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េ្រកាយមានេ្រគាះមហន្តរាយ៖ េសចក្តីសេង្ខបស្រមាប់ 
េគាលនេយាបាយទី ២ 

 

ករបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ៖ េនកនុងសហគមន៍ែដលញុញីំេ យទកឹទនំន់
េនកនុងេខត្ត្រកេចះ ្របេទសកមពុជ 

 
 េយងេលីករសទង់មតិេទ មខនងផទះរបស់្រកុមអនក្រ វ្រជវ និងនិស តិមកពី កលវទិយ
ល័យភូមនិទភនំេពញ (RUPP) េនកនុងឃុចំនំួន ៤ ៃន្រសុកែ្រពក្របសប់ េខត្ដ្រកេចះ េនែខសី ឆន  ំ
២០១៧ េសចក្តីសេងខបស្រមប់េគលនេយបយ ២ េនះ គូសបញជ ក់អំពី តួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករ
កំណត់យុទ្ឋ ្រស្តចញិច ឹមជវីតិ ម្រកុម្រគួ រនឹមួយៗ ែដល ចជមូល ្ឋ នស្រមប់កំណត់លកខ
ណៈធមមជតិ នងិក្រមិតៃនករបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ េនកនុងភូមិ ឃុ ំនិងថន ក់្រសុក។ 
 
រជគន្លះឹ៖ 

 ភពងយរងេ្រគះរបស់កមពុជចំេពះករបំែរបំរលួ កសធតុ ប ្ត លមកពីក ្ត  បរ ិ ថ ន និង
េសដ្ឋកិចចសងគម។ ករ្របឈមនឹងមុខសញញ េ្រគះថន ក់ធមមជតិ រមួជមួយ ភព្រកី្រក វសិមភព និង
ករពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលធីនធនធមមជតិ េធ្វីឲយកន់ែតប៉ះពល់ធងន់ធងរេទេលី្រកុម្រគួ រេនកនុងសហ
គមន៍ជនបទេនកមពុជ ។ 

 ករសិក េនះបង្ហ ញឲយេឃញី ពីតួនទីសខំន់ៃន្រទពយសមបត្ត្ិរគួ រ រមួមន ្រទពយរូបវន្ត មនុស  
សងគម ធមមជត ិ និងហរិញញវតថុ កនុងករកំណត់ដេំណីរករៃនករសេ្រមចចិត្ត េដីមបតី្រមង់ករយល់
េឃញីរបស់្រកុម្រគួ រនីមួយៗ ចេំពះ និភ័យ និងករជំរុញឲយបេងកីតបននូវយុទធ ្រស្តបន ុ ំ 
នឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

 កររកេឃញីេនះ បនផ្តល់នូវករយល់ដឹងដ៏មនតៃម្លអំពី ក ្ត សំខន់ៗដូចជ ករអប់រ ំ ្របព័នធៃន
ករទំនក់ទនំងសងគម ្របព័នធគ្ំរទ និងករទទួលបនចំេណះដងឹ មនតួនទីសនូលកនុងករស្រមួច
សមតថភពរបស់្រកុម្រគួ រនីមួយៗចំេពះេចះឃ្ល េំមីល េឆ្លីយតប និងបន ុ ំខ្លួននឹង និភ័យ      
បរ ិ ថ ន។ 

 លទធផលៃនករ្រ វ្រជវទងំេនះ បង្ហ ញពីតៃម្លៃនករចូលរមួរបស់សហគមន៍ កនុងករផ្តល់ដំណឹង 
យ៉ងសកមម និង្រតឹម្រតូវស្រមប់ករបេងកីតេគលនេយបយ។ ក៏បង្ហ ញពី ករេ្របី្របស់ចំេណះ
ដឹងផ ព្វផ យេន ម្រកុម្រគួ រ ចចត់ទុកជឧបករណ៍ស្រមប់ករបន ុ ំផងែដរ។ 
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 េដីមបេី ះ្រ យភពងយរងេ្រគះទងំេនះ កររមួបញចូ លគន ៃនវធិី ្រស្តចូលរមួ ចំេណះដឹងកនុង
មូល ្ឋ ន និងករេរៀបចំេគលនេយបយ ្រតូវបនេសនីេឡងី េដីមបបីេងកនីសមតថភពបន ុ ំនឹងករ
ែ្រប្របួល កសធតុេនកនុងសហគមន៍ និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះ ែដល្រគួ រនីមួយៗ
ែតងជួប្របទះ។ 

