ឯកឧត្តម ចម ប្រសិទ្ធ ទទ្សរដ្ឋមន្ត្តី រដ្ឋមន្ត្តីប្កសួងឧសាហកមម ្ិង
សិរបកមម បា្អទ្ជ ញ
ើ ជាអធិរត្ីកងពិ
នុ
ធីទរើកស្និសទ្
ី ្ិងពិព័រណ៍ទ្ឹក
ស្អាត្កមពជា
ទ
ុ

ក
ើ ទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ ទប្ោមប្រធា្រទ្ «រទងកើ្ោរទ្ទ្ួ

បា្ទសវាផ្គត្ផ្
់ គងទ្
់ ឹកស្អាត្ ប្រករទោយគុណភាព សុវត្ថិភាព
្ិរ្តរភាព ្ិង ត្ម្មៃសមរមយ»

មានប្រសាសន៍បរើកសននិសីទ និងពិព័រណ៍ទឹកសាាតកម្ពុជា ប
បប្ោម្ប្រធានរទ

«របងកើនោរទទួ

ើក ទី២ ឆ្នាំ២០១៧

បានបសវាផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាត

ប្រករបោយ

គុណភាព សុវតថិភាព និរនតរភាព និង តម្ម្ៃសម្រម្យ» បប្ោម្កិច្ស
ច ហោរបរៀរច្ាំ
បោយអគគនាយកោានទឹកសាាត

ម្នប្កសួងឧសាហកម្ម

សមាគម្អនកផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាតកម្ពុជា ដែ

និងសិរបកម្ម

មានោរជួយឧរតថម្ភគាំប្ទពីរណ្ត
ត ម្ែគូ

អភិវឌ្ឍន៍ច្ម្បងៗកនុងវ ិស័យទឹក សាាតបៅកម្ពុជាម្ួយច្ាំនួន នាម្ងៃទី២០ ដែ
ឆ្នាំ២០១៧

បៅសា

ប្រជុាំ

និង

បភាជនីយោានទបនៃបាសាក់២

វ ិច្ឆិោ

រាជធានីភាំនបពញ

ឯកឧតតម្ ច្ម្ ប្រសិទធ បទស រែាម្ន្តនតី រែាម្ន្តនតីប្កសួងឧសាហកម្ម និងសិរបកម្ម
បានសដម្តងនូវបមាទនភាពច្ាំប

ោះោរអប្ជើញជាអធិរតីកុងពិ
ន ធីបនោះនិងបានរញ្ជ
ជ ក់

ថាោរបរៀរច្ាំសននិសីទ និងពិព័រណ៍ទឹកសាាតកម្ពុជា ប
បគ

រាំណងបកៀងគរ និងផ្ត

់ឱោសែ

់អក
ន

ើកទី២បនោះ បធវើប

ើងកនុង

ក់ព័នធកុងវ
ន ិស័យទឹកសាាតទាំង

សាធារណៈ និងឯកជន ច្ូ

រួម្ពិភាកា និងដសវងរកនូវគាំនិត ឬវ ិធីសាស្តសតងីៗ
ម រួម្

គន បែើម្បីរបងកើននូវោរទទួ

បានបសវាទឹកសាាត ស្សរតាម្ យុទធសាស្តសត ច្តុ

បោណែាំណ្តក់ោ

ទី៣ ររស់រាជរោាភិបា

កម្ពុជា បោយបតតតប ើោរជាំរញ
ុ
ោរអភិវឌ្ឍ និងប្គរ់ប្គងវ ិស័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាត សប្មារ់បប្រើប្បាស់កុងជី
ន
វភាពរស់
បៅររស់ប្រជាជន និងផ្

