
េសចក្តែីថ្លងករណ៍រមួ 
េយបលពី់្របជពលរដ្ឋៃន ងទេន្លេមគងគស្រមបកិ់ចច្របជំុកំពូលេលកីទី ៣ ៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 

 

ភនំេពញ ៃថងទី ៣០ ែខ មីន ឆន  ំ២០១៨ 

 េសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះអំពវនវដល់រ ្ឋ ភិបលៃនតំបន់ទេន្លេមគងគេ្រកមនិងគណៈកមមករទេន្លេមគងគឲយេគរព
និងករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋែដលជីវភពរស់េនរបស់ពួកគត់បន និងរងករប៉ះពល់េ យ រករ ងសងទំ់នប់
រអីគគិសនីេន មដងទេន្លេមគងគ ្រពមទងំសូមឲយករពរ្របពន័ធេអកូឡូសុីទេន្លេនះផងែដរ និងេដីមបែីថ្លងពីជំហររបស់អងគករ
សងគមសុីវលិេនកមពុជ ទក់ទងនឹងករ ងសងទំ់នប។់ 
 េសចក្ដីែថ្លងករណ៍េនះ នឹងគូសបញជ ក់ពីផលបះ៉ពល់ពីករែ្រប្របួលេនះ មកេលីរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជជនេន
មដងទេន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល ប បញ្ហ ននែដលទក់ទងនឹងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច និងដំេណីរករ ងសងទំ់នប់

ននេនភគខងេលីៃនទេន្លេមគងគ ករសេ្រមចរបស់កមពុជអំពីទំនបរ់បស់ខ្លួនេនេលីដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ និងបនទ ប់
មកបង្ហ ញពីជំហររបស់អងគករសងគមសុីវលិអំពីទំនបន់នែដលបន ងសង់េនេពលថមីៗេនះ និងគេ្រមងទំនបែ់ដល
បនេសនីេឡងីថមីៗេនះផងែដរ។ 

 

ផលបះ៉ពលៃ់នទំនប់ រអីគគសិនីេនភគខងេលៃីនទេន្លេមគងគមកេល្ីរបជជនកមពុជ (បទពិេ ធនរ៍បស្់របជជន) 

 ទំនប់ យ៉ប៊ូរ ីដុន ហុង និងប៉ក់េបង សថិតកនុងចំេ មគេ្រមងថមពល រអីគគិសនីចំនួន ១១ ែដលបនេសនី
េឡងីស្រមប់ករ ងសងេ់លីដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ កនុងេនះរមួមន ទំនប់ចំនួន ៩ កនុង្របេទស វ និង ២ េនកមពុជ។ 
ទំនប់ យ៉ប៊ូរ ីនិងដុន ហុង កំពុងសថិតកនុងករ ងសង ់ចំែណកទំនបប៉់កេ់បង បនបញចបដំ់េណីរករពិេ្រគះេយបល់
ជមុន េនេ្រកមនីតិវធីិរបស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ ស្រមប់ករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និងកិចច្រពម
េ្រពៀង(PNPCA)។ សូមបគីេ្រមងទងំេនះេនពំុទនប់ន កឲ់យដំេណីរករេនេឡយីកេ៏ យ ករែ្រប្របួលជេ្រចីន្រតូវបន
សេងកតេឃញីរចួមកេហយីចំេពះរបបជល ្រស្ដ និងេអកូឡូសុីៃនទេន្លេមគងគ។ ជករលំបកខ្ល ងំ ស់កនុងករ្របេមីល
េមីលផលបះ៉ពល់ននែដលបងកមកេលីេអកូឡូសុីៃនទេន្លេមគងគ និងរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជពលរដ្ឋជេ្រចីន ននក់ 
្របសិនេបីគេ្រមងែដលបនេ្រគងេឡងីេនះ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្ត។ 
 ករែ្រប្របួលរបបជល ្រស្ដៃនទេន្លេមគងគ មិន្រតឹមែតបងកករបះ៉ពល់មកេលី្របព័នធេអកូឡូសុីប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តក៏
មកេលីរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់សហគមន៍ផងែដរ។ ករថយចុះៃនផលេន ទ ែដលជ្របភពចំបងៃនេសប ង រ និងរបរ
ចិញច ឹមជីវតិ េ្រកពីករ ដំំ  ំនិងករ្របមូលអនុផលៃ្រពេឈេីនកនុងៃ្រព បនេធ្វីឲយសហគមន៍កនែ់ត្រកី្រកែថមេទៀត។ េបី
េយង មសហគមន៍េន្រកេចះ1  ករថយចុះៃនផលេន ទ បនបង្ហ ញឲយេឃញីជក់ែស្តង មរយៈ្រតី្របេភទខ្លះ ជ
ពិេសស ្រតីប៉សុីអីុ (Mekonginaerythrospila) ែដលមនែតេនកនុងេខត្ដ្រកេចះ និងសទឹងែ្រតង ៃន្របេទសកមពុជ ែដល
បនថយចុះជេ្រចីន ។ 

