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ការបន ុំេទៅនឹងបំែរបំរួលអាកាសធាតុក្នុងការសារេឡើងវិញបនាប់ពរីង 
េ្រគាះមហន្តរាយ៖ េសចក្តីសេង្ខបស្រមាប់េគាលនេយាបាយសេង្ខបទ៣ី 

យុទធ ្រស្ត្របកបមុខរបរចញច ឹមជវីតិ មរដូវកល នងិករបន ុ នំងឹបរ ិ ថ នមនិជក់ ក់កនុងេពលអនគត៖ 

លទធផលព ីវធីី ្រស្តចូលរមួកនុង្រសុកែ្រពក្របសព្វ េខត្ត្រកេចះៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

េសចក្តីសេងខបេគលនេយបយេនះ េរៀប ប់ពីករឆ្លុះបញច ងំេទេលីភពធន់ នងិសមតថភពបន ុ ំ
របស់សហគមន៍រងករប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់េន្រសុកែ្រពក្របសព្វ េខត្ត្រកេចះៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុ
ជ។ បនបង្ហ ញពីយុទធ ្រស្តេផ ងៗ ែដលបនេ្របី្របស់េ យសហគមន៍ ជពិេសស្រសី្ត េដីមបសី្រមប
ជីវភពរស់េនរបស់ពួគេគធន់េទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ធំៗ  និងករែ្រប្របួលបរ ិ ថ នេទ មរដូវកល។ េសចក្តី
សេងខប េរៀប ប់ពីលទធផលបញចូ លគន  រេវៀងលទធផលទទួលបនពីសិកខ ចំនួន ៩ ែដលបនេធ្វីកនុងភូមិ
ចំនួន ៤ ៃនឃុចំំនួន ២ េ យេ្របី្របស់វធិី ្រស្ត្រកុមពិភក ជមួយ្រស្តី និងបុរស េដីមបបីេងកីត្របតិទនិនរ
ដូវកល និងកំណត់េហតុសកមមភព្របចៃំថង។ ចំេណះដឹងសហគមន៍ គមឹនតៃម្លដូចនឹងចំេណះដងឹខង
វទិយ ្រស្តែដរ និងរមួបញចូ លភពលំអិតៃនចំេណះដឹងកសិកមម និងករែ្រប្របួល កសធតុ ែដល
ឧបករណ៍វទិយ ្រស្ត មនដូចជគំរូៃនផលិតភពដំ កំសិកមម ករបំេពញទឹកទេន្ល និងទឹកេភ្ល ងែដល
មិន ចរក ទុកបន។ 
 

រជគន្លះឹ 

 កមពុជនឹងជបួ្របទះេ្រគះ ងំសងួត និងទកឹជំនន់ធំៗ  ថតចុះនូវរបបទឹកេភ្ល ងកនុងរដូវវស  និងលំហូរទឹក
ទេន្លមិន ចប៉ន់ ម នដឹង។ ថមីៗេនះ តំបន់ជនបទបនជួប្របទះេ្រគះ ងំសងួត (២០១៥-២០១៧) 
និងទឹកជនំន់ (២០១៣, ២០១៨)។ េ្របី្របស់វធិី ្រស្តចូលរមួ និង្រកុមពភិក េលីបទពិេ ធន៍
របស់្រកុម្រស្តី េដីមបជូីនដណឹំងដល់អនកេធ្វីេគលនេយបយ និងែផនករ េដីមបី ចជួយបន ុ ំ និងករ
ករប្រញជ បេយនឌ័រ។ 

 កររមួបញចូ លគន រេវៀងវធិី ្រស្ត្រកុមពិភក ជមួយ្រកុមេគលេ េនកនុងសហគមន៍មូល ្ឋ នករ
បេងកីត្របតិទនិ មរដូវ នងិករ្របមូលផ្តុ ំៃនសកមមភព្របចៃំថងរបស់អនកភូមិេពញមួយឆន  ំ ចផ្តល់ករ
្របេមីលេមីលដ៏មនតៃម្លពកីរែ្រប្របួល មរដូវ និង្របចឆំន  ំ កនុងលកខខណ្ឌ បរ ិ ថ ន និងករជួប្របទះ
ជក់ែស្តងរបស់្រស្តី កនុងករេរៀបចំ និងទប់ទល់ជមួយ្រពឹត្តិករណ៍ កសធតុែ្រប្របួលធំៗ។ ករយល់
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ដឹងពីចំនុចសំខន់ៃនសមព ធសមព ធ កសធតុ ចបង្ហ ញឲយេឃញី េនេពលករអនុវត្តកសិកមម
បចចុបបនន ចនឹងងយរងេ្រគះេ យករែ្រប្របួលបរ ិ ថ ន។ 

