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គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ 
ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនសត្ាប់ 

គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគិសនើលួខ ត្បាបាខ 
 

 

ច្សចកតើសច្ខេបត្ាខច្លើកេើ២ 
ននរបាយការណ៍ត្ររួពិនិរយបច្ចេកច្េស 

 
 

២០ ធ្នូ ២០១៩ 
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AIT វេិាស្ថា នបច្ចេកវេិាអាសុើ – បាខកក ត្បច្េសនៃ 

BOD 
រត្មូវការអុកសុើសសនជើវស្ថស្តសត – យនតការមយួននរត្មូវការអុកសុើសសនច្ៅច្លើនទៃេឹកសដល
បច្ចេញច្ោយស្ថរធារុសរ ើរាខគ និខអសរ ើរាខគ 

CIA ការវាយរនមៃទលប ោះាល់រមួ  
DSMS ត្បព័នធត្គប់ត្គខសុវរាិភាពេំនប់ 
EAP សទនការសកមមភាពកនុ ខច្ពលអាសនន - ទាមទារឲ្យានជាចបំាច់សត្ាប់សុវរាិភាពេនំប់ 
EIA ការវាយរនមៃទលប ោះាល់ច្លើបរសិ្ថា ន 

FS ការសិកាពើលេធភាពគច្ត្ាខ 

GoL រាជរោា ភិបាលននស្ថធារណៈរដាត្បជាធិ្បច្រយយត្បជាានិរឡាវ 
HPP គច្ត្ាខថាមពលវារ ើអគគិសនើ 

ISH 
គំនិរទតួ ចច្ទតើមសត្ាប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើត្បកបច្ោយចើរភាព - គំនិរទតួ ចច្ទតើមមួយច្ៅកនុ ខ 
MRCS  

JAP សទនការសកមមភាពរមួ - ដណំាក់កាលច្ត្កាយពើដចំ្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន  
JC គណៈកាម ធិ្ការរមួ 

JCWG 
ត្កុមការងារគណៈកាម ធិ្ការរមួ - បានបច្ខកើរច្ ើខច្ដើមបើទតល់ការសណនចំ្លើដចំ្ណើ រការត្រួរ
ពិនិរយបច្ចេកច្េស 

JEM 

ការតាមោនច្លើបរសិ្ថា នរមួ - កមមវធិ្ើតាមោនមយួសដលកំពុខនឹខស្ថកលបខច្លើគច្ត្ាខ
េំនប់វារ ើអគគិសនើស្ថោ ប ូរ ើ និខដុនស្ថហុខច្ដើមបើវាយរនមៃពើត្បសិេធភាពយនតការសដលបាន
អនុវរត 

Joint Platform 
អខគការមួយសដលបានបច្ខកើរច្ ើខច្ោយMRC ច្ដើមបើជយួច្លើកកមពស់ការអនុវរតវធិាននើរិវធិ្ើ
ននកនុ ខឥរោិបេទារភាា ប់ និខរមួរន  

LEPTS 2018 បេោា នបច្ចេកច្េសថាមពលអគគិសនើត្បច្េសឡាវ សត្ាបឆ់្ន ២ំ០១៨ 

LMB អាខេច្នៃច្មគខគច្ត្កាម - អាខេច្នៃច្មគខគសដលសាិរកនុ ខសដនដើននត្បច្េសជាសាជិក 

LPHPP គច្ត្ាខេំនប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើលខួ ត្បាបាខ 

LNMC គណៈកាម ធិ្ការជារិេច្នៃច្មគខគត្បច្េសឡាវ 

MC 
ត្បច្េសជាសាជិក ត្បច្េសមួយកនុ ខចំច្ណាមភាគើទាខំ៤ សដលបានចុោះហរាច្លខាច្លើកិចេ
ត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគឆ្ន ១ំ៩៩៥  ច្ៅការ់ថា ត្បច្េសកមពុជា ឡាវ នៃ និខច្វៀរណាម 

អកសរការ់ និខសនៃ នុត្កម 



 របាយការណ៍ត្ររួពិនិរយបច្ចេកច្េសសច្ខេបសត្ាប ់LPHPP 

 
23 December 2019 

Page | 2 

MRC 
គណៈកមមការេច្នៃច្មគខគ - បានបច្ខកើរច្ ើខច្ោយត្បច្េសជាសាជិកច្ដើមបើទតល់ការរតំ្េ
ដល់កិចេខិរខំត្បឹខសត្បខច្ឆ្ព ោះច្ៅកាន់កិចេសហត្បរិបរតិការ 

MRCS ច្លខាធិ្ការោា នននគណៈកមមការេច្នៃច្មគខគ 
PAP មនុសស សរវ និខរុកេជារិសដលរខទលប ោះាល់ពើការអនុវរតគច្ត្ាខ 

PBHPP គច្ត្ាខេំនប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើបា ក់ច្បខ 

PLHPP គច្ត្ាខេំនប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើបា កឡ់ាយ 

PC ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន 

PDG2009 ច្សចកតើសណនបំៃខេ់ំនប់បឋមឆ្ន ២ំ០០៩ - បានអនុម័រ 

PDG2019 ច្សចកតើសណនបំៃខេ់ំនប់បឋមឆ្ន ២ំ០០៩ - មិនទាន់បានអនុម័រ 

PDIES នើរិវធិ្ើសតើពើការសចករសំលក និខការផ្លៃ ស់បតូ រេិននន័យ និខពរ័ា៌ន 

PMFM នើរិវធិ្ើសតើពើការរកាលហូំរេឹកកនុ ខេច្នៃច្ម 

PNPCA នើរិវធិ្ើសតើពើការជូនដណឹំខ ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន និខកិចេត្ពមច្ត្ពៀខ  

PPA កិចេត្ពមច្ត្ពៀខជាវថាមពល 

Pressure flushing 
ការច្ត្បើត្បាស់បពំខប់ខហូ រកត្មិរទាបច្ដើមបើសំអារខាច់សដលធាៃ ក់សកបរជញ្ា ខំេំនប ់និខច្ៅ
កនុ ខេួរប ើន ច្ដើមបើការារច្ហោា រចនសមពន័ធ និខការទលិរថាមពល 

PWQ នើរិវធិ្ើសតើពើគុណភាពេឹក 

PWUM នើរិវធិ្ើតាមោនការច្ត្បើត្បាសេឹ់ក 

RAP សទនការសកមមភាពសតើពើការតាខំេើលំច្ៅៃមើ 
RCC ការចក់ច្បរុខបត្ខមួ - វធិ្ើស្ថស្តសតៃមើមួយកនុ ខការស្ថខសខេ់នំប ់

RIS 
ត្បព័នធពរ័៌ានសតើពើេច្នៃ - ត្បព័នធមួយសដលអាចនឹខោក់បចេូ លច្ដើមបើសត្មួលនវាចរណ៍
ច្ៅកនុ ខេច្នៃច្ម 

SEE 
ការវាយរនមៃសុវរាិភាពច្ត្រោះរចាួ យដើ - បេោា នវាស់កត្មិររចាួ យមួយសដលបានអនុវរតច្លើ
ចលនដើ 

SIA ការវាយរនមៃទលប ោះាលស់ខគម 

Sediment 
flushing 

ការេាៃ ក់កត្មិរេឹកឲ្យទាបច្ដើមបើជរុំញសណឹំកត្បឡាយជាត្បច ំនិខបច្ចេញសំណកកករ
សដលធាៃ កចុ់ោះច្ៅកនុ ខបរាិណោ ខច្ត្ចើន 

SMMP 

សទនការត្គប់ត្គខនិខតាមោនសខគម - ដចំ្ណើ រការមយួទតួ ចច្ទតើមភាា ប់ជាមួយនឹខការស្ថខ
សខច់្ដើមបើវាយរនមៃ និខសត្មបច្ៅនឹខទលប ោះាលន់នបខកច្ោយការស្ថខសខ ់និខ
ត្បរិបរតិការគច្ត្ាខេនំប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើ 
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Sediment 
routing 

ការេាៃ ក់កត្មិរេឹកឲ្យទាបកនុខកំ ុខច្ពលានលំហូរេឹកចូលខពស់ ច្ដើមបើបច្ខកើនបរាិណ
សំណកកករឲ្យដលក់ត្មិរអរិបបរា 

TBIA ការវភិាគទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដន 

TRR របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយបច្ចេកច្េស 

XHPP គច្ត្ាខេំនប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើស្ថោ ប ូរ ើ 
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AIT  

ត្បវរិតិ  
ច្ៅនៃៃេើ៣១ សខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ច្លខាធ្ិការោា នននគណៈកមមការេច្នៃច្មគខគ 
(ច្ៅការ់ថា MRCS) បានេេួលច្សចកតើជូនដំណឹខពើគណៈកាម ធ្ិការជារេិច្នៃច្ម
គខគត្បច្េសឡាវ (ច្ៅការថ់ា LNMC) សដលបានច្សនើោក់គច្ត្ាខេនំប់ថាមពលវារ ើ
អគគិសនើលខួ ត្បាបាខសត្ាប់ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន ឲ្យសាិរច្ៅច្ត្កាមនើរិវធិ្ើ
សតើពើការជូនដំណឹខ ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន នខិកចិេត្ពមច្ត្ពៀខ (ច្ៅការ់ថា 

PNPCA)។ គច្ត្ាខច្នោះគជឺាគច្ត្ាខច្សនើេើ៥ សត្ាបក់ារពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន។ គច្ត្ាខច្សនើ
ទាខំ៤ពើមុន សដលបានោក់ច្ៅកនុខដំច្ណើ រការច្នោះរមួាន គច្ត្ាខេំនប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើស្ថោ ប ូរ ើ 
(XHPP) ដុនស្ថហុខ (DSHPP) បា ក់ច្បខ (PBHPP) និខបា កឡ់ាយ (PLHPP)។  

កិចេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគឆ្ន ១ំ៩៩៥   
រាជរោា ភិបាលត្បច្េសកមពុជា ឡាវ នៃ និខច្វៀរណាមបានចុោះហរាច្លខាច្លើកចិេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគ
មួយសតើពើកិចេសហត្បរបិរតកិារសត្ាប់អភិវឌ្ឍន៍អាខេច្នៃច្មគខគត្បកបច្ោយចើរភាព សដលច្ៅការ់ថា 
“កចិេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគឆ្ន ១ំ៩៩៥”។ កិចេត្ពមច្ត្ពៀខច្នោះបានបច្ខកើរឲ្យានគណៈកមមការេច្នៃច្មគខគ 
និខបានបញ្ា កស់្ថរជាៃមើពើច្រលបំណខរបស់ត្បច្េសជាសាជិក ច្ដើមបើអភិវឌ្ឍអាខេច្នៃច្មគខគរមួរន នខិ 
ត្បកបច្ោយចើរភាព។ ក៏ប ុសនត ច្ោយេេួលស្ថគ ល់ថាការ
អភិវឌ្ឍអាចនឹខទតលនូ់វលេធទលអវជិាានច្លើត្បព័នធេច្នៃច្ម
គខគ ជពូំកេើ៣ននកិចេត្ពមច្ត្ពៀខច្នោះ បានោក់បចេូ លនូវការច្បត
ជាា ចិរតជាពិច្សស សដលត្រូវត្បត្ពឹរតច្ោយត្បច្េសជាសាជិក 
សដលការច្បតជាា ចិរតច្នោះរមួាន៖   

▪ ការការាររុលយភាពត្បព័នធច្អកូ ូសុើអាខេច្នៃច្មគខគ 
▪ ការច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេកឹត្បព័នធេច្នៃច្មគខគត្បកបច្ោយ

សមធ្ម៌ នខិត្រឹមត្រូវ 
▪ កិចេពភិាកាកនុខច្រលច្ៅឯកភាព (ច្ៅកនុខកចិេត្បជុគំណៈកាម ធ្ិការរមួ) ច្លើការច្ត្បើត្បាស់

ធ្នធានេឹកសំខាន់ៗ កនុខេច្នៃច្មច្ៅរដូវត្បាខំ (ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន) 

▪ ការខិរខំត្បខឹសត្បខឲ្យអសល់េធភាពច្ដើមបើច្ជៀសវាខ បត្ខួមជាអបបបរាិ នខិការប់នាយទលប ោះ
ាល់អវជិាានច្លើត្បពន័ធេច្នៃច្មគខគ 

▪ ការេេួលខុសត្រូវ ខណៈសដលបានបខកឲ្យានទលប ោះាល់អវជិាាន និខការខូចខារច្ត្ចើនដល់

ច្សចកតើ ច្ទតើម 

កិចេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគឆ្ន ំ
១៩៩៥ គឺជាការអភិវឌ្ឍចំបខតាមធ្មម
ជារិ ប ុសនតវាបច្ខកើរឲ្យានត្កបខណឌ
ច្រលច្ៅ និខច្រលការណ៍មួយ សដល
សទែកតាមត្កបខណឌ ច្នោះ ត្បច្េសជា
សាជិកឯកភាពច្លើការអភិវឌ្ឍត្បព័នធ
េច្នៃច្មគខគត្បកបច្ោយសមភាព និខចើរ
ភាពសត្ាប់អរាត្បច្ោជន៍រមួ។  
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ត្បច្េសជាសាជិក នខិបចឈប់សមមភាពទាខំអស់ច្ៅច្ពលេេលួបានការជូនដណឹំខ និខភសតុ
តាខត្រឹមត្រូវ 

▪ ការោក់បចេូ លការច្ត្បើត្បាស់នវាចរណ៍ច្ៅកនុខគច្ត្ាខននកនុខេច្នៃច្ម ច្ដើមបើកុឲំ្យត្បព័នធច្នោះខូច
ខារជាអចិនស្តនតយ ៍និខ 

▪ ការទតល់ពរ័៌ានដល់ត្បច្េសជាសាជកិពើការត្បកាសអាសននននទាក់េខនខឹបរាិណ និខ
គុណភាពេឹក។ 

ត្បច្េសជាសាជិកានច្រលបំណខសច្ត្មចឲ្យបាននូវច្រលច្ៅ និខច្រលការណ៍ទាខំច្នោះ តាមរយៈ
ស្ថម ររើរមួននកិចេសហត្បរបិរតិការ សដលបានរតំ្េកិចេសហត្បរិបរតិការច្នោះ រវាខត្បច្េសជាសាជិកចប់
តាខំពើឆ្ន ១ំ៩៥៧មក និខបានបញ្ា ក់ស្ថរជាៃមើច្ៅកនុខឳកាសបនតបនៃ បម់ក។ 

 

កិចេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគឆ្ន ១ំ៩៩៥ ក៏បានបច្ខកើរគណៈកមមការេច្នៃច្មគខគ និខរចនសមព័នធរបស់ស្ថា ប័
នកនុខនមជាអខគការអនតររោា ភិបាលោច់ច្ោយស ក ច្ហើយក៏បានទតល់អណំាច និខមុខងារជាក់លាក់
ដល់អខគការទាខំច្នោះទខសដរ។ 

ទាក់េខនឹខដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន   

▪ ត្កមុត្បកឹាានអណំាចកនុខការបច្ខកើរនើរិវធិ្ើ សតើពើការច្ត្បើត្បាស់
ធ្នធានេឹក និខនើរិវធិ្ើអនតរអាខេច្នៃច្មគខគ (បចេុបបននគជឺា
វធិាននើរិវធិ្ើ MRCទាខំត្បា)ំ។ ត្កុមត្បឹកាច្នោះបានឯកភាពច្លើ
នើរិវធិ្ើសតើពើការជូនដំណឹខ ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន និខកចិេ
ត្ពមច្ត្ពៀខ (PNPCA) ច្ៅកនុខឆ្ន ២ំ០០៣។ 

▪ ច្ោខតាមាត្តាេើ៥ននកចិេត្ពមច្ត្ពៀខ នខិ PNPCA គណៈក
ាម ធ្ិការរមួ (JC) ត្រូវបានទតល់អំណាចច្ដើមបើអនុវរតដំច្ណើ រការ
ពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន ច្ហើយច្សចកតើសណនបំច្ចេកច្េសច្ដើមបើ
រតំ្េដល់ PNPCA ក៏ត្រូវបានអនុម័រច្ោយគណៈកាម ធ្កិាររមួ
ច្នោះច្ៅនៃៃេើ៣១ សខសើហា ឆ្ន ២ំ០០៥ ទខសដរ។  

▪ ច្លខាធ្ិការោា នគណៈកាម ការេច្នៃច្មគខគ (MRCS) ទតល់ការរតំ្េសទនកបច្ចេកច្េស និខរដាបាល
ដល់ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន នខិច្ដើររួនេើោ ខសកមមកនុខការរតំ្េដល់គណៈកាម ធ្ិ
ការរមួទាក់េខនឹខដំច្ណើ រការច្នោះ។ 

សាជិកត្បច្េសរបស់MRC បានបច្ខកើរ
គណៈកមមការ និខរចនសមព័នធរបស់ស្ថា ប័
ន និខបានទតល់អំណាច និខមុខងារជាក់
លាក់ដល់អខគការទាខំច្នោះ។ MRC អាច
ដចំ្ណើ រការបានច្ៅកនុ ខអាណរតិសដលបាន
ទតល់ឲ្យប ុច្ណាណ ោះ។  
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MRC អាចត្រឹមសរអនុវរតកចិេការរបស់ខៃួនច្ៅកនុខត្កបខណឌ  និខមុខងារសដលបានទតល់ឲ្យច្ោយត្បច្េស
ជាសាជកិ ច្ោយសទែកច្លើ 
កិចេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគ
ឆ្ន ១ំ៩៩៥ ប ុច្ណាណ ោះ។ កចិេ
ត្ពមច្ត្ពៀខច្នោះក៏បាន
បញ្ា ក់ទខសដរថា ការ
ពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនមិន
សមនជាអណំាចច្វរូ ឬក៏ជា
អំណាចឯកច្តាភាគើណា
មួយ ច្ដើមបើត្បរបិរតិការ
ច្ោយមិនពិចរណាច្លើកខវលរ់បស់ត្បច្េសជាសាជកិច្ ើយ។ នើរិវធិ្ើសតើពើការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន 
ក៏ដូចជានើរិវធិ្ើច្ទសខៗច្េៀរ មិនត្រមឹសរជាយនតការបេបបចញរតប ុច្ណាណ ោះច្េ ប ុសនតនើរើវធិ្ើទាខំច្នោះសៃមទាខំ
ជួយបច្ខកើរត្កបខណឌ មួយសត្ាប់កិចេសហត្បរបិរតិការ និខការសនៃនទខសដរ។ 

PNPCA និខដំច្ណើ រការពចិ្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន 

ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនគអឺាត្ស័យច្លើាត្តាេើ៥ននកចិេត្ពមច្ត្ពៀខ សដលច្ៅកនុខាត្តាច្នោះ ត្បច្េសជា
សាជិកយល់ត្សបច្លើការច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេឹកេច្នៃច្មគខគឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នខិត្បកបច្ោយសមធ្ម៌។ 
ឃ្លៃ ថា ការច្ត្បើត្បាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និខត្បកបច្ោយសមធ្ម៌ គឺជាច្រលគនំិរមួយសដលអរាន័យរបស់
វាពិបាកនឹខសបខសចកភាពខុសរន រចួច្ៅច្ហើយ។ អាត្ស័យច្ហរុច្នោះ ច្រលគនំិរននដំច្ណើ រការច្នោះាន
ភាពេូលេូំលាយ ត្បសនិច្បើពិចរណាច្លើច្រលបណំខ និខច្រលការណ៍ននសដលបានឯកភាពច្ៅ
កនុខជពូំកេើ៣ននកិចេត្ពមច្ត្ពៀខ។ 

ច្រលបំណខ និខច្រលការណ៍ទាខំច្នោះរមួរន ជួយច្លើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍេច្នៃច្មគខគត្បកបច្ោយ
សមភាព និខត្រមឹត្រូវ និខជយួការ់បនាយទលប ោះាលអ់វជិាានឆ្ៃខសដនសដលអាចច្កើរាន នខិច្ត្រោះ
មហនតរាយននច្លើរុលយភាពត្បពន័ធច្អកូ ូសុើរមួ។ 

នើរិវធិ្ើសតើពើការជូនដំណឹខ ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន និខកចិេត្ពមច្ត្ពៀខបញ្ា កោ់ ខជាក់លាកព់ើដំច្ណើ រ
ការបើត្បច្ភេខុសៗរន  សដលកនុខច្នោះរមួាន ក) ការជូនដំណឹខ (N) ខ) ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន 
(PC) នខិ គ) កិចេត្ពមច្ត្ពៀខជាក់លាក់ (A)។ 
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ការជូនដំណឹខត្រូវបានអនុវរតច្លើការច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេកឹតាមនដេច្នៃច្មគខគនន នខិការច្ត្បើត្បាស់
ធ្នធានេឹកពើេច្នៃច្មច្ៅ‘រដូវវសា’។ វាទាមទារឲ្យានការពចិ្ត្រោះច្ោបលជ់ាមុនសត្ាប់ការច្ត្បើ
ត្បាស់ធ្នធានេកឹពើេច្នៃច្មច្ៅ‘រដូវត្បាខំ’ និខសត្ាប់ការបសខវរេឹករវាខអាខេច្នៃច្ៅកនុខ‘រដូវវសា’។ 
ចំសណកឯកិចេត្ពមច្ត្ពៀខជាក់លាក់ នខឹរត្មូវឲ្យានសត្ាប់ការបសខវរេឹករវាខអាខេច្នៃច្ៅកនុខ‘រដូ
វត្បាខំ’។ 

កំច្ណើ នននកត្មរិេនំក់េនំខទាខំច្នោះឆ្ៃុោះបញ្េ ខំពើរុលយភាពមួយ រវាខទលប ោះាលឆ់្ៃខសដនអវជិាាន
សដលអាចច្កើរាន និខច្រលការណ៍សច្ត្មចចរិត នខិការត្គប់ត្គខអធ្ិបច្រយយភាព។ ច្ៅកនុខកត្មរិ
ណាមួយ រុលយភាពច្នោះក៏បានខកខាន ខណៈសដលកខវល់ចំបខរបស់ត្បច្េសជាសាជិកទាក់េខនខឹ
ការសចករសំលកធ្នធានេកឹច្ត្បើត្បាស់។ ចំណុចច្នោះាននយ័ថា ការត្ពួយបារមភពើការសចករសំលកេកឹច្ត្បើ
ត្បាស់ានរចិរចួច្ៅកនុខរដូវវសា ច្ោយស្ថរេឹកានបរាិណត្គប់ត្រន់ ច្ហើយត្បសនិច្បើលំហូរេកឹ
កនុខេច្នៃច្មត្រូវបានរកាច្ៅកនុខកត្មិរសដលបានឯកភាព ទលប ោះាលឆ់្ៃខសដនច្លើការច្ត្បើត្បាស់
ធ្នធានេឹកតាមនដេច្នៃក៏ានកត្មរិទខសដរ។   

ច្ទាោះជាោ ខណាកតើ ទលប ោះាល់ការអភិវឌ្ឍអាខេច្នៃច្លើលំហូរសំណកកករ ជលទល និខដំច្ណើ រការ
សបបច្អកូ ូសុើក៏ច្ៅសរជាគនំិរដស៍ំខានក់នុខការច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេកឹេច្នៃច្មគខគត្បកបច្ោយសមភាព
សដរ។ បចេុបបននច្យើខដឹខថា ទលប ោះាល់ចបំខច្លើជលទល និខលំហូរសំណកកករកអ៏ាត្ស័យច្លើការ
អភិវឌ្ឍនដេច្នៃច្មគខគទខសដរ។ ការរកាថាមពលវារ ើអគគិសនើេំហធំ្ំៗកនុខត្បច្េសចិន នខិច្ៅច្លើនដេច្នៃ
អាចបងាែ ក់របបលំហូរ សដលបណាត លឲ្យប ោះាល់ដល់ច្ពលច្វលា និខកត្មិរលំហូរបស្តញ្ា សច្ៅកនុខបខឹ
េច្នៃស្ថប នខិត្បពន័ធដើច្សើមដ៍នេច្េៀរ។ សកមមភាពទាខំច្នោះក៏អាចប ោះាល់ដលជ់លទលទខសដរ។ 
របាយការណ៍សតើពើអាខេច្នៃច្មគខគក៏បានរចំ្លចទលប ោះាល់ច្ទសខៗច្េៀរច្លើរុលយភាពត្បព័នធច្អកូ ូសុើ
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អាខេច្នៃច្មគខគ កនុខច្នោះរមួានជាពិច្សស ការច្នស្ថេហួសកត្មរិ ការបំពុលបរសិ្ថា ន និខការបូមខា
ច់។      

អវើសដលត្រវូចខចកំនុខចិរត 
ទាក់េខនឹខដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន ច្រល
ការណ៍ខាខច្ត្កាមច្នោះានភាពចបំាចណ់ាស់សដលត្រូវ
ចខចកំនុខចរិត៖ 

▪ ការកំណារ់ថាច្រើសំច្ណើ ច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេកឹណា
ត្រឹមត្រូវ និខានសមធ្ម៌ ឬច្លើសពើវសិ្ថលភាពននដំច្ណើ រការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េស។ 

▪ ត្បច្េសជាសាជិកបានច្បតជាា ចិរតខិរខំត្បឹខសត្បខឲ្យអស់លេធភាព ច្ដើមបើច្ជៀសវាខ បត្ខួមជាអបប
បរា និខការ់បនាយទលប ោះាល់ច្លើត្បព័នធេច្នៃច្មគខគ។ ដំច្ណើ រការត្រួរពិនរិយច្ ើខវញិាន
ច្រលបំណខកំណរ់យនតការបៃខ់េនំប ់នខិត្បរបិរតិការច្ដើមបើអនុវរតកចិេការច្នោះ។ 

▪ គណៈកាម ធ្ិការរមួនឹខទតល់ច្រលគំនរិដល់ត្បច្េសេេលួបានការជូនដំណឹខ ថាច្រើត្បច្េសទាខំ
ច្នោះគួរពិចរណាច្លើវធិានការអវើខៃោះសត្ាប់បៃខ់េនំប់ នខិត្បរិបរតិការចុខច្ត្កាយននសំច្ណើ សុំច្ត្បើ
ត្បាស់ធ្នធានេកឹ ច្ដើមបើការ់បនាយហានិភ័យឆ្ៃខសដនឲ្យច្ៅកនុខកត្មិរអបបបរា។ គំនិរទាខំច្នោះ
នឹខត្រូវបងាហ ញច្ៅកនុខច្សចកតើសននិោា នននច្សចកតើសៃៃខការណ៍សតើពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុ
ន។ 

▪ វធិានការការទាខំច្នោះអាចសចំ្ៅច្លើបៃខ់េនំប់
ចុខច្ត្កាយ ការស្ថខសខ់ ឬដំណាក់កាលត្បរិបរតិ
ការ។ 

▪ វធិានការទាខំច្នោះត្រូវសរានលកេណៈអនុវរតបាន
ទាខំសទនកបច្ចេកច្េស និខហរចិញវរាុ។  ោ ខណាក៏
ច្ោយ វានឹខសត្បច្ៅជាការអភិវឌ្ឍពិរត្បាកដ។ 

▪ ការច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេកឹច្ោយានការជូនដំណឹខ
មុនគឺត្រន់សរជាដណំាក់កាលមួយននការអភិវឌ្ឍសដលបានច្ត្រខេុក។ វាានស្ថរៈសខំាន់ណាស់
កនុខការពិចរណាច្លើទលប ោះាល់រមួននគច្ត្ាខទាខំអស់សដលេេួលបានការជូនដំណឹខពើមុន។ 

▪ ច្សចកតើសៃៃខការអាចនខឹសំច្ៅច្លើការត្គប់ត្គខគច្ត្ាខមយួចំននួរមួរន  ច្ដើមបើការប់នាយទលប ោះ
ាល់ននឲ្យដល់កត្មរិអបបបរា។  

ដូច្ចនោះ ការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េសានច្រលបំណខរចំ្លចរាល់កចិេខរិខំត្បខឹសត្បខបសនាម និខអាចអនុវរត
បានកនុខត្បរបិរតិការជាក់សសតខច្ដើមបើច្ជៀសវាខ បត្ខួម និខការ់បនាយទលប ោះាល់សដលបខកឲ្យានច្ត្រោះ
ថាន ក់ឲ្យដល់កត្មរិទាបបំទុរ។ 

ដចំ្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនសាិរ
ច្ត្កាមអភិបាលកិចេកិចេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគ
ខគឆ្ន ១ំ៩៩៥ និខត្េត្េខច់្ោយវធិាននើរិវធិ្ើ 
MRCទាខំអស់។ ដចំ្ណើ រការច្នោះានច្រល
ច្ៅច្លើកកមពស់ការច្ត្បើត្បាស់ត្បច្ោជន៍ពើ
ត្បព័នធេច្នៃច្មគខគត្បកបច្ោយសមភាព និខ
ភាពត្រឹមត្រូវ។  

ដចំ្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនានច្រល
ច្ៅសច្ត្មចឲ្យបានការយល់ត្សបជាឯកចឆ័នច្លើ
ច្សចកតើសៃៃខការណ៍មួយ សដលបានអំាវនវឲ្យ
ត្បច្េសេេួលបានការជូនដណឹំខត្បឹខសត្បខអនុ
វរតយនតការននសដលបនតច្ជៀសច្វៀខ បត្ខួមជា
អបបបរា និខការ់បនាយទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដន
សដលអាចច្កើរាន។   
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ការច្ធ្វើឲ្យដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនកាន់សរត្បច្សើរ 
MRC ខិរខំច្ធ្វើឲ្យដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនត្បច្សើរច្ ើខ
ជាបនតបនៃ ប់។ កនុខដំច្ណើ រការ២ពើមុន ច្រលគំនរិនន “ច្សចកតើសៃៃខ
ការ” សដលបានអំាវនវឲ្យត្បច្េសេេួលបានការជូនដណឹំខច្ធ្វើការ
ពិចរណាច្លើសំណំុយនតការមួយត្រូវបានបងាហ ញ។ គណៈកាម ធ្ិការ
រមួក៏បានឯកភាពច្លើ “សទនការសកមមភាពរមួ” ឬ ដំណាក់កាល
បនៃ បព់ើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនទខសដរ។ សទនការច្នោះ
អនុញ្ញ រឲ្យត្បច្េសេេួលបានការជូនដំណឹខច្ធ្វើត្បរបិរតិការរមួរន  វាយរនមៃច្លើលេធភាពរបសគ់ច្ត្ាខ 
និខច្ធ្វើឲ្យយនតការសដលបានច្សនើកាន់សរត្បច្សើរ។ ត្បរិបរតកិារច្នោះានច្រលបណំខសច្ត្មចឲ្យបាននូវ
សំណំុយនតការមួយ សដលអាចនឹខោក់បចេូ លច្ៅកនុខនើរវិធិ្ើសតើពើការតាមោនការច្ត្បើត្បាស់ធ្នធានេកឹ។ 
ត្បរិបរតិការច្នោះទខសដរ ក៏នខឹទតលល់េធភាពដល់គណៈកាម ធ្ិការរមួច្ធ្វើការវាយរនមៃជាបនតបនៃ ប់ច្លើ
ត្បសិេធិភាពរបស់យនតការ នខិទតលអ់នុស្ថសន៍ច្ដើមបើសកសត្មួលត្បរបិរតិការសដលអាចនឹខទតល់នូវលេធ
ទលកាន់សរត្បច្សើរជាខមុន។ 

ការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េសសត្ាប់េនំប់វារ ើអគគិសនើលួខ ត្បាបាខនឹខជំរុញការអភិវឌ្ឍដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះ
ច្ោបល់ជាមុន ឲ្យច្ផ្លត រការយកចរិតេុកោក់កាន់សរខាៃ ខំច្លើស្ថរៈសំខាន់ននត្បរិបរតកិាររមួរន ច្ៅលាក់
សទនកខាខច្លើត្បច្េសឡាវ ច្ដើមបើសច្ត្មចបានច្រលច្ៅច្នោះ។ ការច្ត្បើត្បាស់ច្សចកតើសៃៃខការ និខសទនការ
សកមមភាពរមួច្ដើមបើច្លើកកមពស់ច្រលច្ៅននដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន ក៏នខឹេេួលបានការយក
ចិរតេុកោកប់សនាមទខសដរ។ 

  

  ដចំ្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន
សត្ាប់ LPHPP ច្ផ្លត រការយកចិរត
េុកោក់ខាៃ ខំច្លើជច្ត្មើសនន ច្ដើមបើទតល់
ការរតំ្េហិរចញបបទាន និខតាមោនការ
អនុវរតយនតការសដលបានឯកភាពច្ៅកនុ ខ
ច្សចកតើសៃៃខការណ៍ សដលជាកិចេខិរខំត្បឹខ
សត្បខរមួរបស់បណាត ត្បច្េសជាសាជិក 
និខអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគិសនើ។  
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រយៈច្ពលសត្ាប់ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន 

ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបលជ់ាមុនកនុខជហំា នដបូំខ នខិការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េសានរយៈច្ពលច្លើស
ពើ៦សខ នខិអនុច្លាមតាមដណំាក់កាលសដលបានបងាហ ញច្ៅខាខច្ត្កាមច្នោះ។ កំ ុខច្ពលច្នោះគឺជារយៈ

ច្ពលដខ៍ៃើ និខរឹខសរខ ច្ោយច្ហរុថាអនកជំនញខុសៗរន ជាច្ត្ចើន ត្រូវ
ច្ធ្វើការអភិវឌ្ឍច្រលគំនរិរមួមួយទាកេ់ខនឹខច្រលបំណខរបស់អនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ នខិទលប ោះាល់ច្លើត្បព័នធេច្នៃច្មគខគរមួ។  

ដំច្ណើ រការច្នោះអាចនខឹត្រូវបានពនាច្ពលតាមការឯកភាពច្ៅកនុខកិចេ
ត្បជុំគណៈកាម ធ្ិការរមួ។ ច្ោយច្ោខតាមការអនុវរតច្ៅកត្មិរអនតរ

ជារិ ជាេូច្ៅការពនាច្ពលច្នោះត្រូវបានពិចរណា កនុខករណើ ការអនុវរតការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េសជួប
ភាពលំបាកជាពិច្សស ឬកនុខករណើ ថាព័រ៌ានៃមើមិនបានទតល់ឲ្យទាន់ច្ពលកនុខរយៈច្ពល៦សខដបូំខនន
ដំច្ណើ រការ។ ដូច្ចនោះ ការពនាច្ពលអាចនឹខត្បត្ពរឹតច្ៅច្ោយភាពនៃៃៃនូរ សមរមយ និខអនុច្លាមច្ៅនខឹ
ការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េស។ 

ច្ៅនៃៃេើ៣១ សខកកកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ MRCS បានេេួលច្សចកតើជូនដំណឹខពើគណៈកាម ធ្ិការជារិេច្នៃច្ម
គខគត្បច្េសឡាវ សដលបានច្សនើោក់គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើលខួ ត្បាបាខសត្ាបដ់ំច្ណើ រការពិច្ត្រោះ
ច្ោបល់ជាមុន។ ច្លខាធ្ិការោា នបានចប់ច្ទតើមច្រៀបចំអនុវរតដំច្ណើ រការច្នោះ តាមរយៈការត្បមូល
ធ្នធាននន។ ឯកស្ថរសដលLNMCទតល់ឲ្យ រមួទាខំរបាយការណ៍សតើពើវសិ្ថលភាពមយួពនយលព់ើយុេធ
ស្ថស្តសតសដលបានច្ត្រខេុក ត្រូវបានបចាូ នច្ៅកាន់ត្បច្េសជាសាជកិច្ៅនៃៃេើ៣ សខកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩។  
ច្ៅច្ត្កាមការសណនពំើត្កុមការងារគណៈកាម ធ្ិការរមួ (JCWG) ច្លើPNPCA ច្លខាធ្ិការោា នMRC 
បានចរ់តាខំត្កុមជំនញមយួចំននួ សដលបច្ខកើរច្ ើខច្ោយអនកជំនញកនុខត្សុក នខិអនតរជារិ ច្ដើមបើទត
ល់ការវាយរនមៃច្ោយជំនញ និខឯករាជយច្លើឯកស្ថរច្សនើសុំ។ ច្ៅនៃៃេើ៨ សខរុលា ឆ្ន ២ំ០១៩JCWG 
បានជបួត្បជុំច្លើកេើមួយ នខិបានឯកភាពថាកចិេត្បជុំ
ច្នោះគឺជាការចប់ច្ទតើមទៃូវការននដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះ
ច្ោបល់ជាមុន។ ដូច្ចនោះ ដំច្ណើ រការរយៈច្ពល
៦សខដំបូខនខឹចប់ច្ទតើមរហូរដល់នៃៃេើ៧ សខច្ម
ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០។ 

ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនសត្ាប់  LPHPP  

ការចូលរមួរបស់ភាគើាក់ព័នធច្ោយញឹក
ញាប់ និខានរាៃ ភាពត្រូវបានកំណរ់
ជាគនៃឹោះដសំ៍ខាន់ច្ដើមបើជរុំញឲ្យលេធទល
ដចំ្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន
កាន់សរត្បច្សើរ។  
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ត្ពឹរតិការណ៍សំខាន់ៗ 

កាលបរចិ្ចឆេសខំាន់ៗសត្ាប់ដំច្ណើ រការសដលច្ៅសល់រមួាន៖ 

▪ ច្សចកតើសច្ខេបននរបាយការណ៍ត្ររួពនិិរយបច្ចេកច្េសច្នោះគឺសទែកច្លើច្សចកតើត្ាខច្លើកេើ២ ចុោះនៃៃ
េើ១៨ សខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

▪ ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមួយភាគើាកព់័នធថាន ក់ជារិច្លើកេើ២ បានត្បត្ពរឹតច្ៅច្ៅសខមករា ឆ្ន ំ
២០២០ នខិច្ោខច្លើច្សចកតើសច្ខេបច្នោះ 

▪ ច្សចកតើត្ាខចុខច្ត្កាយននរបាយការណ៍ច្នោះនខឹត្រូវបងាហ ញច្ៅនៃៃេើ២៧ សខមករា ឆ្ន ២ំ០២០ នខិ
រមួបចេូ លនូវមរិត្រលប់េេលួបានពើការពិច្ត្រោះច្ោបល់ភាគើាក់ព័នធថាន ក់ជារ ិ

▪ ច្សចកតើសច្ខេបច្នោះក៏នខឹទតលក់ាររតំ្េដល់ច្វេិកាភាគើាកព់័នធថាន ក់រំបន់ច្លើកេើ២ សដលនឹខ
ត្បត្ពឹរតច្ៅច្ៅនៃៃេើ៦ សខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 

▪ ច្សចកតើត្ាខច្លើកចុខច្ត្កាយននរបាយការណ៍ច្នោះ និខច្សចកតើសៃៃខការណ៍ត្ាខនខឹោក់ច្សនើច្ៅ
កនុខកចិេត្បជុំ JCWG ច្លើកេើ៣ច្ៅនៃៃេើ៥ សខមិន ឆ្ន ២ំ០២០ និខ 

▪ ការសកសត្បចុខច្ត្កាយច្សនើច្ោយ JCWGនខឹត្រូវបានអនុវរត និខោក់ច្សនើច្ៅកនុខកិចេត្បជុំពិច្សសJC
សត្ាប់ពិភាកាច្ៅនៃៃេើ៧ សខច្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០។ 

ការជូនដំណឹខច្ៅដំណាក់កាលសិកាលេធភាពគច្ត្ាខ 
គច្ត្ាខកស្ថខច្ហោា រចនសមព័នធខាន រធ្ំត្រូវឆ្ៃខការ់ដណំាក់កាលជាច្ត្ចើន សដលកនុខច្នោះរមួាន៖ ការ
វភិាគកាលានុវរតន៍ភាព ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខ បៃខេំនបចុ់ខច្ត្កាយ ការស្ថខសខ់ និខត្បរិបរតិការ
នន។  

ដំណាក់កាលទាខំច្នោះទតលល់េធភាពឲ្យអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្ធ្វើការវាយរនមៃបសនាមច្លើលេធភាពគច្ត្ាខ
សដលបានច្សនើ មុនច្ពលច្រៀបចំទតលធ់្នធានបសនាមនន និខកណំរព់ើរត្មូវការស្ថខសខ់ជាក់លាក់ មុន
ច្ពលអភិវឌ្ឍបចេបប់ៃខេ់ំនប។់ ដូចដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនពើមុនសដរ ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជា
មុនសត្ាប់LPHPP បាននខឹកំពុខច្រៀបចំច្ៅកនុខដំណាក់កាលសកិាលេធភាពគច្ត្ាខ ច្ហើយសដលការ
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្នោះបានកពុំខនឹខដំច្ណើ រការ។ ត្រខ់ច្នោះានន័យថាដំច្ណើ រការត្រួរពិនិរយបច្ចេកច្េស
ានច្រលច្ៅឈានច្ៅរកការផ្លៃ ស់បតូរ ច្ហើយអនុស្ថសន៍ជាច្ត្ចើនក៏ត្រូវបានកំពុខនខឹច្ោោះត្ស្ថយ។ ការ
ចុោះេសសនេើតាខំេនំប់ច្ៅនៃៃេើ៤ សខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ បានទតល់ឳកាសដល់ត្កុមត្ររួពនិិរយច្ធ្វើការពិភាកា
ច្លើលេធទលដបូំខ និខេេួលបានមរិត្រលបព់ើអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខសតើពើការវវិឌ្ឍៃមើៗ។ 
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ការជូនដំណឹខដល់គច្ត្ាខច្ៅកនុខដំណាក់កាលសកិាលេធភាពគច្ត្ាខ ានទាខំគុណសមបរត ិនិខ
គុណវបិរត។ិ ការច្រៀបចំច្នោះានន័យថា ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនអាចានឥេធិពលច្លើបៃខេ់នំប់
ចុខច្ត្កាយ និខត្បរិបរតិការននគច្ត្ាខLPHPP។ ត្បច្េសឡាវ និខអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខក៏អាចច្ធ្វើការ
សច្ត្មចចរិតឲ្យបានច្លឿនច្លើហរិចញបបទានជាក់លាក់ននគច្ត្ាខ ច្ោយសទែកច្លើពើមរិច្ោបល់ 
(inputs) ពើMRC។ 

ច្ទាោះជាោ ខណាក៏ច្ោយ ការជូនដំណឹខច្ៅដណំាកក់ាលច្នោះក៏អាចានន័យថា MRC មិនាន
ព័រ៌ានត្គប់ត្រន់ កនុខការអនុវរតកចិេការតាមោនបច្ចេកច្េសឲ្យបានហមរចរ់ សដលនឲំ្យានការច្លើក
ច្ ើខនូវច្ោបលអ់វជិាាន នខិមិនចបំាចក់នុខការកំណរប់ញ្ហ សដលគច្ត្ាខបានច្ោោះត្ស្ថយរចួច្ហើយ។ 
ដូច្ចនោះ ច្សចកតើសច្ខេបននរបាយការណ៍ច្នោះកប៏ចេូ លមរិច្ោបល់អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ ច្ត្កាយពើច្ធ្វើការចុោះេ
សសនច្ៅេើតាខំេនំប់ផ្លៃ ល់។ ច្ទាោះជាោ ខណាក៏ច្ោយ ដំណាកក់ាលបនៃ បព់ើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះ
ច្ោបល់ជាមុនច្ៅសរត្រូវអនុវរតរមួរន ជាមួយនខឹអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ និខត្បច្េសេេលួបានការជូន
ដំណឹខ ច្ដើមបើសកសត្មួលយនតការសដលបានច្សនើច្លើបៃខេ់នំប់ចុខច្ត្កាយ ការស្ថខសខ ់និខត្បរិបរតកិារ
ជំហានដបូំខ។  

ដំណាក់កាលបនៃ ប់ពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន 
ច្ដើមបើច្ោោះត្ស្ថយរាល់កខវោះខារសតើពើការជូនដំណឹខច្ៅដំណាក់កាលសកិាលេធភាពគច្ត្ាខ ដំណាក់
កាលបនៃ ប់ពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនមួយត្រូវបានច្រៀបចំបច្ខកើរច្ ើខ។ ដណំាក់កាលច្នោះាន
ច្រលបំណខច្ធ្វើឲ្យត្បច្េសឡាវ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ នខិMRC ចូលរមួជាបនតបនៃ បក់នុខកំ ុខច្ពល
ច្រៀបចបំៃខ់េនំបចុ់ខច្ត្កាយ ការស្ថខសខ់ នខិដណំាក់កាលត្បរិបរតិការនន។ ការចូលរមួច្នោះាន
ច្រលច្ៅច្ធ្វើឲ្យវធិានការននកាន់សរត្បច្សើរ ច្ដើមបើច្ជៀសវាខ បត្ខួមជាអបបបរា នខិការប់នាយទលប ោះ
ាល់សដលបខកច្ត្រោះថាន ក់នន។ 

ជាចុខបចេប់ សណំុំយនតការត្បរិបរតិការ ឧ. ត្បរិបរតិការបខហូរកករជាត្បច ំសខឈមឹថានខឹេេលួបានការ
ឯកភាព និខកាៃ យជាសទនកមយួនននើរិវធិ្ើសតើពើការពនិិរយការច្ត្បើត្បាស់
េឹក ច្ហើយការអនុវរតយនតការទាខំច្នោះនឹខត្រូវបានរាយការណ៍ច្ៅ
កនុខកចិេត្បជុជំាត្បច ំJC របស់MRC។ ច្ោយស្ថរត្បរិបរតិការរមួ
បចេូ លរន ននគច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគិសនើទាខំអស់ច្ៅកនុខលាក់សទនក

ខាខច្លើេច្នៃ នខិសកាត នុពលកនុខការរកាេុកគច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគសិនើមួយចនំួនច្លើនដេច្នៃ សណំុំយនត
ការទាខំច្នោះានស្ថរៈសំខាន់ណាស់។ រមួជាមួយនខឹកមមវធិ្ើតាមោនបរសិ្ថា នរមួ (JEM) សណំុំយនតការ
ទាខំច្នោះអាចជួយMRC ច្ដើររួនេើកាន់សរត្បច្សើរ ច្ដើមបើរតំ្េដល់ត្បរិបរតិការត្គប់ត្គខននត្បកបច្ោយ
ភាពសត្មបសត្មួល។ 
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េើតាខំ 

គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើលខួ ត្បាបាខគឺជាគច្ត្ាខេើ២ សាិរច្ៅ

កនុខលាក់ភាគខាខច្ជើខត្បច្េសឡា
វ។ វាានេើតាខំសារិច្ៅខាខច្ត្កាម
គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើបា ក់ច្បខ 
និខខាខច្លើគច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគិស
នើស្ថោ ប ូរ ើ។ គច្ត្ាខច្នោះសាិរច្លើ
ដខេច្នៃច្មគខគ ចាៃ យត្បាណ
២០៣៦គម ពើដើសណត  នខិ
ត្បាណ២៥គម ខាខច្លើេើត្កុខ
លួខ ត្បាបាខ។  

ត្កុមហ ុនវារ ើអគគិសនើលខួ ត្បាបាខ
លើមើធ្រិ (LPCL) ត្រូវបានបច្ខកើរច្ ើខច្ៅកនុខត្បច្េសឡាវ និខអនុវរតការអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគិ
សនើ (LPHPP) ច្ោយសាិរច្ត្កាមអនុសសរណៈច្ោគយល់ (MoU) រវាខរាជរោា ភិបាលឡាវ នខិស្ថជើវ
កមមអគគិសនើច្ទត្រូច្វៀរណាម (PetroVietnam Power Corporation) សដលបានបច្ខកើរច្ ើខច្ៅកនុខសខ
រុលា ឆ្ន ២ំ០០៧។ 

លកេណៈចំបខននLPHPP  

The LPHPP lies some 25 km 
upstream of Luang Prabang 
City, and between the 
upstream Pak Beng, and 
downstream Xayaburi HPPs. 
This makes both dam safety 
and cascade operations 
critical.  
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រចនសមព័នធវសិវកមមសំខាន់ៗ  
គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើលខួ ត្បាបាខសដលច្សនើគឺជាគច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគិសនើមនិបច្ខកើរជាអាខេកឹ 
(run-of-river) សដលរមួបចេូ លនូវ៖   

▪ ច្រាខចត្កថាមពលអគគសិនើមយួ បំាក់ច្ោយា សុើនច្ភៃើខ/េួរប ើន
កាបឡាន (Kaplan) ចំននួ៧ឈុរ សដលានកាៃ ខំថាមពល
សរុប ១៤០០ច្មហាក វា រ ់

▪ េួរប ើនកាបឡានជនំួយចនំួន៣ សដលច្ត្បើត្បាស់េឹកពើលំ
ហូរចរាចរត្រើ និខានថាមពលសរុប ៦០ច្មហាក វា រ ់

▪ េំនបប់ខហូរេកឹភាា ប់ជាមួយនខឹត្ចកទាវ រខាខច្លើចំននួ៦  

▪ ត្ចកទាវ រេឹកកត្មិរទាបចនំួន៣ (LLO) 

▪ អររបិេមួយ 

▪ ត្បព័នធបិេនវាចរត្បច្ភេពើរជាន់មួយ 

▪ ត្បព័នធចរាចរត្រើសត្ាប់ការផ្លៃ ស់បតូរេើតាខំត្រើ រវាខសទនកខាខច្លើ និខសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ 
▪ សខសបចាូ នថាមពលអគគិសនើេំហ ំ ៥០០គើ ូវ  ុលមួយ ច្ៅកាន់ត្បច្េសច្វៀរណាម ច្ោយាន

ចាៃ យត្បាណ ៤០០គម ច្ៅ
កាន់េល់សដនត្បច្េសច្វៀរណា
ម និខ២០០គម ច្ៅកានអ់នុ
ស្ថា នើយប៍នៃ ប់ ឬ/និខច្ៅកាន់
ត្បច្េសនៃ ច្ោយានចាៃ យ
ត្បាណពើ២៥០ ច្ៅ៣០០
គម1។  

ច្ត្កាយពើច្ធ្វើការពិចរណាច្លើ
លកេខណឌ លាក់លខួត្បាបាខ ម ូសឌ្លបច្ចេញថាមពលសត្ាប់LPHPP នខឹអាត្ស័យច្លើលំហូរ
េឹកត្បចនំៃៃសដលានរយៈច្ពល ៦៧ឆ្ន  ំគិរចប់ពើឆ្ន ១ំ៩៥១ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៧ ។  

 

 

 
1 កិចេត្ពមច្ត្ពៀខជាវអគគិសនើមិនទាន់បានបចេប់ច្េ អាត្ស័យច្ហរុច្នោះ សខសទៃូវបចាូ នអគគិសនើក៏មនិទាន់បានកំណរ់សដរ។ 
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គច្ត្ាខេនំបម់ិនបច្ខកើរជាអាខេឹក  
LPHPP នឹខត្រវូត្បរបិរតិការជាគច្ត្ាខេំនប់មនិបច្ខកើរជាអាខេកឹ (run-of-the-river) សដលអាត្ស័យ
ច្លើបរាិណលំហូរេឹកចូលច្សមើត្បសហលនឹខបរាិណលហូំរេឹកច្ចញ។ ច្នោះានន័យថា គច្ត្ាខេំនប់វារ ើ
អគគិសនើច្នោះនឹខមិនប ោះាល់ច្លើរបបលំហូរតាមរដូវ ហូរបនតច្ៅសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃច្េ។ ច្ទាោះោ ខណា
កច៏្ោយ រយៈច្ពលេកឹហូរឆ្ៃខការេ់ំនបា់នច្ៃរៈច្វលាពើ៣ ច្ៅ៩នៃៃ (ឧ. រយៈច្ពលលំហូរេឹកចូលនខឹ
ហូរឆ្ៃខការេ់ំនប់)។ 

បេបបចញរតត្បរិបរតិការ 
បេបបចញរតត្បរបិរតិការច្ៅដណំាក់កាលសិកាលេធភាពគច្ត្ាខសទែកច្លើលំហូរេឹក
ចូល នខិត្រវូបានកណំរដូ់ចខាខច្ត្កាម៖ 

▪ បរាិណេឹកទាខំអស់ សដលហូរដល់កត្មរិ ៥៣៥៥ម៣/វ នឹខហូរការ់េួរប ើន។ លំ
ហូរច្នោះ នឹខានកត្មរិ៨០%ននច្ៃរៈច្វលាត្បរិបរត ិ

▪ ច្ៅច្ពលសដលលំហូរេកឹចូលឈានដល់កត្មរិ ៥៣៥៥ម៣/វ LLOនឹខត្រូវច្បើកឲ្យដំច្ណើ រការ ច្ដើមបើ
សំអារកណំកកករសដលធាៃ ក់ចុោះសកបររចនសមព័នឌេំនប ់

▪ ច្ៅកនុខបរាិណលហូំរេឹកចូលចច្នៃ ោះពើកត្មរិ ៥៣៥៥ម៣/វ ដល់កត្មរិ ១០៦៥០ម៣/វ េំនប់
បខហូរេកឹ (LLO និខត្ចកទាវ រខាខច្លើ) និខច្រាខចត្កថាមពលអគគិសនើនខឹច្ធ្វើត្បរបិរតកិារ។ ត្បរិបរតិ
ការច្នោះនឹខច្កើរានត្បាណ២០%ននច្ៃរៈច្វលាត្បរបិរតិការ និខអាចនខឹដំច្ណើ រការច្លើមូលោា ន
ត្បចឆំ្ន ។ំ កនុខដំច្ណើ រការច្នោះ   
o LLO នឹខច្បើកឲ្យត្បរិបរតិការមុន ច្ហើយនខឹដំច្ណើ រការច្ៅសខសើហា និខកញ្ញ ច្សៃើរសរច្រៀខរាល់
ឆ្ន ។ំ LLOទាខំច្នោះានសមរាភាពច្លើត្បរិបរតិកនុខបរាិណលំហូរេឹកក ៣៥៣០៣/វ។ 

o ត្បព័នធបំពខប់ខហូរេឹកទាវ រខាខច្លើនឹខដំច្ណើ រការ ច្ៅកត្មិរលំហូរេកឹត្បាណ ៨៨៨៥ម៣/វ 
ច្ៅច្ពលសដលLLO បានឈានដលក់ត្មិរអរបិរា។ ករណើ ច្នោះនខឹច្កើរានរចិជាខ៥% នន
ច្ៃរៈច្វលាត្បរិបរតិការ ច្ហើយនឹខមនិត្បរបិរតកិារជាច្រៀខរាល់ឆ្ន ចំ្ ើយ 

▪ ច្ៅច្ពលលំហូរេឹកចូលានបរាិណច្លើពើ ១០៦៥០ម៣/វ េួរប ើនទាខំអស់ត្រូវបិេ។ លំហូរទាខំ
អស់ត្រូវឆ្ៃខការេ់ំនប់បខហូរេកឹ និខLLO។ កត្មរិត្បរិបរតរិបសេ់ំនប់េកឹអាចនខឹធាៃ កចុ់ោះ 
ច្ោយស្ថរការបខវិលេឹកេច្នៃឲ្យច្ៅកនុខត្បពន័ធលំហូរច្ោយច្សរ ើ។ ករណើ ច្នោះអាចនឹខច្កើរានយូ
រៗមតខ។ 

សាិរច្ត្កាមបេបបចញរតត្បរិបរតិការច្ៅកត្មិរអនុវរតបាន ការបខហូរកំណកកករច្ោយសាព ធ្សកបររចនស
មព័នធេនំបេ់ឹកអាចនខឹច្កើរានច្សៃើរសរច្រៀខរាល់ឆ្ន ។ំ ច្ៅដំណាក់កាលច្នោះ ការបខហូរ នខិគនៃខកណំក
កករ ច្ៅមិនទាន់បានពិចរណាច្េ។ 
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ត្បវរិតិ 

ការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េសត្រូវបានអនុវរតច្ោយត្កុមអនកជំនញចនំួន
៧ត្កុម សដលកនុខច្នោះរមួានត្កុមជំនញខាខជលស្ថស្តសត និខធារា
ស្ថស្តសត លំហូរសំណកកករ គុណភាព និខត្បព័នធច្អកូ ូសុើេឹក 
ចរាចរត្រើ នខិជលទល សុវរាភិាពេនំប់េកឹ បញ្ហ នវាចរ និខសខគម-
ច្សដាកិចេ។ ត្កមុអនកជំនញទាខំច្នោះច្ធ្វើត្បរិបរតិកចិេការច្ត្កាមការ
សណនរំបស់ត្កុមការងារគណៈកាម ធ្ិការរមួសត្ាប់ PNPCA 
សដលជាអនកទតល់របាយការណ៍ដលគ់ណៈកាម ធ្ិការរមួ។   

ការត្រួរពិនរិយច្នោះគឺសទែកច្លើការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខ និខបៃខ់រចនទតល់ច្ោយគណៈកាម ធ្ិការេច្នៃ
ច្មគខគជារិត្បច្េសឡាវ។ ដូច្ចនោះ ច្គអាចយល់បានថា បៃខរ់ចនលមែរិរបសL់PHPP កពុំខសារិកនុខ
ត្បរិបរតិការ ច្ហើយបញ្ហ ជាច្ត្ចើនសដលបានច្លើកច្ ើខច្ៅកនុខការត្រួរពិនរិយ កំពុខសរេេួលបានការយក
ចិរតេុកោក់។ 

ការត្រួរពិនរិយទតលនូ់វ៖ 

▪ មរិច្ោបល់ច្លើដំច្ណើ រការតាមោន និខការវាយរនមៃទលប ោះាល់ សដលអនុវរតច្ោយអនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ មកដល់ច្ពលបចេុបបនន។ មរិទាខំច្នោះានច្រលច្ៅរតំ្េត្បច្េសឡាវ កនុខ
ដំច្ណើ រការត្គប់ត្គខការអនុវរតគច្ត្ាខ 

▪ មរិច្ោបល់ច្លើការច្ត្បើត្បាស់េិននន័យសត្ាបក់ារវាយរនមៃច្លើបៃខ់រចន និខហរិចញបបទាន។ 
ច្ោបល់ច្នោះានឥេធពិលច្លើលេធភាពសទែកហរិចញវរាុ នខិបច្ចេកច្េសននគច្ត្ាខ នខិច្លើវធិាន
ការននច្ដើមបើច្ជៀសច្វៀខ បត្ខួមជាអបបបរា នខិការប់នាយទលប ោះាល់អវជិាាន និខ 

▪ វធិានការបសនាមសដលអាចនខឹេេលួការពិចរណា ច្ដើមបើច្ជៀសច្វៀខ បត្ខួមជាអបបបរា និខការ់
បនាយហានភិ័យឆ្ៃខសដនសដលអាចច្កើរាន។ គណៈកាម ធ្ិការរមួនឹខច្ធ្វើការពិចរណាច្លើវធិានការ
នន រមួទាខំវធិានការសដលនឹខកត្មិរហានភិ័យឆ្ៃខសដនសដលអាចច្កើរានច្ៅកនុខច្សចកតើសៃៃខការ
ណ៍។  

វាកយស័ពៃ សត្ាប់ការត្រួរពនិិរយបច្ចេកច្េស៖ 

▪ ច្ជៀសច្វៀខ សំច្ៅច្លើវធិានការមួយ សដលការអនុវរតវធិានការច្នោះធានថា ទលប ោះាល់ទាខំឡាយ
សដលបខកហានិភ័យដល់ការរស់ច្ៅ នឹខត្រវូបានលុបបំបារ់  

ច្សចកតើសច្ខេបការត្រួរពិនិរយបច្ចេកច្េស  

The TRR aims to identify additional 
measures that can be considered to 
further avoid minimise and mitigate 

possible adverse impacts.  
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▪ បត្ខួមជាអបបបរា សំច្ៅច្លើវធិានការមួយ សដលការអនុវរតវធិានការច្នោះធានថា ទលប ោះាល់
អវជិាាន ឬច្ត្រោះហានភិ័យដល់ការរស់ច្ៅនឹខត្រូវការប់នាយដលក់ត្មិរអបបបរា នខិ 

▪ ការ់បនាយ សំច្ៅច្លើវធិានការមួយ សដលការអនុវរតវធិានការច្នោះធានថា ទលប ោះាល់ទាខំឡាយ
សដលបខកហានិភ័យដល់ការរស់ច្ៅរបស់អនកច្ត្បើត្បាសធ់្នធានត្បពន័ធេច្នៃច្មគខគដ៍នេច្េៀរ នឹខត្រូវបាន
ការ់បនាយ។  

ច្សចកតើសច្ខេបខាខច្ត្កាមច្នោះសតើពើលេធទលននការត្រួរពនិិរយច្ោយត្កុមអនកជំនញ។ ភាគើាកព់័នធនន
សដលានបំណខេេលួបានគំនិរច្ោបល់ និខព័រ៌ានលមែិរបសនាម អាចសទែកច្លើរបាយការណ៍ត្រួរពនិិ
រយបច្ចេកច្េស និខឧបសមពន័ធននរបាយការណ៍ច្នោះ។ 

ជលស្ថស្តសត និខធារាស្ថស្តសត 
ច្ហរុអវើបានជាជលស្ថស្តសត នខិធារាស្ថស្តសតានស្ថរៈសំខាន់? 

