធិរទទួលបន្ទុកB្នកបទបíp្ទក្នុងនិងរNះ*យទំស់ fមgំង

បុគ្គលិកជំនួយ ៣រូប គឺយកមួយក់ទទួលបន្ទុករjប់jងទូ

ផ្តល់មតិLឹកV សរÅរDយរណ៍ _្វើBនរ

និង_្វើទំក់ទំនងមួយគណៈកម្មរnំÛ និងជំនួយរ ២រូប គឺមយ
ួ រូបទទួលបន្ទុក

ងកិច្ចរទូ

និងមួយរូបMៀត

ទទួលបន្ទុកOើកិច្ចរហិរញ្ញវត្ថុ។ PDOWRAM ទទួលបន្ទុកOើរjប់jងទឹកក្នុងLយ ចំKកឯគណៈកម្មរ
សកបទ ទទួលបន្ទុកOើLយរងទី២ និងLយNះទឹកv្សងMៀត។ កកបទ នឹងz{វបÑ្កើតើង,ើម្បីjប់jងOើ
Lយរងទី៣ និងLយNះទឹកv្សងៗ។

១៣

13 B្អកOើរõe័យgក់ទងមួយគណៈកម្មរ សកបទ 1ëំ២០១០

១៤

14 EនសEជិកRមផ្លូវចóប់ចំនួនõំរូប (Laនមួយរូប អនុLaនពីររូប ម

្តីហិរញ្ញវត្ថុមួយរូប និងជំនួយរមួយរូប) និង

បុគ្គលិកបè្ថមចំនួនõំរូប (ជំនួយរពីររូប គឺមួយក់សប់អនុLaននីមួយៗ និងបុគ្គលិកnំÛចំនួនបីរូប គឺEន យក
និងជំនួយរពីររូប)។

20

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

៥

លទ្ធផលFវGវ

៥.១ =រ¼½ំប¾¿ញពីលទ្ធផលFវGវ
អភិDលកិច្ចទឹកEនលក្ខណៈខុសៗnë

Rម

Lព័ន្ធa?e្តនីមួយៗqលDនសិកV

NយរកR

ើន ដូចEន ពខុសnëB្នក ទំហំ úរចសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត រចសម្ព័ន្ធpអង្គពអភិDលកិច្ចទឹក រសuប
សuÀល និងរចូលរួមរបស់កសិករ សមត្ថពp្ទក្នុងរបស់គណៈកម្មរ សកបទ និងរជំនួយÛÛង់ពី

ង

សប់ សកបទ ក្នុងLព័ន្ធនីមួយៗ។ លទ្ធផលDនពីរសEæស និងពិនិត្យសÑ្កតដល់កè្លង z{វDនយកមក
បក*យ

Rមបរិបទpរjប់jងLព័ន្ធa?e្តក់្តងតំបន់ជនបទLMសកម្ពុ

ចូលរួមរបស់Lជនមូលនក្នុងរjប់jងទឹក។

និងកuិតpរ

ជំពូក^ះûកញបីB្នកÎក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌EនLមូលDនពី

អ្នក!្លើយសEæសន៍ Êលគឺ រãៀបចំអភិDលកិចក់
្ច
្តង រចូលរួមរបស់កសិករ និងរសuបសuÀលអ្នកÎក់
ព័ន្ធ។ សEសaតុgំងបួនpអភិDលកិច្ចLព័ន្ធa?e្ត (រÐgំLព័ន្ធ រ~ûកទឹក រសuបសuÀល
និងរjប់jងទំស់) ដូចEនបíក់ក្នុងសំណ<រ*វ+វpរសិកV^ះ rចធំទូយងB្នកgំងបី

ងOើ

úើយz{វDនពិនិត្យវិគឆ្លងRមករណីសិកVqលEនOើកឧgហរណ៍បន្តប¡បក្ន
់
ុងជំពូក^ះ។

៥.២ =រ¦ៀបចំអភិ1លកិច្ចក់À្តង

៥.២.១ ព\ញចóប់p សកបទ
ព\ញចóប់p សកបទ z{វDនទទួល,ល់
Éសួងធនaនទឹក និងឧតុនិយម

ំងងកuិត PDOWRAM ចំKកឯអ្នកភូមិ និង

មិន¢ន(ង(ទទួល,ល់gំងeុងÃ

គណៈកម្មរ

សកបទ

អង្គព

អភិDលកិច\
្ច ញមុខចóប់'ះM។ សកបទ ក្នុងLព័នa?e
្ធ
្តដំ'ក់អំពិល និងស្ទឹងជីនិត Dនចុះបញ្ជី
ផ្លូវររួចúើយឯ MOWRAM។ ក្នុងLព័ន្ធa?e្តរលួស សកបទ Dន_្វើLតិបត្តិរRំងពី1ëំ២០០៤ និងDន
_ើ្វរÆះøëតâើសãីសសEជិកគណៈកម្មរបីOើករួចមកúើយ (ក្នង
ុ 1ëំ២០០៤ ២០០៧ និង ២០១០១៥)15
ប៉ុè្តមិនgន់Dនចុះបញ្ជី MOWRAM M FើAះEនរទទួល,ល់ផ្លូវរNយអ្នកeុក និង PDOWRAM
ក្តី។ អ្នកតំ'ងរបស់

សកបទ ក្នុងLព័ន្ធa?e្តរលួ
 ស Dន?យរណ៍Ã ?ល់លក្ខខណ និងតu{វv្សងៗ

qលEនចុះក្នុងលក្ខន្តិកៈបÑ្កើតគណៈកម្មរ

សកបទ

គឺDនបំ\ញúើយ

ប៉ុè្តNយរកំហិត

ងថវិរបស់

សកបទ និង PDOWRAM មិនDនអ្ជើញអ្នកតំ'ងពី MOWRAM ឲ្យមកចូលរួមរÆះøëតM។ AះបីEន
រទទួល,ល់គណៈកម្មរ សកបទ Ãអង្គពអភិDលកិច្ចមួយក្តី ក៏កសិករមួយចំនួនDនõប់Ã ពួកnត់
មិនសូវទុកចិត្តOើសមត្ថពគណៈកម្មរក្នុងរjប់jងLព័ន្ធM

dះពុំEនឯករចុះបញ្ជផ្ល
ី
ូវរមួយ

MOWRAM úើយrរម្មណ៍ខ្វះទំនុកចិត^
្ត ះន់(+ើញÃzឹមz{វើង ឆ្លងRមសកម្មព!្លើយតបមិនjប់3ន់
ក្នុងអំឡុង\លEនខ្យល់ព្យុះHត'1ëំ២០០៩ និងរពុំrចបðñញពីសមត្ថព

ងប្ចកMស និងកសិកម្ម

របស់គណៈកម្មរ សកបទ។
បទសEæសន៍មួយតំ'ង PDOWRAM ើនក់Äត្តÊធិ៍ត់ DនបðñញÃ ទីëក់ðរអ្នកផ្តល់
ជំនយ
ួ DនKំឲ្យ

១៥

15 រÆះøëតOើក

បÑ្កើតលនCDយមួយទប់្កត់សEជិកសហគមន៍qលកំពុងន់មុខតំKងក្នុងជួរ

យបំផុត _្វើើង0ឧស ២០១០ NយDនអ្ជើញសEជិក PDOWRAM Eëក់មកចូលរួម (រ

õe័យgក់ទងមួយLaន សកបទ  រលួស ß្ងទី១  ២០១១)។

ឯករពិកVOខ ៦២
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r5ធរ (ឧgហរណ៍ សEជិក Éឃ) កុំឲ្យមកឈរ\oះÆះøëតចូលសEជិកp សកបទ១៦ ។16មតិKំ^ះ
Eនឥទិ្ធពល

ំ្លងគួរសមរហូតមកទល់\លថ្មីៗ^ះ។

សកបទ

qលMើបបÑ្កើតថ្មក្ន
ី
ុងLព័ន្ធa?e្តដំ'ក់

អំពិល EនសEជិក Éឃ õំពីរក់ មកពីឃុំខុសៗnëក្នុងតំបន់÷ចeព។ PDOWRAM Äត្តÊធិ៍ត់
DនOើកúតុផលÃ តំ'ងមកពី Éឃ gំង^ះ "Eន,ល់ើន EនLLិយព Eនបទពិcធន៍ក្នុង
រjប់jង aប់ដឹកំDនល្អកុង
្ន \លកន្លងមក Eនដី=ក្នុងតំបន់÷ចeព និងEននពÅដ្ឋកិច្ច
នឹងនរ"។

NយB្អកOើកRgំង^ះ

Éុមអ្នកEនជីវពÃëក់ក'្ខល១៧17

និងសEជិកសហគមន៍EនL

Lិយព ក៏Dនទទួលរ(ងRំងក្នុងរÆះøëតâើសãីស សកបទ Äត្តÊធិ៍ត់។ e,ៀងnë^ះqរ
អនុLaន សកបទ Lព័ន្ធរលួស អតីតសEជិក Éឃ úើយDនâើសRំងរូបnត់ Nយរúតុផល
Lក់LXលnëនឹងរâើសRំងសEជិកគណៈកម្មរ សកបទ Lព័ន្ធដំ'ក់អំពិលqរ Êលគឺ សហគមន៍
Dនទទួល,ល់nត់Ãមនុស្សcoះzង់

និងEនតEពក្នុងរðរហិរញ្ញវត្ថុ។

Oើសពី^ះMៀត

nត់Eន

ប'្ខញល្អៗក្នុងប័នរដ្ឋ និងaប់អ្នកដឹកំដ៏ល្អជួយNះ*យសំណPមពរ និងបñv្សងៗរបស់កសិករ។
ផ្ទុយ

វិញ គណៈកម្មរ សកបទ ក្នុងLព័នa?
្ធ
e្តស្ទឹងជីនិត សុទ្ធ(សEជិកសហគមន៍qលnoនន់មុខ

តំKងក្នុងជួររដ្ឋអំ'ច។

៥.២.២ តូទីក់្តងរបស់សហគមន៍កសិករôើõស់ទឹក
\លបÑ្កើត សកបទ Dនúើយ PDOWRAM Nយសហរមួយ គណៈកម្មរ សកបទ ក៏បÑ្កើត
នូវលក្ខន្តិកៈមួយqលបíក់ពតួ
ី ទី និងទំនួលខុសz{វរបស់គណៈកម្មរ សកបទ fមgំងចំណុចលំអិតv្សងៗ
ដូច រz{វយកកOើß្លÅàកម្មa?e្ត (ISF) ,ើម។ លក្ខន្តិកៈ^ះ ទូ

B្អកOើ គំរូqលEនចុះ

ក្នុង?ចរណ៍Oខ១ អំពី "Éបខ័ណចóប់ស្តីពីរអនុវត្តលនCDយjប់jងLព័ន្ធa?e្តLកបNយ
និរន្តរព" (MOWRAM 1999)។ Nយមូលúតុ^ះ តួទីRមផ្លូវចóប់របស់គណៈកម្មរ សកបទ គឺEនលក្ខណៈ
Lក់LXលnëRមគង។
ពខុសnëរàងតួទីរបស់គណៈកម្មរ សកបទ ផុសញចម្បងពីសមត្ថពB្នកប្ចកMស និងហិរញ្ញវត្ថុ
fមgំងកuិតpរõe័យgក់ទងរàងសEជិក សកបទ និងអ្នកÎក់ព័នឯMៀតៗ។
្ធ
Aះបី សកបទ ក្នុងករណី
សិកV DនដំWើរNយEនគជ័យខុសៗnëក្តី ប៉ុè្តសEæសន៍ និងអÑ្កតដល់កè្លង Dនបðñញតួទីទូ
មួយចំនួនរបស់គណៈកម្មរ សកបទ ដូច

ង

ម៖

១. កè្លងសប់ឲ្យកសិករទំក់ទំនង \លHើតEនបñ
*យសuÀលnëDន úើយz{វយក

ងjប់jងទឹកqលពួកnត់មិនrចNះ

ពិកVមួយ PDOWRAM Éឃ និងr5ធរÃëក់

មតិ

,ើម្បីឲ្យជួយNះ*យ។
២. jប់jងOើរងûកទឹក និងNះ*យទំស់តូចៗក្នុងសហគមន៍។
៣. ត់ûងLមូលß្លÅà÷ចeពសប់Nះ*យរðរដំWើររ និងÐgំជួសជុល។
៤. Oើកទឹកចិត្ត និងជuុញរចូលរួមរបស់កសិករ។
៥. សuបសuÀលមួយមន្ទីរÄត្ត r5ធរមូលន មជ្ឈមណលសិកV*វ+វ វិស័យឯកជន និង NGOs
សប់រÐgំ និងអភិវឌ្ឍន៍គង។
៦. ផ្សព្វផVយលនkDយរភិDល

និង?យរណ៍

ឬûករំ#កព័ត៌Eន

មួយកសិករ

រភិDល និងអ្នកÎក់ព័ន្ធ។
១៦

16 ចំណុច^ះ មិនEនក្នុងលរណ៍Kំ ស្តីពី របÑ្កើត សកបទ ើយ។

១៧

17 កសិករqលចំ'យមធ្យម ២,៥ដុរ/ß្ង (Oើrរ និងaតុចូលកសិកម្ម) Eនដី=LXល ២-៣ហិចR Eន
Éបី ៣-៤កóល ឬយន្ត ១ឿង។
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

បទសEæសន៍Lព័ន្ធa?e្តរលួ
 ស ពិÅសមួយកសិករ បðñញÃ គណៈកម្មរ សកបទ ខ្វះ
សមត្ថព,ើម្បីNះ*យបñឲ្យDន1ប់រហ័ស និងសមeប ក្នុងតំបន់Lព័ន្ធa?e្ត។ តួk៉ង \ល
កសិករOើកពីតu{វរប¡ន់_្វើរជុសជុលúរចសម្ព័ន្ធqលz{វខូច

ត

Nយរខ្យល់ព្យុះHត'

ក្នុង1ëំ២០០៩ សកបទ Dន!្លើយតបយឺតk៉វ _្វើឲ្យកសិករើនDត់បង់ទំនុកចិត្ត úើយរខូច
DនNះ*យើយMរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន។
គណៈកម្មរ

សកបទ

ជួយNះ*យ

Aះk៉ង^ះក្តី

ត^ះមិនgន់

កសិករ(បន្តំយកបñទឹក

úើយតួទីអ្នកសuបសuÀល^ះ

គណៈកម្មរ។ គណៈកម្មរ សកបទ (ង?យរណ៍ពីបñរបស់កសិករ

ឲ្យ

Dនយតួទីចម្បងរបស់

ដល់ PDOWRAM ឬ Éឃ úើយ

ដំIះ*យ(ងរក+ើញ និងបញ្ជូនមកគណៈកម្មរ សកបទ ,ើម្បផ
ី ្សព្វផVយបន្ត

កសិករ។

ឯLព័នa?
្ធ
eដំ
្ត 'ក់អំពិល សEជិកគណៈកម្មរ សកបទ និងLaនភូមិ Dនពន្យល់Ã Aះបី
កសិករមិនសូវ\ញចិត្តនឹងរយៈ\លpរ!្លើយតបរបស់

នឹងសំWើរបស់ពួកក្តី

សកបទ

ក៏ទីបំផុត

គណៈកម្មរ សកបទ ើន(Nះ*យបñDនNយEនរសuបសuÀលពី PDOWRAM។ ពួកnត់យល់Ã
គជ័យ^ះគើនDនមកNយរEនLព័ន្ធõe័យgក់ទងnëល្អរàង សកបទ Éឃ អភិDលeុក និង
PDOWRAM។ កសិករក្នុងគងដំ'ក់អំពិល និkយÃ ពួកnំÛ និងgឿទុកចិត្តOើគណៈកម្មរ សកបទ
dះគណៈកម្មរ^ះ Eនសមត្ថពក្នុងរNះ*យបñជoះទឹក។ ឧgហរណ៍ លqលជួបកង្វះ

តទឹក

\លថ្មីៗ^ះ កសិករDនOើកពីបñមួយgក់ទងនឹងរ~ûកទឹក

ឲ្យសEជិក Éឃ Eëក់qលz{វសEជិក

គណៈកម្មរ សកបទ ផងqរ úើយគណៈកម្មរក៏Dនgក់ទង

PDOWRAM qលDនបញ្ជូនតំ'ងEëក់

ឲ្យចុះមកជួយNះ*យ។

ពិតúើយ

វិធីe្ត^ះrចôើDន\លបñrចNះ*យDនRមរយៈវិធី

អនុវត្តក់្តង និងជំនួយប្ចកMស ដូច ក្នុងករណីLយEនទឹក úើយកិច្ចfមQៀងv្សងៗ Eន
rទិ៍ រ¿តu{វ និងរ~ûកទឹកើងវិញ rច_្វើ

Dន។

មន្ទីរធនaនទឹកនិងឧតុនិយមÄត្តកំពង់ធំ Dនបíក់Ã របÑ្កើត សកបទ គឺ,ើម្បីOើកកម្ពសរj
់
ប់jងទឹក
និងជួយ¿លំអផលិតពកសិកម្មរបស់Lជនក្នុងមូលន ប៉ុè្តបច្ចុប្បន្នសEជិក សកបទ ក្នុងLព័នa?
្ធ
e្ត
ស្ទឹងជីនិត Eន?យរណ៍(ពីបñgក់ទងនឹងរLមូល ISF និងរjប់jងទំស់ úើយ

ងមន្ទីរកំពុង(Oើក

ទឹកចិត្តឲ្យ សកបទ មកពិvះCបល់អំពបñ
ី
ដMៀតផងqរ។

គណៈកម្មរ សកបទ qលកសិករDនÆះøëតâើសRំង z{វគិតគូរâើសãីសជីល្អៗ 3ប់ពូជ
ÃëំសEប់សត្វច} L;ទដំ'ំ _្វើរកងBនរ និងដឹកំកសិករ,ើម្បីទទួលDនទិន្នផលល្អ។១៨18
NយEនរ3ំÛប្ចកMសពី

PDOWRAM

និងមន្ទីរកសិកម្ម

រុêLEញ់

និង^ទ

(PDAFF)

គណៈកម្មរ សកបទ pLព
 ន
័ ដំ
្ធ 'ក់អព
ំ ល
ិ Dនâស
ើ ãីសកសិករមួយចំនន
ួ ឲ្យចូលរួមវគ្គបណ្ណុះប'្ខលB្នក
 កសិកម្ម
Oើសកម្មព ដូច រFៀបផលិតនិងôើជីកំប៉ុស ជីមកសត្វ និងរFៀបចិញ្ចឹមÉបី ,ើម។ កសិករgំងយ
យល់+ើញÃ សកម្មពកងចំWះដឹងgំង^ះ EនLCជន៍'ស់សប់របÑ្កើនផលិតផលរបស់ខ្លួន។
PDAFF Dនâើសãីសកសិករស្នូលមកពីÄត្តកំពង់ធំ ឲ្យមកបណ្ណុះប'្ខលកសិករដMៀត អំពីប្ចកMសក់
្តង_្វើកសិកម្ម។ PDAFF, PDOWRAM និង គណៈកម្មរ សកបទ សង្ឃឹមÃ កសិករgំង^ះនឹងបðñញពីប្ចកMស
qលnត់Dនãៀនពីអ្នកដ úើយ\ល+ើញគជ័យpប្ចកMសថី្មៗ កសិករន់(ើនើងនឹងយក
វិធgំ
ី ង^ះ

អនុវត្ត។ Rមពិត ប¡ប់ពី PDAFF កញ

Eនកសិករតិចក់'ស់qលអនុវត្តRមប្ចកMស

ថ្មីៗMើបãៀនសូzD
 ន។

១៨
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ក្នុង\លសEæសន៍ និង FGDs ឯLព័ន្ធa?e្តស្ទឹងជីនិត EនរOើកមតិផ្ទុយnëពីសមត្ថពក្នុងរ
ងûកទឹករបស់គណៈកម្មរ សកបទ។ កសិករខ្លះនិkយÃ រងûកទឹក EនដំWើរររលូនល្អ

មរ

jប់jងរបស់ សកបទ úើយគណៈកម្មរNះ*យបñងûកទឹកDនល្អ úើយrចផ្តល់ដំIះ*យB្នក
ប្ចកMសជួយដល់កសិករDនãឿយៗ។ កសិករv្សងMៀតស¢្តងរមិន\ញចិត្តនឹង កង្វះរជួយម

ងពី

គណៈកម្មរក្នុងរNះ*យបñgក់ទងនឹងLយរងទី៣ ក្នុង និងច'ះរàងដី=នីមួយៗ។ អ្នកភូមិ
Eëក់Dនõប់Ã Aះបីតួទីរបស់ សកបទ Eន?ប់បញ្ចូលgំងកិច្ចLឹង[ងNះ*យបñរបស់កសិករqរក្តី ក៏
ពួកចង់ឲ្យកសិករទទួលDនចំWះដឹង និងបទពិcធន៍ Rមរយៈរចូលរួមន់(ើនក្នុងសកម្មពកសិកម្ម
ងំ(ពឹងB្អកOើគណៈកម្មរ។
រពិកVRមÉុមស្នូល (FGDs) មួយកសិករក្នុងLព័នa?
្ធ
e្តស្ទឹងជីនិត DនបðñញÃ Nយ
រកសិករបង់ß្ល ISF ពួកយល់Ã គណៈកម្មរ សកបទ z{វទទួលខុសz{វងûកទឹកឲ្យDនjប់3ន់
ដល់ដី=របស់ពួក

