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កុមារដែលរស់នៅតាមដងទន្លែអាច
ហែលទឹកបានប៉ុន្តែកុមារជាចែើននាក់
ដែលរស់នៅកន្លែងមនិធ្លាប់មានទកឹជនំន់
កមែិតខ្ពស់ មិនអាចហែលទឹកបានទែ។
នែះបើយោងតាមលោកSuprivanto
នាយកបែចាំបែទែសនែអង្គការPlan
Internationalបានពនែយល់ឲែយដឹង។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖ «ចំនួនមនុសែស

ពាក់កណ្តាលដែលលង់ទឹកស្លាប់ គឺជា
កុមារ។នៅពែលមានគែះមហន្តរាយ
ពួកគែជាអ្នកងាយរងគែះបំផុត»។
អ្នកសែីពែជែសុផារី អ្នកគែប់គែង

កម្មវធិីនែអង្គការPlanបែចាំខែត្តសៀម-
រាប បានរំឭកពីពែលលោកជំរុញបែជា-
ជនឲែយចាកចែញពីខ្ទមរបស់ពួកគែ និង
ផា្លាស់ទៅទីទួលមានសុវតិ្ថភាព។អ្នកសែី
បានឲែយដឹងថាបែជាជនជាចែើននាក់មិន
ពែមចាកចែញទែ។«ពួកគែមិនជឿយើង
ទែ។ពួកគែមិនគិតថាទឹកនឹងឡើងខ្ពស់
ដូច្នែះឡើយហើយបនា្ទាប់មកវាពិតជា
ឡើងខ្ពស់មែន»។
គែួសរកែីកែជាចែើននាក់មិនមានទូក

ទែ។នៅពែលទឹកឡើងដល់ផ្ទះ ឪពុក
មា្តាយខ្លះតែូវកាត់ដើមចែកនិងដើមឫសែសី
ដើមែបីចងធ្វើជាកែបនូយ៉ាងរហស័ដើមែបីដកឹ
ជញ្ជូនកូន និងទែពែយសមែបតិ្តដែលពួកគែ
អាចជួយសង្គែះបានទៅទីសុវត្ថិភាព។
អ្នកសែីបានបន្ថែមថា តំបន់សុវតិ្ថភាព
ទំាងនែះមានលក្ខណៈដូចជំរំជនភៀស
ខ្លួន គឺគ្មានទឹក ជមែកអាហារឬសែវា
ពែទែយ និងអនាម័យទែ។សែ្តីមា្នាក់បាន
សមែលទារកនៅក្នុងភក់ដែលមាន
ចមា្ងាយបុ៉នា្មានសង់ទីម៉ែតែបុ៉ណ្ណោះពីទឹក។
អង្គការPlanកំពុងបញ្ចប់សកម្មភាព

សង្គែះបនា្ទាន់ដែលមានតម្លែ១៧៥-
០០០ដុល្លារ (ក្នុងឃុំភាគចែើនដែល
អង្គការធ្វើការ)។អង្គការបានផ្តល់ម្ហូប
អាហាររយៈពែល២ខែបែដាប់ចមែះ
ទឹក មុង និងរបស់ចំាបាច់ដទែទៀតដល់
បែជាជន៣០០០០គែួសរក្នុងខែត្ត
ចំនួន២។ អង្គការបានធ្វើការយ៉ាងជិត
ស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការUNICEF អង្គ
ការកែរដា្ឋាភិបាលដទែទៀតនិងមន្ទីរ
គែប់គែងគែះមហន្តរាយខែត្តពែមទាំង
គណៈកមា្មាធិការឃុំ និងសែុក ដើមែបី
សមែបសមែួលការចែកអំណយ។
ឥឡូវនែះ អង្គការបានប្តូរទៅដំណក់

កាលស្តារឡើងវិញដែលនឹងមានរយៈ
ពែលរហតូដល់១ឆ្នាំនងិចណំយបែក់
បែហែល២៥០០០០ដុល្លារអាមែរិក។
ទន្ទមឹនឹងនែះលោកហែងសុខអ្នកឯក-
ទែសកាត់បន្ថយគែះមហន្តរាយរបស់

អង្គការPlanបានថ្លែងថា៖«យើងកពំងុ
ខិតខំធ្វើការដើមែបីធនាថាទឹកជំនន់មិន
ប៉ះពាល់ដល់ការងារដែលយើងបានធ្វើ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០២មក»។ កម្មវិធី
កាត់បន្ថយគែះមហន្តរាយដែលអង្គការ
បានចាប់ផ្តើមក្នុងសែុកចំនួន៦ នែខែត្ត
ដែលអង្គការមានសកម្មភាពគឺខែត្តកពំង់
ចាមនិងខែត្តសៀមរាបមិនអាចទប់នឹង
ទំហំនែគែះទឹកជំនន់ឆ្នាំនែះឡើយ។
វិស័យ៣ដែលអង្គការPlan បាន

កណំត់ជាអាទភិាពដើមែបីស្តារឡើងវិញគឺ
វិស័យអប់រំ ទឹក អនាម័យនិងមុខរបរ
ចិញ្ចឹមជីវិត។លោកSupriyantoបាន
ថ្លែងថា៖ «យើងពែួយបារម្ភណស់អំពី
លទ្ធភាពនែករណីកង្វះអាហារបូត្ថម្ភកើន
ឡើងក្នុងចំណមកុមារ»។ បែជាជន
កម្ពជុាតាមជនបទពងឹផ្អែកលើផលដណំំ
ឬសែូវមួយដងក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលភាគ
ចែើនតែូវបានបំផ្លិចបំផា្លាញក្នុងឃុំនានា
ដែលទឹកជន់លិច។

លោកហែងសុខបានពនែយល់ថា
សកម្មភាពកំពុងអនុវត្តដើមែបីចែកចាយ
ពូជសែវូដែលអនុញ្ញាតឲែយមានការបែមូល
ផលឆប់រហ័សប៉ុន្តែកសិករនៅតំបន់រង
គែះទឹកជំនន់ខ្វះបទពិសោធក្នុងការធ្វើ
សែរយៈពែលខ្លី។កសិករអាចរង់ចាំ
រហូតទាល់មួយឆ្នាំចាប់ពីខែធ្នូនែះមុន
ពែលពួកគែមានដំណំសែូវម្តងទៀត។

អ្នកសែីពែជែសុផារីបានថ្លែងថា៖
«ពួកគែគ្មានសល់អ្វីទែ។ពួកគែគ្មាន
អាហារទែ»។
អណ្តងូក៏មានទកឹជនំន់ពែញដែលមនិ

អាចផឹកបានទែ។មុនទឹកជំនន់ លទ្ធ-
ភាពបែើទឹកដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុង

សែុកនានាដែលអង្គការPlanធ្វើការគឺ
មានជាង៤០ភាគរយ។អ្នកសែីពែជែ
សុផារីបានបន្ថែមថាអណ្តូង១ភាគ៣
តែូវបានបំផា្លាញឬទឹកជន់លិច។
តមែូវការលើការថែទាំសុខភាពក៏

សំខាន់ផងដែរ។លោកមា៉ាកមុនិតអ្នក
គែប់គែងកម្មវិធីបែចាំខែត្តកំពង់ចាមនែ
អង្គការPlan បានថ្លែងថាមានវែជ្ជ-
បណ្ឌិតតែ៨នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅមជែឈ-
មណ្ឌលសុខភាពក្នុងខែត្ត។លោកបាន
បន្តថា៖«វែជ្ជបណ្ឌតិជាប់រវល់ណស់។ពី
មុនពួកគែអាចទៅពិនិតែយអ្នកជំងឺ ឥឡូវ
នែះអ្នកជំងឺមកជួបពួកគែវិញ»។លោក
បានឲែយដឹងទៀតថា រោគរាករូសគែុន
ចាញ់គែុនក្តានិងផា្តាសយជាជំងឺកើត
ឡើងជាទូទៅបំផុត។
កង្វះម្ហូបអាហារសលរៀនលិចទឹក

និងតមែូវការកសងភូមិឡើងវិញបង្កការ
លំបាកថែមទៀតដល់អង្គការPlanក្នុង
ការបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លនួពនែយលម់ាតា

បិតាឲែយយកកូនរបស់ពួកគែបន្តទៅសល
រៀន។សលចនំនួ៦០កពំងុតែជន់លចិ
នៅឡើយក្នុងខែត្តសៀមរាប។អ្នកសែី
ពែជែសុផារីបានបន្តថាសៀវភៅនិង
សមា្ភារអប់រំក៏តែូវបានបំផា្លាញផងដែរ។
អ្នកសែីបានបន្តថា៖ «គែូពែយាយមជួយ
សង្គែះសៀវភៅនិងសមា្ភារទាំងនោះ
ដោយដាក់វាលើធ្នើរ ប៉ុន្តែទឹកជំនន់ឡើង
ខ្ពស់ជាងធ្នើរទៅទៀត»។
លោកSupriyantoបានបន្តថា៖

«បែសិនបើយើងមិនអាចឲែយកុមារវិល
តែឡប់ទៅសលរៀនឲែយបានឆប់នោះ
ទែមាតាបិតាអាចនឹងបែប់កុមារទាំង
នោះឲែយនៅផ្ទះនិងជួយគែួសរ។ ក្នុង
ករណីដទែទៀតមាតាបិតាទុកឲែយពួកគែ
រកការងារដោយខ្លួនឯងដើមែបីអាចរក
បានបែក់យកមកកសងឡើងវញិ។ក្នងុ
ករណីខ្លះគ្មានអ្នកណមើលថែពួកគែទែ។
យើងតែូវប្តូរទៅដំណក់កាលនែការស្តារ
ឡើងវិញឲែយបានរហ័ស»៕TK

ជំនន់ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ
ពែលទឹកជំនន់ម្តងៗកុមារងាយទទួលរងគែះថា្នាក់និងបាត់បង់នូវការអប់រំ

កុមារាមា្នាក់នេះ កំពុងទទូរថង់ប្លាស្ទកិឈរហាលភ្លៀងនៅភូមិល្វា សង្កាត់ កោះដាច់  ខណ្ឌឫសេសីកេវ រាជធានីភ្នពំេញកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។ រូបថតហុងមិនា

សាលរៀន ចំនួន 
៦០ កំពុងតេជន់ លិច ...
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របាយការណច៍េញផេសាយដោយ
អង្គការសហបេជាជាតិកាលពី
ថ្ងេទី២៧ខេតុលាឆ្នាំ២០១១

អាទិភាពចមេបងៗ
- មូលនិធិឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់

អង្គការសហប្រជាជាតិ(UN'sCen-
tralEmergencyResponeFund)
បានអនុម័តទឹកប្រក់សរុប៤លាន
ដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្ររិក
-UNDMTបន្តជួបជាមួយNCDM

ជាប្រចាំ

ស្ថានភាពទូទៅ

តួល្រខកាលពីថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលា
របស់NCDMបង្ហាញថា៖
-ខ្រត្តចនំនួ១៨នៅក្នងុចណំោមខ្រត្ត

ទាំង២៤នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាបាន
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់
ក្នុងនោះខ្រត្តកណ្ដាលកំពង់ធំព្រវ្រង
កំពង់ចាមបានទទួលរងគ្រះយ៉ាងខ្លាងំ 
ជាងគ្រ។
-ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៣៣១៧៦៥

