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CIA ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់រមួ 

DSMS ្របព័ន�្រគប់្រគងសុវត�ិភាពទនំប ់

EAP 
ែផនករសកម�ភាពក�ុងេពលអសន� ែដលជាលក�ខណ� ត្រម�វចបំាច់ស្រមាប់សុវត�ិភាព
ទំនប ់

EIA ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់េលីបរសិ� ន 

FS ករសិក្សោពីសមទិ�ិលទ�ភាពគេ្រមាង 

GoL រជរដ� ភិបាលៃនសធារណៈរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិតឡាវ 

HPP គេ្រមាងថាមពលវរអីគ�សិន ី

Hydropeaking 

ម៉ូែឌល្របតិបត�ិករមួយស្រមាប់ទនំប់វរអីគ�សិន ីែដលេឆ�ីយតបយ៉ាងរហ័សេទនឹងបែ្រមប
្រម�លត្រម�វករថាមពល េដយបេង�ីនរហូំរតមតួប៊នី។ វេធ�ីឲ្យមានក្រមិតទឹកេនែខ្សទឹក
ខងេ្រកមៃនទំនប់វរអីគ�សិនី ផា� សប់�ូរយ៉ាងេលឿន។ ្របសិនេបីគេ្រមាងេនះជាគេ្រមាង
ទំនបម់ិនបេង�តីជាអងទកឹ វនងឹមិនប៉ះពល់ដលជ់លស�ស�តមរដូវកលេទ។ 

JAP ែផនករសកម�ភាពរមួ ស្រមាបដ់ណំាក់កលេ្រកយពីដេំណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន 

JC គណៈកមា� ធិករច្រម�ះ 

JCWG 
្រក�មករងរគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ ែដលបានបេង�តីេឡងីេដីម្បផី�ល់ករែណនាេំលីដេំណីរ
ករ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 

JEM 

ករតមដនេលីបរសិ� នរមួ ជាកម�វធិីតមដនមយួ ែដលកំពុងនឹងសកល្បងេលីគេ្រមាង
ទំនប់វរអីគ�ិសនសីយ៉ាបូរ ីនិងដនសហុង េដមី្បវីយតៃម�ពី្របសិទ�ភាពយន�ករែដលបាន
អនុវត� 

Joint Platform 
េវទិកច្រម�ះមួយែដលបានបេង�ីតេឡងីេដយ MRC េដីម្បជីួយេលីកកម�ស់ករអនុវត�នតីិ
វធិាននានា ក�ុងឥរយិាបទផ្សោរភា� ប ់នងិរមួគា�  

LEPTS 2018 
បទដ� នបេច�កេទសថាមពលអគ�ិសនី្របេទសឡាវ ឆា� ២ំ០១៨ ែដលជាលក�ខណ� ត្រម�វ
ែផ�កនីតិវធិី។ 

LMB 
អងទេន�េមគង�េ្រកម សំេដេលីអងទេន�េមគង�ែដលស�ិតក�ុងែដនដីៃន្របេទសជា
សមាជិករបសគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� 

LNMC គណៈកមា� ធិករជាតិទេន�េមគង�ឡាវ 

MC 
្របេទសជាសមាជិក សំេដេលី្របេទសមួយក�ុងចំេណាមភាគីទងំ៤ ែដលបានចុះហត�
េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥  រមួមានកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម 

អក្សរកត់ និងសនា� នុ្រកម 
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MRC 
គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលបានបេង�តីេឡងីេដយ្របេទសជាសមាជិក េដីម្បផី�ល់ករ
គា្ំរទដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេឆា� ះេទកន់កិច�សហ្របតិបត�ិករ 

MRCS េលខធិករដ� នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� 

PC ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន 

PDG2009 េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចទំំនប់បឋម ឆា� ២ំ០០៩ ែដលបានអនុម័ត 

PDG2020 េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចទំំនប់បឋម ឆា� ២ំ០២០ ែដលមនិទន់បានអនុម័ត 

PDIES នីតិវធិីស�ីពីករែចករែំលក នងិករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យ និងព័ត៌មាន 

PMFM នីតិវធិីស�ីពីកររក្សោរហូំរទឹកក�ុងទេន�េម 

PNPCA នីតិវធិីស�ីពីករជូនដណឹំង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច�្រពមេ្រពៀង 

PPA កិច�្រពមេ្រពៀងជាវថាមពល 

Pressure flushing 
ករេ្របី្របាស់បំពងប់ង�ូរក្រមិតទប េដមី្បសីំអតកករែដលធា� ក់ែក្បរជ�� ងំទនំប់ នងិេន
ក�ុងតួរប៊នី េដីម្បកីរពរេហដ� រចនាសម�័ន� និងករផលិតថាមពល 

PWQ នីតិវធិីស�ីពគុីណភាពទឹក 

PWUM នីតិវធិីស�ីពីករតមដនករេ្របី្របាស់ទឹក 

RAP ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករតងំទលីំេនថ� ី

RIS 
្របព័ន�ពត័៌មានស�ពីីទេន� ជា្របពន័�មួយែដលបានដក់ប��ូ ល េដីម្បសី្រម�លករេធ�ីនាវចរ
ណ៍េនក�ុងទេន�េម 

RoR 

ទំនប់េដយមិនបេង�ីតជាអងទឹក ជាម៉ូែឌល្របតបិត�ិករមួយស្រមាប់ទំនប់វរអីគ�ិសនី 
េដយគា� នករស�ុកបរមិាណទឹកេ្រចីន េដយមានបរមិាណហូរចូល េស�ីនឹងបរមិាណហូរ
េចញ ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នេម៉ាង ឬប៉ុនា� នៃថ�។ ទំនបទ់ងំេនះ អចនឹងរងឥទ�ិពលពីករែ្រប
្រប�លរហូំរភា� មៗ េដយសរ្របតិបត�ិករបេ��ញបរមិាណទឹកដេ៏លីសលបេ់នែខ្សទឹកខង
េលី។ 

SEE 
ករវយតៃម�សុវត�ិភាពេ្រគាះរ��ួ យដី ជាបទដ� នមយួស្រមាប់វស់ក្រមិតរ��ួ យែដលបាន
អនុវត�េលីចលនាដ ី

Sediment 
flushing 

ករបនា� បក្រមិតទកឹ េដីម្បកីត់បន�យសំណឹកក�ុង្របឡាយ នងិបេ��ញកករែដលធា� កចុ់ះ
េនក�ុងបរមិាណេ្រចីន 

SIA ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ែផ�កសង�ម 

SMMP 

ែផនករ្រគប់្រគងនិងតមដនសង�ម ជាដេំណីរករផ�ួចេផ�ីមមួយ ផ្សោរភា� ប់ជាមួយនឹងករ
សងសងេ់ដីម្បវីយតៃម� នងិស្រមបេទនឹងផលបះ៉ពល់នានា បណា� លមកពីករសង
សង ់និង្របតិបត�ិករគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសន ី
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SNHPP គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�សិនីសណាខ ំ

Sediment 
routing 

ករបនា� បក្រមិតទកឹក�ុងអំឡុងេពលរហូំរទឹកចូលខ�ស់ េដីម្បបីេង�ីនបរមិាណបេ��ញកករឲ្យ
ដល់ក្រមិតអតបិរមា 

TbIA ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដន 

TRR របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 
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្របវតិ�ិ  

េនៃថ�ទ៩ី ែខក��  ឆា� ២ំ០១៩ គណៈកមា� ធកិរជាតទិេន�េមគង�ឡាវ (េហកត់ថា 

(LNMC) បានេស�ដីក់គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនសីណាខ ំស្រមាបក់រពិេ្រគាះ

េយាបលជ់ាមុន។ សំេណីរេនះ ្រត�វបានេលីកេឡងី មួយែខេ្រកយពីគេ្រមាងទំនប់វ

រអីគ�សិនលីួង្របាបាង។ អ្រស័យេហតុេនះ គណៈកមា� ធកិរច្រម�ះៃនគណៈកម�

ករទេន�េមគង� (េហកតថ់ា MRC) បានឯកភាពេលកីរពន្យោេពលស្រមាប់

ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេលគីេ្រមាងេនះ រហូតដលដ់ំេណីរករស្រមាប់

គេ្រមាងលងួ្របាបាងបានបទិប��ប់។ ដូេច�ះ ដំេណីរករស្រមាបគ់េ្រមាងសណាខ ំ

បានចប់េផ�ីមេនៃថ�ទី៣០ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០។ 

េដយសរករ្របឈមពីកររកីរលដលៃនជងំកូឺវដី ១៩ េនឯកចិ�្របជុំេលកីទីមយួៃន

្រក�មករងរគណៈកមា� ធកិរច្រម�ះ េនៃថ�ទី៣០ ែខសហី ឆា� ២ំ០២០ េគបាន្រពម

េ្រពៀងេលី្រកបខណ� េពលេវលបត់ែបនមយួ េដយេ្របី្របាស់យុទ�ស�ស�អនុវត�េទតម

ដណំាក់កល ែដលរល់កលបរេិច�ទស្រមាប់្រពតឹ�ិករណ៍សំខន់ៗ នឹងទទលួបានករ

យល់្រសប េនេពលចប់េផ�ីមដំេណីរករេនះ។ េនឯកចិ�្របជុំេលទីី៥២ នាៃថ�ទ១ី៦ ែខ

ក��  ឆា� ២ំ០២១ គណៈកមា� ធកិរេនះ បានឯកភាពេលីែផនទីបង� ញផ�ូវមយួ េដយ

បិទប��បដ់ំេណីរករេនះ េនៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០២២។ 

គេ្រមាងេនះគឺជាគេ្រមាងទ៦ី ស្រមាប់ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ គេ្រមាងេស�ីទងំ៥ 

ពីមុន ែដលបានដក់េទក�ុងដំេណីរករេនះ រមួមានគេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីសយ៉ាបូរ ី

(XHPP) ដនសហុង (DSHPP) ប៉ាក់េបង (PBHPP) ប៉ាក់ឡាយ (PLHPP) នងិលួង

្របាបាង (LPHPP)។ 

 

កិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥   

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម បានចុះហត�េលខេលកីិច�្រពមេ្រពៀងមួយ

ស�ពីីកចិ�សហ្របតបិត�ិករស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍អងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព ែដល

េហកតថ់ា “កចិ�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥”។ កចិ�្រពមេ្រពៀងេនះ បានបេង�តីឲ្យ

មានគណៈកម�ករទេន�េមគង� និងបានប�� កស់រជាថ� ីពីេគាលបណំងរបស់្របេទស

ជាសមាជកិ េដីម្បអីភិវឌ្ឍអងទេន�េមគង�រមួគា�  និង្របកបេដយចីរភាព។ យ៉ាងណា   

េសចក�ី េផ�ីម 
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មិញ េដយសរែតេគទទួលស� ល់ថា ករអភិវឌ្ឍអចនឹងផ�លនូ់វលទ�ផលអវជិ�មានេលី

្របពន័�ទេន�េមគង� ជំពូកទី៣ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងេនះ បានដក់ប��ូ លនូវករេប�ជា� ចតិ�ពី

្របេទសជាសមាជកិ េដមី្ប៖ី 

 ករពរតុល្យភាព្របពន័�េអកូឡូសុីៃនអងទេន�េមគង� 

 េ្របី្របាសទ់កឹទេន�េមគង�េដយសមធម៌ នងិ្រតមឹ្រត�វ 

 ពិភាក្សោ នងិឯកភាព (េនកចិ�្របជុគំណៈកមា� ធកិរច្រម�ះ) េលកីរេ្របី្របាស់

ធនធានទកឹសំខន់ៗ ក�ុងទេន�េម នារដូវ្របាងំ (ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន) 

 ែថរក្សោរហូំរទកឹក�ុងទេន�េមគង� 

 ខិតខឲំ្យអសល់ទ�ភាព េដមី្បេីជៀសវង ប្រង�មជាអប្បបរមិា នងិកត់

បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មានេលី្របព័ន�ទេន�េមគង� 

 ទទលួខុស្រត�វ ្របសនិេបីបានបង�ឲ្យមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន និង

ករខូចខតេ្រចនីដល់្របេទសជាសមាជកិ នងិប�្ឈបរ់លស់កម�ភាពទងំ

អស ់េពលទទលួបានករជូនដំណឹងអពំីករខូចខតជាេ្រចីន េដយមានភស�ុ
តង្រតឹម្រត�វ 

 ដកប់��ូ លករេ្របី្របាស់នាវចរណ៍ េទក�ុងគេ្រមាងនានាក�ុងទេន�េម េដីម្បកុីំ

ឲ្យ្របព័ន�េនះខូចខតជាអចិៃ�ន�យ ៍នងិ 

 ផ�ល់ពត័៌មានដល់្របេទសជាសមាជិក ពកីរ្របកសអសន�នានាទកទ់ងនងឹ

បរមិាណ និងគុណភាពទឹក។ 

្របេទសជាសមាជកិ មានបណំងសេ្រមចឲ្យបាននូវេគាលេដ និងេគាលករណ៍ទងំ

េនះ តមរយៈស� រតីរមួៃនកចិ�សហ្របតិបត�ិករ គា្ំរទេដយកចិ�សហ្របតបិត�ិករ រវង

្របេទសជាសមាជកិចប់តងំពីឆា� ១ំ៩៥៧ មក េហយីស� រតីេនះ ្រត�វបានប�� ក់សរ

ជាថ�ីេនក�ុង្រពតឹ�ិករណ៍ជាបន�បនា� ប់មកេទៀត។ 

កិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥ កប៏ានបេង�តីគណៈកម�ករទេន�េមគង� (េហកត់

ថា MRC) នងិរចនាសម�ន័�របសស់� បន័ ក�ុងនាមជាអង�ករអន�ររដ� ភិបាល េហយីក៏បាន

ផ�ល់អណំាច នងិមុខងរជាកល់ក ់ដលស់� ប័នទងំេនះផងែដរ។  

កិច�្រពមេ្រព�ងទេន�េមគង�ឆា� ំ
១៩៩៥ មានលក�ណៈអភវិឌ្ឍន៍
ជាចំបង ប៉ុែន�វបេង�តឲ្យមាននូវ
្រកបខណ័� េគាលេដនិងេគាល
ករណ៍នានា ែដល្របេទសជា
សមាជិក បាន្រពមេ្រព�ង េដម្បី
អភវិឌ្ឍ្របពន័�ទេន�េនះ ្របកប 
េដយចីរភាព និងសមធម ៌
ស្រមាបជ់ា្របេយាជនរ៍មួ។ 
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 ្រក�ម្របកឹ្សោ មានអណំាចក�ុងករបេង�តី ‘នតីិវធិសី�ពីីករេ្របី្របាសធ់នធានទកឹ 

និងនតីិវធិអីន�រអងទេន�េមគង�’ (បច�ុប្បន� គជឺានីតិវធិីទងំ៥ របស់ MRC)។ 

្រក�ម្របឹក្សោេនះ បានឯកភាពេលនីីតិវធិសី�ីពកីរជូនដណឹំង ករពិេ្រគាះ

េយាបលជ់ាមុន នងិកិច�្រពមេ្រពៀង (PNPCA) េនឆា� ២ំ០០៣។ 

 េយាងតមមា្រតទ៥ី ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀង នងិ PNPCA គណៈកមា� ធកិរច្រម�ះ 

(JC) ្រត�វបានផ�លអ់ណំាច េដមី្បអីនុវត�ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន 

េហយីគណៈកមា� ធកិរេនះ កប៏ានអនុម័តេគាលករណ៍ែណនាបំេច�កេទស

ស្រមាប់អនុវត� PNPCA េនៃថ�ទី៣១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៥ ផងែដរ។ 

 េលខធិករដ� នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRCS) ផ�លជ់នំួយែផ�ក

បេច�កេទស នងិរដ�បាល ដលដ់ំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន នងិេដីរតួ

នាទីយ៉ាងបរសិកម� ក�ុងករគា្ំរទគណៈកមា� ធកិរច្រម�ះ ពក់ពន័�នឹងដំេណីរ

ករេនះ។ 

MRC អច្រតឹមែតអនុវត�កចិ�ករខ�ួន េនក�ុង្រកបខណ� េនះប៉ុេណា� ះ។ កចិ�្រពមេ្រពៀងេនះ

ក៏បានប�� កផ់ងែដរថា ករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន មនិែមនជាអណំាចេវតូ ឬជា

អណំាចឯកេតភាគណីាមយួ េដមី្ប្ីរបតិបត�កិរគេ្រមាង េដយមនិគតិគូរពកីង�ល់របស់

្របេទសជាសមាជកិេឡយី។ ដូចជានតីិវធិដីៃទេទៀតែដរ នតីិវធិសី�ពីីករពិេ្រគាះ

េយាបលជ់ាមុន មនិែមនជាយន�ករបទប្ប��ត�ិេនាះេទ ប៉ុែន�វជួយបេង�តី្រកបខណ� េនះ 

ស្រមាប់កចិ�សហ្របតិបត�ិករ នងិកចិ�សន�នាេផ្សងៗ។ 

 

PNPCA និងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន 

ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន គឺេយាងតមមា្រតទ៥ី ៃនកិច�្រពមេ្រពៀង ែដល្របេទសជា

សមាជកិ បានយល់្រសបេលកីរេ្របី្របាស់ធនធានទកឹទេន�េមគង�េដយសមធម ៌នងិ

្រតឹម្រត�វ។ វេផា� តេលីទស្សនៈយ៉ាងទូលំទូលយ េដយេធ�កីរថ�ងឹែថ�ងពីេគាលេដ និង

េគាលករណ៍នានា ែដលបានឯកភាពេនក�ុងជពូំកទី៣ ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងេនះ។ 

ខណៈែដលេគាលបណំង នងិេគាលករណ៍ទងំេនះ រមួគា� ជួយេលីកកម�សក់រអភិវឌ្ឍ

ទេន�េមគង�េដយសមធម៌ នងិ្រតឹម្រត�វ វកជ៏យួេជៀសវង ប្រង�មជាអប្បបរមា និងកត់

បន�យនូវផលប៉ះពលអ់វជិ�មានឆ�ងែដន និងេ្រគាះមហន�រយែដលអចេកតីមាន េលី

តុល្យភាព្របព័ន�េអកូឡូសុីៃន្របពន័�េនះផងែដរ។ 

្របេទសសមាជិក បាន
បេង�តគណៈកម�ករទេន�េម
គង� និងរចនាសម�័ន� ្រពម
ទងំបានផ�ល់អំណាច និង
មុខងរច្បោស់លស់ ដល់
ស� បន័េនះ។ គណៈកម�ករ
េនះ អច្រតឹមែតអនុវត�មុខ
ងរ េនក�ុង្រកបខ័ណ�
អណត�ិែដលបានផ�ល់េអ
យែតប៉ុេណា� ះ។ 
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នីតិវធិសី�ីពកីរជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន និងកចិ�្រពមេ្រពៀង (PNPCA) 

កំណតយ៉់ាងច្បោសព់ីដំេណីរករបី ្របេភទខុសៗគា�  ក�ុងេនាះរមួមាន ក) ករជូន

ដំណឹង ខ) ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន នងិ គ) កិច�្រពមេ្រពៀងជាកល់ក់។ 

ករជូនដណឹំង ្រត�វបានអនុវត�េលកីរេ្របី្របាសធ់នធានទកឹពីៃដទេន�េមគង� នងិពទីេន�

េមេន‘រដូវវស្សោ’។ ស្រមាបក់រេ្របី្របាសធ់នធានទកឹពីទេន�េមេន‘រដូវ្របាងំ’ នងិករ

បែង�រទឹក រវងអងទេន�េន‘រដូវវស្សោ’ វទមទរឲ្យមាន ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ រ ី

ឯករបែង�រទកឹ រវងអងទេន�េន‘រដូវ្របាងំ’ វត្រម�វឲ្យមានកចិ�្រពមេ្រពៀងជាក់លក ់។ 

 

MRC មិនែមនជាស� បន័្រគប្់រគង្របពន័�ទេន�េមគង�េទ ប៉ុែន�វជួយគាពំរដល់កិច�្របឹងែ្របងរបស់ 

្របេទសជាសមាជិក ក�ុងករអនុវត�េគាលេដ និងេគាលករណ៍េផ្សងៗៃនកិច�្រពមេ្រពៀង។ 

 
 

កំេណីនៃនក្រមិតទំនាកទ់ំនងទងំេនះ ឆ�ុះ

ប�� ងំពតុីល្យភាពមយួ រវងផលបះ៉ពល់ឆ�ង

ែដនអវជិ�មានែដលអចេកតីមាន នងិេគាល

ករណ៍ៃនករសេ្រមចចតិ�េលអីធិបេតយ្យភាព។ 

េនក្រមតិណាមួយ តុល្យភាពេនះ ក៏បានអក់

ខន េពល្របេទសជាសមាជិក្រព�យបារម�ជាចំ

បង ពកីរែចករែំលកធនធានទកឹេ្របី្របាស់។ ចណុំចេនះមាននយ័ថា េគមានកង�លត់ិច

តួច ពកីរែចករែំលកធនធានទកឹេ្របី្របាស់េនរដូវវស្សោ េដយសរទកឹមានបរមិាណ

្រគប់្រគាន់ េហយី្របសនិេបីរហូំរទកឹក�ុងទេន�េម ្រត�វបានរក្សោឲ្យេនក្រមតិែដលបាន្រពម

េ្រពៀង ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនេលីករេ្របី្របាសធ់នធានទឹកតមៃដទេន� ក៏មានក្រមតិផង

ែដរ។  

េទះជាដូេច�ះក�ី ផលប៉ះពល់ៃនករអភិវឌ្ឍ

តមអងទេន� េលីរហូំរកណំកកករ ជលផល 

និងដំេណីរករ្របព័ន�េអកូឡូសុី ក៏េនែតជាប��

ស�ូល ក�ុងករេ្របី្របាស់ធនធានទកឹទេន�េមគង�

េដយសមធមែ៌ដរ។ បច�ុប្បន�េនះ េយងីដងឹថា 

ផលបះ៉ពលច់ំបងេលីជលផល នងិរហូំរកណំក

កករ កប៏ណា� លមកពីករអភិវឌ្ឍតមៃដទេន�េម

  

្របេភទទេន� រដូវកល  ទំហំៃនករេ្រប្របាស់ទឹក   នីតិវធីិត្រម�វ 

ទេន�េម 

ៃដទេន� 

្របាងំ 

វស្សោ 

ទងំ្របាងំ និងវស្សោ 

អន�រអង (ពីអងទេន�េមគង�េទអងេផ្សងេទៀត)  

េនក�ុងអង (ក�ុងអងទេន�េមគង�) 

អន�រអង (ពីអងទេន�េមគង�េទអងេផ្សងេទៀត)  

េនក�ុងអង (ក�ុងអងទេន�េមគង�) 

ទងំអន�រអង និងេនក�ុងអង  

កិច�្រពមេ្រព�ងជាកល់ក់ 

ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន  

ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន  

ករជូនដំណឹង ករជូនដំណឹង 

ករជូនដំណឹង 

បេ
ង� ន

ក
រចូ

ល
រមួ

 

 

ដេំណ រករពេិ្រគាះេយាបល់ជាមុន 
្រត�វបានអនុវត�េ្រកមកចិ�្រពមេ្រព�ង
ទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥ នងិគា្ំរទេដយ
នតីវិធិទីងំអស់របស់គណៈកម�ករទេន�
េមគង�។ វមានបំណងេលកកម�ស់ករ
េ្រប្របាស់េដយ្រតមឹ្រត�វ នងិសមធម៌
ៃនផល្របេយាជនែ៍ដលបានមកពី
្របពន័�ទេន�េមគង�។ 
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គង�ផងែដរ។ កររក្សោថាមពលអគ�សិនីខ� តធកំ�ុង្របេទសចនិ និងេនេលីៃដទេន� អច

បង� ក់របបរហូំរ េធ�ីឲ្យប៉ះពលដ់ល់េពលេវល នងិក្រមតិរហូំរ្រតឡប ់េទក�ុងបងឹ

ទេន�សប នងិ្របពន័�ដីេសមីដៃទេទៀត។ ជាវបិាក វបង�ផលប៉ះពល់ដលក់រេនសទ។ 

របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពអងទេន�េមគង� ឆា� ២ំ០១៨ កប៏ានរេំលចពផីលបះ៉ពល់

ដៃទេទៀត េលីតុល្យភាព្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងអងទេន�េមគង� ក�ុងេនាះរមួមាន ករ

េនសទហួសក្រមតិ ករបពុំលបរសិ� ន ករបូមខ្សោច ់និងករបែង�រទកឹេ្រសច្រសពធារ

ស�ស�ជាេ្រចនី។ 

កំេណីនៃនករ្រព�យបារម�ពផីលបះ៉ពល់រមួៃនករអភិវឌ្ឍយ៉ាងរហ័សតមអងទេន� 

កំពុងជំរុញតួនាទីរបស់ MRC េអយកន់ែតមានភាពបរសិកម�។ ស� នភាពេនះ នងឹ

បង� ញឲ្យេឃញីតមរយៈករតមដនជា្របចៃំន្របពន័�ទេន�របស់េលខធិករដ� ន 

MRC ែដលបេង�តីបានជាមូលដ� ន្រគឹះស្រមាបផ់�លអ់នុសសន៍េលីយន�ករ្រគប់្រគង

្របតបិត�ិករនានា ែដលអចេឆ�ីយតបកន់ែត្របេសីរេទនងឹផលបះ៉ពល់ពកព់ន័�នងឹ

េ្រគាះរងំស�ួត ទកឹជនំន់ នងិរហូំរកណំកកករ។  

 

េគាលករណ៍ែដល្រត�វពិចរណា 

េគាលករណ៍ចបំាច់ ែដល្រត�វពិចរណាមានដូចខងេ្រកម ៖ 

 ករវយតៃម�េលីករេ្របី្របាសធ់នធានទឹកែដលបានេស�ី េដយ្រតមឹ

្រត�វ នងិសមធម ៌ មានវសិលភាពេលសីពីដំេណីរករ្រត�តពិនតិ្យប

េច�កេទស។ 

 ្របេទសជាសមាជកិ បានេប�ជា� ខិតខឲំ្យអសល់ទ�ភាព េដីម្បេីជៀសវង 

ប្រង�មជាអប្បបរមា នងិកតប់ន�យេ្រគាះហនភិយ័ែដលអចេកតី

មាន េលី្របពន័�ទេន�េមគង�។ ដំេណីរករ្រត�តពនិតិ្យេឡងីវញិមាន

េគាលេដេធ�ីករកំណត់យន�ករសងស់ង់ នងិ្របតបិត�ិ េដមី្បអីនុវត�

កិច�ករេនះ។ 

 គណៈកមា� ធិករច្រម�ះ នងឹ្រពមេ្រពៀងេល ី“េសចក�ីែថ�ងករ”មយួ េន

េពលបទិប��ប់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន ែដលជំរុញឲ្យ

្របេទសជូនដណឹំង្របឹងែ្របងអនុវត�្រគបយ់ន�ករ ែដលជយួលុប

បំបាត់ ឬកតប់ន�យេ្រគាះហនិភយ័ឆ�ងែដននានា។ 

ដេំណ រករពេិ្រគាះេយាបល់ជាមុន 
មានេគាលបំណងសេ្រមចេអយ
បានជាឯកច�ន័�នូវេសចក�ែីថ�ងករ
មយួែដលអំពវនាវដល់្របេទសជូន
ដណឹំង េអយ្របងឹែ្របងអនុវត�វធិាន
ករែដលបានកំណត ់សំេដជួយ 
េជៀសវង ប្រង�មជាអប្បបរមា នងិ
កតប់ន�យផលបះ៉ពល់ឆ�ងែដន
ែដលអចេកតមានបែន�មេទៀត។ 
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 យន�ករទងំេនះ អចសំេដេលកីរេរៀបចបំ�ងទ់នំបចុ់ងេ្រកយ ដណំាក់កល

សងសង់ ឬដណំាកក់ល្របតិបត�ិ ។ 

 យន�ករទងំេនះ ្រត�វែតអចអនុវត�បាន ទងំែផ�កបេច�កេទស និងហរិ��វត�ុ។ ឬ

ពុំេនាះេសត វនឹងទទលួបានេវតូតម្រពតឹ�និ័យ(ឬតមជាក់ែស�ង) ស្រមាបក់រ

អភិវឌ្ឍ។ 

 ករេ្របី្របាសធ់នធានទឹកេដយជូនដណឹំងជាមុន ្រគាន់ែតជាែផ�កមយួៃនករ

អភិវឌ្ឍែដលបានេ្រគាងទុកប៉ុេណា� ះ។ េគចបំាច់្រត�វពិចរណាេលីផលប៉ះពល់

រមួៃនគេ្រមាងទងំអស ់ែដលបានជូនដំណឹងជាមុន នងិបានេ្រគាងទុក។ 

អ្រស័យដូេច�ះ េគាលបណំងសខំនៃ់នករ្រត�តពិនតិ្យបេច�កេទស គឺករបង� ញពកីរ

ខិតខបំែន�ម និងអចសេ្រមចបាន ក�ុង្របតបិត�កិរជាក់ែស�ង េដមី្បេីជៀសវង ប្រង�មជា

អប្បបរមា នងិកត់បន�យផលប៉ះពល់ែដលបង�េ្រគាះថា� កេ់ផ្សងៗ។ វកជ៏ួយគាពំរដល់

្របេទសទទលួបានករជូនដណឹំង តមរយៈករវយតៃម�ពីក្រមតិែដលអ�កអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាងបានអនុវត�តមេគាលករណ៍អនុវត�ល�ៗ  េនក�ុងដំេណីរករេរៀបចំគេ្រមាង។ 

ករេធ�ីឲ្យដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនកនែ់ត្របេសីរ 

MRC ព្យោយាមជានចិ� េធ�ឲី្យដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនកន់ែត្របេសីរ។ េនក�ុង

ដំេណីរករមុនៗ េគបានបង� ញេគាលគនំិតៃន “េសចក�ីែថ�ងករ” នងិ “ែផនករ

សកម�ភាពរមួ” ឬ ដណំាកក់លបនា� បព់ដីំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន េដមី្បបីេង�ីន

ករចូលរមួចំែណកជាបន�បនា� ប ់េន្រគបដ់ណំាក់កលទងំអស ់ក�ុងករេរៀបចបំ�ង់

ទំនប់ នងិដណំាកក់លសងសង់ៃនគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�សិនី។ េដយពចិរណាព ី   

ហនភិ័យេលីរយៈចមា� យៃន្រពំ្របទល់្របេទសៃថ និងឡាវ េនក�ុងដំេណីរករស្រមាប់

គេ្រមាងសណាខ ំេគបានព្យោយាមេ្របី្របាស់កចិ�ករ្រសវ្រជាវកន�ងមករបស់ MRC 

បែន�មេទៀត េដមី្បបីេង�តីឲ្យបានេគាលគនំិតកនែ់ត្របេសីរៃនផលប៉ះពល់ែដលអច

េកីតមានេលី្របេទសៃថ។ ដូេច�ះ េលខធិករដ� នបានេរៀបចកំរវយតៃម�រហ័សមយួអំពី

ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតមានៃនករែ្រប្រប�លរហូំរេចញភា� មៗ ពគីេ្រមាងទនំប់ស

ណាខេំលតីបំនទ់េន�េម េនែផ�កខងេ្រកម។ ករ្រសវ្រជាវអេង�តេនះ មានក្រមតិេន

េឡយី េដយសរកង�ះធនធានស្រមាបក់រពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន។ េសចក�សីេង�ប

របសក់រវយតៃម�េនះ កម៏ានជាឯកសរដច់េដយែឡកផងែដរ។  

េទះជាដូេច�ះក�ី ករវយតៃម�េនះ បានរេំលចនូវអនុសសន៍សខំន់ៗ ស្រមាប់ពចិរណា

ដក់េទក�ុងបទប្ប��ត�ិ្របតបិត�កិរចុងេ្រកយ កចិ�្រពមេ្រពៀងស�ពីីករជាវថាមពល
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នានា រមួទងំកចិ�្រពមេ្រពៀងជាវថាមពល និងកចិ�្រពមេ្រពៀងស�ពីសីម្បទន។  ករ្រត�ត

ពិនតិ្យបេច�កេទសេនះ បានផ�ល់អនុសសនន៍ានា ស្រមាបក់ចិ�ករបែន�មេទៀត ែដល

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងគួរែតអនុវត� េនក�ុងបរបិទេនះ េហយីអនុសសនទ៍ងំេនះ នងឹ្រត�វ

បានេលីកេឡងីេនក�ុង “េសចក�ីែថ�ងករណ៍”។ េគក៏រពំងឹថា ករសកិ្សោ្រសវ្រជាវបែន�ម

េនះ នឹងជួយឲ្យ្របេទសជាសមាជកិទងំអស ់បេង�ីតនូវទ្រមង់េឆ�យីតបជាផ�ូវកររបស ់

ខ�ួន។ 
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រយៈេពលស្រមាបដំ់េណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន 

