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១. អំពីសមាគម 
 

១.១. សសចក្តីស្តើម 
 

សមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជា (ស.ទ.ក្) ជាអងគការឯក្រាជយ ស្ដលក្េមូល្តុ ំអនក្្គត់្គង់ទកឹ្សាា តទាងំ
អស់សៅក្មពុជា សដមីបេីសក្មី្លក្េសោជន៍រមួរេស់សមាជកិ្សមាគមទាងំអស់ មិនស្សវងរក្ក្បាក់្ចំស ញ ជាឯក្
ជន នងិមិនច ុំះឱ្យគ េក្សនសោបាយណាមួយ ។ សមាគមក្តូវបានេសងកតីស ងីសៅនងងទី២៨ ស្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១១ 
សដ្ឋយអាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តឯក្ជនមួយក្ក្ុម និងបានចុះេញ្ា ីទទួលសាគ ល់ជា្លូវការពីក្ក្សួងមហាន្ា ននងងទី០៦ 
ស្េសីហា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ សមាគមក្តូវបានេសងកីតស ងីក្នុងសោលេ ំង ” បស្កើត និ្ ជំរញុឱ្យមាន
បរយិាកាសសរៀនសតូ្ត និ្ ក្ិចចសហត្បតបិតតិការគ្នា  រវា្អាជវីក្រ្គត់្គ្ ់ទឹក្ស្អា ត អាក្ពាក្់
ព័នធក្ាុ្ វសិយ័្គត់្ គ្ទ់ឹក្ស្អា តជាតិ និ្ អនតរជាតិ សោយមនិត្បកានន់ិន្នា ការនសយាបាយអវី
ស ើយ ” ។  

 

គិតក្តឹមចុងស្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមមានេុគគលិក្សរុេចនំួន១៣នក់្(ក្សី ៥នក់្) ក្នុងសនះមានេុគគលិក្
េសក្មីការងារសពញសមា៉ោ ងចំននួ ១១នក់្ (ក្សី ៥នក់្) និងមានសមាជិក្សរេុចំននួ ២៣៣សាថ នីយ/ក្ក្ុមហ ុន ស្ដល
ក្ំពុងក្េតិេតតិការក្នុង២៣សេតតក្ក្ុងននក្ពះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា ។ សមាជកិ្ជាអាជីវក្រអនក្្គត់្គត់ទឹក្សាា តមាន
ចំនួន ២០៦សាថ នីយ សមាជិក្ជាក្ក្ុមហ ុន្គត់្គង់សលីវស័ិយទឹក្សាា តសរុេចំនួន ២៧ក្ក្ុមហ ុន(ក្នុងសនះមាន២
ក្ក្ុមហ ុនជាក្ក្ុមហ ុនស្ដលមានទីតងំសៅសក្ៅក្េសទសគឺសៅក្េទសនង ង់នងិក្េសទសសងិាេុរ ី នងិ សមាជិក្
សាមញ្ញជារូេវនតេុគគល មានអាស័យដ្ឋឋ នសៅក្នុងក្េសទសសិងាេុរ)ី។ 

 

េចចុេបនន សមាគមមានសមាជកិ្ក្ក្មុក្េឹក្ាភិបាលសរុេមានចំនួន ៩នក់្ (ក្សី ២នក់្) ស្ដលមានរចនស
មព័នធ ក្េធាន(១នក្)់ អនុក្េធាន(១នក្)់ នងិសហរញ្ញិក្(១នក្)់ ក្ពមទាងំសមាជិក្ក្កុ្មក្េកឹ្ាភិបាលចំននួ(៦នក្់
សទៀត) ។  
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១.២. ទសសនវសិយ័ និ្សបសក្ក្មម 
១.២.១ ទសសនវសិយ័ 

  

 
 

 
 
 
 

 

១.២.២ សបសក្ក្មម 
 សមាគមមានសេសក្ក្មម ៣ ដូចខ្នងសក្កាម៖ 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
១.៣. សគ្នលសៅយទុធស្អស្តសត 

ស្្នការយុទធសាស្តសតរេស់សមាគមសក្មាេ់ឆ្ន ២ំ០១៧ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន៣គឺ ៖  

 

     

១.  គាំទ្រ នងិល ើកកម្ពស់ការជួយ គា លៅវញិលៅម្ក រវាងអាជីវករ
ផ្គតផ់្គងរ់ឹកស្អា តលៅកម្ពុជា 
២.  បលងកើនជាំនាញ និងចាំល េះដឹង ដ ់អាជីវករផ្គតផ់្គងរ់កឹ
ស្អា តកម្ពុជា លោយឈរល ើការទ្បតិបតតិ ា និង 
៣.  ជាំរញុឲ្យមានការពទ្ងីកលសវាផ្គតផ់្គងរ់ឹកស្អា តទ្បកបលោយ
និរនតភាព ។ 

 

សមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជា ចង់សឃញី “ ត្បជាជន
ក្មពុជាសៅត្គបត់ំបនក់្ាុ្ ត្ពះរាជាណាចត្ក្ក្មពជុា 
ទទលួបានទឹក្ស្អា តសត្បើត្បាសដ់ែលមានគណុភាព 
និ្អន្នមយ័ត្សបតាមសត្ ោ់រទឹក្ស្អា តជាតិ ” ។ 

 

រី១
• ពទ្ងឹងភាពជាតាំណាងរបស់សមាជិកកាុង ការ បាំលពញការងារ
ជាម្យួអ្ាកពាកព់ន័ធ

រី២
• ផ្ត ់ការគាំទ្រ ល ើការ អ្ភវិឌ្ឍអាជីវកម្មដ ់ សមាជិក

រី៣ • ពទ្ងឹងរាំនុកចិតតម្កល ើសមាគម្
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១.៤. សមាសភាពត្ក្មុត្បឹក្ាភិបាលសមាគម 
សមាគមមានក្ក្មុក្េឹក្ាភិបាល ចនំួន ៩នក់្(ក្សី ២នក់្)ក្នុងសនះរមួមាន៖ ក្េធានក្ក្ុមក្េឹក្ាភបិាល  ០១

នក់្ អនុក្េធាន ០១នក់្ សហរញ្ញិក្ ០១នក់្ និងសមាជកិ្ចំនួន ៦នក់្ ដូចខ្នងសក្កាម៖  
 

សោក្ឧក្ញ៉ា  អ នុ យទុធ ី
ក្េធានក្ក្ុមក្េឹក្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល:khievsokhem@gmail.com  
 
 
 

 

សោក្ សសៀ សស្ហ ប
អនុក្េធានក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល 
អុីស្ម៉ោល: 
seng_heap@yahoo.com  

 
 

សោក្ត្ស ីសុមី សសៀមន ី
សហរញ្ញិក្ក្ក្ុមក្េឹក្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
siemny.sim@gmail.com  

 

សោក្ អណំត ់វីរយីា៉ា  
សមាជិក្ក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
viria.khun@gmail.com 
 

 

សោក្ ហម ្នួ 
សមាជិក្ក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
kws_168@yahoo.com  

សោក្ ប នុ ហហសម៉ា្ 
សមាជិក្ក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
bunhaymeng@gmail.com  

 
 

សោក្ សែៀប សល្  
សមាជិក្ក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
diebleng@e-power.com.kh  

 

សោក្ត្ស ីជា សវុតតី
សមាជិក្ក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
cheasovattei@yahoo.com  

 

សោក្ ឡាយ  ្ឌ ី
សមាជិក្ក្ក្ុមក្េកឹ្ាភិបាល  
អុីស្ម៉ោល: 
laylungdy@yahoo.com  
 

 

mailto:khievsokhem@gmail.com
mailto:seng_heap@yahoo.com
mailto:siemny.sim@gmail.com
mailto:viria.khun@gmail.com
mailto:kws_168@yahoo.com
mailto:bunhaymeng@gmail.com
mailto:diebleng@e-power.com.kh
mailto:cheasovattei@yahoo.com
mailto:laylungdy@yahoo.com
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១.៥. បុគគលកិ្សមាគម 
សមាគមមានេុគគលិក្ចំនួន១៣នក់្ (ក្ស ី ៥នក់្) េសក្មីការងារក្នុងសមាគម និងអនុវតតក្មមវធិីសក្កាម

ជំនួយស្សងៗ ស្ដលមានស ម្ ះ និងតួនទដូីចខ្នងសក្កាម៖  
 

១.៥.១ បុគគលកិ្បំសពញការងារសពញសមា៉ា ្ 
 
 

 
សោក្ សខុ ស្អមសមើឌ ី
នយក្ក្េតេិតត ិ
អុីស្ម៉ោល :  

Samedy.sok@cwa.org.kh  

  

 

 សោក្ លមឹ មិញ   
ក្េធានស្្នក្អភិវឌ្ឍន៍អាជីវក្មម  
អុីស្ម៉ោល:  
minh.lim@cwa.org.kh 

 

 
សោក្ត្ស ី ស្់ ដប រណាឌីន 
ក្េធានស្្នក្ទំនក់្ទំនង 
អុីស្ម៉ោល : 
bernadin.sang@cwa.org.kh 

 

 
សោក្  ុ្  សទុទ ី 
ក្េធានស្្នក្រដឋបាលនិងហរិញ្ញវតថុ 
អុីស្ម៉ោល :  
sithy.long@cwa.org.kh 

 

 
សោក្ អ យុ សណំា្ 
វសិវក្រជំនញស្្នក្ទកឹ្សាា ត 
អុីស្ម៉ោល :  
Samnang.uy@cwa.org.kh  

 

 
សោក្ត្ស ីតូច សគុន្នធ   
អនក្សក្មេសក្មលួគសក្មាង  
អុីស្ម៉ោល :  
Sokunthea.toch@cwa.org.kh 
 

 
 

សោក្ ត្ជនិ ផាត់  
វសិវក្រជំនញស្្នក្ទកឹ្សាា ត 
អុីស្ម៉ោល : 
phat.chrin@cwa.org.kh  

 

 
ក្ញ្ញា  ខាត់ ោវី   
មស្តនតីេសចចក្សទសស្ ន្ក្ទឹក្សាា ត និងអនមយ័ 
អុីស្ម៉ោល :  
davy.khath@cwa.org.kh 

 

សោក្ ឯម ស្អរ ៉ាមុ 
មស្តនតីទំនក់្ទំនង 
អុីស្ម៉ោល : 
sarom.em@cwa.org.kh 

សោក្ត្ស ីសវឿន ឆវ័នត 
មស្តនតីរដឋបាល និងហរិញ្ញវតថុ 
អុីស្ម៉ោល :  

chhorvorn.voeun@cwa.org.kh  

mailto:Samedy.sok@cwa.org.kh
mailto:minh.lim@cwa.org.kh
mailto:bernadin.sang@cwa.org.kh
mailto:Samnang.uy@cwa.org.kh
mailto:Sokunthea.toch@cwa.org.kh
mailto:phat.chrin@cwa.org.kh
mailto:davy.khath@cwa.org.kh
mailto:davy.khath@cwa.org.kh
mailto:chhorvorn.voeun@cwa.org.kh
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ក្ញ្ញា . សម៉ា្ សស្អភណ័ឌ  
 
វសិវក្រជំនញស្្នក្ទកឹ្សាា ត 
អុីស្ម៉ោល :  
Sophorn.meng@cwa.org.kh 
 

 
១.៥.២ បគុគលកិ្បំសពញការងារមិនសពញសមា៉ា ្ 
 

សោក្ ដែក្ វិមានភក្តី  សោក្ សហ ឃសីក្្ 
ទីក្េឹក្ាគសក្មាង   ទីក្េឹក្ាេសចចក្សទស 
អុីស្ម៉ោល :  អុីស្ម៉ោល 
pheakdey.dek@cwa.org.kh                                
khykeng.hor@cwa.org.kh 

 

២. សមាជិក្សមាគមអាក្្គត់្គ្ ់ទកឹ្ស្អា តក្មពុជា 
២.១. សមាជិក្ភាព  

គិតក្តឹមដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមមានសមាជិក្សរុេចនំួន ២៣៣សាថ នយី/ក្ក្មុហ ុន ក្េតិេតតិការក្នុង
២៣សេតតក្ក្ងុ ននក្ពះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា ។ ក្នុងសនះរមួមាន សមាជិក្ជាអាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តសរុេចំនួន 
២០៦សាថ នយី សមាជកិ្ជាក្ក្មុហ ុន្គត់្គង់សលីវស័ិយទឹក្សាា តសរុេចំនួន ២៧ក្ក្មុហ ុន(ក្នុងសនះមាន២ក្ក្ុមហ ុន
ជាក្ក្ុមហ ុនស្ដលមានទីតងំសៅសក្ៅក្េសទសគឺសៅក្េទសនង ង់នងិក្េសទសសិងាេុរ ីនិង សមាជិក្សាមញ្ញជារូេវនត
េុគគល មានអាស័យដ្ឋឋ នសៅក្នុងក្េសទសសិងាេុរ)ី។ 

mailto:Sokunthea.toch@cwa.org.kh
mailto:pheakdey.dek@cwa.org.kh
mailto:khykeng.hor@cwa.org.kh
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២.២. ែំសណើ រក្មានតរបសស់មាជិក្ 
 ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានសរៀេចំដំស ីរក្មានតជូនដល់សមាជិក្រេស់សមាគមចំនួន ២សលកី្ ក្នុងសនះ
មានក្មានតសៅក្នុងក្ពះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា នងិសៅក្មានតសៅសាធារ ៈរដឋក្េជាមានតិចិន។ ដំស ីរក្មានតសនះ
មានសោលេំ ងជួយឱ្យសមាជិក្ទាងំអស់បាន៖ 

 ជួេជុំោន ស្ចក្រសំ្លក្េទពិសសាធន៍ ចំស ះដឹងងមីៗ និងេសងកនីច ំងមតិតភាព សាមគគភីាពរវាងសមាជកិ្ឱ្យ
កាន់ស្តមានភាពសនទិធសាន ល 

