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កិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការស្តីពតីធ្ធា្ទឹក 
សបរា្រ់ការអភិវឌ្ឍអាងទន្លេនេគង្គ ប្រក្រនោយចតីរភាព

ទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេមួយក្នុងចំណោមទន្លេធំៗជាងគេរបេ់ពិភពលោក ដេលរានបេវេង ៤.៩០០ គតីឡូម៉េតេ 
ហូរកាត់បេទេេ ចំនួនបេេំមួយ៖ ចិន មតីយ៉េនរា៉េ ថេ ឡាវ កម្ពុជា និងវៀតណាម។ ទន្លេនេះ លេបតីលេបាញ    
ដោយសារជតីវចមេុះដ៏េមេបូរបេប និងេមេបូរដោយធនធានធម្មជាតិ ដេលជួយទេទេង់ជតីវភាពរេ់នៅរបេ់
បេជាពលរដ្ឋជាង ៦៥ លាននាក់ ដេលរេ់នៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គកេេម។ រានឈ្មេះជា “រាតាទន្លេ” 
ទន្លេនេះ ផ្ដល់នូវេកា្ដេនុពលយ៉េងធំធេង េមេេប់ការអភិវឌេឍតំបន់នេះ។

ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ កំណើនចំនួនបេជាជនយ៉េងឆាប់រហ័េ ការបង្កើនលេបឿននេការវិនិយោគលើ
ហេដ្ឋេរចនាេម្ព័ន្ធទឹក គេេះមហន្រាយធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរ ដេលកើតឡើងដោយសារេកម្មភាពមនុេេសផង 
និងការបេេបេួលអាកាេធាតុផង បានបង្កការគំរាមកំហេងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការគេប់គេង និងការអភិវឌេឍធនធាន 
ទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គ។ 

នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មេនទេវតេសរ៍ចុងកេេយនេះ ពោលចាប់តាំងពតីទេវតេសរ៍ ១៩៥០ មក បេទេេទាំងបួន 
ដេលេ្ថិតនៅតំបន់អាងទន្លេមេគង្គកេេម គឺ កម្ពុជា ឡាវ ថេ និងវៀតណាម បាន និងកំពុងធ្វើការងាររួមគ្នេ 
ដើមេបតីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមនានា។ ក្នុងឆា្នេំ ១៩៩៥ បេទេេទាំងនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចពេម
ពេៀង ដើមេបតីលើកកម្ពេ់កិច្ចេហបេតិបត្ិការលើបញ្ហេធនធានទឹកក្នុងតំបន់ និងបានបង្កើតគែៈកម្មការ 
ទន្លេមេគង្គ (ហៅកាត់ថា MRC) ដើមេបតីរួមគ្នេគេប់គេងធនធានទឹករួម  ឱេយកាន់តេរាននិរន្រភាព និង 
េមធម៌ បន្ថេមទៀត។

ចាប់តាំងពតីពេលនោះមក MRC បានកា្លេយជាវេទិកាមួយ េមេេប់ដំណោះសេេយការទូតក្នុងវិេ័យ  
ធនធានទឹក ដើមេបតីឱេយបេទេេទាំងបួនេហការគ្នេយ៉េងជិតេ្និទ្ធ ក្នុងការលើកកម្ពេ់ការបេើបេេេ់ 
ធនធានទឹក បើទោះបតីជាបេទេេទាំងនេះរានផលបេយោជន៍ជាតិ និងអាទិភាពអភិវឌេឍន៍ខុេៗគ្នេ 
យ៉េងណាក៏ដោយ។ ដោយរាននាទតីជាមជេឈមែ្ឌលចំណេះដឹងផង គែៈកម្មការនេះ បានបេមូលផ្ដុំ 
និង ចេករំលេកចំណេះដឹងវិទេយាសាស្េ និងជំនាញបច្ចេកទេេយ៉េងចេើនេន្ធឹកេនា្ធេប់ក្នុងវិេ័យនានា 
ពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានទឹក ដូចជា វិេ័យនេសាទ ការគេប់គេងទឹកជំនន់ និងគេេះរាំងេ្ងួត និងនាវាចរែ៍   
ដើមេបតីគំទេឱេយរានការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍តំបន់អាងទន្លេឱេយកាន់តេល្អបេសើរឡើង។ 

វិធា្ ្ តីតិវិធតី រ្រសគ់ណៈកេ្មការ ទន្លេនេគង្គ
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កិច្ចពេមពេៀងមេគង្គ និងនតីតិវិធតីរបេ់ MRC កំែត់កេបខ័ែ្ឌកិច្ច 
េហបេតិបត្ិការ

កិច្ចពេមពេៀងមេគង្គឆា្នេំ ១៩៩៥ ដក់ចេញនូវកេបខ័ែ្ឌចេបាប់ ដើមេបតីឱេយបេទេេទាំងបួនេហការគ្នេ 

អភិវឌេឍន៍ និងគេប់គេងធនធានទឹកឱេយរឹតតេល្អបេសើរបន្ថេមទៀត ដើមេបតីនាំមកនូវអត្ថបេយោជន៍ 

សេដ្ឋកិច្ច ហើយទន្ទឹមគ្នេដើមេបតីការពារបរិសា្ថេន។ កិច្ចពេមពេៀងនេះ ដក់ចេញនូវបេេកកម្ម និង 

គោលដៅរបេ់សា្ថេប័ននេះ និងបានកំែត់ពតីតួនាទតី និងការទទួលខុេតេូវរបេ់សា្ថេប័នទាំងបតី គឺ កេុមបេឹកេសា 

គែៈករា្មេធិការរួម និងលេខាធិការដ្ឋេន ពេមទាំងគោលបំែងជាយុទ្ធសាស្េនេកិច្ចេហបេតិបត្ិការ។ 

ចុងកេេយ កិច្ចពេមពេៀងនេះ បានបេគល់ភារកិច្ចឱេយ MRC លើកកម្ពេ់ការបេើបេេេ់ទឹកឱេយបានល្អបេសើរ 

 និងធានានូវការអភិវឌេឍតំបន់អាងទន្លេនេះ បេកបដោយតុលេយភាព និងគទំេដល់ការេមេេចបានេកា្ដេនុពល 

ពេញលេញនេទន្លេមេគង្គ តាមរយៈការដក់ចេញនូវផេនការអភិវឌេឍន៍អាងទន្លេ។

ជាចេើនឆា្នេំកន្លងមកនេះ MRC និងបេទេេជាេរាជិកបាន 

រៀបចំនូវវិធាននតីតិវិធតីចំនួនបេេំ និងគោលការែ៍ណេនាំ        

បច្ចេកទេេពាក់ព័ន្ធ េ្ដតីពតីការចេករំលេកទិន្នន័យ ការពិនិតេយ 

តាមដនការបេើបេេេ់ទឹក កិច្ចេហបេតិបត្ិការក្នុងការ 

បេើបេេេ់ទឹក ការរកេសាលំហូរទឹក និងគុែភាពទឹក។  

វិធាននតីតិវិធតីបតីដំបូង កំែត់ពតីដំណើរការេមេេប់កិច្ចេហ 

បេតិបត្ិការលើធនធានទឹក ខែៈដេលវិធាននតីតិវិធតី ដេល 

នៅេល់ផេសេងទៀត កំែត់ពតីលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យេមេេប់វាយតម្លេ

សា្ថេនភាពទឹក។ វិធានទាំងនេះ ដេលហៅថា នតីតិវិធតីរបេ់ MRC 

គឺជាឧបករែ៍រួម ដេលរានលក្ខែៈជាបេព័ន្ធ េមេេប ់

អនុវត្កិច្ចពេមពេៀងមេគង្គ។ 
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វិធាននតីតិវិធតី ទាំង បេេំ រានដូចតទៅ៖ 

P D I E S នតីតិវិធតីេមេេប់ការដោះដូរ និងការចេករំលេកទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន (PDIES) 
តេូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នេំ ២០០១ ដើមេបតីដោះដូរទិន្នន័យ និងព័ត៌រានជុំវិញេូចនាករ 
េំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក ក្នុងចំណោមបេទេេជាប់ទន្លេមេគង្គទាំងបួន។ 

P W U M
នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក (PWUM) តេូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នេំ 
២០០៣ ដើមេបតីបង្កើតនូវបេព័ន្ធពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គ   និង 
ដេទន្លេក្នុងវិេ័យផេសេងៗបេកបដោយបេេិទ្ធភាព ដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងបេទេេ 
ធារាសាស្េ និងវារីអគ្គិេនតីជាដើម។

P N P C A

នតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង 
(PNPCA) តេូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នេំ ២០០៣ ដើមេបតីេមេួលដល់កិច្ចេហបេតិបត្ិការ 
ជុំវិញការបេើបេេេ់ទឹក និងការអភិវឌេឍ ដោយបានដក់ចេញនូវដំណើរការជាក់លាក់ 
ចំនួនបតី េមេេប់គមេេងហេដ្ឋេរចនាេម្ព័ន្ធទឹក ដេលតេូវបានស្នើឡើង។

P M F M នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកលើទន្លេមេ (PMFM) តេូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នេំ ២០០៦ 
ដើមេបតីដក់ចេញនូវលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យេមេេប់វាយតម្លេ និងដំណើរការពិនិតេយតាមដន 

និងរកេសាលំហូរទឹកឱេយបានគេប់គេេន់ក្នុងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាប។ 

P W Q

នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹក (PWQ) តេូវបានអនុម័តក្នុងឆា្នេំ ២០១១ ដើមេបតីពងេឹង
កេបខ័ែ្ឌកិច្ចេហបេតិបត្ិការ េមេេប់ពិនិតេយតាមដន និងការពារគុែភាពទឹកក្នុង
ទន្លេមេគង្គ និងទន្លេបាសាក់ ដោយបេើបេេេ់លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យេមេេប់វាយតម្លេដេល
បានពេមពេៀងគ្នេ។

សៀវភៅនេះពនេយល់ពតី វិធាននតីតិវិធតី ទាំង បេេំ ដោយបេើបេេេ់ភាសា សាមញ្ញ និងបងា្ហេញ ឱេយឃើញថា 