េដយសរប�� ្របឈមៃនកររតឹបន�ងឹក�ុងករេធ�ីដំេណីរ បង�េដយកររកីរលដលៃន

ជំងកូឺវដី១៩ គណៈកម�ករទេន�េមគង�យល់្រសបេលកីរអនុវត�ដំេណីរករពិេ្រគាះ

េយាបលជ់ាមុនស្រមាបគ់េ្រមាងសណាខ ំេទតមក្រមងេវលបត់ែបន នងិតម

ដណំាក់កល ែដលកចិ�្របជុំ្រក�មករងរនមីួយៗរបសគ់ណៈកមា� ធកិរច្រម�ះ នឹងេធ�ីករ

កំណតក់លបរេិច�ទ ស្រមាបអ់នុវត�សកម�ភាពជាបន�បនា� ប់េទៀត។ ្របតបិត�កិរែបប

េនះ នឹងេធ�ីឲ្យមានករចូលរមួ្របកបេដយអត�នយ័ ពី្រគបភ់ាគីពក់ពន័�ទងំអស់ ក�ុង

អំឡុងេពលៃនដំេណីរករេនះ។ 

ដំេណីរករេនះ អចនងឹពន្យោេពល េដយមានករឯកភាពពគីណៈកមា� ធកិរច្រម�ះ។ េបី

េយាងតមករអនុវត�េនក្រមតិអន�រជាតិ ជាទូេទ ករពន្យោេពលេនះ្រត�វបានពិចរណា 

្របសនិេប ីMRCS  ជបួ្របទះករលបំាកជាពិេសស ក�ុងករអនុវត�ករ្រត�តពនិតិ្យបេច�ក 

េទស ឬក�ុងករណីែដលព័តម៌ានថ�ី មនិបានផ�លឲ់្យទន់េពលក�ុងរយៈេពលដបូំងៃនដំេណីរ

ករេនះ។ 

េ្រកមេគាលករណ៍ែណនាពំី្រក�មករងរៃនគណៈកមា� ធកិរច្រម�ះស�ីព ីPNPCA 

េលខធិករដ� នៃន MRC បានចតត់ងំ្រក�មជនំាញជាេ្រចីន រមួមានម�ន�ជីំនាញថា� ក់

ជាតិ នងិអន�រជាតិ េដីម្បេីធ�កីរវយតៃម�ឯកេទសេដយឯករជ្យ េលីសណំុំឯកសរ

ែដលបានេស�ី។ 

 

្រពឹត�ិករណ៍សំខន់ៗ ស្រមាបភ់ាគីពកព់ន័� 

 េសចក�សីេង�បៃនរបាយករណ៍្រត�តពនិិត្យបេច�កេទសេនះ េយាងេលីេសចក�ី

្រពងេលកីទី២ ែដលបានេធ�បីច�ុប្បន�ភាព េនៃថ�ទី ២៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២១។ 

 ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគពីក់ពន័�ថា� ក់ជាតិេលកីទី១ បាន្រប្រពតឹ�ិេទចប់

ពែីខតុល ដលែ់ខធ�ូ ២០២០ នងិករេរៀបចំេលកីទី២ េនែខមិនា ឆា� ២ំ០២១0

1  

 ករេរៀបចកំិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េលកីទី៣ ្រត�វបានេ្រគាងេនែខឧសភា ឆា� ំ

២០២១។  

 
1 ្របេទសៃថ បានប�� ក់ថា េគមានព័ត៌មានតិចតួចណាស់ពីវសិលភាពៃនផលប៉ះពល់ែដលអចេកីតមានក�ុង្របេទសេនះ។ 
អ្រស័យេហតុេនះ េគមិនទន់អចេរៀបចំករពិេ្រគាះេយាបល់េនក្រមិតថា� ក់ជាតិបានេទ។ 

ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់ SNHPP 

ករចូលរមួកនែ់តញឹក
ញាប ់នងិ្របកបេដយ
តមា� ភាពពអី�កពកព់ន័� 
គជឺាគន�ះឹដសំ៍ខនក់�ុង
ករេធ�ឲ្យ្របេសរនូវលទ�
ផលៃនដេំណ រករ
ពេិ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ 
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 ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយភាគពីក់ពន័�ថា� កត់បំន់េលកីទ១ី បាន្រប្រពតឹ�ិេនៃថ�

ទ២ី៤ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២០ និងេលកីទី២ បានេ្រគាងេរៀបចំេនែខឧសភា ឆា� ំ

២០២១។ 

 

ករជូនដំណឹងេនដំណាកក់លសិក្សោសមិទ�លិទ�ភាពគេ្រមាង 

គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តធំ ឆ�ងកត់នូវដណំាក់កលជាេ្រចីន។ ដណំាកក់ល

នីមយួៗ ផ�លល់ទ�ភាពដលអ់�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង េធ�ីករវយតៃម�បែន�មេទៀតពសីមទិ�ិ

លទ�ភាពគេ្រមាងែដលបានេស�ី មុនេពលេធ�កីរផ�លធ់នធានេផ្សងេទៀត និងកណំត់ពី

លក័�ខណ� ត្រម�វជាកល់កស់្រមាបប់�ងទ់នំប ់មុនេពលតក់ែតងប��បប់�ង់េនះ។ PNPCA 

និងេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប់េរៀបចំប�ងទ់នំបរ់បស់ MRC ទមទរឲ្យដកគ់េ្រមាង

ស្រមាប់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន េនដណំាក់កលសកិ្សោសមិទ�លិទ�ភាពគ

េ្រមាង។ េនខណៈេនះ ករតក់ែតងគេ្រមាងកពុំងនងឹដំេណីរករ េហយីអ�កអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាង អចនងឹេ្រតៀមរចួជាេ្រសច ស្រមាបក់រផា� សប់�ូរមយួចំននួ។  

ករជូនដណឹំងេនដណំាកក់លេនះ មានទងំគុណសម្បត�ិ និងគុណវបិត�ិ។ េនះមាន

ន័យថា ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន អចមានឥទ�ិពលេលីកររចនាប�ងទ់នំបចុ់ង

េ្រកយ នងិ្របតបិត�កិរៃនគេ្រមាងសណាខ។ំ រដ� ភិបាលឡាវ នងិអ�កអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាង កអ៏ចេធ�ីករសេ្រមចចតិ�ឲ្យទន់េពលេវល ពលីទ�ភាពែផ�កហរិ��វត�ុស្រមាប់

គេ្រមាង េដយែផ�កេលមីតិេយាបល់ព ីMRC នងិ្របេទសជាសមាជកិ។ យ៉ាងណាមិញ 

ករជូនដណឹំងេនះ កអ៏ចបង� ញពីកង�ះពត័៌មាន្រគប់្រគាន់ ក�ុងករអនុវត�កចិ�ករតម

ដនបេច�កេទសឲ្យបានហ�តច់ត ់បង�ឲ្យមានករេលកីេឡងីនូវេយាបលអ់វជិ�មានមនិ

ចបំាច ់ស្រមាបគ់េ្រមាងែដលបានេស�ផីងែដរ។ េហតុករណ៍េនះ បានេកតីមានេលី

គេ្រមាងទនំបស់ណាខរំចួេទេហយី ដូេច�ះ ករ្រត�តពនិិត្យបេច�កេទស បានផ�លអ់នុ

សសនម៍ួយចនំួន េដមី្បឲី្យអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងេធ�ីករសកិ្សោ្រសវ្រជាវបែន�មេទៀត។    

 

មុនករសិក្សោ

្រសវ្រជាវលទ�

ភាពគេ្រមាង 

ករសិក្សោ្រសវ្រជាវលទ�ភាពគេ្រមាង 

រមួទងំករវយតៃម�ពីផលបះ៉ពល់ប

រសិ� ន និងសង�ម 

ប�ងស់ងសង់

លម�តិ 
ករសងសង់ ្របតិបត�ិករ 

ដំណាកក់ល

គេ្រមាង 

តួនាទីេគាលករណ៍

ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំ

ប�ងប់ឋម (PDG) 

អ�កអភវិឌ្ឍន៍

គេ្រមាង ធានាថា 

េគាលគំនិតប�ង់

គេ្រមាងដំបងូ 

្រសបនឹង PDG 

 

អ�កអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រមាង េរៀបចំករ

្រសវ្រជាវ េដម្បបីេង�តយន�ករប�ងទំ់នប ់

ែដលនឹងធានាថាគេ្រមាង ្រសបតម

លក�ខណ� ត្រម�វ PDG 

អ�កអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រមាង 

បេង�តប�ងល់ម�តិ ឆ�ុះ

ប�� ងំពីលទ�ផលករ

្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 

េធៀបនឹង PDG 

 

គេ្រមាង បាន

េរៀបចំឲ្យ្រសប

តមលក�ខណ�

ត្រម�វ PDG 

 

ករតមដនដំណាកក់ល

្របតិបត�ិ េដយយន�ករ

្រគប្់រគងែបបបន្ុសោ ំប�� ក់

ថា វសេ្រមចបានេគាល

េដ PDG 

 

ដំេណ រករ 

PNPCA MRC 

អ�កអភវិឌ្ឍន ៍ដកែ់ផនករ

គេ្រមាង ស្រមាបក់រ្រត�ត

ពិនិត្យបេច�កេទសេដយ

អ�កជំនាញឯករជ េធៀប

នឹង PDG 
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ដណំាកក់លេ្រកយពីដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន 

ដណំាក់កលេ្រកយពដីំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន នឹងបេង�តីេឡងី េដីម្បេីដះ

្រសយកង�ះខតមយួចនំនួ ស�ពីីករជូនដណឹំងេនដណំាក់កលសកិ្សោសមទិ�ិលទ�ភាព  

គេ្រមាង។ ែផនករសកម�ភាពរមួ មានបណំងេធ�ឲី្យ្របេទសឡាវ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង  

MRC  និង្របេទសទទួលបានករជូនដណឹំង ចូលរមួជាបន�បនា� បក់�ុងអំឡុងេពលរចនា

ប�ងទ់នំបចុ់ងេ្រកយ េនដណំាកក់លសងសង ់នងិ្របតិបត�និានា។ ្រសបេពលែដល

ពិចរណាេលីលទ�ភាពែផ�កហរិ��វត�ុ នងិវសិ�កម�របសគ់េ្រមាង នងិ/ឬកំណតជ់េ្រមសី

ែចករែំលកផល្របេយាជន៍េផ្សងៗ ករចូលរមួេនះ គឺេដីម្បេីធ�ីកររមួគា�  ែកស្រម�លវធិាន

ករេផ្សងៗឲ្យកន់ែត្របេសីរ សំេដេជៀសវង ប្រង�មជាអប្បបរមា នងិកតប់ន�យផល

ប៉ះពលឆ់�ងែដនែដលបង�េ្រគាះហនិភយ័នានា។ 

ជាចុងប��ប់ េគរពំឹងថា សណំុំយន�ករ្របតបិត�កិរ ដូចជា្របតបិត�ិករបង�ូរកករជា

្របច ំនឹងទទលួបានករឯកភាព ឲ្យក� យជាែផ�កមយួៃននតីិវធិសី�ីពកីរ្រត�តពនិតិ្យតម

ដនករេ្របី្របាសទ់កឹ (PWUM) េហយីករអនុវត�យន�ករទងំេនះ ្រត�វបានរយ

ករណ៍ជា្របច ំេនឯកចិ�្របជុំ JC របស ់MRC។ សណំុំយន�ករទងំេនះ 

មានសរៈសំខនណ់ាស ់ក�ុងបរបិទៃន្របតបិត�កិររមួគា� ៃន

គេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីទងំអសក់�ុងបណា� ញល្បោកទ់

េន�។ ករតមដនពីរហូំរភា� មៗេនែខ្សទកឹខងេ្រកមៃន

ទំនបស់យ៉ាបូរ ីបានបង� ញយ៉ាងច្បោសព់ីករែ្រប្រប�លរហូំរ

េចញភា� មៗ។ ករផា� សប់�ូរក្រមិតទកឹទងំេនះ េនែតបង� ញច្បោស់ េនែផ�ក

ខងេ្រកមបន�េទៀត េទះបជីាករែ្រប្រប�លខ� ងំបំផុត ្រត�វបានកត់បន�យេដយរយៈ

ចមា� យេនែផ�កខងេ្រកមកេ៏ដយ។ ករែ្រប្រប�លទងំេនះ ្រត�វបានេគទទលួស� លថ់ា 

មានផលបះ៉ពល់េលីេអកូឡូសុទីេន� សក� នុពលជលផល នងិនាវចរណ៍។ 

េគសង្ឃមឹថា កម�វធិីតមដនបរសិ� នរមួ (JEM) ែដលកពុំងអនុវត�េនឯគេ្រមាងទនំប់

សយ៉ាបូរ ីនងិដនសហុង អចជួយឲ្យ MRC េដីរតនួាទកីន់ែត្របេសីរ ក�ុងករផ�លអ់នុ

សសនេ៍លីប�ងស់ងសង់ ស្រមាបេ់រៀបចបំរកិ� ្រចកចរចរ្រតីែដលមាន្របសទិ�ភាព នងិ

្របតបិត�ិករ្រគប់្រគងែបបស្រមបស្រម�ល។ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

វយតៃម� 

រចនាប�ង់ 

អនុវត� 

តមដន 

វយតៃម� 

ែកស្រម�ល 
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ទីតងំសងសងគ់េ្រមាង 

SNHPP គជឺាគេ្រមាងទី៥ ែដលស�តិេនែផ�កេ្រកមបផុំតក�ុងល្បោកទ់េន�េម និងមាន

ចមា� យ្របមាណ្រតឹមែត១,៥ ដល២់ គឡូីែម៉្រត ពី្រពំ្របទល់្របេទសឡាវ និងៃថ។ ទី

តងំេនះ មានសរៈសំខនណ់ាសស់្រមាបស់ក� នុពលៃនផលប៉ះពល់ឆ�ងែដននានា។  

វស�តិេនចមា� យ្របមាណ១៥៥ គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេលទីេន�ៃនទី្រក�ងេវៀងចន� 

១.៧៣៧ គឡូីែម៉្រតពសីមុ្រទ នងិ្របមាណ២០ គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេលទីេន�ៃន

េខត�ជាងំខន។់ េនចមា� យ្របមាណ៥០ គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេ្រកមទេន� មាន្របជា

ជនរស់េនយ៉ាងេ្រចនីកុះករតមដងទេន� ទងំសងខងៃន្របេទសឡាវ និងៃថ។  

្រក�មហុ៊នទនំបវ់រអីគ�សិនីដតងលមីីតធតី (្របេទសឡាវ)(Datang Sanakham 

Hydropower) គឺជាអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាងេនះ។ ពីដបូំង េគបានេ្រគាងចប់េផ�ីមករ

សងសងក់�ុងឆា� ២ំ០២០។ េរងច្រកថាមពល ្រត�វបានេគរពំងឹថានងឹចប់េផ�ីម្របតបិត�ិ

ករេនឆា� ២ំ០២៨ ប៉ុែន�វអចពន្យោេពល េដយសរដំេណីរ

ករសងសងម់ិនទន់បានចប់េផ�មីេនេឡយី។  

េរងច្រកថាមពលអគ�សិនី ែដលមានថាមពល៦៨៤ េមហ�

វ៉ត់ នងឹ្រត�វតំេឡងី េដយមានតបួ៊នីចនំនួ១២ (ម៉ាសុនីេភ�ី

ង) េហយីតបួ៊ីននមីួយៗ អចផលតិថាមពលបាន៥៧ េម

ហ� វ៉ត់។ គេ្រមាងេនះ មានបណំងផលិតថាមពលជាចម្បង 

ស្រមាប់ករនាេំចញ នងិករេ្របី្របាសក់�ុង្រស�ក។   

 

រចនាសម�ន័�វសិ�កម�សំខន់ៗ  

ទីតងំសងសងទ់ំនប់ែដលបានេស� ី

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានេធ�ីករពិចរណាេលីទតីងំសងសងទ់ំនប់ជាេ្រចីនកែន�ង។ 

ទីតងំទីមយួ មានចមា� យ្របមាណ១.៧៧២ គឡូីែម៉្រត ប៉ុែន�េ្រកយពី្របេទសឡាវ 

បានេធ�ីករសិក្សោេលី្របសិទ�ភាពសងសង ់កែន�ងេនាះ្រត�វបានរកំលិមក្រតឹមចមា� យ

្របមាណ៣៥ គឡូីែម៉្រតខងេ្រកមទេន�វញិ។ ករដ� នមួយ ែដលមានចមា� យ

្របមាណ៣,១ គឡូីែម៉្រតខងេលីៃនទតីងំបច�ុប្បន�េនះ ក៏្រត�វបានពចិរណាែដរ ប៉ុែន�

េ្រកយមក្រត�វបានេបាះបង់េចលវញិ។ ជាចុងេ្រកយ េគបានពនិតិ្យេមលីទតីងំែដល

លក�ណៈពិេសសៃន SNHPP  

គេ្រមាងសណាខ ំមាន

ចមា� យ្រតឹម្របមាណ១.៥០០ 

ដល់២០០០ ែម្៉រត េនែផ�ក

ខងេល្រតងច់ំណុចែដលទេន�

េមគង�ែចក្រពំ្របទល់រវង

្របេទសឡាវ នងិៃថ។ 
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មានចមា� យ្របមាណ២៨០ែម៉្រត ្រសប

នឹងទតីងំបច�ុប្បន� ប៉ុែន�បានរកេឃញី

ថា វមានលក�ណៈសម្រសបតិចតចួ។ 

េដយេហតុេនះ ទតីងំ នងិ ែខ្សបនា� ត់

ស្រមាប់គេ្រមាងសណាខ ំ្រត�វបានែក

ស្រម�ល េដយែផ�កេលសីក� នុពល

េពញេលញៃនទនំបវ់រអីគ�សិនីក�ុង

ល្បោកទ់េន�ភាគខងេជងីៃន្របេទស

ឡាវ និងផលប៉ះពល់េលភូីមិ្រស�ក

ែដលនងឹជនល់ចិ ក�ុង្របេទសេនះ។    

គេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីែដលមិនបេង�ីតជាអងទឹក (RUN-OF-RIVER) 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងបានប�� ក់ថា គេ្រមាងេនះ នងឹដំេណីរករជាទនំប់វរអីគ�សិនី

ែដលមនិបេង�តីជាអងទឹក េដយមានបរមិាណហូរចូល េស�នីងឹបរមិាណហូរេចញ។ 

េទះជាដូេច�ះក�ី េគមនិបានប�� កព់ីក្រមងេពលេវលស្រមាប់្របតបិត�កិរទងំេនះេទ 

(ឧ. ្របចៃំថ� ្របចសំបា� ហ៍ជាេដីម)។  

េគបានបែន�មេទៀតថា េដយសរផលប៉ះពល់ែដលអចេកតីមាន េគនងឹមិនេធ�ី

្របតបិត�ិករបេ��ញទឹកក�ុងបរមិាណេលសីលបេ់ឡយី។ ប៉ុែន� វមានហនភិ័យ ែដល

ករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗ បណា� លមកពី្របតបិត�កិរតមទនំប់េផ្សងក�ុងែខ្សទឹកខងេលី 

នឹងឆ�ងកត់តមទំនបស់ណាខ។ំ វ្រត�វបានេធ�េីតស�សកល្បង ជាែផ�កមយួៃនករ

វយតៃម�រហ័ស។ 

បទប្ប��ត�ិ្របតិបត� ិ

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានតក់ែតងនូវបទប្ប��ត�ិ្របតបិត�កិរដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

ជាទូេទ ក្រមិតទកឹអន�ងស់្រមាប ់SNHPP មានកពំសព់ី២២០ ដល់២១៩ ែម៉្រតេលី

កម�សទ់កឹសមុ្រទ។ េពលរហូំរចូលអងស�ុកមានបរមិាណេលសីពសីមត�ភាពរបសត់បួ៊នី 

(៥.៨០១ ែម៉្រតគូប/វនិាទី) បំពងប់ង�ូរទងំអស ់នងឹេបកីដំេណីរករជាបន�បនា� ប់ 

េដីម្បបីេ��ញបរមិាណទឹកែដលេលសីលុប។ ្របតិបត�កិរេនះ េកីតមាន្របមាណ២៣% 

ៃនថិរៈេវល្របតិបត�ិ េហយីអចដំេណីរករជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

េពលរហូំរចូលមានអ្រតតចិជាង១១.០០០ ែម៉្រតគូប/វនិាទី បពំងប់ង�ូរទងំ៥ េន

្រចងំខងស�  ំនងឹេបីកដំេណីរករមុនេគ តួយ៉ាង្របែហល៦% ៃនថិរៈេវល្របតិបត�ិ។ 

 

្រចកទ� រទឹកជំនន់ 

េល្រចងំខងស�  ំ

េរងច្រកថាមពល ្រចកទ� រទឹកជំនន់ 

េល្រចងំខងេឆ�ង 

សន�ះនាវចរ 

របាងំ្រត ី

្រចក្រតី ្រតប់ដូច

ធម�ជាត ិ
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បរមិាណទងំេនះ មានក្រមតិតចិជាង នងិសកសមស្រមាបក់របង�ូរកករ។ បំពងប់ង�ូរ

េន្រចងំខងេឆ�ង នងឹេបកីដំេណីរករេទតមករចបំាច់ គឺចប់ពបីរមិាណ១៥.៤០០ 

ែម៉្រតគូប/វនិាទី ែដលមាន្របមាណ១% ៃនថិរៈេវល្របតបិត�ិ េហយីវមនិអនុវត�ជាេរៀង

រលឆ់ា� េំទ។ 

េពលរហូំរចូលមានបរមិាណេលសីពី១៧.៨០០ ែម៉្រតគូប/វនិាទី (ដូចករណីទកឹជនំន់

៣ឆា�  ំឬតចិជាង១% ៃនថិរៈេវល្របតបិត�ិ) បពំង់បង�ូរទងំ១០ នឹងេបកីដំេណីរករ 

េហយីក្រមិតទកឹអន�ង់្រត�វបានបនា� ប។ េពលេគ្របទះេឃញីទកឹជនំន់េនែផ�កខងេលី

ទេន� ្របតបិត�ិករេនះនងឹចប់េផ�ីម េដមី្បរីក្សោទុកចេនា� ះស្រមាបរ់ហូំរខ� ងំែដលបានរពំឹង

ទុក។ េពលក្រមតិទកឹេនពមុីខទនំប់ មានកពំសទ់បជាង៤ ែម៉្រត េគគួរែតបទិ្រចកតបួ៊ី

នទងំអស ់េហយីេបីកដំេណីរករ្រចកទ� រទងំអស ់ស្រមាប់បេ��ញទឹកជនំន់ នងិបង�ូរ

កករ។ ករបនា� បក្រមិតទកឹក�ុងអងស�ុក េដយេបីកដំេណីរករ្រចកទ� របង�ូរទងំអស់ 

អចមាន្រតឹមែត១% ៃនថិរៈេវល្របតបិត�ិរយៈេពលយូរប៉ុេណា� ះ។ ប៉ុែន� ្របតបិត�ិករនងឹ

េធ�ីករបង�ូរកករ ក�ុងរយៈេពលព៥ី ដល៧់ ៃថ�ជាេរៀងរលឆ់ា�  ំេនេដីមែខក�� ។ េគគួរ

ែតពនិតិ្យបទប្ប��ត�ទិងំេនះេឡងីវញិ ឲ្យវក� យជាែផ�កមួយៃន្របតិបត�កិរបណា� ញ

ល្បោក់រមួគា�  េដីម្បពី្រងងឹសកម�ភាពបង�ូរកករ។  

្របតបិត�ិករ្រចកទ� រនាវចរណ៍ នងឹផា� កជាបេណា� ះអសន� េពលរហូំរចូលមាន

បរមិាណេលសីពីរហូំរខ�សប់ផុំតៃនទឹកជនំន់៣ ឆា�  ំេពលេស�នីងឹ១៧.៨០០ ែម៉្រតគូប/វ ិ

នាទី ែដលអចេកតីមានតិចជាង១% ៃនថិរៈេវល្របតិបត�ិ។ 

 
  
  

 

 

កំពស់ (ម លទស) 

ក្រមតិ្របតិបត�ិធម�ត 

អប្បបរមា 

ករបេ��ញទឹក (ម៣/វ) 

្រចកបង�ូរ្រចងំេឆ�ង េបកដំេណ រករ 

្រចកបង�ូរ្រចងំស� ំ េបកដំេណ រករ 

្រប�បាបេលស (%) 

សមត�ភាព

តួប៊ីន 

ធា� ក់ចុះដល់ ២១៣,៨៥ ែម៉្រត 

ក
រប

េ�
�ញ

ទ ឹក
 (ម

៣
/វ)
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្របវតិ�ិ 

ដំេណីរករ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 

ករ្រត�តពនិិត្យបេច�កេទស ្រត�វបានអនុវត�េដយ្រក�មជំនាញទងំ៧ របស ់MRCS ក�ុង

េនាះរមួមាន្រក�មជំនាញខងជលស�ស� និងធារស�ស�, រហូំរកំណកកករ, គុណភាព

ទឹកនងិ្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ, ចរចរ្រតនីិងជលផល, សុវត�ិភាពទំនបទ់ឹក, ប�� នាវ

ចរណ៍ នងិប�� សង�ម-េសដ�កិច�។ ្រក�មេនះេធ�កីរេ្រកមករែណនារំបស់្រក�មករងរៃន

គណៈកមា� ធិករច្រម�ះ ស្រមាបន់តីិវធិាន PNPCA ែដលជាអ�កផ�ល់របាយករណ៍ជូន

ដល់គណៈកមា� ធកិរេនះ។  

ករ្រត�តពនិិត្យបេច�កេទស េយាងេលីឯកសរែដលបានដកជូ់នេដយគណៈកមា� ធិករ

ជាតទិេន�េមគង�ឡាវ (LNMC) េហយីេលខធកិរដ� ន MRC មនិបានចុះេធ�ីករសិក្សោ

្រសវ្រជាវបែន�មេឡយី។ កប៏៉ុែន� េដយសរសក� នុពលផលបះ៉ពលព់ីគេ្រមាងេនះ េគ

បានេ្របី្របាសក់ចិ�ករ្រសវ្រជាវកន�ងមករបស់ MRC េដីម្បថី�ឹងែថ�ងពផីលបះ៉ពល់ែដល

អចេកីតមានេលី្របេទសៃថ។ 

សនិទនភាពពីេ្រកយករ្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស  

ករ្រត�តពនិិត្យបេច�កេទស េធ�ីករវយតៃម�េលីឯកសរ

ែដលបានផ�លឲ់្យ េដយេធៀបេទនងឹេគាល

ករណ៍អនុវត�ល�ៗ  េនក�ុងករ

វយតៃម�ែផ�កបរសិ� ន និង

សង�ម នងិករវយតៃម�

ផលបះ៉ពល់រមួ។ វមាន

ន័យថា អ�កអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាង គួរែតបេង�ីតនូវមូល

ដ� ន ”មុនគេ្រមាង” ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយមយួ ស្រមាបទ់បទ់ល់នងឹករផា� សប់�ូរពីករវយ

តៃម�ៃនគេ្រមាងេនះ។ 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង គួរែតកណំតស់ក� នុពលៃនករផា� សប់�ូរែដលអចេកតីមាន េហយី

បេង�តីនូវកម�វធិតីមដនដហ៍�តច់តម់យួ ែដលមានមូលនធិិគា្ំរទល�ៗ  េដមី្បតីមដន

ករែ្រប្រប�លណាមួយ ក�ុងអឡុំងេពលសងសង ់នងិដណំាកក់ល្របតបិត�ិករនានា។ 

េសចក�ីសេង�បៃនរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករែ្រប្រប�លេដយសរគេ្រមាង 
ករែ្រប្រប�លែដលអចេកីតមានេលីស� នភាពេអកូឡូសីុ និងសង�ម 

 

ករ្រសវ្រជាវមូលដ� ន 
ស� នភាពបរសិ� ន េអកូឡូសីុ និងសង�មនាេពលបច�ុប្បន� 

 

អំឡុងេពលសងសង់ 
គុណភាពទឹក េអកូឡូសីុេលីដី។ ផលប៉ះពល់សង�ម 

 

អំឡុងេពល្របតិបត�ិករ 
ជលផល បមា� ស់ទី្រតី ភូគព�ស�ស� ផលប៉ះពល់សង�ម 

 

យន�ករផលិតកម�ស� ត 
ករតមដន និងអនុេលម សុវត�ិភាពកមា� ងំពលកម� PPE 

 

យន�ករេជៀសវង ប្រង�ម និងកត់បន�យ 
JAP JEM និង PWUM 

 

ករែ្រប្រប�លេដយសរករអភិវឌ្ឍន៍េផ្សង  ៗ
ករែ្រប្រប�លែដលអចេកីតមានេលីរហូំរ និងករេឆ�ីយតបេអកូឡូសីុ េដយសរករអភិវឌ្ឍេផ្សង  ៗ

 

ផលប៉ះពល់អចេកីតមានពីគេ្រមាង 
ករែ្រប្រប�លបែន�មេលីរហូំរ និងករេឆ�ីយតបេអកូឡូសីុអចេកីតមាន េដយសរករអភិវឌ្ឍេផ្សង  ៗ

 

ករ្រគប់្រគងែបបបន្ុសោ ំនិងែចករែំលកផល្របេយាជន៍ 
ជេ្រមីសេផ្សងៗ េដីម្ប្ីរគប់្រគងរហូំរ និងគុណភាពទឹក។ មូនិធិសំណង។ គេ្រមាងេធ�ីឲ្យ្របេសីរ ឬស� រ

ជីវភាពឲ្យ្របេសីរេឡងីវញិ 
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កម�វធិីទងំេនះ គួរែតបេង�តីេឡងី ក�ុងេគាលបណំងែស�ងរកផលបះ៉ពល់េផ្សងៗឲ្យទន់

េពលេវល េដមី្បអីនុវត�យន�ករ្រគប់្រគងែបបបន្ុសោ។ំ  

េដយសរផលបះ៉ពល់ទងំេនះ ក៏អចេកតីពីគេ្រមាងដៃទេទៀត អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង

ទទលួបានអត�្របេយាជន៍ជាេ្រចនី ក�ុងករកណំត់ផលប៉ះពលរ់មួៃនគេ្រមាងបច�ុប្បន� 

និងនាេពលអនាគត។ ប៉ុែន� េនក�ុង្របពន័�ឆ�ងែដនេផ្សងៗ គា្ំរទេដយកចិ�្រពមេ្រពៀង

សហ្របតបិត�ិករ ្របេទសជាសមាជកិគួរែតស�ះែស�ងេធ�ីកររមួគា�  េដីម្បទីទលួបានផល

្របេយាជន៍រមួ។   

េហតុដូចេនះ ករ្រត�តពនិតិ្យេនះនងឹ៖ 

 ផ�ល់ករគា្ំរទដល់្របេទសឡាវ ក�ុងករពនិតិ្យតមដនករអនុវត�គេ្រមាង នងិ

ករផ�ល់នូវឯកសរ ែដលឆ�ុះប�� ងំពីេគាលករណ៍អនុវត�ល�ៗ ។  

 គា្ំរទអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង ក�ុងករតក់ែតងប�ងទ់ំនប់ េដយផ�លយ់ន�ករជាអនុ

សសន៍ េដីម្បេីជៀសវង ប្រង�មជាអប្បបរមា នងិកតប់ន�យផលប៉ះពល់ឆ�ង

ែដនែដលអចេកតីមាន និង 

 ផ�ល់ពត័៌មានែដលគណៈកមា� ធកិរច្រម�ះរបស ់MRC ្រត�វករ េដមី្បឈីនេទ

ដល់ករសេ្រមចឯកភាពេលី “េសចក�ីែថ�ងករ”។ 

វក្យស័ព� ស្រមាបក់រ្រត�តពនិតិ្យបេច�កេទស៖ 

 េជៀសេវៀង សំេដេលីវធិានករមយួ ែដលករអនុវត�វធិានករេនះធានាថា ផលប៉ះ

ពលទ់ងំឡាយែដលបង�ហនិភយ័ដលក់ររស់េន នងឹ្រត�វបានលុបបំបាត់  

 ប្រង�មជាអប្បបរមា សំេដេលីវធិានករមួយ ែដលករអនុវត�វធិានករេនះធានា

ថា ផលប៉ះពលអ់វជិ�មាន ឬេ្រគាះហនិភយ័ដល់កររស់េននឹង្រត�វកត់បន�យ

ដល់ក្រមិតអប្បបរមា នងិ 

 កតប់ន�យ សំេដេលីវធិានករមយួ ែដលករអនុវត�វធិានករេនះធានាថា ផល

ប៉ះពលណ់ាែដលបង�ហនភិ័យដល់កររស់េនរបស់អ�កេ្របី្របាសធ់នធាន

្របពន័�ទេន�េមគង�ដៃទេទៀត នឹង្រត�វបានកតប់ន�យ។   

 

មតទូិេទ 

ទិន�នយ័េ្របី្របាស់ក�ុងឯកសរសំេណីេនះ មានអយុកល១០ ឆា�  ំឬយូរជាងេនះ ែដល

េធ�ីឲ្យប៉ះពលដ់លគុ់ណ្របេយាជន៍របសវ់។ វបេង�ីតទដិ�ភាពមនិច្បោសល់ស់មយួពី

ស� នភាពមូលដ� ន កដូ៏ចជាករព្យោករពបីែ្រមប្រម�លែដលអចេកតីមានក�ុងអឡុំង
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េពល្របតបិត�ិករ។ ករណីេនះ គជឺាករពតិ េ្រពះករអភិវឌ្ឍថាមពលវរអីគ�សិនីេន

ែផ�កខងេលកីំពុងនឹងដំេណីរករ។  

ក�ុងករណីជាេ្រចនី េគមនិបានបក្រសយពីវធិសី�ស�េ្រជសីេរសីសណំាក ទតីងំ

ករដ� ន ម៉ូែឌល នងិនីតិវធិាន QA/QC ែដលបង�ករលំបាកក�ុងករវយតៃម�ពីក្រមិត

ទុកចតិ�បានរបសទ់និ�នយ័ និងលទ�ផលសកិ្សោដៃទេទៀត។ ចំននួៃនករេ្រជសីេរសី

សណំាកតមេពលេវលែដលមានក្រមិត េហយីេពលខ�ះ េដយមិនបាន្រគបដណ� ប់

េលីវដ�គេ្រមាងឲ្យបានេពញមួយឆា�  ំកអ៏ចប៉ះពលដ់លល់ទ�ផលរបាយករណ៍ែដរ។ 

ភាពផ�ុយគា�  និងអសង�តភិាព រវងឯកសរនមីយួៗ ក៏បង�ករលំបាកក�ុងករ្រត�តពិនតិ្យ

ផងែដរ។ 

កិច�ពភិាក្សោជាមួយនងឹអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង នាឲំ្យមានករដកជូ់នឯកសរបែន�មេទៀត 

និងករេប�ជា� ចតិ� ក�ុងករផ�លឯ់កសរជាបន�បនា� បេ់នដណំាកក់រអនុវត� JAP េ្រកយពី

ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ លទ�ផលសខំន់ៗែដលទទលួបានពីករសកិ្សោៃន

របាយករណ៍្រត�តពនិតិ្យបេច�កេទស ្រត�វបានសេង�បេនែផ�កខងេ្រកមេនះ។ 

ករវយតៃម�រហ័ស 

ករវយតៃម�អពំីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លរហូំរេចញភា� មៗ ពគីេ្រមាងទនំប់សណា

ខ ំ្រត�វបានអនុវត�េដយ្រក�មជនំាញែផ�កជលស�ស� កណំកកករ េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ និង

អ�កជនំាញែផ�កសង�ម-េសដ�កចិ�។ េគបានេ្របី្របាសម់៉ូែឌលកុពំ្ូយទ័រមួយ េដមី្បកីំណតព់ី

អ្រតៃនករែ្រប្រប�លក្រមតិទឹកេនែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាង េ្រកមេសណារយី៉ូេផ្សងៗ

គា�  រមួទងំលក�ខណ� ខុសៗគា� ៃនអ្រតកំេណីនទឹក ស� នភាពរហូំរ ចនំនួតួប៊នីែដល

ដំេណីរករេនឯគេ្រមាងទនំបស់ណាខ ំ នងិ្របតបិត�ិករខុសៗគា� េនឯគេ្រមាងទនំប់

សយ៉ាបូរ ីនងិប៉ាក់ឡាយ។ 

េគេ្របី្របាសល់ទ�ផលៃនេសណារយី៉ូទងំេនះ  េធ�ីករសន�ដិ� នពផីលបះ៉ពល់ែដលអច

េកីតមានេលី្រចងំ នងិបាតទេន� ចរចរកករ េអកូឡូសុីក�ុងទឹក និងស� នភាពសង�ម-

េសដ�កចិ�េនែផ�កខងេ្រកម ទងំសងខងៃនទេន�។ 

លទ�ផល្រសវ្រជាវទងំេនះ ្រត�វបានរយករណ៍េនេពលេ្រកយ ក�ុងេសចក�សីេង�បៃន

របាយករណ៍្រត�តពនិតិ្យបេច�កេទសេនះ។  
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ជលស�ស� នងិធារស�ស� 

េហតុអ�បីានជាជលស�ស� នងិធារស�ស�មានសរៈសំខន់? 