 ស្សវងយល់អំពីេសចចក្វទិាងមីរេស់ក្ក្ុមហ ុនសៅឯេរសទស 
 េសងកីតឱ្យមានទំនក់្ទំនងជាលក្ា ៈអនតរជាតិ ក៏្ដូចជាការេសងកីតទំនក់្ទំនងរវាងសមាគម និងក្ក្មុហ ុន

្គត់្គង់សសវាក្មមសៅសលីវស័ិយទឹក្សាា ត  
 សក្មាក្លំស្ហកាយសក្កាយពកីារមមាញឹក្ក្នុងរេរអាជីវក្មមរេស់េលួន  

 

២៣
៤៣

៦២

៩៥ ១០៦

១៤៩

១៨២

២៣៣

២៣
៤៣

៥៩

៨៨ ៩២

១៣០

១៥៩

២០៦

០ ០ ៣ ៧ ១៤ ១៩ ២៣ ២៧

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

ស្ថិ តិស្មាជិក របស្់ស្មាគមអ្នកផ្គត់ ផ្គ ង់ ទឹ កស្អា តកមពុ ជ ា 

ចាំនួនសរុបននសមាជិកសមាគម្ អាជីវករផ្គតផ់្គងរ់ឹកស្អា ត ទ្កុម្ហ ុនផ្គតផ់្គងល់ ើវស័ិយរឹកស្អា ត
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២.២.១. ែំសណើ រក្មានតសៅក្ាុ្ ត្ពះរាជាណាចត្ក្ក្មពុជា  
កាលពីនងងទី២៦-២៩ ស្េវចិឆកិា ឆ្ន ំ

២០១៩ សមាគមបានសរៀេចំដំស ីរក្ំសានត
ក្េចឆំ្ន ជូំនសមាជិក្សៅក្មានតសៅសេតត
ម ឌ លគិរ ី   សេតតរតនៈគិរ ីនិងសេតតសាឹងស្ក្តង 
ស្ដលមានអនក្ចូលរមួមក្ព ី ១១សាថ នយី និង២
ក្ក្ុមហ ុន សរេុមានចំនួន ២៤នក់្ (ក្ស១ី០
នក់្) ។ ក្នុងដំស ីរក្មានតសនះ សមាជកិ្ទាងំ
អស់បានសៅទសសន ក្ក្ុងស្សនមសនរមយ ចំការ
កាសហវ សមុក្ទសឈ ីភនំសដ្ឋះក្ក្មុំ េឹងយក្សសោម 

ទឹក្ធាល ក់្កាចញ ការសាន ក់្សៅសលីសកាះ
ហាន េសងាា ះសោមជុំោន សៅសពលរាក្ត ី
និងទសសនទឹក្សក្ជាះក្ពះនិមតិត ។  

 
សោក្ពូ ជា ត្ស ុន អាជីវក្រទឹក្សាា ត
នក្ពពួច បានមានក្េសាសន៍ថ្ន ៖           
“ ដសំ ីរក្ំសានតសនះសធវីឱ្យបានសាគ ល់
ក្ស្នលងងមីៗក្ពមទាងំបានសក្មាក្លំស្ហ
ពីការងារ សំុឱ្យមានដសំ ីរក្ំសានត
ស្េេសនះឱ្យបានញឹក្ញាេ់ ” ។ 
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២.២.២. ែំសណើ រក្មានតសៅស្អធារណៈរែឋត្បជាមានិតចិន  
នងងទ២ី០-២៤ ស្េមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានសរៀេចដំំស ីរក្មានតសៅទីក្ក្ងុសា នមនិ (XIAMEN) នន

សាធារ ៈរដឋក្េជាមានិតចិន សដ្ឋយមានការចូលរមួពីេុគគលិក្សមាគមចំនួន ៣នក់្ េុគគលិក្ពីក្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនេទចំនួន ១នក់្ េុគគលកិ្ពីមនាីរឧសាហក្មម និងសេិបក្មម សេតតនក្ពស្វង ១នក់្ និងអាជីវក្រទឹក្សាា តមក្ពី ១២ 
សាថ នីយ សរេុ ២៧នក់្ (ក្ស ី៩នក់្) ។ ដំស ីរក្ំសានតសនះបាន្តល់ឱ្កាសឱ្យអាជីវក្រទកឹ្សាា តស្ដលជាសមាជិក្
បានចូលរមួទសសនសតង់ពិព័រ ៍ វស័ិយទឹក្សាា ត ទសសនក្ិចចសៅក្ក្មុហ ុន្លិតម៉ោូទ័ររុញទឹក្ នងិបានសឃញីព ី       

េសចចក្វទិាងមីៗ និងសមាោ រននសក្មាេ់វស័ិយទឹក្សាា ត ។ ជាងសនះសៅសទៀត អនក្ចូលរមួបានទសសនរម ីយដ្ឋឋ ន
ននសៅទីក្ក្ងុសា នមិន (XIAMEN) ្ងស្ដរ ។ េនា េ់ពដីំស ីរក្សំានតសនះ អនក្ចូលរមួបានស ូំមពរឱ្យមាន
ដំស ីរក្សំានតសៅសក្ៅក្េសទសសៅឆ្ន សំក្កាយៗសទៀតសដីមបឱី្យពួក្ោត់មានឱ្កាសក្នុងការសាគ ល់សាថ នភាពរស់សៅ
រេស់ក្េជាពលរដឋសៅក្េសទសសក្ៅ និងេសចចក្វទិាងមីៗក្នុងការ្លិតទកឹ្សាា ត ។  

 

២.៣. ការសរៀបចំសនាបិាតត្បចឆំ្ា សំលើក្ទី៧  
កាលពីនងងទី៣១ ស្េមក្រា ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានសរៀេចសំននិបាតក្េចឆំ្ន សំលកី្ទ៧ី ក្នុងសោលេ ំង

ក្េមូល្តុសំមាជិក្ នងិអនក្ពាក់្ព័នធ សដមីបសី្ចក្រសំ្លក្នូវលទធ្ លការងារស្ដលបានអនុវតតក្នុងរយៈសពលក្នុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
និងសរៀេចំស្្នការសក្មមភាពសក្មាេ់ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្ពមទាងំសរៀនសូក្តពី្ លិត្ល នងិេសចចក្វទិាងមីៗស្ដលទាក់្ទង
សដីមបសីធវីការ្លិតទកឹ្សាា ត ។ ក្នុងឱ្កាសសនះសមាជិក្បានជួេជុំោន ពិសារអាហារ និងរាសំលងក្សំានតសៅក្នុងក្មមវធិី
សនះ្ងស្ដរ ។ សមាសភាពអនក្ចូលរមួមាននដគូរអភិវឌ្ឍន៍ស្ដលសធវីការសលីវស័ិយទកឹ្សាា ត អាជីវក្រទឹក្សាា ត ក្ក្ុម
ហ ុន ស្ដលជាសមាជិក្សមាគមសរុេចនំួន ២៣០នក់្ (ស្តសតី៩៩នក់្) ។ 
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២.៤. ការសរៀបចំសនាសិទី និ្ពិព័រណ៍ទឹក្ស្អា តសលើក្ទី៣ 
កាលពីនងងទី៣០-៣១ ស្េតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានសរៀេចំ សននិសីទ នងិពិព័រ ៍ទឹក្សាា តសលីក្ទី៣ 

សៅនងងទ៣ី០-៣១ ស្េតុោ  ឆ្ន ២ំ០១៩ សៅសភាជនីយដ្ឋឋ នទសនលបាសាក់្II ។ សននសិីទ នងិពិព័រ ៍ទឹក្សាា ត បាន
ក្បារពធស ងីសក្កាមអធិេតីភាពដ៏េពង់េពស់រេស់ ឯក្ឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា រដឋសលខ្នធិការ ននក្ក្សួងឧសាហក្មម និង
សិេបក្មម និងជាតណំាងដ៏េពស់េពស់រេស់ ឯក្ឧតតមក្ិតតសិសោឋ បណឌិ ត សទសរដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតីក្ក្សួងឧសាហ
ក្មម នងិសិេបក្មម  សោក្ជំទាវ Angela Corcoran អគគរាជទូតអូស្តសាត លីក្េចសំៅក្េសទសក្មពុជា  សោក្
ឧក្ញ៉ា  អ នុ យទុធ ី  ក្េធានសមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជា ក្ពមទាងំ ឯក្ឧតតម សោក្ជំទាញ ននក្ក្សួង
ឧសាហក្មម និងសិេបក្មម ។ សមាសភាពអនក្ចូលរមួក្នុងអងគសននិសីទរមួមាន ៖ ក្ក្សួង និងមនាីរឧសាហក្មម និង

សិេបក្មម  ក្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ រដ្ឋឋ ក្រទឹក្សវ័យតនិងសាធារ ៈ នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ អាជីវក្រទឹក្សាា តឯក្ជន និសសតិ 
សាថ េ័នធនោរ ក្គឹះសាថ នមីក្ក្ូហរិញ្ញវតថុ ក្ក្មុហ ុនជាតិនងិអនតរជាតិ ស្ដលចូលរមួក្នុងការតងំពព័ិរ ៍ សរុេចំននួ 
១,០០០នក់្ (ក្ស ី២៩៧នក់្) ។ 
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ក្មមវធិីសខំ្នន់ៗក្នុង សននសិីទ និងពិព័រ ៍ទឹក្
សាា តសលីក្ទ៣ី សនះរមួមាន ៖ ១.តងំពិព័រ ៍ពីេសចចក្
វទិាងមីៗក្នុងវស័ិយទឹក្សាា ត ២.ពភិាក្ាតុមូលសតពីីការ
ោកំ្ទអាជីវក្រទឹក្សាា តសដីមបពីសនលឿនការពក្ងកី្សសវាក្មម
រេស់ពួក្ោត់សៅក្នុងតំេន់អាជាា េ ណ ៣.សិកាា សាោ
ក្មពុជា-អូស្តសាត លី សតពី ីក្មមវធិីសធវីឱ្យក្េសសីរស ងីនូវវស័ិយ

ទឹក្សាា តសៅក្មពុជា (WUIP) ៤.សិកាា សាោសតពី ី
អនក្ជំនញអាជីពទឹក្វយ័សក្មង ៥.ទី្ារទកឹ្សាា ត នងិ
សិកាា សាោសតីពេីសចចក្វទិាងមីៗ ននការ្លតិទឹក្រេស់
ក្ក្ុមហ ុន្គត់្គង់សមាោ រទកឹ្សាា ត ។  

ជាលទធ្ល អនក្ចូលរមួមានការសពញចិតតនឹង
ការសរៀេចំសននសិីទ និងពព័ិរ ៍ទកឹ្សាា តសនះ សដ្ឋយ 
សារស្តពួក្ោត់បានសឃញីនូវេសចចក្វទិាងមីៗក្នុងការ    

្លិតទកឹ្សាា ត  មានការស្ចក្រសំ្លក្េទពិសសាធន៍ពីអនក្ពាក់្ព័នធ រាជរដ្ឋឋ ភបិាល នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ អាជីវក្រឯក្ជនមក្
ជួេជុំោន សដមីបសី្ចក្រសំ្លក្េទពសិសាធន៍ បានចូលវគគសកិាា សាោនន ក្ពមទាងំបានដងឹពនីិនន ការរេស់រដ្ឋឋ ភិបាល 
នដគូរអភិវឌ្ឍន៍សលីវស័ិយទឹក្សាា តសៅក្មពុជា។  
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២. ៥ ការ្សពវ្ាយ 
ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានស្ចក្រសំ្លក្ព័ត៌មានងមីៗជូនដល់សមាជិក្ តមក្េព័នធ្សពវ្ាយទំនក់្ទនំង

េណាត ញសងគម (Telegram, Messenger) សហវសេ ុក្ស្្ក្ (facebook.com/cwa.org.kh) និងសគហទំព័រ្លូវ
ការរេស់សមាគម (www.cwa.com.kh) ។ ព័ត៌មានស្ដលបានស្ចក្រសំ្លក្រមួមាន ៖ 

 ការក្េកាសសក្ជសីសរសីក្ក្មុហ ុនេួងអ តូ ង និងការក្េកាសសក្ជីសសរសីក្ក្ុមហ ុន្គត់្គង់ទុសោ រេស់
គសក្មាងេសងកនីនូវភាពធន់សក្មាេ់ការ្គត់្គង់ទកឹ្សាា ត ដល់ក្េជាជនស្ដលរស់សៅក្នុងតេំន់មានសារ
ធាតុពុលអាសសនចិ និងរងសក្ោះពីសក្ោះធមមជាតិ ស្ដលមិនទាន់មានេណាត ញ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត » សក្កាម
ជំនួយពអីងគការ UNICEF ។   

 ក្េកាសសក្ជសីសរសីអនក្ជំនញទឹក្អាជពីវយ័សក្មងសដីមបចូីលរមួការតងំពពិរ ៍ទឹក្សៅក្េសទសអូស្តសាត លី
នងងទី៦-៩ ស្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩  ជាលទធ្ លសេក្ាជនចនំួនេីនក់្ ក្តូវបានសក្ជីសសរសីជាអនក្ជំនញ
ទឹក្អាជពីវយ័សក្មង ស្ដលសេក្ាជនទាងំសនះមាន ៖ 
 អនក្ក្សី សុមឹ សសៀមនី មាច ស់សាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តចំការសលី 
 អនក្ក្សី ជា សវុតតី ក្េធានស្្នក្លក់្ននក្ក្ុមហ ុនវ ៉ោធ័រមចិ  
 សោក្ ជា ោរា អនក្ហាត់ការ(Internship) មក្ពីអងគការ WaterAid  