 េឆ្លីយតបេទនឹងលទធភពេ្របី្របស់ទឹក បនជអតបិរមិ ្របចឆំន  ំ និងភពមិនេទៀងទត់ៃនរដូវកល 
និងករេកីតេឡងីនូវេ្រគះ ងំសងួត និងទឹកជំនន់ សហគមន៍បនបេងកីតករេឆ្លីយតប និងករបន ុ ំមន
ភព្របទក់្រក  និង ញុំ ំ េដីមបកីរបនថយេ្រគះ និភ័យៃនករបំផ្ល ញដំ  ំនិងេ្របី្របស់ភព
ផលិតផលច្រមុះ និងយុទធ ្រស្តេដីមបែីថរក ជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ។ 

 
បរបិទ 

ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ និងសន្តិសុខេសប ង ៃនតំបន់ ងេមគងគេ្រកម គឺផ ភជ ប់េទនឹងទេន្ល
មរយៈ កសិកមម ករេន ទ រអីគគសិនី និងែផនកេផ ងៗេទៀត។ កនុង្របេទសកមពុជ ៨៥% ៃនដីែដល
ចដំដុះបនគឺ ្ំរសូវ ែដលករេធ្វីែ្រសេសទីរែតទងំអស់ពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល ង។ បុ៉នម នឆន ថំមីៗេនះ សន្តសុិខ

េសប ងជួប្របទះបញ្ហ េន មសហគមន៍ជនបទជេ្រចីន េ យ រេកីនេឡងីរដូវកលមិនេទៀងទត់ និង
េ្រគះទឹងជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួតយ៉ងធងន់ធងរ។ កមពុជ បនរងផលប៉ះពល់េ យេ្រគះ ងំសងួត ងំពឆីន ំ
២០១៥ ដល់ ២០១៧ និងជួប្របទះេ្រគះទឹកជំនន់បំផ្លិចបំផ្ល ញកនុងឆន  ំ ២០១១ ឆន ២ំ០១៣ និងឆន ំ
២០១៨។ ករប៉ន់ ម នបចចុបបននស្រមប់ករែ្រប្របួល កសធតុ កនុងេពលអនគតបនបង្ហ ញពី ភព
ងយរងេ្រគះៃនកសិកមម្រសូវ ែដលពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល ងេន មដងទេន្លេមគងគេ្រកម េហយីកំេណីនេឡងី
រដូវកលមិនេទៀងទត់នឹងេនែតបន្ត។ ករវភិគវទិយ ្រស្ត ទំេនេទរកករពយករណ៍ថ េភ្ល ងធ្ល ក់េដីមឆន  ំ
មនភពយតឺយ៉វ កំេណីនេឡងីភពញឹកញប់ និងទំហៃំនទឹកជនំន់ធំៗ មដងទេន្លេមគងគ េកីនេឡងីសី
តុណ្ហ ភពមធយម និងរយៈេពល ងំសងួតយូរជងកំឡុងេពលរដូវវស ។ េឆ្លីយតបេទនឹងករគ្រមមកំែហង
ទងំេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន ក់េចញែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុស្រមប់ឆន ២ំ០១៤
-២០២៣។ េបសកកមមៃនែផនករេនះគឺេដីមបបីេង្តីត ្រកបខ័ណ្ឌ ថន ក់ជតិស្រមប់ភគីពក់ព័នធកនុងដំេណីរ
ករចូលរមួ និងេ្របី្របស់ពីចំេណះសហគមន៍ េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។ ែផនករយុទធ
្រស្តេនះ ែថមទងំបនបង្ហ ញពី រៈសំខន់ៃនករប្រញជ បេយនឌ័រ េទកនុងែផនករែ្រប្របួល កស

ធតុ ដូចជ្រសី្តជនបទ គសឺថិតកនុងចំេ ម្រកុមែដលទទួលផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ េ យ រករែ្រប្របួល
កសធតុ។ ករ្រ វ្រជវេនះ បនបង្ហ ញថ មរយៈករេផ្ត តេលីចំេនះដឹងកនុងមូល ្ឋ ន ករបន ុ  ំ