វិធាននតីតិវិធតីទាំងនេះ រានសារៈេំខាន់យ៉េងខា្លេំង េមេេប់ កិច្ចេហបេតិបត្ិការ ទឹកនៅថា្នេក់តំបន់ ក៏ដូចជា 

ការគេប់គេង និងការអភិវឌេឍតំបន់អាងទន្លេនេះ  បេកបដោយចតីរភាព។

៥



P D I E S្តីតិវិធតីសបរា្រ់ការនោះដូរ 
្ិងការចចករចំែកទិ្្ន្័យ ្ិងព័ត៌រា្

កសាងេូែោឋា ្បគឹះសបរា្រ់ការចចករចំែកទិ្្ន្័យក្ននុងតំ្រ្់

ការគេប់គេងធនធានទឹកឆ្លងដេនក្នុងតំបន់មេគង្គ ពឹងអាសេ័យយ៉េងខា្លេំង លើភាពអាចរកបាននូវទិន្នន័យ 

និងព័ត៌រាន ដេលអាចជឿទុកចិត្បាន អំពតីវិេ័យនានា។ រាប់តាំេងពតីវិេ័យជលផល ជលសាស្េ 

រហូតដល់គុែភាពទឹក ទិន្នន័យដេលបេមូលបានពតីតំបន់អាងទន្លេទាំងមូល រានសារៈេំខាន់យ៉េងខា្លេំង 

ដើមេបតីឱេយគេអាចយល់ដឹងកាន់តេចេបាេ់ពតីសា្ថេនភាពរបេ់អាងទន្លេនេះ។ យ៉េងណាក៏ដោយ ការបេមូល 

ទិន្នន័យអំពតីបាតុភូតឆ្លងដេន គឺជាការលំបាក ដោយហេតុថាបេទេេនានា ជាធម្មតា ដក់កមេិតលើការ 

ចេករំលេកទិន្នន័យក្នុងសេុក ជាមួយបេទេេផេសេងទៀត ដោយសារតេមូលហេតុេន្ិេុខជាតិ និង 

មូលហេតុផេសេងទៀត។ 

ដើមេបតីេមេួលឱេយរានកិច្ចេហបេតិបត្ិការយ៉េងជិតេ្និទ្ធ ក្នុងការដោះដូរទិន្នន័យ MRC និង បេទេេជា 

េរាជិកបានរៀបចំនតីតិវិធតីេមេេប់ការដោះដូរ និងការចេករំលេកទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន (ដេលហៅកាត់ថា 

PDIES) ដេលបានដក់ចេញនូវកេបខ័ែ្ឌ ដើមេបតីឱេយបេទេេជាប់ទន្លេមេគង្គចេករំលេកទិន្នន័យក្នុងតំបន់  

ដើមេបតីឱេយការគេប់គេងធនធានទឹកកាន់តេរានភាពល្អបេសើរជាងមុន។ អនុម័តក្នុងខេ វិច្ឆិកា ឆា្នេំ ២០០១ 

នតីតតីវិធតីេមេេប់ការដោះដូរ និងការចេករំលេកទិន្នន័យ និងព័ត៌រាននេះ បានកា្លេយជាវិធានដំបូងគេ េមេេប់

គំទេដល់កិច្ចេហបេតិបត្ិការរវាងរដ្ឋេភិបាលនេបេទេេទាំងបួនតាមដងទន្លេមេគង្គ។ 

៦ www.mrcmekong.org



នតីតិវិធតីេមេេប់ការដោះដូរ និងការចេករំលេកទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន ពងេឹងការ 
គេប់គេងទិន្នន័យ ក្នុងតំបន់អាងទន្លេទាំងមូល

នតីតិវធិតីេមេេប់ការដោះដូរ     និងការចេករលំេកទិន្នន័យ       និងព័ត៌រាន       ពេមទាងំគោលការែ៍ណេនាបំច្ចេកទេេ 

ដេលពាក់ព័ន្ធ កំែត់ពតីវិសាលភាពនេការគេប់គេងទិន្នន័យក្នុងតំបន់ កំែត់ពតីតួនាទតី និង ការទទួល 

ខុេតេូវរបេ់ MRC និងបេទេេជាេរាជិក ពេមទាំងកំែត់ទមេង់នេការបេមូល ការរកេសាទុក 

និងការផេសព្វផេសាយទិន្នន័យ។ វិធានទាំងនេះ តេូវបានតាក់តេងឡើងដើមេបតីពងេឹងការគេប់គេងឆ្លងដេន 

នូវព័ត៌រានដេលអាចជឿជាក់បាន។ 

កេេមនតីតិវិធតីនេះ បេទេេជាប់ទន្លេមេគង្គ តេូវបេមូល និងចេករំលេកព័ត៌រាននានា ដូចជា ព័ត៌រាន 

អំពតីសា្ថេនភាពជលសាស្េ ឧតុនិយម ឋានលេខាសាស្េ ធារាសាស្េ នាវាចរ ការគេប់គេងទឹកជំនន់ 

វារីអគ្គិេនតី បរិសា្ថេន េង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងទេេចរែ៍ និងព័ត៌រានផេសេងទៀត។ ទិន្នន័យទាំងនេះ តេូវចេក 

រំលេកជាមួយលេខាធិការដ្ឋេន MRC េមេេប់បូកេរុប វិភាគ និងផេសព្វផេសាយជាសាធារែៈ។ 
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៤៥

ក្នុងរយៈពេលជាចេើនឆា្នេំកន្លងមកនេះ MRC បានបេមូលផ្ដុំទិន្នន័យ និងព័ត៌រានយ៉េងចេើន ដេលរានសារៈ 

េំខាន់េមេេប់ការគេប់គេង និងការអភិវឌេឍតំបន់អាងទន្លេនេះ បេកបដោយចតីរភាព ដូចជា ទិន្នន័យចេើនឆា្នេំ 

តាំងពតីឆា្នេំ ១៩០០ និងទិន្នន័យថ្មតីៗអំពតីវិេ័យផេសេងៗ ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក។ ការបេមូលទិន្នន័យទាំងនេះ 

ធ្វើឡើងតាមរយៈបណា្ដេញពិនិតេយតាមដនជាចេើន ដូចជា សា្ថេនតីយជលសាស្េ ឧតុនិយមេ្វ័យបេវត្ិចំនួន 

៤៥ សា្ថេនតីយបេបបេពេែតីចំនួន ១៣៩ េមេេប់ពិនិតេយតាមដនកម្ពេ់ទឹកភ្លៀង   ឬកម្ពេ់ទឹក សា្ថេនតីយ 

បេមូលេំណាកដើមេបតីវាយតម្លេគុែភាពទឹកចំនួន ៤៨ និងទតីតាំងពិនិតេយតាមដនធនធានជលផលជាង 

១០០ កន្លេង។

៧



ផតថលទិន�ន័យ - ��នទីអន�រកម�ស�ីពី���ន�ព��ស�តុ

http://portal.mrcmekong.org/
interactive-climate-change-atlas

នតីតិវិធតីេមេេប់ការដោះដូរ និងការចេករំលេកទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន នាំឱេយការ
ទទួលបានព័ត៌រានេំខាន់ៗរឹតតេរានភាពងាយសេួល

ការចូលមើលទិន្នន័យដេលវិភាគរួច កាន់តេរានភាពងាយសេួល តាមរយៈវេទិកាគេប់គេងទិន្នន័យ និង 

ចេករំលេកទិន្នន័យជាចេើនក្នុងកេបខ័ែ្ឌនេបេព័ន្ធព័ត៌រានរបេ់ MRC។ ចេកេំខាន់ជាងគេេមេេប់ 

ទិន្នន័យបច្ចេកទេេគឺ ផតថលសេវាទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន ឬដេលហៅសាមញ្ញថា ផតថលទិន្នន័យ 

(Data Portal) ដេលផ្ដល់លទ្ធភាពឱេយអ្នកបេើបេេេ់ពិនិតេយមើលកាតាឡុកចមេបង និងអាចស្វេងរក 

សេេវជេេវ និងដោនឡូតទិន្នន័យនានា អំពតីសា្ថេនភាពជលសាស្េ ការពេយាករែ៍ទឹកជំនន់ គុែភាពទឹក 

ការបេេបេួលអាកាេធាតុ និងទិន្នន័យផេសេងទៀត។ បេព័ន្ធទិន្នន័យតាមវិេ័យ ដូចជា ធារាសាស្េ 

វារីអគ្គិេនតី និងេូចនាករេង្គម សេដ្ឋកិច្ច ក៏អាចរកបានតាមបេព័ន្ធអនឡាន េមេេប់អ្នកបេើបេេេ់ខាងក្នុង 

សា្ថេប័ន និងអ្នកបេើបេេេ់ពតីខាងកេេផងដេរ។

ឧទាហរែ៍ នៅលើផតថលទិន្នន័យ អ្នកចូលមើលអាចមើលឃើញកម្ពេ់ទឹកបេចាំថ្ងេ ឬបេចាំេបា្ដេហ៍នៅ 

តាមសា្ថេនតីយជលសាស្េនានាក្នងុទន្លេមេគង្គ នៅលើផេនទតីបេបអន្រកាល     និងអាចពិនិតេយមើលរបាយការែ៍ 

សា្ថេនភាពទឹកជំនន់បេចាំេបា្ដេហ៍ ចាប់ពតីឆា្នេំ ២០០៨ រៀងមក ក្នុង គេហទំព័រពេយាករែ៍កម្ពេ់ទឹកជំនន់។ 
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ពាក់ព័ន្ធនឹងការបេេបេួលអាកាេធាតុវិញ ផេនទតីអន្រកម្ម ដេលបងា្ហេញពតីសា្ថេនភាពនេការបេេបេួល 

អាកាេធាតុចុងកេេយគេ ផ្ដល់លទ្ធភាពឱេយអ្នកបេើបេេេ់សេេវជេេវពតីបា៉េរា៉េម៉េតេអាកាេធាតុនានា ដូចជា 

