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CIA ការវាយរនមៃផលប ោះាល់រមួ 

DSMS ្បព័នធ្គប់្គងសុវរថិភាពទំនប់ 

EAP 
ផផនការសក្មមភាពក្នុ ងណពលអាសនន ផដលជាលក្េខ ឌ រ្មូវចបំាចស់្ាប់សុវរថិភាព
ទំនប ់

EIA ការវាយរនមៃផលប ោះាល់ណលើបរសិាថ ន 

FS ការសិក្ាពើសមិទធិលទធភាពគណ្ាង 

GoL រាជរដ្ឋា ភិបាលននសាធារ ៈរដា្បជាធិបណរយយ្បជាានិរឡាវ 
HPP គណ្ាងថាមពលវារ ើអគគិសនើ 
JAP ផផនការសក្មមភាពរមួ ស្ាប់ដណំាក្់កាលណ្កាយពើដណំ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន 

JC គ ៈក្ាម ធិការច្មរោះ 

JCWG 
្ក្រមការងារគ ៈក្ាម ធិការច្មរោះ ផដលបានបណងកើរណ ើងណដើមបើផតល់ការផ នណំលើដណំ ើ រ
ការ្រួរពិនិរយបណចេក្ណទស 

JEM 

ការតាមដ្ឋនណលើបរសិាថ នរមួ ជាក្មមវធិើតាមដ្ឋនមួយ ផដលក្ំពុងនឹងសាក្លបងណលើគណ្ាង
ទំនប់វារ ើអគគិសនើសាោ ប ៊ូរ ើ និងដនសាហុង ណដើមបើវាយរនមៃពើ្បសិទធភាពយនតការផដលបាន
អនុវរត 

Joint Platform 
អងគការមួយផដលបានបណងកើរណ ើងណដ្ឋយ MRC ណដើមបើជួយណលើក្ក្មពស់ការអនុវរតនើរិវធិើនន
ក្នុ ងឥរោិបទផារភាា ប់ និងរមួរន  

LEPTS 2018 
បទដ្ឋា នបណចេក្ណទសថាមពលអគគិសនើ្បណទសឡាវ ឆ្ន ២ំ០១៨ ផដលជាលក្េខ ឌ រ្មូវ
ផផនក្នើរិវធិើ។ 

LMB 
អាងទណនៃណមគងគណ្កាម សំណៅណលើអាងទណនៃណមគងគផដលសថិរក្នុ ងផដនដើនន្បណទសជា
សាជិក្គ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ 

LNMC គ ៈក្ាម ធិការជារិទណនៃណមគងគឡាវ 

MC 
្បណទសជាសាជិក្ សំណៅណលើ្បណទសមួយក្នុងចំណណាមភាគើទងំ ៤ ផដលបានចុោះហរថ
ណលខណលើកិ្ចេ្ពមណ្ពៀងទណនៃណមគងគឆ្ន ១ំ៩៩៥  រមួានក្មពុជា ឡាវ នៃ និងណវៀរណាម 

MRC 
គ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ ផដលបានបណងកើរណ ើងណដ្ឋយ្បណទសជាសាជិក្ ណដើមបើផតល់ការ
រំ្ ទដលកិ់្ចេខិរខំ្បឹងផ្បងណឆ្ព ោះណៅកានកិ់្ចេសហ្បរិបរតិការ 

MRCS ណលខធិការដ្ឋា នននគ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ 

អក្សរការ់ និងសនា នុ្ក្ម 
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PC ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន 

PDG2009 ណរលការ ៍ផ នសំតើពើការណរៀបចំទំនបប់ឋម ឆ្ន ២ំ០០៩ ផដលបានអនុមរ័ 

PDG2020 ណរលការ ៍ផ នសំតើពើការណរៀបចំទំនបប់ឋម ឆ្ន ២ំ០២០ ផដលមិនទន់បានអនុម័រ 

PDIES នើរិវធិើសតើពើការផចក្រផំលក្ និងការផ្លៃ ស់បត៊ូ រទិននន័យ និងពរ័ា៌ន 

PMFM នើរិវធិើសតើពើការរក្ារហំ៊ូរទឹក្ក្នុ ងទណនៃណម 

PNPCA នើរិវធិើសតើពើការជ៊ូនដ ឹំង ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន និងកិ្ចេ្ពមណ្ពៀង 

PPA កិ្ចេ្ពមណ្ពៀងជាវថាមពល 

Pressure flushing 
ការណ្បើ្បាស់បពំងប់ងហ៊ូ រក្្មិរទប ណដើមបើសំអារក្ក្រផដលធាៃ ក្់ផក្បរជញ្ា ងំទំនប ់និងណៅ
ក្នុ ងទួរប ើន ណដើមបើការារណហដ្ឋា រចនសមពន័ធ និងការផលិរថាមពល 

PWQ នើរិវធិើសតើពើគុ ភាពទឹក្ 

PWUM នើរិវធិើសតើពើការតាមដ្ឋនការណ្បើ្បាស់ទឹក្ 

RAP ផផនការសក្មមភាពសតើពើការតាងំទើលំណៅៃមើ 

RIS 
្បព័នធពរ័៌ានសតើពើទណនៃ ជា្បព័នធមួយផដលបានដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ ល ណដើមបើស្មលួនវាចរ ៍ណៅ
ក្នុ ងទណនៃណម 

SEE 
ការវាយរនមៃសុវរថិភាពណ្រោះរញ្ាួ យដើ ជាបទដ្ឋា នវាស់ក្្មិររញ្ាួ យមួយផដលបានអនុវរតណលើ
ចលនដើ 

Sediment 
flushing 

ការបនា បក្្មិរទឹក្ ណដើមបើការ់បនថយស ឹំក្ក្នុង្បឡាយ និងបណញ្េញក្ក្រផដលធាៃ ក្ចុ់ោះ
ណៅក្នុ ងបរាិ ជាណ្ចើន 

SIA ការវាយរនមៃផលប ោះាល់ផផនក្សងគម 

SMMP 

ផផនការ្គប់្គងនិងតាមដ្ឋនសងគម ជាដណំ ើ រការផតួ ចណផតើមមួយ ភាា បជ់ាមួយនឹងការសាង
សងណ់ដើមបើវាយរនមៃ និងស្មបណៅនឹងផលប ោះាលន់ន បងកណដ្ឋយការសាងសង ់និង
្បរិបរតិការគណ្ាងទនំប់វារ ើអគគិសនើ 

SNHPP គណ្ាងទំនប់វារ ើអគគិសនើសាណាខ ំ

Sediment 
routing 

ការបនា បក្្មិរទឹក្ក្នុ ងក្ំ ុងណពលានរហំ៊ូរទឹក្ច៊ូលខពស់ ណដើមបើបណងកើនបរាិ បណញ្េញ 
ក្ក្រឲ្យដល់ក្្មិរអរិបរា 

TbIA ការវាយរនមៃផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដន 

TRR របាយការ ៍្រួរពិនិរយបណចេក្ណទស 
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AIT   

្បវរិតិ  
ណៅនៃៃទើ៩ ផខក្ញ្ា  ឆ្ន ២ំ០១៩ គ ៈក្ាម ធិការជារទិណនៃណមគងគឡាវ (ណៅការ់ថា 
(LNMC) បានណសនើដ្ឋក្់គណ្ាងទនំប់វារ ើអគគិសនើសាណាខ ំស្ាប់ការពិណ្រោះ
ណោបល់ជាមុន។ សំណ ើ រណនោះ ្រូវបានណលើក្ណ ើង មួយផខណ្កាយពើគណ្ាងទំនប់
វារ ើអគគិសនើលួង្បាបាង។ អា្ស័យណហរុណនោះ គ ៈក្ាម ធិការច្មរោះននគ ៈក្មម
ការទណនៃណមគងគ (ណៅការ់ថា MRC) បានឯក្ភាពណលើការពនាណពលស្ាប់
ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបលជ់ាមុនណលើគណ្ាងណនោះ រហ៊ូរដល់ដំណ ើ រការស្ាប់

គណ្ាងលួង្បាបាងបានបញ្េប់។ ដំណ ើ រការស្ាប់គណ្ាងសាណាខ ំបានចប់ណផតើម
ណៅនៃៃទើ៣០ ផខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០២០។ 

ណដ្ឋយសារការ្បឈមពើការរាលដ្ឋលននជំងកឺ្៊ូវ ើដ ១៩ ្ក្បខ ឌ ណពលណវលាផដលាន
ភាពបរ់ផបនមួយ ្រូវបាន្ពមណ្ពៀង ជាមួយការអនុវរតតាមដណំាក្់កាលណដ្ឋយក្ិចេ
្បជុំ្ក្រមការងារគ ៈក្ាម ធិការរមួនើមួយៗនឹង្រូវពភិាក្ាឯក្ភាពរន ណលើកាលបរណិចេទ
ននការអនវុរតសក្មមភាពធំៗ ។ 

គណ្ាងណនោះគឺជាគណ្ាងណសនើទើ៦ ស្ាប់ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន។ គណ្ាងណសនើទងំ
៥ ពើមុន ផដលបានដ្ឋក្់ណៅក្នុងដំណ ើ រការណនោះ រមួាន គណ្ាងទំនប់វារ ើអគគសិនើសាោ 
ប ៊ូរ ើ (XHPP) ដនសាហុង (DSHPP) បា ក្់ណបង (PBHPP) បា ក្់ឡាយ (PLHPP) នងិ
លួង្បាបាង (LPHPP)។ 

 
កិ្ចេ្ពមណ្ពៀងទណនៃណមគងគឆ្ន ១ំ៩៩៥   
រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ឡាវ នៃ និងណវៀរណាម បានចុោះហរថណលខណលើក្ិចេ្ពមណ្ពៀងមយួ
សតើពើក្ចិេសហ្បរិបរតិការស្ាប់អភិវឌ្ឍន៍អាងទណនៃណមគងគ្បក្បណដ្ឋយចើរភាព ផដល
ណៅការ់ថា “ក្ិចេ្ពមណ្ពៀងទណនៃណមគងគឆ្ន ១ំ៩៩៥”។ ក្ចិេ្ពមណ្ពៀងណនោះ បានបណងកើរឲ្យ
ានគ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ និងបានបញ្ា ក្់សារជាៃមើ ពើណរលបំ ងរបស់្បណទស
ជាសាជកិ្ ណដើមបើអភិវឌ្ឍអាងទណនៃណមគងគរមួរន  និង្បក្បណដ្ឋយចើរភាព។ ោ ងណា   
មិញ ណដ្ឋយសារផរណគទទួលសាគ ល់ថា ការអភិវឌ្ឍអាចនឹងផតល់ន៊ូវលទធផលអវជិាានណលើ
្បព័នធទណនៃណមគងគ ជពំ៊ូក្ទើ៣ននក្ិចេ្ពមណ្ពៀងណនោះ បានដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លន៊ូវការណបតជាា ចិរតពើ
្បណទសជាសាជិក្ ណដើមបើ៖ 

ណសចក្តើ ណផតើម 
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▪ ការាររុលយភាព្បព័នធណអក្៊ូ ៊ូសុើននអាងទណនៃណមគងគ 
▪ ណ្បើ្បាស់ទឹក្ទណនៃណមគងគ្បក្បណដ្ឋយសមធម៌ និងសមណហរុសមផល 

▪ ពិភាក្ាក្នុងណរលណៅឯក្ភាព (ណៅក្នុងក្ិចេ្បជុំគ ៈក្ាម ធិការច្មរោះ) ណលើ
ការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្សខំន់ៗ ក្នុងទណនៃណម នរដ៊ូវ្បាងំ (ការពិណ្រោះ
ណោបល់ជាមុន) 

▪ រក្ារហំ៊ូរទឹក្ក្នុងទណនៃណមគងគ 
▪ ខិរខឲំ្យអសល់ទធភាពណដើមបើណជៀសវាង ប្ងួមជាអបបបរាិ និងការប់នថយ
ផលប ោះាលអ់វជិាានណលើ្បព័នធទណនៃណមគងគ 

▪ ទទួលខុស្រូវ ្បសនិណបើបានបងកឲ្យានផលប ោះាលអ់វជិាាន នងិការខ៊ូច
ខរណ្ចើនដល់្បណទសជាសាជិក្ នងិបញ្ឈប់រាលស់មមភាពទងំឡាយ ណពល
ទទួលបានការជ៊ូនដំ ឹង ផដលានភសតុតាង្រឹម្រូវ 

▪ ដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លការណ្បើ្បាស់នវាចរ ៍ ណៅក្នុងគណ្ាងននក្នុងទណនៃណម ណដើមបើកុ្ំ
ឲ្យ្បព័នធណនោះខ៊ូចខរជាអចិន្នតយ ៍និង 

▪ ផតល់ពរ័៌ានដល់្បណទសជាសាជិក្ ពើការ្បកាសអាសននននទក្ទ់ងនឹង
បរាិ  និងគុ ភាពទកឹ្។ 

្បណទសជាសាជិក្ ានប ំងសណ្មចឲ្យបានន៊ូវណរលណៅ និងណរលការ ៍ទងំ
ណនោះ តាមរយៈសាម ររើរមួននក្ចិេសហ្បរិបរតកិារ ផដលបានរំ្ ទណដ្ឋយក្ិចេសហ្បរបិរតិ
ការ រវាង្បណទសជាសាជកិ្ចប់តាងំពើឆ្ន ១ំ៩៥៧ មក្ ណហើយសាម ររើរមួណនោះ្រូវបាន
បញ្ា ក្់សារជាៃមើណៅក្នុងឳកាសបនតបនា បម់ក្ណទៀរ។ 
ក្ិចេ្ពមណ្ពៀងទណនៃណមគងគឆ្ន ១ំ៩៩៥ ក្៏បានបណងកើរគ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ (ណៅការ់
ថា MRC) និងរចនសមពន័ធរបស់សាថ បន័ ក្នុងនមជាអងគការអនតររដ្ឋា ភិបាល ណហើយក្ប៏ាន
ផតល់អណំាច និងមុខងារជាក្់លាក្់ ដល់សាថ បន័ទងំណនោះផងផដរ។  

កិ្ចចព្ររមសព្ររៀខសមគខគ១៩៩៥ 
មានសោ បាំណខចាំបខេាំសៅការ
អភិវឌ្ឍ ប ៉ុខនតបសខកើតនូវព្រក្បែណ័ឌ មយួ
ថ្នសោ បាំណខ និខសោ ការណ៍
ខែ តាមរយៈសោ បាំណខ និខ
សោ ការណ៍ទាំខសនេះ ព្របសទេ
េមាជិក្ឯក្ភារស ើការអភិវឌ្ឍ
ព្របក្បសោយចីរភារ និខេមធមស៌ ើ
ព្របរន័ធទសនេសមគខគ េព្រមាបផ់ 
ព្របសោជនរ៍មួ។  
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▪ ្ក្រម្បឹក្ា ានអំណាចក្នុងការបណងកើរ ‘នើរិវធិើសតើពើការណ្បើ្បាស់ធនធានទឹក្ 
និងនើរិវធិើអនតរអាងទណនៃណមគងគ’ (បចេុបបនន គឺជានើរិវធិើទងំ ៥ របស់ MRC)។ 
្ក្រម្បឹក្ាណនោះ បានឯក្ភាពណលើនើរិវធិើសតើពើការជ៊ូនដំ ឹង ការពិណ្រោះ
ណោបល់ជាមុន និងក្ិចេ្ពមណ្ពៀង (PNPCA) ណៅឆ្ន ២ំ០០៣។ 

▪ ណោងតាមា្តាទើ៥ននក្ចិេ្ពមណ្ពៀង នងិ PNPCA គ ៈក្ាម ធិការច្មរោះ 
(JC) ្រូវបានផតល់អណំាច ណដើមបើអនុវរតដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន 
ណហើយគ ៈក្ាម ធិការណនោះ ក្៏បានអនុមរ័ ណរលការ ៍ផ នបំណចេក្ណទស
ស្ាប់អនុវរត PNPCA ណៅនៃៃទើ៣១ ផខសើហា ឆ្ន ២ំ០០៥ ផងផដរ។ 

▪ ណលខធិការដ្ឋា នននគ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ (MRCS) ផតល់ការរំ្ ទផផនក្
បណចេក្ណទស និងរដាបាល ដល់ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន និងណដើររួ
នទើោ ងសក្មម ក្នុងការរំ្ ទគ ៈក្ាម ធិការច្មរោះ ទក្់ទិននឹងដំណ ើ រការ
ណនោះ។ 

MRC អាច្រឹមផរអនុវរតក្ិចេការខៃួន ណៅក្នុង្ក្បខ ឌ ណនោះប ុណណាណ ោះ។ ក្ិចេ្ពមណ្ពៀងណនោះ
ក្៏បានបញ្ា ក្់ផងផដរថា ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន មិនផមនជាអំណាចណវរ៊ូ ឬជា
អំណាចឯក្ណតាភាគើណាមយួ ណដើមបើ្ បរិបរតិការគណ្ាង ណដ្ឋយមិនពិចរណាពើក្ងវល់
របស់្បណទសជាសាជកិ្ណ ើយ។ នើរិវធិើសតើពើការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន ក្៏ដ៊ូចជានើរិ
វធិើដ៏នទណទៀរផដរ មិនផមនជាយនតការបទបញ្ារតិណនោះណទ ប ុផនតជាការជួយបណងកើរ្ក្បខ ឌ
មួយ ស្ាប់ក្ចិេសហ្បរិបរតិការ និងការសនាន ។ 

 

PNPCA និងដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន 

ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន គឺណោងតាមា្តាទើ ៥ ននក្ិចេ្ពមណ្ពៀង ផដល្បណទសជា
សាជិក្ បាន្ពមណ្ពៀងណលើការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្ទណនៃណមគងគ្បក្បណដ្ឋយសមធម៌ 
និងសមណហរុសមផល។ ក្៏ប ុផនត ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុនណនោះ បានណផ្លត រណលើទសសនៈ
ទ៊ូលំទ៊ូលាយជាងណនោះ ្បសនិណបើពិចរណាណលើណរលប ំង នងិណរលការ ៍នន 
ផដលបានឯក្ភាពណៅក្នុងជពំ៊ូក្ទើ ៣ ននក្ចិេ្ពមណ្ពៀងណនោះ។ 

្សបណពលផដលណរលបំ ង និងណរលការ ៍ទងំណនោះ រមួរន ជួយណលើក្ក្ំពសក់ារ
អភិវឌ្ឍទណនៃណមគងគ្បក្បណដ្ឋយសមធម៌ នងិ្រឹម្រូវ វាក្ជ៏ួយការប់នថយន៊ូវផលប ោះ
ាល់អវជិាានឆ្ៃងផដនផដលអាចណក្ើរាន នងិណ្រោះមហនតរាយនន ណលើរុលយភាព
្បព័នធណអក្៊ូ ៊ូសុើណនោះផងផដរ។ 

ព្របសទេេមាជិក្បានបសខកើត
នូវគណៈក្មមការទសនេសមគខគ 
និខរចនាេមពន័ធ ព្ររមទាំខផត
 ់អាំណាចមយួចាំនួនែ ់គ
ណៈក្មមការសនេះ។ គណៈ
ក្មមការទសនេសមគខគអាច
ែាំសណើ រការម៉ុែងាររបេ់ែេួ ន
បានក្ន៉ុ ខព្រក្ែែណ័ឌ អាណតតិ
ខែ ព្រតូវបានផត ់សអាយខត
ប ៉ុសណាណ េះ។ 
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នើរិវធិើសតើពើការជ៊ូនដំ ឹង ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន និងក្ចិេ្ពមណ្ពៀង (PNPCA) 
ក្ំ រោ់ ងចាសព់ើដំណ ើ រការ ៣ ្បណភទខុសៗរន  ក្នុងណនោះរមួាន ក្) ការជ៊ូន
ដំ ឹង ខ) ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន នងិ គ) ការ្ពមណ្ពៀងជាក្់លាក្់។ 

ការជ៊ូនដ ឹំង ្រូវបានអនុវរតណលើការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្ពើនដទណនៃណមគងគ នងិពើទណនៃ
ណមណៅ‘រដ៊ូវវសា’។ ស្ាប់ការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្ពើទណនៃណមណៅ‘រដ៊ូវ្បាងំ’ និងការ
បផងវរទឹក្ រវាងអាងទណនៃណៅ‘រដ៊ូវវសា’ វាទមទរឲ្យាន ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន។ 
ចំផ ក្ឯ ស្ាប់ការបផងវរទឹក្ រវាងអាងទណនៃណៅ‘រដ៊ូវ្បាងំ’ នងឹរ្មូវឲ្យានន៊ូវការ
្ពមណ្ពៀងជាក្់លាក្់ ។ 

 

MRC មិនានអំណាចបញ្ា ឲ្យ្បណទសជាសាជិក្ ចរវ់ធិានការណាមួយណ ើយ។ ជាក្ផ់សតង សាថ បន័ 
ណនោះ ណដើររួនទើចំបង ជាសាថ បន័្បឹក្ាណោបល់។  

 

ក្ំណ ើ នននក្្មរិទនំក្់ទនំងទងំណនោះ ឆ្ៃុោះ
បញ្េ ងំពើរុលយភាពមួយ រវាងផលប ោះាល់
ឆ្ៃងផដនអវជិាានផដលអាចណក្ើរាន និង
ណរលការ ៍ននការសណ្មចចិរតណលើ
អធិបណរយយភាព។ 
រុលយភាពណនោះ ក្៏បានអាក្់ខន ណៅក្្មិរ

ណាមួយ ណពលផដលក្ងវលដ់ច៏ំបងរបស់្បណទសជាសាជកិ្ ទក្់ទងនងឹការផចក្រផំលក្
ធនធានទឹក្ណ្បើ្បាស់។ ច ុំចណនោះានន័យថា ណគានក្ងវល់រចិរចួ ពើការផចក្រផំលក្
ធនធានទឹក្ណ្បើ្បាស់ណៅរដ៊ូវវសា ណដ្ឋយសារទឹក្ានបរាិ ្គប់្រន់ ណហើយ
្បសិនណបើរហំ៊ូរទឹក្ក្នុងទណនៃណម ្រូវបានរក្ាឲ្យណៅក្នុងក្្មិរផដលបានឯក្ភាព ផលប ោះ
ាល់ឆ្ៃងផដនណលើការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្តាមនដទណនៃ ក្៏ានក្្មិរផងផដរ។ 

ណទោះជាដ៊ូណចនោះក្តើ ផលប ោះាល់ននការអភិវឌ្ឍតាមអាងទណនៃ ណលើរហំ៊ូរក្ំ ក្ក្ក្រ ជលផល 
និងដំណ ើ រការ្បពន័ធណអក្៊ូ ៊ូសុើ ក្៏ណៅផរជាបញ្ហ សន៊ូល ក្នុងការណ្បើ្បាស់ធនធានទឹក្
ទណនៃណមគងគ្បក្បណដ្ឋយសមធម៌ផដរ។ បចេុបបននណនោះ ណយើងដឹងថា ផលប ោះាលដ់៏ចបំង
ណលើជលផល នងិរហំ៊ូរក្ំ ក្ក្ក្រ ក្៏បណាត លមក្ពើការអភិវឌ្ឍតាមនដទណនៃណមគងគផងផដ
រ។ ការរក្ាថាមពលអគគិសនើខន រធកំ្នុង្បណទសចនិ និងណៅណលើនដទណនៃ អាចបងាា ក្់របប
រហំ៊ូរ ផដលបណាត លឲ្យប ោះាល់ដល់ណពលណវលា និងក្្មរិរហំ៊ូរ្រ ប់ច៊ូលណៅក្នុងបឹង
ទណនៃសាប នងិ្បពន័ធដើណសើមដ៍នទណទៀរវញិ។ ជាលទធផល វាបងកផលប ោះាល់ដល់ការ
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ណនសាទ។ របាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពអាងទណនៃណមគងគ ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្៏បានរណំលចពើផល
ប ោះាលដ់៏នទណទៀរ ណលើរុលយភាព្បពន័ធណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងអាងទណនៃណមគងគ ផដលក្នុងណនោះរមួ
ាន ការណនសាទហួសក្្មិរ ការបំពុលបរសិាថ ន ការប៊ូមខាច់ នងិ ទំនប់បផងវរទឹក្
ណ្សាច្សពធារាសា្សតជាណ្ចើន។ 

  

ក្ំណ ើ នននការ្ពួយបារមភ ពើផលប ោះាល់រមួននការអភិវឌ្ឍោ ងរហ័សតាមអាងទណនៃ 
ក្ំពុងជំរុញរួនទើរបស់ MRC ណអាយកាន់ផរានភាព
បរសិក្មម។ ណនោះនងឹបងាហ ញឲ្យណ ើញតាមរយៈការ
តាមដ្ឋនជា្បចនំន្បព័នធទណនៃរបស់ណលខធិការដ្ឋា ន 
MRC ផដលបណងកើរបានជាម៊ូលដ្ឋា ន្គោឹះស្ាបផ់តល់
អនុសាសន៍ណលើយនតការ្គប់្គងនន ផដលអាចណដ្ឋោះ
្សាយរាល់ផលប ោះាល់ ាក្់ព័នធនឹងណ្រោះរាងំសៃួរ 
ទឹក្ជនំន់ និងរហំ៊ូរក្ំ ក្ក្ក្រកាន់ផរ្បណសើរ។  
 
ណរលការ ៍ផដល្រវូពិចរណា 

ណរលការ ៍ផដលចបំាច់ ្រូវពិចរណាានដ៊ូចខងណ្កាម ៖ 

▪ ការវាយរនមៃ ថាណរើការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្ផដលបានណលើក្ណ ើង 
ានភាពសមណហរុសមផល និងសមធម៌ ឬណទ ានវសិាលភាព
ណលើសពើដំណ ើ រការ្រួរពិនិរយបណចេក្ណទស។ 

▪ ្បណទសជាសាជិក្ បានណបតជាា ខិរខំឲ្យអសល់ទធភាព ណដើមបើណជៀសវាង 
ប្ងួមជាអបបបរា នងិការប់នថយណ្រោះហានិភ័យផដលអាចណក្ើរ
ាន ណលើ្បព័នធទណនៃណមគងគ។ ដំណ ើ រការ្រួរពិនរិយណ ើងវញិាន
ណរលបំ ង ណធវើការក្ ំរយ់នតការណរៀបចទំំនប់ និងវធិានការ ៍
្បរិបរតិ ណដើមបើអនុវរតក្ចិេការណនោះ។ 

▪ គ ៈក្ាម ធិការច្មរោះ នឹងឯក្ភាពណលើ “ណសចក្តើផៃៃងការ”មួយ ណៅ
ណពលបញ្េប់ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន ផដលនឹងជរុំញ
្បណទសជ៊ូនដំ ឹងឲ្យខរិខអំនុវរត្គប់យនតការ ណដើមបើលុបបំបារ់ ឬ
ការ់បនថយណ្រោះហានភិ័យឆ្ៃងផដននន។ 

▪ យនតការទងំណនោះ អាចសំណៅណលើការណរៀបចំទំនប់ចុងណ្កាយ ដំណាក្់កាលសាង
សង់ ឬដំណាក្់កាល្បរិបរតិ ។ 

ែាំសណើ រការរិសព្រោេះសោប ់ជាម៉ុន
ខែ ែឹក្នាាំសោយកិ្ចចព្ររមសព្ររៀខសមគ
ខគឆ្ន ាំ១៩៩៥ និខាក្រ់ន័ធជាមយួនីតិ
វធីិទាំខអេ់របេ់គណៈក្មមការទសនេ
សមគខគ។ ែាំសណើ រការសនេះមានសោ 
សៅស ើក្ក្មពេ់ការសព្របើព្របាេ់សោយ
ព្រតឹមព្រតូវ និខេមធម ៌សែើមបីជា
ព្របសោជនរ៍បេ់ព្របរន័ធទសនេសមគខគ។ 

ែាំសណើ រការរិសព្រោេះសោប ់ជាម៉ុន
មានសោ បាំណខេសព្រមចសអាយ
បានជាឯក្ចឆន័ទនូវសេចក្តីខងេខការ
មយួអាំាវនាវែ ់ព្របសទេមាច េ់
គសព្រមាខសអាយែិតែាំព្របឹខខព្របខសែើមបី
អន៉ុវតតវធិានការណ៍ខែ បានរក្
ស ើញក្ន៉ុ ខការសជៀេវាខ បព្រខមួសអា
យបានជាអតិបរមិា និខកាតប់នថយ
ផ ប េះា ់ឆ្េខខែនធាៗំ ។ 
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▪ យនតការទងំណនោះ ្រូវផរានសមិទធផលទងំផផនក្បណចេក្ណទស នងិហរិញ្ាវរថុ។ ឬ
ពុំណនោះណសារ យនតការទងំណនោះ នងឹទទួលបានណវរ៊ូតាម្ពឹរតិនយ័(ឬតាមជាក្់ផសត
ង) ស្ាប់ការអភិវឌ្ឍន។៍ 

▪ ការណ្បើ្បាស់ធនធានទកឹ្ណដ្ឋយជ៊ូនដំ ឹងជាមុន ្រន់ផរជាផផនក្មួយននការ
អភិវឌ្ឍផដលបានណ្រងទុក្ប ុណណាណ ោះ។ ណគចបំាច់្រូវណធវើការពិចរណាពើផលប ោះ
ាល់រមួននគណ្ាងទងំអស់ ផដលបានជ៊ូនដ ឹំងជាមុន និងបានណរៀបចំទុក្។ 

អា្ស័យដ៊ូណចនោះ ណរលបំ ងដ៏សំខន់ននការ្រួរពិនរិយបណចេក្ណទស គឺការបងាហ ញពើការ
ខិរខបំផនថម និងផដលអាចសណ្មចបាន ក្នុង្បរិបរតកិារជាក្់ផសតងណដើមបើណជៀសវាង 
ប្ងួមជាអបបបរា នងិការប់នថយផលប ោះាល់ផដលបងកណ្រោះថាន ក្់ណផសងៗ។ 

ការណធវើឲ្យដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុនកាន់ផរ្បណសើរ 
MRC ពាោមជានចិេ ណធវើឲ្យដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបលជ់ាមុនកាន់ផរ្បណសើរ។ ណៅក្នុង
ដំណ ើ រការមុនៗ ណគបានបងាហ ញណរលគំនរិនន “ណសចក្តើផៃៃងការ” និង “ផផនការ
សក្មមភាពរមួ” ឬ ដំណាក្ក់ាលបនា ប់ពើដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន ណដើមបើណលើក្
ក្មពស់ការច៊ូលរមួចំផ ក្ជាបនតបនា ប់ណៅ្គបដ់ំណាក្ក់ាលទងំអស់ ក្នុងការណរៀបចំ
ទំនប់ និង្បរិបរតិការ ការសាងសង់ ននគណ្ាងទនំប់វារ ើអគគិសនើ។ ណៅក្នុងដំណ ើ រការ
ណនោះ ស្ាបគ់ណ្ាងសាណាខ ំណគបានខិរខំោ ងខៃ ងំ ក្នុងការផតល់ជ៊ូនន៊ូវណសចក្តើ
្ាងដំប៊ូងននការ្រួរពនិិរយបណចេក្ណទសណ ើងវញិ ផដលានលក្េ ៈកាន់ផរណពញ
ណលញ និងផដលអាចផតល់ណពលណវលាកាន់ផរណ្ចើន ក្នុងក្ិចេពិភាក្ា និង្ពមណ្ពៀងណលើ
យនតការណផសងៗ ណដើមបើដ្ឋក្ប់ញ្េ៊ូ លណៅក្នុង “ណសចក្តើផៃៃងការបញ្េបដ់ណំ ើ រការ”។   