និងផលប៉ះពល់ជក់ ក់េលីេយនឌ័រៃនករែ្រប្របួលបរ ិ ថ ន មនពក់ព័នធេ យផទ ល់ស្រមប់ែផនករ
យុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុៃន្របេទសកមពុជ។ 
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ករ្របកបរបរចញិច ឹមជវីតិ មរដូវកល នងិយុទធ ្រស្តបន ុ  ំ
Participatory workshops were conducted in four villages in the Prek Prasop district of Kratie province. The four villages 
present a cross-section of rural livelihoods along the lower Mekong River, ranging from villages situated at various 
elevations on the natural levee of the Mekong, to a community on an island. The main focus of the workshops was to 
develop seasonal livelihood calendars. Figure 1 presents a seasonal calendar compiled from two workshops in one 
example village, with one workshop primarily informed by women, and the other predominantly by men participants. 

សិកខ ពិភក េ យមនករចូលរមួ ែដលបនេធ្វីកនុងភូមិចំនួន ៤ កនុង្រសុកែ្រពក្របសព្វៃន
េខត្ត្រកេចះ។ ភូមិទងំបួន េរៀប ប់ពីភពច្រមុះវស័ិយៃនករ្របកបរដរចញច ឹមជីវតិេនជនបទ មដងទេន្ល
េមគងគេ្រកម ចប់ពីភូមិ ែដលសថិតេននូវរយៈកំពស់ខុសៗគន កនុងភូមិ ្រស្តធមមជតិៃនទេន្លេមគងគ េទដល់
សហគមន៍េនេលីេកះមួយ។ េគលបំណងសំខន់ៃនសិកខ ទងំេនះ គឺេដីមបបីេងកីត្របតិទនិករ
្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ មរដូវកល។ រូបភពទី១ បនេរៀប ប់ពី្របតិទិន មរដូវកល បនរមួបញចូ លពី
សិកខ ពីរកនុងភូមិែតមួយ ែដលសិកខ មួយេរៀប ប់ពីមូល ្ឋ នចូលរមួេ យ្រស្តី និង មួយេផ ង
េទៀតចូលរមួយ៉ងេលីសលុបេ យបុរស។ 

 មក  កុមភៈ មីន េម  ឧសភ មិថុន កកក  សី  កញញ  តុ  វចិឆិក ធន 
្រពឹត្តិករឧតុនិយមទឹកសំខន់ៗ

ទឹកេភ្ល ង  ធ្ល ក់េភ្ល ងតិច  ធន ក់េភ្ល ងខ្ល ងំ  
ទឹកជំនន់  ទឹកជំនន់  
េ្រគះ ងំសងត ងំសងត  ងំសងត 

សកមមភពចិញច ឹមជីវតិសំខន់ៗ និងភពងយរងេ្រគះ 
្រសូវ្របងំ ែថទ ំ ្រចូតកត់ សំងួត  េរៀបចំ បេ្រពះ 
េពតរដូវ្របងំ  ែថទ ំ ្រចូតកត់  េរៀបចំ បេ្រពះ 
្រសូវវស   េរៀបចំ បេ្រពះ ែថទ ំ ្រចូតកត់ សំងួត  
េពតរដូវវស   េរៀបចំ បេ្រពះ ្រចូតកត់  
ក្តច សំងួត  េរៀបចំ បេ្រពះ ែថទ ំ ្រចូតកត់ 
សែណ្ត កេសៀង ែថទ ំ ្រចូតកត់  េរៀបចំ 
្វ យចនទ ី  ែផ្ល  
្វ យ  ែផ្ល  ផក   
្វ យខុសរដូវ  ផក   ែផ្ល 

ទំពងំ  ្រចូតកត់  
្រតី េន ទធមម  េន ទល្អ េន ទធមម  េន ទល្អបំផុត េន ទ 
្រជូក  ងយនឹងមនជំងឺ  
សត្វពហៈ េគ្រកបី  បញជនេទកនទី់ខពស់  

