
គេ្រមងេមគងគដីេសើម 
ករព្រងឹងភពធន់ របសត់ំបនដ់ីេសើម េនតំបន់េមគងគេ្រកម 

តំបន់ដីេសីម េនតំបន់េមគងគេ្រកម 
តំបន់ដីេសីម រមួមន លភក់ ទេន្ល ៃ្រព េកងកង 

ផក ថម និងជ្រមកេផ ងៗេទៀតកនុងតំបន់េឆនរ និងេនឆង យពី 
មត់សមុ្រទ ែដលមនមុខងរសំខន់ៗជេ្រចីន។ ពកួ បន 
ផ្តល់លំនឹង ដល់លំហូរទឹក ផ្តល់្រតី ផ្តល់ទឹក ្អ ត ផទុកកបូន 
និងកត់ បនថយ និភ័យ េ្រគះមហន្ត យេ យធមមជតិ 
ដូចជ ករករពរនឹងករហូរេ្រចះ និងផលប៉ះពល់ៃន 
េ្រគះទឹកជំនន់ ពយុះរលកយក សូ៊ មិ និងករបក់ដីជ 
េដីម។ ដីេសីមក៏ផ្តល់ផងែដរ នូវជ្រមកស្រមប់រកុខជតិ និង 
សត្វជេ្រចីន ្របេភទ។ 

េនតំបន់េមគងគេ្រកម មនមនុស ប់ ននក់ពឹង 
ែផ្អកេលីតំបន់ដីេសីមស្រមប់កររស់េន។ ដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ 
េ្រកម កំពុងបេ្រមីដល់វស័ិយជលផលទឹក បែដលមន
ផលិតផល្រតីទឹក បេ្រចីនបំផុតេនេលីពិភពេ ក និងមន 

តៃម្ល្របមណ ៣ពន់ នដុ ្ល រ េមរចិ កនុងមយួឆន  ំនិង 
ផ្តល់្របូេតអីុន្របមណ៨០% ដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

េទះជយ៉ង  េនកនុងបុ៉នម នទសវត រចុ៍ងេ្រកយ 
េនះ ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ករកប់បំផ្ល ញៃ្រពេឈ ី
ករព្រងីកករេ្រ ច្រសពវស័ិយកសិកមម និងករបេងកីននគរូ 
បនីយកមម បននឱំយមនករបត់បង់តំបន់ដីេសីមយ៉ងេលឿន 
េនតំបន់េមគងគេ្រកម។ ក ្ត ទងំេនះ បងករឱយមនករថយចុះ 
ៃនផល្រតី ចំណី និងករកត់បនថយៃនគុណភពទឹក។ 

មនកសិករេន មតំបន់ជេ្រចីន ែដលកំពុងរងេ្រគះ 
កន់ែតខ្ល ងំេឡងីពីករ្រជបចូលទឹកៃ្រប កររអិលបក់ដី និង  
ទឹកជំនន់ ែដលប ្ត លមកពីករែ្រប្របួល កសធតុ។  

្រតីកនុងតំបន់ ៉ ម របឹងទេន្លឆម រ ្របេទសកមពុជ (ថតេ យ េ ក ស៊ន ភក្តី/IUCN) 

អងគករសហភពអន្តរជតិេដើមបកីរអភិរក ធមមជតិ



គេ្រមងេមគងគដីេសមី 
េ យមនករឧបតថមភថវកិពីកិចចផ្តួចេផ្តីម កសធតុ 

អន្តរជតិ(IKI) ៃន្រកសួងបរ ិ ថ នសហព័នធ ល្លឺម៉ង់ ករ 
អភិរក ធមមជតិ ករក ង និងសុវតថិភពនុយេក្លែអ៊រ 
(BMUB)ៃន្របេទស ល្លឺម៉ង់ ដល់គេ្រមង"េមគងគដីេសី ម៖ 
ករព្រងឹងភពធន់្រទ ំ េនតំបន់ដីេសីមទេន្លេមគងគេ្រកម" 
គេ្រមងមនេគលបំណង េដីមបពី្រងឹងភពធន់នឹង កស 
ធតុ និង្របេយជន៍ពីតំបន់ដីេសីមេនកនុង្របេទស កមពុជ 
វ ៃថ និងេវៀត ម។ 
គេ្រមងេនះ នឹងជយួឱយ្របេទសទងំបនួេ ះ្រ យ 