ិតកម្ម បសវាកម្ម ប្រករបោយគុណភាព និរនតរភាព និង

តម្ម្ៃសម្រម្យ បែើម្បីរម្
ួ ច្ាំដណកប

ើកកម្ពស់សុែុមា

រនថយកងវោះទឹកសាាតបប្រើប្បាស់សប្មារ់ប្រជាជន ដែ
ជាយប្កុង និងជនរទ។

ភាពសងគម្ ជាពិបសស ោត់
រស់បៅកនុងតាំរន់ទីប្រជុាំជន

នាបព

ងមីៗបនោះ ប្កសួងឧសាហកម្ម និងសិរបកម្ម សបប្ម្ច្បាននូវសម្ិទធផ្

ោរបធវើកាំដណទប្ម្ង់
យោន់ដត
ប្កដែ
ដែ

មានច្ាំណូ

ទក់ទងបៅនឹងររត់ម្ួយងមីកុងវ
ន ិស័យទឹកសាាតឱ្

ដែ

ប្ា របសើរ បោយផ្ត

់ោរយកច្ិតតទុកោក់ែស
ព ់ គិតគូរែ

់ប្រជាជនប្កី

ទរ បហើយមានោរបប្រើប្បាស់ទឹកសាាត កនុងកប្ម្ិតទររាំផ្ុត

រញ្ជ
ា បនោះប្តូវបានពិចារណ្ត និងពិនិតយម្ងៃបែើម្ទឹកសាាតប

កាំណត់ម្ងៃ

ម្ន

ក់ទឹកសាាត

ប្រជាជនប្កីប្កអាច្ទទួ

ើងវ ិញ បោយប្តូវ

បៅតាម្ររ ិមាណបប្រើប្បាស់ទឹក សាំបៅធានាជួយែ

់

បាន នូវបសវាទឹកសាាត ប្រករបោយគុណភាព និងតម្ម្ៃ

សម្រម្យ ស្សរតាម្កប្ម្ិតជីវភាពរស់បៅប្រចាាំម្ងៃ បៅកនុងោរកាំណត់ម្ងៃ ក់ទឹក
សាាតងមី ដែ បានចារ់អនុវតតពីម្ងៃទី១៥ ដែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ម្ក គឺជាជាំហានម្ន
ោរដកទប្ម្ង់ងីម្
ម ួយបទៀតកនុងវ ិស័យទឹកសាាត។ បៅកនុងបនោះ មានកដនៃងែៃោះ ម្ិន
ប្តឹម្ដត ក់បសមើម្ងៃបែើម្បនាោះបទ
ដតដងម្ទាំង ក់បប្ោម្ម្ងៃបែើម្ផ្ ិតបៅបទៀត
កនុងបគ រាំណងជួយសប្មា
បនោះដែរ ោរជួយែ ់អនក ដែ

ោរ
ជួ

ាំបាកររស់ប្រជាព

រែាបយើង។

ជាម្ួយគន

រនទរ់សានក់បៅ បធវើោរ បរៀនសូប្ត ែូច្ជា កម្ម

ករ រុគគ

ិក សិសសនិសសិត ក៏ប្តូវបានយកច្ិតតទុកោក់គិតគូរែពស់ បែើម្បីទទួ

បានោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាាតពីរាំពង់ដច្កចាយររស់រែា កនុងតម្ម្ៃបថាកជាង ជាំនួសឱយ
ោរជាវទឹកពីមាចស់រនទរ់ជួ
ដែ
មានតម្ម្ៃែពស់។បៅរណ្ត
ត ទីរម្
ួ បែតត ប្កុងបផ្ស
ើងវ ិញ និងោររបងកើតប្រព័នផ្
ធ ត
គ ់ផ្ង
គ ់ងីម កាំពុងប្តូវបានអនុវតត

ងៗបទៀត ោរ សាតរប

យ៉ា ងសកម្ម បែើម្បីរបងកើតឱយមានសវ័យភាពហិរ្ញ វតថុ ឈានបៅរកោរ សាតរ និងវ ិនិ

បយគពប្ងីករដនថម្ទាំហាំអាជីវកម្ម បសវាកម្ម និងគុណភាពម្នោរផ្គត់ផ្ង
គ ់បសវាឱ្
យោន់ដតរ ីកច្បប្ម្ើន និងប្របសើរប

ើង។ គិត ម្កែ

់ឆ្នាំ២០១៧ រោាករទឹកទាំង

អស់ បានផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកបពញ ២៤បមា៉ា ងកនុងម្ួយម្ងៃ។ោរជាំរញ
ុ ោរច្ូ
ឯកជន

