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បុព�កថា 

េន្របេទសកម�ុជា មានតបំន់ជាេ្រចីនងយរងេ្រគាះ េដយសរេ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ 
ដូចជា ទឹកជនំន់ េ្រគាះរងំស�ួត ខ្យល់ព្ុយះ និងព្ុយះទីហ�ុងជាេដីម។ ្រពឹត�ិករណ៍ និងផលប៉ះពល់
ៃនេ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិទងំេនះកំពុងេកីនេឡីង និងមានសភាពកន់ែតធ�ន់ធ�រេទៗ 
េ្រកមបរបិទៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ដូចេនះ មុខស�� េ្រគាះថា� ក់អកសធាតុបច�ុប្បន� 
និងករែ្រប្រប�លអកសធាតុរយៈេពលែវង ្រត�វបានចត់ទុកជាប�� ដ៏សំខន់ស្រមាប់បរសិ� ន 
និងករអភិវឌ្ឍក�ុង្របេទសកម�ុជា េដយ្របេទសកម�ុជាមានក្រមិតេលីែផ�កសមត�ភាពបន�ុំ
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

គេ្រមាងករប្រ�� បភាពធន់នឹងអកសធាតុេទក�ុងករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍
2 T(TA:2T8179-2TCAM)2T ែដលផ�ល់មូលនិធិេដយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ េ្រកមករស្រមបស្រម�ល
េដយ្រក�ម្របឹក�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព បានសហករជាមួយ្រកសួងសធារណករ និង

ដឹកជ��ូ ន ក�ុងករេរៀបចំចង្រកងឯកសរ មគ�េទសក៍ស�ពីេីហដ� រចនាសម�ន័�ៃបតង  ស្រមាប់វស័ិយ

សធារណករ និងដឹកជ��ូ នេនះេឡងី។ ឯកសរេនះបានផ�ល់ទិដ�ភាពទូេទអំពីវធិានករ 
បន�ុំៃបតង ែដលជាជំហនដំបូងេឆា� ះេទរកករប្រ�� បករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទក�ុង
ែផនកររបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។ 

េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងេនះ គឺេ្របី្របាស់រុក�ជាតិ ដី និងដំេណីរករេដយធម�ជាតិ
ក�ុងករ្រគប់្រគងទឹក សីតុណ� ភាព និងខ្យល់ េដីម្បបីេង�ីតឱ្យមានសុខភាពល� ភាពធន់ នងិ 
បរសិ� នស� ត។ េន្រគប់ក្រមិតទងំអស់ េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងគឺែផ�កេលីដំេណាះ្រសយ
ជាលក�ណៈធម�ជាតិ ករេ្របី្របាស់ធនធាន និងសមា� រក�ុងមូលដ� ន េដីម្បកីសងសហគមន៍
ែដលពឹងែផ�កេលីខ�ួនឯង និងមានភាពធន់។ វធិានករេហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង គឺសម្រសប
ស្រមាប់ករបន�ុំនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលវធិានករទងំេនះ មានភាពធន់ និង
ចំណាយតិចជាងវធិីស�ស�សងសង់តមទមា� ប់ និងេ្របីវធិីស�ស�តមែបប្របៃពណីែដល
អច្រគប់្រគងបានេដយសហគមន៍។ 

េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង សំេដេទេលីករែកែ្របេហដ� រចនាសម�័ន�ធម�ត េទជា
តំបន់ៃបតង ្រពមទងំករព្រងីកតំបន់ធម�ជាតិ និងពក់កណា� លធម�ជាតិ ែដលមានេនតម
ទី្រក�ង និងទី្របជុំជន។ េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងេនះទក់ទងនឹងករផា� ស់ប�ូរ និងរេបៀប
េរៀបចំេហដ� រចនាសម�័ន�ទី្រក�ង ដូចជា ផ�ូ វថ�ល់ ្របព័ន�បង�ូ រទឹក ទ� រទឹក ្រចងំទេន�  
ស� នីយទ៍ឹកស� ត និងអនាម័យ ែដល្រត�វេរៀបចំសងសង់ និង្រគប់្រគងេដយចីរភាព  
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្របសិទ�ភាព តៃម�សមរម្យ េហយីធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ េដីម្បែី្របក� យធម�ជាតិឲ្យ
វលិ្រតឡប់េទស� នភាពេដីម ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះៃនភាពធន់ នងិេដីម្បេីលីកកម�ស់គុណភាព
ជីវតិ េយងី្រត�វរមួប��ូ លគា� ទងំសកម�ភាព និងវធិសី�ស�ពក់ព័ន�។ ក�ុងស� នភាពេផ្សងៗគា�  
េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង  បានផ�ល់ជាដំេណាះ្រសយដ៏្របេសីរស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍទី្រក�ង 
េដយមិនពឹងែផ�កេទេលីសំណង់វសិ�កម�រូបវន័� ក�ុងករបំេពញបែន�ម ឬែកលម�ចំណុចខ�ះខត
េឡយី។ ្របសិនេបីេហដ� រចនាសម�័ន�ធម�ត ្រត�វបានសងសង់ជាមុន វនឹងេធ�ីឱ្យខ�ះឱកស
ៃនករដក់ប��ូ លេហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង  និងកត់បន�យចីរភាព និងភាពធន់ៃនសំណង់
េនះ។ មគ�េទសក៍េនះបានផ�ល់ទិដ�ភាពទូេទៃនវធិានករៃបតងសម្រសបនានា ែដលជួយដល់
អ�កេធ�ីករសេ្រមចចិត� េធ�កីរេ្រជីសេរសីយកវធិានករទងំឡាយណាែដលសម្រសបបំផុតេទ
នឹងកលៈេទសៈ និងទីកែន�ងជាក់លក់។ ករេ្រជីសេរសីវធិានករៃបតងេនះ នងឹផ�ល់ឱកស
ជាអតបិរមាដល់ករបេង�ីនភាពធន់ និងចីរភាពៃនេហដ� រចនាសម�័ន�។ 

វធិានករែដលបានបង� ញក�ុងមគ�េទសក៍េនះ គឺ្រត�វបានេ្រជីសេរសីេឡងីេដយសរ
ភាពសម្រសបេទនឹងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍរបស់្របេទសកម�ុជា។ វធិានករភាគេ្រចីន្រត�វ
បានសកល្បង និងអនុវត� េន្របេទសកម�ុជា េហយីបានអនុវត�េដយ្រកសួង ស� ប័នមួយ
ចំនួនេទតមកលៈេទសៈជាក់ែស�ង។ វធិានករមួយចំនួន គឺជាវធិានករតមែបប្របៃពណី
ក�ុងករ្រគប់្រគងទឹក និងដី េដយបានបង� ញពី្របសិទ�ភាពក�ុងករកសងភាពធន់នឹងទឹក
ជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត។ មគ�េទសក៍េនះ ក៏បង� ញពីលក�ណៈរបស់វធិានករបន�ុំ េដីម្បី
េលីកកម�ស់ និងប��ូ លេទក�ុងេគាលនេយាបាយតមវស័ិយ និងបទដ� នបេច�កេទសនានា
ផងែដរ។ វធិានករនីមួយៗអចេ្របី្របាស់បានេ្រចីនយ៉ាង និងអចេ្របី្របាស់រួមគា� ជាមួយ
វធិានករេផ្សងៗេទៀត។ 

ក�ុងនាម្រក�ម្របឹក�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព/្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងសធារណករ 
និងដឹកជ��ូ ន េយងីខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជដល់ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ ែដល
បានជួយគា្ំរទ នងិផ�ល់កចិ�សហករក�ុងករបេង�ីតមគ�េទសក៍េនះេឡងី តមរយៈករចូលរមួ 
និងករ្របឹក�ផ�ល់េយាបល់្របកបេដយករស� បនា។ េយងីខ�ុ ំេជឿជាក់យ៉ាងមុតមាថំា ៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍នានា និងភា� ក់ងរពក់ព័ន�ទងំអស់ នឹងបន�កិច�សហករ េដីម្បចូីលរមួចំែណក
យ៉ាងសកម�ក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រក និងករអភិវឌ្ឍ្របេទសកម�ុជា្របកបេដយចីរភាព។ 

 

 

 

i 

បុព�កថា 

េន្របេទសកម�ុជា មានតបំន់ជាេ្រចីនងយរងេ្រគាះ េដយសរេ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិ 
ដូចជា ទឹកជនំន់ េ្រគាះរងំស�ួត ខ្យល់ព្ុយះ និងព្ុយះទីហ�ុងជាេដីម។ ្រពឹត�ិករណ៍ និងផលប៉ះពល់
ៃនេ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិទងំេនះកំពុងេកីនេឡីង និងមានសភាពកន់ែតធ�ន់ធ�រេទៗ 
េ្រកមបរបិទៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ដូចេនះ មុខស�� េ្រគាះថា� ក់អកសធាតុបច�ុប្បន� 
និងករែ្រប្រប�លអកសធាតុរយៈេពលែវង ្រត�វបានចត់ទុកជាប�� ដ៏សំខន់ស្រមាប់បរសិ� ន 
និងករអភិវឌ្ឍក�ុង្របេទសកម�ុជា េដយ្របេទសកម�ុជាមានក្រមិតេលីែផ�កសមត�ភាពបន�ុំ
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

គេ្រមាងករប្រ�� បភាពធន់នឹងអកសធាតុេទក�ុងករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍
(TA:8179-CAM) ែដលផ�ល់មូលនិធិេដយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ េ្រកមករស្រមបស្រម�ល
េដយ្រក�ម្របឹក�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព បានសហករជាមួយ្រកសួងសធារណករ និង

ដឹកជ��ូ ន ក�ុងករេរៀបចំចង្រកងឯកសរ មគ�េទសក៍ស�ពីេីហដ� រចនាសម�ន័�ៃបតង  ស្រមាប់វស័ិយ

សធារណករ និងដឹកជ��ូ នេនះេឡងី។ ឯកសរេនះបានផ�ល់ទិដ�ភាពទូេទអំពីវធិានករ 
បន�ុំៃបតង ែដលជាជំហនដំបូងេឆា� ះេទរកករប្រ�� បករែ្រប្រប�លអកសធាតុេទក�ុង
ែផនកររបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។ 

េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងេនះ គឺេ្របី្របាស់រុក�ជាតិ ដី និងដំេណីរករេដយធម�ជាតិ
ក�ុងករ្រគប់្រគងទឹក សីតុណ� ភាព និងខ្យល់ េដីម្បបីេង�ីតឱ្យមានសុខភាពល� ភាពធន់ នងិ 
បរសិ� នស� ត។ េន្រគប់ក្រមិតទងំអស់ េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងគឺែផ�កេលីដំេណាះ្រសយ
ជាលក�ណៈធម�ជាតិ ករេ្របី្របាស់ធនធាន និងសមា� រក�ុងមូលដ� ន េដីម្បកីសងសហគមន៍
ែដលពឹងែផ�កេលីខ�ួនឯង និងមានភាពធន់។ វធិានករេហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង គឺសម្រសប
ស្រមាប់ករបន�ុំនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលវធិានករទងំេនះ មានភាពធន់ 
ចំណាយតិចជាងវធិីស�ស�សងសង់តមទមា� ប់ និងេ្របីវធិីស�ស�តមែបប្របៃពណីែដល
អច្រគប់្រគងបានេដយសហគមន៍។ 

េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង សំេដេទេលីករែកែ្របេហដ� រចនាសម�័ន�ធម�ត េទជា
តំបន់ៃបតង ្រពមទងំករព្រងីកតំបន់ធម�ជាតិ និងពក់កណា� លធម�ជាតិ ែដលមានេនតម
ទី្រក�ង និងទី្របជុំជន។ េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងេនះទក់ទងនឹងករផា� ស់ប�ូរ និងរេបៀប
េរៀបចំេហដ� រចនាសម�័ន�ទី្រក�ង ដូចជា ផ�ូ វថ�ល់ ្របព័ន�បង�ូ រទឹក ទ� រទឹក ្រចងំទេន�  
ស� នីយទ៍ឹកស� ត និងអនាម័យ ែដល្រត�វេរៀបចំសងសង់ និង្រគប់្រគងេដយចីរភាព  



មគ្គទ្សក៍ស្ដីពីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធប្តង

iii

 

ii 

្របសិទ�ភាព តៃម�សមរម្យ េហយីធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ េដីម្បែី្របក� យធម�ជាតិឲ្យ
វលិ្រតឡប់េទស� នភាពេដីម ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះៃនភាពធន់ នងិេដីម្បេីលីកកម�ស់គុណភាព
ជីវតិ េយងី្រត�វរមួប��ូ លគា� ទងំសកម�ភាព និងវធិសី�ស�ពក់ព័ន�។ ក�ុងស� នភាពេផ្សងៗគា�  
េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង  បានផ�ល់ជាដំេណាះ្រសយដ៏្របេសីរស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍទី្រក�ង 
េដយមិនពឹងែផ�កេទេលីសំណង់វសិ�កម�រូបវន័� ក�ុងករបំេពញបែន�ម ឬែកលម�ចំណុចខ�ះខត
េឡយី។ ្របសិនេបីេហដ� រចនាសម�័ន�ធម�ត ្រត�វបានសងសង់ជាមុន វនឹងេធ�ីឱ្យខ�ះឱកស
ៃនករដក់ប��ូ លេហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង  និងកត់បន�យចីរភាព និងភាពធន់ៃនសំណង់
េនះ។ មគ�េទសក៍េនះបានផ�ល់ទិដ�ភាពទូេទៃនវធិានករៃបតងសម្រសបនានា ែដលជួយដល់
អ�កេធ�ីករសេ្រមចចិត� េធ�កីរេ្រជីសេរសីយកវធិានករទងំឡាយណាែដលសម្រសបបំផុតេទ
នឹងកលៈេទសៈ និងទីកែន�ងជាក់លក់។ ករេ្រជីសេរសីវធិានករៃបតងេនះ នងឹផ�ល់ឱកស
ជាអតបិរមាដល់ករបេង�ីនភាពធន់ និងចីរភាពៃនេហដ� រចនាសម�័ន�។ 

វធិានករែដលបានបង� ញក�ុងមគ�េទសក៍េនះ គឺ្រត�វបានេ្រជីសេរសីេឡងីេដយសរ
ភាពសម្រសបេទនឹងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍរបស់្របេទសកម�ុជា។ វធិានករភាគេ្រចីន្រត�វ
បានសកល្បង និងអនុវត� េន្របេទសកម�ុជា េហយីបានអនុវត�េដយ្រកសួង ស� ប័នមួយ
ចំនួនេទតមកលៈេទសៈជាក់ែស�ង។ វធិានករមួយចំនួន គឺជាវធិានករតមែបប្របៃពណី
ក�ុងករ្រគប់្រគងទឹក និងដី េដយបានបង� ញពី្របសិទ�ភាពក�ុងករកសងភាពធន់នឹងទឹក
ជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត។ មគ�េទសក៍េនះ ក៏បង� ញពីលក�ណៈរបស់វធិានករបន�ុំ េដីម្បី
េលីកកម�ស់ និងប��ូ លេទក�ុងេគាលនេយាបាយតមវស័ិយ និងបទដ� នបេច�កេទសនានា
ផងែដរ។ វធិានករនីមួយៗអចេ្របី្របាស់បានេ្រចីនយ៉ាង និងអចេ្របី្របាស់រួមគា� ជាមួយ
វធិានករេផ្សងៗេទៀត។ 

ក�ុងនាម្រក�ម្របឹក�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព/្រកសួងបរសិ� ន និង្រកសួងសធារណករ 
និងដឹកជ��ូ ន េយងីខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជដល់ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ ែដល
បានជួយគា្ំរទ នងិផ�ល់កចិ�សហករក�ុងករបេង�ីតមគ�េទសក៍េនះេឡងី តមរយៈករចូលរមួ 
និងករ្របឹក�ផ�ល់េយាបល់្របកបេដយករស� បនា។ េយងីខ�ុ ំេជឿជាក់យ៉ាងមុតមាថំា ៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍នានា និងភា� ក់ងរពក់ព័ន�ទងំអស់ នឹងបន�កិច�សហករ េដីម្បចូីលរមួចំែណក
យ៉ាងសកម�ក�ុងករកត់បន�យភាព្រកី្រក និងករអភិវឌ្ឍ្របេទសកម�ុជា្របកបេដយចីរភាព។ 

 

 





មគ្គទ្សក៍ស្ដីពីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធប្តង
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ivក

េសចក្ដីែថ្លងអំណរគុណ 

ឯក�រមគគេទសក៍េ��្ឋ រចនសមព័នធៃបតងេនះក ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីកជែផនកមួយៃនក

គេ្រមងករប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍ក (TA:៨១៧៩-

CAM)ក ៃនកមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុក (SPCR)ក ែដលគ្ំរទេ�យក
មូលនិធិវនិិេយគ�កសធតុ�មរយៈធនគរអភិវឌ្ឍន៍�សុីក និងអនុវត្តន៍េ�យ្រកុម្របឹក�ជតិ
អភិវឌ្ឍន៍េ�យចីរភពកេ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង�ធរណករកនិងដឹកជញជូ នក
និងប�្ដ ្រកសួងក�ថ ប័នពក់ព័នធ។ក

កនុងនម្រកុមករងរៃនគេ្រមង TA:៨១៧៩-CAMក េ្រកមកមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់
ភពធន់នឹង�កសធតុក (SPCR) េយីងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រ�ក ចំេពះកក

ឯកឧត្តម �� ស�ំលក់ ្របធន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ្ឍន៍េ�យចីរភពក និងជរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងបរ�ិថ នកឯកឧត្តម ស៊នុ ចន់ថុល េទសរដ្ឋម្រន្តីក រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង�ធរណករក និង
ដឹកជញជូ នកែដលបនគ្ំរទកនិងែណនដ៏ំខពង់ខពស់កកនុងករេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍េ��្ឋ រចន
សមព័នធៃបតងេនះេឡងី។ក

េយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណក ឯកឧត្តមក ទិនក ពន្លកក អគគេលខធិករ  ឯកឧត្តមក

កជួបក ប៉រសី៍ក អគគេលខធិកររងក ឯកឧត្តមក �៉ន់ក មុនននីថក អគគេលខធិកររងក េ�កក ស៊ុកំ ធីក
្របធននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុក និងម្រន្តីទងំអស់ក ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម
្របឹក�ជតិអភិវឌ្ឍន៍េ�យចីរភពកែដលបនចូលរមួក និងគ្ំរទកនុងដំេណីរករអនុវត្តន៍កកមមវធីិ
យុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុក េ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយៃដគូពក់

ព័នធនន។ 

េយងីខញុ ំក ក៏សូមែថ្លងអំណរគុណក ចំេពះ្រកុមករងរស្រមបស្រមួលបេចចកេទសបន�ុំ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុក ៃន្រកសួង�ធរណករក និងដឹកជញជូ នក រមួមនក ឯកឧត្តមកក
ែផងក សុវជិជ េនក រដ្ឋេលខធិករក ឯកឧត្តមក វងងក ពិសដិ្ឋក អគគនយករងក េ�កក សរក វ�ុថ កក

េ�កកេ្រចៀងកផល័កខក េ�កកពូកម៉និតក េ�កកអុ៊កក រសមកី េ�កកបុ៉កកៃនចិន្ត ក េ�កក ្រសីក វរីៈកក
េ�កក បួ៊ក ៃៃយ៉ក ក និងម្រន្តីពក់ព័នធននក ែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករផ្តល់មតិ
េយបល់ក និងធតុចូលដ៏មនតៃម្លក កនុងដំេណីរករេរៀបចំបេងកីតឯក�រមគគេទសក៍ស្តីពីេ��្ឋ
រចនសមព័នធៃបតងេនះេឡងី។ 

 

ivក

េសចក្ដីែថ្លងអំណរគុណ 

ឯក�រមគគេទសក៍េ��្ឋ រចនសមព័នធៃបតងេនះក ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីកជែផនកមួយៃនក

គេ្រមងករប្រញជ បភពធន់នឹង�កសធតុេទកនុងករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍ក (TA:៨១៧៩-

CAM)ក ៃនកមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុក (SPCR)ក ែដលគ្ំរទេ�យក
មូលនិធិវនិិេយគ�កសធតុ�មរយៈធនគរអភិវឌ្ឍន៍�សុីក និងអនុវត្តន៍េ�យ្រកុម្របឹក�ជតិ
អភិវឌ្ឍន៍េ�យចីរភពកេ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង�ធរណករកនិងដឹកជញជូ នក
និងប�្ដ ្រកសួងក�ថ ប័នពក់ព័នធ។ក

កនុងនម្រកុមករងរៃនគេ្រមង TA:៨១៧៩-CAMក េ្រកមកមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់
ភពធន់នឹង�កសធតុក (SPCR) េយីងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រ�ក ចំេពះកក

ឯកឧត្តម �� ស�ំលក់ ្របធន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ្ឍន៍េ�យចីរភពក និងជរដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងបរ�ិថ នកឯកឧត្តម ស៊នុ ចន់ថុល េទសរដ្ឋម្រន្តីក រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង�ធរណករក និង
ដឹកជញជូ នកែដលបនគ្ំរទកនិងែណនដ៏ំខពង់ខពស់កកនុងករេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍េ��្ឋ រចន
សមព័នធៃបតងេនះេឡងី។ក

េយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណក ឯកឧត្តមក ទិនក ពន្លកក អគគេលខធិករ  ឯកឧត្តមក

កជួបក ប៉រសី៍ក អគគេលខធិកររងក ឯកឧត្តមក �៉ន់ក មុនននីថក អគគេលខធិកររងក េ�កក ស៊ុកំ ធីក
្របធននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុក និងម្រន្តីទងំអស់ក ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម
្របឹក�ជតិអភិវឌ្ឍន៍េ�យចីរភពកែដលបនចូលរមួក និងគ្ំរទកនុងដំេណីរករអនុវត្តន៍កកមមវធីិ
យុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុក េ�យស�ករយ៉ងជិតសនិទធជមួយៃដគូពក់

ព័នធនន។ 

េយងីខញុ ំក ក៏សូមែថ្លងអំណរគុណក ចំេពះ្រកុមករងរស្រមបស្រមួលបេចចកេទសបន�ុំ
នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុក ៃន្រកសួង�ធរណករក និងដឹកជញជូ នក រមួមនក ឯកឧត្តមកក
ែផងក សុវជិជ េនក រដ្ឋេលខធិករក ឯកឧត្តមក វងងក ពិសដិ្ឋក អគគនយករងក េ�កក សរក វ�ុថ កក

េ�កកេ្រចៀងកផល័កខក េ�កកពូកម៉និតក េ�កកអុ៊កក រសមកី េ�កកបុ៉កកៃនចិន្ត ក េ�កក ្រសីក វរីៈកក
េ�កក បួ៊ក ៃៃយ៉ក ក និងម្រន្តីពក់ព័នធននក ែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករផ្តល់មតិ
េយបល់ក និងធតុចូលដ៏មនតៃម្លក កនុងដំេណីរករេរៀបចំបេងកីតឯក�រមគគេទសក៍ស្តីពីេ��្ឋ
រចនសមព័នធៃបតងេនះេឡងី។ 

 

iv 

េសចក�ីែថ�ងអណំរគណុ 

ឯកសរមគ�េទសក៍េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ជាែផ�កមួយៃន 

គេ្រមាងករប្រ�� បភាពធន់នឹងអកសធាតុេទក�ុងករេរៀបចែំផនករអភិវឌ្ឍន៍ (2TTA: 2T៨១៧៩2T-

CAM)2 T ៃនកម�វធិីយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ភាពធន់នឹងអកសធាតុ (SPCR) ែដលគា្ំរទេដយ 
មូលនិធវិនិិេយាគអកសធាតុតមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសីុ និងអនុវត�ន៍េដយ្រក�ម្របឹក�ជាតិ
អភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព េដយសហករយ៉ាងជតិស�ិទ�ជាមួយ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន 
និងបណា� ្រកសួង ស� ប័នពក់ព័ន�។ 

ក�ុងនាម្រក�មករងរៃនគេ្រមាង2T TA: 2T៨១៧៩2 T-CAM2T េ្រកមកម�វធិីយុទ�ស�ស�ស្រមាប់
ភាពធន់នឹងអកសធាតុ 2T(SPCR) 2T េយីងខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជ ចំេពះ  
ឯកឧត�ម សយ សអំល ់ ្របធាន្រក�ម្របឹក�ជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព និងជារដ�ម�ន�ី
្រកសួងបរសិ� ន ឯកឧត�ម ស៊នុ ចនថ់លុ េទសរដ�ម�ន� ី រដ�ម�ន�្ីរកសួងសធារណករ នងិ
ដឹកជ��ូ ន ែដលបានគា្ំរទ និងែណនាដ៏ំខ�ង់ខ�ស់ ក�ុងករេរៀបចំឯកសរមគ�េទសក៍េហដ� រចនា
សម�័ន�ៃបតងេនះេឡងី។ 

េយងីខ�ុ ំសូមែថ�ងអណំរគុណ ឯកឧត�ម ទនិ ពន�ក អគ�េលខធិករ  ឯកឧត�ម វ៉ន់ មុន�នីាថ 
អគ�េលខធិកររង េលក សុ៊� ធ ី្របធាននាយកដ� នែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងម�ន�ីទងំអស់ 
ៃនអគ�េលខធិករដ� ន្រក�ម្របឹក�ជាតអិភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាព និងឯកឧត�ម ជបួ ប៉ារស៍ី  
អគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នចំេណះដឹង នងិព័ត៌មានបរសិ� ន ែដលបានចូលរមួ និងគា្ំរទក�ុង
ដំេណីរករអនុវត�ន៍កម�វធិីយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ភាពធន់នឹងអកសធាតុ េដយសហករយ៉ាង
ជិតស�ិទ�ជាមយួៃដគូពក់ព័ន�នានា។ 

េយងីខ�ុ ំ ក៏សូមែថ�ងអំណរគុណ ចំេពះ្រក�មករងរស្រមបស្រម�លបេច�កេទសបន�ំុ
នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ៃន្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន រមួមាន ឯកឧត�ម  
ែផង សុវជិា� េនា រដ�េលខធិករ ឯកឧត�ម វង្ស ពសិិដ� អគ�នាយករង េលក សរ វុត�   
េលក េ្រចៀង ផល័ក� េលក ពូ ម៉ានតិ េលក អុ៊ក រស� ី េលក បុ៉ក ឆនចនិា�  េលក ្រសី វរីៈ  
េលក ប៊ ួ ៃឆយ៉ា  និងម�ន�ីពក់ព័ន�នានា ែដលបានចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងករផ�ល់មតិ
េយាបល់ នងិធាតុចូលដ៏មានតៃម� ក�ុងដំេណីរករេរៀបចំបេង�ីតឯកសរមគ�េទសក៍ស�ីពីេហដ�
រចនាសម�័ន�ៃបតងេនះេឡងី។



