
ដំំណោះ�ះស្រា�យផ្អែ�ែកណោះ�ើធម្មមជាតិិ (NbS) 
សស្រា�ប់ក់ារវិនិិិណោះ�គផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់និ
ជាម្មយួអាកាសធាតុិណោះ�កុុងសហគម្មនិ ៍
ប់រ�ិា និ និិងណោះសដំឋកិច្ចចទណោះនិេណោះម្មគងគ ។

បេ�សកកម្មមរ�សក់ម្មមវិិធីីគឺឺ៖

1. ចូ្ច�រមួ្មជាដៃដំគូជាម្មយួស្រាប់ណោះទសទណោះនិេណោះម្មគងគទាកទ់ងនឹិងភាពចាំបំាច្ចក់ុុងការដំំណោះ�ើ រ 
និិងស្រាសប់តាម្មឱកាសផ្អែដំ�ប់ណោះងើើតិណោះ�ើងណោះ�យការវិនិិិណោះ�គ NbS ច្ចស្រាម្មះះ។

2. ប់ង្ហាា ញពីការអនុិវិតិតកុុងតិំប់និ ់និិងករ�ីណោះសដំឋកិច្ចចសស្រា�ប់ក់ារដំំណោះ�ើ រការ។

3. គាំសំ្រាទការណោះធើើ�ស្រាតិ�ឋ និ NbS ច្ចស្រាម្មះះសស្រា�ប់�់�ប់ះះពា�់កានិផ់្អែតិទូ�ំទូលាយ។

4. ប់និស�់ទុកនូិវិណោះករដំំផ្អែ��ដំយូ៏រអផ្អែងើងដៃនិភាពជាដៃដំគូនិិងសម្មតិាភាពកុុងតិំប់និ។់

សណោះស្រាម្មច្ចចិ្ចតិតសស្រា�ប់ក់ារវិនិិិណោះ�គ
ណោះហ�ឋ រច្ចនាសម្ម័�និធទីស្រាកះង
ផ្អែដំ�កានិផ់្អែតិស្រាប់ណោះសើរណោះ�ើង 
ទីស្រាកះងនានាកុុងតិំប់និទ់ណោះនិេណោះម្មគងគ�និការរកីច្ចណោះស្រាម្មើនិ�ះ ង
ឆាប់រ់ហ�ស- អស្រាតាកំណោះ�ើ និ 3-5% ជាណោះរៀងរា�់ឆុាគឺំខ្ព័ស់ជាង
ម្មធយម្មភាគពិភពណោះលាក។ ណោះ�ឆុា ំ2030 ច្ចំនិួនិស្រាប់ជាជនិកុុងតិំប់និណ់ោះនិះ
ណោះស្រាច្ចើនិជាង 40% ស្រាតិូវិបានិណោះគរពំឹងថានិឹងរស់ណោះ�កុុងតិំប់និទ់ីស្រាកះង។ 

តិំប់និទ់ីស្រាកះងធំៗទាងំណោះនិះកំពុងជំរុញកំណោះ�ើ និណោះសដំឋកិច្ចច ប់ះុផ្អែនិតវិធិី
ផ្អែដំ�ទីស្រាកះងកុុងតិំប់និទ់ណោះនិេណោះម្មគងគស្រាគប់ស់្រាគងកំណោះ�ើ និរប់ស់ពួកណោះគនឹិង
កំ�តិសុ់ខ្ពភាព ស្រាទពយសម្មបតិតិ និិងសុខុ្ព��ភាពនាណោះព�អនាគតិ 
រប់ស់សហគម្មនិ ៍និិងប់រ�ិា និកុុងតិំប់និណ់ោះម្មគងគ។ ទនិឹឹម្មនឹិងណោះនិះ 
ការផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាកាសធាតុិកំពុងប់ណោះងើើនិស�័ធផ្អែដំ�ស្រាប់ឈម្មម្មុខ្ពនឹិង
ម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះងផ្អែដំ�កំពុងរកីច្ចណោះស្រាម្មើនិ�ះ ងឆាប់រ់ហ�សទាងំណោះនិះ។ 

