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អកសរកាត់  

ADB ធនាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី 

BP នីតិវិធីធនាោរ  

CMU អងគភារព្រប់ព្រងសោសភារ 

CNMC រណ្ៈរោម ធិការជាតិទម្នេ ម្ម្រងគរម្ពុជា 

ECOP រូដបរិស្ថា នសព្ោប់អនុវតត  

EA / EIA ការវាយតនម្េបរិស្ថា ន និងការវាយតនម្េ្លប ះពាល់ម្លើបរិស្ថា ន   

EMP ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន 

ESMF ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្ 

FiA រដឋបាលជល្ល 

IEE ការរិនិតយប ន្ របរិស្ថា នដំបូង 

IESE ការរិនិតបប ន្ របរិស្ថា ន និងសងគម្ដំបូង 

IPPF ព្របខណ្ឌ ប្នការសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

IPDP ប្នការអភិវឌ្ឍសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

MAFF ព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោញ់ និងម្នស្ថទ 

M-IWRM 3 រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេ ម្ម្រងគ ដំណារ់កាលទី ៣ 

MOE ព្រសួងបរិស្ថា ន 

MOWRAM ព្រសួងធនធានទឹរ និងឧតុនិយម្ 

MRC រណ្ៈរម្មការទម្នេ ម្ម្រងគ 

NGOs អងគការមិ្នបម្នរដ្ឋឋ ភិបាល 

OP ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតត ិ  

PDOWRAM ម្នទ ីរធនធានទឹរ និងឧតុនិយម្ម្ខតត  

RAP ប្នការសរម្មភាររនុងការស្ថងសង់លំម្ៅស្ថា នម្ ើងវិញ  

RGC រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជា 

RPF ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយរនុងការស្ថងសង់លំម្ៅម្ ើងវិញ  

WB ធនាោររិភរម្លារ  

WWF មូ្លនិធិសតវ នព្ររិភរម្លារ 
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ជំរូកទី ១.  ម្សចកតីម្ ត្ើ្ 

ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្សព្ោប់ព្បម្ទសរម្ពុជា ព្តូវបានម្រៀបចំម្ ើង ម្ដ្ឋយប្ែរ 

ម្លើលទធ្ លបដលម្រើតម្ចញរកីាររិនតិយប្នរបរសិ្ថា ននងិសងគម្ដំបូង (IESE)បដលព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើង

សព្ោប់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់កាលទី ៣ (Mekong-IWRMP-3)។  

ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ននិងសងគម្ (ESMF) ព្តូវបានម្ព្បើព្បាស់ម្ដើម្បីរិន ិតយម្ៅម្លើបញ្ហា បរិស្ថា ន 

និងសងគម្ និង្លប ះពាល់នានាបដលជាប់ពារ់រ័នធ ម្ៅម្រលបដលរម្ព្ោងម្នះ អនុវតតន ូវម្ស៊េរីនន 

សរម្មភារជាម្ព្ចើន និងអនុរម្ព្ោងនានា បដលម្ិនទន់ម្ធវើការរំណ្ត់បានចាស់លាស់ ម្ហើយរបនេង

អនុវតតរួរវារ៏ម្ិនទន់បានដឹងម្ៅម្ ើយ ម្ៅម្រលម្ធវើការវាយតនម្េម្ៅម្លើរម្ព្ោងម្នះ។ ព្របខណ្ឌ  

ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ននិងសងគម្ (ESMF) ដ្ឋរ់ម្ចញនូវម្ោលការណ្៍ បញ្ហា តិត ម្ោលការណ្៍ការបណ្នំា 

និងនីតិវិធី ម្ដើម្បីម្ធវើការវាយតនម្េ្លប ះពាល់របស់រម្ព្ោងម្ៅម្លើប្នរបរិស្ថា ន និងសងគម្។ វា

រ៏ោនវិធានការ និងប្នការម្្សងៗម្ទៀត្ងបដរ ម្ដើម្បីកាត់បនាយ និង/ឬ សព្ោលចំម្ពាះ្ល 

ប ះពាល់អវិជជោន និងម្លើររម្ពស់ន ូវអតាព្បម្ោជន៍នានា ការ្តល់នសព្ោប់ម្ធវើការបា ន់ព្បោណ្ 

និងរំណ្តថ់វិកាចណំាយម្ៅម្លើ វិធានការណ្ទ៍ំងអស់ម្នាះ និងរ័ត៌ោនរបស់ភាន រ់ងារបដលទទួលខុស

ព្តូវរនុងការព្រប់ព្រង្លប ះពាល់ម្លើរម្ព្ោង និងការអនុវតតវិធានការណ្៍បដលបានដ្ឋរ់ម្ចញ។  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់កាលទី ៣ (Mekong-IWRMP-3) 

រឺជាតំណារ់កាលទី៣ ននរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ បដលជាម្ស៊េរីននរម្ព្ោង 

(SOP) ោំព្ទដល់ ព្បម្ទសឡាវ ម្វៀតណាម្ រម្ពុជា និងរណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC)។ ម្ោលបំណ្ង 

សំខាន់របស់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (Mekong-IWRMP) រឺម្ដើម្បីម្ធវើការ

ោំព្ទការអនុវតតរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះ (IWRM) ម្ៅរនុងអាងទម្នេម្ម្រងគភារខាងម្ព្កាម្រនុង

រព្ម្ិតថ្នន រ់តំបន់ ថ្នន រ់ជាតិ ន ិង ថ្នន រ់ម្ព្កាម្ជាតិ រ៏ដូចជាការរួម្ចំបណ្ររនុងការអភិវឌ្ឍន៍ន ិរនតភារនន 

អាងទម្នេ រនុងអាងទម្នេម្ម្រងគម្ព្កាម្ (LMB)។  

រម្ព្ោងម្នះោន ៤ តំណារ់កាលរឺ៖ រម្ព្ោងថ្នន រ់ជាតិោនចំនួនបី ន ិង រម្ព្ោងថ្នន រ់តំបន់ 

ចំន ួនម្ួយ ជាម្ួយនឹងរណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC)។ ម្ដើម្បីម្ជៀសវាងការព្ច ំ ពារយថ្ន 

រម្ព្ោងព្រប់ព្រង ធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (Mekong IWRMP) សំម្ៅម្លើរម្ព្ោង 

ទំងម្ូលបដលអនុម្័តម្ដ្ឋយ ធនាោររិភរម្លាររនុងឆ្ន ំ  ២០១២។ ម្ហើយវារ៏សំម្ៅម្លើ  
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 (រ) រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់កាលទី ១ (Mekong-IWRM ១) សព្ោប់ 

ព្បម្ទសឡាវ បដលព្តូវបានអនុម្័តម្ដ្ឋយធនាោររិភរម្លាររនុងឆ្ន ំ២០១២ (ខ) រម្ព្ោងព្រប់ព្រង 

ធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតណំារ់ទី ២ (Mekong-IWRM ២ ) សព្ោប់ព្បម្ទសម្វៀតណាម្ បដលព្តូវ

បានអនុម្័តរនុងឆ្ន ំ ២០១៣ (រ) សំម្ណ្ើរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់កាលទី 

៣ (Mekong-IWRM ៣) សព្ោប់ព្បម្ទសរម្ពុជា (ឃ) រណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ MRC ព្តូវព្រប់ព្រង 

រម្ព្ោងថ្នន រ់តបំនម់្លើរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគបដលព្តូវអនុម្័តរនុងឆ្ន ំ ២០១២។ 

រម្ព្ោងនិម្ួយៗព្តូវបានម្រៀបរាប់ដូចខាងម្ព្កាម្៖  

រម្ព្ោងរបស់រណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC) ម្លើរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ៖ 

រនុងឆ្ន ំ ២០១២ រណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC)បានទទួលហិរញ្ាបបទន IDA ចំនួន ៨លានដុលាេ រ 

អាម្រិរ ម្ដើម្បីម្លើររំរសក់ារព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និង ធនធានទឹរអនតរព្បម្ទស. រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធាន

ទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគរបសរ់ណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ MRC (MRC-IWRMP) ោនម្ោលបំណ្ងជួយ្ារ 

ភាជ ប់រម្ព្ោងថ្នន រជ់ាតទិំងបី ម្ដ្ឋយម្តត តម្លើបញ្ហា ទូម្ៅរបស់អនតរព្បម្ទស។បចេុបបននោនរម្ព្ោងអនតរ 

ព្បម្ទស (Transboundary) ចំនួន៤ បានព្តូវអនុវតតម្ដ្ឋយរណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC) ម្ដ្ឋយ 

្ារភាជ ប់ជាម្ួយរណ្ៈរម្មការជាតិទម្នេម្ម្រងគរបស់ព្បម្ទសរម្ពុជា ម្វៀតណាម្ ឡាវ និងនថ។ 

រម្ព្ោងថ្នន រ់ជាតិ៖ ម្តត តម្លើការជព្ម្ញុការព្រប់ព្រងធនធានទឹររនុងបរិបទអនតរព្បម្ទសននព្បម្ទសឡាវ 

ម្វៀតណាម្ និងរម្ពុជា៖ 

១) រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់កាលទី ១ (Mekong-IWRM ១) សព្ោប់ 

ព្បម្ទសឡាវ (១៨លានដលុាេ រអាម្ម្រិរ សព្ោប់ឆ្ន ំ២០១២ ២០១៨)៖ ម្ដើម្បីបម្ងកើនសម្តាភារព្រប់ព្រង 

ធនធានទឹរថ្នន រ់ជាតិ ស្ថង់សង់Hydromet ព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ម្ៅរនុងអនុអាងទម្នេម្ម្រងគចំន ួនរីរ 

រស្ថងព្បរ័នធធារាស្ថស្រសត  និងការព្រប់ព្រងជល្ល។  

២)  រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់ទី ២ (Mekong-IWRM ២) សព្ោប់ព្បម្ទស

ម្វៀតណាម្ (២៥លានដុលាេ រអាម្ម្រិរ) សព្ោប់ឆ្ន ំ២០១៣ ២០១៨)៖ ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងអាងទម្នេ 

ប្នរខាងម្លើទម្នេម្សស្ថន និងបព្សររ (ម្ៅថ្ន អាង (ស២) បដលជាប្នរននអាង(ស៣) និងស្ថងសង 

Hydromat  ម្ៅប្នរខាងម្លើអាង (ស២) និងម្ម្រងគបឌ្លតា។ 
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៣) រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់កាលទី ៣ (Mekong-IWRM ៣) សព្ោប់

ព្បម្ទសរម្ពុជា (១៥លានដុលាេ រអាម្ម្រិរ)៖ ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ន ិងស្ថងសង់ Hydromet 

ម្ៅប្នរខាងម្ព្កាម្អាងទម្នេ (ស៣) និង (រ៤) និងព្រប់ព្រងជល្លរនុងរនេងទម្នេម្ម្រងគ។  

 ការម្រៀបរាប់លម្ែិតននបរិបទយុទធស្ថស្រសត  របស់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ 

បងាា ញម្ៅរនុងឯរស្ថរវាយតនម្េឆ្ន ំ២០១២ ននរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគតំណារ់ 

កាលទី ១  (Mekong-IWRM ១)។ 

រម្ព្ោងបដលបានដ្ឋរ់ម្ចញម្នះ (រ៏ដូចជា ESMF្ងបដរ)បានម្តត តជាអាទិភារម្ៅម្លើការព្រប់

ព្រងធនធានជល្ល និងអាងទម្នេ រីម្ព្ពាះទំងម្នះជាចំណ្ុចសខំាន់ៗ  ននរចិេសហព្បតិបតតិការជាម្ួយ

ព្បម្ទសជិតខាងរបស់ខេួនបដលរំរុងោនភាររីរចម្ព្ម្ើន។   

ចំណាយបា នព់្បោណ្សព្ោបរ់ម្ព្ោង Mekong-IWRMP: ចំណាយសព្ោប់រម្មវិធីទំងម្លូ បដលព្រប 

ដណ្ត ប់ ម្ៅម្លើតំណារ់កាលទំង៤ម្នះ បងាា ញដូចខាងម្ព្កាម្។ 
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តារាងទ ី1: ម្សចរតសីម្ងាបររីម្ម វធិ ី Mekong-IWRMP (ម្ស ៊េរ ី៤ តណំារក់ាលននរម្ព្ោង)  

នដរូ សរម្មភារ 

ចំណាយបា ន ់ស្ថម ន  

(រមួ្បញ្េូលទំងម្លូន ិធ ិ

របស ់ព្បម្ទសសម្ភារី) 

(រិតជាលានដុលាេ ) 

Mekong-IWRMP ១ (២០១២-២០១៧) 

រណ្ៈរម្មការ 

ទម្នេម្ម្រងគ (MRC) 

សោសភារទ ី ១ 

 ការោំព្ទរីរនុងតបំនស់ព្ោប់ការរិភារារីបញ្ហា អនតរព្បម្ទសនន IWRM  

 ោំព្ទរនុងការបម្ងក ើតវិធសី្ថស្រសតសព្ោប់បរិស្ថា ន  

 ការវាយតនម្េហានភិ័យ្លប ះពាល ់និងហានភិ័យធម្មជាម្ៅអាងទម្នេ

ម្ម្រងគ ភារខាងម្ព្កាម្ (LMB)។ 

 ការចុះសិរាដលទ់រីបនេង និង 

 រដឋបាល និងការព្រប់ព្រងរម្ព្ោង 

៨.០ 

ព្បម្ទសឡាវ សោសភារទ ី ២ 

 ការរព្ងឹងស្ថា ប័នសព្ោប់ MONRE ទរ់ទងម្ៅនងឹការព្រប់ព្រង

ធនធានទរឹ និង 

សោសភារទ ី ៣  

 ការព្រប់ព្រងនព្រលចិទរឹ (សោសភារ ៣-១) 

 ការព្រប់ព្រងធនធានជល្ល (សោសភារ ៣-២) 

១៨.០ 

Mekong-IWRMP២ (២០១៣-២០១៨) 

ព្បម្ទសម្វៀត 

ណាម្ 

 ការោំព្ទសព្ោប់ការរព្ងឹងស្ថា ប័នបដលព្រប់ព្រងធនធានទរឹចព្មុ្ះម្ៅ

តាម្អាងទម្នេម្សស្ថន និងបព្សររបដលសា តិម្ៅរនុងប ន្រននព្បម្ទស

ម្វៀតណាម្។ 

 ការបម្ងក ើតនវូបណាត ញព្តតួរិនតិយធនធានទរឹ ម្ៅតាម្ព្រំបដនរវាង 

ព្បម្ទសរម្ពុជា និងព្បម្ទសឡាវម្ៅម្ម្រងគម្ព្កាម្ និងបម្ងក ើតព្បរ័នធ 

រ័ត៌ោន ធនធានទរឹសព្ោប់តបំនម់្ម្រងគម្ព្កាម្រនុងព្បម្ទសម្វៀតណាម្។ 

 ការរព្ងឹងនវូបណាត ញរ័តោ៌នជលាឧតនុយិម្ ព្បរ័នធរាររណ្ ៍

និងព្បកាសអាសននរីទឹរជំនន ់ម្ៅរនុងតបំនខ់ពង់រាបរណាត ល 

និងការព្រប់ព្រងរម្ព្ោង  

២៥.០ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

8 
 

 

រម្ព្ោង Mekong-IWRMP ៣ បដលបានដ្ឋរ់ម្ចញម្នះ នឹងព្តូវអនុវតតម្ដ្ឋយព្បម្ទសរម្ពុជា។ 

ព្រសួងធនធានទឹរ និងឧតុន ិយម្ (MOWRAM) ជាស្ថា ប័នចូលរួម្សហការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ 

ជាម្ួយរណ្ៈរោម ធិការជាតិទម្នេម្ម្រងគរម្ពុជាបដលជាស្ថា ប័នអនុវតតសោសភារទី២ 

និងព្រប់ព្រងរម្ព្ោងទំងម្ូល ។ រដឋបាលជល្ល (FiA) ននព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោញ់ និងម្នស្ថទ 

នឹងជាអនរទទួលខុសព្តូវម្លើការ អនុវតតសោសភារទី ១។  រណ្ៈរោម ធិការជាតិទម្នេម្ម្រងគរម្ពុជា 

(CNMC) នឹងទទួលខុសព្តូវម្ៅម្លើការព្រប់ព្រងរម្ព្ោងទំងម្ូល ម្ហើយអនុវតតសោសភារទី ២។ 

ដូចម្នះរដឋបាលជល្ល (FiA) និងរណ្ៈរោម ធិការជាតិទម្នេម្ម្រងគ (CNMC) នឹងទទួលខុសព្តូវរនុង

ការអនុវតតវិធានការណ្ស៍វុតាិភារនានា ដូចបដលបានបចងម្ៅរនងុព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរសិ្ថា ន និងសងគម្

ម្នះចំម្ពាះសោសភារម្រៀងោន ទំងអស់ម្នាះ។ រណ្ៈរោម ធិការជាតិទម្នេម្ម្រងគរម្ពុជា (CNMC) ន ឹង

ទទួលខុសព្តូវ្ងបដររនុងការរិន ិតយម្ៅម្លើរដឋបាលជល្ល (FiA) ន ិងម្ធវើឲ្យព្បារដថ្នរួរម្របាន

បំម្រញតួនាទីរបស់ខេួនម្ៅតាម្អវីបដលរម្ព្ោងបានដ្ឋរ់ម្ចញ។  

 

 

រម្ព្ោង Mekong-IWRMP ៣ (២០១៦-២០២០)  

ព្បម្ទសរម្ពុជា  ការោំព្ទសព្ោប់ធនធានជល្ល និងធនធានវា រីស្ថស្រសត

ម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា និង 

 ការព្រប់ព្រងធនធានទរឹ (WRM) រនុងភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា 

និងការរិភារាបញ្ហា អនតរព្បម្ទស (Transboundary dialogue) 

១៦.៥ 
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ជំរូកទី ២ :ការរករ័ណ៌្នាអំរីគម្រោង 

ទីតំាងភមូ្សិ្ថស្រសត៖ សមំ្ណ្ើរម្ព្ោង Mekong-IWRMP ៣ នងឹម្តត តម្លើៈ (រ) ជព្ម្រលូតលាស ់និងរង

រូនសំខាន់ៗរបស់ព្តីម្ៅរនុងទម្នេម្សស្ថន និងទម្នេម្ម្រងគ ម្ៅភារខាងម្ជើងននព្បម្ទសរម្ពុជា 

បដលោនព្បបវង១០០ រ.ម្តាម្បម្នាត យទម្នេម្ម្រងគ បដលលាតសនធ ឹងរីម្កាះលងាក  (ជាប់ព្រំបដនឡាវ) 

ម្រដល់ម្ខតត សទ ឹងបព្តង និងព្រម្ចះ និងភូម្ិនានាបដលសា ិតម្ៅតាម្បម្ណាត យននទម្នេម្ម្រងគ (ខ) 

តំបន់អាងរងទម្នេ ម្សស្ថន បព្សររ ម្សរុង (ស៣) របស់ព្បម្ទសរម្ពុជា រមួ្ជាម្យួតំបន់ម្្សងៗម្ទៀត

ោនព្រំព្បទល់ជាប់នឹងព្បម្ទសឡាវ រម្ពុជា និងម្វៀតណាម្ និងនដទម្នេម្ួយចំន ួន (រ) តំបន់អាងរង

ម្ៅភារខាងម្រើតម្ខតតព្រម្ចះ បដលោន បព្ររព្រះ បព្ររម្ព្រៀង បព្ររកំារ ីនិងបព្ររម្ត (រ៤)។ រូបទី ១ 

ខាងម្ព្កាម្បងាា ញរីម្ខតតបដលជាតំបន់រម្ព្ោង និងរូបទី ២ បងាា ញរីតំបន់អាងរងស៣ និងរ៤។    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រូបទ ី ១: ម្ខតត ម្ោលម្ៅរម្ព្ោង 

(ព្បភរ: http://www.nationsonline.org ) 

 

http://www.nationsonline.org/
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រូបទ ី ២: ត ំបន ់អាងរង ស៣ ន ិង៤រ  

(ព្បភរ:  ដរព្សង់រី http://ppcrcambodia.files.wordpress.com/2012/11/cnmc-1104-iwrm-cam.pdf) 

 

ម្ូលម្ហតុ ន ិងទិដឋភារទូម្ៅ   

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (Mekong IWRMP) ្តល់ការោំព្ទម្លើ 

ការវិន ិម្ោរ និងបម្ចេរម្ទសដល់ព្បម្ទសទំង៣ (ព្បម្ទសរម្ពុជា ម្វៀតណាម្ និងឡាវ) រនុងចំម្ណាម្ 

ព្បម្ទសទំង៤សា ិតម្ៅទម្នេម្ម្រងគភារខាងម្ព្កាម្ និងោំព្ទរណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC) រនុងការ 

សព្ម្បសព្ម្ួលសហព្បតបិតតិការបម្ចេរម្ទសម្លើការព្របព់្រងធនធានទឹរ។ ម្ោលបំណ្ងរួម្ននរម្ព្ោង 

ព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ ថ្នន រ់តំបន់ រឺម្ដើម្បីបម្ងកើតនវូឧទហរណ្៍សំខាន់ៗ រនុងការអនុវតត 

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះរនុងរំរិតតំបន់ រំរិតជាតិ ន ិងម្ព្កាម្ជាតិ ម្ដើម្បីចូលរួម្ចំបណ្រ 

រនុងការអភិវឌ្ឃន៍អាងទម្នេរបស់អាងទម្នេម្ម្រងគម្ព្កាម្ឲ្យោននិរនតរភារ។  

 

ម្ោលម្ៅរម្ព្ោង (PDO) សព្ោប់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ តំណារ់កាល 

ទី៣ (MEKONG IWRMP-3) រឺម្ដើម្បីបម្ងកើតម្ូលដ្ឋឋ នសព្ោប់ព្រប់ព្រងធនធានទឹរ និងជល្លរនុង 

ទីតំាងរម្ព្ោងរនុងភារឥស្ថនននព្បម្ទសរម្ពុជាឲ្យោនព្បសិទធិភារ។ 

សោសភារទ១ី៖ ការព្របព់្រងធនធានជល្ល នងិវារ ីស្ថស្រសត រនុងភារឥស្ថនព្បម្ទសរម្ពុជា  (១១  

លានដលុាេ អាម្ម្ររិ រនុងម្នាះហរិញ្ាបបទន IDA ចនំនួ ១0លានដលុាេ អាម្ម្ររិ នងិរីរាជដ្ឋឋ ភ ិបាលចំន ួន  

http://ppcrcambodia.files.wordpress.com/2012/11/cnmc-1104-iwrm-cam.pdf
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១លានដុលាេ )៖ ម្ោលបំណ្ងរបស់សោសភារម្នះ រឺម្ដើម្បីបម្ងកើតការព្រប់ព្រងធនធានជល្ល 

និងវារីស្ថស្រសត  ម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា។ ធនធានទំងម្នះនឹងចូលរួម្ចំបណ្រោ ងម្ព្ចើនដល់ 

រំរិតជីវភារ សនត ិសុខម្សបៀងអាហារ និងព្បរ័នធម្អរូ ូហសី។  

សោសភាររង១.១៖ បម្ងក ើតអងគភារព្រប់ព្រងសហរម្ន ៍ម្នស្ថទ (២.៥លានដុលាេ អាម្ម្រ ិរ)។ 

សោសភាររងម្នះ នឹងបម្ងកើតអងគភារព្របព់្រងជល្លម្ដ្ឋយប្ែរម្លើសហរម្ន៍ម្នស្ថទថម ីចំន ួន២០ 

និងរព្ងឹងសហរម្នម៍្នស្ថទចំននួ៥ បដលបានចុះបញ្ជ ីរួចម្ហើយរនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ខតតសទ ឹងបព្តង។ 

សរម្មភារ រួម្ោន៖  (រ)ការបម្ងកើតប្នការព្រប់ព្រងសហរម្ន៍ម្នស្ថទ បម្ងកើតជំម្ រីសោំព្ទដល់ការ 

ម្លើររម្ពសជ់ីវភារ និងការវនិមិ្ោរ និង(ខ) អនវុតតប្នការព្រប់ព្រងសហរម្នម៍្នស្ថទរួម្ោន  ការម្ធវើ 

វារីវបបរម្មរនុងតំបនម់្នស្ថទ នងិតំបនអ់ភិររសម្្សងៗ (FZC) ការបម្ងតើតព្បរ័នធព្តួតរិន ិតយ និងវាយតនម្េ 

និងរបាយការណ្៍ម្លើប្នការព្រប់ព្រង។  

សោសភាររង១.២៖ រម្ព្ោងព្របព់្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ ម្ម្រងគ្តលឧ់បររណ្៍ សោា រះរនុង  

ការងារសហព្របព់្រងជល្ល(២.៥លានដុលាេ អាម្ម្រ ិរ)។សោសភាររងម្នះនឹង្តល់ម្ហដ្ឋឋ រចនា  

សម្ពនធ ័ ឧបររណ្៍ និងោំព្ទដល់អងគភារព្រប់ព្រងជល្លម្ខតត រនុងការព្រប់ព្រង ធនធានជល្ល 

ឲ្យោនព្បសិទធិភាររនុងតំបន់រម្ព្ោង និងឲ្យម្ចះម្ធវើប្នការ និង អនុវតតការងារព្រប់ព្រងម្ហដ្ឋឋ រចនា 

សម្ពន័ធឲ្យលែព្បម្សើរជាងម្ុន។ សរម្មភាររួម្ោន៖ (រ)រព្ងឹងសម្តធភារព្រប់ព្រងម្ៅរំរិតឃុំម្ ព្សុរ 

និងម្ខតត (ខ)្តល់ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ន ិងឧបររណ្៍សព្ោប់សហរម្ន៍អនរម្នស្ថទរនុងការអនុវតត 

ប្នការព្រប់ព្រង ព្តួតរិន ិតយរុណ្ភារទឹរ និងបចររំបលររ៌តោនទរ់ទងនឹងការម្នស្ថទ (ឃ)្តល់ 

ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ន ិងឧបររណ្៍ដល់រដឋបាល ជល្លម្ខតត ន ិង (ង) រព្ងឹងសម្តាភារ រដឋបាល 

ជល្ល រនុងការសិរាម្លើ្ លប់ះពាល់ ដូចជាការបំរុលម្លើព្តី ន ិងការទរ់ទងម្លើការងារព្រប់ព្រង 

ការម្នស្ថទអនតរព្បម្ទស ជាម្ួយព្បម្ទសឡាវរនុងព្របខណ្ឌ រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេ

ម្ម្រងគ ។ 

សោសភាររង ១.៣៖ ការម្ល ើររម្ពសជ់វីភាររបសស់ហរម្នអ៍នរម្នស្ថទ (៤.០លានដលុាេ អាម្ម្រ ិរ)។ 

សោសភាររងម្នះ នឹងោំព្ទដលក់ាររំនត ់និងបម្ងកើតម្ម្ធាបាយរនងុការម្លើររម្ពសជ់ីវភារ ជារិម្សស 

ការបម្ងើកតវារីវបបរម្ម សព្ោប់សោជិររបស់សហរម្ន៍ម្នស្ថទនិម្យួៗ និងការោំព្ទសព្ោប់ការងារ 

អភិវឌ្ឍន៍សងគម្តាម្រយះការនមិ្ោរម្លើម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជាតជិនបទបដលជាអទិភារសា ិតរនុងប្នការ
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អភិវឌ្ឍន៍ឃុំ។ សរម្មភាររួម្ោន៖(រ) ស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ភាា ស់រូនព្តី រនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងបដលោន 

បរិោណ្ព្បោណ្៣លានរូនព្តីរូជរនុងម្ួយឆ្ន ំ (ខ) ្តល់ន ូវហិរញ្ាបបទនខាន តតូចដល់ឃុំសព្ោប់ 

 វិន ិម្ោរម្លើម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធអទិភារ ម្ដើម្បីោំព្ទដល់សហរម្ន៍អនរម្នស្ថទ។  

សោសភាររង១-៤៖ រដឋបាល ន ិងការព្រប់ព្រងរម្ព្ោង (២៣លានដុលាេ អាម្ម្រ ិរ៖ ១.៣ 

លានដលុាេ អាម្ម្ររិម្ររ ីIDA នងិ ១លានដលុាេ ម្ម្ររិររីាជរដ្ឋឋ ភបិាល )។ សោសភាររងម្នះនឹង្តល់ 

ម្ូលនិធិសព្ោប់រដឋបាលជល្ល និងរដឋបាលជល្លម្ខតតសព្ោប់ (រ)ជួសជុលការិោល័យ 

ជាវសោា រះ ឧបររណ្៍ ោនជនំះិ និងចំណាយរដឋបាលនានា។ (ខ) ោំព្ទបម្ចេរម្ទសម្ដើម្បីម្ េ្ើយតបនឹង 

សតង់ដ្ឋរការព្រប់ព្រងហិរញ្ាវតាុ ន ិងព្បរ័នធសុវតាិភារ។ និង (រ) សព្ោប់ចំណាយព្បតិបតតិការបបនាម្។

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពជុានងឹចលូរមួ្ចំបណ្រជាសោនចិតតរនងុការ្តលម់្ស្រនតជីយួ ោំព្ទ និង្តល់ការិោល័យ 

និងសោា រះម្ួយចំន ួន្ងបដរ។ 

សោសភារទ២ី៖ ការព្របព់្រងធនធានទរឹ (WRM) ម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា ន ិងការរិភារា  

រវាងអនតរព្បម្ទស (ហរិញ្ាបបទន IDA ៥៥លានដលុាេ រអាម្ម្ររិ)៖ សោសភារម្នះ ោនម្ោលបំណ្ង 

បម្ងកើននវូការព្របព់្រងធនធានទឹរព្បរបម្ដ្ឋយព្បសទិធភារ នងិនរិនតរភារម្ៅរនងុតំបនអ់ាងរង ស៣ និង 

រ៤  និងោំព្ទដល់ការរិភារាអនតរព្បម្ទសជាម្ួយព្បម្ទសម្វៀតណាម្បដល  សា ិតម្ព្កាម្ព្របខណ្ឌ  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ។ 

សោសភាររង២.១៖ រព្ងងឹស្ថា បន័ព្របព់្រងធនធានទរឹ (១.៦លានដលុាេ អាម្ម្រ ិរ)៖ សោសភាររង 

ម្នះនឹងម្តត តម្លើការរព្ងងឹសម្តាភារព្រសងួ និងម្នទរីព្រប់ព្រងធនធានទឹរ នងិឧតនុយិម្ និងនដរនូានា 

ម្ៅថ្នន រ់ជាតិ និងថ្នន រ់ម្ខតត ម្ដ្ឋយ្តល់នូវឧបររណ្៍ អោរ និងការោំព្ទដល់រណ្រម្មការអាងទម្នេ  

និងការអប់រំដល់អនរពារ់រ័នធ។ 

សោសភាររង២.២៖ ការោំព្ទការព្តតួរនិតិយធនធានទរឹ ការព្រប់ព្រងរ័ត ៌ោនអាង  ស៣  ន ិង្៤ 

(៣.០លានដលុាេ រ)៖ សោសភាររងម្នះនឹង្តល់ហិរញ្ាវតធុសព្ោប់ស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ព្តួតរិន ិតយ និង 

តាម្ដ្ឋនជលស្ថស្រសត  នងិឧតតនុយិម្ ការម្ធវើសទង់ម្ត ិបម្ងកើតព្បរ័នធព្រប់ព្រងធនធានទឹរ និងដ្ឋរ់ម្ចញនូវ 

ការអនុវតតរម្ព្ោងតាម្ដ្ឋន  និងវាយតនម្េធនធានទឹរននអាងទម្នេជាលរាណ្ៈរហុទព្ម្ង់។  

សោសភាររង២.២៖ ការព្រប់ព្រងរម្ព្ោង  (០.៩លានដុលាេ អាម្ម្រ ិរ  រី IDA  ន ិង  ០.៥លាន  

ដុលាេ អាម្ម្ររិររីាជរដ្ឋឋ ភបិាល)៖សោសភាររងម្នះ និងចំណាយម្លើទីព្បឹរាឯរម្ទស ម្លើការព្រប់ព្រង 

ហិរញ្ាវតា ុ ម្ដើម្បីោំព្ទដល់ PMU  ម្ដើម្បីអាចឲ្យការអនុវតតរម្ព្ោងរនុងសោសភារទី១ និងទី២ ទទួល 
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បានម្ជារជ័យ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជានងឹចលូរមួ្ចំបណ្រជាសោនចិតតរនុងការ្តល់ម្ស្រនត ីជយួោំព្ទ ្តល់ 

ការិោល័យ និងសោា រះម្ួយចំន ួន្ងបដរ។ 
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ជំរូកទី ៣ រកបខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយ គតកយុតតក នកងរដ្ឋបាល 

ការអនុវតតរម្ព្ោង នឹងម្ធវើម្ ើងព្សបម្ៅតាម្ចាប់ជាតិ និងម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភារនានា

របស់ធនាោររិភរម្លារបដលពារ់រ័នធ។ 

៣.១. ចាបជ់ាត ិនងិបទបញ្ហជ  

ចាប់ និងបទបញ្ហជ ខាងម្ព្កាម្ ព្តូវអនុវតតចំម្ពាះរម្ព្ោង៖ 

១ .ក  ចាបស់តរីរីចិេការពារបរសិ្ថា ន នងិការព្របព់្រងធនធានធម្មជាតិ  (រដឋសភាអនុម្័ត នថាទី ១៨ 

បខវិចឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៦)។ ចាប់ម្នះោនម្ោលម្ៅ៖ 

- ការពារ ម្លើររម្ពសរ់ុណ្ភារបរសិ្ថា ន និងសខុភាររលរដឋម្ដ្ឋយម្ធវើការទប់ស្ថក ត ់ការកាតប់នាយ 

និងការព្តួតរិន ិតយការបំរុល។ 

- វាយតនម្េម្ហតុប ះពាលប់រសិ្ថា ន ម្ុននងឹម្ចញម្សចរតីសម្ព្ម្ចរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ចំម្ពាះរាល់ 

រម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើង។ 

- ធានាឲ្យោនការអភរិរស ការអភិវឌ្ឍ ការព្រប់ព្រង និងការម្ព្បើព្បាស់ម្ដ្ឋយសម្ម្ហតុ្ល និង

ព្បរបម្ដ្ឋយនិរនតរភារ និងភារសា ិតម្សា រនវូធនធានធម្មជាតិននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

- ម្លើរទឹរចិតត ន ិង្តលល់ទធភារឲ្យស្ថធារណ្ជនចលូរួម្រនងុរចិេការពារបរសិ្ថា ន និងការព្រប់ព្រង 

ធនធានធម្មជាតិ។ 

- បស្រងាក បអំម្រើទំងឡាយណាបដលម្ធវើឲ្យប ះពាលដ់លប់រសិ្ថា ន។ 

ជារមិ្សស ោព្តាខាងម្ព្កាម្ព្តវូអនវុតត៖  

- ោព្តា ៦ និងោព្តា ៧ បដលបចងរីការវាយតនម្េម្ហតបុ ះពាលប់រិស្ថា ន 

- ោព្តា ៨ បដលបចងអរំីការអភិររសធនធានធម្មជាត ិនិង 

- ោព្តា ១៤ និងោព្តា ១៥ បដលបចងរកីារព្តតួរិនតិយ រំណ្ត់ព្តា និងអធិការរិចេម្ៅតាម្ទី 

តំាងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាត។ិ 

១.ខ  ចាបស់តរីរីចិេការពារម្បតរិភណ្ឌ វបបធម្៌ (រដឋសភាអនុម្័ត នថាទី ៣០ បខម្ីនា ឆ្ន ំ ២០០៦) 

ចាប់ម្នះោនម្ោលម្ៅ៖ បថររា ការពារម្បតិរភណ្ឌ វបបធម្៌ជាតិ ន ិងសម្បតតិវបបធម្៌ទូម្ៅ ព្បឆំ្ងនឹង

ការបំ្េ ិចបំតេ ញ ការបព្បកាេ យ ការបតូររបូរាង ការជីររុរររ ការម្្ទររម្មសិទធិ ការនំាម្ចញ និងការនំាចលូ
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ម្ដ្ឋយខុសចាប់។ ម្បតិរភណ្ឌ វបបធម្ជ៌ាតិ រឺជាសម្បតតិវបបធម្៌បដលព្តវូបានបម្ងកើតម្ ើង ឬរ៏បានម្ឃើញ

ម្ៅរនុងទឹរដីននោតុភមូ្ិ(ោព្តា ២)។ ោព្តាម្្សងៗម្ទៀត ព្តូវអនុវតតរនុងរម្ព្ោងម្នះោន  ោព្តា៣ 

(បចងអំរីចាប់ម្នះ អនុវតតម្ៅម្លើសម្បតតវិបបធម្៌ ជាចលនៈ និងអចលនៈម្ទះជារម្មសិទធិស្ថធារណ្ៈរតី 

ឬឯរជនរតី ោព្តា ៦ (បចងរីរម្ណ្ីយដ្ឋឋ នបដលព្តូវការពារ) ោព្តា ៣៨ និង៣៨ (បចងរីការព្បទះ 

ម្ឃើញម្ដ្ឋយនចដនយ) និងោព្តា ៤០ (បចងរីសិទធិអំណាចរនុងការជីររុរររ)។ 

១ .រ   ចាបជ់ល្ល (អនមុ្ត័ ៣០ ម្នីា ២០០៦)៖ដូចោនបចងរនងុោព្តា១ និង២  ចាប់ម្នះោន

ម្ោលបំណ្ង៖   

- ធានានូវការព្រប់ព្រងជល្ល និងធនធានជល្ល ជំរុញរិចេអភិវឌ្ឍវារីវបបរម្ម ការព្រប់ព្រង

្លិតរម្ម ន ិងការបរនចន ម្លើរសទួ យជីវភាររស់ម្ៅរបស់ព្បជារលរដឋរនុងសហរម្ន៍ម្លូដ្ឋឋ ន 

ម្ដើម្បីបម្ព្ម្ើ្លព្បម្ោជនស៍ងគម្ ម្សដឋរិចេនងិបរសិ្ថា ន រមួ្ទំងការអភិររសជីវៈចព្ម្ុះ និងម្រតរ

វបបធម្៌ធម្មជាតិ ព្បរបម្ដ្ឋយនិរនតរភារម្ៅរនុងព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា។    

- និងធានានូវសិទធម្ព្បើព្បាស់ធនធានជល្ល ជាព្បនរណ្ីរបស់សហរម្ន៍ម្ូលដ្ឋឋ ន  

ចាប់ម្នះោនវិស្ថលភារអនវុតតម្លើជល្លទំងអស់ ទំងព្បម្ភទជល្លបដលម្រើតម្ ើង

ម្ដ្ឋយធម្មជាតិ ទំងជល្លបរនចន ន ិងទវារីវបបរម្ម។ ចាប់ម្នះជាឯរស្ថររតិយុតតិរនេ ឹះសព្ោប់

សោសភារទី ១។ ោព្តា ៤ (បចងរីធនធានជល្ល) និងោព្តា ៦២ (បចងរីរបនេងម្នស្ថទរបស់

សហរម្ន៍) ព្តូវបានយរម្ៅអនុវតត។ 

ម្ៅនថាទី ១២ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល បានចុះហតាម្លខាម្លើអនុព្រឹតយ ព្សបម្ៅតាម្

ចាប់សត ីជល្ល បដលរំណ្តព់្បម្ភទវារសីតវទជិត្តុរជូចនំនួ ៥៨ព្បម្ភទ បដលរួម្ោន ព្តីទឹរស្ថប 

២៩ ព្បម្ភទថនរិសតវ និងសតវលមូន។ អនុព្រឹតយម្នះ បចងអំរីព្បម្ភទសតវទឹរស្ថប និងសតវសម្ុព្ទណា 

បដលព្តូវហាម្ឃាត់ម្ិនឲ្យោនការដរឹជញ្ជូន ឬជួញដូរ លុះព្តាបតសតវទំងម្នាះ រំរុងព្តូវបានម្រចិញ្េមឹ្ 

ឬរ៏ការម្ធវើអាជីវរម្មទំងម្នាះ អនុម្លាម្តាម្ចាប់ជល្លរនុងព្សរុ និងអនសុញ្ហា សត ីរីពាណ្ិជជរម្មអនតរ

ជាតិម្លើព្បម្ភទសតវនព្រជិត្ ុតរូជ Wild Fauna and Flora (CITES) បដលព្បម្ទសរម្ពុជាបាន្តល់

សច្ចេ ប័នរនុងឆ្ន ំ ១៩៩៧។ រនុងចំម្ណាម្ព្បម្ភទសតវទឹរស្ថបជិត្ុតរជូ ោនព្បម្ភទព្តីទឹរស្ថប ១៩ 

ព្បម្ភទ និងអម្ណ្ត ើរចំន ួន៧ព្បម្ភទ  ព្រម្ទំងព្រម្រើម្សៀម្ និងសតវម្្ាត។ CITES បានច្ចត់ទុរ ៧

ព្បម្ភទននព្បម្ភទសតវទឹរស្ថបទំង ២៩ ថ្នព្តូវបានរំរាម្រំបហងជាម្ួយនឹងការជិត្ ុតរូជបដលរនុង

ម្នាះរួម្ោនព្រម្រើ ន ិងព្តមី្្ាត រ៏ដូចជា ព្បម្ភទ ព្តីព្តីរាជ និងព្តីរលរំ់ាង។ ព្បម្ភទសតវទឹរស្ថបបដល
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រងការរំរាម្របំហងជិត្តុរជូដ៍នទម្ទៀត ោនព្តីនារ )formosus Scleropages) និង ព្តីបបបលម្ធមញ

រណា (microdon Pristis) និងអម្ណ្ត ើរម្ួយព្បម្ភទបដលរសម់្ៅតំបន់នព្រម្កាងកាង (Batagur baska)។ 

  ព្បម្ភទសតវសម្ពុ្ទជិត្តុរជូ បានរំណ្ត់ម្ដ្ឋយអនពុ្រតឹយ បដលរួម្ោន ថនិរសតវសម្ុព្ទចនំនួ 

១២ ព្បម្ភទ ព្បម្ភទព្រំន ិងខយងសម្ុព្ទ ៦ព្បម្ភទ អម្ណ្ត ើរ៥ព្បម្ភទ ព្តី ៣ព្បម្ភទ កាត ម្ព្រចរម្សះ ២

ព្បម្ភទ និងព្រម្រើ ១ព្បម្ភទ ព្រម្ទំងតក ថម ន ិងរុរាជាតិសម្ុព្ទ។ 

១ .ឃ  អនពុ្រតឹយទ ី២៧ សត រីកីារព្តតួរនិតិយការបរំលុទរឹ (អនុម្ត័នថាទី៦បខម្ម្ស្ថឆ្ន ំ ១៩៩៩) ។ 

ម្ោលបំណ្ងននអនុព្រឹតយម្នះ រឺម្ដើម្បីទប់ស្ថក ត់ ន ិងព្តួតរិន ិតយការបំរុលទឹរ ម្ដើម្បីការពារសុខភារ

ម្នុសស និងអភិររសជីវចព្ម្ុះ(ោព្តា១)។ ចាប់ម្នះអនវុតតម្លើព្បភរទំងអសន់នការបំរុល និងសរម្មភារ

បដលបងកឱ្យោនការបំរុលម្ៅតាម្បដនទឹរស្ថធារណ្ៈ (ោព្តា ២)។ ោព្តា ១៩ (ការព្តួតរិន ិតយការ

បំរុលទឹរ) បងាា ញរីកាតរវរិចេរបសព់្រសងួបរសិ្ថា ន (MoE) បដលព្តូវអនវុតតជាររំូម្ៅទីតំាងបម្ញ្េញការ

សំណ្ល់រាវរីរបនេងភាា សរ់នូព្តបីដលបានម្សន ើម្ ើង។ ម្លើសរីម្នះម្ទៀត “ដំម្ណ្ើរការ្លតិរម្មជល្ល” 

ព្តូវច្ចត់ទុរថ្ន ជាព្បភរបំរុលម្ួយបដលព្តវូបានតព្ម្ូវឱ្យោនការអនញុ្ហា តរីព្រសងួបរសិ្ថា នជាម្ុនសិន 

ម្ុនម្រលបម្ញ្េញ ឬដឹរជញ្ជូនសំណ្លរ់ាវម្ចញ។ 

១ .ង .  អនពុ្រតិយទ៣ី៦សត រីកីារព្របព់្រងការសណំ្លរ់ងឹ (អនុម្័តនថាទី ១៧ បខម្ម្ស្ថឆ្ន ំ ១៩៩៩)  

បទបបញ្ាតតិទូម្ៅននអនពុ្រឹតយម្នះរមឺ្ដើម្បីធានាឲ្យការព្រប់ព្រងការសណំ្ល់រងឹម្ដ្ឋយសវុតាិភារព្សបតាម្

លរាណ្ៈបម្ចេរម្ទស រនុងម្ោលបំណ្ងម្ដើម្បីធានាបាននវូការការពារសខុភារម្នុសស និងការអភិររសជីវ

ចព្ម្ុះ (ោព្តា១) ។ អនុព្រឹតយម្នះ អនុវតតរាល់សរម្មភារទំងអស់បដលទរ់ទងនឹងការម្ច្ចល ការ្ទុរ 

ការព្បម្ូល ការបរន ន្ ការដឹរជញ្ជូន ការម្ច្ចលសំរាម្ និងការសំណ្ល់បដលម្ព្ោះថ្នន រ់ (ោព្តា ២)។ 

១ .ច .  អនពុ្រតិយទ ី៤២សតរីកីារបរំលុខយល ់នងិរខំានម្ដ្ឋយសម្ម្េង (អនុម្័តនថាទី ១០ ររកដ្ឋ ២០០០) 

បទបបញ្ាតតិទូម្ៅននអនពុ្រឹតយម្នះរមឺ្ដើម្បីការពាររណុ្ភារបរសិ្ថា ន និងសខុភារស្ថធារណ្ៈ រីការបំរុល

ខយល់ និងការបំរុលម្ដ្ឋយសមំ្លងរខំានតាម្រយៈការព្តួតរិនតិយ ការទប់ស្ថក ត់ ន ិងសរម្មភារបនធូរបនាយ 

(ោព្តា១)។ អនុព្រឹតយម្នះព្តវូបានអនវុតតម្លើព្រប់ព្បភរទំងអសន់នការបរំុលខយល ់និងការរំខានម្ដ្ឋយ

សំម្លង ទំងព្បភរបដលអាចចល័តបាន និងព្បភរបដលម្ិនអាចចល័តបាន  (ោព្តា២)។ 
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១.្. ចាប់សត ីរ ីការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ  (អនុម្័តនថាទី ២៩ បខម្ិថុនា ឆ្ន ំ ២០០៧) 

ម្ោលបំណ្ងទូម្ៅននចាប់ម្នះ រឺម្ដើម្បីជំរុញការព្រប់ព្រងព្បរបព្បសិទធិភារ និងោននិរនតរភារននធន 

ធានទឹរននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ម្ដើម្បីសម្ព្ម្ចបានការអភិវឌ្ឍម្សដឋរិចេសងគម្ និងសុខោលភារ

របស់ព្បជាជន។ ចាប់ម្នះរំណ្ត់៖ (រ) សិទធិន ិងកាតរវរិចេននអនរម្ព្បើព្បាស់ទឹរ (ខ) ម្ោលការណ្៍ជា

ម្ូលដ្ឋឋ នននការព្រប់ព្រងធនធានទឹរនងិ (រ)ការចូលរួម្របសអ់នរម្ព្បើព្បាសទឹ់រ និងសោរម្នម៍្ព្បើព្បាស់

ទឹររនុងការអភិវឌ្ឍព្បរបម្ដ្ឋយនិរនតរភារននធនធានទឹរ។ ចាប់ម្នះ រឺជាព្របខ័ណ្ឌ ចាប់ម្ូលដ្ឋឋ ន

សំខាន់សព្ោប់សោសភារទី ២ ននរម្ព្ោង។ រម្ព្ោងម្នះប្ែរសំខាន់ម្លើោព្តា ៤ (ម្ូលដ្ឋឋ ននន

ម្ោលការណ្៍ IWRM) ោព្តា ៨, ៩, និង ១០ (ព្រសួងធនធានទឹរ និងឧតុន ិយម្ ជាទីភាន រ់ងារបដល 

ទទួលខុសព្តូវរនុងការម្រៀបចបំ្នការ និងព្តួតរិនតិយធនធានទឹរ) ោព្តា ៣៤ (ទម្នេអនតរជាតិ)។ ចាប់

ម្នះរ៏បានដ្ឋរ់ម្ចញបទបបញ្ាតតិសតរីីការបបងបចរ ការ្តលអ់ាជាា ប័ណ្ណ និងដំម្ណាះព្ស្ថយវិវាទម្លើបញ្ហា  

ទឹរ។ 

២.ម្ោលនម្ោបាយសុវតា ិភារម្ួយចំន ួរបស ់ធនាោររិភរម្លារបដលព្តូវអន ុវតត 

ម្នះ រឺជារម្ព្ោងព្បម្ភទ ខ និងឧបររណ្ស៍ព្ោប់អនវុតតម្ោលនម្ោបាយរួម្ោនព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រង

បរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយសត ីរីការតំាងទីលំម្ៅម្ ើងវិញ ) RPF ) និង

ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ) IPPF )។ 

 

OP/BP ៤.០១ (ការវាយតនំលបរសិ្ថា ន): រម្ព្ោងម្នះ ព្តូវបចរជាព្បម្ភទ (ខ) ម្ដ្ឋយស្ថរបត 

សរម្មភាររម្ព្ោងម្នះនងឹទរទ់ងនងឹ (១) ការស្ថត រម្ ើងវិញនវូម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធសំខាន់ៗម្ៅជនបទ 

(ឧ.្េូវចូលរនុងភូម្ិ ស្ថព នសព្ោប់ម្ថម ើម្ជើង អោរការិោល័យជាម្ដើម្) និងការស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ភាា ស់ 

រូនព្តីខាន តតូចម្ៅម្ខតតសទងឹបព្តង សា ិតម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១  ន ិង (២) ការស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ព្តួត

រិន ិតយជលស្ថស្រសត  តាម្បម្ណាត យទម្នេម្សរុង និងម្សស្ថន សា ិតម្ព្កាម្សោសភារទី ២។ ម្លើសរីម្នះ 

រម្ព្ោងនងឹម្ព្បើហរិញ្ាវតាុម្លើការសរិាបម្ចេរម្ទសជាម្ព្ចើនបដលទរទ់ងនងឹម្ោលបំណ្ងរបស់រម្ព្ោង 

(PDO)។្លប ះពាលប់រិស្ថា នរួម្ននរម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើង ោនលរាណ្ៈ វិជជោនម្ដ្ឋយស្ថររម្ព្ោង 

ម្នះោនម្ោលបំណ្ងកាត់បនាយសោព ធននការម្នស្ថទព្តី ន ិងបម្ងកើតព្របខណ្ឌ សព្ោប់ការ ព្រប់ព្រង 

ដ៏ព្តឹម្ព្តូវននធនធានជល្ល និងជំររព្ត។ី ្ លប ះពាលរ់ីស្ថា នយី៍ភាា ស់រូនព្តីបដលម្ព្ោងនឹងបម្ងកើត 

អាចច្ចត់ទុរសា ិតម្ៅរនុងរព្ម្ិតបដលអាចព្រប់ព្រងបាន ។ ្លប ះពាល់អវិជជោនម្្សងម្ទៀតរបស់ 
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រម្ព្ោង រួម្ោនរងវះដសីព្ោប់ការម្ព្បើព្បាស់ម្្សងៗម្ទៀត ធូលី សម្ម្េងរំខាន និង សំណ្ល់រីការងារ 

ខាន តតូចម្្សងៗ។ ម្ទះជាោ ងណា ្ លប ះពាលទ់ំងម្នះព្តូវបានវាយតនម្េថ្នោន ទំហំតូច ម្រើតោនបត 

រនុងតំបន់រម្ព្ោង និងោនលរាណ្:បម្ណាត ះ អាសននប ុម្ណាណ ះ។ 

 
ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា នម្ដ្ឋយប រ )EMP) ព្តូវបានម្រៀបចំសព្ោប់ការភាា ស់រូនព្តី ន ិងបាន 

្សរវ្ាយជាស្ថធារណ្ៈ និងរិម្ព្ោះម្ោបល់ព្សបម្ៅនឹងព្របខណ្ឌ បរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF). 

ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន )EMP) រួម្ោន (១)ការរិរណ្៌នាលម្ែិតអំរី្លប ះពាល់វិជជោន 

និងអវិជជោនបដលអាចម្រើតម្ ើងម្ដ្ឋយស្ថរការភាា ស់រនូព្តី ព្រម្ទំងវិធានការបនធូរបនាយអំ ុងម្រល 

អនុវតតរម្ព្ោង ម្ដើម្បីលុបបំបាត់ រឺបរនខ្លប ះពាលប់រសិ្ថា នទំងម្នាះ និង(២) ការរំនត់សរម្មភាររនងុ 

ការអនុវតតវិធានការទំងម្នាះ។ ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន )EMP) រួម្ោនការរិន ិតយម្ម្ើលម្លើ្លប ះ 

ពាល់បដលអាចម្រើតោនម្លើធនធានវបបធម្៌របូវន័ត (PCR)។ ឱ្កាសព្បទះនឹងវតាុបុរាណ្ព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូល  

រនុងឃាេ ណាម្យួរនុងនិតិវិធីននឱ្កាសព្បទះនឹងវតាុបុរាណ្ បដលព្តូរដ្ឋរ់បញ្េូលរនុងរិចេសនាអនុវតត 

ការងារ។  ប្នការព្របព់្រងបរសិ្ថា ន )EMP) រមួ្ោន្ងបដរនវូវិធានការបនធូរបនាយ ម្ដើម្បីកាត់បនាយ 
ហានិភ័យបដលម្រើតម្ ើងម្ៅម្រលបលងព្តីម្ិនបម្នជាម្ដើម្រំម្ណ្ើត។  

OP/BP ៤.០៤ (ជព្ម្រធម្មជាតិ): រម្ព្ោងម្នះ អនុវតតម្ៅតាម្ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតតិ

សុវតាិភាររបស់ធនាោររិភរម្លារ ម្ៅតាម្តំបន់លំម្ៅស្ថា នធម្មជាតិ (OP 4.04) ម្ដ្ឋយស្ថរបត

សរម្មភារម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ និងទី ២ ម្ព្ោងនឹងអនុវតតម្ៅតាម្ភូម្ិបដលោនទីតំាងសា ិតម្ៅ

តាម្បម្ណាត យដងទម្នេម្ម្រងគម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា។ ខណ្ៈម្រលបដលការម្ព្ជើសម្រីសភូម្ិរិត

ព្បារដនឹងព្តូវម្ធវើអំ ងុម្រលអនុវតតរម្ព្ោង សោសភារម្ួយននតំបន់រម្ព្ោងអាចនឹងព្តូវម្ធវើម្ៅរនុង 

តំបន់រំុាស្ថររនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង។ 
 

្លប ះពាលជ់ារួម្ននរម្ព្ោងម្នះ នឹងោនលរាណ្ៈ វិជជោន ម្ដ្ឋយស្ថរការវិន ិម្ោរបដលបាន

ម្សន ើម្ ើងម្នះនងឹអនញុ្ហា តឱ្យម្យើងអាចព្បម្ូល និងវិភារទិនននយ័ជលស្ថស្រសត  និងរុណ្ភារទឹរ (ម្ពាលរឺ 

រព្ម្ិតស្ថរធាតុរមំ្បារ) ម្ៅរនុងតំបនអ់ាងរង រ៣ និងស៤ និងបម្ងកើតឲ្យការព្រប់ព្រងធនធានជល្លដ៏ 

លែព្បម្សើរតាម្ភមូ្ិម្នស្ថទបដលបានម្ព្ជើសម្ៅតាម្បម្ណាត យដងទម្នេម្ម្រងគរនុងម្ខតតចំន ួនរីរ (ព្រម្ចះ 

និងសទ ឹងបព្តង) តាម្រយៈការចូលរួម្របស់សហរម្ន៍។ 
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ម្ខតតព្រម្ចះ និងសទងឹបព្តង សា ិតម្ៅរនងុតបំនដ់៏សខំានស់ព្ោប់ការព្រប់ព្រងធនធានជល្លរនុង 

ទម្នេម្ម្រងគ បដលលាតសនធងឹព្បបវងព្បោណ្ ២០០ រី ូបម្ ព្ត រីម្ខតតចំបា ស្ថរ់ (ភារខាងតបូងព្បម្ទស

ឡាវ) ម្រម្ខតតព្រម្ចះ។ ប្នរននទម្នេម្ម្រងគបដលសាតិម្ៅរនុងម្ខតតម្ោលម្ៅទំងរីរព្តូវបានម្រស្ថគ ល់ថ្ន 

ជាជំររលូតលាស់សតវសំខាន់ៗជាម្ព្ចើន បដលម្ៅថ្នអនេង់ទឹរម្ព្ៅ ។ តំបន់ទំងម្នះ រឺជាជព្ម្រដ៏

សំខាន់ទំងរនងុអ ំុងរដូវព្បំាង និងរដូវរងរនូ សព្ោប់ព្បម្ភទសតវជាម្ព្ចើនបដលម្ធវើបោេ ស់ទីឆ្ា យ េ្ង

កាត់តំបន់ម្នះ រួម្ទំងព្បម្ភទព្តជិត្តុរជូដូចជាព្តរីាជ និងព្តីរលរំ់ាង និងថនរិសតវដចូជាព្តីម្្ាត។ 

ដូម្ចនះ រម្ព្ោងម្នះ នឹងរមួ្ចំបណ្រដល់ការអភិររសជីវៈចំរុះ។  តំបន់រំុាស្ថរព្តូវបានរំណ្ត់ម្ ើងរនុងឆ្ន ំ  

២០០៦ ម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង (សូម្ម្ម្ើលរបូទី ៤)។ បចេុបបននព្រសងួបរិស្ថា ន បានរំរុងបញ្េប់ម្សចរតី

ព្ពាងសត ីរីប្នការព្រប់ព្រងតំបន់រំុាស្ថរ ម្ដ្ឋយោនជំនួយរីម្ូលនិធិនព្ររិភរម្លារសព្ោប់ធម្មជាតិ 

(អងគការ WWF) ម្ហើយការបម្ងកើតម្ ើងរបនេងម្នស្ថទសហរម្ន៍ )CFi) ព្តូវបានរំណ្ត់ថ្នជារនេ ឹះដ៏

សំខាន់សព្ោប់ការព្រប់ព្រងតំបន់រំុាស្ថ។ 

 

រនុងម្សចរតីព្ពាងសត ីរបី្នការព្រប់ព្រងតបំនរំុ់ាស្ថរនាម្រលបចេុបបនន បានរាប់បញ្េូលនវូភូម្ិចំន ួន 

២១ ម្ហើយសោសភារទី១ ននរម្ព្ោងនឹងោំព្ទដល់ភូម្ិទំងម្នះម្ដើម្បីបម្ងកើត ឬរព្ងឹងរបនេងម្នស្ថទ

សហរម្ន៍ (CFis)។ 
 

ម្ដើម្បី្តល់នវូការម្លើរទឹរចិតតដលភ់ូម្ិម្នស្ថទ រនុងការជួយរព្ងឹងការម្ោររចាប់ម្ៅតាម្តំបន់

ការពារបដលបានរណំ្ត់  សោសភារទី១ររួ្តលក់ារោំព្ទ្ងបដរដលក់ារស្ថត រម្ ើងវិញនូវម្ហដ្ឋឋ រចនា

សម្ព័នធជនបទ និងការស្ថរលបងរីសរម្មភារចញិ្េមឹ្ជីវិតបបនាម្ម្្សងៗម្ទៀត (ឧទហរណ្៍ ព្សះព្រួស្ថរ

សព្ោប់រសិរម្ម) ម្ដើម្បីព្ទព្ទង់ដល់ជីវភាររស់ម្ៅ និងកាត់បនាយការម្ធវើម្នស្ថទម្ៅរនុងធម្មជាតិ។ 

សរម្មភារទំងម្នះព្តូវបានអនញុ្ហា តតាម្ម្សចរតពី្ពាងសតរីីប្នការព្របព់្រងតំបនរំុ់ាស្ថរនាម្រលបចេបុបនន

។ ការវិន ិម្ោរទំងម្នះនឹងម្ិនបណាត លឱ្យោន្លប ះពាល់ធំដុំណាម្ួយម្ ើយ ម្ដ្ឋយស្ថរបតវាោន

ព្ទង់ព្ទយតចូ និងោនភារស្ថម្ញ្ា។ ជារិម្សស ការស្ថរលបងរីរបរចញិ្េមឹ្ជីវិតម្យួចនំនួ  (ភារម្ព្ចើន

ម្ៅម្លើការម្ធវើវា រវីបបរម្ម ការចិញ្េ ឹម្សតវ ន ិងសួនដំណំាព្រួស្ថរ)បដលោនលរាណ្ៈរព្ម្ិតព្រួស្ថរ និង

ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធម្ៅតាម្ជនបទ បដលរមួ្ោនការស្ថត រម្ ើងវិញនូវស្ថព នសព្ោប់ម្ថម ើរម្ជើង ្េូវម្ថម ើរម្ជើង

រនុងភូម្ិ ស្ថលាម្រៀន និងម្ណ្ឌ លសខុភារខាន តតចូ នឹងម្ិនបណាត លឲ្យប ះពាល់ដល់បរិស្ថា នជាដុំរំភួន

ណាម្ួយម្ទ។ ការវិន ិម្ោរម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធតំបន់ជនបទទំងម្នះនឹងព្តូវរំណ្ត់ម្ដ្ឋយភារីពារ់រ័នធ 
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និងអនុម្័តម្ដ្ឋយឃុនំមី្ួយៗ។ ្ លប ះពាលត់ិចតួច បដលបណាត លម្ររីការងារស្ថងសង់នានានឹងព្តូវ

កាត់បនាយ ឬបំបាត់ម្ច្ចលតាម្រយៈការអនុវតតន ូវបម្ចេរម្ទស វិសវរម្មព្តឹម្ព្តូវ ន ិងរូដបរិស្ថា នសព្ោប់

ការអនុវតត (ECOP)។ ម្សចរតីសម្ងាបននម្សចរតីព្ពាងសត ីរបី្នការព្រប់ព្រងតបំន់រំាស្ថរនាម្រលបចេុបបនន 

ព្តូវបានភាជ ប់រនងុឧបសម្ពន័ធទី ៧ បដលរួម្ោនទំងម្ ម្ ះភមូ្ិទំង ២១ ្ ងបដរ។ ម្ដើម្បីធានាថ្នការអនវុតត

រម្ព្ោងម្នះអនមុ្លាម្ម្ៅតាម្ប្នការព្រប់ព្រងតំបនរំ់ាស្ថរ រណ្ៈរោម ធិការព្តតួរនិតិយថ្នន រជ់ាតិ បដល

នឹងព្តួតរិន ិតយការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះនឹងោនតំណាងម្ររីព្រសួងបរិស្ថា ន្ងបដរ។ 

រនុងតំបន់អាងរង រ៣ និងស៤ (ព្របដណ្ត ប់ ម្ខតតព្រម្ចះ សទ ឹងបព្តង ម្ណ្ឌ លរិរី ន ិងរតនៈរិរី) ការ

អនុវតតសោសភារទី ២ នឹងជយួរព្ងឹងសម្តាភារបម្ចេរម្ទស និងការព្រប់ព្រងរបស់រណ្:រោម ធិការ 

ទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) និងព្រសួងធនធាទឹរ និងឧតនុយិម្ (MOWRAM) ឲ្យនំាម្ុខម្រ រនុងការ 

ោំព្ទដល់ការអភវិឌ្ឍធនធានទឹរព្បរបម្ដ្ឋយចិរភ៍ារម្ៅរនងុព្បម្ទសរម្ពុជា។ ការស្ថងសង់ោនបតម្ួយ 

រត់រឺការស្ថា បនាស្ថា នយីព៍្តតួរនិតិយធនធានទឹរខាន តតចូបដលនងឹម្និបងក្ លប ះពាល់ធំដុំណាម្ួយដល់ 

បរិស្ថា នម្ទ។ ដូចររណ្ីខាងម្លើបដរ ្លប ះពាលត់ិចតួចណាម្ួយនឹងព្តូវកាត់បនាយ ឬលុបបំបាត់

តាម្រយៈការអនុវតតន ូវបម្ចេរម្ទស វិសវរម្មព្តឹម្ព្តូវ ន ិងរូដបរិស្ថា នសព្ោប់ការអនុវតតន ៍ (ECOP)។ 

OP/BP ៧.៥០  ( រម្ព្ោងម្ៅម្ល ើ្ េូវទរឹអនតរជាត ិ): ទម្នេម្ម្រងគ រឺជា្េូវទឹរអនតរជាតិ ម្ហើយ 

ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតតិ ៧.៥០ (OP) ព្តូវបានអនុវតតតាម្។ រម្ព្ោងម្នះព្តូវបានអនុម្័តម្ដ្ឋយ

ព្រុម្ព្បឹរារណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគ បដលោនព្បម្ទសនថ ម្វៀតណាម្ រម្ពុជានិងឡាវ ម្ៅឯរិចេព្បជុំព្រុម្

ព្បឹរារណ្ៈរម្មការទម្នេ ម្ម្រងគ ម្ៅរនុងបខ វិចឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ម្ដ្ឋយតព្ម្ូវឲ្យោនការជូនដំណ្ឹងដល់រដឋ

ពារ់រ័នធ។ រនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចំព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគដំណារ់កាលទី១ 

(Mekong-IWRM-1) ធនាោររិភរម្លារ រនុងនាម្ព្បម្ទសរម្ពុជា បានជូនដំណ្ឹងដល់ព្បម្ទសចិន 

និងព្បម្ទសម្ីោ ន់ោ  បដលម្ិនបម្នជាសោជិរននរណ្ៈរម្មការទម្នេម្ម្រងគអំរីសោសភារទី ១ 

ននរម្ព្ោង (ោំព្ទការព្រប់ព្រង វិស័យជល្ល និងធនធានទឹរ ) បដលរួម្ទំងរម្ព្ោងម្សន ើ

ស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ភាា ស់រូនព្តី ម្ៅនថាទី ៣០ បខរញ្ហា  ឆ្ន ំ ២០១០។ នានថាទី ១៩ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ 

អនុព្បធាន ធនាោរិភរម្លារព្បចំ្ចតំបនអ់ាសីុុបូព៌ា បានបញ្ហជ រ់ថ្ន ដំម្ណ្ើរការននការជូនដំណ្ឹងម្ៅ 