 
េតអី្វែីដលសថតិេនកនុង ថ នភពេ្រគះថន ក?់ 

េ យ រផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុមនកន់ែតខ្ល ងំេឡងី ភពងយរងេ្រគះ
របស់កមពុជ កន់ែតរងករគំ មកំែហងពិត្របកដ និងកន់ែតខ្ល ងំក្ល  ទងំេនះមិន ចេមីលរលំងបន
េឡយី។ កមពុជ្រតូវបនចត់ទុកថជ្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសងយរងេ្រគះបំផុតកនុងពភិព
េ ក ចំេពះករែ្រប្របួល កសធតុ។ ករពឹងែផ្អករបស់្របេទសកមពុជេលីលំនរំបបទឹកេភ្ល ង និង
កសកិមម រមួជមួយ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងវធិី ្រស្តកត់បនថយ េនមនកំរតិ គឹជះឥទធិពលតិចតួចេទ
េលីករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះ។  

មនករអះ ងថ ភពងយរងេ្រគះរបស់សងគមមួយ េលីសពីេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ គឺជ
បុព្វេហតុៃនេ្រគះមហន្ត យ។ បទពិេ ធន៏ៃនេ្រគះមហន្ត យរបស់្របេទសកមពុជ្រតូវបនផ រភជ ប់
េទនឹងគំនិតេនះ។ ភពរកីចេ្រមីនខងេសដ្ឋកិចចេនកនុងតំបន់ជនបទ ្របេទសកមពុជ េ យវសិ័យ
កសកិមម េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងសន្តិសុខេសប ង ជីវភពរស់េន នងិករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច។ ចប់ពី
ឆន  ំ ១៩៩៦ ដល់ឆន  ំ ២០១៧ ករជន់លិចេនេខត្ត្រកេចះបនប៉ះពល់យ៉ងធងន់ធងរដលម់នុស ចំននួ 
៥៥៨,៩៨៤ នក់េធ្វីឱយខូចខតផទះសែមបង ១៧១៥ ខនងនិង ដំ  ំ១៦៤,៨៩៦,៥ ហកិ ។ ជមួយ
នឹងផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ កសធតុ ែដលបនេកីនេឡងី េ យមនិមនករេរៀបចំកមមវធិីកត់
បនថយ និងបន ុ ំថមីៗបនទន់េពល េធ្វីឲយមនករ្រពួយបរមមណ៍យ៉ងខ្ល ងំ ។  
 ជករេឆ្លីយតបេទនឹងករគំ មកំែហងជក់ែស្តងទងំេនះ រ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកីតកមម
វធិីបន ុ ំថន ក់ជតិស្រមប់េធ្វីសកមមភព េ យ មរយៈកមមវធិីេនះ េគេឃញីមនគេ្រមងបន ុ ំនឹងករ
ែ្រប្របួល កសធតុ ែដលសកមមបផុំត បនសងកត់ធងន់េទេលទីឹក កសិកមម និងករ្រគប់្រគង និភ័យ
េ្រគះមហន្ត យ។ ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុថមីបំផុត ឆន  ំ2014-2023 ្រតូវបន ក់ឲយ
េ្រប្ីរបស់ េ យមនេបសកកមម េដីមបបីេងកីត "្រកបខ័ណ្ឌ ជតិស្រមប់េ យមនករចូលរមួពីភគីពក់
ព័នធេនកនុងដំេណីរករៃនករចូលរមួ" និង "ករេ្របី្របស់ចំេណះដឹងមូល ្ឋ នជមូល ្ឋ ន .." េដីមបី
េឆ្លីយតបនឹងករគ្រមមកំែហងពីករែ្រប្របួល កសធតុ ។  
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ជីវភពរស់េន្របកបេ យនិរន្តរភពរបស់្រគួ រែដលមនសមតថភពបន នឹំងករែ្រប្របួល
កសធតុ 

 ចំេពះករសិក េនះ បនសមភ សន៍ជមួយ ១៦៥ ្រគួ រ េនកនុង ១១ ភូមិកនុង ៃនឃុចំនំួន 
៤(ឃុេំ្រជយបនទ យ ែ្រពក្របសព្វ េម៉ និងេកះ សុ៊យ) េន្រសុកែ្រពក្របសប់។ ករសកិ េនះ
បនែផ្អក ម្រកបខ័ណ្ឌ បន ុ ំ Agrawal នងិ Perrin ស្តពីី ថ ប័ន នងិ ជីវភពរស់េន (រូបភពទី 1) ។ 
តួនទីជីវភពរស់េន្របកបេ យនិរន្តរភព េនកនុងសមតថភពបន ុ ំ បង្ហ ញថ សមតថភព្រគួ រ 
ស្រមប់ករអភិវឌ  សមតថភពសន ុ ំរបស់្រគួ រឲយកន់ែតខ្ល ងំបន មរយៈករេធ្វីពិពិធកមមៃនផល
ប័្រត្រទពយសមបត្តិ (Diversification of Assets នងិបេងកនីឱកសស្រមប់ ករេធ្វីពិពិធកមមជីវភព។  
 មរយៈ្រកបខ័ណ្ឌ ជីវភពរស់េន ករសិក េនះបនេធ្វីករពិនិតយយ៉ងសុជីេ្រមអំព ី រេបៀប
ែដលមេធយបយេផ ងៗៃនករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់្រគួ រែដលមនឥទធិពល កនុងទទលួយក ឬ
មិនខ្វល់ េលយីន្តករករពរ និងយុទធ ្រស្តបន ុ ំេផ ងៗ។ របយករណ៍េនះបង្ហ ញអំពសីមតថភពប
ន ុ ំរបស់្រគួ រ មរយៈ សមសភពៃនករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរមួមន ្រទពយរបូវន្ត ធនធនមនុស  
ទំនក់សងគម  ធមមជតិ និងហរិញញវតថុ ។ 
 
