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ស្ចក្តីផ្តើម
ប្រទ្រសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍មមានទឹកប្រើប្រ្រស់យ៉្រងច្រើន ប៉៊ន្ត្រចំពោះ 
ការប្រងច្រកទឹក គឺនៅមានលក្ខណៈមិនទៀងទាត់/ស្មើគ្ន្រ។ ជាលទ្ធផល សន្តិស៊ខទឹក 
នៅមានកម្រិតទាបតាមភូមិសាស្រ្តមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់។ ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និង 
បម្រ្របម្រួលតាមរដូវកាល ក៏ដូចជាកម្រិតន្រការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចដ្រលមានាពខ៊ស 
ប្ល្រកគ្ន្រនិងប្រព័ន្ធនយោបាយផ្ទុយគ្ន្រ  ធ្វើឲ្រយមានការប៉ះពាល់យ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិប្រើ  
ប្រ្រស់ទឹកនិងដីរបស់ប្រជាជន។

បើទោះបីជាប្រទ្រស និងតំបន់ទាំងនោះមានការអភិវឌ្រឍក្នុងល្របឿនផ្រស្រងៗគ្ន្រយ៉្រងណា 
ក្តី ក៏វិស័យកសិកម្មនៅគ្រប់ទីកន្ល្រងកំព៊ងត្រមានាពទំនើបាវូបនីយកម្មយ៉្រងឆាប ់
រហ័សដ្ររ។ ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកំព៊ងកើនឡើងយ៉្រងឆាប់រហ័ស។ ក្នុងនោះប្រជាជនដ្រល 
រស់នៅក្នុងមហាអន៊តំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ រួមមានប្រទ្រសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉្រន់មា៉្រ ថ្រ 
វៀតណាម និងក្នុងខ្រត្តយូណានរបស់ប្រទ្រសចិន នឹងមានចំនួនប្រហ្រលជា ៣២០ លាន 
នាក់ ក្នុងឆា្ន្រំ ២០៥០ ។ រដ្ឋ្រភិបាលទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ន្រះក៏បានដឹងអំពីតួនាទីដ ៏
សំខាន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងដីលើការអភិវឌ្រឍនាព្រលអនាគត ។

វិទ្រយាសា្ថ្រនគ្រប់គ្រងទឹកអន្តរជាតិ (IWMI) បានធ្វើការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីពង្រឹងការ 
អភិវឌ្រឍប្រកបដោយនិរន្តរាព និងលើកកម្ពស់ជីវាពរបស់ប្រជាជន។ តាមរយៈការផ្តល់
ការយល់ដឹងផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្តកាន់ត្រប្រសើរ អំពីបបញ្រពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក និងធ្វើយ៉្រងណាា
ឲ្រយមានការច្រករំល្រកព័ត៌មាន និងចំណោះដឹងយ៉្រងសកម្មនោះ ការិយល័យរបស់ IWMI  
ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍ម  បានធ្វើការជាមួយដ្រគូដើម្របីដោះស្រ្រយបបញ្រប្រឈម 
ចម្របងៗដ្រលតំបន់ន្រះកំព៊ងជួបប្រទះ។

តម្ូវការច្ះត្មានការកើនឡើងផ្ន្ក

ស្បៀងអាហារ និងអគ្គិសនី
បញ្ហ្ប្ឈម ៖ តម្រូវការថាមពលពីគម្រ្រងវារីអគ្គិសនីកំព៊ងមានការកើនឡើង។ 
ដោយសារមានការក្រប្រ្ររបបលំហូរទឹក និងបង្កើនការបូមទឹក កតា្ត្រទាំងន្រះ អាច 
បណា្ត្រលឲ្រយមានកំណើនលទ្ធាពទទួលបានទឹកប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ផលិតស្របៀង 
អាហារផងដ្ររ ។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្រយប្រព័ន្ធ 
អ្រកូឡូស៊ីរបស់ទឹកប្រ្រប្រួល ព្រមទាំងបង្កការគំរាមកំហ្រងយ៉្រងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវាព 
របស់ប្រជាជន និងសន្តិស៊ខស្របៀង។ 

ដំណោះស្្យ ៖ ការបងញ្រញពីរបៀបដ្រលក្រ៊មហ៊៊នផលិតថាមពលវាវីអគ្គិសនីអាច
ទទួលផលប្រយោជន៍មពីប្រព័ន្ធអាកូឡូស៊ី និងរបៀបដ្រលប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋ្រន 
ដ្រលមានសិទ្ធិទាំងនោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មពីអាងស្តុកទឹក អាចផ្តល់ការលើក 
ទឹកចិត្តសម្រ្រប់ាគីទាំងសងខាងដើម្របីធ្វើការរួមគ្ន្រ។ IWMI មានគោលបំណងសម្រប 
សម្រួលកិច្ចចរចាទាំងន្រះដោយធ្វើការជាមួយក្រ៊មហ៊៊នផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីដើម្រប ី
ព្រយាយម និងធានាថា គ្ម្រនសហគមន៍មក្នុងតំបន់ណាមួយត្រូវបានគ្រមិនយកចិត្តទ៊ក 
ដក់ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្រឍន៍មនោះទ្រ ផ្ទុយៅវិញ គឺអាចទទួលផលប្រយោជន៍មព ី
គម្រ្រងផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី ។ 

