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 �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់រមួ 

DSMS ្របព័ន� ្រគប់្រគងសុវត� ិ�ពទំនប់ 

EAP ែផន�រសកម��ពក� �ងេពល�សន�  ែដល�លក�ខណ� ត្រម�វ�ំ�ច់ស្រ�ប់សុវត� ិ
�ពទំនប់ 

EIA �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់េលើបរ ��� ន 

FS �រសិក�ពីសមិទ�ិលទ��ពគេ្រ�ង 

GoL �ជរ�� ភិ�លៃន��រណៈរដ�្រប�ធិបេតយ្យ្រប��និត�វ 

HPP គេ្រ�ង�មពល�រ �អគ� ិសនី 

Hydropeaking 

មូ៉ែឌល្របតិបត� ិ�រមួយស្រ�ប់ទំនប់�រ �អគ� ិសនី ែដលេឆ� ើយតប�៉ងរហ័សេ�
នឹងបែ្រមប្រម�លត្រម�វ�រ�មពល េ�យបេង� ើនលំហូរ�រតួ� �ន។ �េធ� ើឲ្យ�ន�រ
�� ស់ប� �រេលឿន ៃនក្រមិតទឹកេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មៃនទំនប់�រ �អគ� ិសនី។ 
្របសិនេបើ គេ្រ�ងេនះ�ទំនប់មិនបេង� ើត��ងទឹក �នឹងមិនប៉ះ�ល់ដល់ជល
��ស� �មរដូវ�លេទ។ 

JAP ែផន�រសកម��ពរមួ ស្រ�ប់ដំ�ក់�លេ្រ�យពីដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�
មុន 

JC គណៈក�� ធិ�រច្រម �ះ 

JCWG ្រក �ម�រ�រគណៈក�� ធិ�រច្រម �ះ ែដល�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បផី�ល់�រែណ�ំេលើ
ដំេណើរ�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 

JEM 
�រ�ម�នេលើបរ ��� នរមួ �កម� វ �ធី�ម�នមួយ ែដលកំពុងនឹង�កល្បងេលើ
គេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនី��៉បូ៊រ � និងដន�ហុង េដើម្បី�យតៃម�ពី្របសិទ�
�ពយន��រែដល�នអនុវត� 

Joint Platform អង��រមួយែដល�នបេង� ើតេឡើងេ�យ MRC េដើម្បជួីយេលើកកម�ស់�រអនុវត�
នីតិវ �ធី��ក� �ងឥរ ��បទផ�រ�� ប់ និងរមួ��  

LEPTS 2018 បទ�� នបេច�កេទស�មពលអគ� ិសនី្របេទស�វ �� ំ២០១៨ ែដល�លក�ខណ�
ត្រម�វែផ�កនីតិវ �ធី។ 

LMB �ងទេន�េមគង�េ្រ�ម សំេ�េលើ�ងទេន�េមគង�ែដលស� ិតក� �ងែដនដៃីន្របេទស
�ស�ជិកគណៈកម��រទេន� េមគង� 

LNMC គណៈក�� ធិ�រ�តិទេន� េមគង��វ 

MC 
្របេទស�ស�ជិក សំេ�េលើ្របេទសមួយក� �ងចំេ�ម�គី�ងំ ៤ ែដល�នចុះ
ហត�េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងទេន� េមគង��� ំ១៩៩៥  រមួ�នកម� �� �វ ៃថ និងេវៀ
ត�ម 

MRC គណៈកម��រទេន� េមគង� ែដល�នបេង� ើតេឡើងេ�យ្របេទស�ស�ជិក េដើម្បីផ�
ល់�រ�្ំរទដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេ�� ះេ��ន់កិច�សហ្របតិបត� ិ�រ 

MRCS េល�ធិ�រ�� នៃនគណៈកម��រទេន� េមគង� 

PC �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន 

PDG2009 េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពី�រេរៀបចំទំនប់បឋម �� ំ២០០៩ ែដល�នអនុម័ត 

PDG2020 េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពី�រេរៀបចំទំនប់បឋម �� ំ២០២០ ែដលមិន�ន់�នអនុម័
ត 

PDIES នីតិវ �ធីស� ីពី�រែចករ�ែលក និង�រ�� ស់ប� �រទិន� ន័យ និងព័ត៌�ន 

PMFM នីតិវ �ធីស� ីពី�ររក�រ�ហូរទឹកក� �ងទេន� េម 

អក្សរ�ត់ និងស�� នុ្រកម 
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PNPCA នីតិវ �ធីស� ីពី�រជូនដំណឹង �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន និងកិច�្រពមេ្រព�ង 

PPA កិច�្រពមេ្រព�ង�វ�មពល 

Pressure flushing �រេ្របើ្រ�ស់បំពង់បង� �រក្រមិត�ប េដើម្បីសំ�តកករែដល�� ក់ែក្បរជ�� ំងទំនប់ 
និងេ�ក� �ងទួរ� �ន េដើម្ប�ីរ�រេហ�� រច�សម�័ន�  និង�រផលិត�មពល 

PWQ នីតិវ �ធីស� ីពីគុណ�ពទឹក 

PWUM នីតិវ �ធីស� ីពី�រ�ម�ន�រេ្របើ្រ�ស់ទឹក 

RAP ែផន�រសកម��ពស� ីពី�រ�ំងទីលំេ�ថ� ី

RIS ្របព័ន�ព័ត៌�នស� ីពីទេន�  �្របព័ន�មួយែដល�ន�ក់ប�� �ល េដើម្បីស្រម�ល��ចរ
ណ៍េ�ក� �ងទេន� េម 

RoR 

ទំនប់េ�យមិនបេង� ើត��ងទឹក �មូ៉ែឌល្របតិបត� ិ�រមួយស្រ�ប់ទំនប់�រ �
អគ� ិសនី េ�យ�� ន�រស� �កបរ ��ណទឹកេ្រចើន ែដល�នបរ ��ណហូរចូល េស� ើនឹង
បរ ��ណហូរេចញ ក� �ងរយៈេពលបុ៉�� នេ�៉ង ឬបុ៉�� នៃថ�។ ទំនប់�ងំេនះ �ច
នឹងរងឥទ�ិពលពី�រែ្រប្រប�លលំហូរចូល�៉ងរហ័ស េ�យ�រ្របតិបត� ិ�របេ�� ញ
បរ ��ណទឹកដ៏េលើសលប់េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ។ 

SEE �រ�យតៃម�សុវត��ិពេ្រ�ះរ�� �យដ ី�បទ�� ន�ស់ក្រមិតរ�� �យមួយែដល�ន
អនុវត�េលើចល�ដ ី

Sediment 
flushing 

�រប�� បក្រមិតទឹក េដើម្បី�ត់បន�យសំណឹកក� �ង្រប�យ និងបេ�� ញកករែដល
�� ក់ចុះេ�ក� �ងបរ ��ណ�េ្រចើន 

SIA �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់ែផ�កសង�ម 

SMMP 
ែផន�រ្រគប់្រគងនិង�ម�នសង�ម �ដំេណើរ�រផ� �ចេផ�ើមមួយ �� ប់�មួយ
នឹង�រ�ងសង់េដើម្បី�យតៃម� និងស្រមបេ�នឹងផលប៉ះ�ល់�� បង�េ�យ
�រ�ងសង់ និង្របតិបត� ិ�រគេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនី 

SNHPP គេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនី��� ំ

Sediment 
routing 

�រប�� បក្រមិតទឹកក� �ងកំឡ� ងេពល�នរ�ហូរទឹកចូលខ�ស់ េដើម្បីបេង� ើនបរ ��ណ
បេ�� ញ កករឲ្យដល់ក្រមិតអតិបរ� 

TbIA �រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដន 

TRR រ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 
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្របវ �ត� ិ  
េ�ៃថ�ទី៩ ែខក��  �� ២ំ០១៩ គណៈក�� ធិ�រ�តទិេន�េមគង��វ (េ�
�ត់� (LNMC) �នេស� ើ�ក់គេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ�សិន�ី��ំ ស្រ�ប់
�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មនុ។ សំេណើរេនះ ្រត�វ�នេលើកេឡើង មួយែខេ្រ�យពី
គេ្រ�ងទំនប�់រ �អគ� ិសនលួីង្រ��ង។ �្រស័យេហតុេនះ គណៈក�� ធ�ិរ
ច្រម �ះៃនគណៈកម��រទេន�េមគង� (េ��ត់� MRC) �នឯក�ពេលើ�រ
ពន�េពលស្រ�ប់ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មនុេលើគេ្រ�ងេនះ រហូត
ដល់ដំេណើរ�រស្រ�ប់គេ្រ�ងលួង្រ��ង�នប�� ប។់ ដូេច�ះ ដំេណើរ�រ
ស្រ�ប់គេ្រ�ង���ំ �ន�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ទី៣០ ែខកក�� �� ំ
២០២០។ 
េ�យ�រ�រ្របឈមពី�រ រ �ក�ល�លៃនជំងកូឺវ �ដ ១៩ ្រកបខណ� េពល

េវ�ែដល�ន�ពបត់ែបនមួយ ្រត�វ�ន្រពមេ្រព�ង េ�យេ្របើ្រ�ស់វ �ធ�ី�ស�
អនុវត�េ��មដំ�ក�់ល េហើយ�លបរ �េច�ទស្រ�ប់្រពឹត� ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ 
នឹងទទួល�ន�រយល់្រសប េ�េពល�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រេនះ។ 
គេ្រ�ងេនះគឺ�គេ្រ�ងេស� ើទី៦ ស្រ�ប�់រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន។ គេ្រ�ង
េស� ើ�ងំ៥ ពីមុន ែដល�ន�ក់េ�ក� �ងដំេណើរ�រេនះ រមួ�ន គេ្រ�ងទំនប់�
 រ �អគ� ិសនី��៉ប៊ូ រ � (XHPP) ដន�ហុង (DSHPP) �៉ក់េបង (PBHPP) �៉ក់�យ 
(PLHPP) និងលួង្រ��ង (LPHPP)។ 
 
កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង��� ំ១៩៩៥   
�ជរ�� ភិ�លកម� �� �វ ៃថ និងេវៀត�ម �នចះុហត�េល�េលើកិច�្រពម
េ្រព�ងមួយស� ីពីកិច�សហ្របតិបត��ិរស្រ�ប់អភិវឌ្ឍន�៍ងទេន�េមគង�
្របកបេ�យចីរ�ព ែដលេ��ត់� “កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង��� ំ១៩៩៥”។ 
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ �នបេង� ើតឲ្យ�នគណៈកម��រទេន�េមគង� និង�ន
ប�� ក់�រ�ថ�ី ពីេ�លបំណងរបស្់របេទស�ស�ជិក េដើម្បីអភវិឌ្ឍ�ង
ទេន�េមគង�រមួ��  និង្របកបេ�យចីរ�ព។ �៉ង�   មិញ េ�យ�រែតេគ
ទទួល�� ល់� �រអភិវឌ្ឍ�ចនងឹផ�ល់នូវលទ�ផលអវ �ជ��នេលើ្របព័ន�ទេន� េម
គង� ជំពូកទី៣ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ �ន�ក់ប�� �លនូវ�រេប��� ចិត�ពី
្របេទស�ស�ជិក េដើម្ប៖ី 
 �រ�រតុល្យ�ព្របព័ន�េអកូឡ� សុីៃន�ងទេន�េមគង� 
 េ្របើ្រ�ស់ទឹកទេន�េមគង�្របកបេ�យសមធម៌ និងសមេហតុសមផល 

េសចក� ីេផ�ើម 
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 ពិ�ក� និងឯក�ព (េ�ក� �ងកិច�្របជុំគណៈក�� ធ�ិរច្រម �ះ) េលើ
�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នទឹកសំ�ន់ៗ ក� �ងទេន�េម �រដូវ្រ�ំង (�រ
ពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន) 
 រក�រ�ហូរទឹកក� �ងទេន�េមគង�  
 ខិតខំឲ្យអសល់ទ��ពេដើម្បីេជៀស�ង ប្រង�ម�អប្បបរ �� នងិ
�ត់បន�យផលប៉ះ�លអ់វ �ជ��នេលើ្របព័ន�ទេន� េមគង� 
 ទទួលខុស្រត�វ ្របសនិេបើ�នបង�ឲ្យ�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន 
និង�រខូច�តេ្រចើនដល់្របេទស�ស�ជិក នងិប�្ឈប�់ល់សម�
�ព�ងំ�យ េពលទទួល�ន�រជូនដំណឹងអំពី�រខូច�ត�
េ្រចើន េ�យ�នភស� ��ង្រតឹម្រត�វ 
 �ក់ប�� �ល�រេ្របើ្រ�ស�់�ចរណ៍ េ�ក� �ងគេ្រ�ង��ក� �ង
ទេន�េម េដើម្បីកុំឲ្យ្របព័ន�េនះខូច�ត�អចិៃ�ន�យ៍ និង 
 ផ�ល់ព័ត៌�នដល្់របេទស�ស�ជិក ពី�រ្រប�ស�សន�
���ក់ទងនឹងបរ ��ណ និងគុណ�ពទឹក។ 
្របេទស�ស�ជិក �នបណំងសេ្រមចឲ្យ�ននូវេ�លេ� និង
េ�ល�រណ៍�ងំេនះ �មរយៈ�� រតីរមួៃនកិច�សហ្របតបិត��ិរ ែដល
�ន�ំ្រទេ�យកិច�សហ្របតិបត��ិរ រ�ង្របេទស�ស�ជិក�ប់
�ំងពី�� ំ១៩៥៧ មក េហើយ�� រតីរមួេនះ្រត�វ�នប�� ក់�រ�ថ�ីេ�

ក� �ងឳ�សបន�ប�� ប់មកេទៀត។ 
កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង��� ំ១៩៩៥ ក�៏នបេង� ើតគណៈកម��រទេន�េមគង� 
(េ��ត់� MRC) និងរច�សម� ័ន� របស់�� ប័ន ក� �ង�ម�អង��រអន�ររ�� ភិ
�ល េហើយក�៏នផ�ល់អ�ំច នងិមខុ�រ�ក់�ក ់ដល�់� ប័ន�ងំេនះផង
ែដរ។  

 ្រក �ម្របឹក� �នអំ�ចក� �ង�របេង� ើត ‘នីតិវ �ធីស� ពីី�រេ្របើ្រ�ស់
ធន�នទឹក និងនតីិវ �ធអីន� រ�ងទេន�េមគង�’ (បច� �ប្បន�  គឺ�នតីិ
 វ �ធី�ងំ ៥ របស់ MRC)។ ្រក �ម្របកឹ�េនះ �នឯក�ពេលើនីតិវ �ធីស� ីពី
�រជូនដំណឹង �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន និងកិច�្រពមេ្រព�ង 
(PNPCA) េ��� ំ២០០៣។ 

 េ�ង�ម�្រ�ទី៥ៃនកចិ�្រពមេ្រព�ង និង PNPCA គណៈក�� ធិ�រ
ច្រម �ះ (JC) ្រត�វ�នផ�ល់អ�ំច េដើម្បីអនុវត�ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះ
េ�បល់�មុន េហើយគណៈក�� ធ�ិរេនះ ក៏�នអនុម័ត េ�ល
�រណ៍ែណ�ំបេច�កេទសស្រ�ប់អនវុត� PNPCA េ�ៃថ�ទី៣១ ែខស�ី 
�� ំ២០០៥ ផងែដរ។ 

 េល�ធិ�រ�� នៃនគណៈកម��រទេន�េមគង� (MRCS) ផ�ល�់រ�ំ្រទ
ែផ�កបេច�កេទស នងិរដ��ល ដលដ់ំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន 
និងេដើរតួ�ទី�៉ងបរ �សកម� ក� �ង�រ�ំ្រទគណៈក�� ធ�ិរច្រម �ះ 
�កទិ់ននឹងដំេណើរ�រេនះ។ 

MRC �ច្រតមឹែតអនវុត�កិច��រខ� �ន េ�ក� �ង្រកបខណ� េនះប៉ុេ�� ះ។ កចិ�្រពម
េ្រព�ងេនះក�៏នប�� កផ់ងែដរ� �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន មិនែមន�
អំ�ចេវតូ ឬ�អំ�ចឯកេ��គី�មួយ េដើម្បី្របតិបត��ិរគេ្រ�ង 
េ�យមិនគិតគូរពីកង�លរ់បស់្របេទស�ស�ជិកេឡើយ។ នីតិវ �ធីស� ីពី�រ
ពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន កដូ៏ច�នីតិវ �ធដី៏ៃទេទៀតែដរ មិនែមន�យន��របទ
ប�� ត�េិ�ះេទ ប៉ុែន���រជួយបេង� ើត្រកបខណ� េនះ ស្រ�ប់កិច�សហ្របតិបត� ិ
�រ និង�រសន�� ។ 

្របេទសស�ជិក�ន
បេង� ើតនូវគណៈកម��រ
ទេន� េមគង� និងរច�ស
ម� ័ន�  ្រពម�ងំផ�ល់អំ�ច
មួយចំនួនដល់គណៈកម�
�រេនះ។ គណៈកម��រ
ទេន� េមគង��ចដំេណើរ
�រមុខ�ររបស់ខ� �ន�ន
ក� �ង្រកខខ័ណ� �ណត� ិ
ែដល្រត�វ�នផ�ល់េ�យ
ែតប៉ុេ�� ះ។ 

កិច�្រពមេ្រព�ងេមគង� 
១៩៩៥ �នេ�លបំណងចំ
បងសំេ��រអភិវឌ្ឍ ប៉ុែន�
បេង� ើតនូវ្រកបខ័ណ� មួយៃន
េ�លបំណង និងេ�ល
�រណ៍ែដល�មរយៈេ�ល
បំណង និងេ�ល�រណ៍�ងំ
េនះ ្របេទសស�ជិកឯក
�ពេលើ�រអភិវឌ្ឍ
្របកបេ�យចីរ�ព និង
សមធម៌េលើ្របព័ន�ទេន� េម  
គង� ស្រ�ប់ផល្របេ�ជន៍     
រមួ។  
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PNPCA និងដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន 
�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មនុ គឺេ�ង�ម�្រ�ទី ៥ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង ែដល
្របេទស�ស�ជិក �ន្រពមេ្រព�ងេលើ�រេ្របើ្រ�ស់ធន�នទឹកទេន�េមគង�
្របកបេ�យសមធម ៌នងិសមេហតុសមផល។ �េ�� តេលើទស្សនៈដ៏ទូលំទូ�យ
�ង េ�យថ�ឹងែថ�ងេលើេ�លបំណង នងិេ�ល�រណ៍�� ែដល�នឯក
�ពេ�ក� �ងជំពូកទី៣ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។ 
្រសបេពលែដលេ�លបំណង និងេ�ល�រណ៍�ងំេនះ រមួ�� ជួយេលើកកម�ស់
�រអភិវឌ្ឍទេន� េមគង�្របកបេ�យសមធម៌ និង្រតមឹ្រត�វ �កជួ៏យប្រង�ម�
អប្បបរ� េជៀស�ង និង�ត់បន�យនូវផលបះ៉�ល់អវ �ជ��នឆ�ងែដន និង
េ្រ�ះមហន��យែដល�ចេកើត�ន េលើតុល្យ�ព្របព័ន�េអកូឡ� សុៃីន្របព័ន�
េនះផងែដរ។ 
នីតិវ �ធីស� ីពី�រជូនដំណឹង �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មនុ និងកិច�្រពមេ្រព�ង 
(PNPCA) កំណត�៉់ងច�សពី់ដំេណើរ�រ ៣ ្របេភទខុសៗ��  ក� �ងេ�ះរមួ�ន 
ក) �រជូនដំណឹង ខ) �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន នងិ គ) �រ្រពមេ្រព�ង�ក់
�ក់។ 
�រជូនដំណឹង ្រត�វ�នអនុវត�េលើ�រេ្របើ្រ�សធ់ន�នទឹកពីៃដទេន�េមគង� 
និងពីទេន�េមេ�‘រដូវវស�’។ ស្រ�ប�់រេ្របើ្រ�សធ់ន�នទឹកពីទេន�េមេ�‘រ
ដូវ្រ�ំង’ នងិ�របែង�រទឹក រ�ង�ងទេន�េ�‘រដូវវស�’ ��ម�រឲ្យ�ន �រ
ពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន។  រ �ឯ�របែង�រទឹក រ�ង�ងទេន�េ�‘រដូវ្រ�ំង’ �ត្រម�វ
ឲ្យ�ន�រ្រពមេ្រព�ង�ក់�ក់ ។ 
 

MRC មិនែមន��� ប័ន្រគប់្រគង្របព័ន�ទេន�េមគង�េទ បុ៉ែន��ជួយ្រទ្រទង់ដល់កិច�្របឹង
ែ្របងរបស់ ្របេទស�ស�ជិក ក� �ង�រអនុវត�េ�លេ� និងេ�ល�រណ៍េផ្សងៗៃនកិច�្រពម

េ្រព�ង។  
 

 
កំេណើនៃនក្រមតិទំ�ក់ទំនង�ងំ
េនះ ឆ� �ះប�� ំងពីតុល្យ�ពមួយ រ�ង
ផលបះ៉�ល់ឆ�ងែដនអវ �ជ��នែដល
�ចេកើត�ន នងិេ�ល�រណ៍ៃន
�រសេ្រមចចិត�េលើអធបិេតយ្យ�ព។ 
តុល្យ�ពេនះ ក�៏ន�ក់�ន េ�
ក្រមិត�មួយ េពលែដលកង�ល់ដ៏ចំ
បងរបស់្របេទស�ស�ជិក �កទ់ង
នឹង�រែចករ�ែលកធន�នទឹកេ្របើ្រ�
ស់។ ចំណុចេនះ�ននយ័� េគ�ន

កង�ល់តិចតួច ពី�រែចករ�ែលកធន�នទឹកេ្របើ្រ�ស់េ�រដូវវស� េ�យ�រ
ទឹក�នបរ ��ណ្រគប្់រ�ន់ េហើយ្របសនិេបើរ�ហូរទឹកក� �ងទេន�េម ្រត�វ�នរក�
ឲ្យេ�ក� �ងក្រមិតែដល�នឯក�ព ផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដនេលើ�រេ្របើ្រ�ស់
ធន�នទឹក�មៃដទេន�  ក៏�នក្រមិតផងែដរ។ 
េ�ះ�ដូេច�ះក� ី ផលប៉ះ�លៃ់ន�រអភិវឌ្ឍ�ម�ងទេន�  េលើរ�ហូរកំណកកករ 
ជលផល និងដំេណើរ�រ្របព័ន�េអកូឡ� សុ ីក៏េ�ែត�ប�� ស� �ល ក� �ង�រេ្របើ
្រ�សធ់ន�នទឹកទេន�េមគង�្របកបេ�យសមធម៌ែដរ។ បច� �ប្បន� េនះ េយើង
ដឹង� ផលប៉ះ�លដ់៏ចំបងេលើជលផល និងរ�ហូរកណំកកករ ក៏ប�� លមកពី
�រអភិវឌ្ឍ�មៃដទេន�េមគង�ផងែដរ។ �ររក��មពលអគ� ិសន�ី� តធកំ� �ង
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្របេទសចិន នងិេ�េលើៃដទេន�  �ចប�� ករ់បបរ�ហូរ ែដលប�� លឲ្យប៉ះ�ល់
ដល់េពលេវ� នងិក្រមិតរ�ហូរ្រតឡបចូ់លេ�ក� �ងបងឹទេន��ប និង្របព័ន�ដី
េសើមដ៍ៃទេទៀត វ �ញ។ �លទ�ផល �បង�ផលបះ៉�លដ់ល់�រេន�ទ។ រ�យ
�រណ៍ស� ីពី�� ន�ព�ងទេន�េមគង� �� ំ២០១៨ ក�៏នរ�េលចពីផលប៉ះ�លដ់៏
ៃទេទៀត េលើតុល្យ�ព្របព័ន�េអកូឡ� សុីក� �ង�ងទេន�េមគង� ែដលក� �ងេ�ះរមួ
�ន �រេន�ទហួសក្រមិត �របពុំលបរ ��� ន �របូមខ�ច ់នងិ ទំនបប់ែង�រ
ទឹកេ្រ�ច្រសព����ស� �េ្រចើន។ 
  
កំេណើនៃន�រ្រព�យ�រម� ពីផលប៉ះ�លរ់មួៃន�រអភិវឌ្ឍ�៉ងរហ័ស�ម�ង
ទេន�  កំពុងជំរុញតួ�ទីរបស ់MRC េ�យ�ន់ែត�ន�ពបរ �សកម�។ េនះនងឹ
ប�� ញឲ្យេឃើញ�មរយៈ�រ�ម�ន�្រប�ំ
ៃន្របព័ន�ទេន� របស់េល�ធិ�រ�� ន MRC ែដល
បេង� ើត�ន�មូល�� ន្រគឹះស្រ�ប់ផ�ល់អនុ
�សន៍េលើយន��រ្រគប្់រគង្របតបិត��ិរ�� 
ែដល�ចេ�ះ្រ�យ�លផ់លប៉ះ�ល់ �ក់ព័ន�
នឹងេ្រ�ះ�ងំស� �ត ទឹកជនំន់ នងិរ�ហូរកំណកកករ
�ន់ែត្របេសើរ។  
 
េ�ល�រណ៍ែដល្រត�វពិ�រ� 
េ�ល�រណ៍ែដល�ំ�ច់ ្រត�វពិ�រ��នដូច

�ងេ្រ�ម ៖ 
 �រ�យតៃម� �េតើ�រេ្របើ្រ�ស់

ធន�នទឹកែដល�នេលើក
េឡើង �ន�ពសមេហតសុមផល និងសមធម ៌ឬេទ �ន
 វ ��ល�ពេលើសពីដំេណើរ�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស។ 

 ្របេទស�ស�ជិក �នេប��� ខិតខំឲ្យអសល់ទ��ព េដើម្បី
េជៀស�ង ប្រង�ម�អប្បបរ� នងិ�ត់បន�យេ្រ�ះ�និភ័យ
ែដល�ចេកើត�ន េលើ្របព័ន�ទេន� េមគង�។ ដំេណើរ�រ្រត�ត
ពិនិត្យេឡើងវ �ញ�នេ�លបំណង េធ� ើ�រកំណត់យន��រេរៀបចំ
ទំនប់ និង វ ��ន�រណ៍្របតិបត� ិ េដើម្បីអនវុត�កិច��រេនះ។ 

 គណៈក�� ធិ�រច្រម �ះ នងឹឯក�ពេលើ “េសចក�ែីថ�ង�រ”មួយ 
េ�េពលប�� ប់ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន ែដលនឹង
ជំរុញ្របេទសជូនដំណឹងឲ្យខិតខំអនុវត�្រគបយ់ន��រ ែដលជួយ
លុបប�ំត់ ឬ�តប់ន�យេ្រ�ះ�និភយ័ឆ�ងែដន��។ 

 យន��រ�ងំេនះ �ចសំេ�េលើ�រេរៀបចបំ�ងទំ់នបច់ុងេ្រ�យ ដំ�ក់
�ល�ងសង់ ឬដំ�ក�់ល្របតិបត� ិ ។ 

 យន��រ�ងំេនះ ្រត�វែត�នសមិទ�ផល�ងំែផ�កបេច�កេទស និងហរិ�� វ
ត� �។ ឬពំុេ�ះេ�ត យន��រ�ងំេនះ នឹងទទួល�នេវតូ�ម្រពឹត�និ័យ(ឬ
�ម�ក ់ែស� ង) ស្រ�ប�់រអភិវឌ្ឍន។៍ 

 �រេ្របើ្រ�ស់ធន�នទឹកេ�យជូនដំណឹង�មុន ្រ�ន់ែត�ែផ�កមួយ
ៃន�រអភិវឌ្ឍែដល�នេ្រ�ងទុកប៉ុេ�� ះ។ េគ��ំច់្រត�វេធ� ើ�រ
ពិ�រ�ពីផលប៉ះ�លរ់មួៃនគេ្រ�ង�ងំអស់ ែដល�នជូនដំណឹង�
មុន និង�នេរៀបចំទុក។ 

�្រសយ័ដូេច�ះ េ�លបំណងដ៏សំ�ន់ៃន�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស គ�ឺរ
ប�� ញពី�រខតិខបំែន�ម និងែដល�ចសេ្រមច�ន ក� �ង្របតិបត��ិរ�ក់
ែស� ងេដើម្បីេជៀស�ង ប្រង�ម�អប្បបរ� និង�តប់ន�យផលប៉ះ�ល់ែដលបង�

ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន
ែដលដកឹ�ំេ�យកិច�្រពមេ្រព�ង
េមគង��� ំ១៩៩៥ និង�ក់ព័ន�
�មួយនីតិវ �ធី�ងំអស់របស់គណៈ
កម��រទេន� េមគង�។ ដំេណើរ�រ
េនះ�នេ�លេ�េលើកកម�ស់�រ
េ្របើ្រ�ស់េ�យ្រតឹម្រត�វ និងសម
ធម៌ េដើម្បី�្របេ�ជន៍របស់
្របព័ន�ទេន� េមគង�។ 

ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�
មុន�នេ�លបំណងសេ្រមច
េ�យ�ន�ឯកច� ័ន� នូវេសចក� ី
ែថ�ង�រមួយអំ�វ�វដល់
្របេទស�� ស់គេ្រ�ងេ�យ
ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីអនុវត�
 វ ��ន�រណ៍ែដល�នរកេឃើញ
ក� �ង�រេជៀស�ង ប្រង�មេ�យ
�ន�អតិបរ �� និង�ត់
បន�យផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដនធំៗ។ 
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េ្រ�ះ�� ក់េផ្សងៗ។ �ក៏ជួយ្រទ្រទង់្របេទសទទួល�ន�រជូនដំណឹង �មរយៈ
�រ�យតៃម�ពីក្រមតិែដលអ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នអនុវត��មេ�ល�រណ៍ 
�រអនុវត�ល� ៗ េ�ក� �ងដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍន៍ៃនគេ្រ�ង។ 
�រេធ�ើឲ្យដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន�ន់ែត្របេសើរ 
MRC ព��ម�និច� េធ� ើឲ្យដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន�ន់ែត្របេសើរ។ 
េ�ក� �ងដំេណើរ�រមុនៗ េគ�នប�� ញេ�លគំនតិៃន “េសចក�ែីថ�ង�រ” នងិ 
“ែផន�រសកម��ពរមួ” ឬ ដំ�ក់�លប�� ប់ពីដេំណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល�់
មុន េដើម្បីេលើកកម�ស�់រចូលរមួចំែណក�បន�ប�� ប់េ�្រគប់ដំ�ក�់ល
�ងំអស ់ក� �ង�រេរៀបចំទំនប់ និង្របតិបត� ិ�រ �រ�ងសង់ ៃនគេ្រ�ង
ទំនប់�រ �អគ� ិសនី។ េ�យគិតគូរពី    �និភ័យពីរយៈច�� យៃន្រពំ្របទល់
្របេទសៃថ និង�វ េ�ក� �ងដំេណើរ�រស្រ�បគ់េ្រ�ង���ំ េគ�ន
ព��មបែន�មេទៀត េ្របើ្រ�សក់ិច��រ្រ�វ្រ�វពីមនុៗ របស់ MRC េដើម្បី
បេង� ើតឲ្យ�នេ�លគំនតិ�ន់ែត្របេសើរៃនផលបះ៉�ល់ែដល�ចេកើត�ន
េលើ ្របេទសៃថ។ ប៉ុែន�  �រ្របឹងែ្របងេនះេ��នក្រមតិេ�េឡើយ េ�យ�រក
ង�ះធន�នេផ្សងៗ ស្រ�ប់�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន េហើយ�រ្រត�តពិនិត្យ
បេច�កេទសេនះ �នផ�ល�់អនុ�សន៍�៉ងទូលំទូ�យស្រ�ប់កិច��រ
បែន�មេទៀត ែដលអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ងគួរអនវុត�។ 
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រយៈេពលស្រ�ប់ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន 
េ�យ�រប�� ្របឈមៃន�ររ �តបន�ងឹក� �ង�រេធ� ើដេំណើរ បង�េ�យ�ររ �ក�ល
�លៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ គណៈកម��រទេន�េមគង��នឯក�ព�� � ដំេណើរ�រ
ពិេ្រ�ះេ�បល់�មុនស្រ�ប់គេ្រ�ង���ំ នឹង្រត�វ�នអនុវត�េ��ម
េពលេវ��ក់ែស� ងេ�យ�ន�ពបត់ែបន នងិ�មដំ�ក់�ល េ�យក� �ង
កិច�្របជុំ្រក �ម�រ�ររបស ់   គណៈក�� ធិ�រច្រម �ះ នឹង្រត�វកំណត�់ល
បរ �េច�ទស្រ�បអ់នុវត�សកម��ព�បន�ប�� ប់េទៀត។ �រអនុវត�ែបបេនះ 
�នេធ� ើឲ្យ�ន�រចូលរមួ្របកបេ�យអត�ន័យ ពី្រគប់�គី�ក់ព័ន��ងំអស់ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលៃនដំេណើរ�រ្រត�តពិនិត្យេនះ។ 

