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សា រគន្ល ឹះ 

១. ទិដ្ឋ ភា ពទូ  នធនធា នទឹករួមគា   លើពិភព  ក

ទន្ល អន្ត រជា តិផ្ត ល់ទឹក  មា ណ ៦០% នលំហូរទឹកសា បសរុប  លើពិភព  ក
 លើពិភព  កមា នអា ងទន្ល អន្ត រជា តិចំនួន  មា ណ ២៦០។ អា ងទន្ល ទា ំង  ះមា នវិសា លភា ព
 មា ណពា ក់កណា្ដ  លនផ្ទ ផនដី និងជា ទីជ  កស   ប់  ជា ជនចំនួន ៤០%  លើពិភព  ក។

 
កំណើនត  ូវកា រទឹកនឹងបង្ខ ំ  ជា ជា តិនា នា ឲ ធ្វ ើកា រអភិវឌ ន៍ធនធា នទឹកទា ំងនះរួមគា  
កំណើនចំនួន  ជា ជន និងកា រលូតលា ស់នសដ្ឋ កិច្ច នា ំឲ មា នត  ូវកា រទឹកកា ន់ត  ើនឡើង។  ជា 
បន្ត បនា  ប់  ទសនា នា  ូវតងា ក  រកធនធា នរួមទា ំងនះ ដើម ីបំពញត  ូវកា រទឹកស   ប់បរិ  គ
កសិកម្ម  កា រផលិតថា មពល និងឧស  ហកម្ម  ដលនា ំឲ កើតមា នហា និភ័យនទំនា ស់កា រ  ើ   ស់ហួស
ក  ិត និងកា ររចរឹល  ព័ន្ធ អកូឡូសុី ជា បន្ថ មទៀត។ 

មិនមនខណ សីមា ទតគឺអា ងទន្ល ដលជា កតា  កំណត់អំពីវិសា លភា ពសម  បបំផុតស   ប់កា រ  ប់
 ងទឹក។ 

យុទ្ធ សា ្ត   ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះដល ជា ដំណើរកា រជ  ុញឲ មា នកា រអភិវឌ  និងកា រ  ប់  ងទឹក
ដីធ្ល ី និងធនធា ននា នា ដលពា ក់ព័ន្ធ តា មបបផននកា រស  បស  ួល  ក  ិតអា ងទន្ល  ូវបា នពិភព

 កទទួលយកយ៉ា ងទូលំទូលា យថា យុទ្ធ សា  ្ត ដល មា នលក្ខ ណៈសម  ប  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព
និងសមធម៌បំផុត។ 

 ប់អា ងទន្ល ទា ំងអស់សុទ្ធ ត មា នខណ សីមា របស់ខ្ល ួន ហើយ  ប់គា  អា ចទទួលបា នផល   ជន៍
តា មរយៈកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ   
បណា្ដ   ទសនា នា  ទីក ុង និងសូម ីតក ុមអ្ន ក  ើ   ស់  ក្ន ុងភូមិមួយសុទ្ធ តមា នខណ សីមា របស់
ខ្ល ួន។ គនឹងឃើញមា នត  ូវកា រធនធា នទឹក  កប  យភា ព  កួត  ជងចា ប់ពីក  ិតអន្ត រជា តិ រហូត
ដល់ថា  ក់មូលដា  ន។ ជា កា រ  សើរបំផុតគគួរតវា យតម្ល និង  ះ   យត  ូវកា រទា ំងនះឲ មា នបា ន

 ប់  ុង   យ។

២. ហតុអ្វ ី  ូវចករម្ល ក?អត្ថ   ជន៍ (និងបន្ទ ុកចំណា យនកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន)

 ជា ជា តិនា នា នឹងធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រជា មួយគា   ពល  ជា ជា តិទា ំង  ះជឿថា កា រធ្វ ើបបនះនឹង
ផ្ត ល់   ជន៍ ដល់ពួកគ
ជ  ើសរវា ងកា រធ្វ ើសហ  តិបត្ត កិា រ និងកា រមិនធ្វ ើសហ  តិបត្ត កិា រគឺផ្អ កលើកា រយល់ឃើញថា  តើជ  ើស
មួយណា ផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍  ើនជា ង។ អត្ថ   ជន៍ទា ងំនះអា ចទា ក់ទងនឹងកតា  បរិសា  ន (អត្ថ   ជន៍
ស   ប់ទន្ល នះ) សដ្ឋ កិច្ច  (អត្ថ   ជន៍ដលទទួលបា នពីទន្ល   ន  បា យ (អត្ថ   ជន៍  យ
សា រទន្ល ) ឬអត្ថ   ជន៍កា ន់តធំទូលា យជា ងនះ (អត្ថ   ជន៍លើសពីទន្ល  ទៀត)។

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍ឲ គា   វិញ  មក
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងក បខ័ណ ទន្ល អន្ត រជា តិ អា ចរា ប់ចា ប់ពីកា រចករម្ល កព័ត៌មា នរហូតដល់កា រ  ប់
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 ង និងអភិវឌ ន៍អា ងរួមគា  ។ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រនា ំមកនូវអត្ថ   ជន៍ដលគា  ន  ទសតឯកឯង
ណា មួយអា ចស   ច បា នឡើយវា មា នសា រៈសំខា ន់  យសា រកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ អា ចអនុ   តឲ មា ន
កា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ក្ន ងុក បខ័ណ   ប់  ងុ   យដលជា  ល  ចុងក  យនកា រ  ប់  ងធនធា ន
ទឹកច  ុះ។

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអា ចបង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ព និងសមធម៌
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងជា ពិសសកា រចករម្ល កផល   ជន៍ និងបន្ទ ុកចំណា យអា ចជ  ុញឲ កា រ

 ប់  ងអា ងទន្ល កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ព និងសមធម៌ជា ងមុន  យបងចកទីតា ំងភូមិសា ្ត  នកា រ
អភិវឌ ន៍ទន្ល  (ជា កន្ល ងដលមា នសកម្ម ភា ពអនុវត្ត ) ឲ ដា ច់ចញពីកា របងចកផល   ជន៍សដ្ឋ កិច្ច 
លើផលចំណញ បន្ទ ុកចំណា យ (អ្ន កណា ទទួលផលពីសកម្ម ភា ពទា ំង  ះ អ្ន កណា បង់ថ្ល ស   ប់
សកម្ម ភា ពទា ំង  ះ)។

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ គឺជា កា រលំបា កមួយ   ប់លំដា ប់ថា  ក់ទា ំងអស់ ចា ប់ពីថា  ក់ភូមិ ដល់ថា  ក់ជា តិ
យន្ត កា ររងឹមា ដំលអា ចកស  ួលបា នស   ប់កា របងចកផល  យយតុ្ត ិធម៌ ក្ន ុងចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
នា នា    ប់លំដា ប់ថា  ក់មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ ដើម ីធ្វ ើឲ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  តមា នជា ប់ជា 
និរន្ត ន៍។ កា របងចក ផល   ជន៍  ថា  ក់មូលដា  នជា ពិសសជា មួយបណា្ដ  អ្ន កដលរងឥទ្ធ ពិល  យ
ផា  ល់ពីកា រស   ចលើកា រ  ប់  ងទឹកអា ចជា កា រលំបា កក៏ដូចគា  នឹងកា របងចកផល  ថា  ក់អន្ត រជា តិ
ផងដរ។

៣. អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ក្ន ុងដំណើរកា រចករម្ល កផល និងកា រ  ប់  ង

អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា   អា ចរួមចំណកក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា អា ចជា បុគ្គ ល  ក ុម ឬអង្គ កា រដលទា ក់ទង  យផា  ល់ ឬ  យ   លក្ន ុងកា រ  ប់

 ងធនធា នទឹកឆ្ល ងដន។ កា រកំណត់អត្ត ស   ណ និងកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា នឹងជួយបង្ក ើន
ដល់កា រឆ្ល ើយតប  នឹង  លបំណងនកា រ  ប់  ង ធា នា  យមា នកា រចករលកកា ន់តមា នសមធម៌
ជា ងមុនរវា ងបន្ទ ុកចំណា យ និងផល   ជន៍ និងប ្ជ ៀសទំនា ស់ដលបង្ក ឲ ខូច   ជន៍។

កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ពិត   កដ  ក្ន ុងពលសម  ប គឺជា គន្ល ឹះ
កា រចូលរួមពា ក់ព័ន្ធ  តា មទ  ង់ខុសៗគា  គឺជា កា រចា ំបា ច់ស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខុសគា  ។ កា រកំណត់អត្ត 
ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ប់ជំពូក និងកា របងា  ញឲ ឃើញពីទំនា ក់ទំនងនកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់សមត្ថ ភា ព
និងឥទ្ធ ិពលរបសពួ់កគ  ដំណា ក់កា លខសុៗគា  នដណំើរកា រ  ប់  ងអា ចជួយកណំត់អំពីពលវលា 
និងរបៀបដល  សើរបំផុតស   ប់កា រចូលរួមរបស់ពួកគ។

កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា   ូវចា ត់ទុកថា ជា កា រចូលរួមរយៈពលវង
កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន គឺជា ដំណើរកា ររយៈពលវងមួយ ដលមា ន  ល    តលើជំនា ន់មនុស
ខុសៗគា  ។ កា រពិចា រណា អំពីកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  វូធ្វ ើឡើងស   ប់រយៈកា ល  វូគា   យ

 ូវឲ មា ន អភិក មរស់រវីក និងទន់ភ្ល ន់ ដលអា ចឆ្ល ើយតបនឹងកា រ    ួលនរចនា សម្ព ័ន្ធ របស់អ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ នា នា  ត  ូវកា រចា ំបា ច់ និងកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  តា មពលវលា ជា បន្ត បនា  ប់។
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កា រចា ត់ចងហិរញ្ញ ប ទា ន  ូវតរួមបញ្ច ូលបន្ទ ុកចំណា យស   ប់កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្វ នា នា 
ចា ប់តា ំងពីដំណា ក់កា លដំបូងនកា របង្ក ើតគ   ង រហូតដល់កា រអនុវត្ត ន៍  ួតពិនិត  និងវា យតម្ល 
គ   ង គួរតមា នកា ររៀបចំហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។ ផនកា រហិរញ្ញ 
ប ទា ន  ូវតចា ត់ចងឡើង  តា មដំណា ក់កា ល និងមា នភា ពបត់បន  ប់   ន់ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹង
ត  ូវកា រ និងឱកា សដលផា  ស់ប្ត ូរ។

៤. ក បខ័ណ ច  ប់ ស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន

ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ គឺជា បង្អ កស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន
ក បខ័ណ សា  ប័ននិងក បខ័ណ និយ័តកម្ម ឆ្ល ងដន គឺជា បង្អ កន  ព័ន្ធ  ប់  ងតា មបបសហ  តិបត្ត ិ
កា រ។  ះបី  ព័ន្ធ ទា ំងនះមិនអា ចទប់សា្ក  ត់រា ល់ទំនា ស់នា នា ក៏  យ  ព័ន្ធ ទា ំងនះមា នសា រៈសំខា ន់
ក្ន ុងកា រគូសប   ក់អំពី “  លកា រណ៍  តិបត្ត ិ” ដូច្ន ះវា ជួយព  ឹងទំនុកចិត្ត ខា ងផ្ល ូវច  ប់ និងកា ត់បន្ថ យ
ករណីនទំនា ស់នា នា ដលអា ចនឹងកើតមា នឡើងក្ន ុងចំ  ម  ទសនា នា ដលមា នធនធា នទឹករួម។

 ូវកស  ួល  លកា រណ៍  ប់  ងរបស់អន្ត រជា តិស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន
 ូវ   កា  យច  ប់អន្ត រជា តិស្ត ីពីទឹកសា បឲ  ជា សទិ្ធ ិនិងកា តព្វ កិច្ច ជា ក់លា ក់ស   ប់បុគ្គ ល និងសា  ប័ន

នា នា   ក្ន ុង  ទស។  កា រនះអា ចស   ច  បា នតា មរយៈច  ប់ទឹកថា  ក់ជា តិ និងកំរិតមូលដា  ន និង
ដំណើរកា រ  ប់  ង។

 ទសមា នសិទ្ធ ិ  ើ   ស់ធនធា នទឹករបស់ខ្ល ួនបុ៉ន្ត មិនបង្ក កា រខូចខា តដល់  ទសដទឡើយ
“កា រ  ើ   ស់  យសមធម៌” គឺជា  លកា រណ៍  ពណីដ៏សំខា ន់បំផុតមួយ   ស   ប់កា របងចក
ធនធា នទឹក  លកា រណ៍នះផ្អ កលើស   ណស្ត ីពីសិទ្ធ ិស្ម ើគា  ដលត  ូវឲ មា នតុល ភា ពរវា ងផល

  ជន៍សមហតុផលទា ំងអស់ជា ជា ងកា រចករម្ល កទឹកឲ បា នស្ម ើគា  ។

យន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់គឺជា ធា តុសំខា ន់មួយ  ក្ន ុងច  ប់នា នា 
ដើម ធី្វ ើឲ ច  ប់ទឹកអន្ត រជា តិមា នសុពលភា ពក្ន ងុកា រអនុវតន៍  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  ទសនា នា  វូត
ឯកភា ព លើកា រ  ះ   យ  យសន្ត ិវិធីនូវទំនា ស់នា នា  និងបរិធា ន  តិបត្ត ិច  ប់ស   ប់ឆ្ល ើយតប  
នឹងករណីនកា រមិន  រពតា ម។

៥. សា  ប័នស   ប់អា ងទន្ល ឆ្ល ងដន

សា  ប័ននា នា ផ្ត ល់  “  លកា រណ៍  តិបត្ត ិ “ ទា ំងផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រ
សា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនអា ចបង្ក ើនឱកា ស និង  ះ   យប   នា នា ដលកើតឡើង  យសា រកា រ

 ើ   ស់ទឹកឆ្ល ងដន។  លកា រណ៍ទា ំង  ះអា ចមា នលក្ខ ណៈមិនផ្ល ូវកា រ និងគា  នជា លា យលក្ខ ណ៍
អក រក្ន ុងនា មជា ឯកសា របងា  ញពីកា រ  គយល់គា  ឬកា រចា ត់ចងកា រងា រឬជា ឯកសា រផ្ល ូវកា របំផុតដល
មា នចង  ក្ន ុងសា  ប័ន អា ងទន្ល អន្ត រជា តិ ឬសន្ធ ិស   ដលជា ប់ជា កា តព្វ កិច្ច តា មផ្ល ូវច  ប់។

គា  នសា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនណា មួយដលជា គំរូវិសសវិសា ល  ះឡើយ
សា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដននា នា  អា ចមា នមុខនា ទីខុសៗគា  ដលមា នរា ប់ចា ប់ពីកា រចករម្ល កទិន្ន ន័យ
និងព័ត៌មា នរហូតដល់កា រអនុវត្ត កិច្ច កា រជា ក់លា ក់ ដូចជា កា រសា ងសង់ទំនប់ និងកា រ  ប់  ងប   ទឹក
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ជា ទូ    ក្ន ុងអា ងទន្ល ន  ទសរបស់ផងខ្ល ួន។ មុខនា ទីនិង  ល  ភា គ  ើន គឺជា កតា  កំណត់អំពី
ទ  ង់នសា  ប័នទា ំងអស់គួរត  កា ន់យក។

សា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  ូវតមា នភា ពបត់បនបា នដើម ីអា ចបន  ំុ  នឹងកា រងា ររបស់ខ្ល ួន 
 កា រក   កិច្ច  ម  ៀងផ្ល ូវកា រ និងកស  ួលសា  ប័នផ្ល ូវកា រនា នា  គឺជា កា រលំបា ក ដូច្ន ះកិច្ច  ម  ៀង
និងសា  ប័នទា ំង  ះគួរ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងតា មទ  ង់ដលអា ចចា ត់ចងសា  នភា ពដលអា ច    ួល

 យមិនអា ចរពឹងទុកជា មុន ដូចជា លើផ្ន កព័ត៌មា ន ល័ក្ខ ខ័ណ  និងអា ទិភា ពនា នា  ដលនឹងកើតឡើងជា 
បន្ត បនា  ប់  យមិនអា ចរពឹងទុកជា មុន។ គអា ចជំនះរា ល់កា រលំបា កទា ំងនះបា ន តា មរយៈកា របង្ក ើត
សា  ប័នដលមា នភា ពបត់បនបា ន។

កា រធា នា ឲ មា នធនធា នហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនធា នមនុស  ប់   ន់ គឺជា កា រលំបា កជា ប់ជា និច្ច 
សា  ប័នខ្ល ះអា ចផ  រភា  ប់ហិរញ្ញ ប ទា នរបស់ខ្ល ួន  យផា  ល់  នឹងកា រអភិវឌ  និង  តិបត្ត ិកា រនធនធា ន
សដ្ឋ កិច្ច  ដូចជា ទំនប់ បុ៉ន្ត ស   ប់សា  ប័នដទទៀត កា រធ្វ ើបបនះគឺជា កា រលំបា ក។ កា ររក  ឲ មា ន
សមត្ថ ភា ពច  ុះខា ងធនធា នមនុស ក្ន ុងក  ិត  ប់   ន់ គឺជា ប   ស្ម ុគសា  ញមួយ  យសា រកា លៈ
ទសៈចំណះដឹង និងអា ទិភា ព    ួលឆា ប់រហ័សពក។

៦. កា រអនុវត្ត កិច្ច កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនតា មរូបភា ពសហ  តិបត្ត ិកា រ

កា រអនុវត្ត  មិនមន  ឹមតជា កា រអះអា ងអំពី  លកា រណ៍ និងបទប ញ្ញ ត្ត ិ  ះឡើយ
ជា ទូ  កា រអនុវត្ត កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ  ូវបា នឲ និយមន័យថា ជា សកម្ម ភា ពស្ថ ិតក  មបន្ទ ុករបស់

 ទសដើម ីបំពញកា តព្វ កិច្ច  និងស   ច  ល   និង  លបំណងនអនុស    ះ  លគឺបម្ល ង
កិច្ច  ម  ៀងនា នា ឲ  ជា ច  ប់ជា តិ  យបង្ក ើតសា  ប័នសម  ប និងព  ឹងកា រ  តិបត្ត ិ។

អភិបា លកិច្ច គឺជា ភា ពចា ំបា ច់ទូលំទូលា យនកា រអនុវត្ត 
ដើម ីឲ កា រអនុវត្ត មា ន  សិទ្ធ ភា ពទា មទា រឲ មា នកា រតា ំងចិត្ត ពិត   កដពីសំណា ក់រដា  ភិបា ល និងអ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។ មា នភា ពលំបា កក្ន ងុកា ររក  តុល ភា ពរវា ងកា រ  កា ន់យកសា  រតី និងកា តព្វ កិច្ច ជា ក់លា ក់
ដលមា នចងក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងទន្ទ ឹមគា  នឹងកា របង្ក ើតជា គំរូ  តិបត្ត ិកា រ និងបន  ំ  តា មកា លៈទសៈ
ដលផា  ស់ប្ត ូរ។

ចំណះដឹង និងកា រចូលរួមគួរតជា មូលដា  នស   ប់ដំណើរកា រអនុវត្ត 
ចំណះដឹង និងកា រអនុវត្ត បង្ក ើតឲ មា នទំនុកចិត្ត   ភា ពជា មា  ស់ និងកា រ  គយល់គា   វិញ  មកក្ន ុង
ចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា   យមិន  ូវមើលរលងគុណតម្ល នះទ។  កា រទា ំងនះជួយគូសប   ក់
អំពី  ល  ព  ឹង  សិទ្ធ ភា ព  កា ត់បន្ថ យនូវកា រកើតមា នទំនា ស់ និង   ង់ឲ មា នកា រ  ប់  ងទឹក
ឆ្ល ងដន  កប  យនិរន្ត រភា ពតា មគំរូនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។

កា រ  ប់  ងតា មបបបន  ំុអា ចអនុ   តឲ មា នភា ពបត់បនបា ន  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន
ដំណើរកា រ  ប់  ងតា មបបបន  ំុ ដលរួមមា នកា របន្ត នូវកា រ    ័យទា ក់ទងគា   កា រពិនិត  និងកា រ
វា យតម្ល ឡើងវិញ គឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់អនុវត្ត កិច្ច កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  ចំ  ះមុខ 
កំណើននត  ូវកា រ  ភា ពតា នតឹង និងភា ពមិន   កដ  ជា នអា កា សធា តុ។
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អា រម្ភ កថា 

 ទន្ល ឆ្ល ងដន  វូបា ន  ើ   ស់កា ន់ត  ើនឡើង ដើម បំីពញត  វូកា រចា បំា ច់របស់  ជា ជនដល

មា នចំនួនកា ន់ត  ើនឡើង និងកា រលូតលា ស់នសដ្ឋ កិច្ច ។ កំណើនសមា  ធបបនះមកលើធនធា ន

ទឹកដលមា នបច្ច បុ ន្ន បា នបង្ក ើនភា ព  កួត  ជងនត  វូកា ររវា ង  ទសនា នា  រវា ងជនបទ និងទីក ងុ 

រវា ងក មុអ្ន ក  ើ   ស់ខុសៗគា   និងរវា ង  ព័ន្ធ អកូឡូសីុខ្ល នួឯងផា  ល់។ ប   ដលកំពុង  ឈម គឺកា រ

ធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពរវា ងត  ូវកា រ  កប  យភា ព  កួត  ជងតា មវិធីមួយដលមា នសមធម៌ និងមា ន

និរន្ត រភា ពស   ប់មនុស ជំនា ន់នះ និងជំនា ន់ក  យៗ ។

 បច្ច ុប ន្ន នះ កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  អា ្រ ហ្វ ិកកា ន់តមា នភា ពលំបា កជា ងមុន។  វត្ត ិពីអតីត

កា ល  ក្ន ុងទ្វ ីបនះបា នបន ល់ទុកនូវទន្ល អន្ត រជា តិជា  ើនដលឆ្ល ងកា ត់ចំនួន៣  ទស ឬ  ើនជា ង

នះ ធៀបនឹងទ្វ ីបនា នា  លើពិភព  ក(មា នទន្ល  និងអា ងបឹងឆ្ល ងដន  ើនជា ង៦០  ទ្វ ីបអា ្រ ហ្វ ិក

នះ ដលមា នវិសា លភា ព  បដណ្ដ ប់  ជា ជន  មា ណពីរភា គបីន  ជា ជនសរុប  លើទ្វ បីនះ)។ ទ្វ បី

អា ្រ ហ្វ ិកបា នឆ្ល ើយតបតា មរយៈកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើម  ប់  ងទន្ល ឆ្ល ងដនតា មបបច្ន  ឌិតដូចជា  អា ងទន្ល 

នីហ រ ទន្ល នីល និងទន្ល សនហា្គ  ល់ជា ដើម។  បុ៉ន្ត កា រលំបា កទា ងំនះមិនមនជា លក្ខ ណៈ  យឡក

 ដលកើតមា នត  ទ្វ ីបអា ្រ ហ្វ ិក  ះឡើយ។

 កា រជ  ុញឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  យសន្ត ិវិធី និងកា របង្ក ើតឲមា នភា ពបំពញគា  រវា ងអ្ន ក

 ើ   ស់ខុសៗគា    ប់លំដា ប់ថា  ក់ និងរវា ង  ទសនា នា  គឺជា កា រលំបា កជា សកលមួយ។ សា រៈ

សំខា ន់នកា រព  ឹងទំនា ក់ទំនងរវា ង  ទស  តា មដងទន្ល  និងត  ូវកា រចា ំបា ច់ឲ មា នកិច្ច សហកា រ

 ប់  ងធនធា នទឹករួមកំពុងតមា នកា រកើនឡើងហើយកិច្ច កា រទា ំងអស់នះកំពុងកើតឡើង  ចំ  ះ

មុខនភា ពមិន   កដ  ជា យ៉ា ង  ើននអា កា សធា តុ។

 សៀវ  នះបងា  ញជូននូវវិធីសា  ្ត ជា ក់ស្ត ងស   ប់បង្ក ើត  លគំនិត និងកា រអនុវត្ត កិច្ច កា រ  ប់

 ងធនធា ន ទឹករួមតា មរូបភា ពសហ  តិបត្ត ិកា រ និងតា មបបផននកា រចូលរួម។ សៀវ  នះគូស

ប   ក់អំពីសា រៈសំខា ន់នព័ត៌មា នកា រ    ័យទា ក់ទង  សា  ប័ន និងក  ិតនកា របន  ំុ។ សៀវ  នះ

ចង្អ ុលប   ក់អំពីផល   ជន៍ជា  ើន ដលបា នរួមគា  ពីកា រ  ប់  ងទឹក និងកា រអភិវឌ  ដល  ូវត

ចករម្ល ក  យសមធម៌ ។

 មរៀននា នា ដលបងា  ញជូន  ទីនះផ្ត ល់ជា ទស នវិស័យដ៏មា នតម្ល ស   ប់  ទស   សង្គ មសុី

វិល និងយើងទា ំងអស់គា  ដលចករម្ល ក និងទទួលសា្គ  ល់ពីតម្ល នផល   ជន៍នា នា ដលពា ក់ព័ន្ធ 

ជា  ើន។

 កជំទា វ Hon. Maria Mutagamba
រដ្ឋ ម ្ត  ីក សួងទឹក និងបរិសា  ន និង

 ជា  ធា នទីស្ត ីកា រគណៈ រដ្ឋ ម ្ត  ី
ស   ប់ទន្ល នីល  ទសយូហា្គ  ន់ដា 
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អ្ន កពិនិត កស  ួល និងអ្ន កនិពន្ធ 

ពិនិត  និងកស  ួល  យ Claudia Sadoff, Thomas Greiber, Mark Smith និង Ger Bergkamp

ជំពូក ១  បណ ិត Claudia Sadoff, IUCN និង វិទ  សា  នអន្ត រជា តិ  ប់  ងទឹក (IWMI)

ជំពូក ២  បណ ិត Claudia Sadoff; David Grey  ធនា គា រពិភព  ក

ជំពូក ៣  បណ ិត AlanNicol វិទ  សា  នអភិវឌ ន៍ក   ទស(ODI) 

    សា កលវិទ  ល័យមនឆស្ទ ័រ Sobona Mtisi

ជំពូក ៤   ក Thomas Greiber បណ ិត Alejandro Iza, IUCN

ជំពូក ៥  បណ ិត Mark Giordano, វិទ  សា  នអន្ត រជា តិ  ប់  ងទឹក (IWMI) 

    បណ ិត Aaron Wolf សា កលវិទ  ល័យ  ទសអូរហ្គ ន បណ ិត Meredith Giordano 

    វិទ  សា  នអន្ត រជា តិ  ប់  ងទឹក (IWMI)

ជំពូក ៦   ក បិុច សុខម ក ុមហ៊ុនភា ពជា ដគូទី  ឹក  ហា តហ្វ ៀល Sokhem Pech
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សចក្ត ីថ្ល ងអំណរគុណ

 ឯកសា រណនា ំនះ គឺជា លទ្ធ ផលពីកិច្ច  ឹង   ងរួមគា  មួយនកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមស្ត ីពីទឹក និងធម្ម ជា តិ

របស់អង្គ កា រ IUCN  (WANI) និងមជ មណ លច  ប់បរិសា  ននអង្គ កា រ IUCN ដើម ីព  ឹងអភិបា លកិច្ច ទឹក

ឆ្ល ងដន។ ឯកសា រនះ  ូវបា នរៀបរៀងឡើង  ក្ន ុងក បខ័ណ នសកម្ម ភា ពរបស់អង្គ កា រ IUCN លើ

កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព  ក្ន ុងអា ជា  ធរ  ប់  ងបឹងតា ន់ហា្ក  នយីកា ដល  ូវបា នអនុវត្ត  យកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើម

WANI នអង្គ កា រ IUCN និងកា រិយា ល័យ  ចា ំតំបន់ អា ្រ ហ្វ ិកខា ងកើតនអង្គ កា រ  IUCN។

 បុគ្គ លជា  ើនបា នផ្ត ល់កា រណនា ជំា បន្ត បនា  ប់ និងបា ន  ៀមខ្ល នួជា   ចដើម ជួីយដល់អ្ន កនិពន្ធ 

និងអ្ន កពិនិត កស  ួល  យចករម្ល កបទពិ  ធន៍របស់ពួកគ និងកា រឆ្ល ើយតប  នឹងសំណួរ

ជា ក់លា ក់ទា ំងតូចទា ំងធំ។  បល់ទា ំងនះបា នដើរតួយា៉ ងសំខា ន់  ក្ន ុងកា រកសា ងផនកា រ និងកា រ

បញ្ច ប់សៀវ  នះ។  យើងខ្ញ ុំសូម  តសរសើរ និងថ្ល ងអំណរគុណដល់ពួកគដលបា នចំណា យពល

វលា  និងផ្ត ល់កា រគា ំ  ។

 យើងខ្ញ ុសូំមថ្ល ងអំណរគុណជា ពិសសដល់អ្ន កជំនា ញកា រ ដលបា នផ្ត ល់ព័ត៌មា ន គំនិត  បល់ និង

វិភា គទា ននា នា  តា មរយៈកា ររៀបរៀងករណីសិក  ស្ត ីពីអភិបា លកិច្ច ទឹកឆ្ល ងដន មា នដូចជា ៖  ក

Chrisina Leb, Ele Jan Saaf,  Sokhem Pech និង Madiodio Niasse។

 យើងខ្ញ ុក៏ំសូមថ្ល ងអំណរគុណផងដរដល់បណ តិ Tesfaye Tafesse (នសា កលវិទ  ល័យអា ឌីសអា -

បា បា ន  ទសអត ូពី) Daryl Fields (ធនា គា រពិភព  ក) NicolasBoeglinNaumovic (សា កលវិទ  -

ល័យ កូសា  រីកា ) និង Mekuria Tafesse (នា យក  តិបត្ត ិនកា រិយា ល័យបច្ច កទស  ចា ំតំបន់ភា គខា ង

កើតទន្ល នីលនសា កលវិទ  ល័យអា ឌីអា បា បា  ន  ទសអត ូពី) ដលបា នចំណា យពលវលា ដើម ី

ពិនិត មើលនិងផ្ត ល់  បល់លើសចក្ត ី   ងជំពូកនា នា ។

 យើងសូម  តសរសើរផងដរចំ  ះបណ ិត Kelly West នអង្គ កា រ IUCN ដលបា នលើកស្ន ើជា 

ដំបូងឲ មា នឯកសា រណនា ំមួយស្ត ីពីកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  ក្ន ុងបណា្ដ  ឯកសា រណនា ំរបស់ WANI 

និងដលបា នផ្ត ល់គំនិត និងកា រណនា ំដ៏មា នតម្ល  ក្ន ុងពលរៀបរៀងឯកសា រនះ។ យើងក៏សូមថ្ល ង

អំណរគុណចំ  ះ Mary Paden និង Tiina Rajamets ផងដរ ដលបា នគា ំ  ដល់កា រពិនិត កស  ួល និង 

Megan Cartin និង Sandra Faulkner នអង្គ កា រ IUCN ដលបា នផ្ត ល់កា រគា ំ  ដ៏មា នតម្ល របស់ខ្ល ួន។

 សូមថ្ល ងអំណរគុណផងដរ ចំ  ះកា រផ្ត ល់វិភា គទា នហិរញ្ញ វត្ថ ុពីរដា  ភិបា លហូឡង់ តា មរយៈកិច្ច 

ផ្ត ួចផ្ត ើមស្ត ីពីទឹក និងធម្ម ជា តិ។

 សូមថ្ល ងអំណរគុណផងដរចំ  ះ ឯកឧត្ត ម វា ៉ត់ បុត្ត កុសល  ក ម៉ង មុនីរក  និង  ក យ៉ង 

ភិរម  ដលបា នជួយពិនិត មើល និងកស  ួលទា ំងខ្ល ឹមសា របច្ច កទស និងអក្ខ រា វិរុទ្ធ ។

 

  សូមថ្ល ងអំណរគុណជា ពិសសចំ  ះ  ក ស គឹមឡឹង  ក លូ វន្ន ី  ក ស៊ន ភក្ត ី ក    

សយ ចិនា    ក ស៊ុ ទូច និង  ក គង់ គីម   ង នអង្គ កា រ IUCN  ចា ំកម្ព ុជា  ដលបា នជួយពិនិត  

និងកស  លួបន្ថ មចុងក  យលើខ្ល មឹសា រ និងអក្ខ រា វិរុទ្ធ  ដើម ឲី សៀវ  កា រចករម្ល កជា ភា សា ខ្ម រនះ

 ូវបា ន  ះពុម្ព ផ  យ  យ  គជ័យ។
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ជំពូក ១

ទិដ្ឋ ភា ពទូ  នធនធា នទឹករួម  លើពិភព  ក
១.១ ធនធា នទឹកឆ្ល ងដន

   ជា ជា តិនា នា មា នអា ងទន្ល អន្ត រជា តិរួមគា  ចំនួន  ើនជា ង ២៦០ ដល  បដណ្ដ ប់ជិតពា ក់កណា្ដ  ល
នផ្ទ ផនដី (សូមមើលរូប១.១) និងដលផ្ត ល់  មា ណ៦០% នទឹកសា ប  លើផនដីទា ំងមូល និង
ជា ជ  កនពលរដ្ឋ   មា ណ៤០% ន  ជា ពលរដ្ឋ សរុបលើពិភព  ក។  ពលដលត  ូវកា រទឹក
កើនឡើង  ក្ន ុង  ទសទា ំងអស់ ធនធា នរួមទា ំងនះ  ូវគទា ញយកមក  ើ   ស់កា ន់ត  ើនឡើង 
ដើម ីបំពញត  ូវកា រដលមា នលក្ខ ណៈ  កួត  ជងរបស់  ជា ពលរដ្ឋ រា ប់ពា ន់លា ននា ក់ស   ប់ទឹក
បរិ  គ អា ហា រ ថា មពល និងផលិតកម្ម ឧស  ហកម្ម  ដល  កា រនះធ្វ ើឲ ទឹកកា ន់តតិចជា ងមុន 
និងធ្វ ើឲ ប៉ះពា ល់ដល់គុណភា ពទឹកក្ន ុងកា រ   ង់  ព័ន្ធ អកូឡូសុី និងស   ប់បំពញត  ូវកា ររបស់

 ជា ជន  អនា គត។ សូម ីត  ក្ន ុងករណីដលធា  ប់មា នកា រចករម្ល កទឹកបា នសម  ប និង
 ប់  ងអា ងទន្ល រួមគា  ហើយក៏  យ ភា ពមិន   កដ  ជា នកា រ    ួលអា កា សធា តុទំនងជា បង្ក កា រ

គំរា មកំហងថ្ម ីៗ  លើ  ទសតា មដងទន្ល  ល គឺ  ទសដលមា នអា ងទន្ល រួមគា  ក្ន ុងកា រព  ឹង 
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។

“ ធនធា នទឹករួមគា   នឹង  ូវគទា ញយកមក  ើ   ស់កា ន់ត  ើនឡើងស   ប់បំពញត  ូវកា រ
                កប  យភា ព  កួត  ជងរបស់  ជា ពលរដ្ឋ រា ប់ពា ន់លា ននា ក់។“

  ទន្ល អន្ត រជា តិមិនមនស្ថ ិតក្ន ុងសា  នភា ពខុសប្ល កពីគឡើយក្ន ុងកា របង្ក នូវភា ព  ឈមស   ប់
កា រចករម្ល កធនធា នទឹក។ ធនធា នទឹកឆ្ល ងដន និងភា ពតា នតឹងក្ន ុងចំ  មអ្ន ក  ើ   ស់ដលមា ន
ភា ព  កួត  ជងរវា ងគា  កើតមា ន   ប់លំដា ប់ថា  ក់ទា ំងអស់។ អា ជា  ធរ  ថា  ក់ក  មជា ត  ិ ដូចជា 

 ទស តំបន់ ខត្ត  និងក ងុ     វូចករម្ល ក និង  ប់  ងដនទឹកដលហូរកា ត់រវា ងអា ជា  ធរថា  ក់ក  មជា តិ
ទា ំងនះតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រជា មួយគា  ។ សូម ីត  ថា  ក់ក  មបង្អ ស់ក៏  យ  លគឺ  ក្ន ុង
ទីក ុង ឬភូមិមួយដលពុំមា នខណ សីមា ជា ក់លា ក់ខា ងន  បា យនិងខណ សីមា រូបវន្ត ក៏  យ ជា ទូ  
អ្ន ក  ើ   ស់ខុសៗគា  បា ន  ឈមនឹងកា រលំបា កក្ន ុងកា រចករម្ល កទឹកតា មរូបភា ពដលអ្ន កទា ំងអស់គា  
ចា ត់ទុកថា  ឹម  ូវ និងសមហតុផល។ ចា ប់ពីថា  ក់អន្ត រជា តិដល់ថា  ក់មូលដា  ន ភា ពតា នតឹង និងឱកា ស

 ហលគា  នះ នឹងកើនឡើង   ប់កន្ល ង ដលអ្ន ក  ើ   ស់ចករម្ល កធនធា នទឹក។ គុណភា ព និង
បរិមា ណទឹកទា ងំ  ះមា នឥទ្ធ ពិលមកលើអ្ន ក  ើ   ស់ និងរងឥទ្ធ ពិលពីអ្ន ក  ើ   ស់ទឹកទា ងំអស់  ះ
វិញផងដរ។

 អប់ ១.១  វា ក ស័ព្ទ គន្ល ឹះដលទា ក់ទងនឹងធនធា នទឹកឆ្ល ងដន

វា ក ស័ព្ទ អា ចមា នភា ពច  ូងច   ស់។ ពា ក ថា  “ទន្ល អន្ត រជា តិ    ៉  អា ចសំ  លើដនទឹក  ក្ន ុងបណា្ដ  ញ
ទន្ល  (ពា ក ថា ផ្ល ូវទឹក  ើនត  ូវបា ន  ើ   ស់ស   ប់  លបំណងនះ) ឬសំ  លើ  ព័ន្ធ  ះ
ទឹកទា ំងមូល និង ឬ  ព័ន្ធ ខ ទឹកក  មដី ដលពា ក់ព័ន្ធ ផងដរ។   ជា ទូ  ពា ក ថា   “អា ងទន្ល អន្ត រជា តិ”
សំ  លើទឹកហូរ  លើផ្ទ ដីទឹកក  មដីទឹកភ្ល ៀង និងសំណើមដី  ក្ន ុងទីជ   លមួយ។  ក្ន ុងច  ប់
នា វា ចរសមុ  ពា ក ថា  “ដនទឹកអន្ត រជា តិ” គឺជា ពា ក  ើ   ស់ក្ន ុងន័យច  ប់ស   ប់ដនទឹកសមុ  
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រូបទី ១.១ អា ងទន្ល អន្ត រជា តិ

 “ ភា ពតា នតឹងក្ន ុងចំ  មអ្ន ក  កួត  ជង  ើ   ស់ទឹកកើតមា ន   ប់លំដា ប់ថា  ក់។“

១.២ កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

  មា នកា រទទួលសា្គ  ល់ទូលំទូលា យថា  បទពិ  ធន៍គំរួល្អ នា នា  ក្ន ងុកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  វូ
បា នអនុវត្ត  ក្ន ុងក  ិតផ ងៗគា  ទូទា ំងអា ងទន្ល ។ កា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ទា ំងមូលគឺជា វិធី  សើរបំផុត
ដើម រីក  ភា ពសម រូបបន  ព័ន្ធ អកូឡូសីុ។ កា រ  ប់  ងបបនះក៏ជា វិធី  សើរមួយ  យបា នបង្ក ើន
ផលិតភា ព និងផល   ជន៍សរុប   ះកា រធ្វ ើបបនះអា ចអនុ   តឲ អ្ន កកសា ងផនកា រស្វ ងរក
ទីតា ំងសម  បបំផុតស   ប់សកម្ម ភា ពខុសៗគា   (ដូចជា កា រនសា ទ កា រផលិតស ៀង កា រផលិតផល
រុក្ខ ជា តិសរស កា រផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី កា រកំសា ន្ត  និងនា វា ចរ) និង  ប់  ងអន្ត រអំពើរវា ងសកម្ម 
ភា ពនា នា  និងកា រធ្វ ើសម ទា នរវា ងគា  ។

 “បទពិ  ធន៍គំរូល្អ ៗ  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  ូវបា នអនុវត្ត ក្ន ុងក  ិតផ ងៗគា  
          ទូទាំ ងអា ងទន្ល ។“ 

ដលស្ថ ិត  ក  ដនសមត្ថ កិច្ច របស់ជា តិណា មួយចំណក  ក្ន ុងករណី  ើ   ស់ស   ប់អធិប  យ
អំពីទីជ   លរួមពា ក នះអា ចមា នអត្ថ ន័យដូចគា  នឹងពា ក ថា  “ទន្ល អន្ត រជា តិ” ដរ។  ទីនះយើង

 ើ   ស់ពា ក ថា ធនធា នទឹកឆ្ល ងដន និងធនធា នទឹករួមក្ន ុងន័យតមួយស   ប់សំ  លើទឹកសា ប 
(ទឹកលើផ្ទ ដីនិងក  មដី) ដលហូរកា ត់ខណ សីមា  ថា  ក់ក  មជា តិ។
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 ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ កា រ  ប់  ងអា ងទន្ល រួមណា មួយទា មទា រឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រឆ្ល ង
ដន។ គតងតមា នកា រលំបា កក្ន ុងកា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ឲ បា ន  ប់  ុង   យ  យសា រអា ងទា ំង
អស់ជា សម ត្ត ិរួមនអ្ន ក  ើ   ស់ជា  ើន ទន្ទ ឹមនឹងគា   ះដរ កា រ  ប់  ងបបនះ  ូវបំពញឲ បា ន
នូវផល   ជន៍  យឡករបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។   ភា ពតា នតឹងទា ំងនះនឹងបងា  ញឲ ឃើញកា ន់
តច  ស់   ប់ក  ិត ចា ប់ពីថា  ក់ជា តិ រហូតដល់ថា  ក់ភូមិ។
  ភា ពតា នតឹងរវា ងបំណង   ថា  ឲ មា នសមធម៌ និងភា ពជា ក់ស្ត ងនអំណា ចមិនស្ម ើគា  ក៏កើតមា ន
ផងដរ  ក្ន ុង  ព័ន្ធ បងចកណា មួយ។ កតា  ជលសា ្ត    ន  បា យ  និងសដ្ឋ កិច្ច នទន្ល មួយនឹង
មា នឥទ្ធ ិពលមកលើបរិបទនកា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ។
  សំណំុលក្ខ ណៈរូបវន្ត នទន្ល មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។  ទន្ល នា នា ដលមា នភា ពសម រូបប ឬទទួល
រងកា រទា ញយកផលមក  ើ   ស់  ើនហួសក  តិមា នស្ថ រភា ព ឬមា នកា រ    លួឆា ប់រហ័សមា នសុខ
ភា ពល្អ ឬខូចខា តលក្ខ ណៈ  ង់   យដើមអា ចធ្វ ើនា វា ចរបា ន ឬក៏មិនបា ន សុទ្ធ សឹងតបង្ក ជា ឱកា ស និង
ភា ពតា នតឹងខុសៗគា  ។  ទំនា ក់ទំនងភូមិសា ្ត  រូបវន្ត ន   ំងទន្ល មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។ ភា ព   

 ួលរវា ងអ្ន ករស់  តំបន់ក រមា ត់ទឹកនដងទន្ល (  លគឺអ្ន ករស់  លើ   ំងទន្ល មា្ខ  ងមា  ក់នទន្ល រួម
គា  មួយ) ទំនងជា មា នភា ពខុសគា  ជា  ើនបើធៀប  នឹងអ្ន កដលរស់  បន្ត គា   (  លគឺអ្ន កដលរស់

 ជា ប់ផា  ល់នខ ទឹកខា ងលើ និងខា ងក  មនដងទន្ល មួយ) ក្ន ុងវិធីណា មួយដលពួកគមើលឃើញ
ផល   ជន៍របស់ខ្ល ួន និងជ  ើសរបស់ខ្ល ួនធៀបនឹងកា រ  ប់  ងទឹកតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រ។     
  បន្ថ មលើសំណំុលក្ខ ណៈរូបវន្ត   អត្ថ   ជន៍ខា ងន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច នអ្ន ករស់  តា ម
ដងទន្ល ក៏ពា ក់ព័ន្ធ ផងដរ  នឹងក  ិតផ ងៗគា  នកា រចករម្ល កទឹក។  សិនបើទន្ល មួយ  ូវបា នចក
រម្ល កក្ន ុងចំ  ម  ទសជា  ើន  តា មដងទន្ល  ះ ឬ  យ  ឹមត  ទសចំនួនពីរ   សិនបើមា ន
ចំណងទា ក់ទងជា  វត្ត ិសា ្ត   ឬភា ពតា នតឹងក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ំង  ះ  សិនបើ  ទសមួយ  
តា មដងទន្ល  ះមា នចំណះដឹងអំពី  ព័ន្ធ ទន្ល  ើនជា ង ធៀបនឹង  ទសមួយទៀត កតា  ទា ំងនះនឹង
មា នឥទ្ធ ពិល  លើវិធីដលពួកគចរចា គា  ស្ត ពីីកា រចករម្ល កទឹក។ ជា ពិសស  សិនបើមា នអនុត្ត រភា ព
ខា ងន  បា យ   ធា  និង ឬសដ្ឋ កិច្ច លើដងទន្ល នះ  ភា ពមិនស្ម ើគា  ខា ងអំណា ចនឹងមា នឥទ្ធ ពិលមក
លើបរិបទនកា រចរចា បង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀងទា ំងអស់។ 

“ កតា  ជលសា ្ត    ន  បា យ និងសដ្ឋ កិច្ច នទន្ល មួយ គឺជា បរិបទនកា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ។“ 

១.៣ កា រចករម្ល កទឹកឆ្ល ងដន

  តា មធម្ម តា  ពលចរចា អំពីទន្ល រួមគធា  ប់   តតលើកា របងចកទឹក។ បនា  ប់ពីបា នបងចក
ទឹកហើយ  ទសនីមួយៗ (ឬក មុអ្ន ក  ើ   ស់នីមួយៗ)  ងឹ   ងបង្ក ើនកា រ  ប់  ង  ក្ន ងុខណ សីមា 
របស់ខ្ល ួនជា ជា ងឆ្ល ងកា ត់ខណ សីមា នអា ងរួមគា  ។  ពលថ្ម ីៗនះកា រចរចា អំពីទន្ល ខ្ល ះៗបា ន   ត  
លើកា រ ចករម្ល កផលផល   ជន៍  ដល កើតចញពីកា រ  ើ   ស(់និងមិន  ើ   ស)់ ទឹក  ជា ជា ងផល

  ជន៍ដលទទួលបា នពីកា រ  ើ   ស់តទឹក។៤  ក្ន ងុបរិបទនះមា នកា រពិចា រណា អំពីទ  ង់ផ ង
នកា រទា ញយកទឹកមក  ើ   ស់ និងកា រមិនទា ញយកទឹកមក  ើ   ស់  ហើយក៏មា នកា រ  ម  ៀង
គា  ផងដរលើរបៀបបងចកធនធា នរួម និងកា របងចកផលពីកា រអភិវឌ ន៍ និងបន្ទ ុកចំណា យលើកា រ
អភិវឌ ន៍  ះ។
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  កា រចករម្ល កផលអា ចបង្ក ើតឲ មា នទស នវិស័យនកា រកសា ងផនកា រ  ទូទា ំងអា ងដលមិន
 មឹតអនុ   តឲ មា នកា រ  ប់  ងធនធា នបា ន  សើរជា ងមុនបុ៉   ះទ ថមទា ងំផ្ត ល់នូវវិសា លភា ព

ធំជា ងមុនស   ប់កា រកំណត់អត្ត ស   ណនកា រចា ត់ចង  ប់  ងតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រផងដរ
ដលភា គីទា ំងអស់អា ចទទួលយកបា ន។ កា រ   តលើកា ររម្ល កផលជា ជា ងលើបរិមា ណទឹកអា ចធ្វ ើឲ
កា រចរចា ងា កចញពីភា ព  កួត  ជងដលមា នអ្ន កឈ្ន ះ និងអ្ន កចា ញ់  ក្ន ុងកា រទា មទា រធនធា នណា 
មួយដលមា នក្ន ុងក  ិតកំណត់។ ជា ជំនួសកា រចរចា បបនះអា ច   តលើភា ពបត់បន និងទិដ្ឋ ភា ពវិជ្ជ 
មា នសរុបដលមា ន  លគឺកញ្ច ប់នអត្ថ   ជន៍ដលអា ចកើតចញពីទ  ង់នកា រ  ើ   ស់ទឹក 
និងភា ពជា ដគូខុសពីមុន។ កា ររម្ល កផលក៏ផ្ត ល់ផងដរនូវមធ  បា យស   ប់កំណត់រចនា សម្ព ័ន្ធ នកា រ
ចំណា យឬបងចកបន្ទ ុកចំណា យ និងអត្ថ   ជន៍ដើម ឈីា ន  ស   ចឲ បា ននូវកា របងចកសម

 បនិងយុត្ត ិធម៌។ លើសពីនះកា ររម្ល កផលអា ចបង្ក ើនតមា  ភា ព  ក្ន ុងកា រចរចា  យផ្ត ល់ឲ នូវភា ព
ច  ស់លា ស់ក្ន ងុកា រធ្វ ើសម ទា ន និងកា ត់បន្ថ យវិសមភា ពនលទ្ធ ភា ពទទួលបា នព័ត៌មា នដលជា ញឹកញា ប់
គឺជា គន្ល ឹះ  ក្ន ុងកា រចរចា នា នា ។
  បើ  ះជា សៀវ  នះមិន   តឲ បា នច  ស់លា ស់លើទំនា ក់ទំនងអំណា ច រវា ង  ទស  តា ម
ដងទន្ល ក៏  យ គ  ូវតទទួលសា្គ  ល់ថា  រា ល់កា រចរចា អំពីកា របងចកទឹកភា គ  ើនពា ក់ព័ន្ធ នឹងកតា  
ន  បា យ។  ក្ន ងុករណីខ្ល ះកា របងចកទឹកអា ចកា ត់បន្ថ យវិសមភា ពខា ងព័ត៌មា ន  យធ្វ ើកា រពិនិត
ឲ បា នជា ក់លា ក់លើទ  ង់ផ ងនកា រ  ើ   ស់ទឹក និងកា របងចកអត្ថ   ជន៍ និងបន្ទ ុក
ចំណា យ។ កា ររម្ល កផលក៏អា ចជា មធ  បា យស   ប់ពិនិត មើលអត្ថ   ជន៍  យ   ល ឬអរូ
បីយ៍ដលអា ចកើតចញពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រផងដរ ដូចជា ពា ណិជ្ជ កម្ម  សន្ត ិសុខ ឬជំហរ  ក្ន ុងឆា ក
អន្ត រជា តិដលអា ចបង្ក ើនជំហរអនុត្ត រភា ព ឬរហូតដល់មា នឥទ្ធ ិពល  លើទស នៈអំពីតុល ភា ពខា ង
អំណា ចផងដរ។  ះជា បបនះក៏  យ កា ររម្ល ក  តមិនអា ចជំនួសឲ ភា ពជា ក់ស្ត ងខា ងន  -
បា យឡើយ ផ្ទ ុយ  វិញវា គួរតស្ថ ិតក  មកា រជួយស  ួល  យផ្អ កលើភា ពជា ក់ស្ត ង  ក្ន ុងបរិបទ
ន  បា យផងដរ។

           “ កា រចរចា អំពីកា ររម្ល កទឹក មា នលក្ខ ណៈន  បា យខា  ំងណា ស់។“ 

១.៤ កា រចករម្ល ក

  វិធីនកា រចករម្ល ក និង  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនមា នឥទ្ធ ិពល   ល   មកលើបរិសា  ន សមធម៌
ភា ពក កី  វិបុលសុខ និងទំនា ក់ទំនងភូមិសា ្ត  ន  បា យ។ កា រចករម្ល កធនធា នទឹក  ក្ន ងុសា  នភា ព
ដលមា នកំណើនចំនួន  ជា ជន កំណើនភា ពច  ះុនសដ្ឋ កិច្ច  និងភា ពមិន   កដ  ជា នកា រ    លួ
អា កា សធា តុអា ចបង្ក ជា កា រលំបា កធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ុងសតវត រទី២១នះ។ សៀវ  នះមា ន  ល    ត
លើអ្ន កដលមា នបំណងរួមវិភា គទា ន  ក្ន ងុកា រ  ះ   យកា រលំបា កនះ  លគឺអ្ន កធ្វ ើសចក្ត សី   ច
ភា  ក់ងា រអនុវត្ត  និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ដល  ឹង   ងក្ន ុងកា រជួយស  ួលឲ មា នកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

 កប  យសមធម៌  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ និងមា ននិរន្ត រភា ពជា ងមុនតា មរយៈ អភិក មនកា ររម្ល កផល។
 សៀវ  ក  មចំណងជើងថា  “ កា រចករម្ល ក” នះព  យា មរលចឲ ឃើញពីសមា សភា គសំខា ន់ៗ
នអភិក ម បងចកផល  ក្ន ងុកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន   និងផ្ត ល់ជា ផនទីបងា  ញផ្ល វូអំពីដំណើរកា រនះ។
ដំណា ក់កា លធំៗចំនួនបី  ក្ន ុងដំណើរកា រនះអា ចរា ប់បញ្ច ូល៖ (១) កា រលើកទឹកចិត្ត  (២) កា ររៀបចំ
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សំណើនិង (៣) កា រអនុវត្ត ន៍។ ភា ពស្ម គុសា  ញនទឹកឆ្ល ងដន ទា មទា រឲ មា នជំនា ញជា  ើនដលរួមទា ងំ
ជំនា ញខា ងជលសា ្ត   សដ្ឋ កិច្ច  ច  ប់ អកូឡូសុី សង្គ មវិទ   កា រចរចា  និងកា រស  បស  ួលហើយទា ម
ទា រឲ អ្ន កជំនា ញកា រទា ំង  ះធ្វ ើកា រជា មួយគា  ។  ទូទា ំងក បខ័ណ នះ ដំណើរកា រនះផា  ល់មា នសា រៈ
សំខា ន់ជា ទីបំផុត។ កា រកសា ងទំនុកចិត្ត ចំណះដឹងនិងភា ពជា មា  ស់ នសា  ប័ននា នា មា នសា រៈសំខា ន់
ណា ស់ក្ន ុងកា រឈា ន  ទទួល  គជ័យ។
 
     “ ភា ពស្ម ុគសា  ញនដនទឹករួម ទា មទា រឲ មា នជំនា ញជា  ើន“  

  ជំពូកបន្ត បនា  ប់  វូបា នរៀបរៀងឡើងជា លំដា ប់លំ  យតា មលំនា នំដំណា ក់កា លនា នា ដូចមា ន
បងា  ញក្ន ុងតា រា ង១.១។ 
  ជំពូក២   តជា បឋមលើកា រលើកទឹកចិត្ត   យអធិប  យអំពីរចនា សម្ព ន័្ធ នកា របងចកផល និង
ផលចំណញ និងបន្ទ ុកចំណា យលើកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដលជា កា រលើកទឹកចិត្ត សំខា ន់បំផុតសំរា ប់
កា រ  ប់  ងដនទឹករួមតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រ។ ជំពូក ៣ ៤ និង៥ អធិប  យអំពីដំណា ក់កា លន
កា ររៀបចំសំណើ។ ជំពូក ៣   តលើកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដលមា នសា រៈសំខា ន់ស   ប់កំណត់
ផលចំណញ និងបន្ទ ុកចំណា យដលអា ចមា នសំរា ប់កំណត់អំពីរចនា សម្ព ័ន្ធ នសម ទា ន និងសំរា ប់កា រ
ធា នា ឲ មា នសមធម៌ និងនិរន្ត រភា ព។ ជំពូក៤ អធិប  យអំពីក បខ័ណ ច  ប់ដលបងា  ញពីភា ព  បច  ប់
និងកា រណនា ំស   ប់កា រចរចា អំពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន ដូចជា មធ  បា យសំខា ន់ៗស   ប់
ចា ត់ចងសា  ប័ន និងកា រព  ឹងកា រអនុវត្ត តា មកិច្ច  ម  ៀង ជា ដើម។ ជំពូក៥អធិប  យអំពីសា  ប័ននា នា 
និងសំណុំលក្ខ ណៈនសា  ប័នដលចា ំបា ច់ស   ប់បង្ក ើតឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងធ្វ ើឲ កិច្ច 

រូបថត ១.១ សត្វ អូដ  ក  ក  មនា វា ខូចមួយដើម គីចចញពីកំ  ថ្ង  ជិតភូមិដ  ំបុ៊លដលជា អតីតភូមិនសា ទមួយ  លើឆ្ន រ
សមុ  អា រ៉ា ល់ (  ទសកា ហ  ក់សា  ន)។
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សហ  តិបត្ត កិា រមា ននិរន្ត រភា ព។ ជំពូក៥ អធិប  យអំពីកា រលំបា កជា ក់ស្ត ង  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច សហ-
 តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន និងផ្ត ល់ជា ផនទីបងា  ញផ្ល ូវងា យមួយស   ប់  ះ   យកា រលំបា កយា៉ ងខា  ំង

នះ។

តា រា ង ១.១ កា របន ុីគា  នជំពូកនា នា ជា មួយដំណា ក់កា លនកា រកសា ងអភិក មរម្ល កផលស   ប់កា រ
 ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

កា រចករម្ល កផលកា រចករម្ល កផល

ជំពូក ២

កា រចូលរួមនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ កា រចូលរួមនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

ជំពូក ៣

ច  ប់ច  ប់

ជំពូក ៤

សា  ប័នសា  ប័ន

ជំពូក ៥

កា រអនុវត្ត កា រអនុវត្ត 

ជំពូក ៦

ដំណា ក់កា ល ១

កា រលើកទឹកចិត្ត កា រលើកទឹកចិត្ត 

ដំណា ក់កា ល ២

កា ររៀបចំសំណើកា ររៀបចំសំណើ

ដំណា ក់កា ល ៣

កា រអនុវត្ត ន៍កា រអនុវត្ត ន៍
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ជំពូក ២

ហតុអ្វ ី  ូវចករម្ល ក? ផលចំណញ (បន្ទ ុកចំណា យ) នកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

  អ្ន ក  ើ   ស់ទឹក   ប់លំដា ប់ថា  ក់នឹងចករម្ល កទឹកតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រ    ពលដល
ពួកគជឿថា  ះជា ជ  ើស  សើរជា ងគ។ នះជា លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័សមហតុផលមួយ  ក្ន ងុករណីដល
មា នកា រទទួលសា្គ  ល់  ក្ន ងុកា រវា យតម្ល អំពីជ  ើសផ ងអំពីគុណតម្ល នផល   ជន៍ពញលញ និង
ពិត   កដ។

“ អ្ន ក  ើ   ស់ទឹក   ប់លំដា ប់ថា  ក់នឹងចករម្ល កទឹកតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រ  ពល
       ដលពួកគជឿថា  ះជា ជ  ើស  សើរជា ងគ។”

២.១ កា រចករម្ល កទឹក ធៀបនឹងកា រចករម្ល កផលពីទឹក

  តា ម  ពណីកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រវិភា ជន៍ភា គចំណកទឹករវា ង  ទស
នា នា ។ បុ៉ន្ត កា រវិភា ជន៍ទឹកដលមា នក្ន ុងក  ិតកំណត់អា ចធ្វ ើឲ  ទសតា មដងទន្ល ធា  ក់ក្ន ុងសា  នភា ព
ដលមា ន “អ្ន កឈ្ន ះ អ្ន កចា ញ់”  យមា នឱកា សតិចតួចស   ប់កា រធ្វ ើសម ទា ន និងគា  នកា រលើកទឹក
ចិត្ត ដើម ីឲ មា នកា រ  ប់  ង  ទូទា ំងអា ងឡើយ។ កា រចករម្ល កផលផ្ត ល់នូវក បខ័ណ ដលមា នភា ព
បត់បនជា ងមុនដលអា ចបង្ក ើនយ៉ា ង  ើននូវលទ្ធ ភា ពជា  ើនដើម ីឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។

 “ កា រ   តលើវិភា ជន៍ទឹកអា ចធ្វ ើឲ  ទសតា មដងទន្ល ធា  ក់ក្ន ុងសា  នភា ពដលមា នអ្ន កឈ្ន ះ
អ្ន កចា ញ់  យមា នឱកា សតិចតួចស   ប់កា រធ្វ ើសម ទា ន និងគា  នកា រលើកទឹកចិត្ត ដើម ីឲ

              មា នកា រ  ប់  ង  ទូទា ំងអា ងឡើយ”

 
  កា រចករម្ល កតា មរយៈសិទ្ធ ិដលបា នកំណត់  តមា នកា រទទួលសា្គ  ល់ទូលំទូលា យបំផុតថា ជា 
វិធីដល  ទសនា នា ចរចា អំពីកា រចករម្ល ក  លើទន្ល អន្ត រជា តិ។ ជា ទូ  កា រវិភា ជន៍  វូបា នគសា្គ  ល់
ថា ជា  “ វិធីមួយដលមា នអ្ន កឈ្ន ះអ្ន កចា ញ”់ ដលក្ន ុង  ះធនធា នទឹកមា នក្ន ុងក  ិតកំណត់ហើយកា រ

 ើ   ស់  យភា គីមួយតងតធ្វ ើឲ ខា តបង់ដល់ភា គីដទទៀត។ លើសពីនះសិទ្ធ ចំិ  ះទឹកផ្ត ល់  មឹ
តជា មធ  បា យតមួយបុ៉   ះស   ប់កា រពិភា ក  ។  សិនបើកា រចរចា អំពីសិទ្ធ ិ  ើ   ស់ទឹក  វូជា ប់
គា ំងគលំបា កក្ន ុងកា រ  ះ   យណា ស់  យសា រគមិនអា ចចរចា អំពីអ្វ ីផ ងទៀតបា នឡើយ។
  ជា ក់ស្ត ងបើ  ះជា ទឹកដលជា ធនធា នរូបវន្ត មា នក្ន ុងក  ិតកំណត់ក៏  យ គ  តអា ចបង្ក ើន
បរិមា ណន ធនធា នទឹកដលមា ន  ះបា នផងដរតា មរយៈសកម្ម ភា ព  ប់  ង។ ឧទា ហរណ៍កា រ  ប់