ការស្រ្រវជ្រ្រវរបស់ IWMI អាចជួយកំណត់ពីរបៀបទំនាក់ទំនង ាពខ៊សគ្ន្រ នឹង 
ត៊ល្រយាពន្រការប្រើប្រ្រស់ទឹកសម្រ្រប់ជាថាមពលជាមួយនឹងសន្តិស៊ខស្របៀង 
និងប្រព័ន្ធបរិសា្ថ្រន ។ ការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះពិនិត្រយលើជម្រើសសម្រ្រប់ ការគ្រប់គ្រងទឹក 
បច្ច្រកវិទ្រយា និងអភិបាលកិច្ចផ្រស្រងទៀតដើម្របីកាត់បន្ថយ ផលលំបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផ្រស្រងៗ 
មួយចំនួនន្រការអភិវឌ្រឍថាមពលវារីអគ្គិសនី ។

ច៊ងក្្យ ការដោះស្រ្រយបបញ្រពាក់ព័ន្ធនឹងថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងកម្រិត 
ថា្ន្រក់មូលដ្ឋ្រន ឬថា្ន្រក់ជាតិនោះ គឺវាមិនគ្រប់គ្រ្រន់ឡើយ។  អភិបាលកិច្ចនិងការគ្រប់គ្រង 
ទឹកដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅក្នុង តំបន់ អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍ម ជាពិស្រសនៅ 
ក្នុងមហាអន៊តំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ត្រូវត្រដោះស្រ្រយឲ្រយលើសពីកម្រិតថា្ន្រក់ជាតិដើម្របីទទួល 
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បានជោគជ័យ ។ IWMI អាចផ្តល់ព័ត៌មាន និងអន៊សាសន៍មដើម្របីក្រលម្អមធ្រយាបាយ 
ដ្រលអាចគ្រប់គ្រងទឹកដោយសហការរួមគ្ន្រដើម្របីដោះស្រ្រយបបញ្រទឹករួមគ្ន្រជាអន្តរជាតិ  
និងរបៀបដ្រលអាចក្រលម្អមធ្រយាបាយទំនាក់ទំនងគ្ន្ររវាងសា្ថ្រប័នដ្រលមានសិទ្ធិធ្វើ 
ស្រក្តីសម្រ្រចចិត្ត និងសា្ថ្រប័ន ជាតិដ្រលអាចឆ្លងកាត់តាមប្រទ្រសបាន ។

ការវិនិយោគទ្ង់ទ្្យធំបង្កឲ្យមានការ

ប្្ប្ួលចំពោះការប្ើប្្ស់ដី
បញ្ហប្្ឈម ៖ នៅតាមតំបន់ដីសណ្តធំៗជាច្រើននៅអាសី៊អាគ្ន្រយ៍មបានផ្តល់ អំណោយ 
ផលល្អចំពោះការ ផលិតស្រវូជា លក្ខណៈអាជីវកម្ម។ ទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ថ្មីៗ ន្រះ 
មានកសិករដំដ៊ះស្រវូត្រវូបានបង្ខចិំត្តប្រគួតប្រជ្រងគ្ន្រដើម្របីធនធាន  ស្របព្រលដ្រល 
ការចិញ្ចមឹបង្គ្ររ និងសកម្មាពវារីវប្របកម្មផ្រស្រងទៀតក៏បានពង្រកី។ កសិកម្មនៅតាមតំបន់ 
ខ្ពង់រាបក៏កំព៊ងមានការផ្ល្រស់ប្តរូពីការធ្វើកសិកម្មប្របប្រព្រណី (ពន្រចរ) មកជាការធ្វើ 
កសិកម្មបង្កើនប្រ្រក់ចំនូលលក្ខណៈអាជីវកម្ម។ ការផ្ល្រស់ប្តរូទំាងន្រះបានបង្កឲ្រយមានការ 
កើនឡើងចំពោះការប្រើប្រ្រស់ទឹក ព្រមទំាងមានការកើនឡើងយ៉្រងខា្ល្រងំចំពោះការអន៊វត្តការ 
ធ្វើកសិកម្មដោយប្រើគីមី។ កង្វល់កំព៊ងមានការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបបញ្រសន្តស៊ិខទឹក 
និងសន្តស៊ិខដីធ្ល ីការប្រងច្រកធនធានប្រកបដោយសមធម៌ និងកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួន 
ប្រជាជនក្រកី្រគ្ម្រនដីធ្លក៏ីកំព៊ងកើនឡើងដ្ររ ។

ដំណោះស្្យ ៖ ការដោះស្រ្រយបបញ្រទឹក និងបបញ្រដីខូចគ៊ណាព ព្រមគ្ន្រនឹង
ការរក្រសាឲ្រយបាននូវស្រវាប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសី៊ប្រកបដោយប្រសិទ្ធាិពនឹងកា្ល្រយជាដំណោះ
ស្រ្រយចំាបាច់សម្រ្រប់  ការអន៊វត្តការធ្វើកសិកម្មនាព្រលអនាគតក្នងុតំបន់ ។ IWMI 
បានធ្វើការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីស្វ្រងយល់ឲ្រយកាន់ត្រច្របាស់ពីសំណឹកដី និងរបៀបន្រ
ការប្រើប្រ្រស់ដីដ្រលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិមាណ និងគ៊ណាពទឹក។ ឧទាហរណ៍ម ៖ 
តាមការស្រ្រវជ្រ្រវន្រះបានរកឃើញថា ការកើនឡើងន្រកំទ្រចកំណដោយសារ 
សកម្មាពកសិកម្ម ឬឧស្រសាហកម្មអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមមានលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 
ស្តកុទឹក និងបរិមាណត្រ ី។