ដំេណើរ�រេនះ�ចនឹង្រត�វ�នពន�េពល េ�យ�ន�រឯក�ពពីគណៈក�� ធិ
�រ      ច្រម �ះ។ េបើេ�ង�ម�រអនុវត�េ�ក្រមតិអន�រ�តិ �ទូេ��រពន�
េពលេនះ នឹង្រត�វ�នពិ�រ� ្របសិនេបើ MRCS  ជួប្របទះ�ពល�ំក�ពិេសស 
ក� �ង�រអនវុត��រ្រត�ត      ពិនិត្យបេច�កេទស ឬក� �ងករណីែដលព័ត�៌នថ�ីមនិ
�នផ�ល់ឲ្យ�ន់េពលក� �ងរយៈេពលដំបូងៃនដំេណើរ�រ។ 
េ�េ្រ�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំពី្រក �ម�រ�រៃនគណៈក�� ធ�ិរច្រម �ះស� ីពី 
PNPCA េល�ធិ�រ�� នៃន MRCS �ន�ត់�ងំ្រក �មជ�ំញ�េ្រចើន រមួ�ន
ម�ន� ីជ�ំញ�� ក់�តិ និងអន�រ�តិ េធ� ើ�រ�យតៃម�ជំ�ញេ�យឯក�ជ្យ�ព
េលើសំណំុឯក�រែដល�ន�ក់េស� ើ។ 

 
្រពឹត� ិ�រណ៍សំ�ន់ៗស្រ�ប់�គី�ក់ព័ន� 
 េសចក� ីសេង�បៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទសេនះ ែផ�កេលើេស

ចក� ី្រ�ងេលើកទី២ ែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព ចុះ�លបរ �េច�ទេ�ៃថ�ទី 
២៦ ែខកុម�ៈ �� ំ២០២១។ 

 �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ�គី�ក់ព័ន��� ក់�តេិលើកទី១ �ន្រប្រពឹត�
េ��ប់ពីែខតុ� ដល់ែខធ� � ២០២០ និង�រេរៀបចេំលើកទី២ េ�ែខមិ� 
�� ំ២០២១0

1  
 �រេរៀបចកំចិ�ពិេ្រ�ះេ�បល់េលើកទី៣ ្រត�វ�នេ្រ�ងេ�ែខឧស� �� ំ

២០២១។  
 �រពិេ្រ�ះេ�បល់�មួយ�គី�ក់ព័ន��� ក់តំបន់េលើកទី១ �ន

្រប្រពឹត� ិេ�ៃថ�ទី២៤ ែខវ �ច� ិ� �� ំ២០២០ និងេលើកទី២ េ្រ�ងនងឹេរៀបចំ
េ�ែខឧស� �� ំ២០២១។ 
 

�រជូនដំណឹងេ�ដំ�ក់�លសិក�លទ��ពគេ្រ�ង 
គេ្រ�ងេហ�� រច�សម�ន័��� តធំ ឆ�ង�ត់នូវដ�ំក់�ល�េ្រចើន។ ដ�ំក់
នីមួយៗ ផ�លល់ទ��ពដលអ់�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង េធ� ើ�រ�យតៃម�បែន�មេទៀត
ពីលទ��ពគេ្រ�ងែដល�នេស� ើ មុនេពលផ�ល់ធន�នេផ្សងេទៀត និងកណំត់
ពីល័ក�ខណ� ��ំច់ ស្រ�បេ់រៀបច�ំងសង់�ក់�ក់ មុនេពលេរៀបចបំ�� បប់�
ង់ទំនប់។ PNPCA នងិេ�ល�រណ៍ែណ�សំ្រ�ប់េរៀបចំទំនបរ់បស់ MRC 
�ម�រឲ្យ�ក់គេ្រ�ងស្រ�បដ់ំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន េ�ដំ�ក់
�លសិក�លទ��ពគេ្រ�ង។ េ�ខណៈេនះ គេ្រ�ងកំពុងែត្រត�វ�នអភិវឌ្ឍ

 
1 ្របេទសៃថ �នប�� ក់� េគ�នពត៌័�នតិចតួច�ស់ពីទំហំៃនផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�នក� �ង្របេទស
េនះ។ �្រស័យេហតុេនះ េគមិន�ន់�ចេរៀបចំ�រពិេ្រ�ះេ�បល់េ�ក្រមិត�� ក់�តិេទ។ 

ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុនស្រ�ប់  SNHPP 

�រចូលរមួេ�យ
�នេ្រចើន និង
្របកបេ�យត��
�ពរបស់អ�ក�ក់
ព័ន�គឺ�គន� ឹដ៍
សំ�ន់ក� �ង�រែក
លម�លទ�ផលៃន
ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះ
េ�បល់�   មុន។ 
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ន៍ េហើយអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �ចនឹងេ្រត�មរចួ�េ្រសចស្រ�ប�់រ�� សប់� �រ
មួយចំនួន។  
�រជូនដំណឹងេ�ដំ�ក�់លសិក�លទ��ពគេ្រ�ង �ន�ងំគុណសម្បត�  ិ
និងគុណវ �បត� ិ។ េនះ�នន័យ� ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន �ចនឹង
�នឥទ�ិពលេលើ�រេរៀបចបំ�ង់ទំនបច់ុងេ្រ�យ នងិ្របតបិត��ិរៃនគេ្រ�ង
���ំ។ រ�� ភិ�ល �វ និងអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង ក៏�ចនឹងេធ� ើ�រ
សេ្រមចចតិ��ន់េពលេវ� េលើលទ��ពែផ�កហិរ�� វត� �ស្រ�បគ់េ្រ�ង េ�យ

េ�ងេលើមតិេ�បល់ពី MRC។ �៉ង� មិញ �រជូនដំណឹងេនះ ក�៏ច
ប�� ញពីកង�ះព័ត�៌ន្រគប់្រ�ន់ ក� �ង�រអនុវត�កចិ��រ�ម�នបេច�កេទស
ឲ្យ�នហ� តចត់ ែដលប�� លឲ្យ�ន�រេលើកេឡើងនូវេ�បលអ់វ �ជ��នមនិ
�ំ�ច់ ស្រ�ប់េ្រ�ងែដល�នេស� ើផងែដរ។ �� ន�ពេនះ �នេកើត�នេលើ
គេ្រ�ងទំនប�់��ំរចួេ�េហើយ ដូេច�ះ �រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស �ន  
ផ�ល់�អនុ�សន៍មួយចនួំន េដើម្បឲី្យអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ងេធ� ើ�រសិក�
្រ�វ្រ�វបែន�មេទៀត។    
 
ដំ�ក់�លេ្រ�យពីដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន 
ដំ�ក់�លេ្រ�យពីដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុនមួយ នឹង្រត�វបេង� ើត
េឡើងេដើម្បីេ�ះ្រ�យកង�ះ�តមួយចំនួន ស� ីពី�រជូនដំណឹងេ�ដំ�ក�់ល
សិក�លទ��ព  គេ្រ�ង។ ែផន�រសកម��ពរមួេនះ �នេ�លបំណងេធ� ើឲ្យ
្របេទស�វ អ�កអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង  MRC  និង្របេទសទទួល�ន�រជូនដំណឹង
ចូលរមួ�បន�ប�� ប់ ក� �ងអំឡ� ងេពលេរៀបចំប�ង់ទំនប់ចុងេ្រ�យ េ�ដំ�ក់
�ល�ងសង់ និងដំ�ក់�ល្របតបិត��ិ�។ ទន� ឹមនឹងពិ�រ�េលើលទ�
�ពែផ�កហិរ�� វត� � នងិវ �ស� កម�របស់គេ្រ�ង និង/ឬកំណត់ជេ្រមើសែចករ�ែលក
ផល្របេ�ជន៍េផ្សងៗ �រចូលរមួេនះ សំេ�េធ� ើកិច��ររមួ��  េដើម្បែីកស្រម�ល 
 វ ��ន�រេផ្សងៗឲ្យ�ន់ែត្របេសើរ ក� �ងេ�លេ�េជៀស�ង ប្រង�ម�អប្បបរ� 
និង�ត់បន�យផលប៉ះ�លឆ់�ងែដនែដលបង�េ្រ�ះ�និភ័យ��។ 
�ចុងប�� ប់ េគរ�ពឹង� សំណំុយន��រ្របតិបត��ិរ ដូច�្របតិបត� ិ�របង� �រ
កំណកកករ�្រប�ំ នងឹទទួល�ន�រឯក�ព ែដលនឹង�� យ�ែផ�កមួយៃន
នីតិវ �ធីស� ីពី�រ្រត�តពិនិត្យ�ម�ន�រេ្របើ្រ�ស់ទឹក (PWUM) េហើយ�រអនុ

វត�យន��រ�ងំេនះនងឹ្រត�វ�ន�យ�រណ៍�្រប� ំេ�កចិ�
្របជុំ JC របស់ MRC។ សំណំុយន��រ�ងំេនះ �ន�រៈ

សំ�ន់�ស់េ�ក� �ង បរ �បទៃន្របតបិត��ិរ
រមួ�� ៃនគេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនី�ងំអស់
ក� �ងប�� ញល�ក់ទេន�។ �រ�ម�នពីរ�ហូរ
�៉ងេលឿនេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មៃនទំនប់�
�៉បូរ � �នប�� ញ� ្របតិបត��ិរបេ�� ញ
បរ ��ណទឹកដ៍េលើសលបុ កំពុង្រត�វ�នអនុវត� 
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េហើយតំបនេ់�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម កំពស់ទឹកេ�ែតែ្រប្រប�ល�៉ង�� ំង 
េ�ះបី��រែ្រប្រប�លក្រមតិទឹក�� មៗ កំពុង្រត�វ�នេគ�តប់ន�យ�េ្រចើន
ក� ី។ បែ្រមប្រម�ល�៉ងរហស័ៃនក្រមតិទឹក�ងំេនះ ្រត�វ�នេគទទួល�� ល់�
នឹង�នផលបះ៉�ល់ធ�នធ់�រេលើេអកូឡ� សុីទេន�  ស�� នុពលជលផល នងិ��ចរ
ណ៍។ 
េគសង្ឃឹម� កម� វ �ធ�ីម�នបរ ��� នរមួ (JEM) ែដលកំពុងអនវុត�េ�ឯ
គេ្រ�ងទំនប់��៉បូរ � និងដន�ហុង �ចនងឹជួយឲ្យ MRC េដើរតួ�ទី
�ន់ែត្របេសើរ ក� �ង�រផ�ល់អនុ�សនេ៍លើប�ង ់ស្រ�ប់េរៀបចំបរ ��� ្រចកច�ចរ
្រតីែដល�ន្របសិទ��ព និង្របតិបត��ិរ្រគប្់រគង្របកបេ�យ�ពស្រមបស
្រម�ល។ 
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ទី�ងំ�ងសង់គេ្រ�ង 
SNHPP គឺ�គេ្រ�ងទី៥ ែដលស� ិតេ�ែផ�ក�ងេ្រ�មបផំុតក� �ងល�ក់ទេន�េម 
និង�នច�� យ្រប�ណ្រតឹមែត ១,៥ េ� ២ គីឡ� ែម៉្រត ពី្រពំ្របទល់្របេទស�វ 
និងៃថ។     ទី�ំងេនះ �ន�រៈសំ�ន់�ស់ស្រ�ប់ស�� នុពលៃនផលប៉ះ
�ល់ឆ�ងែដន��។  
�ស� ិតេ�ច�� យ្រប�ណ ១៥៥ គីឡ� ែម៉្រត េ�ែផ�ក�ងេលើទេន� ៃនទី្រក �ងេវៀង
ចន�  ១.៧៣៧ គឡី� ែម៉្រត ពីសមុ្រទ និង្រប�ណ ២០ គីឡ� ែម៉្រត េ�ែផ�ក�ងេលើ
ទេន� ៃនេខត��ងំ �ន។់ េ�ច�� យ្រប�ណ ៥០ គឡី� ែម៉្រត េ�ែផ�ក�ង
េ្រ�មទេន�  �ន្រប�ជនរស់េ��៉ងេ្រចើនកះុករ�មដងទេន�  �ងំសង�ង 
�ងំ្របេទស�វ និង្របេទសៃថ។  
្រក �មហ៊នុទំនប់�រ �អគ� ិសន�ី�ងលីមីតធីត (្របេទស�វ)(Datang Sanakham 
Hydropower) គឺ�អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង។ ពីដំបូង �រ�ងសង ់្រត�វ�ន
េ្រ�ងនឹង�ប់េផ�ើមក� �ង�� ំ២០២០។ �� នីយ�មពល ្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង
�ប់េផ�ើម្របតិបត��ិរេ��� ំ ២០២៨ ប៉ុែន���ចនងឹ�ន�រតពន�េពល 
េ�យ�រេគមិន�ន�់ន�បេ់ផ�ើមដំេណើរ�រ�ងសង ់ 
េ�េឡើយ។  
េ�ងច្រក�មពលអគ� ិសន ីនឹង្រត�វ�នតំេឡើង េ�យ
�ន�មពល ៦៨៤ េម�� �� ត់ �មួយនឹងទួរ� �នចំនួន 
១២ (�៉សុីនេភ� ើង) ែដលទួរ� �ននីមួយៗ �ចផលិត
�មពល�ន ៥៧ េម�� �� ត់។ គេ្រ�ងេនះ �នេ�ល
បំណងផលិត�មពល�ចម្បង ស្រ�ប់�រ�ំេចញ និង
�រេ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រស �ក។   
 
រច�សម�័ន� វ �ស� កម�សំ�ន់ៗ 
ទី�ងំ�ងសង់ទំនប់ែដល�នេស� ើ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នេធ� ើ�រពិ�រ�េលើទី�ងំ�ងសង់ទំនប់�េ្រចើន
កែន�ង។ ទី�ងំទីមួយ�នច�� យ្រប�ណ ១.៧៧២ គីឡ� ែម៉្រត ប៉ុែន� េ្រ�យពី

្របេទស�វ �នេធ� ើ�រសកិ�េលើ
្របសិទ��ព�ងសង់ កែន�ងេ�ះ
្រត�វ�នរ�កិល មក្រតមឹច�� យ
្រប�ព ៣៥ គីឡ� ែម៉្រត�ងេ្រ�ម
ទេន� វ �ញ។ �រ�� នមួយ ែដល�ន
ច�� យ្រប�ណ ៣,១ គីឡ� ែម៉្រត
�ងេលើៃនទី�ំងបច� �ប្បន� េនះ ្រត�វ
�នពិ�រ� ប៉ុែន� េ្រ�យមក្រត�វ
�នេ�ះបង់េ�ល។ �ចុង
េ្រ�យ ទី�ងំែដល�នច�� យ
្រប�ណ ២៨០ែម៉្រត ្រសបនឹងទី
�ំងបច� �ប្បន� ្រត�វ�នពិ�រ� 
ប៉ុែន� ្រត�វ�ន េគរកេឃើញ� �ន

លក�ណៈសម្រសបតិចតួច។ េ�យេហតេុនះ ទី�ំង និង ែខ្សប�� តស់្រ�ប់
គេ្រ�ង���ំ ្រត�វ�នែកស្រម�ល េ�យែផ�កេលើស�� នុពលេពញេលញៃន
ទំនប់�រ �អគ� ិសនីក� �ងល�ក់ទេន��គ�ងេជើងៃន្របេទស�វ និងផលប៉ះ
�ល់កេលើភូម្ិរស �កែដលនឹងជន់លចិ េ�ក� �ង្របេទស�វ។    

លក� ណៈពិេសសៃន SNHPP  

គេ្រ�ង���ំ
�ន្របែវង្រប�ណ
១.៥០០ ដល់២០០០
ែម៉្រត�ងេលើ្រពំ
្របទល់�វ ៃថ 
បុ៉េ�� ះ។ 
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គេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ�សិនីែដលមនិបេង�ើត��ងទកឹ (RUN-OF-RIVER) 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នប�� ក់� គេ្រ�ងេនះ នឹង្របតិបត��ិរ�ទំនប�់
 រ �អគ� ិសនីែដលមិនបេង� ើត��ងទឹក េ�យ�នបរ ��ណទឹកហូរចូល េស� ើនឹង
ចំនួនទឹកហូរ       េចញ។ េគក៏បែន�មេទៀត� េគនងឹមិនេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ
បេ�� ញទឹកក� �ងបរ ��ណេលើសលបុេឡើយ េ�យ�រផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត
�ន។ ប៉ុែន�  �នភិ័យៃន�រែ្រប្រប�លរ�ហូរ�៉ងរហស័ ប�� លមកពី្របតបិត� ិ
�រ�ងេលើេ��មទំនប់េផ្សងក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ �ចនងឹឆ�ង�ត�់ម
ទំនប់េនះ។ 
បទប្ប�� ត� ្ិរបតិបត� ិ�រអ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នេរៀបចំនូវបទប្ប�� ត� ិ
្របតិបត� ិ�រដូច�ងេ្រ�មេនះ៖ 
ក្រមិតទឹកអន�ង�់ទូេ�ស្រ�ប់គេ្រ�ង SNHPP នឹង�នកពំស់ពី ២២០ ដល់ 
២១៩ ែម៉្រតេលើកកម�សទឹ់កសមុ្រទ។ េពលែដលរ�ហូរចូល�ងស� � ក �នបរ ��ណ
េលើសពីសមត��ពរបសទួ់រ� �ន (៥.៨០១ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី) បំពង់បង� �រ�ងំអស ់
នឹង្រត�វេបើកដំេណើរ�រ�បន�ប�� ប់ េដើម្បីបេ�� ញបរ ��ណទឹកហូរចូលែដល
េលើសលុប។ ្របតបិត��ិរេនះ នឹងេកើត�ន្រប�ណ ២៣% ៃនថរិៈេវ�
្របតិបត� ិ�រ េហើយ�ចនងឹដំេណើរ�រេរៀង�ល�់� ំ។ 
េពលរ�ហូរចូល�នបរ ��ណតិច�ង ១១.០០០ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី បំពង់បង� �រ�ងំ
៥ េ�្រ�ំង�ង�� ំនឹង្រត�វេបើកដេំណើរ�រមុនេគ  ្រប�ណ ៦% ៃនថិរៈេវ�
្របតិបត� ិ�រ។ ��នក្រមតិ�ប�ង នងិ្របេសើរ�ងស្រ�ប�់របង� �រកករ។ 
បំពង់បង� �រេ�្រ�ំង�ងេឆ�ង នឹងេបើកដំេណើរ�រេ��ម�រ��ំច់ គ�ឺប់
ពីបរ ��ណ ១៥.៤០០ ែម៉្រត       គូប/វ ��ទី ែដល�ន្រប�ណ ១% ៃនថិរៈេវ�
្របតិបត� ិ�រ េហើយ�ចនងឹមិន្របតិបត� ិ�រ�េរៀង�ល់�� ំេទ។ 

េពលរ�ហូរចូល�នបរ ��ណេលើសពី ១៧.៨០០ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី (ដូច�ក� �ង
ករណីទឹកជំននរ់យៈេពល ៣�� ំ ឬតចិ�ង ១% ៃនថិរៈេវ�្របតបិត��ិរ) បពំង់
បង� �រ�ងំ ១០ នឹងេបើកដំេណើរ�រ េហើយក្រមតិទឹកអន�ង់ ្រត�វ�នប�� ប។ 
្របតិបត� ិ�រេនះ នឹង�ប់េផ�ើម េពលេគេឃើញ�នទឹកជំនន់េ�ែផ�ក�ងេលើ
ទេន�  េដើម្បីរក�ទុកទី�ំងស្រ�បរ់�ហូរ�� ំងែដល�នរ�ពឹងទុក។ េ�េពលែដល
ក្រមិតទឹក�ងមុខទំនប�់នកំពស់�ប�ង ៤ ែម៉្រត េគគួរែតបិទ្រចកទួរ� �
ន�ងំអស់ េហើយ្រចក�� រ�ងំអស់នងឹេបើកដំេណើរ�រ ស្រ�ប់បេ�� ញទឹក
ជំនន់ និងបង� �រកំណកកករ។ �រប�� បក្រមតិទឹកក� �ង�ងស� � ក េ�យេបើក
ដំេណើរ�រ្រចក�� របង� �រ�ងំអស់�ចនឹង�ន្រតមឹែត ១% ៃនថិរៈេវ�
្របតិបត� ិ�ររយៈេពលយូរប៉ុេ�� ះ។ ក៏ប៉ុែន�  ្របតបិត�កិរនឹងអនុវត�្របតិបត��ិរ
បង� �រកំណកកករ ែដល�នរយៈេពលពី ៥ ដល់ ៧ ៃថ� �េរៀង�ល�់� ំ េ�េដើមែខ
ក�� ។ បទប្ប�� ត��ិងំេនះ គួរែត្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញ ក� �ងលក�ណៈ�ែផ�ក
មួយៃន្របតិបត��ិរប�� ញល�ក់រមួ��  េដើម្បីព្រងងឹសកម��ពបង� �រកំណក
កករ។  
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្របតិបត� ិ�រ្រចក�� រ��ចរណ៍ នឹង្រត�វ�ន�� ក�បេ�� ះ�សន�  េពលរ�ហូរ
ចូល�នបរ ��ណេលើសពីរ�ហូរខ�សប់ំផុតៃនទឹកជំនន់រយៈេពល ៣ �� ំ េស� ើរនងឹ
១៧.៨០០ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី ែដលនឹងេកើត�នតចិ�ង ១% ៃនថិរៈេវ�
្របតិបត� ិ�រ។ 
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្របវ �ត� ិ 
ដំេណើរ�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 

�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស ្រត�វ�នអនុវត�េ�យ្រក �មជ�ំញ�ររបស់ MRCS 
�ងំ ៧្រក �ម ែដលក� �ងេ�ះរមួ�ន្រក �មជ�ំញ�ងជល��ស�  និង����ស�  
រ�ហូរកំណកកករ គុណ�ពទឹកនិង្របព័ន�េអកូឡ� សុីទឹក ច�ចរ្រតនីិងជលផល 
សុវត� ិ�ពទំនប់ទឹក ប�� ��ចរណ៍ និងសង�ម-េសដ�កិច�។ ្រក �មជ�ំញ�ងំ
េនះេធ� ើ�រេ្រ�ម�រែណ�ំរបស់្រក �ម�រ�រៃនគណៈក��  ធ�ិរច្រម �ះ ស្រ�ប់
និតីវ ��ន PNPCA ែដល�អ�កផ�លរ់�យ�រណ៍ជូនដល់គណៈក�� ធ�ិរេនះ។  
�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស គឺេ�ង�មឯក�រែដល�ន�កជូ់នេ�យគ
ណៈក��    ធិ�រ�តទិេន�េមគង��វ (LNMC) េហើយេល�ធិ�រ�� ន MRC មិន
�នចុះេធ� ើសិក�្រ�វ្រ�វបែន�មេឡើយ កប៏៉ុែន�  េ�យ�រផលប៉ះ�ល់�ស�� នុ
ពលពីគេ្រ�ងេនះ កិច��រ្រ�វ្រ�វែដល��រ�ររបស់ MRC កន�ងមក្រត�វ
�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�បេ់ធ� ើ�រពិ�រ�េលើផលបះ៉�ល់ែដល�ចេកើត�នេលើ
្របេទសៃថ។ 

សនិ�ន�ពពីេ្រ�យ�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស  
�រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស េធ� ើ�រ�យតៃម�េលើឯក

�រែដល�នផ�ល់ឲ្យ េ�យេធៀបេ�នឹង�រ
អនុវត�ល�  េ�ក� �ង�រ�យតៃម�ែផ�កប

 រ ��� ន និងសង�ម និង�រ�យ
តៃម�ផលបះ៉�ល់រមួ។ េនះ�ន

ន័យ� អ�កអភ ិ     វឌ្ឍន៍
គេ្រ�ង គួរែតបេង� ើតនូវមូល
�� ន”មុនគេ្រ�ង” ែដល្រគប់
្រជ �ងេ្រ�យមួយ ស្រ�ប់

្របឈមនឹង�រ�� ស់ប� �
រ�� ែដលប�� លមក
ពី�រ�យតៃម�ៃនគេ្រ�

ង។ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង គួរែតកំណតស់�� នុពលៃន�រ�� ស់ប� �រ ែដល�ចេកើត
�ន េហើយបេង� ើតនូវកម� វ �ធី�ម�នេ�យហ� តច់ត់មួយ ែដល�នមូលនិធិ
�ំ្រទល�  េដើម្ប�ីម�ន�រែ្រប្រប�ល�មួយ ក� �ងអំឡ� ងេពល�ងសង់ នងិ
ដំ�ក់�ល្របតិបត��ិរ��។ កម� វ �ធី�ងំេនះ គួរែត្រត�វ�នេរៀបចេំឡើង 
េដើម្បីែស� ងរកផលប៉ះ�ល ់    េផ្សងៗឲ្យ�ន់េពលេវ� េដើម្បអីនុវត�យន��រ
្រគប្់រគងែបបបន��។ំ  
េ�យេហតុ�ផលប៉ះ�ល�់ងំេនះ ក�៏ចនឹងេកើត�ន ពីគេ្រ�ងដ៏ៃទេទៀត 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ងទទួល�នអត�្របេ�ជន៍�េ្រចើន ក� �ង�រកំណត់ផល
ប៉ះ�ល់រមួៃនគេ្រ�ង�េពលបច� �ប្បន�  និងេពលអ�គត។ ក៏ប៉ុែន�  េ�ក� �ង
្របព័ន�ឆ�ងែដនេផ្សងៗ ែដល�ំ្រទេ�យកចិ�្រពមេ្រព�ងសហ្របតិបត��ិរ 
្របេទស�ស�ជិកគួរែតស� ះែស� ងេធ� ើ្របតិបត� ិ�ររមួ��  េដើម្បីទទួល�នផល
្របេ�ជនេ៍�យ�ន�រែចករ�ែលក។   
�្រសយ័ដូចេនះ �រ្រត�តពិនិត្យេនះនងឹ៖ 
 ផ�ល់�រ�្ំរទដល្់របេទស�វ ក� �ង�រពិនិត្យ�ម�ន�រអនុវត�

គេ្រ�ង និង�រផ�ល់នូវឯក�រ ែដលឆ� �ះប�� ំងពីបទពិេ�ធន៍អនវុត�
ល� ៗ។  
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 �ំ្រទអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង ក� �ង�រេរៀបចំប�ង់�ងសង់ទំនប ់េ�យផ�
ល់យន��រ�អនុ�សន៍ េដើម្បីេជៀស�ង ប្រង�ម�អប្បបរ� និង�ត់
បន�យផលប៉ះ�លឆ់�ងែដនែដល�ចេកើត�ន នងិ 

 ផ�ល់ព័ត៌�នែដលគណៈក�� ធ�ិរច្រម �ះរបស ់MRC ្រត�វ�រ េដើម្ប�ីន
េ�ដល់�រសេ្រមចឯក�ពេលើ “េសចក� ីែថ�ង�រ”។ 

�ក្យស័ព� ស្រ�ប�់រ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស៖ 
 េជៀសេវៀង សំេ�េលើវ ��ន�រមួយ ែដល�រអនវុត� វ ��ន�រេនះ��� ផល

ប៉ះ�ល់�ងំ�យែដលបង��និភយ័ដល�់ររស់េ� នឹង្រត�វ�នលបុប�ំត់  
 ប្រង�ម�អប្បបរ� សំេ�េលើវ ��ន�រមួយ ែដល�រអនុវត� វ ��ន�រ

េនះ��� ផលប៉ះ�លអ់វ �ជ��ន ឬេ្រ�ះ�និភយ័ដល់�ររស់េ�នងឹ
្រត�វ�ត់បន�យដល់ក្រមតិអប្បបរ� និង 

 �ត់បន�យ សំេ�េលើវ ��ន�រមួយ ែដល�រអនុវត� វ ��ន�រេនះ��
� ផលប៉ះ�ល់�ងំ�យែដលបង��និភយ័ដល�់ររស់េ�របស់អ�កេ្របើ
្រ�សធ់ន�ន្របព័ន�ទេន� េមគង�ដ៍ៃទេទៀត នឹង្រត�វ�ន�ត់បន�យ។   

 
មតិទូេ� 

ទិន�ន័យែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ក� �ងឯក�រសំេណើរេនះ �នរយៈ�ល ១០ �� ំ 
ឬយូរ �ងេនះ ែដលេធ� ើឲ្យប៉ះ�ល់ដល់គុណ្របេ�ជន៍របស់�។ �េធ� ើឲ្យ�ន
ទិដ��ពមិនច�ស់�ស់មួយពី�� ន�ពមូល�� ន ក៏ដូច��រព�ករពីបែ្រមប
្រម�លែដល�ចេកើត�នក� �ងអំឡ� ងេពល្របតបិត��ិរ។ ករណីេនះ គឺ��រពិត 
េ�យ�រ�រអភិវឌ្ឍ�មពល�រ �អគ� ិសនីេ�ែខ្សទឹក�ងេលើកំពុងដំេណើរ�រ។  
ក� �ងករណី�េ្រចើន វ �ធី��ស� េ្រជើសេរ �សសំ�ក ទី�ងំ�រ�� ន ម៉ូ ែឌល និងនតិី
 វ ��ន QA/QC មិន្រត�វ�នបក្រ�យ ែដលបង�រឲ្យ�ន�រល�ំកក� �ង�រ�យ
តៃម�ពីក្រមិតទុកចិត��នរបស់ទិន�ន័យ និងលទ�ផលសិក�ដ៏ៃទេទៀត។ ចនួំន
កំណត់ៃនឳ�សេ្រជើសេរ �សសំ�ក ែដលេពលខ�ះមនិ�ន្រគបដណ� ប់េលើវដ�
គេ្រ�ងឲ្យ�នេពញមួយ�� ំ ក៏�ចប៉ះ�ល់ដលល់ទ�ផលរ�យ�រណ៍ផងែដរ។ 
�ពផ� �យ��  និងអសង�ត�ិពរ�ងឯក�រនិមួយៗក៏បង��ពលំ�កក� �ង�រ
្រត�តពិនិត្យែដរ។ 

កិច�ពិ�ក��មួយនឹងអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង �ឲំ្យ�ន�រ�ក់ជូនឯក�រ
បែន�មេទៀត និង�រេប��� ចិត� ក� �ង�រផ�ល់ឯក�រ�បន�ប�� បេ់�ដ�ំក់
�រអនុវត� JAP េ្រ�យពីដេំណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល�់មុន ។ លទ�ផលស�ំន់ៗ
ែដលទទួល�នពី�រសកិ�ៃនរ�យ�រណ៍្រត�តពិនតិ្យបេច�កេទស ្រត�វ�ន
សេង�បេ�ក� �ងែផ�ក�ងេ្រ�មេនះ។ 
 
ជល��ស�  និង����ស�  
េហតុអ� ី�ន�ជល��ស�  និង����ស� �ន�រៈសំ�ន់? 
ជល��ស�  និង����ស� 1

2ៃនគេ្រ�ង SNHPP កំណត់នូវ
�រេរៀបចបំ�ង់ទំនប់�កសម្យបផំុតស្រ�ប់
�ងំ�រ  ផលិត �មពល ្រពម�ងំលទ��ព
ែផ�កហិរ�� វត� � និងបេច�កេទសៃនវ ��ន�រ
�� េដើម្បីេជៀសេវៀង ប្រង�ម�អប្បបរ� នងិ

 
2 “ជល��ស� ” គឺ�ទំហំនិងថិរៈេវ�ទឹក (បរ ��ណ)ែដលហូរពីទំនប់ែផ�ក�ងេលើទេន�  បរ ��ណទឹក
េភ��ង និងរ�ហូរទឹកេភ��ងែដលមិន្រ�បចូលេ�ក� �ងដី (runoff processes) មកដល់ទំនប់គេ្រ�ង 
 

