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អាងទន្លេមេគង្គ គមេេងឆ្លងដេន
គមេេងគេប់គេងតំបន់ដីសើមនៅអាង
ទន្លេសេបាងហ៊េងនិងអាងទន្លេណាមកំា

គមេេងគេប់គេងជលផលនៅទន្លេមេគង្គនិង
ទន្លេសេកុង

គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅអាង
ទន្លេសេសាននិងអាងសេេពក

គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅដេនដីសណ្ត
ទន្លេមេគង្គ

គមេេងពងេងឹកិច្ចសហបេតិបត្តរិវាងអាង
ទន្លេសាបនិងអាងទន្លេសុងកា្លេ
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កិច្ចសន្ទនាឆ្លងដេនក្នុងតំបន់មេគង្គ

ទន្លេមេគង្គហូរចម្ងេយ ៤.៩០០ គីឡូម៉េតេ ដោយឆ្លងកាត់បេទេសចំនួនបេេំមួយនៅអាសុី ចាប់ពីបេទេសចិន រហូត

ដល់បេទេសវៀតណាមមុនពេលហូរចូលសមុទេ។ វាជាទន្លេមួយក្នុងចំណោមទន្លេធំជាងគេ និង សមេបូរធនធាន

ជីវចមេុះបំផុតលើពិភពលោកដេលផ្តល់នូវបេព័ន្ធអេកូឡូសុីនិងធនធានធម្មជាតិដ៏សមេបូរបេបដល់បេទេសតាមដងទន្លេ

និងបេជាជននេបេទេសទាំងនេះ។ ការគេប់គេងធនធានហួសពីពេំដេនជាតិ មនសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយសារទឹក

តេី និងកំទេចកំណក ហូរឆ្លងកាត់ពីបេទេសមួយទៅបេទេសមួយផេសេងទៀត។ ការគេប់គេងទន្លេដេលលាតសន្ធឹង

កាត់ពេំដេនបេទេសបេបនេះ គឺជាការលំបាកមួយសមេេប់បណា្តេបេទេសក្នុងតំបន់មេគង្គ ដោយហេតុថាបេទេស

នីមួយៗមនផលបេយោជន៏និងអាទិភាពជាតិខុសៗគ្នេ។

កិច្ចសន្ទនាឆ្លងដេនអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើនកិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងចំណោមបេទេសពាក់ព័ន្ធ។

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) ជួយបេទេសជាសមជិកទាំង៤ ក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកេេមពោលគឺ កម្ពុជាឡាវ

ថេ និងវៀតណាម ដើមេបីពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការឆ្លងដេន តាមរយៈគមេេងគេប់គេងធនធានទឹកចមេុះទន្លេមេគង្គ

(M-IWRMP)។គមេេងនេះជមេុញការអនុវត្តគោលការណ៍IWRMដើមេបីសមេបសមេួលការរៀបចំផេនការនិងការ

គេប់គេងធនធានទឹក ដោយបេើបេេស់នីតិវិធីរបស់ MRC និងឧបករណ៍បច្ចេកទេសស្តីពីការ

រៀបចំផេនការបេើបេេស់ទឹកការចេករំលេកទិន្នន័យនិងការតាមដានលំហូរទឹក។

គមេេងនេះបានចាប់ផ្តើមលេចរូបរាងនៅឆ្នេំ ២០០៩ដេលរួមបញ្ចូលសមសភាគ

ចំនួន៣គឺសមសភាគគមេេងថា្នេក់តំបន់ឆ្លងដេននិងថា្នេក់ជាតិដើមេបបីង្កើនកិច្ច

សហបេតិបត្តិការលើផ្នេកធនធានទឹកក្នុងចំណោមបេទេសទាំង ៤ ទាំេង

នៅកមេិតអាងទន្លេនិងថា្នេក់មូលដា្ឋេន ដោយផ្អេកលើគោលការណ៍

IWRM។សមសភាគគមេេងថា្នេក់តំបន់ដេលទទួលមូលនិធិ

គំទេពីរដា្ឋេភិបាលអូសេ្តាលី បានបញ្ចប់នៅឆ្នេំ ២០១៥

កេេយពីបានធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវនីតិវិធី របស់

MRCនិងគោលការណ៍ណេនាំបច្ចេកទេសនានា

និង បានរៀបចំឧបករណ៍ម៉ូដេល
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ពងេីងកិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី
នៅកេេមសមសភាគគមេេងឆ្លងដេនបេទេសទាំង៤បានបង្កើតគមេេងទ្វេភាគីចំនួន៥ដេលផ្តេតលើការគេប់គេង

ជលផល តំបន់ដីសើម ដេនដីសណ្ត បឹង និងអាងទន្លេ ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេទឹកឆ្លងដេន ដេលបង្កដោយ

សម្ពេធពីការអភិវឌេឍន៍ទីកេុង ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ និងការបេេបេួលអាកាសធាតុ ដេលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍តាមដង

ទន្លេជាប់ពេំដេនរវាងបេទេសទាំងនេះ។

តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាឆ្លងដេន បេទេសទាំង ៤ បានបង្កើតឲេយមនការយល់ដឹងរួមគ្នេ អំពីបញ្ហេឆ្លងដេនដេលទាក់ទង

នឹងធនធានទឹក ស្វេងរកដំណោះសេេយយូរអង្វេងដើមេបីធ្វើការជាមួយគ្នេ និង ចេករំលេកទម្លេប់អនុវត្តល្អៗក្នុងការ

គេប់គេងធនធានទឹក។ជារួមគមេេងទាំងនេះតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីពងេឹងសមត្ថភាពនៅថា្នេក់ជាតិនិងថា្នេក់ខេត្ត

