
 
 
 
គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ បាលន្េញផ្សាយលទធផ្សលរកន្ ើញនលការសិកាេលួំលបី អពីំ
បញ្ហា គ្គប់គ្គង្ទឹកឆ្េង្ដែលន្ៅកនុង្គ្បន្ទសទន្លេន្ម្គង្គេលួំលបី លិង្ខិតប័ណណព័ត៌មាលមួ្យ
ន្ទៀតសតីពីគន្គ្មាង្ន្ទេភាគីេលួំលគ្បា ំដែលន្តត តន្លើការគ្គប់គ្គង្ទឹកឆ្េង្គ្ពំដែល។ 
 

ស ៀវសៅថ្មី៖ បញ្ហា ប្បឈមក្នងុការប្របប់្រងធនធានទឹក្ទសនេសមរងគ 
ប្រូវបានក្ណំរ ់ប្ាប់ក្ិច្ច ហការសរៀបច្ំផែនការរមួ 
 

 
 

ថ្ងៃទី២៨ ខែ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៧ ទីក្កងុវវៀងច័ន្ទ ក្រវទសឡាវ - ការវន្សាទហសួក្រមាណ ការ
អភិវឌ្ឍវហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទឹកវដ្ឋយព ាំមាន្ការសក្ម្រសក្មួ្លជាម្យួគ្នន  និ្ងការពិនិ្ត្យតាម្ដ្ឋន្ និ្ងការ
ខចករ ាំខលកទិន្នន័្យជលសាស្តសរព ាំក្ររ់ក្គ្នន់្ រឺជារញ្ញា ក្រឈម្ធាំៗ ខែលក្រវទសកម្ព ជា ឡាវ និ្ងវវៀត្
ណាម្ កាំព ងជរួក្រទះ កន ងការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹករមួ្កន ងទវន្េវម្រងគ ខែលហូរកាត់្ក្ពាំខែន្ររស់
ក្រវទសទាំងរី វន្ះវរីតាម្ការសិកាងមីៗ ខែលពិនិ្ត្យវលីឧរសរគរារា ាំង ែល់ការធានាឲ្យមាន្ការ
ក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹកកន ងទវន្េវម្រងគក្រករវដ្ឋយចីរភាព។ 



ការរវងកីន្កិចចសហក្រតិ្រត្រិការ កន ងការវ េ្ីយត្រចាំវ ះផលរ ះ ល់រងកវ ងីវដ្ឋយសារការ
អភិវឌ្ឍវហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធជលសាស្តសរ និ្ងរញ្ញា វផេងវទៀត្ខែល ក់ព័ន្ធនឹ្ងធន្ធាន្ទឹក ក្តូ្វខត្ជាអាទិ
ភាពម្យួ កន ងក្រវទសទាំងរី វន្ះវរីតាម្លទធផលរកវ ញី និ្ងអន្ សាសន៍្ កន ងរបាយការណ៍ទាំងរី 
ខែលវរៀរចាំវដ្ឋយរណៈកមាម ធិការជាតិ្ទវន្េវម្រងគកម្ព ជា ឡាវ និ្ងវវៀត្ណាម្ វក្កាម្រវក្មាងក្ររ់ក្រង
ធន្ធាន្ទឹកចក្មុ្ះកន ងទវន្េវម្រងគ ថ្ន្រណៈកម្មការទវន្េវម្រងគ (ខែលវៅកាត់្ថា M-IWRMP)។ 

វោក អាន្ វពក្ជហត្ថដ្ឋ នាយកខផនកវរៀរចាំខផន្ការថ្ន្រណៈកម្មការទវន្េវម្រងគ មាន្
ក្រសាសន្៍ថា “ការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹកែ៏មាន្ត្ថ្ម្េ និ្ងធន្ធាន្វផេងវទៀត្ររស់ទវន្េវម្រងគ រឺជារញ្ញា
ែ៏ខសន្សម រសាម ញ ខែលទម្ទរឲ្យមាន្កិចចសហក្រតិ្រត្រិការថាន ក់ត្ាំរន់្។ ក្រវទសទាំងរីចាំបាច់ក្តូ្វរន្រ
ពក្ងឹងកិចចសហក្រតិ្រត្រិការ វែីម្បកីាំណត់្ពីែាំវណាះក្សាយនិ្ងឯកភាពគ្នន វលែីាំវណាះក្សាយទាំងវន្ះ  
និ្ងវរៀរចាំយន្រការសក្ម្រសក្មួ្លការវរៀរចាំខផន្ការនិ្ងការក្ររ់ក្រង វែីម្បវីដ្ឋះក្សាយរញ្ញា ក្រឈម្ 
ខែលក្រវទសទាំងរីកាំព ងជួរក្រទះ។” 