 ងទីជ   លបា នល្អ  អា ចជួយបង្ក ើននូវធនធា នទឹកបា នយ៉ា ងមា ន  សទិ្ធ ភា ព  យកា ត់បន្ថ យសណឹំក
បង្ក ើនជ   បទឹក  ក្ន ុងដី និងកា ត់បន្ថ យបរិមា ណទឹកហូរ  លើផ្ទ ដី  យផ្ត ល់កា រតំកល់ទឹកពញឆា  ំ
ដលជា របា ងំកា រពា រភា ពមិនទៀងទា ត់នកា រធា  ក់ភ្ល ៀង និងរក  ទឹកឲ បា ន  ើន  ក្ន ងុឆា  ដំលសំបូរភ្ល ៀង
ដល  សិនបើគា  នវិធីនះទ ទឹកទា ងំនះនឹង  វូបា ត់បង់ និងតា មរយៈកា របង្ក ើតឲ មា នអា ងស្ត កុទុកទា ងំ
នះតា មកន្ល ងនា នា    ក្ន ុងអា ងផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងជា កន្ល ងដលមា នកា របា ត់បង់តិចតួចពីរហួត និងកា រ
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រខា នមកលើបរិសា  ន។   
  ទីជ   លដលមា នកា រ  ប់  ងបា នល្អ ក៏ផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍ជា  ើនផងដរខា ងផ្ន ក  ើ   ស់
ទឹក  យផា  ល់ដូចជា  ជលផល នា វា ចរ កា រកំសា ន្ត  ទីជ  កស   ប់ជីវៈច  ុះ និង  ក្ន ុងករណីខ្ល ះផ្ត ល់
លទ្ធ ភា ពផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីផងដរ។ “កា រ  ើ   ស់” ទឹកស   ប់  លបំណងបបនះមិនសុទ្ធ 
តធ្វ ើឲ បា ត់បង់ទឹកដលមា ន  ក្ន ុង  ព័ន្ធ នះស   ប់កា រ  ើ   ស់ផ ងទៀតឡើយ។
   ពលដលអ្ន កចរចា   តតលើកា រវិភា ជន៍ភា គចំណកទឹក គមា នកា រលើកទឹកចិត្ត តិចតួច
បុ៉   ះក្ន ងុកា រស្វ ងយល់អំពីជ  ើសជំនួសទា ងំនះ និងទ  ង់នកា រ  ើ   ស់ផ ងទៀតដលអា ចផ្ត ល់
ផល  ើនជា ងផងដរ។ ផ្ទ ុយ  វិញកា រ   តតលើកា រចករម្ល កផលអា ចបងា  ញយ៉ា ងច  ស់ពីវិធីដល
ក្ន ុង  ះកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រពិតជា អា ចបង្ក ើនអត្ថ   ជន៍នទន្ល ណា មួយ ហើយកា រធ្វ ើបបនះអា ច
ជ  ញុឲ មា ននិរន្ត រភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពទៀតផង។ ដូចគា  នឹងកា រអនុវត្ត ន៍លើកា រ  ប់  ងនូវធនធា នទឹក
បា នល្អ អា ចបន្ថ មវត្ត មា នទឹក  ក្ន ុង  ព័ន្ធ នទន្ល ផងដរកា រ  ប់  ង  និងកា រអភិវឌ ន៍នអា ងទន្ល ទា ំង
មូលអា ចបង្ក ើនសុខភា ព និងផលិតភា ពជា រួមន  ព័ន្ធ ទន្ល ។  ក្ន ុងករណីខ្ល ះផល   ជន៍ដលអា ច
បា នពីកា រមិនទា ញយកទឹកមក  ើ   ស់អា ចកើតឡើងបា នដរ  យពុំចា ំបា ច់ក   ទ  ង់នកា រទា ញ
យកទឹកមក  ើ   ស់  ះឡើយ។ គអា ចស្វ ងយល់បន្ថ មទៀតអំពីទ  ង់ជា  ើនបបនកា រទា ញយក
ទឹកមក  ើ   ស់ និងកា រមិនទា ញយកទឹកមក  ើ   ស់នអា ងទន្ល ទា ំងមូលដើម ីស្វ ងរកជ  ើស
នា នា ដលអា ចឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា ររបស់ទន្ល  និងបណា្ដ   ទស  តា មដងទន្ល ។

           “ អភិក មនា នា នកា រចករម្ល កផល   ជន៍ បងា  ញពីវិធីនា នា ដលក្ន ុង  ះ 
       កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រពិតជា អា ចបង្ក ើនផល   ជន៍ពីទន្ល ណា មួយ។“ 

  តា មធម្ម តា  ភា គីចរចា មិនមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ត  លើទឹក  យផា  ល់  ះទ បុ៉ន្ត គចា ប់អា រម្ម ណ៍
លើឱកា សខា ងសដ្ឋ កិច្ច  និងសវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុីដលអា ចទទួលបា នពីទឹក។  ពល  ទសពីរ 
ចរចា លើកា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល រួមគា    ទសទា ងំពីរ  ះអា ច   ន់ត   តលើវិភា ជន៍សិទ្ធ ិ
ដលទា ក់ទងនឹងទឹក ឬ  ក្ន ងុករណីដលមា នភា ពបត់បនជា ង ពួកគអា ច   តលើកា រអភិវឌ ន៍ និងរបា យ
ផល   ជន៍ដលបា នពីកា រ  ើ   ស់ទឹក (សូមមើលតា រា ងទី ២.១)។
  កា រចករម្ល កផលបា នផ្ត ល់ឲ  ទស  តា មដងទន្ល ជា មួយនឹងភា ពបត់បនក្ន ុងកា រញកចញ
ពីគា  រវា ងរបា យលក្ខ ណៈរូបវន្ត នកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល  (ដលជា កន្ល ងមា នសកម្ម ភា ពអនុវត្ត ) ពីរបា យផល

  ជន៍ខា ងសដ្ឋ កិច្ច  (អ្ន កដលទទួលផលពីសកម្ម ភា ពទា ំង  ះ)។ ជា កា រ  សើរកា រញកពីគា  នះ
អា ចអនុ   តឲ  ទស  តា មដងទន្ល   តជា បឋម  លើកា របង្ក ើតផល   ជន៍  ទូទា ំងអា ង-
ទន្ល  និងបនា  ប់មកទើបគិត  លើកា រចករម្ល កផល   ជន៍ទា ំង  ះតា មទ  ង់មួយដលពួកគ
ឯកភា ពថា មា នយុត្ត ិធម៌។ ដូច្ន ះ  ទស  តា មដងទន្ល អា ច  ប់  ងអា ងទន្ល តា មវិធី  ប់  ុង   យ 
និង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព  យកា រអភិរក  ព័ន្ធ អកូឡូសុីសំខា ន់ៗ និងកា រដា ក់ឲ អភិវឌ ថា មពល 
ឧស  ហកម្ម  និងកសិកម្ម  ទីកន្ល ងណា ដលផ្ត ល់ផលិតភា ពខ្ព ស់បំផុត និងបង្ក ឲ មា នផលប៉ះពា ល់
តិចតួចបំផុត  លើបរិសា  ន និងសង្គ ម។
  អ្ន កចរចា ដល   តលើកា រកា រចកផលអា ច  ើ   ស់យន្ត កា រជា  ើនដើម ីចរចា អំពីរបា យផល

  ជន៍ឲ មា នតមា  ភា ព និង   តលើរបា យផល   ជន៍នា នា ដលសម  បស   ប់ភា គីទា ងំអស់
(សូមមើលតា រា ង ២.២)។ ជា មួយព័ត៌មា នកា ន់ត  ើនស   ប់កា រចរចា ភា គីនា នា មា នឱកា សកា ន់ត
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 ើនក្ន ុងកា រស្វ ងរកដំ  ះ   យនា នា ដលកា ន់តអា ចទទួលយកបា នទា ំងអស់គា  ។ កា រប្ត ូរចំណា ប់
អា រម្ម ណ៍ដើម ីផា  ច់ចំណងទា ក់ទងនផល   ជន៍ពីធនធា នឱ ដា ច់ចញពីកតា  រូបវន្ត អា ចផ្ត ល់នូវក ប
ខ័ណ មួយដលកា ន់តមា នភា ពបត់បា នស   ប់កា រចរចា  ទន្ទ ឹមនឹងភា ពបត់បនដើម អីា ចបង្ក ើតនូវរចនា 
សម្ព ័ន្ធ នរបា យអត្ថ   ជន៍  កប  យយុត្ត ិធម៌  តរក  បា ន។

២.២ ផល   ជន៍នកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ

  ផល   ជន៍នកា រលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ ពិតជា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ងុ
កា រកំណត់សកា  នុពលពញលញនផល   ជន៍នា នា របស់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។ អត្ថ   ជន៍
ចំនួន៤បប នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រមា នអធិប  យ  ក្ន ុង តា រា ង២.១។   ផល   ជន៍ដំបូងគឺ កិច្ច សហ

 តិបត្ត កិា រអា ចធ្វ ើឲ កា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ អកូឡូសីុទីជ   លបា ន  សើរជា ងមុនដលផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍
ដល់ទន្ល ផា  ល់ និងគូសប   ក់អំពី  ប់អត្ថ   ជន៍ផ ងៗទៀតដលអា ចទទួលបា ន។ ផល   ជន៍
ទីពីរ គឺ កា រ  ប់  ង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពនិងតា មរយៈកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ និងកា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល រួម
គា  ផ្ត ល់នូវផល   ជន៍ពីទន្ល ដូចជា  កំណើនស ៀងអា ហា រ និងកា រផលិតថា មពល។ ភា ពតា នតឹងរវា ង

 ទសតា មដងទន្ល តងត  មា ន  ក្ន ុងក  ិតធំឬតូចខុសៗគា   ហើយភា ពតា នតឹងទា ំង  ះក៏បង្ក ជា 
បន្ទ កុនកា រចំណា យផងដរ។ អត្ថ   ជន៍ទីបីគឺ កិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រអា ចកា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹងរវា ង

ករណី២.១ ទន្ល ឥណ ូសបង្ក ើនកា រ    ័យទា ក់ទងព័ត៌មា ន កា ររួបរួមគា  ន  ទសតា មដងទន្ល 

សន្ធ ិស   ដនទឹកទន្ល ឥណ ូស (IWT) ដលបា នចុះហត្ថ លខា  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៦០ បា នធ្វ ើឲ មា នកា រ
   ័យទា ក់ទងគា   យ  គជ័យ  កប  យនិរន្ត រភា ព និងកា រ  ប់  ងឆ្ល ងដនតា មរយៈកិច្ច -

សហ  តិបត្ត ិកា ររវា ងឥណា   និងបា៉ គីសា  នអស់រយៈពលជិត ៥០ឆា  ំមកហើយ បើ  ះជា មា នភា ពតា ន
តឹងខា ងភូមិសា ្ត  ន  បា យ និងទំនា ស់  ដា ប់អា វុធចំនួនបីលើកមកហើយក៏  យ។ កា របកចញ
ពីគា   ជា ឥណា   និងបា៉ គីសា  ន  ក្ន ុង ឆា  ំ១៩៤៧ បា នធ្វ ើឲ ទន្ល ឥណ ូសកា  យជា ទន្ល អន្ត រជា តិ។ កា រ
ពឹងផ្អ កន  ទសទា ំងពីរនះ  លើដនទឹករបស់ខ្ល ួនបា នជ  ុញឲ មា នដំ  ះ   យអំពីត  ូវកា រ
ដលបណា្ដ  លឲ មា នកា រខ្វ ងគំនិតរវា ងគា  តា មរយៈកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ។ អស់រយៈពលជា  ើនឆា  នំ
កា រចរចា ទ្វ ភា គី ធនា គា រពិភព  កបា នទទួលកា រស្ន ើសុំឲ ធ្វ ើកា រស  ុះស  ួល និងបនា  ប់ពីមា នកា រ
ពិ   ះ  បល់ទូលំទូលា យមកធនា គា រពិភព  កបា នលើកសំណើមួយ ដើម ីបងចក  ព័ន្ធ ទន្ល 
នះរវា ង  ទសទា ំងពីរ។ សំណើនះបា នកំណត់ទន្ល ខា ងលិចឲ  បា៉ គីសា  ន និងទន្ល ខា ងកើតឲ

 ឥណា  ។   សន្ធ ិស   នះបា នបង្ក ើតគណៈកម្ម កា រអចិ ្ត   យមួ៍យស   ប់ទន្ល ឥណ ូស ដលបា នបង្ក ើត
ឲ មា ន  ព័ន្ធ    ័យទា ក់ទងផ្ល ូវកា រនា នា ដូចជា របា យកា រណ៍  ចា ំឆា  ំស្ត ីពីសា  នភា ពនដនទឹក និង

លក្ខ ខណ នកា រជូនដំណឹងជា មុនអំពីផនកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល  និងចងអំពីយន្ត កា រច  ស់លា ស់ស   ប់  ះ
  យទំនា ស់។ សន្ធ ិស    IWT បា នបងា  ញកិច្ច  ម  ៀងដ៏រឹងមា ំមួយ  ក្ន ុងបរិបទន  បា យស្ម ុគ

សា  ញបំផុត។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យភា ពទន់ខ  យចំបងៗ  ក្ន ុងសន្ធ ិស    IWT គឺអវត្ត មា នយន្ត 
កា រស   ប់កា រចូលរួមជា សា ធា រណៈ និងកង្វ ះអភិក មច  ុះស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកដលទំនងជា អា ច
ផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍  ើនបំផុតស   ប់ទា ំងអស់គា  ។  ទសទា ំងពីរក៏មា នកង្វ ល់នា នា ផងដរអំពីកា រ
វិវត្ត នត  ូវកា រ និងសមា  ធមកលើទន្ល នះរួមមា នគុណភា ពទឹក និងលក្ខ ខណ លំហូរបរិសា  នដលមិន
បា នលើកឡើង  ក្ន ុងពលចរចា អំពី IWT។ ឥណា   និងបា៉ គីសា  ន កំពុងពិភា ក  ពីជ  ើសនកា រពិនិត
សន្ធ ិស   នះឡើងវិញ បុ៉ន្ត គ  មា នចំ  ទ  ឡើយសូម ីត  ក្ន ុងពលនះលើ  កា រដលថា  
តើពួកគអា ចស្វ ងរកកា រ  ម  ៀងលើមូលដា  ននអភិក មច  ុះមួយបន្ថ មទៀតស   ប់កា រ  ប់  ង
អា ងទន្ល នះបា នដរឬទ។
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 ទសតា មដងទន្ល ដលមា នភា ព  កួត  ជងរវា ងគា  ដលអា ចកា ត់បន្ថ យបន្ទ កុនកា រចំណា យ  យ
សា រតទន្ល នះ។  ទីបំផុតកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដលផ្ត ល់ផល   ជន៍ពីទន្ល  និងកា ត់បន្ថ យបន្ទ ុក
ចំណា យ  យសា រតទន្ល អា ចផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍ទីបួន  លគឺ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រជា រួមគឺមា នភា ព

 សើរជា ងមុនក្ន ងុចំ  ម  ទសនា នា  ះបីជា សមា ហរណកម្ម សដ្ឋ កិច្ច អា ចបា នមកពីផល   ជន៍
នទន្ល នះក៏  យ។

“ ផល   ជន៍នកា រលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ ពិតជា មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់
ក្ន ុងកា រកំណត់សកា  នុពលពញលញនផល   ជន៍ខា ងផ្ន កបរិសា  ន សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម។“ 

  ផល   ជន៍ចំ  ះទន្ល អា ចបង្ក ើតឡើងបា នតា មរយៈកា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ អកូឡូសីុទន្ល  ក្ន ងុ
អា ងទា ងំមូលតា មបបសហ  តិបត្ត កិា រ។ កា រ  ប់  ងអា ងទន្ល តា មបបសហ  តិបត្ត កិា រអា ចមា នសា រៈ
សំខា ន់ និងជា កា រចា ប់ផ្ត ើមដលពុំសូវមា នភា ពច  ូងច   ស់ស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ។
កា រ  ប់  ងបរិសា  នគឺជា មូលដា  ន  ឹះនកា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល  និងអា ចនា ំមកនូវផល

  ជន៍ដល់កា រ  ើ   ស់ និងអ្ន កទា ំងអស់ដល  ើ   ស់ទន្ល ។ បើ  ះជា ទន្ល នា នា មា ន  ព័ន្ធ 
អកូឡូសីុធន់    ំដលជា ញឹកញយអា ចសា  រសា  នភា ព  យខ្ល នួឯងឡើងវិញពីកា រប៉ះទង្គ ចិ ដលបង្ក ឡើង

 យធម្ម ជា តិ និងសកម្ម ភា ពមនុស យា៉ ងណា ក៏  យ កា រកើនឡើងនចំនួន  ជា ជន និងឧស  ហូប
នីយកម្ម  ស្ទ ើរតជា និច្ច កា លបង្ក ភា ពខូចខា តដល់ទន្ល ។ ឧទា ហរណ៍ដូចជា  តា មរយៈកា រកា ត់បន្ថ យលំហូរ 
កា រហូរ   ះបំពុលគុណភា ពទឹក និងកា រកា ត់បន្ថ យផលស្ត កុនបរិមា ណមច្ឆ ជា តិ។ កា រចា ត់ចងឲ

តា រា ង ២.១  ភទនផល   ជន៍បា នពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ភពៈ ដក  ង់ចញពី Sadoff & 
Grey (2002)។

     ភា ព  ឈម   កា លា នុវត្ត ភា ព     ភា ព  ឈម   កា លា នុវត្ត ភា ព

                   ភទ ១      ភទ ១   
ផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍

ដល់ទន្ល 

           ភទ ២            ភទ ២ 
អត្ថ   ជន៍បា ន

មកពីទន្ល 

 ភទ ៣  ភទ ៣ 
កា ត់បន្ថ យបន្ទ ុកចំណា យ 

 យសា រទន្ល 

 ភទ ៤  ភទ ៤ 
 បង្ក ើតអត្ថ   ជន៍នទន្ល  បង្ក ើតអត្ថ   ជន៍នទន្ល 

ស   ប់ថា  ក់តំបន់ស   ប់ថា  ក់តំបន់

គុណភា ពទឹក 
តំបន់ទីជ   ល តំបន់ដីសើម 
និងជីវៈច  ុះទទួលរងខូចខា ត

កំណើនត  ូវកា រទឹក កា រ  ប់  ង
និងកា រអភិវឌ ន៍ធនធា នទឹកឲ បា ន
សម  ប

កំណើនភា ពតា នតឹងនទំនា ក់ 
ទំនងក្ន ុងតំបន់ និងផលប៉ះ 
ពា ល់នសដ្ឋ កិច្ច ន  បា យ

កា របកចញពីគា   ក្ន ុងតំបន់

• កា រកា ត់បន្ថ យទឹកជំនន់ និងភា ពរា ំងស្ង ួត
•  ប់  ងកា រហូរ   ះ និងកា រ  ករា ក់
• អភិរក តំបន់ដីសើម និងជីវៈច  ុះ
• អភិរក ទឹក និងកំណត់កំរិតអប បរមា នលំហូរ

• កំណើនថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី ទិន្ន ផលកសិកម្ម   
 និងជលផល
• ព  ឹងរបរចិញ្ច ឹមជីវិត និងសន្ត ិសុខស ៀង
• នា វា ចរ ទសចរណ៍ ឬកា រស   កកំសា ន្ត 
• ឥណទា នកា បូននិងកា របង់ថ្ល ស   ប់  ព័ន្ធ 
             អកូឡូសុីដលទា ក់ទងនឹងទឹក

• កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកំណើនស្ថ រភា ព
             ន  បា យ
• កា រផា  ស់ប្ត ូរន  បា យពីស្វ ័យភា ព  ប់   ន់ផ្ន ក
 ស ៀងអា ហា រ ឬថា មពល  ជា មា នសន្ត ិសុខផ្ន ក
 ស ៀងអា ហា រ ឬថា មពល

• សមា ហរណកម្ម ក្ន ុងតំបន់
• កា រវនិិ  គក្ន ុងតំបន់និងកា រអភវិឌ នឧ៍ស  ហកម្ម   
 និងពា ណិជ្ជ កម្ម 
• ពា ណិជ្ជ កម្ម ក្ន ុងតំបន់ និងកំណើនកា រ  ើ   ស់
 ទីផ  រ (ដលរួមទា ំងកា រនា ំចញ)
• បង្ក ើតសមា សភា ពសដ្ឋ កិច្ច ច  ុះ
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មា នសកម្ម ភា ព  កប  យកា រស  បស  លួ និងដលគិតទុកជា មុនដើម កីា រពា រទន្ល មួយសូម តី  
ក្ន ុង  ទសតមួយបា នបងា  ញថា មា នភា ពស្ម ុគសា  ញ ហើយកា រ  ឈម  ក្ន ុងកិច្ច កា រពា រផ្ល ូវទឹក
អន្ត រជា តិក៏កា ន់តមា នទំហំធំឡើងផងដរ។  ក្ន ុងកា លៈទសៈខ្ល ះជា ពិសស  ក្ន ុងតំបន់ក ីក បំផុត
ជា ញឹកញា ប់មា នកា រ   តជា សំខា ន់លើកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល ស   ប់ត  ូវកា ររបស់មនុស  ជា ជា ង   ត
លើកា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ អកូឡូសុី។ បុ៉ន្ត ទន្ល មា នលក្ខ ណៈជា  ព័ន្ធ តុល ភា ពដលអា ច  ូវរងកា ររខា ន

 យសា រកា រអភិវឌ ន៍ដលគា  នកា រ  ប់  ង ដលបណា្ដ  លឲ មា នផលប៉ះពា ល់ចម ងដល់សង្គ ម និង
សដ្ឋ កិច្ច ។ កិច្ច កា រពា របរិសា  ន និងកា រអភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច មិនអា ចកា ត់ផា  ច់ចញពីគា  បា នឡើយ។ កិច្ច 
សហ  តិបត្ត ិកា រលើកា រ  ប់  ងដីធ្ល ី និងទឹក  ក្ន ុង  ព័ន្ធ អា ងមួយនា ំមកនូវផល   ជន៍ដល់ទន្ល 

 ះ និងអា ចជា លក្ខ ខណ ចា ំបា ច់ស   ប់ទទួលបា នផល   ជន៍ពីទន្ល  ះផងដរ ។
  ផល   ជន៍ពីទន្ល  អា ចបង្ក ើន  បា នតា មរយៈកា រ  ប់  ងអា ងទន្ល  យផ្អ កលើទស នៈ
ន  ព័ន្ធ ធំទូលា យ ដើម ីបង្ក ើនគុណភា ពវត្ត មា នខា ងបរិមា ណ និងផលិតភា ពសដ្ឋ កិច្ច នលំហូរទន្ល ។  
កា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល បា នល្អ ជ  ញុឲ មា នទស នៈច  ះុន  ព័ន្ធ ធំទូលា យដលក្ន ងុ  ះឱកា សទា ងំអស់
នកា រ  ើ   ស់ទឹក និងទំនា ក់ទំនងរវា ងគា  នកា រ  ើ   ស់ទឹកតា មរូបភា ពនីមួយៗអា ច  ូវបា នលើក
យកមកពិចា រណា ។ គអា ចទទួលបា នស ៀងអា ហា រកា ន់ត  ើនថា មពលកា ន់ត  ើនឱកា សស   ប់
ធ្វ ើនា វា ចរកា ន់ត  ើនទន្ទ មឹនឹង   ង់ភា ពពញលញនបរិសា  នឲមា ននិរន្ត រភា ព។ ជា ញឹកញា ប់តុលភា ព
ដ៏លំបា កនឹងកើតមា នឡើងរវា ងកា រអភិរក បរិសា  ន និងកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល  បុ៉ន្ត ជា កា រ  សើរ កា រវា យតម្ល 
ទា ងំនះគួរតធ្វ ើឡើង  ក  តិអា ងទន្ល ។ កា រផា  ស់ប្ត រូទស នវិស័យនកា រកសា ងផនកា រក្ន ងុក  តិអា ង
ទន្ល  ក៏នឹងអា ចផ្ត ល់មកនូវកំណើនសដ្ឋ កិច្ច ដលអា ចកើតចញពីកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ  ប់  ងដនទឹករួមគា  
ផងដរ។

“ កា រកសា ងផនកា រសហ  តិបត្ត ិកា រ  ក  ិតអា ងទន្ល  បងា  ញពីសកា  នុពលនកំណើន
សដ្ឋ កិច្ច ។“ 

      ករណី ២.២ កា រ  ប់  ងច  ុះទន្ល សនហា្គ  ល់ 

អង្គ កា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល សនហា្គ  ល់ (OMVS, Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve

Sénégal)  ូវបា នគចា ត់ទុកថា ជា អង្គ កា រគំរូមួយ ដលជ  ុញឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ងទឹក
ឆ្ល ងដន និងកា រវិនិ  គរួមគា  លើផ្ន កទឹក។ ក  យពីបា នបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៧២  យ

 ទសមា៉ លីមូ៉រីតា នី  និងសនហា្គ  ល់ អង្គ កា រនះមា នអា ណត្ត ិព  ឹងសដ្ឋ កិច្ច នបណា្ដ   ទសជា សមា 
ជិក និងកា រពា ររបរចិញ្ច ឹមជីវិតតា មរយៈកា រអភិវឌ ន៍ធនធា នទឹក និងថា មពល  យផ្អ កលើទស នទា ន 
ន  ព័ន្ធ ទា ំងមូល។ 
អង្គ កា រ OMVS បា នសា ងសង់ និងបច្ច ុប ន្ន នះជា អ្ន ក  តិបត្ត ិកា រលើទំនប់ពហុបំណងម៉ា ណា ន់តា លី
(  មា៉ លី) និងទំនប់ឌីយ៉ា មា៉  (  លើ  ំដនន  ទសម៉ូរីតា នី និងសនហា្គ  ល់)។ បន្ទ ុកចំណា យ
និងផលចំណញ នកា រវិនិ  គទា ំងនះ  ូវបា នចករម្ល កក្ន ុងចំ  ម  ទសទាំ ងបីជា សមា ជិកពី
ដំបូងនអង្គ កា រ OMVS  ល គឺមា៉ លីមូ៉រីតា នី និងសនហា្គ  ល់  យអនុ  មតា មរូបមន្ត ដលមា នចង
ច  ស់លា ស់។ បើ  ះជា រចនា សម្ព ័ន្ធ នះបងា  ញពីគំរូមួយស   ប់កា រអភិវឌ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា ររបស់
ពួកគក៏  យ រចនា សម្ព ័ន្ធ ទា ំងនះមា នផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា នខា ងបរិសា  ននិងសង្គ មផងដរ។ កិច្ច  ឹង

  ងជា  ើន  ូវបា នធ្វ ើឡើងដើម ី  ះ   យប   ទា ំងនះ។
 ឆា  ំ២០០២ មា នកា រអនុម័ត  លើធម្ម នុញ្ញ ទឹក ដលចងអំពី  លកា រណ៍នបទពិ  ធន៍គំរូល្អ ៗ

ស្ត ីពីសមធម៌ កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះ និងកិច្ច កា រពា របរិសា  ន។ ឧទា ហរណ៍ ធម្ម នុញ្ញ នះត  ូវឲ
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 តិបត្ត ិកា រទំនប់  ក្ន ុងអា ងទន្ល នះ ធា នា ឲ មា ន “លំហូរបរិសា  ន” ក្ន ុងក  ិត  លមួយ  ក្ន ុងពល
ដលលក្ខ ខណ ជលសា ្ត   អា កា សធា តុ  ចា ំឆា  ំអំ  យផល និងទា មទា រឲ មា នកា ររ  ះទឹកចញ
ពីទំនប់មា៉ ណា ន់តា លី ឲ  ូវនឹងរបបជំនន់ធម្ម តា  ចា ំឆា  ំ ដើម ីបំពញតា មត  ូវកា ចា ំបា ច់នកា រធ្វ ើ
កសិកម្ម  ដញទឹក និង  ព័ន្ធ អកូឡូសុី  តំបន់វា លទំនា បលិចទឹកក្ន ុងតំបន់ខ ទឹកខា ងក  ម។ ហ្គ ី
នដលជា  ទស  តំបន់ខ ទឹកភា គខា ងលើបំផុតនទន្ល សនហា្គ  ល់ បា នចូលរួម  ក្ន ុងពលថ្ម ីៗ
នះ  ក្ន ុង OMVS។ កា រចូលរួមរបស់ហ្គ ីនបា នអនុ   តឲ មា នកា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ ទន្ល សនហា្គ  ល់
ទា ំងមូល និងផ្ត ល់ឱកា សឲ មា នកា រស  បស  ួលកា ន់ត  ើនឡើងលើកា រ  ប់  ងទីជ   ល និងកា រ
អភិវឌ ន៍ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី។

   យសា រទន្ល នះ   ទសជតិខា ងជា  ើន  តា មដងទន្ល នះធា  ប់មា ន  វត្ត ិនភា ពតា នតឹង ។
គនឹងអា ចទទួលបា នផលចំណញជា  ើន  សិនបើកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រជួយកា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹង
នា នា ដលបា នកើតមា នឡើង  យសា រ  ប់  ងលំហូរនទន្ល នះ។ ប   អធិបតយ ភា ព ភា ពចា ំបា ច់
ខា ងយុទ្ធ សា ្ត   និង  ទនភា ពជា តិ (ជា ញឹកញា ប់ជា ប់ទា ក់ទងនឹងភា ពតា នតឹងផ ងៗទៀត ហើយ
ថមទា ំងមិនអា ចញកដា ច់ចញពីភា ពតា នតឹងផ ងៗទៀតផងដរ) អា ចឈា នដល់ក  ិតដលធ្វ ើឲ
ខូចទំនា ក់ទំនងភូមិសា ្ត  ន  បា យរវា ង  ទសនា នា  ក្ន ងុអា ងទន្ល មួយ និងកា  យជា ឧបសគ្គ ចំ  ះ
កា រលូតលា ស់  យរា រា ំងពា ណិជ្ជ កម្ម ថា  ក់តំបន់ និងកា ត់បន្ថ យធនធា នមនុស  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុផងដរ។
ភា ពតា នតឹងទា ងំនះ និងបន្ទ កុចំណា យតងតកើតមា នក្ន ងុក  តិណា មួយ  ក្ន ងុអា ងទន្ល ទា ងំអស់។ 
ក្ន ងុករណីខ្ល ះ ភា ពតា នតឹងទា ំងនះមិនបង្ក ជា ប    ឈមខា  ំង  ះទ ហើយក្ន ុងករណីខ្ល ះទៀត វា អា ច
បង្ក ជា ប    ឈមយ៉ា ងខា  ងំ។ ប    ឈមនះ គឺស   ប់អ្ន កចរចា ទន្ល អន្ត រជា តិ ក្ន ងុព  ងឹទំនា ក់ទំនង
តា មរយៈកា លា នុវត្ត ភា ពរួមគា   ដលរួមចំណកផ្ត ល់ផល   ជន៍ដល់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកា រធ្វ ើ
សមា ហរណកម្ម ហួសពីទន្ល នះ  ទៀត។

“ អត្ថ   ជន៍ពិត   កដអា ចកើតមា ន ទា ក់ទងនឹងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពតា នតឹង ដលជា ញឹកញា ប់
                 កើតឡើងរវា ងអ្ន ក  ើ   ស់ទឹក។“ 

        ហួសពីទន្ល នះ  ទៀត  ក៏មា នកា លា នុវត្ត ភា ពកា ន់ត  ើនឡើងស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិផង
ដរ។ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រលើកា រ  ប់  ង និងអភិវឌ ទន្ល អន្ត រជា តិអា ចជ  ុញ និងព  ឹងកិច្ច សហ

 តិបត្ត កិា រឆ្ល ងដនដទទៀតផងដរ។ កំណើនអត្ថ   ជន៍ពីទន្ល នះ និងកា រថយចុះនបន្ទ កុចំណា យ
ដលកើតឡើង  យសា រតទន្ល  អា ចលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកំណើនសដ្ឋ កិច្ច  និងសមា ហរណកម្ម ក្ន ងុតំបន់
ដលបង្ក ើតជា ផល   ជន៍សូម ីត  ក្ន ុងវិស័យនា នា ដលមិនទំនងជា មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ក៏  យ។ 
លំហូរក  ពីទឹក ដូចជា កា រ    ័យទា ក់ទង និងពា ណិជ្ជ កម្ម  សើរជា ងមុនក៏អា ចលូតលា ស់ផងដរ។
ដូច្ន ះកា ររីកច  ើននកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រលើកា រ  ប់  ងទន្ល រួមគា  អា ចអនុ   តឲ មា នផល   ជន៍
និងជ  ញុឲ មា នផល   ជន៍ “ហួសពីទន្ល  ះ  ទៀត” ដលកើតឡើង  យផា  ល់ភា គ  ើនតា ម
រយៈចំណងទា ក់ទងសដ្ឋ កិច្ច  និងភា គតិចតា មរយៈកា រថយចុះនភា ពតា នតឹង និងទំនា ក់ទំនងកា ន់ត

 សើរជា ងមុន។
  ផល   ជន៍នីមួយៗក្ន ុងចំ  មផល   ជន៍ទា ំង៤  ភទខា ងលើនះអា ចស   ចបា ន
សំរា ប់អា ងទន្ល  អន្ត រជា តិទា ំងអស់ បុ៉ន្ត វា អា ចមា នភា ពខុសគា  រវា ងអា ងទន្ល នា នា  គឺអា  ័យ  នឹង
ក  ិតលទ្ធ ភា ព និងសា រៈសំខា ន់ធៀបនឹង  ភទនីមួយៗ។ សកា  នុពលធៀបនឹងផល   ជន៍  ក្ន ុង

 ភទខុសៗគា  ក្ន ុងអា ងទន្ល ណា មួយ គឺជា លទ្ធ ផលនកា លា នុវត្ត ភា ពជា ក់ស្ត ងបន្ទ ុកចំណា យ និង
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 ភទនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ ដល  ូវបា នបង្ក ើតឡើងរវា ង  ទស  តា មដងទន្ល  ះ។
  ដូចគា  នះដរ  ភទនីមួយៗ នផល   ជន៍អា ចជា ចំនុចចា ប់ផ្ត ើមមួយដ៏សម  បស   ប់
កិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ។ គពំុឃើញមា នលំដា ប់លំ  យណា មួយជា ក់លា ក់ដលអា ចជា មូលដា  នស   ប់
កា រឈា ន  ស្វ ងរកអត្ថ   ជន៍ទា ងំនះឡើយ។ ជា ញឹកញា ប់បា តុភូតដលទា ក់ទងនឹងរបបទឹកភ្ល ៀង
ដូចជា ទឹកជំនន់ និង   ះរា ំងស្ង ួតចា ំបា ច់  ូវបង្ក ើតជា បនា  ន់ដើម ីឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រតា មវិធីអ្វ ី
មួយ។  ក្ន ងុករណីដលមា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ដំិបូងមួយហើយកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រតា មទ  ង់ដទទៀត
អា ចនឹងកើតឡើងផងដរ។ កា រចា ប់ផ្ត ើមកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រខា ងបរិសា  ន (  ភទ ១) ឬសដ្ឋ កិច្ច  យ
ផា  ល ់(  ភទ ២) អា ចនា ឲំ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រកា ន់ត  ើនឡើងខា ងន  បា យ (  ភទ ៣) និង
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  យ   លខា ងសដ្ឋ កិច្ច  (  ភទ ៤)ឬ   សមកវិញ។ ភា ពបត់បនរវា ងជំ
ពូកទា ំងនះអា ចមា នទ  ង់វិជ្ជ មា នឬអវិជ្ជ មា ន។ ឧទា ហរណ៍  ះបីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដូចក្ន ុង  ភទ
៣ អា ចជួយជ  ុញកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ភទ១ និង  ភទ២ក៏  យ ហើយដំណើរថយក  យន
ទំនា ក់ទំនងក្ន ងុ  ភទ៣ អា ចជា ឧបសគ្គ ចំ  ះកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រស   ប់  ភទ១ និង២ផងដរ។
  កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអា ចផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍ជា  ើនបប ដលខ្ល ះបងា  ញឲ ឃើញច  ស់ និងខ្ល ះ
ទៀតពុំសូវបងា  ញឲ ច  ស់ឡើយពីផល   ជន៍ខ្ល ះ  ូវបា នគទទួលសា្គ  ល់ជា សកល ហើយគុណ
តម្ល ខ្ល ះទៀតកើតមា នស   ប់តអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផា  ល់តបុ៉   ះ។ កា រទទួលសា្គ  ល់ផល   ជន៍ និងកា រ
យល់ដឹងអំពីគុណតម្ល និងភា ព    លួនផល   ជន៍ទា ងំនះមា នសា រៈសំខា ន់ជា ទីបំផុត  យសា រ
វា ជា កតា  កំណត់អំពីជ  ើសរវា ងទំនា ស់និងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។

   “ កា រទទួលសា្គ  ល់ផល   ជន៍ និងកា រយល់ដឹងអំពីគុណតម្ល  និងភា ព    ួល
    នផល   ជន៍ទា ំងនះ គឺជា កតា  កំណត់អំពីជ  ើសរវា ងទំនា ស់ និង
                      កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។“ 

២.៣ តើ  ពលណា ខ្ល ះដលកា រចករម្ល កមា នសា រៈសំខា ន់?

២.៣.១ កា រទទួលសា្គ  ល់អំពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិថា ជា អា ទិភា ពមួយរបស់ជា តិ 

  ជ  ើសរវា ងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកា រមិនធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រនឹង  ូវធ្វ ើឡើង  យផ្អ កលើ
កា រយល់ឃើញអំពីថា តើជ  ើសណា មួយនឹងផ្ត ល់ផល   ជន៍  ើនបំផុត។ និយា យ  យខ្ល ី  ទស
នា នា នឹងធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រជា មួយគា   ពលដលពួកគជឿថា  ពួកគនឹងបា នទទួលអត្ថ   ជន៍
ពីកា រធ្វ ើបប  ះ។
   ក្ន ុងករណីខ្ល ះផលចំណញអា ចមិនមា នសា រៈសំខា ន់  ប់   ន់ធៀបនឹងបន្ទ ុកនកា រចំណា យ
លើសកម្ម ភា ពសហ  តិបត្ត ិកា រប៉ុន្ត  ក្ន ុងករណីផ ងទៀតផល   ជន៍អា ចមា នក  ិតខ្ព ស់ខា  ំង
ណា ស់។ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រលើទន្ល អន្ត រជា តិអា ចនា ំមកនូវផល   ជន៍ជា  ើនដល  ទស
នីមួយៗមិនអា ចស   ចបា នតឯងឡើយ  យសា រកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រអា ចនា ឲំ  ទសទា ងំនះ  ប់

 ងអា ងទន្ល  ះក្ន ុងក បខ័ណ ន  ព័ន្ធ  ប់  ុង   យមួយដលជា  ល  ចុងក  យនកា រ  ប់
 ងធនធា នទឹកច  ះុអា  យ័ហតុនះ កិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ  ះ អា ចនា ឲំ ផល   ជន៍កើនឡើង។ 

ផល   ជន៍   គឺជា អ្វ ីម៉  ងដលសង្គ មទទួលសា្គ  ល់ថា មា នតម្ល ដូចជា កា រចិញ្ច ឹម ជីវិតកា រលូតលា ស់
សវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសីុជីវៈច  ះុបតិកភណ ធម្ម ជា តិ  និងជា តិ  សន្ត សុិខ  សមភា ពខា ងយនឌ័រ សីលធម៌ 
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 ភណ ភា ព និងកា រយល់ឃើញជា អន្ត រជា តិ។ កា រកំណត់អត្ត ស   ណនិងកា រយល់ដឹងអំពីផល  
 ជន៍នា នា  ដលមា នទំនា ក់ទំនងជា មួយគា  ដលកើតចញពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ង និងកា រ

អភិវឌ ន៍ទន្ល អន្ត រជា តិមា នសា រៈសំខា ន់ ជា ស្ន លូទា ងំលើកា រ  ប់  ងទន្ល លើពិភព  កឲ បា ន  សើរ
ជា ងមុន និងខា ងទំនា ក់ទំនងក្ន ុងចំ  ម  ជា ជា តិដលមា នទន្ល ទា ំង  ះរួមគា  ។

“ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រលើទន្ល អន្ត រជា តិអា ចនា ំមកនូវផល   ជន៍ជា  ើនដល  ទសនីមួយៗ
             មិនអា ចស   ចបា នតឯងឡើយ។“ 

   យទទួលសា្គ  ល់ថា  ទសតា មដងទន្ល ទា ងំអស់មា ន  ល  ធំរួមគា  មួយ ដើម ី   ង់  ព័ន្ធ 
អកូឡូសុីទន្ល ឲ  មា នសុខភា ពល្អ   និងផ្ត ល់ផលដលជា អា ទិភា ពជា តិ  និងអន្ត រជា តិអា ចចា ប់ផ្ត ើមបន ុី
គា  បា ន។   ទសដលមា នអធិបតយ ភា ពតងតមា នរបៀបវា រៈរបស់ជា តិស   ប់កា រអភិវឌ ន៍ទន្ល អន្ត រ
ជា តិរបស់ខ្ល ួន  នះជា រឿងសមហតុផល និងមា នលក្ខ ណៈ  បច  ប់។៩  ទសចំនួនពីរដលមា ន
អា ងទន្ល រួមក៏នឹងមា នរបៀបវា រៈជា តិចំនួនពីរ។  សិនបើរបៀបវា រៈទា ំងពីរនះបា នរួមបញ្ច ូល  ល  
រួមគា  ខ្ល ះៗដូចជា បន្ធ ូរបន្ថ យទឹកជំនន់ ឬកា ររក  លំហូរបរិសា  នគនឹងឃើញមា នរបៀបវា រៈ ទា ំងពីរ  ះ
នឹង  ួតគា  បង្ក ើតបា នជា របៀបវា រៈទីបី  កប  យកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ ដលជា ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់

 ទសទា ំងពីរនះ (សូមមើលរូបទី២.១)។  សិនបើរបៀបវា រៈសហ  តិបត្ត ិកា រដលលចឡើងថ្ម ី
 ះ មា ន   ជន៍សំរា ប់  ទស ទា ំងពីរមិនអា ចស   ច  បា នទ  ះ (ឬមិនអា ចទទួលបា នបើ
 ះបីជា មា នកា រចំណា យសម  បហើយក៏  យ) តា មរយៈរបៀបវា រៈជា តិ ដលគា  នកិច្ច សហកា រក្ន ុង

ករណី  ះកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រនះនឹងកា  យជា អា ទិភា ពសមហតុផលមួយន  ជា ជា តិទា ំងពីរ។
  របៀបវា រៈសហ  តិបត្ត ិកា រ និងរួមគា  នះអា ចមា នទំហំតូចឬធំ។  ក្ន ុងអា ងទន្ល ខ្ល ះ  ពល
ដលទំនុកចិត្ត  ូវបា នបង្ក ើតឡើងជា បណ្ដ ើរៗ និងមា នកា រទទួលសា្គ  ល់ និងទទួលបា នឱកា សខ្ល ះៗ 
រួចមករបៀបវា រៈរួមអា ចលូតលា ស់ រហូតដល់ក  ិតមួយដលរបៀបវា រៈជា តិទា ំងពីរនះជួបគា    ង់
ចំណុចណា មួយ។ កា រកំណត់អត្ត ស   ណនិងកា រជ  ុញឲ មា នរបៀបវា រៈសហ  តិបត្ត ិកា រដលផ្ត ល់

  ជន៍ឲ គា   វិញ  មក គឺជា ជំហា នដំបូងមួយ  ក្ន ងុកា រជ  ញុកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ។ 

“ កា រកំណត់អត្ត ស   ណរបៀបវា រៈបបសហ  តិបត្ត ិកា រដលផ្ត ល់   ជន៍ឲ គា    វិញ  
      មកគឺជា ជំហា នដំបូងមួយ  ក្ន ុងកា រជ  ុញឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។“ 

                                     របៀបវា រៈបបសហ  តិបត្ត ិកា                            ទសទី១              ទសទី២                                
                     របៀបវា រៈ                របៀបវា រៈ   

    ទសទី១            ទសទី២   ទសទី១          ទសទី២                            របៀបវា រៈបបសហ  តិបត្ត ិកា រ   
   របៀបវា រៈ               របៀបវា រៈ   របៀបវា រៈ           របៀបវា រៈ  

តា រា ង ២.១ កា រធ្វ ើឲ កា រយល់ដឹង  អា ទិភា ព និងរបៀបវា រៈមា នភា ព  បគា  
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ក  តិនកា រជួប  សព្វ គា  ក្ន ងុចំ  មរបៀបវា រៈន  ទសតា មដងទន្ល នឹងកំណត់  យសំណំុលក្ខ ណៈ
ជា ក់លា ក់ន  ព័ន្ធ ទន្ល  បរិសា  ន សដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ ម។  ភពកស  លួពី Sadoff & Grey(២០០៥)១០

២.៣.២ តើ “កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ” ជា អ្វ ី និងតើ  ពលណា ដលវា ផ្ត ល់ផល   ជន៍ ?

  កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រមិនមនជា សំណើ “ដលមា នអ្វ ីៗទា ំងអស់ ឬគា  នអ្វ ី  ះ  ះទ”។ មា ន
សកម្ម ភា ព សហ  តិបត្ត ិកា រ និងក  ិតនកិច្ច  ឹង   ងដលអា ចធ្វ ើបា ន។  ភទសម  បនកិច្ច 
សហ  តិបត្ត ិកា រនឹង  ូវកំណត់  យកតា  ជលសា ្ត   បរិសា  ន សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម និងន  បា យដល
កតា  ទា ំងនះរួមគា  ជា កា រកំណត់លើផល   ជន៍ និងបន្ទ ុកចំណា យដល  ូវធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ព  
ក្ន ុងកា រ  ើសរីសយុទ្ធ សា ្ត  សហ  តិបត្ត ិកា រមួយ។

 “ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រមិនមនជា សំណើដលមា នអ្វ ីៗទា ំងអស់ ឬ គា  នអ្វ ី  ះ  ះទ។“ 

   ក្ន ុងអា ងខ្ល ះកា រចករម្ល កព័ត៌មា ន និងកា រវា យតម្ល យុទ្ធ សា ្ត   ទូទា ំងអា ងអា ចជា សកម្ម 
ភា ព  ប់   ន់ ដើម ីជ  ុញឲ មា នកា រ  ប់  ងកា ន់ត  សើរជា ងមុន និង  កប  យកិច្ច សហ  តិ
បត្ត ិកា រជា ងមុន។  ក្ន ុងអា ងផ ងទៀតចំណា ត់កា ររួមអា ចជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់  ក្ន ុងបទប ញ្ញ ត្ត ិស្ត ីពី
លំហូរបរិសា  ន កា រស្ត ុកទឹកទុក និងកា រកា ត់បន្ថ យភា ពរា ំងស្ង ួត និងទឹកជំនន់ដើម ីផ្ត ល់ផលវិជ្ជ មា ន  ើន
ខា  ងំណា ស់ធៀបនឹងផលអវិជ្ជ មា ន។ និរន្ត រភា ពនជ  ើសសហ  តិបត្ត កិា រអា ចស្ថ តិក  មកា រពិចា រណា 

 យរា ប់ចា ប់ពីចំណា ត់កា រជា ឯក  ភា គី (ផនកា រជា តិ  យឯករា ជ  និងគា  នតមា  ភា ព)  រហូតដល់
កា រស  បស  ួល (កា រ    ័យទា ក់ទង និងកា រចករម្ល កព័ត៌មា ន)  រហូតដល់កិច្ច សហកា រ (កា រក
ស  លួផនកា រជា តិដើម ផី្ត ល់   ជន៍ឲ គា   វិញ  មក) និងរហូតដល់ចំណា ត់កា ររួមគា   (ផនកា រ
រួមស   ប់កា រ  ប់  ងឬកា រវិនិ  គ)។
  ចំណា ត់កា រជា ឯក  ភា គី  ក្ន ុងអា ងមួយមា នន័យថា ពំុមា នកិច្ច  ឹង   ងធ្វ ើឡើង  ដើម ីធ្វ ើឲ
មា នសហ  តិបត្ត កិា រ ឬសូម តីធ្វ ើកា រ    យ័ទា ក់ទងគា  អំពីកា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល រួមគា   
តា មផនកា រក៏គា  នដរ។ អា កប កិរិយា បបនះមិន  ឹមតមិនអា ចផ្ត ល់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ ដើម ីផ្ត ល់
ផល   ជន៍បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ថមទា ងំនា ំ  រកសា  នភា ពដលក្ន ងុ  ះកា រអភិវឌ ន៍ និងផនកា រវិនិ  គ
របស់  ទស  តា មដងទន្ល អា ចធ្វ ើឲ ខូច   ជន៍គា   វិញ  មកក៏មា នដរ។  ផនកា រឯក  ភា 
គី  វូបា នបង្ក ើតឡើង  យផ្អ កលើកា រសម្ម តថា  ទសដទ  លើដងទន្ល  នឹងមិនធ្វ ើកា រវិនិ  គ
កា រទា ញយកទឹកឬកា រក   ថ្ម ីៗ  ជា បន្ថ មគុណភា ពទឹកឡើយ។ ផលប៉ះពា ល់មួយហើយមួយទៀត
នកា រក   ដលគា  នកា រស  បស  លួអា ចធ្វ ើឲ ថយចុះជា  ើននូវលំហូរ ឬធ្វ ើឲ ខូចបង់គុណភា ពទឹក
រហូតដល់ចំណុចមួយដល  ប់សកម្ម ភា ពទា ងំអស់ និងសុខភា ពន  ព័ន្ធ ទន្ល អា ចនឹង  វូធា  ក់ចុះ។
  កា រស  បស  លួ អា ចធ្វ ើបា នតា មរយៈកា រ  ះដូរ ឬកា រសហកា រគា   មូលព័ត៌មា នអំពីអា ងណា 
មួយ។    ក្ន ុងអា ងជា  ើនអ្ន ក  ប់  ងធនធា នទឹកមា នព័ត៌មា ន  ឹមតផ្ន កណា មួយ នដងទន្ល ដល
ស្ថ ិត  ក្ន ុងដនដីរបស់ខ្ល ួនតបុ៉   ះ ។ កា រ  ះដូរព័ត៌មា នអំពីជលសា ្ត   ទូទា ំងអា ងទន្ល អា ច
បង្ក ើតផល   ជន៍ជា  ើនដូចជា កំណលម្អ កា រព  ករណ៍អំពីលំហូរ និងកា រ  ៀមលក្ខ ណៈស   ប់
បងា្ក  រទឹកជំនន់ និង   ះរា ំងស្ង ួត។  កា រ   ះប្ត ូរព័ត៌មា នអំពីផនកា រអភិវឌ ន៍ទន្ល អា ចជួយអ្ន កកសា ង
ផនកា រអា ងទន្ល  ក្ន ុង  ទសខសុៗ គា  ប ្ជ ៀសគ   ងដលមា នទំនា សគ់ា  ។ កា រធ្វ ើឲ មា នសមភា ព
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កា ន់ត  ើនជា ងមុនផ្ន កព័ត៌មា នក៏អា ចជួយកសា ងទំនុកចិត្ត កា រជឿទុកចិត្ត  និងឆន្ទ ៈខ្ព ស់ជា ងមុនផងដរ
ដើម ីធ្វ ើឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  អនា គត។
  កិច្ច សហកា រ អា ចឲ និយមន័យថា ជា កា រកស  ួលផនកា រជា តិ ដើម ីជា ផល   ជន៍ ឬកា ត់
បន្ថ យបន្ទ ុកចំណា យ  ក្ន ុង  ទសផ ងទៀតតា មដងទន្ល ។ កិច្ច សហកា រអា ចធ្វ ើឡើងតា មរយៈកា រក
ស  ួលជា ប ្ដ  ះអា សន្ន នផនកា រដលមា ន   ប់ ឬតា មរយៈសំណំុរឿងនគ   ងនា នា របស់ជា តិ 
ដលបា នរៀបរៀងឡើង  យមា នកា រពិ   ះ  បល់ជា មួយ  ទស  តា មដងទន្ល  និងផ្អ កលើ
ទស នវិស័យនអា ងទន្ល ទា ំងមូល។
  ចំណា ត់កា ររួម  កើតឡើង  ពលដល  ទសតា មដងទន្ល ដើរតួជា ដគូ  ក្ន ុងកា រកសា ងផន
កា រវិនិ  គ និងកា រអនុវត្ត ន៍កា រងា រអភិវឌ ន៍ទន្ល អន្ត រជា តិ។ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ក  ិតនះបា ន
បង្ក ើតឡើងតា មរយៈសន្ធ ិស   ។ កា រចា ត់ចងអំពីកា រចករម្ល កផល   ជន៍ដូចជា ភា ពជា មា  ស់ និង
កា រ  ប់  ងរួមគា  លើធនធា ននា នា តំណា ងឲ កិច្ច  ងឹ   ងរួមគា  ក្ន ងុក  តិខ្ព ស់បំផុត និងទា មទា រឲ មា ន
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ សមត្ថ ភា ព និងសា  ប័នយ៉ា ងរឹងមា ំ។ ចំណា ត់កា ររួមអា ចរា ប់បញ្ច ូលកា រចូលរួមន
វិស័យឯកជនក្ន ុងចំ  មបណា្ដ   ទស  តា មដងទន្ល រួមគា   និងកា រ  ប់  ងបបថ្ម ី និងសណា រីយ៉ូ
នកា រវិនិ  គដលអា ចបង្ក ើនអត្ថ   ជន៍  យផា  ល់និង  យ   លផងដរ។

              “ កា រអភិវឌ ន៍រួមគា  ន  ព័ន្ធ ទន្ល មួយ តំណា ងឲ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
                ក  ិតខ្ព ស់បំផុត។”

រូបទី ២.២ អធិប  យអំពីក  ិតខុសៗគា  នកិច្ច  ឹង   ងរួមគា  ។ 
   កា រសំខា ន់គឺ  ូវទទួលសា្គ  ល់ថា កិច្ច  ឹង   ងនះគា  នកា រចង្អ ុលប   មា នលក្ខ ណៈរស់រវីក
និងកើតឡើងវិញជា បន្ត បនា  ប់។ កិច្ច  ឹង   ងនះគា  នទិសច  ស់លា ស់  យសា រកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
កា ន់ត  ើនមិនសុទ្ធ តមា នន័យថា   សើរជា ងមុន  ះឡើយ។ ភា ពមា នជា បន្ត នះបងា  ញពីកំណើនក  តិ
នកិច្ច  ងឹ   ងសហ  តិបត្ត កិា របុ៉ន្ត មិនបងា  ញ  នះជា  ល  មួយ  ក្ន ងុអា ងទន្ល ទា ងំអស់ឡើយ។
កិច្ច  ឹង   ងនះមា នលក្ខ ណៈឌីណា មិក  យសា រចំណុចខុសៗគា  មា នលក្ខ ណៈសម  បស   ប់
សកម្ម ភា ពខុសៗគា   ក្ន ុងពលវលា ខុសគា  ។  ជា ជា តិនា នា អា ចកស  ួលសកម្ម ភា ពរបស់ពួកគ
ដើម ីបង្ក ើន ឬកា ត់បន្ថ យ  ពលភា ពនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា ររបស់  ជា ជា តិទា ំង  ះ  ក្ន ុងកា រឆ្ល ើយ
តប  នឹងកា លា នុវត្ត ភា ពថ្ម ីៗ  ឬកា រអភិវឌ ន៍នា នា  ក្ន ងុ (ឬ  ក  ) ដំណើរកា រសហ  តិបត្ត កិា រ  ះ។ 
កិច្ច  ឹង   ងនះកើតឡើងវិញជា បន្ត បនា  ប់  យសា រមា នឱកា សជា ក់លា ក់កើតឡើងវិញស   ប់កិច្ច 
សហ  តិបត្ត កិា រ ហើយ  គជ័យនកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រពីមុនមកជា ពិសសទា ក់ទងនឹងផល   ជន៍
ដលស   ចបា ន ទំនងជា ជ  ុញឲ មា នកំណើនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។  ក្ន ុងបរិបទនកា រកើតឡើង
វិញនះ  ទសតា មដងទន្ល ក៏បា នដឹងផងដរថា សកម្ម ភា ពដលមិនសហកា រជា មួយគា  ទំនងជា ធ្វ ើឲ បា ត់
បង់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  អនា គត។
  កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រនា ំឲ មា នបន្ទ ុកចំណា យជា ក់ស្ត ងដលទា ក់ទងនឹងពលវលា    ក់កា ស
និងធនធា នមនុស ។  សិនបើបន្ទ ុកនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ក  ិតណា មួយមា នទំហំធំជា ងផល

  ជន៍ (ជា រួម  ូវបា នឲ  និយមន័យ  យរា ប់បញ្ច ូលដូចជា ផល   ជន៍នកា រកសា ងទំនុកចិត្ត 
ក្ន ងុភា ពជា ដគូថ្ម ីៗ ) ក្ន ងុករណី  ះគា  នហតុផលដើម ជី  ញុសកម្ម ភា ពសហ  តិបត្ត កិា រ  ះឡើយ។
សកម្ម ភា ពសហ  តិបត្ត ិកា រទា មទា រឲ មា នចំណា យ  ើន ដលអា ចនា ំឲ មា នកា រថយចុះជា ទូ  ន
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២.៤ កា ររម្ល កផលឲ មា នយុត្ត ិធម៌

  ដើម ីជ  ុញ និងធ្វ ើឲ មា ននិរន្ត រភា ពនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រចា ំបា ច់  ទសតា មដងទន្ល ទា ំង
អស់  ូវតគិតជា មុនថា របា យផល   ជន៍នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  កប  យមា នភា ពយុត្ត ិធម៌។
  កា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល តា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រជា ទូ  នឹងទទួលបា នកា ររីក
ច  ើនពិត   កដស   ប់អា ងទន្ល ទា ំងមូលប៉ុន្ត វា នឹងមិនសុទ្ធ តមា នន័យថា   ជា ភា គចំណកដលមា ន
សមធម៌ស   ប់  ទសនីមួយៗ (ឬក ុមអ្ន ក  ើ   ស់)  ះឡើយ។  សិនបើផល   ជន៍ភា គ

 ើនកើតឡើងស   ប់ត  ទសមួយ(ឬក ុមមួយ) រីឯបន្ទ ុកភា គ  ើននកា រចំណា យកើតមា នលើ
អ្ន កផ ងទៀតគ   ងដ៏ល្អ មួយក៏អា ចធ្វ ើឲ ខា តបង់ដល់ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ខ្ល ះៗផងដរ។ អា ងទន្ល មួយអា ច
អភិវឌ ន៍  បា នដើម បីង្ក ើនផលជា អតិបរមា  កប  យនិរន្ត រភា ព និងទទួលបា នផល   ជន៍សរុប
ប៉ុន្ត  សិនបើគអា ចទា ញយកផល   ជន៍ទា ំង  ះបា នតតា មរយៈហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ត  (ដូច
ជា ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីដលផ្ត ល់ផល  ើនបំផុត ឬទីតា ំង  ព័ន្ធ   ច  ព)     ក្ន ុងករណី  ះរបា យផល

  ជន៍  ទូទា ងំអា ងទន្ល  ះអា ចមិនមា នសមធម៌ឡើយ។ វា អា ចជា ទង្វ ើល្អ  សិនបើគអា ចព  កី
“ភា គផលទា ំងមូល” បុ៉ន្ត កតា  ជ  ុញពិត   កដ  ក្ន ុងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រគឺកា ររីកច  ើនន “ភា គ
ចំណក” របស់ក ុមនីមួយៗ  ក្ន ុងភា គផលទា ំងមូល  ះ។
   ពលរបា យរូបវន្ត នផល   ជន៍ដលបា នពីសណា រីយ៉ូនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ង
និងកា រអភិវឌ ន៍  ូវគមើលឃើញថា  ឹម  ូវហើយ  ះយន្ត កា ររម្ល កផលអា ចដើរតួជា ស្ន ូល  ក្ន ុងកា រ
ជ  ុញកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ះជា បន្ថ មទៀត។ កា ររម្ល កផលអា ចឲ និយមន័យថា ជា សកម្ម ភា ពណា 

រូបទី ២.២ សកម្ម ភា ពបន្ត នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
• កា រ    ័យទា ក់ទង និងកា រជូនដំណឹង

• កា រចករម្ល ក ព័ត៌មា ន

• កា រវា យតម្ល  ថា  ក់តំបន់

• បង្ក ើតគ   ងរួមគា  

• ភា ពជា ដគូរួមគា   

• សា  ប័នរួមគា   

• កា រវិ  គរួមគា  

• ធ្វ ើកា រវិនិ  គជា តិដលអា ចទា ញយក 

 ផលចំណញពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ

• កស  ួលផនកា រជា តិដើម ីកា ត់បន្ថ យ 

 បន្ទ ុកចំណា យ  ថា  ក់តំបន់

• កស  ួលផនកា រជា តិដើម ីអា ច  ូប

 យកផលចំណញ  ថា  ក់តំបន់

ជ   ះ      កា របន្ត សហ  តិបត្ត ិកា រ   សមា ហរណកម្ម 

ចំណា ត់កា រឯក  ភា គី    កា រស  បស  ួល       សហ  តិបត្ត ិកា រ     ចំណា ត់កា ររួមគា  

ដក  ង់ពី Sadoff & Grey (2005)

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងធ្វ ើឲ ខូចកិច្ច  ឹង   ងស   ប់រយៈពលវង។
  កា រកំណត់អត្ត ស   ណកិច្ច  ឹង   ង  ក  ិត  ឹម  ូវ និងកា រវិនិ  គលើកិច្ច សហ  តិបត្ត ិ
កា រអន្ត រជា តិគឺ ជា គន្ល ះឹមួយដើម អីា ចទា ញយកផលចំណញពិត   កដ  យមិនធ្វ ើឲ មា នកា រចំណា យ

 ើនហួសហតុ។ គំរូនះ នឹងជួយបង្ក ើតឲ មា នកា រប្ត ជា  ខា ងន  បា យ និងធា នា ថា ភា គីទា ំងអស់មា ន
ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ក្ន ុងកា រ   ង់ឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។
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មួយដលបង្ក ើតឡើងដើម ីក   វិភា ជន៍បន្ទ ុកចំណា យ និងផល   ជន៍ដលទា ក់ទងនឹងកិច្ច សហ
 តិបត្ត ិកា រ។ បន្ទ ុកចំណា យលើកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអា ចមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ  យផា  ល់ជា មួយបន្ទ ុកន

កា រចំណា យលើសា  ប័ន ឬចំណា យរូបវន្ត ស   ប់កា រអភិវឌ ន៍ និងកា រ  ប់  ងទន្ល  (ដូចជា កា រសា  រទី
ជ   លទំនប់ ឬអា ងស្ត ុកទឹកដើម ីធ្វ ើនិយ័តកម្ម លំហូរក្ន ុងទន្ល ) ឬបន្ទ ុកចំណា យណា មួយផ ងទៀត
ដលភា គីក្ន ុងកា រចរចា ស   ចរួមបញ្ច ូលស   ប់កា រពិចា រណា  (ដូចជា អគ្គ ិសនីកម្ម ជនបទដលបា ន មក
ពីទំនប់ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី)។  ក្ន ុងករណីជា  ើនកា រចករម្ល កបន្ទ ុកចំណា យ និងផល   ជន៍
ទា មទា រឲ មា នកា របងចកឡើងវិញ ឬកា រទូទា ត់សំណងតា មទ  ង់ណា មួយដូចដលបា នពិភា ក  ខា ង
ក  មដលមា នលក្ខ ណៈជា ក់លា ក់ជា ខា  ំងអា  ័យលើសា  ប័ននីមួយៗ។
  ក  តិយុត្ត ធិម៌នរបា យផលចំណញមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់  លំដា ប់ថា  ក់នីមួយៗបុ៉ន្ត អ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ ដលរង   ះ  យសា រគ   ង (សូមអា នជំពូក៣)  ូវតបា នទទួលកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ទា ក់ទង
នឹងភា ព  ឹម  ូវយុត្ត ិធម៌។  ក្ន ុងករណីដលរងផលប៉ះពា ល់ដល  ូវគមើលឃើញថា ពិតជា កើតមា ន
ចំ  ះមុខកា រចកផល  យសមធម៌  ថា  ក់មូលដា  នអា ចជា កា រ  ឈមកា ន់តខា  ំងឡើងបើធៀបនឹង
កា ររម្ល កផល  ក  ិតអន្ត រជា តិ។ កា ររម្ល កផល  មូលដា  នក៏អា ចមា នផលប៉ះពា ល់  យផា  ល់កា ន់
ត  ើនឡើងមកលើភា ពក ីក ផងដរ។
 
 “ ក  ិតយុត្ត ិធម៌នរបា យផល   ជន៍ មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់   ប់លំដា ប់ថា  ក់។“ 

  របា យនភា ព  ឹម  ូវយុត្ត ិធម៌គឺជា ចំ  ទ  លមួយ។    ច  ប់ទឹកអន្ត រជា តិផ្ត ល់កា រណនា ំខ្ល ះៗ
(សូមអា នជំពូក៤) តា មរយៈកា រធ្វ ើឲ  លកា រណ៍ “  ើ   ស់  យសមធម៌ និងសមហតុផល” និង
“មិនបង្ក ហន្ត រា យធ្ង ន់ធ្ង រ” កា  យជា ច  ប់។  លកា រណ៍ទា ងំនះ គឺជា ចំណុចចា ប់ផ្ត ើមដ៏មា ន   ជន៍ 
ស   ប់កា រចរចា អំពីវិភា ជន៍ផល   ជន៍ដ៏  ឹម  ូវ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យអ្ន កកសា ង  លន

