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កាវាកុាិត្តកា៍សម្រាប់រអភិវិ្ឍហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធទឹកហៅកន ុ

ងត្បំកា់ហម្គងគ 
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ឯកសារននេះត្រូវបាននបាេះពុម្ពនត្ោម្ទំនួលខុសត្រូវរបស់អគ្គ នលខាធិោរ OECD។ ម្រិដែលត្រូវបានបង្ហា ញ 

និងទឡ្ហ ីករណ៍ដែលមាននៅទីននេះ ម្ិនបានឆ្លេះបញ្ច ំងពីទសសនៈផ្្ វូោររបស់ត្បនទស សមាជិកOECD 

ម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន៍OECD ADBI ឬ វវ ទ្យទស្ថសាន ននម្គ្ងគនទ។ 

ោរកំណរ់យក ឬសំនៅនៅែល់ដែនែី ទីត្កងុ ឬរំបន់ភូម្ិសាស្រសតជាក់លាក់ណាមួ្យ ឬោរនត្បើត្បាស់ពាកយ "ត្បនទស" 

នៅកន លងឯកសារននេះ OECD ADBI ឬវ ទ្យទស្ថសាន ននម្គ្ងគ ម្ិនមានបំណងនធវ ើោរវ ទ្យនិច្ឆ ័យ ណាមួ្យទាក់ទងនឹងផ្្ វូគ្រិយុរត ិ 

ឬឋានៈនផ្សងៗននដែនែី ទីត្កងុ ឬរំបន់ណាមួ្យនឡ្ើយ។ ឯកសារននេះ ក៏ែូច្ជាទិននន័យ 

និងដផ្នទីណាមួ្យដែលបានរមួ្បញ្ច លូនៅទីននេះ ម្ិនមានោរប េះពាល់ែល់សិទធិនន 

ឋានៈឬអធិបនរយយភាពននដែនែីណាមួ្យ ោរកំណរ់ដខសបន្ទា រ់ត្ពំដែននិងត្ពំត្បទល់អនត រជារិ និងន ម្ េះដែនែី 

ទីត្កងុ ឬរំបន់ណាមួ្យនឡ្ើយ។ 

ន ម្ េះត្បនទស និងដែនែីដែលនត្បើត្បាស់នៅកន លងឯកសារនបាេះពុម្ពរមួ្ននេះ យកលំនំ្ទតាម្ោរអនុវរតរបស់OECD។ 
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ហសចកត ីថ្លែងភណំអគុណ 

 
ននេះគ្ឺជានសច្កត ីសនងេបននឯកសារនបាេះពុម្ពផ្ាយសត ីពីនវានុវរតន៍សត្មាប់ោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនៅកន លងរំប

ន់នម្គ្ងគ, OECD/ADB/វវ ទ្យទស្ថសាន ននម្គ្ងគ (ឆ្ន ំ២០២០), (https://doi.org/10.1787/167498ea-en), 

ដែលនរៀបច្ំនឡ្ើងនោយោរ ទ្យយាល័យអាសុីននម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ OECD សេោរជាមួ្យ

វវ ទ្យទស្ថសាន នធន្ទររអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADBI) និងវ ទ្យទស្ថសាន ននម្គ្ងគ នេើយត្រូវបាននច្ញផ្ាយនៅដខសីហា ឆ្ន ំ២០២០។ 

នសច្កត ីសនងេបននេះត្រូវបាននរៀបច្ំនឡ្ើងនោយ Kensuke Tanaka និង Prasiwi Ibrahim ោរ ទ្យយាល័យអាសុីនន

ម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ OECD, សត្មាប់ោរបកដត្បនៅជា ៥ ភាសានផ្សងៗរន នៅអាសុី ែូច្ជា ភាសាភូមា ដខម រ ឡាវ នៃ 

និងនវៀរណាម្។  

នយើងសូម្ដៃេងអំណរគ្ុណច្ំនពាេះគ្ណៈត្បរិភូអច្ិនស្រនតយ៍របស់ជប ុនត្បចំនៅអងគោរ OECD 

ដែលបានផ្តល់ឱោសកន លងោរបកដត្បឯកសារនបាេះពុម្ពផ្ាយននេះ។ ជាពិនសស សូម្ដៃេងអំណរគ្ុណយា ងត្ជាលនត្ៅ

ច្ំនពាេះោររំត្ទពីសំណាក់ Noriko Yamada-Oki, Noriko Yuji Nakayama។ OECD 

សូម្សដម្តងនូវអំណរគ្ុណយា ងត្ជាលនត្ៅបំផ្ុរច្ំនពាេះោររំត្ទដផ្នកេិរញ្ញ វរថ លដែលទទួលបានពីត្កសួងនសែាកិច្ច 

ពាណិជជកម្ម និងឧសាេកម្ម (METI) ននត្បនទសជប ុន។  

ឯកសារនបាេះពុម្ពផ្ាយនែើម្ត្រូវបាននរៀបច្ំនឡ្ើងនោយត្កមុ្ោរង្ហរមួ្យដែលែឹកនំ្ទនោយ Kensuke Tanaka 

ត្បធានោរ ទ្យយាល័យអាសុី និង Prasiwi Ibrahim អនុត្បធានោរ ទ្យយាល័យអាសុីននម្ជឈម្ណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ OECD 

សេោរជាមួ្យ Naoyuki Yoshino ត្ពឹទធបុរសនន ADBI (នៅនពលនរៀបច្ំរបាយោរណ៍) និង Watcharas Leelawath 

ន្ទយកត្បរិបរត ិននវ ទ្យទស្ថសាន ននម្គ្ងគ (នៅនពលនរៀបច្ំរបាយោរណ៍)។ 

(សូម្ចូ្លនៅោន់ https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-development-dimension_19901372) 

  

https://doi.org/10.1787/167498ea-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-development-dimension_19901372


 

 

ខ្ែ ឹម្លអសហងេបម្របត្វបត្តវ 

បណាត ត្បនទសនៅកន លងរំបន់នម្គ្ងគបានករ់ត្តានូវកំនណើននសែាកិច្ចគួ្រឱយចប់អារម្មណ៍កន លងរយៈនពលប ុន្ទម នទសវរសរ៍ៃមីៗ

ននេះ ភាគ្នត្ច្ើននោយសារដរោលានុវរតភាពនសែាកិច្ចដែលផ្តល់នោយទននេនម្គ្ងគ  ប ុដនត ពួកនគ្ក៏ជួប

បញ្ា ត្បឈម្ជានត្ច្ើនផ្ងដែរ។ ឧទាេរណ៍ រត្ម្ូវោរនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកកំពុងនកើននឡ្ើង 

ប ុដនតោរចូ្លរមួ្របស់វ ទ្យស័យឯកជនកន លងគ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនៅមានរិច្រួច្នៅនឡ្ើយ 

នេើយជនត្ម្ើសននោរផ្តល់េិរញ្ញបបទាននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នទៀរនសារក៏នៅមានកត្ម្ិរ។ នលើសពីននេះ 

នៅមានដផ្នកជានត្ច្ើនដែលត្រូវដកលម្អទាក់ទងនឹងបទបបញ្ញរត ិសត ីពីទឹក។ ែូនច្នេះ នគ្ត្រូវោរអភិត្កម្ដបបនវានុវរតន៍នែើម្បី

នោេះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្ទាងំននេះ។ នវានុវរតន៍សត្មាប់ោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនៅកន លងរំបន់

នម្គ្ងគត្គ្បែណត ប់នលើត្បធានបទសំខាន់ៗច្ំនួន ៥៖ 

• ោររមួ្ចំ្ដណកដផ្នកនសែាកិច្ច-សងគម្ និងបញ្ា ត្បឈម្ដផ្នកបរ ទ្យសាន នរបស់ទននេ នម្គ្ងគ   

• សោត នុពលននោរផ្តល់េិរញ្ញបបទាននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធឌ្ីជីៃលនោយនតត រនលើ Fintech និងបេក់នឆន 

(blockchain) 

• គ្ុណត្បនយាជន៍ននោរជំរុញឱយមានេិរញ្ញបបទានឯកជនែល់ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 

និងោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទសនោយនត្បើត្បាស់ច្ំណូលពនធ នលើស  

• ភាពធន់នននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកច្ំនពាេះនត្រេះម្េនតរយធម្មជារិ និងជំងឺកូវ ើែ-១៩ និង  

• បញ្ា ត្បឈម្នននិយ័រកម្មទឹកនៅកន លងរំបន់នម្គ្ងគ។ 

 

រអអមួ្ចំថ្ណកថ្នែកហសដ្ាកវចច-សងគម្ កាវងបញ្ហា ម្របឈម្ថ្នែកបអ សាលា កាអបស់ទហកាែហម្គងគ 

បណាត ត្បនទសនៅអាងទននេ នម្គ្ងគ  (MRB) 

បានករ់ត្តានូវកំនណើននសែាកិច្ចគួ្រឱយចប់អារម្មណ៍នោយនត្បើត្បាស់នូវោលានុវរតភាពអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តល់នោយទននេនម្

គ្ងគ។ នោយសារដរលកេណៈពិនសសដផ្នករបូសាស្រសត ដរមួ្យគ្រ់របស់វា ទននេ ននេះគ្ឺជាដខសជីវ ទ្យរសត្មាប់ត្បជាជន

រប់លានន្ទក់នៅតាម្អាងទននេនម្គ្ងគ នោយវាបានផ្តល់នូវោរផ្គរ់ផ្គង់ដផ្នកធារសាស្រសត  ថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ិសនី 

ផ្លិរផ្លជលផ្ល និងោលានុវរតភាពដផ្នកន្ទវាច្រណ ៍ នទសច្រណ៍ និងោរទាញយកែីលាប់។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

អាងទននេនម្គ្ងគ គ្ឺជាដផ្នកមួ្យននអាងទននេ នៅនលើពិភពនលាកដែលង្ហយរងនត្រេះបំផ្ុរពីោរដត្បត្បួលអាោសធារុ 

នេើយោរម្ិនបនា ំខ្នួនៅនឹងលំន្ទំដត្បត្បួលរបស់អាោសធារុអាច្ររងំែល់ ឬបត្ញ្ច សភាពរ ើកច្នត្ម្ើននៅកន លងរំបន់។  

ោរបនា ំនៅនឹងោរដត្បត្បួលអាោសធារុសត្មាប់សេគ្ម្ន៍នៅតាម្ែងទននេកន លងអាងទននេឆេងដែនទាម្ទារឱយមាន

ោរបនងក ើនកិច្ចសេត្បរិបរត ិោរទាក់ទងនឹងសនត ិសុខរំបន់ និងោរអភិវឌ្ឍនសែាកិច្ច។ 

កត្ម្ិរននកិច្ចសេត្បរិបរត ិោររងឥទធិពលយា ងខាេ ំងពីអាទិភាពជារិដផ្នកនសែាកិច្ច-សងគម្ 

និងោរនត្បើត្បាស់សំខាន់ៗនលើទននេឆេងដែន។ កិច្ចសេត្បរិបរត ិោរឆេងដែនន្ទនពលអន្ទគ្រនៅកន លងអាងទននេ នម្គ្ងគ  

មានមូ្លោា នត្គ្ឹេះែ៏រងឹមាំដែលត្រូវកសាងនឡ្ើង។ 

សរត កាុនភាៃការអនតភ់ាេវអញ្ញ បបទាកាហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធ្ីជីលភា៖ បហចចកិ សាទា Fintech កាវងបែក់ហេកា 

(blockchain) 

វវ ទ្យស័យឯកជនកំពុងចូ្លរមួ្ោន់ដរនត្ច្ើននឡ្ើងកន លងោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នៅអាសីុ 

ភាគ្នត្ច្ើនតាម្រយៈភាពជានែគូ្ជាមួ្យវវ ទ្យស័យសាធារណៈ និងតាម្រយៈឯកជនភាវបូនីយកម្ម។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

វវ ទ្យស័យសាធារណៈនៅដរបនតផ្តល់មូ្លនិធិែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធភាគ្នត្ច្ើននៅកន លងរំបន់។ នទាេះយា ងណា 

យនតោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានជំនួសកំពុងនលច្នច្ញម្កដែលនត្បើបនច្ចកវ ទ្យទស្ថឌ្ីជីៃល (ឧ. Fintech, ៃូខឹនបេក់នឆន) 

នែើម្បីផ្តល់មូ្លនិធិែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ។ ត្បព័នធ ដបបននេះ រមួ្ទាងំមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន 

និងៃូខឹនភាវបូនីយកម្មអាច្ជួយពត្ងីកដែនកំណរ់ននធន្ទររត្បនពណី តាម្រយៈោរផ្តល់នូវ

នៃេនែើម្ទាបសត្មាប់វ ទ្យនិនយាគ្ិនលក់រយ និងបញ្ជ នូសញ្ញ ជាោរធាន្ទែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិនសាន ប័នធំៗ។ 

ៃវើនបើមានសាច្់នរឿងនជាគ្ជ័យមួ្យច្ំនួនក៏នោយ ក៏ោរនត្បើត្បាស់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន 

និងៃូខឹនភាវបូនីយកម្មនែើម្បីផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធសាធារណៈនៅដរមានកត្ម្ិរនៅនឡ្ើយនៅកន លងរំ

បន់។ ភាគ្នត្ច្ើន វាជារត្ម្ូវោរនៅែំណាក់ោលច្ុងនត្ោយ នេើយភាគ្នត្ច្ើនគ្ឺបានម្កពីោរផ្តល់ជាជំនួយ។ 



 

 

នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ វឌ្ឍនភាពកន លងោរនត្បើត្បាស់គ្នត្មាងេិរញ្ញបបទានជំនួសនែើម្បីអភិវឌ្ឍគ្នត្មាងអច្លនត្ទពយ 

ឬទឹកអាច្នធវ ើឱយមានោរនត្បើត្បាស់ោន់ដរទូលំទូលាយនូវត្បព័នធទាងំននេះ កន លងោរផ្តល់េិរញ្ញបបទាននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ

សាធារណៈទូនៅ។ ោរបនតភាពរ ើកច្នត្ម្ើននន Fintech នឹងអាត្ស័យនលើភាពត្គ្ប់ត្រន់ននោរវាយរនម្េហានិភ័យ 

ជាពិនសសសត្មាប់ត្បរិបរត ិោរធំៗ ែូច្ជាគ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ។ ភាពអាច្រកបាន 

និងភាពសីុជនត្ៅននទីផ្ារបន្ទា ប់បនសសំត្មាប់ត្បរិបរត ិោរន្ទន្ទគ្ឺជាកតាត សំខាន់មួ្យនទៀរកន លងោរពត្ងីកោរនត្បើត្បា

ស់ត្បព័នធជំនួស។ 

រអជំអុញឱ្យាកាេវអញ្ញ បបទាកាឯកជកាដ្ភ់ារអនគត់្នគង់ទឹក កាវងរអដឹ្កជញ្ជ ូកាតាម្នល ូិ ទឹកកន ុងម្របហទស 

ខណៈនពលដែលវ ទ្យស័យសាធារណៈជាអនកផ្គរ់ផ្គង់ទឹកភាគ្នត្ច្ើននន្ទេះ វវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនអាច្ជួយពត្ងីក

បណាត ញទឹកនៅកន លងដផ្នកជានត្ច្ើនននបណាត ត្បនទសតាម្ែងទននេនម្គ្ងគ។ 

ភាពជានែគូ្រវាងរែានិងឯកជនទទួលបានោររំត្ទអស់រយៈនពលជានត្ច្ើនឆ្ន ំម្កនេើយ 

ប ុដនតោរទទួលបានផ្លច្ំនណញទាបនធវ ើឱយបង្ហអ ក់ែល់ោរចូ្លរមួ្ពីវ ទ្យស័យឯកជន។ ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកសាអ រ 

និងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នផ្សងនទៀរពឹងដផ្អកនលើនៃេនត្បើត្បាស់ដែលជាត្បភពច្ំណូលច្ម្បងរបស់ពួកនគ្។ 

វវ ទ្យស័យឯកជនមានោរសាា ក់នសា ើរកន លងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  

នលើកដលងដរកន លងករណីនៃេនត្បើត្បាស់នន្ទេះមានរនម្េខពស់សម្រម្យនែើម្បីអាច្រ៉ា ប់រងនលើនៃេនែើម្ននោរសាងសង់ 

និងត្បរិបរត ិោរបាន។ 

ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធអាច្បនងក ើរបានជាផ្លរលោលវ ទ្យជជមានធំនធងសត្មាប់នសែាកិច្ច។ 

ជាពិនសសវានឹងរមួ្ចំ្ដណកែល់ោរបនងក ើនទិននផ្លនៅកន លងរំបន់ 

នេើយែូនច្នេះវាអាច្នធវ ើឱយរោា ភិបាលមានច្ំណូលោន់ដរនត្ច្ើនតាម្រយៈពនធនផ្សងៗ។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

បទពិនសាធន៍កនេងម្កបានបង្ហា ញថាច្ំណូលពនធោរដែលបាននកើននឡ្ើងទាងំននេះភាគ្នត្ច្ើនផ្តល់ផ្លត្បនយាជន៍ែល់រ

ោា ភិបាលជាជាងផ្តល់ផ្លច្ំនណញនៅែល់ត្កមុ្េ ុនផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលពឹងដផ្អកដរនៅនលើនៃេនត្បើត្បាស់ដែលជាត្បភពត្បាក់

ច្ំនណញដរមួ្យគ្រ់របស់ខ្នួនន្ទេះ។ ែូនច្នេះ ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកពឹងដផ្អកនលើៃវ ទ្យោសាធារណៈ

ដែលបញ្ា ននេះបាននធវ ើឱយោរពត្ងីកោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនៅមានកត្ម្ិរ។ 

តាម្រយៈោរផ្តល់ច្ំណូលពនធ នលើសមួ្យដផ្នកនៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនវ ទ្យញនន្ទេះ 

អត្តាននផ្លច្ំនណញពីោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនឹងមានោរនកើននឡ្ើង។ 

ោរនធវ ើដបបននេះនឹងជំរុញឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជននធវ ើោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ 

ពនធកា់ៃកាហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធទឹកចំហ ោះហម្ររោះម្េកាតរាយធម្មជាត្វ កាវងជំងឺកូិដី្-១៩ 

បណាត ត្បនទសនៅកន លងរំបន់នម្គ្ងគនត្ច្ើនង្ហយរងនត្រេះនោយសារនត្រេះម្េនតរយធម្មជារិែូច្ជា ទឹកជំនន់ ខយល់ពយុ េះ 

នត្រេះរងំសង រួ ោររញ្ជ យួែី ោររអិលបាក់ែី និងជំងឺរររារ។ ោរដត្បត្បួលអាោសធារុ 

ោរនធវ ើនគ្របូនីយកម្មដែលឆ្ប់រេ័ស និងម្ិនបាននត្រងទុក និងភាពនរច្រលឹដផ្នកបរ ទ្យសាន នគ្ឺជាកតាត រមួ្ផ្សកំន លង

ច្ំនណាម្កតាត ន្ទន្ទដែលបនងក ើនភាពង្ហយរងនត្រេះច្ំនពាេះនត្រេះថាន ក់ធម្មជារិ។ ជំងឺរររារកូវ ើែ-១៩ 

ក៏បានបង្ហា ញពីរត្ម្ូវោរកន លងោរបនងក ើរភាពធន់កន លងនពលមានវ ទ្យបរត ិសុខភាពសាធារណៈផ្ងដែរ។ 

នោយសារវ ទ្យបរត ិពីខាងនត្ៅទាងំននេះអាច្នំ្ទឱយមានផ្លវ ទ្យបាកនត្ច្ើនដផ្នកនសែាកិច្ច-សងគម្ 

ោរនធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើងនូវភាពធន់ច្ំនពាេះនត្រេះម្េនតរយធម្មជារិពិរជាមានភាពចំបាច្់ណាស់។ 

កន លងន័យននេះ កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងន្ទន្ទអាច្នធវ ើនឡ្ើងតាម្អភិត្កម្ច្ំនួនពីរដែលបំនពញឱយរន នៅវ ទ្យញនៅម្ក។ 

ោរនលើកកម្ពស់ែំនណាេះត្សាយពេុបំណង និងដែលដផ្អកនលើធម្មជារិអាច្នធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើងនូវនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ រងឹ (ឧ. 

ទំនប់ ទំនប់ោរពារទឹកជំនន់ អាងសត លកទឹក ត្បឡាយនត្សាច្ត្សព និងបណាត ញផ្គរ់ផ្គង់ទឹក) 

ខណៈដែលកិច្ចសេត្បរិបរត ិោរកត្ម្ិរសាន ប័ន និងោរចូ្លរមួ្របស់សេគ្ម្ន៍អាច្ពត្ងឹងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទន់ 

រមួ្ទាងំោរអនុវរតោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយផ្ងដែរ។ 

ោរនធវ ើដផ្នោររមួ្រន រវាងត្បនទសន្ទន្ទគ្ឺត្រូវោរជាចំបាច្់នោយសារផ្លប េះពាល់នននត្រេះថាន ក់ទាក់ទងនឹងទឹក 

ជាញឹកញាប់មានលកេណៈឆេងដែន។ 

ភាពសំខាន់ននត្បព័នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុនដែលមានត្បសិទធភាពក៏ម្ិនអាច្នម្ើលរំលងបានដែរ។ 

ភាពនជឿននលឿនដផ្នកបនច្ចកវ ទ្យទស្ថបនងក ើរលទធភាពៃមីៗកន លងោរបនងក ើរឧបករណ៍ឌ្ីជីៃលដែលមានរនម្េទាបសត្មាប់ត្បព័

នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុន។ កន លងច្ំនណាម្ឧបករណ៍ឌ្ីជីៃល 



 

 

ោរនត្បើត្បាស់ទូរសពានែោន់ដរមានសារៈសំខាន់នៅកន លងរំបន់។ នទាេះយា ងណាក៏នោយ 

នគ្ត្រូវោរកិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងបដននម្នទៀរនែើម្បីនៅែល់រំបន់ង្ហយរងនត្រេះនៅោច្់ត្សយាល។ 

នោយសារដរត្បនទសន្ទន្ទអាច្នឹងត្បឈម្ម្ុខនឹងនត្រេះម្េនតរយធម្មជារិ និងជំងឺរររារនផ្សងៗន្ទនពលអន្ទគ្រ 

រួន្ទទីែ៏សំខាន់ននោរអនុវរតទមាេ ប់អន្ទម្័យត្រឹម្ត្រូវកន លងោរោរ់បននយោររ ើករលោលននជំងឺកូវ ើែ-១៩ 

ផ្តល់ជានម្នរៀនែ៏សំខាន់មួ្យ។ ត្បនទសន្ទន្ទត្រូវោរពននេ ឿនោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកដែលមានភាពធន់ 

និងត្បកបនោយនិរនត រភាព និងបនងក ើនលទធភាពអាច្នត្បើត្បាស់បានរបស់វា។ ជាោរពិរ 

នគ្គួ្រដរផ្តល់អាទិភាពនែើម្បីធាន្ទថាទឹកដែលមានសុវរន ិភាព និងអាច្នត្បើត្បាស់បានត្បកបនោយទំនុកច្ិរតនៅដរ

អាច្រកបានយា ងទូលំទូលាយ និងអាច្យកម្កនត្បើត្បាស់បានតាម្ធម្មតា 

នទាេះបីសន ិរកន លងនពលមានបញ្ា ត្បឈម្ក៏នោយ។ 

បញ្ហា ម្របឈម្ៃកាកាវយ័ត្កម្មទឹកហៅកន ុងតំ្បកា់ហម្គងគ 

ជាធម្មតា និយ័រករទឹក និងទឹកសំណល់ជាដផ្នកមួ្យននត្កបខណឌ បទបបញ្ញរត ិែ៏ទូលំទូលាយនៅថាន ក់ជារិ 

ឬថាន ក់នត្ោម្ជារិ។ ោរពិនិរយនម្ើលនរលននយាបាយ និងច្ាប់នៅកន លងត្បនទសច្ំនួន ៥ នៅតាម្អាងទននេ នម្គ្ងគ 

បង្ហា ញថាត្បនទសនវៀរណាម្មានភាពនជឿននលឿនជាងនគ្កន លងោរនធវ ើនិយ័រកម្មទឹក 

នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងត្បនទសន្ទន្ទនៅកន លងរំបន់។ ជាទូនៅ ត្បនទសទាងំ ៥ ហាក់ែូច្ជាខវេះោរតាម្ោននលើ

ែំនណើរោរផ្តល់នសវាកម្មទឹក និងោរត្គ្ប់ត្គ្ងសវនកម្មនលើោរផ្តល់នសវាសាធារណៈ។ 

ជាទូនៅ បញ្ា មួ្យច្ំនួនអាច្នឹងត្រូវោរនោេះត្សាយជាចំបាច្់៖ តារងរនម្េទាបនពកសត្មាប់រ៉ា ប់រងនលើនៃ្ត្បរិបរត ិោរ 

និងដៃទា ំ (O&M) កងវេះទិននន័យ និងសម្រនភាពធនធានម្នុសសមានកត្ម្ិរ។ 

ោរណ៍ននេះបង្ហា ញថានៅមានច្ំណុច្ដែលត្រូវដកលម្អទាក់ទងនឹងនិយ័រកម្ម វ ទ្យស័យនសវាកម្មទឹក និងទឹកសំណល់ (WWS) 

នៅកន លងបណាត ត្បនទសតាម្ែងទននេនម្គ្ងគ។ លទធភាពជាសកលកន លងោរទទួលបានទឹកពិសាដែលមានសុវរន ិភាព 

ោរសមាអ រ និងអន្ទម្័យផ្តល់នូវគ្ុណត្បនយាជន៍ទាងំដផ្នកសុខភាព និងនសែាកិច្ច។ 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ដផ្នកននេះនលើកនឡ្ើងនូវច្ណុំច្សំខាន់ៗដែលមាននៅកន លងឯកសារនបាេះពុម្ពផ្ាយសត ីពីនវានុវរតន៍ស

ត្មាប់ោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនៅកន លងរំបន់នម្គ្ងគ  (២០២០)៖ 

• របូភាពសនងេបមួ្យអំពបីញ្ា ត្បឈម្ដផ្នកនសែាកចិ្ច-សងគម្ 

និងបរ ទ្យសាន នសំខាន់ៗដែលទននេនម្គ្ងគកំពុងត្បឈម្ និងោរគូ្សបញ្ជ ក់ពីសារៈសំខាន់

ននគ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្ឆេងដែននែើម្បីនោេះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្ទាងំននេះ  

• អរថ ត្បនយាជន៍ននគំ្រេូិរញ្ញបបទានត្បកបនោយនវានុវរតន៍ដែលបនងក ើរនឡ្ើងនោយបនច្ចកវ ទ្យ

ទស្ថែូច្ជា មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន និងៃូខនឹភាវបូនីយកម្ម  

• រត្មូ្វោរកន លងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  

និងសម្រនភាពរបស់ច្ំណូលពនធនលើសកន លងោរជំរញុឱយមានោរចូ្លរមួ្ពីវ ទ្យស័យឯកជន  

• គ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្ដែលអាច្បនងក ើនភាពធន់នននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនៅនពលត្បឈម្នឹង

នត្រេះម្េនតរយធម្មជារិ នោយសងករ់ធងន់ជាពិនសសនៅនលើោរចូ្លរមួ្របស់សេគ្ម្ន៍ 

និងឧបករណ៍ឌ្ីជីៃល  

• ោរពិភាកាអំពីបញ្ា ត្បឈម្នននិយ័រកម្មទឹក 

និងទឹកសំណល់នៅកន លងបណាត ត្បនទសតាម្ែងទននេនម្គ្ងគ 

និងោរកំណរ់រំបន់អាទិភាពមួ្យច្ំនួនសត្មាប់កំដណទត្ម្ង់។ 
 

 
កាវាកាុិត្តកា៍សម្រាប់រអភិវិ្ឍហេដ្ឋា អចនា

សម្ព័កាធទឹកហៅកន ុងត្ំបកា់ហម្គងគ៖ 

ហសចកត ីសហងេបភាម្អ វត្ កាវងលអសំខាកា់ៗ   



 

 

ហទាោះបីជាបញ្ហា ម្របឈម្ទាងំឡាយម្រត្ូិ ហដ្ឋោះម្រលយជាចបំាច់ក៏ហដ្ឋយ 

ទហកាែហម្គងគាកាលអៈសំខាកា់ណាស់សម្រាប់រអភិវិ្ឍហសដ្ាកវចច-សងគម្អបស់តំ្បកា់ 

 

ទននេនម្គ្ងគមានត្បភពត្បមាណ ៥ ២០០ ដម្ ត្រពីនលើនីវ៉ាទូឹកសម្ុត្ទនៅខពង់របទីនប 

នេើយទឹកទននេ នម្គ្ងគេូរចក់នៅសម្ុត្ទច្ិនខាងរបូ ង បន្ទា ប់ពីនធវ ើែំនណើរបាន ៤ ៣៥០ គ្ីឡូ្ដម្ ត្រ។ 

រនម្េនសែាកិច្ច ត្បចំឆ្ន ំននវ ទ្យស័យទាក់ទងនឹងទឹកនៅកន លងអាងទននេ នម្គ្ងគ (MRB) ត្រូវបាន

បា ន់ត្បមាណថាមានច្ំនួនជិរ ៣៥ ពាន់លានែុលាេ រអានម្រ ទ្យក នោយម្ិនរប់បញ្ច លូវវ ទ្យស័យនត្ពនឈើ និងនទសច្រណ៍នទ។ 

អរថ ត្បនយាជន៍ដែលទទួលបានពីត្បព័នធទននេ នម្គ្ងគមាននត្ច្ើនវ ទ្យមាត្រ រមួ្ទាងំដផ្នកសងគម្ នសែាកិច្ច 

និងបរ ទ្យសាន នជានែើម្។ ទននេននេះផ្តល់នូវត្បព័នធធារសាស្រសតសត្មាប់កសិកម្ម  ជលផ្ល ោរែឹកជញ្ជ នូ ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 

វារ ទ្យអគ្គ ិសនី ោលានុវរតភាពទាក់ទងនឹងវវ ទ្យស័យនទសច្រណ៍ និងោរទាញយកែីលាប់។ កសិកម្ម 

និងត្បព័នធធារសាស្រសតគ្ឺជាអនកទទួលផ្លែ៏សំខាន់របស់ទននេ នម្គ្ងគ នោយនត្បើត្បាស់ធនធានទឹករបស់ទននេ ននេះច្ំនួន 

៧០%។ នផ្ាែីនត្សាច្ត្សពសរុបនៅកន លង MRB មានត្បមាណ ៤ លានេិកតា នេើយនផ្ាែីនត្សាច្ត្សព

កំពុងពត្ងីកជាលំោប់នៅកន លងត្បនទសច្ំនួន ៤ (កម្ព លជា សាធារណរែឋ ត្បជាធិបនរយយត្បជាមានិរឡាវ នៃ 

និងនវៀរណាម្)។ ត្បនទសនៃ និងនវៀរណាម្បនតទាញយកផ្លត្បនយាជន៍នសែាកិច្ច ជាពិនសសពីវវ ទ្យស័យកសិកម្ម  

និងជលផ្ល រមួ្ទាងំវារ ទ្យវបបកម្មផ្ងដែរ។ សាធារណរែឋ ត្បជាធិបនរយយត្បជាមានិរឡាវ (រនៅននេះនៅោរ់ថា "ឡាវ") 

កំពុងបនងក ើរ

ផ្លច្ំនណញនសែាកិច្ចភាគ្នត្ច្ើនរបស់ខ្នួពីធនធានរបស់ទននេ នម្គ្ងគតាម្រយៈោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ីសនី។ 

ទនា ឹម្នឹងននេះដែរ ត្បនទសកម្ព លជាបនតពត្ងឹងខាងវវ ទ្យស័យជលផ្ល។ នទាេះជាយា ងននេះកត ី ត្បនទសទាងំឡាយត្រូវនោេះត្សាយ

បញ្ា ត្បឈម្ដផ្នកនសែាកិច្ច-សងគម្ និងបរ ទ្យសាន ន រមួ្ទាងំបញ្ា ត្បឈម្

ដែលបងកនឡ្ើងនោយោរដត្បត្បួលអាោសធារុផ្ងដែរ។ 

ោរដត្បត្បួលអាោសធារុបងកជាហានិភ័យែល់ទននេ នម្គ្ងគ  និងបណាត ត្បនទសនៅកន លងអាងទននេនម្គ្ងគ។ 

វាអាច្ប េះពាល់ែល់សនត ិសុខទឹកនៅកន លង MRB និងជីវ ទ្យររស់នៅរបស់ត្បជាជននៅតាម្អាងទននេនម្គ្ងគ។ 

ោរដត្បត្បួលននលំនំ្ទអាោសធារុប េះពាល់ែល់វែតផ្លិរកម្មកសិកម្ម និងោរបង្ហក រ់ពូជត្រី។ ទនា ឹម្នឹងននេះដែរ 

