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________________________

េឆា� ះេទេវទិកពហុភាគី
ពក់ព័ន�េនក�ងុអងទេន�េមគង�

ៃដគូែដនទឹករមួគា�  (SWP) ៃនកម�វធិីអភិវឌ្ឍន៍សហ្របជាជាតិ (UNDP) 
េ្រកមករេរៀបចំរបស់ SIWIបានេធ�ីករស�ង់មតិនិងេធ�ីករវភិាគយ៉ាងទូលយ
មួយេទេលីតួអង�មិនែមនរដ� ភិបាលែដលមានករពក់ព័ន� េដីម្បកីំណត់អំពី
ឱកសនិងចំណុចចប់េផ�ីមនានា េដីម្បែីកលម�ករចូលរមួរវងភាគីពក់ព័ន�ែដល 
ជារដ� ភិបាលនិងមិនែមនរដ� ភិបាលេនក�ុងអងទេន�េមគង�។ លទ�ផលបង� ញ 
ថាមានករចប់អរម�ណ៍យ៉ាងេ្រចីនៃ្រកែលង ក�ុងករបេង�ីតេវទិកពហុភាគី 
ពក់ព័ន�មួយ (MSP) ែដលនឹងបំេពញបែន�មេទេលីស� ប័ននិងបណា� ញែដល 
មាន្រសប់ េដីម្បជីំរុញេដយផា� ល់ចំេពះដំេណីរករអន�ររដ� ភិបាលក�ុងតំបន់ 
ចំេពះករចូលរមួរបស់ភាគីពក់ព័ន� និងចំេពះកិច�សហ្របតិបត�ិករ ថា� ក់តំបន់។

ករ្របឈមដ៏ស�ុ្រគស� ញមួយេទេលី ករងរអភិបាលកិច� ករអភិវឌ្ឍន៍និងករ្រគប់
្រគងទេន�េមគង�ែដលជាអងទេន�ឆ�ងែដនែដលមាន្របជាជនេ្រចីនបំផុតនិងែដលធំ
បំផុតមួយេនក�ុងពិភពេលកេនះ។ ជាេរឿយៗមានករ្របកួត្របែជងរវងផល
្របេយាជន៍្រសបច្បោប់រវងគា� េទវញិេទមក ទក់ទងនឹងករអភិវឌ្ឍន៍ែដលទមទរ
ឲ្យមានតុល្យភាពរវងផល្របេយាជន៍រមួគា�  និងអទិភាពពី្របេទសនិងតួអង�េផ្សងៗ
គា� រវង ្របេទសទងំ្របាមំួយែដលមានទេន�េមគង� (កម�ុជា ចិន ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ៃថ 
េវៀតណាម)។

េដីម្ប្ីរគប់្រគងេទេលីេសចក�ី្របាថា� និងត្រម�វករដ៏េ្រចីនសន�ឹកសនា� ប់របស់្របេទស
និមួយៗ េវទិកអន�ររដ� ភិបាលជាេ្រចីន្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេដីម្បជីួយ្របេទសទងំ
ឡាយេធ�ីយ៉ាងណាឲ្យែផនករអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ�ួន មានកររកីចេ្រមីនជាធ�ុងមួយ។ 
ក៏ប៉ុែន� េទះបីជាមានករសន�នាជាេទៀងទត់រវង្របេទសនានា េនក្រមិតករទូត
ខ�ស់ក៏េដយ ក៏ករចូលរមួជាមួយតួអង�មិនែមនរដ� ភិបាលឲ្យបានទូលំទូលយ
េនមិនទន់្រគប់្រគាន់េនេឡយីេទ។ 

ក�ុងន័យសុទិដ�ិនិយម កង�ះខតករចូលរមួជាផ�ូវករនិងមានតមា� ភាពជាមួយតួអង�
មិនែមនរដ� ភិបាល គឺជាឱកសែដលេវទិកអន�ររដ� ភិបាលបច�ុប្បន�ខកខនមិនបាន
ទទួល ែដលអចជាករទញយក្របេយាជន៍ដ៏្របេសីរមួយពីអង�ករនានាែដលមាន
សមត�ភាពខ�ស់និងមានករេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េនថា� ក់តំបន់ េដីម្បេីធ�ីឲ្យ
្រគប់្រគងនិងករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកបានេឡងីដល់ក្រមិតខ�ស់បំផុត។ ក�ុងន័យ
ទុទិដ�ិនិយម អវត�មានករចូលរមួេដយេស� ះ្រតង់អចបេង�ីនភាពតនតឹងេនក�ុង
អងទេន� េនក្រមិតមហជននិងក្រមិតមូលដ� នេដយទុកឲ្យ្របជាជនែដលងយ
រងេ្រគាះ កន់ែតមានភាពមិនច្បោស់លស់ែថមេទៀត អំពីប�� សន�ិសុខេស្ប�ង ទឹក 
និង ថាមពលស្រមាប់អនាគតរបស់ពួកេគ។