 
 

្របអប់ទ១ី: ករពនិតិយេ យសេងខបអំព ី នភ័ិយៃនេ្រគះមហន្ត យេនេខត្ត្រកេចះ  
 េខត្ត្រកេចះមនទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនទិធជមួយ្របព័នធេអកូឡូសុទីេន្លេមគងគ និងទេន្ល
េស ន ជមួយជីវភពរស់េនរបស់សហគមន៍េន្រកេចះ ែដលពឹងែផ្អកយ៉ងខ្ល ងំេលី្របព័នធេអកូ
ឡូសុីែដលមនករែ្រប្របួលមិនទងទត់។ សហគមន៍ ែដល្រតូវបនសទង់មតិ រស់េនកនុងតបំន់ដី
ទំនប ែដល្រតូវបនសមគ ល់េ យែខ ទឹកឆ្លងកត់ ងទឹក បងឹធមមជតិ និង្រតពងំ។ ជលទធផល 
ទឹកជំនន់ដ៏ធងន់ធងរ គឺជេ្រគះមហន្ត យ កសធតុចមបងេនេខត្ត្រកេចះ ែដលែតងែតេកីតេឡងី
ញឹកញប់បំផុត និងមនក្រមិតខពស់បំផុតៃនករខូចខត និងករចំ យ។ ភពងយរងេ្រគះេនះ
្រតូវកន់ែតខ្ល ងំ េ យ រេហ ្ឋ រចនសមព័នធមនគុណភពអន់ ខ្វះលទធភពទទួលបន្របព័នធធ
្រស្ត និងករពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលវីស័ិយកសកិមម ែដលកនុងេនះ មន ៩១% ៃន្របជជនសរបុេនកនុង

ឃុំ េម៉ ែដលេគចត់ទុកថជកសកិរតជំនន់។ ផលប៉ះពល់ៃនទកឹជំនន់ទងំេនះ ប៉ះពល់ដល់
សហគមន៍ទងំអស់ ចប់ពកីរចិញច ឹមជីវតិ សន្តិសុខេសប ងដល់ទីជ្រមក ករអប់រ ំ និងករអភវិឌ
េសដ្ឋកិចច។ 
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ដយ្រកម ១៖ ករបន ុ ំ ថ ប័ន ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនកររស់េន េ យ Arun Agrawal and Nicolas Perrin 

 

 

 
ជវីភពរស់េន្របកបេ យចីរភពេនេខត្ត្រកចះ 
 

 ភពងយទទួលរងរបស់្រគួ រេន្រកេចះ ្រតូវបនជះឥទធិពល េ យករេ្របី្របស់ ឬភព
ជមច ស់ៃន្រទពយសមបត្តិចិញច ឹមជីវតិ ែដលគួរឲយបរមមណ៍ ដូចពិពណ៌នខងេ្រកម: 
 

សមសភគ  ករពពិណ៌ន 

  ្រគួ រភគេ្រចីន ែដល្រតូវបនសទង់មតរិស់េនកនុងផទះេឈេី យមន្រគួ រែត ៥ 
ភគរយ រស់េនកនុងផទះពី ២ េទ ៤ ជន់ ។ បសុបក  ីេទច្រកយនយន្ត ដំ ហូំប
ែផ្ល និងទូរសពទ័ចល័ត ជ្រទពយសមបត្តិរូបីយវតថុ ែដលមនតៃម្ល ស្រមប់្របជជនភគ
េ្រចនី េ យែឡក មន្រតឹមែតពក់ក ្ត លៃន្រគួ របនសមភ សន៍ទងំអស់ មន
ែតពក់ក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះែដលមនទូកេ្របី្របស់ ។ 
 

  ទំហ្ំរគួ រជមធយម្រតូវបនេគរកេឃញីថ មនសមជិក ៥ នក់ េហយី ៣ នក់
កនុងចំេ ម ៤ នក់ ែដល្រតូវបនសទង់មតិ រកេឃញីថមនករអប់រផំ្លូវករទប

