
តំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ លាតសន្ធឹងពីភូមិភាគកណ្ដេលនេបេទេសកម្ពុជា រហូតដល់បេទេស 

វៀតណម  ជាទីដេលទន្លេមេគង្គហូរចាក់ទៅសមុទេ។ តំបន់នេះតេូវបានចាត់ទុកជា “ចានបាយរបស់ 

បេទេសទាំងពីរ”។ តំបន់ដីសណ្ដនេះ មានសារៈសំខាន់យ៉េងខា្លេំង ចំពោះការធានាសន្តិសុខសេបៀង និង 

ការរកចំណូលរបស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងបេទេសទាំងពីរ ប៉ុន្តេការអភិវឌេឍន៍វារីអគ្គីសនី នៅតំបន់ខេសេទឹក 

ខាងលើ និង ការសាងសង់ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងទឹកជំនន់នៅតាមបណ្ដេយតំបន់ដីសណ្ដនេះ 

បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ធនធាននេសាទ តំបន់រងទឹកជំនន់ ចលនាលេបាប់ និង គុណភាពទឹក។ ផលប៉ះ

ពាល់នេការបេេបេួលអាកាសធាតុ ដូចជា គេេះទឹកជំនន់និងគេេះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ និង ការជេេបចូល 

នេទឹកបេេ ក៏បង្កការគមេេមកំហេងដល់ធនធានធម្មជាតិ នេតំបន់នេះផងដេរ។

ដើមេបីគេប់គេងធនធានរួមនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះ បេទេសកម្ពុជា និង បេទេសវៀតណម 

បានសហការគ្នេរៀបចំយន្តការរៀបចំផេនការរួមមួយចំនួន សមេេប់គេប់គេងធនធានទឹក តាមរយៈ 

គមេេងទ្វេភាគី ដេលទទួលបានការគំទេពីគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC)។ 

បនា្ទេប់ពីបានធ្វើការពិគេេះយោបល់ជាមួយមន្តេីរដ្ឋេភិបាល និង តួអង្គពាក់ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋេន និង      

ការចុះបេមូលទិន្នន័យនៅមូលដ្ឋេនរួចមក បេទេសទាំងពីរ បានកំណត់បញ្ហេធំៗចំនួន ៦ ដើមេបី         

ដោះសេេយតាមរយៈកិច្ចសហបេតិបត្តិការនេះ។ 

គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកតំបន់ 
ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើម 
មួយ ក្នុងចំណមគំនិតផ្តួចផ្តើមទ្វេភាគី
ចំនួន ៥ របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ 
ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេការរៀបចំ 
ផេនការ និងគេប់គេងធនធានទឹកឆ្លង 
ដេន តាមរយៈកិច្ចសហបេតិបត្តិការ។ 

ដោយទទួលបាន មូលនិធិពីធនាគរ 
ពិភពលោក គមេេងនេះជមេុញឲេយមាន 
ការសមេបសមេួល ការអនុវត្តន៍សកម្ម 
ភាព សេប តាមគោលការណ៍នេការ 
គេប់គេងធនធានទឹកចមេុះ (IWRM) 
ដេលជាទសេសនទាន សកល មានគោល 
បំណងធ្វើឲេយមានតុលេយភាពរវាង 
តមេូវការអភិវឌេឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច 
និង ការគំពារបរិសា្ថេន  ក្នុងសហគមន៍ 
តាមដងទន្លេ។ គមេេងនេះនឹងបំពាក់ 
បំប៉នបេទេសទាំង ២ នូវសមត្ថភាព 
និងឧបករណ៍ ដើមេបីបន្តអនុវត្តសកម្ម 
ភាពរួមគ្នេ កេេយគមេេងនេះបញ្ចប់។ 

កម�ុជា

េវៀតណម

អាងទេន�េមគង�
បញ្ហា គ្រប់គ្រងធនធានទឹកក្នុង 
តំបន់ដីសណ្ដ ទននលេនេ្រង្គ

កិច្ចសហការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណម



ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហេសំខាន់ៗទាំង ៦ តេូវបានកត់តេេទុកនៅក្នុងឯកសារបច្ចេកទេសមួយ ដេល 