មគ្គទ្សក៍ស្ដីពីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធប្តង

vi
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េយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ េ�ក មស សុផល អគគនយកស្តីទី ៃនអគគនយក�្ឋ ន
រដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និងជ្របធនដឹកនកំមមវធីិ  
េ�ក អូ៊ ច័នទធរទិធ អនុ្របធននយក�្ឋ នវទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយ ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធន្រគប់្រគងកមមវធីិ េ�កសុមឹ ទូច ្របធន
ករយិល័យ ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ និងជជំនួយករ្របធន្រគប់្រគងកមមវធីិ 
េ�ក េឌឿន ��៉ អនុ្របធនករយិល័យ ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ ៃន 
អគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធនគណេនយយកមមវធីិ
ែដលបនផ្តល់េយបល់ដ៏មនតៃម្ល។ េយងីខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល់ម្រន្តី និង 
ទី្របឹក�កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ ែដលបនផ្តល់ករគ្ំរទ និង
ស្រមបស្រមួលេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍បន�ុំេនះេឡងី។ 

ក សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករែណនកំនិងអនុ�សន៍េទេលីមគគេទសក៍េនះកចំេពះ
េ�កកណ្ឌិ តកAnchar Srinivasanក អនកឯកេទសែផនកែ្រក្រកួល�កស�តុកកញញ កValerieក
Pacardoក អនកឯកេទសស្រមកស្រមួលកមមវធីិយុទធ��ស្តស្រមក់ភពធន់នឹង�កស�តុក
េ�កកសសួកពិនរក្សកអនកឯកេទសជតិស្រមកស្រមួលកមមវធីិយុទធ��ស្តស្រមក់ភពធន់នឹង

�កស�តុក េ�កក ែ�មក មន់ធូក ម�ន្តីគេ្រមងជន់ខពស់ក ៃនេកសកកមមធនគរអភិវឌ្ឍន៍
�សុី្រកមកំមពុជក និងអនកឯកេទសដៃទេទៀតរកស់ធនគរអភិវឌ្ឍន៍�សុីក ែដល�នផ្ដល់មតិ
ែផនកកេចចកេទសកនុងករចូលរមួេរៀកចំឯក�រមគគេទសក៍កន�ុំេនះផងែដរ�ក

ក ជទីកញច ក់កេយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់្រកសួងក�ថ ក័នពក់ព័នធ

ននក ្រគឹះ�ថ នសិក�ក អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិ�លក សងគមសុីវលិក ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក និងវសិ័យក
ឯកជនទងំអស់ក ែដល�នផ្ដល់មតិេយកល់កនុងករេរៀកចំក និងចូលរមួផ្សព្វផ�យឯក�រ
មគគេទសក៍េ��្ឋ សមព័នធៃកតងេនះ�ក

ៃថង              ែខ      ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 
�ជធនីភនំេពញ ៃថងទី       ែខ        ឆន ២ំ០១៩ 

 

រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងបរ�ិថ ន និងជ្របធនស្រមបស្រមួល 
កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ 
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vក

េយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ េ�ក មស សុផល អគគនយកស្តីទី ៃនអគគនយក�្ឋ ន
រដ្ឋបលករពរ និងអភិរក�ធមមជតិ ៃន្រកសួងបរ�ិថ ន និងជ្របធនដឹកនកំមមវធីិ  
េ�ក អូ៊ ច័នទធរទិធ អនុ្របធននយក�្ឋ នវទិយ�្រស្ត និងបេចចកវទិយ ៃនអគគេលខធិករ�្ឋ ន
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធន្រគប់្រគងកមមវធីិ េ�កសុមឹ ទូច ្របធន
ករយិល័យ ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ និងជជំនួយករ្របធន្រគប់្រគងកមមវធីិ 
េ�ក េឌឿន ��៉ អនុ្របធនករយិល័យ ៃននយក�្ឋ នែ្រប្របួល�កសធតុ ៃន 
អគគេលខធិករ�្ឋ ន្រកុម្របឹក�ជតិអភិវឌ�ន៍េ�យចីរភព និងជ្របធនគណេនយយកមមវធីិ
ែដលបនផ្តល់េយបល់ដ៏មនតៃម្ល។ េយងីខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរដល់ម្រន្តី និង 
ទី្របឹក�កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ ែដលបនផ្តល់ករគ្ំរទ និង
ស្រមបស្រមួលេរៀបចំឯក�រមគគេទសក៍បន�ុំេនះេឡងី។ 

ក សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះករែណនកំនិងអនុ�សន៍េទេលីមគគេទសក៍េនះកចំេពះ
េ�កកណ្ឌិ តកAnchar Srinivasanក អនកឯកេទសែផនកែ្រក្រកួល�កស�តុកកញញ កValerieក
Pacardoក អនកឯកេទសស្រមកស្រមួលកមមវធីិយុទធ��ស្តស្រមក់ភពធន់នឹង�កស�តុក
េ�កកសសួកពិនរក្សកអនកឯកេទសជតិស្រមកស្រមួលកមមវធីិយុទធ��ស្តស្រមក់ភពធន់នឹង

�កស�តុក េ�កក ែ�មក មន់ធូក ម�ន្តីគេ្រមងជន់ខពស់ក ៃនេកសកកមមធនគរអភិវឌ្ឍន៍
�សុី្រកមកំមពុជក និងអនកឯកេទសដៃទេទៀតរកស់ធនគរអភិវឌ្ឍន៍�សុីក ែដល�នផ្ដល់មតិ
ែផនកកេចចកេទសកនុងករចូលរមួេរៀកចំឯក�រមគគេទសក៍កន�ុំេនះផងែដរ�ក

ក ជទីកញច ក់កេយងីខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់្រកសួងក�ថ ក័នពក់ព័នធ

ននក ្រគឹះ�ថ នសិក�ក អងគករមិនែមនរ�្ឋ ភិ�លក សងគមសុីវលិក ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក និងវសិ័យក
ឯកជនទងំអស់ក ែដល�នផ្ដល់មតិេយកល់កនុងករេរៀកចំក និងចូលរមួផ្សព្វផ�យឯក�រ
មគគេទសក៍េ��្ឋ សមព័នធៃកតងេនះ�ក

ៃថង              ែខ      ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 
�ជធនីភនំេពញ ៃថងទី       ែខ        ឆន ២ំ០១៩ 

 

រដ្ឋេលខធិករ្រកសួងបរ�ិថ ន និងជ្របធនស្រមបស្រមួល 
កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង�កសធតុ 

 

 

 

ឯកឧត្តម �្រ�្ត ចរយ បណ្ឌិ ត �បូ អូហ�ណូ
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រយើងែញុ ំសូមន្ថលងអំណរ្ ុណដល់ ឯកឧតថម មាស សុផល អ្គនាយក ននអ្គនាយកោឌ ន
រដឌបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិ ននរកសួងបរសិាទ ន និងជារបធានដរកនាកំមមវធិើ  
រោក អ ូ ច័នធធារទិន អនុរបធាននាយកោឌ នវទិាសាស្តសថ និងបរចេកវទិា ននអ្គរលខាធិការោឌ ន
រកុមរបរកាជាតិអភិវឌ្ណន៍រោយចើរភាព និងជារបធានរ្ប់រ្ងកមមវធិើ រោកសុរម ទូច របធាន
ការោិល័យ នននាយកោឌ នន្របរបួលអាកាសធាតុ និងជាជំនយួការរបធានរ្ប់រ្ងកមមវធិើ 
រោក រឌ្ឿន ោរា៉ា  អនុរបធានការោិល័យ នននាយកោឌ នន្របរបួលអាកាសធាតុ នន 
អ្គរលខាធិការោឌ នរកុមរបរកាជាតិអភវិឌ្ណន៍រោយចើរភាព និងជារបធាន្ណរនយយកមមវធិើ
ន្ដលបានផថល់រោបល់ដ៏មានតនមល។ រយើងែញុ ំក៏សូមន្ថលងអំណរ្ុណផងន្ដរដល់មស្តនថើ និង 
ទើរបរកាកមមវធិើយុទនសាស្តសថសរមាប់ភាពធន់នរងអាកាសធាតុ ន្ដលបានផថល់ការគ្នរំទ និង
សរមបសរមួលររៀបចំឯកសារម្គរទសក៍បនាុំរនឹះរ ើង។ 

 សូមកថលងអាំណរគុណចាំដពាះការកណនាាំ និងអនុសាសន៍ដៅដលីមគគដទសរ៍ដនះ ចាំដពាះ
ដលារបណឍិ ត Anchar Srinivasan អនរឯរដទសកផនរករបរបួលអាកាសធាតុ រញ្ញដ  Valerie 
Pacardo អនរឯរដទសសរមបសរមួលរមមវធិីយុទធសាស្រសតសរាប់ភាពធន់នងឹអាកាសធាតុ 
ដលារ សសួ ពនិររេ អនរឯរដទសជាតិសរមបសរមួលរមមវធិីយុទធសាស្រសតសរាប់ភាពធន់នងឹ
អាកាសធាតុ ដលារ កេម ចាន់ធូ មស្រនតីគដរាងជាន់ខពស់ បនដបសររមមធនាគារអភិវឌ្ណន៍
អាសីុរបចាាំរមពុជា និងអនរឯរដទសដបទដទៀតរបស់ធនាគារអភិវឌ្ណន៍អាសីុ កដលបានផឋល់មតិ
កផនរបដចចរដទសរនុងការចូលរមួដរៀបចាំឯរសារមគគដទសរ៍បនាុាំដនះផងកដរ។ 

 ជាទីបញ្ច ប់ ដយងីខញុ ាំសូមកថលងអាំណរគុណោ៉ងរជាលដរៅដល់ររសួង សាា ប័នពារ់ព័នធ
នានា រគឹះសាា នសិរា អងគការមិនកមនរោឌ ភិបាល សងគមសីុវលិ បដគូអភិវឌ្ណន៍ និងវស័ិយ 
ឯរជនទាំងអស់ កដលបានផឋល់មតិដោបល់រនុងការដរៀបចាំ និងចូលរមួផេពវផាយឯរសារ
មគគដទសរ៍ដេោឌ សមព័នធបបតងដនះ។ 

នថៃ              ន្ែ      ឆ្ប កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 
រាជធានើភបំរពញ នថៃទើ       ន្ែ        ឆ្ប ២ំ០១៩ 

 

រដឌរលខាធិការរកសួងបរសិាទ ន និងជារបធានសរមបសរមួល 
កមមវធិើយុទនសាស្តសថសរមាប់ភាពធន់នរងអាកាសធាតុ 

 

 

 

ឯកឧតថម សាស្តសាថ ចារយ បណឍិ ត សាបូ អូហ្សាណូ  

 សូម ថ្ល្ងអំណរ គុណ ចំពោះ ការណ្នាំ និង អនុសាសន៍ ទៅ លើ មគ្គទ្សក៍ ន្ះចំពោះ 
លោកបណ្ឌតិ Srinivasan Ancha អ្នកឯកទ្ស ជាន់ខ្ពស ់ និងជានាយកប្ាំតំបន់អាសុ ី
អាគ្ន្យ៍ ផ្ន្កប្្ប្ួលអាកាសធាតុ ន្ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី កញ្ញ្ Valerie Pacardo  
អ្នក ឯកទ្ស សម្ប សម្ួល កម្ម វិធីយុទ្ធ សាស្្ត សម្្ប ់ ាពធន់ នឹង អាកាសធាតុ ន ្
នាយកដ្ឋ្ន អាសុ ីអាគ្ន្យ៍ របស់ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី លោក សួស ពិនរក្ស អ្នក ឯក ទ្ស  
សម្បសម្ួល កម្ម វិធី យុទ្ធ សាស្្ត សម្្ប់ ាព ធន់ នឹង អាកាស ធាតុ លោក ហ្ម ាន់ធូ 
មន្ត្ ីគម្្ង ជាន់ ខ្ពស់ ន្ ប្សក កម្ម ធនា គារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុ ីប្ាំ កម្ពុជា និង អ្នក ឯកទ្ស 
ដទ្ទៀត របស់ ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ អាសុី ដ្ល បាន ផ្ដល់ មតិ ផ្ន្ក បច្ច្កទ្ស ក្នុង ការ ចូល រួម 
រៀប ចំ ឯកសារ មគ្គទ្សក៍បន្សាំុ ន្ះ។

 ជា ទីបញ្ចប់ យើង ខ្ញុំ សូម ថ្ល្ង អំណរ គុណ យ៉្ង ជ្្លជ្្ដល់ ក្ សួង សា្ថ្ប័ន ាក់ព័ន្ធ 
ធនានា គ្ឹះ សា្ថ្ន សិក្សា អង្គការ មិន ម្ន រដ្ឋ្ ភិបាល សង្គម សុីវិល ដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និង វិស័យ 
ឯក ជន ាំង អស ់ ដ្ល បាន ផ្ដល់ មតិយោ បល់ ក្នុង ការ រៀបចំ និង ចូល រួម ផ្សព្វផ្សាយ ឯកសារ 
មគ្គទ្សក៍ ហ្ដ្ឋ្ សម្ព័ន្ធ ជនបទ ប្តង ន្ះ។



មគ្គទ្សក៍ស្ដីពីហ្ដ្ឋ្រចនាសម្ព័ន្ធប្តង
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បញជ�ី�����់ 

ADB Asian Development Bank ធនគរអភិវ��ន៍�សុី 

CCAMM Climate Change Adaptation 
and Mitigation Methodology 

វធីិ�្រស្តបន�ុំ និងកត់បនថយករែ្រប្របួល
�កស�តុ  

CMDG 
 

Cambodia Millennium 
Development Goals 

េគលេ�អភិវ��ន៍ស�សវត�រក៍មពុជ 

ICEM 
 

International Centre for 
Environmental Management 

មជឈមណ្ឌ លអន្តរជតិស្រមប់ករ្រគប់្រគង 
បរ�ិថ ន 

MCRDP 
 

Mainstreaming Climate 
Resilience into Development 
Planning 

ករប្រញជ បភពធន់នឹង�កស�តុេទកនុង
ករេរៀបចំែផនករអភិវ��ន៍ 

MOE  Ministry of Environment ្រកសួងបរ�ិថ ន 

MPWT  
 

Ministry of Public Works and 
Transport 

្រកសួង��រណករ និងដឹកជញជូ ន 

NCSD  
 

National Council for 
Sustainable Development 

្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍េ�យចីរភព 

NSDP  National Strategic 
Development Plan 

ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវ��ន៍ជតិ 

PPCR  
 

Pilot Program for Climate 
Resilience 

កមមវធីិ�កល�ងស្រមប់ភពធន់នឹង
�កស�តុ 

RGC  Royal Government of 
Cambodia 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

SPCR  
 

Strategic Program for Climate 
Resilience 

កមមវធីិយុទធ�្រស្តស្រមប់ភពធន់នឹង
�កស�តុ 

TA Technical Assistance ជំនួយបេចចកេទស 
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រយើងែញុ ំសូមន្ថលងអំណរ្ ុណដល់ ឯកឧតថម មាស សុផល អ្គនាយក ននអ្គនាយកោឌ ន
រដឌបាលការពារ និងអភិរកសធមមជាតិ ននរកសួងបរសិាទ ន និងជារបធានដរកនាកំមមវធិើ  
រោក អ ូ ច័នធធារទិន អនុរបធាននាយកោឌ នវទិាសាស្តសថ និងបរចេកវទិា ននអ្គរលខាធិការោឌ ន
រកុមរបរកាជាតិអភិវឌ្ណន៍រោយចើរភាព និងជារបធានរ្ប់រ្ងកមមវធិើ រោកសុរម ទូច របធាន
ការោិល័យ នននាយកោឌ នន្របរបួលអាកាសធាតុ និងជាជំនយួការរបធានរ្ប់រ្ងកមមវធិើ 
រោក រឌ្ឿន ោរា៉ា  អនុរបធានការោិល័យ នននាយកោឌ នន្របរបួលអាកាសធាតុ នន 
អ្គរលខាធិការោឌ នរកុមរបរកាជាតិអភវិឌ្ណន៍រោយចើរភាព និងជារបធាន្ណរនយយកមមវធិើ
ន្ដលបានផថល់រោបល់ដ៏មានតនមល។ រយើងែញុ ំក៏សូមន្ថលងអំណរ្ុណផងន្ដរដល់មស្តនថើ និង 
ទើរបរកាកមមវធិើយុទនសាស្តសថសរមាប់ភាពធន់នរងអាកាសធាតុ ន្ដលបានផថល់ការគ្នរំទ និង
សរមបសរមួលររៀបចំឯកសារម្គរទសក៍បនាុំរនឹះរ ើង។ 

 សូមកថលងអាំណរគុណចាំដពាះការកណនាាំ និងអនុសាសន៍ដៅដលីមគគដទសរ៍ដនះ ចាំដពាះ
ដលារបណឍិ ត Anchar Srinivasan អនរឯរដទសកផនរករបរបួលអាកាសធាតុ រញ្ញដ  Valerie 
Pacardo អនរឯរដទសសរមបសរមួលរមមវធិីយុទធសាស្រសតសរាប់ភាពធន់នងឹអាកាសធាតុ 
ដលារ សសួ ពនិររេ អនរឯរដទសជាតិសរមបសរមួលរមមវធិីយុទធសាស្រសតសរាប់ភាពធន់នងឹ
អាកាសធាតុ ដលារ កេម ចាន់ធូ មស្រនតីគដរាងជាន់ខពស់ បនដបសររមមធនាគារអភិវឌ្ណន៍
អាសីុរបចាាំរមពុជា និងអនរឯរដទសដបទដទៀតរបស់ធនាគារអភិវឌ្ណន៍អាសីុ កដលបានផឋល់មតិ
កផនរបដចចរដទសរនុងការចូលរមួដរៀបចាំឯរសារមគគដទសរ៍បនាុាំដនះផងកដរ។ 

 ជាទីបញ្ច ប់ ដយងីខញុ ាំសូមកថលងអាំណរគុណោ៉ងរជាលដរៅដល់ររសួង សាា ប័នពារ់ព័នធ
នានា រគឹះសាា នសិរា អងគការមិនកមនរោឌ ភិបាល សងគមសីុវលិ បដគូអភិវឌ្ណន៍ និងវស័ិយ 
ឯរជនទាំងអស់ កដលបានផឋល់មតិដោបល់រនុងការដរៀបចាំ និងចូលរមួផេពវផាយឯរសារ
មគគដទសរ៍ដេោឌ សមព័នធបបតងដនះ។ 

នថៃ              ន្ែ      ឆ្ប កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 
រាជធានើភបំរពញ នថៃទើ       ន្ែ        ឆ្ប ២ំ០១៩ 
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ក. េសចក្តីេផ្តើម 
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2�

១. េសចក្ដីេផ្ដើម 

ជំ�នដំបូងកនុងករប្រញជ បករែ្រប្របួល�កសធតុេទកនុង្រកសួង�ធរណករ�
និងដឹកជញជូ ន�គឺករផ្តល់នូវទិដ្ឋភពទូេទៃនវធិនករបន�ុំៃបតង��កនុងករណីជេ្រចីន�វធិន
ករេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងមនលកខណៈល្អ� និងសម្រសបស្រមប់បន�ុំនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ�េ�យ�រវធិនករទងំេនះមនភពធន់�មនតៃម្លទប�និងេ្របីវធីិ��ស្តែបប
្របៃពណីែដលសហគមន៍�ច្រគប់្រគងបន��

�ក�រេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងេនះគឺេ្របី្របស់រុកខជតិ� ដី� និងដំេណីរករេ�យ�
ធមមជតិកនុងករ្រគប់្រគងទឹក� ដី� សីតុណ្ហ ភព� និងគុណភពខយល់� េដីមបបីេងកីតសុខភព
មជ��្ឋ ន� ភពធន់� និងបរ�ិថ នទី្រកុង�្អ ត�� េនក្រមិតទី្រកុង� េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង
សំេ�េទេលីករងរេនតំបន់ធមមជតិ� ែដលផ្តល់ជទីជ្រមក� ករករពរទឹកជំនន់� ខយល់

បរសុិទធ� ទឹក�្អ ត���រ� និងទីកម�ន្ត�� េនក្រមិតមូល�្ឋ ន� េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង� រមួ
បញចូ លទងំ្របព័នធ្រគប់្រគងទឹកេភ្ល�ង� និង្របព័នធបង្ហូរទឹក��មែបបធមមជតិ��មរយៈករ្រ�ំ
ទឹក� កររក�ទុកទឹក� និង�មរយៈករបេងកីនគុណភពរបស់��� ចំេពះ្របព័នធេហ�្ឋ រចន�
សមព័នធជក់�ក់� សំខន់បំផុត� គឺករែកលម្អករងរវសិ្វកមម� េ�យរមួបញចូ លសមសធតុ�

ធមមជតិ� និងវធីិ��ស្តជីវវសិ្វកមម�� េន្រគប់ក្រមិត� េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងសងកត់ធងន់េលី
ដំេ�ះ្រ�យ�មែបបធមមជតិជមូល�្ឋ ន�និងេ្របី្របស់ធនធន�និងសមភ រៈកនុងមូល�្ឋ ន�
េដីមបកី�ងសហគមន៍ែដលពឹងែផ្អកេលីខ្លួន�ង�និងមនភពធន់��

វធិនករែដលបនបង្ហ ញកនុងមគគេទសក៍េនះ� ្រតូវបនេ្រជីសេរសីេ�យ�រ�ជប់

ទក់ទង� និងសម្រសបនឹងត្រមូវករអភិវឌ្ឍន៍របស់្របេទសកមពុជ�� វធិនករភគេ្រចីន�បន
�កលបង� និងេ្របី្របស់កនុង្របេទសកមពុជ� េហយី្រតូវបនអនុវត្ដេ�យ្រកសួងនន� េទ
�មកលៈេទសៈជក់ែស្តង�� វធិនករមួយចំនួន� គឺជវធីិ��ស្តែបប្របៃពណីស្រមប់ករ
្រគប់្រគងទឹក� និងដី� ែដលបនបង្ហ ញពី្របសិទធភពកនុងករក�ងនូវភពធន់នឹងទឹកជំនន់�
និងេ្រគះ�ងំសងួត�� មគគេទសក៍េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងេនះគឺផ្ដល់នូវបណ្តុ ំ វធិនករបន�ុំ

សម្រសប�ស្រមប់ករេរៀបចំគេ្រមងននស្រមប់ករទទួលបនករគ្ំរទពីមូលនិធិ�កស
ធតុ��មគគេទសក៍េនះ� ក៏បង្ហ ញពីលកខណៈពិេសសៃនវធិនករបន�ុំ� េដីមបេីលីកកមពស់� និង
បញចូ លេទកនុងេគលនេ�បយ�មវសិ័យ�និងបទ�្ឋ នបេចចកេទសផងែដរ��

ករែផ្អកេទេលីជីវវសិ្វកមមេនកនុងមគគេទសក៍េនះ� គឺផទុយពីករងរវសិ្វកមមធំៗ� ែដលជ

េរឿយៗបនអនុវត្តកនុងគេ្រមងអភិវឌ្ឍន៍� ែដលមនតៃម្លខពស់េលីករ�ងសង់� ្របតិបត្តិករ�
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និងករែថទ�ំេបីេ្របៀបេទនឹងវធីិ��ស្តែបប្របៃពណីែដលមនតៃម្លទប��េលីសពីេនះេទៀត�
វធិនករទងំេនះ� គឺផ្តល់ជេ្រមីស� េ្របី្របស់បនេ្រចីនយ៉ង� ែដលផ្ដល់ឱកសដល់អនកេ្របី
្របស់�និងេលីកកមពស់ៃផទៃបតង�ផ្តល់ផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចីនដល់សហគមន៍��

េដីមបបីេងកីនផល្របេយជន៍ឱយបនក្រមិតអតិបរម� និងកត់បនថយផលប៉ះពល់
អវជិជមន�ឱយេ�្រតឹមក្រមិតអបបបរម�វធិនករទងំេនះចបំច់្រតូវពិចរ���ងំពីដំ�ក់

កលដំបូងៃនដំេណីរករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ទីបញច ប់�� េហ�្ឋ រចនសមព័នធ
ៃបតង� គួររមួបញចូ លកនុងបទ�្ឋ នបេចចកេទស� និងករករពរសុវតថិភព� េដីមបជីករបំេពញ
បែនថម� និងជជេ្រមីសស្រមប់ករអភិវឌ្ឍេហ�្ឋ រចនសមព័នធធមម��� ែផនករេហ�្ឋ រចនស
មព័នធៃបតង� ្រតូវមនករស្រមបស្រមួលយ៉ងជិតសនិទធ� ជមួយែផនករស្រមប់េហ�្ឋ រចន�

សមព័នធធមម��ែដលជករេរៀបចំែផនករផ�ភជ ប់គន ទងំពីរ� រ�ងវធិនធមម�� និងវធិនៃបតង�
ែដលជួយបេងកីន្របសិទធភពេសដ្ឋកិចច� និងប�្ត ញចីរភព�� េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង��ច
រមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករេ្របី្របស់�មទ្រមង់េផ្សងៗៃនេហ�្ឋ រចនសមព័នធ� និង�
េស�កមម�េហយី្រតូវេផ្ដ តករយកចិត្តទុក�ក់ដូចគន �េលីករេរៀបចំែផនករ�និងថវកិ��វធិន

ករបន�ុំនីមួយៗ��ចេ្របី្របស់បនេ្រចីនយ៉ង�និង�ចេ្របី្របស់រមួបញចូ លគន ជមួយវធិន
ករេផ្សងៗេទៀត�� មគគេទសក៍េនះ� ផ្តល់ទិដ្ឋភពទូេទៃនវធិនករៃបតងែដលជួយកនុងករេធ្វី
ករសេ្រមចចិត្ត� ឱយសម្រសប�មកល�េទស�ជក់�ក់� ែដលជួយបេងកីនឱកសឱយបន
េ្រចីនជអតិបរមិ��

េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង� ទក់ទងនឹងលកខណៈៃបតងៃនេហ�្ឋ រចនសមព័នធធមម�� ក៏
ដូចជករព្រងីកប�្ត ញតំបន់ធមមជតិ� និងពក់ក�្ត លធមមជតិកនុងទី្រកុង� �� �ទក់ទង
នឹងករផ្ល ស់ប្តូរករេរៀបចំេហ�្ឋ រចនសមព័នធកនុងទី្រកុងដូចជ�ផ្លូវថនល់� ្របព័នធបង្ហូរទឹក�ទ្វ រទឹក�
្រចងំទេន្ល� សំណង់ទឹក�្អ ត� និងអនម័យ�ករផគត់ផគង់អគគីសនី� និងសំណង់អគរ� ែដល្រតូវ
េរៀបចំេឡងី� និង្រគប់្រគងឱយមនចីរភព� ្របសិទធភពចំ�យល្អ� និងមនភពធន់នឹងករ

ែ្រប្របួល�កសធតុ�� �រមួបញចូ លគន នូវសកមមភព� និងវធីិ��ស្តនន�កនុងករនយំកមក
វញិនូវធមមជតិស្រមប់តំបន់ទី្របជំុជន� ែដល�ជមូល�្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ភពធន់� និងេលីក
កមពស់គុណភពជីវតិស្រមប់្របជពលរដ្ឋកនុងទី្របជំុជន�� កនុង�ថ នភពេផ្សងៗជេ្រចីន��
េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងបនផ្តល់ដំេ�ះ្រ�យដ៏្របេសីរស្រមប់ករអភិវឌ្ឍទី្រកុង� េ�យ

មិនចបំច់ពឹងែផ្អកែតេលីសំណង់វសិ្វកមម� េដីមបបំីេពញបែនថម� �េ�្លីយតបកង្វះខតនន��
្របសិនេបីេហ�្ឋ រចនសមព័នធធមម�� ្រតូវបន�ក់ឱយេ្របី្របស់ជមុន�ជេរ�យៗ��កត់បនថយ
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ជេ្រមីសៃបតង�ភពធន់�និងចីរភព���

វសិ្វករែដលជអនកេរៀបចំប្លង់�និងមនបំណងែស្វងរក�វធីិ��ស្តេផ្សងៗ�េដីមបបីញចូ ល
លកខណៈៃបតងេទកនុងេ��្ឋ រចនសមព័នធធមម��គួរសួរខ្លួនេគនូវសំណួរដូចខងេ្រកម៖�

1. េតីអនក�ចបំេព��មត្រមូវករ�ជមួយវធីិ��ស្តធមមជតិទងំ្រសុងឬេទ?�
2. េបីអត់េទ�េតីអនក�ចេ្របី្របស់��តុធមមជតិេដីមបពី្រងឹងេ��្ឋ រចនសមព័នធធមម�
បនយ៉ងដូចេម្តច?�

3. ្របសិនេបីអនកមិន�ចេធ្វីសកមមភពេ�យ�ទ ល់េននឹងកែន្លងបនេទ�េតីអនក�ច

ព្រងឹង�យុកល�និង្របសិទធភពៃនេ��្ឋ រចនសមព័នធធមម��េ�យេធ្វីសកមមភព
េលីអ្វីៗែដលេនជំុវ�ិេ�យរេបៀប�?�

 

សរុបមក េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងគួរែត៖ 
 ជមូល�្ឋ ន្រគឹះមួយស្រមប់ករេរៀបចំែផនករ ករអភិវ�� និងែថទទីំ្របជំុជនៃន

្របេទសកមពុជ និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន 
 េរៀបចំ�មរយៈ្របព័នធធមមជតិែដលមន្រ�ប់ និងែដលមនកន្លងមកកនុងតំបន់ 

ដូចជេទសភពកនុងមូល�្ឋ ន គំរូ្របព័នធបង្ហូរទឹក ជ្រមក និងជីវច្រមុះ 
 ជប�្ត ញែដលមនែផនករជយុទធ�្រស្ត និងទំនក់ទំនងគន ែដលបនកំណត់

កនុងែផនករេម 
 មនមុខងរ និងេ្របី្របស់បនេ្រចីនយ៉ង និងេ្របីស្រមប់ក�ងភពធន់េនកនុង

តំបន់ននទងំកនុងទី្រកុង និងរចនសមព័នធទី្រកុង 
 មនភពពក់ព័នធជមួយសហគមន៍មូល�្ឋ នកនុងករេរៀបចំ ករ�ងសង់ ករ

្រគប់្រគង ករែថទ ំនិងករេ្របី្របស់ 
 ្រតូវមនករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុជអចិៃ្រន្តយស៍្រមប់បន្តករងរ ែថទ ំនិងករ 

បន�ុំ ។  
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២. ្រកសងួ������� និងដឹកជញជូន 

២.�����្ត�ិ

្រកសួង��រណករ� និងដឹកជញជូ ន� បនបេងកីតេឡងីនឆន ១ំ���� និងកំណត់េ�យ�
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនូវ�ណត្តិករងរេដីមបដឹីកន�ំ និង្រគប់្រគងវសិ័យ��រណករ� និង

ដឹកជញជូ ន� េ�កនុង្រព��ជ�ច្រកកមពុជ�� ្រកសួងមនេបសកកមម� និងមុខងរដូចខង
េ្រកម��

 ្រគប់្រគងករអនុវត្តេគលនេយបយជតិ ែដលពក់ព័នធនឹងកិចចករសំណង់ 
��រណ�ទងំអស់េ�យបេងកីតេគលករណ៍ចបប់ និងកិចចសហករជមួយ 
អងគភពេផ�ង�េដីមបអីភិវ��្របេទស។ 

 �ងសង់ ែថទ ំនិង្រគប់្រគងេហ�្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន ដូចជផ្លូវថនល់ �ព ន 
កំពង់ែផ ផ្លូវែដក ផ្លូវទឹក និងអគរនន។ 

 បេងកីតបទបបញញត្តិស្រមប់ករអភិវ��ផ្លូវថនល់ កំពង់ែផ ផ្លូវែដក និងេហ�្ឋ រចន 
សមព័នធផ្លូវទឹក។ 

 បេងកីតបទបញញត្តិ និង្រគប់្រគងករដឹកជញជូ ន�មផ្លូវេគក ផ្លូវែដក និងផ្លូវទឹក។ 
 ចូលរមួ និងសហករកនុងករបេងកីតចបប់ បទបញញត្តិ និងបទ�្ឋ នែដលពក់ព័នធនឹង

ករ�ងសង់េហ�្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន។ 
 អនុវត្តករ�រ�ងសង់សំណង់នន ែដល�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ្របគល់ 

ភរកិចចឱយ។ 
 សហករជមួយេលខធិករ�្ឋ ន �ន�កសចរសំណង់សុីវលិែដលពក់ព័នធនឹង

កិចចករ�ងសង់�កសយន�្ឋ នទងំអស់។ 
 

២.២����់��ិ����������

ចបប់� និងេគលនេយបយ� រមួមន�� (ក)� េគលនេយបយជតិស្តីពីសុវតថិភព
ច�ចរណ៍ផ្លូវេគក� (ែខកុមភ��ឆន ២ំ០១៤)� (ខ)�ចបប់ស្តីពីករេ្របី្របស់ផ្លូវថនល់� (ែខេម��ឆន ំ
២០១៤)�(គ)�ចបប់ស្តីពីច�ចរណ៍ផ្លូវេគក�(ែខមក��ឆន ២ំ០០៧)��

្រកសួង��រណករ� និងដឹកជញជូ ន� ��ួលខុស្រតូវកនុងករបេងកីតេគលនេយបយ
ជតិជក់�ក់ែដលពក់ព័នធនឹងកិចចករសំណង់��រណ��មរយ�ករបេងកីតេគលករណ៍�
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ច�ប់ បទប��ត�ិែដលពក់ព័ន� និងកចិ�សហករជាមួយអង�ភាពនានាេដីម្បអីភិវឌ្ឍ 
្របេទស។ ្រកសួងេនះ ក៏ទទួលខុស្រត�វផងែដរ ក�ុងករស� បនាែថទ ំនិង្រគប់្រគងរល់េហដ�
រចនាសម�័ន�ដឹកជ��ូ នផ�ូវថ�ល់ ស� ន កំពង់ែផ ផ�ូវែដក ផ�ូវទឹកក�ុង្រស�ក និងេខត�ទងំអស់។ 

េគាលនេយាបាយ និងែផនករែដលមាន្រសប់ក�ុងវស័ិយដឹកជ��ូ ន៖ 

 ក�ុងរយៈេពលជាង១៥ឆា� កំន�ងមកេនះ យុទ�ស�ស�របស់រជរដ� ភិបាល គឺស� រ 
សងសង់េឡងីវញិ នងិេធ�ីទំេនីបកម�្របព័ន�ដឹកជ��ូ នែដលជាវស័ិយស�ូលរបស់
្របេទស។ យុទ�ស�ស�រដ� ភិបាលដំបូងបានេផា� តេលីករស� រេឡងីវញិនូវ្របព័ន�ដឹក
ជ��ូ នសំខន់ៗ និងករគា្ំរទករេធ�ីសមាហរណកម�េសដ�កិច�ជាតិក�ុងតំបន់ និង
ជាសកល។ ក�ុងឆា� ២ំ០០០ រជរដ� ភិបាលបានេរៀបចំែផនករេមរយៈេពល្របាឆំា� ំ
ស្រមាប់ផ�ូវថ�ល់ (២០០០-២០០៥) ែដលបន�េគាលេដចំនួនបីគឺ៖ (ក)ស� រ និង
សងសង់ផ�ូវជាតិសំខន់ៗេឡងីវញិ េដយេធ�ីឱ្យករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវេគាកមាន
លក�ណៈល�្របេសីរេឡងីេនទូទងំ្របេទសកម�ុជា (ខ)េធ�ីករតភា� ប់ផ�ូវេទកន់
្របេទសជិតខងេដយេបីកទូលយតំបន់ដច់្រសយាលមួយចំនួនៃន្របេទសេទជា
តំបន់ពណិជ�កម�អន�រជាត ិ និងេទសចរណ៍ (គ)បេង�ីតកម�វធិីស�ីពកីរែថទផំ�ូវថ�ល់
្របកបេដយចីរភាព េដយធានាថាករវនិិេយាគេលីករស� រ ផ�ូវថ�ល់ និងករសង
សង់េឡងីវញិនឹងទទួលបានផល្របេយាជន៍្របកបេដយចីរភាព។ 

 ក�ុងែខមិថុនាឆា� ២ំ០០៦ រដ� ភិបាលបានអនុម័តែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ
(NSDP) ែដលបានពន្យល់យ៉ាងល�ិតល�ន់អពំីយុទ�ស�ស�របស់ខ�ួនក�ុងករកត់
បន�យភាព្រកី្រកយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសេ្រមចបាននូវេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្ស
កម�ុជា(CMDGs)។ ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិបូកប��ូ លអទិភាពៃនអនុវ ិ
ស័យផ�ូវថ�ល់ដូចខងេ្រកម៖ (១)ប�� ប់ជាស� ពរ និងអនុម័តច្បោប់ស�ីពកីរេ្របី
្របាស់ផ�ូវថ�ល់ (២)កំណត់អទិភាព ស� រេឡងីវញិ និងសងសង់ផ�ូវថ�ល់ជាេ្រចីន
េឡងីវញិតមែដលអចេធ�ីបាន (៣)ព្រងីកបណា� ញផ�ូវជនបទ (៤)េដះ្រសយតម
លក�ណៈមនុស្សជាតិ ប�� ករតងំទីលំេនថ�ី និងស� នភាពលំបាករបស់្របជា
ពលរដ� ែដលរងផលប៉ះពល់េដយកិច�ករសំណង់ផ�ូវថ�ល់ (៥)ធានាករែថទផំ�ូវ
ថ�ល់ជាអទិភាពឱ្យបានល�្រតឹម្រត�វទងំអស់ (៦)េ្របី្របាស់វធិានករែដលពឹងែផ�ក
េលីកមា� ងំពលកម� ឱ្យបានេ្រចីនតមែដលអចេធ�ីបាន ជាពិេសសស្រមាប់ករសង
សង់ និងែថទផំ�ូវលំជនបទ (៧)ចូលរមួជាមួយវស័ិយឯកជនក�ុងករសងសង់ 
ែថទ ំផ�ូវថ�ល់ និងស� ន ក�ុងករណីករចំណាយអចទូទត់ៃថ�េសវគមនាគមន៍។ 
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 េគាលេដបរមិាណែដល្រត�វសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពល NSDP (២០០៦-
២០១០) គឺែកលម�ផ�ូវជាតិ និងផ�ូវេខត�្របែវង២.០០០គីឡូែម៉្រតបែន�មេទៀត ែដល
េកីនេឡងីចំនួនផ�ូវថ�ល់ សរុបទងំអស់រហូតដល់េទ៤.១០០គីឡូែម៉្រត។ ក�ុង 
អនុវស័ិយផ�ូវែដកជាអទិភាពគឺស� រេឡងីវញិនូវផ�ូវរថេភ�ីងភាគខងត្ូបង េដីម្បី
្រគប់្រគងបរមិាណចរចរណ៍ទំនិញជាេ្រចីនពីកំពង់ែផេខត�្រពះសីហនុ។ 

េដីម្បកីត់បន�យករបេ�� ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ ក�ុងវស័ិយដឹកជ��ូ ន និងេដីម្បេីដះ
្រសយផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ េលីេហដ� រចនាសម�័ន�ដឹកជ��ូ នក�ុង្របេទស
កម�ុជា ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ នបានបេង�ីតែផនករយុទ�ស�ស�ជាតិស្រមាប់ករ 
បន�ុំករែ្រប្រប�លអកសធាតុ (មានយុទ�ស�ស�ចំនួនបួន) នងិករកត់បន�យករបេ�� ញ
ឧស�័នផ�ះក�� ក់(មានយុទ�ស�ស�ចំនួន១០) ក�ុងវស័ិយដឹកជ��ូ ន។ 

 ្រកបខណ� យុទ�ស�ស�ស្រមាប់បន្ំុសោករែ្រប្រប�លអកសធាតុ េនក�ុងេហដ� រចនា 
សម�ន័�ដកឹជ��ូ ន៖ 

 

យុទ�ស�ស�ទី ១៖ ជួសជុល និងស� រេឡងីវញិនូវេហដ� រចនាសម�័ន�ផ�ូវថ�ល់
ែដលមាន្រសប់ និងធានា្របព័ន�្របតិបត�ិករ និងែថទំ
្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

យុទ�ស�ស�ទី ២៖ រចនា និងសងសង់្របព័ន�បង�ូរទឹកតមផ�ូវថ�ល់ក�ុងករេឆ�ីយ
តបេទនឹងលក�ខណ� ផា� ស់ប�ូរ ែដលរពំឹងថានឹងមានករ 
ែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

យុទ�ស�ស�ទី ៣៖ េលីកកម�ស់សមត�ភាពបន្ុសោំៃនបណា� ញផ�ូវថ�ល់េទនឹង
្រពឹត�ិករណ៍អកសធាតុធ�ន់ធ�រ។ 

យុទ�ស�ស�ទី ៤៖ ករកសងសមត�ភាព និងករព្រងឹងតមស� ប័ន។ 
 

 ្រកបខណ� ស្រមាប់ករកត់បន�យឧស�ន័ផ�ះក�� ក់ក�ុងវស័ិយដកឹជ��ូ ន៖ 
 

យុទ�ស�ស�ទី ១៖ េលីកកម�ស់ករយល់ដឹងជាសធារណៈអំពីករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុបណា� លមកពីករបេ��ញឧស�័នផ�ះក�� ក់ពី 
វស័ិយដឹកជ��ូ ន 

យុទ�ស�ស�ទី ២៖ ព្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យ និងករែថទយំានជំនិះ 
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វសិ័យដឹកជញជូ ន 
យុទធ��ស្តទី ២៖ ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយ និងករែថទយំនជំនិះ 
យុទធ��ស្តទី ៣៖ េលីកកមពស់ករដឹកជញជូ ន��រណៈេ��មទី្រកុងធំៗ 
យុទធ��ស្តទី ៤៖ ករកត់បនថយ និងករបេងកីតកបូនតិចតួច 
យុទធ��ស្តទី ៥៖ ករេរៀបចំែផនករ និងករអភិវ��េ��្ឋ រចនសមព័នធដឹក 

ជញចូ នកនុងទី្រកុងែដលចំ�យទុនេ្រចីន 
យុទធ��ស្តទី ៦៖ បេចចកវទិយដឹកជញជូ នែដលមន្របសិទធភព និង្រតឹម្រតូវ 
យុទធ��ស្តទី ៧៖ ែកលម្អេ្របងឥនធនៈ 
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2.��ប��្ឋ នបេចច�េ���

បទ�្ឋ នបេចចកេទសផ្លូវថនល់� �ព ន� និងលកខណៈបេចចកេទសសំណង់� េ�្របេទសកមពុជ
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េ��្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នកនុង្របេទសកមពុជ។�

 បទ�្ឋ នបេចចកេទសផ្លូវថនល់- ែផនកទី១៖ ធរណីម្រត CAM PW ០៣.១០១.៩៩ 
ឆន ២ំ០០៣ 

 បទ�្ឋ នបេចចកេទសផ្លូវថនល់- ែផនកទី២៖ ក្រមលផ្លូវថនល់ CAM PW 
០៣.១០២.៩៩ ឆន ២ំ០០៣ 

 បទ�្ឋ នបេចចកេទសផ្លូវថនល់- ែផនកទី៣៖ ្របព័នធបង្ហូរទឹក CAM PW 
០៣.១០៣.៩៩ ឆន ២ំ០០៣ 

 បទ�្ឋ នបេចចកេទស�ព ន CAM PW ០៤.១០២.៩៩ ឆន ២ំ០០៣ 
 េសចក្តីបញជ ក់លកខណៈបេចចកេទសសំណង់ ឆន ២ំ០០៣  
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៣. រេបៀបេ្របើ្របសម់គគេទសក៍េនះ 

3.���ិ��������គេទសក�៍

�ក�រមគគេទសក៍ស្ដីពីេ��្ឋ រចនសមព័នធៃបតងរបស់្រកសួង�ធរណករ� និងដឹក
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�ធរណករ� និងដឹកជញជូ ន�� មគគេទសក៍េនះ� ពិនិតយេមីលវធិនករេ��្ឋ រចនសមព័នធ
ៃបតងែដល�ចបេងកីនភព្រសស់្រ�យ� រក�ជីវច្រមុះឱយបនជអតិបរម� និងសេ្រមចបន
នូវេគលបំណងសំខន់�ៃន�ណត្តិរបស់្រកសួង�ធរណករ� និងដឹកជញជូ ន�� មគគេទសក៍
េនះ� ប�្ហ ញពីវធិនករបន�ុំែដល�ចេលីកកមពស់� និងក�ងបញចូ លេទកនុងេគល

នេ�បយ�មវសិ័យ�និងបទ�្ឋ នបេចចកេទស��

មគគេទសក៍េនះ� មិនទមទរនូវករយល់ដឹងែផនកបេចចកេទសខពង់ខពស់េនះេទ� បុ៉ែន្ត�
្រតូវបនចង្រកងេឡងីស្រមប់ម្រន្តី� ែដលមនវជិជ ជីវ�� និងមនតួនទី� េន្រកសួង�
�ធរណករ�និងដឹកជញជូ ន��មគគេទសក៍េនះ�គឺេរៀបចំ�ជបីែផនក���ែផនក(ក)� េសចក្ដីេផ្ដីម�
ែផនក(ខ)� វធិនករេ្របី្របស់ែផនកដឹកជញជូ ន� និងែផនក(គ)� វធិនករេ្របី្របស់កនុងទី្របជំុ�

ជន��គួរកត់ចំ��ំ�វធិនករេ��្ឋ រចនសមព័នធៃបតង�គឺដំេណីរករបន្របេសីរបំផុត�េន
េពលេ្របី�រមួបញចូ លគន ជមួយវធិនករេផ�ង�េទៀត�� ករេ្របី្របស់វធិនករនីមួយ�� គឺ
�ចេ្របី្របស់បន�កនុងវសិ័យេផ�ង�� ��ទ�រណ៍ស�ំញ់ជីវ�្រស្ត� ្រតូវបនយកមកេ្របី
្របស់ទូលំទូ�យ� េដីមបទីប់លំនឹងេជីងេទរ� េខ�នផ្លូវថនល់� និងដំបូលៃបតងេនកនុងតំបន់ទី

្របជំុជន�� �
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៣ .២ ម៉ា្រទកីេហដ� រចនាសម�័ន� 

េដីម្បជីួយដល់អ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ និង្របតិបត�ិករឱ្យចប់េផ�ីមអនុវត�ជេ្រមីស
េហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតង តរងម៉ា្រទីកេនះ បានបង� ញពីវធិានករេផ្សងៗគា�  ែដលផ�ូរផ�ងគា�  
និងមានអន�រកម� បែន�មជាមយួបេច�កវទិ�េផ្សងេទៀត។ 

ជួរឈរនីមួយៗតំណាងឱ្យត្រម�វករអភិវឌ្ឍ ែដលស�ិតេនក�ុងអណត�ិករងររបស់
្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន។ ស្រមាប់វធិានករេហដ� រចនាសម�័ន�ៃបតងនីមយួៗ 
្របអប់ពណ៌បង� ញពីសក� នុពល ករេ្របី្របាស់របស់វ ស្រមាប់ត្រម�វករអភិវឌ្ឍន៍ជាក់លក់។ 
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រេ�្ដ រុកចជតិ
ទឹកេភ្ល�ង 

                   

េខឿនទេន្លកនុងទី
្របជំុជន 

                   

គ្រមបេដីមេឈី
កនុងទី្របជំុជន 

                   

ក្រនកក
សំ��់ 
រុកខជតិ 

                   

សំ��់ថម 
រុកខជតិ 

                   

េខឿនរុកខជតិ                     
ថមតំេរៀបជមួយ
រុកខជតិ 

                   

េ�ម វទីិវ ឺ                    
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ខ. ���្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូន 
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ខ. ���្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូន 
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៤. េសចក្តីេផ្តើម 

វ�ិនករេ��្ឋ រចនសមព័នធៃបតងស្រមប់វសិ័យដឹកជញជូ ន� រមួទងំវ�ិនករ� ែដល
�ចេ្របី្របស់កនុងករ�ងសង់� ករែកលម្អផ្លូវថនល់� �ព ន� កំពង់ែផ� ផ្លូវែដក� ផ្លូវទឹក� និង�

�គរ���និភ័យចំេ�ះេ��្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ នដូចជទឹកជំនន់� ករ�ូរេ្រ�ះ� និងករ
បំពុល��ច្រតូវបន្រគប់្រគងេ�យករេ្របី្របស់បញចូ លគន ៃនវ�ិនករនន�ែដល��ិបបយ
េនកនុងែផនកេនះ�� ស្រមប់វ�ិនករនន� ែដលទក់ទងេទនឹងតំបន់ទី្របជំុជន� ្រតូវបន
ពិ�ក�េនកនុងែផនក(គ)� េ�យីវ�ិនករនន� ែដល��ិបបយកនុងែផនកេនះគឺ�ចេ្របី្របស់

បនកនុងបរបិទេផ្សងៗគន ៃនតំបន់ទី្របជំុជន� (សូមេមីល��ងម៉្រទីកេ��្ឋ រចនសមព័នធកនុង
ែផនក�ក)�� �
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៥. ករទប់លនឹំងេជើងេទរ 

ដូចមនបង្ហ �េ��្ឋ រចនសមព័នធៃបតងទងំមូល� �ធិនករទប់លំនឹងេជីងេទរ��
�េរ���� មន្របសិទធភពខពស់� េ�េពលេ្របី�ប�ចូ លគន � េដីមបបីេងកីនគុណ្របេយជន៍��
អតិបរម��

៥.����ំ�ជ់ី����្ត�

ករេ្របី្របស ់ �ព ន ទ្រមកបល�ព ន ្រប�យ សំណងស់ិលបករយ ទំនប់ ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តួថនល់ 
ទ្វ រទឹក ផ្លូវេលប�នេល�ន តំបន�់ស�ហកមម កែន្លងចំណត ករអភិវ��កំពងែ់ផ 
ផ្លូវែដក តំបនល់ំេន�្ឋ ន ជញជ ងំទបទឹ់កសមុ្រទ ្របពន័ធរេំ�ះទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  ជជេ្រមីស្របកបេ�យចីរភពេនមូល�្ឋ ន េ�យេ្របីសរៃសសំេយគធមម� 
េ្របីស្រមប្់រកល សំ�ញ់សំេយគជីវ��ស្តេលីដី។ សំ�ញ់ជីវ��ស្ត េ្របី
កនុងេគលបំណងករពរ្រគបពូ់ជរុកខជតិ និងដី េនដំ�កក់លដំបូងៃនករ
លូត�ស់របសរ់ុកខជតិ េដីមបពី្រងឹងលំនឹងេជីងេទរ។ សរៃសធមមជតិដូចជ 
កំេប្ល ក ្រសកីដូង េដីមឫស� ីេដីម្រកេច េដីមអំេព ធងេ�ន ត ជេដីម តបញេធ្វី
ជសំ�ញ់ជីវ��ស្ត ែដលមន�យុកលកំណត ់្រតូវបនេ្របី្របស ់េដីមបី
្រតួតពិនិតយករហូរេ្រចះដី្របកបេ�យ្របសិទធភព។ ធនធនែដលមនតៃម្លទប 
និង�ចេកីតេឡងីវញិបន គឺ�ចរកបនេន្រគបក់ែន្លង និងបចចុបបនន ្រតូវបន
េ្របី្របស ់និង�ចផលិតបនេ�យសហគមន៍មូល�្ឋ ន។ សរៃសធមមជតិ ្រតូវ
បនតបញ េហយីយកមក�ក្់រកលពីេលីៃផទេជីងេទរ។ កនុងរយៈេពលពី២េទ៣
ឆន  ំរុកខជតិដុះលូត�ស់�មចេន្ល ះសំ�ញ់ និងដុះ្រគបពីេលីដី ឫសរបស់�
បនចកេ់្រសះេទកនុងដី េហយីសំ�ញ់េនះគឺែលង្រតូវករ េដីមបទីប�់ក តក់រ
ហូរេ្រចះេទៀតេហយី។ 