គឺEនgំងរjប់jងLយរងទី៣ និងúរចសម្ព័ន្ធNះទឹកផង។ ផ្ទុយ

វិញ

គណៈកម្មរ សកបទ Eនrរម្មណ៍Ã តួទីរបស់ខ្លួន មិន¢នz{វគិតពីបñទឹកក្នុងដី=នីមួយៗ'ះM ប៉è្ត
ុ z{វ
យកចិតទុ
្ត កក់Oើរងûកទឹកក្នុងប្លុកgំងមូល១៩19 និងjប់jងOើ O&M pLយរងទី២ និងúរច
សម្ពន្ធ័ធំៗv្សងMៀត ដូច ផ្លូវថ្នល់ និងសំណង់ធំៗ។ រយល់+ើញខុសnë^ះ Dនបង្កបñពិDកNះ*យ

ង

រងûកទឹក។ Aះk៉ង^ះក្តី គណៈកម្មរ សកបទ Dនព"kមជំរុញឲ្យកសិករចូលរួម និងសហរមួយ
ពួក,ើម្បីNះ*យបñ។
វិធីស
ខុសnë

ចឲ្យDនតEពB្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងសិទិ្ធអំ'ចរបស់ សកបទ Oើរចំ'យv្សងៗ à[LÀល

RមLព័ន្ធករណីសិកV។ ក្នុងLព័ន្ធរលួស គណៈកម្មរ សកបទ មិនEនអំ'ចស

úើយរចំ'យgំងអស់z{វEនរយល់fមពី Éឃ។ ផ្ទុយ
Eនសិទ្ធិ\ញOញOើរចំ'យ ប៉è្ត
ុ  z{វ?យរណ៍
ដងក្នុងមួយ1ëំ) Ã Dនចំ'យអស់õក់ប៉ុoន និង

ចrរត់M

វិញ Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត គណៈកម្មរ សកបទ

កសិករក្នុងកិច្ចLជុំMៀងgត់ (_្វើើងម្តង ឬពីរ

Oើអ្វីខ្លះ។ ព័ត៌Eន^ះ មិនrចរកDនពីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល

M dះទី'ះពុំEនLមូល ISF ។
,ើម្បីEនõក់សប់aដល់រÐgំLព័ន្ធឲ្យEនចីរព គណៈកម្មរ សកបទ pLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត
DនបÑ្កើតយុទ្ធe្ត ISF មួយRមរKំ និងមតិពី MOWRAM និងEDស់ជំនួយពី

ង ពិÅស ADB

និង AFD។ B្អកOើបទសEæសន៍មួយ គណៈកម្មរ សកបទ pLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត បរិEណ ISF LមូលDនពី
កសិករ មិនgន់jប់សប់ចំ'យOើß្ល O&M លពី1ëំមុនM គឺDនLXល ៧០% pចំ'យgំងអស់
ប៉ុI9ះ úើយ ៣០% qលសល់'ះ គឺររួមចំKករបស់រភិDល និង AFD Rមរយៈ Éុម*វ+វ និង
ស់ប្តូរប្ចកMស (Group d’Échange et de Recherche Technologique: េ្រហ្គត) fមgំងមជ្ឈមណលសិកVនិង
អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុ (Åក)។ បច្ចុប្បន្ន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី AFD Rមរយៈ េ្រហ្គត និង Åក Dនបញ្ចប់ ដូ្នះ
ំDច់z{វបÑ្កើន ISF ,ើម្បីNះ*យចំ'យv្សងៗLំ0។ យុទ្ធe្ត ISF Dនãៀបចំើង,ើម្បីឲ្យរðរ
ÐgំLព័ន្ធEនចីរព ប¡ប់ពីរnំÛពី
LXលមិនrច

ងz{វចប់អស់ ប៉ុè្តEនកសិករមួយចំនួនDនOើកÃ Bនរ^ះ

រួចM (សូមើលB្នកប¡ប់ ស្តីពីរចូលរួម)។ ក្នុងLព័ន្ធរលួស គណៈកម្មរ សកបទ rច

Lមូលវិគgន ISF Dនខ្លះ ប៉ុè្តNយរកសិករតំបន់គ

ងត្បូងpគងខ្វះទំនុកចិត្តOគណៈកម្ម
ើ
រ

ដូ្នះEន(កសិករមួយគតូចប៉ុI9ះ (៣០% pjÀរសរុបក្នុងLព័ន្ធ) qលយល់fមរួមចំKក។ កង្វះរ
រួមចំKកបង់ ISF ក្នុងLព័ន្ធa?e្ត ដំ'ក់អំពិល ប'្ខលមួយB្នកមកពី Lយមិនgន់Dនរើង
វិញgំងeុង _្វើឲ្យLព័ន្ធ^ះមិនrចផ្តល់Åà÷ចeពDនjប់3ន់ដល់កសិករ។

១៩
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

៥.២.៣ សមត្ថពគណៈកEoធិរ សកបទ៖ ធនaន និងបñLឈម
ធនaនមនុស្ស

និងសមត្ថពB្នកប្ចសMសនិងB្នកហិរញ្ញវត្ថុ

Eនទំក់ទំនងnëជិតស្និទ្ធ

សប់គណៈកម្មរ សកបទ ក្នុងរបំ\ញមុខðរjប់jងរបស់ខ្លួន។ កuិតសមត្ថព[LÀល
a?e្តករណីសិកVv្សងៗnë Nយរសំ
Lព័ន្ធនីមួយៗ។ រ~ûកទឹក តួទីដ៏សំ

ំង

និងសំ

ន់

RមLព័ន្ធ

ន់ កuិតយន្តរnំÛដល់គណៈកម្មរ សកបទ ក្នុង

ន់មយ
ួ របស់គណៈកម្មរ សកបទ ប៉ុè្តក់្តង តួទី^ះមិន

rចអនុវត្តDន\ញOញM NយរLព័ន្ធa?e្តgំង'ះjបដណ្ណប់Oើp្ទដីធ_
ំ ង\ក។ គណៈកម្មរ
សកបទ

Dនឲ្យដឹងÃពួកnត់មិនEនធនaនមនុស្ស

និងសមត្ថពB្នកប្ចកMសនិងB្នកហិរញ្ញវត្ថុ

សប់

Nះ*យបñgំង^ះM។ កកបទ គួរEនតួទីnំÛមុខðររបស់ សកបទ ប៉ុè្តពួកក់Eន(\oះប៉ុI9ះ
NយមិនDនផ្តល់រnំÛអ្វីសំ

ន់

ឲ្យគណៈកម្មរ

សកបទ

ក្នុងរងûកទឹក

ឬNះ*យជoះ

'ះM។
PDOWRAM
ហិរញ្ញវត្ថុ

,ើរតួទីសំ

ន់RមLព័ន្ធនីមួយៗ

ក្នុងរបÑ្កើនសមត្ថពB្នកប្ចសMស

ឲ្យ សកបទ។ ចóស់'ស់ រសuបសuÀលរàង សកបទ និង PDOWRAM សំ

ន់

និងB្នក
ំងសប់

កងសមត្ថពប្ចសMសរបស់សEជិក សកបទ gក់ទិននឹងរងûកទឹក និងÐgំLព័ន្ធ។ AះបីEនរ
Oើកើងពីបñមួយចំនួន ក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិលក្តី ក៏រួម កសិករEនrរម្មណ៍Ã រងûកទឹកEនរ
jប់jងរលូនល្អ។ ចំណុច^ះបðñញពី សមត្ថពប្ចកMសក្នុង សកបទ Lព័ន្ធដំ'ក់អំពិល។ Aះk៉ង
^ះក្តី PDOWRAM Dនឲ្យដឹងÃ របណ្ណុះប'្ខល និងជំនួយ3ំÛដMៀតqលខ្លួនDនផ្តល់ឲ្យគណៈកម្មរ
សកបទ មិនDនអភិវឌ្ឍសមត្ថពរបស់ពួកឲ្យLតិបត្តិរDនNយឯក?ជ្យ

Rមបំណងរបស់ PDOWRAM

qលចង់Dន'ះើយ។
ទស្សនៈរបស់កសិករ ចំÊះសមត្ថពប្ចកMសpគណៈកម្មរ សកបទ របស់ខ្លួន (ងរងឥទិ្ធពលពីកំហិត
B្នកúរចសម្ព័ន្ធpLព័ន្ធa?e្តqលz{វផVរíប់
Eនន័យÃ ខ្វះ

នឹងសមត្ថពB្នកហិរញ្ញវត្ថុ (ឧgហរណ៍ ខ្វះ

តថវិ

តúរចសម្ព័ន)។
្ធ
សំណង់លូបង្ហូរទឹកEនទំហំតូច\ក ឬស់Ûុឌ/ម និងកង្វះLយ

រងទី២ និងទី៣ ក្នុងLព័ន្ធរលួស _្វើឲ្យរងûកទឹកលំDកjប់jង

ំង ពិÅសតំបន់និរតីpL
 ព័ន្ធ^ះ។

សកបទ ក្នុងLព័ន្ធរលួស Dនទទួល,ល់Ã បñjប់jង
 ទឹកក្នុងLព័ន^
្ធ ះ លំDកស្មុគoញ úើយõក់Lមូល
Dនពីរចូលរួមក្នុង ISF មិនjប់3ន់សប់ចំ'យOើរជួសជុលúរចសម្ព័នក្ន
្ធ ុងLព័ន្ធM។

សមត្ថពហិរញ្ញវត្ថុ បñ[ទធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងLព័ន្ធDនចុះសិកVgំងបី។ Lព័ន្ធgំង^ះ z{វរú
រចសម្ព័ន្ធa?e្តថ្មី ឬរជួសជុល និងÐgំសំណង់qលEន*ប់។ ក្នុងLព័ន្ធរលួស ISF LមូលDនមធ្យម
Eនតិចង ៥០០ដុរ (២នãៀល) ក្នុងមួយ1ëំ។ LXល ៣% põក់^ះ z{វទុកចំ'យOើរLជុំ
និងទិញបិុច Éស និងសEæរៈដMៀត សប់គណៈកម្មរ សកបទ úើយõក់សល់z{វôើសប់ O&M។
ទឹកõក់^ះRមធម្មRjប់3ន់សប់(រ¿លំអតូចRចOើLយប៉ុI9ះ។

ក្នុង1ëំ២០០៨

សកបទ

ទទួលDនទឹកõក់ ១៧៥០ដុរ (៧នãៀល) សប់ O&M ពី Éឃ qលថ្មីៗ^ះDនលក់សិទ្ធិôើõស់ nក
ស្បូវ

ឲ្យrជីវករឯកជន សប់ដំWើររឡូត៍^ទ។ ថវិ^ះjប់3ន់សប់ជួសជុលLយL?ង

២០០-៤០០¢៉z ៉ក

ងgើងpLព័ន្ធប៉ុI9ះ។

បñចម្បងពីរដូចDនOើកើង

ងOើ មិនrចNះ*យDនM dះខ្វះមូលនិធិ។ កសិករក្នុងLព័ន្ធ

រលួស qលEន=ជុំវិញ បឹងOៀស ចង់កងLយមួយíប់ស្ទឹងន និងបឹងOៀស ,ើម្បីឲ្យបឹងEនទឹក
រដូវõំង។ Lយ^ះrចឲ្យពួកnត់ំដំ'ំរដូវõំងDនNយមិនDច់បង់õក់Åàកម្មទឹកLំ1ëំ qល
កសិករទី'ះើនក់ពុំEនលទ្ធពបង់

ឲ្យÉុមហ៊ុនឯកជនសបរô
់
ើõស់Lយ។

កសិករ

qលEនõក់ \ញចិត្តចូលរួមចំ'យ(ម្តងzឹម ៥០-១០០ដុរ ,ើម្បីឲ្យ សកបទ កងLយ^ះ ង

ឯករពិកVOខ ៦២
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បង់õក់Åàកម្មទឹក

ឲ្យÉុមហ៊ុនឯកជន។ Nយទទួលទិន្នផលDនgប LមូលផលDនតិចក្នុងពីរ1ëំកន្លងមក

ដូ្នះកសិករមួយចំនួនមិនrចបង់õក់^ះDន úើយរកងLយក៏មិនrច_្វើ
រលួស z{វខូច

តផលeូវវសVãៀង?ល់1ëំ Nយរ(កសិករ0្សទឹក

Hើត។ កសិករក្នុងLព័ន្ធ

ងOើ និងEDស់ឡូត៍^ទ Dន

ទប់ទឹកទុកសប់បំ\ញRមតu{វររបស់ពួក។ កសិករក្នុងLព័ន្ធរលួសនិkយÃ ពួកចង់រLព័ន្ធLយ
ើងវិញ (កងដំបូងក្នុង1ëំ១៩៧៥-១៩៧៩) ឬចង់កងទំនប់ទឹក fមgំងLព័ន្ធNះទឹករàងដីRមÃëក់
v្សងៗnë (ûកÃëក់gប ក'្ខល និងខ្ពស)
់ ,ើម្បីរÎរដំ'ំរបស់ខ្លួន។ ម_"Dយ^ះ ក៏ជួយឲ្យកសិករ
ជិតភូមរលួ
ិ សrចប្ចញទឹកDនRម\ល និងRមបរិEណqលnត់z{វរNយnoនប៉ះÎល់ដល់ដំ'ំំដុះ
តំបន់0្សទឹក

ងOើ (សូមើលBនទីតំបន់a?e្តរលួស ក្នុងជំពូក៤)។ ប៉ុè្តគងសប
់ ងûកទឹកក្នុង

តំបន់a?e្តឲ្យDនន់(LÅើរ^ះ ក៏មិនgន់Dនអនុវត្តqរ Nយរកង្វះសមត្ថពហិរញ្ញវត្ថុ។
តំបន់a?e្តស្ទឹងជីនិត Éសួងធនaនទឹកនិងឧតុនិយម មន្ទីរធនaនទឹកនិងឧតុនិយម EDស់ជំនយ
ួ
ពី

ង និងអង្គរផ្តល់LឹកV Dនផ្តល់រnំÛgំងB្នកប្ចសMស និងB្នកហិរញ្ញវត្ថុ (ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

Dនបញ្ចប់ក្នុង0មិថុ ២០០៩)។ ជំនួយÛÛង់^ះ DនបÑ្កើនសមត្ថពប្ចកMសរបស់គណៈកម្មរ សកបទ
ក្នុងរjប់jងរងûកទឹក និងDនផ្តល់ថវិសប់nំÛដល់មុខðររបស់គណៈកម្មរ fមgំងNះ*យ
ចំ'យ O&M púរចសម្ព័ន្ធa?e្តផងqរ។ កម្មវិធីជួយÛÛង់^ះ Dនរចãៀបចំើង,ើម្បីត់
បW្ណើរៗពីមួយ1ëំ

ច់

មួយ1ëំនូវរពឹងB្អកOើជំនយ
ួ ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ចុងបញ្ចប់pគង។ សកបទ Dនគន់

គូរÃ កសិករEëក់ៗz{វបង់õក់ ១៥ដុរ (៦មុីនãៀល) ក្នុងមួយ1ëំសប់Nះ*យចំ'យ O&M។ ឥឡូវ
^ះ ជំនួយពីDនចប់អស់ ក៏EនរfÀយDរម្ភ

ំងពីររកVឲ្យEនថវិសប់ចំ'យរដ្ឋDល និង O&M

Lំ0។ ក្នុងអំឡុង\លសិកV ISF qលLមូលDន rចNះ*យDនzឹម ៦០-៧០% pចំ'យ O&M
ប៉ុI9ះ úើយកសិករមួយចំនួនDនõប់Ã ពួកnត់លំDក'ស់

úើយក្នុងរបង់õក់ប៉ុW្ណះ និងមិនrច

បង់Oើសពី^ះM។ PDOWRAM Äត្តកំពង់ធំ Dនបíក់Ã នពដូ្នះមិន¢នEន(មួយ^ះM dះ
គណៈកម្មរ សកបទ ើនក្នុងÄត្តកំពង់ធំ Dនដួលរលំ ឬដំWើររមិនល្អ Nយរ(កង្វះ ឬរបញ្ចប់ជំនួយ
ប្ចសMស និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីទីëក់ðរv្សងៗ។

៥.៣ =រចូលរួម

៥.៣.១ ររួមចំKករបស់កសិករក្នុងរបង់ß្លÅàកម្មa?e្ត (ISF)
ដំWើរររយៈ\ល?ងp សកបទ និងúរចសម្ព័ន្ធa?e្ត z{វពឹងre័យOើLភពហិរញ្ញវត្ថុ
ើន úើយសំ

ន់បំផុតគឺ ISF។ Lព័ន្ធើនLXលnëនឹង ISF ^ះDនទទួលគជ័យក្នុងតំបន់v្សងៗOើ

ពិភពbក ប៉ុè្តEនបñធំៗពីរDនផុសើងក្នុងបរិបទLMសកម្ពុ។ ទី១ កសិករើន?យរណ៍Ã មិនEន
លទ្ធពបង់õក់ ISF M និង ទី២ កសិករមកពីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិលDនអះrងÃ Rំងពី,ើមãៀងមកLជនកម្ពុ
មិនqលz{វបង់ß្លទឹកសប់ដំ'ំeូវ'ះM úើយពួកnត់gឿÃ nត់rចEនទឹកjប់3នពី
់ ;្លៀងNយមិនំ
Dច់z{វចំ'យOើ ISF។ កសិករបðñញrរម្មណ៍រួមnëមួយក្នុងLព័ន្ធDនសិកVgំងបី៖ nត់មិនចង់បង់ß្ល ISF M
FើសិនមិនDនទទួលផលLCជន៍Nយ

¡ល់ពីLព័ន្ធa?e្ត។ កសិករក្នុងLព័ន្ធនីមួយៗ Eនបទពិcធន៍

ខុសៗnëក្នុងបñ ISF និងផ្តលú
់ តុផលខុសៗnëOើរយល់fម ឬមិនfមបង់õក^
់ ះ។ noនកសិករ'Eëក់ក្នុង
Lព័ន្ធa?e្តដំ'ក់អំពិល និងEនកសិករ( ៣០% ក្នុងLព័ន្ធរលួសប៉ុI9ះ qលDនបង់ß្ល ISF ប៉ុè្តEន
កសិករជិត ១០០% ក្នុងLព័នa?e
្ធ
្តស្ទឹងជីនិតDនបង់ß្ល ISF
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ឲ្យ សកបទ។

Aះបីnoនកសិករ'Eëក់ក្នុងLព័នa?
្ធ
e្តដំ'ក់អំពិល Dនបង់ß្ល ISF ក្នុងអំឡុង\លសិកVក្តី ក៏
MOWRAM ឆ្លងRមរពិvះCបល់មួយកសិករ Dនស

ចយកeូវ (១៤០គ.ក ក្នុងមួយហិកRក្នុងមួយ1ëំ)

ជំនួសច់õកស
់
ប់ß្ល ISF។ បរិEណeូវqលÅ្នើើង ជំនួសß្ល ISF គឺ ១០០គ.ក/ហិកR សបដំ
់ 'ំ÷ច
eពRមកEំងទឹកហូរចុះNយធម្មតិ (gravity-fed irrigation) និងបន្ថយមកzឹម ៦០គ.ក/ហិកR សប់ដំ'ំ
÷ចeពNយôើE៉សុីនបូម ,ើម្បីជួយប៉ះប៉ូវOើß្លôង (Chem et al. 2010)។ គណៈកម្មរ សកបទ pLព័ន្ធ
a?e្តដំ'ក់អំពិល ?យរណ៍Ã កសិករrចយល់fមបង់ß្ល ISF \ល'qលLព័ន្ធ^ះបðñញចóស់
ពីអត្ថLCជន៍សប់ពួក។ ដូ្នះគណៈកម្មរgឿÃ Lព័ន្ធa?e្ត z{វកងឲ្យចប់សព្វjប់ និងEន
ដំWើររល្អ មុន\លrចEDស់រNយខ្លួនឯងDន និងមិនពឹងÎក់Oើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ។
ក្នុងLព័នរលួ
្ធ ស

កសិករគើនqលចូលរួមបង់ß្ល

LCជន៍ពីúរចសម្ព័ន្ធa?e្តបច្ចុប្បន្ន។ ទូ

ISF

អ្នករស់ជុំវិញបឹងOៀស

និងទទួលផល

កសិករgំង^ះបង់õក១,២៥
់
ដុរ (៥Îន់ãៀល)

ក្នុងមួយហិកR/1ëំ úើយកសិករខ្លះបង់õក់ដល់ ២,៥០ដុរ (មួយមុឺនãៀល) ក្នុងមួយហិកR/1ëំ។ កសិករមួយ
ចំនួនទី'ះ \ញចិត្តបង់ß្លÅàដល់ ១០០ដុរ (បួននãៀល) (ម្តង