កម្ពេ់ទឹកភ្លៀង និងេតីតុែ្ហភាពជាមធេយមលើផេនទតីដេលរានលក្ខែៈអន្រកម្ម និងអាចឃើញការវាយ 

តម្លេលើផលប៉ះពាល់ដេលបង្កឡើងដោយសារការបេេបេួលអាកាេធាតុ ជុំវិញសេនារីយ៉ូផេសេងៗនាពេល 

អនាគត។

គិតរហូតដល់ពេលបច្ចុបេបន្ននេះ ផតថលទិន្នន័យនេះរានអ្នកបេើបេេេ់ ដេលបានចុះឈ្មេះជាង 

៧០០នាក់ ដេលក្នុងនោះរាន អ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ អ្នកជំនាញ អ្នកបេើបេេេ់ជាលក្ខែៈ 

ពាែិជ្ជកម្ម អ្នកសេេវជេេវ និងេិេេស និេេសិត ដេលតេងចូលទៅក្នុងបេព័ន្ធទិន្នន័យរបេ់ MRC 

ជាញឹកញាប់។ ក្នុងឆា្នេំ ២០១៧ រានអ្នកចូលមើលទិន្នន័យជាង ៤០.០០០ នាក់ មកពតីជាង ៣០ បេទេេ 

បានចូលមើលផតថលទិន្នន័យនេះ និងរានការស្នើេុំទិន្នន័យជាក់លាក់ចំនួន ៦៨៥ េំណើ។

ដោយឡេកពតីបេព័ន្ធទិន្នន័យបច្ចេកទេេទាំងនេះ គេក៏អាចរកបាននូវឯកសារចំណេះដឹង ក្នុងបរិរាែ 

ដ៏ចេើន ដេលរៀបចំឡើងផ្អេកតាមការវិភាគទិន្នន័យ និងឯកសារអប់រំផេសព្វផេសាយផេសេងទៀត អំពតីសា្ថេនប័ន 

នេះ ក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបេ់ MRC។ លើេពតីនេះ MRC រានចេកផ្ដល់ព័ត៌រានពតីរផេសេងទៀត គឺ៖ 

MekongInfo ជាវេទិកាេមេេប់បងា្ហេញពតីព័ត៌រាន និងឯកសារចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងទន្លេមេគង្គ 

ដេលរានបេភពពតីសា្ថេប័នខាងកេេ និងវេទិកាេហគមន៍ ជាចេកេមេេប់ឱេយអ្នកអនុវត្ការងារ និងអ្នកសេេវ 

ជេេវពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកធ្វើការបេេសេ័យទាក់ទង និងចេករំលេកបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នេ។ 

ជាផ្នេកមួយនេកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង ដើមេបតីបង្កើនភាពងាយសេួលដល់អ្នកបេើបេេេ់ ក្នុងការចូលទៅមើល 

ផតថលទិន្នន័យនេះ ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ MRC នឹងដក់ឱេយដំណើរការនូវ    បេព័ន្ធគេប់គេងទិន្នន័យ 

តាមពេលវេលា (time-series) ថ្មតីមួយ ដើមេបតីអនុញ្ញេតឱេយអ្នកបេើបេេេ់ងាយសេួលមើលទិន្នន័យតាម 

ពេលវេលា និងយកទិន្នន័យទាំងនេះទៅបំប្លេងជារូបភាពលើផេនទតី និងដេយាកេេមដេលរានលក្ខែៈ 

អន្រកម្ម។ បេព័ន្ធថ្មតីនេះ ក៏នឹងផ្ដល់រូបភាព និងទិន្នន័យដេលទទួលបានពតីផ្កេយរែបផងដេរ ដើមេបតី 

បន្ថេមលើទិន្នន័យដេលបេមូលបានពតីមូលដ្ឋេន។ បេព័ន្ធព័ត៌រានថ្មតីរបេ់ MRC នេះ នឹងពងេឹង 

តួនាទតីរបេ់ MRC ក្នុងនាមជាមជេឈមែ្ឌលចំណេះដឹង ដេលផ្ដល់លទ្ធភាពឱេយអ្នកសេេវជេេវ និងអនុវត ្

ការងារ និងអ្នកតាក់តេងគោលនយោបាយ ទទួលបានទិន្នន័យវិទេយាសាស្េ និងកាន់តេសេួលយល ់

ពតីសា្ថេនភាពបច្ចុបេបន្នរបេ់អាងទន្លេ និនា្នេការ និងបញ្ហេរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានទឹក ពេមទាំងផ្ដល ់

នូវឱកាេបន្ថេមទៀត ដើមេបតីឱេយរានការេហការគ្នេជាមួយនឹងគេឹះសា្ថេន និងសា្ថេប័នសេេវជេេវផេសេងទៀត។ 

៩
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គាបំទដែក់ារនប្រើបរាសធ់្ធា្ទឹកនានពែអនាគត 

ក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គ បេជាពលរដ្ឋជនបទរាប់លាននាក់ ពឹងអាសេ័យលើធនធានធម្មជាតិដ៏េមេបូរបេប 

ក្នុងតំបន់អាងទន្លេនេះ េមេេប់េន្ិេុខសេបៀង និងការចិញ្ចឹមជតីវិត ហើយទន្ទឹមគ្នេនេះ រដ្ឋេភិបាល និង       

វិនិយោគិន តេងេម្លឹងរកឱកាេទាញបេយោជន៍ពតីេកា្ដេនុពលរបេ់តំបន់អាងទន្លេនេះ េមេេប់ការអភិវឌេឍ 

សេដ្ឋកិច្ច និងការបន្កាត់បន្ថយភាពកេតីកេ តាមរយៈគមេេងហេដ្ឋេរចនាេម្ព័ន្ធទឹកនានា ដូចជា វារីអគ្គិេនតី 

ធារាសាស្េ និងគេប់គេងទឹកជំនន់ជាដើម។ ដូច្នេះ ជាការេំខាន់ណាេ់ ដេលតេូវពិនិតេយតាមដនពតីរបៀប 

ដេលបេទេេតាមដងទន្លេមេគង្គបេើបេេេ់ធនធានទឹក ដើមេបតីធានាបាននូវការអភិវឌេឍតំបន់អាងទន្លេ

នេះ បេកបដោយចតីរភាព ពេេះថា ទិន្នន័យេ្ដតីពតីការបេើបេេេ់ទឹក នឹងផ្ដល់នូវព័ត៌រានដ៏រានតម្លេេមេេប់ 

ជួយដល់ការរៀបចំផេនការ និងការគេប់គេងតំបន់អាងទន្លេ។ 

ដើមេបតីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហេបេឈមនេះ MRC និងបេទេេជាប់ដងទន្លេមេគង្គទាំងបួន បានបង្កើត             

នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក (ដេលហៅកាត់ថា PWUM) ជាកេបខ័ែ្ឌមួយ           

ដើមេបតីគំទេដល់បេព័ន្ធដេលរានបេេិទ្ធភាព េមេេប់ពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ធនធានទឹក ដេល 

អាចបង្កផលប៉ះពាល់គួរឱេយកត់េរា្គេល់ដល់ទន្លេមេ។ អនុម័តនៅថ្ងេទតី ៣០ ខេ វិច្ឆិកា ឆា្នេំ ២០០៣ រួម

គ្នេជាមួយនឹងនតីតិវិធតីេមេេប់ជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង (PNPCA)  

នតីតិវិធតីនេះអំពាវនាវឱេយរានការបង្កើតបេព័ន្ធពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក នៅដងទន្លេមេគង្គមេ និង 

ដេទន្លេេំខាន់ៗផេសេងទៀត។ 

្តីតិវិធតីសបរា្រ់ការពិ្ិត្យតាេោ្ 
ការនប្រើបរាសទ់ឹក
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នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក បង្កើតទិន្នន័យមូលដ្ឋេន 
េមេេប់ការអភិវឌេឍធនធានទឹក

នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក កំែត់ពតីទំហំការងារ តួនាទតី និងការទទួលខុេតេូវ 

របេ់សា្ថេប័នទាំងបតីរបេ់ MRC និងបេទេេជាេរាជិក ពេមទាំងគំរូេមេេប់ពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ 

ធនធានទឹក។ កេេមនតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹកនេះ តមេូវឱេយរានការពិនិតេយតាម 

ដនការបេើបេេេ់ធនធានទឹក ក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គ (ការបេើបេេេ់ក្នុងអាងទន្លេ) និងរវាងអាង 

ទន្លេមេគង្គ និងទន្លេណាមួយផេសេងទៀត (ការបង្វេរទឹកពតីតំបន់អាងទន្លេមួយទៅតំបន់អាងទន្លេមួយទៀត) 

និងផលប៉ះពាល់គួរឱេយកត់េរា្គេល់ ដេលអាចកើតរាន។ ខែៈដេលបេទេេជាេរាជិកតេូវបេមូល និង 

ផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យពិនិតេយតាមដន លេខាធិការដ្ឋេន MRC រានភារកិច្ចេរុបទិន្នន័យ រៀបចំរបាយការែ៍ 

និងផ្ដល់អនុសាេន៍ ដើមេបតីឱេយការបេើបេេេ់ធនធានទឹក កាន់តេបេសើរជាងមុន។ 

ឯកសារណេនាំបច្ចេកទេេឆា្នេំ ២០០៦ េ្តីពតីនតីតិវិធ    តីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក តមេូវ

ឱេយបេទេេតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងបួន    កំែត់ជាបឋមនូវ    ទិន្នន័យមូលដ្ឋេនអំពតីការ បេើបេេេ់ទឹក   

នាពេលបច្ចុបេបន្នតាមគមេេងដេលរានសេេប់ និងតេូវកំែត់ពតីេូចនាករេមេេប់ពិនិតេយតាមដនការ 

បេើបេេេ់ទឹកក្នុងតំបន់អាងទន្លេ រួមនឹងទិន្នន័យកម្ពេ់ទឹកភ្លៀង បា៉េរា៉េម៉េតេគុែភាពទឹក និងបេភេទ 