ោរដត្បត្បួលកត្ម្ិរ និងលំេូរទឹកប េះពាល់ែល់ផ្្ វូន្ទវាច្រណ៍ 

និងត្បរិបរត ិោររបស់នរងច្ត្កផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ីសនី និងអាងសត លកទឹក។ 

នោយនេរុដរោរដត្បត្បួលអាោសធារុនធវ ើឱយដត្បត្បួលែល់លទធភាពទទួលបានទឹកនត្បើត្បាស់នន្ទេះ 

លំនំ្ទទឹកនភេៀងដែលមានដកដត្បត្បួលអាច្ោរ់បននយ ឬតេ ស់បត រូលំេូរននទឹកទននេ  

នោយគ្ំរម្កំដេងែល់សោត នុពលននោរផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ីសនី។ 

រែូវវសាបនងក ើនភាពង្ហយរងនត្រេះនោយសារទឹកជំនន់ វរ ើឯរែូវត្បំាងអាច្នឹងមានករណីនត្រេះរងំសង រួោន់ដរនត្ច្ើន។ 

ោរពត្ងីកវ ទ្យស័យកសិកម្មនៅកន លងអាងទននេ ននេះនៅមានកត្ម្ិរនោយសារដរបញ្ា លទធភាពទទួលបានទឹកនត្បើត្បាស់

នៅកន លងរែូវត្បំាង។ ោរដត្បត្បួលអាោសធារុក៏គ្ំរម្កំដេងែល់ជីវច្ត្ម្េុះនៅកន លង MRB ផ្ងដែរ។  

 

រអនម្រងងឹកវចចសេម្របត្វបត្ត វរអេែងថ្ដ្កា 
 

នោយសារដរទននេ ននេះេូរោរ់ឆេងត្ពំដែនននត្បនទសន្ទន្ទ បណាត ត្បនទសនៅ MRB ចំបាច្់ត្រូវ

ពត្ងឹងកិច្ចសេត្បរិបរត ិោរនែើម្បីអនុវរត វ ទ្យធានោរបនា ំនឹងអាោសធារុនៅកន លងរំបន់អាងទននេននេះទាងំមូ្ល។ 

កិច្ចសេត្បរិបរត ិោរនឹងញាុំងឱយមានោរបនងក ើររមួ្រន នូវែំនណាេះត្សាយដែលោន់ដរមានត្បសិទធភាពច្ំណាយជាងម្ុ

ន ដែលមានសោត នុពលកន លងោរផ្តល់អរថ ត្បនយាជន៍ែល់ត្គ្ប់ភាគ្ីនៅតាម្ែងទននេ ននេះ។ 

បណាត ត្បនទសនៅ MRB បានអនុវរតគ្នត្មាង និងកម្ម វ ទ្យធីមួ្យច្ំនួនតាម្រយៈរោា ភិបាលរបស់ខ្នួ 

កិច្ចសេត្បរិបរត ិោរឆេងដែន ឬោររំត្ទពីមាច ស់ជំនួយ។ នរលនៅទាងំននេះនតត រនលើវ ទ្យស័យនផ្សងៗរន  

រមួ្មានកសិកម្មនវឆ្េ រតាម្អាោសធារុ ោរែឹកជញ្ជ នូនបរង សនត ិសុខនសបៀង ជលផ្លត្បកបនោយច្ីរភាព 

និងត្បភពថាម្ពលនបរងជំនួស។ នទាេះជាយា ងននេះកត ី អរថ ត្បនយាជន៍ននយនតោរសេត្បរិបរដ ិោរ

កន លងោរបនា ំនៅនឹងអាោសធារុម្ិនសនត្ម្ច្បានយា ងទូលំទូលាយនទ ជាញឹកញាប់នោយសារដរ

ោរត្បកួរត្បដជងផ្លត្បនយាជន៍នសែាកិច្ចកន លងច្ំនណាម្បណាត ត្បនទសនៅ MRB។ 



 

 

 

ឧបកអណ៍្ីជីលភាដូ្ចជា បហចចកិ សាទា Fintech កាវងបែក់ហេកា (blockchain) 

នតភ់ាសរត កាុនភាដ្ភ់ារអនតភ់ាេវអញ្ញ បបទាកាហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធ  

 

អាសុីរមួ្ទាងំរំបន់នម្គ្ងគមានរត្ម្ូវោរេិរញ្ញបបទានយា ងនត្ច្ើនសត្មាប់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  

ប ុដនតមានោរលំបាកកន លងោរទទួលបានេិរញ្ញបបទានសម្ត្សបពីត្បភពន្ទន្ទនត្ៅពីវ ទ្យស័យសាធារណៈ (OECD, 

ឆ្ន ំ២០១៨)។ វវ ទ្យស័យសាធារណៈបនតផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធភាគ្នត្ច្ើននៅអាសុី និងរំបន់នម្គ្ងគ  

នទាេះបីជាវ ទ្យស័យឯកជនមានោរចូ្លរមួ្ោន់ដរនត្ច្ើននឡ្ើងតាម្រយៈភាពជានែគូ្រវាងរែានិងឯកជន (PPPs) 

និងឯកជនភាវបូនីយកម្មក៏នោយ។ សរុបម្ក ត្បដេល ៧០% ននោរផ្តល់មូ្លនិធិសត្មាប់

នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នៅអាសីុបានម្កនោយតា ល់ពីវ ទ្យស័យសាធារណៈ។ វវ ទ្យស័យឯកជនរមួ្ចំ្ដណកត្បមាណ ២០% 

ខណៈដែលទីភាន ក់ង្ហរពេុភាគ្ីែូច្ជា ធន្ទររអភិវឌ្ឍន៍អនត រជារិន្ទន្ទរមួ្ចំ្ដណកដផ្នកដែលនៅសល់នផ្សងនទៀរ 

(មូ្លោា នទិននន័យ PPI របស់ធន្ទររពិភពនលាក ឆ្ន ំ២០២០)។ 



 

 

តារាងទី ១. គហម្រាងហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធថ្ដ្ភាាការអចូភាអមួ្នីិ សាស័យឯកជកា (តាម្ត្ំបកា់) ឆ្ែ ំ២០១០-១៩ 
 

ចំកួាកាគហម្រាង គហម្រាងទាងំភ
ស់ 

រអដឹ្កជញ្ជ ូកា រអដ្ឹកជញ្ជ កូានល ូិ ហរ
ក 

ត្បនទសដែលកំពុងមាននសែាកិច្ច រ ើកលូរលាស់នៅអាសីុ 2 013 529 469 

អឺរ៉ាុប និងអាសីុកណាត ល 459 55 28 

អានម្រ ទ្យកឡាទីន និងោរ៉ា ប ៊ីន 946 185 117 

ម្ជឈិម្បូពា៌ា  និងអាស្រេវ ទ្យកខាងនជើង 102 4 0 

អនុរំបន់សាហារ៉ាអាស្រេវ ទ្យក 234 25 9 

រអិ សាកាវហោគគវត្ជា កា់លាកាដ្ុលាែ អអាហម្អ សាក គហម្រាងទាងំភ
ស់ 

រអដឹ្កជញ្ជ ូ
កា 

រអដ្ឹកជញ្ជ កូានល ូិ ហរ
ក 

ត្បនទសដែលកំពុងមាននសែាកិច្ច រ ើកលូរលាស់នៅអាសីុ 416.6 183.2 165.5 

អឺរ៉ាុប និងអាសីុកណាត ល 167.9 84.9 38.9 

អានម្រ ទ្យកឡាទីន និងោរ៉ា ប ៊ីន 300.8 119.6 79.5 

ម្ជឈិម្បូពា៌ា  និងអាស្រេវ ទ្យកខាងនជើង 21.9 1.3 0.0 

អនុរំបន់សាហារ៉ាអាស្រេវ ទ្យក 54.1 11.5 2.0 

កម្មសវទធ វឯកជកាជាម្ធយម្, ជាពគអយ គហម្រាងទាងំភ
ស់ 

រអដឹ្កជញ្ជ ូកា រអដ្ឹកជញ្ជ កូានល ូិ ហរ
ក 

ត្បនទសដែលកំពុងមាននសែាកិច្ច រ ើកលូរលាស់នៅអាសីុ 96.9 95.8 96.8 

អឺរ៉ាុប និងអាសីុកណាត ល 95.2 91.6 90.7 

អានម្រ ទ្យកឡាទីន និងោរ៉ា ប ៊ីន 96.2 98.2 99.9 

ម្ជឈិម្បូពា៌ា  និងអាស្រេវ ទ្យកខាងនជើង 97.8 90.8 - 

អនុរំបន់សាហារ៉ាអាស្រេវ ទ្យក 94.7 91.4 90.1 

សមាគ ល់៖ ម្ិនដម្នត្គ្ប់គ្នត្មាងទាងំអស់សុទធដរមានទិននន័យអំពីកត្ម្ិរវ ទ្យនិនយាគ្ និង/ឬកម្មសិទធឯិកជននទ។ 

កម្មសិទធឯិកជនជាម្ធយម្ពិចរណាដរគ្នត្មាងដែលមានទិននន័យប ុនណាណ េះ។ ឆ្ន ំសំនៅនលើឆ្ន ំបិទេិរញ្ញ វរថ លដែលបានច្ុេះបញ្ជ ីនៅកន លងមូ្លោា នទនិនន័យ PPI 

របស់ធន្ទររពិភពនលាក។ 

ត្បភព៖ មូ្លោា នទិននន័យ PPI របស់ធន្ទររពិភពនលាក។ 

 

តារាងទី ២. គហម្រាងហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធថ្ដ្ភាាការអចូភាអមួ្នីិ សាស័យឯកជកា តាម្ិ សាស័យ ហៅអាសុីថ្ដ្ភាកំនុង

ាកាហសដ្ាកវចច អកីភូាត្លាស់ ឆ្ែ ំ២០១០-១៩ 
 

រអិ សាកាវហោគជាម្ធយម្តាម្គហម្រាង គវត្ជា កា់លាកាដ្ុលាែ អអាហម្អ សាក 

 គហម្រាងទាងំភស់  រអដឹ្កជញ្ជ ូ
កា 

 រអដ្ឹកជញ្ជ កូានល ូិ ហរក 

 ២០០៧-
១៦ 

២០១០-
១៩ 

 ២០០៧-
១៦ 

២០១០-
១៩ 

 ២០០៧-
១៦ 

២០១០-
១៩ 

កម្ព លជា 0.18 0.37  - 1.00  - 0.00 

ច្ិន 0.08 0.15  0.46 0.48  0.71 0.52 

ឥណាឌ  0.22 0.23  0.16 0.25  0.16 0.24 

ឥណឌ នូណសុី 0.29 0.74  0.22 1.50  0.24 1.50 

ឡាវ 0.50 0.78  - -  - - 

មា នឡ្សុី 0.37 0.24  0.32 1.54  0.32 - 

ម្ីយា ន់មា  0.17 0.29  0.06 0.05  - - 

េវ ើលីពីន 0.31 0.35  0.22 0.41  0.32 0.48 

នៃ 0.17 0.24  - 1.68  - 1.68 

នវៀរណាម្ 0.07 0.20  0.12 0.23  0.00 0.38 

សមាគ ល់៖ ម្ិនដម្នត្គ្ប់គ្នត្មាងទាងំអសស់ុទធដរមានទនិនន័យអំពីកត្ម្ិរវ ទ្យនិនយាគ្នទ។ កម្មសិទធិឯកជនជាម្ធយម្ពិចរណាដរគ្នត្មាងដែលមានទិននន័យប ុនណាណ េះ។ 

ឆ្ន ំសំនៅនលើឆ្ន ំបិទេិរញ្ញ វរថ លដែលបានច្ុេះបញ្ជ ីនៅកន លងមូ្លោា នទនិនន័យ PPI របស់ធន្ទររពិភពនលាក។ 

ត្បភព៖ មូ្លោា នទិននន័យ PPI របស់ធន្ទររពិភពនលាក។ 

 

ោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់វ ទ្យស័យសាធារណៈនត្បើត្បាស់ៃវ ទ្យោពីច្ំណូលសារនពើពនធ  និងច្ំណូលម្ិនដម្នសារនពើពនធ  

ត្ពម្ទាងំោរខច ីត្បាក់តាម្រយៈត្បាក់កម្ច ីន្ទន្ទ (ឧ. ត្បាក់កម្ច ីនទវភាគ្ី ត្បាក់កម្ច ីរមួ្ និងត្បាក់កម្ច ីពីសាន ប័នពេុភាគ្ី) 



 

 

ឬតាម្រយៈោរនច្ញសញ្ញ បណណ ។ ោរចូ្លរមួ្របស់វ ទ្យស័យឯកជនពឹងដផ្អកនត្ច្ើននៅនលើទីផ្ារបំណុល 

ជាពិនសសោរផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីពីធន្ទររ នទាេះបីជាោរពឹងដផ្អកនលើធន្ទររ

កន លងោរផ្តល់មូ្លនិធិសត្មាប់កសាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធបងកជាបញ្ា ត្បឈម្ក៏នោយ។ 

នោយសារត្បាក់កម្ច ីរបស់ធន្ទររភាគ្នត្ច្ើនគ្ឺជាត្បាក់បនញ្ញ ើតាម្រត្ម្ូវោរ ឬផ្លបត្រពាណិជជកម្មរយៈនពលខេ ី 

អាយុោលននោរវ ទ្យនិនយាគ្របស់ពួកនគ្ត្រូវបានកំណរ់ត្រឹម្រយៈនពលខេ ីប ុនណាណ េះ។ 

អនុបារគ្ុណភាពត្ទពយសកម្មនធៀបនឹងែំនណើរោរ ដែលធន្ទរររត្ម្ូវឱយមាន នៅកន លង

បរ ទ្យយាោសដែលមានោរត្រួរពិនិរយច្ាស់លាស់នន្ទេះក៏នធវ ើឱយច្ំនួននែើម្ទុនខច ីមានកត្ម្ិរផ្ងដែរ។ នលើសពីននេះនទៀរ 

ជាញឹកញាប់ ោរផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីតាម្ដបបត្បនពណីពីធន្ទររមានោរយកច្ិរតទុកោក់រិច្រួច្អំពីរត្ម្ូវោរ 

និងផ្លត្បនយាជន៍របស់សេគ្ម្ន៍។ ោរនច្ញមូ្លបត្រកម្មសិទធិ និងសញ្ញ បណណ

សាជីវកម្មរបស់អងគភាពទាងំឡាយដែលចូ្លរមួ្នោយតា ល់នៅកន លងវ ទ្យស័យនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ែូច្ជា នសវាសាធារណៈ 

ោរែឹកជញ្ជ នូ និងអាជីវកម្មដរ៉ាគ្ឺជាត្បភពផ្តល់មូ្លនិធិនផ្សងនទៀរ។ វវ ទ្យនិនយាគ្ិនសាន ប័នែូច្ជា មូ្លនិធិត្ទពយសម្បរត ិ

អធិបនរយយ មូ្លនិធិនសាធននិវរតន៍ 

និងត្កមុ្េ ុនធាន្ទរ៉ា ប់រងន្ទន្ទោន់ដរមានោរចប់អារម្មណ៍នលើវ ទ្យស័យនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នោយចរ់ទុកវាជាត្ទពយធ

នមួ្យដែរ ប ុដនត នរលននយាបាយបច្ច លបបននម្ិនបានជួយសត្មួ្លែល់យនតោរផ្តល់មូ្លនិធិននេះនទ។ 

ទីផ្ារមូ្លបត្រជាទូនៅក៏សន ិរកន លងែំណាក់ោលែំបូងននោរអភិវឌ្ឍនៅកន លងត្បនទសជានត្ច្ើនដែរ ែូនច្នេះ 

ោលានុវរតភាពសត្មាប់បណាត ត្បនទស

នៅកន លងរំបន់កន លងោរបនងក ើរយនតោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានជំនួសនត្ៅពីវ ទ្យស័យសាធារណៈនន្ទេះគ្ឺជាបញ្ា ត្បឈម្រយៈនពលដវ

ង។ 

 

រអភិវិ ្ឍបណាត ញនតភា់មូ្ភាកាវធវជកួំាស កាវងម្របកបហដ្ឋយកាវាកាុិត្តកា ៍
 

ឧបករណ៍ដែលនត្បើបនច្ចកវ ទ្យទស្ថឌ្ីជីៃលអាច្ជាជនត្ម្ើសសោត នុពលជំនួសឱយោរផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីធន្ទររដបបត្បនពណី។ 

ត្បព័នធ ដបបននេះអាច្ជួយឱយឆេងផ្ុរពីដែនកំណរ់របស់ធន្ទររដបបត្បនពណី នោយផ្តល់នូវ

ោរច្ំណាយទាបជាងម្ុនសត្មាប់ោរ្ននជើងចូ្លទីផ្ាររបស់វ ទ្យនិនយាគ្ិនលក់រយ។ 

វាក៏អាច្បង្ហា ញពីោររំត្ទរបស់សេគ្ម្ន៍ផ្ងដែរ នោយបញ្ជ នូសញ្ញ ជាោរធាន្ទមួ្យែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិនសាន ប័នធំៗ។ 

ោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានតាម្ត្បព័នធបនច្ចកវ ទ្យទស្ថបាននកើននឡ្ើងគួ្រឱយករ់សមាគ ល់កន លងរយៈនពលប ុន្ទម នឆ្ន ំច្ុងនត្ោយននេះ 

និងោេ យជាជនត្ម្ើស

ែ៏នពញនិយម្មួ្យសត្មាប់គ្នត្មាងរូច្ៗដែលពិបាកនឹងទទួលបាននែើម្ទុនពីមាច ស់បំណុលដបបត្បនពណី។ 

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន និងៃូខឹនភាវបូនីយកម្មគ្ឺជាឧទាេរណ៍ខេ េះៗ 

នទាេះបីជាោរនត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ទាងំននេះនែើម្បីផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធសាធារណៈនៅដរមានកត្ម្ិរ

នៅនឡ្ើយ។ 

ត្បរិបរត ិោរផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីធន្ទររតាម្ដបបត្បនពណីភាគ្នត្ច្ើនទទួលបានមូ្លនិធិពីត្បាក់បនញ្ញ ើរយៈនពលខេ ី (របូភាពទី 

១)។ ធន្ទររអាច្ផ្តល់ឱយអនកោក់ត្បាក់នូវោរត្បាក់ពីត្បាក់បនញ្ញ ើរបស់ពួកនគ្នែើម្បីនលើកទឹកច្ិរតច្ំនពាេះោរោក់ត្បាក់។ 

ននេះជានរឿងធម្មតានៅកន លងត្បនទសអាសុីមួ្យច្ំនួន។ ោរធាន្ទរ៉ា ប់រងនលើត្បាក់បនញ្ញ ើជួយោរពារកុំឱយធន្ទររររ់នគ្ច្ 

ប ុដនតច្ំនួនទឹកត្បាក់ដែល

ត្រូវបានធាន្ទរ៉ា ប់រងសត្មាប់អនកោក់ត្បាក់មាន ក់អាច្នឹងត្រូវបានកត្ម្ិរកន លងច្ំនួនកំណរ់មួ្យ។ នែើម្បីរកត្បាក់ច្ំណូល 

ធន្ទររគ្ិរោរត្បាក់ពីអនកខច ីនលើោរខច ីត្បាក់របស់ពួកនគ្ ដែលជានរឿយៗនគ្នៅថាអត្តាត្បាក់កម្ច ី (របូភាពទី ១)។ 

នែើម្បីោរ់បននយហានិភ័យ ធន្ទររកណាត លជាធម្មតាកំណរ់

អនុបារត្បាក់បត្ម្ងុោរពវកិច្ចដែលកំណរ់ច្ំនួនត្បាក់បត្ម្ងុដែលធន្ទររគួ្រដររម្កល់នៅកន លងត្បព័នធ ត្បាក់បត្ម្ងុ

ត្បភាគ្ រមួ្ជាមួ្យនឹងរនម្េអបបបរមា ឬអរិបរមាននរង្ហវ ស់នផ្សងនទៀរដែលត្រូវបានរច្ន្ទនឡ្ើង

នែើម្បីោរពារសន ិរភាពធន្ទររកិច្ច។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ ោរដបងដច្កយា ងច្ាស់រវាងត្បរិបរត ិោរទទួលត្បាក់បនញ្ញ ើ 

និងផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីរបស់ធន្ទររនធវ ើឱយអនកោក់ត្បាក់បនញ្ញ ើសន ិរនៅនត្ៅោរសនត្ម្ច្ច្ិរតផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីរបស់ធន្ទររ។ 

ែូនច្នេះ អនកោក់ត្បាក់បនញ្ញ ើម្ិនពាក់ព័នធនឹងែំនណើរោរផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីនទ។ 

ត្បព័នធ ននេះក៏ម្ិនផ្តល់ឱយអនកោក់ត្បាក់បនញ្ញ ើនូវលទធភាពទទួលបានព័រ៌ាមានទាក់ទងនឹងអរិៃិជនដែលខច ីត្បាក់ពីធន្ទ

ររ និងសកម្មភាពរបស់ពួកនគ្ដែរ នេើយអនកោក់ត្បាក់បនញ្ញ ើត្រូវនជឿជាក់



 

 

នលើអនកត្គ្ប់ត្គ្ងធន្ទររកន លងោរនត្បើត្បាស់មូ្លនិធិរបស់ពួកនគ្សត្មាប់ជាត្បនយាជន៍នផ្សងៗ 

នេើយក៏ត្រូវោរ់បននយហានិភ័យឱយបានជាអរិបរមាផ្ងដែរ។ 

អបូពនទ ី១. គំអនូតភា់ម្របាក់កម្ចីធនារអ (គំកូាសតាងលម្ញ្ញ ) 

 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

ផ្ទ លយនៅវ ទ្យញ មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនគ្ឺជាម្នធស្ថបាយមួ្យសត្មាប់បុគ្គល ឬអនកចូ្លរមួ្

កន លងោរត្បដម្ត្បមូ្លមូ្លនិធិនែើម្បីផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់អាជីវកម្ម  គ្នត្មាងន្ទន្ទ ឬសត្មាប់

រត្ម្ូវោរនផ្សងនទៀររបស់សេត្រស ឬបុគ្គល 

នោយម្ិនពឹងដផ្អកនលើបណាត ញផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីធន្ទររដបបត្បនពណីនឡ្ើយ។ ជាទូនៅ 

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនអាច្មានទត្ម្ង់ជាបំណុល មូ្លបត្រកម្មសិទធិ សួយសារ រង្ហវ ន់ ឬជំនួយ។ 

នៅកន លងត្បព័នធ មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន ោរនរអង្ហគ សភាគ្នត្ច្ើនពាក់ព័នធនឹងវវ ទ្យនិនយាគ្ិន អនកទទួលនែើម្ទុន 

ឬអនកខច ី និងត្បព័នធទីផ្ារ (របូភាពទី ២)។ ទំន្ទក់ទំនងរវាងវ ទ្យនិនយាគ្ិន 

និងអនកទទួលនែើម្ទុនគ្ឺមានលកេណៈតា ល់ជាង នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងត្បព័នធធន្ទររ។ 

  

អនកោក់ត្បាក់បនញ្ញ ើ អនកខច ី 

ត្បាក់ប

នញ្ញ ើ 
ត្បាក់កម្ច ី 

ផ្លច្ំនណញ៖ 

ោរត្បាក់នលើ

ត្បាក់បនញ្ញ ើ 

ផ្លច្ំនណញ៖ 

ោរត្បាក់នលើ

ត្បាក់កម្ច ី 

ធន្ទររ 



 

 

អបូពនទ ី២. គំអមូូ្ភាដ្ឋា កាៃកាមូ្ភាកាវធវៃអភង្គគ សនីម្ហាជកា (គំកូាសតាងលម្ញ្ញ ) 
 

 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនបានរំត្ទែល់គ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ មួ្យច្ំនួននៅអឺរ៉ាុប និងសេរែាអានម្រ ទ្យក។ 

ឧទាេរណ៍ នៅត្បនទសេូឡ្ង់ គ្នត្មាង I Make Rotterdam បាននត្បើត្បាស់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន

នែើម្បីផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់ោរសាងសង់សាព ននៃមើរនជើង Luchtsingel ត្បដវង ៤០០ ដម្ ត្រនៅទីត្កងុរ៉ារនធើោម្ 

កន លងឆ្ន ំ២០១១ (AIA និង Massolution, ឆ្ន ំ២០១៣)។ យុទធន្ទោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានននេះត្រូវបាន De Voldere និង Zeqo 

(ឆ្ន ំ២០១៧) ចរ់ទុកថាជាគ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធសាធារណៈដែល

ទទួលបានមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនែំបូងនគ្នៅនលើពិភពនលាក (Max Borka, ឆ្ន ំ២០២០)។ 

យុទធន្ទោរមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនបានលក់ោត របនាេះជាង ៨ ០០០ បនាេះ។ 

ត្បហាក់ត្បដេលនឹងគ្នត្មាងផ្្ វូជិេះកង់នៅទីត្កងុនម្ម្េវ ើស ននរែារិននណសុី ដែរ លទធផ្លនន

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនបានោេ យជារង្ហវ ស់ននោររំត្ទពីសាធារណជនច្ំនពាេះគ្នត្មាងននេះ។ 

វាត្រូវបាននគ្ចរ់ទុកថាបានជួយបញ្ច ល េះបញ្ច លូឱយរោា ភិបាលកន លងរំបន់ផ្តល់ៃវ ទ្យោភាគ្នត្ច្ើន

សត្មាប់រនម្េគ្នត្មាងនន្ទេះដែលមានទឹកត្បាក់ច្ំនួន ៤ លានអឺរ៉ា ូ នោយបានជួយត្រួសត្តាយផ្្ វូ

សត្មាប់ោរបញ្ចប់គ្នត្មាងនៅរែូវនៅត ឆ្ន ំ២០១៥ (The Urban Web, ឆ្ន ំ២០១៦)។ ទីត្កងុែិននវ ើរ ននរែាខូឡូ្រ៉ា ែូ បានផ្តល់

េិរញ្ញបបទានមួ្យដផ្នកសត្មាប់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធសាធារណៈតាម្រយៈមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន 

នោយផ្តល់សញ្ញ បណណ ខាន ររូច្ (Gasparro, ឆ្ន ំ២០១៥) សញ្ញ បណណ ដែលមានរនម្េចរកឹ 

និងរត្ម្ូវោរបរ ទ្យមាណទាបសម្រម្យនែើម្បីអនុញ្ញ រ

ឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនលក់រយដែលអាច្ត្រូវបានែកនច្ញពីទីផ្ារសញ្ញ បណណ  អាច្ទិញវាបាន។ 

សញ្ញ បណណ ខាន ររូច្ត្រូវបានលក់នែើម្បីបំនពញបដននម្នូវមូ្លនិធិនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ទូនៅកន លងឆ្ន ំ២០១៤។ 

មូ្លបត្របំណុលត្រូវបានវាយរនម្េ  និងលក់នៅឱយត្បជាជននៅរែាខូឡូ្រ៉ា ែូ នទាេះបីជា

មូ្លបត្រទាងំនន្ទេះម្ិនអាច្ជួញែូរបានក៏នោយ។ យុទធន្ទោរ ៥៥០ លានែុលាេ រអានម្រ ទ្យកដែល

នធវ ើនឡ្ើងតាម្រយៈនគ្េទំព័ររបស់ទីត្កងុបានសនត្ម្ច្នរលបំណងរបស់ខ្នួកន លងោរត្បមូ្លត្បាក់បានច្ំនួន ២% (១២ 

លានែុលាេ រអានម្រ ទ្យក) តាម្រយៈមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន។ មានបុគ្គលត្បដេល ១ ០០០ ន្ទក់ បានចូ្លរមួ្វ ទ្យនិនយាគ្។ 

សញ្ញ បណណ ខាន ររូច្ដែលត្រូវបានលក់កន លងរនម្េ  ៥០០ ែុលាេ រអានម្រ ទ្យកកន លងមួ្យសញ្ញ បណណ  មានអាយុោល ៩ និង ១៤ ឆ្ន ំ 

នេើយត្រូវបានត្កមុ្េ ុនវាយរនម្េ Moody’s ផ្តល់ច្ំណារ់ថាន ក់ Aaa។ 

ោរនបាេះផ្ាយសញ្ញ បណណ ត្កងុមាននរលបំណងនឆេ ើយរបនៅនឹងោរររឹបនត ឹងបទបបញ្ញរត ិសត ីពីធន្ទររ និងេិរញ្ញ វរថ ល។ 

គ្នត្មាងនតត រនលើវ ទ្យស័យសាធារណៈជាង ៣០០ គ្នត្មាងត្រូវបានផ្តល់មូ្លនិធិតាម្រយៈកម្ម វ ទ្យធីទីត្កងុែិននវ ើរត្បនសើរនឡ្ើង 

ដែលរមួ្មានោរសាត រអររន្ទន្ទ និងោរសាងសង់ម្ជឈម្ណឌ លកម្ានត។ 

ៃូខឹនភាវបូនីយកម្មគ្ឺជាជនត្ម្ើសសោត នុពលមួ្យនទៀរនែើម្បីបនងក ើននែើម្ទុនសត្មាប់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធតាម្រយៈបំណុ

ល ឬមូ្លបត្រកម្មសិទធិ។ វាជួយោរ់បននយោរពឹងដផ្អកនៅនលើអនត រោរ ើដបបត្បនពណីនៅកន លងលំេូរននោរផ្តល់មូ្លនិធិ។ 

បន្ទា ប់ពីមូ្លនិធិដែលនច្ញនោយរោា ភិបាល (លុយត្កឹរយ) ត្រូវបានបំដបេងនៅជាៃូខឹននន្ទេះ ោរបង់ត្បាក់ 

ោរតរ់ទារ់ និងោរទូទារ់នឹងដលងឆេងោរ់ធន្ទររ ធន្ទររោរពារត្ទពយសម្បរត ិ និងសភាតរ់ទារ់នទៀរនេើយ។ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ត្បោរននេះនឹងោរ់បននយនៃេនែើម្ និងឧបសគ្គដផ្នកេិរញ្ញ វរថ លច្ំនពាេះោរចូ្លរមួ្របស់វ ទ្យនិនយាគ្ិន។ 

ៃូខឹនភាវបូនីយកម្មនៅកន លងបរ ទ្យបទនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដបងដច្ករនម្្ត្ទពយសកម្ម  ឬមូ្លបត្រច្ម្បង (បំណុល 

ឬមូ្លបត្រកម្មសិទធិ) នៅជាចំ្ដណករូច្ៗម្ុននពលវាត្រូវបានផ្តល់ជូនវ ទ្យនិនយាគ្ិនដែលមានសោត នុពល។ 

ោរនរៀបច្ំជាមូ្លោា នត្រូវបានបង្ហា ញនោយរបូភាពទី ៣។ 

ៃូខឹនមានទត្ម្ង់ជាឌ្ីជីៃលកន លងោរអេះអាងោរទាម្ទារនលើត្ទពយសកម្មរបូវនត  ឬមូ្លបត្រ។ 

ពួកវាត្រូវបានោក់ឱយែំនណើរោរនៅនលើបេក់នឆនដែលដណនំ្ទនោយលកេខណឌ ននកិច្ចសនស្ថឆ្េ រនវ។ 

កិច្ចសនស្ថឆ្េ រនវរំត្ទោរបនងក ើរៃូខឹន និងគូ្សបញ្ជ ក់ពីលកេណៈពិនសសរបស់វា។ 

ៃូខឹនឌ្ីជីៃលដែលនទើបបនងក ើរៃមីជាធម្មតាត្រូវបានទិញជាមួ្យៃូខឹនមួ្យនទៀរដែលតាម្ធម្មតាជារបស់េស់បេក់នឆ

ន (host blockchain)។ ឧទាេរណ៍ ត្បព័នធ នអកូឡូ្សុីនអនធើរមឹ្ (Ethereum) គ្ឺជាមូ្លោា ន

ែំនណើរោរមួ្យដែលត្រូវបាននត្បើត្បាស់ជាទូនៅសត្មាប់ៃូខឹនៃមីៗ ដែលនៅកន លងនន្ទេះ នអនធើ (ether) 

ត្រូវបាននត្បើជាៃូខឹននែើម្។ ជាោរគួ្រឱយករ់សមាគ ល់ ៃូខឹនក៏អាច្ត្រូវបាននោេះែូរសត្មាប់ៃូខឹនមួ្យនផ្សងនទៀរ 

ឬសត្មាប់របូិយបណណ ត្កឹរយ (ដែលត្បព័នធច្ាប់អនុញ្ញ រ) នៅកន លងោរនោេះែូរៃូខឹនផ្ងដែរ។ 

ៃូខឹនត្រូវបានរកាទុកតាម្រយៈោបូបលុយរងឹ ឬោបូបឌ្ីជីៃលដែល

ត្រូវបានបនងក ើរនឡ្ើងនៅកន លងផ្ារមូ្លបត្រសត្មាប់ោរជួញែូរ េស់បេក់នឆន ឬអនកផ្តល់នសវាកម្មជាភាគ្ីទីបី។ 