ឲ្យ សកបទ ,ើម្បីកងLយ

ថ្មីមួយíប់ ស្ទឹងន និងបឹងOៀស ងz{វបង់ß្លដូចរOើកើង

ងOើ បូកបè្ថមß្លôងសប់E៉សុីន

បូមទឹកក្នុងមួយ1ëំៗ

ប៉ុè្តក្នុងពីរ-បី1ëំចុង

ឲ្យÉុមហ៊ុនឯកជន

,ើម្បីôើõស់Lយ។

យ^ះ

កសិករ

ើនមិនEនលទ្ធពបង់ß្លÅàកម្មមួយOើក^ះM úើយសូម្បី(ß្លÅàកម្មធម្មR zឹម ១,២៥ដុរ/ដីមួយ
ហិកR/1ëំ ក៏លំDកqរ NយរLមូលផលមិនសូវDន។ កសិករមកពីតំបន់ជុំវិញភូមិរលួស Dនសង្កត់ធ្ងន់Ã
LសិនFើពួកើល+ើញÃ គណៈកម្មរ សកបទ _្វើរðរ,ើម្បីជួយ¿លំអនពរបស់ពួក'ះ ពួក
សុខចិតបង់
្ត ß្លÅàកម្មa?e្ត។ ប៉ុè្តក្នុង\លកំពុង_្វើរសិកV +ើញEនរnំÛតិចតួច'ស់ដល់Éុម
កសិករ^ះ។ លទ្ធផល រLមូលß្ល ISF ក្នុងតំបន់Lព័នរលួ
្ធ ស មិនDនគជ័យM។ កសិករqលDនបង់õក់
១០០ដុរ

ឲ្យÉុមហ៊ុនឯកជន

គើនរស់៉ក

ងលិចpLយqលកម្មសិទ្ធិរបស់Éុមហ៊ុន

ឯកជន។ តំបន់^ះទទួលទឹកDនjប់3ន់ Mៀងgត់ និងgន់\លល្អពីLយ úើយកសិករ(ងទទួលDន
ទិន្នផលើនãៀង?ល់1ëំ។ Éុមហ៊ុនឯកជនDនសន"មួយអតិថិជនÃ Éុមហ៊ុននឹងសង\ញß្លOើរខូច
ផលដំ'ំ

LសិនFើខ្លួនមិនDនផ្តល់ទឹកjប់3ន់សបរំ
់
ដុះ។

k៉ងើនចំÊះជីវពរបស់កសិករ។
*វ+វក្តី

ក៏ព័ត៌Eន

រសន"^ះDនត់បន្ថយនិភ័យ

AះបីសEæសន៍មួយកសិករក្នុងតំបន់^ះ

ងOើrចឲ្យើងសន្និនÃ

ត

មិនស្ថិតក្នុងqនកំណត់pរ

កសិករ\ញចិត្តបង់ß្លខ្ពស់ងOើÅàកម្មផ្តល់ឲ្យNយ

Éុមហ៊ុនឯកជន dះកសិករទទួលDនÅà÷ចeពគួរឲ្យgឿក់ fមgំងរaសងរខូច

តពីÉុមហ៊ុន

បè្ថមOើរqលកសិករទទួលDនõក់ចំណPលន់(ើន និងMៀងgត់'ះMៀត។
ក្នុងLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត សកបទ Lមូលß្ល ISF ពីកសិករgំងអស់ក្នុងLព័ន្ធ។ ក្នុងអំឡុង\លសិកV ISF Eនß្ល
៦,២៥-៧,៥០ដុរ (២៥Îន់ãៀល-៣០Îន់ãៀល) ក្នុងដីមួយហិកRក្នុងមួយ1ëំ úើយvងើងß្លដល់ ១៥ដុរ
(៦មុឺនãៀល) ក្នុង1ëំ២០១៣ ,ើម្បីrចaNះ*យចំ'យ O&M Dន NយមិនDច់ពឹងB្អកអ្នកផ្តល់ជំនួយ។
កសិករក្នុងសហគមន៍(ងស¢្តងរfÀយDរម្ភពីរើងß្ល ISF \លដ៏ខ្លី

ងមុខ។ ក្នុង\លសEæសន៍ កសិករ

Eëក់និkយÃ៖

...ខ្ញុំមិនយល់eបនឹងរើងß្លÅàកម្មôើõស់ទឹកM។
ខ្ញុំចំ'យLXល ពីរនãៀលក្នុងដីមួយហិកR

ខ្ញុំបង់(បីមុឺនãៀលក្នុងមួយ1ëំប៉ុI9ះ។

Oើជី 3ប់ពូជ ពលកម្ម (õំបីÎន់ãៀល/ß្ង) និង

ចំ'យំDច់v្សងៗMៀត ដូ្នះខ្ញុំnoនលទ្ធពបង់ÐមMៀតM... (អ្នកភូមិ=RZរ Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត
1ëំ២០១០)។

ឯករពិកVOខ ៦២

27

ទូ
ជំនួយពី

Eនរយល់eបÃ សមត្ថពរបស់Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិតក្នុងរ?៉ប់រងចំ'យ O&M

ង àre័យOើចំណុចÃ

ើកសិករrច

ស់ប្តូរពីរំដុះ(មួយOើក

យ\លបញ្ចប់

 ពីរ ឬបីOើក qល

Eនន័យÃ កសិករrចEនលទ្ធពបង់ß្ល ISF ខ្ពស់ងមុនDនqរM។

៥.៣.២ រចូលរួមរបស់កសិករក្នុងរLជុំ និងរÆះøëត
រសEæសមួយកសិករDនបðñញចóស់Ã កសិករើនក់EនគំនិតអំពីវិធNះ*
ី
យបña?e្ត
ប៉ុè្តកសិករមួយចំនួនលំDកនឹងទទួលDនច្លើយតបពី Éឃ គណៈកម្មរ សកបទ ឬr5ធរមូលន Oើគំនិត
gំង^ះ Nយរ កង្វះមូលនិធិ ឬក៏ គណៈកម្មរ ឬÃëក់ដឹកំមូលន EនរFៀបàរៈមួយv្សង។ ក្នុងករណីខ្លះMៀត
កសិករមិនចង់ចូលរួមក្នុងសកម្មព សកបទ (ម្តង។
គណៈកម្មរ សកបទ ក្នុងLព័ន្ធរលួស មិនសូវxើ\ើនឹងសំWើរបស់កសិករEនដីជិតភូមិរលួសM Fើ_ៀប
នឹងកសិករEនដីជិតបឹងOៀស។ \លកសួរពីររចូលរួមក្នុងរÆះøëតâើសãីស សកបទ កសិករ
មកពីតំបន់ជុំវិញរលួស និkយÃ nត់?ក ឬមិនចង់ចូលរួម(ម្តង dះមិនទុកចិត្តគណៈកម្មរ សកបទ និង
Eនrរម្មណ៍Ã គណៈកម្មរនឹងnoនជួយអី្វដល់nត់M។ Aះk៉ង^ះក្តី រÆះøëតâើសãីស សកបទ ក្នុង
Lព័ន្ធស្ទឹងជីនត
ិ Eនរចូលរួមើនពីកសិករgំង ២៥ភូមិ ក្នុងឃុំgំងអស់ក្នុងតំបន់÷ចeព។ Aះបីកសិករ
មួយចំនួនក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល Dនõប់Ã nត់នឹងÆះøëតឲ្យសEជិក សកបទ បច្ចុប្បន្ន \លãៀបចំរ
Æះøëតក្តី ក៏ក្នុង\ល_្វើរសិកV^ះ ពួកnត់មិនgន់EនឱសÆះøëតើយM។
រÆះøëតâើសãីសសEជិកគណៈកម្មរ សកបទ Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត Eនរចូលរួមើន ប៉ុè្តរចូល
រួមក្នុងកិច្ចសន្ទgក់ទងនឹងa?e្ត មិនសូវEនើនប៉ុoនM។ កសិករEëក់ ?យរណ៍Ã Lជនមិនចង់ចូល
រួម ឬចូលបសEជិ
់
កគណៈកម្មរ^ះM dះពួកយល់Ã គណៈកម្មរ^ះÉុមnoនសិទ្ធិអំ'ច។

៥.៤ =រសÁបសÁលអ្នកក់ព័ន្ធ

៥.៤.១ រសuបសuÀលមូលន
រសuបសuÀល និងលំហូរព័ត៌Eនរàងអ្នកÎក់ពន្ធgំ
័ ងអស់ ពីÃëក់មូលន

Ãëក់តិ សំ

ន់

ំង'ស់

សប់រអនុវត្ត PIMD ប៉ុè្តរសEæស និងរសÑ្កតដល់កè្លង បðñញពីដំWើរមិនgន់រលូនnëល្អក្នុង និង
រàងÉុមអ្នកÎក់ព័ន្ធក្នុងLព័ន្ធសិកVgំងបី។ ម"៉ងMៀត ជoះផុសញពីកង្វះទឹក កង្វះពgឿក់ និងរង
ûកទឹកមិនÅ្មnë
ើ (ងHើតEនãឿយៗក្នុងLព័ន្ធនីមួយៗ។
RមÛឹស្តី សកបទ z{វv្ទរអំ'ចjប់jងLយរងទី៣ (ច'ះ=)

ឲ្យ កកបទ។ DនបÑ្កើត

កកបទ រួចúើយ (ឧgហរណ៍ រលួស) ប៉ុè្តÉុម^ះEនតួទីតិចតួច'ស់ úើយពីរõe័យgក់ទង
ខ្លះៗក្នុងÉុម គឺមិនសូវEន ឬក៏noនទំក់ទំនងពីÉុមមួយ

ÉុមមួយM។ ស្ទឹងជីនីត គណៈកម្មរ សកបទ

DនãៀបចំរLជុំច់Nយកពីnëភូមិនីមួយៗក្នុងLព័ន្ធ ,ើម្បីពិកVមួយកសិករពីបñgក់ទងនឹងទឹក។
អ្នកដឹកំ សកបទ ស្ទឹងជីនិត õប់Ã សប់ភូមិនីមួយៗរំពឹងÃ EនLជនពី ៣០

៥០ក់ មកចូលរួម

រLជុំ ប៉ុè្តជួនលក៏មិនDនប៉ុW្ណះqរ។ អ្នកភូមិõទEëក់õប់Ã Eនកសិករzឹម ១០
មកចូលរួមក្នុងរLជុំសប់ភូមិnត់
LXល ៥០

គឺមិនតំ'ងឲ្យកសិករgំងអស់ក្នុងភូមិM។

រួម

៣០ក់ប៉ុI9ះ
EនរOើកើងÃ

៦០% pចំនួនកសិករgំងអស់ក្នុងLព័ន្ធ Dនចូលរូមក្នុងរLជុំgំង^ះ។

រសuបសuÀលកសិករãៀបចំើងNយកសិករខ្លូនឯង

+ើញEនរលួស

NយកសិករÉុមតូចៗ

qលEន=ជិតៗnë Dនចូលលុយnëបង់ß្លôងបូមទឹក÷ចeព។ ប៉ុè្ត រសuបសuÀលក្នុងមូលន^ះ
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

HើតEន(Rមដី=ស្ថិតជិតLយគ
កសិករDនជួបបñ

ងលិចប៉ុI9ះ។

សប់កè្លងv្សងៗMៀតក្នុងLព័ន្ធ

ងរសuបសuÀល e,ៀងnëនឹងកសិករក្នុងLព័ន្ធa?e្តឯMៀតqរ qលãឿយៗ

ប់gក់ទងនឹងរôើជហួ
ី សកuិតrចបង្ករខូច
មិនDនពិvះមួយកសិករជិត

តដល់eូវ0្សទឹក

ង

ម

និងរត់

ច់ទំនប់Nយ

ងnë។

រអភិវឌ្ឍúរចសម្ព័ន្ធ ំDច់

ំង'ស់សប់រងûកទឹកឲ្យgន់\ល និងEនLសិទ្ធព ប៉ុè្ត

z{វEនរF្ត5ចិត្តខ្ពស់ និងរចូលរួមពីអ្នកÎក់ព័ន្ធgំងអស់។ ãឿយៗកង្វះកិច្ចសហLតិបត្តិរ និងរF្ត5ចិត្ត
ពីកសិករ ឧបសគ្គចម្បងមួយ??ំងដល់រអភិវឌ្ឍúរចសម្ព័ន្ធក្នុងLព័ន្ធ។ Lព័ន្ធដំ'ក់អំពិល កសិករ
Dន!្លើយសEæសន៍õប់Ã កសិករគើនចង់ឲ្យEនរកងថ្មី ឬររជួសជុលនូវLយរងទី៣ qលDន
កងើងRំងពីÎក់ក'្ខលទសវត្សរ៍១៩៧០។ ប៉ុè្តកសិករអ្នកEនដី=តូចៗDនជំgស់នឹងរងLយ
dះnត់z{វលះបង់ដី=ដ៏តូច*ប់អស់មួយចំKកÐមMៀត qលrចប៉ះÎល់k៉ង

ំងដល់õក់ចំណPល និង

ជីវពរស់របស់nត់។

...ខ្ញុំEន(ដី=ដ៏តូចមួយLXល ៣០¢៉zã៉ប៉ុI9ះ។ ខ្ញុំរស់(Eëក់ឯង úើយខ្ញុំz{វជួលà
,ើម្បីDនõក់ខ្លះ3នទិ
់ ញរបស់របរ

វត្ត។ LសិនFើកងLយ^ះ àz{វត់ចំក'្ខលដី=ខ្ញុំ

ខ្ញុំនឹងz{វDត់បង់ដី ដូ្នះខ្ញុំមិនយល់fមចូលរួមវិគgនដី=M... (អ្នកភូមិ oរ ក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល
1ëំ២០១០)។
កសិករើនក់RមLព័ន្ធa?e្តqលDនសិកV Dន!្លើយសEæសន៍õប់Ã nត់\ញចិត្តចូល
រួមõក់ស និង_្វើសហLតិបត្តិរក្នុងLព័ន្ធqលrចផ្តល់LCជន៍ឲ្យnត់Dន1ប់រហ័ស និងមិនបង្កនិភ័យ
បè្ថមMៀតដល់ជីវពរបស់nត់។
Laន PDOWRAM Äត្តÊធិ៍ត់ Dនបíក់Ã លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំ

ន់ៗសប់រjប់jង និងង

ûកទឹកLកបNយគជ័យរបស់គណៈកម្មរ សកបទ រួមEន សមត្ថពប្ចកMស រសuបសuÀល និង
រõe័យgក់ទង/ផ្តល់ព័ត៌EនDនល្អ រàង PDOWRAM គណៈកម្មរ សកបទ កសិករមូលន និង អ្នកភូមិ។
គណៈកម្មរ សកបទ ក៏z{វដឹងពី៖ ១) តu{វរទឹក÷ចeពក្នុងអំឡុង\លកូនរដូវõំងក្នុងរដូវវសV ២)
\ល' និងកè្លង'rចខ្វះទឹករដូវõំង និង ៣) លទ្ធពrចខ្វះទឹក,ើម និងចុងរដូវវសV។ ម

្តី

PDOWRAM Dនគូសបíក់Ã រយល់ដឹង^ះ z{វEនគួបផ្សំNយសមត្ថព_្វើBនរ ~ûកទឹក ឬស្តុកទឹក
Rមតu{វរNយខ្លួនពួក (Êលគឺ NយមិនDច់EនរKំពី PDOWRAM)។ គណៈកម្មរ សកបទ
ក៏z{វ(rចaÃ សEជិករបស់ខ្លួន និងកសិករ Dនយល់ដឹងល្អពីបñgំង^ះ និងEនចំWះដឹងសមeបB្នក
កសិកម្ម ។
ជoះ

ឬបñក្នុងរសuÀបសuÀលមូលន

សិកVgំងបី គឺ៖ ១) រàងកសិករEនដី=ជិត

+ើញHើតEនើងពីរកuិត

ងnë និង ២) រàងកសិករតំបន់

ក្នុងLព័នq
្ធ លDន

ងOើ និងតំបន់

ង

ម

pLព័ន្ធ(មួយ។ កuិតមូលន រសuបសuÀល និងសហLត្តិររàងកសិករ ãឿយៗជួបរលំDក
NយរកសិករqលEនដី=ជិតៗnë

ើន(មកពីភូមិ1Tយៗពីnë។

RមរសÑ្កត

យល់Ã នព^ះ_្វើឲ្យ កសិករពិDកក្នុងរកងពស្និទ្ធëល និងទំនុកចិត្តnë

វិញ

និងរDយរណ៍
មក ,ើម្បីrច

Nះ*យបñv្សងៗgក់ទិននឹងដី=DនNយមិត្តព។ ក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល និងស្ទឹងជីនិត
ទងនឹងភ្លឺ=Dក់ករàងដី=ជិត

ងnë

ជoះgក់

ើនHើតEន\លqលកសិករឲ្យÉបី,ើរន់Oើភ្លឺ
២០

20

ដឹកជញ្ជូនeូវ ឬFើកបង្ហូរទឹកចូល=របស់ខ្លួនúើយមិនDនជួសជុលភ្លឺវិញ ។

,ើម្បី

សកម្មព^ះបង្កជoះ Nយ

២០

20 សEæសន៍មួយអ្នកភូមិ(្បង 1ëំ២០១០។

ឯករពិកVOខ ៦២
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រជនរងvះz{វអស់ទឹកពី=របស់ខ្លួនមួយnëនឹងជី

និងÃëំសEប់សត្វច}qលខ្លួនDនចំ'យលុយទិញ

និងខំLឹងយកàមកក់= úើយចុងបញ្ចប់ gំងទិន្នផលeូវ និងជីវព ក៏z{វaក់ចុះ។
មន្ទីរកសិកម្ម (PDAFF) Äត្តកំពង់ធំ Dនកត់សE,ល់Ã \លកំពុង_្វើរសិកV^ះ កសិករមួយចំនួនក្នុង
Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត មិនDនយកចិត្តទុកក់Ðgំដំ'ំខ្លួនjប់3ន់M។
[ល

យ\លបdះរួច ពួកទុក=

រករðរv្សង_្វើវិញ រហូតដល់\លLមូលផល។ ãឿយៗ កសិករqលEន=ជិត

ង Dនត់

ភ្លឺ=របស់កសិករអវត្តEនgំង'ះ ,ើម្បីយកទឹកបញ្ចូលមកក្នុង=របស់ខ្លួន។ ក្នុង\លសEæសន៍ កសិករEëក់
និkយÃ៖

...ខ្ញុំaប់ត់ភ្លឺ និងលួចយកទឹក ពីអ្នកភូមិ=RZរ។ ទឹក'ះrចôើõស់សប÷
់
ចeពដី
=មួយចំនួន។ ពួកើង_្វើដូ្នះ dះអ្នកភូមិ=RZរrចទទួលDនទឹកើនពីLយNះទឹក (អ្នក
ភូមស,
ិ
ះ ក្នុងLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត 1ëំ២០១០)។
នរណ៍រលួស

បðñញពីរតស៊ូសuបសuÀល

អនុគង រàងអ្នកôើõស់ទឹកតំបន់0្សទឹក

និងជoះផុសញពីរងûកទឹក

ងOើ និង0្សទឹក

ង

កuិត

ម qលEនតu{វរទឹកខុសៗnë។

បñបរិន រួមEន ទឹកជន់លិចãៀង?ល់1ëំតំបន់រលួស និងeយ៉ូវ qលប់v្តើមHើតEនប¡ប់ពីរជុស
ជុលទំនប់a?e្តរលួសើងវិញ

និងរងûកទឹកមិនDនល្អក្នុងបរិ4ណតំបន់÷ចeព។

,ើមúតុចម្បងp ជoះរàងកសិករ។ Eនអ្នកôើõស់ទឹកបួនÉុមសំ

បñgំង^ះ

ន់ៗក្នុងLព័ន្ធរលួស qលz{វរទឹកក្នុង

ចំនួន និងក្នុង\លខុសៗnë។ Éុមទី១ កសិករមកពីភូមិអូរគន្ធរ qលរស់គ

ងHើតpLយ (កម្មសិទ្ធិ

ឯកជន) ¿្បរ បឹងOៀស។ Éុមទី២ កសិករ qលរស់ និងំដំ'ំ¿្បរភូមរលួ
ិ ស គនិរតី។ Éុមទី៣
EDស់ឡូត៍^ទឯកជន nកស្បូវ úើញÉុមទី៤ កសិករEនដី=តំបន់គក'្ខល ដល់តំបន់ឦន
pLព័ន្ធរលួស។ úរចសម្ព័ន្ធa?e្ត មិនrចផ្តល់ទឹកRមបរិEណ និង\លqលអ្នកôើõស់ទឹកgំង
បួនÉុម^ះz{វរM។ ãៀង?ល់1ëំ គណៈកម្មរ សកបទ NយEនរ3ំÛពី Éឃ និង PDOWRAM Dន
ព"kមបញ្ចុះបញ្ចូលកសិករក្នុង សកបទ ឲ្យពិកV និងចរnëពីយុទ្ធe
្ត ងûកទឹកសបរដូ
់ វវសV។ ប៉ុè្ត
កិចL
្ច ឹង[ង^ះទទួលផលតិចតួច'ស់ ពិÅសសប់កសិករក្នុងតំបន់ភូមិរលួស qលEនបñមិនrចNះ
*យDនNយរពុំEនរកងើងវិញសឹង(gំងeុងនូវúរចសម្ព័ន្ធLព័ន្ធa?e្តបច្ចុប្បន្ន។
ក្នុងLព័នដំ
្ធ 'ក់អំពិល qលEនLយ÷ចeពឆ្លងត់ភូមិើន'ះ ជoះOើរងûកទឹក
(ងHើតEនើងãៀង?ល់1ëំ NយរLជនភូមិកណ្ណឹងEសqលស្ថិតជិតគ
រងទី២ nត់បិទLយំទឹក
កសិករ មកពីភូមិ