ជលស�ស� និងធារស�ស�12ៃនគេ្រមាង SNHPP កំណតនូ់វ

កររចនាប�ងទ់នំប់សកសម្យបផុំត ស្រមាបទ់ងំករ  

ផលិតថាមពល ្រពមទងំលទ�ភាពែផ�កហរិ��វត�ុ នងិ

បេច�កេទសៃនវធិានករនានា េដមី្បេីជៀសេវៀង ប្រង�ម

ជាអប្បបរមា នងិកតប់ន�យហនភិ័យឆ�ងែដនែដល

អចេកីតមាន។    

ទិន�ន័យែបបជលស�ស� និងព្យោករណ៍   

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានេធ�ីករគណនាកំណត្់រតរហូំរ េនឯទីតងំសងសងទ់ំនប់

សណាខ ំេដយេ្របី្របាសទ់និ�នយ័ពីេខត�លងួ្របាបាង នងិេវៀងចន�។ តបំន់ទងំពីរ

េនះបានបេង�តីរហូំរ្របចៃំថ� ចបព់ីឆា� ១ំ៩២៣ ដល់២០១២ (៨៩ឆា� )ំ េនតមទីតងំ

ទំនបេ់នះ។ កណំត់្រតែដលបានគណនា អចរតឹែត្របេសីរជាងេនះ េដយមានករ

ដកប់��ូ លនូវទនិ�ន័យបរមិាណេភ��ងធា� ក់ និងរហូំរពតីំបន់ែក្បរទំនបែ់ដលបានកត់្រត

ទុក។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បានផ�ួចេផ�ីមេធ�ីករតមដនេនឯទីតងំគេ្រមាង េហយី

ទិន�នយ័ទងំេនះ នងឹ្រត�វេ្របី្របាស ់េដមី្បេីធ�បីច�ុប្បន�ភាពេលីករព្យោកររហូំរនាេពល    

អនាគត។ ផលប៉ះពល់ៃនទំនបវ់រអីគ�សិនតីមៃដទេន� នងិករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

មិនបានដក់ប��ូ លេទក�ុងករព្យោករស្រមាប់ជលស�ស�នាេពលខងមុខេទ។  

បច�ុប្បន�េនះ កចិ�ករេនះបានក� យជាករអនុវត�ស�ង់ដរចួេហយី។ ករសកិ្សោរបស់ 

MRC បានបង� ញថា ទនំប់វរអីគ�សិនីតមៃដទេន�មានឥទ�ពិលេលីរហូំរក�ុងទេន�េម ។ 

រហូំររដូវ្របាងំកន់ែតខ�ស់ បណា� លមកពទីំនបវ់រអីគ�សិនីតមៃដទេន�ខងេលី នងឹ

បេង�នីសក� នុពលផលតិកម�វរអីគ�ិសនសីរុប ។ ទិដ�ភាពរហូំរ្របចឆំា� ២ំ០៣០ របស ់

MRC បានបង� ញថា មុនេពលអភិវឌ្ឍន៍េនែផ�កខងេលី សមត�ភាពតបួ៊ីនេនទនំប ់  

សណាខ ំបានឈនដល់ ឬេលសីពកី្រមតិ្រត�វករ្របមាណ៣០% ៃនរយៈេពល

្របតបិត�ិ។ េ្រកយពីករសងសងទ់ំនប់េនតមែផ�កេនះ បានប��ប់េនឆា� ២ំ០៣០ 

 
2 “ជលស�ស�” គឺជាទំហនំិងថិរៈេវលទឹក (បរមិាណ) ែដលហូរពីទំនប់ែផ�កខងេលីទេន� បរមិាណទឹកេភ��ង 
និងរហូំរទឹកេភ��ងែដលមិន្រជាបចូលេទក�ុងដី (runoff processes) មកដល់ទនំប់គេ្រមាង និងនាឲំ្យមានករ
ផលិតថាមពលវរអីគ�សនី ចរចរ្រតី នាវចរណ៍ និងករបង�ូរកំណកកករ។ “ធារស�ស�” សំេដេលីជេ្រមទឹក 
េល្ប�នទឹក កំណួចទឹក (turbulence) បមា� ស់ប�ូរៃនរលកទឹកជំនន់ និងគុណភាពរហូំរេផ្សងៗ (properties of 
flows) េនក�ុងទេន� និងក�ុងអងស�ុកទកឹ។ 

ជលស�ស�នាេពលអនាគត កំណតពី់
បរមិាណថាមពលែដលអចផលិតបាន និង
ជាលទ�ផល លទ�ភាពៃនវធិានករែដលអច

ក្រមតិផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន។ 
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សមត�ភាពតបួ៊ីន្រត�វបានេគរពំឹងថា នឹងេកីនដល ់ឬេលសីពកី្រមតិ្របមាណ្រតមឹ២៧% 

ៃនថិរៈេវល្របតិបត�បិ៉ុេណា� ះ2

3។ លំនាៃំនកំេណីនរហូំរទបក�ុងរដូវ្របាងំ នងិករថយចុះ

ៃនរហូំរេនរដូវវស្សោេលតុីល្យភាព មានន័យថា ផលតិភាពថាមពលសរុប នងឹមាន

បរមិាណេ្រចនីជាងអ�ីែដលអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាងបានសន�ិដ� ន។ វនងឹជះឥទ�ពិលដល់

្របាកច់ំេណញរបសគ់េ្រមាង។ 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងបានេស�ីអនុវត�្របព័ន�ព្យោករណ៍រហូំរ មុនេពលចប់េផ�មីករសង 

សង់។ េគបានេស�ឲី្យអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង េធ�ីករតភា� ប្់របព័ន�ខងេលីេទក�ុង្របពន័�

ព្យោករណ៍រហូំរលងួ្របាបាង នងិសយ៉ាបូរ ីេដីម្បផី�ល់នូវថិរៈេវល្របតបិត�ិឲ្យបានយូរ

ជាងេនះ។ េទះជាយ៉ាងេនះក� ីេគសង្ឃមឹថា បទប្ប��ត�ិ្របតិបត�កិ�ុងបណា� ញល្បោក់

ទំនប់េនភាគខងេជងី្របេទសឡាវ ែដលកំពុងអភិវឌ្ឍនាេពលថ�ីៗេនះ អចជួយេដះ

្រសយប�� ទងំអស់េនះ។ 
 

េ�ហ�កងទ់កឹជនំន ់នងិករគណនាមា្រតដ� នទកឹជំនន ់ 

េ�ហ�កង់ នងិទំហទំឹកជនំនន់ាេពលអនាគត មានសរៈសំខនណ់ាស់ ក�ុងករេរៀបចបំ�ង់

ទំនបវ់រអីគ�សិនី េ្រពះថាទនំប់េនះ ្រត�វែតមានសមត�ភាពទបទ់លន់ងឹទកឹជំននេ់ផ្សងៗ

នាេពលអនាគត។ ករគណនាមា្រតដ� នទកឹជំនន់ ែដលអ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងបានេ្របី

្របាស់ មានលក�ណៈបុរណ នងិអចទទលួយកបាន ស្រមាប់េ្របី្របាសក់�ុងេគាល

បំណងេនះ។ ប៉ុែន� េនេពលេនាះ ្របេទសឡាវបាន្របកសឲ្យេ្របី្របាសប់ទដ� ន 

LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ របសខ់�ួន។ វបានរតឹបន�ងឹស�ង់ដតក់ែតងប�ង់សងសង់ទនំប់

បែន�មេទៀត ែដលចបំាច្់រត�វេ្របី្របាសស់្រមាប់េរៀបចបំ�ងទ់នំបន់ាេពលបច�ុប្បន�េនះ។ 

 

ឧបករណ៍ម៉ូែឌលស្រមាប់ករវយតៃម�ផលបះ៉ពល ់

េគបានេ្របី្របាសឧ់បករណ៍ម៉ូែឌលមយួចនំនួ ជាជំនយួដលក់រ

េរៀបចំប�ងទ់ំនបេ់នដណំាក់កលសកិ្សោសមិទ�លិទ�ភាពគេ្រមា

ង។ ព័តម៌ានអពំមី៉ូែឌល និងរង� សម់៉ូែឌលនានា ែដលបានផ�ល់

ឲ្យេនដណំាកក់លេនះ េនមានក្រមតិេនេឡយី។ 

ម៉ូែឌលរូបវន�មួយ ស្រមាប់ SNHPP ្រត�វបានេ្របី្របាសជ់ាជនំយួដល់

ករេរៀបចបំ�ងទ់នំប។់ ប៉ុែន� េគបានេលកីជាសំេណីឲ្យេធ�ីករសក

 
3 ករគណនាេនះ រួមប��ូ លទងំគេ្រមាងទំនប់េនឡានឆាង និងតមៃដទេន� ្រពមទងំផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្រប�លអកស
ធាតុ 

ករេ្រប្របាស់កំុព្ូយទរ័ និងម៉ូែដលរូបវន� 
ជួយ ដល់ដំេណ រករេរៀបចំប�ង ់និងេធ�

ឲ្យ្របត�ិបត�ិករ្របេសរេឡង។ 
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ល្បងកន់ែតេ្រចនី េដមី្បេីធ�ីេតស�េលដីំេណីរករ្រចកទ� របង�ូរេចញទងំអស់ នងិលំនាំ

ទឹកហូរដស៏�ុគស� ញពីទតីងំទនំប ់េលចីណុំចរបត់ក�ុងទេន�។ វអចបក្រសយពីភាព

មិនពតិ្របាកក�ុងក្រមតិទឹកេនែផ�កខងេ្រកម។ េគគួរែតេ្របី្របាស់លទ�ផលៃនករសក

ល្បងម៉ូែឌលេនះ ែកលម�រចនាសម�័ន�ប�ង់ និងកណំតយ់ន�ករេផ្សងៗ េដីម្បកីតប់ន�យ

ផលបះ៉ពល់េ្រគាះថា� ក់ែដលអចេកតីមាន។ 

 

អនុសសន ៍

TRR ផ�លនូ់វអនុសសនជ៍ាេ្រចីន សំេដែកលម�ម៉ូែឌលែបបជលស�ស� នងិធារសស� 

េដយផ�លទ់និ�នយ័ធាតុចូល នងិករពនិិត្យតមដន្របេសីរជាមុន េនតមទីតងំ

ករដ� នសងសង់។  

 

ចរចរកំណកកករ និងរូបស�ស�ទេន� 

េហតុអ�បីានជាចរចរកណំកកករមានសរៈសខំន់? 

រហូំរខងេ្រកមៃនល្បោបម់ត៉់ នងិេ្រគមីក�ុងទេន�េមគង� មានភាព

ចបំាចណ់ាសក់�ុងករែថរក្សោរចនាសម�ន័� និងមុខងរ្របពន័�េអ

កូឡូសុីខងេ្រកមទេន� និងនាយំកអហរូបត�ម�េទកន់តបំន់ដសីណ� ដៃទេទៀត។ 

ទិន�ន័យចរចរកំណកកករ និងផលបះ៉ពល់នានា 

ឯកសរបង� ញពទីិន�នយ័កករជាេ្រចនី ែដល្រត�វបានេ្របី្របាស់េធ�ីជាគំរូចរចកករ តម

អងទនំប់ នងិទនំប។់ ករផ�ុកល្បោបក់ករ បង� ញេដយអ�កអភិវឌ្ឍន ៍ែផ�កេលីទនិ�័យ

ែដលមានអយុកលេ្រចីនឆា�  ំនិងមានក្រមិត្របែហល៣ ដង ខ�ស់ជាងអ�ីែដលបាន

កំណត់េដយ MRC ។ ទនិ�នយ័ទងំេនះ មិនបានេធ�ឲី្យមានករផា� សប់�ូរណាមយួេឡយី 

េដយសរករអភិវឌ្ឍេនែផ�កខងេលី និងជាពិេសស េដយសរ្របតបិត�កិរទនំប់ស

យ៉ាបូរ។ី េនះមាននយ័ថា អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បានេធ�ីករប៉ានស់� នេលសីពបីរមិាណ

កំណកកករ ែដលនងឹឆ�ងកត់តមទំនប់សណាខេំនះ។  
 

ដូេច�ះ េគបានផ�ល់ជាអនុសសនឲ៍្យចប់េផ�ីមេធ�កីរតមដនល្បោបក់ករ េនតំបនស់ង

សង់ឲ្យបានឆាបត់មែដលអចេធ�បីាន េហយីកចិ�ករេនះ នឹង្រត�វបានបំេពញបែន�ម

េដយទនិ�ន័យថ�ីៗពី MRC ។ េគគួរែតេ្របី្របាសទ់ិន�នយ័ទងំេនះ ែកលម�ម៉ូែឌល

កំណកកករេនតបំន់សងសង ់ែដលអចផ�ល់នូវករវយតៃម�្របេសីរជាងមុន ពផីល

ប៉ះពល់ៃនគេ្រមាងសណាខេំលចីរចរកករ។ ម៉ូែឌលរបស ់MRC បានបង� ញឲ្យ



េសចក�ីសេង�បរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស ស្រមាប ់ SNHPP 

 
P a g e  | 20  ៤ វចិ�ិក ២០២១ 

េឃញីថា ផលបះ៉ពលទ់ងំេនះ មានក្រមតិខ� ងំជាងក្រមតិែដលបានដកេ់ស�ីេនក�ុង

ឯកសរ។  

ម៉ូែឌលរបស ់MRC បង� ញថា វមានភាពខុសគា� គួរឲ្យកតស់មា� ល ់េនក�ុងករផ�ុក

កំណកកករសរុប នងិករែបងែចកទហំកំករ បនា� បព់ីករប��ប់ករដ� នទងំ្រស�ងេន

ភាគខងេជីង្របេទសឡាវ៖ 

 មុនេពលសងសង់ទនំប់ ករផ�ុកកករេនករដ� នទនំប់សណាខ ំមានបរមិាណ

្របមាណ២១ លនេតន/ឆា�  ំក�ុងករណីែដលគា� នទនំប់។ 

 េនេ្រកមលក�ខណ� មុនេពលសងសងទ់នំប ់សមាសភាគកករភាគេ្រចនី ែដល

ឆ�ងកត់ករដ� នទំនបស់ណាខ ំគឺជាខ្សោចម់ត៉។់ 

 េយាងតមរូបភាពឌជីីថល េ្រកយេពលសងសង់ កករទងំអស់ (មត៉់ េ្រគមី 

និងេ្រគីមខ� ងំ) នងិ្រគ�ស្រត�វបានបង� ងំទុក េដយបង�ូរេចញ្រតមឹែតដលី្បោប ់ដី

ឥដ�នងិខ្សោច់មត៉ត់ិចតចួេទែខ្សទកឹខងេ្រកម ក�ុងបរមិាណ្របមាណ៥ លន

េតន/ឆា� ។ំ 

 

ករបេ��ញ“ទកឹេដយគា� នកណំកកករ” (sediment hungry water) ពទីនំប់សណា

ខ ំនងឹបង�ផលប៉ះពលខ់� ងំេលទីីជ្រមក (ភូមភូិគព�ស�ស�) ខងេ្រកមទេន� នងិរហូំរ

េទក�ុងតបំន់ជុំវញិទេន�េមគង� ្រតង់្រពំ្របទល់្របេទសឡាវ នងិៃថ។ កករ ្រត�វបានបង�ូរ

េចញពីបាតទេន� េហយីសណឹំក នងិលនំាសំណា� នបាតទេន� នងឹេធ�ឲី្យបះ៉ពលដ់ល់

្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងតបំន់េនះ។ ផលប៉ះពល់េនះ មានក្រមិតកនែ់តខ� ងំ ្របសិនេបី

ករែ្រប្រប�លរហូំរយភា� មៗេនែខ្សទឹកខងេលី បានឆ�ងកត់តមទនំប់េនះ។  
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ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតមានទងំេនះ ្រត�វបានកតស់មា� ល់េនក�ុង TbSEIA នងិជាក�ី

បារម�ដ៍ចបំងមយួស្រមាប់្របេទសៃថ។ េគ្រត�វែតបក្រសយវធិានករកតប់ន�យផលបះ៉

ពលទ់ងំេនះ ឲ្យបាន

ច្បោសល់ស ់នងិែផ�កេលីម៉ូែឌ

លែដលេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព រមួនឹង

ទិន�នយ័ធាតុចូលដ៍្របេសីរ។ 

េគ្រត�វែតអនុវត�កិច�ករេនះឲ្យ

បានឆាបត់មែដលអចេធ�បីាន 

េដីម្បផី�ល់េពលេវល្រគប់្រគាន់ 

ក�ុងករពចិរណាេលកីរែកស្រម�លប�ងទ់នំប ់នងិ្របតបិត�កិរ។ 

គេ្រមាងសណាខ ំនងឹេធ�ឲី្យបាតប់ងទ់ជី្រមកេនខងេ្រកមតបំនអ់ងទនំបផ់ងែដរ។ 

ឯកសរ បានបង� ញពពីត័៌មានស�ីពភូីមសិណា� នវទិ្យោៃនតបំន់េនះ េហយីរបាយករណ៍ 

EIA បានរមួប��ូ លនូវែផនទលីម�ិតៃនតំបនល់ិចទឹកែដលអចេកតីមាន រមួមាន ករ

ែបងែចកទជី្រមកេផ្សងៗគា�  ែដលនឹងជន់លចិ េទះបជីាមិនមានពត័៌មានលម�តិជាក់

លក់ េដយសរវមិា្រតៃនែផនទទីងំេនះក៏េដយ។ 

េគកតស់មា� ល់េឃញីថា ករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹក�ុងតបំនអ់ងទនំប់ អចជនល់ចិ្រចងំ

ទេន� េហយីេគកម៏ានែផនករក�ុងករព្រងងឹ្រចងំតមអងទនំប ់្របសិនេបីចបំាច់ផង

ែដរ។ ្របតិបត�ិករ េដីម្បកីតប់ន�យករែ្រប្រប�លរហូំរទឹកភា� មៗ នឹងេធ�ីឲ្យែផនករេនះ

រតឹែតមានសរៈសំខន់។ 

េហដ� រចនាសម�ន័�្រគប់្រគងកណំកកករ នងិ្របតបិត�កិរនានា  

ករេរៀបចបំ�ងស់ងសង់ នងិ្របតិបត�កិរស្រមាបគ់េ្រមាងសណាខ ំរមួប��ូ លនូវបទ

ប្ប��ត�ិែដលមានក្រមតិស្រមាប់ករ្រគប់្រគងកណំកកករ។ េពលរហូំរចូលមានបរមិាណ

េលីសពសីមត�ភាពរបសត់បួ៊នី ្រចកទ� របង�ូរេចញក្រមិតទបទងំអស់េលី្រចងំខងស�  ំ

នឹងេបកីដំេណីរករ េដមី្បបី��ូ នកករេទតមេហដ� រចនាសម�ន័�។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ម៉ូ

ែឌលធារស�ស�្របេភទ២ ឌី បង� ញថា រហូំរេនពមុីខ្រចកទ� រទងំេនះ មានក្រមតិទ

ប។ េនរលច់េនា� ះតបួ៊នីទី២ េគបានតំេឡងីបពំង់បង�ូរកករ េដីម្ប្ីរគប់្រគងកណំកកករ

ពីមុខេរងច្រកផលិតថាមពល។ ប៉ុែន� កករ្រត�វករេពលេវល េដមី្បពូីនផ�ុ ំ មុនេពល

ែដលបពំងប់ង�ូរទងំេនះ បេ��ញវេទខងេ្រក។ ប�� ទងំេនះ បានេចទជាសំណួរពី

្របសទិ�ភាពកករឆ�ងកត់រចនាសម�ន័�េនះ។ 

ចរចរល្បោបម់៉ត ់េ្រគម និង្រគ�ស បង�ផលបះ៉ពល់
ដល់ទីជ្រមកក�ុងទេន� េនែផ�កខងេ្រកម។ 
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អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង េ្រគាងនងឹេបីកដំេណីរករ្រចកទ� រេលី្រចងំខងស�  ំេពលរហូំរ

េកីនដល់បរមិាណ៥.៨០១ ែម៉្រតគូប/វនិាទី។ ្របតបិត�ិករេនះ នឹង

ជួយជំរុញករបេ��ញកករ ែដលបានរងធា� កែ់ក្បរទំនប់ ប៉ុែន�វមនិ

អចបង�ូរកករែដលស�ិតក�ុងអងទនំបេ់ទ។ ្របែហលជាេរៀងរល់៣ ឆា� ំ

ម�ង េពលរហូំរមានអ្រតេលសីពី១៧.៨០០ ែម៉្រតគូប/វនិាទី  ្រចក

ទ� រទងំអស់ នឹងេបកីដំេណីរករេដយសន្សមឹៗ េហយីក្រមតិទកឹនឹង

ធា� កចុ់ះ ្រពមទងំេកណ� កករខ�ះេចញពីអងទនំប់។ េគកអ៏ចបង�ូរ

ល្បោប់េចញផងែដរ េដមី្ប្ីរគប់្រគងបរមិាណផ�ុកកករេនែផ�កខងេលី

បំផុតៃនអងទនំប់ េហយីេ�ហ�កង់េនះ ្រត�វបានកំណត់េទតមលទ�

ផលតមដនជាក់ែស�ង។  

្របតបិត�ិករ្រគប់្រគងកករជា្របច ំ្រត�វបានដកប់��ូ លេទក�ុងបទ

ប្ប��ត�ិ្របតិបត�កិរបណា� ញទនំប់រមួគា� ។  

 

ករ្រគប់្រគងកណំកកករ អំឡុងេពល្របតបិត�ិករ 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង ្រត�វេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពកម�វធិតីមដនកណំកកករ ស្រមាបស់� ន

ភាពេ្រកយពកីរសងសងទ់នំបស់យ៉ាបូរ។ី 

ករវស់ជេ្រមអងទនំប ់នងឹ្រត�វតមដន េដយែខ្ស្រគប់្រគងែបបបេណា� យមួយ នងិ

ចំណុចឆ�ងកត់ចនំនួ៩០។ វនងឹផ�លស់�� ណប�� ក់មយួពកីណំកកករេនក�ុងតបំន់

អងទនំប់ ែដលអចេ្របី្របាសស់្រមាប់ករ្រគប់្រគងែបបបន្ុសោ។ំ 

ករ្រត�តពនិិត្យតមេឆ�រទេន� ក�ុងតបំនអ់ងទនំប ់និង្រចងំទេន�ែផ�កខងេ្រកមៃន

គេ្រមាង SNHPP នងឹ្រត�វអនុវត�េរៀងរល់ឆា�  ំេ្រកយពីរដូវវស្សោ េហយីករព្រងឹង្រចងំ

ទេន� នងឹអនុវត�េទតមភាពចបំាច់ផងែដរ។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង សមា� ល់េឃញីថា 

ករព្រងងឹ្រចងំបានអនុវត�រចួមកេហយី តមដងទេន�្របេទសៃថ ក�ុងតំបន់េខត�ជាងំ  

ខន់។ កចិ�ករបែន�មេទៀតក�ុង្របេទសេនះ ្រត�វអនុវត�េទតមកចិ�្រពមេ្រពៀង នងិេដយ

មានករចូលរមួពីអជា� ធរ្របេទសៃថ។ 

អនុសសន ៍

TRR ផ�លនូ់វអនុសសនជ៍ាេ្រចីន សំេដែកលម�ម៉ូែឌលចរចរកករ េដយផ�ល់

ទិន�នយ័ធាតុចូល នងិករពិនតិ្យតមដន្របេសីរជាងមុន េនតមទីតងំករដ� ន។ 

SNHPP រមួប��ូ លនូវែផនករេផ្ស
ងៗ ស្រមាប្់របតបិត�កិរ្រគប្់រគង
េហដ� រចនាសម�ន័� នងិកំណក
ល្បោបែ់បប្របតបិត�។ិ ប៉ុែន� េគ្រត�វ
េធ�បច�ុប្បន�ភាពម៉ូែឌល នងិ
ទនិ�នយ័ ស្រមាបស់� នភាពេ្រកយ
ពកីរសងសងទ់នំបស់យ៉ាបូរ ី
នងិបណា� ញល្បោក។់ េគ្រត�វយក
ចតិ�ទុកដកប់ែន�ម េលចរចរកករ 
ែដលហូរេទខងេល នងិឆ�ងកត់
ទំនបេ់ដយេ្របម៉ូែឌល្របេភទ២ 
ឌ។ី 
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ដូចគា� ផងែដរ េគបានេស�ីឲ្យអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បេង�តីនូវមូលដ� នទនិ�ន័យែបប

ភូមភូិគព�ស�ស� និងអពំីចរចរកករែដល្របេសីរជាងមុន។ 

 

គុណភាពទឹក និងេអកូឡូសុកី�ុងទឹក 

េហតុអ�បីានជាគុណភាពទកឹ នងិេអកូឡូសុកី�ុងទកឹមានសរៈសខំន?់ 

សកម�ភាពសងសងន់ងិកង�ះទកឹ អចេធ�ឲី្យមានករែ្រប្រប�លេលី

គុណភាពទកឹ ែដលប៉ះពល់ដលក់រេ្របី្របាស់ទកឹេផ្សងៗេទៀត។ 

្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ បេង�តីជាមូលដ� នមួយស្រមាបជ់ល

ផល នងិេសវកម�ដៃទេទៀត ែដល្របជាជនជាេ្រចីនតមអង

ទេន�េមគង�េ្រកមបានពងឹអ្រសយ័េលី ។ 

ករតមដនជាមូលដ� ន- គុណភាពទកឹ 

បច�ុប្បន�េនះ ស� នភាពទឹកភាគេ្រចីនេនក�ុងតំបន់េនះ មានគុណភាព “ល�្របេសីរឬល�” 

និងសកសមស្រមាប់ករពរជីវតីសត� នងិរុក�ជាតិក�ុងទឹក សុខភាព្របជាជន នងិ

ស្រមាបក់រេ្របី្របាស់េលីវសិយ័កសកិម�។ 

ករេ្រជីសេរសីសណំាកគុណភាពទឹក បានេរៀបចំនាេពលមយួ ទងំក�ុងេពលរដូវ្របាងំ 

និងវស្សោ (ឆា� ២ំ០១០ នងិ២០១១)។ េគបាន្របមូល នងិវភិាគប៉ារ៉ែម៉្រតគុណភាព

ទឹកជាេ្រចនី េដយេ្របី្របាស់នូវវធិីស�ស�ស�ងដ់ ប៉ុែន�េគមនិមានរបាយករណ៍លម�តិពី

ករ្រគប់្រគងគុណភាពទឹកេនាះេទ។ េគបង� ញែតលទ�ផលពីរដូវ្របាងំ េនក�ុងឯកសរ

ប៉ុេណា� ះ។ ករ្រត�តពនិតិ្យេនះ មនិទន្់រគប់្រគាន់ ក�ុងករបេង�ីតនូវមូលដ� ន្រគឹះមួយ

ែដលគួរឲ្យទុកចតិ�បាន េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនងឹករតមដនេលីករែ្រប្រប�លេនាះេទ។  

េគមនិចតទុ់កសក� នុពលៃនករលូតលសរ់បស់សរយក�ុងអងទំនប់ ជាប�� េទ 

ពីេ្រពះរយៈេពលរក្សោទុកទកឹ មានថិរៈេវលខ�ី។ ប៉ុែន� ភាពេលសីលុបរបសស់រយ

ែដលមានជាតិពុលក�ុងសណំាកែដលបាន្របមូល ដូចជាសរយ Microcystis 

aeruginosa គឺជាឬសគលៃ់នប�� ែដលគួរឲ្យបារម�ណ៍។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង មាន

បំណងក្រមតិផលបះ៉ពល់ៃនករលូតលស់របសស់រយ េដយជំរះរុក�ជាតិក�ុងតំបន់

អងទនំប់ េដមី្បកីតប់ន�យនូវករបេ��ញសរធាតុចិ�� ឹម តមរយៈករពុកផុយៃនរុក�

ជាតទិងំេនះ។ េទះជាយ៉ាងណា េគគួរែតរក្សោទុកេដមីេឈធីំៗមួយចំននួ េដីម្បផី�ល់ជា

ទីជ្រមក នងិជាតបំនផ់�លអ់ហរស្រមាបម់ច� ។ 
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ករតមដនមូលដ� ន- េអកូឡូសុកី�ុងទឹក  

ករតមដនមូលដ� នែបបេអកូឡូសុីក�ុងទឹក េនមានក្រមតិ។ 

ចំននួនិងភាពច្រម�ះៃនសររីៈក�ុងទកឹែដលបានរយករណ៍ មាន

ក្រមតិទបខ� ងំ េបីេធៀបេទនងឹលទ�ផលតមដនរបស់ MRC 

។ ភាពខុសគា� េនះ អចបណា� លមកពីវធិីស�ស�ក�ុងករពនិតិ្យ

តមដន។ 

េគកម៏និមានទនិ�ន័យថ�ីៗ ស្រមាបប់េង�តីករតមដនមូលដ� ន

គួរឲ្យទុកចតិ�បាន េ្រកយពីករសងសងទ់ំនបស់យ៉ាបូរែីដរ។ េហតុដូេច�ះ កម�វធិីតម

ដនដទូ៏លទូំលយមួយ ្រត�វបានេស�ឲី្យអនុវត� មុនេពលករសងសងទ់ំនប់េនះចប ់  

េផ�ីមដំេណីរករ។  

 

ករសងសង់ នងិករតមដន្របតបិត�កិរ 

អំឡុងេពលសងសង់ ករតមដនគុណភាពទកឹ ្រត�វបានគូសប�� ក ់ប៉ុែន�មនិបាន

ភា� បវ់នងឹហនភិ័យៃនករបពុំលបរសិ� នែដលអចេកីតមានេទ។ េដីម្បកីំណត់ នងិ

្រគប់្រគងឧប្បត�ិេហតុៃនករបពុំលបរសិ� ន េគចបំាច់្រត�វពនិិត្យតមដនជាបន�បនា� ប់ 

ែដលភា� បជ់ាមួយវធិានករេឆ�ីយតបនងឹភាពអសន� ។  

្រសេដៀងគា� េនះ ករតមដន្របតបិត�ិករ កគ៏ួរែផ�កេលីករែ្រប្រប�លែដលអចេកីតមាន 

បណា� លមកពីករសងសង់ទនំប់សណាខែំដរ។ កម�វធិីែដលបានពណ៌នា មនិ្រសប

េទនងឹបទដ� នអន�រជាតិេទ េហយីវធិានករតមដនបរសិ� នរមួគា� របស់ MRC ្រត�វបាន

េស�ីឲ្យេ្របី្របាស់។ អ�ីែដលសខំនជ់ាងេនះគថឺា ថវកិផ�លឲ់្យស្រមាប់េធ�ីករតមដនបន� 

មានចនំួនកណំត ់នងិមិនអចរក្សោនិរន�ភាពរបសក់ម�វធិីេពញេលញមយួបានេទ មនិថា

ទងំេលីករតមដនគុណភាពទឹក ឬករតមដន្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ េនអំឡុង

េពលសង់សង់ នងិ្របតិបត�កិរ។ 

 

