
 

 

សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា 
(ស.ទ.ក) ជាអ្ងគការឯករាជាយ ដែលប្រមូលផ្្ុុំ
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទុំងអ្ស់នៅកមពុជា នែើមាបី 
រុំនរើផ្លប្រនោជន៍រួមររស់សមាជិកសមាគម
នោយមិនដសែងរកប្ាក់ចុំនេញជាឯកជន  
និងមិនចុំេ ុះឱាយគេរកាសននោាយ។  
 សមាគមប្តូវានរនងកើតន ើងនៅថ្ងៃទ២ី៨ 
ដែធ្នូ ឆ្ាុំ២០១១។ សមាគមមាននោលរុំេង
ប្រមូលផ្្ុុំអ្នករួមអាជីព ឬរួមវិជាជាជីវៈទុំងអ្ស់នៅ
កនុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជានោយមិន
ប្រកាន់និន្្ាការននោាយអ្ែីន ើង។ 

ទសាសនៈវិស័យររស់សមាគមគឺ ផ្្ល់នូវ
នសវាកមមផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតែល់ប្រជាជនប្រករ
នោយគុេភាព និងអ្ន្ម័យប្សរតាមស្ង់ោ
ទឹកស្អាតថ្្ាក់ជាតិ នៅប្គរ់តុំរន់កនុងប្ពុះរាជា
ណាចប្កកមពុជា។ 

រចចុរាបននននុះ សមាគមអ្នកផ្គតផ់្គង់ទឹក
ស្អាតកមពុជា មានសមាជិក ២៧៧ស្ថានីយ និង
ប្កុមហ ុន។ កនុងនន្ុះ ២៤៧ជាស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាតនៅទូទុំង ២៣រាជធានី-នែត្-ប្កុង 
និង ៣០ជាប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់សមាភារៈ 

ដែមករា ែល ់ដែមីន្ ឆ្ាុំ២០២១  

ព្រឹត្តិបព្ត្ព្បចាំព្ត្ីមាសទី១ 
ទឹកស្អា តសម្រាប់មនុសសម្ររប់រូប 

បច្ចុបបន្នភារសមាគម 

១ 
មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           FFFF@FFF.FFF.FF           

សន្និបាត្សមាគម 

 កនុងប្តីមាសទី១ ឆ្ាុំ២០២១ សមាគមាននរៀរចុំសននិាតវិស្មញ្ញ

រន្ទាន់មួយជាមួយសមាជិកនៅថ្ងៃទី១១ ដែមករា ឆ្ាុំ២០២១ និងសននិាត

ប្រចុំឆ្ាុំដែលប្រប្ពឹត្នៅនៅថ្ងៃទី២៧ ដែមករា ឆ្ាុំ២០២១៕ 

សន្និបាត្វិសាមញ្ញ  

 ន្ថ្ងៃចនទ ១៣នរាច ដែរុសាស ឆ្ាុំជូត នទស័ក ព.ស២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃ
ទី១១ ដែមករា ឆ្ាុំ២០២១ សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា (ស.ទ.ក) 
ាននរៀរចុំសននិាតវិស្មញ្ញជាមួយសមាជិកររស់ែេួននៅស្លប្រជុុំរោឋាករ
ទឹកសែយ័តប្កុងភ្នុំនពញនប្កាមអ្ធ្ិរតីភាព ឯកឧត្ម អ ុ៊ុំ សថុា  

រែឋនលខាធ្ិការប្កសួងឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍។ 
សននិាតវិស្មញ្ញននុះមាននោលរុំេង ពិនិតាយ និងអ្នុម័តនលើែេឹមស្រ
ដែលានដកសប្មួលនលើលកខន្ិកៈររស់សមាគមសប្មារ់ រូរវន្រុគគល ឱាយនៅ
ជានីតិរុគគល នែើមាបីឱាយប្សរតាមចាារ់ស្ីពីសមាគម និងអ្ងគការមិនដមន 
រោឋាភ្ិាលតាមប្រកាសនលែ៖ ២១៩៣ប្រក ចុុះថ្ងៃទី១១ ដែឧសភា  
ឆ្ាុំ២០១៨ ស្ីពីលកខែេឌដរររទ និងនីតិវិធ្ីថ្នការរនងកើត និងចុុះរញ្ជី
សមាគម និងអ្ងគការមិនដមនរោឋាភ្ិាលកនុងប្សុកសប្មារ់នីតិរុគគល និង
លិែិតនលែ៖  (តនៅទុំព័រទី៣)

ការរារស់នេកឹនឆ្ាតកនងុអ្ងគសននាិតវសិ្មញ្ញ 

មាតិកា  

១. សននាិតសមាគម 

២. ការង្រគនប្មាង 

៣. កិចចសហប្រតរិត្ិការជាតិ 

៤. កិចចសហប្រតរិត្ិការអ្នជ្ាតិ 

៥. ការសប្មរសប្មលួ 

មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  



 

 

២ 
មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           FFFF@FFF.FFF.FF           

ការងារគម្ព្មាង 

១. ការគាំព្ទហរិញ្ញបបទាន្ម្ ើការងារទឹកសាា ត្ ន្ិងអនាម័យ (WASH-FIN) 

 នប្កាមជុំនួយឧរតថមភពីទីភា្ាក់ង្រសហរែឋអានមរិក សប្មារ់អ្ភ្ិវឌាឍន៍អ្ន្រជាតិ (USAID) តាម

រយៈគនប្មាងការោុំប្ទហិរញ្ញរាបទននលើការង្រទឹកស្អាត និងអ្ន្ម័យ (WASH-FIN) សមាគម

ាននរៀរចុំកិចចប្រជុុំពិនប្ោុះនោរល់រវាងអាជាញាធ្រថ្្ាក់នប្កាមជាតិ និងនសវាករទឹកស្អាតឯកជន