របាយការណ៍ម្យួ កន ងចាំវណាម្របាយការណ៍វរៀរចាំរមួ្គ្នន វដ្ឋយក្រវទសកម្ព ជា និ្ងឡាវ ខែល
ក្តូ្វបាន្វចញផាយកាលពីវែីម្ខែកញ្ញា  វតរ ត្វលីរញ្ញា ក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ជលផលកន ងទវន្េវម្រងគ និ្ង
ទវន្េវសក ង ខែលសថិត្វៅតាម្រវណារ យក្ពាំខែន្ថ្ន្ក្រវទសជិត្ខាងទាំងពីរវន្ះ។ របាយការណ៍វន្ះ 
ចត់្ទ កការវន្សាទហសួក្រមាណ ការរចិរលឹថ្ន្ខែន្ជក្ម្ក និ្ងកងវះទិន្នន័្យអាំពីធន្ធាន្ជលផលនិ្ង
ការខចករ ាំខលកទិន្នន័្យទាំងវន្ះ ថាជាឧរសរគធាំៗ ខែលចាំបាច់ក្តូ្វវធវីការវដ្ឋះក្សាយ។ 

របាយការណ៍រមួ្គ្នន ម្យួវទៀត្ ខែលវធវីវ ងីវដ្ឋយក្រវទសកម្ព ជា និ្ងវវៀត្ណាម្ វតរ ត្ការយក
ចិត្រទ កដ្ឋក់វលីការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹកវៅត្ាំរន់្ែីសណរ រទវន្េវម្រងគ ខែលោត្សន្ធឹងកាត់្តាម្
ក្រវទសទាំងពីរ។ រញ្ញា  ខែលក្តូ្វបាន្រកវ ញី រមួ្មាន្ កងវះខផន្ការយ ទធសាស្តសរសក្មារ់ក្ររ់ក្រងវក្គ្នះ
ទឹកជាំន្ន់្និ្ងវក្គ្នះរា ាំងសៃួត្ខែលវកីត្វ ងី េ្ងក្ពាំខែន្រវាងក្រវទសទាំងពីរ កងវះការសក្ម្រសក្មួ្លកន ង
ការការអភិវឌ្ឍវហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទឹក វហយីរណារ ញពិនិ្ត្យតាម្ដ្ឋន្ទិន្នន័្យជលសាស្តសរ ទិន្នន័្យឧត្ 
និ្យម្ និ្ងទិន្នន័្យសរីពីរ ណភាពទឹក វៅមាន្កាំណត់្។ 

កន ងរបាយការណ៍ ខែលវតរ ត្វលីការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹក កន ងអាងទវន្េវសសាន្ និ្ងទវន្េខក្ស
ពក  កម្ព ជា និ្ងវវៀត្ណាម្ បាន្រូសរញ្ញា ក់ថា ឧរសរគសាំខាន់្ៗចាំវ ះការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹក កន ង
អាងទវន្េទាំងពីរ រមួ្មាន្ ការពិនិ្ត្យតាម្ដ្ឋន្និ្ងវាយត្ថ្ម្េលាំហូរទឹក ព ាំបាន្វធវីវ ងីឲ្យបាន្ក្ររ់ក្គ្នន់្   
កងវះយន្រការសក្មារ់ពាករនិ្ងក្រកាសអាសន្នពីវក្គ្នះទឹកជាំន្ន់្ និ្ងការមាន្វធិាន្ការតិ្ចត្ួចសក្មារ់
កាត់្រន្ថយផលរ ះ ល់ ខែលវកីត្វចញពីការអភិវឌ្ឍវហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធជលសាស្តសរ។ 