 បា យ  ូវតបម្ល ង  លកា រណ៍ទា ំងនះឲ  ជា កា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង និងបង្ក ើតបទប ញ្ញ ត្ត ិជា ក់
ស្ត ងស   ប់វិភា ជន៍អត្ថ   ជន៍ និងយន្ត កា រនា នា ស   ប់កា របងចកឡើងវិញនិង ឬកា រទូទា ត់
សំណង។ ដូច្ន ះកា រពិនិត មើលសា  នភា ពអនុវិត្ត ជា ក់ស្ត ងដលបា នវត្ត មា ន   ជន៍ខា  ងំណា ស់ដើម ី
ស  បស  ួលឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ងទន្ល អន្ត រជា តិ។  លកា រណ៍ជា មូលដា  នចំនួន   ំ
ពីរនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ង ដលជា ទូ  មា នចង  ក្ន ុងសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ១២ដលទា ក់ទង
នឹងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹកអន្ត រជា តិមា នដូចត  (តា មលំដា ប់ចុះដលមា នជា ញឹកញា ប់)
  • កា រទូទា ត់សំណងចំ  ះផល   ជន៍ដលបា នបា ត់បង់
  • លំហូរពា ក់កណា្ដ  ល  ូវបងចក  ឲ  ទសនីមួយៗ  តា មដងទន្ល 
  • កា រចា ត់ជា អា ទិភា ពនូវកា រ  ើ   ស់
  • កា របង់ថ្ល ទឹក
  • អធិបតយ ភា ពទា ំង  ុងលើដទន្ល 
  • វិភា ជន៍ស្ម ើគា  នផល   ជន៍
  • លះបង់សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ពីមុនមក។
  មា នឯកសា រកា ន់ត  ើនឡើងអំពីកា ររម្ល កផល១៣ដលភា គ  ើន   តលើវិធីដលក ុមអ្ន ករង

  ះអា ចរម្ល កចំណូលពីគ   ងនា នា ។ ជា ទូ  មិនមា នកា របងចកផល   ជន៍ដលបា នពីកា រ
អភិវឌ ន៍ទឹក  យសមធម៌ឡើយ ជា ពិសសទា ក់ទងនឹង  ជា ពលរដ្ឋ ដលរងផលប៉ះពា ល់  យផា  ល់ពី
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កា រអភិវឌ ន៍តម្ត ង។
  កា ររម្ល កផលអា ចមិនមន  ឹមតជា ឧបករណ៍មួយស   ប់កា របងចកពីមុនមក ឬ កា របងចក
ឡើងវិញនូវផលចំណូលពីគ   ងណា មួយប៉ុ   ះទ។ វា អា ចផ្ត ល់ជា ក បខ័ណ មួយនកា រវិភា គក ប
ខ័ណ  លគំនិតស   ប់កា របង្ក ើត  ពលក  យ និងកា របង្ក ើតសំណើគ   ងនា នា  យផា  ល់។
អភិក មនកា ររម្ល កផលអា ចឲ គកំណត់វិសា លភា ពនគ   ងនា នា ដើម ីឲ គ   ងនះ ទា ញយក
ផល   ជន៍  ប់   ន់ខា ងបរិសា  នសង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច ស   ប់ផ្ត ល់ “ភា គចំណកសម  ប” 

 អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់។ តា មនិយមន័យគ   ងនឹងមិនមា នភា ពមា ំមួនឡើយ  សិនបើគ   ងណា 
មួយមិនអា ចផ្ត ល់កា ររីកច  ើន  ប់   ន់  យសមធម៌ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ទ  ះ។ ដើម ីធ្វ ើឲ
មា នភា គីចំណក  មឹ  វូ គ   ងនា នា អា ចបង្ក ើតឡើង  យដា ក់បញ្ច លូសមា សភា គវិនិ  គបំពញ
បន្ថ មដលអា ចបង្ក ើតចរន្ត នផលចំណូលបន្ថ ម។  ពលផល   ជន៍សម  បជា  ើន  វូបា នធ្វ ើ
អត្ត ស   ណហើយ  ះគអា ចផ្គ ុគំ   ង  ះបា នច  ស់លា ស់ដើម បីងចកផលចំណញទា ងំ  ះក្ន ងុ
ចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  យសមធម៌។

២.៥ យន្ត កា រនា នា ស   ប់កា ររម្ល កផល

  កា លា នុវត្ត ភា ព និងយន្ត កា រស   ប់កា ររម្ល កផលមា នលក្ខ ណៈខុសគា   យអា  ័យជា ខា  ំង
លើសា  នភា ពជា ក់លា ក់  តា មកន្ល ងនីមួយៗ និង  ូវតកស  ួល  យអនុ  មតា មបរិបទសង្គ ម
ន  បា យ សដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  ន។ កា លា នុវត្ត ភា ពស   ប់កា ររម្ល កផលអា ចឃើញមា ន   ប់
លំដា ប់ថា  ក់ទា ំងអស់តា មរយៈយន្ត កា រជា  ើន(សូមមើលតា រា ង២.២)។ គអា ចបង្ក ើតរចនា សម្ព ័ន្ធ យន្ត 
កា រនះតា មរយៈកា រចករម្ល កចំណះដឹង ទ  ង់នសំណើគ   ងវិភា ជន៍ផលចំណូល  មទា ងំកសា ង
សា  ប័ន និង  លន  បា យ។

 អប់ ២.១ ឧទា ហរណ៍អំពីយន្ត កា រស   ប់កា ររម្ល កផល ១៤
កា រចករម្ល កចំណះដឹង
• កា រចករម្ល កទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា នក្ន ុងចំ  ម  ទសតា មដងទន្ល  កា រចករម្ល កបន្ទ ុកចំណា យ
• កា រវា យតម្ល រួមគា  អំពីឱកា សខា ងជលសា ្ត   និងឌីណា មិកនអា ងទន្ល កា របង្ក ើតចំណះដឹងរួមគា  
 កា រព  ឹងទំនុកចិត្ត  និងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពមនុស

ទ  ង់នសំណើគ   ង
• ទ  ង់នសំណើគ   ងម និងទីតា ំងគ   ង  ើនតជា កតា  កំណត់លើផល   ជន៍រូបវន្ត  និង
  ជា ពលរដ្ឋ ដលរងឥទ្ធ ិពល ទា ំងខា ងផលវិជ្ជ មា ន និងអវិជ្ជ មា ន
• កា រវិនិ  គបនា  ប់បន ំច ្ក  មនផល   ជន៍ដលបា នព  ីកនូវកា រវិនិ  គកា រទូទា ត់សំណង
 និងកា រវិនិ  គបន្ថ មដលបងចកឡើងវិញនូវបន្ទ ុកចំណា យ

កា រធ្វ ើវិភា ជន៍ផលចំណូល និងកា រចា ត់ចងហិរញ្ញ វត្ថ ុ
• កា រធ្វ ើវិភា ជន៍ចរន្ត ផលចំណូល - ដូចជា  ថ្ល សួយសា រ ថ្ល ជួល ឥណទា នកា បូន
• កា របង់ក    យផា  ល់ស   ប់កា រ  ើ   ស់ទឹកដូចជា កា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹកដល់ទីក ុង និងស   ប់កា រ
   ច  ព (ក្ន ុងករណីសិទ្ធ ិ  ូវបា នកំណត់រួចជា មុន)
• កា រទូទា ត់  យផា  ល់ដើម ីទទួលផល   ជន៍នា នា ដូចជា ជលផលសវា  ប់  ងទីជ   ល
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កា រក   របបលំហូរទន្ល ដើម ីបង្ក ើនផលវិជ្ជ មា ន
• កា រផ្ត ល់សំណងដើម ីបំពញបន្ទ ុកចំណា យដូចជា ដីលិចទឹកកា របំពុលកា របា ត់បង់សវា កម្ម  ព័ន្ធ 
 អកូឡូសុី កា រក   របបលំហូរទន្ល ដលនា ំមកនូវកា រខូចខា ត
• ចា ត់ចងឲ មា នកិច្ច  ម  ៀងទិញដូចជា ស   ប់កា រទិញថា មពលផលិតផលកសិកម្ម (ដលលក្ខ 
 ខណ នកិច្ច  ម  ៀង  ូវបា នគយកមក  ើ   ស់ស   ប់កា រផ្ទ រផល   ជន៍)
• កា រចា ត់ចងហិរញ្ញ ប ទា ន និងភា ពជា មា  ស់ដូចជា  ភា ពជា មា  ស់ និងកា រ  ប់  ងរួមគា  លើហដា  រចនា 

សម្ព ័ន្ធ កា រកសា ងសា  ប័ន និង  លន  បា យ
• នីតិវិធី  តិបត្ត ិកា រដូចជា កា រធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រទំនប់ដើម ីធ្វ ើឲ មា ននិរន្ត រទឹកដល់កា រធ្វ ើដំណា ំកសិកម្ម 
 ពលទឹក  ក ឬ ផលិតភា ពនជលផល
• កា របន ុី  លន  បា យ និងលក្ខ ខណ អំ  យផលសា  ប័ន និងកា រលើកទឹកចិត្ត ដើម ីធា នា ឲ
 មា នអត្ថ   ជន៍ដូចជា ច  ប់បទប ញ្ញ ត្ត ិកម្ម សិទ្ធ ិដីពន្ធ និងកា រកំណត់ថ្ល កិច្ច កា រពា រអ្ន ក  ើ   ស់
• ភា ពជា ដគូសា ធា រណៈ-ឯកជន ដូចជា សកា  នុពលក្ន ុងកា របង្ក ើនមូលនិធិជំនា ញសមា ហរណកម្ម 

២.៥.១ កា រចករម្ល កចំណះដឹង

  ចំណះដឹង និងព័ត៌មា នមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ និងមា នតម្ល ថ្ល ។ គអា ចពិចា រណា បង្ក ើតឲ
មា នសកម្ម ភា ពសហ  តិបត្ត ិកា រដើម ីចករម្ល កចំណះដឹង និងព័ត៌មា ន ឬបង្ក ើតរួមគា  នូវចំណះដឹង  
ទូទា ំង  ព័ន្ធ  (  លគឺបង់ថ្ល ផ្ត ល់ ឬអនុវត្ត កិច្ច កា រផា  ល់ដើម ីធ្វ ើឲ មា នចំណះដឹង និងព័ត៌មា ន) គឺជា 
ឧបករណ៍ស   ប់កា របងចកផល      និងបន្ទ ុកចំណា យ។    ព័ត៌មា នអំពីជលសា ្ត  អា ចជួយ  ទសតា ម
ដងទន្ល  ប់  ងធនធា នទឹក  ក្ន ុងដនដីរបស់ខ្ល ួនបា នកា ន់ត  សើរជា ងមុន  យជួយ  ទសតា ម
ដងទន្ល យល់ដឹងឲ កា ន់ត  សើរជា ងមុនអំពីផលប៉ះពា ល់លើគា   វិញ  មកដលបណា្ដ  មកពីចំណា ត់
កា ររបស់ខ្ល ួន និងជួយក្ន ុងកា រកំណត់អត្ត ស   ណឱកា សស   ប់សហ  តិបត្ត ិកា រផងដរ ដើម ីព  ឹង
កា រ  ប់  ង  ទូទា ំងអា ង។
  លើសពីនះកា រយល់ដឹងកា ន់តសីុជ    និងកា ន់តមា នតមា  ភា ពអំពីលក្ខ ណៈឌីណា មិកន  ព័ន្ធ 
ទន្ល រួមគា  នឹងជួយកា ត់បន្ថ យប   វិសមភា ពនព័ត៌មា នដលអា ចជា កា ររខា នដល់កា រចរចា របស់  ទស
តា មដងទន្ល  និងជ  ុញឲ មា នលទ្ធ ផលដលកា ន់តមា ននិរន្ត រភា ព និងសមធម៌ជា ងមុនផងដរ។

 “ កា រយល់ដឹងអំពីលក្ខ ណៈឌីណា មិកន  ព័ន្ធ ទន្ល រួមគា  មួយ ជ  ុញឲ មា នលទ្ធ ផលដល
       កា ន់តមា ននិរន្ត រភា ព និងសមធម៌ជា ងមុន។“ 

២.៥.២ ទ  ង់នសំណើគ   ង

  ទ  ង់ និងទីតា ងំនគ   ងណា មួយគឺជា កតា  កំណត់អំពីប៉ា រ៉ា ម៉  រូបវន្ត ជា  ើនស្ត ពីីផល   ជន៍
និងបន្ទ ុកនកា រចំណា យ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យលក្ខ ណៈបច្ច កទសលំអិតនគ   ងទីតា ំងជា ក់
លា ក់   និងសកា  នុពលនកា រវនិិ  គស   ប់ផ្ត លជ់ា សណំងទូទា ត់សទុ្ធ ត  ូវបា នគលើកយកមកពិចា រ
ណា ផងដរ     សិនបើរបា យរូបវន្ត នផល   ជន៍  ូវគយល់ឃើញថា មិនមា នសមធម៌តា ំងដំណា ក់
កា លដើមដំបូង។        កា រវិនិ  គបនា  ប់បន ំបំពញបន្ថ មលើកម្ម វិធីនះក៏អា ចធ្វ ើ  បា នផងដរ      ដើម ី
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បង្ក ើតឲ មា នផល   ជន៍មួយឈុតដលអា ចបងចក  យសមធម៌។ ឧទា ហរណ៍អំពីកា រវិនិ  គ
បនា  ប់បន រួំមមា នអគ្គ សិនីជនបទដលទា ក់ទងនឹងកា រអភិវឌ ន៍ថា មពលវា រីអគ្គ សិនីទីផ  រផ្ល វូថ្ន ល់ដលទា ក់
ទងនឹងកា រ   ច  ព ឬកា រវិនិ  គលើកា រចិញ្ច ឹមជីវិត  យនិរន្ត រភា ពដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ប់  ង
ទីជ   ល។
  កា ររួមបញ្ច ូលគា  នូវផល   ជន៍ទូលំទូលា យក៏អា ចជា យន្ត កា រមួយស   ប់កា ររម្ល កផលផង
ដរ។ កា លណា មា នកា រពិភា ក  កា ន់ត  ើនឡើងអំពីផល   ជន៍  ទស  តា មដងទន្ល  ក៏កា ន់
តទំនងជា ស្វ ងរកទ  ង់ដលកា ន់តអា ចទទួលយកបា នស   ប់កា រចករម្ល កជា មួយគា  ផងដរ។
កា រវិនិ  គដលមិនទា ក់ទង (ដូចជា ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ដឹកជញ្ជ ូន បណា្ដ  ញចកចា យអគ្គ ិសនី) ឬ
វិស័យដលជា ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍រួមគា   (ដូចជា ពា ណិជ្ជ កម្ម  អ    វសន ៍កា រ    យ័ទា ក់ទងទសចរណ៍
និងកិច្ច កា រពា របរិសា  ន) អា ចរួមបញ្ច ូលគា  ជា មួយកា រចរចា ដលទា ក់ទងនឹងកា រ  ើ   ស់ទឹក។ កង្វ ល់
នា នា ដលទា ក់ទងនឹងទំនា ក់ទំនងភូមិសា ្ត  ន  បា យ និងកា រទូត ភា ពលច   ជា សា ធា រណៈ និង
ករ    ះក៏អា ចមា នឥទ្ធ ពិលមកលើ  ទសនា នា ដលចូលរួម  ក្ន ងុកា រចរចា អំពីកិច្ច សហកា រ  ប់  ង
ទឹករួមគា  ផងដរ។ បនា  ប់មកទិដ្ឋ ភា ពរួមនយន្ត កា ររម្ល កផលក៏ជា  ធា នបទដល  ូវលើកយមកពិចា រ
ណា ផងដរ  ក្ន ុងកា ររួមបញ្ច ូលគា  នូវផល   ជន៍ជា  ើនដើម ីស្វ ងរកដំ  ះ   យដលអា ច
ទទួលយកបា ន។

 “ កា លណា មា នកា រពិភា ក  កា ន់ត  ើនឡើង អំពីផល   ជន៍  ទស  តា មដងទន្ល 
     ក៏កា ន់តទំនងជា អា ចចករម្ល កផល   ជន៍ទា ំង  ះផងដរ។“ 

២.៥.៣ កា រធ្វ ើវិភា ជន៍ផលចំណូល និងយន្ត កា រហិរញ្ញ វត្ថ ុ

  ចរន្ត នផលចំណូលដលទទួលបា នពីគ   ងមួយអា ច  វូចករម្ល កជា មួយពលរដ្ឋ ដលរង   ះ
 យសា រគ   ង ឬអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀតដលរា៉ ប់រងនូវចំណកខ្ល ះៗនបន្ទ ុកកា រខូចខា តបណា្ដ  លពី

កា រអភិវឌ ន៍គ   ង បុ៉ន្ត បើពំុ  ះទអ្ន កដលរងកា រខូចខា តទា ំង  ះនឹងមិនអា ចទទួលបា នភា គផល
ឡើយ។
  កា របង់ថ្ល  យផា  ល់ដើម ីទទួលបា នទឹកអា ចនា ំឲ មា នកា របងចកឡើងវិញនូវផល   ជន៍ 
នទឹក  យពុំចា ំបា ច់កំណត់ឡើងវិញអំពីសិទ្ធ ិចំ  ះទឹកឡើយ។  ពលដលសិទ្ធ ិចំ  ះទឹកបា ន
បងា  ញច  ស់លា ស់ហើយ  ះ ហើយភា គីនា នា ឯកភា ពថា  ទសណា មួយគួរតអា ចទទួលបា នទឹកកា ន់
ត  ើនឡើងជា ងក  ិតដលមា នកំណត់ពីមុនមកស   ប់  ទស  ះ  ក្ន ុងករណីនះ កា របង់ថ្ល 
ស   ប់សិទ្ធ ិ  ើ   ស់ទឹក  តា មពលវលា អា ចជ  ញុឲ មា នកា រ  ើ   ស់ទឹកដលផ្ត ល់ផល   ជន៍
កា ន់ត  ើនឡើង  យពុំចា ំបា ច់ផ្ទ រសិទ្ធ ិជា ផ្ល ូវកា រឡើយ។
  ទីផ  រទឹកអន្ត រជា តិអា ចផ្ត ល់យន្ត កា រដលបត់បនបា នស   ប់កា របន ុីគា  ឡើងវិញនូវកា រ  ើ

  ស់ទឹកក្ន ុងចំ  ម  ទសតា មដងទន្ល ។ គអា ចកំណត់ថ្ល  និងចំនួនសិទ្ធ ិ  ើ   ស់ទឹក  បា ន
តា មរយៈកមា  ំងទីផ  រឬតា មរយៈកា រចរចា ។ កិច្ច  ម  ៀងនា នា ដលទា ក់ទងនឹងថ្ល ទឹកបរិមា ណទឹក
ដល  វូផ្ត ល់ឲ  និងភា ព  បច  ប់នអ្ន កទិញមា នឥទ្ធ ពិលមកលើទំហំ និងកា របងចកផលដលបា នពី
ទឹក  ះ។
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រូបថត ២.១ ផ្ល មៀនដលកំពុងបញ្ច ូល  ក្ន ុងនា វា ចិនមួយ  កំពង់ផឈា ងសា ន  លើទន្ល មគង្គ ភា គខា ងជើងន
 ទសថ។ នះគឺជា ផជួរមុខ  ក្ន ុងពា ណិជ្ជ កម្ម ដលលូតលា ស់រហ័សជា មួយ  ទសចិន។

  កា របង់ថ្ល ដើម ីអា ចទទួលផល (កា រទូទា ត់សំណងស   ប់បន្ទ ុកចំណា យ) អា ចធ្វ ើឡើង  ក្ន ុង
បរិបទន  ព័ន្ធ សហ  តិបត្ត កិា រ។  សិនបើ  ទសតា មដងទន្ល ឯកភា ពគា  លើ  ព័ន្ធ សហ  តិបត្ត កិា រ
ដលឬមួយផ្ត ល់ផលចំណញ ឬមួយបង្ក មហន្ត រា យមកលើភា គីណា មួយក្ន ុងក  ិតវិសមមា  កា របង់
ថ្ល អា ចធ្វ ើឡើងជា ទ  ង់នកា រទូទា ត់សំណង។ ឧទា ហរណ៍  ទស  ខ ទឹកខា ងក  មនទន្ល មួយ
អា ចបង់ថ្ល  ឲ  ទស  ខ ទឹកខា ងលើស   ប់កា រ  ប់  ងទីជ   ល  សិនកា រ  ប់  ងនះផ្ត ល់
ផល   ជន៍ក្ន ុងក  ិតវិសមា មា  ដល់  ទសនា នា  ខ ទឹកខា ងក  មតា មរូបភា ពជា គុណភា ព
ទឹក  សើរជា ងមុន ឬកា រថយចុះនទឹកជំនន់និងបន្ទ ុកកំទចកំណរ។ ដូចគា  នះដរ  សិនបើ  ទស

 ខ ទឹកខា ងក  មស្ត ុកទឹកទុកដលនា ំឲ មា នជំនន់ក្ន ុង  ទសណា មួយ  ខ ទឹកខា ងលើវិញ  ះ
 ទស  ខ ទឹកខា ងលើអា ចទទួលបា នកា រទូទា ត់សងស   ប់កា រជន់លិចដីធ្ល ី  ះ។

  កិច្ច  ម  ៀងទិញអា ចបង្ក ើតឡើងជា ឧបករណ៍ដលមា នភា ពបត់បនស   ប់កា ររម្ល កផល។ 
ឧទា ហរណ៍  ទសមួយ  តា មដងទន្ល អា ចកសា ង ឬកលម្អ ទំនប់វា រីអគ្គ ិសនីណា មួយ និងចរចា អំពី
កិច្ច  ម  ៀងទិញដលចងពីកា រទទួលសា្គ  ល់អំពីផល   ជន៍របស់  ទសមួយផ ងទៀត  តា ម
ដងទន្ល  ះ។  សិនបើ  ទស មួយ  តា មដងទន្ល  ះមា នធនធា នទឹកឬសមត្ថ ភា ពផលិតថា មពល
វា រីអគ្គ សិនីបុ៉ន្ត ពំុមា នត  វូកា រទឹក និង ឬត  វូកា រថា មពល  ថា  ក់ជា តិក្ន ងុក  តិ  ប់   ន់  ះទ ហើយ

 ទសដទទៀតដលមា នធនធា នទឹកតិចតួច និងមា នសមត្ថ ភា ពទា បក្ន ងុកា រផលិតថា មពលវា រីអគ្គ សិនី
បុ៉ន្ត មា នត  ូវកា រ  ើន  ទសទា ំងពីរនះនឹងទទួលផលពីពា ណិជ្ជ កម្ម នះ។ ថ្ល ដលបា នពីកា រចរចា 
អា ចយក   ើ   ស់ស   ប់កា ររម្ល កផលដូចជា ថ្ល ខ្ព ស់ដលបា នឯកភា ព នឹង  វូផ្ទ រជា ផល   ជន៍
តា មទ  ង់ដលមា នសមា មា  សម  បជា ងមុន  ឲ  ទសដលជា អ្ន កលក់ចំណកថ្ល  ដល
បា នឯកភា ពក្ន ុងក  ិតទា បជា ង អា ចផ្ត ល់នូវផល   ជន៍កា ន់ត  ើន  ឲ  ទសជា អ្ន កទិញ  
តា មដងទន្ល ។
   ទសដលស្ថ ិត  ខ ទឹកខា ងលើនទំនប់នះអា ចចុះកិច្ច  ម  ៀងទិញដលទទួលសា្គ  ល់
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អំពីគុណតម្ល វិជ្ជ មា ននកា រ  ប់  ងទីជ   លមកលើថ្ល  តិបត្ត ិកា រ        និងអា យុកា លនទំនប់ឬ  
ទស  ខ ទឹកខា ងក  មអា ចចរចា កិច្ច  ម  ៀងដលឆ្ល ុះប   ំងផលប៉ះពា ល់វិជ្ជ មា ន និង ឬអវិជ្ជ មា ន
នទំនប់នះមកលើទ  ង់នកា រ  ះទឹកនិងបន្ទ ុកកំទចកំណរ  ខ ទឹកខា ងក  ម។
   ពលកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ងឯកភា ពឲ មា នកា រវិនិ  គខា  តធំកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ន
ស   ប់កា រវិនិ  គភា ពជា មា  ស់ និងកា រចា ត់ចង  តិបត្ត ិកា រអា ច  ូវបង្ក ើតឡើងដើម ីចករម្ល កផល
ក្ន ុងចំ  ម  ទស  តា មដងទន្ល ។ ហិរញ្ញ ប ទា នរួមគា   ឬ  កប  យកា រស  បស  ួល  ក្ន ុង
គ   ងសហ  តិបត្ត ិកា រអា ច   ង់ឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  កប  យ  គជ័យ  យចងអំពី
កា របងចកផល  ក្ន ុងរចនា សម្ព ័ន្ធ ចា ត់ចង។ ក ុមហ៊ុនដល  តិបត្ត ិកា រឬជា មា  ស់កម្ម សិទ្ធ ិរួមគា   (ដូច
ជា ក ុមហ៊ុនបញ្ជ ូនថា មពលរួមគា  ) អា ចផ្ត ល់ផល   ជន៍ជា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  យផា  ល់ និងកសា ងទំនុក
ចិត្ត តា មរយៈភា ពជា ដគូដលមា ន   ប់។ ភា ពជា ដគូរយៈពលវងបបនះក៏អនុ   តឲ មា នកា រ  ប់

 ងដលមា នលក្ខ ណៈបន  ំុជា ងមុនខា ង  ព សម ត្ត ិ និងភា ពបត់បនកា ន់ត  ើនជា ងមុន  ក្ន ុងកា រ 
ឆ្ល ើយតប  នឹងកា រ  ឈម និងឱកា សស   ប់ទន្ល នះផងដរ។

២.៥.៤ កា រអភិវឌ ន៍សា  ប័ន និង  លន  បា យ

  គអា ចមិនបា នទទួលផល   ជន៍ដលអា ចទទួលបា នពីកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រឡើយ  យសា រ
 លន  បា យ និង  ឿងលើកទឹកចិត្ត នា នា មិនផ្ត ល់កា រលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្ន កទទួលផលឲ ឆ្ល ើយតប
 នឹងឱកា សនា នា ឡើយ។  ក្ន ងុករណីទា ងំនះកំណទ  ង់  លន  បា យកា របង្ក ើននូវកា រយល់

ដឹងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និងកា រគា ំ  បច្ច កទសសុទ្ធ តជា កា រវិនិ  គបនា  ប់បន ំដលមា នសា រៈ
សំខា ន់ដើម ីធា នា បង្ក ើតផល   ជន៍ និងកា ររម្ល កផល។ នះអា ចជា ករណីជា ក់លា ក់មួយ  ក្ន ុង
បរិបទនផល   ជន៍  ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន  យគូសប   ក់អំពីសា រៈសំខា ន់នយុទ្ធ សា ្ត  រម្ល ក
ផលដលបង្ក ើតឡើងស   ប់លក្ខ ខណ ជា ក់លា ក់ និងយន្ត កា រនា នា ស   ប់អ្ន កទទួលផលខុសៗគា  ។

  “ កា រវិនិ  គលើសា  ប័ន និងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពអា ចជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ ដើម ីធា នា ថា  
               កា រចកផលពិតជា មា នជា ដំណើរកា រល្អ ។“ 

  ដើម ីធា នា ឲ មា នរបា យផល  តា មកា រចង់បា នគចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រវិនិ  គលើរចនា សម្ព ័ន្ធ 
ច  ប់ និងកិច្ច កា រពា រ។  ក្ន ុងករណីខ្ល ះវិស័យឯកជនអា ចបងា  ញថា ជា ដគូដ៏សំខា ន់  ក្ន ុងកា រផ្ត ល់
ហិរញ្ញ វត្ថ ុជំនា ញឬឱកា សកា រងា រចា ំបា ច់ស   ប់បង្ក ើតរចនា សម្ព ័ន្ធ  និងកម្ម វិធីអនុវត្ត ដលបង្ក ើតផល

  ជន៍ពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ងទន្ល  និងកា រធា នា ឲ មា នសមធម៌។
   លន  បា យ និងនីតិវិធី  តិបត្ត ិដើម ីកំណត់ពល  ះទឹកពី  ព័ន្ធ   ច  ព និងពីទំនប់
វា រីអគ្គ ិសនីអា ចមា នឥទ្ធ ិពល   ល   មកលើកា រចិញ្ច ឹមជីវិតទា ំង  ខ ទឹកខា ងលើ និងខា ងក  ម។ 
កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់  យ  ុង  យ័ត្ន ចំ  ះត  ូវកា ររបស់  ជា ជនដលរង   ះ  យសា រគ   ង
អា ចមា នសា រៈសំខា ន់ជា ស្ន ូលក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ មា នសមធម៌នូវរបា យនផល   ជន៍។
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២.៦ អនុវត្ត  លកា រណ៍កា ររម្ល កផល   ប់លំដា ប់ថា  ក់

  យន្ត កា ររម្ល កផលនា នា អា ចយក  អនុវត្ត   ប់លំដា ប់ថា  ក់ និងគួរតបា នអនុវត្ត  យ   ត
ជា ពិសសលើសហគមន៍ និង  ព័ន្ធ អកូឡូសុីដលរងឥទ្ធ ិពលពីគ   ង។ កា រ  ប់  ងទន្ល  និងកា រ
អភិវឌ ន៍ពិតជា ពា ក់ព័ន្ធ  យមិនអា ចជៀសវា ងបា នជា មួយកា រធ្វ ើសម ទា នគា  ។ សម ទា នគា  ទា ងំនះ  វូ
តបង្ក ើតឡើង និងអនុវត្ត តា មទ  ង់មួយដល  ប់ភា គីរង   ះទា ងំអស់ទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់
ដូចៗគា  ។
  ពលរដ្ឋ និង  ព័ន្ធ អកូឡូសីុដលរង   ះ  ថា  ក់មូលដា  ន  វូតទទួលបា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា 
បឋម។ យន្ត កា ររម្ល កផលដូចជា ភា ពជា មា  ស់រួមគា  លើ  ព កា របង់ថ្ល សួយសា រ និងកា របង់ថ្ល ស   ប់កា រ
ថរក  ទីជ   លអា ច  ូវ បង្ក ើតឡើងដើម ីផ្ត ល់ជា ចរន្ត ផលចំណូល ឬផល   ជន៍ជា ប់ជា បន្ត ។ 
គ   ងបនា  ប់បន ដំល   តលើកា របង្ក ើតកា លា នុវត្ត ភា ព និងកា ត់បន្ថ យកា រខូចខា តមកលើ  ជា ពលរដ្ឋ  និង

 ព័ន្ធ អកូឡូសីុដលរងឥទ្ធ ពិលពីគ   ងអា ចរា ប់បញ្ច លូមូលនិធិអភិវឌ ឃំុ បុ៉ស្ត សុិខភា ព និងសា  នីយ៍
ផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក កា រជលួបុគ្គ លិក ដលផ្ត ល់អា ទិភា ពលើកា រងា រក្ន ុងគ   ង និងកា រ  ប់  ងគ   ងមីក ូ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងកំណទ  ង់  លន  បា យដូចជា កម្ម សិទ្ធ ិដី។ រចនា សម្ព ័ន្ធ ទា ំងនះមិន  ឹមតជ  ុញ
ឲ មា នសមធម៌លើរបា យផល   ជន៍បុ៉   ះទវា ក៏អា ចមា ននា ទីក្ន ងុកា រកសា ងនិរន្ត រភា ព និងលើក
កំពស់ឥទ្ធ ិពលនកា រអភិវឌ ន៍ផងដរ។

“ កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់គួរត   តជា ពិសស លើសហគមន៍ និង  ព័ន្ធ អកូឡូសុីដលរងឥទ្ធ ិពល
                 ពីគ   ង។“ 
  កា រស   ចនា នា អំពីទ  ង់នសំណើគ   ងនិងទីតា ំងគ   ង  ថា  ក់ជា តិ គឺជា កតា  កំណត់អំ
ពីកា រលច   ជា ក់ស្ត ងនផល   ជន៍ និងបន្ទ ុកចំណា យ (ដូចជា ឱកា សកា រងា រសកា  នុពលនកា រ

  ច  ព និងកា រជន់លិច)។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ  លន  បា យ  តិបត្ត ិកា រ និងកា រវិនិ-
 គបនា  ប់បន ំអា ចយក   ើ   ស់ស   ប់បងចកអត្ថ   ជន៍ហួសពីតំបន់គ   ង  ទៀត

និង  ទូទា ំងវិស័យសដ្ឋ កិច្ច ជា  ើន (ដូចជា   ងទុកផលចំណូលពីគ   ងអគ្គ ិសនីកម្ម ជនបទ និង
កា រទទួលបា នថា មពល  តិបត្ត ិកា រទំនប់ស   ប់កា រ  ើ   ស់ពហុបំណងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់ទឹក និងផ្ត ល់ផ្ល ូវ
ចញចូល)។
   ថា  ក់តំបន់ និងថា  ក់ឆ្ល ងខណ សីមា  មា នយន្ត កា រជា  ើនដលអា ចយកមក  ើ   ស់ស   ប់
កា របងចកផល។ ជ  ើសយន្ត កា រនះ  ូវពឹងផ្អ កលើគ   ងជា ក់លា ក់ដលពា ក់ព័ន្ធ បុ៉ន្ត សា  ប័នរួម
គា  មា នសមត្ថ ភា ព  ប់   ន់ ហើយអា ណត្ត ិរឹងមា ំ  ថា  ក់តំបន់អា ចស  ួលឲ មា នកា របងចកផល

 កប  យតមា  ភា ព (ដូចជា ភា ពជា មា  ស់រួមគា  លើធនធា នក ុមហ៊ុនថា មពលថា  ក់តំបន់)។
  រចនា សម្ព ័ន្ធ នកា របងចកផល   ប់លំដា ប់ថា  ក់  ូវតចា ត់ចងឡើង  តា មគុណតម្ល អា ទិ
ភា ព និងកា លា នុវត្ត ភា ពជា ក់លា ក់។ ទន្ទ ឹមនឹងនះគគួរតរពឹងថា គុណតម្ល អា ទិភា ពនិងឱកា សទា ំងនះ
នឹង    ួលជា បន្ត បនា  ប់   តា មពលវលា ។ យន្ត កា រច  ប់ និងសា  ប័នស   ប់កា រចកផលដូចបា ន
ពិភា ក  ក្ន ុងជំពូក៤ និង៥  ូវតមា នភា ពទន់ភ្ល ន់ដល់បត់បនបា ន និងរឹងមា ំ  ប់   ន់ស   ប់បន  ំុ។

 “ ផល   ជន៍ -  ូវបង្ក ើតរចនា សម្ព ័ន្ធ នកា រចកផលឲ សម  ប  តា មគុណតម្ល  
         អា ទិភា ព និងឱកា សជា ក់លា ក់។”
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២.៧ កា ររម្ល កផល  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង

  កា ររម្ល កផលអា ចផ្ត ល់ជា ក បខ័ណ  លគំនិតដល   តលើសមធម៌ស   ប់គ   ងសហ
 តិបត្ត ិកា រ  លគឺ គ   ងមា នបំណងរួមបញ្ច ូលផល   ជន៍មួយចំនួនស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា 

និងបង្ក ើតឲ មា នរបា យផល   ជន៍ដល  ូវបា នចា ត់ទុកថា  ឹម  ូវ។
   ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងនះមា នន័យថា ជា កា របង្ក ើតគ   ងសហ  តិបត្ត កិា រ  យផ្អ កលើ
   លគំនិតអំពីកា ររម្ល កផល។ ទស នវិស័យនះរា ប់បញ្ច ូល ៖
 • កា រស្វ ងរកផល   ជន៍ធំទូលា យ និងរម្ល កផល  យសមធម៌  ដំណា ក់កា លខា ងដើមន
  កា របង្ក ើត  លគំនិតគ   ង
 • កា របន  ំ ុទ  ង់នសំណើគ   ងដើម ីព  ីកផល   ជន៍ក្ន ុងករណីសម  ប និងដើម ីឲ
  មា ន  សិទ្ធ ភា ពខា ងកា រចំណា យ
 • បងា  ញឲ បា នច  ស់អំពីរបា យផលចំណញ និងបន្ទ ុកចំណា យក  យពីធ្វ ើកា រពិចា រណា អំពី
  ជ  ើសដ៏ធំទូលា យស   ប់កា រវិនិ  គបនា  ប់បន កំា រចករម្ល កថ្ល ឈ្ន លួកា រឧបត្ថ ម្ភ ធនស   ប់
  អគ្គ ិសនី ឬពន្ធ  ៘
 • មិន  ូវបំភ្ល ចកា លា នុវត្ត ភា ពនា នា  ក្ន ុងពលសា ងសង់ និង  ក្ន ុងពល  តិបត្ត ិកា រ និងកា រ
  ថទា ំ។ គំនិតនះទា មទា រឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ចូលរួមក្ន ុងនា មជា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងដំណើរកា រ 
  និងអនុវត្ត គ   ងនះ(សូមអា នជំពូក៣) ដលរួមទា ំង ៖
 • កា រកំណត់អត្ត ស   ណ និងកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម  ថា  ក់មូលដា  ន ថា  ក់តំបន់ ថា  ក់ជា តិ 
  និងថា  ក់អន្ត រជា តិ
 • ពិចា រណា ពីវិសា លភា ព និងពីសា រៈសំខា ន់នផល   ជន៍ទា ំងខា ងសា ច់   ក់ និងមិនមន
  សា ច់   ក់ និងកា រចំណា យ  យផ្អ កលើទស នទា ននពហុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
 • កា រទទួលសា្គ  ល់គុណតម្ល  និងទស នទា នខុសៗគា  គឺមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ក្ន ុងកា រកំណត់
  របា យសម  បនផល   ជន៍។
 •  ងឹ   ងដើម បីន ុកីា រលើកទឹកចិត្ត ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ដើម ធី្វ ើឲ មា ន  គជ័យ និងនិរន្ត រភា ព។
 គំនិតនះទា មទា រឲ មា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា ប់ជា និច្ច លើសមធម៌ ដលរួមទា ំង ៖
 • កា រធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពនបន្ទ ុកចំណា យ និងផលចំណញពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រស   ប់ក ុម
  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នីមួយៗ
 • ពិចា រណា  លកា រណ៍នា នា ដលជា មូលដា  នស   ប់កា រចកផល
 • កា រទទួលសា្គ  ល់ថា  សមធម៌មិនសុទ្ធ តមា នន័យថា  សមភា ពរម្ល កឡើយ
 •  ឹង   ងធ្វ ើឲ មា នតមា  ភា ពគំនិតនះទា មទា រឲមា នកា របង្ក ើតយន្ត កា រ និងសា  ប័នរឹងមា ំ (សូម
  អា នជំពូក ៤ និង៥) ដូចជា  ៖
 • បន ុី  ះឹសា  ន  លន  បា យ សមត្ថ ភា ព និងកា រលើកទឹកចិត្ត ដើម ធី្វ ើឲ មា នផលចំណញ
 • ពិចា រណា យន្ត កា រទា ំងអស់  ក  ិតមូលដា  ន ក  ិតតំបន់ និងក  ិតជា តិ
 •  ឹង   ងធ្វ ើឲ មា នភា ពសា មញ្ញ  តមា  ភា ព និងវត្ត មា នជា និរន្ត ន៍
 •  ងឹ   ងស   ប់ធ្វ ើឲ មា នភា ពបន  ំុ  ពលដលគុណតម្ល អា ទិភា ព និងកា លៈទសៈមា នប   
  ប  ួលជា បន្ត បនា  ប់។
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ជំពូក ៣

អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ក្ន ុងកា ររម្ល កផល និងដំណើរកា រ  ប់  ង

  ដំណើរកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនមា នលក្ខ ណៈស្ម ុគសា  ញខុសៗគា   និងងា យជួបកា រខ្វ ងគំនិត។
កា រចូលរួមជា  លក្ខ ណៈយុទ្ធ សា ្ត  តា ំងពីដំណា ក់កា លដើមដំបូងជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ជា  ើនអា ចជួយ
ស   ចបា ននូវលទ្ធ ផលនកា រ  ប់  ងបា ន  សើរជា ង  យជៀសវា ងកា រខ្វ ងគំនិត និងជួយបង្ក ើន
កា ររម្ល កផលដលស   ចបា ន។ ទ  ង់ខុសៗគា  នកា រចូលរួមមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់ក មុអ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  ។ កា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដើមដំបូងនដំណើរ
កា រនិងកា រកំណត់ថា តើ  ពលណា  និងថា តើធ្វ ើបបណា ទើបក ុមនីមួយៗអា ចចូលរួមឲ មា ន  សិទ្ធ 
ភា ពដលនឹងអា ចជ  ុញ  លបំណងនកា រ  ប់  ងបន្ថ មទៀត និងធា នា ថា មា នកា រចករម្ល កបន្ទ ុក
នចំណា យ និងផលចំណញ  យសមធម៌ក្ន ុងចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។

៣.១ តើអ្ន កណា ខ្ល ះជា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ?

  ទឹកឆ្ល ងដនមា នឥទ្ធ ិពលមកលើ  ជា ពលរដ្ឋ  សា  ប័ន និងដំណើរកា រនា នា នកា រអភិវឌ ន៍ទ  ង់
ជា  ើនបប និងរវា ង  ំសីមា  មទា ំងរវា ងលំដា ប់ថា  ក់នា នា  ដលរា ប់បញ្ច ូល  ទស  ទសរវា ង

 ទស សង្គ មសុីវិល ទំនា ក់ទំនងរវា ងថា  ក់មូលដា  ន។
  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ អា ចជា បុគ្គ ល ក ុមអង្គ កា រ  ឹះសា  ននា នា  (ផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រ) ដលមា នកា រពា ក់
ព័ន្ធ  ឬមួយ  យផា  ល់ ឬ   លជា មួយធនធា នទឹកឆ្ល ងដន និងជា មួយកា រ  ប់  ងរបស់ពួកគ។ អ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង  ះរា ប់បញ្ច ូលទីភា  ក់ងា រក្ន ុងវិស័យសា ធា រណៈ សា  ប័នក្ន ុងវិស័យឯកជន អង្គ កា រមិនមន
រដា  ភិបា ល និងទីភា  ក់ងា រមកពីសា  ប័នខា ងក  ក៏ដូចជា អ្ន ក  ើ   ស់ទឹកផងដរ។ អ្ន កទា ំង  ះអា ច
មា ន  ក្ន ុងទីតា ំងខុសៗគា   និង  លំដា ប់ថា  ក់ខុសៗគា  នអភិបា លកិច្ច ដលតំណា ងឲ ផល   ជន៍
ខុសៗគា   ក ុមជនជា តិដើមភា គតិច និងយនឌ័រខុសគា  ។ លើសពីនះអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា អា ចខុសប្ល ក
ពីគា  ជា បន្ត បនា  ប់  តា មពលវលា ក្ន ុងពលដលអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ថ្ម ីលចឡើង ចំណកឯអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដទ
ទៀតក៏បា ត់មុខពីដំណើរកា រនះផងដរ។

“ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា អា ចខុសប្ល កពីគា  ជា បន្ត បនា  ប់  តា មពលវលា ក្ន ុងពលដលអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
    ថ្ម ីៗលចឡើង អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀតក៏បា ត់មុខពីដំណើរកា រនះផងដរ។“ 

   យសា រភា ពខុសគា  យ៉ា ង  ើននក មុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ កា របងចកអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំ  ះ  ជា ក មុ
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក្ន ុង និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក  ផ្ត ល់ជា   ជន៍មួយ។ នះជា ចំណុចចា ប់ផ្ត ើមជា មូល
ដា  នមួយស   ប់កា រវិភា គអំពីលទ្ធ ផលនកា របងចកផល និងជួយយើងផងដរ  ក្ន ុងកា រស្វ ងយល់
អំពី ថា តើអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  យល់ឃើញ បបណា អំពីផលចំណញ និងបន្ទ ុកចំណា យ និងតើពួកគ
អា ចអះអា ងបបណា អំពីផល   ជន៍ខុសៗគា  ទា ំងនះ។
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៣.១.១ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក្ន ុង និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក  

  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក្ន ងុស្ថ តិ  ក្ន ងុសា  ប័ន  ប់  ង ឬសា  ប័នសហកា រគា  មួយចំនួនដូចជា រដា  ភិបា ល
ហិរញ្ញ ិក និងដគូ  ក្ន ុងវិស័យឯកជន។ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក្ន ុងគឺជា អ្ន កដលមា នកា រទទួលខុស  ូវ  យ
ផា  ល់លើកា របង្ក ើតសំណើ គ   ងផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា ននិងអនុវត្ត កា រងា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ។ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
ផ ងទៀតទា ំងអស់គឺជា អ្ន កខា ងក   និងអា ចជា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីមួយ ឬទីពីរ។

អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីមួយ
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយគឺជា អ្ន កដលរងឥទ្ធ ពិល  យផា  ល់ពីឥទ្ធ ពិល នដំណើរកា រអភិវឌ ន៍ដលតា ម
ធម្ម តា តមិនសុទ្ធ តពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ    ួលនបរិសា  នរូបវន្ត ខា ងក   ះទដលជា កន្ល ងដលពួក
គរស់  ។ កា រ    ួលទា ំងនះ អា ចមា នឥទ្ធ ិពលទា ំងវិជ្ជ មា ន និងអវិជ្ជ មា នមកលើកា ររស់   និងកា រ
ចិញ្ច ឹមជីវិតរបស់ពួកគ។
  កា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយមា នលក្ខ ណៈងា យ  លួបុ៉ន្ត កា រធ្វ ើឲ អ្ន កទា ងំ
នះចូលរួមគឺជា កា រលំបា ក  យសា រតពួកគរស់  ដា ច់ឆា  យពីគា   តា មកន្ល ងខុសៗគា  ។ គអា ច
ស  បស  ួលឲ អ្ន កទា ំងនះចូលរួមតា មរយៈអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរ  យអា ចធ្វ ើកា របងា  ញ និង
ឬលើកកំពស់ផល   ជន៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីមួយ។ ភា គ  ើននកង្វ ល់  ើនតបងា  ញ
ឡើង  យអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយរួមមា នផលប៉ះពា ល់ដល រពឹងថា កើតឡើងបណា្ដ  លពីគ   ង
អភិវឌ ន៍កា រយល់ឃើញរបស់ពួកគអំពីផលប៉ះពា ល់ និងវិធីនា នា នកា របន្ធ រូបន្ថ យផលប៉ះពា ល់អវិជ្ជ មា ន
និងកា របង្ក ើនផលប៉ះពា ល់ដលមា ន   ជន៍។

 “កា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយដលជា អ្ន ករងឥទ្ធ ិពល  យផា  ល់ គឺជា 
            កា រងា យ  ួល បុ៉ន្ត កា រធ្វ ើឲ អ្ន កទា ំងនះចូលរួម គឺជា កា រលំបា ក។”

អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរ
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរ គឺមិនទទួលរងឥទ្ធ ពិល  យផា  ល់ពីកា រអភិវឌ ន៍ឡើយ បុ៉ន្ត ពួកគអា ចមា នសា រៈ
សំខា ន់  ក្ន ុងលទ្ធ ផលនដំណើរកា រនា នា ដលមា នឥទ្ធ ិពលមកលើអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយ ឬផល

  ជន៍ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  លំដា ប់ខ្ព ស់ជា ងន  លន  បា យ។ ពួកគអា ចជា អង្គ កា រ
សង្គ មសុីវិល ឬសមា គមនា នា   ឹះសា  នសា ធា រណៈផល   ជន៍ក្ន ុងវិស័យឯកជនដូចជា សភា ពា ណិជ្ជ 
កម្ម   សមា គមពា ណិជ្ជ ករ  អ្ន កជំនួញ និង  ឹះសា  នហិរញ្ញ  វត្ថ ុ។ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងវិស័យសា ធា រណៈអា ចរា ប់
បញ្ច ូលតំណា ងដលកើតចញពីកា រ  ះ   តរដា  ភិបា លមូលដា  ន ក ុម  ឹក  នា នា    ធា  ឬ សា  ប័ន
អន្ត រជា តិ ដូចជា  អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ។
  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរ  ើន    តជា អន្ត រកា រីរវា ងអ្ន កដលរងឥទ្ធ ពិលពីដំណើរកា រ  ប់  ងឆ្ល ង
ដន និងអ្ន ក  ប់  ង និងអ្ន កកសា ង  លន  បា យដលជា អ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ច។ ពួកគអា ចគា ំ  
ដល់គ   ង  ប់  ងទឹកដលជា ផល   ជន៍របស់ជា តិ ឬតំបន់ ឬកា រចា ត់ចងបងចកផលតា ម
ទ  ង់ជា ក់លា ក់នា នា ។  ផ្ទ ុយ  វិញ ពួកគអា ចជំទា ស់នឹងផ្ន កនា នា នកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនដូចជា 
កា រអភិវឌ ន៍ទំនប់ខា  តធំឬសា  នីយ៍ថា មពល ឬទិដ្ឋ ភា ពជា ក់លា ក់នា នា នកា រចា ត់ចងលើកា របងចកទឹក។
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“ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរមិនទទួលរងឥទ្ធ ិពល  យផា  ល់ទ បុ៉ន្ត  ើនតដើរតួជា អន្ត រកា រី។“ 

  តា មធម្ម តា រចនា សម្ព ន័្ធ នផល   ជន៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរមា នភា ពស្ម គុសា  ញហើយ
សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រកំណត់អត្ត ស   ណ និងធ្វ ើឲ ពួកគទា ំងអស់ចូលរួម  ូវបា នគកំរិតកំណត់ ឬមួយ

 យសា ររយៈពលនកា រអភិវឌ ន៍ ឬចំណះដឹងរបស់អ្ន កទា ងំ  ះ។  ក្ន ងុករណី  ើនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  
លដំា ប់ទីពីរអា ចមិនបងា  ញពចំីណា ប់អា រម្ម ណ៍របសពួ់កគឡើយរហតូដលដំ់ណា ក់កា លនា នា     ក្ន ុងវដ្ត 
នគ   ងដលជា ញឹកញា ប់   គឺ  យសា រពួកគមិនបា នដឹងអំពីដំណា ក់កា លកសា ងផនកា រដលកា រ
បញ្ច លូ  បល់របស់ពួកគអា ចមា នសា រៈសំខា ន់ជា ទីបំផុត។  កា រនះគូសប   ក់អំពីត  វូកា រចា បំា ច់
ដើម ឲី អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ្ទ ក្ន ងុធ្វ ើអត្ត ស   ណ  ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់ និងធា នា ថា  ពួកគបា នដឹងពីឱកា ស
ដើម ីសំដង  បល់របស់ខ្ល ួន។ អ្ន ក  ប់  ងអា ងទន្ល ខ្ល ះបង្ក ើតក  ងទិន្ន ន័យទូលំទូលា យអំពីអ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរ។
  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរដលស្ថ ិតក្ន ុងក ុមសង្គ មសុីវិលមា នសា រៈសំខា ន់  យឡក  យ
សា រតតួនា ទីចំបងរបស់ពួកគ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើជា តំណា ងឲ ផល   ជន៍របស់សហគមន៍ដលរង   ះ
ជួនកា ល  តា មកា រស្ន ើសុំរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយ និងជួនកា លធ្វ ើឡើង  យខ្ល ួនឯង។ ក ុម
នះអា ចរា ប់បញ្ច ូល  ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា ន  មូលដា  ន ឬ  ថា  ក់ជា តិ (ដលអា ចស្ថ ិតក្ន ុងវិស័យឯក
ជន)  ឹះសា  នអប់រ ចលនា សង្គ ម អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងសហជីពកម្ម ករ។ មិនដូចអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

 លំដា ប់ទីមួយទសា រៈសំខា ន់របស់ពួកគ  ើនតព  ឹងជា បន្ថ ម  យសា រជា ញឹកញា ប់ពួកគមា ន
បណា្ដ  ញរឹងមា ំដលធ្វ ើឲ ពួកគមា នឥទ្ធ ិពលខា  ំងកា  មកលើដំណើរកា រអភិវឌ ន៍។ ដូច្ន ះ  ក  មនីតិវិធី
នា នា នសា  ប័នហិរញ្ញ វត្ថ អុន្ត រជា តិ និងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ទូ   ក្ន ងុកា រលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកា រអភិវឌ ន៍តា ម
បបផននកា រចូលរួមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងនះទំនងជា មា នអំណា ចណា មួយ។
   ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរដលមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍  យខ្ល ួនឯងអា ច
ពំុមា នជំហរកា រពា រផល   ជន៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីមួយដលពួកគអះអា ងថា ធ្វ ើជា តំណា ង។
ដូចគា  នះដរអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយអា ចមិនដឹងអំពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរដលអា ច  ូវគចា ត់ទុក
ជា ផ្ល វូកា រថា ជា តំណា ងរបស់ពួកគ។ កា រ  ឈមទា ងំនះអា ច  ះ   យបា នមួយផ្ន កតា មរយៈដំណើរ
កា រពញលញ និងមួយផ្ន កតា មបបផននកា រចូលរួម  ក្ន ងុកា រកំណត់អត្ត ស   ណ និងកា រធ្វ ើឲ
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម។ កា រធ្វ ើបបនះអា ចធា នា បា នមួយផ្ន កក្ន ងុកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយកំណត់
អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរដលធ្វ ើជា តំណា ងឲ ផល   ជន៍របស់ពួកខ្ល ួន។ ដូចគា  នះ
ដរសម្ព ័ន្ធ ភា ព និងកា ររួបរួមគា  អា ច  ូវព  ឹងបន្ថ មរវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយ និងទីពីរដលមា ន
ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍  ហលគា  ។
   ក្ន ុងដំណា ក់កា លដើមដំបូងៗនកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមអា ងទន្ល នីល (NBI) មា  ស់ជំនួយ និងរដា  ភិបា ល
បា នទទួលសា្គ  ល់អំពីសា រៈសំខា ន់នកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា     និងបា នបង្ក ើតវទិកា មួយអំពីអា ង
ទន្ល នីលដើម ីនា ំមកបញ្ច ូលគា  នូវក ុមសង្គ មសុីវិលនា នា  ក្ន ុង  ទសទា ំងដប់តា មដងទន្ល នះ (សូម
អា នករណីទី ៣.១)។

៉  ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរដលជា សង្គ មសីុវិលមា នសា រះសំខា ន់  យឡក  ពលដលធ្វ ើជា 
តំណា ងឲ សហគមន៏រង   ះ   ជួនកា លជួនកា ល  តា មកា រ ស្ន ើសុំរបស់អ្ន កពា កព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយ និង

ជួនកា លចូលធ្វ ើតំណា ង  យខ្ល ួនឯង។    ៉
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ករណី ៣.១ វទិកា ពញលញមួយ កា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម  ក្ន ុងអា ងទន្ល នីល

កិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមអា ងទន្ល នីល (NBI)  ឹង   ងដើម ីអនុវត្ត ចក្ខ ុវិស័យរួមមួយ៖ “ដើម ីស   ចឲ បា ននូវកា រ
អភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម  យចីរភា ពតា មរយៈកា រ  ើ   ស់ និងកា រទទួលផល  យនិរន្ត រភា ពពីធនធា ន
ទឹករួម  ក្ន ុងអា ងទន្ល នីល។  លកា រណ៍  ឹះនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ក្ន ុងអា ងទន្ល នីលគឺកា ររម្ល ក
ផល និងកា រកសា ងទំនុកចិត្ត  យក្ន ុង  ះកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មា ន   ជន៍ស   ប់កតា  
ទា ំងពីរនះ។

កា រចូលរួម  ូវបា នចា ត់ចងឡើង  ក្ន ុង NBI  យផា  ល់ជា ពីរលំដា ប់ ៖
•  ថា  ក់កម្ម វិធី  ចា ំតំបន់តា មរយៈកា ររួមបញ្ច ូលក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ជា  ើនដលរា ប់ចា ប់ពីអ្ន កកសា ង
  លន  បា យរហូតដល់អ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ចដល់បុរស និង ្ត  ី  ក្ន ុងជំនួញខា  តតូចដល់ក ុម
 អ្ន កកា ន់សា សនា  និងក ុមយុវជន។
•  ក  តិគ   ងដលអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ចូលរួម  ក្ន ងុកា របង្ក ើត និងរៀបចំសកម្ម ភា ពនា នា តា មរយៈ
 កា រពិ   ះ  បល់ទៀងទា ត់ជា មួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  និងដំណើរកា រព័ត៌មា នសា ធា រណៈ។

លើសពីនះបណា្ដ  ញឯករា ជ មួយនអង្គ កា រសង្គ មសីុវិលក៏  វូបា នបង្ក ើតឡើងផងដរ ដើម មីា នឥទ្ធ ពិល
មកលើអន្ត ររដា  ភិបា លនទន្ល នីលប៉ុន្ត  ឯករា ជ ពីកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមនះ។ បណា្ដ  ញនះដលមា ន   ះថា 
វទិកា អា ងទន្ល នីល (NBD)១៦  ូវបា នបង្ក ើតឡើងដើម ីនា ំយកសម្ល ងទា ំងរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់
ទីមួយ និងលំដា ប់ទីពីរបញ្ច ូលមកក្ន ុងសកម្ម ភា ព NBD។ NBD ដើរតួជា អង្គ កា រក បខ័ណ មួយស   ប់
អង្គ កា រសង្គ មសីុវិល ជា តិ  ក្ន ងុ  ទសនីមួយៗក្ន ងុអា ងទន្ល នះដល  ទី  ះសា  ប័នស  បស  លួ
តា ម  ទសនីមួយៗ (CCI) ពិនិត មើលសកម្ម ភា ពរបស់វទិកា ជា តិ (NDFs)។ កា រិយា ល័យនវទិកា  
NBD នះដលតា ំង  ក ុង អនតបជតលខា ធិកា រដា  ន NBI ដើរតួជា លខា ធិកា រដា  នស   ប់ NBD។ 
កា រិយា ល័យនះស  បស  ួលលើកា រផ្ត ល់មូលនិធិកា រងា ររដ្ឋ បា ល និងគា ំ  បច្ច កទសទា ំងអស់ និង
មា ននា ទីជា ចំណុចទា ក់ទង  លជា មួយកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមអា ងទន្ល នីល (NBI)។

៣.១.២ កា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

  ជំហា នដំបូងដ៏សំខា ន់មួយ  ក្ន ុងកា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ គឺកា របង្ក ើតក បខ័ណ មួយ
ស   ប់វិភា គដលកំណត់អត្ត ស   ណក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងគូសប   ក់អំពីក  ិតអំណា ចឥទ្ធ ិពល
ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងវិភា គទា នដលអា ចធ្វ ើឡើងរបស់ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង  ះ និងតួនា ទី  ក្ន ុង
ដំណា ក់កា លនា នា នកា រ  ប់  ង។ ដំណើរកា រនះមា ន  ល  វា យតម្ល អំពីសា រៈសំខា ន់ន
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នីមួយៗ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ មា ន  គជ័យឬបរា ជ័យនដំណា ក់កា លនីមួយៗ  ក្ន ុងដំណើរ
កា រអភិវឌ ន៍  និងផ្ត ល់ជា កា រត  ង់ទិសស   ប់កសា ងយុទ្ធ សា ្រ ស្ត ធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម។
  តា រា ង ៣.១ បងា  ញពីអភិក មបបនះ។  តា រា ងនះបងា  ញពីទិដ្ឋ ភា ពរួមនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទី
មួយ និងទីពីរ  តា មទីតា ំងភូមិសា ្ត  នីមួយៗ និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍  ក្ន ុងដំណា ក់កា លជា ក់លា ក់ក្ន ុង
វដ្ត នគ   ងមួយ។ លំហា ត់បបនះអា ចធ្វ ើឡើងស   ប់  ប់ធា តុទា ំងអស់នដំណើរកា រ  ប់  ងទឹក
ឆ្ល ងដនខា  តធំណា មួយ និងរួមគា  ស   ប់ផ្ត ល់ជា រូបភា ពពញលញមួយអំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់អ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ ។
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តា រា ង ៣.១ កា របងា  ញអំពីទំនា ក់ទំនងនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រចូលរួមរបស់ពួកគ  ក្ន ុងដំណា ក់កា ល
ខុសៗគា   នគ   ងមួយ  យរា ប់ចា ប់ពីកា រកំណត់តា ំងពីដំបូងនូវអត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ រហូតដល់
កា រអនុវត្ត ន៍គ   ង

ដំណា ក់កា លនា នា នកា រ  ប់  ងដំណា ក់កា លនា នា នកា រ  ប់  ងដំណា ក់កា លនា នា  នកា រ  ប់  ង

កា រកំណត់អត្ត ស   ណ

• មដឹកនា ំសហគមន៍ដលរង

   ះ +/-បា នជូនដំណឹង

 អំពីគ   ង និងកម្ម វិធី

• មដឹកនា ំ  ឹះសា  នជា 

 តំណា ង  មូលដា  ន  ូវ

 បា នកំណត់អត្ត ស   ណ

• តំណា ងយនឌ័រនិងក ុម

 ជនជា តិភា គតិចបា នកំណត់

 អត្ត ស   ណ និងធា នា កា រចូលរួម

 ភ
ទ
អ
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 និ
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• ក ុមសង្គ មសុីវិល  មូលដា  ន

 និងអង្គ កា រសហគមន៍  ូវបា ន

  ទា ក់ទង  លំដា ប់ ខុសៗគា  

 អនុ  មតា ម  ធា នបទ និង

 ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍តា មភូមិសា ្ត  

• ក ុមមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍

 ពិសស  ូវបា នកំណត់អត្ត 

 ស   ណ និងទា ក់ទង

• រដា  ភិបា លមូលដា  នបា នទទួល

 ដំណឹងអំពីកា រចា ត់ចង  ប់  ង

• ក ុមមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍

 ពិសស (ដូចជា សត្វ    ភា ព

 ក ីក  យនឌ័រ ជនជា តិដើមភា គ

 តិច)  ូវបា នអ ្ជ ើញឲ ដា ក់

 ជូន  ល់អំពីសំណើ

• សមា គមអ្ន កមា នវិជា  ជីវៈ

 អភិវឌ ន៍ចូលរួម  ក្ន ុងដំណើរ

 កា របង្ក ើតសំណើគ   ង

•  ឹះសា  នហិរញ្ញ វត្ថ ុស្វ ងរក

 លទ្ធ ផលពីដំណើរកា រចូលរួម  

 ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូងដើម ីធា 

 នា ឲ មា នកា រ  រពតា ម

• អង្គ កា រនា នា ចូលរួម  ក្ន ងុវិស័យ

 ពា ក់ព័ន្ធ  ូវបា នអ ្ជ ើញឲ ចូល

 រួម  ក្ន ុងដំណើរកា រកសា ងផន

 កា រលម្អ ិត

• ទី  កឹ  ចូលរួម  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍

 កម្ម វិធី

• ទីភា  ក់ងា ររដា  ភិបា លចូលរួម  

 ក្ន ុងសកម្ម ភា ពអនុវត្ត ន៍ជា ក់លា ក់ 

 ដលរួមទា ំងកា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នជា 

 សា ធា រណៈផងដរ

• អា ជា  ធរថា  ក់មូលដា  ន និងតំបន់

 ដលធ្វ ើកា រជា មួយអ្ន ក ៉ កា រ

 ក្ន ងុវិស័យឯកជនលើកា រអភិវឌ ន៍

 ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ 

• កា រវិភា គតា ម  ួសា រ (បងចក

 តា មភទ) នូវកា រយល់ឃើញ  

 និងត  ូវកា រ/ផលប៉ះពា ល់

• ក ុមអ្ន កមា នរបរដូចគា  ចំបងៗ

  ូវបា នទា ក់ទង និងបា នគិតគូរ

 អំពីរបៀបនកា រចូលរួម  ក្ន ុង

 ជំហា នខា ងមុខ

• អ្ន កតំណា ង  មូលដា  នធ្វ ើ

 ទំនា ក់ទំនងជា មួយអា ជា  ធរ  ប់

  ងដលអា ចស  បស  ួល

 តា មរយៈអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរ

• មដឹកនា ំសហគមន៍ចូលរួម  

 ក្ន ុងវទិកា ពិភា ក   និងផ្ត ល់

 គំនិត  ក្ន ុងកា រចា ត់ចង  ប់

  ង  មូលដា  ន

• មដឹកនា សំហគមន៍ និងតំណា ង

 ផ ងទៀតដើរតួជា ពិសស  

 ក្ន ុងកា រអនុវត្ត  និងសកម្ម ភា ព

  ប់  ងដលរួមទា ំងកៀងគរ

 ពលរដ្ឋ ក្ន ុងមូលដា  នផងដរ

លំដា ប់ទីមួយលំដា ប់ទីមួយ

លំដា ប់ទីពីរលំដា ប់ទីពីរ

កា របង្ក ើតសំណើគ   ង ហិរញ្ញ ប ទា ន និងផនកា រ កា រអនុវត្ត ន៍

  កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  គឺជា ដំណើរកា រជា ប់រហូតពីកា រអភិវឌ ន៍ដំបូងនមធ  បា យ    យ័
ទា ក់ទង និងកា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នរហូតដល់កា រពិ   ះ  បល់ជា សា ធា រណៈ និងឯកជន និងបនា  ប់មក
អា ចជា កា រចូលរួមកា ន់តខា  ំងកា   និងរយៈពលវងតា មរយៈភា ពជា ដគូ។
   ងតា មតា រា ង ៣.១ គអា ចចា ប់ផ្ត ើមបងា  ញពីទំនា ក់ទំនងរវា ងអ្ន កដលអា ចពា ក់ព័ន្ធ ទីកន្ល ង
និងពលវលា  ក្ន ុងដំណើរកា រខុសៗគា  ។ កា រកំណត់អត្ត ស   ណចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
សំខា ន់ៗដលមា នឆ្ល ះុប   ងំ  ក្ន ងុដំណា ក់កា លខុសៗគា  ក្ន ងុដំណើរកា រ  ប់  ងមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់
ស   ប់កា របង្ក ើតយុទ្ធ សា ្ត   ប់  ងដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព។ កា រយល់ដឹងអំពីឌីណា មិកទា ំងនះអា ច
ជួយ  ក្ន ុងកា រ   តព័ត៌មា នដល់ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  និងធា នា ថា ដំណើរកា រចូលរួមមា ន  សិទ្ធ ភា ព
ក្ន ុងកា រផ ព្វ ផ  យដល់ក ុម  ល  សម  ប  តា មពលវលា សម  ប។
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រូបថត ៣.១ ឯកឧត្ត ម Olusegun Obasanjo ្រ បធា នា ធិបតីន  ទសនីហ រីយា ៉  ក្ន ុងកិច្ច  ជំុកំពូលអភិបា លរដ្ឋ  ក ុងដា មា៉ ទូរូ
ដលផនកា រតំបន់ផ្ទ រងទឹកភ្ល ៀងស   ប់ទន្ល កូមូ៉ឌូហ្គ ូ  ូវបា នចុះហត្ថ លខា ។

