
ទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសេកុងមានតេីជាង ៨០០ បេភេទ ដេលផ្តល់នូវចំណូល និងសេបៀងអាហារដល់

បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងតេេង និងខេត្តកេចេះ ក្នុងបេទេសកម្ពុជា និងខេត្តចំប៉េសាក់ 

និងខេត្តអាតាពឿ ក្នុងបេទេសឡាវ ដេលជាខេត្តជាប់ពេំដេនជាមួយគ្នេ។ ប៉ុន្តេទន្លេទាំង ២ នេះបេឈម

នឹងការគមេេមកំហេងជាចេើនដូចជា ការនេសាទដេលពុំមាននិរន្តភាព ការកើនឡើងយ៉េងឆាប់រហ័ស 

នេការអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និង ការបេេបេួលអាកាសធាតុ ដេលធ្វើឲេយខូចខាតដល់ដេន 

ជំរកតេី។ 

ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេនេះ និង ដើមេបីការពារបរិសា្ថេន និងជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ បេទេស 

កម្ពុជា និងបេទេសឡាវ បនខិតខំបេឹងបេេងកេលម្អការគេប់គេងធនធាននេសាទ ក្នុងខេត្តដេល

ជាប់ភូមិផងរបងជាមួយគ្នេទាំងនេះ តាមរយៈគមេេងទ្វេភាគីមួយ ដេលទទួលបនការគំទេពី 

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC)។ 

បេទេសទាំង ២ បនធ្វើការសិកេសា និងបនកំណត់នូវបញ្ហេជាអាទិភាពចំនួន ៧ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ 

គេប់គេងធនធាននេសាទឆ្លងដេន ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសេកុងនេះ ដោយបនធ្វើការពិគេេះ

យោបល់ជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធនានា ហើយក៏បនចុះធ្វើការអង្កេតនៅតាមមូលដ្ឋេនផ្ទេល់ជាចេើនផង 

ដេរ។ 

គមេេងគេប់គេងធនធាននេសាទក្នុង 
ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាកុង គឺជាគំនិត 
ផ្តួចផ្តើមមួយ ក្នុងចំណោមគំនិតផ្តួច 
ផ្តើមទ្វេភាគីចំនួន ៥ របស់គណៈកម្មការ 
ទន្លេមេគង្គ ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហេ 
ការរៀបចំផេនការ និងគេប់គេងធនធាន 
ទឹកឆ្លងដេនតាមរយៈកិច្ចសហបេតិ 
បត្តិការ។ 

ដោយទទួលបនមូលនិធិពីធនាគរ 
ពិភពលោក គមេេងនេះជមេុញឲេយមាន 
ការសមេបសមេួលការអនុវត្តន៍សកម្ម 
ភាព សេបតាមគោលការណ៍នេការ 
គេប់គេងធនធានទឹកចមេុះ (IWRM) 
ដេលជាទសេសនទានសកល មានគោល 
បំណងធ្វើឲេយមានតុលេយភាពរវាងតមេូវ 
ការអភិវឌេឍន៍សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច និង ការ 
ការពារបរិសា្ថេនក្នុងសហគមន៍តាមដង 
ទន្លេ។ គមេេងនេះ នឹងបំពាក់បំប៉ន 
បេទេសទាំង ២ នូវសមត្ថភាព និង 
ឧបករណ៍ ដើមេបីបន្តអនុវត្តសកម្មភាពរួម
គ្នេកេេយគមេេងនេះបញ្ចប់។
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បញ្ហា គ្រប់គ្រងធនធានននសាទ 
ឆ្លងដែនក្នុងទនន្លនេ្រង្គ និង 
ទនន្លនេកនុង



ព័ត៌មានលំអិតអំពីបញ្ហេទាំង ៧ តេូវបនចងកេងទុកនៅក្នុងឯកសារបច្ចេកទេសរួមគ្នេមួយ ដេល 

មានចំណងជើងថា ការគេប់គេងធនធាននេសាទឆ្លងដេនក្នុងទន្លេមេគង្គ និង ទន្លេសេកុង 
នេបេទេសកម្ពុជា និងបេទេសឡាវ  ដេលតេូវបនបោះពុម្ពផេសាយនៅខេ កញ្ញេ ឆា្នេំ ២០១៧។