ស់ (ចប់ពីគម នករសិក អប់រផំ្លូវកររហូតដល់ថន ក់បឋមសិក ) ។ មនែត
មួយភគរយបុ៉េ ្ណ ះៃនអនកែដលបនសទង់មតមិនសញញ ប័្រតពីសកលវទិយល័យ។ 
 

  ្រទពយសមបត្តិសងគម រមួមនករអភិវឌ  និងែចកចយចេំណះដឹងសហគមន៍ ឱ
កសសកិ  សមធម៌ែយនឌ័រ និងចំណូល្រគួ រ។ េនេខត្ត្រកេចះ្របជជន 
៩២% បនសទង់មតិមន្រទពយសមបត្តិសងគម េនកនុងទ្រមង់ៃនករគ្ំរទេ យ ច់

ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល
កសធតុប៉ះពលដ់ល់ សងគម 

លំហ តង់សុេីត និងករពយករណ៍
ពី និភ័យបរ ិ ថ ន 

 

បរទិសងគម 
េអកូឡូសីុ 

 

ធរណៈជន
សងគមសុីវលិ
និងឯកជនសំ
របសំរលួ

អន្ត គមន៍ខង
េ្រក(ព័តម៌ន ប
េចចកវទិយ ថវកិ ភព
ជអនកដឹកន)ំ 

 

ករអនុវត្តករបន ុ ំ (ករចល័ត ករផទុក ករេធ្វីពិពិធកមម ករចូលរមួ
របស់សហគមន៍ ករផ្ល ស់ប្តូរ) និងលទធផលជីវភពស្រមប់្រគួ រ 
និងសមូហភពសហគមន៍

ថ បន័ទប់ ក ត់ 
និភ័យ និង

ផលប៉ះពល់ 
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នភ័ិយប៉ះពល់

ទឹកជំនន់ ភព ងំសងួត 
ខយល់ពយុះនិងរនទះគឺជេ្រគះថន ក់ដ៏
ចមបងមួយេនកនុងេខត្ត្រកេចះ។ 
ដូចបនបង្ហ ញកនុងរបូភពទី ២ 
អនកេឆ្លីយតប បន យករណ៍ថ
ទឹកជំនន់បនបងកកររខំនជ
ញឹកញប់នឺងធងន់ធងរដល់ជវីភព
រស់េនរបស់្របជជន។ ភព ងំ
សងួត្រតូវបនកំណត់ថជេ្រគះ
ថន ក់ដ៏ធងន់ធងរបំផុតទីពរី នងិ
បនទ ប់េទមនខយល់ពយុះ នងិរនទះ។ 

េនះបង្ហ ញពីក្រមិតខពស់ៃនករយល់ដឹងអំពី និភ័យេនកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ អនកភូមិ
បនេ យដឹងពី និភ័យៃនេ្រគះថន ក់ធមមជតិ និងផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះថន ក់ទងំេនះ ដូចបន
បង្ហ ញេនកនុងរបូភពទី ៣ ។ ពួកេគបនបញជ ក់ថ ទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួតគឺជក ្ត  សំខន់កនុង
ករេធ្វីឱយជីវភពរស់េនរបស់សហគមន៍ទទួលរងេ្រគះ េ យរមួមនករធ្ល ក់ចុះផលដំ  ំរហូតដល់
មនបញ្ហ សុខភពផ្លូវចិត្ត។ អនកភូមិចនំួន 28% ែដលបនសទង់មតិ បនទទលួ គ ល់ថទឹកជំនន់ជ
ផល្របេយជន៍មនសក្ត នុពល ជពិេសសទក់ទងនឹងករលុបបំបត់ករបំផ្ល ញសត្វល្អតិ និងករេធ្វី
ឲយដីមនជីជតិល្អ ។ 

  

  

 

 

 

   

 

 

ញតិ េនកនុងភូមិរបស់ពួកេគ។ ៦៣% េទៀត បនទទួលបនទ្រមង់ៃនគ្ំរទដូចគន
ពីអនកេនភូមិជិតខង។ អ្វីែដលគួរឱយចប់ រមមណ៍មន ១៥% បុ៉េ ្ណ ះ ែដល
ទទួលបនគ្ំរទពីេ្រក្របេទសកមពុជ។ 
 

Figure 2: Natural hazards occurrence and severity in Kratie, 2012‐2017 

Figure 3: People perception on hazards and associated impacts for the last 5 years 
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នភ័ិយ នងិផលប៉ះពល់ 
ទឹកជំនន់ នងិេ្រគះ ងំសងួត បនប ្ត លឱយមនករខតបង់េ្រចីនបំផុត និងករបំផ្ល ញដល់