បញ្ហាា�ប្រ�ឈមដ៏៏សំំខាន់់ដែ�លកមមវិិធីីបាន់ដោះះស្រា��យគឺឺវិិធីីសាស្រ្ត��
សាមញ្ញញដែ�លពឹឹងផ្អែែ�កលើើដ៏ំណោះះស្រា��យហេ�ដ្ឋាា�រចនាសំម័�ន់ធ 
‘ពឹណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ’ ខាា�តធីំតែ�មួយមិន់អាចផ្ត�ល់ន់ូវិលទ្ធធផ្តលសំងគម 
បរិសាា�ន់ ន់ិងសេ�ដ៏ឋកិចចដែ�លសំហគឺមន់៍កុ�ងតំបន់់ទ្ធន្លេេ�មេ�គឺងគ
ចង់បាន់កុ�ងតម្លៃេ�ដែ�លពឹួកគេ�អាចទ្ធិញបាន់នោះះទេ�។ 

ការប់ណោះងើើតិម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះង និិងតិំប់និជុ់ំវិញិផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់និបានិណោះនាះ
ស្រាតិូវិការណោះស្រាប់ើស្រាបាស់ឈុតិដំំណោះ�ះស្រា�យផ្អែដំ�កានិផ់្អែតិទូ�ំទូលាយ។ 
ដំំណោះ�ះស្រា�យផ្អែ�ែកណោះ�ើធម្មមជាតិិកំពុងស្រាតិូវិបានិរមួ្មប់ញ្ចូចូ �កានិផ់្អែតិខ្លាំេ ងំ
ណោះ�ើងណោះ�កុុងការណោះរៀប់ច្ចំផ្អែ�និការទីស្រាកះង ណោះដំើម្មប�ីត�់នូិវិណោះហ�ឋ រច្ចនាសម្ម័�និធ 
‘ដៃប់តិង’ឬ ‘ស្រាប់ណោះ�ះ/ដៃប់តិង’ ផ្អែដំ�កានិផ់្អែតិ�និស្រាប់សិទធភាព និិងអាច្ច
ប់តិផ់្អែប់និបានិ ណោះដំើម្មបបី់ណោះងើើតិម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះងផ្អែដំ��និភាពប់តិផ់្អែប់និ។ 
ការណោះស្រាប់ើស្រាបាស់ការស្រាគប់ស់្រាគងទឹកជាកាតា�ីករ ណោះហ�ឋ រច្ចនាសម្ម័�និធ 
‘ដៃប់តិង’ និិង ‘ស្រាប់ណោះ�ះ’ រមួ្មប់ញ្ចូចូ �គុាំកានិផ់្អែតិស្រាប់ណោះសើរណោះ�ើង ផ្អែដំ�ណោះធើើឲ្យយ 
NbS អាច្ចណោះធើើ�ស្រាតិ�ឋ និ ប់តិផ់្អែប់និ ច្ចំ�យដំ�៏និស្រាប់សិទធភាព និិង
ណោះ�េើយតិប់ណោះ�នឹិង�កខ�ៈប់របិ់ទ និិងអាទិភាពដៃនិសហគម្មនិ ៍និិង
ប់រ�ិា និផ្អែដំ�កំពុងស្រាតិូវិបានិពិចាំរ�។ រមួ្មជាម្មយួនិឹងដំំណោះ�ះស្រា�យ
ផ្អែ�ែកណោះ�ើសហគម្មនិ ៍ពួកណោះគអាច្ចប់ំណោះពញប់ផ្អែនិាម្មនូិវិវិធិី�ស្រ្តសត�ម្មញ្ចូញ
សស្រា�ប់ក់ារវិនិិិណោះ�គផ្អែប់ប់ច្ចស្រាម្មះះផ្អែដំ�គាំសំ្រាទដំ�់ការ�ូតិលាស់ផ្អែដំ�
�និភាពប់តិផ់្អែប់និជាម្មយួអាកាសធាតុិ និិងការផ្អែក�ម្មែជីវិភាពរស់ណោះ�។