កររមួចំែណក
ភពធននឹ់ង
�កសធតុ 

សំ�ញ់ជីវ��ស្ត ជួយកតប់នថយករហូេ្រចះ េ�យបេងកនីករករពរជ្រមល 
េធ្វីជ្របពន័ធបង្ហូរទឹក និងព្រងឹងដីែដលទន្់រជយ (េ�យេហតុេនះេហយី �
បេងកីនលំនឹងជ្រមល)។ �មរយៈមេធ�បយទងំេនះ �បេងកីនភពធន់ដល់
្រចងំផ្លូវទឹក េទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុធងនធ់ងរ។ ពីេ្រពះ�្រតូវបនបេងកីត
េ�យេ្របី្របសក់ម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈ�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន ែដល្រតូវករ
កម្ល ងំពលកមមតិចតួចកនុងករ�ថ បន ឱយមនចីរភព និងជញឹកញប�់ច្រតូវ
បនអនុវត្តករងរកនុងរយៈេពលខ្លី ជងករងរវសិ្វកមមធមម�។ 
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គុណ្របេយជន ៍ ែដនកំណត់
 កតប់នថយេល��ន រហូំរទឹកេភ្ល�ង ទបដី់ និង 

ករពរដី ពីឥទធិពល្រពះ�ទិតយ េភ្ល�ង និងខយល់ 
 �ច េ្របី្របស់េន�មេខ�នេជីងេទរេចតៗ  

ដូចជ ្រចងំទេន្ល និងេឆនរសមុ្រទ 
 ជវធិនករែដលចំ�យតិច �ម�ញ ែដល

�ចេ�្វីបនេនកនុងមូល�្ឋ ន 
 ជួយ ដល់ករលូត�ស់រុកខជតិបនល្អ និងឆប់

រហ័ស និងករ�េំឡងីវញិ 
 ងយ្រសួលដំេឡងី េ�យ្រគនែ់ត�ក�់េនេលី

ដី មិនបចក់ប់ដូច សំ�ញ់សំេយគេនះេទ 
 អ្រ��ទុកសំេណីមខពស់ៃនកំេប្ល ក �ចជួយឱយ 

រុកខជតិដុះលូត�ស់បនល្អ 
 អតថ្របេយជន្៍រតូវបនេកីនេឡងី េនេពលេ្របីរមួ

គន ជមួយរុកខជតិ។ 

 �ច េ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមមេ្រចីន 
 ្រតូវករចំេណះដឹង កនុងករទុក

ចេន្ល ះឱយបន្រតឹម្រតូវ - ករដំេឡងី 
ករទុកមុខទឹកហូរ ករ�រំុកខជតិ គឺ
ចបំច ់េបីមិនដូេចនះេទ នឹងបងកករ
ហូរេ្រចះ ឬករបកេ់ជីងេទរបែនថម 

 បទពិេ�� និងករអនុវត្ត 
សំ�ញ់សំេយគជីវ��ស្ត គឺមន
តិចតួចេនកមពុជ។ 

 

្របភព 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/1939787914Y.0000000045 
https://www.researchgate.net/publication/257809358_Ecological_Erosion_Control_by_Limit
ed_Life_សំ��់ដីs_LLGs_as_Well_as_with_Vetiver_and_Ruzi_Grasses 
https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/properties-and-potential-application-of-the-selected-
natural-fibres-as-XiFXIjl1st 
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៥.២ ្របដឹស 

ករេ្របី្របាស ់ ស� ន ្របឡាយ សំណងស់ិល្បករ្យ ទំនប់ តួថ�ល់ ទ� រទឹក ្របពន័�រេំដះទឹក
េភ��ង 

បរយិាយ ្រត�វបានចត់ទុកជា “ក្រមាលរុក�ជាតិរស់” ឬ្របដឹស គជឺាករដកប់��ូ ល

គា� រវងស�ឹងរុក�ជាតិរស់ បាចរ់ុក�ជាតិរស់ និងកំណាត់ែមកេឈ ី ែដល្រគបពី
េលី ទបល់ំនឹងេជីងេទរ និងតួថ�ល់។ ្របដឹស្រត�វបានេ្របី្របាស់ េដីម្បបីេង�ីត

ជាគ្រមបករពរភា� មៗ េនេលីៃផ�េជីងេទរ។ ក្រមាស់របស់ក្រមាលៃន
កំណាត់ែមកេឈ្ីរត�វបានដកេ់នេលី្រចងំ និងចងភា� បជ់ាមួយស�ឹង។ 

េគាលបំណងៃន្របដឹស គឺករពរៃផ�ដីេជីងេទរ ពីកមា� ងំទឹកហូរេ្រចះតម 
រយៈករបេង�ីតឱ្យមានរុក�ជាតិដុះ្រកស់ញឹកជាបគ់ា�  ែដលជាទូេទចក់

ឫស និងទប់លំនឹងេជីងេទរេដយរុក�ជាតិ ។ 

កររមួចំែណកភាពធន ់

នឹងអកសធាតុ 

្របដឹសករពរៃផ�េជីងេទរពីករហូរេ្រចះ តមរយៈលំនឹងរបសឫ់ស ករ
កតប់ន�យេល្ប�នទឹកហូរ និងបេង�ីនករ្រជាបទឹកចូលេទក�ុងដី។ តម 

រយៈករ្របមូលផ�ុ ំកំេទចកំណរ វជួយកតប់ន�យបន�ុកករងរែថទផំ�ូវ និង
បេង�ីនគុណភាពទឹកេភ��ងហូរចូលេទក�ុង្របឡាយវញិ។ េដយសរ

្របដឹសេធ�ីេឡងីេដយេ្របី្របាស់កមា� ងំពលកម� និងសមា� រៈែដលអចរក

បានក�ុងមូលដ� ន ដូចេនះករជួសជុលមានលក�ណៈេលឿនជាងសំណង់

រចនាសម�័ន�វសិ�កម�ធម�ត។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ដំេណីរករល្អ េន�ម្រចងំផ្លូវទឹកែដលមន

�ថ នភពេចត និងមនទឹកហូរេលឿន 
 �្ដ រេឡងីវញិបនយ៉ងឆបរ់ហ័សនូវរុកខជតិ

�មដុះមត្់រចងំ និងទីជ្រមក�មដងសទឹង 
 បេងកីតជគ្រមបករពរបនភ្ល មៗេនេលីៃផទ

្រចងំ ឬេជីងេទរផ្លូវ 
 ្របមូលដីលបបក់នុងេពលមនទឹកជំនន់ 
 បេងកីនលកខខណ្ឌ ស្រមបរ់ុកខជតិេដីម 

លូត�ស់ល្អ 
 ផ្តល់ជជ្រមកស្រមបស់ត្វ�្ល ប សត្វេផ�ងៗ 

និងសត្វល្អិត។ 

 មិនគួរេ្របី ចំេពះ្រចងំផ្លូវទឹកែដលមន
ចំេ�តេចតជង�,៥:១ និងមិន្រតូវ
េ្របីេន�ម្រចងំផ្លូវទឹក ែដលមនករ
ហូរេ្រចះជផទ ងំធំៗេឡយី 

 មន្របសិទធភពែតេនេលេីជីងេទរែផនក 
ខងេលីប៉ុេ�្ណ ះ 

 ្រតូវករបរមិណដេ៏្រចីនៃនរុកខជតិរស់ 
េដីមប្ីរគបេលី្រចងំ។ 

 

្របភព 
http://www.fs.fed.us/publications/soil-bio-guide/guide/chapter5.pdf 
http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/brush-mattresses-and-wattles-fascines/ 
http://el.erdc.usace.army.mil/elpubs/pdf/sr23.pdf 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank_erosion.pdf  



19

 

18

៥.����ជ ងំ្រគីបរកុខជតិរស�់

ករេ្របី្របស ់ �ព ន ្រប�យ ទំនប ់ ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន់�ស�ហកមម តួថនល់ ផ្លូវ
េថមីរេជីង �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  េ្រគឿងបងគុ ំ�ងដូចជ្របអប្់របេ�ង ែដលេធ្វីពីរុកខជតិរស់ េដីមប�ីងសង់
្រចងំេឡងីវញិេនកែន្លងែដលរងករហូរេ្រចះខ្ល ងំ និងេដីមបកី�ង្រគឹះ
រងឹមេំនកែន្លងែដលមនករបក្់រសុត និងចក់បំេពញេជីងេទរ។ ជញជ ងំ
្រគីបរុកខជតិរស់ករពរ្រចងំ ែដល្របឈមករហូរេ្រចះេ�យ�រកម្ល ងំ
ទឹកហូរ និងកតប់នថយចំេ�តរបស់េជីងេទរ។ េនេពលេរៀបចំរចួ �
ក្ល យជជញជ ងំទបក់រពរយ៉ងរងឹម។ំ សំណងេ់្រគឿងបងគុ ំ្រតូវបនចក់
បំេពញេ�យដី និង្រសទបកំ់�តែ់មកេឈរីស់ ចកឫ់សេទកនុងេ្រគឿង
បងគុ ំេនះ និងបន្តចក់ចូលេទកនុងដីេជីងេទរ។ កំ�តេ់ឈគឺីេ្របីេដីមបផី្តល់
ករករពរភ្ល មៗ និងព្រងឹងលំនឹងេជីងេទរ។ មួយរយៈេ្រកយមក 
្របសិទធភពកំ�តេ់ឈេីនះបនថយចុះបន្តិចម្តងៗ េ�យ�រ�ពុក
ផុយ។ ទនទឹមនឹងេនះ ករលូត�ស់ៃនកំ�តែ់មកេឈរីស ់ និងប�្ត ញ
ឫសជេ្រចីនចងភជ បជ់មួយ�ចមដី៍ែដលបនចក់បំេពញខងកនុង និងដី
េនេល្ីរចងំ្រតងែ់ផនកែដលគម នករហូរេ្រចះ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ជញជ ងំ្រគីបរុកខជតិរស់ទប�់ក តក់រហូរេ្រចះ និង�ច�ងសង្់រចងំ
េឡងីវញិបន្រតងក់ែន្លងែដលហូរេ្រចះ េ�យេធ្វីជជញជ ងំករពរ និង
បណ្ដុ ះឫសជផទ ងំៗ ែដលព្រងឹងដល់្រចងំផ្លូវទឹក។ �មរយៈមេធ�បយ
ទងំេនះ �បនបេងកីនភពធន់ដល់្រចងំផ្លូវទឹក ចំេពះ្រពឹត្តិករណ៍
�កសសតុធងនធ់ងរ។ ��ច�ងសងេ់�យេ្របី្របស់កម្ល ងំពលកមម និង
សមភ រៈកនុងមូល�្ឋ ន �្រតូវករកម្ល ងំពលកមមតិចតួចកនុងករ�ថ បន ឱយ
មនចីរភព និង�ចអនុវត្តបនឆបរ់ហ័សជងករងរវសិ្វកមមធមម� ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ជញជ ងំ្រគីបរុកខជតិរស់ ្រតូវករកែន្លងតូច 
 េធ្វីឱយមនសថិរភពដល់ែផនកខងេល ីនិងែផនក

ខងេ្រកមៃផទទឹក 
 រក�ភពរងឹមដំល់បតេជីងេទរ 
 ជញជ ងំ្រគីបរុកខជតិរស់ �ចផ្តល់ជជ្រមក

ធមមជតិដល់សត្វ 
 ផ្តល់ករករពរេជីងេទរបនភ្ល មៗ 
 �ចេ្របី្របស់ជំនួស ក្រន្តកថម ឬផទ ងំ 

េបតុង។ 

 កមពស់ជញជ ងំ្រគីបរុកខជតិរស់ មិន�ច
េលីសពី ២ែម្៉រត និងទទឹងមិន�ចេលីស
ពី ៦ែម្៉រតេឡយី 

 មិន�ចេ្របី្របស់េនកែន្លង� ែដល
គុណភពផ្លូវ ឬេ្រគឿងបងគំទងំមូលពឹង
ែផ្អកែតេទេលីជញជ ងំ្រគីប េ្រព��មិន
�ច ទបប់ន េនទី�ងំែដលសមព ធដី
បកខ់្ល ងំេឡយី។ 

 

្របភព 
http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livecribwalls.htm 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank/live_cribwall.pdf 
http://www.cityofknoxville.org/engineering/bmp_manual/ES-20.pdf  
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៥.��របងំបច់រកុខជតិរស�់

ករេ្របី្របស ់ �ព ន ្រប�យ ទំនប ់ ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន់�ស�ហកមម តួថនល់ ផ្លូវ
េថមីរេជីង �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  របងំបចរ់ុកខជតិរស់ គឺជបចកំ់�តែ់មកេឈែីដលចងេផ្អ បគន ជបច់
�ងសុី�ងំែវង។ របងំបចរ់ុកខជតិរស់េ្របី េដីមបកីរពរ្រចងំពីករហូរ
េ្រចះ និងករ្រជប ជពិេសសេនែគមមតស់ទឹងែដលមនក្រមិតទឹក
ែ្រប្របួលជមធយម។ របងំបចរ់ុកខជតិរស់គឺេ្របីចបពី់ក្រមិតកមពស់ទឹក
ទប រហូតដល់ែផនកខងេលី�មបេ�្ត យៃផទ្រចងំែដលហូរេ្រចះ េ�យ
�េដីរតួយ៉ងសំខនក់នុងករករពរបត្រចងំ និងៃផទ្រចងំ។ �កម៏នគុណ
្របេយជនផ៍ងែដរ កនុងករ្រគបដណ្ត បពី់េលីៃផទេជីងេទរ េដីមបជួីយបេងកីន
ករ្រគប្់រគងករហូរេ្រចះ ករ្រជប និងមុខ�រដៃទេទៀតេន�ម្រចងំ។ 
 

ករ�ងសងរ់បងំបចរ់ុកខជតិរស់ គឺជដំេណីរករែដលេ្របីកម្ល ងំមនុស�
េ្រចីនបងគួរ ែតេទះជយ៉ង�កេ៏�យ �មិន្រតូវករេ្របីេ្រគឿងច្រកធុន
ធងនេ់ឡយី ែដលជជេ្រមីសដល៏្អស្រមបតំ់បន�់ច្់រសយល ឬកែន្លង
ែដលមិន�ចចូលេទដល់ េពលគឺកែន្លងែដលមិនចបំចម់នករជីកដី
េ្រចីន។ របងំបចរ់ុកខជតិរស់ ្រតូវបនេរៀបេផ្ដកៗ�មគន្លងេលីៃផទដី
េជីងេទរ បេងកីតជថន កដុ់ះលូត�ស់ និង�ទ កដី់ េនពីេ្រកយរបងំបចរ់
កខជតិរស់ទងំេនះ។ ថន ក់ៗ ែដលបេងកីតេ�យចេ�្ល ះ របងំបចរ់ុកខជតិ
រស់ទងំេនះ គឺជួយបនថយេលប�នទឹកហូរចុះ�មេជីងេទរ និងកតប់នថយ
ករហូរេ្រចះ។ របងំបចរ់ុកខជតិរស់មន្របសិទធភពខពស់ េនេពលែដល
េ្របីជមួយរបងំសនឹងរស់ និងថមតេ្រមៀប េហយី�ចេ្របីជមួយនឹង
បេចចកេទសជីវវសិ្វកមមដីជេ្រចីន្របេភទេទៀត។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

របងំបចរ់ុកខជតិរស់ គឺផ្តល់�រ�្របេយជនខ៍្ល ងំកនុង្រគប្់រគងករហូរ
េ្រចះ េន�មកែន្លងែដលវសិនករេផ�ងមិន�ច្រគប្់រគងបន េនកែន្លង
ែដលករហូរេ្រចះបងកជចង្អូរេ្រជៗ និងជធមម�្រតូវបនេ្របី្របស់
ស្រមបព់្រងឹងេជីងេទរែដលមន្របែវងែវងៗ។ �មរយ�មេធ�បយទងំ
េនះ របងំបចរ់ុកខជតិរស់បេងកីនភពធនស់្រមប្់រចងំផ្លូវទឹក េទនឹង
្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុធងនធ់ងរ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ជួយកតប់នថយបនភ្ល មៗនូវករហូរេ្រចះ

ដី ឬករហូរេ្រចះជចង្អូរតូចៗ 
 សម្រសបេ្របីេន�មជ្រមលមន 

លកខណៈេចត  មនថមេ្រចីន ែដលពិបក
កនុងករជីក 

 មនសមតថភពចបភ់ជ ប់ និងទបដី់េនេលី
ៃផទេជីងេទរ។ �កតប់នថយេជីងេទរ្របែវង 
ែវងៗ េទជ្របេភទេជីងេទរខ្លីៗ 

 �ច្រគប្់រគងសំណឹកជចង្អូរ�ក់ៗ  និង
�ចេ�្វីជចង្អូរបង្ហូរទឹក �មជ្រមល េន
េពលែដលបចរ់ុកខជតិ្រតូវបនតេ្រមៀប 
��មន�ងជកំេ�ង។ 

 �ចេ្របីបនែតេនេលីេជីងេទរ ែដលគម ន
ករហូរ�ចដី់ខងកនុងខ្ល ងំ 

 �ចេ្របីបនែតេនែផនកខងេលី េជីងេទរ 
(េជីងេទរខងេលីក្រមិតទឹក)   

 មិនគួរេ្របីចំេពះផ្លូវទឹក ែដលេ្របីស្រមប់
�រអីគគិសនីេឡយី។ 

 

្របភព 
http://projects.geosyntec.com/NPSManual/Fact%20Sheets/Live%20Fascines.pdf 
http://www.pmcl.com/mmdl/MM_Description.asp?ID=16 
http://mwmo.org/danprojects/MRRG/RBRPS_install/data/UMR_data/Fact_Sheets/ 
TechSheet04_LiveFascines.pdf 
http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M25-30/740.pdf  
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៥.៥ របងរកុ�ជាតិរស ់

ករេ្របី្របាស ់ ស� ន ្របឡាយ ទំនប ់ ្របពន័�បង�ូរទឹក តំបនឧ់ស្សោហកម� តួថ�ល់ ផ�ូវ
េថ�ីរេជីង ស� នីយ្៍រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ 

បរយិាយ របងរុក�ជាតិរស់ ឬម្យោង៉េទៀតេហថា ករដរំបងេឈ ី គឺជាេ្រគឿងបង�ំ

ស្រមាបទ់បក់រពរដីែដលបានេធ�ីេឡងីេនតមគន�ងជ្រមាលដី។ វេធ�ី
េឡងីពីបន�ះេឈែីដលអចបតែ់បនបាន ឬែមកេឈតូីចៗ្រកងប��ូ លគា�
ជាមួយបេង� លរុក�ជាតិរស់ ឬងបេ់ដីម្បបីេង�ីតជាៃផ�របតូចៗដកត់េ្រមៀប

តៗគា� កត់តមេជីងេទរ។ េនេពលេរៀបរបងរុក�ជាតិរស ់េនេលីៃផ�របរក់ៗ
កតត់មេជីងេទរៃន្រចងំ គឺវអចករពរករហូរេ្រចះ និងបេង�ីតជារបាងំ

ស� កយ់កកំេទចកំទី។ េគអចេ្របី្របាស់វេដីម្បទីប់េជីងេទរែដលហូរដច់ 
ឬកតប់ន�យកំេណាងេជីងេទរ និងអចឱ្យរុក�ជាតិដៃទេទៀតដុះលូតលស់

បានផងែដរ។ របងរុក�ជាតិរស់្រត�វបានេ្របីេដីម្បកីរពរទំនប ់ និងេជីងេទរ
ពីករហូរដច់។ វករពរដីេលីៃផ�េជីងេទររហូតដល់កែន�ងែដលបានដំ

េស�  េដីមផា�  កូនេឈ ី ឬគេមា� តៃ្រព ែដលចកឫ់សេនក�ុង្រសទប់ដី
េ្រជៗ។ របងរុក�ជាតិរស់មាន្របសិទ�ភាពខ�ស ់ ចំេពះេជីងេទរែដលមាន

កំេណាងតូច និងេនទីតងំែដលមានដីរក់ៗពិបាកេធ�ីករកយ។ េគេ្របីវ
េនកែន�ងដីមានស� នភាពេសីម ែដលអចឱ្យកំណាតរ់ុក�ជាតិដុះលូត

លស់បាន។ របងរុក�ជាតិរស់កអ៏ចេ្របីេដីម្បកីរពរបាតេ្រកមេជីងេទរ

ផងែដរ។ 

កររមួចំែណកភាពធន ់

នឹងអកសធាតុ 

របងរុក�ជាតិរស់ កត់បន�យករហូរេ្រចះេជីងេទរ េដយករកត់បន�យ
ចំេណាតេជីងេទរ និងអចឱ្យរុក�ជាតិេផ្សងេទៀតដុះលូតលស់ជាមួយ 

បាន។ េដយសរករសងសង្់រត�វករកមា� ងំពលកម� និងសមា� រៈែដល
អចរកបានក�ុងមូលដ� ន សំណងេ់នះគឺអចជួសជុលបានេលឿនជាង

ករងរវសិ�កម�ធម�ត។ វក៏្រត�វករថាមពលតិចក�ុងករេធ�ី មានចីរភាព 
និងអចេ្របី្របាស់បានភា� មៗ។ តមរយៈមេធ្យោបាយទងំេនះ គឺវបេង�ីន

ភាពធន់ដល់េជីងេទរផ�ូវទឹក ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍អកសធាតុធ�ន់ធ�រ។ 
្របសិនេបីមានែផនករ្រតឹម្រត�វ និងដដុំះចំេពលេវលសម្រសប របង 

រុក�ជាតិរស់ផ�ល់អត�្របេយាជនក៍�ុងករេ្រតៀមបង� រស្រមាបក់រែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ។ 
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គុណ្របេយជន ៍ ែដនកំណត់
 កំ�តែ់មកេឈរីស ់្រតូវបនេ្របីេដីមបេីធ្វីជ
ជញជ ងំរុកខជតិ េ�យជួយបែនថមភពរងឹមំ
ដល់េ្រគឿងបងគំ 

 ឫសរបងដុះបងខ ងំ និងបញឈបក់រហូរដី 
េ�យបេងកីតជៃផទ�បជួយកតប់នថយេលប�ន
ចរន្តទឹកហូរ និងកតប់នថយករហូរេ្រចះ 

 បេងកីតលកខខណ្ឌ ស្រមប្់របេភទរុកខជតិេដីម
កនុងតំបន�់ចដុះលូត�ស់បនផងែដរ 

 ងយ្រសួលេ្របីរមួគន ជមួយវធិនករេផ�ង 
េទៀត។ 

 ងយខូចខត និងគម នសមតថភព្រគប់
្រគន ់កនុងករទបផ់ទ ងំថមែដលបកធ់្ល ក់ 

 វធីិ��ស្តេនះ គឺ្រតូវេ្របីកម្ល ងំពលកមម 
េ្រចីន។ 

 

្របភព 
http://www.big-creek.com/files/5513/3830/9801/redwood-fences-how-to.pdf 
http://www.cedd.gov.hk/eng/publications/geo_reports/doc/er227/er227links.pdf 
http://depts.washington.edu/uwbg/wordpress/wp-
content/uploads/SoilBioengineeringForSlopeStabilizationAndSiteRestoration.pdf 
http://www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa06/papers/927.pdf 
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៥.��របង�នងឹរកុខជត�ិ�ិងរបងេឈើ�

ករេ្របី្របស ់ �ព ន ្រប�យ ទំនប ់ ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន់�ស�ហកមម តួថនល់ ផ្លូវ
េថមីរេជីង �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តិកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  របងសនឹងរុកខជតិ និងករ�រំុកខជតិរស់ ពកព់ន័ធនឹងករេ�តកំ�តេ់ឈី
រស់ចូលេទកនុងដី េដីមប�ីចឱយែមកកំ�តែ់មកេឈេីនះដុះឫស និង
លូត�ស់បន។ បេងគ លសនឹងរុកខជតិរស់ �ចេ្របី្របស់េដីមបជួីសជុល
ករអិលបកដី់ និងករហូរ�ចដី់្រទង្់រទយតូច។ របងសនឹងរុកខជតិរស ់
�ចជួយទបដី់ចងភជ ប់ និងបេងកីន្របសិទធភពរបងរនងំរលួស ដំុចំេបីង ដំុ
្រសកីដូង  បនទះក្រមលេ�ម  បនទះក្រមល្រសកីដូង ៃផទ�បពទ័ធជំុវញិ និង
សមភ រៈស្រមប្់រគប្់រគងករហូរេ្រចះេផ�ងេទៀត។ ផទ ងំរបងេឈ ី �េ�
មយង៉េទៀតថ បេងគ លជញជ ងំ គឺជជញជ ងំែដលមនបេងគ លរស់ដូចៗគន
ៃនកំ�តែ់មកេឈរីស់ែដលេ�តេទកនុងដីជិតៗគន  េដីមបបីេងកីតបនជ
របងេឈ។ី 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

បេងគ លរុកខជតិរស ់ ជួយកតប់នថយករហូរេ្រចះ េ�យេធ្វឱីយ្រចងំផ្លូវទឹក
មនសថិរភព �មរយៈករព្រងឹង្រទង្់រទយខងេ្រក និងករបណ្ដុ ះឫសថមី
ជប�្ត ញ។ �មរយៈមេធយបយទងំេនះ �បេងកីនភពធនដ់ល់្រចងំ
ផ្លូវទឹក ចំេពះ្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុធងនធ់ងរ។ ករ�ងសងេ់្របីកម្ល ងំ
ពលកមម និងសមភ រៈែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន វធីិេនះ្រតូវករថមពល
តិចតួចកនុងករ�ថ បន មនចីរភព េហយី�ងសងប់នរហ័ស។ 
្របសិនេបី េរៀបចំែផនករ និង�មេពលេវ�្រតឹម្រតូវ បេងគ លរុកខជតិរស់
�ចមនគុណតៃម្លកនុងករេឆ្លីយតបករែ្រប្របួល�កសសតុ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 បេងគ លរុកខជតិរស់បេងកីនេ�ភណ័ភព និង

ផ្ដល់ជ្រមកដល់សត្វៃ្រព 
 បេងគ លរុកខជតិរស់ជួយព្រងឹងេជីងេទរែដលគម ន

លំនឹងឱយមនលំនឹង និងសមងួតដីេសីមេលី
េជីងេទរ 

 មនអតថ្របេយជនខ៍្ល ងំ េពលេ្របីរមួគន ជមួយ
វធីិ��ស្តករពរករហូរេ្រចះែដលមន 
លកខណៈសមុគ�ម ញ  

 ងយ្រសួល�ងសង ់និង�ងសងប់នរហ័ស 
 របងេឈបីេងកីតជរបងំដរ៏ងឹម ំេដីមបពី្រងឹងដល់

ជ្រមល ជពិេសសេនេពលែដលកំ�តែ់មក
េឈរីស់ចបេ់ផ្តីមចកឫ់សេទកនុងដី 

 ចំ�យតិច ជពិេសសេនកែន្លងែដល 
សមភ រៈងយរកបន។ 

 បេងគ លសនឹងរុកខជតិ ្រតូវែតេរៀបចំេធ្វី
េនកនុងរដូវ្របងំ 

 បេងគ លសនឹងរុកខជតិ ផ្តល់ករករពរ
ករហូរេ្រចះបនតិចតួច�ស់កនុង 
អំឡុងេពល លូត�ស់ដំបូង កនុង 
ខណៈែដលបេងគ លេឈផី្តល់ករពរ
លំនឹងបនភ្ល មៗ 