ផលប៉ះពល់ែដលអចេកតីមាន ក�ុងកំឡុងេពលសងសង ់

តំបនខ់ងេ្រកម និងខងេលទីេន�ៃនគេ្រមាង SNHPP នឹងរងផលប៉ះពល់គួរឲ្យកត់

សមា� ល់ ក�ុងដណំាកក់លសងសង់។ េនដណំាក់កលេនះ គុណភាពទកឹនិងទជី្រមក 

នឹងរងផលប៉ះពល ់េហយីជាលទ�ផល វបះ៉ពលដ់លមុ់ខងរ្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ។ 

សកម�ភាពេផ្សងៗ ដូចជាករជកីរេណ�  ករេលកីដ ីនងិករដកឹជ��ូ នសមា� រៈសណំង់ 

អចបេង�នីសរធាតុរងឹអែណ� តក�ុងទកឹ េ្របង នងិករហូរេចញនូវសរធាតុគីមីេផ្សងៗ។ 

ករតមដនមូលដ� ន

េនមានក្រមតិ េហយកម�

វធិីតមដនែដលបាន

េស� ្រត�វករព្រងកី និង

អនុវត�ស្រមាបរ់យៈេពល

យ៉ាងតិច២ ឆា� មំុនចប់

េផ�មករសងសង។់ 
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ករចក់េចលកកសណំលស់ររីង� និងសរំមតមផ�ះមនិសមរម្យ អចេធ�ឲី្យខូចខត

ដល់បរសិ� ន ែដលបង�ឲ្យមានសំណឹកដី ទឹក នងិគុណភាពខ្យល់អកស។ គមា� តខ�ពីី

្រពំ្របទល់ៃថ អចេធ�ីឲ្យប�� ទងំេនះមានផលប៉ះពលឆ់�ងែដន េទះបជីាឧប្បតិ�េហតុ

បំពុលេកីតមានេនតមមូលដ� នក�ី ។ 

េគអច្រគប់្រគងប�� ទងំេនះបាន ្របសនិេបមីានករបេង�តី នងិករអនុេលមេទតម

លក�ន�កិៈតងឹរងឹ នតីិវធិានករ្រគប់្រគងដ៏្របេសីរ និងករអនុវត�ែផ�កបរសិ� នល�ៗ ។ េគ

សន�តថា ករតមដនករអនុវត�ែផ�កបរសិ� នរបស់្របេទសឡាវក�ុងកំឡុងេពលសង

សង់ នងឹធានាឲ្យមានករ្រត�តពិនតិ្យឲ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េនក�ុងករណីេនះ។ 

 

ផលប៉ះពល់ែដលអចេកតីមាន ក�ុងកំឡុងេពល្របតបិត�កិរ 

ប�� គុណភាពទកឹ អចនងឹេកតីមាន ក�ុងកឡុំងេពល្របតបិត�ិករ។

ក�ុងេនាះ ប�� មួយចំននួ្រត�វបានេលកីេឡងីេដយអ�កអភិវឌ្ឍន ៍    

គេ្រមាង។ ភាគេ្រចនី ហនិភយ័ទងំេនះ ទកទ់និនងឹកំេណីនៃនករ

បំពុលបរសិ� ន េដយសរកំេណីន្របជាជនេនជុំវញិអង

ទំនប់ នងិករែ្រប្រប�លេលទីីជ្រមកេនែផ�កខងេ្រកមទ

េន�។ ករបង�ូរកករពីអងស�ុក េធ�ឲី្យទជី្រមកែផ�កខងេ្រកម 

មិនមានខ្យល់្រគប់្រគាន់ បង�ឲ្យបាតប់ងព់ពួកសត�ឥតឆ�ឹងខ�ង និងតបំន់្រតពីង េនតបំន់

ជាប់ែខ្សទកឹខងេ្រកម។  

គេ្រមាង SNHPP នងឹពន�ចិតបំន់ហូរេដយេសរ ីេនខងែខ្សទកឹខងេ្រកយបង�ស់ ក�ុង

ចមា� យ្របមាណ៦០០ គីឡូែម៉្រតែផ�កខងេលីទេន�។ ករជនល់ចិេនះ នងឹគំរមកំែហង

ដល់មុខងរ្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ េនតបំន់ភាគខងេជងី្របេទសឡាវៃនទេន�េមគ

ង�។ ជាលទ�ផល តបំនជ់ាបែ់ខ្សទឹកខងេ្រកមបផុំតៃនគេ្រមាង រហូតដលេ់ខត�េវៀងចន� 

នឹងក� យជាតបំន់រងេ្រគាះថា� ក់ខ� ងំ េ្រពះវជាតបំនទ់ជី្រមកចុងេ្រកយស្រមាបស់ត� 

ែដល្រត�វកររហូំរទកឹ េដីម្បបីំេពញវដ�ជីវតិរបសខ់�ួន។ ដូេច�ះ េគចបំាច់្រត�វអនុវត�ករ

វយតៃម�រហូំរែផ�កបរសិ� ន ស្រមាប់តបំន់េនះ េដមី្បេីជៀសវងស� នករណ៍ែ្រប្រប�លរហូំរ

ទឹកភា� មៗពីទនំប់។ 

វកទ៏មទរឲ្យមានកម�វធិីតមដន នងិវយតៃម�េលីជីវច្រម�ះរយៈេពលែវង និងរងឹមុា ំ

មួយស្រមាបត់ំបន់េនះផងែដរ។ 

ទីជ្រមក្រតីពង និងសត�ឥតឆ�ឹងខ�ងធំៗ 

េនតំបន់ជាប់ែផ�កខងៃនទំនប់ នឹង្រត�វ
បាត់បង់ 
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អនុសសន ៍

TRR ផ�លនូ់វអនុសសនជ៍ាេ្រចនី សំេដែកលម�មូលដ� នទិន�នយ័ េដយផ�ល់ទនិ�ន័យ

ធាតុចូល នងិករពិនតិ្យតមដនកន់ែត្របេសីរ េនតមទីតងំករដ� ន តមរយៈកម�វធិី

តមដនែដលមានហរិ��ប្បទន្រគប់្រគានម់ួយ។ អនុសសនទ៍ងំអស ់បានេស�ីឲ្យដក់

ប��ូ លកម�វធិីេនះេទក�ុងដណំាក់កលសងសង់ េសមី្បែីស�ងរក និងេដះ្រសយឧបត�ិ

េហតុបំពុលឲ្យបានេលឿនបផុំត។ រដ� ភិបាលឡាវ ្រត�វែតអនុវត� និងពនិិត្យតមដនករ

អនុវត�ករសងសងល់�បផុំត។ 

 

ជលផល  

សរៈសំខន់ៃនជលផល 

្របពន័�ទឹកទេន�េមគង� មានជលផលទកឹសបធជំាងេគបង�សក់�ុងពភិពេលក នូវតៃម�

្របមាណ១១ ពនល់នដុល� រ។ ជលផលមានភាពចបំាចណ់ាស ់ក�ុងករគាពំរដល់

ករចិ�� ឹមជីវតិ នងិសន�សុិខេស្ប�ង ស្រមាប់្របជាជន្រកី្រកតមតំបនជ់នបទជាេ្រចនី 

ែដលរស់តមអងទេន�េនះ។ យ៉ាងណាមិញ ្របេភទ្រតទីេន�េមគង�ភាគេ្រចនី ែដលស�តិ

ក�ុងេគាលេដរបសអ់�កេនសទ គឺជា្រតីែដលផា� សប់�ូរទជី្រមក។ ដូេច�ះ ករដកប់��ូ ល

នូវឧបករណ៍ចរចរ្រតកី�ុងទនំប់ទេន�េម បានក� យេទជាករអនុវត�តមស�ង់ដរចួេទ

េហយី។  

ខណៈែដលផលតិភាពេនសទភាគេ្រចីន ស�តិក�ុងតបំន់ែខ្សទឹកខងេ្រកមទី្រក�ងេវៀង

ចន� សកម�ភាពេនសទជាេ្រចនី េកីតមានេនតបំន ់SNHPP នងិេនែផ�កខងេលទីេន�

េដយសរែត្របេភទ្រតីេធ�ចីរចរ។ េគប៉ានស់� នថា ្រតី្របមាណ៤០.០០០-៦០.0០០ 

េតន/ឆា�  ំ្រត�វបានេនសទ ក�ុងតបំនប់មា� សទ់ីេនែខ្សទកឹខងេលី។ ជាទូេទ ករ

េនសទចប់េផ�មីក�ុងកឡុំងេពលែដល្រតផីា� ស់ប�ូរទីជ្រមកេទកនែ់ផ�កខងេលទីេន� 

េហយីវទកទ់ងនងឹកំេណីនៃនកពំសទ់កឹ។ េគបានប៉ានស់� នថា បរមិាណេនសទ

្របេភទ្រតសី (whitefish) ្របមាណ៦០% នងឹធា� កចុ់ះ ្របសិនេបីមានករអភិវឌ្ឍ

គេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីទងំអសក់�ុងបណា� ញល្បោក។់ 

 

ករស�ង់មតិែបបមូលដ� ន 

ឯកសរស្រមាបគ់េ្រមាង SNHPP  រមួប��ូ លនូវ៖ 
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 ករ្រត�តពនិិត្យេលីឯកសរ្រសវ្រជាវអពំជីលផលស្រមាប់ទេន�េមគង� េដយេផា� ត

េលីតបំន់សណាខ។ំ 

 ករស�ង់មតិេផ្សងៗ ែដលបានេរៀបចំេនតមទតីងំទងំ៦ ែក្បរគេ្រមាងែដល

បានេស�ី ក�ុងែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១០ នងិែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១១។  

 ព័តម៌ានបែន�មស�ពីសីកម�ភាពេនសទក�ុងតបំន ់ ែដលបាន្របមូលក�ុងេខត�ស

យ៉ាបូរ ីេនៃថ�ទ០ី៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១។  

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង េរៀបចំប�� ី្របេភទ្រតីែដលបានរកេឃីញ និងស� នភាពរងករ

គំរមកំែហងរបស់្រតីទងំេនាះ។ ប៉ុែន� យុទ�ស�ស�េ្រជីសេរសីគំរូតង្រតី មិន្រសបេទ

នឹងនីតិវធិានអន�រជាតិ ឬបន្ុសីេទនឹងនីតិវធិាន JEM េនាះេទ។ 

េគបានរកេឃញី្រតចីំននួ៥៧ ្របេភទ ែដល្រសបេទនឹងរបាយករណ៍ពីគេ្រមាងទំនប់

មួយចនំួនតមដងទេន�េមគង�។ ប៉ុែន� ចនំួនេនះមានក្រមតិទបជាងលទ�ផលែដល 

MRC បានបង� ញក�ុងករសកិ្សោស�ពីីករតមដនភាពសម្ូបរណ៌ និងច្រម�ះៃនមឆា�  ែដល

មាន២០០ េទ៣០០ ្របេភទ ឬក�ុងរបាយករណ៍របស់ EIA ស្រមាបគ់េ្រមាងលងួ្របា

បាងែដលមាន១៦០ ្របេភទ ។ 

េយាងតមរបាយករណ៍ ្រតីេនសទបានភាគេ្រចីន គជឺា្រតជីទំង់។ េនះសប�� ក់ថា

តំបន់េនះ គឺជាតបំន់្រតលូីតលស់ដស៏ខំនម់ួយ។ េទះជាយ៉ាងណា កង�ះ្រតីធំៗ  ឆ�ុះ

ប�� ងំពភីាពេខ្សោយក�ុងយុទ�ស�ស�េ្រជសីេរសីគំរូតង េ្រពះ្រតទីហំធំជំាងេនះ គួរែត

្រត�វបានបង� ញេនក�ុងទនិ�ន័យេនសទ។ ដូចគា� ផងែដរ វមានករយកចតិ�ទុកដក់តចិ

តួចេលី សត�នងិរុក�ជាតិក�ុងទឹក ែដលផ�លអ់ត�្របេយាជនដ៍ៃទេទៀត។ ករតមដនែដល

មាន្រសប ់មនិបានចង�ុលបង� ញពភីាពចបំាច់ៃនករេនសទ ដលស់ហគមន៍ក�ុង

តំបនេ់ទ េហយីកម៏ិនបានឆ�ុះប�� ងំពីករគំរមកំែហងណាមយួដលក់រច�ិ� ឹមជីវតិ ឬ

សន�ិសុខេស្ប�ងែដរ។ 

េដយេហតុេនះ ករតមដនជាមូលដ� ន មានលក�ណៈមិន្រគប់្រគាន់ ក�ុងករបេង�តីឲ្យ

មាននូវមូលដ� ន្រគឹះែដលគួរឲ្យទុកចតិ�បានេនាះេទ។ េគគួរែតចប់េផ�ីមកចិ�ករតម

ដនបែន�មេទៀត េដយេ្របី្របាសន់ីតិវធិាន JEM ឲ្យបានឆាប់តមែដលអចេធ�ីេទបាន 

និងមុនេពលករសងសងដ់ំេណីរករ។ 
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អនុសសន ៍
TRR ផ�លនូ់វអនុសសនជ៍ាេ្រចីន សំេដែកលម�មូលដ� នទិន�នយ័ ទក់ទនិនងឹជលផល
មុនេពលមានគេ្រមាង នងិសរៈសខំន់ៃនជលផលស្រមាប់ករច�ិ� ឹមជីវតិក�ុងមូល     
ដ� ន។ 

 

ករផា� ស់ទីជ្រមករបស់្រតី 

េហតុអ�បីានករផា� សទ់ីជ្រមករបស់្រតីមានសរៈសំខន់? 

្របេភទ្រតីជាេ្រចីន ែដលលូតលស់ជា្រតីេនសទ គឺជា្របេភទ

្រតីែដលផា� សប់�ូរទជី្រមក នងិ្រត�វែហលឆ�ងកត់ែខ្សទកឹខងេលី 

និងខងេ្រកមទេន� េដមី្បបី��ប់វដ�ជីវតិរបសខ់�ួន។ ្របពន័�ផា� សប់�ូរទី

ជ្រមកសំខន់ៗក�ុងទេន�េមគង� មានចនំនួបី៖ តបំន់ែផ�កខងេ្រកមទកឹធា� ក់

ល្បោក់េខន (Khone Falls) តបំន់ែផ�កខងេលចីបព់តីំបនទ់ឹកធា� ក ់ដលទ់ី្រក�ងេវៀចន� 

និងតបំន់ែផ�កខងេលទីី្រក�ងេវៀងចន�។ េទះជាដូេច�ះក�ី ្រតីជាេ្រចនី ជា្របេភទែដល

ផា� សប់�ូរទជី្រមកេទវញិេទមក រវងតបំនន់មីួយៗ េហយី្រតីមយួចនំនួេទៀត (្របែហល

៣០ ្របេភទ នងិ្រតសីែដលមានតៃម�ខ�សេ់លទីផី្សោរ) ផា� សប់�ូរទជី្រមកេទកន់ទតីងំ

រតឹែតឆា� យ េនចេនា� ះតបំនខ់ងេលីេនះ។ 
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គេ្រមាង SNHPP ស�ិតក�ុងតបំនទ់ី១ េហយីទំនបេ់នះ នឹងបង�អន�រយដល់ករផា� សទ់ី

ជ្រមកទងំេនែខ្សទកឹខងេល ីនងិខងេ្រកមទេន�។ វេធ�ឲី្យចនំួន នងិបរមិាណ

្របេភទ្រតីេធ�ចីរចរធា� កចុ់ះ ែតវកអ៏ចបេង�នីចនំួន្របេភទ្រតមីកពទីជី្រមកេផ្សងៗ

បានយ៉ាងរហ័ស ជាពិេសស្រតគីល់រងំ នងិ្រតទីឡីាភីយ៉ាទេន�នលិ ែដលទទួល

្របេយាជន៍ពកីរែ្រប្រប�លបរសិ� នេនះ។ ទំនបេ់នះ កអ៏ចពន�ិចអងទកឹេ្រជជាេ្រចនី 

ែដលមានតនួាទជីាទជី្រមកេភៀសខ�ួន ស្រមាបម់ច� ក�ុងអំឡុងរដូវ្របាងំ។ 

េគាលករណ៍ប�ងស់ងសង់្រចកចរចរ្រត ី

េហដ� រចនាសម�ន័�្រចកចរចរ្រតី ទមទរឲ្យមានករថ�ងឹែថ�ងពកីត� ទក់ទងមួយចនំួន 

ែដលមានមុខងរល�្របេសីរ េដមី្បផី�លល់ទ�ភាពដល់្រតីែហលឆ�ងកត់ទនំប់ េទកន់

ទងំែផ�កខងេលី នងិែផ�កខងេ្រកមទេន�។ តណំ

ភា� ប់ែដលេខ្សោយបំផុតេនក�ុងែខ្សសង� ក់ៃន

កត� ទងំេនះ នងឹកណំត់ពី្របសិទ�ភាព្រចក

ចរចរ្រតទីងំមូល។ ្រសេដៀងគា� េនះផងែដរ 

បរមិាណ្រតនីងឹធា� ក់ចុះយ៉ាងរហ័ស 

 

 

  

ស�� សំខន់  ៗ

តំបន់្រតីពងតមទេន�ធំ  ៗ

តំបន់្រតីធំលូតលស់សំខន់  ៗ

គន�ងបមា� ស់ទីតមទេន�េម 

ករបមា� ស់ទីឆា� យក�ុងទេន�េម 

ករបមា� ស់ទីេនតំបន់ែផ�កខងេល 

និងតមៃដទេន�េម 

តំបន់ែខ្សទឹក

ខងេល 

តំបន់ែខ្សទឹក

កណា� ល 

តំបន់ែខ្សទឹក

ខងេល 

្របសិទ�ភាព្រចកចរចរ្រតី ្រត�វកំណត់េដយ
តំណភា� ប់េខ្សោយបំផុតេនក�ុងែខ្សសង� ក់ៃន

កត� ពក់ព័ន�ទងំអស់។ 

អងទេន�េមគង�េ្រកម បង� ញពីគន�ងបមា� ស់

្រតីសំខន់ៗ  និងតំបន្់រតីពងតមដងទេន�េម 

និងៃដទេន� និងទំនបវ់រអីគ�ិសនីក�ុងល្បោក់

ភាគខងេជង្របេទសឡាវ។ 
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្របសនិេបី្រតីអចែហលេទខងេលទីេន�បាន ប៉ុែន�វគា� នជ្រមក្រតីពងរបសព់កួេគក�ុង

តំបន់េនាះេទ ឬក�ុងករណីែដល្រតជីទំង់ នងិ្រតកី�ុងដណំាកលូ់តលស់ មិនអចែហល

្រតលប់េទខងេ្រកមទេន�វញិបាន។ េគាលករណ៍ៃនតណំភា� បេ់ខ្សោយបផុំត កអ៏ចេ្របី

្របាស់េលី្រចកចរចរ្រតីតមតំបនទ់ំនបជ់ាេ្រចីនែដរ។ 

ឧករណ៍្រចកចរចរ្រតី ្រត�វដំេណីរករស្រមាបរ់ហូំរេពញមួយឆា�  ំ

ក�ុងរយៈេពលែដល្រតកីពុំងផា� ស់ទជី្រមកតម្រចកចូលទងំ

អស ់ែដលជាទតីងំ្រតីឆ�ងកត។់ 

ករវយតៃម�ប�ងទ់នំបែ់ដលបានេស� ី

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានេលកីេស�ី្រចកចរចរ្រតីែដលមាន 

“លក�ណៈដូចធម�ជាត”ិ ស្រមាបក់របមា� សទ់ី្រតេីនែខ្សទកឹខង

េលី នងិតបួ៊ីន ែដលមានមុខងរជា្រចកទ� រេគាល ស្រមាបក់រ    

បមា� សទ់ីេនែផ�កខងេ្រកម។ េគាលគំនតិេនះមានសក� នុពល 

ប៉ុែន�ប�ង់សងសង់្រចកចរចរ្រតីទងំមូល េនែខ្សទឹកខងេលនីិង

ខងេ្រកម  មិនអចេធ�ឲី្យចនំនួ្រតីេធ�ចីរចរមាននិរន�ភាពេនាះេទ។ 

អនុសសនស៍ខំន់ៗ  ស្រមាប់្រចកចរចរ្រត ី

្រចកចរចរ្រតខីងេលទីេន� ្រត�វករ ១) ្រចកចូលជាេ្រចនីេនឯទំនប់ នងិ្រចកបង�ូរែដល

ទកទ់ញឲ្យ្រតីេធ�ចីរចរចូលេទក�ុងេនាះ (មនិែមនចមា� យ១ គម ខងេ្រកមទេន�ដូច

ក�ុងសំេណី) ២) េ្របី្របាសប់រមិាណទកឹ៣៣៦ ែម៉្រតគូប/វនិាទី េពញមួយឆា�  ំេដមី្បី

ទកទ់ញ នងិឲ្យ្រតឆី�ងកត់ (មិនែមន៦.៦ ែម៉្រតគូប/វនិាទី ដូចក�ុងសំេណី) នងិ ៣) 

េរៀបចំរចនាស្រមាប់្រតីទហំរំហូតដល់៣០០ សម (មនិែមនអតិបរមា៦០ សម ដូចក�ុង

សំេណី)។  

ករបមា� សទ់ីេទែខ្សទកឹខងេ្រកម េកតីមានេដយឆ�ងកត់អងទំនប់ សណំាញ់រងកំ

ទិចតបួ៊ីន(turbine debris screens) តួប៊នី ្រចកបង�ូរេចញ និងមួយចនំួនតូច តម្រចក

ចរចរ្រតីែខ្សទកឹខងេល ីនងិ្រចកទ� រនាវចរណ៍។ េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្រចកចរចរ្រតខីងេ្រកម

ទេន�មានសុវត�ិភាព TRR េលកីជាអនុសសនឲ៍្យ៖ ១) ែថរក្សោេល្ប�នទកឹក�ុងអងទនំប ់

េនក្រមតិ០,៣ ែម៉្រតគូប/វនិាទី ស្រមាបព់ង្រតីរសត់ ២) តំេឡងីឧបករណ៍្របមូល 

និងបេង��ងផ�ូវ តមសណំាញ់រងកទំចិទួរប៊ីន េដមី្បបីែង�រ្រតីធំៗ  និង៣) េ្រគាងប�ងត់បួ៊នី

ែដលគា� នករែ្រប្រប�លសមា� ធេលី្រតី ករបង� កទ់បបផុំត (minimal shear) និងគា� ន

ែគមបន�ះតួប៊នី (strike blade)។ ពត៌មានបែន�ម ្រត�វបានបក្រសយេនក�ុង TRR។ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករបមា� ស់ទី
្រត ី

រហូំរ (ម៣/វ-១) 

រហូំរ្របតិបត�ិអតិបរមា៖ 

្រចកចរចរ្រតីសយ៉ាបូរ ីនិងសណាខ ំ

្របតិបត�ិករ្រចកបង�ូរ 

្របតិបត�ិករ្រចកបង�ូរេកតមាន ក�ុងរហូំរេលសព៥ី៨០១ ម៣/វ-១ 

អចមាន ពីែខកក�ដ ដល់តុល 

រដូវែដលអចមានករបមា� ស់

ទីេទែខ្សទឹកខងេល រដូវែដលអចមានករបមា� ស់ទី
េទែខ្សទឹកេ្រកម 

ពង្រតីរសត់េទែខ្សទឹកខងេ្រកម 
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ករវយតៃម�ពហីនិភយ័ 

េគបានវយតៃម�ហនិភយ័នានា េលកីរ

ផា� សប់�ូរទជី្រមករបស់្រតី េដយេផា� តេលី

លទ�ភាពៃនករខូចខត្រចកចរចរ្រត ីនងិ

ផលវបិាករបស់វ េលចីំននួ្រតីេធ�ចីរចរ។ 

ហនភិ័យែដលមានក្រមិត ខ�ស់ខ� ងំ 

ឬខ�ស ់គជឺាហនភិយ័ ែដលមានអទភិាពខ�សប់ផុំត នងិ្រត�វេដះ្រសយេនក�ុងប�ងទ់នំប់

ែដលបានែកស្រម�លទងំអស។់ ហនភិ័យែដលបានប៉ានស់� នមុន និងេ្រកយេពលេ្របី

្របាស់វធិានករទងំេនះ  ្រត�វបានបង� ញេនទពំរ័បនា� ប់។ 

 

ហនិភ័យមុនេពលមានវធិានករបែន�ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

Li
k

e
li

h
o

o
d

 

   Very likely M M H VH VH 

   Likely M M H H VH 

   Possible L M M H VH 

   Unlikely L L M M H 

   Rare L L M M H 

 

ស�� ៖ 

មនិចបំាច ់ តិច

តួច 

មធ្យម ខ� ងំ ខ� ងំ

បំផុត 

ក្រមតិខ�ស់ែដលអចេកតមាន 

អចេកតមាន 

អចេទរចួ 

មនិអចេកតមាន 

ក្រមេកតមាន 

ជាវបិាក 

ភា
ពទ

ំនង
ន ឹង

េក
តមា

ន 

ទប មធ្យម ខ�ស់ ខ�ស់ខ� ងំ 

 

 

 

 

បមា� ស់ទីែខ្សទឹកខងេល បមា� ស់ទីែខ្សទឹកខងេ្រកម 

ដំណាក់កលជីវតិ 

ឥរយិាបទ 

រហូំរករផា� ស់ទ ី

ជីវតខ�ស់ 

ពង្រតី និងកូន្រត ី

្របេភទតូច (៥ ដល់៣០ សម) 

 

មធ្យម (៣០ ដល់៥០ សម) 

ធំ (១៥០ ដល់៣០០ សម) 

េលៃផ�ទឹក 

ពក់កណា� លៃផ�ទឹក 

បាតទឹក (រ. ចង�ូរេ្រជៗ) 

ទប (រដូវ្របាងំ) 

មធ្យម (េដម និងចុងរដូវវស្សោ) 

ខ�ស់ (រដូវវស្សោ) 

 

ឧបករណ៍ទក់ទញ 

និងចូលតម្រចក

ទ� រ មានក្រមតិ 

កំពស់្រចកចរចរ

្រតីមានក្រមតិ  
 

្រចកេចញគា� ន

្របសិទ�ភាព អច

នឹងធា� ក់មកវញិ 

្រចកទ� រតម

អងទំនប់មាន

ក្រមតិ 

ឧបករណ៍ទក់ទញ 

និងចូលតម្រចក

ទ� រ មានក្រមតិ 

អ្រតស� ប់ឆ�ងកត់តម

តំបន់សណាខ ំរមួមាន

តមសន�ះកំទិច តួប៊ីន និង

្រចកទ� រ 

្រចកេចញអន់ថយ 

រងេ្រគាះពីករ

្របមាញ់េនែផ�ក

ខងេ្រកម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key: Low Moderate High Very High 

     

      

          

 

          

         

         

         

         

 

ស�� ៖ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ទប មធ្យម ខ�ស់ ខ�ស់ខ� ងំ 
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ហនិភ័យេ្រកយេពលអនុវត�វធិានករបែន�ម  

 

ករវយតៃម�ហនភិ័យេដយអ�កជំនាញ បង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា ករអនុវត�អនុសសន៍

ែដលបានផ�លជូ់នេនក�ុង TRR មាន្របេយាជនគ៍ួរឲ្យកតស់មា� ល។់ ប៉ុែន� វមនិទនម់ាន

ករប�� កណ់ាថា ឧបករណ៍្រចកចរចរ្រតខី� តធំែបបេនះ អចនឹងដំេណីរករ ក�ុងទេន�

្រត�ពកិធំៗ ដូចករណីេនទេន�េមគង�េទ។ ភាពមនិច្បោស់លសជ់ាេ្រចនី េនែតបន�មាន 

រហូតទល់ែតមានទនិ�ន័យពីករតមដនេនទនំបស់យ៉ាបូរ។ី 
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សុវត�ភិាពទំនប ់ 

េហតុអ�បីានជាសុវត�ភិាពទនំបម់ានសរៈសំខន?់ 

ទំនបខ់� តធំ បង�អន�រយធ�នធ់�រដលស់ហគមន៍េនែខ្សទកឹខង

េ្រកមទេន� ្របសនិេបវីរល ំេដយេធ�ីឲ្យមានករខូចខតទងំ

ែផ�កេសដ�កចិ� និងករបាត់បងអ់យុជីវតិ។ េហតុដូេច�ះ ទនំប់

ទងំអស់ ្រត�វែតសងសង់េទតមបទដ� នប�ង់ែដលបានឯកភាព។ ករណីេនះ វ

ចបំាច់បផុំតស្រមាបគ់េ្រមាងទនំប់សណាខ ំេដយសរែតគមា� តចមា� យពី្រពំ្របទល់

្របេទសឡាវ និងៃថ និងចនំួន្របជាជនេ្រចីនែដលរស់េនទងំសងខងទេន� ជាប់ផា� ល់

នឹងែខ្សទកឹខងេ្រកមៃនគេ្រមាងេនះ។ 

ករសកិ្សោពីភូគព�ស�ស� នងិបាតុភាពរ��ួ យដ ី

ភូគព�ស�ស�ខងេ្រកមទីតងំគេ្រមាង មានលក�ណៈ្រជាបទកឹ ែតអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង

គូសប�� កថ់ា េគនងឹព្រងឹងមូលដ� ន្រគឹះទំនប់ តមវធិីស�ស�ចកប់ំេពញ នងិបេង�នី

ក្រមាសស់ន�ះបាត្រគះឹ (consolidation and curtain grouting)។ គេ្រមាងសណាខ ំ

ស�តិ្រតង់តបំន់េកងខ� ងំ េនែផ�កខងេឆ�ងៃនទេន�។ េពលែដលគេ្រមាងេនះដំេណីរករ 

ករវវិឌ្ឍន៍េផ្សងៗៃនសណឹំក និងកណំកល្បោប់ (deposition) ក�ុងតំបន់េនះ នឹង្រត�វ

បានកតប់ន�យេនែខ្សទកឹខងេលី ប៉ុែន� វេនែតបន�េកីតមានេនែខ្សទកឹខងេ្រកម។ 

សណា� នេកងែបបេនះ នងឹបង�នូវផលវបិាកជាេ្រចីន ស្រមាបល់ក�ខណ� រហូំរចូល នងិ

រហូំរេចញពី្រចកទ� របង�ូរ េហយីទមទរឲ្យមានករពិចរណាេលីយន�ករ្រត�តពនិិត្យ

សណឹំកេផ្សងៗ។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង កតស់មា� ល់េឃញីមានបាតុភូតបាក់ដ ី 

(liquefaction) េនខងេ្រកមទំនប់របាងំ ដូេច�ះ េគទមទរឲ្យមានបទប្ប��ត�ពិេសស

ជាេ្រចីន ក�ុងអំឡុងេពលសងសង់។ 

េ្រគាះរ��ួ យដីថា� ក់តបំន់ ្រត�វបានវយតៃម�។ េទះបីជាមានស� មេ្របះខ�ះៗ ក�ុងបរេិវណ

្របមាណ៣០ គឡូីែម៉្រតៃនករដ� នសងសងក់៏េដយ ក៏អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បាន

សន�តថា វមានផលប៉ះពលត់ចិតចួប៉ុេណា� ះ។ ទំនប់េនះ ស�តិក�ុងតំបន់ែដលមានស�ិរ

ភាព។ េគបានេធ�កីរវយតៃម�េ្រគាះរ��ួ យដពីមុីន េនតំបនគ់េ្រមាងសណាខ ំេដយ

េ្របី្របាសក់ណំត់្រតរយៈេពល៥៥៣ ឆា�  ំេរៀបចេំដយនាយកដ� នធនធានែរ ៉

្របេទសៃថ។ េយាងេលីទនិ�ន័យទងំេនះ េគចតទុ់កសកម�ភាពរ��ួ យដកី�ុង
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តំបនស់ងសងទ់ំនប់េនះ ថាមានក្រមិតទប។ េគកគ៏ួរែតេធ�ីករវយតៃម�ពីស� នភាព

េ្រគាះរ��ួ យដី ែដលបានេកីតេឡងីេនែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៩ ផងែដរ។ 

េសចក�ី្រពង PDG ឆា� ២ំ០២០ របស់ MRC េស�ឲី្យអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង េធ�ីករ

ពិចរណាេលី្រពតឹ�ិករណ៍រ��ួ យដីែដលមានក្រមតិធ�នធ់�រខ� ងំ េលសីពកី្រមតិែដលបាន

ផ�លេ់អយ ្រពមទងំឲ្យអនុវត�តម្រពតឹ�បិ័្រត ICOLD4 េលខ១២០ និង១៤៨។ េនក�ុង

របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម� េគមនិបានេយាងេលី្រពតឹ�ិប័្រតណាមួយេឡយី។ 

េដយេហតុែតគេ្រមាងទនំបស់ណាខ ំស�ិតក�ុងតំបនក់្រមតិរ��ួ យមធ្យម ក�ុង្របេទស

ឡាវ LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ បង� ញថា ករសកិ្សោ្រសវ្រជាវតមទតីងំសងសងជ់ាកល់ក់

មួយ ្រត�វែតអនុវត�។ 

 

បទដ� នេរៀបចបំ�ងទ់កឹជនំន ់

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានដក់េស�បី�ងស់ងសងេ់ហដ� រចនាសម�ន័� ស្រមាប់្រពតឹ�ិករណ៍

ទឹកជនំន ់រយៈេពល១:២.០០០ ឆា�  ំេដយក្រមតិទកឹជំននអ់តិបរមា ែផ�កេលី

្រពឹត�កិរណ៍រយៈេពល១:១០.០០០ ឆា� ំ45។ េទះជាយ៉ាងណា LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ បាន

ដកទ់នំបស់ណាខេំនក�ុងក្រមតិែដលមាន “ហនភិ័យធ�នធ់�រ”។ លក�ខណ� េនះ ត្រម�វ

ឲ្យមានករគណនាមា្រតដ� នទកឹជនំន់េលីរហូំរចូល េស�ីនងឹទឹកជនំនអ់តបិរមាែដល

អចេកីតមាន (PMF) េដយមនិបង�ករខូចខតដល់រចនាសម�ន័�។ LEPTS កទ៏មទរឲ្យ

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង េធ�ីករពចិរណាពីសមត�ភាពបេ��ញទកឹ េនតមទនំប់ែខ្សទកឹ

