ទេន្ល

បនេពលបចចបបនន
និងេពលអនគត?
ុ

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)

Water & Development Publications – Aalto University
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”

ប
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ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប?

កំណត់េហតុេនះ សេងខបពីលទធផលសំខន់ៗ របស់

ករសិក េនះ

ជករសិក មួយ

“ករសិក ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

សិក ទំង្របំៃនគេ្រមង ែស្វងរកអនគតកលរបស់

ែដលេផ្តតេទេលើតំបន់ បឹងទេន្ល
កមពុជ។

ករសិក េនះ

កលវ ិទយល័យ

ប

ប”

របស់្របេទស

(Aalto

(Hatfield

វ្រជវវ ិទយ

្រស្ត និងឧស ហកមមខំមិនែវ ៊ល Commonwealth

University)

Scientific and Industrial Research Organisation

េ

្រកុមហ៊ុន ១០០េជន (100Gen Ltd.) ្រកុមពិេ្រគះ
េយបល់ែហ៊តេហ្វ ល

យ អងគករ្រ

មករ

យ

្រតូវបនអនុវត្តរម
ួ

ល់តូ

តំបន់េមគងគ ែដលដឹកនំេ

កនុងចំេ

Consultants

(CSIRO) ។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីគេ្រមងតំបន់
សូមេម ្ត ចូលេទកន់ http://bit.ly/Mc9geV

ថ នបេចចកវ ិទយកមពុជ

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករ្រ

(Institute of Technology of Cambodia) និងករ

យ៉ូ

សិក បែនថម

យេអ

(EIA Ltd)

ករណ៍បញចប់គេ្រមងៃនករសិក របស់េយើង។ េយើង

(VU

University

សូម

និង

Partnership)

វ ិទយ

របស់្រកុមហ៊ុនអុី

កលវ ិទយល័យវ ីយូ

ំសឺទ

ំ

្វ គមន៍

ប

នូវ ល់សន
ំ ួរ

សូមេម ្ត

និងអនុ

រី

នរបយ

សន៍ចំេពះ

ករងររបស់េយើង៖ សូមេផញើរអុីែម៉លមកកន់ Marko

Amsterdam)។
ៃដគូសិក

េនកនុងតំបន់ទេន្ល

វ្រជវ និ ងេស

រួមមន

ជញធរទេន្ល

ប (TSA) និង

Keskinen (@aalto.fi).

ឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ (SNEC)។

បចចបបនន
ភពទេន្ល
ុ
បឹងទេន្ល
របស់ពិភពេ

ប

សថិតកនុងចំេ

មអចឆរ ិយៈធមមជតិ

កនសម័យទំេនើបេនះ។

និងចលនេឡើងចុះរបស់ទឹក
ស្រមប់ករអភិវឌ នសងគម

ប៖

ជកំ
ចប់

ទិនផ
ន ល្រតី
ំងចលករ

ំងពីសម័យអងគរ

្រសូវរបស់តំបន់ទេន្ល
សន្តិសុខេសប ង
្របជជនកមពុជ ប់

ប

បេងកើតបនជមូល ្ឋ ន

និងករ្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិតរបស់
ននក់។ ្របជជន បនបន ំ

ខ្លួនេទនឹងក្រមិតទឹក្របចំឆនំែដលខុសគនខ្លំង េ

យ

សង់ផទះរបស់ពួកេគ ជមួយនឹងសសរខពស់ៗ និងែថម

េនកនុងសតវត ទី៩។
បចចុបបនន ្របព័ នទ
ធ ំនបលិចទឹក ជតំបន់ជីវច្រមុះដ៏
សំខន់ ែដលចត់ទុកជ "េ ងច្រកផលិតមចឆជតិ ”
របស់

ថ នភពបចចបបនន
ុ

ទំងរស់េនេនេលើផទះបែណ្តតទឹកេទៀតផង។ ចលន
ទឹក្របចំឆនំ កំណត់នូវលំហូរជីវ ិតរបស់្របជជន។

ងទេន្លេមគងគ។ ជលផល និង លែ្រស ល

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)
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ជល