កម្ម វ ទ្យធីបេក់នឆនែូច្ជា ៃូខឹនភាវបូនីយកម្ម ត្រូវបាននគ្ចរ់ទុកថា

នធវ ើឱយមានសនានីយភាពនៅកន លងទីផ្ារត្ទពយសកម្មដែលតាម្ធម្មតាម្ិនមានសនានីយភាពនទ ែូច្ជា 

វវ ទ្យស័យអច្លនត្ទពយ (Smith et al., ឆ្ន ំ២០១៩)។ នលើសពីននេះ ៃូខឹនមាននៃ្ត្បរិបរត ិោរទាបជាងមូ្លបត្រដបប

ត្បនពណី។ លកេណៈឌ្ីជីៃលរបស់វានធវ ើឱយោរនត្បើត្បាស់វាោន់ដរមានត្បសិទធភាព ចំ្ដណកឯបនច្ចកវ ទ្យទស្ថបេក់នឆន

ជួយបនងក ើនរមាេ ភាព (Uzsoki, ឆ្ន ំ២០១៩)។ នោយត្បហាក់ត្បដេលរន នត្ច្ើននៅនឹងមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនដែរ 

ៃូខឹនភាវបូនីយកម្មននត្ទពយសកម្ម ឬគ្នត្មាងន្ទន្ទក៏ពាក់ព័នធ នោយតា ល់នៅនឹងវ ទ្យនិនយាគ្ិនដែលចូ្លរមួ្ផ្ងដែរ។ 

 

អបូពនទី ៣. គំអលូូខ្ឹកាពិបូកាីយកម្មមូ្ភាដ្ឋា កា (គំកូាសតាងលម្ញ្ញ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនពិនធ។ 

 
ថ្សែ ងយភាភំ់នីរអហម្របើម្របាសម់្របន័កាធបហចចកិ សាទានតភា់េវអញ្ញ បបទាកា 
 

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន និងៃូខឹនបេក់នឆន ត្រូវបាននត្បើនែើម្បី

ផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់គ្នត្មាងនផ្សងៗរមួ្មានគ្នត្មាងកន លងវ ទ្យស័យកសិកម្ម សិលបៈ សុខភាព ម្ ូរ ទំនិញលក់រយ 

និងបនច្ចកវ ទ្យទស្ថ។ នៅកន លងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទាក់ទងនឹងទឹក ោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានឌ្ីជីៃលនោយដផ្អកនលើបនច្ចកវ ទ្យទស្ថ 

Fintech និងបនច្ចកវ ទ្យទស្ថបេក់នឆន ជាពិនសសមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនបាននលច្នច្ញជាត្បភព

ែ៏សំខាន់ននោរផ្តល់មូ្លនិធិ។ វាត្រូវបានអនុវរតរចួ្នេើយនៅតាម្បណាត ត្បនទសជាសមាជិក OECD និងនៅអាសុី។ 

ជាពិនសស កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងដផ្នកេិរញ្ញ វរថ លដែលដផ្អកនលើ Fintech ជានរឿយៗរំត្ទែល់

រត្ម្ូវោរនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹករបស់សេគ្ម្ន៍មូ្លោា ន។ តារងទី ៣ គូ្សរំនលច្ពីឧទាេរណ៍នជាគ្ជ័យមួ្យច្ំនួន។ 

ោរចូ្លរមួ្យា ងផ្ុសផ្ុលរបស់សេគ្ម្ន៍ រមួ្ជាមួ្យនឹងរមាេ ភាព និងោរនលើកកម្ពស់

គ្ឺជាកតាត នជាគ្ជ័យសំខាន់ៗមួ្យច្ំនួន។ 

 

 

 

 

 
បេក់នឆន (Blockchain) 



 

 

 

តារាងទី ៣. កអណីសវកាគហម្រាងហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធទឹក (ឧទាេអណ៍) 
 

គហម្រាង ទីតាំង ម្របហិទហេដ្ឋា អចនាសម្ព ័កាធ  រអនណ៌នា 

គហម្រាងនវតាក ទូបាវ, ឡាយូនញៀន, 

េវ ើលីពីនភាគ្ខាងនជើង 

មា សីុនបូម្អណត ងូទឹកនត្ៅ 

ោរសត លក និងដច្កចយទឹក 

អណត ងូទឹកនត្ៅដែលនត្បើថាម្ពលពនេ ឺត្ពេះអាទិរយជាមួ្យនឹ

ងត្បព័នធសត លក និងដច្កចយទឹក

នែើម្បីលុបបំបារ់ោរពឹងដផ្អកនលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 

និងអគ្គ ិសនីកន លងមូ្លោា នដែលមិ្នអាច្ទុកចិ្រតបាន។ 

រអបកាសុ ទធទឹក ដត្ប នសុន, ខូឡូ្រ៉ា ែូ, 

សេរែាអានម្រ ទ្យក 

ត្បព័នធច្នត្មាេះទឹក ត្បព័នធច្នត្មាេះទឹកនធវ ើឱយត្បភពទឹកនត្ោម្ែីដែលមានត្សា

ប់អនុនលាម្តាម្បទបបញ្ញរត ិសត ីពីគុ្ណភាពទឹកបន្ទា ប់ពីអា

ជាា ធរបាននលើកនឡ្ើងពីកងវល់ននោរបំពុលទឹកនលើែី។ 

រអម្របមូ្ភាទឹកថ្ដ្ភាង្គយម្រសូបសំ

ហណើម្  

ប ុរតា វវ ើនឌី្, 

រំបន់កណាត ល-ខាងលិច្ 

អូត្សាត លីភាគ្ខាងលិច្, 

អូត្សាត លី 

ត្បព័នធ ត្បមូ្លទឹកជំនួស ោរសត លក 

និង 

ដច្កចយទឹក 

ត្បព័នធ ត្បមូ្លទឹកដែលង្ហយត្សូបសំនណើម្នោយនត្បើថាម្ព

លពនេ ឺត្ពេះអាទិរយ ទាញយកទឹកបរ ទ្យសុទធពីខយល់។ 

វាជំនួសោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលបំពុលនោយជារិអ ុយរ៉ា ញ ូម្។ 

ទឹកសម្រាប់អាអបូត្ (Arubot) អារបូរ, ត្សកុោវរ ើបា ន់ចុ្ក, 

ននបា ល់ 

ោរត្បមូ្ល 

និងោរសត លកទឹកពីទននេ ដកបរ

នន្ទេះ 

គ្នត្មាងននេះនឹងអនុញ្ញ រឱយមានោរនត្បើត្បាស់ទឹកទននេ ដែ

លនៅដកបរនន្ទេះជាត្បភពទឹកដែលអាច្នត្បើត្បាស់បានត្បក

បនោយទំនុកចិ្រត  នែើម្បីោរ់បននយ

ោរពឹងដផ្អកនលើទឹកនភេៀង។ 

គ្នត្មាងននេះសន ិរកន លងែំណាក់ោលសិកាសមិ្ទធលទធភាព។ 

ម្កាទ ីអនវហលធកា៍ទឹកសេគម្កា៍

េ្ ែីកា 

េ្ េីន, មី្ឈីដេគន, 

សេរែាអានម្រ ទ្យក 

ម្នា ីរពិនសាធន៍នធវ ើនរសត

គុ្ណភាពទឹក 

ម្នា ីរពិនសាធន៍នធវ ើនរសត ទឹកឯករជយមួ្យដែលមានបុគ្គ លិក

ជាត្បជាពលរែា  ដែលពួកនគ្នឹង

ទទួលោរបណត ល េះបណាត លសត្មាប់នរលបំណងននេះ។ 

ា៉ា សុីកាភាក់ទឹក នង្ហនម្ , ត្បនទសរង់សានី មា សីុនបូម្ទឹកនត្បើត្បាស់បង់នៃេ មា សីុនបូម្ទឹកននេះផ្តល់ទឹកសាអ រែល់សេគ្ម្ន៍ 

និងនធវ ើឱយស្រសត ីមាននសរ ើភាពកន លងោរ

នត្បើត្បាស់សត្មាប់នរលបំណងនផ្សងៗ 

នោយមិ្នចំបាច់្ពិបាកនៅរកទឹក។ 

នៃេនសវាយកម្កចំ្ណាយនលើនៃេជួសជុលដែលនធវ ើនឡ្ើងនោយ

ត្បជាជនមូ្លោា នដែលទទួលបានោរបណត ល េះបណាត ល។ 

ទំកាប់ Diamer-bhasha 

កាវង Mohmand 

បា គ្ីសាន ន ទំនប់ ទំនប់ទាងំននេះនឹងត្រូវបាននត្បើនែើម្បីបនងក ើរអាងសត លកទឹក 

និងោរ់បននយោរខវេះខារទឹក។ 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

  



 

 

ឧទាេរណ៍ គ្នត្មាងពិតាកគ្ឺជាគ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្មួ្យដែលែឹកនំ្ទនោយស្រសត ី

កន លងោរអភិវឌ្ឍសេគ្ម្ន៍រូច្មួ្យនោយដផ្អកនលើកសិនិរនត រកម្ម (“ោរអភិវឌ្ឍត្បព័នធ នអកូឡូ្សុីកសិកម្មនែើម្បីនិរនត រភាព 

និងសវ ័យត្គ្ប់ត្រន់”)។ 

គ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្ផ្តល់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនសត្មាប់គ្នត្មាងននេះបានច្ំណាយសត្មាប់ោរែំនឡ្ើងអណត ងូទឹកនត្ៅមួ្

យដែលនត្បើថាម្ពលពនេ ឺត្ពេះអាទិរយ និងត្បព័នធសត លក និងដច្កចយទឹក។ ពីម្ុន ទីតាំងគ្នត្មាងននេះពឹងដផ្អកនលើទឹក និង

អគ្គ ិសនីពីនសវាសាធារណៈដែលម្ិនអាច្ទុកច្ិរតបាន នោយទុកឱយទីតំាងននេះរម នទាងំត្បភពទឹក និង

អគ្គ ិសនីអស់នពលជានត្ច្ើននៃង ឬនត្ច្ើនសបាត េ៍កន លងនពលជាមួ្យរន ដរម្តង។ 

គ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្ផ្តល់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនត្រូវបានដច្ករំដលកកន លងច្ំនណាម្អនកសាទរកសិនិរនត រកម្ម  

នេើយត្រូវបានផ្សពវផ្ាយនោយជនលបីលាញកន លងត្សកុមួ្យរបូដែលសាន បនិកមាន ក់បានសាគ ល់។ 

ច្ំនួនទឹកត្បាក់ដែលបាននរអង្ហគ សតាម្រយៈមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនត្បមូ្លបាននលើសនរលនៅ 

ដែលអាច្នធវ ើឱយពួកនគ្ទិញឧបករណ៍បដននម្នទៀរបាន។ 

នៅទីត្កងុដត្ប នសុន ននរែាខូឡូ្រ៉ា ែូ ត្បព័នធបនសុ ទធទឹកនែើម្បីកមាច រ់

ជារិពុលនច្ញពីទឹកនត្ោម្ែីទទួលបានមូ្លនិធិមួ្យដផ្នកពីមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន នេើយភាពនជាគ្ជ័យ

ននកិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងននេះបាន

នធវ ើឱយគ្នត្មាងននេះមានលកេណៈសម្បរត ិត្គ្ប់ត្រន់អាច្ទទួលបានជំនួយពីរោា ភិបាលនែើម្បីរការុលយភាពនននៃេនែើម្។ 

ោរបរ ទ្យចច គ្ជាៃវ ទ្យោសត្មាប់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនមានចប់ពី ១០ ែុលាេ រអានម្រ ទ្យក ែល់ ៥០០០ ែុលាេ រអានម្រ ទ្យក។ 

ននេះគ្ឺជាឧទាេរណ៍មួ្យននរួន្ទទីរបស់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន កន លងោរផ្តល់សញ្ញ រំត្ទច្ំនពាេះគ្នត្មាងមួ្យ 

និងជាោរជំរុញឆនា ៈននយាបាយច្ំនពាេះកិច្ចោរននេះ។  

ម្នា ីរពិនសាធន៍ទឹកសេគ្ម្ន៍េ្ េីន គ្ឺជាកដនេងនធវ ើនរសត ទឹកឯករជយមួ្យ

ដែលបានបនងក ើរនឡ្ើងនែើម្បីនឆេ ើយរបនៅនឹងវ ទ្យបរត ិទឹកេ្ េីន។ ចប់ពីឆ្ន ំ២០១៤ ែល់ឆ្ន ំ២០១៩ ទឹកនៅទីត្កងុេ្ េីន 

រែាម្ីឈីដេគន សេរែាអានម្រ ទ្យកមានជារិសំណកន លងកត្ម្ិរមួ្យែ៏នត្រេះថាន ក់។ ោរនឆេ ើយរបរបស់រោា ភិបាលច្ំនពាេះវ ទ្យបរត ិននេះ 

រមួ្ទាងំមូ្លនេរុែំបូងននោរម្ិនបាននធវ ើត្បត្ពឹរតកម្មទឹកឱយបានត្រឹម្ត្រូវ និងោរទទូច្អេះអាង

ដែលថាទឹកនន្ទេះមានសុវរន ិភាពកន លងោរទទួលទាននន្ទេះ នធវ ើឱយបារ់បង់ទំនុកច្ិរតនៅនលើម្ស្រនត ីន្ទន្ទ។ 

ត្បជាជននៅទីត្កងុេ្ េីន និងរំបន់ជុំ វ ទ្យញអាច្នធវ ើនរសត ទឹករបស់ពួកនគ្ជាត្បចំកន លងរនម្េទាប ឬនោយឥរគ្ិរនៃេ។ 

ម្នា ីរពិនសាធន៍ននេះភាគ្នត្ច្ើនមានបុគ្គលិកជាត្បជាជនមូ្លោា នដែលបានទទួលោរបណត ល េះបណាត លត្រឹម្ត្រូវសត្មាប់ោរ

នធវ ើនរសត ននេះ។ 

វគ្គបណត ល េះបណាត លននេះក៏ផ្តល់ជំន្ទញឯកនទសែល់បុគ្គលិកនៅម្នា ីរពិនសាធន៍ននេះសត្មាប់ោរង្ហរនផ្សងនទៀរផ្ងដែរ។ 

ភាពនជាគ្ជ័យននយុទធន្ទោរមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនដែលមានទឹកត្បាក់ច្ំនួន ៣៥ ០០០ 

ែុលាេ រអានម្រ ទ្យកចប់ពីនៃងទី ៦ ដខឧសភា ែល់នៃងទី ១ ដខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ បាននធវ ើឱយគ្នត្មាងននេះ

មានលកេណៈសម្បរត ិត្គ្ប់ត្រន់នែើម្បីទទួលបានជំនួយពី សាជីវកម្មអភិវឌ្ឍន៍នសែាកិច្ចម្ីឈីដេគន 

(ទីភាន ក់ង្ហរភាពជានែគូ្រវាងរែានិងឯកជន) នែើម្បីរ៉ា ប់រងនលើោរច្ំណាយដែលនៅសល់។ 

យុទធន្ទោរមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនត្រូវបានត្គ្ប់ត្គ្ងតាម្រយៈ Patronicity ដែលមាន

ឯកនទសខាងមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនសត្មាប់គ្នត្មាងនធវ ើឱយសេគ្ម្ន៍ត្បនសើរនឡ្ើង 

និងផ្តល់ោររំត្ទបដននម្ែល់អនកត្គ្ប់ត្គ្ងគ្នត្មាងែូច្ជា ោរបណត ល េះបណាត លទាក់ទងនឹងគ្នត្មាង 

និងោរត្រួរពិនិរយគ្នត្មាង ក៏ែូច្ជាោរទាក់ទងជាមួ្យអនកជំន្ទញពាក់ព័នធ ។ 

នែើម្បីជាោរទទួលសាគ ល់ពីរួន្ទទីែ៏សំខាន់របស់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនច្ំនពាេះភាពនជាគ្ជ័យននគ្នត្មាងននេះ 

ន ម្ េះរបស់សបបុ រសជនដែលបានរមួ្វ ទ្យភាគ្ទានយា ងរិច្ ២៥ ែុលាេ រអានម្រ ទ្យក

ត្រូវបាននគ្ោក់បង្ហា ញនៅនលើជញ្ជ ំងរបស់ម្នា ីរពិនសាធន៍នៅកន លងបញ្ជ ីន ម្ េះទូនៅមួ្យ ឬនៅនលើតេ កន ម្ េះនីមួ្យៗ 

អាត្ស័យនលើកត្ម្ិរវ ទ្យភាគ្ទានរបស់ពួកនគ្។ 

គ្នត្មាងត្បមូ្លទឹកដែលង្ហយត្សូបសំនណើម្នៅប ុរតា វវ ើនឌ្ី ត្បនទសអូត្សាត លី; គ្នត្មាងទឹកសត្មាប់អារបូរ 

នៅត្បនទសននបា ល់ និងមា សុីនលក់ទឹកនៅកន លងត្បនទសរង់សានីបង្ហា ញពីសោត នុពលនន

គ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដែលបានទទួលមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជននែើម្បីនធវ ើឱយសុខុមាលភាពរបស់សេគ្ម្ន៍ង្ហយរ

ងនត្រេះ មានភាពត្បនសើរនឡ្ើង។ ត្បព័នធ ត្បមូ្លទឹកដែលង្ហយត្សូបសំនណើម្ ដែលបានែំនឡ្ើងនៅកន លង

សេគ្ម្ន៍ជនជារិនែើម្បានអនុញ្ញ រឱយអនកត្សកុទាងំនន្ទេះអាច្បនត រស់នៅនលើទឹកែីែូនតារបស់ពួកនគ្បាន 

នទាេះបីជាត្បភពទឹកត្បនពណីរបស់ពួកនគ្រងោរបំពុលនោយជារិអ ុយរ៉ា ញ ូម្ដែលនធវ ើឱយពួកនគ្ឈឺក៏នោយ។ 

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនបានទាក់ទាញោរចប់អារម្មណ៍ពីអាជីវកម្មន្ទន្ទដែលអាច្ផ្តល់ជំនួយបាន 



 

 

នេើយបន្ទា ប់ពីអាជីវកម្មមួ្យកន លងច្ំនណាម្អាជីវកម្មទាងំនន្ទេះបានសនត្ម្ច្ច្ិរតផ្តល់ជំនួយជាឧបករណ៍មួ្យច្ំនួនម្ក 

ត្បាក់ដែលនរអង្ហគ សបានតាម្រយៈ

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនត្រូវបានបដងវរនៅអភិវឌ្ឍកសិោា នច្ិញ្ច ឹម្ត្រីត្បកបនោយនិរនត រភាពវ ទ្យញ 

នោយបានផ្តល់ជំន្ទញន្ទន្ទ និងោរង្ហរែល់សេគ្ម្ន៍។ 

គ្នត្មាងទឹកសត្មាប់អារបូរ នឹងផ្តល់នូវត្បភពទឹកសាបមួ្យដែលអាច្នត្បើត្បាស់បានត្បកបនោយទំនុកច្ិរត  

សត្មាប់ភូម្ិោច្់ត្សយាលមួ្យដែលមានទននេនៅដកបរនន្ទេះ។ អនកនធវ ើែំនណើរមួ្យត្កមុ្បានយល់ន ើញថា អារបូរ 

ពឹងដផ្អកទាងំត្សងុនៅនលើទឹកនភេៀងនែើម្បីបានទឹកសាបនត្បើត្បាស់។ 

ត្បោរននេះនធវ ើឱយអនកភូម្ិង្ហយត្បឈម្នឹងោរខវេះខារទឹកនៅនពលមាននត្រេះរងំសង រួ ឬខយល់មូ្សុងនខាយ។  

ែូច្សាន នភាពដែលត្បឈម្នោយអនកត្សកុនៅប ុរតា វវ ើនឌ្ី នោយសារោរបំពុលទឹកដែរនន្ទេះ 

ពួកនគ្ត្បដេលជាត្រូវចកនច្ញពីរំបន់ននេះកន លងករណីធងន់ធងរ។ 

គ្នត្មាងននេះនឹងអនុញ្ញ រឱយមានោរបូម្ទឹកពីទននេ ដែលមានច្មាង យ ៦០០ ដម្ ត្រ នៅោន់អារបូរ និងសត លកទឹកទុក។ 

ភូម្ិសាស្រសត នៅច្នន្ទេ េះទននេ  និងភូម្ិមានលកេណៈជារំបន់ខពង់រប ែូនច្នេះគ្នត្មាងននេះសន ិរកន លង

ែំណាក់ោលសិកាសម្ិទធលទធភាពគ្ិរត្រឹម្ឆ្ន ំ២០២០ នែើម្បីកំណរ់ពីលកេខណឌ រត្ម្ូវដផ្នកបនច្ចកនទស។ 

គ្ិរត្រឹម្ឆ្ន ំ២០២០ ែំណាក់ោលសិកាបុនរសម្ិទធលទធភាព និងសម្ិទធលទធភាពទទួលបានមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន 

នទាេះបីជាម្ិនមានបច្ច លបបននភាពបដននម្ក៏នោយ។ 

មា សុីនលក់ទឹកនៅនង្ហនម្  ត្បនទសរង់សានីគ្ឺជាមា សុីនបូម្ទឹក

នត្បើត្បាស់បង់នៃេដែលនឹងអនុញ្ញ រឱយស្រសត ីអាច្នត្បើត្បាស់សត្មាប់សកម្មភាពនផ្សងៗតាម្រត្ម្ូវោររបស់ពួកនគ្ នោយម្ិន

ចំបាច្់ត្រូវនៅរកទឹកពីកដនេងនផ្សងែូច្ពីម្ុន ដែលនពលខេេះមានច្មាង យរប់សិបគ្ីឡូ្ដម្ ត្រពីផ្ាេះរបស់ពួកនគ្នន្ទេះនទ។ 

នៃេឈន លួននេះនឹងនត្បើសត្មាប់ច្ំណាយនលើនៃេជួសជុល និងដៃទាមំា សុីនបូម្ទឹកននេះ នេើយោរដៃទាំ

នឹងត្រូវនធវ ើនឡ្ើងនោយអនកត្សកុដែលបានទទួលោរបណត ល េះបណាត លត្រឹម្ត្រូវ ដែលពួកនគ្ (ែូច្បុគ្គលិកនន

ម្នា ីរពិនសាធន៍ទឹកសេគ្ម្ន៍េ្ េីន ដែរ) នឹងនរៀនជំន្ទញនផ្សងៗដែលអាច្នត្បើត្បាស់បានសត្មាប់ោរង្ហរនផ្សងនទៀរ។ 

ទំនប់ Diamer-bhasha និង Mohmand ដែលនឹងបនងក ើរជាអាងសត លកទឹក និងោរ់បននយកងវេះខារ

ទឹកនៅកន លងរំបន់មួ្យច្ំនួន កំពុងទទួលបានមូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនមួ្យដផ្នក ពីរោា ភិបាលននត្បនទស

បា គ្ីសាន ន។ កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងទាងំននេះកំពុងបនតនធវ ើនឡ្ើង។ 

ៃវើរបិរដរមានឧទាេរណ៍នជាគ្ជ័យមួ្យច្ំនួនក៏នោយ ក៏ោរនត្បើត្បាស់មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជន និង

ៃូខឹនភាវបូនីយកម្មនែើម្បី

ផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធសាធារណៈនៅកន លងរំបន់នៅដរមានកត្ម្ិរនៅនឡ្ើយ។ 

វាភាគ្នត្ច្ើនគ្ឺសត្មាប់រត្ម្ូវោរកន លងែំណាក់ោលច្ុងនត្ោយ (សាន ពរ) និងភាគ្នត្ច្ើនដផ្អកនលើោរផ្តល់ជំនួយ។ 

នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ វឌ្ឍនភាពកន លងោរនត្បើត្បាស់េិរញ្ញបបទានជំនួសនែើម្បីអភិវឌ្ឍគ្នត្មាងកន លងវ ទ្យស័យអច្លនត្ទពយ 

ោរែឹកជញ្ជ នូ ថាម្ពល និងទឹកអាច្នធវ ើឱយមានោរនត្បើត្បាស់ោន់ដរទូលំទូលាយនូវ

ត្បព័នធទាងំននេះកន លងោរផ្តល់េិរញ្ញបបទាននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធសាធារណៈទូនៅនៅប ុន្ទម នឆ្ន ំខាងម្ុខននេះ។ 

 

រអវាយត្ៃម្ែហាកាវិ យ័ 
 

ភាពត្គ្ប់ត្រន់ននោរវាយរនម្េហានិភ័យ ជាពិនសសសត្មាប់ត្បរិបរត ិោរធំៗ ែូច្ជាគ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធគ្ឺជា

ច្ំណុច្ពិចរណាគ្នេ ឹេះមួ្យកន លងោរនលើកកម្ពស់េិរញ្ញបបទានជំនួស។ 

នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធជាត្ទពយសកម្មមួ្យដែលជាធម្មតាមានផ្លវ ទ្យជជមានជានត្ច្ើន។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

បទពិនសាធន៍របស់

ធន្ទររនៅកន លងត្បនទសឥណាឌ បង្ហា ញថាវាក៏អាច្មានផ្លអវ ទ្យជជមាននៅនលើតារងរុលយោររបស់អនកផ្តល់ត្បាក់កម្ច ីផ្ង

ដែរ ត្បសិននបើោរត្រួរពិនិរយមានភាពទន់នខាយ។ ដផ្អកនលើទិននន័យរបស់ធន្ទររកណាត លឥណាឌ  

អនុបារត្ទពយសកម្មតានរឹងនធៀបនឹងបុនរត្បទានែុលរបស់ធន្ទររ

ច្ំនពាេះវ ទ្យស័យនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធបាននកើននឡ្ើងែល់ជាង ២២% នៅកន លងដខម្ីន្ទ ឆ្ន ំ២០១៨ ម្ុននពលធាេ ក់ច្ុេះម្កនត្ោម្ 

១៨% បនត ិច្ កន លងដខម្ីន្ទ ឆ្ន ំ២០១៩ (RBI, ឆ្ន ំ២០១៩)។ 

ោរចូ្លរមួ្របស់រោា ភិបាលមូ្លោា នកន លងោរនរអង្ហគ សនែើម្ទុនតាម្រយៈត្បព័នធេិរញ្ញបបទានជំនួសទាម្ទារឱយមានត្កប

ខណឌ មួ្យដែលលអគ្រ់ម្រ់។ ោរណ៍ននេះអាច្ោរ់បននយភាពបងគរននបំណុលជាយថានេរុរបស់រោា ភិបាលថាន ក់ជារិ។ 



 

 

អរន ិភាព និងភាពសុីជនត្ៅននទីផ្ារបន្ទា ប់បនស ំ

សត្មាប់ត្បរិបរត ិោរន្ទន្ទដែលនធវ ើនឡ្ើងតាម្រយៈបណាត ញជំនួសគ្ឺជាកតាត សំខាន់មួ្យនទៀរសត្មាប់អនុវរតកន លងោរព

ត្ងីកោរនត្បើត្បាស់ត្បព័នធទាងំននេះ។ 

 

ចំណូភានកាធហភាើសក៏អាចម្រត្ូិ បាកាហម្របើសម្រាប់ជំអុញេវអញ្ញ បបទាកានីិ សាស័យឯកជកាចំហ ោះហេដ្ឋា អ

ចនាសម្ព័កាធទាក់ទងកាឹងទឹកនងថ្ដ្អ 
 

បណាត ត្បនទសនៅកន លងរំបន់ត្រូវោរោរវ ទ្យនិនយាគ្នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធកន លងត្បនភទនផ្សងៗរន  (តារងទី ៤) រមួ្មាន

ោរផ្គរ់ផ្គង់អគ្គ ិសនី ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក និងត្បព័នធលូបងហ រូ។ ទឹកគ្ឺជាទំនិញសាធារណៈចំបាច្់។ 

ខណៈនពលដែលវ ទ្យស័យសាធារណៈផ្គរ់ផ្គង់ទឹកភាគ្នត្ច្ើន វវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនអាច្ជួយពត្ងីកបណាត ញទឹកបាន 

ដែលអាច្នធវ ើឱយោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកមានោរនកើននឡ្ើង។ PPPs ត្រូវបាននគ្ពិភាកាជាយូរម្កនេើយថាជា

យុទធសាស្រសត មួ្យែ៏មានសោត នុពលសត្មាប់វ ទ្យស័យននេះ។ នទាេះបីគ្នត្មាងដបបននេះផ្តល់ផ្លច្ំនណញទាបក៏នោយ 

ក៏ត្បនទសជានត្ច្ើនបានខិរខំពស្ថយាម្នែើម្បីទាក់ទាញោរវ ទ្យនិនយាគ្ពីវ ទ្យស័យឯកជនដែរ។ ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកសាអ រ 

និងោរវ ទ្យនិនយាគ្នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធជានត្ច្ើននផ្សង

នទៀរពឹងដផ្អកនលើនៃេនត្បើត្បាស់ដែលជាត្បភពច្ំណូលច្ម្បងរបស់ពួកនគ្។ 

ោរទាក់ទាញវ ទ្យស័យឯកជនឱយម្កវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធគ្ឺជានរឿងលំបាក នលើកដលងដរ

នៃេនត្បើត្បាស់មានរនម្េខពស់សម្រម្យអាច្រ៉ា ប់រងនលើនៃេនែើម្ននោរសាងសង់ និងត្បរិបរត ិោរបាន។ 

ត្បសិននបើផ្លច្ំនណញមានកត្ម្ិរខពស់សម្រម្យ វវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនែូច្ជា ត្កមុ្េ ុនធាន្ទរ៉ា ប់រង 

និងមូ្លនិធិនសាធននិវរតន៍អាច្ផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក ោរសមាអ រ 

និងោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទស។ ត្បសិននបើោរចូ្លរមួ្របស់

វវ ទ្យស័យឯកជនគ្ឺនែើម្បីបំនពញបដននម្ែល់ោរច្ំណាយរបស់វ ទ្យស័យសាធារណៈនលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  

នន្ទេះវ ទ្យសាលភាពត្គ្បែណត ប់ននោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដែលអាច្មាននឹងត្រូវបានពត្ងីក។ 

ោរសនត្ម្ច្បាននូវលទធភាពមួ្យច្ំនួនទាងំននេះនឹងនំ្ទនៅរកកំនណើននសែាកិច្ច  ោរបនងក ើរោរង្ហរ 

និងោរោរ់បននយភាពខុសរន ននត្បាក់ច្ំណូល។ 

 

តារាងទី ៤. រអិ សាកាវហោគហភាើហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធចំបាច់ហៅអាសុី កាវងបា៉ា សុីេែ សាក ឆ្ែ ំ២០១៦-៣០ 

(រនម្េគ្ិរជាពានល់ានែលុាេ រអានម្រ ទ្យកកន លងឆ្ន ២ំ០១៥) 
 

វិ សាស័យ រអបា៉ា កា់ម្របាណមូ្ភា
ដ្ឋា កា 

រអិ សាកាវហោគ ម្ធយម្ពគម្របចឆំ្ែ ំ គវត្ជាពគអយ 
(%) 

អគ្គ ិសន ី 11 689 779 51.8 

ោរែឹកជញ្ជ នូ (រមួ្ទាងំោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទស) 7 796 520 34.6 

ទូរគ្ម្ន្ទគ្ម្ន ៍ 2 279 152 10.1 

ទឹក និងោរសមាអ រ 787 52 3.5 

សអុប 22 551 1 503 100 

ត្បភព៖ (ធន្ទររអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ឆ្ន ំ២០១៧)។ 

 

របូភាពទី ៤ បង្ហា ញពីផ្លរលោលវ ទ្យជជមានននោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ បន្ទា រ់បញ្ឆ ិរពណ៌ាត្កេម្រំណាងឱយោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 

និងោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកៃមីដែលត្រូវសាងសង់។ នៅតាម្ត្ច្កផ្គរ់ផ្គង់ទឹកទាងំននេះ ឧសាេកម្ម និងត្កមុ្េ ុនៃមីៗ

អាច្ចូ្លម្កកន លងរំបន់នែើម្បីនរៀបច្ំសកម្មភាពកម្មនតសាលនផ្សងៗ។ 

ផ្ាេះដលវងសត្មាប់នធវ ើជាលំនៅោា នទំនងជានឹងត្រូវបានសាងសង់នៅតាម្ផ្្ វូផ្គរ់ផ្គង់ទឹកៃមីៗ 

រមួ្ជាមួ្យនឹងវរតមានរបស់នភាជនីយោា ន និងត្គ្ឹេះសាន នផ្តល់នសវាកម្មនផ្សងនទៀរផ្ងដែរ។ ែូនច្នេះ 

ដផ្នកពណ៌ានលឿងននរបូភាពទី ៤ ពណ៌ាន្ទពីផ្លរលោលវ ទ្យជជមានដែលបនងក ើរនឡ្ើងនោយោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកៃមី។ 

