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ទទួ��ុសស្រាតិូវិណោះនាះ�ណោះទ ណោះហើយក៏ម្មិន៍ទទួ��ុសស្រាតិូវិ ច្ចំណោះ�ះ�កាះរិ�ូច្ចខាះតិណោះដាះយផ្ទាាះ�់ ឬណោះដាះយស្រាប់ណោះ�ះ�ផ្អែដំ�
ណោះកើតិណោះ�ើង្គពីកាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់ព័តិ៌�ះន៍�ង្គផ្អែដំរិ។ ម្មិន៍គួរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់�េឹម្ម�ះរិនៃន៍ កាះរិណោះបាះ�ពុម្មព�ាយណោះន៍�ជ្ឈំន៍ួសដំំប់ូនាមះន៍
រិប់ស់អំកជ្ឈំនាះញវិិជាាះជ្ឈីវិ�ឯករាះជ្ឈយណោះនាះ�ណោះទ។

កម្មមវិិធី RUCAS បាះន៍ទទួ�ម្មូ�ន៍ីធិពីរិដាឋះភិិបាះ�អូស្រា�តះ�ី តាះម្មរិយ�នាះយកដាឋះន៍កិច្ចចកាះរិប់រិណោះទស ន៍ិង្គ
�ះណ៍ិជ្ឈាកម្មម។ ព័តិ៌�ះន៍ ន៍ិង្គទសសន៍� ផ្អែដំ��ះន៍ណោះ�ះណោះ�ើទំព័រិណោះន៍�គឺជាះរិប់ស់អំកន៍ិពន៍ធ ណោះហើយម្មិន៍ផ្អែម្មន៍ជាះទសសន៍�
រិប់ស់រិដាឋះភិិបាះ�អូស្រា�តះ�ីណោះនាះ�ណោះទ។

ទីំនាា�់ទីំនិង
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1. សក្រោងេបក្រុបតំិបតំិិ�ារ

ទីស្រាកុង្គនាះនាះកំ�ង្គតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍់ផ្អែតិរិីកច្ចណោះស្រាម្មើន៍�ាះង្គឆ្នាំះប់់រិហ័ស- អស្រាតាះកំណោះណ៍ើន៍ 
3-5% ជាះណោះរិៀង្គរាះ�់ ឆ្នាំំះំគឺ�ពស់ជាះង្គម្មធយម្មភាះគពិភិពណោះ�ះក។ ណោះ�ះឆ្នាំំះំ 2030 ច្ចំន៍ួន៍
ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍ណោះស្រាច្ចើន៍ជាះង្គ 40% កំ�ង្គតិំប់ន៍់ណោះន៍� ស្រាតិូវិបាះន៍ណោះគរិំពឹង្គថាះន៍ឹង្គ រិស់ណោះ�ះកំ�ង្គតិំប់ន៍់
ទីស្រាកុង្គ។ តិំប់ន៍់ទីស្រាកុង្គធំៗទាំះំង្គណោះន៍�កំពុង្គជ្ឈំរិុញកំណោះណ៍ើន៍ណោះសដំឋកិច្ចច ប់ាុផ្អែន៍តវិិធីផ្អែដំ�ទីស្រាកុង្គ
កំ�ង្គតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគស្រាគប់់ ស្រាគង្គកំណោះណ៍ើន៍រិប់ស់ពួកណោះគន៍ឹង្គកំណ៍តិ់សុ�ភាះព ស្រាទពយសម្មបតិតិ 
ន៍ិង្គសុ�ុ�ះ�ភាះពនាះណោះព�អនាះគតិរិប់ស់ សហគម្មន៍៍ ន៍ិង្គប់រិិ�ាះន៍កំ�ង្គតិំប់ន៍់ណោះម្មគង្គគ។ 
ទន៍ាឹម្មន៍ឹង្គណោះន៍� កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុកំពុង្គប់ណោះង្គើើន៍ស�ពះធ ផ្អែដំ�ស្រាប់ឈម្មម្មុ�ន៍ឹង្គ
ម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គផ្អែដំ�កំពុង្គរិីកច្ចណោះស្រាម្មើន៍�ាះង្គឆ្នាំះប់់រិហ័សទាំះំង្គណោះន៍�។ អីីផ្អែដំ� សំខាះន៍់
�ង្គផ្អែដំរិកំ�ង្គកាះរិទទួ��គះ�់ថាះទីស្រាកុង្គ�ដ�់��ប់ា��ះ�់ ន៍ិង្គស្រាតិូវិបាះន៍រិង្គ��ប់ា��ះ�់
ណោះដាះយ ស្រាប់ភិពទឹកណោះ�ះជ្ឈុំវិិញ�េ�ន៍។ ប់ញ្ញាា�ស្រាប់ឈម្មដំ៏សំខាះន៍់ផ្អែដំ�កម្មមវិិធីបាះន៍ណោះដាះ�ស្រា�ះយគឺ
វិិធី�ះស្រាសត�ះម្មញ្ញាា ផ្អែដំ�ពឹង្គផ្អែ�ែកណោះ�ើដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ 'ពណ៍៌ស្រាប់ណោះ��' 
ខាំះតិធំផ្អែតិម្មួយម្មិន៍អាះច្ច�ត�់ន៍ូវិ �ទធ�� សង្គគម្ម ប់រិិ�ាះន៍ ន៍ិង្គណោះសដំឋកិច្ចចផ្អែដំ�សហគម្មន៍៍
កំ�ង្គតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគច្ចង្គ់បាះន៍កំ�ង្គតិនៃម្មេផ្អែដំ� ពួកណោះគអាះច្ចទិញបាះន៍ណោះនាះ�ណោះទ។

កាះរិប់ណោះង្គើើតិម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ជ្ឈុំវិិញផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ណោះនាះ�ស្រាតិូវិកាះរិ
ណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់ឈុតិ ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែដំ�កាះន៍់ផ្អែតិទូ�ំទូ�ះយ។ ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែ�ែកណោះ�ើ
ធម្មមជាះតិិ (NbS) - ស្រាតិូវិបាះន៍ណោះគ �គះ�់�ង្គផ្អែដំរិថាះជាះដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ 
'នៃប់តិង្គ' - កំពុង្គស្រាតិូវិបាះន៍រិួម្មប់ញ្ញាច��កាះន៍់ផ្អែតិខាេះំង្គ ណោះ�ើង្គណោះ�ះកំ�ង្គកាះរិណោះរិៀប់ច្ចំផ្អែ�ន៍កាះរិទីស្រាកុង្គ 
ណោះដំើម្មបី�ត�់ន៍ូវិវិិធី�ះស្រាសតផ្អែដំ��ះន៍ស្រាប់សិទធភាះព ន៍ិង្គអាះច្ចប់តិ់ផ្អែប់ន៍ បាះន៍ប់ផ្អែន៍ាម្មណោះទៀតិ ណោះដំើម្មបី
ណោះដាះ�ស្រា�ះយប់ញ្ញាា�ស្រាប់ឈម្មនៃន៍កាះរិប់ណោះង្គើើតិម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ ផ្អែប់ន៍។ 
កាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកជាះកាះតាះ�ីករិ ណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ 'នៃប់តិង្គ' ន៍ិង្គ 'ស្រាប់ណោះ��' 
រិួម្ម ប់ញ្ញាច��គ្នាំះកាះន៍់ផ្អែតិស្រាប់ណោះសើរិណោះ�ើង្គផ្អែដំ�ណោះធីើឲ្យយ NbS អាះច្ចណោះធីើ�ះស្រាតិដាឋះន៍ប់តិ់ផ្អែប់ន៍

ច្ចំ�ះយដំ៏�ះន៍ស្រាប់សិទធភាះព ន៍ិង្គណោះ�េើយតិប់ណោះ�ះន៍ឹង្គ�កខណ៍�ប់រិិប់ទ ន៍ិង្គអាះទិភាះពនៃន៍
សហគម្មន៍៍ ន៍ិង្គប់រិិ�ាះន៍ផ្អែដំ�កំពុង្គស្រាតិូវិបាះន៍ពិចាះរិ�ះ។ ជាះផ្អែ�ំកនៃន៍វិិធី�ះស្រាសតសង្គគម្ម-
ប់ណោះច្ចចកណោះទសរិួម្មប់ញ្ញាច��គ្នាំះ ពួកណោះគអាះច្ចគ្នាះំស្រាទដំ�់កាះរិ�ូតិ�ះស់ផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍បាះន៍
ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ ន៍ិង្គកាះរិផ្អែក�ម្មែជ្ឈីវិភាះពរិស់ណោះ�ះ។

អតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍រិប់ស់ NbS ន៍ិង្គកាះរិរិួម្មច្ចំផ្អែណ៍ករិប់ស់ពួកណោះគច្ចំណោះ�ះ��ទធ��សង្គគម្ម 
ប់រិិ�ាះន៍ ន៍ិង្គណោះសដំឋកិច្ចចគឺ�ះន៍�កខណ៍�ច្ចស្រាម្មុ� តាះម្មទីកផ្អែន៍េង្គ ណោះហើយជាះទូណោះ�ះម្មិន៍ស្រាតិូវិបាះន៍
យ�់ច្ចាស់ ឬរិួម្មប់ញ្ញាច��ណោះ�ះកំ�ង្គកាះរិសណោះស្រាម្មច្ចច្ចិតិតវិិន៍ិណោះ�ះគណោះនាះ�ណោះទ។ ជាះដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយ
ប់ណោះច្ចចកណោះទសសង្គគម្ម កាះរិ�ត�់ NbS ស្រាប់កប់ណោះដាះយភាះពនៃច្ចំស្រាប់ឌិិតិតាះម្ម�ះស្រាតិដាឋះន៍ ទាំះម្មទាំះរិ
ន៍ូវិ៖

• ណោះគ្នាះ�ន៍ណោះ�ះបាះយ ន៍ិយតិកម្មម ន៍ិង្គកាះរិស្រា�ះវិស្រាជាះវិផ្អែដំ��ដ�់ភាះពងាះយស្រាសួ�។

• សហគម្មន៍៍ផ្អែដំ��ះន៍ព័តិ៌�ះន៍ ន៍ិង្គ�ត�់សិទធិអំ�ះច្ច។

• វិិស័យឯកជ្ឈន៍ផ្អែដំ��ះន៍សម្មតិាភាះព សហកាះរិ ន៍ិង្គ�ះន៍គណ៍ណោះន៍យយភាះព។

កម្មមវិិធីម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ជ្ឈុំវិិញផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ (RUCAS) 
ណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកជាះកាះតាះ�ីករិណោះដំើម្មបីណោះ�ើកកម្មពស់ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយ
អាះកាះសធាះតិុកំ�ង្គទីស្រាកុង្គណោះ�ះស្រាប់ណោះទសទណោះន៍េណោះម្មគង្គគច្ចំន៍ួន៍ 4 - ស្រាប់ណោះទសនៃ� ណោះវិៀតិ�ះម្ម កម្មព�ជាះ 
ន៍ិង្គឡាះវិ។ កម្មមវិិធីណោះន៍�ន៍ឹង្គគ្នាះំស្រាទដំ�់ស្រាប់ណោះទសនៃដំគូន៍ីម្មួយៗតាះម្មរិយ� 4 ដំំ�ះក់កាះ�៖

1.  ចុូលរួមជាាដៃ�គូូជាាមួយក្រុបក្រោទីសទីក្រោនិេក្រោមគូងគទាា�់ទីងនិឹង
ភាាពចាំាំ�ាចុ់�ន�ង�ារ�ំក្រោណ្ឌើរ�ារ និិងក្រុសបតាាមឱ�ាស
ដែ�លបក្រោងើើតំក្រោ�ើងក្រោដាាយ�ារវិិនិិក្រោ�ាគូ NbS ដែបប
ចុក្រុមុ�៖ កម្មមវិិធីណោះន៍�ន៍ងឹ្គច្ច�ូរួិម្ម�ាះង្គទ�ូទំ�ូះយរិវាះង្គអកំ�ះក់ពន័៍ធ
ទាំះំង្គ�ះធាះរិណ៍� ឯកជ្ឈន៍ ន៍ងិ្គផ្អែ�កំអប់រំ់ិណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទសន៍មី្មយួៗ ណោះដំើម្មបី
ផ្អែសងី្គយ�ព់បី់ញ្ញាា�កំ�ង្គស្រាសកុ អាះទភិាះព ន៍ងិ្គ�ទធភាះពសស្រា�ះប់ស់្រាប់ណោះទស
រិប់ស�់េ�ន៍ ន៍ងិ្គតិបំ់ន៍ទ់ណោះន៍េណោះម្មគង្គគ។ 

3.  គាំាំក្រុទី�ារក្រោធើើមាាក្រុតំដាាានិ និិងផ្សាលបះ�ពាាល់�ានិ់ដែតំ
ទីូលំទីូលាាយ៖ នៃដំគនូ៍ងឹ្គស្រាតិវូិបាះន៍គ្នាះំស្រាទណោះដំើម្មបីពស្រាង្គកីកម្មមវិិធណីោះ�ះកំ�ង្គ
ស្រាគ�ឹ�ាះន៍សកិា ន៍ងិ្គណោះ�ើសពីណោះន៍� ណោះទៀតិ ណោះដាះយកាះរិសស្រាម្មប់�េ�ន៍ណោះ�ះនឹ៍ង្គ
កាះរិស្រា�ះវិស្រាជាះវិ និ៍ង្គធន៍ធាះន៍អន៍តរិជាះតិ ិនិ៍ង្គកំ�ង្គស្រាសកុ ន៍ងិ្គកណំ៍តិឱ់កាះស
�ះក�បង្គ។

2.  បង្ហាាាញពី�ារអ្ននិុវិតំិ�ន�ងក្រុសុ�និិង�រណ្ឌីក្រោស�ា�ិចុច
សក្រុមាាប់�ារ�ំក្រោណ្ឌើរ�ារ៖ កម្មមវិិធីន៍ងឹ្គរិមួ្មប់ញ្ញាច��គ្នាះំន៍វូិ
កាះរិយ�ដ់ំងឹ្គពនីៃដំគកូំ�ង្គស្រាសកុ ន៍ងិ្គអកំជ្ឈនំាះញអន៍តរិជាះតិ ិណោះដំើម្មបី
សហកាះរិណោះរិៀប់ច្ចកំរិណ៍សីស្រា�ះប់ដ់ំណំោះណ៍ើរិកាះរិ។ វាះនឹ៍ង្គប់ងាាះញពី
ភាះព�ះកព់ន័៍ធ �ទធភាះពនៃន៍កាះរិរិច្ចនាះ ន៍ងិ្គករិណ៍ណីោះសដំឋកចិ្ចចសស្រា�ះប់់ 
NbS ផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់ន៍ជាះម្មយួ ន៍ងឹ្គអាះកាះសធាះតិកុំ�ង្គសហគម្មន៍៍
ទសី្រាកងុ្គទណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍ផ់្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍តាះម្មរិយ�កាះរិ ប់ងាាះញម្ម�ូដាឋះន៍នៃន៍
កាះរិសកិា�តំិគ់នំ៍តិិ។