្រស្ត និងចលនក្រន្តក់េឡីងចុះៃនរបបទឹក

ចលនេឡើងនិងចុះរបស់ទឹកជំនន់
្របព័នធតំបន់លិចទឹកបឹងទេន្ល
េ

យ

ជមូល ្ឋ នៃន

ប

េកើតេឡើង

រែតទំនក់ទំនងជិត និងជមួយទេន្លេមគងគ។

កនុងអំឡុងេពលខយល់មូលសុងនិរតី
បនហូរ

ទឹកទេន្លេមគងគ

មទេន្ល

បេទចក់បំេពញបឹងទេន្ល

ប

ជបតុភូតជល

្រស្ត មនែតមួយេនកនុងេ

ក។

ចលនេឡើងនិងចុះរបស់ទឹកជំនន់
ភព រ ីវបបកមមរបស់បឹងទេន្ល

ជ្រមុញឲយផលិត

បេកើនេឡើងខពស់

ស្រមួលដល់ផលិតកមម្រតីដ៏ធំសេមបើម។ ជងេនះេទ
េទៀត ្របព័នធេអកូឡូសុី និ ងទីជ្រមកមនទំហំធំេធង
េនកនុង លទំនប។

ចលនេឡើងនិងចុះៃនទឹកជំនន់របស់បឹងទេន្ល

វជតិ។

លំហូរទឹក

កំណត់លកខណៈពិេសសៗរបស់

ចលនេឡើងនិងចុះទឹកជំនន់

រួមមន

េពលេវ

បរ ិមណ និងវ ិ

លភពជេដើម។ លំហូរទឹក កំណត់

ក្រមិតកមពស់ទឹក

និងវ ិ

លភពទឹកជំនន់េនកនុងទេន្ល

ប។
ជីវជតិ

សំេ

េទេលើដីលបប់ហូរចក់បំេពញពីទេន្ល

េមគងគ

េទកនុងបឹងទេន្ល

ជីវជតិដ៏សមបូរណ៍ែបប

ផលិតកមម រ ីវបបកមម
លិចទឹក។

ប េ

យនំមកជមួយ

ជចលករដ៏សំខន់ស្រមប់

និងកសិកមមេនកនុងតំបន់ទំនប

ប

មនអតថ្របេយជន៍ពីរសំខន់ៗ រួមមន លំហូរទឹកនិងជី

្របជជន

និងករ

ចិញចឹមជី តរបស់េគ
កនុងឆនំ

២០០៨

្របមណ

មន្របជជន

១,៧០៧,០០០

រស់េនេនកនុងតំបន់ទេន្ល

នក់
ប

កំណត់េនកនុងករសិក េនះ។

មនភូមិចំនួន
ចំេ

១,៥៥៥

មេនះ

កនុង

ភគេ្រចើនភូមិ

ចំនួន ១,២៤៤ សថិតេនជនបទ
ច់្រសយល។
ក ្ត គួរឲយកត់សមគល់បីគឺ
េ្រចើនេលើសលប់ ជ
េពលបចចុបបនន

្រកុម

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

ភគ

យុវវ ័យ ន
យុែដលធំ

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)
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ជងេគ គឺ្រកុមែដលមន