ចុំនួនពីរនផ្ាសងោ្ា គឺទីមួយនៅនែត្តាដកវ និងទីពីរនៅកនុងនែត្ាត់ែុំរង កនុងនោលរុំេង៖ 

 កស្ង និងរនងកើនទុំន្ក់ទុំនងរវាងនសវាករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងរែឋាលថ្្ាក់នប្កាមជាតិកនុង
ការដសែងរកការោុំប្ទ នែើមាបីន្េើយតរតប្មូវការររស់ប្រជាពលរែឋនៅកនងុតុំរន់អាជាញារេណររស់
នសវាករទុំងអ្ស់ឱាយទទួលានទឹកស្អាតនប្រើប្ាស់ 
 ពិនប្ោុះនោរល់រវាងប្កសួងស្ថារ័នពាក់ព័នធ រែឋាលនែត្ ប្សុក និងឃុុំ នលើរញ្ហាប្រឈម
ដែលពាក់ព័នធនឹងនសវាកមមផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត នែើមាបីឈាននៅរកែុំនណាុះប្ស្យ និងប្រមូលធាតុ
ចូលសប្មារ់នរៀរចុំ និងដកលមអនោលននោាយក៏ែូចជាសប្មារ់ោុំប្ទែល់ែុំនេើរការថ្នការនផ្ទរ
មុែង្រនៅថ្្ាក់នប្កាមជាតិកាន់ដតប្រនសើរន ើង 
 រនងកើនចុំនេុះែឹង និងដចករំដលករទពិនស្ធ្ន៍ ែល់រែឋាលថ្្ាក់នប្កាមជាតិនលើវិស័យទឹក
ស្អាត ពិនសសការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតររស់នសវាករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលានទទួលអាជាញារេណនែើមាបី
ពួកោត់អាចមានសមតថភាពកនុងការផ្ាសពែផ្ាាយរន្ែល់ប្រជាពលរែឋឱាយកាន់ដតយល់ចាាស់ 
នែើមាបីរនងកើនការនប្រើប្ាស់ទឹកស្អាតតាមរណាតាញ។ 

 នៅកនុងកិចចប្រជុុំមានសមាសភាពអ្នកចូលរួមចុំនួន ៥៤ន្ក់ ដែលមានស្រសី្ចុំនួន ៨
ន្ក់។ (តនៅទុំព័រទី៥)

 
 
 
 
សន្និបាត្ម្ ើកទី៩ (ត្ មក
រីទាំរ័រទី៣) 
ែូនចនុះអាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឯក
ជនទុំងអ្ស់ប្តូវចូលជា សមាជិក
សមាគម នែើមាបីអាចនសនើសុុំប្រកាស
អ្នុញ្ញាតប្រករអាជីវកមមផ្គត់ផ្គង់
ទឹកស្អាត / អាជាញារេណពីប្កសួង
ឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចក
វិទាា និងនវានុវត្ន៍។  
ឯកឧត្តម ក៏ានរញ្ជាក់រដនថមថ្ 
ការចូលជាសមាជិកសមាគម គឺជា
ការចុំាច់រ ុដន្តាមការសម័ប្គចិត្ 
នប្ពាុះការចូលសមាជិកសមាគម 
អាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទទួលាន
ប្រនោជន៍ជានប្ចើនែូចជាភាពជា
តុំណាងររស់អាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ស្អាតកនុងការការពារផ្លប្រនោជន៍
ររស់សមាជិក ការទទួលាន 
ពត័ម៌ាន នងិចុំនេុះែងឹកែ៏ចូជា
ការទទលួានការកស្ងសមតថភាព 
តាមរយៈវគគរេ្តុះរណាតាលនផ្ាសងៗ។  
ចុងនប្កាយ ឯកឧត្តម ានផ្ាុំនផ្ញើ
ចុំនពាុះអ្នកចូលរួមទុំងអ្ស់ចូលរួម
ផ្្ល់មតិនោរល់ឱាយានផ្ុសផ្ុល
ប្រករនោយនសចក្ីនោរពឱាយតថ្មេ 
និងមានភ្ក្ីភាពរវាងោ្ានិងោ្ា។ 

កិច្ចព្បជុាំរិម្ព្គោះម្ោប ម់្ៅម្េត្តតាកកវ 
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សន្និបាត្វិសាមញ្ញ (ត្មករី
ទាំរ័រទី១) 
១៨៥៦សជេ ចុុះថ្ងៃទី២៩ ដែមិងុន្ 
ឆ្ាុំ២០២០ ររស់ប្កសួងមហាថ្ផ្ទន្េើយ
តរមកសមាគម។ អ្ងគសននិាតមាន
ការចូលរួមពីសមាជិកសរុរចុំនួន 
១៩១ន្ក់ កនុងនន្ុះមានសមាជិក
សកមមចុំនួន១៤១ (នប្ចើនជាង ២ភាគ
៣ថ្នចុំនួនសមាជិកសកមមសរុរចុំនួន 
២០៧។  ជាលទធផ្លនសចក្ីប្ពាង
វិនស្ធ្នកមមលកខន្ិកៈសមាគមសប្មារ់
នីតិរុគគលទទួលានសុំន ងោុំប្ទភាគ
នប្ចើនោច់ខាត (៥០%+១) ររស់
សមាជិកសកមមនៅកនុងអ្ងគសននិាត។ 
ការនាុះនឆ្ាតនលើការដកសប្មួល 
លកខន្ិកៈននុះមានសមាជិកសកមមសរុរ
ចុំនួន ១៣១ស្ថានីយ ាននាុះនឆ្ាត 
នសមើនឹង ៩២,៩ភាគរយ ថ្នសមាជិក
ដែលានចូលរួមកនុងអ្ងគសននិាត។ 
ែូនចនុះមានន័យថ្ សមាជិកសកមមដែល
ានចូលរួមនាុះនឆ្ាតមានចុំនួនភាគ
នប្ចើនអាចយកជាការាន។ តាមការ
រារ់សនេឹកនឆ្ាតានរង្ហាញថ្ អ្នកោុំ
ប្ទនលើែេឹមស្រដកសប្មួលលកខន្ិកៈ
សមាគមមានចុំនួន ១២៥សុំន ង នសមើ
នឹង ៩៥,៤២ភាគរយ និងអ្នកនាុះ
នឆ្ាតមិនោុំប្ទមានចុំនួន ៦សុំន ងនសមើ
នឹង ៤,៥៨ ភាគរយ។ 
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៣ 

