
ទ�� ���� ន និង ទ�� ��� �ពក ��ល� ��ទ�� �ធំៗចំនួនពីរ ������ទឹក� ង�� �ម��� ងទ�� ���គង�            

ហូរ� ត់�� ��សកម� �� ផង និង �� ��ស�ៀត� មផង។ ក� �ងរយៈ��ល២០�� �ំចុង�� �យ��ះ 

� ន� រអភិវឌ��ន៍���ង� ប់រហ័ស ក� �ងតំបន់� ងទ�� �� ំងពីរដូច�  � រ�អគ� ីសនី � រ�� ើ� ជីវកម� ��� 

�� ព័ន� �� �ច�� ពកសិកម�  និង� រ� ប់�ើ � �ើម។ � រអភិវឌ��ន៍ ��ប��ះ       បង� ឲ��� ន�� �ះទឹកជំនន់ 

ទឹក�� �ង �� �ះ� ំងស� �ត � រថយចុះនូវទិន� ផល�� ី � រ�� �ស់ប� �ររបបលំហូរទឹកទ�� � � របំពុលបរ��� �ន 

� រ� ត់បង់ជីវៈច�� ុះ និង ប�� �ដ���ៀត ��លបង� ផលប៉ះ� ល់ដល់សហគមន៍មូល�� �នក� �ង 

�� ��ស� ំងពីរ។  

�ើម��ី�� ប់�� ងធន� នរួមក� �ង� ងទ�� �� ំងពីរ��ះ  ខណៈ��ល�� ើឲ��� ន� រ� ត់បន� យផល 

ប៉ះ� ល់  ��លបង� �ើង� យ� រអភិវឌ��ន៍ឲ��� �� ឹមក�� ិតអប��បរ�  �� ��សកម� ��  និង�ៀត� ម 

កំពុងព�� ឹងកិច� សហ�� តិបត� ិ� រ និង� រពិ�� �ះ� បល់ � មរយៈគ�� �ង�� �� គី ��លទទួល� ន

� រ� ំ�� ពីគណកម� � រទ�� ���គង�  (MRC)។ 

ប�� �ប់ពី� នចុះ�� មូលទិន� ន័យដល់មូល�� �ន និង ពិ�� �ះ� បល់� មួយម�� � ីរ�� �ភិ� ល និង      

តួអង� � ក់ព័ន� � មូល�� �នរួចមក �� ��សកម� ��  និង �ៀត� ម � នកំណត់ប�� �� ក់� ក់              

� � ទិ� ពចំនួន�� �ំមួយស�� �ប់� រសហ� រនិងសហ�� តិបត� ិ� រឆ� ង��ន។ 

គ�� �ង�� ប់�� ងធន� នទឹកក� �ង� ង 

ទ�� ���� ន និងទ�� ��� �ពក គឺ�  

គំនិតផ� �ច�� ើមមួយ ក� �ងចំ� ម 

គំនិតផ� �ច�� ើម�� �� គី� ំង ៥ របស់ 

គណៈកម� � រទ�� ���គង�  �ើម��ី

�� ើយតប� �ើប�� ��ៀបចំ��ន

� រ�� ប់�� ងធន� នទឹកឆ� ង��ន 

� មរយៈកិច� សហ�� តិបត� ិ� រ។ 

� យទទួល� នមូលនិធិពីធ� � រ 

ពិភព� ក គ�� �ង��ះ ជ�� ុញ 

ឲ��� ន� រស�� បស�� �ល� រអនុវត�  

សកម� � ព �� ប� ម� ល� រណ៍

��� រ�� ប់�� ងធន� នទឹកច�� ុះ 

(IWRM) ��ល� ទស��ន� នសកល 

� ន� លបំណង�� ើឲ��� នតុល��� ព 

រ� ងត�� �វ� រអភិវឌ��សង� ម និង 

��ដ� កិច�  និង� រ� រ� របរ��� �នក� �ង 

សហគមន៍� មដងទ�� �។ គ�� �ង 

��ះនឹងបំ� ក់បំប៉ន�� ��ស� ំង២ 

នូវសមត� � ព និង ឧបករណ៍           

�ើម��ីបន� អនុវត� សកម� � ពរួម�� � 

�� �យគ�� �ង��ះប�� ប់។ 
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ប�� ្រគប់្រគងទឹកឆ�ងែដនក�ងុអង 
ទេន�េសសន និង ទេន�ែ្រសពក

កិច� សហ� ររ� ងកម� �� និង�ៀត� ម



ប�� �� ំង�� �ំមួយ� ង�ើ �� �វ� នពិពណ៌� � ក� �ងឯក� រប�� �ក��សរួម�� �មួយ ��ល� ន 

ចំណង�ើង�  ប�� ��� ប់�� ង់ធន� នទឹកឆ� ង��នក� �ង� ងទ�� ���� ន និង ទ�� ��� �ពក 
���� ��សកម� ��  និង�ៀត� ម  ��ល� ន� ះពុម� ផ�� យ� លពី�� ក�� � �� �ំ ២០១៧។