 សក្កាមការឧេតថមោរេស់រដ្ឋឋ ភិបាលអូស្តសាត លី តមរយៈគសក្មាងវនិិសោគសលីវស័ិយសហដ្ឋឋ រចនសមព័នធ (3i) 
ក្នុងភាពជានដគូររវាងសមាគមទឹក្អូស្តសាត លី និងសមាគមអនក្្គត់្គង់ទកឹ្សាា តក្មពុជា បានសធវីការ
ក្េកាសសក្ជសីសរសីក្ក្ុមហ ុនទកឹ្អូស្តសាត លី នងិក្ក្ុមហ ុន/សាថ នីយ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តសៅក្មពុជាសដីមបសីធវីការ
្គូរ្គងេសចចក្វទិាននការ្លិតទឹក្ ។ ជាលទធ្លក្ក្ុមហ ុនទឹក្អូស្តសាត លី ស្ដលបានសក្ជសីសរសីសៅក្នុង
គសក្មាងសនះគឺ ក្ក្មុហ ុន South East Water(SEW)  សហយីសាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តសៅក្មពុជា ស្ដល 
បានសក្ជសីសរសីសៅក្នុងក្មមវធិីសនះរមួមាន ៖ ១.សាថ នយីទកឹ្សាា តក្ពំង់ចលំង ២.សាថ នយីទកឹ្សាា តក្ក្ចូឆ្ម រ 
និង ៣.សាថ នីយទឹក្សាា តស្េក្ចន ។ គសក្មាងសនះមានរយៈសពល ១៨ស្េ ចេ់ពីនងងទ០ី៨ ស្េក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០១៩ ដល់នងងទី០៤ ស្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ។  

 បាន្លតិ នងិសធវីការ្សពវ្ាយ វសីដអូ សតីព ីសនាិសទី និ្ ពិព័រណ៍ទកឹ្ស្អា តសលើក្ទី៣ សដីមបី
្សពវ្ាយដល់សាធារ ៈជនឱ្យបានចូលរមួសក្ចនីកុ្ះក្រក្នុង សននសិីទ និងពព័ិរ ៍ទឹក្សាា តសនះ។  
 

២. ៦ ការសបាះពុមព និ្ការ្សពវ្ាយ 
 ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩សនះ សមាគមបានសបាះពុមព ្លិត និង្សពវ្ ាយ រមួមាន ៖ 

 សសៀវសៅរាយស ម្ ះក្ក្មុហ ុន្គត់្គង់ទំនិញ និងសសវាក្មម ក្នុងវស័ិយទកឹ្សាា តចំនួន ១,០០០ ចាេ់ សដមីបី
ស្ចក្ជូនអនក្ចូលរមួក្នុង សននសិីទ នងិពិព័រ ៍ទកឹ្សាា តសលកី្ទី៣ 

 វសីដអូអេ់រេំល ីសតីពី អាក្្តលស់សវា្គត់្គ្ ់ទកឹ្ស្អា ត  និង្សពវ្ ាយតមក្េព័នធ្សពវ្ ាយរេស់
សមាគម  

  

http://www.cwa.com.kh/
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២.៧ ការដសវ្ រក្ការគ្នតំ្ទមតិ 
ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានសធវីសក្មមភាពជាសក្ចនីក្នុងការស្សវងរក្ការោកំ្ទមតពិីក្ក្សងួ សាថ េ័នពាក់្ព័នធ

ននសដីមបជីាក្េសោជន៍ជយួដល់សមាជិក្រេស់េលួន ។ សក្មមភាពទាងំសនះរមួមាន ៖  
 ចូលរមួក្ចិចក្េជុជំាមួយ ឯក្ឧតតម យា ប នុណាា  អគគនយក្ននអគគនយក្ដ្ឋឋ នទកឹ្សាា ត ននក្ក្សួង

ឧសាហក្មម និងសិេបក្មម សតពីី ការពិភាក្ាសលើហលៃទកឹ្ 
 រាយការ ៍ពសីាថ នភាពរេស់អាជីវក្រទឹក្សាា តជូន ឯក្ឧតតម ក្តិតិសសោឋ បណឌិ ត សៅក្នុងក្ចិចក្េជុំ

រេស់អាជីវក្រទឹក្សាា ត នងិសនិនបាតក្េចរំេស់ ក្ក្សួងឧសាហក្មម នងិសិេបក្មម 
 សក្មេសក្មួលជាមួយសមធាវកី្នុងការកាត់េតូរស ម្ ះអាជាា េ ណរេស់សាថ នយីទឹក្សាា តលពុំង 
 ជួយសរៀេចំលេិិតសដមីបពីសនលឿនការ្តល់អាជាា េ ណ និងអនតរាគមន៍សលកី្ការជកី្ក្េ់ទុសោសលីតំេន់អាជាា

េ ណសៅដល់ ក្ក្ុមហ ុនស្តហគនីសសូន 
 សក្មេសក្មួលជាមួយអាជីវក្រទឹក្សាា តសៅក្សុក្សមាងឬសស ីសលីការេតូរស ម្ ះក្នុងអាជាា េ ណ 
 ជួយសរៀេចំលិេិតជូនអាជីវក្រទឹក្សាា តក្ក្ុមហ ុន ស្តហគីនសសូន សលីេញ្ហា ជីក្េណាត ញសលីដីអាជាា េ ណ 
 សក្មេសក្មួលអាជីវក្រទកឹ្សាា តសៅឃុសំក្ជាយេនា យ នងិឃុសំសាេ សលីេញ្ហា ស្ដលសាថ នីយទឹក្សាា ត

សសាេ ភាា េ់េណាត ញចូលតំេន់សសវាក្មមរេស់ទកឹ្សាា តសក្ជាយេនា យ 
 ្តល់សោេល់សៅដល់ទឹក្សាា តរុងសរឿង សលីការស្ដលមានអនក្ចង់យក្តំេន់សសវាក្មមរេស់ោត់ចំននួ៣

ភូមិ សៅសធវទីឹក្សហគមន៍ 
 ចុះសៅសួរសុេទុក្ាអាជីវក្រទឹក្សាា ត ក្ក្ុមហ ុនស្តហគនីសសូន សៅសេតតេនា យមានជ័យ ស្ដលមានេញ្ហា

តំេន់អាជាា េ ណ ជាមយួ សាថ នីយ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តលឹមសសង 
 បានចូលរមួក្ិចចក្េជុំសៅជាមយួអាជីវក្រទកឹ្សាា ត (ក្ក្មុហ ុនឃុនអភិវឌ្ឍន៍)សៅទសីតីការក្ក្សួង សលី

េញ្ហា េញ្ចុ ះនងលទឹក្ និងនងលសសវាស្ងទា ំ
 ចូលរមួក្ចិចក្េជុំសៅជាមួយអាជីវក្រទឹក្សាា ត (ក្ក្មុហ ុនស្តហគនីសសូន)សៅទសីតីការក្ក្សួង សលីេញ្ហា តេំន់

អាជាា េ ណ 
 ជួយ្តល់សោេល់ក្នុងការក្ពាងលិេិតសុំអនតរាគមន៍ដល់សាថ នីយទឹក្សាា តក្សកុ្ក្ក្គរ ក្នុងការពក្ងីក្ឃុំ

េស្នថម នងិេញ្ហា ដ្ឋក់្ទុសោជាន់អាជាា េ ណរេស់ក្ក្ុមហ ុនស្សង 

៣. ភាពជាតំណា្អាជីវក្រ្គត់្ គ្ទ់កឹ្ស្អា ត និ្ អាក្ពាក្់ព័នធ 
៣.១. ក្ិចចសហត្បតិបតតិការជាតិ 
៣.១.១ ការចូលរមួទិវាទឹក្ពភិពសោក្  
  

កាលពីនងងទី២៧ ស្េមីន ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានចូលរមួក្នុងទិវាទឹក្ពភិពសោក្ ស្ដលសរៀេចំស ងីសដ្ឋយ 
ក្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ សក្កាមក្េធានេទ ទឹក្ស្អា ត និ្ អន្នម័យសត្មាប់មនសុសត្គប់របូ ។ សៅក្នុង      
ឱ្កាសសនះសមាគមក៏្បានសក្មេសក្មលួទសសនក្ចិចសិក្ាសៅកាន់សាថ នីយទឹក្សាា តក្ពំង់ចំលង សៅឃុបំាក់្ដ្ឋវ 
សដីមបី្ តល់ឱ្កាសឱ្យអនក្ពាក់្ព័នធបានសកិ្ាសរៀនសូក្តពីសមទិធិ្លស្ដលសាថ នីយបានទទលួជំនួយឧេតថមោសលី
ក្គួសារក្ក្ីក្ក្ពអីងគកាយូនីសសហវ (UNICEF) ។  
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៣.២.ក្ិចចសហត្បតិបតតិការការអនតរជាតិ 
៣.២.១ ការែកឹ្ន្នគំណៈត្បតិភចូូលរមួការតាំ្ ពិព័រណ៍ទឹក្ 

កាលពីនងងទី៧-៩ ស្េឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានដឹក្នគំ ក្េតិភូក្មពុជា ចូលរមួតងំពិព័រ ៍ទកឹ្
សៅទីក្ក្ុងស្មលេន ក្េសទសអូស្តសាត លី សមាសភាពអនក្ចូលរមួមាន ឯក្ឧតតម យា ប នុណាា  អគគនយក្ននអគគ
នយក្ដ្ឋឋ នទឹក្សាា ត ននក្ក្សងួឧសាហក្មម នងិសិេបក្មម  សោក្ ត្សុនិ ពុទធី ក្េធាននយក្ដ្ឋឋ ន្គត់្គង់ទកឹ្
ជនេទ ននក្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ អាជីវក្រទឹក្សាា ត សមាជិក្ក្ក្ុមក្េឹក្ាភិបាល អាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត នងិ
េុគគលិក្សមាគម សរុេចំននួ១៤នក់្(ក្សី ៥នក់្) ។ ក្នុងពិព័រ ៍សនះក៏្មានសកិាា សាោ ក្មពុជា អូស្តសាត លី ស្ដល
មានសធវីេទេងាា ញពីវស័ិយទឹក្សាា តសៅក្មពុជាក្នុងេរេិទវស័ិយឯក្ជន នងិសាធារ ៈ  េទេងាា ញពីភាពជានដគូរ
រេស់សមាគមទកឹ្អូស្តសតលី នងិសមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជា ការទសសនសតង់ពិព័រ ៍ ចូលរមួសកិាា សាោ
េសចចក្សទសងមីៗសលីវស័ិយទកឹ្សាា ត និងទសសនក្ចិចសិក្ាសៅក្ក្ុមហ ុន South East Water (SEW) សលីការ
សមាា តទកឹ្ក្េវក់្ ។ ជាលទធ្ ល គ ៈក្េតិភូ មានសសចក្តសីសាមនយរកី្រាយណាស់ស្ដលបានទសសនពីេសចចក្វទិា
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ងមីៗក្នុងការ្លិតទឹក្សាា ត សិកាា សាោស្សងៗ ក្ពមទាងំបានសឃញីពីេសចចក្វទិាទំសនេីននការេំស្លងទឹក្សមុក្ទ
សៅជាទឹក្សាេសទៀត្ង ។ 

 
៣.២.២ សសមាោ ធគសត្មា្ក្មមវិធីសធវើឱ្យត្បសសើរស ើ្ នូវវិសយ័ទកឹ្ស្អា តសៅក្មពជុា 

 
សៅនងងទី០៨ ស្េក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្នន ក់្ដកឹ្នកំ្ក្សួងឧសាហក្មម និងសិេបក្មម ក្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ

សមាគម អាជីវក្រទកឹ្សាា តស្ដលបានសក្ជីសសរសីចូលក្នុងគសក្មាងក្មមវធិីសធវឱី្យក្េសសីរស ងីនូវវស័ិយទឹក្សាា តសៅ 

ក្មពុជា (WUIP) បានចូលរមួក្ិចចក្េជុំសៅសាថ នទូតអូស្តសាត លីក្េចសំៅក្មពុជា សដមីបសីសមាោ ធអនុវតតក្មមវធិីសនះ។ 
សោលេ ំងននក្មមវធិីសនះគ ឺភាា េ់ទំនក់្ទំនងសាថ នីយ ឬក្ក្មុហ ុនទកឹ្ស្ដលមានជំនញអាជីព (ក្េសទសអូស្តសាត លី) 
ជាមួយសាថ នីយ/ក្ក្ុមហ ុនទឹក្សាា តសៅក្មពុជា សដមីបជីួយឱ្យសាថ នីយទឹក្សាា តសៅក្មពុជាអាចពក្ងីក្សសវាេណាត ញ
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ទឹក្សាា តមាននិរនតរភាពហិរញ្ញវតថុ  និងស្ក្លមានូវេញ្ហា ក្េឈមស្សងៗសទៀតស្ដលអាជីវក្រទឹក្សាា តជួេក្េទះ ។ 
សាថ នីយទឹក្សាា តស្ដលបានសក្ជសីសរសីចូលក្នុងក្មមវធិី នងិបានចូលរមួក្េជុំរមួមាន ៖ ១. សាថ នយី្គត់្គង់ទកឹ្សាា តក្ពំង់
ចំលង ២.សាថ នយី្គត់្គង់ទឹក្សាា តស្េក្ចន នងិ ៣. សាថ នយី្គត់្គង់ទកឹ្សាា តក្ក្ចូឆ្ម ។  ក្មមវធិីសធវីឱ្យក្េសសីរស ងីនូវវ ិ
ស័យទឹក្សាា តសៅក្មពុជាសនះ បានទទួលការឧេតថមោពីរដ្ឋឋ ភិបាលអូស្តសាត លី តមរយៈក្មមវធិីវនិិសោគសលីវស័ិយ     
សហដ្ឋឋ រចនសមព័នធ(3i) ។   

 
៣.២.៣ ដ្នការសក្មមភាព និ្ ទសសនក្ិចចសកិ្ាសៅត្ក្ុមហ ុន South East Water 

នងងទី៨-១២ ស្េសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមអនក្្គត់្គង់ទកឹ្សាា តក្មពុជា បានសក្មេសក្មួល និងដកឹ្នំ
អាជីវក្រទឹក្សាា តមក្ពីសាថ នយី្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្ពំង់ចលំង សាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តស្េក្ចន នងិសាថ នីយ្គត់្គង់
ទឹក្សាា តក្ក្ូចឆ្ម  បានសៅសធវីស្្នការសក្មមភាព និងទសសនក្ិចចសិក្ាសៅក្ក្ុមហ ុន South East Water (SEW) 