ខងេលី ក�ុងប�ង់សងសងផ់ងែដរ។ េដយេហតុថា េនដណំាកក់លសកិ្សោលទ�ភាព

គេ្រមាង ប�ងទ់ំនប់្រត�វបានបេង�តីមុនេពលករ្របកស ឲ្យេ្របី្របាស់ LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ 

LEPTS ទងំេនះមនិទនប់ានពិចរណា ដក់ចូលេទក�ុងករេរៀបចបំ�ង់ទនំបេ់នេឡយី

េទ។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បានប�� ក់ថា េគនងឹសហករជាមយួរដ� ភិបាលឡាវ េដមី្បី

អនុវត�តម LEPTS  ចុងេ្រកយេនះ។ 

 
4 ICOLD គឺជាគណៈកមា� ធិករអន�រជាតិស�ីពីទំនប់ខ� តធំ 
5 ករគណនាមា្រតដ� នទឹកជំនន់ គឺជាមា្រតដ� នទឹកជំនន់ែដលអចឆ�ងកត់រចនាសម�័ន�េដយសុវត�ិភាព េដយមិន
បង�ឲ្យមានករខូចខត។ ក្រមិតទឹកជំនន់ខ�ស់បំផុត អចឆ�ងកត់េដយសុវត�ភិាព បុ៉ែន�អចនឹងបង�ឲ្យករខូចខតតិច
តួច។ 
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សមត�ភាពបេ��ញទកឹពបីពំងប់ង�ូរ 

សមត�ភាពៃន្រចកទ� របង�ូរទកឹ ្រត�វបានកណំតត់មរូបមន�

ស�ង់ដ។ ប៉ុែន� េទះបីជាយុទ�ស�ស�េនះ មានលក�ណៈ

សមរម្យដូចករប៉ានស់� នដបូំងក�ី វមនិទន់មានលក�ណៈ

្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់េ្របី្របាសក់�ុងេគាលបណំងេរៀបចបំ�ង់

ទំនប់េទ។ លក�ខណ� រហូំរ (Approach flow conditions) 

អចនងឹមានភាពស�ុគស� ញ េហយីទំនាកទ់ំនងរវង្រចក

ទ� រទងំអស់ អចនងឹមានឥទ�ពិលខ� ងំេលសីមត�ភាពរមួ

ផងែដរ។ 

ករសកិ្សោសេង�តម៉ូែឌលែបបរូបភាពបែន�ម ែដល្រគបដណ� ប់េលីេរងច្រកផលតិ 

ថាមពល និងរចនាសម�័ន�្រចកបង�ូរទងំមូល ្រត�វបានអនុវត�។ ្របសិនេបីគតិពី

លក�ខណ� រហូំរ េគគួរែតេ្របី្របាស់ម៉ូែឌលេនះ េធ�កីរវយតៃម�េលី្របតបិត�កិរ្រចកទ� រ

ទងំអស់ និងសកល្បងលក�ខណ� រហូំរេរៀបចំេដយ MRC និង LEPTS (PMF) េដយ

បិទ្រចកទ� រមយួមិនឲ្យដំេណីរករ។ អ្រសយ័េហតុេនះ េគទមទរករសកិ្សោម៉ូែឌលេផ្ស

ងៗបែន�មេទៀត។ ្របេទសៃថ បានបង� ញក�ីបារម� ទកទ់ងនងឹករហូរេ្រចះែដលអច

េកីតមានក�ុង្របេទសេនះ េហយីម៉ូែឌលេនះ គួរែត្រត�វបានព្រងកីវសិលភាពបែន�ម ឲ្យ

េលីសពតីបំន់្រពំ្របទលៃ់ថ/ឡាវ។ 

េដយសរឯកសរ មិនបានេយាងេលីលក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបក់ពំសសុ់វត�ភិាពទកឹជនំន់ 

(freeboard) ក�ុងកំឡុងេពលមានទកឹជំននអ់តបិរមា េដយ្រចកទ� រទងំអសក់ពុំង

ដំេណីរករ  កពំសសុ់វត�ិភាពទកឹជនំន់៦.២ ែម៉្រតនងឹបេង�តីេឡងី។ េទះជាយ៉ាងេនះក� ី

LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ បានផ�លនូ់វព័តម៌ានកន់ែតលម�ិត ពលីក�ខណ� ត្រម�វស្រមាបក់ពំស់

សុវត�ភិាពទកឹជំនន់ េដយេយាងេលីករ្របមូលផ�ុ ំនូវលក�ខណ� េផ្សងៗគា� ជាេ្រចនី។ អ�ក

អភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង គួរែតបង� ញថា កំពសសុ់វត�ភិាពទកឹជនំន់ែដលេស� ីគអឺនុេលមេទ

តមលក�ខណ� ត្រម�វទងំេនះ េហយីកប៏ានេ្របី្របាស់ PMF ជាមា្រតដ� នទកឹជនំនអ់ត ិ 

បរមិា េដយបទិ្រចកទ� រមយួមនិឲ្យដំេណីរករផងែដរ។ 

្របេភទ្រចកទ� រ នងិភាពទុកចិត�បាន 

េគបានេស�ដីកទ់� ររុញេដយកង់ែបបប�្ឈរ (Vertical wheeled gates) ែដលអច

ទញេបកីេដយែខ្សកប ស្រមាប់ទ� រ្រចកបង�ូរទងំអស់។ ទ� របទិេដយស�័យ្របវត�ិេនះ 

ម៉ូែឌលរូបភាពៃនគេ្រមាងសណាខ ំ 
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មិនបានផ�លជ់ាគុណ្របេយាជន៍អ�ដីល់្រចកទ� របង�ូរេទ េដយេហតុថា្របតបិត�ិករេបកី

គួរឲ្យទុកចតិ�បាន េទបីជាេគាលេដសំខន់បផុំត។ ្រចកទ� រ ្រត�វបានទញេឡងី េនក�ុង

ែផ�កមួយ ែដលេធ�ឲី្យរចនាសម�ន័�ែខ្សទញ េកនីេឡងី្របមាណ៣៤ ែម៉្រត ហួសពីក្រមិត

ខ�ស់បផុំតៃនទំនប់។ លក�ខណ� េនះ បានដក់ឧបករណ៍ែខ្សទញេនក�ុងទតីងំ ែដល

មិនអចដំេណីរករ បង�ករលបំាកក�ុងករែថទ ំនិងផា� ស់ប�ូរ។ 

ស� នភាពេនះ បង� ញថា ទ� រ្របេភទក ំ(radial gates) ដូចេនទំនបស់យ៉ាបូរ ីអច

នឹងក� យជាដំេណាះ្រសយ្របេសីរជាង នងិ្រត�វបានេស�ី ស្រមាប់គេ្រមាងទំនបល់ងួ្របា

បាង េនក�ុងល្បោកទ់េន�េម។ ទ� រ្របេភទេនះ ជយួឲ្យករបេ��ញទកឹកន់ែតរលូន េន

្រគបដ់ណំាក់កលៃន្របតិបត�ិករេបីកទងំអស់ េហយីេគអចដក់សណំុំបូមទកឹ

ស្រមាបស់ន�ូច (hoists) េន្រតឹមក្រមតិខ�ស់បផុំតរបសទ់ំនប់ ែដលផ�ល់ភាពងយ

្រស�លក�ុងករែថរក្សោ។ 

្របតបិត�ិករ្រចកទ� រែដលគួរទុកចតិ�បាន គឺជាគន�ឹះស្រមាបសុ់វត�ិភាពទនំប់ េហយីអជា�

ធរខ�ះ ត្រម�វថា ករបេ��ញទកឹជំននអ់តបិរមា ្រត�វែតអនុវត�េដយសុវត�ិភាព េដយបទិ

្រចកទ� រមួយមនិឲ្យដំេណីរករ (n-១)។ របាយករណ៍ស�ពីីស� នភាពវសិ�កម� េលីក

េឡងីថា ទនំប់គមឺានសុវត�ិភាព េនេ្រកមស� នភាពទកឹជនំន់រយៈេពល១០.០០០ ឆា�  ំ

េដយបទិ្រចកទ� រពីរមនិឲ្យដំេណីរករ។ េនះជាេគាលគនំិតជាក់ែស�ងមយួ េហយីវក៏

ជាលក�ខណ� ត្រម�វមួយរបស់ LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ ផងែដរ។ ប៉ុែន� េ្រកមមា្រតដ� នទកឹ

ជំននអ់តបិរមា ែដលបានែកស្រម�លេឡងីវញិ េគេនែតទមទរឲ្យមានករ្រត�តពនិតិ្យ

កំពសសុ់វត�ិភាពទកឹជំននជ់ាថ�មី�ងេទៀត។ 

ករពិចរណាដទូ៏លទូំលយពីភាពេជឿជាក់ៃន្រចកទ� រ ក៏ត្រម�វឲ្យរមួប��ូ លនូវលក�ខណ�

ខុស្រប្រកតផីងែដរ។ វមនិ្របាកដេទ ថាេតីទ� រេលកីេឡងីែបបប�្ឈរ (vertical lift 

gates) ្រត�វករថិរៈេវលប៉ុនា� ន េដមី្បេីបកីដំេណីរករ ជាពិេសសក�ុងករណីែដលមនិ

មាន្របភពេដមីៃនថាមពល។ អ្រស័យេហតុេនះ េគគួរែតពនិតិ្យេឡងីវញិនូវលទ�ភាព

ក�ុងករផ�លនូ់វឧបករណ៍េឆ�ីយតបយ៉ាងរហ័ស ក�ុងករេរៀបចំ្រចកទ� របង�ូរ េនក�ុងករណី

ដចច់រន�អគ�សិនីេដយបង�ំ។ ដំេណាះ្រសយេផ្សងៗ ែដលបានេ្របី្របាស់េលគីេ្រមាង

ដៃទេទៀត រមួមាន្រចកេដយគា� នទ� រមួយស្រមាបរ់ហូំរេលសី (ungated overflow) 

បំពង់េផ�រទកឹប�� េដយខ្យលម់យួ ឬ ្រចកទ� រែដលមានតណំបាតខងេ្រកម (fish 

belly gates)។ យ៉ាងេហចណាស់ េគ្រត�វពិនតិ្យជេ្រមសីមយួ ក�ុងចំេណាមជេ្រមីសទងំ

េនះ ជាែផ�កមយួក�ុងករបេង�នីសមត�ភាព្រចកទ� របង�ូរសរុបែដល្រត�វករ េដមី្បសីេ្រមច
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បាននូវករអនុេលមតម LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ េនដណំាក់កលេរៀបចបំ�ងទ់នំបចុ់ង  

េ្រកយ។   
 

កររសយថាមពល នងិសណឹំក 

អ�កអភវឌិ្ឍន៍គេ្រមាង េស�ីេ្របី្របាសទ់ឹកជនំន់រយៈេពល៥០ ឆា�  ំជាមូល

ដ� ន្រគឹះប�ងទ់នំប ់ស្រមាបក់រពរកររសយថាមពល នងិសំណឹក។   

ម៉ូែឌលែបបរូបភាព បានបង� ញពជីេ្រមរហូតដល់េទ៥ ែម៉្រត េន

េ្រកមស� នភាពេនះ េហយីេនក�ុងបរេិវណ១ គឡូីែម៉្រតៃនទនំប់ េល្ប�នទកឹ្រត�វបានេគ

រយករណ៍ថា បាន្រតឡប់េទកន់ស� នភាព្រប្រកតីវញិ។ េគបានសន�ិដ� នថា វធិី

ករពរកររសយថាមពល នងិសណឹំកែដលបានេស�ី មានលក�ណៈ្រគប់្រគាន ់េដមី្បី

េជៀសេវៀងរលហ់នភិ័យ ែដលអចេកតីមានេលីរចនាសម�ន័�ទងំអស់ ្របសនិេបទី� រ

ទងំអស់ េបកីដំេណីរករេទតមលដំបល់ំេដយ្រតមឹ្រត�វ។  

េទះជាយ៉ាងណា LEPTS ត្រម�វថា “អងរេណ�  និងតបំន់េផ្សងៗ ែក្បរេជងីទំនប់ គួរែត

្រត�វបានស� បនា េដីម្បកុីំឲ្យមានករខូចខតគួរឲ្យកតស់មា� លណ់ាមយួ េនេ្រកម

លក�ខណ� មា្រតដ� នទឹកជនំន់អតបិរមា”។ ដូេច�ះ េគ្រត�វែតេ្របី្របាសល់ក�ខណ� មា្រត

ដ� នទកឹជនំន់្រតឡបខ់�ស់ជាងេនះ េដមី្បធីានាមនិឲ្យេកីតមាននូវសំណឹកថយេ្រកយ 

(regressive erosion) ែដលអចបង�អន�រយដលរ់ចនាសម�ន័�្រចកទ� របង�ូរ។  

ករ្រគប់្រគងទកឹជនំន ់

ករ្រគប់្រគងទកឹជំនន់េដយ្របសទិ�ភាព ទមទរឲ្យ

មានករជូនដណឹំងជាមុន ពីស� នភាពទឹកជនំន។់ 

្របពន័�មួយ ្រត�វបានដក់េស�ី ប៉ុែន� វគួរែតផ្សោរភា� ប់េទ

នឹង្របព័ន�្របកសឲ្យដងឹមុន េនទនំបស់យ៉ាបូរ ីនងិ

ទំនប់ែដលបានេ្រគាងទុកដៃទេទៀត ក�ុងែខ្សទកឹខង

េលី។ េនក�ុងករណីណាក៏េដយ េគគួរែតបេង�ីតែផនករមួយស្រមាប្់រគប់្រគងទកឹ

ជំននក់�ុងល្បោក់ ជាមួយនងឹរដ� ភិបាលឡាវ ែដលអចេដះ្រសយប�� េនះ េន្រគប់

ទំនបវ់រអីគ�សិនទីងំអសក់�ុងល្បោកទ់េន� នងិអចេរៀបរងជាបទប្ប��ត�សិ្រមាបជូ់ន

ដំណឹងជាមុន ដលស់ហគមន៍េនែខ្សទកឹខងេ្រកម។ ករចង្រកងបទប្ប��ត�ិ ្រត�វែត

ដកប់��ូ លនូវមតិេយាបលព់អីជា� ធរ្របេទសៃថ។  
 

អ�កអភវិឌ្ឍន្៍រត�វសហករជាមយួរ

ដ� ភបិាលឡាវ ទកទ់ិននឹងករ

អនុេលមេទតម LEPTS ឆា� ំ

២០១៨។ 

្របពន័�្រគប្់រគងទឹកជំនន់ក�ុងល្បោក ់

គួរែតបានបេង�តេឡង េដយរមួ

ប��ូ លនូវករ្រគប្់រគងល្បោបក់ករ 

ករពិចរណាពីទីជ្រមក្រតីពង និង

ករ្រគប្់រគងទឹកជំនន។់ 
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បទដ� នប�ង់ទនំប ់

ស�ិរភាពៃនេហដ� រចនាសម�ន័� ្រត�វែតអនុេលមេទតម LEPTS។ ្របសនិគតិពីគមា� ត

ចមា� យៃន្រពំ្របទល់្របេទសឡាវ នងិៃថ ្រពមទងំចនំនួ្របជាជនៃថជាេ្រចនី ែដលរង

ផលបះ៉ពលព់ីករបាកទ់ំនប់ រដ� ភិបាលៃថ ក៏មានគេ្រមាងេធ�កីរេ្របៀបេធៀបបទដ� ន

េរៀបចំប�ងទ់ំនប់ េទនងឹបទដ� នស�ង់ដរបស់ខ�ួនផងែដរ។ េដយេហតុេនះ េគេស�ឲី្យ

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង ផ�ល់នូវ្របភព នងិរមួប��ូ លនូវបទដ� នេរៀបចបំ�ងទ់ំនបព់កព់័ន�

នានា របស់ៃថ េដមី្បេីធ�កីរេ្របៀបេធៀប។ 

្រក�មអ�កជំនាញ 

របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម� សំេដេលី្រក�ម្របកឹ្សោេយាបល់ជនំាញ

មួយ្រក�ម។ េគដឹងថា សមាជកិ្រក�មេនះ រមួមានសមាសភាគអ�កជនំាញ នងិ

ទី្របកឹ្សោមកពសី� ប័នរបស់អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង។ ដូេច�ះ ្រក�មេនះ មិនែមន

ជា្រក�មជនំាញឯករជ្យេនាះេទ។ ឯកសរ មនិបានេលកីេឡងីពីករែតងតងំ

្រក�មអ�កជនំាញស្រមាបព់ិនតិ្យសុវត�ិភាពទំនប់េឡងីវញិ (DSRP) ែដលជា

លក�ខណ� ត្រម�វ េ្រកមេគាលនេយាបាយ្របតបិត�ិ ពីេលខ៤ ដល់៣៧ របស់

ធនាគារពភិពេលក នងិតមអនុសសន៍ក�ុង PDG ឆា� ២ំ០២០ េទ។ 

េគគួរែតែតងតងំ DSRP ឲ្យបានេលឿនេទតមលទ�ភាពែដលអចេធ�ីបាន េនក�ុងករ

អភិវឌ្ឍគេ្រមាង គឺក�ុងអំឡុងេពលែដលដំេណីរករេសុីបអេង�តកពុំងវវិឌ្ឍន៍ នងិករ

សេ្រមចចតិ�េលី្របសទិ�ភាពៃន្របតបិត�ិករគេ្រមាង (layout decision) កពុំងនងឹ

្រប្រពតឹ�។ ជាញឹកញាប់ លក�ន�ិកៈករងរស្រមាប្់រក�ម្រត�តពនិិត្យ ្រត�វបានព្រងីកឲ្យ

េលីសពសុីវត�ភិាពទនំប់ េដមី្ប្ីរគបដណ� ប់េលីប�� កន់ែតទូលយៃនរូបមន�គេ្រមាង រមួ

មាន នតីិវធិសីងសង់ ករបែង�រទកឹទេន� និងសមា� រៈផលតិថាមពលអគ�សិនី។ 

្របសនិេបលីក�ន�ិកៈករងរ្រសេដៀងគា�  ្រត�វបានអនុវត�ស្រមាប់ SNHPP េគនងឹទទលួ

បាន្របេយាជន៍កន់ែតេ្រចីន។ 

រដ� ភិបាលឡាវមានតួនាទីែតងតងំ DSRP េទះបីជាទូេទ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាងជាអ�ក

ផ�ល់ហរិ��ប្បទនគា្ំរទក៏េដយ។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បានប�� កព់ីករយល់្រពមផ�

ល់ហរិ��ប្បទនគា្ំរទដល់្រក�មជនំាញេនះ នងិេលកីជាអនុសសន៍ឲ្យរដ� ភិបាលឡាវ

ចតទុ់កករបេង�តី្រក�មជនំាញេនះ ជាកចិ�ករអទិភាព។  

្រក�មអ�កជនំាញមយួ គួរ្រត�វបាន
បេង�តេអយបានរហ័ស ដូចែដល
បានផ�ល់អនុសសនក៍�ុងេគាល
ករណ៍ែណនាេំរៀបចំប�ងទ់ំនបរ់បស់
គណៈកម�ទេន�េមគង�ឆា� ២ំ០០៩ 
េគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារ
ពភិពេលក នងិ្រពតឹ�បិ្័រត ICOLD។ 
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ែផនករេ្រតៀមខ�ួនេពលអសន� 

េសចក�ី្រពង PDG ឆា� ២ំ០២០ េស�ឲី្យមានករេរៀបចំែផនករេ្រតៀមខ�ួនេពលអសន�មួយ 

(EPP) ស្រមាប់ករសងសង់ និង្រគប់ដណំាកក់ល្របតបិត�ទិងំអស់ៃនគេ្រមាង។ េគគរួ

ែតបេង�ីតែផនករេនះ ស្រមាបដ់ណំាក់កលបែង�រទកឹទេន�ទងំពីរផងែដរ។ បែន�មពីេនះ 

វរតឹែតមាន្របេយាជន៍ ក�ុងករេរៀបចំែផនករដច់េដយែឡកមួយ ស្រមាបក់រស�ុកទឹក

េលីកដបូំង គឺេពលែដលមានករផ�ុកទម�ន់េលីរចនាសម�ន័េលកីដំបូង នងិេពលែដលេគ

ទមទរឲ្យមានករតមដនេ្រចីនជាងមុន និងករេឆ�ីយតបភា� មៗ។ 

របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម� ផ�លនូ់វករពណ៌នាបឋមៃនែផនករេពលអសន� 

និងគូសប�� ក់ថា េគ្រត�វែតេរៀបចំ EPP ឲ្យបានមួយឆា�  ំមុនេពលដំេណីរករេរៀបចអំង

ស�ុកទកឹ។ េគមនិ្រត�វេលីកេស�ីែផនករេនះ េនដណំាក់កលសងសង់េទ។ ែផនករ

េនះ គឺជាលក�ខណ� ត្រម�វ។ 

 

ករសកិ្សោពីករបាកទ់ំនប ់

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានពនិិត្យពីស� នភាពបាក់ទនំប់ែដលអចេកីតមាន ទងំទនំប់

របាងំ និងទនំប់េម ក�ុងដណំាកទ់ីពីរៃនករសងសង់។ តមទីតងំទងំពីរេនះ េគបាន

រយករណ៍ថា វមានផលបះ៉ពលខ់�ះៗ េលភូីម ិនិងតបំន្់រក�ងេនែផ�កខងេ្រកម ប៉ុែន� 

វមនិប៉ះពលេ់លីក្រមតិទកឹក�ុងេខត�េវៀងចន�េទ។ 

េទះជាយ៉ាងណា េគគា� នបណំង េធ�ីករវយតៃម�េលី្របជាជន នងិ្រទព្យសម្បត�ិែដល

រងេ្រគាះ តម្រចងំទេន�្របេទសឡាវ និងៃថ ឬេធ�ីករពិចរណាពីហនភិយ័ ែដលរលក

ទឹកជនំន ់អចេកតីមានេលីយានទេន� អ�កេ្របី្របាស់្រចងំ នងិ្របតបិត�កិរបូមខ្សោច់េទ 

(៨ គម ែខ្សទកឹខងេ្រកម)។ វចបំាចណ់ាស់ ែដលេគ្រត�វេរៀបចំករសិក្សោមយួ ែដល

អចកណំតព់ី្របេភទេហដ� រចនាសម�័ន� នងិចំននួ្របជាជនែដលអចរងេ្រគាះ។ អជា�  

ធរៃថ គួរែតចូលរមួេរៀបចំប��ប់ែផនករេ្រតៀមខ�ួនេពលអសន�នានា។ 

 

ឧបករណ៍វយតៃម� 

គំរូរបាយករណ៍ស�ពីីស� នភាពវសិ�កម� ផ�ល់នូវសន�ស្សនប៍ឋមៃនឧបករណ៍វយតៃម� 

ែដលនងឹផ�លជូ់ន។ េពលែដលេគបានបង� ញលក�ខណ� មូលដ� នទងំអស់ នងិ វយ



េសចក�ីសេង�បរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស ស្រមាប ់ SNHPP 

 
P a g e  | 40  ៤ វចិ�ិក ២០២១ 

តៃម�កណំតព់កីត� បរជ័យ (failure modes assessment) េគអចកណំតល់ក�ខណ�

ត្រម�វចុងេ្រកយ េនក�ុងករអភិវឌ្ឍគេ្រមាងនាេពលេ្រកយ។ 

្របព័ន�្រគប់្រគងសុវត�ិភាពទំនប់ 

េគគួរែតផ�លនូ់វ្របពន័�្រគប្់រគងសុវត�ិភាពទំនបម់យួ (DSMS)។ េនះគឺជាែបបបទផ�ូវករ

ៃននតីីវធិានេផ្សងៗ ែដលបានេ្របី្របាស់ជាែផ�កមួយស្រមាប់ករអនុវត�ល� េលសុីវត�ិភាព

ទំនប់ នងិកសងេលបី�� នានា ែដលបានេលកីេឡងីេនក�ុង្រពតឹ�ិប័្រត ICOLD ស�ពីីករ

្រគប់្រគងសុវត�ិភាពទនំប់។ េសចក�ី្រពង PDG ឆា� ២ំ០២០ ផ�លនូ់វអនុសសនប៍ែន�ម

េទៀត ពីរចនាសម�ន័� និងខ�មឹសរស្រមាប់ DSMS ។  

េគ្រត�វែតេ្របី្របាស់េគាលករណ៍ែណនាសំ�ពីសុីវត�ិភាពទំនប់ ែដលជាែផ�កមួយៃន 

LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ ជាឯកសរេយាងផងែដរ។ របាយករណ៍ស�ីពសី� នភាពវសិ�កម� មិន

បានេយាងេលបី�� ទងំេនះេទ ប៉ុែន� វេលឿនេពក ក�ុងករេរៀបចំ DSMS លម�ិត េនក�ុង

ករអភិវឌ្ឍគេ្រមាង។ 

ករវយតៃម�កំណត់កត� បរជ័យ 

េសចក�ី្រពង PDG ឆា� ២ំ០២០ េស�ឲី្យបេង�តីករវយតៃម�ែបបលម�ិតមយួ េដមី្បកីណំត់

កត� បរជ័យែដលអចេកតីមាន (PFMA)។ របាយករណ៍ស�ពីសី� នភាពវសិ�កម� មនិ

បានដកប់��ូ លករវយតៃម�េនះេទ។ េនដណំាក់កលេនះ វសមេហតុផល ប៉ុែន� េគ

គួរែតអនុវត�ករវយតៃម�េនះ េនដណំាក់កលចប់េផ�ីមេរៀបចបំ�ងទ់នំបល់ម�តិ។ លទ�

ផលៃនករវយតៃម� នងឹផ�លជ់ាពត័ម៌ានពីវសិលភាពៃនករសកិ្សោសេង�តទតីងំបែន�ម

េទៀត ករបេង�តី DSMS ែផនករេ្រតៀមខ�ួនេពលអសន� នងិែផនករេរៀបចឧំបករណ៍

វយតៃម�។ 

អនុសសន ៍

TRR ផ�លនូ់វអនុសសនជ៍ាេ្រចីន េលបី�� សុវត�ភិាពទនំប់ ជាពិេសសេលីករធានា

ឲ្យប�ងទ់ំនបប់ន�បនា� បេ់ទៀត បន្ុសេីទនងឹស�ងដ់បេច�កេទសថាមពលអគ�សិនីឡាវ 

ឆា� ២ំ០១៨ ែដលមានលក�ណៈតងឹរុងឹជាងបទដ� ននានា ែដលបានេ្របី្របាស់

ស្រមាបក់រេរៀបចំប�ងទ់ំនបក់�ុងេពលសិក្សោលទ�ភាព។ អ�ីែដលសខំន់េនាះគឺថា េគ

គួរែតបេង�តី្រក�ម្របកឹ្សោឯករជ្យ្រត�តពិនតិ្យសុវត�ភិាពទនំបឲ់្យបានឆាប់រហ័ស។    
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នាវចរ 

េហតុអ�បីានជានាវចរមានសរៈសំខន់? 

កិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥ គូសប�� ក់ថា ឧបករណ៍

នាវចរ ្រត�វែតដកប់��ូ លេទក�ុង្រគបគ់េ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍តមដង

ទេន�េមគង�។ ្រគបែ់ផ�កតមដងទេន�ែដលេ្របី្របាសស់្រមាបស់�ុកទកឹ ពីេ្រកយទនំប់វរអីគ�ិ

សនី អចជួយស្រម�លដលសុ់វត�ិភាពនាវចរណ៍ ្របសនិេបីសន�ះផ�ូវទឹកនាវចរណ៍ ្រត�វបាន

ដកប់��ូ លេទក�ុងប�ងស់ងសងស់្រមាប់ទនំប់វរអីគ�សិនី។ 

 
 

សន�ះទនំប់នាវចរណ៍ 

សន�ះទំនប់ មានក្រមាស់បាតែត២ ែម៉្រត េហយី

្រគឹះទនំប់ មាន្របែវងទទងឹ១៨ ែម៉្រតប៉ុេណា� ះ។ 

ជ�� ងំ មានក្រមាស់ខុសៗគា�  ពីចេនា� ះ៣ (បាត

្រគឹះ) ដល៩់,៣០ ែម៉្រត េនវមិា្រតធបំផុំត េហយី

បនា� បម់ក វេរៀវមក្រតឹមែត៤ ែម៉្រត វញិេនែផ�ក

ខងេលី។ ប�ងប់ច�ុប្បន� រមួមានក្រមាសប់ាតទនំប់

េស�ីងខ� ងំ ជាងគេ្រមាងសំេណីេផ្សងៗតមទនំបវ់

រអីគ�សិនីក�ុងែខ្សទកឹខងេលី។ 

 

េដយេហតុេនះ េគបានេលីកទកឹចតិ�អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង ឲ្យ

េធ�ីករពនិតិ្យប�ងទ់ំនប់េឡងីវញិ េដយពិចរណាេលីកត� ខង

េលី នងិែកស្រម�លប�ងម់�ងេទៀត ក�ុងករណីចបំាច់។ 

សន�ះនាវចរណ៍ែដលមាន្របេយាជន៍ ្រត�វមាន្របែវង

បេណា� យខ�ីជាង១២០ ែម៉្រត ដូចលក�ខណ� ត្រម�វេនក�ុង 

PDG ឆា� ២ំ០០៩។ ដូេច�ះ េគគួរែតបេង�នី្របែវងសន�ះទំនប់។  
 

ចេនា� ះកម�សស់្រមាប់នាវចរណ៍ (AIR CLEARANCE) 

ទេន�េមគង� មានចេនា� ះកម�សស់្រមាបន់ាវចរណ៍ តចិបផុំត១០ ែម៉្រត។ ស� នផ�ល់េសវ

កម�េនែខ្សទកឹខងេលី មានចេនា� ះកម�ស្់រតមឹែត៨,៨០ ែម៉្រត រឯីេនែខ្សទកឹខងេ្រកម

វញិ ្រតឹមែត២,៨០ ែម៉្រតប៉ុេណា� ះ េពលែដលសន�ះផ�ូវទកឹេពញែណន។ ប៉ុែន�នាវអច

ឆ�ងកតព់ីេ្រកមស� នេនះបាន េពលែដលសន�ះផ�ូវទកឹ្រត�វបានសំអត។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លួង្របាបាង ប៉ាកឡ់ាយ ប៉ាក់េបង សយ៉ាបូរ ី

ទទឹង ១ 

ទទឹង ២ 

(អប្ប. និង

អត)ិ 

កំពស់

សរុប 

ក្រមាស់

បាត 

សណាខ ំ
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អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង គួរែតបេង�នីកំពសស់� នផ�ល់េសវកម�េនែខ្សទកឹខងេលី ពី

៨.៨០ ឲ្យដល់១០ ែម៉្រត នងិប�� ក់បែន�មថា ែខ្សប�្ឈប់ នងឹ្រត�វតំេឡងី េនពមុីខ

ស� នផ�ល់េសវកម�េនែខ្សទកឹខងេ្រកម។ 

្របពន័�ប��ូ ល នងិបេ��ញទឹក 

របបប��ូ ល នងិបេ��ញទឹក អចបង�ឲ្យមាន្របពលភាពេលីែខ្សពួរកប៉ាល់ (hawser 

forces)5

6។ េគអចនងឹេដះ្រសយប�� េនះបាន េដយែកែ្របប�ង់សងស់ង់្របព័ន�

ប��ូ លទឹក ឬែកស្រម�លកម�វធិីស្រមាប់េបកីដំេណីរករៃនសន�ះែធនធឺរ (tainter 

valves) េដមី្បបីេ�� �សអនុភាពរលក ក�ុងសន�ះផ�ូវទកឹ។ ក�ុងករណីេនះ TRR បានផ�ល់

ជាសំេណីមួយចំននួ។ េទះជាយ៉ាងណា កស៏ន�ះែធនធឺរែបបប��� ស សកសមនងឹ

្រចកទ� រ្របឡាយ នងិធនេ់ទនងឹសណឹំក្របេហង (cavitation) គួរសម។  

្របឡាយបែង�រទកឹ េនែខ្សទឹកខងេលី និងខងេ្រកម 

្របឡាយបែង�រទឹកនាវចរណ៍ទងំពីរ មាន្របែវង្របមាណ២៥០ ែម៉្រត ្រសបតមអក័្ស

សន�ះនាវចរណ៍។ ប៉ុែន� វមិនទន់ប�� កច់្បោសេ់ទ ថាេនែខ្សទកឹខងេលី មាន្រតមឹែត

្របឡាយែខ្ស្រតងម់យួ្របែវង២២០ ែម៉្រត េ្រពះថា្របែវង៣០ ែម៉្រតចុងេ្រកយ ែដល

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងបានដកប់��ូ លេទក�ុងប�ង់ទនំប់ ្រគាន់ែតជាែផ�កមួយរបសស់ន�ះ

េនះប៉ុេណា� ះ។ 

ជ�� ងំរបាងំេនែខ្សទឹកខងេលី ផ�ល់នូវ្រចកចូលងយ្រស�លមួយ ស្រមាបស់ន�ះនាវចរ

ណ៍ តមបេណា� យជ�� ងំសន�ះនាវចរណ៍េលី្រចងំខងស� ។ំ បរកិ� ចំណតេនែខ្សទកឹ

ខងេលី ស�ិតេនឆា� យខ� ងំ ប៉ុែន� េគគួរែតផ�លទ់ពំក់ែខ្សក�ុងជ�� ងំរបាងំ េទតម

ចេនា� ះេពលេទៀងទត់។ េគមនិមានពត័ម៌ានពជីេណ�ី រប�្ឈប់ (recessed ladders) 