នេការបេើបេេេ់ទឹក និងេូចនាករបេភេទផេសេងទៀត េមេេប់ពិនិតេយតាមដនការបង្វេរទឹក ដូចជា 

ទតីតាំងនេការបង្វេរទឹក សេចក្ដតីពិពែ៌នាេមេេប់ការរៀបចំ និងបរិរាែទឹកដេលតេូវបានបង្វេរ 

ចេញ។ ឯកសារណេនាំនេះ ក៏តមេូវឱេយរានការបង្កើតបេព័ន្ធពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក 

ដេលរាន លក្ខែៈគេប់ជេុងជេេយ ក្នុងលេខាធិការដ្ឋេន MRC េមេេប់បូកេរុបទិន្នន័យ និងរកេសាទុក 

ទិន្នន័យផងដេរ។ កេេមកេបខ័ែ្ឌនេះ ចាំបាច់តេូវរានការពិនិតេយតាមដនការបង្វេរទឹកពតីអាងទន្លេមួយទៅ

អាងទន្លេណាមួយផេសេងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងេនៅរដូវបេេំង និងយ៉េងហោចណាេ់រៀងរាល់ េបា្ដេហ៍ក្នុងរដូវ 

វេេសា។ 

ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ ចាប់តាំងពតីរានការអនុម័តលើនតីតិវិធតី និងឯកសារណេនាំនេះរួចមក រានការ 

ធ្វើការងារជាក់ស្ដេងតិចតួចប៉ុណោ្ណេះ ដោយសារតេការលំបាកក្នុងការអនុវត្នតីតិវិធតីនេះ។ ជាពិសេេ              

គេរានការលំបាក ក្នុងការកត់តេេព័ត៌រានអំពតីផលប៉ះពាល់របេ់អ្នកបេើបេេេ់ទឹកខា្នេតតូចជាចេើននាក់ 

ដូចជា កេិករដេលបេើបេេេ់ទឹកជាលក្ខែៈគេួសារ និងបង្កើតនូវបេព័ន្ធពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ ់

ទឹកក្នុងតំបន់ នៅពេលដេលពុំរានចេបាប់ជាតិេ្ដតីពតីបេព័ន្ធេិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក ដូចជា លក្ខខែ្ឌតមេូវឱេយរាន 

ការេុំអាជា្ញេប័ែ្ណ និងរៀបចំរបាយការែ៍េ្ដតីពតីការបេើបេេេ់ទឹកជាដើម។ 
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នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក ជំរុញឱេយរានការអនុវត្ការ
ពិនិតេយតាមដនសាកលេបង 

បើទោះបតីជារានឧបេគ្គទាំងនេះក៏ដោយ MRC បានគំទេដល់បេទេេជាេរាជិកនតីមួយៗ ដើមេបតីធ្វើការ 

េិកេសាសាកលេបងលើការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក ដោយបេទេេនតីមួយៗតេូវជេើេរីេតំបន់អាង 

ទន្លេមួយ េមេេប់ធ្វើការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹកបេភេទណាមួយក្នុងចំណោមការបេើបេេេ់ទឹក

ទាំងបតីបេភេទគឺ ធារាសាស្េ វារីអគ្គិេនតី ឬការបេើបេេេ់ទឹកតាមគេួសារ។ បេទេេកម្ពុជាកំែត់យកេ្ទឹង 

ពោធិ៍សាត់េមេេប់ធ្វើការេិកេសាសាកលេបង បេទេេឡាវសាកលេបងនៅទន្លេសេដន បេទេេថេ 

សាកលេបងនៅទន្លេណាំកាំ និងបេទេេវៀតណាមសាកលេបងនៅទន្លេសេេពក។

ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្សាកលេបងក្នុងឆា្នេំ ២០១៤-២០១៥ រានការបេមូល និងផ្ទៀងផ្ទេត់ទិន្នន័យតាម 

បេទេេនតីមួយៗ ដោយបេើបេេេ់ឧបករែ៍ និងវិធតីសាស្េបង្កើតម៉ូដេល ដេលបានឯកភាពគ្នេ។ 

កេុមដេលធ្វើការេិកេសាសាកលេបងនេះ បានកត់េរា្គេល់ថា ទិន្នន័យអំពតីការបេើបេេេ់ទឹកមួយចំនួនងាយ 

សេួលរក ខែៈពេលដេលទិន្នន័យផេសេងទៀត ពិបាកនឹងរក។ ពួកគេក៏រាយការែ៍ពតីដេនកំែត់មួយ        

ចំនួននេវិធតីសាស្េដេលបេើបេេេ់េមេេប់ការសាកលេបងនេះផងដេរ។ 

ដោយសារកំណេទមេង់សា្ថេប័នរបេ់ MRC ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងនតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដន 

ការបេើបេេេ់ទឹកនេះ តេូវពនេយារពេលេមេេប់ឆា្នេំ ២០១៦-២០១៧។ កេុមការងារបច្ចេកទេេថ្មតីមួយ 

តេូវ បានបង្កើតឡើងដើមេបតីបញ្ចប់រាល់ការេិកេសាសាកលេបងទាំងអេ់ ពិនិតេយឡើងវិញលើទិន្នន័យពិនិតេយ 

តាមដនដេលបានពតីការេិកេសា ពិនិតេយវិធតីសាស្េ និងឧបករែ៍ដេលតេូវបានបេើបេេេ់ក្នុងការេិកេសា 

ដើមេបតីបេមូលមេរៀនបន្ថេមទៀត និងស្វេងយល់ពតីវិធតីសាស្េដេលបានធ្វើតេេ្ េមេេប់យកទៅអនុវត្ 

ដើមេបតីពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹកក្នុងតំបន់អាងទន្លេទាំងមូល។ នៅពេលដេលបេព័ន្ធពិនិតេយ 

តាមដនតេូវបានបង្កើតឡើង បេព័ន្ធនេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌រានេំខាន់ៗ ដល់អ្នកធ្វើសេចក្ដតីេមេេចចិត្ និង 

អ្នកបេើបេេេ់ទឹក ដើមេបតីឱេយការរៀបចំផេនការ និងការគេប់គេងការអភិវឌេឍពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកកាន់តេរានភាព  

ល្អបេសើរជាងមុន។
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១៣



P N P C A្តីតិវិធតីសបរា្រ់ការជូ្ដំណឹង 
ការពិនបគាះនោ្រែជ់ាេនុ្ ្ិងកិច្ចបពេនបពៀង

ពបងឹងកិច្ចសហប្រតិ្រត្ិការថ្្ន ក់តំ្រ្់នែើការអភិវឌ្ឍធ្ធា្ទឹក

ជាការទាញបេយោជន៍ពតីេកា្ដេនុពលទាំងមូលរបេ់ទន្លេមេគង្គេមេេប់ការអភិវឌេឍ បេទេេជាប់ដងទន្លេ  

មេគង្គ បានចាប់ផ្ដើមសាងេង់សា្ពេន េំែង់ធារាសាស្េ និងេំែង់គេប់គេងទឹកជំនន់ទេង់ទេេយធំ 

និង ទំនប់វារីអគ្គិេនតីនៅតាមដងទន្លេមេ និងដេទន្លេ។ គមេេងទាំងនេះ នឹងនាំមកនូវអត្ថបេយោជន៍ផ្នេក 

សេដ្ឋកិច្ចដល់មនុេេសជាចេើននាក់ ប៉ុន្េក៏អាចបង្កឱេយរានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជរានឆ្លងដេន លើបេព័ន្ធ 

អេកូឡូេុតី និងជតីវភាពរេ់នៅរបេ់បេជាពលរដ្ឋដេលពឹងអាសេ័យលើទន្លេនេះផងដេរ។ 

ដើមេបតីឱេយរានតុលេយភាពរវាងការអភិវឌេឍ និងការការពារបរិសា្ថេន MRC និងបេទេេជាេរាជិកទាំងបួន 

បានបង្កើតនតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង (ហៅកាត់ថា 

PNPCA) ដេលបានបង្កើតនូវយន្ការេហបេតិបត្ិការថា្នេក់តំបន់ េមេេប់ការអភិវឌេឍធនធានទឹក 

ដេលរានក្នុងផេនការ។ អនុម័តនៅក្នុងខេ វិច្ឆិកា ឆា្នេំ ២០០៣ នតីតិវិធតីនេះតមេូវឱេយបេទេេជាេរាជិក  

ដេលលើកស្នើគមេេងហេដ្ឋេរចនាេម្ព័ន្ធទឹកធំៗនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ឆ្លងកាត់ដំណើរការេហ 

បេតិបត្ិការ ជាក់   លាក់ ដើមេបតីធានាឱេយរានការបេើបេេេ់ធនធានទឹកបេកបដោយចតីរភាព និងេមធម៌ក្នុង 

តំបន់នេះ។ 

នតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង 
រានដំណើរ ការចំនួនបតី ដើមេបតីេមេបេមេួលកិច្ចការទូតផ្នេកធនធានទឹក

នតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង និងឯកសារណេនាំ 

បច្ចេកទេេ ឆា្នេំ ២០០៥ នេនតីតិវិធតីនេះ បានដក់ចេញនូវដំណើរការជាក់លាក់ចំនួនបតី ដើមេបតីលើក កម្ពេ ់

កិច្ចេហបេតិបត្ិការថា្នេក់តំបន់ក្នុងការអភិវឌេឍធនធានទឹក កតា្តេកំែត់េមេេប់ការអនុវត្ ដំណើរការ  

ទាំងនេះ និងតួនាទតីនិង ការទទួលខុេតេូវរបេ់បេទេេស្នើេុំគមេេង បេទេេដេលទទួល 

ការជូនដំែឹង និងសា្ថេប័នទាំងបតីរបេ់ MRC។ កេេមកេបខ័ែ្ឌនេនតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង 

ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង គមេេងអភិវឌេឍន៍ធនធានទឹកទាំងឡាយក្នុងតំបន់

នេះ ដេលអាចនាំឱេយរានការផ្លេេ់ប្ដូរលំហូរ ឬគុែភាពទឹកក្នុងកមេិតគួរឱេយកត់េរា្គេល់ក្នុងដងទន្លេមេ 

តេូវឆ្លងកាត់ដំណើរការមួយ ក្នុងចំណោមដំណើរការទាំងបតីគឺ៖ ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន 