សៅទីក្ក្ុងFrankston រដឋVictory ក្េសទសអូស្តសាត លី ។ េនា េ់ពីបានសធវីស្្នការសក្មមភាពសដីមបសី្ក្លមាសាថ នីយទឹក្
សាា តរេស់េលួនរចួមក្ អាជីវក្រទាងំេីសាថ នីយ ក៏្បានសធវីសកិ្ាសរៀនសូក្តពីការក្គេ់ក្គងលំហូរទឹក្សដ្ឋយសក្េីក្េព័នធ
សាក ដ្ឋ(SKADA) ការស្សវងរក្ទឹក្សលចធាល យសដ្ឋយសក្េីឧេក្រ ៍អូក្តសសាន(Utra-sound) ការសិក្ាពអីាង 
ក្េក្ពឹតតិក្មមទឹក្សាា តរេស់ក្ក្ុមហ ុន Melbourne water ការស្ងរក្ាក្េភពទកឹ្សដ្ឋយសក្េីក្បាស់សណំាញ់សដមីបកីាត់
េនថយភាពលាក់្ ក្ពមទាងំការជីក្ក្េ់េណាត ញសដ្ឋយដ្ឋក់្ស្េសព ៌ ឬលួស នងិឃ្ល ងំដ្ឋក់្សមាោ ររេស់ក្ក្ុមហ ុនសទៀត
្ង ។ 

 
៣.២.៤ ទសសនក្ិចចសកិ្ាសៅសរា្ចត្ក្្លតិទកឹ្ស្អា តនិសរាធ 

នងងទី២៩ ស្េតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ថ្នន ក់្ដឹក្ន ំសមាជិក្ក្ក្មុក្េកឹ្ាភិបាល អាជីវក្រទកឹ្សាា តក្នុងគសក្មាងសធវីឱ្យ
ក្េសសីរស ងីសៅវស័ិយទឹក្សាា តសៅក្មពុជា និងអាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តស្ដលបានដ្ឋក់្ពាក្យក្នុងេសចចក្វទិយអូក្សាត ល ី
បានចូលរមួសិកាា សាោ សតីព ីការដណន្នពំទីី្ារទកឹ្ស្អា តសៅត្បសទសក្មពជុា សដីមបេីងាា ញឱ្យក្ក្ុមហ ុន
អូស្តសាត ល ី បានយល់ពេីញ្ហា ក្េឈម ឱ្កាស ចាេ់ និងេទដ្ឋឋ នគតិយុទធនន មុននងឹសធវកីារវនិិសោគសលីវស័ិយទឹក្
សាា តសៅក្មពុជា ។ សិកាា សាោសនះក៏្ជួយឱ្យអនក្ចូលរមួទាងំអស់បានដឹងពគីសក្មាងស្សងៗស្ដលបានទទួលការ
ឧេតថមោពីរដ្ឋឋ ភិបាលអូស្តសាត លី្ ងស្ដរ ។ ជាមួយោន សនះស្ដរសៅសពលរសសៀល និងសពលោង ច សមាគមក៏្បានសក្មេ
សក្មួលដឹក្នគំ ៈក្េតិភូអូស្តសាត លីសៅសធវទីសសនក្ិចចសកិ្ាសៅសរាងចក្ក្្លិតទកឹ្សាា តនសិរាធ និងដកឹ្នអំាជីវក្រ
ទឹក្សាា តស្ដលជាសមាជកិ្សៅចូលរមួក្ចិចសាវ គមន៍ស្ដលសរៀេចំសដ្ឋយសមាគមទកឹ្អូស្តសាត លសីៅសណាឋ ោរភនំសពញ ។ 
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ក្ិចចសាវ គមន៍សនះជាឱ្កាសសដមីបឱី្យក្ក្មុហ ុនទកឹ្អូស្តសាត ល ី បានជួេនឹងពិភាក្ាជាមយួអាជវីក្រទកឹ្សាា តឯក្ជនសៅ 
ក្មពុជា សដីមបីឱ្យពួក្ោត់យល់កាន់ស្តចាស់ពីេញ្ហា ក្េឈមស្ដលអាជីវក្រទឹក្សាា តបានជួេក្េទះ ក្ពមទាងំពក្ងឹង
ចំ ងមិតតភាពរវាងក្មពុជា អូស្តសាត លី្ងស្ដរ ។ 
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៣.៣. ការចុះអនុសសរណៈសយាគយលគ់្នា  រវា្អគគន្នយក្ោឋ នទឹក្ស្អា ត ហនត្ក្សួ្
ឧសាហក្មម និ្សបិបក្មម ជាមួយ សមាគមអាក្្គត់្គ្់ទឹក្ស្អា តក្មពុជា  
 

កាលពីនងងទី៣០ ស្េតុោ ឆ្ន ២ំ០២៩ សមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជា បានចុះអនុសារ ៈសោគ
យល់ោន សតពីី ក្ិចចសហត្បតិបតតកិារសលើវសិយ័ទឹក្ស្អា ត រវាងអគគនយក្ដ្ឋឋ នទកឹ្សាា ត ននក្ក្សួងឧសាហ
ក្មម នងិសិេបក្មម ជាមួយសមាគមអនក្្គត់្គង់ទកឹ្សាា តក្មពុជា ។ ការចុះអនុសារ ៈសោគយល់ោន សនះបានសរៀេចំ
ស ងីសៅក្នុង សនាិសទី និ្ ពិព័រណ៍ទកឹ្ស្អា តសលើក្ទី៣  សៅសភាជនីយដ្ឋឋ នទសនលបាសាក់្II ក្េក្េសដ្ឋយ
ភាពសនិទធសាន ល សក្កាមអធេិតភីាព ឯក្ឧតតម អ ុ៊ុំ សថុា រដឋសលខ្នធកិារក្ក្សួងឧសាហក្មម នងិសិេបក្មម នងិជា
តំណាងដ៏េពស់េពស់រេស់ឯក្ឧតតមក្ិតតិសសដ្ឋឋ េ ឌិ តសទសរដឋមស្តនតី រដឋមស្តនតីក្ក្សងួឧសាហក្មម និងសិេបក្មម ។    

៤. ក្មមវិធកី្ស្អ្សមតថភាពសមាជកិ្ 
៤.១. វគគបណតុ ះបណាត ល 
  កាលពីនងងទី២៤ ស្េក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមបានសរៀេចំវគគេ តុ ះេណាត លសតពី ី យទុធស្អស្តសត
បស្កើនអតិលជិនតាមរយៈការចូលរមួពីមលូោឋ ន សៅមជឈម ឌ លភនំសពញ អាោរB ជាន់ទី២ ស្ដលមាន
អនក្ចូលរមួចំននួ ២២នក់្ ក្នុងសនះមានខ្នងអាជីវក្រទឹក្សាា ត ២០នក់្ (ក្សី ៥នក់្) មក្ព១ី៩សាថ នីយ។  

សោលេ ំងននវគគេ តុ ះេណាត ល ៖ សក្កាយពេីញ្ច េ់វគគេ តុ ះេណាត លសិកាា មអាច៖ 
 ក្សាងទនំក់្ទនំងជាមួយអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន នងិក្េជាពលរដឋសៅក្នុសហគមន៍ 
 ក្ំ ត់បានពឧីេក្រ ៍/េសចចក្សទសក្នុងការ្សពវ្ ាយេសងកនីចំនួនអតិងជិន 
 សធវីឲ្យមានការចូលរមួពីអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន និងក្េជាពលរដឋសៅក្នុងដំស ីរការ្គត់្គង់ទឹក្ 
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ជាលទធ្លអនក្ចូលរមួទាងំអស់មានការសពញចិតតចំសពាះវគគេ តុ ះេណាត លសនះោ៉ោ ងខ្នល ងំ សដ្ឋយពកួ្ោត់
បានទទលួនូវចំស ះដឹង ពីវធិីសាស្តសតននក្នុងការេសងកីនការភាា េ់េណាត ញ ដូចជាការេង់រសំោះ ការជលួន កិា
ទឹក្ ការេញ្ចុ ះតនមលការភាា េ់េណាត ញ។ល។ និងការសរៀេចំក្ចិចក្េជុំឃុ ំ ក្ពមទាងំឧេក្រ ៍ននស្ដលេសងកីនការភាា េ់
េណាត ញមាន ៖ សាគីគ័រ  េតិតេ ណ រូេភាពផ្ា ងំធំ េដ្ឋពយួរជញ្ហា ងំ សសៀវសៅចំស ះដងឹទូសៅសតីព ី សសវាទឹក្សាា ត 
តនមលទឹក្សាា ត នងិការចណំាយសលីការសក្េីក្បាស់សសវាទឹក្សាា ត នងិងតសសមលង្សពធ្ាយតមរម៉ោក្ម៉ោូតូ ។    



 

19 | P a g e  
 

៥. ការងារសហការជាមួយហែគូអភិវឌឍន ៍
៥.១. គសត្មា្ក្ស្អ្សមតថភាពែលត់្បតិបតតិក្រទឹក្ស្អា ត ហនក្មមវិធីវិនិសយាគក្ាុ្
វិសយ័សហោឋ រចន្នសមព័នធ(3i)  
 

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមទទួលបានគសក្មាង «ការក្ស្អ្សមតថភាពែលអ់ាជីវក្រ្គត់្គ្ ់
ទឹក្ស្អា ត» សត្កាមជំនយួពីក្មមវិធី 3i ក្នុងការក្សាងសមតថភាពជូនដល់អាជីវក្រចនំួន ៣០អាជីវក្រ្គត់្គង់
ទឹក្សាា ត (៤៧នក់្)។ គសក្មាងសនះមានសោលេ ំងជយួឱ្យអាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តអាច ៖  

 ្លិតទកឹ្សាា ត និងមានសុវតថភិាព តមសតង់ដ្ឋទឹក្សាា តថ្នន ក់្ជាត ិ
 ពនយល់បានអំពដីំស ីរការននការសមាា តទឹក្ចេ់ពីក្េភពទកឹ្រហូតដល់អនក្សក្េីក្បាស់ 
 ពនយល់ពតីួនទី និងការទទួលេុសក្តូវរេស់អាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត 
 សរៀេចំវកិ្កយេក្តនងលទឹក្ និងក្េមូលនងលលក់្ទកឹ្បានសមក្សេ 
 ក្ត់ក្តក្េតេិតតិការ្លិត និងក្េតិេតតិការហរិញ្ញវតថុ 
 ពនយល់បានពីវធិីសដ្ឋះក្សាយសពលមានេញ្ហា ក្នុងក្េតិេតតិការ និងការ្លិតទកឹ្ 

ជាលទធ្លសៅក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សសវាក្រទកឹ្សាា តចំនួន ១៨សាថ នីយ (៧សាថ នីយជាសមាជិក្សក្មមរេស់
សមាគម) ក្តូវបានអសញ្ា ីញចូលរមួក្នុងសិកាា សោ្សពវ្ាយពីគសក្មាង “ការក្សាងសមតថភាពដល់អាជីវក្រ្គត់
្គង់ទឹក្សាា ត” សក្កាមជំនួយឧេតថមោពី គសក្មាងវនិិសោគសលីវស័ិយសហដ្ឋឋ រចនសមព័នធក្មពុជា(3i)។ 
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សមាគមបានសេកី្វគគេ តុ ះេណាត លសតីពី “ បសចចក្សទស្លតិ និ្ ដលទតំ្បពន័ធសមាា តទឹក្ ” 
ជូនដល់អាជីវក្រទឹក្សាា តចំននួ ១៨សាថ នយី  (អនក្ចូលរមួចំនួន ២៧នក់្) ។ ក្នុងសនះស្ដរ េុគគលកិ្េសចចក្សទស
រេស់សមាគមបានចុះេងវឹក្ដល់សាថ នីយទឹក្សាា ត ចំននួ ៦សាថ នីយ ។ ជាសនះសៅសទៀតសមាគមបានដឹក្ន ំ      

សិកាា កាមសៅទសសនក្ិចចសិក្ាសៅតមសាថ នីយទឹក្សាា តស្ដលមានេទពិសសាធន៍ ដូចជា ក្ក្ុមហ ុន្លិតនិង្តត់
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្គង់ទឹក្សាា តសំសរាងទង សដីមបីឱ្យសិកាា កាមបានស្សវងយល់ពីសងាវ ក់្្លិតក្មមទឹក្សាា ត និងទទួលបានេទ
ពិសសាធន៍ក្នុងការស្ងទាកំ្េព័នធក្គេ់ក្គងទឹក្សាា ត។  

សដីមបឱី្យអាជីវក្រទឹក្សាា តបានយល់កាន់ស្តចាស់ សនះសមាគមបានចុះេងវឹក្ជាក្ក្ុម ដល់សាថ នីយទឹក្សាា ត
រេស់ពួក្ោត់ចនំួន ២សលីក្៖ 

 ការេងវឹក្សលីក្ទ១ី មានសាថ នយីចំនួន១២ (អនក្ចូលរមួចនំនួ ២៨នក់្) 
 ការេងវឹក្សលីក្ទ២ី មានសាថ នយីចំនួន ៩ (អនក្ចូលរមួចំននួ ១៥នក់្)។  

តមរយៈសក្មមភាពេងវកឹ្សនះ អាជីវក្រ្គត់្គង់ទកឹ្សាា ត បានអនុវតតសាក្លបងជាក់្ស្សតង ពីអវីស្ដលពួក្ោត់បាន
សរៀនពីវគគេ តុ ះេណាត ល នងិជួយឱ្យពួក្ោត់ទទួលបានចំស ះដឹងនងិចំស ះសធវីោ៉ោ ងពតិក្បាក្ដ ។ 