សន្និបាត្សមាគមម្ ើកទី៩ 

 ន្ថ្ងៃពុធ្ ១៤នកើត ដែមាឃ ឆ្ាុំជូត នទស័ក ព.ស២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧  
ដែមករា ឆ្ាុំ២០២១ សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា ាននរៀរចុំសននិាតនលើកទី៩ 
នៅនភាជនីយោឋានទននេាស្ក់២ រាជធានីភ្នុំនពញកនុងនោលរុំេង៖ 
១). រនងកើនទុំន្ក់ទុំនងជាមួយរងរអូនប្គួស្រទឹកស្អាត និងដចករំដលករនចចកវិទាាងមីៗ  
២). ស្ទរនជាគជ័យដែលសមាគមអ្នុវត្ានកនុងឆ្ាុំ២០២០ នរៀរចុំដផ្នការសកមមភាព 
និងដផ្នការងវិកាសប្មារ់ឆ្ាុំ២០២១  
៣). នធ្ែើរចចុរាបននភាពអ្ុំពីសមាគម ពិភាកាានលើរញ្ហាប្រឈម ែុំនណាុះប្ស្យ និងការង្រ
នផ្ាសងៗ។ 

 អ្ងគសននិាតប្ារពធន ើងនប្កាមអ្ធិ្រតីភាព ឯកឧត្ម អ ុ៊ុំ សថុា រែឋនលខាធិ្ការ  
ប្កសួងឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍ និងជាតុំណាងែ៏ែពង់ែពស់ររស់ 
ឯកឧត្មកិត្ិនសោឋារេឌិត នទសរែឋមស្រន្ី រែឋមស្រន្ី ប្កសួងឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ 
រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍។ អ្ងគសននិាតក៏មានការចូលរួមពី ឯកឧត្ម ត្ន្់ សេុជា 
អ្គគន្យកថ្នអ្គគន្យកោឋានទឹកស្អាត តុំណាងន្យកោឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនរទ ថ្ន
ប្កសួងអ្ភ្ិវឌាឍន៍ជនរទ ថ្ែគូអ្ភ្ិវឌាឍន៍ អ្ងគការជាតិ អ្ងគការអ្ន្រជាតិ តុំណាងប្កុមហ ុន 
និងស្ថារ័នពាក់ព័នធ និងសមាជិក សរុរចុំនួន ១៩២រូរ។ 

 ឯកឧត្តម អ ុ៊ុំ សថុា ាននលើកន ើងថ្ អ្ងគសននិាតថ្ងៃននុះជាឱកាសែ៏លអសប្មារ់
សមាជិកសមាគម ជាពិនសសអាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឯកជន នែើមាបីពិនិតាយ និងវាយតថ្មេ
ចុំនពាុះការង្រររស់សមាគមដែលានអ្នុវត្កនេងមកនិងប្តួតពិនិតាយដផ្នការសប្មារ់ 
អ្នុវត្រន្នៅឆ្ាុំ២០២១។ ឯកឧត្តម ក៏ានសងកតធ់្ៃន់ថ្ ប្កសួងឧសាាហកមម 
វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និង នវានុវត្ន៍ ទទួលស្គាល់សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា 
ដតមួយរ ុនណា្ាុះ ជាថ្ែគូររស់ប្កសួង ដែលនធ្ែើការង្រនលើវិស័យទឹកស្អាត       
តនៅទុំព័រទី (២) 

ការងតរូរជុុំោ្ាកនុងនពលសនិាត 
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៤ 
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កិច្ចសហប្រតិរតតិការអន្តរជាតិ 
 ថ្ងៃទី២៨ ដែមករា ឆ្ាុំ២០២១ សិកាខាស្លាសី្ពីទឹកស្អាត និងប្រព័នធអ្ន្ម័យ កមពុជា-ជរ ុន 
ឆ្ាុំ២០២១ ប្តវូានប្ារពែនធ្ែើតាមប្រពន័ធ Online Zoom ពចីមាងាយរវាងប្រនទស កមពជុា នងិជរ នុ 
នប្កាមអ្ធ្រិតីភាពឯកឧតម្ ច្ម ប្រសទិ្ធ នទសរែឋមស្រន្ ី រែឋមស្រន្បី្កសងួឧសាាហកមម វទិាាស្ស្រស ្
រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍។ 
 សិកាខាស្លាននុះ នរៀរចុំកនុងប្ករែេឌកិចចសហប្រតិរត្ិការរវាងអ្គគន្យកោឋានទឹកស្អាត ថ្ន
ប្កសួងឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍ ជាមួយនឹង ប្កសួងសុខាភ្ិាល 
ការង្រ និងសុែមាលភាព ថ្នប្រនទសជរ ុន (MHLW) និងទីភ្ាាក់ង្រកិចចសហប្រតិរត្ិការអ្ន្រ
ជាតិប្រនទសជរ ុន (JICA) នប្កាមការឧរតថមភនោយ អ្ងគភាពទឹកស្អាត និងប្រព័នធអ្ន្ម័យប្កុងគី
តាគាយូស ុ (Kitakyushu) សមាគមអាជីវកមមទឹកស្អាតនប្ៅប្រនទស ប្កុងគីតាគាយូស ុ (KOWBA)។ 
កនុងនោលរុំេង នែើមាបីពប្ងឹងែល់ភាគីពាក់ព័នធដផ្នកស្ធារេៈ និងឯកជនកនុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹក
ស្អាតរវាងប្រនទសកមពុជា និងជរ ុន នឆ្ាុះនៅការរនងកើនែល់ការរស់នៅររស់ប្រជាជនកមពុជា។ 
សមាសភាពចូលរួមកនុងសិកាខាស្លាទុំងនៅកមពុជា និងជរ ុន រួមមានមកពីដផ្នករោឋាភ្ិាល វិស័យ
ឯកជន និងអ្នកជុំន្ញ រួមទុំងប្រធានមនទីរឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍  