គ្រួសារ(ជាង១,៥លាននក់)បាន
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយពលរដ្ឋ
ចំនួន៤៦៤០៣គ្រួសារបានជម្លៀស
ច្រញ។
-មនសុ្រសចនំនួ២៤៧នក់បានសា្លាប់

និង២០នក់ទៀតបានរងរបួសដោយ- 
សារត្រទឹកជំនន់។

-ដំណំស្រូវចំនួន៤០៥៦៨៦
ហកិតាបានទទលួរងផលប៉ះពាល់ក្នងុ
នោះ២៣២៣៧៧ហិកតាត្រូវបាន
រាយការណ៍មកថាខូចខត(ផ្ទ្រដីដាំ
ស្រូវសរុប២៤៦៦៤២៩ហិកតា
ដូច្ន្រះផ្ទ្រដីស្រខូចខតដោយសារទឹក
ជំនន់ស្មើនឹង៩,៤ភាគរយន្រផ្ទ្រដី
សរុប)។

តមេូវការនិងការឆ្លើយតបរបស់
មនុសេសធម៌

សេបៀងអាហារ
-ជាផ្ន្រកមយួន្រប្រតបិត្តកិារឆ្លើយតប

ជាបន្ទាន់របស់WFPការច្រកស្របៀង
អាហារបានចាប់ផ្តើមឡើងតាមរយៈ
អង្គការក្ររដា្ឋាភិបាលកាលពីសបា្ដាហ៍
មនុ(មានអង្គការសង្គ្រះកមុារអង្គការ
ការីតាសអង្គការChurchWorld
Serviceអង្គការADRAនិងអង្គការ
CARE)។ប្រជាជនទទួលរងគ្រះ
ដោយទឹកជំនន់ប្រហ្រល១២០០០
គ្រួសារនៅខ្រត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំព្រ- 
វ្រងក្រច្រះនងិកណ្ដាលនងឹទទលួបាន
អង្ករ៥០គីឡូក្រមមួយគ្រួសារ។
-លើសពីន្រះទៅទៀតអង្គការWFP

កំពុងរៀបចំប្រតិបត្តិការបន្ទាន់ដ៏ធំមួយ
ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការសង្គ្រះនិងសា្ដារ
ឡើងវិញរបស់គ្រួសារទទួលរងគ្រះ
ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈព្រលប៉ុន្មានខ្រ
ខងមុខន្រះ។

សុខភាព
-ក្រសួងសុខភិបាលតាមរយៈមជ្រឈ

មណ្ឌលកមា្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់របស់ខ្លួន
មានផ្រនការច្រកមុងដល់គ្រួសាររង
គ្រះដោយទឹកជំនន់នៅខ្រត្តស្ទឹង-
ត្រង។ពួកគ្របញ្ជាក់ថាមុងគួរត្រច្រក
ដល់គ្រួសារទាំងអស់នៅត្រឹមថ្ង្រទី០២
ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១១។
-ក្រសួងសុខភិបាល/អង្គការសុខ- 

ភាពពិភពលោកបានធ្វើការវាយតម្ល្រ
តាមមណ្ឌលសុខភាពនននៅខ្រត្ត
ចំនួន៨មានខ្រត្តកណ្ដាលកំពង់ចាម
ព្រវ្រង កំពង់ធំសៀមរាបព្រះវិហារ
កំពង់ឆ្នាំងនិងបាត់ដំបង(ក្រច្រះនិង
ស្ទឹងត្រងកំពុងធ្វើនៅសបា្ដាហ៍ន្រះ)។
នៅក្នងុខ្រត្តទាងំ៨ក្រសងួសខុភបិាល
បានរាយការណ៍ថាមណ្ឌលសុខភាព
ចនំនួ១០៨កន្ល្រងត្រវូបានទកឹជន់លចិ
ប៉ុន្ត្រស្រវាសុខភិបាលកំពុងត្រូវបាន
គ្រផ្តល់ជូន។
-ការវាយតម្ល្រន្រះបានសម្លឹងមើល

លើសកម្មភាព៤កម្រិតមានស្រវា
សម្ភពការចាក់ថា្នាំបង្ការការផ្ដល់ថា្នាំ
សម្រប់អ្នកជំងឺរប្រង(ការព្រយាបាល
រយៈព្រលខ្លីតាមរយៈការតាមដាន
ដោយផ្ទាល)់នងិថា្នាំប្រឆងំជងំឺឱកាស
នយិមសម្រប់អ្នកជងំឺHIV។ស្រវាទាងំ
អស់ន្រះកំពុងត្រូវបានគ្រផ្តល់ជូននៅ
ឡើយ។ទណីមណ្ឌលសខុភាពបទិទា្វារ
គឺបុគ្គលិកព្រទ្រយចុះបម្រើការស្រវាទាំង
ន្រះនៅមូលដា្ឋានផ្ទាល់ត្រម្ដង។

-ក្រសួងសុខភិបាលនិងគណៈ-
កមា្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រះមហន្ត-
រាយ(CDC)ក៏កំពុងត្រធ្វើការវិភាគ
ប្រចាំថ្ង្រអំពីការផ្ទុះឡើងនូវបញ្ហាទាំង 
នោះដូចនៅថ្ង្រទី២៥ខ្រតុលាពុំមាន
របាយការណ៍ធ្វើឡើងដោយCDC
និយយស្ដីពីបញ្ហាន្រះឡើយ។
-អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាន 

រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្រសាមួយជាមួយ
នឹងបណ្ដាអង្គការមិនម្រនរដា្ឋាភិបាល 
ននដ្រលធ្វើការងរខងសុខភិបាល
និងក្រសួងសុខភិបាលកាលពីថ្ង្រទី០១ 
ខ្រវិច្ឆិកាថ្មីៗន្រះ។

ការការពារកុមារ
-កិច្ចប្រជុំជាមួយដ្រគូដ្រលធ្វើការ

ខងការការពារកុមារនៅអំឡុងព្រល
ទឹកជំនន់ន្រះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើង
កាលពីថ្ង្រម្រសលិមញិ។អ្នកចលូរមួមកពី
ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជននិង
យុវនីតិសម្របាទាគណៈកមា្មាធិការជាតិ
គ្រប់គ្រងគ្រះមហន្តរាយអង្គការ
SavetheChildrenអង្គការWorld
Visionនិងអង្គការFriends Inter-
nationalបានឯកភាពគ្នាធ្វើការវាយ
តម្ល្រលើការការពារកុមារនៅក្នុងខ្រត្ត
កណ្ដាលកពំងច់ាមសៀមរាបនងិខ្រត្ត
កពំងធ់ំដ្រលនងឹប្រព្រតឹ្តទៅនៅសបា្ដាហ៍
ក្រយ។អង្គការWorldVisionនិង
Save theChildrenបានបង្កើត
មណ្ឌលកុមារម្រត្រីចំនួន៤នៅតំបន់

មានសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងសមត្ថភាព
ផ្ដល់ជម្រកដល់កុមារយ៉ាងតិច១០០
នក់។ទោះជាយ៉ាងណតម្រូវការនៅ
ត្រមានទំហំធំធ្រងនិងមានតម្រូវការ
ពង្រីកការអន្តរាគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការការពារកុមារ។បញ្ហាការការពារ
កុមារសំខន់ៗមាន៖
-សា្ថានភាពរស់នៅគ្មានផ្ទះសម្រប្រង

និងភៀសខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសាររួម
ទាងំកូនៗទៅកាន់តំបន់ដទ្រដ្រលបង្កើន
ឲ្រយមានហានិភ័យងយប្រឈមមុខនឹង
ការបង្ក្របនិងឃុំខ្លួនដោយខុសច្របាប់
ផ្អ្រកតាមគោលនយោបាយភមូិ-ឃុំមាន
សុវត្ថិភាព។
-កុមារងយប្រឈមមុខនឹងគ្រះ

ថា្នាក់លង់ទឹក។
-កុមារអាចត្រូវបានបំប្រកច្រញពី

គ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។
-តំបន់រងទឹកជំនន់ខ្លះមិនងយ

ស្រួលធ្វើដំណើរទៅដល់ហើយតំបន់
សុវត្ថិភាពត្រងត្រមានលក្ខណៈតូច
ចង្អៀតមិនគ្រប់គ្រន់សម្រប់បង្កើត
មណ្ឌលកុមារម្រត្រី។
-គ្មានផ្រនការជម្លៀសខ្លួនត្រឹមត្រូវ

សម្រប់កុមារកំព្រដ្រលសព្វថ្ង្រន្រះ
ស្ថិតនៅក្រមទឹកជំនន់ហើយកុមារ
ទាំងឡាយដ្រលត្រូវបានគ្រជម្លៀស
ច្រញត្រងត្រមិនត្រូវបានគ្រចុះឈ្មាះ
ឬផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី
អាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន៕
DT
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ស្ទងឹត្រៅងព្រៅះវិហារ

សៀមរៀប
បន្ទាយមានជ័យ

បាត់ដំបង

ពោធិ៍សត់

កោះកុង

ឈូងសមុទ្រៅថ្រៅ

កំពង់ឆ្នាងំ

កំពង់ធំ

កំពត

ឧត្តរមានជ័យ

មណ្ឌលគិរីក្រៅច្រៅះ

រតនគិរី

ថ្រៅ

ឡាវ

រាជធានី

ព្របំ្រទល់ខ្រត្ត

ទំហំរបស់បឹងទន្ល្រសាបនៅ
អំឡុងរដូវប្រងំ(ពីខ្រវិច្ឆកិា
ដល់ខ្រម្រសា)

មិនមានគ្រសួារប៉ះពាល់ត្រវូ
បានគ្ររាយការណ៍នោះទ្រ
១-៤.៩៩៩

៥០០០-៩.៩៩៩

១០.០០០-១៩.៩៩៩

២០.០០០-៣៩.៩៩៩

៤០.០០០+

ការបា៉ាន់សា្មានទំហំទឹកជំនន់
ដ្រលជន់លិចឆ្នាំ២០១១

ចំនួនគេសួរដេលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់
(ប្រភពៈNCDM)

កំណត់សមា្គាល់



JasmineWhitbread

នាយកបេតិបត្តនិេអង្គការSavethe
ChildrenInternational

កុមារប្រមាណ៨០មុឺននក់បានរង
ផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រះទកឹជនំន់
កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះនៅប្រទ្រសកម្ពុជា
ជាគ្រះមហន្តរាយបរិសា្ថានអាក្រក់
បផំតុមនិធា្លាប់ជបួប្រទះក្នងុប្រទ្រសន្រះ
ក្នុងរយៈព្រលជាងមួយទសវត្រសរ៍ន្រះ។
ប្រជាជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់សរុប
មាន១,៦លាននក់បុ៉ន្ត្រកុមារមានភាព
ងយរងគ្រះបំផុតក្នុងគ្រអាសន្នន្រះ
ខណៈគ្រួសាររបស់ពួកគ្រតស៊ូសម្រប
ខ្លនួទៅនងឹការបាត់បង់ផ្ទះសម្រប្រងផល
ដណំំនងិមខុរបរចញិ្ចមឹជវីតិហើយក្នងុ
ករណីខ្លះទៀតបាត់បង់សមាជកិគ្រសួារ
ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគ្រថ្រមទៀត។
កុមាររងគ្រះដោយសារទឹកជំនន់

និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគ្របច្ចុប្របន្ន
ប្រឈមនងឹហានភិយ័ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារ
មណ្ឌលសខុភាពរាប់រយកន្ល្រងមនិអាច
ប្រើប្រស់បានហើយសាលារៀនជាង
មួយពាន់កន្ល្រងត្រូវបិទទា្វារ។ជារៀង
រាល់ថ្ង្រ កុមារមា្នាក់មិនបានទៅសាលា
រៀនបង្កើនហានិភ័យកុមារបោះបង់
ចោលការសកិ្រសានៅក្នងុរយៈព្រលយរូ។
កាន់ត្រអាក្រក់ជាងន្រះថ្រមទៀតនៅ
ព្រលទឹកជំនន់ចាប់ផ្តើមស្រកទឹកថ្លុក
រួមផ្រសំនឹងកង្វះអនម័យអាចនឹងបណ្ដាល   
ឲ្រយជំងឺដ្រលកុមារមានភាពងយរង
គ្រះជាពិស្រសនោះកាន់ត្រឆ្លងរាល
ដាលខ្លាំងឡើងហើយភាពក្រីក្រ និង
ការបាត់បង់ប្រក់ចំណូលគ្រួសារកាន់
ត្រច្រើនក៏អាចនងឹបង្ខំកមុារឲ្រយច្រញទៅ
ធ្វើការងរដើម្របីជយួគ្រសួាររបស់ពកួគ្រ
ដោយមនិគ្រន់ត្រធ្វើឲ្រយពកួគ្រគ្រចវ្រះពី
ការសិក្រសាប៉ុណោ្ណោះទ្រត្រក៏ធ្វើឲ្រយពួកគ្រ
ប្រឈមហានភិយ័ន្រការក្រងប្រវញ័្ចនងិ
ជួញដូរផងដ្ររ។
ការខូចខតហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធដទ្រ

ទៀតដោយសារទកឹជនំន់បច្ចបុ្របន្ននៅពុំ
ទាន់ដឹងនៅឡើយទ្រ។អ្វីដ្រលយើង
បានដឹងគឺថាវានឹងត្រូវការព្រលវ្រលា
និងធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្របីធ្វើឲ្រយ

ហ្រដា្ឋារចនសម្ព័ន្ធទាំងន្រះវិលត្រឡប់
មករកភាពប្រក្រតីវិញ។ទន្ទឹមនឹង
ន្រះដ្ររវាក៏សខំន់ផងដ្ររក្នងុការស្វ្រង
រកនូវវិធីសាស្ត្រផ្រស្រងប្រកបដោយភាព
ច្ន្រប្រឌិតដោយកសាងកិច្ចសហប្រតបិត្តិ
ការដើម្របីលើកឡើងអំពីស្រចក្តីត្រូវការ
និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលកុមារ
កំពុងប្រឈម។
ការងរន្រះអាចសម្រចបានប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងករណីមានការ
បន្តបង្កើនការជួយគំទ្រនិងកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋា-
ភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិ រដា្ឋា-
ភបិាលនងិមា្ចាស់ជនំយួដ្រលយើងធា្លាប់
មើលឃើញកន្លងមកត្រប៉ណុោ្ណោះ។តាម
រយៈការធ្វើការងររួមគ្នាការប្រមូលធន- 

ធានរបស់យើងនិងការច្រករំល្រក
ព័ត៌មានសំខន់ៗរួមគ្នាយើងនឹងអាច
ដោះស្រយបាននូវឧបសគ្គននដ្រល

នៅនឹងមុខយើង។
ដោយសារត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

យ៉ាងស្អិតល្មួតន្រះអង្គការSavethe
Childrenអាចចុះធ្វើការច្រកស្របៀង
និងសមា្ភារសំខន់ៗដទ្រទៀតទៅដល់
ពលរដ្ឋចំនួន៣៣៧០០នក់នៅក្នុង
ខ្រត្តកំពង់ចាមនិងព្រវ្រង។ការច្រក
ន្រះអាចសម្រចទៅបានដោយសារត្រ
មានការជួយឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុពីសមា-
ជិករបស់យើងUSAIDនិងអំណោយ
ស្របៀងពីកម្មវិធីស្របៀងអាហារពិភព
លោកន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ។
លើសពីន្រះទៀតអង្គការSavethe

Childrenបានបង្កើតសាលារៀន
បណោ្ដាះអាសន្នជាង៣០០កន្ល្រងនងិ
កពំងុបន្តបង្កើតថ្រមទៀតនៅតាមអគរ
សហគមន៍និងផ្ទះរបស់អ្នកភូមិដទ្រ
ទៀតដោយដំណើរការបង្ហាត់បង្រៀន
ដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ្រលបច្ចបុ្របន្នមនិ

អាចធ្វើដណំើរទៅដល់សាលារៀនដ្រល
រងគ្រះដោយសារទកឹជនំន់ឬត្រវូបាន
បំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ពួកគ្រ។សមិទ្ធផល

ទាំងន្រះគឺជាលទ្ធផលន្រភាពជាដ្រគូ
របស់យើងជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡានិងដ្រគូរបស់ពួកគ្រនៅតាម
បណ្ដាខ្រត្តដ្រលធ្វើឲ្រយកុមារជាងមួយ
មុឺននក់បានវិលត្រឡប់ទៅរៀនសូត្រ
វញិ។តាមរយៈការធ្វើប្របន្រះយើងមនិ
គ្រន់ត្រកំពុងជួយការរៀនសូត្ររបស់
កុមារទ្រត្រយើងក៏កំពុងជួយសា្តារឡើង
វិញនូវអារម្មណ៍ប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុង

ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ង្ររបស់ពួកគ្រផង
ដ្ររខណៈកំពុងជួយឪពុកមា្តាយរបស់
ពួកគ្រផ្តាតទៅលើការជម្នះឧបសគ្គ
នននៅចំពោះមុខពួកគ្រ។
ការងើបឡើងវិញពីគ្រះមហន្តរាយ

ក្នុងទំហំធំន្រះនឹងត្រូវការព្រលវ្រលា
ហើយប្រសទិ្ធភាពនងឹត្រវូគ្រឃើញចាប់
ផ្តើមមានក្នុងរយៈព្រលយូរក្រយដី
ស្រចមា្ការល្រងជន់លិច។ដំណោះ
ស្រយដ្រលត្រវូការចណំយតចិត្រមាន
ភាពច្ន្រប្រឌិតអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទំហំធំ។អង្គការ
SavetheChildrenកំពុងសម្លឹងទៅ
រកការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
របស់ខ្លនួជាមយួរដា្ឋាភបិាលអង្គការមនិ
ម្រនរដា្ឋាភបិាលអង្គការសហប្រជាជាតិ
និងសហគមន៍មា្ចាស់ជំនួយដើម្របីរួមគ្នា 
កាត់បន្ថយហានិភ័យនិងធ្វើឲ្រយរឹតត្រ 
ប្រសើរឡើងនូវអនគតដ៏ល្អមួយ 
សម្រប់កុមារដ្រលរងគ្រះដោយសារ
ទកឹជនំន់នងិក្រមុគ្រសួាររបស់ពកួគ្រ។
ន្រះគឺជាវិធីត្រមួយគត់ដើម្របីឆ្ពោះទៅ
មុខបន្តទៀត៕CR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រចន្ទទី៧ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១១៣ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា
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ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារមណ្ឌលសុខភាពរាប់រយកន្ល្រង
មិនអាចប្រើប្រស់បានហើយសាលារៀនជាងមួយ
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JasmineWhitbread(ទីបីពីខាងស្តា)ំនាយកបេតិបត្តនិេអង្គការSavetheChildrenInternationalចេកអំណោយទៅដល់បេជាពលរដ្ឋដេលរងគេះដោយទឹកជំនន់។រូបថតសហការី

កិច្ចសហប្រៅតិបត្តិការមានសរៈសំខាន់ណាស់
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ក្មេងៗទំាងនេះដេលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅកំពង់ចាមកំពុងទទួលបាននូវការអប់រនំៅ
សលារៀនបណោ្តោះអាសន្នដេលបង្កើតឡើងដោយអង្គការSavetheChildren។
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Mely Caballero-Anthony និង
Sofiah Jamil
ភ្លៀង ធ្លាក់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ក្នុង បៃទៃស 

កម្ពុជា និង ថៃ ចាប់ តាំង ពី ខៃ កក្កដា ឆ្នាំ 
២០១១ មក បាន បណ្តាល ឲៃយ ខាត បង់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គម យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរបង្ក មក ពី ការ 
ខចូ ខាត ដោយសារ ទកឹ ជនំន ់នងិ បាន ឆក ់
យក អាយ ុជវីតិ មនសុៃស យ៉ាង ហោច ណស ់
៥០០នាក់។ សមៃប់ បៃទៃស ថៃ ដៃល មាន 
កន្លៃង ខ្លះ មាន កម្ពស់ តៃ ២ ម៉ៃតៃ ប៉ុណ្ណោះ 
ខ្ពស់ ជាង នីវ៉ូ ទឹក សមុទៃ ទឹក ជំនន់ តៃូវ គៃ 
អះ អាង ថា ជា គៃះ មហន្ត រាយ ទឹក ជំនន់ 
អាកៃក់ បំផុត នៅ ក្នុង បៃទៃស នៃះ ក្នុង រយៈ 
ពៃល ៥០ ឆ្នា ំចងុ កៃយ ជាមយួ នងឹ ខៃត្ត 
ចនំនួ មយួ ភាគ ប ីរបស ់ខ្លនួ បាន បៃកាស ជា 
តំបន់ ជួប គៃះ មហន្ត រាយ។ យ៉ាង ណ ក្តី 
ឧបទ្ទវ ហៃតុ បៃប នៃះ ពុំ មៃន ជា អ្វី ដៃល ថ្មី 
ហើយ ក៏ មិន មៃន ជា អ្វី ដៃល គៃ មិន បាន 
រពំងឹ ទកុ នោះ ទៃ ដោយសារ មលូ ហៃត ុធំៗ  
ចំនួន ពីរ៖

ទ ី១ ការ សកិៃសា ផៃសៃងៗ  បាន បង្ហាញ អពំ ី
ការ កើន ឡើង នូវ ភាព ងយ បៃឈម នៃ 
បណ្តា បៃទៃស តបំន ់អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍ទៅ នងឹ 
គៃះ មហន្ត រាយ បង្ក មក ព ីអាកាស ធត។ុ 
ក្នុង ចំណម ការ សិកៃសា ទាំង នោះ មាន 
របាយ ការណ៍ ពី មជៃឈ មណ្ឌល សៃវ ជៃវ 
អភិវឌៃឍន៍ អន្តរ ជាតិ (IDRC) ដៃល បាន 
បង្ហាញ ពី តំបន់ ជា ចៃើន នៅ  អាសុី អាគ្នៃយ៍ 
ដៃល មាន ភាព ងយ បៃឈម ខ្ពស់ ទៅ នឹង 
គៃះ ថា្នាក់ បរិសា្ថាន ផៃសៃងៗ។ ដូច គ្នា នៃះ 
ដៃរ របាយ ការណ ៍ជា ចៃើន ផៃសៃង ទៀត មាន 
ជា អាទិ៍ របស ់ធនាគរ ពភិព លោក អង្គការ 
សហ បៃជាជាតិ និង មូល និធិ ទូទាំង ពិភព 
លោក បាន បង្ហាញ ពី កតា្តា សៃដ្ឋ កិច្ច សង្គម 
ដៃល ជំរុញ ឲៃយ កើន ឡើង នូវ ភាព ងយ 
បៃឈម មាន ដចូ ជា ការ កើន ឡើង នៃ ចនំនួ 
បៃជា ជន នៅ ក្នុង បណ្តា កៃុង នានា។ ទី ២ 
វា មាន ចំណៃះ ដឹង និង ដំណះ សៃយ 
សៃប ់ដើមៃប ីគៃប ់គៃង គៃះ មហន្ត រាយ ទកឹ 
ជំនន់ ដោយ ផ្អៃក ទៅ លើ បទ ពិសោធ ជា 
យូរ របស់ តំបន់ នៃះ ជាមួយ គៃះ មហន្ត - 
រាយ នានា។ កតា្តា ទាំង នៃះ សំខាន់ ជា 
ពសិៃស នៅ តបំន ់អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍ដៃល មាន 
ទី កៃុង ធំៗ យ៉ាង តិច ចំនួន ៣ គឺ បាង កក 
ហៃសាការតា និង មា៉ានីល។