ការនេសាទលើសលុប៖ ខណៈពេលដេលកំណើនបេជាជនធ្វើឲេយមានតមេូវការតេី 
សមេេប់ធ្វើជាអាហារ និង រកបេេក់ចំណូលកាន់តេចេើន អ្នកនេសាទតេូវរងសមា្ពេធធ្វើការ  
នេសាទឲេយបនកាន់តេចេើនលើសលុបផងដេរ។ បច្ចេកវិទេយា និង ឧបករណ៍នេសាទថ្មីៗ 
បនលើកទឹកចិត្តឲេយពួកគេចាប់តេីក្នុងបរិមាណកាន់តេចេើន ហើយជាលទ្ធផល ការបេើ 
បេេស់ឧបករណ៍នេសាទ ដេលអាចចាប់តេីបនចេើនបេបនេះ បនបង្កើនសមត្ថភាពរបស់
អ្នកនេសាទទាំងនោះ ក្នុងការបេកួតបេជេងកាន់តេចេើនជាងមុន និង អាចបំពេញទៅតាម 
តមេូវការទីផេសារកាន់តេចេើនជាងមុនផងដេរ។ ជាលទ្ធផល ស្តុកតេីតេូវរងភាពហិនហោច 
ទាំងពូជនិងទំហំតេី។ ការផ្តល់នូវបេភពចំណូលផេសេងទៀត (ដូចជាវារីវបេបកម្ម ការចិញ្ចឹម 
សត្វ និង ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ជាដើម) អាចជួយឲេយអ្នកនេសាទទេទេង់ជីវភាព 
រស់នៅរបស់គេួសារពួកគេ តាមរបៀបផេសេង ដេលអាចនាំឲេយមានការកាត់បន្ថយការ 
នេសាទលើសលុបបេបនេះ។ 

ការបេើបេេស់ឧបករណ៍នេសាទខុសចេបាប់៖ អ្នកនេសាទជាចេើនក្នុងបេទេសទាំង 
២ បេើបេេស់ឧបករណ៍នេសាទខុសចេបាប់ ដូចជា មងដេលមានកេឡាតូចល្អិត 
រំសេវផ្ទុះ និង ឧបករណ៍ឆក់ជាដើម។ ការបេើបេេស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ ធ្វើឲេយចំនួន 
និង បេភេទតេី មានការថយចុះ ហើយក៏បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពរបស់ 
បេជាពលរដ្ឋ ដេលរស់នៅតាមមូលដ្ឋេនផងដេរ។ ការពងេឹងការអនុវត្តចេបាប់បេកបដោយ 
បេសិទ្ធភាព និង ការធ្វើឲេយបេេក់ចំណូលបនមកពីចេើនបេភព នឹងអាចជួយដោះសេេយ 
បញ្ហេនេះបន។ 

ការរិចរិលដេនជំរកតេី៖ ការអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទឹក បង្កការគមេេមកំហេងដល់ 
ដេនជំរកតេី ក៏ដូចជាដល់សន្តិសុខសេបៀង និង សកម្មភាពចិញ្ចឹមជីរិតរបស់បេជាពល
រដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍តាមដងទន្លេ។ ការកាប់ឈើ ការដក់រំសេវផ្ទុះនិងការបូមខេសាច់
យ៉េងគំហុក និង ការសាងសង់ទំនប់ បនធ្វើឲេយមានការបត់បង់ពេេឈើ ការចេេះដី 
ការបំពុលដោយសារសារធាតុប៉េរត និង មុខសញ្ញេគេេះថា្នេក់បរិសា្ថេនដទេទៀត ដេលនាំ
ឲេយចំនួននិងផលិតកម្មតេីមានការថយចុះ។ ចាំបច់តេូវតេមានវិធានការដើមេបីកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ។

ការបេេបេួលផលចាប់របស់តេី៖ ដោយសារសកម្មភាពអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ 
ការនេសាទពុំមាននិរន្តភាព និង ការបេេបេួលអាកាសធាតុ អ្នកនេសាទនៅក្នុងបេទេស 
កម្ពុជា និង ឡាវ បនរាយការណ៍ពីការថយចុះនេផលចាប់របស់ពួកគេ ហើយបច្ចុបេបន្ននេះ 
តេីភាគចេើនដេលពួកគេចាប់បន គឺជាតេីដេលមានទំហំតូច។ ការនេះ អាចបង្កផលប៉ះ
ពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បេជាពលរដ្ឋកេីកេ។ រដ្ឋេភិបលនេបេទេសទាំង ២ ចាំបច់តេូវរៀប
ចំនូវវិធានការការពារដេនជំរកតេី ដើមេបីកាត់បន្ថយការបេេបេួលនេផលចាប់នេះ។ 

២

៣

៤

១

បេទេស៖   
កម្ពុជា និងឡាវ

ថវិកា៖  
៥៣៥.២០០ ដុល្លេរ

រយៈពេល៖  
ពីខេកក្កដ ឆា្នេំ២០១៤ ដល់ ខេមិនា 
ឆា្នេំ២០១៨



បេទេសកម្ពុជា និងបេទេសឡាវ បនឯកភាពគ្នេចាត់វិធានការជាជំហានៗជាចេើន ដើមេបីឆ្លើយ

តបទៅនឹងបញ្ហេឆ្លងដេនជាអាទិភាពរបស់ខ្លួន តាមរយៈគមេេងទ្វេភាគីនេះ៖

១. បង្កើត កម្មវិធីពិនិតេយតាមដនធនធាននេសាទរួមគ្នេ ដើមេបីពិនិតេយតាមដនបេភេទតេីស 
ដេលធ្វើដំណើររយៈចមា្ងេយឆា្ងេយ ដេលរកឃើញនៅតំបន់ពេំដេន ដើមេបីស្វេងយល់ពី 
សា្ថេនភាព និងនិនា្នេការ នេការចាប់ពូជតេីទាំងនេះ និងធ្វើការវាយតម្លេពីឥទ្ធិពលនេការ 
គេប់គេងទឹក ឲេយកាន់តេមានបេសិទ្ធភាពបន្ថេមទៀត។ 