ដំ  ំនងិសត្វ ែដលជះឥទធិពលយ៉ងធងន់ធងរដល់ជីវភព្រគួ រកនុងក្រមតិធំបផុំត។ ជិត ៧០% ៃនអនកចូល
រមួសទង់មតិ មនជួបករបំផ្ល ញដំ េំ យ រទឹកជំនន់ េហយីមនុស ជេ្រចីនបនទទួលផលប៉ះពល់
េលី្រទពយសមបត្តិរបស់គត់។ ទឹកជំនន់្រតូវបនេគយល់េឃញីថ នមំកនូវគុណវបិត្តិេ យ្របេយលដូចជ
ខយង្រកហមៃថ និងជំងឺរកី ល លេផ ងៗ។  េទះជយ៉ង ក៏េ យ ក៏មនករដឹងលឺ តិចតួចេនជុំវញិ
ផលប៉ះពល់េល្ីរទពយសមបត្តិ េធ្វីឱយសហគមន៍ងយនឹងទទួលផលប៉ះពល់េ្រចីន។ 
 ្រគួ រែដលរស់េនកនុងទី ងំខុសៗគន  ទទលួរងផលប៉ះពល់ជញឹកញប់ផ ងៗ គន ។ ងំតង់
សុេីតៃនភព ងំសងួត្រតូវបនេគចត់ទុកថទបបំផុត េនេលីឃុេំកះ សុ៊យ ែដលជេកះតូចមួយែតជួប
្របទះករលិចលង់េ យជនំន់ មរដូវ។ េនឃុែំ្រពក្របសព្វ ែដលសថិតេនកនុងតំបន់ខពស់បន្តិច ែបបជខ្វះ
ករផគត់ផគង់ទកឹ។ ករយល់េឃញីរបស់្របជពលរដ្ឋអំពីេ្រគះថន ក់ និងផលប៉ះពល់ ែដលពក់ព័នធនងឹករ
ែ្រប្របួល កសធតុ ្រស័យេទេលជីីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រែដលមនក្រមិតជីវភពខពស់ 
ជង បន យតៃម្លផលប៉ះពល់ៃនេ្រគះថន ក់េនេលីទំហំ៊ធំជង េ យកំណត់នូវផលប៉ះពល់ជញឹកញប់
ៃនករជន់លិចនិងភព ងំសងួតេល ីស្តុក នងិ្រទពយសមបត្តិ្រគួ រ។ េនះ ចជករពិត ែដលថ្រគួ រែដល
មនែបងែចក្រទពយសមបត្តិេ្រចីន្របេភទ ដូចជករចិញច ឹមសត្វេគ និងម៉សីុន្រ ក់ទ័រ ែដលជ្រទពយសមបត្តិ
មនតៃម្លខពស់ ដូេចនះ្រតូវបន យតំៃល និភ័យ និងករបត់បង់ធំេធង។ 
 
្របសទិធភពៃនករដឹងពីេ្រគះមហន្ត យ និងទស នៈករយល់ដឹងមន្របេយជនស៍្រមបត់្រមងទិ់សបន ុ  ំនិងក ង
យុទធ ្រស្តេឆ្លយីតបរបសក់នុងសហគមន ៍

្រគួ រនីមួយៗបនេ្របីយុទធ ្រស្តបន ុ ំខុសៗគន  េដីមបេីឆ្លីយបតេទនឹងេ្រគះមហន្ត យ ែដល
បនជួប្របទះ។ ករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តទងំេនះ និងវ ិ លភព ែដល្រគួ រនីមយួៗអនុវត្តយ៉ងមនករ
យ៉ងមន្របសិទធភព គឺសេំ ះេទមេធយបយៃនករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួកេគ។ ្រគួ រែដលមនជីវភព
ខពស់ បនកំណត់ មរយៈ្រទពយសមបត្តមនដូចជ ១.សកមមភពេផ ងៗ ែដលធនដល់កររស់េន បន
មស្តង់ជីវភពមួយសមរមយ  ២. សកមមភពេផ ងៗ ែដលផ្តល់នូវមេធយបយផ្ល ស់ប្តូរ្របក់ចំនូល និងក ្ត

េផ ងៗេទៀតែដលជមេធយបយងយ្រសួលទទួលបន្រទពយ ែដល ចរពំឹងទុកបនល្អ្របេសរី ជួប្របទះ 
ទប់ទល់ នងិប៉ះបូ៉វេឡងីវញិ បនទ ប់ពីទទួលរងឥទធពិលេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ។ មនករែបងែចកជបនួ
ថន ក់សំខន់ស្រមប់បប ុ ំ ែដលបនអេងកតេលី ១៦៥ ្រគួ រ រមួមន៖ ករសទុក  ពិពិធកមម ករចល័ត និង



 

 