ជល��ស� �េពលអ�គតនឹងកំណត់
អំពីកំ�ងំ�មពលែដល្រត�វផលិត និង

សិមទ�ិ�ពៃនវ ��ន�រណ៍ែដល្រត�វអនុវត�
េដើម្ីបក្រមិតផលប៉ះ�ល់។ 
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�ត់បន�យ�និភ័យឆ�ងែដនែដល�ចេកើត�ន។    
ទិន�ន័យែបបជល��ស�  និង�រព�ករណ៍   
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នេធ� ើ�រគណ�កំណត្់រ�រ�ហូរេ�ទី�ំង�ងសង់
ទំនប់���ំ េ�យេ្របើ្រ�ស់ទិន�ន័យពីេខត�លួង្រ��ង និងេវៀងចន�។ 
តំបន់�ងំពីរេនះ�នបេង� ើតរ�ហូរ្រប�ំៃថ� �ប់ពី�� ំ ១៩២៣ ដល់ ២០១២ (៨៩
�� ំ) េ�ទី�ំងទំនប។់ កណំត្់រ�ែដល្រត�វ�នគណ� �ចនងឹរ �តែត្របេសើរ
�ងេនះ េ�យ�ន�រ�ក់ប�� �លនូវទិន�ន័យបរ ��ណេភ��ង�� ក់ និងរ�ហូរពី
តំបន់ែក្បរទំនប់ែដល�នកត់្រ�ទុក។ អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នផ� �ចេផ�ើម
េរៀបច�ំរ�ម�នេ�ទី�ំងគេ្រ�ង េហើយទិន�នយ័�ងំេនះ នឹង្រត�វេ្របើ
្រ�ស់ េដើម្បីេធ� ើបច� �ប្បន��ពេលើ�រព�ករៃនរ�ហូរ�េពលអ�គត។ ផលប៉ះ
�ល់ៃនទំនប់�រ �អគ� ិសន�ីមៃដទេន�  និង�រែ្រប្រប�ល��ស�ត ុមនិ�ន
�ក់ប�� �លេ�ក� �ង�រព�ករណ៍ស្រ�ប់ជល��ស� �េពល�ងមុខេទ។  
បច� �ប្បន� េនះ កិច��រេនះ�ន�� យ��រអនវុត�ែបបស� ង់�ររចួ�េ្រសច 
េហើយ �រសកិ�របស់ MRC �នប�� ញ� ទំនប់�រ �អគ� ិសន�ីមៃដទេន��ន
ឥទ�ិពលេលើរ�ហូរក� �ងទេន�េម ។ រ�ហូររដូវ្រ�ងំ�ន់ែតខ�ស់ បង�េ�យទំនប់�រ �អគ� ិ
សនី�មៃដទេន��ងេលើ នឹងបេង� ើនស�� នុពលផលិត�ព�រ �អគ� ិសនសីរុប ។ 
ទិដ��ពរ�ហូរ្រប��ំ� ំ២០៣០ របស់ MRC �នប�� ញ� មុនេពលអភិវឌ្ឍន៍េ�
ែខ្សទឹក�ងេលើ សមត��ពទួ� �នេ�ទំនប�់��ំ �ន�នដល់ ឬេលើពី
ក្រមិត្រត�វ�រ្រប�ណ ៣០% ៃនរយៈេពល្របតបិត�។ិ េ្រ�យពី�រ�ងសង់
ទំនប់េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ្រត�វ�នប�� ប់េ��� ំ២០៣០ សមត��ពទួ� �ន្រត�វ
�នេគរ�ពឹងទុក� �ចេកើនដល់ ឬេលើសក្រមិត្រប�ណ ២៧% ៃនរយៈេពល
្របតិបត� ិប៉ុេ�� ះ2

3។ លំ�ំៃនកំេណើនរ�ហូរ�បក� �ងរដូវ្រ�ំង នងិ�រថយចុះៃន
រ�ហូរេ�រដូវវស�េលើតុល្យ�ព �នន័យ� ផលិត�ព�មពលសរុប នឹង�ន
បរ ��ណេ្រចើន�ងអ� ីែដលអ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នសន�ត។់ �នឹងប៉ះ�ល់
ដល់្រ�ក់ចំេណញៃនគេ្រ�ង។ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នេស� ើរឲ្យអនវុត�្របព័ន�ព�ករណ៍រ�ហូរ មនុេពល�ប់េផ�ើ
ម�រ�ងសង់។ េគ�នផ�ល់�សំេណើរឲ្យអ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង េធ� ើ�រត�� ប់
េ�ក� �ង្របព័ន�ព�ករណ៍រ�ហូរលួង្រ��ង នងិ��៉ប៊ូ រ � េដើម្បីផ�ល់នូវថិរៈេវ�
្របតិបត� ិ�រឲ្យ�ន�ន់ែតយូរ។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី េគសង្ឃឹម� បទប្ប�� ត� ិ
្របតិបត�កិ� �ងប�� ញល�ក់ទំនប់េ��គ�ងេជើង្របេទស�វ ែដលកំពុង
�នអភិវឌ្ឍ�េពលថ�ីៗេនះ នឹង�ចជួយេ�ះ្រ�យប�� �ងំអស់េនះ។ 
 
េ�ហ� កង់ទឹកជំនន់ និង�រគណ��្រត�� នទឹកជំនន់  
េ�ហ� កង់ និងទំហំទឹកជំនន់�េពលអ�គត �ន�រៈសំ�ន់�ស ់េដើម្បី
េរៀបចំប�ង់ទំនប់�រ �អគ� ិសន ីេ�យ�រទំនប់េនះ ្រត�វែត�នសមត��ពទប់
នឹងទឹកជំននេ់ផ្សងៗ�េពលអ�គត។ �រគណ��្រត�� នទឹកជនំន ់ែដល
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នេ្របើ្រ�ស់ �នលក�ណៈបុ�ណ និងគួរែតទទួលយក
�ន ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ក� �ងេ�លបណំងេនះ។ ប៉ុែន�  េ�ក� �ងរយៈេពលេ�ះ 
្របេទស�វ �ន្រប�សឲ្យេ្របើបទ�� ន LEPTS �� ២ំ០១៨ របស់ខ� �ន។ បទ�� ន
េនះ �នរ �តបន�ងឹស� ង់�េរៀបចបំ�ង់�ងសង់ទំនបប់ែន�មេទៀត ែដល្រត�វែត
េ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់េរៀបចំប�ង់ទំនប់ �េពលបច� �ប្បន�េនះ។ 

 
និង�ំឲ្យ�ន�រផលតិ�មពល�រ �អគ�សនី ច�ចរ្រតី ��ចរណ៍ និង�របង� �រកំណកកករ។ “���
�ស� ” សំេ�េលើជេ្រ�ទឹក េល្ប�នទឹក កំណួចទឹក (turbulence) បំ�ស់ប� �រៃនរលកទឹកជំនន់ និងគុណ
�ពរ�ហូរេផ្សងៗ (properties of flows) េ�ក� �ងទេន�  និងក� �ង�ងស� � កទឹក។ 
3 �រគណ�េនះ រមួប�� �ល�ងំគេ្រ�ងទំនប់េ��ន�ង និង�មៃដទេន�  ្រពម�ងំផលប៉ះ�ល់ព�ីរែ្រប
្រប�ល��ស�តុ 
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ឧបករណ៍មូ៉ែឌលស្រ�ប់�រ�យតៃម�ផលប៉ះ�ល ់

ឧបករណ៍ម៉ូ ែឌលមួយចំនួន ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស�់ជនួំយដល�់រ
េរៀបចបំ�ង់ទំនបេ់�ក្រមតិសិក�លទ��ពគេ្រ�ង។ 
ព័ត៌�នអំពីម៉ូ ែឌល�� និងរ�� សម់៉ូ ែឌល ែដល�នផ�
ល់ឲ្យេ�ដំ�ក�់លេនះេ��នក្រមិតេ�េឡើយ។ 
ម៉ូ ែឌលរបូ��ស� មួយ ស្រ�ប់ SNHPP ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់�

ជំនួយដល�់រេរៀបចបំ�ងទំ់នប។់ ប៉ុែន�  េគ�នេលើក�សំេណើ
រឲ្យេធ� ើ�រ�កល្បង�ន់ែតេ្រចើន េដើម្បីេធ� ើេតស� េលើ្របតិបត� ិ
�ររបស្់រចក�� របង� �រេចញ�ងំអស់ នងិល�ំទឹំកហូរដ៏ស� � គ
�� ញពីទី�ំងទំនប់ េលើចណុំចរបត់ក� �ងទេន�។ �គួរែត�ច
ជួយថ�ឹងែថ�ងនូវ�� ន�ពមិនពិត្រ�កដពីក្រមិតទឹកេ�ែខ្ស
ទឹក�ងេ្រ�ម។ លទ�ផលៃន�រ�កល្បងម៉ូ ែឌលរបូ��ស� េនះ 

គួរែត្រត�វ�នេគេ្របើ្រ�ស់ែកលម�រច�សម� ័ន�  ប�ង់ និងកំណត់យន��រ�� 
េដើម្ប�ីត់បន�យផលប៉ះ�ល់េ្រ�ះ�� ក់ែដល�ចេកើត �ន។ 
 
អនុ�សន ៍
TRR ផ�ល់នូវអនុ�សន៍�េ្រចើន សំេ�ែកលម�ម៉ូ ែឌលែបបជល��ស�  និង��
�ស�  េ�យផ�ល់ទិន�ន័យ�តុចូល និង�រពិនិត្យ�ម�នេ��មទី�ំង
�រ�� ន ែដល�ន់ែត្របេសើរ�ងមុន។  
 
ច�ចរកំណកកករ និងរបូ��ស� ទេន� 
េហតុអ� ី�ន�ច�ចរកំណកកករ�ន�រៈសំ�ន់? 
រ�ហូរែផ�ក�ងេ្រ�មៃនកណំកកករម៉ត់ និងេ្រគើមេ�
ក� �ងទេន�េមគង� �ន�ព�ំ�ច�់ស់ក� �ង�ររក�
រច�សម� ័ន�  និងមុខ�រ្របព័ន�េអកូឡ� សុីេ��ងេ្រ�ម
ទេន�  និង�ំយក ��របូត�ម�េ��ន់តបំន់ដីសណ� ដ៏ៃទ
េទៀត។ 
ទិន�ន័យច�ចរកំណកកករ និងផលប៉ះ�ល់�� 
ឯក�រប�� ញពីទិន�ន័យកំណកករ�េ្រចើន ែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េធ� ើ�ម៉ូ ែឌ
លច�ចរកំណកកករ ែដលហូរេ�ដល់ និងឆ�ង�ត់ទំនប់ទឹក។ �រផ� �កកំណក
កករ ែដលប�� ញេ�យអ�កអភិវឌ្ឍន៍ គឺែផ�កេលើទិន�យ័ែដល�ន�យុ�ល
េ្រចើន�� ំ និង�នក្រមិត្របែហល ៣ដង ខ�ស់�ងអ� ែីដល�នកំណត់េ�យ 
MRC ។ ទិន�ន័យ�ងំេនះ មិន�នេធ� ើឲ្យ�ន�រ�� ស់ប� �រ�មួយេឡើយ 
េ�យ�រ�រអភិវឌ្ឍ��េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ នងិ�ពិេសស េ�យ�រ
្របតិបត� ិ�រទំនប់��៉បូរ �។ េនះ�នន័យ� អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នេធ� ើ
�រ�៉ន់�� នខសុពីបរ ��ណកករ ែដលនឹងឆ�ង�ត់�មទំនប់���ំេនះ។  
 
ដូេច�ះេគ�នផ�ល�់ អន�ុសន៍ឲ្យ�ប់េផ�ើមេធ� ើ�រ�ម�នកំណកកករ េ�
តំបន់�ងសង់ ឲ្យ�ន�ប�់មែដល�ចេធ� ើ�ន េហើយ�រ�ម�នេនះ 
នឹង្រត�វ�នបំេពញបែន�មេ�យទិន�ន័យថ�ីពី MRC ។ េគគួរែតេ្របើ្រ�ស់
ទិន�ន័យ�ងំេនះ េធ� ើឲ្យម៉ូ ែឌលកំណកកករេ�តំបន�់ងសង់�ន់ែត្របេសើរ 
ែដល�ចផ�ល់នូវ�រ�យតៃម� ្របេសើរ�ងមនុ ពីផលប៉ះ�ល់ៃនគេ្រ�ង�
��ំេលើ ច�ចរកករ។ ម៉ូ ែឌលរបស ់MRC �នប�� ញឲ្យេឃើញ� ផលប៉ះ�ល់
�ងំេនះ �នក្រមិត�� ំង�ង អ� ីែដល�ន�កេ់ស� ើរេ�ក� �ងឯក�រ។  

�រេ្របើ្រ�ស់កំព្យ� ទ័រ និងម៉ូ ែដលរបូ
�ពជួយដល់ដំេណើរ�រេរៀបចំប�ង់ 

និងែកលម�្របត� ិបត� ិ�រ។ 
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ម៉ូ ែឌលរបស ់MRC ប�� ញ� �ន�ពខុស�� គួរឲ្យកត់ស�� ល់េ�ក� �ង�រផ� �ក
កំណកកករសរុប នងិ�រែបងែចកទំហកំករ ប�� ប់ពី�រប�� ប�់រ�� ន
�ងំ្រស �ងេ��គ�ងេជើង្របេទស�វ៖ 
 �រផ� �កកំណកកករមុនេពល�ងសងទំ់នប់ �នបរ ��ណ្រប�ណ ២១ 

�នេ�ន/�� ំ េ��រ�� នទំនប់���ំ ក� �ងករណីែដល�� នទំនប់។ 
 េ�ក� �ង�� ន�ព មុនេពលសង់ទំនប់ ស�ស�គៃនកំណកកករ�គ

េ្រចើន ែដលឆ�ង�ត់�រ�� នទំនប់���ំ គឺខ�ច់ម៉ត់។ 
 េ្រ�យេពល�ងសង់ទំនប់ �មរបូ�ពឌីជីថល កករ�ងំអស់ (ម៉ត់ 

េ្រគើម និងេ្រគើម�� ំង) នងិ្រក�ស្រត�វ�ន�� ក់ទុក េ�យ�ន្រតឹមែត�រ
បង� �រេចញនូវដលី�ប់ ដីឥដ�និងខ�ចម់៉ត់តចិតួចេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម 
ក� �ងបរ ��ណ្រប�ណ ៥ �នេ�ន/�� ។ំ 
 

 

�របេ�� ញ“ទឹកេ�យ�� នកំណកកករ” (sediment 
hungry water) ពីទំនប់���ំ នឹង�នផលប៉ះ
�ល់�� ំងេលើទីជ្រមក (របូភូមិ��ស� ) �ងេ្រ�ម
ទេន�  និងរ�ហូរេ�ក� �ងតបំន់ជុំ វ �ញទេន�េមគង� ្រតង់្រពំ
្របទល់្របេទស�វ នងិៃថ។ កករ្រត�វ�នបេ�� ញពី
�តទេន�  េហើយសំណឹក នងិលំ�ំស�� ន�តទេន�  
នឹង�ន�រែ្រប្រប�ល ែដលបង� វ �បត� ិដល្់របព័ន�េអកូ
ឡ� សុីក� �ងតបំន់េនះ។ ផលប៉ះ�ល់េនះ �នក្រមិត
�ន់ែត�� ំង ្របសិនេបើ�រែ្រប្រប�លរ�ហូរ�៉ងរហស័
េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ �នឆ�ង�ត់�មទំនប់េនះ។  

ផលបះ៉�ល់ែដល�ចេកើត�ន�ងំេនះ ្រត�វ�នកត់ស�� ល់េ�ក� �ង TbSEIA 
និង�ក� ី�រម�ដ៍ចបំងមួយស្រ�ប់្របេទសៃថ។ េគ្រត�វែតបក្រ�យ វ ��ន�រ
�ត់បន�យផលប៉ះ�ល�់ងំេនះ ឲ្យ�នច�ស់�ស់ និងេ�យែផ�កេលើម៉ូ ែឌល
្របកបេ�យបច� �ប្បន��ព រមួ
នឹងទិន�ន័យែដល�ន លក�
ណៈ�ន់ែត្របេសើរ។ េគ្រត�វ
ែតអនុវត�កិច��រេនះឲ្យ
�ន�ប�់មែដល�ចេធ� ើ
�ន េដើម្បីផ�ល់នូវេពលេវ�
្រគប្់រ�ន ់ក� �ង�រគិតគូរពី
�រែកស្រម�លប�ង់ទំនប់ 
និង្របតិបត��ិរ។ 
គេ្រ�ង���ំ នឹងេធ� ើឲ្យ
�ន�រ�ត់បង់ទីជ្រមកេ�
�ងេ្រ�មតំបន�់ងទំនបផ់ងែដរ។ ឯក�រ�នប�� ញពី ព័ត៌�នស� ីពីភូមិ
ស�� នវ �ទ�ៃនតបំន់េនះ េហើយរ�យ�រណ៍ EIA �នរមួប�� �លនូវែផនទី

គេ្រ�ង SNHPP �នែផន�រ
េរៀបចំប� ង់�ងសង់ និង
្របតិបត� ិ�រស្រ�ប់បទប្ប�� ត� ិ
្រគប់្រគងកំណកកករ។ បុ៉ែន� មូ៉
ែដល និងទិន�ន័យ្រត�វេធ� ើ
បច� �ប្បន��ពេលើ�� ន�ព
េ្រ�យពី�រ�ងសង់ ទំនប់�
�៉បូរ � និងល�ក់ទំនប់។ ្រត�វ
យកចិត�ទុក�ក់បែន�ម េលើ
ច�ចរ កំណកកករេ�ែផ�ក�ង
េលើ និងឆ�ង�ត់ទំនប់ េ�យ
េ្របើមូ៉ែឌល្របេភទ ២ឌី។ 

រ�ហូរ/�រដឹកជ�� �នកំណកកករម៉ត ់េ្រគើម និង្រគ�
សប៉ះ�ល់ដល់ជីវ��ស� ែផ�ក�ងេ្រ�មទេន�។ 
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លម� ិតៃនតបំន់លិចទឹកែដល�ចេកើត�ន រមួ�ន �រែបងែចកទីជ្រមកេផ្ស
ងៗ��  ែដលនឹងជន់លិច េ�ះបី�មិន�នព័ត�៌នលម� ិត�ក�់ក់ 
េ�យ�រវ ��្រតៃនែផនទី�ងំេនះក៏េ�យ។ 

េគកត់ស�� ល់េឃើញ� �រែ្រប្រប�លក្រមិតទឹកក� �ងតំបន�់ងទំនប់ �ចនងឹ
ជន់លិច្រ�ំងទេន�  េហើយេគក�៏នែផន�រក� �ង�រព្រងឹង្រ�ំង�ម�ង
ទំនប់ ែដល��ំចផ់ងែដរ។ ្របតិបត��ិរ េដើម្ប�ីរបន�យ�រ�� សប់� �ររ�ហូរទឹក
�៉ងរហ័ស នឹងេធ� ើឲ្យែផន�រេនះរ �តែត�ន�រៈស�ំន់។ 
េហ�� រច�សម�័ន�្រគប់្រគងកំណកកករ និង្របតិបត�ិ�រ��  
�រេរៀបចំប�ង់�ងសង់ និង្របតិបត��ិរស្រ�បគ់េ្រ�ង���ំ រមួប�� �ល
នូវបទប្ប�� ត� ិែដល�នក្រមិតស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងកំណកកករ។ េ�េពល
ែដលរ�ហូរចូល�នបរ ��ណេលើសពីសមត��ពរបសទួ់រ� �ន ្រចក�� របង� �រេចញ
ក្រមិត�ប�ងំអស់េលើ្រ�ំងទេន��ង�� ំ នឹងេបើកឲ្យដំេណើរ�រេដើម្បបី�� �ន
កំណកកករេ��មេហ�� រច�សម� ័ន�។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី ម៉ូ ែឌល����ស�
្របេភទ២ឌី(២D) ប�� ញ� រ�ហូរេ�ពីមខុ្រចក�� រ�ងំេនះ �នក្រមិត�ប។ 
េ��ល់ចេ�� ះទួរ� �នទី ២ េគ�នតំេឡើងបំពងប់ង� �រកករ េដើម្បី្រគប្់រគង
កំណកកករពីមខុេ�ងច្រកផលិត�មពល។ ក៏ប៉ុែន�  កករ្រត�វ�ររយៈមួយេដើម្បី
ពូនផ� �ំ មុនេពលែដលបំពងប់ង� �រ�ងំេនះ បេ�� ញ�េ��ងេ្រ�។ ប�� �ងំេនះ 
�នេ�ទ�សំណួរេលើ្របសិទ��ពកករឆ�ង�តរ់ច�សម�ន័� េនះ។ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នេ�លបំណងេបើកឲ្យដំេណើរ�រ្រចក�� រេលើ្រ�ំង
�ង�� ំ េ�េពលែដលរ�ហូរេកើនដលក់្រមតិ ៥.៨០១ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី។ ្របតបិត� ិ
�រេនះ នងឹជួយជំរុញ�របេ�� ញកំណកកករ ែដល�ន�� ក់(រង)ែក្បរទំនប់ 
ប៉ុែន�  �មិន�ចបង� �រកករែដលស� ិតេ�ក� �ង�ងទំនប់េ�ះេទ។ េពលែដលរ�ហូរ 
�នបរ ��ណេលើសពី ១៧.៨០០ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី ្របែហល�េរៀង�ល់ ៣ �� ំម�ង 
្រចក�� រ�ងំអស់នឹងេបើកដំេណើរ�រេ�យសន្សមឹៗ េហើយក្រមតិទឹកនឹង�� ក់
ចុះ េហើយនឹងេកណ� កករខ�ះេចញពី�ងទំនប់។ េគក�៏ចនងឹបង� �រល�ប់េចញ
ផងែដរ េដើម្បី្រគប់្រគង�ររក�ទុកកករេ�ែផ�ក�ងេលើបំផុតៃន�ងទំនប់ 
េហើយេ�ហ� កង់ៃន�របង� �រល�បេ់ចញ ្រត�វ�នកំនត់េ��មលទ�ផល�ម�ន
�ក់ែស� ង។  
្របតិបត� ិ�រ្រគប់្រគងកករ�្រប�ំ ្រត�វ�ន�កប់�� �លេ�ក� �ងបទប្ប�� ត� ិ
្របតិបត� ិ�រ ប�� ញទំនប់រមួ�� ។  
 
�រ្រគប់្រគងកំណកកករ អំឡ� ងេពល្របតិបត�ិ�រ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង ្រត�វេធ� ើបច� �ប្បន��ពកម� វ �ធ�ីម�នកំណកកករ 
ស្រ�ប់�� ន�ពេ្រ�យពី�រ�ងសង់ទំនប់��៉ប៊ូ រ �។ 
�រ�ស់ជេ្រ��ងទំនប់ នឹង្រត�វ�ន�ម�ន�មរយៈែខ្ស្រគប្់រគង
បេ�� យមួយ នងិចំណុចឆ�ង�ត់ចំនួន ៩០។ �នងឹផ�ល់នូវ ស�� ណប�� ក់
មួយពីកំណកកករេ�ក� �ងតំបន�់ងទំនប់ ែដល�ចនឹងយកមកេ្របើ្រ�ស់
ស្រ�ប់�រ្រគប់្រគងែបបបន��ំ។ 

�រ្រត�តពិនិត្យ�មេឆ�រទេន�  ក� �ងតំបន�់ងទំនប់ និង្រ�ំងទេន�ែផ�ក�ង
េ្រ�មៃនគេ្រ�ង SNHPP នឹង្រត�វ�នអនវុត��េរៀង�ល់�� េំ្រ�យពីរដូវវស� 
េហើយ�រព្រងឹង្រ�ងំទេន�  នឹងអនវុត�េ��ម�ព�ំ�ចផ់ងែដរ។ អ�ក
អភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង ស�� លេ់ឃើញ� �រព្រងងឹ្រ�ំងទេន��នអនវុត�រចួមក
េហើយ េលើ្រ�ងំទេន� ្របេទសៃថ ក� �ងតបំន់េខត��ងំ �ន់។ កិច��របែន�ម
េទៀតក� �ង្របេទសេនះ ្រត�វអនុវត�េ��មកិច�្រពមេ្រព�ង និងេ�យ�ន�រ
ចូលរមួពី��� ធរៃថ។ 
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អនុ�សន៍ 

TRR ផ�ល់នូវអនុ�សន៍�េ្រចើន សំេ�ែកលម�ម៉ូ ែឌលច�ចរកករ េ�យផ�ល់
ទិន�ន័យ�តុចូល និង�រពិនិត្យ�ម�នេ��មទី�ំង�រ�� ន ែដល
�ន់ែត្របេសើរ�ងមុន។ ្រសេដៀង�� ផងែដរ េគក�៏នេស� ើឲ្យអ�កអភិវឌ្ឍន៍
គេ្រ�ងបេង� ើតនូវមូល�� នទិន�ន័យែបបភូមិស�� នវ �ទ�ស្រ�ប់ទិន�ន័យ
ច�ចរកករ។ 

 
គុណ�ពទឹក និងេអកូឡ� សីុក� �ងទឹក 
េហតុអ� ី�ន�គុណ�ពទឹក និងេអកូឡ� សុកី� �ងទឹក�ន�រៈ
សំ�ន់? 
សកម��ព�ងសង់និងកង�ះទឹក �ចបង�ឲ្យ�ន�រែ្រប
្រប�លេលើគុណ�ពទឹក ែដល�ចប៉ះ�ល់ដល់�រេ្របើ្រ�ស់ទឹក
េផ្សងៗ េទៀត។ ្របព័ន�េអកូឡ� សុីក� �ងទឹក បេង� ើត�មូល�� ន
ស្រ�ប់ម��  និងេស�កម�ដ៏ៃទេទៀត ែដល�ពំ�ក់ដល់
ជីវ �ត�េ្រចើន�ម�ងទេន�េមគង�េ្រ�ម ។ 
�រ�ម�ន�មូល�� ន គុណ�ពទឹក 
បច� �ប្បន� េនះ �� ន�ពទឹក�គេ្រចើនេ�ក� �ងតំបន់េនះ �នគុណ�ពល�
្របេសើរឬល�  នងិ�នលក�ណៈសម្រសបស្រ�ប�់រ�រជីវ �តសត� និងរុក��តកិ� �ង
ទឹក សុខ�ល�ព្រប�ជន និងស្រ�ប�់រេ្របើ្រ�ស់េលើវ �ស័យកសិកម�។ 
 
សំ�កគុណ�ពទឹក ្រត�វ�នេរៀបចំេ�ក� �ងឳ�សមួយ �ងំក� �ងរដូវ្រ�ំង 
និងវស� (�� ំ២០១០ នងិ២០១១)។ �៉�� ែម៉្រតគុណ�ពទឹក�េ្រចើន ្រត�វ�ន
្របមូល នងិវ ��គ េ�យេ្របើ្រ�ស់នូវវ �ធី��ស� �មស� ង់�រ ប៉ុែន�មិន�ន
រ�យ�រណ៍ ស� ពីី�រ្រគប្់រគងគុណ�ពទឹកលម� ិតេ�ះេទ។ េគ�នប�� ញែត
លទ�ផលពីរដូវ្រ�ំង េ�ក� �ងឯក�រប៉ុេ�� ះ។ �រ្រត�តពិនិត្យេនះមិន�នលក�
ណៈ្រគប្់រ�ន់ ស្រ�ប់បេង� ើតនូវមូល�� ន្រគះឹមួយគួរឲ្យទុកចិត��ន េដើម្បី
េឆ� ើយតបេ�នងឹ�រ�ម�នេលើ�រែ្រប្រប�លេ�ះេទ។  
 
ស�� នុពលៃន�រលូត�សរ់បស�់�យេ�ក� �ង�ងទំនប់ មិន្រត�វ�ន�ត់
ទុក��ប�� េទ េ�យ�ររយៈេពលរក�ទុកទឹក �នថរិៈេវ�ខ� ី។ ក៏ប៉ុែន�  
�ពេលើសលុបរបស់��យែដល�ន�តិពុលេ�ក� �ងសំ�កែដល�ន្របមូល 
ដូច���យ Microcystis aeruginosa គឺ�បុព�េហតុៃនប��  ែដលគួរឲ្យ�រម�
ណ៍។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង �នបំណង ក្រមិតផលប៉ះ�ល់ៃន�រលូត�ស់
របស�់�យ េ�យជំរះរុក��តិេ�ក� �ងតបំន�់ងទំនប់ េដើម្ប�ីតប់ន�យនូវ
�របេ�� ញ�រ�តុច�ិ� មឹ�មរយៈ�រពុកផុយៃនរុក��តិ�ងំេនះ។ េ�ះប�ី
�៉ងេនះក� ី េដើមេឈើធំៗ មួយចំនួន គួរែត្រត�វ�នរក�ទុកេដើម្បីផ�ល់�ទី
ជ្រមក នងិ�តំបនផ់�ល�់�រស្រ�ប់ម�� ។ 
 

�រ�ម�ន�មូល�� ន េអកូឡ� សុកី� �ងទឹក 
�រ�ម�ន�មូល�� នេអកូឡ� សុកី� �ងទឹក គឺេ��ន
ក្រមិតេ�េឡើយ។ �នរ�យ�រណ៍� ចំនួននងិ�ព
ច្រម �ះៃនសរ �រៈក� �ងទឹក �នក្រមតិ�ប�ង�៉ង�� ំង េបើ
េធៀបេ�នឹង�ររកេឃើញេ�យ�រ�ម�នរបស់ MRC ។ 
�ពខុស�� េនះ �ចប�� លមកពីវ �ធី��ស� ក� �ង�រពិនិ
ត្យ�ម�ន។ 
 

�រ�ម�នមូល�� ន
េ��នក្រមិត េហើយ
កម� វ �ធី�ម�នែដល
េស� ើេឡើង្រត�វព្រងីក និង
អនុវត�រយៈេពល�៉ង
តិច២�� ំមុន�ប់េផ�ើ
ម�ង    សង់។ 
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ក៏មិន�នទិន�ន័យ្របកបេ�យបច� �ប្បន��ព ស្រ�ប់បេង� ើត�រ�ម�ន�
មូល�� នគួរឲ្យទុកចតិ��នមួយ េ្រ�យពី�រ�ងសង់ទំនប់��៉ប៊ូ រ �។ 
�្រសយ័េហតុេនះ កម� វ �ធ�ីម�នែដល�នលក�ណៈ�ន់ែតេពញេលញមួយ 
្រត�វ�នេស� ើឲ្យអនុវត� មនុេពល�ប់េផ�ើម�រ�ងសង់ទំនប់េនះ។  
 
�រ�ងសង ់និង�រ�ម�ន្របតិបត�ិ 
�រ�ម�នគុណ�ពទឹក អំឡ� ងេពល�ងសង្់រត�វ�នេលើកេឡើង ប៉ុែន� េគ
មិន�នេលើកេឡើងពីទំ�ក់ទំនងរ�ងគេ្រ�ងេនះ េ�នឹង�និភ័យៃន�រ
បំពុលបរ ��� នែដល�ចេកើត�នេទ។ េដើម្បកីំណត ់និង្រគប្់រគងឧប្បត� ិេហតុ
ៃន�របំពុលបរ ��� ន េគ�ំ�ច់្រត�វ�ន �រ�ម�ន�បន�ប�� ប់ ែដល
�� ប�់មួយ វ ��ន�រេឆ� ើយតបនឹង�ព�សន� ។  
្រសេដៀង�� េនះ �រ�ម�នែបប្របតិបត� ិ កគួ៏រែតែផ�កេលើ�រែ្រប្រប�លែដល
�ចេកើត�ន បង�េ�យ�រ�ងសង់ទំនប់���ំ។ កម� វ �ធីែដល�ន
ពណ៌� មិន្រសបេ�នឹងបទ�� នអន�រ�តិេទ េហើយ វ ��ន�រ�ម�នបរ ���
នរមួ�� របស់ MRC ្រត�វ�នេស� ើឲ្យេ្របើ្រ�ស។់ អ� ីែដល សំ�ន់�ងេនះគឺ� 
ថវ ��ែដលផ�លឲ់្យស្រ�បេ់ធ� ើ�រ�ម�ន�បន�  �នចំនួនកំណត ់នងិមិន
�ចរក�នរិន��ពរបសក់ម� វ �ធីេពញេលញមួយ�នេទ មិន��ងំេលើ�រ�ម
�នគណុ�ពទឹក ឬ�រ�ម�ន្របព័ន�េអកូឡ� សុកី� �ងទឹក េ�អំឡ� ងេពល�
ង់សង់ និង្របតបិត��ិរ។ 