 ករែ្រប្របួលមិនេទៀងទតៃ់នរបបទឹក បនេធ្វីឲយគុណភពទឹកធ្ល ក់ចុះ និងបននឲំយមនករថយចុះក្រមិតកំពស់
ទឹក ែដលបះ៉ពល់ជខ្ល ងំដល់សុខភពរបស់្របជជន និងករេ្រ ច្រសព។ បងកឲយមនករថយចុះក្រមិតកំពស់ទឹក ករ
ថយចុះៃនបរមិណដីលបប់ បនបងកករប៉ះពល់អវជិជមនដល់ករអភិវឌ កសិកមមរបស់្របជពលរដ្ឋ។ េលីសពីេនះ ករែ្រប

                                                            
1 សមជិកសហគមន៍មកពេីខត្ត្រកេចះ បនែចករែម្លកករសេងកតរបស់គត់អំពីករែ្រប្របលួៃនទេន្លេមគងគ េនកនុងេវទិក ធរណៈអំពទីេន្លេមគងគ 
ែដលេរៀបចេំឡងីកលពីៃថងទី ២០ ែខមីន ២០១៨ េនកន់ធឺរ ្របេទសេវៀត ម។ 



្របួលមិនេទៀងទតៃ់នបរមិណទឹក បនេធ្វីឲយមនករហូរេ្រចះដី ភគេ្រចីនេន មកែន្លងនន ែដលសថិតេនជិត ងទឹក
ែដលេកីតេចញពីករ ងសងទំ់នបេ់នះ។ ករហូរេ្រចះដី េន ម្រចងំទេន្ល គឺជផលវបិកមួយបែនថមេទៀត ប ្ត លពី
ករេបីកទឹកយ៉ងេ្រចីនេចញពីទំនប ់ែដលេធ្វីឲយថយចុះដីកសិកមម។ ជលទធផល សកមមភព ដំំ  ំេន ម្រចងំទេន្ល ្រតូវ
បន ងំសទះទងំ្រសុង។ ្របករទងំេនះបនបងកករបះ៉ពល់ធងនធ់ងរមកេលីសកមមភពកសិកមមរបស់្របជជន ែដលមនរបរ
ចិញច ឹមជីវតិពឹងែផ្អកភគេ្រចីនេលីទេន្លេនះ។ សកមមភព ដំំ រំបស់្របជជនេន មដងទេន្ល និងទិននផលដំ កំំពុង
ធ្ល កចុ់ះ រមួផ និំងករថយចុះជេ្រចីនៃនផលេន ទ ជេហតុេធ្វីឲយមនករបតប់ងជ់េ្រចីនចំេពះ្របភព្របកចំ់ណូល 
ដូេចនះត្រមូវឲយសមជិកខ្លះៃនសហគមន៍េធ្វីចំ ក្រសុកេដីមបែីស្វងរកករងរេផ ង។ 
 សហគមន៍ពីបឹងទេន្ល ប មនកង្វល់េ យែឡកអំពីផលបះ៉ពល់ែដលបងកេ យទំនប់ រអីគគិសនីេនភគខង
េលីៃនទេន្លេមគងគ េ យ រែតទេន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល ប មនទំនកទំ់នងគន ជិតសនិទធ និងគ្ំរទគន េទវញិេទមក។ ដូច