           “ កា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម គឺជា សកម្ម ភា ពដលមា នជា ប់ជា បន្ត ។“ 

៣.១.៣ គំនូសបងា  ញអំពីអំណា ច និងផល   ជន៍

  ជំហា នទីពីរគំនូសបងា  ញអំពីអំណា ច និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍រវា ង   ងកា រណ៍មួយ (សូមមើលរូប
៣.១) អា ចជួយក្ន ុងកា រធ្វ ើនិទស ន៍អំពីទ  ង់នកា រចូលរួមដលអា ចកើតឡើង ដលរួមទា ំងពលវលា  
និងរបៀបធ្វ ើឲ ក ុមអ្ន ពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  បា នចូលរួម។ ទ  ង់បបនះ គឺជា ឧបករណ៍មួយស   ប់
ដំណើរកា រពិ   ះ  បល់ និងស   ប់ជួយអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក្ន ងុបា នយល់ដឹងអំពីថា តើអ្ន កណា ខ្ល ះគឺជា 
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ពីខា ងក  ។ ទ  ង់បបនះបងា  ញពីលំនា ំខុសៗគា  នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងអំណា ច  ក្ន ុង
ដំណើរកា រ  ប់  ង។

  “ កា រគូសដ  ក  មអំពីអំណា ចនិងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍អា ចជួយ  ក្ន ុងកា រកំណត់លំនា ំនកា រ
                ចូលរួមដលអា ចកើតមា ន។“ 
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S1 ដល់ S3៖ លំនា ំនះតំណា ងឲ កា រវិវត្ត នអំណា ច និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗ
 លំដា ប់ទីពីរ  ក្ន ុងអំឡុងពលនកា របង្ក ើតឲ មា នកា រ  ប់  ងទឹក  ក្ន ុងអា ងទន្ល ជា ក់លា ក់មួយ។ 
 ទន្ល នីល  កា រនះអា ចជា ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់សា រព័ត៌មា នសំខា ន់មួយអំពីគ   ងទំនប់ណា មួយ

ជា ក់លា ក់ ឬកង្វ ល់នា នា  និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍អំពីបណា្ដ  ញសមា គមជា តិចំបងមួយដលធ្វ ើកា រលើប   
ផលប៉ះពា ល់បរិសា  ន។

S2 ដល់ S8៖ ចំណុចនះតំណា ងឲ កា រធា  ក់ចុះនអំណា ច និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់
ទីមួយ  ហលជា  ពលដលផនកា រគ   ង  ូវក    និង  ភទនិងទំហំនចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ធា  ក់
ចុះ  យសា រតចំណា ត់កា ររបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  លំដា ប់ទីពីរដូចជា អ្ន កណា ដលអា ចជំទា ស់នឹងកា រ
អនុវត្ត ន៍  ព័ន្ធ ធា រា សា ្រ ស្ត ខា  តធំ។

S4 ដល់ S7៖ ផ្ទ ុយ  វិញនះជា ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងអំណា ចរបស់ក ុមអភិជន  ក្ន ុងចំ  មក ុមអ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយ  ពលដលកម្ម វិធី  ប់  ងទីជ   លបា នអភិវឌ  ទីជ   លមួយ ក្ន ុងតំបន់
ភ្ន ំ  ហលជា  យសា រកំណើនអំណា ច និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីពីរ។

S5  ដល់   S6៖   លំនា នំះគឺកា រវិវត្ត ជា បន្ត បនា  ប់  តា មពលវលា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់
ទីពីរ  ក្ន ុងសមា សភា គកា រពា របរិសា  ននកម្ម វិធីខា  តធំមួយ។  ពលដលចំណា ប់អា រម្ម ណ៍នះវិវត្ត 
អំណា ចរបស់ក មុ នះក្ន ងុកា របង្ក ើនឥទ្ធ ពិលអា ចលូតលា ស់  ពលដលសម្ព ន័្ធ ភា ពនា នា  វូបា នបង្ក ើត
ឡើងជា មួយក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ លំដា ប់ទីមួយ និងបណា្ដ  ញអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត  ក្ន ុងលំដា ប់ទីពីរ។

រូបទី ៣.១ គំនូសក  ហ្វ ិកអំពីអំណា ច និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ស   ប់ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា   និងលំនា ំ
នកា រចូលរួមរបស់ពួកគ  ក្ន ុងអំឡុងពលនគ   ងមួយ

               
             
              អំណា ចខា  ំង

ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍តិចតួច                                                                               ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ខា  ំង

                                                                                
អំណា ចខ  យ
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កា របើកកកា យឲ ឃើញអ្វ ដីលជា អំណា ច  ក្ន ងុបរិបទនកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  និងកា រចូលរួមរបស់
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។

៣.២ ពលវលា  និងវិធីដើម ីធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម

  គំនូសក  ហ្វ ិកអំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងឥទ្ធ ិពលរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ក្ន ុងដំណា ក់កា លខុស
គា  នដំណើរកា រ  ប់  ងដូចមា នបងា  ញ  ក្ន ុងតា រា ង ៣.១ និងរូប ៣.១ អា ចជួយ  ក្ន ុងកា រកំណត់អំពី
ពលវលា  និងវិធី  សើរបំផុតដលអា ចធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម។

៣.២.១ កា រចូលរួម  តា មដំណា ក់កា ល

  ភា ពស្ម ុគសា  ញនកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ បា នចូលរួមបងា  ញពីអភិក មខុសៗគា      និងដំណា ក់កា ល
ខុសគា  ដលជា ញឹកញា ប់មា នភា ព  ួតគា  អនុ  ម  តា ម  កា រដលថា  តើអ្ន កណា ខ្ល ះដល  ូវបា ន
នា ំមកបញ្ច ូលក្ន ុងដំណើរកា រនះ  ពលណា និងរបៀបណា ។ កា របង្ក ើតចក្ខ ុវិស័យរួមកា រធ្វ ើឲ មា នកា រ
ឯកភា ពមតិកា រកសា ងសា  ប័នកា រកំណត់អត្ត ស   ណចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងកា រចូលរួមមិនគួរ  ូវបា ន
ចា ត់ទុកថា ជា ដំណើរកា រងា យ  ួល  ះឡើយ។  យសា រឧបសគ្គ ខា ងហិរញ្ញ វត្ថ ុគចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកា រ
វិភា គអំពីបន្ទ ុកចំណា យនិងផលចំណញដលទំនងជា ទា ក់ទងនឹងកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ចូលរួម  
ក្ន ុងផ្ន កខុសៗគា  នដំណើរកា រអភិវឌ ន៍។   ដើម ីកំណត់អត្ត ស   ណអំពីត  ូវកា រ   និងអត្ថ   ជន៍ន
កា រចូលរួមរបស់ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នីមួយៗ គ  ូវឆ្ល ើយនឹងសំណួរនា នា  ក្ន ុងដំណា ក់កា លនីមួយៗដូច
ត   ៖
  • តើគួរផ្ត ល់ព័ត៌មា នឥឡូវនះដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំនះដើម ធី្វ ើឲ ពួកគបា នចូលរួម  ពលក  យ
   ទៀតដរឬទ?
  • តើស្ន ើសុំទស នៈរបស់ក ុមនះអំពីអភិក មខុសៗគា  នកា រ  ប់  ងដរ   ឬទដលជា ផ្ន កមួយ
   នដំណើរកា របង្ក ើតគ   ង?
  • តើក ុមនះគួរតចូលរួមឲ កា ន់តផ្ល ូវកា រ  ក្ន ុងរយៈពលវង  ទូទា ំងដំណា ក់កា លនា នា 
   នកា រ  ប់  ងដរឬទដលរា ប់ចា ប់ពីកា របង្ក ើតសំណើគ   ងរហូតដល់កា រកសា ងផនកា រ
   និងកា រអនុវត្ត ន៍?
  • តើអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងក ុមនះពិតជា មា នសា រៈសំខា ន់  ប់   ន់  ក្ន ុងលទ្ធ ផលនកា រអភិវឌ ន៍
   ដើម ីធ្វ ើឲ កា  យជា ដគូអភិវឌ ន៍ពញលញមួយដរ ឬទ  លគឺ  ូវបញ្ច ូល  ក្ន ុងដំណើរ
   កា រនះដរឬទ?

  សំណួរនា នា ដលអា ច  ើ   ស់ ដើម វីា យតម្ល ក មុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ទា ក់ទងនឹងវិភា គទា នអំណា ច
 ឥទ្ធ ិពល និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់ពួកគដលអា ចមា នធៀបនឹងដំណា ក់កា លខុសៗគា   រួមមា ន ៖
  • តើក ុមនះមា នកា រពា ក់ព័ន្ធ  និងតំណា ងទូលំទូលា យ  ថា  ក់មូលដា  នដរឬទ?
  • តើកា រយល់ឃើញ និងក  ិតនផលប៉ះពា ល់ទំនងជា មា នក  ិតណា ?
  • តើក ុមនះអា ចមា នឥទ្ធ ិពលក  ិតណា មកលើដំណើរកា រ  ប់  ង?
  • តើវិភា គទា នបបណា  (ដូចជា គំនិតទិន្ន ន័យ និងសមត្ថ ភា ព  ប់  ង) ដលក ុមនះអា ចបង្ក ើត
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ឡើង  ក្ន ុងដំណើរកា រ និងក្ន ុងលទ្ធ ផលនកា រ  ប់  ង?
  កា រឆ្ល ើយនឹងសំណួរទា ំងនះនឹងអា ចអនុ   តឲ អ្ន ក  ប់  ងនា នា ដា ក់ពិន្ទ ុស   ប់ក ុមអ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ ខុសៗគា  ធៀបនឹងវិធីសម  បបំផុតនិងថរៈវលា នកា រចូលរួមរបស់ពួកគ។

“  យសា រតឧបសគ្គ ខា ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ គ  ូវធ្វ ើកា រវិភា គអំពីបន្ទ ុកចំណា យ និងផលចំណញន
                   កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។”

៣.២.២ លំនា ំនកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

  ដើម ីឲ កា រចូលរួមមា ន  សិទ្ធ ភា ពទា មទា រឲ មា នព័ត៌មា នសា ធា រណៈក្ន ុងក  ិតអប បរមា ណា 
មួយដលអា ចបង្ក ើតឲ មា នទំនុកចិត្ត  ក្ន ងុដំណើរកា រនះផា  ល  ់ និងធា នា ឲ មា នភា ពងា យ  លួយល់
អំពីដំណើរកា រអភិវឌ ន៍  អនា គត។  កា រនះអា ចឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ៖
 • យល់អំពីមូលហតុ ដលពួកគ  ូវបា នរួមបញ្ច ូល  ក្ន ុងដំណា ក់កា លណា មួយ
 • យល់ដឹងអំពីរបៀបដលពួកគ  ូវបា នជ  ុញឲ ចូលរួមក្ន ុងនា មជា អ្ន កទទួលព័ត៌មា នឬជា ដគូ
 • ពិ   ះ  បល់ពញលញអា ចផ្ត ល់ព័ត៌មា នតប  ក្ន ុងដំណើរកា រ  ប់  ង និងនា ំ  រកកា រ
  ក   ។

  “ ព័ត៌មា នសា ធា រណៈក្ន ុងក  ិតអប បរមា ណា មួយ អា ចបង្ក ើតឲ មា នទំនុកចិត្ត  ក្ន ុងដំណើរ
          កា រ  ះផា  ល់។”

  ចំណុចទីពីរមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់  ក្ន ុងកា របងចកភា ពខុសគា  រវា ងកា រចូលរួមបបអសកម្ម  
និងកា រចូលរួមសកម្ម ។  ក្ន ុងករណីជា  ើន កា រចូលរួមដលមា នលក្ខ ណៈអសកម្ម តា មរយៈកា រទទួល
ព័ត៌មា ន  យមា នមធ  បា យតិចតួចបុ៉   ះ ឬគា  ន  ះស   ប់កា រចូលរួមសកម្ម  យផ្អ កលើព័ត៌
មា ននះ។ កា រផ្ត ល់ព័ត៌មា នតឯង  ើនត  ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា កា របង់ថ្ល   “  ឹមតមា ត់”  ក្ន ុងបំណង
ជ  ុញឲ មា នកា រចូលរួមជា ងកា រប៉ុនប៉ងពិត   កដក្ន ុងកា រសិក  ពីបទពិ  ធន៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដើម ី
ជួយបង្ក ើតដំណើរកា រ និងលទ្ធ ផល។
  កា រចូលរួមសកម្ម ផ្ត ល់យន្ត កា រមួយដលក្ន ុង  ះ កា រផ្ត ល់ព័ត៌មា ន  ូវមា នជា បន្ត  យ  បល់
តបមកវិញ (ដូចជា កា រពិ   ះ  បល់ កា រអង្ក តសម្ព ័ន្ធ ភា ព ឬសូម ីតកា រ  ម  ៀង  យមា នកា រ
យល់ដឹងជា មុន)។ កា រចូលរួមបបនះធ្វ ើឲ មា នកា រដា ក់បញ្ច ូលកា ន់ត  ើនឡើងនូវចំណា ប់អា រម្ម ណ៍
និងកង្វ ល់នា នា ។ បុ៉ន្ត កា រចូលរួមក  ិតនះក៏  ទា មទា រឲ មា នដំណើរកា រ  ប់  ងរឹងមា ំផងដរដល
អា ច  ះ   យសា រទុក្ខ  ផល   ជន៍ខា ងអំណា ច និងអា ចជា សា រផ្ទ ុយគា  ដលកើតចញពីក ុមអ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  ។ កា រចូលរួម  លំដា ប់នះកា  យជា  តិបត្ត ិកា រតា មបបអន្ត រកា រី។  ក្ន ុងករណីជា 

 ើនដំណើរកា រទា ំងនះដឹកនា ំ  យរដា  ភិបា ល និងអា ចស្ថ ិតក  មឥទ្ធ ិពលន  បា យខា  ំងណា ស់។ 

“ កា រចូលរួមបបសកម្ម  ផ្ត ល់ឲ មា នកា របញ្ច ូលកា ន់ត  ើនឡើងនូវចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ 
និងកង្វ ល់នា នា ។”
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 អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា បា នសំដងកា រគា ំ  យា៉ ងខា  ំងដល់  លបំណងនកិច្ច  ម  ៀងស្ត ីពីគុណ
ភា ពទឹក និងបា នអំពា វនា វដល់រដា  ភិបា ល   ប់លំដា ប់ថា  ក់ដើម ីដា ក់ឲ ដំណើរកា រឡើងវិញនូវកិច្ច 

 ងឹ   ងរបស់ខ្ល នួក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ម  ៀងនះ។ កង្វ ល់នា នា បា ន   តលើផលប៉ះពា ល់បណា្ដ  លពី
 ភទសត្វ  និងរុក្ខ ជា តិរា តត  ត  ក្ន ុងដនទឹកកា ររីកច  ើនយឺតយ៉ា វក្ន ុងកា រលុបចញពីបញ្ជ ីនូវតំបន់

ដលជា កង្វ ល់  ព័ន្ធ លូទឹកស្អ ុយតា មទីក ុង និងភា ពមិន   កដ  ជា ដលទា ក់ទង  នឹងផលប៉ះពា ល់
ដលអា ចកើតចញពីកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា បា នស្ន ើសុំឲ មា នព័ត៌មា នកា ន់ត

 ើនឡើង និងកា រអប់រជា សា ធា រណៈអំពី  ព័ន្ធ អកូឡូសុី បឹងធំ និងឱកា សដើម ីបន្ត ចូលរួម  ក្ន ុងដំ
ណើរកា រពិនិត ឡើងវិញនះ។ កា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក៏បា នបង្ក ើនឡើង  ថា  ក់ជា តិថា  ក់  ទស
និងថា  ក់ខត្ត  ក្ន ុងតំបន់បឹងធំនះផងដរ។ ថ្ម ីៗនះ ស.រ.អា  បា នស្ន ើសុំ  បល់ពីសា ធា រណជនដើម ី
បញ្ច ូល  ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ត  សហកា រស   ប់បឹងធំរបស់ ស.រ.អា  ក្ន ុង  លបំណងសា  រ និងកា រពា របឹងធំ
ហើយដំណើរកា រពិ   ះ  បល់ជា សា ធា រណៈមួយដលមា នរយៈពល  បីខស្ត ពីីកិច្ច  ម  ៀងកា ណា ដា  
អុនតា រីយ៉ូ ឆា  ំ២០០៧ ដល  រពលក្ខ ខណ ន  ព័ន្ធ អកូឡូសុីបឹងធំបា នចា ប់ផ្ត ើម  ខមីនា  
ឆា  ំ២០០៧។

ឧទា ហរណ៍អំពីក  ិតនកា រពា ក់ព័ន្ធ  លើលំនា ំនកា រពា ក់ព័ន្ធ  អា ចរា ប់បញ្ច ូល ៖
ព័ត៌មា ន
  ល   និង  លបំណងនកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនគួរត  ូវបា នផ ព្វ ផ  យទូលំទូលា យ។ លំ
ហូរព័ត៌មា ន តា មទិសតមួយអា ចបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីដំណើរកា របច្ច ុប ន្ន  និង  អនា គតស  ួលឲ
មា នកា រជជកវកញកអំពីគុណសម ត្ត ិ និងគុណវិបត្ត ិនអភិក មខុសៗគា   និងជា កតា  ជ  ុញឲ មា នកា រ
ឆ្ល ើយតបពីសង្គ មសុីវិល។ ព័ត៌មា នគួរត ជួយ  ក្ន ុងដំណើរកា របង្ក ើតឲ មា នកា រចូលរួម  ក្ន ុងជំហា ន
ទីពីរ។ គគួរតផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា នតា មបបផននកា រ ពិ   ះ  បល់តា មយៈវទិកា នា នា  ដូចជា កិច្ច 

 ជំុជា សា ធា រណៈ យុទ្ធ នា កា របង្ក ើនកា រយល់ដឹង កា រពិភា ក  តា មគហទំព័រ និងអត្ថ បទនា នា   ក្ន ុង
 ព័ន្ធ ផ ព្វ ផ  យដលអា ចបង្ក ើនកា រយល់ដឹង  និងកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។  

 
ពិ   ះ  ល់
 កា រពិ   ះ  បល់មិន  ឹមតផ្ត ល់ព័ត៌មា ន  កា ន់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ក៏អា ចទា ញយក
មកវិញនូវទស នៈរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផងដរដើម ីបា៉ ន់  មា ណអំពីបន្ទ ុកចំណា យ និងផលចំណញសរុប
នកា រ  ប់  ងទឹក និងគ   ងអភិវឌ ន៍។ វិសា លភា ពនកា រពិ   ះ  បល់  ូវឆ្ល ើយតបមួយផ្ន ក  
នឹងក  ិតនចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ប៉ុន្ត ក៏  ូវជ  ុញឲ មា នកា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ជា យុទ្ធ 

ករណី ៣.២ ព័ត៌មា ន និងកា រចូលរួម  បឹងធំ  អា មរិកខា ងជើង

កា រទទួលសា្គ  ល់អំពីសា រៈសំខា ន់នកា រចូលរួមរបស់សង្គ មសីុវិលឆ្ល ងខណ សីមា  ក្ន ុងដំណើរកា រពិនិត
ឡើងវិញនកិច្ច  ម  ៀងអំពីគុណភា ពទឹកបឹងធំគណៈកម្ម កា ររួមអន្ត រជា តិស   ប់បឹងធំ (IJC) ក  ម
ភា ពជា ដគូជា មួយអភិបា លមកពីតំបន់អា ងបឹងធំ និងអា ងទន្ល សតល័ររនបា នជួយចា ត់ចងឲ មា នកិច្ច 

 ជំុសា ធា រណៈចំនួន១៥លើក   ទសកា ណា ដា  និងស.រ.អា ។  ក្ន ងុកិច្ច  ជំុទា ងំនះកា រពិភា ក  
តា មគហទំព័រ សា រអឡិច  និូច ទូរសា រ និងសា រតា ម   សណីយ៍បា នទទួល  បល់ពី  ជា ជនចំនួន
៤.១០០នា ក់ដល  ូវបា នសំ  គ  ជា របា យកា រណ៍មួយ  យ IJC និងបា នដា ក់ជូន  រដា  ភិបា ល
ទា ំងពីរ។
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សា ្ត   និងកា រចូលរួមនអ្ន កមា នអំណា ចផងដរដលអា ចជា អ្ន ក  ក  អា ងទន្ល  ះ។ 

កា រចូលរួម
 ត  វូកា រឲ មា នកា រចូលរួមជា ដំុកំភួនពីសំណា ក់ក មុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា   ើនតបងា  ញឲ ឃើញយ៉ា ង
ច  ស់តា មរយៈកា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ជា យុទ្ធ សា ្ត   និង ឬដំណើរកា រពិ   ះ  បល់។    

 ក្ន ុងករណីដលចង់ឲ មា នកា រចូលរួមជា បន្ថ មទៀតក ុមជា ក់លា ក់នា នា  អា ចចូលរួម  ក្ន ុងដំណើរ
កា របង្ក ើតសំណើគ   ង (  ក្ន ងុជំហា នដំបូងៗនកា រ  ប់  ង) ឬ  ក្ន ងុដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍ដលអា ច
ជា ផ្ន កមួយនកា រពិ   ះ  បល់។

ដគូអភិវឌ ន៍
 កា រចូលរួមពញលញនដគូអភិវឌ ន៍ណា មួយ  ក្ន ងុដំណើរកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនគូសប   ក់
អំពីកា រឯកភា ពគា  លើ  ល  លទ្ធ ផល និង  លបំណងនា នា ។ កា រចូលរួម  ក្ន ងុក  តិនះគអា ចធ្វ ើ
ឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម  ក្ន ុងដំណើរកា រអភិវឌ ន៍ តា មរយៈវទិកា ពហុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក ុមកា រងា រ ឬគណៈ
កមា  ធិកា រ  ប់  ង (ក ុម  ឹក  ភិបា ល)។

   “ កា រផ ព្វ ផ  យព័ត៌មា នគួរតធ្វ ើឡើងតា មបបផននកា រពិ   ះ  បល់តា មរយៈ
          វទិកា នា នា ។”

៣.២.៣ កា រធ្វ ើឲ សង្គ មសុីវិលចូលរួម

  កា រដលមា នសា រៈសំខា ន់  យឡកមួយ គឺកា រចូលរួមរបស់សង្គ មសុីវិល  យមា នកា រ   ង
ទុកជា មុន។ នះជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់មួយដើម ីប ្ជ ៀសកា រយលឃ់ើញថា មា នកា រតងតា ំង (ជា ពិសស
ពីសំណា ក់រដា  ភិបា ល) និងអនុ   តឲ សង្គ មសុីវិលរក  បា ននូវស្វ ័យភា ព  លគឺអា ចស   ចចូលរួម 
ឬមិនចូលរួម  យគា  នកា របង្ខ ិតបង្ខ ំឡើយ។ នះជា  កា រសំខា ន់ខា  ំងណា ស់ខា ងផ្ល ូវច  ប់ និងដើម ីធា 
នា ថា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទំនងមា នសា រៈសំខា ន់ បុ៉ន្ត មិនមា នអំណា ចមិន  ូវបា នគកា ត់ផា  ច់ចញពីកា រចូលរួម
ឡើយ។

       “ កា រចូលរួមរបស់សង្គ មសុីវិល ក៏  ូវតអនុ   តឲ សង្គ មសុីវិលរក  នូវស្វ ័យភា ពផងដរ។”

 តា រា ង ៣.២ ខា ងក  មបងា  ញអំពីដំណា ក់កា លនា នា នដំណើរកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន និង
កា លា នុវត្ត ភា ពដលអា ចមា នស   ប់កា រចូលរួមរបស់សង្គ មសុីវិល។
 ដំណើរកា រនះ  ូវតកំណត់អំពី  ល   និង  លបំណងដលអា ចស   ចបា ន និងផ្ត ល់នូវកា រ
វា យតម្ល  យ  ឹម  ូវអំពីបន្ទ ុកចំណា យ និងផលចំណញពីកា រចូលរួមជា ទៀងទា ត់។ តា មរយៈកា រ
ផ្ត ល់  បល់តបមកវិញជា ទៀងទា ត់អំពីអ្វ ីដលរៀនសូ  បា ន និងរបៀបនកា ររៀនសូ  អ្ន ក  ប់  ង
អា ចធា នា ថា ដំណើរកា រនះផា  ល់កា  យជា កា ររៀនសូ  មួយ និងមិនជា ប់គា ំងឡើយ។  ក្ន ុងករណីខ្ល ះ
ដូចជា វទិកា អា ងទន្ល នីលរចនា សម្ព ័ន្ធ សា  ប័នអា ច  ូវបង្ក ើតឡើងដើម ីបង្ក ើតឲ មា នបណា្ដ  ញមួយ  
ទូទា ំងតំបន់អា ងនះស   ប់កា រចូលរួមរបស់សង្គ មសីុវិលដលជា កា រឆ្ល ើយតប  នឹងសចក្ត ីអ ្ជ ើញឲ
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ចូលរួម     និងដលមា នលក្ខ ណៈរឹងមា ំ  ប់   ន់ដើម ីកំណត់របៀបវា រៈរបស់ខ្ល ួនស   ប់កា រចូលរួម  (សូម
អា នករណី ៣.១)។

៣.២.៤ កា រចូលរួមរបស់ភា គីទីបី

 កា រគា ំ  របស់ភា គីទីបីណា មួយអា ចជួយស  ួលដល់កា របង្ក ើតសា  ប័នសហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន
ដលរួមទា ំងសា  ប័ននា នា ដលមា នសមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួមផងដរ។  ក្ន ុងករណី
ដលសា  ប័នបបនះ  ូវបា នអភិវឌ យា៉ ងរឹងមា ំរួច  ហើយ កា រគា ំ  បបនះពីភា គីទីបីអា ចមិនមន
ជា កា រចា ំបា ច់លើកលងត  ក្ន ុងអា ងទន្ល សា ំញា ំុដលកា របង្ក ើតសា  ប័ននា នា      ថា  ក់ជា តិមា ន  ឹម
តជា សា  ប័នជា ន់ទា បកា រចូលរួមរបស់ភា គីទីបីអា ចផ្ត ល់ជា   ជន៍យា៉ ង  ើនដូច្ន ះកា រគា ំ  ដល់សា  
ប័នបបនះ  ក  ិតឆ្ល ងខណ សីមា រឹតតមា នសា រៈសំខា ន់ថមទៀត។  លើសពីនះ  ក្ន ុងសា  នភា ព
ដលបរិយា កា សន  បា យមា នភា ពស្ម ុគសា  ញ និងតា នតឹងជា ប់ជា  ចា ំរវា ងបណា្ដ   ទសនា នា  
តា មដងទន្ល ភា គីអន្ត រជា តិទីបីមួយដលបា នកា រទទួលសា្គ  ល់ពីបណា្ដ   ទសទា ំងអស់  តា មដងទន្ល  

 ះអា ចជា ភា គីដលមា នសា រៈសំខា ន់ខា  ងំណា ស់ស   ប់ជួយ  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ដំណើរកា រ  ប់  ងទឹក
ឆ្ល ងដន។  កា រគា ំ  របស់ភា គីទីបីអា ចជួយបង្ក ើតឲ មា នកា រពិភា ក      និងអភិក ម  ជំុវិញកា រចូលរួមរបស់
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដលរួមទា ំងកា រនា ំមកនូវបទពិ  ធន៍ពីអា ងទន្ល ផ ងទៀតផងដរ។ ភា គីនះក៏អា ចមា ន
សា រៈសំខា ន់ផងដរក្ន ុងកា រ  ផ្ត ល់មូលនិធិ  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូងនកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម (សូម
មើលតា រា ងទី ៣.៣)។

    “ កា រគា ំ  របស់ភា គីទីបី អា ចនា ំមកនូវបទពិ  ធន៍ពីអា ងទន្ល ផ ងទៀត។”

 សា  ប័ននា នា ដូចជា ធនា គា រពិភព  ក កម្ម វិធីអភិវឌ ន៍សហ  ជា ជា តិ (UNDP) សហភា ពអឹរុប 
(EU) ភា ពជា ដគូទឹកសកល  (GWP)  និងអង្គ កា រ IUCN អា ចផ្ត ល់ឥទ្ធ ិពលយ៉ា ង  ើនខា ងន  បា យ  
ក្ន ុងកា រលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងជំនះបា ននូវប   តា នតឹងដលទា ក់ទងនឹង
កា រចូលរួម។  កា រសំខា ន់ជា ងនះ  ទៀតគឺ ភា គីទីបីណា មួយ  ើនតអា ចមា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រ
បង្ក ើតចំណងទា ក់ទងសំខា ន់ៗ      រវា ងអ្ន ក  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  ថា  ក់តំបន់ដលផ្ត ល់ជា ជ  ើសជំនួសខា ង
ន  បា យ និងស  ួលដល់ដំណើរកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ។

តា រា ង ៣.២ រចនា សម្ព ័ន្ធ នតួនា ទីរបស់សង្គ មសុីវិល  ដំណា ក់កា លខុសៗគា  នដំណើរកា រ  ប់  ង

ទឹកឆ្ល ងដន

 ភព: ODI/ARCADIS/EuroConsult, 2001

ដំណើរកា រតា មដំណា ក់កា ល       តួនា ទីដលមា នសកា  នុពលរបស់សង្គ មសុីវិលដំណើរកា រតា មដំណា ក់កា ល       តួនា ទីដលមា នសកា  នុពលរបស់សង្គ មសុីវិល

ដំណា ក់កា លផ្ត ួចផ្ត ើម                   កិច្ច កា រសុីវិលខា ងកា រទូតរវា ងក ុមដល  ជិតគា  ។កា របង្ក ើតឲ មា ន
                កិច្ច សន្ទ នា តា មរយៈបណា្ដ  ញនក ុមសង្គ មសុីវិល  ថា  ក់តំបន់។ 

កា រ  ប់  ងសា  ប័ន                       អ្ន កសង្ក តកា រណ៍  ក្ន ុងកិច្ច  ជំុធំៗ
      បង្ក ើតបណា្ដ  ញនា នា ដើម ីផ្ត ល់គំនិត  ក្ន ុងកា រ
      កសា ង  លន  បា យ និងកា រ  មូលទិន្ន ន័យ។  

កា រអនុវត្ត ន៍កម្ម វិធី                            កា រកសា ងសមត្ថ ភា ព កា រតា មដា ន  យឯករា ជ លើដំណើរកា រ។
      ជំនួយដល់សហគមន៍មូលដា  នដើម ីអា ចផ្ត ល់  បល់តបជា 
      គំនិត និងអំពីផលប៉ះពា ល់។

កា រវិនិ  គលើបណា្ដ  ញ    កា រអនុវត្ត ន៍ និងកា រផ្ត ល់ថវិកា បដិភា គ  ក្ន ុងករណី
 ប់  ងទឹក  ក្ន ុងកា របង្ក ើត        សម  ប។កា រផ្ត ល់ជំនា ញបច្ច កទស

កិច្ច កា រ  ប់  ង                            ដលរួមទា ំងកា រវា យតម្ល ហតុប៉ះពា ល់សង្គ ម និងបរិសា  ន



55

៣.៣ ផនទីបងា  ញផ្ល ូវស   ប់កា រចូលរួម

 កា របង្ក ើតភា ពជា មា  ស់លើដំណើរកា រ  ប់  ងទឹកក្ន ុងចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា នអា ងទន្ល មួយ
អា ចជា កា រ  ឈមបឋមស   ប់សា  ប័នឆ្ល ងដនណា មួយ។ សា  ប័ន  ប់  ងណា មួយ  ថា  ក់ខ្ព ស់ជា ង
ថា  ក់ជា តិអា ចព  ឹងភា ពជា មា  ស់ក្ន ុងចំ  ម  ទស  តា មដងទន្ល ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យកា រ
ធ្វ ើឲ កចិ្ច កា រ  ប់  ងទឹកកើតឡើង   ថា  ក់តំបន់ទំនងជា បង្ក ឲ មា នកង្វ លយ៉់ា ងធំធងក្ន ុងចំ  មក ុម
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់។ ក្ន ុងកា លៈទសៈបបនះ  កា រសំខា ន់គឺ  ូវធ្វ ើឲ សង្គ មសុីវិល  ថា  ក់តំបន់បា ន
ចូលរួម។

     “  កា រសំខា ន់គឺ  ូវធ្វ ើឲ សង្គ មសុីវិល  ថា  ក់តំបន់បា នចូលរួម។”

 
 កា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់ចូលរួមបា នសម  ប និងជា ពិសសក ុមសង្គ មសុីវិលគឺមា នសា រៈ
សំខា ន់ណា ស់ក្ន ងុកា រកសា ងទំនុកចិត្ត បំពា ក់បំប៉នភា ពជា មា  ស់ និងធា នា ឲ មា ននិរន្ត រភា ព នដំណើរកា រ

 ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន។
 រូបទី ៣.២ ផ្ត ល់ជា ទិដ្ឋ ភា ពរួមនដំណើរកា រកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ ចូលរមួ ដលអា ចអនុវត្ត បា ន  លដំា ប់ថា  ក់ខុសៗគា    នអា ងទន្ល ឆ្ល ងកា តខ់ណ សមីា  យគតិចា ប់ពី
ថា  ក់មូលដា  នដល់ថា  ក់តំបន់ (ទន្ទ មឹនឹងកា រទទួលសា្គ  ល់ថា មា នភា ព  តួគា   និងកា រពឹងផ្អ កលើគា   វិញ

 មក  លំដា ប់ថា  ក់ខុសៗគា  )។  កា រនះមា ន  ល  ធា នា ថា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងអស់  ក្ន ុងអា ង
ទន្ល ឆ្ល ងដន  ូវបា នកំណត់អត្ត ស   ណ និងចូលរួមយា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងអា ង
ទន្ល ឆ្ល ងដន

តា រា ង ៣.៣ តួនា ទីស  បស  ួលរបស់ភា គីអន្ត រជា តិទីបី

 ភព: ODI/ARCADIS/Euro Consult,  2001

         ដំណើរកា រតា មដំណា ក់កា ល               តួនា ទីដលអា ចមា នរបស់ភា គីទីបីអន្ត រជា តិ         ដំណើរកា រតា មដំណា ក់កា ល               តួនា ទីដលអា ចមា នរបស់ភា គីទីបីអន្ត រជា តិ

 ដំណា ក់កា លផ្ត ួចផ្ត ើម                         ជ  ុញស  បស  ួល និងគា ំ  ដល់កិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមនា នា របស់អង្គ កា រនា នា ដើម ី
      កំណត់អត្ត ស   ណនិងធ្វ ើឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ចូលរួម  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា ន
      ទឹក  ថា  ក់តំបន់។ដើរតួជា អា ជា  កណា្ដ  លក្ន ុងករណីមា នទំនា ស់។ បង្ក ើន
      កា រយល់ដឹងអំពី  លកា រណ៍សមភា ព តមា  ភា ព កា រចូលរួមនិង “អភិបា លកិច្ច ល្អ ”
      ដលរួមទា ំង  លគំនិតអំពីកា ររម្ល កផល   ជន៍ផងដរ។       
     
កា រ  ប់  ងសា  ប័ន                            កា រតា មដា ន  យឯករា ជ លើដំណើរកា រនកា រចូលរួម របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដលរួម
      ទា ំងកិច្ច កា រសំខា ន់ៗនគណនយ ភា ព កា រចូលរួម ភា ព  បច  ប់ និងកា រធ្វ ើជា 
      តំណា ង។ បង្ក ើតបន្ថ មនូវ  លគំនិតដលមា នកា រឯកភា ពគា  អំពីកា រចកផល
       យសមធម៌។       

កា រអនុវត្ត ន៍កម្ម វិធី   បង្ក ើតស្ត ង់ដា រដលគា  នលំអៀង និងឧបករណ៍ទូ  ស   ប់កា រកំណត់
      អត្ត ស   ណ និងកា រស  បស  ួលរវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា លើកិច្ច កា រ 
       ប់  ងធនធា នទឹកជា ក់លា ក់។
          
      បង្ក ើនកា រផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា នដល់  ទសដលខ ត់ខ  យ  តា មដងទន្ល និង        
កា រវិនិ  គលើបណា្ដ  ញ                     កា រចូលរួមរបស់ក ុមអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងគ   ងវិនិ  គជា ក់លា ក់។  

 ប់  ងទឹក  
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 អ្ន កណា ជា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹកឆ្ល ងដន?

• កំណត់អត្ត ស   ណ និងពិពណ៌នា អំពីអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក ុម អង្គ កា រ និងសា  ប័នទា ំងអស់
• កំណត់អត្ត ស   ណអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  តា មរយៈម ្ត  ីសំខា ន់ៗ  ក្ន ុងទីភា  ក់ងា រសំខា ន់ៗ ឬកត់    ឬកា រ  ើសរីសអ្ន ក
 ពា ក់ព័ន្ធ  យខ្ល ួនឯង ឬកា ររួមបញ្ច ូលវិធីទា ំងនះជា មួយគា  
• កា រចា ត់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ជា ក ុម  លំដា ប់ទីមួយ និងលំដា ប់ទីពីរ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខា ងក្ន ុង និងខា ងក  

 កា រគូសប   ក់អំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ ឥទ្ធ ិពល និងសំណំុលក្ខ ណៈរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
 
• ស្វ ងយល់អំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ កា ររពឹងទុក ផលចំណញ និងកា រខា តបង់របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
• បងា  ញភា ពខុសគា  រវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  យផ្អ កលើទិដ្ឋ ភា ពខា ងសា  ប័ន កា រចា ត់ចង និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នីមួយៗ

 កំណត់អត្ត ស   ណទ  ង់ និងបរិបទនអន្ត រអំពើរវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

• ស្វ ងយល់អំពីទំនា ក់ទំនងរវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា 
• ស្វ ងយល់អំពីចំណុចសហ  តិបត្ត ិកា រ និងទំនា ស់រវា ងចំណុចទា ំង  ះ
• ស្វ ងយល់អំពីចំណុចចកពីគា   និង/ឬ ចំណុចជួបគា  ជា មួយ  លន  បា យ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

 វា យតម្ល អំណា ច សកា  នុពល និងឥទ្ធ ិពលរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 

• ស្វ ងយល់អំពីសា រៈសំខា ន់នអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុង  លន  បា យ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន
• ស្វ ងយល់អំពីអំណា ចរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុកា រមា នឥទ្ធ ពិលមកលើ  លន  បា យជា ទូ   និងជា ពិសស  ល
 ន  បា យ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន
• ស្វ ងយល់អំពីសកា  នុពលរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ក្ន ុងកា រមា នឥទ្ធ ិពល ឬរងឥទ្ធ ិពលពី  លន  បា យ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

 វា យតម្ល ជ  ើសនា នា  និង  ើ   ស់របកគំហើញដើម ីធ្វ ើឲ មា នកា ររីកច  ើន

• ពិនិត មើលកា ររីកច  ើន  យផ្អ កលើជំហា នទា ងំបួនពីខា ងដើម និង   ងលំនា នំកា រធ្វ ើឲ មា នកា រចូលរួម
 ស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  តា ម  ះដរ
• អា ច  ើ   ស់តា រា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដើម ចីា ត់ចងព័ត៌មា នអំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ អំណា ច ឥទ្ធ ពិល និងកា រចូលរួមរបស់
 អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នីមួយៗ  ក្ន ងុ  លន  បា យ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន។

រូបទី៣.២ ជំហា ននា នា ស   ប់កា រកំណត់អត្ត ស   ណនកា រគូសប   ក់ពីទំនា ក់ទំនងនចំណា ប់
អា រម្ម ណ៍របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រវា យតម្ល អំពីដំណើរកា រនះ



57



58



59

ជំពូក ៤
 

ក បខ័ណ ច  ប់ស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន

 កា រ  ប់  ងធនធា នទឹកច  ះុគឺជា ដំណើរកា រនា នា ដលជ  ញុឲ មា នកា រស  បស  លួអភិវឌ ន៍
និង  ប់  ងទឹកដីធ្ល ី និងធនធា នដលពា ក់ព័ន្ធ  ក  ិតអា ងទន្ល ២០ ទា មទា រឲ មា នក បខ័ណ ច  ប់

 ប់   ន់ដើម ីផ្ត ល់បទប    និងនីតិវិធីច  ស់លា ស់។ តួនា ទីនច  ប់នះមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់  
 ប់ដំណា ក់កា លនកា រកសា ងផនកា រ កា ររៀបចំគ   ង និងកា រអនុវត្ត  ព័ន្ធ  ប់  ងទឹក។ ប   ផ្ល ូវ

ច  ប់ជា ក់លា ក់មួយចំនួនក៏  ូវត  ះ   យផងដរដូចជា ភា ពជា មា  ស់លើទឹក កា រទទួលខុស  ូវរួមគា   
កា រខូចខា តដលអា ចកើតឡើង  យសា រចំណា ត់កា រនា នា  និងកា រ  ើ   ស់ពីសំណា ក់  ទសមួយ
យន្ត កា រនា នា ស   ប់សហ  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងចំ  ម  ទសតា មដងទន្ល  វិភា ជន៍ និងកា រកំហិតលើកា រ

 ើ   ស់ខុសៗគា   និងវិធីនា នា ស   ប់  ះ   យទំនា ស់  យសន្ត ិវិធី។ កា រអនុវត្ត ន៍ក បខ័ណ ច  ប់
សម  បជ  ុញឲ មា នកា រ  ប់  ង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងជួយប ្ជ ៀសឬ  ះ   យទំនា ស់
រវា ងអ្ន ក  ើ   ស់ និងផល   ជន៍ដលមា នទំនា ស់រវា ងគា  ។

  “ ក បខ័ណ ច  ប់សម  បមួយ បង្ក ើនសមត្ថ ភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ប់  ងទឹក។“ 

 កា រ  ឈមខា ងផ្ន កច  ប់បបនះ គឺជា កា រលំបា ក  ក្ន ុង  ទសមួយ និងកា ន់តមា នភា ពស្ម ុគ
សា  ញ  ពលដលធនធា នទឹក  វូបា នកា ត់ផា  ច់  យខណ សីមា អន្ត រជា តិ។  ក្ន ងុករណីទា ងំនះកា រ
បង្ក ើត  ព័ន្ធ  ប់  ងមួយ  យ  ទសនា នា ដលពា ក់ព័ន្ធ  ះ។ លើសពីនះ  យសា រតទន្ល  ឬបឹង
អា ចបង្ក ើតជា  ំ  ទល់រវា ង  ទសនា នា  ឬអា ចឆ្ល ងកា ត់ខណ សីមា ផងដរ  ះ ឬមា នលក្ខ ណៈទា ំងពីរ
រួមគា  ក បខ័ណ ច  ប់ស   ប់ធនធា នទឹកឆ្ល ងដនក៏  ូវកស  ួលឲ  បតា មសា  នភា ពខុសៗគា  ទា ំង

 ះផងដរ។

៤.១ មូលដា  នច  ប់ស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

 ច  ប់ទឹកបង្ក ើតជា បង្អ កន  ព័ន្ធ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនមួយ។ ច  ប់នះគួរតបង្ក ើតឲ មា ន និងយក
 អនុវត្ត   ប់លំដា ប់ថា  ក់  លគឺអន្ត រជា តិ ជា តិ និងមូលដា  ន។ ទំនា ក់ទំនងរវា ង  ទសនា នា ដល

មា នដនទឹករួមស្ថ ិតក  មកា រចា ត់ចង  ថា  ក់អន្ត រជា តិ  បតា មច  ប់ទឹកសា បអន្ត រជា តិដលផ្អ កលើ
មូលដា  ននសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ សចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍  ពណី និង  លកា រណ៍ទូ  នច  ប់អន្ត រជា តិ។

“ ច  ប់ទឹក គួរតបង្ក ើតឲ មា ន និងយក  អនុវត្ត   ប់លំដា ប់ថា  ក់  លគឺ អន្ត រជា តិ ជា តិ 
                      និងមូលដា  ន។“ 

 
  ថា  ក់ជា តិ និងមូលដា  នច  ប់អន្ត រជា តិស្ត ីពីទឹកសា ប  ូវតបម្ល ង  ជា សិទ្ធ ិ និងកា តព្វ កិច្ច ជា ក់
លា ក់ស   ប់បុគ្គ ល និងសា  ប័ននា នា  ក្ន ុង  ទស  ះ។ គអា ចធ្វ ើកិច្ច កា រនះបា ន តា មរយៈកា រដា ក់
ឲ អនុវត្ត ច  ប់ទឹកជា តិ និងមូលដា  ន ស   ប់ព  ឹងកា រអនុវត្ត ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ។ ច  ប់អន្ត រជា តិ
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រួមជា មួយច  ប់ទឹក  ថា  ក់ជា តិ និង  មូលដា  នទា ំងនះបង្ក ើតជា មូលដា  នច  ប់ស   ប់កា រ  ប់  ង
ទឹកឆ្ល ងដន។

៤.១.១ សន្ធ ិស    និងកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ ដលមា នកា រចងក ង  លកា រណ៍ច  ប់ និង
   ពណី

 ដើម ីស្វ ងយល់អំពីរបបច  ប់ដលមា នបច្ច ុប ន្ន ដលដា ក់ញត្ត ិលើធនធា នទឹកឆ្ល ងដន   អ្ន ក  ប់
 ងទឹក  ូវតវិភា គសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិនា នា ដលមា ន   ប់។

                                                                                                                    សន្ធ ិស   ដលមា ន   ប់មា នភា ពខុសគា   យផ្អ កលើវិសា លភា ពភូមិសា ្ត  លើផ្ន កដលជា ចំណុច
យកចិត្ត ទុកដា ក់ និងលើវិសា លភា ពនមា    និងក បខ័ណ សា  ប័ន។ ទា ក់ទងនឹងវិសា លភា ពភូមិសា ្ត  
ចំនួន  ើននកិច្ច   ម  ៀង  ក  ិតពិភព  កតំបន់ពហុភា គី  ទ្វ ភា គី និង  ក  ិតអា ងទន្ល  ូវបា ន
បង្ក ើតឡើងកា លពីអតីតកា ល (សូមមើល  អប់៤.១)។ កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិកន្ល ងមកបា ន   តជា 
សំខា ន់តលើកា រ  ើ   ស់ក្ន ុងផ្ន កនា វា ចរ។ កិច្ច  ម  ៀង  ពលក  យមករួមបញ្ច ូលបទប ញ្ញ ត្ត ិនា 
នា អំពីកា រ  ប់  ងធនធា នទឹកស   ប់  លបំណងជា ក់លា ក់ផ ងទៀត ដូចជា កា រ   ច  ព ផលិត
កម្ម  ឧស  ហកម្ម  ឬ  ប់  ងទឹកជំនន់។ កិច្ច  ម  ៀង  ពលថ្ម ីៗនះព  យា មអនុវត្ត អភិក ម  ប់  ុង

  យ ដលរួមបញ្ច លូកង្វ ល់ខា ងបរិសា  ន និងសមធម៌។  ពលវា យតម្ល អំពីរបបច  ប់ដលមា ន   ប់
ស   ប់ទឹកឆ្ល ងដន  កា រសំខា ន់គឺ  ូវវា យតម្ល ថា តើមា នកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ   ប់ហើយដរឬទ
ដលទា ក់ទងនឹងធនធា នទឹកដលពា ក់ព័ន្ធ  និងដលមា នឥទ្ធ ិពលលើកា រ  ប់  ងទឹកដរឬទ។

 អប់ ៤.១  ភទនកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ

                                            អនុស   សហ  ជា ជា តិស្ត ីពីច  ប់ស   ប់កា រ  ើ   សក់  ពីនា វា ចរលើផ្ល ូវទកឹអន្ត រជា តិ គឺជា កិច្ច  ម
 ៀងពិភព  កតមួយគត់ដល   តលើកា រ  ប់  ងផ្ល ូវទឹកអន្ត រជា តិ កា រអភិរក  និងកា រ  ើ   ស់

ស   ប់  លបំណងក  ពីនា វា ចរ។ ក្ន ុងពលដលសន្ធ ិស   នះ  ពំុទា ន់ចូលជា ធរមា នមា នន័យ
ថា ពំុមា ន  ទសណា មួយជា ប់កា តព្វ កិច្ច ចំ  ះសន្ធ ិស   នះដលដើរតួយ៉ា ងសំខា ន់  ក្ន ុងកា រចង
អំពី  លកា រណ៍ និងបទប ញ្ញ ត្ត ដិលអា ច  ើ   ស់ជា  លកា រណ៍ណនា ដំើម បីង្ក ើតរបបមួយស   ប់
កា រ  ប់  ងធនធា នទឹករួមគា  ។
                                                      សំ  កស  ួលនពិធីសា រស្ត ីពី  ព័ន្ធ ផ្ល ូវទឹករួម  ក្ន ុងសហគមន៍ អភិវឌ ន៍អា ្រ ហិ្វ កខា ងត ងូ (SADC)
ឬ អនុស   សហ  ជា ជា តិ (UNECE) ស្ត ីពីកិច្ច កា រពា រ និង  ើ   ស់ផ្ល ូវទឹកឆ្ល ងដន និងបឹងអន្ត រជា តិ
គឺជា ឧទា ហរណ៍អំពីកិច្ច  ម  ៀង  ចា ំតំបន់ដលទា ក់ទងនឹងធនធា នទឹកអន្ត រជា តិ។  យចងអំពី
ដនដីរបស់  ទសជា សមា ជិកនគណៈកម្ម កា រសដ្ឋ កិច្ច សហ  ជា ជា តិស   ប់អឺរុប សហរដ្ឋ អា មរិច 
និងកា ណា ដា  អនុស   សហ  ជា ជា តិទឹកន UNECE មា ន  លបំណងអភិរក ធនធា នទឹករួមគា  តា ម
រយៈក បខ័ណ មួយ  ក  មពិធីសា រជា ក់លា ក់ (ដូចជា ពិធីសា រឆា  ំ១៩៩៩ ស្ត ីពីទឹក និងសុខភា ព) ក៏ដូច
ជា កិច្ច  ម  ៀងអា ងទន្ល អា ច  ូវលើកយកមកចរចា ។
                                          ក្ន ុងអា ងទន្ល អន្ត រជា តិជា  ើនកិច្ច  ម  ៀង  ូវបា នរៀបចំឡើងដើម បីង្ក ើតគណៈកម្ម កា រឆ្ល ងដន

 យមា នអា ណត្ត ិជា ក់លា ក់ដលទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹករមួគា  ។      ឧទា ហរណន៍ា នា រមួមា ន
អនុស   ស្ត ីពីកិច្ច កា រពា រទន្ល រនអនុស   ស្ត ីពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដើម ីកា រពា រនិង  ើ   ស់ទន្ល 
ដា នូប  យនិរន្ត រភា ពកិច្ច  ម  ៀងស្ត ីពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រស   ប់កា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល មគង្គ 

 យចីរភា ព និងពិធីសា រស   ប់កា រអភិវឌ អា ងបឹងវុិកតូរីយ៉ា  យចីរភា ព។
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  សន្ធ ិស   អន្ត រជា តិដើរតួយ៉ា ងសំខា ន់  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន         យសា រកា រចរចា អំពី
សន្ធ សិ   ទា ងំ  ះអនុ   តឲ  ទសស្វ ងរកសមទា នក្ន ងុចំ  មផល   ជន៍ខុសៗគា     និងដើម ី
ចងក ងជា បទប    លកា រណ៍ និងនីតិវិធីច  ស់លា ស់អំពីរបៀបចករម្ល កទឹក និងផល   ជន៍ពី
កា រអភិវឌ ធនធា នទឹក។ សន្ធ ិស   អន្ត រជា តិនឹងទប់សា្ក  ត់រា ល់ទំនា ស់នា នា រវា ង  ទសដលមា នទឹក
រួមគា  ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ សន្ធ ិស   ទា ំង  ះពិតជា ចា ំបា ច់ស   ប់កំណត់អំពី “  លកា រណ៍

 តិបត្ត ិ” ដលព  ឹងសន្ត ិសុខខា ងផ្ល ូវច  ប់    និងកា ត់បន្ថ យ នទំនា ស់អំពីទឹកដលអា ចកើតឡើងរវា ង
 ទសដលមា នដនទឹករួមគា  ។

  មិនមន  ប់អា ងទន្ល ទា ំងអស់សុទ្ធ តស្ថ ិត  ក  មកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិឡើយ        ហើយមា ន
តកិច្ច  ម  ៀងដលមា ន   ប់មួយចំនួនតូចបុ៉   ះ ដលចងអំពីក បខ័ណ ច  ប់រឹងមា ំស   ប់កា រ

 ប់  ងធនធា នទឹកច  ុះ។  ក្ន ុង  ទសជឿនលឿន កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិជា  ើន  ូវបា នបង្ក ើត
ឡើងដើម ីធ្វ ើនិយ័តកម្ម អា ងទន្ល រួមគា  ។  ឧទា ហរណ៍ អឺរុប មា នអា ងទន្ល ចំនួនបួន ដលចករម្ល កជា មួយ

 ទសចំនួនបួនឬ  ើនជា ងនះដលស្ថ ិត  ក  មសន្ធ ិស   ដលមា នចំនួនមិនតិចជា ង១៧៥។ ក្ន ុង
ខណៈដលសន្ធ ិស   ទា ំងនះ  ូវបា នធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពរួចហើយ សន្ធ ិស   ចា ស់ៗខ្ល ះទៀតពុំមា នចង
អំពីទិដ្ឋ ភា ពនសន្ធ ិស   ទំនើបឡើយ។  ក្ន ុង  ទសកំពុងអភិវឌ ន៍បទប ញ្ញ ត្ត ិនា នា អំពីធនធា នទឹក
រួមគា  មិនសូវមា ន  ើនឡើយ។ ឧទា ហរណ៍អា ្រ ហ្វ ិកមា ន  ព័ន្ធ អា ងទន្ល ធំទូលា យ និងស្ម ុគសា  ញ បុ៉ន្ត 
មា នសន្ធ ិស   មួយចំនួនតូចប៉ុ   ះដលចងអំពីកា រ  ើ   ស់អា ងទន្ល ទា ំង  ះ។ ដូច្ន ះអា ទិភា ព
ស   ប់អ្ន ក  ប់  ងទឹកនិងអ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ចគួរត ៖
  • កសា ងសន្ធ ិស   ស   ប់ធនធា នទឹកអន្ត រជា តិទា ំងនះដល  ពំុទា ន់មា នចងក្ន ុងកិច្ច  ម
    ៀងណា មួយនិង
  • ធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពសន្ធ ិស   ដលមា ន   ប់នា នា ដើម ីធា នា ថា សន្ធ ិស   ទា ំង  ះជ  ុញកា រ
    ប់  ងទឹករួម  យនិរន្ត រភា ព និងមា នសមធម៌ដលរួមទា ងំភា ពបត់បន  ប់   ន់ដើម ឆី្ល ើយ
   តប  នឹងកា រ    លួ ឬកា លៈទសៈដលមិនអា ចដឹងជា មុន (ដូចជា ភា ពមិន   កដ  ជា ន
   កា រ    ួលអា កា សធា តុជា ដើម)។

៤.១.២ ច  ប់  ពណី  លកា រណ៍ទូ  នច  ប់ និងច  ប់ទន់៖ កន្ល ងដល  ូវស្វ ងរក
  បរិធា នច  ប់ ក្ន ុងករណីពំុមា នសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ

   ក្ន ងុករណីអវត្ត មា នសន្ធ សិ   អន្ត រជា តិ  ទសនា នា អា ច  ើ   ស់ច  ប់  ពណី  លកា រណ៍
ទូ  ច  ប់ និងបរិធា នច  ប់ដលមិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច  និងកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមនា នា ដើម ីកំណត់អំពីទំនា ក់ទំនង

 បច  ប់រវា ង  ទសជិតខា ង។
  ច  ប់  ពណី  ូវបា នបង្ក ើតឡើងតា មរយៈដំណើរកា រជា ប់លា ប់មួយនកា រ  ើ   ស់ឡើងវិញ

 ក្ន ុងកា រអនវុត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងដល  ទសនា នា ទទួលសា្គ  លថ់ា  ជា ប់កា តព្វ កិច្ច  ពល  ើ   សទឹ់ករមួ
គា   យចរចា ដើម ីបង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ កា រអនុវត្ត  ព័ន្ធ  ប់  ង  តា មមូលដា  នជា ក់ស្ត ង
ឬ  ះ   យកា រខ្វ ងគំនិតទា ក់ទងនឹងទឹកឆ្ល ងដន។ ច  ប់  ពណី (ដូចជា ច  ប់ Pacta sunt servanda
ដលមា នន័យថា សន្ធ ិស    ូវតបំពញឲ បា ន) គឺជា បទដា  នដលជា ប់កា តព្វ កិច្ច នច  ប់អន្ត រជា តិ
សា ធា រណៈ។  ះបី  ទសមិនបា នតា ក់តងច  ប់ទា ំងនះ  ក្ន ុងបរិបទនកា រ  ប់  ងទឹករួមគា  ក៏
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 យបទដា  នទា ំងនះ  ូវបា នបណា្ដ   ទសយកមកអនុវត្ត   ពលដល  ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា ប់
កា តព្វ កិច្ច តា មផ្ល ូវច  ប់។
  កា រ  ើ   ស់  លកា រណ៍ច  ប់ទូ  នច  ប់អន្ត រជា តិ គឺជា មធ  បា យមួយស   ប់បំពញភា ព
ខ្វ ះច   ះ  ក្ន ុងសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិដល  ពុំទា ន់បា នបំពញ  ឡើយ  យសា រកា រវិវត្ត នច  ប់

 ពណី។  លកា រណ៍ទា ំងនះ  ូវបា នដក  ង់ចញពី  លកា រណ៍ដល  ដៀងគា  នឹងច  ប់ក្ន ុង
 ទស ឬករណីច  ប់អន្ត រជា តិ និងតំណា ងឲ បទប   ននីតិវិធីភស្ត ុតា ង និងយុតា  ធិកា រដលមា នជា ទូ

  ក្ន ងុ  ព័ន្ធ ច  ប់សំខា ន់ៗ។ ច  ប់  ពណី និង  លកា រណ៍ទូ  នច  ប់បា ននា ឲំ មា នកា របង្ក ើត
ច  ប់សំខា ន់ៗ និងនីតិវិធីដល  ទស  ើ   ស់ស   ប់ស  បស  ួលផល   ជន៍ខុសៗគា  របស់
ខ្ល ួនពា ក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យសដ្ឋ កិច្ច  សង្គ ម និងបរិសា  ន។
 
      “  ក្ន ុងករណីអវត្ត មា នសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ  ទសអា ច  ើ   ស់ច  ប់  ពណី 
      លកា រណ៍ទូ  នច  ប់ និងបរិធា នច  ប់ដលជា ប់កា តព្វ កិច្ច ។“ 

  ផ្ទ ុយពីសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិច  ប់  ពណី ឬ  លកា រណ៍នច  ប់អន្ត រជា តិ បរិធា ននា នា ដូចជា 
សចក្ត ី  កា សក មអនុវត្ត  លកា រណ៍ណនា ំ ឬសចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍នសន្ន ិសីទអន្ត រជា តិជា ន់ខ្ព ស់មិន
បង្ក ើតជា ច  ប់ និងកា តព្វ កិច្ច ស   ប់  ទសឡើយ (សូមមើល  អប់៤.២)។  លកា រណ៍ច  ប់ដល
មា នឆ្ល ុះប   ំង  ក្ន ុងកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមទា ំងនះមិនមនជា ច  ប់ពញលញ  ឡើយទ បុ៉ន្ត វា ជា  “ច  ប់ទន់ 
- soft law”។ ច  ប់ទន់អា ច  ូវ  ទសយក   ើ   ស់ដើម ីបង្ក ើត និងសា កល ងបទដា  នច  ប់ថ្ម ីៗ
មុននឹងដា ក់ឲ ជា ប់កា តព្វ កិច្ច   ឬជា  ភពដលមា នសកា  នុពលដលជា មូលដា  នស   ប់ផ្ត ល់គំនិត  
ក្ន ុងកា រចរចា អំពី  ព័ន្ធ  ប់  ងឆ្ល ងដនថ្ម ីៗ។
  ដំណើរកា រស   ប់បង្ក ើតច  ប់ទន់មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។ បរិធា នច  ប់ដលមិនជា ប់កា តព្វ 
កិច្ច បបនះ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងតា មរយៈសន្ន ិសីទនា នា  ដូចជា វទិកា ទឹកពិភព  ក ឬកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមនា នា 
ដូចជា ភា ពជា ដគូទឹកពិភព  ក (GWP) ដលមា នលក្ខ ណៈច  ុះជា ងដំណើរកា រកសា ងច  ប់អន្ត រ
ជា តិតា មបបបុរា ណ និង  ើនតមា នចំណងទា ក់ទង  យផា  ល់ជា មួយសង្គ ម។ វទិកា ទា ំងនះពា ក់
ព័ន្ធ ជា មួយអ្ន កដើរតួនា នា ជា  ើនដលរា ប់ចា ប់ពីអង្គ កា រវិទ  សា ្ត   និងអ្ន កឯកទសក្ន ុង  ឹះសា  ន
អប់ររហូតដល់អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងឧស  ហកម្ម  និងទីភា  ក់ងា រអង្គ កា ររដា  ភិបា លផងដរ។ 
ភា  ក់ងា រនីមួយៗអា ចមា នឥទ្ធ ិពល  លើកា របង្ក ើតច  ប់ទន់  យបងា  ញអំពីកា រយល់ឃើញខា ង
ន  បា យរបស់ខ្ល ួន ឬលទ្ធ ផល   វ   វវិទ  សា ្ត   ដល់អ្ន កសា  ប់ជា  ើន  យបញ្ច ុះបញ្ច ូល

 ទសឲ អនុវត្ត  លន  បា យខ្ល ះៗ ឬរហូតដល់មា នកា រតា ក់តងសចក្ត ី   ងបរិធា នច  ប់ផ ងៗ
ទៀតផងដរ។
  បើ  ះជា វា មា នសា រៈសំខា ន់ខា  ងំបបនះក៏  យច  ប់ទន់មិនអា ចមកជំនួសបទដា  នជា ប់កា តព្វ 
កិច្ច នច  ប់ទឹកសា បអន្ត រជា តិបា នឡើយ។ ផ្ទ ុយ  វិញវា ដើរតួបំពញបន្ថ ម  ក្ន ុងកា របង្ក ើតព  ឹង ឬ
បក   យក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិថ្ម ីៗស   ប់ធនធា នទឹករួមតបុ៉   ះ។