 
ផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន ក� �ងកំឡ� ងេពល�ងសង ់
តំបន់�ងេ្រ�ម នងិ�ងេលើទេន�ៃនគេ្រ�ង SNHPP នងឹទទួលរងផលប៉ះ
�ល់គួរឲ្យកតស់�� ល់ ក� �ងដំ�ក�់ល�ងសង។់ ក� �ងដំ�ក�់លេនះ គុណ
�ពទឹកនិងទីជ្រមកនឹងទទួលរងផលបះ៉�ល ់េហើយ�លទ�ផល គឺមុខ�រ
្របព័ន�េអកូឡ� សុីក� �ងទឹកែដលរងផល វ ��ក ។ សកម��ពេផ្សងៗ ដូច��រជី
ករេ��  �រេលើកដី នងិ�រដកឹជ�� �នស�� រៈសំណង់ �ចេធ� ើឲ្យ�នកំេណើនៃន 
�រ�តុរ �ងអែណ� តក� �ងទឹក េ្របង និង�រហូរេចញ�រ�តុគីមីេផ្សងៗ។ �រ
�ក់េ�ល�កសំណល់សរ ��ង� និងសំ�ម�មផ�ះមនិសមរម្យ �ចេធ� ើឲ្យខូច
�តដល់បរ ��� ន ែដលបង�ឲ្យ�នសំណឹកដី ទឹក និងគុណ�ពខ្យល�់�ស។ 
គ�� តខ� ីពី្រពំ្របទល់ៃថ �ចេធ� ើឲ្យប�� �ងំេនះ�នផលប៉ះ�លឆ់�ងែដន 
េ�ះបី�ឧប្បតិ�េហតបុំពុលេកើត�នេ�ក� �ង្រស �កក� ី ។ 

េគ�ច្រគប្់រគងប�� �ងំេនះ�ន ្របសនិេបើ�ន�របេង� ើត និង�រ
អនុេ�មេ��មលក�ន�កិៈតឹងរ �ង និតីវ ��ន�រ្រគប់្រគងដ៏្របេសើរ នងិ�រ
អនុវត�ែផ�កបរ ��� នល� ៗ។ េគសន�ត� �រ�ម�ន�រអនុវត�ែផ�កបរ ��� ន
របស្់របេទស�វក� �ងកំឡ� ងេពល�ងសង់ នឹង��ឲ្យ�ន�រ្រត�តពិនិត្យ
�ន្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ េ�ក� �ង�� ន�ពេនះ។ 
 
ផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន ក� �ងកំឡ� ងេពល្របតិបត�ិ�រ 
ប�� គុណ�ពទឹក �ចនឹងេកើត�ន ក� �ងកំឡ� ងេពល
្របតិបត� ិ�រ។ក� �ងេ�ះ ប�� មួយចនួំន្រត�វ�នេលើកេឡើង
េ�យអ�កអភិវឌ្ឍន ៍    គេ្រ�ង។ �និភ័យ�ងំេនះ �គ
េ្រចើន�ក់ទងេ�នឹង�រេកើនេឡើងៃន�របពុំលបរ ��� ន 
េ�យ�រកំេណើន្រប�ជនេ�ជុំវ �ញ�ងទំនប់ នងិ�រែ្រប
្រប�លេលើទីជ្រមកេ�ែផ�ក�ងេ្រ�មទេន�។ �របង� �រ
កករពី�ងស� � ក ក�៏ចេធ� ើឲ្យទីជ្រមកែផ�ក�ងេ្រ�ម
ទេន�ខ� ះខ្យល់្រគប់្រ�ន់ ែដលបង�ឲ្យ�ត់បង់ពពួក

តំបន់្រតីពង និងពពួកសត�ឥត
ឆ� ឹងខ�ងនឹង្រត�វ�ត់បង់េ�ែផ�ក

�ងេ្រ�ម     �ប់ៗទំនប់ 
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សត�ឥតឆ�ងឹខ�ង នងិតំបន់្រតពីង េ�ក� �ងតបំន�់ប់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។  
គេ្រ�ង SNHPP នងឹពន�ចិតំបន់ហូរេ�យេសរ �ចុងេ្រ�យបង�ស់ ក� �ងច�� យ
្រប�ណ ៦០០ គីឡ� ែម្៉រតែផ�ក�ងេលើទេន�។ �រពន� ិចេនះ នឹងគ�ំមកំែហង
ដល់មុខ�រ្របព័ន�េអកូឡ� សុីក� �ងទឹក ក� �ងតបំន់�គ�ងេជើង្របេទស�វៃន
ទេន�េមគង�។ �លទ�ផល តំបន់ែដល�ប់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មបំផុតៃនគេ្រ�ង 
រហូតដល់េខត�េវៀងចន�  នងឹ�� យ�តបំន់រងេ្រ�ះ�� ក់�ន់ែត�� ំង េ�យ�រ
��តបំន់ជ្រមកចុងេ្រ�យស្រ�ប់សត� ែដល្រត�វ�ររ�ហូរទឹក េដើម្បីបំេពញវដ�
ជីវ �តរបស់ខ� �ន។ ដូេច�ះ េគ�ំ�ច់្រត�វអនវុត��រ�យតៃម�រ�ហូរែផ�កបរ ��� ន 
ស្រ�ប់តំបន់េនះ េដើម្បបីេ�� �ស�� ន�រណ៍ែ្រប្រប�លរ�ហូរទឹក�៉ងរហ័សពីទំន
ប់។ 
ផ�ក៏�ម�រឲ្យ�នកម� វ �ធី�ម�ន នងិ�យតៃម�េលើជីវច្រម �ះរយៈេពលែវង 
និងរ �ង�ុំមួយស្រ�ប់តបំន់េនះផងែដរ។ 
អនុ�សន៍ 
TRR ផ�ល់នូវអនុ�សន៍�េ្រចើន សំេ�ែកលម�មូល�� នទិន�ន័យ េ�យផ�ល់
ទិន�ន័យ�តុចូល និង�រពិនិត្យ�ម�នេ��មទី�ងំ�រ�� ន ែដល
�ន់ែត្របេសើរ �មរយៈកម� វ �ធី�ម�នែដល�នហិរ�� ប្ប�ន្រគប់្រ�ន់មួ
យ។ អនុ�សន៍�ងំអស ់្រត�វ�នផ�ល់ជូនឲ្យ�ក់ប�� �លកម� វ �ធីេនះេ�ក� �ង
ដំ�ក់�ល�ងសង់ េដើម្បីែស� ងរក និងេ�ះ្រ�យឧបត�ិេហតុបំពលុឲ្យ�ន
េលឿនបំផុត។ បទពិេ�ធន៍�ងសងល់� បំផុត ្រត�វែតអនុវត� និង�ម�ន
េ�យរ�� ភិ�ល�វ។ 
 
ជលផល  
�រៈសំ�ន់ៃនជលផល 
្របព័ន�ទឹកទេន�េមគង� �នជលផលទឹក�បធំ�ងេគបង�ស់ក� �ងពិភពេ�ក 
តៃម�្រប�ណ ១១ �ន់�នដុ�� រ។ ជលផល�ន�រៈសំ�ន ់ក� �ង�រ្រទ្រទង់
�រច�ិ� ឹមជីវ �ត និងសន�សិុខេស្ប�ង ស្រ�ប់្រប�ជន្រក្ីរក�មជនបទ�
េ្រចើន ែដលរស់�ម�ងទេន�េនះ។ �៉ង�មិញ ្របេភទ្រតីទេន� េមគង��គ
េ្រចើន ែដលស� តិក� �ងេ�លេ�របសអ់�កេន�ទ គឺ�្រតីែដល�� ស់ប� �រទីជ្រមក។ 
ដូេច�ះ �រ�កប់�� �លនូវឧបករណ៍ច�ចរ្រតកី� �ងទំនប់ទេន� េម �ន�� យេ��
�រអនុវត��មស� ង់�រចួេ�េហើយ។  
ខណៈែដលផលតិ�ពេន�ទ�គេ្រចើន ស� ិតក� �ងតំបន់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មទី
្រក �ងេវៀងចន�  សកម��ពេន�ទ�េ្រចើន េកើត�នេ�តំបន ់SNHPP និងេ�
ែផ�ក�ងេលើទេន� េ�យ�រែត្របេភទ្រត�ី� ស់ទីជ្រមក។ េគ�៉ន់�� ន� ្រតី
្រប�ណ ៤០.០០០-៦០.0០០ េ�ន/�� ំ ្រត�វ�នេន�ទ ក� �ងតំបន់ប�� ស់ទីេ�
ែខ្សទឹក�ងេលើ។ �ទូេ� �រេន�ទ�ប់េផ�ើមក� �ងកំឡ� ងេពលែដល្រតី�� សប់� �រ
ទីជ្រមកេ��ន់ែផ�ក�ងេលើទេន�  និង�កទិ់ននងឹកំេណើនៃនកំពស់ទឹក។ េគ
�ន�៉ន់�� ន� បរ ��ណេន�ទ្របេភទ្រតីស (whitefish) ្រប�ណ ៦០% 
នឹង្រត�វ�ន�� ក់ចុះ ្របសនិេបើ�ន�រអភវិឌ្ឍគេ្រ�ង�ងសង់ទំនប់�រ �អគ� ិ
សន�ីងំអសក់� �ងប�� ញល�ក។់ 
 
�រស� ង់មតិែបបមូល�� ន 
ឯក�រស្រ�បគ់េ្រ�ង SNHPP  រមួប�� �លនូវ៖ 
 �រ្រត�តពិនិត្យេលើឯក�រ្រ�វ្រ�វអពីំជលផលស្រ�ប់ទេន�េមគង� 

េ�យេ�� តេលើតំបន់���ំ។ 
 �រស� ង់មតិេផ្សងៗ ែដល�នេរៀបចំេ�ទី�ំង�ងំ ៦ ែក្បរគេ្រ�ងែដល

�នេស� ើ ក� �ងែខវ �ច��ិ �� ២ំ០១០ និងែខកក�� �� ២ំ០១១។  
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 ព័ត៌�នបែន�មស� ីពីសកម��ពេន�ទក� �ងតំបន ់ ែដល�ន្របមូលក� �ង
េខត���៉ប៊ូ រ � េ�ៃថ�ទី០៣ ែខធ� � �� ំ២០១១។  

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង េរៀបចំប�� ី្របេភទ្រតី ែដល�នរកេឃើញ និង�� ន
�ពរង�រគំ�មកំែហងរបស់្រតី�ងំេ�ះ។ ប៉ុែន�  យុទ���ស� េ្រជើសេរ �សគំរ�ូង
្រតី មិន�ន្រសបនឹងនីតិ វ ��នអន� រ�តិ ឬបន្ស� ីេ�នឹងនិតីវ ��ន JEM េ�ះ
េទ។ 
េគ�នរកេឃើញ្រតីចំនួន ៥៧ ្របេភទ ែដល្រសបេ�នឹងចំនួន្របេភទ្រត�ីយ
�រណ៍េ�យគេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនី�មដងទេន�េមគង�មួយចំនួន។ ក៏ប៉ែុន�  
ចំនួនេនះ �នក្រមតិ�ប�ងចំនួនែដល MRC �នប�� ញក� �ង�រសកិ�ស� ី
ពី�រ�ម�ន�ព សម្ប� រណ៌ និងច្រម �ះៃនម��  ែដលេស� ើនឹង ២០០ េ�៣០០ 
្របេភទ ឬក� �ងរ�យ�រណ៍របស ់EIA ស្រ�ប់គេ្រ�ងលួង្រ��ងែដល�ន
ចំនួន ១៦០ ្របេភទ ។ 
�មរ�យ�រណ៍ ្រតីែដល�ប�់ន�គេ្រចើន គ�ឺ្រតីជំទង។់ េនះសប�� ក�់
តំបន់េនះ គឺ�តបំន់្រតលូីត�សដ់៏សំ�ន់មួយ។ េ�ះ��៉ង�ក� ី កង�ះ្រតធីំ
ឆ� �ះប�� ងំពី�ពេខ�យេ�ក� �ងយុទ���ស� េ្រជើសេរ �សគំរ�ូង េ�យ�រ្រតីែដល
�នទំហំធំ�ងេនះ គួរែត្រត�វ�នប�� ញេ�ក� �ងទិន�ន័យេន�ទ។ ដូច�� ផង
ែដរ �ន�រយកចិត�ទុក�ក់តិចតួចេលើ សត�និងរកុ��តិក� �ងទឹក ែដល�ន
អត�្របេ�ជន៍ដ៏ៃទេទៀត។ �រ�ម�នែដល�ន្រ�ប ់មិន�នចង� �ល
ប�� ញពី�ព�ំ�ច់ៃន�រេន�ទ ដល់សហគមន៍ក� �ងតំបនេ់ទ េហើយក៏មនិ
�នឆ� �ះប�� ងំពី�រគំ�មកំែហង�មួយដល�់រចិ�� ឹមជីវ �ត ឬសន� ិសុខ
េស្ប�ងែដរ។ 
េ�យេហតុេនះ �រ�ម�ន�មូល�� ន គឺ�នលក�ណៈមិន្រគប្់រ�ន់ ក� �ង
�របេង� ើតឲ្យ�ននូវមូល�� ន្រគឹះែដលគួរឲ្យទុកចតិ��នេ�ះេទ េហើយ េគគួរ
�ប់េផ�ើម�រ�ម�នបែន�ម េ�យេ្របើ្រ�ស់នតិីវ ��ន JEM ឲ្យ�ន�ប់
�មែដល�ចេធ� ើេ��ន និងមុនេពល�រ�ងសង់�ប់េផ�ើម។ 
 
អនុ�សន៍ 
TRR ផ�ល់នូវអនុ�សន៍�េ្រចើន សំេ�ែកលម�មូល�� នទិន�ន័យ �ក់ទិននងឹ
ជលផលមនុេពល�នគេ្រ�ង និង�រៈសំ�ន់ៃនជលផលស្រ�ប�់រចិ�� មឹ
ជីវ �តក� �ងមូល     �� ន។ 
 
�រ�� ស់ទីជ្រមករបស់្រតី 
េហតុអ� ី�ន�រ�� ស់ទីជ្រមករបស់្រតី�ន�រៈស�ំន់? 
្របេភទ្រតី�េ្រចើន ែដល�មួយែផ�កធំៃន្រតេីន�ទ គឺ
�្របេភទ្រតីែដល�� ស់ប� �រទីជ្រមក និង្រត�វែតែហលឆ�ង
�ត់ែខ្សទឹក�ងេលើ នងិ�ងេ្រ�មទេន�  េដើម្បីប�� ប់វដ�
ជីវ �តរបស់ខ� �ន។ ្របព័ន��� ស់ប� �រទីជ្រមកសំ�ន់ៗ េ�ក� �ងទេន�
េមគង� �នចំនួនបី៖ តំបន់ែផ�ក�ងេ្រ�មទឹក�� ក់ល�ក់េ�
ន (Khone Falls) តបំន់ែផ�ក�ងេលើ�ប់ពីតំបនទឹ់ក�� ក ់ដលទី់
្រក �ងេវៀចន�  និងតបំន់ែផ�ក�ងេលើទី្រក �ងេវៀងចន�។ េ�ះ�ដូេច�ះក� ី ក៏
�ន្របេភទ្រតី�េ្រចើនែដល�� ស់ប� �រទីជ្រមក េ�វ �ញេ�មករ�ងតំបនន់ិមួយៗ 
េហើយ្រតមួីយចំនួនេទៀត (្របែហល ៣០្របេភទ និង្រតសីែដល�នតៃម�ខ�សេ់លើ
ទីផ�រ) �� សប់� �រទីជ្រមកេ��ន់ទី�ំង រ �តែត�� យ ៃនចេ�� ះតបំន់�ងេលើ
េនះ។ 
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គេ្រ�ង SNHPP ស� ិតក� �ងតំបន់ទី១ េហើយទំនប់េនះ នឹងបង�អន��យដល�់រ
�� ស់ទីជ្រមក�ងំេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ និង�ងេ្រ�មទេន�។ �នឹងេធ� ើ
ឲ្យចំនួន និងបរ ��ណ្របេភទ្រតេីធ� ើច�ចរ�� ក់ចុះ ែត�ក៏�ចនឹងបេង� ើន
្របេភទ្រតមីកពីជ្រមកេផ្សងៗ�៉ងរហ័ស �ពិេសស្រតីគល់�ងំ និង្រតីទី�ភី
�៉ទេន�និល ែដល�នទទួល្របេ�ជន៍ពី�រែ្រប្រប�លបរ ��� នេនះ។ ទំនបក់៏
�ចនងឹពន� ិច�ងទឹកេ្រ��េ្រចើន ែដលេដើរតួ�ទី�ជ្រមកេភៀសខ� �ន
ស្រ�ប់ម�� ក� �ងអំឡ� ងរដូវ្រ�ំងផងែដរ។ 
េ�ល�រណ៍ប�ង�់ងសង្់រចកច�ចរ្រតី 
េហ�� រច�សម�ន័� ្រចកច�ចរ្រត ី�ម�រឲ្យ�ន�រថ�ឹងែថ�ងពីក�� ទំ�ក់
ទំនងមួយចំនួន ែដល្រត�វ�នដំេណើរ�រល�  េដើម្បផី�ល់លទ��ពដល់្រតីែហលឆ�ង
�ត់ទំនប់ េ��ន�់ងំែផ�ក�ងេលើ និងែផ�ក�ងេ្រ�មទេន�។ តំណ�� ប់
ែដលេខ�យបផំុតេ�ក� �ងែខ្សស�� ក់ៃនក�� �ងំ េនះ 
នឹងកំណត់ពី្របសិទ��ព្រចកច�ចរ្រត�ីងំ
មូល។ ្រសេដៀង�� េនះផងែដរ បរ ��ណ្រតី
នឹង�� ក់ចុះ�៉ងរហ័ស ្របសិនេបើ្រតី
�ចែហលេ��ងេលើទេន��ន កប៏៉ុែន�
��� នជ្រមក្រតីពងរបសពួ់កេគក� �ង
តំបន់េ�ះេទ ឬក� �ងករណីែដល្រតីជំទង់ 
និង្រតកី� �ងដំ�ក់លូត�ស់ មិន�ច
ែហល្រតលប់េ��ងេ្រ�មទេន�  វ �ញ�
ន។ េ�ល�រណ៍ៃនតំណ�� បេ់ខ�យ
បំផុត ក�៏ចនឹងេ្របើ្រ�សេ់លើ្រចក
ច�ចរ្រតីេ�តបំន់ទំនបច់្រម �ះផងែដរ
(multiple dams)។ 

 

្របសិទ��ព្រចកច�ចរ្រតីនឹង្រត�វកំណត់
េ�យតំណ�� ប់ែដលេខ�យបំផុតេ�ក� �ង

ែខ្សស�� ក់ៃនក�� �ក់ព័ន��ងំអស់។ 

�ងទេន�េមគង�េ្រ�ម ប�� ញពីផ� �វធំៗ
ែដល្រតីប�� ស់ទី និងតំបន់ធំៗស្រ�ប់
ពងកូនេ�ដងទេន� េម និងៃដទេន�  និង
ទំនប់�រ �អគ� ិសនីក� �ងល�ក់ែផ�ក�ងេជើង
្របេទស�វ។ 
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ឧករណ៍្រចកច�ចរ្រតី ្រត�វែតដំេណើរ�រស្រ�បរ់�ហូរេពញមួយ�� ំ ក� �ងរយៈេពល
ែដល្រតីកំពុង�� ស់ទីជ្រមក�ម្រចកចូល�ងំអស ់
ែដល�ទី�ំង្រតីឆ�ង�ត។់ 
�រ�យតៃម�ប�ង់ទំនប់ែដល�នេស� ើ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នេលើក�សំេណើស� ពីី្រចក
ច�ចរ្រតីែដល�ន “លក�ណៈដូចធម��ត”ិ ស្រ�ប់
�រប�� ស់ទី្រតីេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ និងទួរ� �ន ែដល
�នមខុ�រ�្រចក�� រេ�ល ស្រ�បប់�� សទី់េ�
�ងេ្រ�មទេន�។ េ�លគនំិតេនះ�នស�� នុពល 
ប៉ុែន�ប�ង់�ងសង�់ងំមូលស្រ�ប់្រចកច�ចរ្រតី េ�
ែខ្សទឹក�ងេលើនងិ�ងេ្រ�ម  មិន�ច េធ� ើឲ្យចំនួន
្រតីេធ� ើច�ចរ�ននិរន��ពេ�ះេទ។ 
អនុ�សន៍សំ�ន់ៗ ស្រ�ប់្រចកច�ចរ្រតី 
្រចកច�ចរ្រតី�ងេលើទេន�  ្រត�វ�រ ១) ្រចកចូល�
េ្រចើនេ�ឯទំនប់ និង្រចកបង� �រែដល�ក់�ញឲ្យ្រតី
េធ� ើច�ចរចូលេ�ក� �ងេ�ះ (មិនែមន ១ គម �ង
េ្រ�មទេន�ដូចក� �ងសំេណើរ) ២) េ្របើ្រ�ស់បរ ��ណទឹក 

៣៣៦ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី េពញមួយ��  ំេដើម្បី�ក�់ញ និងឲ្យ្រតីឆ�ង�ត់ (មនិ
ែមន ៦.៦ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី ដូចក� �ងសំេណើរ) និង ៣) េរៀបចំរច�ស្រ�ប ់្រតី
ែដល�នទំហរំហូតដល់ ៣០០ សម (មិនែមនអតបិរ� ៦០ សម ដូចក� �ងសំេណើ
រ)។  
�រប�� ស់ទីេ�ែផ�ក�ងេ្រ�មទេន�  េកើត�ន�ម�រឆ�ង�ត�់ងទំនប ់
សំ�ញ់រងកំទិចរបសទួ់រ� �ន(turbine debris screens) ទួរ� �ន ្រចកបង� �រេចញ 
និងមួយចនួំនតូច �ម្រចកច�ចរ្រតី�ងេលើទេន�  និង្រចក�� រ��ចរណ៍។ 
េដើម្បីេធ� ើឲ្យ្រចកច�ចរ្រត�ីងេ្រ�មទេន��នសុវត� ិ�ព TRR េលើក�អនុ
�សន៍ឲ្យ៖ ១) ែថរក�េល្ប�នទឹកក� �ង�ងទំនប់ េ�ក្រមិត ០,៣ ែម្៉រតគូប/ វ �
�ទី ស្រ�ប់ពង្រតីរ�ត ់២) តំេឡើងឧបករណ៍្របមូល និងបេង��ងផ� �វ េ�
សំ�ញ់រងកំទិចរបស់ទួរ� �ន េដើម្បបីែង�រ្រតីធំៗ  នងិ ៣) េ្រ�ងប�ង់ទួរ� �នែដល
�� ន�រែ្រប្រប�លស�� ធេលើ្រត ី�រប�� ក់�បបំផតុ (minimal shear) នងិ�� ន
ែគមបន�ះទួរ� �ន (strike blade)។ ពត៌�នបែន�ម ្រត�វ�នបក្រ�យេ� ក� �ង 
TRR។ 
 
�រ�យតៃម�ពី�និភយ័ 

�និភ័យ�� េលើ�រ�� ស់ប� �រទី
ជ្រមករបស្់រតី ្រត�វ�នេគ�យតៃម� 
េ�យេ�� តេលើលទ��ពៃន�រខូច
�ត្រចកច�ចរ្រត ីនិងផលវ ��ក
របស�់ េលើចំនួន្រតីេធ� ើច�ចរ។ �និ
ភ័យែដល�នក្រមិត ខ�ស់�� ំង 
ឬខ�ស់ គឺ��និភយ័ ែដល�ន
�ទិ�ពខ�ស់បំផតុ និង្រត�វេ�ះ្រ�យេ�ក� �ងប�ងទំ់នប់ែដល�នែកស្រម�ល�ងំ
អស។់ �និភ័យែដល�ន�៉ន់�� នមនុ និងេ្រ�យេពលេ្របើ្រ�ស់វ ��ន�រ�ងំ
េនះ  ្រត�វ�នប�� ញេ�ទំព័រប�� ប។់ 

 

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

Li
ke

lih
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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�និភ័យមុនេពល�ន វ ��ន�របែន� ម  

 
�និភ័យេ្រ�យេពលអនុវត� វ ��ន�របែន� ម  

 
�រ�យតៃម��និភ័យេ�យអ�កជ�ំញ ប�� ញ�៉ងច�ស់� �រអនុវត�អនុ
�សន៍ែដល�នផ�លជូ់នេ�ក� �ង TRR �នអត�្របេ�ជន៍គួរឲ្យកតស់�� ល់។ 
ប៉ុែន�  �មិន�ន�់ន�រប�� ក�់� ឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតី�� តធំែបបេនះ 
�ចនងឹដំេណើរ�រ ក� �ងទេន� ្រត�ពិកធំៗ  ដូចករណីេ�ទេន�េមគង�េទ។ �ពមនិ
ច�ស់�ស់�េ្រចើននឹងេ�ែតបន��ន រហូត�ល់ែត�នទិន�នយ័ពី�រ�ម
�នេ�ទំនប�់�៉ប៊ូ រ �។ 

Key: Low Moderate High Very High 
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សុវត� ិ�ពទំនប់  
េហតុអ� ី�ន�សុវត� ិ�ពទំនប់�ន�រៈសំ�ន់? 
ទំនប់�� តធំ បង�អន��យដ៏ធ�ន់ធ�រដល់សហគមន៍េ�ែខ្ស ទឹក
�ងេ្រ�មទេន�  ្របសិនេបើ�រលំ េ�យបង�ឲ្យ�ន�រ
ខូច�ត�ងំែផ�កេសដ�កចិ� និង�រ�ត់បង�់យជីុវ �ត។ 
េហតុដូេច�ះ ទំនប់�ងំអស់ ្រត�វែត�ងសង់េ��ម
បទ�� នប�ង់ែដល�នឯក�ព។ ករណីេនះ ���ំច់
បំផុតស្រ�ប់គេ្រ�ងទំនប�់��ំ េ�យ�រែតគ��
តច�� យពី្រពំ្របទល្់របេទស�វ និងៃថ នងិចំនួន្រប�ជន�េ្រចើនែដលរស់
េ��ងំសង�ងទេន�  �ប់�� ល់នឹងែខ្សទឹក�ងេ្រ�មៃនគេ្រ�ងេនះ។ 
�រសិក�ពីភូគព���ស�  និង�តុ�ពរ�� �យដី 
ភូគព���ស� �ងេ្រ�មទី�ំងគេ្រ�ង �នលក�ណៈ្រ�បទឹក ែតអ�កអភិវឌ្ឍ
ន៍គេ្រ�ងគូសប�� ក់� េគនឹងព្រងឹងមូល�� ន្រគះឹទំនប់ �មវ �ធី��ស� �ក់
បំេពញ និងបេង� ើនក្រ�ស់សន�ះ�ត្រគឹះ (consolidation and curtain grouting)។ 
គេ្រ�ង���ំ ស� ិត្រតង់តំបន់េ�ង�� ំង េ�ែផ�ក�ងេឆ�ងក� �ងទេន�។ េ�
េពលែដលគេ្រ�ងេនះ�នដំេណើរ�ររចួេហើយ �រវ �វឌ្ឍន៍េផ្សងៗៃនសំណឹក នងិ
កំណកល�ប់ (deposition) ក� �ងតំបន់េនះ នឹង្រត�វ�ន�តប់ន�យេ�ែខ្សទឹក
�ងេលើ ប៉ុែន�  �េ�ែតបន�េកើត�នេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ ស�� នេ�ង
ែបបេនះ នឹងបង�នូវផលវ ��ក�េ្រចើន ស្រ�ប់លក�ខណ� រ�ហូរចូល និងរ�ហូរ
េចញពី្រចក�� របង� �រ េហើយនឹងត្រម�វឲ្យពិ�រ�េលើយន��រ្រត�តពិនិត្យសណឹំក
េផ្សងៗ។ អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង កតស់�� ល់េឃើញ�ន�តភូុត�ក់ដី  
(liquefaction) េ��ងេ្រ�មទំនបរ់�ំង ដូេច�ះក� �ងអំឡ� ងេពល�ងសង់ េគ
នឹងត្រម�វឲ្យ�នបទប្ប�� ត�ពិេសស�េ្រចើន។ 

េ្រ�ះរ�� �យដី�� កត់ំបន់ ្រត�វ�ន�យតៃម�។ េ�ះប�ី�ន�� មេ្របះខ�ះៗ េ�
ក� �ងបរ �េវណ្រប�ណ ៣០ គីឡ� ែម៉្រតៃន�រ�� ន�ងសង់ក៏េ�យ ក៏អ�កអភវិឌ្ឍ
ន៍គេ្រ�ង �នសន�ត� �ប៉ះ�ល់តិចតួចប៉ុេ�� ះ។ ទំនប់េនះ ស� ិតេ�ក� �ង
តំបន់ែដល�នេស� រ�ព។ េគ�នេធ� ើ�រ�យតៃម�េ្រ�ះរ�� �យដីពីមុន េ�
តំបន់គេ្រ�ង���ំ េ�យេ្របើ្រ�ស់កំណត្់រ�េរៀបចំេ�យ�យក�� ន
ធន�នែរ� របស់្របេទសៃថ ែដល�ន     រយៈ�ល ៥៥៣ �� ។ំ េ�ងេលើ
ទិន�ន័យ�ងំេនះ េគ�តទុ់កសកម��ពរ�� �យដីក� �ងតំបន់�ងសង់ទំនប់េនះ 
��នក្រមិត�ប។ េគកគួ៏រែតេធ� ើ�រ�យតៃម�ពី�� ន�ពេ្រ�ះរ�� �យដី ែដល
�នេកើតេឡើងេ�ែខវ �ច��ិ �� ំ២០១៩ ផងែដរ។ 

េសចក� ី្រ�ង PDG �� ំ២០២០ របស់ MRC េស� ើឲ្យអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង េធ� ើ�រ
ពិ�រ�េលើ្រពឹត� ិ�រណ៍រ�� �យដីែដល�នក្រមិតធ�ន់ធ�រ�� ំង េលើសពីក្រមិត

ែដល�នផ�លេ់�យ ្រពម�ងំឲ្យអនុវត��ម្រពឹត� ិប្័រត ICOLD4 េលខ 
១២០ និង ១៤៨។ េ�ក� �ងរ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន�ពវ �ស� កម� េគមិន�ន
េ�ងេលើ្រពឹត� ិប័្រត�មួយេឡើយ។ េ�យេហតុែតគេ្រ�ងទំនប់��
�ំ ស� ិតេ�ក� �ងតបំន់ក្រមិតរ�� �យមធ្យម ក� �ង្របេទស�វ LEPTS �� ំ

២០១៨ ប�� ញ� �រសកិ�្រ�វ្រ�វ�មទី�ំង�ងសង់�ក់�កមួ់យ ្រត�វ
ែតអនុវត�។ 

 
4 ICOLD គឺ�គណៈក�� ធិ�រអន�រ�តិស� ីពីទំនប់�� តធ ំ
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បទ�� នេរៀបចំប�ង់ទឹកជនំន់ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �ន�ក់េស� ើប�ង់�ងសង់េហ�� រច�សម� ័ន�  ស្រ�ប់
្រពឹត� ិ�រណ៍ទឹកជំនន់ ែដល�នរយៈេពល ១:២.០០០ �� ំ េ�យ�នក្រមិតទឹក
ជំនន់�អតិបរ� ែផ�កេលើ្រពឹត� ិ�រណ៍រយៈេពល ១:១០.០០០ �� ំ45។ េ�ះ��៉ង
�ក៏េ�យ LEPTS �� ំ២០១៨ �ន�ក់ទំនប់���ំេ�ក� �ងក្រមិតែដល
�ន “�នភិ័យធ�នធ់�រ”។ �� ន�ពេនះ �ត្រម�វឲ្យ�ន�រគណ��្រត�� ន
ទឹកជំនន់េលើរ�ហូរចូល េស� ើនឹងទឹកជំនន់�អតិបរ�ែដល�ចេកើត�ន (PMF) 
េ�យមិនបង��រខូច�តដល់រច�      សម� ័ន�។ LEPTS ក៏�ម�រឲ្យអ�ក
អភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង េធ� ើ�រពិ�រ�ពីសមត��ពបេ�� ញទឹកេ��មទំនប់ែខ្ស
ទឹក�ងេលើ េ�ក� �ងប�ង�់ងសង់ផងែដរ។ េ�យេហតុ� េ�ដំ�ក�់ល
សិក�លទ��ពគេ្រ�ង ប�ង់ទំនប់្រត�វ�នអភវិឌ្ឍមនុេពល�រ្រប�ស �ក់ឲ្យ
េ្របើ្រ�ស់ LEPTS �� ២ំ០១៨ LEPTS �ងំេនះមនិ�ន្់រត�វ�នពិ�រ� �ក់ចូល
េ�ក� �ង �រេរៀបចបំ�ង់ទំនបេ់�េឡើយេទ។ អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នប�� ក់
� នឹងសហ�រ�មួយរ�� ភិ�ល�វ េដើម្បីអនុវត��ម LEPTS 2018 េនះ។ 
 