4. បនិសល់ទីុ�និូវិក្រោ�រ�ំដែណ្ឌលយូរអ្នដែងើងដៃនិភាាពជាា
ដៃ�គូូ�ន�ងក្រុសុ� និិងសមតំថភាាព៖ 
កាះរិផ្ទាេះស់ប់ត�រិច្ចណំោះណ៍�ដំងឹ្គ ន៍ងិ្គកាះរិប់ណ៍ះ��ប់�ះះ�ន៍ងឹ្គស្រាតិវូិបាះន៍
ណោះរិៀប់ច្ច ំន៍ងិ្គផ្អែច្ចក ចាះយណោះដាះយភាះពជាះនៃដំគជូាះម្មយួ�ាះប់ន័៍
�ះធាះរិណ៍� ឯកជ្ឈន៍ ន៍ងិ្គស្រាគ�ឹ�ាះន៍ សកិាកំ�ង្គស្រាសកុ។ ស្រាពតឹិតិ
កាះរិណ៍ណ៍ោះ�ះកំ�ង្គតិបំ់ន៍ ់ន៍ងិ្គម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�អន៍ឡាះញ ន៍ងឹ្គ គ្នាះំស្រាទកាះរិ
ផ្ទាេះស់ប់ត�រិកាះន៍ផ់្អែតិទ�ូទំ�ូះយ។ 
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2. �ារដែក្រុបក្រុបួលអាា�ាសធាាតំុ និិង
និគូរូបនិីយ�មម 
រិបាះយកាះរិណ៍៍�មីប់ំ�ុតិពីស្រាកុម្មស្រាប់ឹកាអន៍តរិរិដាឋះភិិបាះ�សតីពីកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ 
(IPCC) បាះន៍រិក ណោះ�ើញថាះតិំប់ន៍់ទីស្រាកុង្គស្រាតិូវិបាះន៍រិង្គ��ប់ា��ះ�់ណោះដាះយកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�
អាះកាះសធាះតិុផ្អែដំ�ម្មិន៍ស�ះ�ះស្រាតិ។ ច្ចំន៍ួន៍ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍រិស់ណោះ�ះកំ�ង្គទីស្រាកុង្គផ្អែដំ�
ស្រាប់ឈម្មម្មុ�ន៍ឹង្គកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុខាេះំង្គស្រាតិូវិបាះន៍ពាករិណ៍៍ថាះន៍ឹង្គណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ 
ជាះម្មួយន៍ឹង្គហាះន៍ិភិ័យភាះគណោះស្រាច្ចើន៍ណោះកើតិណោះច្ចញពីកាះរិណោះកើន៍ណោះ�ើង្គកស្រាម្មិតិទឹកសម្មុស្រាទ កាះរិ
ណោះកើន៍ណោះ�ើង្គនៃន៍ពយ��ស្រាតិូពិច្ច ន៍ិង្គកាះរិណោះកើន៍ណោះ�ើង្គនៃន៍កស្រាម្មិតិទឹកណោះភិេ�ង្គ។ ជាះកាះរិពិតិ�ះស់ម្មន៍ុសស
ជាះង្គម្មួយ�ះន៍់�ះន៍នាះក់ផ្អែដំ�រិស់ណោះ�ះកំ�ង្គទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គកផ្អែន៍េង្គតាះំង្គទី�ំណោះ�ះដាឋះន៍ទាំះប់ស្រាតិូវិ
បាះន៍ណោះគរិំពឹង្គថាះន៍ឹង្គស្រាប់ឈម្មម្មុ�ន៍ឹង្គហាះន៍ិភិ័យពីណោះស្រាគ្នាះ�ថាំះក់អាះកាះសធាះតិុតាះម្មណោះ�ំរិសម្មុស្រាទ
ណោះ�ះឆ្នាំំះំ 2050។1

ប់ាុផ្អែន៍តវាះម្មិន៍ផ្អែម្មន៍ស្រាតិឹម្មផ្អែតិទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ផ្អែដំ�ប់ា��ះ�់ដំ�់ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍កំ�ង្គទីស្រាកុង្គណោះនាះ�ណោះទ ពួកណោះគ
កាះន៍់ផ្អែតិស្រាប់ឈម្មន៍ឹង្គណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិ ន៍ិង្គរិ�កកណោះ�ដះ�ង្គផ្អែដំរិ។ រិបាះយកាះរិណ៍៍ IPCC 
បាាះន៍់ស្រាប់�ះណ៍ថាះ ម្មន៍ុសស 350 �ះន៍នាះក់ប់ផ្អែន៍ាម្មណោះទៀតិផ្អែដំ�រិស់ណោះ�ះកំ�ង្គទីស្រាកុង្គន៍ឹង្គ
ស្រាប់ឈម្មន៍ឹង្គកាះរិ�ី�ខាះតិទឹកពីណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិធួន៍់ធួរិ ស្រាប់សិន៍ណោះប់ើសីតិុណ៍ហភាះពណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ 
1.5oC ណោះកើន៍ណោះ�ើង្គដំ�់ 410.7 �ះន៍នាះក់ណោះ�ះកណោះ�ដះ 2oC ។2

ជាះធម្មមតាះ ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍ស្រាកីស្រាក ន៍ិង្គអំក�ះន៍ជ្ឈីវិភាះព�ី�ខាះតិស្រាតិូវិបាះន៍រិង្គ��ប់ា��ះ�់ណោះស្រាច្ចើន៍ជាះង្គ
ម្មុន៍ណោះដាះយ��ប់ា��ះ�់អវិិជ្ឈា�ះន៍នៃន៍កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ ន៍ិង្គន៍គរិូប់ន៍ីយកម្មម។ 
ពួកណោះគស្រាប់ឈម្មម្មុ�ន៍ឹង្គកាះរិប់ា��ះ�់ខាេះំង្គជាះង្គម្មុន៍ណោះដាះយកាះរិរិស់ណោះ�ះកំ�ង្គតិំប់ន៍់ផ្អែដំ��ះន៍
ជ្ឈីវិភាះព�ី�ខាះតិឬតិំប់ន៍់គ្នាមះន៍សុវិតិាិភាះព ដំូច្ចជាះណោះ�ះតិំប់ន៍់ទំនាះប់ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ណោះសវាះម្មិន៍�ែ 
ផ្អែដំ�ស្រាប់ឈម្មន៍ឹង្គទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ ឬណោះ�ះតាះម្មស្រាចាះំង្គទណោះន៍េផ្អែដំ�ម្មិន៍សាិតិណោះសារិ។ ជាះទូណោះ�ះ ពួកណោះគ�ី�
សិទធិកាះន៍់កាះប់់ណោះដាះយសុវិតិាិភាះពណោះ�ើដំីធេី ន៍ិង្គធន៍ធាះន៍ ណោះហើយកាះរិដំំណោះណ៍ើរិកាះរិន៍គរិូប់ន៍ីយកម្មម
អាះច្ចនាះំណោះ�ះរិកភាះពរិណោះញារិនៃញាប់ផ្អែន៍ាម្មណោះទៀតិ ន៍ិង្គណោះធីើឲ្យយប់ា��ះ�់ដំ�់ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍។ ពួកណោះគ
កស្រាម្មទទួ�បាះន៍កាះរិគ្នាះំស្រាទផ្អែ�ំកកាះរិវិិន៍ិណោះ�ះគផ្អែដំ�អាះច្ចកាះតិ់ប់ន៍ាយកាះរិស្រាប់ឈម្មម្មុ�ន៍ឹង្គហាះ
ន៍ិ-ភិ័យនៃន៍កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុន៍ិង្គន៍គរិូប់ន៍ីយកម្មម�ះស់។

ណោះហើយកំ�ង្គស្រាកុម្មអំកស្រាកីស្រាក ន៍ិង្គអំកផ្អែដំ��ះន៍ជ្ឈីវិភាះព�ី�ខាះតិ ម្មន៍ុសសម្មួយច្ចំន៍ួន៍កាះន៍់ផ្អែតិជ្ឈួប់
កាះរិ�ំបាះកផ្អែ�ម្មណោះទៀតិ។ ឧទាំះហរិណ៍៍ ស្រាសតីណោះស្រាច្ចើន៍ផ្អែតិងាះយរិង្គណោះស្រាគ្នាះ�ណោះដាះយ�ះរិគុណ៍វិិប់តិតិ
នៃន៍ណោះសដំឋកិច្ចចសង្គគម្ម ន៍ណោះ�ះបាះយ ន៍ិង្គវិប់បធម្ម៌ផ្អែដំ��ះន៍ស្រា�ះប់់។ ណោះកមង្គស្រាសី ជាះទូណោះ�ះស្រាតិូវិ
បាះន៍រិង្គ��ប់ា��ះ�់ ន៍ិង្គស្រាតិូវិបាះន៍ រាះរាះំង្គម្មិន៍ឲ្យយទទួ�បាះន៍កាះរិអប់់រិំដំ៏ស្រាតិឹម្មស្រាតិូវិ ន៍ិង្គ
អនាះគតិស្រាប់កប់ណោះដាះយ��ិតិភាះព។ ស្រាគួ�ះរិស្រាកីស្រាក ន៍ិង្គស្រាគួ�ះរិផ្អែដំ��ះន៍ជ្ឈីវិភាះព�ី�ខាះតិ
ក៏�ះន៍�ទធភាះពតិិច្ចកំ�ង្គកាះរិស្រាសូប់យក ន៍ិង្គណោះង្គើប់ណោះ�ើង្គវិិញពី�� ប់ា��ះ�់នៃន៍ស្រាពឹតិតិកាះរិណ៍៍
ណោះស្រាគ្នាះ�ថាំះក់បាះន៍តិិច្ចជាះង្គណោះគ ន៍ិង្គពឹង្គផ្អែ�ែកណោះ�ើយន៍តកាះរិស្រាប់ឈម្មន៍ឹង្គប់ញ្ញាា�ផ្អែដំ� គ្នាមះន៍
ស្រាប់សិទធភាះព ជាះម្មួយស្រាបាះក់សន៍សំតិិច្ចតិួច្ច ន៍ិង្គ�ី��ទធភាះពទទួ�បាះន៍យន៍តកាះរិឥណ៍ទាំះន៍
�េ�វិកាះរិ។ កំ��ង្គណោះព�កាះរិណោះង្គើប់ណោះ�ើង្គវិិញ ន៍ិង្គក�ះង្គណោះ�ើង្គវិិញណោះស្រាកាះយណោះស្រាគ្នាះ�ម្មហន៍តរាះយ 
ស្រាសតី�ះន៍តិួនាះទីពិណោះសស កំ�ង្គកាះរិស្រាទស្រាទង្គ់ណោះសដំឋកិច្ចចស្រាគួ�ះរិ ន៍ិង្គសហគម្មន៍៍ ន៍ិង្គប់�ះះញ
សង្គគម្ម។3

1  IPCC, 2022, កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុឆ្នាំំះំ 2022៖ ��ប់ា��ះ�់ កាះរិសស្រាម្មប់�េ�ន៍ ន៍ិង្គភាះពងាះយ
រិង្គណោះស្រាគ្នាះ�, កាះរិច្ចូ�រិួម្មច្ចំផ្អែណ៍កនៃន៍ស្រាកុម្មកាះរិងាះរិ II ណោះ�ះន៍ឹង្គរិបាះយកាះរិណ៍៍វាះយតិនៃម្មេណោះ�ើកទី 6 នៃន៍ស្រាកុម្មអន៍តរិ
រិដាឋះភិិបាះ�សតីពីកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ, Cambridge University Press, Cambridge.

2  IPCC, 2022, កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុឆ្នាំំះំ 2022៖ ��ប់ា��ះ�់ កាះរិសស្រាម្មប់�េ�ន៍ ន៍ិង្គភាះពងាះយ
រិង្គណោះស្រាគ្នាះ�, ,កាះរិច្ចូ�រិួម្មច្ចំផ្អែណ៍កនៃន៍ស្រាកុម្មកាះរិងាះរិ II ណោះ�ះន៍ឹង្គរិបាះយកាះរិណ៍៍វាះយតិនៃម្មេណោះ�ើកទី 6 នៃន៍ស្រាកុម្មអន៍តរិ
រិដាឋះភិិបាះ�សតីពីកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ, Cambridge University Press, Cambridge.

3 K Delfau and P Yeophantong, 2020, �ាះន៍ភាះពនៃន៍ច្ចំណោះណ៍�ដំឹង្គ៖ ស្រាសតី ន៍ិង្គទណោះន៍េកំ�ង្គតិំប់ន៍់
ណោះម្មគង្គគ. Oakland, USA: International Rivers.