និចល ភាព និង ប្រភព របស់ វា
ទោះ  ប ីជាមាន ពត័ម៌ាន បៃប នៃះ ក្ត ីវា នៅ 

តៃ មាន កមៃិត និចល ភាព ខា្លាំង នៅ តាម 
បណ្តា រដ្ឋ នានា ដើមៃបី សមា ហរណ កម្ម យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ផៃសាំុទៅ នឹង ការ បៃ បៃួល អាកាស 
ធត ុជាមយួ នងឹ ការ តៃៀម ខ្លនួ ទទលួ គៃះ 
មហន្ត រាយ។ ការ ផៃសាំុទៅ នឹង ការ បៃ បៃួល 
អាកាស ធត ុសដំៅ លើ ការ ឆ្លើយ តប ដើមៃប ី
កាត ់បន្ថយ ភាព ងយ បៃឈម ទៅ នងឹ ផល 
ប៉ះ ពាល់ ដោយសារ ការ បៃ បៃួល អាកាស 
ធតុ។ គឺវា មាន សារៈ សំខាន់ ជា ពិសៃស 
សមៃប់ តំបន់ ងយ ជួប នឹង គៃះ មហន្ត- 
រាយ ពៃះ វា មនិ គៃន ់តៃ ជយួ បង្កើន កមៃតិ 
នៃ ការ តៃៀម ខ្លនួ របស ់សហគមន ៍ប៉ណុ្ណោះ 
ទៃ តៃ ក៏ ភាព ឆប់ សា៊ាំ នឹង ការ កើន ឡើង 
ចំនួន និង ទំហំ នៃ គៃះ មហន្ត រាយផងដៃរ។ 
ដូច្នៃះ វា សំខាន់ តៃូវ យល់ ពី មូលហៃតុ 
ដៃល មាន និចល ភាព នៃះ ដៃល វា ភាគ 

ចៃើន អាច តៃូវ លុប បំបាត់ បាន តាម រយៈ 
ការ បង្កើន កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ និង 
សហការ នៅ ថា្នាក់ តំបន់។

កតា្តា ចមៃបង បណ្តាល ឲៃយ មាន នចិល ភាព 
ក្នុង ការ សមា ហរណ កម្ម យុទ្ធ សាស្តៃ ការ 
បៃ បៃួល អាកាស ធតុ ទៅ ក្នុង ការ តៃៀម 
ខ្លនួ ទទលួ គៃះ មហន្ត រាយ ជា នចិ្ច កាល ជា 
ការងរ សមៃប សមៃួល យ៉ាង ស្មុគ សា្មាញ 
នៅ គៃប់ ភា្នាក់ងរ និង សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ជា 
ចៃើន។

បញ្ហា ការ បៃ បៃួល អាកាស ធតុ មាន 
ទហំ ំធ ំជាង  បញ្ហា បរសិា្ថាន ហើយ តៃវូ ការ ឲៃយ 
មាន ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និង ការ រួម ចំណៃក ពី 
វិស័យ ផៃសៃងៗ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សៃដ្ឋ កិច្ច។ 
សមៃប់ ការ គៃប់ គៃង ទឹក ជំនន់ បញ្ហា នៃះ 
ថៃម ទាំង គៃប ដណ្តប់ បញ្ហា នានា ដូច ជា 
ការ គៃប់ គៃង កាក សំណល់ បៃព័ន្ធ ធរា 
សាស្តៃ នងិ បរមិាណ នៃ ការ បមូ ទកឹ នៅ ក្នងុ 
ដី និង នគរូប នីយ កម្ម ផង ដៃរ។

ជា ឧទាហរណ៍ ការ រុះ រើ ទី លំនៅ សហ- 
គម ន៍ ពលរដ្ឋ កៃីកៃ នៅ តាម ទី កៃុង ដៃល 
រស់ នៅ ក្នុង តំបន់ ងយ បៃឈម នឹង ទឹក 
ជំនន់ តមៃូវ នូវ ធន ធន និង ពៃល វៃលា 
ចៃើន។ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ រួម មាន ការ 
ធនា ថា លំនៅ ដា្ឋាន និង ជីវភាព រស់ នៅ 
កន្លៃង ថ្មី ស្ថិត នៅ កៃបៃរ បៃភព មុខ របរ  
សៃដ្ឋ កិច្ច។ ដូច្នៃះ ការ ប៉ះ ប៉ូវ បៃព័ន្ធ ទាំង 
នៃះ សមៃប់ រយៈ ពៃល មធៃយម និង រយៈ 
ពៃល យូរ ជា និច្ច កាល មិន មៃន ជា ការ ចាប់ 
អារ ម្មណ៍ របស់ អ្នក ធ្វើ គោល នយោបាយ 
ដៃល មាន អាណត្តិ ក្នុង មុខ តំណៃង ជា 
ធម្មតា ពី ៣ ទៅ ៥ ឆ្នាំ ឡើយ។

ការ សម្រប ខ្លួន និង ការ សម្រល
កតា្តា ទី ២ នាំ ឲៃយ មាន និចល ភាព  គឺ ការ 

ផ្តល ់សារៈ សខំាន ់យតឺ ពៃល វៃលា ដល ់ការ 
ផៃសានំងឹ ការ បៃ បៃលួ អាកាស ធត ុបើ ធៀប 
នឹង ការ សមៃល ការ បៃ បៃួល អាកាស 
ធតុ។ ខណៈ ការ សមៃល ការ បៃ បៃួល 

អាកាស ធតុ សំដៅ សំខាន់ ទៅ លើ ការ 
កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ កាបូន ដៃល ជា 
បៃភព នាំ ឲៃយ មាន ការ បៃ បៃួល អាកាស 
ធតុ វា ពុ ំបាន ជយួ ទប់ សា្កាត ់ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដៃល មាន សៃប់ នៃ ការ បៃ បៃួល អាកាស 
ធតុ ទៃ។

ដូច្នៃះ បញ្ហា នៃះ តៃូវ ការ ជា ចាំបាច់ នូវ 
វិធន ការ ឲៃយ មាន ការ សមៃប ខ្លួន ទៅ នឹង 
ការ បៃ បៃលួ អាកាស ធត។ុ បៃទៃស នានា 
បច្ចុបៃបន្ន តៃូវ តៃ បំពៃញ ពៃល វៃលា ដៃល 
បាត់ បង់ ពៃះ ពួក គៃ ទើប តៃ ខិត ខំ បៃឹង 
បៃង កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ ដើមៃបី វាស់ ស្ទង់ 
និង គៃប់ គៃង ការ បញ្ចៃញ កាបូន របស់ ពួក 
គៃ នៅ មុន ជំនួប កំពូល ស្តី ពី ការ បៃ បៃួល 
អាកាស ធត ុធ្វើ ឡើង នៅ ទ ីកៃងុ កូ បិុន  ហាក 

កាល ពី ឆ្នា ំ២០០៩ បុ៉ ណ្ណោះ ។
ការ កាត់ បន្ថយ ការ បញ្ចៃញ កាបូន ក៏ 

អនុញ្ញាត ឲៃយ អ្នក ធ្វើ គោល នយោបាយ ដឹក 
នាំ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ទៅ លើ បញ្ហា ពាក់ 
ព័ន្ធ នឹង ការ អភិវឌៃឍ ដៃល មាន ជា អាទិ៍ 
សន្តសុិខ ថាមពល និង ការ បំពៃញ តាម សៃ ច  ក្ត ី
តៃូវ ការ ថាម ពល ដៃល ចៃះ តៃ កើន ឡើង 
របស់ បណ្តា បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍ និង   
បៃទៃស ឧសៃសាហ កម្ម នានា។ ខណៈ បញ្ហា 
ទំាង នៃះ សំខាន់ វា គៃប ដណ្តប់ លើ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ នៃ ការ បៃ បៃួល អាកាស ធតុ ដៃល 
សហគមន៍ ជា ចៃើន នៅ បៃទៃស អាសុី 
អាគ្នៃយ៍ មាន ភាព ងយ បៃឈម ខ្ពស់។

នៃះ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ កតា្តា រមួ ចណំៃក ទ៣ី នៃ 
និចល ភាព គឺ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ជា អាទិ- 
ភាព។ ទាក់ ទង នឹង ការ បង្កើត ការ ការ ពារ 
គៃះ ទឹក ជំនន់ ទី កៃុង ឬ មជៃឈ មណ្ឌល 

បៃមូល ផ្តុំ សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច ធំៗ ផៃសៃង 
ទៀត ជា កន្លៃង ដៃល តៃវូ ការពារ មនុ គៃ។ ទ ី
កៃុង បាងកក រង នូវ ការ រិះ គន់ ម្តង មា្កាល 
ចំពោះ បញ្ហា នៃះ ខណៈ បៃព័ន្ធ ការពារ ទឹក 
ជំនន់ របស់ រាជ ធនី នៃះ បង្ក ឲៃយ មាន ការ 
បង្វៃរ ទកឹ ជនំន ់ទៅ កាន ់តបំន ់ដទៃ ទៀត នៃ 
បៃទៃស ថៃ មាន ជា អាទិ៍ កៃុង អយុធៃយា ជា 
ដើម។ នៅខណៈ ពៃលដៃលការ ការពារ ទី 
កៃុង ធំ មាន សារៈ  សំខាន់ ដើមៃបី បង្ការ កុំ ឲៃយ 
មាន ការ ខាត បង ់សៃដ្ឋ កចិ្ច រាប ់លាន ដលុា្លារ 
វា ពុ ំធនា ការ ទប ់សា្កាត ់ដចូ គ្នា នៃះ សមៃប ់
សហគមន៍ នានា ដៃល ងយ បៃឈម នឹង 
គៃះ មហន្តរាយ បំផុត នៅ តាម តំបន់ ទី 
កៃុង នោះទៃ។