យុចេន្លះពី ១៥-១៩ ឆនំ

និង ២០-២៤ ឆនំ (រូបភពខង

ចិញចឹមជីវ ិត

្ត ំ)។

ករ ’េកើនេឡើងចំនួនយុវវ ័យ' ជួយដល់ករេកើនេឡើង
នូវចំនួនកំ

ំងពលកមម ផ្លស់បូ្តរអ្រ

បេងកើតឲយមនបញ
្ហ ្របឈមធំ ប៉ុែន្ត

ពឹងពក់ និង
ក៏ជឳកសផង

ែដរ ចំេពះរចនសមព័នធ្រទ្រទង់ជីវ ិត និងទីផ រ

គឺជសកមមភពចមបង

្រគបដណ្តប់

សកមមភព្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិតេនកនុងតំបន់ទេន្ល
ប

រួមជមួយនឹងករេន

ទ

ជមូល ្ឋ ន

ស្រមប់សន្តិសុខេសប ងជតិ។ ករេន
ស្រមប់ករចិញចឹមជីវ ិតដ៏សំខន់
ែដលរស់េនជិតនឹងបឹងទេន្ល

ទ ជ្របភព

ស្រមប់្របជជន
ប រ ីឯ ្របជជនែដល

រស់េនតំបន់្របជុំជន ករចិញចឹមជីវ ិតរបស់ពួកេគ មន
សភពច្រមុះជង។
េយងេទ

មសថិតិៃនជំេរឿន្របជជន

៦១% ៃនកំ

ំងពលកមមសរុប ពឹង

ឆនំ២០០៨
្រស័យេលើផល

កសិកមម ជ្របភពស្រមប់ករចិញចឹមជីវ ិត។ ពណិជជ
កមម សថិតេនលំ
េនលំ

ប់ទី២ មន ១១.៥% និងេន

ប់ទី៣ មន ៤.៥%។ ប៉ុែន្ត ករេន

ទេន្ល

េ

យ ផ្តល់នូវ្របភពស្រមប់ករ

និង្របភពចំណូលបែនថមេទៀតជេ្រចើន

ែដលមិនបន យករណ៍ឬកត់្រ
ស្រមង់មតិចំនួន្រគួ

កនុងសថិតិ។

រេនតំបន់ទេន្ល

ករ

ប របស់អងគ

ករ CSIRO បនបង្ហញដូចគន េទះបី ទំហំសមម្រត
ពណិជជកមម ្របែហល ២០% និង េន

ទ ៥.៨%

ខពស់ជងទិនន
ន ័យជំេរឿន។

ករងរ។
វ ិស័យកសិកមម

តួនទីដ៏ចមបង

ទ

ទ មន

ចំេពះមុខរបរចិញចឹមជីវ ិត តំបន់ទេន្ល

ប

េចញជបីែផនក ដូចជ តំបន់្របកបរបរេន

ចែចក
ទ ៥%ៃន

ចំនួន្របជជនសរុប តំបន់្របកបរបរកសិកមម ៦០%
ចំនួន្របជជនសរុប និង តំបន់ទី្របជុំជន ៣៥%ចំនួន
្របជជនសរុប។

ថ នភពមុខរបរចិញចឹមជីវ ិតៃនតំបន់

ទំងបី មនសភពខុសៗគន េទះបី តំបន់ទំងេនះ
មនទំនក់ទំនងនឹងគន ដូចជ ករផ្លស់ទីលំេន
រដូវកល

និងករផ្លស់ទីលំេនជអចិៃ្រន្តយ៍។

វ ិភគរបស់េយើង

បង្ហញថ

មនករខុសគនយ៉ ងេ្រចើន េ
តំបន់តូចៗ
វ ិញទេន្ល

ប

នឹង

ចមនករែ្រប្របួលយ៉ ង

ខ្លំងកនុងរយៈេពល៣០ឆនំខងមុខ។ ករែ្រប្របួលទំង

េនះ បងកេឡើងេ

េនកនុងតំបន់នីមួយៗ

យែចកេចញជ ១៨

ម្រពំែដនរដ្ឋបល េខត្តទំង ៦ េនជុំ
ប។ ជទូេទ តំបន់េន

មនភពអនុេ្រគះ

ខណៈ

ទជតំបន់មិន

តំបន់្របជុំជនជតំបន់

ែដលពឹងពក់នឹងធនធនធមមជតិតិចតួច។

យក ្ត ទំងខងកនុង និងខងេ្រក

ក ្ត ផ្លស់បូ្តរសំខន់ៗចំនួនពីរ៖ ១) ករផ្លស់បូ្តរ្របជ
្រស្តែដលកំពុងេកើតមនេនកនុងតំបន់ ទេន្ល

និងេនកនុង្របេទសកមពុជទំងមូល

និង

២)

្របមណផលប៉ះពល់ ជល

ពីក ្ត ៃនករ្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិត

េលើចលនេឡើងនិងចុះៃនទឹកជំនន់ កុងបឹ
ន
ងទេន្ល

ករវ ិភគរបស់េយើង

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

ដល់បញ
្ហ
បនពិ និតយេទេលើ

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)