IWMI កំព៊ងធ្វើការសិក្រសា ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីផលប៉ះពាល់ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមចំពោះ 
ការផ្ល្រស់ប្តូរន្រការប្រើប្រ្រស់ដីផងដ្ររ។ ដោយសារត្រកសិករបានផ្ល្រស់ប្តូរពីការ 
ធ្វើកសិកម្មដើម្របីត្រចិញ្ចឹមជីវិត មកផ្ត្រតលើការដំដំណាំបង្កើនប្រ្រក់ចំណូល 
នាំឲ្រយការប្រងច្រកផលប្រយោជន៍ម និងបន្ទុកមានការផ្ល្រស់ប្តូរ។ ដោយសារមានការ  
ពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ន្រការផ្ល្រស់ប្តូរដ៏ខា្ល្រំងកា្ល្រមកលើ សហគមន៍មមូលដ្ឋ្រន IWMI 
អាចណ្រនាំអ្នកតាក់ត្រងគោលនយោបាយ ស្តីពី តម្រូវការរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ 
និងប្រជាជនដ្រលគ្រមិនបានយកចិត្តទ៊ក ដក់ ព្រមគ្ន្រនឹងធ្វើការកិច្ចការឆ្ព្រះៅកាន់
ការអភិវឌ្រឍ និងកំនើនស្រដ្ឋកិច្ច ។

ការស្្ចស្ពដំណាំមិនមានប្សិទ្ធិាព
បញ្ហ្ប្ឈម ៖  ទោះបីជាប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍មជាច្រើនកំព៊ងវិនិយោគ 
លើការពង្រីកការស្រ្រចចស្រពយ៉្រងណាក៏ដោយ ក៏ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តសម្រ្រប់ទឹក 
លើដីជាច្រើនដ្រលបានសាងសង់នោះ គឺមិនបានស្រ្រចស្រពឲ្រយអស់ពីលទ្ធាព 
ហើយជាប្រចាំ គឺស្រ្រចស្រពមិនមានប្រសិទ្ធិាព។ កតា្ត្រន្រះ ហើយកំព៊ងត្របង្កគ្្រ្រះ 
ថា្ន្រក់ដល់សន្តិស៊ខស្របៀងក្នុងតំបន់ និងការផ្គត់ផ្គង់ស្របៀងនៅលើសកលលោក។ រីឯ 
ការផ្គត់ផ្គង់ ទឹក ក្រ្រមដី និងនិងគ៊ណាព ន្រប្រព័ន្ធផ្គត់ ផ្គង់ ក៏នៅមិនទាន់ មាន ការ យល់ 
ដឹង បាន ល្អ ប្រសើរ ដ្ររ ។ 

ជួនកាលកត្តទំ្ាងពីរន្ះបង្កឲ្រយមាន ការ បូម ទឹក ពិ ក្រ្រម ដី យក មក ប្រើ ប្រ្រស់ ហួស 
កម្រតិ ឬនំាឲ្រយ មាន ការ វិនិយោគលើ ប្រប មិន ល្អ លើបច្ច្រកវិជា្ជ្រ ស្រ្រច ស្រប់ផងដ្ររ ។

ដំណោះស្្យ ៖  IWMI និងដ្រគូកំព៊ងស្វ្រងរកមធ្រយាបាយដើម្របីក្រលម្អការគ្រប ់
គ្រងការស្រ្រចស្រព ព្រមទាំងវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ន្រទឹកលើដី និងលទ្ធាពទទួល
បានទឹកក្រ្រមដីមកប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ជីវាពរស់នៅ។
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ការិយាល័យ IWMI

ការស្រ្រវជ្រ្រវរបស់ IWMI ៖ 
 ដំណោះស្រ្រយនៅតាមមូលដ្ឋ្រនចំពោះបបញ្រប្រឈមនានាក្នុងតំបន់

“ដោយសារប្រទ្រសមីយ៉្រន់មា៉្របានងើបរួចផ៊តពីការដក់ទណ្ឌកម្មអស់រយៈព្រលជិតបីទសវត្រសរ៍
មក ការអភិវឌ្រឍកសិកម្ម គឺត្រូវបានយល់ឃើញយ៉្រងទូលំទូលាយថាមានសារសំខាន់សម្រ្រប់កំ
ណើនរបស់ប្រទ្រសផ្ត្រតជារួម និងការកាត់បន្ថយាពក្រីក្រ។ នៅក្នុងផ្ន្រកកណា្ត្រលន្រប្រទ្រស
ជាតំបន់ស្ងួតដ្រលជាកន្ល្រងមានបម្រ្របម្រួលបរិមាណទឹក គឺជាកតា្ត្រគំរាមកំហ្រងសម្រ្រប់ការធ្វើ 
កសិកម្មដ្រលមានការវិវឌ្រឍនោះ IWMI បានធ្វើការជាមួយដ្រគូជាតិដើម្របីផ្តល់ជាអន៊សាសន៍ម 
សម្រ្រប់រក្រសាលំនឹងផលិតាពកសិកម្ម និងបង្កើនាពធន់ដល់ប្រជាជនតាមរយៈការក្រលម្អការ 
គ្រប់គ្រងទឹក បរិមាណទឹកដ្រលមាន និងលទ្ធាពទទួលបានទឹកប្រើប្រ្រស់។”  
 

Mathew McCartney ប្រធានក្រ៊មអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ- ជាអ្នកជលវិទ្រយា និងជានាយក IWMI 
ប្រចាំក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ ប្រទ្រសឡាវ

“បបញ្រទាញយកទឹកក្រ្រមដីមកប្រើប្រ្រស់លើសកំណត់ដ្រលបានជួបប្រទះដោយអ្នកធ្វើការងរ  

ស្រ្រចស្រពនៅក្នុងតំបន់ទំនាបកណា្ត្រលន្រប្រទ្រសថ្រគឺមិនអាចកាត់ផ្ត្រច់ទាំងស្រ៊ងពីបបញ្រទឹក 