ោនសុរលភារ និងបញ្ហជ រ់ជាថម ីម្តងម្ទៀតកាលនថាទី ៣០ បខម្ិថុនា ឆ្ន ំ២០១៥ ម្ដ្ឋយ ប្នរចាប់ 

របស់ធនាោររិភរម្លារ។ រម្ព្ោង វិន ិម្ោរ បដលបានម្សន ើម្ ើងម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ២ 

រឺសុទធបតជំន ួយបម្ចេរម្ទសបដលរួម្ោនការបម្ងកើតស្ថា នយីព៍្តតួរនិតិយឧតនុយិម្ ជលស្ថស្រសត  បដលោន
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ម្ោលបំណ្ងម្ដើម្បីព្តួតរិន ិតយម្លើន្ទទឹរ និងម្ិនប ះពាល់ដល់លំហូរ ឬបរិោណ្ ទឹរទម្នេម្ ើយ។ 

ដូម្ចនះរម្ព្ោងម្នះ សា ិតរនុងព្បម្ភទននរម្ព្ោង វិន ិម្ោរោនបចងរនុងរថ្នខ័ណ្ឌ  (ខ )នន OP ៧.៥០ 

បដលជាររណ្ីម្លើរបលងម្ិនបាច់ជូនដំណ្ឹងព្បម្ទសពារ់រ័នធ។ 

OP/BP ៤.១២ (ការតំាងទលីមំ្ៅម្ ើងវញិម្ដ្ឋយម្ិនសម ័ព្រចិតត): រម្ព្ោងម្នះ អនុម្លាម្តាម្ 

ម្ោលនម្ោបាយសវុតាិភាររបសធ់នាោររភិរម្លារ ) OP ៤.១២ ) ម្ដ្ឋយស្ថរបតរម្ព្ោងម្នះទរទ់ង

នឹងការទិញដទំីហតំូចៗ។ រម្ព្ោង វិនមិ្ោរបដលបានម្សន ើរោឺនទំហំតូច និងព្តលប់ម្ៅររសភារម្ដើម្

 វិញម្ដ្ឋយធម្មជាត ិប ុបនតរម្ព្ោងម្នះ អាចជាប់ទរទ់ងនងឹភារព្សបចាប់ននការម្ព្បើព្បាសដ់ីរនងុការស្ថង

សង់ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធខាន តតូចម្ៅតាម្សហរម្ន ៍ម្លើសរីម្នះម្ទៀត រនុងការអភិវឌ្ឍប្នការព្រប់ព្រង

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ តំបន់អភិររសម្ចឆជាតិ អាចនឹងព្តវូបម្ងកើតម្ ើងបដលនងឹកាត់បនាយសរម្មភារម្នស្ថទ

ម្ៅម្លើធនធានរនុងអំ ងុម្រលម្ួយចំននួរនុងម្ួយឆ្ន ំ។ ម្ោលនម្ោបាយម្នះនឹងព្តូវព្របដណ្ត ប់ម្ដ្ឋយ

ឯរស្ថរព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយសតរីកីារតំាងទីលមំ្ៅម្ ើងវិញ )RPF) បដលនឹងព្តវូម្ចញ្ាយដ្ឋច់

ម្ដ្ឋយប ររីោន  ។ 

OP/BP ៤.១០  (ជនជាតិភារម្ដើម្) : ម្ៅម្ខតតម្ោលម្ៅ រនុងឆ្ន ំ២០១០ ភាររយ 

ននជនជាតិម្ដើម្ និងជនជាតភិារតិចោនព្បោណ្រី ១២% រនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងននព្បជាជនសរុបចំន ួន  

១១២២៣៧នារ់ និង ១៧% រនុងម្ខតតព្រម្ចះននព្បជាជនសរុបចំន ួន៣៣១៥៩២នារ់ ៧៤% រនុង 

ម្ខតតរតនរីរីននព្បជាជនសរុបចំន ួន១៥៦៧០៥នារ់ និង៧០% រនុងម្ខតតម្ណ្ឌ លរីរី ននព្បជាជន 

សរុបចំន ួន៦២២១៨នារ។់ ជនជាតិម្ដើម្ និងជនជាតភិារតិចម្ព្ចើនជាង១០ជនជាតិ ននព្បម្ទសរម្ពុជា 

រួម្ោន បខមរអុីស្ថេ ម្  ចិន និង ម្វៀតណាម្។ ដូម្ចនះម្ោលនម្ោបាយសវុតាភិាររបស់ធនាោររិភរម្លារ

សព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច )OP៤.១០) នឹងព្តូវអនុវតតតាម្។ សហរម្ន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចបដល 

ចូលរួម្ម្ៅរនុងរម្ព្ោងម្នះ ព្តូវបានរំរឹងថ្ននងឹទទួលបាន្លព្បម្ោជន៍ រីសរម្មភារវិន ិម្ោរ និង 

ការោំព្ទជីវភាររស់ម្ៅ។ ម្ោលនម្ោបាយម្នះ នឹងព្តូវបានព្របដណ្ត ប់ម្ដ្ឋយឯរស្ថរព្របខណ្ឌ

សត ីរីការម្រៀបចំប្នការសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ) IPPF ) បដលព្តូវបានម្ចញ្ាយម្ដ្ឋយប រ

រីោន ។  ចំបណ្រប្នការសព្ោប់ជនជាតិ ម្ដើម្ភារតិច (IPPF) រួម្ជាម្ួយ នឹងព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រង 

បរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) និងព្របខណ្ឌ ប្នការននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RPF) ព្តូវបាន 

បងាា ញដល់ព្រុម្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច បដលោនការព្រួយបារម្ាចំម្ពាះរម្ព្ោងម្នះ និងបងាា ញដល់

ការិោល័យននម្នទ ីរធនធានទឹរ និងឧតុន ិយម្ននម្ខតតម្ោលម្ៅទំង៤របស់រម្ព្ោង។  
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ធនធានវបបធម្រ៌បូវន័ត OP/BP ៤.១១៖ អនុរម្ព្ោងភាា ស់រូនព្តី រឺជារិចេសនាអនុវតតការងារ 

បតម្ួយរត់ បដលតព្ម្ូវឲ្យោនការជីរោស់ និងម្ព្បើព្បាស់ដី។ប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន (EMP) ព្តូវ 

បញ្េូលការព្តួតរនិតិយ្ លប ះពាល់បដលអាចម្រើតម្ ើងចំម្ពាះធនធានវបបធម្៌របូវន័ត (PCR)។ ឱ្កាស 

ព្បទះម្ឃើញវតាុបុរាណ្ព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូល រនុងឃាេ ណាម្យួរនងុនតិិវិធីននឱ្កាសព្បទះម្ឃើញវតាុបុរាណ្ បដល 

ព្តូរដ្ឋរ់បញ្េូលរនុងរិចេសនាអនវុតតការងារ។ រនុងររណ្ីរម្ព្ោងព្តវូអនវុតតការងារវសិវរម្មធំៗ និតិវិធីនន 

ឱ្កាសព្បទះម្ឃើញវតាុបុរាណ្ព្តូវសរម្សរចូលរនុងរិចេសនា។  

 

ការរិម្ព្ោះម្ោបល ់ជាស្ថធារណ្ៈ ន ិងការ្ សរវ្ាយរត៌ោន៖ អនុម្លាម្តាម្ម្ោល 

នម្ោបាយរបសធ់នាោររិភរម្លារសតរីីសទិធិទទួលរ័តោ៌ន និង OP ៤.០១ (ការវាយតនម្េបរិស្ថា ន )។ 

ោេ ស់រម្ព្ោងព្តូវ្ ដលម់្សចរតីសម្ងាបអំរីម្ោលបំណ្ងរបស់រម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើង ការរិរ័ណ្៌នា 

រម្ព្ោងព្រម្ទំង្លប ះពាល់បដលអាចម្រើតោន និងវិធានការកាត់បនាយសព្ោប់ព្រុម្បដលព្តូវ 

រិម្ព្ោះម្ោបលម់្ុនម្រលរិម្ព្ោះម្ោបល ់ម្ដើម្បីធានាថ្នរួរម្រោនម្រលម្វលាព្រប់ព្ោន់ម្ដើម្បីរិន ិតយ 

ម្ម្ើលម្ ើងវញិ និងបម្ញ្េញនវូទសសនៈរបសរ់ួរម្ររនងុអំ ងុម្រលននការរិម្ព្ោះម្ោបល់។ ការរិម្ព្ោះ 

ម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈព្តវូបានម្ធវើម្ ើងម្ៅរនងុម្ខតតម្ោលម្ៅ រឺព្រម្ចះ និងសទ ឹងបព្តង ម្ដ្ឋយោនការ 

ចូលរួម្រីភារីពារ់រ័នធសំខាន់រនុង ឆ្ន ំ ២០១០, ២០១១ និង ២០១៣។ ម្តិម្ោបល់ និងអនុស្ថសន៍ 

របស់ភារីពារ់រ័នធ ព្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូលម្ៅរនុងដំម្ណ្ើរការវាយតនម្េបរិស្ថា ន )EA)។ ឧបររណ្៍ 

សុវតាិភារចុងម្ព្កាយ ដូចជាព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RPF) 
ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិភារតិច   (IPPF) និងព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន (ESMF) នឹង 

ព្តូវបាន្សរវ្ាយជាស្ថធារណ្ៈ តាម្រយៈម្រហទំរ័ររបស់រណ្:រោម ធិការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា 

(CNMC) ន ិងម្រហទំរ័រ តាម្បណាត  ម្ខតតរបស់រម្ព្ោងជាភាស្ថរនុងព្សរុ (បខមរ) ឯរស្ថរ (hard copies)

ព្តូវបានបងាា ញម្ៅការិោលយ័ តាម្ឃុំសងាក ត់ទំងអសប់ដលសា ិតរនុងតំបនរ់ម្ព្ោងទំងអស់ បដលអាច 

ឲ្យភារីពារ់រ័នធ ជារិម្សសអនរទទួលឥទធិរលរីរម្ព្ោងអាចបសវងរររ័ត៌ោនបាន។ ឯរស្ថរ ESMF 

IPPF និង RPFជាភាស្ថអង់ម្រេសនឹងអាចររបានតាម្រយៈ InfoShop របស់ធនាោរ ម្ៅនថាទី ១៥ 

បខម្ីនា ឆ្ន ំ ២០១៤។ ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ននិងសងគម្ (ESMF) និងប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន 

(EMP)ម្នះរ៏ន ឹងព្តូវបងាា ញម្ ើងវិញរនុង Infoshop និងព្តូវបានបងាា ញរនុងរំរិតម្លូដ្ឋឋ ននាបខវិចឆិកា 

ឆ្ន ំ២០១៥។ សិកាា ស្ថលារមិ្ព្ោះម្ោបលស់តរីីការម្រៀបចំរម្ព្ោងម្នះ បានម្ធវើម្ ើងម្ៅនថាទី២៥ និង២៧ 

បខម្ីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ម្ៅ ម្ខតតព្រម្ចះ និងសទ ឹងបព្តង ។ ម្ោលបំណ្ងននសិកាឋ ស្ថលារឺ (១) បងាា ញរី 
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រ៌ត័ោនរម្ព្ោងដល់អងគការសងគម្សុីវិល និងសហរម្ន៍ម្នស្ថទ អំរីឯរស្ថរព្បរ័នធសុវតាិភារបដល 

ម្រៀបម្រៀងម្ដ្ឋយរដឋបាលជល្ល (FiA) (២) ម្លើររម្ពស់ការយល់ដឹងអំរីម្ោលបំណ្ងរបស់រម្ព្ោង

ម្នះដល់អនរទទួល្លតទ ល់ និងព្បម្ោល (៣)ព្បម្ូលម្ម្ម្រៀនបដលបានសិរា (ម្ជារជ័យនិង 

បរាជ័យ) ននការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ/សហរម្នម៍្នស្ថទ នឹង  ព្តូវបានបចររំបលរ និង (៤)ម្ដើម្បីទទួល 

បានម្ោបល់រីរម្បៀប ម្ដើម្បីឲ្យការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ/សហរម្ន៍ម្នស្ថទព្បរប ម្ដ្ឋយចិរភារ។  

 

ជំរូក ៤ :ទកននន័យ្ូលដ្ឋឋ ន 

រម្ព្ោងម្នះ ព្រប់ដណ្ត ប់ម្ៅម្លើម្ខតតចនំនួ ៤ (ព្រម្ចះ សទ ឹងបព្តង ម្ណ្ឌ លរិរី ន ិងរតនរិរី) ម្ៅ

ភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា។ រនុងប្នរម្នះនឹង្តល់នវូរ័ត៌ោនសំខាន់អំរីម្ខតតរនុងរម្ព្ោងទំងម្នះ

ម្ដ្ឋយរមួ្បញ្េូលនវូរ័តោ៌នភមូ្ិស្ថស្រសត អាកាសធាតុ ព្បជាស្ថស្រសត  និងម្សដឋរិចេ។ ររួរត់សំោលប់ដរថ្ន 

ប្នរទី ១ ព្រប់ដណ្ត ប់បតម្ៅម្លើម្ខតតព្រម្ចះ និងសទងឹបព្តង ម្ហើយប្នរទី ២ ព្រប់ដណ្ត ប់ម្ៅម្លើព្រប់ប្នរ

ននម្ខតតទំង ៤ (រូបភារទី ១ និងទី ២)។  

៤. ១. ម្ខតតព្រម្ចះ 

លរាណ្ៈជាទូម្ៅៈ ម្ខតតព្រម្ចះសា ិតម្ៅភារខាងម្រើតននព្បម្ទស ម្ហើយព្រំបដនខាងម្ជើងជាប់ម្ៅនឹង

ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ព្រំបដនខាងម្រើតជាប់ម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី ព្រំបដនខាងលិចជាប់ម្ខតតរំរង់ធំ ម្ហើយព្រំបដន

ខាងតបូងជាប់ម្ខតតរំរងច់្ចម្។ ម្ខតតម្នះ ព្តូវបានហូរកាត់ម្ដ្ឋយទម្នេម្ម្រងគរីម្ជើងម្ៅតបូង ម្ហើយនឹងដី

សណ្ត រតូចៗរបស់វា្ងបដរ។ អព្តាព្បជាជនរនុងម្ខតតព្រម្ចះ រឺ្ តុ ំម្ៅតាម្តំបន់បរបរព្ចំ្ចងទម្នេម្ម្រងគ 

សហរម្ន៍ភារម្ព្ចើន រឺសា ិតម្ៅចម្នាេ ះជាម្ធយម្រី ០.៣ ម្ៅ ១ រី ូបម្ ព្តរីទម្នេម្ម្រងគ ន ិងទម្នេម្សរុង 

(នដទម្នេធំម្យួរបសទ់ម្នេម្ម្រងគ)។ ឆ្ា យរីតំបន់ដីនព្រលិចទឹរ ដង់សុីម្តអព្តាព្បជាជនោនរព្ម្ិតទប 

សតួ ចម្សត ើង ម្ហើយតំបន់បដលព្របដណ្ត ប់ម្ដ្ឋយនព្រម្ិនប ពាល់ ោនភារម្ព្ចើនរនុងម្ខតតម្នះ។ 

អព្តាព្បជាជនៈ ម្ខតតម្នះ ោនព្រសួ្ថរចំន ួន ៦៨,១៧១ ជាម្ួយនឹងចំន ួនព្បជាជនសរុប ៣៣១,៥៩២ 

នារ់ (រណ្ៈរោម ធិការជាតិវិម្ជឈកាល និងវិសហម្ជឈកាល (NCDD), ២០១០)។ ម្ៅរនុងចំម្ណាម្ រួរ 

ម្រ ១៧.១៨ភាររយននព្បជាជនសរបុម្ររជីនជាតមិ្ដើម្ភារតិចចនំនួ ៧ព្រុម្ និងព្រុម្ជនជាតិភារតិច

ចំន ួន៣ព្រមុ្បដលោនដូចជា ភនង (១៣,៩៣៤ នារ់ ឬ ៤.២០ភាររយ) រួយ (៩,១៩៤ នារ់ ឬ២.៧៧ 

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) ថមន (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)។ 

ម្សដឋរចិេៈ  ព្តីម្្ាត រឺជាចំន ុចននការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ចំម្ពាះការអភិវឌ្ឍនន វិស័យម្ទសចរណ្៍ម្ៅរនុង

ម្ខតតម្ួយម្នះ។ ម្ួយរនុងចមំ្ណាម្សរម្មភារម្សដឋរិចេម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ រឺការម្នស្ថទធនធានជល្ល 

ម្ហើយម្ខតតម្នះ ព្តូវបានច្ចត់ទុរជាម្ខតតទី ៦ បដលម្ធវើការម្នស្ថទព្ត ី(ចំណាត់ថ្នន រ់ទី ៥ សព្ោប់ធនធាន

ជល្លរនុងព្បម្ទស)។ ទីតំាងសហរម្នម៍្នស្ថទ (CFis) ម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ រឺោនបងាា ញរនុងរូបភារ

ទី ៣។ 

បញ្ហា ម្អរ ូហូសុ ីនងិប រ ិស្ថា នៈ ការលាតសនធ ឹងននទម្នេម្ម្រងគកាត់ទីរមួ្ម្ខតត ព្រុងព្រម្ចះ រជឺាទីរបនេង 

សព្ោប់ព្តីម្្ាតទឹរស្ថបបដលងាយរងម្ព្ោះ។ ប្នរននទម្នេម្ម្រងគម្នះព្តូវបានរំណ្ត់ជាតំបន់អភិររស

ព្តីម្្ាត ម្ហើយជាតំបនក់ារពារអនេង់ម្ព្ៅម្ួយចំននួ បតម្ទះជាោ ងណាវាម្ិនោនតបំនក់ារពារសតវនព្រ

ម្នាះម្ ើយម្ៅតាម្តំបនទ់ម្នេម្ម្រងគរនុងម្ខតតព្រម្ចះ។ តំបន់អភរិរសសតវនព្រភនំព្រិចសាតិរនុងព្សរុសនួលជាប់

ម្ៅនឹងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិររីឺសាតិម្ៅម្ព្ៅតំបនរ់បសរ់ម្ព្ោង។ ដូចោនរត់សំោល់រីខាងម្លើការព្រប់ព្រង

ធនធានជល្លម្ៅរនងុទម្នេម្ម្រងគជាបញ្ហា រំរងុម្ធវើការម្ដ្ឋះព្ស្ថយ។ បបនាម្រីម្នះ វាោននូវការព្រួយ

បារម្ាទរ់ទិននងឹ្លប ះពាលន់នការស្ថងសង់នវូទនំប់វារីអរគិសនីម្ៅម្ម្រងគម្លើ (ព្បម្ទសម្វៀតណាម្) 

ម្ហើយនឹងភាររងវរ ់ឬបំរុលបដលម្រើតរីការបរ៉ែងបរ៉ែម្ៅតំបនខ់ាងម្លើ (រនុងព្បម្ទសរម្ពុជា) ម្ៅម្លើរុណ្

ភារទឹរទម្នេ។  រ័ត៌ោនម្ិន្េូវការម្យួបដលនោិយថ្នរព្ម្តិលែរន់នទឹរទម្នេោនការម្រើនម្ ើងម្រៀងរាល់

ឆ្ន ំ ម្ហើយវាប ះពាល់ម្ៅដល់វិស័យម្ទសចរណ្៍ម្ទៀត្ង។  

 

អាកាសធាតុៈ អាកាសធាតុរនុងម្ខតតោនលរាណ្ៈដូចតម្ៅ៖   

(រ) រដូវរងារ:  វិចឆិកា- ម្ីនា (១៨-២៦ 0C)  

(ខ) រដូវម្ៅត : ម្ីនា- ឧសភា (២៧ -៣៥ 0C) ន ិង  

(រ) រដូវម្ភេៀង: ឧសភា - តុលា (២៦-៣៤ 0C សំម្ណ្ើម្ោនដល់ ៩០ភាររយ)។ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

25 
 

 
 

រ ូបភារទី ៣: សហរម្ន ៍ម្នស្ថទរនុងម្ខតតព្រម្ចះ 

 

៤.២. ម្ខតតសទ ឹងបព្តង   

លរាណ្ៈទមូ្ៅៈ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង រជឺាម្ខតតបដលសាតិម្ៅភារខាងម្ជើងបំ្ តុននព្បម្ទសរម្ពុជា ម្ហើយសា ិត

ម្ៅប្នរខាងម្លើបំ្ ុតននទម្នេម្ម្រងគននព្បម្ទសរម្ពុជា។ ម្ខតតសទ ឹងបព្តងបដលព្របដណ្ត ប់ម្លើន្ទដី 

១១,០៩២ រី ូបម្ ព្តកាម្រ៉ែ រឺជាម្ខតតបដលោនអព្តាព្បជាជនតចិ ម្ហើយដ្ឋច់ព្សោលម្ៅភារខាងម្ជើង 
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ម្ ៀងខាងម្រើតននព្បម្ទសរម្ពុជា។ វាោនព្រំបដនខាងម្ជើងជាបន់ងឹព្បម្ទសឡាវ (ម្ខតតចម្ា ស្ថរ់) ខាង

ម្រើតជាប់នឹងម្ខតតរតនរិរី ខាងលិចជាប់នឹងម្ខតតព្រះវិហារ និងខាងតបូងជាប់នឹងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ខតត

រំរង់ធំ។ ម្ខតតម្នះបចរម្ចញជា ៥ព្សុរ ៣៤ឃុំ ន ិង ១២៨ភូម្ិ។ 

អព្តាព្បជាជនៈ  ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ោនព្រួស្ថរសរុបចំន ួន ២២,៨៧០ ជាម្ួយនឹងចំន ួនព្បជាជនសរុប 

១១២,២៣៧ នារ់។ រនុងម្នាះ ១២.៣៨ ភាររយរឺជាជនជាតិម្ដើម្ភារតចិចំននួ ១០ព្រុម្ និងព្រុម្ជន

ជាតិភារតិចចំន ួន ៣ព្រុម្បដលោនម្ ម្ ះដូចជា ជនជាតិរនង (៦៥២នារ់ ឬ ០.៥៨ភាររយ) រួយ 

(៤,៣៥៨ ឬ ៣.៨៨ភាររយ) ស្ថទ ង (១៥១នារ់ ឬ ០.១៣ភាររយ) ទំរូន (១៧នារ់ ឬ ០.០២ភាររយ) 

ច្ចរា៉ែយ (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) បា វ 

(៥៩១នារ់ ឬ ០.៥៣ភាររយ) បខមរឥស្ថេ ម្ (៣,១៧០នារ់ ឬ ២.៨២ភាររយ) ម្វៀតណាម្ (៤៣៧ នារ់ 

ឬ ០.៣៩ភាររយ) និងឡាវ (៤៣នារ់ ឬ ០.០៤ភាររយ)។ 

ម្សដឋរចិេៈ ម្សដឋរិចេរបសម់្ខតតសទ ឹងបព្តង រឺភារម្ព្ចើនប្ែរម្ៅម្លើការម្នស្ថទ។ ម្ខតតម្នះជាប់ចំណាត់

ម្លខ ២ ខាងម្នស្ថទព្ត ីម្ហើយជាប់ចណំាតម់្លខ ១ ខាងធនធានជល្លម្ៅរនុងព្បម្ទស។ ព្សម្ដៀង

ម្ៅនឹងម្ខតតព្រម្ចះ្ងបដរ ភូម្ិជាម្ព្ចើនោនទីតំាងម្ៅតាម្បម្ណាត យទម្នេម្ម្រងគនដទម្នេ ន ិងរឹងប្ែរម្ៅ

ម្លើការម្នស្ថទសព្ោប់សនត ិសុខម្សបៀង និងការរស់ម្ៅ។   

 
បញ្ហា ម្អរ ូហូសុ ីនងិបរសិ្ថា ន ៈ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ោនលរាណ្ៈព្របដណ្ត ប់ម្ៅម្ដ្ឋយនព្រម្ ើម្ព្ចើនោន

ដង់សុីម្តព្បជាជនទប។ ម្ខតតម្នះោននវូសនួឧទានវិរៈជ័យសា ិតម្ៅភារខាងលិច។  ការលាតសនធ ឹង

ទម្នេម្ម្រងគរនងុម្ខតតសទងឹបព្តង ព្តូវបានម្រច្ចត់ទុរជាតំបនស់កាត នរុលម្ួយជាតំបន់រំុាស្ថររនុងឆ្ន ំ ១៩៩៤ 

(Asian Wetlands Bureau ១៩៩៤)។ រនុងឆ្ន ំ ១៩៩៩ វាព្តូវបានម្រច្ចត់បញ្េូលម្ៅម្ព្កាម្ការព្រប់ព្រង

របស់នាយរដ្ឋឋ នអភរិរស និងការពារធម្មជាតិរបសព់្រសួងបរសិ្ថា ន។ ម្ៅថ្នន រ់ម្ូលដ្ឋឋ នននតបំនម់្នាះ ម្នទរី

បរិស្ថា នម្ខតតទទួលការម្ម្ើលបថររា ព្រប់ព្រងម្ៅម្លើតបំនរំុ់ាស្ថរម្នះ។ តំបន់រំុាស្ថរ (រូបភារទី ៤) ព្រប

ដណ្ត ប់ម្លើន្ទដីព្បបវងព្បបហល ៣៧ រី ូបម្ ព្តតាម្បម្ណាត យទម្នេម្ម្រងគរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងបដលរនុង

ម្នាះោនភូម្ិចនំនួ ២១ ឃុំចំន ួន ៣ និងសងាក ត់ចំន ួន ១។ ម្ៅតាម្បម្ណាត យននតំបន់ម្នះ សហរម្ន៍

ម្នស្ថទោនចំនួន ២១ បដលបម្ងកើតម្ ើងម្្សងៗោន  (ម្ម្ើលតារាងទី ២ និងរូបភារទី ៥)។ បចេុបបនន 

ស្ថា នីយ៍ភាាស់រនូព្តោីនទីតំាងសា ិតម្ៅបរបរទម្នេម្សរងុ ម្ហើយព្បបហល ៧ រី ូបម្ ព្តរីព្រំព្បទល់តំបន់

រំុាស្ថរ។ តំបន់រំុាស្ថរោនប្នរចំន ួន ២ ជាម្យួនឹងដីម្កាះម្យួចំននួ ្េូវទឹរម្បើរម្ៅរនុងតំបន់ម្កាះរី។ 
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តំបន់រំុាស្ថរសំបរូម្ៅម្ដ្ឋយជីវចព្ម្ុះម្ព្ចើនបបបបដលសំខាន់ម្ិនព្តឹម្បតចំម្ពាះព្បម្ទសរម្ពុជាម្ទ ប ុបនត

វាោនស្ថរសខំានទ់ំងរនងុតបំន ់និងជាសរល្ងបដរ។ ការសិរាថម ីៗ  បានសរម្សរថ្ន ព្បម្ភទសតវរព្ម្ 

និងរងទទួលម្ព្ោះថ្នន រ់ម្ួយចំន ួនបានររម្ឃើញម្ៅរនុងតំបន់រំុាស្ថរម្នះ (Bambaradeniya et al. 

២០០៦, Timmins ២០០៦, Boonratana et al. ២០០៥, Sarinder Singh ២០០៦, Kong Kim 

Sreng and Lopez, ២០០៦, Sala Phum, ២០០៦)។  

វាម្ិនទន់ោនការសរិាជាលរាណ្ៈព្បរន័ធណាម្ួយទរ់ទិនម្ៅនងឹព្តី រនុងតំបនរំុ់ាស្ថរម្នះម្ៅម្ ើយម្ទ។ 

ព្បម្ភទព្តីម្ព្ចើនជាង ៨៥០ ព្តូវបានររម្ឃើញម្ៅរនុងទម្នេម្ម្រងគម្ព្កាម្ និងទម្នេស្ថប ម្ហើយអាចបចរ

ម្ចញជា ២ព្រុម្ រពឺ្រុម្ព្តីស និងព្រមុ្ព្តមី្មម ។ ព្រុម្ព្តីសព្តូវការរព្ម្តិអុរសុីបសនខពស់ម្ៅរនុងទឹរ និង 

រព្ម្ិត pH ទបជាងព្រុម្ព្តីម្មម ។ ររួវាតេ ស់ទីជាម្ទៀងទត់រវាងបឹងទម្នេស្ថប និងទម្នេម្ម្រងគម្លើម្ៅ 

តាម្នដនានាម្ៅរនងុតបំនរំុ់ាស្ថរម្ៅម្រលទឹរទម្នេម្ ើងរនុងបខវសា។  ដូចម្នះ រួរព្តីម្នះបម្ងកើតបានជា 

ព្បភរព្តីសំខាន់ម្ួយម្ៅតំបន់រំុាស្ថរ។ ព្រុម្ព្តីម្មម  រជឺាព្តីបដលម្ៅរនុងបឹងទម្នេស្ថបជាអចិនស្រនតយ៍ 

(Ashwell, ១៩៩៧)។ តាម្រយៈការសរិាលម្ែិតម្ៅម្លើព្តីរនុងតំបន់រំុាស្ថរ ម្លារ វងស (២០០៤) បាន 

ររម្ឃើញព្តចីំននួ ១៦៧ ព្បម្ភទ ម្ហើយម្ៅោនម្ព្ចើនព្បម្ភទម្ទៀតបដលនងឹព្តវូររម្ឃើញ។ រនុងចំម្ណាម្ 

ព្បម្ភទបដលបានររម្ឃើញោន ២១ព្បម្ភទ ព្តូវបានរំណ្ត់ថ្នជាព្បម្ភទព្តីសំខាន់ម្ៅរនុងតំបន់រំុាស្ថរ 

ដូចបដលោនបងាា ញរនុងតារាងទី ២។ រូបភារទី ៥ បងាា ញរីទីតំាង របស់ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFis) 

ម្ៅរនុងម្ខតតម្នះ។ 
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រ ូបភារទី ៤: ព្រ ំបដន ននត ំបន ់រំុាស្ថររនុងម្ខតតសទ ឹងប ព្តង  

តារាង ទី ២: ម្ ម្ ះភ ូម្ ិម្ៅរនុងត ំបន ់រំុាស្ថរ 

 
ល.រ  សហរម្ន ៍ម្នស្ថទ ភូម្ ិ ឃុំ ព្ស ុរ  

១ ម្ៅតាម្  ោនជ័យ រំភុនម្សស្ថន  រំភុន  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

២ អនេង់ស្ថវ យ អនេង់ស្ថវ យ អូរ រី ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៣ ម្ព្កាម្ ម្ព្កាម្ ព្រះរំរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៤ រណាត ល  រណាត ល  ព្រះរំរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៥ ម្លើ ម្លើ ព្រះរំរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៦ ព្រឡាព្រះ ព្រឡាព្រះ ព្រះរំរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៧ ម្កាះលារ ម្កាះលារ ព្រះរំរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៨ ម្កាះ ម្នន  ម្កាះម្នន  អូរស្ថវ យ ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

៩ អូរស្ថវ យ អូរស្ថវ យ អូរស្ថវ យ ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១០ អូររុន  អូររុន  អូរស្ថវ យ ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១១ ម្កាះរី ម្កាះរី ម្កាះបសន ង ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១២ ម្ច្ចម្ធំ ម្ច្ចម្ធំ ម្កាះបសន ង ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 
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១៣ ម្កាះបសន ង ម្កាះបសន ង ម្កាះបសន ង ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១៤ ម្កាះព្សម្ៅ  ម្កាះព្សម្ៅ  ម្កាះបសន ង ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១៥ ម្កាះម្ ើទលតូច ម្កាះម្ ើទលតូច ព្រះរិរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១៦ ម្កាះម្ ើទលធំ ម្កាះម្ ើទលធំ ព្រះរិរិល  ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១៧ ម្វឿនស្ថន  ម្វឿនស្ថន  អូរស្ថវ យ ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១៨ ម្កាះហឹប ម្កាះហឹប អូរស្ថវ យ ថ្នឡាបរិវា៉ែត់ 

១៩ ម្ឃ ម្ឃ ស្ថម្រគី សទ ឹងបព្តង 

២០ ម្កាះខនឌ្ិន  ម្កាះខនឌ្ិន  ស្ថម្រគី សទ ឹងបព្តង 

២១ ថមី ថមី ស្ថម្រគី សទ ឹងបព្តង 
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៤.៣. ម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរ ី 

លរាណ្ៈទមូ្ៅៈម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរ ីោនន្ទដីសរបុ ១៤,២៨៨ រី ូបម្ ព្តកាម្រ៉ែ ោនចោា យព្បបហល ៣៧៥ 

រី ូបម្ ព្តរីទីព្រុងភនំម្រញ សា ិតម្ៅភារខាងតបូងម្ ៀងខាងម្រើត (សា ិតម្ៅរម្ពស់ ព្បបហល ២០០-

១០០០ បម្ ព្តរីន ីវ៉ែូទឹរសម្ុព្ទ)។ ម្ខតតម្នះោនព្រំព្បទល់ខាងម្រើត និងខាងតបូងជាប់នឹងព្បម្ទស

ម្វៀតណាម្ ខាងម្ជើងជាប់នងឹម្ខតតរតនរិរី ម្ហើយខាងលិចជាប់នឹងម្ខតតព្រម្ចះ។ វាជាម្ខតតបដលធំ និង 

ោនព្បជាជនតិចបំ្ ុតម្ៅរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា។ ទម្នេសំខាន់ៗចំន ួន ២ ហូរកាត់ម្ខតតម្ួយម្នះ រឺទម្នេ 