សបេ�េ�កម្មមវិិធីី 

ម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះង និិងតិំប់និជុ់ំវិញិផ្អែដំ��និភាពប់តិផ់្អែប់និ



ស្រាប់ណោះទសដៃដំគូនិីម្មយួៗ �និភាពខុ្ពសផ្អែប់េកពីគុាំ ណោះហើយ
យុតាត ធិការនិីម្មយួៗនឹិងដំំណោះ�ើ រការតាម្មរយៈដំំ�កក់ា�
ទាងំប់នួិកុុងអស្រាតាម្មយួផ្អែដំ��េុះប់ញ្ចាំច ំងពីប់របិ់ទរប់ស់ខ្ពេួនិ និិង
ការចូ្ច�រមួ្មកុុងសកម្មមភាពពីម្មុនិដៃនិកម្មមវិធិីរប់ស់ខ្ពេួនិ។

ប់ញ្ចាំា ស្រាតិួតិសីុគុាំណោះ�ដំំ�កក់ា�និីម្មយួៗដៃនិគណោះស្រា�ងពាកព់�និធនឹិង៖

• ការនាំយកវិិធីីសាស្រ្ត��ប្រ�ពឹ�ន់ធរៀៀបចំទ្ធីក្រុ��ងមកប្រើ�ើប្រា��សំ់ 
ណោះ�យការណោះស្រាប់ើស្រាបាស់ប់ញ្ចាំា ស្រាគប់ស់្រាគងទឹក (ដូំច្ចជា 
សុវិតិាិភាព និិងគុ�ភាពទឹក) ជាច្ចំ�ុច្ចចាំប់ណ់ោះ�ើើម្ម
សស្រា�ប់ព់ិចាំរ�ណោះ�ើប់ញ្ចាំា ផ្អែ�និការណោះរៀប់ច្ចំផ្អែដំនិដីំសំខ្លាំនិ់
ៗ ជាណោះស្រាច្ចើនិណោះ�តិំប់និជុ់ំវិញិ និិងទំហំអាងសតុកទឹក។

• ការបង្កើើើតជម្រើ�ើសំផេះ�សេ�ងឲ្�យកាន់់តែ�ច្រើ�ើន់ ណោះ�យការរមួ្មប់ញ្ចូចូ �
គុាំនូិវិទិសណោះ�ណោះ�ះស្រា�យប់ញ្ចាំា ផ្អែប់ប់ NbS (ដូំច្ចជាកផ្អែនិេងដំក់
ទឹក ឧទានិ ដៃស្រាពរនាម្ម ជាណោះដំើម្ម) និិងទិសណោះ�ណោះ�ះស្រា�យប់ញ្ចាំា
ផ្អែប់ប់គាំម និរច្ចនាសម្ម័�និធ (ដូំច្ចជា ការស្រាគប់ស់្រាគងផ្អែ�និការ ស្រាប់ព�និធ
ស្រាព�និទឹកជំនិនិ ់ការណោះ�ើកទឹកចិ្ចតិតខ្លាំងណោះសដំឋកិច្ចច) ជាម្មយួនិឹង
ណោះហ�ឋ រច្ចនាសម្ម័�និធស្រាប់ណោះ�ះផ្អែប់ប់ណោះដំើម្មនាណោះព�ប់ច្ចចុប់បនិុ និិង
ផ្អែដំ�បានិណោះស្រាគាំងទុក (ដូំច្ចជា កផ្អែនិេងផ្អែដំ�ណោះស្រាប់ើកុុងការប់ងាូរទឹក 
ស្រាប់ព�និធថាម្មព� និិង�េូវិថ្នុ�់)  ណោះហើយប់នឹាប់ម់្មកវាយតិដៃម្មេ
ជណោះស្រាម្មើសណោះ�យណោះស្រាប់ើវិធិី�ស្រ្តសតថ្នមីកុុងការវាយតិដៃម្មេណោះសដំឋកិច្ចច។

