ស្រមាប់ការេចញផ,-យភា0,មៗ

!ក#មអនក'ម(នទេន,េមគងគ 0យករណ៍ពីករសេងកតបឋមៃនផលប៉ះពល់ពី
ទំនប់Eរ ីអគគិសនី
ទី្រកុងេវៀងចន្ទ ្របេទសឡាវ ៃថ្ងទ២
ី ២ ែខសីហា ឆាE,ំ២០២២ — គេ្រមាងទំនប់វារJអគ្គិសនីចំនួនពីរ តាម

ដងទេន្លដ៏សំខាន់ជាងេគក្នWងតំបន់អាសុីអេគ្នយ៍

បានបង្កឲមានផលប៉ះពាល់គួរឲកត់សមាb,ល់

ែតក្នWងក្រមិត

មធ,dម េទៅេលើរgហូរទឹក កំណកកករ និងជលផល។ េនះេបើេយាងតាមលទ្ធផលបឋមៃនរបាយការណ៍មួយរបស់
គណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ (េហៅកាត់ថា MRC) ែដលបានេចញផ,-យកាលពីសបាu,ហ៍មុន។
ជាមួយនឹងទិន្នន័យតាមដានរយៈេពល្របមាណមួយឆាE,ំ ្រកុមអ្នកអេង្កតយល់ថា វាេលឿនេពកក្នWងការេធ្វើ
េសចក្តីសន្និដា{,នជាក់លាក់ណាមួយ។

្រកុមអ្នកអេង្កតែដលមានជាតិសាសន៍ច្រមុះែដលចូលរួមដំេណើរការ

គេ្រមាងសាកល,•ងកម្មវ€ធីតាមដានបរ€សា•,នរួម (Joint Environmental Monitoring programme) របស់ MRC
បានវាស់ស្ទងេ់ លើសូចនាករសំខាន់ៗទាំង្របាំ ៃនសុខមាលភាពទេន្លេមគង្គ រួមមានជលសា„ស្ត កំណកកករ គុណ
ភាពទឹក េអកូឡ†សុីក្នWងទឹក និងជលផល។
តាមរយៈការសាកល,•ងកម្មវ€ធីេនះ េនៅតាមគេ្រមាងទំនប់វារJអគ្គិសនីថ្មីៗចំនួនពីរ េនាះគឺគេ្រមាងដន
សាហុង និងសាយាប៉ូរJ MRC មានេគាលេដៅបេង្កើតឲ,dបាននូវវ€ធីសា„ស្ត និងបទដា{,នតាមដាននានា ែដល្របតិបត្តិ
ករទំនប់ទាំងអស់េលើទេន្លេមៃនទេន្លេមគង្គ អាចនឹងេ្របើ្របាស់អនុវត្តបាននាេពលអនាគត។
ក្នWងចំេណាមការរកេឃើញសំខាន់បំផុតៃនការសាកល,•ងេនះ ្រកុមអ្នកតាមដាន បានសេង្កតេឃើញថា
លំនាំរgហូរទេន្លជារួម មិនមានការែ្រប្របŒលេនាះេទ។ េនៅតំបន់ែផ្នកខាងេលើទំនប់ សុខមាលភាពេអកូឡ†សុីរបស់
ទេន្ល មានក្រមិត “ល្អ” និង “មធ,dម” ក្នWងតំបន់អាងស្តWក ក៏ដូចជាតំបន់ែផ្នកខាងេ្រកាមទៃនទំនប់ទាំងពីរ។
គុណភាពទឹកស្ថិតក្នWងសា•,នភាព “ល្អ” ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់របស់មនុស,•។ ក្នWងតំបន់អាងទំនប់ វាមិនមានភស្តW
តាងបងា’,ញពីការបេង្កើត្រសទាប់កករ ែដលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ទាំងគុណភាពទឹក និងជលផលេទ។ ប៉ុែន្តេនៅ
េពលទឹកហូរកាត់តាមទំនប់ “វាមានភស្តWតាងតិចតួច បងា’,ញពីការែ្រប្របŒលគុណភាពទឹកេនៅែផ្នកខាងេ្រកាម
ទេន្ល”។
េនៅែផ្នកខាងេ្រកាមៃនគេ្រមាងសាយាប៉ូរJ ក្នWង្របេទសឡាវ ្រកុមអ្នកតាមដាន ក៏បាន្របទះេឃើញការែ្រប
្របŒលក្រមិតទឹក្របចាំៃថ្ង ែដលអាចប៉ះពាល់ដល់្របព័ន្ធេអកូឡ†សុីផងែដរ។ ក៏ប៉ុែន្ត ប•’,េនះ មិនបានេកើតមាន
េនៅែផ្នកខាងេ្រកាមៃនទំនប់ដនសាហុងេទ។ ្រកុមអ្នកតាមដាន ក៏បានសេង្កតេឃើញលំនាំែដលបានចាប់េផ្តើម
េកើតមានកាលពីឆាE,ំ ២០១៨ េនាះគឺការធា0,ក់ចុះៃនបណ™šំកករ និងការផ្ទWកនូវកំណកកករ ែដលនាំមកនូវអាហាររូប
ត្ថម្ភចិœ្ចឹម និងេធ្វើឲ្រចាំងទេន្លមានលំនឹង។ ក៏ប៉ុែន្ត ការថមថយចុះេនះ “អាចនឹងបណាž,លមកពីការបងាŸ,ំង
ឬការកកស្ទះៃនកំណកកករ តាមតំបន់គេ្រមាងវារJអគ្គស
ិ នីតាមៃដទន្លេម និងទេន្លេមគង្គ”។