សមត��ពបេ�� ញទឹកពបំីពង់បង� �រ 
សមត��ពៃន្រចក�� របង� �រទឹក ្រត�វ�នកំណត�់មរបូមន�ស� ង់�។ កប៏៉ុែន�  

េ�ះបី�យុទ���ស� េនះ �នលក�ណៈសមរម្យ ដូច�រ
�៉ន់�� នដបូំងក� ី �មិន�ន់�នលក�ណៈ្រគប្់រ�ន់ 
ស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់ក� �ងេ�លបំណងេរៀបចបំ�ង់ទំនប់
េទ។ លក�ខណ� រ�ហូរ (Approach flow conditions) �ច
នឹង�ន�ពស� � គ�� ញ េហើយទំ�ក់ទំនងរ�ង្រចក
�� រ�ងំអស់ �ចនឹង�នឥទ�ិពល�� ំងេលើសមត�
�ពរមួផងែដរ។ 

�រសកិ�សេង�តម៉ូ ែឌលែបបរបូ�ពបែន�ម ែដល
្រគបដណ� ប់េលើេ�ងច្រកផលិត �មពល និងរច�ស
ម� ័ន� ្រចកបង� �រ�ងំមូល ្រត�វ�នអនុវត�។ ្របសិនេបើ

គិតពីលក�ខណ� រ�ហូរ េគគួរែតេ្របើ្រ�សម់៉ូ ែឌលេនះ េធ� ើ�រ�យតៃម�េលើ្របតិបត� ិ
�រៃន្រចក�� រ�ងំអស់ និង�កល្បងលក�ខណ� រ�ហូរែដលេរៀបចំេ�យ និង 
LEPTS (PMF) េ�យបិទ្រចក�� រមួយ មនិឲ្យដំេណើរ�រ។ �្រស័យេហតុេនះ េគ
ត្រម�វឲ្យ�ន�រសកិ�     ម៉ូ ែឌលេផ្សងៗបែន�មេទៀត។ ្របេទសៃថ �នប�� ញ
ក� ី�រម� �ក់ទិននងឹរ�ហូរទឹកបុកែដល�ចេកើត�នក� �ង្របេទសេនះ េហើយម៉ូ
ែឌលេនះ គួរែត្រត�វ�នព្រងីក វ ��ល�ពបែន�ម ឲ្យេលើសពីតំបន្់រពំ្របទល់ៃថ/
�វ។ 
េ�យ�រែតឯក�រ មិនេ�ងេ�េលើលក�ខណ� ត្រម�វស្រ�បក់ំពស់សុវត� ិ�ព
ទឹកជំនន់ (freeboard) ក� �ងកំឡ� ងេពល�នទឹកជនំន�់អតិបរ� េ�យ្រចក
�� រ�ងំអសក់ំពុងដំេណើរ�រ  កំពស់សវុត� ិ�ពទឹកជំនន់ ៦.២ ែម្៉រតនងឹបេង� ើត
េឡើង។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី LEPTS �� ំ២០១៨ �នផ�លនូ់វព័ត៌�ន�ន់ែតលម�តិ 
ពីលក�ខណ� ត្រម�វស្រ�បក់ំពស់សុវត� ិ�ពទឹកជំនន ់េ�យេ�ងេលើ�រ្របមូល
ផ� �ំនូវលក�ខណ� េផ្សងៗ�� �    េ្រចើន។ អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង គួរែតប�� ញ� កំ
ពស់សុវត� ិ�ពទឹកជំនន់ែដល�នេស� ើ គឺអនុេ�មេ��មលក�ខណ� ត្រម�វ�ងំ
េនះ ក៏ដូច��នេ្របើ្រ�ស់ PMF ��្រត�� នទឹកជំនន់�អតិបរ �� េ�យ
បិទ្រចក�� រមួយ មនិឲ្យដេំណើរ�រ។ 

 
5 �រគណ��្រត�� នទឹកជនំន់ គ�ឺ�្រត�� នទឹកជំនន់ែដល�ចឆ�ង�ត់រច�សម� ័ន� េ�យសុវត� ិ�ព 
េ�យមិនបង�ឲ្យ�ន�រខូច�ត។ ក្រមិតទឹកជនំន់ខ�ស់បផំុត �ចឆ�ង�ត់េ�យសុវត� ិ�ព ប៉ុែន��ច
នឹងបង�ឲ្យ�រខូច�តតចិតួច។ 

ម៉ូ ែដលរបូ�ពៃនគេ្រ�ង���ំ  
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្របេភទ្រចក�� រ និង�ពទុកចិត��ន 
េគ�ន�ក់�� ររុញេ�យកង់ែបបប�្ឈរ (Vertical wheeled gates) ែដល�ច
�ញេបើកេ�យែខ្ស�ប �សំេណើរស្រ�ប់�� រ្រចកបង� �រ�ងំអស។់ �� របិទ
េ�យស� ័យ្របវត� ិេនះ មិន�នផ�ល់�គុណ្របេ�ជន៍អ� ីដល្់រចក�� របង� �រេទ 
េ�យេហតុ�្របតិបត� ិ�រេបើកដគួ៏រឲ្យទុកចិត��ន េទើប�េ�លេ�ដ៏សំ�ន់
បំផុត។ ្រចក�� រ ្រត�វ�ន�ញេឡើង េ�ក� �ងែផ�កមួយ ែដលេធ� ើឲ្យរច�សម�ន័�
ែខ្ស�ញ េកើនេឡើង្រប�ណ ៣៤ ែម៉្រត ហួសពីក្រមតិខ�ស់បផំុតៃនទំនប។់ 
លក�ខណ� េនះ �ន�ក់ឧបករណ៍ែខ្ស�ញេ�ក� �ងទី�ំង ែដលមនិ�ចដំេណើរ
�រ េធ� ើឲ្យ�ន�រល�ំកក� �ង�រែថរក� និង�� សប់� �រ។ 
�� ន�ពេនះ ប�� ញ� �� រ្របេភទ�ំ (radial gates) ដូចេ�ឯទំនប់��៉ប៊ូ រ � 
�ចនងឹ�� យ�ដំេ�ះ្រ�យែដល្របេសើរ�ង នងិ្រត�វ�នេស� ើ ស្រ�ប់
គេ្រ�ងទំនបលួ់ង្រ��ង េ�ក� �ងល�ក់ទេន� េម។ �� រ្របេភទេនះ ជួយឲ្យ�រ
បេ�� ញទឹក�ន់ែតរលូន េ�្រគប់ដំ�ក់�លៃន្របតិបត��ិរេបើក�ងំអស ់
េហើយេគ�ច�ក់សំណំុបូមទឹកស្រ�ប់សន� �ច (hoists) េ�្រតឹមក្រមិតខ�ស់
បំផុតរបស់ទំនប់ ែដលផ�ល់�ព�យ្រស�លក� �ង�រែថរក�។ 

្របតិបត� ិ�រ្រចក�� រែដលគួរទុកចិត��ន គឺ�គន� ះឹស្រ�បស់វុត� ិ�ពទំនប់ 
េហើយ��� ធរខ�ះ ត្រម�វ� �របេ�� ញទឹកជំនន់�អតិបរ� ្រត�វែតអនុវត�
េ�យសុវត� ិ�ព េ�យបិទ្រចក�� រមួយ មិនឲ្យដំេណើរ�រ (n-១)។ រ�យ�រណ៍ស� ី
ពី�� ន�ពវ �ស� កម� េលើកេឡើង� ទំនប់គឺ�នសុវត��ិព េ�េ្រ�ម�� ន�ព
ទឹកជំនន់រយៈេពល១០.០០០ �� ំ េ�យបិទ្រចក�� រពីរ មិនឲ្យដំេណើរ�រ។ េនះ 
�េ�លគំនិត�ក់ែស� ងមួយ េហើយ�ក៏�លក�ខណ� ត្រម�វមួយរបស់ LEPTS �� ំ
២០១៨ ផងែដរ។ ក៏ប៉ុែន�  េ្រ�ម�្រត�� នទឹកជំនន�់អតិបរ� ែដល�នែក
ស្រម�លេឡើងវ �ញ េគេ�ែត�ម�រឲ្យ�ន�រ្រត�ត     ពិនិត្យកំពស់សុវត� ិ�ព
ទឹកជំនន់�ថ�ីម�ងេទៀត។ 

�រពិ�រ�ដ៏ទូលំទូ�យពី�ពេជឿ�ក់ៃន្រចក�� រ ក៏ត្រម�វឲ្យរមួប�� �លនូវ
លក�ខណ� ខុស្រប្រកតីផងែដរ។ �មិនច�ស់េទ �េតើ�� រេលើកេឡើងែបបប�្ឈរ 
(vertical lift gates) ្រត�វ�រេពលប៉ុ�� ន េដើម្បីេបើកដំេណើរ�រ �ពិេសស ក� �ង
ករណីែដលមិន�ន្របភពេដើមៃន�មពល។ �្រស័យេហតុេនះ េគគួរែតពិនិត្យ
លទ��ពក� �ង�រផ�ល់នូវឧបករណ៍េឆ� ើយតប�៉ងរហស័េឡើងវ �ញ េ�ក� �ង�រ
េរៀបចំ្រចក�� របង� �រ ក� �ងករណី�ច់ចរន�អគ� ិសនីេ�យបង� ំ។ ដំេ�ះ្រ�យេផ្ស
ងៗ ែដល�នេ្របើ្រ�ស់េលើគេ្រ�ងដ៏ៃទេទៀត រមួ�ន្រចកស្រ�បរ់�ហូរេលើស
េ�យ�� ន�� រមួយ (ungated overflow) បំពង់េផ�រទឹកប�� េ�យខ្យល់មួយ ឬ 
្រចក�� រែដល�នតំណ�ត�ងេ្រ�ម (fish belly gates)។ �៉ងេ�ច�ស់ េគ
្រត�វពិនិត្យជេ្រមើសមួយ ក� �ងចំេ�មជេ្រមើស�ងំេនះ �ែផ�កមួយក� �ង�រ
បេង� ើនសមត��ព្រចក�� របង� �រសរបុែដល្រត�វ�រ េដើម្បីសេ្រមច�ននូវ�រ
អនុេ�ម�ម LEPTS �� ២ំ០១៨ េ�ដំ�ក�់លេរៀបចំប�ង់ទំនប់ចុងេ្រ�យ។   

 
�ររ�យ�មពល និងសំណឹក 
អ�កអភវ �ឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង េស� ើេ្របើ្រ�ស់ទឹកជនំន់រយៈេពល ៥០�� ំ 
�មូល�� ន្រគឹះប�ង់ទំនប់ ស្រ�ប់�រ�រ�ររ�យ�មពល 
និងសំណឹក។   ម៉ូ ែឌលែបបរបូ�ព �នប�� ញពីជេ្រ�រហូតដល់
េ� ៥ ែម៉្រត េ�េ្រ�ម�� ន�ពេនះ េហើយេល្ប�នទឹក ្រត�វ�ន

េគ�យ�រណ៍� �ន្រតលប់េ��ន់�� ន�ព្រប្រកតីវ �ញ េ�ក� �ងបរ �េវណ ១ 
គីឡ� ែម៉្រតៃនទំនប់។ អ�កអភវ �ឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នសន� ិ�� ន� វ �ធី�រ�រ�រ
រ�យ�មពល និងសំណឹកែដល�នេស� ើ នឹង�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ េដើម្បី
េជៀសេវៀង�ល�់និភ័យ ែដល�ចេកើត�នេលើរច�សម� ័ន��ងំអស់ 
្របសិនេបើ�� រ�ងំអស់ េបើកដេំណើរ�រេ��មលំ�ប់្រតឹម្រត�វ។  

អ�កអភិវឌ្ឍន៍្រត�វសហ�រ
�មួយរ�� ភិ�ល�វេដើម្បី
��អនុេ�ម�ពចំេ�ះ 
LEPTS �� ២ំ០១៨។ 
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េ�ះ��៉ងេនះក� ី LEPTS ត្រម�វ� “�ងរេ��  និងតំបន់េផ្សងៗ ែក្បរេជើង
ទំនប់ គួរែត្រត�វ�ន�� ប� េដើម្បកីុំឲ្យ�ន�រខូច�តគួរឲ្យកត់ស�� ល់�
មួយ េ�េ្រ�មលក�ខណ� �្រត�� នទឹកជំនន់�អតិបរ�”។ ដូេច�ះ េគ្រត�វែត
េ្របើ្រ�ស់លក�ខណ� �្រត�� នទឹកជំនន់្រតលបខ់�ស�់ងេនះ េដើម្បី��� 
សំណឹកថយេ្រ�យ (regressive erosion) មិនេកើត�ន ែដល�ចបង�អន��យ
ដល់រច�សម�ន័� ្រចក�� របង� �រេ�ះេទ។  
�រ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ 
�រ្រគប្់រគងទឹកជំនន្់របកបេ�យ្របសទិ�
�ព �ម�រឲ្យ�ន�រជូនដំណឹងឲ្យដឹងមនុ 
ពី�� ន�ពទឹកជំនន់។ ្របព័ន�មួយ ្រត�វ�ន�ក់
េស� ើ ប៉ុែន�  �គួរែតផ�រ�� បេ់�នឹង្របព័ន� ្រប�សឲ្យ
ដឹងមុន េ�ទំនប់��៉ប៊ូ រ � និងទំនប់ែដល�ន
េ្រ�ងទុកដ៏ៃទេទៀត ក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ។ េ�ះ
ក� �ងករណី�ក៏េ�យ េគគួរែតបេង� ើតែផន�រ
្រគប្់រគងទឹកជនំន់ក� �ងល�ក់មួយ �មួយនឹងរ��
ភិ�ល�វ ែដល�ចេ�ះ្រ�យប�� េនះ េ�្រគប់ទំនប�់រ �អគ�សិនី�ងំអស់
ក� �ងល�ក់ទេន�  និង�ចេរៀប�ង�បទប្ប�� ត�សិ្រ�ប់ជូនដំណឹង�មុន ដល់
សហគមន៍េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ �រចង្រកងបទប្ប�� ត� ិ ្រត�វែតរមួប�� �លនូវ
មតិេ�បល់ពី��� ធរ្របេទសៃថ។  
 
បទ�� នប�ង់ទំនប់ 
េស� រ�ពៃនេហ�� រច�សម� ័ន�  ្រត�វែតអនុេ�មេ��ម LEPTS ។ ្របសនិេបើេគ
គិតពី   គ�� តច�� យៃន្រពំ្របទល់្របេទស�វ និងៃថ ្រពម�ងំចនួំន្រប�
ជនៃថ�េ្រចើន ែដលរងផលប៉ះ�ល់ពី�រ�ក់ទំនប់ រ�� ភិ�លៃថ ក៏�ន
បំណងេធ� ើ�រេ្រប�បេធៀបបទ�� នេរៀបចបំ�ង់ទំនប់ េ�នឹងបទ�� នស� ង់�
របសខ់� �នផងែដរ។ េ�យេហតុេនះ េគេស� ើឲ្យអ�កអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង ឲ្យផ�ល់នូវ
្របភព និងរមួប�� �លនូវបទ�� នេរៀបចបំ�ង់ទំនប់របស់ៃថ ែដល�ក់ព័ន��� 
េដើម្បីេធ� ើ�រេ្រប�បេធៀប។ 
្រក �មអ�កជំ�ញ 

រ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន�ពវ �ស� កម� សំេ�េ�េលើ្រក �ម្របឹក�េ�បល់
ជំ�ញមួយ្រក �ម។ េគដងឹ� ស�ជិក្រក �មេនះ រមួ�នស�ស�គ
អ�កជ�ំញ និងទី្របឹក�មកពី�� ប័នរបសអ់�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង។ 
ដូេច�ះ ្រក �មេនះ មិនែមន�្រក �មជ�ំញឯក�ជ្យេ�ះេទ។ ឯក�រ 
មិន�នេលើកេឡើងពី�រែតង�ងំ្រក �មអ�កជ�ំញស្រ�ប់ពិនិត្យ
សុវត� ិ�ពទំនប់េឡើងវ �ញ (DSRP) ែដល�លក�ខណ� ត្រម�វ េ�េ្រ�ម
េ�លនេ��យ្របតិបត� ិ ពីេលខ ៤ ដល់ ៣៧ របស់ធ��រពិភព
េ�ក និង�មអនុ�សន៍េ�ក� �ង PDG �� ំ២០២០ េទ។ 
េគគួរែតែតង�ំង DSRP ឲ្យ�នេលឿនេ��មលទ��ពែដល�ចេធ� ើ
�ន េ�ក� �ង�រអភវិឌ្ឍគេ្រ�ង គឺេ�ក� �ងអំឡ� ងេពលែដលដំេណើរ
�រេសុើបអេង�តកំពុងវ �វឌ្ឍន៍ និង�រសេ្រមចេលើ្របសិទ��ពៃន

្របតិបត� ិ�រគេ្រ�ង (layout decision) កំពុងនឹង្រប្រពឹត�។ �ញឹក�ប់ លក�
ន� ិកៈ�រ�រស្រ�ប់្រក �ម្រត�តពិនិត្យ ្រត�វ�នព្រងីកេលើសពីសុវត� ិ�ពទំនប់ 
េដើម្បី្រគបដណ� ប់េលើប�� �ន់ែតទូ�យៃនរបូមន�គេ្រ�ង រមួ�ន នីតិវ �ធី
�ងសង់ �របែង�រទឹកទេន�  និងស�� រៈផលិត�មពលអគ� ិសន។ី ្របសនិេបើ
លក�ន� ិកៈ�រ�រ្រសេដៀង��  ្រត�វ�នអនុវត�ស្រ�ប់ SNHPP េគនឹងទទួល�ន
្របេ�ជន�៍ន់ែតេ្រចើន។ 

្របព័ន� ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ក� �ង
ល�ក់មួយគួរ្រត�វបេង� ើតេឡើង
ែដលរមួប�� �ល�រ្រគប់្រគង
កំណកកករ �រពិ�រ�អំពី
ជ្រមក្រតី និង�រ្រគប់្រគងទឹកជំ
នន់។ 

្រក �មអ�កជំ�ញមួយគួរ្រត�វ
បេង� ើតេឡើងេ�យ�ន�ប់ 
ដូចែដល�នផ�ល់អនុ�សន៍
ក� �ងេ�ល�រណ៍ែណ�េំរៀបចំប�
ង់ទំនប់របស់គណៈកម�ទេន� េមគ
ង��� ២ំ០០៩ េ�ល�រណ៍ែណ�ំ
របស់ធ��រពិភពេ�ក និង
្រពឹត� ិប័្រត ICOLD។ 
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�រែតង�ងំ DSRP គឺ�តួ�ទីរបស់រ�� ភ�ិល�វ េ�ះបី� �ទូេ� អ�ក
អភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �អ�កផ�ល់ហិរ�� ប្ប�ន�្ំរទក៏េ�យ។ អ�កអភវិឌ្ឍន៍
គេ្រ�ង �នប�� ក់ពី�រយល់្រពមផ�ល់ហរិ�� ប្ប�ន�ំ្រទដល់្រក �មជ�ំញេនះ 
និងេលើក�អនុ�សនឲ៍្យ   រ�� ភិ�ល�វ�ត់ទុក�របេង� ើត្រក �មជ�ំញេនះ 
�កិច��រ�ទិ�ព។  
 
ែផន�រេ្រត�មខ� �នេពល�សន�  
េសចក� ី្រ�ង PDG �� ំ២០២០ េស� ើរឲ្យ�ន�រេរៀបចំែផន�រេ្រត�មខ� �នេពល
�សន�មួយ (EPP) ស្រ�ប�់រ�ងសង់ និង្រគប់ដ�ំក់�ល្របតិបត� ិ�ងំ
អស់ៃនគេ្រ�ង។ េគគួរែតបេង� ើតែផន�រេនះ ស្រ�ប់ដ�ំក�់លបែង�រទឹក
ទេន��ងំពីរផងែដរ។ បែន�មពីេនះ �រ �តែត�ន្របេ�ជន៍ ក� �ង�រេរៀបចំ
ែផន�រ�ច់េ�យែឡកមួយ ស្រ�ប�់រស� �កទឹកេលើកដំបូង គឺេ�េពលែដល
�ន�រផ� �កទម�ន់េលើរច�សម� ័នេលើកដបូំង និងេពលែដលេគ�ម�រឲ្យ�ន
ក្រមិតខ�ស់�មុនក� �ង�រ�ម�ន និងេឆ� ើយតប�� មៗ។ 
រ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន�ពវ �ស� កម� ផ�លនូ់វ�រេរៀប�ប់�បឋមៃនែផន�រ
េពល�សន� និងគូសប�� ក់� េគ្រត�វែតេរៀបចំ EPP ឲ្យ�នមួយ�� ំ មុនេពល
ដំេណើរ�រេរៀបច�ំងស� � កទឹក។ េគមិន្រត�វេលើកេស� ើែផន�រេនះ េ�ដំ�ក់
�ល�ងសង់េទ។ ែផន�រេនះ គឺ�លក�ខណ� ត្រម�វ។ 
 
�រសិក�ពី�រ�ក់ទំនប់ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នពិនិត្យពី�� ន�ព�កទំ់នប់ែដល�ចេកើត�ន 
ស្រ�ប់�ងំទំនប់រ�ំង និងទំនប់េម ក� �ងដំ�កទី់ពីរៃន�រ�ងសង់។ ក� �ង
ករណី�ងំពីរេនះ េគ�ន�យ�រណ៍� �នផលប៉ះ�ល់ខ� ះៗ េលើភូមិ និងទី
្រក �ងេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម ប៉ុែន�  �មិនប៉ះ�លេ់លើក្រមតិទឹកក� �ងេខត�េវៀង
ចន�េទ។ 

េ�ះ��៉ងេនះក� ី េគមិន�នបំណង េធ� ើ�រ�យតៃម�េលើ្រប�ជន និង្រទព្យ
សម្បត� ិែដលរងេ្រ�ះ �ម្រ�ំងទេន�ៃន្របេទស�វ និងៃថ ឬេធ� ើ�រពិ�រ�ពី
�នភិ័យ ែដលរលកទឹកជនំន ់�ចនឹងេកើត�នេលើ�នទេន�  អ�កេ្របើ្រ�ស់
្រ�ំងទេន�  នងិ្របតិបត��ិរបូមខ�ច់េទ (៨ គម ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម)។ �
�ំ�ច់�ស់ ែដលេគ្រត�វេរៀបច�ំរសកិ�មួយ ែដល�ចកំណត់ពី្របេភទេហ
�� រច�សម� ័ន�  និងចនួំន្រប�ជនែដល�ចរងេ្រ�ះ។ ��� ធរៃថ គួរែតចូល
រមួ េរៀបចបំ�� ប់ែផន�រេ្រត�មខ� �នេ�េពល�សន���។ 

 
ឧបករណ៍�យតៃម� 
គំនូររ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន�ពវ �ស� កម� ផ�លនូ់វសន�ស្សន៍�បឋមៃនឧបករណ៍
�យតៃម� ែដលនឹងផ�ល់ជូន។ េ�េពលែដលេគ�នប�� ញលក�ខណ� មូល�� ន
�ងំអស់ និង �នេធ� ើ�រ�យតៃម�កំណត់ពីក�� ប�ជ័យ (failure modes 
assessment) េគ�ចនឹង កំណតល់ក�ខណ� ត្រម�វចុងេ្រ�យ េ�ក� �ង�រអភិវឌ្ឍ
គេ្រ�ង�េពលេ្រ�យ។ 

្របពន័� ្រគប្់រគងសុវត��ិពទំនប ់
េគគួរែតផ�ល់នូវ្របព័ន� ្រគប់្រគងសុវត� ិ�ពទំនបមួ់យ (DSMS)។ េនះគឺ�ែបប
បទផ� �វ�រៃននីតីវ ��នេផ្សងៗ ែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់�ែផ�កមួយស្រ�ប�់រ
អនុវត�ល�  េលើសុវត� ិ�ពទំនប់ និងក�ងេលើប�� �� ែដល�នេលើកេឡើង
េ�ក� �ង្រពឹត� ិប័្រត ICOLD ស� ីពី�រ្រគប្់រគងសវុត� ិ�ពទំនប់។ េសចក� ្ីរ�ង PDG 
�� ំ២០២០ ផ�ល់នូវអនុ�សន៍បែន�មេទៀត ពីរច�សម� ័ន�  និងខ�មឹ�រស្រ�ប់ 
DSMS ។  
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េ�ល�រណ៍ែណ�ំស� ីពីសវុត� ិ�ពទំនប់ ែដល�ែផ�កមួយៃន LEPTS �� ២ំ០១៨ 
ក៏្រត�វែត�នេ្របើ្រ�ស់�ឯក�រេ�ងផងែដរ។ រ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន�ព
 វ �ស� កម� មិន�នេ�ងេលើប�� �ងំេនះេទ ប៉ុែន�  ��ប់រហ័សេពក ក� �ង�រ
េរៀបចំ DSMS ឲ្យលម� ិត េ�ក� �ង�រអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង។ 
�រ�យតៃម�កំណត់ក�� ប�ជ័យ 
េសចក� ី្រ�ង PDG �� ំ២០២០ េស� ើរឲ្យេរៀបចំបេង� ើត�រ�យតៃម�េដើម្បកីំណតក់��
ប�ជ័យ ែដល�ចេកើត�នែបបលម� ិតមួយ (PFMA)។ រ�យ�រណ៍ស� ីពី�� ន
�ពវ �ស� កម� មិន�ន�ក់ប�� �ល�រ�យតៃម�េនះេទ។ េ�ដំ�ក�់លេនះ 
�សមេហតុផល ប៉ុែន�  េគគួរែតអនវុត��រ�យតៃម�េនះ េ�ដំ�ក�់ល�ប់
េផ�ើមេរៀបចបំ�ង់ទំនបល់ម�តិ។ លទ�ផលៃន�រ�យតៃម� នឹងផ�ល់�ព័ត�៌នពី
 វ ��ល�ពៃន�រសកិ�សេង�តទី�ំងបែន�មេទៀត �របេង� ើត DSMS ែផន�រ
េ្រត�មខ� �នេពល�សន� នងិែផន�រេរៀបចំឧបករណ៍�យតៃម�។ 
អនុ�សន៍ 

TRR ផ�ល់នូវអនុ�សន៍�េ្រចើន េលើប�� សុវត� ិ�ពទំនប់ �ពិេសសេលើ�រ
���ប�ង់េរៀបចំទំនប�់បន�ប�� ប់ នឹង�ន�ពបន្ស� ីេ�នឹងស� ង់�រ
បេច�កេទស�មពលអគ�សិនី�វ �� ំ២០១៨ ែដល�នលក�ណៈតឹងរុ�ង�ង
បទ�� ន��ែដល�នេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប�់រេរៀបចបំ�ង់ទំនបក់� �ងេពល
សិក�លទ��ព។ អ� ីែដលស�ំន់េ�ះគឺ� េគគួរែតបេង� ើត្រក �ម្របកឹ�្រត�ត
ពិនិត្យសុវត� ិ�ពទំនប់ឯក�ជ្យឲ្យ�ន�ប់រហ័ស។    

��ចរ 
េហតុអ� ី�ន���ចរ�ន�រៈសំ�ន់? 
កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង��� ំ១៩៩៥ គូសប�� ក�់ 
ឧបករណ៍��ចរ ្រត�វែត�ក់ប�� �លេ�ក� �ង្រគប់គេ្រ�ង
អភិវឌ្ឍន�៍មដងទេន�េមគង�។ ែផ�ក�ងំអស�់មដងទេន�
ែដលេ្របើ្រ�ស់ស� � កទឹក េ�ពីេ្រ�យទំនប់�រ �អគ�សិនី �ច
ជួយស្រម�លដល�់�ចរណ៍ េធ� ើឲ្យ��នសុវត� ិ�ព ្របសិនេបើសន�ះផ� �វទឹក��    ចរ
ណ៍ ្រត�វ�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងប�ង់�ងសង់ស្រ�ប់ទំនប់�រ �អគ� ិសន។ី 
 
 
សន�ះទំនប់��ចរណ ៍
សន�ះទំនប់ �នក្រ�ស�់ត្រតឹមែត ២ 
ែម៉្រត េហើយ្រគឹះទំនប់ �ន្របែវងទទឹង ១៨ 
ែម៉្រតប៉ុេ�� ះ។ ជ�� ំង �នក្រ�ស់ខសុៗ��  
ពីចេ�� ះ ៣ (េ��ត្រគឹះ) ដល់ ៩,៣០ ែម៉្រត 
េ�ក្រមិតធំបផំុត េហើយប�� បម់ក �េរៀវ
មក្រតមឹែត ៤ ែម៉្រត វ �ញេ�ែផ�ក�ងេលើ។ 
ប�ង់បច� �ប្បន�  រមួ�ន �ន�តទំនប់េស� ើង
�� ំង�ងអ� ីែដល�នេស� ើេ�ឯគេ្រ�ង
ទំនប់�រ �អគ� ិសនីក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ។ 
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េ�យេហតុេនះ េគ�នេលើកទឹកចិត�អ�កអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង 
ឲ្យេធ� ើ�រពិនិត្យប�ង់ទំនបេ់ឡើងវ �ញ េ�យពិ�រ�េលើក��
�ងេលើ និងែកស្រម�លប�ង់ម�ងេទៀត ក� �ងករណី��ំច់។ 
សន�ះ��ចរណ៍ែដល�ន្របេ�ជន៍ ្រត�វ�ន្របែវង
បេ�� យខ� ី�ង ១២០ ែម៉្រត ដូចលក�ខណ� ត្រម�វេ�ក� �ង 
PDG �� ំ២០០៩។ ដូេច�ះ េគគួរែតបេង� ើន្របែវងសន�ះទំនប់។  
 
ចេ�� ះកម�សស់្រ�ប់��ចរណ ៍(AIR CLEARANCE) 

ទេន�េមគង� �ន្របព័ន�ចេ�� ះកម�សស់្រ�ប់��ចរណ៍ តិចបំផតុ ១០ ែម៉្រត។ 
�� ន  ផ�ល់េស�កម�េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ �ន្របព័ន�ចេ�� ះកម�ស្់រតឹមែត ៨,៨០ 
ែម៉្រត រ �ឯេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មវ �ញ ្រតមឹែត ២,៨០ ែម៉្រតប៉ុេ�� ះ េ�េពលែដល
សន�ះផ� �វទឹក      េពញ។ ប៉ុែន����ចឆ�ង�តពី់េ្រ�ម�� នេនះ�ន េពល
ែដលសន�ះផ� �វទឹក្រត�វ�នសំ�ត។ 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង គួរែតបេង� ើនកំពស�់� នផ�លេ់ស�កម�េ�ែខ្សទឹក�ង
េលើ ពី ៨.៨០ ដល់ ១០ ែម៉្រត និងប�� ក់បែន�ម� ែខ្សប�្ឈប់ នងឹ្រត�វ�នតំ
េឡើង ពីមុខ�� នផ�ល់េស�កម�េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ 
្របព័ន�ប�� �ល និងបេ�� ញទឹក 
របបប�� �ល និងបេ�� ញទឹក �ចបង�ឲ្យ�ន្របពល�ពេលើែខ្សពួរក�៉ល ់
(hawser forces)5