្រស្ត និងបរ ិ

ប

ចប់ពីកំេណើន្របជជន ដល់នគររូបនីយកមម និងចប់

ថ ន។

ករ

បនេពលអនគត៖ ករផ្លស់បរូ្ត

តំបន់បឹងទេន្ល

បរ ិ

ម

ប៉ ន់

ថ ន េទ
ប
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ែដលប

្ត លមកពីករអភិវឌ ន រ ីអគគិសនីកុនង

ង

ទេន្លេមគងគ និងករែ្រប្របួល

ករផ្លស់បរេនកន
ងចលនេឡី
ងនិងចុះៃនទឹកជំនន់
ូ្ត
ុ

កសធតុ។

តំបន់

លលិចទឹក

និងជលផល

ឧទហរណ័ៃនលទធផលពីករេធ្វើម៉ូែដលករែ្រប្របួលជល
ផលប៉ះពល់ ៃន

ងទំនប់ទឹក រ ីអគគិសនី និងករែ្រប្របូល

កនងតំបន់ លលិចទឹកទេន្ល

អភិវឌ ន រ ីអគគិសនីទេន្លេមគងគ

្រស្ត៖ កំេណើន

បងកឲយមន

ផលប៉ះពល់មកេលើចលនេឡើងចុះៃនទឹក

កសធតុ េន

ប

ជំនន់

ខ្លំងជងផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល

កសធតុ

មករប៉ ន់

មន

ខ្លំងេទេលើទំងលំហូរជីវជតិ
ទឹក។ ករែ្រប្របួល
មិនចបស់

ស់េកើនេឡើង

ចំេពះករប៉ ន់

របស់ករែ្រប្របួល

ខុសគន

ករផ្លស់បូ្តរ
កសធតុ

្រស័យេទេលើករេ្របើ្របស់ម៉ូ
កសសកល (GCM)

ែដលពយករណ៍ធតុ
ែដល

និងលំហូរ

កសធតុ បងកឲយភព

្របមណកនុងករណីជេ្រចើន។
និងទិសេ

ប៉ះពល់

ចបញ
ជ ក់បនថ ផលប៉ះពល់ៃនករ

ែ្រប្របួល

កសធតុ រយៈេពលែវង

មន

ភពមិនចបស់េនេឡើយ។
្របព័នធ លទំនបបឹងទេន្ល
្របួល

ប រងប៉ះពល់ពីករែ្រប

ែដលេកើតមនទំងេនកនុង

ងទេន្ល

បខ្លួន

ឯង (៨៦,០០០គម ) និងេនកនុងទេន្លេមគងគែផនកខង
2

េលើទំងមូល េនខងេលើភំេន ពញ (៦៨០,០០០គម )។
2

េ

យ

រជប់េទនឹងទេន្លេមគងគ ទេន្ល

េ្រគះនឹងករផ្លស់បូ្តររបបជល
ែដលបងកេ

យករអភិវឌ នទឹក

សនី) និងករែ្រប្របួល
ករសិក របស់េយើង

្រស្ត
(ឧ.

បងយរង
និងបរ ិ

ថន

ទំនប់ រ ីអគគិ

កសធតុ។
ស្រមប់អំឡុងេពល(ឆនំ

២០៣២-២០៤២) បនបង្ហញឲយេឃើញថ ែផនករ

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)

ផលប៉ះពល់សរុបពីករែ្រប្របួល
ធតុ

និង រ ីអគគិសនី

កស

នឹងប៉ះពល់យ៉ងខ្លំងដល់

ចលនេឡើងចុះៃនទឹកជំនន់ទេន្ល

ប េធ្វើឲយទឹកជំនន់

យឺតយ៉ វ កត់បនថយរយៈេពលទឹកជំនន់ និងទឹកជំនន់
មនទំហំតូច

និងេធ្វើឲយក្រមិតកមពស់ទឹកេនរដូវ្របំង

មនក្រមិតខពស់ជងមុន។ ជងេនះេទេទៀត
ប៉ ន

ម ន ទំនប់ រ ីអគគិសនី នឹងកត់បនថយលំហូរដី

លបប់មនជីជតិ
ទេន្ល
បំ

មករ

ហូរេទកនុងតំបន់លិចទឹក

ប។ ករកត់បនថយេនះ នឹងប៉ះពល់ដល់ករ
ស់ទីរបស់ហូងមច
្វ
ឆ ជតិ។
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ករផ្លស់បូ្តរលំហូរទឹក ផ្លស់បូរ្ត ចលនេឡើងចុះៃនទឹក