 

  
 

អាខទសនេសមគខគសព្រកាម បងាា ញរីផេូ វធាំៗខែ ព្រតី
បមាេ េ់ទី និខតាំបនធ់ាំៗេព្រមាបរ់ខកូ្នសៅែខ
ទសនេសម និខថ្ែទសនេ និខទាំនបវ់ារអីគគិេនីក្ន៉ុ ខ
 ាក្ខ់ផនក្ខាខសជើខព្របសទេឡាវ។ 
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រយៈណពលស្ាប់ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន 

ណដ្ឋយសារបញ្ហ ្បឈមននការររឹបនតឹងក្នុងការណធវើដំណ ើ រ បងកណដ្ឋយការរ ើក្រាលដ្ឋលនន
ជំងឺក្៊ូវ ើដ១៩ គ ៈក្មមការទណនៃណមគងគបានឯក្ភាពរន ថា ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់
ជាមុនស្ាប់គណ្ាងសាណាខនំងឹ្រូវបានអនុវរតណៅតាមណពលណវលាជាក្់ផសតងណដ្ឋយ
ានភាពបរ់ផបន នងិតាមដណំាក្់កាលណដ្ឋយក្នុងក្ិចេ្បជុំ្ក្រមការងាររបស់គ ៈក្ាម
ធិការចំរុោះនងឹ្រូវក្ំ រ់កាលបរណិចេទស្ាប់អនុវរតសក្មមភាពធំៗជាបនតបនា ប់ណទៀរ។ 
ការអនុវរតផបបណនោះ បានណធវើឲ្យានការច៊ូលរមួ្បក្បណដ្ឋយអរថនយ័ភាពពើ្គប់ភាគើាក្់
ព័នធទងំអស់ ក្នុងអំ ុងណពលននដំណ ើ រការ្រួរពនិិរយណនោះ។ 

ដំណ ើ រការណនោះអាចនងឹ្រូវបានពនាណពល ណដ្ឋយានការឯក្ភាពរបស់គ ៈក្ាម ធិការ   
រមួ។ ណបើណោងតាមការអនុវរតណៅក្្មិរអនតរជារិ ជាទ៊ូណៅការពនាណពលណនោះនងឹ្រូវបាន
ពិចរណា ្បសនិណបើ MRCS  ជួប្បទោះភាពលំបាក្ជាពិណសស ក្នុងការអនុវរតការ្ររួ      
ពិនិរយបណចេក្ណទស ឬក្នុងក្រ ើ ផដលពរ័៌ានៃមើមនិបានផតល់ឲ្យទន់ណពលក្នុងរយៈណពល
ដំប៊ូងននដំណ ើ រការ។ 

ណៅណ្កាមណរលការ ៍ផ នពំើ្ក្រមការងារននគ ៈក្ាម ធិការរមួសតើពើ PNPCA 
ណលខធិការដ្ឋា ននន MRCS បានចរ់តាងំ្ក្រមជំនញជាណ្ចើន ផដលរមួានម្នតើជំនញ
ថាន ក្់ជារិ និងអនតរជារិ ណដើមបើណធវើការវាយរនមៃជំនញណដ្ឋយឯក្រាជយភាពណលើស ំុំឯក្
សារផដលបានដ្ឋក្់ណសនើ។ 

 
្ពឹរតិការ ៍សំខន់ៗស្ាប់ភាគើាក់្ព័នធ 
▪ ណសចក្តើសណងេបននរបាយការ ៍្រួរពនិិរយបណចេក្ណទសណនោះ ផផាក្ណលើណសចក្តើ

្ាងណលើក្ទើ១ ផដលបានចុោះកាលបរណិចេទណៅនៃៃទើ ២១ ផខក្ញ្ា  ឆ្ន ២ំ០២០។ 

▪ ការពិណ្រោះណោបល់ជាមួយភាគើាក្ព់័នធថាន ក្់ជារិណលើក្ទើ១ បាន្ប្ពឹរតណៅណៅ
ផខរុលា ដល់ផខធន៊ូ ២០២០និងណលើក្ទើ២ ណៅផខមក្រា នងិកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
បនា បព់ើណសចក្តើ្ាងសណងេបណលើក្ទើ២។ ការណរៀបចំក្ិចេពិណ្រោះណោបល់ណលើក្ទើ៣ 
្រូវបានណ្រងណៅក្នុងចណនៃ ោះផខមិន ឆ្ន ២ំ០២១។  

▪ ការពិណ្រោះណោបល់ជាមួយភាគើាក្ព់័នធថាន ក្់របំន់ណលើក្ទើ១ ្រូវបានណ្រងណៅ
នៃៃទើ២៤ ផខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០២០ និងណលើក្ទើ២ ផខមិន ឬណមសា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុនស្ាប់  SNHPP 

ការចូ រមួសអាយបាន
សព្រចើន និខព្របក្បសោយ
តមាេ ភាររបេ់អនក្ាក្់
រន័ធគឺជាគនេឹែេ៍ាំខាន់
ក្ន៉ុ ខការខក្ មអ ទធ
ផ ថ្នែាំសណើ រការ
រិសព្រោេះសោប ់ជា   
ម៉ុន។ 
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ការជ៊ូនដំ ឹងណៅដំណាក់្កាលសិក្ាលទធភាពគណ្ាង 

គណ្ាងណហដ្ឋា រចនសមព័នធខន រធំ ឆ្ៃងការន់៊ូវដណំាក្់កាលជាណ្ចើន។ ដំណាក្់នើមួយៗ 
ផតល់លទធភាពដលអ់នក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង ណធវើការវាយរនមៃបផនថមណទៀរពើលទធភាពគណ្ាង
ផដលបានណសនើ មុនណពលផតលធ់នធានណផសងណទៀរ នងិក្ ំរ់ពើល័ក្េខ ឌ ចបំាច់ ស្ាប់
ណរៀបចំសាងសង់ជាក្់លាក្់ មុនណពលណរៀបចំបញ្េប់បៃង់ទនំប់។ ណរលការ ៍ផ នំ

ស្ាប់ណរៀបចទំំនប់របស់ MRC ទមទរឲ្យដ្ឋក្់គណ្ាងស្ាប់ដំណ ើ រការពិណ្រោះ
ណោបល់ជាមុន ណៅដណំាក្ក់ាលសិក្ាលទធភាពគណ្ាង។ ណៅខ ៈណនោះ គណ្ាង
ក្ំពុងផរ្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ ណហើយអនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង អាចនងឹណ្រៀមរចួជាណ្សច
ស្ាប់ការផ្លៃ ស់បត៊ូរមួយចំននួ។  
ការជ៊ូនដំ ឹងណៅដណំាក្ក់ាលសិក្ាលទធភាពគណ្ាង ានទងំគុ សមបរតិ នងិ
គុ វបិរតិ។ ណនោះានន័យថា ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបលជ់ាមុន អាចនឹងានឥទធិពល
ណលើការណរៀបចំបៃងទ់ំនប់ចុងណ្កាយ និង្បរិបរតិការននគណ្ាងសាណាខ។ំ រដ្ឋា ភិបាល 
ឡាវ និងអនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ក្៏អាចនឹងណធវើការសណ្មចចិរតទន់ណពលណវលា ណលើលទធ
ភាពផផនក្ហរិញ្ាវរថុស្ាបគ់ណ្ាង ណដ្ឋយណោងណលើមរិណោបល់ពើ MRC។ ោ ងណា 
មិញ ការជ៊ូនដំ ឹងណនោះ ក្អ៏ាចបងាហ ញពើក្ងវោះព័រ៌ាន្គប់្រន់ ក្នុងការអនុវរតក្ចិេការ
តាមដ្ឋនបណចេក្ណទសឲ្យបានហមរចរ់ ផដលបណាត លឲ្យានការណលើក្ណ ើងន៊ូវណោបល់
អវជិាានមិនចបំាច់ ស្ាប់ណ្រងផដលបានណសនើផងផដរ។   
 
ដំណាក្់កាលណ្កាយពើដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន 

ដំណាក្់កាលណ្កាយពើដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុនមយួ ្រូវបានបណងកើរណ ើង
ណដើមបើណដ្ឋោះ្សាយក្ងវោះខរមយួចំននួ សតើពើការជ៊ូនដ ឹំងណៅដំណាក្់កាលសកិ្ាលទធ
ភាពគណ្ាង។ ដណំាក្់កាលណនោះានណរលបំ ងណធវើឲ្យ្បណទសឡាវ អនក្អភិវឌ្ឍន៍
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គណ្ាង និង MRC ច៊ូលរមួជាបនតបនា ប់ ក្នុងអ ុំងណពលណរៀបចំបៃងទ់ំនប់ចុងណ្កាយ 
ដំណាក្់កាលសាងសង់ និងដំណាក្់កាល្បរិបរតិនន។ តាមរយៈណធវើការពិចរណា
ណលើលទធភាពផផនក្ហរិញ្ាវរថុ នងិវសិវក្មមរបស់គណ្ាង ការច៊ូលរមួណនោះ សំណៅណធវើឲ្យវធិាន
ការណផសងៗកាន់ផរ្បណសើរ ណដើមបើណជៀសវាង ប្ងមួជាអបបបរា និងការប់នថយផលប ោះ
ាល់ផដលបងកណ្រោះហានិភយ័នន។ 
ជាចុងបញ្េប់ ណគរពំងឹថា ស ំុំយនតការ្បរបិរតិការ ដ៊ូចជា្បរិបរតិការបងហ៊ូរក្ ំក្ក្ក្រ
ជា្បច ំនឹងទទួលបានការឯក្ភាព ផដលនងឹកាៃ យជាផផនក្មយួនននើរិវធិើសតើពើការ្ររួ
ពិនិរយតាមដ្ឋនការណ្បើ្បាសទ់ឹក្ (PWUM) ណហើយការអនុវរតយនតការទងំណនោះនងឹ្រូវ

បានរាយការ ៍ជា្បច ំណៅក្ិចេ្បជុំ JC របស់ MRC។ ស ំុំ
យនតការទងំណនោះានសារៈសំខនណ់ាស់ស្ាប់
ការពិចរណាណលើ្បរិបរតិការរមួរន  ននគណ្ាង
ទំនបវ់ារ ើអគគសិនើទងំអសក់្នុងលាក្់ទណនៃ។ រមួ
ជាមួយនងឹក្មមវធិើតាមដ្ឋនបរសិាថ នរមួ (JEM) 

សំ ំុយនតការទងំណនោះអាចនឹងជយួឲ្យ MRC ណដើររួនទើកាន់ផរ្បណសើរ ក្នុងការផដល់អនុ
សាសន៍សតើពើ ្បរបិរតិការ្គប់្គង្បក្បណដ្ឋយភាពស្មបស្មលួ ។ 
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ទើតាងំសាងសង់គណ្ាង 

SNHPP គឺជាគណ្ាងទើ៥ ផដលសថិរណៅផផនក្ខងណ្កាមបផុំរក្នុងលាក្់ទណនៃណម និងាន
ចាៃ យ្បា ្រមឹផរ ១,៥ ណៅ ២ គើ ៊ូផម ្រ ពើ្ពំ្បទល់្បណទសឡាវ នងិនៃ។     
ទើតាងំណនោះ ានសារៈសំខនណ់ាស់ស្ាបស់កាក នុពលននផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដននន។  
វាសថិរណៅចាៃ យ្បា  ១៥៥ គើ ៊ូផម ្រ ណៅផផនក្ខងណលើទណនៃននទើ្ក្រងណវៀងចនា 
១.៧៣៧ គើ ៊ូផម ្រ ពើសមុ្ទ និង្បា  ២០ គើ ៊ូផម ្ រ ណៅផផនក្ខងណលើទណនៃនន
ណខរតជាងំ ខន ផដលជាទើ្បជុំជនដ៏ធមំួយក្នុង្បណទសនៃ។ ណៅចាៃ យ្បា  ៥០ 
គើ ៊ូផម ្រ ណៅផផនក្ខងណ្កាមទណនៃ ាន្បជាជនរស់ណៅោ ងណ្ចើនកុ្ោះក្រតាមដងទណនៃ 
ទងំសងខង ទងំ្បណទសឡាវ និង្បណទសនៃ។  
្ក្រមហ ុនទំនប់វារ ើអគគសិនើដ្ឋតាងលើមើរធើរ (្បណទសឡាវ)(Datang Sanakham 

Hydropower) គឺជាអនក្អភវិឌ្ឍន៍គណ្ាង។ ពើដបំ៊ូង ការសាងសង់ ្រូវបានណ្រងនឹង
ចប់ណផតើមក្នុងឆ្ន ២ំ០២០។ សាថ នើយថាមពល ្រូវបានរពំងឹថានងឹចប់ណផតើម្បរបិរតិការ
ក្នុងឆ្ន  ំ២០២៨ ប ុផនតវានឹង្រូវបានពនាណពល ណដ្ឋយណហរុថាការ
សាងសង់ណៅមនិទន់បានដណំ ើ រការណៅណ ើយ។  
ណរាងច្ក្ថាមពលអគគសិនើ នងឹ្រូវបានរំណ ើង ណដ្ឋយាន
ថាមពល ៦៨៤ ណមហាគ វា រ់ ជាមួយនងឹទួរប ើនចនំួន ១២ 
(ា សុើនណភៃើង) ផដលទួរប ើននើមួយៗ អាចផលិរថាមពលបាន 
៥៧ ណមហាគ វា រ់។ គណ្ាងណនោះ ានណរលបំ ងផលរិថាមពល
ជាចមបង ស្ាប់ការនណំចញ និងការណ្បើ្បាស់ក្នុង្សរក្។   
 
រចនសមព័នធវសិវក្មមសំខន់ៗ 

ទើតាងំសាងសង់ទនំប់ផដលបានណសនើ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាងបានណធវើការពិចរណាណលើទើតាងំសាងសង់ទនំប់ជាណ្ចើនក្ផនៃង។ 
ទើតាងំទើមួយានចាៃ យ្បា  ១.៧៧២ គើ ៊ូផម ្រ ប ុផនតណ្កាយពើ្បណទសឡាវ 
បានណធវើការសិក្ាណលើ្បសិទធភាពសាងសង់ ក្ផនៃងណនោះ្រូវបានរកំ្ិល មក្្រមឹចាៃ យ
្បាព ៣៥ គើ ៊ូផម ្រខងណ្កាមទណនៃវញិ។ ការដ្ឋា នមួយ ផដលានចាៃ យ្បា  
៣,១ គើ ៊ូផម ្រខងណលើននទើតាងំបចេុបបននណនោះ ្រូវបានពចិរណា ប ុផនតណ្កាយមក្្រូវ

លក្េ ៈពិណសសនន  SNHPP  

គសព្រមាខសាណាខាាំ
មានព្របខវខព្របមាណ
១.៥០០ខម ព្រតខាខស ើ
ព្ររាំព្របទ ់ឡាវ ថ្ង 
ប ៉ុសណាណ េះ។ 
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បានណបាោះបង់ណចល។ ជាចុងណ្កាយ ទើតាងំផដលានចាៃ យ្បា  ២៨០ផម ្រ 
្សបនឹងទើតាងំបចេុបបនន្រូវបាន
ពិចរណា ប ុផនត្រូវបាន ណគរក្ណ ើញ
ថា ានលក្េ ៈសម្សបរិចរចួ។ 
ណដ្ឋយណហរុណនោះ ទើតាងំ និង ផខសបនា រ់
ស្ាប់គណ្ាងសាណាខ ំ្រូវបាន
ផក្ស្មួល ណដ្ឋយផផាក្ណលើសកាត នុពល
ណពញណលញននទំនប់វារ ើអគគសិនើក្នុង
លាក្ទ់ណនៃភាគខងណជើងនន្បណទស
ឡាវ និងផលប ោះាល់ក្នុង្សរក្ណលើភ៊ូមិ

ផដលនឹងជនល់ិច។    
គណ្ាងទំនប់វារ ើអគគសិនើផដលមិនបណងកើរជាអាងទឹក្ (RUN-OF-RIVER) 

ណៅានភាពមនិចាស់លាសម់ួយចនំួន ាក្ព់័នធនឹង្បរបិរតិការរបសគ់ណ្ាង ថាណរើវា
នឹង្រូវបានដំណ ើ រការជាទំនប់វារ ើអគគិសនើផដលមិនបណងកើរជាអាងទឹក្ផដរណឬណទ?ការបំភៃឺ
ចំនុចណនោះានភាពចបំាចណ់ាស់ ណដ្ឋយសារវានឹងានឥទធិពលខៃ ងំណលើផលប ោះាល់
នន ណៅក្នុងទណនៃណមគងគ ជាពិណសសរបំន់ផផនក្ខងណ្កាមននគណ្ាងណនោះ។ 

បទបបញ្ារតិ្បរិបរតិការ 
ក្្មិរទឹក្អនៃងជ់ាទ៊ូណៅស្ាប់គណ្ាង SNHPP នងឹានក្ពំស់ចណនៃ ោះពើ ២២០ ដល់ 
២១៩ ផម ្រណលើក្ក្មពស់ទកឹ្សមុ្ទ។ ណពលផដលរហំ៊ូរច៊ូលអាងសតុក្ ានបរាិ 
ណលើសពើសមរថភាពរបសទ់ួរប ើន (៥.៨០១ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ) បពំងប់ងហ៊ូរទងំអស់ នឹង
្រូវណបើក្ដំណ ើ រការជាបនតបនា ប់ ណដើមបើបណញ្េញបរាិ ទឹក្ផដលណលើស។ ្បរបិរតិការ
ណនោះ នឹងណក្ើរាន្បា  ២៣% ននៃិរៈណវលា្បរិបរតកិារ ណហើយអាចនឹងដំណ ើ រការ
ណរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

ណពលរហំ៊ូរច៊ូលានបរាិ រិចជាង ១១.០០០ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ បពំងប់ងហ៊ូរទងំ៥ ណៅ
្ចងំខងសាត នំងឹ្រូវណបើក្ដំណ ើ រការមុនណគ  ្បា  ៦% ននៃិរៈណវលា្បរិបរតិការ។ 
បំពងប់ងហ៊ូរណៅ្ចងំខងណឆ្វង នឹងណបើក្ដំណ ើ រការណៅតាមការចបំាច់ គឺចបព់ើបរាិ  
១៥.៤០០ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ ផដលាន្បា  ១% ននៃរិៈណវលា្បរិបរតិការ ណហើយ
អាចនងឹមិន្បរបិរតិការជាណរៀងរាល់ឆ្ន ណំទ។ 
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ណពលរហំ៊ូរច៊ូលានបរាិ ណលើសពើ ១៧.៨០០ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ (ដ៊ូចជាក្នុងក្រ ើ ទកឹ្
ជំនន់រយៈណពល ៣ឆ្ន  ំឬរចិជាង ១% ននៃិរៈណវលា្បរបិរតិការ) បំពង់បងហ៊ូរទងំ ១០ 
នឹងណបើក្ដំណ ើ រការ ណហើយក្្មិរទកឹ្អនៃង់ ្រូវបានបនា ប។ ្បរិបរតិការណនោះ នឹងចប់
ណផតើម ណពលណគណ ើញានទឹក្ជំនន់ណៅផផនក្ខងណលើទណនៃ ណដើមបើរក្ាទុក្ទើតាងំស្ាប់
រហំ៊ូរខៃ ងំផដលបានរពំឹងទុក្ និងក្្មិរទកឹ្ដ៏នទណទៀរ។ ណៅណពលផដលក្្មិរទឹក្ខង
មុខទនំប់ានក្ពំស់ទបជាង ៤ ផម ្រ ណគគួរផរបិទ្ចក្ទួរប ើនទងំអស់ ណហើយ្ចក្ទវ រ
ទងំអសន់ឹងណបើក្ដំណ ើ រការ ស្ាប់បណញ្េញទកឹ្ជនំន់ នងិបងហ៊ូរក្ំ ក្ក្ក្រ។ ការ
បនា បក្្មិរទឹក្ក្នុងអាងសតុក្ ណដ្ឋយណបើក្ដំណ ើ រការ្ចក្ទវ របងហ៊ូរទងំអស់អាចនឹងាន
្រឹមផរ ១% ននៃិរៈណវលា្បរិបរតកិាររយៈណពលយ៊ូរប ុណណាណ ោះ។ ក្ប៏ ុផនត ្បរបិរតកិ្រនងឹ
អនុវរត្បរិបរតិការបងហ៊ូរក្ ំក្ក្ក្រ ផដលានរយៈណពលពើ ៥ ដល់ ៧ នៃៃ ជាណរៀងរាល់
ឆ្ន  ំណៅណដើមផខក្ញ្ា ។ បទបបញ្ារតិទងំណនោះ គួរផរ្រូវបានពិនិរយណ ើងវញិ ក្នុងលក្េ ៈ
ជាផផនក្មួយនន្បរិបរតិការបណាត ញលាក្់រមួរន  ណដើមបើព្ងឹងសក្មមភាពបងហ៊ូរក្ំ ក្ 
ក្ក្រ។  
្បរិបរតិការ្ចក្ទវ រនវាចរ ៍ នឹង្រូវបានផ្លា ក្ជាបណណាត ោះអាសនន ណពលរហំ៊ូរច៊ូលាន
បរាិ ណលើសពើរហំ៊ូរខពសប់ផុំរននទឹក្ជនំន់រយៈណពល ៣ ឆ្ន  ំណសមើរនឹង១៧.៨០០ ផម ្រ
គ៊ូប/វនិទើ ផដលនងឹណក្ើរានរិចជាង ១% ននៃិរៈណវលា្បរិបរតកិារ។ 
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្បវរិតិ 
ដំណ ើ រការ្ររួពិនិរយបណចេក្ណទស 

ការ្រួរពិនរិយបណចេក្ណទស ្រូវបានអនុវរតណដ្ឋយ្ក្រមម្នតើជំនញចំននួ ៧ ្ក្រម ផដល
ក្នុងណនោះរមួាន្ក្រមជំនញខងជលសា្សត និងធារាសា្សត រហំ៊ូរក្ំ ក្ក្ក្រ គុ 
ភាពទកឹ្និង្បពន័ធណអក្៊ូ ៊ូសុើទឹក្ ចរាចរ្រើនងិជលផល សុវរថិភាពទំនបទ់ឹក្ បញ្ហ នវា
ចរ ៍ និងសងគម-ណសដាក្ិចេ។ ្ក្រមជំនញទងំណនោះ គជឺាផផនក្មួយននក្ិចេការរបស់
ណលខធិការដ្ឋា ន MRCS ផដលសថិរណ្កាមការផ នរំបស់្ក្រមការងារននគ ៈក្ាម     
ធិការច្មរោះ ស្ាប់នរិើវធិាន PNPCA ផដលជាអនក្ផតល់របាយការ ៍ជ៊ូនដល់គ ៈ   
ក្ាម ធិការណនោះ។  
ការ្រួរពិនរិយបណចេក្ណទស គឺណោងតាមឯក្សារផដលបានដ្ឋក្ជ់៊ូនណដ្ឋយគ ៈក្ាម    
ធិការទណនៃណមគងគជារឡិាវ (LNMC)។ 

សនិទនភាពពើណ្កាយការ្ររួពិនិរយបណចេក្ណទស  
ការ្រួរពិនរិយបណចេក្ណទស ណធវើការវាយរនមៃណលើឯក្

សារផដលបានផតលឲ់្យ ណដ្ឋយណធៀប
ណៅនឹងការអនុវរតលា ណៅក្នុងការ
វាយរនមៃផផនក្បរសិាថ ន នងិសងគម 
និងការវាយរនមៃផលប ោះាល់រមួ។ 

ណនោះានន័យថា អនក្អភិ      
វឌ្ឍន៍គណ្ាង គួរផរបណងកើរ
ន៊ូវម៊ូលដ្ឋា ន”មុនគណ្ាង” 

ផដល្គប់្ជរងណ្ជាយមួយ ស្ាប់្បឈមនឹងការផ្លៃ សប់ត៊ូរនន ផដលបណាត លមក្ពើ
ការវាយរនមៃននគណ្ាង។ 

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង គួរផរក្ំ រ់ការផ្លៃ សប់ត៊ូរ្បក្បណដ្ឋយសកាត នុពល1 ផដលអាចណក្ើរ
ាន ណហើយបណងកើរន៊ូវក្មមវធិើតាមដ្ឋនណដ្ឋយហមរចរម់ួយ ផដលានម៊ូលនធិិរំ្ ទលា 
ណដើមបើតាមដ្ឋនការផ្ប្បួលណាមួយ ក្នុងអ ុំងណពលសាងសង់ និងដំណាក្់កាល
្បរិបរតិការ នន។ ក្មមវធិើទងំណនោះ គួរផរ្រូវបានណរៀបចំណ ើង ណដើមបើផសវងរក្ផលប ោះ

 
1 សកាត នុពលានន័យថា ផលប ោះាល់មិនបាច់បញ្ា ក្់ណៅក្នុង EIA ណទ ប ុផនតវា្រន់ផរជាលទធភាពផដលអាចណក្ើរាន  

ណសចក្តើសណងេបននរបាយការ ៍្រួរពិនិរយបណចេក្ណទស 
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ាល់ណផសងៗ ណៅក្នុងរយៈណពលសម្សប ជាជនំួយដលក់ារ្គប់្គងផបបស្មបស្មួ
ល។  
ណដ្ឋយណហរុថាផលប ោះាលទ់ងំណនោះ ក្៏អាចនឹងណក្ើរាន ណដ្ឋយសារគណ្ាងដ៏នទណទៀរ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាងទទលួបានអរថ្បណោជន៍ជាណ្ចើន ក្នុងការក្ំ រ់ផលប ោះាល់រមួ
ននគណ្ាងនណពលបចេុបបនន និងណពលអនគរ។ ក្ប៏ ុផនត ណៅក្នុង្បព័នធឆ្ៃងផដនណផសងៗ 
ផដលរំ្ ទណដ្ឋយក្ិចេ្ពមណ្ពៀងសហ្បរបិរតិការ អនក្អភវិឌ្ឍន៍គណ្ាងក្៏គួរផរសវោះ
ផសវង ណធវើ្បរិបរតិការរមួរន  ក្នុងការទទលួផល្បណោជនក៍ាន់ផរណ្ចើន នងិានការផចក្រ ំ
ផលក្។   
អា្ស័យដ៊ូចណនោះ ការ្រួរពនិិរយណនោះនឹង៖ 

▪ ផតល់ការរំ្ ទដល់្បណទសឡាវ ក្នុងការពនិិរយតាមដ្ឋនការអនុវរតគណ្ាងរបស់
្បណទសណនោះ។ 

▪ រំ្ ទអនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ក្នុងការណរៀបចំបៃង់សាងសងទ់ំនប់ និង 

▪ ផតល់ពរ័៌ានផដលគ ៈក្ាម ធិការច្មរោះរបស់ MRC ្រវូការ ណដើមបើឈានណៅ
ដល់ការសណ្មចឯក្ភាពណលើ “ណសចក្តើផៃៃងការ”។ 

វាក្យស័ពា ស្ាប់ការ្រួរពនិិរយបណចេក្ណទស៖ 

▪ ណជៀសណវៀង សំណៅណលើវធិានការមួយ ផដលការអនុវរតវធិានការណនោះធានថា ផលប ោះ
ាល់ទងំឡាយផដលបងកហានិភ័យដល់ការរស់ណៅ នឹង្រវូបានលុបបំបារ់  

▪ ប្ងមួជាអបបបរា សំណៅណលើវធិានការមួយ ផដលការអនុវរតវធិានការណនោះធាន
ថា ផលប ោះាលអ់វជិាាន ឬណ្រោះហានិភ័យដល់ការរស់ណៅនឹង្រូវការប់នថយ
ដល់ក្្មរិអបបបរា និង 

▪ ការ់បនថយ សំណៅណលើវធិានការមួយ ផដលការអនុវរតវធិានការណនោះធានថា ផល
ប ោះាលទ់ងំឡាយផដលបងកហានភិ័យដល់ការរស់ណៅរបស់អនក្ណ្បើ្បាស់
ធនធាន្បពន័ធទណនៃណមគងគដ៍នទណទៀរ នងឹ្រូវបានការប់នថយ។   

 
មរិទ៊ូណៅ 

ទិនននយ័ផដល្រូវបានណ្បើ្បាស់ ានអាយុកាល ១០ ឆ្ន  ំឬណ្ចើនជាងណនោះ ផដលណធវើឲ្យ
ប ោះាលដ់លគុ់ ្បណោជន៍របស់វា។ វាបងកឲ្យានទដិាភាពមនិចាស់លាស់មយួនន
សាថ នភាពម៊ូលដ្ឋា ន ក្៏ដ៊ូចជាការពាក្រ ៍ននបផ្មប្មលួផដលអាចណក្ើរានក្នុងអំ ុង
ណពល្បរបិរតិការ។ 
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ក្នុងក្រ ើ ជាណ្ចើន វធិើសា្សតណ្ជើសណរ ើសសំណាក្ ទើតាងំការដ្ឋា ន ម ៊ូផឌ្ល នងិនរិើវធិាន 
មិន្រូវបានបក្្សាយ ផដលបងករឲ្យានការលំបាក្ក្នុងការវាយរនមៃពើក្្មរិទុក្ចរិត
បានរបសទ់ិនននយ័ និងលទធផលសកិ្ាដ៏នទណទៀរ។ ចំននួក្ំ រ់ននឳកាសណ្ជើសណរ ើស
សំណាក្ ផដលណពលខៃោះមិនបាន្គបដ ត ប់ណលើវដតគណ្ាងឲ្យបានណពញមួយឆ្ន  ំក្អ៏ាច
ប ោះាលដ់លល់ទធផលរបាយការ ៍ផងផដរ។ ភាពផាុយរន  និងអសងគរិភាពរវាងឯក្
សារនិមួយៗក្ប៏ងកភាពលំបាក្ក្នុងការ្រួរពនិិរយផដរ។ 

លទធផលសំខន់ៗផដលទទលួបានពើការសិក្ាននរបាយការ ៍្រួរពិនរិយបណចេក្ណទស 
្រូវបានសណងេបណៅក្នុងផផនក្ខងណ្កាមណនោះ។ 

 

ជលសា្សត និងធារាសា្សត 
ណហរុអវើបានជាជលសា្សត នងិធារាសា្សតានសារៈសំខន់? 