សមាគមបានសេកី្វគគេ តុ ះេណាត លសតីពី “ការដ្ាក្ត្គបត់្គ្អាជីវក្មម្គត់្គ្ ទ់ឹក្ស្អា ត” ជូន
ដល់សាថ នីយចំននួ១៤ (អនក្ចូលរមួចនំួន ២៣នក់្)។ វគគេ តុ ះេណាត លសនះបាន្តល់ចំស ះដឹងពីការក្គេ់ក្គង
អតិងិជននិងសសវាក្មម គ សនយយមូលដ្ឋឋ ន នងិពនធដ្ឋរ ក្េព័នធសចញវក័ិ្យេ័ក្ត និងការក្គេ់ក្គងេុគគលិក្។  

 

សក្កាយពបីានចូលរមួក្នុងវគគេ តុ ះេណាត លពីេសចចក្សទស នងិ ការក្គេ់ក្គងអាជីវក្មមមក្ អាជីវក្រ្គត់្គង់
ទឹក្សាា តបានយក្ចំស ះដងឹពីវគគេ តុ ះេណាត លសៅអនុវតត ជាក់្ស្សតងសាថ នយីទឹក្សាា ត ពាងគផ្រត័ន បានស្ក្លំអ
អាងក្េក្ពឹតតក្មម និងទិញឧេក្រ ៍តមដ្ឋនគុ ភាពទឹក្សាា ត ។ សលីសពីសនះសសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តជាសក្ចីន
ក្ំពុងសក្េីក្បាស់ក្េព័នធក្គេ់ក្គងវកិ្កយេក្ត “Banhji ” ឬ ” E-Water ”។  
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៥.២.  គសត្មា្ « បស្កើននូវភាពធន់សត្មាប់ការ្គត់្គ្់ទឹក្ស្អា ត ែលត់្បជាពលរែឋ 
រសស់ៅក្ាុ្ តំបន់មានស្អរធាតុពុលអាសសនចិ និ្រ្សត្គ្នះពីសត្គ្នះធមមជាតិ ដែល
មិនទន់មានបណាត ញ្គត់្គ្់ទឹក្ស្អា ត » សត្កាមជំនួយពីអ្គការ UNICEF 

 
៥.២.១. ការឧបតថមោធនសលើការពត្្ីក្បណាត ញ(បំព្់)ែលភ់ូមឃិុដំែលមិនទន់មានបណាត
ញទឹក្ស្អា តក្ាុ្ តំបន់សសវាក្មម  

ឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបាន្តល់ការោកំ្ទក្េតេិតតិក្រទកឹ្សាា តឯក្ជនចំនួន៣ សាថ នីយ ក្នុងការដំស ងីេពំង់
ទឹក្សាា តបានក្េស្វង ៥៧,១៨១ ស្ម៉ោក្ត សហយីបានភាា េ់េណាត ញទឹក្សាា តជូន ក្េជាពលរដឋ រស់សៅក្នុងតេំន់មាន
េំពង់ទកឹ្សាា តដំស ងីក្គេដ ត េ់បានចំននួ ១៨៥១ េនង្ាះ។ 

សលីសពីសនះសៅសទៀត កាលពីនងងទី៤ ស្េក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបាន្តល់វគគេ តុ ះេណាត លសតីពី ការ
ក្េតិេតតិ នងិការស្ងរទាកំ្េព័នធទឹក្សាា ត សៅក្ក្ុមហ ុន្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្សុក្ឆ្លូង ជូនដល់េុគគលិក្សសវាក្រទកឹ្សាា ត
ចំនួន ៦សាថ នីយ(សាថ នីយ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តសំេូរ សាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្នាួត សាថ នយី្គត់្គង់ទឹក្សាា តរកាក្
ណាត ល សាថ នីយ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តអូររុ  សាថ នយី្គត់្គង់ទឹក្សាា តស្ក្ពក្ក្េសេ់ និងក្ក្មុហ ុន្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្សុក្
ឆ្លូង) ចំនួន ១៧នក់្។ វគគេ តុ ះេណាត លសផ្ត តសៅសលី៖ សតង់ដ្ឋរគុ ភាពទឹក្សាា ត ការសធវីដារសតសត និងការសធវី
សតសតគុ ភាពទឹក្ ក្េតិេតតកិារក្េចនំងង នងិការស្ងទាងំអាងក្េក្ពឹតតក្មម ការក្ ំត់ចំ ុចស្ក្លអំ នងិសរៀេចំ
ស្្នការស្ក្លអំ។ 
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៥.២. ២. ការឧបតថមោធនសលើការភាា ប់បណាត ញទឹក្ស្អា តែលត់្គសួ្អរត្ក្ីត្ក្  
ឆ្ន ២ំ០១៩សនះ គសក្មាងបានជួយដល់ក្គសួារក្ក្ីក្ក្ស្ដលរស់សៅក្នុងតំេន់មានសារធាតុពុលអាសសនកិ្ 

បានភាា េ់េណាត ញទឹក្សាា ត សក្េីក្បាស់ ចំននួ ២១៥េនង្ាះ ស្ដលក្នុងសនះមានកុ្មារចនំួន ៨២៩នក់្ នងិស្តសតីចនំួន 
៩២៦នក់្ ។  
៥.២.៣. ការឧបតថមោធនសលើការដក្លមាត្បព័នធ្គត់្គ្ទ់ឹក្ស្អា តសែើមបធីនស់ៅនឹ្ សត្គ្នះរា ំ្
សងតួ និ្សត្គ្នះទកឹ្ជំនន ់

ឆ្ន ២ំ០១៩សនះ គសក្មាងបាន្តល់ការឧេតថមោធនដល់សាថ នយីទឹក្សាា តចំននួ ៣សាថ នីយ រមួមាន សាថ នយី
្គត់្គង់ទឹក្សាា ត ក្តពាងំេយង សាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តភនដំលិ នងិសាថ នយី្គត់្គង់ទកឹ្សាា តទំនេ់សជីងនក្ព សដីមបសី្ក្
លំអក្េភពទឹក្ តមរយៈជីក្ក្សះេស្នថម ដំស ងីេពំង់េូមទកឹ្សៅ េួងអ តូ ងនងិេំពាក់្េរកិាា រេូមទឹក្សៅ សក្មាេ់
យក្ទឹក្មក្សក្េីក្បាស់សៅរដូវក្បាងំ សដីមបធីានដល់ការ្គត់្គត់សាា តជូនក្េជាពលរដឋ ។ ក្នុងសនះស្ដរសាថ នីយ
នីមួយៗតក្មូវឱ្យ៖ 

 សាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តភនំដលិ តក្មូវឱ្យេងួអ តូ ងចំនួន ២ ស្ដលមានសមតថភាពក្នុង
្គត់្គង់ទឹក្ចនំួន ៥ស្ម៉ោក្តក្តីគុ /សមា៉ោ ង សក្មាេ់អ តូ ងេងួនីមួយៗ។ ជាលទធ្ លអ តូ ងទាងំពីរមាន
សមតថភាព្តល់ទឹក្ចំនួន ៧ ស្ម៉ោក្តក្តីគុ /សមា៉ោ ង សក្មាេ់អ តូ ងនីមួយៗ ។ 

 សាថ នីយ្គត់្គង់ទឹក្សាា តទំនេ់សជីងនក្ព តក្មូវឱ្យេងួអ តូ ងចំនួន១ ស្ដលមានសមតថ
ភាព្គត់្គង់ទកឹ្ចំននួ៥ស្ម៉ោក្តក្តីគុ /សមា៉ោ ង ។ ជាលទធ្លអ តូ ងសនះមានសមតថភាព្តល់ទឹក្ចំននួ ៥ 
ស្ម៉ោក្តក្តីគុ /សមា៉ោ ង ។ 

 សាថ នីយទកឹ្សាា តក្តពាងំេយង តក្មូវឱ្យចូលរមួេដិភាគសលីការេំពាក់្េំពង់នទំឹក្សៅ 
ក្េមា  នងិស្ក្លមាសាថ នីយេូមទឹក្សៅស្ដលមានក្សាេ់ ក្នុងសោលេ ំងស្ក្លមាក្េភពទឹក្ និងកាត់
េនថយ្លេ៉ោះពាល់ក្េភពទកឹ្ក្នុងរដូវក្បាងំស្ដលមានសក្ោះរាងំសងួត ។ 

 
៥.២.៣.១ សគ្នលការណ៍ដណន្នសំតពីីវធិានការទប់ទលស់ៅនឹ្ សត្គ្នះរា ំ្ សងតួ (Guideline on 
Drought Resilient) 

ឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបានសរៀេចំសសចក្តីក្ពាង សោលការ ៍ស្ នសំតីពីវធិានការទេ់ទល់នងឹសក្ោះរាងំសងួត 
សក្មាេ់ក្េព័នធ្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្នុងក្ពះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា និងបានក្េជុពំិភាក្ាស្ក្លមាជាមួយ ក្ក្សួងឧសាហ
ក្មម និងសិេបក្មម ។   

សោលការ ៍ស្ នសំនះ ក្តូវបានេសងកតីស ងីក្នុងសោលេំ ងជួយេងាក រទេ់ទល់ និងសដ្ឋះក្សាយជា
េនា ន់សៅនងឹហានភ័ិយសក្ោះរាងំសងួត ស្ដលអាចនងឹេងក្ លេ៉ោះពាល់ដល់អាជីវក្មម្គត់្គង់ទឹក្សាា ត សដីមបធីាននូវ
និរនតភាពននការ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តរេស់ក្េតិេតតកិ្រទឹក្សាា តឯក្ជន ជូនដល់ក្េជាពលរដឋទូទាងំក្េសទស ។  

វធិានការក្តូវក្េតេិតតិស្ដលបានក្ ំត់សៅក្នុងសោលការ ៍ស្ នសំនះ រមួមាន ការក្តតួពិនិតយក្េភពទឹក្ 
ការសធវីក្េក្ពឹតតក្មមសមាា តទកឹ្ ការសតុក្ទកឹ្សាា ត និងការស្ចក្ចយទឹក្សាា ត មុនសពលមានសក្ោះរាងំសងួត ក្ំ ុងសពល
មានសក្ោះរាងំសងួត និងសក្កាយសពលមានសក្ោះរាងំសងួត ។ សោលការ ៍ស្ នសំនះរពំងឹថ្ននឹងទទួលការោកំ្ទពី
ក្ក្សួងឧសាហក្មម និងសិេបក្មម និងដ្ឋក់្ឱ្យអនុវតតសៅក្នុងសពលឆ្េ់ៗខ្នងមុេ ។ 

 សដ្ឋយស្ ក្ សោលការ ៍ស្ នសំតីពី វធិានការទេ់ទល់នឹងសក្ោះទឹក្ជនំន់ បាននឹងក្ពុំងក្ពាង 
សហយីសក្ោងនឹងេញ្ច េ់ក្នុងឆ្មាសទី២ ឆ្ន ២ំ០២០សនះ ។ 
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៥.២.៤. ការបស្កើតត្បពន័ធ្គត់្ គ្ទ់ឹក្ស្អា តជនបទសៅឃុចំស្តន្នទ  និ្ឃុទំួលសត ីត្សុក្ចស្តន្នទ  
សខតតស្អវ យសរៀ្ 
 សាវ យសរៀង គឺជាសេតតមួយក្នុងចំសណាមសេតតស្ដលទទលួរង្លេ៉ោះពាល់ពីសក្ោះរាងំសងួត ។ ឃុចំស្តនា  និងឃុទំលួ
សតី ក្នុងក្សុក្ចស្តនា  ក្តូវបានចត់ទុក្ជាឃុសំ្ដលទទួលរង្លេ៉ោះពាល់ពីសក្ោះរាងំសងួតខ្នល ងំជាងសគសៅក្នុងសេតតសាវ យ
សរៀង សដ្ឋយសារតេំន់សនះ ទឹក្សក្កាមដីស្ដលអាចយក្មក្សក្េកី្បាស់បានមានជសក្ៅសក្ៅជាង៣០០ស្ម៉ោក្ត សហយីទកឹ្
សលីដីមានក្ក្មិត និងរងការេពុំលពីវស័ិយក្សិក្មម ។ 
 គសក្មាងេសងកតីក្េព័នធ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តជនេទសនះ នឹងក្តូវអនុវតតសក្កាមក្មមវធិីភាពជានដគូរវាងវស័ិយឯក្ជន 
និងសាធារ ៈ (ភីភីភី) ស្ដលងវកិាសាងសង់ក្េព័នធ្ គត់្គង់ទឹក្សាា តទាងំមូលោកំ្ទសដ្ឋយអងគការយូនីសសហវ និង
ក្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ ។ សក្កាយការសាងសង់រចួរាល់ គសក្មាងនឹងក្េគល់ក្េព័នធ្ គត់្គង់ទឹក្សាា តសនះជូនក្ក្ុម
ក្េឹក្ាឃុសំក្មាេ់ក្ទពយសមបតតរិមួ សហយីនឹងជួលឯក្ជនក្គេ់ក្គង និងក្េតិេតតិជំនសួក្េចនំងង ។  
 ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩សនះ គសក្មាងបានចុះសិក្ាក្េមូលព័ត៌មានេឋម សធវកីារសិក្ាសមមិទធលិទធភាព ចងក្ក្ងឯក្សារ
ក្មមវធិីភាពជានដគូរវាងវស័ិយឯក្ជន នងិសាធារ ៈ (ភីភភីី) រចនេលង់ក្េព័នធ្គត់្គង់ទកឹ្សាា តទាងំមូល នងិក្ពាង
លក្ានតិក្ៈក្គេ់ក្គងនន ។ ក្េព័នធ្គត់្គង់ទឹក្សាា តជនេទសនះ រពំងឹថ្ននងឹសាងសង់រចួរាល់ និងដ្ឋក់្ឱ្យក្បាស់
ក្បាស់សៅក្តីមាសទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០សនះ ។ 
 
៥.៣. គសត្មា្សត្មបសត្មួលការទទួលបានហរិញ្ាបបទនជូនអាជីវក្រ្គត់្គ្់ទឹក្
ស្អា តខាា តតូច  