ដំូច្ចគ្នាំះណោះន៍�ផ្អែដំរិ ជ្ឈន៍ជាះតិិភាះគតិិច្ច ន៍ិង្គជ្ឈន៍ជាះតិិណោះដំើម្មភាះគតិិច្ចជ្ឈួប់ស្រាប់ទ���ប់ា��ះ�់នៃន៍កាះរិ
ផ្ទាេះស់ប់ត�រិ ណោះដាះយផ្ទាាះ�់ណោះស្រាច្ចើន៍ប់ំ�ុតិ ណោះហើយបាះតិ់ប់ង្គ់ជ្ឈីវិភាះពរិស់ណោះ�ះ ន៍ិង្គជ្ឈណោះស្រាម្មើសណោះសដំឋកិច្ចច
ជាះន៍ិច្ចចកំ�ង្គអំ��ង្គណោះព� �ះន៍កាះរិណោះធីើន៍គរិូប់ន៍ីយកម្មមឆ្នាំះប់់រិហ័ស។ 

ផ្សាលបះ�ពាាល់ក្រោ�ា�ន�ងក្រុបក្រោទីសទីក្រោនិេក្រោមគូងគ�ានិ់ដែតំក្រោក្រុចុើនិក្រោ�ើង

អាះសុសី្រាតិវូិបាះន៍រិង្គ��ប់ា��ះ�ជ់ាះពណិោះសសណោះដាះយប់ញ្ញាា�ស្រាប់ឈម្មផ្អែដំ�រិមួ្មប់ញ្ញាច��គ្នាះំរិវាះង្គ
ន៍គរិបូ់ន៍-ីយកម្មមឆ្នាំះប់រ់ិហស័ ន៍ងិ្គកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់�ួអាះកាះសធាះតិ។ុ ណោះ�ះស្រាប់ណោះទសអាះសីុផ្អែដំ�
កពំងុ្គអភិវិិឌិឍភាះគ ណោះស្រាច្ចើន៍ ន៍គរិបូ់ន៍យីកម្មមស្រាតូិវិបាះន៍ម្មកស្រាពម្មជាះម្មយួភាះពអនាះធបិ់ណោះតិយយ និ៍ង្គ
កាះរិដំកហតូិទជី្ឈស្រាម្មក កាះរិអន៍វុិតិតណោះស្រា�ះ�េ�វិកាះរិ �ាះន៍ភាះពរិសណ់ោះ�ះកាះន៍ផ់្អែតិអាះស្រាកកណ់ោះ�ះៗ និ៍ង្គ
កាះរិណោះកើន៍ណោះ�ើង្គហាះន៍ភិិយ័ណោះដាះយ �ះរិកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាបួ់�អាះកាះសធាះតិ ុន៍ងិ្គទស្រាម្មង្គទ់សី្រាកុង្គផ្អែដំ�
�ះន៍កាះរិរាះរាះំង្គ។ ណោះ�ះង្គតាះម្មទនិ៍ន័ំ៍យរិប់ស ់UN- HABITAT អាះសុ�ីះន៍ 60% នៃន៍
ច្ចនំ៍នួ៍ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍អនាះធបិ់ណោះតិយយសរិបុ់រិប់សព់ភិិពណោះ�ះក។ សរិបុ់ ម្មក ច្ចនំ៍នួ៍អកំរិស់ណោះ�ះ
ណោះស្រា�ះ�េ�វិកាះរិកំ�ង្គស្រាប់ណោះទសកពំងុ្គអភិវិិឌិឍកពំងុ្គណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ ច្ចណោះនាេះ�ឆ្នាំះំំ 1990 ន៍ងិ្គ 2008 
ច្ចផំ្អែណ៍កទសី្រាកងុ្គនៃន៍ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍ស្រាកសី្រាកណោះ�ះអាះសុបីាះន៍ណោះកើន៍ណោះ�ើង្គព ី15.7% ណោះ�ះ 21.9%។4

ទសី្រាកងុ្គនាះនាះកំ�ង្គតិបំ់ន៍ទ់ណោះន៍េណោះម្មគង្គគគមឺ្មនិ៍�ះន៍កាះរិណោះ�ើកផ្អែ�ង្គណោះនាះ�ណោះទ។ អស្រាតាះកំណោះណ៍ើន៍ទីស្រាកុង្គ
ព ី3-5% ជាះណោះរិៀង្គរាះ�់ឆ្នាំះំំគឺ�ពសជ់ាះង្គម្មធយម្មភាះគពភិិពណោះ�ះក។ ណោះ�ះឆ្នាំះំំ 2030 ចំ្ចន៍នួ៍
ស្រាប់ជាះជ្ឈន៍កំ�ង្គតិបំ់ន៍ ់ណោះស្រាច្ចើន៍ជាះង្គ 40% ស្រាតិវូិបាះន៍ណោះគរិពំងឹ្គថាះន៍ងឹ្គរិសណ់ោះ�ះកំ�ង្គតិបំ់ន់៍ទសី្រាកុង្គ។5 
តិបំ់ន៍ទ់សី្រាកងុ្គធំៗ  ទាំះំង្គណោះន៍� កពំងុ្គជ្ឈរំិញុកណំោះណ៍ើន៍ណោះសដំឋកចិ្ចច ប់ាផុ្អែន៍តវិិធីផ្អែដំ�ទសី្រាកងុ្គកំ�ង្គតិបំ់ន់៍
ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគស្រាគប់ស់្រាគង្គកណំោះណ៍ើន៍រិប់សព់កួណោះគ ន៍ងឹ្គកណំ៍តិស់�ុភាះព ស្រាទពយសម្មបតិត ិន៍ងិ្គ
ស�ុ�ុះ�ភាះពនាះណោះព�អនាះគតិរិប់សស់ហគម្មន៍ ៍ន៍ងិ្គប់រិិ�ាះន៍ កំ�ង្គតិបំ់ន៍ទ់ណោះន៍េណោះម្មគង្គគ។

4  OP Mathur, 2014, ភាះពស្រាកីស្រាកណោះ�ះទីស្រាកុង្គកំ�ង្គតិំប់ន៍់អាះស៊ី, ធនាះគ្នាះរិអភិិវិឌិឍន៍៍អាះស៊ី, ស្រាកុង្គ�ាះន៍ី�.
5 F Steinberg and J Hakim, 2016, កាះរិអភិិវិឌិឍទីស្រាកុង្គកំ�ង្គម្មហាះអន៍ុតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ, ធនាះគ្នាះរិ

អភិិវិឌិឍន៍៍អាះសុី, ស្រាកុង្គ�ាះន៍ី�
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កាះរិរិកីច្ចណោះស្រាម្មើន៍នៃន៍ទសី្រាកងុ្គ�ាះង្គឆ្នាំះប់រ់ិហ័ស រិផ្អែម្មង្គកណំ៍តិ�់កខណ៍�ណោះដាះយផ្ទាាះ�់ណោះដាះយ
កាះរិផ្អែប់ង្គផ្អែច្ចកដំធីេ ីនិ៍ង្គធន៍ធាះន៍ ន៍ងិ្គកាះរិផ្ទាេះស់ប់ត�រិម្ម�ុងាះរិនៃន៍ស្រាប់ពន័៍ធណោះអកធូម្មមជាះតិ។ិ កាះរិផ្ទាេះស់
ប់ត�រិទាំះំង្គណោះន៍��ះន៍ឥទធពិ�សន៍ស ំណោះ�ះណោះ�ើភាះពប់តិផ់្អែប់ន៍នៃន៍ម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទសី្រាកងុ្គ។

តិស្រាម្មវូិកាះរិថាះម្មព� ន៍ងិ្គធន៍ធាះន៍បាះន៍ណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ�ាះង្គខាេះំង្គ។ ឧទាំះហរិណ៍ ៍តិស្រាមូ្មវិកាះរិ
ថាះម្មព�ណោះ�ះកំ�ង្គ ស្រាប់ណោះទសទណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្មស្រាតិវូិបាះន៍ពាករិណ៍ថ៍ាះន៍ងឹ្គណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ
ណោះទដីំង្គព ី157.8 Mtoe (ណោះសមើន៍ងឹ្គណោះស្រាប់ង្គ ម្មយួ�ះន៍ណោះតាះន៍) ណោះ�ះ 319.6 Mtoe ច្ចណោះនាេះ�
ឆ្នាំះំំ 2010 ន៍ងិ្គ 2035។6 ដំចូ្ចគ្នាះំណោះន៍�ផ្អែដំរិ កាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស ់អគគសីនី៍រិប់សស់ហគម្មន៍ ៍ណោះ�ះ
តិបំ់ន៍ដ់ំសីណ៍ះទណោះន៍េណោះម្មគង្គគបាះន៍ណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ 10.7% ច្ចណោះនាេះ�ឆ្នាំះំំ 2010 ន៍ងិ្គ 2018 ណោះហើយ
ស្រាតិវូិបាះន៍ពាករិណ៍ថ៍ាះន៍ងឹ្គណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ 2.6 ដំង្គណោះ�ះឆ្នាំះំំ 2030 ។7 ប់ញ្ញាា�ប់ពំ�ុប់រិិ�ាះន៍ 
ន៍ងិ្គកាះរិស្រាគប់ស់្រាគង្គកាះកសណំ៍�ក់ពំងុ្គណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ ដំចូ្ចជាះ ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគប់ញ្ញាា�ន៍បាេះសាកិស្រាប់�ះណ៍ 
40,000 ណោះតាះន៍ណោះ�ះ កាះន៍ម់្មហាះសម្មសុ្រាទកំ�ង្គម្មយួឆ្នាំះំំៗ។8

ទន៍ាមឹ្មន៍ងឹ្គណោះន៍� កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់�ួអាះកាះសធាះតិកុពំងុ្គប់ណោះង្គើើន៍ស�ពះធផ្អែដំ�ស្រាប់ឈម្មម្ម�ុន៍ងឹ្គទសី្រាកងុ្គ
ផ្អែដំ�កពំងុ្គរិកី ច្ចណោះស្រាម្មើន៍�ាះង្គឆ្នាំះប់រ់ិហ័សទាំះំង្គណោះន៍�។ ណោះស្រាគ្នាះ�ទកឹជ្ឈនំ៍ន៍ ់ណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិ ន៍ងិ្គ
កាះរិណោះកើន៍ណោះ�ើង្គនៃន៍សតីិណុ៍ហភាះព ឥ��វិណោះន៍�បាះន៍ប់ា��ះ�ដ់ំ�ស់ហគម្មន៍ទ៍ណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍ផ់្អែតិ
ណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ើង្គ ណោះដាះយណោះធីើឲ្យយកំណោះណ៍ើន៍នាះណោះព� អនាះគតិសាតិិកំ�ង្គហាះន៍ភិិយ័។ ឧទាំះហរិណ៍៍ 
កាះរិជ្ឈន៍�់ចិ្ចតាះម្មរិដំវូិគជឺាះផ្អែ�កំធម្មមជាះតិមិ្មយួនៃន៍ជ្ឈវិីិតិណោះ�ះកំ�ង្គ ប់�ះះស្រាប់ណោះទសនៃន៍ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ 
ណោះដំើរិតិនួាះទ�ីាះង្គសខំាះន៍ក់ំ�ង្គកាះរិស្រាទស្រាទង្គ�់�ិតិកម្មមកសកិម្មមណោះ�ះកំ�ង្គតិបំ់ន៍ដ់ំ ីសណ៍ះ។9 
សហគម្មន៍ផ៍្អែដំ�រិសណ់ោះ�ះតិបំ់ន៍ទ់នំាះប់�ចិ្ចទកឹពងឹ្គផ្អែ�ែកណោះ�ើច្ចណំោះណ៍�ដំងឹ្គ ន៍ងិ្គប់ទពណិោះ�ះធន៍៍ 
ស្រាប់នៃពណី៍ណោះដំើម្មបីស្រាគប់ស់្រាគង្គ និ៍ង្គទទ�ួបាះន៍អតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍ព៍ទីកឹជ្ឈនំ៍ន៍ត់ាះម្មរិដំវូិទាំះំង្គណោះន៍�។10 

6  Open Development Mekong, 2022, ថាះម្មព�, វិិទ្�ះ�ាះន៍ស្រាគប់់ស្រាគង្គប់ូ�៌ះ-ប់សចឹម្ម, New 
York City.

7  T Quang, 2019, 'កាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់អគគិសន៍ីណោះ�ះតិំប់ន៍់ដំីសណ៍ះទណោះន៍េណោះម្មគង្គគណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ', Saigon 
News, Saigon.

8 University of Hull, 2022, ទណោះន៍េផ្ទាេះសាិក, Hull.
9  E Park, HH Loc, TD Dung, X Yang, E Alcantara, E Merino and VH Son, 

2020, កាះរិ�យច្ចុ��ាះង្គខាេះំង្គនៃន៍ណោះស្រាហីកង្គ់ទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ណោះ�ះតិំប់ន៍់ដំីសណ៍ះទណោះន៍េណោះម្មគង្គគណោះដាះយ�ះរិកាះរិជ្ឈីកយកផ្អែរិ� 
ន៍ិង្គសំណ៍ង្គ់ទំន៍ប់់វាះរិីអគគិសន៍ី។ វិិទា�ះស្រាសតនៃន៍ប់រិិ�ាះន៍សរិុប់, 138066.

10  M Boyland, 2019, កាះរិប់ន៍តកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គហាះន៍ិភិ័យណោះស្រាគ្នាះ�ទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ផ្អែដំ��ះន៍ស្រាប់សិទធភាះពកំ�ង្គតិំប់ន៍់
ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ, កាះរិពិភាះកាសណោះង្គខប់ វិិទា�ាះន៍ប់រិិ�ាះន៍ Stockholm, Stockholm

ណោះទាំះ�ជាះ�ាះង្គណោះន៍�កត ីធម្មមជាះតិទិកឹជ្ឈនំ៍ន៍ណ់ោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទសដំចូ្ចជាះ ស្រាប់ណោះទសនៃ� ណោះវិៀតិ�ះម្ម 
កម្មព�ជាះ ន៍ងិ្គឡាះវិ បាះន៍ពាករិណ៍ស៍្រាតិវូិតិចិ្ចតួិច្ចប់�ំតុិកំ�ង្គប់ានុាមះន៍ឆ្នាំះំំ�មីៗ ណោះន៍�។ កាះរិជ្ឈកីយកផ្អែរិ�
�ាច្ច ់ន៍ងិ្គ�ហំរូិ ទកឹទណោះន៍េផ្អែដំ�ផ្ទាេះស់ប់ត�រិពទីនំ៍ប់ ់បាះន៍ផ្ទាេះស់ប់ត�រិ�ហំរូិធាះរាះ�ះស្រាសត និ៍ង្គ
ម្ម�ុងាះរិស្រាប់ពន័៍ធណោះអក�ូ�សុណីោះ�ះ ទូទាំះំង្គតិបំ់ន៍ទ់ណោះន៍េណោះម្មគង្គគ។ កាះរិផ្ទាេះស់ប់ត�រិទាំះំង្គណោះន៍�កពំងុ្គ
ប់ា��ះ�ដ់ំ�ទ់សី្រាកងុ្គ ន៍ងិ្គតិបំ់ន៍ជ់្ឈុវិំិញទីស្រាកងុ្គ ស្រាពម្មទាំះំង្គវិិសយ័ជ្ឈន៍ប់ទ ជាះពណិោះសសកាះរិ
ណោះន៍�ះទ ន៍ងិ្គកសកិម្មម។ ណោះហើយកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់�ួទាំះំង្គណោះន៍�កាះន៍ផ់្អែតិធន់ួ៍ធរួិណោះ�ះណោះដាះយកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាបួ់�
ប់រិិ�ះកាះស ន៍ងិ្គអាះកាះសធាះតិដុំខ៏ាេះំង្គកាេះ។