ជលស្ថស្តសត នខិធារាស្ថស្តសត2ននគច្ត្ាខLPHPP នខឹកណំរ់នូវបៃខ់
េំនប់ស្ថកសមយបំទុរសត្ាប់ការទលរិថាមពល ត្ពមទាខំលេធភាព
ហរិចញវរាុ និខបច្ចេកច្េសននវធិានការននច្ដើមបើច្ជៀសច្វៀខ បត្ខួមជា
អបបបរា នខិការប់នាយហានភិ័យឆ្ៃខសដនសដលអាចច្កើរាន។    

េិននន័យជលស្ថស្តសតច្ត្បើត្បាស់ច្ោយអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ  

គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើលខួត្បាបាខ ានេើតាខំសាិរច្ៅចច្នៃ ោះស្ថា នើយន៍រងាវ ស់លហូំរច្ៅកនុខច្ខរតជាខំ 
ស្ថសអន (ច្ៅតាមត្ពំត្បេលត់្បច្េសចនិ) នខិេើត្កខុលខួត្បាបាខ។ ស្ថា នើយទ៍ាខំពើរត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់
ច្ដើមបើពាករណ៍លំហូរេឹកនច្ពលអនគរ។ េិននន័យពាករណ៍ទាខំច្នោះទតល់ច្ៃរៈច្វលាដ៏សមត្សបមួយ 
ប ុសនតមនិានទតល់េនិនន័យពើនដេច្នៃសទនកខាខច្លើេច្នៃច្មគខគច្នោះច្េ។ ត្បភពចំបខសត្ាប់េនិនន័យច្ភៃៀខ
ធាៃ ក់គធឺ្នធានឧបករណ៍េេលួព័រ៌ានពើចាៃ យ ប ុសនតកនំរ់ត្តាច្ោយនដអំពើេិននន័យអាកាសធារុ នខិ
ច្ភៃៀខធាៃ ក់ របំន់សកបរៗច្នោះមិនត្រូវបានយកមកច្ត្បើត្បាស់ច្ ើយ។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានទតួចច្ទតើមគនំិរ ច្ធ្វើការតាមោនច្ៅេើតាខំគច្ត្ាខ។ េិនននយ័ទាខំច្នោះអាចនខឹ
យកមកច្ដើមបើច្ទៃៀខផ្លៃ រ់វធិ្ើស្ថស្តសតសដលបានច្ត្បើត្បាស់កនុខការពាការណ៍លំហូរនច្ពលអនគរ។ អនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខក៏បានបញ្ា ក់ទខសដរថា ច្គបានភាា ប់ត្បព័នធច្រច្លច្មត្រកិសដលានរចួមកច្ហើយ សត្ាប់

 
2 “ជលស្ថស្តសត” គឺជាេំហនិំខច្ៃរៈច្វលាេឹក (បរាិណ)សដលហូរពើេំនប់សទនកខាខច្លើេច្នៃ បរាិណេឹកច្ភៃៀខ និខលំហូរេឹកច្ភៃៀខ
សដលមិនត្ជាបចូលច្ៅកនុខដើ (runoff processes) មកដល់េំនប់គច្ត្ាខ និខនឲំ្យានការទលិរថាមពលវារ ើអគគសនើ ចរាចរត្រើ 
នវាចរណ៍ និខការបខហូរសំណកកករ។ “ធារាស្ថស្តសត” សំច្ៅច្លើជច្ត្ៅេឹក ច្លបឿនេឹក កំណួចេឹក (turbulence) បំលាស់បតូរនន
រលកេឹកជំនន់ និខគុណភាពលំហូរច្ទសខៗ (properties of flows) ច្ៅកនុខេច្នៃ និខកនុខអាខសតុកេឹក។ 

The future hydrology determines 
the financial viability of the HPP, 
and the feasibility of measures to 

limit adverse impacts 
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គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើស្ថោ ប ូរ ើ នខិបានរំច្ ើខស្ថា នើយប៍សនាមច្ៅសកបរេច្នៃននគច្ត្ាខ LPHPP និខ
ច្ៅសទនកខាខច្លើច្នោះ។ 

ការពាករណ៍លំហូរេឹកចូល 

ច្ោយស្ថរមិនានការតាមោនលំហូររយៈច្ពលសវខច្ៅេើតាខំេំនប់ លំហូរចូលនច្ពលអនគរត្រូវបាន
គណនពើស្ថា នើយជ៍ាខំ ស្ថសអន នខិលខួ ត្បាបាខ នខិម ូសឌ្លរុលយភាពេកឹមួយ។ ច្គបានច្ត្បើយុេធស្ថ
ស្តសតពើរ សដលយុេធស្ថស្តសតេើមយួច្ត្បើ េិននន័យច្ភៃៀខធាៃ ក់ អាកាសធារុ នខិរហួំរពើឆ្ន ១ំ៩៥១ ដល់ឆ្ន ំ
២០១៨ ច្ដើមបើគណនការចូលរមួពើអាខេឹករវាខជាខំ ស្ថសអន និខេើតាខំLPHPP។ យុេធស្ថស្តសតេើពើរ ច្ធ្វើ
ាត្រោា នលំហូររវាខរបំន់រងាវ ស់លំហូរទាខំពើរ។ 

កនុខខណៈសដល កចិេការច្នោះច្ធ្វើឲ្យការគណនោ ខស្ថមចញននលំហូរពើអាខនដេច្នៃនន វាានលកេណៈ
សមត្សបសត្ាប់ការសិកាច្ៅកត្មិរមួយសដលអាចអនុវរតបាន ច្ហើយច្គរពំឹខថាអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខនខឹ
អនុវរតវធិ្ើស្ថស្តសតឲ្យបានកានរ់ហមរច់រ់ច្ៅកនុខ
ដំណាក់កាលបៃខ់រចនចុខច្ត្កាយ។ 

កតាត សដលត្រូវបានយកមកពចិរណាកនុខការ
ពាករណ៍លំហូរនច្ពលអនគរ គបឺសត្មបត្មួល
ននសដលច្កើរច្ ើខច្ោយស្ថរគច្ត្ាខរកា
ថាមពលខាន រធ្ំច្ៅត្បច្េសចិនសដលរកាេុកេកឹមួយ
ចំនួនកនុខរដូវ វសា និខបច្ចេញេឹកវញិកនុខកំ ុខរដូវ
ត្បាខំ។ ប ុសនតការពាករណ៍ទាខំច្នោះមិនបានរមួបចេូ លកតាត បសត្ម បត្មួលអាកាសធារុ ឬទលប ោះាល់នន
គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើបា ក់ច្បខច្នោះច្ ើយ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខក៏បានបញ្ា ក់ទខសដរថា ច្គរពំឹខេុក
ថាទលប ោះាលទ់ាខំច្នោះនខឹានកត្មរិទាប ច្បើច្ធ្ៀបច្ៅនឹខទលប ោះាល់ននលាកឡ់ាន ឆ្ខ។ ការ
សិការបស់ MRC បានពិចរណាច្ៅច្លើេំនប់នដេច្នៃ នខិការសត្បត្បួលអាកាសធារុ ច្ហើយលេធទលនន
ការសិកាច្នោះានភាពខុសរន  ពើទលប ោះាល់ននសដលបានបងាហ ញច្ៅកនុខការសកិាលេធភាពគច្ត្ា
ខ។ 

ច្នោះសបញ្ា ក់អពំើភាពមិនចាស់លាស់មយួចំននួច្ៅកនុខការគណនលំហូរនច្ពលអនគរច្ៅេើតាខំេំ
នប់។ អាត្ស័យច្ហរុច្នោះ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានទតល់អនុស្ថសនឲ៍្យានការសកិាវភិាគបសនាមច្េៀរ ។ 

កត្មរិេកឹសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ 
កត្មិរេឹកសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃប ោះាល់ដល់ទលិរទលថាមពល និខ ត្រូវបានកំណរ់ច្ោយត្បរិបរតិការ
ននគច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើស្ថោ ប ូរ ើ។ ម ូសឌ្លសបបគណិរវេិាននកត្មិរេឹកសដលត្គបដណត ប់បរាិណ 

The relative change to historical monthly flows 
at Chiang Saen from the MRC and the Poyry 

Studies  
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ត្បាណ ២.៥គមសទនកខាខច្លើ និខត្បាណ២៥គម សទនកខាខច្ត្កាមេើតាខំ LPHPP ត្រូវបានអភិវឌ្ឍ។ 
ោ ខណាកតើ េិននន័យសត្ាប់ការច្ធ្វើត្កិរខាន រម ូសឌ្លច្នោះច្ៅានកត្មិរច្ៅច្ ើយ ច្ហើយនទៃបារេច្នៃច្ៅ
សទនកខាខច្ត្កាមអាចនឹខានការសត្បត្បួលច្ោយស្ថរការយកសំណកកករច្ចញពើLPHPP និខលាក់នដ
េច្នៃណា ំអ ូ។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ច្ៅកនុខដំច្ណើ រចុោះេសសនេើតាខំេំនប់ថា ពគួច្គបានច្ធ្វើបចេុបបននភាពច្លើ
ការគណននន ច្ហើយលេធទលបានបងាហ ញថាេឹកច្ៅសទនកខាខច្ត្កាយេំនប់វារ ើអគគសិនើស្ថោ ប ូរ ើ ច្កើន
ច្សៃើរសរដល់ចុខសខសេឹកខាខច្ត្កាយេំនប់LPHPP។ 

ច្ស្តហវកខ់េកឹជនំន ់និខរចនសមព័នធការារេឹកជំនន ់

 េំហ ំនខិស្តហវកខេ់ឹកជំនន់ានស្ថរៈសំខាន់សត្ាប់ការរចន ច្ហោា រចនសមព័នឌសដលអាចេប់េលន់ឹខ
េឹកជនំន់សដលអាចច្កើរាន។ កំណរ់ត្តា
អំពើលខួ ត្បាបាខ ចបព់ើឆ្ន ១ំ៩៦០ ដល់
ឆ្ន ២ំ០០៩ និខកំណរ់ត្តាអពំើជាខំ ស្ថសអ
នដល់ឆ្ន  ំ២០១៨ ត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់
សត្ាប់ការវភិាគច្ស្តហវកខ់េឹកជំនន់ 
(FFA)។ 

ច្ទាោះជាោ ខណា ការវភិាគច្នោះមិនបាន
បងាហ ញពើច្ហរុទលននការធាៃ ក់ចុោះរបស់ 

កត្មិរខពស់បទុំរននេឹកជំនន ់សដលអត្ស័យច្ៅច្លើត្បរបិរតិការរបស់លាក់េកឹច្ៅឡានឆ្ខ។ អនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខគូសបញ្ា កថ់ា ច្នោះានលកេណៈសមច្ហរុទលច្ោយស្ថរេកឹជនំន់អាចនឹខច្កើរច្ ើខ
កនុខច្ពលសដលអាខសតុកេឹកានេកឹច្ពញរចួច្ៅច្ហើយ ត្សបច្ពលសដលានត្ពរឹតិការណ៍ពយុោះត្គបដណត ប់
ជាេូច្ៅច្លើលាក់សទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ ច្នោះជាច្ហរុទលសមរមយមួយច្ោយស្ថរ ច្ហរុទលច្នោះទតល់នូវ
ការបា ន់ស្ថម នោ ខត្បយរ័នច្ៅច្លើកត្មិរខពស់បទុំរននេកឹជំនន់ ច្បើច្ត្បៀបច្ធ្ៀបច្ៅនខឹការសិកាដន៏េ
ច្េៀរច្លើសទនកច្នោះននអាខេច្នៃច្មគខគ។ 

េឹកជនំន់សដលអាចានកំររិអរិបរា (The Probable Maximum Flood ឬ PMF) គឺជាចនុំច
ពិចរណាដស៏ំខានម់ួយសត្ាប់បៃខ់េំនប់ ។ PMF ត្រូវបានកំណរ់ច្ោយបរាិណេឹកច្ភៃៀខសដលអាច
ានកំររិអរបិរា (The Probable Maximum Precipitation ឬ PMP) និខម ូសឌ្លរុលយភាពេឹក។ 
PMP ត្រូវបានដកត្សខ់ពើរបាយការណ៍របស់អខគភាពវសិវកមមកខេ័ពសហរដាអាច្មរកិ នខិានលកេណៈ
ស្ថកសមយច្ដើមបើច្ធ្វើរការកំណរ់ PMF សត្ាប់ LPHPP។  
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បេបបចញរតត្បរិបរតិការេំនបេ់ឹក 

គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគសិនើលខួ ត្បាបាខគឺជាេំនប់ច្រាខចត្កថាមពលវារ ើអគគិសនើមិនបច្ខកើរជាអាខេកឹ 
(Run-of-Riverឬ RoR) ឧ. បរាិណេឹកសដលបច្ចេញតាមច្ហោា រចនសមពន័ធ ច្សៃើរសរច្សមើនឹខបរាិណ
លំហូរេឹកចូល។ កត្មរិទគរទ់គខ់ច្ពញច្លញ (Full Supply Level ឬ FSL) នឹខត្រូវបានរកាច្ៅកនុខ
កត្មិររូចត្រមឹ០.៥ម សដលអនុញ្ញ រឲ្យានការច្ ើខចុោះច្ោខតាមច្ហរុទលត្បរិបរតិច្ដើមបច្ធ្វើការសក
សត្មួលកនុខករណើ ានលំហូរេឹកចូលខពស់។  

ត្បរិបរតិករគច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគិសនើបា ក់ ច្បខបានច្លើកពើកខវល់ថា FSL របស់គច្ត្ាខេំនប់វារ ើអគគិសនើ
លួខ ត្បាបាខនខឹការ់បនាយទលិរភាពថាមពលរបស់គច្ត្ាខពកួច្គ។ ច្ទាោះជាោ ខណា ការច្ត្បៀប
ច្ធ្ៀបទលរិភាពរវាខគច្ត្ាខទាខំពើរ បានបងាហ ញពើកំច្ណើ នសុេធ ននទលរិទលថាមពលសរុប។ រាជរោា
ភបិាលត្បច្េសឡាវបានបញ្ា ក់ថា LPHPP អាចនខឹត្រវូទតល់សំណខច្ៅ PBHPP  ច្ដើមបើច្ោោះត្ស្ថយ
បញ្ហ ទាក់េខនខឹទលប ោះាល់ច្លើលេធភាពហរិចញវរាុរបស់PBHPP។ 

ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខបងាហ ញពើសកាត នុពល និខភាពចបំាច់ននត្បរបិរតិការរមួរវាខគច្ត្ាខេនំប់វារ ើ
អគគិសនើបា ក់ ច្បខ នខិស្ថោ ប ូរ ើ។ ច្ទាោះជាោ ខណាកច៏្ោយ ត្បរិបរតិការច្នោះមិនសាិរកនុខវសិ្ថលភាពនន
អាណរតិរបសអ់នកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ LPHPPច្នោះច្េ។ ច្ហរុដូច្ចនោះ រោា ភិបាលត្បច្េសឡាវ ចបំាច់ត្រូវ
បច្ខកើរត្បរិបរតិការរមួ សំច្ៅបច្ខកើនត្បសិេធភាពទលរិកមមថាមពលវារ ើអគគសិនើ។ ម ូសឌ្លសដលបានបច្ខកើរ
ច្ ើខច្ោយ MRC កនុខលកេណៈជាសទនកមួយននការសកិាត្កុមត្បឹកា ក៏គួរសរត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់ច្ដើមបើ
បច្ខកើនត្បសិេធភាពត្បរបិរតកិារត្គប់ត្គខសំណកកករ នខិ ច្ដើមបើរកាការរស្ថរ់កូនត្រើច្េើបញាស់ ច្ៅតាម
សកាត នុពលរបសម់ ូសឌ្ល។ ការអភិវឌ្ឍបេបបចញរតត្បរបិរតិច្លើលាក់ត្រូវបានសរជាកចិេត្បឹខសត្បខរមួរវាខ 
MRCនិខត្កសួខថាមពល នខិសរ   (MEM)ត្បច្េសឡាវ។ អនុស្ថសន៍សតើអំពើការអភិវឌ្ឍបេបបចញរតិ
ត្បរិបរតិច្លើលាក់ កនុខរច្បៀបជាកិចេត្បខឹសត្បខរមួរវាខ MRCនិខត្កសួខថាមពល នខិសរ   (MEM)ត្បច្េស
ឡាវត្រូវបានច្លើកច្ ើខ ច្ោខច្ៅតាមច្ហរុទលខាខច្លើ។ 

ឧបករណ៍ម ូសឌ្លសត្ាប់ការវាយរនមៃទលប ោះាល់ 
ឧបករណ៍ម ូសឌ្លមួយចនំួនត្រូវបានច្ត្បើត្បាសជ់ាជំនួយដល់បៃខេ់ំនបច់្ៅ
កត្មិរសកិាលេធភាពគច្ត្ាខ។ ព័រ៌ានសតើពើការត្កិរខាន រម ូសឌ្លច្ៅកនុខ
ដំណាក់កាលច្នោះច្ៅានកត្មិរ ច្ហើយម ូសឌ្លមួយចំននួ ត្រូវដំច្ណើ រការ
ច្ោយច្ត្បើេិននន័យសដលានកនៃខមក។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ជា
បនតបនៃ ប់ថាច្គបានច្ធ្វើបចេុបបននភាពម ូសឌ្លសបបគណិរវេិា ប ុសនតព័រ៌ាន
លមែិរ ពើការច្ធ្វើបចេុបបននភាពច្នោះមិនត្រូវបានសចករសំលកច្ៅច្ ើយច្េ។  

ត្សច្ដៀខរន ទខសដរ ម ូសឌ្លសបបរូបវេិាសត្ាប់គច្ត្ាខស្ថោ ប ូរ ើត្រូវបាន
ច្ត្បើត្បាស់ជាជំនួយដល់បៃខេ់ំនប់ច្ៅកត្មិរសិកាលេធភាពគច្ត្ាខ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ថា

The use of computer and physical 
models helps the design process 
and improve the operating rules.  
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ម ូសឌ្លសបបរូបវេិាសត្ាប់ LPHPP ត្រូវបានច្រៀបចំបច្ខកើរច្ ើខច្ៅឯវេិាស្ថា នបច្ចេកច្េសអាសុើ កនុខេើ
ត្កុខបាខកក ត្បច្េសនៃ ច្ហើយការច្ធ្វើច្រសរតធារាស្ថស្តសតត្រូវបានកពុំខនឹខអនុវរត។ ពរ័៌ានលមែិរ មិន
ទាន់ត្រូវបានសចលរសំលក សត្ាប់ដំច្ណើ រការត្រួរពនិិរយច្េ។  

ទលប ោះាលច់្លើធារាស្ថស្តសត 

អនកអភវិឌ្ឍគច្ត្ាខេេួលស្ថគ ល់ ថាការឆ្ៃខចរនតេកឹ ពើបំពខប់ខហូរេកឹសដលប ោះាលដ់ល់នវាចរច្ៅ
សទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ ខិរជិរច្ៅនឹខត្បឡាយ អាចនខឹច្កើរានច្ ើខ។ ោ ខណាមញិ ច្ៅកនុខបៃខ់
េំនបា់នអនុស្ថស្តសតសតើពើការរកា “ច្កាោះ”មួយ កនុខកំ ុខច្ពលស្ថខសខេ់ំនប់ សដលនខឹការារការ
ឆ្ៃខចរនតេឹកទាខំច្នោះ។ 

ការកំណរ់រចនសមព័នធ ច្ោយស្ថខសខ់ច្រាខចត្កថាមពលវារ ើអគគសនើច្ៅចកំណាត លេំនប់ ានទាខំ
គុណត្បច្ោជន៍ នខិគុណវបិរតិ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខានបំណខអនុវរតម ូសឌ្លធារាស្ថស្តសតច្ពលច្លញ 
ច្ដើមបើច្ធ្វើច្រសត នខិបច្ខកើនត្បសិេធភាពត្បរិបរតិការច្នោះ។ គច្ត្ាខជច្ត្មើសមួយច្េៀរសដលោក់រចនសមព័នធ
បពំខប់ខហូរេកឹច្ៅសខខាខច្រាខចត្កច្នោះអាចនឹខត្រូវបានពិចរណាសត្ាបប់ៃខេ់ំនបចុ់ខច្ត្កាយ។   

ច្ៅកនុខដណំាក់ការស្ថខសខ់ច្លើកេើមួយ េនំប់របាខំ (coffer dam)ច្ត្បើត្បាស់ាត្រោា នេឹកេច្នៃ
ត្បាណ ៧៥%ច្ៅេើតាខំេនំប់។ លំហូរកាន់សរខពសន់ឹខឆ្ៃខការ់ចច្នៃ ោះសដលច្ៅសល់ ខណៈសដល
ច្លបឿនលំហូរទាបជាខច្នោះនខឹច្កើរច្ ើខជាបនៃ ន់ច្ៅសទនកខាខច្លើេច្នៃ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានេេួល
ស្ថគ ល់នូវស្ថា នភាពច្នោះ នខិច្ធ្វើការទតលឧ់ករណ៍នវាមួយច្េៀរជាជច្ត្មើសកនុខកំ ុខច្ពលសដលាន
វរតានេនំប់របាខំច្ៅេើច្នោះ (ត្បសហល៥ឆ្ន )ំ។ ច្ទាោះជាោ ខណាក៏ច្ោយ សទនការទាខំច្នោះមិនទាន់
ត្រូវបានលមែរិច្ៅច្ ើយច្េ។ 

បៃខ់ស្ថខសខ់រចនសមពន័ធបពំខ់បខហូរានលកេណៈត្សច្ដៀខច្ៅនឹខ គច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគិសនើស្ថោ ប ូរ ើ 
ប ុសនតបៃខ់ស្ថខសខ់រចនសមពន័ធបំពខ់បខហូរច្នោះានភាា ប់ជាមួយនខឹទាវ រច្បើកខាខច្លើចំននួ៦ (ជំនសួឲ្យទាវ រ
ច្បើកខាខច្លើចំននួ៧ ច្ៅស្ថោ ប ូរ ើ) នខិបពំខប់ខហូរកត្មិរទាបចនំួន៣ ខណៈសដលស្ថោ ប ូរ ើានបំពខ់
បខហូរកត្មរិទាបចំននួ៤។ បៃខ់េំនប់ច្នោះានលកេណៈសមត្បកប ច្បើច្គពិចរណាច្លើលំហូរេឹកចូលសដល
ខពស់ជាខច្ៅេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ។  

បៃខ់បារអាខេំនប់ (stilling-basin)ក៏ានលកេណៈត្សច្ដៀខរន ច្ៅនឹខគច្ត្ាខេំនបវ់ារ ើអគគិសនើស្ថោ 
ប ូរ ើសដរ ច្ោយបៃខ់បារអាខេនំប់ានលំហូរបារច្បរុខ (concrete aprons) នខិសគមបារអាខ (end-
sill)ដូចរន ។ ច្ទាោះជាោ ខច្នោះកតើ ត្បរិបរតិការច្នោះត្រូវសរេេួលបានការវាយរនមៃ សទែកច្លើលកេណឌ នន
ច្ៅេើតាខំLPHPPផ្លៃ ល់។ អនុស្ថស្តសតត្រូវបានច្លើកច្ ើខ ដល់អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ ឲ្យានការច្ធ្វើការសសវខ
យល់ពើេដិាភាពនន ច្ៅកនុខដំច្ណើ រការច្រៀបចំបៃខ់េនំបស់ដលកំពុខដំច្ណើ រការ ច្ោយច្ហរុស្ថរចុខសខស
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េឹក នខិសារិិេកឹជនំនខុ់សរន រវាខរំបន់ទាខំពើរ។ ការសិកាទាខំច្នោះគួរសរត្រូវបានសចករសំលកជាសទនកនន
ដំណាក់កាលណាមួយ ច្ត្កាយពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន។ 

ភាពបនសុើច្ៅនឹខ PDG ២០០៩ 

ច្សចកតើសណនបំៃខ់េនំបប់ឋម (PDG2009)មិនបានរមួបចេូ លនូវឃ្លៃ ត្បច្ោគសតើពើបា រា សម ត្រសបបជល
ស្ថស្តសត និខធារាស្ថស្តសតច្េ។ ច្ទាោះជាោ ខណា ច្សចកតើសណនចំ្នោះបានបញ្ា ក់ថា វាានភាពចបំាច់កនុខ
ការពិចរណាពើបរាិណេឹកសដលត្រូវការបច្ចេញ ច្ដើមបើរកាត្បពន័ធច្អកូ ូសុើសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ 
ោ ខណាមិញ រត្មូវការលំហូរសបបបរសិ្ថា នអាចនឹខមិនចបំាច់ ច្ោយស្ថរការបច្ចេញេឹកជាក់សសតខ 
ពើLPHPP ច្ៅកនុខសខសេឹកសទនកខាខច្ត្កាយននេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើច្ោយផ្លៃ ល់។ 

បញ្ហ ចបំខ 

ត្បរិបរតិករសត្ាបេ់ំនប់វារ ើអគគិសនើបា ក់ ច្បខបានច្លើកច្ ើខពើកខវលច់ំច្ាោះការច្កើនច្ ើខននកត្មរិ 
ត្បរិបរតិេំនប់វារ ើអគគិសនើលខួ ត្បាបាខ ពើ ៣១០-៣១០.៥ម  ដល់៣១២-៣១២.៥ម ច្លើសកត្មរិេកឹ
សមុត្េ។ ត្បរបិរតិការច្នោះានលកេណៈទៃុយពើកិចេត្ពមច្ត្ពៀខសដលបានកំណរ់ជាមយួនឹខរាជរោា ភិបាល
ត្បច្េសឡាវ ច្ហើយនឹខច្ធ្វើឲ្យានការធាៃ ក់ចុោះ ទលិរទលថាមពលច្ៅេំនប់វារ ើអគគសិនើបា ក់ ច្បខ ។ រោា
ភិបាលត្បច្េសឡាវបានបញ្ា ក់ថា ត្បរិបរតិការសបបច្នោះនខឹទតលក់ំច្ណើ នសុេធ ននទលិរទលថាមពល
សរុប ច្ហើយច្គនឹខត្រូវឯកភាពច្លើ យនតការសំណខរវាខត្បរិបរតិករេនំបទ់ាខំពើរ ។ 
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លំហូរកំណកកករ និខរូបស្ថស្តសតេច្នៃ 
ច្ហរុអវើបានជាលំហូរកណំកកករានស្ថរៈសំខាន់? 

លំហូរសទនកខាខច្ត្កាមននកណំកកករខាចម់ រ់ និខខាច់ច្ត្គើមច្ៅកនុខេច្នៃច្មគខគានភាពចបំាច់កនុខការ
រការចនសមពន័ធ នខិមុខងារត្បព័នធច្អកូ ូសុើច្ៅសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ 

េិននន័យកំណកកករសដលបានច្ត្បើត្បាស ់

បចេុបបនន ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខទតលនូ់វការតាមោនេិនននយ័ដ៏លែមួយ
សតើអំពើេិននន័យកណំកកករសដលានសត្ាប់លាក់ខាខច្លើត្បច្េសឡាវ 
ត្ពមទាខំេិននន័យទាកេ់ខនខិមុខងាររបស់ការច្ត្បើត្បាស់ដើ និខការអភិវឌ្ឍ
េំនបវ់ារ ើអគគសិនើសទនកខាខច្លើេច្នៃ កនុខការប ោះាល់ដលល់ំហូរកំណកកករ
ច្ៅកនុខកត្មរិថាន ករ់ំបន់។ ច្ទាោះជាោ ខណាកតើ ឯកស្ថសដលបានទតលឲ់្យមិន
បានទតលនូ់វវធិានការកំណកកករជាក់លាក់កនុខរបំន់ច្នោះច្េ។ ោ ខណាកតើ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ថាការតាមោនបានចប់ច្ទតើមដំច្ណើ រការ ប ុសនតច្ៅមិនទាន់ានេនិនន័យ
ណាមួយត្រូវបានសចករសំលកច្ៅច្ ើយច្េ។ 

េំហេំនិនន័យសតើពើភូមិសណាា នវេិា (រចនសមពន័ធេច្នៃ)ត្គបដណត ប់បានោ ខច្ពញច្លញច្លើរំបន់េនំប់ 
និខរបំន់រខទលប ោះាល់។ ច្ទាោះបើជាមិនានពរ័៌ានត្គប់ត្រន់សត្ាប់ត្បឡាយសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃក៏
ច្ោយ។ ោ ខណាមិញ ការចុោះេសសនេើតាខំបានបញ្ា ក់ថា គច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគិសនើស្ថោ ប ូរ ើបាន
ពនៃិចរំបន់ច្នោះមួយភាគធ្ំ។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខមនិទានប់ានច្ធ្វើច្សចកតើសននោិា នច្លើម ូសឌ្លត្បមូលកំណកកករ (trapping 
modelling)និខលំហូរកំណកកករ សដលបានបចេប់ច្ោយMRC នច្ពលៃមើៗច្នោះច្េ។ ការសិកាលេធ
ភាពគច្ត្ាខបានបងាហ ញអរាបេត្ស្ថវត្ជាវ (literature review) សដលសច្ខេបការសកិានន សតើពើការ
សចកចយននការហូរចូលកណំកកករច្ៅកនុខអាខេច្នៃច្មគខគច្ត្កាម (LMB) ការទៃុកនូវលាបក់ំណកកករ 
(suspended sediments)មុននិខច្ត្កាយច្ពលស្ថខសខ់
លាកឡ់ានឆ្ខ  ការសចកចយតាមេំហនំនកំណកកករលាប់
េច្នៃ (suspended and bedload sediments)។ ការសិកា
មួយចនំួនបងាហ ញពើការធាៃ កចុ់ោះការត្បមូលទតុ ំ និខការទៃុកកំណក
កករបនៃ ប់ពើការបេិេនំបឡ់ានឆ្ខ ខណៈការសិកាខៃោះច្េៀរ
ច្លើកច្ ើខថាមនិានការសត្បត្បួល ឬានការសត្បត្បួលកត្មិរ
រិចរចួប ុច្ណាណ ោះ។ ច្ទាោះជាដូច្ចនោះកតើ  អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្ធ្វើការសននិោា ន ដូចកនុខការសកិារបស់MRCសដរ 
ថាការទៃុកកំណកកករបានត្រូវការ់បនាយមួយចំននួធ្ំរចួច្ៅច្ហើយ។  

Sediment flushing 
infrastructure routing and 

operations are recommended 
by the PDG2009.  

The transport of coarse and fine sand 
and silt affects the downstream 

structure of the river  
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ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខទតល់ជាអនុស្ថសនឲ៍្យានការត្បមូលនូវេិននន័យកណំកកករជាក់លាក់ច្ៅ
កនុខេើតាខំបសនាមច្េៀរ ច្ោយសទែកច្លើយុេធស្ថស្តសតត្គប់ត្គខកណំកកករោ ខហមរច់រ់មួយសត្ាប់េនំប់វា
រ ើអគគិសនើលួខ ត្បាបាខ។ ជាពិច្សសការសិកាបានទតលជ់ាអនុស្ថសន៍ឲ្យាន ការច្សុើបអច្ខករបសនាម នខិ
ម ូសឌ្លទាក់េខនឹខការចកក់ំណកកករច្ៅកនុខរំបន់រកាេុកកំណកកករសទនកខាខច្លើ ក៏ដូចជាការ
ត្បមូលទតុ ំត្បសិេធភាពននការបខហូរច្ចញ ការបខហូរេកឹ នខិការត្បមូលេុកននកំណកកករ លាប់កំណកកករ 
រមួានការកំណរ់េំហ ំនខិបរាិណ ជាជំនួយដល់ការច្សុើបអច្ខករទាខំច្នោះ។   អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបាន
បញ្ា ក់ថា កចិេការច្នោះកពុំខនឹខចប់ដំច្ណើ រការ ច្ហើយលេធទលនឹខត្រូវបងាហ ញច្ៅកនុខដំណាក់កាលច្ត្កា
យ។ 

ការវភិាគគច្ត្ាខមុនដំច្ណើ រការ 

ការវភិាគកំណកកករសដលបានបងាហ ញគឺជាចណុំចចបច់្ទតើមដ៏លែ។ ោ ខណាកតើ ការសិកាបសនាមសដល
ានសាិរច្ៅកនុខគច្ត្ាខ គួរសរត្រូវបានអនុវរត ច្ហើយលេធទលននការសិកាច្នោះគួរសរត្រូវបានសចករសំលក
ជាមួយនខឹMRC កនុខលកេណៈជាសទនកមួយ ននដំណាកក់ាលបនៃ ប់ពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន។ 
កិចេការបចេុបបននច្ផ្លត រច្លើបសត្មបត្មួលកនៃខមក សដលទាក់េខច្ៅនឹខការច្ត្បើត្បាស់ដើ និខេនំប់។ កិចេការ
ច្នោះានច្សចកតើសច្ខេបដ៏ខៃើ សដលច្ផ្លត រច្លើទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរានពើគច្ត្ាខេំនបវ់ារ ើអគគសិនើ
តាមដខេច្នៃច្មឬនដេច្នៃសដលានត្ស្ថប់ ឬ តាមដខេច្នៃច្មឬនដេច្នៃកនុខច្ពលអនគរសដលានេើតាខំ
សាិរខាខច្លើេច្នៃលខួ ត្បាបាខ ឬពើឥេធពិលរបស់ត្បរបិរតកិារ LPHPP ច្លើសទនកខាខច្លើននេំនប់វារ ើអគគិស
នើស្ថោ ប ូរ ើ និខទលប ោះាល់ពើលាក់ណា ំអ ូ។ 

ច្គត្រូវការការយកចិរតេុកោក់បសនាមច្េៀរច្លើកចិេការបនៃ ប់ ច្ដើមបើឈានច្ៅដល់សទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ
ននLPHPPភាៃ មៗ។ ច្ៅេើច្នោះ បរាិណេកឹ នខិកណំកកករសដលបានបខហូរច្ចញច្ោយLPHPP នឹខត្រូវ
លាយ ជំាមួយនខឹការបច្ចេញលំហូរ និខកណំកកករពើេំនបណ់ា ំអ ូ។  លហូំរកំណកកករច្ៅកនុខសទនក
ខាខច្លើននេនំប់ស្ថោ ប ូរ ើ នខឹត្រូវបានត្គប់ត្គខច្ោយលហូំរចូលរមួរន ។ លំហូរច្នោះនខឹប ោះាល់ដល់េកឹ
ជំនន់ និខសំណឹកជុំវញិត្កុខលួខ ត្បាបាខ កដូ៏ចជាចលនរមួននកំណកកករសដលហូរការ់លាក់។ 

ព័រ៌ានសដលត្រូវបានរមួបចេូ លកនុខការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខច្ៅានកត្មិរ សដលព័រ៌ានច្នោះសតើពើការ
សចកចយកំណកកករច្ៅតាមេំហ ំច្ៅតាមារ់េច្នៃទាខំ១០ និខគំរូតាខកណំកកករទៃុកចនំួន៦ សដល
បានត្បមូលច្ៅកនុខសខច្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩។ កនុខករណើ លែឥរច្ខាេ ោះ ការតាមោនកំណកកករជាក់លាក់ច្ៅ
តាមេើតាខំគួរសរានរយៈច្ពលោ ខរចិណាស់ ១ឆ្ន  ំច្ដើមបើទតល់អណំោះអំណាខ នខិពាករណ៍ច្លើការ
ការ់បនាយលាប់កំណកកករ សដលបខកច្ោយការអភិវឌ្ឍសទនកខាខច្លើេច្នៃ នខិទតល់ការសចកចយកំណក
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កករច្ៅតាមេំហចំ្ៅកនុខរដូវត្បាខំ និខវសា។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ថា ការតាមោនច្នោះកពុំខ
នឹខត្បត្ពរិតច្ៅ ប ុសនតច្ៅមិនទាន់ានេិននន័យណាមួយត្រូវបានសចករសំលកច្ៅច្ ើយច្េ។ 

ការពភិាកាច្លើយុេធស្ថស្តសតត្គប់ត្គខលំហូរកំណកកករ និខយនតការការ់បនាយទលប ោះាល់ច្ៅកនុខ
ដំណាក់កាលច្នោះច្ៅានកត្មិរច្ៅច្ ើយ ច្ហើយការពិភាកាច្នោះបានត្រឹមរមួបចេូ លនូវការច្បើកបំពខ់
បខហូរកត្មរិទាបកនុខច្ពលសដលអត្តាលំហូរច្លើសពើរត្មូវការរបស់ច្រាខចត្កថាមពល និខច្សវាកមមជំនួយ 
(ឧបករណ៍ចរាចរត្រើ និខនវាចរ) ឧទាហរណ៍ដូចជាច្ៅច្ពលលំហូរកនុខបរាិណត្បាណ ៥៣៥៥ម៣/
វ។ ច្ទាោះជាោ ខណា អត្តាច្នោះនឹខបច្ខកើរឲ្យានការបខហូរច្ចញច្ោយសាព ធ្ សដលនឹខនយំកកំណក
កករពើរំបនខ់ាខច្លើមួយចនំនួរូចននេើតាខំបច្ចេញេកឹ ប ុសនតវានខឹមនិត្បមូលទតុកំំណកកករសដលត្រូវ
បានទៃុកច្ៅសទនកខាខច្លើជាខច្នោះច្េ។ 