រមួគន ជថ្លុងមួយ។ ទំហំ៊ ែដលយុទធ ្រស្តបន ុ ំ ែដលពួកេគបនេធ្វីយ៉ងេជគជ័យ េ យែផ្អកេល្ីរបេភទ
ៃនមហន្ត យជួប្របទះ និងកំរតិវ ិ លភពៃនករចិញច ឹមជីវតិ សមភ រៈ និង្រទពយសងគម។ 

្រគួ រនីមួយៗទទួលរងផលប៉ះពល់ពីទឹកជំនន់សំគល់េឃញីថខពស់ជងេ្រគះ ងំសងួតនិងខយល់
ពយុះ។ ជលទធផល ករអនុវត្តេលីករស្រមបខ្លួនវបុិលវបបកមម ្រតូវបនអនុវត្តេ យ្រគួ រទងំអស់ កនុងករ
្របេមីលេមីល និងតបតេទនឹងេ្រគះមហន្ត យទឹកជំនន់។ េដីមបតីបតេទនឹងេ្រគះទឹកជំនន់ កររក ទុក
េសប ង ្រតូវបនចត់ទុកថ ជយុទធ ្រស្តបន ុ ំខ្លួន ដ៏មន្របជ្របិយជងេគ េ ល ចចល័ត ពិពិធកមម 
និងកររបួរមួគន ជថ្លុងមួយ ្រតូវបនគិតយ៉ងល្អិតល្អន់ េដីមបមីនទំនក់ទំនងេទនឹងតៃម្លេសមីគន ។ ទំហំ
ែដលយុទធ ្រស្តេផ ងៗបនអនុវត្តេ យពួកេគផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងធំរ ង្រគួ រនីមួយៗ ែដល្រគួ រមន
ជីវភព្រក្ីរកេធ្វីករអនុវត្តេលីវធិី ្រស្តបន ុ ំខ្លួន សំគល់េឃញីថវធិី ្រស្តនូវមនកំរតិទបជង ្រគួ រកំ
រតិក ្ត ល និង្រគួ រមនជីវភព្របេសីរ។ ្រគួ រជីវភព្របេសីរមន ទិភពសទុក្រទពយមនតៃម្លដូចជ 
បសុសត្វ នងិកសផិល ក៏ដូចជចង្អលុបង្ហ ញពពិធិកមមរងឹមជំង កររមួគនជថ្លងុ នងិវ ិ លភពៃនករេធ្វី
ករបំ ស់ទី។ េនះេផ្ត តេទេលីេគលករណ៍ៃនកររស់េន្របកបេ យនិរន្តភព េដីមបកីំណត់សមតថភព
ភពបន ុ ំ។ ្រកុម្រគួ រ ែដលមន្រទពយេផ ងៗេ្រចីន និងសមតថភពរងឹមជំងេដីមបទីទួល និងេ្របី្របស់
្រទពយទងំេនះ បនបង្ហ ញពីយន្តករករពរដ៏រងឹម ំ និងសមតថភពបន ុ ំដ៏ល្អ េជៀសផុត និងកត់បនថយ
េ្រគះមហន្ត យ។ ្រគួ រែដលកមមសិទធមនកំណត់ និងទទួល្រទពយជរបូវន្ត សងគម ធមមជតិ និងហរិញញវតថុ 
បនបង្ហ ញពីកេម យសមតថភពទប់ទល់ ។ កង្វះធនធន បនេធ្វីឱយភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគកន់
ខ្ល េំឡងី និងេកីនេឡងីករពឹងែផ្អកេទេលយីន្តករទប់ ក ត់ែបប្របៃពណី ។  

េបីេ្របៀបេធៀបេទនងឹករតបតនងឹេ្រគះទឹកជំនន់ ករកត់សមគ ល់េឃញីថ្រគួ រែដលបនអនុ
វត្តបន ុ ំនងឹេ្រគះ ងំសងួតមនសមម្រតតូចជង។ យុទធ ្រស្តបន ុ ំខ្លួន ្រតូវបនដកឹនេំធ្វីេ យ្រគួ រ
នីមួយៗ មនករផ្ល ស់ប្តូរយ៉ងេ្រចីនកនុងចំេ ម្របជពលរដ្ឋ កនុងេនះ្រគួ រជីវភព្របេសីរ េ្រប្ីរបស់
យុទធ ្រស្តបន ុ ំនឹងេ្រគះ ងំសងួត មនភព្របេសីរជង ្រគួ រមន ថ នភព្រកី្រក។ េ្រគះ ងំសងួតគឺជ
បតុភូតថមីកនុង្របេទសកមពុជ ចំេពះ្រគួ រ ែដលពឹងែផ្អកេលីយន្តករេ ះ្រ យ មវធិី មែបបបុ ណយ 
្រតូវបនរកេឃញីថ មនករេឆ្លីយតបទន់េខ យជង្រគួ រ ែដលទទួលបនករែចករែំលកចំេណះដឹង 
ព័ត៌មន និងមនប ្ត ញសងគម។ 