ឬកិច្ចពេមពេៀងជាក់លាក់។  
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កិច្ចពេមពេៀងជាក់លាក់ តមេូវឱេយរានការចរចាឱេយបានល្អិតល្អន់ ដើមេបតីេមេេចឱេយ
បាននូវការឯកភាពគ្នេលើលក្ខខែ្ឌនេគមេេង ដេលតេូវបានលើកស្នើឡើង ក្នុង 
ចំណោមបេទេេជាេរាជិកទាំងអេ់ មុនពេលរានការបេើបេេេ់ទឹក ដូចដេលតេូវ 
បានលើកស្នើឡើង។

ការជូនដំែឹង តមេូវឱេយបេទេេដេលលើកស្នើគមេេងផ្ដល់ព័ត៌រានលម្អិតដល់ 
បេទេជាេរាជិកដទេទៀត មុនពេលចាប់ផ្ដើមបេើបេេេ់ទឹក ដូចដេលបានលើក 
ស្នើឡើង។

ការពិគេេះយោបល់ជាមុន គឺជាដំណើរការរយៈពេល ៦ខេ េមេេប់ធ្វើការ 
វាយតម្លេបច្ចេកទេេ និងរៀបចំកិច្ចពិគេេះយោបល់ជាផ្លូវការ មុនពេលអនុវត្ 
គមេេងដេលតេូវបានស្នើឡើង។ 

ដំណើរការទាំងនេះក៏អនុវត្ ចំពោះគមេេង ហេដ្ឋេរចនាេម្ព័ន្ធទឹកមួយចំនួនផងដេរ ផ្អេកទៅតាម កតា្តេ 
កំែត់ចំនួន បតី៖ បេភេទទន្លេ រដូវ និង វិសាលភាពនេការបេើបេេេ់ទឹក។ 
 

����ទទ��� រដូវ វ��ល�ព���រ��ើ ���ស់ទឹក ដំ�ើរ�រ��ល�ំ�ច់���វ�ន

រ�ង�ងទ��� (ពី�ងទ�����គង���ង
ទ����មួយ����ង�ៀត)

កិច���ម��ៀង�ក់�ក់

�ំងរ�ង�ងទ��� និង�ក��ង�ងទ���

រដូវ���ំង

រដូវវស��

�ំងពីររដូវ

�ក��ង�ងទ��� (ក��ង�ងទ�����គង�)

�ក��ង�ងទ��� (ក��ង�ងទ�����គង�)

�រពិ���ះ�បល់�មុន

�រពិ���ះ�បល់�មុន

�រជូនដំណឹង

�រជូនដំណឹង

�រអនុវត�ដំ�ើរ�រសហ��តិបត�ិ�រ

��ទ���

ទ����� រ�ង�ងទ��� (ពី�ងទ�����គង���ងទ���
�មួយ����ង�ៀត)

 

 ដំណើរការទាំងនេះ តេូវបានរៀបចំឡើងដើមេបតីេមេួលដល់កិច្ចេហបេតិបត្ិការផ្នេកទឹករបេ់បេទេេ 
ទាំងបួន ដើមេបតីបេើបេេេ់ធនធានទឹកឱេយបានល្អ េមេេប់គោលបំែងនេការអភិវឌេឍ ហើយក្នុងពេល 
ជាមួយគ្នេ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជរានឆ្លងដេន ដេលអាចកើតរានឡើងលើបរិសា្ថេន និងជតីវភាព 
រេ់នៅរបេ់េហគមន៍តាមដងទន្ល ឱេយ នៅ តិចជាអបេបបររា។

១៥



ពុំរានដំណើរការណាមួយក្នុងចំណោមដំណើរការទាំងនេះ រានគោលបំែងផ្ដល់ ការ ឯកភាព ឬបដិសេធ
គមេេងដេលតេូវបានលើកស្នើនោះឡើយ។

ឧទាហរែ៍ នៅក្នុងដំណើរការពិគេេះយោបល់ជាមុន លេខាធិការដ្ឋេន MRC និងបេទេេដេល 
បានទទួលការជូនដំែឹង ធ្វើការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់ឆ្លងដេន ដេលអាចកើតឡើងដោយសារ   
គមេេងដេលបានស្នើឡើង ទៅលើវិេ័យផេសេងៗ ដូចជា វិេ័យជលផល ជលសាស្េ និងនាវាចរែ៍ 
និងលើកជាអនុសាេន៍ពតីវិធានការ ដើមេបតីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជរាន ដេលអាច កើតរានឡើង។ 
បេេិនបើរានការចាំបាច់ គែៈករា្មេធិការរួម អាចបន្រយៈពេលលើេពតី ៦ខេ ដើមេបតីរៀបចំការពិគេេះ 
យោបល់បន្ថេម។ បេេិនបើពុំរានដំណោះសេេយ គែៈករា្មេធិការរួម អាចបញ្ជូនបន្ករែតី 

នេះទៅកេុមបេឹកេសា MRC ដើមេបតីធ្វើការដោះសេេយ។ 

នតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង   
គំទេដល់កិច្ចពិគេេះយោបល់ថា្នេក់តំបន់េ្ដតីពតីផេនការអភិវឌេឍន៍

ចាប់តាំងពតីឆា្នេំ ១៩៩៥ រហូតដល់ចុងខេ មិថុនា ឆា្នេំ ២០១៨ MRC បានទទួលេំណើគមេេង 

អភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនាេម្ព័ន្ធទឹកចំនួន ៥៩។ េំណើចំនួន ៥៥ តេូវបានដក់េមេេប់ការជូនដំែឹង ៤ 

េមេេប់ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងពុំទាន់រានេំណើេមេេប់កិច្ចពេមពេៀងជាក់លាក់ឡើយ។

ក្នុងចំណោមករែតីជូនដំែឹងទាំង៥៥ រាន៥០ករែតីគឺជាគមេេងនៅដេទន្ល  និង៥ទៀតនៅដងទន្លេ 

មេ។ ៨០% នេករែតីទាំងនេះ គឺជាគមេេងវារីអគ្គិេនតី ហើយករែតីដេលនៅសេេេល់ គឺជា 

ករែតីជូនដំែឹងេមេេប់គមេេងធារាសាស្េ គមេេងគេប់គេងទឹកជំនន់ និងគមេេងអភិវឌេឍន៍ហេដ្ឋេរចនា 

េម្ព័ន្ធផេសេងទៀត។ គមេេងទាំងនេះរួមរាន គមេេងវារីអគ្គិេនតីរបេ់បេទេេកម្ពុជា ដេលស្នើសាងេង់

លើដេទន្លេសេសានក្នុងឆា្នេំ ២០១០ េំណើឆា្នេំ ១៩៩៥ របេ់បេទេេថេ ដើមេបតីេិកេសាពតីផេនការបង្វេរទឹក

ចេញពតីដេទន្លេកុក និងទន្លេអុតីង នេតំបន់អាងទន្លេចៅបេេយ៉េ និងគមេេងធារាសាសេ្ខា្នេតធំរបេ់បេទេេ 

វៀតណាម នៅក្នុងខេត្ដឡាក់ ដេលេ្ថិតនៅភូមិភាគកណា្ដេល ជាគមេេងដេលតេូវបានលើកស្នើឡើងក្នុង 

ឆា្នេំ ២០០៥។
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ករែតីពិគេេះយោបល់ជាមុនទាំងបួន េុទ្ធតេពាក់ព័ន្ធជាមួយ គមេេងវារីអគ្គិេនតីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ  

មេ ក្នុងបេទេេឡាវ៖ សាយ៉េប៊ូរី (២០១០) ដនសាហុង (២០១៣) បា៉េក់បេង (២០១៦) និង 

បា៉េក់ឡាយ (២០១៨)។ ករែតីចំនួនបតី បានបញ្ចប់ការពិគេេះយោបល់ជាមុនរយៈពេល ៦ខេ 

ដោយរានការវាយតម្លេបច្ចេកទេេលម្អិត និងការពិគេេះយោបល់ជាសាធារែៈ។ នៅក្នុង 

ករែតីចំនួនពតីរដំបូង េមេេប់ទំនប់សាយ៉េប៊ូរី និងដនសាហុង ពុំរានការឈានទៅដល់ដំណោះសេេយ

ជាផ្លូវការឡើយ នៅចុងដំណើរការនោះ។ នៅក្នុងករែតីទំនប់បា៉េក់បេង ដេលជាករែតីទតី ៣ បេទេេទាំង 

បួនបានចេញសេចក្ដតីថ្លេងការែ៍រួមគ្នេ អំពាវនាវឱេយរដ្ឋេភិបាលឡាវ ខិតខំបេឹងបេេងឱេយអេ់លទ្ធភាព 

ដើមេបតីបញ្ចៀេ កាត់បន្ថយជាអតិបររា និងេមេេលផលប៉ះពាល់អវិជ្ជរានឆ្លងដេនលើលំហូរទឹក  កំែ 

លេបាប់ ចេកធ្វើដំណើររបេ់តេតី ការធ្វើនាវាចរែ៍ និងសា្ថេនភាពេង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងស្នើឱេយលេខាធិការដ្ឋេន 

MRC រៀបចំផេនការេកម្មភាពេមេេប់ដំណើរការកេេយកិច្ចពិគេេះយោបល់។ ការពិគេេះយោបល ់

ជាមុន េមេេប់ទំនប់បា៉េក់ឡាយ នឹងធ្វើឡើងបនា្ទេប់ពតីការដក់េំណើក្នុងខេ មិថុនា ឆា្នេំ ២០១៨។ 

ការពិគេេះយោបល់ជាមុនទាំងនេះ គឺជាករែតីសាកលេបង េមេេប់កិច្ចការទូតផ្នេកទឹករបេ់ 

MRC។ ដំណើរការនេះ ផ្ដល់ឱកាេឱេយបេទេេដេលទទួលបានការជូនដំែឹងអង្គុយរួមគ្នេ និង 

លើកឡើងពតីការពេួយបារម្ភរបេ់ពួកគេ ជុំវិញផលប៉ះពាល់ឆ្លងដេន ផ្អេកតាមការវិភាគវិទេយាសាស្េ និង 