6។ េគ�ចនឹងេ�ះ្រ�យប�� េនះ�ន េ�យ�� ស់ប� �រប�ង�់ង់
សង់្របព័ន�ប�� �លទឹក ឬែកស្រម�លកម� វ �ធីស្រ�ប់េបើកដំេណើរ�រៃនសន�ះែធន
ធឺរ (tainter valves) េដើម្បបីេ�� �ស�នុ�ពរលក េ�ក� �ងសន�ះផ� �វទឹក។ ក� �ង
ករណីេនះ TRR �ន  ផ�ល�់សំេណើរមួយចំនួន។ េ�ះ��៉ង� ក៏សន�ះែធនធឺរ
ែបបប��� ស �ន   លក�ណៈសម្រសប ស្រ�ប្់រចក�� រេលើកក្រមិតខ�ស់ និង
ធនេ់�នឹងសំណឹក្របេ�ង (cavitation) គួរសម។  
្រប�យបែង�រទឹក េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ និង�ងេ្រ�ម 
្រប�យបែង�រទឹក��ចរណ៍�ងំពីរ �ក់ដូច��ន្របែវង្រប�ណ ២៥០ 
ែម៉្រត ្រសប�មអ័ក្សសន�ះ��ចរណ៍។ ប៉ុែន�  �មិន�ន់ប�� ក់ច�ស់េ�ះេទ �
េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ �ច�ន្រតឹមែត្រប�យែខ្ស្រតង់មួយ ែដល�ន្របែវង 
២២០ ែម៉្រត េ�យ�រែត្របែវង ៣០ ែម៉្រតចុងេ្រ�យ ែដលអ�កអភិវឌ្ឍន៍
គេ្រ�ង�ន�ក់ប�� �លេ�ក� �ងប�ង់ទំនប់ ្រ�ន់ែត�ែផ�កមួយរបស់សន�ះេនះ
�� ល់ប៉ុេ�� ះ។ 
ជ�� ំងរ�ងំេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ ផ�ល់នូវ្រចកចូលដ៏�យ្រស�លមួយ ស្រ�ប់
សន�ះ��ចរណ៍ �មបេ�� យជ�� ងំសន�ះ��ចរណ៍េលើ្រ�ំង�ង�� ។ំ បរ ���
ចំណតេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ ស� ិតេ��� យ�� ំង ប៉ុែន�  េគគួរែតផ�ល់ទំពក់ែខ្សក� �ង
ជ�� ំងរ�ងំ េ��មចេ�� ះេពលេទៀង�ត។់ េគមនិ�នព័ត�៌នពីជេណ� ើ
រប�្ឈប់ (recessed ladders) ស្រ�បជ់�� ងំរ�ំងេនះេទ េហើយេគក៏មិនដងឹែដរ
� ្របសិនេបើ�ន�� នអែណ� ត �� បពី់ចំណតែផ េ�តំបន់ដីេ�ក េតើ�រអនុ
វត�ែបបេនះល� ែដរឬេទ។ 
្រប�យបែង�រទឹកេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម �នទ្រមង់�ែខ្ស្រតង់ និង�ន
្របែវង្រគប្់រ�ន់ (េលើសពី ២៥០ ែម៉្រត)។ ប៉ុែន�  ្រប�យេនះ �ន្របែវងទទឹង
មិន្រគប់្រ�ន់េទ េ�យេហត�ុ តំបន់ចំណត �នលយចូលេ�ក� �ង្រប�យ
��ចរណ៍។ េគគួរែតេរៀបចំចំណតែផេ�ពីេ្រ�យវ �ញ េដើម្បីេធ� ើឲ្យៃផ�ទឹក��ចរ
ណ៍�ន្របែវងទទឹងសរុប ៥២ ែម៉្រត។ 
អវត��នៃនជ�� ំងរ�ងំ ែដល្រសប�មួយនឹងជ�� ំងសន�ះទំនប�់�ចរណ៍ 
េធ� ើឲ្យ   ច�ចណ៍របសក់�៉ល់ និងក្ប� នរុញធំៗ  �ន់ែតលំ�ក។ ជ�� ំងរ�ំង 

 
6 េគេ្របើែខ្សពួរេដើម្ីបចងក�៉ល់េ�ចំណត។ 
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ែដល�ន្របែវង្រប�ណ ២០០ ែម៉្រត ្រសបនឹងជ�� ងំសន�ះផ� �វទឹកេលើ្រ�ងំ
�ងេឆ�ង ដូច�នេ�្រប�យបែង�រទឹក�ងេលើែដរ គួរែត្រត�វ�នពិ�រ�។  
េគគួរែត�ក់សន�ះរ�� ស ់ែដល�ចេមើលេឃើញច�ស ់េ�ែក្បរ�ងំ្រចក�� រមតី
ធឺរ (mitre gates) និងេ��ងក� �ងសន�ះទំនប។់  
បរ ��� សន�ះទំនប់��ចរណ ៍
េ�ក� �ងសន�ះទំនប�់�ចរណ៍�ងំមូល �នែតជេណ� ើរ ្របែវង ២ ែម្៉រត ចំនួន
ពីរប៉ុេ�� ះ។ េគគួរែតប�� �លជេណ� ើរបែន�មេទៀត ប៉ុែន�  �មិន��ំចខ់�ស់ដល ់
ដល់�ត្រគឹះេទ។ េ�ះ��៉ង� ក៏�គួរែត�នកពំស់ េលើសពី ១៩៨ ែម៉្រត ឧ. 
២ ែម៉្រតពីេ្រ�មប�� ត់ែខ្សទឹក�ប។ 
េគ�នរ�� ស់ែបបអែណ� ត ្របែវង ២ ែម្៉រត ចំនួន ៦ ដូចសន�ះទំនប់��ចរណ៍
ពីមុនែដរ ស្រ�បគ់េ្រ�ងទំនប់�រ �អគ�សិនីក� �ងទេន�េម។ េគមិន�ន�ក់
ប�� �លទំពក់ែខ្ស េ�ក� �ងជ�� ំងសន�ះទំនប់េទ។ េគគួរែត�ក់ទំពក់ែខ្ស�ងំេនះ 
េ�ែក្បរជេណ� ើរ។ េ�ក� �ងជ�� ំងសន�ះទំនប់ �មិន�នរ�ងំជ�� ំងរអិលែដក 
(steel slider wall) ឬរ�ងំ�រ�រេ�ះេទ។ 

េគ�នេស� ើឲ្យតំេឡើង�៉សុនីស� �ចមួយ ែដល�តសន�ងឹេលើ្របែវងសន�ះទំនប់
�ងំមូល ស្រ�បស់កម��ពជួយសេ��� ះ ដូច��រ្រសង ់ទូកតូចៗែដលលចិ
ក� �ងទេន�  ្រសង់     កំទិចអែណ� ត ឬលិចពីមុខ្រចក�� រ ស� �ចសន�ះទូក ្រពម�ងំ
េលើក និងប� �រ�� ស់សន�ះទូក�េដើម។ 

្របតិបត�ិ�រ សុវត� ិ�ព និង�រែថ� ំ
�� ន�ព��ចរណ៍ នឹង�ន់ែត្របេសើរ ក� �ងច�� យ្រប�ណ ៦០០ គីឡ� ែម៉្រត 
�មទំនប់ទឹកនឹងៃនល�ក់�ងំមូល េ��គេជើង្របេទស�វ។ �ផ�ល់លទ�
�ពឲ្យក�៉ល់ធំៗ េធ� ើដំេណើរឆ�ង�ត់ និងេធ� ើឲ្យ�រដឹកជ�� �នទំនញិ�មដង
ទេន��ន់ែត្របេសើរ។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី េគគួរែតបេង� ើត្របព័ន�ព័ត�៌នស� ីពី
�� ន�ពទេន�មួយ (RIS) និង�ក់�ប�� �ល�មួយនឹងបទប្ប�� ត� ្ិរបតិបត��ិង
ស� � ករមួ�មួយ។ េ�ក� �ងចំេ�ម្របព័ន��ងំអស ់�នឹងផ�ល់ព័ត�៌នដល�់
 វ �កពី�� ន�ព��ចរណ៍ និងថិរៈេវ�រង�់ំេ�យ�៉ន់�� ន េ��ម្របព័ន�
សន�ះផ� �វទឹកនីមួយៗ។  
សុវត� ិ�ពៃន្របតិបត��ិរសន�ះផ� �វទឹក េ�ទំនប់���ំ ្រត�វែតេ�ះ្រ�យ 
េ�យេ្របើ្រ�ស់�ងំវ ��ន�រ�រ�រ ្រពម�ងំ្របតកិម� និងអន��គមន៍�៉ង
រហស័ ្របសិនេបើ�នឧប្បត� ិេហត។ុ ្រចក�� រ��ចរណ៍�ងំអស់ ែដលេលើកេឡើង
ខ�ស់ �ចបង�េ្រ�ះ�� ក់ដល់ក�៉ល់�� តតូច។ សន�ះទំនប់ ្រត�វ�នបំេពញ 
�មរន��តតូចៗ ែដល�ញឹក�ប់ បេង� ើតឲ្យ�នកំណួចទឹក�� ំង (heavy 
turbulence) និង�របផំុលទឹក�ងផ្សិតមក�ងេលើៃផ�ទឹកវ �ញ (mushroom 
shaped vertical upsurges)។ �� ន�ពេនះ �ចេធ� ើឲ្យប៉ះ�ល់ដល់ទូក�� តតូចៗ។ 
ដូេច�ះ េគផ�ល់េ�បល់ ឲ្យបេង� ើតកម� វ �ធីបំេពញ�ពិេសសមួយ ស្រ�បទូ់កតូ
ចៗ។ 
មិន្រតមឹែតអ�ក្រគប្់រគង្រចក�� រេទ ែដល�ចអនុវត�្របតបិត��ិរប�្ឈប់្រចក
�� រ�ប�� ន់�ន �វ �ក និងបុគ�លកិ្រត�តពិនិត្យក�៏ចអនុវត��ន ក� �ង
ករណី��ំច។់ េគគួរែតផ�ល់នូវ្របព័ន�ទំ�ក់ទំនង េ�យមេធ��យ�ងំ
សង�ងមួយ��  រ�ង�វ �ក និងអ�ក្រគប្់រគង្រចក�� រ។ 
��ន�ព��ំច់�ស់ ែដលេគ�នេ្រគ�ងប�� ស�់េ្រសច ស្រ�បក់ិច��រ
ជួសជុល�ប�� ន។់ ដូេច�ះ េគេស� ើឲ្យបេង� ើតប�� ី�រេពើភ័ណ� ស្រ�ប់េ្រគ�ង
ប�� សមួ់យ និងេធ� ើបច� �ប្បន��ព�ឲ្យ�នេទៀត�ត់។  
��ចរណ ៍ក� �ងអំឡ� ងេពល�ងសង ់
ដំ�ក់�លទីមួយ រមួប�� �លនូវ�រ�ងសង់្រចក�� រ��ចរណ៍ ្រប�យបែង�រ
ទឹក និង្រចកបង� �រទឹក�ងេ្រ�យទំនបរ់�ំងមួយ។ �របន�េធ� ើ��ចរ ក� �ង
អំឡ� ងេពលេនះ �ចនងឹដំេណើរ�រ �មចេ�� ះ្រ�ងំ�ង�� ំ ែដល�ែផ�កេ្រ�
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�ងេគបំផុតៃនទេន�។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង �នប�� ក់� ្របព័ន� ្រចក�� រ
��ចរណ៍ នឹងេធ� ើ្របតបិត� ិ�រ ក� �ងអំឡ� ងដំ�ក�់លទី២ ៃន�រ�ងសង។់ 
េគមិន�នបេង� ើតនូវបទប្ប�� ត��ិពិេសស�មួយស្រ�ប់ទូកេន�ទ ឬទូក
�លក�ណៈ្រគ��រេ�ះេទ។ េ��មទំនប់�រ �អគ� ិសនីេផ្សងៗេទៀត ទូក�� តតូច 
្រត�វ�ន�ក់េលើឧករណ៍សេ�� ង និងដឹកជ�� �នេ�ជុំវ �ញតបំន់�ងសង។់ េគ
�នផ�ល់�េ�បល់ឲ្យអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង សិក�ែស� ងរកយន��រ្រប�ក់
្របែហល�� េនះ។ 

 
ប�ង់ស្រ�ប់្របព័ន�សន�ះផ� �វទឹកទី២ 
េ�េ្រ�ម PDG �� ២ំ០០៩ េគ�នផ�ល់�េ�បល់� �រេរៀបចំប�ងស់្រ�ប់
សន�ះផ� �វទឹកទី២ មួយ គួរែត្រសប�� នងឹសន�ះផ� �វទឹកទី១ និងេ្របើ្រ�ស្់រប�យ
បែង�រទឹកែត    មួយ។ ប�ងគ់េ្រ�ងទំនប់���ំ �ម�រឲ្យ�ន្រប�យេវៀង
មួយ �មទួលេលើ្រ�ំង�ងេឆ�ង។ ប៉ុែន�  េដើម្បីឲ្យ្រសបេ�នឹង PDG �� ំ២០០៩ 
TRR �នេលើកអនុ�សនេ៍�យ  ផ�ល់�ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ស្រ�ប់សន�ះផ� �វ
ទឹក្រសប�� មួយ េលើ្រ�ងំ�ង  េឆ�ង។ េ�យ�រ�� ន�ព��ចរណ៍ែដល
្របកបេ�យេ្រ�ះ�� ក់ នងិវត��នៃនកំពង់ែផបេ�� ះ�សន�/ចំ�ស់ៗ�
េ្រចើន ��ចរក� �ងតំបន់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មៃនទំនប់���ំ �ម�រឲ្យ�ន
េស� រ�ពក្រមិតទឹកសម្រសប នងិ�រែ្រប្រប�លយឺត បំផុត។ បែ្រមប្រម�លទឹក
�៉ងេលឿនពី្របតបិត��ិរេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ �ចបង�េ្រ�ះអន��យធ�ន់ធ�រ�
េ្រចើនដល�់រដឹកជ�� �ន�ម��ចរេ�ក� �ងតំបន់េនះ េបើរ�ហូរ� មិន្រត�វ�ន
្រគប្់រគងឲ្យ�នសម្រសប។ 
អនុ�សន៍ 

TRR េលើក�សំេណើរ ឲ្យ�ក់ប�� �លអនុ�សន៍ែដល�នផ�ល់ឲ្យ េ�ក� �ងកំែណប�
ង់�ងសង់ស្រ�ប់បរ ��� ��ចរណ៍ និងេធ� ើឲ្យ�្រសបេ�នឹង PDG ប�ង់បរ ���
ស្រ�ប់គេ្រ�ងទំនប់េផ្សងេទៀត េ�ក� �ងប�� ញល�ក់ និងបទ�� នរបស់ 
MRC ។ 

 
ប�� សង�ម និងេសដ�កិច� 
េហតុអ� ី�ន�ប�� សង�ម-េសដ�កិច��ន�រៈស�ំន់? 
�គឺ��រអនវុត�ទូេ� ែដលេគទទួល�� ល់ េហើយច�ប់
្របេទស�វ ត្រម�វ� �ល�់រច�ិ� ឹមជីវ �ត�ងំ�យ�ែដលរង
ផល់ប៉ះ�លេ់�យគេ្រ�ង ្រត�វែត�� រេឡើងវ �ញឲ្យ�ន្រតឹមក្រមិត
ដែដល ឬ្របេសើរ�ងមុនេពលអភិវឌ្ឍគេ្រ�ង។ 
  
មូល�� ន្រគឹះសង�ម និងេសដ�កិច� 
មូល�� ន្រគឹះ ្រត�វ�នកណំត ់�មរយៈ�រសិក�អត�បទ្រ�វ្រ�វ �រស� ង់មតិ
េ�ទី�ំង�� ល់ រមួ�ន�រេធ� ើជំេរឿន�មផ�ះ ្រពម�ងំបទស�� សន៍ និងកចិ�
្របជុំេផ្សងៗេ��មភូម្ិរស �ក។ 

តំបន់ែដលនឹងជនល់ិច រមួ�នៃផ�ដី ៤.៤២៥ ហិក�ៃនតំបនៃ់្រពឬ
ស្សី ៃ្រពេផ្សងេទៀត �លែ្រស ដីកសិកម� លំេ��� ន និង្របេភទដីដ៏ៃទ
េទៀត។ ភូមិ ៣ នឹង្រត�វជនល់ិច ែដរ�ម�រឲ្យ�ន�រ�ំងទីលំេ�

ថ�ី េហើយភូមិ ១០ េទៀត នឹងរងផលប៉ះ�ល�់មែផ�ក (ឧ. មិនលិច
�ងំ្រស �ងេទ) ែដលត្រម�វឲ្យេរ �េ��ន់ទី�ងំខ�ស់�ងេនះ។ េគ�៉ន់�� ន� 
្រប�ជនែដលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�� ល់ �នចនួំនសរុប ៦២.៥៣០ �ក់។ 
េគ�នេធ� ើ�រស� ង់មត�ិម្រ�ងំ�ងំសង�ង េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម ក� �ង
ច�� យ្រប�ណ ១០០ គីឡ� ែម៉្រត េ��� ំ២០១០/២០១១។ �រស� ង់មត�ិងំេនះ ផ�
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ល់នូវទិដ��ពរមួមួយ អំពី្រប���ស�  េហ�� រច�សម� ័ន�  និង�រចិ�� មឹជីវ �ត
�មភូមិ ក� �ង្របេទស�វ និងៃថ។ TbESIA/CIA  �នផ�ល់នូវព័ត�៌នទូេ�ខ�ះៗ 
អំពី្រប�ជនរស់ េ�ក� �ងតបំនច់ំនួន ៤ េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម េ�យេ�� តេលើ
្រប�ជនែដលរស់េ� ក� �ងបរ �េវណ ៥ គីឡ� ែម្៉រត ពីទេន� េមគង�។  
 តំបន់ទី១៖ ្រពំ្របទល់ៃថ និង�វ – �ប់ពី�៉ក់ ហងឹ (គម ១៧៣៦ ទី

្របសព�មុខទេន�ហឹង ្រប�ណ ១ គម �ងេ្រ�មទំនប់) ដល�់ន េវឿ
នបុក (គម ៩០៤)  

 តំបន់ទី២៖ �គ�ងត្ប� ង្របេទស�វ – �ប់ពី�ន េវឿនបុក (គម 
៩០៤) ដល់្រពំ្របទល់្របេទសកម� �� (គម ៧២៣) 

 តំបន់ទី៣៖ ្របេទសកម� �� – �ប់ពី្រពំ្របទល្់របេទសកម� �� (គម 
៧២៣) ដល្់រពំ្របទល្់របេទសេវៀត�ម (គម ២១៨)  

 តំបន់ទី៤៖ �គ�ងត្ប� ង្របេទសេវៀត�ម – �បពី់្រពំ្របទល់្របេទសេវៀ
ត�ម (គម ២១៨) ដលដ់ី សណ� ទេន�េមគង� (គម ០) 

្រប�ជនេលើសពី២៤ �ន�ក់
កំពុងរស់េ�ក� �ងតបំន់�ងំេនះ 
េ�ទូ�ងំ�ងទេន�េមគង�េ្រ�
ម។ េ�ះ��៉ងេនះក៏េ�យ �ន
ែត្រប�ជនែដលរស់េ�ក� �ង
បរ �េវណ ១០០ គីឡ� ែម៉្រត េ�ែខ្ស
ទឹក�ងេ្រ�មៃនគេ្រ�ងទំនប់���ំប៉ុេ�� ះ ែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក�ផ� �វ
�រ� �្រប�ជនរងផលបះ៉�ល់។ អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង �នេធ� ើ�រ�៉ន់
�� នពីក្រមិតៃន�រពឹង�្រសយ័េលើធន�នទេន�េមគង� េ�ក� �ងតបំន់�ងំ
េនះ។ 
ផលប៉ះ�ល់ែដលរ�ពឹងទុក និងយន��រចំ�ក្រស �ក 
យន��រ�ត់បន�យផលបះ៉�ល់េ�យ�� ល់ ្រត�វ�នអធិប�យេ�ក� �ងរ�យ
�រណ៍ SIA ។ យន��រ�េ្រចើន ្រត�វ�នបេង� ើត�ជេ្រមើស អនុ�សន៍ េ�ល
�រណ៍ ឬេសចក� ីែថ�ង�រផ� �វ�រ ��ង�រ�ងំចតិ�ដ៏មុត�ុំ។ ក�� បដ់៏េពញ
េលញបំផុតៃនយន��រ�ត់បន�យ និងទូ�ត់សំណង ្រត�វ�នបេង� ើតេ�ក� �ង 
RAP ែដល្រគបដណ� ប្់រតឹមែត្រប�ជនែដល្រត�វេ��ំងទីលំេ�ថ�ីប៉ុេ�� ះ។ េគ
មិន�នបក្រ�យឲ្យ�នច�ស់�ស ់ពីក�� ប់ស្រ�ប់្រក �ម្រប�ជនេផ្សងៗ
េទៀត ែដលរងផលប៉ះ�ល់្រសេដៀង��  (តួ�៉ង ្រប�ជនែដល្រត�វ�ំងទីលំេ�
ថ�ីក� �ងភូមដិែដល អ�កែដល�តប់ង់ធន�នមួយចំនួន និងរបរចិ�� មឹជីវ �ត 
ប៉ុែន�មិន�ន�ត់បង់ផ�ះសែម្បង)។ 
េគ�នផ�ល់ថវ ��សរុបចនួំន ២៧៤.១២០ ដុ�� រ�េមរ �ក ស្រ�ប់ SMMP ។ 
ចំនួនេនះ �នក្រមតិ�បបំផុត តួ�៉ងដូច SMMP ស្រ�ប់គេ្រ�ង�៉ក់
�យ �នថវ ��្រប�ណ ៩០,៦ �នដ�ុ� រ�េមរ �ក។ អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង 
�នប�� ក់� េគនឹងបក្រ�យប�� េនះឲ្យ�នច�ស់�ស។់ េគ�នផ�លទឹ់ក
្រ�កស់រុប ២៣,៣ �នដ�ុ� រ�េមរ �ក ស្រ�ប់ RAP ែដល�នចនួំនតចិ�ង 
៨.០០០ ដុ�� រ�េមរ �ក ស្រ�ប់្រប�ជន�� ក់ ក� �ង�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី ឬ�� សប់� �
រទីលំេ�។ េបើេ�ង�មបទ�� នស� ង់�អន�រ�តិ ចំនួនេនះ�នក្រមិត�ប 
េបើេធៀបេ�នឹងគេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនីេផ្សងេទៀត �មដងទេន�េមគង�។ 
េ�ក� �ង�� ន�រណ៍�ក៏េ�យ ែផន�រ្រគប្់រគង និងបរ ��ណថវ �� ្រត�វែត
េធ� ើបច� �ប្បន��ពឲ្យ្រសបេ�នឹង្រកបខណ� បទប្ប�� ត�ថិ� ីៗ និងែផ�កេលើ�រ�យ
តៃម���ថ�ីៃនចំនួន្រប�ជន និង្រទព្យសម្បត� ិែដលរងផលប៉ះ�ល់ ្រពម�ងំ
ៃថ�េដើម និងតៃម�ឯក��ងំ អស់។ 

តំបន់ ក្រមិតៃន�រពងឹែផ�ក 
េ្រតើយ�ងេធ�ង េ្រតើយ�ង�� ំ 

តំបន់១ 3.1 2.7 
តំបន់២ 3.3 3.2 
តំបន់៣ 4.1 4.0 
តំបន់៤ 4.1 4.2 
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មតិេ�បល់េលើក�� សង�ម និងេសដ�កិច� 
�ទូេ� ព័ត៌�នែដល�នប�� ញ �ន�យ�ុល ១០ �� ំ ឬយូរ�ងេនះ។ � 
េកើតេឡើងមុនេពល �រ្រប�ស�កច់�ប់ថ�រីបស្់របេទស�វឲ្យេ្របើ្រ�ស់ នងិ
�រអភិវឌ្ឍ�េ្រចើន ក� �ងរយៈេពលប៉�ុ� នទសវត្សចងុេ្រ�យេនះ។ ក� �ងរយៈេពល 
១០ �� ចំុងេ្រ�យេនះ �ររ �កចេ្រមើនែផ�កេសដ�កិច�របស់្របេទស�វ �ន
ចេ�� ះពី ៨,៥ ដល់ ៤,៦%6

7 េស� ើនឹងចំណូល�តិ្របែហលពីរដង ក� �ងអំឡ� ងេពល
មួយទសវត្ស ខណៈែដលកេំណើន្រប�ជន�មធ្យម �នក្រមិត ១,៥%។ ��ន
ែកែ្រប�� ន�ពមូល�� នសង�ម និងេសដ�កិច� ផលប៉ះ�ល�់� នងិ�ម�រ
ឲ្យ�នយន��រ�តប់ន�យផលប៉ះ�ល់���ំច។់ ដូច�� ែដរ ្រប���ស�
្រប�ជន�ម្រ�ំងទេន�ក� �ង្របេទសៃថ ក៏នឹង�ន�រែ្រប្រប�លផងែដរ។ 
ឯក�រ ្រគបដណ� ប់ែត្រប�ជនែដលរស់េ�ក� �ងបរ �េវណ ៥ គីឡ� ែម៉្រត។ េហតុ
ដូេច�ះ �មិន�ចេធ� ើ�រេ្រប�បេធៀបេ�យ�� ល់ �មួយនឹងទិន�នយ័របស់ MRC 
ក� �ងបរ �េវណ ១៥ គីឡ� ែម្៉រត�នេទ។ េ��មតំបន់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មនីមួយៗ 
េគ�នេធ� ើ�រស� ង់មតិ នងិេរៀប�ប់ពីភូមិ នងិ្រស �កមួយចំនួន ប៉ុែន� េគមិន
�នផ�ល់ព័ត៌�ន ពីវ �ធីេ្រជើសេរ �ស និង�ពតំ�ងរបស់ភូមិ/្រស �ក�ងំេនះ
�នេទ។ សន�ស្សនស៍្រ�ប់ ‘ក្រមិតេជឿ�ក’់ �ច�្របេ�ជន៍ ស្រ�បរ់�េលច
នូវតំបន់ជួបប��  ប៉ុែន�តួេលខ�ងំេនះ េ�ងេលើែតេ�បល់របស់អ�កជ�ំញ
ប៉ុេ�� ះ �មិន�នភស� ��ង�្ំរទេឡើយ។ ្របេទសៃថ �នេលើកេឡើង� 
ទិន�ន័យតួេលខសហគមន៍ែដលរស់េ��ម្រ�ំងទេន��ង�� ំ �នក្រមតិ�ប
�� ំង។ 

�ទូេ� េគមិន�នែបងែចកផលបះ៉�ល់ េ��មេយនឌ័រ �តិ�សន៍ 
ចំណូល ឬ្រក �មេផ្សងេទ។ ��ន�រវ ��គមនិសុជីេ្រ�មួយ ស្រ�ប់ប�� េយន
ឌ័រ និង�ព�យរងេ្រ�ះ ែដលមិន�នប�� �លនូវយន��រ�ត់បន�យ�ក់
�ក់ ស្រ�ប្់រក �ម�យរងេ្រ�ះេឡើយ។ 

េគ�នេលើកេឡើងពីផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�នេលើ្រប�ជន ក� �ងបរ �េវណ 
១០០ គីឡ� ែម៉្រត េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មស្រ�បគ់េ្រ�ងទំនប់���ំ ប៉ុែន�
េគមិន�នវ ��គឲ្យ�នទូលំទូ�យ េ�ក� �ងទស្សនៈែដលជួយបេង� ើនផលបះ៉
�ល់វ �ជ��ន�អតបិរ� តួ�៉ងេ�យេ្របើ្រ�ស់ទំនប់េនះេធ� ើឲ្យ�នតុល្យ�ព
រ�ហូរពីទំនប់េ�ែខ្សទឹក�ងេលើ ជួយេលើកកម�ស�់រចិ�� ឹមជីវ �តែដលធន់នឹង
��ស�តុ និង�រព្រងងឹវ �ស័យេទសចរ និងជួយ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់
អវ �ជ��នឲ្យដលក់្រមិត�បបំផុត ដូច��រេជៀស�ងបង�ឲ្យ�នបែ្រមប្រម�ល
រ�ហូរ�៉ងរហ័ស�េដើម។ ភូមិ្រស �ក នងិតំបន្់រក �ងមួយចំនួន ដូច����ំ
ក� �ង្របេទស�វ និង�ងំ �ន់ េ�្របេទសៃថ គសឺ� តិេ�ច�� យ្រប�ណ ២០ 
គីឡ� ែម៉្រតពីទំនប់ េហើយតបំន់ខ� ះេទៀត ស� ិតេ�ែក្បរជុំរុ��រ�� ន, ្រចកេចញចូល
, ែខ្សប�� �ន�មពល, ទី�ងំយកថ� និងវត� ��តុេផ្សងៗេទៀតស្រ�ប ់         គ
េ្រ�ង។ 

ែផនទីមិន�នប�� ញស�ស�គ�ងំេនះ ឲ្យ�នច�ស់�ស់េទ ដូេច�ះ �មិន
ច�ស់េទ �េតើនរ�នឹងរងផលប៉ះ�ល់ និង�េតើ�រេ្រជើសេរ �សទី�ំង
ស្រ�ប់ស�ស�គ�ចនឹងជួយ�ត់បន�យផលបះ៉�ល់�ងំេ�ះែដរឬេទ។ 
េ�យ�រែតក�� ំងពលកម��េ្រចើន ែដល�គេ្រចើនេ�ែក្បរសហគមន៍ 
្របេទសៃថ និង�រ្រត�តពិនិត្យ្រពំ្របទល់េ��នក្រមិត ��ន�និភយ័ៃន
ជេ�� ះ ជំងឆឺ�ង និងប�� សង�ម�េ្រចើន។ ផលប៉ះ�ល់ដូចេនះ ែផ�ក�៉ង�� ំង
េលើ�រេ្រជើសេរ �សទី�ំង�រ�� ន �រ្រគប់្រគងជុរំុ� និងស��្រតកម�ករក� �ង
្រស �ក ែដលេគមិន�នបក្រ�យ។ �ក៏មនិ�ន�៉ន់�� នច�ស់�សពី់ផលប៉ះ
�ល់េលើសកម��ពក� �ង្រស �ក�ក់ព័ន�ទេន�  ដូច�វ �ស័យេទសចរ (រមួ�ងំទឹក

 
7 េ�ងេលើ 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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ប៉្របះថ�េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម) ទីជ្រមក្រតីក� �ងទេន�  ��ចរណ៍ក� �ង្រស �ក �រ
បូមខ�ច់ ឬសួនដំ��ំម្រ�ងំទេន�  និងកសិ�� នចិ�� ឹម្រតី។ 

�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់/�រទូ�ត់សំណង 
េគ�នកំណត់�៉ងច�សពី់យន��រ�តប់ន�យផលប៉ះ�ល់ �ក់ទិននឹង�រ
�� ស់ប� �រទីលំេ�របស្់រប�ជនក� �ងតបំន់�ងសង់គេ្រ�ង ប៉ុែន�ស្រ�បភូ់មិ
ែដលមិនប� �រទី�ងំេ�យ�� ល់ �្រត�វ�នបក្រ�យតិចតួច។ �ពិេសស �មិន
ច�សេ់ទ� េតើយន��រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ែដល�នកំណត់មួយ� នឹង
្រគបដណ� ប់េលើសហគមន�៍ងំេនះ ឬ�េតើេគ�នគិតគូរ�តប់ន�យផលប៉ះ
�ល់របសស់ហគមន៍ៃថ េលើអ�ករស់េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មបំផុតែដរឬេទ។ 
គេ្រ�ងេហ�� រច�សម�ន័��� តធំ �ចផ�ល់នូវឳ�ស�េ្រចើន ស្រ�ប�់រ
អភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ក� �ង្រស �ក ប៉ុែន���ម�រឲ្យ�ន�រ្រគប្់រគង្របកបេ�យ
មនសិ�រ និងសកម�។ េគ�ចព្រងងឹ�រ្របកប�ជីពចិ�� ឹមជីវ �តក� �ង្រស �ក 
�មរយៈ�រអភិវឌ្ឍជ�ំញ និងចំណង់ចំណូលចតិ�ក� �ង្រស �ក ្រពម�ងំ�រ�� ប
�ផ� �វេចញចូល េដើម្បីេធ� ើឲ្យ�រដឹកជ�� �ន�ន់ែត្របេសើរ ស្រ�បស់ហគមនក៍� �ង
្រស �ក។ េគមិន�នេ្រ�ង យន��រែបបេនះេទ។ 
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្របវត� ិ 

ដំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល�់មនុ េ�� តសំ�ន់ែតេលើគេ្រ�ងែដល�ន
ជូនដំណឹង េហើយេគនងឹផ�ល់អនុ�សន�៍� ប�� ប់ពី�នសកិ�វ ��គ
េលើផលប៉ះ�ល់�� ែដលសំេណើរេ្របើ្រ�ស់ទឹកេនះ �ចនឹង�នេលើ

គេ្រ�ងែដល�ន្រ�ប់ និងគេ្រ�ងេផ្សងេទៀត ែដល�នជូនដំណឹង។ 
េ�ះ��៉ងេនះក� ី ក៏ SNHPP ែដល�គេ្រ�ងទី ៥ ក� �ងល�ក់ទេន��ង
េលើ្របេទស�វ េ�ែតឆ�ង�ត�់រពិេ្រ�ះេ�បល�់មុនែដរ េ�យ

េហតុ� ទំនប់េនះនងឹជនល់ិច ឬជះឥទ�ពិល�� ំងបំផុតេលើទីជ្រមកទឹក
ហូរ េ�ែផ�ក�ងចុងបផំតុៃនទេន�េមគង� ក� �ង�គ�ងេជើង ្របេទស�
វ។ �រេធ� ើឲ្យផលប៉ះ�លរ់មួេលើល�ក់ទេន�  �� យ��រពិ�រ�មួយដ៏
សំ�ន់បំផុត។ អ� ីែដលស�ំន់បំផុតេ�ះ គឺ�្រពំ្របទល្់របេទស�វ និងៃថ 
�នច�� យ្រប�ណ ១,៥ ដល ់២ គីឡ� ែម៉្រតពីទំនបប់៉ុេ�� ះ។ េ�យេហតុ
េនះ ផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដន �ចនឹងេកើត�ន េ�យេចៀសមិនផតុ និង
�នស�� នុពល�� ំង។ 
 

េតើអ� ីគឺ�ផលប៉ះ�ល់រមួ (CIA)? 