 “ បរិធា នច  ប់ទន់ អា ចយក   ើ   ស់ស   ប់បង្ក ើត និងសា កល ងបទដា  នច  ប់ថ្ម ីៗ 
        ស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន។“ 



63

៤.១.៣  លកា រណ៍ជា ទមា  ប់អំពីកា រ  ើ   ស់  យសមធម៌៖ ពីអធិបតយ ភា ពដនដីទា ំង
   ុង  កា រ  ើ   ស់  យសមធម៌

  “កា រ  ើ   ស់  យសមធម៌” គឺជា  លកា រណ៍ជា ទមា  ប់មួយដ៏សំខា ន់បំផុតស   ប់ធ្វ ើនិយ័ត
កម្ម ធនធា នទឹករួម។  លកា រណ៍ជា ទមា  ប់ឆ្ល ើយតប  នឹងភា ពខ្វ ះច   ះនអភិក មនា នា ផ ងទៀត
ដូចជា សិទ្ធ ិរបស់អ្ន កកា ន់កា ប់មុនគ ឬអធិបតយ ដនដីទា ំង  ុងដលផ្ត ល់សិទ្ធ ិផា  ច់មុខលើទឹកដល់  -
ទសនា នា  តា មដងទន្ល ។  យ  ើ   ស់អភិក មនសិទ្ធ រិបស់អ្ន កកា ន់កា ប់មុនគមា នន័យថា  ទស
ណា មួយដលចូលមកកា ន់កា ប់ទឹក  ពលណា មួយមុនគ (ដូចជា អា ច បង្វ រទឹកយក   ើ   ស់) 
ជា  ទសដលបា នទទួលសិទ្ធ ិបន្ត  ើ   ស់ទឹក  ះ មុននឹង  ទសដទទៀតអា ចទា មទា រសិទ្ធ ិបប 
នះ។ ផ្ទ ុយ  វិញនះក៏មា នន័យផងដរថា កា រអភិរក  និងមិន  ើ   ស់ទឹកផ្ត ល់ឲ  ទសដទទៀតនូវ
ឱកា សដើម ទីទួលបា នសិទ្ធ ផិា  ច់មុខផងដរ។  កា រនះបង្ក ើតឲ មា នកា រភ័យខា  ចក្ន ងុចំ  ម  ទស
នា នា ដលអា ចបា ត់បង់សិទ្ធ ិចំ  ះទឹក  ះដលនះជា កា រមិនលើកទឹកចិត្ត ដល់កា រចករម្ល កធនធា ន 
និងលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកា រ  ណា ំង  ជងក្ន ុងកា រធ្វ ើអា ជីវកម្ម ទឹកឲ បា នឆា ប់រហ័ស និងកា ន់ត  ើន 
តា មតអា ចធ្វ ើបា ន។
   លកា រណ៍អធិបតយ ភា ពលើដនដីអះអា ងថា  ទសនីមួយៗមា នអធិបតយ ភា ពលើលំហូរ
ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងដនយុតា  ធិកា ររបស់ខ្ល ួន។ នះមា នន័យថា ជា  លកា រណ៍  ទស  ះមា នសិទ្ធ ិ  ើ

 អប់ ៤.២ បរិធា នមិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច  និងកា រ  ប់  ងទឹករួម

 ឆា  ំ១៩៩៦ សមា គមច  ប់អន្ត រជា តិ (ILA) ដលជា អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លមួយបា នអនុម័តច  ប់
ហលសឹងគីស្ត ីពីកា រ  ើ   ស់ទឹក  ក្ន ុងទន្ល អន្ត រជា តិ។ នះជា ច  ប់ដំបូងមួយក្ន ុងចំ  មឯកសា រ
ច  ប់ដំបូង និងដល  ូវបា ន  ើ   ស់ស   ប់ជា ច  ប់  ងដលចងអំពី  លកា រណ៍មួយនច  ប់
ទឹកសា បអន្ត រជា តិ។  ះបីសមា គមច  ប់អន្ត រជា តិពំុមា នសមត្ថ កិច្ច  បច  ប់ក្ន ុងកា របង្ក ើតច  ប់ដល
ជា ប់កា តព្វ កិច្ច  យផា  ល់ក៏  យច  ប់ហលសឹងគីអា ច  ូវបា នគចា ត់ទុកថា ជា មូលដា  នសំខា ន់មួយ
ដលអង្គ កា រ និងកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមផ ងៗទៀតយក   ើ   ស់ដើម ីបន្ថ មក្ន ុងច  ប់ទឹកសា បអន្ត រជា តិ។ 

 ដើមទសវត រឆា  ំ១៩៨០ គណៈកម្ម កា រច  ប់អន្ត រជា តិ(ILC) ដលជា អង្គ ភា ពមួយន  អ.ស.ប ដល
មា នអា ណត្ត ិចងក ងបទប   នា នា នច  ប់អន្ត រជា តិបា នចា ប់ផ្ត ើមវា យតម្ល កា ររីកច  ើននច  ប់អន្ត រ
ជា តិស   ប់ផ្ល ូវទឹកនា នា  និងបា នបង្ក ើតជា សចក្ត ី   ងមា   មួយចំនួនដល  ពលក  យមក  ូវ
បា ន  ើ   ស់ជា មូលដា  នស   ប់ចងលំអិតជា ចុងក  យ  ក្ន ុងអនុស   សហ  ជា ជា តិស្ត ីពីទឹក

 ឆា  ំ១៩៩៧។
សន្ន សីិទក ងុឌូប្ល ងីស្ត ពីីទឹក និងបរិសា  ន ឆា  ១ំ៩៩២ បា នអនុម័តសចក្ត ថី្ល ងកា រណ៍ក ងុឌូប្ល ងីស្ត ពីីទឹក និង
កា រអភិវឌ ន៍  យចីរភា ពដលមា នឥទ្ធ ិពលមកលើសន្ន ិសីទសហ  ជា ជា តិស្ត ីពីបរិសា  ន និងអភិវឌ ន៍

 ទីក ុងរីយ៉ូដឺហ  នរូ  ឆា  ំ១៩៩២ និងរបៀបវា រៈទី២១  យគូសប   ក់អំពីសា រៈសំខា ន់ន
អភិក មដលមា នលក្ខ ណៈទូលំទូលា យ និង  ប់  ុង   យជា ងមុនដើម ី  ប់  ងទឹកស   ប់កា រ
អភិវឌ ន៍  យចីរភា ព។  ក្ន ុង  លកា រណ៍មួយក្ន ុងចំ  ម  លកា រណ៍ចំនួនបួនរបស់ខ្ល ួនសចក្ត ី
ថ្ល ងកា រណ៍នះក៏អំពា វនា វផងដរឲ មា ន “...កា រ  ប់  ងទឹក  យផ្អ កលើអភិក មនកា រចូលរួមដល
ពា ក់ព័ន្ធ នឹងអ្ន ក  ើ   ស់ អ្ន កកសា ងផនកា រនិងអ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ច   ប់លំដា ប់ថា  ក់”។ បើ  ះ
ជា សា  នភា ពរបស់ខ្ល ួនដលមិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច តា មផ្ល ូវច  ប់ក៏  យសចក្ត ីថ្ល ងកា រណ៍បបនះបងា  ញ
ជា គំរូស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍ល្អ  និងបទដា  ននអភិបា លកិច្ច ល្អ ។
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  ស់ធនធា នធម្ម ជា តិទា ំងអស់ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងដនយុតា  ធិកា ររបស់ខ្ល ួន  តា មត  ូវកា រ និងជ  ើស
ដលខ្ល ួនពញចិត្ត ។
   ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យសិទ្ធ ិបបនះក៏មា នដនកំណត់ផងដរ  សិនបើធនធា នទឹក  កន្ល ង
ណា មួយ  គឺជា កម្ម សិទ្ធ ិរួមស្ម ើភា ពជា មួយ  ទសអធិបតយ ដទទៀតដលទា មទា រសិទ្ធ ិក្ន ុងកា រ  ើ

  ស់ទឹកស   ប់ត  ូវកា ររបស់ខ្ល ួនផងដរ។ ជា មូលដា  ននះគឺជា  ទំនា ស់លើសិទ្ធ ិដលបដិសធសិទ្ធ ិ
របស់គា   វិញ  មក  សិនបើ  ទសទា ងំ  ះមា នៈ  យមិន  ម និងបដិសធកា រធ្វ ើសម ទា នណា 
មួយ។
  ដើម បី ្ជ ៀសកា រ  កួត  ជងបបនះ និងទំនា ស់នា នា លើកា រ  ើ   ស់ទឹកដលអា ចមា នឥទ្ធ ិ
ពលមកលើបរិមា ណ និងគុណភា ពនទឹករួមគា    និងដើម សី   ចលទ្ធ ផលរួមឲ បា ន  សើរបំផុត  ទស
នា នា  ូវតសហកា រជា មួយគា   និងពិចា រណា អំពីផល   ជន៍របស់  ទសដទទៀតផងដរ។  
ក្ន ុងបរិបទនះគមា នកា រទទួលសា្គ  ល់កា ន់ត  ើន ឡើងដលថា  ទសមួយមា នសិទ្ធ ិមិន  ឹមត  ើ

  ស់ធនធា នធម្ម ជា តិរបស់ខ្ល ួនបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ក៏មា នករណីយកិច្ច មិន បង្ក មហន្ត រា យធ្ង ន់ធ្ង រមកលើ
 ទសដទផងដរ  ពល  ើ   ស់ធនធា នរបស់ខ្ល ួន។  លគំនិតនះបា ននា ំឲ មា នកា រកសា ង

 លកា រណ៍ជា ទមា  ប់អំពីកា រ  ើ   ស់  យសមធម៌។

“ ដើម ីប ្ជ ៀសទំនា ស់លើកា រ  ើ   ស់ទឹក  ទសនា នា  ូវតពិចា រណា ផល   ជន៍របស់
                  ទសដទផងដរ។“ 

  កា រ  ើ   ស់  យសមធម៌  ូវផ្អ កលើស   ណនសិទ្ធ ិស្ម ើគា  ។ មិន  ូវ  ឡំពា ក ថា សិទ្ធ ិស្ម ើ
គា  ជា មួយនឹងពា ក កា ររម្ល កស្ម ើគា  នូវធនធា នទឹករួមក្ន ុងចំ  ម  ទស  លើដងទន្ល ឡើយ។ ផ្ទ ុយ

 វិញស   ណនះទា មទា រឲ  ទសនា នា   ន់តកា រទទួលសា្គ  ល់ និងធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពនកា រ
 ើ   ស់ធនធា នទឹករួម និង ឬទទួលបា នពីធនធា នទឹករួម  យសមហតុផលតបុ៉   ះ។  កា រ

នះបង្ក ើតឲ មា នកា រ  ឈមចំនួនពីរគឺ ៖ (ក) កា រកំណត់អត្ត ស   ណនកា រ  ើ   ស់ទឹកដលសម
ហតុផលដូច្ន ះទា មទា រឲ មា នតុល ភា ព និង(ខ) កា រវា យតម្ល អំពីកា រ  ើ   ស់អ្វ ីខ្ល ះដលគួរតចា ត់
ទុកជា អា ទិភា ព។

     “ មិន  ូវ  ឡំពា ក សិទ្ធ ិស្ម ើគា  ជា មួយនឹងពា ក កា ររម្ល កស្ម ើគា  នធនធា នទឹករួមឡើយ“ 

  កា រទទួលសា្គ  ល់អំពីកា រ  ើ   ស់សមហតុផល  យសា រធនធា នទឹករួមក៏មា នលក្ខ ណៈខុសប្ល ក
គា   ើនផងដរ  ះគមិនអា ចឲ និយមន័យជា មុនអំពីអ្វ ីជា កា រ  ើ   ស់សមហតុផលស   ប់  ប់
ករណី  ះឡើយ។ កា រ  ើ   ស់ធនធា នទឹកពីសំណា ក់  ទសណា មួយអា ចសមហតុផល  ក្ន ុង
ករណីមួយ បុ៉ន្ត មិនសមហតុផលឡើយ  ក្ន ុងករណីមួយផ ងទៀត។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ
បើ  ះជា មា នភា ពមិនច  ស់លា ស់ក៏  យបទប   អំពីកា រ  ើ   ស់  យសមធម៌មា នអត្ថ ន័យជា ក់
ស្ត ង។
  បើ  ះជា កា រស   ចអំពីអ្វ ីជា ក  ិតសមហតុផលអា ចមា នភា ពខុសគា  អា  ័យ  លើកា លៈ
ទសៈនករណីនីមួយៗក៏  យ វិធីនកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចនះមា នភា ពច  ស់លា ស់។ ទា ំងផល
ចំណញ និងបន្ទ ុកចំណា យដលបណា្ដ  លមកពីកា រ  ើ   ស់ណា មួយ  ូវតពិចា រណា អំពី ៖
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  • ថា តើកា រ  ើ   ស់  ះបង្ក មហន្ត រា យដល់  ទសណា មួយផ ងទៀតឬទ ដូចជា កា រ  ើ   ស់
   ណា មួយនឹង  ូវកំណត់ថា មិនសមហតុផល។   ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  កា រសំខា ន់គឺ  ូវ
   យល់ថា  នះមិនមា នន័យថា វា ជា កា តព្វ កិច្ច ដា ច់ខា តដលហា មឃា ត់ទា ំង  ុងនូវមហន្ត រា យ
   ឆ្ល ងដនទា ងំអស់ឡើយ។ ផ្ទ យុ  វិញអា  យ័លើកា លៈទសៈជា ក់ស្ត ងមហន្ត រា យក្ន ងុក  តិ
   ណា មួយមកលើ  ទសជិតខា ង (ឬមួយ  យសា រកា រ  ើ   ស់ដលគា  ន  សិទ្ធ ភា ព ឬកា រ
   បំពុលធនធា នទឹក) អា ច  តអា ចទទួលយកបា ន  សិនបើ  ទសមួយ  ះមា នកា រ  ងុ
    យ័ត្ន  និង  ងឹ   ងអស់លទ្ធ ភា ពដើម ី  ប់  ងមហន្ត រា យដលអា ចប ្ជ ៀសបា ន  ះ។
  •  សិនបើកា រ  ើ   ស់ណា មួយបង្ក មហន្ត រា យ ឬមិនបង្ក មហន្ត រា យធ្ង ន់ធ្ង រទ  ះ  ល
   កា រណ៍ជា ទមា  ប់ និងបរិធា នច  ប់មិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច អា ចជួយវិភា គអំពីអ្វ ីដល  ូវចា ត់ទុកថា 
   សមហតុផល (សូមមើល  អប់៤.២)។ ឯកសា រ  លន  បា យនា នា  និងបរិធា នច  ប់ទន់
   នា នា ចងអំពីនិយា មមួយចំនួនដលអា ចក    ឬវិវត្ត ន៍ជា បន្ត បនា  ប់។ ឧទា ហរណ៍  ទស
   នា នា  ូវបា នស្ន ើសុំឲ ប ្ជ ៀសកា រទា ញយកធនធា នទឹក  ើ   ស់  យគា  ននិរន្ត រភា ព និង
   ធា នា ឲ មា នកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់បា ន  ប់   ន់នូវទឹកដលមា នគុណភា ពល្អ  ទន្ទ ឹមនឹងរក  សវា កម្ម 
    ព័ន្ធ អកូឡូសីុ។   ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យគ  វូចា ត់ទុកបទដា  នទា ងំនះ  ក្ន ងុបរិបទន 
   សមត្ថ ភា ពបច្ច កទស និងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់  ទសណា មួយ។ នះមា នន័យថា  “ភា ពសមហតុ
   ផល” មិនសុទ្ធ តត  ូវឲ មា នកា រ  ើ   ស់ល្អ បំផុតតា មតអា ចធ្វ ើបា ន  ះទ។

កា រធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពនូវកា រ  ើ   ស់ដលសមហតុផល
   ពលដលមា នកា រយល់ច  ស់អំពីថា តើកា រ  ើ   ស់ណា ខ្ល ះដលចា ត់ទុកថា សមហតុផល
ហើយ  ះគ  វូតស   ចអំពីរបៀបធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពនូវកា រ  ើ   ស់ដលកំពុងខ្វ ងគំនិតគា  ។ ផល

  ជន៍ដល  ទសមួយទទួលបា នពីកា រ  ើ   ស់តា មទ  ង់ណា មួយតងតអា ចវា យតម្ល បា ន  យ
ធៀប  នឹងកា រខូច   ជន៍ និងក  ិតមហន្ត រា យដលបង្ក  យ  ទសមួយផ ងទៀត។ របៀប
នកា រគណនា ផល   ជន៍ទា ំងនះអា  ័យ  នឹងករណីនីមួយៗផងដរ។ គ  ូវចា ត់ជា អា ទិភា ព
នូវត  ូវកា រជា ក់លា ក់ខ្ល ះៗ  ក្ន ុងកា លៈទសៈជា ក់លា ក់ទន្ទ ឹម នឹងកា រផ្ត ល់អា ទិភា ពទា បជា ង  ក្ន ុង
បរិបទផ ងទៀតផងដរ។
  អនុស   សហ  ជា ជា តិឆា  ំ១៩៩៧ ស្ត ីពីច  ប់  ើ   ស់ផ្ល ូវទឹកស   ប់  លបំណងក  ពីនា វា 
ចរណ៍បា នផ្ត ល់កា រណនា ំអំពីកតា  ពា ក់ព័ន្ធ ដលគួរតលើកយកមកពិចា រណា  ពលធ្វ ើឲ មា នតុល
ភា ពរវា ងកា រ  ើ   ស់សមហតុផលនូវធនធា នទឹករួម។  ះបីមិនមា នបងា  ញ  ើនអស់ក៏  យ  កា រ
ទា ំង  ះអា ចរា ប់បញ្ច ូល ៖
  • កតា  ភូមិសា ្ត   ជលសា រ ជលសា ្ត   អា កា សធា តុ អកូឡូសុី និងកតា  ធម្ម ជា តិផ ងទៀត
  • ត  ូវកា រខា ងសង្គ ម និងសដ្ឋ កិច្ច របស់ជា តិ
  •  ជា ជនដលពឹងផ្អ កលើផ្ល ូវទឹក  ក្ន ុង  ទសនីមួយៗ
  • ឥទ្ធ ិពលនកា រ  ើ   ស់ផ្ល ូវទឹកមួយ ឬ  ើន  ក្ន ុង  ទសណា មួយដលមា នផ្ល ូវទឹក  ះមក
   លើផ្ល ូវទឹក  ក្ន ុង  ទសផ ងទៀត
  • កា រ  ើ   ស់ផ្ល ូវទឹកអន្ត រជា តិដលមា ន   ប់ និងដលមា នសកា  នុពល
  • កា រអភិរក កិច្ច កា រពា រអភិវឌ ន៍ និងសដ្ឋ កិច្ច នធនធា នទឹក  ក្ន ុងផ្ល ូវទឹក និងបន្ទ ុកចំណា យ
   ដលបា នពិចា រណា 
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  • វត្ត មា នជ  ើសជំនួសនគុណតម្ល  វូគា  នះ មកលើកា រ  ើ   ស់ណា មួយដលបា ន   ងទុក
ឬដលមា ន   ប់។
  គា  នកា រ  ើ   ស់ណា មួយដលមា នសិទ្ធ ិជា អា ទិភា ពលុបលើកា រ  ើ   ស់ផ ងទៀតឡើយ
បុ៉ន្ត គ  ូវតយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា ពិសសលើត  ូវកា រស្ន ូលរបស់មនុស ។ គ  ូវយល់ដឹងអំពីត  ូវកា រ
ទា ំងនះរបស់មនុស ថា ជា ត  ូវកា រសុទ្ធ សា ធខា ងសដ្ឋ កិច្ច  ឬសង្គ ម។ កិច្ច កា រពា រ  ព័ន្ធ អកូឡូសុីទឹក
រមួគា  ណា មួយកអ៏ា ចមា នចំណងទា ក់ទង  យផា  លផ់ងដរ ជា មួយកា រធា នា ឲ មា នត  ូវកា រ ស្ន ូលរបស់
មនុស  ក្ន ុង  ទសមួយ ដូច្ន ះវា អា ចមា នអា ទិភា ពធំជា ងផល   ជន៍ខា ងសដ្ឋ កិច្ច ។
   ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងលក្ខ ខណ ដលថា   ូវធ្វ ើឲ មា នតុល ភា ពនូវផល   ជន៍របស់

 ទសក៏មា នកា រពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀតផងដរ ច  ប់អន្ត រជា តិមិនផ្ត ល់ឲ  ទស  តា មដងទន្ល នូវសិទ្ធ ិ
បដិសធ(veto) លើកា រអភិវឌ ទឹក  យ  ទស ដទទៀត  តា មដងទន្ល ឡើយ។  ះជា យ៉ា ងណា 
ក៏  យ  ទស  ូវមា នករណីយកិច្ច ដើម ីធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រ (សូមអា នផ្ន ក៤.២) ដលត  ូវឲ

 ទសទា ំង  ះទទួលយកកា រទា មទា ររបស់គា   វិញ  មក ដើម ីបញ្ច ូល  និងកា រពិចា រណា ។

តួនា ទីរបស់អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល  ក្ន ុងដំណើរកា រនះ
  អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិល (CSOs) អា ចជា អ្ន កដើរតួយ៉ា ងសំខា ន់  ក្ន ុង
កា រកំណត់អំពីកា រ  ើ   ស់បបណា ដលសមហតុផល និងតើធ្វ ើបបណា ទើបអា ចមា នតុល ភា ព។
វា អា ចជា ឥទ្ធ ិពលទូ  មកលើកា រកសា ងច  ប់ទន់ និងមកលើស្ត ង់ដា រដលអធិប  យអំពី “ភា ពសម
ហតុផល”។  ក្ន ងុតួនា ទីរបស់ខ្ល នួជា តំណា ងឲ ក មុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  ពួកគអា ចមា នអា ណត្ត កិ្ន ងុកា រ
បង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ជា ក់លា ក់។ តា មរយៈកា រងា រតស៊ូមតិរបស់ពួកគពួកគអា ច
ធា នា ថា      សា រៈសំខា ន់នផល   ជន៍របស់ពួកគមា នភា ពឈា នមុខ  ក្ន ុងពលធ្វ ើឲ ដំណើរកា រ
នះមា នតុល ភា ព។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ក្ន ុងអា ណត្ត ិទា ំងនះគ  ូវមា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់
ហ្ម ត់ចត់អំពីកា រចូលរួមជា សា ធា រណៈ។

៤.២ ច  ប់អន្ត រជា តិ  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង៖ តើក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ  វូបា ន
 អនុវត្ត បបណា  ថា  ក់ អន្ត រជា តិ ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន

 ថា  ក់អន្ត រជា តិ
     ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងពលធ្វ ើកា រជា មួយច  ប់អន្ត រជា តិគចា ំបា ច់  ូវចងចា ំអំពីលក្ខ ណៈ

 យឡកនា នា មួយចនួំន។  ភពចម ងនច  ប់អន្ត រជា តិ សន្ធ ិស    និងមា   នា នា មិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច 
 យផា  ល់ស   ប់  ទសឡើយ។  ពលចុះហត្ថ លខា រួចហើយគ  ូវកា រឲ មា ននីតិវិធីបន្ថ ម

ទៀតលើអត្ថ បទនះដលរួមទា ំងកា រផ្ត ល់សចា  ប័នកា រសុំចូលជា សមា ជិក ឬកា រ  កា ន់ខា  ប់  នឹង
 លកា រណ៍នះ។ ដំណើរកា រនះគឺជា កា រផ្ត ល់សចា  ប័ន ឬអនុម័តលើសន្ធ សិ   មួយដលតា មធម្ម តា 

ធ្វ ើឡើងតា មរយៈកា រអនុម័ត  យច  ប់ជា តិ និងកា រដា ក់បញ្ច ូលមា   នសន្ធ ិស   នះ  ក្ន ុងច  ប់
ជា តិ។ លើសពីនះលក្ខ ខណ ដទទៀតអា ចចា ប់ផ្ត ើម  ក្ន ងុសន្ធ សិ    ះស   ប់កា រចូលជា ធរមា ន 
(ដូចជា កា រផ្ត ល់សចា  ប័ន  យភា គីដទទៀតមួយចំនួន)។
  ដើម ធី្វ ើឲ ច  ប់ទឹកអន្ត រជា តិមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង  ទសនា នា  វូតឯក
ភា ពលើយន្ត កា រនា នា ស   ប់កា រ  ះ   យទំនា ស់ក៏ដូចជា បរិធា នស   ប់ព  ឹងកា រ  តិបត្ត ិដល
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ឆ្ល ើយតប  នឹងកា រមិន  រពតា ម  ះផងដរ។
 “ សន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ និងមា   នសន្ធ ិស   ទា ំង  ះ មិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច ភា  មៗស   ប់
           ទសឡើយ។“ 

  កា តព្វ កិច្ច  ក  មច  ប់អន្ត រជា តិ នឹងកា  យជា បរិធា ន  លន  បា យដលមា ន   ជន៍
 សិនបើ  ទសពិតជា  រពតា មកា តព្វ កិច្ច ទា ំង  ះ។  ក្ន ុងន័យនះ  កា រសំខា ន់គឺ  ូវកំណត់ថា 

អ្ន កណា   ឹត្ត តា ម និងអ្ន កណា មិន   ឹត្ត តា ម។  ះបីមា នតុលា កា រអន្ត រជា តិហើយក៏  យ (ដូចជា 
តុលា កា រយុត្ត ិធម៌អន្ត រជា តិ) តុលា កា រទា ំង  ះអា ចបក   យច  ប់នះ និងធ្វ ើកា រស   ច  សិនបើ

 ទសនា នា ដលពា ក់ព័ន្ធ ឯកភា ពគា  ក្ន ុងកា រនា ំយកករណីបណ្ដ ឹងរបស់ខ្ល ួន  វទិកា បប  ះ  ក្ន ុង
ករណីអវត្ត មា ន “តុលា កា រពិភព  ក” ឯករា ជ បបនះ  ទសនា នា ចា ំបា ច់  ូវតឯកភា ពគា  លើ
យន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់  ក្ន ងុកិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ      ឬជា ពិសស  ពលដលទំនា ស់កើតឡើង។
លើសពីនះ  ទសនា នា  ូវតឯកភា ពគា  លើមធ  បា យ  ប់   ន់ដើម ី  តិបត្ត ិតា មកា រស   ចរបស់
អា ជា  ធរនះ។  លកា រណ៍អំពីភា ព   ះ  ង់គឺជា វិធីតមួយគត់ស   ប់ធា នា ថា  ទសមួយ នឹង

 រព  តា មកា រស   ចរបស់ តុលា កា រអន្ត រជា តិ។
  សូម ីតមា នកា រ  រពតា មហើយក៏  យ ច  ប់អន្ត រជា តិ  តអា ចកំហិតលើសិទ្ធ ិ    និងកា តព្វ 
កិច្ច នា នា ក្ន ុងចំ  ម  ទសឬរវា ង  ទសនា នា  និងអង្គ កា រអន្ត រជា តិតបុ៉   ះ។ ច  ប់អន្ត រជា តិមិន
កំហិតលើទំនា ក់ទំនងរវា ង  ទស និងបុគ្គ លនា នា  ឬបុគ្គ លនា នា ក្ន ុងចំ  មក ុមរបស់ខ្ល ួនឡើយ។ 
ដូច្ន ះ  ទសនា នា  វូតធា នា ឲ មា នកា រអនុវត្ត ន៍ច  ប់អន្ត រជា តិ   ប់លំដា ប់ថា  ក់៖  ក  តិអន្ត រជា តិ
ដល  ទសសហកា រ និង  រពតា មកា តព្វ កិច្ច របស់ពួកគ  ថា  ក់ជា តិដលច  ប់អន្ត រជា តិ  ូវបា ន
ដា ក់បញ្ច ូល  ក្ន ុងច  ប់ជា តិដលបង្ក ើតកា តព្វ កិច្ច  និងសិទ្ធ ិស   ប់បុគ្គ លនា នា  និង  ថា  ក់មូលដា  ន
ដលច  ប់ជា តិ  ូវសង្គ មយក  អនុវត្ត ។ 

 ថា  ក់ជា តិនិងមូលដា  ន 
 កា រអនុវត្ត ន៍ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  នអា ចស   ចបា នត  ក្ន ុង
ករណី ដលមា នភា ពបត់បនដលអនុ   តឲ មា នកា រឆ្ល ើយតបខុសៗគា   សម  ប  នឹងបរិបទជា តិ
តបុ៉   ះ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យកា រ  ឈមនះគឺមិន  ឹមតជា មួយភា ពបត់បន បុ៉   ះទបុ៉ន្ត 
ទន្ទ ឹមនឹងនះក៏  ូវតមា នភា ពសុក ឹត  និងសង្គ តិភា ព  ប់   ន់ផងដរ ដើម ីប ្ជ ៀសភា ពមិនច  ស់ 
លា ស់  ក្ន ុងកា របក   យ និងកា រអនុវត្ត ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ។ និយា យម៉  ងទៀតថា ភា ពទន់ភ្ល ន់
ចា បំា ច់មិនគួរធ្វ ើឲ បា ត់បង់សន្ត សុិខខា ងផ្ន កច  ប់ ដលទា មទា រឲ មា នភា ពព  ករណ៍បា ន  ក្ន ងុក  តិ
ជា ក់លា ក់ណា មួយ  ះឡើយ។

 “ ភា ពទន់ភ្ល ន់ចា ំបា ច់ មិនគួរធ្វ ើឲ បា ត់បង់សន្ត ិសុខខា ងផ្ន កច  ប់ដលទា មទា រឲ មា នភា ព
              ព  ករណ៍បា នឡើយ។” 

  អ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ច   ប់លំដា ប់ថា  ក់អា ចធ្វ ើឲ មា នសង្គ តិភា ព និងសន្ត ិសុខខា ងផ្ន កច  ប់
តា មវិធីខុសៗគា  ។ ពួកគអា ចផ្ត ចួផ្ត ើមឲ មា នកា រសន្ទ នា ជា ទៀងទា ត់ដើម ពិីភា ក  អំពី  លន  បា យ 
និងអភិក មច  ប់ ឬរហូតដល់ធ្វ ើសុខដុមរមនីយកម្ម  លន  បា យក៏ដូចជា របបច  ប់ និងសា  ប័ន
ផងដរ។
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 ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យករណីខា ងក  យនះ   ន់តជា លទ្ធ ភា ពមួយ  ក្ន ងុករណីពិសសតបុ៉   ះ
ដូចជា  សហភា ពអឺរុបដលមា នឆន្ទ ៈន  បា យ  ប់   ន់ស   ប់កា រធ្វ ើសុខដុមរមនីយកម្ម  និងកា រធ្វ ើ
ឲ មា នភា ព  ហា ក់  ហលគា  ក្ន ងុចំ  ម  ទសនា នា ។  ក្ន ងុករណីដលពំុមា នសុឆន្ទ ៈន  បា យ
បបនះ គ  ូវបញ្ច ូល  ក្ន ុង  ព័ន្ធ កា រពា រសុវត្ថ ិភា ពដលមា នភា ព   កដ  ជា នូវលក្ខ ខណ ជា ក់លា ក់
ស   ប់កា រអនុវត្ត កា តព្វ កិច្ច នសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ  ក្ន ុងសន្ធ ិស    ះ  យផា  លតម្ត ង។
  ឧទា ហរណ៍សន្ធ ិស   មួយអា ចរួមបញ្ច ូលកា រទទួលសា្គ  ល់ដនកំណត់ ឬនិយា មជា ក់លា ក់ន
បច្ច កវិទ  ថា ជា មូលដា  នដល  ូវ  ើ   ស់  ក្ន ុងច  ប់ជា តិ។  ក្ន ុងករណីជា  ើនអភិក មនះមា ន
ភា ពកា ន់ត   កដ  ជា  និងងា យ  ួលអនុវត្ត ជា ងកា រធ្វ ើសុខដុមនីយកម្ម  លន  បា យ ឬច  ប់
ជា តិ  ទៀត។
  កា រលំបា កមួយផ ងទៀតគឺទា ក់ទង  នឹងក បខ័ណ សា  ប័នចា ំបា ច់។ គ  ូវធា នា ឲ មា នភា ព

 ដា ច់ចញពីគា  នកា រទទួលខុស  វូក្ន ងុចំ  មសា  ប័នខុសៗគា  ទា ងំ  ក្ន ងុ  ទស និងក្ន ងុចំ  ម
 ទសតា មដងទន្ល ដើម ពី  ងឹកា រអភិវឌ ន៍រួមគា  នដនទឹករួម។ កិច្ច កា រនះអា ចស   ចបា ន  យផ្ត ល់

យន្ត កា រស  បស  ួលយា៉ ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុង  ទស ក៏ដូចជា រវា ង  ទសផងដរ។ ជ  ើស
ជំនួសគឺ កា រតងតា ំងជនប ្គ  លមួយ  ក្ន ុងក សួងដលមា នភា រៈទទួលខុស  ូវលើកិច្ច កា រទឹកដល
មា ននា ទីជា អ្ន ក  ះ  ជំុ និងស  ួលឲ មា នកា រស  បស  ួល  ក្ន ុង  ទស (ក្ន ុងចំ  មក សួង
ពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  ដលមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍លើកា រអភិវឌ ន៍ធនធា នទឹក) ក៏ដូចជា កិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ 
រវា ង  ទសនា នា  (ក្ន ុងចំ  ម  ទសខុសៗគា  និងសា  ប័នអន្ត រជា តិ)។

“  ូវធា នា ឲ មា នភា ព  ដា ច់ពីគា  នកា រទទួលខុស  ូវក្ន ុងចំ  មទីភា  ក់ងា រខុសៗគា  ។“ 

  តួនា ទីរបស់អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងសង្គ មសីុវិល  ក្ន ងុដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍  ថា  ក់ជា តិ និង
មូលដា  ន
 អ្ន កធ្វ ើសចក្ត សី   ចន  បា យ និងរដ្ឋ បា លមិនមនជា អ្ន កដលចូលរួមពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍
ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិតឯង  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  ន  ះទ។ អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និង
អង្គ កា រសង្គ មសុីវិលក៏ដើរតួសំខា ន់មួយដរ។ ពួកគគួរ  ូវបា នរួមបញ្ច ូលដើម ីជួយធា នា ឲ មា នកា រ
ទទួលយកកា រយល់ដឹង និងភា ពជា មា  ស់ លើកា រចា ត់ចងស   ប់  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនពីសំណា ក់ភា គី
នា នា   មូលដា  នដលនឹងរង   ះខា  ងំជា ងគ  យសា រពួកគគឺជា អ្ន កដលនឹង  វូអនុវត្ត ដំណើរកា រ
នា នា  តា មទីតា ំងជា ក់ស្ត ង។ កា រពា ក់ព័ន្ធ របស់អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងសង្គ មសុីវិលអា ចមា ន
រា ប់ចា ប់ពីកា រស  ួលឲ មា នកា រសន្ទ នា អំពីរបៀបអនុវត្ត ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ  ក្ន ុង  ទសខុសៗ
គា  រហូតដល់កា រចូលរួមយ៉ា ងសកម្ម  ក្ន ុងកា រពិភា ក  ទា ំងនះដើម ីមា នឥទ្ធ ិពលមកលើលទ្ធ ផលរបស់
ពួកគ និងរហូតដល់កា រគា ំ   ឬកា រតា មដា នដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍ដើម ធីា នា ឲ មា នកា រ   តឹ្ត តា ម (សូម
អា នជំពូក៣)។
  កា រអនុវត្ត ន៍ក បខ័ណ ច  ប់អន្ត រជា តិ  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  នទា មទា រឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិ
កា រជិតស្ន ិតរវា ង  ទសនា នា ក៏ដូចជា អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដទទៀតដលរួមទា ំងសង្គ មសុីវិល និងវិស័យឯកជន
ផងដរ។
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៤.៣ កា របង្ក ើតសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិថ្ម ីស្ត ីពីកា រ  ប់  ងទឹករួម
  យដឹងអំពីសា រៈសំខា ន់នសន្ធ សិ   អន្ត រជា តិ     ស   ប់កំណត់អំពីក បខ័ណ ច  ប់ន  ព័ន្ធ  ប់  ង
ទឹកឆ្ល ងដន និងដឹងផងដរអំពីត  វូកា រដើម បីង្ក ើតសន្ធ សិ   ថ្ម  ី   ឬកស  លួសន្ធ សិ   ដលមា ន   ប់
ស្ត ពីីកា រ  ប់  ងទឹករួម អ្ន ក  ប់  ងទឹក  វូយល់ថា  តើប   ណា ដលគួរត  ះ   យ  ក្ន ងុសន្ធ សិ   
អន្ត រជា តិមួយ និងតើអា ចចរចា បបណា អំពីសន្ធ ិស    ះ។

 “  ក្ន ុងករណីដលលំបា កចរចា  ភា គីទីបីអា ចជួយដល់កា រផ ះផ   និងផ្ត ល់កា រគា ំ  ។“

៤.៣.១ កា រចរចា អំពីសន្ធ ិស   ទឹកឆ្ល ងដន
   ពលដល  ទសនា នា បា នកំណត់អត្ត ស   ណត  វូកា រឲ មា នសន្ធ សិ   អន្ត រជា តិមួយគ

 ូវចរចា លើអត្ថ បទសន្ធ ិស    ះ។  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសន្ធ ិស   ទ្វ ភា គី  ព័ន្ធ កា រទូតដលមា ន   ប់
អា ច  ប់   ន់  យពុំចា ំបា ច់  ូវកា រឲ មា នកា រចរចា ផ្ល ូវកា រទល់មុខឡើយ។ ទំនា ក់ទំនងកា រទូតបា នល្អ 
នឹងបង្ក ើនឱកា សស   ប់បង្ក ើតរបប  ប់  ងច  ុះ។ បុ៉ន្ត  សិនបើ  ទសនា នា  ឈមនឹងភា ពតា ន
តឹងឬទំនា ស់ដលមិនអា ច  ះ   យបា ន (ដូចជា ទំនា ស់ដនដី) ទំនា ស់នះនឹងធ្វ ើឲ បា ត់បង់ឆន្ទ ៈនិង
សមត្ថ ភា ពក្ន ុងកា រសហកា រ។  ក្ន ុងករណីដលកា រចរចា ជួប  ទះនឹងកា រលំបា ក ភា គីទីបីអា ចជួយធ្វ ើ
កា រផ ះផ   និងផ្ត ល់កា រគា ំ  ។

ករណី ៤.១ កា រផ ះផ   និងកា រគា ំ   ក្ន ុងកា រចរចា សន្ធ ិស   ដនទឹកទន្ល ឥណ ូស 

                                                            ធា តុសខំា ន់មួយ  ក្ន ុងដំណើរកា រនា ំ  រកកា រចុះហត្ថ លខា លើសន្ធ ិស   ដនទកឹទន្ល ឥណ ូស គឺតួនា 
ទីរបស់ធនា គា រពិភព  កក្ន ងុកា រនា យំកភា គីទីបីមកជួបគា   និងកា រកៀងគរឲ មា នហិរញ្ញ ប ទា នចា បំា ច់
ដើម ីធ្វ ើឲ សន្ធ ិស    ះដំណើរកា របា ន។  ឆា  ំ១៩៥១ ធនា គា រពិភព  ក  ូវបា នអ ្ជ ើញឲ ផ ះ
ផ  រវា ងឥណា   និងបា៉ គីសា  ន  ក្ន ុងកិច្ច  ឹង   ងរបស់ពួកគដើម ីឯកភា ពលើសន្ធ ិស   មួយ។ កា រ
ចរចា ទ្វ ភា គីមុនសន្ធ ិស   នះមិនបា នផ្ត ល់ផ្ល ផា្ក  អ្វ ីឡើយ។ កា ររីកច  ើនពីដំបូងបា នធ្វ ើឡើងដើម ីឲ
មា នកា រឯកភា ពលើនីតិវិធីចំណុចរួមគា   និងលើបរិមា ណទឹកសរុបដលមា ន និងស្ថ ិត  ក  មកា រ
ពិភា ក  ។  ះជា យ៉ា ង  ះក៏  យកា រទា មទា រ  កប  យទំនា ស់រវា ង  ទសទា ងំពីរនះបា នបង្ក ើត
ឲ មា នកា រជា ប់គា ងំ។  ឆា  ១ំ៩៥៤ ធនា គា រពិភព  កបា នលើកស្ន ើវិភា ជន៍ទន្ល ខា ងលិច (ឥណ សូជ
លុមនិងឆណា ប់)   ទសបា៉ គីសា  ន និងទន្ល ខា ងកើត (រា៉ វីប៊ី និងស៊ូលជ)   ទសឥណា  ។
ក  យមកសំណើនះបា នទទួលកា រយល់  មពីភា គីទា ំងពីរ។   ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យដើម ផី្ត ល់ភា គ
ចំណក  យសមធម៌នទឹក  ឲ  ទសទា ងំពីរ ប៉ា គីសា  នបា នធ្វ ើកា រវិនិ  គយ៉ា ង  ើនលើ  ព័ន្ធ 

 ឡា យ និងរចនា សម្ព ័ន្ធ ស   ប់បង្វ រទឹក និងទំនប់។ ធនា គា រពិភព  កបា នជួយភា គីនា នា  យ
ចរចា អំពីកា រចា ត់ចង បងចកបន្ទ ុកចំណា យលើកា រងា រសីុវិលដ៏សំខា ន់នះ និងរកមូលនិធិបា ន ៩០០
លា នដុលា   មកពីសហគមន៍អន្ត រជា តិបន្ថ មលើកា រប្ត ជា  ពី  ទសឥណា  ចំនួន១៧៤លា ន ដុលា  បន្ថ ម
ទៀត។ សមត្ថ ភា ពរបស់ធនា គា រពិភព  កក្ន ងុកា រកៀងគរហិរញ្ញ ប ទា ន  ក្ន ងុដំណា ក់កា លនះមា ន
សា រៈសំខា ន់ណា ស់ដើម ី  ះ   យកង្វ ល់ចុងក  យខា ងហិរញ្ញ ប ទា នន  ទសបា៉ គីសា  ន។
     សន្ធ សិ   ឥណ សូ  វូបា នចុះហត្ថ លខា  ថ្ង ទី១៩ ខ ែក    ឆា  ១ំ៩៦០។   ធនា គា រពិភព  កគឺជា ហត្ថ 
លខីតមិនមនជា អ្ន កធា នា កា រអនុវត្ត ន៍សន្ធ ិស   នះឡើយ។ ធនា គា រពិភព  កមា នកា រទទួលខុស

 ូវជា ក់លា ក់មួយចំនួន  ក  មសន្ធ ិស   នះ ដលតូនា ទីភា គ  ើនទា ក់ទង  នឹងហិរញ្ញ ប ទា ន
ហើយបច្ច ុប ន្ន នះបា នបញ្ច ប់  ហើយ។ កា រទទួលខុស  ូវដល  សល់ទា ក់ទង  នឹងកា រ  ះ

  យទំនា ស់។ ឧទា ហរណ៍  សិនបើគណៈកម្ម កា រអចិ ្ត   យ៍ ឥណ ូសមិនអា ច  ះ   យ “ចំ  ទ”
ណា មួយរបស់ភា គីនា នា ទ  ះប   នះនឹង  វូលើក  អ្ន កជំនា ញកា រអព  ក តឹ។ ធនា គា រពិភព  ក
បា ន  ប់  ងមូលនិធិនិរន្ត រ (Trust Fund) ដលបា នបង្ក ើតឡើងស   ប់ផ្ត ល់ហិរញ្ញ វត្ថ ដុល់ដំណើរកា រនះ
ហើយ  សិនបើ  ទសទា ំងពីរមិនអា ចឯកភា ពទ  ះធនា គា រពិភព  ក (ក  យកា រពិ   ះ  
បល់ជា មួយ  ទសទា ំងពីរនះ) នឹងតងតា ំងអ្ន កជំនា ញកា រអព  ក ឹត មា  ក់។
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  ពលដលបង្ក ើតសន្ធ ិស   ពហុភា គីដំណើរកា រចរចា កា ន់តលំបា ក ដំណើរកា រនះអា ចមា ន
លក្ខ ណៈសា មញ្ញ  យចា ត់ចងឲ មា នកា រចរចា   ក្ន ុងវទិកា មួយដល  ះ  ជំុ  យអង្គ កា រអន្ត រ
ជា តិដូចជា សម័យ  ជំុពញអង្គ នអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ក បខ័ណ សហ  តិបត្ត ិកា រ  ចា ំតំបន់មួយ
ដូចជា  UNECE ឬសន្ន ិសីទពិសសមួយ ដលចា ត់ចងឡើងដើម ីពិចា រណា អំពី  ធា នបទ  យឡក
មួយ។ ដើម បីង្ក ើតសចក្ត ី   ងដំបូងមួយក ុមកា រងា រនអ្ន កបច្ច កទស និងច  ប់  ូវបង្ក ើតឡើង  
ក  មអធិបតីភា ពនសា  ប័ននា នា  ឬ  ក្ន ុងអំឡុងពលមុនសន្ន ិសីទណា មួយ។ បើ  ះជា សា  ប័នទា ំង

 ះគា  នអំណា ច ដើម ដីា ក់លក្ខ ខណ លើ  ទសទា ងំ  ះក៏  យអ្ន កជំនា ញកា រទា ងំ  ះអា ចមា នភា ព
ទន់ភ្ល ន់  ក្ន ុងកា រចរចា លើអត្ថ បទដំបូងមួយ។
 បនា  ប់មកដំណើរកា រជា ផ្ល ូវកា រនកា របង្ក ើតសន្ធ ិស   ដលមា នន័យថា ជា កា រចរចា លើអត្ថ បទចុង
ក  យនសន្ធ សិ   នឹង  វូធ្វ ើឡើង  យតំណា ងរបស់  ទសដលមា នសមត្ថ កិច្ច ចា បំា ច់ ដើម អីនុម័ត
លើសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ។  សិនបើមិនអា ចធ្វ ើបា ន  ក្ន ុងកា រ  ះ  ជំុភា  មៗនូវរា ល់  ទសតា មទន្ល 
ទា ំងអស់ទ  ះ ដើម ីចូលរួម  ក្ន ុងសន្ធ ិស   អន្ត រជា តិ ដូច្ន ះជា ដំបូងកា រឯកភា ពលើសន្ធ ិ   មួយ
អា ចធ្វ ើឡើងក្ន ុងចំ  មក ុមភា គីដលមា នសុឆន្ទ ៈ និងកា រផ្ត ល់ឱកា សដើម ីបើកចំហស   ប់កា រចូល
ជា សមា ជិក  អនា គតនភា គីដទទៀត ឬអនុ   តឲ  ទសនា នា  ដលផ្ត ល់សចា  ប័នលើអនុស   

 ះ  យប  ុងទុកទា ក់ទង  នឹង  កា រនា នា ដល  មិនទា ន់ឯកភា ព។

   “ ដំណើរកា រនកា របង្ក ើតសន្ធ ិស   ពហុភា គី អា ចមា នលក្ខ ណៈសា មញ្ញ  តា មរយៈ
        កា រ  ះ  ជំុ  ក្ន ុងវទិកា មួយ។“ 

  ជ  ើសមួយផ ងទៀតគឺ  ើ   ស់អភិក មពីក  ម  លើដើម ីបង្ក ើតឲ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិ
កា រស   ប់អនា គត។ កា រវា យតម្ល វិទ  សា ្ត  បបសហ  តិបត្ត កិា រ ឬរួមគា  កា រ   ះប្ត រូព័ត៌មា ន និងកិច្ច 

 ឹង   ង  ប់  ងឆ្ល ងខណ សីមា  មូលដា  នអា ចនា ំ  រកកា រស  ុះស  ួលយឺតៗជា មួយទស នៈ
ជំទា ស់បុ៉ន្ត  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ កិច្ច សហកា រ  កប  យ  គជ័យក្ន ុងចំ  មសហគមន៍មូល
ដា  ននឹងជួយកសា ងទំនុកចិត្ត  និងបងា  ញពីផល   ជន៍នកា រ  ប់  ងឆ្ល ងកា ត់ខណ សីមា ។ មរៀន
បបនះអា ចមា នឥទ្ធ ិពល  បដណ្ដ ប់ និងនា ំឲ មា នសមា  ធជា សា ធា រណៈ និងកំណើនភា ពចា ំបា ច់ឲ
មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា របន្ថ មទៀត  ថា  ក់មូលដា  នក៏ដូចជា   ថា  ក់  ទសផងដរ។
 ទំនា ក់ទំនងអំណា ចរវា ង  ទសនា នា មា នឥទ្ធ ពិលមកលើដំណើរកា រចរចា ។ ជា ទូ   ទសនា នា 

 តំបន់ខ ទឹកខា ងលើមា នជំហររឹងមា ំ  យសា រ  ទសទា ំង  ះអា ចទា ញយកទឹកមក  ើ   ស់មុន
នឹង  ទសដទទៀតអា ចធ្វ ើបបនះបា ន។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យទំនា ក់ទំនងរវា ងតំបន់ខ ទឹកខា ង
លើ និងខា ងក  មក៏អា ច    ួលផងដររវា ង  ទសនា នា  អា  ័យលើធនធា នទឹកអា  ័យលើកា រ
ចរចា  សិនបើ  ទសមួយស្ថ ិត  តំបន់ខ ទឹកខា ងលើ  ក្ន ុងអា ងទន្ល ណា មួយ ប៉ុន្ត ស្ថ ិត  ក្ន ុង
តំបន់ខ ទឹកខា ងក  ម  ក្ន ុងអា ងទន្ល មួយផ ងទៀត។  ក្ន ុងករណីដលមា នភា ពមា ន  មា នមក 
ជំហរនា នា របស់  ទស  ខ ទឹកខា ងលើ និងខា ងក  មអា ចមា នតុល ភា ព។ អំណា ចសដ្ឋ កិច្ច  និង

 ធា ក៏មា នឥទ្ធ ពិលមកលើទំនា ក់ទំនងអំណា ចក្ន ងុចំ  ម  ទស  តា មដងទន្ល ផងដរ។ ជួនកា ល
គក៏អា ចបញ្ច ុះបញ្ច ូល  ទសដល មា នភា ពអល់អកឲ ចា ប់ផ្ត ើមផងដរ  សិនបើបា នទទួលកា រ
ទូទា ត់សំណងជា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ជំនួយបច្ច កទស ឬកា រសន  ដលទា ក់ទងនឹងផ្ន កផ ងទៀតដលជា 
ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ដូចជា  យ  ើ   ស់អភិក មនរម្ល កផល(សូមមើលជំពូក ២)។
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 “កិច្ច សហកា រក្ន ុងចំ  មសហគមន៍មូលដា  ន អា ចនា ំឲ មា នកំណើនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
                 អនា គត។“ 

៤.៣.២ កា របង្ក ើតសន្ធ ិស   ទឹកឆ្ល ងដន

 ខ្ល ឹមសា រនសន្ធ ិស   អា  ័យលើកា លៈទសៈជា ពិសសទំនា ក់ទំនងរវា ង  ទសតា មដងទន្ល 
និងផល   ជន៍ដលពា ក់ព័ន្ធ ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យទិដ្ឋ ភា ពគន្ល ឹះមួយចំនួនក៏គួរតរួមបញ្ច ូល

 ក្ន ុង  ប់សន្ធ ិស   ដលកំហិតលើទឹករួមគា  នះផងដរ។

ចក្ខ ុវិស័យ ៖ កា រកំណត់  ល  នសន្ធ ិស   មួយ
 សន្ធ ិស   អន្ត រជា តិមួយ  ូវតមា នចក្ខ ុវិស័យមួយដលផ ំ  យ  លបំណងមួយច  ស់លា ស់ 
និងវិសា លភា ពក៏ដូចជា និយមន័យដលមា នភា ពច  ស់លា ស់អំពីពា ក នា នា ដល  ើ   ស់  ះផងដរ។
កា រ   តលើរបប  ប់  ងទឹករួមគា  អា ចមា នភា ពខុសគា  ។ សន្ធ ិស   នា នា រវា ង  ទសនា នា អា ច   ត
លើតំបន់មួយ ទន្ល តមួយ ឬបឹងតមួយ ឬតផ្ន កនា នា នធនធា នទឹក (ដូចជា ទឹកលើផ្ទ ដីប៉ុន្ត មិនរា ប់
បញ្ច លូទឹកក  មដី)។ តា មធម្ម តា សន្ធ សិ   ទំនើបអំពីទឹករួមគា  មិនគួរពា ក់ព័ន្ធ តជា មួយតំបន់ភូមិសា ្ត  
ក្ន ងុក  តិកំណត់ឡើយ      បុ៉ន្ត កំហិតលើកា រ  ើ   ស់ធនធា នទឹក  ក្ន ងុមា  ដា  នជលសា  ្ត សម  ប

 លគឺអា ងទន្ល ។ វិសា លភា ពនះអា ច  ូវព  ីករហូតដល់  ទសដទទៀតដលមិនមា នទឹករួមគា  
បុ៉ន្ត អា ចរងឥទ្ធ ិពល  យសា រកា រ  ើ   ស់ទឹក  ះ ឬមា នផលប៉ះពា ល់តា មរយៈសកម្ម ភា ពរបស់ពួក
គ (ដូច ជា កា រដា ំដំណា ំ កា រនសា ទ និងកា រជីកយករ)។
 ផល   ជន៍ដលបា នពីធនធា នទឹកមិនគួរមា ន  មឹតដូចអ្វ ដីលចង  ក្ន ងុសន្ធ សិ    ះទ។
កា រ  ើ   ស់ទឹកអា ចកើតមា នក្ន ុងវិស័យជា  ើនដូចជា ក្ន ុងផលិតកម្ម កសិកម្ម  និងឧស  ហកម្ម នា វា ចរ
កា រនសា ទកា រកំសា ន្ត  និងសំខា ន់ជា ងនះគឺ  ក្ន ុងកា រថរក   ព័ន្ធ អកូឡូសុី និងសវា  ព័ន្ធ អកូឡូ
សីុទា ងំ  ះ។ ដូច្ន ះវិសា លភា ពន  ធា នបទនា នា រា ប់បញ្ច លូ  ក្ន ងុសន្ធ សិ   អន្ត រជា តិមិនគួរមា នភា ព
ចង្អ ៀតពក  ះទ           បើពំុ  ះទគនឹងជួបឧបសគ្គ ទា ក់ទងនឹងសកា  នុពលនកា រអនុវត្ត ន៍អភិក មនកា រចក
ផលដូចមា នអធិប  យ  ក្ន ុងជំពូក២។ សន្ធ ិស   អន្ត រជា តិអា ចរា ប់បញ្ច ូលកា រកំហិតលើកា រ  ើ   ស់
ធនធា នស   ប់សដ្ឋ កិច្ច ទប់សា្ក  ត់ និង  ប់  ងកា របំពុល និងកិច្ច កា រពា រ និងសា  រ  ព័ន្ធ អកូឡូសុី។
តា មរយៈចក្ខ ុវិស័យធំទូលា យមួយសន្ធ ិស   នះអា ចផ្ត ល់នូវក បខ័ណ ច  ប់ស   ប់កា របង្ក ើតកិច្ច  ម

 ៀងជា ក់លា ក់របស់សា  ប័ន  ប់  ង (សូមអា នជំពូក៥) ដលអា ចលើកឡើង និងស  បស  ួលកា រ
អនុវត្ត ន៍សន្ធ ិស    អនុ  មតា ម  លបំណងនា នា របស់ខ្ល ួន។

  “ សន្ធ ិស   មួយអា ចផ្ត ល់ក បខ័ណ មួយស   ប់បង្ក ើតពិធីសា រនា នា   យលើកឡើងនូវ 
        ប   ជា ក់លា ក់យ៉ា ងលំអិត។“ 

កា រ  ើ   ស់៖ តើអា ច  ើ   ស់ធនធា នទឹក និងធ្វ ើឲ មា ននិរន្ត រភា ពបបណា ស   ប់មនុស ជំនា ន់នះ 
និង  អនា គតដើម ីស   ចចក្ខ ុវិស័យនសន្ធ ិស    និងដើម ីជ  ុញឲ មា នកា រ  ើ   ស់  យសម
ធម៌សន្ធ ិស   នះគួរតចងអំពីកតា  នា នា ស   ប់កា រពិចា រណា ក៏ដូចជា ដំណើរកា រដើម ីធ្វ ើឲ មា នតុល
ភា ពរវា ងកតា  ទា ងំ  ះផងដរ។ សន្ធ សិ    ះអា ចគូសប   ក់អំពីប   ដលពា ក់ព័ន្ធ បំផុតដូចជា កតា  
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 ព័ន្ធ អកូឡូសុីខ្ល ះៗ ឬផល   ជន៍របស់សហគមន៍ដលពឹងផ្អ កលើធនធា នទឹក។ មា   ៦ន
អនុស   សហ  ជា ជា តិ ឆា  ំ១៩៩៧ ស្ត ីពីច  ប់ស   ប់កា រ  ើ   ស់ក  ពីនា វា ចរលើផ្ល ូវទឹកអន្ត រជា តិ
ផ្ត ល់កា រណនា ំដ៏មា ន   ជន៍(សូមអា នផ្ន ក៤.១.៣)។ 

មា   នា នា នឹង  ូវកស  ួល  តា មកា លៈទសៈជា ក់លា ក់ និងឆ្ល ុះប   ំងអំពីផល   ជន៍របស់  
ទស។ គ  ូវកា រឲ មា នបទប    និងកា តព្វ កិច្ច ជា  ើនដលចងអំពីសកម្ម ភា ពដលភា គីនា នា  ូវ
តអនុវត្ត  ឬ  ូវហា មឃា ត់ដើម ីកា រពា រធនធា នទឹកស   ប់មនុស ជំនា ន់នះ និង  អនា គត។ បទប   
បបនះអា ចរា ប់បញ្ច ូលតា រា ងសា រធា តុពុល (កា របង្ហ ូរ  លសា រធា តុទា ំងនះ  ូវហា មឃា ត់ ឬកំហិត) 
និយា មទូ  នកា រប ្ច ញ  លកា រកំហិតលើកា របំពុល  ព័ន្ធ នកា រអនុ   តឬនិយា មបច្ច កវិទ  មួយ
ចំនួន (ដូចជា បច្ច កវិទ  ល្អ បំផុតដលមា ន)   ថា  ក់ជា តិ។     លើសពីនះកា រ  ើ   ស់  លកា រណ៍
ច  ប់ដូចជា  “  លកា រណ៍អ្ន កបំពុល  ូវបង់ថ្ល ) ឬ “  លកា រណ៍នកា របងា្ក  រជា មុន” គួរតមា នចង
ដើម ីណនា ំដល់កា រអនុវត្ត ន៍សន្ធ ិស   នះ។

នីតិវិធី ៖ របៀបអនុវត្ត កិច្ច  ម  ៀង
 សន្ធ ិស   អន្ត រជា តិមួយគួររា ប់បញ្ច ូលនីតិវិធីដលចងអំពីក បខ័ណ មួយដល  ក្ន ុង  ះ  ទស
នា នា អា ចពិភា ក   យសន្ត ិវិធីសហ  តិបត្ត ិកា រ និងស  បស  ួលសកម្ម ភា ពរបស់ពួកគ។ 

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
 បទប   មួយគឺ កា តព្វ កិច្ច របស់  ទសដើម ីសហកា រជា មួយគា  លើកិច្ច កា រអន្ត រជា តិ និង  ះ

  យប   អន្ត រជា តិ។ ករណីយកិច្ច ដើម ីសហ  តិបត្ត ិកា រ គឺជា  លកា រណ៍ទូ  មួយនច  ប់អន្ត រ
ជា តិដលមា នសា រៈសំខា ន់  ក្ន ងុកា រធ្វ ើឲ មា នកា រ  ើ   ស់សម  ប និងកិច្ច កា រពា រធនធា នរួមឲ បា ន

រូបថត ៤.១ កា រចុះហត្ថ លខា លើអនុស   ស្ត ីពីច  ប់អំពីកា រ  ើ   ស់ក  ពីនា វា ចរលើផ្ល ូវទឹកអន្ត រជា តិ  យឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត វិសា មញ្ញ  
និងពញសមត្ថ ភា ព នសភា តំណា ងនចក ភពហូឡង់ - ឯកឧត្ត ម Alphons C. M. Hamer
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 ប់   ន់។  លកា រណ៍នះមិនចងអំពីកា តព្វ កិច្ច ជា ក់លា ក់ណា ឡើយ ដូច្ន ះមិនមនជា គំរូស   ប់
រចនា សម្ព ន័្ធ សា  ប័នចា បំា ច់ដើម សី   ចឲ បា ននូវកា រ  ប់  ងបបសហកា រ  ះឡើយ  ះជា យ៉ា ងណា 
ក៏  យ  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងកិច្ច សហកា រផ ំឡើង  យករណីយកិច្ច ជា ក់លា ក់ខ្ល ះៗ ដូចជា កា រ
ជូនដំណឹងជា មុនអំពីវិធា នកា រដលបា ន   ងទុកកា របង្ក ើតឲ មា នកា រវា យតម្ល ហតុប៉ះពា ល់បរិសា  ន
កា រពិ   ះ  បល់ និងកា រចរចា  យ   ះ  ង់កា រ  មូល និងកា រផា  ស់ប្ត ូរទិន្ន ន័យ។
 ដូច្ន ះសន្ធ សិ   នះគួរតកំហិតលើលក្ខ ខណ ដល  ទស  វូជូនដំណឹងអំពីសកម្ម ភា ព   ងទុក
ដលអា ចមា នឥទ្ធ ិពលមកលើ  ទសដទទៀត និងរបៀបពិ   ះ  បល់ជា មួយ  ទសនា នា ។ 

 កា រសំខា ន់គឺ  ូវបង្ក ើនកា រយល់ដឹងអំពីទិន្ន ន័យគ   ង និងផ្ត ល់ឱកា សជា ក់ស្ត ងដើម ីពិភា ក  អំពី
ឥទ្ធ ិពលអវិជ្ជ មា នរបស់វា ។ កា រជូនដំណឹងច  ស់លា ស់ និងដំណើរកា រពិ   ះ  បល់នឹងបងា  ញថា តើ

 ទសទា ំងអស់មា នសិទ្ធ ិទទួលបា នកា រជូនដំណឹង និងពិ   ះ  បល់ដរឬទ ឬ  ឹមត  ទសនា នា 
ដលជា  ទសកសា ងផនកា រគិតថា ទំនងជា ភា គីរង   ះ។ គ  ូវកំណត់ពលវលា ជា ក់លា ក់មួយ
ដល  ក្ន ុងរយៈពល  ះ  ទសដលកសា ងផនកា រ  ូវជូនដំណឹងដល់ភា គីនា នា  ដលទំនងជា 
ភា គីរង   ះ និងពិភា ក  អំពីជ  ើសជំនួសក៏ដូចជា ឱសា នវា ទស   ប់ពួកគដើម ីលើកឡើងនូវកង្វ ល់
នា នា ផងដរ។ សន្ធ ិស   នះអា ចចងប   ក់អំពីផលវិបា កនា នា   សិនបើពំុបា នធ្វ ើសចក្ត ីជូន
ដំណឹង។  ក្ន ុងច  ប់អន្ត រជា តិករណីយកិច្ច ដើម ីជូនដំណឹង និងពិ   ះ  បល់មិនត  ូវឲ  ទស
ដលធ្វ ើសកម្ម ភា ព  រពផល   ជន៍របស់  ទសដលរង   ះឡើយ បុ៉ន្ត  មឹតយកប    ះ

 ពិចា រណា បុ៉   ះ។

 “ ករណីយកិច្ច ក្ន ុងកា រសហ  តិបត្ត ិកា រ មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ដើម ីធ្វ ើឲ កា រ  ើ   ស់
          បា នសម  ប។*

  
 ដើម ីពិនិត មើលថា តើអ្ន កណា ខ្ល ះដលនឹងរង   ះ  យសា រសកម្ម ភា ព ដលបា នស្ន ើឡើងកិច្ច 

 ម  ៀងមួយអា ចពិនិត មើលកា តព្វ កិច្ច ដើម ីធ្វ ើកា រវា យតម្ល ហតុប៉ះពា ល់បរិសា  ន(EIA)។ ដំណើរ
កា រ EIA អា ចធា នា ថា ឥទ្ធ ិពលខា ងសដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  នបណា្ដ  លពីសំណើសកម្ម ភា ពមួយនឹង  ូវ