ឯកស្ថរច្សនើ ទតលនូ់វចំណុចសាគ ល់ថា រុលយភាព
កំណកកករៃមើមួយអាចនឹខត្រូវបានបច្ខកើរច្ ើខ
ជាយថាច្ហរុ សដលនខឹជំរុញកំច្ណើ នននបខហូរ
កំណកកករពើអាខសតុក (impoundment)។ 
ោ ខណាកតើ ច្ោខច្ៅតាមេហំនំនគាៃ ររំបន់
លិចេកឹ រុលយភាពៃមើច្នោះនខឹទាមទាររយៈច្ពល
យូរច្ដើមបើបច្ខកើរច្ ើខ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបាន
បញ្ា ក់ថា ច្ៅដំណាក់កាលច្នោះ ការត្គប់ត្គខកំណកកករនឹខត្រូវានកំហរិ ត្រមឹការបខហូរច្ចញច្ោយ
សាព ធ្ ប ុសនតច្គនឹខសច្ត្មចច្ៅច្ពលច្ត្កាយ ថាច្រើច្ហោា រចនសមពន័ធណាមួយសដលនខឹទតលល់េធភាព
សត្ាប់ការបខហូរច្ចញនខិគនៃខកណំកកករ។ 

អាត្ស័យច្ហរុច្នោះច្ហើយ ច្គច្សនើឲ្យានការសិកាសសវរក វធិានត្បរបិរតសិដលអនុញ្ញ រឲ្យានការបខហូរ
កត្មិរេឹកតាមកាលកំណរ។់ ការបខហូរច្នោះនខឹរកំិលកណំកកករម រន់ិខច្ត្គើមតាមអាខសតុកកាន់សរច្លឿន 
និខត្រូវបានោក់ជាអនុស្ថស្តសតកនុខ PDG 2009។ ោ ខណាក៏ច្ោយ ការបខហូរច្នោះអាចនឹខានត្បសេិធ
ភាពច្ៅបាន លុោះត្តាសរវាជាសទនកមួយននយុេធស្ថស្តសតត្គប់ត្គខលាក់។ គួរករ់សាគ ល់ទខសដរថា វានឹខប
ណាត លឲ្យានការការ់បនាយបរាិណថាមពលទលិរសរុបកនុខកំ ុខច្ពលបខហូរេកឹឲ្យច្ៅកត្មិរទាប។ 

ព័រ៌ានសបបភូមិសណាា នវេិា 

ឯកស្ថរច្សនើបងាហ ញពើពរ័៌ានសបបភូមិសណាា នវេិាសខំាន់ៗ ច្ហើយរបាយការណ៍EIAានរមួបចេូ ល
សទនេើលមែិរននរំបន់លចិេកឹ ច្ោយបងាហ ញពើការសបខសចកត្បភេដើ / ការច្ត្បើត្បាស់ដើច្ទសខៗរន សដលនឹខ
ត្រូវលិចេកឹកនុខត្បរបិរតិការគច្ត្ាខ (ឆ្នុកខាច់ នត្ព រំបន់ៃមបនតុបរន  ចំការ សួនចារជាច្ដើម)។ ច្ទាោះជា
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ោ ខណា រនមៃច្អកូ ូសុើននការបារ់បខរ់ំបន់ទាខំច្នោះ ច្ៅមិនទាន់បានពិភាច្េ។ ត្សច្ដៀខរន ច្នោះទខ
សដរ រំបន់លចិេកឹសដលបានោក់ជាសំច្ណើ រ ានបចេូ លអាខេកឹច្ត្ៅជាច្ត្ចើនសដលត្រូវបានេេលួស្ថគ ល់
ថាជាជត្មកដ៏សំខាន់សត្ាប់ត្រើ និខត្រូវបានច្លើកច្ ើខច្ៅកនុខ PDG ២០០៩ ថាជារំបនស់ំខាន់ សដល
គួរច្ធ្វើការច្ឈវខយល់និខតាមោន។ 

ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខសាគ ល់ថា កនុខកំ ុខច្ពលត្បរិបរតិការ ារេ់ច្នៃមួយចនំួនងាយនឹខសកឹ
ច្ោយស្ថរបសត្មបត្មួលកត្មរិេឹកសទនកខាខច្លើ និខខាខច្ត្កាមេឹក និខច្គរពំខឹថានខឹការសឹកច្នោះនឹខបនត
រហូរដលជ់ត្ាលភនំត្រូវបានពត្ងាបច្សមើ។ ច្ទាោះជាោ ខណា ច្គចរេុ់កថាច្ត្រោះថាន ក់ននការបាក់ដើសដល
ទាក់េខច្ៅនឹខការសត្បត្បួលកត្មិរេឹក ច្ៅានកត្មិរទាបច្ៅច្ ើយ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបងាហ ញថា លំ
ហូរកំណកកករខាខច្ត្កាមេច្នៃនឹខសត្បត្បួល ច្ហើយស្ថា នភាពច្នោះអាចនខឹានលកេណៈឆ្ៃខសដន។ ប ុសនត
ទលប ោះាល់ទាខំច្នោះមនិត្រូវបានពណ៌នលមែរិច្េ។ 

ម ូសឌ្លលំហូរកំណកកករ 
ម ូសឌ្លលំហូរកណំកកករបឋមមយួចំននួត្រូវបានបចេប។់ ោ ខណាក៏ច្ោយ ម ូសឌ្លសដលបានច្ត្បើ
ត្បាស់មិនអាចពាករណ៍ពើបសត្មបត្មួលភូមិសណាា នវេិា ច្លើបណាត ញេកឹដូចជាសណឹំការេ់ច្នៃបាន
ច្េ។ ម ូសឌ្លសដលបានច្រៀបចំក៏ត្រូវបានសទែកច្លើេិននន័យពហុកមមបេ(cross section data)សដល
ត្បមូលបានកនុខរយៈច្ពលកនៃខមក ច្ហើយេំហកំំណកកករត្រូវសទែកច្លើគំរូកំណកកករទាខំ១០ សដល 
ត្បមូលបាន។ 

បុច្រេិននន័យកំណកកករពើMRCត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់ច្ដើមបើទតល់ការសណនចំ្លើបរាិណហូរចូលនិខការសបខ
សចកតាមេំហនំនកណំកកករទៃុកេុក។ េនិនន័យបងាហ ញថា ស្ថរធារុម រ់នខឹត្រូវបានជចាូ នតាមអាខសតុក 
ប ុសនតស្ថរធារុច្ត្គើមនខឹត្រូវសតុកេុកច្ៅកនុខអាខ។ ោ ខណាក៏ច្ោយ គំរូតាខសដលបានត្បមូលពើារេ់ច្នៃ
មិនត្បាកដថាអាចរំណាខឲ្យកំណកកករទាខំអស់ច្េ ច្ហើយបារេច្នៃនិខបរាិណទៃុក ានភាពខុសរន
ច្ៅត្គប់បំពខ់េកឹ។ លេធទលម ូសឌ្លបងាហ ញពើការសតុកេុកច្ៅត្គប់របំនល់ិចេឹកទាខំអស់។ ជាេូច្ៅ 
លេធទលទាខំអស់ានលកេណៈត្សបជាមួយនខឹលេធទលសដលេេួលបានពើការសកិារបស់ MRC។ 
ោ ខណាមិញ ខណៈសដលម ូសឌ្លសដលច្គច្ត្បើ ានលកេណៈសមត្សបនឹខបៃខេ់ំនប់ច្ៅកត្មិរសិកា
លេធភាពគច្ត្ាខ ម ូសឌ្លសដលេំច្នើបជាខមុន ត្ពមទាខំេិនននយ័ចូល និខរូបស្ថស្តសតេនំប់ត្រូវបានច្លើក
ជាអនុស្ថសន៍សត្ាបដ់ំណាក់កាលបៃខ់េនំបចុ់ខច្ត្កាយ។ 

ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខបញ្ា ក់ថា ការច្ធ្វើម ូសឌ្លលំហូរកំណកកករបសនាមនខឹត្រូវបានអនុវរត ច្ដើមបើ
ច្ទៃៀខផ្លៃ រ់ការច្រៀបចំនូវេំនបប់ខហូរេកឹនិខត្ចកបច្ចេញេឹកកត្មិរទាប សដលត្រូវបានច្លើកជាសំច្ណើ រកនុខ
ច្ពលៃមើៗ ច្នោះ ជាជនំួយដលគ់នៃខកំណកកករ ឬត្បរបិរតកិារត្គប់ត្គខកណំកកករត្សច្ដៀខរន ។ អនក
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អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានសៃៃខបញ្ា ក់ថា ការតាមោនកាន់សរេូលំេូលាយកំពុខនខឹត្រូវបានអនុវរត។ លេធទល
ទាខំច្នោះត្រូវបានច្សនើឲ្យសចករសំលក កនុខលកេណៈជាសទនកមយួននដំណាក់កាលច្ត្កាយដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះ
ច្ោបល់ជាមុន។ 

ភាពបនសុើច្ៅនឹខ PDG ២០០៩ 
ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខច្ត្បើត្បាស់ពរ័៌ានសមត្សប 
និខច្ោយសខគរិភាពច្ដើមបើទតល់មូលោា នបឋមមួយ កនុខការ
វាយរនមៃទលប ោះាល់ននទាក់េខនឹខកំណកកករននគច្ត្ា
ខ។ ច្ទាោះជាោ ខណា ត្បធានបេជាច្ត្ចើនសដលបានោក់
បចេូ លច្ៅកនុខPDG២០០៩ ត្រូវបានច្ោោះត្ស្ថយច្ៅត្រឹម 
កត្មិរេូច្ៅប ុច្ណាណ ោះ ច្ោយមិនទតល់ពរ័៌ានលមែរិសដលអាច
ឈានច្ៅកានការវាយរនមៃបនសុើរន ច្ ើយ។ ត្បធានបេសខំាន់ៗសដលទាមទារព័រ៌ានលមែិរបសនាមរមួ
ាន៖ 

▪ ការបខហូរច្ចញ និខគនៃខកណំកកករច្ៅត្គប់អាខសតុកទាខំអស់ ច្ដើមបើច្ធ្វើឲ្យលំហូរកំណកកករខាខ
ច្ត្កាមេច្នៃានភាពត្បច្សើរច្ ើខ ទាមទារដំច្ណាោះត្ស្ថយ ត្ពមទាខំ 

▪ វាកាន់សរានអរាត្បច្ោជន ៍ត្បសិនច្បើានការពណ៌នវសិ្ថលភាពននសកមមភាពរមួសដលអាចនឹខ
អនុវរតបានច្ៅច្លើលាក ់ និខទតល់ជាច្ោបល់ច្លើវធិ្ើស្ថស្តសតសដលអាចច្កើរានច្ដើមបើអភិវឌ្ឍ
ត្បរិបរតិការត្បកបច្ោយភាពសត្មបសត្មួល។ 

បញ្ហ ចបំខ 

▪ កិចេការសដលបានបងាហ ញគសឺាិរច្ៅកនុខដណំាក់កាលដបូំខ បណាត លឲ្យានភាពលបំាកកនុខការត្រួរពនិិរយ
ច្ពញច្លញ 

▪ យុេធស្ថស្តសតត្គប់ត្គខកំណកកករហាក់ដូចជាច្ផ្លត រច្លើការការារច្ហោា រចនសមព័នធ នខិការទលិ
រថាមពល ប ុសនតមិនបានច្ផ្លត រច្លើការកត្មិរទលប ោះាលឆ់្ៃខសដនសដលអាចច្កើរានច្េ។ 

 

The sediment analysis is good 
for this stage of the project 
development. However, as the 
project proceeds to final design, 
consideration should be given to 
sediment flushing and routing 
operations to move sediment 
through the full length of the 
impoundment. 
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គុណភាពេឹក និខបរសិ្ថា នវេិាេឹក 

ច្ហរុអវើបានជាគុណភាពេកឹសំខាន់? 

សកមមភាពស្ថខសខ់ និខការរកាេឹកេុកអាចបខកឲ្យានការសត្បត្បួលច្លើគុណភាពេកឹ 
សដលអាចប ោះាល់ដល់ការច្ត្បើត្បាស់េកឹ និខច្លើត្បព័នធច្អកូជើវរិរស់ច្ៅកនុខេកឹ។ 

ទលប ោះាលច់្លើគុណភាពេកឹសដលអាចច្កើរាន 
ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខរមួបចេូ លនូវការត្រួរពនិិរយេនិនន័យពើបណាត ញគុណភាពេឹក MRC នខិលេធ
ទលការសៃខម់រិច្ៅេើតាខំផ្លៃ ល់មួយ សដលបានច្រៀបចំច្ៅកនុខសខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ លេធទលបងាហ ញថា 
គុណភាពេឹកភាគច្ត្ចើនានភាពត្បច្សើរ និខស្ថកសមសត្ាប់ការការារជើវរិរស់ច្ៅកនុខេកឹ សុខភាព
ត្បជាជន និខសត្ាប់ការច្ត្បើត្បាស់ច្លើវសិ័យកសិកមម។ េើតាខំខៃោះានកំច្ណើ នកត្មិរស្ថរធារុនើត្តារ-នើ
ត្រូសសន និខអាម ូនើញ ូ ម-នើត្រូសសនរចិរចួ បណតុ ំ TSSខពស់ និខបរាិណបាក់ច្ររ ើកូលើហវូម (coliform 
bacteria)ខពស់ជាខមុន។ ស្ថា នភាពច្នោះអាចនឹខឆ្ៃុោះបញ្េ ខំពើកំច្ណើ នត្បជាជនច្ៅកនុខរបំន់ច្នោះ នខិ
ត្សបជាមួយនឹខេិននន័យគុណភាពេកឹMRC សត្ាបប់រចិ្វណសនធខឹននេច្នៃច្មច្នោះ។ ប ុសនត  មិនានការ
ពិភាកាច្លើបសត្មបត្មួលគុណភាពេកឹច្ៅកនុខរយៈច្ពលចុខច្ត្កាយ ច្ៅកនុខរំបន់ ឬថាច្រើការអភិវឌ្ឍន
ច្ពលអនគរ ជាពិច្សសការអភិវឌ្ឍសដលច្កើរច្ចញកំច្ណើ នត្បជាជន នខិនគររូបណើ យកមមទាក់េខនខឹ
LPHPP អាចនខឹប ោះាលគុ់ណភាពេកឹបានោ ខដូចច្ម តច។ េិននន័យកឆ៏្ៃុោះបញ្េ ខំពើហានភិ័យននការលូរ
លាស់ច្ៅកនុខរបំនេ់ំនប់េកឹ ជាពិច្សសច្ៅកនុខកំ ុខច្ពលស្ថខសខ់ នខិដណំាក់កាលបចេូ លេឹក។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានទតលក់ារវាយរនមៃមួយច្លើទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរានននLPHPP ច្លើស
ាសភាគរូបវនត គើមើស្ថស្តសត និខជើវស្ថស្តសតននត្បព័នធច្អកូេច្នៃ។ សាសភាគទាខំច្នោះឆ្ៃុោះបញ្េ ខំពើ
បរាិណ េំហ ំនខិរយៈច្ពលននទលប ោះាល់សដលបានរពំខឹេុក។ ទលប ោះាល់គួរឲ្យករ់សាគ ល់អាច
នឹខច្កើរានកនុខកំ ុខច្ពលដំណាក់កាលស្ថខសខ់ ច្ោយស្ថររត្មូវការជើកដើកនុខកត្មិរធ្ំ និខ
សកមមភាពស្ថខសខ់នន។ ទលប ោះាល់ទាខំច្នោះអាចនខឹត្រូវបានកត្មរិ តាមរយៈការច្ត្បើត្បាស់ច្សច
កតើសណនចំ្លើការអនុវរតលែ ដូចសដលអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានច្លើកច្ ើខ។ ច្ទាោះបើជាវធិានការទាខំច្នោះ
អាចនខឹកត្មរិកំណកកករ និខស្ថរធារុកខវក់មនិឲ្យហូរចូលច្ៅកនុខគនៃខេកឹ វធិានការទាខំច្នោះគួរសរ
ត្រូវបានបំច្ពញបសនាមច្ោយវធិានការទលិរសដលស្ថែ រជាខមុន ច្ដើមបើការប់នាយទលប ោះាល់ននស្ថរ
ធារុកខវក់ច្ៅត្បភពស្ថខសខ់។ 
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  ច្ត្ៅពើវធិានការទាខំច្នោះ សណឹំកដើ ការបាក់ត្ចខំេច្នៃ ការបច្ចេញេឹក ច្ត្រោះថាន ក់ និខការមនិដំច្ណើ រ
ការននច្រាខចត្កសំអារេឹកសណំល់អាចនឹខច្កើរាន។ ឧបរតិច្ហរុ
ច្នោះអាចនឹខទតល់ទលប ោះាល់បច្ណាត ោះអាសននច្លើគុណភាពេកឹខាខ
ច្ត្កាមេច្នៃ ជាពិច្សសកនុខក ុំខច្ពលសដលានលហូំរទាប។ ការតាម
ោនជាបនតបនៃ ប់ច្លើបា រា សម ត្រគុណភាពេកឹចបំខៗត្រូវបានច្សនើឲ្យអនុវរត 
ច្ហើយនឹខច្ធ្វើការភាា ប់ការតាមោនច្ៅនខឹយនតការត្បកាសអាសនន និខ
ច្ឆ្ៃើយរប។ 

ការពនៃិចដំណាដុំោះច្លើដើបខកឲ្យ BODច្កើនច្ ើខ នខិបនៃ បអុកសុើសសនរលំាយច្ៅកនុខរំបនេ់ំនប់េកឹ នខិ
ច្ៅកនុខរបំន់សខសេកឹខាខច្ត្កាម ត្បសិនច្បើានការបច្ចេញេឹក។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្សនើឲ្យច្ោោះត្ស្ថយ
បញ្ហ ច្នោះច្ោយច្ធ្វើការដកដណំាចំ្លើសច្ៅកនុខអាខសតុកមុនច្ពលេប់េកឹ។ ប ុសនត ការដកដណំាទំាខំអស់
អាចនឲំ្យានការការប់នាយននទលរិភាពច្នស្ថេ។ ច្ដើមច្ឈើធ្ំៗត្រូវបានច្សនើឲ្យដកច្ចញច្ោយច្ត្ជើស
ច្រ ើស និខរកាេុកេើតាខំទាខំច្នោះច្ដើមបើជំរុញការសតុកបរាិណត្រើឲ្យបានកាន់សរច្ត្ចើន តាមរយៈការបច្ខកើរ
រំបន់សដលលំបាកកនុខការច្នស្ថេ និខជំរុញធ្នធានអាហារសត្ាប់ត្រើ។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្សនើថា ការតាមោនសកមមភាពច្ត្កាយច្ពលស្ថខសខ់ត្រូវសរសទែកច្លើលេធទលននការ
តាមោនសកមមភាពមុនច្ពលស្ថខសខ់។ ត្បរបិរតិការច្នោះគឺជានើរិវធិ្ើេូច្ៅ ប ុសនតវាទាមទារឲ្យានការ
តាមោនសកមមភាពមុនច្ពលស្ថខសខ់ត្គប់ត្ជខុច្ត្ជាយ ច្ដើមបើកំណរ់រាល់អច្ៃរគុណភាពេកឹសដលាក់
ព័នធ។ វាច្ៅានភាពមនិចាស់លាស់ថាច្រើការសកសត្បណាខៃោះនឹខត្រូវបានអនុវរត ខណៈសដលបញ្ហ ជាក់
លាក់ច្លើគុណភាពេកឹ ច្លចច្ ើខកាន់សរចាសជ់ាខមុន ។ 

ច្ហរុអវើបានជាបរសិ្ថា នវេិាេកឹានស្ថរៈសំខាន់? 

ត្បព័នធច្អកូេច្នៃទតលនូ់វទលរិទល និខច្សវាកមមននដល់ត្បជាជនរស់ច្ៅច្លើអាខេច្នៃច្មគខគច្ត្កាម នខិ
ទតល់នូវធ្នធានអាហារដស៍ខំាន់បទុំរ។ ត្បច្េសជាសាជិកMRC ក៏បានច្បតជាា ចិរតសៃរការុលយភាពច្អកូ
 ូសុើច្នោះទខសដរ។ 

ទលប ោះាលច់្លើបរសិ្ថា នវេិាកនុខេកឹសដលអាចច្កើរាន 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានកណំរ់ច្រលច្ៅច្ោយយកចរិតេុកោក់កនុខការការារច្អកូ ូសុើបរសិ្ថា ន កនុខកំ
 ុខច្ពលស្ថខសខ់ និខត្បរបិរតិការLPHPP។ ការវាយរនមៃមូលោា នោកប់ចេូ លនូវការត្រួរពិនរិយសតើពើ
ការសិកាច្លើជលទល េិនននយ័ការសៃខ់មរិច្ៅេើតាខំផ្លៃ ល់សតើពើបាៃ រុខ រុកេជារិ នខិសរវរស់ច្ៅបារេនៃ 
សដលបានត្បត្ពរឹតច្ៅកនុខសខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ នខិ ការត្រួរពិនរិយច្លើេិននន័យសដលត្បមូលបានកនុខកំ ុខ
ច្ពលសិកាមុនៗ សដលបានច្រៀបចំសត្ាប់ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុនច្លើគច្ត្ាខស្ថោ ប ូរ ើ 

Baseline monitoring 
has been limited, and 
the proposed 
monitoring programs 
need to be 
implemented soon.  
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(២០១០) និខបា ក់ច្បខ (២០១៣) រមួទាខំការសៃខ់មរិននច្រៀបចំច្ោយអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខស្ថោ 
ប ូរ ើ សដលជាសទនកមួយននកចិេត្ពមច្ត្ពៀខសមបទាន។ 

ការសៃខ់មរិទាខំច្នោះទតល់លេធទលច្ទសខៗរន ។  គំរូតាខច្លើដខសុ់ើច្រ នខិកតាត ចត្មុោះសរុបននរុកេជារិ និខ
សរវលែរិៗត្សប(បនសុើ)រន ច្ៅនឹខគំរូតាខច្ៅេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ នខិបា ក់ច្បខ ប ុសនតភាពចត្មោុះ និខភាព
បរបូិរណ៌ននរុកេជារិ និខសរវរស់ច្ៅបារេច្នៃានកត្មរិទាបមនិអាចបកត្ស្ថយបាន សដលស្ថា នការណ៍
ច្នោះអាចនឹខឆ្ៃុោះបញ្េ ខំច្លើវធិ្ើស្ថស្តសតច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខ។  

ឯកស្ថរសបញ្ា ក់ថា ការច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខរដូវវសាត្រូវបានច្រៀបចំសត្ាប់សខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ច្ដើមបើ
បនតវាយរនមៃទលប ោះាលគ់ច្ត្ាខច្លើជើវស្ថស្តសតចត្មុោះកនុខេឹក ប ុសនតលេធទលទាខំច្នោះមនិទានទ់តល់ឲ្យ
MRCច្េ។ ច្ទាោះបើជាអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ច្ៅកនុខកំ ុខច្ពលេសសនេើតាខំផ្លៃ ល់ពើដំច្ណើ រការ
ចប់ច្ទតើមច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខកច៏្ោយ វធិ្ើស្ថស្តសតច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខច្នោះមិនត្សបជាមួយ
នឹខបេោា នអនតរជារិ ឬបេោា នMRCច្ ើយ។ វសិ្ថលភាពននគំរូតាខគួរសរត្រូវបានព
ត្ខើក។ វធិ្ើស្ថស្តសតច្នោះានច្រលបំណខសតួចច្សតើខកនុខការភាា ប់េំនកេ់ំនខការ
សៃខ់មរិបាៃ រុខ រុកេជារិ និខសរវរស់ច្ៅកនុខបារេច្នៃច្ៅនឹខលេធទលសកិាមុនៗ
របស់MRC។       

មរិច្ោបលខ់ៃោះៗពើទលប ោះាល់ននLPHPPច្លើបសត្មបត្មួលេើជត្មកសរវ 
និខរុកេជារិច្ៅកនុខរំបន់ខាខច្ត្កាមេច្នៃ និខរំបន់លិចេកឹននអាខសតុកត្រូវ
បានច្លើកច្ ើខ។ ការសៃខម់រិមួយសតើពើភូមិ-រូបស្ថស្តសតកនុខរំបន់ត្រូវបានអនុវរត ប ុសនតការសៃខ់មរិច្នោះមិន
ទាក់េខនឹខការបារ់បខ់ ឬភាពកត្មននេើជត្មកទាខំច្នោះ ដូចការបារប់ខេ់ើជត្មកសដលបានសកិាពើមុន
កនុខគច្ត្ាខេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ បា ក់ច្បខ និខបា ខឡាយច្េ។ េច្នៃនខឹត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់កនុខបរចិ្វណ
ត្បាណ១៥៦គម ច្ោយានការបារ់បខេ់ើជត្មកេឹករាក់ទាខំអស់ សដលជត្មកទាខំច្នោះានស្ថរៈ
សំខាន់សត្ាបស់រវ និខរុកេជារិរស់ច្ៅបារេច្នៃ។ ការបារ់បខ់ជត្មកទាខំច្នោះនខឹបខកឲ្យានការ
បារ់បខ់សរវ និខរុកេជារិមយួចំននួច្ៅកនុខរំបន់ រមួទាខំសរវ និខរុកេជារិសដលានបរាិណច្នស្ថេ
ច្ត្ចើនច្ៅកនុខរបំនេ់ច្នៃច្មគខគ។ ការបារ់បខ់ច្នោះរមួានទាខំសរវ និខរុកេជារិសដលរខការគំរាមគំសហខ
កត្មិររំបន់ ថាន ក់ជារិ និខច្ៅកត្មិរសកល។ 

សរ ើររៈរស្ថរ់កនុខេកឹ ជាពិច្សសកនុខដំណាក់ត្រើពខ នខិញាសកូ់ន ច្ត្បើត្បាស់លំហូរេកឹច្ដើមបើចកច្ចញពើ
សខសេឹកខាខច្ត្កាមេើកាន់េើជត្មកសៃរកា នខិចិចេ ឹមកូន។ ជាេូច្ៅ ច្លបឿនេកឹហូរច្លឿនជាខ ០.៣ម/វ
រត្មូវឲ្យានច្ដើមបើរកាការរស្ថរ់ពខត្រើ។  ច្ទាោះជាោ ខណាក៏ច្ោយ ស្ថា នភាពទាខំច្នោះមិនទាន់បាន

The change from a flowing river to 
an impounded section will 

eliminate important fish spawning 
and macroinvertebrate habitats.   
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បកត្ស្ថយច្ៅកនុខឯកស្ថរសដលទតលឲ់្យច្េ។ ឯកស្ថរកម៏ិនបានទតលនូ់វការវភិាគទលប ោះាល់ននបសត្មម
ត្បួលរបបលំហូរច្លើេើជត្មកកនុខត្បឡាយ ជាពិច្សសកនុខរំបនល់ិចេឹកសដលអាចច្កើរាន។ 

ការសកិាននពើជើវរិសរវ នខិរុកេជារិច្លើដើត្រូវបានអនុវរត រមួានទលិរទលនត្ពច្ឈើ និខសរវនត្ពច្ៅ
កនុខរបំន់សដលរខច្ត្រោះច្ោយគច្ត្ាខលួខត្បាបាខ។ តារាខត្បច្ភេសរវខុសៗរន ត្រូវបានទតលឲ់្យ 
ច្ោយរចំ្លចនូវស្ថា នភាពអភរិកសរបស់IUCN។ លេធទលសិកាក៏បានបងាហ ញពើការគំរាមគំសហខច្លើ
ត្បច្ភេច្ដើមច្ឈើ ឧរខគសរវ ៃលជលកិសរវ នខិបកសើទខសដរ ប ុសនតមនិបានពនយល់ពើសកមមភាពជាក់
លាក់ច្ដើមបើការារសរវ នខិរុកេជារិទាខំច្នោះច្េ។ 

LPHPP នឹខបច្ចេញេឹកច្សៃើរសរច្ោយផ្លៃ ល់ច្ៅកនុខសខសេឹកខាខច្ត្កាយននេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ។ ច្ហរុដូច្ចនោះ 
ចាៃ យននលំហូរេកឹេច្នៃច្ោយច្សរ ើ ជិរសខសេឹកខាខច្ត្កាម LPHPPនខឹត្រវូបានបារប់ខ់។ ច្នោះគឺជា
ជត្មកពខដស៍ំខានស់ត្ាបស់រវ នខិរុកេជារកិនុខេច្នៃច្មគខគ ជាពិច្សសត្រើឆ្ៃ ខំយកសសដលជារូបរំណាខ
ឲ្យេច្នៃច្មគខគ។ ត្រើច្នោះពខកូនច្ៅសកបរចំណុចត្បសពវជាមួយនខឹេច្នៃខាន់។ ការបារប់ខ់ជត្មកច្នោះនខឹ
កាន់សរានស្ថរៈសំខាន់ច្ៅកនុខេនំបល់ាកខ់ាខច្លើត្បច្េសឡាវ សដលនឹខបខកឲ្យានការផ្លៃ ស់បតូរនូវលំ
ហូរេឹកចាៃ យត្បាណ៦០០គម ហូរច្ៅកនុខបរសិ្ថា នេកឹនឹខ។ ស្ថរៈសំខាន់ច្នោះនខឹត្រូវបានច្ោោះត្ស្ថយ
បនតច្ៅកនុខជពូំកសតើពើទលប ោះាល់រមួ។ 

ការតាមោនបា រា សម ត្រច្អកូ ូសុើេឹក (បាៃ រុខ សរវ និខរុកេ
ជារិរស់ច្ៅកនុខេឹក)ត្រូវបានច្សនើឲ្យអនុវរត៤ដខកនុខមួយឆ្ន  ំ
ច្ៅកនុខរបំនច់ំននួ៥ ច្ៅតាមបច្ចេកច្េសបេោា ន (សតខោ់រ)
។ វធិ្ើស្ថស្តសតសដលបានច្លើកច្ ើខច្ៅកនុខការពនិិរយតាមោនប
រសិ្ថា នរមួរបសM់RC ត្រូវបានច្សនើឲ្យអនុវរតតាម ច្ដើមបើេេលួ
បានេនិនន័យសដលអាចច្ធ្វើការច្ត្បៀបច្ធ្ៀបបាន។ 

សរវ នខិរុកេជារសិដលរខការគំរាមគសំហខ 

LPHPP EIA ទតលនូ់វេិដាភាពេូច្ៅមួយសតើពើធ្នធានជើវស្ថស្តសតដ៍សំខានប់ំទុរច្ៅកនុខរំបនខ់ាខច្លើអាខ
េច្នៃច្មគខគច្ត្កាម សកបរនឹខរបំន់អភិវឌ្ឍLPHPP។ របំន់ច្នោះសមបូរច្ៅច្ោយសរវ និខរុកេជារិ សដលកនុខ
ច្នោះានសរវ នខិរុកេជារិត្បចរំំបន់ជាច្ត្ចើន (អាចរកបានសរច្ៅកនុខរំបន់ច្នោះ និខរម នច្ៅតាមរបំន់
ច្ទសខច្េៀរកនុខពិភពច្លាកច្នោះ)។ សរវ នខិរុកេជារិភាគច្ត្ចើនក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាសាិរច្ត្កាមការ
គំរាមគំសហខ រមួទាខំសរវ នខិរុកេជាររិំណាខឲ្យេច្នៃច្មគខគខៃោះ។ ច្ទាោះបើជាEIA ច្រៀបចំបចា ើរសរ ើរៈកនុខ
េឹកសដលងាយនខឹរខច្ត្រោះ និខរខការគំរាមគំសហខ និខទតល់ច្ោបល់ពើទលប ោះាលស់ដលអាចច្កើរាន

The Mekong Giant Catfish is thought 
to spawn in the Luang Prabang area. 
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ច្លើសរ ើរៈទាខំច្នោះ EIAមិនបានទតលអ់នុស្ថសន៍ច្លើសទនការត្គប់ត្គខ ឬតាមោនជាកល់ាក់សត្ាប់សរវ 
និខរុកេជារិទាខំច្នោះច្ ើយ។  

ភាពបនសុើច្ៅនឹខ PDG ២០០៩ 

ការច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខសរមួយច្ៅតាមឳកាស(single 
sampling occasion)បានទតល់របាយការណ៍ពើកខវោះការសណនំ
សដលានច្ៅកនុខPDG២០០៩។ ការសណនចំ្នោះទាមទារការតាម
ោនរយៈច្ពលយូរជាខច្នោះ រមួទាខំការតាមោនវដតជលស្ថស្តសត
ច្ពញច្លញច្ដើមបើោក់បចេូ លជាសទនកមួយននការសកិាលេធភាពគ
ច្ត្ាខ។ 