បព្ររចារ និងទម្នេបព្ររម្ទរ។ សណាឋ នដីរនុងម្ខតតម្នះ រឺជាតំបន់ខពង់រាបសំបូរភនំ បដលភារម្ព្ចើនព្រប

ដណ្ត ប់ម្ៅម្ដ្ឋយនព្រម្ ើ និងព្ជលងរារ់ៗ្ងបដរ។   

អព្តាព្បជាជនៈ ព្បជាជនសរបុោនចនំនួ ៤៤,៩១៣ នារ់ ោនដង់សុីម្ត ៣.១៤នារ់រនុង ១រី ូ បម្ ព្ត  

កាម្រ៉ែ។ រីឆ្ន ំ ២០០៧ ចំន ួនព្បជាជនសរុបរនុងម្ខតតបានម្រើនម្ ើង ៦ ភាររយ រនុងឆ្ន ំ ២០០៨ ម្ហើយធាេ រ់

ចុះវិញរី ៦ភាររយ ម្ៅ ២ភាររយរនុងឆ្ន ំ២០០៩ ម្ហើយបានម្រើនម្ ើងម្តងម្ទៀតរី ២ភាររយម្ៅ ៨ 

ភាររយរនុងឆ្ន ំ២០១០។ រនុងចំម្ណាម្ចនំនួព្បជាជនម្នះ ៧០.៧០ភាររយ ម្ចញម្ររីជនជាតិម្ដើម្ភារ 

តិចចំន ួន ៩ព្រុម្ និងព្រុម្ជនជាតិភារតិចចំននួ 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) ថមន (៤៩នារ់ ឬ 

០.០៨ភាររយ) ទំរូន (៣២នារ់ ឬ ០.០៥ភាររយ) ច្ចរា៉ែយ (២៥៥នារ់ ឬ ០.៣៦ភាររយ) ម្ព្រៀង 

(៨០នារ់ ឬ ០.១៣ភាររយ) និងព្រុម្ជនជាតិភារតិច ដចូជា បខមរឥស្ថេ ម្ ( ៣,៤៥៥នារ់ ឬ 

៥.៤៤ភាររយ) ម្វៀតណាម្ (៨៧នារ់ ឬ ០.១៣ភាររយ) និងឡាវ (១,១៣០នារ់ ឬ ១.៨២ភាររយ)។ 

ម្សដឋរិចេៈភារម្ព្ចើនននជនជាតិម្ដើម្ភារតិច បដលរស់ម្ៅរនុងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី ជារសិររចិញ្េ ឹម្ជីវិត

ម្ដ្ឋយសំអាងងម្លើវិធសី្ថស្រសតដ្ឋំដុះព្បនរណ្ី ព្បោ ញ់ ន ិងអនុ្លនព្រម្ ើ។ អនរម្្សងម្ទៀតដ្ឋំកាម្ហវ 

ស្រសតបឺរ ៊ី ម្ៅស៊េូ ន ិងស្ថវ យចនទ ី។ វបបធម្៌ចំណាស់ម្ួយម្នះម្ជឿម្ៅម្លើព្រលឹងបដលម្្ត ើម្ម្ចញរីការម្ជឿ 

ម្លើវិញ្ហា ណ្សតវ។ ្ លតិ្លព្ស្ថអងករដ៏លបី បដលជា្លតិ្លលែម្ួយរនងុចមំ្ណាម្្លតិ្លនានារនងុ

ព្បម្ទស រឺោនភារដុះដ្ឋលរនុងតំបន់ម្នះ។ ម្ៅទីម្នាះោន វិស័យម្ទសចរណ្៍តូចម្ួយបដល្តល់នូវទី

្ារសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចលរ់្លិត្លបដលម្ធវើម្ដ្ឋយនដ ដូចជាបខសនដ បខសរ របនសង និង 

ព្រោ ។ បតម្ទះជាោ ងណា ការអភិវឌ្ឍម្សដឋរិចេម្ៅរនុងតំបន់ថម ីៗម្នះបានម្រើនម្ ើងជាម្ួយនឹងការ 

ទញយរធនធានធម្មជាតិ បដលជារិម្សសធនធានបរ៉ែ ន ិងការដ្ឋំដំណំាម្ៅស៊េូ។   
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បញ្ហា ម្អរ ូហូសុ ីនងិបរសិ្ថា ន៖ ម្ៅរនុងម្ខតតម្នះ តំបន់អភិររសសខំាន់ៗចំន ួន ៤ ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងរួម្ 

ោន (រ) តំបន់អភិររសជីវចព្ម្ុះតំបនស់ោី ម្ដ្ឋយោនប្នរខេះម្ៅរនងុម្ខតតព្រម្ចះ (៣០៥,៤៤០ ហិចតា) 

(ខ) នព្រអភិររសម្ណ្ឌ លរិរី (៤២៩,៤៣៨ហិចតា) (រ) ភនំព្រិចលំតត់ និង (ឃ) ជព្ម្រសតវនព្រណំា 

លា។ តំបន់អភិររសជីវចព្ម្ុះសីោ និងនព្រអភិររសម្ណ្ឌ លរិរី ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយព្រឹតយរបស់ 

ព្រសួងរនុងឆ្ន ំ២០០២ ម្ហើយព្តូវបានព្រប់ព្រងម្ដ្ឋយរដឋបាលនព្រម្ ើ សា ិតម្ព្កាម្បដនសម្តារិចេរបស់

ព្រសួងរសិរម្ម រុកាា ព្បោ ញ ់និងម្នស្ថទ។ តំបន់ភនំព្រចិ និងជព្ម្រសតវនព្រណំាលាព្តូវបានព្បកាសដ្ឋរ់ 

ជាតំបន់ការពារម្ដ្ឋយអនពុ្រតឹយឆ្ន ំ១៩៩៣។ តំបន់ជព្ម្រសតវនព្រលតំត់រនុងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរីរឺោនប្នរ 

ខេះម្ៅរនុងម្ខតតរតនរិរី ម្ហើយតំបន់ជព្ម្រសតវនព្រសនួ ល រឺោនប្នរខេះរនុងម្ខតតព្រម្ចះ។ តំបន់ជព្ម្រ  

សតវនព្រទំង ៤ម្នះ រឺសា ិតម្ៅម្ព្កាម្ព្រសួងបរិស្ថា ន។     

ការដ្ឋំចំការម្ៅស៊េ ូន ិងការរុរររបរ៉ែ បាននំាឲ្យោន្លប ះពាល់អវិជជោនម្យួចំននួ រមួ្ោនសំណ្ឹរដី 

ន ិងការបាត់បង់រុណ្ភារជាម្ដើម្។ ម្ទះបីជាោនការកាបប់ំតេ ញនព្រម្ ើោ ងណារ៏ម្ដ្ឋយ ជារិម្សស

ម្រើតម្ចញរីការអភិវឌ្ឍោ ងរហំុរម្ៅម្លើការរុរររបរ៉ែ  ម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី រ៏ម្ៅបតជាម្ខតតម្ួយបដលោនដី 

ដ្ឋំនព្របព្ម្ុងទុរធំជាងម្របំ្ ុតរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា។  

 
៤.៤. ម្ខតតរតនរិរ ី

លរាណ្ៈទមូ្ៅៈ ម្ខតតរតនរិរីសាតិម្ៅភារខាងម្ជើងម្ ៀងខាងម្រើតននខពងរ់ាប (ខពស់ជាងនីវ៉ែូទឹរសម្ុព្ទរី 

២០០ ម្ៅ ៤០០បម្ ព្ត) ោនចំងាយ ៦៣៦ រី ូបម្ ព្តរីទីព្រុងភនំម្រញ។ ម្ខតតម្នះោនព្រំព្បទលខ់ាងម្ជើង

ជាប់ជាម្ួយនឹងព្បម្ទសឡាវ ខាងម្រើតជាបម់្វៀតណាម្ ខាងតបូងជាប់ម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី ន ិងខាងលិចជាប់

ម្ខតតសទ ឹងបព្តង។ ោនទម្នេចនំនួ២ ហរូកាត់ម្ខតតម្យួម្នះ រទឺម្នេបព្សររ និងទម្នេម្សស្ថន។ ន្ទដីសរុប

ោនព្បបហលជា ១០,៧៨៩ រី ូបម្ ព្តកាម្រ៉ែ។ រហូតម្រដល់ឆ្ន ំ ២០០២ ម្ខតតរតនរិរី រឺសា ិតម្ៅដ្ឋច់

ព្សោល ម្ហើយដំម្ណ្ើរការននការ្តល់ម្សវា និងការចូលរួម្រនុងរិចេដំម្ណ្ើរការអភិវឌ្ឍម្សដឋរិចេរ៏ម្ៅ

ោនរព្ម្ិតទបម្ៅម្ ើយ។  

អព្តាព្បជាជនៈ ម្ខតតបដលសបំូរថមដ្ឋច់ព្សោលរីម្រម្នះ ោនព្រុម្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ៧០ភាររយ 

បដលម្រម្ៅថ្ន “ជនជាតមិ្ដើម្”។ រនុងម្ខតតម្នះ ោន ៣២,៩៤៧ ព្រួស្ថរ តំណាងឲ្យចំននួព្បជាជនសរបុ 

១៥៦,៧០៥ នារ់។ រនុងឆ្ន ំ ២០០៧ ម្រររម្ឃើញថ្នតំាងរីឆ្ន ំ ២០០៧ម្រ ចំន ួនព្បជាជនរនុងម្ខតតម្នះ 

បានម្រើតម្ ើង ៥ភាររយរនុងឆ្ន ំ ២០០៨ និង ២០០៩។ រនុងចំម្ណាម្ព្បជាជនសរុបទំងម្នាះ ៧១.៤២ 

ភាររយម្ររីព្រមុ្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ចំន ួន ៩ព្រុម្ និងព្រមុ្ជនជាតិភារតិចចំននួ 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) ច្ចរា៉ែយ (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) និងព្រុម្ជនជាតិភារតិច ដចូជាឥស្ថេ ម្ (២,៥០១នារ់ ឬ ១.៦ភារ 

រយ)ម្រៀតណាម្ (៧៩៥នារ់ឬ ០.៥១ភាររយ) និងឡាវ (១១,២៤៩នារ់ ឬ ៧.១៨ភាររយ)។ ភារម្ព្ចើន 

ននរួរម្ររសម់្ៅរនុងនព្រម្ព្ៅ ម្ៅម្លើទួលភន ំន ិងភនំជាលរាណ្ៈភូម្តិូចៗដ្ឋច់ៗ រីោន ។ ជាម្រឿយៗ រួរម្ររស ់

ម្ៅម្ដ្ឋយរឹងប្ែរម្ៅម្លើការដ្ឋដំុះព្បនរណ្ ី(ការម្ធវើចំការតេ សទី) ការព្បោ ញ់ ន ិងការព្បម្ូលប្េម្ ើ

នព្រ។ វបបធម្៌ចំណាស់ម្ួយម្នះ ោនជំម្នឿម្ៅម្លើព្រលឹង បដលម្រើតម្ចញរីរការម្ជឿម្ៅម្លើព្រលឹង 

របស់សតវ។  

ម្សដឋរចិេៈភារម្ព្ចើនននព្បជាជនោេ សព់្សរុទំងអសប់ដលរស់ម្ៅរនុងម្ខតតរតនរិរ ីរពឺ្បរបរបររសិរម្ម

ចិញ្េ ឹម្ជីវិតម្យួចំននួម្ទៀតដ្ឋដំុះដំណំាសព្ោប់លរ ់ដចូជាស្ថវ យចនទ ីឬសបណ្ត រដី។ ម្ៅទីម្នាះោនជន

ជាតិបខមរ ន ិងម្វៀតណាម្បដលជាអនរោនរព្ម្ិតជីវភារខពស់បដលកាន់កាប់ម្ៅម្លើដីចំការធំៗម្ៅជុំវិញ

ព្រុងបានលងុ ម្ហើយដ្ឋំនវូសបណ្ត រដី កាម្ហវ ន ិងស្ថវ យចនទ។ី បតម្ទះជាោ ងណាម្ខតតរតនរិរោីនអព្តា

ព្បជាជនទប បដលម្ធវើឲ្យម្ខតតម្នះម្ិនោនទី្ារព្រប់ព្ោន់ម្ដើម្បីព្បរួតព្បបជងជាម្ួយនឹងម្ខតតម្្សងៗ

បានម្ៅម្ ើយ។ ម្ខតតរតនរិរីោនសកាត នរុលខាងដំណំាម្ៅស៊េ ូម្ហើយម្ៅស៊េូភារម្ព្ចើនព្តូវបាននំាម្ចញ

ម្ៅព្បម្ទសម្វៀតណាម្។ ម្ដ្ឋយស្ថរបតោនការអភវិឌ្ឍម្ ើងវិញ នាម្រលបចេុបបនន ោន្េូវជាតិ ម្លខ ១៩ 

បដល េ្ងកាត់ទីព្រងុបាលងុ  វិស័យពាណ្ជិជរម្មរនងុ វិសយ័ម្ៅស៊េមូ្នះនងឹកានប់តម្រើនម្ ើងបនតម្ទៀត។ ម្ខតត

រតនរិរីសបំូរម្ៅម្ដ្ឋយធនធានបរ៉ែោនតនម្េ ដូចជា ោស តបូង បរ៉ែព្កានតី និងបរ៉ែតបូង Onyx។ ឧសាហរម្ម

បរ៉ែ រំរុងរីរលូតលាស់ជាបម្ណ្ត ើរៗ ម្បើម្ទះជាម្ៅោនលរាណ្ៈតូចម្ៅម្ ើយរ៏ម្ដ្ឋយ។  

បញ្ហា ម្អរ ូហូស ីនងិបរសិ្ថា នៈ ម្ៅរនុងម្ខតតម្នះ ឧទានជាតិវរីជ័យ ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងរនុងឆ្ន ំ ២០០៤ 

ម្ដ្ឋយព្រសងួបរិស្ថា ន ម្លើន្ទដីសរុប  ៣.៣២៥ រី ូបម្ ព្តកាម្រ៉ែ ម្ហើយវាជាឧទានជាតិធំជាងម្ររនុង 

ចំម្ណាម្ឧទានជាតិ ៧រនុងព្បម្ទសរម្ពុជា។ វា្តលន់វូម្ទសភារសព្ោប់ការទសសនាម្និរួរឲ្យម្ជឿនូវភារ

លាតសនធងឹធមំ្ធង និងសតវនព្របដលោនម្ៅរនុងឧទានម្នះ។ ឧទានជាតិវរីជ័យសា ិតរនុងម្ខតតរតនរិរី 

ន ិងសទ ឹងបព្តង។ វារ៏ោនព្រំព្បទលជ់ាប់ម្ៅនងឹព្បម្ទសឡាវ្ងបដរ។ ប ុបនតតំបន់រម្ព្ោងបដលម្ព្ោងនឹង

ព្បតិបតតិម្ិនោនរនុងតំបន់ឧទានជាតិម្នះម្ ើយ ។  
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ដូចម្ៅនឹងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី ការរុរររបរ៉ែ ន ិងដំណំាចំការ បដលបានម្ធវើឲ្យោនសំណ្រឹដី ន ិងរុណ្ភារទឹរ

ធាេ រ់ចុះម្ៅរនុងសទ ឹង និងទម្នេបដលម្ធវើឲ្យប ះពាល់ដល់ធនធានម្ច្ចឆ ជាតិ។  

អាកាសធាតៈុ ម្ខតតរតនរិរី ោនអាកាសធាតុដូចនឹងតំបន់ដនទរនុងព្បម្ទសបដរ វាោននូវរដូវចំន ួន ៣ 

រដូវម្ភេៀងរីបខ ម្ិថុនា-តលុា (ទបជាង២៧ ០C) រដវូរងាររីបខវិចឆិកា - រុម្ាៈ (ខពស់ជាង ២៤ ០C) និងរដវូ 

ម្ៅត រីបខ ម្ីនា-ឧសភា សីតណុ្ា ភាររ ី២០ ដល់ ៣០ ០C។ ម្ខតតរតនរិរីោនសីតុណ្ា ភារជាម្ធយម្ម្រញ

ម្ួយឆ្ន ំ រទឺបជាងតំបន់ម្្សងៗរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា (ម្លើរបលងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរ)ី។   

 

៤.៥ រុណ្ភារទរឹរនងុតបំន ់ស ៣  

រុណ្ភារទឹររនុងតបំន ់ស៣ បដលបានទិនននយ័រីស្ថា នយីច៍នំនួ ៤ រនុងរំ ុងរីឆ្ន ំ ២០០៤ ដល់ ២០០៨ 

(ទិននន ័យ MOWRAM,២០០៤-២០០៨) ព្តូវបានម្រវាយតនម្េម្ធៀបម្ៅនងឹព្បម្ភទននរុណ្ភារទឹរចំននួ 

៣ព្បម្ភទ៖ (រ) សនទសសន៍រុណ្ភារទឹរសព្ោប់ជីវិតវារីសតវ (ខ) សនទសសន៍រុណ្ភារទឹរសព្ោប់

ម្នុសសម្ព្បើ និង(រ)សនទសសនរ៍ុណ្ភារទឹរសព្ោប់ម្ព្បើព្បាសរ់នងុវិសយ័រសរិម្ម។ ម្ដ្ឋយអនុវតតម្ៅតាម្

ម្ោលការណ្ប៍ណ្នំារបស់ MRC សនទសសនរ៍ុណ្ភារទឹរសព្ោប់វារសីតវរនុងទឹរ ព្តូវបានវាយតនម្េម្ធៀប

នឹងបា រា៉ែម្ព្តចំន ួន ៦ ដូចជា (រ) អុរសុីបសនរលាយរនុងទឹរ (DO), (ខ)រព្ម្ិត pH (ការ វាស់រព្ម្ិត

ជាតិអាសុីត/អាល់កាឡាំង), (រ) ស្ថរធាតុ NH3 (អាម្ ូញ រ់), (ឃ) ការចម្េងរម្ ត , (ង) ស្ថរធាតុ 

NO3/NO2, និង (ច) ស្ថរធាតុ P (្ូសវ ័រ)។  

ជាទូម្ៅ រុណ្ភារទឹរ រោឺនលរាណ្ៈលែ ប ុបនតវារំរុងបតវិវតតបនត ិចម្តងៗម្ៅររការខចូនវូរុណ្ភារទឹរ 

ជារិម្សស រឺម្ដ្ឋយស្ថរបតការររីធំម្ ើងនូវការម្ធវើសរម្មភារម្សដឋរិចេនានា ម្ៅតំបន់ខាងម្លើននទម្នេ 

ទំងម្ៅរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា និងព្បម្ទសម្វៀតណាម្។  

តារាងទី ៣: រុណ្ភារទឹរម្ៅស្ថា ន ីយ ៍ព្ត ួតរិន ិតយ ទម្នេ ម្សរុង ម្សស្ថន ន ិងបព្សររ  

 

បា រា៉ែ បម្ ព្តរុណ្ភារទឹរ 
ម្សរុង ម្សស្ថន  ម្សស្ថន  ប ព្សររ 

ម្សៀម្បា ង អណ្តូ ងោស  ភេុ ំរ ីរ លំតត ់ 

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 ៦.០០៥ 
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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 

CONDMN (mg/L)  ២.០៩១ ៣.៣៨៧ ៣.២៣៨ 

ព្បភរ:ព្រសងួធនធានទរឹ នងិឧតនុយិម្  MOWRAM (២០០៤-២០០៨) 

ចំណំា: បា រា៉ែបម្ព្តទំងម្នះ បងាា ញរនុងតារាងម្ួយម្នះ ជាអរសរកាត់ដូចតម្ៅ Temp (temperature 

សីតុណ្ណភារ); pH (Phosphorus រព្ម្ិត pH); TSS (Total Suspended Solids ជាតិលែរ់រនុងទឹរ); Cond 

(Conductivity ការចម្េងរម្ ត  )។ 

 

៤.៦ ការអភវិឌ្ឍនទ៍នំបវ់ារអីរគសីនរីនងុអាង ស៣ នងិរម្ព្ោងរនងុតបំនជ់ ុំវញិ 

អាងទម្នេម្ម្រងគោនធនធានទឹរដ៏សម្បូរ និងម្ពារម្រញម្ៅម្ដ្ឋយព្បរ័នធជីវចព្ម្ុះជាម្ព្ចើន។រម្ព្ោង 

អភិវឌ្ឍទំនប់វារីអរគសីនបីានម្រើតម្ ើងោ ងម្លឿនម្ៅទូទំងអាងទម្នេ បដលោនព្បោណ្ជា៤០រម្ព្ោង 

ទំនប់វារីអរគីសនធីំៗ ររំុងដំម្ណ្ើរ និងស្ថងសង។ និងោ ងម្ហាចណាស់រ៏ោនរម្ព្ោងជាង៤០ម្ទៀត 

រំរុងសិាតរនុងតំណារ់កាលម្រៀបម្រៀងប្នការ។ ោនរម្ព្ោងទំនប់វារីអរគីសនីម្ព្ចើនជាង១៥រម្ព្ោង 

បានស្ថងសង់រួច និងដំម្ណ្ើរការស្ថងសង់សិាតរនុងអាងទម្នេ ស៣ ម្ដ្ឋយភារម្ព្ចើនសិាតរនុងចំបណ្រ 

ននអាងទម្នេខាងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ បដលទំនប់វារីអរគីសនីធំៗម្ួយចំន ួនម្សទ ើរបតស្ថងសង់ជិតរចួរាល់ 

ម្ហើយ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជារោ៏នបណំ្ងស្ថងសងទំ់នប់ជាបនតបនាទ ប់ រមួ្ោនរម្ព្ោងម្សស្ថនម្ព្កាម្

២ បដលរំរុងស្ថងសងស់ា ិតម្ៅចំណ្ុចព្បសរវរវាងទម្នេម្សស្ថន និងបព្សររ ចំងាយជាង៧៥រ ីូបម្ ព្ត 

រីោត់អាងទម្នេសិាតម្ៅចំណ្ុចព្បសរវជាម្ួយនឹងទម្នេម្ម្រងគ។ ម្លើសរីម្នះ ព្បម្ទសឡាវរំរុងបតោន 
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ប្នការស្ថងសងរ់ម្ព្ោងទំនបវ់ារីអរគសីន ីដូន ស្ថហុងបដលសា ិតម្ៅភារខាងម្លើននតំបន់ម្ោលម្ៅ 

របស់រម្ព្ោង។ សនទុះ ន ិងការម្រើនម្ ើងោ ងម្លឿនននការតេ ស់បតរូរនុងអាងទម្នេម្ម្រងគ ស្ថយភាយម្ចញ 

រីការស្ថងសង់ ទំនប់វារីអរគីសនី ន ិងរម្ព្ោងអភិវឌ្ឍម្្សងៗម្ទៀត បដលព្តូវទម្ទរជាចំបាច់រនុងការ 

បម្ងកើននវូសម្តាភារព្តតួរនិតិយ និងព្របព់្រងបដលអាចបនសុមំ្ៅនឹងស្ថា នភារឲ្យបានជាបនាទ ន់។ ទំនប់ 

វារអីរគីសនីរនុងជុំវិញតបំនម់្ោលម្ៅរម្ព្ោងអាចទទួលរង្លប ះពាល់ោ ងខាេ ំងដល់ការម្នស្ថទ និង 

ការបព្បព្បួលស្ថា នភារជលស្ថស្រសត។ ម្ោលម្ៅរបស់រម្ព្ោងរឺបម្ងកើនសម្តាភារការព្រប់ព្រងធនធាន 

ទឹរ និងជល្លរនុងការព្តួតរិន ិតយ និងព្រប់ព្រងការបព្បព្បួលទំងអស់ម្នះព្បរបម្ដ្ឋយព្បសិទធិភារ 

តាម្លទធភារបដលអាចម្ធើវបាន។ជាងម្នះម្ទៀត រាល់ការរស្ថងសោា រះម្ព្បើព្បាស់សព្ោប់ព្រប់ព្រងទឹរ 

ព្តូវម្ធើវម្ ើងឲ្យសម្ព្សបម្ៅនងឹសម្តាភារព្រប់ព្រងបបបបនសុ ំន ិងបដលព្សបនងឹម្ោលការណ្៏ព្រប់ព្រង 

សុវតាិភារ (Safeguard policies) ។ 
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ជំរូកទី ៥: ្លប ុះពាល់ដដ្លអាចម្កើតោនម្ៅម្លើបរច្ស្ថា ន នកងសងគ្របស់គម្រោង 

 

ដូចបាននិោយម្រៀបរាប់រនងុប្នរម្ុន រម្ព្ោងម្នះ ព្តូវបានរំណ្ត់ជាព្បម្ភទ ខ ម្ហើយព្តូវបាន 

ដ្ឋរ់ម្ចញនូវម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភារចំន ួន ៥ ោនដូចជាការវាយតនម្េបរិស្ថា ន (OP/BP ៤.០១) 

ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (OP/BP ៤.១០) ការរស្ថងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវញិម្ដ្ឋយសម ័ព្រចតិត (OP/BP ៤.១២) 

ជព្ម្រធម្មជាតិ (OP/BP ៤.០៤) ន ិងរម្ព្ោងនានាម្លើ្ េវូទឹរអនតរជាត ិ(OP/BP៧.៥០)។ តាម្រយៈការ

្តល់នវូម្ោលបំណ្ង និងទំហំរបសរ់ម្ព្ោងម្នះម្របានម្ធវើការបា នស់្ថម នថ្នសរម្មភារនានារបសរ់ម្ព្ោង

នឹងម្ិនបងកឲ្យោន្លប ះពាល់ជាអវិជជោនម្ៅម្លើបរិស្ថា ន និងសងគម្ម្នាះម្ទ។ ការព្តួតរិន ិតយប្នរ

បរិស្ថា ន និងសងគម្ដំបូង (IESE) ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយម្ោងម្ៅតាម្តព្ម្ូវការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

សរម្មភារ និងបញ្ហា ព្តវូការពារជារនេះឹបដលនងឹព្តូវអនវុតតម្ដើម្បីបម្ញ្ជ ៀសនវូ្លប ះពាលអ់វិជជោនរនុង

អំ ុងម្រលរម្ព្ោងអនុវតតបដលព្តូវបានសម្ងាបដូចខាងម្ព្កាម្ៈ  

៥.១. ្ លប ះពាលប់ដលអាចម្រើតោនម្ល ើបរសិ្ថា ន នងិវធិានការណ្ប៍នធូរបនាយ  

៥.១.១  ្ លប ះពាល ់បដលអាចម្រើតោនម្ល ើប រ ិស្ថា នរនុងអំ ុងម្រលននការស្ថងសង់ 

រាល់ព្រប់សរម្មភារវនិមិ្ោរ និងរម្ព្ោងខាន តតចូនានាបដលពារ់រ័នធម្ៅនឹងការងារស្ថងសង់ 

ោននូវនំាឲ្យម្រើតោននវូ្លប ះពាលជ់ាអវិជជោនបដលអាចម្រើតោន ដូចជាធូលី សម្ម្េង រងវរ់ ម្ព្ោះ

ថ្នន រ់ ន ិងបញ្ហា ម្្សងៗម្ទៀត។ សរម្មភាររបសរ់ម្ព្ោងបានម្សន ើសុឲំ្យសរម្មភារបដលពារ់រន័ធនងឹការងារ

សរម្មភាររបសព់្បជារលរដឋព្តូវម្ធវើការរព្ម្ិតរនុងលរាខណ្ឌ ព្តឹម្ព្តូវម្ដើម្បី (រ) ការរស្ថងនូវស្ថា នីយ៍

អម្ងកតម្ៅម្លើជលវទិារនុងតបំនអ់ាង ការបរលម្ែនវូម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទសខំាន់ៗបដលោនព្ស្ថប់ 

(ដូចជា្េូវភូម្ិ ស្ថព នសព្ោប់ម្ដើរ ។ល។) និងរស្ថងស្ថា នយី៍ភាាសរ់ូនព្តីខាន តតូចម្ួយរបនេងម្ៅរនុងម្ខតត

សទ ឹងបព្តង (សោសភារទី ១)។ 

ព្រប់្លប ះពាលអ់វិជជោនទំងអសប់ដលជាប់ពារ់រ័នធម្ៅនឹងការងារស្ថងសង់រីខាងម្លើម្នះ 

បដលោនលរាណ្ៈតូចៗម្ៅម្ ើយនឹងព្តូវកាត់បនាយតាម្រយៈការដ្ឋរ់ម្ចញនូវការអនុវតតបម្ចេរម្ទស

ស្ថងសង់ព្តមឹ្ព្តវូ និងរូដបរសិ្ថា នសព្ោប់ការអនវុតត បដលនងឹ្តលន់វូវិធានការម្ដើម្បីកាតប់នាយនវូធលូ ី

សម្ម្េង និងរងវរ់ រ៏ដូចជាការបនតររាការ្តល់ការយល់ដឹងដល់សហរម្ន៍បរបរៗម្នាះ។ ការអនុវតត 

ការងារវិសវរម្មបដលលែ និងការអនុវតតម្ោលការណ្៍បរិស្ថា ន (ECOPs) នឹងព្តូវភាជ ប់ជាម្ួយនឹង 
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ឯរស្ថរម្ដញនថេ នងិរចិេសនាបដល្តលឲ់្យរនុងឧបសម្ព័នធទី៣ នន ESMF។  ប្នការព្រប់ព្រងប រិស្ថា ន 

ម្ដ្ឋយប រ )EMP) ព្តូវបានម្រៀបម្រៀងសព្ោប់អនុរម្ព្ោងភាា ស់រូនព្តី។   
ព្បសិនម្បើសរម្មភារ ឬរ៏អនុរម្ព្ោងម្យួចនំនួបដលបានដ្ឋរម់្ចញ ព្តូវការនវូឯរស្ថរវាយតនម្េបរសិ្ថា ន 

ម្ដ្ឋយម្ោងម្ៅតាម្ចាប់របស់បរិស្ថា នជាតិ CNMC (ចំម្ពាះសោសភារទី ២) និង FiA 

(ចំម្ពាះសោសភារទី ១) នឹងម្រៀបចំឯរស្ថរព្តឹម្ព្តូវ ន ិងការអនុញ្ហា តរីព្រសួងបរិស្ថា ន រ៏ដូចជា 

ធនាោររិភរម្លារ្ងបដរ។  រាល់សរម្មភារធំៗទំងឡាយណាបដលតព្ម្ូវឲ្យោនការវាយតនម្េម្រញ 

ម្លញ ម្ៅម្លើ្ លប ះពាលប់រសិ្ថា ន (EIA)ម្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល ឬធនាោររិភរម្លារ នឹងព្តូវច្ចត់ទុរថ្ន 

ជាសរម្មភារ ឬរម្ព្ោងបដលម្ិនបានទទួលការអនុញ្ហា តម្ ើយ។ ការអនុវតតបម្ចេរម្ទសស្ថងសង់ 

ព្តឹម្ព្តូវ ន ិងរូដបរិស្ថា នសព្ោប់អនុវតត (ECOPs) បដលនឹងព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូលរនុងឯរស្ថរ ឬរិចេសនា 

ម្ដញនថេន ឹងបងាា ញរនុងឧបសម្ព័នធទី ៤ ចំម្ពាះម្ព្ោងការព្រប់ព្រងបិស្ថា ន និងសងគម្ម្នះ។  

៥.១.២្លប ះពាល ់បរ ិស្ថា ន បដលអាចម្រើតោនម្ៅម្ល ើជព្ម្រធម្មជាតិស ំខាន ់ៗ  

្លប ះពាលទ់ំងអសន់ងឹព្តវូររំឹងទុរជា្លវិជជោនម្ដ្ឋយស្ថរបតរម្ព្ោងម្នះោនម្ោលម្ៅបម្ងកើតនវូ

ការព្រប់ព្រងជល្លបានលែ។ ប្នរទី ១ ោនម្ោលម្ៅោំព្ទសហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ដើម្បីអាចម្រៀបចំប្ន

ការព្រប់ព្រងជល្លម្ដ្ឋយខេួនឯង។ ម្នះនឹងជួយឲ្យដល់ការខិតខំព្បឹងបព្បងរបស់រដ្ឋឋ ភិបាល ម្ដើម្បី 

រំណ្ត់ និងបសវងររលទធភារនានាបដលអាចបម្ងកើតនូវតំបន់អភិររសម្អរូ ូហសីុរនុងទម្នេម្ម្រងគ បដលជា

រិម្សសម្ៅតាម្បណាត អនេុងម្ព្ៅៗ បដលព្តូវបានច្ចត់ទុរថ្នសំខាន់សព្ោប់ព្បម្ភទសតវបដលជិត្ុត

រូជ។ ប្នរទី ២ ោនម្ោលម្ៅម្លើរម្ ើងរីបញ្ហា រុណ្ភារទឹរ និងបម្ងកើតការព្រប់ព្រងធនធានទឹរឲ្យ

ោននិរនតរភារ តាម្រយៈការចលូរមួ្រនីដរពូាររ់័នធរនងុការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ការរព្ងឹងម្ូលដ្ឋឋ នចំម្ណ្ះ

ដឹង និងសម្តាភារចមំ្ពាះម្ស្រនតថី្នន រម់្ខតត ម្ដើម្បីព្រប់ព្រង និងវិភារធនធានទឹរ រួម្ោនរុណ្ភារទឹរ្ង