បញ្ហ  េ យែផ្អក មអនុសញញ ៉ ម រ និងសនធិសញញ អន្តរ 
ជតិស្រមប់ករអភិរក  និងេ្របី្របស់េ យនិរន្តរភពៃន 
តំបន់ដីេសីម និងេដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ អភិរក ជីវៈ 
ច្រមុះ “Aichi”។ គេ្រមងេនះនឹង្រតូវអនុវត្តចប់ពីែខមក  
ឆន ២ំ០១៧ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០២០។ 

មរយៈករេផ្ត តេលី ្របព័នធេអកូឡូសីុៃនតំបន់ដីេសីម 
គេ្រមងេនះក៏គ្ំរទផងែដរដល់រ ្ឋ ភិបល កនុងករអនុវត្តន៍ 
យុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពជីវៈច្រមុះជតិ(NBSAPs) 
េ្រកមអនុសញញ ស្តីពីជីវៈច្រមុះ និងករបន្តករេប្តជញ ចិត្តេលី 
ករបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ និងេនេ្រកមអនុសញញ  
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិ ស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

សត្វេ្រកៀលេនតបំន់ករពរេទសភពអន្លង់្រពីង ្របេទសកមពុជ  

េគលបំណងគេ្រមង 
គេ្រមងតំបន់ដីេសីមទេន្លេមគងគ មនេគលបំណង 

រមួមន៖  
 េធ្វីករ យតៃម្លភពងយរងេ្រគះៃនករែ្រប្របលួ កស
ធតុ និងេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងេនកនុងតំបន់ ៉ ម រ 
ទងំតំបន់មន្រ ប់ និងមនសក្ត នុពលបេងកតីថមី ចំននួ 
១០កែន្លង េ យេផ្ត តេលីករព្រងឹងភពធន់ និងករ 
បន ុ ំេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

 ព្រងឹងកិចចសហករថន ក់តំបន់ស្តពីី ករ្រគប់្រគងតំបន់ដី 
េសីមឆ្លងែដន។ 

 ព្រងឹងចំេណះដឹង ជំនញ និងឯកេទស្រគប់្រគងតំបន់ 
ដីេសីមដល់ម្រន្ត្ីរគប់្រគង និងតំ ងសហគមន៍ស្តីពី 
ករបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ កនុង្របព័នធសងគម  
និងេអកូឡូសីុៃនតំបន់ដីេសីម។ 

 គ្ំរទសកមមភព កលបង េដីមបពី្រងឹងភពធន់ និងអនុ 
វត្តសកមមភព ែដលបនកំណត់កនុងែផនករ្រគប់្រគង។ 

 ែចករែំលកេមេរៀននិងដំេ ះ្រ យននដល់តំបន់ 
៉ ម រេផ ងេទៀត រមួមនតំបន់សក្ត នុពល ឬតំបន់េសន ី
េឡងីថមី េនកនុង្របេទសទងំបនួ ែដលកំពុងអនុវត្ត 
គេ្រមងេមគងគដីេសីម។ 

 

 
្របជជនមន ក់កនុងភូមិេកះឆងំកំពុង្របមូលអយសទ័រពីៃ្រពេកងកង កនុង 
េឆនរ េគក េខត្ត្រ ត ្របេទសៃថ 

េដីមបឱីយេគលបំណងទងំេនះ ទទលួបនេជគជ័យ 
គេ្រមងេមគងគដីេសីមនឹងគ្ំរទដល់កមមវធីិករងររបស់គំនិត 
ផ្តួចេផ្តមី ៉ ម រថន ក់តំបន់ឥណ្ឌូ ភូម(IBRRI) ។ 

IBRRI ជកមមវធីិមនរយៈេពលែវង នឹងមនេគល
បំណង េដីមបេីលីកកំពស់ករអនុវត្តឱយមន្របសិទធភពៃន
អនុសញញ ៉ ម រកនុងចំេ មភគីហតថេលខីទងំ៥្របេទស 
រមួមន កមពុជ វ មីយ៉ន់ម៉ ៃថ និងេវៀត ម។ 
េ យគ្ំរទកិចចពិភក ថន ក់តំបន់ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
្រ វ្រជវ ករេរៀបចំែផនករ្រគប់្រគងតំបន់ដីេសីម។ 
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