• ផ្តោោ�តលើើកិចចសំហប្រ�តិបត�ិការរយៈពេ�លវែ�ង ន់ិងផ្តល
បះះពាល់តាមរយៈការពឹង្រី�ីកបន្ថែែ�ម  ណោះ�យការប់ណោះងើើតិ
ការជំរុញ និិងប់�ត ញផ្អែដំ��និស្រា�ប់ ់ណោះដំើម្មបចីាំកគ់និេឹះ
កិច្ចចដំំណោះ�ើ រការពីម្មុនិ (ការពស្រាងីកប់ផ្អែនិាម្មផ្អែប់ប់សីុណោះស្រា�) ជំរុញ
ឲ្យយ�និការណោះស្រាប់ើស្រាបាស់ជាកផ់្អែសើងកុុងប់របិ់ទថ្នមី (ការពស្រាងីក
ប់ផ្អែនិាម្មឲ្យយកានិផ់្អែតិទូលាយ) និិងណោះ�ើកសឹួយភ�សតុតាង
ខ្លាំងវិទិា�ស្រ្តសើកុុងស្រាសះកនិិងបានិទទួ�ការគាំសំ្រាទពី
�ា ប់�និ (ការពស្រាងីកប់ផ្អែនិាម្មឲ្យយកានិផ់្អែតិទូលាយ)។

• GEDSI (សំមភាពឹយេ�ន់ឌ័�រ ពឹិការភាពឹ ន់ិងការគ្រ�បដ៏ណ៌ដប់
ផ្អែុ�កសំងគម) ហេើយន់ិងការទ្ធប់ទ្ធល់ ន់ិងការសាោ�រឡើើងវិិញ
ពឹី COVID 19 គឺជាការពិចាំរ�ដំសំ៏ខ្លាំនិណ់ោះ�ើការរច្ចនា
កម្មមវិធិី ការផ្អែច្ចកចាំយ និិង�ទធ��រប់ស់គណោះស្រា�ង។ 

ព័័ត៌៌មានលម្មិិត៌អំំព័ីកម្មមវិិធីី

កម្មមវិធិីណោះនិះនឹិងណោះស្រាប់ើស្រាបាស់ការស្រាគប់ស់្រាគងទឹកជាកាតា�ីករណោះដំើម្មបណីោះ�ើកកម្ម័ស់
ភាពប់តិផ់្អែប់និជាម្មយួអាកាសធាតុិណោះ�ទីស្រាកះងកុុងស្រាប់ណោះទសទណោះនិេណោះម្មគងគ
ច្ចំនិួនិ 4 គឺស្រាប់ណោះទសដៃថ្ន ណោះវិៀតិ�ម្ម កម្ម័ុជានិិងឡាវិ ផ្អែដំ�ចាំតិទុ់កថាជាការ
ដំំណោះ�ើ រការប់និើពីការង្ហារណោះ�ើកម្មុនិទាកទ់ងនឹិង NbS កុុងតិំប់និទ់ណោះនិេងណោះម្មគងគ 
ណោះហើយណោះ�េើយតិប់ណោះ�នឹិងច្ចំ�ប់អ់ារម្មម�៍ពីកុុងស្រាប់ណោះទស ទាងំការពស្រាងីក
ការង្ហារផ្អែដំ�បានិណោះធើើណោះ�ើងណោះ�កុុងស្រាប់ណោះទសដៃថ្ន និិងណោះវិៀតិ�ម្ម ណោះហើយនិិង
ពស្រាងីកការង្ហារណោះដំើម្មបអីភវិិឌ្ឍឍគណោះស្រា�ងកុុងស្រាប់ណោះទសកម្ម័ុជា និិងឡាវិ។ 

កម្មមវិធិី RUCAS គាំសំ្រាទដំ�់ស្រាប់ណោះទសជាដៃដំគូនិីម្មយួ
ៗតាម្មរយៈដំំ�កក់ា�ច្ចំនិួនិប់នួិគឺ៖