គន នឹងទេន្លេមគងគផងែដរ របបទឹកបឹងទេន្ល បបនែ្រប្របួលជខ្ល ងំ េ យ រែត រករ ងសងទំ់នបេ់នកនុង ងទេន្ល
េមគងគ។ ្របករេនះកប៏ងកករបះ៉ពល់ចំេពះផលស្តុកមចឆជតិេនកនុងបឹងេនះ និងផលិតកមម្រសូវេនតំបនជំុ់វញិផងែដរ។ 
ឧទហរណ៍ជក់ ក ់ បង្ហ ញ មរយៈបនថយចុះជខ្ល ងំៃន្របេភទ្រតីននែដលធ្ល ប្់រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមបផ់លិត
្របហុក ែដលជ រ ម្របៃពណីដស៏ំខនមួ់យរបស់្របជជនកមពុជ មកដល់ក្រមិតមួយែដលពំុមន្រតី្រគប់្រគន់
ស្រមបផ់លិតេសប ង្របេភទេនះ។2 របបជល ្រស្តៃនបឹងទេន្ល ប កប៏នផ្ដល់ជ្របភពទឹកស្រមបផ់លិតកមម្រសូវផង
ែដរស្រមបស់ហគមន៍ែដលរស់េនជិតបឹងេនះ។ បរមិណទឹកតិចជងមុនៃនបឹងទេន្ល ប បននឲំយមនករពនយេពលឬ 
ករេបះបងេ់ចលករផលិត្រសូវេ យសហគមន៍ខ្លះ ជមួយផលវបិកមិន្រតឹមែតករបតប់ង់ផល្រសូវប៉ុេ ្ណ ះេទ។  

 

កង្វលចំ់បងៃនទំនបែ់ដលបនេសនសី្រមប់ ងសងេ់នដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគកនុង្របេទសកមពុជ  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន្របកសជផ្លូវករថ នឹងេធ្វីករសិក យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេលីសំេណីគេ្រមង
ថមពល រអីគគិសនីសំបូរ និងសទឹងែ្រតង េនេលីដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ (RGC, 2016)។ ្របសិនេបី ងសង ់ទំនបស់ំបូរ
នឹងក្ល យជទំនបថ់មពល រអីគគិសនីធំជងេគេនកមពុជ និងកនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ្របសិនេបីទំនបេ់នះបន ង
សងែ់មនេនះ នឹងបងកករប៉ះពល់អវជិជមនមកេលីសន្តិសុខេសប ង របរចិញច ឹមជីវតិ និងផលិតកមមកសិកមម។ ទំនបេ់នះនឹង
កតផ់្ត ចច់ ចរ្រតី និងទំនកទំ់នងេអកូឡូសុីែដលមន រៈសំខន់ជ យុជីវតិ រ ងភគខងេលីៃនទេន្លេមគងគ បឹង
ទេន្ល បេនកមពុជ និងែដនដីសណ្ត ទេន្លេមគងគកនុង្របេទសេវៀត ម។ 