ករបេង�ីតេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន� ស្រមាប់អង�ករមិនែមនរដ�រដ� ភិបាល នឹងផ�ល់
្របេយាជន៍ដល់រដ� ភិបាលនិងអន�ររដ� ភិបាលៃនតំបន់េមគង� និង តមរយៈករផ�ល់
ដល់ពួកេគ៖
•     មានករចូលរមួកន់ែតមាននិរន�រភាព និងករផ្សព�ផ្សោយជា្របព័ន� 
       ជាលក�ណៈស� ប័ន និងជាេទៀងទត់ ដល់ភាគីពក់ព័ន�នានា
•     ែចករែំលកែផនករជាមួយភាគីពក់ព័ន�និងអ�ក្រសវ្រជាវ្រពមទងំទទួល
       េយាបល់្រតឡប់ េទេលីគេ្រមាងជាក់លក់នានា និងេដីម្បែីចករែំលកនូវ
       េយាបល់្រតឡប់ទងំេនះជាមួយអ�កអភិវឌ្ឍន៍ និងតួអង�ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត     
       ែដលពីមុន មិនសូវបានេធ�ីេដយេទៀងទត់។

ក�ុងចំេណាមអង�ករថា� ក់តំបន់្របែហល៣៩ បានេឆ�ីយតបករស�ង់មតិតម្របព័ន�
េអឡចិ្រត�និច* េដយក�ុងេនាះ អង�ករចំនួន២៨ក៏បានចូលរមួេនក�ុងករសមា� ស
បន� េដយទក់ទងនឹង៖
•     អណត�ិ វសិលភាពមុខងរ និងសមត�ភាពរបស់អង�ករនិមួយៗ ពក់ព័ន�
       នឹងប�� នានាអំពីអភិបាលកិច�ទឹកទេន�េមគង� និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ
       ក�ុងអងទេន�េមគង�
•     លក�ណៈៃនទំនាក់ទំនងនិងអន�រកម�របស់អង�ករនិមួយៗ ជាមួយ្រក�មភាគី   
       ពក់ព័ន�េផ្សងៗេនក�ុងអងទេន�
•     ទស្សនៈរបស់អង�ករទងំេនាះ េទេលីករផ�ួចេផ�ីម ករបេង�ីត និងេគាលបំណង 
       ៃនេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន�ក�ុងអងទេន�េមគង�។ 

*  ករស�ង់មតិេនះ ្រត�វបានេផ�ីេទតួអង�មិនែមនរដ� ភិបាលចំនួន១០០ េនថា� ក់តំបន់។ លក�ណៈវនិិច�័យ គឺថា ពួកេគគឺជាអង�ករែដលេនក�ុងបណា� ញឬអង�ករ ឬែដលបានចូលរមួេនក�ុងបណា� ញ 
ឬអង�ករែដល្របតិបត�ិកររវង្របេទសពីរឬេ្រចីន េនក�ុងអងទេន�េមគង� រមួមានដូចជា អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល  / បណា� ញ/អង�ករសង�មសីុវលិ សមាគមនឬេវទិកធុរកិច�ថា� ក់តំបន់ និងសកល 
វទិ្យោល័យ អង�ករ្រសវ្រជាវ បណា� ញ ្រក�មអ�កយុទ�ស�ស� ឬកម�វធិីនានាេនថា� ក់ តំបន់។ 



្របេទសៃថ (10)្របេទសកម�ុជា (8)

្របេទសេវៀតណាម (4)
្របេទសឡាវ (3)

្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា (6)

ចិន(4)

មិនបង� ញ (1)

អ�កសិក្សោ្រសវ្រជាវ (9)អង�ករសង�មសីុវលិ/
អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល
មិនបានចុះប�� ី (6)