របាយការណ៍ក៏មិនបានបងាហ ញឲ្យច្ ើញពើវរតាន ឬនឹខានវរតានរបស់ត្កុមអនកជនំញឯករាជយ សដលនខឹ
បច្ខកើរច្ ើខច្ដើមបើរតំ្េដលក់ារច្រៀបចំកមមវធិ្ើតាមោនននច្េ។ 

បញ្ហ ចបំខ 
កមមវធិ្ើតាមោនគួរសរត្រូវបានពត្ខើកច្ដើមបើបច្ខកើរមូលោា នត្គឹោះដ៍រខឹាមំួយសត្ាប់ច្ត្បៀបច្ធ្ៀបរាលប់ាៃ
ស់បតូរសដលត្រូវបានវាយរនមៃ។ 

ត្បព័នធតាមោនគួរសររចំ្លចបញ្ហ គុណភាពេឹក និខសុខភាពច្អកូ ូសុើ។ កនុខកំ ុខច្ពលស្ថខសខ់ ត្បព័នធ
ច្នោះគួរសរទតល់សញ្ញ អាសននដល់ត្បរបិរតកិរ ច្ដើមបើឲ្យពកួច្គអាចច្ឆ្ៃើយរបច្ៅនឹខបញ្ហ សដលបានជបួត្បេោះ។  

មិនានការទតលព់័រ៌ានពើៃវកិាសត្ាប់ការតាមោនបរសិ្ថា នច្េ។ 

ការច្រៀបចំសបបស្ថា បន័សត្ាប់ត្គប់ត្គខបរសិ្ថា នត្រូវបានបកត្ស្ថយ ប ុសនតវធិ្ើស្ថស្តសតអនុវរត និខច្ធ្វើឲ្យសទនការ
ច្នោះកាន់សរានត្បសេិធភាពច្ៅសរមិនចាស់លាស់។ 

ការបារ់បខជ់ត្មកលំហូរេឹកច្ៅសទនកខាខច្លើ នខិខាខច្ត្កាមសដលបានបារប់ខ់រចួច្ៅច្ហើយកនុខត្បរបិរតិ
ការេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ បា ក់ច្បខ និខបា កឡ់ាយនឹខច្ធ្វើឲ្យត្បព័នធច្អកូ ូសុើេកឹេច្នៃច្មគខគ ច្ៅភាគខាខច្ជើខ
ត្បច្េសឡាវផ្លៃ សប់តូរកាន់សរខាៃ ខំ។ 

 

 

The change from a flowing 
river, to a lake environment 
for most of the upper reaches 
of the Mekong Mainstream in 
the Lao PDR will result in the 
loss of important habitats.  
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ជលទល 

ស្ថរៈសំខាន់សខគម-ច្សដាកចិេននធ្នធានជលទល 

ត្បព័នធេឹកេច្នៃច្មគខគានធ្នធានត្រើចត្មុោះធ្ំជាខច្គេើពើរកនុខពភិពច្លាក (បនៃ ប់
ពើេច្នៃអាា ហសូន) នខិទតលជ់លទលេកឹស្ថបធ្ំជាខច្គបខែស់ ជាមួយនខឹរនមៃត្បាណ 
៧ាន់លានដុលាៃ រ។ ជលទលានស្ថរៈសខំានក់នុខការត្េត្េខ់ការចិចេ ឹមជើវរិ និខសុវរាិភាពច្សបៀខ
សត្ាបត់្បជាជនត្កើត្កតាមជនបេជាច្ត្ចើនសដលរស់តាមដខេច្នៃ។ ោ ខណាមិញ ត្បច្ភេត្រើេច្នៃច្មគខគ
សដលសាិរកនុខច្រលច្ៅភាគច្ត្ចើនគឺជាត្រើសដលផ្លៃ សប់តូរេើជត្មក។ ដូច្ចនោះវាានភាពចចំច់កនុខការទតល់
លេធភាពដល់ការផ្លៃ សប់តូរេើជត្មកច្ៅសទនកខាខច្លើ និខខាខច្ត្កាមេច្នៃ ច្ហើយការោកប់ចេូ លនូវ
ឧបករណ៍ចរាចរត្រើច្ៅកនុខេនំប់េច្នៃច្មបានកាៃ យច្ៅជាការអនុវរតសតខ់ោររចួច្ៅច្ហើយ។  

ខណៈសដលទលិរភាពជលទលភាគច្ត្ចើនសាិរកនុខរំបនខ់ាខច្ត្កាមេើត្កុខច្វៀខចនៃ សកមមភាពច្នស្ថេជា
ច្ត្ចើនច្កើរច្ៅកនុខរំបន់LPHPP សដលការច្នស្ថេភាគច្ត្ចើនសទែកច្លើត្បច្ភេត្រូសដលផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មក។ 
ច្គបា ន់ស្ថម នថា ត្រើត្បាណ៤០ ០០០-៦០ ០០០ ច្តាន/ឆ្ន តំ្រូវបានច្នស្ថេកនុខរបំន់ខាខច្លើននត្បព័នធ
េនៃ។ ជាេូច្ៅ ការច្នស្ថេចប់ច្ទតើមកនុខកំ ុខច្ពលសដលត្រើភាគច្ត្ចើនផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកច្ៅសទនកខាខច្លើ
េច្នៃ និខទាក់េខនខឹកត្មរិេឹកសដលច្កើនច្ ើខ។ ការចប់ត្រើ/ច្នស្ថេត្រើមិនត្រឹមសរានច្លើត្បច្ភេត្រើ
សដលផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកប ុច្ណាណ ោះច្េ ត្បច្ភេត្រើហវើន (ត្ពយុ finfish)ចត្មុោះជាច្ត្ចើនក៏ត្រូវបានរកច្ ើញច្ៅ
តាមបណាត លេើទារ រមួទាខំត្បច្ភេត្រើមកពើេើជត្មកច្ទសខៗ (non-native)  ៃលជលកិ ខយខ នខិគនធ
យេឹកមួយចនំួនធ្ំ។ ការសិកាត្កុមត្បកឹារបសM់RCបានបា ន់ស្ថម នថា ច្ៅកនុខរយៈច្ពលខៃើបរាិណត្រើ
ស (whitefish)សដលផ្លៃ សប់តូរេើជត្មកនខឹធាៃ កចុ់ោះត្បាណ៤០%។ 

ការសៃខ់មរិជលទលត្រូវបានអនុវរត ច្ហើយលេធទលបានបងាហ ញថា ការ
ច្នស្ថេត្រើចត្មោុះគអឺវើសដលត្រវូបានរពំឹខេុកច្ៅកនុខរំបន់ ច្ហើយ
បរាិណច្នស្ថេច្ត្បើត្បាសផ់្លៃ ល់ខៃួនច្ៅានកត្មរិទាប។ ោ ខណាក៏
ច្ោយ ការច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខច្ៅានកត្មិរច្ដើមបើទតល់ការវាយរនមៃដល៍ែ
មួយច្លើសហគមន៍ច្នស្ថេ និខរចនសមព័នធត្បជាជន នខិច្ដើមបើបច្ខកើរ

មូលោា នត្គឹោះមួយសត្ាប់វាយរនមៃច្លើបសត្មបត្មលួនន។ ច្គបានទតល់ការត្រួរពិនរិយដ៍េូលេូំលាយ
មួយច្លើជលទលកនុខអាខេច្នៃច្មគខគ ប ុសនតការត្រួរពិនរិយច្នោះមនិបានច្ត្បើត្បាស់ពរ័៌ានសដលានច្ៅ
កនុខមូលោា នេិននន័យជលទលរបស់MRCច្េ។ 

ការច្ត្ជើសច្រ ើសគំរូតាខត្រើត្រូវបានអនុវរតច្ោយសទែកច្លើការសៃខ់មរិពើត្បច្ភេត្រើច្ៅតាមេើទារកនុខត្សុក 
និខបេសាភ សជាមួយនឹខអនកច្នស្ថេ។ ប ុសនតការសៃខ់មរទិាខំច្នោះមិនបានបចេូលការវាយរនមៃច្លើេិនន
ការៃមើកនុខការច្នស្ថេត្រើ ជាពចិ្សសការច្នស្ថេច្ត្កាយពើការស្ថខសខ់េនំប់ស្ថោ ប ូរ ើ។ ច្គបានច្សនើឲ្យច្ធ្វើ

There is likely to be a 
reduction in the total fish 
catch in the area of the 
LPHPP, and this may impact 
on livelihoods.  
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ការពត្ខើកការសៃខម់រិទាខំច្នោះឲ្យបានកាន់សរឆ្ប់ ច្ដើមបើបច្ខកើរមូលោា នត្គឹោះមួយកានស់រត្បច្សើរជាខមុ
ន។ 

ការវាយរនមៃទលប ោះាល់សខគមច្លើកច្ ើខថា ការច្នស្ថេមិនសមនជាអាជើពចំបខរបស់ត្បជាជនកនុខ
ត្សុកសដលរស់ច្ៅកនុខរបំន់គច្ត្ាខច្េ ច្ទាោះបើជាានត្គសួ្ថរត្បាណចច្នៃ ោះពើ ២៤% ដល់៥០% ចូល
រមួកនុខសកមមភាពច្នស្ថេ។ ច្គមិនបានទតល់ពើការបញ្ា ក់ននការចូលរមួចំសណកការច្នស្ថេកនុខចំណូល 
ឬសុវរាិភាពច្សបៀខអាហារច្េ។ ត្គួស្ថរមួយចំនួនរូចបានបញ្ា ក់ថា ពកួច្គានត្សោះ/ធុ្ខត្រើ សដលច្គស
មមរ់ថាជាសទនកមួយននសកមមភាពចិចេ ឹមត្រើ ប ុសនតច្គេេលួបានចំណូលពើសកមមភាពច្នោះរចិរួចបំទុរ។ 
ចំណុចច្នោះសបញ្ា ក់ឲ្យច្ ើញថា ត្គួស្ថរមួយចំននួានជំនញ ប ុសនតជំនញច្នោះមិនសមនជាធ្នធានឬ
ច្ហោា រចនសមព័នធចបំាច់ច្ដើមបើចិចេ ឹមត្រើច្ៅកនុខបរាិណច្ត្ចើនច្េ។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខសច្ខគរច្ ើញថានឹខានទលប ោះាល់អវជិាានច្លើជលទល ច្កើរច្ ើខពើការរខំាន
ដល់ការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មក និខសកាត នុពលននការបារប់ខ់សរវ និខរុកេជារិសដលជិរទុរពូជ និខរខការ
គំរាមគំសហខ។ ការច្នស្ថេត្រើដ៍គហុំកនខឹត្រូវបានសត្មបសត្មួលច្ោយការស្ថខសខ់េំនប់លខួត្បាបាខ 
ក៏ដូចជាសំណខ់ននច្ៅខាខច្លើលាក់ត្បច្េសឡាវ។ ច្ទាោះបើជាបរាិណត្រើេើឡាបភ់ើោ (tilapia) និខ
ត្រើគល់រាខំ(carp)ចិចេ ឹមបានច្កើនច្ ើខោ ខរហ័សច្ៅកនុខេើទារ សដលកំច្ណើ នច្នោះអាចនខឹជំនយួឲ្យ
ការបារ់បខន់នច្ៅកនុខការច្នស្ថេត្រើ ត្បភពត្រើទាខំច្នោះមនិបានទតល់ត្បច្ោជនដ៍ល់សហគមន៍សដល
រម នត្បាក់េុន ឬ ហរិចញបបទានច្ដើមបើបច្ខកើរអខគភាពវារ ើវបបកមមច្េ។  
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ការផ្លៃ ស់េើជត្មករបស់ត្រើ  
ច្ហរុអវើបានការផ្លៃ ស់េើជត្មករបស់ត្រើានស្ថរៈសំខាន?់ 

ត្បច្ភេត្រើជាច្ត្ចើនសដលបច្ខកើរឲ្យានបរាិណច្នស្ថេច្ត្ចើន គឺជាត្បច្ភេត្រើសដល
ផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មក នខិត្រូវសរសហលឆ្ៃខការ់សខសេកឹសទនកខាខច្លើ និខសទនកខាខច្ត្កាមេនៃ 
ច្ដើមបើបចេប់វដតជើវរិរបសព់ួគច្គ។ ច្ៅកនុខេច្នៃច្មគខគានត្បព័នធផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកចំបខៗចំននួបើ៖ 
រំបន់សទនកខាខច្ត្កាមេឹកធាៃ ក់លាក់ច្ខាន (Khone Falls) រំបន់សទនកខាខច្លើចបព់ើេឹកធាៃ ក់ច្ៅេើត្កុខ
ច្វៀចនៃ និខរបំន់សទនកខាខច្លើេើត្កុខច្វៀខចនៃ។ ច្ៅចច្ាៃ ោះរបំន់ទាខំច្នោះក៏ានត្បច្ភេត្រើជាច្ត្ចើនសដល
ផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មក សដលត្រើខៃោះ(ត្បសហល៣០ត្បច្ភេ នខិត្រើត្ពុយសដលានរនមៃេើទារភាគច្ត្ចើន) បតូរេើ
ជត្មកច្ៅកានេ់ើតាខំឆ្ៃ យជាខកនុខចច្នៃ ោះរំបន់ខាខច្លើ។ ការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកទាមទារឲ្យានចរាចរ
រលូនច្ៅសទនកខាខច្លើេច្នៃ ច្ដើមបើទតលស់មរាភាពដល់ត្រើច្ៅត្គប់ដណំាក់កាលលូរលាស់ បតូរេើជត្មក ឬ
រស្ថរ់ច្ៅខាខច្ត្កាមេច្នៃ។   

រំបនអ់ាខេកឹ នខិេើតាខំLPHPPសាិរកនុខរំបន់េើ១ សដលជារំបន់ជត្មកត្រើពខសត្ាប់ត្បច្ភេត្រើសំខា
ន់ៗមួយចំននួ សដលត្រើត្បច្ភេទាខំច្នោះបច្ខកើរបរាិណច្នស្ថេភាគច្ត្ចើនច្ៅកនុខរបំនស់ទនកខាខច្លើ។ 
LPHPP នឹខប ោះាល់ច្លើលនំផំ្លៃ ស់បតូរេើជត្មក និខពនៃចិជត្មកពខត្រើត្បច្ភេទាខំច្នោះ។ ស្ថា នការណ៍
ច្នោះអាចនឹខបច្ខកើនត្បច្ភេត្រើមកពើជត្មកច្ទសខៗោ ខរហ័ស ជាពិច្សសត្រើគល់រាខំ នខិត្រើេើឡាភើោ 
េច្នៃនិល សដលជាត្បច្ោជនេ៍េួលបានពើបសត្មបត្មួលបរសិ្ថា ន។ េំនប់ក៏អាចនខឹពនៃចិអាខេឹកច្ត្ៅជា
ច្ត្ចើន សដលអាខេឹកទាខំច្នោះច្ដើររួនេើជាជត្មកច្ភៀសខៃួនសត្ាប់ត្រើកនុខកំ ុខរដូវត្បាខំ។   

 ច្រលការណ៍បៃខេ់នំបច់រាចរត្រើ 

ច្ហោា រចនសមព័នឌចរាចរត្រើរត្មូវឲ្យានការពិចរណាច្លើកតាត ភាា បេ់ំនកេ់ំនខមួយចនំួន សដលកតាត ទាខំ
ច្នោះត្រូវសរានមុខងារោ ខត្បច្សើរ កនុខការទតលល់េធភាពដល់ត្រើសហលឆ្ៃខការ់េំនប់ ច្ៅកាន់េសិខាខ
ច្លើ និខខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ រណំភាា ប់ច្ខាយជាខច្គបទុំរច្ៅកនុខសខសសងាវ ក់ននកតាត
ទាខំច្នោះនឹខកំណរព់ើត្បសេិធភាពចរាចរត្រើដ៍ច្ពញច្លញ។ ត្សច្ដៀខរន
ទខសដរ បរាិណត្រើនឹខធាៃ កចុ់ោះោ ខរហ័ស ត្បសិនត្រើអាចសហលឆ្ៃខ
ច្ៅខាខច្លើេច្នៃ ប ុសនតកនុខរបំន់ច្នោះមិនានជត្មកត្រើពខរបស់ពកួច្គ 
ឬច្ៅដំណាក់លូរលាស់របស់កូនត្រើ សរកូនត្រើទាខំច្នោះមិនអាចសហល
ត្រលប់ច្ៅខាខច្ត្កាមេច្នៃបាន ។  

The efficacy of the fish migration 
facilities is determined by the weakest 

link in the chain of factors required.  
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ត្រើផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកច្ៅកនុខត្បព័នធត្រូពិក សដលជាេើតាខំស្ថខសខេ់ំនប់វារ ើអគគិសនើនខឹត្រូវទុរពូជ។ ោ ខ
ណាមិញ ករណើ ច្នោះច្ៅមនិទាន់បានច្កើរានច្ៅកនុខេច្នៃច្មគខគច្េ ច្ហើយការោក់បចេូ លច្ហោា រចនស
មព័នធចរាចរត្រើ នខិត្បរបិរតិការននត្រូវបានច្លើកជាអនុស្ថសន៍ច្ៅកនុខPDG២០០៩។ 

  អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានច្ត្ជើសច្រ ើសច្ត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ចរាចរត្រើរបស់េនំប់ស្ថោ ប ូរ ើ ច្ធ្វើជាមូលោា ន
ត្គឹោះសត្ាបL់PHPP រមួទាខំ
ជច្ត្មើសមួយចំននួសត្ាបក់ារ
ផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកត្រើច្ៅខាខច្លើ 
និខខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ ប ុសនតឧករ
ណ៍ទាខំច្នោះភាគច្ត្ចើនអាចនខឹ
ត្រវូសកសត្មួល ឬសកសត្បច្ដើមបើច្លើ
កមពសមុ់ខងារឲ្យកាន់សរត្បច្សើរ។ 
វធិានការទាខំច្នោះត្រូវបានរចំ្លច
ច្ៅកនុខេពំ័រខាខច្ត្កាម។  

 
អនុស្ថសន៍សត្ាប់ឧបករណ៍ចរាចរត្រើ 
ចរាចរសទនកខាខច្លើេច្នៃ 
• ផ្លៃ ស់បតូរលំហូរេនំបអ់បបបរាពើបរាិណ១១៧០ មក៧៩៣ម/វ។ ការផ្លៃ ស់បតូរច្នោះនឹខធានថា

ត្រើអាចរកត្ចកច្ចញចូលច្ ើញច្ៅច្ពលលំហូរកត្មិរទាបជាខមុន។ ប ុសនត អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ
បានបញ្ា ក់ថា លំហូរអាចនឹខានកត្មិរទាបដូចពើមុន។ 

• បសនាមត្ចកច្ចញចូលសត្ាប់សរវ នខិរុកេជារិរស់ច្ៅបារេច្នៃ នខិច្រៀបចំចខែូរេកឹច្ត្ៅច្ដើមបើនំ
ទៃូវត្រើសដលផ្លៃ សប់តូរេើជត្មកខាខច្ត្កាមបារេច្នៃ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា កថ់ានឹខាន
ការស្ថខសខជ់ត្ាលត្ចកច្ចញចូលច្ដើមបើនទំៃូ វត្រើ។ 

• បសនាមត្ចកច្ចញចូលេបំនប់ខហូរេឹកសត្ាប់ចរាចរត្រើ នខិបច្ខកើនត្បសិេធភាពការច្ត្បើត្បាស់ម ូសឌ្
លរូបវនត។  

• ត្បសិនច្បើបនតស្ថខសខស់នៃោះេនំប់ (lock) គួរសរបច្ខកើនត្បសវខសនៃោះេនំបេ់ឹក នខិត្បសវខត្ចក
ច្ចញចូល។ 

ចរាចរសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃ 
• វាយរនមៃរស្ថយពខត្រើច្ៅកត្មិរលំហូរច្ទសខៗរន  ច្ោយច្ត្បើត្បាស់ម ូសឌ្លធារាស្ថស្តសត និខការ

ត្គប់ត្គខការតាមោនអាខសតុកេកឹ ត្បសនិច្បើចបំាច់។ 

Several options for both upstream and downstream fish 
passage have been provided.  
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• ផ្លៃ ស់បតូរសនៃោះច្ត្ចោះកេំិចឲ្យានមុំកាន់សរត្សួចច្ដើមបើនទំៃូវត្រើច្ៅកាន់រត្ចកច្ចញចូល នខិ
សនៃោះច្ត្ចោះច្ដើមបើធានឲ្យានច្លបឿនេឹកច្ៅកត្មរិទាប កនុខការេប់ស្ថក រ់ការប ោះេខគិច។ អនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា កថ់ាការផ្លៃ ស់បតូ រច្នោះមិនអានអនុវរតបានច្េ ច្ោយស្ថររនស់សាែ រ
ត្រូវការចច្ត្ាោះឈរបច្ណាត យសខសេឹក។ 

• ពិនិរយដំច្ណើ រការេំនប់របាខំច្ោយសាព ចងាយ (simple pressure acclimation weir)ឲ្យ
ច្ៅខាខមុខេួរប ើនបានលែរិលែន ់

• ទតល់េនិនន័យពើសនៃោះប ោះ ចច្នៃ ោះ នខិសាព ធ្េួរប ើន រមួទាខំេំហតំ្ចកច្ចញចូលសត្ាប់ត្រើតាម
សនៃោះច្ត្ចោះកំេចិ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ថាការសិកាទាខំច្នោះត្រូវបានអនុវរតរចួរាល់
ច្ហើយ ក៏ប ុសនតច្ៅមិនទាន់បានសចករសំលកលេធទលច្ៅច្ ើយ។ 

• េំនបប់ខហូរេកឹៈ ច្ត្បើត្បាស់ទាវ រេឹកត្បច្ភេកា ំ (radial gates) សដលច្បើកចំហទាខំត្សុខច្ដើមបើ
ការ់បនាយទលប ោះាល់ច្លើត្រើ ឬជនំួសទាវ រេកឹត្បច្ភេកាចំ្ោយទាវ រេឹកត្បច្ភេសនៃោះជត្ាល 
(overshot design)។ ត្រូវធានថាបៃខ់ទាវ រេកឹត្បច្ភេកា ំនិខេនំបប់ខហូរេកឹទតល់ចរាចរដ៍រលូន
សត្ាប់ត្រើ។ 

ការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកកនុខកំ ុខច្ពលស្ថខសខ់ 

• ត្បរិបរតិម ូសឌ្លរបូវនត ឬកលំាខំេឹកឲ្យបានលែរិលែន់សត្ាប់របាខំេនំប់ច្ៅដណំាកក់ាលេើ១ 
និខទតល់ដំច្ណាោះត្ស្ថយច្ោយច្ផ្លត រច្លើការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកត្រើ ត្បសនិច្បើចបំាច់។ 

• ច្ធ្វើការអច្ខករច្លើការច្ត្បើត្បាស់សនៃោះនវាចរសត្ាប់ការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកត្រើ។ 

ការវាយរនមៃហានភិ័យ  

ត្កុមអនកជំនញច្លើបាៃ សេ់ើ
ជត្មកត្រើរបសM់RCបានច្ធ្វើការ
វាយរនមៃពើហានភិ័យននច្លើ
ការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកត្រើ ច្ោយ
វាយរនមៃពើលេធភាពននការខូច
ខារត្ចកច្ចញចូលត្រើ និខទល
វបិាកននការខូចខារច្នោះច្លើ
ចំនួនត្រើសដលផ្លៃ សប់តូរេើជត្មក។ ហានភិ័យសដលត្រូវបានកំណរ់ថា ខពស់ខាៃ ខំ ឬខពស់ គឺជាហានិភ័យអាេិ
ភាពខពសប់ំទុរច្ដើមបើច្ោោះត្ស្ថយច្ៅកនុខបៃខ់េនំប់សដលបានសកសត្មួល។ 

ហានភិ័យមុន នខិច្ត្កាយពើវធិានការសដលបានច្រៀបរាប់ខាខច្លើ ត្រូវបានបកត្ស្ថយច្ៅកនុខេពំ័រខាខ
ច្ត្កាមច្នោះ។ 

 

Key: Low Moderate High Very High 

     

     Consequence 

     Insignificant Minor Moderate Major Critical 

L
ik

e
li

h
o

o
d

 

   Very likely M M H VH VH 

   Likely M M H H VH 

   Possible L M M H VH 

   Unlikely L L M M H 

   Rare L L M M H 
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ហានិភ័យននមុនច្ពលច្ត្បើត្បាសយ់នតការបសនាម 

 

 

ហានិភ័យច្ត្កាយច្ពលអនុវរតយនតការជាអនុស្ថសន ៍

 

 

ការវាយរនមៃហានភិ័យច្នោះបញ្ា ក់ថា សត្ាប់ត្ចកខាខច្លើេច្នៃ បៃខ់េនំបប់ចេុបបននបានទតលគុ់ណវបិរតិ
ដល់ត្រើកនុខបារេច្នៃ នខិត្រើត្បច្ភេធ្ំៗ ច្ហើយបៃខ់ច្នោះានត្បសិេធភាពច្ៅកនុខលំហូរទាបជាខកនុខលហូំរ
ខពស់។ ជារមួ ត្ចកខាខច្ត្កាមេច្នៃទតលហ់ានិភ័យខពស់ជាខ។ ដូចរន នខឹករណើ ខាខច្លើសដរ ត្រើកនុខបារ
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េច្នៃ និខត្រើត្បច្ភេធ្ំៗេេលួរខនូវគុណវបិរតិពើត្ចកខាខច្ត្កាមច្ត្ចើនជាខ។ ការអនុវរតអនុស្ថសន៍ទាខំ
អស់នខឹការប់នាយហានិភយ័ភាគច្ត្ចើន ប ុសនតច្ៅសរបនសល់នូវហានិភ័យខពសច់ំនួនពើរ សដលរមួាន ១) 
ការរការស្ថយពខត្រើការេ់នំប់េកឹ នខិ២) ត្រើធ្ំៗសដលផ្លៃ ស់េើច្ៅកាន់សទនកខាខច្ត្កាមេំនប់ ជា
ពចិ្សសច្ៅចំណុចសនៃោះច្ត្ចោះកេំិច។  តាមត្េសឹតើ ហានិភ័យទាខំពើរច្នោះអាចនខឹត្រវូបានការ់បនាយ 
ប ុសនតវារត្មូវឲ្យានការផ្លៃ សប់តូរដ៏សំខាន់មួយច្ៅកនុខត្បរបិរតិការLPHPP នខិវធិ្ើស្ថស្តសតនចនត្បឌ្រិៃមើមយួ
សត្ាប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើ និខការផ្លៃ សប់តូរេើជត្មកត្រើ។ វធិានការទាខំច្នោះត្រូវបានពភិាកាច្ៅកនុខសទនក
សតើពើទលប ោះាល់រមួ និខទលប ោះាល់ច្លើលាក់។ ត្បសនិច្បើហានិភ័យទាខំច្នោះច្កើរច្ ើខ វានខឹប ោះាល់
ោ ខធ្ៃនធ់្ៃរច្លើនិរនតភាពសរវ និខរុកេជារិសដលងាយរខច្ត្រោះ ច្ោយបខកអនតរាយដលប់រាិណសរវ និខ
រុកេជារិទាខំច្ៅសទនកខាខច្លើ និខខាខច្ត្កាមេច្នៃ ច្ហើយវាអាចនខឹបខកឲ្យានទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដនទខ
សដរ។ 

ភាពបនសុើច្ៅនឹខ PDG ២០០៩ 
បៃខ់ឧបករណ៍ចរាចរត្រើបចេុបបនន សត្ាប់LPHPP មនិត្សបច្ៅនឹខPDG២០០៩ ដូចសដលបានបក
ត្ស្ថយច្ៅខាខច្ត្កាមច្នោះ3។  

▪ ជច្ត្មើសចរាចរត្រើច្ទសខមិនត្រូវបានពិចរណា និខវាយរនមៃ។ បៃខ់ច្នោះានេំច្នរច្ៅច្លើសរវ និខ
រុកេជារិរស់ច្លើនទៃេឹក និខមិនសូវានត្បសិេធភាពសត្ាប់សរវ និខរុកេជារិរស់ច្ត្កាមបារេច្នៃ។ 
ត្ចកច្ចញចូលច្ៅចំណុចបំពខ់បខហូរេឹកត្េត្េខ់លំនលំំហូរខុសៗរន  និខរំបន់ទាក់ទាញត្រើ។  

▪ សំច្ណើ រសត្ាប់ត្ចកខាខច្ត្កាមេច្នៃមិនបានបចេូ លជច្ត្មើសននសត្ាប់រស្ថយពខត្រើការ់េនំប់
េឹក ឬមរណៈត្រើសដលឆ្ៃខការ់សនៃោះច្ត្ចោះកំេិច។ 

▪ សនៃោះេំនប់េឹកានេំហរូំច ច្ហើយេំនក់េំនខរវាខការផ្លៃ ស់េើជត្មកត្រើច្ៅកាន់េំនប់ច្ទសខៗច្ៅ
កនុខលាក់មិនទាន់ត្រូវបានសិកាអច្ខករឲ្យបានច្ពញច្លញច្េ។ 

▪ ការសៃខ់មរិមូលោា នានកត្មិរមិនបានបចេូ លការវាយរនមៃទលប ោះាល់ននឧបករណ៍ចរាចរ
ត្រើណាមួយច្លើការរស់ច្ៅទតុ ំរន  (biomass) និខភាពចត្មុោះសរវ និខរុកេជារិកនុខត្សុក។ 

▪ ការទតល់ព័រ៌ានរិចរួចពើស្ថា នភាពជលស្ថស្តសត និខធារាស្ថស្តសតច្ៅកនុខ និខជំវញិរំបន់េំនប់ 
និខឧបករណ៍ចរាចរត្រើសដលបានច្សនើ។ 

▪ ច្គមិនបានច្ត្រខេុកកមមវធិ្ើត្គប់ត្គខសបបសត្មបសត្មួល និខកំណរ់ហិរចញបបទានសត្ាប់ច្ត្បើ
ត្បាស់កនុខច្ពលានអាសនន ត្បសិនច្បើរត្មូវឲ្យានការសកសត្មួល/សត្បឧបករណ៍ចរាចរត្រើ។  

 
3 ច្ៅច្ពលវាយរនមៃច្លើការអនុច្លាមចាប់ ច្គបានច្ធ្វើការពិចរណាដ៏សមត្សបមួយសត្ាប់LPHPP ច្ោយស្ថរសរេំនប់សាិរច្ៅសទនក
ខាខច្លើេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើច្ោយផ្លៃ ល់។  
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បញ្ហ ចបំខ 

▪ ការតាមោនមូលោា នសដលបានច្ត្រខេុកគួរសរត្រូវបានចប់ច្ទតើមអនុវរតឲ្យបានឆ្ប់តាមសដល
អាចច្ធ្វើច្ៅបាន។ 

▪ ស្ថរៈសំខាន់ត្រើសដលានរនមៃអភិរកសខពស់ និខស្ថរៈសំខាន់រួមននជលទលច្លើការចិចេ ឹមជើវរិ 
និខសុវរាិភាពច្សបៀខ គួរសរេេួលបានការពិចរណាកាន់សរច្ត្ចើន។ 

▪ ការពិភាកាជាបនតបនៃ ប់ច្លើការសកលមែបសនាមច្េៀរគួរសរបច្ខកើរជាសទនកមួយននដំណាក់កាល
ច្ត្កាយដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន ច្ដើមបើជួយសត្មបសត្មួលេំនក់េំនខរវាខអនកជំនញ
សទនកជលទល និខចរាចរត្រើទាខំអស់។  

 

 



 របាយការណ៍ត្ររួពិនិរយបច្ចេកច្េសសច្ខេបសត្ាប ់LPHPP 

 
23 December 2019 

Page | 2 

សុវរាិភាពេនំប ់ 

ច្ហរុអវើបានជាសុវរាិភាពេនំប់ានស្ថរៈសំខាន់? 

