BDCP

អង្គហេ
 តុរហ័ស

ផែនការអភិរក្សតំបន់ឆ ្នេរដីស
 ណ្ត
ឧសភា 2014

ផែនការ

BDCP គឺជា...

ផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្តយូរអង្វែងសំរាប់ធា
 នាសន្តិសុខនៃការឧបត្ថមផ
្ភ ្គតផ
់ ្គងទ
់ ឹករបស់រដ្ឋ

California និងធ្ឲ
វើ ្យប្រព័នអ្ធេកូដីសណ្តនៃទន្លេ Sacramento-San Joaquin
បានល្អប្រស�ើរ។

ផ្គតផ
់ ្គងទ
់ ឹកសំរាប់ភាគដ៏ធំមួយនៃសេដ្ឋកិចរ្ចដ្ឋCalifornia ។

ភាពទុកចិត្តល�ើការឧបត្ថមផ
្ភ ្គតផ
់ ្គងទ
់ ឹក

3
2

ទំនាញនៃលំហូរ
រូងក្រោមដី

ប្រវែង

30 ម៉ៃយ៍

ផែនការ BDCP គឺជាចំណែកមួយនៃភាគហ៊ុនទឹកទាំងម
 ូលរបស់រដ្ឋCalifornia ។

វាមានទឹសដៅក្នុងការការពារប្រព័នអ្ធេកូដីសណ្តតែម
 ួយរបស់យ�ើង និងធានានូវការ

គោលដៅនៃផែនការ BDCP Co-Equal Goals

កន្លែងស្តុកបង្ហូរ

BDCP និងមានគុណប្រយោជន៍ដល់
ពលរដ្ឋនៅ California រាប់លា
 ននាក់

ធានាសន្តិសុខនៃការឧបត្ថម្ភផ្គតផ
់ ្គងទ
់ ឹក

ទន្លេ Sacramento-

4.7-5.6

San Joaquin
ដីសណ្ត

ទឹករាប់លា
 នអេគ័រ-ហ្វីតប្រើជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ
(ក្នុងម
 ួយអេគ័រ -ហ្វ៊ុតគឺប្រហែលចំណុះទ
 ឹកដែ
 ល

ក្រុមគ្រួសារពីរនៅរដ្ឋ California ប្រើក្នុងផ
 ្ទះ និងក្រៅផ្ទះ 
ក្នុងម
 ួយឆ្នាំ)

គម្រោង 

កន្លែងស្តុកបង្ហូរ

បង្កើត & កា
 រពារការងារ

ចំណុះ

9,000 CFS*

1.1 លាន

*ហ្វីតគូបក្នុងម
 ួយវិនាទី
(Cubic Feet per Second)

$

ការស្តារប្រព័នអ្ធេកូ ឡ�ើងវិញ

និងរក្សាទ
 ុកស
 ំរាប់រដ្ឋ CALIFORNIA

(ផ្អែកល�ើការប្រមាណពីមួយឆ្នាំ ទៅមួយឆ្នាំ)

150,000

គម្រោង

តំរង់រូងក្រោមដី

អេគ័រនៃលំនៅដ្ឋានបានស្តារ

ឡ�ើងវិញនិងត្រូវបា
 នការពារ

56

ស្មើនិងការងារ ពេញម៉ោង ដែលបានបង្កើត

ល�ើកស
 ្ទួយសេដ្ឋកិច្ច

ជំពូកសត្វត្រូវបា
 ន
ការពារ

$

ធ្វើឲ្យល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃលំហូរបានកាន់

$84 BILLION

បង្កើនក្នុងផលិតផលសេដ្ឋកិចរ្ចដ្ឋ

តែប្រស�ើរសំរាប់ផ្តល់ប្រយោជន៍
ដល់មច្ឆាជាតិនៅក្នុងដីសណ្ត

ផែនការ BDCP គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សំរាប់California
ភាពទុកចិត្តល�ើការឧបត្ថមផ
្ភ ្គតផ
់ ្គងទ
់ ឹក

25

ការទទួលយកភាពគ្រោះថ្នាក់ នៃធាតុអាកាស

លាននាក់
ល�ើសពី

ពីតំបន់ឆ្នេរ
រហូតដល់

San Diego ពឹងផ្អែកល�ើ
ទឹកពីដ
 ស
ី ណ្ត

ការស្តារប្រព័នអ្ធេកូឡ�ើងវិញ

3 លាន

អេគ័រនៃដីចំការ

ពឹងផ្អែកល�ើទឹក ពីដីសណ្ត

មច្ឆាជាតិ និងសត្វព្រែ
រស់នៅពឹងផ្អែកល�ើសុខភាព
នៃប្រព័ន្ធអេកូដីសណ្ត

ទំនប់ទឹក
ខូចខាត

ទឹកស
 មុទ្រ

ឡ�ើងក
 ំពស់

ការរញ្ជួយផែនដី

គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនិង

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
គំរាមកំហែងដ
 ល់ភាពជ�ឿទុកច
 ិត្តនៃប្រព័នដែ
្ធ លមានរួចហ�ើយ

ថ្លៃចំណាយនិងការផ្តល់មូលនិធិសំរាប់ BDCP...