� រពិនិត��� ម� ន និង � យត�� �របបលំហូរទឹកទ�� �៖  ពុំ� ន�� ��ស� មួយ 
ក� �ងចំ� ម�� ��ស� ំងពីរ��ះ �� �ប់� ន�� ើ� រ� យត�� ��ើធន� នទឹក និង��� រ�យ៉ូ 
��� រអភិវឌ��ន៍� តំបន់����ទឹក� ង�ើទ�� � �ើម��ី�� �ងយល់ឲ��� ន� ន់��ច�� ស់អំពី
ផលប៉ះ� ល់ ��ល� ច�ើត� ន�ើង� យ� រសកម� � ព� រ�អគ� ីសនីមក�ើ� ងទ�� �
��� ន និង�� �ពក� ំងមូល� ះ�ើយ។ ទិន� ន័យធន� នទឹករយៈ��ល��ង (ដូច�  
កម� ស់ទឹក � រប�� �ញទឹក កម� ស់ទឹក�� �ង គុណ� ពទឹក � �ើម) ��� ងទ�� �� ំងមូល 
� ទូ� ពុំ� ន� ពសុីស�� �ក់�� � និងមិន� ច�ឿទុកចិត� � ន�ើយ។ �� ��ស� ំងពីរ  
� ំ� ច់�� �វព�� ឹងដំ�ើរ� រពិនិត��� ម� ន និង � យត�� ��ើធន� នទឹករបស់ខ� �ន 
ស�� �ប់� ំ�� ដល់� រ�� ើ��ចក� ីស�� �ចចិត�  និង � រអភិវឌ��ន៍� ងទ�� �� ំងពីរ ឲ��� ន 
និរន� រ� ពស�� �ប់រយៈ��ល��ង។ 

យន� � រព�� ករណ៍ និង �� � ស� សន� អំពីកម� ស់ទឹកជំនន់៖ �� ��ស� ំងពីរ ��ញ
ផ�� យព័ត៌� នព�� ករណ៍កម� ស់ទឹកជំនន់ និង � រ�� � ស� សន� ��ក� �ង��នដីរបស់ 
ខ� �នប៉ុ�� �ះ �ើយ�� ��ស� ំងពីរ ក៏�� ើ� រ�� �ះប� �រព័ត៌� នអំពីកម� ស់ទឹក�� �ង និង
សកម� � ពទំនប់� រ�អគ� ីសនី�� ឹមក�� ិតរ�� �ភិ� ល��រ។ ប៉ុ�� �� �� �ធរមូល�� �ន និង 
សហគមន៍� ក់ព័ន�  � ន� រលំ� កក� �ង� រទទួល� នព័ត៌� ន��ះស�� �ប់�� ើ� រ 
ព�� ករណ៍ និង �� � ស� សន� � មុនអំពីកម� ស់ទឹកជំនន់ឆ� ង��ន។ �� � រ��ះ � ំឲ��� ន 
� រ�ើត�ើងនូវ�� �ះទឹកជំនន់� យមិន� នរ�ពឹងទុក� មុន និង បង� � រខូត� តដល់ 
តំបន់��លស� ិត� ����ទឹក� ង�� �ម និង �� ើឲ��កម� ស់ទឹក� ����ទឹក� ង�ើ� ប� ង 
ក�� ិតធម� �  ��ល� ចបង� ផលប៉ះ� ល់ដល់� រផលិត� ម��ល� រដូវ�� �ំងប�� �ប់។  
�� ��ស� ំងពីរ �� �វ� រ�� ព័ន� ព�� ករណ៍ទឹកជំនន់ និងយន� � រ�� �ះប� �រទិន� ន័យ��ល� ន
�� សិទ� � ព ស�� �ប់�� ើ� រ�� � ស� សន� � មុន និង�� �វផ��ព� ផ�� យព័ត៌� ន��ះឲ��� ន់
��ល��� ដល់សហគមន៍។ 