ជំនន់ដ្រលបានជួបប្រទះនៅក្នុងទីក្រ៊ងនានាដូចជាទីក្រ៊ងបាងកកឡើយ។ អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ IWMI 

ក្រ្រមកិច្ចសហការជាមួយសា្ថ្រប័ន និងដ្រគូថ្របានរកឃើញថា ការរក្រសាបាននូវទឹកដ្រលនៅស្រស 

សល់នៅក្នុងស្រទាប់ថ្មក្រ្រមដី និងការកសាងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធច្រកចាយទឹក គឺវាមិនត្រឹមត្រជាអ្វី 

ដ្រលអាចធ្វើៅបានទ្រ ថ្រមទាំងផ្តល់ផលចំណ្រញច្រើន ហើយអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍មដល់កសិករ  

ព្រមទាំងអ្នកដ្រលរងគ្្រ្រះដោយសារទឹកជំនន់។ ការអន៊វត្តទ្រង់ទ្រ្រយធំ គឺអាចអន៊វត្តៅបាន 

ប៉៊ន្ត្រចាំបាច់ត្រូវមានការគំទ្រពីផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្តដ៏ល្អ និងការគំទ្ររបស់រដ្ឋ្រភិបាលឲ្រយបានខា្ល្រំងកា្ល្រ។” 
 

Paul Pavelic ប្រធានក្រ៊មអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវផ្ន្រកជលវិទ្រយារបស់ IWMI នៅទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ ប្រទ្រសឡាវ

“ប្រទ្រសវៀតណាមមានធនធានទឹកលើដី និងក្រ្រមដីយ៉្រងសន្ធឹកសនា្ធ្រប់។ បបញ្រប្រឈម 

ដ៏ចម្របងនោះ គឺមធ្រយាបាយក្នុងការប្រើប្រ្រស់ទឹកទាំងន្រះឲ្រយអស់ពីលទ្ធាព និងប្រកប 

ដោយនិរន្តរាព។ IWMI បានជួយប្រជាជនវៀតណាមដើម្របីវិាគលើការថ្លឹងថ្ល្រងរវាង  

ការប្រើប្រ្រស់ទឹកសាបសម្រ្រប់ផលិតកម្មស្របៀង ការផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី និងស្រវាកម្ម 

ប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ី។ លើសពីន្រះៅទៀត ដោយសារត្រប្រទ្រសវៀតណាមមានតំបន់ឆ្ន្ររប្រវ្រង 

៣,២០០ គីឡូម៉្រត្រ និងតំបន់ដីសណ្តធំៗចំនួនពីរ កសិករជាច្រើនបានចាត់ទ៊ក ប្រ្រ ថាជាធនធាន 

មួយ ជាជាងចាត់ទ៊កថាវាគឺជាឧបសគ្គគំរាមកំហ្រង។ IWMI បានជួយកសិករទាំងនោះដើម្របីដោះ 

ស្រ្រយចំពោះការខ្វ្រងគំនិតគ្ន្រនាព្រលបច្ចុប្របន្នរវាងការធ្វើកសិកម្មដោយប្រើទឹកសាប និងការធ្វើ 

កសិកម្មដោយប្រើទឹកភ្លៀវតាមរយៈការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្រយបានសមរម្រយ ព្រមទាំងអាចបន្រសា៊្រំៅនឹងការ 

កើនឡើងន្រនីវ៉ូសម៊ទ្រៅថ្ង្រអនាគត។” 
 

Chu Thai Hoanh ប្រធានក្រ៊មអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ ផ្ន្រកធានធានទឹកប្រចាំនៅ IWMI ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ 
ប្រទ្រសឡាវ

“នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍ម មានការចាប់អារម្មណ៍មយ៉្រងខា្ល្រំងលើប្រព័ន្ធផ្ត្រតលើការលើកទឹក

ចិត្តដ្រលមានទំនាក់ទំនងរវាងលំហូរប្រ្រក់    ចំណូលដ្រលបានពីប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនី 

ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយាពក្រីក្រ និងការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្រយកាន់ត្រមាននិរន្តរាព។ IWMI រួមជា  

មួយនឹងដ្រគូមូលដ្ឋ្រននៅក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម ឡាវ កម្ពុជា និងថ្រ កំព៊ងស្វ្រងរកក្របខ័ណ្ឌសា្ថ្រប័ន 

និងស្រដ្ឋកិច្ច ព្រមការផ្រសារា្ជ្រប់ជាលក្ខណៈរូបិយជាមួយនឹងវិស័យវារីអគ្គិសនីដ្រលជួយជំរ៊ញការ

អភិវឌ្រឍប្រកបដោយនិរន្តាពក្នុងតំបន់ខ្រស្រទឹកខាងលើ។ ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវនឹងផ្តល់នូវការណ្រ

នាំសម្រ្រប់អាជា្ញ្រធររដ្ឋ្រភិបាល អ្នកផ្តល់ជំនួយ វិស័យឯកជនក្នុងការបង្កើតយន្តការនានាដូចជា ៖ 

ការច្រករំល្រកផលប្រយោជន៍ម និងការចំណាយលើស្រវាកម្មបរិសា្ថ្រន។” 
 

Florence  Milan,អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវក្រ្រយថា្ន្រក់បណ្ឌិត ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅ IWMI ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ 
ប្រទ្រសឡាវ  

!!!!