២.  បង្កើត យន្តការសមេបសមេួលចំរុះ នៅថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់មូលដ្ឋេន រវាងបេទេសកម្ពុជា 
និងបេទេសឡាវ ដើមេបីកេលម្អការចេករំលេកព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យធនធាននេសាទ និង
សមេបសមេួលកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេបេឈមជាអាទិភាព 
មួយចំនួន។ 

៣. រៀបចំ ផេនការសកម្មភាពរួមគ្នេ ដើមេបីអនុវត្តយន្តការសមេបសមេួលនេះ។ 

បនា្ទេប់ពីគមេេងនេះតេូវបនបញ្ចប់ បេទេសទាំង២នឹងតេូវបន្តកិច្ចពិគេេះយោបល់ទ្វេភាគី         

ដើមេបីបង្កើតនូវ សា្ថេប័នគេប់គេងធនធាននេសាទចំរុះមួយ ដេលមានតួនាទីអនុវត្តផេនការ 

សកម្មភាពនេះ។ កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងរយៈពេលយូរទាំងនេះ នឹងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់ 

នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋេន ក៏ដូចជាបង្កើនសន្តិសុខសេបៀងរបស់ពួកគត់ផងដេរ។ 

យន្តការគេប់គេងធនធាននេសាទឆ្លងដេន៖ បើទោះបីជាបេទេសកម្ពុជា និង បេទេសឡាវ 
បនបង្កើតយន្តការចំរុះមួយក្នុងឆា្នេំ ២០០៦ ដើមេបីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេនេសាទ 
លើសលុប និង បញ្ហេដទេទៀត ដេលខេត្តជាប់ពេំដេនជាមួយគ្នេទាំងនេះជួបបេទះ 
យ៉េងណាក៏ដោយ យន្តការនេះបនរលយបត់ទៅវិញ ដោយសារថវិកាមានកមេិត និង 
ខ្វះការចូលរួមពីអាជា្ញេធរខេត្ត។ ចាំបច់តេូវមានការបង្កើតយន្តការសហការគ្នេថ្មីមួយ 
ដើមេបីលើកកម្ពស់ការទំនាក់ទំនងនៅថា្នេក់ខេត្ត ដោយមានការគំទេពីថា្នេក់កេសួង។ 

ការចេករំលេកទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានអំពីធនធាននេសាទនៅមានកមេិត៖ ចំណេះ       
ដឹងអំពីបេភេទតេី   និងការយល់ដឹងអំពីពូជតេី    ដេលធ្វើដំណើររយៈចមា្ងេយឆា្ងេយ      
និងព័ត៌មានអំពីការបរិភោគតេី និងវារីសត្វដទេទៀត នៅមានកមេិតទាប។ បេទេស 
ទាំង២ ចាំបច់តេូវបេមូលទិន្នន័យធនធាននេសាទ និងចេករំលេកព័ត៌មាននេះ ជាមួយ 
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ដេលកំពុងធ្វើការងារក្នុងវិស័យនេះ ដើមេបីបង្កើនការយល់ដឹងឲេយមានការគេប់
គេងកាន់តេល្អបេសើរជាងមុន។

ធនធាន និង សមត្ថភាពគេប់គេងធនធាននេសាទ៖ រដ្ឋេភិបលរបស់បេទេសទាំង២ 
ខ្វះមន្តេីដេលមានសមត្ថភាពគេប់គេេន់ខាងវិទេយាសាស្តេ និង ការគេប់គេងធនធាន 
នេសាទ ជាពិសេសនៅថា្នេក់ខេត្តនិងថា្នេក់សេុក។ ការនេះ តមេូវឲេយមានការផ្តល់ការ 
បណ្តុះបណា្តេលដល់មន្តេីទាំងនេះ អំពីការរៀបចំផេនការគេប់គេងធនធាននេសាទ 
ការពិនិតេយតាមដនផលចាប់តេី ការគេប់គេងគមេេង និង ការបណ្តុះបណា្តេលនៅ 
នឹងការងារផ្ទេល់ អំពីរបៀបចុះធ្វើការសេេវជេេវនិងទំនាក់ទំនង ដើមេបីបន្តការគំទេដល់ 
ការបន្តកិច្ចពិគេេះយោបល់ ដេលធ្វើឡើងដោយមន្តេីទាំងនេះ។

៥

៦

៧

អាគរលលខ   ១៨៤ ផ្លលូវ ហា្េងួម 
បបអប់សំបុបតលលខ ៦១០១ 
ទីបកុងលវៀងច័ន្ទ បបលទសឡាវ

ទូរស័ព្ទៈ +៨៥៦ ២១ ២៦៣២៦៣ 

ទូរសារៈ +៨៥៦ ២១ ២៦៣៣៦៤ 

អ៊ីមម៉លៈ mrcs@mrcmekong.org

លគហទំព័រៈ www.mrcmekong.org