ស្រមាប់ជ�� ងំរបាងំេនះេទ េហយីេគកម៏និដងឹែដរថា ្របសនិេបមីានស� នអែណ� ត 

ភា� បព់ចីំណតែផ េទតបំនដ់ីេគាក េតកីរអនុវត�ែបបេនះល�ែដរឬេទ។ 

្របឡាយបែង�រទឹកេនែខ្សទកឹខងេ្រកម មានទ្រមងជ់ាែខ្ស្រតង់ នងិមាន្របែវង្រគប់

្រគាន់ (េលសីពី ២៥០ ែម៉្រត)។ ប៉ុែន� ្របឡាយេនះ មាន្របែវងទទងឹមនិ្រគប់្រគាន់េទ 

េដយេហតុថា តបំនច់ណំត បានលយចូលេទក�ុង្របឡាយនាវចរណ៍។ េគគួរែត

េរៀបចំចណំតែផេនពីេ្រកយវញិ េដមី្បេីធ�ឲី្យៃផ�ទឹកនាវចរណ៍មាន្របែវងទទឹងសរុប

៥២ ែម៉្រត។ 

 
6 េគេ្របីែខ្សពួរេដីម្បចីងកប៉ាល់េនចំណត។ 
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អវត�មានៃនជ�� ងំរបាងំ ែដល្រសបនឹងជ�� ងំសន�ះទំនប់នាវចរណ៍ បង�ករលំបាក

ដលច់រចណ៍របស់កប៉ាល ់នងិក្ូបនរុញធំៗ។ េគគួរែតពិចរណាពីជ�� ងំរបាងំ ្របែវង

្របមាណ២០០ ែម៉្រត ែដល្រសបនងឹជ�� ងំសន�ះផ�ូវទកឹេលី្រចងំខងេឆ�ង ដូចែដល

មានេន្របឡាយបែង�រទកឹខងេល។ី  

េគគួរែតដកស់ន�ះរង� ស ់ែដលអចេមលីេឃញីច្បោស់ េនែក្បរទងំ្រចកទ� រមតីធឺរ 

(mitre gates) និងេនខងក�ុងសន�ះទនំប់។  

បរកិ� សន�ះទនំប់នាវចរណ៍ 
េនក�ុងសន�ះទនំប់នាវចរណ៍ទងំមូល មានែតជេណ�ី រ្របែវង២ ែម៉្រត ចំននួពីរ

ប៉ុេណា� ះ។ េគគួរែតដកជ់េណ�ី របែន�មេទៀត ប៉ុែន�វមនិចបំាចខ់�ស់េស�ីបាត្រគះឹេទ។ 

េទះជាយ៉ាងណា ក៏វគួរែតមានកពំស់េលសីព១ី៩៨ ែម៉្រត ឧ. ២ ែម៉្រតពីេ្រកមបនា� ត់

ែខ្សទកឹទប។ 
េគមានរង� ស់អែណ� ត្របែវង២ ែម៉្រត ចនំួន៦ ដូចសន�ះទនំប់នាវចរណ៍ពីមុនែដរ 

ស្រមាប់គេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�សិនកី�ុងទេន�េម។ េគមនិបានដកប់��ូ លទពំក់ែខ្ស េទក�ុង

ជ�� ងំសន�ះទនំប់េទ។ េគគួរែតដក់ទពំក់ែខ្សទងំេនះ េនែក្បរជេណ�ី រ។ េនក�ុង

ជ�� ងំសន�ះទនំប់ វមនិមានរបាងំជ�� ងំរអិលែដក (steel slider wall) ឬរបាងំ

ករពរេនាះេទ។ 

េគបានេស�ឲី្យតំេឡងីម៉ាសុនីស�ូចមយួ ែដលលតសន�ងឹេលី្របែវងសន�ះទំនបទ់ងំមូល 

ស្រមាបស់កម�ភាពជួយសេ�ង� ះ ដូចជាករ្រសងទូ់កតូចៗែដលលចិក�ុងទេន� កទំចិអ

ែណ� ត ឬធា� កចុ់ះេនពមុីខ្រចកទ� រ ស�ូចសន�ះទូក ្រពមទងំេលីក នងិប�ូរផា� សស់ន�ះទូក

ជាេដមី។ 

្របតបិត�កិរ សុវត�ិភាព នងិករែថទ ំ

ស� នភាពនាវចរណ៍ នងឹកន់ែត្របេសីរ ក�ុងចមា� យ្របមាណ៦០០ គីឡូែម៉្រត តម

ទំនបទ់ឹកនងឹៃនល្បោកទ់ងំមូល េនភាគេជងី្របេទសឡាវ។ វផ�លល់ទ�ភាពឲ្យកប៉ាល់

ធំៗ េធ�ីដំេណីរឆ�ងកត់ នងិេធ�ឲី្យករដកឹជ��ូ នទនំិញតមដងទេន�កន់ែត្របេសីរ។ 

េទះជាយ៉ាងេនះក�ី េគគួរែតបេង�តី្របព័ន�ពត័៌មានមយួស�ីពសី� នភាពទេន� (RIS) និង

ដកវ់ប��ូ លជាមួយនងឹបទប្ប��ត�ិ្របតិបត�អិងស�ុករមួណាមួយ។ ក�ុងចំេណាម្របពន័�

ទងំអស់ វនងឹផ�លព់ត័៌មានដលន់ាវកឹពសី� នភាពនាវចរណ៍ និងថិរៈេវលរង់ចេំដយ

ប៉ានស់� ន េនតម្របពន័�សន�ះផ�ូវទឹកនមីួយៗ។  
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សុវត�ភិាពៃន្របតបិត�កិរសន�ះផ�ូវទឹក េនទនំបស់ណាខ ំ្រត�វែតេដះ្រសយ េដយ

េ្របី្របាសទ់ងំវធិានករករពរ ្រពមទងំ្របតកិម� និងអន�រគមន៍រហ័ស ្របសិនេបីមាន

ឧប្បត�ិេហតុ។ ្រចកទ� រនាវចរណ៍ទងំអស់ ែដលេលកីេឡងីខ�ស់ អចបង�េ្រគាះថា� ក់

ដល់កប៉ាល់ខ� តតូច។ សន�ះទនំប់ ្រត�វបានបំេពញ តមរន�បាតតូចៗ ែដលជាញឹក

ញាប់ វបេង�ីតឲ្យមានកំណួចទកឹខ� ងំ (heavy turbulence) និងករបផុំលទកឹរងផ្សតិ

មកខងេលីៃផ�ទកឹវញិ (mushroom shaped vertical upsurges)។ ស� នភាពេនះ អច

េធ�ីឲ្យប៉ះពលដ់ល់ទូកខ� តតូចៗ។ ដូេច�ះ េគផ�ល់េយាបលឲ់្យបេង�តីកម�វធិបីំេពញ

ពិេសសមួយ ស្រមាបទូ់កតូចៗ។ 

មិន្រតមឹែតអ�ក្រគប់្រគង្រចកទ� រេទ ែដលអចអនុវត�្របតបិត�ិករប�្ឈប់្រចកទ� រជា

បនា� ន់បាន នាវកឹ នងិបុគ�លិក្រត�តពនិតិ្យកអ៏ចអនុវត�បានែដរ ក�ុងករណីចបំាច់។ េគ

គួរែតផ�លនូ់វ្របពន័�ទនំាក់ទនំងេទវញិេទមក រវងនាវកឹ នងិអ�ក្រគប់្រគង្រចកទ� រ។ 

វចបំាចណ់ាស់ ែដលេគមានេ្រគឿងបនា� សជ់ាេ្រសច ស្រមាបក់ចិ�ករជសួជុលជាបនា�

ន់។ ដូេច�ះ េគេស�ីឲ្យបេង�តីប�� ីសរេពភី័ណ� មួយស្រមាប់េ្រគឿងបនា� ស ់នងិេធ�បីច�ុប្បន�

ភាពវឲ្យបានេទៀតទត់។  

នាវចរណ៍ ក�ុងអំឡុងេពលសងសង ់

ដណំាក់កលទីមយួ រមួប��ូ លនូវករសងសង់្រចកទ� រនាវចរណ៍ ្របឡាយបែង�រទឹក 

និង្រចកបង�ូរទកឹមួយពីេ្រកយទនំប់របាងំ។ ក�ុងអំឡុងេពលេនះ នាវចរអចបន�ដំេណីរ

ករ តមចេនា� ះ្រចងំខងស�  ំែដលជាែផ�កេ្រជជាងេគបផុំតៃនទេន�។ អ�កអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាង បានប�� កថ់ា ្របពន័�្រចកទ� រនាវចរណ៍ នឹងេធ�ី្របតបិត�កិរ ក�ុងអំឡុង

ដណំាក់កលទី២ ៃនករសងសង់។ េគមិនបានបេង�តីនូវបទប្ប��ត�ពិិេសសណាមួយ

ស្រមាប់ទូកេនសទ ឬទូកជាលក�ណៈ្រគ�សរេនាះេទ។ េនតមទនំប់វរអីគ�ិសនីេផ្សង

េទៀត ទូកខ� តតូច ្រត�វបានដក់េលឧីករណ៍សេណា� ង និងដកឹជ��ូ នេនជុំវញិតបំន់

សងសង់។ េគបានផ�លជ់ាេយាបលឲ់្យអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង សកិ្សោែស�ងរកយន�ករ

្របហក់្របែហលគា� េនះ។ 

 

ប�ងស់្រមាប់្របពន័�សន�ះផ�ូវទឹកទី២ 

េ្រកម PDG ឆា� ២ំ០០៩ េគបានផ�លជ់ាេយាបលថ់ា ករេរៀបចបំ�ងស់្រមាប់សន�ះផ�ូវទឹក

ទី២ គួរែត្រសបគា� នងឹសន�ះទ១ី និងេ្របី្របាស់្របឡាយបែង�រទកឹែតមួយ។ ប�ងគ់េ្រមាង

ទំនបស់ណាខ ំទមទរឲ្យមាន្របឡាយេវៀងមយួ តមទលួេលី្រចងំខងេឆ�ង។ ប៉ុែន� 

េដីម្បឲី្យ្រសបេទនឹង PDG ឆា� ២ំ០០៩ TRR បានេលកីជាអនុសសន ៍េដយផ�ល់
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ជេ្រមសីឲ្យមានសន�ះផ�ូវទកឹ្រសបគា� មយួ េលី្រចងំខងេឆ�ង។ េដយសរស� នភាពនាវ

ចរែដល្របកបេដយេ្រគាះថា� ក់ នងិវត�មានៃនកពំង់ែផបេណា� ះអសន�/ចណំាស់ៗ ជា

េ្រចីន នាវចរក�ុងតំបន់ែខ្សទឹកខងេ្រកមៃនទនំប់សណាខ ំទមទរឲ្យមានេស�រភាព

ក្រមតិទឹកសម្រសប នងិករែ្រប្រប�លយតឺបផុំត។ បែ្រមប្រម�លទកឹភា� មៗពី្របតិបត�កិរ

េនែផ�កខងេលី អចបង�េ្រគាះអន�រយធ�ន់ធ�រជាេ្រចីន ដល់ករដកឹជ��ូ នតមនាវចរ

ក�ុងតបំន់េនះ េបីេគមនិអច្រគប់្រគងរហូំរឲ្យបានសមរម្យេទ។ 

អនុសសន ៍

TRR េលកីជាសំេណី ឲ្យដកប់��ូ លអនុសសនផ៍�ល់ឲ្យ េទក�ុងកំែណប�ងស់ងសង់

ស្រមាប់បរកិ� នាវចរណ៍ និងេធ�ីឲ្យវ្រសបេទនងឹ PDG ប�ងប់រកិ� ស្រមាបគ់េ្រមាងទនំប់

េផ្សងេទៀត េនក�ុងបណា� ញល្បោក់ និងបទដ� នរបស់ MRC ។ 

 

ប�� សង�ម និងេសដ�កិច� 

េហតុអ�បីានជាប�� សង�ម-េសដ�កិច�មានសរៈសំខន់? 

េនះគជឺាករអនុវត�ទូេទ ែដលេគទទលួស� ល ់េហយីច្បោប់្របេទសឡាវ 

ត្រម�វថា រល់ករចិ�� ឹមជីវតិទងំឡាយណាែដលរងផលប់៉ះពលេ់ដយគេ្រមាង ្រត�វែតស� រ

េឡងីវញិឲ្យេស�កី្រមតិដែដល ឬ្របេសីរជាងមុនេពលអភិវឌ្ឍគេ្រមាង។ 

  

មូលដ� ន្រគឹះសង�ម នងិេសដ�កចិ� 

មូលដ� ន្រគឹះ ្រត�វបានកំណតេ់ដយករសិក្សោអត�បទ្រសវ្រជាវ ករស�ងម់តតិមទតីងំ

ផា� ល់ រមួមានករេធ�ីជំេរឿនតមផ�ះ ្រពមទងំបទសមា� សន៍ និងកចិ�្របជុ ំ 

េផ្សងៗ េនតមភូមិ្រស�ក។ 

តំបន់ែដលនងឹជនល់ចិ រមួមានៃផ�ដី៤.៤២៥ ហកិតៃនតបំន់ៃ្រពឬស្ស ីៃ្រព

េផ្សងេទៀត វលែ្រស ដកីសកិម� លំេនដ� ន និង្របេភទដីដៃទេទៀត។ ភូមិ៣ ្រត�វជន់

លចិ នងិទមទរឲ្យមានករតងំទលីំេនថ�ី រឯីភូមិ១០ េទៀត រងផលប៉ះពលេ់ដយ

ែផ�ក (ឧ. មិនលចិទងំ្រស�ងេទ) ែដលត្រម�វឲ្យេរេីទកនទ់ីតងំខ�សជ់ាងេនះ។ េគប៉ាន់

ស� នថា ្របជាជនរងផលប៉ះពល់េដយផា� ល ់មានចនំួនសរុប៦២.៥៣០ នាក។់ 

េគបានេធ�ីករស�ង់មតតិម្រចងំទងំសងខង េនែផ�កខងេ្រកម ក�ុងចមា� យ្របមាណ

១០០ គឡូីែម៉្រត េនឆា� ២ំ០១០/២០១១។ ករស�ង់មតិទងំេនះ ផ�ល់នូវទិដ�ភាពរមួ

មួយ អពំី្របជាស�ស� េហដ� រចនាសម�ន័� និងករចិ�� ឹមជីវតិតមភូមិ ក�ុង្របេទសឡាវ 
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និងៃថ។ TbESIA/CIA  បានផ�លនូ់វពត័ម៌ានទូេទខ�ះៗ អពំី្របជាជនរស់េនក�ុងតបំន់

ចំននួ៤ េនែផ�កខងេ្រកម េដយេផា� តេលី្របជាជនែដលរស់េនក�ុងបរេិវណ៥ 

គីឡូែម៉្រត ពទីេន�េមគង�។  

 តំបនទ់ី១៖ ្រពំ្របទល់ៃថ និងឡាវ – ចបព់ីប៉ាកហ់ងឹ (គម១៧៣៦ ទី្របសព�

មុខទេន�ហងឹ ្របមាណ១ គម ខងេ្រកមទនំប់) ដល់បានេវឿនបុក (គម៩០៤)  

 តំបនទ់ី២៖ ភាគខងត្ូបង្របេទសឡាវ – ចបព់បីានេវឿនបុក (គម៩០៤) ដល់

្រពំ្របទល់្របេទសកម�ុជា (គម៧២៣) 

 តំបនទ់ី៣៖ ្របេទសកម�ុជា – ចប់ពី្រពំ្របទល់្របេទសកម�ុជា (គម៧២៣) ដល់

្រពំ្របទល់្របេទសេវៀតណាម (គម២១៨)  

 តំបនទ់ី៤៖ ភាគខងត្ូបង្របេទសេវៀតណាម – ចបព់ី្រពំ្របទល់្របេទសេវៀត

ណាម (គម២១៨) ដល់ដសី

ណ� ទេន�េមគង� (គម០) 

េនទូទងំអងទេន�េមគង�េ្រកម មាន

្របជាជនេលសីពី២៤ លននាកក់ពុំង

រស់េនក�ុងតបំនទ់ងំេនះ។ េទះជា

យ៉ាងេនះក៏េដយ មានែតអ�កែដល

រស់េនក�ុងបរេិវណ១០០ គឡូីែម៉្រត េនែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាងទំនបស់ណាខំ

ប៉ុេណា� ះ ែដលេគចតទុ់កជាផ�ូវករថា ជាអ�ករងផលបះ៉ពល់។ អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង 

បានេធ�ីករប៉ានស់� នពកី្រមតិៃនករពងឹអ្រស័យេលីធនធានទេន�េមគង� េនក�ុងតំបន់

ទងំេនះ។ 

ផលប៉ះពល់ែដលរពំងឹទុក និងយន�ករចណំាក្រស�ក 

យន�ករកតប់ន�យផលប៉ះពល់េដយផា� ល់ ្រត�វបានបក្រសយក�ុងរបាយករណ៍ SIA 

។ យន�ករជាេ្រចនី ្រត�វបានបែម�ងជាជេ្រមីស អនុសសន៍ េគាលករណ៍ ឬេសចក�ីែថ�ង

ករផ�ូវករ ជាជាងករតងំចិត�ដមុ៏តមុា។ំ ក��ប់េពញេលញបផុំតៃនយន�ករកតប់ន�យ 

និងទូទតស់ណំង ្រត�វបានបេង�តីេនក�ុង RAP ែដល្រគបដណ� ប់្រតមឹែត្របជាជនែដល

្រត�វតងំទលីំេនថ�ីប៉ុេណា� ះ។ េគមនិបានពន្យលឲ់្យបានច្បោស់លស ់ពកី��បស់្រមាប់

្រក�មេផ្សងៗេទៀត ែដលរងផលបះ៉ពល់្រសេដៀងគា� េទ (តួយ៉ាង អ�កែដល្រត�វតងំទី

លំេនថ�ីក�ុងភូមិដែដល អ�កែដលបាតប់ងធ់នធានមយួចំននួ និងរបរច�ិ� ឹមជីវតិ ប៉ុែន�

មិនបានបាត់បងផ់�ះសែម្បង)។ 

តំបន ់ ក្រមតិៃនករពឹងែផ�ក 

េ្រតយខងេធ�ង េ្រតយខងស� ំ 

តំបន់១ 3.1 2.7 

តំបន់២ 3.3 3.2 

តំបន់៣ 4.1 4.0 

តំបន់៤ 4.1 4.2 
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េគបានផ�លថ់វកិសរុបចនំួន២៧៤.១២០ ដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់ SMMP ។ ចនំនួេនះ 

មានក្រមតិទបបំផុត តួយ៉ាងដូច SMMP ស្រមាប់គេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ មានថវកិ

្របមាណ៩០,៦ លនដុល� រអេមរកិ។ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង បានប�� កថ់ា េគនងឹបក

្រសយប�� េនះឲ្យបានច្បោសល់ស់។ េគបានផ�លទ់ឹក្របាកស់រុប២៣,៣ លនដុល� រ

អេមរកិ ស្រមាប់ RAP ែដលមានទឹក្របាកត់ចិជាង៨.០០០ ដុល� រអេមរកិ ស្រមាប់

្របជាជនមា� ក ់ក�ុងករតងំទលីំេនថ�ី ឬផា� សប់�ូរទលីំេន។ េបីេយាងតមបទដ� នស�ងដ់

អន�រជាតិ ថវកិេនះមានក្រមតិទប េបីេធៀបេទនឹងគេ្រមាងទនំប់វរអីគ�សិនីេផ្សងេទៀត 

តមដងទេន�េមគង�។ េនក�ុងស� នករណ៍ណាកេ៏ដយ ែផនករ្រគប់្រគង នងិបរមិាណ

ថវកិ ្រត�វែតេធ�បីច�ុប្បន�ភាពឲ្យ្រសបេទនងឹ្រកបខណ� បទប្ប��ត�ថិ�ីៗ នងិែផ�កេលីករ

វយតៃម�សជាថ�ីៃនចនំួន្របជាជន នងិ្រទព្យសម្បត�ិែដលរងផលប៉ះពល់ ្រពមទងំៃថ�

េដីម នងិតៃម�ឯកតទងំអស់។ 

មតិេយាបល់េលកីត� សង�ម នងិេសដ�កចិ� 

ជាទូេទ ពត័៌មានែដលបានបង� ញ មានអយុកល១០ ឆា�  ំឬយូរជាងេនះ។ វេកីត

េឡងីមុនេពលច្បោបថ់�ីរបស់្របេទសឡាវ បាន្របកសដកឲ់្យេ្របី្របាស់ នងិករអភិវឌ្ឍ

សំខន់ៗ ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា� នទសវត្សចុងេ្រកយេនះ។ ក�ុងេពល១០ ឆា� ចុំងេ្រកយ

េនះ កររកីចេ្រមនីែផ�កេសដ�កចិ�របស់្របេទសឡាវ មានចេនា� ះព៨ី,៥ នងិ៤,៦%6

7 េស�ី

នឹងចណូំលជាតិ្របែហលពីរដង ក�ុងអឡុំងេពលមួយទសវត្ស ខណៈែដលកំេណីន

្របជាជនជាមធ្យម មានអ្រត១,៥%។ វបានែកែ្របស� នភាពមូលដ� នសង�ម នងិេសដ�

កិច� ផលប៉ះពលន់ានា នងិទមទរឲ្យមានយន�ករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ជាចបំាច់។ 

ដូចគា� ែដរ ្របជាស�ស�្របជាជនតម្រចងំទេន�ក�ុង្របេទសៃថ កន៏ងឹែ្រប្រប�លផងែដរ។ 

ឯកសរ ្រគបដណ� ប់ែតចនំនួ្របជាជនរស់េនក�ុងបរេិវណ៥ គីឡូែម៉្រត។ េហតុដូេច�ះ វ

មិនអចេធ�ីករេ្របៀបេធៀបេដយផា� ល់ ជាមួយនងឹទនិ�ន័យរបស់ MRC ក�ុងបរេិវណ១៥ 

គីឡូែម៉្រតបានេទ។ េនតមតបំនែ់ផ�កខងេ្រកមនមីយួៗ េគបានេធ�ីករស�ង់មតិ នងិ

េរៀបរបព់ភូីមិ នងិ្រស�កមួយចនំួន ប៉ុែន�េគមិនបានផ�លព់ត័៌មានពីវធិីេ្រជសីេរសី នងិ

ភាពតណំាងរបសភូ់មិ/្រស�កទងំេនះបានេទ។ សន�ស្សនស៍្រមាប់ ‘ក្រមតិេជឿជាក’់ អច

ជា្របេយាជន៍ ស្រមាប់រេំលចនូវតបំន់ជបួប��  ប៉ុែន�តួេលខទងំេនះ េយាងេលីែត

េយាបល់របស់អ�កជំនាញប៉ុេណា� ះ។ វមនិមានភស�ុតងគា្ំរទេឡយី។ ្របេទសៃថ បាន

 
7 េយាងេលី 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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េលីកេឡងីថា ទនិ�ន័យតួេលខសហគមន៍ែដលរស់េនតម្រចងំខងស�  ំមានក្រមតិ

ទបខ� ងំ។ 

ជាទូេទ េគមិនបានែបងែចកផលប៉ះពល់ េទតមេយនឌ័រ ជាតិសសន៍ ចណូំល ឬ

្រក�មេផ្សងេទ។ វមានករវភិាគមនិសុីជេ្រមមួយ ស�ពីីប�� េយនឌរ័ និងភាពងយរង

េ្រគាះ ែដលមនិបានប��ូ លនូវយន�ករកតប់ន�យជាក់លក់ ស្រមាប់្រក�មងយរងេ្រគាះ

េឡយី។ 

េគបានេលកីេឡងីពផីលប៉ះពល់ែដលអចេកតីមានេលី្របជាជន ក�ុងបរេិវណ១០០ 

គីឡូែម៉្រត េនែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាងទំនបស់ណាខ ំប៉ុែន�េគមិនបានវភិាគឲ្យបាន

ទូលំទូលយ េនក�ុងទស្សនៈែដលជួយបេង�នីផលប៉ះពល់វជិ�មានជាអតិបរមាេទ ដូច

ជាករេ្របី្របាសទ់ំនប់េនះេធ�ឲី្យមានតុល្យភាពរហូំរពទីំនប់េនែខ្សទកឹខងេល ីជយួ

េលីកកម�សជ់ីវភាពែដលធន់នងឹអកសធាតុ នងិករព្រងងឹវសិយ័េទសចរ, នងិជួយ

កតប់ន�យផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានឲ្យដលក់្រមតិទបបផុំត ដូចជាករេជៀសវងបង�ឲ្យ

មានបែ្រមប្រម�លរហូំរភា� មៗជាេដមី។ ភូមិ្រស�ក និងតបំន់្រក�ងមយួចនំនួ ដូចជាស

ណាខកំ�ុង្របេទសឡាវ នងិជាងំខន ់េន្របេទសៃថ គសឺ�តិេនចមា� យ្របមាណ២០ 

គីឡូែម៉្រតពីទនំប់ េហយីតបំន់ខ�ះេទៀត ស�ិតេនែក្បរជុំរុកំរដ� ន, ្រចកេចញចូល, ែខ្ស

ប��ូ នថាមពល, ទតីងំយកថ� នងិវត�ុធាតុេផ្សងៗេទៀតស្រមាបគ់េ្រមាង។ 

ែផនទមីិនបានបង� ញពីសមាសភាគទងំេនះ ឲ្យបានច្បោសល់ស់េទ ដូេច�ះ វមិន

ច្បោស់េទ ថាេតីនរណានឹងរងផលបះ៉ពល់ និងថាេតីករេ្រជសីេរសីទតីងំស្រមាប់

សមាសភាគអចនងឹជយួកតប់ន�យផលប៉ះពលទ់ងំេនាះែដរឬេទ។ េដយសរែត

កមា� ងំពលកម�ជាេ្រចនី ែដលភាគេ្រចនីេនែក្បរសហគមន៍្របេទសៃថ នងិករ្រត�ត     

ពិនតិ្យតម្រពំ្របទល់េនមានក្រមតិ វមានហនភិ័យៃនជេមា� ះ ជំងឆឺ�ង និងប�� សង�ម

ជាេ្រចីន។ ផលប៉ះពលែ់បបេនះ អ្រស័យខ� ងំេលីករេ្រជសីេរសីទតីងំករដ� ន ករ

្រគប់្រគងជុំរុ ំនិងសមាមា្រតកម�ករក�ុង្រស�ក ែដលេគមនិបានបក្រសយ។ វកគ៏ា� នករ

ព្យោករជាក់លកព់ីផលប៉ះពល់េលសីកម�ភាពពក់ពន័�ទេន� តមមូលដ� នែដរ ដូចជា    

វសិ័យេទសចរ (រមួទងំទកឹប៉្របះថ�េនែខ្សទកឹខងេ្រកម) ទជី្រមក្រតីក�ុងទេន� នាវចរ

ណ៍ក�ុង្រស�ក ករបូមខ្សោច់ ឬសួនដណំាតំម្រចងំទេន� និងកសិដ� នចិ�� ឹម្រតី។ 

ករកតប់ន�យផលប៉ះពល់/ករទូទត់សណំង 

េគបានកណំត់យ៉ាងច្បោស់ពយីន�ករកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ ទកទ់និនងឹករប�ូរទី

លំេនរបស់្របជាជនក�ុងតំបនស់ងសងគ់េ្រមាងជាបនា� ន ់ប៉ុែន�យន�ករស្រមាបភូ់មិ
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ែដលមនិប�ូរទលីំេនេដយផា� ល់ ្រត�វបានបក្រសយតិចតចួ។ ជាពិេសស វមនិច្បោស់

េទថា េតយីន�ករកតប់ន�យផលប៉ះពល់ែដលបានកណំតម់ួយណា នងឹ្រគបដណ� ប់

េលីសហគមន៍ទងំេនះ ឬថាេតីេគបានគតិគូរកត់បន�យផលប៉ះពល់របសស់ហគមន៍

ៃថ េលអី�ករស់េនែផ�កខងេ្រកមបផុំតែដរឬេទ។ 

គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តធំ អចផ�ល់ឳកសជាេ្រចនី ស្រមាបអ់ភិវឌ្ឍន៍េសដ�កចិ�

ក�ុង្រស�ក ប៉ុែន�វទមទរឲ្យមានករ្រគប់្រគងេដយមនសិករ និងសកម�។ េគអច

ព្រងងឹជីវភាពតមមូលដ� ន េដយករអភិវឌ្ឍជនំាញ និងចណំង់ចណូំលចិត�ក�ុង្រស�ក 

្រពមទងំករស� បនាផ�ូវេចញចូល េដីម្បេីធ�ីឲ្យករដឹកជ��ូ នកន់ែត្របេសីរ ស្រមាប់

សហគមនក៍�ុង្រស�ក។ េគមនិបានេ្រគាង យន�ករែបបេនះេទ។ 

 

លទ�ផលៃនករវយតៃម�រហ័ស 

ករវយតៃម�រហ័ស បានសិក្សោ្រសវ្រជាវពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្រប�លរហូំរេចញភា� មៗ 

ពីគេ្រមាងទំនប់សណាខ ំស្រមាប់ទេន�េម រហូតដល់ប៉ាក់សេន។  
 

ផលបះ៉ពល់េលកី្រមិតទកឹេនែផ�កខងេ្រកម 

គេ្រមាងទនំបស់ណាខ ំអចជួប្របទះនងឹករែ្រប្រប�លរហូំរេចញភា� មៗ េ្រពះវអច

នឹងបំេពញតមត្រម�វកររយៈេពលខ�ីរបសអ់�កជាវថាមពល ឬ្របតបិត�ិករេនែខ្សទកឹ

ខងេលី។ ក�ុងស� នភាពេនះ ក្រមតិទកឹជាបន់ឹងែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាងទនំប់ អច

នឹងផា� ស់ប�ូរពី៤ ែម៉្រតក�ុងមយួៃថ� េនក�ុងលក�ខណ� ខុស្រប្រកតីខ� ងំ ធា� កដ់ល់ទបជាង

១ ែម៉្រត េនតមទីតងំែដលមានករែ្រប្រប�លតចិតចួ។ 

េនែផ�កខងេ្រកម ក្រមតិទឹកធា� ក់ចុះដល់ ៣,៥ េនជាងំខន់ ០,៧ េនេវៀងចន� និង

០,៥ ែម៉្រតេននងៃខ ក�ុងករណីខុស្រប្រកតីខ� ងំ។ េនប៉ាកស់នា ករែ្រប្រប�លក្រមតិ

ទឹក្របចៃំថ� មិនមានអ�គីួរឲ្យកតស់មា� ល់េឡយី។ អ្រតថិរៈេវលៃនករែ្រប្រប�ល កម៏ាន

សរៈសំខនផ់ងែដរ។ េគាលករណ៍ែណនារំបសគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� េស�ថីា អ្រត

ៃនករែ្រប្រប�ល គួរែតមានក្រមតិទបជាង០,៥ ែម៉្រត/េម៉ាង។ ក�ុងករណីខុស្រប្រកតី

ខ� ងំ ករែ្រប្រប�លេន្រគបស់� នីយទងំអស់រហូតដលប៉់ាកស់នា មានក្រមតិេលពីអី្រត

ែណនាខំងេលីេនះ។ ប៉ុែន� េនតមទតីងំែដលមានរហូំរេចញែ្រប្រប�លតចិតួច ែដល

ត្រម�វឲ្យមានករផា� សប់�ូររវងតបួ៊ីន៣ ឬ៤ អ្រតែណនាេំនះ មានក្រមតិេលសី្រតឹមែត
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ក�ុងចមា� យ្របមាណ៦០ គឡូីែម៉្រត េនែផ�កខងេ្រកមជាងំខន់ប៉ុេណា� ះ។ ករែ្រប

្រប�លក្រមតិទកឹភា� មៗ អចនងឹ្រត�វបានកតប់ន�យេដយអ្រតកំេណីនទឹកយតឺៗ។ 

្របសនិេបគីេ្រមាងទនំបស់យ៉ាបូរ ីឬប៉ាក់ឡាយ បេង�តីឲ្យមានករែ្រប្រប�លរហូំរេចញ  

ភា� មៗ ប៉ុែន�វមនិេកតីមានេនគេ្រមាងទនំបស់ណាខេំទ ករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹ ្រត�វ

បានកតប់ន�យគួរឲ្យកតស់មា� ល។់ វបង� ញកនែ់តច្បោស់ េបីេគដំេណីរគេ្រមាងទនំប់

សណាខ ំក�ុងេគាលបណំងកតប់ន�យករែ្រប្រប�លរហូំរេចញទងំេនះ។     
 

ផលបះ៉ពល់េលចីរចរកករ 

ករសងសងគេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីសណាខ ំនងឹបេង�នីអ្រតសំណឹក េដយសរ

ករបង� ងំទុកល្បោបក់ករ េហយីករែ្រប្រប�លក្រមិតទកឹភា� មៗ នងឹជំរុញអ្រតេនះ ឲ្យ

កន់ែតេកនីេឡងី។ ហនិភយ័ខ� ងំបំផុត មានពក់ពន័�នឹង ករបិទ នងិេបកីដំេណីរករ

តួប៊នីេ្រចនីជាង១ ក�ុងរយៈេពលខ�ី។ ហនភិ័យទងំេនះ េកីតមានេនជតិនឹងគេ្រមាង

ទំនបប់ំផុត នងិថមថយចុះេទតមរយៈចមា� យេនែផ�កខងេ្រកម។ ករែ្រប្រប�ល

ក្រមតិទឹកភា� មៗ នងឹបេង�តីឲ្យមានសណឹំក្រចងំទេន�េដយផា� ល់ និងេធ�ីឲ្យតបំនទ់ងំ

េនះ កន់ែតងយរងេ្រគាះពីអ្រតសំណឹកខ� ងំ ក�ុងអឡុំងេ្រគាះទកឹជំនន់។ 

 

