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អកសរកាត់
ADB
BP
CMU

ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អា សុី
នីត ិ វិធីធនាោរ
អងគ ភា រព្រប់ព្រងសោសភារ

CNMC

រណ្ៈរោមធិកា រជាតិទ ម្នេ ម្ម្រងគ រម្ពុ ជា

ECOP

រូដបរិស្ថានសព្ោប់អនុវតត

EA / EIA
EMP
ESMF

ការវាយតនម្េ ប រិស្ថាន និងការវាយតនម្េ ្ លបះពាល់ម្ លើប រិស្ថាន
ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថាន
ព្របខណ្ឌព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគ ម្

FiA

រដឋ បាលជល្ល

IEE

ការរិន ិត យប្ន របរិស្ថានដំបូង

IESE

ការរិន ិត បប្ន របរិស្ថាន និងសងគ ម្ដំបូង

IPPF

ព្របខណ្ឌប្នការសព្ោប់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច

IPDP

ប្នការអភិវឌ្ឍសព្ោប់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច

MAFF

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោញ់ និងម្នស្ថទ

M-IWRM 3
MOE
MOWRAM

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ម្រងគ ដំណា រ់កា លទី ៣
ព្រសួងបរិស្ថាន
ព្រសួងធនធានទឹរ និងឧតុន ិយ ម្

MRC

រណ្ៈរម្ម កា រទម្នេ ម្ម្រងគ

NGOs

អងគ កា រម្ិន បម្នរដ្ឋឋ ភិបាល

OP

ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតត ិ

PDOWRAM

ម្នទ ីរធនធានទឹរ និងឧតុន ិយ ម្ម្ខតត

RAP

ប្នការសរម្ម ភា ររនុ ងការស្ថងសង់ល ំម្ ៅស្ថានម្ ើង វិញ

RGC

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុ ជា

RPF

ព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយរនុ ងការស្ថងសង់ល ំម្ ៅម្ ើង វិញ

WB

ធនាោររិភរម្លារ

WWF

ម្ូល និធិស តវ នព្ររិភរម្លារ
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ជំរូក ទី ១. ម្សចកត ីម្្តើ្
ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្សព្ោប់ព្បម្ទសរម្ពុជា ព្តូវបានម្រៀបចំម្ ើង ម្ដ្ឋយប្ែ រ
ម្លើល ទធ្លបដលម្រើតម្ចញរីកា ររិនត
ិ យប្នរបរិស្ថាននិងសងគម្ដំបូង (IESE)បដលព្តូវបានបម្ងកើត ម្ ើង
សព្ោប់រម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់កា លទី

៣ (Mekong-IWRMP-3)។

ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ននិងសងគម្ (ESMF) ព្តូវបានម្ព្បើព្បាស់ម្ ដើម្បីរិន ិតយម្ៅម្លើបញ្ហា បរិស្ថា ន
និងសងគម្ និង្លបះពាល់នានាបដលជាប់ពា រ់រ័នធ ម្ៅម្រលបដលរម្ព្ោងម្នះ អនុវតតន ូវម្ស៊េ រីន ន
សរម្មភា រជាម្ព្ចើន និង អនុរម្ព្ោងនានា បដលម្ិន ទន់ម្ ធវើកា ររំណ្ ត់បានចាស់លា ស់ ម្ហើយ របនេ ង
អនុវតតរួរវារ៏ម្ិន ទន់បានដឹងម្ៅម្ ើយ ម្ៅម្រលម្ធវើកា រវាយតនម្េម្ ៅម្លើរម្ព្ោងម្នះ។ ព្របខណ្ឌ
ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ននិងសងគម្ (ESMF) ដ្ឋរ់ម្ ចញនូវម្ោលការណ្៍ បញ្ហា តិត ម្ោលការណ្៍កា របណ្នាំ
និងនីតិ វិធី ម្ដើម្បីម្ ធវើកា រវាយតនម្េ្ លបះពាល់របស់រម្ព្ោងម្ៅម្លើប ្ន រ បរិស្ថា ន និងសងគម្។ វា
រ៏ោន វិធា នការ និង ប្នការម្្សងៗម្ទៀត្ងបដរ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ និង/ឬ សព្ោលចំម្ ពាះ្ល
បះពាល់អ វិជជោន

និង ម្លើររម្ពស ់ន ូវអតាព្បម្ោជន៍នានា ការ្ត ល ់ន សព្ោប់ម្ ធវើកា របាន់ព្បោណ្

និងរំណ្ ត់ថ វិកា ចំណាយម្ៅម្លើវិធានការណ្៍ទំងអស់ម្ នាះ និង រ័ត៌ោនរបស់ភាន រ់ងា របដលទទួល ខុស
ព្តូវរនុងការព្រប់ព្រង្លបះពាល់ម្ លើរម្ព្ោង និងការអនុវតត វិធា នការណ្៍ប ដលបានដ្ឋរ់ម្ ចញ។
រម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់កា លទី

៣

(Mekong-IWRMP-3)

រឺជាតំណា រ់កា លទី៣ ននរម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ បដលជាម្ស៊េ រីន នរម្ព្ោង
(SOP) ោំ ព្ ទដល់ ព្បម្ទសឡាវ ម្វៀតណាម្ រម្ពុជា និង រណ្ៈរម្មការទម្នេម្ ម្រងគ (MRC)។ ម្ោលបំណ្ ង

សំខាន់របស់រម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ

(Mekong-IWRMP)

រឺម្ ដើម្បីម្ ធវើកា រ

ោំ ព្ទការអនុវតតរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះ (IWRM) ម្ៅរនុងអាងទម្នេម្ ម្រងគភា រខាងម្ព្កាម្រនុង
រព្ម្ិតថ្ននរ់តំបន់ ថ្ននរ់ជាតិ និង ថ្ននរ់ម្ ព្កាម្ជាតិ រ៏ដូចជាការរួម្ចំប ណ្ររនុងការអភិវឌ្ឍន៍ន ិរនត ភា រនន
អាងទម្នេ រនុងអាងទម្នេ ម្ ម្រងគម្ ព្កាម្ (LMB)។
រម្ព្ោងម្នះោន ៤ តំណា រ់កា លរឺ៖ រម្ព្ោងថ្ននរ់ជាតិោនចំន ួន បី និង រម្ព្ោងថ្ននរ់តំបន់
ចំន ួន ម្ួយ

ជាម្ួយ នឹង រណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ

រម្ព្ោងព្រប់ព្ រង

(MRC)។

ធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ

(Mekong

ម្ដើម្បីម្ ជៀសវាងការព្ច ំ
IWRMP)

សំម្ ៅម្លើរម្ព្ោង

ទំ ងម្ូល បដលអនុម្័តម្ដ្ឋយ ធនាោររិភរម្លាររនុងឆ្នំ ២០១២។ ម្ហើយ វារ៏ស ំម្ ៅម្លើ
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

(រ) រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់កា លទី ១ (Mekong-IWRM ១) សព្ោប់
ព្បម្ទសឡាវ បដលព្តូវបានអនុម្័ត ម្ដ្ឋយធនាោររិភរម្លាររនុងឆ្នំ ២០១២ (ខ) រម្ព្ោងព្រប់ព្រង
ធនធានទឹរ ចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគតណា
ំ
រ់ទី ២ (Mekong-IWRM ២ ) សព្ោប់ព្បម្ទសម្វៀតណាម្ បដលព្តូវ
បានអនុម្័តរនុងឆ្នំ ២០១៣ (រ) សំម្ ណ្ើរម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់កា លទី
៣ (Mekong-IWRM ៣) សព្ោប់ព្ បម្ទសរម្ពុជា (ឃ) រណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ MRC ព្តូវព្រប់ព្រង
រម្ព្ោងថ្ននរ់តប
ំ ន់ម្លើរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគប ដលព្តូវអនុម្័តរនុងឆ្នំ ២០១២។
រម្ព្ោងនិម្ួយ ៗព្តូវបានម្រៀបរាប់ដូចខាងម្ព្កាម្៖
រម្ព្ោងរបស់រណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ (MRC) ម្លើរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ៖
រនុងឆ្នំ ២០១២ រណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ (MRC)បានទទួល ហិរញ្ា បបទន IDA ចំន ួន ៨លានដុលាេ រ
អាម្រិរ ម្ដើម្បីម្ លើររំរស់ការព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និង ធនធានទឹរ អនតរព្បម្ទស. រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធាន
ទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ម្រងគរបស់រណ្ៈរម្មកា រទម្នេម្ម្រងគ MRC (MRC-IWRMP) ោនម្ោលបំណ្ ងជួយ ្ារ
ភាជ ប់រម្ព្ោងថ្ននរ់ជាតិទំងបី ម្ដ្ឋយម្តតតម្លើបញ្ហា ទូម្ ៅរបស់អនត រ ព្បម្ទស។បចេុបបនន ោនរម្ព្ោងអនត រ
ព្បម្ទស (Transboundary) ចំន ួន ៤ បានព្តូវអនុវតតម្ ដ្ឋយរណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ (MRC) ម្ដ្ឋយ
្ារភាជ ប់ជាម្ួយ រណ្ៈរម្មកា រជាតិទម្នេ ម្ ម្រងគរបស់ព្ បម្ទសរម្ពុជា ម្វៀតណាម្ ឡាវ និងនថ។
ុ ការព្រប់ព្រងធនធានទឹររនុងបរិបទអនតរព្បម្ទសននព្បម្ទសឡាវ
រម្ព្ោងថ្ននរ់ជាតិ៖ ម្តតតម្លើការជព្ម្ញ
ម្វៀតណាម្ និងរម្ពជា
ុ ៖
១) រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់កា លទី ១ (Mekong-IWRM ១) សព្ោប់
ព្បម្ទសឡាវ (១៨លានដុលាេរអាម្ម្រិរ សព្ោប់ឆ្នំ ២០១២ ២០១៨)៖ ម្ដើម្បីបម្ងកើន សម្តាភា រព្រប់ព្រង
ធនធានទឹរថ្ននរ់ជាតិ ស្ថង់ស ង់Hydromet ព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ម្ៅរនុងអនុអា ងទម្នេ ម្ ម្រងគចំន ួន រីរ
រស្ថងព្បរ័នធ ធា រាស្ថស្រសត និងការព្រប់ព្រងជល្ល។
២) រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់ទី ២ (Mekong-IWRM ២) សព្ោប់ព្បម្ទស
ម្វៀតណាម្ (២៥លានដុលាេ រអាម្ម្រិរ) សព្ោប់ឆ្នំ ២០១៣ ២០១៨)៖ ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងអាងទម្នេ
ប្ន រខាងម្លើទម្នេម្សស្ថន និងបព្សររ (ម្ៅថ្ន អាង (ស២) បដលជាប្នរននអាង(ស៣) និងស្ថងសង
Hydromat ម្ៅប្ន រខាងម្លើអា ង (ស២) និងម្ម្រងគប ឌ្លតា។

5

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

៣) រម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់កា លទី ៣ (Mekong-IWRM ៣) សព្ោប់
ព្បម្ទសរម្ពុជា (១៥លានដុលាេ រអាម្ម្រិរ)៖ ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងអាងទម្នេ និងស្ថងសង់ Hydromet
ម្ៅប្ន រខាងម្ព្កាម្អាងទម្នេ (ស៣) និង (រ៤) និងព្រប់ព្រងជល្លរនុងរនេ ងទម្នេ ម្ ម្រងគ។
ការម្រៀបរាប់ល ម្ែិតននបរិបទយុទស្ថ
ធ ស្រសត របស់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ
បងាាញម្ៅរនុងឯរស្ថរវាយតនម្េឆ្នំ ២០១២ ននរម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគតំណា រ់
កាលទី ១ (Mekong-IWRM ១)។
រម្ព្ោងបដលបានដ្ឋរ់ម្ចញម្នះ (រ៏ដូចជា ESMF្ងបដរ)បានម្តតតជាអាទិភា រម្ៅម្លើការព្រប់
ព្រងធនធានជល្ល និង អាងទម្នេ រីម្ ព្ពាះទំងម្នះជាចំណ្ុច សំខាន់ៗ ននរិចេសហព្បតិបតតិកា រជាម្ួយ
ព្បម្ទសជិត ខាងរបស់ខួ ន
េ បដលរំរុងោនភាររីរចម្ព្ម្ើន ។
ចំណា យបាន ់ព្បោណ្សព្ោប់រម្ព្ោង Mekong-IWRMP: ចំណា យសព្ោប់រម្ម វិធីទំ ងម្ូល បដលព្រប
ដណ្ត ប់ ម្ៅម្លើតំណា រ់កា លទំ ង ៤ម្នះ បងាាញដូចខាងម្ព្កាម្។
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ិ Mekong-IWRMP (ម្ស រ៊េ ី ៤ ត ំណារ់កាលននរម្ព្ោង)
តា រាងទ ី 1: ម្សចរត ីសម្ងាបរីរម្ម វធី
ចំណា យ បា ន ់ស្ថម ន
ន ដរូ

ស រម្ម ភា រ

(រួម្ បញ្េូ ល ទំ ងម្ូល ន ិធ ិ
របស ់ព្ បម្ ទ ស ស ម្ភា រី)
(រិត ជាលា ន ដុលាេ )

Mekong-IWRMP ១ (២០១២-២០១៧)

រណ្ៈរម្មកា រ

ស ោសភារទ ី ១

៨.០

ទម្នេ ម្ ម្រងគ (MRC)

 ការោំ ព្ទរីរនុងតំបន់សព្ោប់ការរិភារារីបញ្ហាអនត រព្បម្ទសនន IWRM
 ោំ ព្ទរនុ ងការបម្ងកត
ើ វិធស្ថ
ី ស្រសត សព្ោប់ប រិស្ថាន
 ការវាយតនម្េ ហានិភ័យ្លបះពាល់ និងហានិភ័យធម្ម ជា ម្ៅអាងទម្នេ
ម្ម្រងគ ភារខាងម្ព្កាម្ (LMB)។
 ការចុះសិរាដល់ទរ
ី បនេ ង និង
 រដឋ បាល និងការព្រប់ព្រងរម្ព្ោង

ព្បម្ទសឡាវ

ស ោសភារទ ី ២

១៨.០

 ការរព្ងឹងស្ថាប័ន សព្ោប់ MONRE ទរ់ទ ងម្ៅនឹងការព្រប់ព្រង
ធនធានទឹរ និង
ស ោសភារទ ី ៣
 ការព្រប់ព្រងនព្រលិចទឹរ (សោសភារ ៣-១)
 ការព្រប់ព្រងធនធានជល្ល (សោសភារ ៣-២)
Mekong-IWRMP២ (២០១៣-២០១៨)
ព្បម្ទសម្វៀត
ណាម្

 ការោំ ព្ទសព្ោប់ការរព្ងឹងស្ថាប័នបដលព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះម្ៅ
តាម្អាងទម្នេ ម្សស្ថន និងបព្សររបដលសា ត
ិ ម្ៅរនុ ងប្ន រននព្បម្ទស
ម្វៀតណាម្។
 ការបម្ងក ើតនូវបណា
ត ញព្តត
ួ រិនត
ិ យធនធានទឹរ ម្ៅតាម្ព្រំបដនរវាង
ព្បម្ទសរម្ពុ ជា និងព្បម្ទសឡាវម្ៅម្ម្រងគ ម្ព្កាម្ និងបម្ងក ើតព្បរ័នធ
រ័ត ៌ោន ធនធានទឹរសព្ោប់តប
ំ ន់ម្ម្រងគ ម្ព្កាម្រនុ ងព្បម្ទសម្វៀតណាម្។
 ការរព្ងឹងនូវបណា
ត ញរ័តោ
៌ នជលាឧតុនយ
ិ ម្ ព្បរ័នធ រាររណ្៍
និងព្បកាសអាសនន រទ
ី ឹរជំនន់ ម្ៅរនុ ងតំបន់ខពង់រាបរណា
ត ល
និងការព្រប់ព្រងរម្ព្ោង
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

រម្ព្ោង Mekong-IWRMP ៣ (២០១៦-២០២០)
ព្បម្ទសរម្ពុ ជា

 ការោំ ព្ទសព្ោប់ធនធានជល្ល និងធនធានវារីស្ថស្រសត

១៦.៥

ម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុ ជា និង
 ការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ (WRM) រនុ ងភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុ ជា
និងការរិភា រាបញ្ហាអនត រព្បម្ទស (Transboundary dialogue)

រម្ព្ោង Mekong-IWRMP ៣ បដលបានដ្ឋរ់ម្ចញម្នះ នឹងព្តូវអនុវតតម្ ដ្ឋយព្បម្ទសរម្ពុជា។
ព្រសួង ធនធានទឹរ

និងឧតុន ិយ ម្

(MOWRAM)

ជាស្ថា ប័ន ចូល រួម្សហការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ

ជាម្ួយ រណ្ៈរោម ធិកា រជាតិទម្នេ ម្ ម្រងគរម្ពុជា បដលជាស្ថា ប័ន អនុវតតស ោសភារទី២
និងព្រប់ព្រងរម្ព្ោងទំងម្ូល ។ រដឋបាលជល្ល (FiA) ននព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោញ់ និងម្នស្ថទ
នឹង ជាអនរ ទទួល ខុស ព្តូវម្លើកា រ អនុវតតស ោសភារទី ១។

រណ្ៈរោមធិកា រជាតិទម្នេ ម្ ម្រងគរម្ពុជា

(CNMC) នឹងទទួល ខុស ព្តូវម្ៅម្លើកា រព្រប់ព្ រងរម្ព្ោងទំ ងម្ូល ម្ហើយ អនុវតតស ោសភារទី ២។

ដូចម្នះរដឋបាលជល្ល (FiA) និងរណ្ៈរោមធិកា រជាតិទម្នេ ម្ ម្រងគ (CNMC) នឹងទទួល ខុស ព្តូវរនុង
ការអនុវតត វិធានការណ្៍សវុ តាិភារនានា ដូចបដលបានបចងម្ៅរនង
ុ ព្របខណ្ឌព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្
ម្នះចំម្ ពាះសោសភារម្រៀងោន ទំ ង អស់ម្ នាះ។ រណ្ៈរោមធិកា រជាតិទម្នេ ម្ ម្រងគរម្ពុជា (CNMC) នឹង
ទទួល ខុស ព្តូវ្ងបដររនុងការរិន ិតយម្ៅម្លើរដឋបាលជល្ល (FiA) និងម្ធវើឲ្យព្បារដថ្នរួរម្របាន
បំម្ រញតួនាទីរបស់ខួ ន
េ ម្ៅតាម្អវីប ដលរម្ព្ោងបានដ្ឋរ់ម្ ចញ។
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ជំរូក ទី ២ :ការរករ័ណ្៌នា អំរីគម្រោង
ទីតាំ ងភូម្ ិស្ថស្រសត៖ ស ម្ំ ណ្ ើរម្ព្ោង Mekong-IWRMP ៣ នឹងម្តតតម្លើៈ (រ) ជព្ម្រលូតលាស់ និងរង
រូន សំខាន់ៗ របស់ព្តីម្ ៅរនុងទម្នេ ម្ សស្ថន

និងទម្នេ ម្ ម្រងគ

ម្ៅភារខាងម្ជើងននព្បម្ទសរម្ពុជា

បដលោនព្បបវង១០០ រ.ម្តាម្បម្នាត យទម្នេ ម្ ម្រងគ បដលលាតសនធ ឹងរីម្ កាះលងាក (ជាប់ព្រំប ដនឡាវ)
ម្រដល់ម្ ខតត សទ ឹងបព្តង និងព្រម្ចះ និង ភូម្ិនានាបដលសា ិតម្ៅតាម្បម្ណា
ត យននទម្នេ ម្ ម្រងគ (ខ)
តំបន់អា ងរងទម្នេ ម្សស្ថន បព្សររ ម្សរុង (ស ៣) របស់ព្ បម្ទសរម្ពុជា រួម្ជាម្ួយ តំបន់ម្ ្សងៗម្ទៀត
ោនព្រំព្បទល់ជាប់ន ឹង ព្បម្ទសឡាវ រម្ពុជា និងម្វៀតណាម្ និងនដទម្នេ ម្ួយ ចំន ួន (រ) តំបន់អា ងរង
ម្ៅភារខាងម្រើតម្ខតតព្រម្ចះ បដលោន បព្ររព្រះ បព្ររម្ព្រៀង បព្ររកាំ រី និងបព្ររម្ត (រ៤)។ រូបទី ១
ខាងម្ព្កាម្បងាាញរីម្ ខតតប ដលជាតំបន់រម្ព្ោង និងរូបទី ២ បងាាញរីតំបន់អា ងរងស៣ និងរ៤។

រូប ទ ី ១: ម្ ខតត ម្ ោ ល ម្ ៅ រម្ ព្ោង
(ព្បភរ: http://www.nationsonline.org )
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
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រូប ទ ី ២: ត ំប ន ់អា ងរង ស ៣ ន ិង ៤រ
(ព្បភរ: ដរព្សង់រី http://ppcrcambodia.files.wordpress.com/2012/11/cnmc-1104-iwrm-cam.pdf)

ម្ូល ម្ហតុ ន ិង ទិដឋ ភា រទូម្ ៅ
រម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ

(Mekong

IWRMP)

្តល ់កា រោំ ព្ ទម្លើ

ការវិន ិម្ ោរ និងបម្ចេរម្ទសដល់ព្ បម្ទសទំ ង ៣ (ព្បម្ទសរម្ពជា
ុ ម្វៀតណាម្ និងឡាវ) រនុងចំម្ ណាម្
ព្បម្ទសទំ ង ៤សា ិតម្ៅទម្នេ ម្ ម្រងគភា រខាងម្ព្កាម្ និងោំ ព្ទរណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ (MRC) រនុងការ
សព្ម្បសព្ម្ួលសហព្បតិបតតិការបម្ចេរម្ទសម្លើកា រព្រប់ព្រងធនធានទឹរ។ ម្ោលបំណ្ ងរួម្នន រម្ព្ោង
ព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ ថ្ននរ់តំបន់ រឺម្ ដើម្បីបម្ងកើតនូវឧទហរណ្៍ស ំខាន់ៗ រនុងការអនុវតត
រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះរនុងរំ រិតតំបន់ រំ រិតជាតិ និងម្ព្កាម្ជាតិ ម្ដើម្បីចូល រួម្ចំប ណ្រ
រនុងការអភិវឌ្ឃន៍អា ងទម្នេ របស់អា ងទម្នេ ម្ ម្រងគម្ ព្កាម្ឲ្យោននិរនត រភារ។

ម្ោលម្ៅរម្ព្ោង (PDO) សព្ោប់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ តំណា រ់កាល
ទី៣ (MEKONG IWRMP-3) រឺម្ ដើម្បីបម្ងកើតម្ូល ដ្ឋឋ នសព្ោប់ព្រប់ព្រងធនធានទឹរ និងជល្លរនុង
ទីតាំ ងរម្ព្ោងរនុងភារឥស្ថនននព្បម្ទសរម្ពុជា ឲ្យោនព្បសិទិភា
ធ រ។

ស ោសភារទី១៖ ការព្រប់ព្រងធនធានជល្ល ន ិងវា រីស្ថ ស្រសត រនុ ង ភារឥស្ថ ន ព្បម្ទស រម្ពុ ជា (១១
លានដុលាេអាម្ម្រិរ រនុងម្នាះហិរញ្ាបបទន IDA ចំន ួន ១0លានដុលាេអាម្ម្រិរ ន ង
ិ រីរា ជដ្ឋឋ ភិបា ល ចំន ួន
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១លា ន ដុលាេ )៖ ម្ោលបំណ្ ងរបស់ស ោសភារម្នះ រឺម្ ដើម្បីបម្ងកើតការព្រប់ព្រងធនធានជល្ល
និងវារីស្ថ ស្រសត ម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា ។ ធនធានទំ ងម្នះនឹងចូល រួម្ចំប ណ្រោ ងម្ព្ចើន ដល់
រំ រិតជីវភារ សនត ិស ុខម្សបៀងអាហារ និង ព្បរ័នធ ម្ អរូ ូហ សី។
ស ោសភាររង១.១៖ បម្ងក ើត អងគ ភា រព្រប់ព្ រ ងស ហរម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទ (២.៥លា ន ដុលាេ អា ម្ម្ រិរ )។
សោសភាររងម្នះ នឹងបម្ងកត
ើ អងគភា រព្រប់ព្រងជល្លម្ដ្ឋយប្ែរម្លើស ហរម្ន៍ម្ នស្ថទថម ីចំន ួន ២០
និងរព្ងឹងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទចំន ួន ៥ បដលបានចុះបញ្ជ ីរួចម្ហើយ រនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ខតតសទ ឹងបព្តង។
សរម្មភា រ រួម្ោន៖ (រ)ការបម្ងកើត ប្នការព្រប់ព្រងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ បម្ងកើតជំម្ រីស ោំ ព្ទដល់កា រ
ិ ម្ិ ោរ និង(ខ) អនុវតតប្នការព្រប់ព្រងសហរម្ន៍ម្នស្ថទរួម្ោន ការម្ធវើ
ម្លើររម្ពសជ
់ ីវភារ និងការវន
វារីវបបរម្មរនុងតំបន់ម្ នស្ថទ និងតំបន់អភិររសម្្សងៗ (FZC) ការបម្ងតើតព្បរ័នធ ព្តួតរិន ិតយ និងវាយតនម្េ
និងរបាយការណ្៍ម្ លើប ្នការព្រប់ព្រង។
ស ោសភាររង១.២៖ រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធន ធា ន ទឹរ ចព្ម្ ុះ ទម្នេ ម្ម្រងគ ្ត ល ឧ
់ បររណ្ ៍ ស ោា រះរនុ ង
ការងារសហព្រប់ព្រងជល្ល(២.៥លា ន ដុលាេ អា ម្ម្ រិរ )។សោសភាររងម្នះនឹង ្ត ល ់ម្ ហដ្ឋឋ រចនា
សម្ពនធ ័ ឧបររណ្៍ និងោំ ព្ទដល់អងគភា រព្រប់ព្រងជល្លម្ខតត រនុងការព្រប់ព្រង ធនធានជល្ល
ឲ្យោនព្បសិទិភា
ធ ររនុងតំបន់រម្ព្ោង និងឲ្យម្ចះម្ធវើប ្នការ និង អនុវតតកា រងារព្រប់ព្រងម្ហដ្ឋឋ រចនា
សម្ពនធ ឲ្
័ យលែ ព្បម្សើរជាងម្ុន ។ សរម្មភា ររួម្ោន៖ (រ)រព្ងឹងសម្តធភា រព្រប់ព្ រងម្ៅរំ រិតឃុំម្ ព្ស ុរ
និងម្ខតត

(ខ)្ត ល ់ម្ ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ

និងឧបររណ្៍ស ព្ោប់ស ហរម្ន៍អនរម្នស្ថទរនុងការអនុវតត

ប្នការព្រប់ព្រង ព្តួតរិន ិតយរុណ្ ភារទឹរ និងបចររំប លររ៌តោនទរ់ទងនឹងការម្នស្ថទ (ឃ)្ត ល ់
ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ និងឧបររណ្៍ដល់រដឋបាល ជល្លម្ខតត និង (ង) រព្ងឹងសម្តាភា រ រដឋបាល
ជល្ល រនុង ការសិរាម្លើ្លប់ះពាល់ ដូចជាការបំរុល ម្លើព្តី និងការទរ់ទងម្លើកា រងារព្រប់ព្រង
ការម្នស្ថទអនត រព្បម្ទស

ជាម្ួយ ព្បម្ទសឡាវរនុងព្របខណ្ឌ រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ

ម្ម្រងគ ។
ស ោសភាររង ១.៣៖ ការម្ល ើររម្ពស ់ជវី ភាររបស ់សហរម្ន ៍អនរម្នស្ថទ (៤.០លានដុលាេ អា ម្ម្ រិរ )។
សោសភាររងម្នះ នឹងោំ ព្ទដល់កា ររំនត់ និងបម្ងកើតម្ម្ធាបាយរនង
ុ ការម្លើររម្ពសជ
់ ីវភារ ជារិម្ សស
ការបម្ងើកត វារីវបបរម្ម សព្ោប់ស ោជិររបស់ស ហរម្ន៍ម្ នស្ថទនិម្ួយ ៗ និងការោំ ព្ ទសព្ោប់កា រងារ
អភិវឌ្ឍន៍ស ងគម្តាម្រយះការនិម្ោរម្លើម្ ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធជាតិជនបទបដលជាអទិភា រសា ិតរនុងប្នការ
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អភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ។ សរម្មភា ររួម្ោន៖(រ) ស្ថងសង់ស្ថា នីយ ៍ភាា ស់រូន ព្តី រនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងបដលោន
បរិោណ្ព្បោណ្៣លានរូន ព្តីរូជរនុងម្ួយ ឆ្នំ (ខ) ្ត ល ់ន ូវហិរញ្ា បបទនខានតតូចដល់ឃ ុំស ព្ោប់
វិន ិម្ ោរម្លើម្ ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ អទិភា រ ម្ដើម្បីោំ ព្ ទដល់ស ហរម្ន៍អនរម្នស្ថទ។
ស ោស ភា ររង១-៤៖ រដឋ បា ល ន ិង ការព្រប់ព្ រងរម្ព្ោង (២៣លា ន ដុលាេ អា ម្ម្ រិរ ៖ ១.៣
លានដុលាេអាម្ម្រិរម្ររី IDA ន ង
ិ ១លានដុលាេម្ម្រិររីរាជរដ្ឋឋភិបាល )។ សោសភាររងម្នះនឹង្ត ល់
ម្ូល និធិស ព្ោប់រដឋបាលជល្ល

និងរដឋបាលជល្លម្ខតតស ព្ោប់

(រ)ជួស ជុល ការិោ ល័យ

ជាវសោារះ ឧបររណ្៍ ោនជំនះិ និងចំណាយរដឋបាលនានា។ (ខ) ោំ ព្ទបម្ចេរម្ទសម្ដើម្បីម្ ្េើយ តបនឹង
សត ង់ដ្ឋ រការព្រប់ព្រងហិរញ្ា វតាុ និងព្បរ័នធ ស ុវតាិភា រ។ និង (រ) សព្ោប់ចំណា យព្បតិបតតិកា របបនា ម្។
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពជា
នុ ការ្តលម្
់ ស្រនជ
ត ី ួយ ោំ ព្ ទ និង្ត ល ់កា រិោ ល័យ
ុ នឹងចូលរួម្ចំបណ្រជាសោនចិតតរង
និងសោារះម្ួយ ចំន ួន ្ងបដរ។

ស ោសភារទី២៖ ការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ (WRM) ម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុ ជា ន ិង ការរិភា រា
រវាងអនតរព្បម្ទស (ហិរញ្ាបបទន IDA ៥៥លានដុលាេរអាម្ម្រិរ)៖ សោសភារម្នះ ោនម្ោលបំណ្ ង
បម្ងកើន នូវការព្រប់ព្រងធនធានទឹរព្បរបម្ដ្ឋយព្បសិទភា
ធ រ និង និរនតរ ភារម្ៅរនង
ុ តំបន់អា ងរង ស៣ និង
រ៤

និងោំ ព្ទដល់កា ររិភា រាអនត រព្បម្ទសជាម្ួយ ព្បម្ទសម្វៀតណាម្បដល សា ិតម្ព្កាម្ព្របខណ្ឌ

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ។
ឹ ស្ថាប័នព្រប់ព្រងធនធានទឹរ (១.៦លានដុលាេ អា ម្ម្ រិរ )៖ សោសភាររង
ស ោសភាររង២.១៖ រព្ងង
ឹ សម្តាភា រព្រសួង និង ម្នទរី ព្រប់ព្រងធនធានទឹរ និង ឧតុនយ
ម្នះនឹងម្តតតម្លើកា ររព្ងង
ិ ម្ និងនដរូនានា
ម្ៅថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់ម្ ខតត ម្ដ្ឋយ្ត ល ់ន ូវឧបររណ្៍ អោរ និងការោំ ព្ទដល់រណ្រម្មកា រអាងទម្នេ
និងការអប់រំដល់អនរពារ់រ័នធ ។

ស ោសភាររង២.២៖ ការោំព្ទការព្តួតរិន ិតយធនធានទឹរ ការព្រប់ព្ រងរ័ត ៌ោ ន អា ង ស ៣ ន ិង ្ ៤
(៣.០លានដុលាេរ)៖ សោសភាររងម្នះនឹង្ត ល ់ហ ិរញ្ា វតធុស ព្ោប់ស្ថ ងសង់ស្ថា នីយ ៍ព្ តួតរិន ិតយ និង
តាម្ដ្ឋនជលស្ថស្រសត និងឧតតន
ិ ម្ ការម្ធវស
ើ ទ ង់ម្តិ បម្ងកើតព្បរ័នធព្រប់ព្រងធនធានទឹរ និងដ្ឋរ់ម្ ចញនូវ
ុ យ
ការអនុវតតរម្ព្ោងតាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្េធនធានទឹរននអាងទម្នេ ជាលរាណ្ ៈរហុទព្ម្ង់។

ស ោសភាររង២.២៖ ការព្រប់ព្ រងរម្ព្ោង (០.៩ លា ន ដុលាេ អា ម្ម្ រិរ រី IDA ន ិង ០.៥លា ន
ដុលាេ អាម្ម្រិររីរាជរដ្ឋឋភិបាល)៖សោសភាររងម្នះ និងចំណាយម្លើទីព្បឹរាឯរម្ទស ម្លើការព្រប់ព្រង
ហិរញ្ា វតាុ ម្ដើម្បីោំ ព្ទដល់ PMU ម្ដើម្បីអា ចឲ្យការអនុវតតរម្ព្ោងរនុងសោសភារទី១ និងទី២ ទទួល
12
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បានម្ជារជ័យ។ រាជរដ្ឋឋភិបាលរម្ពុជានឹងចូលរួម្ចំបណ្រជាសោនចិតរ
ត នុងការ្ត ល ់ម្ស្រនត ីជួយ ោំ ព្ ទ ្ត ល ់
ការិោ ល័យ និងសោារះម្ួយ ចំន ួន ្ងបដរ។
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ជំរូក ទី ៣ រកបខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយ គតកយុតតក នកងរដ្ឋបា ល
ការអនុវតតរម្ព្ោង នឹងម្ធវើម្ ើងព្សបម្ៅតាម្ចាប់ជាតិ និងម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភា រនានា
របស់ធនាោររិភរម្លារបដលពារ់រ័នធ ។
៣.១. ចាប់ជាតិ ន ិងបទបញ្ហជ
ចាប់ និងបទបញ្ហជ ខាងម្ព្កាម្ ព្តូវអនុវតតចំម្ ពាះរម្ព្ោង៖
១.ក ចាប់សត ីរីរ ិចេការពារបរិស្ថាន ន ង
ិ ការព្រប់ព្រងធនធានធម្ម ជា តិ (រដឋស ភាអនុម្័ត នថា ទី ១៨
បខវិចឆិកា ឆ្នំ ១៩៩៦)។ ចាប់ម្ នះោនម្ោលម្ៅ៖
- ការពារ ម្លើររម្ពសរ
់ ុណ្ភារបរិស្ថាន និងសុខភាររលរដឋម្ដ្ឋយម្ធវើការទប់ស្ថកត់ ការកាត់បនាយ
និងការព្តួតរិន ិតយការបំរុល ។
- វាយតនម្េម្ ហតុបះពាល់ប រិស្ថាន ម្ុន នឹងម្ចញម្សចរតីស ម្ព្ម្ចរបស់រា ជរដ្ឋឋ ភិបាល ចំម្ ពាះរាល់
រម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើង ។
- ធានាឲ្យោនការអភិររស ការអភិវឌ្ឍ ការព្រប់ព្រង និងការម្ព្បើព្បាស់ម្ ដ្ឋយសម្ម្ហតុ្ ល និង
ព្បរបម្ដ្ឋយនិរនត រភារ និងភារសា ិតម្សា រនូវធនធានធម្មជាតិន នព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
- ម្លើរទឹរចិតត និង្តលល
់ ទធភា រឲ្យស្ថធារណ្ជនចូលរួម្រនង
ុ រិចេកា រពារបរិស្ថាន និងការព្រប់ព្រង
ធនធានធម្មជាតិ។
- បស្រងាកបអំម្ រើទំ ងឡាយណាបដលម្ធវើឲ្យបះពាល់ដល់ប រិស្ថាន។
ជារិម្ សស ោព្តាខាងម្ព្កាម្ព្តូវអន ុវតត៖
- ោព្តា ៦ និងោព្តា ៧ បដលបចងរីការវាយតនម្េម្ហតុបះពាល់បរិស្ថាន
- ោព្តា ៨ បដលបចងអំរីការអភិររសធនធានធម្មជាតិ និង
- ោព្តា ១៤ និងោព្តា ១៥ បដលបចងរីកា រព្តួតរិនត
ិ យ រំណ្ ត់ព្តា និងអធិការរិចម្េ ៅតាម្ទី
តាំ ងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិ។
១ .ខ ចាប់សត ីរីរិចកា
េ រពារម្បតិរភណ្ឌវបបធម្៌ (រដឋស ភាអនុម្័ត នថា ទី ៣០ បខម្ីនា ឆ្នំ ២០០៦)
ចាប់ម្ នះោនម្ោលម្ៅ៖ បថររា ការពារម្បតិរភណ្ឌវបបធម្៌ជាតិ និងសម្បតតិវបបធម្៌ទូម្ ៅ ព្បឆ្ំ ងនឹង
ការបំ្េ ិចបំតេ ញ ការបព្បកាេយ ការបតូររូបរាង ការជីររុរររ ការម្្ទ ររម្មស ិទិ ធ ការនាំ ម្ ចញ និងការនាំ ចូល
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ម្ដ្ឋយខុស ចាប់។ ម្បតិរភណ្ឌវបបធម្៌ជាតិ រឺជាសម្បតតិវបបធម្៌បដលព្តូវបានបម្ងកត
ើ ម្ ើង ឬរ៏បានម្ឃើញ
ម្ៅរនុងទឹរដីន នោតុភូម្ិ(ោព្តា ២)។ ោព្តាម្្សងៗម្ទៀត ព្តូវអនុវតតរនុងរម្ព្ោងម្នះោន ោព្តា៣
(បចងអំរីចាប់ម្ នះ អនុវតតម្ៅម្លើស ម្បតតវិ បបធម្៌ ជាចលនៈ និងអចលនៈម្ទះជារម្មស ិទិស្ថ
ធ ធារណ្ៈរតី
ឬឯរជនរតី ោព្តា ៦ (បចងរីរម្ណ្ីយ ដ្ឋឋ នបដលព្តូវការពារ) ោព្តា ៣៨ និង ៣៨ (បចងរីកា រព្បទះ
ម្ឃើញ ម្ដ្ឋយនចដនយ) និងោព្តា ៤០ (បចងរីស ិទិអ
ធ ំណា ចរនុងការជីររុរររ)។
១.រ ចាប់ជល្ល (អន ុម្័ត ៣០ ម្ីនា ២០០៦)៖ដូចោនបចងរនង
ុ ោព្តា១ និង ២ ចាប់ម្ នះោន
ម្ោលបំណ្ ង៖
-

ធានានូវការព្រប់ព្រងជល្ល និងធនធានជល្ល ជំរុញ រិចេអភិវឌ្ឍវារីវបបរម្ម ការព្រប់ព្រង
្លិតរម្ម និងការបរនចន ម្លើរសទួ យជីវភាររស់ម្ ៅរបស់ព្ បជារលរដឋរនុងសហរម្ន៍ម្ូល ដ្ឋឋ ន
ម្ដើម្បីបម្ព្ម្ើ្លព្បម្ោជន៍សងគម្ ម្សដឋរិចន
េ ង
ិ បរិស្ថាន រួម្ទំ ងការអភិររសជីវៈចព្ម្ុះ និងម្រតរ
វបបធម្៌ធម្មជាតិ ព្បរបម្ដ្ឋយនិរនត រភារម្ៅរនុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា។

-

និងធានានូវសិទម្ធ ព្បើព្បាស់ធនធានជល្ល ជាព្បនរណ្ីរបស់ស ហរម្ន៍ម្ូល ដ្ឋឋ ន
ចាប់ម្ នះោន វិស្ថលភារអនុវតតម្លើជល្លទំងអស់ ទំ ងព្បម្ភទជល្លបដលម្រើតម្ ើង

ម្ដ្ឋយធម្មជាតិ ទំ ងជល្លបរនចន និងទវារីវបបរម្ម។ ចាប់ម្ នះជាឯរស្ថររតិយ ុតតិរនេ ឹះសព្ោប់
សោសភារទី ១។ ោព្តា ៤ (បចងរីធនធានជល្ល) និងោព្តា ៦២ (បចងរីរបនេ ងម្នស្ថទរបស់
សហរម្ន៍) ព្តូវបានយរម្ៅអនុវតត។
ម្ៅនថា ទី ១២ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល បានចុះហតាម្លខាម្លើអនុព្រឹតយ ព្សបម្ៅតាម្
ចាប់សត ីជល្ល បដលរំណ្ត់ព្បម្ភទវារីស តវទជិត្ុតរូជចំនន
ួ ៥៨ព្បម្ភទ បដលរួម្ោន ព្តីទឹរស្ថប
២៩ ព្បម្ភទថនិរសតវ និង សតវលមូន។ អនុព្រឹតយម្នះ បចងអំរីព្បម្ភទសតវទឹរស្ថប និង សតវស ម្ុព្ទណា
ឹ ជញ្ជូ ន ឬជួញ ដូរ លុះព្តាបតសតវទំងម្នាះ រំរុង ព្តូវបានម្រចិញ្េម្
បដលព្តូវហាម្ឃាត់ម្ិនឲ្យោនការដរ
ឹ
ុ និង អនុសញ្ហាសត ីរីពា ណ្ិជជរម្មអនត រ
ឬរ៏កា រម្ធវើអា ជីវរម្មទំងម្នាះ អនុម្ លាម្តាម្ចាប់ជល្លរនុងព្សរ
ជាតិម្ លើព្បម្ភទសតវន ព្រជិត្ុត រូជ Wild Fauna and Flora (CITES) បដលព្បម្ទសរម្ពុជាបាន្ត ល ់
សច្ចេ ប័ន រនុងឆ្នំ ១៩៩៧។ រនុងចំម្ ណាម្ព្បម្ភទសតវទឹរ ស្ថបជិត្ុតរូជ ោនព្បម្ភទព្តីទឹរ ស្ថប ១៩
ព្បម្ភទ និងអម្ណ្ត ើរ ចំន ួន ៧ព្បម្ភទ ព្រម្ទំ ង ព្រម្រើម្ សៀម្ និង សតវម្ ្ាត។ CITES បានច្ចត់ទុរ ៧
ព្បម្ភទននព្បម្ភទសតវទឹរស្ថបទំ ង ២៩ ថ្នព្តូវបានរំរា ម្រំប ហងជាម្ួយ នឹងការជិត ្ុតរូជបដលរនុង
ម្នាះរួម្ោនព្រម្រើ និង ព្តីម្្ាត រ៏ដូចជា ព្បម្ភទ ព្តីព្តីរា ជ និងព្តីរល់រាំ ង។ ព្បម្ភទសតវទឹរស្ថបបដល
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រងការរំរា ម្រំប ហងជិត្ុតរូជដ៍នទម្ទៀត ោនព្តីនារ )formosus Scleropages) និង ព្តីបបបលម្ធមញ
រណា (microdon Pristis ) និង អម្ណ្តរ
ើ ម្ួយព្បម្ភទបដលរស់ម្ ៅតំបន់ន ព្រម្កាងកាង (Batagur baska)។
ព្បម្ភទសតវស ម្ុព្ទជិត្ុតរូជ បានរំណ្ត់ម្ដ្ឋយអនុព្រឹតយ បដលរួម្ោន ថនិរសតវសម្ុព្ទចំនន
ួ
១២ ព្បម្ភទ ព្បម្ភទព្រំន ិងខយងសម្ុព្ទ ៦ព្បម្ភទ អម្ណ្ត ើរ ៥ព្បម្ភទ ព្តី ៣ព្បម្ភទ កាត ម្ព្រចរម្សះ ២
ព្បម្ភទ និងព្រម្រើ ១ព្បម្ភទ ព្រម្ទំ ង តកថម និង រុរាជាតិស ម្ុព្ទ។
១.ឃ អន ព្ុ រឹតយទី ២៧ សត រ
ី ីការព្តួតរិន ិតយការបំរ ុលទឹរ (អនុម្ត
័ នថា ទី៦បខម្ម្ស្ថឆ្នំ ១៩៩៩) ។
ម្ោលបំណ្ ងននអនុព្រឹតយម្នះ រឺម្ ដើម្បីទប់ស្ថក ត់ និងព្តួតរិន ិតយការបំរុល ទឹរ ម្ដើម្បីកា រពារសុខភារ
ម្នុស ស និង អភិររសជីវចព្ម្ុះ(ោព្តា១)។ ចាប់ម្ នះអនុវតតម្លើព្បភរទំងអស់ននការបំរុល និង សរម្មភារ
បដលបងកឱ្យោនការបំរុល ម្ៅតាម្បដនទឹរ ស្ថធារណ្ៈ (ោព្តា ២)។ ោព្តា ១៩ (ការព្តួត រិន ិតយការ
បំរុល ទឹរ ) បងាាញរីកា តរវរិចេរបស់ព្រសួងបរិស្ថាន (MoE) បដលព្តូវអនុវតតជារំរូម្ៅទីតាំងបម្ញ្េ ញការ
សំណ្ ល់រាវរីរបនេងភាា ស់រន
ូ ព្តីប ដលបានម្សន ើម្ ង
ើ ។ ម្លើស រីម្នះម្ទៀត “ដំម្ ណ្ើរ ការ្លិតរម្មជល្ល”
ព្តូវច្ចត់ទុរថ្ន ជាព្បភរបំរុលម្ួយបដលព្តូវបានតព្ម្ូវឱ្យោនការអនុញ្ហាតរីព្រសួង បរិស្ថានជាម្ុន សិន
ម្ុន ម្រលបម្ញ្េ ញ ឬដឹរជញ្ជូ នសំណ្ ល់រា វម្ចញ។
១.ង. អន ុព្រិតយទី៣៦សត រ
ី ីការព្រប់ព្រងការស ំណ្ល ់រឹង (អនុម្័តនថាទី ១៧ បខម្ម្ស្ថឆ្នំ ១៩៩៩)
បទបបញ្ា តតិទូម្ ៅននអនុព្រឹតយម្នះរឺម្ ដើម្បី ធានាឲ្យការព្រប់ព្រងការសំណ្ល់រង
ឹ ម្ដ្ឋយសុវតាិភា រព្សបតាម្
លរាណ្ ៈបម្ចេរម្ទស រនុងម្ោលបំណ្ងម្ដើម្បីធា នាបាននូវការការពារសុខភារម្នុស ស និងការអភិររសជីវ
ចព្ម្ុះ (ោព្តា១) ។ អនុព្រឹតយម្នះ អនុវតតរា ល់ស រម្មភា រទំ ងអស់ប ដលទរ់ទងនឹងការម្ច្ចល ការ្ទុ រ
ការព្បម្ូល ការបរន្ន ការដឹរជញ្ជូ ន ការម្ច្ចលសំរា ម្ និងការសំណ្ ល់ប ដលម្ព្ោះថ្ននរ់ (ោព្តា ២)។
១.ច. អន ុព្រិតយទី ៤២សត ីរីការបំរ ុលខយល ់ ន ង
ិ រំខានម្ដ្ឋយសម្ម្េ ង (អនុម្័តនថាទី ១០ ររកដ្ឋ ២០០០)
បទបបញ្ា តតិទូម្ ៅននអនុព្រឹតយម្នះរឺម្ ដើម្បីការពាររុណ្ភារបរិស្ថាន និងសុខភារស្ថធារណ្ៈ រីកា របំរុល
ខយល់ និងការបំរុលម្ដ្ឋយសំម្លងរំខានតាម្រយៈការព្តួតរិនត
ិ យ ការទប់ស្ថក ត់ និងសរម្មភារបនធូរបនាយ
(ោព្តា១)។ អនុព្រឹតយម្នះព្តូវបានអនុវតតម្លើព្រប់ព្បភរទំងអស់ននការបំរុលខយល់ និង ការរំខានម្ដ្ឋយ
សំម្ លង ទំ ងព្បភរបដលអាចចល័ត បាន និង ព្បភរបដលម្ិន អាចចល័តបាន (ោព្តា២)។
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១.្. ចាប់សត ីរ ីកា រព្រប់ព្ រងធន ធា ន ទឹរ (អនុម្័ត នថា ទី ២៩ បខម្ិថ ុនា ឆ្នំ ២០០៧)
ម្ោលបំណ្ ងទូម្ ៅននចាប់ម្ នះ រឺម្ ដើម្បីជំរុញ ការព្រប់ព្រងព្បរបព្បសិទិភា
ធ រ និងោននិរនត រភារននធន
ធានទឹរននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ ម្ដើម្បីស ម្ព្ម្ចបានការអភិវឌ្ឍម្សដឋរិចេស ងគម្ និងសុខោលភារ
របស់ព្បជាជន។ ចាប់ម្ នះរំណ្ត់៖ (រ) សិទិន
ធ ិងកាតរវរិចេន នអនរម្ព្បើព្បាស់ទឹរ (ខ) ម្ោលការណ្៍ជា
ម្ូល ដ្ឋឋ នននការព្រប់ព្រងធនធានទឹរនិង (រ)ការចូលរួម្របស់អនរម្ព្បើព្បាស់ទឹរ និងសោរម្ន៍ម្ព្បើព្បាស់
ទឹររនុងការអភិវឌ្ឍព្បរបម្ដ្ឋយនិរនត រភារននធនធានទឹរ។ ចាប់ម្ នះ រឺជាព្របខ័ណ្ឌ ចាប់ម្ូល ដ្ឋឋ ន
សំខាន់ស ព្ោប់ស ោសភារទី ២ ននរម្ព្ោង។ រម្ព្ោងម្នះប្ែ រសំខាន់ម្ លើោព្តា ៤ (ម្ូល ដ្ឋឋ ននន
ម្ោលការណ្៍ IWRM) ោព្តា ៨, ៩, និង ១០ (ព្រសួងធនធានទឹរ និងឧតុន ិយ ម្ ជាទីភាន រ់ងា របដល
ទទួល ខុស ព្តូវរនុងការម្រៀបចំប្នការ និងព្តួតរិនត
ិ យធនធានទឹរ ) ោព្តា ៣៤ (ទម្នេ អនត រជាតិ)។ ចាប់
ម្នះរ៏បានដ្ឋរ់ម្ចញបទបបញ្ាតតិសតរ
ី ីការបបងបចរ ការ្ត លអា
់ ជាាប័ណ្ណ និងដំម្ ណាះព្ស្ថយ វិវាទម្លើបញ្ហា
ទឹរ។
២.ម្ោល ន ម្ោ បាយ ស ុវ តា ិភា រម្ួយ ចំន ួរ បស ់ធ នាោររិភ រម្លា របដល ព្តូវ អន ុវ តត
ម្នះ រឺជារម្ព្ោងព្បម្ភទ ខ និងឧបររណ្៍សព្ោប់អនុវតតម្ ោលនម្ោបាយរួម្ោនព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រង
បរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយសត ីរីកា រតាំ ងទីល ំម្ ៅម្ ើង វិញ ) RPF ) និង
ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ) IPPF )។
OP/BP ៤ .០១ (ការវាយតំនលបរិស្ថាន): រម្ព្ោងម្នះ ព្តូវបចរជាព្បម្ភទ (ខ) ម្ដ្ឋយស្ថរបត
សរម្មភា ររម្ព្ោងម្នះនឹង ទរ់ទងនឹង (១) ការស្ថត រម្ ើងវិញនូវម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធ ស ំខាន់ៗ ម្ៅជនបទ
(ឧ.្េូ វចូល រនុង ភូម្ិ ស្ថព នសព្ោប់ម្ ថម ើម្ ជើង អោរការិោ ល័យ ជាម្ដើម្) និង ការស្ថងសង់ស្ថា នីយ ៍ភាា ស់
រូន ព្តីខានតតូចម្ៅម្ខតតសទង
ឹ បព្តង សា ិតម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ និង (២) ការស្ថងសង់ស្ថា នីយ ៍ព្តួត
រិន ិតយជលស្ថស្រសត តាម្បម្ណា
ត យទម្នេម្សរុង និង ម្សស្ថន សា ិតម្ព្កាម្សោសភារទី ២។ ម្លើស រីម្ នះ
រម្ព្ោងនឹងម្ព្បើហរិ ញ្ាវតាុម្លើការសិរាបម្ចេរម្ទសជាម្ព្ចើនបដលទរ់ទងនឹងម្ោលបំណ្ ងរបស់រម្ព្ោង
(PDO)។្លបះពាល់ប រិស្ថានរួម្ននរម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើង ោនលរាណ្ៈ វិជជោនម្ដ្ឋយស្ថររម្ព្ោង
ម្នះោនម្ោលបំណ្ងកាត់បនា យ សោពធននការម្នស្ថទព្តី និងបម្ងកើត ព្របខណ្ឌ សព្ោប់កា រ ព្រប់ព្រង
ដ៏ព្តឹម្ព្តូវននធនធានជល្ល និង ជំររព្តី។ ្លបះពាល់រីស្ថានីយ ៍ភាា ស់រូន ព្តីប ដលម្ព្ោងនឹងបម្ងកើត
អាចច្ចត់ទុរ សា ិតម្ៅរនុង រព្ម្ិត បដលអាចព្រប់ព្រងបាន ។ ្លបះពាល់អ វិជជោនម្្សងម្ទៀតរបស់
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ី ព្ោប់ការម្ព្បើព្បាស់ម្ ្សងៗម្ទៀត ធូល ី សម្ម្េង រំខាន និង សំណ្ ល់រីកា រងារ
រម្ព្ោង រួម្ោនរងវះដស
ខានតតូចម្្សងៗ។ ម្ទះជាោងណា ្លបះពាល់ទំងម្នះព្តូវបានវាយតនម្េថ្នោន ទំហ ំតូច ម្រើតោនបត
រនុងតំបន់រម្ព្ោង និងោនលរាណ្ :បម្ណា
ត ះ អាសនន បុម្ ណាណ ះ។
ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា នម្ដ្ឋយប រ