រូបទ១ី ឧទហរណ៍មួយៃន្របតទិនិរដូវកលបង្ហ ញពី្របេភទេពលេវ ៃន្រពឹត្តិករឧតុនិយមសំខន់ៗ និងគន្លឹះសកមមភពចិញច ឹមជីវតិ។ អនក
ភូមិបនកំណត់សំគល់េពលេវ ៃនសកមមភពចិញច ឹមជីវតិ ចែ្រប្របលួពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ ែផ្អកេលីគំរូទកឹេភ្ល ង នងិទឹកជំនន់េផ ងៗ។ 
្របតទិិនបនបង្ហ ញខងេលីបង្ហ ញសកមមភពែ្រប្របលួៃនេពលេវ ទក់ទងេទនឹងរយៈេពលេភ្ល ងយូរ និងរដូវទកឹជនំន់កនុងភូមិសិក មួយ។ 
ឧទហរណ៍ ្របសិនេបីេដីមរដូវេភ្ល ងធ្ល ក់មិនទន់បញច ប់ កសិករ ចនឹងសេ្រមចចិត្តមនិ បេ្រពះ្រសូវេនរដូវវស  ឬពួកេគ ចនងឹេ្រជីស
េរសី ្ំរបេភទអងករែដល ច កំនុងែខកកក  នងិចំ យេពលតិចេដីមបបីនផល។ មនិបនបង្ហ ញដំ ែំដល ចលូត ស់ និងេ្រប្ីរបស់
េ យ្រគួ រេពញមួយឆន  ំដូចជដូង េចក និងចបរដំ ំ មផទះ។ 
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េទះជសកមមភពចិញច ឹមជីវតិលំអិត មនភពខុសៗកនុងចំេ មភូមិទងំបនួ ឧទហរណ៍បន
បង្ហ ញកនុងរូបទី១ តួរយ៉ងករែចករែំលកគន្លឹះសំខន់មួយចំននួកនុងទី ងំសិក ។ រដូវ្រចូតកត់ (បន
បង្ហ ញេ យពណ៌ៃបតងចស់កនុងរូបទី១) ស្រមប់ភពខុសគន ៃនសកមមភពេសដ្ឋកិចចសំខន់ៗគឺករ
ផ ព្វផ យ មរយៈ្របតិទិន្របចឆំន  ំ និងករផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យ។ ជឧទហរណ៍ ្រសូវវស គឺ
ពឹងែផ្អកេលីទឹកេភ្ល ង និងលូត ស់េនរយៈកំពស់ខពស់មួយ ែដល ចកត់បនថយករបំផ្ល ញេ យមហន្ត
យទឹកជំនន់ ខណៈ្រសូវ្របងំគឺលូត ស់េនតំបន់រយៈកំពស់ទប មទឹក្រសកចុះ និង ចបំប៉នេ យ
្របព័នធ្រសូច្រសប។ រៈសំខន់ៃនដំ េំដីមេឈរីមួ មន ្វ យចនទី នងិ ្វ យ ែដល ្វ យខុសរដូវទទួល
បន្របក់ចំនូលខពស់ជង ែដលមនេន មភូមិមួយចំនួន។ 
 

បទពេិ ធន៍េយនឌ័រៃនករែ្រប្របួលរដូវកល នងិ្រពតឹ្តកិរណ៍ែ្រប្របួល កសធតុធំៗ  
កំឡុងេពលករពិភក ្រកុម ្រសី្ត នងិបុរសបនសងកត់េទេលីថពួកេគបនជួយគន េទវញិេទមក

ជមួយនឹងសកមមភព្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ។ េដីមបបីេំពញបែនថម្របតិទិនរដូវកល សកមមភពមួយចំនួន
តូចៃនកំណត់េហតុសកមមភព្របចៃំថង បនចង្រកងកំឡុងេពលសិក ្រ វ្រជវ បែនថមេ យករសេងកត 
និងបំេពញបែនថមេ យទិននន័យ្រ វ្រជវ។ េទះបីជមនភពេផ ងៗគន  េនកនុងករសកមមភពរក្របក់
ចំណូលែដលបេងកីតេ យ្រស្តីែដលបនផ្តល់បទសំភសន៍ (រមួបញចូ លទងំ ករលក់កសិផល ករេធ្វី
ពណិជជកមមខន តតូច េធ្វីករ ដុំះកនុងដីផទ ល់ខ្លួន និងេធ្វីករេ យលក់កំ ងំពលកមម) េសទីរទងំអស់
ទទួលខុស្រតូវេលីករេរៀបចំ រស្រមប់្រគួ រ (ស្រមប់ករបរេិភគ្របចៃំថង និងស្រមប់រក ទុក
ស្រមប់រយៈយូរ) ករសម្អ ត ករបីបច់ែថរក កូន ែថទសួំនដំ  ំផ្តល់ចណីំ និងទឹកដល់សត្វពហនៈ 
និងកររកអុស។ 