ោរអភិវឌ្ឍនសែាកិច្ចននេះនឹងមានឥទធិពលវ ទ្យជជមាននៅនលើទិននផ្លកន លងរំបន់។ ជាលទធផ្ល 



 

 

វានឹងនធវ ើឱយមានោរនកើននឡ្ើងច្ំណូលពនធ របស់រោា ភិបាលមូ្លោា ន និងរោា ភិបាលថាន ក់កណាត ល។ 

នទាេះបីយា ងណាក៏នោយ បទពិនសាធន៍កនេងម្កបានបង្ហា ញថា

ច្ំណូលពនធ ដែលបាននកើននឡ្ើងទាងំអស់ននេះភាគ្នត្ច្ើនបានផ្តល់ផ្លត្បនយាជន៍ែល់រោា ភិបាលមូ្លោា ន 

និងរោា ភិបាលថាន ក់កណាត ល ជាជាងផ្តល់នៅឱយត្កមុ្េ ុនផ្គរ់ផ្គង់ទឹកវ ទ្យញ 

ដែលត្រូវពឹងដផ្អកដរនៅនលើនៃេនត្បើត្បាស់ដែលជាត្បភពននផ្លច្ំនណញដរមួ្យគ្រ់របស់ខ្នួប ុនណាណ េះ។ 

បញ្ា ននេះបានររងំវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនជានត្ច្ើនម្ិនឱយវ ទ្យនិនយាគ្នលើគ្នត្មាងផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ ែូនច្នេះ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកពឹងដផ្អកនៅនលើៃវ ទ្យោសាធារណៈ ដែលត្បោរននេះនធវ ើឱយោរពត្ងីកនៅកន លងដផ្នកជានត្ច្ើនននរំបន់អាសុី 

នៅមានកត្ម្ិរ។ 

អត្តាផ្លច្ំនណញពីោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនឹងនកើននឡ្ើងត្បសិននបើច្ំណូលពនធនលើសមួ្យដផ្នកត្រូវបានផ្តល់នៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិ

នឯកជនវ ទ្យញ។ ជាលទធផ្ល ោរនធវ ើដបបននេះនឹងនលើកទឹកច្ិរតែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនែូច្ជា សាជីវកម្មធាន្ទរ៉ា ប់រង 

មូ្លនិធិនសាធននិវរតន៍ និងធន្ទររ កន លងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើោរពត្ងីកបណាត ញផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ 

 

អបូពនទី ៤. នភារាភាដ្ឋភាិ សាជជាកាៃការអនគត្់នគង់ទឹក 
 

 

 

ត្ំបក់ាថ្ដ្ភាម្វកាអងរអ

ប៉ាោះ ភា់ 

(ៃលែហម្របើម្របាស់) 

(ភម្រតានភាចំហណញទាប) 

 

នភារាភាដ្ឋភាិ សាជជាកា 

រអង្គអ 

រអិ សាកាវហោគឯកជកា 

រអភិវិ្ឍ SMEs 

នភារាភាដ្ឋភាិ សាជជាកា 

រអបហងកើកាចំណូភានកាធហភាើភចភាកាម្រទនយ 
 

 
ត្ំបក់ាថ្ដ្ភាម្វកាអងរអប៉ាោះ ភា់ 

 
 
 
 
 
 

សមាគ ល់៖ SMEs = សេត្រសធុនរូច្និងម្ធយម្។  

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក 



 

 

រអទាកទ់ាញរអិ សាកាវហោគនីិ សាស័យឯកជកាហដ្ឋយហម្របើម្របាស់ចណូំភានកាធហភាើស 
 

នត្ៅពីបនងក ើរឱយមានផ្លរលោលវ ទ្យជជមានជានត្ច្ើនសត្មាប់នសែាកិច្ច 

ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនឹងបនងក ើនផ្លិរភាព។ ផ្លប េះពាល់ទាងំននេះ 

(នៅម្ស្ថ ងនទៀរថាផ្លប េះពាល់ត្បនយាល ឬខាងនត្ៅ) នកើរនឡ្ើងពីកំនណើនផ្លិរកម្ម  និងោរង្ហរដែលជាផ្លនន

ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  (Yoshino និង Nakahigashi, ឆ្ន ំ២០០៤)។ 

ឱោសអាជីវកម្មៃមីៗនឹងនកើរនឡ្ើងត្ពម្រន ជាមួ្យនឹងោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក ដែលនឹងទាក់ទាញសកម្មភាពពាណិជជកម្ម 

និងកម្មនតសាល ត្ពម្ទាងំនភាៀវនទសច្រ។ ជាលទធផ្ល វានឹងជួយបនងក ើនរនម្េអច្លនត្ទពយ និងបនងក ើរោរង្ហរៃមី។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវរន ិភាព និងអាច្ទុកច្ិរតបានក៏នឹងនធវ ើឱយ

សុខភាពរបស់ត្បជាជននៅកន លងរំបន់ត្បនសើរនឡ្ើងផ្ងដែរ នោយរមួ្ចំ្ដណកឱយមានផ្លិរភាពខពស់ជាងម្ុន។ 

ផ្លប េះពាល់ខាងនត្ៅននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធពិបាកនឹងវាស់ដវង។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

ឥទធិពលននផ្លប េះពាល់ទាងំននេះនៅនលើនសែាកិច្ចនឹងត្រូវបានឆ្លេះបញ្ច ំងតាម្រយៈច្ំណូលពនធនកើននឡ្ើង។ 

ោលពីម្ុន ច្ំណូលពនធដែលបាននកើននឡ្ើងទាងំអស់ននេះបានផ្តល់ផ្លត្បនយាជន៍ែល់រោា ភិបាល 

វរ ើឯត្កមុ្េ ុនឯកជនពឹងដផ្អកដរនៅនលើនៃេនត្បើត្បាស់ដែលជាត្បភពច្ំណូលដរមួ្យគ្រ់របស់ពួកនគ្ប ុនណាណ េះ។ 

ផ្លច្ំនណញទាបគ្ឺជានេរុដែលបានបង្ហអ ក់វ ទ្យស័យឯកជនម្ិនឱយចូ្លរមួ្ផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់គ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទស

ម្ព ័នធទឹក។ ែូនច្នេះ នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកបានពឹងដផ្អកនសា ើរដរទាងំត្សងុនៅនលើៃវ ទ្យោសាធារណៈ 

ដែលត្បោរននេះបាននធវ ើឱយោរពត្ងីកនៅកន លងត្បនទសជានត្ច្ើននៅអាសុី នៅមានកត្ម្ិរ។ 

ោរផ្តល់ច្ំណូលពនធនលើសមួ្យដផ្នកត្រឡ្ប់នៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនវ ទ្យញនឹងជួយបនងក ើនអត្តាផ្លច្ំនណញ។ ជាលទធផ្ល 

វានឹងផ្តល់ោរនលើកទឹកច្ិរតែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនកន លងោរវវ ទ្យនិនយាគ្នលើគ្នត្មាងននេះ។ 

ត្បសិននបើមួ្យដផ្នកននច្ំណូលពនធនកើននឡ្ើងត្រូវបានផ្តល់នៅឱយអាជីវកម្មែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកវ ទ្យញនន្ទេះ 

នន្ទេះនៃេនត្បើត្បាស់អាច្រកាឱយនៅទាបបាន។ នលើសពីននេះ ច្ំណូលពនធនលើសនឹងបនងក ើរច្ំណូលបដននម្សត្មាប់

អាជាា ធរកំពង់ដផ្ នោយបំនពញបដននម្នូវនៃេនត្បើត្បាស់។ 

អាជាា ធរកំពង់ដផ្អាច្វ ទ្យនិនយាគ្ច្ំណូលទាងំននេះនៅកន លងោរបនតអភិវឌ្ឍនសែាកិច្ចតាម្រយៈគ្នត្មាងៃមីៗ 

ឬតាម្រយៈោររកាគ្នត្មាងដែលមានត្សាប់។ 

តារងទី ៥ ផ្តល់នូវោរបា ន់ត្បមាណអំពីផ្លប េះពាល់តា ល់ននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  

និងផ្លរលោលវ ទ្យជជមានរបស់វានោយដផ្អកនលើទិននន័យកត្ម្ិរមា ត្កូរបស់ជប ុន។ នៅឆ្ន ំ១៩៦៦-៧០ 

ផ្លប េះពាល់តា ល់ននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធកន លងោរបនងក ើនទិននផ្លគ្ឺមានច្ំនួន 0.638 (ជួរទីមួ្យ)។ 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានននោរបនងក ើនទិននផ្លដែលបណាត លម្កពីកំនណើនទុនឯកជនគ្ឺមានច្ំនួន 0.493 (ជួរទីពីរ) 

នេើយផ្លរលោលវ ទ្យជជមានននោរបនងក ើនទិននផ្លនោយសារកំនណើនោរង្ហរគ្ឺមានច្ំនួន 0.814 (ជួរទីបី)។ 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានធំបំផ្ុរគ្ឺកំនណើនោរង្ហរដែលបានរមួ្ចំ្ដណកែល់ោរនកើននឡ្ើងននទិននផ្ល (ជួរទីបី)។ 

ជួរច្ុងនត្ោយននតារងទី ៥ បង្ហា ញពីចំ្ដណកននផ្លប េះពាល់

សរុបរបស់ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នៅកន លងត្បនទសជប ុន នោយសារផ្លរលោលវ ទ្យជជមាន។ 

សមាមាត្រទាងំននេះមានភាគ្រយខពស់សម្រម្យត្បដេល ៦៦-៦៨%។ 

 
តារាងទី ៥. រអបា៉ា ក់ាម្របាណនភារាភាដ្ឋភាិ សាជជាកាហៅហភាើកំហណើកាទវកាែនភាហៅម្របហទសជប៉ាុកា 

 

 ១៩៥៦-៦០ ១៩៦១-

៦៥ 

១៩៦៦-៧០ ១៩៧១-

៧៥ 

១៩៧៦-

៨០ 

១៩៨១-

៨៥ 

ផ្លប េះពាល់តា ល់ននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  0.696 0.737 0.638 0.508 0.359 0.275 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានតាម្រយៈទុនឯកជន (Kp) 0.452 0.557 0.493 0.389 0.270 0.203 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានតាម្រយៈោរង្ហរ (L) 1.071 0.973 0.814 0.639 0.448 0.350 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទស

ម្ព ័នធ  (ភាគ្រយ) 

68.644 67.481 67.210 66.907 66.691 66.777 



 

 

 ១៩៨៦-

៩០ 

១៩៩១-

៩៥ 

១៩៩៦-

២០០០ 

២០០១-០៥ ២០០៦-១០  

ផ្លប េះពាល់តា ល់ននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  0.215 0.181 0.135 0.114 0.108 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានតាម្រយៈទុនឯកជន (Kp) 0.174 0.146 0.110 0.091 0.085 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានតាម្រយៈោរង្ហរ (L) 0.247 0.208 0.154 0.132 0.125 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានននោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទស

ម្ព ័នធ  (ភាគ្រយ) 

66.222 66.200 66.094 66.122 66.139 

ត្បភព៖ (Nakahigashi និង Yoshino, ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

 

កន លងឧទាេរណ៍សម្មរិកម្មមួ្យ នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ែូច្ជា ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក នឹងពឹងដផ្អកនលើសមាា រ 

និងឧបករណ៍នផ្សងៗជាធារុចូ្ល។ ជាលទធផ្ល វានឹងនំ្ទឱយមានោរបនងក ើរោរង្ហរនៅកន លងអនុវ ទ្យស័យន្ទន្ទ

ដែលពាក់ព័នធនឹងកម្មនតសាលកម្មនូវធារុចូ្លទាងំននេះ និងោរសាងសង់គ្នត្មាង។ 

នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធក៏អាច្បនងក ើរនូវផ្លរលោលវ ទ្យជជមានជានត្ច្ើនផ្ងដែរ។ 

វាមានសោត នុពលកន លងោរទាក់ទាញអាជីវកម្មឯកជនម្កោន់រំបន់ននេះ។ ហាងលក់រយ 

និងនរងច្ត្កៃមីៗអាច្ត្រូវបានសាងសង់នឡ្ើង ដែលនឹងនធវ ើឱយមានទិននផ្លខពស់ជាងម្ុននៅកន លងរំបន់។ ជាលទធផ្ល 

វានឹងន្ទំម្កនូវោរង្ហរសត្មាប់រំបន់ នោយបនងក ើននូវោរនត្បើត្បាស់ និងរត្ម្ូវោរច្ំនពាេះលំនៅោា នៃមី។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលមានភាពត្បនសើរនឡ្ើងអាច្ជំរុញឱយមានោរសាងសង់អររោរ ទ្យយាល័យៃមីៗ 

និងអររលំនៅោា នៃមីៗដែលនឹងបនងក ើនោរនត្បើត្បាស់ែីត្បកបនោយត្បសិទធភាព ត្ពម្រន ជាមួ្យនឹងោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ 

ោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកក៏អាច្ជួយសត្មួ្លែល់លំេូរនភាៀវនទសច្រ និងទំនិញពីបណាត ត្បនទសជិរខាងផ្ងដែរ។ 

ឧទាេរណ៍ ជាធម្មតា បន្ទា ប់ពីមានោរសាងសង់ម្ជឈម្ណឌ លទិញទំនិញនៅកំពង់ដផ្រចួ្នេើយ 

នភាជនីយោា នន្ទន្ទនឹងនបើកែំនណើរោរជាបនតបន្ទា ប់ នេើយនឹងមានោរសាងសង់សណាា ររជានត្ច្ើននទៀរ

នៅដកបរនន្ទេះ នោយទាញយកផ្លត្បនយាជន៍ពីនភាៀវនទសច្រដែលត្រូវោរនសវាកម្មដែលមានទីតំាងនៅជិរៗរន ។ 

សកម្មភាពនសែាកិច្ចទាងំអស់ននេះអាច្បនងក ើរោរង្ហរៃមីៗនៅកន លងរំបន់។ 

Yoshino និង Pontines (ឆ្ន ំ២០១៨) ប ុនប ងបា ន់ត្បមាណពីោរដត្បត្បួលអត្តាកំនណើនននផ្លិរផ្លកន លងត្សកុសរុប 

(ផ្សស) និងច្ំណូលពនធ ដែលបណាត លម្កពីោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូនរក 

នោយយកករណីផ្្ វូដែកមួ្យនៅត្បនទសអ ូសនបគ្ីសាន ន ផ្្ វូដែកនលបឿននលឿនមួ្យនៅនលើនោេះ Kyushu នៅត្បនទស

ជប ុន និងផ្្ វូនលបឿននលឿនមួ្យនៅទីត្កងុមា នីល ជាករណីសិកា។ 

ោរសិកាននេះកំណរ់អនៃរទីងនមាងមួ្យសត្មាប់រយៈនពលម្ុន និងនត្ោយនពលសាងសង់ 

នោយគ្ណន្ទផ្លែកននច្ំណូលពនធរវាងរំបន់ពីរ។ 

គ្នត្មាងទាងំបីននេះបាននធវ ើឱយអត្តាកំនណើន ផ្សស និងច្ំណូលពនធ

មានោរនកើននឡ្ើងនៅកន លងត្សកុនៅនពលបញ្ចប់គ្នត្មាង នធៀបនឹងរំបន់នផ្សងនទៀរននត្បនទសនីមួ្យៗទាងំនន្ទេះ។ 

ននេះគ្ឺនោយសារដរោរនកើននឡ្ើងននច្ំនួនត្បជាជន និងពាណិជជកម្ម

នៅកន លងវ ទ្យស័យទាងំននេះនែើម្បីនឆេ ើយរបនៅនឹងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធៃមី។ 

ោរនកើននឡ្ើងទាងំននេះត្រូវបាននគ្នៅថាផ្លរលោលវ ទ្យជជមាន។  

រំបន់ន្ទន្ទនៅត្បនទសអ ូសនបគ្ីសាន នដែលមានផ្្ វូដែកបានន ើញនូវោរនកើននឡ្ើងននអត្តាកំនណើន ផ្សស ច្ំនួន 

២.០ ភាគ្រយបដននម្នទៀរកន លងរយៈនពលបួនឆ្ន ំនោយចប់នផ្តើម្ពីឆ្ន ំននោរបញ្ចប់គ្នត្មាង នធៀបនៅនឹង

រំបន់នផ្សងនទៀរ។  ផ្លប េះពាល់ត្សនែៀងរន ននេះត្រូវបាននគ្នម្ើលន ើញផ្ងដែរជាមួ្យនឹងគ្នត្មាងនៅត្បនទសជប ុន។ 

នៅត្បនទសេវ ើលីពីន កំនណើនត្បចំឆ្ន ំននច្ំណូលពនធអាជីវកម្មនៅកន លងរំបន់ ដែលតាម្រយៈននេះផ្្ វូហាយនវ Star 

ត្រូវបានសាងសង់នឡ្ើង បាននកើននឡ្ើងនទវែងកន លងរយៈនពលបួនឆ្ន ំចប់តាំងពីសង់ផ្្ វូហាយនវរចួ្រល់។ 

ត្បសិននបើរោា ភិបាលេវ ើលីពីនមានឆនា ៈកន លងោរផ្តល់ច្ំណូលៃមីននេះមួ្យច្ំនួនត្រឡ្ប់នៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនវ ទ្យញ 

នន្ទេះវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនត្បដេលជាបានវវ ទ្យនិនយាគ្នលើគ្នត្មាងផ្្ វូហាយនវ Star និងជួយសនសសំំនច្នលើ

ោរច្ំណាយមួ្យច្ំនួនរបស់រោា ភិបាល ឬអាច្ឱយមានោរបដងវរៃវ ទ្យោទាងំនន្ទេះនឡ្ើងវ ទ្យញក៏ថាបាន។ 



 

 

ផ្លរលោលវ ទ្យជជមានអាច្ត្រូវបានកំណរ់តាម្រយៈនីរិវ ទ្យធីែូច្ខាងនត្ោម្៖ 

1. គ្ណន្ទអត្តាកំនណើនជាម្ធយម្ថាន ក់ជារិននច្ំណូលពនធកន លងត្បនភទពនធនីមួ្យៗែូច្ជា ពនធសាជីវកម្ម  

ពនធនលើត្បាក់ច្ំណូលតា ល់ខ្នួ ពនធនលើអច្លនត្ទពយ ពនធ នលើោរលក់ ។ល។  

2. គ្ណន្ទអត្តាកំនណើនននច្ំណូលពនធទាងំអស់តាម្នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដែលនទើបសាងសង់ៃមីែូច្ជា ផ្្ វូៃនល់ 

ផ្្ វូហាយនវ ផ្្ វូដែក ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក ។ល។  

3. គ្ណន្ទផ្លែករវាង (១) និង (២)។ 

មួ្យដផ្នកននច្ំណូលពនធអាច្ត្រូវបានដច្កចយែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនដែលបានផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់នេោា រច្ន្ទស

ម្ព ័នធ  នោយម្ិនោរ់បននយច្ំណូលពនធរបស់រោា ភិបាលមូ្លោា ន និងរោា ភិបាលថាន ក់កណាត លសត្មាប់រែា  

ម្ុននពលនធវ ើោរវ ទ្យនិនយាគ្នឡ្ើយ។ 

វវ ទ្យធីសាស្រសត ដែលបាននសន ើនឡ្ើងននោរផ្តល់ត្រឡ្ប់នៅវ ទ្យញនូវច្ំណូលពនធ នលើសែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិន 

ឬរោា ភិបាលថាន ក់នផ្សងនទៀរនឹងនលើកទឹកច្ិរតឱយមានោរអភិវឌ្ឍរំបន់ជនបទ។ ឧទាេរណ៍ 

រោា ភិបាលថាន ក់កណាត លរបស់េវ ើលីពីនផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់ោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធជានត្ច្ើន 

ខណៈដែលរោា ភិបាលមូ្លោា នត្បមូ្លច្ំណូលពនធនលើសភាគ្នត្ច្ើន។ 

ត្បសិននបើមួ្យដផ្នកននច្ំណូលទាងំននេះត្រូវបានផ្តល់នៅរោា ភិបាលថាន ក់កណាត លវ ទ្យញ 

ៃវ ទ្យោននេះអាច្យកនៅវ ទ្យនិនយាគ្កន លងគ្នត្មាងនផ្សងនទៀរ

នែើម្បីជួយោរ់បននយភាពត្កីត្កនៅរំបន់ជនបទបដននម្នទៀរ។ 

គ្នត្មាងទាងំននេះនឹងបនងក ើរច្ំណូលពនធ នលើសតា ល់ខ្នួជានែើម្។ 

ោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទសគ្ឺជាអាទិភាពខពស់នៅកន លងរំបន់នម្គ្ងគ  ប ុដនតោរអភិវឌ្ឍកំពង់ដផ្ 

និងបរ ទ្យោេ រនផ្សងៗម្ិនមានវឌ្ឍនភាពលអ នឡ្ើយ។ 

ត្កសួងន្ទន្ទដែលត្គ្ប់ត្គ្ងោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកទទួលបានច្ំណូលភាគ្នត្ច្ើនពីនៃេនត្បើត្បាស់ដែលបង់នោយមាច ស់

ទូក និងន្ទវា។ 

រោា ភិបាលន្ទន្ទម្ិនបានគ្ិរគូ្រពីោរអភិវឌ្ឍថាន ក់រំបន់នូវោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទសឱយបានត្គ្ប់ត្រន់

នទ។ ប ុដនត  កំពង់ដផ្អាច្ោេ យជាកដនេងទាក់ទាញនភាៀវនទសច្រនែើម្បីបនងក ើរោរង្ហរនៅកន លងរំបន់ 

និងពត្ងីកទីផ្ារឱយបានទូលំទូលាយសត្មាប់កសិករលក់ផ្លិរផ្លរបស់ពួកនគ្។ 

ច្ំណូលពនធ នលើសនឹងត្រូវបានបនងក ើរនឡ្ើងនៅនពលដែលោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកនំ្ទអាជីវកម្មន្ទន្ទចូ្លនៅកន លងរំប

ន់ នេើយរោា ភិបាលមូ្លោា ន និងថាន ក់កណាត លអាច្រកបានច្ំណូលពនធខពស់ជាងម្ុនខាេ ំងពីពនធ នលើអច្លនត្ទពយ 

ពនធសាជីវកម្ម ពនធនលើត្បាក់ច្ំណូល និងពនធ នលើោរលក់ ជាជាងរកច្ំណូលពនធពីនៃេនត្បើត្បាស់ដែលត្បមូ្លបានពីទូក 

និងន្ទវា។ ត្បសិននបើដផ្នកមួ្យននច្ំណូលពនធបដននម្ត្រូវបានត្បគ្ល់នៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនវ ទ្យញ 

អត្តាផ្លច្ំនណញរបស់វ ទ្យនិនយាគ្ិនពីោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទសនឹងនកើននឡ្ើង 

នេរុែូនច្នេះនេើយវ ទ្យនិនយាគ្ិនោន់ដរនត្ច្ើនអាច្នឹងនត្ជើសនរ ើសចូ្លរមួ្កន លងគ្នត្មាងដបបននេះ។ 

ោរបនងក ើនោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទសអាច្មានផ្លប េះពាល់ែល់អាជីវកម្ម  និងោរង្ហរជានត្ច្ើន 

ខណៈនពលដែលច្ំណូលពនធបដននម្នឹងនកើននឡ្ើងដៃម្នទៀរនោយសារដរជវភាពដផ្នកនសែាកិច្ចមានោន់ដរខាេ ំង។ 

និយាយម្ស្ថ ងនទៀរ ច្ំណូលរបស់រោា ភិបាលនឹងទទួលផ្លពីត្បភពច្ំណូលបដននម្។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក និងោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទសនឹងអាច្បនងក ើរ 

នូវផ្លប េះពាល់ដផ្នកនសែាកិច្ចោន់ដរធំនៅកន លងរំបន់ដែលមានែង់សុីនរត្បជាជនោន់ដរនត្ច្ើន។ 

នទាេះយា ងណាក៏នោយ រំបន់ជនបទត្បដេលជាម្ិនអាច្បនងក ើរផ្លរលោលវ ទ្យជជមានធំែុំបាននទ 

នេើយច្ំណូលពនធបដននម្ត្បដេលជាម្ិននត្ច្ើននទ។ កន លងករណីគ្នត្មាងដែលអាច្នឹងមានច្ំណូលនលើសរិច្ជាងននេះ 

រោា ភិបាលអាច្នរៀបច្ំកត្ម្ិរៃវ ទ្យោសត្មាប់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជន។ ត្បសិននបើអត្តាផ្លច្ំនណញសរុប 

(មួ្យដផ្នកននច្ំណូលពនធ នលើស និងនៃេនត្បើត្បាស់) នលើសពីកត្ម្ិរដែលបានច្រច រោា ភិបាលនឹងយក

ច្ំណូលទាងំអស់ដែលនលើសពីកត្ម្ិរកំណរ់នន្ទេះ។ បន្ទា ប់ម្ក ខ្នួនឹងនត្បើច្ំណូលទាងំននេះនែើម្បីផ្គរ់ផ្គង់ទឹកែល់

រំបន់ជនបទ នោយោរ់បននយភាពម្ិនត្រូវរន ននោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកតាម្ទីត្កងុ និងជនបទ។ 



 

 

េវអញ្ញ បបទាកាសម្រាប់រអនគត់្នគង់ទឹក កាវងរអដឹ្កជញ្ជ កូាតាម្នល ូិ ទឹកកន ុងម្របហទស 
 

មានវ ទ្យធី ៥ យា ងនផ្សងៗរន ននេិរញ្ញបបទានឯកជនសត្មាប់ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក និងោរែឹកជញ្ជ នូតាម្ផ្្ វូទឹកកន លងត្បនទស 

(X)៖ 

(i) ត្បាក់កម្ច ីពីធន្ទររ (ii) សាជីវកម្មធាន្ទរ៉ា ប់រង (iii) មូ្លនិធិនសាធននិវរតន៍ (iv) សញ្ញ បណណ ច្ំណូល និង (v) 

ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើមូ្លបត្រកម្មសិទធិ។ ត្បាក់កម្ច ីធន្ទររមានអាយុោលខេ ី (ពី ១ នៅ ៥ ឆ្ន ំ); 

សាជីវកម្មធាន្ទរ៉ា ប់រងជាធម្មតាមានអាយុោលម្ធយម្ (ពី ១០ នៅ ២០ ឆ្ន ំ) 

វរ ើឯមូ្លនិធិនសាធននិវរតន៍មានអាយុោលននោរវ ទ្យនិនយាគ្យូរជាងននេះខាេ ំង។ 

អបូពនទី ៥. ម្របហិទហនសងៗរែ ៃកាម្រទនយសកម្មថ្នែកហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធ  កាវងម្របហិទេវអញ្ញ ិត្ថ ុ 
 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

ដផ្នកខាងនឆវងននរបូភាពទី ៥ បង្ហា ញពីត្បភពផ្តល់មូ្លនិធិដែល

ច្ង់បានត្ទពយសកម្មដផ្នកនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដែលមានសុវរន ិភាពជាង នៅដផ្នកខាងនលើ 

និងត្បភពដែលមានភាពធន់នត្ច្ើនជាង នៅនឹងត្ទពយសកម្មដផ្នកនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដែលមានហានិភ័យជាង 

នៅដផ្នកខាងនត្ោម្។ មានត្បនភទត្ទពយសកម្មនផ្សងៗរន ជានត្ច្ើននៅកន លងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនៅកន លងទីត្កងុធំៗ និងរំបន់ទីត្កងុដែលមានែង់សុីនរ

ត្បជាជនរស់នៅនត្ច្ើនរំណាងឱយត្ទពយសកម្មដែលមានសុវរន ិភាពជាង។ 

វវ ទ្យស័យឯកជនអាច្រំពឹងថានឹងទទួលបានច្ំណូលជាបនតបន្ទា ប់ពីត្បរិបរត ិោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលមានត្សាប់។ 

ត្បសិននបើអត្តាផ្លច្ំនណញពីោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលមានត្សាប់មានកត្ម្ិរខពស់ 

វវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនអាច្វ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នៅទីតំាងដែលមានត្សាប់ 

ដែលរំណាងឱយត្ទពយសកម្មដែលមានសុវរន ិភាពជាង។ ត្ទពយសកម្មែូច្ជាោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនៅទីត្កងុៃមីៗ 

និងរំបន់ជនបទមានហានិភ័យជាង។ វាម្ិនច្ាស់នទថាត្ទពយសកម្មទាងំននេះនឹងអាច្

បនងក ើរច្ំណូលបានប ុន្ទម ននន្ទេះ។ 

ត្បសិននបើច្ំណូលពនធ នលើសដែលបានម្កពីោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានផ្តល់នៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនវ ទ្យញែូច្ដែលបាននសន ើនឡ្ើង

នន្ទេះ អត្តាផ្លច្ំនណញសត្មាប់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជននឹងនកើននឡ្ើងគួ្រឱយករ់សមាគ ល់។ 

សូម្បីដរត្ទពយសកម្មនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ដែលមានហានិភ័យជាងក៏អាច្ត្រូវបានចរ់ទុកថាជាោរវ ទ្យនិនយាគ្ែ៏មានរនម្េ

ដែរ ត្បសិននបើច្ំណូលពនធនលើសដែលមាននៅកន លងទីត្កងុធំៗ ត្រូវបានចក់បញ្ច លូ។ ែូនច្នេះ 

អត្តាផ្លច្ំនណញសត្មាប់ោរវ ទ្យនិនយាគ្ត្គ្ប់ត្បនភទនលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកអាច្នឹងនកើននឡ្ើង។ ត្សនែៀងរន ននេះដែរ 

ត្ទពយសកម្មដែលមានសុវរន ិភាពកន លងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធអាច្ត្រូវបានបនងក ើននឡ្ើង 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ដែលត្បោរននេះនឹងផ្តល់នូវោរនលើកទឹកច្ិរតសត្មាប់សាជីវកម្មធាន្ទរ៉ា ប់រង និងមូ្លនិធិនសាធននិវរតន៍

កន លងោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកកន លងត្សកុ។ 

ត្បសិននបើទីភាន ក់ង្ហរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលចប់យកទាងំនៃេនត្បើត្បាស់ និងដផ្នកមួ្យននច្ំណូលពនធនលើស 

ទទួលបានច្ំណូលត្បចំឆ្ន ំត្គ្ប់ត្រន់នន្ទេះ (របូភាពទី ៦) វាអាច្នច្ញសញ្ញ បណណ ច្ំណូលបាន។ 

អត្តាោរត្បាក់នលើសញ្ញ បណណ ច្ំណូលដត្បត្បួលនោយដផ្អកនលើច្ំណូលដែលបនងក ើរនឡ្ើងនោយនៃេនត្បើត្បាស់ 

និងច្ំណូលពនធនលើស។ ហានិភ័យ និងអរថ ត្បនយាជន៍ត្រូវបានដច្ករំដលករន កន លងច្ំនណាម្វវ ទ្យនិនយាគ្ិន

នោយសមាមាត្រនៅនឹងោរវ ទ្យនិនយាគ្របស់ពួកនគ្។ សមាមាត្រជាក់លាក់នឹងត្រូវោរច្រចរន សត្មាប់គ្នត្មាងនីមួ្យៗ។ 

សមាមាត្រនៅកន លងរបូភាពទី ៦ គ្ឺសត្មាប់ដរជាោរបង្ហា ញប ុនណាណ េះ។ 

អបូពនទី ៦. សញ្ហញ បណណ ចំណូភាសម្រាប់រអនគត្់នគង់ទឹក 
 

 

ឯកជកា 

វិ សាកាវហោគវកា 

 
អដ្ឋា ិវបាភាមូ្ភាដ្ឋា កា 

 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

របូភាពទី ៧ បង្ហា ញពីោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើមូ្លបត្រកម្មសិទធិ និងសញ្ញ បណណ កន លងោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ 

ដផ្នកខាងសាត ំបង្ហា ញថាត្កមុ្េ ុនផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនរអង្ហគ សមូ្លនិធិតាម្រយៈោរនច្ញសញ្ញ បណណ  និងមូ្លបត្រកម្មសិទធិ។ 

នៃេនត្បើត្បាស់ និងច្ំណូលនលើសត្រូវបានផ្តល់នៅឱយមាច ស់សញ្ញ បណណ  និងមូ្លបត្រកម្មសិទធិ វ ទ្យញ។ ឧទាេរណ៍ 

ោរលាយបញ្ច លូរន ននេះអាច្រមួ្បញ្ច លូ ២០% ពីធន្ទររអភិវឌ្ឍន៍អាសុី, ៥០% ពីសញ្ញ បណណ ដែលមានអត្តា

ោរត្បាក់នៃរ និង ៣០% ពីផ្ារភាគ្េ ុន។ 

ត្បសិននបើច្ំណូលពនធ នលើសត្រូវបានផ្តល់ត្រឡ្ប់នៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនដែលវ ទ្យនិនយាគ្នលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនន្ទេះ 