កាះរិសាង់្គម្មតិរិិប់ស់សហគម្មន៍ទ៍ណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្មបាះន៍រិកណោះ�ើញថាះ ស្រាគ�ួះរិស្រាប់ផ្អែហ� 
43% បាះន៍ជ្ឈបួ់ស្រាប់ទ�ន៍ងឹ្គទកឹជ្ឈនំ៍ន៍ណ់ោះ�ះច្ចណោះនាេះ�ឆ្នាំះំំ 2015 ន៍ងិ្គ 2018។11 កាះរិចំ្ច�ះយ
ស្រាប់ចាះំឆ្នាំះំំជាះម្មធយម្ម នៃន៍ទកឹជ្ឈនំ៍ន៍ណ់ោះ�ះកំ�ង្គអាះង្គទណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្ម (LMB) ស្រាតិវូិបាះន៍
បាាះន៍ស់្រាប់�ះណ៍ថាះ�ះន៍តិនៃម្មេ ស្រាប់ផ្អែហ� 60-70 �ះន៍ដំ�ុេះរិអាះណោះម្មរិិក។12

ឧប់បតិតណិោះហតិ ុន៍ងិ្គភាះពធនួ៍ធ់រួិនៃន៍ណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទសទណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍ផ់្អែតិណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ
�ង្គផ្អែដំរិ។ សតីិណុ៍ហភាះពស្រាប់ចាះំនៃ�ជួាះម្មធយម្មណោះ�ះទទូាំះំង្គអាះសុអីាះណោះគយ៍ំបាះន៍ណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ 
0.5-1.50C ច្ចណោះនាេះ� ឆ្នាំះំំ 1951 និ៍ង្គ 2000។ ណោះ�ះច្ចងុ្គសតិវិតិសន៍ ៍តិបំ់ន៍ណ់ោះន៍�ស្រាតូិវិបាះន៍
រិពំងឹ្គថាះន៍ងឹ្គណោះ�ើង្គកណោះ�ដះដំ�ព់ ី2-40C ណោះទៀតិ។13 កាះរិសាង់្គម្មតិដិំចូ្ចគ្នាះំនៃន៍សហគម្មន៍៍
ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្មបាះន៍រិកណោះ�ើញថាះស្រាគ�ួះរិច្ចនំ៍នួ៍ 39% បាះន៍ជ្ឈបួ់ស្រាប់ទ�ណោះស្រាគ្នាះ�
រាះំង្គសួ�តិកំ�ង្គរិយ�ណោះព� 3 ឆ្នាំះំំរិវាះង្គឆ្នាំះំំ 2015 និ៍ង្គ 2018 ណោះហើយស្រាគ�ួះរិ ច្ចនំ៍នួ៍ 25% 
បាះន៍ជ្ឈបួ់ស្រាប់ទ�កាះរិ�ចូ្ចខាះតិស្រាទពយសម្មបតិត ិន៍ងិ្គកាះរិខាះតិប់ង្គណ់ោះ�សង្គណោះទៀតិណោះដាះយ�ះរិ ណោះស្រាគ្នាះ�
រាះំង្គសួ�តិ។14 

11  គណ៍�កម្មមកាះរិទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ, 2021, កាះរិតាះម្មដាះន៍��ប់ា��ះ�់សង្គគម្ម ន៍ិង្គកាះរិវាះយតិនៃម្មេភាះពងាះយរិង្គណោះស្រាគ្នាះ�
ឆ្នាំំះំ 2018៖ រិបាះយកាះរិណ៍៍សតីពីកាះរិសាង្គ់ម្មតិិម្មូ�ដាឋះន៍ឆ្នាំំះំ 2018 នៃន៍តិំប់ន៍់ទំនាះប់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្ម ន៍ិង្គ
តិំប់ន៍់ទំនាះប់�ិច្ចទឹក, MRC Secretariat, Vientiane.

12  គណ៍�កម្មមកាះរិទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ, 2012, ��ប់ា��ះ�់ ន៍ិង្គកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ ន៍ិង្គណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិណោះ�ះកំ�ង្គ
អាះង្គទណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្ម ន៍ិង្គ��ប់ា��ះ�់នៃន៍កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុផ្អែដំ�អាះច្ចណោះកើតិ�ះន៍, កម្មមវិិធី
ស្រាគប់់ស្រាគង្គ ន៍ិង្គកាះតិ់ប់ន៍ាយទឹកជ្ឈំន៍ន៍់, Working paper 2011- 2015, MRC Secretariat, 
ណោះវិៀង្គច្ចន៍ាន៍៍

13  ម្មូ�ន៍ីធិពិភិពណោះ�ះកសស្រា�ះប់់ធម្មមជាះតិិ, 2009, ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ ន៍ិង្គកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុុ, បាះង្គកក.
14  គណ៍�កម្មមកាះរិទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ, 2021, កាះរិតាះម្មដាះន៍��ប់ា��ះ�់សង្គគម្ម ន៍ិង្គកាះរិវាះយតិនៃម្មេភាះពងាះយរិង្គណោះស្រាគ្នាះ�

ឆ្នាំំះំ 2018៖ រិបាះយកាះរិណ៍៍សតីពីកាះរិសាង្គ់ម្មតិិម្មូ�ដាឋះន៍ឆ្នាំំះំ 2018 នៃន៍តិំប់ន៍់ទំនាះប់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគខាះង្គណោះស្រាកាះម្ម ន៍ិង្គ
តិំប់ន៍់ទំនាះប់�ិច្ចទឹក, MRC Secretariat, ណោះវិៀង្គច្ចន៍ាន៍៍.

ទីស្រាកុង្គហូជ្ឈីម្មិញ ស្រាប់ណោះទសណោះវិៀតិ�ះម្ម
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3. �ារបក្រោងើើតំមជ្ឈឈមណ្ឌឌលទីីក្រុ�ុងដែ�លបតំ់ដែបនិជាាមួយនិឹងអាា�ាសធាាតំុ

�ណ៍�ណោះព�ផ្អែដំ�ន៍គរិបូ់ន៍យីកម្មម�ាះង្គឆ្នាំះប់រ់ិហ័សកំពងុ្គប់ណោះង្គើើន៍ច្ចនំ៍នួ៍ម្មន៍សុសផ្អែដំ�ស្រាប់ឈម្ម
ន៍ងឹ្គ��ប់ា� �ះ�ន់ៃន៍កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់�ួអាះកាះសធាះតិ ុវាះកប៏់ងាាះញពឱីកាះសណោះដំើម្មបីសស្រាម្មប់
�េ�ន៍រិប់សម់្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទសី្រាកងុ្គ ន៍ងិ្គណោះធីើឲ្យយពួកណោះគកាះន៍ផ់្អែតិ�ះន៍ភាះពប់តិផ់្អែប់ន៍ជាះម្មយួនឹ៍ង្គ
កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាបួ់�អាះកាះសធាះតុិ។ រិបាះយកាះរិណ៍ ៍IPCC នាះណោះព��មីៗ ណោះន៍� បាះន៍គសូប់ញ្ញាា�ក់
ព�ីត់ំិគនំ៍តិិនៃន៍កាះរិអភិវិិឌិឍភាះពប់តិផ់្អែប់ន៍ជាះម្មយួនឹ៍ង្គអាះកាះសធាះតិ ុផ្អែដំ� ជាះស្រាកប់�ណ៍ឌ
សស្រា�ះប់ណ់ោះដាះ�ស្រា�ះយ��ប់ា��ះ�ន់ៃន៍កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់�ួអាះកាះសធាះតិ ុន៍ងិ្គកណំោះណ៍ើន៍ទសី្រាកងុ្គ�ាះង្គ 
ឆ្នាំះប់រ់ិហ័ស ជាះពណិោះសសសស្រា�ះប់ស់្រាកុម្មផ្អែដំ�ងាះយរិង្គណោះស្រាគ្នាះ�ប់�ំតុិ។15

IPCC កណំ៍តិក់ាះរិអភិវិិឌិឍភាះពប់តិផ់្អែប់ន៍ន៍ងឹ្គអាះកាះសធាះតិថុាះជាះកាះរិរិមួ្មប់ញ្ញាច��គ្នាះំន៍វូិយទុធ
�ះស្រាសត ណោះដំើម្មបីសស្រាម្មប់�េ�ន៍ណោះ�ះន៍ងឹ្គកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់�ួអាះកាះសធាះតិ ុ(កាះរិប់ន៍ា)ំ ជាះម្មយួនឹ៍ង្គ
សកម្មមភាះពកាះតិប់់ន៍ាយ កាះរិបំ់ភាះយឧសមន័៍�ា�កញ្ញាចក ់(កាះតិប់់ន៍ាយ) ណោះដំើម្មបីគ្នាះំស្រាទដំ�ក់ាះរិ
អភិវិិឌិឍស្រាប់កប់ណោះដាះយច្ចរីិភាះព សស្រា�ះប់ម់្មនុ៍សសស្រាគប់គ់្នាះំ។ វាះ�ះក់ពន័៍ធន៍ងឹ្គកាះរិរិមួ្មប់ញ្ញាច��
សកម្មមភាះពណោះ�ះទទូាំះំង្គស្រាប់ពន័៍ធណោះ�សង្គៗផ្អែដំ� ស្រាប់សពគី្នាះំណោះដំើម្មបីប់ណោះង្គើើតិជាះ តិបំ់ន៍ទ់សី្រាកងុ្គ រិមួ្មទាំះំង្គ
ថាះម្មព� ឧសាហកម្មម ស�ុភាះព ទឹក អាះហាះរិ កាះរិអភិវិិឌិឍទីស្រាកងុ្គ �ំណោះ�ះដាឋះន៍ និ៍ង្គកាះរិ
ដំកឹជ្ឈញ្ញាា�ន៍។ ណោះគ្នាះ�ប់ណំ៍ង្គគណឺោះដំើម្មបីស្រាគប់ស់្រាគង្គអន៍តរិកម្មម ដ៏ំសម�ស្រាគ�មះញរិវាះង្គស្រាប់ពន័៍ធទាំះំង្គណោះន៍� 
ណោះដំើម្មបីទាំះញយកឱកាះសកំ�ង្គកាះរិពណោះន៍េ�ន៍កណំោះណ៍ើន៍ស្រាប់កប់ណោះដាះយ សវុិតិាភិាះព និ៍ង្គយតុិតធិម្ម៌ 
ន៍ងិ្គធាះនាះ ថាះសកម្មមភាះពណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ពន័៍ធម្មយួមិ្មន៍ប់ង្គើឱយ�ះន៍ណោះស្រាគ្នាះ�ថាះំក ់ណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ព័ន៍ធ
ម្មយួណោះ�សង្គណោះទៀតិណោះ�ើយ។

14 IPCC, 2022, កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុឆ្នាំំះំ 2022៖ ��ប់ា��ះ�់ កាះរិសស្រាម្មប់�េ�ន៍ ន៍ិង្គភាះពងាះយ
រិង្គណោះស្រាគ្នាះ�, កាះរិច្ចូ�រិួម្មច្ចំផ្អែណ៍កនៃន៍ស្រាកុម្មកាះរិងាះរិ II ណោះ�ះន៍ឹង្គរិបាះយកាះរិណ៍៍វាះយតិនៃម្មេណោះ�ើកទី6 នៃន៍ស្រាកុម្មអន៍តរិ
រិដាឋះភិិបាះ�សតីពីកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ, Cambridge University Press, Cambridge.

ណោះដាះយ�ះរិវាះ�ះកព់ន័៍ធជាះម្មយួសកម្មមភាះពទនំាះកទ់នំ៍ង្គទទូាំះំង្គស្រាប់ពន័៍ធ កាះរិអភិវិិឌិឍផ្អែដំ�
ប់តិផ់្អែប់ន៍ ជាះម្មយួន៍ងឹ្គអាះកាះសធាះតិទុាំះម្មទាំះរិឲ្យយ�ះន៍កចិ្ចចសហកាះរិពីម្មន៍សុសស្រាគប់គ់្នាះំណោះ�ះកំ�ង្គ
រិដាឋះភិបិាះ� សហគម្មន៍ ៍ន៍ងិ្គវិិសយ័ឯកជ្ឈន៍។ តាះម្មវិិធណីោះន៍� ដំណំោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែដំ�បាះន៍
រិច្ចនាះណោះ�ើង្គស្រាសប់គ្នាះំន៍ងឹ្គ ប់រិិប់ទកំ�ង្គស្រាសកុ ន៍ងិ្គតិបំ់ន៍ ់ន៍ងិ្គ�េ�វិអភិវិិឌិឍន៍។៍

ប់ទពណិោះ�ះធន៍ក៍ំ�ង្គស្រាប់ណោះទសអសូ្រា�តះ� ីន៍ងិ្គប់�ះះស្រាប់ណោះទសណោះ�សង្គណោះទៀតិប់ងាាះញថាះ កាះរិអភិវិិឌិឍ
ផ្អែដំ�ប់តិផ់្អែប់ន៍ជាះម្មយួន៍ងឹ្គអាះកាះសធាះតិអុាះច្ចដំណំោះណ៍ើរិកាះរិបាះន៍តាះម្មរិយ�វិិធ�ីះស្រាសតផ្អែដំ�
ងាះយចំ្ចណោះ�ះ�ទកឹ (រិបូ់ភាះពទ1ី)។ វិិធ�ីះស្រាសតផ្អែដំ�ងាះយច្ចណំោះ�ះ�ទកឹ ណោះធីើឲ្យយទឹកសាតិិណោះ�ះច្ចំ
ក�ះះ�នៃន៍កាះរិណោះរិៀប់ច្ចផំ្អែ�ន៍កាះរិទសី្រាកងុ្គណោះដំើម្មបីប់ណោះង្គើើតិដំណំោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែដំ�អាះច្ចប់តិផ់្អែប់ន៍បាះន៍
សស្រាម្មប់�េ�ន៍ សន៍សសំំនៃច្ច ណោះហើយ ន៍ងិ្គពហមុ្ម�ុងាះរិ។ ជាះពណិោះសសវិិធ�ីះស្រាសតងាះយចំ្ចណោះ�ះ�ទឹក
រិមួ្មប់ញ្ញាច��គ្នាះំន៍វូិដំណំោះ�ះ�ស្រា�ះយណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មពន័៍ធផ្អែដំ�ផ្អែ�ែកណោះ�ើធម្មមជាះតិ ិន៍ងិ្គផ្អែប់ប់ធម្មមតាះ
រិមួ្មគ្នាះំ។ ណោះហើយកាះរិរិមួ្មគ្នាះំជាះម្មយួសហគម្មន៍ផ៍្អែដំ��ះន៍ពត័ិ�៌ះន៍ ពកួណោះគគ្នាះំស្រាទដំ�ក់ណំោះណ៍ើន៍ 
ន៍ងិ្គប់ណោះង្គើើតិភាះពប់តិផ់្អែប់ន៍ជាះម្មយួន៍ងឹ្គស្រាពតឹិតកិាះរិណ៍ដ៍ំធ៏ន់ួ៍ធរួិ។ ផ្អែដំ�សំខាះន៍វិ់ិធ�ីះស្រាសតទាំះំង្គណោះន៍�
�ះន៍ដំណំោះ�ះ�ស្រា�ះយកំ�ង្គកស្រាម្មតិិណោះ�សង្គៗរិប់ស�់ះស្រាតិដាឋះន៍ផ្អែដំ�ជាះផ្អែ�ំកម្មយួនៃន៍��ប់ស័្រាតិរួិម្ម
វិិធាះន៍កាះរិផ្អែដំ�ណោះ�េើយតិប់ណោះ�ះន៍ងឹ្គប់ញ្ញាា�ពណិោះសសន៍ងិ្គឱកាះសច្ចណំោះ�ះ�តិបំ់ន៍ទ់សី្រាកងុ្គ ន៍ងិ្គតិបំ់ន់៍
សដ�កទកឹជាះក�់ះកម់្មយួ។.16

16  សស្រា�ះប់់ព័តិ៌�ះន៍ប់ផ្អែន៍ាម្មអំពីវិិធី�ះស្រាសតទីស្រាកុង្គងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក សូម្មណោះម្មើ�   
https://watersensitivecities.org.au.