បដរ។ ការអនុវតតប្នរទី ១ សព្ោប់ព្បម្ទសរម្ពុជានងឹម្ធវើម្ ើងម្ៅតបំនរំុ់ាស្ថរនុងម្ខតតសទងឹបព្តង។ ដូចបាន

ម្លើរម្ ើងរនុងចំនចុទី ២ ភូម្ិចំន ួន ២១ សា ិតរនុងតំបន់រំុាស្ថរព្តូវបានរំណ្ត់ជាភូម្ិម្ោលម្ៅសំខាន់។ 

ការយរចិតតទុរដ្ឋរជ់ារិម្សសនងឹព្តូវ្តលម់្ដើម្បីម្ធវើឲ្យព្បារដថ្នសរម្មភារទំងអស់រនុងតំបន់រំុាស្ថ ដូច

ជាការស្ថត រម្ ើងវញិនវូម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទ នឹងព្តវូអនវុតតជាម្ួយនងឹការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ខពស់ ន ិង

លរាណ្ៈសម្ព្សបជាម្ួយនឹងប្នការព្រប់ព្រងរនុងតំបន់ម្នាះ។ សរម្មភារទំងឡាយនឹងព្តូវអនុវតត

ោ ងជិតសន ិតជាម្ួយនឹងព្រសួងបរិស្ថា ន បដលនឹងទទួលខុសព្តូវសព្ោប់ការព្រប់ព្រងរម្ព្ោងម្ហើយ

ម្ូលនិធិសតវនព្ររិភរម្លារ បដលនឹង្តល់ន ូវការោំព្ទប្នរបម្ចេរម្ទស និងហិរញ្ាវតាុសព្ោប់តំបន់
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រំុាស្ថម្នះ។ រម្ព្ោងម្នះនងឹម្ិនព្ោនប់តម្ធវើការោំព្ទការស្ថា រម្ ើងវិញនវូ្េូវម្ថម ើរម្ជើង ស្ថព ន ស្ថលាម្រៀន 

ម្នទ ីរម្រទយបដលោនព្ស្ថប់ម្នាះប ុម្ណាណ ះម្ទ វាបថម្ទំងោនសរម្មភារម្្សងៗម្ទៀតបដលសា ិតម្ព្កាម្

ប្នការព្រប់ព្រងម្ព្រៀងរបស់តំបន់រំុាស្ថម្នះ្ងបដរ។ ការវិន ិម្ោរបដលដ្ឋរ់បានដ្ឋរ់ម្ចញ ព្តូវបត

សម្ព្ម្ចម្ដ្ឋយឃុពំារ់រន័ធ ន ិងព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូលរនុងប្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ។ រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោំព្ទការ

 វិន ិម្ោរបដលោន្លប ះពាល់អវិជជោនខាេ ំងម្ៅម្លើជព្ម្រធម្មជាតិម្ដ្ឋយតទ ល់ ឬម្ដ្ឋយព្បម្ោល

ម្នាះម្ទ។ ម្ៅម្រលបដលការវិនមិ្ោរម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធជនបទព្តវូបានរណំ្ត់សព្ោប់ភូម្ិរនុងចំម្ណាម្

ភូម្ិទំង ២១ម្នះ សំម្ណ្ើ និងរូដបរិស្ថា នសព្ោប់អនវុតតរនងុតបំនម់្នះនងឹព្តូវបញ្ជូនម្ៅព្រសួងបរិស្ថា ន

ម្ដើម្បីម្ធវើការរិនតិយ និងឯរភារម្ុនការច្ចបម់្្ត ើម្្តលឲ់្យនវូអនរម្  ការម្ធវើការងារម្នះ។ រដឋបាលជល្ល

នឹងម្រៀបចរំបាយការណ្ម៍្រៀងរាលព់្តីោស ម្ហើយព្បរល់ម្ៅធនាោររិភរម្លារម្ដើម្បីម្ធវើការរិន ិតយវា។ 

ព្រសួងបរិស្ថា ននងឹម្្ ាើអនរតំណាងោន រ់ម្ៅរណ្ៈរោម ធិការព្រប់ព្រងថ្នន រ់ជាតិ។ តាម្រយៈម្នះ រម្ព្ោង

នឹងបញ្ហជ រ់ម្លើការយលព់្រម្ម្រញម្លញជាម្ួយនងឹ OP/BP ៤.០៤ (ជព្ម្រធម្មជាតិ)។ តំបន់អភិររសម្ៅ

រនុងម្ខតតម្ោលម្ៅម្្សងៗម្ទៀតសា ិតម្ៅរនុងតំបន់នព្រម្ហើយឆ្ា យរីការវិន ិម្ោររបូវន័ត (ស្ថា នីយ៍ ជល

ស្ថស្រសត  និងឧតុន ិយម្) បដលនឹងព្តូវអនុវតតម្ដ្ឋយប្នរទី ២។ 

៥.១.៣ ្ លប ះពាលប់រសិ្ថា នបដលអាចម្រើតោនរសីរម្មភារម្ៅស្ថា នយីភ៍ាា សរ់នូព្ត ី

ស្ថា នីយ៍ភាាស់រនូព្តរីនូព្តី ម្ិនសាតិម្ៅរនងុទីតំាងតំបនរំុ់ាស្ថរសទងឹបព្តង បដលចងំាយព្បបហល ៧

រី ូបម្ ព្តរីព្រពំ្បទលត់បំនរំុ់ាស្ថ។ ការសិរារី្លប ះពាលប់រសិ្ថា ន ព្តូវបានម្ធើវម្ដើម្បីបញ្ហា រ់ថ្នស្ថា នីយ៍ 

ភាា ស់រូនព្តរីឺសាតិម្ៅម្ព្ៅទីតំាងរំុាស្ថ (សូម្ម្ម្ើលរូបភារទី៤)។ ្លប ះពាល់បរិស្ថា នអវិជជោនបដល 

អាចម្រើតម្ ើងអំ ុងម្រលព្បតិបតតិរម្ព្ោងរួម្ោន (រ) ទឹរជំនន់ (ខ)ការបម្ញ្េញម្ច្ចលទឹររខវរ់ 

ន ិងការបងាូរភរ់លាប់រីស្ថា នីយ៍ភាា ស់រូនព្តី (រ)ការច្ចរ់ម្ច្ចលការសំណ្ល់ និង (ឃ)្លប ះពាល់ 

ម្លើបរិស្ថា នបដលម្លើរម្ ើងរកីារចិញ្េមឹ្ព្បម្ភទរជូព្តរីនុងព្សរុ និងព្បម្ភទរជូព្តមី្ព្ៅព្សុរ បតម្ួយម្ុខ 

ដ្ឋច់បតឯង។ 

 

ទឹររខវរ់ ន ិងការសណំ្លរ់ីស្ថា នយីភាាសរ់នូព្តីៈ ្ លប ះពាលអ់វជិជោនបរិស្ថា នរយៈម្រលបវង

រួម្ោន ទឹររខវរ់ ន ិងរំណ្រដីរីព្សះព្តី។ រំន ិតននការម្រៀបចំបានម្សន ើវិធានការ ២ ម្ដើម្បីកាត់បនាយ

្លប ះពាល់ទំងម្នះ (រ)ម្ព្បើព្បាស់ទឹរម្ ើងវិញតាម្រយៈចម្ព្ោះ និងកាត់បនាយការបម្ញ្េញទឹរ 

(ម្ៅម្រលបចេុបបននតាម្ការបា ន់ស្ថម នបរិោណ្បម្ញ្េញទឹរព្បបហល ២៥០ម្៣ រនុងម្ួយឆ្ន ំរឺព្បបហល 
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០.០០៣%ននបរិោណ្លំហូរទឹរទម្នេម្សរុង (៩០ពាន់លានបម្ ព្តរីប) និង(ខ)ដំម្ ើងអាងចម្ព្ោះ 

(ព្សះ) ម្ដើម្បីបនាយស្ថរធាតុសររីាងគ ន ិងការសណំ្លរ់ីការបម្ញ្េញទឹរម្ច្ចល។ ម្លើសរីម្នះម្ទៀតតាម្ 

ប្នការព្បតិបតតរិបនេងបងាក តរ់ូជព្ត ីរុណ្ភារននការទឹរបម្ញ្េញម្ច្ចលព្តូវបានរិនិតយម្ម្ើលជាព្បចំ្ច ។ 

ការម្រើនម្ ើងរំណ្រររររីព្សះព្តី។ ការសំណ្លរ់នុងព្សះព្តីន ឹងម្រើនម្ ើងម្ហើយស្ថា នីយព្តូវ

ការសំអាតរីម្រលម្ួយម្ៅម្រលម្ួយ (៦បខម្តង)ម្ដ្ឋយអងគភារព្បតិបតតិរបស់រដឋបាលជល្ល។ 

បរិោណ្ននរំណ្រ រររម្ិនម្ព្ចើនម្ទ (តិចជាង ១ម្៣រនុង ១ឆ្ន ំ) ន ិងអាចច្ចរ់ម្ច្ចលម្ៅ របនេងបម្ណាត ះ

អាសននម្ួយម្ៅរនុងស្ថា នីយ។ ម្ួយប្នរធំននស្ថរធាតុចិញ្ជ ឹម្រឺម្រើនម្ ើងម្ៅរនុងរំណ្រលាប់។ដូម្ចនះ 

លាប់បដលស្ថត ររីបាត់ព្សះជាព្បចំ្ចអាចហាលម្ៅម្លើភេឺព្សះ និងម្ព្បើជាទប់ភេពឺ្សះ ឬជីព្បសិន 

ម្បើជាតិរុល ោនរនុងរព្ម្ិតអាចឲ្យម្ព្បើព្បាស់បានសំរាប់ដំណំា។ លាប់រ៏អាចហាលម្ធវើជីដ្ឋរ់បព្ស ម្បើ 

ោម ន្ទុរស្ថរធាតុរីម្ីបដលម្ព្ោះថ្នន រ់។ 

ោនហានិភយ័ម្យួបដលព្បម្ភទរជូព្តរីនុងព្សរុបតឯងអាចម្ចញម្ៅធម្មជាតិរីស្ថា នីយ៍ភាា ស់រនូ

ព្តី ឬ ការចិញ្េ ឹម្ោនលរាណ្ៈងាយព្សលួ និងបណាដ លឲ្យម្សម្នទិចម្ខាយ ម្ដ្ឋយម្ហតុថ្ន ម្សម្នទិច 

ម្ដើម្ព្តូវបាត់បង់ម្ៅម្រលព្តីរួចម្ចញម្ៅបតឯង។ ម្ដើម្បីកាត់បនាយហានិភ័យននម្សម្នទិចជិតបាត់បង់ 

ម្ម្រជូនឹងព្តូវ បតទទួលយររីព្បភររនុងព្សុរ។ ម្ម្រជូ  ម្សម្នទិចចព្ម្ុះ នឹងព្តូវររាម្ដ្ឋយការ 

ព្តួតរិន ិតយព្បចំ្ចនថាម្ដ្ឋយព្បុងព្បយ័តន។ ហានិភ័យននការចិញ្េ ឹម្ព្បម្ភទរជូព្តីម្ព្ៅព្សុរ អាចរួចម្ចញ 

រីស្ថា នីយ៍ភាាស់រូនព្តីម្ៅរនុងធម្មជាតិ ឬបរិកាា រននការចិញ្េ ឹម្ ។ ព្បម្ភទរូជព្តីម្ព្ៅព្សុរ អាចប ះពាល់ 

អវិជជោនម្ៅម្លើព្បរន័ធម្អរ ូសូុី ម្ដ្ឋយបណាដ លឲ្យខចូបរសិ្ថា ន។ ម្ដើម្បីកាត់បនាយហានិភ័យននព្បម្ភទ 

រជូព្តីរនុងព្សុរ និងម្ព្ៅព្សុរទំងរីរចលូម្ៅរនុងធម្មជាតិរីស្ថា នីយ៍ភាា ស់រូនព្តី រឺោនរំរិតទប 

ម្ដ្ឋយស្ថរទឹររីស្ថា នយី៍ព្តូវបានម្ព្បើព្បាសម់្ ើងតាម្រយៈការបម្ងកើតព្សះទឹរស្ថែ ត (ព្បព្រឹតតរម្មទឹរ) និង 

អាងសដុរ។ ោម នទឹរណានងឹព្តូវបម្ញ្េញរីស្ថា នយីភ៍ាា ស់រនូព្តីម្ៅរនុងព្បរ័នធបងាូរទឹរធម្មជាតិ ឬបណាដ ញ

ទម្នេ។ ព្បរ័នធបបបម្នះ ជាព្បរ័នធវារីបបរម្មបទិបដលម្ព្បើព្បាសទឹ់រម្ ើង វិញ។ ម្ដើម្បីកាត់បនាយហានិភ័យ

បបនាម្ម្ទៀត រាល់ទឹរបងាូរចលូ និងបងាូរម្ចញ នឹងព្តូវចំម្រាះ ម្ដ្ឋយទំហំនសបចំម្រាះសម្ព្សប។ 
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រ ូបភារទី ៦: ទីតំាងស្ថា ន ីយ ៍ភាា ស ់រ ូន ព្ត ីរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង  

 

៥.២. ្ លប ះពាលស់ងគម្បដលអាចម្រើតោន នងិវធិសី្ថស្រសតបនធូរបនាយ  

៥.២.១. ជនជាតមិ្ដើម្ភារតចិ 

ការអនុវតតសោសភារទី ១ នឹងពារ់រ័នធម្ៅនងឹជនជាតិម្ដើម្ភារតិច។ រម្ព្ោងម្នះនឹងអនុវតត 

តាម្ម្ោលការណ្ស៍ខំានន់ន ម្ោលនម្ោបាយព្បតិបតតិរបស់ធនាោររិភរម្លារ ទរ់ទងនឹងជនជាតិ

ម្ដើម្ភារតិច  (OP/BP ៤.១០) បដលម្ធវើម្ ើងម្ដើម្បីធានាថ្ន៖ (រ) ដំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្នះ 

បម្ងកើតឲ្យោនការរិម្ព្ោះម្ោបល ់បដលព្តូវបានបងាា ញអតិាភារ និងម្ដ្ឋយឥតរិតនថេបដលនំាដល់ការ

ោំព្ទសហរម្នទូ៍លទូំលាយ (ខ) ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចនងឹម្និទទួល្លប ះពាលជ់ាអ វិជជោនរនុងអ ំងុ

ម្រល ដំម្ណ្ើរការអភវិឌ្ឍន ៍និង (រ) រួរម្រ នឹងទទួលបាននវូអតាព្បម្ោជន៍សងគម្ និងម្សដឋរិចេបដល

ព្សបម្ៅនងឹវបបធម្៌។ ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចបដលព្តូវបានម្ព្បើសព្ោប់ Mekong-IWRM សព្ោប់រម្ពុជា
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រួម្បញ្េូលទំងអនរបដលរសម់្ៅរនុងម្ខតតសទងឹបព្តង ព្រម្ចះ និងម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរ ីម្ហើយអាចរមួ្បញ្េូលទំង

ជនជាតិ បខមរ ឡាវ កាបវត រួយ ម្វៀតណាម្ ចិន រនង លន់ ម្ព្ៅ ព្រឹង ច្ចម្ ទំរួន កាចរ់ និងច្ចរាយ។ 

ព្របខណ្ឌ ប្នការសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតចិ )IPPF) ព្តូវបានម្រៀបចំជាឯរស្ថរម្ដ្ឋយប រម្ដើម្បី្ តល់

ន ូវការបណ្នំាសតរីីការម្រៀបចំប្នការអភិវឌ្ឍនជ៍នជាតិម្ដើម្ភារតិច )IPDP) រួម្ទំងដំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះ

ម្ោបល់ និង វិធានការបនធូរបនាយម្យួចនំនួ ម្ៅម្រលបដលជនជាតិម្ដើម្ភារតិចទំងអសម់្នាះចលូរួម្។ 

រនុងរម្ព្ោងម្នះ ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPDP) ម្នះនឹងព្តូវបានម្រៀបចំម្ៅម្លើ

ម្ូលដ្ឋឋ នព្បចំ្ចឆ្ន ំម្ួយ និងម្ៅរព្ម្ិតថ្នន រ់ម្ខតត។ 

៥.២.២. ការស្ថងសងល់មំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវញិ នងិការ្តលដ់ ី

រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនជាប់ពារ់រ័នធម្ៅនឹងការស្ថងសង់លំម្ៅជាថម ីម្ ើងវិញ ឬការ្តល់ដីរនុង

បរិោណ្ធំម្នាះម្ទ ប ុបនតអាចនងឹព្តវូការបរិោណ្ទំហំដីតចូៗម្យួរបនេងសព្ោប់ម្ធវើការស្ថត រម្ ើងវិញនូវ

ព្បរ័នធម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទសំខាន់ៗ  ការស្ថត រម្ ើងវិញ/ការស្ថងសង់ស្ថា នីយ៍ភាា ស់រូនព្តីតូចម្ួយ

ម្ៅរនុងម្ខតតសទងឹបព្តង និងស្ថត រ/ស្ថងសង់ស្ថា នយីព៍្តួតរនិតិយជលស្ថស្រសត។ ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយ

ការស្ថងសងល់មំ្ៅម្ ើងវញិម្ួយ )RPF) ព្តូវបានម្រៀបចជំាឯរស្ថរម្ដ្ឋយប របតឯង ម្ដើម្បីកាត់បនាយ

្លប ះពាលអ់វិជជោនម្ៅម្រលបដលការ្តលដ់ីម្នាះម្ធវើម្ ើង។ ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយការស្ថងសង់

លំម្ៅម្ ើងវិញ (RPF) ម្ធវើការរំណ្ត់រនីយិម្នយ័ម្នសុសបដលទទួលរង្លប ះពាលរ់ីរម្ព្ោង )PAPs) 

រំណ្ត់រីសិទធិទទួលបាននងិអំណាច រំណ្ត់រីអតានយ័នន ប្នការសរម្មភារស្ថងសង់លំម្ៅម្ ើងវិញ 

)RAP) និងរំណ្ត់រដីំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបល ់រមួ្ទំងនីតិវិធីរនុងការរិះរន់ ន ិងតព្ម្ូវការតាម្ដ្ឋន។ 

ប្នការសរម្មភារស្ថងសង់លមំ្ៅម្ ើងវិញម្នះ ប្ែរម្ៅម្លើរ័ត៌ោនថម ីៗ  ន ិងអាចម្ជឿជារ់បាន សត ីអំរីៈ 

(រ)  វិន ិម្ោរបដលបានម្សន ើ ន ិង្លប ះពាលប់ដលជាប់ទរ់ទងរបស់វា ម្លើព្បជាជនបដលព្តូវជោេ ស

ម្ចញ និងព្រុម្រង្លប ះពាលម់្្សងៗម្ទៀត  (ខ) បញ្ហា ចាប់ពារ់រ័នធនងឹស្ថងសង់លំម្ៅម្ ើងវិញ និង 

(រ)  វិធានការបនធូរបនាយរមួ្ទំងសណំ្ង ជំន ួយ និងការោំព្ទការស្ថងសងល់មំ្ៅជាថម។ី រនុងរម្ព្ោងម្នះ 

ព្របខណ្ឌ ម្ោល នម្ោបាយការស្ថងសង់លមំ្ៅម្ ើងវិញ (RAP) ន ឹងព្តូវបានម្រៀបចំម្ៅម្លើម្ូលដ្ឋឋ ន 

ព្បចំ្ចឆ្ន ំម្ួយនងិ ម្ៅរព្ម្ិតថ្នន រម់្ខតត។ ការឧបតាម្ាដីម្ដ្ឋយសមព័្រចិតតនងឹព្តូវអនញុ្ហា ត ម្ៅម្រលបដលការ

ម្ធវើម្នាះព្តូវនងឹការរិរ័ណ្ន៌ាម្ៅរនុងព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយការស្ថងសងល់មំ្ៅម្ ើងវិញ (RPF)។  
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៥.២.៣. ការដ្ឋររ់ព្ម្តិម្ៅម្ល ើការម្ព្បើព្បាសធ់នធាន 

ការអនុវតដនវូការព្រប់ព្រង វសិយ័ជល្លម្ព្កាម្សោសភារទី ១ អាចនឹងដ្ឋររ់ព្ម្ិតម្លើការម្ព្បើ

ព្បាស់ធនធាន ជារិម្សសតាម្រយៈរិចេខតិខំព្បឹងបព្បងម្ដើម្បីរព្ងឹងចាប់ជាតិឬបទបញ្ហា តតិរនុងម្ូលដ្ឋឋ ន

ម្ៅរនុងតំបនក់ារពារ ឬតំបន់អភិររស។ ភារពារ់រ័នធម្នះព្តវូបានរតិររូនុងអំ ុងម្រលការម្រៀបចំរម្ព្ោង

និងការ្ដលន់វូសរម្មភារស្ថរលបងជវីភាររសម់្ៅខាន តតូចម្ួយចំននួព្តូវបានរួម្បញ្េូលរនុងសោសភារ

ម្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលម្នុម្ធវើការវាយតនម្េ វិធីស្ថស្រសតដូចខាងម្ព្កាម្នព្តូវបានទទួលយរជាម្ោលការណ្៍

ម្ដ្ឋយសហរម្នម៍្លូដ្ឋឋ ន និងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន រ៏ដូចជាអងគការម្និបម្នរដ្ឋឋ ភិបាលរនុងព្សុរ និងអនតរ

ជាតិបដលម្ធវើចូលរួម្ម្ធវើសរម្មភារម្ៅរនុងតំបន់រម្ព្ោងម្នះ: 

 ទីម្ួយ ការព្រប់ព្រងធនធានជល្លឲ្យបានលែព្បម្សើរនងឹ្តលព់្បម្ោជនដ៍លស់ហរម្ន៍ម្ូលដ្ឋឋ ន

រនុងរយៈម្រលយូរ ម្ដ្ឋយបម្ងកើតបានការព្រប់ព្រងធនធានជល្លព្បរបម្ដ្ឋយនិរនតរភារ។ 

 ទីរ ីរ ប្នការព្រប់ព្រងធនធានជល្លនងឹព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងតាម្រយៈការចូលរមួ្ោ ងសរម្មភារ 

និងភារជាោេ ស់របស់សហរម្ន៍ម្រៀងោន ។ 
 ន ិង ទបី ីរម្ព្ោងម្នះរ៏ររំឹងទុរជាវិជជោនរនងុការ្តលជ់ម្ព្ម្ើសការអភិវឌ្ឍជីវភារ (បដលនងឹព្តូវបាន

ម្ព្ជើសម្រីសតាម្រយៈការម្ធវើប្នការចូលរមួ្ ជាម្ួយព្បជាជនបដលទទួលរង្លប ះពាល)់ ម្ដើម្បីកាត់

បនាយ្លប ះពាល់អវិជជោនទំងឡាយបដលអាចម្រើតោន។ 

ទីភាន រ់ងារអនុវតតសោសភារម្នះនងឹបញ្េប់សរម្មភារម្ៅតាម្ វិធីស្ថស្រសត ម្នះ និងររាឯរស្ថរ

 វមី្ដអ ូនិងឯរស្ថររបាយការណ្ព៍្តឹម្ព្តវូ។ ព្បសិនម្បើព្បជាជនបដលទទួលរង្លប ះពាល់ជាប្នរម្ួយ

ននព្រុម្ជនជាតិភារតិច បដលព្តវូបានរណំ្ត់ម្ដ្ឋយ OP ៤.១០ ការរិម្ព្ោះម្ោបលន់ងឹអនវុតតម្ៅតាម្

ម្ោលការណ្ន៍ងិដំម្ណ្ើរការបដលបានរណ្ន៌ារនុងព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ដើម្ភារតចិ (IPPF) ម្ហើយ

ឯរស្ថរ វមី្ដអូ ន ិងឯរស្ថររបាយការណ្៍បានព្តឹម្ព្តូវរ៏ន ឹងព្តូវការជាចំ្ចបាច់្ងបដរ។ ការយរចិតតទុរ

ដ្ឋរ់ជារិម្សសនងឹព្តវូបាន្តលឱ់្យម្ដើម្បីកាតប់នាយ្លប ះពាលអ់វជិជោនម្ៅម្លើស្រសត ីន ិងព្រមុ្ បដលម្ិន

ទទួល្លម្្សងៗម្ទៀត។ 

៥.២.៤. បយនឌ្រ័ (Gender) 

រនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចំរម្ព្ោង ការយរចិតតទុរដ្ឋរ់រនុងការម្លើរទឹរចិតតស្រសត ីឲ្យម្ដើរតួនាទីោ ង

សរម្មម្ៅរនុងដំម្ណ្ើរការរមិ្ព្ោះម្ោបលម់្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលននការអនវុតដ ការខិតខំព្បឹងបព្បងនងឹព្តូវ
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ម្ធវើជាបនតម្ទៀតម្ដើម្បីម្ធវើឲ្យព្បារដថ្នស្រសត ីទំងម្នាះ (រ) ទទួលបានការព្បឹរាម្ោបល់ ម្ហើយការព្រួយ

បារម្ារបស់រួរម្រនងឹព្តវូបានម្ដ្ឋះព្ស្ថយ  (ខ) ទទួលបានព្បឹរាម្ោបល់ និងបណ្តុ ះបណាត លម្ៅម្លើ

ការចិញ្េ ឹម្ជីវិត បដលនឹងស្ថត រព្បារ់ចំណ្ូលរបស់រួរម្រ និងម្ធវើឲ្យព្បម្សើរម្ ើងនវូជីវភាររបស់ររួម្រ 

(រ) នឹងព្តូវបាន្តលឱ់្កាសម្ធវើជាតំណាងម្ៅរិចេព្បជុំព្រុម្សហរម្ន ៍ការរិភារាព្រមុ្ ប្នការ និងការ

អនុវតត ន ិង(ឃ)ព្តូវម្ធវើជាតំណាងម្សម ើភារោន ម្ៅរនុងរណ្ៈរោម ធិការម្ដ្ឋះព្ស្ថយការបញ្ហា  (GRCs) ។ 

 

 យុទធស្ថស្រសតបម្ញ្ជៀបម្យនឌ្័ររបស់ធនាោរព្តវូបានម្ព្បើព្បាស់ជាម្ោលការណ្ប៍ណ្នំាសព្ោប់ម្រៀ

បម្រៀងសោសភារទី១ ។ រនុងសោភារម្នះ ការវិភារសុុ ីជម្ព្ បបនាម្ម្ទៀតនឹងម្ធើវ ម្ដើម្បីរំនត់ តួនាទី 

និងចំណ្ង់ចំណ្ូលចិតតរបស់ស្រសត ីរនុងការងារព្រប់ព្រងការងារម្នស្ថទ។ ការវាយតនម្េម្នះ នឹងភាជ ប់ 

ម្រជាម្យួនវូអនសុ្ថសនម៍្ដើម្បីរព្ងងឹ និង្តលស់ទិធិរនុងស្ថា ប័នទំងម្នះ។ ប្នការសរម្មភារម្យនឌ្័រ 

នឹងព្តូវម្រៀបម្រៀងបដលជាលទធ្ លម្ួយ្ងបដរ ម្ហើយនឹងព្តូវដ្ឋរ់បញ្េូលរនុងប្នការព្រប់ព្រងតំបន់ 

ម្នស្ថទ និងព្តូវអនុវតតជាព្បចំ្ចបដលជាប្នរម្ួយននសរម្មភាររម្ព្ោង។ សព្ោប់សោសភារទី២ 

ការរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ារល់ារ់ម្យួនងឹព្តវូម្ធើវសព្ោបព់្រមុ្ស្រសតរីនុងដំម្ណ្ើរការរំណ្ត់បញ្ហា សំខាន់ៗនន  

បញ្ហា ធនធានទឹរម្ៅអនអុាងរនងុតបំនម់្ោលម្ៅរម្ព្ោង។ ម្ៅថ្នន រ់តបំនម់្ោលនម្ោបាយ យទុធស្ថស្រសត  

ម្យនឌ្័រ របសរ់ណ្រម្មការទម្នេម្ម្រងគរ៏ោនម្ោលបំណ្ងរនុងការបម្ញ្ជៀបម្យនឌ្័ររនុងព្រប់ សរម្មភារ 

រណ្រម្មការទម្នេម្ម្រងគ (MRC) រួម្ោនរម្ព្ោងព្រប់ព្រង ធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (MEKONG 

IWRMP) 
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ជំរូកទី ៦ : ដ្ំម្ណ្ើរការននរកបខណ្ឌ រគប់រគងបរច្ស្ថា ន  នកងសងគ្ 

 

៦.១ ម្ោលបណំ្ង 

 

ម្ោលបំណ្ងសំខាន់នន  ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន  និងសងគម្ (ESMF) រឺម្ដើម្បីធានាថ្ន អនុរម្ព្ោង 

និងសរម្មភារនានាបដលព្តវូបាន្តលហ់ិរញ្ាបបទនម្ៅម្ព្កាម្រម្ព្ោងម្នះ នឹងម្ិនបម្ងកើត្លប ះពាល់

អវិជជោនម្រម្លើបរិស្ថា នរនុងតបំន ់នងិសហរម្ន៍ម្ូលដ្ឋឋ ន  ម្ិនបតប ុម្ណាណ ះ បញ្ហា ការសំណ្ល់ និង/ឬ 

្លប ះពាលប់ដលម្និអាចម្ជៀសវាងបានដនទម្ទៀតនងឹព្តូវបានកាត់បនាយោ ងសម្រម្យ ព្សបម្ៅតាម្

ម្ោលនម្ោបាយសវុតាិភាររបសធ់នាោររភិរម្លារ។ ប្ែរម្លើ្លប ះពាល់អវិជជោនបដលអាចម្រើត

ោន និងវិធានការកាត់បនាយ្លប ះពាលប់ានរិរ័ណ្ន៌ាម្ៅរនុងសោសភារទី ៥ ដំម្ណ្ើរការព្របខណ្ឌ

ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF) ព្តូវបានម្រៀបចមំ្ ើងសព្ោប់សរម្មភាររនេះឹចំននួបី: (រ) ការព្តតួ

រិន ិតយអនុរម្ព្ោង (ខ) ការម្រៀបចកំារអនវុតត នងិ(រ) ការ ទទួលខុសព្តូវរបសភ់ាន រង់ារពារ់រន័ធ។ ដំម្ណ្ើរ

ការព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESMF) ម្នះព្តូវបានរមួ្បញ្េូលម្ៅរនុងម្ោលការណ្៍នននំា

ព្បតិបតដិការរម្ព្ោង (POM) ។ 

៦.១.១ការព្ត ួតរិន ិតយអន ុរម្ព្ោង  

            សព្ោប់អនុរម្ព្ោងបដលបានរំណ្ត់ ដំម្ណ្ើរការព្តួតរិន ិតយនឹងព្តូវអនុវតតម្ដើម្បីធានាថ្ន 

រម្ព្ោងនងឹម្ិនបងកឲ្យោន្លប ះពាលប់្នរសងគម្ និង/ឬបរិស្ថា ន ណាម្យួម្ ើយ។ បញ្ជ ីព្តតួរិន ិតយព្តូវ

បានម្រៀបរាប់លម្ែិតម្ៅរនុងឧបសម្ព័នធ ១ ននព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន  និងសងគម្ (ESMF) ម្នះ។ បញ្ជ ី 

ព្តួតរិន ិតយម្តត តជាបឋម្ម្លើ ទីតំាងននការវនិ ិម្ោរ ថ្នម្តើរម្ព្ោង វិន ិម្ោរម្នះម្ព្ោងនឹងអនុវតតម្ ើង 

រនុងតំបន់រំុាស្ថ ឬតំបន់ការពារធម្មជាតិម្្សងម្ទៀតឬម្ទ ម្តើតំបន់ម្នះោនអាវុធយុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ទុះ 

(UXOS) បដរឬម្ទ និង្លប ះពាលប់ដលអាចម្រើតោនម្ៅម្លើម្បតិរភណ្ឌ វបបធម្ជ៌ាម្ដើម្។ ដូចោនបចង

ម្ៅរនុងរំណ្ត់សោគ ល់ម្ៅរនុងបញ្ជ ីព្តួតរិន ិតយ ោម នការ វិន ិម្ោរថម ីណាម្ួយនឹងព្តូវអនុវតតរនុងតំបន់ 

ការពារធម្មជាតិ ឬតំបនប់ដលអាចបងក្ លប ះពាលដ់លស់ម្បតតិម្បតិរភណ្ឌ វបបធម្៌ម្ ើយ។ ម្លើសរីម្នះ 

ម្ទៀត រនុងតំបន់ រំុាស្ថរ ម្ិនអនញុ្ហា តឲ្យោនការ វិនមិ្ោរថម។ី បញ្ជ ីព្តតួរិន ិតយរ៏ន ឹងរិន ិតយម្ម្ើលម្លើបញ្ហា  

សងគម្ ដូចជាការ តំាងទីលំម្ៅថមមី្ ើងវិញ  ជម្ោេ ះម្លើរម្មសទិធិដីធេី រ៏ដូចជាការបព្បព្បួលអាកាសធាត ុនិង
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ហានិភ័យម្ព្ោះម្ហនតរាយ ម្្សងៗម្ទៀតរនុងការធានាឱ្យបាននូវ និរនតភារយូរអបងវង ននការ វិន ិម្ោរ

ម្នះ។  

ព្បម្ទសរម្ពុជាបានទទួលរងនវូការទោេ រ់ព្ោបប់បរដ៏ធានធ់ាររនងុអ ំុងសស្រងាគ ម្ឥណ្ឌូ ចិន  រ៏ដូចជា 