ជុុំវិញ២៥ នែត្ ប្កុង សរុរចុំនួន ២១៦ន្ក់។ ជាកិចចចរ់នផ្្ើម ឯកឧត្ម ានដងេងអ្ុំេរគុេជា
អ្ននករាបការចុំនពាុះវត្មានររស់ឯកឧតម្ នលាកជុំទវ នលាក នលាកប្សី ន្ងកញ្ញា តុំណាង
អ្ងគការ សមាគម ស្ថារ័នពាក់ព័នធរួមទុំងវិស័យឯកជន ជាពិនសសតុំណាងប្កសួងស្ថារ័ន និងវិស័
យឯកជនររស់ភាគីជរ ុនដែលានចុំណាយនពលនវលាែ៏មានតថ្មេចូលរួមសិកាខាស្លននុះ ទុំង
ការចូលរួមនោយផទាល់ និងតាមអ្នឡាញ។ សិកាខាស្លាននុះ រង្ហាញអ្ុំពីទសាសនវិស័យទឹកស្អាត
ររស់កមពុជា រញ្ហាប្រឈម ការដចករំដលករទពិនស្ធ្ន៍ថ្នការអ្ភ្ិវឌាឍវិស័យទឹកស្អាតររស់
ប្រនទសជរ ុន ការជួយោុំប្ទររស់ភាគីជរ ុន ជាពិនសសអ្ងគភាពទឹកស្អាត និងប្រព័នធអ្ន្ម័យ  
ប្កុងគីតាគាយូស ុ និងសមាគមអាជីវកមមទឹកស្អាតនប្ៅប្រនទសប្កុងគីតាគាយូស ុ (KOWBA)  

ែល់វិស័យទឹកស្អាតនៅកមពុជា។ (តនៅពីទុំព័រទ១ី១) 

 

 

 

 

(តមកពទីុំព័រទី៦) 
នែត្រន្ទាយមានជ័យ ដែលមាន

ទីតាុំងនៅ ឃុុំរន្ទាយន្ង ប្សុក

មងគលរុរើ នែត្រន្ទាយមានជ័យ។  

កនុងកិចចសប្មរសប្មួល អ្ងគប្រជុុំ

ាននផ្ាតនលើរញ្ហាធ្ុំចុំនួន២ 

គឺ៖ ការមិននោរពតាមកុំេត់

នហតុដែលានប្ពមនប្ពៀងកនេង

មករវាង ភាគីទុំងពីរ។  

 ជាលទធផ្លខាងប្កសួង

ានទុកលទធភាពឱាយសមាគម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទកឹស្អាតកមពុជា 

សហការជាមួយមនទីរ 

ឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ 

រនចចកវិទាា នងិនវានុវត្ន៍  
នែត្រន្ទាយមានជ័យ ចុុះពិនិតាយ

ស្ថានភាពជាក់ដស្ងររស់ 

អាជីវករទុំងពីរ កនុងនោល

រុំេងឈាននៅរញ្ចរ់រញ្ហា៕ 

 

ការនធ្ែើរទរង្ហាញអ្ុំពីសមាគម ររស់នលាក សែុ ស្មឌី ន្យកប្រតិរត្ិសមាគម 



 

 

(ត្រីទាំរ័រទី២) 
ការគាំព្ទហរិញ្ញបបទាន្ម្ ើការងារទឹកសាា ត្ ន្ិងអនាម័យ (WASH-FIN) 

 នែត្ាត់ែុំរង៖ នប្កាមជុំនួយឧរតថមភពីទីភា្ាក់ង្រសហរោឋានមរិកសប្មារ់អ្ភ្ិវឌាឍន៍ អ្ន្រជាតិ 
(USAID) តាមរយៈគនប្មាង WASH-FIN សមាគម ាននរៀរចុំកចិចប្រជុុំពនិប្ោុះនោរល ់ រវាង
រែឋាលថ្្ាក់នប្កាមជាតិ និងនសវាករផ្្ត់ផ្គង់ទឹកឯកជន នៅសណាឋាោរនែមរាាត់ែុំរង១ ប្កុង
ាត់ែុំរង កនុងនោលរុំេង៖ 
 ១. ជុំរុញការប្ាប្ស័យទក់ទង និងកិចចសហការរវាងនសវាករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឯកជន (PWOs) 

និងរែឋាលថ្្ាក់នប្កាមជាតិ (ក៏ែូចជាថ្ែគូពាក់ព័នធនឹងគនប្មាង WASH-FIN) កនុងនែត្ាត់ែុំរង 
នែើមាបីដសែងរកការោុំប្ទកនងុការន េ្ើយតរនៅនឹងតប្មូវការររស់មូលោឋាននៅកនងុតុំរន់ប្គរែេ្រ់
ដែលមានអាជាញារេណ។  
 ២. ពិភាកាា និងកុំេត់ែុំនណាុះប្ស្យចុំនពាុះរញ្ហា និងកាប្រឈមន្ន្ដែលរារាុំងែល់ការនធ្ែើ
ឱាយប្រនសើរន ើងនូវការទទួលានទឹកស្អាតែល់ប្រជននៅតាមតុំរន់ដែលមានអាជាញារេណ។  
 ៣. ប្រមូលធាតុចូលសប្មារ់ការអ្ភិ្វឌាឍនោលននោាយទឹកស្អាត និងអ្ន្ម័យ (ជាពិនសស
ការផ្្ល់នសវាទឹកស្អាតតាមរុំពង់) ការវាយតថ្មេមុែង្រដែលានកុំេត់នោយ គ.ជ.អ្.រ។  

 
នប្កាមអ្ធ្ិរតីភាពររស់ឯកឧត្ម សក់ សសដ្ឋា រែឋនលខាធ្ិការប្រចុំការប្កសួងមហាថ្ផ្ទ។  
ឯកឧត្ម តន្់ សុខជា អ្គគន្យកថ្នអ្គគន្យកោឋានទឹកស្អាត ប្កសួងឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្  
រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍ ដែលមានសមាសភាពអ្នកចូលរួមចុំនួន ៦៦ន្ក់ ស្រស្ី ១០ន្ក់៕ 

៥ 
មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           FFFF@FFF.FFF.FF           