អត្តាផ្លច្ំនណញរបស់សញ្ញ បណណ ដែលមានអត្តាោរត្បាក់នៃរននេះនឹងមានកត្ម្ិរោន់ដរខពស់គួ្រឱយករ់សមាគ ល់។ 

ត្បសិននបើអត្តាផ្លច្ំនណញពីនៃេនត្បើត្បាស់ និងច្ំណូលពនធនលើសខពស់ខាេ ំងជាងោររំពឹងទុកនន្ទេះ 

វវ ទ្យនិនយាគ្ិនត្ទពយសកម្មនៅដផ្នកខាងនត្ោម្ច្ំនួន ៣០% ក៏នឹងទទួលបានអរថ ត្បនយាជន៍នលើសដែរ។ 

ច្ំនពាេះឧទាេរណ៍ននសញ្ញ បណណ ច្ំណូល សមាមាត្រដែលបង្ហា ញកន លងរបូភាពទី ៧ 

គ្ឺត្រន់ដរសត្មាប់ជាោរបង្ហា ញប ុនណាណ េះ។  

  

  

 

 

 

 

េវអញ្ញ ិត្ថ ុអបស់អដ្ឋា ិវ

បាភាថ្នែ ក់កណាត ភា 



 

 

រអហកើកាហ ើងចំណូភានកាធហដ្ឋយលអនភារា

ភាដ្ឋភាិ សាជជាកា 

អបូពនទី ៧. រអិ សាកាវហោគហភាើសញ្ហញ បណណ  កាវងមូ្ភាបម្រត្កម្មសវទធ វសម្រាប់រអនគត្់នគង់ទឹក 
 

 

 

 

សមាគ ល់៖ ADB = ធន្ទររអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។ ត្បភព៖ 

ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

របូភាពទី ៨ បង្ហា ញពីគ្ំរមួូ្យសត្មាប់ោរផ្តល់ច្ំណូលពនធ នលើសនៅឱយវ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជនវ ទ្យញ។ 

ច្រុនោណដកងខាងនត្ោម្បង្ហា ញពីោរនកើននឡ្ើងននច្ំណូលពនធដែលបនងក ើរនឡ្ើងនោយផ្លរលោលវ ទ្យជជមានននោ

រផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ 

រោា ភិបាលអាច្ចក់បញ្ច លូជាបនតបន្ទា ប់នូវច្ំណូលនលើសទាងំននេះមួ្យដផ្នកជាោរឧបរនម្ាធនែល់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯក

ជន។ 

 
អបូពនទី ៨. រអចក់បញ្ច ូភាចំណូភានកាធមួ្យថ្នែកជារអឧបត្ាម្ភធកា 

 

 

 
ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធ។ 

 

 

អាត្ស័យនលើអត្តាផ្លច្ំនណញដែលបានច្រច ននោរផ្តល់ច្ំណូលពនធនលើសត្រឡ្ប់នៅវ ទ្យញ 

ច្ំណូលមួ្យច្ំនួនដែលរោា ភិបាលរកាទុកអាច្ត្រូវបាននត្បើនែើម្បីផ្តល់េិរញ្ញបបទានែល់អាជីវកម្មនទើបចប់នផ្តើម្ 

និងសេត្រសធុនរូច្និងម្ធយម្នៅកន លងរំបន់ននគ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធតាម្លកេខណឌ ដបបទន់ភេន់។  

 

 

 

 

 
ម្រកមុ្េ ុកានគត់្នគង់ទឹកហច

ញសញ្ហញ បណណ   
 
 
 

កាវងមូ្ភាបម្រត្កម្មសវទធ វ 

(នភារាភាដ្ឋភាិ សាជជាកា) 

ADB 

 

 

 

 

ហចញសញ្ហញ បណណ ដ្ភា់ិ សាកាវហោគវ

កា (សញ្ហញ បណណ រអម្របាក់ហលអ) 

វិ សាកាវហោគវកាមូ្ភាបម្រត្ក

ម្មសវទធ វ 



 

 

ោរដកលម្អរច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនឹងទាក់ទាញអនកត្សកុ (ឧ. អរិៃិជនសោត នុពល) ម្កោន់រំបន់ជាក់លាក់មួ្យ។  

មូ្លនិធិនរអង្ហគ សពីម្ហាជនមូ្លោា នតាម្រយៈ “មូ្លនិធិអាណរត ិពស្ថបាលភាពសត្មាប់ោរវ ទ្យនិនយាគ្នៅត្សកុកំនណើរ” 

អាច្បំនពញបដននម្នូវោរនផ្ារច្ំណូលនលើសទាងំននេះ។ 

មូ្លនិធិដបបននេះបានទទួលនជាគ្ជ័យរមួ្ម្កនេើយនៅត្បនទសជប ុន កម្ព លជា នវៀរណាម្ និងនប រ។ូ 

  



 

 

ពនធកា់ៃកាហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធទឹកចំហ ោះហម្ររោះម្េកាតរាយធម្មជាត្វចបំាច់ម្រត្ូិ ហធែ ីឱ្យម្របហសើអហ ើង 

 
នត្រេះម្េនតរយធម្មជារិអាច្នធវ ើឱយោរអភិវឌ្ឍមានភាពយឺរយា វ ឬៃយនត្ោយ នោយវាបំតេ ញនូវនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  

និងទត្ម្ង់នផ្សងនទៀរនននែើម្ទុនរបូវនត ។ 

ផ្លប េះពាល់នននត្រេះម្េនតរយធម្មជារិនៅនលើនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកអាច្នធវ ើឱយសេគ្ម្ន៍សន ិរកន លងភាពលំបាកជាៃមី

នទៀរ ជាពិនសសនៅកន លងរំបន់ដែលនសែាកិច្ចពឹងដផ្អកខាេ ំងនលើវ ទ្យស័យកសិកម្ម។ 

ោរខូច្ខារនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកដែលបណាត លម្កពីនត្រេះថាន ក់ធម្មជារិអាច្នធវ ើឱយទឹកកខវក់ 

និងរំខានែល់ោរផ្តល់នសវាកម្មដែលនធវ ើឱយសេគ្ម្ន៍មានោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលរម នសុវរន ិភាព 

និងម្ិនអាច្ទុកច្ិរតបាន។ ត្បោរននេះអាច្នធវ ើឱយសេគ្ម្ន៍ោន់ដរត្បឈម្នឹងជំងឺដែលឆេងតាម្ទឹក 

ជាពិនសសកន លងអំឡុ្ងនពលមានទឹកជំនន់។ នលើសពីននេះ ភាពសឹកនរច្រលឹដផ្នកបរ ទ្យសាន ននោយសារោរនត្បើត្បាស់

នត្ច្ើនេួសនេរុរបស់ម្នុសសអាច្ោរ់បននយសម្រនភាពរបស់ត្បព័នធ នអកូឡូ្សុីកន លងោរោរពារទប់ទល់នឹងនត្រេះថាន ក់ធ

ម្មជារិ ដែលជានេរុនធវ ើឱយភាពង្ហយរងនត្រេះច្ំនពាេះនត្រេះម្េនតរយមានោរនកើននឡ្ើង។ 

នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធពេុបំណងរមួ្ទាងំែំនណាេះត្សាយដផ្អកនលើធម្មជារិត្ពម្ទាងំោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរ

យនៅតាម្សេគ្ម្ន៍អាច្ជួយបនងក ើនភាពធន់នឹងនត្រេះថាន ក់ធម្មជារិបាន នទាេះបីជានៅមាន

បញ្ា ត្បឈម្មួ្យច្ំនួនដែលត្រូវនោេះត្សាយក៏នោយ។ 

ភាពធន់នននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកបានោេ យជាកងវល់ច្ម្បងបំផ្ុរកន លងអំឡុ្ងនពលមានោរផ្ទ លេះនឡ្ើងននជំងឺកូវ ើែ-១៩ 

ន្ទនពលៃមីៗននេះ នោយសារដរលទធភាពទទួលបានទឹកសាអ រនត្បើត្បាស់មានភាពចំបាច្់ណាស់នែើម្បីដៃរកាសុខភាព 

និងទប់សាក រ់ោររ ើករលោលរបស់ជំងឺ។ 

 

រអបកាា៉ា ំហៅកាងឹហម្ររោះម្េកាតរាយធម្មជាត្វជាមួ្យកាឹងហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធទឹកនេបុំណង 

 

នោយនេរុដរហានិភ័យត្បឈម្នឹងនត្រេះម្េនតរយធម្មជារិមានោរនកើននឡ្ើង 

វានធវ ើឱយនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកធម្មតាដែលជានរឿយៗមានលកេណៈឯកបំណង 

និងសម្រនភាពនៅមានកត្ម្ិរទាក់ទងនឹងោរោរ់បននយនត្រេះម្េនតរយនន្ទេះ មានភាពង្ហយរងនត្រេះ

នត្ច្ើនជាងម្ុនច្ំនពាេះនត្រេះថាន ក់ធម្មជារិ។ 

គ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកពេុបំណងដែលនោេះត្សាយបញ្ា កងវល់ដផ្នកនសែាកិច្ច  សងគម្ 

និងបរ ទ្យសាន នអាច្ជួយបាន។ នៅកន លងបណាត ត្បនទសតាម្ែងទននេ នម្គ្ងគ  នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកពេុបំណងនៅដរ

កត្ម្ន ើញមាន (តារងទី ៦ និងរបូភាពទី ៩)។ ទំនប់ពេុបំណងមានត្រឹម្ដរ ១% ននទំនប់សរុបប ុនណាណ េះនៅកន លង MRB 

(កម្ព លជា ឡាវ នៃ និងនវៀរណាម្ប ុនណាណ េះ)។ ទំនប់ភាគ្នត្ច្ើនត្រូវបានសាងសង់សត្មាប់ផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ិសនី 

ឬត្បព័នធធារសាស្រសត ។ ននេះជាករណីពិនសសនៅត្បនទសឡាវដែលទំនប់ ៩៦% គ្ឺសត្មាប់ផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ិសនី 

និងត្បនទសនៃដែលទំនប់ ៩៥% គ្ឺសត្មាប់ត្បព័នធធារសាស្រសត  (របូភាព ៩)។ 

ផ្ទ លយនៅវ ទ្យញ ទំនប់ធំៗត្បមាណ ៣០% នៅទូទាងំពិភពនលាកត្រូវបាននគ្ចរ់ទុកថាមានលកេណៈពេុបំណង (OECD, 

ឆ្ន ំ២០១៧)។  

ទំនប់ដែលមានលកេណៈឯកបំណងជាញឹកញាប់មានភាពទាក់ទាញដផ្នកេិរញ្ញ វរថ លជាងសត្មាប់វ ទ្យនិនយាគ្ិនឯកជន

នត្ពាេះវាមានហានិភ័យទាបជាង និងធាន្ទបាននូវផ្លច្ំនណញដផ្នកេិរញ្ញ វរថ លនលើថាម្ពលដែលបានផ្លិរ។ 

គ្នត្មាងទំនប់ពេុបំណងមានភាគ្ីពាក់ព័នធជានត្ច្ើនចូ្លរមួ្ និងត្រូវោរ

គ្ំរអូាជីវកម្ម ត្បកបនោយនិរនត រភាពសត្មាប់ោរផ្តល់េិរញ្ញបបទាន រមួ្ទាងំត្បរិបរត ិោរ និងោរដៃទា ំ

និងោរនត្រៀម្ត្បឈម្នឹងហានិភ័យ និងកតាត អវ ទ្យជជមានខាងនត្ៅ ដែលត្រូវបំនពញច្ិរតរបស់ពួកនគ្ទាងំអស់ (OECD, 

ឆ្ន ំ២០១៧)។ 

កងវល់ដែលអាច្មានលកេណៈផ្ទ លយរន ពីសំណាក់ភាគ្ីពាក់ព័នធជានត្ច្ើននធវ ើឱយោរចប់នផ្តើម្ែំនណើរោរគ្នត្មាងមួ្យននេះ

មានោរលំបាកខាេ ំង។  ែូនច្នេះ ោរផ្តល់េិរញ្ញបបទានសត្មាប់ទំនប់ពេុបំណង ជានរឿយៗបានម្ក

នសា ើរដរទាងំត្សងុពីធនធានសាធារណៈ។ 

កងវេះោរនធវ ើដផ្នោររមួ្រន រវាងនខរតជាប់ត្ពំដែនគ្ឺជាបញ្ា ត្បឈម្មួ្យនទៀរច្ំនពាេះោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹក



 

 

ដែលមានភាពធន់នៅកន លងរំបន់។ 

 

តារាងទី ៦. ហេដ្ឋា អចនាសម្ព័កាធទឹកនេុបំណង 
 

រអភកុាិត្ត រអកំណត្់ 

ោរផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ិស
នី 

នៅនពលបញ្ច លូរន ជាមួ្យនរងច្ត្កផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ិសនី ទំនប់ន្ទន្ទអាច្ផ្លិរថាម្ពលវារ ទ្យអគ្គ ិសនីបាន។ 

ធារសាស្រសតសត្មាប់កសិកម្ម ទឹកដែលរកាទុកនៅកន លងអាងសត លកទឹកអាច្នត្សាច្ត្សពែំណាកំសិកម្មបាន ជាធម្មតាតាម្រយៈបណាត ញត្បឡាយដច្កចយ។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកពិសា សម្រនភាពសត លករបស់អាងសត លកទឹក និងបណាត ញដច្កចយទឹកអាច្ត្រូវ

បាននត្បើនែើម្បីផ្គរ់ផ្គង់ទឹកពិសាសត្មាប់ោរនត្បើត្បាស់របស់ម្នុសស។ 

ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកសត្មាប់រ

ត្មូ្វោរឧសាេកម្ម 

ោរសត លកទឹកក៏អាច្នត្បើសត្មាប់ឧសាេកម្ម  ែូច្ជានរងច្ត្កថាម្ពលសត្មាប់ោរផ្លិរថាម្ពលអគ្គ ិសនីផ្ងដែរ។ 

ោរែឹកជញ្ជ នូ និងន្ទវាច្រណ៍ ត្បព័នធទឹកពេុបំណងែូច្ជា ត្បឡាយ និងនិយ័រកម្មទឹកនលើែីនោយទំនប់អាច្ផ្តល់នូវនសវាកម្មន្ទវាច្រណ៍ និងែឹកជញ្ជ នូ។ 

ោរត្គ្ប់ត្គ្ងទឹកជំនន់ រច្ន្ទសម្ព ័នធទំនប់ និងអាងសត លកទឹកអាច្ផ្តល់នូវោរោរពារទឹកជំនន់នោយនធវ ើនិយ័រកម្មនលើោរនបើកបងហ រូទឹក និងរការុលយភាពរវាង

ភាពខុសរន ននលំេូរទឹកនច្ញ។ 

ោរសត លកទឹកជាយុទធសាស្រសត  នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកពេុបំណងក៏ត្រូវបាននត្បើនែើម្បីោរ់បននយផ្លប េះពាល់ននោរដត្បត្បួលអាោសធារុ និងផ្តល់នូវ “ត្ទន្ទប”់ ទឹក

ជាយុទធសាស្រសត ដែលអាច្ត្រូវបាននត្បើសត្មាប់នរលបំណងមួ្យចំ្នួនខាងនលើផ្ងដែរ។ 

ត្បភព៖ (ICOLD, ឆ្ន ំ២០១៤), នគ្េទំព័ររបស់គ្ណៈកម្មោរអនត រជារិសត ីពីទំនប់ធំ, www.icold-cigb.org; (OECD, ឆ្ន ំ២០១៧), 

នេោា រច្ន្ទសម្ព័នធទឹកពេុបំណង៖ អនសុាសន៍នែើម្បីផ្តល់ផ្លត្បនយាជន៍នសែាកិច្ចអរិបរមា, ទសសនវ ទ្យស័យនរលននយាបាយរបស់ OECD, OECD, បា រ ើស 

http://www.icold-cigb.org/
http://www.icold-cigb.org/


 

 

អបូពនទី ៩. ទំកាប់ហៅអាងទហកាែហម្គងគតាម្ម្របហិទ កាវងតាម្ម្របហទស ឆ្ែ ំ២០១៧ 

 

ផ្ទ ងំ A. ទំកាប់ហៅអាងទហកាែហម្គងគតាម្ម្របហិទ ផ្ទ ងំ B. ទំកាប់ហៅអាងទហកាែហម្គងគតាម្ម្របហទស 

 

 
 

សមាគ ល់៖ ទំនប់ទាងំអស់រមួ្មានទនំប់ដែលបានោក់ឱយែំនណើរោរ ដែលកំពុងសាងសង ់ នងិដែលបាននត្រងទុក នៅដផ្នកខេេះនន

អាងទននេនម្គ្ងគនៅកន លងត្បនទសកម្ព លជា ឡាវ នៃ និងនវៀរណាម្។ មានដរទនំប់វារ ទ្យអគ្គ ីសនីដែលមានសម្រនភាពែំនឡ្ើង ១៥ នម្ហាក វា៉ា រ់

នឡ្ើងនៅប ុនណាណ េះដែលត្រូវបានបង្ហា ញ។ មានដរអាងសត លកទឹកសត្មាប់ោរនត្សាច្ត្សពដែលមានទំេំ ០,៥ គ្ម្២ នឡ្ើងនៅប ុនណាណ េះដែលត្រូវបានបង្ហា ញ។ 

ត្បភព៖ (ម្ហារំបន់នម្គ្ងគ WLE, ឆ្ន ំ២០១៨), កម្ម វ ទ្យធីត្សាវត្ជាវ CGIAR សត ីពីទឹក ែ ីនិងត្បព័នធនអកូឡូ្សុី – ម្ហារំបន់នម្គ្ងគ។ 

 

រអនម្រងងឹពនធក់ាៃកាទីម្រកងុជាមួ្យកឹាងដំ្ហណាោះម្រលយថ្នអកហភាើធម្មជាត្វ 
 

អនតរគ្ម្ន៍នៅកន លងត្បព័នធ នអកូឡូ្សុីដែលបានបំផ្ុសគ្ំនិរ និងរំត្ទនោយធម្មជារិ (ែំនណាេះត្សាយដផ្អកនលើធម្មជារិ 

ឬ NBS) ជានរឿយៗត្រូវបាននគ្ចរ់ទុកថាជាោរបំនពញបដននម្ែល់ ឬជំនួសនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធធម្មតាក៏ថាបាន។ 

នរលគ្ំនិរននេះអាច្ផ្តល់ជូនែំនណាេះត្សាយដែលមានត្បសិទធភាព និងច្ំណាយរិច្នែើម្បីបនងក ើនភាពធន់ 

នេើយត្សបនពលជាមួ្យរន ននេះ ក៏ផ្តល់អរថ ត្បនយាជន៍នផ្សងនទៀរែូច្ជា ជីវច្ត្ម្េុះ គ្ុណភាពខយល់ 

ឬក៏លទធភាពសត្មាប់សកម្មភាពកម្ានតផ្ងដែរ។ NBS 

ក៏អាច្ត្រូវបានអនុវរតផ្ងដែរនែើម្បីសនត្ម្ច្នរលបំណងទាក់ទងនឹងទឹកែូច្ជា 

ោរសាត ររំបន់ែីនសើម្សត្មាប់ដកលម្អោរត្គ្ប់ត្គ្ងធនធានទឹក 

និងោរបនងក ើនភាពធន់ទប់ទល់នឹងនត្រេះថាន ក់ទាក់ទងនឹងទឹក។ ត្បនភទ NBS 

មួ្យដែលនៅថាោររច្ន្ទបេង់ទីត្កងុដែលង្ហយត្បឈម្នោយសារទឹក (WSUD) 

អាច្នឹងមានភាពសំខាន់ចំបាច្់នោយសារទីត្កងុន្ទន្ទោន់ដរង្ហយរងនត្រេះពីផ្លប េះពាល់ននោរសឹកនរច្រលឹដផ្នក

បរ ទ្យសាន ន និងនត្រេះម្េនតរយដែលបណាត លម្កពីោរដត្បត្បួលអាោសធារុ។ ឧបករណ៍ WSUD 

មានភាពបរ់ដបនត្គ្ប់ត្រន់នែើម្បីោក់បញ្ច លូនៅកន លងោរអភិវឌ្ឍទីត្កងុត្គ្ប់ត្បនភទែូច្ជា យូនីរអររ ឧទស្ថន 

និងទីហាលវាលនផ្សងនទៀរដែលមានផ្្ វូទឹក។ ែូនច្នេះ នរលគ្ំនិរននេះអាច្ផ្តល់នូវែំនណាេះត្សាយសត្មាប់ទីត្កងុន្ទន្ទ

ឱយោន់ដរមានភាពធន់ និងអាច្រស់នៅបាន ត្ពម្ទាងំផ្តល់នូវលម្ារស់រនវ ើកសត្មាប់សេគ្ម្ន៍។ 

នោយសារនរលគ្ំនិរននេះមានភាពៃមីនថាម ងសត្មាប់ទីត្កងុកំពុងអភិវឌ្ឍភាគ្នត្ច្ើននៅកន លងបណាត ត្បនទសតាម្ែងទ

ននេនម្គ្ងគ ឆនាៈននយាបាយកន លងោរែឹកនំ្ទ និងោរនបតជាា ច្ិរតែ៏ម្ុរមំា ត្ពម្ទាងំោរចូ្លរមួ្ពីសេគ្ម្ន៍

អាច្នឹងត្រូវោរជាចំបាច្់។ 

 

រអហម្របើម្របាស់ដំ្ហណាោះម្រលយតាម្សេគម្កា៍ហដ្ើម្បីពនធកា់ម្របហសើអហ ើងទភាក់ាឹងហម្ររោះម្េកាតរាយ 
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ភាពធន់នឹងនត្រេះថាន ក់ធម្មជារិក៏អាច្នឹងពឹងដផ្អកនលើសម្រនភាពសាន ប័ននែើម្បីនត្រៀម្ខ្នួសត្មាប់នត្រេះម្េនតរយផ្

ងដែរ។ អភិត្កម្តាម្វ ទ្យស័យ និងោរនរៀបច្ំសាន ប័នដែលមានលកេណៈ

ដបកដខាករន អាច្នធវ ើឱយោរអនុវរតោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយោន់ដរពិបាក។ កងវេះព័រ៌ាមាន 

និងជំន្ទញបនច្ចកនទសកន លងោរអនុវរតដផ្នោរគ្ឺជា

បញ្ា ត្បឈម្បដននម្ដែលររងំែល់ោរនត្រៀម្ខ្នួច្ំនពាេះនត្រេះម្េនតរយ។ 

វាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលត្រូវមានោរចូ្លរមួ្ពីសេគ្ម្ន៍ នត្ពាេះយនតោរសត្ម្បសត្មួ្លដែលែឹកនំ្ទនោយសេគ្ម្ន៍ 

ជានរឿយៗមានត្បសិទធភាពច្ំណាយ នោយសាររត្ម្ូវោរ និងោលៈនទសៈនៅមូ្លោា នអាច្នោេះត្សាយបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

  



 

 

កម្ព លជា 
 

គ្ណៈកមាម ធិោរជារិត្គ្ប់ត្គ្ងនត្រេះម្េនតរយគ្ឺជារច្ន្ទសម្ព ័នធច្ម្បងរបស់រោា ភិបាលទាក់ទងនឹងោរសត្ម្បសត្មួ្

លសកម្មភាពពាក់ព័នធនឹងោរោរ់បននយហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយ (DRR)។ 

ត្បនទសននេះបានអនុវរតកម្ម វ ទ្យធីសេគ្ម្ន៍ជានត្ច្ើន។ នទាេះយា ងណាក៏នោយ ធនធាន 

និងោរដច្ករំដលកព័រ៌ាមានមានកត្ម្ិរ

ជាមួ្យសាន ប័នរោា ភិបាលនៅត្គ្ប់លំោប់ថាន ក់អាច្ររងំែល់ត្បសិទធភាពននកម្ម វ ទ្យធី។ 

គ្នត្មាងោរ់បននយហានិភ័យទឹកជំនន់គ្ឺជាឧទាេរណ៍មួ្យននែំនណាេះត្សាយតាម្សេគ្ម្ន៍នៅកន លងនខរតតាដកវនន

ត្បនទសកម្ព លជា។ នខរតតាដកវននត្បនទសកម្ព លជាសន ិរនៅកន លងរំបន់ទំន្ទបរក់នៅរំបន់ែីសណត ទននេ នម្គ្ងគ។ 

នេរុននេះនេើយនធវ ើឱយវាង្ហយនឹងជន់លិច្ពីទននេបាសាក់ ទននេនម្គ្ងគ និងត្បឡាយន្ទន្ទដែលរភាជ ប់ទននេទាងំពីរននេះ។ 

 

សកម្មភាពមួ្យរបស់គ្នត្មាងតាដកវរមួ្មានោរជួយត្គួ្សារដែលង្ហយរងនត្រេះបំផ្ុរកន លងោរសាងសង់ផ្ាេះឱយបានខពស់

ៗ។ ផ្ាេះឫសសីរូច្ៗរបស់ពួកនគ្ង្ហយទទួលរងោរខូច្ខារនោយសារនភេៀងធាេ ក់ខាេ ំង ទឹកជំនន់ 

និងខយល់នបាកបក់ខាេ ំង។ គ្នត្មាងននេះអនុវរតច្ំនពាេះភូម្ិោច្់ត្សយាល និងង្ហយរងនត្រេះបំផ្ុរច្ំនួន ១៣ 

ភូម្ិកន លងច្ំនណាម្ភូម្ិន្ទន្ទ នេើយត្គ្បែណត ប់នលើ ៤១៦ ត្គួ្សារដែលអនកភូម្ិបាន

នត្ជើសនរ ើសនោយដផ្អកនលើសាន នភាពនសែាកិច្ច  និងរត្ម្ូវោររបស់ពួកនគ្។ 

នត្ៅពីោរចូ្លរមួ្កន លងោរនធវ ើនសច្កត ីសនត្ម្ច្ច្ិរត  អនកភូម្ិក៏ត្រូវបាន

ដណនំ្ទពីរនបៀបនត្បើែីនលើកទីផ្ាេះសដម្បងរបស់ពួកនគ្ឱយបានពី ២ នៅ ៣ ដម្ ត្រ 

នែើម្បីនលើកែីឱយខពស់ជាងកត្ម្ិរទឹកជំនន់ផ្ងដែរ (Pinkaew and Glass, ឆ្ន ំ២០០៧)។  

គ្ណៈកមាម ធិោរភូម្ិសត្មាប់ោរត្គ្ប់ត្គ្ងនត្រេះម្េនតរយដែលមានត្បជាពលរែាជាប់នឆ្ន រច្ំនួនត្បំាន្ទក់ត្រួរពិនិ

រយនលើោរអនុវរតគ្នត្មាងននេះ។ 

គ្នត្មាងតាម្សេគ្ម្ន៍ត្សនែៀងរន អាច្ផ្តល់នូវអភិត្កម្មួ្យែ៏មានត្បសិទធភាពសត្មាប់ោរបណត ល េះបណាត ល 

និងោរកសាងសម្រនភាពនៅកត្ម្ិរសេគ្ម្ន៍នៅកដនេងនផ្សងនទៀរនៅទូទាងំត្បនទស។ 

 

ឡាវ 
 

កម្ម វ ទ្យធី DRR តាម្សេគ្ម្ន៍នៅត្បនទសឡាវ ត្រូវបានអនុវរតតាម្រយៈអងគភាពបង្ហក រនត្រេះម្េនតរយភូម្ិ 

និងគ្ណៈកមាម ធិោរបង្ហក រ និងត្គ្ប់ត្គ្ងនត្រេះម្េនតរយភូម្ិ។ 

ពួកនគ្មាននរលបំណងបនងក ើនោរយល់ែឹងកន លងច្ំនណាម្សេគ្ម្ន៍មូ្លោា នដែលអាច្ឱយពួកនគ្នរៀនពីសកម្មភាព

ដែលត្រូវអនុវរតម្ុននពល អំឡុ្ងនពល និងនត្ោយនពលមាននត្រេះម្េនតរយ។ នោយសារោរអនុវរតយុទធសាស្រសត  DRR 

ម្ិននសម ើរន នៅទូទាងំត្បនទស សម្រនភាពកន លងោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយ

មានភាពខុសរន នៅថាន ក់មូ្លោា ន។ ោរនធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើងនូវោរសត្ម្បសត្មួ្ល និងោរដបងដច្កធនធាន

ពីថាន ក់កណាត លអាច្ជួយនោេះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្បាន។ 

 

កម្ម វ ទ្យធីសុវរន ិភាពទឹកជំនន់សាលានរៀន គ្ឺជាឧទាេរណ៍មួ្យនន DRR កត្ម្ិរមូ្លោា ននៅត្បនទសឡាវ។ 

វាមាននរលបំណងនលើកកម្ពស់សម្រនភាពរបស់សេគ្ម្ន៍កន លងោរទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់នោយផ្តល់សិទធិអំណាច្ែល់

យុវជនឱយនែើររួន្ទទីជាអនកែឹកនំ្ទកន លងន្ទម្ជាអនកត្បាត្ស័យទាក់ទងនត្ៅផ្្ វូោរ។ នៅសាលាដែលបាននត្ជើសនរ ើស 

(នៅកន លងសេគ្ម្ន៍ដែលត្បឈម្នឹងនត្រេះទឹកជំនន់នត្ច្ើនបំផ្ុរ) ត្គ្ូបនត្ងៀនត្រូវបានបណត ល េះបណាត លអំពី

ោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យ តាម្រយៈសិោេ សាលាដែលនរៀបច្ំនោយោរ ទ្យយាល័យអប់រំត្សកុ 

នេើយបន្ទា ប់ម្កនផ្ារច្ំនណេះែឹងននេះនៅសិសសរបស់ពួកនគ្។ កម្ម វ ទ្យធីននេះបនងក ើរ និងដច្កចយសមាា រែូច្ជា កូននសៀវនៅ 

និងតា ងំរបូភាព។ នលើសពីននេះ សាលានរៀនត្រូវបាននត្បើជាច្ំណុច្បនង្ហគ លសត្មាប់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងោរបណត ល េះ

បណាត លសេគ្ម្ន៍ ដែលមានោរចូ្លរមួ្ពីមាតាបិតា ត្កមុ្ស្រសត ី និងសមាជិកសេគ្ម្ន៍វយ័ច្ំណាស់ផ្ងដែរ។  

 

មី្យា ន់មា  
 



 

 

ដផ្នោរសកម្មភាពឆ្ន ំ២០១៧ របស់ត្បនទសម្ីយា ន់មា សត ីពី

ោរោរ់បននយហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយទទួលសាគ ល់ភាពធន់នឹងនត្រេះម្េនតរយតាម្សេគ្ម្ន៍ថាជាសកម្មភាព

អាទិភាពមួ្យ។ នោយនេរុដរនរលគ្ំនិរ DRR នៅៃមីនថាម ងនៅកន លងត្បនទសម្ីយា ន់មា នធៀបនឹងត្បនទសនផ្សងនទៀរ 

កម្ម វ ទ្យធីទាក់ទងនឹង DRR តាម្សេគ្ម្ន៍នៅដរមានកត្ម្ិរនៅនឡ្ើយ។ ជាងននេះនៅនទៀរ 

ធនធានេិរញ្ញ វរថ លម្ិនត្គ្ប់ត្រន់ រមួ្ជាមួ្យនឹងកងវេះោរនរៀបច្ំសាន ប័ននៅថាន ក់ត្សកុ ឬភូម្ិ បានរមួ្ចំ្ដណកែល់

ោរដបងដច្កម្ិននសម ើរន ននកម្ម វ ទ្យធី DRR តាម្សេគ្ម្ន៍។ 

ោរនធវ ើកសិកម្មដែលធន់នឹងនត្រេះរងំសង រួនៅរំបន់សង រួននត្បនទសម្ីយា ន់មា  គ្ឺជាឧទាេរណ៍នន DRR 

ត្បកបនោយដផ្េតក នៅកន លងត្បនទស។ 

កម្ម វ ទ្យធីននេះបានោក់ឱយអនុវរតនូវោរនត្ជើសនរ ើសតាម្ដបបចូ្លរមួ្នូវពូជត្សូវដែលធន់នឹងនត្រេះរងំសង រួនៅកន លងឆ្ន ំ២០

១៤ នែើម្បីពត្ងឹងភាពធន់ននកសិកម្មច្ិញ្ច ឹម្ជីវ ទ្យរនៅកន លងរំបន់ននេះ។ នៅកន លងគ្នត្មាងននេះទាងំមូ្ល 

កសិករបានជួយកំណរ់ពូជត្សូវដែលផ្តល់ទិននផ្លខពស់ និងអាច្ទទួលយកបានសត្មាប់ោរធន់នឹងកំនៅ 

នត្រេះរងំសង រួ ធន់នឹងជារិអំបិល និងសត្មាប់នធវ ើរយៈនពលខេ ី។ 

ច្ំនណេះែឹងដែលមានោរពិនសាធទាក់ទងនឹងត្បនភទែំណានំ្ទន្ទ ែូច្ជាទិននផ្លរំពឹងទុក 

លទធភាពមានកមាេ ំងពលកម្ម  រនម្េ  និងលទធភាពរកបានត្រប់ពូជ លកេខណឌអាោសធារុ និងែ ី

និងលំេូរទឹកនលើែីដែលអាច្រកបាននោយកសិករអាច្បនងក ើនត្បសិទធភាពននោរនត្ជើសនរ ើសែំណា ំ(UNDP, ឆ្ន ំ២០១៤)។ 