 របងេឈ ីគឺ�ចមន្របសិទធភព្រតឹម
ទទឹង ៦ែម្៉រត និងបេ�្ដ យ២៤
ែម្៉រតប៉ុេ�្ណ ះ។ 

 

្របភព 
http://www.fs.fed.us/publications/soil-bio-guide/guide/chapter5.pdf 
http://www.ontariostreams.on.ca/PDF/OSRM/Tech8.pdf 
http://www.ernstseed.com/products/bioengineering/live-stakes-and-whips/ 
http://projects.geosyntec.com/NPSManual/Fact%20Sheets/Live%20Stakes.pdf 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank_erosion.pdf 
http://www.cesvi.org/aaa-root/o/Erosion%20control_Tajikistan2013.pdf 
https://www.crd.bc.ca/education/our-environment/concerns/erosion 
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26 

៥.៧ របាងំកំណាត់េឈជាថា� ក ់

ករេ្របី្របាស ់ ស� ន ្របឡាយ ទំនប ់ ្របពន័�បង�ូរទឹក តំបនឧ់ស្សោហកម� តួថ�ល់ ផ�ូវ
េថ�ីរេជីង ស� នីយ្៍រប្រពឹត�ិកម�សំណល់រវ 

បរយិាយ របាងំកំណាតេ់ឈជីាថា� ក ់ ជួយកតប់ន�យ្របែវង និងចំេណាតរបស់
ជ្រមាល កដូ៏ចជាផ�ល់នូវលំនឹងដល់ទីតងំ ស្រមាប់ដរំុក�ជាតិេផ្សងៗេទៀត

ដូចជា េដីមេឈ ីនិងចុល�្រពឹក្ស។ េនះជាវធីិមួយេដីម្បសី� កទឹ់កែដលហូរចុះ
តមេជីងេទរ តមគន�ង និងកំណាតេ់ឈេីផ�ក ឬ្រសកីដូងតម្របឡាយ 

រក់ៗ ។ គន�ងែដលខណ�័ ែចកេដយកំណាតេ់ឈ ី ជួយកតប់ន�យេល្ប�ន
ទឹកហូរ បំែបកបណ�ុ ំ ចរន�ទឹក និងបង�ឱ្យទឹកហូររអករ់អួលេនេលីេជីង 

េទរ។ របាងំកំណាតេ់ឈជីាថា� ក ់ មាន្របសិទ�ភាពក�ុងរយៈេពលពី១េទ៣
ឆា�  ំ េដយករពរេជីងេទរបានក�ុងរយៈេពលខ�ី ក�ុងខណៈរុក�ជាតិែដលដុះ

តមគន�ង គឺផ�ល់នូវករ្រគប្់រគងករហូរេ្រចះបានក�ុងរយៈេពលែវង។ ជា
ករ្របេសីរ គឺេ្របី្រសកីដូងែដលផលិតបានេនក�ុងមូលដ� ន ជាជាងករ

កបរ់លំេដីមេឈ។ី 

កររមួចំែណកភាពធន ់

នឹងអកសធាតុ 

កតប់ន�យេល្ប�នទឹកហូរតមេជីងេទរ និងបំែបកមុខទឹកហូរ េហយីរបាងំ

កំណាតេ់ឈជីាថា� ក ់ ជួយកត់បន�យករហូរេ្រចះផងែដរ ពីេ្រពះវអចេធ�ី
េឡងីេដយេ្របីកមា� ងំពលកម� និងសមា� រៈែដលអចរកបានក�ុងមូលដ� ន វ

អចអនុវត�បានេលឿនជាងករងរវសិ�កម�ធម�ត។ ្របសិនេបីករេរៀបចំ និង
ករសងសងេ់ធ�ីេឡងីេដយ្រប�ង្របយត័� របាងំកំណាតេ់ឈជីាថា� ក់  អច

មានគុណតៃម�ខ�ស់ក�ុងករេឆ�ីយតបករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 កតប់នថយ្របែវង និងចំេ�តរបស់

េជីងេទរ 
 ផ្តល់លំនឹងដល់ៃផទដីេលីេជីងេទរ ស្រមប់

�ដុំះរុកខជតិេផ�ងៗេទ�តដូចជ េដីមេឈ ី
និងចុល្ល្រពឹក� 

 ផ្តល់លំនឹងដល់េជីងេទរបនភ្ល មៗ និង
�ទ កច់បកំ់េទចកំទីរ។ 

 ករ�ងសងរ់បងំកំ�តេ់ឈជីថន ក ់គឺេ្របី
្របស់កម្ល ងំមនុស�េ្រចីន 

 ��ចបងកេ្រគះថន ក ់េ�យ�រករេ្របី្របស់
កំ�តេ់ឈធំីៗេលីទីេជីងេទរេចតៗ។ 

 

្របភព 
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/wy/technical/engineering/?cid=nrcs142p2_0
27265 
http://www.blm.gov/or/programs/nrst/files/Soil%20bioeng.pdf 
http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M25-30/740.pdf 
http://www.tahoebmp.org/Documents/BMPHandbook/Chapter%204/4.2/e_Terrac.pdf 
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28

៥.��ក��្តកថមរកុខជត�ិ

ករេ្របី្របស ់ ទ្រមក�ល�ព ន ្រប�យ សំណងស់ិលបករយ ទំនប ់ ទ្វ រទឹក កែន្លង
ចំណត តំបនល់ំេន�្ឋ ន េខឿនទេន្ល តួថនល់ ្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  ក្រន្តកថមរុកខជតិ គឺជ្របអប�់ងចតុេកណ េធ្វីពីសំ�ញ់្រក�លួស
យ៉ងម ំ ែដលេរៀបបំេពញេ�យដំុថមពីទំហតូំចេទមធយម។ ករ��គំន  រ�ង
ក្រន្តកថមរុកខជតិ ែដលចកេ់្រសះគន ជមួយែមកេឈរីស ់ េ�យចកឫ់ស
យ៉ងេ្រជ េដីមបឱីយមនសថិរភពដល់បតេជីងេទរែដលេចតខ្ល ងំ ឬេខឿន
ទេន្ល។ ក្រន្តកសំ�ញ់ គឺជសំ�ញ់ជីវ�្រស្ត ែដលមនរូបធតុសរ�ីងគ
(េដីម្រកេច) ឬសៃសសំេយគ(ែខ�លួស) ែដលេ្របីស្រមបទ់បដី់ ឬចកថ់ម
បំេពញេទកនុងេនះ រហូតដល់កំ�តរ់ុកខជតិ �ចដុះលូត�ស់បន។ 
ក្រន្តកថមចងភជ បគ់ន  និង�កេ់នបត្រចងំ េដីមបបីេងកីតជរចនសមពន័ធេជីង
េ្រកម ឬជញជ ងំចំេហៀង។ ក្រន្តកថមរុកខជតិ េ្របីស្រមបទ់ប�់ក ត ់ករបក់
ដីេនបតេ្រកម ឬហូរខួងេនបតេ្រកមេជីងេទរ។ កំ�តរ់ុកខជតិរស់ 
្រតូវបន�កជ់្រសទប់ៗ េទកនុងក្រន្តកសំ�ញ់។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

ក្រន្តកថមរុកខជតិ កត់បនថយករហូរេ្រចះប�្ត លមកពីទឹកជំនន់ ឬទឹក
េភ្ល�ងេ�យទបល់ំនឹងបតេជីងេទរែដលេចតខ្ល ងំ។ ��ចជួសជុល
េ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម និងសមភ រ�ែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន ��ច
ជួសជុលេឡងីវញិបនេលឿនជងករងរវសិ្វកមមធមម�  ែដលមនភព
បន�ំុេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍�កសធតុ និងបេងកីនភពធនេ់ទនឹងទី�ងំ
ែដលេ្របី�។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 �ងសងប់នេលឿន និង�ម�ញ េ�យ�ច

�ងសងប់នមិនចបំចម់នអនកជំនញ ឬ
ឧបករណ៍ពិេសសអ្វីេឡយី 

 មនអតថ្របេយជនក៍នុងករទបេ់ជីងេទរែដល េចត
ខ្ល ងំ ែដលវធិនករធមម�គឺមិន�ច្រគប្់រគង
បន 

 �ចធននឹ់ងកម្ល ងំកត់ទទឹងខ្ល ងំបនល្អ 
 ក្រន្តកថមរុកខជតិ�ចែកត្រមូវ ឱយ្រសប�មសមព ធ 

និងភព្រសុតរបស់ដីបន 
 ងយែថទ ំ�ចេធ្វីេ�បនេ�យមិនចបំចេ់្របី

ឧបករណ៍ធុនធងន់ 
 េ្រគឿងបងគំមនភពបតែ់បន �ចេ្របី្របស់បន

េ្រចីនយ៉ង - �ចេ្របីរមួគន ជមួយវធិនករ 
េផ�ងៗេទ�តបន 

 មិនបងកេ្រគះថន កេ់�យ�រករបងខ ងំទឹកទុក 
េ្របីស្រមបតំ់បនដី់េសីមែដលមនលបបហ់មត់
េ្រចីន 

 េ្របីស្រមបេ់ជីងេទរែដលគម នលំនឹង ងយរងករ
ហូរេ្រចះ ជពិេសសេន�មផ្លូវទឹក ឬតំបនែ់ដល
មនកំេទចកំទីេ្រចីន។ 

 េនេពលក្រន្តកថមរុកខជតិ មិនបន
បំេពញឱយេពញេទ េនះភព
រ�សៃ់នសំ�ញ់លួសេកីត
េឡងី ែដលនឱំយសរៃសលួស អន់
បន្តិចម្តងៗ និងទីបំផុត្រតូវ�ច់
រែហក 

 �រំុកខជតិេ្រកយករ�ងសង ់
ក្រន្តកថមរចួ គឺមនករពិបក 

 ករ�ងសងក់្រន្តកថមរុកខជតិ គឺ
ទមទរឱយមនករយកចិត្ត
ទុក�កខ់ពស់។ 

 

្របភព 
http://riparianhabitatrestoration.ca/575/livesoftgabion.htm 
http://mwmo.org/danprojects/MRRG/RBRPS_install/data/UMR_data/Fact_Sheets/ 
TechSheet12_GabionsLiveStakes.pdf 
http://chl.erdc.usace.army.mil/library/publications/chetn/pdf/cetn-iii-31.pdf 
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30 

៥.៩ សណំាញរ់កុ�ជាត ិ

ករេ្របី្របាស ់ ស� ន ្របឡាយ តំបនអ់ភិវឌ្ឍនព៍ណិជ�កម� សំណងស់ិល្បករ្យ ទំនប់ ទ� រ
ទឹក តំបន់ឧស្សោហកម� ផ្សោរ កែន�ងចំណត តំបនអ់ភិវឌ្ឍន៍កំពងែ់ផ តំបន់
លំេនដ� ន េខឿនទេន� តួថ�ល់ ផ�ូវេថ�ីរេជីង ្រចកបង�ូរទឹកេភ��ង 

បរយិាយ សណំាញ់រុក�ជាតិ គឺជាសមា� រៈវយនភ័ណ� ្រជាបទឹកេធ�ីពីសរៃសធម�ជាតិ ឬ
សរៃសសំេយាគ ែដល្រត�វបានេ្របីជាមួយ្រគឹះ ដី និងថ� េដីម្បបីេង�ីនលំនឹង 
និងកត់បន�យសំណឹកេដយសរខ្យល់ និងទឹកហូរេ្រចះ។ សណំាញ់ 
រុក�ជាតិ្រត�វបានរចនាេឡងី េដីម្បឱី្យវត�ុធាតុរវអចហូរឆ�ងកត ់ ឬចលនា
េនខងក�ុងវបាន។ សរៃសសំណាញ់ធម�ជាតិមានភាពល�្របេសីរស្រមាប់
បរសិ� ន ប៉ុែន�វឆាប់ខូច និងមានអយុកលខ�ី។ សណំាញ់្រកេច ជាទូេទ
េ្របីេនកែន�ងែដល្រត�វករសមា� រៈែដលមានភាពជាបល់� េនកែន�ងែដល
ត្រម�វករករេ្រចះតិចតួច។ កំណាត់រុក�ជាតិរស់អច្រត�វបានដកេ់នចេនា� ះ
សណំាញ់ដី និងបណា� ញឫសេដីម្បភីា� បដី់េនខងក�ុង និងពីេ្រកយ
សណំាញ់ដី។ បាតេ្រកម្រចងំមានលំនឹងេដយករដក្់រសទបថ់�េនេលី
្រកណាត។់ រុក�ជាតិដុះលូតលស់ េហយីេ្រជៀតចូលេទក�ុងសណំាញ់ទងំ
េនះេដយសរឫស ឬពន�កេដយែផ�កេលីលក�ណៈសណំាញ់ដី (រន�អង�ត់ផ�ិត 

ក្រមាស ់ រចនាសម័�ន�) ស� នភាពទីតងំ (អកសធាតុ រយៈកម�ស់ ភាព
្របឈម ទឹកេភ��ង សំេណីម សរធាតុចិ�� ឹម) និងលក�ណៈរបស់រុក�ជាតិ។ 
ករេ្រជីសេរសីសំណាញ់រុក�ជាតិ ពឹងែផ�កេលីៃផ�ភាពរងឹមាេំជីងេទរេនទីតងំ 
លក�ណៈរបស់ដី កត� អកសធាតុ រហូតដល់រុក�ជាតិដុះលូតលសេ់ពញេលញ 
េពលេវលៃនករដដុំះ និងរយៈេពលរហូតដល់បណា� ញឫសដុះលូតលស់
េឡងី។ 

កររមួចំែណកភាពធន ់

នឹងអកសធាតុ 

សណំាញ់រុក�ជាតិ  កតប់ន�យករហូរេ្រចះ ែដលបណា� លមកពីទឹកេភ��ង
េដយសរវបាន្រគបដណ� ប ់ករពរៃផ�ដី និងព្រងឹងស� នភាពដីតមរយៈ

ឫសរុក�ជាតិ។ េល្ប�នទឹកហូរ្រត�វបានកត់បន�យ និងបេង�ីនទឹក្រជាបចូល
ក�ុងដី ។ វធិានករែបបេនះគឺេកីនេឡងី បេង�ីនភាពធន់របស់េជីងេទរេទ

នឹង្រពឹត�ិករណ៍អកសធាតុធ�នធ់�រ។ ្របសិទ�ភាពរបស់វេកីនេឡងីជាមួយ
េពលេវលែដលរុក�ជាតិដុះេពញេលញ។ េដយសរ វសងសង់េឡងី

េដយេ្របី្របាស់ពលកម� និងសមា� រៈក�ុងមូលដ� ន វ្រត�វករថាមពល 
តិចតួចក�ុងករសងសង្់របកបេដយចីរភាព េហយីជាញឹកញាប់អច 

អនុវត�បានេលឿនជាងករងរវសិ�កម�ធម�ត។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 កំ�តរ់ុកខជតិរស់ េធ្វីឱយរុកខជតិដុះលូត

�ស់ ឆបរ់ហ័ស េធ្វីឱយទឹកហូរយតឺ េន
ដំ�កក់លមនក្រមិតទឹកខពស់ 

 �ចករ�រករហូរេ្រចះបនឆបរ់ហ័ស 
និងមន្របសិទធភព 

 បនថយករហូរេ្រចះ�មចង្អូរ តូចៗ និង
ទបល់ំនឹង្រចងំបនល្អ 

 ផលិតផលសំ��់រុកខជតិ គឺ�ចរកបន
�ម្រតូវករ។ 

 �ចេ្របីកម្ល ងំពលកមមេ្រចីន និងមនតៃម្ល
ខពស់�្រស័យេលីករេ្រជីសេរសីសមភ រៈ 
សំ��់រុកខជតិ ត្រមូវករបេងគ ល ឬែមក
េឈរីស់េ្រចីន េដីមបទីបប់នទះ្រក�ត់
សំេយគរុកខជតិឱយមនលំនឹងេននឹង
កែន្លង 

 េនេពល�កស់ំ��់រុកខជតិរស់េទកនុង
សំ��់ដី ្រតូវ��ំេនរដូវែដល�េនរស់ 
េទីប�ចកឫ់សបនល្អ។ 

 

្របភព 
http://www.deq.idaho.gov/media/616538-17.pdf 
http://www.multigeo.com/ 
http://www.ctre.iastate.edu/erosion/manuals/streambank_erosion.pdf 
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៥.��������កុខជត�ិ

ករេ្របី្របស ់ ្រប�យ សំណងស់ិលបករយ ទំនប ់ទ្វ រទឹក េខឿនទេន្ល ្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  េខឿនរុកខជតិ គឺជេ្រគឿងបងគុ ំសថិតេនេលីជ្រមល ឬ្រជលង្រចងំ េដីមបី
កតប់នថយករហូរេ្រចះ�មេជីងេទរ េ�យករ្រសូបយកថមពល និង
កតប់នថយេលប�នទឹកហូរ ករ�ទ កច់បយ់កកំេទចកំទី និងករបេងកីន
លកខខណ្ឌ ស្រមបក់រ�ដុំះ ឬបណ្តុ ំ ពពួករុកខជតិេដីមកនុង្រសុក។ ្រចងំ
ែផនកខងេ្រកម ែដលទទួលរងករហូរេ្រចះ ្រតូវបនទបឱ់យមនសថិរភព 
េ�យករកប ់ ឬសមភ រៈែដលករពរពីករហូរេ្រចះ  េនែផនកខងេ្រកម 
និងែផនកខងេលីៃផទទឹក។ ផទ ងំថម ឬកំ�តេ់ឈ្ីរតូវបនេរៀបេធ្វីជ្រគឹះ 
្រសបគន នឹង្រចងំផ្លូវទឹក។ ផទ ងំថម�ច្រតូវបនេ្របី្របសេ់ដីមបទីបកំ់�ត់
េឈេីនែផនកខងេ្រកម។ ចង្អូរតូចៗែដលជីកចូលេទកនុង្រចងំផ្លូវទឹក�ច
ឱយសំណំុឫសដុះលយេចញ្រតងក់ែន្លងទឹកហូរ េធ្វីឱយសំណំុឫស�ចលិច
�ម្រចងំផ្លូវទឹក។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

េខឿនរុកខជតិទប�់ក តក់រហូេ្រចះ េ�យេធ្វីឱយ្រចងំមនសថិរភព និង
បនថយេលប�នចរន្តទឹកែកបរ្រចងំ េធ្វីឱយដីលបប ់ និងខ�ច់ផ្ដុ ំេន្រចងំផ្លូវ
ទឹក។ ករេធ្វីែបបេនះ ជករបេងកីនភពធន់ដល់្រចងំផ្លូវទឹកេទនឹង
្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុធងនធ់ងរ។ េខឿនរុកខជតិ�ងសង់េឡងីេ�យេ្របី
កម្ល ងំពលកមម និងសមភ រៈែដល�ចរកបនកនុងមូល�្ឋ ន ្រតូវករកម្ល ងំ
ពលកមមតិចតួចកនុងករ�ងសង់ មនចីរភព និង�ច�នុវត្តបនភ្ល មៗ
�មកលកំណត់ ដូចករងរវសិ្វកមមធមម�ែដរ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 កតប់នថយករហូរេ្រចះ និងកម្ល ងំកត់

ទទឹង�មបេ�្ត យ្រចងំ 
 បេងកីត្របពន័ធឫស ជួយព្រងឹងដីេនពី

េ្រកយ្រចងំ 
 បនថយសីតុណ្ហ ភពដល់ផ្លូវទឹក 
 បនថយេលប�នចរន្តទឹក 
 បេងកីតជ្រមកស្រមប�់រជីតិ និងពពួកសត្វ 

េផ�ងេទ�ត។ 

 ករ�រំុកខជតិេទកនុងេខឿន ្រតូវែត�េំន 
ដងសុ់ីេតមធយម េដីមបេីជ�ស�ងករ្របមូល
ផ្ដុ ំដីលបបេ់្រចីនេលីសលប ់និងដីដុះលយ
ចូលេទកនុងផ្លូវទឹក 

 វធិនករេនះ មិន�ចេ្របីេនែកបរ�ព ន ឬ
េ្រគឿងបងគុ ំេផ�ងេទ�ត ែដល�ចេធ្វីឱយ
សំណងេ់នែខ�ទឹកែផនកខងេ្រកមរងករ
ខូចខត ្របសិនេបីេខឿនរបូត�ច់ 

 �ចេ្របី្របសែ់តកែន្លង ែដលគម នទឹកហូរ
ខ្ល ងំ េពលគឺកែន្លងែដលពំុត្រមូវករែថទំ
េ្រចីននេពលអនគត។ 

 

្របភព 
http://watershedbmps.com/wp-content/uploads/2012/03/00132_treerevetment.pdf 
http://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/sec4.pdf 
http://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/sec4.pdf 
http://www.mwmo.org/Riverbank_Practices_draft_May5_2008.pdf  
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៥.១១ ថ�តេ្រមៀបជាមយួរកុ�ជាត ិ

 

ករេ្របី្របាស ់ ្របឡាយ សំណងស់ិល្បករ្យ ទំនប់ ទ� រទឹក េខឿន្រចងំទេន� ្រចកបង�ូរទឹក

េភ��ង 

បរយិាយ ថ�តេ្រមៀបជាមួយរុក�ជាតិ ផ្សេំឡងីេដយដំុថ� និងរុក�ជាតិ ក�ុងមូលដ� ន 

េ្រកមទ្រមង់ជាកំណាតែ់មកេឈរីស់។ កររមួប��ូ លគា� ៃនបេច�កវទិ្យោ
ករពរ្រចងំតមលក�ណៈបេច�កេទស និងតមលក�ណៈជីវស�ស� បាន

ករពរដល់ករហូរេ្រចះតមមាត្់រចងំ មានលក�ណៈ្របេសីរ ជាមួយ 
ទស្សនីយភាពធម�ជាតិ្រសស់ស� ត ្រសេដៀងនឹងករករពរ្រចងំ តម 

លក�ណៈជីវស�ស�។ ឧទហរណ៍ អចដរំមួគា� ជាមួយថ� ែដលេ្របីជារបាងំ
ទប្់រចងំផ�ូវទឹក េពលទឹកហូរ ឬប�ូរទិសរហូំរ។ 
 

វធីិស�ស�៥យ៉ាង ស្រមាប់ករសងសងថ់�តេ្រមៀបជាមួយរុក�ជាតិឱ្យមាន
្របសិទ�ភាព ដូចជា៖ ថ�តេ្រមៀបរុក�ជាតិជាមួយបាចរ់ុក�ជាតិ ថ�តេ្រមៀប 

រុក�ជាតិជាមួយបេង� លែដលអចបតែ់បនបាន ថ�តេ្រមៀបរុក�ជាតិជាមួយ
្រសទបស់ំណាញ់ និងបេង� លរុក�ជាតិ ថ�តេ្រមៀបរុក�ជាតិជាមួយក្រមាលដី 

េស�  និងក្រមាលខងេ្រកម េដយភា� ប ់ ឬករដរំបាងំស�ឹងរស់ដចំេនា� ះថ�
តេ្រមៀប។ 

កររមួចំែណកភាពធន ់

នឹងអកសធាតុ 

ថ�តេ្រមៀបជាមួយរុក�ជាតិ ទបស់� តក់រហូរេ្រចះេនតមេជីងេទរ េដយ

ករពរៃផ�េជីងេទរ និងព្រងឹងេជីងេទរ។ វជួយបេង�ីនភាពធនដ់ល ់
សហគមន៍មូលដ� ន េទនឹងភាពរងំស�ួត េដយវបេង�ីតជំរកស្រមាប្់រតី 

(្របភពេស្ប�ងអហរជំនួយស្រមាបវ់សិ័យកសិកម�) និងផ�ត់ផ�ងចំ់ណី
អហរស្រមាបស់ត�ចិ�� ឹមក�ុងមូលដ� នផងែដរ។ ករសងសងេ់ធ�ីេឡងី

េដយេ្របីកមា� ងំពលកម� និងសមា� រៈែដលអចរកបានក�ុងមូលដ� ន វ្រត�វ

ករកមា� ងំពលកម�តិចតួចក�ុងករសងសង់ មានចីរភាព និងអចអនុវត�
បានឆាបរ់ហ័សតមរយៈេពលកំណត ់ដូចករងរវសិ�កម�ធម�តែដរ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ធននឹ់ងកម្ល ងំទឹក បេងកីនសថិរភពដី និងទប់

�ក តស់ំណឹករបស់ដី 
 បេងកីតជ្រមកស្រមប�់រជីតិ និងសត្វៃ្រព 
 ផ្តល់ម្លប់ បេងកីនេ�ភណ័ភព និងកែន្លង

កម�ន្ត 
 ឫស ែមកេឈ ីនិងពន្លក ជួយភជ បថ់ម និង

ទប ់“កម្ល ងំទញ” និងសំណឹកេ�យ�រ 
កំេទចកំទី។ 

 ករ�រំុកខជតិ ែដល�ចរស់បនកនុងទឹក
លិច ទងំកនុងេពលេលប�នទឹកហូរ កមពស់
ទឹកទប មធយម និងខពស់ គឺករសំខន់
េដីមបទីទួលបនេជគជយ័កនុងករេ្របី 
វធិនករថមតេ្រមៀបជមួយរុកខជតិ។ 

 

្របភព 
http://www.terraerosion.com/VegetatedRiprap.htm 
http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/09111/page06.cfm 
http://dev.sustainabletechnologies.ca/wp/wp-
content/uploads/2013/01/Pierre_Raymond_Vegetated-Riprap-Installation-Techniques-Mar-
28-2012.pdf 
http://dnr.wi.gov/topic/Waterways/shoreline/erosioncontrol-vegetated.html
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៥.���������ម វិទីវ�ឺ