ពីរភូមិ

ងOើគឺ

ង

មpLយ

oរ និងwëះRប ,ើម្បីយកទឹកôើõស់Rមបំណងខ្លួន។

oរ និងwëះRប Dន?យរណ៍ពីកំហឹងរបស់ខ្លួនក្នុងជoះLំ1ëំOើរផ្គត់ផ្គង់ទឹក^ះ។

៥.៤.២ រសuបសuÀលក្នុងតំបន់
លរណ៍ យន្តរទំក់ទំនងរàង PDOWRAM និងគណៈកម្មរ សកបទ ក់បÑ្កើតើងDនk៉ង
ល្អRមLព័ន្ធករណីសិកVនីមួយៗ ប៉ុè្តរអនុវត្តក់្តងមិនDនល្អM។ រសuបសuÀលកuិត^ះDន
ជួបប?ជ័យខ្លះៗ ពិÅសNយររហ្វឹកហ្វឺនnoនLសិទ្ធព និងកង្វះធនaនហិរញ្ញវត្ថុ។ ទំក់ទំនងសំ

ន់

v្សងMៀត កuិតធំងÃëក់មូលន រួមEន ទំក់ទំនងរàងប'្ខអង្គពpr5ធរមូលន និងÉុមហ៊ុន
ឯកជន ទីëក់ðរផ្តល់ជំនួយ មន្ទីរជំញv្សងៗMៀតក្នុងÄត្ត (ឧgហរណ៍ PDAFF) និង ទំក់ទំនងរàង សកបទ
ជិត

ងnëqលពឹងB្អកOើLព័ន្ធទឹក(មួយ (ឧgហរណ៍ ក្នុងករណីLព័នដំ
្ធ 'ក់អំពិល)។
PDOWRAM និងគណៈកម្មរ សកបទ pLព័ន្ធករណីសិកVgំងបី (ងõe័យgក់ទងnëMៀងgត់

NយរមួយB្នកមកពីLព័ន្ធgំង'ះស្ថិតមិន1Tយពីរិkល័យ PDOWRAM។ ម
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

្តី PDOWRAM មួយរូប(ង

ចុះពិនិត្យLព័ន្ធa?e្ត និងជួបមួយសEជិក សកបទ Eëក់ ឬើនក់ ,ើម្បីàយត$្លពីកuិតទឹកក្នុង= និង
ជួយKំពីរFើក និងបិទg-រទឹក។ Rមរយៈ^ះ PDOWRAM Dនផ្តល់ជំនួយប្ចកMស

ឲ្យLព័ន្ធ

a?e្តgំង'ះ។
ក្នុងពីរបី1ëំចុង
អំពិល។

យ^ះ PDOWRAM Dនបន្តផ្តល់រÛÛង់k៉ងជិតស្និទ្ធសប់ សកបទ ក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់

យពីLព័ន្ធa?e្តDនកងរួច?ល់ PDOWRAM (បន្តចូលរួមk៉ងជិតស្និទ្ធក្នុងរស

ចចិត្ត

B្នក
 jបj
់ ង
 ក្នង
ុ Lពន
័ ្ធ ,ើម្ប ក
ី ងចំWះដឹងB្នក
 ប្ចក
 Mស និងពឯក?ជ្យរបស់ សកបទ។ ?ល់រស

ច
 ចិត្ត

Oើរងûកទឹក Dន_្វើើងឆ្លងRមរពិកV និងរឯកពnëរàងគណៈកម្មរ សកបទ និង PDOWRAM។
តួkង
៉ \ល សកបទ ចង់Fក
ើ g-រទឹក,ម
ើ ្ប បង្ហ
ី រូ ទឹកចូល='មួយ ពួក(ង
 រង់
ំ រយល់fមពី PDOWRAM
សិន ,ើម្បីgៀសàងផលវិDកអវិជ្ជEនមិនrចដឹងមុនv្សងៗ។ កិច្ចសហLតិបត្តិរ និងរពិvះCបល់^ះគួរ
ទទួលDនរZតសរÅើរក៏ពិត¢ន ប៉ុè្ត PDOWRA ÄតÊ
្ត ធិ៍ត់ យល់Ã ពួកz{វព"kមជួយ សកបទ ឲ្យ
ន់(ឯក?ជ្យ និងEDស់រខ្លួនឯងើង ក្នុងរjប់jងLព័នរបស់
្ធ
ខ្លួន។ Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត និងរលួស \លខ្លះមិន
ទទួលDនរnំÛ\ញOញពីសំ'ក់ PDOWRAM M។ តួk៉ង រលួស (មុន\លEនរវិនិCគរបស់Éុម
ហ៊ុនឯកជនថ្មី) PDOWRAM Dនផ្តល់E៉សុីនបូមទឹកធំមួយ

ឲ្យតំបន់គÎយព្យpLព័ន្ធ ប៉ុè្តមិនDនRមន និង

ផ្តល់នូវរKB្ន
ំ កប្ចកMសបន្តមកMៀតM។ កសិករLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត និងរលួស DនÅ្នើÃ PDOWRAM គួរ
ផ្តល់ជំនួយប្ចកMស\លqល សកបទ និងកសិករមិនrចNះ*យបñDនNយខ្លួនឯង។
បñជoះទឹកLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល

HើតEនើងOើភូមិe្តដីធំងLព័ន្ធqលDនសិកVពីរv្សង

Mៀត NយរLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល (ក្នុងeុកDន Äត្តÊធិ៍ត់) ស្ថិតក្នុងតំបន់p្ទរងទឹក;្លៀងដូចnëនឹងeុក
oងឫស្សី Äត្តDត់ដំបង និងEនLភពទឹកចម្បងស្ទឹង(មួយមួយnëនឹងLព័ន្ធ÷ចeពើនMៀត gំង
0្សទឹក

ងOើ និង0្សទឹក

ង

ម។ ថ្មីៗ^ះ កសិករLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល DនបÑ្កើនផលិតកម្មeូវõំង

របស់ខ្លួន FើAះ PDOWRAM និងគណៈកម្មរ សកបទ Dនើនរំលឹកពីកង្វះទឹកក្តី។ PDOWRAM និង សកបទ
មិនrចទប់្កតកសិ
់
ករqលព"kមខំ_្វើ=õំង'ះM

dះជីវពរបស់ពួកz{វពឹងB្អកOើធនaនបè្ថម

'ះ។ ãឿយៗ PDOWRAM ទទួលសំWើឲ្យàយត$្លពីនពជលe្ត និងវិនិច្ឆ័យពី ផលចំWញpរ
បង្ហូរទឹកពីប'្ខLព័ន្ធ0្សទឹក
,ើម្បីស

ងOើ ពីdះ សកបទ និងr5ធរមូលន មិនEនសមត្ថព ឬសិទ្ធិអំ'ច

ចrរត់ និងចរOើរfមQៀងv្សងៗ ក្នុងរងûកទឹកកuិតp្ទរងទឹក;្លៀង'ះM។ Eន

úតុរណ៍ខ្លះDនHើតើង

Nយរកសិករមួយចំនួនក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល

ដល់ព"kមបង្ហូរទឹកNយខុសចóប់ពL
ី ព័ន្ធ0្សទឹក

nត់z{វរទឹក

ំង\ករហូត

ងOើ Nយàយបំកcg-រទឹកធំ។ ទូ

ជoះ

ទឹកHើតEនអំឡុង\លខ្វះទឹក។ AះបីEនកិច្ចLឹង[ងjប់jងរងûកទឹក និងNះ*យជoះក្តី ក៏
បច្ចុប្បន្នមិនgន់Eនយន្តររឹងEំ'មួយ សប់aឲ្យEនរjប់jងទឹកDនzឹមz{វ កuិតធំងតំបន់
÷ចeព'ះM។
កuិតpរសuបសuÀលរàងវិនិCគិនឯកជនមូលន និងមកពី +ើញEន(ក្នុងករណីLព័ន្ធ
រលួសប៉ុI9ះ។ ក្នុងករណី^ះ មិនEនរពិvះCបល់រàងÉុមហ៊ុនឯកជន និងLជនមូលនM និងសូម្បី
(មួយគណៈកម្មរ សកបទ ឬ Éឃ ក៏noនqរ។ កសិករDនឲ្យដឹងÃ Éុមហ៊ុនឯកជន និង PDOWRAM Dន
_្វើÅចក្តស
ី

ច

úើយ3ន់(ផ្តល់ដំណឹងដល់LជនមូលនÃ

ប់ពី\ល^ះត

Lជនz{វបង់ß្ល

Åàកម្មLំ1ëំ ១០០ដុរ ,ើម្បីôើõស់ទឹកក្នុងLយ។ Lយទឹកឯកជនផ្តល់ផលចំWញដល់កសិករ
DនLXល(Îក់ក'្ខល

Êលគឺ

អ្នកEនដី=គ

ងលិចpLយប៉ុI9ះ។

rរម្មណ៍EDស់ និងទំនួលខុសz{វ NយរមិនEនយន្តរអ្វី,ើម្បីឲ្យnត់Dនចូលរួមក្នុងរស

កសិករខ្វះ

ត

ចចិតOើ
្ត រ

jប់jងLព័ន្ធa?e្ត។ គណៈកម្មរ សកបទ ក៏Eនrរម្មណ៍ដូច^ះqរ។ ពួកnត់Eនអំ'ចតិចតួចដូច

ឯករពិកVOខ ៦២
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DនOើកបðñញក្នុងករណីLយទឹកឯកជនក្នុងគងរលួស,ើម។ ពួកnត់noនឱស,ើម្បីតà៉ ឬបដិÅធ
នឹងរវិនិCគM

គឺrចzឹម(សុំឲ្យÉុមហ៊ុនឯកជន_្វើរចុះបញ្ជីផ្លូវរ

និងពិកVពីបñ÷ចeព

មួយ PDOWRAM ប៉ុI9ះ។ សកបទ និkយÃ Éុមហ៊ុនឯកជនqលន់ប់Lយ Dនយល់fម_្វើ
សហLតិបត្តិរមួយr5ធរមូលន និងមន្ទីរÄត្ត (ពិÅស PDOWRAM) ,ើម្បីNះ*យបñមួយករណី
ម្តងៗ

និងស

ចDនលទ្ធផលqលz{វផ្តល់ផលចំWញRមររំពឹងទុកដល់អ្នកÎក់ព័ន្ធgំងអស់

ប៉ុè្ត\ល

កំពុងសិកV មិនgន់+ើញEនភស្តុRងអ្វីមួយបðñញពីលទ្ធផល^ះM។
សកបទ ើនក្នុងÄត្តកំពង់ធំ Dនដួលរលំ ឬEនដំWើររមិនល្អNយរកង្វះរÛÛង់ហិរញ្ញវត្ថុ និង
B្នកប្ចកMសពីទីëក់ðរ

ងv្សង
 ៗ។ ចំÊះមុខបñ^ះ សកបទ ក្នុងLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត Eនរãៀបចំ និង

រផ្តល់ជំនួយÛÛង់gំងB្នកប្ចកMស និងហិរញ្ញវត្ថុពី`គូអភិវឌ្ឍន៍ ឬ NGOs ពិÅស អង្គរ េ្រហ្គត និងÅក
qលDនផ្តល់ជំនួយMៀងgត់gក់ទងនឹងរjប់jងទឹក និងដំWើរររបស់ សកបទ ។ រÛÛង់ពី
DនជួយnំÛk៉ង

ង^ះ

ំងដល់Lតិបត្តិរLកបNយគជ័យp សកបទ រហូតដល់\លបញ្ចប់គង 0មិថុ

២០០៩។ Aះបី សកបទ ស្ទឹងជីនិត Dនកងសមត្ថពប្ចកMសដល់កuិតដ៏សមរម្យមួយ ក្នុងរjប់jង
Lព័ន្ធa?e្តNយទទួលDនរÛÛង់ពី េ្រហ្គត និង Åក ក្តី ក៏ក្នុងអំឡុង\លសិកV សកបទ Dនស¢្តងរ
fÀយDរម្ភ dះÃថវិLំ0LមូលDនពី ISF rចមិនjបស
់
ប់ចំ'យLតិបត្តិរ និងរðររដ្ឋDលM។
Aះបី កសិករ ភូមិ Éឃ សEជិកគណៈកម្មរ សកបទ និង PDOWRAM EនរF្ត5ចិត្ត_្វើរសហរល្អ
មួយnëក្តី ក៏រõe័យgក់ទងMៀងgត់(ងជួបឧបសគ្គNយរទីRំងភូមិe្ត1Tយពីnë z{វចំ'យ
Oើß្ល_្វើដំWើរនិងß្លទូរស័ព្ទអស់ើនហួសពីលទ្ធពផ្គត់ផ្គងរបស់
់
គណៈកម្មរ

និងកសិករ។

ករណី^ះHើត

EនើងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល NយរLជុំLំ0រàងសEជិក សកបទ ,ើម្បី?យរណ៍ពីរងûកទឹក
រំដ'
ំ
ំ និងរjប់jងជoះ មិនDន_្វើើងM dះz{វចំ'យõក់ពី៉អស់ើន\ក។ ប៉ុè្តសប់
Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត qលទទួលDនហិរញ្ញប្បgនពី

ង កិច្ចLជុំរàង សកបទ និង PDOWRAM Dន_្វើើងLំ

សDហ៍ úើយសEជិកគណៈកម្មរÛÛង់Lព័ន្ធa?e្ត២១21

(ងជួបLជុំDនMៀងgត់ក្នុងមួយ0ម្តង។

២១21

គណៈកម្មរÛÛង់Lព័ន្ធa?e្ត ដឹកំNយអភិDលeុក និងEនអ្នកតំ'ងមកពីប'្ខមន្ទីរÄត្តÎក់ព័ន្ធ ឃុំ និង
Éឃ នគរDល និង សកបទ។
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

៦

=រពិក និង gចក្តស
ី ន្នx
ិ ន
y

រ*វ+វ^ះDនOើកសំណ<រពីរ

,ើម្បីតuង់ទិសរពិនិត្យើងវិញRមភស្តុRងក់្តង។

ង

ម^ះ រវិគOើព័ត៌Eនក់្តងÎក់ព័ន្ធនឹងសំណ<រ*វ+វgំងពីរ។

៦.១ ពសុីÂរងរ[ៀប¦ៀបចំអភិ1លកិច្ច និង Ãxyរច½សម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត

ើរអនុវត្ត និងរចសម្ព័ន្ធអភិDលកិច្ចEន*ប់ àសុីnëប៉ុ'9
អភិDលកិច្ចB្នកa?e្តគើនកម្ពុបច្ចុប្បន្ន

នឹងÛង់Üយ និងទំហំpLព័នa?e្ត
្ធ
?
ឆ្លុះបDំងនូវ

វិធីe្តពីរv្សងnëគឺ

Fសកកម្មNះ*យទឹករបស់0្មរÉហម២២22qលLឹងអនុវត្តគងúរចសម្ព័នa?e្ត
្ធ

e្តអភិDលកិចNយEនរចូ
្ច
លរួម\លបច្ចុប្បន្ន

qលព"kមv្ទរមុខðរjប់jង

ëតធំ

១)
និងវិធី

ឲ្យកuិតសហគមន៍

RមរយៈរបÑ្កើត សកបទ ឲ្យ,ើរតួអង្គពអភិDលកិច្ចមូលនសប់Lព័នa?e្ត
្ធ
។ ចំÊះúរច
សម្ព័ន្ធ

ëតធំកងើងក្នុងអំឡុងរបប0្មរÉហម គើនមិនgន់Dន\ញOញ និងzឹមz{វRមលក្ខណៈប្ចក

MសM Nយររបប'ះEនរយៈ\លខ្លី និងខ្វះ

តសមត្ថពB្នកប្ចកMស។ រីឯវិធីe្តបសហគមន៍ ក៏

ទទួលDនគជ័យតិចតួចqរក្នុងបរិបទវប្បធម៌កម្ពុ dះ ១) Rំងពី,ើមãៀងមក កម្ពុមិនEន ឬEនបទ
ពិcធន៍ប^ះតិចតួច\ក (Oversen et al. 1996) និង ២) Lជនaប់Eនបទពិcធន៍ជូរចត់មួយវិធីe្ត
NយEនរចូលរួម^ះ ឆ្លងRមរអនុវត្តកសិកម្មបសមូហពរបស់0្មរÉហម។ លក្ខខណgំងពីរ^ះន់(
[ទធ្ងនើ
់ ង NយរLព័ន្ធa?e្តកម្ពុ(ងប់gក់ទងnëចុះើង
កRgំង^ះបំផុសសំណ<រÃ

ំង និងEនើនបk៉ង។

ើúរចសម្ព័ន្ធមិន\ញOញ និងអន់ÄVយgំង^ះ qលកំពុងស្ថិតក្នុងបរិន

ជលe្តដ៏សម្បូរប និងប់gក់ទងnëចុះើងកម្ពុ àគួបផ្សំnëDនk៉ង'មួយនឹងវិធីe្តអភិDល
កិច
្ច បសហគមន៍\លបច្ចុប្បន្ន qលz{វផVរíប់មួយនឹងវប្បធម៌លនCDយប0្សខ្នង និងរចសម្ព័ន្ធ
អភិDលកិច
្ច បVនុÉម។
រàងសEសពgំងពីរ

លទ្ធផលpករណីសិកVOើLព័ន្ធa?e្តgំងបី

Dនបðñញពី

ពមិនសុីnë

ងOើ gំងក្នុងសហគមន៍ និងកuិតOើសពីសហគមន៍ និងgំងរàងមន្ទីរជំញ

qលz{វ(Nះ*យក្នុង\លដំ'លnë ,ើម្បីត់បន្ថយពមិនសុីnë^ះ។ លទ្ធផលក៏DនបំផុសបñLឈម
សំ

ន់ៗបី គឺ៖ សមត្ថព
បñLឈម

ងប្ចកMស និងហិរញ្ញវត្ថុ ធនaនមនុស្ស និងរសuបសuÀល។

ងហិរញ្ញវត្ថុ គឺរ្វងរកម_"Dយ,ើម្បីឲ្យអង្គពមូលន (ឧgហរណ៍ សកបទ)

ទទួលDនធនaនហិរញ្ញវត្ថុjប់3ន់សប់ រ¿លំអúរចសម្ព័ន្ធក្នុងកuិតមួយ!្លើយតបនឹងតu{វររបស់
កសិករ និងររកVLតិបត្តិរpLព័ន្ធúរចសម្ព័ន្ធ។ រ*វ+វ ផ្តល់លទ្ធផលមួយeបnëនឹងរសÑ្កត
របស់ Chea (2010) qលOើកÃ (ងរំពឹងឲ្យ សកបទ _្វើLតិបត្តិរNយôើõស់ ISF Lភពហិរញ្ញវត្ថុចំបង
ថ្វីFើគំនិតផ្តួចv្តើម ISF ពិDកនឹងយកមកអនុវត្តក់្តងក្នុងបរិបទLMសកម្ពុក្តី។ ក់្តង Lព័ន្ធរលួសEន
កសិករ( ៣០% Dនបង់ ISF úើយLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល Eន ០%។ កសិករខ្លះ?យរណ៍Ã nត់\ញចិត្ត
នឹងបង់ß្ល ISF LសិនFើúរចសម្ព័ន្ធa?e្តrចផ្តល់ទឹកjប់3នស
់
ប់ដំ'ំnត់។ ចំណុច^ះ និង
នពក្នុងLព័ន្ធa?e្តqលសិកVនីមួយៗបðñញÃ រ¿លំអសុីជüដល់úរចសម្ព័ន្ធ qលជួយ

២២22

គងa?e្ត?ប់រយគង Dនអនុវត្តើងទូgំងLMស ក្នុងអំឡុងរបប0្មរÉហម (១៩៧៥-៧៩) NយEន
រកងLយ និងទំនប់ទឹកើន។ រដ្ឋDនôើហឹងV

ំងបំផុត ,ើម្បីបង្ខំLជនឲ្យបំ\ញRមBនរខ្លួន។

ឯករពិកVOខ ៦២
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សuÀលឲ្យEនរងûកទឹកjប់3ន់ និងគួរឲ្យgឿក់ដល់កសិករ គឺបុព្វលក្ខខណ,ើម្បីLមូលវិគgន ISF
Dនគជ័យ។
សÑ្ខប ក្នុងបñខ្សត់ទឹក (សូមើលក្នុង រសិកVឯករEន*ប់) កម្ពុមិន¢ន3ន់(Eន
រខ្សត់ទឹកលក្ខណៈÅដ្ឋកិច្ចប៉ុI9ះM ប៉ុè្តជួនលEនgំងរខ្សត់ទឹកលក្ខណៈរូបវ័នMៀតផង។
្ត
តួk៉ង
តំបន់គÎយព្យpLព័ន្ធរលួស (¿្បរបឹងOៀស) Eនកង្វះទឹកលក្ខណៈរូបវ័ន្តកuិតអនុគង úើយ
កង្វះទឹកលក្ខណៈÅដ្ឋកិច្ច (ឧgហរណ៍ úរចសម្ព័ន្ធអន់ÄVយ

ំង) Dន_្វើឲ្យEនបñ[ទន់(ធ្ងន់

ើងMៀតចំÊះកសិករ។ ទី'ះកសិករដឹងÃ õក់ ISF qលnត់បង់ យក

ចំ'យOើរកង និង

Ðgំúរចសម្ព័ន្ធ ប៉ុè្តEនកសិករមួយចំនួនមិនrចបង់õក់'ះM Nយរទិន្នផលកសិកម្មgប\កdះ
ខ្វះទឹក។ អំឡុង\លជួសជុល Lព័ន្ធដំ'ក់អំពិល(ងខ្វះទឹកនិច្ច úើយសូម្បី(អ្នកôើõស់តំបន់0្ស
ទឹក