កិច្ចព្បជុាំជាមួយសមាជិក 

 កនុងប្តីមាសទ១ី ថ្ងៃទី២៨ 

ដែមករា ្នុំំា២០២១ សមាគម

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា ាន

នរៀរចុំកិចចប្រជុុំមួយជាមួយប្កុម

ហ ុនផ្គត់ផ្គង់សមាភារកនុងវិស័យទឹក

ស្អាតដែលជាសមាជិកសមាគម

នៅសណាឋានោរ Raffles Le 

Royal ភ្នុំនពញ។ កនុងកិចចប្រជុុំ

មានអ្នកចូល ២៦ន្ក់ ប្កុម

ប្រឹកាាភ្ិាលសមាគម អាជីវករ

ទឹកស្អាត តុំណាងប្កុមហ ុន និង

រុគគលិកសមាគម នហើយកនុង

នន្ុះមានប្កុមហ ុនចូលរួមចុំនួន 

១០ប្កុមហ ុន។ កនុងនោល

រុំេងនែើមាបីពិភាកាារក

ែុំនណាុះប្ស្យថ្ នតើសមាគម

អាចជួយអ្ែីានែេុះនៅសមាជិក

ដែលជាប្កុមហ ុនផ្គត់ផ្គង់ 

សមាភារនលើវិស័យទឹកស្អាត៕ 

 ជាលទធផ្លនប្កាយពីាន
ពិភាកាាោ្ារួចមក សមាគមក៏
ានរនងកើតប្កុមនតន ប្កាម និង
នហែករ ុសឆតងមីមួយនទៀត 
នែើមាបីឱាយពួកោត់អាចផ្ាសពែផ្ាាយ
ផ្លិតផ្លររស់ប្កុមហ ុនដែល
ទក់ទងនៅនឹងវិស័យទឹកស្អាត 
នៅកនុងប្កុមទុំន្ក់ទុំនងររស់ 
សមាគម។ 

កិចចពិភាកាាប្កុមកិចចប្រជុុំពិនប្ោុះនោរល ់រែឋាលថ្្ាក់នប្កាមជាតិ និងនសវាករផ្ត្់ផ្គង់ទឹកឯកជន 
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២. ការម្ ើកកមពសម់្សវាកមមផ្គត្់ផ្គង់ទឹកសាា ត្ម្ៅព្សុកសាំបរូ (WaterAid) 

ការកចិចប្រជុុំថ្្ាកឃ់ុុំ 

 គនប្មាងាននរៀរចុំសប្មរសប្មួលកិចចប្រជុុំថ្្ាក់ឃុុំរវាង
អាជាញាធ្រមូលោឋាន (ថ្្ាក់ប្សុកសុំរូរ និងឃុុំសណាតាន់) និង
អាជីវករទឹកស្អាត ស្ ា ស្ ាងនហង ទកឹស្អាតឃុុំសណាតាន់។ អ្នក
ចូលរួមសរុរមានចុំនួន ២២ន្ក់ (ប្ស១ី២ន្ក់) ដែលជាម
ស្រន្ីស្លាប្សុកសុំរូរ ប្កុមប្រឹកាាឃុុំសណាតាន់ តុំណាងស្លា
នរៀន តុំណាងមេឌលសុែភាព អាជីវករ តុំណាងអ្ងគការ វ័ត
ធ្ឺនអ្តកមពុជា និងតុំណាងសមាគម។ 

 

ទសាសនកចិចសិកាា 

នប្កាយរញ្ចរ់កិចចប្រជុុំថ្្ាកឃ់ុុំ អ្នកចូលរួមទុំងអ្ស់
ប្តូវានអ្នញ្ជើញនៅទសាសន្ប្រព័នធសមាអាតទឹកស្អាត
ររស់ស្ថានីយទឹកស្អាត ស្ ា ស្ ាងនហង  

ឃុុំសណាតាន់។ 

 
   

 
ការពប្ងងឹសមតថភាព 
ការផ្្ល់វគគរងែឹកចុំនួន ១វគក ស្ីពី ការនតស្គុេ
ភាពទឹកស្អាត ែល់អាជាញាធ្រមូលោឋាន (ថ្្ាក់ប្សុក 
និងឃុុំ) និងអាជីវករទឹកស្អាត។ អ្នកចូលរួមសរុរ
មានចុំនួន ១២ន្ក់ (ប្ស៥ីន្ក់)។ 

(តនៅទុំព័រទី៧) 

 

៦ 
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កិចចប្រជុុំរវាងអាជាញាធ្រមួលោឋាន នៅឃុុំសណាតាន ់

ទសាសនកិចចសិកាានៅស្ថានីយផ្លិតទឹកស្អាត 



 

 

៣. ការបម្ងកើន្ភារធន្់សព្មាបក់ារផ្គត្់ផ្គង់ទឹកសាា ត្ (UNICEF) 

 នប្កាមជុំនួយពីអ្ងគការយូនីនសហែ នលើកមមវិធ្ីរនងកើនភាពធ្ន់នៅនឹងការដប្រប្រួល 

អាកាសធាតុ សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទកឹស្អាតកមពុជា ានផ្្ល់ជុំនយួរែិភាគ (៥០%) 
ែល់ស្ថានីយផ្គត់ផ្គង់ទកឹស្អាតទុំនរ់នជើងថ្ប្ពដែលមានទីតាុំងសថិតនៅឃុុំនជើងថ្ប្ព ប្សុក
ាធាយ នែត្កុំពង់ចម កនងុការែុំន ើងប្រព័នធថ្មពលពនេឺប្ពុះអាទិតាយ ដែលមាន
កមា្ាុំង ១៥គី ូវា ាត់នមា ាង។ តាមរយៈការចុុះប្តួតពិនិតាយ និងនផ្ទៀងផទាត់នោយរុគគលិក
សមាគម នយើងនឃើញថ្ ស្ថានីយាននធ្ែើការែុំន ើងប្រព័នធថ្មពលពនេឺប្ពុះអាទិតាយ 
ប្សរតាមកិចចប្ពមនប្ពៀងែូចខាងនប្កាម និងអាចផ្លតិថ្មពលអ្គគិសនីាន 
១៥.៨២គី ូវា ាត់នមា ាង (នលើសដផ្នការ)។ 

ប្រព័នធសូឡា រួមមាន៖ 

រនទុះសូឡា (Solar panel)៖ ៤៧រនទុះ (កម្ាាុំង៣២០-៣៣០ វា ាត់/រនទុះ) 