1. ចូលរួមជាដៃ�គឺូជាមួយប្រ�ទេ�សំទ្ធន្លេេ�មេ�គឺងគទាក់ទ្ធងន់ឹងភាពឹចាំំបាច់កុ�ង
ការដ៏ំណើើរការ ន់ិងស្រ្ត�បតាមឱកាសំដែ�លបង្កើើើតឡើើងដោះយការ 
វិិន់ិយោគឺ NbS បែ�បចម្រុះ��ះ ៖ ពីប់ទពិណោះ�ធនិថុ៍ាកអ់និតរជាតិិ កម្មមវិធិីណោះនិះ
និឹងណោះ�ើ តិណោះ�ើការរមួ្មច្ចំផ្អែ�កដំ�៏និសកាត នុិព�ដៃនិការវិនិិិណោះ�គណោះ�កុុង
ណោះហ�ឋ រច្ចនាសម្ម័�និធ NbS ផ្អែប់ប់ច្ចស្រាម្មះះច្ចំណោះពាះការអភវិិឌ្ឍឍទីស្រាកះងផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់និ
ជាម្មយួអាកាសធាតុិកានិផ់្អែតិខ្លាំេ ងំណោះ�ើង។ កម្មមវិធិីណោះនិះនឹិងចូ្ច�រមួ្ម�ះ ង
ទូ�ំទូលាយរវាងអុកពាកព់�និធទាងំ�ធារ�ៈ ឯកជនិ និិងផ្អែ�ុកអប់រ់ ំ
ណោះ�កុុងស្រាប់ណោះទសនីិម្មយួៗ ណោះដំើម្មបផី្អែសើងយ�់ពីប់ញ្ចាំា កុុងស្រាសះក អាទិភាព 
និិង�ទធភាពសស្រា�ប់ស់្រាប់ណោះទសរប់ស់ខ្ពេួនិ និិងតិំប់និទ់ណោះនិេណោះម្មគងគ។

2. បង្ហាា�ញពឹីភាពឹពាក់ពឹ�ន់ធ ន់ិងអតែប្រ�យោជន់៍កុ�ងតំបន់៖់ កម្មមវិធិីនិឹងរមួ្មប់ញ្ចូចូ �
គុាំនូិវិការយ�់ដំឹងដំសីុ៏ជណោះស្រា�ពីដៃដំគូកុុងស្រាសះក និិងអុកជំនាញអនិតរជាតិិ 
ណោះដំើម្មបកី�ងករ�ីសស្រា�ប់ក់ារដំំណោះ�ើ រការណោះ�យប់ង្ហាា ញពីភាពពាកព់�និធ 
�ទធភាពដៃនិការរច្ចនា និិងករ�ីណោះសដំឋកិច្ចចសស្រា�ប់ភ់ាពប់តិផ់្អែប់និជាម្មយួនិឹង
អាកាសធាតុិ NbS ណោះ�កុុងសហគម្មនិក៍ុុងទីស្រាកះងទណោះនិេណោះម្មគងគ តាម្មរយៈការ
ប់ង្ហាា ញម្មូ��ឋ និដៃនិការសិកា�ុតិគ់ំនិិតិរមួ្ម�និ៖  

ក. ទីតាងំការង្ហារផ្អែដំ�សហការថ្នមី (ដូំច្ចជា ណោះ�ស្រាប់ណោះទសឡាវិ និិងកម្ម័ុជា) 
ផ្អែដំ�ប់ង្ហាា ញពីភាពច្ចស្រាម្មះះ និិងការសស្រាម្មប់ខ្ពេួនិរប់ស់ NbS និិងប់ផ្អែនិាម្មណោះ�ណោះ�ើ
��ប់�ស្រាតិផ្អែដំ��និស្រា�ប់ដ់ៃនិទីតាងំសិកាកុុងតិំប់និទ់ណោះនិេណោះម្មគងគ។  