ងOើ ក៏គិតÃទឹកEនមិនjប់3ន់qរ។ រងûកទឹកពីLព័ន្ធa?e្ត0្សទឹក

ដ

ងOើ

ឲ្យLព័ន្ធ

មLព័នដំ
្ធ 'ក់អំពិល មិនrច_្វើHើតM ពីdះnoនLយចóស់ស់រàងLព័នgំ
្ធ ង'ះ úើយរ

Fើកទឹកឲ្យហូរRមស្ទឹងធម្មតិ ំឲ្យDត់បង់ទឹកើន'ស់Rមរ+ប និងរំហួត។
មុខðរ¿លំអúរចសម្ព័ន្ធa?e្ត មិនrចអនុវត្តNយ សកបទ qលMើបបÑ្កើតថ្មី(ឯងM។ ពី
ដំបូង z{វEនរÛÛង់B្នកប្ចកMស និងB្នកមូលធនហិរញ្ញវត្ថុពី
z{វv្ទរ

ង úើយរLÅើរ មុខðរjប់jងនឹង

ឲ្យគណៈកម្មរមូលន ប¡ប់ពីកងសមត្ថពDនjប់3ន់ម។ កRសំ

ន់មួយqលz{វចងំ

គឺវិធីe្តNយEនរចូលរួមកuិតសហគមន៍ មិនaប់Eនក្នុងវប្បធម៌កម្ពុM ដូ្នះz{វ(បណ្ណុះàើង
ក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់Lជនមូលន និងជួយជំរុញÐមMៀត មុន\លàrចដំWើររNយឯក?ជ្យ EDស់រ និង
រីកលូតស់ខ្លួនឯងDន។ ករណីLព័ន្ធរលួស ឧgហរណ៍ក់្តងមួយ qលរKំឲ្យôើõស់វិធីe្ត
Eនរចូលរួម^ះ មិនទទួលDនរជំរុញjប់3ន់ើយ។ សកបទ Lព័ន្ធ'ះEនហិរញ្ញវត្ថុខ្សត់ÄVយ មិន
Eនអំ'ចស

ចចិត្ត និងខ្វះសមត្ថព_្វើរអភិវឌ្ឍនិងÐgំúរចសម្ព័ន្ធa?e្ត។

Nយររកងúរចសម្ពន
័ ថ
្ធ ្មី កuិតLពន
័ a
្ធ ?e្ត ឬអនុLពន
័ ្ធ (ងEនត$្លខ្ព
 ស់ úើយ,ើម្ប ី
ផ្តល់អត្ថLCជន៍មៗសប់ជីវពរបស់កសិករ'ះ សកបទ គួរ*តកិចL
្ច ឹង[ងOើរកង និងÐgំLព័ន្ធ
a?e្តÛង់Üយតូចៗង^ះ។ Lព័ន្ធ
និងÐgំLយរងទី៣

ëតតូចប^ះ rចEនgំងរHៀរគរកសិករឲ្យបÑ្ហើយរកង

និងúរចសម្ព័ន្ធNះទឹក

qលជួយNះ*យតu{វរទឹកDនមៗឲ្យកសិករ។

លទ្ធផល*វ+វ បðñញÃ សកបទ z{វ_្វើរសuបសuÀលខ្លះៗ dះកសិករមិនទំនងrចសuបសuÀល
សកម្មពដូច

ងOើNយខ្លួនឯងDនM (ឧgហរណ៍ ក្នុងករណីLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត) úើយក្នុងរðរ^ះ សកបទ

ក៏noនz{វយàយអ្វីqរ។ ររ

*តកិច្ចLឹង[ងប^ះ rចបង្កពមិន\ញចិត្តក្នុងចំIមកសិករqល

មិនDនទទួលរយកចិត្តទុកក់ និងជំនួយដិតដល់ពគណៈកម្ម
ី
រ សកបទ ប៉ុè្តàបðñញពីសកម្មពក់្តង
និងEនLCជន៍របស់គណៈកម្មរ qលជួយរួមចំKកដល់រកងសមត្ថពសង្គម ទំនុកចិត្ត និងរទទួល
,ល់ សកបទ ពីសំ'ក់កសិករ។
បñLឈមទី២

គឺកង្វះធនaនមនុស្សក្នុងអង្គពអភិDលកិច្ចមូលន

_ៀបនឹងទំហp
ំ Lព័ន្ធ

a?e្ត និងសមត្ថពប្ចកMសqលz{វEន,ើម្បីjប់jងLព័ន្ធឲ្យDនល្អ។ Lព័ន្ធqលDនសិកVនីមួយៗ
jបដណ្ណបOើ
់ p្ទដីពី ៣

៤ ឃុំ និងឆ្លងត់ភូមិើន។ ម"៉ងវិញMៀត úរចសម្ព័ន្ធក្នុងjប់Lព័ន្ធ មិន

gន់Eនលក្ខណៈ\ញOញM។

Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិតEននពLÅើរងLព័ន្ធពីរMៀត

ប៉ុè្តក៏ខ្វះ

Lយរងទី៣ qរ។ úរចសម្ព័ន្ធមិន\ញOញ និងងសង់មិនDនល្អ បÑ្កើតDនបន្ទុក
និង

ត

ងហិរញ្ញវត្ថុ

ងប្ចកMសដល់រjប់jងLព័ន្ធ។ គណៈកម្មរ សកបទ បច្ចុប្បន្ន pLព័ន្ធ រលួស និងដំ'ក់អំពិល Eន

សEជិកក់្តងមិនដល់ ១០ក់M úើយពួកnត់z{វjប់jងOើLព័ន្ធa?e្តjបដណ្ណប់Oើដី=ធំង
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

១០០០ហិកR Aះបីពួកnត់មិនDនទទួលរបណ្ណុះប'្ខលផ្លូវរ និងjប់ុងយក្តី។ Lព័ន្ធស្ទឹងជីនិត
Eនរចសម្ព័ន្ធLព័នអភិ
្ធ Dលកិចãៀបចំ
្ច
Dនល្អង ប៉ុè្តp្ទដី÷ចeពដ៏ធំ_ង និងពស្មុគoញpអង្គព
អភិDលកិចE
្ច នន
ើ Ãëក់ និងzត
À në (Êលគឺ វត្តEនរចសម្ពន
័ ប
្ធ è្ថម
 និងបុគល
្គ ក
ិ បK្ណត
 ៖ សូមើលជំពក
ូ លទ្ធផល
*វ+វ) ([ទសំណ<រÃ
ងDនបញ្ចប់

ើរអនុវត្តLកបNយLសិទ្ធពrចHើតEនឬM ប¡ប់ពីហិរញ្ញប្បgនពី

\លថ្មីៗ^ះ។

រយល់ដឹងពីមុខðរ និងទំនួលខុសz{វរបស់សEជិក សកបទ Eនលក្ខណៈe\ចeពិលើយ
សូម្បីក្នុងចំIមសEជិកគណៈកម្មរក្តី។ ក្នុងLព័ន្ធqលDនសិកVgំងបី noន សកបទ 'មួយDនកង
ឬើលÐgំLយរងទី៣ ើយ។ តួk៉ង ក្នុងLព័នស្ទ
្ធ ឹងជីនិត សEជិក សកបទ យល់Ã មុខðរ និងទំនួល
ខុសz{វរបស់ខ្លួនrចមិន*តសំ

ន់Oរជួ
ើ
យ ឬរHៀរគរកសិករឲ្យកងLយរងទី៣ M dះពួកnត់Eន

តួទីNះ*យបñធង'ះ
ំ
Êលគឺ រÐgំúរចសម្ព័ន្ធធំៗqលEន*ប់ ដូច Lយ និង
Lយរងទី២ ដូ្នះnត់ក៏[លសកម្មពដ៏សំ
_្វើ

ន់បំផុត(មិនសូវEនOើកើងgំង^ះ ទុកឲ្យកសិករEëក់ៗ

វិញ។ ãឿង^ះបំផុសសំណ<រÃ úតុអ្វីក៏Eនរន់lឡំ

Hើត ពីdះលនCDយ PIMD Dនûង

ចóស់Ã សកបទ z{វ,ើរតួអង្គពអភិDលកិចមូ
្ច លនÃëក់gបបំផុត qលz{វv្ទរទំនួលខុសz{វB្នកjប់jង
ឲ្យ។ ពិនិត្យRមពមិនសុីnëក់្តងរàងទំហំLព័ន្ធa?e្តរូបវ័ន្ត និងធនaនមនុស្សរបស់ សកបទ rច
យល់DនÃ Lពន
័ ្ធa?e្តjបដណ្ណប់Oើp្ទដីធំ\ក ហួសពីលទ្ធពjប់jងរបស់គណៈកម្មរ សកបទ។ Rម
ពិត អង្គពអភិDលកិច្ចកuិតមូលន^ះ z{វEនអង្គពÃëក់gបង^ះMៀត ,ើម្បីទទួលខុសz{វOើមុខðរ
កuិតgបបំផុត (ឧgហរណ៍ រjប់jងLយរងទី៣ និងúរចសម្ព័ន្ធNះទឹក)។ úតុផលសមeបz{វ
DនOើកើង,ើម្បីជំរុញកសិករឲ្យទទួលខុសz{វOើរ÷ចeពដី=របស់ខ្លួន ប៉ុè្តកង្វះរសuបសuÀល
និងសមត្ថពប្ចកMសនិងហិរញ្ញវត្ថុកuិត^ះ _្វើឲ្យវិធី^ះអនុវត្តមិនHើត។ ÉុមអភិDលកិច្ចតូចៗ (ឧgហរណ៍
កកបទ) ដូចEនOើកើងក្នុង PIMD គួរ(បÑ្កើតើង បណ្ណុះប'្ខល និងសuបសuÀលឲ្យDនសមeប
Fើសិនចង់ឲ្យLព័ន្ធa?e្តរក

Vទំហំដ៏ធំដូចសព្វß^
្ង ះ។ Ãëក់ដឹកំpÉុមតូចៗ ប៉ុè្តសំ
z{វក់បញ្ចូល

ន់

ំងgំង^ះ

ក្នុង សកបទ ,ើម្បa
ី ឲ្យEនលំហូរព័ត៌Eន និងកិច្ចសហLតិបត្តិររàងអង្គពអភិDលកិច្ច

កuិតgបបំផុត និងកuិតក'្ខល fមgំងដំWើររLកបNយLសិទ្ធពpÉុមកuិតមូលនgំង^ះ។
បñLឈមចំបងទី៣ គឺរសuបសuÀល។ Lព័ន្ធជលe្តមិនrចក់បញ្ចូល

ក្នុងfំqនរដ្ឋDល

v្សងៗ ដូច ភូមិ ឃុំ ឬ គងើយ។ រjប់jងកuិតp្ទរងទឹក;្លៀង Dនក់ឫសk៉ងEំgំងក្នុង
Ûឹស្តី និងរអនុវត្តក្នុងLMសើន ពីdះàôõ
ើ ស់រង្វង់fំqនB្នកបរិន ឯកRpរjប់jង។
កម្ពុ

រចសម្ព័នរ
្ធ ភិDលសប់រjប់jងកuិតp្ទរងទឹក;្លៀង

មិនgន់EនបÑ្កើតើងើយ

M ប៉ុè្តទំក់ទំនង និងរសuបសuÀលk៉ងល្អរàងទីëក់ðរជំញ (ឧgហរណ៍ សកបទ PDOWRAM,
MOWRAM)

ក៏rចEនLសិទ្ធពLXលnëqរ។

មួយកuិតp្ទរងទឹក;្លៀង

រួមEន

អត្ថLCជន៍សនុពលpសមត្ថពjប់jងប'

លទ្ធពន់(LÅើរើងក្នុងរងûកទឹកក្នុងp្ទរងទឹក;្លៀងLកប

NយLសិទ្ធពនិងសមធម៌ រNះ*យទំស់អំពីកង្វះទឹក និងររÎរសុខពB្នកxកូឡូសុីpLព័ន្ធស្ទឹង
ទ^្ល។

តu{វររjប់jងកuិត^ះ

DនOចwើងក្នុងករណីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល

ទឹក?ល់1ëំ Nយរតu{វរទឹកL>ងnëរàង អ្នកôើõស់តំបន់0្សទឹក

qលជួបបñកង្វះ

ងOើក្នុងp្ទរងទឹក;្លៀង។ ដូចEន

បðñញរួចមកúើយ (សូមើល ជំពូកទីRំងករណីសិកV) Lព័ន្ធដំ'ក់អំពិល ស្ថិតក្នុងp្ទរងទឹក;្លៀងមួយqលjប
ដណ្ណប់OើLព័ន្ធa?e្ត និងeុកើន pÄត្តចំនួនពីរ។ គណៈកម្មរ សកបទ Éឃ Ãëក់ដឹកំភូមិ និងeុក
មិនEនសិទ្ធិស

ចOើបñងûកទឹករàងLព័ន្ធ0្សទឹក

មួយ PDOWRAM ,ើម្បីស

ងOើ និង0្សទឹក

ង

មM úើយz{វពិvះ

ចrរត់ Nយជួនលz{វEនរចូលរួមពី PDOWRAM Äត្តDត់ដំបង និង

Êធិ៍ត់ ផង។ លទ្ធផល*វ+វ បðñញÃ ចំណងgក់ទងp្ទក្នុងដ៏រលូនរàង úរចសម្ព័ន្ធEនBនរល្អ

ឯករពិកVOខ ៦២
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និងLព័ន្ធអភិDលកិច្ចãៀបចំDនល្អ

rចំឲ្យមុខðរអភិDលកិចមូ
្ច លនអនុវត្តDនន់(រលូន

(ឧgហរណ៍

ករណីLព័ន្ធស្ទឹងជីនិត _ៀបនឹងLព័ន្ធពីរMៀត)។
អត្ថបទ^ះទទួល,ល់ពីរៈសំ

ន់pLព័ន្ធអភិDលកិច្ចqលក់ឫសRំងពីមុនមក

រពិនិត្យពីបñអភិDលកិច្ចa?e្ត Nយ*តgំង
jប់jងនិងÐgំគង និង

úើយជំរុញឲ្យEន

Oើ របÑ្កើតអង្គពមូលន,ើម្បីអនុវត្តមុខðរ

Oើ របÑ្កើតLព័ន្ធអភិDលកិច្ចមូលន\ញOញមួយqលrចក់បញ្ចូល

ក្នុងរចសម្ព័ន្ធអភិDលកិច្ចqលEន*ប់។ ចំណុច^ះសំ2ដល់ របÑ្កើតfមnëនូវ អង្គពអភិDលកិច្ចមូល
នមួយEនចóប់ និងបទបញ្ញត្តិអមផង fមgំងLព័ន្ធÛÛង់v្សងៗ។ FើសិនnoនLព័ន្ធ^ះM កម្មវិធីa?e្ត
មុខz{វប?ជ័យ ដូច Oncken and Burrows (1994) Dនបíក់Ã រv្ទរសិទិអ
្ធ ំ'ចNយមិនõកដÃ មុខðរ
jប់jង,ើរចំគន្លងzឹមz{វ úើយអ្នកទទួលសិទ្ធិក៏rចអនុវត្តមុខðរNយខ្លួនឯងDនគជ័យ'ះ àមិន¢នរ
v្ទរសិទ្ធិអំ'ចM ប៉ុè្តរÆះបង់ទំនួលខុសz{វ

វិញ។ PIMD Dនទទួល,ល់ពីរៈសំ

ន់pLព័ន្ធÛÛង់

^ះ úើយជំរុញអ្នកអនុវត្តលនCDយឲ្យ_្វើសកម្មពOើសពីរðរãៀបចំ គឺz{វប់v្តើម¿សuÀលើងវិញ
នូវLព័ន្ធÛÛង
 ់សប់ សកបទ Rមរយៈរកំណត់តួទីថ្មីសប់ទីëក់ðររភិDលÎក់ព័ន្ធ។ ប៉ុè្តរ
!្លើយតបនឹងគំនិតផ្តួចv្តើម^ះ (Rមរយៈរអនុវត្តក់្តង) មិនសូវEនM Nយរកង្វះឆន្ទៈទទួលយករកិច្ច
ើនÐមMៀត និងកង្វះសមត្ថព

ងហិរញ្ញវត្ថុ។

សរុបមក ,ើម្បីុំងឲ្យúរចសម្ព័ន្ធ និងរFៀបãៀបចំអភិDលកិច្ចន់(សុីnëល្អើង z{វ(គិតគូរពី
ល2ចំបងមួយចំនួន។

úរចសម្ព័ន្ធz{វ¿លំអឲ្យដល់កuិតមួយqលrចបំ\ញចិត្តកសិករDនក្នុងបñ

ទិនផលe
្ន
ូវ úើយកសិករនឹងើល+ើញគណៈកម្មរ សកបទ Ãសំ

ន់ និងអង្គពអភិDលកិច្ច\ញចóប់Eន

សិទ្ធិអំ'ចjប់jងOើLព័ន្ធa?e្ត។ រចសម្ព័ន្ធ សកបទ z{វ¿សuÀល,ើម្បីបញ្ចូលÉុមតូចៗ (ឧgហរណ៍
កកបទ) úើយសមត្ថពប្ចកMស ក៏z{វព.ីកឲ្យហួសពីÃëក់ដឹកំ(ពីរ-បីក់ក្នុងគណៈកម្មរ។ សកបទ
គួរព"kមបÑ្កើតលទ្ធផលក់្តង

និងOចwសបសហគមន៍
់
កuិតមូលន

,ើម្បីកងទំនុកចិត្ត

របស់Lជន។ យន្តរjប់jងរបស់ សកបទ z{វEនតEព ,ើម្បីgក់gញរចូលរួមDនន់(ើន។ Ãëក់
ដឹកំz{វ_្វើគំរូល្អ និងច់

តz{វEនតEពB្នកហិរញ្ញវត្ថុ។ ម"៉ងMៀត z{វEនកិចL
្ច ឹង[ង¿សuÀល និង

បន្សុីលនCDយv្សងៗÎក់ព័ននឹ
្ធ ងទឹក
មូលន។ ល2gំងõំ^ះ rចពិDកស

និងLព័ន្ធxកូឡូសុីធំទូយ

,ើម្បីតuង់ទិសរអនុវត្តកuិត

ចDនក្នុងរយៈ\លខ្លី ប៉ុè្តFើសិនមិនយកមកពិរ'M'ះ រ

្វងរកអភិDលកិច្ចល្អមូលនOើLព័នa?e្ត
្ធ
 LXលពិDកនឹង_្វើ

Dន។

៦.២ =រÄសÁលរ[ៀបរបបអភិ1លកិច្ចcនÅងរួចÃើយ

ើរអនុវត្តអភិDលកិច្ចa?e្តក្នុងរងûកទឹក និងរកងនិងÐgំLព័ន្ធ qល សកបទ កំពុងអនុវត្ត សុី
nëប៉ុ'9

នឹងL;ទ និងររំពឹងទុកqលEនក្នុងគំនិតផ្តួចv្តើមអភិDលកិច្ច ដូច IMT និង PIMD ,ើម?