ករេ្របី្របស ់ �ព ន ្រប�យ សំណងស់លិបករយ ្របពន័ធបង្ហូរទឹក ទ្វ រទឹក តំបន់
�ស�ហកមម តំបនអ់ភិវ��នកំ៍ពងែ់ផ តំបនល់ំេន�្ឋ ន េខឿនទេន្ល តួថនល់ 
្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  េ�ម វទីិវ(ឺChrysopogon zizanioides) ្រតូវបន�ជំរបង�មគន្លងេន
េលីទីជ្រមល េធ្វីជរបងំរុកខជតិយ៉ង្រកស ់ ជួយកតប់នថយរហូំរទឹក 
បំែបកចរន្តទឹក និងជួយព្រងឹង�ថ នភពដី�មរយៈឫសរបស់�។ កររមួ
បញចូ លគន ជមួយនឹង្របពន័ធឫសេ្រជ េហយីរងឹម ំែដលធន់នឹងក្រមិតជតិ
�សុីត(pH) របស់ដី និងធនចំ់េពះេ�ហៈធងន ់ េហយីមនលទធភព
កំចត�់រសតុនី្រ�ត ហ្វូ�្វ ត និង�រសតុគីមីកសិកមមកនុងដី និងទឹក
េ�ម វទីិវ�ឺចេ្របីស្រមបអ់ភិរក�ដី និងទឹក រក�សថិរភពទី�ងំសំណង ់
្រគប្់រគងករបំពុល(តំបន់ដីេសីមសិបបនិមមិត) និងមុខងរេផ�ងេទ�ត ែដល
មនដី និងទឹកសថិតេនរមួគន ។ 
 

េ�ម វទីិវ ឺ មន្របភពមកពី្របេទស��្ឌ ភគខងតបូង គម នេមេ�គ មិន
�តត�ត និង្រតូវ�បំំែបកជគុមពតូចៗ។ េ�ម វទីិវេឺនះមនតៃម្លទប និង�ំ
េ�យេ្របីកម្ល ងំពលកមម។ េពលេ្របីេ�ម ្របេភទេនះស្រមបក់រពរ
សំណង ់មនតៃម្ល្របែហល១/២០ ៃនតៃម្លសំណងវ់សិ្វកមមធមម�។ វសិ្វករ 
្របដូចឫសរបស់េ�ម វទីិវេឺទនឹង "សនឹងរស់េនកនុងដី" ែដលមនកម្ល ងំ
ទំនញជមធយម្របែហល១/�ៃនែដកសរៃស�ត។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ករ�េំ�ម វទីិវ ឺ ជួយកតប់នថយករហូរេ្រចះេ�យករពរដីពីករបះ៉ពល់
េ�យ�រេភ្ល�ងស្ល កខ់្ល ងំ កតប់នថយេលប�នរហូំរ ជួយស្រមួលដល់ករ
្រសូបយកទឹក និងករព្រងឹង�ថ នភពដីជមួយនឹងឫសរបស់�។ �ម
រយៈមេធយបយទងំេនះ េ�ម វទីិវបឺេងកីនភពធនដ់ល់េជីងេទរថនល់ េទនឹង
្រពឹត្តិករណ៍�កសសតុធងនធ់ងរ។ េ�ម វទីិវេឺនះគឺ�េំ�យេ្របី្របស់កម្ល ងំ
ពលកមម និងសមភ រៈកនុងមូល�្ឋ ន ្រតូវករកម្ល ងំពលកមមតិចតួចកនុងករ� ំ
មនចីរភព េហយីជញឹកញប�់ច្រតូវបនអនុវត្តបនេលឿនជងករងរ
វសិ្វកមមធមម�។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 មិនែមនជ្របេភទេ�ម �តត�ត ដល់េ�ម

េ��ងេទ�តេឡយី 
 មនសមតថ�ពបន�ប �ចជួយសម្អ តដល់

តំបនែ់ដលមន�រជតិពុល 
 ធននឹ់ង�ព�ងំសងួត និងសេន�មី េហយី�ច

ធននឹ់ងករលិចលងក់នុងទឹក 
 ្រតូវករែថទតិំចតួច េនេពល�ដុះេឡងី

េពញេលញ។ 

 េ�ម វទីិវ ឺមិន�ចលូត�ស់បនេនទី
ម្លបប់នេទ ជពិេសសកនុងដំ�កក់ល
លូត�ស់ េយងី្រតូវ�េំនទី�ល េ្រកម
ពន្លឺ្រពះ�ទិតយេទីបទទួលបន 
េជគជយ័។ 

 

្របភព 
http://www.vetiver.org 
http://www.vetiversystems.co.nz/ 
http://www.betuco.be/coverfodder/Vetiver%20System%20%20-
Technical%20reference%20manual%202007.pdf 	
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៦. ករ្រគប់្រគងទឹក និងទឹកជំនន់ 

ករ្រគប់្រគងរហូំរទឹកេភ្ល�ង��និភ័យទឹកជំនន់� និងកររក�ទឹកទុក�ជក�្ត សំខន់
�នេហ�្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន។� វធិនករែដលបរយិយកនុងែផនកេនះ� េបីេ្របី�រមួគន ជករ
្របេសីរេដីមបបីេងកីនអតថ្របេយជន៍ឱយបនេ្រចីន។� ករ្រគប់្រគងទឹក� និងករជន់លិច� ក៏ជ
ទិដ្ឋភពសំខន់មួយ�នករបន�ុំកនុងទី្រកុងផងែដរ� ែដលវធិនករទងំអស់េនះ� �ចអនុវត្ត
បនេនកនុងែផនក(គ)� េហយី�ចេ្របី្របស់រមួគន � ជមួយវធិនករជេ្រចីនេទៀត� ែដលបន

បរយិយេនទីេនះ។
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៦.១�តំបន់ដីេសើមសបិបនិមមិត�
�

ករេ្របី្របស ់ តំបនអ់ភិវ��នព៍ណិជជកមម ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន់�ស�ហកមម ទីផ�រ 
តំបនល់ំេន�្ឋ ន ផ្លូវេថមីរេជីង �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមទឹកកខ្វក់ 

បរយិយ  តំបនដី់េសីមសិបបនិមមិត គឺជតំបនដី់េសីមែកៃចនែដលបេងកីតេឡងីស្រមប់
ជជ្រមកថមី ឬជ្រមក�្ដ រេឡងីវញិរបស់ពពួកសត្វៃ្រព ែដលមនេដីម
កំេណីតេនទីេនះ និងពពួកសត្វៃ្រពេធ្វីបំ�ស់ទីេទមក ស្រមបជ់ផ្លូវ 
ទឹកកខ្វកហូ់រកត ់ រហូំរទឹកេភ្ល�ង ឬស្រមប្់រប្រពឹត្តកមមទឹកកខ្វក់ និង
ស្រមប�់្ត រដីកនុងតំបន់ធមមជតិ ែដលរងករខូចខតេ�យ�របះ៉ពល់ពី
ករអភិវ��។ ជទូេទ តំបនដី់េសីមសិបបនិមមិត ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេន
េលីទី�ងំដីេសីម ែដលខូចខត្រទង្់រទយធំ ឬតំបនថ់មីែដលមនបញ្ហ
ជមួយនឹង្របពន័ធបង្ហូរទឹក និងគុណភពទឹក។ ��ចជំនួស�ថ នីយ៍
្រប្រពឹត្តកមមទឹកកខ្វកប់ន េពលមនទឹកេភ្ល�ងស្ល ក់ធមម�។ ជេរឿយៗ 
តំបនដី់េសីមសិបបនិមមិត ្រតូវបន�ថ បនេឡងីេ�យករជីក លបបំ់េពញ 
េកៀរព្រងប េលីកទំនប ់និង�ថ បនសំណងស់���ស្ត េដីមបបីេងកីតបន
ជរបបទឹកហូរ�មត្រមូវករ។ តំបន់ដីេសីមសិបបនិមមិត េកីតេចញពី្រសះ
ទឹក�ក់ៗ  (ជទូេទមនជេ្រមតិចជង១ែម្៉រត) ឬផ្លូវទឹកហូរ ែដល្រតូវ
បន�េំ�យ�ររីុកខជតិ។ �រសតុចិញច ឹម ដូចជ�សូត និងផូស្វ័រ ្រតូវ
បនបញចូ លេទកនុងតំបន់ដីេសីមសិបបនិមមិត ែដលបនមកពីរហូំរទឹកេភ្ល�ង 
ពីតំបនែ់ដលេ្របីជី ឬ�មកសត្វ និងមកពីករេលចហូរពី�លទឹកកខ្វក់។ 
�រសតុចិញច ឹមែដលេនសល់  បន្រសូបយកេ�យដីេនតំបនដី់េសីម
សិបបនិមមិតេនះ និងចបយ់កេ�យរុកខជតិ និងពពួកអតិសុខុម្របណ ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

តំបនដី់េសីមសិបបនិមមិត កតប់នថយផលបះ៉ពល់ៃនទឹកជំននេ់�យ��ច
រក�ទុកសរទឹកដេ៏្រចីន េហយីបេញចញេទវញិេ�យយតឺៗ។ �កេ៏ដីរតួ
នទីកនុងករេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹកកខ្វក�់មែបបធមមជតិផងែដរ េហយី
មនុស� សត្វចិញច ឹម និងសត្វៃ្រព�ចេ្របី្របស់ស្រមបជ់្របភពទឹកកនុង
អំឡុងេពលមនភព�ងំសងួត។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ជកែន្លងេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹក្របកបេ�� 

្របសិទធភពតៃម្លខពស់  
 ផ្តល់ជ��រ និងជជ្រមកស្រមបស់ត្វៃ្រព 
 បេងកីនគុណភពទឹក 
 ផ្តល់េ�ភណ័ភពរកី�� ជកែន្លងករពរទឹក

ជំនន់ ជួ�េ�ះ្រ��ប�្ហ េពលមនេ្រគះ 
�ងំសងួត និងផ្តល់ឱកសស្រមបទី់កែន្លង 
កំ�ន្ត។ 

 តំបនដី់េសីមសិបបនិមមិត មន 
លកខណ��ម�ញ ប៉ុែន្តសមុគ�ម ញកនុង
ករ�ថ បន និងទមទរឱយមនករ
្រគប្់រគងជប់�ប។់ 

 

្របភព 
http://www.epa.gov/owow/wetlands/pdf/ConstructedW.pdf 
http://water.epa.gov/type/wetlands/restore/upload/constructed-wetlands-design-manual.pdf 
http://water.epa.gov/type/wetlands/restore/upload/sub.pdf 
http://www.wetlands.org/Portals/0/publications/Book/Contructed_Wetlands-PDF.pdf 
http://www.phillywatersheds.org/what_were_doing/green_infrastructure/tools/stormwater_w
etland 
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៦.����������ឹ��

ករេ្របី្របស ់ អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន�់ស�ហកមម 
ទីផ�រ ចំណត តំបន់អភិវ��នកំ៍ពងែ់ផ តំបនល់ំេន�្ឋ ន ផ្លូវេថមីរេជីង 

បរយិយ  ក្រមល្រជបទឹក ជបេចចកវទិយក្រមលមួយែបប ែដល�ចឱយទឹកេភ្ល�ង
្រជបចូលេទកនុងដីបន េនេពលមនេភ្ល�ងស្ល ក ់ ជជងហូរចូលេទកនុង
្របពន័ធបង្ហូរទឹក ឬផ្លូវទឹកេ�យ�ទ ល់។ �្រជបចូលេទកនុងដី េធ្វី្រប្រពឹត្តកមម 
និងរក�ទឹកេភ្ល�ងទុក េដីមបកំុីឱយេហៀរេចញពី�ង និងហូរេចញេ្រក 
េហយីជួយបញចូ លទឹកេទកនុង្រសទបទឹ់កេ្រកមដី កតប់នថយរហូំរទឹកហូរ
ខ្ល ងំ ករជនល់ិច និងករពរករហូរេ្រចះ។ ក្រមល្រជបទឹកេនះ គឺ�ច
�ងសងពី់េបតុង ឬេកស៊ូថនល់�ច្រជបទឹកបន ឬក្រមលែដលមនរនធ
�ច្រជបទឹកបន និងសមភ រៈជេ្រចីនមុខេផ�ងេទៀត។ ក្រមល្រជបទឹក
េនះមនមុខងរ្រសេដៀងគន នឹងត្រមងខ�ច់ ែដល្រតងេ្រចះទឹកឱយឆ្លង
កត�់មថមែដលមនទំហខុំសៗគន  និងត្រមងសំ�ញ់។ ទឹកេភ្ល�ងស្ល ក់
េលីក្រមលផ្លូវ ្រជបចូលេទកនុង�ងស្តុកទឹក េ�យបេញចញទឹកបន្តិច
ម្តងៗចូលេទកនុងដីែដលសថិតេនតំបនជំុ់វញិេនះ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ក្រមល្រជបទឹក �ច្រសូបយកទឹកេភ្ល�ង និង�ចឱយ�បន្ត្រជបចូលេទ
កនុង្រសទបដី់ខងេ្រកម េ�យកតប់នថយរហូំរទឹកេភ្ល�ងេន�ផទខងេល ី
ក្រមលេនះែចករែំលកសរទឹកេទេ្រកមដី និងកតប់នថយរហូំរទឹកជំនន។់ 
ក្រមលទងំេនះកប៏នបេងកីនគុណភពទឹក មុនេពល្រជបចូលេទកនុងដី
េ�យចបយ់កកកររងឹ និងករបំពុលផងែដរ។ វធីិ��ស្ដេនះសនឱយមន
ទឹកេ្រចីនែថមេទៀត េទកនុងទឹកេ្រកមដីស្រមបេ់្របី្របស់េនរដូវ្របងំ 
េ�យបេងកីនភពធនរ់បស់សហគមនេ៍ទេលីភព�ងំសងួត ែដលកនែ់ត
ធងនធ់ងរេទៗ េ្រកម�ថ នភពែ្រប្របួល�កសសតុ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 បេងកីនសុវតថិភព និង�យុកលផ្លូវថនល់េ�យបេងកីន 

ភពធននឹ់ងកររអិល ករពរករ�ចទឹក និងខទ តទឹក
េពលយនយន្តេបីកឆ្លងកត ់និងកតប់នថយសេម្លង 

 កតប់នថយករជនល់ិច អំឡុងេពលមន្រពឹត្តិករណ៍ 
ខយល់ពយុះ 

 �រធតុបំពុលហូរមក�មទឹកេភ្ល�ង ្រតូវបនបំែបក 
ចូលកនុងដី ជំនួសឱយករហូរចូលេទកនុងៃផទទឹកេលីដី 

 �ចឱយទឹក្រជបចូលេទកនុងទឹកេ្រកមដី 
 ជួយករពរ ផ្លូវទឹកពីករហូរេ្រចះ 
 បនថយសមព ធេទេលី្របពន័ធបង្ហូរទឹក និង្របពន័ធ 

្រគប្់រគងទឹកេភ្ល�ង 
 ធនបននូវករេមីលេឃញីចបស់េនេពលមនេភ្ល�ង 
 បេងកីនគុណភពទឹក៖ �រធតុពុល្រតូវបនចបយ់ក

អំឡុងេពលទឹក្រជប េ�យកតប់នថយបនទុក�រធតុ
ពុល េន�មផ្លូវទឹកហូរ។ 

 ក្រមល្រជបទឹកមន 
លកខណៈសម្រសបស្រមប់
ែតតំបន់ ែដលមនរថយន្ត
ធុន្រ�លេធ្វីច�ចរ ដូចជ
ចំណតចិេញច ីមថនល់ ផ្លូវ
េថមីរេជីង និងផ្លូវរថយន្ត
ប៉ុេ�្ណ ះ។ 

 

្របភព 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#permeablepavements 
https://extension.umd.edu/sites/default/files/_docs/programs/master-gardeners/ 
Howardcounty/Baywise/PermeablePavingHowardCountyMasterGardeners10_5_11%20Fina
l.pdf 
   



44

  

 

43

6.��រេ�្ត រកុខជតិ្រសូបទឹកេភ្ល���

ករេ្របី្របស ់ អគរ តំបនអ់ភិវ��នព៍ណិជជកមម ្របព័នធបង្ហូរទឹក តំបន�់ស�ហកមម ទី
ផ�រ ចំណត តំបនល់ំេន�្ឋ ន ផ្លូវថនល់ និងផ្លូវេថមីរេជីង 

បរយិយ  បេចចកវទិយេនះត្រមូវឱយមនរុកខជតិេលីដី ជមួយនឹងរចនសមពន័ធេ្រកមដី
មួយ ែដលេរៀបចំេឡងីេដីមប្ីរបមូល និងេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹកេភ្ល�ង េ�យេ្របី
សំ�ញ់ជីវ�្រស្ត ។ ទឹកេភ្ល�ងែដលេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមរចួ ្រតូវ្រជបចូលេទ
កនុងដី ែត្របសិនេបីេលប�ន្រជបមិនសម្រសបេទ េនះទឹកេនសល់នឹងហូរ
ចូលេទកនុង្របពន័ធបង្ហូរទឹក ។ ទឹកេភ្ល�ង ឬករ�ទ កទឹ់ក�មែបបជីវ�្រស្ត 
រេ�្ត រុកខជតិ្រតូវបនេរៀបជរបងំេដីមបទីប ់ និងសម្អ តទឹកេភ្ល�ង ែដល
ហូរេចញពីៃផទផ្លូវថនល់ចូលេទកនុងចង្អូរផ្លូវទឹក មុនហូរចូលេទកនុង្របពន័ធ
បង្ហូរទឹក។ ជករ្របេសីរ េបី�្រតូវបនេគេ្របីរមួគន  ជមួយវធិនករល្ៗអ
កនុងករ្រគប្់រគងទឹកេភ្ល�ងេផ�ងេទៀត។ ្របេយជនរ៍បស់រេ�្ដ រុកខជតិ គឺ
បេងកីនបរមិណដីកនែ់តេ្រចីន និងេ�យភជ បរ់េ�្ត នីមួយៗេទនឹង�ន ម
េភ្ល ះ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

រេ�្ដ រុកខជតិ្រសូបទឹកេភ្ល�ង ្របមូល និង្រតងទឹកេភ្ល�ង មុនេពល្រជប
ចូលេទកនុងដី ឬហូរចូលេទកនុង្របពន័ធបង្ហូរទឹក។ �មរយ�ករកតប់នថយ
រហូំរេលីៃផទដី រេ�្ដ ទងំេនះបនរមួចំែណកដល់ករប្រញជ បទឹកេទេ្រកម
ដី និងកត់បនថយរហូំរទឹកជំនន់។ េ�យមនករ�បយ់កកំេទចកំទី និង
ធតុពុល រេ�្ដ ទងំេនះកជួ៏យបេងកីនគុណភពទឹក មុនេពល្រជបចូល
េទកនុងដី ឬហូរចូលេទកនុង្របពន័ធបង្ហូរទឹក។ វធីិ�្រស្ដេនះធនឱយមន
ទឹកេ្រចីនែថមេទៀត េទកនុង្រសទបទឹ់កេ្រកមដីស្រមបេ់្របី្របស់េនរដូវ
្របងំ េ�យបេងកីនភពធនរ់បស់សហគមនេ៍ទេលីភព�ងំសងួត ែដល
កនែ់តធងនធ់ងរេទៗេ្រកម�ថ នភពករែ្រប្របួល�កសធតុ។  
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 បនថយបរមិណទឹកេភ្ល�ងហូរ អ្រ�រហូំរ និង 

សីតុណ្ហ ភព 
 បេងកីនជ្រមបទឹកហូរចូលកនុងដី និងបំេពញទឹក

េទេ្រកមដី 
 េធ្វី្រប្រពឹត្តកមមរហូំរទឹកេភ្ល�ង 
 បេងកីនគុណភពទឹកេ��មផ្លូវទឹកហូរ 
 បែនថមេ�ភណ័ភព�មផ្លូវ និងលំេ��្ឋ ន 
 ផ្តល់ជ្រមកដល់ពពួកសត្វៃ្រព 
 ្រតូវករទីកែន្លងតូច 
 ងយ្រសួលកនុងករ�ងសង។់ 

 ជទូេទរេ�្ដ រុកខជតិ្រសូបទឹកេភ្ល�ង 
ចបយ់ក និងេធ្វី្រប្រពឹត្តកមម 
ទឹកេភ្ល�ង ែដលហូរធ្ល កពី់ពយុះេភ្ល�ង 
ម្តងមក ល។ �មិនែមនេរៀបចំេឡងី
េដីមបចីបយ់កទឹកេភ្ល�ងហូរទងំអស់ 
ឬេភ្ល�ងែដលពន�រេពលែវងេឡយី។ 

 

្របភព 
http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/environmentwaste/stormwater/Documents/treepitsco
nstructionguide.pdf 
http://www.crwa.org/hs-fs/hub/311892/file-640261436-
pdf/Our_Work_/Blue_Cities_Initiative/Resources/Stormwater_BMPs/CRWA_Tree_Pit.pdf 
http://www.phillywatersheds.org/what_were_doing/green_infrastructure/tools/stormwater_tre
e_trench 
http://www.fs.fed.us/psw/programs/uesd/uep/products/11/800TreeCityUSABulletin_55.pdf 
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៦.��វិធនករ្រគប់្រគងករហូរេ្រចះស្រមប់ផ្លូវថនល�់និង្របព័នធបង្ហូរទ�ឹ�

ករេ្របី្របស ់ �ព ន សំណងស់ិលបករយ ផ្លូវជតិ និងផ្លូវេថមីរេជីង 

បរយិយ  ផ្លូវថនល់ជេរឿយៗឆ្លងកត ់ និងជរបងំកតទ់េន្ល ផ្លូវទឹកធមមជតិ និងបែង្វរ
រហូំរទឹកេភ្ល�ង។ ករ�ងសងផ់្លូវ ត្រមូវឱយមនរចនសមពន័ធបង្ហូរទឹកកត់
ទទឹង(�ព ន លូ ផ្លូវបង្ហូរទឹកជំនន)់ េដីមបបីង្ហូរទឹក្របកបេ�យសុវតថិភព
ពីមខ ងេទមខ ងេទៀត។ ទឹកេភ្ល�ងែដលហូរេនេលៃីផទដី្រតូវ្របមូល និងបង្ហូរ
្របកបេ�យសុវតថិភពេទកនចំ់ណុចមួយ ែដលទឹក�ចហូរចូលេទកនុង
ផ្លូវទឹក ឬ្រចកេចញ�មួយែដលមនសុវតថិភព (ឧទហរណ៍ ្រសះទឹក
ធមមជតិ)។  
ករ្រគប្់រគងរហូំរ�មផ្លូវទឹក និងទឹកេភ្ល�ង ្រតូវពិចរ�េ�យ្របុង
្របយត័ន កនុងដំ�កក់លសិក�េដីមបេីជៀស�ងនូវករហូរេ្រចះ។ ្រចក
េចញៃនរចនសមពន័ធរបស់្របពន័ធបង្ហូរទឹកែដលសងក់តទ់ទឹងផ្លូវ ជចំណុច
សំខនៃ់នករហូរេ្រចះធងនធ់ងរ េ�យ�រេលប�នទឹកហូរែដលមនក្រមិត
រហូំរខ្ល ងំ។  
 

ឧទហរណ៍ វធិនករករពរករហូរេ្រចះ ្រតូវបនបង្ហ ញដូចកនុងរូបខង
េ្រកម។ កែន្លងែដល្របពន័ធបង្ហូរទឹក ហូរេចញ ឬហូរចូលេទលូបង្ហូរទឹកទី
េនះមនេលប�នទឹកហូរខ្ល ងំ។ េដីមបកីរពរករហូរេ្រចះេនទីកែន្លងេនះ 
ជេរឿយៗចបំច្់រតូវេរៀបចំឱយមនផ្លូវទឹកហូរ េន្រតងទី់�ងំែដលមនទឹក
ហូរខ្ល ងំជងេគ។ ្រទនបក់រពរែដល�ងសងពី់ក្រន្តកថម �ច�ងសង់
េន្រតង្់រចកទឹកហូរេចញ េដីមបបីនថយថមពលទឹកហូរ និងបនថយេលប�ន
ទឹកហូរ របស់ធរទឹកែដលហូរេចញ។ ករេរៀបក្រន្តកថម �កត់េ្រមៀបេន
បតេ្រកម និងេនេលីេជីងេទរ គឺចបំចស់្រមបក់ែន្លងខ្លះែដលមន
្របែវងែវង មុននឹងបែង្វរមុខទឹកហូរចូលេទកនុងផ្លូវទឹកធមមជតិវញិ។ 
 

្រប�យសងខងផ្លូវថនល់េន្រតងក់ែន្លងខពស់ បន្របមូលទឹកេភ្ល�ង និង
បញជូ នទឹកេទសំណងស់ិលបករយដូចជ លូ �ព ន ែដលបន�ងសងក់ត់
ទទឹងថនល់។ ្រប�យសងខងផ្លូវថនល់ បនបេងកីនរហូំរទឹកេទសំណង់
សិលបករយ េ�យេធ្វីឱយផ្លូវទឹកហូរមន្របសិទធភពជងឱយទឹកហូរ�មែបប
ធមមជតិ។ ដូេចនះ កនុងករអនុវត្តធមម� េដីមបកីតប់នថយេលប�នទឹកហូរ ្រតូវ
ែតព្រងីកទំហ្ំរប�យសងខងផ្លូវថនល់។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ 
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មេធយបយដល៏្អកនុងករកតប់នថយេលប�នទឹកហូរ និង្រគប្់រគងករហូរ
េ្រចះ គឺ្រតូវកតប់នថយបរមិណទឹក ែដលហូរ�ម្រប�យសងខង
ថនល់។ វធីិេនះ �ចទទួលបនផលល្អ  េ�យបែង្វរែផនកខ្លះៃនរហូំរទឹក េទ
តំបនដី់ទំនបធមមជតិសថិតេនជំុវញិេនះ េ�យសង្់រប�យបំែបកទឹក  
្រប�យរេំ�ះទឹក េដីមបបីែង្វរមុខទឹកេចញពី្រប�យេមសងខងថនល់។ 
 

វធីិ�្រស្តមួយេទៀតេដីមប្ីរគប្់រគងករហូរេ្រចះ គឺ្រតូវសងស់ំណង�់ទ ក់
ទឹក េនេលី្រប�យសងខងថនល់។ វធីិ�្រស្តទងំេនះ មន
អតថ្របេយជន�៍ស់ ជពិេសសេនតំបនខ់ពង�់បែដលមន្រប�យ
េចតខ្ល ងំ ងយនឹងរងនូវករហូរេ្រចះ និងតំបនែ់ដលមន�ថ នភព
លំបកកនុងករ�ងសង្់រប�យបំែបក។ ្រប�យបំែបក(រូបភពខង
េ្រកម ែផនកខងេឆ្វង) ្រគប្់រគងករហូរេ្រចះ េ�យកតប់នថយបរមិណ
ទឹកហូរឆ្លងកត្់រចកេចញ ចំែណកសំណង�់ទ កទឹ់ក(រូបភពខងេ្រកម 
ែផនកខង�្ត )ំ ្រគប្់រគងករហូរេ្រចះ េ�យកតប់នថយេលប�នទឹកហូរេន
�ម្រប�យែដលេចតខ្ល ងំ។ 
 