)EMP)

ព្តូវបានម្រៀបចំស ព្ោប់កា រភាា ស់រូន ព្តី

និងបាន

្សរវ្ ាយជាស្ថធារណ្ៈ និងរិម្ ព្ោះម្ោបល់ព្សបម្ៅនឹងព្របខណ្ឌ បរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF).
ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន

)EMP)

(១)ការរិរណ្៌នាលម្ែិត អំរី្ លបះពាល់ វិជជោន

រួម្ោន

និងអវិជជោនបដលអាចម្រើតម្ ើងម្ដ្ឋយស្ថរការភាា ស់រូន ព្តី ព្រម្ទំ ង វិធា នការបនធូ របនា យ អំ ុងម្រល
អនុវតតរម្ព្ោង ម្ដើម្បីល ុបបំបាត់ រឺប រនខ្លបះពាល់ប រិស្ថានទំងម្នាះ និង(២) ការរំន ត់សរម្មភាររនង
ុ
ការអនុវតត វិធានការទំងម្នាះ។ ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន )EMP) រួម្ោនការរិន ិតយម្ម្ើល ម្លើ្ លបះ
័ ត (PCR)។ ឱ្កាសព្បទះនឹងវតាុបុរា ណ្ព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូ ល
ពាល់ប ដលអាចម្រើតោនម្លើធនធានវបបធម្៌រប
ូ វន
រនុងឃាេណាម្ួយ រនុងនិតិ វិធីន នឱ្កាសព្បទះនឹងវតាុបុរា ណ្

បដលព្តូរដ្ឋរ់បញ្េូ លរនុងរិចេស នាអនុវតត

ការងារ។ ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថាន )EMP) រួម្ោន្ងបដរនូវ វិធា នការបនធូ របនា យ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ
ហានិភ័យ បដលម្រើតម្ ើងម្ៅម្រលបលងព្តីម្ិន បម្ន ជាម្ដើម្រំម្ ណ្ើត។
OP/BP ៤ .០៤ (ជព្ម្រធម្ម ជា តិ) : រម្ព្ោងម្នះ អនុវតតម្ ៅតាម្ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតតិ

សុវតាិភា ររបស់ធនាោររិភរម្លារ ម្ៅតាម្តំបន់ល ំម្ ៅស្ថា នធម្មជាតិ (OP 4.04) ម្ដ្ឋយស្ថរបត
សរម្មភា រម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ និងទី ២ ម្ព្ោងនឹងអនុវតតម្ ៅតាម្ភូម្ិប ដលោនទីតាំ ងសា ិតម្ៅ
តាម្បម្ណា
ត យដងទម្នេម្ ម្រងគម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា។ ខណ្ៈម្រលបដលការម្ព្ជើស ម្រីស ភូម្ិរិត
ព្បារដនឹង ព្តូវម្ធវើអំ ង
ុ ម្រលអនុវតតរម្ព្ោង សោសភារម្ួយ ននតំបន់រម្ព្ោងអាចនឹង ព្តូវម្ធវើម្ ៅរនុង
តំបន់រាុំ ស្ថ ររនុង ម្ខតតសទ ឹងបព្តង។
្លបះពាល់ជារួម្ននរម្ព្ោងម្នះ នឹងោនលរាណ្ៈ វិជជោន ម្ដ្ឋយស្ថរការវិន ិម្ ោរបដលបាន
ម្សន ើម្ ើង ម្នះនឹងអនុញ្ហាតឱ្យម្យើងអាចព្បម្ូល និង វិភា រទិនននយ
័ ជលស្ថស្រសត និងរុណ្ភារទឹរ (ម្ពាលរឺ
រព្ម្ិតស្ថរធាតុរម្ំ បារ) ម្ៅរនុង តំបន់អា ងរង រ៣ និង ស៤ និងបម្ងកើតឲ្យការព្រប់ព្រងធនធានជល្លដ៏
លែ ព្បម្សើរតាម្ភូម្ិម្នស្ថទបដលបានម្ព្ជើស ម្ៅតាម្បម្ណា
ត យដងទម្នេ ម្ ម្រងគរនុង ម្ខតតចំន ួន រីរ (ព្រម្ចះ
និងសទ ឹងបព្តង) តាម្រយៈការចូល រួម្របស់ស ហរម្ន៍។
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ម្ខតតព្រម្ចះ និងសទ ង
ឹ បព្តង សា ិតម្ៅរនង
ុ តំបន់ដ៏សខា
ំ ន់សព្ោប់កា រព្រប់ព្រងធនធានជល្លរនុង
ទម្នេ ម្ ម្រងគ បដលលាតសនធង
ឹ ព្បបវងព្បោណ្ ២០០ រី ូប ម្ព្ត រីម្ ខតតចំបាស្ថរ់ (ភារខាងតបូងព្បម្ទស
ឡាវ) ម្រម្ខតតព្រម្ចះ។ ប្ន រ ននទម្នេម្ម្រងគប ដលសា ត
ិ ម្ៅរនុងម្ខតតម្ ោលម្ៅទំ ងរីរព្តូវបានម្រស្ថគ ល់ថ្ន
ជាជំររលូតលាស់ស តវស ំខាន់ៗ ជាម្ព្ចើន បដលម្ៅថ្នអនេ ង់ទឹរម្ព្ៅ ។ តំបន់ទំ ងម្នះ រឺជាជព្ម្រដ៏
សំខាន់ទំ ង រនង
ុ អំ ុងរដូវព្បាំ ង និងរដូវរងរូន សព្ោប់ព្បម្ភទសតវជាម្ព្ចើន បដលម្ធវើបោេស់ទីឆ្ា យ្េង
កាត់តំបន់ម្នះ រួម្ទំ ង ព្បម្ភទព្តជិត្ុតរូជដូចជាព្តីរា ជ និង ព្តីរល់រាំ ង និងថនិរ សតវដច
ូ ជាព្តីម្្ាត។
ដូម្ ចនះ រម្ព្ោងម្នះ នឹងរួម្ចំប ណ្រដល់កា រអភិររសជីវៈចំរុះ។ តំបន់រាុំ ស្ថ រព្តូវបានរំណ្ ត់ម្ ើងរនុងឆ្នំ
២០០៦ ម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង (សូម្ម្ម្ើល រូបទី ៤)។ បចេុបបនន ព្ រសួង បរិស្ថា ន បានរំរុង បញ្េ ប់ម្ សចរតី
ព្ពាងសត ីរីប្នការព្រប់ព្រងតំបន់រាុំ ស្ថ រ ម្ដ្ឋយោនជំន ួយ រីម្ូល និធិន ព្ររិភរម្លារសព្ោប់ធម្មជាតិ
(អងគកា រ WWF) ម្ហើយ ការបម្ងកើតម្ ើង របនេ ង ម្នស្ថទសហរម្ន៍ )CFi) ព្តូវបានរំណ្ ត់ថ្នជារនេ ឹះដ៏
សំខាន់ស ព្ោប់កា រព្រប់ព្រងតំបន់រាុំ ស្ថ ។

រនុង ម្សចរតីព្ពាងសត ីរបី ្នការព្រប់ព្រងតំបន់រាុំស្ថរនាម្រលបចេុបបនន បានរាប់បញ្េូ លនូវភូម្ិចំន ួន
២១ ម្ហើយ សោសភារទី១ ននរម្ព្ោងនឹងោំ ព្ទដល់ភូម្ិទំ ងម្នះម្ដើម្បីបម្ងកើត ឬរព្ងឹង របនេ ងម្នស្ថទ
សហរម្ន៍ (CFis)។
ម្ដើម្បី្ត ល ់នវូ ការម្លើរទឹរចិតដ
ត ល់ភូម្ិម្នស្ថទ រនុងការជួយ រព្ងឹង ការម្ោររចាប់ម្ ៅតាម្តំបន់
ការពារបដលបានរំណ្ត់ សោសភារទី១រួរ្តលកា
់ រោំ ព្ទ្ងបដរដល់កា រស្ថត រម្ ើង វិញ នូវម្ហដ្ឋឋ រចនា
សម្ព័នធ ជនបទ និងការស្ថរលបងរីសរម្មភា រចិញ្េម្
ឹ ជី វិតបបនាម្ម្្សងៗម្ទៀត (ឧទហរណ្៍ ព្សះព្រួស្ថ រ
សព្ោប់រសិរម្ម) ម្ដើម្បីព្ទព្ទង់ដល់ជីវភាររស់ម្ ៅ និងកាត់បនា យ ការម្ធវើម្ នស្ថទម្ៅរនុងធម្មជាតិ។
សរម្មភា រទំ ងម្នះព្តូវបានអនុញ្ហា តតាម្ម្សចរតព្ី ពាងសត រ
ី ីប្នការព្រប់ព្រងតំបន់រាុំស្ថរនាម្រលបចេប
ុ បនន
។ ការវិន ិម្ ោរទំងម្នះនឹងម្ិន បណា
ត លឱ្យោន្លបះពាល់ធំដុំណា ម្ួយ ម្ ើយ ម្ដ្ឋយស្ថរបតវាោន
ព្ទង់ព្ទយតូច និង ោនភារស្ថម្ញ្ា។ ជារិម្ សស ការស្ថរលបងរីរបរចិញ្េម្
ឹ ជី វិត ម្ួយ ចំនន
ួ (ភារម្ព្ចើន
ម្ៅម្លើការម្ធវើវា រីវបបរម្ម ការចិញ្េ ឹម្សតវ និងសួន ដំណាំ ព្រួស្ថ រ)បដលោនលរាណ្ ៈរព្ម្ិត ព្រួស្ថ រ និង
ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធម្ៅតាម្ជនបទ បដលរួម្ោនការស្ថតរម្ ើង វិញ នូវស្ថព នសព្ោប់ម្ ថម ើរម្ជើង ្េូ វម្ថម ើរ ម្ជើង
រនុងភូម្ិ ស្ថលាម្រៀន និង ម្ណ្ឌលសុខភារខានតតូច នឹងម្ិន បណា
ត លឲ្យបះពាល់ដល់ប រិស្ថា នជាដុំរំភួន
ណាម្ួយ ម្ទ។ ការវិន ិម្ោរម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ តំបន់ជនបទទំ ងម្នះនឹងព្តូវរំណ្ ត់ម្ ដ្ឋយភារីពា រ់រ័នធ
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និង អនុម្័តម្ដ្ឋយឃុន
ំ ម្
ី ួយៗ។ ្លបះពាល់តិចតួច បដលបណា
ត លម្ររីកា រងារស្ថងសង់នានានឹងព្តូវ
កាត់បនា យ ឬបំបាត់ម្ ច្ចលតាម្រយៈការអនុវតតន ូវបម្ចេរម្ទស វិសវ រម្មព្តឹម្ព្តូវ និង រូដបរិស្ថា នសព្ោប់
ការអនុវតត (ECOP)។ ម្សចរតីសម្ងាបននម្សចរតីព្ពាងសត ីរបី ្នការព្រប់ព្រងតំបន់រាំ ស្ថ រនាម្រលបចេប
ុ បនន
ព្តូវបានភាជ ប់រង
នុ ឧបសម្ពន
័ ធទី ៧ បដលរួម្ោនទំងម្្មះភូម្ិទំង ២១ ្ងបដរ។ ម្ដើម្បីធា នាថ្នការអនុវតត
រម្ព្ោងម្នះអនុម្លាម្ម្ៅតាម្ប្នការព្រប់ព្រងតំបន់រាំស្ថរ រណ្ៈរោម ធិការព្តួតរិនត
ិ យថ្ននរ់ជាតិ បដល
នឹង ព្តួតរិន ិតយការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះនឹងោនតំណា ងម្ររីព្រសួង បរិស្ថា ន្ងបដរ។
រនុង តំបន់អា ងរង រ៣ និង ស៤ (ព្របដណ្ត ប់ ម្ខតតព្រម្ចះ សទ ឹងបព្តង ម្ណ្ឌ លរិ រី និងរតនៈរិ រី) ការ
អនុវតតស ោសភារទី ២ នឹងជួយ រព្ងឹង សម្តាភា របម្ចេរម្ទស និងការព្រប់ព្រងរបស់រណ្:រោមធិកា រ
ទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) និងព្រសួងធនធាទឹរ និងឧតុនយ
ិ ម្ (MOWRAM) ឲ្យនាំ ម្ុខម្រ រនុងការ
ោំ ព្ទដល់កា រអភិវឌ្ឍធនធានទឹរព្បរបម្ដ្ឋយចិរភា
៍ រម្ៅរនង
ុ ព្បម្ទសរម្ពុជា។ ការស្ថងសង់ោនបតម្ួយ
រត់រឺកា រស្ថា បនាស្ថានីយព្៍ តួតរិនត
ិ យធនធានទឹរ ខានតតូចបដលនឹង ម្ិនបងក្លបះពាល់ធំដុំណា ម្ួយ ដល់
បរិស្ថា នម្ទ។ ដូចររណ្ីខាងម្លើប ដរ ្លបះពាល់តិចតួចណាម្ួយ នឹងព្តូវកាត់បនា យ ឬលុបបំបាត់
តាម្រយៈការអនុវតតន ូវបម្ចេរម្ទស វិសវ រម្មព្តឹម្ព្តូវ និង រូដបរិស្ថា នសព្ោប់កា រអនុវតតន ៍ (ECOP)។
OP/BP ៧ .៥០ ( រម្ព្ោងម្ៅម្ល ើ្េូវទឹរអនតរជាតិ ): ទម្នេ ម្ ម្រងគ រឺជា្េូ វទឹរ អនត រជាតិ ម្ហើយ
ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតតិ ៧.៥០ (OP) ព្តូវបានអនុវតតតា ម្។ រម្ព្ោងម្នះព្តូវបានអនុម្័ត ម្ដ្ឋយ
ព្រុម្ព្បឹរារណ្ៈរម្មកា រទម្នេម្ម្រងគ បដលោនព្បម្ទសនថ ម្វៀតណាម្ រម្ពុជានិងឡាវ ម្ៅឯរិចេព្បជុំព្រុម្
ព្បឹរារណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ម្រងគ ម្ៅរនុងបខវិចឆិកា ឆ្នំ ២០០៩ ម្ដ្ឋយតព្ម្ូវឲ្យោនការជូន ដំណ្ ឹង ដល់រដឋ
ពារ់រ័នធ ។

រនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចំព្ រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគដំណា រ់កា លទី១

(Mekong-IWRM-1) ធនាោររិភរម្លារ រនុងនាម្ព្បម្ទសរម្ពុជា បានជូន ដំណ្ ឹង ដល់ព្ បម្ទសចិន

និង ព្បម្ទសម្ីោ ន់ោ
ននរម្ព្ោង

បដលម្ិន បម្នជាសោជិរននរណ្ៈរម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគអំរីស ោសភារទី

(ោំ ព្ទការព្រប់ព្រង វិស ័យ ជល្ល

និង ធនធានទឹរ

)

១

បដលរួម្ទំ ង រម្ព្ោងម្សន ើ

ស្ថងសង់ស្ថា នីយ ៍ភាា ស់រូន ព្តី ម្ៅនថា ទី ៣០ បខរញ្ហា ឆ្នំ ២០១០។ នានថា ទី ១៩ បខធនូ ឆ្នំ ២០១៣
អនុព្បធាន ធនាោរិភរម្លារព្បច្ចំតំបន់អា សីុុបូពា៌ បានបញ្ហជ រ់ថ្ន ដំម្ ណ្ើរការននការជូន ដំណ្ ឹងម្ៅ
ោនសុរលភារ និងបញ្ហជ រ់ជាថម ីម្តងម្ទៀតកាលនថា ទី ៣០ បខម្ិថ ុនា ឆ្នំ ២០១៥ ម្ដ្ឋយ ប្ន រចាប់
របស់ធនាោររិភរម្លារ។

រម្ព្ោង វិន ិម្ ោរ

បដលបានម្សន ើម្ ើង ម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី

២

រឺស ុទបធ តជំន ួយបម្ចេរម្ទសបដលរួម្ោនការបម្ងកើតស្ថានីយព្៍ តួត រិនត
ិ យឧតុនយ
ិ ម្ ជលស្ថស្រសត បដលោន
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ម្ោលបំណ្ ងម្ដើម្បីព្តួត រិន ិតយម្លើន ្ទ ទឹរ និងម្ិន បះពាល់ដល់ល ំហ ូរ ឬបរិោណ្ ទឹរទម្នេ ម្ ើយ ។
ដូម្ ចនះរម្ព្ោងម្នះ សា ិតរនុងព្បម្ភទននរម្ព្ោង វិន ិម្ ោរោនបចងរនុង រថ្នខ័ណ្ឌ (ខ )នន OP ៧.៥០
បដលជាររណ្ីម្ លើរបលងម្ិន បាច់ជូន ដំណ្ ឹង ព្បម្ទសពារ់រ័នធ ។
OP/BP ៤ .១២ (ការតាំងទីល ំម្ៅម្

ិ ម្ដ្ឋយម្ិន សម ័ព្ រចិតត ) : រម្ព្ោងម្នះ អនុម្ លាម្តាម្
ើងវញ

ម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភាររបស់ធនាោររិភរម្លារ ) OP ៤.១២ ) ម្ដ្ឋយស្ថរបតរម្ព្ោងម្នះទរ់ទង
ី ំហត
នឹង ការទិញ ដទ
ំ ូចៗ។ រម្ព្ោង វិនម្ិ ោរបដលបានម្សន ើរឺោនទំហ ំតូច និងព្តលប់ម្ ៅររសភារម្ដើម្
វិញ ម្ដ្ឋយធម្មជាតិ បុប នត រម្ព្ោងម្នះ អាចជាប់ទ រ់ទងនឹងភារព្សបចាប់ន នការម្ព្បើព្បាស់ដីរង
នុ ការស្ថង
សង់ម្ ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធខានតតូចម្ៅតាម្សហរម្ន៍ ម្លើសរីម្នះម្ទៀត រនុងការអភិវឌ្ឍប្នការព្រប់ព្រង
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ តំបន់អភិររសម្ចឆជាតិ អាចនឹងព្តូវបម្ងកត
ើ ម្ ើងបដលនឹង កាត់បនាយសរម្មភា រម្នស្ថទ
ម្ៅម្លើធនធានរនុងអំ ង
ុ ម្រលម្ួយចំនន
ួ រនុងម្ួយ ឆ្នំ។ ម្ោលនម្ោបាយម្នះនឹងព្តូវព្របដណ្ត ប់ម្ ដ្ឋយ
ឯរស្ថរព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយសត រ
ី កា
ី រតាំងទីលម្ំ ៅម្ ង
ើ វិញ )RPF) បដលនឹងព្តូវម្ចញ្ាយដ្ឋច់
ម្ដ្ឋយប ររីោន ។
OP/BP ៤ .១០

(ជន ជាតិភា រម្ដើម្ ) : ម្ៅម្ខតតម្ ោលម្ៅ រនុងឆ្នំ ២០១០ ភាររយ

ននជនជាតិម្ដើម្ និងជនជាតិភា រតិចោនព្បោណ្រី ១២% រនុង ម្ខតតសទ ឹង បព្តងននព្បជាជនសរុបចំន ួន
១១២២៣៧នារ់ និង ១៧% រនុងម្ខតតព្រម្ចះននព្បជាជនសរុបចំន ួន ៣៣១៥៩២នារ់ ៧៤% រនុង
ម្ខតតរតនរី រីន នព្បជាជនសរុបចំន ួន ១៥៦៧០៥នារ់ និង ៧០% រនុងម្ខតតម្ណ្ឌ លរី រី ននព្បជាជន
សរុបចំន ួន៦២២១៨នារ់។ ជនជាតិម្ដើម្ និងជនជាតិភា រតិចម្ព្ចើន ជាង១០ជនជាតិ ននព្បម្ទសរម្ពុជា
រួម្ោន បខមរអុីស្ថេ ម្ ចិន និង ម្វៀតណាម្។ ដូម្ ចនះម្ោលនម្ោបាយសុវតាភា
ិ ររបស់ធនាោររិភរម្លារ
សព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច )OP៤.១០) នឹងព្តូវអនុវតតតា ម្។ សហរម្ន៍ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិចបដល
ចូល រួម្ម្ៅរនុងរម្ព្ោងម្នះ ព្តូវបានរំរឹងថ្ននឹងទទួល បាន្លព្បម្ោជន៍ រីស រម្មភា រវិន ិម្ ោរ និង
ការោំ ព្ទជីវភាររស់ម្ ៅ។ ម្ោលនម្ោបាយម្នះ នឹងព្តូវបានព្របដណ្ត ប់ម្ ដ្ឋយឯរស្ថរព្របខណ្ឌ
សត ីរីកា រម្រៀបចំប ្នការសព្ោប់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ) IPPF ) បដលព្តូវបានម្ចញ្ាយម្ដ្ឋយប រ
រីោន ។

ចំប ណ្រប្នការសព្ោប់ជនជាតិ ម្ដើម្ភារតិច (IPPF) រួម្ជាម្ួយ នឹង ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រង

បរិស្ថា ន និង សងគម្ (ESMF) និង ព្របខណ្ឌ ប្នការននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) ព្តូវបាន
បងាាញដល់ព្ រុម្ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច បដលោនការព្រួយ បារម្ាចំម្ ពាះរម្ព្ោងម្នះ និង បងាាញដល់
ការិោ ល័យ ននម្នទ ីរ ធនធានទឹរ និង ឧតុន ិយ ម្ននម្ខតតម្ ោលម្ៅទំ ង៤របស់រម្ព្ោង។
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័ OP/BP ៤.១១៖ អនុរម្ព្ោងភាា ស់រូន ព្តី រឺជារិចេស នាអនុវតតកា រងារ
ធនធានវបបធម្៌រូបវនត
បតម្ួយ រត់ បដលតព្ម្ូវឲ្យោនការជីរោស់ និងម្ព្បើព្ បាស់ដី។ ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន (EMP) ព្តូវ
័ ត (PCR)។ ឱ្កាស
បញ្េូ លការព្តួតរិនត
ិ យ្លបះពាល់ប ដលអាចម្រើតម្ ើងចំម្ ពាះធនធានវបបធម្៌រូបវន
ព្បទះម្ឃើញ វតាុបុរាណ្ព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូ ល រនុងឃាេណាម្ួយរនង
ុ និតិវិធីននឱ្កាសព្បទះម្ឃើញវតាុបុរា ណ្ បដល
ិ វ រម្មធំៗ និតិ វិធីន ន
ព្តូរ ដ្ឋរ់បញ្េូ លរនុងរិចេសនាអនុវតតការងារ។ រនុងររណ្ីរម្ព្ោងព្តូវអនុវតតកា រងារវស
ឱ្កាសព្បទះម្ឃើញ វតាុបុរា ណ្ព្តូវសរម្សរចូល រនុងរិចេស នា។

ការរិម្ ព្ោះម្ោ បល ់ជា ស្ថ ធា រណ្ ៈ ន ិង ការ្ សរវ ្ ា យ រត៌ោ ន ៖ អនុម្ លាម្តាម្ម្ោល
នម្ោបាយរបស់ធនាោររិភរម្លារសត រ
ី ីសទ
ិ ិទ
ធ ទួលរ័តោ
៌ ន និង OP ៤.០១ (ការវាយតនម្េប រិស្ថា ន )។
ោេស់រម្ព្ោងព្តូវ្ដលម្់ សចរតីស ម្ងាបអំរីម្ ោលបំណ្ ងរបស់រម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើង ការរិរ័ណ្ ៌នា
រម្ព្ោងព្រម្ទំ ង្លបះពាល់ប ដលអាចម្រើតោន

និង វិធា នការកាត់បនា យ សព្ោប់ព្ រុម្បដលព្តូវ

រិម្ ព្ោះម្ោបល់ម្ុនម្រលរិម្ព្ោះម្ោបល់ ម្ដើម្បីធា នាថ្នរួរម្រោនម្រលម្វលាព្រប់ព្ោន់ម្ ដើម្បីរិន ិតយ
ិ និង បម្ញ្េ ញនូវទសសនៈរបស់រួរម្ររនង
ម្ម្ើល ម្ ើង វញ
ុ អំ ង
ុ ម្រលននការរិម្ ព្ោះម្ោបល់។ ការរិម្ ព្ោះ
ម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈព្តូវបានម្ធវម្ើ ង
ើ ម្ៅរនង
ុ ម្ខតតម្ ោលម្ៅ រឺព្រម្ចះ និងសទ ឹង បព្តង ម្ដ្ឋយោនការ
ចូល រួម្រីភា រីពា រ់រ័នធ ស ំខាន់រនុង ឆ្នំ ២០១០, ២០១១ និង ២០១៣។ ម្តិម្ ោបល់ និង អនុស្ថ សន៍
របស់ភា រីពា រ់រ័នធ
សុវតាិភា រចុងម្ព្កាយ

ព្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូ លម្ៅរនុង ដំម្ ណ្ើរការវាយតនម្េប រិស្ថា ន

)EA)។

ដូចជាព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ

ឧបររណ្៍
(RPF)

ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិភា រតិច (IPPF) និង ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន (ESMF) នឹង
ព្តូវបាន្សរវ្ ាយជាស្ថធារណ្ៈ

តាម្រយៈម្រហទំរ័ររបស់រណ្:រោមធិកា រទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពជា
ុ

ុ (បខមរ) ឯរស្ថរ (hard copies )
(CNMC) និងម្រហទំរ័រ តាម្បណា
ត ម្ខតតរបស់រម្ព្ោងជាភាស្ថរនុងព្សរ
ព្តូវបានបងាា ញម្ៅការិោល័យ តាម្ឃុំស ងាកត់ទំងអស់ប ដលសា ិតរនុងតំបន់រម្ព្ោងទំ ងអស់ បដលអាច
ឲ្យភារីពា រ់រ័នធ ជារិម្ សសអនរទទួល ឥទធិរលរីរម្ព្ោងអាចបសវ ងរររ័ត៌ោនបាន។ ឯរស្ថរ ESMF
IPPF និង RPFជាភាស្ថអង់ម្ រេស នឹង អាចររបានតាម្រយៈ InfoShop របស់ធនាោរ ម្ៅនថា ទី ១៥

បខម្ីនា ឆ្នំ ២០១៤។ ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ននិងសងគម្ (ESMF) និង ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន
(EMP)ម្នះរ៏ន ឹងព្តូវបងាាញម្ ើង វិញ រនុង Infoshop និង ព្តូវបានបងាា ញរនុងរំ រិតម្ូល ដ្ឋឋ ននាបខវិចឆិកា
ឆ្នំ ២០១៥។ សិកាា ស្ថលារិម្ ព្ោះម្ោបល់សតរ
ី ីការម្រៀបចំរម្ព្ោងម្នះ បានម្ធវម្ើ ង
ើ ម្ៅនថាទី២៥ និង ២៧
បខម្ីនា ឆ្នំ ២០១៤ ម្ៅ ម្ខតតព្រម្ចះ និងសទ ឹងបព្តង ។ ម្ោលបំណ្ ងននសិកាឋ ស្ថលារឺ (១) បងាាញរី
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រ៌ត័ោនរម្ព្ោងដល់អងគកា រសងគម្សុី វិល និងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ អំរីឯរស្ថរព្បរ័នធ ស ុវតាិភា របដល
ម្រៀបម្រៀងម្ដ្ឋយរដឋបាលជល្ល (FiA) (២) ម្លើររម្ពស ់កា រយល់ដឹងអំរីម្ ោលបំណ្ ងរបស់រម្ព្ោង
ម្នះដល់អនរទទួល ្លតទល់ និងព្បម្ោល (៣)ព្បម្ូល ម្ម្ម្រៀនបដលបានសិរា (ម្ជារជ័យ និង
បរាជ័យ ) ននការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ/សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ នឹង ព្តូវបានបចររំបលរ និង (៤)ម្ដើម្បីទទួល
បានម្ោបល់រីរម្បៀប ម្ដើម្បីឲ្យការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ/សហរម្ន៍ម្ នស្ថទព្បរប ម្ដ្ឋយចិរភារ។

ជំរូក ៤ :ទកននន័យ្ូល ដ្ឋឋ ន
រម្ព្ោងម្នះ ព្រប់ដណ្ត ប់ម្ៅម្លើម្ ខតតចន
ំ ន
ួ ៤ (ព្រម្ចះ សទ ឹងបព្តង ម្ណ្ឌ លរិ រី និងរតនរិ រី) ម្ៅ
ភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពជា
ុ ។ រនុងប្ន រម្នះនឹង្ត ល ់ន ូវរ័ត៌ោនសំខាន់អំរីម្ ខតតរនុងរម្ព្ោងទំ ងម្នះ
ម្ដ្ឋយរួម្បញ្េូ លនូវរ័តោ
៌ នភូម្ិស្ថស្រសត អាកាសធាតុ ព្បជាស្ថស្រសត និងម្សដឋរិចេ។ រួររត់ស ំោ ល់ប ដរថ្ន
ប្ន រទី ១ ព្រប់ដណ្ត ប់ប តម្ៅម្លើម្ខតតព្រម្ចះ និងសទ ង
ឹ បព្តង ម្ហើយ ប្នរទី ២ ព្រប់ដណ្ត ប់ម្ ៅម្លើព្រប់ប ្ន រ
ននម្ខតតទំ ង ៤ (រូបភារទី ១ និងទី ២)។
៤. ១. ម្ខតត ព្ រម្ចះ
ល រាណ្ៈជាទូម្ ៅ ៈ ម្ខតតព្រម្ចះសា ិតម្ៅភារខាងម្រើតននព្បម្ទស ម្ហើយ ព្រំប ដនខាងម្ជើងជាប់ម្ ៅនឹង
ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ព្រំប ដនខាងម្រើតជាប់ម្ ខតតម្ណ្ឌ លរិ រី ព្រំប ដនខាងលិចជាប់ម្ ខតតរំរង់ធំ ម្ហើយ ព្រំប ដន
ខាងតបូង ជាប់ម្ ខតតរំរង់ច្ច ម្។ ម្ខតតម្ នះ ព្តូវបានហូរកាត់ម្ ដ្ឋយទម្នេ ម្ ម្រងគរីម្ ជើងម្ៅតបូង ម្ហើយ នឹងដី
សណ្ត រតូចៗរបស់វា្ងបដរ។ អព្តាព្បជាជនរនុងម្ខតតព្ រម្ចះ រឺ្តុ ំម្ ៅតាម្តំបន់ប របរព្ច្ចំ ងទម្នេ ម្ ម្រងគ
សហរម្ន៍ភារម្ព្ចើន រឺសា ិតម្ៅចម្នាេះជាម្ធយម្រី ០.៣ ម្ៅ ១ រី ូប ម្ព្តរីទម្នេ ម្ ម្រងគ និងទម្នេ ម្ សរុង
(នដទម្នេ ធំម្ួយរបស់ទម្នេម្ ម្រងគ)។ ឆ្ា យរីតំបន់ដីន ព្រលិចទឹរ ដង់ស ុីម្ តអព្តាព្បជាជនោនរព្ម្ិតទប
សតួ ចម្សត ើង ម្ហើយ តំបន់ប ដលព្របដណ្ត ប់ម្ ដ្ឋយនព្រម្ិន បពាល់ ោនភារម្ព្ចើន រនុង ម្ខតតម្ នះ។
អព្តាព្បជាជនៈ ម្ខតតម្ នះ ោនព្រួស្ថរចំន ួន ៦៨,១៧១ ជាម្ួយ នឹងចំន ួន ព្បជាជនសរុប ៣៣១,៥៩២
នារ់ (រណ្ៈរោមធិកា រជាតិវិម្ជឈកាល និង វិសហម្ជឈកាល (NCDD), ២០១០)។ ម្ៅរនុង ចំម្ ណាម្ រួរ
ម្រ ១៧.១៨ភាររយននព្បជាជនសរុបម្ររីជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ចំនន
ួ ៧ព្រុម្ និងព្រុម្ជនជាតិភា រតិច
ុ បដលោនដូចជា ភនង (១៣,៩៣៤ នារ់ ឬ ៤.២០ភាររយ) រួយ (៩,១៩៤ នារ់ ឬ២.៧៧
ចំន ួន ៣ព្រម្
ភាររយ) ស្ថទ ង (៥,៥៩៥ នារ់ ឬ ១.៦៧ភាររយ) ម្ិល (៣,៦៩៦ នារ់ ឬ ១.១១ ភាររយ) ម្ព្កាល
(៣,៧៥៨ នារ់ ឬ ១.១៣ ភាររយ) ថម ន (១,០១១ នារ់ ឬ ០.៣០ ភាររយ) ម្កាញ (៨៧១ នារ់
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ឬ០.២៦ភាររយ) បខមរឥស្ថេ ម្( ១៦,៧៧១ ឬ ៥.០៦ភាររយ) ម្វៀតណាម្ (២,១២១ នារ់ ឬ ០.៦៤
ភាររយ) និងឡាវ (១២នារ់ ឬ ០.០០៤ភាររយ)។
ម្សដឋរ ិចេៈ ព្តីម្ ្ាត រឺជាចំន ុចននការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ចំម្ ពាះការអភិវឌ្ឍនន វិស ័យ ម្ទសចរណ្៍ម្ ៅរនុង
ម្ខតតម្ួយ ម្នះ។ ម្ួយ រនុងចំម្ ណាម្សរម្មភា រម្សដឋរិចម្េ ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ រឺកា រម្នស្ថទធនធានជល្ល
ម្ហើយ ម្ខតតម្នះ ព្តូវបានច្ចត់ទុរជាម្ខតតទី ៦ បដលម្ធវើកា រម្នស្ថទព្តី (ចំណា ត់ថ្ននរ់ទី ៥ សព្ោប់ធនធាន
ជល្លរនុងព្បម្ទស)។ ទីតាំ ងសហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFis ) ម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ រឺោនបងាាញរនុងរូបភារ
ទី ៣។
បញ្ហា ម្អរូ ូហសុី ន ង
ិ ប រិស្ថា ន ៈ ការលាតសនធ ឹងននទម្នេ ម្ ម្រងគកា ត់ទីរួម្ម្ខតត ព្រុងព្រម្ចះ រឺជាទីរបនេ ង
សព្ោប់ព្តីម្្ាតទឹរស្ថបបដលងាយរងម្ព្ោះ។ ប្ន រននទម្នេ ម្ ម្រងគម្ នះព្តូវបានរំណ្ ត់ ជាតំបន់អភិររស
ព្តីម្ ្ាត ម្ហើយ ជាតំបន់ការពារអនេង់ម្ព្ៅម្ួយចំនន
ួ បតម្ទះជាោងណាវាម្ិនោនតំបន់ការពារសតវនព្រ
ុ សនួ លជាប់
ម្នាះម្ ើយ ម្ៅតាម្តំបន់ទម្នេម្ម្រងគរនុងម្ខតតព្រម្ចះ។ តំបន់អភិររសសតវន ព្រភនំព្រិច សា ត
ិ រនុង ព្សរ
ម្ៅនឹងម្ខតតម្ណ្ឌលរិ ររ
ី ឺសាត
ិ ម្ៅម្ព្ៅតំបន់របស់រម្ព្ោង។ ដូចោនរត់ស ំោ ល់រីខាងម្លើកា រព្រប់ព្រង
ធនធានជល្លម្ៅរនង
ុ ទម្នេម្ ម្រងគជាបញ្ហារំរង
ុ ម្ធវើការម្ដ្ឋះព្ស្ថយ។ បបនា ម្ រីម្ នះ វាោននូវការព្រួយ
បារម្ាទ រ់ទិននឹង្លបះពាល់ន នការស្ថងសង់នវូ ទំនប់វា រីអរគិស នីម្ ៅម្ម្រងគម្ លើ (ព្បម្ទសម្វៀតណាម្)
ម្ហើយ នឹងភាររងវរ់ ឬបំរុល បដលម្រើតរីការបរ៉ែងបរ៉ែម្ៅតំបន់ខាងម្លើ (រនុង ព្បម្ទសរម្ពុជា) ម្ៅម្លើរុណ្
ភារទឹរទម្នេ ។ រ័ត៌ោនម្ិន្េូវការម្ួយ បដលនិោយថ្នរព្ម្ិត លែរន់ នទឹរទម្នេោនការម្រើនម្ ើងម្រៀងរាល់
ឆ្នំ ម្ហើយ វាបះពាល់ម្ ៅដល់ វិស ័យ ម្ទសចរណ្៍ម្ ទៀត្ង។
អា កាស ធា តុៈ អាកាសធាតុរនុងម្ខតតោនលរាណ្ ៈដូចតម្ៅ៖
(រ) រដូវរងារ: វិចឆិកា - ម្ីនា (១៨-២៦ 0C)
(ខ) រដូវម្ៅត : ម្ីនា- ឧសភា (២៧ -៣៥ 0C) និង
(រ) រដូវម្ភេៀ ង: ឧសភា - តុលា (២៦-៣៤ 0C សំម្ ណ្ើម្ោនដល់ ៩០ភាររយ)។
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រូប ភា រទី ៣: ស ហរម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទរនុ ង ម្ខតត ព្ រម្ចះ
៤.២. ម្ខតត សទ ឹង បព្តង
ល រាណ្ៈទូម្ៅៈ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង រឺជាម្ខតតប ដលសា ត
ិ ម្ៅភារខាងម្ជើងបំ្ត
ុ ននព្បម្ទសរម្ពុជា ម្ហើយ សា ិត
ម្ៅប្ន រខាងម្លើបំ្ ុតននទម្នេ ម្ ម្រងគន នព្បម្ទសរម្ពុជា។

ម្ខតតសទ ឹងបព្តងបដលព្របដណ្ត ប់ម្ លើន ្ទ ដី

១១,០៩២ រី ូប ម្ព្តកាម្រ៉ែ រឺជាម្ខតតបដលោនអព្តាព្បជាជនតិច ម្ហើយ ដ្ឋច់ព្សោលម្ៅភារខាងម្ជើង
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ម្

ៀងខាងម្រើតននព្បម្ទសរម្ពុជា។ វាោនព្រំបដនខាងម្ជើងជាប់នង
ឹ ព្បម្ទសឡាវ (ម្ខតតចម្ាស្ថរ់) ខាង

ម្រើត ជាប់ន ឹងម្ខតតរតនរិ រី ខាងលិចជាប់ន ឹងម្ខតតព្ រះវិហារ និង ខាងតបូងជាប់ន ឹងម្ខតតព្រម្ចះ និង ម្ខតត
រំរង់ធំ។ ម្ខតតម្ នះបចរម្ចញជា ៥ព្ស ុរ ៣៤ឃុំ និង ១២៨ភូម្ិ។
អព្តាព្បជាជនៈ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ោនព្រួស្ថ រសរុបចំន ួន ២២,៨៧០ ជាម្ួយ នឹងចំន ួន ព្បជាជនសរុប
១១២,២៣៧ នារ់។ រនុងម្នាះ ១២.៣៨ ភាររយរឺជាជនជាតិម្ដើម្ភារតិចចំនន
ួ ១០ព្រុម្ និងព្រុម្ជន
ជាតិភា រតិចចំន ួន ៣ព្រុម្បដលោនម្្ម ះដូចជា ជនជាតិរនង (៦៥២នារ់ ឬ ០.៥៨ភាររយ) រួយ
(៤,៣៥៨ ឬ ៣.៨៨ភាររយ) ស្ថទ ង (១៥១នារ់ ឬ ០.១៣ភាររយ) ទំរូន (១៧នារ់ ឬ ០.០២ភាររយ)
ច្ចរា៉ែ យ (៣នារ់ ឬ ០.០០៣ ភាររយ) ព្រឺង (៨៨២នារ់ ឬ ០.៧៩ភាររយ) កាវិត ( ៣,០៤១នារ់ ឬ
២.៧១ភាររយ) លុន (៥៤៩នារ់ ឬ ០.៤៩ភាររយ) កាចរ (៣នារ់ ឬ ០.០០៣ភាររយ) បាវ
(៥៩១នារ់ ឬ ០.៥៣ភាររយ) បខមរឥស្ថេ ម្ (៣,១៧០នារ់ ឬ ២.៨២ភាររយ) ម្វៀតណាម្ (៤៣៧ នារ់
ឬ ០.៣៩ភាររយ) និងឡាវ (៤៣នារ់ ឬ ០.០៤ភាររយ)។
ម្សដឋរ ិចេៈ ម្សដឋរិចេរបស់ម្ ខតតសទ ឹងបព្តង រឺភា រម្ព្ចើន ប្ែ រម្ៅម្លើកា រម្នស្ថទ។ ម្ខតតម្ នះជាប់ចំណា ត់
ម្លខ ២ ខាងម្នស្ថទព្តី ម្ហើយ ជាប់ចណា
ំ
ត់ម្លខ ១ ខាងធនធានជល្លម្ៅរនុងព្បម្ទស។ ព្សម្ដៀង
ម្ៅនឹង ម្ខតតព្រម្ចះ្ងបដរ ភូម្ិជាម្ព្ចើនោនទីតាំងម្ៅតាម្បម្ណា
ត យទម្នេម្ម្រងគន ដទម្នេ និងរឹងប្ែ រម្ៅ
ម្លើកា រម្នស្ថទសព្ោប់ស នត ិស ុខម្សបៀង និងការរស់ម្ ៅ។
បញ្ហា ម្អរូ ូហសុី ន ង
ិ បរិស្ថាន ៈ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ោនលរាណ្ ៈព្របដណ្ត ប់ម្ ៅម្ដ្ឋយនព្រម្

ើ ម្ ព្ចើន ោន

ដង់ស ុីម្ តព្បជាជនទប។ ម្ខតតម្ នះោននូវសួនឧទាន វិរៈជ័យ សា ិតម្ៅភារខាងលិច។ ការលាតសនធ ឹង
ទម្នេ ម្ ម្រងគរង
នុ ម្ខតតសទង
ឹ បព្តង ព្តូវបានម្រច្ចត់ទុរជាតំបន់សកាត នុរលម្ួយជាតំបន់រាុំ ស្ថ ររនុងឆ្នំ ១៩៩៤
(Asian Wetlands Bureau ១៩៩៤)។ រនុងឆ្នំ ១៩៩៩ វាព្តូវបានម្រច្ចត់បញ្េូ លម្ៅម្ព្កាម្ការព្រប់ព្រង
របស់នាយរដ្ឋឋនអភិររស និងការពារធម្មជាតិរបស់ព្រសួងបរិស្ថាន។ ម្ៅថ្ននរ់ម្ូល ដ្ឋឋនននតំបន់ម្នាះ ម្នទរី
បរិស្ថា នម្ខតតទទួលការម្ម្ើលបថររា ព្រប់ព្រងម្ៅម្លើតប
ំ ន់រាុំស្ថរម្នះ។ តំបន់រាុំស្ថ រ (រូបភារទី ៤) ព្រប
ដណ្ត ប់ម្ លើន្ទដីព្បបវងព្បបហល ៣៧ រី ូប ម្ព្តតាម្បម្ណា
ត យទម្នេ ម្ ម្រងគរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងបដលរនុង
ម្នាះោនភូម្ិចន
ំ ន
ួ ២១ ឃុំចំន ួន ៣ និងសងាកត់ចំន ួន ១។ ម្ៅតាម្បម្ណា
ត យននតំបន់ម្ នះ សហរម្ន៍
ម្នស្ថទោនចំន ួន ២១ បដលបម្ងកើតម្ ើងម្្សងៗោន (ម្ម្ើល តារាងទី ២ និងរូបភារទី ៥)។ បចេុបបនន
ស្ថា នីយ ៍ភាាស់រន
ូ ព្តីោនទីតាំ ងសា ិតម្ៅបរបរទម្នេម្ សរុង ម្ហើយ ព្បបហល ៧ រី ូប ម្ព្តរីព្រំព្បទល់តំបន់
រាុ ំ ស្ថ រ។ តំបន់រាុំ ស្ថរោនប្ន រចំន ួន ២ ជាម្ួយ នឹងដីម្ កាះម្ួយ ចំន ួន ្េូ វទឹរម្បើរម្ៅរនុងតំបន់ម្ កាះរី។
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តំបន់រាុំ ស្ថរសំបូរម្ៅម្ដ្ឋយជីវចព្ម្ុះម្ព្ចើន បបបបដលសំខាន់ម្ិន ព្តឹម្បតចំម្ ពាះព្បម្ទសរម្ពុជាម្ទ បុប នត
វាោនស្ថរសំខាន់ទំងរនង
ុ តំបន់ និងជាសរល្ងបដរ។ ការសិរាថមៗ
ី បាន សរម្សរថ្ន ព្បម្ភទសតវរព្ម្
និងរងទទួល ម្ព្ោះថ្ននរ់ម្ួយ ចំន ួន បានររម្ឃើញ ម្ៅរនុងតំបន់រាុំ ស្ថ រម្នះ (Bambaradeniya et al.
២០០៦, Timmins ២០០៦, Boonratana et al. ២០០៥, Sarinder Singh ២០០៦, Kong Kim
Sreng and Lopez , ២០០៦, Sala Phum , ២០០៦)។

វាម្ិន ទន់ោនការសិរាជាលរាណ្ៈព្បរ័នធណាម្ួយទរ់ទិនម្ៅនឹងព្តី រនុងតំបន់រាុំស្ថរម្នះម្ៅម្ ើយម្ទ។
ព្បម្ភទព្តីម្ ព្ចើនជាង ៨៥០ ព្តូវបានររម្ឃើញ ម្ៅរនុងទម្នេ ម្ ម្រងគម្ ព្កាម្ និងទម្នេ ស្ថ ប ម្ហើយ អាចបចរ
ុ ព្តីម្ មម។ ព្រុម្ព្តីសព្តូវការរព្ម្ិតអុរសុីប សនខពស ់ម្ ៅរនុងទឹរ និង
ម្ចញជា ២ព្រុម្ រឺព្ រុម្ព្តីស និងព្រម្
រព្ម្ិត pH ទបជាងព្រុម្ព្តីម្ មម។ រួរវាតេស់ទីជាម្ទៀងទត់រវាងបឹងទម្នេ ស្ថ ប និង ទម្នេ ម្ ម្រងគម្ លើម្ ៅ
តាម្នដនានាម្ៅរនង
ុ តំបន់រាុំស្ថរម្ៅម្រលទឹរទម្នេម្ ង
ើ រនុងបខវសា។ ដូចម្នះ រួរព្តីម្ នះបម្ងកើតបានជា
ព្បភរព្តីស ំខាន់ម្ួយ ម្ៅតំបន់រាុំ ស្ថ រ។ ព្រុម្ព្តីម្ មម រឺជាព្តីប ដលម្ៅរនុង បឹង ទម្នេ ស្ថ បជាអចិន ស្រនត យ ៍
(Ashwell, ១៩៩៧)។ តាម្រយៈការសិរាលម្ែិតម្ៅម្លើព្តីរនុងតំបន់រាុំ ស្ថ រ ម្លារ វងស (២០០៤) បាន
ររម្ឃើញ ព្តីចំនន
ួ ១៦៧ ព្បម្ភទ ម្ហើយ ម្ៅោនម្ព្ចើនព្បម្ភទម្ទៀតបដលនឹងព្តូវររម្ឃើញ ។ រនុងចំម្ ណាម្
ព្បម្ភទបដលបានររម្ឃើញោន ២១ព្បម្ភទ ព្តូវបានរំណ្ ត់ថ្នជាព្បម្ភទព្តីស ំខាន់ម្ ៅរនុងតំបន់រាុំ ស្ថ រ
ដូចបដលោនបងាាញរនុងតារាងទី ២។ រូបភារទី ៥ បងាាញរីទីតាំ ង របស់ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ (CFis )
ម្ៅរនុងម្ខតតម្ នះ។
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រ ូប ភា រទី ៤ : ព្រំប ដន ន ន ត ំប ន ់រាុំ ស្ថ រ រនុ ង ម្ ខតត សទ ឹង ប ព្ត ង
តា រា ង ទី ២ : ម្ ្ម ះភ ូម្ ិម្ ៅ រនុ ង ត ំប ន ់រាុំ ស្ថ រ

ល .រ

ស ហ រ ម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទ

ឃ ុំ

ព្ស ុរ

រំភុន ម្សស្ថន

រំភុន

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

អនេ ង ់ស្ថវ យ

អនេ ង ់ស្ថវ យ

អូរ រី

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

៣

ម្ព្កាម្

ម្ព្កាម្

ព្រះរំរ ិល

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

៤

រណា
ត ល

រណា
ត ល

ព្រះរំរ ិល

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

៥

ម្លើ

ម្លើ

ព្រះរំរ ិល

ថ្ន ឡាបរិវា៉ែត ់

៦

ព្រឡា ព្រះ

ព្រឡា ព្រះ

ព្រះរំរ ិល

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

៧

ម្កាះលា រ

ម្កាះលា រ

ព្រះរំរ ិល

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

៨

ម្កាះ ម្នន

ម្កាះម្នន

អូរ ស្ថវ យ

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

៩

អូរ ស្ថវ យ

អូរ ស្ថវ យ

អូរ ស្ថវ យ

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១០

អូរ រុន

អូរ រុន

អូរ ស្ថវ យ

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១១

ម្កាះរី

ម្កាះរី

ម្កាះបសន ង

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១២

ម្ច្ចម្ធំ

ម្ច្ចម្ធំ

ម្កាះបសន ង

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១

ម្ៅតាម្

២

ោ នជ័យ

ភ ូម្ ិ
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១៣

ម្កាះបសន ង

ម្កាះបសន ង

ម្កាះបសន ង

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១៤

ម្កាះព្សម្ៅ

ម្កាះព្សម្ៅ

ម្កាះបសន ង

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១៥

ម្កាះម្

ើទ លតូច

ម្កាះម្

ើទ លតូច

ព្រះរិរ ិល

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១៦

ម្កាះម្

ើទ លធំ

ម្កាះម្

ើទ លធំ

ព្រះរិរ ិល

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១៧

ម្វឿនស្ថន

ម្វឿនស្ថន

អូរ ស្ថវ យ

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១៨

ម្កាះហឹប

ម្កាះហឹប

អូរ ស្ថវ យ

ថ្ន ឡា បរិវា៉ែត ់

១៩

ម្ឃ

ម្ឃ

ស្ថម្រគី

សទ ឹង បព្តង

២០

ម្កាះខនឌ្ិន

ម្កាះខនឌ្ិន

ស្ថម្រគី

សទ ឹង បព្តង

២១

ថមី

ថមី

ស្ថម្រគី

សទ ឹង បព្តង

Anlong Svay

Kaoh Lngo

Kaoh Chheu Teal Thum
Kaoh Pnov
Ou svay

Leu
Kandal
Kraom
Krala Peas
Kaoh Chheu Teal Touch

Ou run
Veun Sien

Kaoh Hib

Choam Thum

Kaoh Kei
Kaoh Snaeng

Kaoh Sralau
Kaoh Khan Din
Thmei

Ke
Kham Phan

រ ូប ភា រទី ៥ : ស ហ រ ម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទរនុ ង ម្ ខតត សទ ឹង ប ព្ត ង
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៤.៣. ម្ខតតម្ណ្ឌលរិរ ី
ល រាណ្ៈទូម្ៅៈម្ខតតម្ណ្ឌលរិរី ោនន្ទដីសរុប ១៤,២៨៨ រី ូប ម្ព្តកាម្រ៉ែ ោនចោាយព្បបហល ៣៧៥
រី ូប ម្ព្តរីទីព្ រុងភនំម្ រញ សា ិតម្ៅភារខាងតបូង ម្

ៀងខាងម្រើត (សា ិតម្ៅរម្ពស ់ ព្បបហល ២០០-

១០០០ បម្ព្តរីន ីវ៉ែូទឹរសម្ុព្ទ)។ ម្ខតតម្ នះោនព្រំព្បទល់ខាងម្រើត និងខាងតបូង ជាប់ន ឹងព្បម្ទស
ម្វៀតណាម្ ខាងម្ជើងជាប់នង
ឹ ម្ខតតរតនរិ រី ម្ហើយ ខាងលិចជាប់ន ឹងម្ខតតព្រម្ចះ។ វាជាម្ខតតប ដលធំ និង
ោនព្បជាជនតិចបំ្ ុតម្ៅរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា ។ ទម្នេ ស ំខាន់ៗ ចំន ួន ២ ហូរកាត់ម្ ខតតម្ួយ ម្នះ រឺទម្នេ
បព្ររចារ និងទម្នេ បព្ររម្ទរ។ សណា
ឋ នដីរនុងម្ខតតម្ នះ រឺជាតំបន់ខពង់រា បសំបូរភនំ បដលភារម្ព្ចើន ព្រប
ដណ្ត ប់ម្ ៅម្ដ្ឋយនព្រម្