ជាចុងបœ្ចប់ ្រកុមតាមដាន ក៏បានសេង្កតេឃើញពីការែ្រប្របŒលខ្លះៗេលើភាពច្រមុះៃនមចា¡,េនៅែផ្នកខាង
េលើទំនប់សាយាប៉រូ J េដាយវាមានក្រមិតេថរចាប់ពីឆាE,ំ២០១៧ ដល់២០១៩ និងការធា0,ក់ចុះក្នWងឆាE,ំ២០២០។ េនៅ
ែផ្នកខាងេ្រកាមៃនអាងស្តWក ភាពច្រមុះេនះ េនៅែតមានក្រមិតខ្ពស់។ ផ្ទWយមកវ€ញ ផលចាប់ ហាក់ដូចជាមាន
ក្រមិតេថរ ែដលេគបានរាយការណ៍ថាេកើនេឡើងេនៅឆាE,ំ២០១៧ ធា0,ក់ចុះេនៅឆាE,ំ២០១៨ និង២០១៩ េហើយេកើន
េឡើងវ€ញេនៅឆាE,ំ២០២០។

េនៅជុំវ€ញទំនប់ដនសាហុងវ€ញ

្រកុមអ្នកតាមដានបាន្របទះេឃើញទិន្នន័យគួរឲ

ភា¦,ក់េផ្អើលមួយ េនាះគឺ ក្នWងប៉ុនា§,នឆាE,ំចុងេ្រកាយេនះ ទិន្នផលចាប់េនៅភាគខាងេជើង្របេទសកម្ពWជាបានធា0,ក់ចុះ
ប៉ុែន្តវាបានេកើនេឡើងខា0,ំងេនៅែផ្នកខាងេ្រកាមៃនទំនប់េទៅវ€ញ។
េទាះជាយា¨,ងេនះក្តី លទ្ធផលទាំងេនះ បានមកពីវដ្តតាមដានមួយប៉ុេណា©,ះ។ ្រកុមអ្នកសេង្កត JEM េស្នើឲ,d
េធ្វើការតាមដាន ពីរេទៅបីឆាE,ំបែន្ថមេទៀត េដើម,•ីទាញឲ,dបាននូវ “ការសន្និដា{,នដ៏មុតមុំាមួយ” ពីផលប៉ះពាល់ៃនការ
អភិវឌ,¬ទំនប់វារJអគ្គិសនី និងសមា-,ធនានាបេង្កើតេឡើងេដាយសកម្មភាពមនុស,•។
បណ®ិត អានុល័ក ខិធិឃួន នាយក្របតិបត្តិៃនេលខាធិការដា{,ន MRC ែថ្លងថា “េយើង្រត¯វដឹងពីក្រមិតៃន
ប•’,្របឈមរបស់េយើង និងេធ្វើការកំណត់ពីវ€ធីសា„ស្តែដលមាន្របសិទ្ធភាពបំផុត េដើម,•ីវាយតៃម្លផលប៉ះពាល់
េនះ។ ខណៈែដលរបាយការណ៍េនះ បងា’,ញពីផលប៉ះពាល់ខ្លះៗៃនទំនប់វារJអគ្គិសនី វាេលឿនេពកក្នWងការវាយ
តៃម្លថា រាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងអស់សុទ្ធែតបណាž,លមកពីទំនប់។ ការែ្រប្របŒលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ,¬េផ,•ង
េទៀត ក៏អាចជាកតាu,ផងែដរ”។
សរុបមក របាយការណ៍តាមដានបរ€សា•,នរួមេនះ ជាែផ្នកមួយៃនកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងធំមួយរបស់ MRC
ែដលតំណាងឲ,dបណាž,្របេទសជាសមាជិក រួមមានកម្ពWជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម េដើម,•ីសំេដៅបេង្កើតឲ,dមាន
តុល,dភាពមួយ រវាងអត្ថ្របេយាជន៍េសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម និងផលប៉ះពាល់ ពីទំនប់វារJអគ្គិសនី មិន្រតឹមែតេលើ
បរ€សា•,នប៉ុេណា©,ះេទ ប៉ុែន្តែថមទាំងេលើ្រកុម្រគŒសារេនសាទ និងកសិកររាប់លាន ែដលពឹងអា្រស័យេលើទេន្លេមគង្គ
ស្រមាប់ការចិœ្ចឹមជីវ€ត។
ស្រមាប់គេ្រមាងសាកល,•ង JEM េនះ ្រកុមអ្នកតាមដាន បានេធ្វើការសាកល,•ងពិធីការរបស់េគ រយៈ
េពល្របមាណមួយឆាE,ំ បនា²,ប់ពីការពន,³េពលយា¨,ងយូរ បង្កេដាយការរJករាលដាលៃនជំងឺកូវJដ១៩។ របាយ
ការណ៍េនះ នឹងកា0,យជាមូលដា{,ន្រគឹះមួយស្រមាប់សកម្មភាពនានា ទាំងែផ្នកេគាលនេយាបាយ និងតាមដាននា
េពលអនាគត។ ដូចែដលរបាយការណ៍ផា²,ល់បានប•µ,ក់ របបគំេហើញទាំងេនះ អាចជាជំនួយដល់ការ “េរៀបចំ