រិូប់ភាះពទី 1: ឧទាំះហរិណ៍៍នៃន៍ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹកណោះ�ះកំ�ង្គកស្រាម្មិតិណោះ�សង្គៗ

ខាំះតិតូិច្ច ខាំះតិទីស្រាកុង្គ

ខាំះតិតំិប់ន៍់

Credit: �តះរិកាះរិតាះំង្គទី�ំណោះ�ះណោះស្រា�ះ�េ�វិកាះរិ ន៍ិង្គប់រិិ�ាះន៍រិប់ស់ពួកណោះគ។

Credit: CRCWSC

Credit: KCID

ន៍ិង្គផ្អែប់ប់ធម្មមតាះរិួម្មគ្នាំះ ណោះដំើម្មបី�ត�់តិនៃម្មេជាះណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ះកំ�ង្គកស្រាមិ្មតិណោះ�សង្គៗ។

វិិធី�ះស្រាសតងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹកនាះំម្មកន៍ូវិដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធផ្អែដំ�ផ្អែ�ែកណោះ�ើធម្មមជាះតិិ
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ក���ជំរុញសង�ម-នេ����យែបប�តួត���

េហ���រច��ពហុបំណង
ែដល���ស់ប��រ��ននិង

��ររច��ក��ងទី�កុងែដល
បេង�ើនតៃម� និងទ���ប់ែដល

��យចំេ��ះ ទឹក

�បភពច�មុះ សក�ិសម
ស���ប់េ��លបំណង & 
�បសិទ���ពៃន��រេ�បើ���

ស់ចុងេ���យ 
��រ���រសុខ��ពផ��វទឹក

��រ�គប់�គង��របំពុល 
��ចំណ�ចនិងែចក��យ

ប���ញបង��រទឹកែផន��របេ��ញ
ទឹកេ��លផ�ត់ផ�ង់�������ស�

សមធម៌អន្តរជំនាន់ 
ភាពបត់បែនជាមួយនឹង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ែដនកំណត់េលើ
ធន��ន
ធម���តិ

េ��ភណ���ព
សង�ម 

��រ��រ��របរ����ន

��រ��រ��រទឹកជំនន់��រ��រ��រសុខ��ព
����រណៈ

��រ���វ���វ��នប���ញ (Brown et al 2016) ��ទី�កុង��នទំេ��រ���ស់ប��រ��មរយៈ
ដំ��ក់��ល��េ�ចើន ប៉ុែន�វ�ធី���ស�រួមប���ល�����ន់ែតេ�ចើន េ��យពិ��រ��េលើតៃម�អត��បេ��ជន៍ 
និងយុទ����ស���ន់ែតទូលំទូ��យេធ�ើឲ���រេ��តេ���ះ��ចេធ�ើេ����ន។

មុខ��រ��រផ�ល់់់េស��កម�

��រផ�ត់ផ�ង់ទឹក
���ត 

និងសុវត�ិ��ព

ទី�កុង��យចំេ��ះទឹក ទី�កុងវដ�ទឹក ទី�កុងផ��វទឹកទី�កុងបង��រទី�កុងលូទី�កុងផ�ត់ផ�ង់ទឹក

រិូប់ភាះពទី 2៖ ស្រាកប់�ណ៍ឌផ្ទាេះស់ប់ត�រិទឹកកំ�ង្គទីស្រាកុង្គ17 

វិិធី�ះស្រាសតងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក�ត�់ឱកាះសសស្រា�ះប់់ស្រាប់ណោះទសទណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍ណោះដំើម្មបី 
'ណោះ�ះតិណោះផ្ទាេះ�' �ាះន៍ភាះពដំំប់ូង្គនៃន៍កាះរិអភិិវិឌិឍទីស្រាកុង្គណោះឆ្នាំពះ�ណោះ�ះរិកវិិធី�ះស្រាសតងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក
កាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍ (រិូប់ភាះពទី 2) ។18 ស្រាសប់ណោះព�ផ្អែដំ�ស្រាប់ណោះទសណោះ�ះតាះម្មដំង្គទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ �ះន៍
ឧសាហកម្មម ន៍ិង្គន៍គរិូប់ន៍ីយកម្មមកាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ើង្គ ទីស្រាកុង្គ�ះន៍ឱកាះសកំ�ង្គដំំ�ះក់កាះ�
ផ្ទាេះស់ប់ត�រិ 'ណោះ�ះតិណោះផ្ទាេះ�' ណោះដាះយអន៍ុវិតិតវិិធី�ះស្រាសតពហុម្មុ�ងាះរិ រិួម្មប់ញ្ញាច��គ្នាំះ ន៍ិង្គន៍ិរិន៍តរិភាះព
ណោះ�ះទូទាំះំង្គស្រាគួ�ះរិ តិំប់ន៍់ជ្ឈុំវិិញ ទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គប់រិិ�ះណ៍អាះង្គសត�កទឹក។

ច្ចំណ៍ុច្ចក�ះះ�ណោះឆ្នាំពះ�ណោះ�ះរិកកាះរិណោះ�ះតិណោះផ្ទាេះ�គឺកាះរិរិួម្មប់ញ្ញាច��ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែ�ែកណោះ�ើ
ធម្មមជាះតិិ (NbS) - ស្រាតិូវិបាះន៍ណោះគ�គះ�់�ង្គផ្អែដំរិថាះជាះដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ 
'នៃប់តិង្គ' - ជាះម្មួយណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធទឹកកំ�ង្គទីស្រាកុង្គផ្អែប់ប់ណោះដំើម្ម។ NbS ស្រាតិូវិបាះន៍កំណ៍តិ់
ថាះជាះ 'សកម្មមភាះពណោះដំើម្មបីកាះរិ�ះរិ ស្រាគប់់ស្រាគង្គស្រាប់កប់ណោះដាះយន៍ិរិន៍តរិភាះព ន៍ិង្គ�តះរិស្រាប់ព័ន៍ធ
ណោះអកូធម្មមជាះតិិ ឬស្រាប់ព័ន៍ធណោះអកូ��សុីផ្អែដំ�ផ្អែកផ្អែស្រាប់ណោះដំើម្មបីណោះដាះ�ស្រា�ះយប់ញ្ញាា�ស្រាប់ឈម្មកំ�ង្គ
សង្គគម្មស្រាប់កប់ណោះដាះយស្រាប់សិទធភាះព ន៍ិង្គសស្រាម្មប់�េ�ន៍បាះន៍ស្រាសប់ ណោះព�ជាះម្មួយគ្នាំះ�ត�់ន៍ូវិ
សុ�ុ�ះ�ភាះព ន៍ិង្គអតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍ជ្ឈីវិ�ច្ចស្រាម្មុ�រិប់ស់ម្មន៍ុសស ។19 ដំំណោះ�ះ� ស្រា�ះយច្ចស្រាម្មុ�
ទាំះំង្គណោះន៍�ណោះ�េើយតិប់ណោះ�ះន៍ឹង្គ�កខណ៍�ប់រិិប់ទ ន៍ិង្គអាះទិភាះពនៃន៍សហគម្មន៍៍ ន៍ិង្គប់រិិ�ាះន៍ 
ណោះហើយអាះច្ចគ្នាះំស្រាទដំ�់កាះរិ�ូតិ�ះស់ផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ ន៍ិង្គកាះរិផ្អែក
�ម្មែ ជ្ឈីវិភាះពរិស់ណោះ�ះ។ ឧទាំះហរិណ៍៍ដំ៏�ែម្មួយគឺកាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់ទី�ះធាះរិណ៍� ន៍ិង្គដំីណោះសើម្ម 
ណោះដំើម្មបីស្រាគប់់ស្រាគង្គ ពយ��ណោះភិេ�ង្គ។ តិំប់ន៍់ទាំះំង្គណោះន៍�អាះច្ចប់ំបាះតិ់ ន៍ិង្គសត�កទឹកណោះភិេ�ង្គអំ��ង្គណោះព�
�ះន៍ពយ��ណោះភិេ�ង្គបាះន៍ គ្នាះំស្រាទដំ�់ ជ្ឈីវិច្ចស្រាម្មុ�ណោះអកូ��សុី ន៍ិង្គស្រាប់សិន៍ណោះប់ើណោះរិៀប់ច្ចំណោះទសភាះព
ស្រាប់កប់ណោះដាះយស្រាប់សិទធភាះព - អាះច្ចណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់ សស្រា�ះប់់កាះរិកំ�ះន៍ត ន៍ិង្គសកម្មមភាះព
�ះណ៍ិជ្ឈាកម្មមបាះន៍។ តាះម្ម�ះស្រាតិដាឋះន៍ពួកវាះក៏អាះច្ច�ះន៍ឥទធិព� ណោះ�ើសភាះពអាះកាះសធាះតិុកំ�ង្គ
តិំប់ន៍់�ង្គផ្អែដំរិ។

17 R Brown, B Rogers and L Werbeloff, 2016, កាះរិណោះឆ្នាំពះ�ណោះ�ះកាះន៍់ទីស្រាកុង្គផ្អែដំ�ងាះយរិង្គណោះស្រាគ្នាះ�
ទឹក៖ ណោះសៀវិណោះ�ះផ្អែណ៍នាះំសស្រា�ះប់់អំកយុទធ�ះស្រាសត ន៍ិង្គអំកប់ណោះង្គើើតិណោះគ្នាះ�ន៍ណោះ�ះបាះយ, ម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ស្រា�ះវិស្រាជាះវិ
សហស្រាប់តិិប់តិតិកាះរិសស្រា�ះប់់ទីស្រាកុង្គងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក, Melbourne

18  R Brown, N Keath and T Wong, 2009, 'កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកកំ�ង្គទីស្រាកុង្គ៖ រិប់ប់ស្រាប់វិតិតិ�ះស្រាសត 
ប់ច្ចច�ប់បន៍ំ ន៍ិង្គអនាះគតិ', វិិទា�ះស្រាសត ន៍ិង្គប់ណោះច្ចចកវិិទាអំពីទឹក, 59(5).

19  IUCN, nd, ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែ�ែកណោះ�ើធម្មមជាះតិិ.

កម្មមវិិធីម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ជ្ឈុំវិិញផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ (RUCAS) ន៍ឹង្គណោះស្រាប់ើ
វិិធី�ះស្រាសត ងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក ណោះដំើម្មបីធាះនាះដំ�់សហគម្មន៍៍ទីស្រាកុង្គ៖

• �ំក្រោណ្ឌើរ�ារកាះតិ់ប់ន៍ាយអស្រាតាះ ន៍ិង្គទំហំនៃន៍កាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ ន៍ិង្គ
ណោះ�ើកកម្មពស់�ាះង្គ សកម្មមន៍ូវិសម្មភាះពណោះយន៍ឌិ័រិ ពិកាះរិភាះព ន៍ិង្គកាះរិស្រាគប់ដំ
�ះះប់់ផ្អែ�ំកសង្គគម្ម (GEDSI) ផ្អែប់ប់ វាះយ�ុកឲ្យយកាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ើង្គ។

• ក្រោក្រុតំៀមជាាក្រោក្រុសចុសស្រា�ះប់់ស្រាពឹតិតិកាះរិណ៍៍ធួន៍់ធួរិជាះណោះស្រាច្ចើន៍ (រិួម្មទាំះំង្គទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ 
ណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិ ណោះភិេើង្គណោះ�� កណោះ�ដះខាេះំង្គ) តាះម្មរិយ�វិិធាះន៍កាះរិរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ច្ចស្រាម្មុ�
ដំ៏សម្មស្រាសប់តាះម្មម្មូ�ដាឋះន៍ (ដំូច្ចជាះ កាះរិងាះរិកាះរិ�ះរិទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ ថាះម្មព�
ផ្អែដំ�អាះច្ចប់តិ់ផ្អែប់ន៍បាះន៍ ន៍ិង្គជ្ឈណោះស្រាម្មើស�គតិ់�គង្គ់ ទឹក) ន៍ិង្គដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយ
ផ្អែដំ�ម្មិន៍ផ្អែម្មណ៍ជាះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ (ដំូច្ចជាះ ស្រាប់ព័ន៍ធស្រាព�ះន៍ជាះម្មុន៍ កាះរិអប់់រិំ
សហគម្មន៍៍ វិិធាះន៍កាះរិណោះសដំឋកិច្ចច ន៍ិង្គកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គផ្អែ�ន៍កាះរិ)។

• �ារក្រោ�េើយតំប  ស្រាប់កប់ណោះដាះយស្រាប់សិទធភាះពតាះម្មរិយ�កាះរិរិួម្មច្ចំផ្អែណ៍ករិប់ស់
សហគម្មន៍៍ ន៍ិង្គរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធច្ចស្រាម្មុ�ផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ផ្អែដំ�ស្រាតិូវិ
បាះន៍គ្នាះំស្រាទណោះដាះយអំកជ្ឈំនាះញផ្អែដំ��ះន៍កាះរិប់ណ៍ះ��ប់�ះះ�ស្រាតិឹម្មស្រាតិូវិ ន៍ិង្គ
ធន៍ធាះន៍ផ្អែដំ��េ��ប់ញ្ញាច�ំង្គពីភាះពច្ចស្រាម្មុ�នៃន៍សហគម្មន៍៍ ផ្អែដំ�ពួកណោះគណោះស្រាប់ើ
ណោះសវាះកម្មម។