ដើមេបតីឱេយភាគតីពាក់ព័ន្ធដទេទៀតផ្ដល់យោបល់ និងលើកជាេំែូមពរនានា។ ជាមួយនឹងនតីតិវិធតីេមេេប់ 

ការជូនដំែឹងការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង ពេមទាំងយន្ការការទូតផ្នេកទឹក 

ដទេទៀត MRC នៅតេបំពេញតួនាទតីយ៉េងេំខាន់ ដើមេបតីេមេេចឱេយបាននូវការអភិវឌេឍបេកបដោយ 

តុលេយភាព និងនិរន្រភាពក្នុងតំបន់នេះ។   
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្តីតិវិធតីសបរា្រ់ រកសា ែហូំរទឹកនែើទន្លេ នេ

ការរកសាែហូំរទឹកឱ្យរា្ែ្អប្រនសើរក្ននុងទន្លេនេគង្គ ្ិងទន្លេសា្រ

ការបេេបេួលលំហូរទឹកតាមរដូវក្នុងទន្លេមេគង្គ រានសារៈេំខាន់យ៉េងខា្លេំងចំពោះបេព័ន្ធអេកូឡូេុតីរបេ់

តំបន់អាងទន្លេ និងជតីវភាពរេ់នៅរបេ់បេទេេតាមដងទន្លេ។ បេេិនបើពុំរានទឹកជំនន់បេចាំឆា្នេំនោះ

ទេ តេតីនឹងមិនផ្លេេ់ទតីពតីតំបន់អាងទឹកជេេទៅតំបន់វាលទំនាប ដើមេបតីពងនោះឡើយ។ ការរកេសាទឹកជំនន់ 

គំទេដល់បេព័ន្ធធារាសាស្េនៅរដូវបេេំង ខែៈពេលដេលដតីលេបាប់ដេលហូរមកតាមទឹកជំនន់ ជួយ 

បន្ថេមជតីជាតិដតីកាន់តេល្អបេសើរជាងមុន។ ទឹកជំនន់ក៏ហូរនាំទឹកដេលដក់នៅមួយកន្លេង និងទឹកដេល 

តេូវបានបំពុលទៅជាមួយផងដេរ។ ជាការេំខាន់ណាេ់ ដេលបេព័ន្ធអេកូឡូេុតីរបេ់ទន្លេមេគង្គ និង 

ការបេកបមុខរបរចិញ្ចឹមជតីវិតនៅតាមដងទន្លេនេះ តេូវរកេសាលំហូរធម្មជាតិរបេ់ទន្លេនេះ ជាពិសេេ 

ទប់ទល់នូវេរា្ពេធពតីការវិនិយោគដ៏ចេើនលើធនធានទឹក និងការបេេបេួលអាកាេធាតុ។

ជាការឆ្លើយតប MRC និងបេទេេជាេរាជិកបានរៀបចំ នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកនៅលើដង 

ទន្លេមេ (ដេលហៅកាត់ថា PMFM) ដោយបានដក់ចេញនូវកេបខ័ែ្ឌេមេេប់រកេសាកមេិត 

អបេបបររា ឬអតិបររានេលំហូរទឹកក្នុងដងទន្លេមេគង្គមេ និងការហូរបញ្ចេេេ់មកវិញពតីទន្លេសាបរបេ់ 

បេទេេកម្ពុជា ដេលភា្ជេប់ទន្លេមេគង្គមេទៅបឹងទន្លេសាប។ ការហូរបញ្ចេេេ់នេះគឺជាបាតុភូតពិសេេ

ដេលកើតរានក្នុងរដូវទឹកជំនន់ ដេលទឹកក្នុងទន្លេសាបហូរតេលប់កេេយ និងរុញចេេនទឹកដេលនៅ

សេេេល់ឱេយចូលទៅក្នុងបឹង ដេលនាំឱេយបឹងនេះពងេតីកខ្លួនដល់ទៅ ៦ ដង ជាងទំហំធម្មតារបេ់វា។ 

អនុម័តក្នុងខេ មិថុនា ឆា្នេំ ២០០៦ នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកក្នុងដងទន្លេមេ ដក់ចេញនូវលក្ខែៈ

វិនិច្ឆ័យបច្ចេកទេេ ដើមេបតីវាយតម្លេពតីកមេិតគេប់គេេន់នេលំហូរទឹក ដើមេបតីការពារលំហូរទឹកតាមរដូវ 

ដេលរានលក្ខែៈពិសេេបេបនេះ ទប់ទល់នឹងការបង្វេរទឹក  ការបញ្ចេញទឹកដេលេ្ុកក្នុងអាង 

េ្ុកទឹក និងេកម្មភាពផេសេងទៀត ដេលអាចបង្កផលប៉ះពាល់គួរឱេយកត់េរា្គេល់ដល់ទន្លេមេ។ 
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នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកតាមដងទន្លេមេ ជួយរកេសាលំហូរទឹក តាមរយៈ 
លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យេមេេប់ធ្វើការវាយតម្លេ

នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកលើដងទន្លេមេ និងពងេេងឯកសារបច្ចេកទេេពាក់ព័ន្ធ កំែត់ពតីលំហូរ 

បតីបេភេទ ដេលតេូវរកេសាតាមរដូវ៖

 � លំហូរទឹកធម្មជាតិអបេបបររាបេចាំខេ ក្នុងទន្លេមេគង្គ នៅរដូវបេេំង (ខេ ធ្នូ-ឧេភា)  

 � លំហូរទឹកអតិបររាបេចាំថ្ងេរបេ់ទន្លេមេគង្គក្នុងរដូវទឹកជំនន់ (ខេ កក្កដ-តុលា)  

 � លំហូរទឹកបញ្ចេេេ់ទិេរបេ់ទន្លេសាបនៅរដូវវេេសា (ខេ មិថុនា–វិច្ឆិកា) 

ឯកសារណេនាំទាំងនេះ តមេូវឱេយបេទេេ៖ (១) ពិនិតេយតាមដនលំហូរទឹកបេចាំថ្ងេ និង (២) វាយ 

តម្លេលើការបេេបេួលលំហូរទឹក េមេេប់គមេេងអភិវឌេឍន៍ទឹកដេលតេូវបានលើកស្នើឡើង។

កេបខ័ែ្ឌនតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកលើដងទន្លេមេ បានដក់ចេញនូវលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យចំនួនបេេំមួយ 

ដើមេបតីវាយតម្លេលំហូរទឹក លក្ខែៈវិនិច្ឆ័យចំនួនបតី េមេេប់ពិនិតេយតាមដន និងលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យបតីទៀត 

េមេេប់ការរៀបចំផេនការ។  

ទ��� រដូវ
����ទលំហូរទឹក��ល���វរក�� លក�ណៈវ�និច�័យ�យត����ើលំហូរទឹក

ស���ប់ពិនិត���ម�ន ស���ប់�ៀបចំ��ន�រ

រដូវ���ំង

រដូវវស��

រដូវទឹកជំនន់

ទ�����គង�

ទ����ប

លំហូរអប��បរ����ំ��

លំហូរទឹកខ�ស់បំផុតអតិបរ����ំ���

លំហូរប����ស់

លំហូរអប��បរ����ំ���

លំហូរអតិបរ����ំ���

លំហូរ���ំ���កន�ងមក
����ក���ម

លំហូរអប��បរ����ំ��

លំហូរអតិបរ����ំ��

លំហូរ�មរដូវ�ល 
���ត�����ះ

លក�ណៈវ�និច�័យ ស���ប់�យត���លំហូរទឹក
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នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកតាមដងទន្លេមេ ផ្ល់លទ្ធភាពឱេយរានការ 
បេកាេអាេន្នទាន់ពេលវេលា

នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរដងទន្លេមេ តមេូវឱេយបេទេេជាេរាជិកទាំងបួនបេមូលទិន្នន័បេចាំថ្ងេអំពតី 

លំហូរទឹក ដូចជា ការបញ្ចេញទឹក កម្ពេ់ទឹក និងបរិរាែទឹក នៅសា្ថេនតីយជលសាស្េចំនួន ១២ 

តាមទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាប។ នៅរដូវវេេសា ទិន្នន័យទាំងនេះតេូវបានបញ្ជូនទៅលេខាធិការដ្ឋេន 

MRC ជារៀងរាល់ថ្ងេ េមេេប់បូកេរុប និងវិភាគ ដេលក្នុងនោះសា្ថេនភាពលំហូរទឹកបេចាំថ្ងេ 

តេូវបានដក់ចំណាត់ថា្នេក់ថា “ធម្មតា” “រានេ្ថិរភាព” “ពុំរានេ្ថិរភាព” ឬ “ធ្ងន់ធ្ងរ” និងធ្វើការផេសព្វផេសាយ

តាមបេព័ន្ធអនឡាញ លើគេហទំព័រនេនតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកតាមដងទន្លេមេរបេ់ MRC ដើមេបតី

ឱេយសាធារែជនទូទៅអាចចូលមើលបាន។ នៅរដូវបេេំង ការបេមូលទិន្នន័យលំហូរទឹក តេូវបាន 

ធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងេ ប៉ុន្េបញ្ជូនទៅលេខាធិការរដ្ឋេន MRC ជារៀងរាល់េបា្ដេហ៍។

បេេិនបើសា្ថេនភាព “ពុំរានេ្ថិរភាព” ឬ “ធ្ងន់ធ្ងរ” MRC ជូនដំែឹងដល់បេទេេដេលពាក់ព័ន្ធ 

ដើមេបតីចាត់វិធានការដេលចាំបាច់ និងផ្ដល់ការគំទេបច្ចេកទេេ ដើមេបតីេមេេលផលប៉ះពាល់នៅពេល 

ចាំបាច់។ 

គិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុបេបន្ននេះ លំហូរទឹកទន្លេក្នុងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាប ភាគចេើននៅ 

រានសា្ថេនភាពធម្មតា និងរានេ្ថិរភាពពេញមួយឆា្នេំ។ រានតេករែតីមួយប៉ុណោ្ណេះ ដេលតេូវបានកត់តេេ