ទីក្រ៊ង វៀងច័ន្ទ
សាធារណៈ រដ្ឋ ប្រជាធិបត្រយ្រយ ឡាវ



“IWMI និងដ្រគូសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនបានធ្វើការជាមួយគម្រ្រងមួយនៅក្នុងតំបន់ដីសើមន្របឹងទន្ល្រ 

សាបដ្រលបានរៀបចំឯកសារណ្រនាំសម្រ្រប់ការអន៊វត្តជាក់ស្ត្រងសម្រ្រប់ការវិាគប្រព័ន្ធក្រស្រត្រ 

បរិសា្ថ្រន (CAEA) បានជួយដល់ដំណើរការក្នងុការធ្វើស្រចក្តសីម្រ្រចចិត្តថា្ន្រក់ឃំ៊។ ឯកសារណ្រនំាន្រះ 

បានបញ្ចូលឧបករណ៍មថ្មី និងឧបករណ៍មដ្រលបានក្រសម្រួលសម្រ្រប់ CAEA និងបានបងញ្រញព ី

សកា្ត្រន៊ាពសម្រ្រប់ជាការយកៅប្រើប្រ្រស់ដ៏ទូលំទូលាយមួយ។ ឧបករណ៍មជាច្រើនដ្រលបានព ី

ឯកសារណ្រនាំត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់ការអន៊វត្តគម្រ្រងផ្រស្រងទៀតក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ហើយ 

ឧបករណ៍មដ្រលបានក្រសម្រួលនោះក៏ត្រូវបានដក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្រសានៅសកលវិទ្រយាល័យភូមិន្ទ 

កសិកម្ម សាលាជាតិកសិកម្មព្រ្រកលៀប និងសកលវិទ្រយាល័យបាត់ដំបង។”  
 

Sonali Senaratna Sellamuttu អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកប្រព័ន្ធប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំនៅ 
IWMI ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ ប្រទ្រសឡាវ  

“តាមរយៈការចូលរួមផ្ន្រកមួយន្រគម្រ្រងអនាគតរបស់ទន្ល្រម្រគង្គ (Mekong Future Project) 

IWMI បានវាយតម្ល្រពីបរិមាណទឹកដ្រលមាននៅក្នុងអាងទន្ល្រ Nam Ngum ក្នុងប្រទ្រសឡាវដ្រលការ

ស្រ្រចស្រពនៅខ្រស្រទឹកខាងក្រ្រម និងការអភិវឌ្រឍថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅខ្រស្រទឹកខាងលើនឹងមានការ 

កើនឡើងក្នុងរយៈព្រលប៉៊នា្ម្រនទសវត្រសរ៍ខាងម៊ខន្រះ។ យើងបានបងញ្រញថា ចរន្តទឹកនៅក្នុងរដូវប្រ្រំង  

ដ្រលបង្កើតឡើងដោយការអភិវឌ្រឍថាមពលវារីអគ្គសិនីអាចជួយកសិករក្នងុការស្រ្រចស្រពដំណំាលើផ្ទ្រដី 

ដ្រលមានទំហំស្មើនឹងប្រ្រំដងន្រទំហំដីសព្វថ្ង្រ។ បច្ចុប្របន្ន នាយកដ្ឋ្រនស្រ្រចស្រព និងគណៈកមា្ម្រធិការ 

អាងទន្ល្របានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍មប្រកបដោយសកា្ត្រន៊ពលបន្ថ្រមទៀតន្រការអភិវឌ្រឍដ្រលមានម៊ខងរពី

ទាំងការផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី និងការស្រ្រចស្រព ហើយមានអ្នកផ្តល់ជំនួយមួយចំនួនកំព៊ងមាន 

គម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍មការស្រ្រចស្រពនៅក្នុងតំបន់វាលទំនាបវៀងច័ន្ទ។” 
 

Guillaume Lacombe អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ និងអ្នកជំនាញជលវិទ្រយាប្រចាំនៅ IWMI ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ 
ប្រទ្រសឡាវ

“នៅក្នុងប្រទ្រសឡាវ ជាទូៅទឹកក្រ្រមដីនៅត្រជាធនធានដ្រលមិនទាន់បានយកមកប្រើប្រ្រស់នៅ

ឡើយ ហើយការយល់ដឹងពីសាពន្រធនធានន្រះគឺមានតិចតួច។ ខ្ញុំបានចូលរួមអន៊វត្តគម្រ្រងមួយ 

របស់ IWMI ដ្រលក្នុងគម្រ្រងន្រះ ខ្ញុំបានវិាគលើការបង្ហូរទឹកចូលក្រ្រមដីផ្ត្រតលើការបញ្ច្រញទឹក 

ចោលប្រចាំថ្ង្រនៅតាមសា្ថ្រនីយបង្ហូរទឹកកម្រិតជាតិ ឬតំបន់ជាច្រើននៅអាងទន្ល្រម្រគង្គក្រ្រម។ ការវិាគ 

ន្រះគឺជាធាត៊ចូលដ៏ល្អសម្រ្រប់ការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវផ្រស្រងៗទៀតពាក់ព័ន្ធប្រធានបទន្រះ ហើយវាក៏មាន 

សារសំខាន់យ៉្រងខា្ល្រំងផងដ្ររសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍ និងការគ្រប់គ្រងទឹកក្រ្រមដីនាព្រលអនាគត។” 
 

Somphasith Douangsavanh មន្ត្រីផ្ន្រកស្រ្រវជ្រ្រវប្រចាំនៅ IWMI ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ ប្រទ្រសឡាវ

“ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងមន៊ស្រស ចំណុចន្រះវានាំឲ្រយមានលក្ខណៈស្មុគ្រសា្ម្រញ ហើយ 

តម្រូវឲ្រយយើងប្រើប្រ្រស់នូវអភិក្រមគ្រប់ជ្រ៊ងជ្រ្រយមួយដ្រលមានការពិចារណាចំពោះគោលគំនិត 