ក្នុងគសក្មាងសនះសមាគម បានសហការជាមួយ អងគការសស្តហគដ(GRET) ក្នុងការអនុវតតគសក្មាង្តល់ហរិញ្ញេប
ទានជូនអាជីក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត សក្កាមជំនួយឧេតថមោពីទភីាន ក់្ងារអភិវឌ្ឍន៍រេស់ក្េសទសបារាងំ(AFD) និងសហគម
ន៍អឺរុេ សដីមបសីក្មេសក្មួលឱ្យអាជីវក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តទទួលបានក្បាក់្ក្មចីពា ិជាក្មមពីធនោរពា ិជាក្មមសក្ៅ
ក្េសទស(FTB) ។ ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ មានសាថ នីយទឹក្សាា តចំនួន ២សាថ នីយ បានចុះក្ចិចសនាចូលក្នុងគសក្មាង ។ 
សមាគមបានសហការជាមួយអងគការសស្តហគដ(GRET) ក្នុងការ្តល់វគគេ តុ ះេណាត ល “ការត្គប់ត្គ្អាជីវក្មម
ទឹក្ស្អា ត” ជូនដល់អាជីវក្រទឹក្សាា តចំនួន ៧សាថ នីយ (មានចំនួន ១២នក់្) និងបាន្តល់វគគហវកឹ្ហវនឺជាក្ក្ុម សលី
មូលដ្ឋឋ នគ សនយយ និងពនធដ្ឋរ ស្ដលមានការចូលរមួពី៤សាថ នីយ (មានចំនួន ៨នក់្) ។ 

 
៥.៤. គសត្មា្ក្ស្អ្សមតថភាពត្គប់ត្គ្អាជីវក្មមទឹក្ស្អា ត សត្មាប់អាជីវក្រ្គត់
្គ្់ទឹក្ស្អា តឯក្ជនសៅក្មពុជា (WB/ CWA /GRET) 

សក្កាមជំនួយហរិញ្ញវតថុរេស់ ធនាគរពិភពលោក ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគមក៏្បានសក្ជីសសរសីបានអាជីវក្រ
ទឹក្សាា តចំនួន០៧ សាថ នយីសដីមបចូីលសរៀនវគគ េ តុ ះេណាត លជាន់េពស់សលីការអភិវឌ្ឍអាជីវក្មមេនតសទៀត ។  វគគ
ជាន់េពស់ នងឹសរៀេចំស ងីសដ្ឋយមានចំននួ ៣វគគេ តុ ះេណាត លសៅក្នុងថ្នន ក់្សរៀន និង ៣វគគ ជាវគគេ តុ ះេណាត ល
េសចចក្សទសអនុវតតជាក្ក្ុម សៅអងគភាពរដ្ឋឋ ក្រទឹក្សេតតក្ពំង់ចម សពាធិសាត់ និងបាត់ដំេង ។ វគគទ១ី សតីពឧីេក្រ ៍
េរកិាា សមកានចិ អគគិសនី នងិសអ ចិក្តូនចិ និងក្គេ់ក្គងទកឹ្ោម នច ូំលសៅរដ្ឋឋ ក្រទកឹ្សេតតក្ំពង់ចម  វគគទី២សតីពី
ក្គេ់ក្គងដំស ីរការក្េក្ពឹតតក្មមទឹក្សាា ត នងិការវភិាគគុ ភាពទឹក្ សៅអងគភាពរដ្ឋឋ ក្រទកឹ្សេតតបាត់ដំេង និងវគគទី
៣ សៅរដ្ឋឋ ក្រទឹក្សេតតសពាធសិាត់ ។ ជាមួយោន សនះស្ដរ កាលពីនងងទី២៥ ស្េមិងុន បានសរៀេចំសកិាា សាោេញ្ច េ់
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គសក្មាងសៅសណាឋ ោរកាេូំឌ្ោីណាសក្កាមអធិេតភីាពរេស់ឯក្ឧតតម ោ េ ុនណា អគគនយក្ននអគគនយក្ដ្ឋឋ ន
ទឹក្សាា តននក្ក្សងួឧសាហក្មម និងសេិបក្មម សមាសភាពអនក្ចូលរមួមាន៖ អាជីវក្រទឹក្សាា តមក្ពី ៦០ សាថ នយី 
តំណាងមក្ពគីសក្មាងវនិិសោគសលីវស័ិយសហដ្ឋឋ រចនសមព័នធ(3i)  សរុេអនក្ចូលរមួ ៨១នក់្ (ស្តសតី ២៥នក់្)។ 

សិកាា សាោេញ្ច េ់គសក្មាងសនះបានេងាា ញពីសជាគជ័យ េញ្ហា ក្េឈម នងិទសិសៅអនគតសក្មាេ់ក្មមវធិី
សនះ ក្ពមទាងំការពភិាក្ាតុមូលសលីស្្នការអនគតសតពីីការអភិវឌ្ឍសមតថភាពដល់អាជីវក្រទឹក្សាា តរវាង រដ្ឋឋ ភិបាល 
នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងសមាគម្ងស្ដរ ។  
 
៥.៥. គសត្មា្ គ្នតំ្ទហរិញ្ាបបទនសលើបញ្ញា ទឹក្ និ្អន្នម័យ WASH-FIN 
៥.៥.១. ការសរៀបចំដ្នការអាជីវក្មម 

 
ឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបានជួយសរៀេចំស្្នការអាជីវក្មម (Business Plan) ជូនសាថ នីយទកឹ្សាា តចនំួន ៥

សាថ នីយ រមួមាន៖ ១. សាថ នីយទឹក្សាា តក្ំពង់ចមលង ២. រដឋក្រទឹក្ ស ង សេៀវ ស្ក្ពក្អេំិល ៣.សាថ នីយទឹក្សាា ត សខ្ន
េ ុនហា ត ៤. សាថ នីយទកឹ្សាា តក្សុក្េរសវល និង៥.សាថ នីយទឹក្សាា តក្សុក្ជីស្ក្ក្ង ។ សលសីពីសនះសៅសទៀត គសក្មាង
បានសរៀេចំក្េជុំជាមួយ
មាច ស់សាថ នយីចំននួ៦ 
គឺសាថ នីយទឹក្សាា ត
បាភន ំសាថ នីយទឹក្សាា ត
ក្ពះសសតច សាថ នីយទកឹ្
សាា តក្ំចយមារ 
សាថ នីយទកឹ្សាា តដូន
ស្ក្វ សាថ នីយទឹក្សាា ត
នក្ពពួច នងិសាថ នីយ
ទឹក្សាា តអូកាសំបារ 
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សដីមបពីិភាក្ាពី្លក្េសោជន៍រេស់ស្្នការអាជីវក្មម នងិក្េមូលព័ត៌មានទី្ារ សហដ្ឋឋ រចនសមព័នធ្លិត នងិស្ចក្
ចយទឹក្ ព័ត៌មានស្្នក្ហរិញ្ញវតថុ និងគ សនយយ សក្មាេ់សធវកីារសរៀេចំស្្នការអាជីវក្មម ។  

 

 ៥.៥.២. ការរក្ត្បភពទុនក្មចីសត្មាប់ការពត្្ីក្សសវាក្មម្គត់្គ្ទ់ឹក្ស្អា ត 
 សដីមបជីួយដល់សសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត គសក្មាងបានជួេក្េជុំជាមួយសាថ េ័នធនោរ ក្គឹះសាថ នមីក្ក្ហូរិញ្ញ
វតថុ សដីមបសី្សវងយល់ពីសោលការ ៍ននក្បាក់្ក្មចដូីចជា រយៈសពលននក្មចី ទំហកំ្មចី ការក្បាក់្ក្មច ី និងក្ទពយេញ្ហច  ំ ។ 
ជាងសនះសៅសទៀតសនះ គសក្មាងបានពនយល់សៅសាថ េ័នធនោរ និងសាថ េ័នហរិញ្ញវតថុ ពីអាជីវក្មម្ គត់្គង់ទឹក្សាា ត 
ស្ដលជាអាជីវក្មមផ្ត ច់មុេ និងមានហានិភ័យទាេ ។  
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 ជាមួយោន សនះ្ងស្ដរ គសក្មាងក៏្បានជួយសសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្នុងការសរៀេចំជាស្្នការអាជីវក្មម 
សដមីបឱី្យពកួ្ោត់អាចយក្សៅសសនសុីកំ្មចពីធីនោរ ឬមកី្ក្ហូរិញ្ញវតថ ុ ។ ជាលទធ្លជយួមាចស់សាថនយីចនំនួេ ី ឱ្យ
ទទួលបានទុនក្មចីពធីនោរ និងក្គឹះសាថ នមីក្ក្ូហរិញ្ញវតថុ សរុេទាងំអស់ចំននួ ៨៥០,០០០.០០ ដុោល អាសមរកិ្ ។ 

៥.៥.៣. ការក្ស្អ្សមតថភាពែលស់សវាក្រ្គត់្គ្់ទឹក្ស្អា ត  
 ឆ្ន ២ំ០១៩សនះ គសក្មាងបានសេីក្វគគេ តុ ះេណាត លសតពីី “ យទុធស្អស្តសតបស្កើនអតលិជិនតាមរយៈ 
ការចូលរមួពីមលូោឋ ន ” ស្ដលមានការចូលរមួពី ២៨សាថ នីយ សហយីក្នុងសនះ ៥សាថ នីយបានសរៀេចំស្្នការ
អនុវតតន៍ពីអវីស្ដលពួក្ោត់បានសរៀន ។ សលីសពីសនះសទៀត េុគគលិក្គសក្មាងបានចុះសៅទសសនក្ិចចសៅតមសាថ នីយ
និងបាន្តល់ការក្េកឹ្ាសោេល់សលីេសចចក្សទសននការ្លតិទឹក្សាា ត និងការក្គេ់ក្គងសលីអាជីវក្មមទឹក្សាា ត ស្ដល
ជួយឱ្យមាច ស់សសវាក្រទកឹ្សាា តបានយល់ដឹង ពក្ងងឹបានសៅសលីគុ ភាពសសវាក្មម្ គត់្គង់ទឹក្សាា ត ជាពិសសស
គុ ភាពទឹក្សាា តក្សេតមសតង់ដ្ឋរទកឹ្សាា តថ្នន ក់្ជាត ិ។ 

 

៥.៥.៤. ការសរៀបចំក្ិចចត្បជុំពិសត្គ្នះសយាបលស់ៅថាា ក្់សត្កាមជាតិ និ្ទសសនក្ិចចដសវ្
យលព់ីត្បព័នធសមាា តទឹក្  

ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបានជួយដល់សសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត ក្នុងការសក្មេសក្មលួដឹក្នកំ្ិចចក្េជុំ
ពិសក្ោះសោេល់ថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ រវាងអាជាា ធរថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ និងមាច ស់សសវាក្រ្គត់្គត់ទកឹ្សាា ត សដ្ឋយមានការ
អសញ្ា ីញចូលរមួពីមស្តនតីសលខ្នធកិារដ្ឋឋ នននគ ៈក្មាម ធិការជាតិសក្មាេ់ការអភិវឌ្ឍសៅថ្នន ក់្សក្កាមជាតិ (គ.ជ.អ.េ) ។ 
ជាលទធ្លគសក្មាងបានជយួ ៦សាថ នយី ក្នុងការដឹក្នកំ្ចិចក្េជុំពិសក្ោះសោេល់ថ្នន ក់្សក្កាមជាតិចនំួន ៧ឃុ ំ និង
បានសរៀេចំទសសនក្ចិចស្សវងយល់ពីក្េព័នធសមាា ត នងិសធវីសតសតគុ ភាពទឹក្សៅសាថ នីយចនំួន ៤ រមួមាន សាថ នីយ
ទឹក្សាា ត សខ្ន េ ុនហា ត សាថ នយីទឹក្សាា តក្ំពង់ក្តស្េក្ សាថ នីយទឹក្សាា តបាភនំ និងសាថ នយីទឹក្សាា តទឹក្ហូត ។ តម       
រយៈសក្មមភាពទាងំពីរសនះសធវអីាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន និងមាច ស់សសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត ទទួលបានក្ិចចសហការលា
ក្េសសីរ និងសធវឱី្យអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ នបានយល់កាន់ស្តចាស់ព ីសសវាក្មម្គត់្គង់ទកឹ្សាា តឯក្ជនស្ដលជាស្្នក្មួយនន
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សសវាក្មមសាធារ ៈស្ដលតក្មវូឱ្យមានការចូលរមួពីក្គេ់សាថ េ័នពាក់្ព័នធសដមីបឱី្យក្េជាពលរដឋទទលួបានទកឹ្សាា តសក្េី
ក្បាស់ ។  

 

៥.៥.៥. ការសរៀបចំសកិាា ស្អោសៅថាា ក្់ជាតិ 
 សដីមបកី្េសទិធភាពននការអនុវតតគសក្មាងសៅក្នុងឆ្ន ទំ២ី កាលពីនងងទ១ី ស្េកុ្មោៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបាន
សរៀេចំសិកាា សាោសតពី ីវឌឍនភាព និ្សមសរៀន សិកាា សាោរយៈសពល១នងងសនះមានសោលេ ំងសដីមប ី៖  