េលីសពីេនះ ពត័ម៌នពីរបយករណ៍សិក លទធភពៃន ថ នីយថ៍មពល រអីគគិសនីសំបូរបនបង្ហ ញថ សំេណី
ទំនបស់ំបូរនឹងបងកករបះ៉ពល់េ យផទ ល់ដល់្របជជនចំនួន ១៩.០៣៤នក។់ ្របជពលរដ្ឋទងំេនះនឹង្រតូវផ្ល ស់ទីលំេន 
េទកែន្លងេផ ង េ យ រទីលំេនបចចុបបននរបស់ពួកេគ និងធនធនធមមជតិ នឹង្រតូវលិចលង់ជអចិៃ្រន្ដយេ៍នកនុង ង
ែដលេកីតេឡងីេ យ រទំនបេ់នះ (Liu, 2008)។ ករសិក វទិយ ្រស្ដមួយេ យវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍
េន ទទឹក ប (IFReDI) េនឆន ២ំ០១២ បនប៉ន្់របមណថ ទិននផល្រតី និង រសីត្វននដៃទេទៀត នឹងថយចុះ 
១៦% - ៣០% ឬ ៩៨.០០០ - ១៨២.០០០ េ ន ្របសិនេបីសំេណីទំនបេ់នះ្រតូវ ងសង។់ សំណងអ់ភិវឌ ន៍ថមពល
រអីគគិសនី និង ទី ងំែដលជបព់កព់័នធនឹងករ ងសងទំ់នប់ទងំេនះ នឹងបងកករបះ៉ពល់អវជិជមនមកេលី្របេភទ្រតី
ែដលេធ្វីច ចរេទកនទី់កែន្លងពងកូនសំខន់ៗ ៃន្របេភទទងំេនះ។ គម នដំេ ះ្រ យេជគជ័យ មួយស្រមបកូ់ន
                                                            
2 ករសេងកតមួយែចករែម្លកេ យតំ ងពីសហគមន៍េន ទមកពីេខត្តេពធិ ត់ េនកនុងេវទិក ធរណៈស្តីពីទេន្លេមគងគ ែដលេរៀបចំេឡងី េន
ៃថងទី ២០ ែខ មនី ឆន  ំ២០១៨ េនកន់ធឺរ ្របេទសេវៀត ម។  



្រតីតូចៗ េនែខ ទឹកខងេ្រកមៃនទំនបេ់ឡយី (IFReDI, 2017)។ លហូំទឹកពីទេន្លេមគងគនឹងែ្រប្របួល ែដលនឹងមនផលប៉ះ
ពល់ដម៏ហន្ត យចំេពះក្រមិតកំពស់ទឹកេនកនុងបឹងទេន្ល ប។ មនករប៉ន្់របមណផងែដរថ ក្រមិតកំពស់ទឹកនឹងេកីន
េឡងី ១,២ម េនរដូវ្របងំ និងថយចុះ ១ ម េនរដូវវស  (Sushu et al, 2010)។ 

 

ថ នភពៃនករអភិវឌ ទំនបថ់មពល រអីគគសិនីេន មដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ 
 ទំនប់ រអីគគិសនី ែដលបន ងសងម់កទល់បចចុបបននេនេលីដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគបនេធ្វីេឡងី េទះបីមន
ភពខ្វះចេន្ល ះជេ្រចីនេនកនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមច និងកង្វះតម្ល ភពៃនព័តម៌ន និងករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
សហគមន៍រងេ្រគះ េនកនុង ងទេន្លេមគងគកេ៏ យ។ 
 ទំនប់ យ៉ប៊ូរ ីបនរងកររះិគនេ់ យសហគមន៍រងករបះ៉ពល់ និងអនកពក់ពន័ធននេនទូទងំតំបនេ់នះ មរ
យៈដំេណីរករ PNPCA ែដលបនបង្ហ ញចបស់ពីលកខខណ្ឌ ត្រមូវឲយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមុនជមួយ្របេទសេន
មដងទេន្លេនះ មុននឹងចបេ់ផ្ដីមគេ្រមង។ សូមបមីនករបង្ហ ញចបស់នូវកង្វល់ និងករេឆ្លីយតបដខ៏្ល ងំក្ល ពី្របេទសជ

សមជិកគណៈកមមករទេន្លេមគងគ ជំទស់នឹងករ ងសងទំ់នបេ់នះ េនេលីដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគងគ និងសំេណីឲយមន
កររពយួរទុករយៈេពលដប់ឆន  ំ នូវករ ងសងទំ់នប ់ និងរង់ចកំរសិក បែនថមេទៀត ែដលរមួទងំ ករ យតៃម្លេនទូទងំ
ងទេន្លេនះក៏េ យ រ ្ឋ ភិបល វេនែតបន្តឈនេទអនុវត្តគេ្រមងេនះ។ េនះជភស្តុ ងបង្ហ ញចបស់ថ កង្វល់នន