ការ ខាត បង ់របស ់ពកួ គៃ ពុ ំមៃន គៃន ់តៃ 

ដល ់សៃដ្ឋ កចិ្ច ទៃ តៃ ដល ់ការ រស ់នៅ ដៃល 
នោះ  គឺ ការ ទទួល បាន ការ ផ្គត់ ផ្គង់ សំ ខាន  ៗ់   
ដូច ជា  សៃបៀង ទឹក និង អគ្គិសនី។ ហៃតុ 
នៃះ ការ សិកៃសា កាល ពី ពៃល ថ្មីៗ នៃះ បាន 
សង្កត់ ធ្ងន់ ពី តមៃូវ ការ ឲៃយ មាន ការ កសាង 
ភាព ឆប់ ងើប ឡើង វិញ ទៅ នឹង ការ បៃ- 
បៃួល អាកាស ធតុ នៅ តាម បណ្តា កៃុង 
ទហំ ំមធៃយម នានា ដៃល អាច ពុ ំមាន ធន ធន 
ចៃើន ដូច ទី កៃុង ធំៗ ទាំង នោះ។

ការ កាត ់បន្ថយ នចិល ភាព តាម រយៈ កចិ្ច 
សហ ប្រតិបត្តិ ការ ថ្នាក់ តំបន់ៈ

តើ សារ អ្វី អាច តៃូវ គៃ ទាញ ចៃញ ពី ភាព 
អ សកម្ម នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ សមាហរណ កម្ម 
យុទ្ធ សាស្តៃ នៃ ការ បៃ បៃួល អាកាស ធតុ 
ទៅ ក្នុង ការ តៃៀម ខ្លួន ទទួល គៃះ មហន្ត 
រាយ? វា ជា ការ ពតិ ដៃល ថា អ្នក ធ្វើ គោល 
នយោបាយ តៃង តៃ ទមា្លាក់ បញ្ហា ទៅ លើ 
កង្វះ សមត្ថ ភាព។ ខណៈ នៃះ ជា ការ ពិត 
នៅ ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ ជាត ិវា មាន សារៈ សខំាន ់
ដៃល បៃទៃស នានា តៃូវ សហការ គ្នា ឆ្លង 
កាត់ ពៃំ ដៃន ដើមៃបី កសាង សមត្ថ ភាព។

កៃប ខ័ណ្ឌ ថា្នាក់ តំបន់ នៅ អាសុី អាគ្នៃយ៍ 
បច្ចបុៃបន្ន មាន សៃប ់ដៃល ខ្លះ កពំងុ ដណំើរ 
ការ មាន ដូច ជា មជៃឈ មណ្ឌល សមៃប ស មៃ  លួ  
សមៃប់ ជំនួយ មនុសៃស ធម៌ ស្តី ពី ការ គៃប់- 
គៃង គៃះ មហន្ត រាយ កៃម កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង អាសា៊ាន ស្តី ពី ការ គៃប់ គៃង គៃះ 
មហន្ត រាយ និង ការ ឆ្លើយ តប បនា្ទាន់ 
(AADMER)។ ខណៈ គនំតិ ផ្តចួ ផ្តើម បៃប 
នៃះ តៃូវ បាន ដំណើរ ការ តាំង ពី មាន គៃះ 
មហន្ត រាយ ដូច ជា  ខៃយល់ ពៃយុះ ណហ្គីស 
កាល ព ីឆ្នា២ំ០០៨ កៃប ខណ័្ឌ ការងរ ថា្នាក ់
តំបន់ តៃូវ ការ ការ ពងៃឹង បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 
បង្កើន យន្តការ តៃៀម ខ្លួន និង សមៃប ខ្លួន 
ឲៃយសៃបទៅនឹង ការ បៃ បៃលួ អាកាស ធតុ 
ចៃើនដើ មៃបី  ឆ្លើយ តប ឲៃយបានទាន់ ពៃល 
វៃលាមាន គៃះ មហន្ត រាយ។ ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹងបញ្ហា នៃះ កចិ្ច បៃងឹ បៃង របស ់អា សា៊ាន 
ដើមៃបី ចៃបាច់ បញ្ចលូ និង សមា ហរ ណ  កម្ម 
យុទ្ធ សាស្តៃ ទូលំ ទូលាយ របស់ ខ្លនួ អំពី ស ន  ្តិ- 
សុខ សៃបៀង និង ថាមពល ទៅ នឹង ការ 
អភិវឌៃឍ បៃកប ដោយ និរន្តរ ភាព ។

លើស ព ីនៃះ ទៀត កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ 
ថា្នាក ់តបំន ់អាច ជយួ សមៃលួ ការ ផ្ទៃរ នវូ ការ 
អនុវត្ត ល្អៗ។

ខណៈ កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ ការ ក្នុង តំបន់ 
នៅ កមៃតិ ផ្លវូ ការ មាន សារៈ សខំាន ់ការ ងរ 
ជា ចៃើន អាច តៃវូ បាន ធ្វើ ដើមៃប ីបង្កើន កមៃតិ 
នៃ កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ រវាង សង្គម សុវីលិ 
អាសា៊ាន និង សហគមន៍ ពាណិជ្ជ កម្ម។ 
អាសា៊ាន តៃវូ តៃ បង្កើន ការ ចលូ រមួ របស ់ខ្លនួ 
ជាមួយ សហគមន៍ ដើមៃបី យល់ ឲៃយ កាន់ តៃ 
បៃសើរ ថា តើ ការ បៃ បៃួល អាកាស ធតុ 
បន្ថៃម ពី លើ គៃះ មហន្ត រាយ បង្ក ឡើង 
ដោយ ធម្មជាតិ និង មនុសៃស ដៃល មាន 
សៃប់  នឹង ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុវត្ថិ ភាព តំបន់ 
យ៉ាង ដូច ម្តៃច។ ការ ចូល រួម កាន់ តៃ ទូលំ- 
ទូលាយ ជាមួយ សា្ថាប័ន ឯកជន ដៃល មាន 
បំណង បៃថា្នា ចង់ បាន ការ ទទួល ខុស តៃូវ 
សង្គម រួម គ្នា ក៏ នឹង បើក ទា្វារ ចំហ ទទួល ការ 
ជួយ ឧបត្ថម្ភ តៃូវ គោល ដៅ តាម គមៃង 
នានា ដៃល អាច មិន ទទួល បាន ការ ជួយ  
គំ ទៃ គៃប់ គៃន់ ពី រដា្ឋា ភិបាល។ វា នៅ តៃ 
តៃវូ រង ់ចា ំមើល ថាតើ កចិ្ច សហ បៃតបិត្ត ិការ 
ថា្នាក់ តំបន់ នៅ ក្នុង ការ តៃៀម ខ្លួន ទទួល 
គៃះ មហន្ត រាយ នៅ អាសុ ីអាគ្នៃយ ៍នងឹ វវិត្ត 
យ៉ាង ដូច ម្តៃច។ តើ អាសា៊ាន អាច ផ្លាស់ ប្តូរ 
ពី ការ គៃន់ តៃ បៃតិកម្ម ទៅ នឹង គៃះ មហន្ត- 
រាយ ទៅ ជា ការ បញ្ចៃញ សកម្ម ភាព ជា មុន 
បន្ថៃម ទៀត នៅ ក្នងុ ការ រៀប ច ំទទលួ គៃះ 
មហន្ត រាយ នៃះ ដៃរ ឬ ទៃ? បនា្ទាប់ ពី មាន 
គៃះ កោលាហល ធម្មជាតិ បំផ្លចិ បំផ្លាញ ជា 
ចៃើន លើក មក បណ្តា បៃទៃស អាសា៊ាន ពុំ 
គួរ រង់ ចាំ ឲៃយ មាន ខៃយល់ ពៃយុះ ណហ្គីស ឬ 
កៃតសាណ ផៃសៃង ទៀត បង្ក ឲៃយ មាន ផល 
ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ បៃប នៃះ ទៀត ទៃ។

(លោក Mely Caballero-Anthony 
គឺសាស្ត្រចារ្រយ រង និង ជា ប្រធាន ហើយ 
លោក Sofiah Jamil គឺ ជា សមាជិក 
ស្រវ ជ្រវ នៅ មជ្រឈ មណ្ឌល សម្រប់ ការ 
សិក្រសា អំពី សន្តិសុខ មិន ម្រន ជា ប្រព្រណី 
នៅ មហា វិទ្រយាល័យ សិក្រសា អន្តរជាតិ S. 
Rajaratnam (RSIS) ន្រ សាកល 
វិទ្រយាល័យ បច្ច្រក វិទ្រយា ណានយ៉ាង៕CR

វាមានសារៈសំខាន់ជាពិសៃស សមៃប់ តំបន់ 
ងយជួបនឹង គៃះ មហន្តរាយ ពៃះវាមិន គៃន់ តៃ 
ជួយ បង្កើន កមៃិត នៃ ការ តៃៀមខ្លួន របស់ សហ គមន៍ 
ប៉ុណ្ណោះទៃ តៃក៏ភាពឆប់សា៊ាំនឹងការកើនឡើង.... 

ការរៀបចំសម្រៅប់ទឹកជំនន់ និងគ្រៅះមហន្ត- 
រាយ ក្នុងតំបន់តិចព្រៅក ឬយឺតព្រៅក ម្រៅនទ្រៅ?

ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជា ច្រើនរយខ្នងនៅ ក្រងុ កំពង់ ឆ្នាងំ   ខ្រត្តកំពង់ ឆ្នាងំ ត្រវូ បាន ទឹក ជន់ លិច ។ រូបថត សំ រិទ្ធ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១៥ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា

John Macgregor

អ្នក ដៃល មាន  បទ ពិសោធ ផ្ទាល់ ក្នុង 
ការ   ផៃសាយអត្ថបទ  ព័ត៌មាន  តៃងតៃ    ជួប 
បញ្ហា លបំាក  ក្នងុ ការ ទាក ់ទង  ពោលគ ឺអ្វ ី
ដៃល ពួកគៃបាន ឃើញ  នៅ ក្នុង ការ 
ផៃសាយ  ទំនងជា អាច មាន  សភាព ខុស 
ប្លៃក ឆ្ងាយ ពី អ្វីដៃល ពួកគៃ ជួប បៃទះ 
ដោយ ផ្ទាល់  ។

ក្នងុ នាម ជា បគុ្គលកិ ជនំយួ មា្នាក ់ ចពំោះ 
គៃះ មហន្តរាយ ទឹក ជំនន់ នា ពៃល 
បច្ចបុៃបន្ន នៅ កម្ពជុា  ខ្ញុ ំដងឹ  ព ី អារម្មណ ៍បៃប 
នៃះ យ៉ាង ចៃបាស់ ។ 

អំឡុងពៃល ថ្ងៃ កៃុម ការងរ ជនជាតិ 
ខ្មៃរ  និង រូប ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ដំណើរ ឆ្លង កាត់ 
សៃុក សង្កៃ និងសៃកុ  មោង ឫសៃសី   ខៃត្ដ បាត់ 
ដំបង ។ ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ  រយៈ ពៃល ១ 
មោ៉ាង តាម កាណតូ ចាប ់ព ីទទីលួ តចូ មយួ 
ទៅ កាន់ ទីទួល  មួយ ទៀត  ដៃល ពោរ - 
ពៃញ ទៅ ដោយ បៃជាពលរដ្ឋ ភៀស ខ្លួន 
ព ីទកឹ ជនំន ់រាប ់ពាន ់នាក ់ ។ យើង នា ំយក 
សៃបៀង អាហារ នងិ ទកឹ សា្អាត  ជនូ ដល ់អ្នក 
គ្មាន អាហារ គៃប់គៃន់  ពៃមទាំង កៃុម 
គៃូពៃទៃយ  និង ឱសថ មួយ ចំនួន សមៃប់ 
អ្នក ជំងឺ ផង ដៃរ។ 