 ្តល់េចចុេបននភាពសតីពគីសក្មាង WASH-FIN សក្ល  
 េងាា ញពីវឌ្ឍនភាពរយៈសពល១ឆ្ន រំេស់គសក្មាង WASH-FIN ក្មពុជា និងស្្នការឆ្ន ទំ២ី  
 េងាា ញពីការសរៀេចំរបាយការ ៍ហរិញ្ញវតថុ លក្ាេ ឌ  នងិការគ នក្មចីស្សងៗ 
 ស្ចក្រសំ្លក្េទពិសសាធន៍ពកីារសរៀេចំស្្នការអាជីវក្មមតមស្េេចូលរមួ នងិការទទលួបានក្បាក់្ក្មច ី
 ក្សាងសមតថភាពក្នុងដំស ីរការសសនីសុំក្មចី និងេសងកីនសលបឿនក្នុងការោកំ្ទ សក្មាេ់ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ជាលទធ្លសកិាា កាមចនំួន ៥៨ នក់្មក្ពី ក្ក្សួងឧសាហក្មម និងសិេបក្មម នដគូអភវិឌ្ឍន៍ ក្េតិេតតិក្រ
ឯក្ជន និងេុគគលកិ្គសក្មាងបានចូលរមួសកិាា សាោសនះ។ ក្នុងសិកាា សាោសនះមាច ស់សសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត
ក្ំពង់ចលំង និង មាច ស់សសវាក្រ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត ស ង សេៀវ ស្ក្ពក្អំេលិ បានសធវីេទេងាា ញពីេទពិសសាធន៍រេស់ពកួ្
ោត់ពីការទទួលបានការោកំ្ទរេស់គសក្មាង WASH-FIN ។ អនក្សធវីេទេងាា ញមាន ក់្បានអះអាងថ្ន “ សបើគ្នម នការ
គ្នតំ្ទពគីសត្មា្ WASH-FIN ខ្ុំនឹ្មិនសធវើដ្នការអាជីវក្មម និ្ ទទួលបានត្បាក្ក់្មចីបានសទ”  
ោត់បានេស្នថមថ្ន ការោកំ្ទរេស់គសក្មាង WASH-FIN មនិេញ្ច េ់ក្តមឹជួយឱ្យសយងីទទលួបានក្មចីសនះសទ េ៉ោុស្នត
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្ាុយសៅវញិគសក្មាង WASH-FIN ជួយេាុកំ្នុងការក្ ំត់ថ្នក្េតេិតតិការណាមយួស្ដលគួរឱ្យទាក់្ទាញេំ្ុតទាក់្ទង
នឹងតក្មូវការហរិញ្ញវតថុទូសៅ នងិសមតថភាពេ ុំលរេស់េាុ ំ។ 

 ជាងសនះសៅសទៀតកាលពីនងងទ៣ី ស្េតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩ គសក្មាងបានសរៀេចំសិកាា សាោ សតីពី សមសរៀនបទ
ពិសស្អធន៍សលើការ្តលក់្មចីែលស់សវាក្រ្គត់្ គ្ទ់ឹក្ស្អា ត ជូនដល់ធនោរ និង ក្គឹះសាថ នមីក្ក្ូហរិញ្ញ
វតថុ រមួមាន៖ Phillip,CIMB , ISC, NH FINANCE, Chamreoun, AMK, ABA, RHB, WB Finance, and LOLC), 

Khmer Water Supply Holding, and PWOs) ក្ក្សួងឧសាហក្មម និងសេិបក្មម នងិនដគូអភិវឌ្ឍន៍រមួមាន ៖ 
World Bank, Water.org, USAID, ADB, JICA, UNICEF, 3i, UNIDO, and GRET) ក្ពមទាងំសាថ នីយទឹក្សាា តមួយ
ចំនួន ។ អនក្ចូលរមួសរុេមានចំនួន ៦៥នក់្ (ក្ស២ី០នក់្)។ ជាលទធ្ លជួយមាច ស់សាថ នីយចំនួនេី ឱ្យទទលួ
បានទុនក្មចីពធីនោរ នងិក្គះឹសាថ នមីក្ក្ូហរិញ្ញវតថុ សរុេទាងំអស់ចនំួន ៨៥០,០០០.០០ ដុោល អាសមរកិ្។ 

 
៥.៥.៦. ចូលរមួក្ិចចពភិាក្ាតុមូលសតពីី “ហរិញ្ាបបទនទឹក្ស្អា ត”  

 

ក្ិចចពិភាក្ាតុមូលសតីព ី “ហរិញ្ញេបទាន
ទឹក្សាា ត” សលីក្ទ៥ី ក្តូវបានសរៀេចំស ងីសដ្ឋយ
ធនោរអភវឌិ្ឍន៍អាសុី(ADB)សហការជាមួយ
អងគការ OEDC សៅការោិល័យក្ណាត លរេស់
ធនោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី សៅទីក្ក្ុងមា៉ោ នីោ 
ក្េសទសហវលីីពីន ចេ់ពីនងងទ២ី៦ ដល់ ទី២៧ ស្េ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  
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សោក្ សហា ឃសីក្ង ទីក្េឹក្ា
េសចចក្សទសរេស់សមាគម សក្កាមការ
ឧេតថមោងវកិាពីគសក្មាង WASH-FIN 
បានអសញ្ា ីញចូលរមួក្នុងក្ចិចពភីាក្ាតុ
មូលសនះ សដីមបចូីលរមួ្តល់មតិ
សោេល់ ស្ចក្រសំ្លក្េទពិសសាធន៍ការ
សក្ៀងគរហរិញ្ញវតថុសក្មាេ់វស័ិយទឹក្

សាា តសៅក្មពុជា នងិបានសរៀនសូក្តេទ
ពិសសាធន៍ និងសោលនសោបាយហរិញ្ញ
េបទានទឹក្សាា តរេស់ក្េសទសស្សងៗ 
។ ក្ិចចពភិាក្ាតុមូលសតពី ី “ហរិញ្ញ

េបទានទឹក្សាា ត” មានការចូលរមួពីអនក្ជំនញក្េមា ជាជាង២០០នក់្ មក្ពីក្េសទសសក្ចីនជាង៥០ក្េសទស។ 
ក្ិចចពិភាក្ាតុមូល បានសធវីការពិភាក្ាសលីរសេៀេវារៈចំនួន..... ដូចជា៖ (១) ទុនវនិិសោគក្តូវការ និងសមតថភាព
ហរិញ្ញេបទាន, (២) ហរិញ្ញេបទានស្េសចងាវ ក់្្គត់្គង់ទកឹ្សាា ត, (៣)ការក្គេ់ក្គងហានិភ័យទឹក្, (៤)មូលនិធិអភ
វឌិ្ឍន៍ទឹក្សាា ត, (៥)ការសក្ៀងគរហរិញ្ញេបទានពីវស័ិយឯក្ជន, (៦)ការោកំ្ទវស័ិយឯក្ជនក្នុងការ្តល់ហរិញ្ញវតថុ
ដល់វស័ិយទឹក្សាា ត, និង (៧)ការស្ចក្រសំ្លក្េទពិសសាធន៍លាៗ ពីក្េសទសអនក្ចូលរមួ ។ 

 

៥.៦ សមាគមបានសហការជាមួយអ្គការ Water.org សែើមបកី្ស្អ្សមតថភាពែល់
អាជីវក្រទឹក្ស្អា ត 
 
៥.៦.១ ក្ស្អ្សមតថភាពែលប់ុគគលកិ្ទី្ាររបសស់្អថ នីយទឹក្ស្អា តក្ំព្់ចំល្    
សក្កាមជំនួយឧេតថមោរេស់អងគការ Water.org សមាគមបានអនុវតតគសក្មាងេលីរយៈសពល ២ស្េ (ស្េក្ញ្ហញ  ដល់ស្េ
តុោ) សដីមបពីក្ងងឹសមតថភាពេុគគលកិ្ទី្ាររេស់អាជីវក្មម្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្ពំង់ចលំង ក្នុងសោលេំ ងជក្មញុ
ក្ំស ីនត ំទឹក្សាា តដល់ក្េជាពលរដឋ ។ វគគេ តុ ះេណាត លចំនួន ១វគគក្តូវបានសរៀេចំស ងី នងិការេងវឹក្ចនំួន៤
ដងក្តូវបាន្តល់ដល់េុគគលិក្រេស់អាជីវក្មម្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្ំពង់ចំលងសដមីបសីរៀេចំសក្មមភាពទី្ារដូចជា ១. ក្ិចច
ក្េជុំថ្នន ក់្ឃុ ំ២. ដំស ីរទសសនក្ិចចសិក្ា ៣. ការសរៀេចំក្ិចចក្េជុំ្សពវ្ាយពី “ ទឹក្ស្អា ត និ្សខុភាព" ដល់
សហគមន៍ ៤. ការ្សពវ្ាយសតីពី “ ស្អរៈសខំាន់ហនការសត្បើត្បាសទ់ឹក្ស្អា ត ” តម្ាះក្េជាពលរដឋ ។ 
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៥.៦.២ ក្ស្អ្សមតថភាពបុគគលកិ្បសចចក្សទស សតពីី “ការត្គប់ត្គ្គុណភាពទឹក្
ស្អា ត”  
 ការក្គេ់ក្គងគុ ភាពទកឹ្សាា តមានសារៈសំខ្នន់ក្នុងវស័ិយទឹក្សាា ត ជាពិសសសសក្មាេ់អាជីវក្រ្គត់្គង់
ទឹក្សាា ត។ ជាទូសៅក្ក្សួងឧសាហក្មម និង សិេបក្មម បានស្ចងក្េកាសទាក់្ទងនឹងការតមដ្ឋនគុ ភាពទកឹ្
សាា តសក្មាេ់ (ជាសរៀងរាល់នងង ៣ស្េមតង នងិក្េចឆំ្ន )ំ ។ សដីមបចូីលរមួក្នុងការក្គេ់ក្គងគុ ភាពទឹក្សាា ត 
សមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តបានេសងកីតវគគេ តុ ះេណាត លសតីពី “ការត្គប់ត្គ្គុណភាពទឹក្ស្អា ត” 

ស្ដលឧេតថមោសដ្ឋយអងគការ water.org ។ វគគេ តុ ះេណាត លសនះសធវីស ងីសដីមបជីួយេសងកនីចំស ះដងឹសលីបា៉ោ រា៉ោ ស្ម៉ោក្ត
ទឹក្សាា ត រសេៀេសតសតចំននួ ៥បា៉ោ រា៉ោ ស្ម៉ោក្ត ក្េចនំងង (សេ៉ោហាស ព ៌ ភាពលាក់្ ក្លរស ំល់ និង ភាពរងឹសរុេរោយ
ក្នុងទឹក្) ការសធវដីាសតសតសដីមបកី្ំ ត់សារធាតុក្េតិតក្រ ក្លរនី និង ចំស ះដឹងសលអីាងក្េក្ពឹតតក្មម សក្មាេ់េុគគលកិ្
េសចចក្សទសរេស់សាថ នីយទឹក្សាា តក្ំពង់ចលំង និង សាថ នយីទឹក្សាា តក្ទាងំ ។ វគគេ តុ ះេណាត លសនះស្េងស្ចក្ជា
ពីរស្្នក្គ ឺវគគក្ទសឹតី នងិអនុវតតផ្ា ល់ ស្ដលវគគក្ទសឹតីសធវីស ងីសៅសាថ នីយទឹក្សាា តក្ំពង់ចំលង សហយីវគគអនុវតតផ្ា ល់សធវី
ស ងីសៅសាថ នយីទឹក្សាា តទាងំពីរ ។ វគគក្ទឹសតីបានសធវីស ងីរយៈសពល២នងង សៅនងងទ១ី៤-១៥ ស្េវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ស្ដលមានអនក្ចូលរមួចនំួន ១៤នក់្ (ក្សី ៥នក់្) មក្ពសីមាគម (៤នក់្) Water.org (១នក់្) សាថ នីយទឹក្
សាា តក្ំពង់ចលំង (៨នក់្) និង សាថ នីយទកឹ្សាា តក្ទាងំ (១នក់្) ។ វគគអនុវតតផ្ា ល់សធវីស ងីរយៈសពល២នងង សៅនងង
ទី២៥ ស្េវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្ដលសធវីស ងីសៅសាថ នយីទឹក្សាា តក្ំពង់ចលំង និង សៅនងងទី២៧ ស្េវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
សៅសាថ នីយក្ទាងំ។ ការអនុវតតជាក់្ស្សតងបាន្តល់ឱ្យសិកាា កាមក្នុងការអនុវតតនូវអវីស្ដលពកួ្សគបានសរៀន សដ្ឋយសក្េី
ឧេក្រ ៍សតសតគុ ភាពទឹក្(MD 600 SD 80 ឬ ឧេក្រ ៍ស្សងសទៀត) ការសធវដីាសតសតសដីមបកី្ ំត់អងគធាតុ     
ក្េតិតក្រ និងក្លរនី ។ ជាលទធ្ លសាថ នីយទឹក្សាា តទាងំពីរសេតជាា អនុវតតការសធវីសតសតឱ្យបានសទៀងទាត់ សដមីបធីានការ   
្លិត និង្គត់្គង់ទឹក្សាា តបានតមសតង់ដ្ឋរទកឹ្សាា តថ្នន ក់្ជាតិ ។  
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៥.៦.៣ សកិាា ស្អោ សតពីី “ ការ្តលក់្មចីែលអ់ាជីវក្រទឹក្ស្អា ត ”  

សមាគមបានសហការជាមយួអងគការ Water.org ក្នុងការសរៀេចំសិកាា សាោសតពីី “ការដណន្នពំកីារ
្តលក់្មចីែលស់សវាក្រ្គត់្គ្ទ់ឹក្ស្អា ត” ជូនដល់ក្គឹះសាថ នមីក្ក្ូហរិញ្ញវតថុ(MFIs)ចំនួន ៨ (មានចំននួ 
១៦នក់្) សដីមបសី្សវងយល់ពអីាជីវក្មម្គត់្គង់ទឹក្សាា តឯក្ជន ។ សិកាា សាោបានេងាា ញអំពី  ៖  

១. ទិដឋភាពទូសៅននអាជីវក្មម្ គត់្គង់ទឹក្សាា ត 
២. ក្េភពសដមីទុនអាជីវក្មម្ គត់្គង់ទកឹ្សាា ត 
៣. តក្មូវការទុនវនិិសោគ 
៤. ្លិត្លហរិញ្ញក្េទានសក្មាេ់អាជីវក្មម្គត់្គង់ទឹក្សាា ត 
៥. ការវភិាគសលកី្មចីអាជីវក្មម្ គត់្គង់ទឹក្សាា ត(PWO credit analysis)   

 

 
សលីសពីសនះសៅសទៀត សមាគមបានសរៀេចទំសសនក្ិចចសកិ្ាសដ្ឋយនសំិកាា កាមសៅសធវទីសសន សាថ នីយទកឹ្