ដើមេបីសមេបសមេួលការបេើបេេស់ទឹកនិង ជួយឲេយកេបខ័ណ្ឌសា្ថេប័នមនលក្ខណៈបេសើរជាងមុនសមេេប់រួមគ្នេគេប់

គេងធនធានទឹកឆ្លងដេនដោយផ្អេកលើគោលការណ៍IWRM។

គមេេងទ្វេភាគីទាំងនេះ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍នៅចន្លេះឆ្នេំ ២០១៣ និង ២០១៤ និង គេេងបញ្ចប់នៅខេមីនា

ឆ្នេំ២០១៨។ មនការរំពឹងទុកថា កិច្ចសហការទ្វេភាគីដេលផ្អេកលើគោលការណ៍ IWRM នឹងតេូវបន្តអនុវត្តន៍

បនា្ទេប់ពីគមេេងនេះបានបញ្ចប់ ដោយហេតុថាមេរៀននានាដេលទទួលបានពីគមេេងនេះ បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង

ផេនការអភិវឌេឍន៍ថ្មីៗនៅថា្នេក់ជាតិ។ កិច្ចសហការនេះ នឹងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់សហគមន៍

នៅតាមដងទន្លេនិងពងេឹងការអភិវឌេឍនៅក្នុងតំបន់នេះឲេយកាន់តេមនចីរភាព។

សមេេប់ការបេងចេកការបេើបេេស់ទឹកជាទេង់ទេេយធំរួចមក។

សេបពេលដេលសមសភាគគមេេងឆ្លងដេន ផ្តេតលើកិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី ទាក់ទងនឹងធនធានទឹក

សមសភាគគមេេងនៅថា្នេក់ជាតិ ជួយបេទេសជាសមជិកនីមួយៗ កេលំអយន្តការអភិបាលកិច្ច និង កសាង

សមត្ថភាពបច្ចេកទេសដើមេបីរៀបចំផេនការនិងអនុវត្តន៍កិច្ចការបេើបេេស់ទឹកបេកបដោយការសមេបសមេួលនៅក្នុង

ពេំដេនរបស់បេទេស។ធនាគរពិភាពលោកផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុសមេេប់គំទេទាំងសមសភាគគមេេងនៅកមេិតថា្នេក់ជាតិ

និងឆ្លងដេន។
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គមេេងទាំង៥នេះរួមមន៖

→ គមេេងគេប់គេងជលផលនៅទនេ្លមេគង្គនិងទន្លេសេកុងរវាងបេទេសកម្ពុជានិងឡាវដេលដោះ
សេេយបញ្ហេធា្លេក់ចុះនេបេភេទតេី ស ដេលធ្វើបំលាស់ទីឆ្ងេយដើមេបីធ្វើឲេយការគេប់គេងធនធានតេី
បេសើរឡើង។

→ គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅអាងទន្លេសេសាន និង អាងទន្លេសេេពក ដើមេបីបង្កើនកិច្ច
សហបេតិបត្តិការឆ្លងដេនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម សេបពេលមនការអភិវឌេឍន៍ថាមពលវារីអគ្គិ
សនី។

→ គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅដេនដីសណ្តទន្លេមេគង្គ នៅក្នុងបណា្តេខេត្តជាប់ពេំដេននេ
បេទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដើមេបីដោះសេេយការបេឈមនានាបង្កឡើងដោយការអភិវឌេឍន៍នៅ
តំបន់ខេសេទឹកខាងលើនិងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។

→ គមេេងគេប់គេងតំបន់ដីសើមនៅអាងទន្លេសេបាងហ៊េងនិងអាងទន្លេណាមកំារវាងបេទេសឡាវ
និងថេដើមេបីពងេឹងការគេប់គេងធនធានតំបន់ដីសើមតាមរយៈការចេករំលេកចំណេះដឹង។

→ គមេេងពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងអាងទន្លេសាប និងអាងទន្លេសុងកា្លេ រវាងបេទេសកម្ពុជា
និងថេដើមេបីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចបឹងឲេយបានរឹងមំតាមរយៈសកម្មភាពបេេសេ័យទាក់ទង។
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តើគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ(MRC)ជាអ្វី?

គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ (MRC) បានបង្កើតឡើងដោយកិច្ចពេមពេៀងមេគង្គ ឆ្នេំ១៩៩៥ រវាងកម្ពុជា ឡាវ

ថេ និង វៀតណាម ដើមេបីការអភិវឌេឍន៍ធនធានទឹកក្នុងតំបន់នេះបេកបដោយចីរភាព តាមរយៈកិច្ចសន្ទនា និង

សហបេតិបត្តិការ។គណៈកម្មការនេះផ្តល់ជាវេទិកាសមេេប់កិច្ចការទូតអំពីបញ្ហេការបេើបេេស់ទឹកដល់រដា្ឋេភិបាល

នេបេទេសទាំង ៤ ដើមេបីចរចា និងចេករំលេកផលបេយោជន៍ពីធនធានទឹករួម និងដើរតួជាមជេឈមណ្ឌលចំណេះ

ដឹងអំពីការគេប់គេងអាងទន្លេ ដោយភា្ចេប់ជាមួយនូវគោលការណ៍ណេនាំបច្ចេកទេស ឧបករណ៍ និងទិន្នន័យ

វិទេយាសាសេ្ត។

តើការគេប់គេងធនធានទឹកចមេុះ  (IWRM) ជាអ្វី?