 ទសដលជា អ្ន កលើកផនកា រលើកយកមកពិចា រណា  និងវិភា គ  យសា  ប័នសម  បមុននឹងមា ន
កា រអនុម័តជា ចុងក  យ។  ក្ន ុងករណីដនទឹករួម កា រកំហិត  ឹមកា រវា យតម្ល ឥទ្ធ ិពលដលអា ចកើត
ឡើងមកលើដនដីរបស់  ទស  ះ  ពំុ  ប់   ន់ឡើយ។ បុ៉ន្ត កា រធ្វ ើ EIA ឆ្ល ងដនគឺជា ត  ូវកា រចា ំ
បា ច់  យសិក  អំពីផលប៉ះពា ល់មកលើ  ទសនា នា  ខ ទឹកខា ងលើ និងខា ងក  ម និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
របស់ពួកគផងដរ។ កា រចងអំពី EIA គួរតរា ប់បញ្ច ូលវិសា លភា ពនព័ត៌មា នដលមា ន  ក្ន ុង EIA 
ផលវិបា កន EIA ស   ប់ដំណើរកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ច និងក  ិតនកា រពា ក់ព័ន្ធ របស់សា ធា រណជន

 ក្ន ុងដំណើរកា រ EIA ផងដរ។  កា រចុងក  យនះមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ដើម ីផ្ត ល់ឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ 
ដលរង   ះនូវឱកា សមួយដើម ីលើកឡើងអំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ និងកង្វ ល់របស់ពួកគ។
 កា រ  មូល និងផា  ស់ប្ត ូរទិន្ន ន័យដលពា ក់ព័ន្ធ គឺជា មូលដា  ននកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  កប  យ

 សិទ្ធ ភា ព។ជា កា រសំខា ន់  ូវចា ត់ចងទិន្ន ន័យស   ប់ទា ំង  ទសដលរង   ះ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  
មូលដា  នទទួលបា នផងដរ។ ដូច្ន ះ កា រផា  ស់ប្ត ូរព័ត៌មា ន  យ  ទសនា នា  គឺជា ទមា  ប់ល្អ មួយដើម ី

  ះប្ត ូរទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា នដលមា ន   ប់អំពីលក្ខ ខណ នធនធា នទឹករួមជា ទៀងទា ត់។  សិនបើ
 ទសមួយទទួលសំណើពី  ទសមួយទៀតឲ ផ្ត ល់ទិន្ន ន័យដលពុំមា ន   ប់  ទស  ះ គួរត  ឹង
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  ងឲ អស់លទ្ធ ភា ពដើម ី  រពតា មសំណើ  ះ។  ទសនា នា គួរត  ឹង   ងដើម ី  មូលហើយ
 ក្ន ុងករណីសម  បវិភា គទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា នតា មវិធីដលស  ួលឲ  ទសដទអា ច  ើ   ស់

ព័ត៌មា ន  ះផងដរ។ កា រផា  ស់ប្ត ូរទិន្ន ន័យ និងព័តមា នដលចា ត់ចងបា នល្អ នឹងជួយធ្វ ើឲ ដំណើរកា រ
ធ្វ ើសចក្ត ីស   ចចុងក  យកា ន់តមា នតមា  ភា ព និងគណនយ ភា ព។

កា រ  រពតា មកា រ  តិបត្ត ិតា ម និងកា រ  ះ   យទំនា ស់
 ភា គីនា នា  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងមួយគួរតលើកឡើងនូវប   អំពីរបៀបផ្ទ ៀងផា  ត់កា រអនុវត្ត ន៍តា ម
នា នា  ក្ន ុងសន្ធ ិស   ។   កា រនះទា មទា រឲ មា ន  ព័ន្ធ ច  ស់លា ស់ស   ប់តា មដា នកា រ  រពតា ម     
និងកា រពិនិត ឡើងវិញ។ ឧទា ហរណ៍សន្ធ ិស   មួយអា ចត  ូវឲ ភា គីទា ំងអស់ធ្វ ើកា រវា យតម្ល  និងដា ក់
ជូនរបា យកា រណ៍នា នា  ចំណកកា រពិនិត មើលសា  នភា ពនកា រអនុវត្ត ន៍តា មអា ចធា នា បា នតា មរយៈកា រ

 ជំុ  ចា ឆំា  នំភា គីនា នា ។ ដំណើរកា រតា មដា នអា ចធ្វ ើឲ មា នលក្ខ ណៈសា មញ្ញ  សិនបើភា គីនា នា   បង្ក ើត
សា  ប័ន  ប់  ងរួមគា  មួយដលមា នករណីយកិច្ច ណនា ំ កា រតា មដា ន និងកា រពិនិត ឡើងវិញ។ កា រ
ផ្ត ល់សិទ្ធ ិ  ប់   ន់ស   ប់កា រចូលរួមជា សា ធា រណៈមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់ធា នា ឲ មា នកា រ

 រពតា ម។ អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិលអា ចដើរតួជា អ្ន កឃា  ំមើលក្ន ុងនា មជា 
អ្ន កសង្ក តកា រណ៍ឯករា ជ ដលទទួលទំនុកចិត្ត ពីអ្ន ករង   ះភា គ  ើន។ លើសពីនះ អង្គ កា រមិនមន
រដា  ភិបា ល និងអង្គ កា រសង្គ មសុីវិលអា ចគា ំ  ដល់ដំណើរកា រតា មដា ន  យផ្ត ល់សមត្ថ ភា ពបច្ច កទស
ចា ំបា ច់ដល  ទសនា នា  ើនតពំុមា ន  យសា រតឧបសគ្គ ខា ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។
 សន្ធ សិ   នះគួរតលើកឡើងអំពីថា តើភា គីនា នា ឆ្ល ើយតប និងធ្វ ើបបណា ដើម ឲី មា នកា រ  រព
តា មឡើងវិញ  សិនបើរកឃើញថា មា នសា  នភា ពណា មួយនកា រមិន  រពតា ម។ សន្ធ ិស   មួយគួរត
ផ្ត ល់បរិធា នទា ំងមូល៖ បរិធា នទា ំង  ះរា ប់បញ្ច ូលវិធា នកា រគា ំ   និងកា រលើកទឹកចិត្ត នា នា ដើម ីជួយ ឬ
ស  ួលឲ មា នកា រ  រពតា មក៏ដូចជា  វិធា នកា រដា ក់ទណ កម្ម ដលនឹងគា បសង្ក ត់  ទសណា មួយផង
ដរ  ក្ន ុងករណីដលមា នករណីមិន  រពតា មជា បន្ត បនា  ប់។

ករណី ៤.២ កា រ  រពតា មកា រ  តិបត្ត ិ និងកា រ  ះ   យទំនា ស់ក  មកា រណនា ំ
ក បខ័ណ ទឹកនសហភា ពអឺរុប

កា រណនា ំ  ក  មក បខ័ណ ទឹករបសស់ហភា ពអឺរបុ (EU) កំហតិលើកា រ  ប់  ងធនធា នទឹកស   ប់
 ទសទា ំងអស់ជា សមា ជិកនសហភា ពអឺរុប (EU)។ កង្វ ល់បឋមរបស់ WFD គឺគុណភា ពទឹកលើដី

និងទឹកក  មដីក៏ដូចជា កិច្ច កា រពា រដនទឹកក្ន ុងតំបន់ឆ្ន រសមុ  ផងដរ។ ផ្ទ ុយនឹងច  ប់ទឹកពីមុនរបស់
គណៈកម្ម កា រអឺរុប (EU) WED  អំពា វនា វឲ មា នកា រ  ប់  ងទឹកច  ះុ  យផ្អ កលើអា ងជលសា  ្ត  និង
ទទួលសា្គ  ល់អំពីកា រពឹងផ្អ កលើគា   វិញ  មកនអកូឡូសុី ទឹក និងធនធា នដី។  ងតា មសចក្ត ី
ណនា ំរបស់ EC WED ជា ប់ជា កា តព្វ កិច្ច  ក  យពលដល  ទសជា សមា ជិក  រពលទ្ធ ផល
ដល  វូស   ចឲ បា ន បុ៉ន្ត ជ  ើសវិធីនា នា  និងឧបករណ៍ស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍គឺជា សិទ្ធ រិបស់  ទសជា 
សមា ជិក  លគឺ  ូវកស  ួលសចក្ត ីណនា ំនះឲ  ជា ច  ប់ជា តិ។ EC មា នភា រៈទទួលខុស  ូវ
លើកា រតា មដា នកា រអនុវត្ត ន៍ និងកា របម្ល ងឲ  ជា ច  ប់ជា តិ។  សិនបើគណៈកម្ម កា រនះរកឃើញថា 

 ទសសមា ជិកណា មួយមិនអនុវត្ត  WED បា ន  ឹម  ូវទ  ះមា នន័យថា  ទស  ះមិនបំពញ
បា នតា មកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួនតា មផ្ល ូវច  ប់ឡើយដូច្ន ះ    EC   អា ចបើកឲ មា ននីតិវិធីពិនិត មើលបទ
រ  ភ  យផ្ញ ើជូន “លិខិតជូនដំណឹងជា ផ្ល ូវកា រ”   ទសដលមា នករណី  ូវពិនិត  មើលបទ
រ  ភ  ះ និងចងអំពីបណ្ដ ឹងរបស់ខ្ល ួន។  ូវកំណត់ឱសា នវា ទស   ប់  ទស  ះដើម ីឲ ធ្វ ើកា រ
ឆ្ល ើយតប។ 
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 ដំណើរកា រ  ះ   យទំនា ស់មា នសា រៈសំខា ន់មិនអា ចខ្វ ះបា នឡើយ  ក្ន ងុសន្ធ សិ   អន្ត រជា តិ។
មា នដំ  ះ   យពីរបបស   ប់ទំនា ស់នា នា  កា រ  ះ   យជា លក្ខ ណៈឯកជន និងដំ  ះ   យ
ទំនា ស់រវា ង  ទសនា នា ។ កា រ  ះ   យជា លក្ខ ណៈឯកជនផ្ត ល់ឲ ភា គីឯកជនដលជា អ្ន ករង   ះ
នូវនីតិវិធី  ទសបា លនិងតុលា កា រ។ អភិក មនះមា នអត្ថ   ជន៍ចំបងមួយ៖  យសា រទំនា ស់មិន
មន  ះ   យ  ក  ិត  ទសឡើយប៉ុន្ត រវា ង  ទស និងរូបវន្ត បុគ្គ ល ដូច្ន ះមិនសូវរងឥទ្ធ ិពលពី
ន  បា យ និងទំនងជា អា ច  ះ   យបា ន  យឆា ប់រហ័សទ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យដើម ីផ្ត ល់
ដំ  ះ   យបបនះចំ  ះទំនា ស់  ទស  ូវតឯកភា ពមិនរីសអើងរវា ងជនដលមា នស   តិ
របស់ខ្ល ួន និងជនដលមា នស   តិដទ។ និយា យម៉  ងទៀតថា សន្ធ ិស   នះ  ូវតចា ត់ទុកភា គីរង

  ះទា ំងអស់ថា មា ន សិទិ្ធ ស្ម ើៗគា  និងមា នសិទិ្ធ ទទួលបា នដំ  ះ   យ  បច  ប់ដូចៗគា  ។
  លំដា ប់រវា ង  ទសនា នា  វូតមា នសរីភា ពក្ន ងុកា រស   ចអំពីរបៀប  ះ   យទំនា ស់របស់
ខ្ល ួន។ មា នយន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់ជា  ើន៖ ដលរា ប់ចា ប់ពីបរិធា នសហកា របរិធា នដលផ្អ កលើ
កា រឯកភា ពមតិរហូតដល់មជ ត្ត វិនិច្ឆ ័យឬដំ  ះ   យតា មរយៈតុលា កា រ។  កា រនះទា មទា រឲ មា ន
ដំណា ក់កា លខុសៗគា  ដលផ្ត ល់អា ទិភា ពដល់ដំ  ះ   យ  យសន្ត វិិធីតា មរយៈកា រចរចា  យផា  ល់
រវា ងភា គីនា នា  ក្ន ុងទំនា ស់។  សិនបើមិនឈា នដល់កា រឯកភា ពមតិទគួរតបញ្ជ ូនទំនា ស់នះ  រក
សា  ប័នរួមមួយ (  សិនបើមា នសា  ប័នបបនះ) ដលអា ច  ះ   យកិច្ច កា រនះភា  មៗ  ក្ន ុងកិច្ច  ជំុ
ជា ទៀងទា ត់របស់ខ្ល ួន។ ជំហា នទីបីគួរត  ះ   យទំនា ស់តា មរយៈមធ  បា យកា រទូត។  សិនបើ

 ប់ជំហា នពីខា ងដើម  ពំុបា នទទួល  គជ័យទ  ះគួរតបញ្ជ នូទំនា ស់នះ   ះ   យតា មមជ ត្ត 
វិនិច្ឆ ័យ (កា រស   ចវិនិច្ឆ ័យរបស់អា ជា  កណា្ដ  ល) តា មរយៈនីតិវិធីដលឯកភា ព  យភា គីនា នា  ឬ  
តុលា កា រអន្ត រជា តិដូចជា តុលា កា រ យុត្ត ិធម៌អន្ត រជា តិដើម ីឲ មា នដំ  ះ   យដលជា ប់កា តព្វ កិច្ច ។

៤.៤ ច  ប់ ៖ បង្អ កនកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

 ច  ប់ទឹកបង្ក ើតជា បង្អ កស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  យសា រវា ដើរតួយ៉ា ងសំខា ន់  ក្ន ងុ  ប់ 
ដំណា ក់កា លចា ប់ពីកា រ កា ររៀបចំគ   ង និងកា រអនុវត្ត ន៍ (សូមមើលតា រា ង ១.១)។ ច  ប់អន្ត រជា តិថ្ម ីៗ 
ស្ត ីពីទឹកសា បក៏ដូចជា ច  ប់ទឹកជា តិ និងមូលដា  នផងដរបា នបង្ក ើតឲ មា នក បខ័ណ មួយដល  ក្ន ុង

 ះមា នកា ររម្ល កផលកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដំណើរកា រខា ងសា  ប័ន ហើយកា រអនុវត្ត ន៍ជា រួមនូវកា រ
ងា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន   មូលដា  នអា ចព  ឹកធ្វ ើឲ សា មញ្ញ និងធា នា ឲ មា នដំណើរកា រ។ បើ  ះជា 
តា ម  ឹស្ត ីច  ប់ទឹកមិនមនជា លក្ខ ខណ ដា ច់ខា តក៏  យស   ប់កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  ក្ន ុងកា រ
អនុវត្ត ជា ក់ស្ត ងវា ជា កតា  គន្ល ឹះមួយស   ប់  ព័ន្ធ  ប់  ងដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពនិង  គជ័យ។

 សិនបើកិច្ច កា រនះមិនអា ច  ះ   យបា នតា មរយៈនីតិវិធីនះទ គណៈកម្ម កា រនះ  ូវ  ង
ករណីនះ  តុលា កា រយុត្ត ិធម៌។ កា រស   ចរបស់តុលា កា រជា ប់ជា កា តព្វ កិច្ច ស   ប់សា  ប័ន EU និង

 ទសជា សមា ជិក។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ តុលា កា រយុត្ត ធិម៌មិនមា នអំណា ចក្ន ងុកា រទុកជា និរា 
ករណ៍នូវមា   នា នា  ក្ន ុងច  ប់ជា តិដលមិន  បគា  ឡើយ ហើយតុលា កា រនះក៏មិនអា ចបំពញ
បន្ថ មលើកង្វ ះកា រអនុម័ត  ក្ន ុងច  ប់ជា តិដរ។ កិច្ច កា រនះគឺអា  ័យលើ  ទសជា សមា ជិកក្ន ុងកា រ
ចា ត់វិធា នកា រដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងកា រស   ចរបស់តុលា កា រនះ។  សិនបើ  ទសជា សមា ជិក
ខកខា នមិនបា នចា ត់វិធា នកា រ និងបន្ត មិន  រពតា មគណៈកម្ម កា រនះអា ចបញ្ជ នូករណីនះ  តុលា កា រ
យុត្ត ធិម៌ ហើយ   ង់ចំណុចនះតុលា កា រនះអា ចព  យា មធ្វ ើឲ មា នកា រគា បសង្ក ត់ដលជា កា របង់
ថ្ល ពិន័យជា ទៀងទា ត់រហូតដល់ពលណា មួយដល  ទសជា សមា ជិកបញ ប់បទរ  ភ  ះ។
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ជំពូក ៥

សា  ប័នស   ប់អា ងទន្ល ឆ្ល ងដន

  ក  តិសំខា ន់បំផុតសា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  វូបា នបង្ក ើតឡើងដើម ទីា ញយកអត្ថ   ជន៍
ពីឱកា សនា នា  និងដើម ី  ះ   យប   ដលកើតឡើង  ពលដលដនទឹកលា តសន្ធ ឹងឆ្ល ងកា ត់  ំ

 ទល់ន  ទសពីរ ឬ  ើន។ មូលដា  នច  ប់ស   ប់សា  ប័នទា ំងនះ  ូវបា នបង្ក ើតឡើង  ថា  ក់អន្ត រ
ជា តិថា  ក់តំបន់និងអា ងទន្ល  (សូមអា នជំពូក៤) និង  តិបត្ត ិកា រ  ក្ន ុង  ឹះសា  ន និងអង្គ កា រនា នា  
ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់មូលដា  នទា ំង  ក្ន ុងក បខ័ណ រដា  ភិបា ល និងមិនមនរដា  ភិបា ល។ កា រធា នា ថា 
សា  ប័ននា នា  ទូទា ងំអា ងទន្ល  ដំណើរកា រ  យ  សិទ្ធ ភា ព ទា មទា រឱ មា នកា រយល់ដឹងអំពីតួនា ទីរបស់
សា  ប័នទា ំង  ះថា តើមា នកា រចរចា បបណា  និងតើសា  ប័នទា ំង  ះបា នទទួលហិរញ្ញ ប ទា ន  យ
របៀបណា ដើម ីឲ មា ននិរន្ត រភា ព។

៥.១ សា  ប័ន  ប់  ង និងអភិវឌ អា ងទន្ល ឆ្ល ងដន៖ តួនា ទី កា របង្ក ើត និង  សិទ្ធ ភា ព

៥.១.១ តួនា ទីរបស់សា  ប័ន

 សា  ប័ន  ប់  ង  ក  ិតអា ងទន្ល អា ចមា នតួនា ទី និងទ  ង់ខុសៗគា  ។  ក្ន ុងជំពូកនះយើង
អនុវត្ត  តា មនិយមន័យរបស់ Keohane អំពីសា  ប័ននា នា ថា ជា  “បទប   ជា ប់លា ប់ និងតភា  ប់គា  
(ផ្ល ូវកា រនិងមិនផ្ល ូវកា រ) ដលអធិប  យ អំពីចរិកលក្ខ ណៈនបទប    សកម្ម ភា ពដលជា ឧបសគ្គ  និង
ទំរង់នកា ររពឹងទុក”។២៣  ក្ន ុងវិស័យធនធា នទឹក “  លកា រណ៍អនុវត្ត ” របស់សា  ប័នទា ំងនះអា ច
មា នលក្ខ ណៈជា ផ្ល ូវកា រក  មរូបភា ពជា កា រយល់ដឹងដលគា  នសរសរជា លា យលក្ខ ណ៍អក រ ឬកា រចា ត់
ចងកា រងា រឡើយ ឬមា នលក្ខ ណៈផ្ល ូវកា របំផុតដលមា នបង្ក ប់  ក្ន ុងអង្គ កា រអា ងទន្ល អន្ត រជា តិ ឬសន្ធ ិ
ស   ជា ប់កា តព្វ កិច្ច តា មផ្ល ូវច  ប់។ ដូចដលបា នពិភា ក   ក្ន ុងជំពូក៤  ក្ន ុងបរិបទឆ្ល ងដនជា ទូ   
សា  ប័នទា ំងនះ  ូវបា នបង្ក ើតឡើងតា មរយៈសន្ធ ិស   មួយ ឬកិច្ច  ម  ៀង  ហលគា  ដលចុះ
ហត្ថ លខា  យ  ទសពីរ ឬ  ើនដលមា នធនធា នទឹករួមគា  ។

   “  លកា រណ៍អនុវត្ត របស់សា  ប័ន អា ចមា នលក្ខ ណៈក  ផ្ល ូវកា រ ឬផ្ល ូវកា របំផុត។“ 

 តួនា ទីនសា  ប័នឆ្ល ងដនអា ចមា នចា ប់ពីកា រចករម្ល កទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា នរហូតដល់កា រចា ត់ចង
មុខកា រជា ក់លា ក់ដូចជា កា រសា ងសង់ទំនប់ដល់កា រ  ប់  ងជា រួមនូវកិច្ច កា រដលទា ក់ទងនឹងទឹក  ក្ន ុង
អា ងទន្ល របស់ខ្ល ួនដូចជា តា មរយៈកា របង្ក ើតអង្គ កា រអា ងទន្ល អន្ត រជា តិ ឧទា ហរណ៍ គណៈកម្ម កា រទន្ល 
មគង្គ  ឬអង្គ កា រស   ប់កា រអភិវឌ ន៍ទន្ល សនហា្គ  ល់ (OMVS)។ តា រា ង ៥.១ ផ្ត ល់គំរូទូ  មួយអំពី
តួនា ទីសា  ប័នដលអា ចមា ននិង  ល  នា នា  យផ្អ កលើអត្ថ បទច  ប់បរិសា  នអន្ត រជា តិ។
 ភា គ  ើននកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដនមា ន  លបំណងកំណត់អំពីទ  ង់ចា ំបា ច់ស   ប់កា រ

 ប់  ងសា  ប័ន។ ជា ទូ  កា លណា  លបំណងសា  ប័នកា ន់តមា នភា ពសុក ឹតខ្ល ឹមសា រនកា រគា ំ  ក៏
កា ន់តមា នភា ពជា ក់លា ក់  មទា ំងកា រគូសប   ក់អំពីសិទ្ធ ិ និងកា តព្វ កិច្ច របស់ភា គីដលពា ក់ព័ន្ធ ផង



78

ដរ។ ឧទា ហរណ៍ សា  ប័ន  ប់  ងមួយដលបង្ក ើតឡើងដើម ីស  ួលឲ មា នកា រសា ងសង់  និង  តិ
បត្ត ិកា រទំនប់មួយអា ចបងា  ញពីបន្ទ ុកចំណា យខា ងហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងរបា យស   ប់ភា គីនីមួយៗ តើទំនប់  ះ

 ូវ  តិបត្ត ិកា របបណា  ហើយតើទិន្ន ន័យណា ខ្ល ះនឹង  ូវ  មូល និង  យអ្ន កណា ដើម ីផ្ទ ៀងផា  ត់ថា 
តើមា នកា រ  រពតា មកិច្ច  ម  ៀង  ះដរឬទ។ នះជា ឧទា ហរណ៍មួយនសា  ប័នដលមា នសំអា ង
លើហតុកា រណ៍ និងនិយ័តកម្ម ដូចមា នអធិប  យ  ក្ន ុងតា រា ង៥.១។

                                                            សា  ប័ននា នា ដលបង្ក ើតក បខ័ណ ធំទូលា យស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ តា មធម្ម តា មិនមា នចងលំអិត
បបនះទ។ អង្គ កា រទន្ល អន្ត រជា តិជា  ើន   ន់តបង្ក ើតក បខ័ណ មួយដលអា ចធ្វ ើកា រស   ចលើកិច្ច 
កា រនា នា  ពលក  យមក (សា  ប័ននីតិវិធី)។ សា  ប័នដទទៀតមា នចងតអំពីសា  រតីនកិច្ច សហ  តិ
បត្ត ិកា រដលចង់បា ន (សា  ប័នបង្ក ើតឡើង)។  ក្ន ុងករណីបប  ះសា  ប័នផ្ល ូវកា រអា ចចងក ងគំនិតនា 
នា ដលជា មូលដា  នស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រក  ផ្ល ូវកា រថមទៀត ហើយកា រកសា ងសា  ប័នក៏កើត
ឡើងផងដរ។
 អ្ន កខ្ល ះអា ចគិតថា សា  ប័នដលបង្ក ើតឡើង  លគឺសា  ប័នដលមា នចង  ក្ន ុង  លកា រណ៍ទូ

  ឬផ្ត ល់វទិកា ស   ប់កា រ    យ័ឆ្ល ើយឆ្ល ងពំុមា នអំណា ចឡើយ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យសា  ប័ន
ទា ំងនះអា ចផ្ត ល់មធ  បា យស   ប់  ទសជា ហត្ថ លខីដើម ីជួបជំុ និងពិភា ក  អំពីកិច្ច កា រនា នា ដល
ជ  ុញកា រចករម្ល កព័ត៌មា នរវា ង  ទសជា ហត្ថ លខីស  បស  ួលកា រអភិវឌ ន៍ធនធា នទឹក និងផន
កា រ  ប់  ង និងដើរតួនា ទីជា វទិកា ស   ប់ស្វ ងរកកា រគា ំ  ពីមា  ស់ជំនួយនា នា ។ សា  ប័នទា ំង  ះក៏
មា នតួនា ទីជា វទិកា មួយស   ប់កសា ងទំនុកចិត្ត  ភា ពជឿជា ក់ និងសមត្ថ ភា ពស   ប់កា រ  ះ   យ
ទំនា ស់រវា ង  ទសជា ហត្ថ លខីផងដរ។
  ប់សា  ប័នឆ្ល ងដនអា ចដើរតួនា ទីយា៉ ងសំខា ន់  ក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ  ទសនា នា មកជួបគា   ក្ន ុង
តំបន់ដលហួសពីដនទឹកដលជា  ល  នកា របង្ក ើតសា  ប័ន  ះ  ទៀត។ ជា ក់ស្ត ង  វត្ត ិនកិច្ច 

 ម  ៀងទឹកឆ្ល ងដនបងា  ញអំពីតួនា ទីរបស់ខ្ល នួក្ន ងុកា រធ្វ ើឱ មា នកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រន  បា យបន្ថ ម
ទៀត។
 សូម តី  ក្ន ងុតំបន់ទសភា ពចំនួនពីរដលមា នភា ពច  ងូច   ស់បំផុត  ក្ន ងុពិភព  ករួមមា ន
“មជ មឹបូព៌ា          និងអា សីុខា ងត ងូ” ធនធា នទឹកបា នកា  យជា បង្អ កយ៉ា ងរឹងមា នំកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រអន្ត រជា តិ។
កា របងចកទឹកបា នដើរតួជា ផ្ន ករួមមួយ  ក្ន ងុសន្ធ សិ   សន្ត ភិា ពអុី   អល-ហ កដង់  ឆា  ១ំ៩៩៤  ក៏ដូច
ជា កិច្ច  ម  ៀងប ្ដ  ះអា សន្ន  ឆា  ំ១៩៩៥ រវា ងបា៉ លស្ទ ីន និងអុី   អលផងដរ។ សា  ប័ននា នា ដល
បង្ក ើតឡើងស   ប់ចងរម្ល កទឹក  លើទន្ល ឥណ ូសបា នតស៊ូចំ  ះសមា  ធនស ្គ   មចំនួនពីររវា ង

តា រា ង ៥.១ តួនា ទី និង  ល  នសា  ប័នឆ្ល ងដន

តួនា ទី                 ល  ទូ                                                ឧទា ហរណ៍ជា ក់លា ក់អំពីទឹកតួនា ទី                 ល  ទូ                                                ឧទា ហរណ៍ជា ក់លា ក់អំពីទឹក

និយ័តកម្ម               ហា មឃា ត់                                                      វិភា ជន៍ទឹក  ួតពិនិត កា របំពុល   
    
កម្ម វិធី                    មូលផ្ត ុំឬស្វ ងរកធនធា នស   ប់គ   ង        កា រសា ងសង់និង  តិបត្ត ិកា រទំនប់ រក  លំហូរ
                             ដលផ្ត ល់   ជន៍  វិញ  មក                  បរិសា  ន
                                    
នីតិវិធី                   កា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចរួមគា                                អង្គ កា រអា ងទន្ល អន្ត រជា តិ គណៈកមា  ធិកា រ
                                ជា ទៀងទា ត់                                                    ប់  ងទឹករួមគា          

កា របង្ក ើត                បង្ក ើតឱ មា នកា រអនុវត្ត ន៍បបថ្ម ីៗខា ង                  កិច្ច  ម  ៀងអំពី  លកា រណ៍ស   ប់  ប់  ងទឹក
                         សង្គ ម                                                              ដូចជា  “ធា នា ថា គា  នកា រខូចខា តឬ   ះថា  ក់សំខា ន់“
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ឥណា   និងបា៉ គីសា  ន។ ឱកា សដើម ី  ើ   ស់ទឹកជា មូលដា  ននកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ និង
សន្ត ភិា ពជា មូលហតុនកា រថ្ល ងកា រណ៍ និងទំនា ស់ដលមិនគួរបំភ្ល ច  លឡើយ (សូមអា នករណី ២.១)។
 ដើម ីទា ញយកឱកា សពីសកា  នុពលក្ន ុងកា ររួបរួមគា  ដើម ីទឹកទា មទា រឱ សា  ប័នទឹកឆ្ល ងដនបង្ក ើត
ឡើងឲ បា នសម  ប និងមា នរចនា សម្ព ័ន្ធ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។

៥.១.២ កា របង្ក ើតសា  ប័ន

 កា របង្ក ើតឱ មា នសា  ប័នឆ្ល ងដនសមរម គឺជា  កា រគួរឲ ទា ក់ទា ញផងដរ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏
 យរចនា សម្ព ័ន្ធ សា  ប័ននីមួយៗសុទ្ធ តមា នបន្ទ ុកចំណា យ និងផលចំណញ។ អា ងទន្ល នីមួយៗមា ន

លក្ខ ណៈ  យឡក  ក្ន ុងបរិយា កា សជីវរូបវន្ត សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម និងជលសា ្ត  ន  បា យរបស់ខ្ល ួន
ដូច្ន ះក៏មា នលក្ខ ណៈ  យឡកខា ងសា  ប័នផងដរ។ ឧទា ហរណ៍សា  ប័នមួយបង្ក ើតឡើងតា មរយៈកិច្ច 

 ម  ៀងនីតិវិធីលំអិតមួយដលចងអំពីនិយា មគុណភា ពទឹកជា ក់លា ក់ដលភា គីនីមួយៗ  វូ  រពតា ម
និងអា ចផ្ត ល់នូវមូលដា  នច  ស់លា ស់ស   ប់តា មដា ន និងកា រព  ឹងកិច្ច កា រ  តិបត្ត ិ។ ភា ពជា ក់លា ក់
នសា  ប័នបបនះអា ចធ្វ ើឲ មា នភា ពងា យ  ួលក្ន ុងកា របង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀងដលគា ំ   និងអា ចមា ន
នា ទីជា បង្អ កស   ប់កិច្ច សហកា របន្ថ មទៀត  ក្ន ុងផ្ន កផ ងៗទៀត។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ កិច្ច  

 ម  ៀងមួយអា ចកា ន់តលំបា កស   ចបា ន  យសា រគ  ូវធ្វ ើឲ មា នកា រ  ម  ៀងគា  លើធា តុលំ
អិតនីមួយៗជា  ើន  ក្ន ុងពលជា មួយគា  ។ កា រចុះកិច្ច  ម  ៀងជា ក់លា ក់មួយក៏អា ចជា កា រ  ថុយ

 ថា នផងដរស   ប់  ទសនា នា   យសា រវា ត  ូវឲ  ទសទា ំង  ះធ្វ ើសកម្ម ភា ពជា ក់លា ក់  
អនា គត  ពលដល  ទសទា ងំ  ះដឹងអំពីលក្ខ ខណ ជលសា ្ត   សដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  ន និងកា រយល់
ឃើញអំពីកា រ    ួលនលក្ខ ខណ ទា ំង  ះ។

  “ អា ងទន្ល នីមួយៗមា នលក្ខ ណៈ  យឡក ដូច្ន ះ  ូវកា រឱ មា នសា  ប័ន  យឡក។“ 

 ផ្ទ ុយ  វិញសា  ប័នដលពុំមា នរចនា សម្ព ័ន្ធ ច  ស់លា ស់  ូវបា នបង្ក ើតឡើងស   ប់កិច្ច សហ  តិ
បត្ត ិកា រឆ្ល ងដនអា ចងា យ  ួលក្ន ុងកា របង្ក ើត  យសា រកា រចរចា លើប   ច  ូងច   ស់អា ច  ូវពន  
ពល ហើយសចក្ត លំីអិតលើកា រ  ប់  ងអា ច  វូបា នរៀបរៀងឡើង និងអនុវត្ត ន៍  យអ្ន កជំនា ញ  
ក  ក បខ័ណ សា ធា រណៈ និងកា រដញ  លពីអ្ន កន  បា យ។ ភា ពមិនច  ស់លា ស់នកា រចា ត់ចង
បបនះក៏អា ចបន ល់ទុកនូវជ  ើសស   ប់កា រកស  លួផងដរ  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍  ពលដលលក្ខ 
ខណ នា នា    ួល។      ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យភា ពមិនច  សល់ា សផ់្ត លឲ់ ភា គីនា នា នូវកា រណនា មិំន
ច  ស់លា ស់ស   ប់ចំណា ត់កា រ ឬអំពីថា តើនឹងធ្វ ើយ៉ា ងណា ដើម ីឲ មា នកិច្ច  សហ  តិបត្ត ិកា រ។  ជា លទ្ធ 
ផលសា  ប័ន  ះអា ចមិនមា នលទ្ធ ភា ពពិត   កដដើម ី  ប់  ងប   នា នា  ពលប   ថ្ម ីៗ កើតឡើង
ឡើយ ជា ពិសស  ពលប   ទា ំង  ះ  ូវកា រឲ មា នចំណា ត់កា របនា  ន់។  ទីបំផុតគឺបរិបទជា ក់
លា ក់នអា ងទន្ល ផា  ល់ជា មួយកា រ  ឈម និងឱកា សដលមា ន  ក្ន ុងអា ង  ះដលជា កតា  កំណត់ថា 
តើសា  ប័នបបណា ដលសម  បបំផុត។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យបទពិ  ធន៍របស់អ្ន ក  តិបត្ត ិកា រ
និងអ្ន ក   វ   វបា ននា ំឲ មា នកា រឯកភា ពមតិខ្ល ះៗអំពីកតា  ពា ក់ព័ន្ធ មួយចំនួនដលគួរតលើកយកមក
ពិចា រណា  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសា  ប័នឆ្ល ងដន។

    “ គួរពិចា រណា កតា  ពា ក់ព័ន្ធ មួយចំនួន  ក្ន ុងពលបង្ក ើតសា  ប័នឆ្ល ងដន។“
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ស្វ ងរកមូលដា  នកា រងា រស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
 ជំហា នដំបូង គឺ  វូកំណត់ទំហំមូលដា  នកា រងា រស   ប់សហ  តិបត្ត កិា រ។ ជួនកា លមា នកា របងា  ញ
ឱ ឃើញច  ស់អំពីថា តើអា ចធ្វ ើបបណា ដើម ីឲ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឈា ន  រកដំ  ះ   យឈ្ន ះ
ឈ្ន ះស   ប់  ទសទា ំងអស់ដលចករម្ល កផ្ល ូវទឹកឆ្ល ងដន (សូមអា នជំពូក២)។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏

 យផ្ន កមួយក្ន ុងចំ  មកា រ  ឈមនា នា ដលមា នញឹកញា ប់បំផុត  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសា  ប័នអា ង
ទន្ល ធំទូលា យ គឺកា រ  ះ   យឲ បា ននូវអតុល ភា ពខា ងទីតា ំងភូមិសា ្ត   សដ្ឋ កិច្ច  និងអំណា ច
ន  បា យរវា ង  ទស  តា មដងទន្ល ។  ក  ិតដលជា ក់ស្ត ងបំផុតតា មធម្ម តា  ទស  ខ ទកឹ
ខា ងលើ  ូវគគិតថា  ជា អ្ន កចិញ្ច ឹមអនុត្ត រភា ពខា ងជលសា ្ត  លើ  ទសជិតខា ង  ខ ទឹកខា ងក  ម 
ដូច្ន ះមា នហតុផលតិចតួចដើម ីធ្វ ើកា រចរចា  សូម ី  ពលកិច្ច  ម  ៀងអា ចកលម្អ លក្ខ ខណ  ក្ន ុង
អា ងទន្ល ជា រួមក៏  យ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យបទពិ  ធន៍បា នបងា  ញថា គអា ច  ប់  ងនូវកា រ

 ឈម និងភា ពមិន  បគា  ទា ំងនះដើម ីឲ កា  យជា កមា  ំងស   ប់សហ  តិបត្ត ិកា រ។   
        ឧទា ហរណ៍ គអា ច  ះ   យប    ខ ទឹកខា ងលើឬខ ទឹកខា ងក  មបា ន  យមា ន  ទស

 ភា គខា ងក  មនអា ងទន្ល បង់ថ្ល  ឲ  ទស  ខ ទឹកខា ងលើស   ប់សកម្ម ភា ពមួយចំនួន។
ដូចមា នចង  យឡក  ក្ន ុងសន្ធ ិស    ឆា  ំ១៩៨៦  ឡសូថូ ស   ប់តំបន់ភ្ន ំ  ទសអា ្រ ហ្វ ិកខា ង
ត ូងបា នឯកភា ពជួយជា ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់កសា ងសា  នីយ៍វា រីអគ្គ ិសនី និងសម ទា នបង្វ រទឹក  ខ ទឹក
ខា ងលើន  ទសឡសូថូ។ ជា កា រ  ះដូរ  ទសអា ្រ ហ្វ ិកខា ងត ូងអា ចទទួលកា រធា នា ក្ន ុងកា រទទួល
បា នទឹក  ពលដលឡសូថូបា នទទួលថា មពលទា ំងអស់ដលផលិតបា ន។  ះបីជា  មា នប   
ន  បា យជា  ើន  ពីក  យកិច្ច  ម  ៀង  ះក៏  យ វា ពិតជា ផ្ត ល់នូវឧទា ហរណ៍មួយអំពីលទ្ធ ភា ព
ដលអា ចធ្វ ើបា ន។  ពលដល  ទសទា ងំពីរក កី ជួនកា លកា របង់ថ្ល  វូស  បស  លួ  យភា គី
ទីបី (មា  ស់ជំនួយ) បើ  ះជា មា នផលចំណញ និងកា របង់ខា ត  ក្ន ុងយុទ្ធ សា ្ត  នះក៏  យ ដូចមា ន
ពិភា ក  ខា ងក  ម។
 វិធីផ ងមួយទៀតដើម ីស្វ ងរកមូលដា  នស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ គឺព  ីកកិច្ច កា រចរចា ហួស
ពីអា ងទន្ល តមួយ។ សហរដ្ឋ អា មរិច និងមិុចសុិកូបា នធ្វ ើបបនះដើម ីស្វ ងរកដំ  ះ   យក្ន ុងពល
ជា មួយគា  លើកា រ  ប់  ងអា ងទន្ល បីរួមគា   ល គឺទន្ល កូឡូរ៉ា ដូរីយ៉ូ   វូឬរីយ៉ូ ្រ ហ្គ ង់និងទីជូណា ។ ដូច
គា  នះដរកា រចរចា អា ច  វូព  កី ដើម ឲី ឈា ន  ហួសពីទឹកផា  ល់រហូតដល់អត្ថ   ជន៍ពីទឹកដល
រួមទា ំងផលិតកម្ម កសិកម្ម  នា វា ចរ ថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី និងកា រ  ប់  ងទឹកជំនន់។ កា រងា កចញពី
បរិមា ណទឹកផ្ត ល់ជា វិធីថ្ម ីៗស   ប់ភា គីនីមួយៗដើម ីស្វ ងរក “ភា ពឈ្ន ះ” មួយ  ក្ន ុងកា រចរចា ដូចមា ន
ចង  ក្ន ុងជំពូក ២។
 ជា ធម្ម តា ទឹក គឺជា ប   មួយដលជា កង្វ ល់រវា ង  ទស  ជិតខា ង។ មូលដា  នស   ប់កិច្ច សហ

 តិបត្ត ិកា រអពីំទឹក អា ច  ូវព  ីក  យរមួបញ្ច ូលទកឹ  ក្ន ុងកា រចរចា ឆ្ល ងដនផ ងទៀតលើ  ធា នបទ
នា នា ដូចជា  ពា ណិជ្ជ កម្ម  កា រដឹកជញ្ជ ូន កា រ    ័យទា ក់ទង និងកិច្ច កា រន  បា យ។ ឧទា ហរណ៍ 
ឥណា   និងណបា៉ ល់បា នរួមបញ្ច ូលជា មួយគា  នូវគ   ងមួយចំនួនដលរួមទា ំងកា រ   ច  ព ថា ម
ពលវា រីអគ្គ ិសនី កា រនសា ទ និងកា រដា ំ   ឈើ  ក្ន ុងសន្ធ ិស   ចំនួនពីរដលបា នចុះ  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៥៩ 
និង១៩៦៦។ កា របង្ក ើតចំណងទា ក់ទងពហុបំណងមិន  ឹមតផ្ត ល់ជ  ើសស   ប់កិច្ច  ម  ៀងបន្ថ ម
បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ក៏អា ចជួយកា ត់បន្ថ យកិច្ច  ងឹ   ង  តួគា  ផងដរ។ ចំណងទា ក់ទងនះក៏អា ចនា ឲំ មា ន
វិភា ជន៍ដលផ្ត ល់   ជន៍កា ន់តមា ន  សិទ្ធ ភា ពដល់គា   វិញ  មកពីធនធា នទា ងំធនធា នធម្ម ជា តិ
និងទឹក   ក់។ កា រព  ីកមូលដា  នកា រងា រស   ប់កា រចរចា ស្ត ីពីទឹកក៏អា ចបង្ក ើនកា រលើកទឹកចិត្ត  ដើម ី
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សហ  តិបត្ត ិកា រក៏ដូចជា និរន្ត រភា ពនសា  ប័នដលបង្ក ើតឡើងផងដរ  យសា រភា គីនា នា អា ចទទួល
បា ន  ើនពីសា  ប័ននះតា មរយៈកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងមា នកា រខា តបង់កា ន់ត  ើនផងដរ  សិន
បើគដកខ្ល ួន។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យផលវិបា កដលមិនចង់បា ន  ះ គឺថា  ពលដលចំនួនអ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ   និងប   កា ន់ត  ើនឡើងកា រលំបា ក  ក្ន ងុកា រស្វ ងរកលទ្ធ ផលដលធ្វ ើឱ ពញចិត្ត ទា ងំអស់
គា  ក៏អា ចកើនឡើងផងដរ។

   “លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យដលផ្អ កលើត  ូវកា របង្ក ើតឱ មា នកា រគា ំ  ជា ងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យ
               ដលបា នមកពីអ្ន កខា ងក  ។”

ឈា នចញពីសិទ្ធ ិ  រកត  ូវកា រចា ំបា ច់ និងផល   ជន៍
  ះបីជា មូលដា  នស   ប់សហ  តិបត្ត កិា រ  វូបា នកំណត់រួចមកហើយក៏  យ  កា រចរចា ភា គ  ើន
បា នជា ប់គា ំង  យសា រត  លជំហររឹងត្អ ឹង និងផ្ទ ុយគា  ជា ចំហរបស់ភា គីចរចា ។ ជា ទូ  ភា គីនា នា 
បងា  ញពីជំហរដំបូងរបស់ខ្ល ួន ក  មរូបភា ពជា សិទ្ធ ិ  លគឺសា  រតីដល  ទសតា មដងទន្ល គួរតទទួល
បា នផលទា ក់ទងនឹងវិភា ជន៍ទឹកខ្ល ះៗ  យផ្អ កលើទីតា ងំរបបជលសា ្ត   ឬ  វត្ត និកា រ  ើ   ស់កន្ល ង
មក។ ប៉ុន្ត  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងនា នា  ពីក  យ  គជ័យរបស់សា  ប័នជា  ើនគំរូ ដល  ើ   ស់
ស   ប់កា រចរចា ធា  ប់ត “ផ្អ កលើត  វូកា រចា បំា ច់” ជា ង “ផ្អ កលើសិទ្ធ ”ិ។ “ត  វូកា រចា បំា ច់” អា ចឲ និយម
ន័យតា មរយៈទំហំដីដល  វូកា រ   ច  ព ចំនួន  ជា ជន ឬលក្ខ ខណ នគ   ងណា មួយជា ក់លា ក់។
តា រា ង៥.២ខា ង ក  មផ្ត លជ់ា ឧទា ហរណអំ៍ពីលក្ខ ណៈវនិិច្ឆ ័យដលផ្អ កលើត  ូវកា រជា ចា បំា ច់ដលធា  ប់
បា ន  ើ   ស់  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង។ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យដលបា នកំណត់  ក្ន ុងកា រសន្ទ នា រវា ង

 ទសតា មដងទន្ល តា មធម្ម តា បង្ក ើតឲ មា នកា រគា ំ  ជា ងលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យដលស្ន ើ  យអ្ន កមកពីខា ង
ក   បើ  ះជា ភា គីទីបីបា នដើរតួនា ទីសំខា ន់  ក្ន ុងកា រផ្ត ល់វទិកា អព  ក ឹត ក៏ដូចជា បច្ច កវិទ  ដើម ី
ជួយគណនា អំពីត  ូវកា រចា ំបា ច់ក៏  យ។

តា រា ង ៥.២ ឧទា ហរណ៍អំពីលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យដលផ្អ កលើត  ូវកា រចា ំបា ច់ស   ប់សន្ធ ិស   ស្ត ីពីកា រ
ធ្វ ើវិភា ជន៍

                                                           សន្ធ ិស     លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យស   ប់វិភា ជន៍

          កិច្ច  ម  ៀងចនស្ត ុន (ឆា  ំ១៩៥៦ហ កដង់)  ទំហំដីដលអា ច   ច  ពតា មទីជ   លក្ន ុង  ទសនីមួយៗ
             
              ឥណា  ឬបា៉ គីសា  ន (ឆា  ំ ១៩៦០ ឥណ ូស)  កា រ  ើ   ស់ជា  វត្ត ិសា ្ត   និង   ងទុក (ស   ប់បា៉ គីសា  ន)
        រួម និងវិភា ជន៍តា មភូមិសា ្ត   (ទន្ល ខា ងលិចធៀបនឹងខា ងកើត) 
      
 អា ្រ ហិ្វ កខា ងត ូង(អា ្រ ហ្វ ិកភា គនិរតីឬព័រទុយហា្គ  ល់  វិភា ជន៍ស   ប់ត  ូវកា ររបស់មនុស  និងសត្វ និងកា រ   ច  ពដំបូង
                        (អង់ ្គ  ឡា ) (ឆា  ំ១៩៦៩ គូនន)                                                                              

     កិច្ច  ម  ៀងប ្ដ  ះអា សន្ន រវា ង អុី   អល-   ទ  ង់នកំណើន  ជា ជន និងត  ូវកា រ   ច  ព
   បា៉ ឡស្ទ ីន (ឆា  ំ ១៩៩៥ ដង្ហ ើមទឹកក  មដីរួមគា  )

 ឈា ន  មុខមួយជំហា នទៀតអភិក មបងចកផល  ក្ន ុងកា រចរចា  (ជំពូក២) ឈា នហួសសិទ្ធ ិ
និងត  ូវកា រទា ំង  ុង និង   តលើអត្ថ   ជន៍កា ន់តទូលំទូលា យ។ អភិក មនះត  ូវឲ  ទស
តា មដងទន្ល   តមិនមនតលើទឹកទ  លគឺមិនមនតលើផលិតផលដល  ូវបងចក និងធ្វ ើ
វិភា ជន៍ (  លគឺជ  ើសមា នអ្ន កឈ្ន ះ និងអ្ន កចា ញ់) បុ៉ន្ត   តលើកា របងចកផលដលអា ចកើត
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មា នដលអា ចបង្ក ើតបា នពីដនទឹករួមគា   - អភិក មវិជ្ជ មា នសរុបរួមគា  ។
 បើ  ះជា មកទល់បច្ច ុប ន្ន នះមា នតគំរូតិចតូចក៏  យ កា រសម្ល ឹងមើលកិច្ច  ម  ៀងដលផ្អ ក
លើអត្ថ   ជន៍ខ្ល ះៗពីមុនមក បា នផ្ត ល់នូវគំនិតមួយចំនួនថា តើអា ចរួមបញ្ច ូលអភិក មបបនះយ៉ា ង
ណា  ក្ន ុងក បខ័ណ សា  ប័ន។ ឧទា ហរណ៍កិច្ច  ម  ៀងទន្ល កូឡុំបី៊ឆា  ំ១៩៦៤ រវា ងសហរដ្ឋ អា មរិច និង
កា ណា ដា  បងចកទឹកអនុ  មតា មអត្ថ   ជន៍ស្ម ើគា   ដូចមា នបា នកំណត់  យត  ូវឲ មា នកា រ
ផលិតថា មពលវា រីអគ្គ សិនី និងកា រ  ប់  ងទឹកជំនន់។ កា រអនុវត្ត ន៍  លគំនិតអំពីផល   ជន៍តា មវិធី
ខុសៗគា   កិច្ច  ម  ៀងទន្ល មគង្គ ឆា  ១ំ៩៧៥ កំណត់ “សិទ្ធ សិ្ម ើគា  ” មិនមនភា គចំណកទឹកស្ម ើគា  ឡើយ
ប៉ុន្ត សិទ្ធ ិស្ម ើគា  ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់ទឹក  យផ្អ កលើត  ូវកា រសដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ មរបស់  ទសតា មដង
ទន្ល ។ លក្ខ ណៈខុសគា  ធៀបនកា រ  ើ   ស់ “ដលផ្ត ល់ផល” មា នបងា  ញ  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងឆា  ំ
១៩៥០ ស្ត ីពីទន្ល នីយ៉ា ហា្ក  រ៉ា រវា ងសហរដ្ឋ អា មរចិ និងកា ណា ដា ដលផ្ត លឲ់ មា នលហំរូកា ន់ត  ើនឡើង

 លើតំបន់ទឹកធា  ក់ដ៏ល ីល  ញមួយ  ក្ន ុង “ពលមា នភ្ញ ៀវ  ើន” នា ពលថ្ង  រដូវ    លគឺ  
ពលដលផលចំណូលពីទសចរណ៍មា នក  តិខ្ព ស់ស   ប់ទឹកក្ន ងុមួយម៉  គូប ធៀបនឹងកា រ  ើ   ស់
តា មវិធីផ ង  ក្ន ុងកា រផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី។
 ក្ន ុងខណៈដលកា រចរចា គួរតចា ប់ផ្ត ើម ឬបញ ប់  យផ្អ កលើសិទ្ធ ិ ឬត  ូវកា រក្ន ុងកា រទទួលផល

  ជន៍នកា របន្ត កិច្ច ចរចា នឹង  ូវពឹងផ្អ កលើលក្ខ ខណ ជា ក់លា ក់នអា ងទន្ល ។ 

កា ររក  ឲ មា នភា ពបត់បន
  ពលមា នកា រចុះហត្ថ លខា រួចហើយ កិច្ច  ម  ៀងផ្ល វូកា រស្ត ពីីសា  ប័នឆ្ល ងដនណា មួយគឺ ពិបា ក
ក្ន ុងកា រក   ឡើងវិញ។ ដូច្ន ះ  ទសនា នា  ូវយកចិត្ត ទុកដា ក់ជា ខា  ំង  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសា  ប័ននា នា 
ដលនឹងផ្ត ល់ឱកា ស  ើនបំផុតក្ន ងុកា រចា ត់ចងកា រ    លួដលមិនបា នរពឹងទុកមុនទា ក់ទង  នឹងព័ត៌
មា ន លក្ខ ខណ  និងកតា  អា ទិភា ពនា នា  ដលនឹងកើតឡើងជា បន្ត បនា  ប់  យជៀសមិនរួច។ គអា ច  ះ

  យកា រលំបា កនះ  យរួមបញ្ច ូល  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀង  ះនូវភា ពដលអា ចបត់បនបា ន ដលជា 
ដំណើរកា រមួយ  ូវគ  ថា  កា រ  ប់  ងបបបន  ំុ។
 កា រធ្វ ើវិភា ជន៍ទឹកមិនសុទ្ធ តជា កិច្ច កា រធំបំផុត  ះទ  ក្ន ុងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន។  ះ
ជា យ៉ា ងណា ក៏  យវា គឺជា ដើមហតុនទនំា សទឹ់កឆ្ល ងដនភា គ  ើន ហើយកជ៏ា ផ្ន កមួយដលកា រពចិា រ
ណា អំពីភា ពបត់បនបា នមា នសា រៈសំខា ន់ជា ខា  ងំ។  លើសពីនះកា រកំណត់វិភា ជន៍អា  យ័លើភា ពមិន

  កដ  ជា នបរិមា ណទឹក  អនា គតជា សា  នភា ពមួយដលទំនងជា កា ន់តធ្ង ន់ធ្ង រ  ក  មលក្ខ ខណ 
   ួលអា កា សធា តុ។

 កា របង់ខា ត  យសា រតខកខា ន  ក្ន ុងកា របង្ក ើតយន្ត កា រសា  ប័នដលអា ចបន  ំុបា នមា នបងា  ញ
ជូន  ក្ន ងុករណីមួយនកិច្ច  ម  ៀង ឆា  ១ំ៩៩៤ រវា ងអុី   អល និងហ កដង់ដលមិនបា នពិចា រណា 
ផលប៉ះពា ល់ន   ះរា ងំស្ង តួ។ ជា លទ្ធ ផល សន្ត ភិា ពរវា ង  ទសទា ងំពីរបា នស្ថ តិក  មកា រគំរា មកំហង

 ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៩ បនា  ប់ពីមា ន   ះរា ំងស្ង ួតអា ក ក់បំផុតក្ន ុង  វត្ត ិសា ្ត  ។ ដូចគា  នះដរ  ះបីកិច្ច 
 ម  ៀងឆា  ំ១៩៤៤ រវា ងសហរដ្ឋ អា មរិច និងមិុចសុិកូ បា នរួមបញ្ច ូលមា   នា នា អំពីលំហូរអប បរមា 

ហើយក៏  យ វា មិនមា នភា ពបត់បន  ប់   ន់ដើម ី  ះ   យសា  នភា ពលំហូរដ៏ទា បធ្ង ន់ធ្ង រដលបា ន
កើតឡើង  ះឡើយ។ ជា លទ្ធ ផល កិច្ច  ម  ៀងនះ  តជា  ភពនភា ពតា នតឹងក្ន ងុ  កុន  ទស
ទា ំងពីរនះ។
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“ កា រ    ួលដលមិនអា ចរពឹងទុកខា ងព័ត៌មា ន លក្ខ ខណ  និងអា ទិភា ព កើតឡើងជា បន្ត បនា  ប់ 
 យមិនអា ចជៀសវា ងបា ន។“ 

                         សា  ប័ននា នា អា ច  ះ   យប      លួខា ងជលសា ្ត  តា មវិធីទូ  ចំនួនបី។  ទីមួយ  យន្ត កា រនា 
នា អា ចបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងដល   តលើវិភា ជន៍ដូចជា  កា រគូសប   ក់អំពីភា គរយនលំ
ហូរជា ជា ងកា រកំណត់បរិមា ណដា ច់ខា ត។ ទីពីរ កិច្ច  ម  ៀងនា នា អា ចធ្វ ើឡើងដើម ីឲ ភា គីនា នា មា ន
ជ  ើសលើរបៀបដលពួកគ  ើ   ស់ទឹក ដលខ្ល ួនបា នពីវិភា ជន៍។ ឧទា ហរណ៍ កិច្ច  ម  ៀងមិនផ្ល ូវ
កា រ ចនស្ត ុន  ឆា  ំ១៩៥៦ រវា ង  ទសហ កដង់ និងអុី   អលកំណត់អំពីវិភា ជន៍ស   ប់កា រ   ច

 ពផលដំណា ំ  ក្ន ុងអា ងទន្ល ន  ទសហ កដង់។ អុី   អលបា ន  ើ   ស់ភា គ  ើននចំណក
ដលបា នវិភា ជន៍តា មទ  ង់ខុសគា  សូម តី  ក  អា ងនះក៏  យ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ ហ កដង់
និងអុី   អលបន្ត  រពចំ  ះវិភា ជន៍តា មកិច្ច  ម  ៀង ចនស្ត នុ បើ  ះជា មា នកា រ    លួយ៉ា ង  ើន
នបា៉ រ៉ា ម៉  ដលទា ក់ទងនឹងទឹក  ក្ន ុងអា ងនះក្ន ុងរយៈពល៥០ឆា  ំកន្ល ង  ក៏  យ។
 ទីបំផុតសា  ប័ននា នា អា ចបង្ក ើតឡើង ដើម ី  ប់  ងរួមគា  នូវលក្ខ ខណ ដល    លួ។ ឧទា ហរណ៍
សន្ធ សិ    ទន្ល ហ្គ ង់ ឆា  ១ំ៩៩៦ វិភា ជន៍ទឹកឲ ឥណា   និងបង់កា  ដស  តា មកា លវិភា គខុសៗគា  អា  យ័
លើលក្ខ ខណ ជលសា ្ត  ដលមា នឥទ្ធ ិពលបំផុត  ក្ន ុងឆា  ំណា មួយ។ អង្គ ភា ព  ប់  ងរួមគា  លើផ្ល ូវទឹក
រួមរវា ងសហរដ្ឋ អា មរិច និងកា ណា ដា  និងសហរដ្ឋ អា មរិច និងមិុចសុិកូ អនុ   តឲ មា នកា រកត  ូវជា 
ផ្ល ូវកា រដល  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ីបញ្ច ូលកិច្ច កា រនា នា  ដូចជា គុណភា ពទឹក កា រ  ប់  ងទឹកក  មដី 
និងកិច្ច កា រពា របរិសា  ន ដលកា  យជា អា ទិភា ពកា ន់តខ្ព ស់ជា បន្ត បនា  ប់។
 កា របង្ក ើតទ  ង់សា  ប័នស   ប់កា រ  ប់  ងរួមគា   អា ចព  ីកដល់  ទសតា មដងទន្ល ដលមិន
មនជា ហត្ថ លខី  យរួមបញ្ច ូលមា   នា នា ដល  ះ   យត  ូវកា រសិទ្ធ ិ លទ្ធ ភា ពក្ន ុងកា រចូលជា 
សមា ជិក និងកា រពា ក់ព័ន្ធ របស់ពួកគ។ មា នអភិក មខុសៗគា  មួយចំនួនស   ប់កា រធ្វ ើបបនះ។ ឧទា ហរណ៍
សន្ធ ិស   ឆា  ំ១៩៥៩ អំពីទឹកទន្ល នីលរវា ងអហ ុីប និងស៊ូដង់បា នកើតឡើងមុនគស   ប់ “ត  ូវកា រ
របស់  ទសតា មដងទន្ល ដទទៀត”  អនា គត។
  ក្ន ងុកិច្ច ផ្ត ចួផ្ត ើមអា ងទន្ល នីល បច្ច បុ ន្ន នះ  ទសអរី   បា នកា  យជា អ្ន កសង្ក តកា រណ៍។ គណៈ
កម្ម កា រទន្ល មគង្គ  បា នធ្វ ើឲ  ទសចិន និងមីយ៉ា ន់មា៉  ចូលរួមជា  “ដគូសន្ទ នា ” ក្ន ុងបំណងស  ួល
ឲ មា នកា រចូលជា សមា ជិក  អនា គត។ ទា ក់ទងនឹងអនុស   ទន្ល រន  ឆា  ១ំ៩៩៩  យសា រតមិន
មន  ទសទា ងំអស់  ក្ន ងុអា ងទន្ល នះចូលជា ភា គីសមា ជិកគណៈកម្ម កា រស  បស  លួមួយ  វូបា ន
បង្ក ើតឡើងដើម ធីា នា ថា  ទសដលមិនមនជា សមា ជិក  ក្ន ងុអា ងនះ  ដូចជា អូ  សី បលហ កិ ឆ្ត ន
ស្ត ន និងអី៊តា លីចូលរួម  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍សចក្ត ណីនា កំ បខ័ណ ទឹកសហភា ពអឺរុបដលជា ផ្ន កមួយន
អា ណត្ត ិរបស់លខា ធិកា រដា  នអនុស   ទន្ល រន។

កា រចករម្ល កទិន្ន ន័យ និងកា របើកចំហឲ មា នកា រ    ័យទា ក់ទង
  ពលដលគំរូនកា រ  ប់  ងទឹកកា ន់តមា នលក្ខ ណៈស្ម ុគសា  ញទិន្ន ន័យក៏កា ន់តមា នសា រៈ
សំខា ន់ផងដរ។ ព័ត៌មា នផា  ល់អា ចយក   ើ   ស់ជា ទ  ង់មួយនកា រចរចា សំខា ន់ៗហើយកា រចក
រម្ល កទិន្ន ន័យអា ចនា ឱំ មា នរបកគំហើញនា នា  ក្ន ងុកា រចរចា ។ ឧទា ហរណ៍កា រសិក  វិស្វ កម្ម ដលអនុ   ត
ឲ មា នកា រពងា  ងន  កផ្ល ូវ  ក្ន ុងកា រចរចា  កិច្ច  ម  ៀងចនស្ត ុន  ពលដលមា នកា ររកឃើញថា  
ត  វូកា រទឹកន  ទសហ កដង់មិនមា នទំហំធំធងដូចដលបា នគិតពីមុនឡើយ ដលអនុ   តឲ មា ន
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ឱកា សស   ប់កា រចរចា អំពីភា គចំណកច  ុះ។ ផ្ទ ុយ  វញិ កង្វ ះកា រឯកភា ពគា  លើលក្ខ ណៈវនិិច្ឆ ័យ  
ក្ន ុងកា រចរចា អំពីទន្ល ហ្ក ង់បា នរា រា ំងកា ររីកច  ើនជា  ើនឆា  ំ។

    “  ពលដលគំរូ  ប់  ងទឹកកា ន់តមា នភា ពស្ម ុគសា  ញទិន្ន ន័យក៏កា ន់ត
         មា នសា រៈសំខា ន់ផងដរ។“ 

 អភិក មគួរឲ ចា ប់អា រម្ម ណ៍មួយក្ន ុងកា រ  ះ   យភា ពខុសគា  នលក្ខ ណៈវិនិច្ឆ ័យស   ប់កា រវា ស់
វង និងវិធីនា នា  ូវបា នផ្ត ល់  យកា របង្ក ើតគណៈកម្ម កា រអន្ត រជា តិមួយស   ប់ជលសា ្ត  ទន្ល រន។ 

 ក្ន ងុគណៈកម្ម កា រនះដលបា នបង្ក ើតឡើង  យ  ទសទា ងំ   មួំយ  ក្ន ងុអា ងទន្ល រន វិទ  សា  ន
  វ   វវទិ  សា ្ត  ន  ទសនមួីយៗ ក្ន ុងចំ  ម  ទសទា ងំ   មួំយបា នបង្ក ើតគំរជូលសា ្ត   និង

រងា  ស់ជលសា ្ត  រួមគា  ស   ប់កា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល រន  យចីរភា ព។ គណៈកម្ម កា រអន្ត រជា តិស   ប់
កា រពា រទន្ល រន (ICPR) បា នចុះកិច្ច សន  ជា មួយគណៈកម្ម កា រនះ និងវិទ  សា  នរបស់ខ្ល ួនដើម ីធ្វ ើកា រ

  វ   វហើយលខា ធិកា រដា  នន ICPR បា នចូលរួម  ក្ន ុងកិច្ច  ជំុរបស់គណៈកម្ម កា រ នះ។
 កា រ  ប់  ងទិន្ន ន័យឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ពអា ចផ្ត ល់ជា ក បខ័ណ មួយស   ប់បង្ក ើតទ  ង់នកិច្ច សហ