ពីគ្រប់ាគីពាក់ព័ន្ធ។ IWMI បានផ្រសារា្ជ្រប់រវាងគោលនយោបាយនិងការអន៊វត្តសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រង 

ធនធាន ធ្វើការវិាគលើគោលនយោបាយគ្រប់កម្រិត និងពិនិត្រយលើមធ្រយាបាយដ្រលតួអង្គ និងសា្ថ្រប័ន 

នានាបង្កើតគោលនយោបាយ និងបង្កើតនូវាពប្រ្រកដនិយមក្នុងកម្រិតអភិបាលកិច្ចផ្រស្រងៗនៅក្នុងតំបន ់

ទន្ល្រម្រគង្គ (ប្រទ្រសឡាវ កម្ពុជា វៀតណាម មីយ៉្រន់មា៉្រ ថ្រ និងចិន)។” 
 

Diana Suhardiman អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវផ្ន្រកវិាគគោលនយោបាយ និងសា្ថ្រប័ន ប្រចាំនៅ IWMI 
ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ ប្រទ្រសឡាវ

!!!!



ការរៀបចំគម្រ្រងសាកល្របងដើម្របីស្វ្រងរកសកា្ត្រន៊ាពសម្រ្រប់ការស្រ្រចស្រព  
និងការគ្រប់គ្រងទឹកក្រ្រមដីនៅតាមសហគមន៍ម គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ។   IWMI ក ៏
អាចជួយសហគមន៍មដើម្របីសា្ត្រឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រពនៅលើដី និងធ្វើឲ្រយប្រសើរ
ឡើងនូវការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តលើការគ្រប់គ្រងធនធានរបស់ពួកគ្រផងដ្ររ ។  
មធ្រយាបាយច្របាស់លាស់មួយដ្រលអាចក្រលម្អនូវលទ្ធាពទទួលបានទឹកប្រើប្រ្រស់
នោះ គឺធ្វើយ៉្រងណាត្រវូធានាឲ្រយបានចំពោះប្រតិបត្តកិារ និងតំហ្ររទំាប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹក 
ឲ្រយកាន់ត្រល្អប្រសើរ ។ ក្នុងន័យន្រះ វាអាចសំរ្រចៅបានតាមរយៈការប្រើប្រ្រស់ 
និងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅលើដី និងទឹកក្រ្រមដីទាំងអស់គ្ន្រនៅ  
តាមតំបន់ដ្រលយកទឹកមកស្រ្រចស្រពពីប្រឡាយ ។ ផលិតាពស្របៀង និងទឹក 
ព្រមទាំងលទ្ធាពទទួលបានទឹកមកប្រើប្រ្រស់ប្រកបដោយសមធម៌អាចមានការ 
កើនឡើងតាមរយៈការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ត ការគ្រប់គ្រង និងដំណើរការក៏ដូចជា 
តំហ្ររទាំកាន់ត្រប្រសើរនៅតំបន់ដ្រលយកទឹកមកស្រ្រចស្រពពីប្រឡាយ។ តាម 
រយៈការបង្កើតយន្តការ   សា្ថ្រប័នដើម្របីដំណើរការ និងផ្តល់តំហ្រទាំសម្រ្រប ់
គម្រ្រងធំៗដោយរក្រសា បានូវនិរន្តរាពផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ IWMI អាចធ្វើការជាមួយ 
រដ្ឋ្រភិបាល និងអង្គការនានាដើម្របីធ្វើឲ្រយលទ្ធាពទទួលបានទឹកប្រើប្រ្រស់មានាពប្រ
សើរឡើងសម្រ្រប់កសិកម្មក្នុងតំបន់ ។

បម្្បម្ួលបរិមាណទឹក

បញ្ហ្ប្ឈម ៖ សហគមន៍មមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍មត្រូវបានញាំញីដោយ 
សារកង្វះទឹកប្រើប្រ្រស់តាមរដូវកាល ចំណ្រកឯសហគមន៍មផ្រស្រងទៀតក៏ត្រូវ  
ដោះស្រ្រយបបញ្រទឹកជំនន់ ។ អាកាសធាត៊ដ៏អាក្រក់ទាំងន្រះអាច បណា្ត្រល 
ឲ្រយមានការខូចខាតដល់ផលដំណាំ សន្តិស៊ខស្របៀងមិនមានលំនឹង និងការបាត ់
បង់ជីវិតមន៊ស្រស ។ បម្រ្របម្រួលបរិមាណទឹកក៏អាចជះឥទ្ធិពលមកលើការផ្គត់ផ្គង ់
សម្រ្រប់វិស័យក្រ្រពីវិស័យកសិកម្ម ហើយវាក៏មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមមានចំពោះលទ្ធាព 
ន្រការអភិវឌ្រឍ ផងដ្ររ ។

ដំណោះស្្យ ៖ បម្រ្របម្រួលលទ្ធាពទទួលបានទឹកប្រើប្រ្រស់ត្រូវការអភិក្រម 
គ្រប់ជ្រ៊ងជ្រ្រយមួយ និងផ្ត្រតលើតម្រូវការសហគមន៍មសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងទឹក។ តាម 

រយៈការសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវផ្ន្រកជីវរូបសាស្រ្ត ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម និងសា្ថ្រប័ន IWMI បានផ្តល់
ព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទឹក និងបានពិចារណាលើកតា្ត្រអវិជ្ជមមានដូចា
ជា ការខូចខាតបរិសា្ថ្រន និងការប្រងច្រកទឹកមិនស្មើាពគ្ន្រ ។ 