កនុងភូម ិ ែដលរដូវទឹកជំនន់មនផលប៉ះពល់េកីនេឡងីខ្ល ងំ នងិប៉ះពល់ជទូេទេទេលីផទះ នងិ
ែ្រសចំករ ករអនុវត្តសកមមភព្របចៃំថងរបស់្រសី្ត ចខុសគន ខ្ល ងំេទ មរដូវកល។ កំឡុងេពលទឹក
ជំនន់ េកមងៗ្រតូវបនបញចូ នេទទីខពស់មនសុវតថិភព (េនជមួយ ច់ញត ិឬេនវត្ត) ខណៈែដល្រស្តី ន
ក់េនលំេនផទះបេ ្ត ះ សនន េដីមបេីរៀបចំ រស្រមប់ខ្លួនឯង និងប្ត ី្របមូល និងយកចណីំេទឱយសត្វ
ពហនៈ (សត្វទងំេនះទុកេនទីខពស់ ែដលបុរសបននយំក និងេនចេំមីលសត្វពហនៈទងំេនះ) នងិ
រក្រតីយកេទលក់េនផ រ មទូក។ កនុងករណី្រពឹត្តកិរេ្រគះទឹកជំនន់ធំៗ  ែដលបនពយករណ៍េ្រកមករ
ែ្រប្របួល កសធតុ ចនឹងមនរយៈេពលយូរ ្រគួ ររស់េនែបកពីគន  នងិ្រស្តីរស់េនភូមិរងេ្រគះទឹក
ជំនន់ េធ្វីករយ៉ងពិបក កនុងលកខខណ្ឌ ដ៏លំបក និង្របឈមមុខនងឹ និភ័យខពស់ ។ 
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ករ ក់បញចូលគន មែផនកៃនចេំណះដងឹែ្រប្របួល កសធតុរបស់សហគមន៍ នងិទនិនន័យវទិយ ្រស្ត 

ករវភិគយ៉ង មញញេទ
េលី្របវត្តិ ្រស្ត ែដល្រតូវបនេធ្វ ី
េដីមបកីំណត់ៃថងចប់េផ្តីម រយៈេពល 

និងៃថងបញច ប់ៃនកំឡុងេពលមូសុង
វស  េ យេ្របីទិននន័យមន្រ ប់
ស្រមប់តំបន់េគលេ សិក ។ 

រ ងឆន ១ំ៩៨៣ ដល់ឆន ២ំ០១៧ 

មធយមភគៃថងចប់េផ្តីមៃនមូសុង
វស គឺៃថងទ ី៤ ែខមិថុន និងមធយម
ភគៃនៃថងបញច ប់គឺៃថងទ ី២៩ ែខតុ
។ ដូចបនបង្ហ ញកនុងរូបទ ី២ 

មនករែ្រប្របួលខ្ល ងំកនុងរយៈ ចប់េផ្តីម និងបញច ប់ៃនមូសុងវស កនុងឆន ថំមីៗេនះ មរយៈជពិេសសៃថង
ចប់េផ្តីមយតឺបនកត់្រ ទុកកនុងឆន ២ំ០១៧(ចុងែខកកក ) និងចប់េផ្តីមេលឿនកនុងឆន ២ំ០១៣ (ពក់ក
្ត លែខេម )។ 

កំេណីនករែ្រប្របួលៃនេពលចប់េផ្តីម និងេពលបញច ប់ៃនេភ្ល ង បនកត់សមគ ល់ទុកេ យសហ
គមន៍មូល ្ឋ ន។ កនុងភូមមិួយ សមជិកសហគមន៍បនេលីកេឡងីថ េបីខយល់បក់ពីទិសខងេកីត នឹងមនិ
មនេភ្ល ង េទៀតេទេនរដូវវស េនះ េហយីេបីគម នេភ្ល ងេ ះកនុងែខតុ  ពកួេគពយករណ៍ថ នឹងមន
េ្រគះ ងំសងួតេនឆន េំ្រកយ។ ភពេកីតមនេឡងី និងវ ិ លភពៃនទឹកជំនន់គមឺិន ចករពយករណ៍ទុក
បនពីមួយឆន េំទមួយឆន  ំ សូមបែីតេនកនុងឆន ។ំ េនកនុង ២០១៨ មន្របកស សនន្រតឺមែតបុ៉នម នៃថងមុន
ទឹកជំនន់មកដល់បុ៉េ ្ណ ះ កសិករខ្លះបនបត់បង់្រសូវវស របស់ពួកេគ េទះជេនតំបន់ខពស់ជងេគក៏េ
យ។ មនចស់ៗមួយចំននួ មនចំេណះដឹងមូល ្ឋ ន ទក់ទងនឹងថេតីទកឹជំនន់ ចមនទំហតូំច ឬធ ំ
ែផ្អកេលីករ នសញញ ៃនបតុភូតធមមជតិ ដូចជេកីនេឡងីរុកខជតិមួយចំននួ (បុ៉ែន្តចំេណះដឹងេនះគឹមិន
មន្របភពចបស់ ស់េទ) ។ កសិករ និងសហគមន៍ ែដលមនមេធយបយេធ្វីែបបេនះបន េគបេងកនីករ
ដុំះច្រមុះ និងផ្ល ស់ប្តូរមុខដំ  ំេដីមបកីត់បនថយករពឹងែផ្អកែតេលីរបបទឹកេភ្ល ង។ ករងរជីក្រប យ 