ជលសា្សត និងធារាសា្សត2ននគណ្ាង SNHPP ក្ ំរន់៊ូវ
ការណរៀបចំបៃងទ់ំនប់សាក្សមយបំផុរស្ាប់ទងំការផ
លិរ ថាមពល ្ពមទងំលទធភាពផផនក្ហរិញ្ាវរថុ នងិ
បណចេក្ណទសននវធិានការនន ណដើមបើណជៀសណវៀង ប្ងួម
ជាអបបបរា នងិការប់នថយហានភិ័យឆ្ៃងផដនផដល
អាចណក្ើរាន។    

ទិននន័យផបបជលសា្សត និងការពាក្រ ៍   

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង បានណធវើការគ នក្ ំរ់្តារហំ៊ូរណៅទើតាងំសាងសង់ទនំបស់ា
ណាខ ំណដ្ឋយណ្បើ្បាស់ទិននន័យពើណខរតលួង្បាបាង នងិណវៀងចនា។ រំបន់ទងំពើរណនោះ
បានបណងកើររហំ៊ូរ្បចនំៃៃ ចប់ពើឆ្ន  ំ១៩២៣ ដល់ ២០១២ ណៅទើតាងំទនំប់។ ក្ ំរ់
្តាផដល្រូវបានគ ន អាចនឹងររឹផរ្បណសើរជាងណនោះ ណដ្ឋយានការដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លន៊ូវ
បរាិ ណភៃៀងធាៃ ក្់ និងរហំ៊ូរពើរំបន់ផក្បរការដ្ឋា នផដលបានក្រ់្តាទុក្។ អនក្អភិវឌ្ឍន៍
គណ្ាង បានផតួចណផតើមណរៀបចកំារតាមដ្ឋនណៅទើតាងំគណ្ាង ណហើយទិននន័យទងំណនោះ គួរ
ផរ្រូវបានណ្បើ្បាស់ ណដើមបើណធវើបចេុបបននភាពណលើការពាក្រ ៍ននរហំ៊ូរនណពលអនគរ។ 
ផលប ោះាល់ននទំនប់វារ ើអគគសិនើតាមនដទណនៃ នងិការផ្ប្បួលអាកាសធារុ មនិបាន

 
2 “ជលសា្សត” គឺជាទំហនិំងៃិរៈណវលាទឹក្ (បរាិ )ផដលហ៊ូរពើទំនប់ផផនក្ខងណលើទណនៃ បរាិ ទឹក្ណភៃៀង 
និងរហំ៊ូរទឹក្ណភៃៀងផដលមិន្ជាបច៊ូលណៅក្នុងដើ (runoff processes) មក្ដល់ទំនប់គណ្ាង និងនឲំ្យានការ
ផលិរថាមពលវារ ើអគគសនើ ចរាចរ្រើ នវាចរ ៍ និងការបងហ៊ូរកំ្ ក្ក្ក្រ។ “ធារាសា្សត” សំណៅណលើជណ្ៅទឹក្ 
ណលបឿនទឹក្ កំ្ ួចទឹក្ (turbulence) បំលាស់បត៊ូរននរលក្ទឹក្ជំនន់ និងគុ ភាពរហំ៊ូរណផសងៗ (properties 
of flows) ណៅក្នុងទណនៃ និងក្នុងអាងសតុក្ទឹក្។ 

ជ សាស្តេតនាសរ អនាគតនឹខក្ាំណតអ់ាំរីក្ាំ
លាំខថាមរ ខែ ព្រតូវផ ិត និខេិមទធិភារ
ថ្នវធិានការណ៍ខែ ព្រតូវអន៉ុវតតសែើមបកី្ព្រមតិ

ផ ប េះា ់។ 
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ដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លណៅក្នុងការពាក្រ ៍ស្ាប់ជលសា្សតនណពលខងមុខណទ។ ខ ៈផដល
ការសិក្ារបស់ MRC បានបងាហ ញថា ទំនប់វារ ើអគគសិនើតាមនដទណនៃានឥទធិពលណលើរហំ៊ូរ
ក្នុងទណនៃណម សពវនៃៃណនោះ ការមិនបានដ្ឋក្ប់ញ្េ៊ូ លការផ្ប្បួលអាកាសធារុគជឺាការអនុ
វរតទ៊ូណៅ (standard practice)។ រហំ៊ូររដ៊ូវ្បាងំកាន់ផរខពស់ បងកណដ្ឋយទនំប់ វារ ើអគគិស
នើតាមនដទណនៃខងណលើ នឹងបណងកើនសកាត នុពលផលរិភាពទំនបវ់ារ ើអគគសនើសរុប ។ 
ទិដាភាពរហំ៊ូរ្បចឆំ្ន  ំ២០៣០ របស់ MRC បានបងាហ ញថា ណបើណធៀបណៅនឹងមុនណពល
សាងសងទ់ំនប់ (១៩៨៥ - ២០០៨)3 ក្នុង ៧៧% ននរយៈណពល្បរិបរតិការសរុប 
រហំ៊ូរានក្្មិរខពស់ជាងមុន ផដលបណាត លឲ្យានក្ំណ ើ នផលរិថាមពល មុនណពល
ផដលសមរថភាពទួរប ើនរបស់ SNHPP ឈានដលក់្្មិរខពស់បំផុរ។ 

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាងបានណសនើឲ្យអនុវរត្បពន័ធពាក្រ ៍រហំ៊ូរ មុនណពលចប់ណផតើមការ
សាងសង់។ ប ុផនតមួយផផនក្ននសាថ នភាពណនោះ គឺអា្ស័យណលើការវាស់រហំ៊ូរលួង្បាបាង 
ផដលសពវនៃៃណនោះ ក្ពុំងរងការជន់លិចណដ្ឋយអាងទនំបស់ាោ ប ៊ូរ ើ។ អនក្អភិវឌ្ឍន៍
គណ្ាង្រូវបានណសនើឲ្យភាា ប់្បព័នធពាក្រ ៍រហំ៊ូរលួង្បាបាង និងសាោ ប ៊ូរ ើ ណដើមបើផតល់
ន៊ូវៃិរៈណវលា្បរិបរតិការ ឲ្យបានកាន់ផរផវង។ ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ណគសងឃមឹថា បទ
បបញ្ារតិ្បរបិរតិផដលក្ពុំងបានអភិវឌ្ឍ នឹងជួយណដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ ទងំអស់ណនោះ។ 
 

ណ្ហវក្ង់ទកឹ្ជនំន់ និងការគ នា្រដ្ឋា នទកឹ្ជំនន់  
ណ្ហវក្ង់ និងទំហទំកឹ្ជនំនន់ណពលអនគរ ានសារៈសំខនណ់ាស់ ណដើមបើណរៀបចំបៃង់
ទំនបវ់ារ ើអគគសិនើ ណដ្ឋយសារទំនប់ណនោះ ្រូវផរានសមរថភាពទប់នឹងទឹក្ជំនន់ណផសងៗន
ណពលអនគរ។ ការគ នា្រដ្ឋា នទកឹ្ជនំន់ ផដលអនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាងបានណ្បើ
្បាស់ ានលក្េ ៈបុរា  និងគួរផរទទួលយក្បាន ស្ាប់ណ្បើ្បាស់ក្នុងណរល
បំ ងណនោះ។ ប ុផនត ណៅក្នុងរយៈណពលណនោះ ្បណទសឡាវ បាន្បកាសឲ្យណ្បើបទដ្ឋា ន 
LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ របសខ់ៃួន។ បទដ្ឋា នណនោះ បានររឹបនតងឹសតង់ដ្ឋណរៀបចំបៃង់សាងសង់
ទំនបប់ផនថមណទៀរ ផដល្រូវផរណ្បើ្បាស់ស្ាប់ណរៀបចំបៃង់ទំនប់ នណពលបចេុបបននណនោះ។ 

 
3  ការគ នទងំណនោះ រមួបញ្េ៊ូ លទងំគណ្ាងទំនបណ់ៅឡានឆ្ង នងិតាមតាមនដទណនៃ ្ពមទងំផលប ោះាល់ពើការ
ផ្ប្បួលអាកាសធារុ 
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ឧបក្រ ៍ម ៊ូផឌ្លស្ាប់ការវាយរនមៃផលប ោះាល ់

ឧបក្រ ៍ម ៊ូផឌ្លមួយចនំួន ្រូវបានណ្បើ្បាស់ជាជំនួយដល់ការ
ណរៀបចបំៃង់ទនំប់ណៅក្្មរិសកិ្ាលទធភាពគណ្ាង។ ព័រា៌នអពំើ
ម ៊ូផឌ្លនន នងិរងាវ សម់ ៊ូផឌ្ល ផដលបានផតលឲ់្យណៅដំណាក្់

កាលណនោះណៅានក្្មិរណៅណ ើយ។ 

ម ៊ូផឌ្លរ៊ូបសា្សតមយួ ស្ាប់ SNHPP ្រូវបានណ្បើ្បាសជ់ាជំនួយដល់
ការណរៀបចំបៃងទ់ំនប់ ណទោះបើជាានអនុសា្សតសតើពើការណ្បើ្បាស់ ម ៊ូផឌ្ល
រ៊ូបសា្សត និងកុ្ពំយ៊ូទ័របផនថមណទៀរ ណដើមបើជំរុញការយល់ដងឹពើធារាសា្សត

ផក្បរ្ចក្ទវ របងហ៊ូរណចញឲ្យបានកាន់ផរ្បណសើរ។ គណ្ាងណនោះ ានទើ
តាងំណៅក្ផនៃងណកាងននទណនៃ ផដលអាចនឹងប ោះាល់ដល់ទសិណៅ 
ផដលទឹក្ហ៊ូរណៅក្នុងបពំងប់ងហ៊ូរ និងឆ្ៃងការប់ំពង់បងហ៊ូរណផសងៗ។ 

 

ចរាចរកំ្ ក្ក្ក្រ និងរ៊ូបសា្សតទណនៃ 
ណហរុអវើបានជាចរាចរក្ំ ក្ក្ក្រានសារៈសំខន់? 

រហំ៊ូរផផនក្ខងណ្កាមននក្ំ ក្ក្ក្រម រ់ នងិណ្គើមណៅក្នុងទណនៃណមគងគ ានភាពចបំាច់
ក្នុងការរក្ារចនសមព័នធ និងមុខងារ្បពន័ធណអក្៊ូ ៊ូសុើណៅខងណ្កាមទណនៃ នងិនយំក្   
អាហារ៊ូបរថមភណៅកាន់របំនដ់ើស ត ដ៏នទណទៀរ។ 

ទិននន័យចរាចរក្ ំក្ក្ក្រ និងផលប ោះាល់នន 

ឯក្សារបងាហ ញពើទនិនន័យក្ ំក្ក្រជាណ្ចើន ផដល្រូវបានណ្បើ្បាស់ណធវើជាម ៊ូផឌ្លចរាចរ
ក្ំ ក្ក្ក្រ ផដលហ៊ូរណៅដល់ និងឆ្ៃងការ់ទនំបទ់ឹក្។ ការផាុក្ក្ំ ក្ក្ក្រ ផដល
បងាហ ញណដ្ឋយអនក្អភិវឌ្ឍន៍ គឺផផនក្ណលើទិនន័យផដលានអាយុកាលយ៊ូរមក្ណហើយ នងិ
ានក្្មរិ្បផហល ៣ដង ខពស់ជាងអវើផដលបានក្ ំរណ់ដ្ឋយ MRC ។ ភាពខុសរន
ទងំណនោះ ឆ្ៃុោះបញ្េ ងំពើ្បរិបរតិការននទំនប់ណផសងៗក្នុង្បណទសចនិ។ ការផ្ប្បួល ន
ណពលៃមើៗណនោះ ក្៏្រូវបានរពំងឹទុក្ ណដ្ឋយសារផរ្បរិបរតិការននទំនប់សាោ ប ៊ូរ ើផងផដរ។ 

ណហរុដ៊ូណចនោះណទើបានអនុសាសន៍សតើពើ ការចប់ណផតើមតាមដ្ឋនក្ំ ក្ក្ក្រ ណៅរំបនស់ាង
សង់ ឲ្យបានឆ្ប់តាមផដលអាចណធវើបាន និងការតាមដ្ឋនក្ំ ក្ក្ក្រណនោះ នងឹ្រូវបាន
បំណពញបផនថមណដ្ឋយទិននន័យៃមើពើ MRC ។ ណគគួរផរណ្បើ្បាស់ទិននន័យទងំណនោះ ណដើមបើណធវើ
ឲ្យម ៊ូផឌ្លក្ំ ក្ក្ក្រណៅរបំន់សាងសង់ កាន់ផរ្បណសើរ សំណៅផតល់ន៊ូវការវាយរនមៃ

ការសព្របើព្របាេ់ក្ាំរយូទរ័ និខម ូខែ រូប
ភារជួយ ែ ់ែាំសណើ រការសរៀបចាំបេខ ់

និខខក្ មអព្របតតិបតតិការ។ 
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កាន់ផរណជឿទុក្ចិរតបាន ពើផលប ោះាល់ននគណ្ាងណលើផផនក្ចរាចរក្ំ ក្ក្ក្រ។ ម ៊ូផឌ្ល 
របស់ MRC បានបងាហ ញឲ្យណ ើញថា ផលប ោះាល់ទងំណនោះ អាចនឹងានក្្មិរធំជាងអវើ
ផដលបានណសនើណៅក្នុងឯក្សារ។  
ម ៊ូផឌ្លរបស ់MRC បងាហ ញថា ានភាពខុសរន គួរឲ្យក្រ់សាគ ល់ណៅក្នុងការផាុក្ក្ ំក្
ក្ក្រសរុប នងិការផបងផចក្ទំហកំ្ក្រ បនា បព់ើការបញ្េបក់ារដ្ឋា នទងំ្សរងណៅភាគខង
ណជើង្បណទសឡាវ៖ 

▪ ការផាុក្ក្ំ ក្ក្ក្រមុនណពលសាងសងទ់ំនប់ ានបរាិ ្បា  ២១ លាន
ណតាន/ឆ្ន  ំណៅការដ្ឋា នទំនបស់ាណាខ ំក្នុងក្រ ើ ផដលរម នទនំប់។ 

▪ ណៅក្នុងសាថ នភាព មុនណពលសង់ទនំប់ សាសភាគននក្ ំក្ក្ក្រភាគណ្ចើន 
ផដលឆ្ៃងការ់ការដ្ឋា នទំនបស់ាណាខ ំគឺខាចម់ រ់។ 

▪ ណ្កាយណពលសាងសងទ់ំនប់ តាមរ៊ូបភាពឌ្ើជើៃល ក្ក្រទងំអស់ (ម រ់ ណ្គើម នងិ
ណ្គើមខៃ ងំ) នងិ្ក្ួស្រូវបានសាា ក្់ទុក្ ណដ្ឋយាន្រមឹផរការបងហ៊ូរណចញន៊ូវដើ
លាប់ ដើឥដានិងខាច់ម ររ់ចិរួចណៅខងណ្កាមទណនៃ ក្នុងបរាិ ្បា  ៥ 
លានណតាន/ឆ្ន ។ំ 

 

 

ការបណញ្េញ“ទឹក្ណដ្ឋយរម នក្ំ ក្ក្ក្រ” (sediment 

hungry water) ពើទំនប់សាណាខ ំនងឹានផលប ោះ
ាល់ខៃ ងំណលើទើជ្មក្ (រ៊ូបភ៊ូមិសា្សត) ខងណ្កាមទណនៃ 
និងរហំ៊ូរណៅក្នុងរបំនជុ់ំវញិទណនៃណមគងគ ្រង់្ពំ្បទល់
្បណទសឡាវ នងិនៃ។ ក្ក្រ្រូវបានបណញ្េញពើបារទណនៃ 
ណហើយសំ ឹក្ នងិលំនសំណាា នបារទណនៃ នឹងានការ
ផ្ប្បួល ផដលបងកវបិរតដិល់្បព័នធណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងរំបន់

ណនោះ។ ផលប ោះាល់ណនោះ ានក្្មិរកាន់ផរខៃ ងំ ្បសិនណបើរ ាំហូរ/ការែឹក្ជញ្ជូ នក្ាំណក្ក្ក្រម ត ់សព្រគើម និខព្រគួេ
ប េះា ់ែ ់ជីវសាស្តេតខផនក្ខាខសព្រកាមទសនេ។ 
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ានការអនុវរត្បរិបរតិការបណញ្េញទឹក្ក្នុងបរាិ ដ៏
ណលើសលុប (hydropeaking)។  

ផលប ោះាល់ផដលអាចណក្ើរានទងំណនោះ ្រូវបានក្រ់សាគ ល់ណៅក្នុង TbSEIA ក្៏ប ុផនត
វធិានការណដើមបើការ់បនថយផលប ោះាល់ទងំណនោះ ្រូវផរទទួលបានការបក្្សាយឲ្យបាន
ចាស់លាស់ និងណដ្ឋយផផាក្ណលើម ៊ូផឌ្ល្បក្បណដ្ឋយបចេុបបននភាព ជាមួយនឹងទិននន័យ
ផដលានលក្េ ៈកាន់ផរ្បណសើរ។ 

គណ្ាង SNHPP ក្៏នងឹណធវើឲ្យានការបារ់បង់ទើជ្មក្ណៅខងណ្កាមរំបន់អាងសតុក្ផង
ផដរ។ ឯក្សារបានបងាហ ញពើ ព័រ៌ានសតើពើភ៊ូមសិណាា នវទិាននរំបន់ណនោះ ណហើយរបាយ
ការ ៍ EIA បានរមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវផផនទើលមាិរននរំបន់លិចទកឹ្ផដលអាចណក្ើរាន រមួាន 
ការផបងផចក្ទើជ្មក្ណផសងៗរន  ផដលនឹងជនល់ិច ណទោះបើជាមិនានពរ័៌ានលមាិរជាក្់
លាក្់ ណដ្ឋយសារវាិ្រននផផនទើទងំណនោះក្៏ណដ្ឋយ។ 

ណគក្រ់សាគ ល់ណ ើញថា ការផ្ប្បួលក្្មរិទកឹ្ក្នុងរំបនអ់ាងទនំប់ អាចនឹងបងកឲ្យលចិ
្ចងំទណនៃ ណហើយណគក្៏ានផផនការក្នុងការព្ងងឹ្ចងំតាមអាងទំនប់ ផដលចបំាចផ់ង
ផដរ។  
ណហដ្ឋា រចនសមពន័ធ្គប់្ គងក្ំ ក្ក្ក្រ និង្បរិបរតិការនន  
ការណរៀបចំបៃង់សាងសង់ នងិ្បរិបរតិការស្ាបគ់ណ្ាង SNHPP រមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវបទ

បបញ្ារតផិដលានក្្មរិស្ាប់ការ្គប់្គងក្ំ ក្ក្ក្រ។ ណៅណពលផដល
រហំ៊ូរច៊ូលានបរាិ ណលើសពើសមរថភាពរបស់ទួរប ើន ្ចក្ទវ របងហ៊ូរណចញ
ក្្មិរទបទងំអស់ណលើ្ចងំទណនៃខងសាត  ំនឹងណបើក្ឲ្យដណំ ើ រការណដើមបើបញ្ា៊ូ ន
ក្ំ ក្ក្ក្រណៅតាមណហដ្ឋា រចនសមពន័ធ។ ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ម ៊ូផឌ្លធារាសា
្សត្បណភទ២ឌ្ើ(២D) បងាហ ញថា រហំ៊ូរណៅពើមុខ្ចក្ទវ រទងំណនោះ ានក្្មរិ
ទប។ ណៅរាល់ចណនៃ ោះទួរប ើនទើ ២ ណគានរំណ ើងបពំង់បងហ៊ូរក្ក្រ ណដើមបើ
្គប់្គងការ្បម៊ូលផតុកំ្ំ ក្ក្ក្រ។ ក្ប៏ ុផនត ក្ក្រ្រូវការរយៈមួយណដើមបើព៊ូនផតុ ំ 
មុនណពលផដលបពំងបងហ៊ូរទងំណនោះ បណញ្េញវាណៅខងណ្ៅ។ បញ្ហ ទងំណនោះ 
បានណចទជាសំ ួរណលើ្បសទិធភាពក្ក្រឆ្ៃងការ់រចនសមព័នធណនោះ។ 

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ានណរលបំ ងណបើក្ឲ្យដំណ ើ រការ្ចក្ទវ រណលើ្ចងំខងសាត  ំ
ណៅណពលផដលរហំ៊ូរណក្ើនដលក់្្មិរ ៥.៨០១ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ។ ្បរិបរតិការណនោះ នងឹ
ជួយជំរុញការបណញ្េញក្ំ ក្ក្ក្រ ផដលបានធាៃ ក្់(រង)ផក្បរទំនប់ ប ុផនត វាមនិអាចបងហ៊ូរ
ក្ក្រផដលសថរិណៅក្នុងអាងទនំប់ណនោះណទ។ ណពលផដលរហំ៊ូរ ានបរាិ ណលើសពើ 

គសព្រមាខ SNHPP មានខផនការ
សរៀបចាំបេខស់ាខេខ ់និខព្របតិបតតិ
ការេព្រមាបប់ទបបញ្ញតតិព្រគបព់្រគខ
ក្ាំណក្ក្ក្រ។ ប ៉ុខនតការសធវើម ូខែ  
និខទិនននយ័ព្រតូវសធវើបចច៉ុ បបននភារ
ជាមយួ ក្េែណ័ឌ សព្រកាយមានទាំនប់
សាោ បូរ។ី ព្រតូវយក្ចិតតទ៉ុក្ោក្់
ចាំសាេះការែឹក្ជញ្ជូ នក្ាំណក្ក្ក្រ
សអាយែ ់ និខតាមរយៈទាំនប ់
សោយសព្របើម ូខឌ្ ព្របសភទ ២ឌី្។ 
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១៧.៨០០ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ ្បផហលជាណរៀងរាល់ ៣ ឆ្ន មំតង ្ចក្ទវ រទងំអស់នឹងណបើក្
ដំណ ើ រការណដ្ឋយសនសមឹៗ ណហើយក្្មិរទឹក្នឹងធាៃ ក្់ចុោះ ណហើយនឹងណក្ ឌ ក្ក្រខៃោះណចញ
ពើអាងទំនប់។ ណគក្៏អាចនឹងបងហ៊ូរលាប់ណចញផងផដរ ណដើមបើ្ គប់្គងការរក្ាទុក្ក្ក្រណៅ
ផផនក្ខងណលើបំផុរននអាងទនំប់ ណហើយណ្ហវក្ងន់នការបងហ៊ូរលាប់ណចញ ្រូវបានក្នំរ់ណៅ
តាមលទធផលតាមដ្ឋនជាក្់ផសតង។  
្បរិបរតិការ្គប់្គងក្ក្រជា្បច ំ្រូវបានណលើក្ជាអនុសាសន៍ នងិដ្ឋក្ប់ញ្េ៊ូ លណៅក្នុង
បទបបញ្ារតិ្បរបិរតិការបណាត ញទនំប់រមួរន ។ អនក្អភវិឌ្ឍន៍គណ្ាង ណលើក្ជាសំណ ើ រឲ្យ
ានការ្គប់្គងក្ំ ក្ក្ក្ររមួរន ជាមួយនឹងគណ្ាងទនំប់វារ ើអគគិសនើបា ក្ឡាយ។ 

 
ការ្គប់្គងក្ំ ក្ក្ក្រ អ ុំងណពល្បរបិរតិការ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ្រូវណធវើបចេុបបននភាពក្មមវធិើតាមដ្ឋនក្ំ ក្ក្ក្រ ស្ាប់សាថ ន
ភាពណ្កាយពើការសាងសងទ់នំប់សាោ ប ៊ូរ ើ។ 

ការវាស់ជណ្ៅអាងទំនប់ នងឹ្រូវបានតាមដ្ឋនតាមរយៈផខស្គប់្គងបណណាត យមួយ 
និងច ុំចឆ្ៃងការ់ចនំួន ៩០។ វានឹងផតលន់៊ូវ សញ្ា  បញ្ា ក្់មួយពើក្ំ ក្ក្ក្រណៅ
ក្នុងរបំន់អាងទនំប់ ផដលអាចនឹងយក្មក្ណ្បើ្បាស់ស្ាប់ការ្គប់្គងផបបបនាុ។ំ 

ការ្រួរពិនរិយតាមណឆ្នរទណនៃ ក្នុងរបំន់អាងទនំប់ និង្ចងំទណនៃផផនក្ខងណ្កាមនន
គណ្ាង SNHPP នងឹ្រូវបានអនុវរតជាណរៀងរាល់ឆ្ន ណំ្កាយពើរដ៊ូវវសា ណហើយការព្ងឹង
្ចងំទណនៃ នងឹអនុវរតណៅតាមភាពចបំាច់ផងផដរ។ អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង សាគ ល់ណ ើញ
ថា ការព្ងឹង្ចងំទណនៃបានអនុវរតរចួមក្ណហើយ ណលើ្ចងំទណនៃ្បណទសនៃ ក្នុងរំបន់
ណខរតជាងំ ខន់។ ក្ិចេការបផនថមណទៀរ ្រូវអនុវរតណៅតាមក្ចិេ្ពមណ្ពៀង នងិការច៊ូលរមួពើ
អាជាា ធរនៃ។ 
 

គុ ភាពទឹក្ និងណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទឹក្ 

ណហរុអវើបានជាគុ ភាពទកឹ្ និងណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទឹក្ានសារៈសំខន់? 

សក្មមភាពសាងសងន់ិងក្ងវោះទកឹ្ អាចបងកឲ្យានការផ្ប្បួលណលើ
គុ ភាពទឹក្ ផដលអាចប ោះាល់ដល់ការណ្បើ្បាស់ទកឹ្ណផសងៗ 
ណទៀរ។ ្បព័នធណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទឹក្ បណងកើរជាម៊ូលដ្ឋា នស្ាប់មចេ  
និងណសវាក្មមដ៏នទណទៀរ ផដលជាពំនក្ដ់ល់ជើវរិជាណ្ចើនតាមអាង
ទណនៃណមគងគណ្កាម ។ 
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ការតាមដ្ឋនជាម៊ូលដ្ឋា ន គុ ភាពទកឹ្ 

ណៅក្នុងរបំន់ណនោះ គុ ភាពទឹក្មយួចំននួធំ ានក្្មរិលា្ បណសើរឬលា ណហើយាន  
លក្េ ៈសម្សបស្ាបក់ារារជើវ ើរក្នុងទកឹ្ សុខាលភាព្បជាជន នងិការណ្បើ
្បាស់ណលើវសិ័យក្សិក្មម។ 
 

សំណាក្គុ ភាពទកឹ្ ្រូវបានណរៀបចំណៅក្នុងឳកាសមយួ ទងំក្នុងរដ៊ូវ្បាងំ និងវសា 
(ឆ្ន ២ំ០១០ នងិ២០១១)។ បា រា ផម ្រគុ ភាពទកឹ្ជាណ្ចើន ្រូវបាន្បម៊ូល នងិ
វភិាគ ណដ្ឋយណ្បើ្បាស់ន៊ូវវធិើសា្សតតាមសតង់ដ្ឋរ ប ុផនតមិនានរបាយការ ៍ សតើពើការ
្គប់្គងគុ ភាពទឹក្លមារិណនោះណទ ានផរលទធផលពើរដ៊ូវ្បាងំប ុណណាណ ោះ។ ការ្រួរ
ពិនិរយណនោះមនិានលក្េ ៈ្គប់្រន់ ស្ាប់បណងកើរន៊ូវម៊ូលដ្ឋា ន្គឹោះមួយគួរឲ្យទុក្ចរិត
បាន ណដើមបើណឆ្ៃើយរបណៅនឹងការតាមដ្ឋនណលើការផ្ប្បួលណនោះណទ។  
 

សកាត នុពលននការល៊ូរលាសរ់បស់សារាយណៅក្នុងអាងទនំប់ មិន្រូវបានចរទុ់ក្ថាជា
បញ្ហ ណទ ណដ្ឋយសាររយៈណពលរក្ាទុក្ទកឹ្ ានៃិរៈណវលាខៃើ។ ក្៏ប ុផនត ភាពណលើសលុប
របស់សារាយផដលានជារពុិលណៅក្នុងសំណាក្ ដ៊ូចជាសារាយ Microcystis 

aeruginosa អាចកាៃ យជាបុពវណហរុននបញ្ហ  ផដលគួរឲ្យបារមម ៍។ អនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង 
ានបំ ង ក្្មរិផលប ោះាល់ននការល៊ូរលាស់របសស់ារាយ ណដ្ឋយជំរោះរុក្េជារិណៅ
ក្នុងរបំន់អាងទនំប់ ណដើមបើការ់បនថយន៊ូវការបណញ្េញសារធារុចិញ្េ ឹមតាមរយៈការពុក្
ផុយននរុក្េជារិទងំណនោះ។ ណទោះបើជាោ ងណនោះក្តើ ណដើមណឈើធំៗមួយចំននួ គួរផរ្រូវបាន
រក្ាទុក្ណដើមបើផតល់ជាទើជ្មក្ និងជារំបន់ផតល់អាហារស្ាប់មចេ ។ 
 

ការតាមដ្ឋនជាម៊ូលដ្ឋា ន ណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទកឹ្ 
ការតាមដ្ឋនជាម៊ូលដ្ឋា នណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទកឹ្ គឺណៅានក្្មិរ្ស
ណដៀងរន ណៅនឹងគុ ភាពទកឹ្ផដរ។ ានរបាយការ ៍ថា ចំនួន
និងភាពច្មរោះននសរ ើរៈក្នុងទកឹ្ ានក្្មិរទបជាងោ ងខៃ ងំ 
ណបើណធៀបណៅនឹងការរក្ណ ើញណដ្ឋយការតាមដ្ឋនរបស់ MRC ។ 
ភាពខុសរន ណនោះ អាចបណាត លមក្ពើវធិើសា្សតក្នុងការពិនរិយតាម
ដ្ឋន។ 
 

ក្៏មិនានទនិននយ័្បក្បណដ្ឋយបចេុបបននភាព ស្ាប់បណងកើរការតាមដ្ឋនជាម៊ូលដ្ឋា នគួរ
ឲ្យទុក្ចិរតបានមួយ ណ្កាយពើការសាងសងទ់ំនប់សាោ ប ៊ូរ ើ។ អា្ស័យណហរុណនោះ ក្មមវធិើ

ការតាមោនមូ ោា ន
សៅមានក្ព្រមតិ សហើយក្មម
វធិីតាមោនខែ សេនើ
ស ើខព្រតូវរព្រខីក្ និខអន៉ុ
វតតរយៈសរ ោ ខតិច២
ឆ្ន ាំម៉ុនចាបស់ផតើមសាខ    
េខ។់ 
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តាមដ្ឋនផដលានលក្េ ៈកាន់ផរណពញណលញមួយ ្រូវបានណសនើឲ្យអនុវរត មុនណពល
ចប់ណផតើមការសាងសងទ់ំនបណ់នោះ។  

 