យន� � រទំ� ក់ទំនងនិង��ករ���កព័ត៌� ន៖ �� ��សកម� ��  និង�ៀត� ម ខិតខំប�� ើត 
�� ព័ន� �� � ស� សន� � មុន� លក� ណៈឆ� ង��ន ��លជូនដំណឹងពី� រប�� �ញទឹកពី 
ទំនប់� រ�អគ� ីសនី ប៉ុ�� �កន� ងមក��ះ�� ព័ន� � ំង��ះពុំ� ន�� សិទ� � ពក� �ង� រផ� ល់ព័ត៌� ន 
� ក់ព័ន� ឲ��� ន� ន់��ល��� ដល់សហគមន៍��លរងផលប៉ះ� ល់�ើយ។ � មួយ     
នឹង� រអភិវឌ��ន៍� ងច�� � រ�អគ� ីសនី� បន� ប�� �ប់� ក� �ងទ�� ���� ន និងទ�� ��� �ពក 
�� ��ស� ំងពីរ � ំ� ច់�� �វ��ប�� ើតនូវ�� ព័ន� ព�� ករណ៍ទឹកជំនន់ ��ល� ន�� សិទ� � ព 
និង យន� � រ�� �ះប� �រទិន� ន័យឲ��� ន�� ប់�� �ន់ �ើម��ីបង� លក� ណៈឲ��� ន� រ�� � ស 
� សន� � មុន និងផ��ព� ផ�� យព័ត៌� នដល់សហគមន៍មូល�� �នឲ��� ន� ន់��ល��� ។

២
!

៣

១

�� ��ស៖  
កម� ��  និង �ៀត� ម

ថវ�� ៖ 
៣៥៤.០០០ ដុ�� �រ

រយៈ��ល៖ 
ពី��ឧស�  �� �ំ២០១៤ ដល់ ��មិ�  
�� �ំ២០១៨



�� ��សកម� ��  និង �� ��ស�ៀត� ម � នឯក� ព�� �� ត់វ�� ន� រ� ជំ� នៗ� �� ើន      

�ើម��ី�� ើយតបចំ� ះប�� �ឆ� ង��ន� � ទិ� ព � មរយៈគ�� �ង�� �� គី��ះ ៖

១. ប�� ើតយន� � រស�� បស�� �លឆ� ង��ន �ើម��ី�ើកកម� ស់� រ��ករ���កទិន� ន័យ និង 
� រ�� ប់�� ងធន� នទឹករួម�� �

២.  �ៀបចំ��ន� រសកម� � ពរួមមួយ �ើម��ីអនុវត� យន� � រស�� បស�� �ល� ំង��ះ 

ប�� �ប់ពីគ�� �ង��ះ�� �វ� នប�� ប់ ��រ�ពឹង� �� ��ស� ំងពីរ នឹង� ចបន� កិច� ពិ�� �ះ 

� បល់ឆ� ង��ន និង អនុវត� សកម� � ព��ល�� �ងទុក� ងំ��ះ។ កិច� ខិតខំ�� ឹង�� �ងរយៈ��ល 

��ង� ំង��ះ នឹងជួយ�ើកកម� ស់កិច� សហ�� តិបត� ិ� រ�� ប់�� ងធន� នទឹកឆ� ង��ន�� �� គី 

� �� �ក់��ត�  និង �� ៀមលក� ណៈ�� � ពលរដ� � មូល�� �ន � ��ល��ល� ន� រអភិវឌ��ន៍ 

��ម�ៀត� ��លអ� គត។

វ�� ន� រ� ត់បន� យផលប៉ះ� ល់ ��លបង� �ើង� យ� រអភិវឌ��ន៍ទំនប់� រ�អគ� ីសនី៖ 
គ�� �ង� មពល� រ�អគ� ីសនីកន� ងមក � រ�� ើកសិកម� ��ប�� ពលវប��កម�  និងសកម� � ព 
ដ���ៀត� � ងទ�� ���� ន និង� ងទ�� ��� �ពក �� �វ� ន�� ើ�ើង� យពុំ� នគិត 
គូរពិ� រ� ឲ��� ន�� ប់�� ុង�� �យអំពីផលប៉ះ� ល់សង� ម និង បរ��� �នឆ� ង��ន 
ដូច�  � រថយចុះនូវទិន� ផល��� ទ � រទទួល� នទឹក�� �តនិង� នសុវត� ិ� ព និង 
� រ� ក់ដី�� �ំងទ�� �� �ើម។ �� សិន�ើពុំ� ន� រ� យត�� �� ងទ�� �� ំងមូលឲ��� ន
�� ឹម�� �វ� ះ�� ��មិន� ច� ក់ឲ��អនុវត� វ�� ន� រ� ត់បន� យ និង ទប់�� �ត់ផលប៉ះ
� ល់� អវ�ជ� � ន� ន�ើយ។ �� ��ស� ំងពីរ � ំ� ច់�� �វប�� ើតនូវឧបករណ៍កំណត់ 
ពីវ�� ន� រ��ល� ន�� សិទ� � ព �ើម��ី� ត់បន� យផលប៉ះ� ល់� ំង��ះ។

សមត� � ព�� �ប័នស�� �ប់�� ើ� រស�� បស�� �លឆ� ង��ន៖ �� ��សកម� ��  និង 
�ៀត� ម ខ� ះអ� កឯក��ស� ងជល� �� �  អ� កឯក��ស� ងបរ��� �ន អ� កប�� ើតម៉ូ��ល 
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