ើ និងព្ជលងរារ់ៗ ្ងបដរ។

អព្តាព្បជាជនៈ ព្បជាជនសរុបោនចំនន
ួ ៤៤,៩១៣ នារ់ ោនដង់ស ុីម្ ត ៣.១៤នារ់រនុង ១រី ូ បម្ព្ត
កាម្រ៉ែ។ រីឆ្នំ ២០០៧ ចំន ួន ព្បជាជនសរុបរនុងម្ខតតបានម្រើនម្ ង
ើ ៦ ភាររយ រនុងឆ្នំ ២០០៨ ម្ហើយ ធាេ រ់
ចុះ វិញ រី ៦ភាររយ ម្ៅ ២ភាររយរនុងឆ្នំ ២០០៩ ម្ហើយ បានម្រើន ម្ ើងម្តងម្ទៀតរី ២ភាររយម្ៅ ៨
ភាររយរនុងឆ្នំ២០១០។ រនុងចំម្ ណាម្ចំនន
ួ ព្បជាជនម្នះ ៧០.៧០ភាររយ ម្ចញម្ររីជនជាតិម្ ដើម្ភារ
តិចចំន ួន ៩ព្រុម្ និងព្រុម្ជនជាតិភា រតិចចំន ួន ៣ ោនដូចជា ជនជាតិរនង (៣៦,៩៩២នារ់ ឬ
៥៩.៤៦ភាររយ) រួយ (២៣ នារ់ ឬ ០.០៤ភាររយ) ស្ថទ ង (៤៩២នារ់ ឬ ០.៧៩ភាររយ) ម្ិល
(៣៥៥នារ់ ឬ ០.៥៧ភាររយ) ម្ព្កាល (១,០៨១នារ់ ឬ ១.៧៤ភាររយ) ថម ន (៤៩នារ់ ឬ
០.០៨ភាររយ) ទំរូន (៣២នារ់ ឬ ០.០៥ភាររយ) ច្ចរា៉ែ យ (២៥៥នារ់ ឬ ០.៣៦ភាររយ) ម្ព្រៀង
(៨០នារ់ ឬ ០.១៣ភាររយ) និងព្រុម្ជនជាតិភា រតិច ដូចជា បខមរឥស្ថេ ម្ ( ៣,៤៥៥នារ់ ឬ
៥.៤៤ភាររយ) ម្វៀតណាម្ (៨៧នារ់ ឬ ០.១៣ភាររយ) និងឡាវ (១,១៣០នារ់ ឬ ១.៨២ភាររយ)។

ម្សដឋ រ ិចេៈភារម្ព្ចើន ននជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច បដលរស់ម្ ៅរនុងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិ រី ជារសិររចិញ្េ ឹម្ជី វិត
ម្ដ្ឋយសំអាងងម្លើវិធស្ថ
ី ស្រសត ដ្ឋ ំដុះព្បនរណ្ី ព្បោញ់ និង អនុ្ លនព្រម្

ើ។ អនរ ម្្សងម្ទៀតដ្ឋំកា ម្ហវ

ស្រសត បឺ រ៊ី ម្ៅស៊េូ និងស្ថវ យចនទ ី។ វបបធម្៌ចំណា ស់ម្ួយ ម្នះម្ជឿម្ៅម្លើព្រលឹង បដលម្្ត ើម្ម្ចញរីកា រម្ជឿ
ម្លើ វិញ្ហា ណ្សតវ។ ្លិត្លព្ស្ថអងករដ៏លបី បដលជា្លិត្លលែម្ួយ រនង
ុ ចំម្ ណាម្្លិត្លនានារនង
ុ
ព្បម្ទស រឺោនភារដុះដ្ឋលរនុងតំបន់ម្ នះ។ ម្ៅទីម្ នាះោន វិស ័យ ម្ទសចរណ្៍តូចម្ួយ បដល្ត ល ់ន ូវទី
្ារសព្ោប់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិចលរ់្ លិត្លបដលម្ធវើម្ ដ្ឋយនដ ដូចជាបខសនដ បខសរ របនសង និង
ព្រោ។ បតម្ទះជាោ ងណា ការអភិវឌ្ឍម្សដឋរិចេម្ ៅរនុងតំបន់ថម ីៗ ម្នះបានម្រើន ម្ ើង ជាម្ួយ នឹងការ
ទញយរធនធានធម្មជាតិ បដលជារិម្ សសធនធានបរ៉ែ និងការដ្ឋំ ដំណាំ ម្ៅស៊េូ។
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បញ្ហា ម្អរូ ូហសុី ន ង
ិ បរិស្ថាន៖ ម្ៅរនុងម្ខតតម្នះ តំបន់អភិររសសំខាន់ៗ ចំន ួន ៤ ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងរួម្
ោន (រ) តំបន់អភិររសជីវចព្ម្ុះតំបន់សោ
ី ម្ដ្ឋយោនប្នរខេះម្ៅរនង
ុ ម្ខតតព្រម្ចះ (៣០៥,៤៤០ ហិចតា)
(ខ) នព្រអភិររសម្ណ្ឌ លរិ រី (៤២៩,៤៣៨ហិចតា) (រ) ភនំព្រិចលំតត់ និង (ឃ) ជព្ម្រសតវន ព្រណាំ
លា។ តំបន់អភិររសជីវចព្ម្ុះសីោ និងនព្រអភិររសម្ណ្ឌ លរិ រី ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើង ម្ដ្ឋយព្រឹតយរបស់
ព្រសួងរនុងឆ្នំ២០០២ ម្ហើយ ព្តូវបានព្រប់ព្រងម្ដ្ឋយរដឋបាលនព្រម្

ើ សា ិតម្ព្កាម្បដនសម្តារិចេរបស់

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោញ់ និងម្នស្ថទ។ តំបន់ភនំព្រិច និងជព្ម្រសតវនព្រណាំ លាព្តូវបានព្បកាសដ្ឋរ់
ជាតំបន់កា រពារម្ដ្ឋយអនុព្រឹតយឆ្នំ ១៩៩៣។ តំបន់ជព្ម្រសតវនព្រលំតត់រនុងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិ រីរឺោនប្ន រ
ខេះម្ៅរនុង ម្ខតតរតនរិរី ម្ហើយ តំបន់ជព្ម្រសតវន ព្រសនួ ល រឺោនប្ន រខេះរនុង ម្ខតតព្រម្ចះ។ តំបន់ជព្ម្រ
សតវន ព្រទំ ង ៤ម្នះ រឺសា ិតម្ៅម្ព្កាម្ព្រសួងបរិស្ថា ន។
ការដ្ឋំចំកា រម្ៅស៊េូ និងការរុរររបរ៉ែ បាននាំ ឲ្យោន្លបះពាល់អ វិជជោនម្ួយ ចំន ួន រួម្ោនសំណ្ ឹរដី
និង ការបាត់បង់រុណ្ភារជាម្ដើម្។ ម្ទះបីជាោនការកាប់បំតេញនព្រម្

ើោ ងណារ៏ម្ ដ្ឋយ ជារិម្ សស

ម្រើតម្ចញរីការអភិវឌ្ឍោងរំហ ុរម្ៅម្លើការរុរររបរ៉ែ ម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី រ៏ម្ ៅបតជាម្ខតតម្ួយ បដលោនដី
ដ្ឋំន ព្របព្ម្ុងទុរធំជាងម្របំ្ ុតរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា។
៤.៤. ម្ខតតរតនរិរ ី
ល រាណ្ៈទូម្ៅៈ ម្ខតតរតនរិរីសាត
ិ ម្ៅភារខាងម្ជើងម្

ៀងខាងម្រើតននខពងរា
់ ប (ខពស ់ជាងនីវ៉ែូទឹរសម្ុព្ទរី

២០០ ម្ៅ ៤០០បម្ព្ត) ោនចំងា យ ៦៣៦ រី ូប ម្ព្តរីទីព្រុងភនំម្ រញ។ ម្ខតតម្ នះោនព្រំព្បទល់ខាងម្ជើង
ជាប់ជាម្ួយ នឹងព្បម្ទសឡាវ ខាងម្រើតជាប់ម្ វៀតណាម្ ខាងតបូងជាប់ម្ ខតតម្ណ្ឌ លរិ រី និងខាងលិចជាប់
ម្ខតតសទ ឹងបព្តង។ ោនទម្នេចន
ំ ន
ួ ២ ហូរកាត់ម្ ខតតម្ួយម្នះ រឺទម្នេ ប ព្សររ និងទម្នេ ម្ សស្ថន។ ន្ទ ដីស រុប
ោនព្បបហលជា ១០,៧៨៩ រី ូប ម្ព្តកាម្រ៉ែ។ រហូតម្រដល់ឆ្នំ ២០០២ ម្ខតតរតនរិ រី រឺសា ិតម្ៅដ្ឋច់
ព្សោល ម្ហើយ ដំម្ណ្ើរការននការ្ត ល ់ម្ សវា និង ការចូល រួម្រនុងរិចេដំម្ ណ្ើរការអភិវឌ្ឍម្សដឋរិចេរ៏ម្ ៅ
ោនរព្ម្ិតទបម្ៅម្ ើយ ។
អព្តាព្បជាជនៈ ម្ខតតប ដលសំបូរថមដ្ឋច់ព្សោលរីម្ រម្នះ ោនព្រុម្ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ៧០ភាររយ
បដលម្រម្ៅថ្ន “ជនជាតិម្ ដើម្”។ រនុងម្ខតតម្នះ ោន ៣២,៩៤៧ ព្រួស្ថ រ តំណា ងឲ្យចំនន
ួ ព្បជាជនសរុប
១៥៦,៧០៥ នារ់។ រនុងឆ្នំ ២០០៧ ម្រររម្ឃើញ ថ្នតាំ ងរីឆ្នំ ២០០៧ម្រ ចំន ួន ព្បជាជនរនុង ម្ខតតម្ នះ
បានម្រើតម្ ើង ៥ភាររយរនុងឆ្នំ ២០០៨ និង ២០០៩។ រនុងចំម្ ណាម្ព្បជាជនសរុបទំ ងម្នាះ ៧១.៤២
ុ ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ចំន ួន ៩ព្រុម្ និងព្រម្
ុ ជនជាតិភារតិចចំនន
ភាររយម្ររីព្ រម្
ួ ៣ ោនដូចជាជន
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ជាតិរនង (៤៦៦នារ់ ឬ ០.៣០ភាររយ) រួយ (១នារ់ ឬ ០.០០១ភាររយ) ស្ថទ ង (១២១ នារ់ ឬ ០.០៨
ភាររយ) ទំរូន (៣៣,៥០៦នារ់ ឬ ២១.៣៨ភាររយ) ច្ចរា៉ែ យ (២៤,៨៣៤នារ់ ឬ ១៥.៨៥ ភាររយ)
ព្រឹង (២២,១២២នារ់ ឬ ១៤.១២ភាររយ) កាវិត (២,៤៩៧នារ់ ឬ ២.៧៨ ភាររយ) ព្បាវ
(៨,៩៨៥នារ់ ឬ ៥.៧៣ភាររយ) និងព្រុម្ជនជាតិភា រតិច ដូចជាឥស្ថេ ម្ (២,៥០១នារ់ ឬ ១.៦ភារ
រយ)ម្រៀតណាម្ (៧៩៥នារ់ឬ ០.៥១ភាររយ) និងឡាវ (១១,២៤៩នារ់ ឬ ៧.១៨ភាររយ)។ ភារម្ព្ចើន
ននរួរម្ររស់ម្ ៅរនុងនព្រម្ព្ៅ ម្ៅម្លើទួលភនំ និងភនំជាលរាណ្ៈភូម្ត
ិ ូចៗដ្ឋច់ៗរីោន។ ជាម្រឿយៗ រួរម្ររស់
ម្ៅម្ដ្ឋយរឹងប្ែរម្ៅម្លើការដ្ឋំដុះព្បនរណ្ី (ការម្ធវើចំកា រតេសទី) ការព្បោញ់ និងការព្បម្ូល ប្េ ម្

ើ

នព្រ។ វបបធម្៌ចំណា ស់ម្ួយ ម្នះ ោនជំម្ នឿម្ៅម្លើព្រលឹង បដលម្រើតម្ចញរីរការម្ជឿម្ៅម្លើព្រលឹង
របស់ស តវ។
ុ ទំងអស់ប ដលរស់ម្ ៅរនុងម្ខតតរតនរិ រី រឺព្ បរបរបររសិរម្ម
ម្សដឋរ ិចេៈភារម្ព្ចើនននព្បជាជនោេស់ព្ សរ
ចិញ្េ ឹម្ជី វិតម្ួយ ចំនន
ួ ម្ទៀតដ្ឋំដុះដំណាំសព្ោប់លរ់ ដូចជាស្ថវ យចនទ ី ឬសបណ្ត រដី។ ម្ៅទីម្ នាះោនជន
ជាតិប ខមរ និងម្វៀតណាម្បដលជាអនរោនរព្ម្ិតជីវភារខពស ់ប ដលកាន់កា ប់ម្ ៅម្លើដីចំកា រធំៗ ម្ៅជុំ វិញ
ព្រុង បានលុង ម្ហើយ ដ្ឋំនវូ សបណ្តរដី កាម្ហវ និងស្ថវយចនទ។
ី បតម្ទះជាោងណាម្ខតតរតនរិរីោនអព្តា
ព្បជាជនទប បដលម្ធវើឲ្យម្ខតតម្នះម្ិនោនទី្ារព្រប់ព្ោន់ម្ ដើម្បីព្បរួតព្បបជងជាម្ួយ នឹង ម្ខតតម្ ្សងៗ
បានម្ៅម្ យ
ើ ។ ម្ខតតរតនរិរីោនសកាត នុរលខាងដំណាំម្ៅស៊េូ ម្ហើយ ម្ៅស៊េូភា រម្ព្ចើន ព្តូវបាននាំ ម្ ចញ
ម្ៅព្បម្ទសម្វៀតណាម្។ ម្ដ្ឋយស្ថរបតោនការអភិវឌ្ឍម្ ង
ើ វិញ នាម្រលបចេប
ុ បនន ោន្េូវជាតិ ម្លខ ១៩
ុ បាលុង វិស ័យ ពាណ្ិជជរម្មរង
បដល្េងកាត់ទីព្ រង
នុ វិសយ
័ ម្ៅស៊េម្ូ នះនឹង កាន់បតម្រើនម្ ើងបនតម្ទៀត។ ម្ខតត
រតនរិ រីសប
ំ ូរម្ៅម្ដ្ឋយធនធានបរ៉ែោនតនម្េ ដូចជា ោស តបូង បរ៉ែព្កានីត និងបរ៉ែតបូង Onyx។ ឧសាហរម្ម
បរ៉ែ រំរុង រីរលូតលាស់ជាបម្ណ្ត ើរៗ ម្បើម្ ទះជាម្ៅោនលរាណ្ ៈតូចម្ៅម្ ើយ រ៏ម្ ដ្ឋយ។
បញ្ហា ម្អរូ ូហសី ន ង
ិ បរិស្ថានៈ ម្ៅរនុងម្ខតតម្ នះ ឧទានជាតិ វីរជ័យ ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងរនុងឆ្នំ ២០០៤
ម្ដ្ឋយព្រសួងបរិស្ថា ន ម្លើន ្ទ ដីស រុប ៣.៣២៥ រី ូប ម្ព្តកាម្រ៉ែ ម្ហើយ វាជាឧទានជាតិធំជាងម្ររនុង
ចំម្ ណាម្ឧទានជាតិ ៧រនុងព្បម្ទសរម្ពុជា។ វា្ត លន
់ វូ ម្ទសភារសព្ោប់ការទសសនាម្ិនរួរឲ្យម្ជឿនូវភារ
លាតសនធង
ឹ ធំម្ ធង និងសតវនព្របដលោនម្ៅរនុងឧទានម្នះ។ ឧទានជាតិ វីរជ័យ សា ិតរនុង ម្ខតតរតនរិ រី
និង សទ ឹងបព្តង។ វារ៏ោនព្រំព្បទល់ជាប់ម្ៅនឹងព្បម្ទសឡាវ្ងបដរ។ បុប នត តំបន់រម្ព្ោងបដលម្ព្ោងនឹង
ព្បតិបតតិម្ិន ោនរនុង តំបន់ឧ ទានជាតិម្ នះម្ ើយ ។
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ដូចម្ៅនឹងម្ខតតម្ណ្ឌលរិរី ការរុរររបរ៉ែ និងដំណាំចំការ បដលបានម្ធវឲ្
ើ យោនសំណ្រ
ឹ ដី និងរុណ្ ភារទឹរ
ធាេ រ់ចុះម្ៅរនុងសទ ឹង និងទម្នេ ប ដលម្ធវើឲ្យបះពាល់ដល់ធនធានម្ច្ចឆ ជាតិ។
អា កាសធាតុៈ ម្ខតតរតនរិ រី ោនអាកាសធាតុដូច នឹងតំបន់ដនទរនុងព្បម្ទសបដរ វាោននូវរដូវចំន ួន ៣
រដូវម្ភេៀងរីប ខ ម្ិថ ុនា -តុលា (ទបជាង២៧ ០C) រដូវរងាររីប ខវិចឆិកា - រុម្ាៈ (ខពស ់ជាង ២៤ ០C) និងរដូវ
ម្ៅត រីប ខ ម្ីនា -ឧសភា សីតណ្
ុ ា ភាររី ២០ ដល់ ៣០ ០C។ ម្ខតតរតនរិរីោនសីតុណ្ា ភារជាម្ធយម្ម្រញ
ម្ួយ ឆ្នំ រឺទ បជាងតំបន់ម្ ្សងៗរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា (ម្លើរបលងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិ រី)។
៤.៥ រុណ្ ភារទឹររនង
ុ តំបន ់ ស ៣
រុណ្ ភារទឹររនុងតំបន់ ស៣ បដលបានទិនននយ
័ រីស្ថានីយច
៍ ន
ំ ន
ួ ៤ រនុងរំ ុង រីឆ្នំ ២០០៤ ដល់ ២០០៨
(ទិនន ន ័យ MOWRAM,២០០៤-២០០៨) ព្តូវបានម្រវាយតនម្េម្ ធៀបម្ៅនឹងព្បម្ភទននរុណ្ភារទឹរចំនន
ួ
៣ព្បម្ភទ៖ (រ) សនទ ស សន៍រុណ្ ភារទឹរសព្ោប់ជី វិត វារីស តវ (ខ) សនទ ស សន៍រុណ្ ភារទឹរ សព្ោប់
ម្នុស សម្ព្បើ និង (រ)សនទសសន៍រុណ្ភារទឹរ សព្ោប់ម្ព្បើព្បាស់រង
នុ វិសយ
័ រសិរម្ម។ ម្ដ្ឋយអនុវតតម្ ៅតាម្
ម្ោលការណ្៍បណ្នាំ របស់ MRC សនទ ស សន៍រុណ្ភារទឹរសព្ោប់វា រីស តវរនុងទឹរ ព្តូវបានវាយតនម្េម្ ធៀប
នឹងបារា៉ែ ម្ព្តចំន ួន ៦ ដូចជា (រ) អុរសុីប សនរលាយរនុងទឹរ (DO), (ខ)រព្ម្ិត pH (ការ វាស់រព្ម្ិត
ជាតិអា សុីត/អាល់កា ឡាំង ), (រ) ស្ថរធាតុ NH3 (អាម្ូញ រ់), (ឃ) ការចម្េងរម្ ត , (ង) ស្ថរធាតុ
NO3/NO2, និង (ច) ស្ថរធាតុ P (្ូសវ ័រ )។

ជាទូម្ ៅ រុណ្ ភារទឹរ រឺោនលរាណ្ៈលែ បុប នត វារំរុងបតវិវតតបនត ិចម្តងៗម្ៅររការខូចនូវរុណ្ ភារទឹរ
ជារិម្ សស រឺម្ ដ្ឋយស្ថរបតការរីរធំម្ ើងនូវការម្ធវើស រម្មភា រម្សដឋរិចេនានា ម្ៅតំបន់ខាងម្លើន នទម្នេ
ទំ ងម្ៅរនុងព្បម្ទសរម្ពជា
ុ និងព្បម្ទសម្វៀតណាម្។
តា រា ងទី ៣: រុណ្ ភា រទឹរ ម្ៅស្ថា ន ីយ ៍ព្ តួត រិន ិត យ ទម្នេ ម្ស រុង ម្ស ស្ថ ន ន ិង បព្ស ររ

បា រា៉ែ ប ម្ ព្ត រុណ្ ភា រទ ឹរ

ម្ ស រុង

ម្ ស ស្ថន

ម្ ស ស្ថន

ប ព្ស ររ

ម្ ស ៀ ម្បា ង

អណ្ូត ងោស

ភេុ ំរ ីរ

ល ំត ត ់

Temp (០C)

២៨.៥

២៧.៨

២៧.៨

២៨.៥

pH

៧.១

៧.២

៧.២

៧.១

TSS (mg/L)

៤៦.១២៣

៣៣.៨០៨

៣៣.៨០៨ ៤២.៤០២

Cond (mS/m)

៥.៣៥៧

៤.០០០

៤.៦១១
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Ca (meg/L)

០.២២០

០.១៣១

០.១៨០

០.២១៤

Mg (meg/L)

០.១៦១

០.០៩៨

០.១០០

០.១៥៨

Na (mg/L)

០.១៣១

០.១៣២

០.១៣៧

០.១៧៤

K (mg/L)

០.០២៥

០.០៤០

០.០៤២

០.០៤១

ALK (meg/L)

០.៤៣៥

០.២៩៥

០.៣១៦

០.៤៣២

Cl (meh/L)

០.០២៨

០.២៩៥

០.១០៩

០.០៥៧

SO៤ (meg/L)

០.០៨០

០.០៨០

០.១០៩

០.១០០

NO២-N (mg/L)

០.០៧៥

០.១០៧

០.១០០

០.២០៥

NH៤-N (mg/L)

០.០៣៨

០.០៣៩

០.០៣៩

០.០៤០

TOTP (mg/L)

៧.៣៥៣

០.០៦៩

០.០៤៣

០.០៨៩

DO (mg/L)

២.៨២០

៧.៧៤០

៧.៦៤១

៧.៦៦៤

២.០៩១

៣.៣៨៧

៣.២៣៨

CONDMN (mg/L)

ព្បភរ:ព្រស ួងធនធានទឹរ ន ិងឧតុន ិយម្ MOWRAM (២០០៤-២០០៨)
ចំណាំ : បារា៉ែ ប ម្ព្តទំងម្នះ បងាាញរនុងតារាងម្ួយម្នះ ជាអរសរកាត់ដូចតម្ៅ Temp (temperature
សីតុណ្ណ ភារ); pH (Phosphorus រព្ម្ិត pH); TSS (Total Suspended Solids ជាតិលែ រ់រនុងទឹរ ); Cond
(Conductivity

ការចម្េងរម្ ត )។

ិ
៤.៦ ការអភិវឌ្ឍន ៍ទំនប់វា រីអរគសន
ី
ីរនង
ុ អាង ស៣ ន ង
ិ រម្ព្ោងរនង
ុ តំបន ់ជុំវញ
អាងទម្នេ ម្ ម្រងគោនធនធានទឹរដ៏ស ម្បូរ និងម្ពារម្រញម្ៅម្ដ្ឋយព្បរ័នធ ជីវចព្ម្ុះជាម្ព្ចើន ។រម្ព្ោង
អភិវឌ្ឍទំន ប់វា រីអរគស
ី នីបានម្រើតម្ ង
ើ ោងម្លឿនម្ៅទូទំងអាងទម្នេ បដលោនព្បោណ្ជា៤០រម្ព្ោង
ទំន ប់វា រីអរគីស នីធៗ
ំ រំរុងដំម្ ណ្ើរ និងស្ថងសង។ និងោ ងម្ហាចណាស់រ៏ោនរម្ព្ោងជាង៤០ម្ទៀត
រំរុងសិា តរនុងតំណា រ់កា លម្រៀបម្រៀងប្នការ។ ោនរម្ព្ោងទំន ប់វា រីអរគីស នីម្ ព្ចើន ជាង ១៥រម្ព្ោង
បានស្ថងសង់រួច និងដំម្ ណ្ើរការស្ថងសង់ស តរន
ិា ុងអាងទម្នេ ស៣ ម្ដ្ឋយភារម្ព្ចើន សិា តរនុងចំប ណ្រ
ននអាងទម្នេខាងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ បដលទំន ប់វា រីអរគីស នីធំៗ ម្ួយ ចំន ួន ម្សទ ើរបតស្ថងសង់ជិតរួចរាល់
ម្ហើយ ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជារ៏ោនបំណ្ ងស្ថងសង់ទំនប់ជាបនតបនាទប់ រួម្ោនរម្ព្ោងម្សស្ថនម្ព្កាម្
២ បដលរំរុងស្ថងសង់សា ិតម្ៅចំណ្ុចព្បសរវរវាងទម្នេម្សស្ថន និងបព្សររ ចំងា យជាង៧៥រី ូប ម្ព្ត
រីោត់អា ងទម្នេសត
ិា ម្ៅចំណ្ុចព្បសរវជាម្ួយ នឹងទម្នេ ម្ ម្រងគ។ ម្លើស រីម្ នះ ព្បម្ទសឡា វរំរុងបតោន
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ប្នការស្ថងសង់រម្ព្ោងទំនប់វា រីអរគស
ី នី ដូន ស្ថហុងបដលសា ិតម្ៅភារខាងម្លើន នតំបន់ម្ ោលម្ៅ
របស់រម្ព្ោង។ សនទុ ះ និងការម្រើនម្ ើងោងម្លឿនននការតេស់បរតូ រនុងអាងទម្នេម្ ម្រងគ ស្ថយភាយម្ចញ
រីកា រស្ថងសង់ ទំន ប់វា រីអរគីសនី និងរម្ព្ោងអភិវឌ្ឍម្្សងៗម្ទៀត បដលព្តូវទម្ទរជាចំបាច់រនុង ការ
បម្ងកើន នូវសម្តាភារព្តួតរិនត
ិ យ និងព្រប់ព្រងបដលអាចបនសុម្ៅនឹ
ំ
ងស្ថា នភារឲ្យបានជាបនាទន់។ ទំន ប់
វារីអរគីស នីរនុងជុំ វិញតំបន់ម្ ោលម្ៅរម្ព្ោងអាចទទួលរង្លបះពាល់ោ ងខាេំងដល់កា រម្នស្ថទ និង
ការបព្បព្បួលស្ថានភារជលស្ថស្រសត។ ម្ោលម្ៅរបស់រម្ព្ោងរឺបម្ងកើន សម្តាភា រការព្រប់ព្រងធនធា ន
ទឹរ និងជល្លរនុងការព្តួតរិន ិតយ និងព្រប់ព្រងការបព្បព្បួល ទំ ងអស់ម្ នះព្បរបម្ដ្ឋយព្បសិទិភា
ធ រ
តាម្លទធភា របដលអាចម្ធើបា
វ ន។ជាងម្នះម្ទៀត រាល់កា ររស្ថងសោារះម្ព្បើព្បាស់ស ព្ោប់ព្រប់ព្រងទឹរ
ព្តូវម្ធើវម្ ើងឲ្យសម្ព្សបម្ៅនឹងសម្តាភារព្រប់ព្រងបបបបនសុ និ
ំ ងបដលព្សបនឹងម្ោលការណ្៏ព្រប់ព្រង
សុវតាិភា រ (Safeguard policies) ។
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ជំរូក ទី ៥: ្លបុះពាល់ដដ្លអាចម្កើតោនម្ៅម្លើប រច្ស្ថា ន នកងសងគ្របស់គម្រោង
ដូចបាននិោយម្រៀបរាប់រង
នុ ប្នរម្ុន រម្ព្ោងម្នះ ព្តូវបានរំណ្ត់ជាព្បម្ភទ ខ ម្ហើយ ព្តូវបាន
ដ្ឋរ់ម្ ចញនូវម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភា រចំន ួន ៥ ោនដូចជាការវាយតនម្េប រិស្ថា ន (OP/BP ៤.០១)
ិ ម្ដ្ឋយសម ័ព្រចិតត (OP/BP ៤.១២)
ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (OP/BP ៤.១០) ការរស្ថងលំម្ ៅដ្ឋឋនម្ ង
ើ វញ
ជព្ម្រធម្មជាតិ (OP/BP ៤.០៤) និងរម្ព្ោងនានាម្លើ្វេូ ទឹរអនតរជាតិ (OP/BP៧.៥០)។ តាម្រយៈការ
្ត ល ់នវូ ម្ោលបំណ្ង និងទំហ ំរបស់រម្ព្ោងម្នះម្របានម្ធវកា
ើ របាន់ស្ថមនថ្នសរម្មភារនានារបស់រម្ព្ោង
នឹងម្ិន បងកឲ្យោន្លបះពាល់ជាអវិជជោនម្ៅម្លើប រិស្ថា ន និងសងគម្ម្នាះម្ទ។ ការព្តួតរិន ិតយប្ន រ
បរិស្ថា ន និងសងគម្ដំបូង (IESE) ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយម្ោងម្ៅតាម្តព្ម្ូវការរបស់រា ជរដ្ឋឋ ភិបាល។
សរម្មភា រ និងបញ្ហា ព្តូវការពារជារនេះឹ បដលនឹងព្តូវអនុវតតម្ដើម្បីបម្ញ្ជ ៀសនូវ្លបះពាល់អ វិជជោនរនុង
អំ ុងម្រលរម្ព្ោងអនុវតតប ដលព្តូវបានសម្ងាបដូចខាងម្ព្កាម្ៈ
ិ នការណ្ ៍បនធូរបនាយ
៥.១. ្លបះពាល ់បដលអាចម្រើតោនម្ល ើបរិស្ថាន ន ង
ិ វធា
៥.១.១ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល អា ចម្រើត ោន ម្ល ើប រិស្ថា ន រនុ ង អំ ុង ម្រល ន ន ការស្ថ ងស ង់
ិ ម្ិ ោរ និងរម្ព្ោងខានតតូចនានាបដលពារ់រ័នធ ម្ ៅនឹងការងារស្ថងសង់
រាល់ព្ រប់សរម្មភារវន
ោននូវនាំ ឲ្យម្រើតោននូវ្លបះពាល់ជាអវិជជោនបដលអាចម្រើតោន ដូចជាធូល ី សម្ម្េង រងវរ់ ម្ព្ោះ
ថ្ននរ់ និងបញ្ហា ម្្សងៗម្ទៀត។ សរម្មភា ររបស់រម្ព្ោងបានម្សន ស
ើ ឲ្
ុំ យសរម្មភា របដលពារ់រន
័ ធន ង
ឹ ការងារ
សរម្មភា ររបស់ព្បជារលរដឋព្តូវម្ធវកា
ើ ររព្ម្ិតរនុងលរាខណ្ឌ ព្តឹម្ ព្តូវម្ដើម្បី (រ) ការរស្ថងនូវស្ថា នីយ ៍
ិ ារនុងតំបន់អាង ការបរលម្ែនវូ ម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធជនបទសំខាន់ៗ បដលោនព្ស្ថប់
អម្ងកតម្ៅម្លើជលវទ
(ដូចជា្េូ វភូម្ិ ស្ថព នសព្ោប់ម្ ដើរ ។ល។) និងរស្ថងស្ថានីយ ៍ភាាស់រូនព្តីខានតតូចម្ួយ របនេ ង ម្ៅរនុង ម្ខតត
សទ ឹងបព្តង (សោសភារទី ១)។
ព្រប់្ លបះពាល់អវិជជោនទំងអស់បដលជាប់ពា រ់រ័នធ ម្ ៅនឹងការងារស្ថងសង់រីខាងម្លើម្ នះ
បដលោនលរាណ្ៈតូចៗម្ៅម្ ើយ នឹងព្តូវកាត់បនា យ តាម្រយៈការដ្ឋរ់ម្ ចញនូវការអនុវតតបម្ចេរម្ទស
ស្ថងសង់ព្តឹម្ព្តូវ និង រូដបរិស្ថានសព្ោប់កា រអនុវតត បដលនឹង្តលន
់ វូ វិធានការម្ដើម្បីកា ត់បនាយនូវធូល ី
សម្ម្េង និងរងវរ់ រ៏ដូចជាការបនត ររាការ្ត ល ់កា រយល់ដឹងដល់ស ហរម្ន៍ប របរៗម្នាះ។ ការអនុវតត
ការងារវិសវ រម្មប ដលលែ

និងការអនុវតតម្ ោលការណ្៍ប រិស្ថា ន
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(ECOPs)

នឹងព្តូវភាជ ប់ជាម្ួយ នឹង

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ឯរស្ថរម្ដញនថេ និងរិចេសនាបដល្តលឲ្
់ យរនុងឧបសម្ព័នធទី ៣ នន ESMF។ ប្នការព្រប់ព្រងប រិស្ថា ន
ម្ដ្ឋយប រ )EMP) ព្តូវបានម្រៀបម្រៀងសព្ោប់អនុរម្ព្ោងភាា ស់រូន ព្តី។
ព្បសិន ម្បើសរម្មភា រ ឬរ៏អនុរម្ព្ោងម្ួយ ចំនន
ួ បដលបានដ្ឋរ់ម្ ចញ ព្តូវការនូវឯរស្ថរវាយតនម្េបរិស្ថាន
ម្ដ្ឋយម្ោងម្ៅតាម្ចាប់របស់ប រិស្ថា នជាតិ

CNMC

(ចំម្ ពាះសោសភារទី

២)

និង

FiA

(ចំម្ ពាះសោសភារទី ១) នឹង ម្រៀបចំឯរស្ថរព្តឹម្ព្តូវ និងការអនុញ្ហា តរីព្រសួងបរិស្ថា ន រ៏ដូចជា
ធនាោររិភរម្លារ្ងបដរ។ រាល់សរម្មភា រធំៗ ទំ ងឡាយណាបដលតព្ម្ូវឲ្យោនការវាយតនម្េម្ រញ
ម្លញ ម្ៅម្លើ្លបះពាល់ប រិស្ថាន (EIA)ម្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ឬធនាោររិភរម្លារ នឹងព្តូវច្ចត់ទុរថ្ន
ជាសរម្មភា រ ឬរម្ព្ោងបដលម្ិន បានទទួល ការអនុញ្ហា តម្ ើយ ។ ការអនុវតតបម្ចេរម្ទសស្ថងសង់
ព្តឹម្ព្តូវ និងរូដបរិស្ថានសព្ោប់អនុវតត (ECOPs) បដលនឹងព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូ លរនុង ឯរស្ថរ ឬរិចេស នា
ម្ដញនថេ ន ឹងបងាាញរនុងឧបសម្ព័នធ ទី ៤ ចំម្ ពាះម្ព្ោងការព្រប់ព្រងបិស្ថា ន និងសងគម្ម្នះ។
៥.១.២្ ល ប ះពាល ់ប រិស្ថា ន បដល អា ចម្រើត ោន ម្ៅ ម្ល ើជ ព្ម្រធម្ម ជា តិស ំខា ន ់ៗ
្លបះពាល់ទំងអស់នង
ឹ ព្តូវរំរឹងទុរជា្លវិជជោនម្ដ្ឋយស្ថរបតរម្ព្ោងម្នះោនម្ោលម្ៅបម្ងកើតនូវ
ការព្រប់ព្រងជល្លបានលែ។ ប្ន រទី ១ ោនម្ោលម្ៅោំព្ទសហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្ដើម្បីអា ចម្រៀបចំប ្ន
ការព្រប់ព្រងជល្លម្ដ្ឋយខេួន ឯង។ ម្នះនឹងជួយ ឲ្យដល់កា រខិតខំ ព្បឹងបព្បងរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល ម្ដើម្បី
រំណ្ ត់ និងបសវ ងររលទធភារនានាបដលអាចបម្ងកើតនូវតំបន់អភិររសម្អរូ ូហ សុីរនុងទម្នេ ម្ ម្រងគ បដលជា
រិម្ សសម្ៅតាម្បណា
ត អនេុ ង ម្ព្ៅៗ បដលព្តូវបានច្ចត់ទុរថ្នសំខាន់ស ព្ោប់ព្បម្ភទសតវប ដលជិត្ុត
រូជ។ ប្ន រទី ២ ោនម្ោលម្ៅម្លើរ ម្ ើងរីបញ្ហា រុណ្ ភារទឹរ និងបម្ងកើតការព្រប់ព្រងធនធានទឹរឲ្យ
ោននិរនតរភារ តាម្រយៈការចូលរួម្រីន ដរូពា រ់រ័នធរង
នុ ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ការរព្ងឹងម្ូលដ្ឋឋនចំម្ណ្ះ
ដឹង និងសម្តាភា រចំម្ ពាះម្ស្រនថ្ន
ត ី ន រ់ម្ ខតត ម្ដើម្បីព្ រប់ព្ រង និង វិភា រធនធានទឹរ រួម្ោនរុណ្ ភារទឹរ្ង
បដរ។ ការអនុវតតប្នរទី ១ សព្ោប់ព្ បម្ទសរម្ពជា
ើ ម្ៅតំបន់រាុំស្ថរនុងម្ខតតសទង
ឹ បព្តង។ ដូចបាន
ុ នឹងម្ធវម្ើ ង
ម្លើរម្ ើងរនុងចំនច
ុ ទី ២ ភូម្ិចំន ួន ២១ សា ិតរនុងតំបន់រាុំ ស្ថ រព្តូវបានរំណ្ ត់ជា ភូម្ិម្ ោលម្ៅសំខាន់។
ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ជារិម្សសនឹងព្តូវ្តលម្់ ដើម្បីម្ធវើឲ្យព្បារដថ្នសរម្មភា រទំ ងអស់រនុងតំបន់រាុំ ស្ថ ដូច
ិ នូវម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធជនបទ នឹងព្តូវអនុវតតជាម្ួយនឹងការយរចិតតទុរ ដ្ឋរ់ខពស ់ និង
ជាការស្ថត រម្ ង
ើ វញ
លរាណ្ ៈសម្ព្សបជាម្ួយ នឹងប្នការព្រប់ព្រងរនុងតំបន់ម្ នាះ។ សរម្មភា រទំ ងឡាយនឹង ព្តូវអនុវតត
ោ ងជិតសន ិតជាម្ួយ នឹងព្រសួងបរិស្ថា ន បដលនឹងទទួល ខុស ព្តូវសព្ោប់កា រព្រប់ព្រងរម្ព្ោងម្ហើយ
ម្ូល និធិស តវន ព្ររិភរម្លារ បដល នឹង្ត ល ់ន ូវការោំ ព្ទប្ន របម្ចេរម្ទស និងហិរញ្ា វតាុ ស ព្ោប់តំបន់
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

រាុ ំ ស្ថ ម្នះ។ រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនព្ោន់ប តម្ធវកា
ើ រោំ ព្ទការស្ថារម្ ើងវិញ នូវ្េូ វម្ថម ើរម្ជើង ស្ថព ន ស្ថលាម្រៀន
ម្នទ ីរម្រទយបដលោនព្ស្ថប់ម្ នាះបុម្ ណាណ ះម្ទ វាបថម្ទំ ងោនសរម្មភា រម្្សងៗម្ទៀតបដលសា ិតម្ព្កាម្
ប្នការព្រប់ព្រងម្ព្រៀងរបស់តំបន់រាុំ ស្ថ ម្នះ្ងបដរ។ ការវិន ិម្ ោរបដលដ្ឋរ់បានដ្ឋរ់ម្ ចញ ព្តូវបត
សម្ព្ម្ចម្ដ្ឋយឃុពា
ំ រ់រន
័ ធ និងព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូ លរនុងប្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ។ រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិន ោំ ព្ទការ
វិន ិម្ ោរបដលោន្លបះពាល់អ វិជជោនខាេំងម្ៅម្លើជព្ម្រធម្មជាតិម្ ដ្ឋយតទល់ ឬម្ដ្ឋយព្បម្ោល
ម្នាះម្ទ។ ម្ៅម្រលបដលការវិនម្ិ ោរម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ពន
័ ធជនបទព្តូវបានរំណ្ត់ សព្ោប់ភូម្ិរនុង ចំម្ ណាម្
ភូម្ិទំ ង ២១ម្នះ សំម្ ណ្ើ និងរូដបរិស្ថានសព្ោប់អនុវតតរង
នុ តំបន់ម្នះនឹងព្តូវបញ្ជូ នម្ៅព្រសួង បរិស្ថា ន
ម្ដើម្បីម្ ធវើកា ររិនត
ិ យ និងឯរភារម្ុនការច្ចប់ម្្តម្
ើ ្តលឲ្
់ យនូវអនរម្ ការម្ធវកា
ើ រងារម្នះ។ រដឋបាលជល្ល
នឹង ម្រៀបចំរបាយការណ្៍ម្រៀងរាល់ព្តីោស ម្ហើយ ព្បរល់ម្ ៅធនាោររិភរម្លារម្ដើម្បីម្ ធវើកា ររិន ិតយវា។
ព្រសួង បរិស្ថាននឹងម្្ាអ
ើ នរតំណាងោនរ់ម្ ៅរណ្ៈរោមធិកា រព្រប់ព្រងថ្ននរ់ជាតិ។ តាម្រយៈម្នះ រម្ព្ោង
នឹង បញ្ហជ រ់ម្លើកា រយល់ព្រម្ម្រញម្លញជាម្ួយនឹង OP/BP ៤.០៤ (ជព្ម្រធម្មជាតិ)។ តំបន់អភិររសម្ៅ
័ ត (ស្ថា នីយ ៍ ជល
រនុង ម្ខតតម្ ោលម្ៅម្្សងៗម្ទៀតសា ិតម្ៅរនុងតំបន់ន ព្រម្ហើយ ឆ្ា យរីកា រវិន ិម្ ោររូបវន
ស្ថស្រសត និង ឧតុន ិយ ម្) បដលនឹងព្តូវអនុវតតម្ ដ្ឋយប្ន រទី ២។
៥.១.៣ ្លបះពាល ់បរិស្ថានបដលអាចម្រើតោនរីសរម្មភារម្ៅស្ថាន ីយ ៍ភាាស ់រូនព្តី
ស្ថា នីយ ៍ភាាស់រន
ូ ព្តីរន
ូ ព្តី ម្ិន សា ត
ិ ម្ៅរនង
ុ ទីតាំងតំបន់រា
ំ ុ ស្ថរសទ ង
ឹ បព្តង បដលចំងា យព្បបហល ៧
រី ូប ម្ព្តរីព្រំព្បទល់តប
ំ ន់រាុំស្ថ។ ការសិរារី្លបះពាល់ប រិស្ថាន ព្តូវបានម្ធើវម្ដើម្បីបញ្ហារ់ថ្នស្ថានីយ ៍
ភាា ស់រូន ព្តីរឺសាត
ិ ម្ៅម្ព្ៅទីតាំ ងរាុំ ស្ថ (សូម្ម្ម្ើល រូបភារទី ៤)។ ្លបះពាល់ប រិស្ថា នអវិជជោនបដល
អាចម្រើតម្ ើងអំ ុងម្រលព្បតិបតតិរម្ព្ោងរួម្ោន (រ) ទឹរជំន ន់ (ខ)ការបម្ញ្េ ញម្ច្ចល ទឹររខវរ់
និង ការបងាូរភរ់ល ាប់រីស្ថា នីយ ៍ភាា ស់រូន ព្តី (រ)ការច្ចរ់ម្ ច្ចលការសំណ្ ល់ និង (ឃ)្លបះពាល់
ុ និងព្បម្ភទរូជព្តីម្ ព្ៅព្ស ុរ បតម្ួយ ម្ុខ
ម្លើប រិស្ថានបដលម្លើរម្ ង
ើ រីកា រចិញ្េម្
ឹ ព្បម្ភទរូជព្តីរនុងព្សរ
ដ្ឋច់ប តឯង។

ិ ជោនបរិស្ថានរយៈម្រលបវង
ទឹររខវរ់ និងការសំណ្ល់រីស្ថានីយភាាស់រូនព្តីៈ ្លបះពាល់អ វជ
រួម្ោន ទឹររខវរ់ និង រំណ្ រដីរីព្ សះព្តី។ រំន ិតននការម្រៀបចំបានម្សន ើ វិធា នការ ២ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ
្លបះពាល់ទំ ងម្នះ (រ)ម្ព្បើព្ បាស់ទឹរម្ ើង វិញ តាម្រយៈចម្ព្ោះ និង កាត់បនា យ ការបម្ញ្េ ញទឹរ
(ម្ៅម្រលបចេុបបនន តា ម្ការបាន់ស្ថម នបរិោណ្បម្ញ្េ ញទឹរព្បបហល ២៥០ម្៣ រនុងម្ួយ ឆ្នំ រឺព្បបហល
38

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

០.០០៣%ននបរិោណ្លំហ ូរទឹរទម្នេ ម្ សរុង (៩០ពាន់លា នបម្ព្តរីប) និង(ខ)ដំម្ ើងអាងចម្ព្ោះ
(ព្សះ) ម្ដើម្បីបនា យ ស្ថរធាតុស រីរាងគ និង ការសំណ្ល់រីកា របម្ញ្េ ញទឹរ ម្ច្ចល។ ម្លើស រីម្ នះម្ទៀតតាម្
ប្នការព្បតិបតតរ
ិ បនេងបងាកត់រូជព្តី រុណ្ ភារននការទឹរ បម្ញ្េ ញ ម្ច្ចលព្តូវបានរិន ិតយម្ម្ើល ជាព្បច្ចំ ។
ការម្រើន ម្ ើងរំណ្រររររីព្សះព្តី។ ការសំណ្ល់រនុងព្សះព្តីន ឹងម្រើន ម្ ើង ម្ហើយ ស្ថា នីយ ព្តូវ
ការសំអា តរីម្ រលម្ួយ ម្ៅម្រលម្ួយ

(៦បខម្តង)ម្ដ្ឋយអងគភា រព្បតិបតតិរបស់រដឋបាលជល្ល។

បរិោណ្ននរំណ្រ រររម្ិន ម្ព្ចើនម្ទ (តិចជាង ១ម្៣ រនុង ១ឆ្នំ ) និងអាចច្ចរ់ម្ ច្ចលម្ៅ របនេ ងបម្ណា
ត ះ
អាសនន ម្ួយ ម្ៅរនុងស្ថា នីយ ។ ម្ួយ ប្ន រធំន នស្ថរធាតុចិញ្ជ ឹម្រឺម្ រើន ម្ ើងម្ៅរនុង រំណ្ រលាប់។ ដូម្ ចនះ
លាប់ប ដលស្ថត ររីបាត់ព្សះជាព្បច្ចំ អា ចហាលម្ៅម្លើភេឺព្សះ

និង ម្ព្បើជា ទប់ភេឺព្ សះ

ឬជីព្ បសិន

ម្បើជាតិរុល ោនរនុងរព្ម្ិតអាចឲ្យម្ព្បើព្បាស់បានសំរា ប់ដំណាំ ។ លាប់រ៏អា ចហាលម្ធវើជីដ្ឋ រ់ប ព្ស ម្បើ
ោម ន្ទុ រស្ថរធាតុរីម្ីប ដលម្ព្ោះថ្ននរ់។
ុ បតឯងអាចម្ចញម្ៅធម្មជាតិរីស្ថា នីយ ៍ភាា ស់រូន
ោនហានិភយ
័ ម្ួយបដលព្បម្ភទរូជព្តីរនុងព្សរ
ព្តី ឬ ការចិញ្េ ឹម្ោនលរាណ្ៈងាយព្សួល និងបណា
ដ លឲ្យម្សម្នទិចម្ខាយ ម្ដ្ឋយម្ហតុថ្ន ម្សម្នទិច
ម្ដើម្ព្តូវបាត់បង់ម្ៅម្រលព្តីរួចម្ចញម្ៅបតឯង។ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ ហានិភ័យ ននម្សម្នទិចជិតបាត់បង់
ម្ម្រូជនឹងព្តូវ បតទទួល យររីព្ បភររនុងព្ស ុរ។ ម្ម្រូជ

ម្សម្នទិច ចព្ម្ុះ នឹងព្តូវររាម្ដ្ឋយការ

ព្តួតរិន ិតយព្បច្ចំ នថាម្ ដ្ឋយព្បុងព្បយ័តន។ ហានិភ័យ ននការចិញ្េ ឹម្ព្បម្ភទរូជព្តីម្ ព្ៅព្ស ុរ អាចរួចម្ចញ
រីស្ថា នីយ ៍ភាាស់រូន ព្តីម្ ៅរនុងធម្មជាតិ ឬបរិកាា រននការចិញ្េ ឹម្ ។ ព្បម្ភទរូជព្តីម្ ព្ៅព្ស ុរ អាចបះពាល់
អវិជជោនម្ៅម្លើព្ បរ័នធម្ អរូ ស
ូ ុី ម្ដ្ឋយបណា
ដ លឲ្យខូចបរិស្ថាន។ ម្ដើម្បីកា ត់បនាយ ហានិភ័យ ននព្បម្ភទ
រូជព្តីរនុងព្ស ុរ

និងម្ព្ៅព្ស ុរទំ ងរីរចូល ម្ៅរនុងធម្មជាតិរីស្ថា នីយ ៍ភាា ស់រូន ព្តី

រឺោនរំ រិតទប

ម្ដ្ឋយស្ថរទឹររីស្ថានីយ៍ព្តូវបានម្ព្បើព្បាស់ម្ ង
ើ តាម្រយៈការបម្ងកើតព្សះទឹរស្ថែ ត (ព្បព្រឹតតរម្មទឹរ) និង
អាងសដុ រ។ ោម នទឹរ ណានឹងព្តូវបម្ញ្េ ញរីស្ថានីយភា
៍ ា ស់រន
ូ ព្តីម្ៅរនុង ព្បរ័នធ បងារូ ទឹរធម្មជាតិ ឬបណា
ដ ញ
ទម្នេ ។ ព្បរ័នធ ប បបម្នះ ជាព្បរ័នធវា រីបបរម្មបទ
ិ បដលម្ព្បើព្បាស់ទឹរម្ ង
ើ វិញ ។ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ ហានិភ័យ
បបនា ម្ម្ទៀត រាល់ទឹរបងាូរចូល និងបងាូរម្ចញ នឹងព្តូវចំម្ រាះ ម្ដ្ឋយទំហ ំន សបចំម្ រាះសម្ព្សប។
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រូប ភា រទី ៦: ទីតាំ ងស្ថា ន ីយ ៍ភាា ស ់រ ូន ព្តីរនុ ង ម្ខតត សទ ឹង បព្តង

ិ
៥.២. ្លបះពាល ់សងគម្បដលអាចម្រើតោន ន ិងវធីស្ថស្រ
សតបនធរូ បនាយ
៥.២.១. ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច
ការអនុវតតសោសភារទី ១ នឹងពារ់រ័នធម្ៅនឹង ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ។ រម្ព្ោងម្នះនឹង អនុវតត
តាម្ម្ោលការណ្៍សខា
ំ ន់នន ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតតិរបស់ធនាោររិភរម្លារ ទរ់ទងនឹងជនជាតិ
ម្ដើម្ភារតិច (OP/BP ៤.១០) បដលម្ធវើម្ ើង ម្ដើម្បីធា នាថ្ន៖ (រ) ដំម្ ណ្ើរ ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ម្ នះ
បម្ងកើត ឲ្យោនការរិម្ព្ោះម្ោបល់ បដលព្តូវបានបងាាញអតិាភារ និង ម្ដ្ឋយឥតរិតនថេ ប ដលនាំ ដល់កា រ
ោំ ព្ទសហរម្ន៍ទូលទ
ំ ូលាយ (ខ) ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិចនឹងម្ិនទទួល្លបះពាល់ជាអវិជជោនរនុងអំ ង
ុ
ម្រល ដំម្ ណ្ើរការអភិវឌ្ឍន៍ និង (រ) រួរម្រ នឹង ទទួល បាននូវអតាព្បម្ោជន៍ស ងគម្ និងម្សដឋរិចេប ដល
ព្សបម្ៅនឹងវបបធម្៌។ ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចបដលព្តូវបានម្ព្បើស ព្ោប់ Mekong-IWRM សព្ោប់រម្ពុជា
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រួម្បញ្េូ លទំងអនរបដលរស់ម្ៅរនុងម្ខតតសទង
ឹ បព្តង ព្រម្ចះ និងម្ខតត ម្ណ្ឌលរិរី ម្ហើយ អាចរួម្បញ្េូ លទំ ង
ជនជាតិ បខមរ ឡាវ កាបវត រួយ ម្វៀតណាម្ ចិន រនង លន់ ម្ព្ៅ ព្រឹង ច្ចម្ ទំរួន កាចរ់ និងច្ចរាយ។
ព្របខណ្ឌ ប្នការសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច )IPPF) ព្តូវបានម្រៀបចំជាឯរស្ថរម្ដ្ឋយប រម្ដើម្បី្តល ់
នូវការបណ្នាំ សតរ
ី ីការម្រៀបចំប្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច )IPDP) រួម្ទំ ងដំម្ ណ្ើរការរិម្ ព្ោះ
ម្ោបល់ និង វិធានការបនធូរបនាយ ម្ួយ ចំនន
ួ ម្ៅម្រលបដលជនជាតិម្ដើម្ភារតិចទំងអស់ម្នាះចូលរួម្។
រនុង រម្ព្ោងម្នះ ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (IPDP) ម្នះនឹងព្តូវបានម្រៀបចំម្ ៅម្លើ
ម្ូល ដ្ឋឋ នព្បច្ចំ ឆ្នំ ម្ួយ និងម្ៅរព្ម្ិតថ្ននរ់ម្ ខតត។
ិ នង
៥.២.២. ការស្ថងសង់ល ំម្ៅដ្ឋឋនម្ ើងវញ
ិ ការ្តល ់ដ ី
រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិន ជាប់ពា រ់រ័នធ ម្ ៅនឹងការស្ថងសង់ល ំម្ ៅជាថម ីម្ ើង វិញ