• ស្ដាាារក្រោ�ើងវិិញ�ះាងឆាាប់រហ័័ស ណោះ�ះណោះព�ផ្អែដំ�ស្រាពឹតិតិកាះរិណ៍៍ទាំះំង្គណោះន៍�
ណោះកើតិណោះ�ើង្គកំ�ង្គ�កខណ៍�ផ្អែដំ�ណោះធីើឲ្យយស្រាប់ណោះសើរិណោះ�ើង្គន៍ូវិសម្មធម្ម៌ ស្រាប់សិទធភាះព 
ន៍ិង្គកំណោះណ៍ើន៍រិយ�ណោះព�ផ្អែវិង្គ។ 
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4. វិិធីស្ដាាក្រុសិរបស់ក្រោយើង

វិិធីស្ដាាក្រុសិទីឹ��ន�ងទីីក្រុ�ុងស្ដាាមញ្ញញដែ�លពឹងដែផ្សាែ�ក្រោលើ�ំក្រោ�ា�ក្រុស្ដាាយក្រោហ័ដាាារចុនាាសមព័និធ
ក្រុទីង់ក្រុទាាយធំ 'ក្រុបក្រោផ្សា�' ដែតំមួយមិនិអាាចុផ្សាិល់និូវិលទីធផ្សាលសងគម បរិស្ដាថានិ និិងក្រោស�ា�ិចុច 
ដែ�លសហ័គូមនិ៍�ន�ងតំំបនិ់ ក្រោមគូងគចុង់�ានិ�ន�ងតំដៃមេដែ�លពួ�ក្រោគូអាាចុទីិញ�ានិ។ ធនាះគ្នាះរិ
អភិិវិឌិឍន៍៍អាះសុីបាះន៍បាាះន៍់ស្រាប់�ះណ៍ថាះ  គ�េះតិហិរិញ្ញាាប់បទាំះន៍សស្រា�ះប់់ណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ
ទឹក ន៍ិង្គអនាះម្ម័យណោះ�ះអាះសុីខាះង្គតិប�ង្គ�ះន៍ស្រាប់ផ្អែហ� 100 �ះន៍់�ះន៍ដំុ�េះរិកំ�ង្គម្មួយឆ្នាំំះំ។.20

20 S Ra and Z Li, 2018, កាះរិប់ិទគ�េះតិហិរិញ្ញាាប់បទាំះន៍កំ�ង្គណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធអាះស៊ី, ADB South 
Asia Working Paper Series no. 57, ធនាះគ្នាះរិអភិិវិឌិឍន៍៍អាះស៊ី, ទីស្រាកុង្គ�ាះន៍ី�.

កាះរិប់ណោះង្គើើតិម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ជ្ឈុំវិិញផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ស្រាតិូវិកាះរិ
ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយទូ�ំ ទូ�ះយផ្អែដំ�រិួម្មប់ញ្ញាច��ទាំះំង្គ NbS �ង្គផ្អែដំរិ ។ កាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់ 
NbS ណោះ�ះតាះម្មទីស្រាកុង្គនាះនាះកំពុង្គ ទទួ�បាះន៍កាះរិណោះពញន៍ិយម្មណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ើង្គណោះ�ះកំ�ង្គតិំប់ន៍់
ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ (ស្រាប់អប់់ទី 1)។

ក្រុបអ្នប់ទីី 1៖ �ំក្រោ�ា�ក្រុស្ដាាយដែផ្សាែ�ក្រោលើធមមជាាតំិក្រោ�ា�ន�ងប�ាាក្រុបក្រោទីសទីក្រោនិេក្រោមគូងគមាានិ�ានិ់ដែតំក្រោក្រុចុើនិ

ចាះប់់ពីផ្អែ�កកើដាះ ឆ្នាំំះំ 2020 ដំ�់ផ្អែ�វិិច្ចិិកាះ ឆ្នាំំះំ 2021 អំកជ្ឈំនាះញជាះតិិ ន៍ិង្គអន៍តរិជាះតិិបាះន៍រិួម្មគ្នាំះអន៍ុវិតិត ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែ�ែកណោះ�ើធម្មមជាះតិិ 
(NbS) ណោះ�ះកំ�ង្គករិណ៍ីសិកាច្ចំន៍ួន៍ 4 ណោះ�ះស្រាប់ណោះទសនៃ� ន៍ិង្គណោះវិៀតិ�ះម្ម៖

សស្រា�ះប់់ករិណ៍ីសិកាន៍ីម្មួយៗ កាះរិរិច្ចនាះ�ំតិ់គំន៍ិតិបាះន៍ប់ងាាះញពីអីីផ្អែដំ�អាះច្ចណោះធីើណោះ�ះបាះន៍ ណោះហើយកាះរិវាះយតិនៃម្មេណោះសដំឋកិច្ចចបាះន៍�ត�់ករិណ៍ីសស្រា�ះប់់
កាះរិណោះសុើប់អណោះង្គើតិប់ផ្អែន៍ាម្ម។ ប់រិិប់ទន៍ីម្មួយៗ�ះន៍ ប់ញ្ញាា�ស្រាប់ឈម្ម ន៍ិង្គឱកាះស�ុសពីគ្នាំះ ប់ាុផ្អែន៍តករិណ៍ីសិកាបាះន៍ប់ងាាះញពីអតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍សំខាះន៍់ៗ 
ន៍ិង្គវាះស់បាះន៍រិប់ស់ NbS ន៍ិង្គបាះន៍ប់ណោះង្គើើតិករិណ៍ីសស្រា�ះប់់កាះរិពស្រាង្គីកកាះន៍់ផ្អែតិទូ�ំទូ�ះយ ណោះ�ះទូទាំះំង្គតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ។

ករិណ៍ីសិកាទាំះំង្គណោះន៍�ស្រាតិូវិបាះន៍ប់ណោះង្គើើតិណោះ�ើង្គណោះ�ះណោះ�ើករិណ៍ីជាះណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទសច្ចិន៍ ន៍ិង្គអូស្រា�តះ�ី។.

Sukhumvit Green Triangle ទីីក្រុ�ុង�ាង��៖ "ស្រាតិីណោះកាះណ៍
នៃប់តិង្គ" តិភាាះប់់ ឧទាន៍ Benjakitti ណោះ�ះឧទាន៍ Lumpini ន៍ិង្គតិំប់ន៍់
ទីស្រាកុង្គ�ះន៍ម្មន៍ុសសណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ះ ភាះគខាះង្គណោះជ្ឈើង្គនៃន៍ Benjakitti Park តាះម្ម
ប់�ះះញ�ំហនៃប់តិង្គពហុម្មុ�ងាះរិ ផ្អែដំ�ប់ងាាះញពីដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយទីស្រាកុង្គនាះ
ណោះព�អនាះគតិ�ំដាះប់់ពិភិពណោះ�ះកណោះ�ះទីស្រាកុង្គបាះង្គកក។

ឧទីានិ Tam Phu ទីីក្រុ�ុង Thu Duc - តំំបនិ់�ីក្រោសើម�ន�ងទីីក្រុ�ុង
ពហ័ុមុខង្ហាារ៖  កាះរិផ្អែស្រាប់កាេះយឧទាន៍ Tam Phu ណោះ�ះម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�
នៃច្ចំស្រាប់ឌិិតិទីស្រាកុង្គ Thu Duc ទីស្រាកុង្គហូជ្ឈីម្មិញ ណោះ�ះជាះ Internet of 
Things ដំំប់ូង្គប់ង្គែស់រិប់ស់ណោះវិៀតិ�ះម្ម បាះន៍ណោះប់ើកដំំណោះណ៍ើរិកាះរិឧទាន៍
តិំប់ន៍់ដំីណោះសើម្មកំ�ង្គទីស្រាកុង្គពហុម្មុ�ងាះរិ។

តំំបនិ់ពាាណ្ឌិជ្ឈជ�មម��ាាលពណ្ឌ៌ដៃបតំងក្រុតំជាា�់សក្រុមាាប់ក្រោខតំិរ៉ា�ា�់
យះង៖   កាះរិប់ំផ្អែប់េង្គណោះទសភាះពតាះម្មដំង្គ�េ�វិណោះ�ះទូទាំះំង្គតិំប់ន៍់�ះណ៍ិជ្ឈាកម្មម
ក�ះះ� ណោះដាះយរិួម្ម ប់ញ្ញាច��ប់�ះះញនៃន៍ស្រាទពយសកម្មមនៃប់តិង្គ ណោះដំើម្មបីផ្អែក
�ម្មែផ្ទាះសុកភាះពកណោះ�ដះ កាះតិ់ប់ន៍ាយ ទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ន៍ិង្គប់ណោះង្គើើន៍កាះរិណោះស្រាជ្ឈៀតិច្ចូ�
ជាះម្មួយធម្មមជាះតិិ។

ឧទីានិអ្នភិិរ�សសតំើដៃក្រុពទីឹ�ស្ដាាប Duong Dong, Phu Quoc៖ 
ពស្រាង្គឹង្គកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកជ្ឈំន៍ន៍់តាះម្មរិយ�ឧទាន៍អភិិរិកសសតិីនៃស្រាពទឹក�ះប់
ផ្អែដំ��ះន៍ម្មុ�ងាះរិណោះស្រាច្ចើន៍ប់ងាាះញកាះរិទាំះក់ទាំះញសស្រា�ះប់់ណោះភិៀ�វិណោះទសច្ចរិ 
កផ្អែន៍េង្គកម្មាន៍តសស្រា�ះប់់អំក រិស់ណោះ�ះ ន៍ិង្គប់ងាាះញពីណោះសដំឋកិច្ចចវិិ�ជ្ឈុំ ន៍ិង្គ
ណោះគ្នាះ�កាះរិណ៍៍ន៍ិរិន៍តរិភាះព។
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ណោះហើយ�ណ៍�ណោះព�ផ្អែដំ��ះន៍កាះរិគ្នាះំស្រាទជាះណោះគ្នាះ�កាះរិណ៍៍�ាះង្គទូ�ំទូ�ះយកំ�ង្គ
កាះរិរិួម្ម ប់ញ្ញាច��ពណ៍៌នៃប់តិង្គស្រាប់កប់ណោះដាះយស្រាប់សិទធភាះព�ះន៍កាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍ណោះ�ើង្គ 
អន៍តរិកម្មមពណ៍៌ ស្រាប់ណោះ��ន៍ិង្គម្មិន៍ផ្អែម្មន៍ជាះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ កម្មមវិិធី NbS តាះម្ម�ះស្រាតិដាឋះន៍
ស្រាតិូវិបាះន៍កំណ៍តិ់ណោះ�ះកំ�ង្គ ប់�ះះស្រាប់ណោះទសកំ�ង្គតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍។ 
កតាតះផ្អែដំ�កំណ៍តិ់កម្មមវិិធីណោះស្រាប់ើស់ រិប់ស់វាះរិួម្ម�ះន៍:

• សម្មតិាភាះពកំ�ង្គតិំប់ន៍់�ះន៍កស្រាម្មិតិណោះដំើម្មបីកំណ៍តិ់ ន៍ិង្គ អន៍ុវិតិត NbS 
ន៍ិង្គ ដំំណោះ�ះ� ស្រា�ះយផ្អែដំ�ម្មិន៍ផ្អែម្មន៍ ជាះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធច្ចំណោះ�ះ� ប់ញ្ញាា�
ប់រិិប់ទ ន៍ិង្គឱកាះស កំ�ង្គតិំប់ន៍់។

• សម្មតិាភាះព�ះន៍កស្រាម្មិតិកំ�ង្គកាះរិក�ះង្គករិណ៍ីវិិទា�ះស្រាសត ន៍ិង្គ
ណោះសដំឋកិច្ចច សស្រា�ះប់់កាះរិផ្ទាេះស់ប់ត�រិ ប់ណោះង្គើើតិកាះរិណោះស្រាប់ៀប់ណោះធៀប់�ាះង្គ
ម្មាតិ់ច្ចតិ់រិប់ស់ ជ្ឈណោះស្រាម្មើសពី ទសសន៍� សហគម្មន៍៍ទាំះំង្គម្មូ� ន៍ិង្គ
ធាះនាះន៍ិរិន៍តរិភាះព កាះរិ�ត�់ម្មូ�ន៍ីធិសស្រា�ះប់់វិដំតជ្ឈីវិិតិណោះដំើម្មបី�ត�់តិនៃម្មេ 
រិយ�ណោះព�ផ្អែវិង្គ។ 

• កង្គី�កាះរិច្ចូ�រិួម្ម ន៍ិង្គកាះរិ គ្នាះំស្រាទពីសហគម្មន៍៍ ឬវិិស័យឯកជ្ឈន៍។

ណោះហើយសូម្មបីផ្អែតិណោះ�ះណោះព�ផ្អែដំ�គំន៍ិតិស្រាតិូវិបាះន៍ប់ងាាះញថាះ�ះន៍ស្រាប់សិទធភាះពកដី 
ឧប់សគគរាះរាះំង្គកាះរិណោះកើន៍ណោះ�ើង្គ រិប់ស់ពួកណោះគ ដំូច្ចជាះណោះគ្នាះ�ន៍ណោះ�ះបាះយ យុទធ�ះស្រាសត 
ន៍ិង្គស្រាកប់�ណ៍ឌប់ទប់បញ្ញាាតិតិកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គណោះម្មើ�ផ្អែ�។ កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកណោះ�ះកំ�ង្គ
ប់�ះះស្រាប់ណោះទសទណោះន៍េណោះម្មគង្គគអាះច្ចកាះន៍់ផ្អែតិ�ះន៍�ះន៍ភាះពសម�ស្រាគ�មះញ ពីណោះស្រា�ះ�អាះង្គ 
ទណោះន៍េជាះទូណោះ�ះស្រាតិួតិណោះ�ើតិំប់ន៍់រិដំឋបាះ�ណោះ�សង្គៗគ្នាំះ ទាំះំង្គកំ�ង្គ ន៍ិង្គរិវាះង្គស្រាប់ណោះទសប់ណោះង្គើើន៍
ច្ចំន៍ួន៍ភាះគី�ះក់ព័ន៍ធ កំ�ង្គកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គពួកណោះគ។ កាះរិសណោះស្រាម្មច្ចច្ចិតិតជាះណោះស្រាច្ចើន៍កស្រាម្មិតិ
ក៏អាះច្ច�ះន៍កិច្ចចកាះរិ ណោះគ្នាះ�ន៍ណោះ�ះបាះយ ន៍ិង្គកាះរិទទួ��ុសស្រាតិូវិស្រាតិួតិជាះន៍់គ្នាំះ ន៍ិង្គ
ស្រាប់កួតិស្រាប់ផ្អែជ្ឈង្គគ្នាំះ�ង្គផ្អែដំរិ។ ណោះ�ើសពីណោះន៍�អំកប់ណោះង្គើើតិណោះគ្នាះ� ន៍ណោះ�ះបាះយ អំក
ណោះរិៀប់ច្ចំផ្អែ�ន៍កាះរិ ន៍ិង្គភាំះក់ងាះរិ�ត�់ណោះសវាះអាះច្ច�ី�សិទធិអំ�ះច្ច�េ�វិច្ចាប់់ សម្មតិាភាះព       
�ាះប់័ន៍ ន៍ិង្គធន៍ធាះន៍ហិរិញ្ញាាវិតិា� ន៍ិង្គរិូប់វិន៍ត ណោះដំើម្មបីណោះរិៀប់ច្ចំផ្អែ�ន៍កាះរិ ន៍ិង្គធាះនាះថាះ
ផ្អែ�ន៍កាះរិស្រាតិូវិបាះន៍អន៍ុវិតិត តាះម្មខាំះតិ។