ផែនការ BDCP គឺត្រូវបានណែនាំ
ដោយវិទ្យាសាស្ត្រដែល

...អនុវត្តិគោលការណ៍នេះក្នុងអំឡុងពេល 50 ឆ្នាំ ។

មានដ៏ប្រស�ើរបំផុត

$14.5
BILLION

កម្មវិធីគ្រប់គ្រង


សំណង់រូងក្រោមដី

ដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន

បង់ថ្លៃដោយ

ទីភ្នាក់ងារទឹកសាធារណៈ

ដ�ើម្បីអនុវត្តិ និងតាម

ត្រួតពិនិត្យគោលបំណងជីវសាស្រ្ត

សរុប

$4.2
BILLION

$24.7
BILLION

និងគោលដៅរបស់ផែនការ BDCP

ការស្តារលំនៅដ្ឋានឡ�ើងវិញ
បានបង់ថ្លៃឲ្យជាមួយនឹង

$4.9
BILLION

សរុបនៃថ្លៃចំណាយល�ើប្រតិបត្តិការ

កិចប្ច្រតិបត្តិការទឹក

1

មូលនិធិរដ្ឋ/សហព័ន្ធ
និង ដោយ

ដោយក្រសួងធនធានទឹក និងការិយាល័យ

ទីភ្នាក់ងារទឹក

សហរដ្ឋផ្នែកការរ�ៀបចំដី

សាធារណៈ

បានបង់ថ្លៃដោយ 

ទីភ្នាក់ងារទឹកសាធារណៈ និង 
មូលនិធិរដ្ឋ/សហព័ន្ធ

$.927 BILLION

បានបង់ថ្លៃដោយ ទីភ្នាក់ងារទឹកសាធារណៈ 

ដោះស្រាយ ទម្ងនសង្ក
់
ត់ដទៃៗទ�ៀត និង មូលនិធិរដ្ឋ/សហព័ន្ធ

$.184 BILLION

ការម�ើលត្
 រួតត្រា

ដោយរដ្ឋ និងទីភ្នាកងា
់ រមច្ឆាជាតិ
និងសត្វព្រៃ

សំរាប់តាមត្រួតព
 ិនិត្យម�ើល, ស្រាវជ្រាវ, ផែន បានបង់ថ្លៃដោយ ទីភ្នាក់ងារទឹកសាធារណៈ 
ការរដ្ឋបាល, និងថ្លៃចំណាយដទៃៗទ�ៀត និង មូលនិធិរដ្ឋ/សហព័ន្ធ

 លទ្ធភាពនៃមូលនិធិសហព័ន្ធនឹងអាស្រ័យលើការបំរុងថវិកាទុកនាពេលអនាគតរបស់ស
 ហព័ន្ធ ។

1

ផែនការ BDCP នឹងផ្តលផ
់ លប្រយោជន៍ដល់ប្រព័ន្ធអេកូដ
 ីសណ្ត
ការស្តារដីសណ្តឡ�ើងវិញ
ផែនការ BDCP នឹងរួមចំណែកបរិច្ចាគដល់ការអភិរក្សសត្វ 56 ជំពូក មានមច្ឆាជាតិ, រុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃ
 នៅក្នុងត
 ំបន់ដ
 ីសណ្ត ។

45

52%

11

10

បានអភិរក្ស

ពារ ដី

ពីកំណ�ើននៃចំនួន និងគុណភាពនៃលំនៅ

ដទៃៗទ�ៀត

ជំពូករុក្ខជាតិ & សត្វព្រៃ
 ត្រូវ
តាមរយៈការការពារ និងការធ្វើ
ឲ្យប្រស�ើរទាំងក្នុងបរិមាណ

និងគុណភាពនៃលំនៅដ្ឋានក្នុងត
 ំបន់

កំណ�ើនក្នុង ការការ
ក្នុងត
 ំបន់ដ
 ីសណ្ត ។

គុណប្រយោជន៍នៃជំពក
ូ មច្ឆាជាតិ,
ដ្ឋាន,ធនធានអាហារ, មុខងារនៃបរិស្ថាន

នៃលំហូរដស
ី ណ្ត ។ ជំពូកមច្ឆាជាតិទាំងនោះ
 
មានត្រីសូម៉ុងឈីនុកនិងត្រីស្មេលដែលតា ។

ដីសណ្ត ។

វិធានការកាត់បន្ថយទម្ងនសង្ក
់ ត់
នឹងប
 ន្ថយអានុភាពមិនល្អ ដូច

ជាជំពូករុក្ខជាតិរាតត្បាត, ការលួចប្លន់,
និងសារធាតុចំឡងរោ
 គដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ

ប្រស�ើរនូវមុខងារបរិស្ថាននៃតំបន់ដ
 ីសណ្ត ។

សំរាប់ព័ត៌មានថែមទ�ៀត ឬដាក់សេ
 ចក្តីអត្ថាធិប្បាយសូមចូលទ
 ស្សនាគេហទំព័រ www.BayDeltaConservationPlan.com,
ទូរស័ព្ទមកលេខ 1-866-924-9955, ឬផ្ញើអម៉
៊ី ែលមកinfo@BayDeltaConservationPlan.com