ការសាងសង់ នងិការតាមដ្ឋន្បរិបរត ិ
ការតាមដ្ឋនគុ ភាពទឹក្ អំ ុងណពលសាងសង់្រូវបានណលើក្ណ ើង ប ុផនតណគមនិបាន
ណលើក្ណ ើងពើទំនក្ទ់ំនងរវាងគណ្ាងណនោះ ណៅនងឹហានភិ័យននការបំពុលបរសិាថ នផដល
អាចណក្ើរានណទ។ ណដើមបើក្ ំរ់ នងិ្គប់្គងឧបបរតិណហរុននការបំពុលបរសិាថ ន ណគ
ចបំាច់្រូវាន ការតាមដ្ឋនជាបនតបនា ប់ ផដលភាា ប់ជាមយួវធិានការណឆ្ៃើយរបនងឹភាព
អាសនន ។  
្សណដៀងរន ណនោះ ការតាមដ្ឋនផបប្បរិបរតិ ក្៏គួរផរផផាក្ណលើការផ្ប្បួលផដលអាចណក្ើរ
ាន បងកណដ្ឋយការសាងសងទ់ំនប់សាណាខ។ំ ក្មមវធិើផដលបានព ៌ន មនិ្សបណៅ
នឹងបទដ្ឋា នអនតរជារិណទ ណហើយវធិានការតាមដ្ឋនបរសិាថ នរមួរន របស់ MRC ្រូវបានណសនើ
ឲ្យណ្បើ្បាស់។ អវើកាន់ផរសខំន់ជាងណនោះណទៀរគឺ ៃវកិាផដលផតល់ឲ្យស្ាប់ណធវើការតាម
ដ្ឋន ានចំនួនរិចរួចណាស់ ណហើយមិនអាចរក្ានិរនតភាពរបសក់្មមវធិើណពញណលញ
មួយ មិនថាទងំការតាមដ្ឋនគុ ភាពទកឹ្ ឬការតាមដ្ឋន្បពន័ធណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទកឹ្ 
អំ ុងណពល្បរបិរតិការណនោះណទ។ 

 
ផលប ោះាលផ់ដលអាចណក្ើរាន ក្នុងក្ំ ុងណពលសាងសង់ 
រំបនខ់ងណ្កាម នងិខងណលើទណនៃននគណ្ាង SNHPP នឹងទទួលរងផលប ោះាល់គួរឲ្យ
ក្រ់សាគ ល់ ក្នុងដណំាក្់កាលសាងសង់។ ក្នុងដណំាក្ក់ាលណនោះ គុ ភាពទឹក្និងទើ
ជ្មក្នឹងទទួលរងផលប ោះាល់ ណហើយជាលទធផល គមុឺខងារ្បព័នធណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទកឹ្
ផដលរងផលវបិាក្ ។ សក្មមភាពណផសងៗ ដ៊ូចជាការជើក្រណតត  ការណលើក្ដើ នងិការដកឹ្
ជញ្ា៊ូ នសាភ រៈសំ ង់ អាចណធវើឲ្យានក្ំណ ើ ននន សារធារុរងឹអផ ត រក្នុងទឹក្ ណ្បង 
និងការហ៊ូរណចញសារធារុគើមើណផសងៗ។ ការចក្់ណចលកាក្សំ លស់រ ើរាងគ នងិសំរាម
តាមផាោះមនិសមរមយ អាចណធវើឲ្យខ៊ូចខរដលប់រសិាថ ន ផដលបងកឲ្យានស ឹំក្ដើ ទកឹ្ 
និងគុ ភាពខយល់អាកាស។ គាៃ រខៃើពើ្ ពំ្បទល់នៃ អាចណធវើឲ្យបញ្ហ ទងំណនោះានផល
ប ោះាលឆ់្ៃងផដន ណទោះបើជាឧបបរិតណហរុបពុំលណក្ើរានណៅក្នុង្សរក្ក្តើ ។ 

ណគអាច្គប់្គងបញ្ហ ទងំណនោះបាន ្បសិនណបើានការបណងកើរ និងការអនុណលាមណៅតាម
លក្េនតកិ្ៈរឹងរងឹ និរើវធិានការ្គប់្គងដ៏្បណសើរ នងិការអនុវរតផផនក្បរសិាថ នលាៗ ។ ណគ
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សនមរថា ការតាមដ្ឋនការអនុវរតផផនក្បរសិាថ នរបស់្បណទសឡាវក្នុងក្ំ ុងណពលសាង
សង់ នងឹធានឲ្យានការ្រួរពិនរិយបាន្គប់្ជរងណ្ជាយ។ 

 
ផលប ោះាល់ផដលអាចណក្ើរាន ក្នុងក្ំ ុងណពល្បរិបរតិការ 
បញ្ហ គុ ភាពទឹក្ អាចនងឹណក្ើរាន ក្នុងក្ ុំងណពល្បរិបរតកិារ។
ក្នុងណនោះ បញ្ហ មួយចនំួន្រូវបានណលើក្ណ ើងណដ្ឋយអនក្អភិវឌ្ឍន ៍    
គណ្ាង។ ហានភិ័យទងំណនោះ ភាគណ្ចើនទក្់ទងណៅនឹងការណក្ើន
ណ ើងននការបំពុលបរសិាថ ន ណដ្ឋយសារក្ំណ ើ ន្បជាជនណៅជុំ
វញិអាងទំនប់ នងិការផ្ប្បួលណលើទើជ្មក្ណៅផផនក្ខង
ណ្កាមទណនៃ។ ការបងហ៊ូរក្ក្រពើអាងសតុក្ ក្៏អាចណធវើឲ្យទើជ្មក្
ផផនក្ខងណ្កាមទណនៃខវោះខយល់្ គប់្រន់ ផដលបងកឲ្យបារប់ង់ពពួក្សរវឥរឆ្ាឹងខនង នងិ
រំបន់្រើពង ណៅក្នុងរំបនជ់ាប់ផខសទឹក្ខងណ្កាម។  

គណ្ាង SNHPP នងឹពនៃិចរបំន់ហ៊ូរណដ្ឋយណសរ ើចុងណ្កាយបងាស់ ក្នុងចាៃ យ្បា  
៦០០ គើ ៊ូផម ្រផផនក្ខងណលើទណនៃ។ ការពនៃចិណនោះ នឹងគំរាមក្ំផហងដល់មុខងារ្បព័នធ
ណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទកឹ្ ក្នុងរបំនភ់ាគខងណជើង្បណទសឡាវននទណនៃណមគងគ។ ជាលទធផល 
រំបន់ផដលជាប់ផខសទឹក្ខងណ្កាមបំផុរននគណ្ាង រហ៊ូរដល់ណខរតណវៀងចនា នងឹកាៃ យជា
រំបន់រងណ្រោះថាន ក្់កាន់ផរខៃ ងំ ណដ្ឋយសារវាជារំបនជ់្មក្ចុងណ្កាយស្ាបស់រវ 
ផដល្រូវការរហំ៊ូរទឹក្ ណដើមបើបំណពញវដតជើវរិរបសខ់ៃួន (ណដ្ឋយសនមរថា គណ្ាងផ្លមុង 
មិនបនតណៅមុខណទៀរណ ើយ)។ 

ផាុយមក្វញិ រំបន់ណនោះ ្រូវការក្មមវធិើតាមដ្ឋន នងិវាយរនមៃណលើជើវៈច្មរោះរយៈណពលផវង 
និងរងឹាុមំួយ។ 
 
ជលផល  

សារៈសំខន់ននជលផល 

្បព័នធទឹក្ទណនៃណមគងគ ានជលផលទឹក្សាបធំជាងណគបងាស់ក្នុងពភិពណលាក្ រនមៃ
្បា  ៧ ាន់លានដុលាៃ រ។ ជលផលានសារៈសំខន់ ក្នុងការ្ទ្ទង់ការចិញ្េ ឹម
ជើវរិ និងសនតសុិខណសបៀង ស្ាប់្បជាជន្ក្ើ្ក្តាមជនបទជាណ្ចើន ផដលរស់តាម
អាងទណនៃណនោះ។ ោ ងណាមញិ ្បណភទ្រើទណនៃណមគងគភាគណ្ចើន ផដលសថរិក្នុងណរលណៅ

រំបន់្រើពង និងពពួក្សរវឥរឆ្ាឹងខនង
នឹង្រូវបារ់បង់ណៅផផនក្ខងណ្កាម     

ជាប់ៗទំនប់ 
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របស់អនក្ណនសាទ គឺជា្រើផដលផ្លៃ ស់បត៊ូរទើជ្មក្។ ដ៊ូណចនោះ ការដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លន៊ូវឧបក្រ ៍
ចរាចរ្រើក្នុងទនំបទ់ណនៃណម បានកាៃ យណៅជាការអនុវរតតាមសតងដ់្ឋរចួណៅណហើយ។  
ខ ៈផដលផលិរភាពណនសាទភាគណ្ចើន សថរិក្នុងរបំន់ផខសទឹក្ខងណ្កាមទើ្ក្រងណវៀង
ចនា សក្មមភាពណនសាទជាណ្ចើន ណក្ើរានណៅរបំន់ SNHPP នងិណៅផផនក្ខងណលើទណនៃ
ណដ្ឋយសារផរ្បណភទ្រើផ្លៃ ស់ទើជ្មក្។ ណគបា ន់សាម នថា ្រើ្បា  ៤០.០០០-៦០.0
០០ ណតាន/ឆ្ន  ំ្រូវបានណនសាទ ខងណលើរបំនប់ាៃ សទ់ើ។ ជាទ៊ូណៅ ការណនសាទចប់ណផតើម
ក្នុងក្ ុំងណពលផដល្រើផ្លៃ សប់ត៊ូរទើជ្មក្ណៅកាន់ផផនក្ខងណលើទណនៃ និងទក្់ទនិនងឹ
ក្ំណ ើ នននក្ពំសទ់ឹក្។ ណគបានបា ន់សាម នថា បរាិ ណនសាទ្បណភទ្រើស 
(whitefish) ្បា ៤០% នឹង្រូវបានធាៃ ក្ចុ់ោះ ្បសនិណបើានការអភិវឌ្ឍគណ្ាង
សាងសងទ់ំនប់វារ ើអគគិសនើទងំអសក់្នុងបណាត ញលាក្់។ 

 
ការសាងម់រផិបបម៊ូលដ្ឋា ន 

ឯក្សារស្ាបគ់ណ្ាង SNHPP  រមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវ៖ 

▪ ការ្រួរពិនរិយណលើឯក្សារ្សាវ្ជាវអំពើជលផលស្ាប់ទណនៃណមគងគ ណដ្ឋយណផ្លត រ
ណលើរំបន់សាណាខ។ំ 

▪ ការសាង់មរិណផសងៗ ផដលបានណរៀបចំណៅទើតាងំទងំ ៦ ផក្បរគណ្ាងផដលបានណសនើ 
ក្នុងផខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១០ និងផខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១។  

▪ ព័រ៌ានបផនថមសតើពើសក្មមភាពណនសាទក្នុងរបំន់ ផដលបាន្បម៊ូលក្នុងណខរតសា
ោ ប ៊ូរ ើ ណៅនៃៃទើ០៣ ផខធន៊ូ ឆ្ន ២ំ០១១។  

អនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង ណរៀបចំបញ្ា ើ្បណភទ្រើ ផដលបានរក្ណ ើញ និងសាថ នភាពរងការ
គំរាមក្ំផហងរបស់្រើទងំណនោះ។ ប ុផនត យុទធសា្សតណ្ជើសណរ ើសគំរ៊ូតាង្រើ មិនបាន្សប
នឹងនិរើវធិានអនតរជារិ ឬបនសុើណៅនឹងនិរើវធិាន JEM ណនោះណទ។ 
ណគបានរក្ណ ើញ្រើចំននួ ៥៧ ្បណភទ ផដល្សបណៅនងឹចំននួ្បណភទ្រើរាយការ ៍
ណដ្ឋយគណ្ាងទំនបវ់ារ ើអគគិសនើតាមដងទណនៃណមគងគមួយចនំួន។ ក្ប៏ ុផនត ចនំួនណនោះ ាន
ក្្មិរទបជាងចំននួផដល MRC បានបងាហ ញក្នុងការសកិ្ាសតើពើការតាមដ្ឋនភាព 
សមប៊ូរ ៌ និងច្មរោះននមឆ្េ  ផដលណសមើនឹង ២០០ណៅ៣០០ ្បណភទ ឬក្នុងរបាយការ ៍
របស់ EIA ស្ាបគ់ណ្ាងលួង្បាបាងផដលានចំននួ ១៦០ ្បណភទ ។ 
តាមរបាយការ ៍ ្រើផដលចប់បានភាគណ្ចើន គឺ្ រើជំទង ់ណនោះសបញ្ា ក្់ថារំបន់ណនោះ គឺ
ជារំបន់្រើល៊ូរលាស់ដស៏ំខន់មួយ។ ណទោះជាោ ងណាក្តើ ក្ងវោះ្រើធំឆ្ៃុោះបញ្េ ងំពើភាព
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ណខាយណៅក្នុងយុទធសា្សតណ្ជើសណរ ើសគំរ៊ូតាង ណដ្ឋយសារ្រើផដលានទំហធំំជាងណនោះ គួរ
ផរ្រូវបានបងាហ ញណៅក្នុងទនិនន័យណនសាទ។ ដ៊ូចរន ផងផដរ ានការយក្ចរិតទុក្ដ្ឋក្់
រិចរចួណលើ សរវនងិរុក្េជារកិ្នុងទកឹ្ ផដលានអរថ្បណោជន៍ដ៏នទណទៀរ។ ការតាមដ្ឋន
ជាម៊ូលដ្ឋា ន មិនបានចងាុលបងាហ ញពើភាពចបំាច់ននការណនសាទ ដល់សហគមន៍ក្នុង
រំបន់ណទ ណហើយក្៏មនិបានឆ្ៃុោះបញ្េ ងំពើការគំរាមក្ំផហងណាមួយដល់ការចិញ្េ ឹមជើវរិ ឬ
សនតិសុខណសបៀងផដរ។ 
ណដ្ឋយណហរុណនោះ ការតាមដ្ឋនជាម៊ូលដ្ឋា ន គឺានលក្េ ៈមនិ្គប់្រន់ ក្នុងការបណងកើរ
ឲ្យានន៊ូវម៊ូលដ្ឋា ន្គោឹះផដលគួរឲ្យទុក្ចិរតបានណនោះណទ ណហើយ ណគគួរចប់ណផតើមការតាម
ដ្ឋនបផនថម ណដ្ឋយណ្បើ្បាស់និរើវធិាន JEM ឲ្យបានឆ្បត់ាមផដលអាចណធវើណៅបាន នងិ
មុនណពលការសាងសងច់ប់ណផតើម។ 
 

ការផ្លៃ ស់ទើជ្មក្របស់្រើ 
ណហរុអវើបានការផ្លៃ ស់ទើជ្មក្របស់្រើានសារៈសំខន?់ 

្បណភទ្រើជាណ្ចើន ផដលជាមយួផផនក្ធំនន្រើណនសាទ គឺជា្បណភទ្រើផដល
ផ្លៃ ស់បត៊ូរទើជ្មក្ នងិ្រូវផរផហលឆ្ៃងការ់ផខសទកឹ្ខងណលើ និងខងណ្កាមទណនៃ 
ណដើមបើបញ្េប់វដតជើវរិរបសខ់ៃួន។ ្បព័នធផ្លៃ សប់ត៊ូរទើជ្មក្សខំន់ៗណៅក្នុងទណនៃណមគងគ ាន
ចំនួនបើ៖ រំបន់ផផនក្ខងណ្កាមទឹក្ធាៃ ក្់លាក្់ណខន (Khone Falls) របំន់ផផនក្ខងណលើ
ចប់ពើរំបនទ់ឹក្ធាៃ ក្់ ដល់ទើ្ក្រងណវៀចនា នងិរបំន់ផផនក្ខងណលើទើ្ក្រងណវៀងចនា។ ណទោះជា
ដ៊ូណចនោះក្តើ ក្៏ាន្បណភទ្រើជាណ្ចើនផដលផ្លៃ សប់ត៊ូរទើជ្មក្ ណៅវញិណៅមក្រវាងរបំន់        
និមួយៗ ណហើយ្រើមួយចំននួណទៀរ (្បផហល ៣០្បណភទ និង្រើសផដលានរនមៃខពស់
ណលើទើផារ) ផ្លៃ សប់ត៊ូរទើជ្មក្ណៅកាន់ទើតាងំររឹផរឆ្ៃ យ ននចណនៃ ោះរបំន់ខងណលើណនោះ។   
គណ្ាង SNHPP សថិរក្នុងរបំន់ទើ១ ណហើយទនំប់ណនោះ នឹងរាងំសាោះដលក់ារផ្លៃ ស់ទើជ្មក្
ទងំណៅផផនក្ណលើ នងិខងណ្កាមទណនៃ។ វានងឹណធវើឲ្យចំននួ និងបរាិ ្បណភទ្រើណធវើ
ចរាចរធាៃ ក្ចុ់ោះ ផរវាក្៏អាចនងឹបណងកើន្បណភទ្រើមក្ពើជ្មក្ណផសងៗោ ងរហ័ស ជា
ពិណសស្រើគល់រាងំ និង្រើទើឡាភើោ ទណនៃនិល ផដលនងឹទទួល្បណោជន៍បានពើការ
ផ្ប្បួលបរសិាថ នណនោះ។ ទនំប់ក្៏អាចនឹងពនៃចិអាងទឹក្ណ្ៅជាណ្ចើន ផដលណដើររួនទើជា
ជ្មក្ណភៀសខៃួនស្ាប់មចេ ក្នុងអំ ុងរដ៊ូវ្បាងំផងផដរ។ 
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ណរលការ ៍បៃង់សាងសង់្ចក្ចរាចរ្រើ 
ណហដ្ឋា រចនសមព័នឌ្ចក្ចរាចរ្រើ ណៅរំបន់សាងសងទ់មទរឲ្យានការពិចរណាណលើ
ក្តាត ទំនក្់ទនំងមួយចនំួន ផដលក្តាត ទងំណនោះ្រូវានដណំ ើ រការលា ណដើមបើផតល់លទធ
ភាពដល់្រើផហលឆ្ៃងការទ់នំប់ ណៅកាន់ទងំផផនក្
ខងណលើ និងផផនក្ខងណ្កាមទណនៃ។ រំ ភាា ប់
ផដលណខាយបផុំរណៅក្នុងផខសសងាវ ក្់ននក្តាត
ទងំណនោះ នឹងក្ំ រព់ើ្បសទិធភាព្ចក្ចរាចរ
្រើទងំម៊ូល។ ្សណដៀងរន ណនោះផងផដរ 
បរាិ ្រើនឹងធាៃ ក្ចុ់ោះោ ងរហ័ស ្បសិនណបើ
្រើអាចផហលណៅខងណលើទណនៃបាន ក្ប៏ ុផនតវា
រម នជ្មក្្រើពងរបសព់ួក្ណគក្នុងរំបន់ណនោះណទ ឬក្នុងក្រ ើ ផដល្រើជទំង់ និង្រើក្នុង
ដំណាក្់ល៊ូរលាស់ មនិអាចផហល្រលប់ណៅខងណ្កាមទណនៃវញិបាន។ ណរលការ ៍
ននរំ ភាា ប់ណខាយបផុំរ ក្អ៏ាចនងឹណ្បើ្បាសណ់លើ្ចក្ចរាចរ្រើណៅរំបនទ់ំនប់ច្មរោះ
ផងផដរ(multiple dams)។ 
ឧក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើ ្រូវដំណ ើ រការក្នុងអំ ុងណពលផដល្រើផ្លៃ ស់ទើជ្មក្ណៅខង
ណ្កាម និងខងណលើទណនៃ ផដល្ចក្ច៊ូលទងំអសស់ថិរណៅទើតាងំ ផដល្រើឆ្ៃងការ់នងិណ្បើ
្បាស់្ចក្ទងំណនោះ។ 

 

ការ្ររួពនិិរយណ ើងវញិណលើការវាយរនមៃបៃង់ទនំបផ់ដលបាន
ណសនើ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង បានណលើក្ជាសំណ ើ រសតើពើ្ ចក្ចរាចរ
្រើផដលាន “លក្េ ៈដ៊ូចធមមជារ”ិ ស្ាប់បាៃ ស់ទើ្រើ
ណៅផផនក្ខងណលើទណនៃ និងទួរប ើន ផដលានមុខងារជា្ចក្
ទវ រណរល ស្ាប់បាៃ សទ់ើណៅខងណ្កាមទណនៃ។ ណរល
គំនិរណនោះានសកាត នុពល ប ុផនតបៃង់សាងសង់ទងំម៊ូល
ស្ាប់្ចក្ចរាចរ្រើ ណៅខងណលើនិងខងណ្កាមទណនៃ ដ៊ូច
ក្នុងសំណ ើ រ មនិអាចផតលប់ាៃ ស់ទើជ្មក្្គប់្រន់ណដើមបើណធវើ
ឲ្យចំននួ្រើណធវើចរាចរាននិរនតភាពណនោះណទ។ 

្បសិទធភាព្ចក្ចរាចរ្រើនឹង្រូវក្ំ រ់ណដ្ឋយ
រំ ភាា ប់ផដលណខាយបំផុរណៅក្នុងផខសសងាវ ក់្

ននក្តាត ាក់្ព័នធទងំអស់។ 
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អនុសាសន៍សំខន់ៗ  ស្ាប់្ចក្ចរាចរ្រើ 
្ចក្ចរាចរ្រើខងណលើទណនៃ ្រូវការ ១) ្ចក្ច៊ូលជាណ្ចើនណៅឯទំនប់ និង្ចក្បងហ៊ូរផដល
ទក្់ទញឲ្យ្រើណធវើចរាចរច៊ូលណៅក្នុងណនោះ (មិនផមន ១ គម ខងណ្កាមទណនៃដ៊ូចក្នុង
សំណ ើ រ) ២) ណ្បើ្បាស់បរាិ ទឹក្ ៣៣៦ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ ណដើមបើទក្់ទញ នងិឲ្យ
្រើឆ្ៃងការ់ (មនិផមន ៦.៦ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ ដ៊ូចក្នុងសំណ ើ រ) និង ៣) ណរៀបចំរចន
ស្ាប់ ្រើផដលានទំហរំហ៊ូរដល់ ៣០០ សម (មនិផមនអរិបរា ៦០ សម ដ៊ូចក្នុង
សំណ ើ រ)។  
ការបាៃ ស់ទើណៅផផនក្ខងណ្កាមទណនៃ ណក្ើរានតាមការឆ្ៃងការ់អាងទំនប់ សំណាញ់រង
ក្ំទិចរបស់ទួរប ើន(turbine debris screens) ទួរប ើន ្ចក្បងហ៊ូរណចញ និងមួយចនំួនរ៊ូច 
តាម្ចក្ចរាចរ្រើខងណលើទណនៃ និង្ចក្ទវ រនវាចរ ៍។ ណដើមបើណធវើឲ្យ្ចក្ចរាចរ្រើខង
ណ្កាមទណនៃានសុវរថិភាព TRR ណលើក្ជាអនុសាសន៍៖ ១) រក្ាណលបឿនទឹក្ក្នុងអាងទំនប់ 
ណៅក្្មិរ ០,៣ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ ស្ាប់ពង្រើរសារ់ ២) រំណ ើងឧបក្រ ៍្បម៊ូល 
និងបណងវៀងផៃ៊ូវ ណៅសំណាញ់រងក្ំទចិរបសទ់ួរប ើន ណដើមបើបផងវរ្រើធំៗ នងិ ៣) ណ្រងបៃង់
ទួរប ើនផដលរម នការផ្ប្បួលសាព ធណលើ្រើ ការបងាា ក្់ទបបំផុរ (minimal shear) 
និងផគមបនាោះទួរប ើន (strike blade)។ ពរ៌ានបផនថម ្រវូបានបក្្សាយណៅ         
ក្នុង TRR។ 
 

ការវាយរនមៃពើហានិភ័យ 

្ក្រមអនក្ជំនញផផនក្ជលផល និងបរ ិសាថ ន
របស់ MRC បានណធវើការវាយរនមៃណលើហានិ
ភ័យនន ណលើការផ្លៃ ស់បត៊ូរទើជ្មក្របស់្រើ 
ណដ្ឋយណធវើការវាយរនមៃណលើលទធភាពននការ
ខ៊ូចខរ្ចក្ចរាចរ្រើ នងិផលវបិាក្របស់
វា ណលើចំននួ្រើណធវើចរាចរ។ ហានភិ័យផដលានក្្មរិ ខពស់ខៃ ងំ ឬខពស់ គឺជាហានភិយ័ 
ផដលានអាទិភាពខពស់បផុំរ និង្រូវណដ្ឋោះ្សាយណៅក្នុង្គប់ បៃង់ទនំប់ផដលបានផក្ស
្មួល។ ហានភិ័យមុន នងិណ្កាយណពលណ្បើ្បាស់ វធិានការវាយរនមៃផដលបានណរៀបរាប់
ខងណលើ ្រូវបានបក្្សាយណៅក្នុងចំ ុចខងណ្កាមណនោះ។ 

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

L
ik

e
li

h
o

o
d

 

   Very likely M M H VH VH 

   Likely M M H H VH 

   Possible L M M H VH 

   Unlikely L L M M H 

   Rare L L M M H 

 



សេចក្តីេសខេបសេចក្តីព្រាខស ើក្ទី១ 

 

P a g e  | 28  ថ្ងៃទី១២ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 

ហនិភ័យម៉ុនសរ មានវធិានការបខនថម  

 

ហនិភ័យសព្រកាយសរ ខអន៉ុ វតតវធិានការបខនថម  

 

ការវាយរនមៃហានិភ័យណដ្ឋយអនក្ជនំញ បងាហ ញោ ងចាស់ថា ការអនុវរតអនុសាសន៍
ផដលបានផតល់ជ៊ូនណៅក្នុង TRR ានអរថ្បណោជន៍គួរឲ្យក្រ់សាគ ល់។ ប ុផនត មនិទន់

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

L
ik

e
li

h
o

o
d

 

   Very likely M M H VH VH 

   Likely M M H H VH 

   Possible L M M H VH 

   Unlikely L L M M H 

   Rare L L M M H 
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ានការបញ្ា ក្់មួយណាថា ឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើខន រធំផបបណនោះ អាចនឹងដំណ ើ រការ 
ក្នុងទណនៃ្រូពកិ្ធំៗ ដ៊ូចក្រ ើ ទណនៃណមគងគណៅណ ើយណទ។ ភាពមិនចាស់លាស់ជាណ្ចើន
នឹងណៅផរបនតាន រហ៊ូរទល់ផរានទិនននយ័ពើការតាមដ្ឋនណៅទំនប់សាោ ប ៊ូរ ើ។ 
 
សុវរថិភាពទំនប់  
ណហរុអវើបានជាសុវរថិភាពទនំប់ានសារៈសំខន់? 