 

 



 

 

ចេំណះដងឹ្របៃពណី 

ចំេណះដឹងែបប្របៃពណី ចជួយបនយ៉ងេ្រចីនេលីករសេ្រមចចិត្តកនុងករសទង់មតិពអីនកភូមិ។ 
ចំេណះដឹង្របៃពណី ្រតូវបនរកេឃញីថ បនបេងកីតវធិនករបន ុ ំដ៏មន្របសទិធិភពេនកនុងសហគមន៍
ជេ្រចីនែដលបនសិក  ជទូេទេនកនុងទ្រមង់ៃនចំេណះដឹង ករយល់ដឹងពីទកឹជំនន់ និងវធិនករបនធូរប
នថយ។ ជឧទហរណ៍ របងឬស េី្របីស្រមប់កត់បនថយទឹកជំនន់ ផទះ្រតូវេលេីឡងី េដីមបកីត់បនថយករប៉ះ
ទងគិច និងេធនខីពស់េនកនុងផទះ្រតូវបនេធ្វីជវធិនករៃនករេ្រតៀមខ្លួន។ ផទះធំៗគឺសង់ស្រមប់ផទុកផលតិផល 
និង្រទពយេផ ងៗ និង្រគួ រនីមួយៗជេរឿយៗមនទូក េ្រតៀមេរៀបចំទុកស្រមប់េពលមនទឺកជំនន់។ សត្វ
ពហនៈែដលមនតៃម្ល មនដូចជេគ ្រកប ីមន់ និងទជេដីម ្រតូវជេម្ល សេទទីខពស់ និងមនសុវតថិភព 
ែដលជទូេទជេរឿយៗ មបេ ្ត យផ្លូវ ែដលបនេរៀបចំទុកជមុនស្រមប់ករជេម្ល ស និងេនកែន្លង
ែដលធ្ល ប់ទុក ក់។  

េទះជយ៉ង  ករែ្រប្របួលកនុង្របព័នធេអកូធមមជតិ និងករផ្ល ស់ប្តូរៃន្របព័នធទឹក គឺបនេធ្វីឲយ
ថយចុះនូវយន្តករទប់ទល់ែបប្របៃពណី និងេធ្វីឲយសហគមន៍ មិន ចេ្របី្របស់ធនធនឲយអស់លទធភព 
នូវធនធនែដលមន្រ ប់។ ឧទហរណ៍ អនកភូមិេនកនុងក ្ត លេកះ មិនយកទឹកពទីេន្ល ស្រមប់ករ ំ
ដំ េំពតេទ េ្រពះ មិនែមនជទម្ល ប់របស់ពួកគត់ ែដលជេហតុេធ្វឲីយប៉ះពល់ដល់ករ្រទ្រទង់ជីវភព
េ យកសកិមមរបស់ពួកគត់។ 

ករពឹងែផ្អកយ៉ខ្ល ងំេលីចំេណះដងឹ្របៃពណី បនបង្ហ ញឲយេឃញីពីភពខ្វះករែចករែំលកចំេណះ
ដឹង និងករ្រគប់្រគងព័ត៌មន េនកនុង និងរ ងសហគមន៍េផ ងៗ។ ករេរៀនពីសងគម និងករទទួលបន
ព័ត៌មន ្រតូវបនរកេឃញីថ ពឹងែផ្អកេលកីរពយករណ៍ផទ ល់ខ្លួន និងករែចករែំឡកេ យបុគគលមន ក់ៗ។ 
ករសិក  បនរកេឃញីពីភពខ្វះឆនទៈចូលរមួ កនុងេធ្វីសកមមភពរមួគន  ខ្វះភពករគិតពី្របេយជន៍រមួ និង
សែម្តងេចញនូវករករពរេ យខ្លូនឯងខពស់។ េនះបង្ហ ញពី អវត្តមនៃនជនបេងគ លេនកនុងមូល ្ឋ ន និង
េខ យភពជអនកដឹកនេំនកនុងសហគមន៍។ 

វធិនករកត់បនថយ នងិបន ុ ំអនគត គឺ្រតូវគតិគូពី្របព័នធ្រគប់្រគងចំេណះដឹង មរយៈករែចករែំលក
ព័ត៌មន មវធិី ្រស្តេជឿជក់បន នងិមនតៃម្ល េទដល់មនុស ទងំអស់េនកនុងសហគមន៍។ ករែណនំ
ពី្របព័នធ្របុង្របយត័នជមុន ្រតូវបេងកីតឲយមនេន មមូល ្ឋ  និងបេងកីតឲយមនបរសិទធភពពខពស់នូវករ
ចូលរមួពសីហគមន៍ ករែបងែចកករទទួលខុស្រតូវ និងចំេណះដឹង។ 