របាយការណ៍ទាំងវន្ះ ក្តូ្វបាន្វរៀរចាំវ ងី តាម្រយៈការពិនិ្ត្យវលីឯកសារ ក់ព័ន្ធ ការពិវក្គ្នះ
វោរល់ជាម្យួអនក ក់ព័ន្ធវៅថាន ក់ជាតិ្និ្ងថាន ក់មូ្លដ្ឋា ន្ និ្ងការច ះក្រមូ្លទិន្នន័្យែល់មូ្លដ្ឋា ន្។ 
របាយការណ៍ទាំងវន្ះក៏ផរល់អន្ សាសន្៍ជាយ ទធសាស្តសរផងខែរ ែូចជា អន្ សាសន៍្ជ ាំវញិការពក្ងឹងកិចច
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សហក្រតិ្រត្រិការវទវភារី និ្ងការផរល់សិទធិអាំណាចែល់យន្រការសក្ម្រសក្មួ្ល វែីម្បវី េ្ីយត្រចាំវ ះ
រញ្ញា ក្រឈម្ ខែលក្តូ្វបាន្រកវ ញី ជាវែីម្។ 

វផរីម្វចញពីលទធផលថ្ន្ការសិកាទាំងវន្ះ ក្រវទសទាំងរីនឹ្ងវធវីការរមួ្គ្នន  ជាលកខណៈវទវភារី 
វែីម្បវីរៀរចាំរវក្មាងសហក្រតិ្រត្រិការរមួ្គ្នន  កន ងវគ្នលរាំណងវ េ្ីយត្រចាំវ ះរញ្ញា ម្យួចាំន្នួ្ កន ង
ចាំវណាម្រញ្ញា ទាំងវន្ះ។ 

វដ្ឋយមាន្ការគ្នាំក្ទខផនកហរិញ្ាវត្ថ ពីធនាគ្នរពិភពវោក រវក្មាង M-IWRMP ររស់រណៈកម្ម
ការទវន្េវម្រងគ នឹ្ងរន្រជយួែល់ក្រវទសខែលសថិត្វៅខែេទឹកខាងវក្កាម្ថ្ន្ទវន្េវម្រងគទាំងវន្ះ កន ងការ
ជក្មុ្ញវលីកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹកឲ្យកាន់្ខត្មាន្ចីរភាពរខន្ថម្វទៀត្ ក៏ែូចជា 
ជយួវលកីកម្ពស់ជីវភាពរស់វៅររស់សហរម្ន៍្តាម្ែងទវន្េឲ្យបាន្ជាអតិ្ររមា។  
 

ខិរបណ័ណ ព័រ៌ាន តពីីក្ចិ្ច ហប្បរបិរតិការសទេភារីរវាងប្បសទ សៅ
រំបនទ់សនេសមរងគប្រូវបានសច្ញែាយ 
 

រណៈកម្មការទវន្េវម្រងគ ក៏បាន្វចញផាយែិត្រ័ណណព័ត៌្មាន្ងមីម្យួវទៀត្ខែរ វក្កាម្ចាំណង
វជីងថា កិចចសន្ទនា េ្ងខែន្ វក្កាម្រវក្មាងក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹកចក្មុ្ះ កន ងទវន្េវម្រងគ ។ ែិត្រ័ណណវន្ះ
រង្ហា ញវដ្ឋយសវងខរពីរវក្មាងវទវភារីចាំន្នួ្ក្បាាំ ខែលកាំព ងអន្ វត្រកន ងក្រវទសចាំន្នួ្រួន្កន ងត្ាំរន់្ទវន្េ
វម្រងគ វែីម្បវី េ្ីយត្រចាំវ ះរញ្ញា ថ្ន្ការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹក េ្ងខែន្ កន ងអាងទវន្េវម្រងគវក្កាម្។ 

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/mekong-integrated-water-resources-management-project/transboundary-projects-under-the-m-iwrmp/mekong-iwrmp-transboundary-project-data-sheet/


កន ងកក្មាស់ជាងែរ់ទាំព័រ វដ្ឋយវក្រីភាសាង្ហយក្សួលយល់ និ្ងរូរងត្ផងខែរវនាះ ែិត្រ័ណណ
ព័ត៌្មាន្វរៀររារ់ថា រវក្មាងទាំងវន្ះក្តូ្វបាន្វរៀរចាំវ ងី វែីម្បពីក្ងឹងកិចចសហក្រតិ្រត្រិការថាន ក់ត្ាំរន់្ 
វែីម្បខីកលាំអការក្ររ់ក្រងធន្ធាន្ទឹក និ្ងធន្ធាន្ ក់ព័ន្ធនានា ជាពិវសស ធន្ធាន្ជលផល ត្ាំរន់្ែី
វសីម្ ត្ាំរន់្ែីសណរ រ រឹងនិ្ងអាងទវន្េ កន ងក្រវទសកម្ព ជា ឡាវ ថ្ង និ្ងវវៀត្ណាម្។ 