 តិបត្ត ិកា រ  ក្ន ុងករណីអវត្ត មា ននប   ទា ស់ទងផ ងទៀត។ ឧទា ហរណ៍ គអា ចផ្ទ រកិច្ច កា រ  មូល
ទិន្ន ន័យ  ឲ ភា គីទីបីដលអា ចទុកចិត្ត បា ន ឬ  សើរជា ងនះអា ចផ្ទ រ  ឲ អង្គ ភា ពស្វ ងរកកា រពិតរួម
គា  ដលមា នសមា សភា ពជា តំណា ងមកពី  ទសតា មដងទន្ល ។ ឧទា ហរណ៍ល្អ បំផុតអំពីផនកា ររយៈ
ពល   ំឆា  ំដំបូងរបស់គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ ដលផ ំឡើងស្ទ ើរតទា ំង  ុងពីគ   ង  មូលទិន្ន ន័យ
បា ន   ន  លទិន្ន ន័យដលគា  នកា រឯកភា ពគា  ស   ប់អនា គត និងផ្ត ល់ឱកា សស   ប់  ទសតា ម
ដងទន្ល ដើម ីបង្ក ើតកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ និងកសា ងទំនុកចិត្ត ។
 បើ  ះជា កា រចករម្ល កទិន្ន ន័យមា នសា រៈសំខា ន់ក៏  យ សកម្ម ភា ព  ឹមមួយជំហា ន  ក្ន ុងរបត់
នកា រ    ័យទា ក់ទងរួមគា  ធំទូលា យមួយគួរតជា  ល  ចុងក  យ។ កា របង្ក ើតបណា្ដ  ញមិនផ្ល ូវ
កា រនិងផ្ល ូវកា រដើម ីចករម្ល កព័ត៌មា នគំនិត និងទស នៈរវា ង  ទសតា មដងទន្ល  អា ចជួយប ្ជ ៀស
ទំនា ស់មុនពលដលវា កើតឡើង និងអា ចផ្ត ល់ជា មា គា៌ ស   ប់  ះ   យប   ច  ូងច   ស់នា នា ។
កា របង្ក ើត  ព័ន្ធ បបនះតា មរយៈកា របង្ក ើតសា  ប័ន  ប់  ងរួមគា  ក៏អា ចបំបា ត់ត  ូវកា រឲ មា នចងអំពី
បទប   ស្ត ពីីកា របងចកធនធា នដលនា ពលមា នបច្ច បុ ន្ន  និងភា ពមិន   កដ  ជា នធនធា ន  អនា គត
ផងដរដលអា ចកា ត់បនថយបន្ទ កុចំណា យអន្ត រកា លនកា របង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀង និងភវនីយ៍ភា ពនកា រ
លុប  លកិច្ច  ម  ៀងនះ  អនា គត។
 ឧទា ហរណ៍ក មុកា រងា រអុី   អលអា រ៉ា ប់ស្ត ពីីធនធា នទឹក ដលជា លទ្ធ ផលពីកា រចរចា ពហុភា គីមួយ
នកា រពិភា ក  សន្ត ិភា ព ឆា  ំ១៩៩១ មិនបា នទទួល  គជ័យឡើយ  ក្ន ុងកា របង្ក ើតឃា  ំងទិន្ន ន័យរួមមួយ
អំពីទឹក  យសា រតកា រសង ័យជា ខា  ំងរវា ង  ទសតា មដងទន្ល  និងភា ពរសើបខា ងន  បា យអំពី
ទិន្ន ន័យ  ះ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ  ទសតា មដងទន្ល ពិតជា បា នឯកភា ពក្ន ុងកា របង្ក ើតឃា  ំង
ទិន្ន ន័យរៀងៗខ្ល ួនដលយា៉ ង  ចណា ស់ទិន្ន ន័យ  ូវបា ន  មូលតា មទ  ង់រួមមួយ  យសងឃឹមថា 
អា ចនឹងរួមបញ្ច លគា   អនា គត។ ដូច្ន ះសូម ីត  ក្ន ុងបរិយា កា សលំបា កក៏  យផនកា រ  ប់  ង
ដលមា នសចក្ត ីអធិប  យលំអិត និងកា របន  ំុអា ច “បង្ក ើតឡើងវិញ” ដើម ីកស  ួល ឬនា ំមុខកា រ 
វិវត្ត នទំនា ក់ទំនងន  បា យ។
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កា រកំណត់និយមន័យយន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់
  ះបីសា  ប័នមួយ  វូបា នបង្ក ើតឡើង  យ  ងុ  យ័ត្ន យ៉ា ងណា ក៏  យ គនឹង  តមា នកា រមិន
ឯកភា ពគា  លើ  តិបត្ត កិា រ និងកា របក   យ។ ដូច្ន ះធា តុសំខា ន់បំផុតចុងក  យមួយ  ក្ន ងុកា របង្ក ើត
សា  ប័នគឺកា របង្ក ើតយន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់ដលមា នកា រឯកភា ពគា  ។ ឧបករណ៍ និងបច្ច កទសជា 

 ើន  ូវបា ន  ើ   ស់ស   ប់  ះ   យទំនា ស់ហើយកិច្ច  ម  ៀងដលមា ន   ប់អំពីទឹកឆ្ល ងដន
អា ចផ្ត ល់ជា គំរូដ៏មា ន   ជន៍។
 កា រខ្វ ងគំនិតអា ច  ូវបា នប្ត ឹង  អង្គ ភា ព  ួតពិនិត ដលបា នបង្ក ើតឡើងរួចជា មុនដលមា ន
សមត្ថ កិច្ច ធ្វ ើកា រស   ចនិងដលមា នអំណា ច  តិបត្ត ិ។ ឧទា ហរណ៍នា នា  គឺគណៈកម្ម កា ររួមអន្ត រជា តិ
រវា ង ស.រ.អា  និងកា ណា ដា  និងគណៈកម្ម កា រ ទឹក និង  ដំនអន្ត រជា តិស   ប់ដនទឹករួមគា  រវា ង ស.រ.អា  
និងមិុចសិក។ ម៉  ងវិញទៀតអង្គ ភា ពអន្ត រជា តិ ឬថា  ក់តំបន់មួយដូចជា អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ ឬសហ
គមន៍អភិវឌ ន៍អា ្រ ហ្វ ិកខា ងត ូងអា ច  ូវបង្ក ើតឡើងស   ប់ជា អង្គ ភា ពផ ះផ    សិនបើប   នា នា 
មិនអា ច  ះ   យបា នពីសំណា ក់  ទសនា នា ជា ហត្ថ លខី (សូមអា នករណី ៤.១)។ លើសពីនះ

 ទសតា មដងទន្ល មិនគួរមើលរម្ល ង  ពណីនកា រចរចា កា រខ្វ ងគំនិតធនធា នដល  ទសនា នា  និង
សហគមន៍  ក្ន ុងអា ងទន្ល បា ន  ើ   ស់រួចមកហើយ  ះទ។ ចំណុចសំខា ន់មិនមនវិធីណា ខ្ល ះដល

 ូវ  ើសរីសយក  ះទ បុ៉ន្ត  កា រសំខា ន់គឺកា រកំណត់ឲ បា នច  ស់ជា មុននូវអំពីវិធីស   ប់យកមក
 ើ   ស់  ពលប   កើតឡើង។

៥.១.៣  សិទ្ធ ភា ពសា  ប័ន

 ក  ពីកា របង្ក ើតសា  ប័នឆ្ល ងដនដលមា ន  សិទ្ធ ភា ពជា ក់ស្ត ងរបស់សា  ប័នណា មួយអា  ័យ  
លើកា លៈទសៈខុសៗគា  ជា  ើន  មូលដា  ន និង  ថា  ក់តំបន់។ លើសពីនះ  ក្ន ងុកា របង្ក ើតសា  ប័ន
អា ងទន្ល ឬក្ន ងុកា រកលម្អ  សិទ្ធ ភា ពនសា  ប័នដលមា ន   ប់ណា មួយ ភា គីនា នា ដលពា ក់ព័ន្ធ  វូត
ពិចា រណា តើពួកគឲ អត្ថ ន័យបបណា លើពា ក   “  សិទ្ធ ភា ព”  និងថា តើសា  ប័នបបនះមួយតា មពិត  
អា ចធ្វ ើ  បា នដរឬទបើគិតពីកតា  ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិងន  បា យ។
 ជា ទូ  មា នវិធីពីរទា ក់ទងនឹងកា រកំណត់  សិទ្ធ ភា ព ៖ តា មរយៈកា រ  រពតា ម និងតា មរយៈ  ល

 ដលស   ចបា ន។ កា រ  រពតា មមា នន័យថា កា រផ  រភា  ប់ជា មួយកា តព្វ កិច្ច ដលឯកភា ពគា  ដូចជា 
កា រថរក  និយា មគុណភា ពទឹក កា រ  ះទឹកពីទំនប់ឬកា របង់ថ្ល ទា ន់ពលវលា នូវ   ក់ជំពា ក់អង្គ កា រអា ង
ទន្ល ។ កា រ  រពតា មលក្ខ ខណ នកិច្ច  ម  ៀងគឺជា អ្វ ីដលយើងចង់បា ន បុ៉ន្ត  កា រសំខា ន់គឺ  ូវចង
ចា ំថា កា រ  រពតា មកិច្ច  ម  ៀងណា មួយមិនមនដូចគា  នឹងមា នសា  ប័នដលស   ច  ល  របស់
ខ្ល ួន  ះឡើយ។ សា  ប័នឆ្ល ងដន  ូវបង្ក ើតឡើងដើម ីស   ច  ល  នា នា ដលបា នឯកភា ពជា មួយ
គា  ។ ដូចដលបា នពិភា ក  ពីខា ងលើ  ល  ទា ំងនះអា ចមា នភា ពជា ក់លា ក់ដូចជា កា រចករម្ល ក
ទិន្ន ន័យលំហូរទឹកតា មទ  ង់ និងចំនួនឯកតា ដលបា នឯកភា ពគា   ឬឲ និយមន័យទូលា យដូចជា កា រ
ជ  ុញឲ្ មា នកា រអភិវឌ ន៍  ក  ិតអា ងទន្ល  ឬកិច្ច សហកា រដើម ីកា រពា របរិសា  ន។

“ កា រ  រពតា មកិច្ច  ម  ៀង មិនដូចគា  នឹងមា នសា  ប័នដលស   ច  ល  របស់ខ្ល ួនបា ន
           ះឡើយ។”
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 ភា គីទា ងំអស់អា ច  រពតា មកិច្ច  ម  ៀងណា មួយ បុ៉ន្ត សា  ប័នមួយក៏អា ចបរា ជ័យក្ន ងុកា រស   ច
 ល  របស់ខ្ល ួនដរ។ ផ្ទ ុយ  វិញ សា  ប័នមួយអា ចស   ច  ល  រួមរបស់ខ្ល ួន បើ  ះជា ខ្វ ះកា រ
 រពតា មកា តព្វ កិច្ច ជា ក់លា ក់នា នា ក៏  យ។

  ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងកា រវា ស់  សិទ្ធ ភា ពមិនមនជា រឿងដលសា មញ្ញ ពក  ះទ។  ះ
ជា យ៉ា ងណា ក៏  យជំហា នដំបូងមួយស   ប់ភា គីទា ំងអស់ ដើម ីស្វ ងយល់អំពីអ្វ ីដលពួកគ  ង

 ពា ក ថា  សិទ្ធ ភា ព  លគឺតើ  សិទ្ធ ភា ពអា ចមា នបបណា  និង  ូវវា យតម្ល  យរបៀបណា  
និងតើសា  ប័នរួមរបស់ពួកគអា ចកស  លួបបណា   សិនបើសា  ប័ន  ះមិនមា ន  សិទ្ធ ភា ពដូចដល

  ងទុកពីដំបូង ឬ  សិនបើមា នកា រក    ល  នា នា របស់ខ្ល ួន។

៥.២ កា របង្ក ើតអង្គ កា រ  ប់  ងអា ងឆ្ល ងដន

៥.២.១ កា រចរចា អំពីបសកកម្ម  អា ណត្ត ិ និង  ល  នា នា 

 កតា  សំខា ន់មួយដលកំណត់អំពី  ភទនសា  ប័ន  ប់  ងទឹកណា មួយ គឺ  ជា ពល  ទសដល
ពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសា  ប័ន  ះ (សូមអា នជំពូក៣ផងដរ)។ ចំ  ទអំពីអា ជា  ធរ  ប់  ង និង
កា រចូលរួម  ក្ន ុងសហគមន៍ អូអសុីល  អា ្រ ហ្វ ិកខា ងជើងមា នទ  ង់ដូចជា ចំ  ទនា នា  ដល  ូវ

 ឈម  ក  ិតអន្ត រជា តិផងដរ។ អ្ន កណា  ស   ចលើប   អ្វ ីដល  ូវ  ះ   យ? តើសា ធា រណ
ជនគួរតមា នគំនិតបុ៉ណា   និង  ក  ិតណា ? ដំ  ះ   យ ដលសហគមន៍មូលដា  នមា ន  ក្ន ុង
សតវត រកន្ល ងមកដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងចំ  ទទា ំងនះគកំពុងមើលឃើញកា ន់ត  ើនឡើង ថា ជា 
ឧទា ហរណ៍ស   ប់កា រចរចា អន្ត រជា តិអំពីទឹក។
 ទា ក់ទង  នឹងគុណតម្ល ដលមា នសកា  នុពលន  ពណី  មូលដា  ន  ក្ន ុងកា រកំណត់ទ  ង់
នកា រចូលរួមគឺគំនិតដលថា  “អង្គ ភា ពថា  ក់ក  មសម  បបំផុត” ដលលើកស្ន ើថា កា រ  ប់  ងដល
មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតគួរតស្ថ ិត  លំដា ប់ថា  ក់ក  មបំផុតដលមា នសង្គ តិភា ពជា មួយកា ររួមបញ្ច ូល
បា ន  ប់   ន់អំពីកតា  អវិជ្ជ មា ន។  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងតើគអា ចអនុវត្ត  លកា រណ៍  ះ  យ
បៀបណា ? ពីលើចុះក  ម? ពីក  មឡើងលើ? អ្វ ីមួយ  ច   ះ កណា្ដ  ល?
 អភិក មនកា រចូលរួមជា សា ធា រណៈកំពុង  ូវគមើលឃើញកា ន់ត  ើនឡើងថា កា ន់តមា នតមា  
ភា ព និង  ជា ធិបតយ  និងនា ំឲ មា ននិរន្ត រភា ពបរិសា  នកា ន់ត  ើនឡើងជា ងកា រចរចា ដល   តត
លើគំនិតរបស់អ្ន កជំនា ញកា រ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យសហគមន៍ដូចជា  ជា ជា តិនា នា ផងដរ ពំុមា ន
ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ជា លក្ខ ណៈឯកសណា្ឋ  នឡើយ។ ទា ហរណ៍អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នឹងទឹក  មូលដា  នរួមមា នអ្ន ក

 ើ   ស់  ក្ន ងុ  កុផល   ជន៍ខា ងបរិសា  ន អ្ន កធ្វ ើដំណា កំសិកម្ម  ក មុហុ៊នផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិ
សនីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍លើកា រនសា ទ និងអ្ន កស   កកំសា ន្ត កា រ  ើសរីសយកតចំណា ប់អា រម្ម ណ៍
ចំនួនពីរក្ន ងុចំ  មចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ទា ងំនះតា មធម្ម តា គឺជា រឿងចម្ល ក។ បន្ថ មលើភា ពសា ញុំា នំផល

  ជន៍ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ក្ន ងុ  ទសមួយផល   ជន៍ខុសៗគា  ជា  ើនឈុត  ក្ន ងុ  ទស
ជិតខា ង និងកា រលំបា ក  ក្ន ុងកា រកំណត់អំពីថា តើអ្ន កណា គួរតពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងកា រចរចា នា នា ក៏កា ន់ត
បងា  ញច  ស់ផងដរ។
 អភិក មនា នា ក្ន ងុកា រ  ះ   យភា ពស្ម គុសា  ញអំពីកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុកា រ  ប់  ង
ទឹកឆ្ល ងដនមា នអធិប  យ  ក្ន ុងជំពូក៣។ កា រ  ើ   ស់អភិក មទា ំងនះអា ចអនុ   តឲ មា នកា រ
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ចូលរួមទូលំទូលា យនអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា   ក្ន ុងក បខ័ណ មួយនកា រ  ប់  ង  តា មឋា នា នុក ម។  
ឧទា ហរណ៍  ក្ន ុងសហគមន៍ អឺរុបដលតា មធម្ម តា  រពតា មអនុស   អា ហ៊ុស ឆា  ំ១៩០៩ ស្ត ីពីកា រ
ទទួលបា នព័ត៌មា នកា រចូលរួមជា សា ធា រណៈ  ក្ន ុងកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ច និងកា រទទួលបា នយុត្ត ិធម៌

 ក្ន ុងកិច្ច កា របរិសា  ន។ អង្គ ភា ពនា នា ដូចជា កម្ម វិធីបរិសា  នស   ប់ទន្ល ដា នូប ដើរតួជា អង្គ ភា ពអន្ត រ
ជា តិ  ក  ិតអា ងទន្ល ដលលើកទឹកចិត្ត យ៉ា ងសកម្ម ឲ មា នកា រចូលរួមជា សា ធា រណៈ និងកា រចូលរួម
របស់អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល   ប់ដំណើរកា រកសា ងផនកា រ។
 ដូចគា  នះដរគណៈកម្ម កា ររួមអន្ត រជា តិ (IJC) រវា ង ស.រ.អា  និងកា ណា ដា ដលបា នបង្ក ើតឡើង

 យសន្ធ ិស   ដនទឹកជា ប់  ំដន ឆា  ំ១៩៩៩ បា នអំពា វនា វឲ មា នកា រចូលរួមជា សា ធា រណៈ  ក្ន ុង
ទិដ្ឋ ភា ពនា នា នកា រ  ប់  ង និងតា មដា នដនទឹករួមន  ទសទា ំងនះ។ កា រចូលរួម  កប  យកា រ
គិតទុកជា មុនរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា អា ចជួយរា រា ំងទំនា ស់  អនា គត  ក្ន ុង  ទសនា នា  និងជា ផល
វិបា កអន្ត រជា តិ។
 ផ្ទ ុយ  វិញ  អា ្រ ហ្វ ិកខា ងត ូងដលកា រចូលរួមបបនះមិនមនជា លក្ខ ខណ  ដលមា នចង  
ក្ន ុងច  ប់ សហគមន៍អា ងទន្ល បា នបង្ក ើតកម្ម វិធីនា នា  ដូចជា ទន្ល នីមួយៗមា ន  ជា ពល  ទសរបស់ខ្ល ួន
ដលមា ន  ល  ជ  ញុកា រ  ប់  ង  យនិរន្ត រភា ព នូវធនធា នធម្ម ជា តិ  ទន្ល អូកា វ៉ា ង ្គ   យ
មា នកា រចូលរួមរបស់សហគមន៍  ថា  ក់មូលដា  ននិងបា នបង្ក ើតយន្ត កា រនា នា ដើម ីជ  ុញ និងស  ួល
ឲ មា នកា រចូលរួមរវា ងសហគមន៍ និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត  ថា  ក់មូលដា  នថា  ក់តំបន់ និងថា  ក់ជា តិ។
 ជា ផ្ល ូវកា រជា ងនះកិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមអា ងទន្ល នីលរួមបញ្ច ូលផល   ជន៍របស់ក សួងថា មពល និង
ឧស  ហកម្ម  ផនកា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ បរិសា  ន កា របរទស និងកសិកម្ម ន  ទសជា សមា ជិកទន្ទ ឹមនឹង
ក សួងទឹក  យអា  យ័លើ  ភទនគ   ង។ NBI ក៏រួមបញ្ច លូផងដរនូវគ   ងអំពីកា រកសា ងទំនុក
ចិត្ត  និងកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ដើម ីរួមបញ្ច ូល ទស នៈនា នា របស់អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល និង
សង្គ មសុីវិល  ក្ន ុងដំណើរកា រកំណត់ចក្ខ ុវិស័យរបស់ខ្ល ួន។ អង្គ កា រវទិកា អា ងទន្ល នីលដលជា សា  ប័ន
ស្វ យ័តព  ីកកា រចូលរួមបា នធំជា ងនះ  ទៀត (សូមអា នករណី ៣.១)។
 តា មធម្ម តា តំណា ងនា នា នផល   ជន៍ទា ំងអស់គួរតមា នអា សនៈមួយ  ក្ន ុងតុចរចា ។  ះ
ជា យ៉ា ងណា ក៏  យជា ទូ  អភិក មបបនះមួយគា  នភា ព   កដនិយមឡើយ  យសា រភា ពស្ម គុសា  ញ
នអភិក មនះ។ សា ធា រណជនអា ចដើរតួសំខា ន់មួយ  ក្ន ងុកា រកំណត់អត្ត ស   ណប   ដលមា ន   ប់
និងប   ដលអា ចកើតមា នទា ំង  មុន និងក  យសា  ប័នមួយបា នបង្ក ើតឡើង ឬមួយ  យផា  ល់ ឬ

 យ   លតា មរយៈរដា  ភិបា លជា តំណា ង ឬក ុមតស៊ូមតិ។  ពលដលប   នះឬប   នា នា 
 ូវបា នកំណត់ឃើញហើយ  ះ  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ អ្ន កចរចា នា នា  អា ច  ូវដា ក់  ក្ន ុងកណា្ដ  ប់

ដនអ្ន កចរចា បច្ច កទសស   ប់កា រ  ង  អ្ន កកា រទូត  ពលក  យ។ ម៉  ងវិញទៀត ក បខ័ណ 
ទូ  ស   ប់កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ អា ច  ូវចរចា  ក  ិតកា រទូតខ្ព ស់ជា ងមួយដលមា នសចក្ត ីលំអិត 

 ូវបា ន  ះ   យតា មរយៈកា រពិភា ក  បច្ច កទស  យឡកដលអា ចធ្វ ើឲ សា ធា រណជនបា នចូល
រួម  ក្ន ុងដំណា ក់កា លខុសៗគា  ។
  ល  គឺកា រធា នា ថា ផល   ជន៍នា នា  របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ូវបា នបន្ល ឺឡើងមិន  ឹមត  ក្ន ុង
កា រកំណត់ប   ដល  វូ  ះ   យបុ៉   ះ ទបុ៉ន្ត  ក្ន ងុកា រចរចា កា រអនុវត្ត ន៍ និងដំណើរកា រតា មដា ន
ផងដរ។  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង  កា រចា បំា ច់គឺ  វូស្វ ងរកសម ទា ននា នា ដលក្ន ងុ  ះអ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ នា នា មា នយន្ត កា រមយួដើម បីងា  ញឲ ដងឹអំពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របសពួ់កគ សមូ តីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍
ទា ំង  ះមិន  ូវបា នដា ក់បញ្ច ូល  យផា  ល់  ក្ន ុងកា រចរចា ផ្ល ូវកា រ និងដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍ក៏  យ។
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“ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ូវតអា ចបងា  ញពីចំណា ប់អា រម្ម ណ៍របស់ខ្ល ួន សូម ី  សិនបើមិន  ូវបា នដា ក់
    បញ្ច ូល  ក្ន ុងកា រចរចា ផ្ល ូវកា រ  យផា  ល់ និងដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍ក៏  យ។“ 

៥.២.២ កា របង្ក ើតឲ មា នតុល ភា ព  ថា  ក់តំបន ់

 ដើម ីធា នា ឲ សា  ប័នរឹងមា ំស   ប់រយៈពលវង  កា រដលសំខា ន់ដូចគា  ដរ  ះ គឺ  ូវប ្ជ ៀស
អតុល ភា ព និងកា រយល់ឃើញអំពីអតុល ភា ព  ក្ន ងុសា  ប័នឆ្ល ងដន និងកា រអនុវត្ត ន៍ទស នៈ  ះ។ យន្ត 
កា រមួយចំនួន  វូបា នយកមក  ើ   ស់ដើម សី   ចលទ្ធ ផលនះសូម ី  ពល  ទសនា នា  ដលពា ក់
ព័ន្ធ ពំុមា នអំណា ចស្ម ើគា   ក  សា  ប័នឆ្ល ងដនក៏  យ។
 កា របង្ក ើតអា ជា  ធរ “  ខ្ព ស់ជា ងថា  ក់ជា តិ” ដល  ួតពិនិត មើល  តិបត្ត ិកា ររបស់សា  ប័ននា នា  គឺ
ជា ផ្ន កមួយនយន្ត កា រនះ។ ឧទា ហរណ៍ IJC មា នសមា សភា ពជា សមា ជិកក្ន ុងចំនួនស្ម ើគា  នតំណា ង
នា នា  មកពី ស.រ.អា  និងកា ណា ដា  និងមា នកា រិយា ល័យ  ក្ន ងុ  ទសទា ងំពីរ។ ដូចគា  នះដរគណៈកម្ម 
កា រ  ដំនអន្ត រជា តិ និងទឹក (IBWC) រវា ង ស.រ.អា  និងមិុកសិុកូមា នស្ន ងកា រចំនួនពីររូបមា  ក់មកពី ស.រ.អា  
និងមា  ក់ទៀតមកពីមុិចសុិកូ  យមា នកា រិយា ល័យ  ក្ន ុងទីក ុងជា ប់គា  មា្ខ  ងមា  ក់ន  ំ  ទល់ដន
ដលមា ននា ទីជា កន្ល ងស   ប់កា រ  ជំុប្ត រូវនរបស់ស្ន ងកា រផងដរ។  អា សីុអា គ្ន យ៍ គណៈកម្ម កា រទន្ល 
មគង្គ អន្ត ររដា  ភិបា លបា នប្ត រូទីសា  ក់កា រកណា្ដ  លរបស់ខ្ល នួរវា ង  ទសជា សមា ជិក និងដើម កីា ត់បន្ថ យ
ប   ជា ក់ស្ត ងឬដលជា កា រយល់ឃើញអំពីកា រនិយមជា តិណា មួយឲ ធ្វ ើជា  ទសមា  ស់ផ្ទ ះស   ប់
លខា ធិកា រដា  ននះ។  អា ្រ ហ្វ ិកខា ងលិច  ទសតា មដងទន្ល សនហា្ក  ល់បា នធ្វ ើកា រវិនិ  គលើ
ហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ  និងកា រ  ប់  ងបបសហ  តិបត្ត ិកា រជា ងកា រវនិិ  គជា ឯក  ភា គីដលជា វធីិមួយ
ដើម ធី្វ ើឲ មា នតុល ភា ពអំណា ច។  អា ្រ ហ្វ កិខា ងលិច  ទស   SADC កា លពីដំបូងបា នធ្វ ើជា កន្ល ង
ស   ប់សា  ក់កា រនកា រិយា ល័យ SADC តា មវិស័យ។
 ឧទា ហរណ៍ទា ំងនះអំពីដំ  ះ   យរដ្ឋ បា លតបនឹងប   អតុល ភា ព  ក  ិតតំបន់។  ះជា 
យា៉ ងណា ក៏  យ តុល ភា ព  ថា  ក់តំបន់ក៏អា ចព  ឹងជា បន្ថ មផងដរ  យសា  ប័នមួយដលមា ន
សំណំុលក្ខ ណៈបបនះ។ កា រព  ីកវិសា លភា ពនសា  ប័នហួសពីទឹក (សូមអា នជំពូក ២) អា ចនា ំ  រក
អំណា ចកា ន់តស្ម ើគា  ដូច្ន ះកា ត់បន្ថ យត  ូវកា រចា ំបា ច់ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់វិធា នកា ររដ្ឋ បា លដើម ីបង្ក ើតឲ
មា នតុលភា ព។ ឧទា ហរណ៍  ក្ន ងុករណីដល  ទសតា មដងទន្ល  ខ ទឹកខា ងលើអា ចមា ន “អំណា ច”

ខា ងផ្ន កជលសា ្ត   ទសតា មដងទន្ល  ខ ទឹកខា ងក  មអា ច  តួ   កំពង់ផ និង  ក  ឆី្ល ងកា ត់។
កា រធា នា ថា សា  ប័ន  ប់  ង  បដណ្ដ ប់ទា ំងថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី និងកា រនសា ទអា ចធ្វ ើឲ មា នភា ពស្ម ើ
គា  នទំនា ក់ទំនងខា ងអំណា ច។      

៉កា រព  ីកវិសា លភា ពនសា  នបន័មួយលើសពីប   ទឹក  ះអា ចនឹងនា ំឲ មា នទំនា ក់ 
ទំនងអំណា ចកា ន់តមា នសមភា ព    ៉

៥.២.៣ ចំណងទា ក់ទងជា មួយសា  ប័នជា តិ

 សា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងកា ត់ខណ សីមា ទំនងជា អា ចកា  យជា អង្គ កា រឯករា ជ ។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏
 យ  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ងសា  ប័នទា ងំ  ះមា នកា រជា ប់ទា ក់ទង  យផា  ល់ជា មួយសា  ប័នជា តិន
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ករណី ៥.១ កិច្ច  ម  ៀងមគង្គ  ខ្វ ះលក្ខ ខណ ស   ប់បទប   របស់ជា តិ

កិច្ច  ម  ៀងមគង្គ  (កិច្ច  ម  ៀងស្ត ពីីកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រស   ប់កា រអភិវឌ ន៍  យចីរភា ពនអា ង
ទន្ល មគង្គ )  ូវបា នចុះហត្ថ លខា  យរដា  ភិបា ល កម្ព ុជា  ឡា វ ថ និងវៀតណា ម  ថ្ង ទី០៥ ខ
មសា  ឆា  ំ១៩៩៥។ ឧបសគ្គ ខា ងភូមិសា ្ត  ន  បា យ និងឱកា សមា នឥទ្ធ ិពលយ៉ា ង  ើនមកលើកិច្ច 

 ឹង   ង   ះ  រកកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ក្ន ុងអា ងទន្ល មគង្គ ដ៏  បូក  បល់ដលអា ចមើលឃើញ
 ក្ន ុងដំណា ក់កា លខុសៗគា  ចំនួនបី ៖

 • ជំហា នទី១ ៖      គណៈកមា  ធិកា រមគង្គ  គណៈកមា  ធិកា រស   ប់កា រស  បស  លួលើកា រសិក  អង្ក ត
  អា ងទន្ល មគង្គ ក  ម (១៩៥៧-១៩៧៨) ដលរួមមា នកម្ព ុជា  ឡា វ ថ និងវៀតណា ម
 • ជំហា នទី ២៖ គណៈកមា  ធិកា រមគង្គ ប ្ដ  ះអា សន្ន  - គណៈកមា  ធិកា រប ្ដ  ះអា សន្ន ស   ប់កា រ
  ស  បស  ួលលើកា រសិក  អង្ក តនអា ងទន្ល មគង្គ ក  ម (១៩៧៨-១៩៩៥) ដលរួមមា ន 
   ទស ឡា វ ថ និងវៀតណា ម (បុ៉ន្ត មិនមា នកម្ព ុជា ឡើយ)
 • ជំហា នទី ៣ ៖ គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  (MRC) (១៩៩៥ដល់បច្ច ុប ន្ន ) ដលរួមមា ន កម្ព ុជា  
  ឡា វ ថ និងវៀតណា ម ដលជា សមា ជិក  យមា ន  ទសចិន និងមីយ៉ា ន់មា៉  ដលជា ដគូ
  សន្ទ នា ។
កិច្ច  ម  ៀងមគង្គ ជ  ញុឲ មា ន “ចក្ខ វិុស័យរួមមួយនវិបុលភា ពសដ្ឋ កិច្ច សមធម៌សង្គ ម និងភា ពរឹង
មា នំបរិសា  នក្ន ងុអា ងទន្ល មគង្គ ” ។ នះជា កិច្ច  ម  ៀងក បខ័ណ មួយដលមា នចងអំពី  លកា រណ៍
ច  ប់ទឹកអន្ត រជា តិសំខា ន់ៗគូសប   ក់អំពីដំណើរកា រមួយស   ប់កសា ងបទប    និងនីតិវិធីស្ត ីពីកា រ

 ើ   ស់ទឹក និងធនធា នពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ុងអា ងទន្ល នះ  យសមធម៌ និងបង្ក ើតគណៈកម្ម កា រទន្ល 
មគង្គ ក្ន ុងនា មជា អង្គ កា រអន្ត ររដា  ភិបា ល។

 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ កិច្ច  ម  ៀងមគង្គ ឆា  ំ១៩៩៥ ពុំមា នមា   ដលចងអំពីលក្ខ ខណ ផ្ត ល់
សចា  ប័នលើសន្ធ សិ    និងកា ររួមបញ្ច លូកិច្ច  ម  ៀងនះ និងបទប   និងនីតិវិធីជា បន្ត របស់ខ្ល នួ  ក្ន ងុ

 ព័ន្ធ ច  ប់ជា តិ និង  ព័ន្ធ ចា ត់ចងរបស់  ទសជា ហត្ថ លខីឡើយ។ កា រផ្ត ល់សចា  ប័នលើសន្ធ ិ
ស    យអា ជា  ធរជា តិ និងកា រអនុម័តឲ  ជា ច  ប់ក្ន ងុ  ទស គឺជា ស្ត ង់ដា រនកា រអនុវត្ត ន៍  ក  ម
ច  ប់ជា តិ (សូមអា នជំពូក៤)។ កង្វ ះលក្ខ ខណ បបនះ  ក្ន ងុកិច្ច  ម  ៀងមគង្គ  វូបា នមើលឃើញ
ទូលំទូលា យថា  ជា ភា ពទន់ខ  យធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ងុកិច្ច  ងឹ   ងដើម ធីា នា ឲ មា នសា  ប័នជា តិសម  ប និង

 កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងអា ជា  ធរច  ប់ស   ប់អនុវត្ត កា រប្ត ជា  នា នា  ក  មកិច្ច  ម  ៀងនះ។
 ះជា យា៉ ងណា ក៏  យលខា ធិកា រដា  នគណៈកមា  ធិកា រដឹកនា ំគណៈកមា  ធិកា រជា តិ និងទីភា  ក់ងា រ

ពា ក់ព័ន្ធ សុទ្ធ តបា នសហកា រគា  ដើម ីកសា ង  លន  បា យដើម ីបន្ធ ូរបន្ថ យដនកំណត់ខា ងសា  ប័ន
របស់ខ្ល នួស  បស  លួ  ក្ន ងុរយៈពលបុ៉នា  នឆា  កំន្ល ងមកនះដូចជា លើនា វា ចរ ទឹកជំនន់ និង  ល
ន  បា យនសា ទ និងកា រកសា ងពិធីសា រស   ប់  ប់  ងផលប៉ះពា ល់បរិសា  នឆ្ល ងដន។ 

 ទសដលខ្ល ួនធ្វ ើជា តំណា ង។ ទំនា ក់ទំនងរវា ងសា  ប័នឆ្ល ងដន និងសា  ប័នជា តិអា ចកើតឡើងក  ម
ទ  ង់ណា មួយក្ន ុងចំ  មទ  ង់ទា ំងពីរនះ។  ក្ន ុងទ  ង់ទីមួយសា  ប័នឆ្ល ងដនអា ចបង្ក ើតឡើង
ដើម កំីណត់និយមន័យសិទ្ធ ជិា មូលដា  នឬកា រទទួលខុស  វូ ដលទា ក់ទងនឹងធនធា នរួមចំណក  ទស
នា នា ខ្ល ួនឯងអនុវត្ត កិច្ច  ម  ៀងនះ។ ឧទា ហរណ៍សា  ប័នឆ្ល ងដន អា ចកំណត់អំពីបរិមា ណទឹកដល

 ទសនីមួយៗមា នសិទ្ធ ិទទួលបា ន និងស្ត ង់ដា រគុណភា ពទឹកបុ៉ន្ត បនា  ប់មកវា អា  ័យលើរចនា សម្ព ័ន្ធ 
ច  ប់ និងកា រស   ចផ្ទ ក្ន ងុរបស់  ទសនីមួយៗដើម គូីសប   ក់អំពីរបៀបដលសា  ប័ននះនឹងបំពញ
កា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួន ឬកា រ  ើ   ស់សិទ្ធ ិរបស់ខ្ល ួន។
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  ក្ន ុងទ  ង់ទីពីរសា  ប័នឆ្ល ងដនបង្ក ើតរចនា សម្ព ័ន្ធ មួយដូចជា អង្គ កា រអា ងទន្ល អន្ត រជា តិដលតា ម
រយៈសា  ប័ននះកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចអា ចកើតឡើង  តា មត  ូវកា រលក្ខ ខណ  និងកា រយល់ឃើញអំពី
កា រ    ួល។  ទីនះតំណា ងនា នា នសា  ប័នជា តិអា ចផ្ត ល់  បល់ក  ស់ក  លជា បន្ត បនា  ប់ និង
អា ច  ើ   ស់ឱកា សនះដើម ីធា នា ថា  របៀបវា រៈជា តិរបស់ពួកគ  ូវបា នពិចា រណា  ក្ន ុងកិច្ច សហ  
តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ។ តំណា ងនា នា នទីភា  ក់ងា រជា តិ អា ច  ូវជួលឲ ធ្វ ើកា រស   ប់អា ជា  ធរអា ងទន្ល  ឬ
ស្ន ើសុំឲ ផ្ត ល់ទិន្ន ន័យកា រវិភា គ  បល់ណនា ំនិងយុទ្ធ សា ្ត  ។ ដូច  ក្ន ុងកា រចរចា ដរ  ភទសា  ប័ន
នា នា  ដល  ូវបា ន  ើសរីសឲ ចូលរួមនឹងមា នឥទ្ធ ិពលយា៉ ងខា  ំងមកលើ  ភទនកា រស   ចនា នា  
និងមា នសា រៈសំខា ន់ផងដរលើ  ធា នបទដលបា នលើកឡើង។
 ដូច  ក្ន ុងកា រចរចា ដរ  កា រសំខា ន់គឺថា ផល   ជន៍ធំទូលា យដលរួមទា ំងសា  ប័នរដា  ភិបា ល
និងអង្គ កា រសង្គ មសីុវិលផ្ត ល់  បល់មិន  មឹត  ក្ន ងុដំ  ះ   យប   នា នា បុ៉   ះទ បុ៉ន្ត ក៏  
ក្ន ងុប   នា នា  ដលស្ថ តិ  ក  មកា រពិចា រណា ផងដរ។ កា រចូលរួមទូលំទូលា យអា ចមា នសា រៈសំខា ន់
ផងដរ  ក្ន ុងបរិបទន  ទសកំពុងអភិវឌ ដល  ថា  ក់មូលដា  នកា រស   ចអំពីទឹក និងធនធា នដី
បា នធ្វ ើឡើងតា មរយៈច  ប់មិនផ្ល ូវកា រដលអា ចមើលបរិសា  នក្ន ុងអា ងទន្ល មគង្គ ”។

៥.២.៤ ត  ូវកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព និងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព

 សា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន ទំនងជា បា ន   តលើប   នា នា នកា រអភិវឌ ន៍ទឹក  ឬកា រចករម្ល កទឹក
 លគឺប   នា នា ដល  ើនត  ះ   យបា ន  យអ្ន កជំនា ញជលសា ្ត   និងវិស្វ ករដលផ្ត ល់កា រ

ណនា ំដល់អ្ន កកា រទូតនិងមធា វី។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ  ពលដលធនធា នទឹកស្ថ ិតក  មកា រ
អភិវឌ ន៍កា ន់ត  ើន  ក្ន ងុតំបន់ភា គ  ើនគឃើញមា នកា រប្ត រូនូវកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ពីកា រអភិវឌ ន៍ទឹក
(  លគឺកា រអភិវឌ ន៍លើកា រស្វ ងរក  ភពទឹកថ្ម ីៗ )  រកកា រ  ប់  ងទឹក (  លគឺកា រវិនិ  គលើកា រ
កលម្អ កា រ  ើ   ស់ទឹក)។ កា រផា  ស់ប្ត ូរនះបា នកើតឡើងក្ន ុងចំ  មនិនា  កា រធំទូលា យមួយ ដើម ីត
ភា  ប់ប   ធំទូលា យខា ងសង្គ មនិងបរិសា  នជា មួយកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន។

     “គឃើញមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរពីកា រអភិវឌ ន៍ទឹក  កា រ  ប់  ងទឹក។”

 ក្ន ុងពលដលជលសា ្ត   និងវិស្វ កម្ម  តមា នសា រៈសំខា ន់ជា ស្ន ូលស   ប់ស្ទ ើរត  ប់កិច្ច កា រ
ទឹកឆ្ល ងដន បច្ច ុប ន្ន នះវិស័យដទទៀតក៏មា នសា រៈសំខា ន់បំផុតផងដរដូចជា អកូឡូសុី សដ្ឋ កិច្ច  និង
សង្គ មសា ្ត  ដលមា នតំណា ង  ក្ន ុងក ុមចរចា ថា  ក់ជា តិ និង  ក្ន ុងរចនា សម្ព ័ន្ធ  និងសកម្ម ភា ពនា នា 
នសា  ប័នអា ងទន្ល ។ ដូចគា  នះដរ  យសា រតប   ឆ្ល ងដនមា នកា រ    ួល  កា រដលកា ន់ត
សំខា ន់គឺកា រធ្វ ើឲ សម្ល ងពីវិស័យខុសគា   និងផល   ជន៍ ខុសៗគា  បា នឮឡើង។ បើ  ះជា មា នកា រ

   ួលបបនះហើយក៏  យ  ក្ន ុងករណីជា  ើនកិច្ច កា រទឹក  ត  ូវបា នចា ត់ចង  យជលវិទូ 
និងវិស្វ ករ  ក្ន ុងវិស័យសា ធា រណៈ  ឡើយ។
 សំណួរដំបូង  ក្ន ុងកា រធា នា ឲ មា នសមត្ថ ភា ពសម  បគឺថា តើអ្ន កដើរតួនា នា ដលពា ក់ព័ន្ធ មា ន
កា រយល់ដឹងអំពីអន្ត រអំពើនា នា រវា ងជំនា ញខុសៗគា  ដល  វូឲ មា នជា ចា បំា ច់ដរ ឬទនះជា សំណួរ
ដល  ូវសួរ  ក្ន ុង  ទសអ្ន កមា នក៏ដូចជា ក្ន ុង  ទសអ្ន កក ផងដរ។ អ្ន កដើរតួនិងជំនា ញដល  ូវ
ឲ មា នជា ចា ំបា ច់អា ចខុសគា  អា  ័យលើកិច្ច កា រនា នា  ក្ន ុងដ។
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 ភទសមត្ថ ភា ពដល  ូវកសា ងនឹងមា នភា ពខុសគា   តា មអា ងទន្ល  និងតា ម  ទសនា នា  ក្ន ុង
អា ងទន្ល នីមួយៗ។ 
សំណួរខ្ល ះដល  ូវសួរ  ក្ន ុងន័យនះអា ចរា ប់បញ្ច ូល៖
 • តើអ្ន កជំនា ញកា រមា នក  ិតជំនា ញ  ក្ន ុងផ្ន កសម  បដរឬទ?
 • តើអ្ន កដើរតួ  ក្ន ុងសា  ប័នមិនមនរដា  ភិបា លមា នចំណះដឹង និងមា នពលដើម ីចូលរួម និង
  ធ្វ ើឲ សម្ល ងរបស់ខ្ល ួនបា នឮដរ ឬទ?
 • តើអ្ន កចរចា  និងអ្ន កជំនា ញកា រ  ក្ន ុងដំ  ះ   យកា រខ្វ ងគំនិតមា នកា រយល់ដឹងក  ិតណា 
   ក្ន ុងកិច្ច កា រទឹក? និង ផ្ទ ុយមកវិញ
 • តើអ្ន កជំនា ញកា រទឹកមា នចំណះដឹងក  ិតណា អំពីកា រចរចា  និងកា រ  ះ   យកា រខ្វ ងគំនិត?

   “ សមត្ថ ភា ពជា ក់លា ក់ ដល  ូវកា រដើម ីកសា ង នឹងមា នភា ពខុសគា   តា មអា ង
             និងតា ម  ទស  ក្ន ុងអា ងនីមួយៗ។“ 

 ជា មួយភា ពខ្វ ះច   ះដលបា នកំណត់អត្ត ស   ណអ្ន ក  ប់  ងអា ងអា ចងា ក  រកយន្ត កា រនា 
នា  ដើម ីបង្ក ើតសមត្ថ ភា ពសម  ប។ យន្ត កា រខ្ល ះជា កា រអប់រមិនផ្ល ូវកា រដលជា កតា  ពីរ នអា ងដល

 ឈមនឹងកិច្ច កា រដូចគា   (ឧទា ហរណ៍រវា ងអា ងទន្ល  ខា ងជើង និងខា ងត ងូ) កា រផា  ស់ប្ត រូបុគ្គ លិក និង
ទស នកិច្ច សិក  ។ កា រ  ឈមខា ងសមត្ថ ភា ពលា តសន្ធ ឹងហួសពីកា រអភិវឌ ន៍សា  ប័នឆ្ល ងដន  ទៀត
និងដើម ីបំពញត  ូវកា រ  ទូទា ំងអា យុកា លនសា  ប័នមួយ។

៥.៣ កា រកៀងគរហិរញ្ញ វត្ថ ុ

 សូម ី  ពលដលភា គីទា ំងអស់មា នសុឆន្ទ ៈដើម ីសហ  តិបត្ត ិកា រ  ក្ន ុងកា របង្ក ើតសា  ប័ននា នា 
ដើម ីអភិវឌ  និង  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនក៏  យកា រ  ឈមជា គន្ល ឹះមួយគឺ តើធ្វ ើបបណា ដើម ីផ្ត ល់
ហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់កា រចរចា  និងកា រអនុវត្ត ន៍  ពលបន្ត ។

៥.៣.១ កា រ  ឈមស   ប់  ទសកំពុងអភិវឌ

  ក្ន ុង  ទសអ្ន កមា នធនធា នស   ប់កា រចរចា  និងដើម ីផ្ត ល់ស   ប់សា  ប័នទឹកឆ្ល ងដនតា ម
ធម្ម តា បា នមកពី  ទសដលពា ក់ព័ន្ធ ទា ំង  ះ។ ម៉  ងវិញទៀតក្ន ុងពលដល  ទសកំពុងអភិវឌ

 ើនតមា ន  វត្ត ជិា  ើននអភិបា លកិច្ច ទឹក និងយន្ត កា រដលកសា ងមកបា នរឹងមា សំ   ប់កា រ  ប់  ង
ទំនា ស់ទឹក  ទសទា ំង  ះអា ចពុំមា នដើមទុន និងយន្ត កា រនា នា ដើម ីអនុវត្ត គំរូទា ំងនះ  ក  ិត
អន្ត រជា តិឡើយ។  ក្ន ុងករណីខ្ល ះសូម ីតកៀងគរមូលនិធិស   ប់បំពញកា រចំណា យ  ក្ន ុងដំណា ក់
កា លចរចា ស   ប់កា របង្ក ើតសា  ប័នក៏អា ចជា ប   មិនដា ច់   ច   ហើយ។  ជួនកា លមា  ស់ជំនួយបា ន
ចូលខ្ល ួន  ក្ន ុងកា របំពញតួនា ទីនះដលជា ញឹកញា ប់បា នផ្ត ល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលជា កា រជ  ុញដើមដំបូង
ដើម ីចា ប់ផ្ត ើមកា រចរចា សហ  តិបត្ត ិកា រ។  ក្ន ុងបណា្ដ  ឆា  ំកន្ល ង  ថ្ម ីៗ នះ កា រគា ំ  ពីមា  ស់ជំនួយ 

 ភទនះបា នកើតឡើង  យឡកពីគា   និងរួមគា  ពីអង្គ កា រអន្ត រជា តិ អង្គ ភា ពថា  ក់តំបន់ និងទីភា  ក់ងា រ
រដា  ភិបា លជា តិ (ដូចជា  UNDP USAID NATO ជំនួយបច្ច កទសពី EU ដល់បណា្ដ   ទសឯករា ជ អតីត
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ចំណុះចក ភពអង់គ្ល ស (TACIS) កម្ម វិធីដនទឹកអន្ត រជា តិនមូលនិធិបរិសា  នពិភព  កស   ប់
គូរា៉ អា រា៉ ក់់អង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ និងក ុម  ទសមិនចូលបក សម្ព ័ន្ធ ស   ប់ទន្ល ហ្គ ង់ ធនា គា រ
ពិភព  កមូលនិធិបរិសា  នពិភព  ក និង USAID ស   ប់អា ងទន្ល  Syr Darya។
 តួនា ទីរបស់សហគមន៍អន្ត រជា តិ  ក្ន ុងកា របង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀងចករម្ល កទឹកឆ្ល ងដន គឺជា ប   

 កប  យភា ពច  ូងច   ស់។ ម៉  ងមូលនិធិពី  ភពខា ងក  អា ចជា វិធីតមួយគត់ស   ប់កា រចរចា 
ដើម ឈីា ន  មុខ (តា មពិតបន្ទ កុចំណា យទា ងំនះលើកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រអា ចមា នក  តិខ្ព ស់) ហើយ
កា រពា ក់ព័ន្ធ នភា គីទីបីអា ចផ្ត ល់កា រលើកទឹកចិត្ត ចា ំបា ច់ដើម ីធ្វ ើឲ  ទសដល  ជិតខា ងដលជា 
ស  ូវនឹងគា  បា នមកជួបគា   សិនបើពុំមា នកា រលើកទឹកចិត្ត ទ  ះ  ទសទា ំង  ះពុំអា ចចូលរួម

 ក្ន ុងតុចរចា បា នឡើយ។ កា រពា ក់ព័ន្ធ របស់ធនា គា រពិភព  ក  ក្ន ុងកា របញ្ច ុះបញ្ច ូលដើម ីបង្ក ើត
សន្ធ សិ   អា ងទន្ល ឥណ សូរវា ងឥណា   និងប៉ា គីសា  ន  ើនត  វួបា នចា ត់ទុកថា ជា តួនា ទីអសកម្ម ធម្ម តា 
នកា រពា ក់ព័ន្ធ ពីសា  ប័នខា ងក   (សូមអា នករណី៤.១)។ ដូចគា  នះដរសា  ប័នមគង្គ  ហលជា បា នសម្ល ងឹ
មើលតា មទស នៈខុសគា   យគា  នកា រគា ំ  ហិរញ្ញ វត្ថ ុពីខា ងក  ។
 ហិរញ្ញ ប ទា នពី  ភពខា ងក  ក៏អា ចកើតឡើងជា ប់ជា មួយគុណតម្ល  និងរបៀបវា រៈពីខា ងក  ផង
ដរហើយ មា  ស់ជំនួយអា ច ឬ  ូវគមើលឃើញថា មា នកង្វ ល់ជា បឋមលើកា រស  ួលឲ មា នកា រចរចា 
ដលផ  រភា  ប់ជា មួយផល   ជន៍របស់ពួកគផា  ល់ជា ងផល   ជន៍បនា  ន់បំផុតន  ទសក្ន ុង
អា ងទន្ល នះ។ លើសពីនះកា រពា ក់ព័ន្ធ នភា គីទីបីអា ចធ្វ ើឲ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រកា ន់តលំបា ក  សិន
បើពំុមា នកា របង្ក ើតឲ រឹងមា ំនូវ  លកា រណ៍មិនលំអៀង។ ឧទា ហរណ៍ កង្វ ះភា ពគា  នលំអៀងនភា គីទីបី

 ូវបា នលើកឡើងថា ជា កិច្ច កា រមួយ  ក្ន ុងកា រ  ះ   យប   នា នា   ជំុវិញកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ
 លើទន្ល ទី  ីសអហ្វ ្រ ត។ មា  ស់ជំនួយខ្ល ួនឯង  ូវតមា នកា រ  ុង  យ័ត្ន ផងដរ  ក្ន ុងក បខ័ណ ន 

កា រមូលនិធិរបស់ខ្ល ួន  យសា រតកង្វ ះកា រចូលរួមជា ហិរញ្ញ វត្ថ ុពី  ទសតា មដងទន្ល អា ចបងា  ញស   
អំពីកង្វ ះភា ពជា មា  ស់ ដូច្ន ះ មា នកា រប្ត ជា  តិចតួចចំ  ះសា  ប័នដលបា នបង្ក ើតឡើង  ះ។

“ កា រពា ក់ព័ន្ធ នភា គីទីបី អា ចធ្វ ើឲ កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រកា ន់តលំបា ក  សិនបើមិនបា នព  ឹង
         លកា រណ៍មិនលំអៀងទ  ះ។“ 

  ក្ន ុងន័យនះមា នកា រអះអា ងថា  កា រពា ក់ព័ន្ធ នភា គីទីបី  ក្ន ុងសា  ប័នឆ្ល ងដន គួរតបញ្ច ប់  
វិញ   ក  យពលដំណា ក់កា លចរចា ដើម ីអនុ   តឲ  ទសតា មដងទន្ល ធ្វ ើជា មា  ស់ និងធ្វ ើឲ
សា  ប័ននះវិវត្ត ន៍ដើម ឲី  បគា  ជា មួយត  វូកា ររបស់សា  ប័នទា ងំ  ះ និងធនធា នរបស់ពួកគ។ បុ៉ន្ត 
បនា  ប់មក សំណួរនះកា  យជា  តើធ្វ ើបបណា ដើម ីឲ អន្ត រកា លនះឈា ន  ហិរញ្ញ ប ទា ន  យនិរន្ត រ
ភា ពស   ប់រយៈពលវង។ កា រចករម្ល កបន្ទ ុកចំណា យរវា ងអង្គ កា រ ជា អ្ន កផ្ត ល់ជំនួយ និងរដា  ភិបា ល

 ថា  ក់ជា តិ គឺជា ដំ  ះ   យមួយដលអា ចធ្វ ើបា ន  លគឺ អភិក មមួយដល  ើ   ស់  កប
 យ  សិទ្ធ ភា ព  ក្ន ុងអា ងទន្ល នីល។ កា រផ្ត ល់មូលនិធិតភា  ប់ គឺជា យន្ត កា រដលអា ចធ្វ ើបា នមួយ

ផ ងទៀត។ បើ  ះជា  ើ   ស់អភិក មណា ក៏  យ  ល   គឺដើម ឲី មា  ស់ជំនួយក៏ដូចជា  ទស
តា មដងទន្ល អា ចធា នា ឲ មា នភា ពជា មា  ស់  មូលដា  នលើដំណើរកា រនះ ក៏ដូចជា និរន្ត រភា ពស   ប់
រយៈពលវងលើសា  ប័ន ដលកើតឡើងនះផងដរ។
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៥.៣.២ កា រ   ង់ហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់កិច្ច  ម  ៀងអា ងទន្ល ឆ្ល ងដនសា  ប័ននា នា 
  និងកា រ  ប់  ង
យុទ្ធ សា ្ត   ឹម  ូវស   ប់ហិរញ្ញ ប ទា នសា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន  យនិរន្ត រភា ព អា  ័យជា ដំបូងលើ  ភទ

នសា  ប័ន  ះផា  ល់។ សា  ប័នខ្ល ះអា ចផ  រភា  ប់ហិរញ្ញ ប ទា នរបស់ខ្ល ួន ជា មួយកិច្ច សហកា រអភិវឌ ន៍ និង  តិបត្ត ិកា រ

ធនធា នសដ្ឋ កិច្ច ដូចជា ទំនប់។ ឧទា ហរណ៍  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងរវា ង ស.រ.អា  និងកា ណា ដា ស្ត ីពីទន្ល កូឡុំបី៊ ស.រ.អា 

បា នជួយផ្ត ល់ហិរញ្ញ ប ទា នស   ប់ទំនប់នា នា   កា ណា ដា ដលផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិសនីយ៉ា ង  ើនបុ៉ន្ត ក៏ជា  

 តិបត្ត ិកា រផងដរស   ប់  ប់  ងទឹកជំនន់  តំបន់ខ ទឹកខា ងក  ម និងអត្ថ   ជន៍ ពីកា រ  តួ   ទឹកជំនន់ 

ហើយលំហូរហិរញ្ញ វត្ថ ទុា ងំនះ  វូបា ន  ើ   ស់មួយផ្ន កស   ប់   ង់សា  ប័នឆ្ល ងដន  លើទន្ល កូឡុំបី៊។

  ពលសកម្ម ភា ពនា នា របស់សា  ប័ន  ប់  ងឆ្ល ងដន មិនអា ចផ  រភា  ប់  យផា  ល់ជា មួយផល
ចំណូលជា សា ច់   ក់កា រស្វ ងរក  ភពហិរញ្ញ ប ទា នអា ចមា នកា រលំបា ក។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ
គ  តមា នជ  ើសផ ង។ ក្ន ងុករណីខ្ល ះ  ទសតា មដងទន្ល ដលជា អ្ន កមា នអា ច  ើសយកកា ររួម
វិភា គទា នក្ន ងុក  តិវិសមា មា   ក្ន ងុ  តិបត្ត កិា ររបស់សា  ប័នរួមនា នា   យសា រតយល់ឃើញថា  ជា 
រឿង  ឹម  ូវ ឬ  យសា រត  ូវកា រក្ន ុងក  ិតវិសមា មា  យា៉ ងខ្ព ស់របស់ពួកគស   ប់សវា កម្ម 
បរិសា  ន ឬសវា កម្ម ផ ងទៀតពីកា រ  ប់  ងរួមគា  ។ ដូចគា  នះដរនិង  ហលជា មា នលក្ខ ណៈទូ  ផង
ជួនកា ល  ទសនា នា  តា មខ ទឹកខា ងក  មមា នឆន្ទ ៈរួមចំណកក្ន ងុក  តិវិសមា មា   ក្ន ងុសា  ប័ន

 ប់  ង  យសា រពួកគ  ើនតជា អ្ន កទទួលផល  ើនជា ងគ។  កា រនះបា នកា  យជា ករណីន
 តិបត្ត ិកា រសា  ប័នឆ្ល ងដនមួយចំនួនដលទា ក់ទងនឹងកា រផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី គុណភា ពទឹក 

តា រា ង ៥.៣ យន្ត កា រស   ប់ហិរញ្ញ ប ទា នសា  ប័ន  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

ថវិកា ទូ   ឬថវិកា តា មខ្ទ ង់ (ដូចជា  កា រ

ទូទា ត់តា មកា រកំណត់ដើម ី   ង់

អង្គ កា រអា ងទន្ល តា មរយៈពន្ធ លើកា រ 

 ើ   ស់ទឹកក្ន ុងអា ងទន្ល នះពន្ធ 

បរិសា  នទូ   ឬខ្ទ ង់ថវិកា រដា  ភិបា ល)។

កា រអភិវឌ ន៍សា  ប័នផ  រភា  ប់  នឹងលំហូរ

ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបា នបង្ក ើតឡើងតា មរយៈ

កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រថា  ក់តំបន់

កា របង់ថ្ល ស   ប់សវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុី

(ពី  ទសតា មដងទន្ល មួយ   ទស

មួយផ ងទៀត)

កា របង់ថ្ល ស   ប់សវា កម្ម បរិសា  ន និង

សន្ត ិសុខ (  យភា គីទីបីមួយ ឬ  ើន)

ផ្ត ល់វិធីងា យ  ួលមួយដើម ីធា នា ឲ មា នស្វ ័យ

ហិរញ្ញ ប ទា ន និងគូសប   ក់អំពីកា រ   ង់ឲ

មា នកិច្ច  ម  ៀង  យខ្ល ួនឯង

ស  ួលឲ មា នកិច្ច  ម  ៀង  ពល  ទស

មួយតា មដងទន្ល អា ចផ្ត ល់សវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូ

ឡូសុីតា មកា រចង់បា ន   ទសមួយទៀត

ផ្ត ល់ជា យន្ត កា រមួយស   ប់  ទស  ខា ង

ក  ឬអ្ន កដើរតួខា ងក   ដើម ីទូទា ត់ជា 

សំណងដល់  ទសតា មដងទន្ល ស   ប់កា រ

ស   ចនា នា ដើម ីបង្ក ើតសវា កម្ម វិជ្ជ មា ន

 ួត    យ  ទសតា មដងទន្ល នីមួយៗ ស   ប់  ទសក ីក  ហលមិនអា ចធ្វ ើបា ន

ឡើយក្ន ុងកា រធ្វ ើឲ មា នសម ទា នរវា ងកា រវិនិ

 គស   ប់រយៈពលវង លើសា  ប័ន  ប់

 ង និងត  ូវកា រមូលនិធិស   ប់រយៈពលខ្ល ី។

អា ចធ្វ ើបា នតពលណា មា នលំហូរហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ច  ស់លា ស់ពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រតំបន់ដូច

ជា កា រ (ផលិតថា មពលវា រីអគ្គ ិសនី ឬសវា 

កម្ម  ួតពិនិត ទឹកជំនន់តា មរយៈកិច្ច សន  )។

អា ចធ្វ ើបា នតមា នសវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុី

ច  ស់លា ស់ដលបា នផ្ត ល់ និងបា នទទួល។

 ើនតលំបា កគូសប   ក់ និងលំបា កបង្ក ើត

ជា រចនា សម្ព ័ន្ធ ។

ត  ូវឲ ភា គីទីបីចូលរួម  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀង

នះដលអា ចជួយស  ួលឲ មា នកិច្ច  ម

 ៀងមួយប៉ុន្ត ក៏បន្ថ មអ្ន កដើរតួមួយផ ង

ទៀត  ក្ន ុងក ុមនះផងដរ។ កិច្ច  ម  ៀង

និងលទ្ធ ផលអា ចមា ន  លក្ខ ណៈជា តំណា ង

របស់ផល   ជន៍ពីខា ងក  ជា ងអា ទិភា ព

ក្ន ុងអា ងទន្ល  សិនបើអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  មូលដា  ន

មិនបា នចូលរួម  ប់   ន់  ក្ន ុងកា រចរចា ទា ំង

នះទ។

យន្ត កា រហិរញ្ញ ប ទា ន   តុណសម ត្ត ិ  គុណវិបត្ត ិយន្ត កា រហិរញ្ញ ប ទា ន   តុណសម ត្ត ិ  គុណវិបត្ត ិ
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និង  ប់  ងទឹកជំនន់។
 ឧទា ហរណ៍ទា ំងនះបងា  ញពីកា រឈា ន  រកទស នៈ “កា របង់ថ្ល ស   ប់សវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូ 
សុី”។២៧ ក្ន ុងពលដលកា របង់ថ្ល ស   ប់សវា កម្ម  ព័ន្ធ អកូឡូសុីកំពុងតមា នកំណើន  ជា  ិយភា ព

 ក្ន ុងបរិបទជា តិ គ  ពំុទា ន់បា នអនុវត្ត ជា យុទ្ធ សា ្ត   ក្ន ុងហិរញ្ញ ប ទា ន ឬកា របង្ក ើតសា  ប័ន  ប់
 ងទឹកឆ្ល ងដន  ឡើយទ។ មា គា៌ មួយដលអា ចអនុវត្ត បា នបើគិតតា មទស នៈរបស់  ទសកំពុង

អភិវឌ  គឺ  ូវដា ក់   ះលទ្ធ ផលនកិច្ច សហកា រ  ប់  ងថា ជា ផលិតផលសា ធា រណៈអន្ត រជា តិ បើ
គិតពីលទ្ធ ផលវិជ្ជ មា នខា ងបរិសា  នសន្ត ិសុខថា  ក់តំបន់ ឬកតា  ដទទៀតដលអ្ន កដើរតួ  ថា  ក់អន្ត រជា តិ
មិនមន  ក្ន ុងអា ងទន្ល  ះអា ចស   ចផ្ត ល់ជា វិភា គទា ន។ អភិក មអំពី “កា របង់ថ្ល ស   ប់  ព័ន្ធ 
អកូឡូសុីបបនះ និងសវា កម្ម សន្ត ិសុខ” បបនះអា ចជួយជ  ុញហិរញ្ញ ប ទា នពីគំរូបបអា ណា 
ព  បា លរវា ងមា  ស់ជំនួយអ្ន កទទួលជំនួយ  រកគំរូអ្ន កផ្ត ល់អ្ន កទទួលសវា ដលបង្ក ើតឡើង  យដគូ
ស្ម ើភា ពគា  ។  ះជា យ៉ា ងណា  ក៏  យ  កា រសំខា ន់គឺថា  អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ជា  ើន  មូលដា  នបា នចូលរួម

 ក្ន ុងដំណើរកា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ចដើម ីធា នា ថា  កិច្ច  ម  ៀង និងលំហូរហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបា នមកមា ន
កា រគា ំ  ធំទូលា យ។
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ជំពូក ៦