úតុអ្វី ( ើEនលក្ខខណក់ក់អ្វីខ្លះកម្ពុ qល_្វើឲ្យគំនិតផ្តួចv្តើមប^ះEនដំWើររល្អ ទទួលប?ជ័យ
ឬz{វ¿សuÀល?)
លពីដំបូងOើកÃ ល2ចំបងពីរpអភិDលកិច្ចល្អ គឺរផ្តល់ទឹកដល់Lជន និងតំបន់ឲ្យDន
Mៀងgត់ ក្នុងចំនួនjប់3ន់gន់\លល្អ úើយនិង ររចãៀបចំ និងÐgំúរចសម្ព័ន្ធqលផ្តល់អត្ថLCជន៍
LកបNយនិរន្តរព និងសមធម៌ ដល់ជីវពរស់។ ចំណុច^ះEនន័យÃ អភិDលកិច្ចa?e្តល្អz{វEន
យន្តរv្សងៗសប់ងûកទឹកឲ្យEនLសិទ្ធព úើយក្នុង\លដំ'លnë z{វEនយន្តរសប់រចãៀបចំ
កង Ðgំ និងjប់jងúរចសម្ព័ន្ធ
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RមបបទមួយEនសមធម៌ និងនិរន្តរព។ លរណ៍gំងបួន

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

pលនCDយ PIMD (Êលគឺ របÑ្កើត សកបទ រកងសមត្ថពjប់jងរបស់ សកបទ រជួសជុល
និង¿លំអúរចសម្ព័ន្ធa?e្តNយEនរចូលរួម
÷ចeព)

និងរផ្តល់Åàផ្សព្វផVយប្ចកMសកសិកម្មនិង

Dនគូសបíក់ពីយន្តរqលz{វEន,ើម្បីស

ចល2កំពូលgំងពីរ

ងOើ

úើយqល

eបnëនឹងលរណ៍មួយរបស់ IWRM ស្តីពរj
ី
ប់jងទឹកកuិតសមeបដ៏gបបំផុត (UNCED 1992)។
AះបីEនរLឹង[ងអនុវត្ត PIMD k៉ង'ក្តី ក៏លទ្ធផលសិកVពីLព័ន្ធgំងបី បðñញÃ ល2ចំបងp
អភិDលកិចgំ
្ច ង^ះ កuស

ចDន'ស់ក្នុងរអនុវត្តក់្តង។ ក្នុងLព័ន្ធរលួស និងដំ'ក់អំពិល រ

ងûកទឹកមិនMៀងgត់cះ

Nយរúរចសម្ព័ន្ធអន់ÄVយ

អភិDលកិចក៏
្ច មិន\ញOញqរ dះខ្វះ

និងមិន\ញOញ

úើយរចសម្ព័ន្ធ

តសមត្ថពដ៏ំDច់មួយចំនួន23។ រងûកទឹកLព័នស្ទ
្ធ ឹងជីនិត

_្វើDនល្អងគងពីរMៀត ប៉ុè្តររកVទឹកទុក និងរNះទឹក ([ទបñNយរកង្វះLយរង
ទី៣។ ក្នុងLព័ន្ធgំងបី រអភិវឌ្ឍ/ររúរចសម្ព័ន្ធើងវិញ z{វពឹងB្អកÅ្ទើរ(gំងeុងOើមូលនិធិ
ពី

ង úើយក្នុង'ះEនLព័ន្ធពីរ qលមិនgន់Dនរúរចសម្ព័ន្ធរួច?ល់M ឯរÐgំúរច

សម្ព័ន្ធÅ្ទើរ(nន
o cះ។ Eនមូលúតុចំបងៗõំ qល_្វើឲ្យគំនិតផ្តួចv្តើម ដូច PIMD ,ើម ដំWើររមិន
រួចក្នុងបរិបទកម្ពុ។
មូលúតុទី១

គឺពមិនសុីnëរàង

úរចសម្ព័ន្ធអន់ÄVយនិងមិន\ញOញ

សហគមន៍Eនពទន់ÄVយB្នកប្ចកMសនិងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ន។ ឧបសគ្គ

úើយនិងវិធីe្ត

ងហិរញ្ញវត្ថុ ប្ចកMស និងរ

សuបសuÀល Dន??ំង សកបទ Lព័ន្ធgំងបី មិនឲ្យដំWើររDន\ញOញ។ eបnëនឹងមតិរិះគន់Oើ
IWRM រសិកV^ះទទួល,ល់Ã រ្វងរកវិនិCគមូលធនដ៏ំDច់,ើម្បីស

ចRមលរណ៍កំពូល គឺ

បñមួយធំOើសសមត្ថព(ឯងរបស់ សកបទ qលអង្គពÃëក់មូលន។ មូលធន^ះគួរôស
ើ
ប់¿លំអ
úរចសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត និងព.ឹងសិទ្ធិអំ'ចរបស់អង្គពអភិDលកិច្ចទឹកមូលន។
ទី២ វិធីe្តសហគមន៍បច្ចុប្បន្ន មិនDនគិតគូរពីរចសម្ព័ន្ធអំ'ចEន*ប់កម្ពុ qលមរតកp
បដិវត្តនY
៍ តងទសវត្សរ៍១៩៦០ Nយក្នុង'ះ ប័នjប់jងទឹកមូលន (ងz{វDនើលរំលង ឬត់
ទុកÃមិនសូវសំ

ន់ LសិនFើមិនសុីnëនឹងទំហំ និងរFៀបãៀបចំpúរចសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តថ្មី។ កម្ពុ ទីëក់ðរ

ផ្តល់ជំនួយDនជំរុញគំនិតÃ

Ãëក់ដឹកំ

គំនិត^ះEនចំណុចល្អ

រជំរុញឲ្យEនតEពងមុន

ប៉ុè្តàត់បន្ថយ

ដូច

សកបទ

មិនគួរÃëក់ដឹកំសហគមន៍qលEន*ប់'ះM។
និងLព័ន្ធzÀតើលនិងថ្លឹងអំ'ច

ឥទ្ធិពលវប្បធម៌ប0្សខ្នងqលក់ឫសកម្ពុ

និងZត

,ើម

ចដល់r5ធរEន*ប់

(ឧgហរណ៍ ភូមិ ដឹកំÉុម Éឃ)។ អង្គពអភិDលកិច្ចÃëក់ក'្ខលMើបÑ្កើតថ្មី^ះ rចz{វតស៊ូើន,ើម្បី
ពុះÎរឆ្លងត់ប'្ខញភក្តីពqលEន*ប់ ចំÊះរចសម្ព័ន្ធអំ'ចស្ថិត

ងOើ និង

ង

មខ្លួន ក្នុង

លំប់Ãëក់pអភិDលកិច្ចទឹក។ ក់្តងក្នុងករណី សកបទ pLព័ន្ធរលួស កសិករមួយចំនួនយល់+ើញÃ
សកបទ 'ះ មិនគួរឲ្យទុកចិត្ត មិនEនLសិទ្ធពឬសមត្ថពjប់3ន់ ក្នុងរNះ*យតu{វរទឹក÷ច
eពរបស់កសិករM úើយម"៉ងMៀត ក៏ពិDកនឹងឯក?ជ្យច់ពី PDOWRAM និង Éឃ qរ dះz{វពិvះ
Cបល់ និង?យរណ៍
Dនរgឿក់

ជូនប័នgំងពីរ^ះ។ ទូ

និងររពើន

គិតÃ សEជិកគណៈកម្មរ សកបទ ទទួល

LសិនFើâើសãីសញពីរចសម្ព័ន្ធអំ'ចEន*ប់ក្នុងសហគមន៍

(ដូចក្នុងករណីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល)។ ប៉ុè្តសEជិក សកបទ ក្នុងLព័ន្ធស្ទឹងជីនិតខ្លះ មិនaប់EនសEសពក្នុង
រចសម្ព័ន្ធអំ'ចM

úើយnត់ទទួលDនគជ័យក្នុងរjប់jងa?e្ត។

គជ័យ^ះ ពឹងB្អកgំងeុង
ពរបស់ខ្លួនត

23

សូមើលB្នក

ដូ្នះz{វរង់ំើលÃ

ើ

OើរÛÛង់B្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងប្ចកMសពីអ្នកផ្តល់ជំនួយ ឬក៏ rចរកVLសិទ្ធ

MៀតDនប¡ប់ពជំ
ី នួយÛÛង់z{វចប់អស់។

ងOើ ស្តីពី ពមិនសុីnëរàងúរចសម្ព័ន្ធ និងរãៀបចំអភិDលកិច្ច។

ឯករពិកVOខ ៦២
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ទី៣ វិធីe្តសហគមន៍បច្ចុប្បន្ន សង្កត់ធ្ងន់Oើរចូលរួម និងរព.ឹង ISF ប៉ុè្តលគំនិត^ះ មិនaប់
EនពីមុនមកMកម្ពុ úើយÐមgំងមិនសុីnëនឹងÉឹត្យÉមវប្បធម៌កម្ពុMៀតផង។ Agrawal and Gibson
(1999) Dនឲ្យនិយមន័យរចូលរួមរបស់សហគមន៍ រqលLជនមូលនមកចូលរួមgំងអស់në ,ើម្បី
កំណត់rទិព បÑ្កើតបទបញ្ញត្តិ និងលនCDយក្នុងសហគមន៍ fមgំងអនុវត្ត និងព.ឹងអនុវត្តបទបញ្ញតgំ
ិ្ត ង
'ះ។ e,ៀងnëqរ Calaguas and Francis (2004) DនអំÎវវឲ្យEនរយកចិត្តទុកក់Oើ "aតុចូលរបស់
សហគមន៍jប់ដំ'ក់លpររចãៀបចំ កង និងÐgំLព័ន្ធa?e្ត" eបRមវិធីe្តLកប
Nយរចូលរួមដ៏លបំ
្អ ផុតមួយ។ ចំណុច^ះ កuHើតEន'ស់កម្ពុ។ ក្នុងLព័នរលួ
្ធ ស និងដំ'ក់អំពិល កu
EនរZះLជុំកសិករមកសួរCបល់ ឬOើកពីក្តីDរម្ភv្សងៗ'ស់ úើយ\លEនរZះLជុំលក្ខណៈ
ផ្លូវរម្តងៗ (ឧgហរណ៍ សប់អÑ្កតដល់កè្លងក្នុងរ*វ+វ^ះ) កសិករើនមិនសូវចង់និkយតà៉អ្វី
ចំÊះមុខr5ធរM
មិនសមរម្យ។

qលrចចំណុចមួយpវប្បធម៌កម្ពុqលត់ទុករតà៉aរណៈ

ក្នុងLព័នដំ
្ធ 'ក់អំពិល

កសិករមិនសូវDនចូលរួមMក្នុងរស

PDOWRAM úើយ សកបទ ក់Eនតួទី?យរណ៍
ប'្ខលមួយB្នកមកពីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិលធំ
សកបទ។ មូលúតុសំ

ំង\ក

យវិរ

ចចិត្តqលក់_ើ
្វើ ងNយ

Ãëក់Oើ និងរង់ំបíពី PDOWRAM។ បñ^ះ

ហួសពីសមត្ថពB្នកប្ចកMស

និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ន់មួយMៀតគឺ ទEប់?យរណ៍និងរង់ំបíពីÃëក់Oើ Dនក់ឫសក្នុងវប្បធម៌កម្ពុ

Nយយល់Ã àឥរិkបថzឹមz{វសប់អង្គពអភិDលកិច្ចÃëក់gប និងEនអំ'ចតិចង ក្នុងLព័ន្ធ
អភិDលកិច្ចqលEនVនុÉមនិងប'្ខញ0្សខ្នង។ ក្នុងLព័ន្ធរលួស កសិករមិនសូវ

ចូលរួមÆះøëតâើស

ãីសសEគម សកបទ M dះnត់មិនgឿក់Ã àយន្តរសប់âើសãីសÃëក់ដឹកំល្អនិងEនសមត្ថព
qលrចNះ*យបñរបស់nត់Dន។ រចូលរួមបង់ ISF [LÀលខុសnëពីករណីមួយ

ករណីមួយ។ រ

*វ+វពីLព័ន្ធgំងបី Dនបðñញលទ្ធផលវិជ្ជEនpរព.ឹងអនុវត្តលនCDយ ISF ប៉ុè្តនពÅដ្ឋកិច្ច
ដ៏gបរបស់កសិករើន Dនបង្ករស្មុគoញដល់រLមូល ISF។ Aះរបង់ß្លទឹក÷ចeព មិនgន់
Eនើនក្នុងLវត្តិe្តកម្ព
 ុក្តី ក៏រសិកVរបðñញÃ Lជនមិនរុញ?នឹងបង់ß្ល^ះM ឲ្យ(អង្គពjប់jង
(សកបទ) rចផ្តល់ទឹក និងÅàúរចសម្ព័ន្ធដល់ពួកnត់។ របង់ß្លទឹក÷ចeពãឿងថ្មីចំÊះវប្បធម៌
កម្ពុ ប៉ុèរបង់
្ត
ß្លÅà

ឲ្យរដ្ឋអំ'ច គឺមិន¢នãឿងថ្មីើយ។

មូលúតុទី៤ គឺពមិនសុីnëរàង លនCDយទឹក និងរអនុវត្តក់្តង ក៏ដូច ពមិនរលូន
nëp្ទក្នុងលនCDយទឹកខ្លួនឯង'ះMៀត។

ល2ចម្បងពីររបស់

PIMD

គឺផ្តល់Lព័ន្ធa?e្តEន


Lសិទ្ធព និរន្តរព ពគួរឲ្យgឿក់ និងមិនប៉ះÎល់បរិន (ឧgហរណ៍ úរចសម្ព័ន្ធa?e្តរូបវ័ន្ត
Dន¿លំអើង)។ ប៉ុè្តដូចEនOើកបðñញក្នុងLព័ន្ធរលួស និងដំ'ក់អំពិល រអនុវត្តលនCDយ PIMD
ទូ

(ង*តOើរបÑ្កើត សកបទ និងកu*តOើរ¿លំអúរចសម្ព័ន្ធរូបវ័នរួ្ត ម ឲ្យដល់កuិតស្តង់រ

អប្បបរE'មួយqលrចទទួលយកDន'ស់។ មួយចំKកMៀត Eនរយកចិតទុ
្ត កក់តិចតួច

Oើរ

បÑ្កើតLព័ន\
្ធ ញOញមួយសប់ជួយÛÛង់ដល់ សកបទ qលEនដូច កកបទ សប់_្វើរកuិតgប
បំផុត (ឧgហរណ៍ កuិតកóលដីកសិន) និងរបÑ្កើតÉុមnំÛមួយ សប់_្វើរប់ពីកuិតÄតចុ
្ត ះមក
វិញ។ បñ^ះrចមកពីខ្លឹមរនCDយទឹកកម្ពុ មិនgន់DនÀត+បដល់កuិតអនុវត្តសហគមន៍ úើយ
ទីëក់ðរអនុវត្ត PIMD (MOWRAM និងពិÅស PDOWRAM) ខ្វះសមត្ថពB្នកប្ចកMស និងហិរញ្ញវត្ថុ
សប់អនុវត្តលនCDយ^ះ។ ដូចDនកត់សE,ល់ពី

ងOើ

យ\លបÑ្កើតើងúើយ (ងរំពឹងឲ្យ

សកបទ ដំWើររDនNយឯក?ជ្យ FើAះពួកខ្វះសមត្ថពB្នកប្ចកMស និងហិរញ្ញវត្ថុក្តី។
ឯករលនCDយ PIMD OើកើងÃ គជ័យpកម្មវិធី PIMD ពឹងB្អកgំងeុង
របស់

សកបទ

ក្នុងរzÀត7

Oើសមត្ថព

និងផ្តល់ហិរញ្ញប្បgនដល់រjប់jងLព័ន្ធa?e្តLកបNយចីរព។

រ*វ+វ^ះបðñញÃ ក្នុងរអនុវត្តក់្តង សកបទ ក់មិនសូវEនអំ'ច និងLសិទ្ធពM úើយ
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

អLសិទ្ធព និងធនaនតិចតួចរបស់ សកបទ Dនប៉ះÎល់ដល់លទ្ធពរបស់ពួកក្នុងរកងព\ញចóប់
មូលន។ តួk៉ង គណៈកម្មរ សកបទ រលួស មិនDនដឹងពីទំហំpអំ'ចស

ចចិត្តរបស់ខ្លួនM។

លរណ៍pលនCDយមួយក្នុង PIMD DនûងÃ Lជនមូលនអ្នកកំណត់Åàទឹកqលពួក
z{វទទួលDន និងអ្នកâើសãីសអ្នកផ្តល់Åàឲ្យពួក។ ចំណុច^ះ Eនន័យÃ Éុមហ៊ុនឯកជនqលLុង_្វើ
Lតិបត្តិរក្នុងLព័ន្ធ'មួយ គួរz{វDនâើសãីសNយ សកបទ។ ប៉ុè្តក្នុងរអនុវត្តក់្តង សកបទ ក្នុង
Lព័ន្ធរលួស

មិននgំងកសួរពីរបÑ្កើតÉុមហ៊ុនផ្តល់ទឹកឯកជនថ្មីមួយ

Éុមហ៊ុន'ះDនgក់ទងzឹម(អភិDលÄត្តប៉ុI9ះ

ក្នុងតំបន់zÀត7របស់ខ្លួនផង។

úើយប¡ប់មកក៏Dនរកកè្លងមួយក្នុងឃុំ

Lតិបត្តររបស់
ិ
ខ្លួន។ អ្វីqល សកបទ (និង Éឃ) rច_្វើDន គឺÅ្នើឲ្យÉុមហ៊ុន
^ះឧgហរណ៍មួយ

សប់_្វើ

ចុះបញ្ជីឯ PDOWRAM។

បðñញពីវប្បធម៌នCDយកម្ពុបង្កពe\ចeពិលដល់កuិតfំqនបទបញ្ញត្តិ

pÉបខ័ណចóប់។
ក្នុងLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល
អ្វី

សកបទ

មុន\លDនពិvះCបល់មួយ

z{វប់ផុងក្នុងអ¡ក់វប្បធម៌-នCDយ
PDOWRAM

cះM។

Nយមិននស

ចចិត្ត

ឥរិkបថ^ះðយ_្វើឲ្យយល់+ើញÃ

គណៈកម្មរ សកបទ `0្នងមួយរបស់ MOWRAM/PDOWRAM សប់ើលខុសz{វOើមុខðរ ដូច រ
Lមូល និង?យរណ៍ស្ថិតិ និងព័ត៌Eនv្សងៗOើសហគមន៍

ឲ្យ PDOWRAM គឺមិនzឹមz{វRមលគំនិតp

គណៈកម្មរjប់jងមូលនដ៏LÅើរដូចEនûងក្នុង PIMD និងក្នុងលនCDយទឹក'ះM។ Kim and
Ojendal (2007) DនសÑ្កត+ើញÃ "(កម្ពុ) Lធិប
OឿនOើសពី Lធិប

យ្យវូបនីយកម្មpប័ននCDយ Dនgឿន

យ្យវូបនីយកម្មpកិច្ចរនCDយមូលន

ំង"។

មូលúតុទី៥ គឺលក្ខណៈnoនរសuបសuÀលnëរàងកំKទuង់លនCDយv្សងៗកម្ពុ។ ថ្វី
FើEនកំKទuង់Îក់ព័ន្ធnëើនកម្ពុក្តី

ប៉ុè្តរអនុវត្តnoនលំប់លំNយក់ក់M

និងំឲ្យស្ទះ

ដល់ដំWើររgំងមូល។ បñ^ះrចបង្កផលវិDកពីរគឺ៖ កំKទuង់អ^្លើៗមួយ0្ស ឬរប់nំងទូ
ប'្ខលមកពីរFៀបãៀបចំប័ន បតូចចÑ្អៀត_្វើឲ្យកំKទuង់មិនrចទទួលDនB្ល

្ក\ញOញ (Horng

& Craig 2008)។ តួk៉ង Dនទទួល,ល់Ã លនCDយ PIMD គួរ*តរយកចិត្តទុកក់ឲ្យហួសពី
រãៀបចំ សកបទ

ដល់រកងើងវិញនូវLពន
័ Û
្ធ Ûង់ សកបទ Rមរយៈរកំណត់តួទីថៗ
្មី សបទ
់ 
ី ëកð
់ រ

រភិDលប់Îក់ព័ន្ធ។ ប៉ុè្តទិន្នន័យក់្តងបðñញÃ មុខðរកងLព័ន្ធÛÛង់ើងវិញដូចបíក់

ងOើ

ើន(z{វDនបំDត់[លFើសិនពុំEនហិរញ្ញប្បgនjប់3ន់ (ដូចក្នុងករណីLព័ន្ធរលួស និងដំ'ក់អំពិល)។
សកបទ ដំWើររNយB្អកOើកំKទuង់លនCDយ PIMD/IMT របស់ MOWRAM ក៏ពិត¢ន ប៉ុè្តEន
កិច្ចLឹង[ងតិចតួច'ស់ក្នុងរក់បញ្ចូលលនCDយ^ះ
v្ទរទំនួលខុសz{វjប់jងធនaនធម្មតិ

ឲ្យr5ធរសហគមន៍។

ើ ឃុំ និង សកបទ គួរ_្វើរមួយnëk៉ង' និង

ក្នុងកំKទuងវិ់ មជ្ឈរqលកំណត់រ
លនCDយទឹកមិនDនកំណត់MÃ

ើ PDOWRAM rចចូលរួមក្នុងដំWើររ^ះk៉ងដូច

្តច។ លទ្ធផល*វ+វLព័ន្ធរលួស និងស្ទឹងជីនិត បðñញÃ សកបទ កuDនជួបមួយ Éឃ ,ើម្បី
ពិកVnëរកដំIះ*យបñ'ស់។ ផ្ទុយ
ឬãឿយៗតិចង

វិញ សកបទ 3ន់(?យរណ៍ពីបñv្សងៗ

ន់ PDOWRAM qលពួកគិតÃ Eនលទ្ធព និងប់Îក់ព័ន្ធ

ជូន Éឃ

ំងង។ រ_្វើ

សEហរណកម្មរàង អង្គពអភិDលកិចរបស់
្ច
Éឃ និង សកបទ ដូចDន+ើញក្នុងករណីLព័ន្ធដំ'ក់អំពិល rច
ដំIះ*យមួយសប់¿លំអកង្វះ

តរសuបសuÀលB្នកអភិDលកិច្ចមូលន។

ក្នុងÉបខ័ណវិមជ្ឈរដ៏ធំទូយ Eនកិច្ចរើនqលz{វអនុវត្ត មុននឹងrចក់បញ្ចូលល
នCDយ PIMD/IMT

ក្នុងកំKទuង់ D&D Ãëក់តិ។ រDយរណ៍របស់គណៈកEoធិរតិសប់រ

jប់jងវិមជ្ឈរ និងវិសហមជ្ឈរ (NCDD 2010) DនOើកÃ មធ្យមLXល( ១០% ប៉ុI9ះpមូលនិធិ

ឯករពិកVOខ ៦២
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ឃុំសð្កត់ qលDនយក
z{វDនវិនិCគ

ôើក្នុងរអភិវឌ្ឍប់gក់ទងនឹងa?e្ត ប៉ុè្តរហូតដល់ ៩៥% pមូលនិធិeុក

OើLព័នa?e្ត
្ធ
ãៀង?ល់1ëំ ប់Rំងពី1ëំ២០០៦ មក។ ករណីសិកVLព័នរលួ
្ធ ស

និងដំ'ក់អំពិល Dនពិនិត្យខ្លះៗពីរចូលរួមរបស់ Éឃ ក្នុងរðរa?e្តរបស់សហគមន៍qរ ប៉ុè្តរ
សិកV^ះមិនDនពិនិត្យពីតួទីរបស់eុក ក្នុងB្នកÅàកសិកម្ម និងa?e្ត'ះM។ ចំណុច^ះ rច
កង្វះ