សាា តសាវ យរសមៀត សៅឃុសំាវ យរសមៀត ក្សុក្េាច់ក្ណាត ល សេតតក្ណាត ល សដីមបសី្សវងយល់េស្នថមអំពីអាជីវក្មមទឹក្
សាា ត។ សក្កាយពីបានចូលរមួសៅក្នុងសកិាា សាោ និងទសសនក្ិចចសកិ្ា សិកាា កាមស្ដលមក្ពីសាថ េ័នមីក្ក្ហូរិញ្ញវតថុ 
ចេ់អារមម ៍នងិពាោមពក្ងីក្ទុនក្មចីសក្មាេ់អាជីវក្មមទកឹ្សាា ត។  

 សមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជាបានសធវីការសកិ្ាក្សាវក្ជាវសតីពី “ក្តត ក្េឈម នងិក្តត ជក្មញុននការ
ភាា េ់េណាត ញទកឹ្សាា តសៅក្មពុជា”  
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 ្តល់វគគេ តុ ះេណាត លសតីព ី “ការក្សាងសមតថភាពដល់ស្តសតជីាអនក្ដកឹ្នកំ្នុងអាជវីក្មម្ គត់្គង់ទកឹ្សាា ត” 
ស្ដលសផ្ត តសលីក្េធានេទស្្នក្េសចចក្សទស្លតិ និងស្ងទាកំ្េព័នធសមាា តទកឹ្ និងស្្នក្ក្គេ់ក្គងអាជីវក្មម
្គត់្គង់ទឹក្សាា តដល់ស្តសតីស្ដលជាអនក្ដកឹ្នអំាជីវក្មមចនំួន ២០ សាថ នីយ (អនក្ចូលរមួចំននួ ២៧នក់្)។  

 

៥.៧ សមាគមបានសហការជាមួយអ្គការ East Meets West (EMW)  
៥.៧.១ ការសកិ្ាត្ស្អវត្ជាវសតពីី “ក្តាត ត្បឈម និ្ក្តាត ជត្មញុហនការភាា ប់បណាត ញទឹក្
ស្អា តសៅក្មពុជា”  
 សមាគមសក្កាមជំនយួឧេតថមោពីអងគការ East Meets West (EMW) បានសធវីការសកិ្ាក្សាវក្ជាវសតីពី “ក្តត
ក្េឈម នងិក្តត ជក្មញុននការភាា េ់េណាត ញទកឹ្សាា តសៅក្មពុជា” ។ សោលេ ំងរមួននការសកិ្ាគឺក្ ំត់ពី
ឧេសគគ និងក្តត ជក្មុញឱ្យក្េជាពលរដឋភាា េ់េណាត ញសៅនឹងសសវាក្មមទឹក្សាា តស្ដលមានក្សាេ់សក្មាេ់ទកឹ្សាា ត
សក្េីក្បាស់ ។ 

១. សតីមានអវីជាឧេសគគរារាងំក្គួសារស្ដលរស់សៅក្នុងតំេន់សសវា្គត់្គង់ទឹក្សាា ត មិនអាចភាា េ់េណាត ញទឹក្សាា តេ
សក្មាេ់សក្េីក្បាស់ក្នុង្ាះ? 

២. សតអីវីជាក្តត ជក្មុញសលីក្ទកឹ្ចិតតឱ្យក្គសួារទាងំសនះភាា េ់េណាត ញទកឹ្សាា តសក្មាេ់សក្េកី្បាស់ 

៣. សតមីាច ស់ឬថ្នន ក់្ដកឹ្នសំាថ នីយទកឹ្សាា តជាស្តសតីមានទសសនៈេុសពីមាច ស់ឬថ្នន ក់្ដឹក្នសំាថ នីយទឹក្សាា តជាេរុស
ោ៉ោ ងដូចសមតចចំសពាះ តំនលសមរមយ ការជំរុញឱ្យមានការភាា េ់េណាត ញតមការេញ្ចុ ះតនមល និងការទទលួបានឧេតថមោ
ធននិង /ឬ ការេង់រសំោះ? 
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៤. សតមីានសក្មមភាពអវេីលះអាចសធវីបានសដីមបលុីេេំបាត់ឧេសគគ និងសលកី្ក្មពស់ការភាា េ់េណាត ញទឹក្សាា ត សក្េី
ក្បាស់សដីមបេីសងកីនអក្តក្គេដ ត េ់សៅក្នុងតេំន់សសវាក្មមស្ដលមានក្សាេ់? 

ការសិក្ាសនះគឺសធវីស ងីសៅក្នុងសេតតសោលសៅចំននួ ៣ រេស់អងគការ East Meets West (EMW)រមួមាន៖ គឺ
សេតតនក្ពស្វង សេតតតស្ក្វ នងិសេតតក្ំពត សដ្ឋយបានក្សង់ព័ត៌មានពីមាច ស់សាថ នីយទកឹ្សាា តចំនួន៦ (សាថ នីយទឹក្
សាា ត៣ មានមាច ស់ឬថ្នន ក់្ដកឹ្នជំាស្តសតី) ក្េជាពលរដឋចំនួន ៣០០ក្គួសារ(១៥០ក្គួសារបានភា្ ជេ់េណាត ញទកឹ្
សាា ត)។  លទធ្លននការសិក្ាមានសមាគម ។ 

៥.៧.២ ្តលវ់គគបណតុ ះបណាត លសតពីី “ការក្ស្អ្សមតថភាពែលស់្តសតជីាអាក្ែឹក្ន្នកំ្ាុ្ អាជវី
ក្មម្គត់្គ្ ់ទឹក្ស្អា ត”  

 សមាគមសក្កាមជំនយួឧេតថមោពីអងគការ East Meets West (EMW) បានសក្ជសីសរសីស្តសតីជាមាច ស់ឬអនក្
ក្គេ់ក្គងសាថ នីយទកឹ្សាា តចំននួ ២០ សាថ នីយ សៅក្នុងសេតតសោលសៅទាងំ៩ រេស់អងគការ East Meets West 

(EMW) រមួមាន ៖ សេតតនក្ពស្វង សេតតតស្ក្វ សេតតក្ំពត សេតតក្ក្សចះ សេតតសពាធិ៍សាត់ សេតតក្ំពង់ចម សេតតក្ំពង់សព ឺ
សេតតក្ំពង់ឆ្ន ងំ នងិសេតតតបូងឃមុ ំ  សដីមបី្ តល់វគគេ តុ ះេណាត លសតីពី “ការក្សាងសមតថភាពដល់ស្តសតជីាអនក្ដកឹ្នកំ្នុង
អាជវីក្មម្ គត់្គង់ទកឹ្សាា ត” ។ សៅចុងេញ្ច េ់វគគេ តុ ះេណាត លអនក្ចូលរមួនឹងមានលទធភាព ៖ 

១. ពនយល់អំពីតនួទី នងិការទទួលេុសក្តូវរេស់សសវាក្រ្គត់្គង់ទកឹ្សាា ត 

២. រក្ាក្ំ ត់ក្តហរិញ្ញវតថុជាមូលដ្ឋឋ ន និងពនយល់ពីរបាយការ ៍ហរិញ្ញវតថុរេស់អាជីវក្មម 

៣. ក្ ំត់បានពីយុទធសាស្តសត ឬឧេក្រ ៍ទី្ ារស្ដលសមក្សេសក្មាេ់ជក្មញុការតភាា េ់ទឹក្សាា តជូនក្េជាជន 

៤. ក្ ំត់បានស្្នក្ស្ដលក្តូវស្ក្លមាសលីក្េព័នធ្ គត់្គង់ទឹក្រេស់ពួក្សគ សដីមបកីាត់េនថយការចំណាយ (ថ្នមពល
ស្ដលោម នក្េសោជន៍ កាត់េនថយការបាត់េង់ទឹក្ និងកាត់េនថយការសក្េីក្បាស់សារធាតុគមីី) ។ 
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ជាលទធ្លអាជីវក្មម្គត់្គង់ទកឹ្សាា តដល់ស្តសតីស្ដលជាអនក្ដកឹ្នអំាជីវក្មមចំននួ ២០សាថ នយី (អនក្ចូលរមួ
ចំនួន ២៧នក់្) ។ ជាងសនះសៅសទៀត សមាគមក៏្បានសរៀេចំដំស ីរទសសនក្ិចចសិក្ាចំននួ ២សលកី្ ។ ទសសនក្ិចច
សិក្ាសលីក្ទ១ី បានសរៀេចំស ងីសៅសាថ នយីទឹក្សាា តស្តបងេពស់ ស្ដលមានអនក្ចូលរមួចំនួនសរុេ ២២នក់្ និង
ទសសនក្ចិចសកិ្ាសលីក្ទ២ី បានសរៀេចំស ងីសៅសាថ នយីទកឹ្សាា តស ងសេៀវស្ក្ពក្អេំិល ស្ដលមានអនក្ចូលរមួចនំួន
សរុេ ១៨នក់្ ។  

៥.៨. ចលូរមួសកិាា ស្អោថាា ក្ត់ំបន់សតពីី  ទឹក្ស្អា តសៅជនបទ សៅទីត្ក្ុ្ហណូយ ស្អធារ
ណៈរែឋស្គមនយិមសវៀតណាម  

កាលពីនងងទី៣ ស្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ នយក្ក្េតិេតតិននសមាគមអនក្្គត់្គង់ទឹក្សាា តក្មពុជា បានដឹក្នមំាច ស់
សាថ នីយទកឹ្សាា តជាស្តសតី ២សាថ នីយ គសឺាថ នីយទឹក្សាា តស្តបងេពស់ និងសាថ នីយទកឹ្សាា តសំសរាងសោ៉ោ ង សៅចូលរមួ
សិកាា សាោថ្នន ក់្តេំន់សៅទីក្ក្ុងហា ូយ ។ សកិាា សាោសនះមានសោលេ ំង ៖ 

 គំរនូដគូឯក្ជននងិសាធារ ៈ (PPP) សដីមបឱី្យក្េជាពក្រដឋសៅជនេទទទលួបានទឹក្សាា តសក្េីក្បាស់ 
 អាជីវក្មមទកឹ្សាា តឯក្ជនតក្មវូឱ្យមានការេ តុ ះេណាត លស្្នក្េសចចក្សទសនងិការស្ងទា ំក្ពមទាងំការោំ

ក្ទស្្នក្ហរិញ្ញវតថុ 
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៦. បញ្ញា ត្បឈមរបសស់មាគម  
ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ សមាគម នងិ សមាជិក្ ក៍្ដូចជាវស័ិយទឹក្សាា តសៅក្មពុជា បានជួេក្េទះនូវេញ្ហា ក្េឈម

មួយចំននួដូចខ្នងសក្កាម ៖ 

៦.១. ការត្បឈមសលើវិសយ័្គត់្គ្់ទឹក្ស្អា ត  
 ការ្សពវ្ាយពចីាេ់ នងិសោលនសោបាយវស័ិយទកឹ្សាា តសៅមានក្ក្មតិ 
 សៅមិនទាន់មានស្្នការយុទធសាស្តសតរយៈសពលស្វងសក្មាេ់វស័ិយទឹក្សាា ត 
 អនក្ជំនញ និងអនក្មានេទពិសសាធន៍សលីវស័ិយទកឹ្សាា តមានចំនួនតិចតចួ 
 ការវនិិសោគសលីវស័ិយទឹក្សាា តសៅមានក្ក្មិតតចិតួច 
 គុ ភាពសសវាក្មមទឹក្សៅមានក្ក្មិត 
 សក្មមភាពេំពុលក្េភពទឹក្មានការសក្ីនស ងី 
 ក្េជាពលមិនទាន់មានការយល់ដឹងពអីតថក្េសោជន៏ននការសក្េីក្បាស់ទកឹ្សាា ត 
 អក្តទទលួបានទឹក្សាា តសៅមានក្ក្មិតទាេ (ក្េស្ហល៣០%សៅជនេទ និងក្េស្ហល៥០%សៅទីក្េជុំ

ជន) 
 មានការេញ្ចុ ះនងលលក់្ទឹក្តមឥទធិពលរេស់សក្មមជននសោបាយ 

៦.២. ការត្បឈមរបសស់មាជិក្របសស់មាគម(សសវាក្រ) 
 េូចខ្នតេណាត ញសដ្ឋយសារស្តការអភិវឌ្ឍន៍្លូវ  
 មិនអាចក្េ់េណាត ញឱ្យបានក្តឹមក្តូវតមអនុក្ក្តឹសលេ១៩៧ អនក្ ក្េក្ សតីពកីារសក្េីក្បាស់ច ីំ្លូវ 
 ការក្ំ ត់នងលទកឹ្តមអនុក្ក្ឹតសលេ ០៩៦ MIH/2016 មិនទាន់បានអនុវតតសពញសលញ 
 េវះទុនវនិិសោគសដមីបពីក្ងីក្េណាត ញ នងិស្ក្លមាក្េព័នធ្គត់្គង់ទឹក្សាា ត  
 េវះលទធភាពក្នុងការេចកី្ំចីអាជវីក្មមសលីវស័ិយទឹក្សាា តពធីនោរ សដ្ឋយេវះក្ទពយេញ្ហច  ំ
 សមតថភាពក្នុងការ្លតិ និងក្គេ់ក្គងអាជីវក្មមទឹក្សាា តសៅមានក្ក្មិត 

៦.៣. ការត្បឈមរបសស់មាគម 
 េុគគលិក្ោឈេ់មានចនំួនសក្ចីន  
 ពឹងស្្ាក្ខ្នល ងំសលងីវកិាសលីគសក្មាងនដគូរអភិវឌ្ឍន៍ 
 តួនទីសក្ចីន ស្តងវកិាអនុវតតសមក្មមភាពតិច 

  



 

37 | P a g e  
 

 
    នងងសុក្ក្ ទី៧សក្ីត ស្េេុសស ឆ្ន កុំ្រ ឯក្ស័ក្ ព.ស ២៥៦៣ 

            សធវីសៅភនំសពញ, នងងទី៣១ ស្េមក្រា ឆ្ន ២ំ០២០  
            នយក្ក្េតិេតត ិ

  

 

         សោក្ សខុ ស្អមសមើឌ ី
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