េំនបធ់្ំៗបខកហានភិ័យោ ខធ្ៃន់ធ្ៃរដល់សហគមន៍រស់ច្ៅខាខច្ត្កាមេច្នៃ ត្បសិ
នច្ត្បើេំនប់ទាខំច្នោះរលំ សដលនឲំ្យានការខូចខារទាខំសទនកច្សដាកិចេ និខការ
បារ់បខ់អាយុជើវរិ។ អាត្សយ័ច្ហរុច្នោះ េនំប់ទាខំអស់ត្រូវសរស្ថខសខ់ច្ៅតាម
បេោា នបៃខ់សដលបានឯកភាព។ បញ្ហ ច្នោះររឹសរានសរសំខាន់សត្ាបក់រណើ េនំប់ LPHPP ច្ោយស្ថរេើ
ត្កុខលួខត្បាបាខ សាិរត្រឹមសរចាៃ យ២៥គម ច្ៅពើច្ត្កាមេំនប់ រ ើឯេច្នៃច្មគខគសិារច្ៅចច្នៃ ោះរវាខេើត្កុខ
ច្នោះ និខការោា នស្ថខសខេ់នំប់  សដលច្ៅសទនកខាខច្លើការោា នច្នោះត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់ោ ខច្លើសលប់
ច្ោយេូកច្េសចរណ៍។ 

ការសិកាភូគពភស្ថស្តសត និខបារុភាពរចាួ យដើ 
អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានច្ធ្វើការអច្ខករមួយច្លើភូគពភស្ថស្តសតននការោា ន
ស្ថខសខេ់ំនប ់នខិបងាហ ញនូវការពណ៌នលមែរិពើការអច្ខករមូលោា ន
បឋម និខសទនេើភូគពភស្ថស្តសតននរំបន់គច្ត្ាខ។ ការសកិាភូគពភស្ថស្តសត
បានពនិិរយច្លើសត្មរុថាន ករ់បំន់ របំនស់ត្មុរ និខស្ថា នភាពរចាួ យដើ/

រចាួ យ-រចិរវវិរតន៍(seismology/seismo-tectonic)។ ការសិកាទាខំច្នោះបានរកច្ ើញថា រំបន់
ការោា នគច្ត្ាខសាិរច្ៅកនុខរំបន់សដលានច្សារភាពមធ្យម គឺសាិរចច្នៃ ោះរំបនស់ំខាន់ៗននរបំនស់ត្មុរ
សកមមច្ឌ្ៀន ច្បៀនហវូ (Dien Bien Fu Fault Zone)។ 

លេធទលសកិាក៏បានរកច្ ើញពើភាពមិនត្បត្ករើមួយចំននួ សដលបងាហ ញថាភូគពភស្ថស្តសតច្កើរច្ ើខត្ពម
រន ច្ៅនឹខបារត្ជលខនននដេច្នៃរូចមួយ។ បារុភាពច្នោះត្រូវបានអច្ខករបនត ច្ហើយសទនេើភូគពភស្ថស្តសត
នឹខត្រូវច្ធ្វើបចេុបបននភាព ច្ដើមបើបចេូ លរបបគំច្ហើញច្នោះ នខិេិននន័យលមែិរបសនាមននសដលបានរកច្ ើញ
ច្ៅកនុខការសិកាបសនាម។ ការច្ធ្វើច្រសតច្លើសាព ធ្េឹកច្ៅកនុខរូខជើក (boreholds)បានរកច្ ើញនូវ
មធ្យមភាគខុសៗរន  ប ុសនតអត្តាននការច្លចត្ជាបខពសគ់ួរឲ្យករ់សាគ ល់។ ច្ៅកនុខស្ថា នភាពច្នោះ ច្គគួរ
ពិចរណាច្លើការច្ធ្វើច្រសតបសនាមឲ្យបានច្ត្ចើន។ 

វរាុធារុច្ដើមស្ថខសខ់ានត្បភពចំបខពើៃមកំច្បារ សដលេើតាខំជើកៃមទាខំច្នោះចនំួន៥ត្រូវបានកំណរ់។ 
ច្ទាោះជាោ ខណាក៏ច្ោយ ច្គបានសកិាអច្ខករច្លើសរេើតាខំមួយប ុច្ណាណ ោះ។ សណាា នរច្តត  (Karstic 
features) ត្រូវបានរកច្ ើញច្ៅកនុខការជើកយកៃមកំច្បារទាខំច្នោះ ប ុសនតអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានសៃៃខ
បញ្ា ក់ថា ស្ថា នភាពច្នោះមិនានវរតានច្ៅកនុខរបំន់សដលត្រូវពនៃចិច្េ។ ច្ហរុដូច្ចនោះ អាខសតុកេឹកត្រូវ
បានរពំឹខថានឹខមិនច្លចធាៃ យច្ ើយ។ 

The geological investigation 
provides a good basis for 
assessing the foundation 
conditions for each of the 
major structures.  However, 
additional investigation will 
be required. 
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ការរចាួ យដើៃមើៗច្នោះសកបរេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើបានរចំ្លចពើរត្មវូការសត្ាប់ការច្សុើបអច្ខករ
ហមរ់ចរ់មួយននស្ថា នភាពរចាួ យ-រចិរវវិរតន៍។ ឯកស្ថរទតល់នូវការពណ៌នពើសត្មុរ
សកមមសដលសារិច្ៅជិរបំទុរ និខសាគ ល់ច្ ើញថា សត្មុរសកមមច្នោះសារិកនុខចាៃ យ
៨.៦គមពើការោា នស្ថខសខគ់ច្ត្ាខ។ ការវាយរនមៃច្ត្រោះមហនតរាយរចាួ យ
ដើបងាហ ញថា LPHPP សាិរកនុខរំបន់រចាួ យដើ សដលានកត្មិររចាួ យពើមធ្យម 
ច្ៅកត្មិរខពស់។ ោ ខណាមញិ បេោា នបៃខេ់ំនប់សដលបានច្សនើានមធ្យម
ភាគខពសជ់ាខមធ្យមភាគសណនសំដលបានច្សនើច្ៅកនុខបេោា នបច្ចេកច្េស
ថាមពលអគគសិនើរបស់ត្បច្េសឡាវ (LEPTS ២០១៨)។    

បេោា នបៃខេ់ឹកជំនន ់

របាយការណ៍លេធភាពគច្ត្ាខច្សនើឲ្យានការច្រៀបចំច្ហោា នរចនសមព័នធ
សត្ាប់ត្ពឹរតការណ៍េឹកជនំន់កនុខរូបមនត ១ ច្លើ ១០០០០ឆ្ន  ំច្ោយច្ត្បើ
ត្បាស់លេធភាពេឹកជំនន់អរបិរា(PMF) ជារងាវ ស់តាមោនេកឹជំនន។់ 
របាយការណ៍ច្នោះត្សបច្ៅនខឹរត្មូវការ PDG២០០៩ នខិអនុច្លាមតាម
បេោា នបៃខេ់ំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ។ ប ុសនត LEPTS ២០១៨ បានកំណរ់េនំបល់ួខត្បាបាខច្ៅកនុខត្កមុសដល
ាន “ហានភិ័យធ្ៃន់ធ្ៃរ” និខទាមទារឲ្យានេនំបប់ំពខ់បខហូរេឹកសដលអនុច្លាមតាមរងាវ ស់PMF ដូចបៃខ់
េឹកជនំនស់ត្ាប់លំហូរចូល4 (Inflow Design Flood)សដរ។ រដូច្ចនោះច្គបានច្សនើឲ្យរោា ភិបាលត្បច្េស
ឡាវ និខអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្ធ្វើការពិភាកា និខឯកភាពច្លើបេោា នសដលនឹខត្រូវច្ត្បើត្បាស់។  
ច្គមិនានឯកស្ថរច្ោខណាមួយសតើពើទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរានននការរលំេំនប់ច្លើសទនកខាខច្លើ
េំនបប់ា ក់ច្បខ ឬេនំប់ខាខច្លើេច្នៃដ៏នេច្េៀរច្េ។ ច្ទាោះបើជាករណើ ច្នោះមិនេំនខសដលទលប ោះាល់ទាខំ
ច្នោះអាចនឹខានកត្មរិខាៃ ខំច្លើសពើ PMFច្ៅលួខត្បាបាខក៏ច្ោយ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខគួរសរបកត្ស្ថយ
ពើករណើ ច្នោះ សត្ាប់ភាពច្ពញច្លញរបស់គច្ត្ាខ។ 

សមរាភាពបច្ចេញេកឹពើបពំខ់បខហូរេកឹ 

ធ្រណើ ាត្រសត្ាប់នទៃបំពខប់ខហូរ បំពខ់បខហូរកត្មរិទាប និខអាខបារេច្នៃសដលបានច្សនើ គឺដូចរន ច្ៅនឹខ
ធ្រណើ ាត្រសដលបានអនុវរតច្ៅស្ថោ ប ូរ ើ ច្ទាោះបើជាចនំនួត្ចកទាវ រមនិដូចរន ក៏ច្ោយ។ គច្ត្ាខទាខំពើរ
ច្នោះក៏ានភាពខុសរន រិចរចួច្លើលំហូរចូលសដរ។ ការវាយរនមៃការសិកាលេធទលគច្ត្ាខច្លើសមរា
ភាពបពំខ់បខហូរេកឹសត្ាបល់ួខត្បាបាខត្រូវបានអនុវរតច្ោយសទែកច្លើម ូសឌ្លច្រសតស្ថោ ប ូរ ើ។ ការវាយ

 
4 េឹកជំនន់សបបរចនគឺជាេឹកជំនន់សដលអាចឆ្ៃខការ់រចនសមព័នធច្ោយសុវរាិភាព និខច្ោយមិនបខកការខូចខារណាមួយ។ PMF
អាចនឹខឆ្ៃខការ់ច្ោយសុវរាិភាព ប ុសនតអាចនឹខនឲំ្យានការខូចខាររិចរួច។ 

The earthquake design 
standards exceed those 

required by the Lao Electric 
Power Technical Standards 
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រនមៃច្នោះានអរាត្បច្ោជន៍ ច្ត្ាោះវាជាការបា ន់ស្ថម នេើមយួសត្ាប់សមរាភាពបំពខប់ខហូរលួខត្បាបាខ 
ប ុសនតការវាយរនមៃច្នោះទាមទារឲ្យានម ូសឌ្លរូបវនតមួយ សដលអាចបច្ខកើរលកេខណឌ ស្ថា នភាពឲ្យដូច 
គច្ត្ាខលួខត្បាបាខ។ 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានសៃៃខបញ្ា ក់ថា ច្រសតទាខំច្នោះកំពុខសាិរកនុខការអនុវរត ប ុសនតច្ៅមិនទាន់ានលេធ
ទលណាមួយត្រូវបានសចករសំលកច្ ើយ។ លេធទលទាខំច្នោះត្រូវបានច្សនើឲ្យសចករសំលកជាសទនកមួយនន
ដំណាក់កាលច្ត្កាយពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខកប៏ានបសនាមច្េៀរថា ច្គ
បានបច្ខកើរចច្នៃ ោះរវាខកត្មរិេឹកជនំន់ និខេំនប់ (freeboard) ជារមឹសុវរាិភាពបសនាមមួយច្េៀរ។  

ភាពេុកចិរតបានននត្បរិបរតកិារទាវ រេំនប់គឺជាការពិចរណាចបំខសត្ាប់សុវរាិភាពេំនប់។ បេោា នអនតរ
ជារិសណនឲំ្យអនុវរតច្រសតម ូសឌ្ល ច្ោយសនមរថ់ាទាវ រេំនប់មួយមិនដំច្ណើ រការ។ ច្រសតច្នោះត្រូវបានអនុ

វរតសត្ាប់បៃខ់េនំប់ច្ៅកត្មរិសិកាលេធភាពគច្ត្ាខ។ ោ ខណាមិញ ច្គក៏ទាមទារ
ឲ្យានការពិចរណាកាន់សរចាស់លាសជ់ាខមុនច្លើេនុំកចិរតនន
ត្បរិបរតិការទាវ រេំនប់។ អាកាសធារុច្ៅត ឬត្រជាក់ខាៃ ខំអាចនឲំ្យាន
ការបារ់បខប់ណាត ញអគគសិនើ និខការទគរ់ទគខ់ថាមពល ច្ហើយកតាត ច្នោះ
ត្រូវសរបចេូ លច្ៅកនុខច្រសតម ូសឌ្ល។  

 

របាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខបញ្ា ក់ថា ច្គនខឹោក់ា សុើនច្ភៃើខា ស ូរបត្មខុមួយច្ៅច្រាខចត្កទ
លិរថាមពលអគគសិនើ។ ប ុសនតការកំណរ់រចនសមព័នធសណំុំបូមធារាស្ថស្តសតសត្ាបទ់ាវ រសបបច្នោះ ក៏
ទាមទារឲ្យានការពិចរណាច្លើអនតរេំនកេ់ំនខ នខិភាពសៃួនខៃោះរវាខត្បព័នធទាវ រេំនប់ និខទាវ រសដល
អាចច្បើកដំច្ណើ រច្ោយអខគភាពធារាស្ថស្តសតសដលសាិរសកបរច្នោះទខសដរ។ មាខច្េៀរ ច្ោយពិនរិយច្លើ
វបិរតិដធ៍្ៃន់ធ្ៃរននភាពបរាជ័យរបស់ត្បរបិរតិការទាវ រេំនប់ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខអាចនឹខពិចរណាអពំើត្បពន័ធ
រកាេិននន័យបត្មខុបសនាមមយួ។ ដូចរន ទខសដរ ច្គត្រូវការបៃខ់ទាវ រេំនប់ដ៏រខឹាមំួយ សដលជួយត្េត្េខ់
រចនសមពន័ធ និខត្បព័នធត្បរបិរតិការ ច្ដើមបើការារត្បព័នធពើការខូចខារបនៃ បព់ើច្ធ្វើត្បរបិរតិការរចាួ យដើមូល
ោា ន និខច្ដើមបើច្ធ្វើឲ្យត្បពន័ធត្បរិបរិតការច្ពញច្លញបនៃ ប់ពើការវាយរនមៃសុវរាិភាពរចាួ យដើ។  

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខកគ៏ួរសរសិកាអច្ខករច្លើច្លបឿនននការច្បើកទាវ រ ច្ោយស្ថរថាការខកខានននត្បរិបរតិ
ការច្នោះឲ្យបានច្លឿនអាចនខឹបខកឲ្យានបសត្មបត្មួលកត្មិរេកឹច្ោយមនិានសុវរាភិាព និខមិនអាច
េេួលយកបានទាខំច្ៅសទនកខាខច្លើ និខខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ ច្គច្ៅមិនទានដ់ខឹចាសថ់ា ច្រើការច្រៀបចំនន
ទាវ រត្បច្ភេកាបំចេុបបននត្រូវការច្ៃរៈច្វលាប ុនម នច្ដើមបើដំច្ណើ រការ ជាពិច្សសកនុខករណើ សដលមិនានត្បភព
ថាមពលចំបខ។ ដូច្ចនោះ សកាត នុពលកនុខការទតល់នូវឧបករណ៍ដំច្ណើ រការឲ្យបានច្លឿនច្ៅកនុខការច្រៀបចំ

It is important that the 
spillway gates remain 
operational even under 
extreme conditions. It is 
therefore recommended that 
additional backup systems 
are considered.  
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បំពខប់ខហូរេកឹគួរសរត្រូវបានពិនិរយ។ រត្មូវការននសត្ាប់រយៈច្ពលច្បើកទាវ រ ភាពសៃួន នខិសុវរាិភាព
ននត្បរិបរតិការទាវ របំពខប់ខហូរេឹកមនិត្រូវបានយកមកពនិរិយច្ៅកនុខរបាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខ
ច្េ។  

ការរស្ថយថាមពល និខសណឹំក 

របាយការណ៍ច្រសតម ូសឌ្លរូបវនតមិនបានទតលព់័រា៌នពើត្បសិេធភាពននរចនសមព័នធរស្ថយថាមពល ឬ
សកាត នុពលសត្ាបស់ំណកច្ៅកនុខបារេច្នៃសទនកខាខច្ត្កាមច្េ។ កតាត ច្នោះគួរសរត្រូវបានពិចរណា 
ច្ោយស្ថរថាសំណឹកសដលស្ថយភាយោ ខរហ័សច្ៅសទនកខាខច្លើ អាចច្ធ្វើឲ្យរចនសមព័នធបារអាខេច្នៃ
ចុោះច្ខាយ និខច្ធ្វើឲ្យរចនសមព័នធខូចខារោ ខធ្ៃន់ធ្ៃរ។ ម ូសឌ្លសបបភូគុពភស្ថស្តសតទតលជ់ាច្ោបល់ថា 
ករណើ ច្នោះអាចនឹខច្កើរាន និខគួរសរត្រូវបានតាមោនច្ៅកនុខម ូសឌ្លរូបវនត។ 

ការត្គប់ត្គខេឹកជំនន ់

ការត្គប់ត្គខេកឹជនំន់ត្បកបច្ោយត្បសិេធភាពទាមទារឲ្យានការ
ត្ពានទាន់ច្ពលច្វលាពើស្ថា នភាពេឹកជនំន់។ ដូច្ចនោះ ច្គត្រូវការបណាត
ញអច្បាាត្រសខសេឹកខាខច្លើមួយ និខេំនកេ់ំនខដ៏ានត្បសិេធភាព
សត្ាប់គច្ត្ាខស្ថខសខ់ច្ៅសទនកខាខច្លើេច្នៃ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ
បានបញ្ា ក់ថា ចំណុចច្នោះកពុំខត្រូវបានច្ោោះត្ស្ថយ។ យុេធស្ថស្តសត
បច្ចេញេឹកតាមបពំខប់ខហូរដា៏នត្បសេិធភាពបំទុរអាចនខឹត្រូវបាន

បច្ខកើរ នខិោកប់ចេូ លច្ៅកនុខបេបបចញរតត្បរិបរតិការសត្ាប់េនំប់LPHPP និខស្ថោ ប ូរ ើ។ ក៏ប ុសនត 
សទនការត្គប់ត្គខេឹកជំនន់កនុខលាក់គួរសរត្រូវបានអភិវឌ្ឍច្ោយរាជរោា ភិបាលត្បច្េសឡាវ សដលអាចទត
ល់ដំច្ណាោះត្ស្ថយដល់ត្គបេ់ំនបវ់ារ ើអគគសិនើច្ៅកនុខលាក់។ 

ការបសខវរេឹកពើេច្នៃ (េំនប់របាខំ) 

ការបសខវរេឹកពើេច្នៃអាចនឹខសច្ត្មចបានតាមរយៈការស្ថខសខ់រចនសមពន័ធច្ឆ្នរច្ៅខាខស្ថត  ំ(សនៃោះនវា
ចរ បំពខប់ខហូរេកឹ នខិច្រាខចត្កថាមពលវារ ើអគគសិនើ)ជាមុនសិនច្ៅកនុខេនំប់របាខំច្ទាល និខតាមរយៈ
ការបងាេ ខំេច្នៃច្ៅត្បឡាយខាខច្ឆ្វខ (ច្ោយសបរច្ៅខាខច្ត្កាមេច្នៃ)។ េនំប់របាខំជុំវញិការោា នច្ឆ្នរច្ៅ
ខាខស្ថត នំខឹត្រូវបានរចនសត្ាប់េកឹជំនន់សដលានរយៈច្ពល១០០ឆ្ន ។ំ ខណៈសដលការស្ថខសខ់ច្នោះ
ជាបេោា នេូច្ៅសត្ាបសុ់វរាិភាពេឹកជនំន់ច្ៅកនុខកំ ុខច្ពលបសខវរេឹកពើេច្នៃ ត្បបូា បននកំច្ណើ នេឹក
ខពស់ជាខេំនប់របាខំានេហំធំ្ំជាខការខូចខារកនុខក ុំខច្ពលដំណាក់កាលត្បរបិរតិការ។ ដូច្ចនោះ 
សណាា នខៃោះៗននត្បពន័ធពាករណ៍េឹកជនំន់ខាខច្លើេច្នៃគរួសរអនុវរតមុនច្ពលការស្ថខសខ់ចប់ច្ទតើម 
ច្ដើមបើច្ធ្វើការជច្មៃៀសច្ោយសុវរាិភាព ត្បសិនច្បើានអនតរាយននកំច្ណើ នេកឹខពស់ជាខេនំប់របាខំ។ 

A cascade flood 
management system 
should be developed that 
includes sediment 
management fish larval 
drift considerations, and 
flood management.  
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បេោា នបៃខេ់ំនប ់

បេោា នបៃខ់សដលបានកំណរ់សត្ាប់ច្សារភាពច្ៅកនុខរបាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខគឺសទនកច្លើ
បេោា នអខគភាពវសិវកមមកខេ័ពសហរដាអាច្មរកិ សដលជាឯកស្ថរច្ោខសតខ់ោរសតើពើច្សារភាពេមៃន់េនំ
ប។់ LEPTS ២០០៤ នខិ២០១៨ ក៏បានទតលរ់ត្មូវការជាក់លាក់សត្ាប់ច្សារភាពននេំនប់ច្បរុខ។ 
រត្មូវការទាខំច្នោះានភាពរខឹរខឹជាខកតាត សុវរាិភាពទាខំពើរ សដលទាមទារច្ោយអខគភាពវសិវកមមកខេ័ព
សហរដាអាច្មរកិ។ 

ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខមនិបានបកត្ស្ថយពើវធិ្ើកំណរ់បា រា សម ត្រកំលាខំត្គឹោះច្េ។ ដូច្ចនោះ ច្គមិនអាច
ទតល់ច្ោបល់ច្លើភាពត្គប់ត្រន់ននបៃខ់េនំប់សដលបានច្សនើច្េ។ េំនប់បេិច្ៅកនុខត្បឡាយខាខច្ឆ្វខអាច
នឹខកាៃ យជាសទនកសំខាន់បទុំរ។ ករណើ ចបំាចប់ំទុរសត្ាប់ច្សារភាពអាចនឹខមិនសមនជាស្ថា នភាពេកឹ
ជំននអ់របិរា និខលកេខណឌ ននការជចាូ នេឹកខពស់បទុំរ(differential head) គួរសរត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់
ជាជំនួយកនុខដំច្ណើ រការច្រៀបចំបៃខេ់ំនប់។ 

ស្ថា នភាពទៃុកេខំនជ់ាក់សសតខសត្ាប់ច្រាខចត្កថាមពលអគគិសនើានសកាត នុពលច្លើការរស្ថយថាមពល
ច្ៅច្ពលសដលកត្មរិសខសេឹកខាខច្ត្កាយច្កើនខពស់។ ា សុើនបូមត្រូវបានទតល់ឲ្យច្ដើមបើរកាស្ថា នភាពឲ្យ
ច្ៅសៃួរ អាចចូលច្ៅដំច្ណើ រការ និខច្ត្បើត្បាស់បានច្ៅបារច្រាខចត្ក និខច្ៅត្ចកបនៃប់មូលោា ន
សត្ាប់សទនកបំពខ់បខហូរេឹក និខេនំបប់ិេ។ ត្បរិបរតិា សុើនបូមទាខំច្នោះនខឹការ់បនាយសាព ធ្ច្លើកច្ៅ
កនុខមូលោា នរចនសមពន័ធ នខិជួយពត្ខឹខច្សារភាព។ សាព ធ្ច្ៅកនុខត្បព័នធបខហូរេកឹមូលោា នសត្ាបក់ារ
គណនច្សារភាពត្រូវសរសទែកច្លើកត្មិរសខសេឹកខាខច្ត្កាយ ឬកំច្ណើ នេមៃន់ច្ៅត្រខ់ត្ចកច្ចញននត្បព័នធ
បខហូរេកឹ សដលការគណនច្នោះអាត្ស័យច្លើកតាតណាមួយសដលានកត្មិរខពស់ជាខច្គ។  

ត្កមុអនកជំនញ 

របាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខមិនសំច្ៅត្រឹមសរការចរ់តាខំត្កមុត្រួរពិនរិយសុវរាិភាពេំនបម់ួយ
ដូចសដលបានទាមទារច្ោយICOLD និខច្រលនច្ោបាយត្បរិបរតិការរបស់ធានររពិភពច្លាកច្េ។ 
ច្រលនច្ោបាយទាខំច្នោះទតល់ជាច្ោបល់ថា ត្កុមត្ររួពនិិរយគួរសរត្រូវបានសរខតាខំឲ្យបានច្លឿនច្ៅ
តាមលេធភាពសដលអាចច្ធ្វើបានច្ៅកនុខការអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ គឺច្ៅកនុខកំ ុខច្ពលសដលដំច្ណើ រការច្សុើប
អច្ខករកំពុខវវិឌ្ឍន៍ និខការសច្ត្មចច្លើត្បសិេធភាពននត្បរិបរតកិារគច្ត្ាខ (layout decision)កំពុខនខឹ
ត្បត្ពឹរត។ ជាញឹកញាប់ លកេខណឌ រកិៈការងារសត្ាប់ត្កមុត្រួរពិនិរយត្រូវបានពត្ខើកច្លើសពើសុវរាិភាព
េំនប់ ច្ដើមបើត្គបដណត ប់ច្លើបញ្ហ កាន់សរេូលាយននរូបមនតគច្ត្ាខ សដលបញ្ហ ច្នោះរមួាន នើរិវធិ្ើស្ថខ
សខ់ ការបសខវរេកឹេច្នៃ និខឧបករណ៍ទលិរថាមពលអគគសិនើ។ ត្បសនិច្បើលកេខណឌ រកិៈការងារត្ស
ច្ដៀខរន ត្រូវបានអនុវរតសត្ាប់LPHPP ច្គនខឹេេួលបានត្បច្ោជន៍កាន់សរច្ត្ចើន។ LEPTS ២០១៨ 
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មិនបានច្ោខច្លើឯកស្ថរណាមួយជាក់លាកក់នុខការសរខតាខំត្កុមត្ររួពនិិរយសុវរាិភាពេំនប់ច្េ 
ច្ទាោះបើជាចណុំចច្នោះត្រូវបានច្សនើច្ៅកនុខPDG ២០០៩ក៏ច្ោយ។ 

សទនការច្ត្រៀមខៃួនច្ពលអាសនន 
សទនការច្ត្រៀមខៃួនច្ពលអាសននគួរសរត្រូវបានបច្ខកើរមុនច្ពលសតុក
េឹកច្លើកដំបូខ គឺច្ៅច្ពលសដលានការទៃុកេខំន់ច្លើរចនសមព័ន
ច្លើកដំបូខ នខិច្ៅច្ពលសដលច្គទាមទារឲ្យានកត្មិរកាន់សរខពស់
ននការតាមោន នខិការច្ឆ្ៃើយរបោ ខរហ័ស។ 

របាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខទតលនូ់វការពិភាកាេូច្ៅមួយននរត្មូវការននសត្ាប់សទនការ
ច្ត្រៀមខៃួនច្ពលអាសនន សដលការពិភាកាច្នោះសមត្សបច្ៅដំណាក់កាលននការអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ។ ការ
សិកាច្លើការបាកេ់ំនប់ត្រូវបានអនុវរតច្ដើមបើនខឹបច្ខកើរមូលោា នត្គោឹះននសទនការច្ត្រៀមខៃួនច្ពលអាសនន។ 
សទនេើលចិេកឹបងាហ ញថា របំន់លចិេកឹខាខច្ត្កាមេច្នៃានភាពត្សច្ដៀខរន សត្ាបេ់ឹកជនំន់សដលានរ
យៈច្ពល១០០០០ឆ្ន  ំPMFនិខត្ពរឹតការណ៍បាកេ់ំនប់។ 

 

 

 

ច្ៅច្ត្កាមត្ពឹរតការណ៍ណាមយួក៏ច្ោយ េើត្កុខលួខត្បាបាខនឹខត្រូវបានជន់លចិ។ សុវរាិភាពេំនប់ ការ
ត្គប់ត្គខេឹកជំនន់ និខការជូនដំណឹខដល់សហគមន៍ខាខច្ត្កាមេច្នៃគឺជាបញ្ហ សដលានស្ថរៈសំខាន់
បំទុរសត្ាប់ការអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខធ្ណំាក៏ច្ោយ។ សកាត នុពលទលប ោះាល់ច្លើរំបន់ច្បរិកភណឌ ពិភព
ច្លាករបស់យូច្ណសកូមួយបនតការច្ផ្លត រយកចរិតេុកោកព់ើភាពចបំាច់ច្ដើមបើច្ត្បើត្បាស់បេោា នខពសប់ំទុរ
ននសុវរាិភាពេំនប់ និខការត្បកាសអាសននសត្ាបគ់ច្ត្ាខច្នោះ។ 

ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខសំច្ៅច្លើសរ“ការវាយរនមៃច្លើរច្បៀបបរាជ័យសដលអាចច្កើរាន (PFMA)” 
ប ុសនតមនិបានបងាហ ញពើការវាយរនមៃច្លើរច្បៀបបរាជយ័ជាទៃូវការច្េ។ ស្ថា នភាពច្នោះសមត្សបច្ៅដណំាក់

A Panel of Experts should be 
established as soon as 
possible, as is recommended 
by the PDG 2009, ICOLD and 
World Bank Guidelines. 

The modelled inundation of Luang Prabang City under an extreme 10,000 year flood, and 
under a dam break scenario is similar  
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កាលច្នោះ ប ុសនតការវាយរនមៃច្លើរច្បៀបបរាជ័យមួយគួរសរត្រូវបានអនុវរតសត្ាបដ់ំណាក់កាលបៃខ់េនំបល់
មែិរ។ លេធទលននការវាយរនមៃនឹខទតលព់័រ៌ានពើវសិ្ថលភាពននការសិកាតាមោនរបំន់បនត ការអភិវឌ្ឍ
ត្បព័នធត្គប់ត្គខសុវរាិភាពេនំប់ សទនការច្ត្រៀមខៃួនច្ពលអាសនន នខិសទនការសតើពើឧករណ៍វាយរនមៃ 
(instrumentation)។  

ឧបករណ៍វាយរនមៃ 
ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខទតល់នូវការកំណរដ់ំបូខននឧបករណ៍វាយរនមៃ សដលឧករណ៍ទាខំច្នោះនឹខត្រូវ
បានទតលឲ់្យ។ រត្មូវការចុខច្ត្កាយអាចនខឹត្រូវបានកណំរ់ច្ៅច្ពលច្ត្កាយច្ៅកនុខការអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ គឺ
ច្ៅច្ពលសដលលកេខណឌ មូលោា នទាខំអស់ត្រូវបានលារត្រោខ នខិការវាយរនមៃច្លើរច្បៀបបរាជ័យ
លមែិរត្រូវបានអនុវរត។ ធ្នររពិភពច្លាក OP4-37 ទាមទារសទនការឧបករណ៍វាយរនមៃលមែរិមួយ 
ប ុសនតមនិត្រូវការសទនការច្នោះច្ៅកនុខដំណាក់កាលសកិាលេធភាពគច្ត្ាខច្េ។ របាយការណ៍សិកាលេធ
ភាពគច្ត្ាខានតារាខមយួសតើពើឧបករណ៍វាយរនមៃ ប ុសនតតារាខច្នោះគួរសរានបចេូ លនូវឧករណ៍បសនាម
ច្េៀរ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានសៃៃខឯកភាពច្លើការពចិរណាឧបករណ៍បសនាមច្ៅកនុខស្ថា នភាពច្នោះ។  

 ភាពបនសុើច្ៅនខឹ PDG ២០០៩ 

ជាេូច្ៅ ការពិចរណាននច្លើសុវរាិភាពេំនប់គឺត្សបច្ៅនឹខ
រត្មូវការPDG ២០០៩ សត្ាប់ដណំាក់កាលច្នោះននការអភិវឌ្ឍ
គច្ត្ាខ។ ច្ទាោះបើជាលកេខណឌ ចំបខននននរត្មូវការសុវរាិភាព
គច្ត្ាខត្រូវការឲ្យានដំច្ណាោះត្ស្ថយច្ៅកនុខដំណាកប់ៃខ់េនំបចុ់ខ
ច្ត្កាយក៏ច្ោយ។ រត្មូវការទាខំច្នោះត្រូវបានច្សនើឲ្យកាៃ យជាសទនក
មួយននដណំាក់កាលច្ត្កាយពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន។ 

បញ្ហ ចបំខ 

▪ ការឯកភាពរន  ច្លើរត្មូវការកនុខការអនុវរតតាមបេោា នLEPTS ២០១៨សដលរឹខរខឹជាខ 

▪ ដំណាក់កាលច្ត្កាយពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់មួយគួរសរបញ្ា ក់ ថាច្រើការសិកាបសនាម និខ
ឧបករណ៍វាយរនមៃត្រូវបានរមួបចេូ លច្ៅកនុខបៃខ់េំនប់ចុខច្ត្កាយឬច្េ 

 

 

 

 

  

The Feasibility Level design is 
broadly consistent with the 
recommendations in the PDG 
2009. However, more work is 
required for the final design. 
This should be shared as part 
of a post prior consultation 
process. 
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នវាចរ 
ច្ហរុអវើបានជានវាចរានស្ថរៈសំខាន់? 