ឬការ្ត ល ់ដីរនុង

បរិោណ្ធំម្ នាះម្ទ បុប នត អាចនឹងព្តូវការបរិោណ្ទំហ ំដីតច
ូ ៗម្ួយ របនេង សព្ោប់ម្ ធវើកា រស្ថត រម្ ើង វិញ នូវ
ព្បរ័នធ ម្ ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធជនបទសំខាន់ៗ ការស្ថត រម្ ើង វិញ /ការស្ថងសង់ស្ថា នីយ ៍ភាា ស់រូន ព្តីតូចម្ួយ
ម្ៅរនុងម្ខតតសទង
ឹ បព្តង និង ស្ថតរ/ស្ថងសង់ស្ថានីយព្៍ តួតរិនត
ិ យជលស្ថស្រសត ។ ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយ
ិ ម្ួយ )RPF) ព្តូវបានម្រៀបចំជា ឯរស្ថរម្ដ្ឋយប របតឯង ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ
ការស្ថងសង់លម្ំ ៅម្ ង
ើ វញ
្លបះពាល់អវិជជោនម្ៅម្រលបដលការ្តលដ
់ ីម្នាះម្ធវើម្ ើង។ ព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយការស្ថងសង់
លំម្ ៅម្ ើងវិញ (RPF) ម្ធវើកា ររំណ្ត់រន
ី យ
ិ ម្ន័យម្នុសសបដលទទួលរង្លបះពាល់រីរម្ព្ោង )PAPs)
រំណ្ ត់រីស ិទិទ
ធ ទួលបាននិងអំណាច រំណ្ ត់រីអតានយ
័ នន ប្នការសរម្មភា រស្ថងសង់ល ំម្ ៅម្ ើង វិញ
)RAP) និង រំណ្ ត់រដ
ី ំម្ ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ រួម្ទំ ងនីតិ វិធីរនុងការរិះរន់ និងតព្ម្ូវការតាម្ដ្ឋន។

ប្នការសរម្មភា រស្ថងសង់លម្ំ ៅម្ ើងវិញម្នះ ប្ែ រ ម្ៅម្លើរ័ត៌ោនថមៗ
ី និងអាចម្ជឿជារ់បាន សត ីអំរីៈ
(រ) វិន ិម្ ោរបដលបានម្សន ើ និង្លបះពាល់ប ដលជាប់ទ រ់ទងរបស់វា ម្លើព្បជាជនបដលព្តូវជោេស
ម្ចញ និងព្រុម្រង្លបះពាល់ម្្សងៗម្ទៀត (ខ) បញ្ហា ចាប់ពា រ់រ័នធ នង
ឹ ស្ថងសង់ល ំម្ ៅម្ ើង វិញ និង
(រ) វិធា នការបនធូរបនាយរួម្ទំងសំណ្ង ជំន ួយ និង ការោំព្ ទការស្ថងសង់លម្ំ ៅជាថម។
ី រនុង រម្ព្ោងម្នះ
ព្របខណ្ឌ ម្ោល នម្ោបាយការស្ថងសង់លម្ំ ៅម្ ើង វិញ (RAP) នឹងព្តូវបានម្រៀបចំម្ ៅម្លើម្ូល ដ្ឋឋ ន
ព្បច្ចំ ឆ្នំ ម្ួយ និង ម្ៅរព្ម្ិតថ្ននរ់ម្ ខតត។ ការឧបតាម្ាដីម្ដ្ឋយសម ព្័ រចិតន
ត ង
ឹ ព្តូវអនុញ្ហាត ម្ៅម្រលបដលការ
ម្ធវើម្ នាះព្តូវនឹងការរិរ័ណ្នា
៌ ម្ៅរនុងព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយការស្ថងសង់លម្ំ ៅម្ ើង វិញ (RPF)។
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៥.២.៣. ការដ្ឋរ់រព្ម្ិតម្ៅម្ល ើការម្ព្បើព្បាស ់ធនធាន
ិ យ
ការអនុវតដនវូ ការព្រប់ព្រង វស
័ ជល្លម្ព្កាម្សោសភារទី ១ អាចនឹង ដ្ឋរ់រព្ម្ិត ម្លើការម្ព្បើ
ព្បាស់ធនធាន ជារិម្ សសតាម្រយៈរិចេខត
ិ ខំព្បឹងបព្បងម្ដើម្បីរព្ងឹងចាប់ជាតិឬបទបញ្ហា តតិរនុង ម្ូល ដ្ឋឋ ន
ម្ៅរនុង តំបន់កា រពារ ឬតំបន់អភិររស។ ភារពារ់រ័នធម្នះព្តូវបានរិតរូរនុងអំ ុងម្រលការម្រៀបចំរម្ព្ោង
និង ការ្ដលន
់ វូ សរម្មភា រស្ថរលបងជវី ភាររស់ម្ ៅខានតតូចម្ួយចំនន
ួ ព្តូវបានរួម្បញ្េូ លរនុង សោសភារ
ម្នះ។ រនុង អំ ុងម្រលម្ុនម្ធវកា
ើ រវាយតនម្េវិធីស្ថស្រសតដូចខាងម្ព្កាម្នព្តូវបានទទួលយរជាម្ោលការណ្៍
ម្ដ្ឋយសហរម្ន៍ម្ល
ូ ដ្ឋឋន និងអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋន រ៏ដូចជាអងគការម្ិនបម្នរដ្ឋឋភិបាលរនុងព្ស ុរ និងអនត រ
ជាតិប ដលម្ធវើចូល រួម្ម្ធវើស រម្មភា រម្ៅរនុង តំបន់រម្ព្ោងម្នះ:


ទីម្ ួយ ការព្រប់ព្រងធនធានជល្លឲ្យបានលែព្បម្សើរនឹង្តលព្់ បម្ោជន៍ដល់ស ហរម្ន៍ម្ូល ដ្ឋឋ ន
រនុងរយៈម្រលយូរ ម្ដ្ឋយបម្ងកើត បានការព្រប់ព្រងធនធានជល្លព្បរបម្ដ្ឋយនិរនត រភារ។



ទីរ ីរ ប្នការព្រប់ព្រងធនធានជល្លនឹងព្តូវបានបម្ងកើតម្ ង
ើ តាម្រយៈការចូលរួម្ ោងសរម្មភារ
និងភារជាោេស់របស់ស ហរម្ន៍ម្ រៀងោន ។



ន ិង ទីប ី រម្ព្ោងម្នះរ៏ររ
ំ ឹងទុរជាវិជជោនរនង
ុ ការ្តលជ
់ ម្ព្ម្ើសការអភិវឌ្ឍជីវភារ (បដលនឹងព្តូវបាន
ម្ព្ជើស ម្រីសតាម្រយៈការម្ធវបើ ្នការចូលរួម្ ជាម្ួយ ព្បជាជនបដលទទួលរង្លបះពាល់) ម្ដើម្បីកា ត់
បនា យ ្លបះពាល់អ វិជជោនទំ ងឡាយបដលអាចម្រើតោន។
ទីភាន រ់ងា រអនុវតតសោសភារម្នះនឹងបញ្េ ប់សរម្មភា រម្ៅតាម្ វិធីស្ថ ស្រសត ម្នះ និងររាឯរស្ថរ

វីម្ ដអូ និងឯរស្ថររបាយការណ្៍ព្តឹម្ព្តូវ។ ព្បសិនម្បើព្បជាជនបដលទទួល រង្លបះពាល់ជាប្ន រម្ួយ
ននព្រុម្ជនជាតិភារតិច បដលព្តូវបានរំណ្ត់ម្ដ្ឋយ OP ៤.១០ ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ន ឹងអនុវតតម្ ៅតាម្
ម្ោលការណ្៍នង
ិ ដំម្ណ្ើរការបដលបានរណ្៌នារនុងព្របខណ្ឌប្នការជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPPF) ម្ហើយ
ឯរស្ថរ វីម្ ដអូ និងឯរស្ថររបាយការណ្៍បានព្តឹម្ព្តូវរ៏ន ឹង ព្តូវការជាច្ចំ បាច់្ ងបដរ។ ការយរចិតតទុរ
ិ ជោនម្ៅម្លើស្រសត ី និងព្រម្
ុ បដលម្ិន
ដ្ឋរ់ជារិម្ សសនឹងព្តូវបាន្តលឱ្
់ យម្ដើម្បីកា ត់បនាយ្លបះពាល់អ វជ
ទទួល ្លម្្សងៗម្ទៀត។
៥.២.៤. បយនឌ្័រ (Gender)
រនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចំរម្ព្ោង ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់រនុងការម្លើរទឹរចិតតស្រសត ីឲ្យម្ដើរតួនាទីោ ង
សរម្មម្ ៅរនុងដំម្ណ្ើរការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ម្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតដ ការខិតខំព្បឹងបព្បងនឹងព្តូវ
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ម្ធវើជាបនត ម្ ទៀតម្ដើម្បីម្ ធវើឲ្យព្បារដថ្នស្រសត ីទំ ងម្នាះ (រ) ទទួល បានការព្បឹរាម្ោបល់ ម្ហើយ ការព្រួយ
បារម្ារបស់រួរម្រនឹងព្តូវបានម្ដ្ឋះព្ស្ថយ (ខ) ទទួល បានព្បឹរាម្ោបល់ និងបណ្តុ ះបណា
ត លម្ៅម្លើ
ការចិញ្េ ឹម្ជី វិត បដលនឹងស្ថត រព្បារ់ចំណ្ូ ល របស់រួរម្រ និង ម្ធវើឲ្យព្បម្សើរម្ ើង នូវជីវភាររបស់រួរម្រ
ុ ប្នការ និង ការ
(រ) នឹងព្តូវបាន្តលឱ្
់ កាសម្ធវជា
ើ តំណាងម្ៅរិចព្េ បជុំព្រុម្សហរម្ន៍ ការរិភា រាព្រម្
អនុវតត និង (ឃ)ព្តូវម្ធវើជា តំណា ងម្សម ើភា រោន ម្ៅរនុងរណ្ៈរោមធិកា រម្ដ្ឋះព្ស្ថយការបញ្ហា (GRCs) ។
យុទស្ថ
ធ ស្រសត បម្ញ្ជ ៀ បម្យនឌ្័រ របស់ធនាោរព្តូវបានម្ព្បើព្បាស់ជាម្ោលការណ្៍បណ្នាំ ស ព្ោប់ម្ រៀ
បម្រៀងសោសភារទី១ ។ រនុងសោភារម្នះ ការវិភារសុុីជម្ព្ បបនាម្ម្ទៀតនឹងម្ធើវ ម្ដើម្បីរំន ត់ តួនាទី
និងចំណ្ ង់ចំណ្ូ ល ចិតតរបស់ស្រសត ីរនុងការងារព្រប់ព្រងការងារម្នស្ថទ។ ការវាយតនម្េម្ នះ នឹងភាជ ប់
ឹ និង្តលស
ម្រជាម្ួយ នូវអនុស្ថសន៍ម្ ដើម្បីរព្ងង
់ ទ
ិ ិរ
ធ នុងស្ថាប័នទំ ងម្នះ។ ប្នការសរម្មភា រម្យនឌ្័រ
នឹងព្តូវម្រៀបម្រៀងបដលជាលទធ្លម្ួយ្ងបដរ ម្ហើយ នឹងព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូ លរនុងប្នការព្រប់ព្ រងតំបន់
ម្នស្ថទ និងព្តូវអនុវតតជាព្បច្ចំ ប ដលជាប្ន រម្ួយ ននសរម្មភា ររម្ព្ោង។ សព្ោប់ស ោសភារទី២
ុ ស្រសត រ
ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជារ់លារ់ម្ួយនឹងព្តូវម្ធើស
វ ព្ោប់ព្ រម្
ី នុងដំម្ ណ្ើរការរំណ្ ត់បញ្ហា សំខាន់ៗ នន
បញ្ហា ធនធានទឹរម្ៅអនុអាងរនង
ុ តំបន់ម្ោលម្ៅរម្ព្ោង។ ម្ៅថ្ននរ់តប
ំ ន់ម្ោលនម្ោបាយ យុទ ធស្ថស្រសត
ម្យនឌ្័រ របស់រណ្រម្មការទម្នេម្ម្រងគរ៏ោនម្ោលបំណ្ងរនុងការបម្ញ្ជ ៀបម្យនឌ្័ររនុងព្រប់ សរម្មភា រ
រណ្រម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ (MRC) រួម្ោនរម្ព្ោងព្រប់ព្រង ធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ (MEKONG
IWRMP)
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ជំរូក ទី ៦ : ដ្ំម្ ណ្ើរ ការននរក បខណ្ឌ រគប់រគងប រច្ស្ថា ន នកង សងគ ្
៦.១ ម្ោលបំណ្ង

ម្ោលបំណ្ ងសំខាន់ន ន ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) រឺម្ ដើម្បីធា នាថ្ន អនុរម្ព្ោង
និងសរម្មភារនានាបដលព្តូវបាន្តលហ
់ ិរញ្ា បបទនម្ៅម្ព្កាម្រម្ព្ោងម្នះ នឹងម្ិន បម្ងកើត ្លបះពាល់
អវិជជោនម្រម្លើប រិស្ថានរនុងតំបន់ និង សហរម្ន៍ម្ូល ដ្ឋឋ ន ម្ិន បតបុម្ ណាណ ះ បញ្ហា ការសំណ្ ល់ និង /ឬ
្លបះពាល់បដលម្ិនអាចម្ជៀសវាងបានដនទម្ទៀតនឹងព្តូវបានកាត់បនា យ ោ ងសម្រម្យ ព្សបម្ៅតាម្
ម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភាររបស់ធនាោររិភរម្លារ។ ប្ែ រម្លើ្ លបះពាល់អ វិជជោនបដលអាចម្រើត
ោន និង វិធា នការកាត់បនាយ្លបះពាល់បានរិរ័ណ្នា
៌ ម្ៅរនុង សោសភារទី ៥ ដំម្ ណ្ើរការព្របខណ្ឌ
ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF) ព្តូវបានម្រៀបចំម្ ង
ើ សព្ោប់សរម្មភាររនេះឹ ចំនន
ួ បី: (រ) ការព្តួត
រិន ិតយអនុរម្ព្ោង (ខ) ការម្រៀបចំកា រអនុវតត និង (រ) ការ ទទួល ខុសព្តូវរបស់ភាន រ់ងា រពារ់រន
័ ធ ។ ដំម្ ណ្ើរ
ការព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF) ម្នះព្តូវបានរួម្បញ្េូ លម្ៅរនុងម្ោលការណ្៍ន ននាំ
ព្បតិបតដិកា ររម្ព្ោង (POM) ។
៦.១.១ការព្តួត រិន ិត យអន ុរ ម្ព្ោង
សព្ោប់អនុរម្ព្ោងបដលបានរំណ្ ត់

ដំម្ ណ្ើរការព្តួតរិន ិតយនឹងព្តូវអនុវតតម្ ដើម្បីធា នាថ្ន

រម្ព្ោងនឹងម្ិនបងកឲ្យោន្លបះពាល់ប្នរសងគម្ និង/ឬបរិស្ថាន ណាម្ួយ ម្ ើយ។ បញ្ជ ីព្តួតរិន ិតយព្តូវ
បានម្រៀបរាប់លម្ែិតម្ៅរនុងឧបសម្ព័នធ ១ ននព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) ម្នះ។ បញ្ជ ី
ិ ិម្ ោរ ថ្នម្តើរម្ព្ោង វិន ិម្ ោរម្នះម្ព្ោងនឹងអនុវតតម្ ើង
ព្តួត រិន ិតយម្តតតជាបឋម្ម្លើ ទីតាំ ងននការវន
រនុងតំបន់រាុំ ស្ថ ឬតំបន់កា រពារធម្មជាតិម្ ្សងម្ទៀតឬម្ទ ម្តើតំបន់ម្ នះោនអាវុធ យុទភ
ធ ័ណ្ឌ ម្ិន ទន់្ទុ ះ
(UXOS) បដរឬម្ទ និង ្លបះពាល់ប ដលអាចម្រើតោនម្ៅម្លើម្បតិរភណ្ឌវបបធម្៌ជាម្ដើម្។ ដូចោនបចង

ម្ៅរនុង រំណ្ ត់ស ោគល់ម្ ៅរនុង បញ្ជ ីព្តួតរិន ិតយ

ោម នការ វិន ិម្ ោរថម ីណា ម្ួយ នឹង ព្តូវអនុវតតរនុងតំបន់

ការពារធម្មជាតិ ឬតំបន់ប ដលអាចបងក្លបះពាល់ដល់សម្បតតិម្ បតិរភណ្ឌ វបបធម្៌ម្ ើយ ។ ម្លើស រីម្ នះ
ម្ទៀត រនុង តំបន់ រាុំ ស្ថរ ម្ិនអនុញ្ហាតឲ្យោនការវិនម្ិ ោរថម។
ី បញ្ជ ីព្តួតរិន ិតយរ៏ន ឹង រិន ិតយម្ម្ើល ម្លើបញ្ហា
សងគម្ ដូចជាការ តាំ ងទីល ំម្ៅថមម្ី ង
ើ វិញ ជម្ោេះម្លើរម្មសទ
ិ ិដ
ធ ីធេី រ៏ដូចជាការបព្បព្បួលអាកាសធាតុ និង

44

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
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ហានិភ័យ ម្ព្ោះម្ហនត រា យ ម្្សងៗម្ទៀតរនុងការធានាឱ្យបាននូវ និរនត ភា រយូរអបងវង ននការ វិន ិម្ ោរ
ម្នះ។
ព្បម្ទសរម្ពុជាបានទទួលរងនូវការទោេរ់ព្ោប់ប បរដ៏ធន
ា ធ
់ ាររនង
ុ អំ ុងសស្រងាគ ម្ឥណ្ឌូ ចិន រ៏ដូចជា
ិ បដលបងកឲ្យោនហានិភ័យ ននព្ោប់ម្ិន ទន់
ការម្ព្បើព្បាស់អា វុធយុទភ
ធ ័ណ្ឌោងម្ព្ចើន រនុងសស្រងាគ ម្សុិ វល
្ទុ ះ។ អាវុធ យុទភ
ធ ័ណ្ឌម្ិនទន់្ទះុ រឺជាឧបសរគចម្បងរនុងការអភិវឌ្ឍរសិរម្ម និងម្ព្បើព្បាស់ដីធេី។ ជា ប្ន រ
ម្ួយ ននដំម្ ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជារួម្ និងដំម្ណ្ើរការព្តួតរិន ិតយបឋម្ ការវាយតនម្េោ ងឆ្ប់រហ័ស
ម្ួយ នឹងព្តូវម្ធវើម្ ើង ជាម្ួយ សហរម្ន៍តទល់ ម្ដើម្បីស ិរាម្លើអា វុធ យុទភ
ធ ័ណ្ឌ ម្ិន ទន់្ទុ ះបដលអាចម្ៅ
ម្សសសល់ទីតាំងរបស់អា វុធទំងម្នាះ និងហានិភយ
័ បដលអាចម្រើតោន។ ព្បសិន ម្បើហានិភ័យ ននព្ោប់
ម្ិន ទន់្ះទុ ម្ៅោន បុរគល ិររម្ព្ោង នឹងទរ់ទងទីភាន រ់ងា ររដ្ឋឋភិបាលបដលទទួលខុសព្តូវរនង
ុ ការម្បាស
សំអា តយុទភ
ធ ័ណ្ឌម្ិនទន់្ះទុ និង ម្សន ឲ្
ើ យោនជំនយ
ួ រនុងការម្រៀបចំប្នការ ម្ដើម្បីស ោែតយុទភ
ធ ័ណ្ឌម្ិន ទន់
្ទុ ះទំ ងម្នាះ

ម្ហើយ ការយរព្ោប់ម្ិន ទន់្ទុ ះទំ ងម្នាះម្ចញអាចម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយអងគភា របដលោន

លរាណ្ ៈសម្បតតិព្រប់ព្ោន់ និង អនុញ្ហាតម្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាលបន
ុ ម្នាះ។ បនាទប់រីោនការម្បាសសំអាតព្ោប់
ម្ិន ទន់្ទុ ះម្ដ្ឋយោនការបញ្ហជ រ់រីអងគភា រខាងម្លើ

ម្ហើយ រម្ព្ោងនឹង្ត ល ់ន ូវការោំ ព្ទសព្ោប់

សរម្មភា របដលបានម្សន ើម្ ើង ។
ទរ់ទងនឹងប្នការស្ថងសង់ស្ថានីយ ៍ភាាស់រូនព្តីប ដលបានម្ព្ោងម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង ប្ន
ការព្រប់ព្រងបរិស្ថានស្ថម្ញ្ា ម្យ
ួ ព្តូវបានម្រៀបចំម្ ង
ើ ម្ដើម្បីរំណ្ត់ខេឹម្ស្ថរ និងបទបញ្ហជ សព្ោប់ព្បតិបតតិ
ការ (រួម្បញ្េូ លទំ ងការសំអា ត ការយរម្ចញស្ថរធាតុរ ណ្រ ព្បម្ភទសតវប ដលអនុញ្ហា ត) ម្ដើម្បីកា ត់
បនា យ ្លបះពាល់អ វិជជោនបដលអាចម្រើតោនម្លើប រិស្ថា ន។ ោតិកា និងម្សចរតីព្ពាងននប្នការ
ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន (EMP) ម្នះ ព្តូវបានបញ្េូ ល ម្ៅរនុង ឧបសម្ព័នធ ទី ២ ននព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន
និងសងគម្ (ESMF)។


ទីតាំ ង ស្ថា នីយភា
៍ ា ស់រន
ូ ព្តីម្ ៅរនុងម្ខតតសទ ឹង បព្តង និងអោរការិោ ល័យ ននខណ្ឌ រដឋបាលជល្ល
ម្ខតតម្ នះ ព្តូវបានម្រស្ថគ ល់រនុងម្រលវាយតនម្េ បុប នត ទីតាំ ងរិតព្បារដ និង វិស្ថ លភារននការងារ
សព្ោប់កា រវិន ិម្ ោរខាងម្ព្កាម្ (អនុរម្ព្ោង) នឹងព្តូវបានរំណ្ ត់រនុងអំ ុង ម្រលននការអនុវតត
រម្ព្ោង។



ប្ែ រតាម្សោសភារ ១-១ ការស្ថត រម្ ង
ើ វិញ ឬការស្ថងសង់ម្ ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ថម ី ម្ៅតាម្ជនបទ
នឹងព្តូវអនុវតត។ ការម្ព្ជើសម្រីស សហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្ោលម្ៅនឹង ព្តូវអនុវតតរនុង អំ ុង ម្រលអនុវតត
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រម្ព្ោង។ ម្ៅម្រលបដលភូម្ិម្ ោលម្ៅព្តូវបានម្ព្ជើស តាម្ប្នការព្បច្ចំ ឆ្នំ ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់
ជាម្ួយ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ និង អាជាាធរឃុំ សងាកត់ប ដលពារ់រ័នធ ន ឹង ព្តូវម្ធវើម្ ើង ម្ដើម្បីរំណ្ ត់ថ្នការ
វិន ិម្ ោរជាអាទិភា រម្ដ្ឋយប្ែ រតាម្ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំស ងាកត់ប ដលបានអនុម្័ត ។


ប្ែ រតាម្សោសភារ ២-៣ នឹងោនរម្ព្ោងស្ថងសង់ ស្ថា នីយជ
៍ លស្ថស្រសត ថម ី រ៏ដូចជាការស្ថា បនា
ម្ ើង វិញ ននស្ថានីយ ៍ជលស្ថស្រសត និងោព្តដ្ឋឋនបដលោនព្ស្ថប់។ ទីតាំ ងរិតព្បារដននស្ថា នីយ ៍ជល
ស្ថស្រសត នឹងព្តូវបានរំណ្ ត់បនាទប់រីោនការសិរារីល ទធភា រចប់ស រវព្រប់។
៦.១.២.ការម្រៀបចំអ ន ុវ តដ
រដឋបាលជល្ល (FIA) និង រណ្:រោមធិការទម្នេម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) ព្តូវបានច្ចត់បចង

តួនាទីដឹរនាំ ម្ លើកា រងារព្តួតរិនត
ិ យតាម្ដ្ឋន និង ឃាេម្ំ ម្ើល ការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ ព្រម្ទំ ងព្តួត រិន ិតយ
ម្លើ វិធា នការណ្៍សវុ តាិភារនានា និងរបាយការណ្៍វឌ្ឍនភាររបស់រម្ព្ោងឲ្យបានម្ទៀងទត់។ រនុងអំ ុង
ម្រលននការអនុវតតន រម្ព្ោង រដឋបាលជល្ល

(FIA) និង រណ្:រោមធិកា រទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា

(CNMC) ោនតួនាទីទទួល ខុស ព្តូវរនង
ុ ការធានាថ្ន ការអនុវតតវិធានសុវតាិភារ ព្បរប ម្ដ្ឋយព្បសិទភា
ធ រ
(RAPS ព្បច្ចំ ឆ្នំ IPDPS, EMP / ECOPS) ម្ដ្ឋយម្ធវើការរិម្ព្ោះ ម្ោបល់ ោ ងជិតសន ិទជា
ធ ម្ួយ អាជាាធរ

ិ នការណ្៍
ម្ូល ដ្ឋឋ ន និងសហរម្ន៍ម្ូលដ្ឋឋន។ ធនាោររិភរម្លារនឹងម្ធវើការព្តួតរិនត
ិ យ និងឃាេម្ំ ម្ើល វធា
សុវតាិភា រជាព្បច្ចំ ទំ ងម្ៅរព្ម្ិតរម្ព្ោង និង រព្ម្ិត អនុរម្ព្ោង។
៦.១.៣.ការទទួល ខុស ព្តូវ
រដឋបាលជល្ល (FIA) និង រណ្:រោមធិការទម្នេម្ ម្រងគជាតិ រម្ពុជា (CNMC) ោនតួនាទីទទួលខុស
ព្តូវរួម្រនុង ការព្តួតរិនត
ិ យ និងវាយតនម្េ ការអនុវតតតា ម្វិធានការណ្៍កា រពារសុវតាិភា ររបស់រ ម្ព្ោង និង
ម្ធវើរបាយការណ្៍ម្ ៅធនាោរ។ រដឋបាលជល្ល (FIA) និង រណ្:រោមធិកា រទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា
(CNMC) ទទួល ខុស ព្តូវរនុងការម្រៀបចំប ្នការសរម្មភា រននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RAP) និង
ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច(IPDP)ព្បច្ចំ ឆ្នំ និងការ្ដលវ់ រគបណ្ដុះបណា
ដ លការពារសុវតាិភា រ
សព្ោប់បុរគល ិរ វិសវ ររសំណ្ ង់ អនររិម្ ព្ោះម្ោបល់កា រព្តួតរិន ិតយការស្ថងសង់ និងអនរម្
រដឋបាលជល្ល (FIA) និង រណ្:រោមធិការទម្នេម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) ធានាថ្នអនរម្

ការ។

ការម្ោររ

បានតាម្ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថាន (EMP) និង ការអនុវតតរូដននបរិស្ថា ន (ECOP)។ វិសវ ររ និង /ឬ
អនររិម្ ព្ោះម្ោបល់ការព្តួតរិនត
ិ យការស្ថងសង់វាលនឹងជួយដឋបាលជល្ល(FIA) និង រណ្:រោមធិការ
ទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) ម្ដើម្បីព្តួត រិន ិតយថ្ន ម្តើ អនរ ម្
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ការម្ោររតាម្អនុសញ្ហាបរិស្ថានឬម្ទ។

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋន និងសហរម្ន៍ព្តូវបានម្លើរទឹរចិតតឱ្យចូល រួម្រនុង រម្ម វិធីរិន ិតយតាម្ដ្ឋន។ រត៌ោន
លំអិតបបនា ម្ម្ទៀតព្តូវបាន្ដ ល ់ឱ្យរនុងប្ន រ បបងបចរទំន ួល ខុស ព្តូវសព្ោប់អងគភា រ ស្ថា ប័ន ។
៦.២

ការវាយតនម្េលម្ែត
ិ

បនាទប់បញ្េ ប់កា រព្តួតរិន ិតយ,រដឋបាលជល្ល (សោសភារទី ១) និង រណ្:រោម ធិកា រទម្នេ
ម្ម្រងគជាតិរម្ពជា
ុ (សោសភារទី ២) នឹង អនុវតតកា រវិភា រលម្ែិតម្ដើម្បីរំណ្ ត់្ លបះពាល់ប ដលអាច
ម្រើតោនបណា
ត លម្ររីការវិន ិម្ ោរបដលបានម្សន ើម្ ើង ម្ដ្ឋយម្ោងតាម្លរាណ្ ៈវិន ិចឆ័យ បដលបាន
បចងរនុងតារាងទី ៤ ខាងម្ព្កាម្។
តា រា ងទី៤ : បញ្ហា ស ុវ តា ិភា រ ន ិង វ ិធា ន ការព្តូវ អន ុវ តត
្លបះពាល់អវិជជោនបដលអាចម្រើតោន

សរម្មភា រច្ចំ បាច់ម្ ដើម្បីកា ត់បនា យ

(១)ការបាត់បង់ដី ឬធនធានម្្សងៗរបស់ រំណ្ ត់ប រិោណ្ និងលរាណ្ ៈននដីប ដលព្តូវការ ោេស់ដី
ព្រួស្ថ រណាម្ួយ អចិន ស្រនត យ ៍

ឬបម្ណា
ត ះ និង/ឬបញ្ហា ម្្សងម្ទៀត

និងម្រៀបចំប ្នការសរម្មភា រ

អាសនន រួម្ទំ ងការ រិតតបិត ការម្ព្បើព្បាស់ សព្ោប់កា រតាំ ងទីល ំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ ព្បច្ចំ ឆ្នំ
ធនធានធម្មជាតិ និង /ឬការបងកជា ឧបសរគ ម្ដើម្បី្ត ល ់ស ំណ្ ង

(RAP)

និង/ឬជំន ួយ ព្សបម្ៅតាម្ព្របខណ្ឌ

រនុងការម្ធវើដំម្ ណ្ើរ របស់ម្នុស ស និងសតវ ម្ោលនម្ោបាយសត ីរីកា រតាំ ងទីល ំម្ ៅថដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ
(រួម្បញ្េូ លទំ ងសរម្មភា រលាត)។

(RPF) ដូចខាងម្ព្កាម្។

រម្ព្ោងម្នះនឹងោំ ព្ទដល់កា របម្ងកើន ការយល់ដឹង របស់
ព្បជារលរដឋបដលរង្លបះពាល់រីរម្ព្ោង ម្លើយ នត កា រ
ម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរា

និងការរស្ថងសម្តាភា រយនត កា រ

ម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរាប ដលោនព្ស្ថប់ ម្ៅម្លើបញ្ហា បដល
ទម្ទរ រួម្ទំ ងការម្ដ្ឋះព្ស្ថយ ឬការសព្ម្ុះសព្ម្ួល ពារយ
បណ្ត ឹង ការថតទុរជាឯរស្ថរ/រាយការណ្៍ និងការព្តួត
រិន ិតយដំម្ ណាះព្ស្ថយបដលបានម្សន ើម្ ើង។
(២)ជម្ោេះរនុង សងគម្បដលអាចម្រើតោនរី ការបម្ងកើត វិធានការសព្ោប់កា រម្ដ្ឋះព្ស្ថយជម្ោេះតាម្រយៈ
បញ្ហា សិទកា
ធ ន់កាប់ និងម្ព្បើព្ បាស់ដីធេី និង
/ឬសិទិរ
ធ នុងការម្ព្បើព្បាស់ទឹរ

ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ោ ងជិតសន ិទជា
ធ ម្ួយ អនរពារ់រ័នធ និង

ឬជម្ោេះ ដ្ឋរ់បញ្េូ លម្ៅរនុងដំម្ណ្ើរការរម្ព្ោង តាម្សហរម្ន៍ និង
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

បដលពារ់រ័នធ ម្ ្សងៗម្ទៀត។

ព្រប់ព្រងរួម្ោន ម្ដ្ឋយរាប់បញ្េូ លទំងអនសព្ម្បសព្ម្ួលម្ររី
ភារីទី៣ឬភារីខាងម្ព្ៅ។ បម្ងកើតរិចេព្រម្ម្ព្រៀងសត ីរីកា រ
ម្ព្បើព្បាស់ធនធានភូម្ិ។ ការម្ព្បើព្បាស់យ នត កា រព្រប់ព្រង
ជម្ោេះតាម្ម្ូល ដ្ឋឋ នបដលោនព្ស្ថប់

ដូចជាការសព្ម្ប

សព្ម្ួល របស់ច្ច ស់ព្រឹទធច្ចរយរនុងភូម្ិ ឬម្ម្រស្រនាទញព្រុម្ជន
ជាតិភា រតិចម្ដើម្ ។
(៣)អាចនឹងបងក្ លបះពាល់អ វិជជោន

អនុវតតដំម្ ណ្ើរការវាយតនម្េស ងគម្

ដល់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច

ម្ោបល់ម្ ដ្ឋយឥតរិតនថេ និងបានព្បាប់ជាម្ុន ។ ម្រៀបចំជា

តាម្រយៈការរិម្ ព្ោះ

ប្នការអភិវឌ្ឍសព្ោប់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច(IPDP)ព្បច្ចំ
ឆ្នំ ព្សបតាម្ការបណ្នាំម្ ៅរនុងព្របខណ្ឌ ប្នការសព្ោប់
ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (IPPF)។
រម្ព្ោងម្នះ នឹងោំ ព្ ទដល់កា របម្ងកើន ការយល់ដឹង របស់
ព្បជារលរដឋប ដលរង្លបះពាល់រីរម្ព្ោង
ម្្សងៗននព្រុម្ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច

ជាភាស្ថ

អំរីយ នត កា រម្ដ្ឋះ

ព្ស្ថយស្ថរទុរា និងការរស្ថងសម្តាភា រននអនរបដលចូល
រួម្ម្ៅរនុងយនតការម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរាបដលោនព្ស្ថប់ម្ លើ
បញ្ហា បដលទម្ទររួម្ទំងការម្ដ្ឋះព្ស្ថយ ឬសព្ម្ុះសព្ម្ួល
ពារយបណ្ត ឹងរីបុរគល ឬព្រុម្ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ការថត
ទុរជាឯរស្ថរ/ម្សចរតីរា យការណ្៍

និង ការព្តួតរិន ិតយ

ដំម្ ណាះព្ស្ថយបដលបានម្សន ើម្ ើង។
(៤)សរម្មភា រ វិន ិម្ ោរអាចបណា
ត លឱ្យ

បម្ងកើត ការរិន ិតយតាម្រយៈរម្ម វិធីម្ ៅរនុងបញ្ជ ីព្ តួតរិន ិតយ

ោន្លបះពាល់អ វិជជោនដូចជាការ

REA(សូម្ម្ម្ើល ឧបសម្ព័នធ ទី១)។

បំរុល ខយល់

និង ទឹរ

ការរំខានម្ដ្ឋយ

សម្ម្េង

សំណ្ ឹរដី និង បញ្ហា សុខភារ អនុវតតន ូវបម្ចេរម្ទស វិសវ រម្មព្តឹម្ព្តូវ

ម្នុស ស

្លបះពាល់ម្ លើជំររធម្មជាតិ សព្ោប់កា រអនុវតត (សូម្ម្ម្ើលឧបសម្ព័នធ ទី ៣ និង ៤) និង

និងរូដបរិស្ថា ន

និង សម្បតតិវបបធម្៌ ហានិភ័យននយុទភ
ធ ័ណ្ឌ ការបម្ងកើតនូវប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន EMP សព្ោប់កា រ
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រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ម្ិន ទន់្ទុ ះ

ការអនុវតតស រម្មភា ររនុង ស្ថងសង់ស្ថានីយភា
៍ ា ស់រន
ូ ព្តីថម ី (សូម្ម្ម្ើល ឧបសម្ព័នធ ទី២)

តំបន់អភិររសរាុ ំ ស្ថ ។

ម្ព្កាម្ការព្តួតរិន ិតយ

និងឃាេម្ំ ម្ើល ោ ងជិតសន ិទម្ធ ដ្ឋយ

ប្ន រព្រប់ព្រងសោសភារ CMUs និង អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន
និង សហរម្ន៍ រិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន
និង សហរម្ន៍ ម្ដើម្បីម្ ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហាបដលទរ់ទងនឹង ការ
វាយតនម្េប រិស្ថា នរនុងលរាណ្ ៈទន់ម្ រលម្វលា។
ម្ៅរនុងររណ្ីោនហានិភ័យយុទភ
ធ ័ណ្ឌម្ិនទន់្ះទុ សូម្ទរ់
ទងភាន រ់ងា រទទួល បនទុរ រួម្ោន ម្រៀបចំប្នការម្បាសសំអា ត
យុទភ
ធ ័ណ្ឌ ម្ិន ទន់្ះទុ និងការបញ្េ ប់កា រម្បាសសំអា តព្សប
តាម្ប្នការម្ុន ម្រលអនុវតតស រម្មភា ររម្ព្ោង។

អភិវឌ្ឍនូវម្ោលការណ្៍ប ណ្នាំ ម្ដើម្បីបម្ងកើត វិធា នការបនធូ រ
បនា យ ការបំ្េ ិចបំតេញជំររធម្មជាតិន ិង សម្បតតិវបបធម្៌។
អនុវតតោ ងតឹង រុឹងតាម្ប្នការព្រប់ព្រងតំបន់រាុំ ស្ថ និង
រិម្ ព្ោះម្ោបល់ោ ងជិតសន ិទជា
ធ ម្ួយ ព្រសួង បរិស្ថា ន និង
អងគកា រម្ូន ិធិស តវន ព្ររិភរម្លារ (WWF) ។
(៥)កាលានុវតតភា រម្ដើម្បីម្លើររំរស់រណ្
ុ
ម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី១

នន Mekong-IWRMP

១

ព្បម្ោជន៍ប្នរបរិស្ថា ន និង ម្ដ្ឋះព្ស្ថយ (សូម្ម្ម្ើល តារាងទី១)
បញ្ហា បរិស្ថា នតាម្រយៈរិចេរិភា រា្េង

រឺោនសរម្មភា ររនុងការោំ ព្ទរិចេរិភា រា្េង ព្រំប ដន

ព្រំប ដន.

បដលម្រៀបចំម្ ដ្ឋយរណ្ៈរោមធិកា រទម្នេ ម្ ម្រងគ។
ព្រប់ព្រងធនធានជល្ល

ការ

និងការព្រប់ព្រងធនធាន

ទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ម្រងគ (IWRM) ម្ៅរនុង តំបន់ស ៣ ព្តូវបាន
ម្ររំណ្ ត់ថ្នជាព្បធានបទរនេ ឹះម្ៅរនុង សោសភារម្នះ។
ជាទីបញ្េ ប់ លំហ ូរបដលបានម្រៀបរាប់ខាងម្លើម្ នះព្តូវបានសម្ងាបម្ៅរនុងរូបភារទី ៧ ខាងម្ព្កាម្។
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FiA (សោ សធាតុទី១) និង CNMC (សោ សធាតុទី២) ម្ធវើកា រព្តួត រិន ិត យ
រម្ព្ោ ងតូចៗ /សរម្មភា របដលសម្ព្សប ម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បា ស់បញ្ជ ី checklist

REA

ភា រម្ិន សម្ព្សប:ម្ិន រាប់បញ្េូ ល នូវអនុ

ភា រស ម្ព្ស ប: FiA ន ិង CNMC រំណ្ ត ់ន ូវ្ ល បះពា ល ់អវិជជោ ន (ស ងគម្ ន ិងបរិស្ថា ន ) រួម្ោ ន

រម្ ព្ោ ង/សរម្មភា រប ដល

ហា ន ិភ័យ ន ន យ ុទ ធភ័ណ្ឌ ម្ិន ទន ់្ទុ ះ វិធា ន កា រកា ត ់បនា យ ្ ល បះពា ល ់ ន ិង/ឬស រម្ម ភា របនត )

បា នម្ សន ើម្

ើងរីរម្ ព្ោ ង (ព្បម្ ភទ A,

ព្បម្ ភទ Bប ដលោ នហានិភ័យ ខពស ់)

CMUs រិភា រា ម្ លើល ទធ្ លជា ម្ួយ ទីភាន រ់ងា រព្បតិបតត ិ អា ជាា ធរម្ូល ដ្ឋឋ ន និងសហ រម្ន៍ និងអនុវតត ជ ំហា នបនត ប ដលបា នព្រម្ម្ ព្រៀ ង

កា រងារស្ថងសង់ប ដលអា ច

ទរ់ទងនឹងជនជា តិម្ ដើម្

បងក្ ល បះពា ល ់អ វិជជ ោ ន

ភា រតិច

ទរ់ទងនឹងការម្ព្បើព្បា ស់
ដី សំណ្ ង និង/ឬ
កា រម្ ព្បើព្បាស់ធនធានោន

(សព្ោ ប់ប តព្បម្ ភទ B)

រំណ្ ត់

CMUs រួម្ោ នកា រអនុវតត

CMUs ម្ រៀ បចំ IPDPព្បច្ចំ ឆ្នំ

CMUs ម្ រៀ បចំ

បម្ ចេរម្ ទស វិសវ រម្មព្តឹម្ព្តូវ

ម្ ដ្ឋយប្ែរម្ លើ IPPF។ IPDPម្ នះ

RAPព្បច្ចំ ឆ្នំ ម្ ដ្ឋយប ្ែ រម្ ល ើ

និងកា រម្ ព្បើព្បា ស់រូដបរិស្ថា ន
សព្ោ ប់កា រអនុវតត (សូម្ម្ ម្ើល

នឹងព្តូវរិន ិត យ និងប រល ម្ែម្

ើង វិញ

ម្ ដ្ឋយធនា ោ ររិភរម្ លារ

RPF។ RAPម្ នះ នឹងព្តូវរិន ិតយ
និងប រល ម្ែម្

ើង វិញ ម្ ដ្ឋយ

ធនា ោ ររិភរម្ លារ

ឧបសម្ព័នធ ២ និង៣ )ម្ ៅ រនុង
ឯរស្ថ រម្ ដញន ថេ ឬរិចេស នា

CMUs ឃាេ ំ ម្ ម្ើល និងព្តួត រិន ិត យកា រអនុវតត ព្បរ័នធ ស ុវតា ិភា រ និងរាយកា រលទធ្ លជា ព្បច្ចំ ដល់ CNMC;
រ័ត ៌ោ ននឹងព្តូវ្សរវ្ សយដល់ស្ថ ធា រណ្ ជន

CNMC បញ្េូ ល លទធ្ លន នកា រអនុម្ លាម្តា ម្ចាប់កា រកា រពា រសុវតា ិភា រម្ ៅរនុងរបា យកា រណ្ ៍វឌ្ឍ នៈ
និងបញ្ជូ នម្ ៅធនា ោ ររិភរម្ លារ និងព្រសួងបរិស្ថា ន

រូប ទី៧: តារាងល ំហូរដំម្ណ្ ើរការព្តួតរិន ិតយ
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ជំរូក ទី ៧ : ការ្សរវ្ាយរ័ត៌ោ ន នកងការរបឹក ាជាស្ថធារណ្ៈ

ដំម្ ណ្ើរការននការអភិវឌ្ឍ រម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើងម្នះ ព្តូវបានប្ែ រម្លើកា ររិម្ ព្ោះម្ោបល់ទូល ំ
ទូលា យជាម្ួយ អនរពារ់រ័នធនានា បដលចម្បងរឺជាម្ួយ រដ្ឋឋ ភិបាលម្ូល ដ្ឋឋ ន និងអនរភូម្ិ ។ ម្ស៊េ រីន នការ
រិម្ ព្ោះម្ោបល់ម្ួយ បានម្ធវើម្ ើង ម្ៅរនុងម្ខតត ព្រម្ចះ និង ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ច្ចប់តាំ ងរីប ខម្ររាឆ្នំ
២០១០ ភាជ ប់ជាម្ួយ ការម្រៀបចំរបស់រម្ព្ោងព្រប់ព្ រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគដំណា រ់កា លទី១
(Mekong-IWRMP ១) ម្ដើម្បីបញ្ហជ រ់រីកា រច្ចប់អារម្មណ្ ៍ និងការោំព្ទរបស់ស ហរម្ន៍ម្ ៅម្លើរម្ព្ោង
ម្នះ និង ម្ដើម្បីទទួល យរទសសនៈរបស់រួរម្រសព្ោប់កា រម្រៀបចំរម្ព្ោងម្នះ។ ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជា
ស្ថធារណ្ៈបបនាម្ម្្សងៗម្ទៀតបានម្ធវើម្ ើងកាលរីម្ ដើម្ឆ្នំ ២០១១ ម្ដើម្បីបងាាញសរម្មភា របដលបាន
ម្ព្ោងទុរម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ និងឯរស្ថរការពារសុវតាិភា របដលបានម្សន ើម្ ើង។ រិចេរិម្ ព្ោះ
ម្ោបល់តា ម្ដ្ឋនជាស្ថធារណ្ៈជាម្ួយ នដរូពា រ់រ័នធ ព្តូវបានអនុវតតម្ ដ្ឋយរណ្:រោមការទម្នេ ម្ ម្រងគ
ជាតិរម្ពុជា (CNMC) និង រដឋបាលជល្ល (FiA) ម្ៅម្ដើម្បខធនូ ឆ្នំ ២០១៣ ម្ៅម្ខតតព្រម្ចះម្ដើម្បី
ជូន ដំណ្ ឹង ដល់រួរម្ររីស រម្មភា ររបស់រម្ព្ោងទំ ងម្ូល

រ៏ដូចជា្លបះពាល់ស ងគម្និងបរិស្ថា ន

ិ ជោន និងអវជ
ិ ជោនបដលអាចម្រើតោនម្ ើង រ៏ដូចជា វិធា នការម្ដើម្បីបម្ងកើន រុណ្
រួម្ទំ ង ្លបះពាល់វជ
ព្បម្ោជន៍ដល់ស ងគម្និង បរិស្ថា ន និងម្ជៀសវាង/កាត់បនា យ /សំណ្ ងម្ៅម្លើ្ លបះពាល់អ វិជជោន
បដលអាចម្រើតោនម្ៅម្លើស ងគម្និង បរិស្ថា ន។ ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈបានបញ្ហជ រ់រីកា រ
ោំ ព្ទោ ងទូល ំទូលា យសព្ោប់រម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយ ម្ោបល់ទំ ងអស់ និងការម្សន ើស ុំរីន ដរូពា រ់រ័នធ
សំខាន់ៗ ព្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូ លម្ៅរនុងការម្រៀបចំព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) ព្រប
ខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) និង ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ ដើម្
ភារតិច (IPPF) (សូម្ម្ម្ើល ឧបសម្ព័នធ ទី៤ ៥និងទី៦)

ម្ៅនថា ទី ៣-៤ បខធនូ ឆ្នំ ២០១៣ សិកាា ស្ថលាម្ួយ ព្តូវបានម្ធវើម្ ើង ម្ដ្ឋយោននដរូពា រ់រ័នធ ស ំខាន់ៗ
ទំ ងអស់ចូលរួម្ រួម្ទំ ង តំណាងម្ររីសហរម្ន៍ម្នស្ថទចំនន
ួ ២០បដលបានម្ព្ជើសម្រីស ម្ស្រនត ីរដ្ឋឋភិបាល
ថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់ម្ ខតតបដលជាប់ពា រ់រ័នធ អងគកា រម្ិនបម្នរដ្ឋឋ ភិបាលរនង
ុ ព្ស ុរនិង អងគកា រអនត រជាតិ (រួម្
ទំ ងតំណា ងម្ររីអងគកា រ WWF) បដលរួរម្រទំងអស់បចេប
ុ បននរំរុង ម្ធវើកា រម្លើ វិស ័យ ជល្ល ម្ហើយ
ម្លើកា រព្រប់ព្រងធនធានទឹរម្ៅរនុងម្ខតតម្ោលម្ៅរម្ព្ោង។ ម្ោលបំណ្ ងសំខាន់ន នសិកាា ស្ថលាម្នះ
រួម្ោន: ការបញ្ហជ រ់ម្ ង
ើ វិញ នូវឯរស្ថរសត ីរីស ុវតាិភា រសងគម្ និងបរិស្ថា នបដលបានម្រៀបចំកា លរីឆ្នំ
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២០១០ ការរិភា រាអំរីកា រតេស់បតូរ បដលអាចម្រើតោនរីឆ្នំ ២០១០ ដល់ឆ្នំ ២០១៣ ម្ៅរនុង
សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹង បព្តងនិងម្ខតតព្រម្ចះ និងបណ្នាំ រីស ោសភារទី២ សត ីរី
ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ម្ ៅតំបន់អា ងរង ស៣ និង រ៤។
សិកាា ស្ថលាព្បឹរាម្ោបល់ សត ីរីកា រម្រៀបចំស ព្ោប់រម្ព្ោងម្នះនឹងព្តូវម្ធវើម្ ើង ម្ៅចុង បខម្ីនា ឆ្នំ
២០១៤ ម្ៅម្ខតតព្រម្ចះ។ លទធ្ លចំន ួន បីព្តូវបានម្ររំរឹងរីស ិកាា ស្ថលាម្នះ : (រ) CSOs និង
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ យល់ដឹងអំរីម្ ោលបំណ្ងរបស់រម្ព្ោងម្នះ (ខ) ការម្រៀនម្ម្ម្រៀន ( ភារម្ជារជ័យ
័ ) ននសហរម្ន៍ជល្ល ឬការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ចព្ម្ុះ និង (រ) រំន ិត ម្លើរម្បៀប
និង ភារបរាជយ
ព្ទព្ទង់ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ ឬការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ចព្ម្ុះបដលបានព្បម្ូល ។
ជាទំនារ់ទំន ងម្ៅនឹងព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ( IPPF) និង ព្របខណ្ឌ ម្ោល
ិ (RPF) ោនការព្រួយបារម្ាម្ួយចំនន
នម្ោបាយននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋនម្ ង
ើ វញ
ួ បដលបានម្លើរម្ ើង
ម្ដ្ឋយអនរចូលរួម្ោនដូច ជា: (រ) ការសទ ង់ម្តិម្ រញម្លញម្ួយ ព្តូវម្ធវើម្ ើងម្ៅព្រប់ភូម្ិទំ ងអស់ ម្ដើម្បី
ធានាថ្នបញ្ហា ទំ ងឡាយរបស់ព្ រុម្ងាយរងម្ព្ោះព្តូវបានទទួល យរម្រម្ដ្ឋះព្ស្ថយ

ជារិម្ សសរនុង

អំ ុង ម្រលដំម្ ណ្ើរការបម្ងកើតម្ ើង វិញ នូវសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ (ខ) ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ខានតតូចម្ៅតាម្
ជនបទ រនុងសហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅនឹងម្ធវើឱ្យោន្លបះពាល់អ វិជជោនម្ៅម្លើអនរភូម្ិព្បសិន ម្បើ
ោន្លបះពាល់ម្ ៅម្លើព្ទរយសម្បតតិឯរជន

វាច្ចំ បាច់ព្តូវោនការរិភា រាម្លើបញ្ហា ម្នះជាម្ួយ ទី

ភាន រ់ងា រពារ់រ័នធ និង្តលស
់ ណ្
ំ ងដល់ព្រួស្ថររង្លបះពាល់ព្បសិនម្បើច្ចំ បាច់ (រ) វបបធម្៌ន នជនជាតិ
រួយ រួរបតព្តូវបាន និង (ឃ) ជម្ព្ម្ើស នានាសព្ោប់បម្ព្ម្ើជីវភាររួរបតព្តូវបាន្ត ល ់ឱ្យរួម្ទំ ង ការោំ ព្ទ
ប្ន របម្ចេរម្ទសនិង ហិរញ្ា វតាុ។