អ�កមិនបង� ញ
អត�ស�� ណ (6)

អណតិ�េដយ
រដ� ភិបាល (4)

អង�ករសង�មសីុវលិ/
អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល
ចុះប�� ី (14)

សមាគមធុរកិច� (2)

េផ្សងេទៀត (1)

បណា� ញ/បណ�ុ ំ អង�ករ (1)

តំណាងែដលមានឋនៈ
្រសបច្បោប់ច្រម�ះ (2)

រូបទី១៖ អ�កេឆ�ីយតបក�ុងករស�ង់មតិេដយ្របេទសតមដងទេន�

លទ�ផលៃនករស�ង់មតិេនះ ្រត�វបានែចករែំលកជាមួយអ�កេឆ�ីយតបមួយចំនួនេន
ក�ុងកិច�្របជំុមួយេនទី្រក�ងបាងកក ក�ុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ ែដលអ�កចូលរមួបាន 
ពិភាក្សោអំពីទ្រម់ងនិងមុខងរជាសក� នុពលរបស់េវទិកពហុភាគីពក់ព័ន� ែដល 
បានេស�ីេឡងីេនះ។ បនា� ប់មក គំនិតនិងសំណួរនានាែដលេលចេឡងីពីករពិភាក្សោ 
េនាះ ្រត�វបានពន្យល់លម�ិតជាមួយនឹងអ�កតំណាងមកពីគណៈកមា� ធិករទេន�
េមគង� និងកិច�សហ្របតិបត�ិេមគង�ឡានសង េនក�ុងកិច�្របជំុេផ្សងេដយែឡក។

្រត�វករមានករចូលរមួស្រមាប់ភាគីពក់ព័ន�ទូលំទូលយេនក�ុងតំបន់េមគង�| ថ�ី 
ត្បតិែតមានគេ្រមាងផ�ួចេផ�ីមសំខន់មួយចំនួនទក់ទងនឹងអភិបាលកិច�ទឹកថា� ក់
តំបន់ក៏េដយ ក៏េនមានកររះិគន់ជំុវញិប�� កង�ះខតករប��ូ លតួអង�មិនែមនរដ� 
និងេទេលីវធិីស�ស�ចូលរមួនិង្របា្រស័យទក់ទង ែដលជាេរឿយៗមិនទន់មាន 
លក�ណៈ្រគប់្រគាន់និងមានតមា� ភាពែតែផ�កខ�ះៗេនាះ។
 
ចំណុចេនះជាករមិនបានយកចិត�ទុកដក់ដល់ធាតុចូលរបស់្របជាសហគមន៍រប់
សិបលននាក់ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េដយសរករអភិវឌ្ឍន៍េហដ� រចនា
សម�័ន�ទឹក និងជាកររតឹត្បតិដល់ករយល់ដឹងអំពីគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍។

បែន�មពីេលីេនះ មានអង�ករជាេ្រចីនេនក�ុងតំបន់ែដលមានបទពិេសធន៍និង 
ជំនាញដ៏មានតៃម�េនក�ុងវសិ័យ្រគប់្រគងធនធានធម�ជាតិ ប៉ុែន� ពួកេគមាន 
ឱកសតិចតួចណាស់ ក�ុងកររមួចំែណកជាពិេសសេនក្រមិតតំបន់ តមលក�ណៈ 
ផ�ូវករឬឲ្យមានលក�ណៈរមួគា� េនមានក្រមិត។ 

ស� ប័នអភិបាលកិច�ទឹកថា� ក់តំបន់ ែដលមាន្រសប់៖
1.     គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង�
2.     មហអនុតំបន់ទេន�េមគង�
3.     យន�ករសហ្របតិបត�ិករឡានសង-េមគង�

អង�ករថា� ក់តំបន់មានករគា្ំរទខ� ងំចំេពះគំនិតអំពីេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន�|ករេធ�ី 
វភិាគភាគីពក់ព័ន�បានរកេឃញីថា មានករគា្ំរទវជិ�មានខ� ងំចំេពះករមាន 
េវទិករពហុភាគីពក់ព័ន�េនះ។ អង�ករចំនួន ៣៤ (ៃន ៣៩) បានេលីកេឡងីថា 
ពួកេគេមីលេឃញីគុណតៃម�ក�ុងករបេង�ីតេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន�ែដលមានេន
ថា� ក់តំបន់ ែដលរមួប��ូ ល្របេទសទងំ្របាមំួយ ្រពមទងំតភា� ប់និងចូលរមួគា�  
េដយផា� ល់េនក�ុងដំេណីរករអន�ររដ� ភិបាលថា� ក់តំបន់។