ការគេប់គេងធនធានទឹកចមេុះ (IWRM) គឺជាសញ្ញេណសកលមួយនេការរៀបចំផេនការ និង ការបេើបេេស់

ធនធានទឹកដោយមនការសមេបសមេួល ក្នុងគោលដៅធ្វើឲេយមនតុលេយភាព រវាងតមេូវការសមេេប់ការអភិវឌេឍន៍

សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច និង កិច្ចការពារបរិសា្ថេនក្នុងសហគមន៍តាមដងទន្លេ។ ការគេប់គេងបេបនេះ ទាមទារ

ឲេយមនវិធានពហុវិស័យ ដើមេបីសមេបសមេួលតមេូវការធនធានដេលមនភាពចមេូងចមេេស់ ជំនួសឲេយវិធាន

ដេលផ្តេតលើវិស័យតេមួយដេលគិតគូរតេអំពីតមេូវការនេវិស័យមួយៗដាច់ដោយឡេកពីគ្នេដូចជាការអភិវឌេឍន៍

ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខសេបៀងនិងបេព័ន្ធអេកូឡូសុីជាដើម។នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកេេមវិធានពហុវិស័យ

តេូវបានជមេុញឲេយបេើបេេស់នៅក្នុងបេទេសនីមួយៗរវាងបេទេសនិងបេទេសនិងនៅទូទាំងអាងទន្លេ។
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តើនីតិវិធីរបស់MRCជាអ្វី?

នីតិវិធីរបស់MRCផេសំដោយនីតិវិធីចំនួន៥សមេេប់គេប់គេងការបេើបេេស់ទឹកដេលជាធនធានរួមក្នុងចំណោម

បេទេសជាសមជិកនិងជួយដល់ការអនុវត្តកិច្ចពេមពេៀងមេគង្គឆ្នេំ១៩៩៥ ស្តីពីកិច្ចសហបេតិបត្តិការលើផ្នេក

ធនធានទឹក។នីតិតិវិធីទាំងនេះរួមមន៖

→ នីតិវិធីសមេេប់ការចេករំលេកនិងផ្តេះប្តូរទិន្នន័យនិងព័ត៌មន(PDIES)

→ នីតិវិធីសមេេប់ការតាមដានលើការបេើបេេស់ទឹក(PWUM)

→ នីតិវិធីសមេេប់ការជូនដំណឹងការពិគេេះយោបល់ជាមុននិងកិច្ចពេមពេៀង(PNPCA)

→ នីតិវិធីសមេេប់ការរកេសាលំហូរលើដងទន្លេមេ(PMFM)

→ នីតិវិធីសមេេប់គុណភាពទឹក(PWQ)

មនការរំពឹងទុកថានីតិវិធីទាំងនេះក៏ដូចជាទិន្នន័យសេេវជេេវគោលការណេរនាំបច្ចេកទេសនិងឧបករណ៍ម៉ូដេល

នានារបស់MRCនឹងអាចជួយជំរុញដល់ការអនុវត្តគោលការណ៍IWRMនៅក្នុងតំបន់។
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គមេេងគេប់គេងជលផលនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុង

បេទេស៖
កម្ពុជាឡាវ

ថវិកា៖
៥៣៥.២០០ដុលា្លេរអាមេរិក

រយៈពេល៖ខេកក្កដាឆ្នេំ២០១៤
-ខេមីនាឆ្នេំ២០១៨

គមេេងគេប់គេងជលផលនៅទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុង

កិច្ចសហការដើមេបីសា្តេរស្តុកមច្ឆជាតិ

ទន្លេសេកុង មនបេភពនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណា្តេលនេបេទេសវៀតណាម និងហូរកាត់ភាគខាងតេបូងនេបេទេសឡាវ

និងភាគឦសាននេបេទេសកម្ពុជាមុននឹងជួបជាមួយទន្លេមេគង្គ។

ទន្លេទាំងពីរនេះផ្តល់ធនធានវារីវបេបកម្មដ៏សមេបូរបេប ដោយមនវារីសត្វចេើនជាង ១២០ បេភេទ រួមបញ្ចូលទាំេង

សត្វផេសាត ដេលមនតេនៅក្នុងតំបន់នេះ និង ពូជតេីដេលធ្វើបំលាស់ទីចេើនជាង ៦០ បេភេទ ដេលតេូវបានរក

ឃើញនៅក្នុងទន្លេសេកុង និងបេមណ ៨០០ បេភេទ នៅក្នុងទន្លេមេគង្គ ដោយក្នុងនះមនតេីទឹកសាប

៥៨០ បេភេទផងដេរ។ ការនេសាទ គឺជាបង្អេកដ៏រឹងមំនេសេដ្ឋកិច្ចមូលដា្ឋេន និងជាបេភពចំណូលនិងបេូតេអ៊ីន

របស់បេជាជននៅក្នុងបណា្តេខេត្តជាប់ពេំដេននេបេទេសកម្ពុជានិងឡាវដេលជាកន្លេងទន្លេទាំងពីរជួបគ្នេ។

ប៉ុន្តេទន្លេទាំងពីរ បេឈមការគំរាមកំហេងជាចេើន រួមទាំេង ទម្លេប់នេសាទបេបបំផ្លិចបំផ្លេញ និងកំណើននេការ

អភិវឌេឍន៍ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា ថាមពលវារីអគ្គិសនី និងបេព័ន្ធសេេចសេពកសិកម្ម ដេលនាំឲេយមនការរេច

រឹលទីជមេកមច្ឆជាតិ។ បញ្ហេនេះ ទាមទារឲេយមនចំណាត់ការបេកបដោយកិច្ចសហការ ពីសំណាក់សហគមន៍តាមដង

ទន្លេជាប់ពេំដេននេបេទេសទាំងពីរ។

បេទេសកម្ពុជា និងឡាវ បានចាត់វិធានការមួយចំនួនហើយ ដើមេបីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានា ប៉ុន្តេគេនៅតេូវការ

វិធានការ ដេលមនលក្ខណៈសមេបសមេួលជាងមុន ដេលអនុញ្ញេតិឲេយបេទេសទាំេងពីរបង្កើនជាអតិបេបរិមនូវកិច្ចបេឹង
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គមេេងនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលដូចខាងកេេម៖