ខ្ព. ការអភវិិឌ្ឍឍប់ផ្អែនិាម្មណោះទៀតិដៃនិទីតាងំការសិកា (ណោះ�ស្រាប់ណោះទស
ណោះវិៀតិ�ម្ម ឬស្រាប់ណោះទសដៃថ្ន) ផ្អែដំ�អាច្ចរមួ្មប់ញ្ចូចូ �ការគាំសំ្រាទដំ�់ការ
អភវិិឌ្ឍឍឯក�រ�ទធភាព ណោះធើើការណោះសុើប់អណោះងើតិ�ម្មែតិិប់ផ្អែនិាម្មណោះទៀតិ និិង
ការប់ញ្ចាំា កអ់ំពីឱកាស ករ�ីអាជីវិកម្មម និិងយនិតការ�ត�់ម្មូ�និីធិ។ 

3. គាំំទ្រ�ការធ្វើើើមាត្រ�ដ្ឋាា�ន់ ន់ិងផ្តលបះះពាល់កាន់់តែ�ទ្ធូលំទ្ធូលាយ៖ ដៃដំគូ
និឹងស្រាតិូវិបានិគាំសំ្រាទកុុងការពស្រាងីកកម្មមវិធិីសស្រា�ប់ទ់ីតាងំការសិកា ណោះហើយ
ណោះ�ើសពីណោះនិះ តាម្មរយៈការសស្រាម្មប់ខ្ពេួនិដៃនិការស្រា�វិស្រាជាវិអនិតរជាតិិនិិងកុុង
ស្រាសះក ណោះដំើម្មប�ីកណ់ោះច្ចញនូិវិណោះគាំ�ការ�៍ផ្អែ�នា ំប់ទប់បញ្ចូញតិតិ ការរច្ចនា
គំរូ និិងឈុតិឧប់ករ�៍គាំសំ្រាទការសណោះស្រាម្មច្ចចិ្ចតិតវិនិិិណោះ�គច្ចំណោះពាះផ្អែតិកុុង
តិំប់និទ់ណោះនិេណោះម្មគងគ។ ការកំ�តិអ់តិតសញ្ចាំញ �ឱកាសគំរូ (ភាា ប់ជ់ាម្មយួ
គណោះស្រា�ងណោះហ�ឋ រច្ចនាសម្ម័�និធប់ច្ចចុប់បនិុ ឬផ្អែដំ�បានិណោះស្រាគាំងទុក) កន៏ិឹង
កាេ យជាកតាើ ដំសំ៏ខ្លាំនិដ់ៃនិដំំ�កក់ា�ណោះនិះសស្រា�ប់ក់ម្មមវិធិី�ងផ្អែដំរ។

4. បង្កើើើតមូលដ្ឋាា�ន់គ្រ�ឹះសំម្រា��ប់កេ�រដ៏ំណែ�លដ៏៏យូរអង្វែើ�ង៖ ការ�េ ស់ប់តូរ
ច្ចំណោះ�ះដឹំង និិងការប់�តុ ះប់�ត �នឹិងកាេ យជាផ្អែ�ុកសំខ្លាំនិម់្មយួដៃនិ
កម្មមវិធិី។ ណោះរឿងណោះនិះនឹិងស្រាតិូវិបានិណោះរៀប់ច្ចំរមួ្មគុាំ និិងផ្អែច្ចកចាំយណោះ�យភាពជា
ដៃដំគូជាម្មយួ�ា ប់�និ�ធារ�ៈ ឯកជនិ និិងស្រាគឹះ�ា និអប់រ់កំុុងស្រាសះក។ 
ប់ទពិណោះ�ធនិដ៍ៃនិកម្មមវិធិី CRC ណោះ�ស្រាប់ណោះទសអូស្រ្ត�ត �ី�ត�់នូិវិគំរូដំ�៏និ
សកាត នុិព�សស្រា�ប់ភ់ាពជាដៃដំគូទាងំណោះនិះ។ ស្រាពឹតិតិការ�៍កុុងតិំប់និ ់និិង
ម្មជឈម្ម�ឌ �អនិឡាញនិឹងគាំសំ្រាទដំ�់ការ�េ ស់ប់តូរកានិផ់្អែតិទូ�ំទូលាយ។