គំនិតប្រកបដោយនវាន៊វត្តន៍ម គឺត្រូវការជាចាំបាច់។ IWMI នឹងផ្ត្រតលើការគ្រប់គ្រង 
ការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការទឹក។ ដំណោះស្រ្រយដ៏ល្អបំផ៊តនោះគឺជាដំណោះស្រ្រយ 
ដ្រលមានលក្ខណៈអាចទាញយកផលប្រយោជន៍មពីកតា្ត្រអាកាសធាត៊អាក្រក់នៅតាម 
រដូវ ព្រមទាំងអាចដោះស្រ្រយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមមានជាបន្តបនា្ទ្រប់ ។ ឧទាហរណ៍ម 
ការន្រសាទ និងការធ្វើកសិកម្មនៅតំបន់ទំនាបលិចទឹក គឺពឹងផ្អ្រកលើទឹកជំនន់ និង
ាពរាំងស្ងួតហើយអាចជួយគ្រប់គ្រងកតា្ត្រសត្វចង្រ្របាន។ មានអភិក្រមមួយដ្រលអាច
ដោះស្រ្រយ      បបញ្រប្រឈមន្រះបាន គឺការជួយបង្កើតប្រព័ន្ធស្តុកទឹកនៅខាងក្រ្រមដី 
ចំពោះបរិមាណទឹកលើសលប់ពីជំនន់ ដើម្របីទ៊កសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ ស្រ្រចស្រពអំឡុង
ព្រលមានាពរាំងស្ងួត ។ ការពិនិត្រយលើចំណាយ អត្ថប្រយោជន៍ម និងលទ្ធាពដ្រល  
អាចធ្វើៅរួចៅតាមទម្រង់ផ្រស្រងៗន្រប្រព័ន្ធរក្រសាទឹកទ៊កក៏អាចជួយសហគមន៍មបង្កើត 
ប្រព័ន្ធ ដ្រលអាចបង្កើនលទ្ធាពទទួលបានទឹកប្រើប្រ្រស់ព្រមជាមួយគ្ន្រនឹងការ  
ពិចារណាលើតម្រូវការផ្ន្រកបរិសា្ថ្រន ។ 

ការគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធអ្កូឡូស៊ីប្កបដោយ 
និរន្តរាព

បញ្ហ្ប្ឈម ៖ កម្រិតធា្ល្រក់ច៊ះន្រសន្តិស៊ខទឹកនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍ម គ ឺ
មានការពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះខាតការគ្រប់គ្រងទន្ល្រដ្រលអាចរក្រសាបាននូវប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ី 
។ ការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្តក្នុងការរៀបចំផ្រនការពាក់ព័ន្ធនឹងបបញ្រទឹកនៅព្រល  
អនាគតត្រូវត្រអាចសម្រ្រចៅបានមិនត្រឹមត្រការងររៀបចំកតា្ត្រពាក់ព័ន្ធផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ 
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និងសង្គមប៉៊ណោ្ណ្រះទ្រ ថ្រមទាំងរក្រសាបាននូវបរិសា្ថ្រនថ្រមទៀត ។ វាពិតជាមានសារ 
សំខាន់ក្នងុការការពារតួនាទីប្រព័ន្ធអ្រកូឡូសី៊ដ្រលប្រជាជនជាច្រើនពឹងអាស្រយ័ ។ ដូច្ន្រះ 
ចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាយ៉្រងប្រ៊ងប្រយ័ត្នលើការថ្លឹងថ្ល្រង និងការសហការរួមគ្ន្រ
ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ី ។ 

ដំណោះស្្យ ៖ ប្រព័ន្ធអាកូឡូស៊ីគួរត្រត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ថាជា “ហ្រដ្ឋ្ររចនា 
សម្ព័ន្ធទឹកធម្មជាត”ិ ដ្រលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍មដ្រលមានសារសំខាន់ស្មើគ្ន្រនឹងទំនប ់
ទឹកដ្រលមន៊ស្រសជាអ្នកកសាង ប្រឡាយទឹក និងទំនប់ការពារទឹក។ ការរៀបចំផ្រន 
ការសម្រ្រប់ធនធានទឹកត្រូវត្រដក់បញ្ចូលនូវវិធីគិតថ្មីៗដ្រលអាចពិចារណាលើសា្ថ្រន 
ាព និងវិលាសាពផ្រស្រងៗ ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្របីផ្តល់ផលប្រយោជន៍មដល ់
ក្រ៊មទទួលផលផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងអស់គ្ន្រ។ ចាំបាច់ត្រូវមានការពិចារណាលើ 
រាល់អន្តរាគមន៍មដ្រលអាចមាន ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដ្រលមានការកើនឡើង និងផល 
 វិបាកន្រកតា្ត្រនិមួយៗដ្រលអាចមាន។ ន្រះមិនម្រនជាបបញ្រផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រ្រប់  
ធម្មជាតិសាមញ្ញនោះទ្រ ត្រវាមានអត្ថប្រយោជន៍មផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរ។ ការងរ  
របស់ IWMI គឹផ្ត្រតលើការសិក្រសារវាងតម្រូវការ និងកំណត់ចំនួនស្រវាប្រព័ន្ធអ្រកូឡូស៊ ី
ដូច្ន្រះ ស្រវាទាំងនោះអាចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងដំណើរការធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចចិត្ត។ 
IWMI កំព៊ងសហការជាមួយដ្រគូវៀតណាមផងដ្ររដើម្របីស្វ្រងរកនូវប្រសិទ្ធាពន្រ 
ៃគម្រ្រងចំណាយសម្រ្រប់ស្រវាកម្មបរិសា្ថ្រន (PSE) ដ្រលមានគោលបំណងរក្រសាការ
ពារព្រ្រឈើនៅតាមតំបន់ខ្ពង់រាប។