ផលបះ៉ពល់េលី្របព័ន�េអកូឡូសុីក�ុងទឹក នងិជលផល 

ករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹភា� មៗ បង�ហនិភយ័ជាេ្រចីនដល់្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ រមួ

ទងំករបាតប់ងទ់ីជ្រមក ស� នភាព្រត ីនងិពង្រតីជាប់គាងំេលីៃផ�ទឹក នងិករបាតប់ង់

នូវសត�ឥតឆ�ងឹខ�ងធំៗ (្របភពអហរស្រមាប់្រតី)។ េហតុដូេច�ះ ផលប៉ះពល់េលី

្របពន័�េអកូឡូសុកី�ុងទកឹ នងិករកតប់ន�យជាបន�បនា� ប់ក�ុងសក� នុពលជលផល អច

នឹងមានលក�ណៈខុសៗគា�  និងមានក្រមតិខ� ងំគួរឲ្យកតស់មា� ល ់ជាពិេសសក�ុងករណី

ែដលេសណារយី៉ូខ� ងំបផុំត ្រត�វបានអនុវត�។ 

តំបនទ់េន�េម េនែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាងទនំប់សណាខ ំមានសរៈសំខន់ៃ្រកែលង

ស្រមាប់មុខងរេអកូឡូសុី។ វផ�លនូ់វលក�ខណ� រហូំរេលឿនជាងមុន ែដលចបំាច់

ស្រមាប់្របេភទសត�តមតំបន់។ តមតបំន់េនះ ្រតីផា� ស់ទីេទែខ្សទឹកខងេលីេដមី្បី

បេង�តីកូន េហយីបនា� បម់ក វែចកចយពង្រតទីងំេនះេទែខ្សទកឹខងេ្រកមេដមី្បលូីត

លត់ នងិធំេពញវយ័។ 

  

ផលបះ៉ពល់ែផ�កសង�ម-េសដ�កចិ� 
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តំបន់ែផ�កខងេ្រកមៃនគេ្រមាងទនំប់សណាខ ំមាន្របជាជនរស់េនយ៉ាងេ្រចនីកុះករ 

ទងំសងខងទេន�។ សន�ស្សនអ៍ភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស ហកដូ់ចជាមានក្រមតិខ�ស់

ជាង ចនំួន្របជាជន ែដលពឹងអ្រស័យទេន�េដយផា� លស់្រមាបក់រច�ិ� ឹមជីវតិ តម

្រចងំទេន�ទងំខង្របេទសៃថ នងិឡាវ មានភាគរយតិចជាង េបីេធៀបនឹង្របជាជន 

ែដលរស់តមដងទេន�េផ្សងៗក�ុង្រចករេបៀងេនះ។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ្រក�ម្រគ�សរ្រកី្រក

មួយចនំួន េនែតេ្របី្របាសក់រេនសទជា្របភពចំបងស្រមាប់្របាក់ចណូំល នងិ្រប�េត 

អុីន។ ្រចងំទេន�្របមាណ១៧% េនខង្របេទសៃថ នងិ៦% េនឡាវ ្រត�វបានករពរ

ពីករបាក់្រស�ត។  

ករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗ អចនងឹបង�ឲ្យមានផលប៉ះពលជ់ាេ្រចនីេលី្របជាជន តមដង

ទេន�េនែផ�កខងេ្រកម ដូចែដលបានបង� ញេនខងេ្រកមេនះ។ ដូេច�ះ ផលប៉ះពល់

ែដលអចេកតីមានៃនករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗេលីស� នភាពសង�ម-េសដ�កចិ� ក�ុងតបំន់

ែផ�កខងេ្រកម ទងំ

សងខងៃនទេន�មានលក�

ណៈខុសៗគា�  នងិរមួប��ូ ល

នូវករកត់បន�យករបាតប់ង់

សក� នុពលជលផលៃនសររីៈ

ក�ុងទកឹេផ្សងៗ ស្រមាប់

េស្ប�ងអហរ ផលប៉ះពល់

ៃនេទសចរ សណឹំក្រចងំ នងិ

ករកតប់ន�យសក� នុពល

បូមខ្សោច់។ ករែ្រប្រប�ល

ក្រមតិទឹកភា� មៗ កប៏ង�ឲ្យ

មានហនភិ័យសុវត�ភិាពផងែដរ។ 

 

េសចក�ីសន�ិដ� ន 

ករែ្រប្រប�លក្រមិតទឹកភា� ម អចនឹងក� យជាប�� កង�ល់ ្របសិនេបគីេ្រមាងទំនប់សណា

ខ ំ េធ�ី្របតិបត�ិករបេ��ញទឹកភា� មៗ េដយសរអងទំនប់ខងេលី ្រស�បយកបរមិាណទឹក

ហូរចូលជាេ្រចីន េទះបីជាេនេ្រកម្របតិបត�ិករធម�តក៏េដយ។ វបង� ញកន់ែតច្បោស់ េបី

 

 

សុវត�ិភាពសធារណៈេលី 
និងែក្បរទឹក 

សំណឹក្រចងំ និងករចំណាយ
បែន�មេលីករែថរក្សោ្រចងំ 

កត់បន�យទិន�ផល្រតី 
ចំណូល និងអហរូបត�ម� 

ក្រមិតទឹកខ�ស់ខ� ងំ ឬទបស្រមាប់
នាវចរ តំបន់េទសចរ និងេហដ�

រចនាសម�័ន� ដូចជាលូទឹក 

ករបាត់បង់នូវករបូមខ្សោច់ 
និងេឆ�រនានាស្រមាប់េទសចរ 

ករផា� សប់�ូររហូំរ 

ភូគព�ស�ស� 

្រត ី

សហគមន៍តមដងទេន� 
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គេ្រមាងទំនប់សណាខ ំ បានេបីកដំេណីរជាពិេសស ក�ុងករកតប់ន�យករែ្រប្រប�លទងំ

េនះ។  

្របសិនេបីគេ្រមាងទំនប់សណាខ ំ ្រត�វដំេណីរករ េដីម្បសី្រមបេទតមករផា� ស់ប�ូរភា� មៗ

ៃនត្រម�វករថាមពល វអចផា� ស់ប�ូរក្រមិតទឹកភា� មៗ តមលំដប់ែម៉្រតក�ុងមួយៃថ� េនែផ�ក

ខងេ្រកមៃនគេ្រមាង ែដលអចថយចុះរហូតដល់ក្រមិតេដសុីែម៉្រតេនេវៀងចន� នងិនងៃខ 

និងដល់្របមាណសងទ់ីែម៉្រតេនប៉ាក់សេន។ ផលប៉ះពល់ទងំេនះ មានក្រមិតតិចតួច

ណាស់ េនែផ�កខងេ្រកមបែន�មេទៀត។  

្របសិនេបីក្រមិតទឹក ផា� សប់�ូរខុស្រប្រកតី វអចនងឹមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មានជាេ្រចីន រមួ

មាន៖ 

• ករបាត់បង់ទីជ្រមកចបំាច់នានា ស្រមាប់្របេភទ្រតី នងិសត�ឥតឆ�ឹងខ�ង        
សំខន់ៗ 

• ករធា� ក់ចុះៃនចំននួ្របេភទសត�ជតិផុតពូជខ� ងំ 

• ករកត់បន�យសក� នុពលជលផល េដយមានផលបះ៉ពល់សង�ម-េសដ�កចិ�
ជាបន�បនា� ប ់

• ផលលំបាកនានា ពកព់័ន�នឹងនាវចរ និងចំណតេនែផ�កខងេលីៃនេវៀងចន� 
• ករបាត់បង់ែដលអចេកតីមានៃនបរមិាណខ្សោចស់្រមាប់្របតិបត�ិករបូមខ្សោច ់

• កររខំនដល់ករចិ�� ឹម្រតីក�ុង្រទ�ងក�ុងតំបន់េនះ 

• ករបាត់បង់របរចិ�� ឹមជីវតិ ជាពិេសសស្រមាប់អ�កភូមិ្រកី្រករស់តមដងទេន� 
• ករកត់បន�យនូវសុវត�ិភាពសធារណៈ និងេលីតៃម�ទក់ទញៃនតំបន់េឆ�រក�ុង  

រដូវ្របាងំ េដយមានផលប៉ះពល់េសដ�កិច�ជាបន�បនា� ប។់ 

 

អនុសសន៍ 
របារយករណ៍ស�ីពីវយតៃម�រហ័ស ផ�លនូ់វអនុសសន៍ដូចខងេ្រកម៖ 

• កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពសីម្បទន និងកិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីករជាវថាមពល ្រត�វេជៀស
វងករេលីកទឹកចតិ�ែផ�កហរិ��វត�ុ ដល់្របតិបត�កិរអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង ក�ុងករែក
ស្រម�លបរមិាណបេ��ញទឹក ឲ្យ្រសបេទនឹងករផា� ស់ប�ូរភា� មៗក�ុងត្រម�វករថាម

ពល។ 

• បទប្ប��ត�ិ្របតបិត�បិណា� ញល្បោក់ គួរ្រត�វបានេរៀបចំបេង�តី ែដលមនិ្រតឹមែតជួយ
ស្រម�លដលក់របង�ូរល្បោប់កករ និងករបមា� ស់ទី្រតី េហយីក៏អចផ�លល់ទ�ភាពឲ្យ

គេ្រមាងទំនប់សណាខ ំ ្រស�បយកនូវករផា� ស់ប�ូរភា� មៗក�ុងក្រមិតទកឹែដលហូរ
ចូលផងែដរ។
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្របវត�ិ 

ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន េផា� តសខំន់េលគីេ្រមាងែដលបានជូនដំណឹង 

េហយីេគនឹងផ�លអ់នុសសន៍នានា បនា� បព់បីានសកិ្សោវភិាគេលីផលប៉ះពល់

នានា ែដលសំេណីេ្របី្របាសទ់ឹកេនះ អចេកតីមានេលីគេ្រមាងែដលមាន

្រសប់ នងិគេ្រមាងេផ្សងេទៀត ែដលបានជូនដណឹំង។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី ក ៏

SNHPP ែដលជាគេ្រមាងទ៥ី ក�ុងល្បោកទ់េន�ខងេលី្របេទសឡាវ េនែតឆ�ងកត់

ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនែដរ េដយេហតុថា ទនំប់េនះនងឹជនល់ិច ឬជះឥទ�ិពល

ខ� ងំបផុំតេលសីំណលចុ់ងេ្រកយៃនទជី្រមកទឹកហូរក�ុងទេន�េមគង� េនភាគខង

េជីង្របេទសឡាវ។ វេធ�ឲី្យផលប៉ះពល់រមួៃនល្បោកប់ណា� ញល្បោក ់ក� យជាករ

ពិចរណាមួយដស៏ំខនប់ំផុត។ អ�ីែដលសំខនប់ផុំតេនាះ គឺថា្រពំ្របទល់្របេទស

ឡាវ និងៃថ មានចមា� យ្របមាណ១,៥ ដល២់ គីឡូែម៉្រតពីទនំប់ប៉ុេណា� ះ។ េដយ

េហតុេនះ ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនអចនងឹេកតីមាន េដយេចៀសមនិផុត នងិមាន

សក� នុពលខ� ងំ។ 
 

េតីអ�ីគឺជាផលបះ៉ពល់រមួ (CIA)? 

េគទទលួស� លថ់ា ផលប៉ះពល់េលី្របពន័�ទេន�េមគង� េកីតេចញពី្របភពជាេ្រចនី។ 

សំេណីេ្របី្របាស់ទកឹថ�ីៗ បេង�តីឲ្យមានផលប៉ះពលប់ែន�មេលីហនិភយ័នានា ពកីរ

អភិវឌ្ឍែដលមាន្រសប់ (េលីសពទីនំបវ់រអីគ�សិនី)។ េគកទ៏ទលួស� ល់ផងែដរថា នា

េពលអនាគត នឹងមានសំេណីេ្របី្របាសទ់កឹក�ុងេគាលបណំងដៃទេទៀត េហយីវគួរែត្រត�វ

បានស្រមបស្រម�ល េនេពលេធ�កីរវយតៃម�ពកីរេ្របី្របាសទ់កឹៃន្របពន័�ទេន�េមគង�

េដយ្រតមឹ្រត�វ នងិសមធម។៌ េនេពលមួយ ផលប៉ះពល់រមួពគីេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ែដល

មាន្រសប់ នងិនាេពលអនាគត នងឹឈនដលក់្រមតិមួយ ែដលបង�ឲ្យមានករខូចខត

ធ�នធ់�រ។ ក�ុងបរបិទេនះ ្របេទសជាសមាជកិ នងឹពិភាក្សោ្រពមេ្រពៀងថាេតគីេ្រមាងអភិវឌ្ឍ

ន៍នាេពលអនាគតមួយណា គួរែត្រត�វបានពចិរណា នងិ/ឬេដមី្បអីនុវត�បទប្ប��ត�មិា្រត

ទ៧ី នងិ៨ ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥ ែដលអចផ�លព់័តម៌ានពី្របាក់

សណំងដលក់រខូចខតធ�នធ់�រ (េបីមានភស�ុតងប�� ក)់។    

ផលប៉ះពល់រួមនិងផលប៉ះពល់ឆ�ងែដន   
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េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ករវយតៃម�ែបបេនះ ្រត�វទទលួស� លព់លីក�ណៈអភិវឌ្ឍន៍ៃន

កិច�្រពមេ្រពៀងឆា� ១ំ៩៩៥ នងិសរៈ្របេយាជន៍ៃនភាពធនន់ងឹអកសធាតុ ស្រមាបក់រ

រកីចេ្រមនីែផ�កេសដ�កចិ�េនក�ុងតបំន់។ 

 

ករពិនិត្យេឡងីវញិៃនផលបះ៉ពល់រមួ និងផលបះ៉ពល់ឆ�ងែដន 

ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនែផ�កជលស�ស� 

ទំនបស់ណាខ ំនងឹ្របតបិត�កិរចម្បង ជាទំនបវ់រអីគ�ិសនីែដលមនិបេង�តីជាអងទកឹ   

(Run-of-River)។ េនះមានន័យថា វនឹងមនិប៉ះពលដ់លប់រមិាណ នងិេពលេវលៃន

រហូំរ្រតឡប់េទក�ុងទេន�សបេទ។ ប៉ុែន� ករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗ ក�ុងរយៈេពលខ�ី បណា� ម

កពី្របតិបត�ិករៃនបពំង់បង�ូរ និងតបួ៊ីន អចនងឹេកីតមាន។ ទនិ�ន័យថ�សី�ីពកី្រមតិទកឹេន

ែខ្សទកឹខងេ្រកមៃនទនំប់សយ៉ាបូរ ីបានបង� ញថា ករែ្រប្រប�លក្រមតិភា� មៗ កពុំង

េកីតមាន។ ្រសបេពលែដលតបំនទ់ងំេនះកពុំងជនល់ចិ េហតុករណ៍េនះេនែតេកតីមាន

យ៉ាងច្បោស់េនឯស� នយីជាងំខន។់ ករតងំចតិ�របសអ់�កអភិវឌ្ឍន៍ មនិអនុវត�្របតបិត�ិ

ករបេ��ញទកឹក�ុងបរមិាណេលីសលប់ ្រត�វបានស� គមន៍ ប៉ុែន�្របតបិត�កិរេនះ េនតម

ទំនបក់�ុងែខ្សទកឹខងេលី អចេធ�ីឲ្យរហូំរផា� សប់�ូរយ៉ាងេលឿន េបីវហូរឆ�ងកត់ទនំប់ស

ណាខ។ំ  

េដយសរែតគមា� តពី្រពំ្របទល់្របេទសឡាវ នងិៃថ ករផា� ស់ប�ូរក្រមតិទឹកភា� មៗ នឹង

បង�ឲ្យមានផលបះ៉ពលឆ់�ងែដន។  

ស� នភាពេនះ នងឹបង�ឲ្យមានផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនអវជិ�មានមយួចនំនួ ក�ុងេនាះរមួមាន៖   

 នាវចរណ៍ នងិែផចណំត អចនងឹស�ិតក�ុងស� នភាពេ្រគាះថា� ក់ េ្រពះែតជេ្រមទឹក 

អចនងឹែ្រប្រប�លភា� មៗ។ 

 ករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹភា� មៗ អចេធ�ឲី្យ្រចងំែដលមានជ្រមាលេ្រជ ងយបាក់

្រស�ត បណា� លឲ្យបះ៉ពលដ់ល់េហដ� រចនាសម�ន័� និងកសកិម� ែដលស�ិតែក្បរទី

តងំទងំេនាះ។ 

 ករសំអតបាតទេន� បានេកនីេឡងីេនក្រមិតរហូំរខ� ងំ អចនងឹបះ៉ពលដ់ល់ទី

ជ្រមកេផ្សងៗ បង�ឲ្យមានផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានេលីេអកូឡូសុី និងសក� នុពលក�ុង

ករបាតប់ង់ធនធានជលផល។ 

 ផ�ុយមកវញិ ករផ�ុកកណំកកករ េនក្រមតិរហូំរទប អចបផំា� ញតំបន្់រតីពង នងិ

ប៉ះពលដ់លទ់ីជ្រមកនានា។ 
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 ករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹភា� មៗ នងឹរខំនដល់ដេំណីរករេ្រជសីេរសីមច�  នងិរមួ

ចំែណកេធ�ឲី្យទិន�ផលេនសទក�ុងតំបនធ់ា� កចុ់ះ។ 

 ្របតបិត�ិករបូមខ្សោច់ េនចមា� យ៨ ដល៩់ គឡូីែម៉្រត េនែខ្សទកឹខងេ្រកមៃន

តំបនស់ងសងទ់ំនប ់ នងឹរងផលប៉ះពល ់ ែដលអចេធ�ឲី្យខូតខតដលប់រកិ� សង

សង់ នងិកតប់ន�យបរមិាណខ្សោច់ែដល្រត�វបូមយក។  

ជាវបិាក េគបានផ�ល់អនុសសន៍យ៉ាងមុឹងម៉ាត់ ឲ្យេធ�ីករវយតៃម�រហូំរែបបបរសិ� នមួយ 

ស្រមាប់តបំនស់�ិតខងេ្រកមទនំបស់ណាខ ំរហូតដល់ទី្រក�ងេវៀងចន�។ ករសកិ្សោេនះ 

នឹងផ�ល់ជាមូលដ� នស្រមាប់បេង�តីកណំត់្រតពកីរែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹជាអតិបរមា ជា

េរៀងរល់េម៉ាង នងិរលៃ់ថ�។ េគេស�ឲី្យមានករឯកភាពេលយីន�ករទងំេនះ តមរយៈ    

គណៈកមា� ធិករច្រម�ះរបស់ MRC។ 

ផលប៉ះពលេ់លីកំណកកករ 

EIA េលកីេឡងីថា គេ្រមាងមនិបង�ផលប៉ះពលខ់� ងំដល់ករជ��ូ នកណំកកករេទ េ្រពះ

េនេពលែដលទ� រទងំអស់េបកីដំេណីរករ កករនឹងហូរតម្រចកទ� រ េហយីនឹង្រត�វបាន

បង�ូរេចញពីេ្រកមទនំប។់ ផ�ុយមកវញិ TbESIA-CIA ប�� ក់ថា បរមិាណកំណកកករ

្របមាណ២/៣ ្រត�វបានបង� ងំទុកក�ុងអងទំនប់ និងសនិ�ដ� នថា៖ 

“ស�តិេលតុីល្យភាពៃន្រប�បាប ទនំបទ់ទលួបន�ុក្រគប់្រគងកណំកកករឆ�ងែដន 

ផលបះ៉ពលភូ់គព�ស�ស� នងិសរធាតុចិ�� ឹម ែដលេធ�ឲី្យមានផលប៉ះពលប់

រសិ� នជាបន�បនា� ប ់ែដលអចវស់ែវងបាន នងិមានសរៈសំខន់ខ� ងំស្រមាប់

សហគមន ៍េសដ�កិច� ទជី្រមក និង្របព័ន�េអកូឡូសុកី�ុងទេន�េមគង� កដូ៏ចជា

តំបនវ់លទនំាប តបំនដ់ីេសីម នងិដសីណ� ផងែដរ”។ 

ករបង� ងំកករទុកក�ុងទំនប់ នងិករប��ូ នវេទែខ្សទកឹខងេ្រកមទនំប់ម�ងេទៀត ក៏្រត�វ

បានបង� ញេដយម៉ូែឌលរបស ់MRC ផងែដរ។ 
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ម៉ូែដល បង� ញឲ្យេឃញីពសីណឹំក ែដលបានេកនីេឡងីជាលំដប់ េនពមុីខអងទនំប់។ 

ករផ�ុកកករ េកតីមានពចីមា� យ២០ ដល់៥០ គឡូីែម៉្រត េនែខ្សទឹកខងេលីៃនគេ្រមាង។ 

េនែខ្សទកឹខងេ្រកម រលកសណឹំក រកំលិសន្សមឹៗេទែខ្សទកឹខងេ្រកម នងិបន�េទ

ដល់េវៀងចន� ្របមាណ៧ ឆា� េំ្រកយពចីប់េផ�មី្របតបិត�ិករ។ េនេពលេនាះ ករផ�ុកកករ/

វដ�សណឹំក នឹងលតសន�ងឹដល់ែផ�កខងេ្រកមទេន� រហូតដល់្របេទសកម�ុជា នងិេវៀត

ណាម។  EIA ទទលួស� ល់នូវេហតុករណ៍េនះ ប៉ុែន�មនិបានេធ�កីរប៉ានស់� នពបីរមិាណ

កករ េនែខ្សទកឹខងេ្រកម និងពីរយៈេពល ែដលរលកសណឹំកសយេទដល់្រពំ្របទល់

្របេទសកម�ុជាេទ។ 

កិច�ករម៉ូែឌល ែដលបានដក្រសង់េនក�ុង TbESIA-CIA គឺ្រសបជាមួយនឹងករសកិ្សោ

អេង�តថា� កត់ំបន់ នងិរបស ់MRC នាេពលថ�ីៗេនះ។ ្រតង់េនះបង� ញថា ករផ�ុកកណំក

កករ នងឹធា� កចុ់ះ្របមាណព៨ី០ មក្រតមឹ៥ លនេតន/ឆា�  ំេនេពលមាន្របតបិត�កិរ

េពញេលញក�ុងបណា� ញល្បោក។់ េទះជាយ៉ាងណា ករប៉ាន់ស� នបរមិាណចរចកករ

ែដលបានេធ�បីច�ុប្បន�ភាព គួរែតដក់ប��ូ លេទក�ុងម៉ូែឌលែដលអ�កអភិវឌ្ឍនយ៍កេទអនុ

វត�។ 

ករប្រង�មជាអប្បបរមាៃនករបាត់បងក់ំណកកករ តមរយៈ្របតិបត�ិករបណា� ញល្បោក់រមួ 

MRC បានសិក្សោអេង�តេលយីន�ករ្រគប់្រគងកណំកកកររមួ ស្រមាបល់្បោក់ភាគខងេជីង 

្របេទសឡាវ។ ករសកិ្សោេនះ បានកណំតេ់សណារយី៉ូបង�ូរកករមយួ ែដលអចបេង�នី

ផល្របេយាជនជ៍ាអតបិរមា នងិកត់បន�យផលប៉ះពល់េលីករផលិតថាមពល េនឯ

គេ្រមាងណាមយួឲ្យដល់ក្រមិតទបបផុំត។ 

ករបង�ូរកករ ្រត�វបានផ�ួចេផ�ីមេនទនំប់សណាខ ំតមរយៈករបនា� បក្រមិតទកឹ និងករ

េបីកដំេណីរករៃនបពំងប់ង�ូរក្រមតិទប ក�ុងរយៈេពលពី៥ ដល់៦ៃថ� (ដូចអ�កអភិវឌ្ឍន៍

គេ្រមាងបានេស�ី ប៉ុែន�មានភាពញឹកញាប់ជាង)។ វបានជ��ូ នខ្សោច់ នងិ្រគ�ស កដូ៏ចជា

ល្បោប់ នងិដឥីដ�េចញពអីងទនំប។់ បនា� ប់ពកីរបង�ូរកករ ក្រមិតទកឹក�ុងអងទនំប់ បាន

វលិ្រតឡប់េទកន់ក្រមិត្របតបិត�ិករអប្បបរមាវញិ (MOL) ក�ុងចេនា� ះព១ី ដល់២ ៃថ� 

េហយីករផលតិថាមពល បានចប់េផ�ីមម�ងេទៀត។ 

េពលែដលក្រមិតទកឹ េនទនំបស់ណាខ ំបានវលិ្រតឡប់េទកនស់ភាពធម�តវញិ ករ

បង�ូរកករ ្រត�វបានអនុវត� ដូចគា� នងឹទំនប់ប៉ាកឡ់ាយែដរ និងបន�រហូតេនែផ�កខងេលី 

ដល់ទនំប់ប៉ាក់េបង។ លទ�ផល គកឺរបេ��ញកណំកករ េទក�ុងែខ្សទឹកខងេ្រកមល្បោក់ 



េសចក�ីសេង�បរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យបេច�កេទស ស្រមាប ់ SNHPP 

 
P a g e  | 57  ៤ វចិ�ិក ២០២១ 

ក�ុងរយៈេពល៥ ៃថ� បន�េដយករបេ��ញកករក្រមិតទប េនថិរៈេវលណាមួយ 

(េទះបីជាមានក្រមិតខ�ស់ជាង្របតបិត�ិករធម�តក៏េដយ)។ េនក�ុងល្បោក ់្របតិបត�កិរ 

ជួយជំរុញចលនាខ្សោច់េ្រគមីេនែខ្សទកឹខងេ្រកម េ្រកមលក�ខណ� ែដលអច្រគប់្រគង

បាន េដយមិនមានអងទនំបណ់ាមួយ ្រស�បយកកករេលសីលបព់ីសកម�ភាពបង�ូរេនះ

េទ។ 

ករេធ�ីេតស�ម៉ូែឌលេលីសព៧ី ឆា�  ំបានបង� ញថា បរមិាណកករអតបិរមាែដលបានបង�ូរ

េចញពីល្បោក់ មានបរមិាណេស�ីរែតេស�នីឹង២ លនេតន/ឆា� ។ំ េទះបជីាបរមិាណេនះ 

មានក្រមតិតិចតចួ េបីេធៀបេទនងឹបរមិាណពមុីន ឬករផ�ុកកករមុនេពល្របតបិត�កិរក�ុង

ល្បោកក់�ី វេនែតឆ�ុះប�� ងំពកីំេណីន្របមាណ៤០% ក�ុងចរចរកណំកកករ។ ដំេណីរ

ករម៉ូែឌលរយៈេពល១៦ ឆា�  ំបានប�� ក់ថា េដយសរករពូនផ�ុកំករជាេ្រចនី បរមិាណ

យ៉ាងេ្រចនី្រត�វបាន្របមូលផ�ុ ំ ែដលេនះបង� ញថា ករបង�ូរកករ នងឹកន់ែតមាន្របសទិ�

ភាពេទតមេពលេវល។  

េដយសរករបនា� បទឹកៃនអងទំនប់ បានកតប់ន�យផលតិភាពសរុបៃនទំនបវ់រអីគ�ិ

សនី ករសិក្សោបានប៉ានស់� នថា ករផលតិថាមពលសរុបែដលបានបាតប់ង់ មាន

្របមាណ២,៨% ៃនផលតិភាពសរុប្របចឆំា� ។ំ ករបាតប់ង់ែដលេ្រគាងទុកនូវបរមិាណ 

្របមាណ៧២២ ជហី� ហតឺ/ឆា�  ំេនក�ុងល្បោក់ទងំមូល មានក្រមិតតចិជាង េបីេធៀបេទ

នឹងត្រម�វករថាមពលក�ុងតបំន់ េលកីែលងែតវ្រត�វបានស្រមបស្រម�ល តមរយៈករែក

ស្រម�លកំេណីនពន�េលីថាមពល ែដលជាប�� កង�លស់្រមាប់្របតបិត�កិរ ឬមា� សគ់េ្រមាង

នីមយួៗ។ 

េគគួរែតព្រងកីករវយតៃម�្របតិបត�ិករល្បោកទ់នំប់រមួទងំេនះ េដមី្បកីណំតព់ីលទ�ភាព

អនុវត�ៃន្របតបិត�ិករទំនបស់ណាខ ំក�ុងនាមជាគេ្រមាងេធ�នីិយត័កម�េឡងីវញិ េដមី្បី

កតប់ន�យករែ្រប្រប�លរហូំរេចញភា� មៗ េទកនត់បំន់ែខ្សទឹកខងេ្រកម។ 

េអកូឡូសុីក�ុងទឹក 

្របសនិេបទីនំប់ល្បោក់ភាគខងេជងី្របេទសឡាវទងំអស់្រត�វបានប��ប់ តំបនរ់ហូំរ

េដយេសរតីមដងទេន�េមគង� េនែផ�កខងេ្រកមគេ្រមាង រហូតដល់េវៀងចន� អចនងឹ

ក� យជាទជី្រមកពង្រតីដស៏ខំនប់ផុំត ស្រមាប់្រតសីែដលេធ�ចីរចរ េដយសរែតករ

បាតប់ង់ទជី្រមកភាគេ្រចនីេនែផ�កខងេលីៃនតបំនគ់េ្រមាង។ មិនែតប៉ុេណា� ះ ្រតជីាេ្រចនី

អចនងឹជាបគ់ាងំេនខងេ្រកមទនំប់ េទះបជីាេគបានែកលម�ឧបករណ៍្រចកចរចរ្រត ី

ែដលអចឲ្យ្រតទីងំេនះ េ្របី្របាស់ជាតំបនស់្រមាបប់ង� តកូ់នក៏េដយ។ 
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ករបេ��ញបរមិាណកករយ៉ាងេ្រចនីតមទកឹ ពគីេ្រមាងទនំបស់ណាខ ំអចនឹងប៉ះ

ពលដ់លទ់ីជ្រមកក�ុងតបំន់េនះ េហយីជាលទ�ផល អចបង�ឲ្យមានស� មេ្រចះេលបីាត

ទេន� េដយ្រសទប់ខងេ្រកមមានខ្សោច ់នងិ្រគ�សតិចតចួ ែដលជាលក�ខណ� ត្រម�វ

ស្រមាប់ជីវបរសិ� នក�ុងទកឹ។ ស� នភាពេនះ កនែ់តធ�នធ់�រ ្របសិនេបកី្រមតិទកឹមានករ

ផា� សប់�ូរខ� ងំ។ ដូេច�ះ េគគួរ្របងឹែ្របងវនិិេយាគបែន�មេទៀត ក�ុងករែថរក្សោទ្រមងខ់�ះៗៃន

្របពន័�ទេន�ធម�ជាតកិ�ុងតំបន់េនះ ឬចប់េផ�មីករវនិិេយាគេលីតបំន់ទងំេនះ ែដលអច

ទញយក្របេយាជន៍ពកីរស� រទីជ្រមកេឡងីវញិ ឬសកម�ភាពែកលម�តបំន់េនះេឡងី      

វញិ។ 

ករស�ុកទកឹេនែផ�កខងេលីៃនទនំប់សណាខ ំនឹងជយួកត់បន�យរហូំរ េទះបីជាអង

ស�ុកបានជយួស្រម�លដលស់ររីៈអែណ� តក�ុងទកឹ ជាពិេសសេនដណំាកក់ល្រតពីងកូន 

ែដល្រត�វេ្របី្របាស់រហូំរទងំេនះ េដមី្បបីំែបកសររីៈទងំេនះ េទកន់ទជី្រមកចិ�� ឹមពង្រតី 

និងលូតលស់េនែខ្សទកឹខងេ្រកម។ វនងឹលបំាកយ៉ាងខ� ងំ ក�ុងករេ្រជសីេរសី្របេភទ

្រតី ែដលរសអ់្រស័យេលីករអែណ� តេនដណំាក់កលដំបូង េដីម្បរីក្សោវដ�ជីវតិខ�ួន កដូ៏ច

ជាសររីៈក�ុងទកឹជាេ្រចីនេទៀត។ វដ�ជីវតិសត�ល�ិតក�ុងទកឹជាេ្រចនី ែដលរសអ់្រសយ័េលី

ករអែណ� តសយភាពេលទីឹក ្រត�វបានេគរពំឹងថានងឹមានកររខំន េហយីសហគមនស៍ត� 

និងរុក�ជាតកិ�ុងទកឹ ក៏នងឹែ្រប្រប�លេទតមេពលេវលផងែដរ។ 

វលបំាក ក�ុងករេជៀសេវៀងប��  ឬកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ែបបេនះ េទះបជីាេគអច

ពិចរណា្របតបិត�ិករេផ្សងៗ ដូចជាករបង�ូរកណំកកករែដលបានេ្រគាងទុកក៏េដយ។ 

ប៉ុែន� េដីម្បឲី្យ្របតិបត�កិរេនះមាន្របសិទ�ភាព វ្រត�វករេពលយូរ និងដំេណីរករយ៉ាង

េទៀងទត់។ វអចមានតៃម�ៃថ�ខ� ងំ។ ពង្រតអីែណ� ត ្រត�វកររហូំរឆ�ងកតជ់ាមធ្យម

្របមាណ០,៣ ែម៉្រតគូប/វនិាទី េដមី្បរីស់េនក�ុងែខ្សទកឹប�្ឈរេពញមួយឆា� ។ំ ក�ុងអង

ទំនបស់ណាខ ំវត្រម�វឲ្យមានរហូំរចូលេលសីពី៤.០០០ ែម៉្រតគូប/វនិាទី ស្រមាប់រយៈ

េពលមួយឆា� ។ំ ក្រមតិរហូំរខ�សជ់ាងេនះ មាន្របមាណ៣៥% ៃនថិរៈេវល្របតិបត�កិ�ុង

គេ្រមាងសណាខ ំែដលរយៈេពលេនះ ខុសៗគា� េនតមទនំបដ់ៃទេទៀតក�ុងល្បោក់      

ទេន�។ េហតុដូេច�ះ តំបន់ភាគេ្រចនីេនខងេលី្របេទសឡាវ នឹងែ្របក� យពទីេន�ហូរ

េដយេសរ ីេទជាអងទំនប់ជាបន�បនា� ប់គា� ។ 
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យន�ករកតប់ន�យផលប៉ះពល់ េដីម្បេីដះ្រសយប�� បាតប់ង់