→  បញ្ហេគេប់គេងជលផលឆ្លងដេនដេលបេឈមចំពោះទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងតេូវបានកំណត់។

→  យន្តការសមេបសមេួលឆ្លងដេនសមេេប់ដោះសេេយបញ្ហេជលផលឆ្លងដេនតេូវបានបង្កើតឡើង។

→  ផេនការសកម្មភាពទ្វេភាគីមួយសមេេប់ការអនុវត្តយន្តការសមេបសមេួលតេូវបានបង្កើត។

សកម្មភាពរួមដើមេបីដំណោះសេេយ
យូរអង្វេង

គមេេងគេប់គេងជលផលនៅទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសេកុង ជួយ

បេទេសកមេបូជា និងឡាវ បង្កើតយន្តការសមសេបសមេេប់ការ

គេប់គេងធនធានជលផលនៅតាមបណា្តេខេត្តជាប់ពេំដេននេទន្លេ

ទាំេងពីរឲេយបានបេសើរជាងមុន។ ខេត្តទាំេងនះរួមមន ខេត្តកេចេះ

និងស្ទឹងតេេង នេបេទេសកម្ពុជា និងខេត្តអាតាពើ និងចំបា៉េសាក់

នេបេទេសឡាវ។

គមេេងនេះ បានកំណត់ឃើញបញ្ហេរួម ដេលប៉ះពាល់ដល់ទន្លេទាំងពីរ

ជាពិសេសការថយចុះនេបេភេទតេី ស ដេលធ្វើបំលាស់ទី ក្នុងចំងាយឆ្ងេយ

ដោយសារតេការនេសាទចេើនហួសកមេិត ការរេចរឹលនេទីជមេេល និង ផលប៉ះពាល់

ពីគមេេងថាមពលវារីអគ្គិសនី។កេុមការងារទ្វេភាគីបានជេើសរីសរួមគ្នេនូវតេីសចំនួន៥បេភេទ

ដេលមនតម្លេសមេេប់សន្តិសុខសេបៀងជាគោលដៅសមេេប់ការតាមដាន។

បេទេសទាំងពីរ កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នេ ដើមេបីបង្កើតបេព័ន្ធតាមដានធនធានជលផល រួមគ្នេ និង ផេនការគេប់គេង

ជលផលមួយ សមេេប់ដោះសេេយបញ្ហេឆ្លងដេន។ កិច្ចបេឹងបេេងនេះ នឹងជួយពងេឹងបន្ថេមនូវកិច្ចសហបេតិ

បត្តិការទ្វេភាគី និង សា្តេរធនធានជលផលឡើងវិញ ដេលជួយទេទេង់សន្តិសុខសេបៀង និង  កាលានុវត្តិភាព

សមេេប់ការនេសាទ។

បេេងដើមេបីធ្វើឲេយបេព័ន្ធអេកូឡូសុី និងធនធានជលផលតាមដងទន្លេនេះ

កាន់តេមននិរន្តរភាព។
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គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅអាងទន្លេសេសាននិង

អាងទន្លេសេេពក

កិច្ចសហការដើមេបីការបេើបេេស់ធនធានទឹករួមដោយនិរន្តរភាព

ទន្លេសេសាន និងទន្លេសេេពក គឺជាដេទន្លេធំពីរនេទន្លេមេគង្គ ដេលហូរកាត់ភូមិភាគកណា្តេល នេបេទេសវៀតណាម

និងភាគឦសាននេបេទេសកម្ពុជា។ ទន្លេទាំងពីរ លេបីលេបាញដោយសារតេសមេបូរបេភេទតេី និង តំបន់ការពារ

ធម្មជាតិយ៉េងធំ ដេលទេទេង់របរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បេជាជនជិត ៤ លាននាក់ និងសត្វសា្លេបជាចេើនបេភេទ ដេល

មនសារៈសំខាន់នៅកមេិតពិភពលោក។

នៅតំបន់ខេសេទឹកខាងលើនេទន្លេទាំងនេះ មនការអភិវឌេឍន៍ជាខា្លេំង ជាពិសេស សមេេប់ការផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនី

និងការសេេចសេពកសិកម្ម សេបពេលដេលតំបន់ខេសេទឹកខាងកេេម ក៏ចាប់ផ្តើមមនការអភិវឌេឍន៍ជាទេង់ទេេយធំ

ផងដេរ។ គមេេងហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធទំាងនេះ បានធ្វើឲេយបេព័ន្ធទន្លេទាំេងពីរស្ថិតកេេមសម្ពេធកាន់តេខា្លេំងឡើង

ដេលបង្កឲេយមនទឹកជំនន់គំហុកនិងគេេះរាំងស្ងួត ការហូរចេេះដី ការខូចខាតទីជមេេល និងការខូចគុណភាពទឹក

ហួសពីពេំដេនបេទេស។

ការអភិវឌេឍន៍ថាមពលវារីអគ្គិសនី និងបេព័ន្ធសេេចសេពខា្នេតធំ ដេលអាចកើតមននាពេលអនាគត នឹងអាចប៉ះពាល់

ថេមទៀតដល់គុណភាពទឹក និងសុខភាពនេបេព័ន្ធអេកូឡូសុីដេនទឹក ដេលនាំឲេយមនការថយចុះធនធានជលផល

និងការបាត់បង់ជីវចមេុះ។ ផលរំខានទាំេងនេះ អាចនាំឲេយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់សហគមន៍នៅតាមដងទន្លេ។

គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅអាងទន្លេសេសាននិងអាងទន្លេសេេពក