នៅពៃល លា្ងាចខ្ញុ ំបានស្វៃង រក ព័ត៌មាន   
ផៃសៃង ៗ  តាម គៃហទពំរ័   អន្តរជាត ិ  នងិ ជាត ិ 
ពៃម ទាងំ អាន អត្ថបទរឿង រា៉ាវ ដ ៏ចៃើន ហរូ 
ហៃ  ស្ដពីី ទឹក  ជំនន់ ក្នងុ  កៃងុ បាងកក( ដៃល 
មិន ទាន់ កើត ឡើងធ្ងន់ ធ្ងរ  នៅឡើយ )   ។ 
បន្ដិច កៃយ មក  មាន កថាខណ្ឌ មួយ  
បាន រៀបរាប់  ពី បៃទៃស កម្ពុជា  នោះជា 
ចំណ៊ាះ គួរ ឲៃយ ចាប់ អារម្មណ៍ បំផុត ។ 

សៀវភៅ ស្ដីពី ភូមិ សាសៃ្ដ  បៃទៃស 

កម្ពុជា ដ៏ លៃបីក្នុង សង្គៃម ឥណ្ឌូចិន  របស់  
William Shawcross តៃូវ បាន ឲៃយ 
ឈ្មាះ ថា «ពិព័រណ៍ តៃួស ៗ  » (Slide-
show)។ សៀវភៅ   ស្ដីពី ភូមិ សា សៃ្ដ 
កម្ពុជា ក្នុង គៃះ មហន្តរាយ ទឹក ជំនន់ 
ឥណ្ឌចូនិ នា ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  អាច ហៅបាន 
ថា «គូរ ហើយ សឹម គិត   »។ 

បៃធន អង្គការ សង្គៃះ កុមារ អន្តរ- 
ជាតិ (Save the Children) ទើប 
បាន ធ្វើ ទសៃសនកិច្ច  តំបន់ ឥណ្ឌូចិន ដើមៃបី 

សា្ទាប ស្ទង់  ពី គៃះ មហន្តរាយ ទឹក ជំនន់  
ហើយ លោក បាន ដាក់ បៃទៃស កម្ពុជា  
ស្ថិត ក្នុង លំដាប់ ទី ១ ចំណម បណ្តា 
បៃទៃស ដទៃ នៅ តបំន ់នៃះ  ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ 
ចំា បាច់ ជាង គៃ ។ ទិន្នន័យ ចុង កៃយ 
បំផុត បាន បៃប់ យើង ថា បៃជាជន 
កម្ពុជា បៃមាណ  ៥០ មុឺននាក់ បង្ខំ ចិត្ដ  
ជម្លៀស ខ្លួន ចៃញ  ពី លំនៅដា្ឋាន ទៅ 
កាន់ទី ទួល សុវត្ថិភាព ។ 

ពាកៃយ ថា « ការ ភៀស ខ្លួន » សា្ដាប់ ទៅ 
មិន សម ទំនង សោះ ។ ដូច ដៃល យើង 
បាន ឃើញ ក្នងុ ខៃត្ដ បាត ់ដបំង នៅ ខៃ នៃះ 
អ្វីដៃល បាន កើតឡើង ជាក់ ស្ដៃង  គឺ  ទឹក 
ជំនន់ ឡើង លិច ផ្ទះ សមៃបៃង របស់ ពួកគៃ   

នងិ តៃវូតៃ រើ ចៃញ  រមួ ទាងំ កមុារ  សត្វ គោ 
កៃបី ជៃូក   មាន់ ទា  ឆ្កៃ និង ឆ្មា ជាដើម  
ទៅកាន់ ទីទួល សុវត្ថភិាព តូច  ៗជាពសិៃស 
លើ កណំត ់ផ្លវូ ល ំខ្ពស ៗ់   ។ នៅទនីៃះ ទកឹ 
ជន ់លចិ ជា ចៃើន សបា្ដាហ ៍ ពកួគៃរស ់នៅ 
ក្នុង តង់ កៅ ស៊ូ លើ ភក់ ប៉បុិចប៉បា៉ាច់ ។ 

វាពិត ជា លំបាក ក្នុង ការ ទប់ សា្កាត់   ជំងឺ 
រាត តៃបាត នានា នៅតាម តំបន់ ទាំង នៃះ ។ 
ពួកគៃ បៃឈម នឹង កម្ដា ថ្ងៃ សំណើម  
គៃប ់ទ ីកន្លៃង មនសុៃស រស ់នៅ ចៃើន កុះ ករ 

និង លាមក សត្វ ពាស ពៃញ ទឹក ។ ជាក់ 
ស្ដៃង កុមារ ភាគ ចៃើន  បច្ចុបៃបន្ន កំពុង រង 
គៃះ ដោយ សារជងំរឺាក រសូ ។ ជងំរឺលាក 
សួត គៃុន ឈាម  បា៉ារា៉ាសុីត  គៃុន កៅ្ដា និង 
រមាស ់ គជឺា រោគ រាត តៃបាត ដៃល កើត មាន 
គៃប់ ទី កន្លៃង ។ វៃជ្ជបណ្ឌិត របស់ លោក 
២នាក់  បាន ពៃយាបាល មនុសៃស ១៧០០ 
នាក់ ក្នុង មួយ សបា្ដាហ៍ ។ 

« ការ ផ្ដាច ់ទនំាក ់ទនំង » ក ៏មាន ចពំោះ 
រាជ រដា្ឋាភិបាល និង សង្គម សីុវិល ផង ដៃរ ។ 
អង្គការ សខុភាព ពភិពលោក (WHO) 
បាន បៃកាស ថា នឹង គ្មាន ផ្ទុះ ជំងឺ រាត 
តៃបាត ទៃ ហើយ គណៈកមា្មាធកិា គៃប ់គៃង 
គៃះ មហន្តរាយ ជាតិបាន ថ្លៃង ថា 

បៃជាពល រដ្ឋ ដៃល ជម្លៀស ខ្លួន ចៃើន 
បំផុត នៅ តំបន់ ជា ចៃើន ក្នុង ខៃត្ដ កំពង់ 
ឆ្នាំង  និង កំពង់ ធំ បាន តៃឡប់ ទៅ កាន់ 
លំនៅដា្ឋាន វិញ ។ 

នៃះ អាច ជា ព័ត៌មាន   ចំពោះ បៃជាពល- 
រដ្ឋ រាប់ ពាន់ នាក់ ដៃលរស់ នៅ ក្នុង វាល 
ភក់ នៃ សៃុកសង្កៃ និង សៃុក មោងឫសៃសី   
ខៃត្ដបាត់ ដំបង   ដោយយើង បាន រក 
ឃើញ នូវជំងឺ អាសន្ន រោគកើត លើ កុមារ  
៤ ករណី  នៅ ឃំុ តាភុន  កាលពី ថ្ងៃ សុកៃ 
កន្លង ទៅ ។ 

យើង បាន ទៅដល ់តបំន ់រង គៃះ ទាងំ  
នៃះ មយួ ចនំនួ  ហើយ អាច ទៅ ដល ់ចៃើន 
កន្លៃង ផៃសៃង ទៀត  បៃសនិ បើ មា្ចាស ់ជនំយួ  
អន្តរជាតិ  បើក កាបូប  បៃក់ របស់ ពួកគៃ 
ខ្លះ នោះ  ។ ឃុ ំជា ចៃើន រហតូមក ទល ់នងឹ 
ពៃល នៃះ ពុ ំទាន ់មាន ជនំយួ ឬក ៏ថា្នា ំសង្កវូ 
អ្វី ទាំង អស់ ។ 

កាលពី ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ មុន យើង បាន រក 
ឃើញ លំនៅដា្ឋាន បណ្តាះ អាសន្ន មួយ 
ដៃល មាន បៃជាជន ២៥៣ គៃួសារ  រស់ 
នៅ យ៉ាង រខៃករខាក ដោយ គ្មាន នរណ 
មា្នាក់ បាន ដឹងសោះ រហូត មក  ដល់ ពៃល 
នៃះ ។ ពកួគៃ ទាងំ នៃះ  គជឺា  ជន ជាតភិាគ 
តិចឡាវ ដៃល រស់ នៅ ភូមិ ប៉យ តាសៃក 
ឃុំ បឹង បៃង  ពៃំ បៃទល់ ខៃត្ដ បាត់ ដំបង 
និង ខៃត្ដ បនា្ទាយ មាន  ជ័យ ។ ពួក គៃ បាន 
មក តាំង លំនៅ លើ វាល ភក់ យ៉ាង ឯកោ 
អស ់រយៈ ពៃល ជា ចៃើ ន សបា្ដាហ ៍។ កនូ ៗ  
ពួកគៃ ទាំង អស់ បានធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺគ្មាន 
សល់ មា្នាក់ ។ 

ក្ដី សងៃឃឹមដ៏  តូច មួយ បាន មកដល់ នៅ 
សបា្ដាហ៍ នៃះ ជាមួយ នឹង ចំណង ជើង  
« សៃបៀង អាហារ កម្ពុជា» របស់ ទីភា្នាក់ 

ងរ ព័ត៌មាន  The Guardian។ បុ៉ន្ដៃ ជាទូ 
ទៅ កង្វះ ការ ផៃសព្វផៃសាយ ជំុវិញ គៃះ 
មហន្តរាយ ដ៏ ធំ បៃប នៃះ គឺជា រឿង គួរ ឲៃយ 
ភា្ញាក់ ផ្អើល បំផុត បើទោះជា វាមាន ការ 
បកសៃយ យ៉ាង សាមញ្ញ ថា អ្នក សារ 
ពត័ម៌ាន តបំន ់ភាគ ចៃើន  រស ់នៅ ក្នងុ កៃងុ 
បាងកក ហើយ អ្នក កាសៃត កម្ពុជា ដ៏ 
តចិតចួ ស្ដចួ ស្ដើង កមៃ ចៃញ ដណំើរ ផៃសង  
ពៃង រុករក  ព័ត៌មាន កៃ កៃុង ណស់ ។ 

លទ្ធផល ? បើទោះជា សារព័ត៌មាន 
កម្ពុជា តៃងតៃ ចុះ អត្ថបទ ជា ចៃើន  ជុំវិញ 
រឿង ទឹក ជំនន់ បៃទៃស ថៃ ចៃើន ជាង អ្វី 
ដៃល កពំងុ តៃ ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ ក្នងុ បៃទៃស 
ខ្លួន ហើយ អ្នក កាសៃត ក្នុង សៃុក  បៃរជា 
ភា្ញាក់ អារម្មណ៍ ចំពោះ   មហន្តរាយ  ក្នុង 
បៃទៃស របស់ ខ្លួន ដោយសារតៃ អាន 
អត្ថបទ កាសៃត  The Guardian ទៅ 
វញិ ។ បៃហៃល ជា កម្ពជុា មនិអាច បញ្ចប ់
គំនិត ដៃល គិត ហួស ទៅ ដល់ ពិភព 
លោក ខាង កៃ បាន ទៃ ដោយ តៃូវ គិត 
រំលង អ្នក ដៃល រស់នៅ ទីនៃះ  ។ 

(លោក John Macgregor ជា 
នាយក ទនំាកទ់នំង របស ់អង្គការ សង្គម 
សា្ដារនីតិសមៃបទា ជន ពិកា រដោយសារ 
សង្គៃម នៅ កម្ពុជា (CWARS) ដៃល 
សហការ ជាមយួ អង្គការ កៃ រដា្ឋាភបិាល 
ក្នងុ សៃកុ ចនំនួ ៤ ក្នងុ ខៃត្ដ បាត ់ដបំង នងិ 
ខៃត្ដ បនា្ទាយ មាន ជ័យ  គឺ អង្គការ  PKO 
អង្គការ DCO នងិ អង្គការ Ockenden 
សមៃប់ កិច្ច បៃឹង បៃង ជួយ សង្គៃះ ។  
បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ ការងរ ទាងំ អស ់នៃះ កពំងុ 
តៃ រៀបចំ គមៃង  សៃច សៃង់ ជីវភាព 
រស់ នៅ របស់ បៃជាជន កៃយ ទឹក ជំនន់ 
សៃក សមៃប់ ២ ខៃត្ដ ៕ HR

វាពិតជាលំបាកក្នុងការទប់សា្កាត់ជំងឺរាតតៃបាត 
នានានៅតាមតំបន់ទាំងនៃះ។ ពួកគៃបៃឈមនឹង 
កម្ដា ថ្ងៃ សំណើមគៃប់ទីកន្លៃង មនុសៃសរស់ នៅ ចៃើន 
កុះករ និងលាមកសត្វពាសពៃញ ទឹក... 