អនកសម ័ត្គ្ច្ិរដក៏អាច្បនងក ើរ “បេង់បង្ហា ញ” ផ្ងដែរ នែើម្បីសាកលបងលទធភាពអាច្

នជាគ្ជ័យននពូជជាក់លាក់ម្ុននឹងទិញវាកន លងច្ំនួននត្ច្ើន។ ជាងននេះនៅនទៀរ 

នគ្អាច្មានលទធភាពទទួលបានែំណាដំែលធន់នឹង

នត្រេះរងំសង រួោន់ដរទូលំទូលាយនោយសារដរមានធន្ទររត្រប់ពូជកត្ម្ិរសេគ្ម្ន៍។ 

 

នៃ 
 

ោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយតាម្សេគ្ម្ន៍គ្ឺជាយុទធសាស្រសត មួ្យរបស់ត្បនទសកន លងោរនធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើង

នូវោរនរៀបច្ំសត្មាប់ោរ់បននយផ្លប េះពាល់នននត្រេះថាន ក់ធម្មជារិ។ 

នទាេះបីជាមានោរអនុវរតយា ងរងឹមាំនូវយុទធសាស្រសត  DRR នៅថាន ក់ជារិ នខរត  និងសេគ្ម្ន៍ក៏នោយ 

កងវេះព័រ៌ាមានអំពីហានិភ័យ 

និងោរដច្ករំដលកទិននន័យររងំសម្រនភាពរបស់រោា ភិបាលកន លងោរសនត្ម្ច្ច្ិរត ត្បកបនោយោរយល់ែឹងអំពីវ ទ្យធាន

ោរ DRR។ ោរកសាងសម្រនភាពបដននម្នលើោរនត្បើត្បាស់បនច្ចកវ ទ្យទស្ថសត្មាប់ម្ស្រនត ីរោា ភិបាល សមាជិកសេគ្ម្ន៍ 

និងភាគ្ីពាក់ព័នធែនទនទៀរគ្ឺត្រូវមានជាចំបាច្់។ 

វវ ទ្យធានោរតាម្សេគ្ម្ន៍ជានត្ច្ើនត្រូវបានបនងក ើរនឡ្ើងនៅតាម្មូ្លោា ននផ្សងៗរន  

ែូច្ជាែំនណាេះត្សាយទឹកត្បកបនោយនវានុវរតន៍នៅសេគ្ម្ន៍លីម្ៃុង។ សត្មាប់សេគ្ម្ន៍ននេះ 

នត្រេះរងំសង រួខាេ ំងនៅរែូវត្បំាង និងទឹកជំនន់ធងន់ធងរកន លងរែូវវសា គ្ឺជាបញ្ា ត្បឈម្ច្ម្បង។  

 

នត្រេះរងំសង រួខាេ ំងនៅរែូវត្បំាង និងទឹកជំនន់ធងន់ធងរនៅរែូវវសាបាន

ប េះពាល់ែល់ភូម្ិលីម្ៃុងម្តងនេើយម្តងនទៀរអស់រយៈនពល ៤០ ឆ្ន ំរេូរែល់ឆ្ន ំ២០០៧ 

នោយនធវ ើឱយខូច្ខារែល់ផ្ាេះសដម្បង ផ្្ វូៃនល់ និងផ្លិរកម្មកសិកម្ម (Utokapat, ឆ្ន ំ២០១៦)។ ជាោរពិរ ត្បភពអាហារ 

និងត្បាក់ច្ំណូលច្ម្បងរបស់សេគ្ម្ន៍ននេះបានម្កពីកសិកម្មអាត្ស័យទឹកនភេៀង។ 

ចប់តំាងពីនត្រេះម្េនតរយបនតោរ់បននយផ្លិរភាពកន លងវ ទ្យស័យកសិកម្មម្ក អនកភូម្ិទាងំឡាយមានបំណុលត្គួ្សារ 

និងោរនធវ ើច្ំណាកត្សកុោន់ដរនត្ច្ើន។   

 

ជាោរនឆេ ើយរប វវ ទ្យទស្ថសាន នវារ ទ្យ និងកសិព័រ៌ាមានវ ទ្យទស្ថ ដែលសន ិរនត្ោម្ត្កសួងវ ទ្យទស្ថសាស្រសត  និងបនច្ចកវ ទ្យទស្ថនៃ 

សេោរជាមួ្យអងគោរម្ិនដសវងរកត្បាក់ច្ំនណញកន លងត្សកុមួ្យ បានោក់ឱយអនុវរត

ោរត្គ្ប់ត្គ្ងធនធានទឹកសេគ្ម្ន៍ (CWRM)។ អនកភូម្ិកន លងមូ្លោា នត្រូវបានបណត ល េះបណាត លឱយសិកា និងដសវងយល់

អំពីបនច្ចកវ ទ្យទស្ថៃមីៗ នែើម្បីនធវ ើោរសាង់ម្រិ ត្បមូ្លទិននន័យ និងនធវ ើោរវ ទ្យភាគ្សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងធនធានទឹក 



 

 

និងរុលយភាពទឹក នោយនត្បើបនច្ចកវ ទ្យទស្ថែូច្ជា ត្បព័នធកំណរ់ទីតាំងសកល (GPS) សាន នីយបញ្ជ នូតាម្នរនលដម្ ត្រ 

និងរបូភាពតក យរណប។ នលើសពីននេះ គ្នត្មាងននេះនលើកកម្ពស់ច្ំនណេះែឹងដបបត្បនពណី។ ជាឧទាេរណ៍ 

ម្នុសសចស់ផ្តល់ព័រ៌ាមានទាក់ទងនឹងោរនត្បើត្បាស់ទឹក និងទឹកនភេៀងកនេងម្ក 

ែូនច្នេះវាជួយឱយសេគ្ម្ន៍យល់អំពីកងវេះខារទឹករបស់ពួកនគ្បានោន់ដរត្បនសើរ។ 

ព័រ៌ាមានដែលត្បមូ្លបានជួយអនកជំន្ទញបនងក ើរែំនណាេះត្សាយដែលសម្ត្សបនៅនឹងសាន នភាពភូម្ិសាស្រសតសងគម្របស់

ភូម្ិ។  

 

នវៀរណាម្ 
 

នៅកន លងត្បនទសនវៀរណាម្ ខណៈនពលដែលគ្នត្មាងដែលមានអភិត្កម្ពីនលើច្ុេះនត្ោម្ 

ម្ិនអាច្នោេះត្សាយបញ្ា ភាពធន់កន លងមូ្លោា នត្បកបនោយត្បសិទធភាពបាននន្ទេះ អភិត្កម្ពីនត្ោម្នឡ្ើងនលើនន

ោរត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភ័យនននត្រេះម្េនតរយតាម្សេគ្ម្ន៍បាន

បង្ហា ញពីត្បសិទធភាពកន លងោរបនងក ើនោរយល់ែឹងរបស់សេគ្ម្ន៍។ ភាពសឹកនរច្រលឹនននត្ពនោងោងបានោេ យជា

បញ្ា ត្បឈម្ែ៏សំខាន់សត្មាប់ ុំោឡុ្ក និងង្ហ ធុយ។ គ្នត្មាង DRR ជានត្ច្ើនបាននកើរនឡ្ើងនៅកន លងរំបន់ 

ប ុដនតោរចូ្លរមួ្កន លងមូ្លោា ននៅមានកត្ម្ិរនៅនឡ្ើយ។ នៅឆ្ន ំ២០០៧ 

អភិត្កម្តាម្សេគ្ម្ន៍សត្មាប់ោរពត្ងឹងភាពធន់នៅរំបន់នឆនរត្រូវបានោក់ឱយអនុវរត។ 

ត្កមុ្ត្បឹកាត្គ្ប់ត្គ្ងនត្ពនោងោងតាម្សេគ្ម្ន៍ (CMMB) ត្រូវបានបនងក ើរនឡ្ើងជាធារុនច្ញមួ្យរបស់សាន ប័ន។ 

នោយមានោររំត្ទយា ងខាេ ំងពីរោា ភិបាលមូ្លោា ន CMMB បាន

នកៀរគ្រសមាជិកសេគ្ម្ន៍នែើម្បីរមួ្ចំ្ដណកកន លងោរសាត រនឡ្ើងវវ ទ្យញនូវនត្ពនោងោង 

និងោរនរៀបចំ្ដផ្នោរនត្រៀម្បង្ហក រនត្រេះម្េនតរយត្បកបនោយត្បសិទធភាព។ នបើរម នគ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្ននេះនទ 

អនកត្សកុនឹងត្បឈម្នឹងហានិភ័យនកើននឡ្ើងពីខយល់ពយុ េះធងន់ធងរ និងជំនន់នោយសារទឹកនជារ។ ជាឧទាេរណ៍ ពយុ េះទីេ្លង 

Damrey ឆ្ន ំ២០០៥ បាននំ្ទម្កនូវរលកជំនន្ទរ និងទឹកជំនន់នៅដខសទឹកខាងនលើ នោយបាននធវ ើឱយខូច្ខារែល់ផ្ាេះ

ច្ំនួន ១០០ ខនង បំតេ ញកសិោា នច្ិញ្ច ឹម្បង្ហគ  និងែំណាចំ្ំនួន ៥០០ េិកតា និងបំពុលែីនោយទឹកនត្ប (CARE, 

ឆ្ន ំ២០១៦)។ វាមានសារៈសំខាន់ដែលអនកមូ្លោា នត្រូវចូ្លរមួ្កន លងគ្នត្មាង DRR។ បន្ទា ប់ពីមានពយុ េះទីេ្លង Damrey 

គ្នត្មាងសាត រនត្ពនោងោងមានោរចូ្លរមួ្រិច្រួច្ពីមូ្លោា ន។ អនកនៅ ោរឯកជន 

ឬអាជាា ធរមូ្លោា នជានរឿយៗត្គ្ប់ត្គ្ងែំណាក់ោលោ ំ ដៃទា ំ និងោរពារ (CARE, ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

ោរនធវ ើដបបននេះបាននធវ ើឱយោរយល់ែឹងកន លងច្ំនណាម្សេគ្ម្ន៍មូ្លោា នមានោរៃយច្ុេះ 

និងន្ទំឱយនត្ពនោងោងមានអត្តារស់រនទាបនោយសារដរោរោែំុេះម្ិនត្រឹម្ត្រូវ។  



 

 

រអហម្របើម្របាសឧ់បកអណ៍្ីជលីភាជាភត្វបអា ជាម្របន័កាធ ម្របរសអាសកាែឱ្យដ្ងឹម្ុកាដ៏្ាកាម្របសវទធពន 

 

ភាពនជឿននលឿនននបនច្ចកវ ទ្យទស្ថបនងក ើរលទធភាពៃមីៗកន លងោរអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ឌ្ីជីៃលដែលមានរនម្េទាបសត្មាប់ត្បព័

នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុន។ ឧបករណ៍ទាងំននេះអាច្នធវ ើឱយោរនផ្ារព័រ៌ាមាន ោរវ ទ្យភាគ្ ោរតាម្ោន 

ោរវាយរនម្េហានិភ័យ និងោរពស្ថករមានភាពទាន់នពលនវលា និងត្បកបនោយគ្ុណភាពលអ ត្បនសើរ 

ដែលជានេរុនធវ ើឱយមានោរយល់ែឹង និងោរនត្រៀម្ខ្នួោន់ដរត្បនសើរទប់ទល់នឹងនត្រេះម្េនតរយ។ 

នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ ត្បនទសកំពុងអភិវឌ្ឍមានោរខវេះច្នន្ទេ េះដផ្នក

បនច្ចកវ ទ្យទស្ថែ៏ធំមួ្យកន លងោរនត្បើត្បាស់ត្បព័នធ ដបបននេះ នបើនត្បៀបនធៀបនៅនឹងត្បនទសដែលមានោរអភិវឌ្ឍ។ 

ទូរសពាច្ល័របានោេ យជាឧបករណ៍សំខាន់នៅកន លងត្បនទសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ តាម្ពិរនៅ 

ត្បនទសនីមួ្យៗកន លងរំបន់នម្គ្ងគបានបនងក ើរនសវាកម្មត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុនតាម្ទូរសពាតា ល់ខ្នួ។ 

ត្បនទសកម្ព លជាមាន EWS1294; ត្បនទសម្ីយា ន់មា ជាមាច ស់កម្ម វ ទ្យធីទូរសពាមួ្យដែលមានន ម្ េះថា 

សារជូនែំណឹងអំពីនត្រេះម្េនតរយ នេើយត្បនទសនៃបានដណនំ្ទគ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្មួ្យនៅថា 

បណាត ញអនកសម ័ត្គ្ច្ិរត ត្បោសអាសនន  ឬ Mr. Warning។ ត្បព័នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុនក៏អាច្ន ើញមាននៅតាម្

នខរតជាបម់ារ់សម្ុត្ទមួ្យច្ំនួនកន លងត្បនទសនវៀរណាម្ផ្ងដែរ។ នទាេះបីជាត្បព័នធ ត្បោសអាសននតាម្សារ SMS 

របស់ត្បនទសឡាវសន ិរកន លងែំណាក់ោលែំបូងនៅនឡ្ើយក៏នោយ គ្នត្មាងសាកលបងមួ្យក៏ត្រូវបាន

ោក់ឱយែំនណើរោរតំាងពីនែើម្ឆ្ន ំ២០១៩ ម្កដែរ។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ ៃវើនបើមានភាពត្បនសើរនឡ្ើងនៅកន លងត្បនទស

ក៏នោយ កងវេះត្បព័នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុនថាន ក់ជារិនៅដរជាបញ្ា ។ 

នទាេះបីជាត្បព័នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុនមានភាពលអ ត្បនសើរក៏នោយ 

ក៏សារជានរឿយៗម្ិននៅែល់ត្បជាជននៅទូទាងំត្បនទសដែរ 

នោយរំបន់ង្ហយរងនត្រេះនៅោច្់ត្សយាលដែលជានរឿយៗត្បឈម្នឹងហានិភ័យបំផ្ុរពីនត្រេះម្េនតរយធម្មជារិ 

គ្ឺជាកដនេងទូនៅបំផ្ុរដែលវ ទ្យសាលភាពត្គ្បែណត ប់នៅមានោរខវ េះច្នន្ទេ េះ។ 

ោរអភិវឌ្ឍយា ងឆ្ប់រេ័សននទំនប់ៃមីៗនោយបណាត ត្បនទសនៅដខសទឹកខាងនលើកន លងរំបន់ទននេ នម្គ្ងគ  

ជានរឿយៗប េះពាល់ែល់បរ ទ្យមាណ និងលទធភាពទទួលបានទឹកនត្បើត្បាស់នៅកន លងបណាត ត្បនទសនៅដខសទឹកខាងនត្ោម្។ 

ជាោរពិរ កត្ម្ិរទឹកនៅទីតំាងដខសទឹកខាងនត្ោម្ត្រូវបានត្គ្ប់ត្គ្ងនោយោរសត លកទុក ោរែក 

និងោរសនត្ម្ច្ច្ិរតបនញ្ចញទឹករបស់បណាត ត្បនទសនៅដខសទឹកខាងនលើ។ 

នៅនពលនត្រេះម្េនតរយដែលប េះពាល់ែល់ទំនប់ទឹកមួ្យនកើរនឡ្ើងនៅកន លងត្បនទសមួ្យ 

ផ្លប េះពាល់ននេះអាច្មានលកេណៈឆេងដែន។ ជាឧទាេរណ៍ ោរបាក់ទំនប់នៅឆ្ន ំ២០១៨ នៅភាគ្ខាងរបូ ងត្បនទស

ឡាវបាននំ្ទម្កនូវនត្រេះទឹកជំនន់យា ងធំម្កនលើត្បនទសកម្ព លជា។ 

ោរខូច្ខារដែលបានរលោលនឡ្ើងម្ិនអាច្នជៀសរចួ្នឡ្ើយ 

នោយសារត្បនទសកម្ព លជាម្ិនមានលទធភាពទទួលបានព័រ៌ាមានកន លងនពលជាក់ដសតងអំពីោរនកើននឡ្ើងហានិភ័យនន

នត្រេះទឹកជំនន់ (Hossain et al., ឆ្ន ំ២០១៩)។ 

កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងត្រូវបាននធវ ើនឡ្ើងនែើម្បីនោេះត្សាយកងវល់ទាក់ទងនឹងលកេណៈឆេងដែននននត្រេះម្េនតរយដែលប េះ

ពាល់ែល់ទំនប់ន្ទន្ទ។ ៃមីៗននេះ ត្បនទសនវៀរណាម្បានោក់ឱយែំនណើរោរត្បព័នធ ត្បរិបរត ិោរតាម្តក យរណបមួ្យ។ 

នោយមានោររំត្ទពីនែគូ្អនត រជារិ ត្បព័នធ ននេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍនឡ្ើង

នែើម្បីដកលម្អលទធភាពទទួលបានទាន់នពលនវលានូវព័រ៌ាមានអំពីអាងសត លកទឹកនៅដខសទឹកខាងនលើនៅកន លងអាងទននេឆេ

ងដែនននទនន្ត្កេម្ និងទននេ នម្គ្ងគ។ 

ទិននន័យតក យរណបអនុញ្ញ រឱយអនកនត្បើត្បាស់អាច្គ្ណន្ទោរដត្បត្បួលននបរ ទ្យមាណសត លករបស់អាងសត លកទឹក។ 

ពួកនគ្ក៏អាច្ទទួលបានព័រ៌ាមានអំពីរនបៀបដែលទំនប់មួ្យែំនណើរោរនៅកន លងដខណាមួ្យបានដែរ 

នោយសារដរមានកំណរ់ត្តាអំពីបរ ទ្យមាណសត លកជាម្ធយម្ (UNOOSA, ឆ្ន ំ២០១៩)។ 

នគ្អាច្នធវ ើកិច្ចោរបានជានត្ច្ើននទៀរកន លងោរនត្បើត្បាស់ទិននន័យតក យរណបទាងំននេះ 

និងដត្បោេ យវាឱយនៅជាឧបករណ៍ដែលអាច្ចូ្លនត្បើបាននែើម្បីឱយត្បព័នធ ត្បោសអាសននឱយែឹងម្ុនឆេងដែន 

មានភាពត្បនសើរនឡ្ើង។ 



 

 

 

រអហដ្ឋោះម្រលយបញ្ហា ម្របឈម្ទាកទ់ងកឹាងទឹកចំហនភាាការអរាត្ត្ាត្ៃកាជំងកូឺិដី្-១៩ 

 

ោរផ្ទ លេះនឡ្ើងននជំងឺកូវ ើែ-១៩ គូ្សបញ្ជ ក់ពីសារៈសំខាន់ននោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវរន ិភាព និងអាច្ទុកច្ិរតបាន 

នោយនេរុថា

ោរលាងនែញឹកញាប់គ្ឺជាវ ទ្យធានោរមួ្យកន លងច្ំនណាម្វ ទ្យធានោរន្ទន្ទដែលត្រូវបានដណនំ្ទបំផ្ុរនែើម្បីោរ់បននយជាអ

រិបរមានូវោររ ើករលោលនននម្នរគ្ននេះ (OECD, ឆ្ន ំ២០២០)។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

ភាគ្រយជាក់លាក់ននច្ំនួនត្បជាជនកន លងរំបន់នៅដរខវេះលទធភាពទទួលបានបរ ទ្យោេ រលាងនែជាមួ្យនឹងសាប ូ  

និងទឹកឱយបានត្គ្ប់ត្រន់ (របូភាពទី ១០)។ ោរបនងក ើនលទធភាពទទួលបានទឹកពិសាក៏នៅដរជាបញ្ា ត្បឈម្ផ្ងដែរ 

ជាពិនសសសត្មាប់ត្បនទសកម្ព លជា ឡាវ និងម្ីយា ន់មា ។ 

 

អបូពនទី ១០. ចំកួាកាម្របជាជកាថ្ដ្ភាហម្របើម្របាស់បអ សារេ អលាងៃដ្ជាមួ្យលប ូ  កាវងទឹក (ពគអយ) 

ហៅកន ុងបណាត ម្របហទសតាម្ដ្ងទហកាែហម្គងគ ឆ្ែ ំ២០១៧ 
 

 

ត្បភព៖ WHO-UNICEF (២០២០a), កម្ម វ ទ្យធីតាម្ោនរមួ្សត្មាប់ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក ោរសមាអ រ នងិអន្ទម្័យ (មូ្លោា នទិននន័យ), https://sdg6data.org/tables។ 

 

នៅកន លងម្ជឈោា នទីត្កងុ ត្បជាជនដែលរស់នៅកន លងរំបន់ដែលមានែង់សុីនរត្បជាជននត្ច្ើន 

ជាពិនសសកដនេងតំាងទីលំនៅនត្ៅផ្្ វូោរ ក៏អាច្ត្បឈម្នឹងហានិភ័យោន់ដរខពស់ផ្ងដែរ កន លងអំឡុ្ងនពលមាន

ោរផ្ទ លេះនឡ្ើងននជំងឺ។ នៅកន លងរំបន់ទាងំននេះ ោររកាគ្មាេ រពីរន គ្ឺនសា ើរដរម្ិនអាច្នធវ ើនៅរចួ្នទ 

ជាពិនសសនៅទីតំាងទឹកសេគ្ម្ន៍ និងទីតំាងអន្ទម្័យ (ដែលភាគ្នត្ច្ើនជាបងគន់គ្ត្ម្បនបើក) 

ដែលមានម្នុសសរត្ម្ង់ជួររន ចូ្លជាញឹកញាប់។ 

កដនេងតាំងទីលំនៅទាងំននេះជានរឿយៗម្ិនមានភាជ ប់នសវាមូ្លោា នែូច្ជា ទឹកទុនយា ទីតាំងអន្ទម្័យ 

និងបណាត ញសត្មាប់លូបងហ រូ និងត្បត្ពឹរតកម្មទឹកនទ។ នលើសពីននេះ ៃវ ទ្យោត្គួ្សារមានកត្ម្ិរនធវ ើឱយមានោរលំបាកកន លងោរ

ទទួលបានទឹកដែលមានសុវរន ិភាពយកម្កនត្បើត្បាស់ នេើយោរបារ់បង់ោរង្ហរ 

និងផ្លលំបាកដផ្នកនសែាកិច្ចដែលនកើរនឡ្ើង

នោយសារជំងឺរររារននេះមានដរនធវ ើឱយបញ្ា ននេះោន់ដរធងន់ធងរដៃម្នទៀរ។ 

ត្បសិននបើសេគ្ម្ន៍រស់នៅឆ្ង យពីបណាត ញទឹកទុនយានន្ទេះ ត្បជាជនមានទំនន្ទរទិញទឹកសាបយកម្កនត្បើត្បាស់ 

(របូភាពទី ១១)។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ កន លងអំឡុ្ងនពលនននត្រេះរងំសង រួន្ទរែូវនៅត  

ោរនកើននឡ្ើងរនម្េឆ្លេះបញ្ច ំងពីោរនកើននឡ្ើងននភាពខវេះខារ។ នោយសារដរកងវេះខារទឹក 

ត្ពម្ទាងំកងវេះសមាា របរ ទ្យោេ រសម្ត្សបផ្ងនន្ទេះ ត្បជាជនមានទំនន្ទរម្ិនសូវត្បោន់ភាជ ប់ោរអនុវរតអន្ទម្័យ និង

ោរសមាអ រមូ្លោា នញឹកញាប់នន្ទេះនទ ឬក៏នបាេះបង់ោរអនុវរតទាងំននេះត្ពម្រន ដរម្តង។ 
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ោរនធវ ើដបបននេះបនងក ើនហានិភ័យននោរប េះពាល់នឹងភាន ក់ង្ហរបងកនរគ្។ នៅត្បនទសនវៀរណាម្ 

អាជាា ធរមូ្លោា នបាននឆេ ើយរបនឹងនត្រេះថាន ក់ទាងំននេះនោយទិញ និងែឹកជញ្ជ នូទឹកែល់ត្បជាជនដែល

រងផ្លប េះពាល់នោយនត្រេះរងំសង រួ ខួងអណត ងូបដននម្ និងសាងសង់កាលរ៉ាបូ ៊ីនណទឹក 

និងអាងទឹកសាធារណៈបដននម្នទៀរ នែើម្បីផ្គរ់ផ្គង់ទឹកសត្មាប់នត្បើត្បាស់កន លងត្សកុ (MARD, ឆ្ន ំ២០២០)។ 

 

  



 

 

អបូពនទី ១១. វិ សាលភាពនម្រគបដ្ណត ប់អបស់ទឹកនវលតាម្ម្រគសាលអកន ុងបណាត ម្របហទសតាម្ដ្ងទហកាែហម្គងគ 

តាម្កម្រម្វត្ហសវាកម្ម ឆ្ែ ំ២០១៧ 

 

 

សមាគ ល់៖ “បានត្គ្ប់ត្គ្ងនោយសុវរន ិភាព” បង្ហា ញថាោរត្បមូ្លទឹកពិសាគ្ឺនធវ ើនឡ្ើងពីត្បភពទឹកដែលបានដកលម្អដែលមានទីតាំង

នៅកន លងបរ ទ្យនវណដែលអាច្នត្បើត្បាស់បាននៅនពលចំបាច្់ និងរម នោរបំពុលពីលាម្ក និងសារធារុគ្មី្ីអាទិភាពនឡ្ើយ។ “មូ្លោា ន” 

បង្ហា ញថាោរត្បមូ្លទកឹពិសាគ្ឺនធវ ើនឡ្ើងពីត្បភពទឹកដែលបានដកលម្អ ត្បសិននបើនពលនវលាត្បមូ្លម្ិននលើសពី ៣០ 

ន្ទទីសត្មាប់ោរនធវ ើែំនណើរទាងំនៅទាងំម្ក រមួ្ទាងំោររត្ម្ង់ជួរផ្ងដែរ។ “មានកត្ម្ិរ” បង្ហា ញថាទកឹពិសាបានម្កពីត្បភពទឹកដែលបានដកលម្អ 

ដែលរយៈនពលត្បមូ្លនលើសពី ៣០ ន្ទទីសត្មាប់ោរនធវ ើែំនណើរទាងំនៅទាងំម្ក រមួ្ទាងំោររត្ម្ង់ជួរផ្ងដែរ។ “ត្បភពម្ិនបានដកលម្អ” គ្ឺអណត ងូ 

ឬត្បភពទឹកដែលម្ិនបានោរពារ។ “ទកឹនលើែី” បង្ហា ញថាទឹកពិសាត្រូវបានត្បមូ្លនោយតា ល់ពីទននេ  ទំនប់ បឹង ត្សេះ អូរ ត្បឡាយ ឬត្បឡាយធារសាស្រសត ។ 

ត្បភព៖ (WHO-UNICEF, ២០២០b), កម្ម វ ទ្យធីតាម្ោនរមួ្សត្មាប់ោរផ្គរ់ផ្គង់ទកឹ ោរសមាអ រ និងអន្ទម្័យ (មូ្លោា នទនិនន័យ), 

https://washdata.org/data/household។ 

 

នត្ៅពីបញ្ា ត្បឈម្ទាក់ទងនឹងទឹក និងោរសមាអ រ ត្បជាជនដែល

រស់នៅកដនេងតំាងទីលំនៅនត្ៅផ្្ វូោរគ្ឺង្ហយរងនត្រេះជាពិនសសពីហានិភ័យននទឹកជំនន់ដែលនកើរនឡ្ើងនសា ើរនរៀងរល់

នៃង។ កដនេងតំាងទីលំនៅរបស់ពួកនគ្សន ិរនៅតាម្ែងទននេ  នៅនលើរំបន់ែីនសើម្ ឬនៅនលើែីបារទននេ។ 

ោរនត្រៀម្នរៀបច្ំ និងដផ្នោរនឆេ ើយរបនឹងនត្រេះម្េនតរយ ជានរឿយៗម្ិនសូវមាននទ 

ដែលជានេរុនធវ ើឲ្យពួកនគ្ោន់ដរង្ហយរងនត្រេះនោយសារផ្លប េះពាល់របស់ទឹកជំនន់។ សាន នភាពរស់នៅ 

រមួ្ជាមួ្យនឹងទឹកជំនន់ត្បចំនៃង និងនត្រេះថាន ក់ធម្មជារិនផ្សងនទៀរ បនងក ើនអត្តានត្បវា៉ា ឡ្ង់ននជំងឺឆេងតាម្វ៉ា៉ិច្ទ័រ 

និងជំងឺឆេងតាម្ទឹកែូច្ជា ោររគ្រសូ ជំងឺរគ្មួ្ល ត្គ្នុចញ់ និងជំងឺរនបង។ ជំងឺទាងំននេះបននយភាពសំុា 

និងបនងក ើនហានិភ័យននោរវ ទ្យវរតរបស់ជំងឺកូវ ើែ-១៩ នៅវ ទ្យញ។ ែូនច្នេះ 

ោរនោេះត្សាយបញ្ា ននោរទទួលបានទឹកនត្បើត្បាស់ម្ិននសម ើរន គ្ឺជាោរចំបាច្់ណាស់។  

ទំន្ទក់ទំនងវ ទ្យជជមានខាេ ំងរវាងអត្តាម្រណភាពដែលបណាត លម្កពីនសវាទឹក ោរសមាអ រ និងអន្ទម្័យ (WASH) 

ដែលរម នសុវរន ិភាព និងសមាមាត្រននច្ំនួនត្បជាជននៅរំបន់អនកត្កីត្កកន លងទីត្កងុ ម្ុនោររររារននជំងឺកូវ ើែ-

១៩ (របូភាពទី ១២) គួ្រដរជាមូ្លនេរុសត្មាប់ោរត្បោសអាសនន  និងច្ំណារ់ោរឱយបានរេ័សភាេ ម្ៗ។  
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អបូពនទី ១២. ចំកួាកាម្របជាជកាហៅត្ំបកា់ភែកម្រកីម្រកកន ុងទីម្រកងុ កាវងភម្រតាម្អណពនថ្ដ្ភាបណាត ភាម្កនីហសវា 

WASH រម កាសុិត្ា វពនកន ុងបណាត ម្របហទសតាម្ដ្ងទហកាែហម្គងគ ឆ្ែ ំ២០១៦ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ត្បភព៖ (UNESCAP, ឆ្ន ំ២០២០), ទិនននយ័សូច្ន្ទករ SDG (មូ្លោា នទិននន័យ), https://dataexplorer.unescap.org។ 

 

ោរផ្ទ លេះនឡ្ើងននជំងឺកូវ ើែ-១៩ ក៏បានប េះពាល់ែល់គ្នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ត្ទង់ត្ទាយធំផ្ងដែរ ជាពិនសសគ្នត្មាង

ទំនប់វារ ទ្យអគ្គ ិសនីនៅតាម្ែងទននេនម្គ្ងគ  និងនែទននេ របស់វា។ គ្នត្មាងទាងំននេះត្បឈម្នឹងោរពនស្ថរនពល 

និងោរបិទនោយសារដរោរបិទខាប់ ោរររឹបនត ឹងោរច្ល័រ និងោរភ័យខាេ ច្ឆេងនម្នរគ្ននេះ

នៅកន លងច្ំនណាម្កម្មករ-និនយាជិរ។ ទនា ឹម្នឹងននេះដែរ គ្នត្មាងខាន ររូច្ដែលមាននទវបំណងកំពុងនលច្នច្ញ

ជារបូរងនឡ្ើង។ គ្នត្មាងទាងំនន្ទេះមានបំណងបនងក ើនភាពធន់នឹងនត្រេះម្េនតរយ នេើយត្សបនពលជាមួ្យរន នន្ទេះ 

ក៏នោេះត្សាយផ្លប េះពាល់នសែាកិច្ច-សងគម្នោយសារោរផ្ទ លេះនឡ្ើងននជំងឺកូវ ើែ-១៩ ផ្ងដែរ។ 

នត្ៅពីនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ  ព័រ៌ាមានទាក់ទងនឹងនរលោរណ៍ដណនំ្ទសត ីពី

ោរធាន្ទសុវរន ិភាពកន លងនពលមានវ ទ្យបរត ិចំបាច្់ត្រូវផ្សពវផ្ាយែល់សេគ្ម្ន៍ទាងំអស់ 

ជាពិនសសអនកដែលម្ិនភាជ ប់ត្បព័នធទឹកទុនយា និងអនកដែលចំបាច្់ត្រូវទិញទឹកនត្បើត្បាស់។ ទូរសពាច្ល័រក៏អាច្នែើរ

រួន្ទទីយា ងសំខានក់ន លងោរបនងក ើនោរយល់ែឹងរបស់សេគ្ម្ន៍ និងជួយសត្មួ្លែល់ោរផ្សពវផ្ាយហានិភ័យនន