កិចេត្ពមច្ត្ពៀខេច្នៃច្មគខគឆ្ន ១ំ៩៩៥ គូសបញ្ា ក់ថាឧបករណ៍នវាចរត្រូវសរ
ោក់បចេូ លច្ៅកនុខរាល់គច្ត្ាខអភិវឌ្ឍតាមដខេច្នៃច្មគខគ។ ច្គេេួលស្ថគ ល់
ថាសទនកននននេច្នៃសដលច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់សតុកេឹកច្ៅពើច្ត្កាយេំនប់វារ ើអគគិសនើ អាចនឹខជយួសត្មប
សត្មួលដល់នវាចរ ច្ោយជយួឲ្យនវាចរកាន់សរានសុវរាិភាព ត្បសនិច្បើសនៃោះទៃូវេកឹនវាចរត្រូវបានបចេូ ល
ច្ៅកនុខបៃខ់េនំប់ថាមពលវារ ើអគគិសនើ។ 

លកេណៈពចិ្សស 

សនៃោះទៃូវេឹកសត្ាប់នវាចរនឹខត្រូវបានស្ថខសខ់តាមត្ចខំ
េច្នៃ ច្ហើយការស្ថខសខ់ច្នោះទាមទារឲ្យានការជើកដើោ ខសនធកឹ
សនធ ប់។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខសបញ្ា ក់ថា ជច្ត្មើសច្នោះច្ធ្វើឲ្យនវា
ចរានសុរាិភាពជាខ ប ុសនតវាក៏ានបញ្ហ ទខសដរ ច្ោយស្ថរការោក់
េើតាខំឧបករណ៍នវាចរជាមយួបំពខ់បខហូរេឹកអាចនខឹបខកច្ត្រោះអនតរាយដល់នវាចរ ច្ៅច្ពលសដលបពំខ់
បខហូរទាខំច្នោះកពុំខដំច្ណើ រការ។ ស្ថា នភាពច្នោះត្រូវបានពចិរណាដូចសដលបានបកត្ស្ថយច្ៅខាខច្ត្កាម
ច្នោះ។ ឧបករណ៍នវាចរត្រូវបានច្រៀបចឲ្យត្បរិបរតិការឲ្យបាន៩៥% ននច្ពលច្វលា នខិត្រូវបិេដំច្ណើ រការ
សរកនុខករណើ សដលានេឹកជនំន់ខាៃ ខំប ុច្ណាណ ោះ។ រចនសមព័នធនវាចរគឺជាត្បពន័ធសនៃោះទៃូវេឹកនវាចរ
ត្បច្ភេពើរជាន ់សដលច្ត្បើត្បាស់សត្ាប់កបា ល់េំហ2ំX500ច្តាន។ សនៃោះទៃូវេកឹទាខំច្នោះត្រូវបានរចន 

ដូចនខឹសំច្ណើ ររបស់PDG២០០៩ ច្ោយសចកកពំសេ់ំខន់អរបិរានន៣៥.៥ ជាពើរសទនកច្សមើរន  ដូចបៃខ់
ស្ថខសខស់នៃោះទៃូវេកឹនវារមួច្ៅស្ថោ ប ូរ ើសដរ។  
សនៃោះទៃូវេឹកទាខំច្នោះរមួានទាវ រទគុ ំចំននួ៣ ទាវ រច្ៅសទនកខាខច្លើ កណាត ល នខិខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ ការ
បំច្ពញេកឹកនុខេនំប់ននសនៃោះទៃូវេឹកនវាចរត្រូវបានអនុវរត តាមរយៈត្បពន័ធទគរ់ទគខ់សទនកច្លើេំខន់មួយ 
ច្ោយច្ត្បើត្បាស់េឹកពើនដេច្នៃច្រាខចត្កសដលដំច្ណើ រការច្ោយទាវ រេឹកបូណិរធ្៍ (bonneted gates)។ 
ច្គរពំឹខថាការបិេសនៃោះទៃូវេកឹនវាត្បច្ភេពើរជាន់ច្នោះនខឹានរយៈច្ពលខៃើជាខ៥០នេើ។ 

រូបភាពច្នោះបងាហ ញពើេំនប់អរិបរាត្បសវខ១២៥ម សដលត្បសវខច្នោះសវខជាខអវើសដលបានទតល់ជាអនុ
ស្ថសន៍ច្ៅកនុខPDG២០០៩ និខច្សចកតើត្ាខPDG២០១៩។ ស្ថព នសដលសាិរច្ៅច្លើសនៃោះទៃូវេឹកនវា
ចរសទនកខាខច្លើានត្បពន័ធសំអារខយល់ត្គប់ត្រនស់ត្ាប់លកេខណឌ ត្បរិបរតិការេូច្ៅទាខំអស់។ 

 

The navigation facilities are 
like those at Xayaburi and are 
broadly consistent with the 
PDG 2009.  
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នវាចរកនុខកំ ុខច្ពលស្ថខសខ ់

េូកច្េសចរណ៍ពើេើត្កុខច្ធ្វើចរាចរោ ខមាញឹកច្លើ
េច្នៃច្មគខគសដលសារិច្ៅចច្នៃ ោះពើេើត្កុខលួខត្បាបាខ
ដល់ការោា នស្ថខសខេ់ំនប់ និខសទនកខាខច្លើនន
កំណារ់េច្នៃច្នោះ។ សកមមភាពស្ថខសខ់អាចនឹខប ោះ
ាល់ដល់ភាពទាកទ់ាញននកំណារ់េច្នៃច្នោះសត្ាបេូ់ក
ច្េសចរណ៍ ច្ហើយស្ថា នភាពច្នោះអាចនឹខបនតរហូរដល់
ដំណាក់កាលត្បរិបរតិការ។ ច្ហរុដូច្ចនោះ ច្គបានច្សនើឲ្យត្បរិបរតកិរេូកចូលរមួចំសណកជាមួយនខឹអនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ ច្ដើមបើច្ធ្វើការសៃខ់មរិរបសព់ួកច្គច្លើគច្ត្ាខសដលបានច្សនើ និខការច្ត្បើត្បាស់សនៃោះទៃូវេឹក
នវាចរ។ ច្គក៏បានច្សនើឲ្យកណំរ់ចនំួនេូកជាមធ្យមសដលច្ធ្វើដំច្ណើ រឆ្ៃខការ់ការោា នសំណខ់ ច្ដើមបើបច្ខកើរ
មូលោា នត្គឹោះមួយ មុនច្ពលសកមមភាពស្ថខសខស់ំខាន់ៗ ចប់ច្ទតើមត្បរិបរិតការ ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ
បានបញ្ា ក់ថា ត្បរិបរតិករេូកច្លើេច្នៃច្មគខគបានេេួលការបណតុ ោះបណាត លសតើពើការច្ត្បើត្បាស់សនៃោះទៃូវ
េឹកនវាចរច្ៅឯេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ ច្ហើយត្បរិបរតកិរទាខំអស់េាៃ ប់ច្ៅនឹខការច្ត្បើត្បាស់ច្នោះបានោ ខរហ័
ស។ ច្គបានច្សនើឲ្យានការបណតុ ោះបណាត លត្សច្ដៀខរន ច្ៅឯLPHPP។ 

េំនប់របាខំច្ៅខាខស្ថត នំនត្ចខំេច្នៃនឹខានដំច្ណើ រការកនុខរយៈច្ពល៥ឆ្ន ។ំ កនុខរយៈច្ពលច្នោះ េឹកច្ៅ
កនុខកណំារ់ច្សសសល់ននេនៃនឹខហូរច្លឿនជាខធ្មមតា ច្ហើយវារត្មូវឲ្យានការច្រៀបចំជាពិច្សស
សត្ាប់នវាចរច្ៅកនុខកំ ុខច្ពលច្នោះទខសដរ។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានបញ្ា ក់ថា ច្ៅជុំវញិការោា ន
សំណខ់ េូករូចៗនឹខត្រូវដកឹជចាូ នតាមេូកសច្ណាត ខ ច្ោយអនុវរតតាមភាពច្ជាគជយ័ច្ៅស្ថោ ប ូរ ើ។ 
ច្ទាោះជាោ ខណាកតើ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខកំពុខសកិាសសវររកជច្ត្មើសច្ទសខៗសត្ាប់កបា ល់ច្េសចរណ៍
ខាន រធ្ំច្ៅច្ ើយ ច្ហើយេូកអ ុ៊ុំច្ោយនដអាចនឹខកាៃ យជាជច្ត្មើសទខសដរ។ 

ត្បពន័ធបចេូ ល នខិបច្ចេញេកឹ 

ការបំច្ពញេឹកកនុខេំនប់ននសនៃោះទៃូវេឹកនវាចរត្រូវបានអនុវរត តាមរយៈត្បពន័ធទគរ់ទគខ់សទនកច្លើេំខន់
មួយ ច្ោយច្ត្បើត្បាស់េឹកពើនដេច្នៃច្រាខចត្កសដលដំច្ណើ រការច្ោយទាវ រេឹកបូណិរធ្៍ (bonneted 
gates)។ ត្បពន័ធបចេូ លេកឹខាខច្ត្កាមរមួានបពំខប់នាយ (diffusers)េឹកចំននួ៧ សដលបំពខ់
នើមួយៗានមុខច្បើកចំននួ៥។ ប ុសនត រូបភាពមនិបានបងាហ ញពើការបតូរពណ៌ច្ភៃើខ ច្ដើមបើបច្ចា ៀសលំហូរ
បចឈរខាៃ ខំកនុខកំ ុខច្ពលបចេូ លេឹក។ ស្ថា នភាពច្នោះអាចនឹខបច្ខកើរចរនតេឹកបស្តញ្ា សច្ៅច្លើរាខទសរិ 
សដលចរនតច្នោះនខឹច្ធ្វើឲ្យរច្ខគើកបា ល់ និខេូកននចរាចរកនុខេំនប់សនៃោះទៃូវេឹក។ ច្ទាោះបើជាអនកអភិវឌ្ឍ
គច្ត្ាខបានបងាហ ញលេធទលននម ូសឌ្លCFD កនុខច្ពលចុោះេសសនេើតាខំការោា ន ច្ោយបញ្ា ក់ថាម ូសឌ្
លច្នោះអាចនខឹច្ោោះត្ស្ថយបញ្ហ ខាខច្លើកតើ ច្គគួរសរបងាហ ញលេធទលទាខំច្នោះជាទៃូវការ។  

The Stage 1 coffer dam will restrict the flow in 
the remaining channel increasing flow speeds 

and potentially impairing navigation. 
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អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខទតល់ជាច្ោបល់ឲ្យច្ត្បើត្បាស់ត្បព័នធបចេូ លេឹកត្បច្ភេលូច្ទាល (single culvert 
filling system)មួយសដលានទាវ របើ។  ក៏ប ុសនតច្គច្សនើឲ្យបច្ខកើនចំនួនលូច្ៅកនុខជញ្ា ខំេំនប់ច្េវរដខ។ 
ការបច្ខកើនចនំួនលូអាចជួយការ់បនាយច្លបឿនចរនតេកឹ សដលជួយកំហរិហានិភ័យននការធ្ៃុោះធាៃ យ នខិ
បច្ខកើនេំនុកចិរតបានោ ខខាៃ ខំ។  

បរកិាេ សត្ាបប់ិេេំនប ់

ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខទតល់ត្រឹមសរការពណ៌នសច្ខេបននបរកិាេ សនៃោះទៃូវេកឹ (ជច្ណតើ រ រងាវ ស់ត្បច្ភេ
អសណត រ េនំបជ់ញ្ា ខំ េពំកស់ខសជាច្ដើម)។ រូបភាពបងាហ ញថា ច្គបានបំាក់បរកិាេ ទាខំច្នោះោ ខត្រមឹត្រូវ 
ច្ទាោះបើជាច្គមនិបានទតលព់័រា៌នពើចំនួន ឬេើតាខំពរិត្បាកដននបរកិាេ ទាខំច្នោះក៏ច្ោយ។ ោ ខណាមិញ 
ត្បសិនច្បើបៃខ់ច្នោះត្រូវបានចមៃខច្ចញពើបៃខ់េនំប់ស្ថោ ប ូរ ើ  បៃខ់ច្នោះនឹខត្រូវចរ់េុកថាអាចេេួលយកបា
ន។ 

េំនបស់នៃោះទៃូវេកឹទាខំពើរានត្បសវខត្គប់ត្រន់ច្ដើមបើទៃុកឧបករណ៍បចឈប់ ច្ទាោះបើជាច្គមិនត្រូវការ
ឧបករណ៍បចឈប់សដលសាិរច្ៅត្រឹមសរសទនកខាខច្ត្កាមននទាវ រកណាត លក៏ច្ោយ។ កបា ល់សដលច្បើកចូលក
តាមសនៃោះទៃូវេឹកមនិអាចប ោះេខគិចទាវ រេំនប់ច្េ ច្ោយស្ថរសរជញ្ា ខំច្បរុខ សដលបានខណឌ សចកសនៃោះទៃូវ
េឹកទាខំពើរ។ ដូច្ចនោះ ច្គមិនត្រូវការត្បព័នធបចឈបេ់ើ៣ សដលសាិរច្ៅត្រឹមសរសទនកខាខច្ត្កាមននទាវ រទគុខំាខ
ច្លើច្េ។ 

បសនាមពើច្នោះ ច្គមិនបានទតលព់័រ៌ានលមែរិពើត្បព័នធបចឈប់សដលនខឹត្រូវច្ត្បើត្បាស់ច្េ ច្ទាោះបើជាអរាបេ
បានច្លើកពើត្បពន័ធបចឈប់ត្បច្ភេសខសកាបក៏ច្ោយ។ ោ ខណាមិញច្គអាចច្ធ្វើការសច្ត្មចចិរតបកត្ស្ថយ
លមែិរព័រ៌ានទាខំច្នោះច្ៅកនុខដណំាក់កាលបនៃ ប់ ត្បសនិច្បើច្គេុកចច្នៃ ោះត្គប់ត្រន់ច្ដើមបើរកានវាឲ្យ
ច្ៅឆ្ៃ យពើទាវ រទគុ ំ។ 

ត្បឡាយ 

ត្បឡាយបសខវរេកឹ 
(approach channels)
ានេើតាខំសាិរច្ៅខាខ
ច្ត្កាយដើច្កាោះទាខំពើរ សដល
ច្ៅច្សសសល់ពើការជើកេនំ
ប។់ ោ ខណាមិញ ដើច្កាោះ
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សទនកខាខច្លើអាចនខឹបាខំេដិាភាពសនៃោះទៃូវេឹក និខការដកឹជចាូ នច្ៅរំបន់សត្ាក សដលអាចបខកជាហានិភ័យ
ច្លើសុវរាិភាព។ 

ច្ោយសទនកច្លើអនុស្ថសន៍របស់ PIANCសត្ាប់ត្បឡាយច្ចញចូល នខិរបំន់ទាខំបើច្ៅខាខមុខននសនៃោះទៃូវ
េឹកនវា ឯកស្ថរច្សនើបងាហ ញត្រឹមសររំបនច់ំណរច្ទាលមយួ ខណៈសដលការសណនរំបស់PIANC ច្សនើឲ្យាន
រំបនច់ំននួ៣។ របំន់ទាខំច្នោះត្រូវសរភាា ប់ច្ៅនឹខដើច្រក និខត្រូវបចេូ លនូវការទគរទ់គខេ់ឹកស្ថប ការត្បមូល
សំរាម នខិការទគរ់ទគខ់ថាមពល។ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខបានសៃៃខបញ្ា ក់ថា ចំណុចច្នោះត្រូវបានច្លើកច្ៅកនុខគ
ច្ត្ាខ។ 

បេោា នបៃខវ់ាិត្រនវា 

អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្ោខច្លើត្បព័នធចំណារ់របស់សហគមន៍អឺរ  បុ។ ត្បព័នធទាខំច្នោះមនិអាចអនុវរតបាន
ច្លើេច្នៃច្មគខគច្េ ច្ោយស្ថរេច្នៃច្មគខគបានច្ត្បើត្បាស់ចណំារ់ថាន ក់កបា ល់របស់ត្បច្េសចនិ។ ស្ថា ន
ភាពច្នោះបញ្ា ក់ថា ឧបករណ៍នវាចរគួរសរអាចទៃុកេូកដឹកេនំិញរបសច់ិនេំខន់៥០០ច្តាន និខកបា ល់
ដឹកជចាូ ន (a push convoy of 2 barges with a pusher)។ ោ ខណាក៏ច្ោយ វាិត្រេំនប់សនៃោះ
ទៃូវេឹកកបា ល់គឺត្សបច្ៅរត្មូវការទាខំច្នោះ។ ប ុសនតច្គច្សនើឲ្យានការពិភាកាច្លើការសណនសំដលត្រូវបាន
ច្ធ្វើបចេុបបននភាពច្ៅដណំាកក់ាលបៃខេ់ំនប់ចុខច្ត្កាយ។ 

សុវរាិភាពត្បរបិរតិការ និខការសៃទា ំ

របាយការណ៍លេធភាពគច្ត្ាខទាកេ់ខនខឹត្បរិបរតកិារននត្បព័នធសនៃោះទៃូវេឹកនវាចរ នខិច្សនើឲ្យច្បើកសនៃោះទៃូវ
េឹកនវារមួទាខំសខខាខេច្នៃ (សទនកខាខច្លើ នខិខាខច្ត្កាម) ច្ៅច្ពលសដលនវាចរណ៍មិនបានច្កើរច្ ើខ។ 
ការច្បើកទាវ រេឹកចំហអាចនខឹជួយច្ធ្វើឲ្យបាៃ ស់េើជត្មកត្រើកាន់សរ
ត្បច្សើរ ប ុសនតវាអាចនខឹការប់នាយបរាិណេកឹសដលានសត្ាប់
ទលិរកមមថាមពល។ 

ច្ទាោះោ ខណាក៏ច្ោយ មនិានការទតលព់័រ៌ានពើសុវរាភិាព និខការសៃ
រកាឧបករណ៍នវាចរច្េ។ ច្គបានច្សនើឲ្យច្រៀបចំតារាខមយួននច្ត្គឿខ
បនៃ ស់សនៃោះទៃូវេឹកនវាច្មកានិច នខិច្ត្គឿខបនៃ ស់សដលត្រូវេុកបត្មុខច្ដើមបើការ់បនាយច្ពលច្វលាជួសជុល 
និខសៃរកាច្ៅច្ពលោច់ច្ភៃើខ។ បរកិាេ ច្អ ចិត្រូនចិសត្ាប់សនៃោះទៃូវេកឹគួរសរានលកេណៈស្ថមចញ មិនសមុគ
ស្ថម ញ និខងាយត្សួលកនុខការសៃរកា និខគួរឲ្យេុកចរិតបាន។ ច្គគួរសរពិចរណាបំាក់ា សុើនសៃូច 
(overhead crane)ត្បសវខច្ពញច្លញពើច្លើេំនប់សនៃោះទៃូវេឹក នខិត្ចកទាវ រសនៃោះទៃូវេឹកនវា ច្ដើមបើនចូំល
ច្ត្គឿខបនៃ ស់ របាខំឃ្លខំេកឹបច្ណាណ ោះអាសនន (stop-logs) និខត្សខ់កេំិចកំេើច្ចញពើកនុខេនំប់ ជួយសច្ស្តងាគ ោះ
ត្បរិបរតិការ ឬភាពអាសននដន៏េច្េៀរ។        

It is recommended that 
further attention be 
given to the 
maintenance of the lock 
equipment and that 
spares are kept on site.  
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ភាពបនសុើច្ៅនឹខ PDG ២០០៩ 

លកេណៈចបំខននឧបករណ៍នវាចរគឺត្សបច្ៅនខឹPDG២០០៩។ ប ុសនត ច្គទាមទារឲ្យានការយកចរិត
េុកោក់ច្លើកខវោះខារពរ័៌ានលមែរិននបរកិាេ សដលចបំាច់។ អនុស្ថសន៍សដលច្ធ្វើច្ ើខគួរសរត្រូវបាន
ពិចរណាច្ៅកនុខដំណាក់កាលបៃខេ់ំនប់ចុខច្ត្កាយ។ 

បញ្ហ ចបំខ 

▪ រត្មូវការននសត្ាប់ការសៃរកា និខច្ត្គឿខបនៃ ស់ត្រូវការការយកចិរតេុកោកប់សនាមច្េៀរច្ៅ
កនុខដណំាកក់ាលបៃខ់េនំបចុ់ខច្ត្កាយ 
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បញ្ហ សខគម-ច្សដាកិចេ 
ច្ហរុអវើបានជាបញ្ហ សខគម-ច្សដាកចិេានស្ថរៈសំខាន់? 

ការត្បរបិរតិជាេូច្ៅសដលច្គេេួលស្ថគ ល់ នខិចាប់ត្បច្េសឡាវ ទាមទារឲ្យានការរការាល់
ជើវភាពរស់ច្ៅទាខំឡាយសដលរខទលប់ ោះាល់ច្ោយគំច្រាខ ច្ៅត្រឹមកត្មរិដសដលឬត្បច្សើរជាខមុន។ 
អាត្ស័យច្ហរុច្នោះច្ហើយ ត្បព័នធននការវាយរនមៃទលប ោះាល់សខគម(SIA) នឹខច្រៀបរាប់ពើស្ថា នភាពមូល
ោា ន(មុនច្ពលគំច្រាខចប់ដំច្ណើ រការ) ត្បច្មើលច្មើលទលប ោះាល់របស់គំច្រាខ (មុនច្ពលយនតការការ់
បនាយទលប ោះាល់ត្រូវបានច្ត្បើត្បាស់) កំណរ់និយមនយ័យនតការការ់បនាយទលប ោះាល់ (ត្សបច្ៅ
តាមលំោប់ននការច្ជៀសវាខ បត្ខួមជាអបបបរាិ នខិការប់នាយ)ត្ពមទាខំវាយរំនលច្លើទលប ោះាល់
ដល់ការរស់ច្ៅច្ត្កាយពើការអនុវរតយនតការទាខំច្នោះ។ 

មូលោា នត្គោឹះសខគម-ច្សដាកចិេ 
វធិ្ើស្ថស្តសតននអនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខ កនុខការកំនរ់ស្ថា នភាពមូលោា ន រមួានការសកិាតាមរយៈអរាបេ

ត្ស្ថវត្ជាវ ការសៃខ់មរិច្ៅេើតាខំផ្លៃ ល់រមួានការច្ធ្វើជំច្រឿនតាមទៃោះ ត្ពម
ទាខំការសាភ សន៍នខិត្បជុតំាមភូមិ។ ពរ៌ានមូលោា នរបស់ចំននួត្បជា
ជនរស់ច្ៅជរិគច្ត្ាខនខិសដលអាចនឹខរខទលប ោះាលច់្ោយគច្ត្ាខ 
ត្រូវបានទតលជូ់នត្កមុ៤ច្ទសខរន ននត្បជាជនរខទលប ោះាល់ច្ោយ
គច្ត្ាខ(Project Affected People - PAP): 

▪ PAP-១–រំបន់លិចេឹកទាខំត្សុខ– ភូមិចំនួន៦ ត្បជាជន ៥៨១ត្គួស្ថរ
ច្សមើនឹខ២,៨៨៥នក់ 

▪ PAP-២– រំបន់លិចេឹកច្ោយកសនៃខ– ភូមិចំនួន៩ ត្បជាជន ៦៩២
ត្គួស្ថរច្សមើនឹខ៣,៨៥៥នក់ 

▪ PAP-៣– រំបន់បារ់បខ់ដើចំការ– ភូមិចំនួន៨ ត្បជាជន ៦៧១ត្គួស្ថរច្សមើ
នឹខ២,៣៣០នក ់

▪ PAP-៤– រំបន់សទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃសដលរខទលប ោះាលព់ើការស្ថខសខ–  
ភូមិចំនួន៣ ត្បជាជន ១៨៩ត្គួស្ថរច្សមើនឹខ៩០៤នក់ 
 

ដូច្ចនោះចំននួសរុបនន PAP  រាប់បចេូ លកនុខត្បព័នធ SIA រមួាន៩,៩៧៤នក់ (មិនសមនត្បជាជនទាខំអស់ 
រខទលប ោះាលផ់្លៃ ល់ច្នោះច្េ សរច្នោះជាចនំួនត្បជាជនរសច់្ៅកនុខភូមិសដលរខទលប ោះាល់កនុខកំររិច្ទស
ខៗរន )។ជើវភាពរស់ច្ៅរបស់ត្បជាជនទាខំច្នោះសទែកច្ៅច្លើការច្ធ្វើរសត្សជាចំបខ បំច្ពញបសនាមច្ោយការ
ោបំសនៃ សៃូចត្រើ ចចេ ឹមសរវ ការត្បមូលទលពើចកំារច្ៅស ូនិខអនុទលនត្ពច្ឈើ(NTFP) ការច្ធ្វើពលកមម
ច្ៅច្ត្ៅភូមិ និខសកមមភាពទាក់េខនិខការជួញដូរ ការសចវេូកដឹកច្ភាៀវ ក៏ដូចជាវសិយ័ច្េសចរណ៍តាម
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ដខេច្នៃ។ កំររិត្បាក់ចណូំលត្បចឆំ្ន រំបស់ត្គួស្ថរជាមធ្យមានកំររិត្បសហល៤០លានគើប(LAK)កនុខ
មួយឆ្ន  ំច្សមើនឹខត្បាណ៤,៦០០ដុលាៃ រអាច្មរកិកនុខមួយឆ្ន  ំឬ១,០០០ដុលាៃ រអាច្មរកិាន ក់កនុខមួយឆ្ន ។ំ 
ច្នោះានលកេណៈសមច្ហរុទល ច្បើច្ត្បៀបច្ធ្ៀបនខឹទលរិទលកនុខត្សកុសរុបរបស់ត្បជាជនាន ក់ៗត្បចំ
ត្បច្េសឡាវសដលច្សមើនឹខ២,៦០០ដុលាៃ រអាច្មរកិកនុខមួយឆ្ន ។ំ ច្គបា នស្ថម នថាត្បជាជនមួយត្គួស្ថរាន
កមមសេិធដើធ្ៃើចនំួន៣.៣ហតិាជាមធ្យម។ 

ពរ៌ានមូលោា នច្លើសទនកសុខាភិបាលនិខអាហារូបរាមភច្ៅានកត្មរិ ច្ហើយមិនានពរា៌នមូលោា ន
សតើពើចនំួនត្បជាជនសដលរខទលប ោះាល់ តាមត្ចកច្ចញចូល កនុខរបំន់តាខំេើលំច្ៅៃមើ (សហគមន៍ាេ ស់
ទៃោះនច្ពលអនគរ) កនុខគនៃខសខសបចាូ នថាមពល5 ឬ ច្ៅតាមរបំន់ឆ្ៃ យសទនកខាខច្លើឬសទនកខាខច្ត្កាម
ននដខេច្នៃច្មគខគ។ 

ទលប ោះាលស់ដលរពំខឹេុក និខយនតការចណំាកត្សកុ 

ជាេូច្ៅទលប ោះាល់អវជិាានត្រូវបានពណ៌នតាមសបបគុណវសិ័យ មនិសមនតាមសបបបរាិណវសិ័យ
ច្េ។ ភាពខុសរន ននទលប ោះាល់ខៃោះត្រូវបានសបខសចកច្ៅតាមដណំាក់កាល ដូចជាមុនច្ពលស្ថខសខ់/
កំ ុខច្ពលស្ថខសខ់ នខិដណំាក់កាលត្បរបិរតិការ ច្ហើយេំខន់ននទលប ោះាល់ (ពើខាៃ ខំណាស់ ច្ៅ
ច្ខាយណាស)់ត្រូវបានកណំរ់ច្ោយសទែកច្លើច្រលគនំិរ ត្បពលភាព េំហ ំនខិច្ៃរៈច្វលា។ ច្ទាោះជា
ោ ខណាច្នោះកតើ SIAច្ធ្វើការសច្ខេបទលប ោះាលក់នុខលកេណៈេូលំេូលាយ និខមិនបានទតលព់រ៌ានសតើពើ
េំខន់ននទលប ោះាល់ទាខំឡាយសដលអាចច្កើរច្ ើខច្េច្នោះច្េ។ 

ខណៈសដលទលប ោះាល់ច្លើ PAPs ច្ៅកនុខភូមចិំននួ២៦ ត្រូវបានបកត្ស្ថយោ ខច្កាោះកាយ ទលប ោះ
ាល់ច្លើត្បជាជនសដលអាចរខច្ត្រោះតាមត្ចកច្ចញចូល កនុខរបំន់តាខំេើលំច្ៅៃមើ (សហគមន៍ាេ ស់ទៃោះ
នច្ពលអនគរ) ឬសទនកខាខច្លើ ឬសទនកខាខច្ត្កាមតាមដខេច្នៃច្មគខគត្រូវបានពណ៌នច្ោយសច្ខេប
ប ុច្ណាណ ោះ។ អាត្ស័យច្ហរុច្នោះ មិនានយនតការការ់បនាយទលប ោះាលជ់ាក់លាកណ់ាមួយ ត្រូវបាន
កំណរ់ច្ ើយ។ 

ឯកស្ថរទតលឲ់្យ ពណ៌នយនតការការ់បនាយទលប ោះាល់ សត្ាប់ទលប ោះាល់ច្លើជលទល កំណកកករ 
គុណភាពេឹក សុវរាិភាពេំនប់ និខនវាចរ។ យនតការទាខំច្នោះនខឹទតល់ត្បច្ោជន៍សខគមច្ោយត្បច្ោ
ល។ សទែកច្លើការកំណរ់ននទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរាន SIA ទតល់ត្រមឹសរច្រលការណ៍ អនុស្ថសន៍ 
ឬច្សចកតើសៃៃខការពើច្រលបណំខខៃើៗ សត្ាប់យុេធស្ថស្តសតការ់បនាយទលប ោះាល់ច្លើសខគមមួយចំននួប
ច្ណាណ ោះ។ សទនការត្គប់ត្គខ និខតាមោនសខគម (SMMP)រមួបចេូ លនូវការពណ៌នយនតការការ់បនា 

 
5 កិចេត្ពមច្ត្ពៀខសតើពើការេិញថាមពល ត្ពមទាខំសខសបចាូ នថាមពលច្ៅត្រូវបចេ ប់ជាស្ថា ពរច្ៅច្ ើយ 
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ទលប ោះាល់ សដលានកត្មរិលមែរិខុសៗរន ។ យនតការខៃោះានត្រឹមសរច្សចកតើសៃៃខការពើច្រលបំណខ 
រ ើឯយនតការខៃោះច្េៀរានការបកត្ស្ថយោ ខលមែិរ។ 

SMMPក៏បានបចេូ លនូវេំនលួខុសត្រូវថាន ក់ស្ថា ប័ន ការវភិាគអនុវរត ក៏ដូចជាសទនការតាមោននទៃកនុខនិខ
សទនការតាមោនសទនកខាខច្ត្ៅ។ ខណៈសដលសទនការសកមមភាពសតើពើការតាខំេើលំច្ៅៃមើ ានរមួបចេូ ល
នូវការច្បតជាា ចិរតការប់នាយទលប ោះាល់សដលទតលព់័រ៌ានលមែរិជាខSMMPជាពិច្សសសត្ាប់យនតការ
ាក់ពន័ធនឹខការតាខំេើលំច្ៅៃមើ រម នសទនការណាមួយកនុខចំច្ណាមសទនការទាខំពើសដលានរមួបចេូ លនូវ
កចេបៃ់វកិាច្េ។ 

ទលប ោះាលច់្លើការរសច់្ៅច្ត្កាយពើការការប់នាយ 

ទលប ោះាល់ច្លើការរស់ច្ៅសដលច្ៅច្សសសល់ច្ត្កាយពើការការ់បនាយនឹខមិនត្រូវបានច្លើកមកច្ោោះ
ត្ស្ថយច្ៅកនុខរបាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខច្េ។ 

យនតការការប់នាយទលប ោះាល់ 
យនតការការ់បនាយទលប ោះាល់ាកព់័នធនខឹបនៃ ស់សបបរូបវនត នខិច្សដាកចិេរបស់ត្បជាជនច្ៅកនុខរបំន់
គច្ត្ាខឲ្យបានភាៃ មៗត្រូវបានកំណរ់ោ ខត្រឹមត្រូវ។ សទនការសកមមភាពសតើពើការតាខំេើលំច្ៅៃមើ 
(RAP) ពណ៌នពើច្រលបណំខ ច្រលការណ៍មយួចំននួ និខច្ត្រខយនតការការប់នាយទលប ោះាលជ់ារមួ 
ច្ទាោះបើជាវាមនិានទតល់នូវការបា ន់ស្ថម នច្លើៃវកិាក៏ច្ោយ។ 