ទីិ�ាភាាពទីូក្រោ�ាដៃនិ�មមវិិធី
កម្មមវិិធីម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ជ្ឈុំវិិញផ្អែដំ��ះន៍ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ (RUCAS) 
ណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គ ទឹកជាះកាះតាះ�ីករិណោះដំើម្មបីណោះ�ើកកម្មពស់ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍
ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុកំ�ង្គទីស្រាកុង្គ ណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទស ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគច្ចំន៍ួន៍ 4 - 
ស្រាប់ណោះទសនៃ� ណោះវិៀតិ�ះម្ម កម្មព�ជាះន៍ិង្គឡាះវិ។ តាះម្មរិយ�កាះរិងាះរិកំ�ង្គស្រាសុក កម្មមវិិធី 
ន៍ឹង្គប់ងាាះញពីរិណោះប់ៀប់ផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ NbS អាះច្ច
ណោះដាះ�ស្រា�ះយប់ញ្ញាា�កំ�ង្គស្រាសុក ន៍ិង្គប់ណោះង្គើើតិជ្ឈំនាះញផ្អែដំ�អាះច្ចអន៍ុវិតិតបាះន៍ទូទាំះំង្គ
តិំប់ន៍់។

កម្មមវិិធីន៍ឹង្គគ្នាះំស្រាទស្រាប់ណោះទសនៃដំគូន៍ីម្មួយៗតាះម្មរិយ�ដំំ�ះក់កាះ�ទាំះំង្គ 4  (រិូប់ភាះព
ទី 3)។ 

1. ចុូលរួមជាាដៃ�គូូជាាមួយក្រុបក្រោទីសទីក្រោនិេក្រោមគូងគទាា�់ទីងនិឹងភាាពចាំាំ�ាចុ់�ន�ង�ារ�ំក្រោណ្ឌើរ�ារ 
និិងក្រុសបតាាមឱ�ាសដែ�លបក្រោងើើតំក្រោ�ើងក្រោដាាយ�ារវិិនិិក្រោ�ាគូ NbS ដែបបចុក្រុមុ�៖ ពី
ប់ទពិណោះ�ះធន៍៍ថាំះក់អន៍តរិជាះតិិ កម្មមវិិធីណោះន៍�ន៍ឹង្គណោះផ្ទាដះតិណោះ�ើកាះរិរិួម្មច្ចំផ្អែណ៍កដំ៏�ះន៍សកាតះន៍ុព� 
នៃន៍កាះរិវិិន៍ិណោះ�ះគណោះ�ះកំ�ង្គណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ NbS ផ្អែប់ប់ច្ចស្រាម្មុ�ច្ចំណោះ�ះ�កាះរិអភិិវិឌិឍទីស្រាកុង្គ 
ផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយអាះកាះសធាះតិុ កាះន៍់ផ្អែតិខាេះំង្គណោះ�ើង្គ។ កម្មមវិិធីណោះន៍�ន៍ឹង្គច្ចូ�រិួម្ម�ាះង្គទូ�ំ 
ទូ�ះយរិវាះង្គអំក�ះក់ព័ន៍ធទាំះំង្គ �ះធាះរិណ៍� ឯកជ្ឈន៍ ន៍ិង្គស្រាគឹ��ាះន៍សិកាណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទស 
ន៍ីម្មួយៗ ណោះដំើម្មបីផ្អែសីង្គយ�់ពី ប់ញ្ញាា�កំ�ង្គស្រាសុក អាះទិភាះព ន៍ិង្គ�ទធភាះពសស្រា�ះប់់ស្រាប់ណោះទស 
រិប់ស់�េ�ន៍ ន៍ិង្គតិំប់ន៍់ទណោះន៍េណោះម្មគង្គគ។

2. បង្ហាាាញពី�ារអ្ននិុវិតំិ�ន�ងតំំបនិ់ និិង�រណ្ឌីក្រោស�ា�ិចុចសក្រុមាាប់�ារ�ំក្រោណ្ឌើរ�ារ៖ កម្មមវិិធី
ន៍ឹង្គរិួម្ម ប់ញ្ញាច��គ្នាំះន៍ូវិកាះរិយ�់ដំឹង្គពីនៃដំគូកំ�ង្គស្រាសុក ន៍ិង្គអំកជ្ឈំនាះញអន៍តរិជាះតិិ ណោះដំើម្មបី
សហកាះរិណោះរិៀប់ច្ចំ ករិណ៍ីសស្រា�ះប់់កាះរិដំំណោះណ៍ើរិកាះរិ។ វាះន៍ឹង្គប់ងាាះញពីភាះព�ះក់ព័ន៍ធ �ទធភាះព
នៃន៍កាះរិរិច្ចនាះ ន៍ិង្គករិណ៍ីណោះសដំឋកិច្ចចសស្រា�ះប់់ NbS ផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ
ណោះ�ះកំ�ង្គសហគម្មន៍៍ ទីស្រាកុង្គទណោះន៍េណោះម្មគង្គគកាះន៍់ផ្អែតិណោះស្រាច្ចើន៍ តាះម្មរិយ�កាះរិប់ងាាះញម្មូ�ដាឋះន៍នៃន៍
កាះរិសិកា�ំតិ់គំន៍ិតិ។

3. គាំាំក្រុទី�ារក្រោធើើមាាក្រុតំដាាានិដៃនិ�ារដៃចុនក្រុបឌិិតំ និិងផ្សាលបះ�ពាាល់�ានិ់ដែតំទីូលំទីូលាាយ នៃដំគូ
ន៍ឹង្គ ស្រាតិូវិបាះន៍គ្នាះំស្រាទកំ�ង្គកាះរិពស្រាង្គីកកម្មមវិិធីណោះ�ះកំ�ង្គស្រាគឹ��ាះន៍សិកា ន៍ិង្គណោះ�សង្គណោះទៀតិ ណោះដាះយ
កាះរិ សស្រាម្មប់ កាះរិស្រា�ះវិស្រាជាះវិ ន៍ិង្គធន៍ធាះន៍អន៍តរិជាះតិិ ន៍ិង្គកំ�ង្គស្រាសុក ន៍ិង្គកំណ៍តិ់ឱកាះស�ះក 
�បង្គ។

4. បនិសល់ទីុ�និូវិក្រោ�រ�ំដែណ្ឌលយូរអ្នដែងើងដៃនិភាាពជាាដៃ�គូូ�ន�ងក្រុសុ� និិងសមតំថភាាព៖ 
កាះរិផ្ទាេះស់ ប់ត�រិច្ចំណោះណ៍�ដំឹង្គ ន៍ិង្គកាះរិប់ណ៍ះ��ប់�ះះ�ន៍ឹង្គស្រាតិូវិបាះន៍ណោះរិៀប់ច្ចំ ន៍ិង្គផ្អែច្ចកចាះយ
ណោះដាះយភាះពជាះ នៃដំគូជាះម្មួយន៍ឹង្គ�ាះប់័ន៍�ះធាះរិណ៍� ឯកជ្ឈន៍ ន៍ិង្គស្រាគឹ��ាះន៍សិកាកំ�ង្គ
ស្រាសុក។ ស្រាពឹតិតិកាះរិណ៍៍កំ�ង្គតិំប់ន៍់ ន៍ិង្គម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�អន៍ឡាះញន៍ឹង្គគ្នាះំស្រាទកាះរិផ្ទាេះស់ប់ត�រិកាះន៍់ផ្អែតិ
ទូ�ំទូ�ះយ។ 

2.
��រប���ញគំនិត 

4. េករដំែណល��ព
��ៃដគូក��ង�សុក 
និងសមត���ព 

3. ��រេធ�ើ���ត
���នន��នុវត�ន៍

រិូប់ភាះពទី 3 ៖ ទិដំឋភាះពទូណោះ�ះនៃន៍កម្មមវិិធី
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5. គាំាំក្រុទី�ារអ្ននិុវិតំិជាា�់ដែសិង និិង�ារក្រោធើើមាាក្រុតំដាាានិ  

កម្មមវិិធីណោះន៍�ប់ផ្អែន៍ាម្មណោះ�ះណោះ�ើកាះរិរិីក�ូតិ�ះស់កាះរិសិកាផ្អែដំ�ប់ងាាះញពីភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ ន៍ិង្គ
វិិ�ះ�ភាះព រិប់ស់ NbS ន៍ិង្គសម្មតិាភាះពរិប់ស់ពួកណោះគកំ�ង្គកាះរិរិួម្មប់ញ្ញាច��ជាះម្មួយន៍ឹង្គ
ដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយធម្មមតាះដំ៏ធំ ន៍ិង្គដំំណោះ�ះ�ស្រា�ះយផ្អែដំ�ម្មិន៍ផ្អែម្មន៍ជាះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធណោះដំើម្មបីគ្នាះំស្រាទ
ដំ�់កាះរិអភិិវិឌិឍផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ។ ភាះព�ះក់ព័ន៍ធ ន៍ិង្គកម្មមវិិធីកំ�ង្គ
តិំប់ន៍់ន៍ឹង្គស្រាតិូវិបាះន៍ប់ងាាះញដំ�់ណោះ�ះ 8 ទីតាះំង្គ (ទីស្រាកុង្គធំម្មួយ ន៍ិង្គម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�តិំប់ន៍់
ម្មួយណោះ�ះកំ�ង្គស្រាប់ណោះទសន៍ីម្មួយៗ)។ កាះរិសិកាទាំះំង្គណោះន៍�ក៏ន៍ឹង្គជ្ឈូន៍ដំំណ៍ឹង្គដំ�់កាះរិ អភិិវិឌិឍ
យុទធ�ះស្រាសតណោះធីើ�ះស្រាតិដាឋះន៍ណោះដំើម្មបីគ្នាះំស្រាទកាះរិអន៍ុវិតិតកាះន៍់ផ្អែតិទូ�ំទូ�ះយតាះម្មម្មណោះធាបាះយ
សម្មស្រាសប់ កំ�ង្គតិំប់ន៍់។

ណោះ�ះកំ�ង្គទីតាះំង្គន៍ីម្មួយៗ ណោះយើង្គន៍ឹង្គកំណ៍តិ់ �ដ�់តិនៃម្មេ ន៍ិង្គណោះស្រាជ្ឈើសណោះរិីសយុទធ�ះស្រាសតអភិិវិឌិឍ
ដំ៏សម្មស្រាសប់ ផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍បាះន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុសស្រា�ះប់់ប់រិិប់ទជាះក់�ះក់ម្មួយ។ 
ដំំណោះណ៍ើរិកាះរិណោះន៍�រិួម្ម ប់ញ្ញាច��៖

• កាះរិយ�់ដំឹង្គពីណោះគ្នាះ�ប់ំណ៍ង្គន៍ិង្គម្មុ�ងាះរិតិំប់ន៍់ទីស្រាកុង្គ (ដំូច្ចជាះ កាះរិកាះរិ�ះរិ
ទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ សន៍តិសុ�ទឹក កាះរិកម្មាន៍ដ ន៍ិង្គប់រិិកាខះរិ សុ�ភាះព�ះធាះរិណ៍� 
ជ្ឈីវិច្ចស្រាម្មុ� កាះរិអភិិវិឌិឍ ណោះសដំឋកិច្ចច) ន៍ិង្គរិណោះប់ៀប់ផ្អែដំ�ពួកណោះគណោះធីើអន៍តរិកម្មមជាះម្មួយ
អាះង្គសដ�កទឹកផ្អែដំ�កាះន៍់ផ្អែតិទូ�ំ ទូ�ះយ ន៍ិង្គកតាតះកំ�ង្គតិំប់ន៍់។

ជេ�មើស��រផ�ល់មូលនីធិ 
និងហិរ��ប���ន

��រកម�ន� 
និងេ��ភ័ណ��ព

សុខ��ព
����រណៈ

ត�មូវ��រនិងសិទ�ិ
សហគមន៍

សន�ិសុខទឹក 
សហគមន៍

សន�ិសុខទឹក 

��រ��រ��រទឹកជំនន់

��រវ���គអត��បេ��ជន៍ - ��រចំ��យ

បរ�បទតំបន់
ទេន�និងទី�កុង

ជីវច�មុះ

��រវ���គ��រែចក��យ

រិូប់ភាះពទី 4៖ កាះរិកំណ៍តិ់អន៍តរាះគម្មន៍៍ដំ៏�ែស្រាប់ណោះសើរិណោះដំើម្មបីគ្នាះំស្រាទដំ�់កាះរិអភិិវិឌិឍផ្អែដំ�ប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ

• កាះរិយ�់ដំឹង្គអំពីណោះស្រាគ្នាះ�ថាំះក់អាះកាះសធាះតិុផ្អែដំ�ប់ា��ះ�់ដំ�់តិំប់ន៍់ទីស្រាកុង្គ 
(ដំូច្ចជាះ ទឹកជ្ឈំន៍ន៍់ ណោះស្រាគ្នាះ�រាះំង្គសួ�តិ រិ�កកណោះ�ដះ) ន៍ិង្គរិណោះប់ៀប់ផ្អែដំ�ណោះស្រាគ្នាះ�ថាំះក់
ទាំះំង្គណោះនាះ� ប់ា��ះ�់ដំ�់ណោះគ្នាះ�ប់ំណ៍ង្គ ន៍ិង្គម្មុ�ងាះរិនៃន៍តិំប់ន៍់ទីស្រាកុង្គ។