រួម្ររស់ដផ្នក

គឺជាយុទសា
ធ
ស្តសតែ៏សាំខាន់ររស់រាជរោាភិបា

សប្មារ់ោរវ ិនិបយគប
សម្តថភាពផ្
និបយគប

ិត

កនុងោរ ប្រម្ូ ធនធាន
ើោរអភិវឌ្ឍកនុងវ ិស័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាត។
ោរពប្ងីក

និងប

ើកទឹកច្ិតឱ
ត យមានោរ

ច្ូ

រួម្ពីដផ្នកឯកជនកនុងោរវ ិ

ើវ ិស័យផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាត គឺជាយុទសា
ធ
ស្តសត ម្ួយដែ

ប្កសួងឧសាហ

កម្ម និងសិរបកម្ម ដតងបាន ប្រោន់ខាជរ់។ បផ្តើម្បច្ញពីនបយបាយបនោះ វ ិស័យឯក
ជនបានច្ូ

រួម្ ច្ាំដណកយ៉ា ងសកម្មផ្ងដែរ បៅតាម្ រណ្ត
ត ទីរម្
ួ បែតត និងទីប្រជុាំ

ជននានា ដែ

មាន ប្រជាជនចារ់ពី៣០០ ែ

២០០៨ ប្កុម្ហុនឯកជនវ ិនិបយគប

់ ៥.០០០ប្គួសារ។ បៅម្ុនឆ្នាំ

ើប្រព័នផ្
ធ ត
គ ់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាត មានដត ៧៦ទីប្រជុាំ

ជន រ៉ាុបណ្តណោះ ដតរច្ចុរបននបនោះ បានបកើនែ ់ ២២២
ទីប្រជុាំជន។ កាំបណើនបនោះ
បោយសារមានោរច្ូ រួម្ពីវ ិស័យឯកជន និងកិច្ស
ច ហប្រតិរតតិោរប ើោរអនុ
វតតគបប្មាងបប្ោម្ជាំនួយឥណទន, ជាំនួយកម្ចីហិរ្ញរបទនររស់អងគោរ និងម្ែគូ
អភិវឌ្ឍន៍នានា តាម្រយៈ´អងគោរ JICA, អងគោរ UN-HABITAT, កម្មវ ិធីទឹកសាាត
និងអនាម្័យ ម្នធនាគរពិភពបោក(WSP), អងគោរសុែភាពពិភពបោក (WHO),
ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី(ADB),
បារាាំង(AFD)

ប

ិតទឹកសាាត និងោររណុត ោះ

់ម្ន្តនតីតាម្រណ្ត
ត អងគភាពរោាករទឹកសាធារណៈ

គនបនោះដែរ
សមាគ

ទីភានក់ងារអភិវឌ្ឍន៍

ើោរងារពប្ងីកប្រព័នផ្
ធ គត់ផ្ង
គ ់និងរណ្ត
ា ញដច្កចាយ

ពប្ងីកសម្តថភាពផ្
ែ

ធនាគរពិភពបោក(WB),
រណ្ត
ត

និងោរ

កសាងសម្តថភាព

និងឯកជនផ្ងដែរ។ជាម្ួយ

ោរផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាតបៅតាំរន់ទីប្រជុាំជនបានបកើនប

ើងគួរឱយកត់

់ ជាពិបសស អប្តាប្គរែណតរ់ម្នោរផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាតតាម្ប្រព័នធរណ្ត
ត ញ

កនុងតាំរន់ទីប្រជុាំជន បានបកើនប ើងពី៥២% បៅឆ្នាំ២០០៨ ែ ់ ៦៨,៥% បៅឆ្នាំ
២០១២ និង ៨៦% បៅឆ្នាំ២០១៧ ដែ គិតជាច្ាំនួនប្គួសារ ដែ ទទួ បានទឹក
សាាតបប្រើប្បាស់បកើនែ