ការម្ព្បើព្បាសអ់ាវុធយទុធភ័ណ្ឌ ោ ងម្ព្ចើន រនុងសស្រងាគ ម្សុិវលិ បដលបងកឲ្យោនហានិភ័យននព្ោប់ម្ិនទន់

្ទុះ។ អាវុធយុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ ទុះរឺជាឧបសរគចម្បងរនុងការអភិវឌ្ឍរសរិម្ម និងម្ព្បើព្បាស់ដីធេី។ ជា ប្នរ

ម្ួយននដំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបលជ់ារួម្ នងិដំម្ណ្ើរការព្តួតរិន ិតយបឋម្ ការវាយតនម្េោ ងឆ្ប់រហ័ស

ម្ួយនឹងព្តូវម្ធវើម្ ើងជាម្ួយសហរម្ន៍តទ ល់ ម្ដើម្បីសិរាម្លើអាវុធយុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ទុះបដលអាចម្ៅ

ម្សសសលទី់តំាងរបសអ់ាវុធទំងម្នាះ និងហានភិយ័បដលអាចម្រើតោន។ ព្បសិនម្បើហានិភ័យននព្ោប់

ម្ិនទន់្ ទុះម្ៅោន បុរគលិររម្ព្ោង នឹងទរ់ទងទីភាន រង់ាររដ្ឋឋ ភិបាលបដលទទួលខុសព្តូវរនងុការម្បាស

សំអាតយុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ ទះុ និងម្សន ើឲ្យោនជំនយួរនុងការម្រៀបចបំ្នការ ម្ដើម្បីសោែ តយទុធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់

្ទុះទំងម្នាះ ម្ហើយការយរព្ោប់ម្ិនទន់្ទុះទំងម្នាះម្ចញអាចម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយអងគភារបដលោន

លរាណ្ៈសម្បតតិព្រប់ព្ោន ់និងអនញុ្ហា តម្ដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិាលប នុម្នាះ។ បនាទ ប់រីោនការម្បាសសអំាតព្ោប់

ម្ិនទន់្ទុះម្ដ្ឋយោនការបញ្ហជ រ់រីអងគភារខាងម្លើ ម្ហើយរម្ព្ោងនឹង្តល់ន ូវការោំព្ទសព្ោប់

សរម្មភារបដលបានម្សន ើម្ ើង ។  

ទរ់ទងនឹងប្នការស្ថងសងស់្ថា នយី៍ភាាសរ់ូនព្តីបដលបានម្ព្ោងម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង ប្ន

ការព្រប់ព្រងបរសិ្ថា នស្ថម្ញ្ាម្យួព្តូវបានម្រៀបចមំ្ ើងម្ដើម្បីរំណ្តខ់េឹម្ស្ថរ និងបទបញ្ហជ សព្ោប់ព្បតបិតតិ

ការ (រមួ្បញ្េូលទំងការសំអាត ការយរម្ចញស្ថរធាតុរណ្រ ព្បម្ភទសតវបដលអនុញ្ហា ត) ម្ដើម្បីកាត់

បនាយ្លប ះពាល់អវិជជោនបដលអាចម្រើតោនម្លើបរិស្ថា ន។ ោតិកា និងម្សចរតីព្ពាងននប្នការ

ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន (EMP) ម្នះ ព្តូវបានបញ្េូលម្ៅរនុងឧបសម្ព័នធ ទី ២ ននព្របខណ្ឌ  ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន  

និងសងគម្  (ESMF)។ 

 ទីតំាងស្ថា នីយភ៍ាា ស់រនូព្តីម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង និងអោរការិោល័យននខណ្ឌ រដឋបាលជល្ល

ម្ខតតម្នះ ព្តូវបានម្រស្ថគ ល់រនុងម្រលវាយតនម្េ ប ុបនតទីតំាងរិតព្បារដ និង វិស្ថលភារននការងារ

សព្ោប់ការវិន ិម្ោរខាងម្ព្កាម្ (អនុរម្ព្ោង) ន ឹងព្តូវបានរំណ្ត់រនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតត

រម្ព្ោង។ 

 ប្ែរតាម្សោសភារ ១-១ ការស្ថត រម្ ើងវិញ ឬការស្ថងសង់ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធថម ី ម្ៅតាម្ជនបទ 

នឹងព្តូវអនវុតត។ ការម្ព្ជើសម្រីសសហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅនឹងព្តូវអនុវតតរនុងអំ ុងម្រលអនុវតត
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រម្ព្ោង។ ម្ៅម្រលបដលភូម្ិម្ោលម្ៅព្តូវបានម្ព្ជើសតាម្ប្នការព្បចំ្ចឆ្ន ំ ការរិម្ព្ោះម្ោបល់

ជាម្ួយសហរម្នម៍្នស្ថទ និងអាជាា ធរឃុំ សងាក ត់បដលពារ់រ័នធន ឹងព្តូវម្ធវើម្ ើងម្ដើម្បីរំណ្ត់ថ្នការ

 វិន ិម្ោរជាអាទិភារម្ដ្ឋយប្ែរតាម្ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំសងាក ត់បដលបានអនុម្័ត។ 

 ប្ែរតាម្សោសភារ ២-៣ នឹងោនរម្ព្ោងស្ថងសង់ ស្ថា នីយជ៍លស្ថស្រសតថម ី រ៏ដូចជាការស្ថា បនា

ម្ ើងវិញននស្ថា នយី៍ជលស្ថស្រសត និងោព្តដ្ឋឋ នបដលោនព្ស្ថប់។ ទីតំាងរិតព្បារដននស្ថា នីយ៍ជល

ស្ថស្រសតនឹងព្តូវបានរំណ្ត់បនាទ ប់រីោនការសិរារីលទធភារចប់សរវព្រប់។ 

 

៦.១.២.ការម្រៀបចំអន ុវតដ  

          រដឋបាលជល្ល  (FIA) និងរណ្:រោម ធិការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា  (CNMC) ព្តូវបានច្ចតប់ចង 

តួនាទីដឹរនំាម្លើការងារព្តួតរិនតិយតាម្ដ្ឋន និងឃាេ មំ្ម្ើលការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ ព្រម្ទំងព្តួតរិន ិតយ

ម្លើវិធានការណ្ស៍វុតាិភារនានា និងរបាយការណ្វ៍ឌ្ឍនភាររបសរ់ម្ព្ោងឲ្យបានម្ទៀងទត់។ រនុងអំ ុង

ម្រលននការអនុវតតនរម្ព្ោង រដឋបាលជល្ល  (FIA) និងរណ្:រោម ធិការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា  

(CNMC) ោនតួនាទីទទួលខសុព្តូវរនងុការធានាថ្ន ការអនុវតតវិធានសវុតាិភារ ព្បរប ម្ដ្ឋយព្បសទិធភារ 

(RAPS ព្បចំ្ចឆ្ន ំ IPDPS, EMP / ECOPS) ម្ដ្ឋយម្ធវើការរិម្ព្ោះ ម្ោបល ់ោ ងជិតសន ិទធជាម្យួអាជាា ធរ

ម្ូលដ្ឋឋ ន និងសហរម្នម៍្ូលដ្ឋឋ ន។ ធនាោររិភរម្លារនងឹម្ធវើការព្តួតរិនតិយ ន ិងឃាេ មំ្ម្ើលវធិានការណ្៍

សុវតាិភារជាព្បចំ្ចទំងម្ៅរព្ម្ិតរម្ព្ោង និងរព្ម្ិតអនុរម្ព្ោង។ 

៦.១.៣.ការទទួលខុសព្ត ូវ  

         រដឋបាលជល្ល (FIA) និងរណ្:រោម ធិការទម្នេម្ម្រងគជាតិ រម្ពុជា (CNMC) ោនតួនាទីទទួលខសុ

ព្តូវរួម្រនុងការព្តួតរិនតិយ និងវាយតនម្េ ការអនុវតតតាម្ វិធានការណ្ក៍ារពារសុវតាិភាររបស់រម្ព្ោង និង

ម្ធវើរបាយការណ្៍ម្ៅធនាោរ។ រដឋបាលជល្ល (FIA) និងរណ្:រោម ធិការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា  

(CNMC) ទទួលខុសព្តូវរនុងការម្រៀបចបំ្នការសរម្មភារននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RAP) និង 

ប្នការអភវិឌ្ឍនជ៍នជាតិម្ដើម្ភារតិច(IPDP)ព្បចំ្ចឆ្ន ំ និងការ្ដលវ់រគបណ្ដុ ះបណាដ លការពារសុវតាិភារ

សព្ោប់បុរគលិរ  វិសវររសំណ្ង់ អនររិម្ព្ោះម្ោបល់ការព្តួតរិន ិតយការស្ថងសង់ និងអនរម្  ការ។ 

រដឋបាលជល្ល (FIA) និងរណ្:រោម ធិការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) ធានាថ្នអនរម្  ការម្ោររ 

បានតាម្ប្នការព្របព់្រងបរសិ្ថា ន  (EMP) និងការអនុវតតរូដននបរិស្ថា ន   (ECOP)។  វិសវររ និង /ឬ 

អនររិម្ព្ោះម្ោបលក់ារព្តួតរិនតិយការស្ថងសង់វាលនងឹជួយដឋបាលជល្ល(FIA) និងរណ្:រោម ធកិារ

ទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា (CNMC) ម្ដើម្បីព្តួតរិន ិតយថ្ន ម្តើ អនរម្  ការម្ោររតាម្អនសុញ្ហា បរិស្ថា នឬម្ទ។ 
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អាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន និងសហរម្ន៍ព្តូវបានម្លើរទឹរចិតតឱ្យចូលរួម្រនុងរម្មវិធីរិន ិតយតាម្ដ្ឋន។ រត៌ោន

លំអិតបបនាម្ម្ទៀតព្តូវបាន្ដល់ឱ្យរនុងប្នរបបងបចរទំនួលខុសព្តូវសព្ោប់អងគភារ ស្ថា ប័ន។ 

 ៦.២ ការវាយតនម្េលម្ែតិ 

បនាទ ប់បញ្េប់ការព្តួតរិន ិតយ,រដឋបាលជល្ល (សោសភារទី ១) និងរណ្:រោម ធិការទម្នេ

ម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា (សោសភារទី ២) នឹងអនុវតតការវិភារលម្ែិតម្ដើម្បីរំណ្ត់្លប ះពាល់បដលអាច

ម្រើតោនបណាត លម្ររីការវិន ិម្ោរបដលបានម្សន ើម្ ើង ម្ដ្ឋយម្ោងតាម្លរាណ្ៈវិន ិចឆ័យបដលបាន

បចងរនុងតារាងទី ៤ ខាងម្ព្កាម្។ 

តារាងទី៤: បញ្ហា ស ុវតា ិភារ ន ិង វ ិធានការព្ត ូវអន ុវតត 

 

្លប ះពាលអ់វិជជោនបដលអាចម្រើតោន សរម្មភារចំ្ចបាច់ម្ដើម្បីកាត់បនាយ 

(១)ការបាត់បង់ដី ឬធនធានម្្សងៗរបស់

ព្រួស្ថរណាម្ួយអចិនស្រនតយ៍ ឬបម្ណាត ះ

អាសនន រួម្ទំងការ រិតតបិតការម្ព្បើព្បាស់

ធនធានធម្មជាតិ ន ិង/ឬការបងកជាឧបសរគ

រនុងការម្ធវើដំម្ណ្ើររបស់ម្នុសស និងសតវ 

(រួម្បញ្េូលទំងសរម្មភារលាត)។ 

រំណ្ត់បរិោណ្ និងលរាណ្ៈននដីបដលព្តូវការ ោេ ស់ដី 

ន ិង/ឬបញ្ហា ម្្សងម្ទៀត និងម្រៀបចំប្នការសរម្មភារ

សព្ោប់ការតំាងទីលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញព្បចំ្ចឆ្ន ំ (RAP) 

ម្ដើម្បី្តល់សំណ្ង និង/ឬជំន ួយព្សបម្ៅតាម្ព្របខណ្ឌ

ម្ោលនម្ោបាយសត ីរីការតំាងទីលំម្ៅថដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ 

(RPF) ដូចខាងម្ព្កាម្។ 

 
រម្ព្ោងម្នះនឹងោំព្ទដល់ការបម្ងកើនការយល់ដឹងរបស់

ព្បជារលរដឋបដលរង្លប ះពាល់រីរម្ព្ោង ម្លើយនតការ

ម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរា ន ិងការរស្ថងសម្តាភារយនតការ

ម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរាបដលោនព្ស្ថប់ ម្ៅម្លើបញ្ហា បដល

ទម្ទរ រួម្ទំងការម្ដ្ឋះព្ស្ថយ ឬការសព្ម្ុះសព្ម្ួលពារយ

បណ្ត ឹង ការថតទុរជាឯរស្ថរ/រាយការណ្៍ និងការព្តួត

រិន ិតយដំម្ណាះព្ស្ថយបដលបានម្សន ើម្ ើង។ 

(២)ជម្ោេ ះរនុងសងគម្បដលអាចម្រើតោនរី

បញ្ហា សិទធកាន់កាប់ ន ិងម្ព្បើព្បាសដ់ីធេី ន ិង

/ឬសិទធិរនុងការម្ព្បើព្បាស់ទឹរ ឬជម្ោេ ះ

ការបម្ងកើត វិធានការសព្ោបក់ារម្ដ្ឋះព្ស្ថយជម្ោេ ះតាម្រយៈ

ការរិម្ព្ោះម្ោបល់ោ ងជិតសន ិទធជាម្យួអនរពារ់រ័នធ ន ិង

ដ្ឋរ់បញ្េូលម្ៅរនុងដំម្ណ្ើរការរម្ព្ោង តាម្សហរម្ន ៍និង
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បដលពារ់រ័នធម្្សងៗម្ទៀត។ ព្រប់ព្រងរមួ្ោន ម្ដ្ឋយរាបប់ញ្េូលទំងអនសព្ម្បសព្ម្លួម្ររី

ភារីទី៣ឬភារីខាងម្ព្ៅ។ បម្ងកើតរិចេព្រម្ម្ព្រៀងសត ីរីការ

ម្ព្បើព្បាស់ធនធានភូម្ិ។ ការម្ព្បើព្បាស់យនតការព្រប់ព្រង

ជម្ោេ ះតាម្ម្ូលដ្ឋឋ នបដលោនព្ស្ថប់ ដូចជាការសព្ម្ប

សព្ម្ួលរបសច់្ចសព់្រឹទធ ច្ចរយរនុងភូម្ិ ឬម្ម្រស្រនាទ ញព្រុម្ជន

ជាតិភារតិចម្ដើម្ ។ 

(៣)អាចនឹងបងក្លប ះពាល់អវិជជោន 

ដល់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

អនុវតតដំម្ណ្ើរការវាយតនម្េសងគម្ តាម្រយៈការរិម្ព្ោះ

ម្ោបល់ម្ដ្ឋយឥតរិតនថេ ន ិងបានព្បាប់ជាម្ុន។ ម្រៀបចំជា

ប្នការអភវិឌ្ឍសព្ោប់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច(IPDP)ព្បចំ្ច

ឆ្ន ំ ព្សបតាម្ការបណ្នំាម្ៅរនុងព្របខណ្ឌ ប្នការសព្ោប់

ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPPF)។  

 
រម្ព្ោងម្នះ នឹងោំព្ទដល់ការបម្ងកើនការយល់ដឹងរបស់ 

ព្បជារលរដឋបដលរង្លប ះពាល់រីរម្ព្ោង ជាភាស្ថ

ម្្សងៗននព្រុម្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច អំរីយនតការម្ដ្ឋះ

ព្ស្ថយស្ថរទុរា ន ិងការរស្ថងសម្តាភារននអនរបដលចូល

រួម្ម្ៅរនុងយនតការម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរាបដលោនព្ស្ថប់ម្លើ

បញ្ហា បដលទម្ទររួម្ទំងការម្ដ្ឋះព្ស្ថយ ឬសព្ម្ុះសព្ម្លួ

ពារយបណ្ត ឹងរីបុរគល ឬព្រុម្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ការថត

ទុរជាឯរស្ថរ/ម្សចរតីរាយការណ្៍ និងការព្តួតរិន ិតយ

ដំម្ណាះព្ស្ថយបដលបានម្សន ើម្ ើង។ 

(៤)សរម្មភារ វិន ិម្ោរអាចបណាត លឱ្យ

ោន្លប ះពាល់អវិជជោនដូចជាការ

បំរុលខយល់ និងទឹរ ការរំខានម្ដ្ឋយ

សម្ម្េង សំណ្ឹរដី ន ិងបញ្ហា សុខភារ

ម្នុសស ្លប ះពាល់ម្លើជំររធម្មជាតិ 

ន ិងសម្បតតិវបបធម្៌ ហានិភ័យននយទុធភ័ណ្ឌ

បម្ងកើតការរិន ិតយតាម្រយៈរម្មវិធីម្ៅរនុងបញ្ជ ីព្តួតរិន ិតយ 

REA(សូម្ម្ម្ើលឧបសម្ព័នធទី១)។  

 

អនុវតតន ូវបម្ចេរម្ទស វិសវរម្មព្តឹម្ព្តូវ ន ិងរូដបរិស្ថា ន

សព្ោប់ការអនវុតត (សូម្ម្ម្ើលឧបសម្ព័នធទី ៣ និង ៤) និង

ការបម្ងកើតនវូប្នការព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន EMP សព្ោប់ការ
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ម្ិនទន់្ទុះ ការអនុវតតសរម្មភាររនុង

តំបន់អភិររសរំុាស្ថ។ 

ស្ថងសង់ស្ថា នយីភ៍ាា សរ់នូព្តថីម ី(សូម្ម្ម្ើលឧបសម្ព័នធទី២) 

ម្ព្កាម្ការព្តួតរិន ិតយ និងឃាេ មំ្ម្ើលោ ងជិតសន ិទធម្ដ្ឋយ

ប្នរព្រប់ព្រងសោសភារ CMUs និងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន 

និងសហរម្ន៍ រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន 

និងសហរម្ន ៍ម្ដើម្បីម្ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា បដលទរ់ទងនងឹការ

វាយតនម្េប រិស្ថា នរនុងលរាណ្ៈទន់ម្រលម្វលា។ 

 
ម្ៅរនុងររណ្ោីនហានភិ័យយទុធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ ទះុ សូម្ទរ់

ទងភាន រ់ងារទទួលបនទុរ  រួម្ោន ម្រៀបចំប្នការម្បាសសំអាត

យុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ ទះុ ន ិងការបញ្េប់ការម្បាសសំអាតព្សប

តាម្ប្នការម្ុនម្រលអនុវតតសរម្មភាររម្ព្ោង។ 

 

អភិវឌ្ឍនូវម្ោលការណ្ប៍ណ្នំា ម្ដើម្បីបម្ងកើត វិធានការបនធូរ

បនាយការបំ្េ ិចបំតេ ញជំររធម្មជាតិនិងសម្បតតិវបបធម្៌។  

អនុវតតោ ងតឹងរុឹងតាម្ប្នការព្រប់ព្រងតំបន់រំុាស្ថ និង

រិម្ព្ោះម្ោបលោ់ ងជិតសន ិទធជាម្យួព្រសួងបរិស្ថា ន និង

អងគការម្ូន ិធិសតវនព្ររិភរម្លារ  (WWF) ។ 

(៥)កាលានុវតតភារម្ដើម្បីម្លើរររំសរ់ណុ្

ព្បម្ោជន៍ប្នរបរសិ្ថា ន និងម្ដ្ឋះព្ស្ថយ

បញ្ហា បរិស្ថា នតាម្រយៈរិចេរិភារា េ្ង

ព្រំបដន. 

ម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី១ ននMekong-IWRMP ១ 

(សូម្ម្ម្ើលតារាងទី១) 

រឺោនសរម្មភាររនុងការោំព្ទរិចេរិភារា េ្ងព្រំបដន 

បដលម្រៀបចំម្ដ្ឋយរណ្ៈរោម ធិការទម្នេម្ម្រងគ។ ការ

ព្រប់ព្រងធនធានជល្ល និងការព្រប់ព្រងធនធាន 

ទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (IWRM) ម្ៅរនុងតំបន់ស៣ ព្តូវបាន 

ម្ររំណ្ត់ថ្នជាព្បធានបទរនេ ឹះម្ៅរនុងសោសភារម្នះ។ 
 
ជាទីបញ្េប់ លំហូរបដលបានម្រៀបរាប់ខាងម្លើម្នះព្តូវបានសម្ងាបម្ៅរនុងរូបភារទី ៧ ខាងម្ព្កាម្។ 
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 រ ូបទ៧ី: តារាងលហំរូដមំ្ណ្ើរការព្តតួរនិតិយ 

FiA (សោសធាតុទី១) និង CNMC (សោសធាតុទី២) ម្ធវើការព្តួតរិន ិតយ

រម្ព្ោងតូចៗ/សរម្មភារបដលសម្ព្សប ម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់បញ្ជ ី checklist 
REA 

ភារសម្ព្សប: FiA ន ិង CNMC រំណ្ត ់នវូ្លប ះពាល់អវិជជោន  (សងគម្ ន ិងបរិស្ថា ន ) រួម្ោន 

ហានិភ័យ ននយ ុទធភ័ណ្ឌ មិ្នទន់្ទុ ះ វិធានការកាត ់បនាយ្លប ះពាល់ ន ិង/ឬសរម្មភារបនត  ) 

CMUs រិភារាម្លើលទធ្លជាមួ្យទីភាន រ់ងារព្បតិបតត ិ អាជាា ធរមូ្លដ្ឋឋ ន និងសហរម្ន៍ និងអនុវតតជំហានបនតបដលបានព្រម្ម្ព្រៀង 

CNMC បញ្េូលលទធ្លននការអនុម្លាម្តាម្ចាប់ការការពារសុវតា ិភារម្ៅរនុងរបាយការណ្៍វឌ្ឍនៈ 

និងបញ្ជូ នម្ៅធនាោររិភរម្លារ និងព្រសួងបរិស្ថា ន 

ការងារស្ថងសង់បដលអាច

បងក្លប ះពាល់អវិជជោន 
(សព្ោប់បតព្បម្ភទ B) 

ភារមិ្នសម្ព្សប:មិ្នរាប់បញ្េូ លនវូអនុ 

រម្ព្ោង/សរម្មភារបដល

បានម្សន ើម្ ើងរីរម្ព្ោង  (ព្បម្ភទ A, 

ព្បម្ភទ Bបដលោនហានិភ័យខពស់) 

ទរ់ទងនឹងជនជាតិម្ដើម្ 

ភារតិច 

ទរ់ទងនឹងការម្ព្បើព្បាស់

ដី សំណ្ង និង/ឬ 

ការម្ព្បើព្បាសធ់នធានោន

រំណ្ត់ 

CMUs ម្ រៀបចំ 
RAPព្បចំ្ចឆ្ន ំ ម្ដ្ឋយប ែ្រម្លើ 

RPF។ RAPម្នះ នឹងព្តូវរិនិតយ 
និងបរលម្ែម្ ើងវិញម្ដ្ឋយ

ធនាោររិភរម្លារ 
 

CMUs ម្ រៀបចំ IPDPព្បចំ្ចឆ្ន ំ  

ម្ដ្ឋយប ែ្រម្លើ IPPF។ IPDPម្នះ 

នឹងព្តូវរិនិតយ និងបរលម្ែម្ ើងវិញ

ម្ដ្ឋយធនាោររិភរម្លារ 

CMUsឃាេ ំម្ម្ើល និងព្តួតរិនិតយការអនុវតត ព្បរ័នធសុវតា ិភារ និងរាយការលទធ្លជាព្បចំ្ចដល់ CNMC; 
រ័ត៌ោននឹងព្តូវ្សរវ្សយដល់ស្ថធារណ្ជន 

CMUs រួម្ោនការអនុវតត

បម្ចេរម្ទស វិសវ រម្មព្តឹម្ព្តូវ 

និងការម្ព្បើព្បាស់រូដបរិស្ថា ន

សព្ោប់ការអនុវតត  (សូម្ម្ម្ើល
ឧបសម្ព័នធ  ២ និង៣)ម្ៅរនុង

ឯរស្ថរម្ដញនថេ ឬរិចេសនា  
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រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

51 
 

ជំរូកទី ៧ : ការ្សរវ្ ាយរ័ត៌ោន នកងការរបឹកាជាស្ថធារណ្ៈ 

 

ដំម្ណ្ើរការននការអភិវឌ្ឍ រម្ព្ោងបដលបានម្សន ើម្ ើងម្នះ ព្តូវបានប្ែរម្លើការរិម្ព្ោះម្ោបល់ទូលំ

ទូលាយជាម្ួយអនរពាររ់័នធនានា បដលចម្បងរឺជាម្ួយរដ្ឋឋ ភិបាលម្ូលដ្ឋឋ ន និងអនរភូម្ិ ។ ម្ស៊េរីននការ

រិម្ព្ោះម្ោបល់ម្ួយបានម្ធវើម្ ើងម្ៅរនុងម្ខតត ព្រម្ចះ និង ម្ខតតសទ ឹងបព្តង ច្ចប់តំាងរីបខម្ររាឆ្ន ំ 

២០១០ ភាជ ប់ជាម្ួយការម្រៀបចំរបស់រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគដំណារ់កាលទី១  

(Mekong-IWRMP ១) ម្ដើម្បីបញ្ហជ រ់រីការច្ចប់អារម្មណ្៍  និងការោំព្ទរបស់សហរម្ន៍ម្ៅម្លើរម្ព្ោង 

ម្នះ និងម្ដើម្បីទទួលយរទសសនៈរបសរ់ួរម្រសព្ោប់ការម្រៀបចំរម្ព្ោងម្នះ។ ការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជា 

ស្ថធារណ្ៈបបនាម្ម្្សងៗម្ទៀតបានម្ធវើម្ ើងកាលរីម្ដើម្ឆ្ន ំ ២០១១ ម្ដើម្បីបងាា ញសរម្មភារបដលបាន

ម្ព្ោងទុរម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ និងឯរស្ថរការពារសុវតាិភារបដលបានម្សន ើម្ ើង។ រិចេរិម្ព្ោះ

ម្ោបល់តាម្ដ្ឋនជាស្ថធារណ្ៈជាម្ួយនដរូពារ់រ័នធ ព្តូវបានអនុវតតម្ដ្ឋយរណ្:រោម ការទម្នេម្ម្រងគ

ជាតិរម្ពុជា  (CNMC) និងរដឋបាលជល្ល (FiA) ម្ៅម្ដើម្បខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ ម្ៅម្ខតតព្រម្ចះម្ដើម្បី

ជូនដំណ្ឹងដល់រួរម្ររីសរម្មភាររបស់រម្ព្ោងទំងម្ូល រ៏ដូចជា្លប ះពាល់សងគម្និងបរិស្ថា ន 

រួម្ទំង្លប ះពាល់វជិជោន និងអវជិជោនបដលអាចម្រើតោនម្ ើង រ៏ដូចជា វិធានការម្ដើម្បីបម្ងកើនរុណ្

ព្បម្ោជន៍ដល់សងគម្និងបរិស្ថា ន និងម្ជៀសវាង/កាត់បនាយ/សំណ្ងម្ៅម្លើ្លប ះពាល់អវិជជោន 

បដលអាចម្រើតោនម្ៅម្លើសងគម្និងបរិស្ថា ន។ ការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈបានបញ្ហជ រ់រីការ

ោំព្ទោ ងទូលំទូលាយសព្ោប់រម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយម្ោបល់ទំងអស់ និងការម្សន ើសុំរីនដរូពារ់រ័នធ 

សំខាន់ៗព្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូលម្ៅរនុងការម្រៀបចំព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន និងសងគម្  (ESMF)  ព្រប

ខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RPF) និងព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ដើម្

ភារតិច  (IPPF) (សូម្ម្ម្ើលឧបសម្ព័នធទី៤ ៥និងទី៦)  

 

ម្ៅនថាទី ៣-៤ បខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ សិកាា ស្ថលាម្ួយព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយោននដរូពារ់រ័នធសំខាន់ៗ

ទំងអស់ចូលរួម្ រួម្ទំងតំណាងម្ររីសហរម្នម៍្នស្ថទចនំនួ២០បដលបានម្ព្ជើសម្រសី ម្ស្រនត ីរដ្ឋឋ ភបិាល

ថ្នន រ់ជាតិ ន ិងថ្នន រ់ម្ខតតបដលជាប់ពាររ់័នធ អងគការម្ិនបម្នរដ្ឋឋ ភបិាលរនងុព្សុរនងិ អងគការអនតរជាតិ (រួម្

ទំងតំណាងម្ររីអងគការ WWF) បដលរួរម្រទំងអស់បចេបុបននរំរុងម្ធវើការម្លើ វិស័យជល្ល ម្ហើយ

ម្លើការព្រប់ព្រងធនធានទឹរម្ៅរនុងម្ខតតម្ោលម្ៅរម្ព្ោង។ ម្ោលបំណ្ងសំខាន់ននសិកាា ស្ថលាម្នះ 

រួម្ោន: ការបញ្ហជ រ់ម្ ើងវិញនវូឯរស្ថរសត ីរីសុវតាិភារសងគម្ និងបរិស្ថា នបដលបានម្រៀបចំកាលរីឆ្ន ំ 
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២០១០ ការរិភារាអំរីការតេ ស់បតូរបដលអាចម្រើតោនរីឆ្ន ំ ២០១០ ដល់ឆ្ន ំ ២០១៣ ម្ៅរនុង

សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងនិងម្ខតតព្រម្ចះ និងបណ្នំារីសោសភារទី២ សត ីរី

ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេម្ៅតំបន់អាងរង ស៣ និង រ៤។ 

សិកាា ស្ថលាព្បឹរាម្ោបល់ សត ីរីការម្រៀបចំសព្ោប់រម្ព្ោងម្នះនឹងព្តូវម្ធវើម្ ើងម្ៅចុងបខម្ីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤ ម្ៅម្ខតតព្រម្ចះ។ លទធ្ លចំនួនបីព្តូវបានម្ររំរឹងរីសិកាា ស្ថលាម្នះ : (រ) CSOs និង 

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ យល់ដឹងអរំីម្ោលបំណ្ងរបសរ់ម្ព្ោងម្នះ  (ខ) ការម្រៀនម្ម្ម្រៀន ( ភារម្ជារជ័យ

និងភារបរាជយ័) ននសហរម្ន៍ជល្ល ឬការព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះ និង (រ) រំនិតម្លើរម្បៀប

ព្ទព្ទង់ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ ឬការព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះបដលបានព្បម្ូល។ 

ជាទំនារ់ទំនងម្ៅនងឹព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ( IPPF) ន ិងព្របខណ្ឌ ម្ោល 

នម្ោបាយននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវញិ  (RPF) ោនការព្រួយបារម្ាម្ួយចនំនួ បដលបានម្លើរម្ ើង 

ម្ដ្ឋយអនរចូលរមួ្ោនដូចជា: (រ) ការសទង់ម្តិម្រញម្លញម្ួយព្តូវម្ធវើម្ ើងម្ៅព្រប់ភូម្ិទំងអស់ ម្ដើម្បី 

ធានាថ្នបញ្ហា ទំងឡាយរបស់ព្រុម្ងាយរងម្ព្ោះព្តូវបានទទួលយរម្រម្ដ្ឋះព្ស្ថយ ជារិម្សសរនុង 

អំ ុងម្រលដំម្ណ្ើរការបម្ងកើតម្ ើង វិញនូវសហរម្ន៍ម្នស្ថទ (ខ) ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធខាន តតូចម្ៅតាម្ 

ជនបទ រនុងសហរម្នម៍្នស្ថទម្ោលម្ៅនងឹម្ធវើឱ្យោន្លប ះពាល់អវិជជោនម្ៅម្លើអនរភូម្ិព្បសិនម្បើ 

ោន្លប ះពាល់ម្ៅម្លើព្ទរយសម្បតតិឯរជន វាចំ្ចបាច់ព្តូវោនការរិភារាម្លើបញ្ហា ម្នះជាម្ួយទី 

ភាន រ់ងារពារ់រ័នធ ន ិង្តលស់ណំ្ងដលព់្រសួ្ថររង្លប ះពាលព់្បសនិម្បើចំ្ចបាច់ (រ) វបបធម្៌ននជនជាតិ 

រួយរួរបតព្តូវបាន និង (ឃ) ជម្ព្ម្ើសនានាសព្ោប់បម្ព្ម្ើជីវភាររួរបតព្តូវបាន្តល់ឱ្យរួម្ទំងការោំព្ទ 

ប្នរបម្ចេរម្ទសនិងហិរញ្ាវតាុ។ 

 

រត៌ោនបដលទទួលបានរីការព្បម្ូលទិនននយ័បនាទ ប់បនស ំន ិងធាតចុូលនានាបដលបានព្បម្ូលរ ីរិចេព្បជុំ

រិម្ព្ោះម្ោបលម់្នះបាន្តលន់វូទិនននយ័ដ៏ោនតនម្េបដលអាច្តលន់វូម្ោបល់ព្ត ប់ចំម្ពាះការម្រៀបចំ 

រម្ព្ោង។ ជារិម្សសខេឹម្ស្ថរននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPPF) និងព្រប 

ខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RPF) ព្តូវបានម្ធវើឲ្យព្បម្សើរម្ ើងជាម្ួយនឹង 