លទ្ធធផលរ�សក់ម្មមវិិធីី

ម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះងនិិងតិំប់និជុ់ំវិញិផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់និបានិជួយណោះ�ើកកម្ម័ស់
ជំរុញកំណោះ�ើ និផ្អែដំ�ធានាបានិនូិវិម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះង និិងប់រណិោះវិ�ជំុវិញិ
កុុងម្មយួទីស្រាកះង និិងតិំប់និទ់ទួ�ទឹកផ្អែដំ�កានិផ់្អែតិធំទូលាយ៖

ណោះ�ចុ្ចងប់ញ្ចូចប់ដ់ៃនិកម្មមវិធិី

• ដៃដំគូស្រាប់ណោះទសទណោះនិេណោះម្មគងគនឹិង�និការផ្អែក�ម្មែសម្មតិាភាព និិងសម្មតិាភាព
ខ្លាំងប់ណោះច្ចចកណោះទសឲ្យយកានិផ់្អែតិស្រាប់ណោះសើរណោះ�ើង អាច្ចទាកទ់ាញភាគីណោះ�សង
ៗឲ្យយគាំសំ្រាទការសណោះស្រាម្មច្ចចិ្ចតិតនិិងការសហការកុុងភូម្មភិាគណោះដំើម្មបី
គាំសំ្រាទការពស្រាងីកប់ផ្អែនិាម្មតាម្មផ្អែប់ប់ NbS ច្ចស្រាម្មះះសស្រា�ប់ក់ារអភវិិឌ្ឍឍ
ផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់និបានិជាម្មយួអាកាសធាតុិបានិកានិផ់្អែតិណោះស្រាច្ចើនិ។

• ដៃដំគូស្រាប់ណោះទសទណោះនិេណោះម្មគងគនឹិង�និការគាំសំ្រាទពីស្រាកះម្មច្ចស្រាម្មះះណោះភទ
ផ្អែដំ��និជំនាញផ្អែ�ុកប់ណោះច្ចចកណោះទស និិងរបាយការ�៍កម្មមវិធិី 
ណោះគាំ�ការ�៍ផ្អែ�នា ំនិិងអនុិ�សនិផ៍្អែដំ�ប់ង្ហាា ញ និិងគាំសំ្រាទ
�ទធ��ណោះគាំ�ការ�៍ GEDSI ណោះដំើម្មបយីកណោះ�ណោះស្រាប់ើស្រាបាស់។

• ដៃដំគូវិសិ�យឯកជនិរប់ស់អូស្រ្ត�ត �ីនិឹងបានិទទួ�ការអភវិិឌ្ឍឍ
សម្មតិាភាព និិងទិសណោះ�កុុងការណោះធើើទី�ារ NbS ផ្អែប់ប់ច្ចស្រាម្មះះ។

• �ក�វិទិា��យអូស្រ្ត�ត �ី និិងភូម្មភិាគទណោះនិេណោះម្មគងគផ្អែដំ�ចូ្ច�រមួ្ម 
និឹង�និកិច្ចចសហស្រាប់តិិប់តិតិការកានិផ់្អែតិស្រាប់ណោះសើរណោះ�ើង ណោះហើយនិឹង
ផ្អែសើងរកឱកាសស្រា�វិស្រាជាវិ និិងការអប់រ់នំាណោះព�អនាគតិ។

កម្មមវិធិីណោះនិះស្រាតិូវិបានិប់ណោះងើើតិណោះ�ើងណោះ�យ 
នាយក�ឋ និកិច្ចចការប់រណោះទស និិង