កា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

 កា រងា រ  ប់  ងធនធា នទឹកឆ្ល ងដន តងតជា កា រលំបា កសូម ីតមា នកា របងា  ញឲ ឃើញច  ស់
អំពីផល   ជន៍ដល់គា   វិញ  មក អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ូវបា នព  ឹងភា ពអង់អា ច ក បខ័ណ ច  ប់មា នរឹង
មា ំស   ប់ដា ក់ឲ អនុវត្ត  ហើយសា  ប័ន  ូវបា នបង្ក ើតឡើងយ៉ា ងល្អ ហើយក៏  យ។ ភា ពទន់ខ  យន
អភិបា លកិច្ច  កង្វ ះឆន្ទ ៈន  បា យ កា រលើកទឹកចិត្ត ខា ងន  បា យមិនបា ន  ប់   ន់ស   ប់សា  ប័ន
និងបុគ្គ ល ឬកា រ    លូនកា លៈទសៈទស នវិស័យ និងអា ទិភា ពសុទ្ធ តអា ចធ្វ ើឲ ខូចដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍
សូម តីមា ន  ព័ន្ធ ដលបា នបង្ក ើតឡើងយ៉ា ងល្អ ហើយក៏  យ។ កា រស   ចបា ននូវកា រលំបា កនះទា ម
ទា រឲ មា នភា ពហ្ម ត់ចត់ កា រច្ន  ឌិត និងកា របន ៊ ំ។

     “ កា រងា រ  ប់  ងធនធា នទឹកឆ្ល ងដន តងតជា កា រលំបា ក។“ 

៦.១ តួនា ទីនកា រអនុវត្ត ន៍កា រងា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន

  ក្ន ុងកិច្ច សហកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនមា នដំណា ក់កា រធំៗចំនួនបី(សូមអា នជំពូក១)។ 

ជំហា នទី១  កា រលើកទឹកចិត្ត ៖ ជា  ពណី  ទសបា ន   តលើកា រអភិវឌ ន៍ទឹក  ក្ន ងុខណ សីមា របស់
ខ្ល ួន។ កិច្ច សហកា រលើកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនទា មទា រឲ មា នកា រផា  ស់ប្ត ូរជា  ើនលើកា រយកចិត្ត ទុក
ដា ក់ និងបន្ទ ុកនកា រចំណា យ និងកិច្ច  ឹង   ងយ៉ា ង  ើនដើម ីកសា ងទំនុកចិត្ត ភា ពជា ដគូ និងសា  ប័ន
ចា ំបា ច់នា នា ។ ជួនកា ល  ទសតា មដងទន្ល   យមា នកា រគា ំ  ពីភា គីទីបី  ូវមា នកា រលើកទឹក
ចិត្ត ដើម ចីា ប់ផ្ត ើមដំណើរកា រនះ។ ជា ញឹកញា ប់ ទំនា ស់ដលកំពុងកើតមា ន ឬកា រ   ថា  ទប់សា្ក  ត់ទំនា ស់
ដល  ងុនឹងកើតឡើងនឹងជ  ញុឲ  ទសចា ប់ផ្ត ើមដំណើរកា រមួយនកា រសន្ទ នា  និងកា រចរចា ។  ះ
ជា យ៉ា ងបរិសា  ន ភូមិសា ្ត  ន  បា យ៘) ដលអា ចកើតចញពីកំណើនកិច្ច សហកា រ  ប់  ងធន
ធា នទឹក និងចករម្ល កផលពីកិច្ច សហកា រ  លើអា ងទា ំងមូល។ ឥទ្ធ ិពលនកា រ    ួលអា កា សធា តុ
រួមជា មួយភា ពមិន   កដ  ជា  និងកា រលំបា កនា នា ទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ងទឹកនឹងបង្ក ើននូវសា រៈសំខា ន់
នះ និងកា រលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកំណើនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រលើអា ងទន្ល ។

ជំហា នទី២             កា ររៀបចសំណំើ៖   ពលដល  ទសនា នា ឯកភា ពដើម អីនុវត្ត កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់
 ងទឹកហើយគនឹងធ្វ ើកា រសិក   និងបង្ក ើតទ  ង់នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។ មា នវិធីជា  ើនដលអ្ន ក

តា មដងទន្ល អា ចព  ងឹកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រដលរា ប់ចា ប់ពីកា រចកព័ត៌មា នងា យៗរហូតដល់សន្ធ សិ   
ផ្ល វូកា រ និងសា  ប័ន និងកា រវិនិ  គលើហដា  រចនា សម្ព ន័្ធ រួមគា  ។ ក  តិ និងទ  ង់សម  បនកិច្ច សហ

 តិបត្ត កិា រភា គ  ើនស្ថ តិក  មឥទ្ធ ពិលន  ភទ និងទំហំនអត្ថ   ជន៍ដលមា នសកា  នុពលដល
នឹង  វួស   ចបា នតា មរយៈកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា រ និងបន្ទ កុនកា រចំណា យដលពា ក់ព័ន្ធ ។ ដូច្ន ះ  ទស
និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ូវតចូលរួម  ក្ន ុងកា រសន្ទ នា ពហុអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីកំណត់ពីអត្ថ   ជន៍ និង
ហា និភ័យទា ងំអស់ (សដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម និងបរិសា  ន)។  ពលដល  ល  នកិច្ច សហ  តិបត្ត កិា របា ន
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បងា  ញឲ ឃើញច  ស់រួចហើយរចនា សម្ព ័ន្ធ ចា ំបា ច់ផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រខា ងផ្ន កសា  ប័នច  ប់ និងកា រ
ពិ   ះ  បល់ក៏អា ច  ូវចរចា  នឹង  ូវបង្ក ើតឡើងផងដរ។

ជំហា នទី៣ កា រអនុវត្ត ន៍៖ កា របង្ក ើតឲ មា នកិច្ច  ម  ៀងដលរឹងមា ំក៏ជា កា រលំបា កផងដរ។ ជា ញឹក
ញា ប់វា កា ន់តលំបា ក  ពលអនុវត្ត កិច្ច  ម  ៀងឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ព។ កា រអនុវត្ត ន៍ទា មទា រឲ មា នកា រ
ប្ត ជា  ពិត   កដពីរដា  ភិបា ល និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងកា រធ្វ ើឲ តុល ភា ពដ៏លំបា ករវា ងកា រ  រពតា មសា  រតី 
និងកា តព្វ កិច្ច ជា ក់លា ក់នកិច្ច  ម  ៀងនា នា  ទន្ទ ឹមនឹងកសា ងគំរូ  តិបត្ត ិកា រដលដំណើរកា របា ន  
ក្ន ុងកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង និងបន  ំុ  នឹងកា លៈទសៈដល    ួល។

   “កា រអនុវត្ត ន៍ទា មទា រឲ មា នកា រប្ត ជា  ពិត   កដពីរដា  ភិបា ល និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។”

៦.២ កា រធ្វ ើឲ ដំណើរកា រអនុវត្ត ន៍   ឹត្ត  យ៉ា ងមា ន  សិទ្ធ ភា ព

 កា រ   ន់តអះអា ងអំពី  លកា រណ៍និងបទប   នា នា  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងមួយពុំទា ន់  ប់   ន់
ឡើយ។ កិច្ច  ម  ៀង  ូវត  “អា ចដា ក់ឲ ដំណើរកា របា ន” តា មរយៈកា រចា ត់ចងអនុវត្ត ជា ក់លា ក់។ 
ដំណើរកា រនកា រដា ក់ឲ  តិបត្ត កិា រ គឺជា គន្ល ះឹមួយដើម ឈីា ន  ស   ច  គជ័យនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិ
កា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ឆ្ល ងដន។ វា គួរតជា ដំណើរកា រដលមា នរចនា សម្ព ័ន្ធ  ូវដលព  យា មកំណត់
អត្ត ស   ណ និងបន ុផីល   ជន៍របស់ទីភា  ក់ងា រនា នា របស់រដា  ភិបា លជា មួយផល   ជន៍របស់អ្ន ក
ពា ក់ព័ន្ធ នា នា ។២៨  ភទនកា រចា ត់ចងអនុវត្ត អា ចខុសគា    យអា  ័យ  លើ  ភទនកិច្ច  ម

 ៀង និង  កា រដលសំខា ន់ជា ងនះទៀត គឺអា  ័យលើបរិបទខា ងន  បា យសដ្ឋ កិច្ច  និងបរិសា  ន
នអា ងទន្ល  ះ។
 ជា ទូ   កា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិ  វូបា នឲ និយមន័យថា  ជា សកម្ម ភា ពដល  ទសជា 
អ្ន កអនុវត្ត ដើម ីបំពញកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួន និងដើម ីស   ច  ល   និង  លបំណងនា នា នសន្ធ ិ
ស   ។ ដូច្ន ះកា រអនុវត្ត ន៍ទា ក់ទង  នឹងកា រ   តឹ្ត តា ម និងកា រស   ចបា នតា ម  ល  ដូចដលមា ន
ពិភា ក   ក្ន ុងជំពូក៥។
  ក្ន ងុកា របំពញកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល នួ  ទសនា នា  អា ច  វូ  រព  តា មទ  ង់ខ្ល ះៗនអា កប កិរិយា 
ដើម ីបញ ប់ ឬអនុវត្ត សកម្ម ភា ពខ្ល ះៗ (ដូចជា កា រផា  ស់ប្ត ូរព័ត៌មា ន ផ្ត ល់សចក្ត ីជូនដំណឹង ឬធ្វ ើឲ
មា នកិច្ច  ឹង   ង  យ   ះ  ង់ដើម ីចូលរួម  ក្ន ុងកា រពិ   ះ  បល់ទា ន់ពលវលា អំពីគ   ង
អភិវឌ ន៍ខ្ល ះៗ) ដើម ីស   ចចំណុច  ជា ក់លា ក់ (ដូចជា កា ររក  បរិមា ណ និងគុណភា ពទឹក ដើម ី

 រពតា មនិយា មដលបា នឯកភា ព) ឬដើម ីធ្វ ើកា រអភិវឌ ន៍រួមគា   ឬផនកា រអភិវឌ ន៍អា ងទន្ល ។
 កា រខកខា នក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ម  ៀងមួយដើម ី  រពតា មមា   នា នា របស់ខ្ល នួ ឬដើម សី   ច

 ល  របស់ខ្ល ួនអា ចមា នផលវិបា កធ្ង ន់ធ្ង រខា ងផ្ន កន  បា យ និងច  ប់។ វា អា ចមា នឥទ្ធ ិពលមក
លើទំនា ក់ទំនងធំទូលា យរវា ង  ទសនា នា ដលមា នទន្ល រួមគា   និងអា ចមិនផ្ត ល់កា រលើកទឹកចិត្ត ឲ មា ន
កិច្ច  ងឹ   ងសហ  តិបត្ត កិា រ  អនា គត។ វា អា ចធ្វ ើឲ ខូចមូលដា  ន  ះឹដ៏សំខា ន់នកិច្ច  ម  ៀងដល
ភា គីនា នា ឯកភា ព និងនា ំ  រកកា រខ្វ ងគំនិតថ្ម ីមួយ។
  ល  ទូ  នកិច្ច  ម  ៀងអា ងឆ្ល ងដនគឺកា រកលម្អ  សិទ្ធ ភា ព និងសមធម៌នកា រ  ប់  ង
ធនធា នទឹក  ទូទា ងំអា ងទន្ល  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងសមធម៌។ ដើម សី   ចកិច្ច កា រនះទា មទា រ
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ឲ មា នកា រស  បស  លួ និងអនុវត្ត ន៍ផនកា រអភិវឌ ន៍កា រ  ប់  ង និងកា រអភិរក ធនធា នរួមដលទា ក់
ទងនឹងទឹកតា មវិធី  កប  យកា រចូលរួម និងច  ះុដល  បគា  ជា មួយអនុស   អន្ត រជា តិពា ក់ព័ន្ធ  និង
ច  ប់ជា តិ  លន  បា យ  លបំណង និង  ល  នា នា ។
 អ្វ ដីលអា ចមើលឃើញផ្អ កតា មនិយមន័យនះគឺថា  អភិបា លកិច្ច ឆ្ល ងដន  ទូទា ងំអា ងធំមួយ មា ន
លក្ខ ណៈស្ម ុគសា  ញណា ស់។ ពា ក នា នា  ដូចជា  “ស  បស  ួល” “កា រស  ួល” “អនុវត្ត ” “ដល
ទា ក់ទងនឹងទឹក” “ តា មបបផននកា រចូលរួម“ “ច  ុះ ” និង “ សង្គ តិភា ព” សុទ្ធ តបើកចំហស   ប់កា រ
បក   យខុសៗគា  ។        ពំុមា ន  លកា រណ៍ណនា ំអំពីកា របក   យ  លើពា ក ទា ំងនះឡើយ។        
ពលទា ក់ទងនឹងកា របង្ក ើតក បខ័ណ  មុខនា ទីស   ប់កា រ  ប់  ងធនធា នទឹក  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព

 ក  ិតអា ងទន្ល  កា រសំខា ន់គឺ កា រកសា ងទំនុកចិត្ត និងបង្ក ើតចក្ខ ុវិស័យរួមមួយន  ល  នា នា 
របស់  ទស។
 តើអ្វ ខី្ល ះជា ធា តុគន្ល ះឹដើម អីនុវត្ត  កប  យ  គជ័យនូវកិច្ច  ម  ៀង  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនរួមគា  ?
តើធ្វ ើបបណា ដើម ីព  ឹងកា រអនុវត្ត ន៍ និងតើធ្វ ើបបណា ដើម ីយើងអា ចវា ស់ក  ិតនភា ព  គជ័យ?

៦.៣ ធា តុសំខា ន់ៗនកា រអនុវត្ត ន៍  កប  យ  គជ័យ

           ពីអា ងមួយ  អា ងមួយទៀត គនឹងឃើញមា នវិសា លភា ព និងក  តិនខុសៗគា  ស   ប់កា រដា ក់
ឲ  តិបត្ត កិា រ  ប់  ងអា ងទន្ល ឆ្ល ងដន។ បុ៉ន្ត មា នធា តុគន្ល ះឹសំខា ន់ៗមួយចំនួនដល  វូត  ះ   យ

 ពលដលកា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ម  ៀងទឹកឆ្ល ងដនដើម ី  ប់  ងធនធា នទឹក  យនិរន្ត រភា ព  ក្ន ងុអា ង
ទន្ល ណា មួយ។ ធា តុគន្ល ឹះទា ំង  ះរួមមា ន ៖
 • អភិបា លកិច្ច 
 • កា រ  ប់  ងចំណះដឹង
 • កា រចូលរួម
 • កា រពិនិត តា មដា ន
 • កា រ  ប់  ងបបបន ុុាំ។

៦.៣.១ អភិបា លកិច្ច ៖ សា  ប័ន បទប ញ្ញ ត្ត ិ និងកា រ  ប់  ង

 ធា តុសំខា ន់ដំបូងមួយគឺអភិបា លកិច្ច   លគឺ  ព័ន្ធ ន  បា យ សង្គ ម សដ្ឋ កិច្ច  និងរដ្ឋ បា លដល
អភិវឌ ន៍ និង  ប់  ងធនធា នទឹក និងផ្ត ល់សវា ទឹក។៣៣ កា រចា ត់ចងអភិបា លកិច្ច  ើនតធ្វ ើឡើងតា ម
រយៈកា រចា ត់ចងសា  ប័ន ដូចជា សន្ធ សិ   ដលបា នចងច  ស់លា ស់អង្គ កា រចា ត់តា ងំនីតិវិធី  ប់  ងនិង
បទប ញ្ញ ត្ត និា នា  បុ៉ន្ត  កា រសំខា ន់ជា ងនះទៀតអភិបា លកិច្ច ក៏ទា ក់ទងផងដរជា មួយកា រអនុវត្ត ន៍  កប

 យ  សិទ្ធ ភា ពនូវកា រចា ត់ចងទា ំង  ះ។
 ដើម ីឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ព  ព័ន្ធ ទា ំងនះ  ូវតមា នលក្ខ ណៈពញលញ (ដលចូលរួមពីអ្ន កពា ក់
ព័ន្ធ សម  បទា ំងអស់) មា នគណនយ ភា ព (ទា ក់ទងនឹងសិទិ្ធ  និងកា រទទួលខុស  ូវរបស់ភា គីទា ំង
អស់) និងដលបន ុុំាបា ន  នឹងកា លៈទសៈដល    ួល។៣៤ ផនកា រហិរញ្ញ ប ទា នសម  បនិង
យន្ត កា រ  ះ   យទំនា ស់ដលមា នស្ថ រភា ពគឺជា  កា រ  ឈមសំខា ន់ៗចំនួនពីរខា ងអភិបា លកិច្ច ដល
មា នសា រៈសំខា ន់ស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍  កប  យ  គជ័យ។ ដូចដលបា នពិភា ក   ក្ន ងុជំពូក៥ រចនា 
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សម្ព ័ន្ធ សម  បនសា  ប័នទា ំងសា  ប័នផ្ល ូវកា រ និងមិនផ្ល ូវកា រនឹងជ  ុញតា មរយៈ  ល  ជា ក់លា ក់ន
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន និងបរិបទ  យឡកដលក្ន ុង  ះ  ល  ទា ំង  ះ  ូវបា នអនុវត្ត ។
 ឧទា ហរណ៍ល្អ មួយនកា រវិវត្ត ន៍អភិបា លកិច្ច ឆ្ល ងដនតា មរយៈកា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច  ម  ៀងអន្ត រជា តិមួយ
លើកា រ  ប់  ងទឹកគឺកា រអភិវឌ ន៍កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  វិញ  មកដលផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍  លើ
ទន្ល  និងបឹងជា ង ១៥០   តា មប ្ដ  យ  ដំន  វង ៨.៩០០គ.ម រវា ង  ទសកា ណា ដា  និង ស.រ.អា ។៣៥

សន្ធ ិស   ទឹកឆ្ល ងដន ឆា  ១ំ៩០៩ គឺជា កិច្ច  ម  ៀងក បខ័ណ មួយដលកណំត់អំពី  លកា រណជ៍ា មូល
ដា  ន និងនីតិវិធីនា នា  ដលដឹកនា ំកា រ  ើ   ស់ទឹកឆ្ល ងដន ទា ំងអស់ដលចករម្ល ករវា ង  ទសទា ំងពីរ
ជា ពិសសទា ក់ទងនឹងគុណភា ព និងបរិមា ណទឹកនា វា ចរនិងដំ  ះ   យទំនា ស់។  ក្ន ុងក បខ័ណ 
ច  ប់នះ  ទសទា ំងពីរបា នចូលរួម  ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងអនុវត្ត កា ន់តលំអិតដល  ប់  ងលើប   
ជា ក់លា ក់ និងអា ងទឹកនា នា  (សូមអា ន  អប់ ៦.១)។

 គណៈកម្ម កា ររួមអន្ត រជា តិ (IJC) បង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងក បខ័ណ នសន្ធ ិស   ទឹកតា ម  ំដនបា ន
បងា  ញ អំពីភា ពបន ុុាំក  ិតខ្ព ស់។ តា មរយៈ  តិបត្ត ិកា រ  កប  យ  គជ័យជា  ើនទសវត រមកនះ 
គណៈកម្ម កា រនះបា នព  ីកអា ណត្ត ិរបស់ខ្ល ួនពីកា រតា មដា នក  ិតកំពស់ទឹក  តា ម  ំដនរហូតដល់
កា រ  ប់  ងលើកា រអនុវត្ត ន៍កា រចា ត់ចងបងចកទឹក និងគុណភា ពទឹកដលមា នភា ពសា ំញាុ ំ និងកា រ
អភិវឌ ន៍ និងកា រ  ប់  ងធនធា នទឹកឆ្ល ងដន។
 របបច  ប់  ហា ក់  ហលគា  នះបា នវិវត្ត ន៍ជា យូរមកហើយទា ក់ទងនឹងគណៈកម្ម កា រអន្ត រជា តិ
ស   ប់កិច្ច កា រពា រទន្ល រន (ICPR) ដលបា នជួប  ទះកំណើននវិសា លភា ពនអា ណត្ត ិតា ម  ពណី
របស់គណៈកម្ម កា រនះលើកា រ  ួតពិនិត កា រ  ប់  ងកា របំពុលគុណភា ពទឹក   ះ   “កិច្ច កា រពា រ
អកូឡូសុី” ធំទូលា យមួយ និងអា ណត្ត ិកា រពា រទឹកជំនន់។៣៦  ំដនសុក ឹត នអា ណត្ត ិដលព  ីក
បបនះស្ថ ិត  ក  មកា រពិនិត ឡើងវិញ និងកា រអភិវឌ ន៍ជា បន្ត បនា  ប់ នកិច្ច  ម  ៀងសំខា ន់ៗ
អនុស   ឆា  ំ១៩៧៦ ស   ប់កិច្ច កា រពា រទន្ល រនទល់ នឹងកា របំពុលពីសា រធា តុគីមី។
 មា នឧទា ហរណ៍មួយចំនួនផងដរនគណៈកម្ម កា រអា ងទន្ល ដលមា នអា ណត្ត អិភិបា លកិច្ច  ទូទា ងំ
អា ង  កប  យមហិច្ឆ តិា  បុ៉ន្ត កំពុង  ឈមកា រលំបា កធ្ង ន់ធ្ង រ  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍ និងកា រប្ត ជា  ពិត   កដ

 អប់ ៦.១ កិច្ច  ម  ៀងសំខា ន់ៗរវា ង ស.រ.អា  និងកា ណា ដា ដលបង្ក ើតឡើង  ក្ន ុងក បខ័ណ  នសន្ធ ិស   ដនទឹករួម ឆា  ំ ១៩០៩

កិច្ច  ម  ៀងជា តិ

• សន្ធ ិស   បឹងវូដ ឆា  ំ ១៩២៥

• សន្ធ ិស   បឹងរននី ឆា  ំ ១៩៣៩

• សន្ធ ិស   បង្វ រទឹកទន្ល នីយា ហា្ក  រ៉ា  ឆា  ំ ១៩៥០

• កិច្ច  ម  ៀងផ្ល ូវទឹកសមុ   សត ល័ររន ឆា  ំ ១៩៥៤

• សន្ធ ិស   ទន្ល កូឡុំបី៊ ឆា  ំ ១៩៦១

• កិច្ច  ម  ៀងគុណភា ពទឹកបឹងធំ ឆា  ំ ១៩៧២

• កិច្ច  ម  ៀងគុណភា ពខ ល់ ឆា  ំ ១៩៩១

កិច្ច  ម  ៀង  ទស

• កិច្ច  ម  ៀងធនធា នទឹក  យនិរន្ត រភា ព  អា ងទន្ល សតល័ររន និងបឹងធំឆា  ំ២០០៥រវា ងអភិបា លរដ្ឋ ន

  ទសចំនួន ៨ របស់ ស.រ.អា  និងខត្ត អុនតា រីយ៉ូ និងខត្ត កបិច

• កតិកា ស   ធនធា នទឹកអា ងទន្ល សតល័ររន និងបឹងធំ ឆា  ំ ២០០៥
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ខា ងន  បា យរបស់  ទសជា  ើន។
 ទន្ល មគង្គ  គឺជា ឧទា ហរណ៍មួយនលទ្ធ ផលច  ះុ បុ៉ន្ត មា នកា រវិវត្ត ជា បន្ត បនា  ប់។   ក្ន ងុរយៈពល
១០ឆា  ំកន្ល ង  នះ ភា គីនា នា ក្ន ុងកិច្ច  ម  ៀងមគង្គ ឆា  ំ១៩៩៥ (សូមអា នករណី៥.១) បា នអនុម័ត
កិច្ច  ម  ៀងតូចៗមួយចំនួន នីតិវិធីនា នា  និង  លកា រណ៍ណនា  ំ បច្ច កទសផ ងៗទៀត  ពល
ដលកា រអនុវត្ត ន៍បា នរីកច  ើន  មុខ៖
 • នីតិវិធីស   ប់កា រផា  ស់ប្ត ូរ និងកា រចករម្ល កទិន្ន ន័យ និងព័ត៌មា ន(ឆា  ំ២០០១)
 •  លកា រណ៍ណនា ំបច្ច កទសស្ត ីពីកា រថរក  និងកា រ  ប់  ង  ព័ន្ធ ព័ត៌មា ននគណៈកម្ម កា រ
  ទន្ល មគង្គ (ឆា  ំ២០០២)
 • នីតិវិធីស   ប់កា រ  ើ   ស់ទឹក (កា រ  ើ   ស់ទឹក  ក្ន ុងអា ង និងកា របង្វ រទឹករវា ងអា ង)
  (ឆា  ំ២០០៣)
 • នីតិវិធីស   ប់កា រជូនដំណឹងកា រពិ   ះ  បល់ជា មុននិងកិច្ច  ម  ៀង(ឆា  ំ២០០៣)
 • នីតិវិធីស្ត ីពីកា ររក  លំហូរ  លើទន្ល មនទន្ល មគង្គ  (ឆា  ំ២០០៦)
 • នីតិវិធីស្ត ីពីកា ររក  គុណភា ពទឹក (មិនទា ន់អនុម័ត)
  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ កិច្ច  ម  ៀងទា ំងនះជា  ើនមា នមហិច្ឆ ិតា ជា ខា  ំងមា នកា រលំបា កក្ន ុង
កា រអនុវត្ត ន៍ និងខ្វ ះយន្ត កា រ  តិបត្ត ិច  ស់លា ស់។៤០ ជា ក់ស្ត ង  ក្ន ុងខមិថុនា  ឆា  ំ២០០៦ ក ុម  ឹក  
ថា  ក់រដ្ឋ ម ្ត  ីនគណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ  (MRC) អា ច  ឹមត  ម  ៀងគា   ដើម ីឯកភា ពលើនីតិវិធីរក  
លំហូរ  ក្ន ុងទន្ល មគង្គ បុ៉   ះ ។ នីតិវិធីអនុវត្ត ច  ស់លា ស់ដលអា ចយក  តិបត្ត ិបា ន  តជា ត  ូវ
កា រចា ំបា ច់ដើម ីរក  លំហូរបរិសា  ន។
 ដូចគា  នះ ដរសហភា ពអឺរុបបា ន  ឈមនឹងកា រលំបា ក  ក្ន ុងកិច្ច  ឹង   ងរបស់ខ្ល ួនដើម ីធា នា 
ឲ មា នកា រអនុវត្ត ន៍  ថា  ក់ជា តិនបទប   ក បខ័ណ ទឹកឆ្ល ងដន (WFD) (WFD) (សូមអា នករណី ៤.២)។
បើ  ះជា មា នកា របុ៉នប៉ងជា  ើនលើកក៏  យ អ្ន កតា មដងទន្ល ទី្រ ហ្គ សី អហ្វ ្រ ត  ពំុបា នទទួល  គ
ជ័យក្ន ុងកា របង្ក ើតយន្ត កា រ អភិបា លកិច្ច ទូទា ំងអា ងទន្ល ណា មួយឡើយ (សូមអា នករណី៦.១)។

ករណី ៦.១ គណៈកមា  ធិកា របច្ច កទសរួមទន្ល ថា យហ្គ ្រ ិស អហ្វ ្រ េត ជា ប់គា ំង

   លងទន្ល ទី្រ ហ្គ ីស  អឺ្រ ហា  តជា ញឹកញា ប់  ូវបា ន  ថា  ភពដើមនអា រ ធម៌។ ទន្ល ទា ំងពីរនះ
ដលជា ប់ជា មួយ  ទស អីុរង់ អុីរ៉ា ក់ សុីរី និងទួគី ហូរឆ្ល ងកា ត់តំបន់ភា គ  ើន និងស្ទ ឹងជា  ើន  តា ម
ដងទន្ល នះមុននឹងចា ក់ចូល  សមុ   បុ៉ន្ត ជា ទូ   ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា  ព័ន្ធ តមួយ។ ទន្ល នះ
បងា  ញពីភា ពខុសគា  យ៉ា ងច  ស់មួយ  យបា នបងា  ញពីឧបសគ្គ ចំ  ះកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រឆ្ល ងដន

 ក្ន ុងអា ងទន្ល នះ។
                              ពំុមា នកិច្ច  ម  ៀងក  ិតអា ងទន្ល ស   ប់ទន្ល ទី្រ ហ្គ ីស  អឺ្រ ហា  តឡើយ  ះបីជា គំនិតអំពីគណៈកមា  
ធិកា របច្ច កទសរួម (JTC)  ូវបា នពិភា ក   យអីុរ៉ា ក់ សុីរី និងទួគី តា ំងពីឆា  ំ១៩៦៥ មកក៏  យ។
ពិធីសា រមួយរវា ងទួគី និងអុីរ៉ា ក់បា នបង្ក ើត JTC មួយស   ប់ដនទឹកថា  ក់តំបន់  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨០។ សុីរី
បា នចូលរួម  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៣។ JTC ធា  ប់ជា គណៈកមា  ធិកា រជំនា ញមួយដលមា នអា ណត្ត ិកំណត់វិធី 
និងនិយមន័យនា នា អំពីកា រ  ើ   ស់ទឹកសមហតុផលស   ប់  ទសនីមួយៗ។ ក  យកា រ  ជុំចំនួន
១៦ លើក  ទសទា ំង  ះមិនអា ចឈា នដល់កា រឯកភា ពមតិអំពី  លកា រណ៍ និងនិយមន័យជា មូល
ដា  ន ហើយកា រងា ររបស់ JTC  ភា គ  ើន  ូវជា ប់គា ំង  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩២។
                     ហតុផលសំខា ន់មួយនភា ពទ័ល  កនះ គឺកង្វ ះសមត្ថ ភា ពន  ទសទា ងំបីនះក្ន ងុកា រឈា នដល់កិច្ច 

 ម  ៀងមួយអំពីថា តើទន្ល  អឺ្រ ហា  ត និងទី្រ ហ្គ ីសតចា ត់ទុកថា ជា  ព័ន្ធ មួយដរឬទ ដល  ក្ន ុង
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                         ករណីនះទឹកដល  ូវវិភា ជន៍គឺជា ទឹក  ក្ន ុងអា ងនះទា ំងមូល ឬថា តើកា រពិភា ក  នា នា អា ចកំហិត
 ឹមទន្ល អឺ្រ ហា  តតម្ត ង។ អ្ន កខ្ល ះចា ត់ទុកថា កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា របីភា គី  ក  មគណៈកមា  ធិកា រ

នះថា ជា បរា ជ័យមួយ  យប   សទស នៈខុសៗគា  របស់  ទសដលទា ក់ទងនឹងមុខនា ទីជា មូលដា  ន
របស់ JTC។ ទួគី ដលមា នអនុត្ត រភា ពជលសា ្ត  និងសដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុង  ព័ន្ធ នះដលចា ត់ទុក JTC ជា 
អង្គ ភា ពពិ   ះ  បល់មួយចំណក សីុរី និងអុីរ៉ា ក់ សងឃឹមថា ខ្ល នួនឹងបង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀងចករម្ល កទឹក។

 ទសដទទៀតអះអា ងថា  JTC គឺជា វទិកា  កប  យ  គជ័យមួយ ដលបើ  ះជា គា  នកា រ  ជំុ
ជា ទៀងទា ត់ក៏  យ យ៉ា ង  ចណា ស់បា នផ្ត ល់នូវកា រពិ   ះ  បល់ និងកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  
ក  ិតខ្ល ះៗក្ន ុងចំ  ម  ទសតា មដងទន្ល ផងដរ។
     ក្ន ុងករណីអវត្ត មា នកិច្ច  ម  ៀង  ទូទា ំងអា ងកិច្ច  ម  ៀងទ្វ ភា គីមួយចំនួនបា នកើតឡើង។ 
ឧទា ហរណ៍  ក្ន ងុ ឆា  ១ំ៩៩០ សីុរី និងអុីរ៉ា ក់បា នចូលរួម  ក្ន ងុកិច្ច  ម  ៀងទ្វ ភា គី ដលអនុ  មតា ម 
កិច្ច  ម  ៀងនះ  ទសទា ងំពីរចករម្ល កទឹកដលទទួលបា នពី  ទសទួគីតា មអ    ៥៨% (អុីរ៉ា ក់)
និង៤២%(សុីរី)។  ះជា យ៉ា ងណា ក៏  យ  ទសដល  រពតា ម  តិបត្ត ិ និង  លន  បា យន
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ក្ន ុងអា ងនះមិនមា នភា ពជឿជា ក់ឡើយថា តើកិច្ច  ម  ៀងម្ត ងមា្ក  លទា ំងនះ

 ូវបា ន  រពតា ម។

៦.៣.២ កា រ  ប់  ងចំណះដឹង

  មូលដា  នចំណះដឹងដ៏រឹងមា  ំ និងដលអា ចទុកចិត្ត បា ន គឺជា គន្ល ះឹមួយផ ងទៀតក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច 
សហកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន។ ចំណះដឹងគួរតផ្ត ល់ជា មូលដា  នស   ប់ពីកា រយល់ឃើញរបស់អ្ន ករស់

 តា មដងទន្ល  អំពីបន្ទ ុកចំណា យ និងផលចំណញនកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដូច្ន ះនះវា ជា ធា តុសំខា ន់
មួយ  ក្ន ងុកា រជ  ញុទឹកចិត្ត ឲ មា នកា រ  ប់  ងឆ្ល ងដន។  កា រយល់ដឹងរួមមួយអំពី  ព័ន្ធ ទន្ល ក្ន ងុចំ  ម
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ សំខា ន់ៗក៏ដូចជា  អ្ន កកសា ងផនកា រអា ងទន្ល មា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់លុបបំបា ត់
ភា ពមិន  បគា  នព័ត៌មា នដលនា ំឲ បា ត់បង់ទំនុកចិត្ត  និងស   ប់បង្ក ើតជ  ើសនា នា ដលផ្អ កលើ
ភស្ត ុតា ងស   ប់កា រ  ប់  ង  កប  យកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ។

 “ ចំណះដឹង គឺជា ធា តុសំខា ន់មួយ  ក្ន ុងកា រជ  ុញទឹកចិត្ត ឲ មា នកា រ  ប់  ងឆ្ល ងដន។“

 
  ចំណះដឹងដលអា ច  ើ   ស់បា នកើតមា នតា មទ  ង់ជា  ើនដលរា ប់ចា ប់ពីទិន្ន ន័យឯកទស
អំពី  ពណីវិទ  សា ្ត  បប  កខា ងលិច រហូតដល់ចំណះដឹងព័ត៌មា នរបស់ជនជា តិដើមភា គតិច
ជំពូក៤០នរបៀបវា រៈ២១ គូសប   ក់អំពីសា រៈសំខា ន់នព័ត៌មា ន និងចំណះដឹងស   ប់កា រអភិវឌ ន៍  យ
ចីរភា ព៖ “  ក្ន ុងកា រអភិវឌ ន៍  យចីរភា ពមនុស  ប់រូបជា អ្ន ក  ើ   ស់ និងជា អ្ន កផ្ត ល់ព័ត៌មា នដល

 ូវពិចា រណា  ក្ន ងុន័យទូលា យដលរា ប់បញ្ច លូទិន្ន ន័យព័ត៌មា ន បទពិ  ធន៍ដលមា នចងក ងសម
 ប និងចំណះដឹង។ ភា ពចា ំបា ច់ឲ មា នព័ត៌មា នកើតឡើង   ប់លំដា ប់ថា  ក់ដលគិតចា ប់ពីអ្ន កធ្វ ើ

សចក្ត ីស   ចជា ន់ខ្ព ស់  ថា  ក់ជា តិ និងថា  ក់អន្ត រជា តិរហូតដល់ក  ិតមហា ជន និងបុគ្គ ល។”៤៥

  ផនកា រ  ប់  ងចំណះដឹង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពមិនសុទ្ធ តចា បំា ច់ឲ   តលើបច្ច កវិទ  ក  តិ
ខ្ព ស់ឡើយប៉ុន្ត គួរតឆ្ល ុះប   ំងអំពីយុទ្ធ សា ្ត   កប  យកា រយល់ដឹង ដើម ីផ្ត ល់ចំណះដឹងសមហតុ
ផលដល់មនុស ដលគួរតជា អ្ន កទទួល  ក្ន ុងពលសម  ប។ លើសពីនះ ផនកា រនះគួរតគូស
ប   ក់អំពីកា រ  មូល និងកា រចករម្ល កចំណះដឹងតា មវិធីសហ  តិបត្ត កិា រដលបង្ក ើតទំនុកចិត្ត លើ
មូលដា  នចំណះដឹងកា ត់បន្ថ យកា រ  មូល និងវិភា គទិន្ន ន័យដលមា នភា ព  តួគា   និង(ចំណា យ  ើន)
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និងបំពញភា ពខ្វ ះច   ះនចំណះដឹងយុទ្ធ សា ្ត  ។  សំណួរសំខា ន់ៗអំពីកា រ  ប់  ងចំណះដឹងស   ប់
កិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន រួមមា ន៖
• អ្វ ីខ្ល ះជា កា រយកចិត្ត ទុកដា ក់នព័ត៌មា ន ឬចំណះដឹង?
ផនកា រគួរតរា ប់បញ្ច ូលទិន្ន ន័យ ជលសា ្ត  បរិសា  ន និងសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម។ ព័ត៌មា នស្ត ីពីសណា រីយ៉ូ
អភិវឌ ន៍ និរន្ត រភា ពបរិសា  ន កា រចិញ្ច ឹមជីវិត ក បខ័ណ សា  ប័ន កា រលើកទឹកចិត្ត  គុណ
តម្ល ខា ងសដ្ឋ កិច្ច  អកូឡូសុី និងសង្គ មនធនធា នធម្ម ជា តិ។

• អ្ន កណា ជា អ្ន ក  ើ   ស់ព័ត៌មា នឬចំណះដឹង? 
អ្ន ក  ើ   ស់បឋមទំនងជា រា ប់បញ្ច ូលអ្ន កកសា ង  លន  បា យ អ្ន ក   វ   វ និងតំណា ងនា នា ន 
សង្គ មសុីវិល។ ចំណះដឹងគួរតបង្ក ើតឡើងក  មទ  ង់នា នា ដលមា ន  ៀមជា   ចស   ប់កា រ  ើ 

  ស់ និងមា ន   ជន៍ស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ំងនះ។

• នឹងអា ចធ្វ ើបបណា ដើម ីផ ព្វ ផ  យ  ដល់អ្ន ក   ង  ើ   ស់?
យន្ត កា រផ ព្វ ផ  យនិង  លន  បា យបើកចំហរព័ត៌មា នគួរតបង្ក ើតឡើង  និងពិនិត ឡើងវិញជា ទៀង
ទា ត់។

៦.៣.៣ កា រចូលរួម៖ កា រ    ័យទា ក់ទង ទំនុកចិត្ត  និងភា ពជា មា  ស់

  គមិនអា ចមើលរម្ល ងកា រចូលរួមបង្ក ើតឲ មា នទំនុកចិត្ត ភា ពជា មា  ស់ និងកា រយល់ដឹងជា រួមក្ន ុង
ចំ  មអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា   លគឺគុណតម្ល នដំណើរកា រនះបា នឡើយ។ កា រចូលរួមគូសប   ក់អំពី

 ល  ព  ឹង  សិទ្ធ ភា ពកា ត់បន្ថ យទំនា ស់ និងមា នសា រៈសំខា ន់ក្ន ុងកា រ   ង់ឲ មា នកា រ  ប់  ង
ទឹកឆ្ល ងដនតា មបបសហ  តិបត្ត ិកា រ។
  កា រ    ័យទា ក់ទងមា នសា រៈសំខា ន់  យឡកដូចដលបា នពិភា ក   ក្ន ុងជំពូក៣។ កា រ   

 ័យទា ក់ទងមិន  ឹមតជា កា រផ្ត ល់ព័ត៌មា ន ឬសូម ីតជា កា រ   ះប្ត ូរព័ត៌មា នបុ៉   ះទ បុ៉ន្ត គឺជា កា រ
ពិ   ះ  បល់ពិត   កដ  ក្ន ងុកា រកសា ងផនកា រ និងកា រធ្វ ើសចក្ត សី   ច។ ករណីសិក  ជា  ើន
បងា  ញថា  សិនបើព័ត៌មា នអំពីសកម្ម ភា ព ដល   ងឡើង និងឥទ្ធ ិពលបនា  ប់បន ំ  ូវបា នផ្ទ រ  យ
គា  នកា ររា រា ំងពី  ទសជា តិ និងសហគមន៍តា មរយៈបណា្ដ  ញតភា  ប់គា  រដា  ភិបា លមិនទំនងជា បង្ក ើតឲ
មា នបទប   ដលមិនអា ចដា ក់ឲ ដំណើរកា របា ន  ះឡើយ និងទំនងជា ចូលរួមដើម បីង្ក ើតឲ មា នភា ព
បំពញគា  ជា វិជ្ជ មា ន។
  ដំណើរកា រកសា ងផនកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ពទា មទា រឲ មា នវទិកា នា នា  ស   ប់កា រសន្ទ នា 
តា មបបផននកា រចូលរួមដល  ទស អង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា ល  ឹះសា  នអប់រ និងសង្គ មសុីវិល
អា ចបងា  ញពីទស នៈវិស័យខុសៗគា  ។ កា រ  ឈមចំបងមួយស   ប់អង្គ កា រអា ងទន្ល  គឺកា ររួមបញ្ច ូល
ទស នៈនា នា  និងកង្វ ល់  បច  ប់របស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ទា ងំអស់ និងដើម ធីា នា ថា ទស នៈនា នា របស់ក ុម
អ្ន កទន់ខ  យជា ងគ  បច  ប់ក៏  ូវបា នបន្ល ឺឡើងផងដរ។

 “ដំណើរកា រកសា ងផនកា រ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ទា មទា រឲ មា នវទិកា ស   ប់កា រសន្ទ នា 
                   តា មបបផននកា រចូលរួម”។



104

កា រសន្ទ នា អា ចរួមចំណកយ៉ា ង  ើន  ក្ន ុងកា រកលម្អ លើកា រ  ើ   ស់ និងអភិបា លកិច្ច ធនធា នទឹក
 ក្ន ងុអា ងឆ្ល ងដន  យនា មំកចូលរួមជា មួយគា  នូវអ្ន កទា ងំឡា យដលមា ន  ភព និងចំណា ប់អា រម្ម ណ៍

ខុសៗគា   ដើម ីស្វ ងយល់អំពីអនា គតនទឹកជា មួយគា  ។  សិនបើអនុវត្ត បា នល្អ កា រសន្ទ នា អា ចកា ត់
បន្ថ យទំនា ស់បងា  ញបា នល្អ ជា ងមុនអំពីផល   ជន៍របស់ក ុមទន់ខ  យ និងស   ចបា ន  សើរ
ជា ងមុននូវត  ូវកា រខុសៗគា   ថា  ក់មូលដា  ន និងតំបន់។
   ក្ន ុងអា ងទន្ល មគង្គ ក ុម   វ   វថា  ក់តំបន់ និងអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លបា នចា ត់ចង និង
ស  ួលឲ មា នកា រសន្ទ នា រវា ងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ខុសៗគា  ជា  ើនដូចជា វទិកា ទឹកទន្ល មគង្គ  ចា ំតំបន់ និង
វទិកា សន្ទ នា  ថា  ក់ជា តិអំពីទឹកទន្ល មគង្គ ដើម ផី្ត ល់នូវ  បល់តា មទ  ង់  មឹ  វូមួយ  ឲ  ទស
ធនា គា រអភិវឌ ន៍សា  ប័នមិនមនរដា  ភិបា ល និងផ្ន កជំនួញ។៤៨ កិច្ច ផ្ត ួចផ្ត ើមអា ងទន្ល នីលដូចដលបា ន
ពិភា ក  ពីខា ងដើមបា នលើកទឹកចិត្ត ឲ មា នកា រចូលរួមតា មរយៈមា គ៌ា ជា  ើនភា គ  ើន គឺវទិកា អា ងទន្ល 
នីល(សូមអា នករណី៣.១)។ ក  មភា ពជា ដគូជា មួយអភិបា លក ុង  ក្ន ុងអា ងទន្ល សតល័ររន និង
បឹងធំដលស្ថ ិត  រវា ង ស.រ.អា  និងកា ណា ដា គណៈកមា  ធិកា រ JTC បា ន  កា សអំពីយុទ្ធ នា កា រចូលរួម
ជា សា ធា រណៈដល  មូលផ្ត ុំគំនិតនា នា មកពីមនុស ជា ង ៤.១០០នា ក់ (សូមអា នករណី ៣.២)។
   អឺរុប បទប   ក បខ័ណ ទឹកឆ្ល ងដនរបស់សហភា ពអឺរុប (EUWFD) អា ចធ្វ ើឲ មា នកា រចូលរួម
នភា គីដលមា នចំណា ប់អា រម្ម ណ៍  ក្ន ងុកា រអនុវត្ត ន៍។ ជា ពិសស  ក្ន ងុកា រផលិតកា រពិនិត  និងកា រធ្វ ើ
បច្ច ុប ន្ន ភា ពនផនកា រ  ប់  ងអា ងទន្ល   ទសជា សមា ជិក  ូវតអនុ   តឲ មា នពលយា៉ ង  ច
ណា ស់៦ខស   ប់កា រផ្ត ល់  បល់ជា សា ធា រណៈ។៤៩ អនុស   ទន្ល រន ឆា  ំ១៩៩៩ (មា   ១៤) ចង
អំពីកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រ  យផ្ត ល់សា  នភា ពជា អ្ន កសង្ក តកា រណ៍  ដល់  ទសដលមា នចំណា ប់
អា រម្ម ណ៍អង្គ កា រអន្ត ររដា  ភិបា លដលពា ក់ព័ន្ធ  ឬអង្គ កា រមិនមនរដា  ភិបា លដលទទួលយកចំណុច  
និង  លកា រណ៍នា នា នអនុស   នះ។

៦.៣.៤ កា រពិនិត ដនតា មដា ន

  កា រពិនិត ដនតា មដា ននិងកា រធ្វ ើសចក្ត រីា យកា រណ៍ គឺជា ឧបករណ៍មិនអា ចខ្វ ះបា នស   ប់កំណត់
ថា តើសកម្ម ភា ព  ក្ន ុងកម្ម វិធីនា នា កំពុងនា ំ  រកកា រស   ច  លបំណងរបស់ពួកគដរឬទស   ប់
វា យតម្ល ថា តើកម្ម វិធីនា នា កំពុងមា នឥទ្ធ ពិលដលមិនរពឹងទុកណា មួយខា ងផ្ន ករូបវន្ត  និងសដ្ឋ កិច្ច សង្គ ម
ដរឬទ និងស   ប់ផ្ត ល់កា រណនា ំដលមា នឥទ្ធ ិពលមកលើកា រឆ្ល ើយតប  នឹងកា រ  ប់  ងតា មបប
បន ុុាំ។
   ព័ន្ធ  ប់  ងដំណើកា រមួយ គឺជា ត  វូកា រចា បំា ច់ស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍  យ  សិទ្ធ ភា ព។  ព័ន្ធ 
នះ  ូវធា នា ថា កម្ម វិធីកា រងា រ  ូវបា នកំណត់បា នច  ស់លា ស់ និងសូចនា ករអំពីគុណភា ព និងកា ល
វលា ស   ប់ដំណើរកា រអង្គ កា រចា ត់តា ំង និងនិរន្ត រភា ពអា ងទន្ល  ូវបា នបង្ក ើតឡើង។  ព័ន្ធ នះគួរត
អា ចធ្វ ើឲ មា នកា រ  ើ   ស់រងា  ស់នា នា ទា ំងនះ ដើម ីតា មដា នកា រផ្ត ល់និងធា នា ឲ មា នសកម្ម ភា ពក
ត  ូវ  ូវបា នធ្វ ើឡើង  សិនបើចា ំបា ច់។  ក្ន ុងបរិបទនះ ដំណើរកា រជា យុទ្ធ សា ្ត  មា នន័យថា បទ
ប   នីតិវិធី  លកា រណ៍ណនា  ំនិងពិធីសា រនា នា  វូតរៀបចំឡើង និងអនុវត្ត  ហើយឥទ្ធ ពិលន  ព័ន្ធ 
នះ  ូវបា នតា មដា ននិងរា យកា រណ៍។ កា រវា យតម្ល អំពីឥទ្ធ ិពលនកា រស   ច  លន  បា យ និង
កា រអនុវត្ត ន៍សចក្ត សី   ចទា ងំនះគួរតធ្វ ើឡើងជា ទៀងទា ត់ដើម ណីនា ដំល់កា រកស  លួជា បន្ទ បនា  ប់
ទា ំងនះ  ក្ន ុងក បខ័ណ  លន  បា យ និងកា រកសា ងផនកា រយុទ្ធ សា ្ត   អនា គត។
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  វិធីនា នា  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ីតា មដា នកា រ    ួលនបរិសា  នដលគិតចា ប់ពីរងា  ស់ងា យៗ អំពី
គុណភា ពទឹករហូតដល់រងា  ស់សា ំញុា ំអំពីក  ិតគុណភា ពរហូតដល់សូចនា ករអំពីកា រអភិវឌ ន៍  យចីរ
ភា ពកិច្ច  ម  ៀងគុណភា ពទឹកបឹងធំរវា ង ស.រ.អា  និងកា ណា ដា  រួមបញ្ច លូ  លបំណងជា ក់លា ក់ដើម ី
សា  រ និងរក  តុល ភា ពខា ងគីមីរូបសា ្ត   និងជីវសា ្ត  ន  ព័ន្ធ អកូឡូសុីបឹងធំ។ កិច្ច  ម  ៀងនះ

 ូវបា នធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ព និងកស  ួល (ឆា  ំ១៩៧២ ១៩៧៨ ១៩៨៧ និង២០០៦) ដើម ីព  ឹងកម្ម វិធី
នា នា  កា រអនុវត្ត ន៍ និងបច្ច កវិទ   ក្ន ងុកិច្ច  ម  ៀងនះ និងដើម បីង្ក ើនគណនយ ភា ពស   ប់អនុវត្ត 
អនុ  មតា មកា ររីកច  ើននវិទ  សា ្ត  ។ JTC ធ្វ ើកា រតា មដា ននិងវា យតម្ល អំពីកា ររីកច  ើននកា រ
អនុវត្ត ន៍ និងផ្ត ល់កា រណនា ំដល់រដា  ភិបា លទា ំងពីរ។
  កម្ម វិធីសកម្ម ភា ពទន្ល រន (ឆា  ំ១៩៨៧) បា ន  កា ន់យក  ីសូមុ៉ងថា ជា សូចនា ករពិសសមួយអំពី
គុណភា ពទឹក និងកា រសា  រជីវៈច  ុះឡើងវិញ។ យុទ្ធ នា កា រ  ីសូម៉ុង ២០០០ នកម្ម វិធីនះ  ូវបា ននា ំមក
បញ្ច លូឡើងវិញនូវ  ភទ  សូីមុ៉ងដលមា នដើមកំណើត  ទី  ះ ដលបា នបា ត់បង់  យសា រតផល
វិបា កនកា រថយចុះគុណភា ពទឹក និងកំណើនកា របំពុល  យសា រកំទចកំណរ។ ពពួក  ីសូមុ៉ងដល
មា នឡើងវិញ  ក្ន ុងពលថ្ម ីៗ  ូវបា នតា មដា នជា សូចនា ករន  គជ័យរបស់កម្ម វិធីនះ។
  បទប   ក បខ័ណ ទឹកឆ្ល ងដនរបស់សហភា ពអឺរុប បា នដា ក់ឲ  ើ   ស់យន្ត កា រ  តួពិនិត ស   ប់
កា រធា នា ឲ មា នកា រទទួលយកស្ត ង់ដា រជា បន្ត ។៥១  ទសជា សមា ជិកមា នកា រប្ត ជា   ដើម ីស   ចបា ន
នូវសា  នភា ព “ល្អ ” ខា ងគីមី  និងអកូឡូសីុនទឹកលើផ្ទ ដី  ក្ន ងុរយៈពល ១៥ឆា  ។ំ លក្ខ ណៈវិនិច្ឆ យ័ស   ប់
កា រស   ចបា នសា  នភា ព “ល្អ ” ខា ងអកូឡូសុី  ូវបា នឲ និយមន័យហើយសា  នភា ព “ល្អ ” ខា ងគីមីអា ច
ស   ចបា ន  សិនបើកំហា ប់នសា រធា តុបំពុល  ក្ន ុងទឹកលើផ្ទ ដីមិនមា នហួសក  ិតស្ត ង់ដា រ គុណ
ភា ពបរិសា  នដលបា នគូសប   ក់។ ព័ត៌មា ន  លលំអិត  វូពិនិត ឡើងវិញ និងធ្វ ើបច្ច បុ ន្ន ភា ពជា ទៀង
ទា ត់ដើម ីតា មដា នកា រកលម្អ ជា បន្ត បនា  ប់។
   ក្ន ុងតំបន់ខ្ល ះៗកា រតា មដា ន  ូវបា ន  ើ   ស់ដើម ី  មូលផ្ត ុំ “សូចនា ករនិរន្ត រភា ពអា ង” ដល
មា នលក្ខ ណៈទូលំទូលា យជា ងមុនមួយហើយទិន្ន ន័យនា នា   ូវបា ន  មូលយកដើម ីវា យតម្ល ឥទ្ធ ិពល
នកា រអភិវឌ ន៍ខុសៗគា   និងកម្ម វិធីអភិរក មកលើសូចនា ករទា ំងនះ។  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍សា  នភា ព
អា ងទន្ល របស់ខ្ល ួន ឆា  ំ២០០៣ គណៈកម្ម កា រទន្ល មគង្គ បា នផ្ត ល់ទិដ្ឋ ភា ពរួមនកា រអភិវឌ ន៍ និងឥទ្ធ ិពល
រួមផ នំកា រអភិវឌ ន៍ទា ងំ  ះអំពីសំណំុលក្ខ ណៈជលសា ្ត   បរិសា  ន និងសដ្ឋ កិច្ច សំខា ន់ៗនអា ងទន្ល 
នះ។ គណៈកម្ម កា រនះ   ងធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន ភា ពរបា យកា រណ៍ទា ំងនះជា ទៀងទា ត់ស   ប់ច   ះពល
មិនយូរជា ងបីឆា  ំ និងព  ឹងរបា យកា រណ៍ទា ំង  ះដើម ីរួមបញ្ច ូលកា រវិភា គអំពីនិនា  កា រ។៥៣

៦.៣.៥ កា រ  ប់  ងបបបន ុំា

  កា រ  ប់  ងបបបន  ំុ  ូវបា នឲ និយមន័យ  ក្ន ុងកា រវា យតម្ល  ព័ន្ធ អកូឡូសុីសហស វត រថា 
ជា ដំណើរកា រជា លក្ខ ណៈ  ព័ន្ធ មួយស   ប់កា រកលម្អ ជា បន្ត បនា  ប់នូវ  លន  បា យ  ប់  ង និង
កា រអនុវត្ត ន៍នា នា តា មរយៈកា ររៀនសូ  ពីលទ្ធ ផលដលបា នពី  លន  បា យ និងកា រអនុវត្ត ន៍នា នា ដល
បា នធ្វ ើឡើងពីមុនមក។
  កា រ  ប់  ងបបបន ុាំ  វូបា ន  ើ   ស់ជា លើកដំបូង  ក្ន ងុទសវត រ ឆា  ១ំ៩៧០ ជា គំរូមួយស   ប់
កា រ  ប់  ងធនធា នធម្ម ជា តិដលមា ន  ល  កា ត់បន្ថ យភា ពមិន   កដ  ជា   និងជ  ញុយុទ្ធ សា ្ត  

 ប់  ងដលអា ចឲ មា នកា រឆ្ល ើយតប  នឹង  ឹត្ត ិកា រណ៍នា នា ដលមិនបា នរពឹងទុកជា មុន។ កា រ  ប់
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 ង   បបន ុាំទំនងជា មា នលក្ខ ណៈសម  បស   ប់កា រ  ឈមនា នា នកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនដល
ពា ក់ព័ន្ធ នឹងភា ពមិន   កដ  ជា ខា ងជលសា ្ត   (ជា ពិសស  ក  មលក្ខ ខណ នកា រ    លួអា កា ស
ធា តុ) អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ ជា  ើនកា រ    ួល  លបំណង និងត  ូវកា រឲ រក  ទំនា ក់ទំនង  យបើកចំហ និង

 កប  យកា រសា  បនា រវា ងអ្ន ករស់  តា មដងទន្ល ។
  ដំណើរកា រនះអំពា វនា វឲ មា នកា រពិនិត ឡើងវិញជា ទៀងទា ត់នូវ  លបំណងនកា រ  ប់  ងកា រ
តា មដា ន និងកា រវា យតម្ល លើលទ្ធ ផលកា រចូលរួមរបស់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  និងយន្ត កា រនា នា ស   ប់  ើ   ស់
ព័ត៌មា នថ្ម ីៗនះដើម ីកលម្អ  លន  បា យ  ប់  ងយុទ្ធ សា ្ត   និងកា រអនុវត្ត ន៍នា នា ។ ដំណើរកា រ
នះផ្ត ល់ឲ អ្ន កធ្វ ើសចក្ត ីស   ចនូវភា ពបត់បនបា នដើម កីស  ួលយុទ្ធ សា ្ត   លន  បា យ  និង
កា រអនុវត្ត ន៍នា នា  ពលដលឥទ្ធ ពិលនដំណើរកា រនះបងា  ញឲ ឃើញច  ស់លា ស់ និង  ពលដល
លក្ខ ខណ ចំណះដឹង និងអា ទិភា ពខា ងសង្គ ម    ួល។
  កា រ  ប់  ងបបបន ុាំមិនមនជា ថា  ំទិព្វ  ះឡើយស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍របប  ប់  ងឆ្ល ងដនដល

 ក្ន ុងកា លៈទសៈខ្ល ះៗក៏អា ចជា កា រ  ឈមផងដរ។ ជា ក់ស្ត ងវា ជា កា រងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  មើល
មើលកា លៈទសៈនា នា  ដលក្ន ងុ  ះនិរន្ត រភា ពដលអា ចកើតមា ននដំណើរកា រ  ប់  ងបបបន ុាំអា ច
ធ្វ ើឲ ខូចទំនុកចិត្ត ជា ពិសស  ក្ន ុងបរិបទដលផុយ  ួយ ឬទំនា ស់ដល  ុងនឹងលចឡើង។ កា រ
ឈា នពី  ឹស្ត ី  រកកា រអនុវត្ត ន៍ជា ក់ស្ត ង  ក្ន ុងកា រ  ប់  ងបបបន ុាំក៏ទា មទា រនូវសុឆន្ទ ៈរបស់បុគ្គ ល
នា នា  និងសា  ប័ននា នា ផងដរដើម ីកំណត់អត្ត ស   ណ និងប្ត ូរទិស  លន  បា យដលគា  ន  សិទ្ធ 
ភា ព និងដើម ីទទួលសា្គ  ល់និងកលម្អ ផលវិបា កដលមិនចង់បា ន។
  ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍លើខ្ល ួនឯងគុណតម្ល ខុសគា   និងភា ពមិនអា ចបត់បនបា ននរចនា សម្ព ័ន្ធ រដ្ឋ បា ល
ភា គ  ើនទំនងជា កំហិតលើកា រអនុវត្ត ន៍យុទ្ធ សា ្ត   ប់  ងបបបន ុាំ។

 “ ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍លើខ្ល ួនឯង គុណតម្ល ខុសគា   និងភា ពមិនអា ចបត់បនបា ននរចនា សម្ព ័ន្ធ 
          រដ្ឋ បា លភា គ  ើន ទំនងជា កំហិតលើកា រអនុវត្ត ន៍យុទ្ធ សា ្ត   ប់  ងបបបន  ំុ។“ 

   លកា រណ៍សំខា ន់ៗនដំណើរកា រ  ប់  ងបបបន ុាំ  លគឺកា រ    ័យទា ក់ទងជា ប់ជា បន្ត 
កា រពិនិត ឡើងវិញ និងកា រវា យតម្ល ឡើងវិញមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់ស   ប់កា រអនុវត្ត ន៍កិច្ច កា រ  ប់  ង
ទឹកឆ្ល ងដន។ កា រឈា ន  មុខធៀបនឹងលក្ខ ខណ  លនកំណើនត  ូវកា រទឹក និងកំណើនភា ពមិន

  កដ  ជា ដលបា នព  ករណ៍ឃើញអំពីអា កា សធា តុត  ូវកា រឲ មា នកា រសន្ទ នា  យបើកចំហរ និង
កា រវិភា គ  យហ្ម ត់ចត់ជា លក្ខ ណៈពហុជំនា ញអំពី  លន  បា យ  ប់  ងទឹកនឹងធ្វ ើឲ មា នកំណើន
សា រៈសំខា ន់។

៦.៤ កា រអនុវត្ត ន៍ និងកា ររម្ល កផល

  ធា តុនា នា ខា ងលើ  លគឺអភិបា លកិច្ច កា រ  ប់  ងចំណះដឹង កា រចូលរួមកា រតា មដា ន និងកា រ
 ប់  ងបបបន ុាំគឺជា ធា តុគន្ល ឹះស   ប់កា រអនុវត្ត កា រងា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដនតា មបបផនសហ  តិ

បត្ត កិា រ។ រួមជា មួយគា  ធា តុទា ងំនះផ្ត ល់នូវក បខ័ណ អំ  យផលស   ប់   ង់កិច្ច សហកា រស   ប់
កា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន និងកា របងចកផល  យសមធម៌ក្ន ុងចំ  មអ្ន កតា មដងទន្ល ។ ធា តុទា ំង

  ំមា នសា រៈសំខា ន់ណា ស់។



107

កតា  ទា ំងនះមា នទំនា ក់ទំនងរវា ងគា   និងព  ឹងគា   វិញ  មក។ អភិបា លកិច្ច ល្អ ទា មទា រឲ មា នតមា  
ភា ព កា រកសា ង  លន  បា យដលផ្អ កលើភស្ត ុតា ង និងរចនា សម្ព ័ន្ធ ដលមា នលក្ខ ណៈពញលញ
មា នគណនយ ភា ព និងដលអា ចស  បបា ន  នឹងកា លៈទសៈដល    លួ។ កា រ  ប់  ងចំណះ
ដឹងបា នល្អ ជា មូលដា  នស   ប់កា រធ្វ ើសចក្ត ីស   ច និងផ្ត ល់ឲ អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា នូវឱកា សដើម ីរួម
ចំណក  ក្ន ុងដំណើរកា រ  ប់  ង។ កា រចូលរួមជ  ុញឲ មា នភា ពពញលញព  ឹងភា ពអង់អា ច
ស   ប់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ នា នា  ក្ន ុងដំណើរកា រ  ប់  ងទឹកតា មបបផននកា រចូលរួម និងធា នា ឲ មា ន
កំណើនកា រយល់ដឹងអំពីគុណតម្ល ខុសៗគា   និងរបា យបន្ទ ុកចំណា យនិងផលចំណញដលពា ក់ព័ន្ធ ជា 
មួយ  លន  បា យ  ប់  ងទឹក និងកា រអនុវត្ត ន៍នា នា ។ កា រតា មដា នវា យតម្ល ឥទ្ធ ិពលនដំណើរកា រ
ទា ំងនះធៀបនឹង  លន  បា យ  ប់  ងដលបា នចង និងផ្ត ល់កា រណនា សំ   ប់កា រ    លួ  
អនា គត។   ទីបំផុត កា រ  ប់  ងបបបន ុំាផ្ត ល់យន្ត កា រមួយស   ប់កា រសិក  ជា បន្ត  និងកលម្អ 

 យផ្អ កលើបទពិ  ធន៍។
  គ  ូវតដា ក់បញ្ច ូលធា តុទា ំងអស់នះ  ក្ន ុងបរិបទនភា ពជា ក់ស្ត ងខា ងន  បា យសង្គ ម និង
សដ្ឋ កិច្ច ។ កា រអនុវត្ត ន៍មិនអា ចធ្វ ើ  តា មគំរូមួយឡើយបុ៉ន្ត គួរតស្ថ តិក  មកា រស  បស  លួតា មរយៈ
អភិក មជា ក់ស្ត ងដលមា នមូលដា  នរងឹមា ំ  ក្ន ុង  ល  រមួនកា រ  ប់  ងទឹកឆ្ល ងដន តា មបបផន
នកិច្ច សហ  តិបត្ត ិកា រដលនា ំ  រកអត្ថ   ជន៍សមធម៌រួមគា   កប  យនិរន្ត រភា ព។
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ករណី និង  អប់
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