រត៌ោនបដលទទួលបានរីការព្បម្ូលទិនននយ
័ បនាទប់បនស និ
ំ ងធាតុចូលនានាបដលបានព្បម្ូលរី រិចេព្បជុំ
រិម្ ព្ោះម្ោបល់ម្ នះបាន្តលន
់ វូ ទិនននយ
័ ដ៏ោនតនម្េបដលអាច្តលន
់ វូ ម្ោបល់ព្ត ប់ចំម្ ពាះការម្រៀបចំ
រម្ព្ោង។ ជារិម្ សសខេឹម្ស្ថរននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (IPPF) និង ព្រប
ខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) ព្តូវបានម្ធវើឲ្យព្បម្សើរម្ ើង ជាម្ួយ នឹង
រំន ិត និងទសសនៈវិស ័យ បដលបានបចររំប លរម្ដ្ឋយអនរចូល រួម្។ វិធា នការកាត់បនា យ ម្ៅម្លើ្ ល
បះពាល់អ វិជជោនបដលអាចម្រើតោន ដូចបដលអនរចូលរួម្បានម្លើរម្ ើង រ៏អា ចព្តូវយរម្ររិច្ច រណា
្ងបដរ។ ឧទហរណ្៍ម្ ដើម្បីជាការបណ្នាំចំម្ពាះការទិញដី និងការបនធូរបនាយ ការដ្ឋរ់រព្ម្ិត រារាំងការម្ព្បើ
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ព្បាស់ធនធាន RPF បដល្តលន
់ វូ ដំម្ណ្ើរការ និងម្ោលការណ្៍ប ណ្នាំ បម្ចេរម្ទស ម្ៅម្រលបដលការ
ទិញ ដី

និង /ឬការដ្ឋរ់រព្ម្ិត ម្លើកា រម្ព្បើព្បាស់ធនធានពារ់រ័នធ អា ចនឹងទទួល បានអតាព្បម្ោជន៍រី

រ័ត៌ោនបដលបានបចរច្ចយរំប លរម្ដ្ឋយអនរចូល រួម្ទំ ងអស់ម្ នះ។ រួរម្របានម្សន ើថ្នរួរបតោនការ
ព្បព្រឹតដឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវននការវាយតនម្េនវូ ្លបះពាល់ស ងគម្ និងបរិស្ថា នម្ៅរនុង តំបន់ម្ ោលម្ៅម្ៅ
រនុងម្ខតត ទំ ង បួន ។ អនរពារ់រន
័ ធទំងអស់ទំងម្ៅថ្ននរ់ជាតិ ថ្ននរ់ម្ ព្កាម្ជាតិ ថ្ននរ់ស ហរម្ន៍រួរបតចូល រួម្
និងព្តូវបានជូន ដំណ្ ឹង ។

រចនាសម្ព័នធ ដ៏ព្តឹម្ព្តូវម្ួយ ព្តូវបតបម្ងកើតម្ ើងម្ដើម្បីអនុវតតរម្ព្ោងឱ្យោន

ព្បសិទភា
ធ រ។ ម្លើស រីម្នះម្ទៀត ការអនុវតតប្នការសរម្មភារព្បច្ចំ ឆ្នំប ដលអនុវតតតា ម្ប្នការម្ម្របស់
រម្ព្ោងនឹងោនអតាព្បម្ោជន៍ម្ ព្ចើន ។ រម្ព្ោងម្នះអាចម្ធវើកា រម្រៀបចំរិចេព្បជុំព្បច្ចំ ឆ្នំ ម្ ទៀងទត់ម្ ដើម្បី
្េុះបញ្ហេំ ងរីបញ្ហា ព្ប

ម្ថម ី និង វាយតនម្េអវីប ដលសម្ព្ម្ចបានរនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោង។

ការម្រៀបចំរម្ព្ោងម្នះព្តូវបតរួម្បញ្េូ លទំ ង ការរស្ថងសម្តាភា រម្ស្រនត ីបុរគល ិររម្ព្ោង សហរម្ន៍
ម្ូល ដ្ឋឋ ន និង ភារីពា រ់រ័នធ ដនទម្ទៀត។ ទនទ ឹម្នឹងម្នះ្ងបដរការម្ធវើស វនរម្មឯររាជយអាច្ត ល ់កា រ
វាយតនម្េព្បរបម្ដ្ឋយភារម្ជឿជារ់ ននការរីរ ចម្ព្ម្ើន របស់រម្ព្ោង។
ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ម្នះបាន្តលអ
់ តាព្បម្ោជន៍្ងបដររីល ទធ្ លននការ
រិភា រា បដលជារបនេ ង ដ៏ោនស្ថរៈសំខាន់ន ន ភាស្ថ វបបធម្៌ និង រម្បៀបរស់ម្ ៅរបស់ជនជាតិម្ ដើម្
ភារតិចបដលព្តូវបានម្លើរម្ ើង។ អនរចូល រួម្បានចងែុល បងាា ញថ្នព្រុម្ជនជាតិោេស់ព្ ស ុរម្្សងៗោន
បចររំប លររម្បៀបននការរស់ម្ ៅតាម្បបបព្បនរណ្ី បដលអាចជួយកាត់បនាយ្លបះពាល់បដលអាចម្រើត
ោនម្លើវបបធម្៌របស់រួរម្រព្បសិន ម្បើោន។

រាល់ឯរស្ថរការពារសុវតាិភារទំងអស់ប ដលបានម្រៀបចំរង
នុ អំ ង
ុ ម្រលអនុវតតរម្ព្ោង រ៏ន ឹងព្តូវម្ធវើកា រ
បងាាញជាភាស្ថបខមរ ម្ហើយ នឹងព្តូវបស្រញ្ហជបដល់ព្បជារលរដឋប ដលងាយរង្លបះពាល់ ព្សបម្ៅតាម្
ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធនាោររិភរម្លារសត រ
ី ីស ិទិទ
ធ ទួល បានរ័ត៌ោន ម្ុន ម្រលច្ចប់ម្ ្ត ើម្សរម្មភា រ
របស់អនុរម្ព្ោង ឬការងារ ។

53

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
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ជំរូក ទី ៨ : ការដបងដចកទំនួល ខុសរតូិម្ៅតា្អងគភា រ ស្ថា ប័ន
រនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោង ការព្រប់ព្រងការការពារបរិស្ថាននិងសងគម្របស់រម្ព្ោងម្នះ
នឹង ព្តូវអនុវតតព្សបតាម្ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន (ESMF) និង ឯរស្ថរសុវតាិភា រសងគម្
បដលពារ់រ័នធ។ ម្ដើម្បីធា នាការអនុវតតលែនវូ ម្ោលនម្ោបាយពារ់រ័នធ តួនាទី និងការទទួលខុសព្តូវរបស់
ភាន រ់ងា រពារ់រ័នធ តព្ម្ូវការសព្ោប់កា របណ្តុ ះបណា
ត ល យនត កា រសព្ោប់កា រតាម្ដ្ឋន និងរាយការណ្៍
ការបម្ងកើត រម្ម វិធទ
ី ំនារ់ទំនង និងយនដកា រម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរន
ា ង
ឹ ព្តូវបានម្លើរម្ ើង ម្ៅរនុង អំ ុង ម្រល
ននការម្រៀបចំរម្ព្ោង។ តួនាទី និង ការទទួលខុសព្តូវរបស់អងគភារសព្ោប់កា រអនុវតតម្ ោលនម្ោបាយ
សុវតាិភា រសងគម្ព្តូវបាន្ដល ់ឱ្យនូវឧបររណ្៍សវុ តាិភារសងគម្ដូចជាព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការ
តាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) និង ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (IPPF) ។
៨ .១. ទំន ួល ខុស ព្តូវ
ការទទួល ខុស ព្តូវរួម្ អនុម្លាម្តាម្ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន (ESMF) ជាការងារទទួល
ខុស ព្តូវរបស់ទីភានរ់ងារព្បតិបតតិ )CNMC) បតម្ទះជាោងណា ការអនុវតតសព្ោប់ស ោសភារទី១ នឹង
ព្តូវបានម្្ទរ ម្ៅឱ្យរដឋបាលជល្ល )FiA)។ រដឋបាលជល្ល និង រណ្:រម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា
នឹង ម្ព្ជើសម្រីសអនរ សព្ម្បសព្ម្ួលសុវតាភា
ិ រដ្ឋច់ម្ ដ្ឋយប រ ម្ដើម្បីកាេ យជាម្នុសសម្ោលសំខាន់ស ព្ោប់
សោសភារនីម្ួយៗ។ អនរសព្ម្បសព្ម្ួល ទំ ងម្នះនឹង ទទួល ខុស ព្តូវចំម្ ពាះការអនុវតតព្បម្ភទននការ
ការពារសុវតាិភា រ ជាម្ួយ នឹងការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ និង
អងគកា រម្ិន បម្នរដ្ឋឋ ភិបាល។
ជាប្ន រម្ួយ ននការម្ធវើរបាយការណ្៍តា ម្កាលរំណ្ ត់ រ័ត៌ោនអនុម្ លាម្តាម្ចាប់កា រការពារ
សុវតាិភា រនឹងព្តូវចងព្រងម្ដ្ឋយរណ្:រម្មកា រទម្នេ ម្ ម្រងគជាតិរម្ពុជា

(CNMC) បដលនឹង ដ្ឋរ់ជូន

របាយការណ្៍ម្នះម្ៅឱ្យធនាោរនិង ព្រសួង បរិស្ថា ន។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹង វិធា នសុវតាិភា ណ្ និងការ
អនុវតតរួរបតអាចររបានដល់ស្ថ ធារណ្ជន។ ធនាោររិភរម្លារនឹង អនុវតតជា ម្ទៀងទត់ម្ លើកា រព្តួត
រិន ិតយ និងម្រៀបចំកា រការពារសុវតាិភា របដលជាធម្មតា ម្ធវើម្ ើងជាម្រៀងរាល់ព្បាំ ម្ួយ បខម្តង ។
រដឋបាលជល្ល (FiA) និងរណ្:រម្មកា រទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពជា
ុ (CNMC)នឹងចូល រួម្ម្ធវើការងារ
ជាម្ួយ សហរម្ន៍ម្ល
ូ ដ្ឋឋន ជារិម្ សសជាម្ួយ នឹង ព្បជាជនបដលរង្លបះពាល់ប ដលព្តូវបានម្លើរ
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ទឹរចិតតឱ្យចូល រួម្រនង
ុ ការព្តួតរិនត
ិ យ និង ម្រៀបចំចំម្ពាះការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ តាម្បដលអាចម្ធវម្ើ ៅបាន។
រ័ត៌ោនលំអិតោន្ដ ល ់ម្ ៅរនុងតារាងទី ៥ ។
តា រា ងទី ៥: ទំន ួល ខុស ព្តូវ ស ព្ោប់កា រអន ុវ តត ស ុវ តា ិភា រប រិស្ថា ន
សហរម្ន៍/ភាន រ់ងា រ

ទំន ួល ខុស ព្តូវ
- FiA និង CNMC នឹងបម្ងកើត CMUs ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងសោសភារនានា។
CMUs នឹងបម្ងកើតអងគភារប្នរ បរិស្ថាន និងសងគម្ (ESU) ទទួល ខុស ព្តូវ

ចំម្ ពាះការរព្ងឹងការអនុវតតឲ្យោនព្បសិទិភា
ធ រ និងទន់ម្ រលម្វលានូវ
សរម្មភា រសុវតាិភារនិង្ដលប
់ រ
ុ គលរ
ិ ជាន់ខពសោ
់ ន រ់ និង បុរគលរ
ិ សុវតាិភារ
ម្រញម្ោងោងម្ហាចណាស់ម្ួយ នារ់ទទួលខុសព្តូវចំម្ ពាះការព្រប់ព្រង
និងការព្តួតរិន ិតយម្លើ្ លបះពាល់ប រិស្ថា ន និងសងគម្ននអនុរម្ព្ោង
បដលោនម្ៅរនុងការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ។ ការទទួល ខុស ព្តូវចម្បងរបស់
FiA និង CNMC

ESU នឹងដ្ឋរ់បញ្េូ ល បុប នត ម្ិន ព្តូវបានរំណ្ ត់ចំម្ ពាះ: (រ) រព្ង ឹង ការ

អនុម្ លាម្តាម្ចាប់ រួម្ទំ ងការម្រៀបចំនង
ិ ព្តួតរិនត
ិ យបរិស្ថាន និង ទិដឋភារ
សងគម្ទំ ងអស់នង
ិ (ខ) ថ្នជាអនរ ទទួល ខុស ព្តូវចំម្ពាះការសព្ម្បសព្ម្ួល
ទំ ងម្ូល ម្ៅរនុងការអនុវតតអនុរម្ព្ោង ដូចជា RAP IPDP EMP/ECOP។
- អនរសព្ម្បសព្ម្ួលសុវតាិភារអាចព្តូវបានជួលម្ដ្ឋយ CMUs ម្ដើម្បីជួយ
ESU រនុងការបំម្ រញភាររិចេរបស់ខួ ន
េ ។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹង វិធា នការ

សុវតាិភា រនិងការអនុវតតរួរបតព្តូវបានបងាាញជាម្ទៀងទត់ដល់ស្ថ ធារណ្
ជន។
- ជួយ ដល់អនរកាន់កា រអនុវតតអនុរម្ព្ោង រនុង ការព្តួតរិន ិតយព្បច្ចំ ម្ លើ
CSC និង/ឬ អនរជំនាញ

ការអនុវតដរបស់អរ
ន ទទួលម្ ការម្ធវើ ព្សបនឹងម្សចរដីអនុវតតនប
៍ រិស្ថា ន
រួម្ទំ ងការរាយការណ្៍នង
ិ ការររាបាននូវការសព្ម្បសព្ម្ួលោ ងជិត
សន ិទជា
ធ ម្ួយ អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន និងសហរម្ន៍។
- ទទួល ខុស ព្តូវអនុវតតសរម្មភារម្ដើម្បីកា ត់បនាយ្លបះពាល់អ វិជជោន

អនរទទួល ម្

ការ

ទំ ងអស់ប ដលអាចម្រើតោន ព្សបនឹងម្ោលបំណ្ ងបដលបានរិរ័ណ្ ៌នា
ម្ៅរនុង ECOP និង /ឬប្នការព្រម្បើព្រងបរិស្ថា ន (EMP) ។
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- ទំនារ់ទំន ងោ ងសរម្មជាម្ួយ អនររស់ម្ ៅរនុងតំបន់ និងច្ចត់ វិធា នការ
ម្ដើម្បីកា រពារការរំខានរនុងអំ ុងម្រលស្ថងសង់។
- ធានាថ្នបុរគល ិរ និងរម្មររទំងអស់បានយល់រីនត
ី ិវិធី និងភាររិចេរបស់
រួរម្រម្ៅរនុងរម្ម វិធីព្ រប់ព្ រងបរិស្ថា ន។
- រាយការណ្៍ម្ ៅអនរព្រប់ព្រងអនុរម្ព្ោង រី្ លលំបារណាម្ួយ និង
ដំម្ ណាះព្ស្ថយរបស់រួរ វា។
- រាយការណ្៍ម្ ៅអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋន និង អនរព្រប់ព្រងអនុរម្ព្ោង ព្បសិន
ម្បើម្ ព្ោះថ្ននរ់រប
ី រិស្ថានម្រើតោនម្ ើង និង ម្ធវើកា រសព្ម្បសព្ម្ួល ជាម្ួយ
ភាន រ់ងា រ និងអនរពារ់រ័នធ ស ំខាន់ៗ ម្ដើម្បីម្ ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា ទំ ងម្នះ។
- ចូល រួម្រនុងដំម្ណ្ើរការននការម្រៀបចំអនុរម្ព្ោង ម្ហើយ នឹងធានាបាន
អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋន
និងសហរម្ន៍

ថ្នទសសនៈរបស់រួរម្រព្តូវបានយរម្ររិច្ច រណា។
- ព្តួតរិន ិតយសរម្មភា ររអនរ ម្

ការម្ៅរនុងលរាខណ្ឌ ននការអនុម្ លាម្

តាម្ចាប់ម្ ោលនម្ោបាយសុវតាិភា រ។
- រាយការណ្៍រីបញ្ហា ម្ៅកាន់ CSC/អនរជំនាញ

៨ .២. ការបណ្ុត ះបណា
ត ល ន ិង អភិវ ឌ្ឍ ស ម្តា ភា រ
បណ្ុត ះបណា
ត លសត ីរីម្ ោលការណ្៍ស ុវតាិភា រ

និង ឧបររណ្៍ម្ួយ ចំន ួន ដូចជាព្របខណ្ឌ ម្ោល

នម្ោបាយននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (IPPF)
ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថាន (ESMF) និង ម្សៀវម្ៅព្បតិបតដិការរម្ព្ោងនឹងព្តូវបាន្ត ល ់ម្ ៅ
ឱ្យបុរគល ិរ រម្ព្ោង និងអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋ នរនុង អំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោង។ ម្នះរឺម្ ដើម្បីធា នាថ្ន:
(រ) សរម្មភា ររម្ព្ោងបដលបានម្សន ើព្តូវបានបងាាញោ ងព្តឹម្ព្តូវតាម្រយៈការព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រង
សងគម្ និងបរិស្ថានម្នះ (ខ) ការអនុវតតបម្ចេរម្ទសវិសវរម្មព្តឹម្ព្តូវ និង រូដបរិស្ថា នសព្ោប់កា រអនុវតត
ព្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូ លម្ៅរនុងឯរស្ថរម្ដញនថេ និងរិចេស នា ម្ហើយ ការព្តួតរិន ិតយ និង ម្ម្ើល ការខុស
ព្តូវម្ៅម្លើការអនុវតតរបស់អនរ ម្ ការព្តូវបានម្ធវើម្ ើង ម្ដ្ឋយទីព្បឹរាព្តួត រិន ិតយ និង (រ) ការរិម្ ព្ោះ
ម្ោបល់ោងជិតសន ិទជា
ធ ម្ួយភាន រ់ងា ររនុងតំបន់ និងសហរម្ន៍ព្ តូវបានអនុវតតម្ៅរនង
ុ ការម្ធវើប្នការ និង
អនុវតតរម្ព្ោង។ រម្ព្ោងម្នះនឹង្តលន
់ វូ ការបណ្តុ ះបណា
ត លសត ីរីស ុវតាិភា រម្ៅកាន់ភាន រ់ងា រអនុវតត និង
ការបណ្ុត ះបណា
ត លោ ងម្ហាចណាស់ម្ួយ ម្ៅម្រលច្ចប់ម្ ្ត ើម្ និងការបណ្តុ ះបណា
ត លម្ួយ /ម្ៅឆ្នំ បនត
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ិ របស់ស ោសភារ
បនាទប់។ ថ វិកា សរុបចំនន
ួ ៨០,០០០ដុលាេរសហរដឋអាម្ម្រិរ ព្តូវបានយរម្ចញរីថ វកា
ទី១ និងទី២ ម្ដើម្បីោំ ព្ទដល់កា របណ្តុ ះបណា
ត លសុវតាិភា រម្នះ។ ខាងម្ព្កាម្រឺជាវរគបណ្តុ ះបណា
ត ល
បដលបានម្សន ើម្ ើង បដលនឹង ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ុន ម្រល និងរនុងរំ ុងម្រលការអនុវតត រម្ព្ោង :


បណ្ុត ះបណា
ត ល សត ីរ ីកា រវាយ តនម្េ ប រិស្ថា ន ន ិង ស ងគ ម្ ការរិន ិត យ ន ិង ព្រប់ព្ រង
អនរពារ់រ័នធ ព្តូវការនូវសោសធាតុចល
ូ ម្លើកា ររស្ថងសម្តាភា រ ម្ដើម្បីជួយ ឱ្យរួរម្រយល់
ដឹង អំរីហានិភ័យ សងគម្បដលបានភាជ ប់ម្ ៅនឹងការវិន ិម្ ោរម្្សងៗោន និង វិធា នការបនធូ រ
បនា យ សព្ោប់ប រិស្ថាន និងសងគម្ដ៏ស ម្រម្យម្ួយ បដលអាចព្តូវបានយរម្រម្ព្បើម្ ដើម្បីកា ត់
បនា យ ្លបះពាល់ម្លើតប
ំ ន់ស ហរម្ន៍ម្ ោលម្ៅ និង តំបន់ជិតខាងនានា។ ម្លើស រីម្ នះ
ម្ទៀត រួរម្ររ៏នង
ឹ ព្តូវការឱ្យោនការបណ្តុ ះបណា
ត លម្ដើម្បីឱ្យរួរម្រោនជំនាញម្ដើម្បីវាយ
តនម្េអនុរម្ព្ោងម្លើល រាណ្ ៈវិន ិចឆ័យ បរិស្ថា ននិងសងគម្សំខាន់ៗ និងធានាបានថ្នរួរម្រ
ទទួល បាននូវបរិស្ថា ននិងសងគម្លែ ម្ួយ ម្ដ្ឋយប្ែ រម្លើព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្

និង

បរិស្ថា ន (ESMF) បដលម្លើរទឹរចិតតរង
នុ ការម្រៀបចំប្នការព្តួតរិន ិតយ និងការព្រប់ព្រងដ៏
រឹងោំម្ នាះ។


ការបណ្ុត ះបណា
ត លសត ីរីការរិម្ព្ោះម្ោ បល ់ ន ិង ការសទ ង់ម្ តិរឺោនស្ថរៈសំខាន់ណា ស់
ដូចម្នះអនរទំងអស់នង
ឹ យល់រីស្ថរៈសំខាន់ម្ៅរនង
ុ ដំម្ ណ្ើរការនានា បដលពារ់រ័នធ ម្ ៅនឹង
ការចូល រួម្របស់សហរម្ន៍ ការព្បម្ូល ្តុ ំស ហរម្ន៍ ការម្ធវើជំម្ រឿន ការស្ថទ បសទ ង់ទិនន ន ័យ
ម្ូល ដ្ឋន ។ល។ ការបណ្តុ ះបណា
ត លសត រ
ី ីដំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ស ព្ោប់រម្ព្ោងតូចៗ
និងបទរិម្ ស្ថធន៍ចម្ំ ពាះវិធស្ថ
ិ ស្រសត ននការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ អាចនឹង ្ដ ល ់ម្ ដ្ឋយអនររិម្ ព្ោះ
ម្ោបល់ម្ នាះ។ ការបណ្តុ ះបណា
ត លរួរបតម្តតតម្លើកា របម្ងកើន ការចូល រួម្ និងតោេភាររនុង
ការម្ធវើប ្នការ និងការអនុវតតរម្ព្ោង។



ិ
ការបណ្ុត ះបណា
ត លសត ីរីម្ោលនម្ោបាយស ុវតា ិភា រ ការស្ថ ងស ង់ល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វ ញ
ិ ៖ តព្ម្ូវការដ៏ស ំខាន់ម្ួយ ម្្សងម្ទៀតរឺម្ លើរម្ ើងរីបញ្ហា សុវតាិភា រ
ន ិង ការស្ថតរម្ ើង វ ញ
បរិស្ថា ន និងសងគម្រនុងអំ ុងម្រលអនុវតតរម្ព្ោង។ អនរពារ់រ័នធ ជារិម្ សសអនរបដល
ព្រប់ព្រងការអនុវតតម្ៅថ្ននរ់ម្ខតតម្នះ ច្ចំ បាច់ព្តូវម្ធវើកា ររស្ថងសម្តាភា រទរ់ទិន នឹងម្រឿង
ម្នះ។ ម្នះអាចរួម្បញ្េូ លទំ ងរ័ត៌ោនសត ីរីចាប់ប ដលពារ់រ័នធ ន ឹងចាប់ និងបទបញ្ហា តតិ
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ម្ោលនម្ោបាយជាតិប ្ន រការពារសុវតាិភា ររបស់ព្បម្ទស និងធនាោររិភរម្លារ វិធី
ស្ថស្រសត ននការអនុវតត ការវាយតនម្េព្ទរយសរម្ម ការម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរា ការម្រៀបចំ និង
អនុវតតប ្នការ ខេៗ
ី រនុងការព្រប់ព្រងបរិស្ថាន (SEMP) ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ដើម្ភារ
តិច (IPDP) និង ប្នការសរម្មភា រននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RAP) បដលអាចព្តូវ
ការជាច្ចំ បាច់រនុង អំ ុង ម្រលការម្ធវើប ្នការ និងអនុវតតរម្ព្ោង។


ឹ អំរ ីម្ យ ន ឌ្័រ
ការបណ្ុត ះបណា
ត ល ន ិងការរស្ថងសម្តាភារសព្ោប់ការបម្ងក ើន ការយ ល ់ដ ង
ន ិងការចូលរួម្៖ សរម្មភា រការរស្ថងសម្តាភា រនឹងព្តូវបាន្ត ល ់ដល់ភា រីពា រ់រ័នធ ម្ដើម្បី
បម្ងកើន ការយល់ដឹង អំរីម្ យនឌ្័រ និងការោំ ព្ទដល់កា របស្រញ្ហជ បម្យនឌ្័រ ម្ៅរនុងសរម្មភា រ
រម្ព្ោង។ ការបណ្តុ ះបណា
ត លម្ដើម្បីោំ ព្ទដល់ស្រសត ីជាសោជិរននរណ្ៈរោមធិកា រអភិវឌ្ឍន៍
ភូម្ិ (VDCs) នឹង ព្តូវបាន្តលជ
់ ូនរួរោត់។ ជាម្ួយ ោន ម្នះ្ងបដរ រិចេព្បជុំ និងសរម្មភា រ
ម្ួយ ចំន ួននឹងព្តូវបានបបងបចរម្យនឌ្័រ ម្ដើម្បីម្ លើរទឹរចិតតឱ្យោនការចូល រួម្ននព្រុម្ទំ ង
អស់ម្ ៅរនុងសរម្មភាររម្ព្ោង និងបម្ងកន
ើ ការចូលរួម្របស់ស្រសត ម្ី ៅរនង
ុ ការសម្ព្ម្ចចិតម្ត ៅរនង
ុ
ភូម្ិ។

៨ .៣. យ ុទ ធស្ថ ស្រសត ន ន ការម្ធវ ើទ ំនា រ់ទ ំន ង
រម្ព្ោងម្នះព្តូវបានបម្ងកត
ើ ម្ ើងម្ដើម្បីម្ លើររម្ពស ់ និងរព្ងឹង ដល់សហរម្ន៍ម្នស្ថទរម្ៅតាម្ភូម្ិ (CFi)
និងម្ដើម្បីោំ ព្ទដល់កា រព្រប់ព្រងអាងទម្នេឱ្យព្បម្សើរម្ ើងជាម្ួយនឹងការចូលរួម្រីអនរ ពារ់រ័នធ ស ំខាន់ៗ ។
ម្ដើម្បីបំម្ រញ និងទញយរឲ្យបាននូវ អតាព្បម្ោជន៍រីសកាត នុរលននរម្ព្ោងម្នះ យុទស្ថ
ធ ស្រសត ននការម្ធវើ
ទំនារ់ទំន ងដូចខាងម្ព្កាម្ម្នះបដលម្តតតម្លើកា រចូល រួម្ម្ដ្ឋយតទល់ន ិងការព្បាព្ស័យ ទរ់ទងម្ៅ វិញ
ម្ៅម្រនឹងព្តូវបានម្របម្ងកត
ើ ម្ ើង។ ថ វិកា សរុបចំនន
ួ ៦០,០០០ ដុលាេ រអាម្ម្រិរព្តូវបានបព្ម្ុងទុរ ម្ដើម្បី
ោំ ព្ទដល់កា រអនុវតតយ ុទស្ថ
ធ ស្រសត ទំនារ់ទំន ងម្ៅរនុង រម្ព្ោងម្នះ។


សព្ោប់ស ោសភារទី ១ ទំនារ់ទំន ងជាម្ួយនឹង សហរម្ន៍ម្នស្ថត (CFis) ម្នះនឹងព្តូវបានម្ធវើ
ម្ ើង ម្ៅរនុងលរាខណ្ឌននសិកាា ស្ថលាព្បច្ចំឆ្នំ បដលនឹងព្តូវម្ធវើម្ ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះនិង ម្ខតតសទ ឹង
បព្តង។ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទជាង ១១០ ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងជាម្ព្ចើន ឆ្នំ រនេ ងម្រម្ហើយ ម្ៅរនុង
ម្ខតតទំ ងម្នះ បុប នត កា រខវះការោំ ព្ទប្នរបម្ចេរម្ទស និងហិរញ្ា វតាុរីរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជាបដលបាន
ម្ធវើឱ្យោនការលំបារដល់សហរម្ន៍ព្រីព្រ ម្ដើម្បីររាបាននូវរិចេព្បឹងបព្បងា វិជជោនទំ ងម្នះ។
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFis) រ៏ន ឹងទទួល បាន្លព្បម្ោជន៍ ម្ិន ព្តឹម្បតបានរីកា រោំ ព្ទម្ដ្ឋយ
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តទល់ (ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន
័ ធជនបទ សរម្មភា រចិញ្េ ឹម្ជី វិត ការម្រៀបចំបទបញ្ា តតិ)ម្នាះម្ទ បុប នត រ៏
ទទួល បាននូវសរម្មភា រភាា ស់ព្តី ការព្ស្ថវព្ជាវ និងបណ្តុ ះបណា
ត ល្ងបដរ។


សព្ោប់ស ោសភារទី ២ ការព្រប់ព្ រងអាងទម្នេ ឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនឹងរួម្បញ្េូ លសិកាា ស្ថលា
សព្ោប់អនរ ពារ់រ័នធ បដលនឹងម្ធវកា
ើ រ្សរវ្ាយលទធ្លននរម្ព្ោងម្នះ និងទទួល យរការ្ត ល ់
ម្ោបល់ព្ត ប់រភា
ី រីពា រ់រ័នធទរ់ទងម្ៅនឹង បញ្ហាសំខាន់នង
ឹ ធនធានទឹរ ម្ៅរនុង លរាខណ្ឌ នន
ទិដឋភា រសងគម្ និងបរិស្ថា ន។ សិកាា ស្ថលាម្នះរ៏ន ឹង ោំ ព្ទចំម្ ពាះសម្ម្េង របស់អនរ ពារ់រ័នធ រនុង
ម្ូល ដ្ឋឋ នរនង
ុ ការសម្ព្ម្ចចិតតម្លើការម្ធវើប្នការធនធានទឹរ បដលោនឥទធិរលដល់ជីវភាររស់ម្ៅ
ម្លើរបស់រួរម្រ្ងបដរ។

ម្លើស រីម្នះម្ទៀត វិធស្ថ
ី ស្រសត ននការ្ាយវិទយុរបស់ឃ/ុំ ព្ស ុរ ទូរទសសន៍ និង ជារិម្ សសខិតតប័ណ្ណ ជាភាស្ថ
បខមរនឹងព្តូវដ្ឋរ់អនុវតតម្ដើម្បីឲ្យម្ៅដល់តប
ំ ន់ដ្ឋច់ព្សោល ជារិម្ សសជារបនេ ងបដលោនរព្ម្ិត ទទួល
បាននូវសិកាា ស្ថលាម្នះ។
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ឧបស្ព ័នធទី ១. បញ្ជ ីវា យតន្េ ម្លើប រច្ស្ថាន
សំណ្ួ រ

បាទ/

ម្ទ

ម្ោបល់

ច្ចស៎
រ.

ការរំណ្ ត់ទ ីតាំ ង អន ុរ ម្ព្ោង

ម្តើតប
ំ ន ់អន ុរម្ព្ោងសា ិត ម្ៅបរបរ ឬសា ិត ម្ៅរនុ ង
រងវងត
់ ប
ំ ន ់បដល ោន ការយ រចិតត ទ ុរ ដ្ឋ រ់ ខព ស ់រ ី
ប រិស្ថា ន បដរឬម្ទ?
ោម នការវិនម្ិ ោរម្ួយណានឹងម្ធវើ

តំបន់ម្ ររដ
តិ៍ ំប ណ្លវបបធម្៌

បានម្ ើយ បដលម្ធវើឲ្យបះពាល់
តំបន់ម្ ររដ
តិ៍ ំប ណ្លវបបធម្៌

រួម្

ោនព្បាស្ថទ និងដីរប់ម្ ខាមចជា
ម្ដើម្។
តំបន់អភិររស

ោម នការស្ថងសង់ថម ីណា ម្ួយ នឹង
ទទួល បានការអនុញ្ហា តម្ ើយ
ម្ៅរនុងតំបន់រាុំ ស្ថ ។

តំបន់ដីម្ សើម្បរបរៗ
តំបន់បព្ម្ុង ននតំបន់កា រពារ
ោម នការវិន ិម្ ោរថម ីណា ម្ួយ នឹង
តំបន់រិម្ សសសព្ោប់កា រពារជីវចព្ម្ុះ

ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ៅរនុងតំបន់
ការពារម្នះម្ ើយ ។
ព្បសិន ម្បើោន សូម្ភាជ ប់នវូ

ម្តើអនុរម្ព្ោងម្នះ នឹងពារ់រ័នធ ម្ ៅនឹង យុទភ
ធ ័ណ្ឌ

ម្្ម ះអងគភា របដលោន

ម្ិន ទន់្ទុ ះបដរឬម្ទ?

សម្តារិចេស ព្ោប់ការម្ធវើការ
ម្សុើបអម្ងកតបបនាម្។
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សំណ្ួ រ

បាទ/
ច្ចស៎

ខ.

្លបះពាល ់បរិស្ថានបដល អា ចម្រើត ោន

ម្តើរ ម្ព្ោងន ឹង បងក ឲ្ យ....

សម្ម្េងរីឧ បររណ្៍ស្ថ ងសង់ឬម្ទ?
ធូល ីរនុងម្រលស្ថងសង់ឬម្ទ?
ម្ខាយខាងអនាម្័យ និងការម្ច្ចលនូវសំណ្ ល់ រឹង
ម្ៅរនុងការដ្ឋឋន និងជុំរំម្ៅរបនេ ង ស្ថងសង់ ម្ហើយ
ចម្េង ជម្ាឺម្ ៅព្បជាជនរនុង តំបន់ម្ នាះឬម្ទ?
ការបម្ងកើតនូវជព្ម្របងាកត់រូជបម្ណា
ត ះអាសនន ន ន
ជម្ាឺដូចជាបងកម្ ើងម្ដ្ឋយសតវម្ូស

ឬសតវរណ្តុ រ

ឬម្ទ?
ហានិភ័យ ម្ព្ោះថ្ននរ់ បដលពារ់រ័នធ ម្ ៅនឹងចរាចរ
ម្ព្រឿងចព្រម្រើនម្ ង
ើ បដលនាំដល់ការធាេយនូវស្ថរ
ធាតុរុល ឬម្ទ?
ការម្រើន ម្ ើងនូវសំណ្ ឹរដី និងដីល ាប់ភរ់ឬម្ទ?
ការម្រើន ម្ ើងនូវហានិភ័យ ម្ដ្ឋយស្ថរបតការស្ថត រ
ឬស្ថងសង់ទំន ប់ឬម្ទ?
ការម្រើន ម្ ើងនូវលំហរូ ទឹរជំនន់ និងជន់ខពស ់ឬម្ទ?
បាត់បង់កា រអាព្ស័យ ្លប្ន រខាងម្ព្កាម្
(ការ្គ ត់្គ ង់ជល្ល និងទឹរ) បដរឬម្ទ។
ការថយចុះនូវឱ្កាសសព្ោប់ម្ អរូ ូហ សុី
និងសព្ោប់កា ររំស្ថ នត ឬម្ទ។
ការថយចុះនូវការអាព្ស័យ ្លរីន ព្រម្

ើតា ម្ព្ប

នរណ្ឺប ដរឬម្ទ។
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សំណ្ួ រ

បាទ/

ម្ទ

ម្ោបល់

ច្ចស៎
ោនការបាត់បង់ម្អរូ ហ
ូ សុីណាម្ួយរីម្ន
ុ បដរឬម្ទ។
ការបះទងគិចបដលអាចម្រើតោនជាម្ួយ នឹង
ម្ោលនម្ោបាយព្រប់ព្រងបដលបានបម្ងកើតម្ ើងឬ
ម្ទ?
ការតេស់បរតូ របនេង ឬការស្ថងសង់លម្ំ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង

ោម នការវិនម្ិ ោរណាម្ួយនឹងព្តូវ

វិញ ម្ដ្ឋយបងាំប ដរឬម្ទ?

ម្ធវើម្ ើយ ម្លើកា រស្ថងសង់ល ំម្ ៅ
ដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ ម្ដ្ឋយបងាំម្ ើយ ។

ការបាត់បង់នវូ តួនាទីប ្នរម្សដឋរិចេ និងម្អរូ ូហ សុី
ម្ដ្ឋយស្ថរបតការស្ថងសង់ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន
័ ធម្ ព្ចើន
(ឧ. ្េូ វ ម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្តុ ះបណា
ត ល ឬរ័ត៌ោន
ការិោ ល័យ ឬ លំម្ ៅស្ថា ន) បដរឬម្ទ?
ការតេស់ទីល ំម្ ៅរបស់ម្នុស ស
ទទួល បាននូវធនធាននព្រម្

ឬកាត់បនា យ ការ
ើប ដរឬម្ទ?

្លបះពាល់ វិស ោមោព្តម្ៅម្លើព្ បជាជនព្រីព្ រ
ស្រសត ី និងរុោរ ព្បជាជនោេស់ព្ ស ុរ និងព្រុម្ងាយ
រងម្ព្ោះបដរឬម្ទ?
ការចំណា រព្ស ុរចូល ម្ដ្ឋយោម នការព្រប់ព្ រង
ព្តឹម្ព្តូវ រួម្ោនការហូរចូល នូវរម្មររ និងស្ថច់
ញតិរបស់រួរម្រ ជាម្ួយ នឹងការចូល ម្ៅរនុងតំបន់
នព្រម្

ើ និងការសង់ម្ ហដ្ឋឋរចនាសម្ពន
័ ធសងគម្ម្ព្ចើន

ម្លើស លុបបដរឬម្ទ?
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សំណ្ួ រ

បាទ/
ច្ចស៎

ការខាតបង់ប ដលម្ិនច្ចំបាច់នវូ តនម្េម្ អរូ ូស ុី និង
ជីវចព្ម្ុះម្ដ្ឋយការជំន ួស នព្រម្

ើធម្មជាតិ ម្ដ្ឋយ

ចំកា របដលរព្ម្ិតដល់ចំន ួន សតវម្ួយ ចំន ួន បដរឬ
ម្ទ?។
ការបរសព្ម្ួលបម្ចេរ វិទា ឬការម្ព្បើព្ បាស់ដី បដល
អាចនឹងម្ធវឲ្
ើ យបព្បព្បួល ដល់ស រម្មភា រសងគម្ និង
ម្សដឋរិចេនាម្រលបចេុបបនន ម្ នះបដរឬម្ទ?
បញ្ហា ម្អរូ ូហ សុី រ៏ដូចជាសុខភារសហរម្ន៍ និង
ម្ព្ោះថ្ននរ់នានាម្ដ្ឋយស្ថរបតការសោែតដីម្ុន ម្ធវើ
ការដ្ឋំន ព្រម្

ើម្ ើង វិញ (ឧ. សំណ្ ឹរដី បញ្ហា វដត

ទឹរ ការបាត់បង់ស្ថរធាតុចញ្
ិ េ ម្
ឹ រនុងដី និងស្ថរធាតុ
ជីខនិររបស់ដី) បដរឬម្ទ?
បញ្ហា ម្អរូ ូហ សុីដនទម្្សងម្ទៀត រ៏ដូចជាសុខភារ
សហរម្ន៍

និងម្ព្ោះថ្ននរ់ប ្ន រ សុវតាិភា រ

បំរុល ទឹរ រីជីរីម្ី

ថ្ននស
ំ ោេប់ស តវលែ ិត

(ឧ.
និងថ្នន ំ

សោេប់ម្ មម បដលបានម្ព្បើរនុងចំកា រ)បដរឬម្ទ?
ម្ព្ោះថ្ននរ់ម្ ៅម្លើស ុវតាិភា រ និងសុខភារបរិស្ថា ន
ការងារ

ម្ដ្ឋយស្ថរបតម្ព្ោះថ្នន រ់រស្ថ
ី រធាតុជីវ

ស្ថស្រសត

រីម្ី និងម្រាររនុងអំ ុង ម្រលស្ថងសង់

និងព្បតិបតតិកា ររបស់រម្ព្ោងបដរឬម្ទ?
បញ្ហា សងគម្ និងការបះទងគិចនានាពារ់រ័នធ ម្ ៅនឹង
សិទិកា
ធ ន់កា ប់ដីធេី និងអាព្ស័យ ្លធនធានបដរឬ
ម្ទ?
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សំណ្ួ រ

បាទ/
ច្ចស៎

ការបះទងគិចសងគម្

ព្បសិន ម្បើរម្មររម្ររីតំបន់

ខុស ៗោន ឬព្បម្ទសម្្សងៗោន ព្តូវបានជួល បដរឬ
ម្ទ?
ហានិភ័យ ចំម្ពាះសុខភារ និងសុវតាភា
ិ រសហរម្ន៍
ម្ដ្ឋយស្ថរបតការដឹរជញ្ជូ ន សតុ រ និង ការម្ច្ចល
ការសំណ្ ល់ន ូវសោារៈ ដូចជាម្ព្រឿង្ទុ ះ ឥនធ ន ៈ
ថ្ននស
ំ ោេប់ស តវលែ ិត និងស្ថរធាតុរីម្ីម្ ្សងៗ រនុង
អំ ុង ម្រលននការស្ថងសង់ និង ព្បតិបតតិប ដរឬម្ទ?
រ. ស ំណ្ួ ររីប បព្ម្បព្ម្ួល អា កាស ធា តុ

ន ិង

ហាន ិភ ័យ ម្ព្ោះធម្ម ជា តិ។
ម្តើតំបន់រម្ព្ោងជាព្បធានបទសព្ោប់ម្ ព្ោះថ្ននរ់
ដូចជារញ្ជួ យដី ទឹរជំន ន់ បារ់ដី រយុះសុីរេូន រយុះ
ជំន ន់ បនទុ ះភនំម្ ភេើងឬស៊េូណា ម្ី និងបបព្ម្បព្ម្ួល
អាកាសធាតុប ដរឬម្ទ?
ម្តើកា របព្បព្បួល រនុងរបបទឹរម្ភេៀ ង, សីតុណ្ា ភារ,
ជាតិន ព្បរនុងទឹរ ឬម្ហតុកា រណ្៍ខាេំង ម្ៅម្លើអា យុ
រម្ព្ោងអាចនឹងបះពាល់ដល់ន ិរនត ភា រ

ឬការ

ចំណា យរបស់ខួ ន
េ វាបដរឬម្ទ?
ម្តើោនទិដឋភា រព្បជាស្ថស្រសដ ឬម្សដឋរិចេស ងគម្ណា
ម្ួយ ននតំបន់រម្ព្ោងបដលទទួល ការរងម្ព្ោះរួច
ម្ហើយ (ឧ.វិស្ថលភារខពស ់ននអព្តាព្បជាជន បដល
បាត់បង់ឱ្កាស ចំណា រព្ស ុរតំបន់ជនបទនិង ទី
ព្រុង ការតាំ ងទីល ំម្ ៅខុស ចាប់ ជនជាតិភា រតិច
ស្រសត ឬ
ី រុោរ) បដរឬម្ទ?
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សំណ្ួ រ

បាទ/
ច្ចស៎

ម្តើរម្ព្ោងបម្ងកន
ើ សកាត នុរលននភារងាយរងម្ព្ោះ
ម្ព្ោះម្ហនតរា យ ឬអាកាសធាតុម្ ៅម្លើតំបន់ជុំ វិញ
ម្នាះ (ឧទហរណ្៍កា របម្ងកើន ចរាចរឬលំម្ ៅដ្ឋឋ ន
ម្ៅរនុងតំបន់ប ដលនឹងងាយនឹងម្ព្ោះទឹរជំន ន់
ម្ដ្ឋយម្លើរទឹរចិតតកា រតាំ ងទីល ំម្ ៅម្ៅរនុងតំបន់
រញ្ជួ យដ)ី បដរឬម្ទ?
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ឧបស្ព ័នធទី ២. ការអនុិតតបម្ចេ ក ម្ទសិច្សវក ្ម រតឹ្រតូិ
ិ រម្ម ន ង
ការអន ុវតតបម្ចេរម្ទសវសវ
ិ ការររាបានព្តឹម្ព្តូវ
ការអនុវតតបម្ចេរម្ទសរនុងការបថររាជាប់ពា រ់រ័នធម្ៅនឹងការររាទុរ ការម្ព្បើព្បាស់ ការសោែត និងការ
បម្ញ្េ ញម្ច្ចលនូវសោារៈបានព្តឹម្ព្តូវ រនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចំឲ្យោនសុវតាិភារសព្ោប់ម្នុសស និង
បរិស្ថា ន។
ការអនុវតតបថររាព្តឹម្ព្តូវខាងម្ព្កាម្ម្នះរឺច្ចំ បាច់សព្ោប់សរម្មភារទំងអស់រនុងការព្រប់ព្រងធនធាន
ទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគដំណា រ់កា លទី៣ (Mekong-IWRM-3):
រួរ ម្ធវ ើ:
១.ចំន ួន ម្ោងការងារោនរំនត់រង
នុ ម្រលនថា ជារិម្ សសរនុងតំបន់បដលោនព្បជាជនរស់ម្ៅ ម្ហើយ ម្ធវើការ
ព្រប់ព្រងម្ៅម្លើម្ លបឿនរនុងការម្បើរបរ។
២.បនា យ នូវការជីរដី ម្ហើយ នឹងការម្ច្ចលការសំណ្ ល់ម្ អាយបានព្តឹម្ព្តូវ
ី ម្ដើម្បីយ រដីម្ៅម្ព្បើព្ បាស់ ម្ហើយ ម្ធវើកា របិទតំបន់ម្ នាះឲ្យបាន
៣.កាត់បនា យជាអបបបរោម្ៅម្លើកា រជរ
ព្តឹងព្តូវ។
៤.កាត់បនា យ ជាអបបបរោម្លើកា រររសទ ះចរាចរណ្៍ ធូល ី និងសម្ម្េង
៥.ការបថររាសោារៈសំណ្ ង់ និងម្ព្រឿងចព្របានព្តឹម្ព្តូវ
៦.្ត ល ់ន ូវសញ្ហា សុវតាិភា រព្តឹម្ព្តូវ (ម្រលនថា និងម្រលយប់) ម្ហើយ ជូន ដំណ្ ឹងដល់់អនរភូម្ិ
៧.បម្ញ្ជ ៀសការបងាូរម្ព្បងបដលម្ព្បើរួច និងសោាៈរុល ទំ ងឡាយ ម្ហើយ ម្ធវើកា រររាទុរ និងដឹរជញ្ជូ ន
ម្ដ្ឋយសុវតាិភា រ។
៨.ដ្ឋរ់ម្ ចញនូវការបថររាបានព្តឹម្ព្តូវម្ៅរនុងការដ្ឋឋនសំណ្ង់ និងរបនេងឃាេ ង
ំ ររាទុរ ម្ដើម្បីធា នាបាន
សុវតាិភា រដល់រម្មររ និងព្បជាជន (ព្បម្ូល ្តុ ំ និង រំម្ទចរំទីនានា ម្ដើម្បីររាការដ្ឋឋនការងារម្នះព្បរប
ម្ដ្ឋយសណា
ដ ប់ធានប់ និងោនសុវតាិភារ ប្នការ និងអនុវតតកា រម្បាះម្ច្ចលការសំណ្ ល់ សំណ្ ល់ និង
សោារៈម្លើសររារបនេងម្ធវើការ និងសោារៈទំ ងអស់ោនសណា
ត ប់ធាន ប់។ បម្ងកើត តំបន់ស ព្ោប់ដ្ឋ រ់កា រ
សំណ្ ល់ និង ្តលធ
់ ុង ឱ្យជម្ណ្ត ើរ ព្ចរម្ដើរ និងសោារៈ្គត្
់ គង់ និង របាំ ងម្ដ្ឋយឥតរិតនថេ បំពា រ់ស ោារៈ
រលុង ឬព្ស្ថលម្លើដំបូល្ទះ ឬ្េូ វម្ដើរ ររាទុរ សោារៈោ ងម្ហាចណាស់ ២ បម្ព្ត (៥ ហវីត) រី្េូ វម្ដើរ
ចូល រីប រម្ដំបូល រម្ត
ត ឬម្លណ្ដ្ឋឋ ន; ដរម្ចញ ឬរត់ប ដរម្ោលរីម្

ើអា រ

បថររាបំរង់ឌ្ុយ

ថ្នម្រល បខសម្ភេើងអរគិសនី ជាម្ដើម្ ឲ្យឆ្ា យរី្េូ វសព្ោប់ដឹររបស់ធាន ់ៗ ធានាបានថ្ន្េូ វចូល ព្តូវបាន
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ព្រប និងការពារព្តឹម្ព្តូវ ្ត ល ់ឧបររណ្៍រនេត់អរគភ
ិ ័យ។ របនេង ទុរឧបររណ្៍រនេ ត់អរគិស នីព្តូវបតស្ថែ ត
និង ងាយម្ព្បើព្បាស់ជាម្ដើម្)
៩.ធានាឲ្យបានការទទួល បាននូវទឹរ និងបងគន ់ស្ថែ តដល់រម្មររ និង ្ត ល ់ម្ុង
១០.បម្ញ្ជ ៀសនូវការបះទងគិចប្ន រវបបធម្៌ និងសងគម្ រវាងរម្មររ និងព្បជាជនរនុងតំបន់ម្ នាះ

ម្ិន រួរ ម្ធវ ើ:
១.រុំម្ ធវើឲ្យសព្ោម្ម្ៅពាសវាលពាសកាលរីតំបន់រម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយ រុំឲ្យោនសតវ (ព្ជូរ ឆ្ម រ ប្ក) ចូល
ឲ្យម្ស្ថះ។ សូម្ម្ព្បើព្បាស់ធុងសព្ោម្សម្ព្សប។
២.រុំម្ បាះម្ច្ចលឧបររណ្៍ ឬសោារៈម្្សងៗ
៣.សូម្រុំម្ លើរ ឬដ្ឋរ់ចុះនូវឧបររណ្៍ ឬសោារៈណាម្ួយ ម្ដ្ឋយម្ព្បើប ខស ឬបំរង់របស់វា
៤.បំពា រ់ន ូវបខសដីជាម្ួយឧបររណ្៍ម្ រៀបម្ៅម្លើធុងម្ដើម្បីម្ ជៀសវាងការម្រើតោនអរគិស នីធម្មជាតិម្ ដ្ឋយ
នចដនយ។
៥.រុំអនុញ្ហា តឲ្យោនការបរបាញ់ស តវម្ ដ្ឋយរម្មររម្ៅរនុងតំបន់អភិររស
ការរត់ស ោគ ល ់ស ំខា ន ់ៗ ស ព្ោប់ស ោា រៈប ដល ងាយ ម្្ះ ន ិង ្ទុ ះ
ររាទុរសោារៈបដលងាយម្្ះ និង្ទុះ ដូចជាស្ថំ ង ម្ព្បង និងសោារៈសំអា ត ឲ្យម្ៅឆ្ា យរីស ោារៈដនទ
ម្ទៀត។
១.ររាសោារៈងាយម្្ះ និង្ទុ ះ ម្ៅរនុងធុងព្តឹម្ព្តូវ ជាម្ួយ នឹង ការបិទរ័ត៌ោន (ស្ថេ រសញ្ហា )
ម្អាយបានចាស់លា ស់។
២.ម្រៀបចំស្ថ រធាតុម្ ្ះ ម្ព្បង ព្រណាត់ និងសោារៈងាយម្្ះរនុងធុងព្តឹម្ព្តូវ
៣.ទុរធុងបដលោនស្ថរធាតុម្ ្ះម្រញឲ្យម្ៅទីតាំ ងខពស ់
៤.ទុរធុងបដលទម្ទឲ្យម្ៅដ្ឋច់ម្ ចញរីម្ រម្ដ្ឋយប រ
៥.ដ្ឋរ់ន ូវសញ្ហាហាម្ឃាត់ការជរ់បា រី ការម្ព្បើព្បាស់ឧបររណ្៍បម្ងកើតម្ភេើង ម្ៅរនុងតំបន់ប ដលោន
សោារៈងាយម្្ះបដលតាំ ងម្ៅទីម្ នាះម្ ើយ ។
៦.ទុរ និងចងនូវបំរង់ហាគសម្ៅទីតាំ ងខពស ់
៧.ម្ធវើរំណ្ ត់ស ោគល់ម្ ៅម្លើបំរង់ហាគសទម្ទ និងទុររួរវាឲ្យដ្ឋច់ម្ ដ្ឋយប ររីបំរង់ហាគសបដល
ម្រញ ឬម្ិន ទន់ម្ រញ។
៨.រិន ិតយម្ៅម្លើតំបន់ររាទុរទំ ងអស់ឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវ
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៩.ធានាឲ្យបានថ្នសោារៈអរគិស នីទំ ងអស់

និងរុងតារ់ោនបំពា រ់ឧ បររណ្៍អម្ងកតការ្ទុ ះម្្ះ

បដលជារបនេ ងបដលសោារៈងាយម្្ះព្តូវបានររាទុរម្ៅទីម្ នាះ។
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ឧបស្ព ័នធ ៣៖ កូដ្បរច្ស្ថា នសរោប់កា រអនុិតត (ECOP)
១. រូដបរិស្ថានសព្ោប់ការអន ុវតត (ECOP) សព្ោប់សរម្មភារស្ថងសង់ភារម្ព្ចើន
បញ្ហា ស ុវ តា ិភា រ