ទំនបខ់ន រធំ បងកអនតរាយដធ៏ៃន់ធៃរដលស់ហគមន៍ណៅផខសទឹក្
ខងណ្កាមទណនៃ ្បសនិណបើវារលំ ណដ្ឋយបងកឲ្យានការខ៊ូចខរ
ទងំផផនក្ណសដាក្ចិេ និងការបារ់បង់អាយុជើវរិ។ ណហរុដ៊ូណចនោះ 
ទំនបទ់ងំអស់ ្រូវផរសាងសង់ណៅតាមបទដ្ឋា នបៃង់ផដលបានឯក្ភាព។ ក្រ ើ ណនោះ វា
ចបំាច់បផុំរស្ាប់គណ្ាងទំនប់សាណាខ ំណដ្ឋយសារផរគាៃ រចាៃ យពើ្ពំ្បទល់
្បណទសឡាវ នងិនៃ នងិចនំនួ្បជាជនជាណ្ចើនផដលរស់ណៅទងំសងខងទណនៃ ជាប់
ផ្លា ល់នឹងផខសទឹក្ខងណ្កាមននគណ្ាងណនោះ។ 

ការសិក្ាពើភ៊ូគពភសា្សត នងិបារុភាពរញ្ាួ យដើ 
ភ៊ូគពភសា្សតខងណ្កាមទើតាងំគណ្ាង ានលក្េ ៈ្ជាបទឹក្ ផរអនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង
គ៊ូសបញ្ា ក្់ថា ណគនងឹព្ងងឹម៊ូលដ្ឋា ន្គឹោះទំនប់ តាមវធិើសា្សតចក្់បំណពញ និងបណងកើន
ក្្ាស់សនាោះបារ្គឹោះ (consolidation and curtain grouting)។ គណ្ាងសាណាខ ំ
សថិរ្រងរ់ំបន់ណកាងខៃ ងំ ណៅផផនក្ខងណឆ្វងក្នុងទណនៃ។ ណៅណពលផដលគណ្ាងណនោះបាន
ដំណ ើ រការរចួណហើយ ការវវិឌ្ឍន៍ណផសងៗននស ឹំក្ នងិក្ ំក្លាប់ (deposition) ក្នុង
រំបន់ណនោះ នងឹ្រូវបានការ់បនថយណៅផខសទឹក្ខងណលើ ប ុផនត វាណៅផរបនតណក្ើរានណៅផខស
ទឹក្ខងណ្កាម។ សណាា នណកាងផបបណនោះ នងឹបងកន៊ូវផលវបិាក្ជាណ្ចើន ស្ាប់
លក្េខ ឌ រហំ៊ូរច៊ូល នងិរហំ៊ូរណចញពើ្ចក្ទវ របងហ៊ូរ ណហើយនងឹរ្មូវឲ្យពិចរណាណលើយនត
ការ្រួរពិនរិយសំ ឹក្ណផសងៗ។ អនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង ក្រ់សាគ ល់ណ ើញានបារុភ៊ូរ
បាក្់ដើ  (liquefaction) ណៅខងណ្កាមទំនប់របាងំ ដ៊ូណចនោះក្នុងអ ុំងណពលសាងសង់ ណគ
នឹងរ្មូវឲ្យានបទបបញ្ារតពិណសសជាណ្ចើន។ 
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ណ្រោះរញ្ាួ យដើថាន ក្់រំបន់ ្រូវបានវាយរនមៃ។ ណទោះបើជាានសាន មណ្បោះខៃោះៗ ណៅក្នុង
បរណិវ ្បា  ៣០ គើ ៊ូផម ្រននការដ្ឋា នសាងសងក់្៏ណដ្ឋយ ក្៏អនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង 
បានសនមរថា វាប ោះាល់រចិរួចប ុណណាណ ោះ។ ទនំប់ណនោះ សថរិណៅក្នុងរំបន់ផដលានណសថរ
ភាព។ ណគបានណធវើការវាយរនមៃណ្រោះរញ្ាួ យដើពើមុន ណៅរបំន់គណ្ាងសាណាខ ំណដ្ឋយ
ណ្បើ្បាស់ក្ំ រ់្តាណរៀបចំណដ្ឋយនយក្ដ្ឋា នធនធានផរ   របស់្បណទសនៃ ផដលាន     
រយៈកាល ៥៥៣ ឆ្ន ។ំ ណោងណលើទិននន័យទងំណនោះ ណគចរ់ទុក្សក្មមភាពរញ្ាួ យដើក្នុង
រំបន់សាងសង់ទនំប់ណនោះ ថាានក្្មរិទប។ ណគក្គ៏ួរផរណធវើការវាយរនមៃពើសាថ ន
ភាពណ្រោះរញ្ាួ យដើ ផដលបានណក្ើរណ ើងណៅផខវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផងផដរ។ 

ណរលការ ៍ផ នៃំមើបំផុររបស់ MRC ណសនើឲ្យអនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង ណធវើការ
ពិចរណាណលើ្ពឹរតិការ ៍រញ្ាួយដើផដលានក្្មរិធៃន់ធៃរខៃ ងំ ណលើសពើក្្មិរ

ផដលបានផតល់ណអាយ ្ពមទងំឲ្យអនុវរតតាម្ពរឹតិប័្រ ICOLD4 ណលខ ១២០ និង 
១៤៨។ ណៅក្នុងរបាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម ណគមិនបានណោងណលើ្ពរឹតិប័្រណា
មួយណ ើយ។ ណដ្ឋយណហរុផរគណ្ាងទំនប់សាណាខ ំសថរិណៅក្នុងរំបន់ក្្មរិរញ្ាួ យ
មធយម ក្នុង្បណទសឡាវ LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ ណសនើឲ្យានណមគុ រញ្ាួ យបា ន់សាម នណៅ
ក្្មិរ ០,១ g ស្ាប់ក្្មរិរញ្ាួ យផដលអាចទុក្ចិរតបានជាអរិបរា (Maximum 

Credible Earthquake) ប ុផនតវាទមទរឲ្យានការសកិ្ាជាក្់លាក្ម់ួយណៅរំបន់សាង 
សង់។ 
 
បទដ្ឋា នណរៀបចំបៃង់ទកឹ្ជំនន ់
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង បានដ្ឋក្់ណសនើបៃង់សាងសង់ណហដ្ឋា រចនសមពន័ធ ស្ាប់្ពរឹតិការ ៍
ទឹក្ជនំន់ ផដលានរយៈណពល ១:២.០០០ ឆ្ន  ំណដ្ឋយានក្្មរិទឹក្ជំនន់ជាអរិបរា 
ផផាក្ណលើ្ពឹរតិការ ៍រយៈណពល ១:១០.០០០ ឆ្ន 5ំ។ ណទោះជាោ ងណាក្៏ណដ្ឋយ LEPTS 
ឆ្ន ២ំ០១៨ បានដ្ឋក្ទ់ំនបស់ាណាខណំៅក្នុងក្្មិរផដលាន “ហានិភ័យធៃនធ់ៃរ”។ 
សាថ នភាពណនោះ វារ្មូវឲ្យានការគ នា្រដ្ឋា នទកឹ្ជំនន់ណលើរហំ៊ូរច៊ូល ណសមើនឹងទកឹ្
ជំននជ់ាអរបិរាផដលអាចណក្ើរាន (PMF) ណដ្ឋយមនិបងកការខ៊ូចខរដល់រចន      
សមព័នធ។ LEPTS ក្៏ទមទរឲ្យអនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង ណធវើការពិចរណាពើសមរថភាព

 
4 គ ៈក្ាម ធិការអនតរជារិសតើពើទំនបខ់ន រធ ំ
5 ការគ នា្រដ្ឋា នទកឹ្ជនំន់ គឺជាា្រដ្ឋា នទកឹ្ជំនន់ផដលអាចឆ្ៃងការរ់ចនសមពន័ធណដ្ឋយសុវរថិភាព ណដ្ឋយមនិ
បងកឲ្យានការខ៊ូចខរ។ ក្្មិរទឹក្ជនំនខ់ពស់បផុំរ អាចឆ្ៃងការណ់ដ្ឋយសុវរថភិាព ប ុផនតអាចនឹងបងកឲ្យការខ៊ូចខររចិ
រួច។   
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បណញ្េញទឹក្ណៅតាមទំនប់ផខសទឹក្ខងណលើ ណៅក្នុងបៃង់សាងសងផ់ងផដរ។ ណដ្ឋយណហរុថា 
ណៅដំណាក្់កាលសកិ្ាលទធភាពគណ្ាង បៃង់ទនំប់្រូវបានអភិវឌ្ឍមុនណពលការ្បកាស 
ដ្ឋក្់ឲ្យណ្បើ្បាស់ LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ LEPTS មនិ្រូវបានពិចរណា ណៅក្នុងការណរៀបចំ 
បៃង់ទនំប់ណនោះណទ។ 
 
សមរថភាពបណញ្េញទកឹ្ពើបពំង់បងហ៊ូរ 

សមរថភាពនន្ចក្ទវ របងហ៊ូរទកឹ្ ្រូវបានក្ំ រ់តាមរ៊ូបមនតសតង់ដ្ឋ។ ក្៏
ប ុផនត ណទោះបើជាយុទធសា្សតណនោះ ានលក្េ ៈសមរមយ ដ៊ូចការបា ន់សាម ន
ដំប៊ូងក្តើ វាមិនទន់ានលក្េ ៈ្គប់្រន់ ស្ាប់ណ្បើ្បាស់ក្នុងណរល
បំ ងណរៀបចំបៃង់ទនំប់ណទ។ លក្េខ ឌ រហំ៊ូរ (Approach flow 

conditions) អាចនឹងានភាពសមុគសាម ញ ណហើយទំនក្ទ់នំងរវាង្ចក្
ទវ រទងំអស់ អាចនងឹានឥទធិពលខៃ ងំណលើសមរថភាពរមួផងផដរ។ 

ការសិក្ាសណងករម ៊ូផឌ្លផបបរ៊ូបភាពមួយ ផដល្គបដ ត ប់ណលើណរាង
ច្ក្ផលរិថាមពល និងរចនសមព័នធ្ចក្បងហ៊ូរទងំម៊ូល ្រូវបានអនុវរត។ ្បសិនណបើគរិ
ពើលក្េខ ឌ រហំ៊ូរ ណគគួរផរណ្បើ្បាស់ម ៊ូផឌ្លណនោះ ណធវើការវាយរនមៃណលើ្បរបិរតិការនន្ចក្
ទវ រទងំអស់ នងិសាក្លបងលក្េខ ឌ រហំ៊ូរផដលណរៀបចំណដ្ឋយ និង LEPTS (PMF) 
ណដ្ឋយបិទ្ចក្ទវ រមួយ មិនឲ្យដំណ ើ រការ។ អា្ស័យណហរុណនោះ ណគរ្មូវឲ្យានការ
សិក្ាម ៊ូផឌ្លណផសងៗបផនថមណទៀរ។  
ណដ្ឋយសារផរឯក្សារ មិនណោងណៅណលើលក្េខ ឌ រ្មូវស្ាប់ក្ពំស់សុវរថិភាពទកឹ្
ជំនន់ (freeboard) ក្នុងក្ ុំងណពលានទកឹ្ជនំនជ់ាអរិបរា ណដ្ឋយ្ចក្ទវ រទងំអស់
ក្ំពុងដំណ ើ រការ  ក្ំពសសុ់វរថិភាពទឹក្ជនំន់ ៦.២ ផម ្រនឹងបណងកើរណ ើង។ ណទោះជាោ ង
ណនោះក្តើ LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ បានផតលន់៊ូវព័រ៌ានកាន់ផរលមាិរ ពើលក្េខ ឌ រ្មូវស្ាប់
ក្ំពសសុ់វរថិភាពទឹក្ជំនន់ ណដ្ឋយណោងណលើការ្បម៊ូលផតុនំ៊ូវលក្េខ ឌ ណផសងៗរន ជា    
ណ្ចើន។ អនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង គួរផរបងាហ ញថា ក្ំពស់សុវរថិភាពទឹក្ជនំន់ផដលបានណសនើ 
គឺអនុណលាមណៅតាមលក្េខ ឌ រ្មូវទងំណនោះ ក្៏ដ៊ូចជាបានណ្បើ្បាស់ PMF ជាា្រដ្ឋា ន
ទឹក្ជនំន់ជាអរបិរាិ ណដ្ឋយបិទ្ចក្ទវ រមួយ មនិឲ្យដំណ ើ រការ។ 

្បណភទ្ចក្ទវ រ និងភាពទុក្ចិរតបាន 
ណគបានដ្ឋក្់ទវ ររុញណដ្ឋយក្ង់ផបបបញ្ឈរ (Vertical wheeled gates) ផដលអាចទញ
ណបើក្ណដ្ឋយផខសកាប ជាសំណ ើ រស្ាប់ទវ រ្ចក្បងហ៊ូរទងំអស់។ ទវ របទិណដ្ឋយ

ម ូខែ រូបភារថ្នគសព្រមាខសាណាខាាំ  
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សវ័យ្បវរតិណនោះ មិនបានផតលជ់ាគុ ្បណោជនអ៍វើដល់្ចក្ទវ របងហ៊ូរណទ ណដ្ឋយណហរុថា
្បរិបរតិការណបើក្ដគ៏ួរឲ្យទុក្ចិរតបាន ណទើបជាណរលណៅដស៏ំខន់បផុំរ។ ្ចក្ទវ រ ្រូវ
បានទញណ ើង ណៅក្នុងផផនក្មួយ ផដលណធវើឲ្យរចនសមពន័ធផខសទញ ណក្ើនណ ើង្បា  
៣៤ ផម ្រ ហួសពើក្្មរិខពស់បំផុរននទនំប់។ លក្េខ ឌ ណនោះ បានដ្ឋក្់ឧបក្រ ៍ផខស
ទញណៅក្នុងទើតាងំ ផដលមនិអាចដំណ ើ រការ ណធវើឲ្យានការលំបាក្ក្នុងការផៃរក្ា នងិ
ផ្លៃ ស់បត៊ូរ។ 
សាថ នភាពណនោះ បងាហ ញថា ទវ រ្បណភទកា ំ(radial gates) ដ៊ូចណៅឯទំនប់សាោ ប ៊ូរ ើ អាច
នឹងកាៃ យជាដំណណាោះ្សាយផដល្បណសើរជាង នងិ្រូវបានណសនើ ស្ាប់គណ្ាងទនំប់
លួង្បាបាង ណៅក្នុងលាក្់ទណនៃណម។ ទវ រ្បណភទណនោះ ជួយឲ្យការបណញ្េញទឹក្កាន់ផរ
រល៊ូន ណៅ្គប់ដណំាក្់កាលនន្បរបិរតិការណបើក្ទងំអស់ ណហើយណគអាចដ្ឋក្់ស ំុំប៊ូម
ទឹក្ស្ាប់សនា៊ូច (hoists) ណៅ្រឹមក្្មិរខពសប់ំផុររបស់ទំនប់ ផដលផតល់ភាពងាយ
្សួលក្នុងការផៃរក្ា។ 

្បរិបរតិការ្ចក្ទវ រផដលគួរទុក្ចរិតបាន គឺជាគនៃឹោះស្ាប់សុវរថិភាពទំនប់ ណហើយអាជាា
ធរខៃោះ រ្មូវថា ការបណញ្េញទឹក្ជនំន់ជាអរបិរា ្រូវផរអនុវរតណដ្ឋយសុវរថិភាព ណដ្ឋយ
បិទ្ចក្ទវ រមួយ មនិឲ្យដំណ ើ រការ (n-១)។ របាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម ណលើក្
ណ ើងថា ទំនប់គឺានសុវរថភិាព ណៅណ្កាមសាថ នភាពទកឹ្ជំនន់រយៈណពល១០.០០០ ឆ្ន  ំ
ណដ្ឋយបិទ្ចក្ទវ រពើរ មនិឲ្យដំណ ើ រការ។ ណនោះ ជាណរលគំនិរជាក្់ផសតងមយួ ណហើយវាក្៏
ជាលក្េខ ឌ រ្មូវមួយរបស់ LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ ផងផដរ។ ក្៏ប ុផនត ណ្កាមា្រដ្ឋា នទឹក្
ជំននជ់ាអរបិរា ផដលបានផក្ស្មួលណ ើងវញិ ណគណៅផរទមទរឲ្យានការ្រួរ     
ពិនិរយក្ំពសសុ់វរថិភាពទឹក្ជនំន់ជាៃមើមតងណទៀរ។ 

ការពិចរណាដ៏ទ៊ូលំទ៊ូលាយពើភាពណជឿជាក្់នន្ចក្ទវ រ ក្រ៏្មូវឲ្យរមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវលក្េខ ឌ
ខុស្ប្ក្រើផងផដរ។ វាមិនចាស់ណទ ថាណរើទវ រណលើក្ណ ើងផបបបញ្ឈរ (vertical lift 

gates) ្រូវការណពលប ុនម ន ណដើមបើណបើក្ដំណ ើ រការ ជាពិណសស ក្នុងក្រ ើ ផដលមិនាន
្បភពណដើមននថាមពល។ អា្ស័យណហរុណនោះ ណគគួរផរពិនរិយលទធភាពក្នុងការផតល់ន៊ូវ
ឧបក្រ ៍ណឆ្ៃើយរបោ ងរហ័សណ ើងវញិ ណៅក្នុងការណរៀបចំ្ចក្ទវ របងហ៊ូរ ក្នុងក្រ ើ ដ្ឋច់
ចរនតអគគិសនើណដ្ឋយបងេំ។ ដំណណាោះ្សាយណផសងៗ ផដលបានណ្បើ្បាស់ណលើគណ្ាងដ៏នទ
ណទៀរ រមួាន្ចក្ស្ាប់រហំ៊ូរណលើសណដ្ឋយរម នទវ រមួយ (ungated overflow) បពំង់
ណផារទកឹ្បញ្ា ណដ្ឋយខយល់មួយ ឬ ្ចក្ទវ រផដលានរំ បារខងណ្កាម (fish belly 

gates)។ ោ ងណហាចណាស ់ណគ្រូវពិនិរយជណ្មើសមួយ ក្នុងចំណណាមជណ្មើសទងំណនោះ 
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ជាផផនក្មួយក្នុងការបណងកើនសមរថភាព្ចក្ទវ របងហ៊ូរសរុបផដល្រូវការ ណដើមបើសណ្មចបាន
ន៊ូវការអនុណលាមតាម LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ ណៅដណំាក្់កាលណរៀបចំបៃងទ់ំនប់ចុងណ្កាយ។   

 

ការរសាយថាមពល និងស ឹំក្ 

អនក្អភវឌិ្ឍនគ៍ណ្ាង ណសនើណ្បើ្បាស់ទឹក្ជំនន់រយៈណពល ៥០ឆ្ន  ំជាម៊ូល
ដ្ឋា ន្គឹោះបៃងទ់ំនប់ ស្ាបក់ារារការរសាយថាមពល និងស ឹំក្។   

ម ៊ូផឌ្លផបបរ៊ូបភាព បានបងាហ ញពើជណ្ៅរហ៊ូរដល់ណៅ ៥ ផម ្រ ណហើយណលបឿនទឹក្ ្រូវ
បានណគរាយការ ៍ថា បាន្រលប់ណៅកាន់សាថ នភាព្ប្ក្រើវញិ ណៅក្នុងបរណិវ  ១ 
គើ ៊ូផម ្រននទនំប់។ អនក្អភវឌិ្ឍន៍គណ្ាង បានសននិដ្ឋា នថា វធិើការារការរសាយ
ថាមពល និងសំ ឹក្ផដលបានណសនើ នឹងានលក្េ ៈ្គប់្រន់ ណដើមបើណជៀសណវៀងរាល់
ហានភិ័យ ផដលអាចណក្ើរានណលើរចនសមពន័ធទងំអស់ ្បសិនណបើទវ រទងំអស់ ណបើក្
ដំណ ើ រការណៅតាមលំដ្ឋប់្រមឹ្រូវ។  
ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ LEPTS រ្មូវថា “អាងរណតត  និងរំបន់ណផសងៗ ផក្បរណជើងទំនប់ គួរផរ
្រូវបានសាថ បន ណដើមបើកុ្ឲំ្យានការខ៊ូចខរគួរឲ្យក្រ់សាគ ល់ណាមួយ ណៅណ្កាម
លក្េខ ឌ ា្រដ្ឋា នទឹក្ជនំន់ជាអរិបរា”។ ដ៊ូណចនោះ ណគគរួផរណ្បើ្បាស់លក្េខ ឌ ា្រ
ដ្ឋា នទកឹ្ជំនន់្រលប់ខពស់ជាងណនោះ ណដើមបើធានថា សំ ឹក្ៃយណ្កាយ (regressive 

erosion) មនិណក្ើរាន ផដលអាចបងកអនតរាយដល់រចនសមព័នធ្ចក្ទវ របងហ៊ូរណនោះណទ។  
ការ្គប់្គងទឹក្ជំនន ់

ការ្គប់្គងទកឹ្ជនំន់្បក្បណដ្ឋយ្បសិទធភាព 
ទមទរឲ្យានការជ៊ូនដំ ឹងឲ្យដងឹមុន ពើសាថ នភាព
ទឹក្ជនំន់។ ្បព័នធមួយ ្រូវបានដ្ឋក្់ណសនើ ប ុផនត វាគួរផរ
ផារភាា ប់ណៅនឹង្បព័នធ្បកាសឲ្យដឹងមុន ណៅទនំប់សា
ោ ប ៊ូរ ើ នងិទនំប់ផដលបានណ្រងទុក្ដ៏នទណទៀរ ក្នុងផខស
ទឹក្ខងណលើ។ ណទោះក្នុងក្រ ើណាក្៏ណដ្ឋយ ណគគួរផរបណងកើរផផនការ្គប់្គងទឹក្ជំនន់
ក្នុងលាក្ម់ួយ ជាមួយនឹងរដ្ឋា ភិបាលឡាវ ផដលអាចណដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ ណនោះ ណៅ្គប់
ទំនបវ់ារ ើអគគសិនើទងំអសក់្នុងលាក្់ទណនៃ នងិអាចណរៀបរាងជាបទបបញ្ារតសិ្ាប់ជ៊ូន
ដំ ឹងជាមុន ដលស់ហគមន៍ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម។ ការចង្ក្ងបទបបញ្ារត ិ្រូវផរ
រមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវមរិណោបលព់ើអាជាា ធរ្បណទសនៃ។  
 

អនក្អភវិឌ្ឍព្រតូវេហការជាមយួរោា
ភបិា ឡាវសែើមបធីានាអន៉ុសលម
ភារចាំសាេះ LEPTS ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

 

ព្របរន័ធព្រគបព់្រគខទឹក្ជាំននក់្ន៉ុខ ាក្់
មយួគួរព្រតូវបសខកើតស ើខខែ រមួ
បញ្ចូ  ការព្រគបព់្រគខក្ាំណក្ក្ក្រ 
ការរិចារណាអាំរីជព្រមក្ព្រតី និខការ
ព្រគបព់្រគខទឹក្ជាំនន។់ 
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បទដ្ឋា នបៃងទ់ំនប ់

ណសថរភាពននណហដ្ឋា រចនសមពន័ធ ្រូវផរអនុណលាមណៅតាម LEPTS ។ ្បសនិណបើណគគរិពើ   
គាៃ រចាៃ យនន្ពំ្បទល់្បណទសឡាវ និងនៃ ្ពមទងំចំនួន្បជាជននៃជាណ្ចើន 
ផដលរងផលប ោះាល់ពើការបាក្់ទនំប់ រដ្ឋា ភិបាលនៃ ក្ា៏នបំ ងណធវើការណ្បៀបណធៀប
បទដ្ឋា នណរៀបចបំៃងទ់ំនប់ ណៅនឹងបទដ្ឋា នសតង់ដ្ឋរបស់ខៃួនផងផដរ។ ណដ្ឋយណហរុណនោះ ណគ
ណសនើឲ្យអនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ឲ្យផតល់ន៊ូវ្បភព នងិរមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវបទដ្ឋា នណរៀបចបំៃង់ទនំប់
របស់នៃ ផដលាក្ព់័នធនន ណដើមបើណធវើការណ្បៀបណធៀប។ 

្ក្រមអនក្ជំនញ 

របាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម សំណៅណៅណលើ្ក្រម្បកឹ្ាណោបល់ជំនញ
មួយ្ក្រម។ ណគដងឹថា សាជកិ្្ក្រមណនោះ រមួានសាសភាគអនក្ជំនញ និង
ទើ្បឹក្ាមក្ពើសាថ បន័របសអ់នក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាង។ ដ៊ូណចនោះ ្ក្រមណនោះ មិនផមន
ជា្ក្រមជំនញឯក្រាជយណនោះណទ។ ឯក្សារ មនិបានណលើក្ណ ើងពើការផរងតាងំ
្ក្រមអនក្ជំនញស្ាប់ពនិរិយសុវរថិភាពទំនប់ណ ើងវញិ (DSRP) ផដលជា
លក្េខ ឌ រ្មូវ ណៅណ្កាមណរលនណោបាយ្បរិបរតិ ពើណលខ ៤ ដល់ ៣៧ 

របស់ធនររពភិពណលាក្ នងិ PDG ឆ្ន ២ំ០២០ ណទ។ 

ណគគួរផរផរងតាងំ DSRP ឲ្យបានណលឿនណៅតាមលទធភាពផដលអាចណធវើបាន ណៅក្នុងការ
អភិវឌ្ឍគណ្ាង គឺណៅក្នុងអ ុំងណពលផដលដំណ ើ រការណសុើបអណងករក្ពុំងវវិឌ្ឍន៍ នងិការ
សណ្មចណលើ្បសិទធភាពនន្បរិបរតកិារគណ្ាង (layout decision) ក្ំពុងនងឹ្ប្ពឹរត។ 
ជាញឹក្ញាប់ លក្េនតកិ្ៈការងារស្ាប់្ក្រម្រួរពិនរិយ ្រូវបានព្ងើក្ណលើសពើសុវរថភិាព
ទំនប់ ណដើមបើ្ គបដ ត ប់ណលើបញ្ហ កាន់ផរទ៊ូលាយននរ៊ូបមនតគណ្ាង រមួាន នើរិវធិើសាង
សង់ ការបផងវរទកឹ្ទណនៃ និងសាភ រៈផលិរថាមពលអគគសិនើ។ ្បសនិណបើលក្េនតកិ្ៈ
ការងារ្សណដៀងរន  ្រូវបានអនុវរតស្ាប់ SNHPP ណគនងឹទទលួបាន្បណោជន៍កានផ់រ
ណ្ចើន។ 

ការផរងតាងំ DSRP គឺជារួនទើរបស់រដ្ឋា ភិបាលឡាវ ណទោះបើជា ជាទ៊ូណៅ អនក្អភិវឌ្ឍន៍
គណ្ាង ជាអនក្ផតល់ហរិញ្ាបបទនរំ្ ទក្៏ណដ្ឋយ។ 

 
ផផនការណ្រៀមខៃួនណពលអាសនន 
ណសចក្តើ្ាង PDG ឆ្ន ២ំ០២០ រ្មូវឲ្យានការណរៀបចផំផនការណ្រៀមខៃួនណពលអាសនន
មួយ (EPP) ស្ាប់ការសាងសង់ នងិ្គបដ់ំណាក្់កាល្បរិបរតិទងំអស់ននគណ្ាង។ 

ព្រក្ុមអនក្ជាំនាញមយួគួរព្រតូវបសខកើត
ស ើខសអាយបានឆ្ប ់ែូចខែ បាន
ផត ់អន៉ុសាេនក៍្ន៉ុ ខសោ ការណ៍
ខណនាាំសរៀបចាំបេខទ់ាំនបរ់បេ់គណៈ
ក្មមទសនេសមគខគឆ្ន ាំ២០០៩ សោ 
ការណ៍ខណនាាំរបេ់ធនាោររិភរ
សលក្ និខព្ររឹតតិបព័្រត ICOLD។ 
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ណគគួរផរបណងកើរផផនការណនោះ ស្ាប់ដណំាក្់កាលបផងវរទឹក្ទណនៃទងំពើរផងផដរ។ បផនថម
ពើណនោះ វាររឹផរាន្បណោជន៍ ក្នុងការណរៀបចំផផនការដ្ឋចណ់ដ្ឋយផ ក្មួយ ស្ាប់ការ
សតុក្ទកឹ្ណលើក្ដំប៊ូង គឺណៅណពលផដលានការផាុក្ទមៃន់ណលើរចនសមពន័ណលើក្ដបំ៊ូង និង
ណពលផដលណគទមទរឲ្យានក្្មិរខពស់ជាមុនក្នុងការតាមដ្ឋន នងិណឆ្ៃើយរបភាៃ មៗ។ 
របាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម ផតលន់៊ូវការណរៀបរាប់ជាបឋមននផផនការណពលអាសនន 
និងគ៊ូសបញ្ា ក្ថ់ា ណគ្រូវផរណរៀបចំ EPP ឲ្យបានមួយឆ្ន  ំមុនណពលដំណ ើ រការណរៀបចអំាង
សតុក្ទកឹ្។ ណគមនិ្រូវណលើក្ណសនើផផនការណនោះ ណៅដណំាក្ក់ាលសាងសង់ណទ។ ផផនការ
ណនោះ គឺជាលក្េខ ឌ រ្មូវ។ 

 
ការសិក្ាពើការបាក្់ទនំប ់

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង បានពនិិរយពើសាថ នភាពបាក្់ទនំប់ផដលអាចណក្ើរាន ស្ាប់
ទងំទនំប់របាងំ និងទំនប់ណម ក្នុងដណំាក្ទ់ើពើរននការសាងសង់។ ក្នុងក្រ ើ ទងំពើរណនោះ 
វាបងកផលប ោះាល់ខៃោះៗ ណលើភ៊ូមិ នងិទើ្ក្រងណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម ប ុផនត វាមនិប ោះាល់
ដល់ណខរតណវៀងចនាណទ។ 

ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ណគមិនានបំ ង ណធវើការវាយរនមៃណលើ្ បជាជន និង្ទពយសមបរតិ
ផដលរងណ្រោះ តាម្ចងំទណនៃនន្បណទសឡាវ និងនៃ ឬណធវើការពិចរណាពើហានភិ័យ 
ផដលរលក្ទកឹ្ជនំន់ អាចនងឹណក្ើរានណលើោនទណនៃ អនក្ណ្បើ្បាស់្ចងំទណនៃ នងិ
្បរិបរតិការប៊ូមខាច់ណទ (៨ គម ផខសទកឹ្ខងណ្កាម)។ វាចបំាច់ណាស់ ផដលណគ្រូវ
ណរៀបចំការសិក្ាមួយ ផដលអាចក្ំ រ់ពើ្បណភទណហដ្ឋា រចនសមពន័ធ នងិចនំួន្បជាជន
ផដលអាចរងណ្រោះ នងិផដលអាចផចក្រផំលក្ជាមួយនងឹអាជាា ធរ ្បណទសនៃ ណៅណពល
ណរៀបចំ បញ្េប់ផផនការណ្រៀមខៃួនណពលអាសនននន។ 

 
ឧបក្រ ៍វាយរនមៃ 
គំន៊ូររបាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម ផតលន់៊ូវសនាសសន៍ជាបឋមននឧបក្រ ៍វាយ
រនមៃ ផដលនងឹផតល់ជ៊ូន។ ណៅណពលផដលណគបានបងាហ ញលក្េខ ឌ ម៊ូលដ្ឋា នទងំអស់ នងិ 
បានណធវើការវាយរនមៃក្ំ រព់ើក្តាត បរាជ័យ (failure modes assessment) ណគអាចនងឹ 
ក្ំ រល់ក្េខ ឌ រ្មូវចុងណ្កាយ ណៅណពលណ្កាយ ណៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគណ្ាង។ 
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្បព័នធ្គប់្គងសុវរថិភាពទំនប់ 

ណគគួរផរផតលន់៊ូវ្បព័នធ្គប់្គងសុវរថភិាពទនំបម់ួយ (DSMS)។ ណនោះគឺជាផបបបទផៃ៊ូវការ
នននើរើវធិានណផសងៗ ផដល្រូវបានណ្បើ្បាស់ជាផផនក្មួយស្ាប់ការអនុវរតលា ណលើសុវរថិ
ភាពទនំប់ នងិក្សាងណលើបញ្ហ នន ផដលបានណលើក្ណ ើងណៅក្នុង្ពរឹតិប័្រ ICOLD សតើ
ពើការ្គប់្គងសុវរថិភាពទំនប់។ ណរលការ ៍ផ នសំតើពើការណរៀបចំបៃង់ទនំប់របស់ 
MRC ផតល់ន៊ូវអនុសាសន៍បផនថមណទៀរ ពើរចនសមព័នធ នងិខៃឹមសារស្ាប់ DSMS ។  
ណរលការ ៍ផ នសំតើពើសុវរថិភាពទំនប់ ផដលជាផផនក្មយួនន LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្គ៏រួ
ផរបានណ្បើ្បាស់ជាឯក្សារណោងផងផដរ។ របាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម មនិ
បានណោងណលើបញ្ហ ទងំណនោះណទ ប ុផនត វាឆ្ប់រហ័សណពក្ ក្នុងការណរៀបចំ DSMS ឲ្យលមាិរ 
ណៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគណ្ាង។ 

ការវាយរនមៃក្ ំរ់ក្តាត បរាជយ័ 

PDG ឆ្ន ២ំ០២០ រ្មូវឲ្យណរៀបចំបណងកើរការវាយរនមៃក្ំ រ់ក្តាត បរាជ័យ ផដលអាចណក្ើរ
ានផបបលមាិរមួយ (PFMA)។ របាយការ ៍សតើពើសាថ នភាពវសិវក្មម មិនបានដ្ឋក្់
បញ្េ៊ូ លការវាយរនមៃណនោះណទ។ ណៅដំណាក្់កាលណនោះ វាសមណហរុផល ប ុផនត ណគគួរផរអនុ
វរតការវាយរនមៃណនោះ ណៅដណំាក្់កាលចប់ណផតើមណរៀបចំបៃង់ទនំបល់មារិ។ លទធផលននការ
វាយរនមៃ នងឹផតល់ជាពរ័៌ានពើវសិាលភាពននការសិក្ាសណងករទើតាងំបផនថមណទៀរ ការ
បណងកើរ DSMS ផផនការណ្រៀមខៃួនណពលអាសនន និងផផនការណរៀបចំឧបក្រ ៍វាយរនមៃ។ 

 
នវាចរ 
ណហរុអវើបានជានវាចរានសារៈសំខន់? 