ែដលេលីកេឡងីកនុងអំឡុងៃននីតិវធីិពិេ្រគះេយបល់ជមុន ពំុមនឥទធិពលជ្របេយជន៍ មួយមកេលីករេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមចេឡយី។ 
 លំហស្រមប់អងគករសងគមសុីវលិេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ ជពិេសស អំពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិ
សនី េនេលីដងទេន្លេម និងៃដននៃនទេន្លេនះ េនែតមនក្រមិតកំណត ់ និងមិនបនេបីកចំហទូ យស្រមបអ់នកែដល
កំពុងេធ្វីករេ យផទ ល់ជមួយសហគមនរ៍ងេ្រគះេន មមូល ្ឋ នេឡយី។ បទពិេ ធន៍ជមួយទំនប់ យ៉ប៊ូរ ី ដុន
ហុង និងប៉កេ់បង បង្ហ ញថ ដំេណីរករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចចិត្តមិនបនេបីកចំហទូ យស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់ជ
ធរណៈេឡយី។ អងគករសងគមសុីវលិមួយចំនួនតូច បនទទួលករអេញជ ីញចូលរមួេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ មរយៈ

ករជូនដំណឹងបនទ ន ់ ែដលបងកជករលំបកស្រមប់ករចូលរមួពីសំ កស់ហគមនរ៍ងេ្រគះ និងអងគករសងគមសុីវលិ
ែដលពក់ពន័ធ ែដលកំពុងេធ្វីករេន មមូល ្ឋ ន កនុងករចូលរូមេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់។ 

 េទះជយ៉ង កេ៏ យ ទំនប់ យ៉ប៊ូរ ី និងដុន ហុង កំពុងសថិតេនកនុងករ ងសង ់ េហយីពត័៌មនេពញ
េលញអំពីគេ្រមងេនះ ែដលរមួទងំ េសចក្ដីពិ ្ដ រអំពីរចនបថគេ្រមង និងករ យតៃម្លនន ែដលបង្ហ ញវធិនករនន 
ដូចជ ្រចកស្រមប្់រតីឆ្លងកត ់ ែដលនឹងទប់ ក តក់រេធ្វីឲយខូចវសិ័យេន ទេនកនុង ងទេន្លេមគងគ និងផលបះ៉ពល់ដៃទ
េទៀតមកេលី្របពន័ធេអកូឡូសុីទេន្លេនះ េនពំុទនប់ន្របកសផ ព្វផ យជ ធរណៈេឡយី េទះបីមនសំេណីជបន្ត
បនទ បពី់សហគមន ៍សងគមសុីវលិ និងអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀតកេ៏ យ។ 

  

ជំហររបសអ់ងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
 េយងីជអងគករសងគមសុីវលិ រមួជមួយសហគមន៍រងេ្រគះេ យ រទំនប ់ ែដលេធ្វីករខងែផនកអភិបលកិចចទឹក 
េនទូទងំ្របេទស សូមេសនីដល់រ ្ឋ ភិបលេនប ្ត ្របេទសកនុង ងទេន្លេមគងគ និងគណៈកមមករទេន្លេមគងគ េធ្វីករេ ះ
្រ យកង្វល់ និងករទមទរដូចតេទ៖ 



 ករេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍ថមពលជតិ គួរែតត្រមូវឲយមនករចូលរមួជ ធរណៈ ទងំបុរស និង្រស្តី ្រគបវ់យ័ 
ជពិេសសសហគមន៍រងេ្រគះ េនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថន័យ េដីមបធីនថែផនករេនះ 
ពំុបងកផលបះ៉ពល់អវជិជមន មួយមកេលីបរ ិ ថ ន ធនធនធមមជតិ និងសុខុមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋេន
មូល ្ឋ ន។ េយងីទទួល គ ល់ពីត្រមូវករអគគិសនី ស្រមបក់រអភិវឌ េសដ្ឋកិចច េនកនុង្របេទសេយងី និងកនុងតំបន់
េនះ េទះជយ៉ង កេ៏ យ ែផនករទងំេនះគួរចតជ់ ទិភពនូវករបំេពញត្រមូវករថមពលរបស់្របជ
ពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន មិនែមនករផលិតអតិេរកអគគិសនីស្រមបន់េំចញេទេ្រក្របេទសេឡយី។ ែផនករទងំេនះ គួរ
ែតេរៀបចំេឡងីស្រមប់ករបញចូ លេទ មដំ ក់កល នូវថមពលកេកីតេឡងីវញិ (ថមពល្រពះ ទិតយ និង
ថមពលខយល់) និងវធិនករ្រគប្់រគង្របសិទធភពថមពល។ 

 រ ្ឋ ភិបលៃនប ្ត ្របេទសេនកនុង ងទេន្លេមគងគ គួរេបីកចំហពត័៌មនពកព់័នធ និងឯក រពក់ពន័ធ ែដល
ទកទ់ងនឹងសំេណីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីននេនេលីតួេមៃនទេន្លេមគងគ េហយីគួរធនថ សមជិកសហគមន៍
រងេ្រគះ និងអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត ចចូលរមួ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេពញេលញេនកនុងករពិេ្រគះ
េយបល់ និងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច។ 

 ពត័ម៌នអំពីគេ្រមងទំនបថ់មពល រអីគគិសនី ែដលរមួទងំ ជភ ជតិ គួរែតបនចតែ់ចងឲយមនេនកនុងមជឈ
្ឋ ន ធរណៈ ឬ កនុងេគហទំព័ររបស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ េដីមបធីនថ ធរណជន ចទទួលបន
ពត័ម៌នេនះ។ 

 លំហស្រមប់សហគមន៍រងេ្រគះ និងអងគករសងគមសុីវលិេនកនុងករពិេ្រគះេយបល់ គួរ្រតូវបនព្រងីក ជពិេសស
ស្រមបអ់នកែដលេធ្វីករផទ ល់ជមួយសហគមនរ៍ងេ្រគះេ យ រទំនប ់និងផ្តល់េពលេវ ្រគប់្រគន ់ស្រមប់ពួក
គត ់េដីមបេីធ្វីកិចចករេនះ និងផ្ដល់េយបល់េលសីំេណីគេ្រមងទងំេនះ។ 

 ករេធ្វីេសចក្ដីសេ្រមចអំពីគេ្រមងថមពល រអីគគិសនី មិនគួរេធ្វីេឡងី ចេ់ យែឡកេទ មករណីគេ្រមងនីមួ
យៗ ចពី់គន  េ យមិនគិតអំពីផលបះ៉ពល់រមួ និងេនទូទងំ ងទេន្លេនះេឡយី។ គួរែតមនករធនថ របកគំ
េហញីៃនករសិក របស់្រកុម្របឹក ៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ និងករសិក ននេផ ងេទៀត េនទូទងំ ងទេន្ល
េនះ ែដលផ្តល់នូវករ យតៃម្លអំពីករបតប់ង ់ និងសមបទនរ ងគន  ែដលជបព់កព់ន័ធនឹងគេ្រមងទងំេនះ ្រតូវ
បនេ្របី្របស់ជពត័៌មន្របកបេ យអតថនយ័ ស្រមប់ករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច អំពីគេ្រមងទំនប់ថមពល រអីគគិស
នីនីមួយៗ។ 

 រ ្ឋ ភិបលៃនប ្ត ្របេទសេនកនុង ងទេន្លេមគងគ គួរែស្វងរកជេ្រមីសថមពលេផ ង ែដលមិនបំផ្ល ញសងគម និង
បរ ិ ថ ន។ ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ដូចជ ថមពល្រពះ ទិតយ និងថមពលខយល់ គួរ្រតូវបនទទួលករពិចរ
និងបនបញចូ លេទកនុងែផនករអភិវឌ ន៍ថមពល េ យ រជេ្រមីសថមពលជំនួសទងំេនះ គឺជដំេ ះ្រ យ 
សម្រសបបំផុតស្រមប់្របេទសេយងី និងកនុងតំបនេ់នះ។ េយងីអំពវនវដលរ់ ្ឋ ភិបលកនុងតំបន់េនះឲយចតជ់
ទិភពនូវករបញចូ លបេចចកវទិយថមពលអគគិសនីកេកីតេឡងីវញិ មែបបវមិជឈករ ែដលមនកនែ់តេ្រចីនេឡងី