វ ិធា ន ការកាត់ប នា យ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល ព្តូវ អន ុវ តត
 រិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ អនរជួល និងភារីពា រ់រ័នធ ម្ ្សងម្ទៀត

ការបាត់បង់ដី ឬការ

 រិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋ ន និងម្សន ើស ុំកា រម្ព្បើព្បាស់ដី

ម្ព្បើព្បាស់ដី ការទិញ

ធេីជាថម ី (ព្សបតាម្ព្របខណ្ឌប្នការននការតាំ ងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ

យរ ឬការយរ

RPF)។

ម្ចញននព្ទរយសរម្ម
(អាោរ បបនេ
ម្ដើម្ម្

ើ)។

 ម្រៀបចំ និងអនុវតតប្នការសរម្មភារននការតាំ ងលំម្ៅដ្ឋឋនម្ ើងវិញ
(RAP) ព្សបតាម្ព្របខណ្ឌប្នការននការតាំងលំម្ៅដ្ឋឋនម្ ើងវិញ
(RPF) ។

 បាញ់ទឹរម្ៅម្លើន ្ទ ដីរំ ុងម្រលសាួ ត
 ម្បើច្ចំ បាច់ ដំម្ ើង តទង
ំ បាំ ង ធូល ីម្ ៅម្រលបដលម្យើងម្ធវើកា រម្ៅជិត
តំបន់ល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ស្ថលាម្រៀន និង ម្ណ្ឌ លសុខភារ។
ការបម្ងកើត ធូល;ី
្លបះពាល់ម្ៅម្លើ
រុណ្ ភារខយល់ និង
ភាររំខាន។

 ធានាថ្នរថយនតដឹរសោារៈម្ិន ងាយម្្ះ ឬព្តូវបានព្របម្ដ្ឋយតង់ ឬ
វតាុធា តុព្សម្ដៀងោន ។
 ព្របសោារៈទំ ងអស់ម្ ដើម្បីម្ ជៀសវាងការម្បើងបាត់របាយ រនុងអំ ុង
ម្រលោនខយល់។
 ចូររុំដុតរំម្ ទចរំទី ម្ដើម្បីម្ បាសសំអា តទីតាំ ង (ម្ដើម្ម្

ើ រុរាជាតិតច
ូ ៗ)

ឬសោារៈសល់រីកា រស្ថងសង់។
 អនុវតតកា រព្តួតរិន ិតយតាម្ការច្ចំ បាច់ម្ ដើម្បីធា នាថ្នរុណ្ ភារខយល់
ព្សបសត ង់ដ្ឋ ជាតិ។
 ម្រៀបចំតា រាងម្រលម្វលាស្ថងសង់ រនុងអំ ុងរដូវព្បាំ ង
សំណ្ ឹរដី

 សព្ម្ប និងកាត់បនាយ ព្បបវង និង ចំម្ណាទននជព្ោល
 ការម្ព្បើព្ បាស់ ការសំណ្ល់រុរជា
ា តិ ម្មម ឬដម្ី ដើម្បីរព្ងាបដី
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 ច្ចរ់ដីព្ សទប់ម្ លើ និង ដ្ឋំរុរជា
ា តិម្ ង
ើ វិញ (ម្មម រុរាជាតិ ម្ដើម្ម្
ើ

បដលលូតលាស់ម្ លឿន) ម្លើតំបន់ស្ថងសង់ឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស ម្ៅ
ម្រលបញ្េ ប់ការស្ថងសង់។
 បម្ងកើត ព្បឡាយ និងស្ថនម្ម្ភាេះ ម្ព្កាយការស្ថងសង់ និង ព្របចំម្ណាត
/ជព្ោល (ឧទហរណ្៍ ម្ដ្ឋយធាងដូង បាវព្រម្ៅ ។ល។ )
 ធានាថ្នរថយនតដឹរជញ្ជូ នសោារៈសព្ោប់កា រងារស្ថងសង់ ព្តូវបាន
ររាោ ងលែ និង បំពា រ់ម្ ដ្ឋយឧបររណ្៍កា ត់បនា យ សម្ម្េង ។
 ្ត ល ់រ័ត៌ោនដល់អនរព្រប់ព្រងតាម្របនេងម្ួយចំនន
ួ (ស្ថលា/ម្ណ្ឌល
្លបះពាល់ម្ ដ្ឋយ
សម្ម្េងរំខានម្លើ
សហរម្ន៍/ស្ថលា
ម្រៀន/ម្ណ្ឌ ល

សុខភារ)បដលសា ិតម្ៅជិតតំបន់ស្ថងសង់អំរីសម្ម្េងរំខានម្ួយចំនន
ួ
បដលម្ិន អាចម្ចៀសម្ិន ្ុត ។
 អនុវតតកា រងាររនុងម្រលនថា និង រនង
ុ អំ ង
ុ ម្ោងម្ធវកា
ើ របុនម្នាះ ម្ពាលរឺ
រវាងម្ោង ៨ ព្រឹរ និង ម្ោង ៥ លាា ច។
 ម្ព្បើ វិធីស្ថ ស្រសត ព្រប់ព្រងសំម្ លងរំខាន (រនាំ ង របាំ ង) ឬ ររាទីតាំ ង

សុខភារ)។

ម្ួយ របនេ ងសព្ោប់ខណ្ឌបចរ ( ដីទំម្ នរ ម្ដើម្ម្

ើ ) រវាងតំបន់អនុវតត

រម្ព្ោង និងតំបន់ល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន និង
 អនុវតតកា រព្តួតរិន ិតយតាម្ការច្ចំ បាច់ម្ ដើម្បីធា នាថ្នរព្ម្ិតសំម្ ង
រំខានព្សបតាម្សត ង់ដ្ឋ ជាតិ។
ការកាប់ម្ ដើម្ម្

ើធំ

បដល្ត ល ់ម្េប់ម្ ចញ
ព្រួស ខាច់ និងការ
ទញយរវតាុធា តុ
ម្ដើម្សព្ោប់កា រ
ស្ថងសង់
ការសំណ្ ល់ម្ិន
សម្រម្យ

 ម្ធវើកា រម្ដ្ឋយព្បុងព្បយ័តនម្ ៅរនុងតំបន់ម្ នាះ និង
 ម្ជៀសវាងការយរម្ដើម្ម្

ើម្ ចញ តាម្បដលអាចម្ធវើម្ ៅបាន។

 ម្ព្បើព្បាស់ព្បភរព្រួស ខាច់ប ដលបានព្រម្ម្ព្រៀងរួចរាល់
 លុបរម្ត
ត ម្ដើម្បីកា រដរ់ទឹរបដលបណា
ត លឲ្យោនជំងឺ (ឧ. ម្ូស ជា
ម្ដើម្)និង
 ហាម្ឃាត់កា រទញយរវតាធា
ុ តុម្ ដើម្សព្ោប់កា រស្ថងសង់ម្ ដ្ឋយខុស
ចាប់។
 ម្ព្បើព្បាស់ម្ ើង វិញ នូវការសំណ្ ល់
/ជួស ជុល ្េូ វតាម្បដលអាចម្ធវើបាន។
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 ការសំណ្ ល់ សំរា ម្ ព្តូវររាទុរោងម្ហាចណាស់ ១០០ម្ រី្េូ វទឹរ
 ការពារសំរា ម្ និងការសំណ្ ល់ដីជីររីស ំណ្ ឹរម្ដ្ឋយព្រប និង បាំំ ង
ព្បសិន ម្បើទុរម្ច្ចលម្លើស រីម្ួយ យប់។
 ម្ព្បើតំបន់សវុ តាិភារសព្ោប់ច្ច រ់បំម្រញ និងការម្្ទរវតាុរាវរុល រីតំបន់
លំម្ ៅដ្ឋឋ ន និង ម្ធវើម្ ើងម្លើន ្ទ រព្ោលបដល រឹងោម នព្បម្ហាង។
 សំរា ម្ព្តូវររាទុរ ជារំនរម្ៅរបនេងសាួ ត ោនសណា
ត ប់ធាន ប់ រង់ច្ចំ កា រ
ព្បម្ូល ។
 ម្ិន ព្តូវការដុតឬរប់ស ំរា ម្និង
 ការម្បាះម្ច្ចលសំរា ម្/ការសំណ្ ល់

ព្តូវម្ធវើម្ ៅទីតាំ ងបដលបាន

រំណ្ ត់ និង បានអនុញ្ហា តបុន ម្នាះ។
 រំន រសោារៈម្្សងៗព្តូវររាទុរោ ងម្ហាចណាស់ ១០០ម្ រីព្បភរ
ទឹរ ។
ការបំរុល ព្បភរទឹរ
ការថយចុះននរុណ្
ភារទឹរ

ម្ៅរនុង

ព្បលាយ និងទម្នេ ។

 រាល់វតាុធា តុម្ ដើម្ ការសំណ្ល់រង
ឹ ស្ថរធាតុរុលឬោនម្ព្ោះថ្ននរ់ទំង
អស់ម្ិន ព្តូវបានច្ចរ់ ឬម្បាះម្ច្ចលម្ៅរនុងទឹរ ម្ ើយ ។
 រាល់ោ នជំន ិះម្ិន ព្តូវម្បើរបរកាត់ព្បឡាយ ឬបាតទម្នេ ម្ ើយ ម្ហើយ
ម្ិន ព្តូវបានចតម្ៅជិត្េូ វទឹរ ម្ៅម្រលទោេរ់វតាុធា តុម្ ដើម្។
 រាល់កា រព្ជុះសោារៈម្្សងៗព្តូវបានសោែតម្ ើង វិញ ភាេ ម្ និង
 ម្ចញឲ្យឆ្ា យរីទីតាំ ងឬសរម្មភា រ បដលទរ់ទងនឹង ការបងាាំងទុរនូវ
ការសំណ្ ល់ម្ ៅរនុងអាងបម្ណា
ត ះអាសនន ម្ ើយ ។
 ្ត ល ់រ័ត៌ោនជូន ព្បជាជនរនុងតំបន់អំរីប ្នការស្ថងសង់
 ម្រៀបចំស ោារសំណ្ង់ឲ្យោនរម្បៀបម្រៀបរយ ម្ដើម្បីម្ ជៀសវាងការរំខាន
ចរាចរណ្៍។

បញ្ហា ចរាចរណ្៍

 រចនា និង បម្ងកើត្េូវបម្ណា
ត ះអាសននម្ដើម្បីររាចរាចរណ្៍ធម្មតាម្ៅតាម្
ការច្ចំ បាច់។
ឹ ទំន ិញ ម្ៅម្លើ្េូ វរនុងតំបន់ឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវ និង
 ម្ព្បើព្បាស់រថយនតដរ
 ម្ោររចាប់ចរាចរណ្៍។

សុខភារ

 បណ្ុត ះបណា
ត ល និង ្ត ល ់រ័ត៌ោនអំរី វិធា នការសុវតាិភា រដល់រម្មររ
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និងសុវតាិភា រ

 ្ដ ល ់ន ូវឧបររណ្៍ស ុវតាិភា រសព្ោប់រម្មរររំ ុង ម្រលស្ថងសង់
 ្ដ ល ់ន ូវឧបររណ្៍ស ម្ស្រងាគះបឋម្ម្ៅតំបន់ស្ថ ងសង់ន ីម្ួយ ៗ
និងរំណ្ ត់រីរបនេ ង និងរម្បៀបអនុវតតកា រសម្ស្រងាគះបឋម្។
 ម្ធវើស ញ្ហា និងរបងម្ៅរបនេ ងបដលោនម្ព្ោះថ្ននរ់
 ហាម្ឃាត់ម្នុស សបដលោម នភាររិចេម្ិន ឲ្យចូល រនុងការដ្ឋឋ នសំណ្ ង់
 ធានាការម្រៀបចំបម្ចេរម្ទសព្សបម្ៅតាម្ វិធា នការសុវតាិភា រ
 ម្ៅរនុងររណ្ីោនការម្ព្បើព្បាស់ស ោារបដលអាចម្្ះ

និង្ទុ ះព្តូវ

អនុវតតម្ ៅតាម្ការបណ្នាំ របស់ព្ រុម្ហ៊េុន ្លិត ។
 ដ្ឋរ់ស្ថេ រសញ្ហា ម្ៅការដ្ឋឋ នសំណ្ ង់
 ព្តូវោនរនេ ឺម្ ៅការដ្ឋឋ នសំណ្ ង់ម្ ៅម្រលយប់
 ្ត ល ់ជូនរម្មររនូវ (រ) ទឹរស្ថែ ត (ខ) បងគន ់ចល័ត និង (រ) ធុង សំរាម្
 ម្ជៀសវាងការបម្ងកើត ព្សះទឹរម្ៅការដ្ឋឋ នសំណ្ ង់ប ដលជាជំររម្ូស
បញ្ហា អនាម្័យ
បរិស្ថា ន និងព្សះទឹរ

 ម្ជៀសវាងការទប់ស្ថកត់ម្ិនឲ្យទឹរហូរ ម្ដ្ឋយបម្ងកើតលូបងាូរទឹរ សម្រម្យ
និង
 អនុវតត វិធា នការបរិស្ថានសម្ព្សបម្ដើម្បីព្រប់ព្រងសតវម្ូស រណ្តុ រ រុយ
និងសតវលែ ិតដនទម្ទៀត។
ព្បសិន ម្បើអនរម្

ការស្ថងសង់ ររម្ឃើញ ទីតាំ ងបុរា ណ្វតាុ ទីតាំ ងព្បវតតិ

ស្ថស្រសត បដលម្ៅសល់ រួម្ទំ ងរបនេ ងរប់ម្ ខាមច រនុងអំ ុងម្រលជីរ ឬ
ស្ថងសង់អនរម្
ការររម្ឃើញ ម្ដ្ឋយ
នចដនយននសម្បតតិ
វបបធម្៌

ការព្តូវ:



បញ្ឈប់ស រម្មភា រស្ថងសង់ម្ ៅរនុងតំបន់ប ដលររម្ឃើញ



រំណ្ ត់ស ោគល់ទីតាំ ង ឬតំបន់ប ដលបានររម្ឃើញ



ការពារសុវតាិភារទីតាង
ំ រុំឲ្យខូចខាត ឬបាត់បង់វតាុណា ម្ួយ ។ ម្ៅ
រនុងររណ្ីោនវតាប
ុ ូរាណ្បដលអាចយរម្ចញបានតព្ម្ូវឲ្យោនការ
ោម្កាម្ទំ ងយប់រហូតដល់អា ជាាធរម្ូលដ្ឋឋនបដលទទួលខុសព្តូវ
ឬម្នទ ីរ វបបធម្៌ និងរ័ត៌ោនទទួល យរបនត ។



ជូន ដំណ្ ឹងទីព្បឹរាព្តួតរិន ិតយការស្ថងសង់ ម្ដើម្បីឲ្យជូន ដំណ្ ឹង
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ដល់អា ជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន ឬថ្ននរ់ជាតិ បដលទទួល បនទុ រននសម្បតតិ
វបបធម្៌រម្ពុជា (ឲ្យបានរនុងរយៈម្រល ២៤ ម្ោង ឬតិចជាងម្នះ)


អាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ នឬ ថ្ននរ់ជាតិពា រ់រ័នធ ន ឹង ទទួល ខុស ព្តូវរនុង ការ
ការពារនិង អភិររសទីតាំ ងបដលររម្ឃើញ ម្នះ ម្ុន ម្រលច្ចត់ វិធា ន
ការសម្ព្សបណាម្ួយ ។ ការងារម្នះនឹង តព្ម្ូវឱ្យោន ការវាយ
តនម្េបឋម្ម្លើកា រររម្ឃើញម្នះ។ ស្ថរៈសំខាន់ននការររម្ឃើញ ម្នះ
រួរបតរំណ្ ត់ ព្សបម្ៅតាម្លរាណ្ ៈវិន ិចឆ័យ នានាបដលពារ់រ័នធ
ម្ៅនឹងម្បតិរភ័ណ្ឌវបបធម្៌ បដលោនទំងតនម្េ ប្ន រ ស្ថភ័ណ្ណ ប្ន រ
ព្បវតតិស្ថ ស្រសត វិទាស្ថស្រសត ឬ ការព្ស្ថវព្ជាវសងគម្ និងម្សដឋរិចេ។



ម្សចរតីស ម្ព្ម្ចម្លើរម្បៀបច្ចត់បចងការររម្ឃើញម្នះ នឹងព្តូវអនុវតត
ម្ដ្ឋយអាជាាធរបដលទទួល ខុស ព្តូវ។ ម្នះអាចរួម្បញ្េូ លទំ ងការ
តេស់បតូរទីតាំ ង (រនុងររណ្ីវតាុប ដលម្ៅសល់រនុងដីម្ិន អាចទញ
ម្ចញម្របាន) ការអភិររស ការបថររា ការស្ថដ រម្ ើង វិញ និងការ
ជួយ សម្ស្រងាគះ។



ម្បើទីតាំ ង តំបន់វបបធម្៌ និង/ឬ វតាុបុរា ណ្ោនតនម្េខពស ់ បដលអនរ
ជំនាញ និងអាជាាធរពារ់រ័នធ ្ត ល ់អនុស្ថ សន៍តព្ម្ូវ ឲ្យោនការ
អភិររសតំបន់ម្នះ ោេស់រម្ព្ោងព្តូវម្រៀបចំការតេស់បតូរនានា ព្សប
ម្ៅតាម្សំម្ ណ្ើម្ ដើម្បីអភិររសតំបន់ម្ នះ។



ម្សចរតីស ម្ព្ម្ចសត ីរីកា រព្រប់ព្រងរបស់កា រររម្ឃើញ ម្នះ

រួរបត

សរម្សរជាលាយលរាណ្ ៍អរសម្ដ្ឋយអាជាាធរពារ់រ័នធ ។


ការងារស្ថងសង់អា ចបនតបានលុះព្តាបតោនការអនុញ្ហា តរីអា ជាា
ធរម្ូល ដ្ឋឋ ន ពារ់រ័នធ ន ឹង សុវតាិភា រននសម្បតតិម្ បតិរភណ្ឌ ។
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 ម្បើយ ុទភ
ធ ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ះទុ ព្តូវបានររម្ឃើញ រនុងអំ ុងម្រលស្ថងសង់
អនរម្

ការព្តូវបតបញ្ឈប់កា រស្ថងសង់ ការពារតំបន់ម្នះ និងព្តូវជូន

ដំណ្ ឹងោេស់ វិន ិម្ ោរភាេ ម្។
 ោេស់ វិន ិម្ ោរព្តូវជូន ដំណ្ ឹងដល់កា រិោ ល័យ រងរាជអាវុធ ហតា
បដលម្ៅជិតបំ្ ុត ។

យុទភ
ធ ័ណ្ឌ ម្ិន ទន់

 ការិោ ល័យពារ់រ័នធននរងរាជអាវុធ ហតា ព្តូវច្ចត់ វិធា នការ/បម្ចេរ

្ទុ ះ

ម្ទសរិម្ សសម្ដើម្បីម្ សុប
ើ អម្ងកត ព្រប់ព្រង និងយរព្ោប់ម្ិន ទន់្ទុ ះ
ម្ចញឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស ម្ដើម្បីបនត ដំម្ ណ្ើរការស្ថងសង់។
 សំណ្ ង់អា ចបនតម្ទៀតបាន ម្ៅម្រលម្ស្រនតជ
ី ំនាញននរងរាជអាវុធហតា
បានបញ្ហជ រ់ថ្ន តំបន់ម្ នះោនសុវតាិភា រ។
២. រូដបរិស្ថានសព្ោប់ការអន ុវតតជារ់លារ់ សព្ោប់ព្បម្ភទអន ុរម្ព្ោងន ីម្ួយៗ (បបនា ម្រីម្ ល ើ ECOP
ស ព្ោប់កា រស្ថ ងស ង់)
រ. ការជួស ជុល ម្
ព្បម្ភទអន ុរ ម្ព្ោង

ើង វ ិញ ន ូវ ្េូ វ ស្ថព ន ជន បទ

វ ិធា ន ការកាត់ប នា យ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល ព្តូវ អន ុវ តត
 ម្ដើម្បីម្ ជៀសវាងសំណ្ ឹរ ដី

ព្តូវម្ជៀសវាងការស្ថងសង់ម្ ៅម្លើដី

បដលម្ិន រឹងោំ ោនជព្ោលម្ច្ចទ និងជិតព្ច្ចំ ងទម្នេ ។ វិធា នការ
បបនា ម្ម្ទៀតព្តូវអនុវតតរង
នុ ររណ្ីោមនជម្ព្ម្ើស សព្ោប់កា រម្រៀបចំ្េូ វ
(សូម្ម្ម្ើល ខាងម្ព្កាម្)។
 បបបបទននការព្រប់ព្ រងដីល ាប់ រួរបតព្តូវបានអនុវតតម្ ៅរបនេ ង
្េូ វជនបទ

បដលច្ចំ បាច់ ម្ដើម្បីរនយឺត ឬបតរូ ទិស ម្ៅទឹរ និង ម្ដើម្បីររាដីល ាប់
សព្ោប់កា រដ្ឋំដុះ។
 បាញ់ទឹរម្ៅម្លើ្េូ វដី ច្ចរ់បំម្ រញ និងបងាា ប់ដីម្ ដើម្បីកា ត់បនា យ
សំណ្ ឹរដីម្ ដ្ឋយស្ថរខយល់តា ម្ការច្ចំ បាច់។
 ដ្ឋំម្ មម បដលដុះម្លឿន និង អាចររបានតាម្ម្ូលដ្ឋឋនម្ៅម្លើជព្ោល
បដលងាយនឹង រងសំណ្ ឹរ។
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 ្ត ល ់ព្បឡាយទប់ទឹរបដលោនព្បសិទិភា
ធ រ ជារិម្ សសម្ៅរនុងតំបន់
បដលោនរព្ម្ិត ម្ភេៀ ងធាេ រ់ខពស ់

និងជព្ោលងាយនឹងទទួល រង

សំណ្ ឹរ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ សំណ្ ឹរ ម្លើន ្ទ ដីប ដលអាចម្រើតោន។
 ម្ព្បើព្ច្ចំ ង បដលោនន្ទ រា បម្សម ើស ព្ោប់ជព្ោលបដលម្ច្ចត
 អាចម្ព្បើថម (riprap)បបនា ម្ម្ដើម្បីកា រពារជព្ោល
 ម្ព្បើជញ្ហជំ ង (បដលោនរនធស ព្ោប់បងារូ ទឹរ ) ម្ៅប្ន រខាងម្ព្កាម្នន
ជព្ោលបដលម្ិន ម្សម ើ។
 បងាករការហូរទឹររីទឹរ រន្ទ ្េូ វ

ម្ដ្ឋយម្ព្បើព្ បឡាយបងាូរទឹរធំលម ម្

សព្ោប់បងាូរទឹរម្ចញ។
 សរម្មភា រននការ្ារភាជ ប់រំណា ត់្េូ វណាម្ួយ បដលនឹងព្តូវបាន
ព្រប់ព្ រងម្ដ្ឋយព្បុងព្បយ័តន។


ជញ្ហជំ ងថម (Gabions):
o ចំម្ ណាទននជញ្ហជំ ងថម (gabions) រួរបតសា ិតរនុងអព្តា ១
បញ្ឈរ ២ម្្ដ រ។ ជព្ោលបដលម្ច្ចទជាងម្នះ អាចនឹងព្តូវ
អនុវតត អាព្ស័យ ម្លើស ណា
ឋ នដីតំបន់ម្ នាះ។
o លួស រា៉ែ ត់រួរព្តូវម្ព្បើម្ ដើម្បីកា រពារជញ្ហជំ ងថម រុំឲ្យម្លៀន
ម្ចញ។ លួស រា៉ែ ត់រួរបតព្តូវបានដ្ឋរ់ម្ ៅព្តង់ រំណា ត់
នីម្ួយ ៗននរម្ពស ់ជញ្ហជំ ងថម ប ដលបចរ ជាបី។

ស្ថព នតូច

o ជញ្ហជំ ងថម រួរបតព្តូវច្ចរ់ឬសរ ម្ៅរនុងដីឲ្យបាន រឹងោំន ិង
ម្ព្ៅ។
o ម្ៅរនុងររណ្ីោម នរព្ោលថម ម្ ទ ព្សទប់ខាងម្លើរួរច្ចរ់
ី ព្ោប់ឲ្យម្មមដុះលូតលាស់ និង រព្ងាប
បំម្ រញម្ដ្ឋយដស
ចំម្ ណាទ។
o រព្ោលថមអា ចព្តូវបាន្ត ល ់ សព្ោប់ជា វិធា នការការពារ
សំណ្ ឹរ រនុងររណ្ីប ដលសំណ្ ឹរោនតិចបំ្ ុត។ រព្ោល
ថម រឺម្ិន ោនភារធន់ម្ ៅនឹង ចរនត ទឹរខាេំង ម្ ើយ ម្ហើយ វា
ព្តូវបានម្រម្ព្បើម្ ៅរំរូល ជញ្ហជំ ង gabion ។
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សតវ និងរុណ្ ភារទឹរ ៖
o រំហ ិត រយៈម្រល

និងម្រលម្វលាននសរម្មភា រម្នស្ថទ

នានារនុងរដូវបដលោនទឹរតិច (រដូវព្បាំ ង ) និងម្ជៀសវាង
រំ ុងម្រលដ៏ស ំខាន់ន នវដតជីវស្ថស្រសត ននរុរាជាតិ និងសតវ
(ឧ. រដូវព្តីរង)
o ម្ព្បើបម្ចេរម្ទស

ម្ដើម្បីបបងវរទិស ម្ៅទឹរហូរ

ឬរំណ្ ត់

ទីតាំ ងស្ថងសង់ឆ្ា យដ្ឋច់ម្ ដ្ឋយប រ ម្ដើម្បីកា ត់បនា យ
លំហ ូរស្ថរធាតុរំណ្ ររនុងទឹរ។
 យរចព្ម្ឹង )formwork(ទំ ងអស់ម្ចញរីរនុងលូទឹរ (បនាទប់រីម្ បតុង
រឹងជាប់ម្ ហើយ)។ ចព្ម្ឹងបដលម្ិនយរម្ចញនឹងព្តូវរុរ្ុយធាេ រ់ និង
សទ ះដល់ល ំហ ូរទឹរ។
លូបងាូរទឹររខវរ់

 ដ្ឋរ់ដុំថម ធំៗ ម្ៅតាម្ោត់ល ូម្ ដើម្បីបងាករសំណ្ ឹរ ។
 ការពារោត់ល ូរីខាច់ និងព្រួស ម្ដើម្បីរុំឲ្យសទ ះទឹរហូរ។
 ធានាថ្នទឹរបដលម្ៅជាប់នង
ឹ ្េូវ អាចហូរចូលម្ៅរនង
ុ ស្ថនម្ម្ភាេ ះតាម្
ដង្េូ វម្ដ្ឋយម្ស រី។
ខ.ការស្ថត រព្បរ័នធ ធា រា ស្ថ ស្រសត / ព្បឡា យ បងាូ រ ទឹរ ខាន តតូច

បញ្ហា ប រិស្ថា ន

វ ិធា ន ការណ្ ៍កា ត់ប នា យ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល ព្ត ុវ អន ុវ តត
 ជញ្ហជំ ង ឥដឋ (ម្ៅតាម្បម្ណា
ត យ្េូ វ) ឬថម ព្តូវស្ថងសង់ម្ ដើម្បីកា រពារ
សំណ្ ឹរ តាម្ចំម្ ណាតព្ច្ចំ ង។
 អាចម្ព្បើឫសសីសព្ោប់កា រពារព្ច្ចំង តាម្វាលបព្សបដលោនសណា
ឋ នដី

សំណ្ ឹរដី

ទប។
 តព្ម្ង (តព្ម្ងបញ្ឈរបដលោនអងកត្
់ ត
េ ិ ព្បបហល ២០ ស.ម្ ជា ម្ួយ
រព្ោស់ព្បបហល ១០ស.ម្ សព្ោប់ងា យព្សួល រនុង ការបថទំ ) ោន
ស្ថរៈសំខាន់ម្ ដើម្បីកា រពាររុំឲ្យវតាុធំៗ

និងរំម្ ទចរំទីបងកឲ្យសទ ះ

ព្បឡាយធារាស្ថស្រសត ម្នះ។ ម្ុំរវាងប្ន រខាងម្ព្កាម្ននព្បឡាយ និង

77

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

តព្ម្ង់ម្ នះរួរសា ិតម្ៅចម្នាេះរី ៤៥ ម្ៅ ៨០ ដឺម្ ព្រ។
រ. រម្ព្ោង្គ ត់្គ ង់ទ ឹរ ស្ថែ តម្ៅតា ម្ជន បទ

ព្បម្ភទអន ុរម្ព្ោង
ន ិង បញ្ហា ប រិស្ថា ន

វ ិធា ន ការកាត់ប នា យ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល ព្តូវ អន ុវ តត
 ម្រៀបចំ និងរំណ្ ត់ទីតាំ ងសតុ បទឹរ បដលម្ជៀសវាងការបម្ងកើត ជព្ម្រម្ូស ។
 ការម្ធវើ វិភា រម្លើរុណ្ភារទឹររយៈម្រលម្ដើម្បីធានាថ្នព្សបតាម្សត ង់ដ្ឋ ជា

លរាណ្ ៈទូម្ ៅ

តិ


ដ្ឋរ់ថម ម្ ៅជុំ វិញ អណ្តូ ងម្ដើម្បីងា យព្សួល រនុងការបងាូរទឹរ

និងដ្ឋរ់ម្

ើ

ទទឹង និង រ៉ែរ ម្ដើម្បីងា យព្សួល រនុង ការដងទឹរ ។ បខសម្ោង និង ធុង
ដងទឹរព្តូវោនអនាម្័យ ។


ជម្ណ្ត ើរបដរ

(បានដ្ឋរ់ខាងរនុង អណ្តូ ងបដលម្ព្ៅ )

ោនស្ថរៈសំខាន់

សព្ោប់កា របថររាអណ្តូ ង ឬរនុងររណ្ីន នការសម្ស្រងាគះបនាទន់ណា ម្ួយ ។


ម្ព្បើស ំណា ញ់រព្ម្ប /ដំបូល /លួសម្ៅម្លើដំបូល ម្ដើម្បីកា រពារតំបន់ម្ នះរី
សេ ឹរម្



ើ ឬរំម្ ទចរំទីធាេ រ់ចុះ។

រំណ្ ត់ទីតាំ ងអណ្តូងឲ្យសា ត
ិ ម្ៅខាងម្លើនន្េូវបងាូរ ទឹរសែុ យ ឲ្យោនចំងា យ
អបបបរោ ១៥បម្ត រីព្បភរទឹរសែុ យ ម្ដើម្បីធា នានូវរុណ្ភារទឹរសព្ោប់
្ ឹរ ។



អាងសតុ រទឹរម្ភេៀ ងរួរបតសា ត
ិ រនុងស្ថានភារដបដល បដលភាជ ប់ម្ៅនឹងព្បរ័នធ
ទរម្ៅម្លើដំបូល ្ទ ះ ម្ដ្ឋយោនរាលរ៉ែូប៊េ៊ីម្ ណ្ និងទុយ ម្ោទឹរ។



ម្បើទុយ ម្ោបចរច្ចយព្តូវបានភាជប់ចូល ម្ៅរនុងអាងសតុ រទឹរ ព្តូវដ្ឋរ់ទុយ
ម្ោ ១០ស.ម្ ខពស ់ជាងបាតអាង សព្ោប់កា រម្ព្បើព្បាស់កាន់បតព្បម្សើរម្លើ

ការព្បម្ូល ទឹរ ម្ភេៀ ង

ចំណ្ុ ះ្ទុ រ។


រព្ម្បព្តូវបតសុោ
ី ន នឹងោត់អាងសតុ រទឹរ្ ម្ដើម្បីម្ ជៀសវាងរម្ ដ ខាេំង និង រុំ
ឲ្យោនរុរាជាតិស្ថរាយដុះ (រីរនេ ឺព្រះអាទិតយម្ដ្ឋយតទល់) និងម្ដើម្បីបងាករ
សតវលែ ិត រំម្ ទចរំទី និងសេ ឹរ ម្
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ទុយ ម្ោខយល់ប ដលោនសនទ ះបាំ ង រួរបតដ្ឋរ់ម្ ៅរនុងរព្ម្បម្ដើម្បីជួយ
បញ្េូ លខយល់ម្ ៅរនុង ធុង/អាងសតុ រទឹរ។



ទទឹរ (gutter)ច្ចំ បាច់ព្តូវសោែតឲ្យបានម្ទៀងទត់ ម្ព្ពាះការសំណ្ ល់
បរសី

និងសំរា ម្សេ ឹរម្ៅម្លើដំបូល ្ទ ះឬទ

អាចបងកឱ្យោន

ហានិភ័យ ដល់ស ុខភារព្បសិន ស្ថរធាតុទំ ងម្នាះហូរចូល ម្ៅរនុង ធុង
អាងសតុ រទឹរម្នះ។


អាងសតុ រទឹរច្ចំ បាច់ព្ តូវបងាូរទឹរម្ចញ ម្ដើម្បីឲ្យម្ៅម្រលោនម្ភេៀ ងធាេ រ់
ខាេំង ទឹរ អាចហូរម្ចញបាន។

ការបងាូរទឹរម្ចញរួរបតម្រៀបចំម្ ើង

ម្ដើម្បីបងាកររុំឲ្យោនការហូរព្ត ប់

និងសតវលែ ិត

ព្បរ័នធ បងារូ ។

សតវរម្ររចូល រនុង

ការម្រៀបចំបានលែ ន ឹងអនុញ្ហា តឱ្យអាងសតុ រទឹរម្ដើម្បី

សោែតស្ថរធាតុរំណ្ រម្ចញ និងររាបាននូវរុណ្ ភារទឹរលែ ។


រស្ថងអាោរម្ដ្ឋយោនដំបល
ូ ម្ៅរីម្ លើព្បភរទឹរម្នះ ម្ដើម្បីកា រពារសេ ឹរ
ម្



ើ ឬរំម្ ទចរំទីដនទម្ទៀតរុំឲ្យចូល ម្ៅរនុងអាងម្នះ។

ម្ព្បើរបងម្ដើម្បីកា រពារព្បភរទឹរ (ជារិម្ សសអាងធម្មជាតិ) រីកា រម្ចញចូល
ជាស្ថធារណ្ៈ និងហានិភ័យ ននការចម្េងម្រារ។



បញ្េូ លតព្ម្ង និង ចម្ព្ោះម្ដ្ឋយខាច់ប ដលច្ចំ បាច់ព្តូវសោែតជាម្ទៀងទត

ការដ្ឋរ់ទុយ ម្ោ :
ទុយ ម្ោបងាូរទឹររីអា



ការដ្ឋរ់ទុយ ម្ោបញ្ជូ ន និងបចរច្ចយទឹរ PVC ព្តូវរប់ម្ ៅម្ព្កាម្ដី

ង

(បដលោនជម្ព្

អបបបរោ ៥០ស.ម្)ម្ដើម្បីកា រពារទុយ ម្ោរុំឲ្យោនការ

ធម្មជាតិ ឬព្បភរទឹរ

ខូចខាតប្ន រ ខាងម្ព្ៅ (ឧ. រថយនត្េងកាត់ កាំ រសម U
ី Vជាម្ដើម្) ។ ការទទួល

ម្លើដី។

រងកាំ រសម ី UV នឹង បណា
ត លឱ្យស្ថរធាតុតេសទ រ
ិ ម្ៅរនង
ុ ទុយម្ោ PVC ម្ ើង
រំម្ ៅបដលនឹងបងកទុយ ម្ោបាត់បង់ភា រ រឹងោំ និងងាយបបរ។


ទុយ ម្ោនឹងព្តូវបានតំម្ រៀបជាបនាទត់ព្តង់ម្ ៅម្លើចំម្ ណាតចុះ។



ម្ៅម្រលបដលលរាខណ្ឌ ម្ិន អនុញ្ហា តឱ្យរប់ទុយ ម្ោម្ៅរនុងដី
(ឧ.ទុយ ម្ោព្តូវម្ព្បើខាងម្លើដី) ព្តូវម្ព្បើទុយ ម្ោបដរជំនស
ួ វិញ ម្ដ្ឋយម្ព្បើ

បម្ចេរម្ទសោំ ព្ទបបនាម្ ម្ព្ពាះការម្ព្បើព្បាស់ម្លើសលប់អា ចនាំ ឱ្យោនការ
ម្លចធាេ យ និងខូចខាត។
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ទុយ ម្ោភាជ ប់ និងទុយ ម្ោសព្ោប់បងារូ ទឹរម្ចញរីអា ងសត រ
ិ ទឹរ ម្ិន រួរម្ព្បើ



ទុយ ម្ោព្បម្ភទ PVCម្ ើយ ម្ដ្ឋយស្ថរទុយ ម្ោព្បម្ភទម្នះងាយនឹង រង
្លបះពាល់រីកាំ រសម ី UV/រនេ ឺព្រះអាទិតយ។ ទុយ ម្ោភាជ ប់ និង ទុយ ម្ោ
បងាូរទឹរ ម្ធវើរីម្ លាហធាតុរួរម្ព្បើជំន ួស វិញ ។
ឃ .ការស្ថ ងស ង់ស ំណ្ ង់ត ូច ៗ
វ ិធា ន ការណ្ ៍កា ត់ប នា យ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល ព្តូវ អន ុវ តត

បញ្ា ប រិស្ថា ន


្ត ល ់នវូ ព្បរ័នធបងារូ ទឹរសម្ព្សបសព្ោប់បូម្ទឹរម្ចញរីតំបន់ជុំ វិញ
ម្ដើម្បីម្ ចៀសវាងការដរ់ទឹរ សតវលែ ិត បងកជំងឺ (ជំងឺព្ រុន ច្ចញ់ ជា
ម្ដើម្) និង បញ្ហា រងវះអនាម្័យ នានា។

បញ្ហា ទូម្ ៅ



បញ្េូ លនូវសោារៈអនាម្័យ ដូចជាបងគន ់ និងអាងសព្ោប់លា ងនដ។



ម្ជៀសវាងការម្ព្បើព្បាស់ម្របឿងសុម្
ី ង់តអា
៍ បសតូ (asbestos ) សព្ោប់
ព្បរ់ដំបូល ។



ការព្បរ់ម្ របឿង្តលភា
់ រងាយព្សួលរនុងការសំអាត និងោនអនាម្័យ



ស្ថលាម្រៀន : បងកល រាណ្ ៈឲ្យទទួល រនេ ឺ និងខយល់ធម្មជាតិឲ្យបាន
ម្ព្ចើន ម្ដើម្បីកា ត់បនាយ តព្ម្ូវការរនេ ឺស ិបបនិម្មិត ម្ព្បើបងែួចធំៗ ម្ដើម្បី
ឲ្យបនទ ប់ភេឺ និង ោនខយល់ម្ ចញចូល បានោ ងលែ ដ្ឋំម្ ដើម្ម្

ើរណ្៌

នបតង ្ដ ល ់ន ូវធុង ទឹរ បងគន ់អនាម្័យ ទីធាេ សព្ោប់ម្ លង និងទុយ
ម្ោទឹរ។
ការព្រួយ បារម្ា



ម្ណ្ឌ លសុខភារ: ្ត ល ទ
់ ីតាំ ង ព្រប់ព្ោន់ស ព្ោប់របនេ ង រាបាល
របនេ ង រង់ច្ចំ និងបនទ ប់អនរជំងឺប ដលទីតាំ ងទំ ងអស់ម្ នះរួរបតោន

ជារ់លា រ់

ខយល់ម្ ចញចូល លែ រួម្ទំ ងរបនេ ង សម្ព្សបសំរា ប់កា រម្ច្ចលការ
សំណ្ ល់ម្ វជជស្ថ ស្រសត និងជីវស្ថស្រសត (សឺរាុំ ង ្ម្ ជាម្ដើម្) ។


ទី្ ារ : ្ត ល ់ន ូវោសុីន រម្ម្ទច សំរា ម្ម្ច្ចល /ការសំណ្ ល់ ធានាថ្ន
តូបលរ់/ហាងនានា ោនព្រប/ដំបូល ម្ដើម្បីម្ ជៀសវាងុំឲ្យដរ់ទឹរ
រនុងអំ ុងម្រលរដូវវសា។
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ង. ការស្ថត រ / ស្ថ ងស ង់ម្
បញ្ហា ប រិស្ថា ន
ឧបសរគដល់ចរាចរណ្៍្េូវទឹរ

ើង វ ិញ ន ូវ ស្ថា ន ីយ ៍រ ិន ិត យតា ម្ដ្ឋ ន ជល ស្ថ ស្រសត

វ ិធា ន ការកាត់ប នា យ ្ ល ប ះពាល ់ប ដល ព្តូវ អន ុវ តត


ដ្ឋរ់ស្ថេ រសញ្ហា ម្ៅតាម្ទីតាំងស្ថានីយ ៍ និងម្ធវឱ្
ើ យព្បារដថ្ន
ស្ថា នីយ ៍នង
ឹ ម្ិនបះពាល់ដល់ការដឹរជញ្ជូ នតាម្្េូវទឹរ ។



រិន ិតយម្ម្ើលទិនននយ
័ សា ិតជ
ិ លឧតុនយ
ិ ម្វិទាម្ៅទីតាំងម្សន ើ

ទឹរជំន ន់

សុំស ព្ោប់កា រស្ថងសង់ស្ថានីយ៍ និងម្ធវើឱ្យព្បារដថ្នទីតាំង

និងសំណ្ ឹរព្ច្ចំ ងទម្នេ

បដលបានម្សន ម្ើ ង
ើ ម្នះ នឹងម្ិនទទួលរង្លបះពាល់
ម្ដ្ឋយទឹរជំនន់នង
ិ សំណ្រ
ឹ ។


ការសំណ្ ល់

ធានាថ្នស្ថា នីយន
៍ ង
ឹ ព្តូវ្តល ់ឲ្យនូវធុង សំរាម្ ម្ហើយ ការ
សំណ្ ល់ម្ ចញរីស្ថានីយន
៍ ង
ឹ ព្តូវបានព្បម្ូល និងម្បាះ
ម្ច្ចលបានព្តឹម្ព្តូវ។
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ឧបស្ព ័នធទី ៤: របាយការណ្៍
នកងការរំម្លចរីល ទធ្លននការ្សរវ្ាយជាស្ថធារណ្ៈននការរកភា កា រក រ្ ម្ៅម្លើម្ោល
នម្ោបាយសុិតាកភា រ កនរ ងម្ខតតសទឹងដរតង នកងម្ខតតរកម្ចុះ (១២-១៨ កកក ដ្ឋ ២០១០)
ម្សចរតម្្ត
ី ើម្
ុ ម្លើការ្សរវ្ាយនិងការបងាាញជាស្ថធារណ្ៈម្ៅម្លើកា រវាយតនម្េរម្ព្ោងនន
ការរិភា រាជាព្រម្
រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះតំបន់ទម្នេ ម្ ម្រងគ

(Mekong-IWRMP)

បានព្តូវបាន

ម្ធវើម្ ើង ជាម្ួយនឹងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្ោលម្ៅរនង
ុ ម្ខតតសទង
ឹ បព្តង និង ព្រម្ចះ។ ម្ោលបំណ្ង សំខាន់នន
សិកាា ស្ថលា សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ (CFis) ទំ ងម្នាះរឺជាលទធ្ លននព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ដើម្
ភារតិច

និង ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការស្ថងសង់ទីល ំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ

បដលព្តូវបាន

ម្រៀបចំម្ ដ្ឋយរម្ព្ោង Mekong-IWRMP ចំម្ ពាះសោជិរសហរម្ន៍, រណ្ៈរម្មកា រសហរម្ន៍ និង ជា
រិម្ សសអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋនដូចជាបល
ូ ស
ី ម្ម្ឃុំ និងព្រុម្ព្បឹរាឃុស
ំ ងាកត់។ ។ ការរិភា រាជាព្រុម្ម្លើកា រ
និង ការ្សរវ្ាយ ស្ថធារណ្ៈបានអនុវតតម្ ង
ើ ម្ដ្ឋយោនភារបទបបនទំ ងម្ៅការិោ ល័យ ថ្ននរ់ឃ ុំ ្ទ ះ
សោជិរសហរម្ន៍ ឬវតតអា រា៉ែ ម្បដលអាច្ត ល ់ន ូវទីតាំ ងបានលែ ព្បម្សើរ សំរា ប់កា រ្សរវ្ ាយ ម្នះ។
១. ម្សចរតលម្ែ
ី
តដំម្ណ្
ិ
ើរការ - ការម្ធវបទបងា
ើ
ា ញព្តឹម្ព្តូវ


ការចុះម្្មះអនរចូលរួម្

សិកាា ស្ថលារិម្ព្ោះម្ោបល់ន ិងការ្សរវ្ាយស្ថធារណ្ៈព្តូវបានម្ររំណ្ ត់ម្ ោលម្ៅម្ៅម្លើអនរ
ពារ់រ័នធ និងភានរ់ងារសំខាន់ៗម្ួយចំនន
ួ បដលព្តូវបានចូលរួម្ោងខាេំងជាម្ួយនឹងការអភិវឌ្ឍសហរម្ន៍
ម្នស្ថទ និងជារិម្សសអនរបដលបានជាប់ពា រ់រ័នធ ជាម្ួយ នឹង ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិចម្ៅរនុង ម្ខតតទំ ងរីរ
ម្នាះ។ ម្ដ្ឋយស្ថរបតការម្រៀបចំដឹរជញ្ជូ នម្ួយចំន ួន រិចេព្បជុំ្ សរវ្ ាយនិងការ្សរវ្ ាយស្ថធារណ្:
ទទួល បានការចូល រួម្រីអងគកា រម្ិន បម្នរដ្ឋឋ ភិបាល និងអងគកា រអនត រជាតិម្ួយ ចំន ួន បុប នត រិចេព្បជុំម្ួយ
ចំន ួន ព្ោន់ប តម្ធវើម្ ើង ម្ដ្ឋយតទល់ ជាម្ួយ រណ្ៈរោម ធិកា រ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ សោជិរសហរម្ន៍
ម្នស្ថទ និងអាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន។ បញ្ជ ីន នអនរចូល រួម្អាចររបាន ឧបសម្ព័នធ រ។


ម្តិស្ថវ រម្ន ៍
ព្បស្ថសន៍ស្ថវ រម្ន៍ម្ ដ្ឋយម្លារ ម្្ង ប្ន អនរសព្ម្បសព្ម្ួល រម្ព្ោងរម្ម វិធីMekong-

IWRMP ឬម្លារ ម្ហង រង់ បានបងាា ញរីម្ោលបំណ្ ងននរម្ព្ោងម្នះរនុងអំ ុងម្រលនន ការវាយ
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តនម្េរម្ព្ោង។ ម្លាររ៏បានម្លើរម្ ង
ើ អំរម្ី ោលម្ៅរួម្ និងម្ោលបំណ្ងរបស់រម្ព្ោងបដរថ្ន: ១)
រម្ព្ោងម្នះនឹងម្តតតម្ៅម្លើកា រងារម្ួយ ចំនន
ួ ទរ់ទងនឹងការរព្ងឹង សម្តាភា រសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ
តាម្រយៈការ្តលកា
់ រោំព្ទប្នរ បម្ចេរម្ទសដល់ស ហរម្ន៍ម្ នស្ថទបដលោនព្ស្ថប់ម្ ៅរីម្ ខតតចំន ួន
រីររឺម្ ខតតសទ ឹងបព្តងនិងម្ខតតព្រម្ចះ។ ទរ់ទងម្ៅនឹងការរព្ងឹងសរម្មភារសហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFis)
ម្លារបានបបនាម្ម្ទៀតថ្នរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ម្ើល ម្ហើយ កាត់បនាយដំម្ ណ្ើរការននការម្រៀបចំឯរស្ថរ្េូវ
ចាប់ស ព្ោប់កា រចុះបញ្ជ ម្ី ៅព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោញ់ និងម្នស្ថទ។ ម្ព្ៅរីកា ររព្ងឹង សម្តាភា រ
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ រ៏ម្ ៅោនរិចកា
េ រម្ួយ ចំនន
ួ ពារ់រន
័ ធនង
ឹ ជម្ព្ម្ើស ននការចិញ្េ ឹម្ជវី ភាររស់ម្ ៅ ព្តូវ
បានម្លើរម្ ង
ើ រនង
ុ ប្នការម្ដើម្បី្តល ់ឲ្យដល់ ១០ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ។ រម្ព្ោងម្នះរ៏ព្តូវបានោន
រម្ព្ោង្ដលន
់ វូ ម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធខានតតូចម្ៅម្នស្ថទសហរម្ន៍បដលបានម្ព្ជើស ទំ ងអស់ម្ នាះ្ង
បដរ។
 ម្ោលបំណ្ ងននការម្ធវស
ើ ិកាាស្ថលា្ារវ្ាយ និងបងាាញជាស្ថធារណ្ៈ និងការម្ធវើបទបងាាញ
ិ ី Mekong-IWRMP ន ង
រ. ទិដឋភាររួម្ននរម្មវធ
ិ ម្ោលបំណ្ង
ម្លារ ម្ហង រង់
ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភា រសងគម្ និងបរិស្ថាន)
រនុងអំ ុងម្រលននការ្សរវ្ ាយ និងការ្ត ល ់រ័ត៌ោនបដលបានជួបព្បជុំជាម្ួយ សហរម្ន៍
ម្នស្ថទ(CFis) ម្ៅរនុង ម្ខតតសទ ឹងបព្តងនិងម្ខតតព្រម្ចះ ម្លារម្ហង រង់ បានម្ធវើបទបងាាញសម្ងាប
រ័ត៌ោនសត ីរីរម្ម វិធី M-IWRMP។ ម្ៅរនុង បទបងាាញម្នះបានព្របដណ្ត ប់ចំណ្ុចសំខាន់ៗដូចខាងម្ព្កាម្
-

ម្ោលបំណ្ ងរបស់រម្ព្ោង

-

ម្ោលបំណ្ ងននរិចេព្បជុំ្សរវ្ាយ និងបងាាញជាស្ថធារណ្ៈ

ម្លារ ម្ហង រង់ បានម្លើរម្ ង
ើ ថ្ន ម្ោលបំណ្ងសំខាន់ ននរម្ព្ោងម្នះរឺរាោម្ជួយ ដល់
ឹ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ
សហរម្ន៍ម្នស្ថទបដលោនព្ស្ថប់ម្ៅរនង
ុ ម្ខតតទំងរីរម្នះ ម្ដ្ឋយម្តតតម្លើការរព្ងង
តាម្រយៈការ្តលកា
់ រជួយោំ ព្ទប្នរបម្ចេរម្ទស និងហិរញ្ាវតាុរនុងការម្រៀបចំឯរស្ថរ្េូ វចាប់ស ព្ោប់កា រ
ចុះបញ្ជ ីម្ ៅព្រសួងរសិរម្ម។ ម្ព្ៅរីស រម្មភា រទំ ងម្នះរម្ព្ោងរ៏ន ឹង ររនូវអវី បដលជាតព្ម្ូវការរបស់
សហរម្ន៍ និងបសវ ងររជម្ព្ម្ើសចិញ្េម្
ឹ ជីវភារ រនុងលរាខណ្ឌ ននការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើង ការរស់ម្ ៅរបស់
រួរម្រម្ៅរនុង សហរម្ន៍។
ម្លារបានបបនាម្ម្ៅកាន់អងគព្បជុំម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្នរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទ
83

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ម្នេ ម្ ម្រងគ (M-IWRMP) រ៏រិន ិតយម្ម្ើលម្ៅម្លើម្ម្ធាបាយនានា បដលអាច្តល ់សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFi)
នូវម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ជនបទ ដូចជា្េូ វតូចរនុងភូម្ិ បងគន ់អនាម្័យ និងទឹរស្ថែ ត។
ខ. ការម្ធវប
ើ ទបងាាញសត ីរីលទធ្លននព្របខណ្ឌស ុវតាភា
ិ របរិស្ថាន ន ង
ិ សងគម្ (ESSF)
ម្លារ ម្ហង រង់
ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភា រសងគម្ និងបរិស្ថាន)
ម្ដើម្បីស ម្ព្ម្ចបាននូវម្ោលម្ៅទំងម្នាះ ជារិម្ សសរនុងអំ ង
ុ ម្រលននការវាយតំនលរម្ព្ោង MIRWP ព្តូវបានទម្ទរម្ដ្ឋយធនាោររិភរម្លារឲ្យអនុវតត និង ម្រៀបចំម្ ោលការណ្៍ប ណ្នាំ ឬនីតិ វិធ ី