ថាជាសា្ថេនភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ហេតុការែ៍នោះកើតឡើងនៅដើមឆា្នេំ ២០១០ នៅពេលដេលរដូវមូេុងឆា្នេំ 

២០០៩ បញ្ចប់ ៦ េបា្ដេហ៍ មុនពេលធម្មតា ហើយរដូវមូេុងឆា្នេំ ២០១០ ចាប់ផ្ដើម ៤ េបា្ដេហ៍ 
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យឺតជាងធម្មតា។ សា្ថេនភាពគេេះរាំងេ្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ តេូវបានេង្កេតឃើញនៅតាមសា្ថេនតីយពិនិតេយតាម 

ដនភាគចេើន។ ការវាយតម្លេបានបងា្ហេញថា ការគេប់គេងទឹកបន្គ្នេនៅតាមទំនប់វារីអគ្គិេនតីក្នុង 

ទន្លេមេគង្គលើ អាចរួមចំណេកបង្កគេេះរាំងេ្ងួតដល់តំបន់នេះ។ បេទេេទាំងបួន បានទទួលការ 

ជូនដំែឹង ដើមេបតីចាត់វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះ។ 

នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកក្នុងដងទន្លេមេ នាំឱេយរានការរៀបចំផេនការ 
ដោយអនុលោមតាមលំហូរទឹក

កេបខ័ែ្ឌនេនតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកនៅតាមដងទន្លេមេ ក៏គំទេឱេយរានការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍

ធនធានទឹកឱេយរឹតតេបេសើរផងដេរ។ នៅពេលផេនការអភិវឌេឍន៍មួយតេូវបានលើកស្នើឡើង គេអាច 

ពេយាករែ៍ពតីការបេេបេួលនេលំហូរទឹក  តាមរយៈការគែនា ការរកេសាទុកទឹក  ការបញ្ចេញទឹក និងវាយ

តម្លេធៀបនឹងលក្ខែៈវិនិច្ឆ័យវាយតម្លេលើលំហូរទឹក។ បេេិនបើលំហូរទឹកដេលតេូវបានពេយាករែ៍ 

ពុំអាចទទួលយកបាននោះទេ រានការផ្ដល់ជាអនុសាេន៍ពតីដំណោះសេេយ ដល់បេទេេដេលលើក 

េំណើឡើង ដើមេបតីេមេេលផលប៉ះពាល់ ដេលអាចកើតរានឡើង។

ការធ្វើតេេ្លើភាពអនុលោមបេបនេះ តេូវបាន
បេើបេេេ់េមេេប់គមេេងវារីអគ្គិេនតីសាយ៉េប៊ូរី 
ដនសាហុង និងបា៉េក់បេង ក្នុងបេទេេឡាវ ក្នុង
អំឡុងដំណើរការពិគេេះយោបល់ជាមុន។ 
កមេិតលំហូរទឹកដេលបានពេយាករែ៍ េុទ្ធតេ 
តេូវបានរកឃើញថាអាចទទួលយកបាន 
ដោយសារតេ េមត្ថភាពេ្ុកទឹកនៅរានកមេិត 
ហើយការរៀបចំ និងបេតិបត្ិការទំនប ់
ទាំងនេះ ធ្វើឡើងជាបេភេទគមេេងទំនប់មិន 
បង្កើតជាអាងទឹក។ តេេ្នេះក៏តេូវបានធ្វើឡើង
ចំពោះសេណារីយ៉ូអភិវឌេឍន៍ ក្នុងតំបន់អាង 
ទន្លេទាំងមូល ដេលរានផេនការគមេេង 
អភិវឌេឍន៍ជាបន្បនា្ទេប់ផងដេរ។ នតីតិវិធតីេមេេប់ 
រកេសាលំហូរទឹកលើដងទន្លេមេ បានរួមចំណេក
នាំឱេយរានការកំែត់េ្ដង់ដការវាយតម្លេលំហូរ

ទឹកក្នុងតំបន់អាងទន្លេទាំងមូល។
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P W Q
្តីតិវិធតីសបរា្រ់គនុណភាពទឹក

ការការពារ គនុណភាព ទឹកក្ននុងទន្លេនេគង្គ

គុែភាពទឹក ទាប អាច គំរាមកំហេង ដល់េុខភាព របេ់មនុេេស និងសា្ថេនភាព នេបេព័ន្ធអេកូឡូ េុតី។    
ការការពារគុែភាព ទឹកទន្លេមេគង្គឱេយនៅល្អ រានសារៈេំខាន់ េមេេប់បេជាពលរដ្ឋ ក្នុងេហគមន៍តាមដង 
ទន្លេ និង ជតីវិតវារីជាតិរបេ់ ទន្លេនេះ ដោយសារ តេ មនុេេសជាង  ៦៥ លាននាក់ ពឹង អាសេ័យលើ ធនធាន ទឹក 
ក្នុង ទន្លេមេគង្គកេេម េមេេប់ជាអាហារ និង រកចំែូល។ 

ជាការឆ្លើយតបចំពោះភាពចាំបាច់ ក្នុងការ ពិនិតេយ តាមដន និងការ ពារ គុែភាពទឹក ក្នុងតំបន់អាងទន្លេ 
មេគង្គកេេម MRC និងបេទេេ ជា េរាជិកបានរៀបចំ នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹក (ដេលហៅកាត់ថា 
PWQ) ជាកេបខ័ែ្ឌេហបេតិបត្ិការមួយ ដេល ធានា ឱេយរានការរកេសា គុែភាពទឹក ក្នុង ទន្លេមេគង្គ 
និង ដេទន្លេេំខាន់ៗរបេ់ទន្លេនេះ ក្នុងកមេិតដេលអាច ទទួល យកបាន។ អនុម័តក្នុងខេ មករា ឆា្នេំ 
២០១១ នតីតិវិធតីេមេេប់ គុែភាព ទឹក  និង ឯកសារបច្ចេកទេេ ដេលពាក់ព័ន្ធ ដក់ចេញនូវលក្ខែៈ 

វិនិច្ឆ័យវាយតម្លេេមេេប់ គេប់គេងគុែភាព ទឹក។

នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹក ពងេឹងការគេប់គេងគុែភាពទឹក

នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹកកំែត់ពតីេកម្មភាពចំនួនពតីរបេភេទ ដើមេបតីរកេសាគុែភាពទឹក ក្នុងកមេិតដេល 
អាចទទួលយកបានចំពោះមនុេេស រុក្ខជាតិ និងេត្វ៖ (១) ការពិនិតេយតាមដនគុែភាពទឹក និង (២) 
ការឆ្លើយតបចំពោះសា្ថេនភាពអាេន្ន។ នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹក អំពាវនាវឱេយបេទេេតាមដងទន្លេ
មេគង្គទាំងបួន ធ្វើការពិនិតេយតាមដនគុែភាពទឹកឱេយបានជាបេចាំក្នុងតំបន់អាងទន្លេទាំងមូល និង 
រៀបចំយន្ការឆ្លើយតបចំពោះសា្ថេនភាពបនា្ទេន់ ដេលនាំឱេយរានការបំពុលទឹក ដូចជា ការហៀរបេេង 
និងការបញ្ចេញទឹកេ្អុយ ដេលរានជាតិពុលជាដើម ដើមេបតីការពារទន្លេនេះ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មក
លើបេព័ន្ធអេកូឡូេុតី និងេហគមន៍ជុំវិញឱេយនៅតិចជាអបេបបររា។ 

ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិតេយតាមដនគុែភាពទឹក នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹក និងឯកសារណេនាំបច្ចេកទេេ
កំែត់ពតីទតីតាំង និងភាពញឹកញាប់នេការបេមូលទឹកេមេេប់ធ្វើជាេំណាកគំរូ និងដក់ចេញនូវលក្ខែៈ 
វិនិច្ឆ័យេមេេប់វាយតម្លេ និងកំែត់ពតីតម្លេគុែភាពទឹក េមេេប់េុខភាពមនុេេស និងជតីវិតវារីជាតិ។ ការ 
ពិនិតេយតាមដនគុែភាពទឹកជាបេចាំ គឺជាេកម្មភាពដេលធ្វើឡើងបនា្ទេប់ពតីេកម្មភាពពិនិតេយតាមដន 
ក្នុងតំបន់អាងទន្លេ ដេលចាប់ផ្ដើមក្នុងឆា្នេំ ១៩៨៥ ជាមួយនឹងបណា្ដេញសា្ថេនតីយបេមូលេំណាកគំរូក្នុងតំបន ់

អាងទន្លេមេគង្គកេេម។

២២ www.mrcmekong.org



នតីតិវិធតី េមេេប់គុែភាព ទឹក  ដក់ពិន្ទុលើគុែភាព

កេេមកេបខ័ែ្ឌ នេនតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាព ទឹក បច្ចុបេបន្ននេះ បេទេេ ជាប់ ទន្លេមេគង្គទាំង បួនធ្វើការ 

បេមូល េំណាកគំរូគុែភាព ទឹកពតីសា្ថេនតីយ បេមូល េំណាកគំរូ ចំនួន  ៤៨ ក្នុងនោះ រាន  ១៧ 

សា្ថេនតីយ លើដងទន្លេ មេ ៥សា្ថេនតីយ នៅលើ ដេទន្លេ មេ គឺទន្លេបាសាក់ និងសា្ថេនតីយដេលនៅសេេេល់ 

េ្ថិតនៅលើដេទន្លេផេសេងទៀត។ 

នៅតាមសា្ថេនតី យនតីមួយៗ រានការ វិភាគ បា៉េរា៉េម៉េតេ គុែភាព ទឹកចំនួន  ១២ (េតីតុែ្ហភាព កមេិត pH 
កមេិតជាតិបេេ កមេិតអាេុតីដ។ល។) ជារៀងរាល់ខេ   ហើយ បា៉េរា៉េម៉េតេ ចំនួន   ៦   ទៀត (កាល់េេយូម រា៉េញេេេយូម 

េូដេយូម។ល។) តេូវ បានពិនិតេយនៅ រដូវ រេេសា ចាប់ពតីខេ មេសា ដល់ខេ តុលា។ តមេូវការ អ៊ុកេុតីហេសេន 