ឬ្រសះទឹកេដីមបរីក ទឹកទុក (ស្រមបេ្រ ច្រសប ្រសះេ្រជៗ និងេលីកដីឲយខពស់) េំដីមេឈ ី(សំខន់
ជងេគេដីម ្វ យ េកស៊ូ និងចនធី) នងិ ំ ំ ែំដលធន់នឹ ងំសងួត និង ច្របផលកនុងរយៈេពលខ្លី គឺជ
យុទធ ្រស្តបន ុ ំែដលបនេ្របី្របស់េ យអនកភូមិ ។   

Figure 2: Recent variability in the onset, cessation and duration of the rainy season. 
Data were drawn from the PERSIANN-CDR dataset managed by NOAA, for a location near Kratie. The 
graph does not depict differences in the volume of rainfall between years, nor the availability of water.
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ករេ្របសី្របស់ស្រមបេគលនេយបយ 

 សហគមន៍មូល ្ឋ ន និងករសននិ ្ឋ នវទិយ ្រស្ត យល់្រសបថលំនទំឹកេភ្ល ង ទកឹជំនន់ និងភព ងំ
សងួតេន មបេ ្ត យដងទេន្លេមគងគេ្រកមកនុង្របេទសកមពុជ កន់ែតពិបកពយករណ៍។ េនះបង្ហ ញពី
ភពសំខន់ស្រមប់សហគមន៍នីមួយៗ ទញយល្របភព្របក់ចំនូលរបស់ពួកេគពី្របព័នធកសិកមម
ែដលបនអភិវឌ ជមួយវដ្ដទឹកជំនន់ មរដូវៃនទេន្លេមគងគ។ 

 េនទី មនមេធយបយេដីមបេីធ្វីដូេចនះ សហគមន៍នឹង ចេធ្វីកសិកមមចំរុះ នងិអនុវត្តករចិញច ឹមជីវតិ
េដីមបកីត់បនថយភពងយរងេ្រគះរបស់ពួកេគ ពីករ្រពួយបរមភពីេ្រគះ ងំសងួត និងេ្រគះទឹកជំនន់
េផ ងៗ។ ែតមិនែមនករអនុវត្តទងំអស់សុទធែតទទួលបនេជគជ័យេនះេទ។ េលីសពីេនះ េនមន
តៃម្លខពស់ កនុងករផគត់ផគង់ទកឹេពញមួយឆន  ំនិងករលក់េនទីផ រ។ 

 េនកនុងេគលនេយបយ និងែផនកររបន ុ ំ ចបំច់្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលីបទពិេ ធន៍របស់អនក
ល់គន េនកនុងសហគមន៍ ពិេសស្រកុមេផ ងៗ ែដល ចងយនឹងទទួលរងេ្រគះកំឡុងេពលៃនទឹក
ជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួតេផ ងៗ ដូចជ្រស្តី មនុស ចស់ កុមរ ជនខ្វះទីជ្រមក នងិមនុស ែដលមន
មេធយបយេសដ្ឋកិចចតិចតចួ ។ 

 េយង មបទពិេ ធន៍ នងិចំេណះដឹងរបស់សហគមន៍ មរយៈដំេណីរករចូលរមួ បនបែនថមគុណតៃម្ល
េទចំេណះដឹងែដលទទួលបនែផនកវទិយ ្រស្ត និង ចផ្តល់ដំណឹងបនចបស់ ស់ ស្រមបករបេងកីត
េគលនេយបយ េដីមបអីន្ត គមន៍ពីេ្រកសហគមន៍ ពក់ព័នធនឹងវធិនករកត់បនថយ និងករបន ុ ំ។ 
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