ែុុំរុំដរេងនភ្េើង (Inverter on grid)៖ ១ (សមតថភាព១៥ គី ូវា ាត់នមា ាង) 

នជើងទប្មនធ្ែើពីដែក៖ ១ឈតុប្រព័នធដែាសនភ្េើង និងទូរនភ្េើង៖ ១ឈុត 

 

៧ 
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រនទុះសឡាដែរានែុំន ើងនៅស្ថានីយទឹកស្អាត ទុំនរ់នជើងថ្ប្ព 

 

(តមកពទីុំព័រទី៦) 

ការឧរតថមភធ្ន 

កនុងប្តីមាសទី១ ឆ្ាុំ២០២១
គនប្មាងានផ្្ល់ការឧរតថមភ
ធ្ននលើការភាជារ់រណាតាញទកឹ
ស្អាតែល់ប្គួស្រប្កីប្កដែល
មានរ័េណប្កីប្កកប្មិត១ នងិ
កប្មិត២ ជាលទធផ្លមាន
ប្គួស្រប្កីប្កចុំនួន ៨០ប្គួស្រ 
ានភាជារ់រណាតាញទឹកស្អាត 

នប្រើប្ាស់៕ 



 

 

 

៤. ការឧបត្ថមភធន្ម្ ើថ្លៃភាា ប់ម្សវាទឹកសាា ត្សព្មាប់
ព្គួសារព្កីព្ក  

 នៅកនុងប្តីមាសទីមួយ សមាគម នងិអ្ងគការនលាកខាងលិចជួរ

នលាកខាងនកើត (East Meets West) នៅដតអ្នុវត្គនប្មាងផ្្ល់ការ

ឧរតថមភធ្នែល់ប្គួស្រប្កីប្ក (ដែលមានរ័េណប្កីប្កកប្មិត១ និងកប្មិត 

២) រមួទុំងប្កមុប្គសួ្រង្យរងនប្ោុះ (GESI) ឱាយទទលួានទកឹស្អាត

នប្រើប្ាស់កនុងនែត្នោលនៅចុំនួន៩ រួមមាន នែត្ថ្ប្ពដវង តាដកវ កុំពត 

កុំពង់ចម កុំពង់សពឺ កុំពងឆ់្ាុំង នពាធ្ិ៍ស្ត់ ប្កនចុះ និងនែត្តាបូងឃមុុំ។  

  គិតប្តឹមប្តីមាសទី១ ឆ្ាុំ២០២១ ស្ថានីយដែលសថិតនៅនប្កាម

គនប្មាងានភាជារ់រណាតាញទឹកស្អាតជនូប្គួស្រប្កីប្ក (ដែលមានរ័េណ

ប្កីប្កកប្មិត១ និងកប្មិត២) រួមទុំងប្កុមប្គួស្រង្យរងនប្ោុះ (GESI) 

ឱាយទទួលានទឹកស្អាតនប្រើប្ាស់ចុំនួន ១១៥០ប្គួស្រ ដែលនសមើនឹង 

៥៧៥០ន្ក់៕ 

៨ 
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ការរព្ងឹងគណម្ន្យយភាររបសម់្ស
វាករផ្គត្ផ់្គង់ទឹកសាា ត្ (WaterAid) 
នប្កាមជុំនួយឧរតថមភពអី្ងគការវ៉តធ្ឺនអ្ត  
(WaterAid ) ដែលមាន    រយៈនពល ២ឆ្ាុំ 
ចរ់ពីដែមករា ២០២១ ែល់ដែធ្នូ ២០២២ 
នៅកនុងនែត្ចុំនួន៣ និងប្សុកចុំនួន៦ (នែត្
កុំពង់សពឺ៖ ប្សុកសុំនរាងទង និងប្សុកងពង 
នែត្កុំពង់ឆ្ាុំង៖ ប្សុកកុំពង់ប្តឡាច នងិ
ប្សុកស្មគគីមានជ័យ និងនែត្កណាតាល៖ 
ប្សុកកណាតាលសទឹង និងប្សុកអ្ងគសនួល)។ 

គនប្មាងមាននោលនៅ ពប្ងឹងតួន្ទី នងិ
ទុំនួលែុសប្តូវររស់អាជាញាធ្រមូលោឋាន នសវាករ
ទឹកស្អាតឯកជន នងិសហគមន៍នលើនសវាកមម
ផ្គត់ផ្គង់ទកឹនែើមាបីរនងកើនកប្មិតនពញចិត្នលើនស
វាកមមដែលផ្្ល់នោយនសវាករផ្គត់ផ្គង់ទកឹ
ស្អាតឯកជន។ 

ជាលទធផ្លកនងុប្តមីាសទី១  សមាគមានចុុះ
កិចចប្ពមនប្ពៀងអ្នុវត្គនប្មាងន្ថ្ងៃទី២៥ ដែ
មករា ឆ្ាុំ២០២១  

ចូលរួមកិចចប្រជុុំផ្ាសពែផ្ាាយពីគនប្មាងដែល
នរៀរចុំនោយអ្ងគការវ៉តធ្ឺនអ្ត (WaterAid) 

ចូលរួមកិចចប្រជុុំប្រចុំដែជាមួយប្កុមការង្រ
ររស់អ្ងគការវ៉តធ្ឺនអ្ត  (WaterAid) 

នរៀរចុំដកសប្មួលឯកស្រសប្មារ់វគគរេ្តុះរ
ណាតាល រទរង្ហាញអ្ុំពីគនប្មាង រទរង្ហាញ
អ្ុំពីដផ្នករនចចកនទស និងកប្មងសុំេួរ៕ 



 

 

ការសព្មបសព្មួ ទាំនាស ់

 នៅកនុងប្តីមាសទ១ី ឆ្ាុំ២០២១ សមាគមាននរៀរចុំកិចចប្រជុុំសប្មរសប្មួលទុំន្ស់ររស់នសវាករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលជា

សមាជិកររស់ែេួនចុំនួនពីរនលើក។ នលើកទីមួយនៅថ្ងៃទី៤ ដែកុមភៈ ឆ្ាុំ២០២១ ទុំន្ស់រវាងអាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅនែត្ 