តមួយpរសិកV

úើយក៏rចEនន័យÃ

រដ្ឋអំ'ចeុក

មិនសូវDនចូលរួមÎក់ព័ន្ធើនក្នុងLព័ន្ធ

a?e្តqលDនសិកVM។ LសិនFើÅ'រីយ៉ូទី១ zឹមz{វ គឺz{វEនរសិកVបè្ថមក្នុងវិស័យ^ះ úើយà
ន់(EនLCជន៍Mៀតក្នុងដំ'ក់លបច្ចុប្បន្នpកម្មវិធីវិមជ្ឈរÃëក់តិ (២០០៩-២០១៩) qលកំពុង
*តOើ រ¿លំអរចសម្ព័ន្ធអភិDលកិច្ច និងធនaនមនុស្សកuិតeុក និងÄត្ត ,ើម្បីជំរុញរអនុវត្តរបស់
អង្គពអភិDលកិចgំ
្ច ង'ះ និងជួយ Éឃ ក្នុងរផ្តល់Åàកម្មv្សងៗ

ឲ្យLជន (NCDD 201០)។ Rម

រអនុវត្តប^ះ មុខðរ និងរងûកហិរញ្ញវត្ថកu
ុ
ិតeុក និងÄត្ត មិនrចើលរំលងMៀតDនM úើយ
ទំក់ទំនងរàងÃëក់eុក និងÅàa?e្ត ក៏ន់(សំ
បñចម្បងចុង

ន់ើងqរ។

យក្នុងកំKទuង់noនរសuបសuÀលnëgំង^ះ

àស្ថិត

ងកំKទuង់

វិមជ្ឈរ úើយរួមEន លនCDយកំKទuង់ក្នុងÉសួងជំញÎក់ព័នv
្ធ ្សងៗ ដូច

ង កសិកម្ម

រុêLEញ់ និង^ទ ,ើម។ ដូចEនបðñញក្នុងB្នករសិកVឯករEន*ប់ IWRM គួបផ្សំនូវទស្សនវិស័យ
របស់អ្នកÎក់ព័ន្ធv្សងៗ ,ើម្បីបÑ្កើនរôើõស់ទឹកសប់B្នកសង្គម Åដ្ឋកិច្ច និងxកូឡូសុីឲ្យDនើនបំផុត។
Rមទស្សនៈ^ះ រjប់jង និងអភិវឌ្ឍទឹក គួររួមEនបញ្ចូលអ្នកôើõស់ អ្នក_្វើBនរ និងអ្នកបÑ្កើតល
នCDយjប់កuិត (ICWE 1992)។ ប៉ុè្តគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់^ះ ពិDកនឹងស

ចDន'ស់។ តួk៉ង 

ក្នុងបរិបទLMសកម្ពុ Dនអនុម័តយកវិធីe្តសហគមន៍ ,ើម្បីjប់jងÅ្ទើរ(jប់L;ទpធនaនធម្មតិ
Êលគឺ សហគមន៍^ទ និង សហគមន៍tើ។ úើយNយរ រ^ទ tើ និងផ្លូវទឹក (ងEនទំក់
ទំនងnë'ះ Eនចម្ងល់Ã

ើនរណ៍នឹងយk៉ង' LសិនFើសហគមន៍gំង'ះ បðñញភក្តីព

(ចំÊះទីëក់ðរជំញរបស់ខ្លួន ពិÅស\លqលរសuបសuÀលក្នុង និងរàងទីëក់ðរgំង'ះ
Eនពទន់ÄVយjប់កuិត។ Ojendal (2000) Dនកត់សE,ល់ បñLឈមបីកuិតតិ qល??ំង
Éសួងមិនឲ្យ_្វើរសុីចð-ក់nëល្អគឺ៖ ១) នពH្មងខ្ចី ២) រõe័យgក់ទងកuិតgបរàងÉសួង
 qលជួនលំឲ្យEនបñនCDយចូលយឡំើនផង ក្នុងB្នករដ្ឋDលpÉសួងនីមួយៗ (បÑ្កើន
រ0្វងមតិរàងÉសួង) និង ៣) រផ្តល់ហិរញ្ញប្បgនមិនសុីnëពីសំ'ក់អ្នកផ្តល់ជំនួយ (បÑ្កើតរlKន
និងរLកួតL>ង)។ បច្ចុប្បន្ន បñ[ទ

ងរសuបសuÀលgំង^ះ Eនចóប់ãៀបចំអង្គរ សប់

ជួយNះ*យ RមរយៈរបÑ្កើតរដ្ឋDលឯកពមួយកuិតeុក និងÄត្ត។ ដូចDនvងទុក រភិDល
កំពុងLឹង[ង_្វើរ¿លំអធនaនមនុស្ស និងរចសម្ព័ន្ធកuិតអភិDលកិច្ចgំងពីរ មុនសិន។ មិនgន់ដឹង
ើយMÃ

ើរដ្ឋDលឯកព'ះ នឹងEនដំWើររល្អ úើយrចNះ*យបñសuបសuÀលqលកំពុង

Eនសព្វß្ងកម្ពុDន ឬមិនDន'ះM។
សÑ្ខបមក ពីពមិនចុះសuុងnëរàងúរចសម្ព័ន្ធ និងរអនុវត្តអភិDលកិច្ចបច្ចុប្បន្ន Eន
បñើនMៀតំឲ្យអភិDលកិច្ចRមÛឹស្តី និងរអនុវត្តក់្តង មិនសូវសុីnë។ បñខ្លះrចNះ*យDន
កuិតមូលន Rមរ¿សuÀលបន្តិចបន្តួចOើរអនុវត្ត (ឧgហរណ៍ របញ្ចូល សកបទ ក្នុងរចសម្ព័នអំ
្ធ 'ច
qលEន*ប់) ប៉ុè្តបñខ្លះMៀត z{វរ\ល?ង,ើម្បីNះ*យ (ឧgហរណ៍ រOើកកម្ពស់រយល់ដឹងពី
រjប់jងB្អកOើសហគមន៍ និងលទ្ធិLធិប

យ្យRមសហគមន៍ ,ើម្បីឲ្យLជនDនយល់ដឹង និងទទួល

,ល់gំងសិទ្ធិ និងទំនួលខុសz{វរបស់ខ្លួនក្នុងVនៈសEជិកសហគមន៍)។ បñv្សងMៀត z{វរកិច្ចLឹង[ង
ំងងមុនពីសំ'ក់អង្គពរភិDលÃëក់Oើ និងÃëក់
ឲ្យðយអនុវត្ត និងðយបត់នDន
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ម (ឧgហរណ៍ រ¿សuÀលនCDយទឹក និង_្វើ

Rមបរិkសមូលន និងកំហិតើនបk៉ង) ឬឆន្ទៈនCDយ

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

ំងងមុនពីjប់កuិត (ឧgហរណ៍ ,ើម្បីសuបសuÀលលនCDយកំKទuង់v្សងៗ 

មÉបខ័ណ

កំKទuង់វិមជ្ឈរ)។ បñgំង^ះ ក៏ដូចបñDនOើកើងក្នុងវគ្គ១ ជំពូក^ះqរ គឺពិDកនឹងNះ*យ
Dនក្នុងរយៈ\លខ្លី និងមធ្យម ប៉ុè្តFើ
ើ លរំលង'ះ à??ំងដល់ដំWើររpកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍a?e្តតិ។
៦.៣ gចក្តីសន្និxyន |បល់ និង=រFវGវប°្ថម
រសិកV^ះ Dនរក+ើញគំតàង រអនុវត្តអភិDលកិច្ចក់្តង លរណ៍អភិDលកិចដ៏
្ច LÅើរ
ដូចEនûងក្នុង PIMD និង IWRM និងបរិបទúរចសម្ព័ននិ
្ធ ងqនភូមិe្តp
 Lព័ន្ធa?e្ត។ Nយ
ក

រសិកVDនសÑ្កត+ើញÃ

ពិÅសក្នុងនពកំពុងខ្វះ

តំបន់÷ចeពធំ_ង\ក

Fើ_ៀបនឹងធនaនមនុស្សក្នុង

សកបទ

តចំWះដឹងB្នកប្ចកMស និងធនaនហិរញ្ញវត្ថុ សប់រជួសជុល អភិវឌ្ឍ

និងÐgំúរ ចសម្ព័ន្ធក្នុងLព័ន្ធនីមួយៗ។

ទី២

រjប់jងa?e្តក់្តងកuិតLព័ន្ធ

និង

អនុLព័ន្ធ DនSត1Tយពីលរណ៍p PIMD និង IWRM។ ឧgហរណ៍ តួទីក់្តងរបស់ សកបទ មិន
Dន\ញOញRមមុខðរផ្លូវរM úើយក៏បំ\ញមិនDនល្អqរ។ តួទី
ពិនិត្យ+ើញក្នុងLព័ន្ធករណីសិកVgំង៣

ំងបំផុតរបស់ សកបទ Rមរ

មិន¢នមុខðរចម្បងz{វjប់jងLព័ន្ធឲ្យDនល្អ'ះM

ប៉ុè្តគឺ

តួទីអ្នកសuបសuÀលរàងកសិករ និង PDOWRAM។ តួទីv្សងMៀតរបស់ សកបទ រួមEន រងûក
ទឹកពីLយរងទី១ និងទី២ រNះ*យទំស់រàងកសិករ និង រLមូល ISF។ Aះk៉ង^ះក្តី រអនុវត្ត
មុខðរgំង^ះ មិនDនMៀងgត់M និង(ងខ្វះមុខខ្វះ

យ។ AះបីEនគំតើនដូ្នះក្តី ក៏រសិកVDនគូស

បíក់ពីគុណពpទំក់ទំនងក់ះរàងសEសគgំងបី

ងOើp
 រjប់jងa?e្ត ÃកRគន្លឹះ

មួយpអភិDលកិច្ចa?e្តល្អ
 កuិតមូលន។
រសិកV^ះក៏Dនកត់សE,ល់កRចម្បងៗពីរ

pគំតរàង

រអនុវត្តអភិDលកិច្ចក់្តង

និង

លរណ៍អភិDលកិច្ចដ៏LÅើរ។ កRទី១ gក់ទងនឹងពស្មុគoញB្នករូបវ័ន្ត Åដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិនp
ទឹក÷ចeពqលរaតុEនលំហូរ
÷ចeពន់(ស្មុគoញ

និងEនចំណងgក់ទងើន។

និងÎក់ព័ន្ធដល់ើនវិស័យ

លក្ខណៈ^ះ_្វើឲ្យអភិDលកិច្ចទឹក

ងររំពឹងទុក\លRក់(ងលនCDយ

អភិDលកិច្ចដ៏LÅើរបំផុត'ះ។ ,ើម្បីបÑ្កើតលនCDយរFៀប^ះ ក៏z{វគិតគូរ

ំងqរពីរសuបសuÀល

ឆ្លងត់វិស័យv្សងៗ (ឧgហរណ៍ Éសួង)។ កRទី២ គឺវប្បធម៌នCDយស្មុគoញរបស់កម្ពុ qល
ãឿយៗប័នផ្លូវរ(ងទន់ÄVយ និងប់យឡំមួយរFៀបរបបមិនផ្លូវរ ជំរុញNយប'្ខញ0្សខ្នង និង
គណបក្ស។ រFៀបរបបផ្លូវរgំង^ះ Eនឥទ្ធិពល
ប័នផ្លូវរមូលន

Eនអំ'ច

ំងក្នុងអភិDលកិចa?e្ត
្ច
ក់្តង។ ,ើម្បី_្វើឲ្យ

ំងើងក្នុងបរិបទ^ះ

អំ'ចqលEន*ប់ក្នុងសហគមន៍។ រðរ^ះ rចស
EនLLិយពល្អ
រសិកV
សំ

z{វបញ្ចូលប័នgំង^ះ

ក្នុងរចសម្ព័ន្ធ

ចDនRមរយៈរកំណត់ និង(ងRំងÃëក់ដឹកំ

ក្នុងប័នgំង'ះ។

យៗMៀត

ងរjប់jងa?e្ត

គួរពិនិត្យធនaនទឹកក្នុងលក្ខណៈសEសaតុដ៏

ន់សប់Åដ្ឋកិច្ច សង្គម បរិន
 និងតំបន់ភូមិe្ត។ រពិនិត្យប^ះ _្វើឲ្យរ*វ+វអំពីអភិDល

កិច្ចa?e្តន់(ស្មុគoញ ប៉ុè្តសំ

ន់ើង។ អង្គពរដ្ឋអំ'ចeុក និងÄត្ត មិនស្ថិតក្នុងកម្មវត្ថុpរ

សិកV^ះM

ំង'ស់សប់ដំ'ក់លប¡ប់p

ប៉ុè្តគិតÃ

នឹងសំ

ន់

រអនុវត្តវិមជ្ឈរgក់ទងនឹង

រផ្តល់Åàកម្មដល់Lជន (NCDD 2010)។ ដូ្នះ z{វEនរ*វ+វបè្ថមMៀត ,ើម្បីកំណត់តួទីរបស់
អង្គពgំង^ះ។ ម"៉ងMៀត NយEនរពមិនសុីnëរàង ចំណុចEនûងក្នុងលនCDយអភិDលកិច្ចទឹក
និងរអនុវត្តក់្តង'ះ គួរEនរសិកVបè្ថមMៀតពីពខុសnëរàងលនCDយgំង'ះ និងរអនុវត្ត
ក់្តងNយអង្គពជំញRមវិស័យv្សងៗ ក្នុងបរិបទធំទូយpរjប់jងធនaនធម្មតិ។
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៧
រ

អនុសន៍{លន|1យ
ស់ប្តូរz{វ_្វើើងឆ្លងRមអ្នកÎក់ព័ន្ធv្សងៗកuិតមូលន

និងកuិត

ងOើឯMៀត

,ើម្បត់
ី

បន្ថយកង្វះពសុីnëរàង រអនុវត្តអភិDលកិច្ចក់្តង និងលរណ៍ដ៏LÅើរបំផុត ក៏ដូច រàងទំហp
ំ Lព័ន្ធ
a?e្តរូបវ័ន្ត និងររចãៀបចំLព័ន្ធអភិDលកិច្ច។ រត់បន្ថយពមិនសុីnë^ះ នឹងបÑ្កើនផលិតពកសិកម្ម
Oើកកម្ពសជី
់ វពរស់ និងព^្លឿនដំWើររ6ន

ស

ចល2តិpរអភិវឌ្ឍa?e្ត និងរត់

បន្ថយពÉីÉ។ អនុសន៍ក់ក់មួយចំនួនqលផុសញពីរសិកV^ះ Eនដូចត

៖

កិតមូល ន៖
-

ក់បញ្ចូល សកបទ

ក្នុងរចសម្ព័ន្ធអំ'ចEន*ប់ក្នុងសហគមន៍ Rមរយៈរ(ងRំងÃëក់

ដឹកំÉុម ភូមិ និង Éឃ (Êលគឺ Lព័ន្ធអភិDលកិចមូ
្ច លនqលEន*ប់) ឬÃëកដឹ
់ កំL]ណី
(ឧgហរណ៍ rរ្យ អតីតÃëក់ដឹកំរដ្ឋអំ'ចមូលន ស់ទុំ) និងបុគ្គលEនទEប់និkយញ
ពីគំនិតខ្លួននិងEនជំញដឹកំ ឲ្យចូល

ក្នុង សកបទ ,ើម្បី_្វើរមួយ ទំក់ទំនង0្សខ្នងqលDន

ក់ឫសក្នុងវប្បធម៌កម្ពុ។
-

HណLមូលកសិករឲ្យចូលរួមក្នុង កកបទ qលEនដំWើររក់្តង úើយÃëក់ដឹកំរបស់ កកបទ
gំងយ z{វបញ្ចូលសEសព

-

ក្នុង សកបទ។

ត់បន្ថយទំហំp្ទដី÷ចeពz{វjប់jង ឬបÑ្កើនទំហំ សកបទ Nយទទួលយកតំ'ងមកពីឃុំ និង
ភូមិក្នុងLព័ន្ធa?e្ត។

-

_្វើរផ្សព្វផVយចំWះដឹងឲ្យDនន់(ធំទូយពី សិទ្ធិ និងទំនួលខុសz{វរបស់កសិករ gក់ទងនឹង
Lពន
័ a?e្ត
្ធ
 និងរjបj
់ ង
 Lពន
័ ្ធ ដូចEនûងក្នង
ុ លនCDយ PIMD ,ើម្ប ប
ី ណ្ណុះoរតីEDស់
និងឆន្ទៈចូលរួមរបស់កសិករ។

-

_្វើរផ្សព្វផVយចំWះដឹងឲ្យDនន់(ធំទូយពីល2 និងពំDច់pវិគgន ISF ពីកសិករ
gំងយ។

-

ជួយសuÀលឲ្យEនទំក់ទំនងមិនផ្លូវរន់(ើនរàង សកបទ និងកសិករ ,ើម្បីបÑ្កើនទំនុកចិត្តចំÊះ
អង្គពអភិDលកិច្ច និងសមត្ថពសង្គមក្នុងLព័ន្ធ។

កិតមតិ (រួមំង NGOs)៖
-

អនុវត្តរកងយុទ្ធe្តõកដនិយមសប់រកញ
ប់v្តើមគង ,ើម្បីaឲ្យLព័ន្ធEននិរន្តរព

-

យ\លមូលនិធិDនពីអ្នកផ្តល់ជំនួយz{វចប់។

ប.Àបប.ÀមB្នករដ្ឋDល Rមរយៈ រOើកទឹកចិត្ត រ(ងចóប់ និងរព.ឹងរF្ត5ចិត្ត និងររួម
ចំKក

ំងងមុន ពីសំ'ក់អង្គពអភិDលកិច្ចកuិតeុក និងÄត្ត ក្នុងរសuបសuÀលLព័ន្ធ

a?e្ត

និងរjប់jងបñប់gក់ទងនឹង
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វិញp ទីëក់ðរផ្តល់ជំនួយ Rំងពី\ល

អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

រûកយទឹកកuិតp្ទរងទឹក;្លៀង

ងOើ និង0្សទឹក

ង

ម)។ ររួមចំKករបស់ពួក

 មួយនឹងLព័ន្ធរភិDល z{វãៀបចំឲ្យEនដំWើររក្នុងរយៈ\ល?ង ,ើម្បីជំរុញរ

ស់ប្តូរ

លក្ខណៈប័ន ក្នុងLព័ន្ធរភិDល។
-

ផ្សព្វផVយចំWះដឹង ស្តីពីជលe្តកuិតមូលន

ឲ្យ សកបទ និងr5ធរមូលនដMៀត ,ើម្បី

ជួយឲ្យEនរងûកទឹកLកបNយទំនួលខុសz{វOើបរិន និងEនLសិទ្ធពសប់កសិកម្ម។
កិតតិ៖
-

¿សuÀលលនCDយ

និងជំរុញឲ្យEនរសuបសuÀលន់(ើនរàងÉសួងជំញv្សងៗ

NយúតុÃ ទឹករaតុEនលំហូរ និងEនចំណងgក់ទងើន នឹងB្នករូបវ័ន្ត Åដ្ឋកិច្ច សង្គម និង
បរិន។ លក្ខណៈ^ះ_្វើឲ្យ អភិDលកិច្ចទឹក ន់(ស្មុគoញ និងÎក់ព័ន្ធើនដល់វិស័យ ើនងរ
រំពឹងទុក\លកំពុងRក់(ងលនCDយអភិDលកិច្ចបច្ចុប្បន្ន។
-

ផ្តល់ជំនួយÛÛង់B្នកហិរញ្ញវត្ថុសប់ រកងúរចសម្ព័នa
្ធ ?e្ត\ញOញ និងរÐgំ
úរចសម្ព័ន្ធ\ញOញ'ះ \លqលបន្ទុកចំ'យàធំហួសពីសមត្ថពរបស់សហគមន៍។

-

ព.ឹងដល់រអនុវត្តកំKទuង់វិសហមជ្ឈរ

,ើម្បីឲ្យកំKទuង់^ះ

rចជួយÛÛង់ដល់រដ្ឋDល

មូលន។
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អភិDលកិចទ
្ច ក
ឹ ÷ចeពកម្ព
ុ Rមបវិមជ្ឈរ

បញ្ជីឯករពិករបស់វិទ./ន CDRI
១.

Kannan, K. P. (វិច្ឆិ ១៩៩៥) រកងសន្ទស្សន៍ß្លទំនិញ្ញôើõស់សប់LMសកម្ពុ៖ រពិនិត្យើង

វិញOើរអនុវត្ដន៍\លបច្ចុប្បន្ន និងរOើកមតិ¿លម្អ (ឯករពិកV Oខ ១) 0្មរ ត$្ល
៤.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៥,០០ដុរ។
២.

McAndrew, John P. (មក? ១៩៩៦) ជំនួយហូរចូលជំនួយeពិចeពិល៖ ជំនួយស,ះ និងអភិវឌ្ឍន៍M្វ និង

ពហុគី ១៩៩២-៩៥ (ឯករពិកVOខ ២) 0្មរ ៤.០០០ãៀល អង់្លស ៥,០០
ដុរ។
៣.