េគទទួល�� ល់� ផលប៉ះ�ល់េលើ្របព័ន�ទេន� េមគង� េកើតេចញពី្របភព�េ្រចើ
ន។ សេំណើរសុំេ្របើ្រ�ស់ទឹកថ�ីៗ បេង� ើតឲ្យ�នផលប៉ះ�ល់បែន�មេលើ �និភយ័
��ពី�រអភិវឌ្ឍែដល�ន្រ�ប ់(េលើសពីទំនប�់រ �អគ� ិសនី)។ េគក៏ទទួល�� ល់
ផងែដរ�នឹង�នសំេណើរសុំេ្របើ្រ�ស់ទឹកក� �ងេ�លបំណងដ៏ៃទេទៀត �េពល
អ�គត េហើយ�គួរែត្រត�វ�នស្រមបស្រម�ល េ�េពលេធ� ើ�រ�យតៃម�ពី�រេ្របើ
្រ�ស់ទឹក ៃន្របព័ន�ទេន� េមគង�្របកបេ�យសមធម៌ នងិសមេហតុសមផល។ 
េ�េពល�មួយ ផលប៉ះ�ល់រមួពីគេ្រ�ងអភិវឌ្ឍន៍ែដល�ន្រ�ប់ នងិ�
េពលអ�គត នងឹ�នដល់ក្រមិតមួយ ែដលបង�ឲ្យ�ន�រខូច�តធ�ន់ធ�រ។ 
ក� �ង�� ន�ពេនះ ្របេទស�ស�ជិក នងឹពិ�ក�្រពមេ្រព�ង�េតើគេ្រ�ង
អភិវឌ្ឍន�៍េពលអ�គតមួយ� គួរែត្រត�វ�នពិ�រ� និង/ឬេដើម្បីអនុវត�
បទប្ប�� ត� ិ�្រ�ទី៧ នងិ៨ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង��� ំ១៩៩៥ ែដល�ច
ផ�ល់ព័ត៌�នពី្រ�កស់ំណងស្រ�ប�់រខូច�តធ�នធ់�រ (េបើ�នភស� � �ង
ប�� ក់)។    
េ�ះ��៉ង�កេ៏�យ �រ�យតៃម�ែបបេនះ ្រត�វទទួល�� ល់ពីលក�ណៈអភិវឌ្ឍ
ន៍ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង�� ំ១៩៩៥ និង�រៈ្របេ�ជនៃ៍ន�ពធន់នឹង��ស�តុ 
ស្រ�ប់�ររ �កចេ្រមើនែផ�កេសដ�កិច�េ�ក� �ងតំបន។់ 
 
�រពិនិត្យេឡើងវ �ញៃនផលប៉ះ�ល់រមួ និងផលបះ៉�ល់ឆ�ងែដន 

ផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដនែផ�កជល��ស�  
ទំនប់���ំ នឹង្របតបិត� ិ�រ�ចម្បង �ទំនប់�រ �អគ� ិសនីែដលមនិបេង� ើត
��ងទឹក ( Run-of-River)។ េនះ�នន័យ� �នឹងមិនប៉ះ�ល់ដល់បរ ��ណ 
និងេពលេវ�ៃនរ�ហូរ្រតលប់េ�ក� �ងទេន��បេទ។ ប៉ែុន�  �រែ្រប្រប�លរ�ហូរ�៉ង
េលឿនេ�ក� �ងរយៈេពលខ� ី ប�� មកពី្របតិបត� ិ�រៃនបំពង់បង� �រ និងទួរ� �ន 
�ចនងឹេកើត�ន។ ទិន�ន័យថ�ី ស� ីពីក្រមិតទឹកេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មៃនទំនប់
��៉បូរ � �នប�� ញ� �រែ្រប្រប�លក្រមិតទឹក�៉ងេលឿន កំពុងនឹងេកើត�
ន។ ្រសបេពលែដលតបំន�់ងំេនះកំពុងជន់លិច េហតុ�រណ៍េនះេ�ែតេកើត
�ន�៉ងច�សេ់�ឯ�� នីយ�ងំ �ន។់ �រ�ងំចិត�របស់អ�កអភិវឌ្ឍន៍ មនិ
អនុវត�្របតបិត��ិរបេ�� ញទឹកក� �ងបរ ��ណេលើសលប់ ្រត�វ�ន�� គមន៍ ប៉ែុន�

ផលប៉ះ�ល់រមួនិងផលប៉ះ�ល់ឆ� ងែដន   
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្របតិបត� ិ�រេនះ េ��មទំនប់ក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ �ចេធ� ើឲ្យរ�ហូរ�� ស់ប� �រ�៉ង 
េលឿន េបើ�ហូរឆ�ង�ត់ទំនប់���ំ។  
េ�យ�រែតគ�� តពី្រពំ្របទល់្របេទស�វ និងៃថ �រ�� ស់ប� �រក្រមិតទឹក�៉ង
េលឿន នឹងបង�ឲ្យ�នផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដន។  
�� ន�ពេនះ នឹងបង�ឲ្យ�នផលប៉ះ�លឆ់�ងែដនអវ �ជ��នមួយចំនួន ក� �ង
េ�ះរមួ�ន៖   
 ��ចរណ៍ និងែផចំណត �ចនឹងស� ិតេ�ក� �ង�� ន�ព េ្រ�ះ�� ក ់

េ�យ�រែតជេ្រ�ទឹក �ចនងឹែ្រប្រប�ល�� មៗ។ 
 �រែ្រប្រប�លក្រមិតទឹក�� មៗ �ចេធ� ើឲ្យ្រ�ងំែដល�នជ្រ�លេ្រ� �យ

�ក់្រស �ត ប�� លឲ្យប៉ះ�ល់ដល់េហ�� រច�សម�ន័�  និងកសិកម� ែដលស� ិត
ែក្បរទី�ំង�ងំេ�ះ។ 

 �រស�ំត�តទេន�ែដលេកើនេឡើង េ�ក្រមតិរ�ហូរ�� ងំ �ចនឹងប៉ះ�ល់
ដល់ទីជ្រមកេផ្សងៗ បង�ឲ្យ�នផលប៉ះ�លអ់វ �ជ��នេលើេអកូឡ� សុី នងិ
ស�� នុពលក� �ង�រ�តប់ងធ់ន�នជលផល។ 

 ផ� �យមកវ �ញ �រផ� �កកំណកកករ េ�ក្រមិតរ�ហូរ�ប �ចបំ�� ញតំបន់ពង
កូន និងប៉ះ�ល់ដល់ទីជ្រមក��។ 

 �រែ្រប្រប�លក្រមិតទឹកេឡើងចុះ�� មៗ នឹងរ��នដល់ដំេណើរ�រេ្រជើសេរ �ស
ម��  និងរមួចំែណកេធ� ើឲ្យ ទិន�ផលេន�ទេ�ក� �ងតបំន�់� ក់ចុះ។ 

 ្របតិបត� ិ�របូមខ�ច់ េ�ច�� យ ៨ ដល់ ៩ គឡី� ែម៉្រត េ�ែខ្សទឹក�ង
េ្រ�មៃនតំបន់�ងសងទំ់នប់ នឹងរងផលបះ៉�ល់ ែដល�ចេធ� ើឲ្យខូត
�តដល់បរ ��� �ងសង់ និង�ត់បន�យបរ ��ណខ�ច់ែដល្រត�វបូមយក។  

�វ ��ក េគ�នផ�លអ់ន�ុសន៍�៉ងមុឹង�៉ត់ ឲ្យេធ� ើ�រ�យតៃម�រ�ហូរែបបប
 រ ��� នមួយ ស្រ�បត់ំបនស់� ិត�ងេ្រ�មទំនប់���ំ រហូតដល់ទី្រក �ងេវៀងច
ន�។ �រសិក�េនះ នងឹផ�ល�់មូល�� នស្រ�បប់េង� ើតកំណត់្រ�ពី�រែ្រប្រប�ល
ក្រមិតទឹក�អតិបរ� �េរៀង�ល់េ�៉ង និង�លៃ់ថ�។ េគេស� ើឲ្យ�ន�រឯក�ព
េលើយន��រ�ងំេនះ �មរយៈ    គណៈក�� ធិ�រច្រម �ះរបស់ MRC។ 

ផលប៉ះ�ល់េលើកំណកកករ 
EIA េលើកេឡើង� គេ្រ�ងមិនបង�ផលប៉ះ�ល់�� ំងដល់�រជ�� �នកំណកកករេទ 
េ្រ�ះេ�េពលែដល�� រ�ងំអស់េបើកដំេណើរ�រ កករនឹងហូរ�ម្រចក�� រ េហើយ
នឹង្រត�វ�នបង� �រេចញពីេ្រ�មទំនប់។ ផ� �យមកវ �ញ TbESIA-CIA ប�� ក់� 
បរ ��ណកំណកកករ្រប�ណ ២/៣ នឹង្រត�វប�� ងំេ�ក� �ង�ងទំនប់ និងសនិ�
�� ន�៖ 

“ស� ិតេលើតុល្យ�ពៃន្រប��ប ទំនប ់ទទួលបន� �កេលើកំណកកករឆ�ង
ែដន ផលប៉ះ�ល់ែផ�ករបូស�� នវ �ទ� និង�រ�តចុិ�� ឹម ែដល�ំឲ្យ
�នផលវ ��កេលើែផ�កបរ ��� ន ែដល�ច�ស់ែវង�ន និង�ន�រៈ
សំ�ន់�� ំងស្រ�ប់សហគមន៍ េសដ�កចិ� ទីជ្រមក និង្របព័ន�េអកូឡ� សុី
ក� �ងទេន�េមគង� កដូ៏ច�តំបន�់លទំ�ប តំបន់ដេីសើម និងដីសណ�
ផងែដរ”។ 
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�រប�� ងំកករទុកេ�ក� �ងទំនប ់និង�រជ�� �នកករេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម
ទំនប់ម�ងេទៀត ក៏្រត�វ�នប�� ញេ�យម៉ូ ែឌលរបស ់MRC ផងែដរ។ 
 

ម៉ូ ែដល ប�� ញឲ្យេឃើញពីសំណឹក ែដល�នេកើនេឡើង�លំ�ប់ េ��ងមុខ
�ង       ទំនប់។ �រផ� �កកករ េកើត�នពីច�� យ ២០ ដល់ ៥០ គីឡ� ែម៉្រត េ�
ែខ្សទឹក�ងេលើៃនគេ្រ�ង។ េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម រលកសំណឹក រ�កិលសន្សមឹៗ
េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម នងិបន�េ�ដល់េវៀងចន�  ្រប�ណ ៧ �� េំ្រ�យពី�បេ់ផ�ើ
ម្របតបិត��ិរ។ េ�េពលេ�ះ �រផ� �កកករ/វដ�សណឹំក នឹង�តសន� ឹងដល់ែផ�ក
�ងេ្រ�មទេន�  រហូតេ�ដល់្របេទស   កម� �� និងេវៀត�ម។  EIA ទទួល�� ល់
នូវេហត�ុរណ៍េនះ ប៉ុែន�មនិ�នេធ� ើ�រ�៉ន់�� នពីបរ ��ណកំណកកករ េ�
ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មេទ នងិពីរយៈេពល ែដលរលកសំណឹក្រត�វ�រ�យេ�ដល់្រពំ
្របទល់�មួយនងឹ្របេទសកម� ��ែដរ។ 
កិច��រម៉ូ ែឌល ែដល�នដក្រសង់េ�ក� �ង TbESIA-CIA គឺ្រសប�មួយនងឹ�រ
សិក�អេង�ត�� ក់តបំន់ និងរបស ់MRC �េពលថ�ីៗ េនះ។ ្រតង់េនះប�� ញ� �រ
ផ� �កកំណកកករ នឹង�� កច់ុះ្រប�ណពី ៨០ មក្រតមឹ ៥ �នេ�ន/�� ំ េ�េពល
�ន្របតិបត��ិរក� �ងល�ក់េពញេលញ។ េ�ះ��៉ង� េគគួរែត�កប់�� �លនូវ
�រ�៉ន់�� នែដល�នៃនច�ចរកករែដល�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព�ងំេនះ េ�
ក� �ងម៉ូ ែឌលែដលអ�កអភិវឌ្ឍន៍យកេ�អនវុត�។ 
�រប្រង�ម�អប្បបរ�ៃន�រ�ត់បងក់ណំកកករ �មរយៈ្របតិបត��ិរប�� ញ
ល�ក់រមួ 
MRC �នសិក�អេង�តេលើយន��រ្រគប់្រគងកំណកកកររមួ ស្រ�បល់�ក�់គ
�ងេជើង ្របេទស�វ។ �រសកិ�េនះ �នកំណតេ់ស�រ �យ៉ូ បង� �រកករមួយ ែដល
�ចបេង� ើនផល្របេ�ជន៍�អតិបរ� និង�តប់ន�យផលបះ៉�ល់េលើ�រផលិ
ត�មពល េ�ឯគេ្រ�ង�មួយឲ្យដល់ក្រមិត�បបំផុត។ 
�របង� �រកករ ្រត�វ�នផ� �ចេផ�ើមេ�ទំនប់���ំ �មរយៈ�រប�� បក្រមតិ
ទឹក និង�រេបើកដំេណើរ�រៃនបំពង់បង� �រក្រមិត�ប ក� �ងរយៈេពល្រប�ណ ៥ 
ដល់ ៦ៃថ� (ដូចអ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង�នេស� ើ ប៉ុែន��ន�ពញឹក�ប់�ង)។ �
�នជ�� �នខ�ច់ នងិ្រគ�ស ក៏ដូច�ល�ប់ និងដីឥដ�េចញពី�ងទំនប។់ ប�� ប់
ពី�របង� �រកករ ក្រមិតទឹកេ�ក� �ង�ងទំនប់ �នវ �ល្រតលប់េ��នក់្រមតិ
្របតិបត� ិ�រ�អប្បបរ�វ �ញ (MOL) ក� �ងចេ�� ះ ១ ដល់ ២ ៃថ� េហើយ�រផលិ
ត�មពល �ន�ប់េផ�ើមម�ងេទៀត។ 
េ�េពលែដលក្រមិតទឹក េ�ទំនប់���ំ �នវ �ល្រតលប់េ��ន់ស�ពធម�
�វ �ញ �របង� �រកករ ្រត�វ�នអនុវត� ដូច�� េ�នងឹទំនប់�៉ក់�យែដរ នងិ
បន�រហូត�ងេលើល�ក់ ដល់ទំនប់�៉ក់េបង។ លទ�ផល គឺ�របេ�� ញកំណកករ 
េ�ក� �ងែខ្សទឹក�ងេ្រ�មល�ក់ទេន�  ក� �ងរយៈេពល ៥ ៃថ� អមេ�យរយៈេពលៃន
�របេ�� ញកករក្រមិត�ប (េ�ះប�ី �នក្រមតិខ�ស់�ង្របតិបត��ិរធម��
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ក៏េ�យ)។ េ�ក� �ងល�ក់ ្របតិបត��ិរ ជួយ�� ស់ប� �រចល�ខ�ច់េ្រគើមេ�ែខ្សទឹក
�ងេ្រ�ម ក� �ងលក�ណៈ្រគប់្រគងមួយែដលមិន�ន�ងទំនប់�មួយ �ន
ស�� ធកករហួសេហតេុពក េ�យ�រសកម��ពបង� �រេ�ះេទ។ 
�រេធ� ើេតស� ម៉ូ ែឌលេលើសពី ៧ ��  ំ�នប�� ញ� បរ ��ណកករ�អតបិរ�ែដល
�នបង� �រេចញពីល�ក់ �នបរ ��ណេស� ើរែតេស� ើនងឹ ២ �នេ�ន/�� ។ំ 
េ�ះបី�បរ ��ណេនះ �នក្រមតិតិចតួច េបើេធៀបេ�នឹងបរ ��ណពីមនុ ឬ
�រផ� �កកករមុនេពល្របតិបត��ិរក� �ងល�ក់ក�  ី�េ�ែតឆ� �ះប�� ងំពីកំេណើន
្រប�ណ ៤០% ក� �ងច�ចរកណំកកករ។ ដំេណើរ�រម៉ូ ែឌល ស្រ�បរ់យៈេពល ១៦ 
�� ំ �នប�� ក់� េ�យ�រែត�ន�រពូនផ� �ំនូវកករ�េ្រចើន បរ ��ណ�៉ង
េ្រចើននឹង្រត�វ�ន្របមូលផ� �ំ ែដលេនះប�� ញ� �របង� �រកំណកកករ នងឹ
�ន់ែត�ន្របសិទ��ពេ��មេពលេវ�។  
េ�យ�រ�រប�� បទឹកៃន�ងទំនប់ �ន�តប់ន�យផលិត�ពសរុបៃន
ទំនប់�រ �អគ�សិនី �រសិក��ន�៉ន់�� ន� �រផលិត�មពលសរបុែដល�ន
�ត់បង់ �ន្រប�ណ ២,៨% ៃនផលតិ�ព្រប��ំ� ំសរបុ។ �រ�ត់បង់ែដល
េ្រ�ងទុក �ន្រប�ណ ៧២២ ជ�ី� ហឺត/�� ំ េ�ក� �ងល�ក�់ងំមូល �នក្រមិត
តិច�ង េបើេធៀបេ�នងឹត្រម�វ�រ�មពលក� �ងតបំន់ េលើកែលងែត�្រត�វ�ន
ស្រមបស្រម�ល �មរយៈ�រែកស្រម�លកំេណើនពន�េលើ�មពល ែដល�ប��
កង�ល់ស្រ�ប់្របតិបត�កិរ ឬ�� ស់គេ្រ�ងនមួីយៗ។ 
�រ�យតៃម�្របតិបត��ិរល�ក់ទំនបរ់មួ�ងំេនះ គួរែត្រត�វ�នព្រងីកេដើម្បី
កំណតពី់លទ��ពអនុវត�ៃន្របតបិត��ិរទំនប�់��ំ ក� �ង�ម�គេ្រ�ងេធ� ើ
និយ័តកម�េឡើងវ �ញ េដើម្ប�ីត់បន�យ�រែ្រប្រប�លរ�ហូរេចញ�៉ងេលឿន េ��ន់
តំបន់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ 
េអកូឡ� សុីក� �ងទឹក 
្របសិនេបើទំនប់ល�ក់�គ�ងេជើង ្របេទស�វ�ងំអស់្រត�វ�នប�� ប់ តំបន់
រ�ហូរេ�យេសរ ��មដងទេន�េមគង� ស្រ�ប់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មគេ្រ�ង រហូត
ដល់េវៀងចន�  �ចនឹង�� យ�ទីជ្រមកពង្រតីដ៏ស�ំន់�� ំង ស្រ�ប្់រតសីែដល
េធ� ើច�ចរ េ�យ�រែត�រ�តប់ងទី់ជ្រមក�គេ្រចើនេ�ក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ
ៃនតំបន់គេ្រ�ង។ មិនែតប៉ុេ�� ះ ្រតី�េ្រចើន�ចនឹង�បេ់��ងេ្រ�ម
ទំនប់ េ�ះបី�ឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតី្រត�វ�នែកលម�ក� ី េហើយម�� នឹងេ្របើ
្រ�សត់ំបន់េនះស្រ�បប់�� ត់កូន។ 

�របេ�� ញបរ ��ណកករ�៉ងេ្រចើន�មទឹក ពីគេ្រ�ងទំនប់���ំ �ច
នឹងប៉ះ�ល់ដល់ទីជ្រមកក� �ងតំបន់េនះ េហើយ�លទ�ផល �ចបង�ឲ្យ�ន�� ម
េ្រ�ះេលើ�តទេន�  េ�យ្រស�ប់�ងេ្រ�ម�នខ�ច់ និង្រគ�សតិចតួច ែដល
�លក�ខណ� ត្រម�វស្រ�បជ់ីវបរ ��� នក� �ងទឹក។ �នឹង�ន�� ន�ព�ន់ែត
�្រកក់ ្របសនិេបើក្រមិតទឹក�ន�រ�� ស់ប� �រ�� ំង។ ដូេច�ះ េគគួរ្របងឹែ្របងវ �និ
េ�គបែន�មេទៀត ក� �ង�រែថរក�ទ្រមង់ខ� ះៗៃន្របព័ន�ទេន�ធម��តិក� �ងតបំន់
េនះ ឬ�ប់េផ�ើម�រវ �និេ�គេលើតំបន់�ងំេនះ ែដល�ច�ញយក្របេ�ជន៍ពី
�រ�� រទីជ្រមកេឡើងវ �ញ ឬសកម��ពែកលម�តបំន់េនះេឡើងវ �ញ។ 
�រស� �កទឹកេ�ែខ្សទឹក�ងេលើៃនទំនប់���ំ នឹង�ត់បន�យរ�ហូរ េ�ះបី�
�ងស� � ក�នជួយស្រម�លដល់សរ �រៈអែណ� តក� �ងទឹក �ពិេសសេ�ដំ�ក�់ល
្រតីពងកូន ែដល្រត�វេ្របើ្រ�សរ់�ហូរ េដើម្បីបំែបកសរ �រៈ�ងំេនះ  េ��ន់ទីជ្រមក
ចិ�� ឹមពង្រតី និងលូត�ស់េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ �នឹង�នផលវ ��ក�� ងំ 
ស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �ស្របេភទ្រតី ែដលែផ�កេលើ�រអែណ� តស្រ�ប់ដំ�ក�់ល
ដំបូង េដើម្បីរក�វដ�ជ ីវ �តខ� �ន ក៏ដូច�សរ �រៈក� �ងទឹក�េ្រចើនេទៀត។ វដ�ជីវ �តសត�
ល� ិតក� �ងទឹក�េ្រចើន ែដលែផ�កេលើ�រ   អែណ� ត�យ�ពេលើទឹក ្រត�វ�នេគ
រ�ពឹង�នឹង�ន�ររ��ន េហើយសហគមនស៍ត� និងរុក��តិក� �ងទឹក នងឹែ្រប
្រប�លេ��មេពលេវ�។ 
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�លំ�ក ក� �ង�រេជៀសេវៀងប��  ឬ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់ែបបេនះ េ�ះប�ី
េគ�ចពិ�រ�្របតបិត��ិរេផ្សងៗ ដូច��របង� �រកំណកកករែដល�ន
េ្រ�ងទុកក៏េ�យ។ ប៉ុែន�  េដើម្បីឲ្យ្របតិបត��ិរេនះ�ន្របសិទ��ព �្រត�វ�ររយៈ
េពលយូរ និង�នដំេណើរ�រេទៀង�ត។់ ��ចនងឹ�នតៃម�ៃថ��� ងំ។ ពង្រតីអ
ែណ� ត ្រត�វ�ររ�ហូរឆ�ង�ត់�មធ្យម្រប�ណ ០,៣ ែម៉្រតគូប/ វ ��ទី េដើម្បីស� តិ
េ�ក� �ងែខ្សទឹកប�្ឈរេពញមួយ�� ។ំ ក� �ង�ងទំនប់���ំ �ត្រម�វឲ្យ�នរ�ហូរ
ចូលេលើសពី ៤.០០០ ែម៉្រតគូប/វ ��ទី ស្រ�ប់រយៈេពលមួយ�� ។ំ ក្រមិតរ�ហូរខ�ស់
�ងេនះ �ន្រប�ណ ៣៥% ៃនថរិៈេវ�្របតិបត�កិ� �ងគេ្រ�ង���ំ ែដលថិ
រៈេវ�េនះនងឹខុសពី��  េ��មទំនប់ដ៏ៃទេទៀតក� �ងល�ក់ទេន�។ េហតដូុេច�ះ 
តំបន់�គេ្រចើនែដលស� តិ�ងេលើក� �ង្របេទស�វ នឹងែ្របពីទេន�ហូរេ�យេសរ � 
�� យ��ងទំនប់�បន�ប�� ប�់� ។ 
យន��រ�ត់បន�យផលបះ៉�ល់ េដើម្បីេ�ះ្រ�យប��
�ត់បង់ម��  និងផលតិកម�សត�ក� �ងទឹកេផ្សងេទៀត នឹង
�ម�រឲ្យពិ�រ�ជេ្រមើស�ន់ែតទូលំទូ�យ េលើសពី�រ
ស� � កទុក និងកសិ�� នច�ិ� ឹម្រតកី� �ង�ងទំនប់ ដូច��រ
បេង� ើតតុល្យ�ព និង�របេង� ើតនូវតំបនដី់េសើម នងិបឹង
ែបបនិម� ិត េដើម្បីបេង� ើនផលិត�ព។ េគ�ចនឹងអនវុត�
ជេ្រមើស�ងំនះ េ�យេ្របើ្រ�សមូ់លនិធិទេន� េមគង�។  
្រចកច�ចរ្រត ី
ផលបះ៉�ល់រមួេលើ�រ�� ស់ទីរបស់ម��  គ�ឺនក្រមិត�� ំងគួរឲ្យកត់ស�� ល។់ 
ទំនប់នីមួយៗ ��ងំដល�់រ�� ស់ទី�ងំក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ និង�ងេ្រ�ម។ េគ
�ច�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់�ងំេនះ េ�យេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតី
ែដល�ន្របសិទ� �ព។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ្រចកច�ចរ្រតី ក្រមនឹង�ន
្របសិទ��ព ១០០% �ស ់�ពិេសស េ�េពលែដល�ន្របេភទ្រតចី្រម �ះ�េ្រចើន
ដូចក� �ងទេន�តបំន់្រត�ពិក។ ផលប៉ះ�ល់រមួៃន�រ�ត់បន�យ�ពេ�គជ័យៃន
ប�� ស់ទី េ��មទំនបន់ីមួយៗ មិនគួរឲ្យ�ក�់ញេ�ះេទ ប៉ុែន�លទ�ផលៃន
�គេ�គជ័យស្រ�បប់រ ��� នីមួយៗេ�វ �ញេទ ែដលគួរឲ្យ�ក់�ញ។ �
ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើ្រតី ៨០% ឆ�ង�ត់ទំនប់ទី១ េហើយ ៨០% េទៀតឆ�ង�ត់
ទំនប់ទី២ បរ ��ណ្រត្ីរតមឹែត ៦៤% (៨០% ៃន ៨០%) ប៉ុេ�� ះែដល�ចឆ�ង�ត់
ទំនប់�ងំពីរ�ន។ េលើសពីេនះ េ�យមិនគិតពី្របសិទ��ពៃន្រចកច�ចរ្រតី
នីមួយៗ ្រប��បៃន�រឆ�ង�ត់ទំនប់�េ្រចើនបន�ប�� ប�់�  �ន�ត់បន�យ
េ��មទំនប់នីមួយៗ។ 
េ�យេហតុេនះ �មួយអ្រ�េ�គជ័យ ៨០% េ��ម្រចកនីមួយៗ បរ ��ណ្រតី
្រតឹមែត ៣៣% ប៉ុេ�� ះែដល�ចឆ�ង�ត់ទំនប់�ងំ ៥ �ន។ ស្រ�ប់អ្រ�
េ�គជ័យ ៥០%  វ �ញ ្រតីចនួំន ៣% ប៉ុេ�� ះ ែដល�ចនងឹឆ�ង�ត់ទំនប់�ងំ
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អស់�ន។ �រ�យតៃម��ងំេនះ ថ�ឹងែថ�ង្រតឹមែតផលប៉ះ�ល់េលើ�រប�� សទី់
េ�ែខ្សទឹក�ងេលើប៉ុេ�� ះ។ �រ�តប់ង់ទីជ្រមក និង�រប�� ស់ទីេ�ែខ្សទឹក
�ងេ្រ�ម មនិ្រត�វ�នពិ�រ�េទ។ 
�រវ ��គៃថ�េដើម និងផលចំេណញៃនឧបករណច៍�ចរ្រត ី
�គួរែត�ចអនវុត��ន ក� �ង�រេធ� ើឲ្យ្របសិទ��ពៃនឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតី
�ងំអស�់ន់ែត�ន�ព្របេសើរ។ ប៉ុែន�  ��ម�រឲ្យ�ន�រវ �និេ�គទឹក្រ�ក់
្រប�ណ�ង ១០០ �នដុ�� រ�េមរ �ក។ រ�ហូរបែន�ម ែដលត្រម�វស្រ�ប់
ឧបករណ៍ែដល�នែកលម� នឹងបេង� ើនតៃម�្របតិបត� ិ�របែន�មេទៀត េ��ម
ទំនប់នីមួយៗ។ ក�� �ងំេនះ េកើតេឡើងេ�យ�ពមិន្រ�កដ្រប�។ �រ�ក់
គេ្រ�ងស្រ�បដ់ំេណើរ�រពិេ្រ�ះេ�បល់�មុនេលឿនេពក �ននយ័� េគ
មិន�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់ េដើម្បីេធ� ើ�រ�យតៃម�ពីឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតី
េ���៉ប៊ូ រ � ស្រ�ប�់ងំ�រ�� ស់ទីក� �ងែខ្សទឹក�ងេលើ និង�ងេ្រ�មេទ។  
ជលផលសរុបែដល�៉ន�់� ន និងតៃម�េសដ�កចិ� េ�ក� �ង្របព័ន��� ស់ទីសំ�ន់ៗ 
�ងំ ៣ ក� �ង�ងទេន�
េមគង�េ្រ�ម �ន
តៃម� ១១ �ន់�ន
ដុ�� រ�េមរ �ក។ �រ
�ត់បង់ជលផលក� �ង
្របព័ន�ែខ្សទឹក�ងេលើ 
ពី៥០ ដល់៦០% �ច
នឹងេធ� ើឲ្យ�តប់ងនូ់វ
ទឹក្រ�ក្់រប�ណពី 
៥,៥ ដល់ ៦,៦ �ន�់នដ�ុ� រ�េមរ �ក ក� �ងមួយ�� ។ំ 
េ�ះបី��រ�តប់ង�់ងំេនះ �ងឲ្យ ្រតឹម
ែតមួយ�គតូចៃនតៃម�ជលផល និងជីវ�៉ស
សរុបក៏េ�យ ឥទ�ិពល�េលើ�រេន�ទក� �ង
្របព័ន�ែខ្សទឹកែផ�កក�� ល និង�ងេ្រ�ម
�នក្រមិត�� ំងគួរឲ្យកតស់�� ល់ េ្រ�ះែត�រ
�ត់បង្់របេភទ្រតីស ែដល្រត�វបន�ពូជេ�
ក� �ង្របព័ន�ែខ្សទឹក�ងេលើ េដើម្បីប�� ប់វដ�
ជីវ �តរបស់�។  
ផ� �យមកវ �ញ �រវ �និេ�គទុន និងតៃម�
្របតិបត� ិ�រៃនឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតីេ�
្រគប់ទំនប់ ក� �ងមូលនិធិទេន� េមគង� �ចនឹង
ផ�ល់ផល�េ្រចើន្រតលប់មកវ �ញ ែដល�ចេ្របើ
្រ�ស�់ំ្រទដល់គេ្រ�ងែកលម�របរច�ិ� ឹមជីវ �ត ស្រ�ប់សហគមនក៍� �ង្របេទស�
ស�ជកិ ែដល�ត់បង�់រេន�ទ។ ្របេសើរបំផុតគ�ឺ េគគួរែតេធ� ើ�រវ ��គៃថ�
េដើម និងផល្របេ�ជនមួ៍យ េដើម្បី�ជំនួយក� �ង�របេង� ើត�រ្រត�តពិនិត្យេឡើង
 វ �ញែបបយុទ�     ��ស� ៃនវ �ធី��ស� ដ៏្របេសើរ ក� �ង�រ�� ស់ទីរបស់្រត ីក� �ង�គ�ង
េជើង ្របេទស�វ។ 
សុវត��ិពទំនប ់
គេ្រ�ងទំនប់���ំ ស� ិតេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ គឺេ�្រតង់ចំណុចែដល្រពំ
្របទល់្របេទស�វ នងិៃថ ្របសព��មួយនឹងទេន�េមគង�។ ដូេច�ះ ផលបះ៉�ល់
ឆ�ងែដនៃន�រ�ក់ទំនប់ ឬ្របតិបត� ិ�រធម�� �ន�រៈសំ�ន់�ស។់ �រ �ត
ែត��ំច់ ែដលេគ្រត�វេធ� ើ�រសកិ�មួយពីេហ�� រច�សម� ័ន�  ជេ្រ� និងេល្ប�ន
ទឹកេ�ក� �ងតបំន់ ែដលនងឹជន់លិច ជតិនឹងេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មៃនគេ្រ�ង
េនះ។ �រសិក�េនះ នងឹកណំត់ពីផលប៉ះ�ល់ៃនេស�រ �យ៉ូ �ក់ទំនបខ់សុៗ��  
�ងំក� �ង្របេទស�វ នងិៃថ ស្រ�ប់រយៈេពល�ងសង់ និង្របតិបត� ិ�រ។ ្រទព្យ