ផ្លស់បូ្តរដល់ទីជ្រមកកនុងតំបន់លិចទឹក និ ងប៉ះពល់ជ

(សូមេមើលរូបភពខងេលើ)។ រួមជមួយករកត់បនថយ

ផងែដរ។

ជំនន់ និងនំឲយវ ិ

លភពៃន លទំនបលិចទឹករួមតូច

ស់ទីរបស់មចឆ

ចបងកឲយមនករ

ករផ្លស់បូ្តរ

ករផ្លស់បរ្របជ
ូ្ត

្រស្ត និងករ្របកបរបរចិញចឹមជី ត

កំេណើន្របជជនេនកនុងតំបន់ទេន្ល

ប

េនែតមន

ក្រមិតេកើនេឡើងយ៉ ងេលឿន េទះបី ជអ្រ
ធ្លក់ចុះបន្តិចក៏េ

កំេណើន

យ។ ទី្រកុង និងតំបន់ជុំវ ិញ នឹង

ទទួលកំេណើនខពស់ជពិេសស

េ

យ

រកំេណើន

្របជជន និងករផ្លស់ទីលំេន។ តំបន់្របជុំជន គឺជ
’កបលម៉ សុីនៃនករផ្លស់បូ្តរ’ េនកនុងតំបន់ កនុងរេបៀប
ខុសៗគន។

ជនបទ

ប៉ុែន្ត

្របជជនភគេ្រចើនេនកនុងតំបន់

ក់ដូចជមិនចង់ផ្លស់ទីលំេនរបស់ពួកេគ

មកទី្របជុំជនេ

អភិវឌ នតំបន់េនះ ប៉ុែន្ត
ែដរ ្របសិនេបើកំ

ក៏

ចបងកឲយមនបញ
្ហ ផង

ំងពលកមមថីមៗទំងេនះ មិនទទួល

ទក់ទងនឹងបញ
្ហ េនះ ករអប់រ ំ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ទី
ផ រ និងករអភិវឌ នវ ិស័យឯកជន នឹ ងមនឥទធិពល
យ៉ ងសំខន់ដល់គន្លងៃនករអភិវឌ នទំងេនះ។ េគ
កត់សមគល់េឃើញថ ក្រមិតៃនករអប់រ ំទូេទ េនកនុង
េនមនក្រមិតទបេនេឡើយ

េទះបីជ

មនកររ ីកចេ្រមើន េនកនុងតំបន់ទី្របជុំជនក៏េ

ប មន

(១៩៩៨-២០០៨)។

វ ិស័យកសិកមម

្រគប

ដណ្តប់សកមមភព្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិតរបស់
្របជជន េទះបី សមម្រតវ ិស័យេនះ កំពុងធ្លក់ចុះ
យឺតក៏េ

យ។ ប៉ុែន្ត

មរយៈកំេណើន្របជជន បន

បង្ហញថចំនួន្របជជនេនកនុងវ ិស័យកសិកមម
េឡើងដល់
២០០៨

១៣០,០០០នក់

ចេន្លះពីឆនំ

(សូមេមើលែផនទីខងេ្រកម)។

េកើន

១៩៩៨-

េគសេងកត

េឃើញថ ករអភិវឌ នរបរចិញចឹមជីវ ិត មនករខុស

កំេណើនករងររបស់្របជជនេនកនុងវ ិស័យតូចៗជ

េ្រចើន ដូចជ សំណង់ ផលិតកមម និងេស កមម មន
ករេកើនេឡើងយ៉ ងខ្លំង

យ។

េនកនុងតំបន់ ទេន្ល

ចេន្លះពីឆនំ

១៩៩៨

និង

ចបញ
ជ ក់បនថរបរចិញចឹមជីវ ិតេផ ងៗ

២០០៨

បននូវឳកសករងរេធ្វើ។

ចំេពះករ្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិត

មុនេនះ

ែប្លកជេ្រចើន រ ងតំបន់តូចៗទំងេនះ។

យ្រសួលៗេឡើយ។

កំេណើនយុវវ ័យ មនឥទធិពលដ៏ចមបងចំេពះករ

តំបន់េនះ

រួមទំងមចឆ

និងផលប៉ះពល់អវ ិជជមនេលើករ

លំហូរដីលបប់
បំ

អវ ិជជមនដល់ផលិតភព្របព័នធេអកូឡូសុី

មនករេកើនេឡើង
និងតំបន់ ពក់ក

ជពិេសសនិងកនុងតំបន់្របជុំជន

្ត ល្របជុំជន។

កំេណើនេសដ្ឋកិចច

និងករផ្លស់បូ្តររចនសមព័នធៃនរបរចិញចឹមជីវ ិតរបស់

េខត្តេសៀម ប មនករែ្រប្របួល ដូចបនេរៀប ប់េន
កនុងទិនន
ន ័យជំេរឿន េហើយទី្រកុងេនះ ក៏បន្រសូបយក
នូវ កំ