Kannan, K. P. (មក? ១៩៩៧) កំKទំរង់Åដ្ឋកិច្ច កំKតu{វរចសម្ព័ន្ធនិងរអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុ (ឯករ
ពិកVOខ ៣) 0្មរ ត$្ល ៤.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៥,០០ដុរ។

៤.

ជឹម-ចរិk e៊ុន-ពិធូ សូ-សុវ'9រិទ្ធ ចន-E៉កឃិន្រឌូ ងួន-សុគ ប៉ុន-ដូរី' និងរ៉ូប៊ីន-បុិដឺលវ៍ (មិថុ ១៩៩៨)
រ

រãៀនសូzពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្នុងLMសកម្ពុ (ឯករ ពិកVOខ ៤) 0្មរ ត$្ល
៩.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៧,៥០ដុរ។
៥.

Toshiyasu-Kato ច័ន្ទ-សុផល និង ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ (ក្ញ ១៩៩៨) សEហរណកម្មÅដ្ឋកិច្ច តំបន់សប់រ

អភិវឌ្ឍន៍និរន្ដរ៍ក្នុងLMសកម្ពុ (ឯករពិកVOខ ៥) 0្មរ ត$្ល ៩.០០០ãៀល 
អង់្លស ត$្ល ៦,០០ដុរ។
៦.

Murshid, K. A. S. (ធ្នូ ១៩៩៨) សន្ដិសុខÅ្បៀងក្នុងÅដ្ឋកិច្ចអន្ដរៈrសុី៖ បទពិcធន៍ កម្ពុ (ឯករ
ពិកVOខ ៦) 0្មរ ត$្ល ៧.៥០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៩,០០ដុរ។

៧.

McAndrew, John P. (ធ្នូ ១៩៩៨) រពឹងÎក់në

វិញ

មកក្នុងយុទ្ធe្ដចិញ្ចឹមជីវិត jÀរក្នុង ភូមិ0្មរ

ពីរ (ឯករពិកVOខ ៧) 0្មរ ត$្ល ៧.៥០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ១០,០០ដុរ។
៨.

ច័ន្ទ-សុផល Martin-Godfrey, Toshiyasu-Kato, ឡុង-វូ-ពិសិដ្ឋ Nina-Orlova, Per-Ronnås g-វ?៉ (មក?
១៩៩៩) LMសកម្ពុ៖ បñLឈមមុខpរបÑ្កើតរðរqលEនផលិតព (ឯករពិកVOខ
៨) 0្មរ ត$្ល ៦.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៩,០០ដុរ។

៩.

ង-យូគី ប៉ុន-ដូរី' សូ-សុវ'9រិទ្ធ និង ចន-E៉កឃិនRDU ( ១៩៩៩) បទពិcធន៍របស់សកម្មព

សហគមន៍,ើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សង្គមpអង្គរយូនីÅហ្វ (ឯករពិកVOខ ៩) 0្មរ ៤.៥០០ãៀល
អង់្លស ៤,៥០ដុរ។
១០.

Gormna, Siobham, មួយ ប៉ុន-ដូរី' និង សុខ-Äង (មិថុ ១៩៩៩) បñតួទីបុរស-e្ដី និងរអភិវឌ្ឍន៍

LMសកម្ពុ៖ រពិនិត្យើលទូ

(ឯករពិកVOខ១០) 0្មរ ត$្ល ៤.៥០០ãៀល 

អង់្លស ត$្ល ៦,០០ដុរ។
១១.

ច័ន្ទ-សុផល និង សូ-សុវ'9រិទ្ធ (មិថុ ១៩៩៩) ចំ'កពលកម្មកម្ពុ

LMសß៖ រD៉ន់oនជំន

ដំបូង (ឯករពិvះOខ ១១) 0្មរ ត$្ល ៣.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៣,០០ដុរ។
១២. ច័ន្ទ-សុផល Toshiyasu Kato ឡុង-វូពិសិដ្ឋ g-វ?៉ សូ-សុវ'9រិទ្ធ ហង់-ជួន'រ៉ុន {-គឹមហួន និង -វុធ'
(តុ

១៩៩៩)

ផលប៉ះÎល់pវិបត្ដិហិរញ្ញវត្ថុrសុីOើÅដ្ឋកិចអន្ដ
្ច រលប'្ខLMសrសុីអ្នយ៍៖

ទស្សនៈកម្ពុ (ឯករពិvះOខ ១២) 0្មរ ត$្ល ៤.៥០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៤,៥០
ដុរ។
១៣. អ៊ុង-ប៊ុនង (សី ២០០០) រ[LÀលRមរដូវលpសន្ទស្សន៍ß្លទំនិញ្ញôើõស់ក្នុងLMស

កម្ពុ (ឯករពិកVOខ ១៣) អង់្លស ត$្ល ៣,០០ដុរ។
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១៤.

Toshiyasu-Kato, Jeffrey A. Kaplan, ច័ន្ទ-សុផល និង ãៀល-សុព (សី ២០០០) LMសកម្ពុ៖

Oើកកម្ពស់អភិDលកិច្ចសប់រអភិវឌ្ឍន៍Eននិរន្ដរព (ឯករពិកV Oខ ១៤) 0្មរ ត$្ល
៦.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៦,០០ដុរ។
១៥.

Toshiyasu Kato ច័ន្ទ-សុផល Jeffrey A. Kaplan, (សី ២០០០) ជំនួយប្ចកMស និងរអភិវឌ្ឍន៍

សមត្ថពក្នុងÅដ្ឋកិច្ចមួយqលពឹងB្អកOើជំនួយ៖ បទពិcធន៍កម្ពុ (ឯករពិកVOខ ១៥) 
0្មរ ត$្ល ១០.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ១០,០០ដុរ។
១៦.

សុិក បូរ័ក្ស (ធ្នូ ២០០០) កម្មសិទ្ធិ រលក់ដូរ និងរLមូលផ្ដុំដីធ្លីកម្ពុ៖ រពិនិត្យ វិគNយzÀសៗ

នូវទិន្នន័យទីពីរ និងទិន្នន័យ,ើម qលDនមកពីអÑ្កតថ្មីៗចំនួនបួន (ឯករពិកVOខ ១៦) 0្មរ
ត$្ល ៨.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៧,០០ដុរ។
១៧. ច័ន្ទ-សុផល សូ-សុវ'9រិទ្ធ និងប៊ុន-ដូរី' (មិថុ ២០០១) ជំនួយប្ចកMស និងរអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថព 

កសិកម្មnកOៀប (ឯករពិកVOខ ១៧) 0្មរ ត$្ល ៨.០០០ãៀល អង់្លស
ត$្ល ៨,០០ដុរ។
១៨.

Martin Godfrey, សូ-សុវ'9រិទ្ធ Mព-?៉វី ប៉ុន-ដូរី' Claude-Katz, Sarthi-Acharya, សុីសុវត្ថិ-ឌួងន់តូ និងហុីង ថូ?៉ក់សុី (តុ ២០០១) រសិកVអំពីទីផVរពលកម្មកម្ពុ៖ រត់បន្ថយពÉីÉ

រលូតស់ និងរ¿តu{វចំÊះវិបត្ដិ (ឯករពិកV Oខ១៨) 0្មរ ៨.០០០ãៀល 
អង់្លស ៧,០០ដុរ។
១៩.

ច័ន្ទ-សុផល Mព-?៉វី និង Sarthi Acharya, (ធ្នូ ២០០១) រន់ប់ដីកម្ពុ៖ រវិគOើទិន្នន័យចុង

យ (ឯករពិកVOខ ១៩) 0្មរ ត$្ល ៨.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ១០,០០
ដុរ។
២០. សូ-សុវ'9រិទ្ធ ãៀល-សុព អ៊ុច-ឧMយ្យ សុី-រត្ន័មុនី, Brett Ballard និង Sarthi Acharya (មី ២០០២) រàយ

ត$្លសង្គមÎក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីកម្ពុ (ឯករពិកVOខ ២០) 0្មរ ត$្ល ៨.០០០ãៀល 
អង់្លស ត$្ល ១០,០០ដុរ។
២១. Bhargavi Ramamurthy សុិក-បូរ័ក្ស, Per Ronnås និង សុក-ច (មី ២០០២) LMសកម្ពុ1ëំ១៩៩៩២០០០៖ រ*តOើបñដីធ្លី កEំងពលកម្ម និងរចិញ្ចឹមជីវិត ជនបទ (ឯករពិកVOខ ២១)
ត$្ល ៨.០០០ãៀល។
២២. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (កក្ក ២០០២) រលក់ដូរដីធ្លីកម្ពុ៖ រវិគទិន្នន័យpរv្ទរ

និងរលក់ដូរដីធ្លី (ឯករពិកVOខ ២២) 0្មរ ត$្ល ៨.០០០ãៀល។
២៣. Bruce McKenney និង fុំ-តុ (ក្ញ ២០០២) ធនaនធម្មតិ និងជីវពRម ជនបទក្នុងLMសកម្ពុ៖

រàយត$្លមូលន (ឯករពិកVOខ ២៣)  0្មរ ត$្ល ១០.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល
១០.០០ដុរ។
២៤. ច័ន្ទ-សុផល គឹម-ÅR? និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) ដីធ្លី ជីវពជនបទ និងសន្ដិសុខÅ្បៀងកម្ពុ៖

ទស្សនៈDនពីអÑ្កតRមមូលន (ឯករពិកVOខ ២៤) 0្មរ ត$្ល ៦.០០០ãៀល អង់្លស
ត$្ល ៧.០០ដុរ។
២៥. ច័ន្ទ-សុផល និង Sarthi Acharya (ធ្នូ ២០០២) បñLឈមចំÊះរចិញ្ចឹមជីវិត ជនបទ៖ រសិកVOើ

ភូមិចំនួន ៩ កម្ពុ (ឯករពិកV Oខ២៥) 0្មរ ៨.០០០ãៀល អង់្លស ១០.០០
ដុរ។
២៦. Sarthi Acharya គឹម-ÅR? ប-សុÃរិទ្ធ និង Eច-k៉ឌី (ក្ញ ២០០៣) រðរកសិន និងរðរ

មិន¢នកសិកម្ម៖ ទស្សនៈស្ដីពីរបÑ្កើតរðរកម្ពុ (ឯករពិកVOខ ២៦) 0្មរ ត$្ល
៧.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៥,០០ដុរ។
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២៧. យឹម- និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) រំញzីពីបឹងទ^្លប

LMសß៖ រវិគOើរ

?ំងស្ទះÎណិជ្ជកម្ម អភិDលកិច្ច និងបរិkសសប់រលូតស់ (ឯករពិកVOខ២៧) 
0្មរ ត$្ល ៧.០០០ãៀល អង់្លស ១០,០០ដុរ។
២៨. fុំ-តុ និង Bruce McKenney (ធ្នូ ២០០៣) រ_្វើÎណិជ្ជកម្មផលtើកម្ពុ៖ រLឈម រគំ?ម

កំXង និងឱសសប់Îណិជ្ជកម្មជរ័ទឹក (ឯករពិកVOខ២៨) 0្មរ ៧.០០០ãៀល 
អង់្លស ត$្ល ១០,០០ដុរ។
២៩. យឹម- និង Bruce McKenney (វិច្ឆិ ២០០៣) Îណិជ្ជកម្មzីក្នុងeុក៖ ករណីសិកVpE៉ឃីទីងzីពីបឹង

ទ^្លប

Éុងភ្នំ\ញ (ឯករពិកVOខ២៩) 0្មរ ៥.០០០ãៀល អង់្លស ៥,០០

ដុរ។
៣០. Caroline Hughes និង គឹម-ÅR? (មិថុ ២០០៤) រវិវត្ដន៍pដំWើររLធិប

យ្យ និងរjប់jង

ទំស់កម្ពុ៖ រសិកVôៀប_ៀបរÆះøëតបីOើកកម្ពុ (ឯករពិកVOខ ៣០) 
0្មរត$្ល ១០.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ១៣,៥០ដុរ។
៣១. Robert Oberndorf (កក្ក ២០០៤) សុខដុមនីយកម្មចóប់gក់ទងនឹងដំWើររវិមជ្ឈរកម្ពុ (ឯករ
ពិកVOខ ៣១) 0្មរ ត$្ល ៥.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល ៦,៥០ដុរ។
៣២. K. A. S. Murshid និង ទួត-សុខផល្លី (ឧស ២០០៥) Åដ្ឋកិច្ចឆ្លងត់fំqនរបស់ LMសកម្ពុ៖ រសិកV

ជំនដំបូង (ឯករពិកVOខ៣២) 0្មរ ៨.០០០ãៀល អង់្លស ៥,០០ដុរ។
៣៣. Hansen, Kasper K. និង តុប-^ត (ធ្នូ ២០០៦) Natural Forest Benefits and Economic Analysis of Natural

Forest Conversion in Cambodia (Working Paper No. 33) អង់្លស ត$្ល ៨.០០ដុរ។
៣៤. ប៉ក់-គឹមgឿន ហ៊ង-វុទ្ធី xង-^7 rន-សុវR គឹម-ÅR?, Jenney Knowles និង David Craig (មី
២០០៧) Accountability and Neo-patrimonialism in Cambodia: A Critical Literature Review (ឯករ
ពិកVOខ៣៤) អង់្លស ៦,00ដុរ។
៣៥. គឹម-ÅR? និង Joakim Öjendal (ឧស ២០០៧) Where Decentralisation Meets Democracy: Civil

Society, Local Government, and Accountability in Cambodia (ឯករពិកVOខ៣៥) 
អង់្លស ត$្ល ៤,00ដុរ។
៣៦. លឹម-សុវ'9? (វិច្ឆិ ២០០៧) ចំ'កeុករបស់យុវជន និងនគរូបនីយកម្ម កម្ពុ (ឯករពិកVOខ
៣៦) 0្មរ ៦.០០០ãៀល អង់្លស ៣,៥0ដុរ។
៣៧. ûម ផ និងអ្នកv្សង
 Mៀត (ឧស 2008), Framing Research on Water Resources Management

and Governance in Cambodia: A Literature Review អង់្លស ត$្ល ៥,០០ដុរ។
៣៨. ប៉ក់ គឹមgឿន និង David Craig, Accountability and Public Expenditure Management in Decentralised

Cambodia (Working Paper No. 38) អង់្លស ត$្ល ៥,០០ដុរ។
៣៩. ហ៊ង វុទ្ធី និង David Craig, Accountability and Planning in Decentralised Cambodia (Working Paper
No. 39) អង់ស
្ល ត$្ល ៥,០០ដុរ ។
៤០.

xង ^7 និង David Craig (មី ២០០៩), Accountability and Human Resource Management in

Decentralised Cambodia (Working Paper No. 40) អង់ស
្ល ត$្ល ៥,០០ដុរ ។
៤១.

ហុីង វុR និង Hossein Jalilian ( ២០០៩) ផលប៉ះÎល់pកិច្ចfមQៀងÎណិជ្ជកម្មÅរីrន-ចិន

ចំÊះបរិនRមប'្ខLMសក្នុងមអនុតំបន់គង្គ (ឯករពិកVOខ ៤១) 0្មរ ត$្ល
៨.០០០ãៀល អង់្លស ត$្ល៣,០០ដុរ។
៤២. ធន់ វិE អ៊ូ សុីវហួច xង ^7 និង លី តឹម (តុ 2009), Leadership in Local Politics of Cambodia:

A Study of Leaders in Three Communes of Three Provinces អង់្លស ៣,០០ដុរ។
៤៣. ហុីង វុR និង បណិត ធន់ វឌ្ឍ (ធ្នូ ២០០៩) Îណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្នុងមអនុតំបន់គង្គ៖ ករណីដំឡូង

tើ និង{ស៊ូកម្ពុ (ឯករពិកVOខ ៤៣) 0្មរ ត$្ល ៦.០០០ãៀល អង់្លស
៣,០០ដុរ។
៤៤.

ច័ន្ទ សុផល (ធ្នូ ២០០៩) ផលLCជន៍ និងចំ'យpMស
 ន្តរL4ស
 ន៍កEង
ំ ពលកម្មកង
ុ្ន មអនុតប
ំ ន់

គង្គ៖ ករណីសក
ិ V
 LMស
 កម្ព
ុ 0្មរ ត$្ល ៨,០០០ãៀល អង់ស
្ល ត$្ល ៣.០០ដុរ ។

ឯករពិកVOខ ៦២
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៤៥.

រÆះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Costs and Benefits of Cross-country Labour Migration in the GMS:

Synthesis of the Case Studies in Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam អង់្លស ត$្ល
១,៥០ដុរ។
៤៦.

រÆះពុម្ពរបស់ CDRI (ធ្នូ 2009), Agricultural Trade in the Greater Mekong Sub-region: Synthesis of

the Case Studies on Cassava and Rubber Production and Trade in GMS Countries អង់្លស
ត$្ល ១,៥០ដុរ។
៤៧.  ជូ (សី 2010), The Local Governance of Common Pool Resources: The Case of Irrigation

Water in Cambodia អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ។
៤៨.

រÆះពុមរ្ព បស់ CDRI (សី2010),Empirical Evidence of Irrigation Management in the Tonle Sap Basin:

Issues and Challenges អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ។
៤៩.

ûម ផ និង សុធ D៉?៉ឌី (ឧស ២០១១), រôើõស់ចំWះដឹងជលe្តprងស្ទឹង និងរចូលរួម

របស់សហគមន៍ ,ើម្បីOើកកម្ពស់រ_្វើÅចក្តីស

ចចិត្តLកបNយរចូលរួម ស្តីពីរងûកទឹកសប់

÷ចeព អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ 0្មរ ត$្ល ៨.០០០ãៀល។
៥០.

ប៉ក់ គឹមgឿន (ឧស ២០១១), វិមជ្ឈរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុ៖ រðរស

ចDន និងជំនប¡ប់ 

៥១.

Christopher Wokker, Paulo Santos, រស់ Dនសុខ និង Kate Griffiths (មិថុ ២០១១), Irrigation Water

អង់្លសត$្ល ២,៥០ដុរ 0្មរ ត$្ល ៨.០០០ãៀល។

Productivity in Cambodian Rice System អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ។
៥២. អ៊ូច ច័ន្ទR?៉នី ំង ច័ន្ទហង្ស និង

ន់ លីស (សី ២០១១), រàយត$្លផ
 លប៉ះÎល់pL
 Mស
 ចិន

Oើរត់បន្ថយពÉÉ
ី 
 មអនុតប
ំ ន់ទ^្ល
 គ
 ង្គ៖ ករណីសក
ិ V
 LMស
 កម្ព
ុ
អង់្លស ត$្ល
៣,៥០ដុរ 0្មរ ត$្ល ១០.០០០ãៀល។
៥៣. Chann Sopheak, Nathan Wales and Tim Frewer (August 2011), An Investigation of Land Cover and

Land Use Change in Stung Chrey Bak Catchment, Cambodia អង់្លស ត$្ល ៣.០០ដុរ។
៥៤.

់ ភិDលកិច្ច
'ំង ភិរុណ Äៀវ ?៉វី, Philip HIRSCH និង Isabelle WHITEHEAD (កក្ក ២០១១), Oើកកម្ពសអ
ធនaនទឹកកម្ព
ុ ៖ រវិគអ្នកÎក់ពន
័ ្ធ អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ 0្មរ ១២.០០០ãៀល។

៥៥.

កឹម សុធន ឈឹម ឈន់ ង វុទ្ធី និង សូ សុវ'9រិទ្ធ (កក្ក ២០១១), Policy Coherence in Agricultural and

Rural Development: Cambodia អង់្លស ត$្ល ៣,០០ដុរ។
៥៦.

តុង គឹមស៊ុន Xម សុចិត្ត និង Paulo Santos (កក្ក ២០១១), What Limits Agricultural Intensification

in Cambodia? The Role of Emigration, Agricultural Extension Services and Credit Constraints
អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ។
៥៧. តុង គឹមស៊ុន Xម សុចិត្ត និង Paulo Santos (កក្ក ២០១១), The Impact of Irrigation on Household

Assets អង់្លស ត$្ល ២,០០ដុរ។
៥៨.

ហុីង វុR លន់ ពិ, និង

ន់ លីស (តុ ២០១១) Mសន្ដរL4ស
 ន៍មន
ិ eបចóប់ពក
ី ម្ព
ុ ៖ លក្ខណៈសE,ល់

បñLឈ
 ម និងរãៀបចំចó
 ប់jប
 j
់ ង
 0្មរ ត$្ល ១០.០០០ ãៀល អង់្លស ត$្ល ២,៥០ដុរ។
៥៩.

ûម ផ, Philip Hirsch និង សុធ D៉?៉ឌី (ក្ញ ២០១១), Hydrological Analysis in Support of
Irrigation Management: A Case Study of Stung Chrey Bak Catchment, Cambodia អង់្លស
ត$្ល ២,៥០ដុរ។

៦០.

រÆះពុម្ពរបស់ CDRI (តុ ២០១១), Poverty Dynamics Study: Evidence from Nine Villages in
Cambodia អង់្លស ត$្ល ៣,០០ដុរ។

៦១.

រស់ បK្ណត, លី តឹម និង Anna Thompson (ក្ញ ២០១១), Catchment Governance and Cooperation
Dilemmas: A Case Study from Cambodia អង់្លស ត$្ល ៣,០០ដុរ។
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