់២.៣០០.០០០ប្គួសារ។

ទនទឹម្នឹងបនោះ បៅកនុងនីតិោ
គឺោរ ប

ទី៥ ម្នរែាសភា ប្កសួងបានោក់បច្ញវ ិធានោរងមីៗ

ើកទឹកច្ិតត និងបប្រើប្បាស់សោតនុព

ភាពវ ិនិបយគឱយបធវើោរផ្

ររស់ដផ្នកឯកជន ដែ

ិត ផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកបៅតាំរន់ដែ

មាន

រែាម្ិនទន់មាន

ទធ

ទធភាព

បធវើបាន បោយកនុងបនាោះ ក៏ប្តូវបានផ្ត ់អាជាារ័ណណរហូតែ ់រយៈបព
២០ឆ្នាំ
(ដែ ពីម្ុន មានសុព ភាពប្តឹម្ ៣ឆ្នាំ) ជាងនូរម្កវ ិញនូវោរអភិវឌ្ឍ និងោរ
ពប្ងីករណ្ត
ត ញដច្កចាយទឹកសាាត ប្រករបោយនិរនតរភាព គុណភាព ជាម្ួយនឹង
តម្ម្ៃសម្រម្យ។

រ៉ាុដនត ទនទឹម្នឹងបនោះ ប្កសួងក៏មានវ ិធានោរ ម្ុឺឺង មា៉ា ត់ជាក់ោក់ផ្ងដែរ បរើសិនជា
ពិនិតយប

ើញថា

អាជីវករដែ

ទទួ

បានអាជាារ័ណណពីប្កសួងបហើយ

ម្ិនបាន

អនុវតតនូវច្ាំណុច្ណ្តម្ួយ ស្សរតាម្ោរកាំណត់កុងប្រោស
ន
បទបនាោះ ប្កសួង នឹង
បធវើោរែកហូតប្រោស ឬរ្ឈរ់ោរបធវើអាជីវកម្មទាំងស្សុង បោយម្ិនរបណ្ត
ត យ
ឱយប្រជាព

រែា សថិតជាច្ាំណ្តរ់ខាមាំងររស់អាជីវករបនាោះប

ើយ។ ច្ាំណុច្បនោះ បយើង

ប្តូវដតហានអារោត់បធវើឱយបាន បរើពុាំបនាោះបទ នឹងបធវើឱយរ៉ាោះ
បៅបគ

នបយបាយផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាាត ដែ

តាម្តាំរន់ទីប្រជុាំជនទទួ

បានទឹកសាាតបប្រើប្បាស់

មានប្បាក់ច្ាំណូ

តិច្ បែើម្បីទទួ

មានរនទរ់ជួ

(ប្រមាណ ១៣១.០២០រនទរ់) ទទួ

១០០%

បៅឆ្នាំ២០២៥»។

នបយបាយ សប្មារ់ប្រជាព
បានោរបប្រើប្បាស់ទឹកដែ

តម្ម្ៃបថាកកនុងកប្ម្ិតអរបររមា ប្ពម្ទាំងកាំណត់ម្ងៃ
ឬមាចស់អគរ ដែ

់ោរអនុវតតទិស

ប្តូវបានកាំណត់ថា «ប្រជាជនរស់បៅ

បប្ៅពីបនោះ បានយកច្ិតទ
ត ុកោក់អនុវតតន៍បគ
ប្កីប្ក ដែ

់ែ

ក់ទឹកសាាត

ឱយកម្មករ កម្មោរ ិនី រុគគ

រែា
មាន

ក់ជូនមាចស់ផ្ោះ
ទ

ិក សិសស និសសិត

បានោរផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកពីរាំពង់ដច្កចាយររស់រែា

កនុងតម្ម្ៃបថាកសម្រម្យ។ ប ើសពីបនាោះ ប្រជាព រែាប្កីប្កម្ួយច្ាំនួនកនុងរាជធានី
ភនាំបពញ ក៏ទទួ
បានោរឧរតថម្ធ
ភ នកនុងោរតភាជរ់រណ្ត
ត ញទឹកសាាត ដែ គិត
ម្កែ
បព