ជំងឺកូវ ើែ-១៩ ផ្ងដែរ។ 

អនកែឹកនំ្ទសេគ្ម្ន៍ក៏អាច្នែើររួយា ងសំខាន់ផ្ងដែរកន លងោរពត្ងឹងោរអនុនលាម្តាម្វ ទ្យធានោរបង្ហក រជាមូ្លោា ន

ដែលត្រូវអនុវរតនៅកន លងសកម្មភាពនផ្សងនទៀរដែលទាម្ទារឱយមានទំន្ទក់ទំនងយា ងជិរសន ិទធកន លងច្ំនណាម្ត្បជាជន។ 

 

បញ្ហា ម្របឈម្មួ្យចំកួាកាហៅថ្ត្ម្រត្ូិ បកាតហដ្ឋោះម្រលយហៅកន ុងកាវយ័ត្កម្មទឹកហៅកន ុងតំ្បកា់ហម្គងគ 

 
លទធភាពទទួលបានជាសកលនូវទឹកពិសាដែលមានសុវរន ិភាព ោរសមាអ រ និងអន្ទម្័យ 

ផ្តល់នូវអរថ ត្បនយាជន៍ែល់សុខភាព សុខុមាលភាព នសែាកិច្ច និងបរ ទ្យសាន ន។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

រំបន់នម្គ្ងគជួបបញ្ា ត្បឈម្មួ្យច្ំនួននៅកន លងដផ្នកទាងំននេះ។ នត្ៅពីរត្ម្ូវោរេិរញ្ញបបទានបដននម្នទៀរ 

ោរសត្ម្បសត្មួ្លកន លងច្ំនណាម្រួអងគន្ទន្ទគួ្រដរមានោរដកលម្អ។ និយរករទឹក និងទឹកសំណល់ 

ជាធម្មតាជាដផ្នកមួ្យននត្កបខណឌ បទបបញ្ញរត ិែ៏ទូលំទូលាយនៅថាន ក់ជារិ ឬថាន ក់នត្ោម្ជារិ។ 

ទាងំននេះពាក់ព័នធនឹងត្កសួងជំន្ទញ អាជាា ធរមូ្លោា ន និងសាន ប័នម្ិនដម្នរោា ភិបាលនផ្សងៗែូច្ជា 

ត្កមុ្រស ូ ម្រិអនកនត្បើត្បាស់ ឬសមាគ្ម្អនកអាជីពដផ្នកនសវាសាធារណៈ។ 

ោរធាន្ទឱយមានោរសត្ម្បសត្មួ្លែ៏រងឹមាំកន លងច្ំនណាម្រួអងគនផ្សងៗរន មានភាពចំបាច្់ណាស់សត្មាប់ោរអនុវរតគ្
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នត្មាងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកឱយបានរលូន។ 

វវ ទ្យស័យនសវាកម្មទឹក និងទឹកសំណល់ (WWS) មានលកេណៈទូនៅមួ្យច្ំនួន 

ែូនច្នេះនេើយនិយ័រករអាច្នែើររួន្ទទីកន លងោរធាន្ទឱយមាននិយ័រកម្មទឹកត្បកបនោយត្បសិទធភាព។ ទាងំននេះរមួ្បញ្ច លូ

ទាងំ៖ 

• ោរនោេះត្សាយ “ោរបរជ័យរបស់ទីផ្ារ” នៅកន លង WWS នែើម្បីឱយវវ ទ្យស័យ

ននេះអាច្នឆេ ើយរបបានទាងំត្សងុនៅនឹងផ្លត្បនយាជន៍សាធារណៈ

សត្មាប់ត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធទាងំអស់នោយច្ំណាយរិច្បំផ្ុរ 

• ោរនលើកកម្ពស់ោរចូ្លនត្បើទិននន័យនោយង្ហយត្សួល និងត្បកបនោយរមាេ ភាព 

• ោររការុលយភាពដផ្នកនសែាកិច្ច សងគម្ និងបរ ទ្យសាន នរបស់ WWS 

ោរធាន្ទនូវោរផ្តល់ជូននោយអនុនលាម្តាម្នរលោរណ៍សកលភាព និរនត រភាព គ្ុណភាពនសវាកម្ម 

សម្ភាពននោរទទួលបាន លទធភាពនលលកបាន និងរមាេ ភាព  

• ោរកំណរ់សត ង់ោរគ្ុណភាពសត្មាប់ទឹកពិសា និងត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់ នែើម្បីោរពារសុខភាពសាធារណៈ 

និង 

• ោរបនងក ើនោរសត្ម្បសត្មួ្លកន លងច្ំនណាម្រួអងគន្ទន្ទ។ 

 

ច្ំណារ់ថាន ក់លម្អ ិរជាងននេះននម្ុខង្ហរនិយ័រកម្ម  WWS ត្រូវបាននរៀបរប់នៅកន លងតារងទី ៧។ 

 

តារាងទី ៧. ចំណាត្់ថ្នែ ក់ម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្មសម្រាប់ WWS 
 
 

ម្របហិទម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម ោរកំណរ់ 

កាវយ័ត្កម្មតារាងត្ៃម្ែ ោរបនងក ើរវ ទ្យធីសាស្រសតតារងរនម្េ  និង/ឬោរកំណរ់ និងនធវ ើបច្ច លបបននភាពរនម្េ 

ឬោរត្រួរពិនិរយែំនណើរោរកំណរ់តារងរនម្េ  ោរកំណរ់តារងរនម្េនោយត្កមុ្អនកនត្បើត្បាស់ 

ោរបនងក ើរកត្មិ្រកំណរ់នលើចំ្ណូល ឬអត្តាផ្លចំ្នណញនលើោរវ ទ្យនិនយាគ្។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រាប់ទឹកនវល ោរកំណរ់សត ង់ោរគុ្ណភាពសត្មាប់ទឹកពិសា និង/ឬោរតាម្ោនអនុនលាម្ភាព។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រាប់ម្របម្រនឹត្តកម្មទឹកសំណភា់ ោរកំណរ់សត ង់ោរគុ្ណភាពសត្មាប់ត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់ និងោរបងហ រូទឹកសំណល់ 

និង/ឬោរតាម្ោនអនុនលាម្ភាព។ 

រអកំណត្់រត្នែកវចចហសវាលធាអណៈ/បទបបញ្ញ ត្ត វសងគ

ម្ 

ោរកំណរ់ោរពវកិច្ចនសវាសាធារណៈ (រមួ្ទាងំលកេខណឌ រត្មូ្វនលើោរទទួលបាននសវា) 

និងលកេខណឌ រត្មូ្វដផ្នកត្បរិបរត ិោរសត្មាប់ត្បរិបរត ិករ។ 

រអកំណត្់សត ង់ដ្ឋអបហចចកហទស/ឧសាេកម្ម 

កាវងហសវាកម្ម 

ោរអភិវឌ្ឍសត ង់ោរដែលរំត្ទែល់ដបបបទបនច្ចកនទស និងកត្មិ្រននោរផ្តល់នសវា។ 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រាប់រអហម្របើម្របាស់ធកា

ធាកាទឹកម្របកបហដ្ឋយម្របសវទធពន 

ោរបនងក ើរោរនលើកទឹកចិ្រត  ឬគ្នត្មាងជាក់លាក់នែើម្បីនលើកកម្ពស់

ោរនត្បើត្បាស់ធនធានទឹកត្បកបនោយត្បសិទធភាព។ 

រអកំណត់្រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រាប់រអិ សាកាវហោគម្របក

បហដ្ឋយម្របសវទធពន 

ោរបនងក ើរោរនលើកទឹកចិ្រត  ឬគ្នត្មាងជាក់លាក់នែើម្បីនលើកកម្ពស់ោរវ ទ្យនិនយាគ្ត្បកបនោយត្បសិទធភាព។ 

រអហភាើកកម្ពស់បហចចកិ សាទាកាវាកាុិត្តកា៍ ោរបនងក ើរោរនលើកទឹកចិ្រត  ឬគ្នត្មាងជាក់លាក់នែើម្បីនលើកកម្ពស់បនច្ចកវ ទ្យទស្ថនវានុវរតន៍។ 

រអហភាើកកម្ពស់រអម្រគប់ម្រគងត្ម្រម្ូិរអ ោរបនងក ើរោរនលើកទឹកចិ្រត  ឬគ្នត្មាងជាក់លាក់នែើម្បីនលើកកម្ពស់ោរោរ់បននយរត្មូ្វោរទឹក។ 

រអិ សាពគថ្នការអិ សាកាវហោគ/ថ្នការអអាជីិ

កម្មហភាើហសវាកម្មទឹក 

កន លងករណីខេ េះ និយ័រករអាច្ត្រូវបាននសន ើឱយអនុម័្រដផ្នោរអាជីវកម្ម  

ឬដផ្នោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើនសវាសាធារណៈ។ 

រអម្របមូ្ភាន័ត្៌ាកា កាវងទវកាែកា័យ ោរត្បមូ្លទិនន ន័យពីត្បរិបរត ិករ និងោរត្សាវត្ជាវទីផ្ារនែើម្បីកំណរ់និន្ទន ោរ 

និងហានិភ័យដែលអាច្នកើរមាន។ 

រអតាម្ដ្ឋការអភកាុិត្តរអនតភា់ហសវាកម្ម ោរតាម្ោនោរអនុវរតនសវាកម្មទឹកនធៀបនឹងទិសនៅោក់នច្ញ ឬសូច្ន្ទករននោរអនុវរត។ 

ោរណ៍ននេះអាច្ពាក់ព័នធ នឹងោរកំណរ់គំ្របូមាណីយ៍នលើនសវាកម្មទឹក។ 

រអនតភា់អាជាា បណណ ដ្ភា់ម្របត្វបត្តវកអទឹក ោរផ្តល់ ឬោរឯកភាពនលើអាជាា បណណ សត្មាប់ត្បរិបរត ិោរត្បព័នធទឹក។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យកវចចសកាាជាមួ្យតួ្

ភងគឯកជកា/ហសវាលធាអណៈ 

ោរពវកិច្ចដែលត្រូវបានផ្តល់នោយអាជាា ធរសាធារណៈចំ្នពាេះនសវាសាធារណៈជាក់លាក់មួ្យអាច្នឹងត្រូវបា

នលម្អ ិរនៅកន លងកិច្ចសនស្ថជាក់លាក់មួ្យ (ជាធម្មតាករណីនកើរមាននឡ្ើងនៅនពលដែលរួអងគឯកជន



 

 

ត្រូវបានដណន្ទំ)។ និយ័រករអាច្នឹងត្រូវបានត្បគ្ល់ភារកិច្ច 

កន លងោរត្រួរពិនិរយកិច្ចសនស្ថ។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យសកម្មពនេវអញ្ញ បបទាកាអបស់ហសវាល

ធាអណៈ 

ោរតាម្ោនគ្នត្មាងេិរញ្ញ វរថ លរបស់នសវាកម្មទឹក (ឧ. ោរនច្ញសញ្ញ បណណ  ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើមូ្លបត្រកម្មសិទធិ)។ 

រអហធែ ីសិកាកម្មថ្នែកម្រគប់ម្រគងហភាើហសវាលធាអណៈ ោរនធវ ើសវនកម្ម  និង/ឬោរអនុម័្រដផ្នោរអាជីវកម្មរបស់នសវាសាធារណៈ។ 

រអចូភាអមួ្អបស់ភត្វលវជកា ោរត្បឹកានយាបល់ជាមួ្យអរិៃិជនអំពីបញ្ា និយ័រកម្ម  

ោរផ្សពវផ្ាយនសច្កត ីសនត្ម្ច្និយ័រកម្មនៅសាធារណជន។ 

កវចចរអ អភែកហម្របើម្របាស់ 

កាវងរអហដ្ឋោះម្រលយិ សាវាទ 

ោរនោេះត្សាយោររវា៉ា របស់អនកនត្បើត្បាស់អំពីអងគភាពដែលរងនិយ័រកម្ម។ 

ដ្ំបូនាម កា កាវងរអត្ស ូ ម្ត្វ ោរផ្តល់ែំបូន្ទម នសត្មាប់ោរបនងក ើរនរលននយាបាយ និងោរអនុវរតគ្នត្មាង 

ោរកំណរ់ោលានុវរតភាពសត្មាប់កំដណទត្ម្ង់ 

ោរនលើកទឹកចិ្រតឱយមានោរដកលម្អចំ្នពាេះត្កបខណឌ បទបបញ្ញរត ិ។ 

ត្បភព៖ OECD (ឆ្ន ំ២០១៥), អភិបាលកចិ្ចនិយ័រករទឹក, ោរសកិារបស់ OECD សត ីពីទឹក, OECD Publishing, បា រ ើស។ 

 
  



 

 

រអនម្រងងឹបទបបញ្ញ ត្ត វសត ីនីហសវាកម្មទកឹ កាវងទកឹសណំភា់កន ុងបណាត ម្របហទសតាម្ដ្ងទហកាែហម្គងគ 
 

នៅកន លងរំបន់នម្គ្ងគ បទបបញ្ញរត ិសត ីពី WWS អាច្ត្រូវបានដកលម្អជានត្ច្ើន ប ុដនតបញ្ា ត្បឈម្មួ្យច្ំនួននៅដរមាន។ 

និរនត រភាពេិរញ្ញ វរថ លគ្ឺត្រូវោរជាចំបាច្់នៅកន លងបទបបញ្ញរត ិសត ីពីតារងរនម្េទឹក។ 

សតង់ោរគ្ុណភាពសត្មាប់ទឹកពិសាគួ្រដរត្រូវបានពត្ងឹង នេើយច្ាប់

សត្មាប់ត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់គួ្រដរពត្ងឹងោរអនុវរត។ រំបន់ត្រូវនោេះត្សាយោរពវកិច្ចនសវាសាធារណៈ 

និងបទបបញ្ញរត ិសងគម្ កំណរ់សតង់ោរននដបបបទបនច្ចកនទស និងោរផ្តល់នសវា ត្ពម្ទាងំកំណរ់ 

និងទប់សាក រ់ហានិភ័យច្ំនពាេះលទធភាពទទួលបានទឹកនត្បើត្បាស់។ នលើសពីននេះ 

ចំបាច្់ត្រូវផ្តល់ោរនលើកទឹកច្ិរតកន លងវ ទ្យស័យកសិកម្មសត្មាប់ោរនត្បើត្បាស់ទឹកឱយោន់ដរមានត្បសិទធភាព 

នធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើងនូវោរចូ្លរមួ្ពីវ ទ្យស័យឯកជន នលើកកម្ពស់បនច្ចកវ ទ្យទស្ថនវានុវរតន៍តាម្រយៈ PPP 

និងសត្ម្បសត្មួ្លគ្ំនិរផ្ត ចួ្នផ្តើម្កន លងោរោរ់បននយរត្ម្ូវោរទឹក។ 

វាក៏ត្រូវោរវ ទ្យភាគ្ដផ្នោរវ ទ្យនិនយាគ្របស់នសវាកម្មទឹក ដកលម្អោរត្បមូ្លព័រ៌ាមាន និងោរត្បមូ្លទិននន័យ 

និងអភិវឌ្ឍសម្រនភាពរបស់ត្បរិបរត ិករទឹកផ្ងដែរ។ ជាច្ុងនត្ោយ វាគួ្រដរពត្ងឹងោរត្រួរពិនិរយកិច្ចសនស្ថជាមួ្យ

រួអងគឯកជន និងនសវាសាធារណៈ តាម្ោនសកម្មភាពផ្តល់េិរញ្ញបបទានរបស់នសវាសាធារណៈ 

បនងក ើនោរចូ្លរមួ្ជាសាធារណៈ ផ្តល់កិច្ចោរពារអនកនត្បើត្បាស់ (រមួ្ទាងំោរនោេះត្សាយវ ទ្យវាទ) និង

នោេះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្កន លងវ ទ្យស័យទឹកតាម្រយៈោរកសាងសម្រនភាព។ 

ត្បនទសទាងំត្បំានៅកន លងរំបន់ត្បដេលជាត្រូវនោេះត្សាយបញ្ា តារងរនម្េ  

(ដែលមានរនម្េទាបនពកកន លងោររ៉ា ប់រងនលើនៃ្ត្បរិបរត ិោរ និងោរដៃទា)ំ (តារងទី ៨) ត្ពម្ទាងំកងវេះទិននន័យ 

ោរអនុវរតច្ាប់ ោរតាម្ោនោរអនុវរតនសវាកម្ម  និងសម្រនភាពធនធានម្នុសសនៅមានកត្ម្ិរ។ 

បញ្ា ត្បឈម្ែ៏សម លគ្សាម ញែូច្ជា អភិបាលកិច្ច និងនិរនត រភាពេិរញ្ញ វរថ ល 

ត្រូវបាននគ្សនងករន ើញមាននៅទូទាងំរំបន់នម្គ្ងគទាក់ទងនឹងលទធភាពនត្បើត្បាស់នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹក។ 

ោរនោេះត្សាយបញ្ា ត្បឈម្ទាងំននេះមានភាពសំខាន់ចំបាច្់ណាស់។ 

 
តារាងទី ៨. បញ្ហា ម្របឈម្ទាក់ទងកាឹងកាវយ័ត្កម្មទឹក កាវងទឹកសំណភា់ហៅកន ុងបណាត ម្របហទសតាម្ដ្ងទហកាែហម្គងគ 
 

ម្របហទស បញ្ហា ម្របឈម្ទាក់ទងកាឹងកាវយ័ត្កម្មសំខាកា់ៗ 

កម្ព លជា តារងរនម្េទាប ោរអនុវរតនរលននយាបាយទន់នខាយ ជាពិនសសនៅរំបន់ជនបទ 

ោរត្បមូ្លទិនន ន័យមិ្នញឹកញាប់ និងោរកំណរ់លកេខណឌ នផ្សងៗរន កន លងចំ្នណាម្ដែនសម្រនកិច្ចនផ្សងៗ 

ឡាវ តារងរនម្េទាប ោរតាម្ោនមានភាពទន់នខាយ របាយោរណ៍ដែល
សរនសរជាភាសាឡាវនធវ ើឱយមានោរលំបាកែល់ោរវ ទ្យភាគ្ពីខាងនត្ៅ 

ម្ីយា ន់មា  កងវេះោរសត្ម្បសត្មួ្លកន លងចំ្នណាម្ទីភាន ក់ង្ហរជានត្ច្ើនកន លងបញ្ា និយ័រកម្ម ត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់ ទិនន ន័យខវ េះខារ 

ឬមិ្នអាច្ចូ្លនត្បើបាន 

នៃ តារងរនម្េទាប ោរអនុវរតនិយ័រកម្មនៅទន់នខាយ 

នវៀរណាម្ តារងរនម្េទាប ោរតាម្ោនោរផ្តល់នសវាមានភាពទន់នខាយ និងកងវេះមូ្លធនម្នុសស 

 
  



 

 

កម្ព លជា 

គ្មាេ ររវាងទីត្កងុនិងជនបទគ្ឺជាបញ្ា ត្បឈម្ែ៏សំខាន់មួ្យនៅកន លងនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធទឹកនៅកម្ព លជា។ ត្បព័នធទឹក

នៅរំបន់ជនបទែំនណើរោរយឺរជាងត្បព័នធទឹកនៅទីត្កងុភន ំនពញ។ ត្បជាជននៅទីត្កងុភន ំនពញនសា ើរដរទាងំអស់សុទធ

ដរមានទឹកពិសាសត្មាប់នត្បើត្បាស់ ដែលរតាម្បំពង់ទុនយាចូ្លនៅកន លងលំនៅោា នរបស់ពួកនគ្។ 

នៅកដនេងនផ្សងនទៀរ ត្បជាជនរិច្ជាង ៦០% មានទឹកបំពង់ទុនយាសត្មាប់នត្បើត្បាស់។ 

ភាពខុសរន ននោរកំណរ់លកេខណឌ  និងនរលននយាបាយកន លង

ច្ំនណាម្ដែនសម្រនកិច្ចនផ្សងៗបានរមួ្ចំ្ដណកនធវ ើឱយមានគ្មាេ រកន លងោរទទួលបានទឹកពិសា។ ែូនច្នេះ 

ោរនធវ ើសត ង់ោរបូនីយកម្មនលើោរកំណរ់លកេខណឌ

មានភាពចំបាច្់ណាស់នែើម្បីនធវ ើឱយលទធភាពទទួលបានទឹកនត្បើត្បាស់មានភាពត្បនសើរនឡ្ើង។ កងវេះខារមូ្លធនរបូវនត  

និងមូ្លធនម្នុសស ោរអនុវរតច្ាប់មានភាពទន់នខាយ និងភាពអាច្ទុកច្ិរតបានរបស់សាន ប័នក៏នៅដរជា

បញ្ា ត្បឈម្ដែរ។ 

 

តារាងទី ៩a. ម្របហទសកម្ព ុជា លា កាពនៃកាម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម 
 

ម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម លា កា
ពន 

កាវយ័ត្កម្មតារាងត្ៃម្ែ តារងរនម្្ត្រូវគិ្រគូ្រនលើនែើម្ទុន និងោរចំ្ណាយត្បរិបរត ិោរនឡ្ើងវ ទ្យញននត្បព័នធ ទឹក ឆនា ៈរបស់អរិៃិជនកន លងោរបង់ត្បាក់ 

ត្បសិទធភាព និងភាពសាម្ញ្ញ ។ ត្បព័នធផ្គរ់ផ្គង់ទឹកជានត្ច្ើនមិ្នអាច្សាត រនៃេនែើម្បានម្កវ ទ្យញទាងំត្សងុនទ (NSDP ២០១៤-២០១៨)។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រា

ប់ទឹកនវល 

ត្សបតាម្សត ង់ោរ WHO តាំងពីឆ្ន ំ២០០៤។ រោា ករទឹកសវ យ័រត្កងុភន ំនពញត្គ្ប់ត្គ្ងនោយត្កសួងឧសាេកម្ម  ដរ៉ា និងថាម្ពល។ 

ទឹកនត្ោម្ែីបង្ហា ញពីោរបំពុលនោយជារិអានសនិច្។ កងវេះខារមូ្លធនរបូវនត  និងមូ្លធនម្នុសសសត្មាប់ោរត្គ្ប់ត្គ្ង។ 

ត្កបខណឌ ច្ាប់សត្មាប់ោរនោេះត្សាយជូនអនកនត្បើត្បាស់មានភាពទន់នខាយ។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រាប់ម្របម្រនឹ

ត្តកម្មទឹកសំណភា់ 

ត្កសួងសុខាភិបាលជាអនកកំណរ់សត ង់ោរននត្បត្ពឹរតកម្ម។ ត្កបខណឌសាន ប័ន និងច្ាប់មិ្នត្គ្ប់ត្រន់ (ែូច្ជាបទបបញ្ញរត ិសត ីពី

ោរនចលទឹកសអ លយ) បងកជាបញ្ា នៅកន លងរំបន់ទីត្កងុ។ ោរអនុវរតមិ្នបានលអ នៅតាម្រំបន់ជនបទន្ទំឱយមានោរនចល

ោកសំណល់នៅកន លងត្បភពផ្គរ់ផ្គង់ទឹក នបើនទាេះបីជាមានច្ាបោ់ន់ដរវរងឹមាំក៏នោយ។ 

រអកំណត្់សត ង់ដ្ឋអបហចច

កហទស/ឧសាេកម្ម 

កាវងហសវាកម្ម 

ោរសាងសង់ត្បព័នធផ្គរ់ផ្គង់ទឹកត្រូវមានោរអនុញ្ញ រ និងកិច្ចសេោររវាងអាជាា ធរថាន ក់ជារិ និងអាជាា ធរមូ្លោា ន។ 

ដផ្នោរគុ្ណភាពទឹក និងបរ ទ្យមាណនត្បើត្បាស់ ចំបាច់្ត្រូវោក់ជូនត្កសួងធនធានទឹក និងឧរុនិយម្ (MOWRAM)។ 

ោរកំណរ់នរលបំណងនត្បើត្បាស់នផ្សងៗរន ជាកតាត រមួ្ចំ្ដណកនធវ ើឱយមានគ្មាេ រកន លងោរទទួលបានទឹកពិសាសត្មាប់នត្បើត្បាស់ (> 

៩៧% នៅភន ំនពញ ដែលមានទឹកបំពង់រចូ្លនៅកន លងលំនៅោា នរបស់ត្បជាជន នធៀបនឹង <៦០% នៅកដនេងនផ្សងនទៀរ)។ 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រា

ប់រអហម្របើម្របាស់ធកាធាកាទឹក 

ម្របកបហដ្ឋយម្របសវទធពន 

ត្បនទសកម្ព លជាមានច្ាប់សត្មាប់សេគ្ម្ន៍កសិករនត្បើត្បាស់ទឹក (FWUC) ប ុដនតមានដរ ៦,៣% 

ននគ្នត្មាងធារសាស្រសតសមូ្េភាពប ុនណាណ េះដែលមាន FWUC។ កន លងចំ្នណាម្កសិករនៅកន លងសេគ្ម្ន៍ដែលមាន FWUC 

មានកសិករចូ្លរមួ្រិច្ជាងពាក់កណាត ល នេើយោរនជឿទុកចិ្រតនៅនលើរោា ភិបាល និងអនកែឹកន្ទំមូ្លោា ននៅមានកត្មិ្រទាប។ 

ោរពិនត្រេះនយាបល់ជាសាធារណៈគឺ្ត្រូវោរជាចំបាច់្នែើម្បីកសាងនករ តិ៍ន ម្ េះរបស់ FWUC នឡ្ើងវ ទ្យញ។ 

រអហភាើកកម្ពស់បហចចកិ សាទាកាវាកាុិ

ត្តកា៍ 

រោា ភិបាលផ្តល់រង្ហវ ន់ ឬជំនួយសត្មាប់ោរត្សាវត្ជាវ និងោរអភិវឌ្ឍ ដែលន្ទំឱយមានោកសំណល់រិច្ជាងមុ្ន 

គុ្ណភាពទឹកោន់ដរត្បនសើរ ឬោរនត្បើត្បាស់ោន់ដរមានត្បសិទធភាព។ 

រអហភាើកកម្ពស់រអម្រគប់

ម្រគងត្ម្រម្ូិរអ 

ត្បនទសកម្ព លជានៅយឺរនៅកន លងដផ្នកននេះ។ គំ្និរផ្ត ចួ្នផ្តើម្បនងក ើរនឡ្ើងមិ្នបានលអ  ឬមិ្នមានដរម្តង។ 

រអម្របមូ្ភាន័ត្៌ាកា កាវងទវកាែកា័យ ទិនន ន័យ WWS ត្បមូ្លផ្ត លំនៅ MOWRAM។ អនកនត្បើត្បាស់មិ្នដម្នសត្មាប់នរលនៅពាណិជជកម្មអាច្ចូ្លនត្បើនោយឥរគិ្រនៃេ។ 

អនកនត្បើត្បាស់សត្មាប់នរលនៅពាណិជជកម្ម ត្រូវបង់នៃេនសវា។ ព័រ៌ាមានមួ្យចំ្នួនត្រូវបានរកាជាោរសមាង រ់។ 

ោរត្បមូ្លមិ្នបាននធវ ើនឡ្ើងញឹកញាប់នទ នេើយោរនធវ ើសត ង់ោរបូនីយកម្មននោរកំណរ់ន្ទន្ទមានភាពចំបាច់្ណាស់

នែើម្បីឱយត្បភពន្ទន្ទត្រូវរន  និងមានោរវ ទ្យភាគ្ត្រឹម្ត្រូវ។ 

រអតាម្ដ្ឋការអភកាុិត្ត

រអនតភា់ហសវាកម្ម 

មិ្នន ើញមាននទ។ 

រអនតភា់អាជាា បណណ ដ្ភា់ម្របត្វបត្តវក

អទឹក 

ត្កសួងឧសាេកម្ម  និងសិបបកម្មកម្ព លជាជាអនកផ្តល់អាជាា បណណ ែល់ត្បរិបរត ិករទឹកឯកជន។ គិ្រត្រឹម្ឆ្ន ំ២០១៥ 

មានត្បរិបរត ិករទឹកត្បមាណ ៣០០ ត្បរិបរត ិករ ដែលកន លងនន្ទេះមានដរ ១៤៧ ប ុនណាណ េះបានទទួលអាជាា បណណ ។ ោរផ្តល់អាជាា បណណ

ែល់អនកនផ្សងនទៀរកំពុងបនត។ 

រអចូភាអមួ្អបស់ភត្វលវជកា រោា ករទឹកសវ យ័រត្កងុភន ំនពញ (PPWSA) ែំនណើរោរយុទធន្ទោរត្បមូ្លព័រ៌ាមាន។ កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងនៅនត្ៅទីត្កងុភន ំនពញ

មានភាពមិ្នច្ាស់លាស់។ 

កវចចរអ អភែកហម្របើម្របាស់ 

កាវងរអហដ្ឋោះម្រលយិ សាវាទ 

PPWSA នោេះត្សាយបណត ឹងន្ទន្ទ ដែលត្រូវបានករ់ត្តា និងបញ្ជ នូបនតនៅឱយត្រូវន្ទយកោា ន។ នីរិវ ទ្យធីនៅនត្ៅទីត្កងុភន ំនពញ

មានភាពមិ្នច្ាស់លាស់។ 



 

 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធនោយដផ្អកនលើត្បភពថាន ក់ជារ។ិ 

ឡាវ 

ោរដៃរកាទឹកគ្ជឺាឧបសគ្គមួ្យកន លងច្ំនណាម្ឧបសគ្គសំខាន់ៗកន លងត្បនទសឡាវ។ 

ត្បនទសននេះម្ិននលើកកម្ពស់ែល់ោរត្គ្ប់ត្គ្ងរត្ម្ូវោរ ឬផ្តល់ោរនលើកទឹកច្ិរតសត្មាប់ោរត្សាវត្ជាវ 

និងោរអភិវឌ្ឍបនច្ចកវ ទ្យទស្ថអភិរកសនន្ទេះនទ។ ោរតាម្ោនោរអនុវរតនសវាកម្មក៏ត្រូវនធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើងផ្ងដែរ។ 

ត្បព័នធសត្មាប់រយោរណ៍ទិននន័យអំពីគ្ុណភាពទឹកមានភាពរងឹមំា។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ 

របាយោរណ៍ត្រូវបានសរនសរជាភាសាឡាវ និងម្ិនអាច្ចូ្លនត្បើបាននសាេះ ដែលជានេរុនធវ ើឱយពិបាក

នធវ ើោរវ ទ្យភាគ្ពីខាងនត្ៅអំពីគ្ុណភាពទឹក។ ោរទទួលខុសត្រូវនលើោរផ្តល់មូ្លនិធិត្រូវបាននធវ ើត្បរិភូកម្មនៅឱយ

មូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក ប ុដនតោរផ្តល់មូ្លនិធិភាគ្នត្ច្ើនគ្ឺម្កពីខាងនត្ៅ។ ោរបនធ រូបននយពនធ  

និងនៃេនសវានលើោរវ ទ្យនិនយាគ្ និងត្បរិបរត ិោរនលើកទឹកច្ិរតឱយមានោរចូ្លរមួ្ ប ុដនតោរត្បមូ្លច្ំណូលម្ិនបានលអ  

និងច្ំណាយត្បរិបរត ិោរខពស់នធវ ើឱយបង្ហអ ក់ែល់ោរវ ទ្យនិនយាគ្ពីខាងនត្ៅ។ 

  



 

 

តារាងទី ៩b. ម្របហទសឡាិ លា កាពនៃកាម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម 
 

ម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម លា កា
ពន 

កាវយ័ត្កម្មតារាងត្ៃម្ែ នយាងតាម្ “ច្ាប់សត ីពីោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក ឆ្ន ំ២០០៩” និយ័រករកំណរ់រច្ន្ទសម្ព ័នធ  ែំនណើរោរ 

និងោរវាយរនម្េនោយដផ្អកនលើនរលបំណងននោរនត្បើត្បាស់ចុ្ងនត្ោយ និងត្បនភទអនកនត្បើត្បាស់។ 

ោរពិចរណាដផ្នកននយាបាយររងំែល់ោរបនងក ើនតារងរនម្េដែលមានកត្មិ្រទាប។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រា

ប់ទឹកនវល 

ត្កឹរយនលខ ៩៥៣ (ឆ្ន ំ២០០៣) របស់ត្កសួងសុខាភិបាល កំណរ់សត ង់ោរសត្មាប់សូច្ន្ទករចំ្នួន ១២, 

នសច្កត ីសនត្ម្ច្របស់រែាម្ស្រនត ីសត ីពីសត ង់ោរគុ្ណភាពទឹកសត្មាប់ោរត្គ្ប់ត្គ្ងោរនត្បើត្បាស់សត្មាប់ពិសា និងកន លងត្សកុ នលខ 

៥៦១/MOH (ឆ្ន ំ២០១៤) បនងក ើនសត ង់ោរែល់សូច្ន្ទករចំ្នួន ២៣។ ម្ជឈម្ណឌ លជារិសុខភាពបរ ទ្យសាន ន 

និងោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកនធវ ើោរនត្ជើសនរ ើសសំណាកគំ្រ ូនិងោរវ ទ្យភាគ្ជាត្បចំ។ 

របាយោរណ៍ន្ទន្ទភាគ្នត្ច្ើនត្រូវបានសរនសរជាភាសាឡាវ នេើយពិបាកចូ្លនត្បើ ដែលនធវ ើឱយបង្ហអ ក់ែល់ោរវាយរនម្េរច្ន្ទសម្ព ័នធ
ឱយបានត្រឹម្ត្រូវ។ 

រអកំណត្់សត ង់ដ្ឋអបហចច

កហទស/ឧសាេកម្ម 

កាវង 

ហសវាកម្ម 

ែំនណើរោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធផ្គរ់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានគូ្សបញ្ជ ក់យា ងច្ាស់ 

ជាមួ្យនឹងសត ង់ោរកំណរ់យា ងច្ាស់នែើម្បីនិរនត រភាព ោរសាងសង់ ឧបករណ៍ និងគុ្ណភាពទឹក។ 

រួន្ទទីរបស់ត្កសួងន្ទន្ទត្រូវបានពណ៌ាន្ទ និងកំណរ់យា ងច្ាស់។ 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រា

ប់រអិ សាកាវហោគម្របកបហដ្ឋយម្របសវ

ទធពន 

ទឹក និងោរសមាអ រគឺ្ពឹងដផ្អកខាេ ំងនៅនលើោរផ្តល់មូ្លនិធិពីខាងនត្ៅ។ ោរបនធ រូបននយពនធ  

និងនៃេនសវានលើកទឹកចិ្រតឱយមានោរចូ្លរមួ្ ប ុដនតោរត្បមូ្លចំ្ណូលមិ្នបានលអ  ជាកតាត ររងំ។ 

រអហភាើកកម្ពស់រអម្រគប់

ម្រគងត្ម្រម្ូិរអ 

ត្បនទសឡាវនៅយឺរនៅកន លងដផ្នកននេះ។ 

រអម្របមូ្ភាន័ត្៌ាកា កាវងទវកាែកា័យ ត្បព័នធទិនន ន័យ និងព័រ៌ាមានននោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកថាន ក់ជារិរំត្ទែល់ោរអភិវឌ្ឍ ោរតាម្ោន ោរវាយរនម្េ  និងោរអនុវរត

នរលននយាបាយ និងត្បរិបរត ិោរ។ 

រអតាម្ដ្ឋការអភកាុិត្ត

រអនតភា់ហសវាកម្ម 

មិ្នន ើញមាននទ។ 

រអនតភា់អាជាា បណណ ដ្ភា់ម្របត្វបត្តវក

អទឹក 

លកេខណឌ រត្មូ្វកន លងោរនធវ ើត្បរិបរត ិោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹក និងយនតោរវ ទ្យនិនយាគ្ពាក់ព័នធ  ត្រូវបាននរៀបរប់លម្អ ិរនៅកន លងច្ាប់។ 

ោរទទួលខុសត្រូវសត្មាប់រោា ភិបាលកត្មិ្រនីមួ្យៗត្រូវបាននធវ ើត្បរិភូកម្មយា ងច្ាស់លាស់។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យកវចចសកាាជាមួ្

យតួ្ភងគឯកជកា/ហសវាលធាអ

ណៈ 

ោរត្រួរពិនិរយកិច្ចសនស្ថត្រូវបានរត្មូ្វនោយច្ាប់។ សិទធិ ោរពវកិច្ច ៃិរនវលា និងនរលននយាបាយអំពីោរបញ្ចប់ត្រូវបាន

កំណរ់យា ងច្ាស់។ អនកផ្គរ់ផ្គង់ទឹកក៏ទទួលខុសត្រូវចំ្នពាេះោរសមាអ រផ្ងដែរ។ 

ន្ទយកោា នពនេ រ់អគ្គ ិភ័យនត្បើត្បាស់ទឹកនោយឥរគិ្រនៃេ។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យសកម្មពនេវអញ្ញ

បបទាកាអបស់ហសវាលធាអណៈ 

ច្ាប់គូ្សបញ្ជ ក់ពីនរលននយាបាយផ្តល់ៃវ ទ្យោរែា និងោរអនុញ្ញ រឱយបនងក ើរមូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍ោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកសត្មាប់ោរដៃទា ំ

ោរដកលម្អ  និងោរអភិវឌ្ឍនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធផ្គរ់ផ្គង់ទឹក។ ោរផ្តល់មូ្លនិធិមានទាងំសាធារណៈ និងឯកជន។ 

នរលននយាបាយពនធរមួ្បញ្ច លូទាងំោរបនធ រូបននយនលើោរវ ទ្យនិនយាគ្។ 

កវចចរអ អភែកហម្របើម្របាស់ 

កាវងរអហដ្ឋោះម្រលយិ សាវាទ 

បទបបញ្ញរត ិអនុញ្ញ រឱយមានោរោក់បណត ឹងរវា៉ា ចំ្នពាេះោរមិ្ននពញចិ្រតនឹងនសវាកម្ម។ 

បណាត ញផ្្ វូច្ាប់នែើម្បីនោេះត្សាយវ ទ្យវាទន្ទន្ទមានភាពទូលំទូលាយ និងរងឹមាំ។ 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធនោយដផ្អកនលើត្បភពថាន ក់ជារ។ិ 

មី្យា ន់មា  

នៅកន លងត្បនទសម្ីយា ន់មា  ោរអភិវឌ្ឍ និងោរអនុវរតសតង់ោរគ្ុណភាព

សត្មាប់ទឹកពិសាគ្ឺជាបញ្ា ត្បឈម្ដែលត្រូវដរនោេះត្សាយ។ 

កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងគ្ឺត្រូវមានជាចំបាច្់នែើម្បីដកលម្អ ត្បសិទធភាពសាន ប័ន 

និងធាន្ទឱយមាននេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ត្គ្ប់ត្រន់សត្មាប់ត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់នៅកន លងរំបន់ទីត្កងុ។ 

ទីភាន ក់ង្ហរជានត្ច្ើនចូ្លរមួ្នៅកន លងនិយ័រកម្មនលើត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់ 

នេើយោរសត្ម្បសត្មួ្លអនតរទីភាន ក់ង្ហរត្រូវោរោរដកលម្អ។ 

នេើយក៏ត្រូវមានកិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងសត្មាប់ោរដៃរកាទឹកបដននម្នទៀរផ្ងដែរ។ 

ត្បព័នធធារសាស្រសត ដែលត្គ្ប់ត្គ្ងនោយរែាម្ិនយកនៃេនែើម្ម្កវ ទ្យញនទ ដែលនធវ ើឱយោរដៃទា ំ

ឬោរដកលម្អមានោរលំបាក។ 

 

តារាងទី ៩c. ម្របហទសម្ីោ៉ា កា់ា៉ា  លា កាពនៃកាម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម 



 

 

 

ម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម លា កា

ពន 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រា

ប់ទឹកនវល 

ទឹកនលើែីគឺ្ជាត្បភពច្ម្បងសត្មាប់រល់សកម្មភាពទាងំអស់ ប ុដនតបឹង Inle (ត្បភពែ៏ធំបំផុ្រ) 

មានសារធារុបំពុលេូរពីសកម្មភាពកសិកម្ម  កន លងកត្មិ្រដែលរម នសុវរន ិភាព។ 

ទឹកពិសាដែលមានសុវរន ិភាពត្រូវដរោក់បំពង់ទុនយាពីកដនេងនផ្សង ប ុដនត ត្បព័នធមានភាពខវេះខារ 

នេើយបរ ទ្យមាណនត្បើនត្ច្ើនដរមិ្នសាអ រ។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រាប់ម្របម្រនឹ

ត្តកម្មទឹកសំណភា់ 

និយ័រកម្មនលើត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់មិ្នមានរនបៀបនរៀបរយ នោយមានទីភាន ក់ង្ហរជានត្ច្ើនចូ្លរមួ្។ 

កិច្ចសេត្បរិបរិតោរកន លងចំ្នណាម្ទីភាន ក់ង្ហរន្ទន្ទចំបាច់្ត្រូវនធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើង កន លងនេរុផ្លននោររបួរមួ្រន ។ 

នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ត្បត្ពឹរតកម្មមិ្នត្គ្ប់ត្រន់នៅកន លងរំបន់ទីត្កងុ។ 

រអកំណត្់សត ង់ដ្ឋអបហចច

កហទស/ឧសាេកម្ម 

កាវង 

ហសវាកម្ម 

ច្ាប់បច្ច លបបននរត្មូ្វឱយមានោរឯកភាពពីត្កសួងែឹកជញ្ជ នូសត្មាប់ោរសាងសង់ណាមួ្យដែលអាច្ប េះពាល់ែល់ធនធានទឹ

ក។ 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រា

ប់រអហម្របើម្របាស់ធកាធាកាទឹក 

ម្របកបហដ្ឋយម្របសវទធពន 

រោា ភិបាលអនុវរតគំ្និរផ្ត ចួ្នផ្តើម្មួ្យចំ្នួននែើម្បីនលើកកម្ពស់ និងរំត្ទែល់ោរដៃរកាទឹក 

ប ុដនត កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងត្រូវបានរងំសា េះនោយសារត្បព័នធធារសាស្រសត មិ្នមានត្បសិទធភាពលអ  និងកងវេះោរនលើកទឹកចិ្រត

កន លងោរដៃរកា។ ត្បព័នធធារសាស្រសត ដែលត្គ្ប់ត្គ្ងនោយរែាមិ្នយកនៃេនែើម្ម្កវ ទ្យញនទ។ 

រអម្របមូ្ភាន័ត្៌ាកា កាវងទវកាែកា័យ ទិនន ន័យកំពុងខវេះខារ នេើយទិនន ន័យដែលមានរិច្រួច្ពិបាកចូ្លនត្បើ។ 

រអតាម្ដ្ឋការអភកាុិត្ត

រអនតភា់ហសវាកម្ម 

ខវេះខារ ឬមិ្នមានជាសាធារណៈ។ រមាេ ភាពចំបាច់្ត្រូវនធវ ើឱយត្បនសើរនឡ្ើង។ 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធនោយដផ្អកនលើត្បភពថាន ក់ជារ។ិ 

នៃ 

ត្បនទសនៃហាក់ែូច្ជាមាននិយ័រកម្មទឹកសម្ត្សប នោយគ្ិរគូ្រនលើបញ្ា ត្បឈម្ដផ្នកច្ាប់របស់ខ្នួ។ 

ោរដកលម្អនឹងត្រូវោរជាចំបាច្់កន លងោរអនុវរតច្ាប់ និងោរបនងក ើរ

ឱោសវ ទ្យនិនយាគ្ពីបរនទសកន លងវ ទ្យស័យទឹករបស់ត្បនទសនៃ។ 

ោរបំពុលទឹកគ្ឺជានរឿងធម្មតានោយសារដរបទបបញ្ញរត ិម្ិនត្រូវបាននគ្នអើនពើ។ 

ោរសិកាពីនេរុប េះពាល់បរ ទ្យសាន ននលើគ្នត្មាងសាងសង់ន្ទន្ទគ្ឺនធវ ើនឡ្ើងដរនៅនពលមានោរនសន ើសុំប ុនណាណ េះ 

ដែលនធវ ើឱយោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកោន់ដរត្បឈម្នឹងហានិភ័យបដននម្នទៀរពីោរបំពុល។ 

តារងរនម្េទឹកនៅទាបក៏ជាបញ្ា ត្បឈម្មួ្យដែរ នត្ពាេះភាគ្នត្ច្ើនវានៅែដែលចប់តំាងពីទសវរសរ៍ឆ្ន ំ១៩៤០ ម្ក 

នេើយវាមានរនម្េទាបខាេ ំង នត្ោម្ច្ំនួនទឹកត្បាក់ដែលត្រូវោរនែើម្បីអាច្រ៉ា ប់រងនលើច្ំណាយត្បរិបរត ិោរបាន។ 

 

តារាងទី ៩d. ម្របហទសៃល លា កាពនៃកាម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម 
 

ម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម លា កា

ពន 

កាវយ័ត្កម្មតារាងត្ៃម្ែ រោា ករទឹកនខរត  (PWA) ជាអនកកំណរ់តារងរនម្េ។ និយ័រកម្មតារងរនម្េកត្ម្ត្រូវបាននលើកនឡ្ើងនៅកន លងច្ាប។់ 

តារងរនម្េទឹកពិសាគឺ្ដផ្អកនលើនរលននយាបាយន្ទន្ទពីទសវរសរ៍ឆ្ន ំ១៩៤០។ 

នសវាកម្មទឹកសំណល់ផ្តល់ជូននោយឥរគិ្រនៃេសត្មាប់ត្បជាជនភាគ្នត្ច្ើន។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រា

ប់ទឹកនវល 

រោា ភិបាលចូ្លរមួ្យា ងសកម្មកន លងោរផ្តល់ទឹកពិសាដែលមានសុវរន ិភាពសត្មាប់នត្បើត្បាស់។ មានសត ង់ោរជារិ 

នេើយកម្ម វ ទ្យធីនធវ ើនរសត នោយត្កសួងសុខាភិបាលមានភាពទូលំទូលាយ និងអាច្ទុកចិ្រតបាន។ 

ោរដកលម្អបដននម្ត្រូវបានរងំសា េះនោយសារកងវេះពលកម្ម  

ជំន្ទញ។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រាប់ម្របម្រនឹ

ត្តកម្មទឹកសំណភា់ 

បទបបញ្ញរត ិត្រូវបានកំណរ់នោយរែាម្ស្រនត ីត្កសួងវ ទ្យទស្ថសាស្រសត  បនច្ចកវ ទ្យទស្ថ និងបរ ទ្យសាន ន។ នីរិវ ទ្យធីសត្មាប់

ចរ់ដច្ងោកសំណល់រវត្រូវបានបនងក ើរនឡ្ើងតាម្ោរដណន្ទំរបស់គ្ណៈកមាម ធិោរត្គ្ប់ត្គ្ងោរបំពុល និង

ោរឯកភាពពី 

ត្កមុ្ត្បឹកាជារិបរ ទ្យសាន ន នទាេះបីជាភាគ្នត្ច្ើនវាមិ្នត្រូវបាននគ្នអើនពើក៏នោយ។ ោរបំពុលទឹកគឺ្ជានរឿងធម្មតា។ 

រអកំណត្់សត ង់ដ្ឋអបហចច

កហទស/ឧសាេកម្ម 

ត្កមុ្ត្បឹកាជារិបរ ទ្យសាន នអាច្នសន ើឱយមានោរសិកាអំពីនេរុប េះពាល់បរ ទ្យសាន នរបស់គ្នត្មាងន្ទន្ទ។ នបើមិ្នែូនចន េះនទ 

ោរង្ហរនៅកន លងដផ្នកននេះនៅមានកត្មិ្រ។ 



 

 

កាវង 

ហសវាកម្ម 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រា

ប់រអហម្របើម្របាស់ធកាធាកាទឹក 

ម្របកបហដ្ឋយម្របសវទធពន 

រម នគ្នត្មាងផ្តល់ោរនលើកទឹកចិ្រតនទ នេើយកត្ម្ន ើញមានបទបបញ្ញរត ិណាមួ្យណាស់។ 

កងវល់អំពីសនត ិសុខទឹកហាក់ែូច្ជាមិ្នត្រូវបាននគ្នអើនពើ។ 

រអហភាើកកម្ពស់បហចចកិ សាទាកាវាកាុិ

ត្តកា៍ 

រោា ករទឹកសវ យ័រត្កងុ (MWA) បានជំរុញោរអភិវឌ្ឍ និងោរផ្លិរឧបករណ៍ និងនសវាកម្មសនសសំំនច្ទឹក 

រមួ្ទាងំសូេវ ដវរនែើម្បីរកនម្ើលបំពង់នលច្ធាេ យ និងកម្ម វ ទ្យធីទូរសពាសត្មាប់អនកនត្បើត្បាស់កន លងោរតាម្ោនោរនត្បើត្បាស់។ 

រអហភាើកកម្ពស់រអម្រគប់

ម្រគងត្ម្រម្ូិរអ 

ោរយល់ែឹងអំពីោរដៃរកាទឹកគឺ្ជាដផ្នកមួ្យននោរអប់រំជាកំេិរ។ ជាឧទាេរណ៍ 

ជំរំដៃរកាទឹកមាននរលបំណងនលើកកម្ពស់ោរយល់ែឹងអំពីគុ្ណរនម្េរបស់ទឹក និងោរដៃរកាទឹកកន លងចំ្នណាម្

សិសានុសិសសនៅរំបន់អាងទននេ ចំ្នួនពីរកន លងនខរត  Nonthaburi។ 

សាធារណជនទូនៅក៏គួ្រដរចូ្លរមួ្កន លងកិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងននេះដែរ។ 

រអតាម្ដ្ឋការអភកាុិត្ត

រអនតភា់ហសវាកម្ម 

មិ្នន ើញមាននទ។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យសកម្មព

នេវអញ្ញ បបទាកាអបស់ហស

វាលធាអណៈ 

ច្ាប់សត ីពីគុ្ណភាពបរ ទ្យសាន នជារិ ត្បគ្ល់ោរទទួលខុសត្រូវនលើោរផ្តល់មូ្លនិធិត្គ្ប់ត្គ្ងទឹកនៅមូ្លនិធិបរ ទ្យសាន ន។ 

នរលោរណ៍ និងអាទិភាពដែលចំបាច់្ត្រូវបំនពញ នែើម្បីនត្បើៃវ ទ្យោពីមូ្លនិធិននេះត្រូវបានកំណរ់ 

យា ងច្ាស់។ ោរនផ្ារចំ្ណូលោរត្បាក់នៅររន្ទររត្រូវបានហាម្ឃារ់។ 

រអចូភាអមួ្អបស់ភត្វលវជកា គំ្និរផ្ត ចួ្នផ្តើម្ “ទឹកមានគុ្ណភាពសត្មាប់ជីវ ទ្យរមានគុ្ណភាព” 

អនុញ្ញ រឱយអរិៃិជនទទួលបានព័រ៌ាមានសត ីពីសាន នភាពនសវាកម្ម  ក៏ែូច្ជាោរជួសជុលរបស់រោា ភិបាល 

និងោរនធវ ើនោយខ្នួអនកតា ល់។ អាច្ផ្តល់ជាម្រិដកលម្អបានផ្ងដែរ។ មានោរគូ្សបញ្ជ ក់អំពីសិទធិ 

និងករណីយកិច្ចកន លងវ ទ្យស័យទឹក និងោរោរពារបរ ទ្យសាន ន ប ុដនតភាគ្នត្ច្ើនត្រូវបាននគ្យល់ខុស ឬមិ្ននអើនពើ។ 

ោរអប់រំបដននម្នទៀរែល់សាធារណជនគឺ្ជាគ្នេ ឹេះសំខាន់។ 

កវចចរអ អភែកហម្របើម្របាស់ 

កាវងរអហដ្ឋោះម្រលយិ សាវាទ 

អនកនត្បើត្បាស់មានសិទធិដសវ ងរកសំណងចំ្នពាេះោរខូច្ខារដែលបណាត លម្កពីោរបំពុល 

និងរយោរណ៍អំពីអនកត្បត្ពឹរតនលម ើសច្ាប់បរ ទ្យសាន ន។ 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធនោយដផ្អកនលើត្បភពថាន ក់ជារ។ិ 

  



 

 

នវៀរណាម្ 

ជាទូនៅនវៀរណាម្មានបទបបញ្ញរត ិទឹករងឹមំា។ នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ កិច្ចខិរខំត្បឹងដត្បងបដននម្នទៀរគ្ឺត្រូវោរ

ជាចំបាច្់នែើម្បីពត្ងឹងោរអនុវរតបទបបញ្ញរត ិ តាម្ោនោរផ្តល់នសវាកម្ម  និងអភិវឌ្ឍមូ្លធនម្នុសស។ 

ោរផ្តល់អាជាា បណណ  និងសតង់ោរគ្ុណភាពមានរចួ្នេើយសត្មាប់ត្បត្ពឹរតកម្មទឹកសំណល់ 

ប ុដនតទឹកសំណល់ភាគ្នត្ច្ើនេូរចូ្លនៅកន លងអូរទាងំម្ិនបាននធវ ើត្បត្ពឹរតកម្ម  ជានេរុនធវ ើឱយប េះពាល់ែល់

គ្ុណភាពទឹកនៅដខសទឹកខាងនត្ោម្។ នរលននយាបាយដៃរកាទឹកមានអរន ិភាព ប ុដនតោរអនុវរតម្ិនដម្នជា

ោរង្ហយត្សួលនឡ្ើយ ដែលរមួ្ចំ្ដណកនធវ ើឱយអនុនលាម្ភាពមានភាពទន់នខាយ។ នលើសពីននេះ 

ែូច្បណាត ត្បនទសនផ្សងនទៀរននរំបន់នម្គ្ងគដែលមានទិននន័យតារងរនម្េដែរនន្ទេះ 

តារងរនម្េពិបាកនឹងអាច្រ៉ា ប់រងនលើនៃ្ត្បរិបរត ិោរ និងនៃេដៃទាបំានណាស់។ 

 

តារាងទី ៩e. ម្របហទសហិៀត្ណាម្ លា កាពនៃកាម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម 
 

ម្ុខ្ង្គអកាវយ័ត្កម្ម លា កា

ពន 

កាវយ័ត្កម្មតារាងត្ៃម្ែ បទបបញ្ញរត ិសត ីពីតារងរនម្េមានភាពលម្អ ិរ នេើយត្កមុ្េ ុនផ្គរ់ផ្គង់ទឹកមានសវ ័យភាពេិរញ្ញ វរថ ល។ 

នទាេះបីជាកំណរ់រនម្េអបបបរមាក៏នោយ តារងរនម្េនៅដរមានកត្មិ្រ

ទាបនពកដែលមិ្នអាច្សាត រយកនៃេនែើម្បានម្កវ ទ្យញទាងំត្សងុនទ។ 

ោរៃយចុ្េះអត្តាត្បមូ្លត្បាក់នៅកន លងរំបន់ទីត្កងុនធវ ើឱយបញ្ា ននេះោន់ដរធងន់ធងរ។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រា

ប់ទឹកនវល 

ត្កសួងសុខាភិបាលកំណរ់សត ង់ោរសត្មាប់ទឹកដែលនត្បើត្បាស់សត្មាប់ពិសា ឬអន្ទម័្យតា ល់ខ្នួ។ 

សត ង់ដ្ឋអគុណពនសម្រាប់ម្របម្រនឹ

ត្តកម្មទឹកសំណភា់ 

ោរបនញ្ចញទឹកសំណល់រត្មូ្វឱយមានអាជាា បណណ  និងោរនររពតាម្សត ង់ោរគុ្ណភាព។ នទាេះបីជាយា ងននេះកត ី 

ទឹកសំណល់ត្រឹម្ដរ ១០% ប ុនណាណ េះដែលត្រូវបាននធវ ើត្បត្ពឹរតកម្ម  ដែលជានេរុនធវ ើឱយទឹកនៅដខសទឹកខាងនត្ោម្មាន

គុ្ណភាពមិ្នលអ ។ 

រអកំណត្់រត្នែកវចចហសវាលធាអ

ណៈ/ 

បទបបញ្ញ ត្ត វសងគម្ 

ភាពខុសរន ននវបបធម្៌ាសងគម្ រមួ្ទាងំគុ្ណរនម្េរបស់ទឹក និងោរអនុវរតអន្ទម័្យកន លងចំ្នណាម្ត្កមុ្ជនជារិន្ទន្ទ 

ទាក់ទងនឹងទឹកនធវ ើឱយមានោរលំបាកែល់ោរត្គ្ប់ត្គ្ងធនធាន។ ចំបាច់្ត្រូវមានោរសិកាជាផ្្ វូោរ។ 

រអកំណត្់សត ង់ដ្ឋអបហចច

កហទស/ឧសាេកម្ម 

កាវង 

ហសវាកម្ម 

ោរសិកាសមិ្ទធលទធភាពត្រូវបាននធវ ើនឡ្ើងសត្មាប់ោរពត្ងីកនេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ ទឹក នេើយត្រូវខិរខំត្បឹងដត្បងដៃទារំមួ្រន ។ 

ត្កមុ្េ ុនផ្គរ់ផ្គង់ទទួលខុសត្រូវចំ្នពាេះោរវាស់ដវង។ លកេខណឌ រត្មូ្វគុ្ណភាពនសវាកម្ម ត្រូវបានកំណរ់យា ងច្ាស់ 

នេើយោរជួសជុលដកលម្អ 

នេោា រច្ន្ទសម្ព ័នធ នត្ោម្សត ង់ោរត្រូវបាននលើកទឹកចិ្រត។ 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រា

ប់រអហម្របើម្របាស់ធកាធាកាទឹក 

ម្របកបហដ្ឋយម្របសវទធពន 

មាននរលននយាបាយន្ទន្ទសត្មាប់ោរវាយរនម្េ  ោរនត្បើត្បាស់នោយសម្នេរុផ្ល និងោរអភិរកស។ 

នទាេះជាយា ងណាក៏នោយ ោររភាជ ប់នោយខុសច្ាប់ និងោរបំពុលទឹកនត្ោម្ែីនៅដរជាបញ្ា ។ 

ោរនលើកទឹកចិ្រតនែើម្បីនលើកកម្ពស់ោរអភិរកសដផ្នកកសិកម្មអាច្ត្រូវបានយកម្កពិចរណា។ 

រអកំណត្់រអហភាើកទឹកចវត្តសម្រា

ប់រអិ សាកាវហោគម្របកបហដ្ឋយម្របសវ

ទធពន 

នរលននយាបាយន្ទន្ទជំរុញឱយមានោរវ ទ្យនិនយាគ្ត្បកបនោយត្បសិទធភាព 

ប ុដនត ត្រន់ដរផ្តល់ោរនលើកទឹកចិ្រតនែើម្បីភជ ិរគ្មាេ ររវាងទីត្កងុនិងជនបទប ុនណាណ េះ។ 

គ្នត្មាងន្ទន្ទចំបាច់្ត្រូវមានលកេណៈសម្ត្សបសត្មាប់រយៈនពលត្បាំឆ្ន ំនត្ោយនពលែំនណើរោរ។ 

ោរសិកាសមិ្ទធលទធភាពចំបាច់្ត្រូវគិ្រគូ្រពីនៃេនែើម្តាម្វ ទ្យធីសាស្រសត វែតជីវ ទ្យរ។ 

រអហភាើកកម្ពស់បហចចកិ សាទាកាវាកាុិ

ត្តកា៍ 

ច្ាប់ជំរុញឱយមានោរអភិវឌ្ឍ និងោរអនុវរតបនច្ចកវ ទ្យទស្ថ 

នែើម្បីនោេះត្សាយបញ្ា ជានត្ច្ើនទាក់ទងនឹងរត្មូ្វោរនកើននឡ្ើង និងោរៃយចុ្េះគុ្ណភាព។ 

ោរត្គ្ប់ត្គ្ងទឹកឆ្េ រនវរបស់កូនរ៉ាគឺ្ជាគំ្រមួូ្យែ៏មានសោត នុពល។ 

ោរនធវ ើសត ង់ោរបូនីយកម្មននដផ្នកន្ទន្ទនៅទូទាងំរំបន់នឹងនធវ ើឱយោរដៃទាមំានភាពង្ហយត្សួល។ 

រអហភាើកកម្ពស់រអម្រគប់

ម្រគងត្ម្រម្ូិរអ 

ឥរ ទ្យយាបៃរបស់ជនជារិនវៀរណាម្ដែលថាទឹកនត្បើមិ្ននច្េះអស់ និងជា

អំនណាយដែលត្ពេះត្បទាននធវ ើឱយមានោរលំបាកែល់កំដណទត្ម្ង់។ 

ច្ាប់សត ីពីធនធានទឹកគឺ្ជាោរប ុនប ងមួ្យនែើម្បីតេ ស់បត រូឥរ ទ្យយាបៃននេះ។ 

ោរតេ ស់បត រូពីោរកំណរ់រនម្េនៃរនៅជាោរកំណរ់រនម្េតាម្បរ ទ្យមាណនត្បើត្បាស់កំពុងសន ិរនត្ោម្ោរពិចរណា។ 

រអិ សាពគថ្នការអិ សាកាវហោគ

ហភាើហសវាកម្មទឹក 

/ថ្នការអអាជីិកម្ម 

ោរវ ទ្យនិនយាគ្នលើោរផ្គរ់ផ្គង់ទឹកត្រូវដរអនុវរតតាម្បេ ង់សាងសង់ដែលបានឯកភាព និងោរសិកាសមិ្ទធលទធភាព 

នេើយត្រូវមានោរពិនត្រេះនយាបល់ជាសាធារណៈជាមុ្ន។ 

វវ ទ្យម្ជឈោរេួសត្បមាណែល់ត្កមុ្េ ុនផ្គរ់ផ្គង់ទឹកបនងក ើរជាបញ្ា ត្បឈម្។ 

រអម្របមូ្ភាន័ត្៌ាកា កាវងទវកាែកា័យ ព័រ៌ាមានសត ីពីនរលននយាបាយ ោរសនងករធនធាន ោរឃាេ ំនម្ើល និងមូ្លោា នទិនន ន័យនផ្សងៗមានភាពសម្បូ រដបប 

ប ុដនត មិ្នអាច្ចូ្លនត្បើបាននោយនសរ ើនទៀរនទ ចប់តាំងពីឆ្ន ំ២០១២ ម្ក។ 



 

 

រអតាម្ដ្ឋការអភកាុិត្ត

រអនតភា់ហសវាកម្ម 

ត្បនទសនវៀរណាម្កំពុងនៅយឺរនៅកន លងដផ្នកននេះ។ 

រអនតភា់អាជាា បណណ ដ្ភា់ម្របត្វបត្តវក

អទឹក 

ោរផ្តល់អាជាា បណណ ែល់ត្បរិបរត ិករទឹក ភាគ្នត្ច្ើនត្រូវបាននធវ ើនឡ្ើងនៅតាម្មូ្លោា ន ប ុដនតកន លងវ ទ្យសាលភាពជាក់លាក់ 

គឺ្ត្រូវនររពតាម្ដផ្នោរថាន ក់ជារិ។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យកវចចសកាាជាមួ្

យតួ្ភងគឯកជកា/ហសវាលធាអ

ណៈ 

ច្ាប់កំណរ់លកេខណឌ រត្មូ្វចំ្នពាេះោរត្រួរពិនិរយកិច្ចសនស្ថ។ សិទធិ និងោរពវកិច្ចសត្មាប់អនកនត្បើត្បាស់ 

និងអនកផ្គរ់ផ្គង់ត្រូវបានដច្ង ប ុដនតោរអនុវរតោរអនុនលាម្តាម្ច្ាប់មានភាពទន់នខាយ។ 

ោរណ៍ននេះនធវ ើឱយបង្ហអ ក់ែល់ោរវ ទ្យនិនយាគ្។ 

រអម្រត្សាត្នវកាវត្យសកម្មពនេវអញ្ញ

បបទាកាអបស់ហសវាលធាអណៈ 

មិ្នន ើញមាននទ។ 

រអចូភាអមួ្អបស់ភត្វលវជកា ត្កសួងសំណង់ដណន្ទំឱយមានោរពិនត្រេះនយាបល់ជាសាធារណៈ ប ុដនតកន លងោរអនុវរតជាក់ដសត ង ោរចូ្លរមួ្នៅមានកត្មិ្រ។ 

កវចចរអ អភែកហម្របើម្របាស់ 

កាវងរអហដ្ឋោះម្រលយិ សាវាទ 

អនកនត្បើត្បាស់អាច្ដសវងរកសំណងចំ្នពាេះោរគិ្រនៃេេួសនេរុ ប ុដនតបនច្ចកវវ ទ្យទស្ថកន លងោរគ្ណន្ទបរ ទ្យមាណទឹកបារ់បង់ឱយបាន

ត្រឹម្ត្រូវនៅមានោរខវេះខារ។ 

ដ្ំបូនាម កា កាវងរអត្ស ូ ម្ត្វ ទាងំរោា ភិបាលថាន ក់កណាត ល និងគ្ណៈកមាម ធិោរត្បជាជនមានរួន្ទទីកន លងោរត្រួរពិនិរយ 

ដែលនធវ ើឱយវាមិ្នមានត្បសិទធភាពខពស់។ មានោរពិនត្រេះនយាបល់ជាមួ្យអនកជំន្ទញនវៀរណាម្ដែលមិ្នដម្នជា

និនវសនជន ប ុដនតកត្មិ្រជំន្ទញនៅកន លងត្កសួងធនធានធម្មជារិ និង 

បរ ទ្យសាន ននៅមានកត្មិ្រ។ កំនណើនមូ្លធនម្នុសសនៅកន លងរំបន់ននេះមានភាពចំបាច់្ណាស់។ 

ត្បភព៖ ត្កមុ្អនកនិពនធនោយដផ្អកនលើត្បភពថាន ក់ជារ ិ  
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