ប្លង់ និងទីតាំងគេ្រមាងទំនប់វារJអគ្គិសនីនាេពលខាងមុខ ការព,³ករណ៍ពីការែ្រប្របŒលនានា ពាក់ព័ន្ធនឹង្របតិបត្តិ
ការគេ្រមាង និងការអភិវឌ,¬ ការេ្របើ្របាស់ និងការវាយតៃម្លៃនយន្តការ្រគប់្រគង និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់”។
េលើសពីេនះ វាអាចផ្តលជា
់
“មូលដា{,នមួយស្រមាប់កិច្ចពិភាក,-ែបបសា•,បនា រវាងសហគមន៍តាមដងទេន្ល និង
សមាជិករបស់ MRC”។
ក្នWងចំេណាមអនុសាសន៍ជាេ្រចើនផ្តល់េទៅឲ,d MRC ្របេទសជាសមាជិក និង្របតិបត្តិករទំនប់វារJអគ្គិសនី
របាយការណ៍េនះ េស្នថា
ើ េដើម,•ីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់េលើជលសា„ស្ត កំណកកករ និងជលផល ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ខាងេលើ គប,•ីដាក់េស្នើជារួមនូវ “េគាលេដៅ ឬកំហិតនានាេលើអ្រតាៃនបែ្រមប្រមŒលក្រមិតទឹក” ក្នWងទេន្ល
េមៃនទេន្លេមគង្គ, េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធទំនាក់ទំនងរួមស្រមាប់ការជូនដំណឹង, ្របតិបត្តិរួមគាE,នូវ្រចកទា¶,រក្រមិតទាប
ស្រមាប់ចរាចរកំណកកករ, េហើយក្នWងករណីទំនប់ដនសាហុង េធ្វើឲ,d្រចកចូលស្រមាប់្រចកចរាចរ្រតីកាន់ែតេ្រជៅ
និងេធ្វើឲ,d្របេសើរេឡើងនូវ្រចក្របឡាយទាំងេនះ។
ស្រមាប់គេ្រមាងនាេពលអនាគត របាយការណ៍ក៏បានអំពាវនាវឲ,dមាន “ការតាមដានទឹកជា្របព័ន្ធ ក្នWង
អំឡWងេពលៃន្រគប់ដំណាក់កាលសាងសង់ និង្របតិបត្តិការទាំងអស់ េដើម,•ីចាត់វ€ធានសម្រសប ក្នWងករណីសា•,ន
ភាពគុណភាពទឹកមិនល្អេកើតេឡើង”។
MRC ក៏កំពុងនឹងជែជកពិភាក,-ពីរេបៀបដាក់បœ្ច†លការតាមដាន JEM េនៅក្នWងបណាž,ញស្ន†លថ្មីស្រមាប់

ការតាមដានទេន្ល ធានាឲ,dមានការតាមដានរយៈេពលយូរ ការេធ្វើរបាយការណ៍ និងការ្រគប់្រគងែបបបន,•Wំា ែដល
ចាំបាច់ក្នWងការែថរក,-ការពារទេន្លេមគង្គេនះ។
កំណត់សមាb,ល់ស្រមាប់និពន្ធនាយក៖

គណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ គឺជាសា•,ប័នអន្តររដា{,ភិបាល ែដលមានតួនាទីជំរុញេលើកកម្ពស់កិច្ចពិេ្រគាះេយាបល់
និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការថាE,ក់តំបន់េនៅក្នWងតំបន់អាងទេន្លេមគង្គែខ,•ទឹកខាងេ្រកាម

ែដល្រត¯វបានបេង្កើតេឡើង

ក្នWងឆាE,ំ ១៩៩៥ ែផ្អកេទៅតាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគង្គ រវាង្របេទសកម្ពWជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ សា•,ប័នេនះ
បំេពញតួនាទីជាេវទិកាថាE,ក់តំបន់ស្រមាប់ការទូតទឹក

ក៏ដូចជាជាមជ,ºមណ®ល្របមូលផ្តWំចំេណះដឹងអំពីការ

្រគប់្រគងធនធានទឹក េដើម,•ីអភិវឌ,¬ន៍តំបន់េនះ្របកបេដាយចីរភាព។
-ចប់-

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមទាក់ទង៖

េលាក មាស សុភ9ក្ត ម9ន្ដឯ
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