យនតការការ់បនាយទលប ោះាល់សត្ាប់លំច្ៅោា ន អាជើវកមម នខិភូមិត្សុកសដលមនិបានបនៃ ស់េើច្ោយ
ផ្លៃ ល់ ប ុសនតសារិច្ៅតាមរំបនឆ់្ៃ យសទនកខាខច្លើឬសទនកខាខច្ត្កាមគច្ត្ាខ ឬភូមិត្សុកនឹខច្ដើររួជាសហ
គមនា៍េ ស់ទៃោះ មនិត្រូវបានកណំរ់ចាស់លាស់ច្េ។ វាានភាពមិនត្បាកដថាច្រើត្កុមខាខច្លើានច្រល
ច្ៅទាក់េខនឹខការចិចេ ឹមជើវរិ និខបេោា នរស់ច្ៅដូចរន សដរឬច្េ ច្ហើយយនតការការប់នាយទលប ោះ
ាល់ ឬសណំខមួយណានខឹត្រូវអនុវរតច្លើត្កមុច្នោះ។ ទលប ោះាល់ច្លើជើវភាពរស់ច្ៅខុសៗរន  សដល
ពឹខសទែកច្លើធ្នធានេច្នៃអាចនឹខមិនត្រូវបានកត្មរិត្រឹមសរភូមិPAPចនំួន២៦ច្នោះច្េ។ 

ច្គមិនទាន់បានច្លើកច្ ើខពើសកាត នុពលននទលប ោះាលឆ់្ៃខសដនសបបសខគម សដលជាត្បធានបេសត្ាប់
ការពិភាកាច្ៅកនុខរំបន់េច្នៃច្មគខគកនុខកំ ុខច្ពលប ុនម នឆ្ន ចុំខច្ត្កាយច្នោះច្េ ច្ទាោះបើជាការចិចេ ឹមជើវរិ
តាមដខេច្នៃច្មគខគច្ត្កាមពខឹសទែកោ ខខាៃ ខំច្លើ េច្នៃនខិត្បពន័ធច្អកូរបស់េច្នៃក៏ច្ោយ។ អនុស្ថសន៍ត្រូវ
បានច្លើកច្ ើខសតើពើការច្ត្បើត្បាស់វធិ្ើស្ថស្តសតសដលានច្ៅកនុខការសកិារបស់ត្កមុត្បឹកាMRC និខ
ឧបករណ៍វាយរនមៃច្ទសខៗច្េៀរសដលបច្ខកើរច្ោយMRC សទែកច្លើវធិ្ើស្ថស្តសតត្បច្សើរបំទុរសដលានត្ពម
ជាមួយការអនុវរតលែៗ  ។ 
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 ទលប ោះាលច់្លើការរស់ច្ៅ 

ត្បសិេធភាពននយនតការការប់នាយទលប ោះាល់សដលច្គរពំឹខេុក នខិហានិភយ័ននសដលប ោះាលដ់ល់
យនតការទាខំច្នោះមិនត្រូវបានច្លើកយកមករពិភាកាច្នោះច្េ។ ច្សចកតើសននិោា នច្លើទលប ោះាលក់ាររស់
ច្ៅសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃច្ៅានសភាពត្សពិចត្សពិលច្ៅច្ ើ
យ។ ការត្ពួយបារមភជាេូច្ៅត្រូវបានដកត្សខព់ើទលប ោះាល់ននេំនប់
តាមដខេច្នៃច្មច្លើអាហារូបរាមភ។ ោ ខណាមិញ ទលប ោះាល់ទាខំ
ច្នោះត្រូវបានចរេុ់កថា“មិនសូវសំខាន”់។  

បញ្ហ ចបំខ 

▪ ការសិកាលេធភាពគច្ត្ាខបានច្ត្បើត្បាស់ព័រ៌ានសដលានត្ស្ថប់រចិរចួ ប ុសនតច្ត្ចើនច្ត្បើត្បាស់
ព័រ៌ានៃមើៗ ច្ៅតាមត្បច្េសជាសាជកិ នខិច្ៅកត្មិរMRC 

▪ ព័រ៌ានមូលោា នសតើពើPAPសដលរខច្ត្រោះច្ៅកត្មិរមូលោា នានបចេុបបននភាពជាមយួនឹខការ
សៃខ់មរិឆ្ន ២ំ០១៩។ ច្ទាោះជាោ ខណា ពរ័៌ានទាខំច្នោះច្ៅានចច្នៃ ោះខៃោះៗ ជាពចិ្សស
ទាក់េខនឹខការចិចេ ឹមជើវរិច្លើដខេច្នៃ (ការច្នស្ថេ េូកត្បច្ភេខុសៗរន  ការបូមយកត្គួស ជា
ច្ដើម) 

▪ មិនានព័រា៌នមូលោា ន ឬយនតការការ់បនាយទលប ោះាល់ច្លើត្បជាជន/សត្ាប់ត្បជាជនច្ៅ
កនុខរបំន់ខាខច្លើ នខិខាខច្ត្កាមេច្នៃច្េ ច្ទាោះបើជាានការេេួលស្ថគ ល់ថា នឹខានទលប ោះ
ាល់ ឧ.ច្លើបាៃ សេ់ើជត្មករបស់ត្រើ សដលបខហឲ្យប ោះាលដ់ល់អាហារូបរាមភ។ 

 

The downstream and 
upstream impacts and 
mitigation measures should 
be outlined more 
consistently and should 
cover the whole basin.  
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ត្បវរតិ 
ដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបលជ់ាមុនច្ផ្លត រសំខាន់ច្លើគច្ត្ាខសដលបានេេលួការ
ជូនដណឹំខជាមុន ច្ហើយនខិការទតល់អនុស្ថសន៍ននបនៃ ប់ពើានការ
ពិចរណាច្ ើខវញិច្លើទលប ោះាល់ច្លើសពើការរពំឹខេុក ននការច្ត្បើត្បាស់

ដូចសដលបានច្សនើ ច្លើគច្ត្ាខសដលានត្ស្ថប់នខិគច្ត្ាខសដលបានេេលួការជូនដណឹំខ
ជាមុន។ ោ ខណាមិញ LPHPP គឺជាគច្ត្ាខេើ៤ច្ៅកនុខលាក់ខាខច្លើត្បច្េសឡាវ សដល

ត្រូវឆ្ៃខការ់ការពិច្ត្រោះច្ោបល់ជាមុន។ គច្ត្ាខច្នោះច្ធ្វើឲ្យទលប ោះាលស់រុបច្លើ
លាក់ កាៃ យជាការពិចរណាដ៏សំខានម់ួយ។ ការពិចរណាច្នោះរមួានទលប ោះាល់
ននននេំនប់ស្ថណាខាម បា ក់ឡាយ ស្ថោ ប ូរ ើ លខួត្បាបាខ នខិបា ខច្បខសដលនខឹ
ត្រូវស្ថខសខ់ជាបនតបនៃ ប់។ ជំពូកច្នោះ (សទនកច្នោះ)ពិចរណាច្លើទលប ោះាល់សរុបនន
លាក់ខាខច្លើត្បច្េសឡាវទាខំមូល ច្ោយច្ផ្លត រច្លើទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដនសដលអាច
ច្កើរាន។ 

ទលប ោះាល់ច្លើជលទល 

ច្ោយស្ថរមិនានចរាចរត្រើណាសដលានត្បសេិធភាព១០០% ត្រើមួយចំននួនខឹត្រូវបារ់បខ់ច្ៅកនុខ
គច្ត្ាខនើមយួៗ ទាខំច្ៅកនុខេិសខាខច្លើ នខិខាខច្ត្កាមេច្នៃ។ ស្ថា នភាពច្នោះអាចនឹខត្រូវបានបក
ត្ស្ថយច្ោយស្ថមចញដូចខាខច្ត្កាម៖ សនមរថាត្រើទាខំអស់នឹខសហលមកដលេ់ំនបស់្ថណាខាម ានត្រើ
ចំនួនត្រឹមសរ៨០%ប ុច្ណាណ ោះសដលសហលការេ់ំនប់បានច្ោយច្ជាគជ័យ (រួច្លខច្នោះគឺជាច្រលច្ៅ
ត្បកបមហចិឆតា) បនៃ បម់កច្ៅេំនប់បា ក់
ឡាយ ៨០%ននត្រើសដលច្ៅសល់ ាន
ន័យថា៦៤%ននត្រើសដលសហលមកដល់
េំនប់ស្ថណាខាម សហលការ់េំនប់បាន
ច្ោយច្ជាគជ័យ បនៃ បម់កច្ៅេំនប់ស្ថ
ោ ប ូរ ើ ៨០%ននត្រើសដលច្ៅសល់ ាន
ន័យថា៥១%ននត្រើសដលសហលមកដល់
េំនប ់ស្ថណាខាម សហលការ់េំនប់បានច្ោយច្ជាគជ័យជាច្ដើម។ ជាចុខច្ត្កាយ ត្រឹមសរ៣៣%
ប ុច្ណាណ ោះននត្រើសដលសហលមកដលេ់ំនប់ស្ថណាខាម សដលអាចឆ្ៃខការេ់ំនប់បា ក់ច្បខ ច្ហើយច្នោះច្ោយ
ានត្បពន័ធចរាចរត្រើសដលានត្បសិេធភាពខពស់ ោក់ច្ៅលាក់ត្គប់េនំបន់ិមួយៗ។ ការរស្ថរ់កូនត្រើច្េើប

ទលប ោះាល់សរុបនិខទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដន   

Successive fish pass facilities mean that very few migrating 
fish will make it past the full cascade 
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ញាស់ច្ៅេសិខាខច្ត្កាមានលកេណៈបស្តញ្េ សព់ើច្នោះ។ច្ទាោះបើច្នោះជាការបកត្ស្ថយោ ខសមចញពើកតាត
មួយចនំួន ប ុសនតវាច្ៅសរបងាហ ញពើទលប ោះាល់សរុបននលាក់ទាខំមូល។ 

ទលប ោះាល់ច្លើជលទលានភាពសមុគស្ថម ញ ច្ោយស្ថរការពិរត្រើច្ធ្វើការបាៃ សេ់ើកសនៃខពើច្ៅកាន់សទនក
ខាខច្លើេច្នៃច្ដើមបើេំលាកព់ខ ច្ហើយកនុខករណើ ច្នោះ វាទាមទារឲ្យានជត្មកច្ៅេឹកសដលកពុំខហូរ។ 
ត្បសិនច្បើពខត្រើមិនបានញាស់ ឬកម៏ិនច្ពញច្លញកនុខករណើណាមួយ ការរស្ថរព់ខត្រើច្ៅេិសខាខ
ច្ត្កាមេច្នៃ ត្ពមទាខំជច្ត្មើសច្នស្ថេសទនកខាខច្ត្កាមេច្នៃនឹខធាៃ ក់ចុោះ។ ច្ោខច្ៅតាមច្ហរុទលខាខច្លើ 
ធ្នធានត្រើសដលបាៃ ស់េើច្ៅកនុខត្បព័នធេច្នៃត្រូពកិអាចនឹខទុរពូជ ច្ៅច្ពលសដលេនំប់វារ ើអគគិសនើត្រូវ
បានស្ថខសខ់។ របាយការណ៍សិកាលេធភាពគច្ត្ាខ LPHPP បញ្ា ក់ថា ច្គគួរសររកាការារជត្មក
េឹកហូរខាខច្លើេច្នៃននេនំបប់ា ក់ច្បខ។ ោ ខណាមិញ លាក់ខាខច្លើត្បច្េសឡាវជាក់សសតខនឹខមនិ
រកាជត្មកេឹកហូរច្េ ចបព់ើេំនប់ស្ថណាខាម ច្ៅដល់សខសេឹកខាខច្ត្កាយេំនប់បា កច់្បខច្ៅរំបន់ៃម
ប ត្បោះេឹកច្ខភើោយ (Khe Phi Dai) ច្ហើយសរវបនៃ សេ់ើមួយចនំួនរូចប ុច្ណាណ ោះ សដលអាចនខឹឆ្ៃខការ់
អាខសតុកេឹកទាខំ៥ និខេំនប់ទាខំអស់ច្ៅដលរ់ំបន់ៃមប ត្បោះេកឹច្នោះ។   

ច្ទាោះជាោ ខដូច្ចនោះកតើ វាអាចនឹខានសរវានជើវរិនិខរុកេជារិច្ទសខៗ សដលអាចលូរលាស់ច្ៅរំបនអ់ាខ
សតុកេកឹខាខច្លើេច្នៃ ច្ហើយការចិចេ ឹមត្រើកនុខត្េុខខៃោះអាចនឹខប ោះបូវច្លើការច្នស្ថេសដលបារ់បខ់ 
ត្បសិនច្បើានការទតលនូ់វជនំញបច្ចេកច្េស នខិហរិចញវរាុ ជាជំនយួដលស់ហគមនមូ៍លោា នច្ដើមបើចប់
ច្ទតើមសហត្រសទាខំច្នោះ។ ោ ខណាមិញ រំបន់ភាគច្ត្ចើនខាខច្លើេច្នៃសារិច្ៅកនុខត្បច្េសឡាវ
ទាខំត្សុខ ច្លើកសលខសររបំន់ខាខច្លើននរំបន់ៃមប ត្បោះេកឹច្ខភើោយ។ 

  
ការច្នស្ថេភាគច្ត្ចើនច្ៅរំបន់ខាខច្លើច្កើរច្ ើខពើ ការផ្លៃ ស់េើ
ជត្មករបស់ត្រើស។ ការសិកាត្កុមត្បឹកាបានបា នស្ថម នថា ៤០%
ននការច្នស្ថេត្រើច្ៅរំបន់ច្មគខគខាខច្លើនឹខត្រូវបារ់បខ់
ច្ោយស្ថរសរលាក់ខាខច្លើននត្បច្េសឡាវ។ ច្នោះនខឹច្ធ្វើឲ្យាន
ទលប ោះាលដ់ល់ការច្នស្ថេកនុខរំបន់ នខិសហគមន៍។ ោ ខណា
មិញ ច្គបា នស្ថម នថាទលច្នស្ថេសរុបានត្បសហល
២,៥៦០,០០០ច្តានកនុខមយួឆ្ន  ំការបារ់បខ់ច្ៅសទនកខាខច្លើច្នោះ

ជាបំសណករូចមួយននចំននួសរុប។ ប ុសនតទលប ោះាល់ននលាក់ខាខច្លើនខឹធាៃ ក់ច្ៅេសិខាខច្ត្កាម កនុខរបំន់
ច្នស្ថេកំររិកណាត ល ក៏ដូចជាកំររិទាបច្ោយស្ថរការបងាែ កននបាៃ ស់េើជត្មករបសត់្រើស និខការបារ់បខ់េើ
ជត្មកត្រើពខ។ 

The 40% loss of migratory 
whitefish species in the upper 
Zone estimated due to the 
upper Lao Cascade, makes up 
less than 1% of the total 
capture fisheries in the LMB. 
A smaller proportion of this 
will be transboundary in 
nature.  
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ករណើ ច្នោះនខឹមនិច្កើរច្ ើខច្េ ត្បសិនច្បើេំនប់ត្រូវបានស្ថខសខ់ច្ៅសទនកខាខច្ត្កាមេើត្កុខច្វៀខចនៃ សដល
រំបន់ច្នោះានចនំួននិខរំ
នលននត្រើច្នស្ថេ ធ្ំជាខ
រំបន់ច្រៀបរាប់ខាខច្លើ។ 
ត្សបច្ពលសដលរូបភាពនន
ត្បព័នធចរាចរត្រើមួយសដល
ានត្បសេិធភាពខពស់ច្ៅ
េំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ កំពុខទុស
ច្ ើខ ការច្សុើបអច្ខករបសនាមគួរ
សរត្រូវបានអនុវរតសទែកច្លើម ូសឌ្
លរបស់ការសិកាត្កុមត្បកឹា។ 

ការដឹខជចាូ នកំណកកករ 

ការវាយរនមៃច្ធ្វើច្ ើខច្ត្កាមការសិកាត្កុមត្បកឹាបានបងាហ ញថាលាក់ខាខច្លើននត្បច្េសឡាវានទល
ប ោះាលោ់ ខខាៃ ខំច្លើការដខឹជចាូ នកំណកកករ សដលេេួលខុសត្រូវច្លើ១៥%ននការដឹខជចាូ នកណំក
កករសរុបសដលជាប់ច្ៅកនុខអាខ (ត្បសនិច្បើរមួទាខំេំនប់េច្នៃច្មរបស់ត្បច្េសចិន) ឬ២៤%ននការដឹខ
ជចាូ នកំណកកករសរុប (ត្បសិនច្បើមនិគរិទាខំេំនប់េច្នៃច្មរបស់ត្បច្េសចនិ)។ របបគំច្ហើញត្ស
ច្ដៀខរន ច្នោះសដរត្រូវបានទតលច់្ោយលំហារម់ ូសឌ្លច្ៅសទនកខាខច្លើត្បច្េសឡាវ នខិច្ោយការសិកា
ដើសណត ជាមួយនខិការការប់នាយលហូំរតាមសនៃោះទៃូវេកឹច្ៅត្កុមបារេច្នៃពើ២០ច្មហាគ ច្តានកនុខមួយឆ្ន ំ
មករចិជាខ៥ច្មហាគ ច្តានកនុខមួយឆ្ន  ំច្ោយស្ថរសរការត្បមូលកំណកកករច្ៅលាកខ់ាខច្លើត្បច្េស
ឡាវក៏ដូចជាច្ៅគច្ត្ាខនដេច្នៃនន។ ោ ខណាមិញ ទលប ោះាល់រយៈច្ពលសវខអាចនខឹច្លចច្ចញជា
រូបរាខកនុខកលុំខបើបនួេសវរសឬច្ត្ចើនជាខច្នោះ។ 

ច្ោយរម នការច្ត្រខេុកនូវរបបគនៃខកំណកកករ កំណកកករច្ត្គើមនឹខពូនទតុ ំច្ៅសកបរអាខសតុកេឹក នខិ
រកំិលត្រឹមសរប ុនម នគម ច្ៅខាខច្ត្កាមេច្នៃច្ៅរដូវវសានើមួយៗ។ កណំកដើសណត នខឹធាៃ កចុ់ោះសនសមឹៗ
ច្ៅតាមត្បសវខអាខសតុកេឹក និខអាចនឹខច្ត្បើត្បាស់ច្ពលច្វលារាប់េសសវរន៍ច្ដើមបើហូរដល់ជញ្ា ខំេំបន់ 
សដលជាេើកសនៃខត្រូវបានបខហូរច្ចញ។ ច្ទាោះជាោ ខណា ការរមួទតុនំនកំណកកររយៈច្ពលច្ត្ចើនឆ្ន នំខឹច្ធ្វើឲ្យ
ការបខហូរច្ចញកានសរលំបាក។ បនៃ ប់ពើរយៈច្ពលសមបទាន េួរប ើនអាចនខឹរខការខូចខារ ត្បសិនច្បើ
កំណកកករពូនទតុសំកបរច្រាខចត្ក ឬត្រូវបានត្បមូលទតុ ំច្ៅកនុខេឹកជំនន់ នខិកនុខករណើ បូមខាច់ដា៏នរ
នមៃ។  

The volume and value of capture fisheries is much higher 
downstream of Vientiane. Impacts of impaired migration are 

therefore much greater 
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ជលស្ថស្តសត 
ទលប ោះាលជ់លស្ថស្តសតឆ្ៃខសដនសំច្ៅច្លើបសត្មបត្មលួសដលច្កើរានច្លើត្កាហវជលស្ថស្តសត ដូចជា ការ
ការ់បនាយ ឬការពនាច្ពលននលំហូរកនុខរដូវវសា និខកំច្ណើ នលំហូរច្ៅរដូវត្បាខំ។ ច្ៅកនុខេត្មខ់ជា
េំនបម់ិនបច្ខកើរជាអាខេឹក លាក់ខាខច្លើត្បច្េសឡាវនខឹទតលទ់លប ោះាល់រចិរចួច្លើលហូំរច្ៅតាមរដូ
វនើមួយៗ។ ការរកាេុកគច្ត្ាខវារ ើអគគសិនើសដលានេហំធំ្ំជាខច្ៅកនុខត្បច្េសចិន និខច្ៅច្លើតាមនដ
េច្នៃននបាន និខនឹខបនតផ្លៃ ស់បតូរជលស្ថស្តសតធ្មមជារិ តាមរយៈការពនាច្ពលននការចប់ច្ទតើមលំហូរ
បស្តញ្ា សច្ៅកនុខេច្នៃស្ថប។ លំហូរច្នោះនខឹប ោះាល់ច្លើការច្នស្ថេច្ៅកនុខរបំន់សដលានទលរិកមមខពស់
ច្នោះ។ 

វធិានការកត្មិរទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដនអវជិាាន 

ច្គានវធិានការជាច្ត្ចើនសដលអាចពចិរណាបាន ច្ដើមបើការ់បនាយច្ត្រោះហានភិ័យឆ្ៃខសដនសដលអាច
ច្កើរានឲ្យដលក់ត្មិរទាបបំទុរ ច្ហើយវធិានការទាខំច្នោះគឺច្លើសពើអវើសដលត្រូវបានពិនរិយច្ោយអនក
អភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្ៅរំបន់េនំប់វារ ើអគគសិនើនើមួយៗ។ ភាគច្ត្ចើន វធិានការទាខំច្នោះទាកេ់ខនខឹការបនាយ
កត្មិរត្បរិបរតិការននអាខេនំប់ នខិការច្បើកដំច្ណើ រការត្ចកទាវ រេកឹត្មរិទាបសត្ាបច់្ៃរៈច្វលាមួយ។ 
ត្បរិបរតិការច្នោះបច្ខកើរលកេខណឌ ច្ធ្វើឲ្យេឹកេច្នៃដូចធ្មមជារិ និខអាចឲ្យកណំកដើលាប់ និខកំណកច្ត្គើម
ហូរតាមេំនប់េកឹ។ វាក៏អាចជួយរកាច្លបឿនលំហូរឲ្យខពស់ជាខ០.៣ម/វ សដលច្លបឿនច្នោះនឹខជួយការ់
បនាយការបារប់ខ់រស្ថយពខត្រើ។ 

ច្ទាោះជាោ ខណា ត្បរបិរតកិារច្នោះនឹខការ់បនាយទលិរទលថាមពលកនុខច្ពលសដលានការបនៃ ប
កត្មិរនទៃេឹក សដលអាចប ោះាល់ដលល់េធភាពហរិចញវរាុននគច្ត្ាខេនំប់វារ ើអគគិសនើ និខលេធភាពននម ូសឌ្
លសមបទាន។ ការសកិាបឋមមួយចំនួនសដលអនុវរតច្ោយMRCបងាហ ញថា ការខូចខារៃវកិាានបរ ិ
ានច្ត្ចើនគួរសម។ អាត្ស័យច្ហរុច្នោះ វធិានការច្នោះទាមទារឲ្យបច្ខកើនត្បសេិធភាពច្ោយត្បុខត្បយរ័នច្លើ
លំហូរកំណកករ ការផ្លៃ ស់បតូរេើជត្មកត្រើខាខច្ត្កាមេច្នៃ ការបារ់បខ់ថាមពលសដលអាចច្កើរាន នៃៃ
ច្ដើមននថាមពល នខិរយៈច្ពលសមបទាន។  

ដូច្ចនោះ ច្គបានទតល់ជាអនុស្ថសន៍ឲ្យច្ធ្វើការពនិិរយតាមោនច្លើត្បរបិរតិការលាក់ខាខច្លើទាខំច្នោះ ច្ោយ
អនុវរតច្ោយរោា ភិបាលត្បច្េសឡាវ MRCនខិត្បរបិរតកិរេំនបវ់ារ ើអគគសិនើ ច្ដើមបើកំណរ់រុលយភាពលែ
បំទុរឲ្យត្សបតាមការច្បតជាា ចិរតិរបស់ត្បច្េសជាសាជិក MRC។  
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មរិច្ោបល់ 

ជាេូច្ៅ អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខLPHPPបានខរិខំត្បខឹសត្បខច្ោោះត្ស្ថយ
រាល់ទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរាន ច្ោយរមួបចេូ លនូវច្មច្រៀនសដល
បានសិកាពើេំនប់ស្ថោ ប ូរ ើ។ ច្ទាោះបើជាសាិរច្ៅដំណាកក់ាលសិកា
លេធភាពបៃខេ់ំនប់ក៏ច្ោយ ានការត្បឹខសត្បខោ ខខាៃ ខំច្ដើមបើបនសុើ
គច្ត្ាខច្ៅនឹខបេបបចញរតននPDG២០០៩ នខិច្ដើមបើច្ត្បើត្បាស់េិននន័យ 
និខរបាយការណ៍របសM់RC។     

ច្ទាោះោ ខណា ការត្រួរពនិរិយបានកំណរ់បញ្ហ ននច្ៅកនុខឯកស្ថរសិកាលេធភាពគច្ត្ាខ សដលបញ្ហ
ទាខំច្នោះគួរសរត្រូវបានច្ោោះត្ស្ថយ។ វធិានការទាខំច្នោះគរួសរកាៃ យជាសទនកមួយននច្សចកតើសៃៃខការណ៍ នខិ
អាចនខឹោកប់ចេូ លនូវវធិានការណាសដល៖ 

▪ ទតល់រួនេើកាន់សរត្បច្សើរដល់អនកអភិវឌ្ឍគច្ត្ាខច្ដើមបើវាយរនមៃទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរ
ានននគច្ត្ាខLPHPP ច្ោយច្ត្បើត្បាស់នូវេិននន័យសបបជលស្ថស្តសត កំណកកករ និខបរសិ្ថា ន
វេិាកាន់សរត្បច្សើរ 

▪ រតំ្េការច្រៀបចំបៃខ់េំនប់ច្ ើខវញិននសាសភាគច្ហោា នរចនសមពន័ឌ នខិនើរិវធិ្ើត្បរិបរតកិារ
ច្ដើមបើបនតច្ជៀសច្វៀខ បត្ខួមជាអបបបរា នខិការប់នាយទលប ោះាល់សដលអាចច្កើរាន 

▪ រតំ្េការវាយរនមៃលេធភាពសិកាច្លើសទនកបច្ចេកច្េស និខច្សដាកិចេននបៃខេ់ំនប់ និខនើរិវធិ្ើ
ត្បរិបរតិការសដលបានសកសត្មួល 

▪ ឲ្យសុវរាិភាពននរចនសមពន័ធេំនប់ និខឧបករណ៍នវាចរកាន់សរត្បច្សើរ 
▪ បនតការ់បនាយសកាត នុពលសត្ាប់ទលប ោះាល់ឆ្ៃខសដន និខ 

▪ ទតល់រួនេើកាន់សរត្បច្សើរដល់ត្បច្េសជាសាជិក ច្ដើមបើច្ោោះត្ស្ថយទលប ោះាល់រមួរន នន
េំនបល់ាក់ខាខច្លើត្បច្េសឡាវ និខការអភិវឌ្ឍេំនប់វារ ើអគគិសនើននច្លើអាខេច្នៃ។ 

អនុស្ថសន៍ 
ច្គបានេេួលពរ័៌ានសតួចច្សតើខណាស់ច្ដើមបើច្ធ្វើការវាយរនមៃឲ្យបានច្ពញច្លញ ច្ទាោះបើជាច្ៅដណំាក់
កាលច្នោះ គច្ត្ាខហាកដូ់ចជាត្សបច្ៅនឹខPDG២០០៩។ ការវាយរនមៃច្នោះ រមួជាមយួនឹខការពរិសដល
ថាវធិានការបសនាមសដលបានច្សនើច្ៅកនុខការត្រួរពិនរិយបច្ចេកច្េស ចបំាច់ត្រូវពភិាកាបសនាម នខិោក់

មរិច្ោបល់ អនុស្ថសន៍ និខដំច្ណើ រច្ឆ្ព ោះច្ៅអនគរ  

The developer has made 
considerable efforts to 
address the potential impacts 
of the LPHPP, largely by 
incorporating the lessons 
from the Xayaburi HPP.  

However, the technical review 
suggests that there are some 
additional measures that 
could be considered.  
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បចេូ លច្ៅកនុខបៃខ់េនំប់ចុខច្ត្កាយ និខនើរិវធិ្ើត្បរបិរតិការ ច្គទតល់ការសណនឲំ្យអនុវរតដំណាក់កាល
ច្ត្កាយពើដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបល់។ ដំណាក់កាលច្នោះានច្រលច្ៅពិភាកាពើអនុស្ថសន៍ននសដល
ទតល់ច្ោយត្កុមអនកជំនញ ជាមួយរាជរោា ភិបាលត្បច្េសឡាវ នខិោកប់ចេូ លអនុស្ថសន៍ទាខំច្នោះច្ៅ
កនុខការអភិវឌ្ឍច្ត្រខសដលកពុំខដំច្ណើ រការ។   

ច្ោយស្ថរសរភាពចបំាច់សដលច្កើនច្ ើខកនុខការកំហរិសកាត នុពលសត្ាបទ់លប ោះាល់ឆ្ៃខសដនតាមរ
យៈការត្គប់ត្គខលាក់រមួរន  ច្គទតល់ជាអនុស្ថសន៍ឲ្យរាជរោា ភិបាលត្បច្េសឡាវ MRC និខអនកអភិវឌ្ឍ
គច្ត្ាខច្ោោះត្ស្ថយបញ្ហ ទាខំច្នោះ។ ដំច្ណាោះត្ស្ថយច្នោះត្រូវសរច្ឆ្ៃើយរបជាត្បច្ោជនច៍្ៅកនុខលកេខណឌ
លំហូរកំណកករ និខជលទល ក៏ដូចជាទៃុយច្ៅនឹខត្បច្ោជន៍ច្ៅកនុខលកេខណឌ ទលិភាពថាមពល និខ
ត្បាក់ចំណូលសដលបារប់ខ។់ ដំច្ណាោះត្ស្ថយគួរសរានច្រលច្ៅកំណរ់រុលយភាពដត៏្បច្សើរននបញ្ហ
ទាខំអស់ច្នោះ។ 

ច្គានជច្ត្មើសច្ត្ចើនកនុខការទតល់ៃវកិារតំ្េវធិានការបសនាមច្ដើមបើច្ជៀសច្វៀខ បត្ខួមជាអបបបរា នខិ
ការ់បនាយទលប ោះាល់នន។ ជច្ត្មើសទាខំច្នោះគួរសរត្រូវបានសសវខរកបសនាមច្ៅកនុខច្វេិការរមួរន របស់
MRC ជាមួយនខឹច្រលបណំខននការអភិវឌ្ឍច្រលគនំិរឲ្យកានស់រចាស់លាសព់ើរច្បៀបេេលួយកអនុ
ស្ថសន៍សដលជាលេធទលននដំច្ណើ រការពិច្ត្រោះច្ោបលជ់ាមុន ទតលច់្ោយត្បច្េសេេួលបានការជូនដំ
ណឹខ។ ដូចរន ទខសដរ ច្វេិការមួក៏អាចសិកាពើការត្បត្ពឹរតត្សបរន រវាខការអនុវរតវធិានការបសនាម នខិការ
ច្ត្បើត្បាស់ត្បព័នធេច្នៃច្មគខគត្រឹមត្រូវ នខិានសមធ្ម៌។ 

ដំច្ណើ រច្ឆ្ព ោះច្ៅអនគរ 
ច្សចកតើសច្ខេបច្នោះសទែកច្លើច្សចកតើត្ាខច្លើកេើ២ននរបាយការណ៍ត្រួរពនិិរយបច្ចេកច្េស (TRR)និខត្រូវ
បានច្ត្បើត្បាស់រតំ្េការពិភាការបស់ភាគើាកព់ន័ធសត្ាប់កត្មរិថាន ក់ជារិ នខិថាន ករ់បំន់។ រមួជាមួយ
នឹខច្ោបលចុ់ខច្ត្កាយរបសត់្កុមការងារគណៈកាម ធ្ិការរមួ (JCWG)និខត្បច្េសជាសាជិក មរិ
ត្រលប់សដលេេលួបានពើការពិភាកានឹខត្រូវោកប់ចេូ លច្ៅកនុខច្សចកតើត្ាខច្លើកេើ៣ននTRR។ ច្សចកតើ
សច្ខេបច្នោះនខឹត្រូវបានបចេប់ច្ៅកនុខកិចេត្បជុំ JCWGច្លើកេើ៣ នខិបចាូ នច្ៅត្បច្េសជាសាជកិច្ៅនៃៃ
េើ២១ សខមិន ឆ្ន ២ំ០២០ ច្ដើមបើច្ត្រៀមសត្ាប់កចិេត្បជុពំិច្សស JC ច្ៅនៃៃេើ៧ សខច្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
ច្សចកតើសច្ខេបច្នោះនឹខភាា បជ់ាមួយនខឹច្សចកតើសៃៃខការត្ាខ។ 

JCនឹខច្ធ្វើសំច្ណើ រច្លើកំសណសត្មួលចុខច្ត្កាយ និខរតំ្េឲ្យបចេូ លTRR ជាមួយនឹខឯកស្ថរច្ទសខៗសដល
ានត្ស្ថប់ច្ៅកនុខច្គហេំព័ររបស់MRC: http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-

consultation/luang-prabang-hydropower-project/។ 
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