គតីមតីជតីវសាស្េ  ដេលជា បា៉េរា៉េម៉េតេ មួយទៀត តេូវ បានវាយតម្លេ ជា រៀងរាល់ខេនៅតាមសា្ថេនតីយ ដេលតេូវ 

បាន ជេើេរីេ មួយចំនួនតូច      ពេញមួយឆា្នេំ។    បនា្ទេប់ពតីការវាយតម្លេ លើគុែភាពរួចហើយ  េំណាក 

គំរូ តេូវ បាន ចាត់ចំណាត់ថា្នេក់ថា “ល្អបំផុត” “ល្អ” “មធេយម” “ទាប” ឬ  “ទាបខា្លេំង” េមេេប់េុខភាពមនុេេស 

និង ចំណាត់ថា្នេក់ ៥ សេដៀង គ្នេនេះផេសេងទៀត េមេេប់ ជតីវិត វារីជាតិ។ េំណាកគំរូទាំងនេះ ក៏តេូវ បាន 

វិភាគេមេេប់ ការបេើបេេេ់ទឹក ក្នុង បេព័ន្ធធារាសាស្េផងដេរ។ 

 ទិន្ន័យេំណាកគំរូទាំងនេះ តេូវ បាន ផ្ញើទៅ កាន់លេខា ធិការ ដ្ឋេន MRC ជារៀងរាល់ឆា្នេំ ដើមេបតីផ្ទៀងផ្ទេត់ 

និង រកេសាទុក ក្នុងបេព័ន្ធទិន្នន័យ  ដើមេបតីឱេយសាធារែជនទូទៅអាច ចូលមើលបាន។ លេខាធិការដ្ឋេន  

MRC បន្រៀបចំ របាយការែ៍ បូកេរុប បេចាំឆា្នេំ ដេលរានចំែងជើងថា របាយការែ៍ ពិនិតេយតាមដន 
គុែភាព ទឹក នៅតំបន់ ទន្លេមេគង្គកេេម ផ្អេកតាមទិន្នន័យដេលបេមូលបានពតីសា្ថេនតីយេំខាន់ៗ ទាំង ២២ 

នៅលើដងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេបាសាក់។ 

២៣
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នៅក្នុងរយៈពេល ប៉ុនា្មេនឆា្នេំនេះ MRC បាន បេមូល េំែុំទិន្នន័យទាន់ពេលវេលា  អំពតីគុែភាពទឹក 

ក្នុងទន្លេមេគង្គ និងដេទន្លេ នេះ។ ទិន្នន័យទាំងនេះ  ផ្ដល់លទ្ធភាពឱេយបេទេេជាប់ដងទន្លេ មេគង្គ 

កំែត់ពតីការបេេបេួលគុែភាព ទឹក ដើមេបតីចាត់វិធានការ បងា្កេរ និងកេតមេូវ  និងងាយសេួលកំែត់ 

ពតីការបំពុលទឹក ឆ្លងដេន។ ទិន្នន័យនេះ ក៏ ផ្ដល់នូវ បេព័ន្ធទិន្នន័យមូលដ្ឋេនដ៏រានបេយោជន៍  េមេេប់េិកេសា 

ពតី ផលប៉ះពាល់ដេល អាច កើតរានឡើង លើការអភិវឌេឍ ផងដេរ។ បើតាមរបាយការែ៍បេចាំ ឆា្នេំ គុែភាព 

ទឹកទន្លេមេគង្គ ជារួម នៅរានភាព ល្អបេសើរក្នុងតំបន់ អាង ទន្លេ ទាំងមូល  លើកលេង តេ បញ្ហេ ដោយឡេកៗ 

មួយ ចំនួននៅតំបន់   ដេលរានបេជាពលរដ្ឋរេ់នៅកកកុញ និង ពុំ រានភេ្ុតាង ដេលបងា្ហេញពតី ការបំពុល 

ឆ្លងដេននោះឡើយ។
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នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹក ខិតខំជំរុញឱេយរានការឆ្លើយតបជារួមចំពោះ 
សា្ថេនភាពអាេន្ននេការបំពុលទឹក 

េមេេប់ការគេប់គេងសា្ថេនភាពអាេន្ននេការបំពុលទឹកវិញ នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹកតមេូវឱេយបេទេេ

មេគង្គទាំងបួនរៀបចំផេនការបមេុង ដើមេបតីឆ្លើយតបចំពោះសា្ថេនភាពអាេន្នឆ្លងដេន និងបង្កើតយន្ការក្នុង 

តំបន់អាងទន្លេទាំងមូល ដើមេបតីធ្វើការេមេបេមេួលេកម្មភាពនានា។ បើទោះបតីជាពុំរានករែតីបំពុល 

ឆ្លងដេនកន្លងមកយ៉េងណាក៏ដោយ បេទេេជាប់ទន្លេមេគង្គ មើលឃើញពតីសារៈេំខាន់នេការរៀបចំការ

ឆ្លើយតបរួមគ្នេក្នុងតំបន់អាងទន្លេទាំងមូល ដើមេបតីអាចគេប់គេងគេេះមហន្រាយបេកបដោយបេេិទ្ធភាព។ 

ចាប់តាំងពតីរានការអនុម័តលើនតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាពទឹករួចមក បេទេេមេគង្គទាំងបួនបានចរចាដំណើរ 

ការនៅថា្នេក់ជាតិ និងថា្នេក់តំបន់ ដើមេបតីគេប់គេងសា្ថេនភាពអាេន្ននេការបំពុលទឹក និង បានរៀបចំ 

ឯកសារបច្ចេកទេេឆា្នេំ ២០១៦ េមេេប់បង្កើតនូវបេព័ន្ធឆ្លើយតប និងគេប់គេងសា្ថេនភាពអាេន្ន។ 

ឯកសារណេនាំនេះ ទទួលសា្គេល់យន្ការដេលរានសេេប់ េមេេប់ឆ្លើយតបចំពោះសា្ថេនភាពអាេន្ននេ 

គេេះមហន្រាយធម្មជាតិ កេេមកេបខ័ែ្ឌេរាគមបេជាជាតិអាេុតីអាគ្នេយ៍ (អាសា៊េន) និងបាន 

កត់េរា្គេល់ថា បច្ចុបេបន្ននេះកំពុងរានការពងេតីកយន្ការទាំងនេះ ដើមេបតីគេបដែ្ដប់លើគេេះ 

មហន្រាយដេលបង្កឡើងដោយមនុេេស តួយ៉េងការបំពុលទឹកជាដើម។ ដើមេបតីបញ្ចៀេមិនឱេយ 

រានការបង្កើតការឆ្លើយតបចំពោះសា្ថេនភាពអាេន្នពតីរសេបគ្នេក្នុងតំបន់អាងទន្លេនេះ MRC រាន 

គោលបំែងេហការជាមួយអាសា៊េន ដើមេបតីរៀបចំយន្ការឆ្លើយតបចំពោះសា្ថេនភាពអាេន្ននៅថា្នេក់តំបន់ 

ដេលអាចបំពេញទៅតាមតមេូវការ នេការគេប់គេងគុែភាពទឹក ក្នុងពេលរានគេេះមហន្រាយនៅថា្នេក់ 

ជាតិ ឆ្លងដេន និងថា្នេក់តំបន់។

២៥



សបរា្រ់ព័ត៌រា្្រច្ថែេ

វិធាននតីតិវិធតី របេ់ MRC  ទំព័រទតី ៣

 L កិច្ចពេមពេៀងមេគង្គឆា្នេំ ១៩៩៥ និងនតីតិវិធតី MRC (អត្ថបទទាំងសេុង)៖   
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-1995-Agreement-
procedures-update-2017

នតីតិវិធតីេមេេប់ការដោះដូរ និងការចេករំលេកទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន (PDIES) ទំព័រទតី ៦

 L ផតថលសេវាទិន្នន័យ និងព័ត៌រាន៖ portal.mrcmekong.org

 L MekongInfo៖ www.mekonginfo.org

 L វេទិកាេហគមន៍៖ community.mrcmekong.org 

 L បេព័ន្ធទិន្នន័យេង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបេ់ MRC៖  sedb.mrcmekong.org 

នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេេតីបេេេ់ទឹក (PWUM)                         ទំព័រទតី  ១០ 

 L នតីតិវិធតីេមេេប់ការពិនិតេយតាមដនការបេើបេេេ់ទឹក (PWUM)៖  
www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Tech-Guidelines-PWUM.pdf 

នតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង (PNPCA) ទំព័រទតី ១៤

 L នតីតិវិធតីេមេេប់ការជូនដំែឹង ការពិគេេះយោបល់ជាមុន និងកិច្ចពេមពេៀង៖  
www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Guidelines-on-
implementation-of-the-PNPCA.pdf

 L ខិតប័ែ្ណអំពតីនតីតិវិធតី PNPCA៖  
www.mrcmekong.org/assets/Publications/PNPCA-brochure-11th-design-final.pdf

 L ការពិគេេះយោបល់ជាមុននេនតីតិវិធតី PNPCA៖  
www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation

២៦ www.mrcmekong.org



នតីតិវិធតីេមេេប់រកេសាលំហូរទឹកក្នុងដងទន្លេមេ (PMFM) ទំព័រទតី ១៨

 L នតីតិវិធតីេមេេប់ រកេសាលំហូរ ទឹកក្នុងដងទន្លេមេ  (PMFM)៖ 
www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-
Flows.pdf

 L គេហទំព័រនេនតីតិវិធតី PMFM៖ pmfm.mrcmekong.org

នតីតិវិធតីសេរាប់គុែភាព ទឹក (PWQ)  ទំព័រទតី ២២

 L នតីតិវិធតីេមេេប់គុែភាព ទឹក៖ 
www.mrcmekong.org/about-mrc/mandate/procedures-for-water-quality

 L បេព័ន្ធ ទិន្នន័យគុែភាពទឹក៖ portal.mrcmekong.org/waterquality_map

 L របាយការែ៍គុែភាព ទឹកបេចាំឆា្នេំ៖ www.mrcmekong.org/assets/Publications/2016-
Lower-Mekong-Regional-Water-Quality-Monitoring-Report-14June18-L-Res.pdf

២៧
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