ម្ដើម្បីធា នាថ្នការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្លបះពាល់អវិជជោនម្ៅម្លើជាតិម្ ដើម្ភារតិចម្ៅរនុង
សហរម្ន៍ម្នស្ថទបដលបានម្ព្ជើស ម្ ើយ ។ ដូម្ ចនះរនុងអំ ុងម្រលដំណា រ់កា លចរច្ចរម្នះ ព្របខណ្ឌ
អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច (IPDF) ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើង ម្ដ្ឋយអនរទីព្បឹរាអនត រជាតិ។ ម្ព្ៅរីម្ នះ
ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតាំង លំម្ៅដ្ឋឋនម្ ើង វិញ (RPF) រ៏បានបម្ងកើតម្ ើង ម្ដើម្បីធា នាថ្នអនុ
រម្ព្ោងទរ់ទងនឹងម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធជនបទអាចព្តូវបានកាត់បនាយ និង បនាយជាអបបបរោនូវ្លបះ
ពាល់ម្ ៅម្លើទំម្នៀម្ទំលាប់ រម្បៀបរស់ម្ ៅ និងវបបធម្៌របស់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ទំ ងម្នាះ។ រនុងអំ ុង
ម្រល្សរវ្ាយ និង បងាាញជាស្ថធារណ្ៈនូវលទធ្ លរបស់ព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច
(IPDF) និង ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតាំងលំម្ ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) ឯរស្ថរបដលបានបរ
បព្បជាភាស្ថបខមរព្តូវបានបចរ ជូន ដល់អនរចូល រួម្។
រ. បទបងាាញសត ីរីព្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍន ជ
៍ នជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPDF)
ម្លារ ម្ហង រង់
ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភា រសងគម្ និងបរិស្ថានី)
បទបងាាញម្នះព្តូវបានម្ធវម្ើ ើងម្ដ្ឋយ ម្លារ ម្ហង រង់ បដលជាទីព្បឹរាថ្ននរ់ជាតិអរ
ំ ីសវុ តាិភា រ
បរិស្ថា ន និងសងគម្។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹង ព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ព្តូវបានម្របាន
រិរ័រណ្៌នារនុងអំ ង
ុ ម្រលម្ធវើបទបងាាញម្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលរិចេព្បជុំរិភារាជាម្ួយ ភារីពា រ់រ័នធ បញ្ហា
នានាពារ់រ័នធ ទរ់ទងនឹងរម្បៀបនន្លបះពាល់រីរម្ព្ោង (M-IWRMP) ម្នះោនម្ៅម្លើជនជាតិម្ ដើម្
ភារតិចម្ព្តូវបានម្លើរម្រិរិភារាម្ ង
ើ ។ លទធ្ លននការរិភារាបដលព្តូវបានបងាាញថ្នម្ៅរនង
ុ ប្នរទី
២។
ិ
ឃ . បទបងាាញសត ីរីលទធ្លននព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយននការតាំងល ំម្ៅដ្ឋឋនម្ ង
ើ វញ
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ម្លារ ម្ហង រង់
ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភា រសងគម្ និង បរិស្ថាន)
បទបងាាញម្នះព្តូវបានម្ធវម្ើ ើងម្ដ្ឋយម្លារ ម្ហង រង់ បដលទីព្បឹរាថ្ននរ់ជាតិសវុ តាិភារ

បរិស្ថា ននិង

សងគម្។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹងលទធ្លននព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយននការតាំង លំម្ៅដ្ឋឋនម្ ើង វិញ ព្តូវ
បានបានរណ្៌នារនុងអំ ុងម្រលម្ធវើបទបងាាញម្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលរិចព្េ បជុំរភា
ិ រាជាម្ួយភារីពា រ់រន
័ ធ
បញ្ហា នានាពារ់រ័នធទរ់ទងនឹងរម្បៀបបដល្លបះពាល់ន នរម្ព្ោង (M-IWRMP) ម្នះោនម្ៅម្លើជន
ជាតិម្ ដើម្ភារតិច ព្តូវបានម្លើរ ម្រិរិភារាម្ ើង។ លទធ្លននការរិភា រាបដលព្តូវបានបងាាញថ្នម្ៅ
រនុង ប្ន រទី ២ ។
ង. បទបងាាញសត ីរីបញ្ជ ីរិន ិតយម្ល ើ KRLP
ម្លារ ម្ហង រង់
ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភា រសងគម្ និងបរិស្ថាន)
រនុងអំ ុងម្រលម្ធវើបទបងាាញ បញ្ហា ទរ់ទងនឹងការជាម្ួយ ព្រុម្ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ម្ួយ ចំន ួន
បដលបានចូលរួម្រនុងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទព្តូវបានម្លើរម្ ើង្ងបដរ។ ម្លើសរីម្នះម្ទៀត តួនាទីរបស់ជន
ជាតិភា រតិចម្ៅរនុងភូម្ិ និងរនុងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ ព្តូវបានយរម្ររិច្ច រណា្ងបដរ។
២. លទធ្លទទួលបានរីការរិភារាម្ល ើព្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍន ៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចម្ ( IPDF( ន ិង
ិ ( RPF(
ព្របខណ្ឌម្ោលនម្ោបាយននការតាំងល ំម្ៅដ្ឋឋនម្ ើងវញ
២.១. រនុ ងម្ខតតសទ ឹងបព្តង
ម្ៅរនុងម្ខតតសទង
ឹ បព្តង សហរម្ន៍ម្នស្ថទចំន ួន បួន ព្តូវបានអម្ញ្ជ ើញ ឲ្យចូល រួម្រនុង សិកាា ស្ថលា្សរវ
្ាយនិងការបងាាញជាស្ថធារណ្ៈម្នះ។ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទចំន ួន ២ ដូចជាអនេ ង់ម្ កាះរង និង ភូម្ិអូរ
ស្ថវ យ បដលម្ររីឃ ុំចន
ំ ន
ួ រីរ ព្តូវបានអម្ញ្ជ ញ
ើ សព្ោប់រិចេព្បជុំម្នះ។ រិចេព្បជុំម្ នះព្តូវបានម្រៀបចំម្ ៅឯ
ការិោ ល័យសងាកត់ស្ថ ម្រគី ម្ដ្ឋយោនការចូល រួម្រីម្ ម្ឃុអ
ំ ូរស្ថវ យ និង ឃុំស្ថ ម្រគី តំណា ងសហរម្ន៍
ម្នស្ថទចំនន
ួ ២ បូល ីស និងតំណា ងអងគកា ររនុងព្ស ុរ។ បញ្ជ ីន នអនរចូល រួម្ោនម្ៅរនុង ឧបសម្ព័នធ រ។
សព្ោប់ស ហរម្ន៍ម្នស្ថទ ចំន ួន ២ម្ទៀត រឺម្ កាះសំពា យ និង តបូងខាេព្តូវបានរិភា រាម្ដ្ឋយតទល់ជា
ម្ួយ រួរម្រម្ៅរនុងភូម្ិរបស់រួរម្រ។
- ស ហរម្ន ៍ម្នស្ថទ អនេង ់ម្កាះរង ន ង
ិ ភូម្ ិអូរស្ថវ យ
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* ល ទធ្លននព្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍន ៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPDF)
បញ្ហា ម្ួយ ចំន ួន ទ រ់ទ ងម្ៅ ន ឹង រិភា រា រីព្ របខណ្ឌ ដូច ខាងម្ព្កាម្ៈ
 ម្ដ្ឋយស្ថរបតការអម្ញ្ជ ើញ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទរីរ ម្ិន ោនព្បជាជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច រស់ម្ ៅ
រនុង ភូម្ិទំ ងម្នះ ដូម្ ចនះការរិភា រាសត ីរី្ លបះពាល់របស់រម្ព្ោងរម្ម វិធី M-IWRMP ម្នះ
ហារ់ដូចជាម្ិន ព្តូវបានម្តតតការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ និងភារម្ព្ចើន ននរួរ ម្ររិត ថ្នោន្លបះ
ពាល់ម្ ទម្ៅម្រលអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ។
ុ ជនជាតិ
 ម្លារ ម្ម្ន ល ហ
ី ួ ម្ម្ឃុំអូរស្ថវយ បានម្សន ថ្ន
ើ ម្ៅរនង
ុ ឃុរំ បស់ោត់ោនភូម្ិបដលោនព្រម្
ភារតិចជនជាតិឡា វ បុប នត ម្ិន ោនព្រុម្ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិចម្ៅរនុងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទបដល
បានម្ព្ជើសម្រីសម្នាះម្ទ។ ដូម្ ចនះម្ដើម្បីម្ ធវើឱ្យព្បារដម្ៅម្លើ្ លបះពាល់ប ដលនឹងអាចម្រើត ោន
រម្ព្ោងម្នះរួរបតម្ធវើការសទ ង់ម្តិម្ៅរនុងភូម្ិទំងអស់ ដូម្ ចនះម្យើងអាចធានាបានថ្នបញ្ហា ទរ់ទង
នឹងព្រុម្ងាយរងម្ព្ោះទំងម្នះព្តូវបានរិតរូ ជារិម្ សសរនុងអំ ុងដំណា រ់កា លននការម្រៀបចំ
រម្ព្ោងម្នះ។
* ល ទធ្ ល ន ន ព្របខណ្ឌ ម្ោល ន ម្ោ បាយ ន ន ការតាំ ងល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ម្

ើង វ ិញ

 ម្លារព្សី វ៉ែន ប៊េុន ល ី បដលជាម្ម្សងាកត់ស្ថ ម្រគី បាននិោ យថ្នសព្ោប់ម្ ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ
ជនបទខានតតូចម្ៅសហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្ោលម្ៅអាចោន្លបះពាល់តិចតួចម្ៅអនរភូម្ិ។
នាងបានម្រៀបរាប់ថ្ន ព្បសិនម្បើោន្លបះពាល់ម្ៅម្លើសម្បតតិឯរជន ម្យើងព្តូវម្ធវើការរិភា រា
ជាម្ួយ ភាន រ់ងា រពារ់រន
័ ធ ជារិម្ សសជាម្ួយ នឹងោេស់ដី ម្ម្ភូម្ិ និងអាជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ នឃុំ (ម្ម្ឃុំ
បូល ីស និងព្រុម្ព្បឹរាឃុស
ំ ងាកត់)។ នាងបានបបនាម្ម្ទៀតថ្ន វានឹងជាការលែព្បសិនម្បើម្យើង អាច
ចរច្ចរ

និង្ត លស
់ ណ្
ំ ងណាម្ួយម្ៅព្រួស្ថរបដលរង្លបះពាល់ព្បសិនម្បើច្ចំបាច់។ នាងបាន

និោ យថ្ន វានឹងជាការលែព្បសិនម្បើរម្ព្ោងម្នះអាចជួយ អនរភូម្តា
ិ ម្រយៈការ្ត ល ់ន ូវទឹរស្ថែ ត
បងគន ់អនាម្័យ និង្េូ វតាម្ជនបទតូចម្ួយ ។
 ម្លារ ម្ម្ន ល ហ
ី ួ ម្ម្ឃុំអូរស្ថវយ បានម្លើរម្ ង
ើ ថ្នម្លារស្ថវរម្ន៍ោងររ់ម្ ៅដ ចំម្ ពាះរម្ព្ោង
រម្ម វិធី M-IWRMP បដលនឹង ជួយម្ៅរនុងឃុរំ បស់ោត់។ ម្ៅរនុង នាម្ននអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋន ម្លារ
ោន្នទ ៈរនុងការជួយដល់រម្ព្ោងម្នះ ព្បសិនម្បើោនបញ្ហាម្ួយចំនន
ួ ម្រើតោនម្ ើង ម្ៅរនុងឃុំ។
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 ម្លារ អិន ចនទ រ ិទធិ តំណា ងននអងគការម្ិនបម្នរដ្ឋឋភិបាលរនុងព្ស ុរ ម្្ម ះ CEPA និងជាបុរគល
បដលោនបទរិម្ ស្ថធន៍ម្ួយ ម្ៅរនុងឃុំទំ ងរីរម្នាះ រ៏បានបញ្ហជ រ់ប ដរថ្ន ម្ដ្ឋយប្ែ រម្លើបទ
រិម្ ស្ថធន៍របស់ោ ត់ ោត់រិតថ្នអនរភូម្ិព្តូវការោងខាេំង នូវការោំព្ទទំ ងជំន ួយ ការបម្ចេរម្ទស
និង ហិរញ្ា វតាុ ម្ដើម្បីម្ ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងការរស់ម្ ៅរបស់រួរម្រ។ ម្លាររិត ថ្នវាម្ិន ោន្លបះ
ពាល់ម្ នាះម្ទ។

ព្បសិន ម្បើោន្លបះពាល់

ម្យើងរួរបតរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ អាជាាធរ

ម្ូល ដ្ឋឋ ន ម្ដើម្បីម្ ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហាម្នះតាម្រយៈការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ ភារីពា រ់រ័នធ ម្ហើយ
បនាទប់ម្រម្យើងអាចកាត់បនា យ ្លបះពាល់ទំ ងអស់ម្ នាះបាន។
-

ស ហរម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទ តបូង ខាេ
* ល ទធ្ ល ន ន ការរិភា រសម្ល ើព្ របខណ្ឌ អភិវ ឌ្ឍន ៍ជ ន ជាតិម្ ដើម្ ភារតិច

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទតបូងខាេ ោន ២០ ព្រួស្ថ រ ននជនជាតិម្ ដើម្ភារតិចបដលោនម្្ម ះជនជាតិ
រួយ ។ រនុងអំ ុង ម្រលននការរិភា រាបានររម្ឃើញ ថ្នភារម្ព្ចើន បំ្ ុតនន ម្រមងជំនាន់ថម ីម្ិន អាចនិោ យ
ភាស្ថម្ដើម្រំម្ណ្ើតរបស់ររ
ួ ម្របានម្ យ
ើ (រួយ ) ចំប ណ្រឯព្បជាជនជំនាន់ច្ច ស់ម្ួយ ចំន ួន (ជីដូន ជីតា
របស់រួរម្រ) ម្ៅបតនិោយភាស្ថម្ដើម្របស់រួរម្រ។ សព្ោប់ម្ រមងជំនាន់ម្ព្កាយរួរម្របានរួម្បញ្េូ លោន
ជាម្ួយ ព្បជាជនរម្ពុជារនុងរយៈម្រលននការម្សេ ៀរពារ់ រិរិធរម្មជីវភារ ការរស់ម្ៅ និង វិធីននការម្ោររ
ម្ៅតាម្ជំម្ នឿព្បនរណ្ី។
 ម្លារ រង់ វងស ម្ម្ឃុំតបូងខាេ បានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្បើម្ ទះបីជាោនព្រុម្ព្រួស្ថ រម្ួយ ចំន ួន ជា
ជនជាតិរួយ រ៏ម្ ដ្ឋយ បុប នត ភា រម្ព្ចើន ននរួរម្របានលាយបញ្េូ លោន ជាម្ួយ នឹងរម្បៀបរស់ប បប
ជនជាតិប ខមររួចម្ៅម្ហើយ។ ព្រួស្ថ ររួយម្ួយចំនន
ួ បានម្រៀបការជាម្ួយ ព្បជាជនបខមរ ម្ហើយ ឥ ូវ
ម្នះភារម្ព្ចើនននរួរម្រលាយបញ្េូ លោននូវការរម្បៀបរស់ម្ ៅនិងរម្បៀបននការរស់ម្ៅ ជារិម្ សស
រួរម្រម្ិន អាចនិោ យភាស្ថតទល់ខួ េន របស់រួរម្របដលច្ចស់ៗ រួរម្ររំរុងនិោ យម្នាះម្ទ។
ម្លារបានបបនា ម្ថ្នដូចអវីប ដលោត់បា នម្រៀបរាប់ខាងម្លើ

ពារ់រ័នធ ន ឹងការជាម្ួយ លរាណ្ ៈ

ម្្សងៗននម្ុខរបរចិញ្េម្
ឹ ជី វិត បដលព្តូវបានម្ព្ោងទុរ្តលម្់ ដ្ឋយរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិន ោន ្ល
បះពាល់ណា ម្ួយម្ៅម្លើរម្បៀបរស់ម្ៅ ទំម្ នៀម្ទំលាប់ និងវបបធម្៌ននព្រួស្ថររួយទំងម្នាះម្ យ
ើ
ម្ដ្ឋយស្ថរបតព្រួស្ថររួយទំងម្នាះរ៏ររ
ំ ុង អនុវតតការចិញ្េ ឹម្សតវ ដូចជាព្ជូរ ោន់ និង ការចិញ្េ ឹម្
នានាដូចម្ៅនឹងការចិញ្េ ឹម្ព្បជាជនបខមរ្ងបដរ។
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 ម្លារព្សី ោ ង នណ្, ព្រូោនរ់ម្ៅស្ថលាអនុវិទាល័យ ម្ហើយ ោត់រ៏ជាជនជាតិរួយ (សោជិរ
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ) បានម្រៀបរាប់ថ្ន នាងរិតជាចង់អភិររសភាស្ថរបស់ោ ត់ (រួយ ) ម្ដ្ឋយស្ថរ
បតប្ែ រម្លើការអម្ងកតរបស់នាង ម្រមង ជំនាន់ម្ព្កាយននជនជាតិរួយ ចូល ចិតតចង់រិតថ្នខេួន ឯងជា
ព្បជាជនរម្ពុជា ម្ហើយ រួរម្រម្ិន ោន្នទ ៈរនុងការនិោ យភាស្ថរួយ ម្នាះម្ទ។ នាងបានម្សន ើ
រម្ព្ោងថ្នព្បសិនម្បើអាចម្ធវើម្ៅបាន នាងចង់ឱ្យោនថ្ននរ់ម្ួយ សព្ោប់្ត ល ់ន ូវការបម្ព្ងៀន ដល់
យុវជនជំនាន់ម្ ព្កាយអំររី ម្បៀបនិោ យភាស្ថរួយ ម្នះ។ នាងបានបបនា ម្ម្ទៀតថ្នបចេុបបនន ម្ នះ
ភារម្ព្ចើនននរួរម្របានលាយបញ្េូ លោន ជាម្ួយ ព្បជាជនរម្ពុជា រួចម្ហើយ ម្ហើយ រួរម្រម្ធវើតា ម្
រិធីបុណ្ យព្បនរណ្ីម្ ៅដូចជនជាតិប ខមរបដរ។
 ម្លារ រង់ ថ្ន ម្ម្ភូម្ិតបូងខាេ ម្ហើយ រ៏ជាព្រួស្ថរជនជាតិរយ
ួ បានម្លើរម្ ើងថ្ន រម្ព្ោងម្នះនឹង
ុ ព្រួស្ថ ររួយ ម្ួយ ចំន ួន ម្ជឿម្លើអនរតាម្ដ្ឋយ
ម្ិន បះពាល់ដល់វបបធម្៌របស់ររ
ួ ម្រម្ទ។ រីម្ុន ព្រម្
ការបួងសួងសុអា
ំ ររសអនរតាជួយ ម្ៅម្រលបដរោនសោជិរព្រួស្ថ រ

ឺ ម្ហើយ ជំម្ នឿម្នះម្ៅបត

ោនម្ៅរនុងព្រួស្ថររួយម្ួយចំនន
ួ ។ ម្លារបានបបនាម្ថ្នម្នះជំម្ នឿម្នះម្ិនបម្នោនម្ដើម្រំម្ណ្ើត
ម្ររីជនជាតិរួយម្នាះម្ទ បុប នត ព្ រុម្ព្រួស្ថ របខមរម្ួយ ចំន ួន រ៏បានម្ព្បើ វិធីម្ នះ្ងបដរ។ ម្ៅរនុង
សងគម្ រួរម្រម្ិន បដលរិតថ្នខេួន ជាជនជាតិរួយ ឬជនជាតិប ខមរម្នាះម្ទ វាោនន័យ ថ្នរួរ ម្រ
បតងបតព្បាររធរិធប
ី ុណ្យព្បនរណ្ីរម្
ួ ោន ម្ហើយ រួរម្រម្ិនបដលោនបញ្ហាណាម្ួយទរ់ទងនឹង ការ
ិ ីរស់ម្ៅ។ល។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្នបចេុបបនន ម្ នះោនជនជាតិរួយ
ម្រីស ម្អើងជាតិស្ថសន៍វធ
ម្ួយ ចំន ួន ោនតំប ណ្ងដ៏លែ ម្ួយ ម្ៅរនុង ភូម្ិ ដូចខេួន ោត់អញ្ជ ឹង រឺជាម្ម្ភូម្ិតបូងខាេ ម្ហើយ ជន
ជាតិរួយ ម្ួយ ចំនន
ួ ម្ទៀតម្ធវើការជាអាជាាធរ ដូចជាម្ធវើជាបូល ីស ឆ្មំ ទម្នេ ស ព្ោប់តំបន់អភិររសព្តី
ម្្ាត។
* ល ទធ្ ល ន ន ព្របខណ្ឌ ម្ោល ន ម្ោ បាយ ន ន ការតាំ ងល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ម្

ើង វ ិញ (RPF)

 ម្ម្ឃុំតបូងខាេ ម្លារ រង់ វងស បានម្លើរម្ ង
ើ ថ្ន ម្លាររីររាយណាស់ប ដលសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ
ព្តូវបានម្ព្ជើសម្រីសជាសហរម្ន៍ម្ោលម្ៅម្ួយ រនុងចំម្ ណាម្សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ ៩ម្្សងម្ទៀត
ម្ៅរនុង ម្ខតតសទង
ឹ បព្តង។ ម្លារបានសបម្តងការស្ថវរម្ន៍ោ ងររ់ម្ ៅត ចំម្ ពាះរម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយ
នឹង រាោម្ម្ដើម្បីជួយ ដល់រា ល់បញ្ហា ទំ ងអស់ ព្បសិន ម្បើព្តូវការរីោ ត់។ ទរ់ទងនឹង ម្ហដ្ឋឋ
រចនាសម្ព័នធ ជនបទម្ៅរនុងតំបន់របស់ោ ត់ ោត់រិតថ្ន រម្ព្ោងម្នះនឹង ម្ិន ោន្លបះពាល់
ដល់ជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ម្នាះម្ទ បុប នត ម្ ៅរនុងររណ្ីោនការ្លបះពាល់ណា ម្ួយ ោត់ន ឹង
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រាោម្ម្ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហាទំងម្នាះម្ដ្ឋយម្ធវកា
ើ ររិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ នឹងព្រុម្ព្រួស្ថ របដល
ទទួល រង្លបះពាល់ម្ ៅរនុងភូម្ិ

ម្ហើយ វានឹង ជាការលែ ព្បសិន ម្បើរម្ព្ោងម្នះោនម្ោល

នម្ោបាយណាម្ួយ ទរ់ទងនឹងការ្ត ល ់ជា សំណ្ ង។


ម្ម្ភូម្ិតបូងខាេ បានម្លើរម្ ង
ើ ថ្ន រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនបះពាល់ម្លើដីអចលនព្ទរយទំ ងជនជាតិ
ម្ដើម្ភារតិច ឬព្បជាជនបខមរម្នាះម្ទ បុប នត ោ ត់បានបបនា ម្ម្ទៀតថ្ន រនុង អំ ុង ម្រលអនុវតត
រម្ព្ោងបដលម្យើងព្តូវការម្ដើម្បីរិភា រា្ងបដរ។ ជាម្ួយ នឹង ព្បជាជនទទួល រង្លបះពាល់
ម្ដើម្បីប សវ ងររដំម្ ណាះព្ស្ថយលែម្ួយ សព្ោប់ររ
ួ ម្រ ឬម្រលខេះព្រួស្ថររង្លបះពាល់ម្ នះអាច
រួម្ចំប ណ្រដីរបស់រួរម្រសព្ោប់រម្ព្ោងម្នះ។

-

ុ
សហរម្ន ៍ម្នស្ថទ ម្កាះស ំពាយ (ភូម្ម្ិ កាះស ំពាយ ឃ ម្ុំ កាះស ំនប ព្សរម្សៀម្បូរ
ម្ខតតសទ ឹងបព្តង)

ជាទូម្ ៅ ព្បជាជនម្ៅរនុងភូម្ិម្ កាះសំពា យ (រ៏ដូចជាសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ្ងបដឬ) និោ យភាស្ថ
ឡាវ។ ភូម្ិម្ នះោនព្បជាជន ១ ៥៣៤ នារ់ ម្ដ្ឋយោន ៧៤៨ ជាស្រសត ី និងម្ៅសល់រឺជាបុរស។ ម្របាន
រាយការណ្៍ថ្នភារម្ព្ចើនននរួរម្រោន្ម្ជ័រកាត់ជាម្ួយ ជនជាតិឡា វ។ បចេប
ុ បនន ម្ នះ ម្បើម្ ទះបីជា ភារ
ម្ព្ចើន ននរួរម្រនិោយភាស្ថឡាវរ៏ម្ដ្ឋយ បុប នត តួម្លខជា្េូវការម្ិន ព្តូវបានបំប បរម្ដ្ឋយប ររវាងជន
ជាតិឡា វ និងព្បជាជនបខមរម្ យ
ើ ម្ដ្ឋយស្ថរបតរួរម្ររិតថ្នរួរម្ររឺជាជនជាតិបខមរ ។ រនុងអំ ុង ម្រលរិចេ
ព្បជុំ្ សរវ្ ាយនិង បងាាញជាស្ថធារណ្ៈម្នះ បញ្ហា រនេ ឹះម្ួយ ចំន ួន បានព្តូវបានររម្ឃើញ :
* ល ទធ្ ល ន ន ការរិភា រា ម្ល ើព្ របខណ្ឌ អភិវ ឌ្ឍន ៍ជ ន ជាតិម្ ដើម្ ភារតិច
ុ ម្ដើរលាត បានម្លើរម្ ង
 ម្លារ បខម្ ស ខ
ុ ព្បធានព្រម្
ើ ថ្ន ម្ដ្ឋយប្ែរម្លើកា រអម្ងកត របស់ម្លារ
រឺោនភារខុស ោន ម្នាះម្ទ រវាងឡាវ និងព្បជាជនរម្ពជា
ុ ទរ់ទងនឹងរម្បៀបរស់ម្ ៅ ទំម្ នៀម្
ទំលា ប់ ព្បនរណ្ី ម្ដ្ឋយស្ថរបតរួរម្រព្តូវបានអបអររិធីបុណ្ យព្បនរណ្ីដូចោន ។ ម្លារបាន
បបនា ម្ថ្នចំណ្ូលចិតនត នការនិោ យភាស្ថឡាវរឺម្ ដ្ឋយស្ថរបតជីដូន ជីតា របស់រួរម្រ រឺជាជន
ជាតិឡា វ ម្ហើយ ម្រមងជំនាន់ម្ ព្កាយម្ៅរនុងភូម្ិម្ នះម្ៅបតចូល ចិតតន ិោ យឡាវ។ ដូម្ ចនះម្លារ
រិតថ្ន ម្ិន ោន្លបះពាល់ណាម្ៅម្លើអនរភូម្ិម្ ើយ (សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ) ម្ដ្ឋយស្ថរ
បតរម្បៀបននការចិញ្េម្
ឹ ជី វិតរបស់រួរម្រព្តូវបានម្តត តជាសំខាន់ម្ៅម្លើកា រដ្ឋំដះុ ព្សូវ និង ការងារ
ទីរីររឺម្ ធវើដំណាំ , ការចិញ្េ ឹម្ោន់ និងការចិញ្េ ឹម្សតវ។
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 ម្លារ ររ ហម្ប៊េន
ុ ព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ បានម្លើរម្ ើង ថ្ន វានឹងជាការលែ ព្បសិន ម្បើ
រម្ព្ោង (M-IWRMP)្ត ល ់ឱ្យរួរម្រនូវម្ុខរបរចិញ្េ ឹម្ជីវភាររស់ម្ ៅ ទំ ងការោំ ព្ ទបម្ចេរម្ទស
និងការោំ ព្ទប្នរហិរញ្ាវតាុ។ ម្លាររិតថ្នរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្លបះពាល់ណាម្ួយ ម្ៅម្លើ
ព្រុម្ជនជាតិភារតិចននព្បម្ទសឡាវ ម្ដ្ឋយស្ថរបតរួរម្របានច្ចត់ទុរខេួន ឯងថ្នជាជនជាតិប ខមរ
និង វិធីន នការរស់ម្ ៅរឺម្ិន ខុស ោន រីព្ បជាជនរម្ពុជា (បខមរ) ម្នាះម្ទ។
* ល ទធ្ ល ន ន ព្របខណ្ឌ ម្ោល ន ម្ោ បាយ ន ន ការតាំ ងល ំម្ ៅម្

ើង វ ិញ (RPF)

 ម្លារ ប៊េុន ហ៊េង ព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទបានម្សន ើថ្ន ម្បើម្ ទះបីជាោនការ្លបះពាល់រ៏
ម្ដ្ឋយ

បុប នត ម្ យើង ម្ៅបតព្តូវការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ម្ លើ្ លបះពាល់ប ដលអាចម្រើតោនជាម្ួយ ទី

ភាន រ់ងា រពារ់រ័នធដូចជាអនរភូម្ិ រណ្ៈរោមធិស ហរម្ន៍ បូល ីស ព្បធានឃុស
ំ ងាកត់ និងព្រុម្ព្បឹរាឃុំ
សងាកត់។ ោត់បាននិោ យថ្ន ដំម្ ណ្ើរការម្នះរួរបតព្តូវបានម្ធវើម្ ើងរនុង អំ ុងម្រលននការម្រៀបចំ
រម្ព្ោងម្នះ ដូម្ ចនះម្យើងអាចម្ជៀសវាងរីអបវី ដលោន្លបះពាល់អ វិជជោន។ ម្លារបានបាន្ត ល ់
ឧទហរណ្៍ថ្ន ព្បសិន ម្បើរម្ព្ោងម្នះចង់ស្ថ ងសង់្េូ វតូចម្ួយ ម្ៅរនុងភូម្ិ ម្នះជាការរិតណាស់វា
អាចោន្លបះពាល់ដល់ដីព្បជាជន ដូម្ ចនះម្យើងព្តូវការចរច្ចជាម្ួយរួរម្រជាម្ុនសិន ម្ហើយម្យើង
ព្តូវការការោំ ព្ទជា្េូ វការរីអា ជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ នជាអនរសព្ម្ុះសព្ម្ួល ។
២.២. ម្ខតត ព្ រម្ចះ
ការ្សរវ្ាយ និងការបងាាញជាស្ថធារណ្ៈសត រ
ី ីរិចព្េ បជុំព្តូវបានម្ធវម្ើ ង
ើ រនង
ុ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ
ចំន ួន បី រឺប ព្ររតាអាំ រការណា
ត ល និង ស្ថវ យម្ចរ។ រិចេព្បជុំម្ នះព្តូវបានម្រៀបចំម្ ើង ម្ដ្ឋយោន
ការជួយ ម្រៀបចំរីខណ្ឌរដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ។ រនុងចំម្ ណាម្សហរម្ន៍ម្ នស្ថទទំ ងម្នាះ ោនបត
ម្ួយ បុម្ ណាណ ះរឺសហរម្ន៍ម្នស្ថទស្ថវយម្ចរ បដលព្តូវបានម្ររាយការណ្៍ថ្នោនជនជាតិរួយ និង រនង
រស់ម្ ៅរនុង ភូម្ិ។ សព្ោប់ស ហរម្ន៍ម្ នស្ថទរីរ ម្្សងម្ទៀត ោនអនរភូម្ិទំ ង អស់ជាជនជាតិប ខមរ។
- ស ហរម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទន ព្រតា អា ម្
សហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាអាំ ោនទីតាំ ងសា ិតម្ៅរនុងភូម្ិបព្ររតាបអម្ ឃុប
ំ ូស លាវ ព្ស ុរចិព្តបុរី
ម្ខតតព្រម្ចះ។ សោជិរសហរម្ន៍ស រុបោន ១១៦ នារ់ បដលយរម្ចញរី ១១៦ ព្រួស្ថ រ។ រិចេព្បជុំ
ម្នះព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ៅស្ថន រ់កា រភូម្ិ

ម្ដ្ឋយោនការចូល រួម្រីព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

រោមធិកា រសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ និងតំណា ងបុសត ិ៍រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ។
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* លទធ្ លននការរិភា រាម្លើព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជន ជាតិម្ ដើម្ភារតិច
 ម្លារ ម្្ង ម្ខៀវព្បធានភូម្ិបព្ររតាអាំ បានបងាាញថ្នម្ិនោនជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ឬជនជាតិ
ភារតិចម្ៅរនុងភូម្ិរបស់ោត់ម្ យ
ើ ដូច ម្នះរនុងភូម្ិរបស់ោត់ ោត់រិតថ្នម្ិនោន្លបះពាល់ទ រ់
ទងនឹងការអនុវតតរម្ព្ោងម្នាះម្ទ។ ម្លារបានបបនា ម្ថ្ន ម្លារសបាយ រីររាយជាខាេំង បដលភូម្ិ
របស់ោ ត់(សហរម្ន៍ម្នស្ថទ)ព្តូវបានម្ព្ជើស ម្រីស សព្ោប់រម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយ ម្លារោន្នទ ៈរនុង
ការជួយ ដល់រម្ព្ោងម្នះ ព្បសិន ម្បើច្ចំ បាច់។

GB

ម្លារ ឌ្ឹរ ឌ្ិន ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាអាំ បាននិោយថ្នម្រលម្នះអងគកា រ Oxfam
្ត ល ់នវូ ជំន ួយ តូចម្ួយ ម្ៅរណ្ៈរោម ការសហរម្ន៍។ ម្ោលបំណ្ ងចម្បង រឺ្ត ល ់ន ូវព្បារ់

រម្េីប ដលោនការព្បារ់ទបដល់សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ បនាទប់រីរដូវកាលននការម្នស្ថទព្តីចប់
(ម្ធវើព្បហុរ) និងប្នរខេះននព្បារ់ម្នះរ៏បានបបងបចរសព្ោប់ព្រុម្សនសជាស្រ
ំ សត។
ី ម្លារបានបបនាម្ថ្ន
ភារម្ព្ចើនននសោជិរ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ ខេីព្បារ់ស ព្ោប់ស តវចិញ្េ ឹម្ ដូចជា ោន់ ទ និងព្ជូរ និង
ទិញ ព្ោប់រូជម្ួយ ចំនន
ួ ។ វារ៏ព្តូវបានឱ្យដឹងបដរថ្ន ព្បារ់ម្ួយ ចំន ួន រ៏ព្តូវបានម្ព្បើស ព្ោប់ធនាោរ
ព្សូវ ម្ដ្ឋយការព្បម្ូលព្សូវរនុងអំ ុងម្រលព្បម្ូល ្ល ម្ហើយ បនាទប់ម្រលរ់វាព្ត ប់ម្រវិញ ម្ៅ
ម្រលបដលតនម្េព្សូវម្នះទទួលបានខពស។
់ ម្ដ្ឋយស្ថរបតរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានចព្ម្ុះទម្នេ ម្ ម្រងគ
(M-IWRMP) ោនម្ោលបំណ្ងដូចោនរនុងការម្ធវឱ្
ើ យព្បម្សើរម្ ើងជីវភាររស់ម្ ៅរបស់អនរភូម្ិ ដូម្ ចនះ
ោត់បានសនម ត់ថ្ន

រម្ព្ោងម្នះនឹង ម្ិន ោន្លបះពាល់អ វិជជោន

ណាម្ួយ ម្ៅនឹងសោជិរ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្នាះម្ទ។
* ល ទធ្ ល ន ន ការរិភា រា ម្ៅ ម្ល ើកា រ តាំ ងល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ម្

ើង វ ិញ

 ម្លារ រឹម្ ម្បា អនុព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទបព្ររតាអាំ បានម្ធវើកា រស្ថវ រម្ន៍ចំម្ ពាះរម្ព្ោង
ព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ (M- IWRMP) ម្នះ ម្ហើយ ោត់ស ងឃឹម្ថ្ន តាម្រយៈរម្ព្ោង
ម្នះនឹងជួយ អនរភូម្ិ ជារិម្ សសសោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ដើម្បីជំរុញជីវភារ រស់ ម្ៅរបស់រួរម្រ។
ម្លារបានបបនាម្ថ្ន ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ្េូ វថន ល ់ម្ ៅតាម្ជនបទអាចោន្ល បះពាល់តិចតួចម្ៅ
ម្លើព្ទរយសម្បតតិរបស់អនរភូម្ិម្នះ ដូម្ ចនះម្លារបានម្សន ើថ្នម្យើងព្តូវរិម្ ព្ោះ ម្ោបល់ជាម្ួយ ោេស់
អចលនព្ទរយ (ព្ទរយសម្បតតិឯរជន) ម្ដ្ឋយោនជំន ួយ រីអា ជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន ដូចជាព្រុម្ព្បឹរាឃុំ
សងាកត់ បូល ីស ម្ម្ឃុំ និង ម្ម្ភូម្ិ ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន ព្រួស្ថ រម្ួយ ចំន ួន អាចនឹង រួម្ចំប ណ្រ
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ព្ទរយសម្បតតិតទល់ខួន
េ របស់រួរម្រសព្ោប់ព្រុម្ (សហរម្ន៍) បុប នត ម្ួយចំនន
ួ ម្ិនអាចម្ធវើម្ៅបានម្នាះ
ម្ទ ដូម្ ចនះម្យើងព្តូវការ្ត ល ់ឱ្យរួរម្រសំណ្ ង ព្បសិន ម្បើច្ចំ បាច់។

-ស ហរម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទរការណា
ត ល
សហរម្ន៍ម្ នស្ថទរការណា
ត លោនទីតាំ ងសា ិតម្ៅរនុងសងាកត់រការណា
ត ល ព្រុងព្រម្ចះ ម្ខតត
ព្រម្ចះ។ សហរម្ន៍ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយការរួម្បញ្េូ លោន ននភូម្ិចំន ួន ២ រឺភូម្ិ ១ និង ភូម្ិ ២ ។
សោជិរសហរម្ន៍សរុបោន ១៥៨ បដលម្ចញម្ររី ១៥៨ ព្រួស្ថ រ។ រិចេព្បជុំម្នះព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ៅ
្ទ ះអនុព្បធានភូម្ិម្ ដ្ឋយោនការចូលរួម្រីព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ រណ្ៈរោមធិកា រសហរម្ន៍ម្នស្ថទ
និង ម្ស្រនត ីតំណា ងខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ។ វាព្តូវបានម្ររាយការណ្៍ថ្ន ម្ិន ោនជនជាតិ
ម្ដើម្ភារតិច ឬជនជាតិភា រតិចម្ៅរនុងភូម្ិម្ ទ។
* ល ទធ្ ល ន ន ការរិភា រា ម្ល ើព្ របខណ្ឌ អភិវ ឌ្ឍន ៍ជ ន ជាតិម្ ដើម្ ភារតិច
 ម្លារ អុី ឃ ីម្ស ូ ជាព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទរការណា
ត លបានស្ថវ រម្ន៍ោ ងររ់ម្ ៅត ចំម្ ពាះ
វតតោនននខណ្ឌរដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ (ម្លារ ស្ថ៊េ ន រីន ព្បធានបុសត ិ៍) និង ជាម្ស្រនត ីរ ម្ព្ោង
ុ ព្រួស្ថរជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ឬជន
រម្ម វិធី M-IWRMP ម្នះ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្ិន ោនព្រម្
ជាតិភា រតិចម្ៅរនុងសហរម្ន៍ម្ នាះម្ទ

ោត់បានរិតថ្នរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិន ោន ្លបះពាល់

អវិជជោនណាម្ួយ ម្ៅម្លើកា រចិញ្េ ឹម្ជី វិតរបស់អនរភូម្ិម្ ើយ ។
 ម្លារ ខួន ស ខ
ុ ុម្ ម្ម្ភូម្ិភូម្ិ១ បាន្តលទ
់ សសនៈវិស ័យ ចាស់លា ស់ ទរ់ទងនឹង្លបះពាល់
បដលអាចនឹងម្រើតោនម្ ង
ើ រនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន
ការ្ត ល ់ជម្ព្ម្ើស ចិញ្ជ ឹម្ជីវភារតាម្រយៈការរម្ព្ោងរម្ម វិធី M-IWRMP នឹង ម្ិន ោន្លបះពាល់
អវិជជោនម្ៅម្លើរម្បៀបរស់ ទំម្ នៀម្ទំលា ប់ និង វបបធម្៌ម្ នាះម្ទ និងជារិម្ សសការ្ត ល ់ន ូវការងារ
ច្ចំ បាច់ព្តូវម្ធវើកា ររិភា រា និងឯរភាររីស ោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ ដូម្ ចនះវាបងាាញថ្នសោជិរ
សហរម្ន៍ម្ នស្ថទ បានម្ព្តៀម្ខេួន រួចរាល់ម្ ហើយ ោន្នទ ៈរនុង ការទទួល យរជម្ព្ម្ើស ការងារទំ ង
ម្នាះ។
* ល ទធ្ ល ន ន ព្របខណ្ឌ ម្ោល ន ម្ោ បាយ ន ន ការតាំ ងល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ម្
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

 ម្លារ ធំ ស ភ
ុ ណ្
័ ម្លខាធិការននសហរម្ន៍ម្នស្ថទ បានម្លើរម្ ើងថ្ន ប្នការរបស់រម្ព្ោង
បដលទរ់ទងនឹងម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ជនបទម្ៅរព្ម្ិត ថ្ននរ់ភូម្ិ នឹងម្ិន ោន្លបះពាល់អ វិជជោន
ដល់រម្បៀបននការរស់ម្ៅ ទំម្ នៀម្ទំលា ប់ និង វបបធម្៌ម្ ទ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្នរនុង អំ ុង ម្រល
អនុវតតវាអាច្លបះពាល់ម្ៅម្លើព្ទរយសម្បតតិឯរជន ដូម្ ចនះអវីប ដលម្យើងព្តូវម្ធវើរឺរិម្ ព្ោះម្ោបល់
និង ម្ធវើកា រោងជិតសន ិទជា
ធ ម្ួយនឹងរួរម្រ និងជារិម្សសម្យើងព្តូវការជំនយ
ួ រីអាជាាធរម្ូលដ្ឋឋនម្ដើម្បី
ចរច្ចរ និងរនយល់ឲ្យបានចាស់អំររ
ី ម្ព្ោងម្នះ និង ្លព្បម្ោជន៍បដលអាចទទួលបានរីរម្ព្ោង
ម្នះ។
 ម្លារម្លារ អុី ឃ ម្
ី ស ូ ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទរការណា
ត លបានម្លើរម្ ើងថ្ន ព្បសិន ម្បើភូម្ិ
ោនជនជាតិម្ ដើម្ភារតិច ឬព្រុម្ជនជាតិភា រតិច ដូចជាច្ចម្ ម្វៀតណាម្ ឡាវ ម្យើងព្តូវរិម្ ព្ោះ
ម្ោបល់ជាម្ួយ រួរម្រ

ម្ដើម្បីធា នាឱ្យបានថ្នបញ្ហា ទរ់ទងនឹងការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះរឺព្តូវបាន

បព្ងួម្ជាអបបបរោ។
- ស ហរម្ន ៍ម្ ន ស្ថ ទស្ថវ យ ម្ចរ
សហរម្ន៍ម្ នស្ថទស្ថវ យម្ចរ ោនទីតាំ ងសា ិតម្ៅភូម្ិស្ថវ យរម្ចរ ឃុំម្ កាះបរារ ព្ស ុរសំបូរ
ម្ខតតព្រម្ចះ។ វាព្តូវបានបម្ងកើតម្ ង
ើ ម្ដ្ឋយអងគកា រអុរស្ថវម្ ព្បម្ទសអូស្រស្ថតលី (OXFAM AUSTRALIA)
ម្ៅឆ្នំ ២០០៤ ម្ហើយ បនាទប់ម្រម្នះសហរម្ន៍ម្នស្ថទព្តូវបានម្បាះបង់ម្ ច្ចលជាម្ព្ចើន ឆ្នំ ដូម្ ចនះចំន ួន
សោជិររឺម្ិនទន់ោនភារចាស់លាស់ម្ទ។ បចេប
ុ បនន ម្ នះម្ៅម្ព្កាម្សម្តារិចេរបស់ខណ្ឌ រដឋបាលជល
ិ ម្រៀបចំនវូ ឯរស្ថរពារ់រ័នធម្ួយចំនន
្លម្ខតតព្រម្ចះ សហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្នះបានច្ចប់ម្្តម្
ើ ម្ ង
ើ វញ
ួ និង
រណ្ៈរោមធិកា រសហរម្ន៍ព្ តូវបានរព្ងឹង ម្ ើង វិញ ។

វាព្តូវបានម្ររាយការណ្៍ថ្នចំន ួន សោជិរ

សហរម្ន៍សរុបចំនន
ួ ភូម្ោ
ិ ន ៥៨៧នារ់ បដលបានម្ររី២៣៧ព្រួស្ថ រ។ ព្បបហល ៣០ ភាររយនន
ចំន ួន ព្បជាជនសរុបោនជាប់ស្ថ ច់ញ តិជាជនជាតិរួយ និង រនង (សញ្ហជ តិលា យោន ) ។
* ល ទធ្ ល ន ន ការរិភា រា ម្ល ើព្ របខណ្ឌ អភិវ ឌ្ឍន ៍ជ ន ជាតិម្ ដើម្ ភារតិច
ុ ព្រួស្ថររួយ និងរនង ម្ួយចំនន
 ម្លារ នណ្ ឡា ម្ម្ភូម្ិស្ថវ យម្ចរបានព្បាប់ថ្ន ម្ទះបីជាោនព្រម្
ួ
រ៏ម្ ដ្ឋយ រ៏ម្ រលម្នះរួរម្របានម្ព្តៀម្ខេួនជាម្ព្សចម្ដើម្បីលាយបញ្េូ លោនជាម្ួយជនជាតិបខមរ និង វិធី
ននជំម្ នឿ ដូចជាម្ ើងអនរតា ជាម្ដើម្ (រិធីព្បនរណ្ីម្ួយបដលសុស
ំ នតភា
ិ រ រីម្ ទវតា) ម្ហើយ ការអបអរ
រិធីបុណ្ យព្បនរណ្ីន នព្រួស្ថ រទំ ងម្នាះម្ិន ខុស រីព្រួស្ថ របខមរ ម្នាះម្ទ។
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បចេុបបនន ម្ នះរួយ

និងរនង

ជារិម្ សសសព្ោប់យ ុវជនជំនាន់ម្ ព្កាយបានច្ចត់ទុរខេួន ឯងថ្នជា

ព្បជាជនបខមរម្ដ្ឋយស្ថរបតរួរម្រម្ួយចំនន
ួ ម្រៀបការជាម្ួយនឹងព្បជាជនរនង
ុ តំបន់ (បខមរ) ។ ម្លើស រី
ម្នះម្ទៀតម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្ុខរបរចម្បងននព្រួស្ថ ររួយ និងរនង ប្ែ រម្លើកា រដ្ឋំដុះព្សូវ
ការចិញ្េ ឹម្ោន់ និងសតវចិញ្េម្
ឹ ដូម្ចនះោត់បានរិតថ្នការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្លបះពាល់
ណាម្ួយ ម្លើជីវភារ, រម្បៀបរស់ ទំម្ នៀម្ទំលា ប់ និងវបបធម្៌របស់រួរម្រម្ ើយ ។
 ម្លារ ឃាង ខុម្ សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ និងរ៏ជា ជនជាតិរួយ បានព្បាប់ថ្ន ថ្ន ម្បើម្ ទះបី
ជា ោត់ោនម្ដើម្រំម្ ណ្ើតរីព្រួស្ថ ររួយ បុប នត ឥ ូវម្នះម្លារបានច្ចត់ទុរថ្នខេួន ឯងជាព្បជាជន
រម្ពុជា ដូម្ ចនះម្លារបានសនម ត់ថ្ន វានឹងម្ិន ោន្លបះពាល់អ វិជជោនដល់ព្ បជាជនរបស់រួរ ម្រ
ម្ ើយ ។ ម្លារបានបបនាម្ ថ្នព្រួស្ថរម្ួយចំនន
ួ ម្ៅបតម្ព្បើ វិធបី បបព្បនរណ្ីម្ ៅម្ ើយ ជារិម្ សសរនុង
អំ ុង ម្រល បតូរអងករ ភារម្ព្ចើនបំ្ត
ុ ននព្រួស្ថររួយអបអររិធព្ី បនរណ្ីម្ ដើម្បីស នត ិភា ររបស់ខួ ន
េ និង
ម្ដើម្បីទទួល បាន្លដំណាំ កាន់ប តម្ព្ចើន (ម្ៅថ្ន បសនអនរ តាព្សី )។ រិធីប បបព្បនរណ្ីម្ នះោន
ោន់ អងករ និងព្តី្ែ រ ម្ហើយ បនាទប់ម្ររួរម្រតេស់ព្រួស្ថ រម្ៅវាល បព្សជាម្ព្ចើន បខ។ បនាទប់រីកា រ
ព្បម្ូល ្លព្សូវ រិធីដូចោន ម្នះ នឹងម្ធវើម្តងម្ទៀត បដលោនម្្ម ះរនុងព្ស ុរ ម្ៅថ្នលាអនរ តាព្សី
ិ ។ ម្ព្ៅរីរិធីបបបព្បនរណ្ីដូចបដលបានបងាាញខាងម្លើ
ជារិធីប ដលរួរម្រព្ត ប់ម្ៅ ម្ៅរនុង ភូម្ិ វញ
ជាន់អា ររសរ៏ព្តូវបានអនុវតតម្ ដ្ឋយព្រួស្ថររួយ និងរនង្ងបដរ បុប នត វាខុស រីព្បជាជនបខមរ ម្ដ្ឋយស្ថរ
ព្បជាជនរួយ និងរនងចូលចិតតម្ធវើរិធម្ី នះម្ៅតាម្្ទះរបស់រួរម្រតទល់ ខណ្ៈបដលព្បជាជនរម្ពុជា
ចូល ចិតតម្ ធវើរិធីជាព្បនរណ្ីម្ នះរួម្ោន ។
* ល ទធ្ ល ន ន ព្របខណ្ឌ ម្ោល ន ម្ោ បាយ ន ន ការតាំ ងល ំម្ ៅដ្ឋឋ ន ម្
 ម្លារព្សី

ើង វ ិញ (RPF)

ុន សច្ចេ ជាសោជិរសហរម្ន៍ បាននិោយថ្ន ទរ់ទងនឹងម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធ

ម្ៅតាម្ជនបទ ច្ចំ បាច់ព្តូវរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ ម្នុស សបដលទទួល ្លបះពាល់ ម្ុន
ម្រលអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ

ម្ដើម្បីម្ ធវើឱ្យព្បារដថ្ន

បញ្ហា ទំ ងអស់ទ រ់ទងនឹងសរម្មភា រ

រម្ព្ោងព្តូវបានម្លើរយរម្ររិភារា និងម្ដ្ឋះព្ស្ថយ។ នាងបានបបនាម្ថ្ន វាព្តូវអាព្ស័យ
ថ្នម្តើ្ លបះពាល់ោនទំហ ំរព្ម្ិតណា ម្ហើយ ម្បើច្ចំ បាច់ ព្តូវោនសំណ្ ងដល់ព្រួស្ថ ររង
្លបះពាល់ទំងម្នាះ។ នាងបានម្រៀបរាប់ថ្ន ការរិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយ ព្រុម្ព្រួស្ថ រទំ ង
អស់ប ដលរង្លបះពាល់ព្តូវការការោំ ព្ទរីអា ជាាធរម្ូល ដ្ឋឋ ន។
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ឯរស្ថរភាជប់ រ
ម្្ម ះអនរចូលរួម្រនង
ុ ម្ខតតព្រម្ចះ ន ង
ិ សទ ឹងបព្តង
ល.រ

ម្្ម ះ

តួនាទី

អងគភា រ

សហរម្ន៍អូរស្ថវយ និងអនេង់ម្កាះរង
១

ម្លារ ខាយ សុីរា៉ែ បូ

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លព្រម្ចះ

២

ម្លារ ម្ម ឌ្ីរុំ

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទអនេ ង់ម្ កាះរង

៣

ម្លារ ស្ថ៊េ ង វុទី ធ

រណ្នីររ

-

៤

ម្លារ ឡាន សំន ី

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

៥

ម្លារ បម្ន លីហ ័រ

ម្ម្ឃុំ

ឃុំអូរស្ថវ យ

៦

ម្លារ បអម្ ម្

ម្ម្ព្រុម្លាត

សហរម្ន៍អនេ ងម្កាះរង

៧

ម្លារ ម្ហង ម្ធឿន

ម្លខាភូម្ិ

-

៨

ម្លារ រង់ ភារម្យ

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទអូរស្ថវ យ

៩

ម្លារ អ៊េ៊ំ ោរា៉ែ ឌ្ី

ម្ម្ភូម្ិ

ភូម្ិអូរស្ថវ យ

ម្ៅសងាក ត់ស្ថ ម្រគី

សងាកត់ស្ថ ម្រគី

១០

ម្លារព្សី វន ប៊េុន លី

១១

ម្លារ ហម្ ស្ថវរ័

ម្ម្បូល ីស ឃុំ

ឃុំអូរស្ថវ យ

១២

ម្លារ ម្ខៀវ រា៉ែ វុធ

ម្ម្បូល ីស រងឃុំ

សងាកត់ស្ថ ម្រគី

១៣

ម្លារ តត់ តូម្ី

ជំន ួយ ការម្ខតត

អងគកា រ CEPA

១៤

ម្លារ អុីវ វិចិព្ ត

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លសទ ឹងបព្តង
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១៥