់រច្ចុរបននបនោះ មានច្ាំនួនប្រមាណជាង ៣ម្ុឺនប្គួសារ។ ម្យ៉ា ងវ ិញបទៀត កនុង
ដែ ប្រជាព រែា កាំពុងប្រឈម្ខាៃាំងនឹងកងវោះទឹកសាាតបប្រើប្បាស់
និង

ររ ិបភាគ

ោ

ពីរែូវប្បាាំងហួតដហងឆ្នាំ២០១៦

កមាៃាំងសរុរររស់ម្ន្តនតីរាជោរ

ប្កសួងឧសាហកម្ម និងសិរបកម្ម ប្គរ់ជាន់ថានក់ បានច្ូ
យុទនា
ធ ោរដច្កទឹកររស់សបម្តច្បតបជា

រួម្យ៉ា ងសកម្មកុង
ន

បែើម្បីប្ទប្ទង់សភាពោរណ៍

ស្សាយរញ្ជ
ា ែវោះទឹកសាាតបៅទូទាំងប្របទស សបប្ម្ច្បាន

ទធផ្

ជាសរុរម្ក បែើម្បីជប្ម្ុញោរអភិវឌ្ឍវ ិស័យទឹកសាាតស្សរតាម្បគ

និងបោោះ

ប្ា របសើរ។

បៅអភិវឌ្ឍ

ន៍ប្រករបោយច្ិរភាព ឯកឧតតម្ បទសរែាម្ន្តនតី ច្ម្ ប្រសិទធ បានរញ្ជ
ជ ក់រដនថម្
បោយបានប
រហូតែ

ើ កប

ើងពីអតថប្របយជន៍ដែ

ប្កសួងបានផ្ត

់អជាារ័ ណណទឹកសាាត

់ ២០ ឆ្នាំ គឺបែើម្បីឲ្យប្រតិរតតិករទឹកសាាតឯកជន មាន

ដផ្នោរអភិវឌ្ឍររស់ែួនទាំ
ៃ
ង រយៈបព

ទធភាព បធវើ

ែៃី ម្ធយម្ និងដវង ។ ម្៉ាយងពួកគត់មាន

ទធភាពអាច្ែចីរុ

ធនាគរម្កពប្ងីកអាជីវកម្មររស់ែួន
ៃ បានច្ាំនួនោន់ដតបប្ច្ើន

។ ជាម្ួយគនបនោះ ឯកឧតតម្ បានោក់

កខែ័ណឌ ែ

់ប្រតិរតតិករទឹកសាាត ទាំងអស់

បរើបានអាជាា រ័ណណអនុញ្ជញតពីប្កសួងបហើយ ប្តូវដតច្ូ
ផ្គត់ផ្ង
គ ់ទឹកសាាតកម្ពុជា

ជាសមាជិកសមាគម្អនក

និងបប្រើប្បាស់ប្រព័នគ
ធ ណបនយយដតម្ួយ

បោយប្កសួង បែើម្បីងាយស្សួ

រ ាំដ

កាំណត់

កនុងោរប្គរ់ប្គង និងជប្ម្ុញោរអភិវឌ្ឍន៍ ។

ឯកឧតតម្បទសរែាម្ន្តនតី បានបសនើឲ្យសមាជិកអងគសននិសីទទាំងម្ូ
បនោះ ច្ូ

ដែ

រួម្តៃស់រូរម្តិ
ត
បយរ

ចារ់យកបវទិោ

់ និងរទពិបសាធន៍បៅកនុងោរប្គរ់ប្គង និងដច្ក

កនូវរញ្ជ
ា ប្រឈម្ ក៏ែូច្ជាែាំបណ្តោះស្សាយនានា បែើម្បីបធវើជាធាតុ ច្ូ

សាំខាន់សប្មារ់អងគសននិសីទ ដែ
ជាពុទិស
ធ ប្មារ់ោរដក

ម្ា

វ ិស័យទឹកសាាតបៅកម្ពុជា។

មាន

រយៈបព

ែ៏

២ម្ងៃ ររស់បយើងបនោះ និង

និងរបងកើនប្រសិទភា
ធ ពកនុងោរប្គរ់ប្គង

ក់ព័នធនឹង