• កាះរិប់ណោះង្គើើតិអន៍តរាះគម្មន៍៍ដំ៏សម្មស្រាសប់តាះម្មប់រិិប់ទ។

• កាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់កាះរិវិិភាះគ��ស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍-កាះរិច្ចំ�ះយណោះដំើម្មបីកំណ៍តិ់ ន៍ិង្គ
ណោះស្រាប់ៀប់ ណោះធៀប់អតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍ណោះដាះយផ្ទាាះ�់ន៍ិង្គណោះដាះយស្រាប់ណោះ�ះ� កាះរិ
ច្ចំ�ះយ ន៍ិង្គហាះន៍ិ-ភិ័យនៃន៍អន៍តរាះគម្មន៍៍ណោះ�សង្គៗ ណោះហើយសណោះស្រាម្មច្ចច្ចិតិតណោះ�ើវិិធី
�ះស្រាសតដំ៏�ែស្រាប់ណោះសើរិ។

• កំណ៍តិ់កាះរិផ្អែប់ង្គផ្អែច្ចកអតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍ កាះរិច្ចំ�ះយ ន៍ិង្គហាះន៍ិភិ័យណោះ�ះ
កផ្អែន៍េង្គណោះ�សង្គៗ ស្រាកុម្មសង្គគម្មណោះ�សង្គៗ ណោះហើយណោះព�កន៍េង្គ�ុតិណោះ�ះណោះដំើម្មបី
ផ្អែសីង្គយ�់ពីរិណោះប់ៀប់�ត�់ ម្មូ�ន៍ីធិ ន៍ិង្គ�ត�់ហិរិញ្ញាាប់បទាំះន៍ដំ�់វិិធី�ះស្រាសតដំ៏
�ែសម្មរិម្មយប់ំ�ុតិ (រិូប់ភាះពទី 4) ។ 
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6. �ារសក្រោក្រុមចុ�ានិនិូវិផ្សាលបះ�ពាាល់តាាមរយៈ�ារសហ័�ារ

កម្មមវិិធីណោះន៍�ស្រាតិូវិបាះន៍ប់ណោះង្គើើតិណោះ�ើង្គណោះដាះយនាះយកដាឋះន៍កិច្ចចកាះរិប់រិណោះទស ន៍ិង្គ�ះណ៍ិជ្ឈាកម្មម
រិប់ស់រិដាឋះភិិបាះ� អូស្រា�តះ�ី (DFAT) ន៍ិង្គដំំណោះណ៍ើរិកាះរិណោះដាះយ Water Sensitive 
Cities Australia and ICEM - International Centre for 
Environmental Management. DFAT សហកាះរិជាះម្មួយនៃដំគូជាះតិិ ន៍ិង្គ
អន៍តរិជាះតិិ ណោះ�ះ�ត�់ន៍ូវិកាះរិស្រាតិួតិពិន៍ិតិយកស្រាម្មិតិ�ពស់សស្រា�ះប់់កាះរិអភិិវិឌិឍន៍ិង្គកាះរិអន៍ុវិតិតកម្មមវិិធី
�ង្គផ្អែដំរិ។ 

ណោះយើង្គ�ះន៍ស្រាកុម្មជ្ឈំនាះញជាះតិិ ន៍ិង្គអន៍តរិជាះតិិខាះង្គផ្អែ�ំកទឹក ន៍ិង្គផ្អែ�ន៍កាះរិទីស្រាកុង្គ កាះរិសស្រាម្មប់
�េ�ន៍ណោះ�ះន៍ឹង្គ អាះកាះសធាះតិុ កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គហាះន៍ិភិ័យណោះស្រាគ្នាះ�ម្មហន៍តរាះយ វិិធាះន៍កាះរិផ្អែ�ែកណោះ�ើ
ធម្មមជាះតិិ កាះរិរិច្ចនាះទីស្រាកុង្គផ្អែដំ� ងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក GEDSI (សម្មភាះពណោះយន៍ឌិ័រិ ពិកាះរិភាះព 
ន៍ិង្គកាះរិស្រាគប់ដំណ៍ះប់់ផ្អែ�ំកសង្គគម្ម) ន៍ិង្គកាះរិច្ចូ�រិួម្មសហគម្មន៍៍ កាះរិវាះយតិនៃម្មេកាះរិវិិន៍ិណោះ�ះគ 
ន៍ិង្គកំផ្អែណ៍ទស្រាម្មង្គ់ណោះសដំឋកិច្ចច ទំនាះក់ទំន៍ង្គ កាះរិប់ណ៍ះ��ប់�ះះ� ន៍ិង្គកាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គស្រាពឹតិតិ
កាះរិណ៍៍។ 

ណោះយើង្គដំឹង្គថាះម្មជ្ឈឈម្មណ៍ឌ�ទីស្រាកុង្គន៍ីម្មួយៗ�ះន៍�កខណ៍�ផ្ទាាះ�់�េ�ន៍ ណោះហើយណោះយើង្គ�ីះគម្មន៍៍
ភាះពជាះនៃដំគូ ជាះម្មួយភាំះក់ងាះរិកំ�ង្គតិំប់ន៍់ ន៍ិង្គស្រាកុង្គ ស្រាពម្មទាំះំង្គអង្គគកាះរិម្មិន៍ផ្អែម្មន៍រិដាឋះភិិបាះ� 
ន៍ិង្គវិិស័យឯកជ្ឈន៍។ នៃដំគូ ទាំះំង្គណោះន៍�ន៍ឹង្គណោះដំើរិតិួ�ាះង្គសំខាះន៍់កំ�ង្គកាះរិជ្ឈួយកំណ៍តិ់ប់ញ្ញាា�សំ
ខាះន៍់ៗ ន៍ិង្គកាះរិប់ណោះង្គើើន៍ទំហំណោះ�ះកំ�ង្គទីតាះំង្គ ន៍ីម្មួយៗ។

ស្រាប់សិន៍ណោះប់ើអំកច្ចង្គ់បាះន៍ព័តិ៌�ះន៍ប់ផ្អែន៍ាម្ម  សូម្ម
ច្ចូ�ណោះ�ះកាះន៍់ wscaustralia.org.au
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Water Sensitive Cities Australia

wscaustralia.org.au

info@wscaustralia.org.au

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

សទាាានិុក្រុ�ម 

�ារអ្នភិិវិឌិឍទីីក្រុ�ុងដែ�លបតំ់ដែបនិជាាមួយនិឹង
អាា�ាសធាាតំុ

រិួម្មប់ញ្ញាច��គ្នាំះន៍ូវិយុទធ�ះស្រាសតណោះដំើម្មបីសស្រាម្មប់�េ�ន៍ណោះ�ះន៍ឹង្គកាះរិផ្អែស្រាប់ស្រាប់ួ�អាះកាះសធាះតិុ (កាះរិប់ន៍ាំ) ជាះម្មួយ ន៍ឹង្គ
សកម្មមភាះពកាះតិ់ប់ន៍ាយកាះរិប់ំភាះយឧសម័ន៍�ា�កញ្ញាចក់ (កាះតិ់ប់ន៍ាយ) ណោះដំើម្មបីគ្នាះំស្រាទដំ�់កាះរិអភិិវិឌិឍស្រាប់កប់ណោះដាះយ
ន៍ិរិន៍តរិភាះពសស្រា�ះប់់ម្មន៍ុសសស្រាគប់់គ្នាំះ។ វាះ�ះក់ព័ន៍ធន៍ឹង្គកាះរិរិួម្មប់ញ្ញាច��កាះរិដំំណោះណ៍ើរិកាះរិណោះ�ះទូទាំះំង្គស្រាប់ព័ន៍ធណោះ�សង្គៗគ្នាំះ
ផ្អែដំ�ស្រាប់សពីគ្នាំះណោះដំើម្មបីប់ណោះង្គើើតិជាះតិំប់ន៍់ទីស្រាកុង្គរិួម្មទាំះំង្គថាះម្មព� ឧសាហកម្មម សុ�ភាះព ទឹក អាះហាះរិ កាះរិ
អភិិវិឌិឍទីស្រាកុង្គ �ំណោះ�ះដាឋះន៍ ន៍ិង្គកាះរិដំឹកជ្ឈញ្ញាា�ន៍។ 

ក្រោសវាា�មមក្រុបព័និធក្រោអ្ន�ូ�ូសុី អតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍ផ្អែដំ�បាះន៍�ត�់ដំ�់ម្មន៍ុសសតាះម្មរិយ�កាះរិផ្ទាេះស់ប់ត�រិធន៍ធាះន៍(ឬស្រាទពយសម្មបតិតិផ្អែ�ំកប់រិិ�ាះន៍ រិួម្មទាំះំង្គ
ដំីធេី ទឹក ប់ផ្អែន៍េ ន៍ិង្គប់រិិ�ះកាះស) ច្ចូ�ណោះ�ះកំ�ង្គ�ំហូរិនៃន៍ទំន៍ិញ ន៍ិង្គណោះសវាះកម្មមសំខាះន៍់ៗ ដំូច្ចជាះ �យ�់�ែះតិ ទឹក 
ន៍ិង្គអាះហាះរិ។

សមភាាពក្រោយនិឌិ័រ ភាាពចុក្រុមុ� និិង�ារ
ក្រុគូប�ណ្ឌាប់ដែផ្សាន�សងគម (GEDSI)

កាះរិដាះក់ប់ញ្ញាច��ជាះកិច្ចចដំំណោះណ៍ើរិកាះរិណោះដំើម្មបីធាះនាះថាះស្រាគប់់គ្នាំះអាះច្ចច្ចូ�រិួម្មកំ�ង្គកាះរិសណោះស្រាម្មច្ចច្ចិតិតទាំះក់ទង្គ ន៍ឹង្គ
ណោះហដាឋះរិច្ចនាះសម្មព័ន៍ធ ន៍ិង្គតិស្រាម្មូវិកាះរិណោះសវាះកម្មមរិប់ស់�េ�ន៍។ វាះក៏ជាះ�ទធ��ផ្អែដំ�សណោះស្រាម្មច្ចបាះន៍ណោះ�ះ ណោះព�ផ្អែដំ�
ម្មន៍ុសសស្រាគប់់រិូប់អាះច្ចប់ំណោះពញតិស្រាម្មូវិកាះរិ ន៍ិង្គសិទធិរិប់ស់ពួកណោះគបាះន៍ណោះប់ើណោះទាំះ�ប់ីស្រាតិូវិបាះន៍ ណោះ�េើយតិប់�ុសគ្នាំះក៏ណោះដាះយ។ 
ផ្អែ�ន៍ស៍ GEDSI ស្រាតិូវិបាះន៍ណោះស្រាប់ើណោះដំើម្មបីកាះរិ�ះរិណោះស្រាគ្នាះ�ថាំះក់ណោះដាះយអណោះច្ចតិនាះ កាះរិណោះ�ើកផ្អែ�ង្គ ន៍ិង្គកាះរិកាះតិ់ប់ន៍ាយ
ប់ផ្អែន៍ាម្មណោះទៀតិនៃន៍ស្រាកុម្មហាះន៍ិភិ័យ ន៍ិង្គណោះដំើម្មបីណោះ�ើកកម្មពស់សិទធិ ឱកាះស ន៍ិង្គអតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍សម្មធម្ម៌រិប់ស់ពួកណោះគ។

សកម្មមភាះពផ្អែដំ��ះន៍ប់ំណ៍ង្គណោះដំើម្មបីកាះរិ�ះរិ ស្រាគប់់ស្រាគង្គស្រាប់កប់ណោះដាះយន៍ិរិន៍តរិភាះព ឬ�ដះរិធម្មមជាះតិិណោះ�ើង្គវិិញ

�ំក្រោ�ា�ក្រុស្ដាាយដែផ្សាែ�ក្រោលើធមមជាាតំិ (NbS) ជាះម្មួយន៍ឹង្គណោះគ្នាះ�ណោះ�ះប់ផ្អែន៍ាម្មនៃន៍កាះរិរិកាណោះសវាះកម្មមស្រាប់ព័ន៍ធណោះអកូ��សុី ផ្អែដំ��ត�់អតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍ដំ�់ កាះរិអភិិវិឌិឍ
ម្មន៍ុសស។

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលទីីក្រុ�ុង និិងតំំបនិ់ជ្ឈុំវិិញ កម្មមវិិធីផ្អែដំ�ណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់កាះរិស្រាគប់់ស្រាគង្គទឹកជាះកាះតាះ�ីករិណោះដំើម្មបីណោះ�ើកកម្មពស់ភាះពប់តិ់ផ្អែប់ន៍ជាះម្មួយន៍ឹង្គអាះកាះសធាះតិុ
កំ�ង្គទីស្រាកុង្គណោះ�ះកំ�ង្គប់�ះះស្រាប់ណោះទសទណោះន៍េណោះម្មគង្គគធំៗ ច្ចំន៍ួន៍ 4 ។ 

ទីីក្រុ�ុងង្ហាាយចុំក្រោពាា�ទីឹ� កផ្អែន៍េង្គផ្អែដំ�៖ 

• ណោះស្រាប់ើជាះកផ្អែន៍េង្គសត�កទឹកផ្អែដំ��ះន៍សកាតះន៍ុព� �ត�់ស្រាប់ភិពទឹកណោះ�សង្គៗ ផ្អែដំ��ះន៍កស្រាម្មិតិ�ុសៗគ្នាំះ ន៍ិង្គ
សស្រា�ះប់់កាះរិណោះស្រាប់ើស្រាបាះស់ណោះ�សង្គៗ ពីគ្នាំះ។

• �ត�់ណោះសវាះស្រាប់ព័ន៍ធណោះអកូ��សុី ន៍ិង្គប់រិិ�ាះន៍ធម្មមជាះតិិផ្អែដំ��ែច្ចំណោះ�ះ�សុ�ភាះព ណោះដាះយណោះហតិុណោះន៍� ណោះទើប់�ត�់
ន៍ូវិអតិាស្រាប់ណោះ�ះជ្ឈន៍៍សង្គគម្ម ណោះអកូ��សុី ន៍ិង្គណោះសដំឋកិច្ចចដំ៏សម្មប�រិផ្អែប់ប់។ 

• �ះន៍សហគម្មន៍៍ផ្អែដំ�ងាះយច្ចំណោះ�ះ�ទឹក ផ្អែដំ�ស្រាប់ជាះព�រិដំឋ�ះន៍ច្ចំណោះណ៍�ដំឹង្គ ន៍ិង្គប់ំណ៍ង្គស្រាបាះថាំះណោះដំើម្មបី
ណោះធីើកាះរិណោះស្រាជ្ឈើសណោះរិីសដំ៏ឆ្នាំេះតិនៃវិអំពីទឹក ស្រាតិូវិបាះន៍ច្ចូ�រិួម្ម�ាះង្គសកម្មមកំ�ង្គកាះរិសណោះស្រាម្មច្ចច្ចិតិត ន៍ិង្គប់ងាាះញពី
អាះកប់បកិរិិ�ះវិិជ្ឈា�ះន៍។