លទ�ផល  

ែដលរមួប��ូ ល្របេទសទងំ្របាមំួយ ្រពមទងំតភា� ប់និងចូលរមួគា� េដយផា� ល់េន 
ក�ុងដំេណីរករអន�ររដ� ភិបាលថា� ក់តំបន់។ អ�កេឆ�ីយតបចំនួន្របាេំទៀត ក៏មានគា្ំរទ 
ែដរ ប៉ុែន� ពួកេគបានកត់សមា� ល់ថា ពួកេគចង់ឲ្យបន�ពីេវទិកនានាែដលមាន្រសប់ 
នាេពលបច�ុប្បន�េនះ។ 

េតីេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន�្រត�វមានទំនាក់ទំនងអ�ីេទនឹងគណៈកមា� ធិករទេន�េមគង� 
| អ�កេឆ�ីយតបេមីលេឃញីថា គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង� ជាេគាលេដសំខន់ 
ស្រមាប់ករចូលរមួ និងេមីលេឃញីថាេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន�ែដលេស�ីេឡងីេនះ 
ជាករផ�ល់ឲ្យ   គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង�ជាចំនុចចប់េផ�ីមែដលច្បោស់លស់មួយ 
ស្រមាប់ករចូលរមួរបស់ភាគីពក់ព័ន�េនក�ុងតំបន់។ ក៏ប៉ុែន� ក�ីបារម�សំខន់ៗ រមួ 
មានដូចជាថា គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង�េនមានក្រមិតក�ុងជះឥទ�ិពលេទេលី 
រដ� ភិបាល្របេទសនិមួយៗ ក�ុងករែចករែំលកព័ត៌មាន និងេផា� តែតេទេលី្របេទស 
ក�ុងអងទេន�េមគង�េ្រកម េហយីមានករចូលរមួតិចតួចពី្របេទសចិន និង 
្របេទសមីយ៉ាន់ម៉ា។ 

ពួកេគបានសង�ត់ធ�ន់ថា េវទិកេនះ មិនគួរភា� ប់េទែតជាមួយគណៈកមា� ធិករ ទេន� 
េមគង�េនាះេទ ប៉ុែន� ្រត�វរក្សោនូវឯករជ្យភាពរបស់ខ�ួន។ េវទិកេនះ គួរចូលរមួេន 
ក្រមិតតំបន់ ែដលមិនែមន្រតឹមែតជាមួយគណៈកមា� ធិករទេន�េមគង�េទ គឺគួរែត 
ចូលរមួជាមួយយន�ករសហ្របតិបត�ិករឡានសង-េមគង� មហអនុតំបន់ 
ទេន�េមគង� និងអស៊ន តមករសម្រសប។

ប�� អទិភាពស្រមាប់អង�ករថា� ក់តំបន់ | អ�កេឆ�ីយតប្រត�វបានេស�ីឲ្យេ្រជីសេរសី 
ប�� អងទេន�េមគង�ជាអទិភាពបំផុតស្រមាប់អង�កររបស់ពួកេគ េចញពីប�� ី 
ែដលមានេរៀបរប់អំពីជេ្រមីសែដលអចេកីតេឡងី។ ប�� ីេនះ កំណត់ប�� េចញ 
ពីត្រម�វករនិងប�� ្របឈមរបស់អង ែដលមានេរៀបរប់េនក�ុងែផនករ 
យុទ�ស�ស�គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង� ២០១៦-២០២០, យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ 
អង ២០១៦-២០២០, កិច�្រពមេ្រពៀងឆា� ១ំ៩៩៥ និងេយាបល់អ�កជំនាញ។ អ�ក 
េឆ�ីយតប ក៏មានជេ្រមីសក�ុងករសរេសរប�� ”េផ្សង”ែដរ េដយក�ុងេនាះ 
អ�កេឆ�ីយតបជាេ្រចីន បានេឆ�ីយេលីសពីបីប�� ។ 