ក្រមុគ្រសួា រ មួយន្រះដ្រលមាន កូនតូចៗ កំពុង ត្ររស់ នៅ ក្នងុតង់  ន្រជំរំ សម្រប់ ជន ភៀសខ្លនួដោយសារទឹកជំនន់នៅ ខ្រត្តកំពង់ធំ។ រូបថត Nikki Majewski

កម្ពុជា  ក៏បាន  រងគ្រៅះ ពីទឹកជំនន់ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដ្រៅរ



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ៦អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា

ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ អាស៊ី (ADB) នឹង 
ផ្ដល ់ជនំយួ មនស៊ៃស ធម ៌សង្គៃះ បនា្ទាន ់តម្លៃ 
៣ លាន ដល៊ា្លារ មក ដល ់រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
ដើមៃប ី ជយួ បពំៃញ តមៃវូ ការ ដ ៏ចា ំបាច ់បផំត៊ 
របស់ បៃទៃស នៃះ នៅ កៃយ ទឹក ជំនន់ ដ៏ 
អាកៃក់ បំផ៊ត ដៃល បាន វាយ បៃហារ 
បៃទៃស មួយ នៃះ នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល មួយ 
ទសវតៃសរ៍ ច៊ង កៃយ នៃះ។

លោក Peter Brimble សៃដ្ឋវិទូ ជាន់ 
ខ្ពស់  របស់  ADB បៃចាំ នៅ កម្ពុជា បាន 
ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស ព័ត៌មាន មួយ  
ដៃល ចៃញ ផៃសាយ មក ពី ទីកៃង៊ មា៉ានីលកាល 
ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃះ ថា ៖ «ទឹក ជំនន់ ដ៏ 
អាកៃក ់នៃះ បាន ជះ ឥទ្ធពិល យ៉ាង អាកៃក ់
ទៅ លើ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ បៃជាជន 
កម្ពុជា ជាពិសៃស បៃជា កសិករ កៃី កៃ នៅ 
តបំន ់ ដច ់សៃយល។ សហគមន ៍ជា ចៃើន 
កពំង៊ តៃវូការ ជនំយួ បនា្ទាន ់ដើមៃប ីភា្ជាប ់ឡើង 
វិញ នូវ មជៃឈ មណ្ឌល ផ្គត់ ផ្គង់ និង ដើមៃបី 
កសាង ឡើង វិញ នូវ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ 
ពួកគៃ»។

ជំនួយ បាន មក ពី  មូលនិធិ ឆ្លើយ តប 
គៃះ មហន្តរាយ នៅ តំបន់ អាស៊ី បា៉ា ស៊ី- 
ហ្វកិនៃះ នងឹ តៃវូ បាន គៃ យក ទៅ បៃើ បៃស ់
សមៃប់  ផ្គត់ ផ្គង់ ពូជ សៃូវ ទៅ ដល់ កៃ៊ម 
គៃួសារ នៅ តាម ជន បទ ដៃល គៃប់ ពូជ 
របស់ បៃជា ពលរដ្ឋ ទាំង នោះ បាន ខូច បង់ 
អស់ រួម ទាំង សៃបៀង អាហារ និង ផៃនការ 
តៃូវការ បៃក់ សមៃប់ ធ្វើ ការងារ ដៃល នឹង  
ជួយ ដល់ សហគមន៍ រង គៃះ អាច ជួស 
ជ៊ល ផ្លូវ ថ្នល់ ខូច ខាត ដោយ ទឹក ជំនន់។ 
ជំនួយ ក៏ នឹង តៃូវ បាន គៃ ផ្តល់ ផង ដៃរ 
សមៃប់ ការ ជួស ជ៊ល បណ្ដោះ អាសន្ន 
បៃព័ន្ធ ធារាសាស្តៃ។

បៃជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ជាង ២៤០ នាក់ 
បាន សា្លាប់ និង ជាង ១,៥ លាន នាក់ បាន 
ទទួល រង គៃះ ដោយ ទឹក ជំនន់ នៅ តាម 
ដង ទន្លៃ មៃគង្គ និង ទន្លៃ សំខាន់ៗ ដទៃ 
ទៀត នៅ ក្នងុ រយៈ ពៃល  ២ ខៃ កន្លង មក នៃះ 
ដៃល បាន បំផ្លិច បំផ្លាញ ឬ ធ្វើ ឲៃយ ខូច ខាត 
ជាង ១០ ភាគរយ នៃ ផល ដណំា ំសៃវូ របស ់
កម្ពុជា។ 

ផ្លូវ ថ្នល់  និង បៃព័ន្ធ ធារាសាស្តៃ នៅ តាម 
ជន បទ ក ៏ទទលួ រង គៃះ យ៉ាង អាកៃក ់ផង 

ដៃរ ហើយ តម្លៃ ខូច ខាត សរ៊ប តៃូវ បាន គៃ 
វាយ តម្លៃ ថា នឹង មាន តម្លៃ រាប់ រយ លាន 
ដ៊លា្លារ។

ជំនួយ សង្គៃះ បនា្ទាន់ របស់ ADB នៃះ 
នងឹ ជយួ សហគមន ៍ជនបទ ឲៃយ ដ ំដ៊ះ យ៉ាង 
ឆប់ រហ័ស ខណៈ កម្មវិធី  ចំណាយ បៃក់ 
សមៃប់ ការងារ ជួស ជ៊លនឹង ជួយ សា្ដារ 
ឡើង វិញ ផ្លូវ ទៅ កាន់ សៃវា សំខាន់ៗ និង 
ផ្ដល់ ការ ងារ ដៃល មាន តមៃូវ ការ ដ៏ អាកៃក់ 
ទាំង នៃះ។ 

ជំនួយ នៃះ នឹង តៃូវ បាន គៃ សហការ 
យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ជំនួយ ដៃល ផ្ដល់ 
ដោយ បណា្ដោ ដៃ គូ អភិវឌៃឍន៍  និង អង្គការ 
សង្គម ស៊វីលិ ដទៃ ទៀត ក្នងុ នោះ មាន ទាងំ 

កៃ៊ម គៃប់ គៃង គៃះ មហន្តរាយ អង្គការ 
សហ បៃជាជាតិ ផង ដៃរ។

នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល វៃង បៃទៃស កម្ពុជា 
នងឹ តៃវូ ការ ធន ធាន ដ ៏ធ ំធៃង ដើមៃប ីសា្ដារ ខ្លនួ 
ចៃញ ពី គៃះ មហន្តរាយ ហើយ  ADB 
បាន ផ្ដល់ រួច មក ហើយ នូវ ការ គាំ ទៃ ដល់ 
រដ្ឋាភិបាល ដោយ បានដក់ បញ្ចូល គា្នា នូវ 
គមៃង  សា្ដារ ឡើង វិញ សៃបៀង អាហារ ជា 
បនា្ទាន ់ដៃល ផ្តោត លើ ការ ជសួ ជល៊ ផ្លវូ ថ្នល ់
និង បៃព័ន្ធ ធារាសាស្តៃ ឡើង វិញ។

ADB ក៏ បាននិង កំព៊ង ពិភាកៃសា ផង ដៃរ 
នូវ សកម្មភាព នានា ដើមៃបី អភិវឌៃឍបៃព័ន្ធ 
ទនិ្ននយ័ នងិ យន្តការ ពៃមាន  នងិ ឆ្លើយ តប 
ទាន់ ពៃល វៃលាដៃល នឹង ជួយ កម្ពុជា ឲៃយ 
កា្លាយ ទៅ  បៃទៃស មនិ ងាយ រង គៃះ ដោយ 
ទកឹ ជនំន ់ដៃល តៃវូ បាន គៃ រពំងឹ ថា នងឹ កាន ់
តៃ អាកៃក់ ថៃម ទៀត នា ពៃល អនាគត 
ដោយសារ តៃ លទ្ធផល នៃ ការបៃ បៃួល 
អាកាស ធាត៊។

មូលនិធិ ឆ្លើយ តប គៃះ មហន្តរាយ 
តំបន់ អាស៊ី បា៉ាស៊ី ហ្វិក របស់  ADB ដៃល 
តៃូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០០៩ នោះ 
ផ្តល ់ន ូវជនំយួ យ៉ាង លឿន ដើមៃប ីជយួ បណា្ដោ 
បៃទៃស ជា សមាជិក កំព៊ង អភិវឌៃឍដៃល 
ទទួល រង គៃះ ដោយ គៃះ ធម្មជាតិឲៃយ 
សមៃច បានទៅ តាម តមៃូវការ ភា្លាមៗ 
របស់ ពួកគៃ។ 

មូលនិធិ ក៏ ជួយ ល៊ប បំបាត់ គមា្លាត ម៊ន 
នឹង មាន ជំនួយ កសាង ឡើង វិញ ក្នុង រយៈ 
ពៃល វៃង នៅ កៃយ គៃះ មហន្តរាយ នងិ 
ការ ផ្តួច ផ្តើម ការ កាត់ បន្ថយ  ហានិភ័យ 
គៃះ មហន្តរាយ៕ DT

ទឹកជំនន់ ឆ្នានំេះ   បានធ្វើឲេយផ្លវូពីផេសារកេមទៅ ផេសារលើ ទី កេងុកំពង់ឆ្នាងំតេវូបាន លិច ទំាងសេងុរួមទំាងផ្ទះសមេបេង របស់  បេជាពលរដ្ឋជាចេើនរយ ខ្នង មន្ទរីពេទេយ សាលារៀនជាដើម។ រូបថត សំ  រិទ្ធ

ធនាគារអភិវឌ្រៅឍន៍អាស៊ី ផ្តល់ជំនួយមន៊ស្រៅសធម៌  
សង្គ្រៅះបនា្ទាន់៣លានដ៊លា្លារដល់ប្រៅទ្រៅសកម ្ពុជា