មានចំណងជើងថា បញ្ហេនេការគេប់គេងធនធានទឹកឆ្លងដេនក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គក្នុង 

បេទេសកម្ពុជា និងវៀតណម ដេលតេូវបានបោះពុម្ពផេសាយក្នុងខេ កញ្ញេ ឆ្នេំ ២០១៧។

ការរៀបចំផេនការជាយុទ្ធសាសេ្ត សមេេប់ឆ្លើយតបនឹងគេេះទឹកជំនន់ និងគេេះរាំងស្ងួត៖  

កង្វះការរៀបចំផេនការឆ្លងដេនសមេេប់គេប់គេងធនធានតំបន់ដីសណ្ដ បេកបដោយ 

និរន្តរភាព ធ្វើឲេយបេទេសទាំងពីរគេប់គេងគេេះទឹកជំនន់ និង គេេះរាំងស្ងួត ដេល 

កើតឡើងជារាងរាល់ឆ្នេំ តេរៀងៗខ្លួន។ នេះគឺដោយសារតេបេទេសទាំងពីរ មាន 

បេយោជន៍ជាតិខុសៗគ្នេ និង បេើបេេស់វិធីសាសេ្តគេប់គេងផ្តេតលើវិស័យតេមួយ។  

ផេនការគេប់គេងធនធានទឹកឆ្លងដេនជាយុទ្ធសាសេ្ត អាចជួយបង្កើនការយល់ដឹងអំពី 

លក្ខខណ្ឌជលសាសេ្តក្នុងតំបន់នេះ និង ធានាឲេយមានការសមេបសមេួលដំណើរការ

នៅអាងស្តុកទឹកនៅខេសេទឹកខាងលើ និង ការធ្វើឲេយមានភាពសុខដុមលើការអភិវឌេឍន៍ 

ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធធារាសាសេ្ត ដេលមានសារៈសំខាន់សមេេប់ការគេប់គេងគេេះទឹក 

ជំនន់ និង គេេះរាំងស្ងួត ដេល កើតឡើង ក្នុង បេទេសទាំងពីរ។ 

ការអភិវឌេឍន៍ និងការវិនិយោគលើហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ៖ ការពុំមានយន្តការរៀបចំផេនការ 

និង ការសហការរួមគ្នេរវាងខេត្ត ដេលនៅជាប់ពេំដេនជាមួយគ្នេ ធ្វើឲេយការអភិវឌេឍន៍                    

ហេដ្ឋេរចនាសម័្ពន្ធនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះ កើតឡើងដោយមិនសមសេប។ ការ 

អភិវឌេឍន៍បេព័ន្ធតេតួពិនិតេយទឹកជំនន់ និង បេព័ន្ធធារាសាសេ្ត  ដេលពំុមានការសមេបសមេលួ 

ជាមួយគ្នេ ដូចជា ការសង់ទំនប់ និងការចាក់ចេេំងទន្លេ ជាដើម អាចបង្កឲេយមានគេេះទឹក

ជំនន់និងគេេះរាំងស្ងួត នៅតំបន់រងទឹកជំនន់ដទេទៀត និងអាចនាំឲេយមានការបំពុល

ទឹកនិងបញ្ហេខ្វះទឹក និង ធ្វើឲេយផលិតកម្មកសិកម្មមានការថយចុះ។ ការរៀបចំផេនការ    

សមេបសមេួលការអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ គឺជាការងារដេលចាំបាច់ ដើមេបីកាត់បន្ថយ

ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទាំងនេះ។ 

យន្តការសមេបសមេួល និងទំនាក់ទំនង៖ បេទេសកម្ពុជា និងបេទេសវៀតណម 

ខ្វះយន្តការសមេបសមេួល និង ទំនាក់ទំនងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ដើមេបីឆ្លើយតបទៅ 