ក្ិចេ្ពមណ្ពៀងទណនៃណមគងគឆ្ន ១ំ៩៩៥ គ៊ូសបញ្ា ក្់ថា ឧបក្រ ៍
នវាចរ ្រូវផរដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លណៅក្នុង្គប់គណ្ាងអភិវឌ្ឍនត៍ាមដង
ទណនៃណមគងគ។ ណគទទលួសាគ លថ់ា ផផនក្ទងំអស់តាមដងទណនៃផដលណ្បើ្បាស់សតុក្ទកឹ្ ណៅពើ
ណ្កាយទំនប់វារ ើអគគសិនើ អាចនឹងជយួស្មួលដល់នវាចរ ៍ ណធវើឲ្យវាានសុវរថិភាព 
្បសិនណបើសនាោះផៃ៊ូវទឹក្នវាចរ ៍ ្រូវបានដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លណៅក្នុងបៃង់សាងសងស់្ាប់ទនំប់វារ ើ
អគគិសនើ។ 
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លក្េ ៈពណិសសៗ 

ណគនឹងសាងសងស់នាោះផៃ៊ូវទកឹ្នវាចរ ៍ ណៅណលើ្ចងំខងណឆ្វង។ ការសាងសង់ណនោះ នងឹ 
ទមទរឲ្យានការជើក្ដើជាណ្ចើនគួរឲ្យក្រ់សាគ ល់ និងបនសល់ទុក្្រឹមផរក្៊ូនណកាោះរ៊ូច
មួយប ុណណាណ ោះ។ ក្៊ូនណកាោះ និងជញ្ា ងំរបាងំ (guiding wall) នឹងខ ឌ ផចក្្បឡាយបផងវរ
ទឹក្ផខសទកឹ្ខងណ្កាម ពើទណនៃណម ផដលនឲំ្យានការបងាេ ងំរហំ៊ូរខៃ ងំពើបពំងប់ងហ៊ូរណៅ
្ចងំខងណឆ្វង និងណរាងច្ក្ថាមពលអគគសិនើ។ ្បឡាយខងណលើទណនៃ នងឹសថរិតាម
បណណាត យ្ចងំខងណឆ្វង។ 

ណគបានណសនើឲ្យណ្បើ្បាស់សនាោះណទលកាមំួយ ផដលានក្ពំស់ខងមុខ ២០,៣៨ ផម ្រ។ 
សនាោះទំនប់ផដលាន្បសទិធភាព ្រូវាន្បផវងបណណាត យ ១១៣ ទទងឹ ១៣ និង
ជណ្ៅ ៤ ផម ្រ។ 

 

សនាោះទំនប់នវាចរ ៍ 
សនាោះទំនប់ ានក្្ាស់បារ្រឹមផរ ២ ផម ្រ 
ណហើយ្គឹោះទំនប់ ាន្បផវងទទឹង ១៨ ផម ្រ
ប ុណណាណ ោះ។ ជញ្ា ងំ ានក្្ាស់ខុសៗរន  ពើ
ចណនៃ ោះ ៣ (ណៅបារ្គោឹះ) ដល់ ៩,៣០ ផម ្រ ណៅ
ក្្មិរធំបំផុរ ណហើយបនា បម់ក្ វាណរៀវមក្្រឹមផរ 
៤ ផម ្រ វញិណៅផផនក្ខងណលើ។ ក្្ាស់ណនោះ ណធវើឲ្យ
ទំនបា់នបារណសតើងខៃ ងំ ជាងអវើផដលបានណសនើណៅ
ឯគណ្ាងទនំប់វារ ើអគគិសនើក្នុងផខសទឹក្ខងណលើ។ 

 

ណដ្ឋយណហរុណនោះ ណគបានណលើក្ទឹក្ចិរតអនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ឲ្យណធវើ
ការពិនិរយបៃង់ទនំប់ណ ើងវញិ ណដ្ឋយពិចរណាណលើក្តាត ខងណលើ 
និងផក្ស្មួលបៃង់មតងណទៀរ ក្នុងក្រ ើ ចបំាច់។ 
សនាោះនវាចរ ៍ផដលាន្បណោជន៍ ្រូវាន្បផវងបណណាត យខៃើ
ជាង ១២០ ផម ្រ ដ៊ូចលក្េខ ឌ រ្មូវណៅក្នុង PDG ឆ្ន ២ំ០០៩។ 

ដ៊ូណចនោះ ណគគួរផរបណងកើន្បផវងសនាោះទំនប់។  
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ចណនៃ ោះក្មពស់ស្ាប់នវាចរ ៍ (AIR CLEARANCE) 

ទណនៃណមគងគ ាន្បព័នធចណនៃ ោះក្មពស់ស្ាបន់វាចរ ៍ រិចបផុំរ ១០ ផម ្រ។ សាព ន  
ផតល់ណសវាក្មមណៅផខសទឹក្ខងណលើ ាន្បព័នធចណនៃ ោះក្មពស់្ រឹមផរ ៨ ផម ្រ រ ើឯណៅផខស
ទឹក្ខងណ្កាមវញិ ្រឹមផរ ២,៨០ ផម ្រប ុណណាណ ោះ ណៅណពលផដលសនាោះផៃ៊ូវទកឹ្ណពញ។ 
នវា អាចឆ្ៃងការ់ណ្កាមសាព នបាន ក្នុងក្រ ើ ផដលសនាោះផៃ៊ូវទឹក្្រូវបានសំអារ។ 

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង គួរផរបណងកើនក្ំពស់សាព នផតល់ណសវាក្មមណៅផខសទឹក្ខងណលើ ពើ ៨ 
ដល់ ១០ ផម ្រ នងិបញ្ា ក្ប់ផនថមថា ផខសបញ្ឈប់ នឹង្រូវបានរំណ ើង ពើមុខសាព នផតល់
ណសវាក្មមណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម។ 

្បពន័ធបញ្េ៊ូ ល នងិបណញ្េញទកឹ្ 

របបបញ្េ៊ូល និងបណញ្េញទកឹ្ អាចបងកឲ្យាន្បពលភាពណលើផខសពួរក្បា ល់ (hawser 

forces)6។ ណគអាចនឹងណដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ ណនោះបាន ណដ្ឋយផ្លៃ ស់បត៊ូរបៃង់សាង់សង់្បពន័ធ
បញ្េ៊ូ លទកឹ្ ឬផក្ស្មួលក្មមវធិើស្ាប់ណបើក្ដំណ ើ រការននសនាោះផធនធឺរ (tainter 
valves) ណដើមបើបណញ្េ ៀសអានុភាពរលក្ ណៅក្នុងសនាោះផៃ៊ូវទកឹ្។ ក្នុងក្រ ើ ណនោះ TRR បាន  
ផតល់ជាសំណ ើ រមួយចំននួ។ ណទោះជាោ ងណា ក្៏សនាោះផធនធឺរផបបប្ញ្េ ស ាន   
លក្េ ៈសម្សប ស្ាប់្ចក្ទវ រណលើក្ក្្មិរខពស់ នងិធន់ណៅនងឹសំ ឹក្្បណហាង 
(cavitation) គួរសម។  
្បឡាយបផងវរទឹក្ ណៅផខសទកឹ្ខងណលើ នងិខងណ្កាម 

្បឡាយបផងវរទកឹ្នវាចរ ៍ទងំពើរ ហាក្់ដ៊ូចជាាន្បផវង្បា  ២៥០ ផម ្រ 
្សបតាមអ័ក្សសនាោះនវាចរ ៍។ ប ុផនត វាមនិទនប់ញ្ា ក្ច់ាស់ណនោះណទ ថាណៅផខសទកឹ្
ខងណលើ អាចាន្រឹមផរ្បឡាយផខស្រង់មួយ ផដលាន្បផវង ២២០ ផម ្រ 
ណដ្ឋយសារផរ្បផវង ៣០ ផម ្រចុងណ្កាយ ផដលអនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាងបានដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ ល
ណៅក្នុងបៃង់ទនំប់ ្រន់ផរជាផផនក្មួយរបស់សនាោះណនោះផ្លា ល់ប ុណណាណ ោះ។ 

ជញ្ា ងំរបាងំណៅផខសទឹក្ខងណលើ ផតល់ន៊ូវ្ចក្ច៊ូលដ៏ងាយ្សួលមួយ ស្ាប់សនាោះនវា
ចរ ៍ តាមបណណាត យជញ្ា ងំសនាោះនវាចរ ៍ណលើ្ចងំខងសាត ។ំ បរកិាេ ចំ រណៅផខស
ទឹក្ខងណលើ សថិរណៅឆ្ៃ យខៃ ងំ ប ុផនត ណគគួរផរផតល់ទពំក្់ផខសក្នុងជញ្ា ងំរបាងំ ណៅតាម
ចណនៃ ោះណពលណទៀងទរ់។ ណគមិនានព័រា៌នពើជណ តើ របញ្ឈប់ (recessed ladders) 
ស្ាប់ជញ្ា ងំរបាងំណនោះណទ ណហើយណគក្៏មិនដឹងផដរថា ្បសិនណបើានសាព នអផ ត រ 
ភាា ប់ពើចំ រផផ ណៅរបំនដ់ើណរក្ ណរើការអនុវរតផបបណនោះលាផដរឬណទ។ 

 
6 ណគណ្បើផខសពរួណដើមបើចងក្បា ល់ណៅចំ រ។ 
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្បឡាយបផងវរទកឹ្ណៅផខសទកឹ្ខងណ្កាម ានទ្មង់ជាផខស្រង់ នងិាន្បផវង្គប់
្រន់ (ណលើសពើ ២៥០ ផម ្រ)។ ប ុផនត ្បឡាយណនោះ ាន្បផវងទទងឹមនិ្គប់្រន់ណទ 
ណដ្ឋយណហរុថា រំបនច់ំ រ បានលយច៊ូលណៅក្នុង្បឡាយនវាចរ ៍។ ណគគួរផរ
ណរៀបចំចំ រផផណៅពើណ្កាយវញិ ណដើមបើណធវើឲ្យនផាទឹក្នវាចរ ៍ាន្បផវងទទឹង្គប់
្រន់ គឺ្បផវង ៥២ ផម ្រ។ 

អវរតានននជញ្ា ងំរបាងំ ផដល្សបជាមួយនឹងជញ្ា ងំសនាោះទំនបន់វាចរ ៍ ណធវើឲ្យ   
ចរាច ៍របស់ក្បា ល់ នងិក្ប៊ូនរុញធំៗ កាន់ផរលំបាក្។ ជញ្ា ងំរបាងំ ផដលាន្បផវង
្បា  ២០០ ផម ្រ ្សបនឹងជញ្ា ងំសនាោះផៃ៊ូវទឹក្ណលើ្ចងំខងណឆ្វង ដ៊ូចានណៅ
្បឡាយបផងវរទកឹ្ខងណលើផដរ គួរផរ្រូវបានពិចរណា។  
ណគគួរផរដ្ឋក្់សនាោះរងាវ ស់ ផដលអាចណមើលណ ើញចាស់ ណៅផក្បរទងំ្ចក្ទវ រមើរធឺរ 
(mitre gates) និងណៅខងក្នុងសនាោះទំនប់។  
បរកិាេ សនាោះទំនប់នវាចរ ៍ 

ណៅក្នុងសនាោះទំនបន់វាចរ ៍ទងំម៊ូល ានផរជណ តើ រ ្បផវង ២ ផម ្រ ចំនួនពើរ
ប ុណណាណ ោះ។ ណគគួរផរបញ្េ៊ូ លជណ តើ របផនថមណទៀរ ណទោះបើជាវាមិនចបំាច់ ្រូវផររំណ ើងឲ្យ
ដល់បារ្គឹោះក្៏ណដ្ឋយ វាក្៏គួរផរានក្ពំស់ ណលើសពើ ១៩៨ ផម ្រ ជាឧ. ២ ផម ្រពើ
ណ្កាមបនា រ់ផខសទឹក្ទប។ 
ណគានរងាវ ស់ផបបអផ ត រ ្បផវង ២ ផម ្រ ចំនួន ៦ ដ៊ូចសនាោះទំនប់នវាចរ ៍ពើមុន
ផដរ ស្ាប់គណ្ាងទំនប់វារ ើអគគិសនើក្នុងទណនៃណម។ ណគមិនបានដ្ឋក្ប់ញ្េ៊ូ លទំពក្់ផខស ណៅ
ក្នុងជញ្ា ងំសនាោះទនំប់ណទ។ ណគគួរផរដ្ឋក្ទ់ំពក្់ផខសទងំណនោះ ណៅផក្បរជណ តើ រ។ ណៅក្នុង
ជញ្ា ងំសនាោះទំនប់ វាមនិានរបាងំជញ្ា ងំរអលិផដក្ (steel slider wall) ឬរបាងំ
ការារណនោះណទ។ 

ណគបានណសនើឲ្យរំណ ើងា សុើនសា៊ូចមួយ ផដលលារសនធងឹណលើ្បផវងសនាោះទនំប់ទងំម៊ូល 
ស្ាប់ជួយសណ្ងាគ ោះ ណលើក្ទ៊ូក្រ៊ូចៗផដលលិចក្នុងទណនៃ ្សង់ក្ំទចិផដលណៅពើមុខ្ចក្
ទវ រ សា៊ូចសនាោះទ៊ូក្ ្ពមទងំណលើក្ និងបត៊ូរផ្លៃ ស់សនាោះទ៊ូក្ជាណដើម។ 

្បរបិរតិការ សុវរថិភាព និងការផៃទ ំ

សាថ នភាពនវាចរ ៍ នងឹកាន់ផរ្បណសើរ ក្នុងចាៃ យ្បា  ៦០០ គើ ៊ូផម ្រ តាម
ទំនបទ់ឹក្នឹងននលាក្់ទងំម៊ូល ណៅភាគណជើង្បណទសឡាវ។ វាផតល់លទធភាពឲ្យក្បា ល់
ធំៗ ណធវើដំណ ើ រឆ្ៃងការ់ នងិណធវើឲ្យការដឹក្ជញ្ា៊ូ នទំនិញតាមដងទណនៃកាន់ផរ្បណសើរ។ 
ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ណគគួរផរបណងកើរ្បព័នធព័រ៌ានសតើពើសាថ នភាពទណនៃមួយ (RIS) នងិ
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ដ្ឋក្់វាបញ្េ៊ូ លជាមួយនឹងបទបបញ្ារតិ្បរបិរតិអាងសតុក្រមួណាមួយ។ ណៅក្នុងចំណណាម
្បព័នធទងំអស់ វានងឹផតលព់រ័៌ានដល់នវកឹ្ពើសាថ នភាពនវាចរ ៍ និងៃិរៈណវលារង់ចំ
ណដ្ឋយបា ន់សាម ន ណៅតាម្បព័នធសនាោះផៃ៊ូវទឹក្នើមួយៗ។  
សុវរថិភាពនន្បរិបរតិការសនាោះផៃ៊ូវទឹក្ ណៅទនំប់សាណាខ ំ្រូវផរណដ្ឋោះ្សាយ ណដ្ឋយ
ណ្បើ្បាស់ទងំវធិានការការារ ្ពមទងំ្បរកិ្មម និងអនតរាគមនោ៍ ងរហ័ស ្បសិនណបើ
ានឧបបរតិណហរុ។ ្ចក្ទវ រនវាចរ ៍ទងំអស់ ផដលណលើក្ណ ើងខពស់ អាចបងកណ្រោះ
ថាន ក្់ដលក់្បា ល់ខន ររ៊ូច។ សនាោះទំនប់ ្រូវបានបំណពញ តាមរនធបាររ៊ូចៗ ផដលជាញឹក្
ញាប់ បណងកើរឲ្យានក្ំ ួចទឹក្ខៃ ងំ (heavy turbulence) និងការបផុំលទឹក្រាងផសរិ
មក្ខងណលើនផាទកឹ្វញិ (mushroom shaped vertical upsurges)។ សាថ នភាពណនោះ អាច
ណធវើឲ្យប ោះាល់ដល់ទ៊ូក្ខន ររ៊ូចៗ។ ដ៊ូណចនោះ ណគផតល់ណោបល់ ឲ្យបណងកើរក្មមវធិើបំណពញជា
ពិណសសមួយ ស្ាប់ទ៊ូក្រ៊ូចៗ។ 

មិន្រមឹផរអនក្្គប់្គង្ចក្ទវ រណទ ផដលអាចអនុវរត្បរបិរតិការបញ្ឈប់្ចក្ទវ រជា
បនា ន់បាន នវកឹ្ នងិបុគគលកិ្្រួរពិនិរយក្៏អាចអនុវរតបាន ក្នុងក្រ ើ ចបំាច់។ ណគគួរ
ផរផតល់ន៊ូវ្បព័នធទំនក្ទ់ំនង ណដ្ឋយមណធាបាយទងំសងខងមួយរន  រវាងនវកឹ្ និង
អនក្្គប់្គង្ចក្ទវ រ។ 
វាានភាពចបំាច់ណាស់ ផដលានណ្គឿងបនៃ ស់ ស្ាប់ក្ិចេការជួសជុលជាបនា ន។់  

នវាចរ ៍ ក្នុងអំ ុងណពលសាងសង ់

ដំណាក្់កាលទើមួយ រមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវការសាងសង់្ចក្ទវ រនវាចរ ៍ ្បឡាយបផងវរទកឹ្ 
និង្ចក្បងហ៊ូរទឹក្ខងណ្កាយទំនប់របាងំមួយ។ ការបនតណធវើនវាចរ ក្នុងអំ ុងណពលណនោះ 
អាចនងឹដំណ ើ រការ តាមចណនៃ ោះ្ចងំខងសាត  ំផដលជាផផនក្ណ្ៅជាងណគបផុំរននទណនៃ។ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង បានបញ្ា ក្់ថា ្បព័នធ្ចក្ទវ រនវាចរ ៍ នឹងណធវើ្បរិបរតិការ ក្នុង
អំ ុងដំណាក្់កាលទើ២ ននការសាងសង់។ ណគមនិបានបណងកើរន៊ូវបទបបញ្ារតិជាពិណសស
ណាមួយស្ាប់ទ៊ូក្ណនសាទ ឬទ៊ូក្ជាលក្េ ៈ្គួសារណនោះណទ។ ណៅតាមទនំប់វារ ើអគគិ
សនើណផសងៗណទៀរ ទ៊ូក្ខន ររ៊ូច ្រូវបានដ្ឋក្់ណលើឧក្រ ៍សណណាត ង នងិដកឹ្ជញ្ា៊ូ នណៅជុំ
វញិរំបន់សាងសង់។ 

 

បៃង់ស្ាប់្ បព័នធសនាោះផៃ៊ូវទកឹ្ទើ២ 

ណៅណ្កាម PDG ឆ្ន ២ំ០០៩ ណគបានផតល់ជាណោបល់ថា ការណរៀបចំបៃងស់្ាប់សនាោះផៃ៊ូវ
ទឹក្ទើ២ គួរផរ្សបរន នឹងសនាោះផៃ៊ូវទឹក្ទើ១ នងិណ្បើ្បាស់្បឡាយបផងវរទឹក្ផរមួយ។ 
បៃង់គណ្ាងទំនប់សាណាខ ំទមទរឲ្យាន្បឡាយណវៀងមួយ តាមទួលណលើ្ចងំខង
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ណឆ្វង។ ប ុផនត ណដើមបើឲ្យ្សបណៅនឹង PDG ឆ្ន ២ំ០០៩ TRR បានណលើក្អនុសាសន៍ណដ្ឋយ  
ផតល់ជាជណ្មើសណផសងណទៀរ ស្ាប់សនាោះផៃ៊ូវទឹក្្សបរន មួយ ណលើ្ចងំខងណឆ្វង។ 

  

បញ្ហ សងគម និងណសដាកិ្ចេ 
ណហរុអវើបានជាបញ្ហ សងគម-ណសដាក្ចិេានសារៈសំខន់? 

វាគឺជាការអនុវរតទ៊ូណៅ ផដលណគទទលួសាគ ល់ ណហើយចាប់្បណទសឡាវ 
រ្មូវថា រាល់ការចិញ្េ ឹមជើវរិទងំឡាយណាផដលរងផលប់ ោះាល់
ណដ្ឋយគណ្ាង ្រូវផរសាត រណ ើងវញិឲ្យបាន្រឹមក្្មិរដផដល ឬ
្បណសើរជាងមុនណពលអភិវឌ្ឍគណ្ាង។ 

  

ម៊ូលដ្ឋា ន្គោឹះសងគម នងិណសដាក្ិចេ 
ម៊ូលដ្ឋា ន្គឹោះ ្រូវបានក្ំ រ់ តាមរយៈការសកិ្ាអរថបទ្សាវ្ជាវ ការសាង់មរិណៅទើ

តាងំផ្លា ល់ រមួានការណធវើជំណរឿនតាមផាោះ ្ពមទងំបទសាភ សន៍ នងិក្ចិេ្បជុំ
ណផសងៗណៅតាមភ៊ូមិ្សរក្។ 
រំបន់ផដលនងឹជន់លចិ រមួាននផាដើ ៤.៤២៥ ហកិ្តាននរំបន់ន្ពឬសសើ ន្ព

ណផសងណទៀរ វាលផ្ស ដើក្សកិ្មម លំណៅដ្ឋា ន និង្បណភទដើដ៏នទណទៀរ។ ភ៊ូមិ ៣ នងឹ្រូវ
ជន់លចិ ផដរទមទរឲ្យានការតាងំទើលំណៅៃមើ ណហើយភ៊ូម ិ១០ ណទៀរ នងឹរងផលប ោះ
ាល់តាមផផនក្ (ឧ. មនិលិចទងំ្សរងណទ) ផដលរ្មូវឲ្យណរ ើណៅកាន់ទើតាងំខពស់ជាង
ណនោះ។ ណគបា ន់សាម នថា ្បជាជនផដលរងផលប ោះាល់ណដ្ឋយផ្លា ល់ ានចនំួនសរុប 
៦២.៥៣០ នក្់។ 

ណគបានណធវើការសាងម់រិតាម្ចងំទងំសងខង ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម ក្នុងចាៃ យ
្បា  ១០០ គើ ៊ូផម ្រ ណៅឆ្ន ២ំ០១០/២០១១។ ការសាង់មរទិងំណនោះ ផតលន់៊ូវ
ទិដាភាពរមួមួយ អំពើ្បជាសា្សត ណហដ្ឋា រចនសមព័នធ នងិការចិញ្េ ឹមជើវរិតាមភ៊ូមិ ក្នុង
្បណទសឡាវ នងិនៃ។ TbESIA/CIA  បានផតល់ន៊ូវពរ័៌ានទ៊ូណៅខៃោះៗ អំពើ្បជាជនរស់ 
ណៅក្នុងរបំនច់ំននួ ៤ ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម ណដ្ឋយណផ្លត រណលើ្បជាជនផដលរស់ណៅ ក្នុង
បរណិវ  ៥ គើ ៊ូផម ្រ ពើទណនៃណមគងគ។  
▪ រំបនទ់ើ១៖ ្ពំ្បទល់នៃ និងឡាវ – ចបព់ើបា ក្់ ហងឹ (គម ១៧៣៦ ទើ្បសពវ

មុខទណនៃហងឹ ្បា  ១ គម ខងណ្កាមទនំប់) ដល់បាន ណវឿនបុក្ (គម 
៩០៤)  
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▪ រំបនទ់ើ២៖ ភាគខងរប៊ូង្បណទសឡាវ – ចប់ពើបាន ណវឿនបុក្ (គម ៩០៤) 
ដល់្ពំ្បទល់្បណទសក្មពុជា (គម ៧២៣) 

▪ រំបនទ់ើ៣៖ ្បណទសក្មពុជា – ចប់ពើ្ពំ្បទល់្បណទសក្មពុជា (គម ៧២៣) 
ដល់្ពំ្បទល់្បណទសណវៀរណាម (គម ២១៨)  

▪ រំបនទ់ើ៤៖ ភាគខងរប៊ូង្បណទសណវៀរណាម – ចប់ពើ្ពំ្បទល់្បណទសណវៀរ
ណាម (គម ២១៨) ដលដ់ើ 
ស ត ទណនៃណមគងគ (គម ០) 

្បជាជន្បា  ២៤ លាននក្់ 
អាចនងឹរងផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដន។ 
ណទោះជាោ ងណនោះក្៏ណដ្ឋយ ានផរ
្បជាជនផដលរស់ណៅក្នុងបរណិវ  
១០០ គើ ៊ូផម ្រ ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមននគណ្ាងទំនបស់ាណាខបំ ុណណាណ ោះ ផដល្រវូ
ចរ់ទុក្តាមផៃ៊ូវការថា ជា្បជាជនរងផលប ោះាល់។ 

ផលប ោះាលផ់ដលរពំងឹទុក្ និងយនតការចណំាក្្សរក្ 

យនតការការ់បនថយផលប ោះាល់ណដ្ឋយផ្លា ល់ ្រូវបានអធិបាយណៅក្នុងរបាយការ ៍ 
SIA ។ យនតការជាណ្ចើន ្រូវបានបណងកើរជាជណ្មើស អនុសាសន៍ ណរលការ ៍ ឬណសចក្តើ
ផៃៃងការផៃ៊ូវការ ជាជាងការតាងំចិរតដ៏មុរាុ។ំ ក្ញ្េប់ដ៏ណពញណលញបំផុរននយនតការការ់
បនថយ នងិទ៊ូទរ់ស ំង ្រូវបានបណងកើរណៅក្នុង RAP ផដល្គបដ ត ប់្រឹមផរ្បជា
ជនផដល្រូវណៅតាងំទើលំណៅៃមើប ុណណាណ ោះ។ ណគមិនបានបក្្សាយឲ្យបានចាស់លាស់ ពើ
ក្ញ្េប់ស្ាប់្ក្រម្បជាជនណផសងៗណទៀរ ផដលរងផលប ោះាល់្សណដៀងរន  (រោួ ង 
្បជាជនផដល្រូវតាងំទើលំណៅៃមើក្នុងភ៊ូមដិផដល អនក្ផដលបារ់បង់ធនធានមួយចនំនួ 
និងរបរចិញ្េ ឹមជើវរិ ប ុផនតមនិបានបារប់ងផ់ាោះសផមបង)។ 

ណគបានផតល់ៃវកិាសរុបចំននួ ២៧៤.១២០ ដុលាៃ រអាណមរកិ្ ស្ាប់ SMMP ។ ចនំួន
ណនោះ ានក្្មិរទបបផុំរ រោួ ងដ៊ូច SMMP ស្ាបគ់ណ្ាងបា ក្់ឡាយ ានៃវកិា
្បា  ៩០,៦ លានដុលាៃ រអាណមរកិ្។ វាអាចបណាត លមក្ពើក្ហុំសសថរិិ ឬណគមិនបាន
ដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លសក្មមភាពខៃោះ ដ៊ូចជា ការមិនរាប់បញ្េ៊ូ លន៊ូវៃវកិាស្ាប់តាងំទើលំណៅៃមើជា
ណដើម។ ណគបានផតល់ទកឹ្្បាក្ស់រុប ២៣,៣ លានដុលាៃ រអាណមរកិ្ ស្ាប់ RAP ផដល
ានចនំួនរចិជាង ៨.០០០ ដុលាៃ រអាណមរកិ្ ស្ាប់្បជាជនាន ក្់ ក្នុងការតាងំទើលំណៅ
ៃមើ ឬផ្លៃ សប់ត៊ូរទើលំណៅ។ ណបើណោងតាមបទដ្ឋា នសតង់ដ្ឋអនតរជារិ ចនំួនណនោះានក្្មិរ

តាំបន ់ ក្ព្រមិតថ្នការរឹខខផអក្ 
សព្រតើយខាខសធវខ សព្រតើយខាខសាត ាំ 

តាំបន១់ 3.1 2.7 

តាំបន២់ 3.3 3.2 

តាំបន៣់ 4.1 4.0 

តាំបន៤់ 4.1 4.2 
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ទប ណបើណធៀបណៅនឹងគណ្ាងទំនបវ់ារ ើអគគសិនើណផសងណទៀរ តាមដងទណនៃណមគងគ។ ណៅក្នុង
សាថ នការ ៍ណាក្៏ណដ្ឋយ ផផនការ្គប់្គង និងបរាិ ៃវកិា ្រូវផរណធវើបចេុបបននភាព
ឲ្យ្សបណៅនឹង្ក្បខ ឌ បទបបញ្ារតៃិមើៗ នងិផផាក្ណលើការវាយរនមៃសាជាៃមើននចនំួន
្បជាជន និង្ទពយសមបរតិផដលរងផលប ោះាល់ ្ពមទងំនៃៃណដើម និងរនមៃឯក្តាទងំ 
អស់។ 

មរិណោបល់ណលើក្តាត សងគម និងណសដាក្ិចេ 
ជាទ៊ូណៅ ព័រ៌ានផដលបានបងាហ ញ ានអាយុកាល ១០ ឆ្ន  ំឬយ៊ូរជាងណនោះ។ វា ណក្ើរ
ណ ើងមុនណពល ការ្បកាសដ្ឋក្់ចាប់ៃមើរបស់្បណទសឡាវឲ្យណ្បើ្បាស់ និងការអភិវឌ្ឍ
ជាណ្ចើន ក្នុងរយៈណពលប ុនម នទសវរសចុងណ្កាយណនោះ។ ក្នុងរយៈណពល ១០ ឆ្ន ចុំង
ណ្កាយណនោះ ការរ ើក្ចណ្មើនផផនក្ណសដាក្ចិេរបស់្បណទសឡាវ ានចណនៃ ោះពើ ៨,៥ ដល់ 
៤,៦%7 ណសមើនឹងច ំ៊ូ លជារិ្បផហលពើរដង ក្នុងអំ ុងណពលមួយទសវរស ខ ៈផដល
ក្ំណ ើ ន្បជាជនជាមធយម ានក្្មរិ ១,៥%។ វាបានផក្ផ្បសាថ នភាពម៊ូលដ្ឋា នសងគម 
និងណសដាក្ិចេ ផលប ោះាលន់ន និងទមទរឲ្យានយនតការការ់បនថយផលប ោះាល់ជា
ចបំាច់។ 

ឯក្សារ ្គបដ ត ប់ផរ្បជាជនផដលរស់ណៅក្នុងបរណិវ  ៥ គើ ៊ូផម ្រ។ ណហរុដ៊ូណចនោះ វា
មិនអាចណធវើការណ្បៀបណធៀបណដ្ឋយផ្លា ល់ ជាមួយនឹងទិនននយ័របស់ MRC ក្នុងបរណិវ  ១៥ 
គើ ៊ូផម ្របានណទ។ ណៅតាមរំបន់ផខសទឹក្ខងណ្កាមនើមយួៗ ណគបានណធវើការសាងម់រិ 
និងណរៀបរាប់ពើភ៊ូមិ និង្សរក្មួយចនំួន ប ុផនតណគមនិបានផតល់ព័រ៌ាន ពើវធិើណ្ជើសណរ ើស និង
ភាពរណំាងរបស់ភ៊ូមិ/្សរក្ទងំណនោះបានណទ។ សនាសសនស៍្ាប់ ‘ក្្មរិណជឿជាក្’់ អាច
ជា្បណោជន៍ ស្ាប់រណំលចន៊ូវរំបន់ជួបបញ្ហ  ប ុផនតរួណលខទងំណនោះ ណោងណលើផរ
ណោបល់របស់អនក្ជំនញប ុណណាណ ោះ វាមិនានភសតុតាងរំ្ ទណ ើយ។ 

ជាទ៊ូណៅ ណគមិនបានផបងផចក្ផលប ោះាល់ ណៅតាមណយនឌ្័រ ជារិសាសន៍ ច ំ៊ូ ល ឬ
្ក្រមណផសងណទ។ វាានការវភិាគមិនសុើជណ្ៅមួយ ស្ាបប់ញ្ហ ណយនឌ្័រ និងភាពងាយ
រងណ្រោះ ផដលមិនបានបញ្េ៊ូលន៊ូវយនតការការប់នថយជាក្់លាក្់ ស្ាប់្ក្រមងាយរង
ណ្រោះណ ើយ។ 