បម្្បម្ួលអាកាសធាត៊

បញ្ហ្ប្ឈម ៖ គ្ម្រននរណាមា្ន្រក់ដឹងច្របាស់ថាបម្រ្របម្រួលអាកាសធាត៊នឹងប៉ះពាល់
ដល់សន្តិស៊ខស្របៀង និងការខូចខាតបរិសា្ថ្រននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី អាគ្ន្រយ៍មយ៉្រងណា 
នោះទ្រ ។ យោងតាមសា្ថ្រប័នអន្តររដ្ឋ្រភិបាលទទួលបន្ទុកវាយតម្ល្របម្រ្របម្រួលអាកាស 
ធាត៊ (IPCC) ការប្រ្រប្រួលបរិមាណទឹកភ្លៀង និងទឹកដ្រលហូរលើដីនឹងមានការប៉ះ 
ពាល់ចំពោះគ៊ណាព និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ហើយអាចបង្កឲ្រយមានបម្រ្របម្រួល 

ប្រព័ន្ធស្រ្រចស្រព ។  តំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍មនឹងជួបប្រទះកតា្ត្រអាកាសធាត៊កាន់ត្រធ្ងន ់
ធ្ងរដ្រលអាចគំរាមកំហ្រងដល់ជីវាពរស់នៅ ដ្រលងយនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ 
អាកាសធាត៊របស់ប្រជាជនក្រកី្រដ្រលមានសមត្ថាពបន្រស៊ា្រតិំចតួច។ គប្របីត្រវូអន៊វត្តការ 
រៀបចំផ្រនការឲ្រយបានសមស្រប និងវិធានការដ្រលមានការប្រ៊ងប្រយ័ត្នជាម៊នដើម្របី  
ទប់សា្ក្រត់គ្្រ្រះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាត៊។

ដំណោះស្្យ ៖ អ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ IWMI កំព៊ងសិក្រសា កំណត់គម្រូ និងវិាគព័ត៌មាន
ដើម្របីស្វ្រងយល់ពីថាបម្រ្របម្រួលអាកាសធាត៊អាចប៉ះពាល់ដល់ធនធានទឹក និងដីនៅ
ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្រយ៍មដូចម្ត្រចខ្លះ។ ទិន្នន័យទាំងន្រះអាចបង្កើនការយល់ដឹងពីផល
ប៉ះពាល់ដ្រលអាចកើតមានឡើង ហើយអាចជួយអ្នកតាក់ត្រងគោលនយោបាយឲ្រយ 
សម្របតាមយ៊ទ្ធសាស្រ្តរបស់ពួកគ្រ ព្រមទំាងកសិករដើម្របីត្រៀមលក្ខណៈ និងកាត់បន្ថយ 
ឥទ្ធិពលន្រការប្រ្រប្រួលអាកាសធាត៊ និងការខូចខាតបរិសា្ថ្រន ។

ជាងន្រះៅទៀត IWMI អាចធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធវិស័យផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀតរួមមាន 
វិស័យឯកជន រដ្ឋ និងអង្គាពមិនសំដៅលើប្រ្រក់ចំណ្រញដើម្របីបង្កើតបច្ច្រកទ្រសថ្មី  
និងយ៊ទ្ធសាស្រ្តដ្រលមានស្រ្រប់សម្រ្រប់កសិករ ឧស្រសាហកម្ម និងអ្នកប្រើប្រ្រស់ទឹកនៅ 
តាមមូលដ្ឋ្រន។ មានអភិក្រមមួយដើម្របីដោះស្រ្រយបបញ្រប្រឈមម៊ខ គឺត្រូវសម្រប
សម្រួលដល់ការរៀបចំអាជីវកម្ម និងឱកាសផ្ត្រតលើការប្រើប្រ្រស់ឡើងវិញនៅក្នុងតំ
បន់។ តាមរយៈការអន៊វត្តអភិក្រមន្រះ IWMI អាចប្រមូលផ្តុំតួអង្គផ្ន្រកសង្គមឲ្រយចូល 
រួមសហការជួយការពារសន្តិស៊ខស្របៀង និងបរិមាណទឹកដ្រលមាន ព្រមជាមួយនឹងការ 
ធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវជីរាពរស់នៅ និងលើកកម្ពស់ការអភរក្រសបរិសា្ថ្រន។  

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់
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សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់
ទីសា្ន្រក់ការកណា្ត្រលរបស់ IWMI

ទីក្រ៊ងកូឡុមបូ ប្រទ្រសស្រីល័ង្គការ

ទូរស័ព្ទល្រខ ៖ +94 11 2880000, 2784080

អ៊ីម៉្រល ៖ iwmi@cgiar.org

ទីក្រ៊ងវៀងច័ន្ទ

សាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបត្រយ្រយឡាវ 

ទូរស័ព្ទល្រខ៖ +856-21 740928/771520/771438/740632-33

អ៊ីម៉្រល ៖ iwmi-southeastasia@cgiar.org

សូមស្វ្រងរកព័ត៌មានបន្ថ្រមលើគ្រហទំព័រ ៖
www.iwmi.org
សម្រ្រប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រ្រង ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ឯកសារបោះ 
ព៊ម្ពផ្រសាយ និងសមា្ភ្ររៈផ្រសព្វផ្រសាយ

រូបាពគំរបខាងម៊ខរៀបចំដោយ ៖ Jim Holmes ប្រចាំនៅ IWMI 

បានបោះព៊ម្ភននៅខ្រធ្នូ ឆា្ន្រំ២០១៣

IWMI ជា
សមាជិក
សម្ព័ន្ធ របស់
CGIAR
ហើយ
ដឹកនាំ
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