ម្លារ ហម្ រីម្រង់

១៦

ម្លារ ម្ហង រង់

ទីព្បឹរាថ្ននរ់ជាតិ

រដឋបាលជល្ល/ធនាោររិភរម្លារ

-

-

អនរសព្ម្បសព្ម្ួល រម្ព្ោង
១៧

ម្លារ ម្្ង ប្ន

១៨

ម្លារ ភីតធឺ ម្ដជិន

១៩

ម្លារ បអម្ ច្ចន់ណា រិទិ ធ

២០

ម្លារ រុយ ចនទ រិទិ ធ

២១

ម្លារ បអម្ ោយន់ រី

រដឋបាលនព្រម្

(M-IWRMP)

ើ

ទីព្បឹរាអនត រជាតិ

ធនាោររិភរម្លារ

ម្ស្រនត ីម្ ខតត

អងគកា រ CEPA

ម្សម ៀន

សងាកត់ស្ថ ម្រគី

ម្ស្រនត ីរដឋបាលជល្ល

រដឋបាលជល្ល

សហរម្ន៍ជល្លតបូងខាេ ភូម្ិតបូងខាេ សងាក ត់អូរព្ម្ះ ព្ស ុរម្សៀម្បុរ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង
២២

ម្លារ រង់ វងស

ម្ម្ឃុំ

ឃុំអូរព្ម្ះ

២៣

ម្លារ សូ សក ន

ម្ម្បូល ីស ឃុំ

-

២៤

ម្លារ ច្ចន់ សុ្ ល

ព្រុម្ព្បឹរាឃុំ

-

២៥

ម្លារ ដល់ ស្ថម្វឿន

ព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទតបូងខាេ

សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ
(ព្រូអនុ វិទាល័យ )

-

២៧ ម្លារ រស់ ស្ថនត

-

-

២៨

ម្លារព្សី ម្ហៀង ធីតា

-

-

២៩

ម្លារ រស់ ម្ស្ថម្

-

-

២៦

ម្លារ ម្យង ន័រ
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៣០ ម្លារ អ៊េ៊ំ សុតត
ួន កា

ឆ្មំ ទម្នេ និងសោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ

-

សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ

-

៣១

ម្លារ

៣២

ម្លារ រង់ ថ្ន

ម្ម្ភូម្ិ

ភូម្ិតបូងខាេ

៣៣

អុំ បាន

អនុព្បធានភូម្ិ

-

៣៤

ច្ចន់ រិទ ធ

ព្បធានអភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំ

ឃុំអូរព្ម្ះ

៣៥

ម្យ ម្ ម្ម្ឿន

សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ

សហរម្ន៍តបូងខាេ

៣៦

ម្យ ម្ ម្លឿន

-

-

៣៧

បម្ម្ ស្ថយុទ ធ

-

-

៣៨

អុីវ វិចិព្ ត

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លសទ ង
ឹ បព្តង

៣៩

ខាយ ស្ថរា៉ែ បូ

-

-

៤០

បអម្ ោយន់ រី

ម្ស្រនត ី

រដឋបាលជល្លថ្ននរ់រណា
ត ល

សហរម្ម្៍ម្ នស្ថទម្កាះសំន ប ភូម្ិម្ កាះសំពាយ ឃុំម្ កាះសំពាយ ព្ស ុរម្សៀម្បុរ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង
៤២

បខម្ សុខ

៤៣

ម្តង ស្ថនវា៉ែន ់

៤៤

ព្បធានរណ្ៈរោមធិកា រសហរម្ន៍ម្នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្កាះសំពា យ

ព្រុម្លាត

-

ម្តង ស្ថនត

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

៤៥

ម្ធឿន អន់

-

-

៤៦

ទិញ សុីថ្នន់

-

-

៤៧

អ៊េុច វុធ

-

-
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៤៨

អុំ វី

-

-

៤៩

្ង់ យង់

-

-

៥០

បសន ងួន

-

-

៥១

្ុរ ប៊េុន ហម្

ព្បធានសហរម្ន៍ជល្ល

-

៥២

ខាយ សុីរា៉ែ បូ

ម្ស្រនត ី

ឃនឌ រដឋបាលជល្លសទ ឹងបព្តង

៥៣

រឹម្ សុខា

-

-

៥៤

បអម្ ម្ូយ ន់ រី

-

រដឋបាលជល្ល

៥៥

ម្យ ង ដ្ឋំ

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទម្កាះសំន ប

៥៦

នា ម្សៀធី

-

-

៥៧

ណា រដ្ឋឋ

-

-

៥៨

ម្សឿន សម្

-

-

៥៩

បសន រនច្ចរ

-

-

៦០

អន់ រឹម្ឡារ់

-

-

៦១

ម្ សូ រិោ

-

-

៦២

្ន ម្ៅ

-

-

៦៣

ហម្ វុទី ធ

-

-

៦៤

រុរ វណាណ

-

-

៦៥

ម្

-

-

ឿន រលះ
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៦៦

ម្្ន បារស្ថម្ុល

៦៧

ម្ហង រង់

ម្លខាសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

ទីព្បឹរាថ្នន រ់ជាតិ

រដឋបាលជល្ល/ធនាោររិភរម្លារ

ុ ចិព្តាបុ រី ម្ខតតព្រម្ចះ
សហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាបអម្ ភូម្ិប ព្ររតាបអម្ ឃុំបូវាល ព្ស រ
ព្រុម្្សរវ្ ាយ

សហរម្ន៍ប ព្ររតាអាំ

អនុព្បធាន

-

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

ម្ិន ម្ព្សៀ

-

-

៧២

ម្្ង ធី

-

-

៧៣

អុំ រីម្ស្ថន

-

-

៧៤

ម្រៀវ ម្

ម្ម្ភូម្ិ

ភូម្ិប ព្ររតាបអម្

៧៥

លី ព្ស ុឺ

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

៧៦

ម្លារ ឌ្ឹរ បដន

ព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទនព្រតាអាំ

៧៧

ម្លារ អុី ស្ថណាវុធ

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

៧៨

ម្លារ ឡាយ លីម្

អនុព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទបព្ររតាអាំ

៧៩

ម្លារ ម្ងៀប ស្ថកា

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

៨០

ម្លារ ភីតធី ម្ដជិន

ទីព្បឹរាអនត រជាតិ

ធនាោររិភរម្លារ

៨១

ម្លារ បអម្ ម្ូយ ន់ រី

ម្ស្រនត ី

រដឋបាលជល្ល

៨២

ម្ហង រង់

ទីព្បឹរាជាតិ

រដឋបាលជល្ល/ធនាោររិភរម្លារ

៦៨

ទិរវ សុខម្ហង

៦៩

រីម្ ម្បារ

៧០

ព្ស៊េុន ស្ថបរ៉ែន

៧១

ឿងរន
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៨៣

ម្លារ ស្ថ៊េ ន រីន

ម្ម្បុសត ិ៍រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

ុ ព្រម្ចះ
សហរម្ន៍រការណា
ត ល សងាកត់រការណា
ត ល ព្រង
៨៤

ម្លារ ស្ថ៊េ ន រីន

៨៥

ម្លារ អុី រីម្សូ

៨៦

ម្លារ សម្ ម្ស្ថភ័ណ្

៨៧

ម្លារ ម្ព្ចឿន នី

៨៨

នាយខណ្ឌ សត ិ៍រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

ព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទរការណា
ត ល

រណ្នីររសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

ព្រុម្លាត

-

រី សុធា

-

-

៨៩

ច្ចន់ សុធា

-

-

៩០

ខាត់ សិទ ធ

-

-

៩១

សុខ រីម្ច្ចន់

-

-

៩២

ច្ចន់ វណ្ណ ធាន

-

-

៩៣

អុំ ម្ស្ថភា

ម្ម្ព្រុម្លាត

-

៩៤

ខួន សូយ ន់

ម្ម្ភូម្ី

ភូម្ិ ១ វីឡា

៩៥

អុី ស្ថណាវុធ

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

៩៦

ភីតធឺ ម្ដជិន

ទីព្បឹរាអនត រ ជាតិ

ធនាោររិភរម្លារ

៩៧

ម្ហង រង់

ទីព្បឹរាថ្ននរ់ជាតិ

រដឋបាលជល្ល/ធនាោររិភរម្លារ

៩៨

អុិន ោយន់ រី

ម្ស្រនត ី

រដឋបាលជល្ល

ុ សំបូរ ម្ខតតព្រម្ចះ
សហរម្ន៍ម្នស្ថទស្ថវយម្ចរ ឃុំម្ កាះបរា ព្ស រ
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៩៩

ួង ម្កា

ព្បធានសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

សហរម្ន៍ម្ នស្ថទស្ថវ យម្ចរ

១០០

នណ្ ឡា

ម្ម្ភូម្ិ

ភូម្ិស្ថវ យម្ចរ

១០១

ម្ុរ ម្ុត

សោជិរសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ

-

-

-

១០៣ លឹម្ ដួង

-

-

១០៤ រី វីរៈ

-

-

១០៥ ចឹម្ ថុល

-

-

១០៦

-

-

១០៧ ្ង រិទិ ធ

-

-

១០៨

នាថ ម្រឿន

-

-

១០៩

នម្ ចនធ ី

-

-

១១០

ម្ងៀម្ ស្ថរា៉ែ ន

-

-

១១១

ឃាង រម្

-

-

១១២ ថូច រតនា

-

-

ម្ស្រនត ី

ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ

១១៤ អុី ស្ថនាវីត

-

-

១១៥ លី ព្ស ុឺ

-

-

១១៦ ចឹម្ ចនធ ី

អនរភូម្ិ

ភូម្ិស្ថវ យម្ចរ

១០២

១១៣

ុញ ហ័រ

ុន ស្ថឆ្

ី សុខលាង
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១១៧ ម្ហង រង់
១១៨

ស្ថ៊េ ន រីន

ទីព្បឹរាជាតិ
នាយខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ
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ឧបស្ព ័នធ ទី ៥:ការរកនកតយបញ្ជ
ជ ក់ម្

ង
ើ ិច្ញ ម្ៅម្លើសុិតាកភារបរច្ស្ថាន នកងសងគ្ -សោសភាគទី

១ នកងសកកាា ស្ថលាដណ្នាំថ្នន ក់ជា តកអំរីគំរូរគប់រគងអាងទម្នេ សរោប់តំបន់ រ៤ (៤ P) នកង ស៣
(៣ S) - សោសភាគទី ២
ស ណា
ឋ ោរ ល ី ជ ឺ ម្ខតត ព្ រម្ចះ (៣-៤ ធនូ ២០១៣)
រ. ម្សចរតម្្ត
ី ើម្
ម្ោលបំណ្ងននការព្រប់ព្រងជល្លរម្ពុជាព្តូវបានតព្ម្ឹម្ជាម្ួយម្ោលម្ៅអភិវឌ្ឍន៍រម្ព្ោងរួម្
ននការព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ (M-IWRM) បដលជាម្សចរដីរ័ណ្ ៌នាសម្ងាបរម្ព្ោងព្តូវ
បាន្ដ លឱ្
់ យរនង
ុ ប្នរទី ២។ សរម្មភា ររម្ព្ោងនានាម្ៅព្បម្ទសរម្ពជា
ុ នឹងព្តូវរំណ្ ត់ប តម្ួយ រត់ចំម្ ពាះ
អនុស ោសភារ ៣-៣ ម្ហើយ រួរម្រអាចពារ់រ័នធនង
ឹ ការទិញដី ការឲ្យដីធេី និងការដ្ឋរ់រព្ម្ិត ម្ព្បើព្បាស់
ធនធាន។ អនុស ោសភាររបស់ព្ បម្ទសរម្ពុជានឹង ព្តូវអនុវតតតា ម្រយៈសរម្មភា រដូចខាងម្ព្កាម្:
 ការោំ ព្ទដល់ស ហរម្ន៍ម្ នស្ថទរួម្ោន: (រ) ការបម្ងកើត ការចុះបញ្ជ ី និងការរព្ងឹង អងគភា រ
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFi) (ខ) បស្រញ្ហជ បការព្រប់ព្រងធនធានជល្លម្ៅរនុងដំម្ ណ្ើរការការម្ធវើ
ប្នការអភិវឌ្ឍន៍សហរម្ន៍ (ការម្ធវើប្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃ ុំសងាកត់) និង (រ) ្ត ល ់ដល់សហរម្ន៍
ម្នស្ថទជាម្ួយ នឹងឱ្កាសជម្ព្ម្ើស ជីវភាររស់ម្ ៅបបនា ម្ និង


ុ និងថ្ននរ់ម្ ខតត ម្ដើម្បីធានា
ការោំ ព្ ទដល់ វិសយ
័ ស្ថធារណ្ៈ ជារិម្ សសរដឋបាលជល្លថ្ននរ់ព្សរ
បាននូវសម្តាភាររនុងវិសយ
័ ស្ថធារណ្ៈព្រប់ព្ ោន់រនុងការតាម្ដ្ឋនម្លើកា រអនុវតតន ៍ន នប្នការ
ព្រប់ព្រងជល្ល ការព្តួតរិន ិតយ្លច្ចប់ ការម្លើររម្ពស ់វា រីវបបរម្ម និង ការសតុ រម្ ើង វិញ
ព្បម្ភទព្តីរនុង ព្ស ុរសំខាន់ៗ ។

 ការោំ ព្ទសព្ោប់កា រម្ធវឱ្
ើ យព្បម្សើរម្ ើងនូវការព្រប់ព្រងអាងទម្នេម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពជា
ុ
: (រ) ម្ដើម្បីប រលម្ែកា រព្រប់ព្រងព្បសិទិភា
ធ រ និងោននិរនត ភា រននធនធានទឹរម្ៅរនុងអាងរង
រ៤ សា ិតម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ណ្ឌលរិរី និង អាងរង ស៣ សា ិតម្ៅរនុង សទ ង
ឹ បព្តង ម្ណ្ឌលរិរី
និងរតនៈរិ រី (ខ) ម្ដើម្បីបម្ងកើតសម្តាភារម្ធវបើ ្នការ និងរិនត
ិ យតាម្ដ្ឋនសព្ោប់ការព្តួតរិន ិតយ
ធនធានទឹរោនព្បសិទិភា
ធ រ។ ការងារម្ៅរនុង អាងរង ស៣ ម្នះ នឹងច្ចប់ម្ ្ត ើម្ម្តតតជាសំខាន់
ម្លើអា ងរង ស២ បដលសា ិតម្ៅរវាងព្បម្ទសរម្ពជា
ុ និងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ម្ហើយនឹងរួម្ចំប ណ្រ
ដល់កា របម្ងកើតម្វទិកា ម្ទវរភារីជាម្ួយព្បម្ទសម្វៀតណាម្ ម្ដើម្បីស ព្ម្បសព្ម្ួល ម្លើកា រព្រប់ព្រង
ធនធានទឹរ។ សរម្មភា របដលសា ិតម្ៅម្ព្កាម្សោសភារម្នះនឹង រួម្បញ្េូ លនូវអនុស ោសភារ
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ម្ួយ ចំន ួន ដូចខាងម្ព្កាម្: (រ) ការោំ ព្ទសព្ោប់យ នត កា រសព្ម្បសព្ម្ួល រនុង អាងរង ស៣
និងអាងរង រ៤ (ខ) ការោំ ព្ទសព្ោប់ប្នការសិរាអាងទម្នេ និងការសិរាបម្ចេរម្ទស និង
(រ) ការោំ ព្ទសព្ោប់កា រព្តួត រិនត
ិ យធនធានទឹរ ការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរ ម្ ង
ើ បណា
ត ញជលាឧតុនយ
ិ ម្
និង ការបចររំប លររ័ត៌ោន។
វិស្ថ លភារននសរម្មភា ររម្ព្ោងរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា នឹងព្របដណ្ត ប់កា ត់ទម្នេ ម្ ម្រងគ រីព្រំប ដន
ឡាវរម្ពុជា ម្ៅម្ខតតសទង
ឹ បព្តង និងម្ខតតព្រម្ចះ និង អាងរង ស៣ និង រ៤។ តំបន់ម្ នះព្តូវបានម្រស្ថគល់ថ្ន
ជាប្ន រម្ួយដ៏សខា
ំ ន់ននជព្ម្រសតវ (សំខាន់ស ព្ោប់ជព្ម្រសុវតាិភាររស់ម្ៅរនុងអំ ង
ុ ម្រលរដូវព្បាំង និង
រដូវកាលរង) សព្ោប់ព្បម្ភទព្តីបដលម្ធវើតេស់ទីឆ្ា យ រួម្បញ្េូ លទំ ងព្បម្ភទសតវជិត្ុតរូជដូចជាព្តី
បុងឡាវ (Pangasius krempfi) និង ព្តីរា ជ (Pangasianodon gigas) និង ថនិរសតវដូចជាព្តីម្្ាត
(Irrawady) បដលជិត្ុតរូជ (ព្តីម្ ្ាតទឹរស្ថប) ។ វាព្តូវបាន ម្រស្ថគ ល់្ងបដរថ្នតំបន់ម្នះជាជព្ម្រ
រស់ម្ ៅរបស់ព្ បជាជនោេស់ព្ស ុរ ម្ហើយ រួរម្រអាចនឹងព្តូវទទួលរង្លបះពាល់ ( វិជជោននិងអវិជោ
ជ ន)
រីម្ ព្ោងម្នះ។
ខ. ម្ោលបំណ្ងរបស ់ស ិកាាស្ថលា
ម្ោលបំណ្ ងសំខាន់ន នសិកាាស្ថលាថ្ននរ់ជាតិ បដលោនរយៈម្រល២នថាម្នះ ៖
 ម្ធវើកា របញ្ហជ រ់ម្ ើងវិញម្លើឯរស្ថរសុវតាិភារសងគម្និងបរិស្ថាន បដលព្តូវបានម្រៀបចំតាំ ងរីឆ្នំ
២០១០ ដល់ភា រីពា រ់រន
័ ធម្ ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ខតតសទង
ឹ បព្តង។
 រិភា រាម្លើការតេស់បតូរបដលអាចម្រើតោនរនុងអំ ុងម្រលរីឆ្នំ ២០១០ ដល់ឆ្នំ ២០១៣ រនុង
សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង និងម្ខតតព្រម្ចះ។
 បណ្នាំ ស ោសភារទី ២ ម្លើកា រព្រប់ព្រងអាងទម្នេម្ ៅ ៣s និង ៤Ps ម្ៅដល់ស្ថាប័នពារ់រ័នធ។
រ. លទធ្លននស ិកាាស្ថលា
សិកាា ស្ថលារិម្ ព្ោះម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈម្លើកា របញ្ហជ រ់ម្ ើង វិញ នូវឯរស្ថរសងគម្ និង
បរិស្ថា ន និងការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងអស់រយៈម្រល ២ នថា រី ៣-៤ បខធនូឆ្នំ ២០១៣ ម្ៅ
សណា
ឋ ោរ លី ជឺ រនុង ម្ខតតព្រម្ចះ។ អនរពារ់រ័នធ ស ំខាន់ៗ ព្តូវបាម្នះម្ធវើកា រជាម្ួយ នឹង វិស ័យ ជល្ល
និងសរម្មភារពារ់រ័នធម្្សងម្ទៀតម្ៅម្លើការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ព្តូវបានអម្ញ្ជ ើញ ឲ្យចូល រួម្ (ឯរស្ថរ
ភាជ ប់ ២)។ រម្បៀបវារៈព្តូវបានបងាាញម្ៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់ទី ២ និង ឯរស្ថរភាជ ប់ទី ៣ ។
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ិ
ន ថា ទ ី ១: ឯរស្ថរស ុវតាភា
ិ រសងគម្ ន ង
ិ បរិស្ថានបដលបានម្ធវការរិន
ើ
ិតយបញ្ហជរ់ម្ ើងវញ
ន ថា ទ ី ២: ម្សចរតម្្ត
ី ើម្រម្ព្ោងម្ល ើការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ម្ៅតំបន ់ រ៤ ន ង
ិ ស៣
ុ
រ. ការរិភារាព្រម្:
ុ ទី ១: អវជា
ព្រម្
ី បញ្ហាព្ប

ម្ថម ីៗ ន ង
ិ ដំម្ណាះព្ស្ថយសព្ោប់ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ៖ រ៤ ន ង
ិ ស៣?

ុ ទី ២: ម្តើអវជា
ព្រម្
ី បញ្ហា ន ិងជម្ព្ម្ើស បដលពារ់រ័នធន ឹងទឹរសព្ោប់ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេងរនង
ុ អាងរង រ៤
ន ិង ស៣?
ម្ធវើបទបងាាញម្ដ្ឋយព្បធានម្នទរី អភិវឌ្ឍនជនបទម្ខតតម្ណ្ឌលរិរី
រ. បញ្ហា នានាទរ់ទងន ឹងការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ
-

ុ ហ៊េន
ការរុរររបរ៉ែម្ ដ្ឋយព្រម្
ុ បរម្ទស និងព្បជាជនម្ូល ដ្ឋឋ ន ម្ៅរនុងម្ខតតចំន ួន បួន ( បដល
ោនព្រុម្ហ៊េុន ជាង 300 ទំ ងជាតិ និងអនតរជាតិ) បដលរំរុងបសវ ងររបរ៉ែោស បានបងក្ ល
បះពាល់អ វិជជោនធានធ
់ ារ ម្លើប រិស្ថាន និងការតាំ ងទីល ំម្ ៅរបស់ម្នុស ស ម្ៅតាម្បម្ណា
ត យ
សទ ឹង បព្ររ និងទម្នេ ។

-

ី ម្បទនម្សដឋរច
ការ្ត ល ់ដស
ិ េ ម្ៅឱ្យព្រុម្ហ៊េុន ឯរជន បានម្រើន ម្ ើងនូវសំណ្ ឹរ ម្ៅរនុងនដ
ទម្នេ និងទម្នេ ។

-

ការម្ធវើចរាចរ្េូវទឹរម្ៅរនុងតំបន់ ស៣ ជាធម្មតា ជួបបញ្ហា រំ ុងម្រលរដូវព្បាំ ង ម្ដ្ឋយស្ថរ
បតរំណា ត់ខេះននទម្នេ ព្តូវបានកាត់តតច់ ឬរីងសាួ ត។

-

ការម្ព្បើព្បាស់ ជី រីម្ី ថ្ននស
ំ ោេប់ស តវលត
ែ ិ សព្ោប់រសិរម្ម ព្តូវបានររម្ឃើញ ថ្នបានបរបព្ប
បរិស្ថា ន តាម្រយៈការបម្ញ្េ ញស្ថរធាតុរីម្ី /ថ្ននស
ំ ំលា ប់ស តវលត
ែ ិ ទំងម្នាះ ចូល ម្ៅរនុង សទ ឹង
បឹង និង ទម្នេ ។

-

ការសំណ្ ល់រីសរម្មភា រឧសាហរម្ម (ម្ៅស៊េូ និងសក រស) បដលបងាូរចូលម្ៅរនុងទម្នេ សទ ឹង
និងនដទម្នេ។

-

ការម្ព្បើស្ថ រធាតុរីម្ីរល
ុ ម្ដើម្បីស ំលាប់ព្តីម្ ដ្ឋយព្បជារលរដឋម្ ៅតាម្ម្ូលដ្ឋឋ នម្ៅរនុង តំបន់
អនេ ង់ម្ ព្ៅ រនុងអំ ុងម្រលរដូវព្បាំ ង។

-

ទំន ប់វា រីអរគិស នី (ជារិម្ សសទំន ប់វា រីអរគិស នី Yali-hydro រនុងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ រនុង
តំបន់ទម្នេ ម្សស្ថន និងបព្សររ បដលម្យើងម្ៅថ្ន ទំន ប់វា រីអរគិស នីដ្ឋ ឡារ់)។ បចេុបបនន
ព្បម្ទសឡាវោនរម្ព្ោងស្ថងសង់ទំន ប់វា រីអរគិស នីថម ីម្ួយ ម្ទៀតម្ៅជិត ម្ខតតសទ ឹងបព្តង។
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អនរភូម្ិតែូញ បតែរថ្នោនម្រលខេះបានបងកជាទឹរជំនន់ម្ៅរនុងតំបន់ បដលរួរម្ររស់ម្ ៅ ម្ា ង
ម្ទៀតការបព្បព្បួល លំហ ូរទឹរបានបងក្ លបះពាល់អ វិជជោនម្ៅម្លើស រម្មភា រ
ម្នស្ថទរបស់រួរម្រ។
-

ការសំណ្ ល់តាម្្ទះរបស់ព្បជារលរដឋម្ូល ដ្ឋឋ ន រនុងតំបន់រ ៤ និងស៣ ( ការសំណ្ ល់
រឹង និងរាវ) បាេសទ ីរ ការសំណ្ ល់ម្វជជស្ថស្រសត រីម្ណ្ឌលសុខភារ រ៏ជាព្បភរដនទម្ទៀតបដល
រួម្ចំប ណ្រកាត់បនាយរុណ្ភារទឹរ បរិស្ថា ន ទម្នេ បឹង សទ ឹង និង ជារិម្ សសស្ថា នភារទឹរ។

ខ.

ជម្ព្ម្ើស ម្ដើម្បីម្ ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា ម្នះ:- ការបម្ងកើត រណ្ៈរោមធិកា រព្រប់ព្រង តំបន់រ ៤ និងស៣
ម្ៅរព្ម្ិត ថ្ននរ់ជាតិន ិង ថ្ននរ់ម្ ព្កាម្ជាតិ។
- ការចូល រួម្រីសហរម្ន៍ម្ូលដ្ឋឋន
- បម្ងកើតឯរស្ថរចាប់ និងការរំណ្ ត់តួនាទី
- ្សរវ្ ាយចាប់ឲ្យបានទូលទ
ំ លា
ូ យ
- ការោំ ព្ទហិរញ្ាវតាុរី DPs

ចំណាំ : បព្ររកាំរ ី : ៨២រី បូ ម្ព្ត បព្ររ តី :៣៥០រី ូបម្ព្ត
១. បព្សររ ៖ នងរី ឹរ ម្កាះម្ងៀរ (ម្ណ្ឌ លរិរី) និងលំតត់ (រតនរិ រ)ី
២. ម្សស្ថន ៖ តាបវង ម្វឿននស ម្សស្ថន (សទ ឹងបព្តង)
៣. ម្សរុង
ុ ទី ១:
ព្រម្
បញ្ហា ព្ប

ម្ថមៗ
ី :

-

ការរព្ងឹងចាប់ (នព្រម្

ើ ដី និងជល្ល) ម្ិន ោនព្បសិទិភា
ធ រ

-

បញ្ហា ទរ់ទងនឹងនព្រម្

:ើ ការវិន ិម្ោរម្ួយចំនន
ួ តាម្បម្ណា
ត យទម្នេ និងបព្ររ រីម្ ព្ពាះ

តំបន់ទំ ងអស់ម្នាះជាប្នរសំខាន់ម្ដើម្បី វិនម្ិ ោរវិសយ
័ រសិរម្ម។
-

បញ្ហា រំម្ លាភយរដីដី

-

ុ រីម្ ខតតនានា(ម្ដ្ឋយស្ថរខវះដស
ី ព្ោប់រសិរម្ម) បដលនាំ ឲ្យោនការម្រើន
បញ្ហា ចំណា រ់ព្ សរ
ម្ ើងនូវការកាប់បត
ំ េ ញនព្រម្

ើ ម្ដើម្បីយ រដីម្ធវរ
ើ សិរម្ម។
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-

ការអភិវឌ្ឍ (ជីរបរ៉ែ ការម្ព្បើព្ បាស់ធា តុរីម្ី) ម្ៅតំបន់ម្ួយ ចំន ួន (ព្ច្ចំ ងទម្នេ បារ់ដី) និង
ព្រុម្ហ៊េុន ម្ួយចំនន
ួ ព្តូវការដីម្ព្ចើនពាន់ហ ិរតា ម្ហើយ ម្ិនអនុវតតម្ ៅតាម្រិចព្េ រម្ម្ព្រៀងរបស់
រដ្ឋឋ ភិបាល។

-

បញ្ហា ទរ់ទងនឹងរុណ្ភារទឹរ ម្ដ្ឋយស្ថរបតការម្ព្បើព្ បាស់ជីរីម្ី ថ្ននស
ំ ោេប់សតវលត
ែ ិ ទំនប់
វារីអរគិស នី បដលជារតាត រំណ្ត់រណ្
ុ ភារទឹរ និងការហូរទឹររខវរ។
់

-

បញ្ហា ពារ់រ័នធនង
ឹ ធនធានជល្ល និងជីវៈចព្ម្ុះ ម្ៅរនុងតំបន់អភិររសរាុ ំស្ថ

-

្លបះពាល់ប្នរបយនឌ្័រ ម្ៅម្លើសខ
ុ ភាររបស់ស្រសត ី ម្ដ្ឋយស្ថរបតការ
ម្ព្បើព្បាស់ទឹរ ម្ិនស្ថែត

-

្លបះពាល់ម្ៅម្លើវិសយ
័ ម្ទសចរណ្៍ (ទឹរម្ព្ជាះសុភ័ព្រម្ិត)ត ដូចបដលរួរម្រដឹង រី
ប្នការរបស់រដ្ឋឋភិបាល រួរម្រនាំ ោន កាប់នព្រម្

-

តា
ើ ម្បម្ណា
ត យ្េូវ។

រងវះខាតនូវការម្ដ្ឋះដូររ័ត៌ោនរីព្បម្ទសម្វៀតណាម្ម្ដើម្បីបងាូរទឹររីទំនប់វា រីអរគិសនី ម្ៅ
រនុងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ (ម្សស្ថន និងបព្សររ)។

-

ការបព្បព្បួលអាកាសធាតុបចេុបបនន រឺជាបញ្ហា ធំម្ួយ រួម្ចំប ណ្រម្ៅម្លើកា រព្រប់ព្ រងអាងទម្នេ

ម្ធវើបទបងាាញម្ដ្ឋយព្បធានអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង
ព្រុម្ទី ១:
ដំម្ ណាះព្ស្ថយ:
-

ការរព្ងឹងចាប់ថៗ
ម ី ម្នះ ម្ៅម្លើន ព្រម្

ើ ជល្ល និងការម្ព្បើព្បាស់ដីម្ៅោនរព្ម្ិតច្ចំបាច់

ព្តូវម្ធវើកា ររព្ងឹងចាប់ វិញ ។
-

ស្ថរម្រើភ័ណ្ឌម្ៅម្លើដីនព្រម្

ើ (ដីម្ ព្បើ និងដីន ព្រ) រឺច្ចំ បាច់នាម្រលបចេុបបនន ម្ ៅរនុង ព្បម្ទស

រម្ពុជា ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងធនធានទំ ងម្នាះបានព្តឹម្ព្តូវ ។
-

ស្ថរម្រើភ័ណ្ឌ ចាស់លា ស់ម្ ៅម្លើតំបន់អភិររស និងការងារ ៖ ជល្ល ដីន ព្រម្

-

បម្ងកើន ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់រីស ហរម្ន៍ រឺជាម្រឿងច្ចំ បាច់

-

្ត ល ់ន ូវសិទិដ
ធ ល់ព្ បជាជនរនុងតំបន់ចូល រួម្រនុងដំម្ ណ្ើរការម្ព្បើព្ បាស់ដីស ហរម្ន៍
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-

បម្ងកើតនូវស្ថា នីយ ឧតុន ិយ ម្បបបបម្ចេរម្ទសខពស ់ ម្ដើម្បី្ត ល ់រ័ត៌ោនរីអា កាសធាតុ និង
ទឹរជំន ន់ដល់ព្បជាជនរនុងតំបន់ម្ ដើម្បីអា ចទប់ស្ថក ត់ និងសព្ម្បខេួន ម្ៅនឹង ការបព្បព្បួល
អាកាសធាតុ។

-

្ត ល ់នវូ ការរស្ថងសម្តាភារដល់អនរពារ់រ័នធ

-

រព្ងឹងនូវសហព្បតិបតតកា
ិ រលែជាម្ួយ នឹងព្បម្ទសជិតខាងម្ដើម្បីប ចររំបលរនូវរ័ត៌ោន
ទរ់ទិន នឹងការម្ព្បើព្បាស់ទឹរ ម្ៅចម្នាេះប្នរម្លើទម្នេ និងប្នរម្ព្កាម្ទម្នេ ។

I. អន ស្ថ
ុ សន ៍អនារតសព្ោប់ការអន ុវតតរម្ព្ោងរនង
ុ តំបន ់ រ៤ ន ង
ិ ស៣
ប្ែ រម្លើលទធ្លននការរិភា រារបស់ព្ រុម្ទំ ង ២ ជាម្ួយ នឹងអនរពារ់រ័នធ រីថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់
ម្ព្កាម្ជាតិ រួរម្យើងបានដ្ឋរ់ម្ ចញនូវអនុស្ថ សន៍ស ព្ោប់ម្ រលអនារតដូចខាងម្ព្កាម្៖
-

អនុវតតកា រវាយតនម្េ្លបះពាល់ម្ៅម្លើបរិស្ថាន និងសងគម្ រនុងរងវងត
់ ំបន់ម្ោលម្ៅរនង
ុ ម្ខតត
ទំ ង ៤។

-

អនរពារ់រ័នធ ទំងអស់ម្ ៅថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរ់ម្ព្កាម្ជាតិ និងថ្ននរ់សហរម្ន៍ររួ បតចូលរួម្
ពារ់រ័នធ នង
ិ ទទួលបានរ័ត៌ោន។

-

បម្ងកើតបាននូវម្ព្ោងព្តឹម្ព្តូវម្ួយ សព្ោប់អនុវតតរម្ព្ោងឲ្យោនព្បសិទិភា
ធ រ

-

អនុវតតប ្នការសរម្មភា រព្បច្ចំឆ្នំ ម្ៅតាម្ប្នការម្ម្របស់រម្ព្ោង

-

ការម្រៀបចំជា ម្ទៀងទត់ន ូវការព្បជុំព្បច្ចំ ឆ្នំ ម្ដើម្បី្េុះបញ្ហេំ ងរីបញ្ហា ព្ប

ម្ថម ីៗ

សម្ព្ម្ចបានរនុងអំ ុងម្រលអនុវតតរម្ព្ោង។
-

រស្ថងសម្តាភារម្ស្រនរ
ត ី ម្ព្ោង និងសហរម្ន៍រង
នុ តំបន់ និងអនរពារ់រន
័ ធដនទម្ទៀត

-

ព្រុម្ហ៊េុន សវនរម្មឯររាជយ
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ឯរស្ថរភាជប់ទ ី ១: បញ្ជ ីម្ ្មះអនរចូលរួម្រនុងសិកាាស្ថលាថ្ននរ់ជាតិរយៈម្រល២នថា ម្លើការព្រប់ព្រង
ធនធានទឹរចព្ម្ុះ តំណា រ់កា លទី ៣។
ល .រ

ម្្ម ះ

ម្ុខងារ/ត ួនាទ ី/ព្រស ួង/ម្នទ ីរ/ម្ខតត

ភន ំម្ រញ/ម្ខតត

ម្លខទ ូរស ័រទ/អុបម្
ី ល

១

អ៊េុង ហ៊េួរ

អនុព្បធាន DIME

រតនរិ រី

unghour@gmail.com

២

ងីន សុ វិោន

ព្បធាន DoT

ម្ណ្ឌលរិ រី

sovimean@gmail.com

៣

នួត សុខា

ព្បធាន Tourism

ព្រសួងម្ទស
ចរណ្៍

៤

សុីម្ ថ្នវរី

អនុព្បធាន IFReDi

រដឋ បាលជល simthavry@yahoo.com
្ល

៥

វុន ទុម្

អនុព្បធាន DoT

សទ ឹងបព្តង

៦

្ូរ វណាណ

-

-

៧

ញឹម្ ម្ហៀង

-

-

៨

ណ្ុប ចនធ ី

ព្បធាន DoE

ព្រម្ចះ

៩

លីម្

ព្បធាន PDRD

ព្រម្ចះ

ម្ស្រនត ី PDRD

សទ ឹងបព្តង

អនុព្បធាន PDA

ព្រម្ចះ

cheahav@gmail.com

ីវហាវ
១០

យីម្ ស្ថវីញ

១១

ម្

វិចិព្ត

maovicheat@gmail.com
Tel:០១២ ៩៩៦៩៤៤

១២

អ៊េុយ លីប ដត

អនុព្បធាន MoP

ភន ំម្ រញ

lydeth.ung@yahoo.com
Tel: ០១២ ៣០៨ ៣៣៨

១៣

រុយ ច្ចន់ដ្ឋរា៉ែ

អនុព្បធានការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ
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ឯរស្ថភាជ ប់ទី ២: នថាទ ី ១
រម្បៀបវារៈរនុងសិកាាស្ថលាព្តួតរិនត
ិ យម្ ើងវិញ
ន ថា ទ ី ០៣ បខធនូ ឆ្នំ ២០១៣

ម្រល

ស រម្មភារ

ទំន ល
ួ ខុសព្តូវ

០៨.០០-

ចុះម្្ម ះ

សុីម្ ថ្នវរី និង អ៊េូ ស្ថ រី

០៨.១៥
រិធ ីម្ បើរ
៨:១៥-

ការបណ្នាំ ម្ដ្ឋយរិធរ
ី រ

អ៊េូ ស្ថ រី

៨:២០
៨:២០-៨:៤០ ម្តិស្ថវ រម្ន៍ និងម្បើរសិកាាស្ថលា

ម្្ង ប្ន, ព្បធានសត ទ
ី ីនន
វិទាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍ និង ព្ស្ថវព្ជាវ
ទឹរស្ថបនន
រដឋបាលជល្ល។

៨:៤០-៨:៥០

ម្សចរតីប ណ្នាំ រីរម្ម វិធរី បស់សកា
ិ ា ស្ថលា

ម្្ង ប្ន, ព្បធានសត ទ
ី ី នន វិទាស្ថាន
អភិវឌ្ឍន៍ និងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន
រដឋបាលជល្ល។

៨:៥០-

បទបងាាញសត ីរីរម្ព្ោងព្រប់ព្រងជល្ល

ម្្ង ប្ន, ព្បធានសត ទ
ី ី នន វិទាស្ថាន

១០:០០

រនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងសទ ឹងបព្តង

អភិវឌ្ឍន៍ និងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន
រដឋបាលជល្ល។

១០:០០-

សព្ោរ

សិកាា កាម្ទំ ងអស់

បទបងាាញរីកា រការពារសងគម្

ម្ហង រង់, ទីព្បឹរាប្នរ សុវតាិភារ

១០:៣០
១០:៣០១២:០០
១២:០០-

សងគម្/រម្ព្ោង IWRMP
សព្ោរអាហារនថាព្តង់

សិកាា កាម្ទំ ងអស់

បទបងាាញរីកា រការពារម្ៅម្លើរម្ព្ោង ប្ន រទី ២

តម្ វាន់ខាង,

១៣:៣០
១៣:៣០១៥:០០

ទីព្បឹរាម្លើកា រការពារបរិស្ថាន
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១៥:០០-

សព្ោរ

សិកាា កាម្ទំ ងអស់

១៥:៣០
១៥:៣០-

ការរិភារួម្ម្ៅម្លើវិធីសព្ោប់ម្ដើរម្ៅម្ុន (២០

១៦:៣០

នាទី)

១៦:៣០-

ការបូរសរុបការព្បជុំ

ម្្ង ប្ន, ព្បធានសត ទ
ី ី នន វិទាស្ថាន

១៦:៤៥

អភិវឌ្ឍន៍ និងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន
រដឋបាលជល្ល។
ម្្ង ប្ន, ព្បធានសត ទ
ី ី នន វិទាស្ថាន

សនទ ររថ្នបិទ

អភិវឌ្ឍន៍ និងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន
រដឋបាលជល្ល។

ឯរស្ថរភាជប់ ទី ៣: នថាទ ី ២
ម្ោលបំណ្ ង និងលទធ្ លននសិកាា ស្ថលាថ្ននរ់ជាតិ
ម្ោល បំណ្ ង

ល ទធ្ ល រំរ ឹង ទុរ

ឹ បដលោនព្ស្ថប់ និង
ម្ដើម្បីប ណ្នាំ ចំម្ណ្ះដង

ជំរុញ បម្ងកើតសម្តាភារ និងចំម្ណ្ះដឹងដល់អរ
ន

ស្ថា នភារធនធានធម្មជាតិ និងការអភិវឌ្ឍរបស់រួរ

ចូល រួម្ សត ីរីតំបន់អា ងទម្នេ រ៤ និង ស ៣។

វាម្ៅរនុងតំបន់អាងទម្នេ រ៤ និង ស៣។
ម្ដើម្បី្ត ល ់នវូ ភារងាយព្សួលយល់សព្ោប់អរ
ន ចូលរួម្ អនរចូល រួម្ថ្ននរ់ម្ ខតត និងថ្ននរ់ជាតិ នឹងទទួល
ឹ និងអាចម្លើរម្ ង
ម្ បានការយល់ដង
ើ រីការច្ចប់

ជាម្ួយ រ័ត៌ោននានាអំរីបញ្ហាអាងទម្នេ បញ្ហា ព្ប

និងដំម្ ណាះព្ស្ថយបដលព្តូវបានយរម្រម្ព្បើម្ៅរនង
ុ

អារម្មណ្ ៍របស់ររ
ួ ម្រ និងោំ ព្ទសព្ោប់

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងអាងទម្នេ។

ចំណា ប់ម្ ្ត ើម្ននរម្ព្ោង និងការបម្ងកើត ។

ម្ដើម្បីម្ រៀបចំបម្ងកត
ើ នូវរម្ព្ោងសព្ោប់កា រព្រប់ព្រង

អនរចូល រួម្ម្ធវកា
ើ ររិភារា និង្តលន
់ វូ រំនត
ិ

អាងទម្នេ សោសភារ APL៣។

របស់រួរម្រ និងោំ ព្ទរ៏ដូចជារួម្ចំប ណ្រ
ធាតុចូល ម្ៅរនង
ុ ដំម្ណ្ើរការបម្ងកើតរម្ព្ោង។

ម្ដើម្បីរំណ្ ត់ និងបសវ ងររនូវម្តិម្ ោបល់ និងទសសនៈ ម្ោបល់ និងទសសនៈរីអនរចូលរួម្ម្ៅម្លើ
រីអនរចូល រួម្ ម្ដើម្បីដ្ឋ រ់ចូលម្ៅរនុងឯរស្ថររម្ព្ោង។ ម្ោលបំណ្ ងរបស់រម្ព្ោង លទធ្ល និង
សរម្មភា រនានាព្តូវបានររាទុរ។
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
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ក្ម ិច្ធី
ម្រលម្វលា
៨:០០-

ប រិោ យ

ទទួល ខុសព្តូវ

ចុះម្្ម ះសិកាា កាម្

ម្លារព្សី ឃីន សុខោលី,

៨:២០

ជំន ួយ ការ BDP, CNMC

៨:២០-

ម្តិស្ថវ រម្ន៍ និងម្បើរអងគសកា
ិ ា ស្ថលា

៨.៣០

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្ តរុស ល,អរគម្លខាធិការរង CNMC និង អនរសព្ម្បសព្ម្ួលរម្ព្ោង

៨:៣០-

M-IWRMP ថ្ននរ់ជាតិ

៩:០០
៩:០០-

ម្សចរតីស ម្ងាបននសិកាា ស្ថលា: ម្ោលបំណ្ង

១០:០០

សរម្មភា រ និង លទធ្ លរំរឹងទុរ

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្ តរុស ល

ព្បវតតិរបស់ M-IWRMP និង APL៣ រនុង ព្បម្ទស
រម្ពុជា: ទសសនទនម្ៅម្លើកា រព្រប់ព្រងអាងទម្នេ
១០:០០-

សំណ្ួ រ និងការបម្ញ្េ ញម្ោបល់

ទំ ងអស់ោន

១០:១៥
១០ : ១៥-

ការថតរូបជាព្រុម្ និងសព្ោរញុ ំកាម្ហវ

១០ : ៣០
១០:៤៥-

ម្សចរតីស ម្ងាបអាងទម្នេង រ ៤ និង ស ៣: ស្ថា នភារ

១១:៤៥

បចេុបបនន និងការសិរារីម្ុនសត រ
ី ីការព្រប់ព្រងអាង

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្ តរុស ល

ទម្នេ ៈ GWP-ADB-MRC
១១:៤៥-

សំណ្ួ រ និងការបម្ញ្េ ញម្ោបល់

ទំ ងអស់ោន

១២:១៥
១២: ១៥-

អាហារនថា ព្តង់

១៣: ៣០
១៣:៣០-

ការរិភា រាព្រុម្: បញ្ហា ព្ប

១៤:៣០

និងដំម្ ណាះព្ស្ថយសព្ោប់កា រព្រប់ព្រងអាងទម្នេ : រ

ម្ថម ី
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សព្ម្បសព្ម្ួលម្ដ្ឋយតំណាង
ធនាោររិភរម្លារ/ ម្លារ

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

១៤:៣០-

៤ និង ស ៣

ម្ហង រង់

បទបងាា ញព្រុម្រិភា រា

ទំ ងអស់ោន

១៤:៤៥
១៤: ៤៥-

សព្ោរញុ ំ កា ម្ហវ

១៥: ០០

១៥: ០០ -

ការរិភា រារី: បញ្ហា បដលទរ់ទងនឹងធនធានទឹរ

សព្ម្បសព្ម្ួលម្ដ្ឋយតំណាង

១៦: ០០

និងជម្ព្ម្ើសនានាសព្ោប់ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ៖ រ៤

ធនាោររិភរម្លារ/ ម្លារ

និង ស៣

ម្ហង រង់

បទបងាា ញព្រុម្រិភា រា

ទំ ងអស់ោន

១៦:១៥-

ការរិភា រារួម្ និង្តលអ
់ នុស្ថសន៍ស ព្ោប់ការបម្ងកត
ើ

ទំ ងអស់ោន

១៦:៤៥

រម្ព្ោង

១៦: ៤៥-

ការបូរសរុប

១៦:០០១៦:១៥

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្តរុស ល

១៧ : ០០
១៧ . ០០ -

ម្តិបិទអងគស ិកាា ស្ថលា

១៧ : ១០
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ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ឧបស្ព ័នធទី ៦: ម្សចកត ីសម្ងាបរីដ្នការរគប់រគងតំបន់រាុ ស្ថ
ំ

បនាទប់រីកា របម្ងកើតតំបន់រាុំស្ថ ម្ៅរនុងម្ខតតសទង
ឹ បព្តងរួចម្រ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពជា
ុ បានច្ចប់ម្ ្ត ើម្
ម្ធវើម្ សចរតីព្ពាងប្នការព្រប់ព្រងម្នាះម្ៅរនង
ុ ឆ្នំ ២០០៦។ ម្សចរតីព្ពាងបចេប
ុ បននប ដលោនម្ិន ទន់ោន
ភារម្រញម្លញព្តូវបានចុះម្ៅបខម្ិថ ុនា ឆ្នំ ២០០៧ ។ ម្សចរតីព្ពាងចាប់ម្ នះព្តូវបានម្រៀបចំម្ ដ្ឋយ
អងគកា រ IUCN បតម្ទះជាោ ងណា ការខិតខំព្បឹងបព្បងរបស់ខួ ន
េ ព្តូវបាន តែរម្ដ្ឋយស្ថរបតការខវះ
ខាតធនធានហិរញ្ា វតាុ។
ច្ចប់តាំ ងរីចុងឆ្នំ ២០១៣ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជា (ព្រសួងបរិស្ថា ន) បានបនត បញ្េ ប់ន នប្នការ
ព្រប់ព្រង ម្ដ្ឋយទទួល បានជំនយ
ួ រីអងគកា រ WWF។ ម្នះម្បើម្ ោងតាម្កាល វិភា របចេុបបនន ម្សចរតីព្ពា
ងចាប់ចុងម្ព្កាយនឹងព្តូវបានម្រៀបចំ ម្ៅបខរញ្ហា ឆ្នំ ២០១៤ខាងម្ុខម្នះ។ ម្ទះជាោ ងណា ម្ៅម្រល
ម្នះោម នម្សចរតីព្ពាងចាប់បចេុបបនន ភា រ រឺម្ិន ទន់ោនម្ៅម្ ើយ ម្ទ។
ម្សចរតីព្ពាងចាប់បចេប
ុ បនន (បខម្ិថ ុនា ឆ្នំ ២០០៧) រឺម្ ៅបតជាម្សចរតីព្ពាងដំបូងដបដល។
ម្សចរតីព្ពាងបចេុបបននម្នះ ម្តតតជាចម្បងម្លើការរិររ័ ណ្៌នា តំបន់អភិររស រួម្ទំ ងរុរាជាតិ និងសតវប ដល
បានររម្ឃើញម្ៅរនុងតំបន់ម្នាះ និងរំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្ព្បម្ភទសតវជិត្ុតរូជ្ងបដរ។ ម្សចរតីព្ពាង
ម្នះបានម្លើរម្ ង
ើ រីម្ោលបំណ្ងការព្រប់ព្រង និងម្ោលម្ៅ ម្ហើយ នឹង រំណ្ត់ការបម្ងកើតអតតស ញ្ហា ណ្
ននសហព្រប់ព្រង វិស ័យ ជល្លម្ៅរនុងភូម្ិចំន ួន ២១ ម្ៅរនុងតំបន់រាុំ ស្ថ បដលបានបម្ងកើតម្ ើង ។
ម្ទះជាោ ងណា ម្សចរតព្ី ពាងចាប់ម្ នះម្ិន លម្ែិត និងការរិរ័រណ្៌នា ធាតុន នសរម្មភា រសំខាន់ៗ ម្នាះ
ម្ទ។ វាព្តូវបានរំរឹងទុរថ្ន ការងាររិន ិតយម្ ើង វិញ នឹងព្របដណ្ត ប់ និងរំណ្ ត់ធា តុន នសរម្មភា រនានា
ម្ដើម្បីម្ លើររម្ពស ់ស ហព្រប់ព្រងសហរម្ន៍ម្ នស្ថទ រួម្ទំ ងការរំណ្ ត់អតតស ញ្ហា ណ្ននតំបន់កា រពារ
សកាត នុរល ការរិរ័រណ្៌នា បទបបញ្ាតតិម្នស្ថទ និងយុទស្ថ
ធ ស្រសត ឱ្យោនតុលយភាររវាងជវី ភាររបស់អនរភូម្ិ
និង ការអភិររសជីវៈចព្ម្ុះ។

រដឋបាលជល្ល បានព្បជុំជាម្ួយ អងគកា រ WWF និង ព្រសួង បរិស្ថា ន រនុងអំ ុងម្រលម្រៀបចំ
រម្ព្ោង និងបានបញ្ហជ រ់ថ្ន សរម្មភា របដលបានម្ព្ោងទុរ ម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ (ការបម្ងកើត
សហរម្ន៍ម្នស្ថទ បានោំ ព្ទសព្ោប់ជីវភារ និងការស្ថតរម្ហដ្ឋឋរចនាសម្ពន
័ ធជនបទ) រឺយ ល់ព្សបោ ង
ម្រញម្លញ តាម្ទិស ម្ៅននប្នការព្រប់ព្រងម្នះ ។ វាព្តូវបានរំរឹងទុរថ្ន ប្នការព្រប់ព្រងម្នះ
នឹងដ្ឋរ់ម្ ចញបទបបញ្ា តតិចាស់លា ស់ ម្ដើម្បីអនុញ្ហា តឱ្យរម្ព្ោងម្នះ អាចអនុវតតស រម្មភា របដលបាន
115

ព្រះរា ជា ណាចព្ររម្ពុជា : ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថាន និងសងគម្ (ESMF)
រម្ព្ោ ងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ ម្រងគ ដំណា រ់កាលទី ៣

ម្ព្ោងទុរ ម្នាះម្ទ។ ម្លើស រីម្នះម្ទៀត ម្ដើម្បី ធានាបាននូវការម្ោររបានម្រញម្លញជាម្ួយ នឹងប្ន
ការព្រប់ព្រងម្នះ វាព្តូវបានម្រឯរភារថ្ន: (រ) សព្ោប់ ភូម្ិទំ ង ២១ ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ជនបទ
នឹងព្តូវបានរព្ម្ិតចំម្ពាះការស្ថតរម្ ង
ើ វិញនូវ្េូវសព្ោប់ម្ ដើរ បដលោនព្ស្ថប់ ស្ថព នម្ជើង ស្ថលាម្រៀន និង
ម្ណ្ឌ លសុខភារ បដលបាន្ត ល ់ឲ្យរួចរាល់ម្ ហើយ ម្ៅរនុងប្នការអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃ ុំទំ ងម្នាះ (ខ)
ប្នការសព្ោប់កា រស្ថត រម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ

ម្ៅតំបន់ជនបទ នឹងព្តូវដ្ឋរ់ជូន ម្ៅព្រសួង បរិស្ថា ន

(នាយរដ្ឋឋ នអភិររស ) បដលទទួល បនទុ រ ការព្រប់ព្រង តំបន់រាុំ ស្ថ ម្ដ្ឋយោម នការជំទ សម្ ើយ (រ)
អនរតំណា ងចំន ួន ១ នឹងព្តូវបញ្េូ លម្ៅរនុង រណ្ៈរោមធិកា រជាតិម្ លើកា រព្រប់ព្រង ម្ដើម្បីតា ម្ដ្ឋន
ការអនុវតតរម្ព្ោង និង ្ត ល ់ជូន នូវការបណ្នាំ បម្ចេរម្ទស ព្បសិន ម្បើច្ចំ បាច់។
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