បេទេស៖
កម្ពុជាវៀតណាម

ថវិកា៖
៣៥៤.០០០ដុលា្លេរអាមេរិក

រយៈពេល៖ខេឧសភា
ឆ្នេំ២០១៤-ខេមីនាឆ្នេំ២០១៨
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គមេេងនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលដូចខាងកេេម៖

→  បញ្ហេគេប់គេងធនធានទឹកឆ្លងដេនតេូវបានកំណត់។

→  យន្តការសមេបសមេួលឆ្លងដេនសមេេប់ដោះសេេយបញ្ហេរួមគ្នេតេូវបានបង្កើតឡើង។

→  ផេនការសកម្មភាពទ្វេភាគីសមេេប់ការអនុវត្តយន្តការនានាតេូវបានបង្កើតឡើង។

សកម្មភាពរួមដើមេបីដំណោះសេេយ
យូរអង្វេង

ផ្អេកលើយន្តការនានាដេលមនសេេប់ គមេេងគេប់គេងធនធានទឹក

នៅអាងទន្លេសេសាន និងអាងទន្លេសេេពក ជួយបេទេសកម្ពុជា និង

វៀតណាមបង្កើតកេបខ័ណ្ឌរួមមួយដើមេបីពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការទ្វេភាគី

ទាំងនៅថា្នេក់ជាតិនិងនៅកមេិតអាងទន្លេ។

បេទេសទាំងពីរ បានកំណត់បញ្ហេអាទិភាពដេលបង្កជាឧបសគ្គក្នុងការគេប់គេង ធនធានទឹក

ដេលរួមមនកង្វះយន្តការសហបេតិបត្តិការឆ្លងដេនការចេករំលេកព័ត៌មននិងទិន្នន័យអំពីលំហូរទឹកការតេួត

ពិនិតេយទឹកជំនន់និងបេព័ន្ធបេកាសផ្តល់ព័ត៌មនមិនបានគេប់គេេន់ និង សមត្ថភាពគេប់គេងធនធាន ដេលនៅមន

កមេិត។

កេុមការងារថា្នេក់ជាតិនេបេទេសទាំងពីរ កំពុងធ្វើការជាមួយគ្នេ ដើមេបីបង្កើតយន្តការសមេបសមេួលទ្វេភាគី និង

ផេនការសកម្មភាពមួយ សមេេប់ការដោះសេេយរួមគ្នេនូវបញ្ហេទឹក និងបង្កើនការចេករំលេកទិន្នន័យអំពីការបេើបេេស់

និងការអភិវឌេឍន៍ធនធានទឹក។ សកម្មភាពទាំេងនេះ នឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានាឲេយនៅកមេិតអបេបបរម និង

លើកកម្ពស់ការគេប់គេងទឹកដេលជាធនធានរួមឲេយមននិរន្តរភាព។

បញ្ហេនេះ តមេូវឲេយបេទេសទាំងពីរ សមេបសមេួលអាទិភាពនេការ

អភិវឌេឍន៍របស់ខ្លួនដើមេបីកាត់បន្ថយផលអវិជ្ជមន។

បេទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម បាននឹងកំពុងធ្វើការកេលម្អសា្ថេន

ភាពនេះ តាមរយៈកិច្ចសហការឆ្លងដេន។ ទោះជាយ៉េង

ណាក៏ដោយ បេទេសទាំេងពីរ ចាំេបាច់តេូវមនសហបេតិបត្តិការ

ឆ្លងដេន កាន់តេជិតស្និទ្ធជាងមុន ដើមេបីឲេយការគេប់គេងធនធាន

ទឹករួមមនភាពបេសើរឡើង។
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គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅដេនដីសណ្តទន្លេមេគង្គ

បេទេស៖
កម្ពុជាវៀតណាម

ថវិកា៖
៣៥៤.០០០ដុលា្លេរអាមេរិក

រយៈពេល៖ខេឧសភា
ឆ្នេំ២០១៤-ខេមីនាឆ្នេំ២០១៨

គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកនៅដេនដីសណ្តទន្លេមេគង្គ

ពងេឹងការបេើបេេស់ទឹកដើមេបីនិរន្តរភាពនេកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ដេនដីសណ្តទន្លេមេគង្គ គឺជាដេនដីសណ្តធំជាងគេទីបីលើពិភពលោក ដេលសមេបូរជីវជាតិ និងមនវិសាលភាព
បេមណ ៥៥.០០០ គីឡូម៉េតេការ៉េ ដោយលាតសន្ធឹងចាប់ពីភាគកណា្តេលនេបេទេសកម្ពុជា ដល់ភាគខាងតេបូង
នេបេទេសវៀតណាម។ តំបន់នេះលេបីលេបាញដោយសារតេមនវិសាលភាពធនធានធម្មជាតិដ៏ធំទូលាយ ដេលរួមមន
វាលលេបាប់ភក់ពេេលិចទឹកនិងវាលសេេ។ដេនដីសណ្តមួយភាគធំស្ថិតនៅក្នុងបេទេសវៀតណាមដេលធ្វើឲេយបេទេស
នេះកា្លេយជាអ្នកផលិតសេបៀងដ៏ធំមួយនៅអាសុី។

ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយដោយសារតំបន់នេះស្ថិតនៅភាគខាងចុងបង្អស់នេបេព័ន្ធទន្លេមេគង្គវាងាយរងគេេះជាខា្លេំង
ដោយសារផលប៉ះពាល់ពីគមេេងថាមពលវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ខេសេទឹកខាងលើ ការទាញយកទឹកសមេេប់ ការសេេច
សេពនិងការការពារទឹកជំនន់និងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។