ករ�ងសង ់ គឺេ្របី្របស់បំពងេ់្រ�បជរ័ និងក្រន្តកថម កមពស់២២
សងទី់ែម្៉រត េរៀបេនបត្រប�យ និងេនេលីេជីងេទរៃនថនល់(�មសម
ម្រត ទិសឈរ១ភគ និងទិសេដក២ភគ)។ ក្រន្តកថមជួយរក�សថិរភពដី
បន្រគប្់រគន ់ ស្រមបរ់ុកខជតិធមមជតិដុះលូត�ស់េឡងីវញិ។  េពល
េនះ ផ្លូវទឹកហូរ្រតូវបន្រគបដណ្ត បេ់�យរុកខជតិ និងទទួលបនករេពញ
ចិត្តេឡងីវញិ។ េលីសពីេនះ ប�្ត ញឫសរុកខជតិ បនផ្តល់ករករពរពី
ករហូរេ្រចះបែនថមេទៀតផង។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

វសិនករ្រគប្់រគងករហូរេ្រចះ ែដលបនេលីកេឡងីខងេលី េធ្វីឱយផ្លូវ
ថនល់ និងសំណងន់នែដលសថិតេនែកបរៗេនះ កនែ់តមនភពធន់នឹង
កំេណីនបរមិណទឹកេភ្ល�ង និងករជនល់ិច េ�យ�រករែ្រប្របួល
�កសសតុ។ 
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�ប��បំែបក សំណង់�ទ ក់ទកឹ 
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គុណ្របេយជន ៍ ែដនកំណត់
 ្រប�យ�ងចតុេកណពន យ មនភពសម

្រសប ស្រមប្់រប�យបង្ហូរទឹក េ្រពះមន
លកខណៈ្រសេដៀងគន នឹង្រទង្់រទយផ្លូវទឹក
ែបបធមមជតិ 

 ��ចបន�ំុបនយ៉ងល្អ ជមួយ្រទនប់
ក្រមលក្រន្តកថម 

 ្រប�យបង្ហូរទឹក�ងចតុេកណពន យ មន
ដំេណីរករល្អ សូមបេីនេពលលិចទឹកែផនក
ែខ�ទឹកខងេ្រកម ករពរទឹកហូរេចញពី
្រប�យបង្ហូរទឹក។បេងកីនគុណភពទឹកេន
�មផ្លូវទឹកហូរ 

 បែនថមេ�ភណ័ភព�មដងផ្លូវ និង 
លំេន�្ឋ ន 

 ផ្តល់ជ្រមកដល់ពពួកសត្វៃ្រព 
 ្រតូវករទមទរកែន្លងតូច 
 ងយ្រសួលកនុងករ�ងសង។់ 

 េទះបីជ្រប�យបង្ហូរទឹកទងំេនះ 
្រតូវបនរចនេឡងី េដីមប�ីចដំេណីរ
ករបនកនុងលកខខណ្ឌ េផ�ង�កេ៏�យ 
ចបំច្់រតូវេរៀបចំកមមវធីិែថទ�ំ��បន
ជ្របច ំនិងខួប េដីមបធីនបនថ �
�ចដំេណីរករ្រគបេ់ពល ជពិេសស
ទកទ់ងនឹងករកកសទះ ែដល 
ប�្ត លមកពីដី ឬកេមទចកមទី។ 

 

្របភព 
http://www.gabion.net 
https://www.gov.mb.ca/agriculture/environment/soil-management 
APSARA http://www.apsaraauthority.gov.kh 
http://www.ilo.org  
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គ. ���្ឋ រចនសម័ពនធទី្របជុំជន 
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៧. េសចក្តីេផ្តើម 

� ្របព័នធទី្របជំុជន�ែដលមនភពសមុគ�ម ញ�េ�្វីឱយករ�រ��រណៈ�និងេហ�្ឋ រចន
សមព័នធដឹកជញជូ នមនករលំបកេ្រចីន� បុ៉ែន្ត�ក៏�ចេ្របី្របស់េហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងចូល
�មវសិ័យ� េដីមបផី�ភជ ប់ជមួយនូវសកមមភព� និងអតថ្របេយជន៍� �� នគរូបនីយកមម� បន
កត់បនថយសត្វៃ្រព�េ�យ�រ�មមជតិៃបតង�្រតូវបនកត់ផ្ត ច់េចញពីគន �ែដលេ�្វីឱយ្របេភទ
សត្វៃ្រពខ្លះមិន�ចផ្ល ស់ទីបន�� �ថ នភពែបបេនះ�ចនឱំយសត្វខ្លះ្រតូវបត់បង់� េចញពី

តំបន់ៃបតងទងំេនះ� េ�យ�រករបំផ្ល ញ្របព័នធេអកូឡូសុីេនកនុងតំបន់� និងកំេណីនចំនួន
មនុស��� វ�ិនករនន� ែដលបនពណ៌នេនកនុងែផនកេនះ� �ចេ្របី្របស់បនេ្រចីនយ៉ង�
េ�យ��ចេ្របី្របស់រមួគន ជមួយវ�ិនករេផ�ងេទៀត� ែដលបនពណ៌នកនុងែផនកខងេលី
(សូម�នម៉្រទីកស្ដីពីេហ�្ឋ រចនសមព័នធ�កនុងែផនក-ក)�េដីមបបីេងកីនផល្របេយជន៍រមួ��

ជឧទហរណ៍� ដំបូលៃបតង� គឺ�បនចូលរមួចំែណកដល់ករកត់បនថយករបំភយ
ឧសម័នផទះកញច ក់� និងឥទធិពលកេម្ដ ពីទី្រកុង� �ក៏ជួយបេងកីនជីវៈច្រមុះ� ែកលម្អេ�ភ័ណ្ឌ ភព�
និងជេមទនភពរបស់សហគមន៍ផងែដរ� ��ចកត់បនថយបរមិណទឹកេភ្លៀងែដលហូរេលី
ៃផទដី��អតថ្របេយជន៍ទងំេនះមនឥទធិពលមកេលីវសិ័យជេ្រចីន�ែដលមន�រៈសំខន់កនុង

ករ�ន�� វ�ិនករេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតង� ្រតូវបនពិ�រ�ជមុនេនកនុងដំេណីរករ
េរៀបចំែផនករ��

 �
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៨. ករ្រគប់្រគងទឹក និងទឹកជំនន់ 

ករបេងកីនឱកស�និងផល្របេយជន៍�ែដលទទួលបនពីករ្រគប់្រគងទឹកេនេលីៃផទដី�
ជទូេទត្រមូវឱយមនករ្រគប់្រគង�និងករេ្របី្របស់ទឹកេភ្លៀងេនជិតទី្របមូលទឹកេភ្លៀង��ករ

្រតងទឹកស្តុកទុក� និងេ្របី្របស់ទឹក�មវធិនករេហ�្ឋ រចនសមព័នធៃបតងផ្តល់ករ្រគប់្រគង
ទឹក� ទឹកជំនន់�ករបំពុល� និងអតថ្របេយជន៍របស់�ជេ្រចីនេផ�ងេទ�ត�� វធិនករ្រគប់្រគង
ទឹក� និងទឹកជំនន់� ែដលបនពណ៌នកនុងែផនក(ខ)� ក៏មនលកខណៈសម្រសបស្រមប់េហ�្ឋ
រចនសមព័នធទី្រកុងផងែដរ�� េលីសពីេនះេទ�ត� វធិនករជេ្រចីន� ែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ជ

វធិនករ្រគប់្រគងធតុពុលកនុងមគគេទសក៏េនះ� ដូចជ្រសះជីវ��ស្ត� គឺមន�រៈសំខន់កនុង
ករ្រគប់្រគងទឹក�� ្រសះជីវ��ស្ត� និងចង្ហូរជីវ��ស្តកត់បនថយេលបឿនទឹកហូរ��ចស្តុកទឹក�
និងេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹកេភ្លៀង� េនេពលហូរឆ្លងកត់្របព័នធជីវច្រមុះទងំេនះ� េហយី��ចផ្តល់�
អតថ្របេយជន៍ជេ្រចីនេទ�តផងែដរ��
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៨.�������្ហូរទឹ��

ករេ្របី្របស ់ ្រប�យ ្រប�យបង្ហូរទឹក ្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ  ្រចក្រប�យបង្ហូរទឹក គឺមនផ្លូវទឹកមួយ និងតំបនជំុ់វញិផ្លូវទឹកេនះ ែដល
េរៀបចំេឡងីស្រមបក់រេ្របី្របសេ់្រចីនយ៉ងកនុងបរបិទទី្រកុង។ ជធមម�
ករបេងកីត្រចកបង្ហូរទឹកធមមជតិពកព់័នធនឹងករបែង្វរទឹកហូរ�ម្រប�យ
តូចៗ ឬ្រប�យទឹកេភ្ល�ង ហូរេលីដីេទកនុងែ្រពកធមមជតិ ែដលជ្រចក
បង្ហូរមនមុខ�រេផ�ងៗ�ន  ឬេដីមប�ី្ត រ និងែកលម្អេឡងីវញិនូវែ្រពក និង
ែខ�ទឹកធមមជតិ។ �កតប់នថយបនយ៉ងេ្រចីននូវចំនួន្របពន័ធលូបង្ហូរទឹក 
និងសំណងប់ង្ហូរទឹកេផ�ងៗេទៀត ែដលមនតៃម្លបេចចកវទិយខពស់ េដីមបី
្រគប្់រគងរហូំរទឹកេភ្ល�ង និងកតប់នថយករចំ�យទូេទេលីករ្រគប្់រគង
ទឹកជំនន។់ ទឹកេភ្ល�ង្រតូវបន្របមូលេទកនុងរេ�្ត ែបបធមមជតិ និង
ប�្ត ញបំពងលូ់េនកនុងមេធយបយែដលបនប្រមុងទុក។ រេ�្ត  និង
ប�្ត ញបំពងលូ់ បំែបករហូំរទឹកេទកនុង្រចកបង្ហូរទឹក ែដលជកែន្លងេធ្វី
្រប្រពឹត្តកមមទឹកេភ្ល�ង �មលកខខណ្ឌ តំបនដី់េសីម មុនេពលបង្ហូរចូលេទ
កនុង្របភពទឹកធមមជតិ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

្រចកបង្ហូរទឹក ែកលម្អករ្រគប្់រគងរហូំរទឹកេភ្ល�ង ែដលហូរចូលេទកនុង
តំបនទី់្រកុង ដូចេនះ�ជួយកតប់នថយផលបះ៉ពល់ពីករជនល់ិច។ ្រចក
បង្ហូរទឹកទងំេនះ ែកលម្អគុណភពទឹកេ�យេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹក មុនេពល
បង្ហូរចូលេទកនុង្របភពទឹកធមមជតិ។ វធីិ��ស្តែបបេនះជួយបេងកីនភព
ធនេ់ទនឹងករខូច�តេ�យ�រទឹកជំននធ់ងន់ធងរ ពីករែ្រប្របួល
�កសសតុ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ែកលម្អ្របពន័ធបង្ហូរទឹក អំឡុងេពលមនេភ្ល�ង

តិច និងខ្ល ងំ 
 កតប់នថយករជនល់ិច 
 ្រចកបង្ហូរទឹកែបបធមមជតិ ជួយនទឹំកេភ្ល�ង 

េ�យកតប់នថយករជនល់ិច កនុងតំបន់ 
�ងសងថ់មី និងតំបនល់ំេ��្ឋ ន 

 ជចេ្រមះេ្រចះទឹកេភ្ល�ងធមមជតិ និងទឹក
បំពុល 

 បេងកីនជ្រមក ស្រមបរ់ុកខជតិ និងពពួកសត្វ
កនុងតំបន់ 

 ែកលម្អរហូំរ កតប់នថយករដកទឹ់ក ែដល
បេងកីតជក្លិន និងភន កង់រចម្លងេ�គ។ 

 ្រចកបង្ហូរទឹកែបបធមមជតិ ត្រមូវឱយមន
ករែបងែចកដីធ្លីឱយបន្រគប្់រគន ់ជ
ដីេ្របី្របស់ ្រសបចបប ់ែដលសម្រសប 
និងបនពិចរ�កនុងអំឡុងេពលេធ្វី
ែផនករអភិវ��នតំ៍បនទី់្របជំុជនេកីត
ថមីៗ និងករអភិវ��កនុង្រកុង។ 

 

្របភព 
http://www.wagga.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/4635/Lloyd_Study_Area2.pdf 
http://www.dews.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/78128/qudm2013-provisional.pdf 
http://pacewater.com/services/stormwater-management/river-restoration/mountain-
housemaster-drainage-plan-creek-restoration/ 
http://www.water.wa.gov.au/PublicationStore/first/89891.pd 
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8.2������ូលទឹកេភ្ល���

ករេ្របី្របស ់ អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម តំបន�់ស�ហកមម ទីផ�រ ទីចំណត 
តំបនអ់ភិវ��នកំ៍ពងែ់ផ តំបនល់ំេន�្ឋ ន 

បរយិយ  ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង គឺេ្របី្របស់បេចចកវទិយេ្រចីនយ៉ង េដីមប្ីរបមូល និង
រក�ទុកទឹកេភ្ល�ងពីេលីដំបូល ពីេលីៃផទដី ឬផទ ងំថម េ�យេ្របី្របស់
បេចចកេទស�មញញដូចជ ពង និងេផីង ្រពមទងំបេចចកេទសសមុគ�ម ញ
ជេ្រចីនដូចជ ទំនប�់ទ កទឹ់កេនែខ�ទឹកខងេ្រកមជេដីម។ ករ្របមូល
ទឹកេភ្ល�ង �ចេ្របី្របស់ស្រមបទ់ទួលទន ស្រមបេ់្របី្របស់�ម
លកខណៈ្រគួ�រ និងស្រមបេ់្រ�ច្រសព។ ករ្របមូលទឹក �ចអនុវត្ត
បនទងំេនតំបនជ់នបទ និងតំបនទី់្របជំុជន។ ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ងខន ត
តូចពីដំបូល និងសំណងទំ់នប�់ទ កទឹ់ក�មញញៗ ជវធីិ��ស្ត�មែបប
្របៃពណី ែដលបនេ្របី្របស់�ងំពីសតវត�រទី៍�េន�សុី។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ករ្របមូលទឹកេភ្ល�ង េធ្វីឱយ្របេសរីេឡងីនូវលទធភពទទួលបនទឹកស្រមប់
វសិ័យកសិកមម ករចិញច ឹមសត្វ ករេ្របី្របស់កនុង្រគួ�រ (ករេបកគក ់ករ
ចម្អិន��រ) និងេ្របី្របស់ផទ ល់ខ្លួន (ជមួយករេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹកសម
្រសប)។ ជលទធផល �ជួយកតប់នថយសមព ធ េទេល្ីរបភពទឹកេផ�ង
េទៀតដូចជ ទឹកេ្រកមដីជេដីម។ សមភ រៈសំណងស់្រមបប់េចចកេទស
្របមូលទឹកេភ្ល�ងភគេ្រចីន គឺមនេនកនុងមូល�្ឋ ន េហយីករ�ងសង ់
និងករជួសជុលគឺ�ចេធ្វីបន �ម្រគួ�រ េ�យែកលម្អសមតថភព
្រគប្់រគង និងេ��្រ�យេនេពលមន�សននេកីតេឡងី។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ជបេចចកវទិយ�ម�ញ មិន្រតូវករអនកជំនញេដីមបី

ដំេឡងី និង្រគប្់រគងដំេណីរករេឡយី។ អនកភូមិ�ច
ទទួលករបណ្តុ ះប�្ត លបនយ៉ងងយ េដីមប ី
អនុវត្តបេចចកវទិយេនះ េហយីសមភ រៈសណំងគឺ់មន
្រ�បេ់នមូល�្ឋ ន  

 ករផគតផ់គងទឹ់កដល់ទី�ងំេ្របី្របស់ែតម្តង បងកភព
ងយ្រសួល  េហយីសមជិក្រគួ�រ�ច្រគប្់រគង
បនេពញេលញេលី្របពន័ធ្របមូលទឹករបស់ពួកេគ 
ែដលកតប់នថយបញ្ហ បនេ្រចីន កនុងករេ្របី្របស់ 
និងករែថទ ំ

 មនតៃម្លទបកនុងករ�ងសង ់និងដំេណីរករេ្របី
្របស ់

 ទឹកែដល្របមូលបនពីៃផទដំបូល ជទូេទមនគុណ
ភព�ចេ្របី្របស់បន�ម្រគួ�រ 

 �ច្របមូលេដីមបេី្របីជំនួសទឹកេ្រកមដី 
 កតប់នថយ�រ�តុពុល ែដលហូរពីតំបនជំុ់វញិេនះ 
 ផ្តល់ជទឹកប្រមុងទុក អំឡុងេពលមន�សនន និង

េ្រគះមហន្ត�យ�មមជតិ 
 កតប់នថយទំហៃំនករអនុវត្តករ្រគប្់រគងទឹកេភ្ល�ង

�មែបប្របៃពណី។ 

 កនុងករណី្របមូលទឹកេភ្ល�ងពី
ដំបូល ៃផទដំបូលផទះ្រតូវបន
�ងសងពី់សមភ រៈ ែដល គម ន
�រ�តុគីមីដូចជ េឈ ីេកប�ង 
�លុយមីញូ៉ម ឬពពួកហ្វ្ីរបូ 
សុីមង៉ត់ ៍ែដល្រតូវសម្អ តឱយ
បនេទៀងទត ់េដីមបេីចៀស�ង
ផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនដល់
គុណភពទឹក។ 

 

្របភព 
http://www.gdrc.org/uem/water/rainwater/introduction.html 
http://www.watercache.com/education/rainwater/ 
http://www.akvopedia.org/wiki/Rooftop_rainwater_harvesting 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#rainwaterharvesting 
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៨.��ទីជ្រមលទេន្លជថន ក់េនទី្របជុំជន�

ករេ្របី្របស ់ ្រប�យ តំបនអ់ភិវ��នព៍ណិជជកមម តួថនល់ �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមសំណល់
�វ 

បរយិយ  េគលបំណងសំខនៃ់នករេរៀបចំទីជ្រមលទេន្លជថន កេ់នទី្របជំុជន គឺ
េដីមបកីរពរទឹកជំនន ់ រក�េទសភព និងែកលម្អ�ថ នភពបរ�ិថ ន។ ជ
ទស�នវសិ័យ  គឺេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរពីកែន្លង ទបទ់ល់ទឹកជំនន់ េទជកែន្លង
�ន កេ់នបន�ំុទឹកជំននវ់ញិ។ េនតំបន�់មផ្លូវទឹក តំបន់ទំនប ែដលលិច
ទឹកេ្រជ និងធំល្ហេល្ហវ �ចឱយទឹកេភ្ល�ង�ូរចូលេនកនុងអំឡុងេពលមន
េភ្ល�ងធ្ល ក ់ និងករពរករជនល់ិចេនតំបនទី់្របជំុជនពីពយុះេភ្ល�ង។ េន
ចេន្ល ះរ�ងេភ្ល�ងធំម្តងៗ តំបនទំ់នបលិចទឹក �ចក្ល យជសួន និងទីធ្ល
ៃបតងគួរគយគន់ ស្រមបអ់នករស់េនកនុងតំបនេ់នះ។ ្រប�យរងែដល
�ងសង្់រសបនឹង្រប�យេម េធ្វីឱយ្របពន័ធេនះបង្ហូរទឹកបនេ្រចីនកនុង
អំឡុងេពលមនេភ្ល�ងធ្ល កខ់្ល ងំ។ ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយេដីមបរីក�
សថិរភពទំនប ់ បត្រប�យ និងបេចចកវទិយដៃទេទៀត  េដីមបផី្តល់ជ
មគគេទសកក៌នុងករ�ងសងផ់្លូវទឹក េ�យេ្របីសមភ រៈែបបធមមជតិ េដីមបី
បេងកីនលទធភពជអតិបរមកនុងករេ្រចះទឹក និង�្ដ រផល្របេយជនេ៍ឡងី
វញិ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

ជ្រមលទេន្លជថន កេ់នទី្របជំុជន ករពរករជនល់ិចេ�យទឹកេភ្ល�ងេន
តំបនទី់្របជំុជន។ េលីសពីេនះេទៀត ករេ្របី្របសស់មភ រៈធមមជតិេដីមបី
េរៀបចំ្រចងំទេន្ល ផ្តល់ជចេ្រមះទឹក និងផ្តល់ជជ្រមកស្រមបព់ពួកមចឆ  
និងពពួកសត្វៃ្រពផងែដរ។ េនះជែផនកមួយៃនករបេងកីនករេ្រតៀមបងក រ 
ស្រមបតំ់បនទី់្របជំុជន ស្រមបេ់ឆ្លីយតបេ្រគះទឹកជំនន់ធំៗ ែដល�ច
នឹងេកីតមនពីករែ្រប្របួល�កសធតុនេពលអនគត។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 កតប់នថយ�និភយ័េ្រគះទឹកជំនន់ េន

តំបនែ់ដលមនុស�រស់េន 
 បេងកីនមុខងរេអកូឡូសុី ដូចជចេ្រមះទឹក 
 ជ្រមកស្រមបព់ពួកមចឆ  បក� ីនិងពពួក

សត្វៃ្រព 
 ជកែន្លងលំែ�កម�ន្ត និងេទសចរណ៍។ 

 ជ្រមលទេន្លជថន កេ់នទី្របជំុជន �ច
ត្រមូវឱយមនទុនវនិិេយគយ៉ងេ្រចីន េដីមបី
បូមលបបភ់កេ់ចញ និងបេងកីតលំនឹងកនុង
តំបន។់ 
 

 

្របភព 
http://www.innovationmagazine.com/innovation/volumes/v10n2/coverstory3.shtml 
http://deltaproof.stowa.nl/Publicaties/deltafact/Room_for_the_river.aspx?pId=48 
http://www.ecrr.org/ 
http://waterandthedutch.com/delta/ 
http://www.slideshare.net/DutchEmbassyDC/room-for-the-river-presentation-2011 
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៩. ករ្រគប់្រគងករបំពុល 

៩.���������ឹ���ី����្ត�

ករេ្របី្របស ់ ទ្រមកបល�ព ន អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន់
�ស�ហកមម ចំណតផ�រ តំបន់អភិវ��នកំ៍ពងែ់ផ តំបន់លំេន�្ឋ ន ផ្លូវ
ថនល់ ផ្លូវេថមីរេជីង ្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  ្រសះរក�ទឹកជីវ��ស្ត គឺជតំបន់ទំ�បមនស�្ឋ ន�ក់ េរៀបចំេឡងី
េដីមបរីក� ឬ��ងំរហូំរទឹក មុនេពល�្រជប ឬហូរេទែខ�ទឹកែផនកខង
េ្រកម។ �ងរក�ទឹកជីវ��ស្ត បនេ្រចះ និងេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមទឹកេភ្ល�ង 
េ�យេ្របី្របស់តំបនទំ់�ប�ក់ៗ  ែដលែផនកខងេលីមនលកខណៈជដី
លបប ់ ជមួយ្រសទបកំ់េទចកំទីរុកខជតិ ឬជ្រសទបដី់ែដលមន
កបូនខពស់ និងរុកខជតិែដល�ចធន ់នឹងទឹកជំននរ់យៈេពលខ្លី។ �្រស័យ
េលីករេរៀបចំ ��ចផ្ដល់នូវកររក�ទុក ឬបងខ ងំទឹក �ទ កច់បកំ់េទចកំទី  
ចេ្រមះ ឬ្រសូបយក�រជតិពុលពីដី និងរុកខជតិ។ ្រសះរក�ទឹកែបប
ជីវ��ស្ត  �ចប�ចូ លេទកនុងករេរៀបចំស្រមបទី់ធ្ល  តំបនអ់ភិវ��ន៍
ពណិជជកមម ទីចំណតេលីេកះ និងផ្លូវថនល់។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

្រសះរក�ទឹកជីវ��ស្ត បងខ ងំទឹកេភ្ល�ង មុនេពល�្រជប ឬហូរេទែខ�ទឹក
ែផនកខងេ្រកម េ�យជួយបេងកីនគុណភពទឹក (ចបយ់ក�រជតិពុល) 
កតប់នថយករហូរេ្រចះ និងករខូចខតេផ�ងេទៀតេ�យ�ររហូំរ។ 
ដូេចនះ �ជួយកតប់នថយផលប៉ះពល់ជអវជិជមន េនេពលេភ្ល�ងធ្ល កខ់្ល ងំ 
និងពយុះេភ្ល�ង ែដលនឹងេកីនេឡងី (កនុងរដូវវស�) េ�យ�រករែ្រប្របួល
�កសធតុ។ ករែកលម្អករ្រគប្់រគងទឹក ជមេធយបយដ៏ល្អមួយ េដីមបី
បេងកីនភពធន់នឹងករែ្រប្របួល�កសធតុ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ផ្ដល់ជយន្តករចបយ់ក�រជតិពុលមួយ

ែបបរមួទងំ ករេ្រចះ ករ្រសូប ភគល្អិត
របស់ដី និង្រសូប�មែបបជីវ��ស្តេ�យ 
រុកខជតិ 

 ផ្ដល់ករ្រគប្់រគងរហូំរទឹកេភ្ល�ង�្ល ងំ និង
បរមិណទឹកេ្រចីន កដូ៏ចជករ្រគប្់រគងគុណ
ភពទឹក េនកែន្លងែដល្រតូវករេ្រចះទឹក
េភ្ល�ងែដលហូរេលីដី 

 កតប់នថយផលបះ៉ពល់សីតុណ្ហ ភពៃនរហូំរ 
ទឹក។ 

 ទំហ្ំរសះរក�ទឹកែបបជីវ��ស្ត គួរេ្របី
ទី�ងំតូច (ទំហ៥ំ � ឬតិចជង) 
េ�យទំហ្ំរសះធំជងេនះ �ចេធ្វីឱយ
មនករកកសទះ។ 

 

្របភព 
http://www.stormwatercenter.net/Assorted%20Fact%20Sheets/Tool6_Stormwater_Practices
/Filtering%20Practice/Bioretention.htm 
http://danewaters.com/pdf/manual/Appendix_1/BioretentionBasin.pdf 
http://www.leesburgva.gov/modules/ShowDocument.aspx?documentid=5057 
http://www.fxbrowne.com/html/gs-facts/gs-factsheet05v9.pdf 
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៩.����្អូរជី����្ត�

ករេ្របី្របស ់ ទ្រមកបល�ព ន អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន់
�ស�ហកមម តំបនទី់ផ�រ ចំណត តំបនអ់ភិវ��នកំ៍ពងែ់ផ តំបនល់ំេន
�្ឋ ន ផ្លូវថនល់ និងផ្លូវេថមីរេជីង ្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង  �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមម
សំណល់�វ 

បរយិយ  ចង្អូរជីវ��ស្ត គឺជផ្លូវទឹកមនដុះរុកខជតិ េរៀបចំេឡងីេដីមបចីបយ់កដី
លបប ់ និង�រសតុបំពុល ពីទឹកេភ្ល�ងែដលហូរេនេលីៃផទដី។ ចង្ហូរបង្ហូរ
ទឹក ែដលជីក្រសប�មភ្លឺធំៗ និង�ក់ៗ  េរៀបចំេឡងីេដីមបរីក�ទឹក ្រ�កំនុង
ចង្អូរបនយូរ េ�យជួយបងខ ងំ�រជតិពុល និងដីលបប។់ ែផ្អកេលីទំហំ
ដីែដលមន ចង្អូរជីវ��ស្ត �ចជចង្អូរទឹកបតែ់បន ឬ្រតង។់ ជទូេទ
ចង្អូរ្របេភទេនះ គឺេ្របី្របសេ់នតំបនជំុ់វញិទីចំណត ែដលជកែន្លងមន
�រសតុពុល ពីយនយន្ត្រតូវបន្របមូល�មរយ�ក្រមលៃផទចំណត ករ
�ងសម្អ តេ�យទឹកេភ្ល�ង និងហូរ�មក្រមលៃផទចំណត។ ចង្អូរ
ជីវ��ស្ត ្របមូល និងេធ្វី្រប្រពឹត្តកមមរហូំរទឹកពីទីចំណត មុនេពលបេញចញ
េទទី�ល ឬ្រប�យទឹកស្អុយ។ ចង្អូរជីវ��ស្ត �ចេរៀបចំេឡងី េ�យ
មនទំនប�់ទ កទឹ់ក ែដលជួយស្រមួលដល់ស�្ឋ នរបស់្រសះបេងកីន
ជ្រមប និងកត់បនថយរហូំរទឹកេភ្ល�ង។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ចង្អូរទឹកជីវ��ស្ត បងខ ងំទឹកេភ្ល�ង មុនេពល�្រជប ឬហូរេទែខ�ទឹកខង
េ្រកម េ�យ�ជួយបេងកីនគុណភពទឹក (ចបយ់ក�រជតិពុល) កត់
បនថយករហូរេ្រចះ និងករខូចខតេផ�ងេទៀតេ�យ�ររហូំរ។ ដូេចនះ �
ជួយកតប់នថយផលប៉ះពល់ជអវជិជមន េនេពលេភ្ល�ងស្ល កខ់្ល ងំ និងពយុះ
េភ្ល�ងែដល�ចនឹងេកីនមនេឡងី (កនុងរដូវវស�) េ�យ�រករែ្រប្របួល
�កសសតុ។ ករែកលម្អករ្រគប្់រគងទឹក ជមេធយបយដ៏ល្អមួយ េដីមបី
បេងកីនភពធន់នឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 ចប ់និងបំែបក�រជតិពុលទូេទ 
 ែកលម្អគុណភពទឹកេនតំបនជំុ់វញិ 
 កតប់នថយ�្រ�រហូំរទឹកេភ្ល�ង និងបងក រ 

ទឹកជំនន់ 
 បេងកីនទីធ្ល ៃបតង និងេ�ភណ័ភព 
 ជួយបំេពញទឹកេ្រកមដី ែដលសថិតេនជំុវញិ

េនះ 
 ផ្ដល់ជជ្រមកស្រមប�់រជីតិ និងពពួកសត្វ

ៃ្រពដៃទេទៀត។ 

 ចង្អូរជីវ��ស្ត ជ្របពន័ធបង្ហូរទឹកទី១ 
និង�្រតូវែតេរៀបចំេឡងី េដីមបបីញជូ ន
ទឹកេភ្ល�ងែដលប�្ត លមកពីពយុះេភ្ល�ង
ធំៗ េដីមបបីេញជ �សទឹកជំនន។់ 

 

្របភព 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#bioswales 
http://www.esf.edu/ere/endreny/gicalculator/BioswaleIntro.html 
http://buildgreen.ufl.edu/Fact_sheet_Bioswales_Vegetated_Swales.pdf 
   



65

 

62

៩.�����ក��នទឹកកខ្វក�់

ករេ្របី្របស ់ អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម តំបន�់ស�ហកមម តំបន់ទីផ�រ តំបន់
អភិវ��នកំ៍ពងែ់ផ តំបនល់ំេន�្ឋ ន �ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមសំណល់�វ 

បរយិយ  ្របពន័ធែកៃចនទឹកកខ្វក់ ្របមូលទឹកពីកែន្លង�ងចន ងូតទឹក និងបនទប់
ទឹក។ �មរយ�ត្រមងេ្រចះទឹកែបបទំេនីបកមម ្របពន័ធេនះសម្អ តទឹក 
េហយីបូមជបន្ត្រតលបេ់ទកនុងបងគន់ ម៉សុីនេបកគក ់ និងកបលម៉សុីន
ទឹកខងេ្រកផទះ។ មេធយបយងយ្រសួល េដីមបេី្របី្របស់ទឹកកខ្វក់ គឺ្រតូវ
តទុេយផទ ល់េនខងេ្រក េហយីេ្របី្របសេ់ដីមបេីធ្វីជទឹកេ្រ�ចរុកខជតិ 
ឬដំ�េំឈហូីបែផ្ល ឬេដីមប�ីងសម្អ តក្រមលៃផទថនល់ �ងរថយន្ត 
និងសម្អ តធូលី។ ្របពន័ធែកៃចនទឹកកខ្វក់ ្រតូវបនេ្របី្របស់េ�យ
េជគជយ័ េន�មអគរពណិជជកមមធំៗ ដូចជស�្ឋ គរ និងេ�ងច្រក
�ស�ហកមម។ �មិនដូច្របពន័ធ្របមូលទឹកេភ្ល�ង ែដលពឹងែផ្អកែតេទេលី
ទឹកេភ្ល�ងេទ ទឹកកខ្វកហូ់របំេពញេឡងីវញិជេរ�ង�ល់ៃថង។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

ករែកៃចនទឹកកខ្វក់ បេងកីនលទធភពសន�ទឹំក�្អ តស្រមបក់រេ្របី្របស់
្របចៃំថង និងស្រមបក់សិកមម �មរយ�ករកតប់នថយត្រមូវករស្រមប់
ករេ្របី្របស់េផ�ងៗេទ�ត (បងគន ់ ម៉សុីនេបកគក់ សម្អ តក្រមលៃផទ
ថនល់ជេដីម)។  ករែកៃចនទឹកកខ្វកេ់្របី្របស់ គឺ�ចទុកចិត្តបនជងករ
្របមូលទឹកេភ្ល�ងេ្របី្របស ់ប៉ុែន្តត្រមូវឱយមនករផគតផ់គងទឹ់កជ្របច។ំ ករ
ែកលម្អករ្រគប្់រគងទឹក គឺជមេធយបយមួយដល៏្អ េដីមបបីេងកីនភពធន់
នឹងករែ្រប្របួល�កសសតុ។ 
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គុណ្របេយជន ៍ ែដនកំណត់
 ែញកទឹកកខ្វក់មិនឱយបំពុល្របពន័ធេអកូឡូសុី

ែដលងយទទួលរងផលប៉ះពល ់ 
 ទឹកកខ្វក�់ចេ្របីេដីមបេីធ្វឱីយ្របេសីរេឡងី

តំបនដី់េសីមែដលសថិតេនែកបរៗេនះ 
 កតប់នថយត្រមូវករទឹក ពីករផគតផ់គងទឹ់ក

�្អ តេ�យ�ថ នីយបូ៍មទឹក 
 កតប់នថយបនទុកេលី�ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមទឹក 
 ផ្ដល់ទឹក ស្រមបក់រចកបំ់េពញេឡងីវញិ

ដល់ទឹកេ្រកមដី 
 កតប់នថយករចំ�យ និងត្រមូវករ

ថមពលកនុងករបូមទឹកកនុង្រកុង។ 

 ករែកៃចនទឹកកខ្វក ់គឺផលិតទឹកែដល
មិន�ច�ូបបន ស្រមបេ់្រ�ច្រសព 
�ងសម្អ ត។ ទឹកកខ្វក�់ចេ្របី 
ស្រមបេ់្រ�ច្រសពដំ� ំប៉ុែន្តមិនគួរ
ឱយបះ៉ពល់ដល់ែផនកែដលមនុស��ូប 
េឡយី។ 

 

្របភព 
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/jul/21/greywater-systems-can-they-
reallyreduce-your-bills?CMP=twt_gu 
http://www.graywater.net/ 
http://www.epa.gov/region9/water/recycling/ 
http://www.whollyh2o.org/graywater/item/348-uses-and-benefits-of-graywater.html 
   



67

 

64

៩.���នួទឹកេភ្ល���

ករេ្របី្របស ់ អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម ្របពន័ធបង្ហូរទឹក តំបន�់ស�ហកមម 
ទីផ�រ ចំណត តំបនល់ំេន�្ឋ ន ្រចកបង្ហូរទឹកេភ្ល�ង 

បរយិយ សួនទឹកេភ្ល�ងរក�ទឹក និងទឹកេភ្ល�ងហូរេលីដីឱយហូរយតឺៗ កតប់នថយករ
បំពុល និងបេងកីនសមតថភព្រជបចូលកនុងដី។ ជធមម� �ជសួនតូចមួយ
ែដល�ងសងេ់ឡងីេដីមបទីបទ់ល់នឹងសំេណីម និងកំ�ប�់រសតុ
ចិញច ឹមខពស់ ជពិេសស�សូត និងផូស្វ័រ ែដលមនេនកនុងទឹកេភ្ល�ង ហូរ
េលីដី។ សួនទឹកេភ្ល�ង គឺសម្រសប េនជិតេទនឹង្របភពៃនរហូំរេ្រចះ 
ែដល�ជួយបនថយេលប�នទឹកេភ្ល�ង ហូរចុះេទទីទប ែដលផ្ដល់េពលេ្រចីន
េដីមបេី្រចះ និងបនថយឱកសកម្ល ងំសំណឹករបស់ទឹកហូរ។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសសតុ 

សួនទឹកេភ្ល�ងសម្អ តទឹកេភ្ល�ងែដលហូរេលីដី �ែកលម្អគុណភពទឹកេភ្ល�ង
ែដលហូរេទកន្់របភពទឹកេលីដី ែដលេនជិតេនះ។ សួនទឹកេភ្ល�ងេនះ 
កតប់នថយត្រមូវករផគតផ់គង់ទឹក�ប េ�យ�ជញ ធរផគតផ់គងទឹ់ក។ �ម
រយៈករពនយតឺេលប�នទឹកហូរ សួនទឹកេភ្ល�ងកស៏នបនែដរថមនទឹក
យ៉ងេ្រចីន្រតូវបន្រសូបចូលកនុងដី (ចកបំ់េពញេឡងីវញិទឹកេ្រកមដី) ជ
ជងបង្ហូរេចលចូលកនុងសមុ្រទ។ ករែកលម្អករ្រគប្់រគងទឹក ជ
មេធយបយមួយដ្៏របេសីរបំផុត េដីមបែីកលម្អភពធន់នឹងករែ្រប្របួលកនុង
�កសសតុ។ 
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គុណ្របេយជន ៍ ែដនកំណត់
 រក�ទឹកកខ្វក ់មិនឱយបំពុលដល់្របពន័ធ 

េអកូឡូសុីែដលងយ រងេ្រគះ 
 ទឹកកខ្វក់ �ចេ្របី្របសេ់ដីមបជី្រមុញដល់ដី

េសីមែដលេនជិតេនះ 
 កតប់នថយត្រមូវករចំេពះករផគតផ់គងទឹ់ក

�បកនុងទី្រកុង 
 កតប់នថយបនទុក�ថ នីយ្៍រប្រពឹត្តកមមទឹកកខ្វក់ 
 ផ្ដល់ទឹកស្រមបក់រចកបំ់េពញទឹកេ្រកមដី 
 កតប់នថយករចំ�យ និងថមពលែដល

្រតូវករេដីមបបូីមទឹកស្រមបទី់្រកុង។ 

 ទឹក្រតូវផទុកកនុងសួន ស្រមបរ់យៈេពល
អតិបរមែតពីរបីេម៉ងប៉ុេ�្ណ ះ េដីមបី
ករពររុកខជតិ និងផ្តល់ជជ្រមកដល់
សត្វមូស បងកកំេណីត។ 

 

្របភព 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#raingardens 
http://www.lowimpactdevelopment.org/raingarden_design/whatisaraingarden.htm 
http://www.raingardennetwork.com/whyplantraingarden.htm 
http://www.uri.edu/ce/healthylandscapes/raingarden.htm 
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១០. ករ្រគប់្រគងថាមពល កេម�  និងឧស�ន័ផ�ះក��ក ់

១០.១ ដំបលូ និងជ�� ងំៃបតង 

ករេ្របី្របាស ់ ទ្រមកក្បោលស� ន អគារ តំបនអ់ភិវឌ្ឍន៍ពណិជ�កម� ្របពន័�បង�ូរទឹក តំបន់
ឧស្សោហកម� ទីផ្សោរ ចំណត អភិវឌ្ឍនកំ៍ពងែ់ផ តំបនល់ំេនដ� ន ផ�ូវថ�ល់ 

និងផ�ូវេថ�ីរេជីង ស� នីយ្៍រប្រពឹត�កម�សំណល់រវ។ 

បរយិាយ ្របពន័�ដំបូលៃបតង គឺជាែផ�កបែន�មមួយៃនដំបូលែដលមាន្រសប  ់ពកព់ន័�
នឹង្របព័ន�ករពរទឹក្រជាបែដលមានគុណភាពខ�ស់ មាន្របពន័�បង�ូរទឹក 

្រកណាតត់្រមង ែដលបង�ករលូតលសដ់លរ់ុក�ជាតិ្របេភទទម�ន់្រសលៗ។ 

ដំបូលៃបតងមាន្របសិទ�ភាពតៃម� ជាពិេសសក�ុងតំបន់ទី្របជំុជនែដល

មានមនុស្សកុះករ ជាកែន�ងែដលដីមានតៃម�ខ�ស់ ជាកែន�ងែដលមានេរង
ច្រកឧស្សោហកម�ធំៗ ឬអគារករយិាល័យធំៗ ែដលមានករចំណាយខ�ស់

េទេលីករ្រគប្់រគងទឹកេភ��ង។ ដំបូលៃបតងេនះមានភាពសម�� ដូចជា
ចក់ដីក្រមាស់៥ស.ម  ្រគបពីេលី  ឬេ្របី្របាស់រួមគា� ជាសួនច្បោរ  េដយ 

រុក�ជាតិដុះជាមួយផង។ តមរយៈវដ�ៃនទឹកសេន្សមី និងរហួំត រុក�ជាតិអច

េធ�ីឱ្យទី្រក�ង្រតជាក ់ េហយីកតប់ន�យកេម� ទី្រក�ង  ែដលពន�ឺករំស�ី្រពះ
អទិត្យ្រត�វបាន្រស�បេដយរុក�ជាតិ េបីមិនដូេច� ះេទ វអចបំែលងេទជា

ថាមពលកំេដវញិ។ េនេពលៃថ�េក�  ៃផ�ដំបូលៃបតងអច្រតជាកជ់ាង 
សីតុណ� ភាពខ្យល់ ខណៈែដលៃផ�ដំបូលធម�ត មានកំេដរហូតដល៥់០

អង្សោេសឯេណាះ។ 

កររមួចំែណកភាពធន ់

នឹងអកសធាតុ 

្របពន័�ដំបូលៃបតង កតប់ន�យផលបះ៉ពល់ៃនព្ុយះេភ��ង េដយវករកត់
បន�យ និងពន្យតឺរហូំរទឹកេភ��ង។ ដំបូលៃបតងេនះក៏កតប់ន�យថាមពល

េ្របី្របាស់ស្រមាបម៉់ាសុីន្រតជាក ់ និងកត់បន�យសីតុណ� ភាពខ្យល់ទី្រក�ង 
ែដលជាមេធ្យោបាយតូចមួយស្រមាប់កតប់ន�យកំេណីនសីតុណ� ភាពែដល

េកីតេឡងីេដយសរករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ្របពន័�េនះកប៏ានរមួ

ចំែណកផងែដរ ចំេពះករកតប់ន�យករែ្រប្រប�លអកសធាតុតមរយៈករ
េដីរតួជាអងកបូន។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 រក�ទឹកេភ្ល�ង ្រគប្់រគងសីតុណ្ហ ភពទឹក និង

េដីរតួជចេ្រមះធមមជតិ 
 កតប់នថយ និងពនយតឺរហូំរទឹកេភ្ល�ង  
 ចបយ់កជតិពុលកនុងបរយិកស និងចេ្រមះ

ឧសម័នពុល 
 ព្រងីកទីធ្ល ៃបតង 
 ករពរអគរ និង្រគប្់រគងសីតុណ្ហ ភពអគរ 
 ផ្ដល់ជជ្រមកដល់សត្វ  
 កតប់នថយឧសម័នផទះកញចក។់ 

 ទមងនប់ែនថមរបស់ដី និងទឹកែដលេបៀម
ជបេ់នកនុងដី បងកជបនទុកយ៉ងធងនម់ក
េលីសំណងអ់គរ។ 

 

្របភព 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#greenroofs 
http://www.greenroofs.org/index.php/about/aboutgreenroofs 
http://www.epa.gov/heatisland/mitigation/greenroofs.htm 
   



71

 

68

១០.���្រ�ប�្រ���ើកនងុទី្របជុំជ��

ករេ្របី្របស ់ អគរ តំបន់អភិវ��នព៍ណិជជកមម តំបន់ឧស�ហកមម ទីផ�រ ចំណត កំពង់
ែផ តួផ្លូវថនល់ និងផ្លូវេថមីរេជីង 

បរយិយ  គ្រមបៃ្រពេឈេីនទី្របជំុជន គឺជ្រសទបៃ់នស្លឹកេឈ ី ែមកេឈ ី េដីមេឈ ី
និងចុល្ល្រពឹក� េន�មសួនចបរ េន�មផ្លូវ េន�ម្រជលងេ្រជះ និងេន
�មទីធ្ល ែដលជសមបត្តិឯកជន ែដល្រគបពីេលីៃផទដីេនេពលេមីលពីខង
េលី។ គ្រមបៃ្រពេឈ ី កតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុ �មរយ�ករ
កតប់នថយឧសម័នផទះកញចក់កនុងបរយិកស និងជួយកត់បនថយឥទធិពល
កេម្ដ កនុងតំបន់ទី្របជំុជន។ េដីមេឈគឺីជម៉សុីន្រតជកែ់បបធមមជតិ។ 
រហំួតពីេដីមេឈមួីយេដីម �ចផលិតឥទធិពល្រតជកប់ន១០បនទបៃ់ន
្របតិបត្តិករម៉សុីន្រតជក ់ កែន្លង�ន កេ់ន ្របមណ២០េម៉ងកនុងមួយ
ៃថង។ ជេគលករណ៍ ទី្រកុងមួយ្រតូវរក�គ្រមបៃ្រពេឈឱីយបនចេន្ល ះពី 
៣៥-៤០%។ 

កររមួចំែណកភពធន ់
នឹង�កសធតុ 

គ្រមបៃ្រពេឈេីនទី្របជំុជន កតប់នថយសីតុណ្ហ ភពខយលទី់្រកុង ដូេចនះ
ៃ្រពេឈកីតប់នថយកំេណីនសីតុណ្ហ ភព ែដលរពឹំងថនឹងេកីតមន
េ�យ�រករែ្រប្របួល�កសធតុ និងកតប់នថយថមពលេ្របី្របស់
ម៉សុីន្រតជក។់ �មរយ�ករេ្របី្របស់ទឹកេភ្ល�ង េដីមេឈជួីយ
កតប់នថយេ្រគះទឹកជំនន ់ និងបនទុកធងនធ់ងរៃន្របពន័ធបង្ហូរទឹកេនកនុងទី
្របជំុជន។ ៃ្រពេឈកីប៏នរមួចំែណកកតប់នថយករែ្រប្របួល�កសធតុ 
�មរយ�ករកតប់នថយក្រមិតឧសម័នផទះកញជ កក់នុងបរយិកសផងែដរ។ 
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គុណ្របេយជន៍ ែដនកំណត់ 
 កតប់នថយឧសម័នផទះកញចក់ ែកលម្អគុណភព

ខយល់ 
 បនទ បសីតុណ្ហ ភពេលីផ្លូវថនល់ និងកនុងអគរ

េ្រកមម្លប�់មរយ�ករកតប់នថយករំសមី 
ែដលបះ៉េទេលីដី 

 កតប់នថយករចំ�យេលីម៉សុីន្រតជកក់នុង
កែន្លង�ន កេ់ន និងអគរពណិជជកមម 

 េ្រចះយកភគល្អិត និងជតិពុលពីខយល់
�កស និងបងក រជតិពុលកំុឱយចូលេទកនុង
្របពន័ធផគតផ់គងទឹ់ក�្អ តអំឡុងេពលមនេភ្ល�ង
ធ្ល ក។់ 

 ផ្ដល់ជជ្រមកដល់សត្វ  
 បេងកីតលំ�រៃបតងជ�ធរណ�ស្រមប់

្របជជន និងេភញ�វេទសចរ 
 េដីមេឈចីបយ់ក និងរក�ទឹកេភ្ល�ង បនថយ

សមព ធេលី្របពន័ធទឹកេភ្ល�ង និងបនថយ 
េ្រគះទឹកជំនន។់ 

 េដីមេឈ ីនិងចុល្ល្រពឹក�ត្រមូវឱយមន
ករែថទ។ំ ្របសិនេបីមិនមនករែថទំ
េដីមេឈេីទ គឺ�ចនឱំយមនករបះ៉
ពល់េ��្ឋ រចនសមពន័ធដៃទេទៀត ដូច
ជែខ�ប�្ត ញអគគិសនី និង្រគឹះរបស់ 
អគរ។ 
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្របភព 
http://water.epa.gov/infrastructure/greeninfrastructure/gi_what.cfm#urban 
http://www.forestsforwatersheds.org/urban-tree-canopy/ 
http://www.epa.gov/heatisland/resources/pdf/TreesandVegCompendium.pdf 
https://www.portlandoregon.gov/parks/article/403426 
   



74

  

 

71

ឧបសមព័នធ៖ ���រេ្រ�ើសេរ ើសស្រមប់�នប�នថម 
ADB. 2011. Guidelines  for climate proofing  investment  in  the  transport sector: road  infrastructure 
project. Asian Development Bank, Manila. 

ADB.  2012.  Bioengineering  Report,  Productive  Rural  Infrastructure  Development  Project  in  the 
Central Highlands, Vietnam. TA 7943‐VIE (PPTA). ADB, Manila. 

Allen, H.H. & J.R. Leech. 1997. Bioengineering for Streambank Erosion Control: Report 1, Guidelines. 
Technical Report EL‐97‐8, Waterways Experiment Station, US Army Corps of Engineers, Vicksburg, 
MS. 90p 

Barker, D.H.  (ed).  1995. Vegetation  and  slopes:  stabilisation,  protection  and  ecology.  Conference 
proceedings. Published for Institution of Civil Engineers by Thomas Telford Services, London.   

Bentrup, G. &  J.C. Hoag.  1998.  The  Practical  Streambank Bioengineering Guide: User’s Guide  for 
Stabilization  Techniques  in  the  Arid  and  Semi‐arid  Great  Basin  and  Intermountain  West.  Plant 
Materials Center, USDA Natural Resources Conservation Service, Aberdeen, Idaho. 150p 

Clark, J. & J. Hellin. 1996. Bio‐engineering for Effective Road Maintenance in the Caribbean. Natural 
Resources Institute (NRI), Chatham, UK. 121p 

Coppin, N.J. & I.G. Richards (eds). 1990. Use of Vegetation in Civil Engineering. Construction Industry 
Research and Information Association (CIRIA), London. Published by Butterworths. 292p   

Coulter,  T.S. & D.R. Halladay.  1997. Manual  of  Control  of  Erosion  and  Shallow  Slope Movement. 
British Columbia Ministry of Transportation and Highways. 

Donat,  M.  1995.  Bioengineering  Techniques  for  Streambank  Restoration:  A  Review  of  Central 
European Practices. Watershed Restoration Project Report No. 2, Watershed Restoration Program, 
Ministry of Environment, Lands and Parks & Ministry of Forests, British Columbia, Canada. 86p  

Flessner,  T.R.  1997.  Factors  affecting  selection,  acquisition,  and  use  of  plant materials  in  a  soil 
bioengineering  project.  Plant  Materials  Technical  Note  No.  18,  Natural  Resources  Conservation 
Services, USDA, Portland, Oregon. 5p 

Fookes, P. (ed). 1999. Geological Society Professional Handbooks: Tropical Residual Soils. Geological 
Society Engineering Group Working Party Revised Report. 184p 

Fraser Thomas Partners. 2012. Progress Report 1, TA 7728 Lao People’s Democratic Republic: Rural 
Access  Improvement  Project  along  the  East‐West  Economic  Corridor.  See  Appendix  6:  Bio‐
engineering Field Notes, Matrix of Approaches and Draft Guidelines. ADB, Manila.  

Gray, D.H. &  A.T.  Leiser.  1982.  Biotechnical  slope  protection  and  erosion  control.  Van  Nostrand 
Reinhold Company, New York. 271p 

Grimshaw,  R.G.  &  L.  Helfer  (eds).  1995.  Vetiver  Grass  for  Soil  and  Water  Conservation,  Land 
Rehabilitation, and Embankment  Stabilization. World Bank  Technical  Paper No.  273. World Bank, 
Washington, DC. 281p 

Hearn, G.J. & C.J. Lawrance. 2000. Geomorphological processes in eastern Nepal as a basis for road 
design. Project Report PR/INT/186/00, Transport Research Laboratory, UK. 77p 

Hearn,  G.J.  (ed.)  2011.  Slope  Engineering  for  Mountain  Roads.  Geological  Society,  London, 
Engineering Geology Special Publications, 24. 

Howell, J. 1999. Roadside Bio‐engineering: Reference Manual. Dept. of Roads, Government of Nepal. 
218p 





សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្ម៖
info@icem.com.au

បោះពុម្ពផ្សាយ ឆ្្ំ២០១៩