ណគបានណលើក្ណ ើងពើផលប ោះាល់ផដលអាចណក្ើរានណលើ្បជាជន ក្នុងបរណិវ  ១០០ 
គើ ៊ូផម ្រ ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមស្ាបគ់ណ្ាងទំនបស់ាណាខ ំប ុផនតណគមិនបានវភិាគ
ឲ្យបានទ៊ូលំទ៊ូលាយ ណៅក្នុងទសសនៈ ណដើមបើបណងកើនផលប ោះាល់វជិាានជាអរបិរា នងិ

 
7 ណោងណលើ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LA 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=LA
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ការ់បនថយផលប ោះាល់អវជិាានឲ្យដល់ក្្មរិទបបំផុរណនោះណទ។ ភ៊ូមិ នងិរបំន់្ក្រង
មួយចនំួន ដ៊ូចជាសាណាខកំ្នុង្បណទសឡាវ នងិជាងំ ខន់ ណៅ្បណទសនៃ គឺសថរិណៅ
ចាៃ យ្បា  ២០ គើ ៊ូផម ្រពើទំនប់ ណហើយរំបន់ខៃោះណទៀរ សថិរណៅផក្បរជុំរុកំារដ្ឋា ន, 
្ចក្ណចញច៊ូល, ផខសបញ្ា៊ូ នថាមពល, ទើតាងំយក្ៃម នងិវរថុធារុណផសងៗណទៀរស្ាប់    
គណ្ាង។ 

ផផនទើមិនបានបងាហ ញសាសភាគទងំណនោះ ឲ្យបានចាស់លាស់ណទ ដ៊ូណចនោះ វាមនិចាស់
ណទ ថាណរើនរណានងឹរងផលប ោះាល់ និងថាណរើការណ្ជើសណរ ើសទើតាងំស្ាបស់ាសភាគ
អាចនងឹជួយការ់បនថយផលប ោះាលទ់ងំណនោះផដរឬណទ។ ណដ្ឋយសារផរក្ាៃ ងំពលក្មម
ជាណ្ចើន ផដលភាគណ្ចើនណៅផក្បរសហគមន៍ ្បណទសនៃ នងិការ្រួរពនិិរយ្ពំ្បទល់
ណៅានក្្មិរ វាានហានិភយ័ននជណាៃ ោះ ជងំឺឆ្ៃង នងិបញ្ហ សងគមជាណ្ចើន។ ផលប ោះ
ាល់ដ៊ូចណនោះ ផផាក្ោ ងខៃ ងំណលើការណ្ជើសណរ ើសទើតាងំការដ្ឋា ន ការ្គប់្គងជុំរុ ំនិងសា
ា្រក្មមក្រក្នុង្សរក្ ផដលណគមិនបានបក្្សាយ។ វាក្៏មនិានបា ន់សាម នចាស់លាស់
ពើផលប ោះាល់ណលើសក្មមភាពក្នុង្សរក្ាក្ព់័នធទណនៃ ដ៊ូចជាវសិ័យណទសចរ (រមួទងំទកឹ្
ប ្បោះៃមណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម) ទើជ្មក្្រើក្នុងទណនៃ នវាចរ ៍ក្នុង្សរក្ ការប៊ូមខាច ់
ឬសួនដំណាតំាម្ចងំទណនៃ និងក្សិដ្ឋា នចិញ្េ ឹម្រើ។ 

ការការ់បនថយផលប ោះាល់/ការទ៊ូទរស់ំ ង 
ណគបានក្ំ រោ់ ងចាសព់ើយនតការការ់បនថយផលប ោះាល់ ទក្់ទនិនងឹការផ្លៃ ស់បត៊ូរទើ
លំណៅរបស់្បជាជនក្នុងរបំន់សាងសង់គណ្ាង ប ុផនតស្ាប់ភ៊ូមិផដលមនិបត៊ូរទើតាងំ
ណដ្ឋយផ្លា ល់ វា្រូវបានបក្្សាយរិចរួច។ ជាពិណសស វាមិនចាស់ណទថា ណរើយនតការ
ការ់បនថយផលប ោះាល់ផដលបានក្ ំរម់ួយណា នឹង្គបដ ត ប់ណលើសហគមនទ៍ងំ
ណនោះ។ 

គណ្ាងណហដ្ឋា រចនសមព័នធខន រធំ អាចផតលន់៊ូវឳកាសជាណ្ចើន ស្ាប់ការអភិវឌ្ឍណសដា
ក្ិចេក្នុង្សរក្ ប ុផនតវាទមទរឲ្យានការ្គប់្គង្បក្បណដ្ឋយមនសិការ និងសក្មម។ ណគ
អាចព្ងងឹការ្បក្បអាជើពចិញ្េ ឹមជើវរិក្នុង្សរក្ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍជំនញ និង
ចំ ងច់ំ ៊ូ លចិរតក្នុង្សរក្ ្ពមទងំការសាថ បនផៃ៊ូវណចញច៊ូល ណដើមបើណធវើឲ្យការដឹក្
ជញ្ា៊ូ នកាន់ផរ្បណសើរ ស្ាប់សហគមនក៍្នុង្សរក្។ ណគមិនបានណ្រង យនតការផបប
ណនោះណទ។ 
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្បវរតិ 
ដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបលជ់ាមុន ណផ្លត រសខំន់ផរណលើគណ្ាងផដលបានជ៊ូន
ដំ ឹង ណហើយណគនងឹផតល់អនុសាសន៍នន បនា បព់ើបានសិក្ាវភិាគណលើផល
ប ោះាលន់ន ផដលសំណ ើ រណ្បើ្បាស់ទឹក្ណនោះ អាចនឹងានណលើគណ្ាងផដល

ាន្សាប់ និងគណ្ាងណផសងណទៀរ ផដលបានជ៊ូនដំ ឹង។ ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ក្៏ 
SNHPP ផដលជាគណ្ាងទើ ៥ ក្នុងលាក្ទ់ណនៃខងណលើ្បណទសឡាវ ណៅផរឆ្ៃងការ់
ការពិណ្រោះណោបល់ជាមុនផដរ ណដ្ឋយណហរុថា ទំនប់ណនោះនឹងជន់លចិ ឬជោះឥទធពិល
ខៃ ងំបផុំរណលើទើជ្មក្ទឹក្ហ៊ូរ ណៅផផនក្ខងចុងបំផុរននទណនៃណមគងគ ក្នុងភាគខង
ណជើង ្បណទសឡាវ។ ការណធវើឲ្យផលប ោះាល់រមួណលើលាក្ទ់ណនៃ កាៃ យជាការ
ពិចរណាមួយដ៏សំខន់បផុំរ។ អវើផដលសំខនប់ំផុរណនោះ គឺថា្ពំ្បទល់្បណទស
ឡាវ និងនៃ ានចាៃ យ្បា  ២ គើ ៊ូផម ្រពើទំនបប់ ុណណាណ ោះ។ ណដ្ឋយណហរុណនោះ 
ផលប ោះាលឆ់្ៃងផដន អាចនងឹណក្ើរាន ណដ្ឋយណចៀសមិនផុរ នងិានសកាត នុពល
ខៃ ងំ។ 
 

ណរើអវើគឺជាផលប ោះាល់រមួ (CIA)? 

ណគទទួលសាគ ល់ថា ផលប ោះាល់ណលើ្បព័នធទណនៃណមគងគ ណក្ើរណចញពើ្បភពជាណ្ចើន។ 
សណំ ើ រសុំណ្បើ្បាស់ទឹក្ៃមើៗ  បណងកើរឲ្យានផលប ោះាលប់ផនថមណលើ ហានិភ័យននពើការ
អភិវឌ្ឍផដលាន្សាប់ (ណលើសពើទំនប់វារ ើអគគសិនើ)។ ណគក្៏ទទួលសាគ ល់ផងផដរថានងឹ
ានសំណ ើ រសុំណ្បើ្បាស់ទឹក្ក្នុងណរលបំ ងដ៏នទណទៀរ នណពលអនគរ ណហើយវាគួរផរ
្រូវបានស្មបស្មួល ណៅណពលណធវើការវាយរនមៃពើការណ្បើ្បាស់ទឹក្្បក្បណដ្ឋយសមធម៌ 
និងសមណហរុសមផលនន្បព័នធទណនៃណមគងគ។ ណៅណពលណាមួយ ផលប ោះាល់រមួពើ
គណ្ាងអភិវឌ្ឍន៍ផដលាន្សាប់ និងនណពលអនគរ នងឹឈានដលក់្្មិរមួយ ផដល
ណគមិនអាចទទួលយក្បាន។ ក្នុងសាថ នភាពណនោះ ្បណទសជាសាជកិ្ នឹងពិភាក្ា្ពម
ណ្ពៀងថាណរើគណ្ាងអភិវឌ្ឍន៍នណពលអនគរមួយណា គួរផរ្រូវបានពិចរណា។    
ណទោះជាោ ងណាក្៏ណដ្ឋយ ការវាយរនមៃផបបណនោះ ្រូវទទួលសាគ លព់ើលក្េ ៈអភិវឌ្ឍន៍នន
ក្ិចេ្ពមណ្ពៀងឆ្ន ១ំ៩៩៥ នងិសារៈ្បណោជន៍ននភាពធន់នឹងអាកាសធារុ ស្ាបក់ារ
រ ើក្ចណ្មើនផផនក្ណសដាក្ចិេណៅក្នុងរបំន់។ 

 

ផលប ោះាល់រួមនិងផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដន   
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ការពិនិរយណ ើងវញិននផលប ោះាល់រមួ និងផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដន 

ផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដនផផនក្ជលសា្សត 
ទំនប់សាណាខ ំនងឹ្បរបិរតិការជាចមបង ជាទំនប់វារ ើអគគិសនើផដលមនិបណងកើរជាអាងទឹក្ 
( Run-of-River) ប ុផនតផលប ោះាល់ផផនក្ជលសា្សតរយៈណពលខៃើ ផដលបណាត មក្ពើ
្បរិបរតិការននបំពង់បងហ៊ូរ នងិទួរប ើន នឹងណក្ើរាន។ ណដ្ឋយសារផរ្ពំ្បទល់្បណទសឡាវ 
និងនៃ ានចាៃ យរិចជាង ២ គើ ៊ូផម ្រខងណ្កាមផខសទឹក្ វានឹងានផលប ោះាលឆ់្ៃង
ផដនណផសងៗណទៀរ។ បផនថមពើណនោះ ្បសិនណបើណគអនុវរត្បរបិរតិការបណញ្េញទកឹ្ក្នុងបរាិ 
ដ៏ណលើសលុប (hydropeaking) ក្្មិរទឹក្ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម ក្៏ដ៊ូចជាណៅទើ្បជុជំន
សាណាខ ំនឹងណក្ើនោ ងណលឿនដល់ ១ ឬ ២ ផម ្រ ណហើយក្រ ើ ណនោះ ក្៏ណក្ើរានណៅខង
្បណទសនៃផដរ។ ណគអាចសណងករណ ើញពើការផ្ប្បួលណ ើងចុោះននក្្មរិទកឹ្ ផដល         
បណាត លមក្ពើការបណញ្េញទកឹ្ក្នុងបរាិ ដ៏ណលើសលុប ក្៏ដ៊ូចជាពើ្បរិបរតិការទឹក្ជនំន់ 
មិន្រមឹផរណៅក្នុងទើ្ក្រងណវៀងចនាណទ។ សាថ នភាពណនោះ នងឹបងកឲ្យានផលប ោះាលឆ់្ៃង
ផដនអវជិាានមួយចំននួ ក្នុងណនោះរមួាន៖   
▪ នវាចរ ៍ អាចបងកឲ្យានណ្រោះថាន ក្់ ណដ្ឋយសារផរជណ្ៅទឹក្ អាចនឹងផ្ប្បលួ  

ភាៃ មៗ។ 

▪ ការផ្ប្បួលក្្មិរទកឹ្ភាៃ មៗ អាចណធវើឲ្យ្ចងំផដលានជ្ាលណ្ៅ ងាយបាក្់
្សររ បណាត លឲ្យប ោះាលដ់ល់ណហដ្ឋា រចនសមព័នធ នងិក្សិក្មម ផដលសថរិផក្បរទើ
តាងំទងំណនោះ។ 

▪ ការសំអារបារទណនៃផដលណក្ើនណ ើង ណៅក្្មិររហំ៊ូរខៃ ងំ អាចនឹងប ោះាលដ់លទ់ើ
ជ្មក្ណផសងៗ បងកឲ្យានផលប ោះាល់អវជិាានណលើណអក្៊ូ ៊ូសុើ និងសកាត នុពលក្នុង
ការបារ់បងធ់នធានជលផល។ 

▪ ផាុយមក្វញិ ការផាុក្ក្ំ ក្ក្ក្រ ណៅក្្មិររហំ៊ូរទប អាចបំផ្លៃ ញរំបន់ពងក្៊ូន និង
ប ោះាលដ់លទ់ើជ្មក្នន។ 

▪ ការផ្ប្បួលក្្មិរទកឹ្ណ ើងចុោះភាៃ មៗ នងឹរខំនដលដ់ំណ ើ រការណ្ជើសណរ ើសមចេ  
និងច៊ូលរមួចំផ ក្ណធវើឲ្យធាៃ ក្់ចុោះទិននផលណនសាទណៅក្នុងរំបន់។ 

▪ ្បរិបរតិការប៊ូមខាច់ ណៅចាៃ យ ៨ ដល់ ៩ គើ ៊ូផម ្រ ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមនន
រំបន់សាងសង់ទនំប ់ នងឹរងផលប ោះាល ់ ផដលអាចណធវើឲ្យខ៊ូរខរដល់បរកិាេ សាង
សង់ នងិការប់នថយបរាិ ខាច់ផដល្រូវប៊ូមយក្។  
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អា្ស័យដ៊ូណចនោះ ណគបានផដលជ់ាអនុសាសនោ៍ ងមុរា ំមនិឲ្យពិចរណាណលើ្បរិបរតកិារ
បណញ្េញទឹក្ក្នុងបរាិ ដ៏ណលើសលុបណ ើយ។ ្បរិបរតិក្រ គួរផរពាោមការ់បនថយការ
ផ្ប្បួលរហំ៊ូរច៊ូលភាៃ មៗ ណដ្ឋយសារការបណញ្េញទឹក្ក្នុងបរាិ ដ៏ណលើសលុបក្នុងផខសទកឹ្
ខងណលើ ្ពមទងំ្បរបិរតកិារទួរប ើន នងិបពំងប់ងហ៊ូរ ណដ្ឋយណធវើឲ្យអ្តាផលរិថាមពល 
(ramping rates) ានក្្មរិទបជាង។ ណដ្ឋយពិចរណាណលើទំហនំនគណ្ាង ផលប ោះ
ាល់ផដលរពំឹងទុក្ ណលើបរសិាថ ន (ជាពិណសសក្ំ ក្ក្ក្រ និង ណអក្៊ូ ៊ូសុើ) និងចាៃ យទើ
តាងំណៅកាន់្ពំ្បទល់នៃ ណគរ្មូវឲ្យានការវាយរនមៃរហំ៊ូរផផនក្បរសិាថ ន (EFA) ផបប
លមាិរមួយ។ 

ផលប ោះាល់ណលើក្ំ ក្ក្ក្រ 
EIA ណលើក្ណ ើងថា គណ្ាងមនិបងកផលប ោះាល់ខៃ ងំដលក់ារជញ្ា៊ូ នក្ំ ក្ក្ក្រណទ ណ្ាោះ
ណៅណពលផដលទវ រទងំអស់ណបើក្ដំណ ើ រការ ក្ក្រនឹងហ៊ូរតាម្ចក្ទវ រ ណហើយនឹង្រូវបាន
បងហ៊ូរណចញពើណ្កាមទនំប់។ ផាុយមក្វញិ TbESIA-CIA បញ្ា ក្់ថា បរាិ ក្ ំក្ក្ក្រ
្បា  ២/៣ នងឹ្រូវបងាេ ងំណៅក្នុងអាងទនំប់ និងសនិនដ្ឋា នថា៖ 

“សថិរណលើរុលយភាពនន្បូបាប ទំនប់ ទទួលបនាុ ក្ណលើក្ ំក្ក្ក្រឆ្ៃងផដន ផល
ប ោះាល់ផផនក្រ៊ូបសណាា នវទិា និងសារធារុចិញ្េ ឹម ផដលនឲំ្យានផលវបិាក្ណលើ
ផផនក្បរសិាថ ន ផដលអាចវាស់ផវងបាន និងានសារៈសំខន់ខៃ ងំស្ាប់សហ
គមន៍ ណសដាកិ្ចេ ទើជ្មក្ និង្បពន័ធណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុ ងទណនៃណមគងគ ក្៏ដ៊ូចជារបំនវ់ាល
ទំនប របំនដ់ើណសើម និងដើស ត ផងផដរ”។ 

ការបងាេ ងំក្ក្រទុក្ណៅក្នុងទនំប់ នងិការជញ្ា៊ូ នក្ក្រណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមទំនប់មតងណទៀរ 
ក្៏្រូវបានបងាហ ញណដ្ឋយម ៊ូផឌ្លរបស់ MRC ផងផដរ។ 
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ម ៊ូផដល បងាហ ញឲ្យណ ើញពើស ឹំក្ ផដលបានណក្ើនណ ើងជាលំដ្ឋប់ ណៅខងមុខអាង       
ទំនប់។ ការផាុក្ក្ក្រ ណក្ើរានពើចាៃ យ ២០ ដល់ ៥០ គើ ៊ូផម ្រ ណៅផខសទឹក្ខងណលើនន
គណ្ាង។ ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម រលក្ស ឹំក្ រកំ្លិសនសមឹៗណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម និង
បនតណៅដល់ណវៀងចនា ្បា  ៧ ឆ្ន ណំ្កាយពើចប់ណផតើម្បរិបរតិការ។ ណៅណពលណនោះ ការ
ផាុក្ក្ក្រ/វដតស ឹំក្ នឹងលារសនធងឹដល់ផផនក្ខងណ្កាមទណនៃ រហ៊ូរណៅដល់្បណទស   
ក្មពុជា នងិណវៀរណាម។  EIA ទទួលសាគ ល់ន៊ូវណហរុការ ៍ណនោះ ប ុផនតមិនបានណធវើការបា ន់
សាម នពើបរាិ ក្ំ ក្ក្ក្រ ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមណទ នងិពើរយៈណពល ផដលរលក្
សំ ឹក្្រូវការសាយណៅដល់្ពំ្បទល់ជាមួយនឹង្បណទសក្មពុជាផដរ។ 

ក្ិចេការម ៊ូផឌ្ល ផដលបានដក្្សង់ណៅក្នុង TbESIA-CIA គឺ្សបជាមយួនឹងការសិក្ា
អណងករថាន ក្់របំន់ នងិរបស ់MRC នណពលៃមើៗណនោះ។ ្រងណ់នោះបងាហ ញថា ការផាុក្ក្ ំក្
ក្ក្រ នឹងធាៃ ក្់ចុោះ្បា  ៨០ មក្្រមឹ ៥ លានណតាន/ឆ្ន  ំណៅណពលាន្បរបិរតិការក្នុង
លាក្់ណពញណលញ។ 

ការប្ងមួជាអបបបរាននការបារ់បង់ក្ ំក្ក្ក្រ តាមរយៈ្បរិបរតិការបណាត ញលាក់្រមួ 

MRC បានសិក្ាអណងករណលើយនតការ្គប់្គងក្ំ ក្ក្ក្ររមួ ស្ាប់លាក្់ភាគខងណជើង 
្បណទសឡាវ។ ការសិក្ាណនោះ បានក្ំ រ់ណសណារ ើយ ៊ូបងហ៊ូរក្ក្រមួយ ផដលអាចបណងកើន
ផល្បណោជន៍ជាអរបិរា និងការ់បនថយផលប ោះាល់ណលើការផលិរថាមពល ណៅឯ
គណ្ាងណាមួយឲ្យដលក់្្មិរទបបំផុរ។ 

ការបងហ៊ូរក្ក្រ ្រូវបានផតួចណផតើមណៅទំនប់សាណាខ ំតាមរយៈការបនា បក្្មិរទឹក្ និងការ
ណបើក្ដំណ ើ រការននបំពង់បងហ៊ូរក្្មិរទប ក្នុងរយៈណពល្បា  ៥ ដល់ ៦នៃៃ (ដ៊ូចអនក្
អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាងបានណសនើ ប ុផនតានភាពញឹក្ញាប់ជាង)។ វាបានជញ្ា៊ូ នខាច់ នងិ្គួស 
ក្៏ដ៊ូចជាលាប់ និងដើឥដាណចញពើអាងទំនប់។ បនា បព់ើការបងហ៊ូរក្ក្រ ក្្មរិទកឹ្ណៅក្នុងអាង
ទំនប់ បានវលិ្រលប់ណៅកាន់ក្្មរិ្បរបិរតិការជាអបបបរាវញិ (MOL) ក្នុងចណនៃ ោះ ១ 
ដល់ ២ នៃៃ ណហើយការផលិរថាមពល បានចប់ណផតើមមតងណទៀរ។ 

ណៅណពលផដលក្្មរិទកឹ្ ណៅទំនប់សាណាខ ំបានវលិ្រលប់ណៅកាន់សភាពធមមតាវញិ 
ការបងហ៊ូរក្ក្រ ្រូវបានអនុវរត ដ៊ូចរន ណៅនងឹទនំប់បា ក្់ឡាយផដរ និងបនតរហ៊ូរខងណលើ
លាក្់ ដល់ទនំប់បា ក្់ណបង។ លទធផល គឺការបណញ្េញក្ំ ក្ក្រ ណៅក្នុងផខសទកឹ្ខងណ្កាម
លាក្ទ់ណនៃ ក្នុងរយៈណពល ៥ នៃៃ អមណដ្ឋយរយៈណពលននការបណញ្េញក្ក្រក្្មិរទប 
(ណទោះបើជា ានក្្មរិខពសជ់ាង្បរបិរតិការធមមតាក្៏ណដ្ឋយ)។ ណៅក្នុងលាក្់ ្បរបិរតិការ 
ជួយផ្លៃ សប់ត៊ូរចលនខាច់ណ្គើមណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម ក្នុងលក្េ ៈ្គប់្គងមួយផដល
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មិនានអាងទំនប់ណាមួយ ានសាព ធក្ក្រហួសណហរុណពក្ ណដ្ឋយសារសក្មមភាពបងហ៊ូរ
ណនោះណទ។ 

ការណធវើណរសតម ៊ូផឌ្លណលើសពើ ៧ ឆ្ន  ំបានបងាហ ញថា បរាិ ក្ក្រជាអរិបរាផដលបាន
បងហ៊ូរណចញពើលាក្់ ានបរាិ ណសាើរផរណសមើនឹង ២ លានណតាន/ឆ្ន ។ំ ណទោះបើជាបរាិ 
ណនោះ ានក្្មិររិចរួច ណបើណធៀបណៅនឹងបរាិ ពើមុន ឬការផាុក្ក្ក្រមុនណពល្បរបិរតិ
ការក្នុងលាក្់ក្តើ វាណៅផរឆ្ៃុោះបញ្េ ងំពើក្ំណ ើ ន្បា  ៤០% ក្នុងចរាចរក្ំ ក្ក្ក្រ។ 
ដំណ ើ រការម ៊ូផឌ្ល ស្ាប់រយៈណពល ១៦ ឆ្ន  ំបានបញ្ា ក្់ថា ណដ្ឋយសារផរានការព៊ូនផតុ ំ
ន៊ូវក្ក្រជាណ្ចើន បរាិ ោ ងណ្ចើននងឹ្រូវបាន្បម៊ូលផតុ ំផដលណនោះបងាហ ញថា ការបងហ៊ូរ
ក្ំ ក្ក្ក្រ នងឹកាន់ផរាន្បសិទធភាពណៅតាមណពលណវលា។  

ណដ្ឋយសារការបនា បទឹក្ននអាងទនំប់ បានការប់នថយផលិរភាពសរុបននទនំបវ់ារ ើអគគិ
សនើ ការសិក្ាបានបា ន់សាម នថា ការផលិរថាមពលសរុបផដលបានបារប់ង់ ាន
្បា  ២,៨% ននផលិរភាព្បចឆំ្ន សំរុប។ ការបារប់ង់ផដលណ្រងទុក្ ាន
្បា  ៧២២ ជើហាគ ហរឺ/ឆ្ន  ំណៅក្នុងលាក្់ទងំម៊ូល ានក្្មរិរចិជាង ណបើណធៀបណៅ
នឹងរ្មូវការថាមពលក្នុងរបំន់ ណលើក្ផលងផរវា្រូវបានស្មបស្មលួ តាមរយៈការផក្
ស្មួលក្ំណ ើ នពនធណលើថាមពល ផដលជាបញ្ហ ក្ងវល់ស្ាប់្បរបិរតកិ្រ ឬាេ ស់គណ្ាង
នើមួយៗ។ 

ណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទឹក្ 

្បសិនណបើទំនបល់ាក្់ភាគខងណជើង ្បណទសឡាវទងំអស់្រូវបានបញ្េប់ របំន់រហំ៊ូរ
ណដ្ឋយណសរ ើតាមដងទណនៃណមគងគ ស្ាប់ផខសទកឹ្ខងណ្កាមគណ្ាង រហ៊ូរដល់ណវៀងចនា 
អាចនងឹកាៃ យជាទើជ្មក្ពង្រើដ៏សំខន់ខៃ ងំ ស្ាប់្រើសផដលណធវើចរាចរ ណដ្ឋយសារផរ
ការបារ់បងទ់ើជ្មក្ភាគណ្ចើនណៅក្នុងផខសទកឹ្ខងណលើននរំបនគ់ណ្ាង។ មិនផរប ុណណាណ ោះ 
្រើជាណ្ចើនអាចនងឹជាប់ណៅខងណ្កាមទំនប់ ណទោះបើជាឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើ្រូវបានផក្
លមាក្តើ ណហើយមចេ នងឹណ្បើ្បាស់រំបន់ណនោះស្ាប់បងាក រក់្៊ូន។ 

ការបណញ្េញបរាិ ក្ក្រោ ងណ្ចើនតាមទឹក្ ពើគណ្ាងទនំប់សាណាខ ំអាចនឹងប ោះ
ាល់ដលទ់ើជ្មក្ក្នុងរបំន់ណនោះ ណហើយជាលទធផល អាចបងកឲ្យានសាន មណ្ចោះណលើបារ
ទណនៃ ណដ្ឋយ្សទប់ខងណ្កាមានខាច់ និង្គសួរិចរចួ ផដលជាលក្េខ ឌ រ្មូវ
ស្ាប់ជើវបរសិាថ នក្នុងទឹក្។ ដ៊ូណចនោះ ណគគួរខិរខំបផនថមណទៀរ ក្នុងការរក្ាទ្មងខ់ៃោះៗនន
្បព័នធទណនៃធមមជារិ ក្នុងរបំន់ណនោះ ឬចប់ណផតើមការវនិិណោគណលើរំបន់ទងំណនោះ ផដលអាច
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ទញយក្្បណោជន៍ពើការសាត រទើជ្មក្ណ ើងវញិ ឬសក្មមភាពផក្លមារបំន់ណនោះណ ើង      
វញិ។ 
ការសតុក្ទកឹ្ណៅផខសទឹក្ខងណលើននទំនប់សាណាខ ំនឹងការ់បនថយរហំ៊ូរ ណទោះបើជាអាង
សតុក្បានជួយស្មលួដល់សរ ើរៈអផ ត រក្នុងទកឹ្ ជាពិណសសណៅដំណាក្់កាល្រើពងក្៊ូន 
ផដល្រូវណ្បើ្បាស់រហំ៊ូរ ណដើមបើបំផបក្សរ ើរៈទងំណនោះ  ណៅកាន់ទើជ្មក្ចិញ្េ ឹមពង្រើ នងិ
ល៊ូរលាស់ណៅផខសទកឹ្ខងណ្កាម។ វានឹងានផលវបិាក្ខៃ ងំ ស្ាប់ការណ្ជើសណរ ើស
្បណភទ្រើ ផដលផផនក្ណលើការអផ ត រស្ាបដ់ំណាក្់កាលដំប៊ូង ណដើមបើរក្ាវដតជើវរិខៃួន ក្៏
ដ៊ូចជាសរ ើរៈក្នុងទឹក្ជាណ្ចើនណទៀរ។ វដតជើវរិសរវលារិក្នុងទឹក្ជាណ្ចើន ផដលផផាក្ណលើការអ
ផ ត រសាយភាពណលើទកឹ្ ្រូវបានណគរពំឹងថានឹងានការរខំន ណហើយសហគមនស៍រវ និង
រុក្េជារិក្នុងទកឹ្ នឹងផ្ប្បលួណៅតាមណពលណវលា។ 

វាលំបាក្ ក្នុងការណជៀសណវៀងបញ្ហ  ឬការប់នថយផលប ោះាល់ផបបណនោះ ណទោះបើជាណគអាច
ពិចរណា្បរបិរតិការណផសងៗ ដ៊ូចជាការបងហ៊ូរក្ំ ក្ក្ក្រផដលបានណ្រងទុក្ក្៏ណដ្ឋយ។ 
ប ុផនត ណដើមបើឲ្យ្បរបិរតិការណនោះាន្បសិទធភាព វា្រូវការរយៈណពលយ៊ូរ នងិដំណ ើ រការជា
ញឹក្ញាប់ ណហើយអាចនងឹានរនមៃនៃៃ។ ពង្រើអផ ត រ ្រូវការរហំ៊ូរឆ្ៃងការ់ជាមធយម
្បា  ០,៣ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ ណដើមបើសថិរណៅក្នុងផខសទកឹ្បញ្ឈរ។ ក្នុងអាងទំនប់សាណា
ខ ំវារ្មូវឲ្យានរហំ៊ូរច៊ូល្បា  ៤.០០០ ផម ្រគ៊ូប/វនិទើ។ ក្្មិររហំ៊ូរខពស់ជាងណនោះ 
ាន្បា  ៣៥% ននៃិរៈណវលា្បរិបរតិក្នុងគណ្ាងសាណាខ ំផដលៃិរៈណវលាណនោះនងឹ
ខុសពើរន  ណៅតាមទនំប់ដ៏នទណទៀរក្នុងលាក្ទ់ណនៃ។ ណហរុដ៊ូណចនោះ តាមសាថ នភាពជាក្់ផសតង 
រំបនភ់ាគណ្ចើនផដលសថិរខងណលើក្នុង្បណទសឡាវ នឹងផ្បពើទណនៃហ៊ូរណដ្ឋយណសរ ើ កាៃ យជា
អាងទនំប់ជាបនតបនា ប់រន ។ 