�រ�ត់បង់ជលផល ៤០% ក� �ង
្របព័ន�ែខ្សទឹក�ងេលើ េ�យ�រ
ែតទំនប់ែប៉ក�ងេលើរបស់�វ
�នែតមួយ�គតូចៃនផល
េន�ទក� �ង�ងទេន�េមគង�េ្រ�
ម។ ចំនួនតិច�ងេនះ�នលក�
ណៈឆ�ងែដន។  
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សម្បត� ិែដលរងផលប៉ះ�ល់�ងំអស់ នងឹ្រត�វ�យតៃម� េ�យេធៀបនឹង�ព
�យរងេ្រ�ះេ�នងឹ�រខូច�ត និងតៃម�ៃន�រខូច�ត។ 
ផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដនេលើែផ�កសង�ម និងេសដ�កិច� 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង ឲ្យនយិមនយ័ផលប៉ះ�ល់រមួ ��ផលប៉ះ�ល់�ងំ�យ
� ែដលេកើតេចញពីគេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ិសនី�មដងទេន�េម �ងំ ៧ ែដល
�នេ្រ�ងទុក េ�ក� �ង្របេទស�វ។ ឯក�រប�� ញ� និយមន័យេនះ នងឹ�ំ
ឲ្យ�ន�រ�ំងទីលំេ�ថ�ី ស្រ�ប់្រប�ជន្រប�ណ ៣០.០០០ �ក់ និង�រ
�ត់បង់ដីកសកិម�្រប�ណ ១៨.០០០ ហិក�។ ផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន�ងំេនះ 
្រត�វ�ន�ត់ទុក��ប�� ធ�ន់ធ�រ�៉ង�� ំង។ �រ�� ស់ប� �រែដល�ន្របេ�ជន៍ 
ដូច��រេធ� ើឲ្យេហ�� រច�សម� ័ន�  និងបរ ��� សង�មមូល�� ន�ន់ែត្របេសើរ មូល
�� នចំណូលែដល្របេសើរេ�ក� �ង្របេទស�វ និង�ជីពក� �ង្រស �ក មិន្រត�វ�នេគ
គណ�េទ ប៉ុែន�ក៏្រត�វ�នេគេមើលេឃើញ� �ន�រៈសំ�ន់គួរសម។ 
េ�ក� �ងគេ្រ�ង�� តធំ�េ្រចើន �៉ងេ�ច�ស់កេ៏�លបំណងច�ស់�សមួ់យ 
េដើម្បីរក�ទុក ឬេធ� ើឲ្យ្របេសើរនូវចំណូល ឬ ជីវ�ពរស់េ�របស់�គីែដលរងផល
ប៉ះ�ល់�ងំអស់ែដរ។ េនះគឺ�លក�ខណ� ត្រម�វេ�យច�បថ់�រីបស្់របេទស�វ។ 
ស្រ�ប់គេ្រ�ង���ំ េ�លបំណង�ក�់ក់ែបបេនះ មិន្រត�វ�ន�យ
�រណ៍េ�ក� �ង SIA ឬ SMMP េទ។ ពំុេ�ះេ�ត �រទូ�ត់សំណងេ�យ�� ល់ 
ស្រ�ប់�រប� �រទីលំេ� នងិ/ឬគេ្រ�ង�ជីពច�ិ� មឹជីវ �ត (កសិ�� នចិ�� ឹម្រតី) 
មិន្រត�វ�នេស� ើ េហើយ�� ន�ពេនះ �ន�� យ�លំ�ំមួយ េ�ក� �ងដំេណើរ�រ
ពិេ្រ�ះេ�បល់�មុន ស្រ�បគ់េ្រ�ងចុងេ្រ�យ�ងំ ៤។ េ�ះបី�ទូេ� យន�
�រ�ត់បន�យផលប៉ះ�ល់�ងំេនះ ្រត�វ�នកំហតិ ស្រ�ប់សហគមន៍�វ ែដល
រងផលប៉ះ�ល់ក៏េ�យ។ 
េ�ះ��៉ង�កេ៏�យ េគ�នទទួល�� ល់� �រទូ�ត់សំណង ឆ�ងែដន�ម
�រអនុវត��្រ�ទី៧ នងិទី៨ គឺ�ន�រល�ំក�� ងំ �ក់ទិននឹងចនួំនែដល
្រត�វសង      លក�ណៈសម្បត� ិៃន�រខូច�ត និង�រែបងែចកមូលនិធ។ិ ស�� ណ
េនះ ក៏�នប�� ញ� �របេង� ើតមូលនិធិទេន� េមគង� គួរែតបន�អនុវត� ។  
្របតិបត�ិ�រៃនទំនប់��៉បូរ � 

�រតំេឡើង្របព័ន��ម�នក្រមតិទឹក�មថិរៈេវ��ក់ែស� ង ក� �ងែខ្សទឹក�ង
េ្រ�មទំនប�់�៉បូរ � �នផ�ល់នូវឳ�ស�យតៃម�ពី្របតិបត� ិ�របេ�� ញទឹក
ក� �ងបរ ��ណដ៏េលើសលុប េលើក្រមតិទឹក ក� �ងតបំន់ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ 
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ខណៈែដល្រ�ហ� កិ�ងេលើ ប�� ញពីក្រមិតទឹកេ��ងំ �ែអន េ�ែខ្សទឹក
�ងេ្រ�ម្របេទសចនិ ្រ�ហ� ិកក�� ល ប�� ញពីទិន�ន័យេនះ េ�ែខ្សទឹក�ង
េ្រ�មទំនប់��៉បូរ �។  រ �ឯ្រ�ហ� ិក�ងេ្រ�មវ �ញ គឺ�ទិន�ន័យេ��� នីយ�ងំ 
�ន់ េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�មទំនប់���ំែដល�នេស� ើ។ �ប�� ញ� ទំនប�់
�៉បូរ � �នអនុវត�្របតិបត� ិ�របេ�� ញទឹកក� �ងបរ ��ណដ៍េលើសលបុ េហើយ
ក្រមិតទឹក�ន�រែ្រប្រប�ល�៉ងេលឿន។   បែ្រមប្រម�ល�ងំេនះ េ�ែតេកើត
�នេ��� នីយ�ងំ �ន់ េ�ះបី�បរ ��ណ�គេ្រចើន្រត�វ�ន�ត់បន�យក� ី។ 

កិច�្រពមេ្រព�ង�វ�មពល��៉បូរ � �ម�រឲ្យ្របតិបត� ិករ េធ� ើ្របតិេវទន៍
�មពលសរុបែដល�ន ស្រ�ប់រយៈេពល ១០ៃថ��ងមុខ។ ប៉ុែន�  េ�ក� �ងរយៈ
េពលេ�ះ �រផ�ត់ផ�ង់អគ� ិសនីៃថ (EGATs) នឹងត្រម�វឲ្យទំនប់��៉បូរ � បំេពញឲ្យ
�ន�មត្រម�វ�រ�មពលែដលខ�សប់ំផុត។ ដូេច�ះ ្របតិបត� ិ�របេ�� ញទឹកក� �ង
បរ ��ណដ៏េលើសលុប គឺ�លទ�ផលមួយៃន“្របតិបត��ិរ” EGATs ។ �នឹងេធ� ើឲ្យ
លក�ណៈសម្បត� ិៃនសំណងេលើ�រខូច�តរ �តែតស� � គ�� ញ។ 

ប�� គឺ� េតើទំនប�៉់ក�់យ គួរែត�ក់ប�� �លនូវ្របតិបត� ិ�រ្រសេដៀង�� ឬ
េទ។ េ�ះ�អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រ�ង���ំ េប��� មិនអនវុត�្របតិបត� ិ�រ�ង
េលើ ប៉ុែន�នឹង្របតិបត� ិ�រ��ទំនប់មិនបេង� ើត��ងទឹកក៏េ�យ ក៏�េធ� ើឲ្យ
ក្រមិតទឹកែ្រប្រប�ល�៉ងេលឿនេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម ដូចេ�ទី្រក �ងេវៀងចន��
េដើម។ �នឹង�នផលប៉ះ�ល់�� ំង េលើ�រេ្របើ្រ�ស់បរ �េវណតបំន់ៃនទេន�េម 
(សូមេមើល�ងេលើ)។ ដូេច�ះ េគផ�ល់�សំេណើរ�៉ងមតុ�ំ� ទំនប់���ំ គួរ
ែតដំេណើរ�រ�គេ្រ�ងែដល�នតុល្យ�ពរ�ហូរ។ MRC �នេធ� ើ�រ�យតៃម�
ជេ្រមើសេនះ និងទទួល�នលទ�ផល� �មែបបបទបេច�កេទស ជេ្រមើសេនះ
�ចអនុវត��ន។ �វ ��ក េគផ�ល់�អនុ�សនឲ៍្យ្របតិបត� ិ�រប�� ញល�ក់
ទំនប់រមួដ៏ៃទ េធ� ើ�រពិ�រ�ជេ្រមើសេនះ។  

េសចក� ីសនិ��� ន និងអនុ�សន៍ 
គ�� តច�� យពី្រពំ្របទលៃ់ថ/�វ េ�ទំនប�់��ំ បេង� ើនលទ��ព និងទំហំ
ៃនេ្រ�ះអន��យឆ�ងែដន។ ��ចេកើនដល់ក្រមិតខូច�តធ�នធ់�រ ដូចែចងេ�
ក� �ង�្រ�ទី៧ នងិទី៨ ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង��� ំ១៩៩៥។ �្រ�ទី៧ 
(�ក់ព័ន�នឹង�រខូច�តធ�ន់ធ�រ) និង�្រ�ទី៨ �ចយកមកេ្របើ្រ�ស�់ន 
្របសិនេបើ�នភស� ��ង�ក់�ក់ ែដលគេ្រ�ងកពុំងបង�ឲ្យ�នេ្រ�ះអន��យ 
និងស្រ�ប់�គ�ីក់ព័ន�  េដើម្បេី�ះ្រ�យប�� េ��មកចិ�្រពមេ្រព�ង នងិ
ច�ប់អន� រ�ត។ិ   

េគ�នយន��រ�េ្រចើន ែដល�ចអនុវត��នេដើម្បីក្រមតិផលប៉ះ�លរ់មួ នងិ
ផលបះ៉�ល់ឆ�ងែដនៃនប�� ញទំនប់ក� �ងល�ក ់នងិទំនប់���ំ។ ។ កប៏៉ុែន�  
យន��រខ�ះ ក�៏ចជួយស្រមបស្រម�លលទ��ពែផ�កហិរ�� វត� �ៃនគេ្រ�ងទំនប់
នីមួយៗ េ�យមនិបេង� ើនតៃម��មពល ឬ ពន�េពលរយៈេពលសម្ប�នេឡើយ។ 

យន��រខ�ះេទៀត ្រត�វ�ន�កល្បងេ�យ MRC រចួមកេហើយ និងប�� ញនូវ
�ពេ�គជ័យ ប៉ុែន�  ��ម�រឲ្យ�ន�របេង� ើន្របសិទ��ពែថមេទៀត និង�រ
ែស� ងរកវ �ធី   េផ្សងៗ ស្រ�ប�់រផ� �បចូល�� នូវវ �ធខីុសៗ�� ក� �ង�របង� �រកករ 
និងសរ �រៈរ�ត់ កដូ៏ច��រ�រ�រសុចរ �ត�ពៃនេអកូឡ� សុីេ�ែខ្សទឹក�ង
េ្រ�មផងែដរ។ �រ�យតៃម�ម៉ូ ែឌលបែន�មៃនផលចេំណញ និង�រចំ�យ
ស្រ�ប់្របតិបត��ិរទំនប់���ំ �ទំនប់ែដលេធ� ើនិយ័តកម�េឡើងវ �ញ ្រត�វែត
អនុវត��ែផ�កមួយៃន EFA េ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម។ 
�នែតរ�� ភិ�ល�វប៉ុេ�� ះ ែដល�ចជំរុញ�រសកិ�េនះ�ន េហើយ CNR 
កំពុងែស� ងយល់ពី�រសកិ�េនះបែន�មេទៀត។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី ជំ�ញ នងិ
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្របព័ន�ម៉ូ ែឌលែដល�នបេង� ើតរចួ និង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ង MRC ក�៏ច
ជួយស្រម�លដល�់របេង� ើន្របសិទ��ព�រសកិ��ងំេនះផងែដរ។ 
អនុ�សន៍�ងំអស់េ�ក� �ង TRR ស្រ�ប់ែកលម�សុវត� ិ�ពទំនប់ និងស�ស
�គ��ចរណ៍ ក៏ដូច�បរ ��� ្រចកច�ចរ្រតី គួរែត្រត�វ�នពិ�រ�ក� �ងអឡំ� ង
េពលេរៀបចំប�ង់ទំនប់ចុងេ្រ�យ នងិេ�ដ�ំក�់ល�ងសង់ទំនប់���ំ។ 
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មតិេ�បល់ទូេ� 
គ�� តខ� ីពី្រពំ្របទល្់របេទស�វនិងៃថ �នន័យ� េគ្រត�វ�រយកចិត�ទុក�ក់
�៉ង�� ំង េលើផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន ប�� លមកពីគេ្រ�ង���ំ 
េ�ះបី�ផលប៉ះ�ល់�ងំេនះ េកើត�នេ�កែន�ងែតមួយក៏េ�យ។  
�រ�ំងចតិ�របស់អ�កអភវិឌ្ឍគេ្រ�ង មិនអនុវត�្របតិបត��ិរបេ�� ញទឹកក� �ង
បរ ��ណេលើសលប ់េ�យ�រផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នែដល�ចេកើត�ន ្រត�វ�ន
�� គមន៍។ ប៉ុែន�  �្រត�វែតព្រងីក េដើម្បបីេ�� �សឲ្យផតុពី�រែ្រប្រប�លក្រមិតទឹក
�៉ងេលឿនេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម ែដលបង�េ�យ្របតិបត� ិេនះេ�ែខ្សទឹក�ង
េលើ។ ដូេច�ះេគគួរែតពិនិត្យពីលទ��ពៃន�រេ្របើ្រ�ស់គេ្រ�ង���ំ េដើម្បី
�ត់បន�យ�រែ្រប្រប�ល�� មៗក� �ងរ�ហូរ ពីគេ្រ�ងទំនប់��េ�ែខ្សទឹក�ង
េលើ។  
 

េសចក� ីសនិ��� ន 
ជល��ស�  និង����ស�  
ទិន�ន័យែដល�នេ� MRC និងេ��យក�� នឧតុនិយម្របេទស�វ នងិៃថ 
�ចនងឹេធ� ើឲ្យ�រ�កល្បងែបបជល��ស� �ន់ែត្របេសើរ។ វ �ធី��ស�  ែដល�ន
េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីកំណត់ក្រមិតទឹកជំននខ់�ស់បផំុត �ក់ដូច�បេង� ើត�ន�
លទ�ផល េ�ក� �ងក្រមតិ ដូច�� េ�នងឹ�រសិក�េផ្សងេទៀតែដរ េ�ះបី�វ �ធីេនះ
ខសុពីវ �ធីែបបបុ�ណក៏េ�យ។  PMF គួរែត្រត�វ�នកំណត់ ដូចែដល�នកណំត់
េ�យ LEPTS �� ២ំ០១៨។ 
េគ្រត�វ�រព័ត�៌នលម� ិត�ន់ែតេ្រចើន អំពី្របតិបត� ិ�រេ�ទំនប�់��ំ �
ពិេសស   អ្រ�ផលតិ�មពល (ramping rate) និង�រេ្របើ្រ�សប់ំពង់បង� �រ 
េ�យពិ�រ��ពិេសសេ�េលើទំ�ក់ទំនងរ�ង����ស� និងរបត់ក� �ងទេន�  
ក៏ដូច�ផលបះ៉�ល់ឆ�ងែដនេ�ែខ្សទឹក�ងេ្រ�ម បង�េ�យ�រែ្រប្រប�លរ�ហូរ
�� មៗ។  
ផលបះ៉�ល់ៃន�រែ្រប្រប�ល��ស�តុ និងគេ្រ�ងទំនប់�រ �អគ� ីសន�ីមៃដ
ទេន�ក� �ង្របេទស�វ គួរែត�ក់ប�� �លេ�ក� �ង�រព�ករពីរ�ហូរ។ �នឹង�� សប់� �រផ
លិត�ព�មពលសរុបស្រ�បគ់េ្រ�ងទំនប់���ំ។ 
ក� �ងកិច��រែដល្របេទស�វ កំពុងអនវុត� េដើម្បីបេង� ើតបទប្ប�� ត�i្របតិបត��ិរ
ល�ក់ទំនប់ េគគួរែតពិ�រ� �ក់្របព័ន�ព�ករណ៍រ�ហូរស្រ�ប់្របតិបត� ិករ
គេ្រ�ង�ងំអសប់�� �ល�� ។ ក� �ងបទប្ប�� ត�្របតបិត� ិ�រល�ក់ទំនប់ េគកគួ៏រែត
ពិ�រ�េលើ�របង� �រកករេ�យស្រមបស្រម�ល, ្របតបិត� ិ�រ្រត�តពិនតិ្យទឹក
ជំនន,់ RIS មួយ េដើម្បជួីយស្រម�លដល�់�ចរណ៍ និងស�� នុពលក� �ង�រេ្របើ
្រ�សគ់េ្រ�ង���ំ េដើម្ប�ីត់បន�យ�រែ្រប្រប�ល�� មៗក� �ងរ�ហូរ ែដលបង�
េ�យ្របតិបត� ិ�រេ��មទំនប់ែខ្សទឹក�ងេលើ ។     អ្រ�ៃន�រែ្រប្រប�ល
ក្រមិតទឹក�អតិបរ� េ�្រពំ្របទល់ៃថ/�វ នងិេ��ងំ �ន់ គួរែត�ន�រ
ឯក�ព�មួយ��� ធរៃថ។ 

កំណកកករ 
េគគួរែតអនុវត��រ�ម�នកំណកកករបែន�មេទៀត េដើម្បីែកស្រម�លពី�រ
�៉ន់�� នៃន�រផ� �កកករ ទំហំកករ និង�រផ� �ក�ម�តទេន�។ �គួរែត្រត�វ�ន
េ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីេធ� ើឲ្យ�រសិក�ម៉ូ ែឌល និង�រ�យតៃម�ពី�រប�� ងំកករក� �ង
�ងទំនប�់ន់ែត្របេសើរ។ ្របេទស�វ គួរែត�អ�កែស� ងយល់ពី ្របតិបត��ិរ
្រគប្់រគងកំណកកករក� �ងល�ក់ េហើយែដល្របេសើរបផំុតេ�ះ គេឺ�យេ�ងេលើ
ចំេណះដឹងជ�ំញែដល�នេ� MRC។  

មតិេ�បល់និងេសចក� ីសន� ិ�� ន  
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គុណ�ពទឹក និងេអកូឡ� សុីក� �ងទឹក 
េគ្រត�វេធ� ើ�រ�ម�ន�មរដូវ (�ងំរដូវ្រ�ំង នងិវស�) �៉ងេ�ច�ស់ឲ្យ
�ន២�� ំ េដើម្បបេង� ើតមូល�� ន្រគះឹ�ន់ែតេពញេលញ។ �រ�ម�ន គួររមួ
ប�� �លនូវគុណ�ពទឹក េអកូឡ� សុីក� �ងទឹក និង�រ�យតៃម�ែផ�កជលផល �
ពិេសសេ�ក� �ងតំបន�់ប់ពីទី�ំងគេ្រ�ង���ំ ដល់េវៀងចន�។ 
ប�� ែដលេគ�នព�ករ គួរែត�� យ�្រគឹះ ស្រ�បក់ម� វ �ធ�ីម�នគុណ�ព
ទឹកស្រ�ប់ដំ�ក់�ល�ងសង។់ �រ�ម�ន�មេពល�ក់ែស� ង �បន�
ប�� ប់ គួរែត�គន� ឹះក� �ង�របេង� ើតឲ្យ�នយន��រ្រគប្់រគងេផ្សងៗ េពលែដល
េគ្របទះេឃើញឧប្បត� ិេហតបុំពុល ។ 
ជលផល និង្រចកច�ចរ្រត ី
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង���ំ �នប�� ក់� ឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រត ីនងឹ្រត�វ
េរៀបចំអភវិឌ្ឍម�ងេទៀត។ េ�ះ��៉ងេនះក� ី េ�ក� �ងដំេណើរ�រេនះ េគគួរែត
ពិ�រ�ចំណុចដូច�ងេ្រ�មេនះ៖ 
 �រ�យតៃម��និភ័យេលើឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតីែដល�នេស� ើ ប�� ញ� 

េគ�ចបេង� ើន្របសិទ��ពៃនឧបករណ៍ឲ្យ�ន់ែត្របេសើរ។ 
 ប៉ុែន�មិន�ន្រចកច�ចរ្រតី�មួយ ែដល�ន្របសទិ��ព ១០០% េ�ះ

េទ។ ្រគប់តបំន់គេ្រ�ង�ងំអស់ក� �ងល�ក់ទេន�  េ�ែត�នចំនចុេខ�យ
មួយចំនួន។ 

 េបើថ�ឹងែថ�ងេលើៃថ�េដើមៃនឧបករណ៍្រចកច�ចរ្រតីែដល្រត�វ�នែកលម� ក៏
ដូច�ផលប៉ះ�ល់រមួនិងផលប៉ះ�លច់្រម �ះ អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រ�ងគួរ
ពិ�រ�េរៀបច�ំរវ ��គេលើៃថ�េដើម និងផល្របេ�ជន៍មួយ េដើម្បបីេង� ើត
 វ �ធី��ស� ែបបយុទ�    ��ស� មួយ សំេ��តប់្រង�ម�អប្បបរ� ឬ�ត់
បន�យផលប៉ះ�ល់ៃនជលផលែដល�� ក់ចុះ។ 

សុវត��ិពទំនប ់
ប�ង់ទំនប់ែដល�នេស� ើ មនិ្រគប់េ��មត្រម�វ�ររបស់ LEPTS �� ២ំ០១៨ និង
ច�ប់្របេទស�វេទ។ ្រក �មជំ�ញ្រត�តពិនិត្យសុវត��ិពទំនប់េ�យឯក�ជ្យមួយ 
គួរែត្រត�វ�នបេង� ើត មុនេពលែដល�រេរៀបចបំ�ងទំ់នប ់វ �វឌ្ឍេ�មខុ េទៀត។   
េ�យេហតុ� ធម��តិៃន�រ�ក់ទំនបន់ីមួយៗ ឬ្របតិបត� ិ�រទឹកជំនន់
្រប្រកតី �ចេកើតេឡើង�� ម និងឆ�ងែដន ��ន�ព�ំ�ច�់ស់ ែដលេគ
សិក�ពីផលវ ��កស្រ�បគ់�� តេពញេលញៃនរ�ហូរ ែដល�នក្រមតិរហូតដល ់
PMF ។ នីតិវ ��ន្រគប់្រគងេពល�ន�សន��មួយ គួរែត�នបេង� ើត�មួយ
នឹង��� ធរៃថ�ក់ព័ន���។  
��ចរណ ៍
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង គួរពិ�រ�ម�ងេទៀត េលើប�ង់បន�ះ�តស្រ�ប្់រចក�� រ
សន�ះ ។ េដើម្បីឲ្យ្រសបេ�នងឹ PDG �� ំ២០០៩ េគក៏គួរែតបេង� ើន្របែវងៃន្រចក�� រ
សន�ះែដរ។  ្រសេដៀង�� េនះ េ្រគ�ងប�� ស់ស្រ�ប់ែផ�កសំ�ន់ៗៃនបរ ��� ��ចរ
ណ៍ គួរែត្រត�វ�នរក�ទុក េ��រ�� ន�� ល។់ យន��រសវុត� ិ�ពបែន�មេទៀត 
េ�ក� �ងសន�ះផ� �វទឹក ទំពក់  ជេណ� ើរ និងបន�ះរ�� ស�់េដើម ្រត�វ�នផ�ល់�អនុ
�សន៍។ 
�រែកត្រម�វែដល�នេស� ើស្រ�ប់សន�ះផ� �វ��ចរណ៍ទី២ �ចនឹង�នតៃម�េដើម
ខ�ស់ េហើយនឹង�� យ�បន� �ករបស់រ�� ភ�ិល�វ ្របសិនេបើត្រម�វ�រេនះេកើត
េឡើងេ្រ�យពី រយៈេពលសម្ប�ន។ �ររេរៀបចំសន�ះផ� �វ��ចរណ៍មួយេផ្សង
េទៀត្រត�វ�នេស� ើេឡើង នងិគួរែត្រត�វពិ�រ�។ 
សង�ម និងេសដ�កចិ� 
អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រ�ង គួរែតេធ� ើបច� �ប្បន��ពេលើ�រ�យតៃម�ែផ�កសង�ម និង
េសដ�កិច� ្រពម�ងំ��� �អនុេ�មេ��មច�ប់របស្់របេទស�វែដល
�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពរចួេហើយ។ ្របសិនេបើ�ច េគគួរែតពិ�រ�េលើជេ្រមើស
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�� �មួយនឹងអ�កអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រ�ងនងិ�� ក់�រដ៏ៃទេទៀត េដើម្ប�ីត់
បន�យផលប៉ះ�លរ់មួ។     
េ�យេ�ងេលើ�រ្រត�តពិនតិ្យបេច�កេទសេផ្សងេទៀត មូល�� ន្រគឹះែផ�កសង�ម
និងេសដ�កចិ� មិន�នលក�ណៈសម្រសប េធ� ើ�យតៃម�េលើ�រែ្រប្រប�លែដល�ច
េកើត�នពីគេ្រ�ង���ំ និងគួរែតរមួប�� �លសហគមន៍��ក� �ង្របេទស
ៃថ។ ្រសេដៀង�� េនះែដរ េគ�ម�រឲ្យ�នកម� វ �ធ�ីម�នែដល�នមូលនធិិ
�ំ្រទ្រគប់្រ�ន់ នងិ�ន់ែតហ� តចតមួ់យ េ�ដ�ំក់�ល្របតបិត�។ិ 
 

េសចក� ីសន� ិ�� ន 

TRR ផ�ល់នូវ�រពិ�រ�េផ្សងៗដូច�ងេ្រ�មេនះ ស្រ�ប់គណៈក�� ធ�ិរ
ច្រម �ះរបស ់MRC េធ� ើ�រពិ�ក�៖ 

1. ្របសិនេបើេគអនវុត�ប�ង�់ងសង�់េពលបច� �ប្បន�  ��ចនឹងេធ� ើឲ្យ�ន
ផលបះ៉�ល់ឆ�ងែដន�េ្រចើន។ 

2. មកដល់សព�ៃថ�េនះ េគមនិ�នទ់ទួល�នព័ត៌�ន្រគប្់រ�ន់ េដើម្បី
គណ�ពីទំហំៃនផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដនែដល�ចេកើត�នស្រ�ប់ទំនប់
���ំ ឬ     ប�� ញល�ក់ទំនប់េ��គ�ងេជើងេទ។ 

3. �នភិ័យៃនផលបះ៉�លឆ់�ងែដន�េ្រចើន នឹង្រត�វ�ន�ត់បន�យ 
េហើយផល្របេ�ជន៍ឆ�ងែដនែដល�ច�នៃនគេ្រ�ង នឹងេកើនេឡើង 
្របសិនេបើេគទទួលយកអនុ�សន៍�ងំេនះ។ 

4. �រសកិ�្រ�វ្រ�វបែន�មែដល�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ង TRR នឹងជួយជំរញុ
�រ�យតៃម�េផ្សងៗៃនផលប៉ះ�លឆ់�ងែដន�ន់ែត្របេសើរ និង�ច
បេង� ើតនូវមូល�� ន្រគឹះ�ន់ែតល� េលើក�� /ចណុំចែដល�ច�យតៃម��រ
ែ្រប្រប�ល�េពល�ងមុខ។  

5. �រ�� ស់ប� �រ�ងំ�យ� ែដលនឹងឆ� �ះប�� ងំពីផលប៉ះ�ល់រមួៃន�រ
អភិវឌ្ឍេផ្សងៗេ�ែខ្សទឹក�ងេលើ និង�ងេ្រ�ម មិន្រតមឹែតគេ្រ�ង
���ំែដល�នេស� ើេនះេទ រមួ�ងំ�រអភវិឌ្ឍ�មៃដទេន�ផងែដរ។ 

6. េ�ះបី��ន�រទទួលយកអន�ុសន៍�ងំេនះក៏េ�យ �េ�ែត�ន
�ពមិនច�ស់�សមួ់យចំនួន �ក់ទិននងឹទំហំៃនផលប៉ះ�ល់េផ្សងៗ។ 
បែន�មពីេនះ �នឹង�នផលប៉ះ�ល់ែដលេ�េសសសល់ខ�ះៗេទៀត។  

7. េគ�នេស� ើរឲ្យទទួលយកសំេណើរពី LMNC "េ�យែផ�កេលើលក�ខ័ណ� � អនុ
�សន៍�ងំអស្់រត�វ�នទទួលេ�អនុវត�េ�ក� �ងដេំណើរេ្រ�យេពល PC 
(�ម  រយៈេសចក� ីែថ�ង�រណ៍ និងែផន�រសកម��ពរមួ) "។  

8. �រ�យតៃម�បែន�មៃនផលប៉ះ�លឆ់�ងែដនែដល�ចេកើត�ន គួរែត
្រត�វ�នអនុវត�េ�ដំ�ក់�លចងុេ្រ�យៃន�រេរៀបចំប�ង់ប�� ប ់និង
្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្ប�ីក់ែតងប�� ប់បទប្ប�� ត�្ិរបតិបត��ិរ។ 

9. �រ�យតៃម�េ�ក� �ង TRR មិន�នេធ� ើ�រ វ �នចិ� ័យ�េតើគេ្រ�ងទំនប់�
��ំ ឬ �រេ្របើ្រ�ស�់ងំអស់ែដល�នេស� ើ ក� �ងប�� ញល�ក់ទំនប់
�គ�ងេជើងៃន្របេទស�វ ឆ� �ះប�� ំងពី�រេ្របើ្រ�ស់ទឹក្របព័ន�ទេន�
េមគង�េ�យ្រតមឹ្រត�វ និងសមរម្យ ឬ�េតើផលប៉ះ�ល់ឆ�ងែដនែដលេ�
េសសសល�់ �ចនឹងបង�ឲ្យ�ន�រខូច�តធ�នធ់�រេ�ះេទ។  
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