 

 

 

ករេ្រប្ីរបស់ស្រមប់េគលនេយបយ 

- ករអភិវឌ ្របព័នធ្រគប់្រគងចំេណះដឹង មរយៈករេធ្វីយ៉ង ឲយព័ត៌មន្រតូវបនែចករែំលក ឬ
ផ ព្វផ យ មរេបៀបគួរឲយេជឿជក់ និងមនតៃម្ល បនេទដល់្របជជនឲយបន្រគប់គន ។ 

- បេងកីតឲយមន្របព័នធ្របកស សននជមុនេន មភូមិ បេងកីនករចូលរមួរបស់សហគមន៍ បេងកីន
លទធភពទទលួបនចំេណះដឹង និងផ ព្វផ យ ្រពមទងំែចកចយចំេណះដឹងពិខងេ្រកផងែដរ 

- ករលប់បំបត់ភព្រកី្រក និងពិពធិកមម្របក់ចំណូល េដីមបកីត់បនថយភពងយរងេ្រគះរបស់
្រគួ រនីមួយៗ និងបេងកីនសមតថភពបន ុ ំ 

- េផ្ត តេទេលីយុទធ ្រស្តបន ុ ំស្រមប់ជួយដល់អនក្រកី្រក េដីមបបីេងកីនសមតថភពដល់្រកុម្រគួ រ
ែដលងយរង់េ្រគះទងំ យ  

- បេងកីតឲយមន ករ្របតិបត្តិបន ុ ំេន មទី ងំែដលងយរងេ្រគះេ យេ្រគះធមមជតិខ្ល ងំ និង
េទ ម្របេភទជក់ ក់ៃនេ្រគះធមមជតិ។ ្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលីចំេណះដឹង្របៃពណីែដល
មន្រ ប់ នងិដំេណីរករៃនករបន ុ ំ ្រពមទងំយកចិត្តទុក ក់េទេលីករចូលរមួ្របកបេ យ
្របសិទធភពរបស់សហគមន៍េនកនុងករេធ្វីែផនករ និងអនុវត្តនូវសកមមភពអន្ត គមន៍នន ។  
 

 

្របអប់ទី២៖ បញ្ហ េនពីេ្រកយេ្រគះទឹកជំនន់េនឃុំ េម៉ 
េ្រគះមហន្ត យទឹកជំនន់េទេលីឃុំ េម៉ បននឲំយមនបញ្ហ គួឲយកត់សមគ ល់មួយចំនួន ែដលេធ្វី

ឲយមនករលំបកដល់យន្តករទប់ទល់ទឹកជំនន់របស់សហគមន៍។ កនុងេនះមន ករផ ព្វផ យ និងភពេជឿ
ទុកចិត្តេលព័ីត៌មន ែដលទក់ទងេទនឹងករពយករណ៍េ្រគះមហន្ត យ ជបញ្ហ កង្វល់ដ៏ធំ។ វធិី ្រស្ត
ពយករណ៍ទឹកជនំន់ែបប្របៃពណី ឧទហរណ៍ករសមគ ល់េទេលសី្លឹកៃ្រគ ករសេងកតេលលំីនៃំនទឹកហូរ និង
សញញ បង្ហ ញពីសកមមភពឬឥរយិបទរបស់សត្វ បនក្ល យជេរឿងមិន ចទុកចតិ្តបន េ យ រមនករ
ែ្រប្របួល កសធតុ និងករអភិវឌ មែបបទំេនបីេ្រចីន(ដូចជករ ងសង់ទំនប់ លរអីគគសនីជេដមី) 
។ ករេលចេឡងី្របព័នធទំេនីប ពី្រកសួងធនធនទឹក និងឧត្តុនិយម ក៏បនេធ្វីឲយបត់បង់នូវ្របសិទធភពៃនករ
ទស ទយ មែបប្របៃពណីែដរ។ េលីសពីេនះ ភពខ្វះចេន្ល ះខ្ល ងំកនុងករផ្តល់ព័ត៌មន េនមនក្រមិតខពស់
េ យ រ ករខ្វះចេន្ល ះ និងអសកមមរបស់ម្រន្តីអជញ ធរពក់ព័នធ ។ ចំនុចគួរឱយសគំល់ែដរ គឺកំរតិទបៃនករ
ចូលរមួ នេយបយ ធរណៈ នងិកេម យភពជអនកដឹកន ំកនុងឃុំ េម៉ បនបែនថមបនទុកេទនឹងេលភីព
្របះ្រ បំ ្ត ញសងគមរ ង ជញ ធរមូល ្ឋ ន នងិអនកភូមិឲយកន់ែតមនភពបក់ែបក ។ 