យនតការការ់បនថយផលប ោះាល់ ណដើមបើណដ្ឋោះ្សាយបញ្ហ បារ់បង់
មឆ្េ  និងផលរិក្មមសរវក្នុងទឹក្ណផសងណទៀរ នឹងទមទរឲ្យ
ពិចរណាជណ្មើសកាន់ផរទ៊ូលំទ៊ូលាយ ណលើសពើការសតុក្ទុក្ នងិ
ក្សិដ្ឋា នចិញ្េ ឹម្រើក្នុងអាងទនំប់ ដ៊ូចជាការបណងកើររុលយភាព និង
ការបណងកើរន៊ូវរបំនដ់ើណសើម នងិបឹងផបបនមិមិរ ណដើមបើបណងកើនផលិរ
ភាព។ ណគអាចនងឹអនុវរតជណ្មើសទងំនោះ ណដ្ឋយណ្បើ្បាស់ម៊ូលនិធទិណនៃណមគងគ។  

្ចក្ចរាចរ្រើ 
ផលប ោះាល់រមួណលើការផ្លៃ សទ់ើរបស់មចេ  គឺានក្្មិរខៃ ងំគួរឲ្យក្រ់សាគ ល់។ ទំនប់
នើមួយៗ រារាងំដល់ការផ្លៃ សទ់ើទងំក្នុងផខសទកឹ្ខងណលើ នងិខងណ្កាម។ ណគអាចការ់
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បនថយផលប ោះាល់ទងំណនោះ ណដ្ឋយណ្បើ្បាស់ឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើផដលាន្បសិទធ 
ភាព។ ណទោះជាោ ងណាក្៏ណដ្ឋយ ្ចក្ចរាចរ្រើ ក្្មនងឹាន្បសទិធភាព ១០០% 
ណាស់ ជាពិណសស ណៅណពលផដលាន្បណភទ្រើច្មរោះជាណ្ចើនដ៊ូចក្នុងទណនៃរបំន់្រពូកិ្។ 
ផលប ោះាល់រមួននការការ់បនថយភាពណជាគជ័យននបាៃ ស់ទើ ណៅតាមទនំបន់ើមួយៗ មិន
គួរឲ្យទក្់ទញណនោះណទ ប ុផនតលទធផលននភាគណជាគជ័យស្ាប់បរកិាេ នើមួយៗណៅវញិណទ 
ផដលគួរឲ្យទក្់ទញ។ ជាឧទហរ ៍ ្បសិនណបើ្រើ ៨០% ឆ្ៃងការទ់ំនប់ទើ១ ណហើយ 
៨០% ណទៀរឆ្ៃងការទ់ំនប់ទើ២ បរាិ ្រើ្រឹមផរ ៦៤% (៨០% នន ៨០%) ប ុណណាណ ោះ
ផដលអាចឆ្ៃងការ់ទនំប់ទងំពើរបាន។ ណលើសពើណនោះ ណដ្ឋយមិនគរិពើ្បសិទធភាពនន្ចក្
ចរាចរ្រើនើមួយៗ ្បូបាបននការឆ្ៃងការទ់ំនប់ជាណ្ចើនបនតបនា ប់រន  បានការ់បនថយណៅ
តាមទនំប់នើមួយៗ។ 

ណដ្ឋយណហរុណនោះ ជាមួយអ្តាណជាគជ័យ ៨០% ណៅតាម្ចក្នើមួយៗ បរាិ ្រើ្រមឹផរ 
៣៣% ប ុណណាណ ោះផដលអាចឆ្ៃងការទ់ំនបទ់ងំ ៥ បាន។ ស្ាប់អ្តាណជាគជ័យ ៥០% 

វញិ ្រើចំនួន ៣% ប ុណណាណ ោះ ផដលអាចនឹងឆ្ៃងការ់ទំនបទ់ងំអសប់ាន។ 

ការវភិាគនៃៃណដើម នងិផលចំណ ញននឧបក្រ ៍ចរាចរ្រើ 
វាគួរផរអាចអនុវរតបាន ក្នុងការណធវើឲ្យ្បសិទធភាពននឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើទងំអស់
កាន់ផរានភាព្បណសើរ។ ប ុផនត វាទមទរឲ្យានការវនិិណោគទឹក្្បាក្់្បា ជាង 
១០០ លានដុលាៃ រអាណមរកិ្។ រហំ៊ូរបផនថម ផដលរ្មូវស្ាប់ឧបក្រ ៍ផដលបានផក្លមា 
នឹងបណងកើនរនមៃ្បរបិរតិការបផនថមណទៀរ ណៅតាមទនំបន់ើមយួៗ។ ក្តាត ទងំណនោះ ណក្ើរណ ើង
ណដ្ឋយភាពមិន្បាក្ដ្បជា។ ការដ្ឋក្់គណ្ាងស្ាប់ដណំ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន
ណលឿនណពក្ ានន័យថា ណគមនិានណពលណវលា្គប់្រន់ ណដើមបើណធវើការវាយរនមៃពើ
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ឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើណៅសាោ ប ៊ូរ ើ ស្ាប់ទងំការផ្លៃ ស់ទើក្នុងផខសទកឹ្ខងណលើ នងិ
ខងណ្កាមណទ។  

ជលផលសរុបផដល
បា ន់សាម ន នងិរនមៃ
ណសដាក្ិចេ ណៅក្នុង
្បព័នធផ្លៃ ស់ទើសំខន់ៗ 
ទងំ ៣ ក្នុងអាងទណនៃ
ណមគងគណ្កាម ានរនមៃ ២.៤០៧ លានដុលាៃ រ
អាណមរកិ្។ ការបារ់បងជ់លផល ៤០% ក្នុង
្បព័នធផខសទកឹ្ខងណលើ អាចនឹងណធវើឲ្យបារ់បង់ទកឹ្
្បាក្់្បា  ១៤,៨ លានដុលាៃ រអាណមរកិ្ ក្នុង
មួយឆ្ន ។ំ វាណសមើនឹង ០,៦% ននរនមៃសរបុ ណៅទ៊ូទងំ
្បព័នធទងំ ៣ ណទោះបើជាការបញ្េបគ់ណ្ាងក្នុង
លាក្់ភាគខងណជើង ្បណទសឡាវ នឹងណធវើឲ្យានការ
បារ់បង់ខៃោះៗ ក្នុង្បពន័ធផខសទឹក្ក្ណាត ល និងខងណ្កាមក្៏ណដ្ឋយ។  

ផាុយមក្វញិ ការវនិិណោគទុន និងរនមៃ្បរិបរតិការននឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើណៅ្គប់
ទំនប់ ក្នុងម៊ូលនិធទិណនៃណមគងគ អាចនងឹផតល់ផលជាណ្ចើន្រលបម់ក្វញិ ផដលអាចណ្បើ
្បាស់រំ្ ទដលគ់ណ្ាងផក្លមារបរចិញ្េ ឹមជើវរិ ស្ាបស់ហគមន៍ក្នុង្បណទសជា
សាជិក្ ផដលបារប់ង់ការណនសាទ។ ្បណសើរបំផុរគឺថា ណគគួរផរណធវើការវភិាគនៃៃណដើម នងិ
ផល្បណោជនម៍ួយ ណដើមបើជាជំនួយក្នុងការបណងកើរការ្រួរពិនិរយណ ើងវញិផបបយុទធ     
សា្សតននវធិើសា្សតដ៏្បណសើរ ក្នុងការផ្លៃ ស់ទើរបស់្រើ ក្នុងភាគខងណជើង ្បណទសឡាវ។ 

EFA  ស្ាប់រំបន់ខងណ្កាមទណនៃ 
ការបណញ្េញ ‘បរាិ ទឹក្ណ្ចើនណដ្ឋយរម នក្ក្រ’ ពើគណ្ាងទំនប់សាណាខ ំអាចនងឹប ោះ
ាល់ដលទ់ើជ្មក្ក្នុងរបំន់ណនោះ ណហើយជាលទធផល អាចបងកឲ្យានសាន មណ្ចោះណលើបារ
ទណនៃ ណដ្ឋយ្សទប់ខងណ្កាមានខាច់ និង្គសួរិចរចួ ផដលជាលក្េខ ឌ រ្មូវ
ស្ាប់ជើវបរសិាថ នក្នុងទឹក្។ ដ៊ូណចនោះ ណគគួរខិរខំបផនថមណទៀរ ក្នុងការរក្ាទ្មងខ់ៃោះៗនន
្បព័នធទណនៃធមមជារិ ក្នុងរបំន់ណនោះ ឬចប់ណផតើមការវនិិណោគណលើរំបន់ទងំណនោះ ផដលអាច
ទញយក្្បណោជន៍ពើការសាត រទើជ្មក្ណ ើងវញិ ឬសក្មមភាពផក្លមារបំន់ណនោះណ ើង       
វញិ។ ណលើសពើណនោះ ការផ្ប្បួលក្្មិរទឹក្ណ ើងចុោះជា្បច ំណដ្ឋយសារផរការបណញ្េញ

ការបារ់បងជ់លផល ៤០% ក្នុង
្បព័នធផខសទកឹ្ខងណលើ ណដ្ឋយសារ
ផរទំនប់ផប ក្ខងណលើរបសឡ់ាវ
ានចនំួនរចិជាង១%ននផល
ណនសាទក្នុងអាងទណនៃណមគងគ     
ណ្កាម។ ចំនួនរចិជាងណនោះាន
លក្េ ៈឆ្ៃងផដន។  
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បរាិ ទឹក្ដ៏ណលើសលុប នងឹណធវើឲ្យផលប ោះាល់ដល់ទើជ្មក្ណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមនន
គណ្ាងកាន់ផរធៃន់ធៃរ។ 

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង គិរថាមិនអាចការប់នថយផលប ោះាល់ទងំណនោះបានណទ ប ុផនតបាន
ទទួលសាគ ល់ថា ការផ្ប្បួលជា្បច ំអាចបងកឲ្យានបញ្ហ ធៃន់ធៃរស្ាបទ់ណនៃ។ ណទោះជា
ោ ងណនោះក្តើ ណៅក្នុងឯក្សារផដលបានណសនើ ការវាយរនមៃរហំ៊ូរផផនក្បរសិាថ ន មនិ្រូវបាន
ពិចរណាអនុវរតណទ។ 

ដ៊ូណចនោះ ណគណសនើឲ្យណធវើ EFA ស្ាប់របំន់ជាប់ផខសទឹក្ខងណ្កាមននគណ្ាង រហ៊ូរដល់ណវៀង
ចនា នងិស្ាប់អាងទណនៃណមគងគណ្កាមទងំម៊ូល។ ណគគួរផរវាយរនមៃផលប ោះាល់ផដល
អាចណក្ើរានននរហំ៊ូរផដលបាន្គប់្គង ណលើការពងក្៊ូន នងិទើជ្មក្ល៊ូរលាស/់ណភៀស
ខៃួន ស្ាប់្បណភទ្រើសំខន់ៗ នងិជើវបរសិាថ នក្នុងទឹក្ ្ពមទងំពាោមការ់បនថយ
ផលប ោះាល់ទងំណនោះ ណដ្ឋយផក្ស្មួលអ្តាផលិរថាមពលននការបណញ្េញទឹក្។ វា
ទមទរឲ្យានម ៊ូផឌ្លចរាចរ និង្បម៊ូលក្ ំក្ក្ក្រណ ើងវញិដ៏លមាិរមយួ។ EFA ក្៏្រូវ
បានណគផតល់ជាអនុសាសន៍ ឲ្យដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លជាមួយនងឹបទបបញ្ារតិ្បរបិរតិរមួ ស្ាប់     
គណ្ាងណៅបណាត ញលាក្់ផប ក្ភាគខងណជើង ្បណទសឡាវផងផដរ។ 

សុវរថិភាពទនំប់ 

គណ្ាងទំនប់សាណាខ ំសថរិណៅផខសទឹក្ខងណលើ គឺណៅ្រង់ច ុំចផដល្ពំ្បទល់
្បណទសឡាវ នងិនៃ ្បសពវជាមួយនងឹទណនៃណមគងគ។ ដ៊ូណចនោះ ផលប ោះាលឆ់្ៃងផដនននការ
បាក្់ទនំប់ ឬ្បរិបរតិការធមមតា ានសារៈសំខន់ណាស។់ វាររឹផរចបំាច់ ផដលណគ្រវូណធវើ
ការសិក្ាមួយពើរបំន់ទងំណនោះ ជណ្ៅ នងិណលបឿនទឹក្ណៅក្នុងរំបន់ ផដលនងឹជន់លចិ ជិរ
នឹងណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមននគណ្ាងណនោះ។ ការសិក្ាណនោះ នឹងក្ ំរព់ើផលប ោះាល់នន
ណសណារ ើយ ៊ូបាក្់ទនំបខុ់សៗរន  ទងំក្នុង្បណទសឡាវ និងនៃ ស្ាប់រយៈណពលសាងសង់ 
និង្បរិបរតកិារ។ ្ទពយសមបរតិផដលរងផលប ោះាល់ទងំអស់ នងឹ្រូវវាយរនមៃ ណដ្ឋយ
ណធៀបនឹងភាពងាយរងណ្រោះណៅនឹងការខ៊ូចខរ និងរនមៃននការខ៊ូចខរ។ 

ផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដនណលើផផនក្សងគម នងិណសដាក្ចិេ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង ឲ្យនយិមន័យផលប ោះាល់រមួ ថាជាផលប ោះាលទ់ងំឡាយណា 
ផដលណក្ើរណចញពើគណ្ាងទនំប់វារ ើអគគិសនើតាមដងទណនៃណម ទងំ ៧ ផដលបានណ្រងទុក្ 
ណៅក្នុង្បណទសឡាវ។ ឯក្សារបងាហ ញថា និយមន័យណនោះ នឹងនឲំ្យានការតាងំទើលណំៅ
ៃមើ ស្ាប់្បជាជន្បា  ៣០.០០០ នក្់ នងិការបារ់បងដ់ើក្សិក្មម្បា  
១៨.០០០ ហកិ្តា។ ផលប ោះាល់អវជិាានទងំណនោះ ្រូវបានចរទុ់ក្ថាជាបញ្ហ ធៃនធ់ៃរ
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ោ ងខៃ ងំ។ ការផ្លៃ ស់បត៊ូរផដលាន្បណោជន៍ ដ៊ូចជាការណធវើឲ្យណហដ្ឋា រចនសមព័នធ និងបរ ិ
កាេ សងគមម៊ូលដ្ឋា នកាន់ផរ្បណសើរ ម៊ូលដ្ឋា នច ំ៊ូ លផដល្បណសើរណៅក្នុង្បណទសឡាវ នងិ
អាជើពក្នុង្សរក្ មិន្រូវបានណគគ នណទ ប ុផនតក្៏្រូវបានណគណមើលណ ើញថា ានសារៈ
សំខន់គួរសម។ 

ណៅក្នុងគណ្ាងខន រធំជាណ្ចើន ោ ងណហាចណាសក់្៏ណរលបំ ងចាស់លាសម់ួយ ណដើមបើ
រក្ាទុក្ ឬណធវើឲ្យ្បណសើរន៊ូវច ំ៊ូ ល ឬ ជើវភាពរស់ណៅរបស់ភាគើផដលរងផលប ោះាលទ់ងំ
អស់ផដរ។ ណនោះគឺជាលក្េខ ឌ រ្មូវណដ្ឋយចាប់្បណទសឡាវ។ ស្ាប់គណ្ាងសាណាខ ំ
ណរលបំ ងជាក្់លាក្់ផបបណនោះ មនិ្រូវបានរាយការ ៍ណៅក្នុង SIA ឬ SMMP ណទ។ 
ពុំណនោះណសារ ការទ៊ូទរស់ ំងណដ្ឋយផ្លា ល់ ស្ាប់ការបត៊ូរទើលំណៅ និង/ឬគណ្ាងអាជើព
ចិញ្េ ឹមជើវរិ (ក្សិដ្ឋា នចិញ្េ ឹម្រើ) មិន្រូវបានណសនើ ណហើយសាថ នភាពណនោះ បានកាៃ យជា
លំនមំួយ ណៅក្នុងដំណ ើ រការពិណ្រោះណោបល់ជាមុន ស្ាប់គណ្ាងចុងណ្កាយទងំ 
៤។ ណទោះបើជាទ៊ូណៅ យនតការការ់បនថយផលប ោះាល់ទងំណនោះ ្រូវបានក្ំហរិ ស្ាប់
សហគមនឡ៍ាវ ផដលរងផលប ោះាលក់្៏ណដ្ឋយ។ 

ណទោះជាោ ងណាក្៏ណដ្ឋយ ណគបានទទួលសាគ ល់ថា ការទ៊ូទរ់សំ ងននផលប ោះាលឆ់្ៃង
ផដន គឺានការលំបាក្ខៃ ងំ ទក្់ទនិនឹងចំននួផដល្រូវសង នងិការផបងផចក្ម៊ូលនធិិ។ 
សញ្ា  ណនោះ ក្៏បានបងាហ ញថា ការបណងកើរម៊ូលនធិិទណនៃណមគងគ គួរផរអនុវរត ។ 

 

ណសចក្តើសនិនដ្ឋា ន និងអនុសាសន៍ 

ណគានយនតការជាណ្ចើន ផដលអាចអនុវរតបានណដើមបើក្្មរិផលប ោះាល់រមួ នងិផលប ោះ
ាល់ឆ្ៃងផដនននបណាត ញទនំប់ក្នុងលាក្់ ផផនក្ខងណលើ្បណទសឡាវបផនថមណទៀរ។ ក្ប៏ ុផនត 
យនតការទងំណនោះ ទមទរឲ្យានរុលយភាពរវាងរនមៃស្ាប់ផលរិភាពថាមពល ផដល
បានធាៃ ក្ចុ់ោះ និងអរថ្បណោជន៍ផផនក្បរសិាថ ន នងិសងគមផដលអាចណក្ើនណ ើង។ យនតការ
ខៃោះ ក្៏អាចជយួស្មបស្មលួលទធភាពផផនក្ហរិញ្ាវរថុ ណដ្ឋយមិនបណងកើនរនមៃថាមពល ឬ 
ពនាណពលរយៈណពលសមបទនណ ើយ។ 

យនតការខៃោះណទៀរ ្រូវបានសាក្លបងណដ្ឋយ MRC រចួមក្ណហើយ និងបងាហ ញន៊ូវភាព
ណជាគជ័យ ប ុផនត វាទមទរឲ្យានការបណងកើន្បសិទធភាពផៃមណទៀរ និងការផសវងរក្វធិើ   
ណផសងៗ ស្ាប់ការផគួបច៊ូលរន ន៊ូវវធិើខុសៗរន ក្នុងការបងហ៊ូរក្ក្រ និងសរ ើរៈរសារ់ ក្៏ដ៊ូចជា
ការការារសុចររិភាពននណអក្៊ូ ៊ូសុើណៅផខសទឹក្ខងណ្កាមផងផដរ។ 
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ានផររដ្ឋា ភិបាលឡាវប ុណណាណ ោះ ផដលអាចជំរុញការសិក្ាណនោះបាន ណហើយ CNR ក្ពុំង
ផសវងយល់ពើការសកិ្ាណនោះបផនថមណទៀរ។ ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ជំនញ និង្បព័នធម ៊ូផឌ្ល
ផដលបានបណងកើររចួស្ាបក់ារសិក្ា្ក្រម្បកឹ្ារបសគ់ ៈក្មមការទណនៃណមគងគ(MRC 
Council Study) នងិ្រូវបានណ្បើ្បាស់ណៅក្នុង MRC ក្អ៏ាចជួយស្មួលដល់ការបណងកើន
្បសិទធភាពស្ាប់ការសកិ្ាទងំណនោះផងផដរ។ 
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មរិណោបល់ទ៊ូណៅ 

គាៃ រខៃើពើ្ពំ្បទល់្បណទសឡាវនិងនៃ ានន័យថា ណគ្រូវការយក្ចិរតទុក្ដ្ឋក្់ោ ង
ខៃ ងំ ណលើផលប ោះាល់ផដលអាចណក្ើរាន បណាត លមក្ពើគណ្ាងសាណាខ ំណទោះបើជា
ផលប ោះាល់ទងំណនោះ ណក្ើរានណៅក្ផនៃងផរមួយក្៏ណដ្ឋយ។  
ណគបានផដល់ជាអនុសាសនោ៍ ងមុរា ំមិនឲ្យពិចរណាណលើ្បរបិរតិការបណញ្េញទឹក្ក្នុង
បរាិ ដ៏ណលើសលុបណ ើយ(hydropeaking) ។ ផាុយមក្វញិ ណគគួរផរពិនរិយពើលទធភាព
ននការណ្បើ្បាស់គណ្ាងសាណាខ ំណដើមបើការប់នថយការផ្ប្បួលភាៃ មៗក្នុងរហំ៊ូរ ពើ
គណ្ាងទំនប់ននណៅផខសទកឹ្ខងណលើ។  
 

ណសចក្តើសនិនដ្ឋា ន 

ជលសា្សត និងធារាសា្សត 
ទិនននយ័ផដលានណៅ MRC និងណៅនយក្ដ្ឋា នឧរុនិយម្បណទសឡាវ និងនៃ អាចនងឹ
ណធវើឲ្យការសាក្លបងផបបជលសា្សតកាន់ផរ្បណសើរ។ វធិើសា្សត ផដលបានណ្បើ្បាស់ 
ណដើមបើក្ំ រក់្្មិរទឹក្ជំននខ់ពស់បផុំរ ហាក្ដ់៊ូចជាបណងកើរបានជាលទធផល ណៅក្នុងក្្មិរ 
ដ៊ូចរន ណៅនងឹការសិក្ាណផសងណទៀរផដរ ណទោះបើជាវធិើណនោះខុសពើវធិើផបបបុរា ក្៏ណដ្ឋយ។  
PMF គួរផរ្រូវបានក្ ំរ់ ដ៊ូចផដលបានក្ ំរ់ណដ្ឋយ LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

ណគ្រូវការព័រ៌ានលមាិរកាន់ផរណ្ចើន អពំើ្បរបិរតិការណៅទំនប់ ជាពិណសសអ្តាផលិរ
ថាមពលនិងការណ្បើ្បាស់បពំង់បងហ៊ូរ ណដ្ឋយពិចរណាជាពិណសសណៅណលើ ទំនក្ទ់ំនងរវាង
ធារាសា្សតនិងរបរ់ក្នុងទណនៃ ក្៏ដ៊ូចជាផលប ោះាល់ឆ្ៃងផដនណៅផខសទឹក្ខងណ្កាម បងក
ណដ្ឋយការផ្ប្បួលរហំ៊ូរភាៃ មៗ។ ណគ្រូវការរំបន់ជណ្មើសមួយ ជំនសួឲ្យសាថ នើយរងាវ ស់
លួង្បាបាង ណដ្ឋយសារផររបំន់ណនោះ បានជន់លចិណដ្ឋយទំនបទ់ឹក្នឹង ពើគណ្ាងសាោ 
ប ៊ូរ ើ។  
ផលប ោះាល់ននការផ្ប្បួលអាកាសធារុ នងិគណ្ាងតាមនដទណនៃក្នុង្បណទសឡាវ គួរផរ
ដ្ឋក្់បញ្េ៊ូ លណៅក្នុងការពាក្រ ៍ពើរហំ៊ូរ។ 

ក្នុងក្ចិេការផដល្បណទសឡាវ ក្ំពុងអនុវរត ណដើមបើបណងកើរបទបបញ្ារតi្បរិបរតិការលាក្់
ទំនប់ ណគគួរផរពិចរណា ដ្ឋក្់្បពន័ធពាក្រ ៍រហំ៊ូរស្ាប់្បរបិរតិក្រគណ្ាងទងំអស់
បញ្េ៊ូ លរន ។ ក្នុងបទបបញ្ារត្បរិបរតិការលាក្់ទនំប់ ណគក្គ៏ួរផរពិចរណាណលើការបងហ៊ូរក្ក្រ

មរិណោបល់ - អនុសាសន៍ និង ទិសណៅនណពលអនគរ  
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ណដ្ឋយស្មបស្មលួ, ្បរបិរតិការ្រួរពិនរិយទឹក្ជំនន់, RIS មួយ ណដើមបើជួយស្មលួ
ដល់នវាចរ ៍ និងសកាត នុពលក្នុងការណ្បើ្បាស់គណ្ាងសាណាខ ំណដើមបើការប់នថយការ
ផ្ប្បួលភាៃ មៗក្នុងរហំ៊ូរ ផដលបងកណដ្ឋយ្បរិបរតិការណៅតាមទនំប់ផខសទកឹ្ខងណលើ ។ 

ក្ំ ក្ក្ក្រ 
ណគគួរផរអនុវរតការតាមដ្ឋនក្ំ ក្ក្ក្របផនថមណទៀរ ណដើមបើផក្ស្មួលពើការបា ន់សាម ននន
ការផាុក្ក្ក្រ ទំហកំ្ក្រ និងការផាុក្តាមបារទណនៃ។ វាគួរផរ្រូវបានណ្បើ្បាស់ ណដើមបើណធវើឲ្យ
ការសិក្ាម ៊ូផឌ្ល នងិការវាយរនមៃពើការបងាេ ងំក្ក្រក្នុងអាងទនំប់កាន់ផរ្បណសើរ។ 
្បណទសឡាវ គួរផរជាអនក្ផសវងយល់ពើ ្បរិបរតិការ្គប់្គងក្ ំក្ក្ក្រក្នុងលាក្់ ណហើយ
ផដល្បណសើរបំផុរណនោះ គឺណដ្ឋយណោងណលើចំណ ោះដងឹជនំញផដលានណៅ MRC។  
គុ ភាពទឹក្ នងិណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទឹក្ 

ណគ្រូវណធវើការតាមដ្ឋន ោ ងណហាចណាសឲ់្យបាន២ឆ្ន  ំណដើមបបណងកើរម៊ូលដ្ឋា ន្គឹោះកាន់ផរ
ណពញណលញ។ ការតាមដ្ឋន គួររមួបញ្េ៊ូ លន៊ូវគុ ភាពទកឹ្ ណអក្៊ូ ៊ូសុើក្នុងទឹក្ និងការវាយ
រនមៃផផនក្ជលផល ជាពិណសសណៅក្នុងរំបនច់បព់ើទើតាងំគណ្ាងសាណាខ ំដល់ណវៀង     
ចនា។ 

បញ្ហ ផដលណគបានពាក្រ គួរផរកាៃ យជា្គឹោះ ស្ាប់ក្មមវធិើតាមដ្ឋនគុ ភាពទកឹ្
ស្ាប់ដណំាក្់កាលសាងសង់។ ការតាមដ្ឋនតាមណពលជាក្់ផសតង ជាបនតបនា ប់ គរួផរ
ជាគនៃោឹះក្នុងការបណងកើរឲ្យានយនតការ្គប់្គងណផសងៗ ណពលផដលណគ្បទោះណ ើញឧបបរតិ
ណហរុបំពុល ។ 

ជលផល និង្ចក្ចរាចរ្រើ 
អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាងសាណាខ ំបានបញ្ា ក្់ថា ឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើ នងឹ្រូវណរៀបចំ
អភិវឌ្ឍមតងណទៀរ។ ណទោះជាោ ងណនោះក្តើ ណៅក្នុងដំណ ើ រការណនោះ ណគគួរផរពិចរណាច ុំច
ដ៊ូចខងណ្កាមណនោះ៖ 

▪ ការវាយរនមៃហានិភ័យណលើឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើផដលបានណសនើ បងាហ ញថា ណគ
អាចបណងកើន្បសទិធភាពននឧបក្រ ៍ឲ្យកាន់ផរ្បណសើរ។ 

▪ ប ុផនតមនិាន្ចក្ចរាចរ្រើណាមួយ ផដលាន្បសិទធភាព ១០០% ណនោះណទ។ 
្គប់របំន់គណ្ាងទងំអសក់្នុងលាក្ទ់ណនៃ ណៅផរានចនុំចណខាយមួយចនំួន។ 

▪ ណបើៃៃឹងផៃៃងណលើនៃៃណដើមននឧបក្រ ៍្ចក្ចរាចរ្រើផដល្រូវបានផក្លមា ក្៏ដ៊ូចជា
ផលប ោះាល់រមួនិងផលប ោះាល់ច្មរោះ អនក្អភិវឌ្ឍន៍គណ្ាងគួរពិចរណាណរៀបចំ
ការវភិាគណលើនៃៃណដើម និងផល្បណោជនម៍ួយ ណដើមបើបណងកើរវធិើសា្សតផបបយុទធ    
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សា្សតមួយ សំណៅការប់្ងមួជាអបបបរា ឬការប់នថយផលប ោះាល់ននជលផល
ផដលធាៃ ក្ចុ់ោះ។ 

សុវរថិភាពទនំប់ 

បៃង់ទនំប់ផដលបានណសនើ មិន្គប់ណៅតាមរ្មូវការរបស់ LEPTS ឆ្ន ២ំ០១៨ និងចាប់
្បណទសឡាវណទ។ ្ក្រមជំនញ្រួរពនិិរយសុវរថិភាពទនំប់ណដ្ឋយឯក្រាជយមួយ គួរផរ្រូវ
បានបណងកើរ មុនណពលវវិឌ្ឍបៃង់ទំនប់ចុងណ្កាយបផនថមណទៀរ។   
ណោងថា ធមមជារិននការបាក្ទ់ំនបន់ើមួយៗ ឬក្៏លក្េ ៈនន្បរបិរតិការទកឹ្ជនំន់្ប្ក្រើ 
អាចណក្ើរណ ើងភាៃ ម នងិឆ្ៃងផដន វាានភាពចបំាច់ណាស់ ផដលណគសកិ្ាពើផលវបិាក្
ស្ាប់គាៃ រណពញណលញននរហំ៊ូរ ផដលានក្្មិររហ៊ូរដល់ PMF ។ នើរិវធិាន្គប់្គង
ណពលានអាសននណាមួយ គរួផរបានបណងកើរជាមួយនងឹអាជាា ធរនៃាក្់ពន័ធនន។  
នវាចរ ៍ 

អនក្អភិវឌ្ឍនគ៍ណ្ាង គួរពចិរណាមតងណទៀរ ណលើបៃងប់នាោះបារស្ាប់្ ចក្ទវ រសនាោះ ។ 
ណដើមបើឲ្យ្សបណៅនឹង PDG ឆ្ន ២ំ០០៩ ណគក្៏គួរផរបណងកើន្បផវងនន្ចក្ទវ រសនាោះផដរ។  
្សណដៀងរន ណនោះ ណ្គឿងបនៃ ស់ស្ាប់ផផនក្សំខន់ៗ ននបរកិាេ នវាចរ ៍ គួរផរ្រូវបាន
រក្ាទុក្ ណៅការដ្ឋា នផ្លា ល់។ យនតការសុវរថិភាពបផនថមណទៀរ ណៅក្នុងសនាោះផៃ៊ូវទឹក្ ទំពក្ ់ 
ជណ តើ រ និងបនាោះរងាវ ស់ជាណដើម ្រូវបានផតលជ់ាអនុសាសន៍។ 

ការផក្រ្មូវផដលបានណសនើស្ាប់សនាោះផៃ៊ូវទឹក្ទើ២ ផដលអាចនងឹានរនមៃណដើមខពស់ អាច
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