ប�� អទិភាពបំផុតចំនួន៥ ស្រមាប់អង�ករថា� ក់តំបន់៖
1.     ករអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វរអីគ�ីសនី
2.     អភិបាលកិច�ទឹកឆ�ងែដន
3.     បែ្រមប្រម�លអកសធាតុ
4.     ករថយចុះៃនគុណភាពបរសិ� ន
5.     ថាមពល

រូបទី២៖ អ�កេឆ�ីយតបក�ុងករស�ង់មតិេដយតំណាងែដលមានកំណត់ឋនៈ្រសប 
ច្បោប់េដយខ�ួនឯង

េផ្សងេទៀតេនថា� ក់
តំបន់និងអន�រជាតិ (3)



អនុសសន៍

រូបទី៣៖ អទិភាពៃនប�� ក�ុងអងទេន�េមគង� ែដលេ្រជីសេរសីេដយអង�ករថា� ក់តំបន់ទងំ៣៩

0 5 10 15 20 25

ចំណាក្រស�ករបស់មនុស្ស

ដីសណ�
នាវចរនិងជំនួញ

ករលុកលុយចូលៃនទឹកសមុ្រទ
កករបាតអង

ទឹកជំនន់
ករេ្រសច្រសព

ករបំពុល ។ល។
េ្រគាះរងំស�ួត

េផ្សងៗ
អហរូបត�ម�និងសន�ិសុខេស្ប�ង

ជលផល
និគមជនជាតិេដីមភាគតិច 

េយនឌ័រ
ភាព្រកី្រកទក់ទងនឹងទឹក

ថាមពល
ករថយចុះៃនគុណភាពបរសិ� ន

បែ្រមប្រម�លអកសធាតុ
អភិបាលកិច�ទឹកឆ�ងែដន

ករអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វរអីគ�ីសនី 59%

56%

44%

41%

38%

31%

31%

26%

23%

18%

15%

15%

13%

13%

13%

10%

8%

8%

5%

3%

3%

ជំហនបនា� ប់  

ករបែណ� តេឈី

លទ�ផលៃនករស�ង់មតិនិងករពិភាក្សោជាមួយភាគីពក់ព័ន� េនក�ុងកិច�្របជំុ 
េនទី្រក�ងបាងកក កលពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ បង� ញថា េវទិកពហុភាគី 
ពក់ព័ន�អងទេន�េមគង� អចអនុវត�តមអទិភាពនិងរចនាសម�័ន�ខងេ្រកម៖

អទិភាព
•     ែកលម�ករសន�នា ករងរបណា� ញ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ
•     ស្រមបស្រម�លសកម�ភាពនិងអន�រគមន៍
•     ករកសងសមត�ភាព
•     ផ�ល់វសិលភាពថា� ក់តំបន់ េទក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់ជាតិ
•     តំណាងទស្សនៈេយាបល់នានាមកពី្រគប់្របេទស  ក�ុងចក�ុវសិ័យ  
       រមួគា� មួយ
•     េលីកកម�ស់ផល្របេយាជន៍រមួគា� ពសេពញអងទេន�
•     ប��ុ ះប��ូ លេទេលីយុទ�ស�ស�មា� ស់ជំនួយ
•     ស្រម�លករេរៀនសូ្រតនិងករែចករែំលកព័ត៌មាន
•     ប��ុ ះប��ូ លេទេលីេវទិកផ�ូវករ (គណៈកមា� ធិករទេន�េមគង� និង 
       កិច�សហ្របតិបត�ិករឡានសង-េមគង�)
•     ករផ្សព�ផ្សោយចំេណះដឹង េដីម្បផី្សោរភា� ប់រវងេគាលនេយាបាយ និង 
       វទិ្យោស�ស�
•     បេង�ីតេវទិកអព្យោ្រកឹត្យ
•     ប្រង�បប្រង�មរេបៀបវរៈៃនករអភិរក្សនិងករអភិវឌ្ឍន៍

បេង�ីត
•     េលខធិករដ� នតូចមួយ ស�ិតក�ុងទីតងំរបស់នីតិបុគ�លែដលមាន 
       ្រសប់ណាមួយ
•     មុខងរផ្សព�ផ្សោយទូលំទូលយ
•     ឯករជ្យ អព្យោ្រកឹត្យ មិនលេម��ង
•     ភាព្រសបច្បោប់រងឹមានិំងមានទំនាក់ទំនងល�ជាមួយភាគីពក់ព័ន�នានា 
       ទងំតួអង�មិនែមនរដ�និងរដ� ភិបាលផ�ូវករ