ែិត្រ័ណណវន្ះវតរ ត្ការយកចិត្រទ កដ្ឋក់វលីរញ្ញា ក្រឈម្នានា ខែលវធវីឲ្យធន្ធាន្ទឹកក្តូ្វ
ទទលួរងសមាព ធកាន់្ខត្ខាេ ាំងជាងម្ ន្ ែូចជា ពីការអភិវឌ្ឍទីក្កុង ការអភិវឌ្ឍវហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ និ្ងការ
ខក្រក្រួលអាកាសធាត្  ខែលរងកផលរ ះ ល់ែល់សហរម្ន៍្តាម្ែងទវន្េ វក្ៅរងវង់ក្ពាំខែន្ររស់
ក្រវទសនី្ម្យួៗ។ ែិត្រ័ណណវន្ះកត់្សមាគ ល់ថា វរីវទះរីជាក្រវទសទាំងរួន្បាន្វរៀរចាំនូ្វវធីិសាស្តសរ 
និ្ងឧរករណ៍ជាវក្ចីន្ វែីម្បវីដ្ឋះក្សាយរញ្ញា ទាំងវន្ះក៏វដ្ឋយ វរវៅខត្អាចវធវីសកម្មភាពជាវក្ចីន្
វផេងវទៀត្ តាម្រយៈរាំនិ្ត្ផរួចវផរីម្កិចចសន្ទនា និ្ងកិចចសហក្រតិ្រត្រិការ េ្ងខែន្ ខែលក្តូ្វបាន្រវងកីត្
វ ងីវក្កាម្រវក្មាងទាំងវន្ះ។ 

ែិត្រ័ណណវន្ះ ក៏រ ាំវលចពីលទធផលរ ាំពឹងទ ក លទធផលខែលសវក្ម្ចបាន្កន្េងម្កតាម្រយៈ
រវក្មាង និ្ងជាំហាន្រនាទ រ់ ខែលក្តូ្វវធវីវ ងីវដ្ឋយក្រវទសទាំងវន្ះ វែីម្បវី េ្ីយត្រចាំវ ះរញ្ញា ក្រឈម្
ទាំងវន្ះ ែូចជា ការវរៀរចាំខផន្ការសកម្មភាព និ្ងការដ្ឋក់រញ្ចូ លវម្វរៀន្ខែលទទលួបាន្ពីរវក្មាង
ទាំងវន្ះ វៅកន ងខផន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ្ ជាវែីម្។ 

ជាម្យួនឹ្ងការគ្នាំក្ទខផនកហរិញ្ាវត្ថ ពីធនាគ្នរពិភពវោក វក្កាម្រវក្មាង M-IWRMP ររស់រ
ណៈកម្មការទវន្េវម្រងគ ឥ ូវវន្ះ ែិត្រ័ណណវន្ះអាចរកបាន្ជាភាសាអង់វរេស និ្ងភាសាថ្ង វហយី
រនាទ រ់ម្ក នឹ្ងមាន្ជាភាសាខែមរ ឡាវ និ្ងវវៀត្ណាម្។ ែិត្រ័ណណវន្ះនឹ្ងក្តូ្វវបាះព ម្ព និ្ងខចកចយ កន ង
ក្ពឹត្រិការណ៍ផេពវផាយ ខែលវរៀរចាំវធវីវ ងីវៅថាន ក់ត្ាំរន់្ និ្ងថាន ក់ជាតិ្ ក៏ែូចជាែល់សាធារណជន្ទូ
វៅ។  

 

-ចរ់- 
 
សក្មារ់ព័ត៌្មាន្រខន្ថម្ សូម្ទក់ទង 
វលខាធិការដ្ឋា ន្រណៈកម្មការទវន្េវម្រងគ វៅក្កុងវវៀងច័ន្ទ 
អ ីវម្ ល mrcmedia@mrcmekong.org 
ទូរស័ពទ +៨៥៦ ០២១ ២៦៣ ២៦៣ 
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