នឹងបញ្ហេគេប់គេងធនធានទឹកឆ្លងដេន ដេលនាំឲេយមានការធ្វើសកម្មភាពតេួតគ្នេ ការ

យល់ចេឡំអំពីសា្ថេនភាពនេការបេើបេេស់ទឹកនៅតាមតំបន់ពេំដេនបច្ចុបេបន្ន និង ទំនាស់ 

រវាងវិស័យដេលពាក់ព័ន្ធ។ បេទេសទាំងពីរ ចាំបាច់តេូវបង្កើតបេព័ន្ធគេប់គេងទិន្នន័យ 

និងព័ត៌មាន ដេលមានភាពសុីគ្នេ ដើមេបីបេមូលដំណើរការ ធ្វើការវិភាគ និង ចេករំលេក 

ទិន្នន័យជលសាសេ្តឧត្តុនិយម និង ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដទេទៀត សមេេប់ពិនិតេយតាមដន 

ការបេើបេេស់ទឹកឆ្លងដេន។

សមត្ថភាពមនុសេស និង សមត្ថភាពសា្ថេប័ន សមេេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការឆ្លងដេន៖       

សមត្ថភាពគេប់គេងធនធានទឹកនៅមានកមេិត នៅសងខាងបណ្ដេយពេំដេននេបេទេស 

ទាំងពីរ ជាកតា្តេរួមចំណេកនាំឲេយការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់ ធ្វើឡើងមិនបានតេឹមតេូវ និង 

ធ្វើឲេយការអនុវត្តន៍តាមវិធាននីតិវីធី ដេលបានពេមពេៀង រួច សមេេប់ឆ្លើយតបទៅនឹង      

បញ្ហេការបេើបេេស់ទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គ នៅមានកមេិតខេសាយ។ បេការនេះអាចបន្ទុចបងា្អេក់ 

២

៣

១

៤

បេទេស៖   
កម្ពុជា និងវៀតណម

ថវិកា៖  
៣៥៤.០០០ ដុលា្លេរ

រយៈពេល៖  
ពីខេ ឧសភា ឆ្នេំ ២០១៤ ដល់ ខេ 
ឧសភា ឆ្នេំ ២០១៨



បេទេសកម្ពុជា និង បេទេសវៀតណម បានឯកភាពគ្នេចាត់វិធានការជាជំហានៗជាចេើន      
ដើមេបីឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហេឆ្លងដេនជាអាទិភាព តាមរយៈគមេេងទ្វេភាគីនេះ៖

១. បង្កើតយន្តការសមេបសមេួលឆ្លងដេន ដើមេបីកេលម្អការដោះដូររទិន្នន័យនិងព័ត៌មាន 
និង ការគេប់គេងធនធានទឹករួមគ្នេ

២.  រៀបចំផេនការសកម្មភាពរួមគ្នេ ដើមេបីអនុវត្តយន្តការសមេបសមេួលនេះ 

បនា្ទេប់ពីគមេេងនេះតេូវបានបញ្ចប់ គេរំពឹងថា បេទេសទាំងពីរអាចបន្តកិច្ចពិគេេះយោបល់ ឆ្លង 
ដេនសមេេប់កិច្ចសហបេតិបត្តិការគេប់គេងធនធានទឹក នៅកមេិតទ្វេភាគីនៅថា្នេក់ខេត្តទៀត។ 
កិច្ចខិតខំបេឹងបេេង ដេលធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលវេងដោយបេទេសទាំងពីរ អាចនឹងធ្វើឲេយមាន
ភាពបេសើរជាងមុនលើការគេប់គេងគេេះទឹកជំនន់ និង គេេះរាំងស្ងួត លើកកម្ពស់ការតេៀម 
ខ្លួនសមេេប់ទប់ទល់គេេះមហន្តរាយ ក៏ដូចជាបង្កើនការធ្វើនាវាចរណ៍ និង ការបង្កើន 
សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មផងដេរ។

ដល់កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន ដេលបង្កឡើងដោយការ 

អភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទឹក។ ចាំបាច់តេូវអភិវឌេឍសមត្ថភាពសា្ថេប័ន និង សមត្ថភាព 