ពា�ិជាកម្មមរប់ស់រ�ឋ ភបិា�អូស្រ្ត�ត �ី 
(DFAT) និិងដំំណោះ�ើ រការណោះ�យ 

Water Sensitive Cities Australia 
និិង ICEM – International Centre for 

Environmental Management។ សស្រា�ប់់
ព�តិ�៌និប់ផ្អែនិាម្ម សូម្មទាកទ់ង Ben Furmage 

(ben.furmage@monash.edu)។

ការឆ្លើេើយតប ស្រាប់កប់ណោះ�យស្រាប់សិទធភាពតាម្មរយៈការ
រមួ្មច្ចំផ្អែ�ករប់ស់សហគម្មនិនិ៍ិងរច្ចនាសម្ម័�និធច្ចស្រាម្មះះផ្អែដំ��និ
ភាពប់តិផ់្អែប់និផ្អែដំ�ស្រាតិូវិបានិគាំសំ្រាទណោះ�យអុកជំនាញផ្អែដំ�
�និការប់�តុ ះប់�ត �ស្រាតឹិម្មស្រាតិូវិ និិងធនិធានិផ្អែដំ��េុះប់ញ្ចាំច ំង
ពីភាពច្ចស្រាម្មះះដៃនិសហគម្មនិផ៍្អែដំ�ពួកណោះគណោះស្រាប់ើណោះសវាកម្មម។ 

សាា�រឡើើងវិិញយ៉ាា�ងឆាប់រហ�សំ ណោះ�ណោះព�
ផ្អែដំ�ស្រាពឹតិតិការ�៍ទាងំណោះនិះណោះកើតិណោះ�ើងកុុង
�កខ�ៈផ្អែដំ�ណោះធើើឲ្យយស្រាប់ណោះសើរណោះ�ើងនូិវិសម្មធម្ម ៌
ស្រាប់សិទធភាព និិងកំណោះ�ើ និរយៈណោះព�ផ្អែវិង។

ដ៏ំណើើរការកាតិប់់និាយអស្រាតា និិងទំហំដៃនិការផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�
អាកាសធាតុិ និិងណោះ�ើកកម្ម័ស់�ះ ងសកម្មមនូិវិសម្មភាព
ណោះយនិឌ្ឍ�រ ពិការភាព និិងការស្រាគប់ដំ�ើ ប់ផ់្អែ�ុកសងគម្ម 
(GEDSI) ផ្អែប់ប់វាយ�ុកឲ្យយកានិផ់្អែតិណោះស្រាច្ចើនិណោះ�ើង។

រៀៀន់សំូត្រ�ជាមួយគាំា�ណោះ�យការប់ណោះងើើតិ
សម្មតិាភាពនិិងភាពជាដៃដំគូដំយូ៏រអផ្អែងើង
កុុងតិំប់និណ់ោះ�យបានិទទួ�ការគាំសំ្រាទ
ណោះ�យការតិភាា ប់ក់ុុងភូម្មភិាគ។

ត្រៀ�ៀមជាស្រេ��ចសស្រា�ប់ស់្រាពឹតិតិការ�៍ធងនិធ់ងរជាណោះស្រាច្ចើនិ (រមួ្ម
ទាងំទឹកជំនិនិ ់ណោះស្រាគាំះរាងំសងួតិ ណោះភេើងណោះ�ះ កណោះ�ើ ខ្លាំេ ងំ) 
តាម្មរយៈវិធិានិការរច្ចនា   សម្ម័�និច្ចស្រាម្មះះដំស៏ម្មស្រាសប់
តាម្មម្មូ��ឋ និ (ដូំច្ចជា ការង្ហារការពារទឹកជំនិនិ ់
ថាម្មព�ផ្អែដំ�អាច្ចប់តិផ់្អែប់និបានិ និិងជណោះស្រាម្មើស�គតិ�់គង់
ទឹក) និិងដំំណោះ�ះស្រា�យផ្អែដំ�ម្មនិិផ្អែម្មនិជារច្ចនាសម្ម័�និធ 
(ដូំច្ចជា ស្រាប់ព�និធស្រាព�និជាម្មុនិ ការអប់រ់សំហគម្មនិ ៍
វិធិានិការណោះសដំឋកិច្ចច និិងការស្រាគប់ស់្រាគងផ្អែ�និការ)។

សបេ�េ�កម្មមវិិធីី 

ម្មជឈម្ម�ឌ �ទីស្រាកះង និិងតិំប់និជុ់ំវិញិផ្អែដំ��និភាពប់តិផ់្អែប់និ

Water Sensitive Cities Australia

watersensitivecities.org.au

PO BOX 8000 Monash University LPO, 
Clayton, VIC 3800, Australia