សម្ពេធទាំងនេះបង្កឲេយមនទឹកជំនន់ និងគេេះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ កំណើនជាតិអាសុីតក្នុងដី និងការជេេបចូលនេទឹកបេេ
ការបំពុលទឹកកាន់តេខា្លេំងការរេចរឹលតំបន់ទំនាបលិចទឹកនិងការថយចុះនេចលនាកំទេចកំណក។ការអភិវឌេឍន៍ហេដា្ឋេ
រចនាសម្ព័ន្ធដោយគ្មេនការសមេបសមេួលនិងការគេប់គេងធនធាននៅដេនដីសណ្តដោយគ្មេនការធ្វើសុខុដុម្មនីយកម្ម
រវាងបេទេសទាំងពីរអាចធ្វើឲេយសា្ថេនភាពនេះកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ។

រដា្ឋេភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានផ្តេតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងការបេើបេេស់ទឹកក្នុងតំបន់
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គមេេងនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលដូចខាងកេេម៖

→  បញ្ហេគេប់គេងទឹកឆ្លងដេនតេូវបានកំណត់។

→  យន្តការសហបេតិបត្តិការឆ្លងដេនដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេឆ្លងដេនតេូវបានបង្កើតឡើង។

→  ផេនការសកម្មភាពទ្វេភាគីដើមេបីអនុវត្តន៍យន្តការសមេបសមេួលតេូវបានបង្កើតឡើង។

សកម្មភាពរួមដើមេបីដំណោះសេេយ
យូរអង្វេង

គមេេងគេប់គេងធនធានទឹកក្នុងដេនដីសណ្តទន្លេមេគង្គ
បំពេញបន្ថេមលើវិធានការដេលមនសេេប់របស់រដា្ឋេភិបាល
ក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានាមកលើដេនដីសណ្ត។
គមេេងនេះជួយបេទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមរៀបចំផេនការ
និងយន្តការសមសេបមួយចំនួនសមេេប់ធ្វើសុខុដុម្មនីយកម្មការគេប់
គេងធនធានទឹកនិងការអភិវឌេឍន៍ក្នុងតំបន់នេះនាពេលអនាគត។

គមេេងនេះបានជួយកំណត់បញ្ហេសំខាន់ៗដេលជាឧបសគ្គចំពោះការគេប់
គេងទឹកដូចជាបញ្ហេខ្វះការរៀបចំផេនការរួមគ្នេសមេេប់ការអភិវឌេឍន៍ហេដា្ឋេរចនា
សម្ព័ន្ធឲេយបានល្អបេសើរនិងខ្វះយន្តការសមេបសមេួលសមេេប់ការចេករំលេកនិង
ការគេប់គេងទិន្នន័យ។

បច្ចុបេបន្ន គមេេងនេះកំពុងសមេួលឲេយមនកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគី សមេេប់ការអភិវឌេឍន៍វិធានមួយ ដេលមនលក្ខណៈ
សមេបសមេួល និងជមេុញឲេយមនសកម្មភាពរួមគ្នេ ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេឆ្លងដេនទាំងនេះ។ គមេេងនេះ ក៏ជួយ
គំទេដល់ការបង្កើតយន្តការចេករំលេកព័ត៌មននិងទិន្នន័យនិងយុទ្ធសាសេ្តតាមដានអាងទន្លេផងដេរដើមេបីធានាការ
បេើបេេស់ធនធានទឹករួមឲេយមននិរន្តរភាព។

សកម្មភាពទាំងអស់នេះរួមផេសំគ្នេ អាចជួយទេទេង់និរន្តរភាពនេបេព័ន្ធអេកូឡូសុីដេនដីសណ្ត ជួយសមេេចបាននូវការ
អភិវឌេឍន៍សង្គម-សេដ្ឋកិច្ចដោយចីរភាពនិងកេលំអរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងតំបន់នេះ។

ដីសណ្តនេះ។ ទោះជាយ៉េងណាក៏ដោយ នៅមនកិច្ចការដេលតេូវធ្វើ
បន្ថេមទៀត ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេបេឈមដ៏ស្មុគសា្មេញទាំងនេះ
ឲេយមនបេសិទ្ធភាព។
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គមេេងគេប់គេងតំបន់ដីសើមនៅអាងទន្លេសេបាងហ៊េងនិងអាងទន្លេណាមកាំ

បេទេស៖
ឡាវថេ

ថវិកា៖
៣៥៤.០០០ដុលា្លេរអាមេរិក

រយៈពេល៖ខេធ្នូឆ្នេំ២០១៣-
ខេមីនាឆ្នេំ២០១៤

គមេេងគេប់គេងតំបន់ដីសើមនៅអាងទន្លេសេបាងហ៊េងនិង

ណាមកាំ

ជមេុញការផ្តេះប្តូរចំណេះដឹងសមេេប់និរន្តភាពតំបន់ដីសើម

តំបន់ដីសើមក្នុងអាងទន្លេសេបាងហ៊េងនេបេទេសឡាវ និងអាងទន្លេណាមកាំនេបេទេសថេ ទេទេង់របរចិញ្ចឹមជីវិត
របស់បេជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដា្ឋេន ដោយផ្តល់បរិសា្ថេនដេលមនលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡេក សមេេប់ការធ្វើសេេ
ការនេសាទទឹកសាបនិងទេសចរណ៍។

សេចាំផូន ដេលជាផ្នេកមួយនេអាងទន្លេសេបាងហ៊េង គឺជាតំបន់ដីសើមដេលមនសារៈសំខាន់បំផុតមួយក្នុងបេទេស
ឡាវ។តំបន់នេះតេូវបានទទួលសា្គេល់ដោយអនុសញ្ញេរា៉េមសាថាជាតំបន់ដេលមនសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិដោយសារ
មនបេព័ន្ធអេកូឡូសុីដ៏សមេបូរបេប។តំបន់នេះមនផ្លូវទឹកជាចេើនវាលភក់លេបាប់ទឹកសាបនិងវាលសេេដេលសំខាន់
សមេេប់ការទេទេង់ជីវភាព។