រំនិត និងទសសនៈវិស័យបដលបានបចររំបលរម្ដ្ឋយអនរចូលរួម្។  វិធានការកាត់បនាយម្ៅម្លើ្ល 

ប ះពាល់អវិជជោនបដលអាចម្រើតោន ដូចបដលអនរចលូរួម្បានម្លើរម្ ើង រ៏អាចព្តូវយរម្ររិច្ចរណា 

្ងបដរ។ ឧទហរណ្ម៍្ដើម្បីជាការបណ្នំាចំម្ពាះការទិញដ ីនិងការបនធូរបនាយការដ្ឋររ់ព្ម្ិតរារំាងការម្ព្បើ
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ព្បាស់ធនធាន RPF បដល្តលន់វូដំម្ណ្ើរការ និងម្ោលការណ្៍បណ្នំាបម្ចេរម្ទស ម្ៅម្រលបដលការ 

ទិញដី ន ិង/ឬការដ្ឋរ់រព្ម្ិតម្លើការម្ព្បើព្បាស់ធនធានពារ់រ័នធអាចនឹងទទួលបានអតាព្បម្ោជន៍រី 

រ័ត៌ោនបដលបានបចរច្ចយរំបលរម្ដ្ឋយអនរចូលរួម្ទំងអស់ម្នះ។ រួរម្របានម្សន ើថ្នរួរបតោនការ 

ព្បព្រឹតដឲ្យបានព្តមឹ្ព្តវូននការវាយតនម្េនវូ្លប ះពាល់សងគម្ និងបរិស្ថា នម្ៅរនុងតំបន់ម្ោលម្ៅម្ៅ 

រនុងម្ខតត ទំងបួន។ អនរពារ់រន័ធទំងអសទ់ំងម្ៅថ្នន រជ់ាតិ ថ្នន រ់ម្ព្កាម្ជាត ិថ្នន រ់សហរម្ន៍រួរបតចូលរួម្ 

និងព្តូវបានជូនដំណ្ឹង។ រចនាសម្ព័នធដ៏ព្តឹម្ព្តូវម្ួយព្តូវបតបម្ងកើតម្ ើងម្ដើម្បីអនុវតតរម្ព្ោងឱ្យោន

ព្បសិទធភារ។ ម្លើសរីម្នះម្ទៀត ការអនុវតតប្នការសរម្មភារព្បចំ្ចឆ្ន ំបដលអនវុតតតាម្ប្នការម្ម្របស់ 

រម្ព្ោងនងឹោនអតាព្បម្ោជនម៍្ព្ចើន។ រម្ព្ោងម្នះអាចម្ធវើការម្រៀបចំរិចេព្បជុំព្បចំ្ចឆ្ន ំម្ទៀងទត់ម្ដើម្បី 

េ្ុះបញ្ហេ ំងរីបញ្ហា ព្ប ម្ថម ី ន ិងវាយតនម្េអវីបដលសម្ព្ម្ចបានរនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោង។ 

ការម្រៀបចំរម្ព្ោងម្នះព្តូវបតរមួ្បញ្េូលទំងការរស្ថងសម្តាភារម្ស្រនត ីបុរគលិររម្ព្ោង សហរម្ន៍ 

ម្ូលដ្ឋឋ ន និងភារីពារ់រ័នធដនទម្ទៀត។ ទនទ ឹម្នឹងម្នះ្ងបដរការម្ធវើសវនរម្មឯររាជយអាច្តល់ការ 

វាយតនម្េព្បរបម្ដ្ឋយភារម្ជឿជារ់ ននការរីរចម្ព្ម្ើនរបស់រម្ព្ោង។ 

ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយជនជាតិម្ដើម្ភារតចិ ម្នះបាន្តលអ់តាព្បម្ោជន៍្ ងបដររីលទធ្ លននការ 

រិភារា បដលជារបនេងដ៏ោនស្ថរៈសំខាន់នន ភាស្ថ វបបធម្៌ ន ិងរម្បៀបរស់ម្ៅរបស់ជនជាតិម្ដើម្

ភារតិចបដលព្តវូបានម្លើរម្ ើង។ អនរចូលរួម្បានចងែុលបងាា ញថ្នព្រុម្ជនជាតិោេ ស់ព្សុរម្្សងៗោន  

បចររំបលររម្បៀបននការរសម់្ៅតាម្បបបព្បនរណ្ ីបដលអាចជួយកាតប់នាយ្លប ះពាលប់ដលអាចម្រើត

ោនម្លើវបបធម្៌របស់រួរម្រព្បសិនម្បើោន។ 

 

រាល់ឯរស្ថរការពារសវុតាិភារទំងអសប់ដលបានម្រៀបចំរនងុអំ ងុម្រលអនុវតតរម្ព្ោង រ៏នឹងព្តូវម្ធវើការ

បងាា ញជាភាស្ថបខមរ ម្ហើយនងឹព្តូវបស្រញ្ហជ បដលព់្បជារលរដឋបដលងាយរង្លប ះពាល់ ព្សបម្ៅតាម្ 

ម្ោលនម្ោបាយរបស់ធនាោររភិរម្លារសតរីីសិទធិទទួលបានរ័ត៌ោន ម្ុនម្រលច្ចប់ម្្ត ើម្សរម្មភារ

របស់អនុរម្ព្ោង ឬការងារ ។ 
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ជំរូកទី ៨ : ការដបងដចកទំនួលខុសរតូិម្ៅតា្អងគភារ ស្ថា ប័ន 

រនុងអំ ុងម្រលននការអនវុតតរម្ព្ោង ការព្រប់ព្រងការការពារបរិស្ថា ននងិសងគម្របសរ់ម្ព្ោងម្នះ 

នឹងព្តូវអនវុតតព្សបតាម្ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន  (ESMF) និងឯរស្ថរសុវតាិភារសងគម្

បដលពារ់រ័នធ។ ម្ដើម្បីធានាការអនវុតតលែនវូម្ោលនម្ោបាយពារ់រ័នធ តួនាទី និងការទទួលខុសព្តវូរបស់

ភាន រ់ងារពារ់រ័នធ តព្ម្ូវការសព្ោប់ការបណ្តុ ះបណាត ល យនតការសព្ោប់ការតាម្ដ្ឋន និងរាយការណ្៍  

ការបម្ងកើតរម្មវិធទំីនារទំ់នង និងយនដការម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរានងឹព្តូវបានម្លើរម្ ើងម្ៅរនុងអំ ុងម្រល

ននការម្រៀបចរំម្ព្ោង។ តួនាទី និងការទទួលខុសព្តវូរបសអ់ងគភារសព្ោប់ការអនុវតតម្ោលនម្ោបាយ

សុវតាិភារសងគម្ព្តូវបាន្ដលឱ់្យនវូឧបររណ្ស៍វុតាិភារសងគម្ដូចជាព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការ

តំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ  (RPF) និងព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPPF) ។ 
 

៨ .១. ទំន ួលខុសព្ត ូវ  

ការទទួលខុសព្តវូរួម្ អនុម្លាម្តាម្ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន (ESMF) ជាការងារទទួល 

ខុសព្តូវរបស់ទីភាន រ់ងារព្បតិបតត ិ)CNMC) បតម្ទះជាោ ងណា ការអនវុតតសព្ោប់សោសភារទី១ នឹង 

ព្តូវបានម្្ទរម្ៅឱ្យរដឋបាលជល្ល  )FiA)។ រដឋបាលជល្ល និងរណ្:រម្មការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា 

នឹងម្ព្ជើសម្រសីអនរសព្ម្បសព្ម្ួលសវុតាភិារដ្ឋចម់្ដ្ឋយប រ ម្ដើម្បីកាេ យជាម្នសុសម្ោលសខំានស់ព្ោប់

សោសភារនមី្ួយៗ។ អនរសព្ម្បសព្ម្ួលទំងម្នះនឹងទទួលខុសព្តូវចំម្ពាះការអនុវតតព្បម្ភទននការ

ការពារសុវតាិភារ ជាម្ួយនឹងការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន សហរម្ន៍ម្នស្ថទ និង

អងគការម្ិនបម្នរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

ជាប្នរម្ួយននការម្ធវើរបាយការណ្៍តាម្កាលរំណ្ត់ រ័ត៌ោនអនុម្លាម្តាម្ចាប់ការការពារ

សុវតាិភារនឹងព្តូវចងព្រងម្ដ្ឋយរណ្:រម្មការទម្នេម្ម្រងគជាតិរម្ពុជា  (CNMC) បដលនឹងដ្ឋរ់ជូន 

របាយការណ្៍ម្នះម្ៅឱ្យធនាោរនិង ព្រសួងបរិស្ថា ន។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹងវិធានសុវតាិភាណ្ និងការ 

អនុវតតរួរបតអាចររបានដលស់្ថធារណ្ជន។ ធនាោររិភរម្លារនឹងអនុវតតជាម្ទៀងទត់ម្លើការព្តួត

រិន ិតយ និងម្រៀបចំការការពារសុវតាិភារបដលជាធម្មតាម្ធវើម្ ើងជាម្រៀងរាល់ព្បំាម្ួយបខម្តង។ 

រដឋបាលជល្ល (FiA) និងរណ្:រម្មការទម្នេម្ម្រងគជាតរិម្ពុជា (CNMC)នឹងចូលរួម្ម្ធវើការងារ

ជាម្ួយសហរម្នម៍្លូដ្ឋឋ ន ជារិម្សសជាម្ួយនឹងព្បជាជនបដលរង្លប ះពាល់បដលព្តូវបានម្លើរ
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ទឹរចិតតឱ្យចូលរួម្រនងុការព្តួតរនិតិយ និងម្រៀបចចំំម្ពាះការអនវុតតរម្ព្ោងម្នះ តាម្បដលអាចម្ធវើម្ៅបាន។ 

រ័ត៌ោនលំអិតោន្ដល់ម្ៅរនុងតារាងទី ៥ ។ 

 

តារាងទី ៥: ទំន ួលខុសព្ត ូវសព្ោប់ការអន ុវតតស ុវតា ិភារបរ ិស្ថា ន  

សហរម្ន៍/ភាន រ់ងារ ទំន ួលខុសព្តូវ 

FiA ន ិង CNMC  

- FiA និង CNMC នឹងបម្ងកើត CMUs ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងសោសភារនានា។ 

CMUs នឹងបម្ងកើតអងគភារប្នរបរិស្ថា ន និងសងគម្ (ESU) ទទួលខុសព្តូវ

ចំម្ពាះការរព្ងឹងការអនុវតតឲ្យោនព្បសិទធិភារ និងទន់ម្រលម្វលានូវ

សរម្មភារសុវតាិភារនងិ្ដលប់រុគលរិជានខ់ពសោ់ន រ់ ន ិងបុរគលរិសវុតាិភារ

ម្រញម្ោ ងោ ងម្ហាចណាសម់្ួយនារ់ទទួលខុសព្តូវចំម្ពាះការព្រប់ព្រង

និងការព្តួតរិន ិតយម្លើ្លប ះពាល់បរិស្ថា ន និងសងគម្ននអនុរម្ព្ោង 

បដលោនម្ៅរនុងការអនវុតតរម្ព្ោងម្នះ។ ការទទួលខុសព្តូវចម្បងរបស់ 

ESU នឹងដ្ឋរ់បញ្េូល ប ុបនតម្ិនព្តូវបានរំណ្ត់ចំម្ពាះ: (រ) រព្ងឹងការ

អនុម្លាម្តាម្ចាប់ រួម្ទំងការម្រៀបចំនងិព្តួតរិនតិយបរិស្ថា ន និងទិដឋភារ

សងគម្ទំងអសន់ងិ (ខ) ថ្នជាអនរទទួលខុសព្តូវចំម្ពាះការសព្ម្បសព្ម្លួ

ទំងម្ូលម្ៅរនុងការអនវុតតអនរុម្ព្ោង ដូចជា RAP IPDP EMP/ECOP។ 

- អនរសព្ម្បសព្ម្ួលសវុតាិភារអាចព្តូវបានជួលម្ដ្ឋយ CMUs ម្ដើម្បីជួយ  

ESU រនុងការបំម្រញភាររិចេរបស់ខេួន។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹង វិធានការ

សុវតាិភារនិងការអនវុតតរួរបតព្តូវបានបងាា ញជាម្ទៀងទត់ដល់ស្ថធារណ្

ជន។ 

CSC និង/ឬ  អនរជំនាញ 

- ជួយដល់អនរកានក់ារអនុវតតអនុរម្ព្ោង រនុងការព្តួតរិន ិតយព្បចំ្ចម្លើ 

ការអនុវតដរបសអ់នរទទួលម្  ការម្ធវើ ព្សបនងឹម្សចរដីអនវុតតនប៍រិស្ថា ន

រមួ្ទំងការរាយការណ្ន៍ងិការររាបាននវូការសព្ម្បសព្ម្ួលោ ងជិត

សន ិទធជាម្ួយអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន និងសហរម្ន៍។ 

អនរទទួលម្  ការ 

- ទទួលខុសព្តូវអនវុតតសរម្មភារម្ដើម្បីកាតប់នាយ្លប ះពាល់អវិជជោន

ទំងអស់បដលអាចម្រើតោន ព្សបនឹងម្ោលបំណ្ងបដលបានរិរ័ណ្៌នា

ម្ៅរនុង ECOP និង/ឬប្នការព្រម្បើព្រងបរិស្ថា ន   (EMP) ។ 
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- ទំនារ់ទំនងោ ងសរម្មជាម្ួយអនររស់ម្ៅរនុងតំបន់ និងច្ចត់វិធានការ

ម្ដើម្បីការពារការរំខានរនុងអំ ុងម្រលស្ថងសង់។  

- ធានាថ្នបុរគលិរ និងរម្មររទំងអសប់ានយលរ់ីនតីិវិធ ីនិងភាររចិេរបស់

រួរម្រម្ៅរនុងរម្មវិធីព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន។  

- រាយការណ្៍ម្ៅអនរព្រប់ព្រងអនុរម្ព្ោង រី្លលំបារណាម្ួយនិង

ដំម្ណាះព្ស្ថយរបស់រួរវា។  

- រាយការណ្ម៍្ៅអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន និងអនរព្រប់ព្រងអនុរម្ព្ោង ព្បសិន

ម្បើម្ព្ោះថ្នន រ់របីរិស្ថា នម្រើតោនម្ ើង និងម្ធវើការសព្ម្បសព្ម្ួលជាម្ួយ

ភាន រ់ងារ និងអនរពារ់រ័នធសំខាន់ៗម្ដើម្បីម្ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា ទំងម្នះ។ 

អាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន 

និងសហរម្ន ៍

- ចូលរួម្រនុងដំម្ណ្ើរការននការម្រៀបចំអនុរម្ព្ោង ម្ហើយនឹងធានាបាន

ថ្នទសសនៈរបស់រួរម្រព្តូវបានយរម្ររិច្ចរណា។  

- ព្តួតរិន ិតយសរម្មភាររអនរម្  ការម្ៅរនុងលរាខណ្ឌ ននការអនុម្លាម្

តាម្ចាប់ម្ោលនម្ោបាយសុវតាិភារ។  

- រាយការណ្៍រីបញ្ហា ម្ៅកាន់ CSC/អនរជំនាញ    

 
៨ .២. ការបណ្តុ ះបណាត ល ន ិងអភិវឌ្ឍសម្តាភារ  

បណ្តុ ះបណាត លសត ីរីម្ោលការណ្៍សុវតាិភារ និងឧបររណ្៍ម្ួយចំន ួនដូចជាព្របខណ្ឌ ម្ោល 

នម្ោបាយននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ  (RPF) ព្របខណ្ឌ ប្នការជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPPF) 

ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និងបរិស្ថា ន  (ESMF) និងម្សៀវម្ៅព្បតបិតដិការរម្ព្ោងនឹងព្តូវបាន្តល់ម្ៅ 

ឱ្យបុរគលិររម្ព្ោង និងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ នរនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោង។ ម្នះរឺម្ដើម្បីធានាថ្ន: 

(រ) សរម្មភាររម្ព្ោងបដលបានម្សន ើព្តូវបានបងាា ញោ ងព្តឹម្ព្តូវតាម្រយៈការព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រង 

សងគម្ និងបរិស្ថា នម្នះ (ខ) ការអនុវតតបម្ចេរម្ទសវិសវរម្មព្តឹម្ព្តូវ ន ិង រូដបរិស្ថា នសព្ោប់ការអនុវតត 

ព្តូវបានដ្ឋរ់បញ្េូលម្ៅរនុងឯរស្ថរម្ដញនថេ ន ិងរិចេសនា ម្ហើយការព្តួតរិន ិតយ និងម្ម្ើលការខុស 

ព្តូវម្ៅម្លើការអនវុតតរបសអ់នរម្  ការព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយទីព្បឹរាព្តួតរិន ិតយ និង (រ) ការរិម្ព្ោះ 

ម្ោបល់ោ ងជិតសន ិទធជាម្យួភាន រង់ាររនុងតបំន ់និងសហរម្នព៍្តវូបានអនវុតតម្ៅរនងុការម្ធវើប្នការ និង 

អនុវតតរម្ព្ោង។ រម្ព្ោងម្នះនងឹ្តលន់វូការបណ្តុ ះបណាត លសត ីរីសុវតាិភារម្ៅកាន់ភាន រ់ងារអនុវតត ន ិង 

ការបណ្តុ ះបណាត លោ ងម្ហាចណាស់ម្ួយម្ៅម្រលច្ចប់ម្្ត ើម្ និងការបណ្តុ ះបណាត លម្ួយ/ម្ៅឆ្ន ំបនត 
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បនាទ ប់។ ថវិកាសរុបចំននួ ៨០,០០០ដលុាេ រសហរដឋអាម្ម្ររិព្តូវបានយរម្ចញរីថវកិារបស់សោសភារ 

ទី១ និងទី២ ម្ដើម្បីោំព្ទដល់ការបណ្តុ ះបណាត លសុវតាិភារម្នះ។ ខាងម្ព្កាម្រជឺាវរគបណ្តុ ះបណាត ល 

បដលបានម្សន ើម្ ើងបដលនឹងព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ុនម្រល និងរនុងរំ ុងម្រលការអនុវតតរម្ព្ោង : 

 

 បណ្តុ ះបណាត លសត ីរ ីការវាយតនម្េប រ ិស្ថា នន ិងសងគម្ ការរិន ិតយ ន ិងព្រប់ព្រង  

អនរពារ់រ័នធព្តូវការនវូសោសធាតុចលូម្លើការរស្ថងសម្តាភារ ម្ដើម្បីជួយឱ្យរួរម្រយល់

ដឹងអំរីហានិភ័យសងគម្បដលបានភាជ ប់ម្ៅនឹងការវិន ិម្ោរម្្សងៗោន  និង វិធានការបនធូរ

បនាយសព្ោប់បរសិ្ថា ន និងសងគម្ដ៏សម្រម្យម្ួយបដលអាចព្តូវបានយរម្រម្ព្បើម្ដើម្បីកាត់

បនាយ្លប ះពាលម់្លើតបំន់សហរម្ន៍ម្ោលម្ៅ និងតំបន់ជិតខាងនានា។ ម្លើសរីម្នះ

ម្ទៀត រួរម្ររ៏នងឹព្តូវការឱ្យោនការបណ្តុ ះបណាត លម្ដើម្បីឱ្យរួរម្រោនជំនាញម្ដើម្បីវាយ

តនម្េអនុរម្ព្ោងម្លើលរាណ្ៈវិន ិចឆ័យបរិស្ថា ននិងសងគម្សំខាន់ៗ និងធានាបានថ្នររួម្រ 

ទទួលបាននូវបរិស្ថា ននិងសងគម្លែម្ួយម្ដ្ឋយប្ែរម្លើព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងសងគម្ និង 

បរិស្ថា ន   (ESMF) បដលម្លើរទឹរចិតតរនងុការម្រៀបចំប្នការព្តួតរិន ិតយ និងការព្រប់ព្រងដ៏ 

 រឹងោមំ្នាះ។ 
 

 ការបណ្តុ ះបណាត លសតរីកីាររមិ្ព្ោះម្ោបល ់ ន ិងការសទ ង ់ម្ត ិរឺោនស្ថរៈសំខាន់ណាស់

ដូចម្នះអនរទំងអសន់ងឹយលរ់ីស្ថរៈសំខានម់្ៅរនងុដំម្ណ្ើរការនានា បដលពារ់រ័នធម្ៅនឹង

ការចូលរួម្របស់សហរម្ន៍ ការព្បម្លូ្តុ ំសហរម្ន៍ ការម្ធវើជំម្រឿន ការស្ថទ បសទង់ទិននន ័យ

ម្ូលដ្ឋន ។ល។ ការបណ្តុ ះបណាត លសតរីីដំម្ណ្ើរការរិម្ព្ោះម្ោបលស់ព្ោប់រម្ព្ោងតូចៗ  

និងបទរិម្ស្ថធនច៍មំ្ពាះវិធសិ្ថស្រសតននការរិម្ព្ោះម្ោបល់ អាចនឹង្ដល់ម្ដ្ឋយអនររិម្ព្ោះ

ម្ោបល់ម្នាះ។ ការបណ្តុ ះបណាត លរួរបតម្តត តម្លើការបម្ងកើនការចូលរួម្ និងតោេ ភាររនុង 

ការម្ធវើប្នការ និងការអនុវតតរម្ព្ោង។  
 
 ការបណ្តុ ះបណាត លសតរីមី្ោលនម្ោបាយសវុតា ិភារ  ការស្ថងសង់ល ំម្ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វញិ

ន ិងការស្ថត រម្ ើង វញិ៖  តព្ម្ូវការដ៏សំខាន់ម្ួយម្្សងម្ទៀតរឺម្លើរម្ ើងរីបញ្ហា សុវតាិភារ

បរិស្ថា ន និងសងគម្រនុងអំ ុងម្រលអនុវតតរម្ព្ោង។ អនរពារ់រ័នធ ជារិម្សសអនរបដល

ព្រប់ព្រងការអនវុតតម្ៅថ្នន រ់ម្ខតតម្នះ ចំ្ចបាច់ព្តូវម្ធវើការរស្ថងសម្តាភារទរ់ទិននឹងម្រឿង

ម្នះ។ ម្នះអាចរមួ្បញ្េូលទំងរ័ត៌ោនសត ីរីចាប់បដលពារ់រ័នធន ឹងចាប់ ន ិងបទបញ្ហា តតិ 
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ម្ោលនម្ោបាយជាតិប្នរការពារសុវតាិភាររបស់ព្បម្ទស និងធនាោររិភរម្លារ  វិធី

ស្ថស្រសត ននការអនុវតត ការវាយតនម្េព្ទរយសរម្ម ការម្ដ្ឋះព្ស្ថយស្ថរទុរា ការម្រៀបចំ ន ិង

អនុវតតប្នការ ខេីៗរនុងការព្របព់្រងបរសិ្ថា ន (SEMP) ប្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារ

តិច (IPDP) និងប្នការសរម្មភារននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RAP) បដលអាចព្តូវ

ការជាចំ្ចបាច់រនុងអំ ុងម្រលការម្ធវើប្នការ និងអនុវតតរម្ព្ោង។  

 ការបណ្តុ ះបណាត ល នងិការរស្ថងសម្តាភារសព្ោបក់ារបម្ងក ើនការយល ់ដងឹអំរ ីម្យនឌ្័រ

ន ិងការចលូរមួ្៖ សរម្មភារការរស្ថងសម្តាភារនងឹព្តូវបាន្តល់ដល់ភារីពារ់រ័នធ ម្ដើម្បី

បម្ងកើនការយល់ដឹងអំរីម្យនឌ្័រ និងការោំព្ទដល់ការបស្រញ្ហជ បម្យនឌ្័រម្ៅរនុងសរម្មភារ

រម្ព្ោង។ ការបណ្តុ ះបណាត លម្ដើម្បីោំព្ទដល់ស្រសត ីជាសោជិរននរណ្ៈរោម ធិការអភិវឌ្ឍន៍

ភូម្ិ (VDCs) នឹងព្តូវបាន្តលជ់ូនររួោត់។ ជាម្ួយោន ម្នះ្ងបដរ រិចេព្បជុំ ន ិងសរម្មភារ

ម្ួយចំនួននងឹព្តូវបានបបងបចរម្យនឌ្័រ ម្ដើម្បីម្លើរទឹរចិតតឱ្យោនការចលូរមួ្ននព្រុម្ទំង

អស់ម្ៅរនុងសរម្មភាររម្ព្ោង និងបម្ងកើនការចូលរួម្របសស់្រសត មី្ៅរនងុការសម្ព្ម្ចចតិតម្ៅរនងុ

ភូម្ិ។  

៨ .៣. យុទធស្ថស្រសត ននការម្ធវ ើទំនារ់ទំនង  

រម្ព្ោងម្នះព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដើម្បីម្លើររម្ពស ់និងរព្ងឹងដលស់ហរម្នម៍្នស្ថទរម្ៅតាម្ភូម្ិ (CFi) 

និងម្ដើម្បីោំព្ទដលក់ារព្របព់្រងអាងទម្នេឱ្យព្បម្សើរម្ ើងជាម្ួយនងឹការចូលរួម្រីអនរពារ់រ័នធសំខាន់ៗ។ 

ម្ដើម្បីបំម្រញ និងទញយរឲ្យបាននវូ អតាព្បម្ោជនរ៍ីសកាត នរុលននរម្ព្ោងម្នះ យុទធស្ថស្រសត ននការម្ធវើ

ទំនារ់ទំនងដូចខាងម្ព្កាម្ម្នះបដលម្តត តម្លើការចូលរួម្ម្ដ្ឋយតទ ល់និងការព្បាព្ស័យទរ់ទងម្ៅវិញ

ម្ៅម្រនឹងព្តវូបានម្របម្ងកើតម្ ើង។ ថវិកាសរុបចនំនួ ៦០,០០០ ដុលាេ រអាម្ម្ររិព្តូវបានបព្ម្ុងទុរម្ដើម្បី

ោំព្ទដល់ការអនុវតតយុទធស្ថស្រសត ទំនារ់ទំនងម្ៅរនុងរម្ព្ោងម្នះ។  

 សព្ោប់សោសភារទី ១ ទំនារ់ទំនងជាម្ួយនងឹសហរម្នម៍្នស្ថត (CFis) ម្នះនឹងព្តូវបានម្ធវើ

ម្ ើងម្ៅរនុងលរាខណ្ឌ ននសកិាា ស្ថលាព្បចំ្ចឆ្ន ំ បដលនងឹព្តូវម្ធវើម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះនិងម្ខតតសទ ឹង

បព្តង។ សហរម្នម៍្នស្ថទជាង ១១០  ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងជាម្ព្ចើនឆ្ន ំរនេងម្រម្ហើយម្ៅរនុង

ម្ខតតទំងម្នះ ប ុបនតការខវះការោំព្ទប្នរបម្ចេរម្ទស និងហិរញ្ាវតាុរីរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជាបដលបាន

ម្ធវើឱ្យោនការលបំារដលស់ហរម្នព៍្រីព្រ ម្ដើម្បីររាបាននូវរិចេព្បឹងបព្បងា វិជជោនទំងម្នះ។ 

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFis) រ៏នឹងទទួលបាន្លព្បម្ោជន៍ ម្ិនព្តឹម្បតបានរីការោំព្ទម្ដ្ឋយ
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តទ ល់ (ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធជនបទ សរម្មភារចិញ្េ ឹម្ជីវិត ការម្រៀបចំបទបញ្ាតតិ)ម្នាះម្ទ  ប ុបនតរ៏

ទទួលបាននូវសរម្មភារភាា ស់ព្តី ការព្ស្ថវព្ជាវ និងបណ្តុ ះបណាត ល្ងបដរ។  

 សព្ោប់សោសភារទី ២ ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនឹងរមួ្បញ្េូលសិកាា ស្ថលា

សព្ោប់អនរពាររ់័នធ បដលនងឹម្ធវើការ្សរវ្ាយលទធ្ លននរម្ព្ោងម្នះ និងទទួលយរការ្តល់

ម្ោបល់ព្ត ប់រភីារពីាររ់័នធទរទ់ងម្ៅនងឹបញ្ហា សខំានន់ងឹធនធានទឹរម្ៅរនុងលរាខណ្ឌ នន

ទិដឋភារសងគម្ និងបរិស្ថា ន។ សិកាា ស្ថលាម្នះរ៏ន ឹងោំព្ទចំម្ពាះសម្ម្េងរបស់អនរពារ់រ័នធរនុង

ម្ូលដ្ឋឋ នរនងុការសម្ព្ម្ចចតិតម្លើការម្ធវើប្នការធនធានទឹរបដលោនឥទធិរលដលជ់ីវភាររសម់្ៅ

ម្លើរបស់រួរម្រ្ងបដរ។  
 
ម្លើសរីម្នះម្ទៀត វិធសី្ថស្រសតននការ្ាយវិទយុរបស់ឃុ/ំព្សុរ ទូរទសសន៍ ន ិងជារិម្សសខិតតប័ណ្ណជាភាស្ថ

បខមរនឹងព្តវូដ្ឋរ់អនវុតតម្ដើម្បីឲ្យម្ៅដលត់បំនដ់្ឋច់ព្សោល ជារិម្សសជារបនេងបដលោនរព្ម្ិតទទួល

បាននូវសិកាា ស្ថលាម្នះ។ 
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ឧបស ព្័នធទី ១. បញ្ជ ីវាយតន េ្ម្លើបរច្ស្ថា ន 

 

សំណ្ួរ បាទ/

ច្ចស៎ 

ម្ទ ម្ោបល់ 

រ. ការរំណ្ត់ទីតំាងអន ុរម្ព្ោង  

ម្ត ើតបំនអ់នរុម្ព្ោងសា ិតម្ៅបរបរ ឬសា ិតម្ៅរនុង

រងវងត់បំនប់ដលោនការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ខពស ់រ ី 

បរ ិស្ថា ន បដរឬម្ទ?  

  

 

 

 

តំបន់ម្ររ តិ៍ដំបណ្លវបបធម្៌   ោម នការវិនមិ្ោរម្ួយណានឹងម្ធវើ

បានម្ ើយ បដលម្ធវើឲ្យប ះពាល់

តំបន់ម្ររ តិ៍ដំបណ្លវបបធម្៌ រួម្

ោនព្បាស្ថទ និងដីរប់ម្ខាម ចជា

ម្ដើម្។  

តំបន់អភិររស   ោម នការស្ថងសង់ថម ីណាម្ួយនឹង

ទទួលបានការអនុញ្ហា តម្ ើយ 

ម្ៅរនុងតំបន់រំុាស្ថ។ 

តំបន់ដីម្សើម្បរបរៗ    

តំបន់បព្ម្ុងននតំបន់ការពារ    

តំបន់រិម្សសសព្ោប់ការពារជីវចព្ម្ុះ 

  ោម នការវិន ិម្ោរថម ីណាម្យួនឹង

ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ៅរនុងតំបន់ 

ការពារម្នះម្ ើយ។ 

ម្តើអនុរម្ព្ោងម្នះ នឹងពារ់រ័នធម្ៅនឹង យុទធភ័ណ្ឌ  

ម្ិនទន់្ទុះបដរឬម្ទ? 

  ព្បសិនម្បើោន សូម្ភាជ ប់នវូ

ម្ ម្ ះអងគភារបដលោន

សម្តារិចេសព្ោប់ការម្ធវើការ

ម្សុើបអម្ងកតបបនាម្។  
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សំណ្ួរ បាទ/

ច្ចស៎ 

ម្ទ ម្ោបល់ 

ខ. ្លប ះពាលប់រសិ្ថា នបដលអាចម្រើតោន  

ម្ត ើរម្ព្ោងន ឹងបងកឲ្យ....  

 

   

សម្ម្េងរីឧបររណ្៍ស្ថងសង់ឬម្ទ?    

ធូលីរនុងម្រលស្ថងសង់ឬម្ទ?    

ម្ខាយខាងអនាម្័យ និងការម្ច្ចលនូវសំណ្ល់រឹង

ម្ៅរនុងការដ្ឋឋ ន និងជុំរំម្ៅរបនេងស្ថងសង់ ម្ហើយ

ចម្េងជម្ាឺម្ៅព្បជាជនរនុងតំបន់ម្នាះឬម្ទ? 

   

ការបម្ងកើតនូវជព្ម្របងាក ត់រូជបម្ណាត ះអាសនននន  

ជម្ាឺដូចជាបងកម្ ើងម្ដ្ឋយសតវម្ូស ឬសតវរណ្តុ រ

ឬម្ទ? 

   

ហានិភ័យម្ព្ោះថ្នន រ់ បដលពារ់រ័នធម្ៅនឹងចរាចរ

ម្ព្រឿងចព្រម្រើនម្ ើង បដលនំាដលក់ារធាេ យនវូស្ថរ

ធាតុរុលឬម្ទ? 

   

ការម្រើនម្ ើងនវូសំណ្ឹរដី ន ិងដីលាប់ភរ់ឬម្ទ?    

ការម្រើនម្ ើងនូវហានិភ័យម្ដ្ឋយស្ថរបតការស្ថត រ 

ឬស្ថងសង់ទំនប់ឬម្ទ? 

   

ការម្រើនម្ ើងនវូលហំរូទឹរជនំន ់និងជន់ខពស់ឬម្ទ?    