ទំង

ំងពលកមមជេ្រចើនបែនថមេទៀត ពីតំបន់ជុំវ ិញ

យ។

ថ នភពនឹងនរ កនុងរយៈេពលៃនទសវត

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)
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ិ គទិននន័យ
ឧទហរណ៍ៃនករវភ

ម zones៖ ចំនួន្របជជនកនុងវ ិ

ស័យកសិកមម េនកនុង zonesទំង១៨ ៃនតំបន់ទេន្ល

ទេន្ល
េតើទេន្ល

ប

បកនុងឆនំ ២០៤០៖ ជេ្រមីសអនគតកលចំន ួនប ួន
បនឹងេទជយ៉ ង

េពលពិចរ

េនឆនំ ២០៤០ េន

េទេលើទំនក់ទំនងយ៉ ងសមុគ

មញ

រ ងធនធនទឹក ធនធនធមមជតិ និងកររស់េន រួម
ទំងក ្ត ្របជជនេផ ងៗគន េសដ្ឋកិចចសងគម និងករ
ែ្រប្របួលបរ ិ

ថ ន?

អភិវឌ នេសដ្ឋកិចចសងគមល្អ

វ

យបេងកើតនូវជេ្រមើសអនគតចំនួន

បួន ស្រមប់បឹងទេន្ល

បកនុងឆនំ ២០៤០ េ

េលើករផ្លស់បូ្តរពក់ព័នធនឹងទឹក

យឈរ

និងករ្របកបរបរ

ចិញចឹមជីវ ិត និ ងនិននករែដលេយើងគិតថ

នឹងេកើត

េនកនុងតំបន់។ ជេ្រមើសអនគត ឈរេលើ ‘គន្លងទឹក

ចំនួនពីរ’ (ជេ្រមើសទី១៖ មនទំនប់េនេលើទេន្លេមគងគ

និងមិនល្អ)។

ស្រមប់

ព័ត៌មនបែនថម សូមេមើលរូបភពខងេ្រកម។
ខណៈេពល ែដលករអភិវឌ ន រ ីអគគិសនីទេន្លេមគងគ
ខងេលើ

េយើងបនដក្រសង់លទធផលរកេឃើញៃនករ្រ
្រជវរបស់េយើង េ

គងគ) ្រពមទំង ‘គន្លងអភិវឌ នសងគម’ ចំនួនពីរ (ករ

សិត
ថ េនេ្រកៃដរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ

‘គន្លងអភិវឌ នសងគម’

ពឹងែផ្អកទំង្រសុងេទេលើករ

អនុវត្ត និងករមិនអនុវត្តេគលនេយបយអភិវឌ ន
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលេនកនុងតំបន់េនះ។
ទទួលយកេគលេ
ស្រមប់ទេន្ល

ប

េយើងក៏បន

េគលនេយបយពក់ព័នធបំផុត
មរយៈយុទធ

្រស្តចតុេកណ

របស់រ ្ឋ ភិបល (សូមេមើលរបយករណ៍ចុងេ្រកយ
របស់េយើង)។

ជេ្រចើន និងជេ្រមើសទី២៖ គមនទំនប់ ថីេម នេលើទេន្លេម

កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)
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ទំនប់េមគងគ រ ួមជម ួយករែ្រប្របួល
ទំនប់ថីៗ
ម ជេ្រចើន ្រតូវបន

កសធតុ

ងសង់េនេលើ

ងទេន្លធំ និង

ៃដទេន្លដូចបនេ្រគង ទុក។ ករែ្រប្របួល

កសធតុ

MEKONG
DAMS,
WITH
CLIMATE
យ៉ ងខ
្ល ំង នំមកនូ
វភពមិ
នចបស់ CHANGE
ស់

ក) ករផ្លស់បូរ្រទង់
្ត
្រទយធំ
របរចិញចឹមជិវ ិតបចចុបបនន្របេសើរេឡើង + របរចិញចឹមជីវ ិតមូល ្ឋ ន