កនុងតៃម្ល្របកួត្របែជង េ យមិនបងកផលបះ៉ពល់អវជិជមនចំេពះសងគម និងបរ ិ ថ នដូចទំនប់ថមពល រអីគគិសនី
ខន តធំេឡយី។ 

 រ ្ឋ ភិបលៃនប ្ដ ្របេទសកនុងតំបនេ់មគងគ គួរអនុម័តចបប ់ និងករេប្តជញ េ្របី្របស់អភិ្រកម្របពន័ធេអកូឡូសុី 
ស្រមប់ករ្រគប្់រគងជលផល (EAFM) េដីមបែីថរក ធនធនជលផលឲយមននិរន្តរភព និងករពរទីជ្រមក និង
កែន្លងពងកូនសំខន់ៗ ផងែដរ។ 



 រ ្ឋ ភិបលគួរពិចរ វធិនករ្រគប្់រគងេលីត្រមូវករ និង្របសិទធភពថមពល េនកនុងែផនករអភិវឌ នថ៍មពល
របស់ខ្លួន។ 

 រ ្ឋ ភិបលៃនប ្ត ្របេទសេនកនុង ងទេន្លេមគងគ គួរបែនថមករយកចិត្តទុក ក ់និងបេងកីនថវកិស្រមបគ់េ្រមង 
កមមវធីិែថរក តំបនៃ់្រពទីជំ លទឹកេភ្ល ងៃនតំបនទ់េន្លេមគងគ ែដលជ្របភពេមទឹក ែដល ចធននូវនិរន្តរភពទឹក 
េ្របី្របស់ស្រមប្់របជជនតំបនទ់េន្លេមគងគទងំមូល។  

 

បញជ ីេឈម ះអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលគ្ំរទេសចក្តែីថ្លងករណ៍េនះ 
១) េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ (NGOF)  

២) សមគមែថរក បរ ិ ថ ន និងវបបធម ៌(CEPA)  

៣) សមពន័ធភពអភិរក ជលផល (FACT)  

៤) ភូមិខញុ ំ (MVi)  

៥) ប ្ត ញករពរទេន្ល៣ស (3SPN)  

៦) អនកែថរក ទឹកបឹងទេន្ល ប (TSW)  

៧) សមព័នធភព្របជេន ទកមពុជ (CCF)  

៨) អងគករអភិវឌ ជនបទភូមិភគឦ ន (NRD) 

៩) អនកសម័្រគចិត្តេដីមបសីងគមកមពុជ (CVS) 

១០) អងគករសេ្រងគ ះជនងយរងេ្រគះកមពុជ (SVC) 

១១) សមគមយុវជនជនជតិេដីមកមពុជ (CIYA) 

១២) មជឈមណ្ឌ លម្លប្់រពហមវ ិ រធម ៌(MPC) 

១៣) កមមវធីិេផ្ត ះប្តូរអនុផលៃ្រពេឈ ី(NTFP-EP) 

១៤) អនកអភិវឌ នស៍ហគមន ៍(NAS) 

១៥) ្រកុមអភិវឌ នជ៍នបទកមពុជ (CRDT) 

១៦) អងគករទឹកដីសុវណ្ណភូមិ (TDSP) 

១៧) អងគករនគពន័ធសំ ប់ករអភិវឌ  (NOD) 

១៨) អងគករសកមមភពេដីមបសុីខមលភព្រស្តីកមពុជ (KWWA) 

១៩) អងគករអភិវឌ នស៍ហគមនក៍មពុជ (CCD-Kratie) 

 