ប្ពុះសីហនុ នរៀរចុំន ើងនៅការិោល័យសមាគមកនុងនោលរុំេងដសែងរកែុំនណាុះប្ស្យរួមជូនអាជីវករទុំងពីរស្ថានីយ។ នៅកនុង

កិចចប្រជុុំមានសមាសភាពអ្នកចូលរួមពីប្កុមប្រឹកាាភ្ិាលសមាគម រុគគលិកសមាគម និងភាគីទុំន្ស់ទុំងពីរស្ថានីយ។ នប្កាយកិចច

ប្រជុុំភាគីទុំងពីរប្ពមទទួលយកែុំនណាុះប្ស្យ ែូចខាងនប្កាម៖ 

 ភាគីទុំងពីរយល់ប្ពម លក់/ទិញ ទឹកែុុំ សប្មារ់ផ្គតផ់្គង់ជូនប្រជាពលរែឋទុំង ៥ភ្ូមិនៅកនុងឃុុំអ្េ្ូងងម ប្សុកថ្ប្ពនរ់ 

 នែត្ប្ពុះសីហនុ និងការផ្លិតទឹកររស់ស្ថានីយអ្េូ្ងងមមិននលើស ២៥០ដម ប្តគូរកនុង១ថ្ងៃ។  

 ភាគីទុំងពីរានយល់ប្ពម លក់/ទិញទឹកែុុំកនុងតថ្មេ ៦០ភាគរយ ថ្នតថ្មេកុំេត់កនុងប្រកាស (នប្ចើនជាង ៣ដម ប្តគូរ) ររស់

ប្កសួងឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍។ ភាគី (ែ) ានប្ពមនប្ពៀងកក់ប្ាក់ចុំនួន ១៤ ០០០ ០០០នរៀល។  

ភាគី (ែ) យល់ប្ពមទិញរុំពង់ទឹកស្អាតដែលភាគី (ក) ានករ់រួចនោយគេន្ (ថ្ងេនែើម + ពលកមម)-រំនលាុះ(៤០ឆ្ាុំ) ចុំនពាុះ 

រណាតាញចូលផ្ទុះ និងកុងទ័រទឹកដែលានភាជារ់រួចនៅកនុងតុំរន់ភាគី (ែ) មិនគិតប្ាក់ពីភាគី (ែ) នទ។ នប្កាយនពលប្ពមនប្ពៀងនលើ

ថ្ងេរុំពង់ទឹកស្អាត ភាគី (ែ) ប្តូវរង់៥០% ថ្នទឹកប្ាក់ថ្ងេរុំពង់ទឹកស្អាតសរុរ និង៥០%នទៀតប្តូវរង់មិនឱាយនលើសរយៈនពល ២ដែ

ន ើយ។  ភាគីទុំងពីរានប្ពមនប្ពៀងោក់ន្ ិកានម ចុំនួន ២កដនេង គឺនៅប្ពុំប្រទល់ឃុុំ និងនៅស្ថានីយទឹកស្អាតររស់ភាគី (ែ)

នហើយភាគីមាខាងៗ ប្តូវោក់ន្ ិកានមមា្ាក់២។ ចុំនពាុះការសិកាា និងការវាស់ដវងរុំពង់ទឹកស្អាត គឺរុគគលិក រនចចកនទសររស់សមាគម 

ប្កុមប្រឹកាាភ្ិាល និងភាគីទុំងពីរ។  

 កិច្ចព្បជុាំម្ ើកទី២ នៅថ្ងៃទី២០ ដែកុមភៈ ឆ្ាុំ២០២១ សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា សហការជាមួយប្កសួង

ឧសាាហកមម វទិាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និង នវានុវត្ន៍ នរៀរចុំកិចចប្រជុុំសប្មរសប្មលួរវាងស្ថានយីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅនែត្

រន្ទាយមានជ័យ នប្កាមអ្ធ្ិរតីភាពឯកឧត្ម  ត្ន្់ សេុជា អ្គគន្យក ថ្នអ្គគន្យកោឋានទឹកស្អាត អ្មនោយមស្រន្ីជុំន្ញ និង

នលាកប្រធានមនទីរឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុវត្ន៍ (តនៅទុំព័រទ៤ី) 
៩ 

មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  



 

 

កិច្ចសហព្បត្ិបត្តិការជាត្ ិ

 ថ្ងៃសុប្ក ៨នរាច ដែមាឃ ឆ្ាុំជូត នទស័ក ព.ស២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី៥ ដែកុមភៈ ឆ្ាុំ២០២១ ប្កុមប្រឹកាាភ្ាិល និង

រុគគលិកសមាគមានចូលរួម កិចចប្រជុុំគេៈកមមការសប្មរសប្មួលរួមោ្ានលើកទី៣ ដែលសហការនរៀរចុំនោយ អ្គគន្យក

ោឋានទឹកស្អាត ថ្នប្កសួងឧសាាហកមម វិទាយស្ស្រស្ រនចចកវិទាា និងនវានុត្ន ៍និងទីភា្ាក់ង្រសហប្រតិរត្ិការអ្ន្រជាតិថ្ន

ប្រនទសជរ ុន នៅសណាឋាោរភ្នុំនពញ។ កនុងសុនទរកថ្នរើកកមមវិធ្ី ឯកឧត្ម អ ុ៊ុំ សថុា ានសងកត់ធ្ៃន់នលើ ៣ចុំេ ចធ្ុៗំ   

១. ការពប្ងឹងប្ករែេឌគតយិុទធ -ចាារ់ប្គរ់ប្គងការផ្គត់ផ្គងទឹកស្អាត 

២ ការប្គរ់ប្គងររស់អ្គគន្យកទឹកស្អាត - ប្តូវនរៀរចុំដផ្នការនម សប្មារ់ឆ្ាុំ២០៣០ និងឆ្ាុំ២០៥០ 

៣ ការរនងកើនអ្ធ្ិការកិចចនលើអាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត  

 ១ រនងកើតApp សប្មារ់អ្តិងិជនផ្្ល់ពត័៌មាន 

 ២ ការនធ្ែើប្រតិភ្ូកមមជូនមនទីរសប្មារ់អ្ធ្ិការកិចចនៅនលើអាជីវករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត។ 