មឆា�  នងិផលតិកម�សត�ក�ុងទកឹេផ្សងេទៀត ទមទរឲ្យពចិរណា

ជេ្រមសីកន់ែតទូលទូំលយ េលសីពីករស�ុកទុក និងកសិដ� ន

ចិ�� ឹម្រតកី�ុងអងទនំប់ ដូចជាករបេង�តីតុល្យភាព និងករ

បេង�តីនូវតបំនដ់ីេសីម នងិបឹងែបបនមិ�ិត េដមី្បបីេង�នីផលតិភា

ព។ េគអចនងឹអនុវត�ជេ្រមីសទងំនះ េដយេ្រប្ីរបាសមូ់លនធិទិេន�េមគង�។  

្រចកចរចរ្រតី 

ផលបះ៉ពល់រមួេលបីមា� សទ់ី្រតី មានក្រមតិខ� ងំគួរឲ្យកតស់មា� ល។់ ទនំប់នមីយួៗ ររងំ

ដល់ករផា� សទ់ី ទងំក�ុងែខ្សទកឹខងេលី និងខងេ្រកម។ េគអចកតប់ន�យផលបះ៉

ពលទ់ងំេនះ េដយេ្របី្របាសឧ់បករណ៍្រចកចរចរ្រតីែដលមាន្របសទិ�ភាព។ េទះជា

យ៉ាងណា ្រចកចរចរ្រត ីក្រមនងឹមាន្របសិទ�ភាព១០០% ណាស់ ជាពិេសស េនេពល

ែដលមាន្របេភទ្រតចី្រម�ះជាេ្រចីន ដូចេនក�ុងទេន�តបំន់្រត�ពិកេនះ។ ផលប៉ះពល់រមួៃន

ករកតប់ន�យេជាគជ័យៃនករបមា� សទ់ីតមទនំប់នមីយួៗ មិនគួរឲ្យទកទ់ញេនាះេទ 

ប៉ុែន�លទ�ផលៃនភាគេជាគជយ័ស្រមាប់បរកិ� នមីយួៗេទវញិេទ ែដលគួរឲ្យទក់ទញ។ 

ឧទហរណ៍ ្របសិនេបី្រត៨ី០% ឆ�ងកត់ទនំប់ទ១ី េហយី៨០% េទៀតឆ�ងកត់ទនំប់ទី២ 

បរមិាណ្រតី្រតឹមែត៦៤% (៨០% ៃន៨០%) ប៉ុេណា� ះែដលអចឆ�ងកតទ់ំនប់ទងំពីរ

បាន។ េលសីពីេនះ េដយមិនគតិពី្របសទិ�ភាពៃន្រចកចរចរ្រតនីីមយួៗ ្រប�បាបៃនករ

ឆ�ងកត់ទនំប់ជាេ្រចនីបន�បនា� បគ់ា�  ្រត�វបានកត់បន�យេទតមទំនបន់ីមយួៗ។ 

េដយេហតុេនះ ជាមួយអ្រតេជាគជ័យ៨០% េនតម្រចកនមីយួៗ បរមិាណ្រតី្រតឹមែត

៣៣% ប៉ុេណា� ះែដលអចឆ�ងកតទ់នំបទ់ងំ៥ បាន។ ស្រមាបអ់្រតេជាគជ័យ៥០% 

វញិ ្រតីចនំនួ៣% ប៉ុេណា� ះ ែដលអចែហលកត់ទនំប់ទងំអសប់ាន។ ករវយតៃម�ទងំ
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េនះ ថ�ឹងែថ�ង្រតមឹែតផលបះ៉ពល់េលកីរបមា� សទ់ីេនែខ្សទឹកខងេលបី៉ុេណា� ះ។ ករ

បាតប់ង់ទជី្រមក នងិករបមា� ស់ទីេនែខ្សទឹកខងេ្រកម មនិ្រត�វបានពិចរណាេទ។ 

ករវភិាគៃថ�េដីម និងផលចំេណញៃនឧបករណ៍ចរចរ្រត ី

ករេធ�ីឲ្យ្របសទិ�ភាពៃនឧបករណ៍្រចកចរចរ្រតទីងំអស់កន់ែត្របេសីរ អចនងឹអនុវត�

បាន។ ប៉ុែន� វទមទរឲ្យមានករវនិិេយាគទកឹ្របាក់្របមាណជាង១០០ លនដុល� រ   

អេមរកិ។ រហូំរបែន�មចបំាចស់្រមាប់ឧបករណ៍ែដលបានែកលម� នឹងបេង�នីតៃម�្របតបិត�ិ

ករបែន�មេទៀត េនតមទនំបន់មីួយៗ។ ករណ៍េនះ េកតីេឡងីេដយភាពមនិ្របាកដ្រប

ជា។ ករដកគ់េ្រមាងេលឿនេពកស្រមាបដ់ំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន មាននយ័ថា 

េគមានេពលេវលមិន្រគប់្រគាន ់េធ�ីករវយតៃម�ពីឧបករណ៍្រចកចរចរ្រតីេនសយ៉ាបូរ ី

ស្រមាប់ទងំករផា� សទ់កី�ុងែខ្សទកឹខងេលី និងខងេ្រកមេទ។  

ជលផលសរុបប៉ាន់ស� ន និងតៃម�េសដ�កចិ� ក�ុង្របពន័�បមា� សទ់ីទងំ ៣សខំន់ៗ  ក�ុងអង

ទេន�េមគង�េ្រកម មាន

តៃម�១១ ពនល់នដុល� រ

អេមរកិ។ ករបាតប់ង់

ជលផលក�ុង្របព័ន�ែខ្ស

ទឹកខងេលី ពី៥០ ដល់

៦០% អចេធ�ីឲ្យខូចខច

នូវទកឹ្របាក់្របមាណព៥ី,៥ ដល់៦,៦ ពនល់ន

ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមួយឆា� ។ំ េទះបីជាករបាត់បង់

ទងំេនះ តងឲ្យ្រតមឹែតមួយភាគតូចៃនតៃម�ជល

ផល នងិជីវម៉ាសសរុបក៏េដយ ឥទ�ពិលវេលីករ

េនសទក�ុង្របពន័�ែខ្សទកឹែផ�កកណា� ល នងិខង

េ្រកម មានក្រមតិខ� ងំគួរឲ្យកតស់មា� ល់ េ្រពះែត

ករបាតប់ង់្របេភទ្រតសី ែដល្រត�វបន�ពូជក�ុង

្របពន័�ែខ្សទឹកខងេលី េដីម្បបី��ប់វដ�ជីវតិរបសវ់។  

ផ�ុយមកវញិ ករវនិិេយាគ នងិតៃម�្របតបិត�កិរៃនឧបករណ៍្រចកចរចរ្រតី េន្រគបទ់ំនប់ 

ក�ុងមូលនិធទិេន�េមគង� អចនងឹផ�ល់ផលជាេ្រចនី្រតឡបម់កវញិ ស្រមាបេ់្របី្របាស់គា្ំរទ

ដល់គេ្រមាងែកលម�របរចិ�� ឹមជីវតិ ស្រមាបស់ហគមន៍ក�ុង្របេទសជាសមាជកិ ែដល

បាតប់ង់ករេនសទ។ ្របេសីរបផុំតេនាះគឺថា េគគួរែតសិក្សោវភិាគៃថ�េដីម នងិផល

ករបាតប់ង់ជលផល ៤០% ក�ុង
្របពន័�ែខ្សទឹកខងេលី េដយសរែត
ទំនប់ែប៉កខងេលីរបស់ឡាវមានែត
មួយភាគតូចៃនផលេនសទក�ុងអង
ទេន�េមគង�េ្រកម។ ចំននួតិចជាង
េនះមានលក�ណៈឆ�ងែដន។  
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ចំេណញ េដមី្បជីយួបេង�តីនូវទដិ�ភាពយុទ�ស�ស�រមួមួយស្រមាប់វធិីស�ស�ល�បផុំត ក�ុង

ករបមា� សទ់ី្រតី េនភាគខងេជងី្របេទសឡាវ។ 

សុវត�ិភាពទំនប ់

គេ្រមាងទនំបស់ណាខ ំស�ិតេនែខ្សទកឹខងេលី ្រតងច់ណុំចែដល្រពំ្របទល្់របេទស

ឡាវ និងៃថ ្របសព�ជាមយួនងឹទេន�េមគង�។ ដូេច�ះ ផលបះ៉ពលឆ់�ងែដនៃនករបាកទ់នំប ់

ឬ្របតបិត�កិរធម�ត មានសរៈសខំនណ់ាស់។ វកន់ែតចបំាច់ ែដលេគ្រត�វេរៀបចកំរ

សកិ្សោមួយពីេហដ� រចនាសម�ន័� ជេ្រម នងិេល្ប�នទកឹក�ុងតបំន់ ែដលនឹងជនល់ិច េកៀក

នឹងែខ្សទកឹខងេ្រកមៃនគេ្រមាងេនះ។ ករសិក្សោេនះ នងឹកំណតព់ីផលប៉ះពល់ៃនេស

ណារយី៉ូបាកទ់នំប់ខុសៗគា�  ទងំក�ុង្របេទសឡាវ និងៃថ ក�ុងរយៈេពលសងសង់ នងិ

្របតបិត�ិករ។ ្រទព្យសម្បត�ិែដលរងផលប៉ះពលទ់ងំអស់ ្រត�វវយតៃម� េដយេធៀបនងឹ

ភាពងយរងេ្រគាះេទនឹងករខូចខត នងិតៃម�ៃនករខូចខត។ 

ផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនេលីែផ�កសង�ម និងេសដ�កិច� 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង ឲ្យនយិមនយ័ផលប៉ះពល់រមួ ថាជាផលប៉ះពលទ់ងំឡាយណា 

ែដលេកីតេចញពគីេ្រមាងទនំបវ់រអីគ�សិនីទងំ ៧ ែដលបានេ្រគាងទុកតមដងទេន�េម 

ក�ុង្របេទសឡាវ។ ឯកសរបង� ញថា និយមនយ័េនះ បង�ឲ្យមានករតងំទលីំេនថ�ី 

ស្រមាប់្របជាជន្របមាណ៣០.០០០ នាក់ នងិករបាតប់ង់ដកីសកិម�្របមាណ

១៨.០០០ ហកិត។ េគចតទុ់កផលប៉ះពលអ់វជិ�មានទងំេនះ ជាប�� ធ�នធ់�រខ� ងំ។ 

ករផា� សប់�ូរែដលមាន្របេយាជន៍ ដូចជាករេធ�ីឲ្យេហដ� រចនាសម�ន័� នងិបរកិ� សង�មមូល

ដ� នកន់ែត្របេសីរ មូលដ� ន្របាកច់ណូំលល�ក�ុង្របេទសឡាវ នងិអជពីក�ុង្រស�ក មនិ

្រត�វបានេគគណនាេទ ប៉ុែន�្រត�វបានេគសេង�តេឃញីថា មានសរៈសខំនគ់ួរសម។ 

គេ្រមាងខ� តធជំាេ្រចីន យ៉ាងេហចណាស់ ក៏មានេគាលបណំងច្បោសល់សម់យួ េដមី្បី

រក្សោទុក ឬេធ�ីឲ្យ្របេសីរនូវចណូំល ឬ ជីវភាពរស់េនរបសភ់ាគីរងផលប៉ះពល់ទងំអស់

ែដរ។ េនះគឺជាលក�ខណ� ត្រម�វេដយច្បោបថ់�ីរបស្់របេទសឡាវ។ ស្រមាប់គេ្រមាងសណា

ខ ំេគាលបណំងជាកល់ក់ែបបេនះ មនិ្រត�វបានរយករណ៍េនក�ុង SIA ឬ SMMP េទ។ 

ពុំេនាះេសត ករទូទតស់ណំងេដយផា� លស់្រមាបក់រប�ូរទលីំេន នងិ/ឬគេ្រមាងអជពី

ចិ�� ឹមជីវតិ (កសដិ� នច�ិ� ឹម្រតី) ្រត�វបានេលកីេស�ី េហយីស� នភាពេនះ បានក� យជា

លំនាមំួយ ក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ស្រមាបគ់េ្រមាងចុងេ្រកយទងំ៤។ 

េទះជាយ៉ាងណា ជាទូេទ យន�ករកតប់ន�យផលប៉ះពលទ់ងំេនះ ស្រមាបស់ហគមន៍

ឡាវ ែដលរងផលប៉ះពល ់េនមានក្រមតិេនេឡយី។ 
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ប៉ុែន� េគបានទទលួស� ល់ថា ករទូទតស់ណំងឆ�ងែដនតមករអនុវត�មា្រតទ៧ី និងទ៨ី 

មានករលបំាកខ� ងំ ទក់ទនិនងឹបរមិាណែដល្រត�វសង លក�ណៈសម្បត�ិៃនករខូចខត 

និងករែបងែចកមូលនធិិ។ ស�� ណេនះ កប៏ានប�� ក់ថា ករបេង�ីតមូលនធិទិេន�េមគង� 

គួរែតអនុវត�បន�។  

 

 

េសចក�ីសនិ�ដ� ន និងអនុសសន ៍

គមា� តចមា� យពី្រពំ្របទល់ៃថ/ឡាវ េទទនំបស់ណាខ ំបេង�នីលទ�ភាព នងិវសិលភាព

ៃនេ្រគាះអន�រយឆ�ងែដន។ វអចេកនីដលក់្រមតិខូចខតធ�ន់ធ�រ ដូចមានែចងេនក�ុង

មា្រតទ៧ី នងិទ៨ី ៃនកចិ�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥។ េគអចេ្របី្របាសម់ា្រតទី

៧ (ពកព់័ន�នងឹករខូចខតធ�នធ់�រ) នងិមា្រតទី៨ បាន ្របសនិេបីមានភស�ុតងជាក់

លក់ ប�� ក់ថាគេ្រមាងកពុំងបង�ឲ្យមានេ្រគាះអន�រយ នងិស្រមាប់ភាគីពកព់័ន� េដះ

្រសយប�� េទតមកិច�្រពមេ្រពៀង នងិច្បោប់អន�រជាតិ។   

េគមានយន�ករជាេ្រចីន ែដលអចអនុវត�បាន េដីម្បកី្រមតិផលបះ៉ពល់រមួ នងិផលប៉ះ

ពលឆ់�ងែដនៃនបណា� ញទនំប់ក�ុងល្បោក ់នងិទនំបស់ណាខ។ំ យន�ករខ�ះេទៀត ក៏អច

ជួយស្រម�លលទ�ភាពែផ�កហរិ��វត�ុស្រមាបគ់េ្រមាងទនំបន់មីួយៗ េដយមនិបេង�ីនតៃម�

ថាមពល ឬពន្យោេពលសម្បទនេឡយី។ 
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យន�ករខ�ះៗ ្រត�វបានសកល្បងេដយ MRC នងិសប�� កព់ីភាពេជាគជ័យ ប៉ុែន�វ 

ទមទរឲ្យបេង�នី្របសទិ�ភាពបែន�មេទៀត នងិស�ះែស�ងរកនូវវធិីេផ្សងៗ េដីម្បផី�ុបំ��ូ លគា�

នូវយន�ករបង�ូរកករ នងិសររីៈរសត់ នងិករគាពំរសុចរតិភាពៃនេអកូឡូសុីេនែខ្សទកឹ

ខងេ្រកម។ េគ្រត�វេធ�កីរវយតៃម�ម៉ូែឌលបែន�មៃនផលចំេណញ នងិករចណំាយ

ស្រមាប់្របតបិត�កិរទនំប់សណាខ ំជាទនំបេ់ធ�នីិយត័កម�េឡងីវញិ ជាែផ�កមួយៃន EFA 

េនែផ�កខងេ្រកមទេន�។ 

មានែតរដ� ភបិាលឡាវប៉ុេណា� ះ ែដលអចជំរុញករសកិ្សោេនះបាន េហយី CNR កពុំង

ែស�ងយល់ពកីរសកិ្សោេនះបែន�មេទៀត។ េទះជាយ៉ាងណា ជនំាញ នងិ្របពន័�ម៉ូែឌល

ែដលបានបេង�ីត នងិេ្របី្របាស់េន MRC ក៏អចជួយបេង�នី្របសទិ�ភាពករសកិ្សោទងំេនះ

ផងែដរ។ 

អនុសសន៍ទងំអសក់�ុង TRR ស្រមាប់ែកលម�សុវត�ិភាពទនំប់ និងសមាសភាគនាវចរ

ណ៍ រមួទងំបរកិ� ្រចកចរចរ្រតី គួរែត្រត�វបានពចិរណា ក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំប�ងទ់ំនប់

ចុងេ្រកយ និងេនដណំាក់កលសងសងទ់នំបស់ណាខ។ំ 
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មតិេយាបល់ទូេទ 

គមា� តខ�ីពី្រពំ្របទល់្របេទសឡាវនងិៃថ មាននយ័ថា េគ្រត�វែតយកចតិ�ទុកដកខ់� ងំ េលី

ផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតមាន បណា� លមកពគីេ្រមាងសណាខ ំេទះបីជាផលប៉ះ

ពលទ់ងំេនះ េកីតមានេនកែន�ងែតមួយក៏េដយ។  

ករតងំចតិ�របសអ់�កអភិវឌ្ឍគេ្រមាង មនិេធ�ី្របតបិត�កិរបេ��ញទឹកក�ុងបរមិាណេលសី

លប ់េដយសរផលប៉ះពល់អវជិ�មានែដលអចេកីតមាន ្រត�វបានទទលួស� គមន៍។ 

ប៉ុែន� វ្រត�វែតឈនឲ្យដលក់្រមិតែដលេជៀសផុតពកីរែ្រប្រប�លក្រមតិទឹកភា� មៗេនែខ្ស

ទឹកខងេ្រកម បណា� លមកពី្របតបិត�ិករទងំេនះេនែផ�កខងេលី។ ដូេច�ះ េគគួរែតពនិិ

ត្យលទ�ភាពៃនករេ្របី្របាសគ់េ្រមាងសណាខ ំេដីម្បកីតប់ន�យករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗ 

ពីគេ្រមាងទំនបន់ានា េនែផ�កខងេលី។  

 

េសចក�ីសនិ�ដ� ន 

ជលស�ស� និងធារស�ស� 

ទិន�នយ័េន MRC និងនាយកដ� នឧតុនយិម្របេទសឡាវ នងិៃថ អចេធ�ឲី្យករសក

ល្បងែបបជលស�ស�កន់ែត្របេសីរ។ វធិសី�ស�ែដលបានេ្របី្របាស់ េដមី្បកីណំតក់្រមតិ

ទឹកជនំនខ់�សប់ំផុត បេង�តីបានលទ�ផល ែដលមានក្រមតិដូចគា� នងឹករសកិ្សោេផ្សងេទៀត

ែដរ េទះបីជាវ ខុសពីវធិសី�ស�ែបបបុរណក�ី។  េគគួរែតេធ�កីរកណំត ់PMF ឲ្យដូចករ 

កំណតេ់ដយ LEPTS ឆា� ២ំ០១៨។ 

េគ្រត�វករព័តម៌ានលម�តិេ្រចីនបែន�មេទៀត អពំី្របតបិត�ិករេនទនំបស់ណាខ ំជា

ពិេសស អ្រតផលិតថាមពល (ramping rate) និងករេ្របី្របាស់បពំងប់ង�ូរ េដយ

ពិចរណាជាពិេសស ពទីនំាកទ់នំងរវងធារស�ស�នងិរបតក់�ុងទេន� កដូ៏ចជាផលប៉ះ

ពលឆ់�ងែដនេនែផ�កខងេ្រកម ពីករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗ។  

ផលបះ៉ពល់ៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ីសនតីមៃដទេន�ក�ុង

្របេទសឡាវ គួរែតដកប់��ូ លេទក�ុងករព្យោករពីរហូំរ។ វនងឹែកែ្របផលតិភាពថាមពល

សរុប ស្រមាបគ់េ្រមាងទនំប់សណាខ។ំ 

េនក�ុងកចិ�ករែដល្របេទសឡាវ កពុំងអនុវត� េដីម្បបីេង�តីបទប្ប��ត�ិ្របតបិត�កិរល្បោក់

ទំនប់ េគគួរែតពចិរណាដកប់��ូ លគា� នូវ្របព័ន�ព្យោករណ៍រហូំរទងំអស់ ស្រមាប់

មតិេយាបល់និងេសចក�ីសន�ិដ� ន  
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្របតបិត�ិករគេ្រមាង។ េនក�ុងបទប្ប��ត�ិ្របតបិត�កិរល្បោកទ់នំប់ េគគួរែតគតិគូរផងែដរ 

ពីករបង�ូរកករេដយស្រមបស្រម�ល, ្របតបិត�កិរ្រត�តពនិិត្យទកឹជនំន,់ RIS មួយ េដីម្បី

ជួយស្រម�លដលន់ាវចរណ៍ នងិសក� នុពលក�ុងករេ្របី្របាសគ់េ្រមាងសណាខ ំកត់

បន�យករែ្រប្រប�លរហូំរភា� មៗ ែដលបណា� លមកពី្របតិបត�ិករតមទនំបេ់នែផ�កខង

េលី។ អ្រតៃនករែ្រប្រប�លក្រមតិទកឹអតបិរមា េន្រពំ្របទល់ៃថ/ឡាវ នងិេនជាងំខន់ 

គួរែតមានករ្រពមេ្រពៀងពីអជា� ធរៃថ។ 

កំណកកករ 

េគគួរែតេធ�ីករតមដនកណំកកករបែន�មេទៀត េដីម្បែីកត្រម�វករប៉ាន់ស� នៃនបរមិាណ

កករ ទំហកំករ នងិករផ�ុកតមបាតទេន�។ េគគួរែតេ្របី្របាស់ទនិ�ន័យទងំេនះ េធ�ីឲ្យ

្របេសីរនូវករសកិ្សោម៉ូែឌល នងិករវយតៃម�ពកីរបង� ងំកករក�ុងអងទនំប់។ ្របេទស

ឡាវ គួរែតជាអ�កសិក្សោែស�ងយលព់ី្របតបិត�ិករ្រគប់្រគងកករក�ុងល្បោក់ េហយីែដល

្របេសីរបផុំតេនាះ េដយែផ�កេលចីំេណះដងឹជនំាញែដលមាន េន MRC។  

គុណភាពទកឹ និងេអកូឡូសុីក�ុងទឹក 

េគ្រត�វេធ�កីរតមដនតមរដូវ (ទងំរដូវ្របាងំ និងវស្សោ) តចិបំផុតឲ្យបាន ២ឆា�  ំេដីម្បី

បេង�តីមូលដ� ន្រគឹះឲ្យកន់ែតទូលទូំលយ។ ករតមដន គួររមួប��ូ លនូវគុណភាពទកឹ 

េអកូឡូសុកី�ុងទឹក នងិករវយតៃម�ែផ�កជលផល ជាពិេសសក�ុងតបំនច់បព់ទីីតងំ

គេ្រមាងសណាខ ំរហូតដលេ់ខត�េវៀងចន�។ 

ប�� បានព្យោករ គួរែតក� យជា្រគះឹ ស្រមាបក់ម�វធិីតមដនគុណភាពទកឹ េនដណំាក់

កលសងសង់។ ករតមដនតមេពលជាក់ែស�ង ជាបន�បនា� ប ់គួរែតជាគន�ះឹក�ុងករ

បេង�តីឲ្យមានយន�ករ្រគប់្រគងេផ្សងៗ េនេពលេគ្របទះេឃញីឧប្បត�ិេហតុបពុំល។ 

ជលផល នងិ្រចកចរចរ្រត ី

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាងសណាខ ំបានប�� កថ់ា េគនងឹេរៀបចំរចនាឧបករណ៍្រចកចរចរ

្រតីម�ងេទៀត។ េទះជាដូេច�ះក�ី េនក�ុងដំេណីរករេនះ េគគួរែតពិចរណាពីចណុំចដូច

ខងេ្រកមេនះ៖ 

 ករវយតៃម�ហនភិ័យេលឧីបករណ៍្រចកចរចរ្រតីែដលបានេស�ី បង� ញថា េគ

អចបេង�នី្របសទិ�ភាពៃនឧបករណ៍េនះឲ្យបានកន់ែត្របេសីរ។ 

 ប៉ុែន� មនិមាន្រចកចរចរ្រតណីាមួយ មាន្របសទិ�ភាព១០០% េនាះេទ។ ្រគប់

តំបនគ់េ្រមាងទងំអសក់�ុងល្បោក់ទេន� េនែតមានចណុំចខ�ះខតចំននួ។ 
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 េដយពចិរណាពីៃថ�េដមីៃនឧបករណ៍្រចកចរចរ្រតីែដល្រត�វែកលម� ក៏ដូចជាផល

ប៉ះពល់រមួនងិផលបះ៉ពលច់្រម�ះ អ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង គួរែតេរៀបចំករវភិាគមួយ 

អំពីៃថ�េដមី នងិផល្របេយាជន៍ េដមី្បបីេង�តីវធិសី�ស�ជាយុទ�ស�ស�មួយ សំេដ

ប្រង�មជាអប្បបរមា ឬកតប់ន�យផលបះ៉ពល់ៃនករធា� កចុ់ះបរមិាណជលផល។ 

សុវត�ិភាពទំនប ់

ប�ងទ់នំប់ែដលបានេស� ីមនិទនប់ំេពញ្រគបត់្រម�វកររបស់ LEPTS ឆា� ២ំ០១៨ នងិច្បោប់

្របេទសឡាវេទ។ េគគួរែតបេង�តី្រក�មជនំាញ្រត�តពនិតិ្យសុវត�ិភាពទំនប់េដយឯករជ្យ

មួយ មុនេពលអភិវឌ្ឍប�ងទ់ំនបប់ន�េទៀត។  

េដយពចិរណាពបីាតុភូតធម�ជាតិៃនករបាកទ់នំបភ់ា� មៗ និងឆ�ងែដន េទះបជីាេ្រកម

លក�ខណ� ្របតបិត�ិករទកឹជនំន់្រប្រកតីក៏េដយ វចបំាចណ់ាស ់ែដលេគេរៀបចំករសិក្សោ

េផ្សងៗពផីលវបិាក ស្រមាបរ់ហូំរែដលមានក្រមតិខុសៗគា�  រហូតដល់ក្រមិត PMF ។ េគ

គួរែតសហករជាមួយនឹងអជា� ធរៃថពកព់ន័� េដមី្បបីេង�ីតនតីិវធិានេផ្សងៗស្រមាប់

្រគប់្រគងភាពអសន�។ 

នាវចរណ៍ 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង គួរពចិរណាម�ងេទៀត េលបី�ងប់ន�ះបាតស្រមាប្់រចកទ� រសន�ះ ។ 

េដីម្បឲី្យ្រសបេទនឹង PDG ឆា� ២ំ០០៩ េគគួរែតបេង�នី្របែវង្រចកទ� រសន�ះេនះផងែដរ។  

ដូចគា� ែដរ េ្រគឿងបនា� សស់្រមាប់ែផ�កសំខន់ៗៃនបរកិ� នាវចរណ៍ គួរែតបានរក្សោទុកេន

នឹងករដ� នផា� ល់។ យន�ករសុវត�ិភាពបែន�មេទៀត ក�ុងសន�ះផ�ូវទកឹ ទំពក ់ ជេណ�ី រ នងិ

បន�ះរង� ស់ជាេដីម ្រត�វបានេលកីជាអនុសសន។៍ 

ករែកត្រម�វែដលបានេស�ីស្រមាបស់ន�ះផ�ូវនាវចរណ៍ទី២ អចមានតៃម�ៃថ�ខ� ងំ នងិអច

ក� យជាបន�ុករបសរ់ដ� ភិបាលឡាវ ្របសនិេបីេគ្រត�វករវ បនា� បព់ីរយៈេពលសម្បទន។ 

កររេរៀបចំសន�ះផ�ូវនាវចរណ៍មួយេផ្សងេទៀត្រត�វបានេស�ីេឡងី នងិគួរែត្រត�វពិចរណា។ 

សង�ម នងិេសដ�កិច� 

អ�កអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង គួរែតេធ�បីច�ុប្បន�ភាពេលកីរវយតៃម�ែផ�កសង�ម នងិេសដ�កចិ� 

្រពមទងំធានាថា វអនុេលមេទតមច្បោប់្របេទសឡាវែដលបានេធ�បីច�ុប្បន�ភាពរចួ។ 

្របសនិេបអីច េគគួរែតពិចរណាេលីជេ្រមីសនានា ជាមួយនងឹអ�កអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាងនងិ

ភា� កង់រដៃទេទៀត េដមី្បកីត់បន�យផលប៉ះពល់រមួ។     

ដូចគា� នឹងករ្រត�តពនិតិ្យបេច�កេទសេផ្សងេទៀត មូលដ� ន្រគឹះសង�ម-េសដ�កិច� មានលក�

ណៈមនិសម្រសប ក�ុងករវស់ែវងពីបែ្រមប្រម�លែដលអចេកីតមាន ពគីេ្រមាងសណា
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ខេំទ េហយីគួរែតរមួប��ូ លសហគមនន៍ានាក�ុង្របេទសៃថ។ ដូចគា� ែដរ ស្រមាបដ់ណំាក់

កល្របតបិត�ិ េគទមទរឲ្យមានកម�វធិតីមដនយ៉ាងហ�តចតម់យួ ែដលគាពំរេដយ

មូលនធិិ្រគប់្រគាន់។ 

 

េសចក�សីន�ិដ� ន 

TRR ផ�លនូ់វករពចិរណាដូចខងេ្រកមេនះ ស្រមាបគ់ណៈកមា� ធិករច្រម�ះរបស ់MRC 

េធ�ីករពភិាក្សោ៖ 

១. ្របសនិេបីេគអនុវត�ប�ង់សងសង់នាេពលបច�ុប្បន� វបង�ឲ្យមានផលប៉ះពល់ឆ�ង

ែដនជាេ្រចីន។ 

២. មកដលស់ព�ៃថ�េនះ េគមនិទនប់ានព័តម៌ាន្រគប់្រគាន់ េដីម្បេីធ�ីករគណនាពី

វសិលភាពៃនផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនែដលអចេកតីមាន ស្រមាប់ទនំប់សណាខ ំឬ 

បណា� ញល្បោកទ់នំប់េនភាគខងេជងីេទ។ 

៣. ហនភិ័យៃនផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនជាេ្រចនី ្រត�វបានកត់បន�យ េហយីផល

្របេយាជន៍ឆ�ងែដនែដលអចមានៃនគេ្រមាង នងឹេកនីេឡងី ្របសនិេបីេគទទលួយក

អនុសសន៍ទងំេនះ។ 

៤. ករសិក្សោ្រសវ្រជាវបែន�មក�ុង TRR ជួយេធ�ីឲ្យករវយតៃម�េផ្សងៗៃនផលប៉ះ

ពលឆ់�ងែដនកន់ែត្របេសីរ នងិអចបេង�តីនូវមូលដ� ន្រគះឹដ៏្របេសីរ ែដលអចេ្របី

្របាសវ់យតៃម�េលីករែ្រប្រប�លនាេពលអនាគត។  

៥. ករែ្រប្រប�លណាមយួ នងឹឆ�ុះប�� ងំពផីលប៉ះពល់រមួៃនករអភិវឌ្ឍេផ្សងៗេន

ែផ�កខងេលី និងខងេ្រកមទេន� មនិ្រតមឹែតគេ្រមាងសណាខែំដលបានេស�ីេនាះេទ 

វរមួមានករអភិវឌ្ឍតមៃដទេន�ផងែដរ។ 

៦. េទះបីជាអនុសសនអ៍ស ់្រត�វបានអនុវត�ក៏េដយ ក៏េនែតមានភាពមនិពិត

្របាកដមយួចនំនួ ទកទ់ិននងឹវសិលភាពៃនផលប៉ះពលែ់ដរ។ បែន�មពីេនះ វនងឹ

មានផលបះ៉ពលរ់មួេផ្សងេទៀត។ 

៧. េទះជាយ៉ាងណា សំេណីពី LMNC "្រត�វបានទទលួយក េនេ្រកមលក�ខណ័�

ែដលអនុសសន៍ទងំអស ់្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងដណំាកក់លេ្រកយពី PC (តមរ

យៈេសចក�ីែថ�ងករណ៍ នងិែផនករសកម�ភាពរមួ) "។  
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៨. ករវយតៃម�បែន�មៃនផលបះ៉ពលឆ់�ងែដនែដលអចេកតីមាន គួរែតអនុវត�េន

ដណំាក់កលចុងេ្រកយៃនករេរៀបចបំ�ងប់��ប់ និងេ្របី្របាស់េដមី្បតីក់ែតងប��ប់

បទប្ប��ត�ិ្របតបិត�កិរ។ 

៩. ករវយតៃម�ក�ុង TRR មនិបានវនិចិ�យ័ថាេតីគេ្រមាងទនំប់សណាខ ំឬ ករេ្របី

្របាស់ទងំអសែ់ដលបានេស�ី ក�ុងបណា� ញល្បោក់ទនំប់ភាគខងេជងីៃន្របេទសឡាវ 

ឆ�ុះប�� ងំពកីរេ្របី្របាស់ទកឹ្របពន័�ទេន�េមគង�េដយ្រតមឹ្រត�វ នងិសមធម ៌ឬថាេតី

ផលបះ៉ពលឆ់�ងែដនរមួណា អចបង�ករខូចខតធ�នធ់�រេនាះេទ។  
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