A) ‘MAJOR CHANGES’

មនេផ ងៗ៖ េស កមម និងឧស ហកមម។ តុលយភពទី្របជុំជន ជ

Exis
ng livelihoods
developed
+ើ នយុ
livelihoods
្រមុញ
ឲយមនករផ
្ល ស់ ទីល
ំេន។ ‘កំេណ
វជន’ ជកបល
base diversified:
services
and
ម៉ សុីនស្រមប់
ករអភិ
វឌ industry.
ន។
Balanced, urban push –ini ated migra on.
‘Youth surge’ as engine for development.

Plenty
of new
as ងខ
mainstream
and
ិជជមនយ៉
 ប៉ ះពល់
អវ dams,
្ល ំងដល់្របព័
នធេtributary
អកូ ឡូសុី
damsទេន្ល
are built
upstream
Mekong
as
planned.
ប និ ងទិននផល្រតី ធ្លក់ចុះខ្លំង។
Climate change intensifying, bringing uncertainty.
ិជជមនដល់
ប៉ុែន្ត ន
៍ េនរដូ
ប៉ះពល់
ទីជ្រមក៖

Majorអវnega
ve impacts
to Tonle
Sapចរណ
ecosystem,
with fish produc
on going
វ្របំង្របេសើ
រេឡើdown
ង។ drama cally.
Also some nega ve impacts to habitats; on the
other hand e.g. dry season naviga on improves.

ខ) ភពមិនេសមីគនកន់ែតេកីនេឡីង

B) ‘GROWING DISPARITY’

Nega
impacts
lead
increasing
ផលប៉ះve
ពល់
អវ ិជជមន
នំឲto
យភព្រកី
្រកេកើ នpoverty.
េឡើង។ ្របជ
Young
people
don’t
find
enough
livelihoods.
ិត្រគប់
ជនេកមងៗមិនមន របរចិញចឹមជិវ
្រគន់។ ជ្រមុញឲយ
Migra
on rural push –ini ated, but people end
មនករផ្លស់ទីពីជនបទ ប៉ុែន្តពួកេគ រស់េនកនុងតំបន់
up in slums as the ci es don’t develop either.
អនធិបេតយយ េ

យ

រទី្រកុងមិនមនករអភិវឌ ន។

C) គ)
‘GREEN
GROWTH’
កររីកចំ
េរីនៃបតង
NO NEW DAMS BUT CLIMATE CHANGE
មិនមនទំនប់ថីម ប៉ែុ ន្តមនករែ្រប្របួល

កសធតុ

Only dams currently under construc on will be built:
ងសង់នឹង្រតូវ
ងសង់៖ មិន្រតូវករ
no new dams needed thanks to improved energy
ទំនប់ថ
ីម េ យ and
រករេ្របើ
្របស់ថ
មពលមន្របសិ
ទិធភព
efficiency
renewable
energy
produc on.
Climate
change
intensifying,
uncertainty.
និងផលិត
កមមថមពលេកើ
តេឡើbringing
ងវ ិញ។ ករែ្រប្របួ
ល

មនែតទំនប់កំពុង

 Tonle
Sapធflood
and ecosystem
produc
កសធតុ
ងន់ធងរ pulse
នំឲយមនភពមិ
នចបស់
ស់។vity
stays more or less the same than currently,
ចលនបេញ
ច ញបញ
កជំនន់ទ
េន្ល increasing
ប និងផលិ
ូច លទឺchange
except that
climate
brings
តភព្របព័នធេអកូ
ឡូសុី ចេកើ
នេឡើង
្ល ក់ចុះទបជង
variability
between
theឬធ
years.
ថ នភពបចចុបបនន េលើកែលងែតករែ្រប្របួល

នំឲយករែ្រប្របួលេកើនេឡើងរ ងប

កសធតុ

្ត ឆនំទំងេនះ។

Livelihoods developed & diversified: enhanced
agricultural produc on and processing.
តកមមកសិកមម្របេសើរេឡើង។ បេងកើតសហករណ៍សហគមន៍
Community coopera ves replacing fishing lots.
ជំនួសឲយឡូត៌េន
កំេណើនយុវជន ជកបលម៉ សុីន
‘Youth surge’ asទ។
engine
for development.