ស� ប័នែដលអចយកជាទីតងំបាន អចជា
•     សកលវទិ្យោល័យ ឬ សមាគមសកលវទិ្យោល័យ
•     SIWI, IUCN, WWF, CGIAR/WLE, SUMERNET/SEI, Save the 
       Mekong, VRN, Save the Salween

របាយករណ៍េនះ នឹងបកែ្របជាភាសៃន្របេទសេនតមដងទេន�េមគង� និង
ផ្សព�ផ្សោយស្រមាប់ពិភាក្សោបែន�មជាមួយភាគីពក់ព័ន�សំខន់ៗ។ ្រក�មជនបេង� ល 
បេណា� ះអសន�មួយ ្រត�វបានបេង�ីតេឡងីេហយី (េដយមានតំណាងមកពី SEI, 
SIWI, IUCN និង Oxfam)។ ្រក�មេនះនឹងទទួលខុស្រត�វ៖

1.     បេង�ីតទស្សនៈទនមួយ ស្រមាប់ករបេង�ីតេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន� 
       ស្រមាប់ទេន�េមគង�
2.     ែស�ងរកករចូលរមួនិងករទទួលយកពី្របេទសតមទេន�េមគង�
3.     ករចូលរមួពីមា� ស់ជំនួយ
4.     កំណត់ឲ្យបានស� ប័នមួយែដលអចជំរុញករបេង�ីតេវទិកពហុភាគី  
        ពក់ព័ន�េនះ
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អ�កនិពន�

ៃដគូែដនទឹករមួគា�  (SWP) េ្រកមករេរៀបចំរបស់ SIWI បានេធ�ីករស�ង់មតិ និង 
េធ�ីករវភិាគយ៉ាងទូលយមួយេទេលីតួអង�មិនែមនរដ� ភិបាលែដលមានករ
ពក់ព័ន� េដីម្បកីំណត់អំពីឱកសនិងចំនុចចប់េផ�ីមនានា េដីម្បែីកលម�ករចូលរមួ 
រវងភាគីពក់ព័ន�ផ�ូវករនិងមិនផ�ូវករ េនក�ុងអងទេន�េមគង�។ លទ�ផល បង� ញ 
ថាមានករចប់អរម�ណ៍យ៉ាងេ្រចីនៃ្រកែលង ក�ុងករបេង�ីតេវទិកពហុភាគីពក់ព័ន� 
មួយ ែដលនឹងបំេពញបែន�មេទេលីស� ប័ននិងបណា� ញែដលមាន្រសប់ េដីម្ប ី
ជំរុញេដយផា� ល់ចំេពះដំេណីរករអន�ររដ� ភិបាលក�ុងតំបន់ ករចូលរមួរបស់ភាគី 
ពក់ព័ន� និងកិច�សហ្របតិបត�ិករថា� ក់តំបន់។ 

ឯកសរេនះ ្រត�វបានេបាះពុម�ផ្សោយេ្រកមកិច�្របឹងែ្របងរមួគា� េដយ SIWI និង 
Oxfam េនៃថ�ទី២២ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០១៧។ 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង

SIWI  - kerry.schneider@siwi.org
Oxfam  - paulinetm@oxfam.org.au

គេ្រមាង្រសវ្រជាវេនះ រមួចំែណកេដយអ�កជំនាញ SIWI Klomjit Chandrapanya, Dr Marian Neal (Patrick), Kerry Schneider, Maria Vink និង 
Elizabeth Yaari រមួជាមួយៃដគូ Stew Motta, កម�វធិីស�ីពីទឹក ដី និង្របព័ន�េអកូឡូសុី (WLE) របស់មហទេន�េមគង�ៃន CGIAR និង Dr Nora Van Cauwen-
berg, UNESCO-IHE.

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវេនះ ្រត�វបានផ�ល់ហរិ��ប្បទនេដយអង�ករអុកស� ម ជាែផ�កមួយៃន Oxfam’s Inclusion Project 
និងកម�វធិីអភិបាលកិច�ទឹកថា� ក់តំបន់ទេន�េមគង� ែដលកសងករចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសីុវលិេនក�ុងវសិ័យអភិបាលកិច�ទឹក 
តមរយៈករកសងសមត�ភាពនិងករសន�នាេគាលនេយាបាយ។ 