បច្ចេកទេសបន្ថេមទៀត ដើមេបីឲេយកិច្ចសហបេតិបត្តិការ អាចធ្វើទៅបានបេកបដោយ 

បេសិទ្ធភាព។

ហេតុប៉ះពាល់បរិសា្ថេន សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច ដេលបង្កឡើងដោយការអភិវឌេឍន៍ 

និងការបេេបេួលអាកាសធាតុ៖ កង្វះការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់សរុប និង ផល 

ប៉ះពាល់ភា្លេមៗ ដេលបង្កឡើងដោយការអភិវឌេឍន៍វារីអគ្គីសនីនៅខេសេទឹកខាងលើ និង 

ការបេេបេួលអាកាសធាតុ អាចនឹងធ្វើឲេយបេជាពលរដ្ឋ ដេលរស់នៅតំបន់ដីសណ្ដនេះ 

ងាយរងគេេះដោយសារផលប៉ះពាល់នានា ដូចជា ការកើនឡើងនូវការជេេបចូលនេ 

ទឹកបេេ ការថយចុះនេបរិមាណដីលេបាប់និងជីជាតិ ការផ្លេស់ទីរបស់តេីមិនញឹកញាប់ដូច

មុន និងការផ្លេស់ប្ដូររបបលំហូរទឹក។ ចាំបាច់តេូវបំពេញភា្លេមនូវ កង្វះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ 

នឹងរបបលំហូរទឹក ម៉ូដេលជលសាសេ្ត និង ឧបករណ៍ផេសេងទៀតសមេេប់  

វាយតម្លេផលប៉ះពាល់ ដើមេបីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់ផ្នេកសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និង 

បរិសា្ថេន ដេល កើតឡើងដោយសារការអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម័្ពន្ធទឹក និង ការកើន 

ឡើងកំដៅផេនដី។

ការអនុវត្តន៍កិច្ចពេមពេៀងនាវាចរណ៍ទ្វេភាគី៖ ផ្លវូទឹកទន្លេនេតំបន់ដីសណ្ដទន្លេ មេគង្គ 

បំពេញតួនាទីយ៉េងសំខាន់សមេេប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងសេវានានា ទាំងក្នុងនិង 

រវាងបេទេសទាំងពីរ។ បេទេសទាំងពីរ បានចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចពេមពេៀងទ្វេភាគី 

សមេេប់ការធ្វើនាវាចរណ៍ទឹកទន្លេ ប៉ុន្តេកិច្ចពេមពេៀងនេះមិនតេូវបានអនុវត្តបានល្អ

ឡើយ ដោយសារហេតុផលជាចេើន ដូចជា ចេកសមេេប់ការធ្វើដំណើររបស់នាវា និងលក្ខ 

ខណ្ឌលំហូរទឹក ដេលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់ និងការអភិវឌេឍន៍វារីអគ្គីសនី និងចំណុច 

ខ្វះខាតផ្នេកបេតិបត្តកិារ និងរដ្ឋបាលផេសេងទៀត    ដូចជា កង្វះការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ 

បទដ្ឋេនសុវត្ថិភាព និងនីតិវិធីអន្តេបេវេសន៍ ជាដើម។ បេទេសទាំងពីរ គួរដោះសេេយ 

បញ្ហេទាំងនេះ ដើមេបីអាចទទួលបានអត្ថបេយោជន៍ ពីកិច្ចពេមពេៀងទ្វេភាគីនេះ។

៥

៦

 

អាគរលលខ   ១៨៤ ផ្លូវ ហា្េងួម 
បបអប់សំបុបតលលខ ៦១០១ 
ទីបកុងលវៀងច័ន្ទ បបលទសឡាវ

ទូរស័ព្ទៈ +៨៥៦ ២១ ២៦៣២៦៣ 

ទូរសារៈ +៨៥៦ ២១ ២៦៣២៦៤ 
អ៊ីមម៉លៈ mrcs@mrcmekong.org

លគហទំព័រៈ www.mrcmekong.org