របរចិញចឹមជិវ ិតមនេ្រចើន និង្របេសើរេឡើង៖ ករែកៃចន និងផលិ

ស្រមប់ ករអភិវឌ ន។

D) ‘STAGNATION’

ឃ) គំងេនម ួយកែន្លង

People relying on exis ng livelihoods. Lack of
livelihood
but
people
្របជជនពឹ
ង development
្រស័យនឹងរបរចិញ
ច ឹមជីmore
វ ិតែដលមន្រ
means
for everyone.
Rural pushញ–ini
ប់។ កង្វះless
ខតករអភិ
វឌ នករ្របកបរបរចិ
ច ឹមជីវ ិតated
ប៉ុែន្ត
migra
on,
but
ci
es
don’t
offer
much
either.
្របជជនមនចំនួនេ្រចើន មនន័យថ្របជជនមនក់ៗបន
ផលតិចតួច។កំ

ំងេនជនបទ ចប់េផ្តើមេធ្វើ

បំ

ស់ទី ប៉ុ ែន្តករងរេនទី្រកុងមិនផ្តល់កំៃរេ្រចើនេឡើយ។

ករពិភក
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

និងេសចកី្តសននិ ្ឋ ន
មនតួនទីដ៏ចំបងកនុងករ

អភិវឌ នតំបន់ទេន្ល

ប។ េនថនក់តំបន់ រ ្ឋ ភិបល

គួរបន្តកិចចពិភក ឲយយ៉ ងសកមម

កនុងករែស្វងរក

មេធយបយអភិវឌ នធនធនទឹកទេន្លេមគងគ
រ ីអគគិសនី ឲយ្របកបេ
កំណត់េហតុសេងខបរបស់ករសិក

រួមទំង

យនីរន្តរភព៖ ទំងេនះ មន

‐ ែស្វងរកអនគតកលរបស់ទេន្ល

ប (20.12.2012)

រៈ្របេយជន៍យ៉ងខ្លំង
ផលទេន្ល

េដើមបីែថរក បននូវជល

ប។

េនថនក់ជតិ

យុទធ

្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិ -

បលកមពុជ

បនបញូច លេគលនេយបយពក់ព័នធ
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ចំបច់ឲយមនករផ្លស់បូ្តរវ ិជជមនេកើតេឡើងេនកនុង
តំបន់ទេន្ល

ប។ េទះបីជយ៉ ង

ក៏េ

យ ករអនុ

វត្តេគលនេយបយដ៏ធំេធងទំងេនះ

មិនងយ

្រសួលេឡើយ ចំបច់្រតូវែតយកចិតទ
្ត ុក

ក់ឲយបន

ភពខុសគនកនុង

ថ នភពបចចុបបនន

អភិវឌ ននេពលអនគត

េលើ

និងសក្តនុពល

េនកនុងតំបន់ទេន្ល

ប

ផទល់ែតម្តង។ ករសិក របស់េយើង បញ
ជ ក់ថ តំបន់
ទេន្ល

ប

ចែចកេចញជបីតំបន់ខុសៗគន ‘តំបន់

េ្របើ្របស់ធនធន’ ឬ ’តំបន់្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិត’ ១)
តំបន់េន

ទ ២)តំបន់ កសិកមម និង៣) តំបន់្របជុំជ

ន។ ប៉ុែន្ត មនភពខុសគនជេ្រចើន រ ងប

្ត តំបន់

តូចទំង១៨ ៃនករសិក េនះ។
រចនសមព័នធរបរចិញចឹមជីវ ិត
មនភពខុសគនេ្រចើន

េនកនុងវ ិស័យកសិកមម េយើងេឃើញថ កំេណើនផលិត

ភពកសិកមម មន

េនកនុងតំបន់ទំងបីេនះ

និងមិនសូវែ្រប្របួលេនកនុង

ផលរកេឃើញេនះ បញ
ជ ក់ឲយេឃើញថ ករអភិវឌ ន
ករ្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិត

េនកនុងតំបន់ បឹងទេន្ល
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