ផ្ទះមួយនេះកំពុងតេវូបាន សង្គេះ បន្ទាប់ពី បាក់ចេងំធ្លាក់ ចូលទឹកទន្លេនៅ អ្នកលឿង។ សូ វិសាល បេជាពលរដ្ឋនេៅ ខណ្ឌឫសេសីកេវបានយក ការុងខេសាច់ ដើមេបីទប់ ទឹកជំនន់ ។ រូបថត សៃង ម៉ៃងសៃ៊ន៊



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១៧ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា

JOB ANNOUNCEMENT
Account Manager, Accounts 
Assistant, Budget Analyst, 
Executive Assistant 
Grandis Timber limited 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone:  023 882 173
Contact Email: hr@grandist-
timber.com 
Deadline: Nove 27, 2011 
Senior Research Associate
Parliamentary Institute of 
Cambodia 
Address: SENATE, Vimean-
rath Chamkar Mon, Preah 
Norodom Blv., Phnom Penh 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone: 012 772 120 
Contact Email: pic_jobs@
yahoo.com | www.pic.org.kh 
Deadline: Nov 19, 2011 
Finance Officer
SILAKA 
Address: #6S, Street 
21,Sangkat Tonle Bassac, 
Khan Chamkarmon, Phnom 
Penh, Cambodia 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone: (855) 23 217 
872 / 210 902 
Email: admin@silaka.org 
www.silaka.org 
Deadline: Nov 08, 2011 
National Economic Liveli-
hood Specialist, Monitoring 
and Evaluation and Commu-
nication Officer, Monitoring 
and Evaluation Officer
UNDP 
Address: #53, Pasteur (St. 
51), 12302, Phnom Penh  
Tel : 023 216 167 Loca-
tion: Phnom Penh, Cambo-
dia, Southeast Asia 
www.un.org.kh/undp/jobs 
Deadline: Nov 21, 2011 
Monitoring and Evaluation 
Officer  
UN Volunteers 
Address: #53, Pasteur (St. 
51), 12302, Phnom Penh  
Tel: 023 216 167  
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Email:  unv.kh@undp.org
www.un.org.kh/unv/vacancies 
Deadline: Nov 09, 2011 
Program Director
Cambodian Living Arts 
(CLA) 
Address: #128G9, Sothearos 
(St. 3), 12301, Phnom Penh
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone: 023 98 60 32 
Contact Email: ratanak@
cambodianlivingarts.org 
Deadline: Nov 25, 2011 
Young Professional Officers 
(Re-Advertise)
UNDP Young Professional 
Officer Program 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Address: #53, Pasteur (St. 
51), 12302, Phnom Penh. 
Tel: 023 216 167 
www.un.org.kh/undp/work-
with-us/jobs#jobs. 
Deadline: Nov 20, 2011 
Management Specialist
UNDP 

Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Address: #53, Pasteur (St. 
51), 12302, Phnom Penh  
Tel: 023 216 167 
www.un.org.kh/undp/jobs 
Deadline: Nov 06, 2011  
International Medical 
Equipment Specialist 
Ministry of health 
Address:  (Room 207), 
#151-153, Kampuchea Krom 
Avenue, Phnom Penh
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Tel:  (855-23) 880 262
Contact Email:  davy.hssp@
online.com.kh
Deadline: Nov 23, 2011 
Marketing Manager
HGB Trading Co., Ltd 
Address: Building 30, Rus-
sian Blvd, Sangkat Phsar 
Depo 3, khan toul Kork, oppo-
site Neakrovan Pagoda’s Gate 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone: 012 520 651 
Contact Email: chanthan_
hgb@yahoo.com 
Deadline: Nov 05, 2011 
Senior Political Officer
The British Embassy 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Email: vacancy_
phnompenh@fco.gov.uk 
Website: www.fco.gov.uk 
Deadline: Nov 07, 2011 
Personal Assistant
Sokha Hotels & Resorts
Address: N°22, Kramoun
Sar Street, Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia
Phone: + 855 23 998 075
Email: hrmsv@sokhahotels.com
Deadline: Nov 07, 2011
Various Positions
Artisans Angkor 
Address: Siem Reap. 
Location: Siem Reap., Cam-
bodia, Southeast Asia 
Contact Phone:  063 963 330
Contact Email: hr@artisans-
dangkor.com 
Deadline: Nov 21, 2011 
Various Positions
EXCHANGE 
Address: The exchange 
building #47, Street 28 
Phnom Penh, Cambodia 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Deadline: Nov 22, 2011  
Associate Director, Preven-
tion & Mitigation
FHI 360 
Address: #11, St. 302, 12302, 
Phnom Penh Tel 023 211 
914/ 023 212 565
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
www.FHI360.org/careercenter 
Deadline: Nov 21, 2011
Various Positions
The Danish Red Cross (DRC) 
Address: No. 16A, Street 652 
corner 271, Sangkat Toeuk 
Laak III, Phnom Penh 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
E: danishrc10@online.com.kh 

Deadline: Nov  07, 2011 
National Information-
Education-Communication 
Consultant
UNDP 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Address: #53, Pasteur (St. 
51), 12302, Phnom Penh 
Tel: 023 216 167 
www.un.org.kh/undp/jobs 
Deadline: Nov 07, 2011  
English Teacher 
Phnom Penh International 
Airport
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Email: khkpp@
gmail.com 
Deadline: Nov 25, 2011  
Administration Officer 
The World Food Program (WFP) 
Address: House 250, Road 
63, Phnom Penh 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone:  092 945 976
Contact Email: Cambodia.
Application@wfp.org
www.174.120.172.7 /~cam-
bodia/ 
Deadline: Nov 13, 2011 
Monitoring Officer
COMFREL 
Address: 138, St. 122, 12156, 
Phnom Penh 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone:  012 942 019
Email:comfrel@online.com.kh
www.comfrel.org 
Deadline: Nov 30, 2011 
Security and Property Ad-
ministrative Assistant
Australian Embassy 
Address: No. 16B National 
Assembly Street Sangkat 
Tonle Bassac, Khan Cham-
karmon Phnom Penh 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone:  023 213 470
Email: australian.embassy.
cambodia@dfat.gov.au  
www.cambodia.embassy.gov.au 
Deadline: Nove16, 2011 
TECHNICAL OFFICER
World Health Organization 
Organisation mondiale de 
la santé 
Address: Phnom Penh 
located at 177-179 Pasteur 
Street 
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia 
Contact Phone: (023)216610 
Contact Email: whopost-
master@cam.wpro.who.int 
Deadline: Nov 30, 2011 
Export Officer
Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd.
Address: #2012 ABC, Na-
tional Road 5, Sangkat Tuol 
Sangke, Khan Russey Keo, 
Phnom Penh, Cambodia,
Location: Phnom Penh, 
Cambodia, Southeast Asia
Contact Phone: (+855) 23 
987 941, 012931957
Contact Email: recruit@
goldenricecambodia.com 
Deadline: Nov 14, 2011

WORLD HEALTH ORGANIZATION ● ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

WHO Cambodia is inviting applications for one position as
TECHNICAL OFFICER

for malaria, vector-borne and parasitic diseases
(National Professional Officer NPO NO-C)

The World Health Organization has been providing technical support to the Government of the 
Kingdom of Cambodia to support the Ministry of Health (MoH) activities such as elimination of 
malaria in Cambodia, containing the spread of artemisinin-resistant malaria, control of dengue, 
control and eventual elimination of Neglected Tropical Diseases (NTDs). This is a full-time position 
for twelve months beginning as soon as possible with a possibility of extension. The Technical 
Officer will be based in Phnom Penh, with support costs being met by WHO. Applications from 
women are encouraged. 

Deadline for applications:  30 November 2011

Terms of reference

To support the National Centre for Parasitology, Entomology and Malaria Control (CNM) of Ministry 
of Health (MoH) and other national partners including the provincial and operational district level 
staff in all aspects of malaria, vector-borne and parasitic diseases control. The person selected 
will:

Assist in the containment of artemisinin-resistant malaria leading to eventual elimination of all  
malaria from Cambodia, through WHO collaboration with the National Centre for Parasitology, 
Entomology and Malaria Control (CNM), including technical assistance to the national program.
Facilitate training and other capacity-building activities for national and provincial staff on malaria,  
dengue, neglected tropical diseases (NTDs) and other vector-borne and parasitic diseases.
Maintain close liaison and facilitate coordination with national counterparts, other implementing  
partners and stakeholders at all levels, and maintain regular information exchange. 

Qualifications required
Medical Doctor with additional training in public health (MPH preferable) 

Experience and skills 
Minimum 5 years experience in the development and implementation of public health  
services/interventions, project management
At least 4 years experience in vector borne disease control.  
Experience in Monitoring and Evaluation of programs  
Data management and analysis skills an advantage. 
Strong interpersonal, organizational and management skills 
Demonstrated self-initiative 

Languages: Fluent in speaking, reading and writing English and Khmer
Salary: Attractive remuneration package. 

Interested applicants are required to send a CV to the WHO Representative Office before the deadline. 
Please indicate the post number in your application.  Smoking is not allowed in WHO premises. 

The mission of WHO is the attainment by all peoples of the highest possible level of health.

For additional information and full ToR please contact the WHO office in Phnom Penh located 
at 177-179 Pasteur Street, by email under whopostmaster@cam.wpro.who.int, 

or by telephone under (023)216610.

JOB ANNOUNCEMENT
Golden Rice (Cambodia) Co., Ltd. is an international standard company, 
equipped with state-of-the-art machinery and technology for drying, milling 
and packaging rice for export markets. While expanding its activity, the 
company is looking to recruit dynamic individuals to fill the Export Officer 
position (02 positions) to be based at Phnom Penh and Kampong Speu:

ESSENTIAL REQUIREMENTS
Biography: Male or Female, minimum 25 years old 
Education: Bachelor of Marketing / Management or equivalent 
Leagues: Chinese and English, fluent in speaking and writing 
Communication and Interpersonal: Good personality, flexible and enthusiastic 

Required knowledge as following:
At least 2 years of experience in sales related work 
Experience in export clearance is an advantage 
Good personal relation, self-motivated and clear planning skills 
Good business analysis 
Good computer literacy (Internet & Email, Ms. Office, etc.) 
Good at filing /Keeping document 

Main Duty and Responsibilities: 
Reply email/ online sales 
Translation (Chinese – English – Khmer ) 
Send sample /document  
Researching (Local and Global) 
Meeting with client (Local and oversea) 
Presentation /Guides the client during visiting 
Able to travel to provinces and abroad 
Other task assigned by manager 

APPLICATION INFORMATION
Interested applicants should submit a cover letter and CV, together with 
their studying transcript, copy of ID card, copy of their family book, recent 
photographs (4x6), expected salary and other supporting documents 
by November 14, 2011 to the Golden Rice office located at: #2012 ABC, 
National Road 5, Sangkat Tuol Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, 
Phone: (+855) 12 931 957, Email: recruit@goldenricecambodia.com and 
fill the application form at our office. Only short listed applicants will be  
contacted for an interview. Competitive salary will be offered based on 
qualifications and experience. Applications will not be returned



ទឹកជំនន់ឆ្នាំនេះ  លិចសាលារៀនវត្តអារាម   
ផ្ទះ...ជាចេើននៅកម្ពុជា។ រូបថតសេងម៉េងសេ៊នុ
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