ឆ្លងទៅពេំដេនម្ខេងទៀត តំបន់ដីសើម ណុងហន នេអាងទន្លេណាមកាំ ក៏ផ្តល់ជាទីជមេកសមេេប់សត្វ និងរុក្ខជាតិ
ផងដេរដោយមនតេីចេើនជាង ៤០បេភេទ វារីរុក្ខជាតិពិសេស និងវាលសេេលើវិសាលភាពធំធេងដេលរួមចំណេក
ទេទេង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងមូលដា្ឋេននិងការអភិវឌេឍន៍សង្គមនៅភាគឦសាននេបេទេសថេ។

អាងទន្លេទាំងពីរ បេឈមនឹងបញ្ហេសេដៀងគ្នេ ដេលគំរាមកំហេងធនធានតំបន់ដីសើមនេបេទេសទាំងនេះ។
បញ្ហេនះ មនដូចជា ការបេេបេួលអាកាសធាតុ និង តមេូវការការបេើបេេស់ទឹកបេកបដោយការបេកួត បេជេង
បើទោះបីជាការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិរកេសធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ទាំេងពីរ មនកមេិតខុសគ្នេក៏ដោយ។

www.mrcmekong.org14



Xe Bang Hieng

Nam Kam

M
ekong

�វ

��

គមេេងនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលដូចខាងកេេម៖
→  កេុមអ្នកគេប់គេងអាងទន្លេថា្នេក់សហគមន៍តេូវបានបង្កើតឡើងហើយសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបចំ

ផេនការអាងទន្លេដេលផ្អេកលើគោលការណ៍IWRMតេូវបានកេលម្អ។

→  មនការរៀនសូតេពីគ្នេទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហេតំបន់ដីសើមនិងទម្លេប់ល្អៗក្នុងការគេប់គេងនៅតំបន់ដីសើម
សេចាំផូននិងណុងហនតាមរយៈទសេសនកិច្ចសិកេសា។

→  ចំណេះដឹងលើការគេប់គេងទឹកដោយផ្អេកលើសហគមន៍តេូវបានចេករំលេករវាងតំបន់ដីសើមចំនួនពីរ
តាមរយៈការបង្កើតផេនការគេប់គេងក្នុងទីតាំេងគមេេងដេលបានជេើសរីសរួច។

សកម្មភាពរួមដើមេបីដំណោះសេេយ
យូរអង្វេង

គមេេងគេប់គេងតំបន់ដីសើមក្នុងអាងទន្លេសេបាងហ៊េង និង
អាងទន្លេណាមកាំ ផ្តល់ជាវេទិកាមួយសមេេប់ការរៀនសូតេពីគ្នេ
ទៅវិញទៅមករវាងបេទេសឡាវ និងថេ អំពីការថេរកេសា និង
អភិវឌេឍន៍ធនធានតំបន់ដីសើមឲេយបានល្អ។

គមេេងនេះ ពងេីកការអនុវត្តគោលការណ៍ IWRM ដើមេបីជួយរៀបចំ
ផេនការអាងទន្លេការគេប់គេងទឹកជំនន់ និងការបេើបេេស់អាងស្តុកទឹកឲេយ
មននិរន្តរភាពសមេេប់ការសេេចសេពការនេសាទនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

កេុមការងារទ្វេភាគី បានកំណត់គោលដៅចំនួន ៦ សមេេប់ការសហការ និងផ្លេស់ប្តូរ
បទពិសោធន៍ រួមបញ្ជូលទាំេងការគេប់គេងធនធនាពាក់ព័ន្ធនានា ការចេករំលេកព័ត៌មន និង
ការបនេស៊ុំានឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ កេុមការងារនេះ ក៏បានផ្លេស់ប្តូរទសេសនកិច្ចដើមេបីការសិកេសារៀនសូតេ
ពីគ្នេទៅវិញទៅមកអំពីរបៀបគេប់គេងតំបន់ដីសើមផងដេរ។

កេុមការងារអនុវត្តគមេេង បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពរួមមួយចំនួន ដូចជា ការបង្កើតផេនទីបេព័ន្ធព័ត៌មនភូមិសាសេ្ត
(GIS) ដើមេបីរៀបចំផេនការគេប់គេងតំបន់ដីសើមថា្នេក់សហគមន៍ ក្នុងទីតាំេងគមេេងមួយចំនួនដេលបានជេើសរីស
រួច។

បេការនេះធ្វើឲេយអាងទន្លេទាំងពីរមនលក្ខណៈសមសេបសមេេប់ការចេក
រំលេកបទពិសោធន៍ និង ចំណេះដឹងឲេយគ្នេទៅវិញទៅមក ដើមេបីលើក
កម្ពស់ការគេប់គេងតំបន់ដីសើមឲេយបានបេសើរជាងមុន និង ទេទេង់
ការអភិវឌេឍន៍ដេលផ្តល់បេយោជន៍ដល់ជនកេីកេ។
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គមេេងពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងអាងទន្លេសាបនិងអាងទន្លេសុងកា្លេ

បបេទស៖
កម្ពុជាថថ

ថវិកា៖
៤៥៧.០០០ដុលា្លេអាមេរិក

រយៈពេល៖ខេតុលាឆ្នេំ២០១៣
-ខេមីនាឆ្នេំ២០១៨

គមេេងពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងអាងទន្លេសាបនិង

អាងទន្លេសុងកា្លេ

ការចេករំលេកបទពិសោធន៍ដើមេបីនិរន្តរភាពបឹង

បឹងទន្លេសាបនេបេទេសកម្ពុជាគឺជាបេភពដ៏មនសារៈសំខាន់សមេេប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់បេជាជនជាចេើនលាននាក់
ដេលដូចគ្នេនឹងបឹងសុងកា្លេ នេបេទេសថេផងដេរ ដេលផ្តល់បេយោជន៍ដល់បេជាជន ដេលរស់នៅជុំវិញបឹងនេះ។
ការគេប់គេងធនធានក្នុងបឹងដោយសហគមន៍គឺជាគន្លឹះមួយសមេេប់បឹងទាំងពីរនេះដើមេបីរួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍន៍
អាងទន្លេមេគង្គកេេមនិងតំបន់ដទេទៀត។