ការដងេងសនទុរកថ្នរើកកមមវិធី្ររស់ ឯកឧត្ម អ ុ៊ុំ សុថា  

១០ 
មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  មជាឍមេឌលភ្នុំនពញ(ភ្នុំនពញ សិននធ្ើរ) អ្ោរF ជាន់ទ២ី រនទរ់នលែ២៦៩, វិង ីសនមេចសធុារស ដកងវិងីប្ពុះសីហនុ, សង្កាត់ទននេាស្ក,់ ែេឌចុំការមន រាជធានីភ្នុំនពញ                ០១៧ ៧៩៩ ៣៣៧/ ០៧០ ៧៩៩ ៣៣៧           info@cwa.org.kh           www.cwa.org.kh  



 

 
១១ 

 
កិច្ចសហព្បត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ ិ(ត្)  
 សមាគមទឹកអ្ូស្រស្្ាលី សហការកនុងភាពជាថ្ែគូជាមួយស្ថានីយប្រប្ពឹត្
កមមទឹកអ្ូស្រស្្ាលី ស្ថានីយប្រប្ពឹត្កមមទឹកដម លរ ន សមាគមអ្នកផ្គតផ់្គង់ទឹក
ស្អាត និងប្រព័នធលូនវៀតណាម សមាគមអ្នកផ្គតផ់្គង់ទឹកស្អាតឥេឌូននសីុ 
(PERTAMSI) នងិសមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា ាននរៀរចុំទសាសន
កិចចសិកាាតាមប្រព័នធអ្នឡាញ អ្ុំពសី្ថានីយប្រប្ពឹត្កមមទឹកស្អាតថ្នទីប្កុង 
ដម លរ ន។ ទសាសនកចិចសកិាាតាមប្រពន័ធអ្នឡាញ (VR tour) អ្ុំពសី្ថានយី

ទឹកស្អាត អាងប្រប្ពឹត្កមម និងទឹកនប្រើប្ាស់ស្រន ើងវិញថ្នទីប្កុងដម លរ ន
តាមរយៈអ្នឡាញ (ZOOM) មានអ្នកចូលរួមប្រមាេ ១៧០ន្ក់ កាលពី
ថ្ងៃទ២ី២ ដែមីន្ ឆ្ាុំ២០២១ និងថ្ងៃទ២ី៩ ដែមីន្ ឆ្ាុំ២០២១។ កនុងនោល
រុំេងគឺនែើមាបីផ្ាារភាជារ់ទុំន្ក់ទុំនង រវាងនសវាករផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅ 
ប្រនទសអ្ូស្រស្្ាលី ប្រនទសនវៀតណាម ប្រនទសឥេឌូននសីុ និងប្រនទសកមពុជា 
នែើមាបីដចករំដលកចុំនេុះែឹង និងគុំនិតនវានុវត្ន៍ទក់ទងនឹងប្រព័នធប្រប្ពឹត្
កមមទឹក ក៏ែូចជានែើមាបីោុំប្ទែលក់ារអ្ភ្ិវឌាឍកមមវិធ្ទីសាសនកិចចសិកាាតាម 
ប្រពន័ធ VR Tour នែើមាបរីុំនពញតាមតប្មវូការររសន់សវាករផ្គតផ់្គងទ់កឹស្អាត
នៅទូទុំងអាសុអីានគនយ៍ តាមរយៈការចូលរួមទសាសនកិចចសិកាាននុះ ។ 

(តមកពីទុំព័រទី៤) 
នទុះោ ាងននុះក្ី តប្មូវការទុនវិនិនោគ និង

ការោុំប្ទតាមប្គរ់រូរភាពទុំងអ្ស់គឺជាការ

ចុំាច់នែើមាបីអាចឈាននៅសនប្មចាននូវ

នោលនៅររស់រាជរោឋាភ្ិាលកនុងការផ្គត់ផ្គង់

ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរែឋនៅតុំរន់ទីប្រជុុំជន

ឱាយាន ១០០% នៅឆ្ាុំ២០២៥ និងទូទុំង

ប្រនទសនៅឆ្ាុំ២០៣០។  

 នៅកនុងសិកាខាស្លាននុះដែរ សមាគម
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកមពុជា ក៏ានចុុះ អ្នុ
ស្រេៈនោគយល់ោ្ាជាមួយសមាគមអាជីវ
កមមទឹកស្អាតនប្ៅប្រនទស ប្កុងគីតាគាយូស ុ 
(KOWBA) នប្កាមអ្ធិ្រតីភាពឯកឧត្ម  
អ ុ៊ុំ  សុថា  អ្គគរែឋនលខាធ្ិកាប្កសួង 
ឧសាាហកមម វិទាាស្ស្រស្ រនចចកវិទាា  
និងនវានុវត្ន៍ ជាស្កាសី និងមានែេឹមស្រ 
សុំខាន់ៗ ែូចខាងនប្កាម៖ 
១. ភាគីទុំងពីរប្តូវប្ស្វប្ជាវរកតុំរន់ និង

ដសែងរកវិធ្ីស្ស្រស្នែើមាបីនធ្ែើឱាយប្រនសើរន ើងនូវ

អ្ប្តាថ្នការនប្រើប្ាស់ទឹកស្អាត។ 

២. ភាគីទុំងពីរប្តូវពិនិតាយនមើលនូវធ្នធាន
នែើមាបីឈាន នៅរកការអ្ភិ្វឌាឍែូចជាសមាភារៈ
ររិកាខារ និងធ្នធានមនុសាសជាពិនសសនែើមាបី
ទទួលានធ្នធានទុំងនន្ុះ។ ភាគីទុំងពីរ
ប្តូវផ្ាស់រ្ូរព័ត៌មានអ្ុំពីសកមមភាពន្ន្
នែើមាបីឱាយពួកនគអាចនប្រើប្ាស់ាន
ប្រករនោយប្រសិទធភាព។ 
៤. ភាគីទុំងពីរប្តូវសហការោ្ាអ្នុវត្
សកមមភាពនែើមាបីរួមចុំដេកកនុងការអ្ភ្ិវឌាឍ 
វិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឯកជននៅកនុងប្ពុះ
រាជាណាចប្កកមពុជា៕ 
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កិច្ចប្រជ ុំ VR Tour  