បឹងទន្លេសាប គឺជាអាងទឹកសាបធំជាងគេនៅអាសុីអាគ្នេយ៍ ដេលមនទំហំកើនឡើង ៦ ដងរហូតដល់ ១៥.០០០
គីឡូម៉េតេការ៉េ នៅពេលដេលទឹកជំនន់មនកមេិតខ្ពស់បំផុត។ ទោះបីទឹកបឹងនេះ ហូរចេញទៅទន្លេមេគង្គនារដូវ
បេេំងក៏ដោយ ចរន្តទឹកប្តូរទិសនៅក្នុងរដូវវសេសា ធ្វើឲេយបឹងនេះជោរជន់។ វដ្តជលសាសេ្តគួរឲេយកត់សម្គេល់នេះ ធ្វើឲេយ
ផលិតភាពតេី រុក្ខជាតិ និងសត្វពេេនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបមនកមេិតខ្ពស់ និងកា្លេយជាធនធានសមេេប់ទេទេង់អាយុជីវិត
របស់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ចំណេកអាងទន្លេសុងកា្លេ គឺជាបឹងធម្មជាតិធំជាងគេក្នុងបេទេសថេ ដេលមនទឹកសាបលាយជាមួយទឹកបេេ។
បឹងនេះមនទំហំ ១.០៤០ គីឡូម៉េតេការ៉េ ស្ថិតនៅភាគខាងតេបូងនេបេទេសថេ និង ផ្តល់នូវធនធានចមេុះបេប
សមេេប់ទេទេង់របរចិញ្ចឹមជីវិត ដូចជា តាមរយៈមុខរបរកសិកម្ម ការនេសាទ និង ទេសចរណ៍។ បឹងនេះលេបីលេបាញ
ដោយសារសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ មនការប្តេជា្ញេខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំការងារថេរកេសា និង គេប់គេងធនធានរួមរបស់
ពួកគេ។
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គមេេងនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលដូចខាងកេេម៖

→  អភិបាលកិច្ចបឹងដោយផ្អេកលើគោលការណ៍IWRMតេូវបានពងេឹង។

→  ការយល់ដឹងអំពីជមេើសគោលនយោបាយដើមេបីទេទេង់របរចិញ្ចឹមជីវិតដេលផ្អេកលើនិរន្តរភាពនេធនធាន
តេូវបានកេលំអ។

→  ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីការអភិវឌេឍន៍និងការថេរកេសាបឹងឲេយបានល្អតេូវបានបង្កើន។

សកម្មភាពរួមដើមេបីដំណោះសេេយ
យូរអង្វេង

គមេេងពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងអាងទន្លេសាបនិងអាង
ទន្លេសុងកា្លេផ្តល់កាលានុវត្តិភាពមួយសមេេប់បេទេសកម្ពុជានិងថេ
ដើមេបីពិភាកេសានិងចេករំលេកទម្លេប់អនុវត្តល្អៗក្នុងការគេប់គេងធនធា
នធម្មជាតិរបស់ពួកគេ។

គមេេងនេះបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការគេប់គេងបឹងដោយផ្អេកលើគោល
ការណ៍IWRMដើមេបីថេរកេសាសុខភាពបឹងតាមរយៈសកម្មភាពបេេសេ័យទាក់ទង
នៅក្នុងសហគមន៍មូលដា្ឋេននិងរវាងបឹងទាំងពីរ។គមេេងនេះនឹងពងេឹងការគេប់គេង
បឹងដោយមនការចូលរួមពីសហគមន៍ដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេចមេបងៗដេលបឹងទាំេងពីរកំពុង
បេឈម។

ការផ្លេស់ប្តូរទសេសនកិច្ច បានធ្វើឡើងដើមេបីរៀនសូតេ និងការចេករំលេកទម្លេប់ល្អៗ ក្នុងការគេប់គេងបឹង ដូចជា
ការគេប់គេងជលផលដោយសហគមន៍ការពងេឹងការចូលរួមរបស់សេ្តីនិងការបនេសា៊េំនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។កិច្ច
ផ្តួចផ្តើមចេករំលេកចំណេះដឹងតាមរយៈវីដេអូខ្លីៗ ក៏បានសមេួលឲេយមនការរៀនសូតេរវាងគ្នេទៅវិញទៅមក តាមរយៈ
ការផលិតវីដេអូរួមគ្នេ និងការចាក់បញ្ជំាងវីដេអូនៅតាមសហគមន៍ផងដេរ។ បឹងទាំងពីរ នឹងរៀបចំរបាយការណ៍មួយ
អំពីការរៀនសូតេរួមគ្នេនិងសៀវភៅមួយអំពីអភិបាលកិច្ចបឹង។

ទិដ្ឋភាពដោយឡេកទាំងនេះធ្វើឲេយបឹងទាំងពីរមនលក្ខណៈ
សមសេបបំផុតក្នុងការចេករំលេកបទពិសោធន៍រវាងគ្នេដើមេបី
ឲេយបឹងទាំងនេះស្ថិតក្នុងសា្ថេនភាពល្អបេសើរសេបពេលដេល
មនបញ្ហេបេឈមដូចគ្នេរួមមនការនេសាទដេលគ្មេននិរន្តរភាព
និងផលប៉ះពាល់ពីការឡើងកម្តេពិភពលោក។
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