បាត់បង់ការអាព្ស័យ្លប្នរខាងម្ព្កាម្ 

(ការ្គត់្គង់ជល្ល និងទឹរ) បដរឬម្ទ។ 

   

ការថយចុះនូវឱ្កាសសព្ោប់ម្អរូ ូហសីុ 

និងសព្ោប់ការរំស្ថនតឬម្ទ។ 

   

ការថយចុះនូវការអាព្ស័យ្លរីនព្រម្ ើតាម្ព្ប

នរណ្ឺបដរឬម្ទ។ 
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សំណ្ួរ បាទ/

ច្ចស៎ 

ម្ទ ម្ោបល់ 

ោនការបាត់បង់ម្អរូ ហូសីុណាម្ួយរីម្នុបដរឬម្ទ។     

ការប ះទងគិចបដលអាចម្រើតោនជាម្ួយនឹង 

ម្ោលនម្ោបាយព្រប់ព្រងបដលបានបម្ងកើតម្ ើងឬ

ម្ទ? 

   

ការតេ ស់បតូររបនេង ឬការស្ថងសងល់មំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើង

 វិញម្ដ្ឋយបងាំបដរឬម្ទ? 

  ោម នការវិនមិ្ោរណាម្យួនងឹព្តវូ

ម្ធវើម្ ើយម្លើការស្ថងសង់លំម្ៅ

ដ្ឋឋ នម្ ើងវិញម្ដ្ឋយបងាំម្ ើយ។ 

ការបាត់បង់នវូតួនាទីប្នរម្សដឋរិចេ ន ិងម្អរូ ូហសីុ 

ម្ដ្ឋយស្ថរបតការស្ថងសង់ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធម្ព្ចើន 

(ឧ. ្េូវ ម្ជឈម្ណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត ល ឬរ័ត៌ោន 

ការិោល័យ ឬ លំម្ៅស្ថា ន) បដរឬម្ទ? 

   

ការតេ ស់ទីលំម្ៅរបស់ម្នុសស ឬកាត់បនាយការ

ទទួលបាននូវធនធាននព្រម្ ើបដរឬម្ទ? 

   

្លប ះពាល់វិសោម ោព្តម្ៅម្លើព្បជាជនព្រីព្រ 

ស្រសត ី ន ិងរុោរ ព្បជាជនោេ ស់ព្សុរ និងព្រុម្ងាយ

រងម្ព្ោះបដរឬម្ទ? 

   

ការចំណារព្សុរចលូម្ដ្ឋយោម នការព្រប់ព្រង 

ព្តឹម្ព្តូវ រួម្ោនការហូរចូលនូវរម្មររ និងស្ថច់

ញតិរបស់រួរម្រ ជាម្ួយនងឹការចូលម្ៅរនុងតំបន់

នព្រម្ ើ និងការសងម់្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធសងគម្ម្ព្ចើន

ម្លើសលុបបដរឬម្ទ? 
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សំណ្ួរ បាទ/

ច្ចស៎ 

ម្ទ ម្ោបល់ 

ការខាតបង់បដលម្ិនចំ្ចបាចន់វូតនម្េម្អរូ ូសុី ន ិង

ជីវចព្ម្ុះម្ដ្ឋយការជំនួសនព្រម្ ើធម្មជាតិ ម្ដ្ឋយ

ចំការបដលរព្ម្ិតដល់ចំន ួនសតវម្ួយចំន ួន បដរឬ

ម្ទ?។ 

   

ការបរសព្ម្លួបម្ចេរវិទា ឬការម្ព្បើព្បាស់ដី បដល

អាចនឹងម្ធវើឲ្យបព្បព្បួលដល់សរម្មភារសងគម្ និង

ម្សដឋរិចេនាម្រលបចេុបបននម្នះបដរឬម្ទ? 

   

បញ្ហា ម្អរូ ូហសីុ រ៏ដូចជាសុខភារសហរម្ន៍ និង

ម្ព្ោះថ្នន រ់នានាម្ដ្ឋយស្ថរបតការសោែ តដីម្ុនម្ធវើ

ការដ្ឋំនព្រម្ ើម្ ើងវិញ (ឧ. សំណ្ឹរដី បញ្ហា វដត

ទឹរ ការបាត់បង់ស្ថរធាតុចញិ្េមឹ្រនុងដី ន ិងស្ថរធាតុ

ជីខនិររបស់ដី) បដរឬម្ទ? 

   

បញ្ហា ម្អរូ ូហសីុដនទម្្សងម្ទៀត រ៏ដូចជាសុខភារ

សហរម្ន៍ និងម្ព្ោះថ្នន រ់ប្នរសុវតាិភារ (ឧ. 

បំរុលទឹររីជីរីម្ី ថ្នន សំោេ ប់សតវលែ ិត និងថ្នន ំ

សោេ ប់ម្មម បដលបានម្ព្បើរនុងចំការ)បដរឬម្ទ? 

   

ម្ព្ោះថ្នន រ់ម្ៅម្លើសុវតាិភារ និងសុខភារបរិស្ថា ន

ការងារ ម្ដ្ឋយស្ថរបតម្ព្ោះថ្នន រ់រសី្ថរធាតុជីវ

ស្ថស្រសត  រីម្ី ន ិងម្រាររនុងអំ ុងម្រលស្ថងសង់ 

និងព្បតិបតតិការរបស់រម្ព្ោងបដរឬម្ទ? 

   

បញ្ហា សងគម្ និងការប ះទងគិចនានាពារ់រ័នធម្ៅនឹង

សិទធិកាន់កាប់ដីធេី ន ិងអាព្ស័យ្លធនធានបដរឬ

ម្ទ? 
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សំណ្ួរ បាទ/

ច្ចស៎ 

ម្ទ ម្ោបល់ 

ការប ះទងគិចសងគម្ ព្បសិនម្បើរម្មររម្ររីតំបន់

ខុសៗោន  ឬព្បម្ទសម្្សងៗោន ព្តូវបានជួលបដរឬ

ម្ទ? 

   

ហានិភ័យចំម្ពាះសខុភារ និងសុវតាភិារសហរម្ន ៍

ម្ដ្ឋយស្ថរបតការដឹរជញ្ជូន សតុ រ និងការម្ច្ចល

ការសំណ្ល់នវូសោា រៈ ដូចជាម្ព្រឿង្ទុះ ឥនធនៈ 

ថ្នន សំោេ ប់សតវលែ ិត និងស្ថរធាតុរីម្ីម្្សងៗ រនុង

អំ ុងម្រលននការស្ថងសង ់និងព្បតិបតតិបដរឬម្ទ? 

   

រ. សំណ្ួ ររីបបព្ម្បព្ម្ួលអាកាសធាតុ ន ិង

ហាន ិភ ័យម្ព្ោះធម្មជាតិ។  

   

ម្តើតំបន់រម្ព្ោងជាព្បធានបទសព្ោប់ម្ព្ោះថ្នន រ់ 

ដចូជារញ្ជួ យដី ទឹរជំនន់ បារ់ដី រយុះសុីរេូន រយុះ

ជំនន់ បនទុះភនំម្ភេើងឬស៊េណូាម្ី ន ិងបបព្ម្បព្ម្ួល

អាកាសធាតុបដរឬម្ទ? 

   

ម្តើការបព្បព្បួលរនុងរបបទឹរម្ភេៀង, សតីុណ្ា ភារ, 

ជាតិនព្បរនុងទឹរ ឬម្ហតុការណ្៍ខាេ ំង ម្ៅម្លើអាយុ

រម្ព្ោងអាចនឹងប ះពាល់ដល់និរនតភារ ឬការ

ចំណាយរបស់ខេួនវាបដរឬម្ទ? 

   

ម្តើោនទិដឋភារព្បជាស្ថស្រសដ ឬម្សដឋរិចេសងគម្ណា

ម្ួយននតំបន់រម្ព្ោងបដលទទួលការរងម្ព្ោះរួច

ម្ហើយ(ឧ.វិស្ថលភារខពស់ននអព្តាព្បជាជន បដល

បាត់បង់ឱ្កាស ចំណារព្សុរតំបន់ជនបទនិងទី

ព្រុង ការតំាងទីលំម្ៅខុសចាប់ ជនជាតិភារតិច 

ស្រសត ឬីរុោរ) បដរឬម្ទ? 
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សំណ្ួរ បាទ/

ច្ចស៎ 

ម្ទ ម្ោបល់ 

ម្តើរម្ព្ោងបម្ងកើនសកាត នរុលននភារងាយរងម្ព្ោះ

ម្ព្ោះម្ហនតរាយ ឬអាកាសធាតមុ្ៅម្លើតំបន់ជុំវិញ

ម្នាះ (ឧទហរណ្៍ការបម្ងកើនចរាចរឬលំម្ៅដ្ឋឋ ន

ម្ៅរនុងតំបន់បដលនឹងងាយនឹងម្ព្ោះទឹរជំនន់ 

ម្ដ្ឋយម្លើរទឹរចិតតការតំាងទីលំម្ៅម្ៅរនុងតំបន់ 

រញ្ជួ យដ)ី បដរឬម្ទ? 
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ឧបស ព្័នធទី ២.  ការអនុិតតបម្ចេកម្ទស ចិ្សវក ម្រតឹ្រតូិ 

ការអនវុតតបម្ចេរម្ទសវសិវរម្ម នងិការររាបានព្តមឹ្ព្តវូ  

ការអនុវតតបម្ចេរម្ទសរនុងការបថររាជាប់ពាររ់័នធម្ៅនងឹការររាទុរ ការម្ព្បើព្បាស់ ការសោែ ត និងការ  

បម្ញ្េញម្ច្ចលនវូសោា រៈបានព្តមឹ្ព្តវូ រនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចឲំ្យោនសវុតាិភារសព្ោប់ម្នសុស និង

បរិស្ថា ន។ 

ការអនុវតតបថររាព្តឹម្ព្តវូខាងម្ព្កាម្ម្នះរចំឺ្ចបាច់សព្ោប់សរម្មភារទំងអសរ់នុងការព្រប់ព្រងធនធាន

ទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគដំណារ់កាលទី៣ (Mekong-IWRM-3): 

រួរម្ធវ ើ: 

១.ចំន ួនម្ោ ងការងារោនរនំត់រនងុម្រលនថា ជារិម្សសរនុងតំបនប់ដលោនព្បជាជនរស់ម្ៅ ម្ហើយម្ធវើការ

ព្រប់ព្រងម្ៅម្លើម្លបឿនរនុងការម្បើរបរ។ 

២.បនាយនវូការជីរដី ម្ហើយនឹងការម្ច្ចលការសំណ្ល់ម្អាយបានព្តឹម្ព្តូវ 

៣.កាត់បនាយជាអបបបរោម្ៅម្លើការជរីម្ដើម្បីយរដីម្ៅម្ព្បើព្បាស់ ម្ហើយម្ធវើការបិទតំបន់ម្នាះឲ្យបាន

ព្តឹងព្តូវ។ 

៤.កាត់បនាយជាអបបបរោម្លើការររសទះចរាចរណ្៍ ធូលី ន ិងសម្ម្េង 

៥.ការបថររាសោា រៈសំណ្ង់ និងម្ព្រឿងចព្របានព្តឹម្ព្តូវ 

៦.្តល់ន ូវសញ្ហា សុវតាិភារព្តឹម្ព្តូវ (ម្រលនថា ន ិងម្រលយប់) ម្ហើយជូនដំណ្ឹងដល់់អនរភូម្ិ 

៧.បម្ញ្ជ ៀសការបងាូរម្ព្បងបដលម្ព្បើរចួ ន ិងសោា ៈរុលទំងឡាយ ម្ហើយម្ធវើការររាទុរ និងដឹរជញ្ជូន

ម្ដ្ឋយសុវតាិភារ។    

៨.ដ្ឋរ់ម្ចញនវូការបថររាបានព្តឹម្ព្តូវម្ៅរនុងការដ្ឋឋ នសណំ្ង ់និងរបនេងឃាេ ងំររាទុរ ម្ដើម្បីធានាបាន

សុវតាិភារដល់រម្មររ និងព្បជាជន (ព្បម្លូ្តុ ំន ិងរំម្ទចរំទីនានា ម្ដើម្បីររាការដ្ឋឋ នការងារម្នះព្បរប

ម្ដ្ឋយសណាដ ប់ធាន ប់ ន ិងោនសវុតាិភារ ប្នការ និងអនវុតតការម្បាះម្ច្ចលការសំណ្ល់ សំណ្ល់ និង

សោា រៈម្លើសររារបនេងម្ធវើការ និងសោា រៈទំងអស់ោនសណាត ប់ធាន ប់។ បម្ងកើតតំបន់សព្ោប់ដ្ឋរ់ការ

សំណ្ល់ និង្តលធ់ុង  ឱ្យជម្ណ្ត ើរ ព្ចរម្ដើរ ន ិងសោា រៈ្គត់្ គង់ ន ិងរបំាងម្ដ្ឋយឥតរិតនថេ  បំពារ់សោា រៈ

រលុងឬព្ស្ថលម្លើដំបូល្ទះ ឬ្េូវម្ដើរ ររាទុរសោា រៈោ ងម្ហាចណាស់ ២ បម្ ព្ត (៥ ហវីត) រី្េូវម្ដើរ

ចូលរីបរម្ដំបូល រម្តត  ឬម្លណ្ដ្ឋឋ ន; ដរម្ចញ ឬរត់បដរម្ោលរីម្ ើអារ  បថររាបំរង់ឌ្ុយ

ថ្នម្រល បខសម្ភេើងអរគិសន ីជាម្ដើម្ ឲ្យឆ្ា យរី្េូវសព្ោប់ដឹររបស់ធាន ់ៗ ធានាបានថ្ន្េូវចូលព្តូវបាន
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ព្រប និងការពារព្តមឹ្ព្តវូ ្ តល់ឧបររណ្រ៍នេត់អរគភិ័យ។ របនេងទុរឧបររណ្៍រនេត់អរគិសនីព្តូវបតស្ថែ ត 

និងងាយម្ព្បើព្បាស់ជាម្ដើម្) 

៩.ធានាឲ្យបានការទទួលបាននូវទឹរ និងបងគន ់ស្ថែ តដល់រម្មររ និង្តល់ម្ុង 

១០.បម្ញ្ជ ៀសនូវការប ះទងគិចប្នរវបបធម្៌ ន ិងសងគម្ រវាងរម្មររ និងព្បជាជនរនុងតំបន់ម្នាះ 

  

ម្ិនរួរម្ធវ ើ: 

១.រុំម្ធវើឲ្យសព្ោម្ម្ៅពាសវាលពាសកាលរីតំបនរ់ម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយរុំឲ្យោនសតវ (ព្ជូរ ឆ្ម រ ប ក្) ចូល

ឲ្យម្ស្ថះ។ សូម្ម្ព្បើព្បាស់ធុងសព្ោម្សម្ព្សប។  

២.រុំម្បាះម្ច្ចលឧបររណ្៍ ឬសោា រៈម្្សងៗ  

៣.សូម្រុំម្លើរ ឬដ្ឋរ់ចុះនូវឧបររណ្៍ ឬសោា រៈណាម្ួយម្ដ្ឋយម្ព្បើបខស ឬបំរង់របស់វា 

៤.បំពារ់នវូបខសដីជាម្យួឧបររណ្ម៍្រៀបម្ៅម្លើធុងម្ដើម្បីម្ជៀសវាងការម្រើតោនអរគិសនីធម្មជាតិម្ដ្ឋយ

នចដនយ។ 

៥.រុំអនុញ្ហា តឲ្យោនការបរបាញ់សតវម្ដ្ឋយរម្មររម្ៅរនុងតំបន់អភិររស  

ការរត់សោគ ល ់ស ំខាន ់ៗសព្ោប់សោា រៈបដលងាយម្្ះ ន ិង្ទុ ះ 

 ររាទុរសោា រៈបដលងាយម្្ះ និង្ទុះ ដចូជាស្ថំង ម្ព្បង និងសោា រៈសអំាត ឲ្យម្ៅឆ្ា យរីសោា រៈដនទ

ម្ទៀត។ 

១.ររាសោា រៈងាយម្្ះ និង្ទុះ ម្ៅរនុងធុងព្តឹម្ព្តូវ ជាម្យួនឹងការបិទរ័ត៌ោន (ស្ថេ រសញ្ហា )

ម្អាយបានចាស់លាស់។ 

២.ម្រៀបចំស្ថរធាតុម្្ះ ម្ព្បង ព្រណាត់ និងសោា រៈងាយម្្ះរនុងធុងព្តឹម្ព្តូវ 

៣.ទុរធុងបដលោនស្ថរធាតុម្្ះម្រញឲ្យម្ៅទីតំាងខពស់ 

៤.ទុរធុងបដលទម្ទឲ្យម្ៅដ្ឋច់ម្ចញរីម្រម្ដ្ឋយប រ 

៥.ដ្ឋរ់នូវសញ្ហា ហាម្ឃាត់ការជរប់ារ ីការម្ព្បើព្បាសឧ់បររណ្ប៍ម្ងកើតម្ភេើង ម្ៅរនុងតំបន់បដលោន

សោា រៈងាយម្្ះបដលតំាងម្ៅទីម្នាះម្ ើយ។  

៦.ទុរ និងចងនូវបំរង់ហាគ សម្ៅទីតំាងខពស់ 

៧.ម្ធវើរំណ្តស់ោគ ល់ម្ៅម្លើបំរង់ហាគ សទម្ទ និងទុររួរវាឲ្យដ្ឋច់ម្ដ្ឋយប ររីបំរង់ហាគ សបដល

ម្រញ ឬម្ិនទន់ម្រញ។ 

៨.រិន ិតយម្ៅម្លើតំបន់ររាទុរទំងអស់ឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវ 
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៩.ធានាឲ្យបានថ្នសោា រៈអរគិសនីទំងអស់ និងរុងតារ់ោនបំពារ់ឧបររណ្៍អម្ងកតការ្ទុះម្្ះ 

បដលជារបនេងបដលសោា រៈងាយម្្ះព្តូវបានររាទុរម្ៅទីម្នាះ។   
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ឧបស ព្័នធ ៣៖ កូដ្បរច្ស្ថា នសរោប់ការអនុិតត (ECOP) 

 

១. រដូបរសិ្ថា នសព្ោបក់ារអនវុតត (ECOP) សព្ោបស់រម្មភារស្ថងសងភ់ារម្ព្ច ើន 

 

បញ្ហា ស ុវតា ិភារ   វ ិធានការកាត់បនាយ្លប ះពាល ់បដលព្តូវអន ុវតត 

ការបាត់បង់ដី ឬការ

ម្ព្បើព្បាស់ដី ការទិញ

យរ ឬការយរ

ម្ចញននព្ទរយសរម្ម 

(អាោរ បបនេ 

ម្ដើម្ម្ ើ)។ 

 រិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយអនរជួល និងភារីពារ់រ័នធម្្សងម្ទៀត 

 រិម្ព្ោះម្ោបលជ់ាម្ួយអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន និងម្សន ើសុំការម្ព្បើព្បាស់ដី

ធេីជាថម ី (ព្សបតាម្ព្របខណ្ឌ ប្នការននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ 

RPF)។ 

 ម្រៀបចំ ន ិងអនុវតតប្នការសរម្មភារននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ  

(RAP) ព្សបតាម្ព្របខណ្ឌ ប្នការននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ 

(RPF) ។  

 

 

ការបម្ងកើតធូល;ី 

្លប ះពាលម់្ៅម្លើ

រុណ្ភារខយល់ និង 

ភាររំខាន។ 

 បាញ់ទឹរម្ៅម្លើន្ទដីរំ ុងម្រលសាួ ត 

 ម្បើចំ្ចបាច់ ដំម្ ើងតទ ងំបំាងធូលីម្ៅម្រលបដលម្យើងម្ធវើការម្ៅជិត

តំបន់លំម្ៅដ្ឋឋ ន ស្ថលាម្រៀន និងម្ណ្ឌ លសុខភារ។ 

 ធានាថ្នរថយនតដឹរសោា រៈម្ិនងាយម្្ះ ឬព្តូវបានព្របម្ដ្ឋយតង់ ឬ

វតាុធាតុព្សម្ដៀងោន ។ 

 ព្របសោា រៈទំងអស់ម្ដើម្បីម្ជៀសវាងការម្បើងបា ត់របា យ រនុងអំ ុង

ម្រលោនខយល់។ 

 ចូររុំដុតរំម្ទចរំទី ម្ដើម្បីម្បាសសអំាតទីតំាង (ម្ដើម្ម្ ើ រុរាជាតតិចូៗ) 

ឬសោា រៈសល់រីការស្ថងសង់។ 

 អនុវតតការព្តួតរិន ិតយតាម្ការចំ្ចបាច់ម្ដើម្បីធានាថ្នរុណ្ភារខយល់

ព្សបសតង់ដ្ឋជាតិ។ 

សំណ្ឹរដី 

 ម្រៀបចំតារាងម្រលម្វលាស្ថងសង់ រនុងអំ ុងរដូវព្បំាង 

 សព្ម្ប និងកាត់បនាយ ព្បបវង និងចំម្ណាទននជព្ោល 

 ការម្ព្បើព្បាស ់ការសំណ្លរ់ុរាជាតិ ម្មម  ឬដីម្ដើម្បីរព្ងាបដី 
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 ច្ចរ់ដីព្សទបម់្លើ និងដ្ឋរំុរាជាតមិ្ ើងវិញ (ម្មម  រុរាជាតិ ម្ដើម្ម្ ើ 

បដលលូតលាសម់្លឿន) ម្លើតំបនស់្ថងសង់ឲ្យបានឆ្ប់រហស័ ម្ៅ

ម្រលបញ្េប់ការស្ថងសង។់ 

 បម្ងកើតព្បឡាយ និងស្ថន ម្ម្ភាេ ះ ម្ព្កាយការស្ថងសង់ និងព្របចំម្ណាត

/ជព្ោល (ឧទហរណ្ ៍ម្ដ្ឋយធាងដូង បាវព្រម្ៅ ។ល។ ) 
 

្លប ះពាល់ម្ដ្ឋយ

សម្ម្េងរំខានម្លើ 

សហរម្ន៍/ស្ថលា

ម្រៀន/ម្ណ្ឌ ល 

សុខភារ)។ 

 ធានាថ្នរថយនតដឹរជញ្ជូនសោា រៈសព្ោប់ការងារស្ថងសង់ ព្តូវបាន 

ររាោ ងលែ និងបំពារ់ម្ដ្ឋយឧបររណ្៍កាត់បនាយសម្ម្េង។ 

 ្តល់រ័ត៌ោនដលអ់នរព្រប់ព្រងតាម្របនេងម្ួយចំននួ (ស្ថលា/ម្ណ្ឌ ល

សុខភារ)បដលសា ិតម្ៅជិតតបំនស់្ថងសងអ់ំរីសម្ម្េងរខំានម្យួចំននួ

បដលម្ិនអាចម្ចៀសម្ិន្ុត។ 

 អនុវតតការងាររនុងម្រលនថា ន ិងរនងុអំ ងុម្ោ ងម្ធវើការប ុនម្នាះ ម្ពាលរ ឺ

រវាងម្ោ ង ៨ ព្រឹរ និង ម្ោ ង ៥ លាា ច។ 

 ម្ព្បើ វិធីស្ថស្រសត ព្រប់ព្រងសំម្លងរំខាន (រនំាង របំាង) ឬ ររាទីតំាង 

ម្ួយរបនេងសព្ោប់ខណ្ឌ បចរ ( ដីទំម្នរ ម្ដើម្ម្ ើ ) រវាងតំបន់អនុវតត

រម្ព្ោង និងតំបន់លំម្ៅដ្ឋឋ ន និង 

 អនុវតតការព្តួតរិន ិតយតាម្ការចំ្ចបាច់ម្ដើម្បីធានាថ្នរព្ម្ិតសំម្ ង

រំខានព្សបតាម្សតង់ដ្ឋជាតិ។ 

ការកាប់ម្ដើម្ម្ ើធំ 

បដល្តល់ម្េប់ម្ចញ 

 ម្ធវើការម្ដ្ឋយព្បុងព្បយ័តនម្ៅរនុងតំបន់ម្នាះ និង 

 ម្ជៀសវាងការយរម្ដើម្ម្ ើម្ចញ តាម្បដលអាចម្ធវើម្ៅបាន។ 

ព្រួស ខាច់ ន ិងការ

ទញយរវតាុធាតុ

ម្ដើម្សព្ោប់ការ

ស្ថងសង់ 

 ម្ព្បើព្បាស់ព្បភរព្រួស ខាច់បដលបានព្រម្ម្ព្រៀងរួចរាល់ 

 លុបរម្តត  ម្ដើម្បីការដរ់ទឹរបដលបណាត លឲ្យោនជំង ឺ (ឧ. ម្ូសជា

ម្ដើម្)និង  

 ហាម្ឃាត់ការទញយរវតាធុាតមុ្ដើម្សព្ោបក់ារស្ថងសង់ម្ដ្ឋយខុស

ចាប់។ 

ការសំណ្ល់ម្ិន

សម្រម្យ 

 ម្ព្បើព្បាស់ម្ ើងវិញនូវការសំណ្ល់ សព្ោប់សរម្មភារស្ថងសង់

/ជួសជុល្េូវតាម្បដលអាចម្ធវើបាន។   
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  ការសំណ្ល ់សំរាម្ ព្តូវររាទុរោ ងម្ហាចណាស ់១០០ម្ រី្េូវទឹរ 

 ការពារសរំាម្ និងការសំណ្ល់ដីជីររីសំណ្ឹរម្ដ្ឋយព្រប និងបំំាង

ព្បសិនម្បើទុរម្ច្ចលម្លើសរីម្ួយយប់។ 

 ម្ព្បើតំបន់សវុតាិភារសព្ោប់ច្ចរប់ំម្រញ និងការម្្ទរវតាុរាវរុល រីតំបន់

លំម្ៅដ្ឋឋ ន និងម្ធវើម្ ើងម្លើន្ទរព្ោលបដលរឹងោម នព្បម្ហាង។ 

 សំរាម្ព្តូវររាទុរជារនំរម្ៅរបនេងសាួត ោនសណាត ប់ធាន ប់ រង់ចំ្ចការ

ព្បម្ូល។ 

 ម្ិនព្តូវការដុតឬរប់សំរាម្និង 

 ការម្បាះម្ច្ចលសំរាម្/ការសំណ្ល់ ព្តូវម្ធវើម្ៅទីតំាងបដលបាន 

រំណ្ត់ និងបានអនុញ្ហា តប ុនម្នាះ។ 

ការបំរុលព្បភរទឹរ

ការថយចុះននរុណ្

ភារទឹរ ម្ៅរនុង

ព្បលាយ និងទម្នេ។ 

 រំនរសោា រៈម្្សងៗព្តូវររាទុរោ ងម្ហាចណាស់ ១០០ម្ រីព្បភរ

ទឹរ។ 

 រាល់វតាុធាតមុ្ដើម្  ការសំណ្ល់រងឹ ស្ថរធាតុរុលឬោនម្ព្ោះថ្នន រទ់ំង

អស់ម្ិនព្តូវបានច្ចរ់ ឬម្បាះម្ច្ចលម្ៅរនុងទឹរម្ ើយ។ 

 រាល់ោនជំនិះម្ិនព្តូវម្បើរបរកាត់ព្បឡាយ ឬបាតទម្នេម្ ើយម្ហើយ

ម្ិនព្តូវបានចតម្ៅជិត្េូវទឹរ ម្ៅម្រលទោេ រ់វតាុធាតុម្ដើម្។ 

 រាល់ការព្ជុះសោា រៈម្្សងៗព្តូវបានសោែ តម្ ើង វិញភាេ ម្ និង 

 ម្ចញឲ្យឆ្ា យរីទីតំាងឬសរម្មភារ បដលទរ់ទងនងឹការបងាា ំងទុរនូវ

ការសំណ្ល់ម្ៅរនុងអាងបម្ណាត ះអាសននម្ ើយ។ 

បញ្ហា ចរាចរណ្៍ 

 ្តល់រ័ត៌ោនជូនព្បជាជនរនុងតំបន់អំរីប្នការស្ថងសង់ 

 ម្រៀបចំសោា រសំណ្ងឲ់្យោនរម្បៀបម្រៀបរយ ម្ដើម្បីម្ជៀសវាងការរំខាន 

ចរាចរណ្៍។ 

 រចនា និងបម្ងកើត្េូវបម្ណាត ះអាសននម្ដើម្បីររាចរាចរណ្៍ធម្មតាម្ៅតាម្

ការចំ្ចបាច់។ 

 ម្ព្បើព្បាស់រថយនតដរឹទំនិញម្ៅម្លើ្េូវរនុងតំបន់ឲ្យបានព្តឹម្ព្តូវ ន ិង 

 ម្ោររចាប់ចរាចរណ្៍។ 

សុខភារ  បណ្តុ ះបណាត ល និង្តល់រ័ត៌ោនអំរី វិធានការសុវតាិភារដល់រម្មររ 
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និងសុវតាិភារ  ្ដល់នូវឧបររណ្៍សុវតាិភារសព្ោប់រម្មរររំ ុងម្រលស្ថងសង់ 

 ្ដល់នូវឧបររណ្៍សម្ស្រងាគ ះបឋម្ម្ៅតំបន់ស្ថងសង់នីម្ួយៗ 

និងរំណ្ត់រីរបនេង និងរម្បៀបអនុវតតការសម្ស្រងាគ ះបឋម្។ 

 ម្ធវើសញ្ហា  និងរបងម្ៅរបនេងបដលោនម្ព្ោះថ្នន រ់ 

 ហាម្ឃាត់ម្នុសសបដលោម នភាររិចេម្ិនឲ្យចូលរនុងការដ្ឋឋ នសំណ្ង់ 

 ធានាការម្រៀបចំបម្ចេរម្ទសព្សបម្ៅតាម្ វិធានការសុវតាិភារ 

 ម្ៅរនុងររណ្ីោនការម្ព្បើព្បាស់សោា របដលអាចម្្ះ និង្ទុះព្តូវ

អនុវតតម្ៅតាម្ការបណ្នំារបស់ព្រុម្ហ៊េុន្លិត។ 

 ដ្ឋរ់ស្ថេ រសញ្ហា ម្ៅការដ្ឋឋ នសំណ្ង់ 

 ព្តូវោនរនេ ឺម្ៅការដ្ឋឋ នសំណ្ង់ម្ៅម្រលយប់ 

បញ្ហា អនាម្័យ

បរិស្ថា ន និងព្សះទឹរ 

 ្តល់ជូនរម្មររនវូ (រ) ទឹរស្ថែ ត (ខ) បងគន់ចលត័ និង (រ) ធុងសរំាម្ 

 ម្ជៀសវាងការបម្ងកើតព្សះទឹរម្ៅការដ្ឋឋ នសំណ្ង់បដលជាជំររម្ូស 

 ម្ជៀសវាងការទប់ស្ថក តម់្ិនឲ្យទឹរហូរ ម្ដ្ឋយបម្ងកើតលបូងាូរទឹរសម្រម្យ 

និង 

 អនុវតតវិធានការបរសិ្ថា នសម្ព្សបម្ដើម្បីព្រប់ព្រងសតវម្ូស រណ្តុ រ រុយ 

និងសតវលែ ិតដនទម្ទៀត។ 

ការររម្ឃើញម្ដ្ឋយ

នចដនយននសម្បតតិ 

វបបធម្៌ 

ព្បសិនម្បើអនរម្  ការស្ថងសង់ ររម្ឃើញទីតំាងបុរាណ្វតាុ ទីតំាងព្បវតតិ

ស្ថស្រសត  បដលម្ៅសល់ រួម្ទំងរបនេងរប់ម្ខាម ច រនុងអំ ុងម្រលជីរ ឬ

ស្ថងសង់អនរម្  ការព្តូវ: 

 បញ្ឈប់សរម្មភារស្ថងសង់ម្ៅរនុងតំបន់បដលររម្ឃើញ 

 រំណ្ត់សោគ ល់ទីតំាង ឬតំបន់បដលបានររម្ឃើញ 

 ការពារសុវតាិភារទីតំាង រុំឲ្យខូចខាត ឬបាត់បង់វតាុណាម្ួយ។ ម្ៅ

រនុងររណ្ីោនវតាបុូរាណ្បដលអាចយរម្ចញបានតព្ម្ូវឲ្យោនការ

ោម្កាម្ទំងយប់រហូតដលអ់ាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ នបដលទទួលខុសព្តវូ 

ឬម្នទ ីរវបបធម្៌ ន ិងរ័ត៌ោនទទួលយរបនត។ 

 ជូនដំណ្ឹងទីព្បឹរាព្តួតរិន ិតយការស្ថងសង់ ម្ដើម្បីឲ្យជូនដំណ្ឹង
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ដល់អាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន ឬថ្នន រ់ជាតិ បដលទទួលបនទុរននសម្បតតិ

វបបធម្៌រម្ពុជា (ឲ្យបានរនុងរយៈម្រល ២៤ ម្ោ ង ឬតិចជាងម្នះ) 

 អាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ នឬ ថ្នន រ់ជាតិពារ់រ័នធន ឹងទទួលខុសព្តូវរនុងការ 

ការពារនិង អភិររសទីតំាងបដលររម្ឃើញម្នះ ម្ុនម្រលច្ចត់វិធាន

ការសម្ព្សបណាម្ួយ។ ការងារម្នះនឹងតព្ម្ូវឱ្យោន ការវាយ

តនម្េបឋម្ម្លើការររម្ឃើញម្នះ។ ស្ថរៈសំខានន់នការររម្ឃើញម្នះ 

រួរបតរំណ្ត់ ព្សបម្ៅតាម្លរាណ្ៈវិន ិចឆ័យនានាបដលពារ់រ័នធ 

ម្ៅនឹងម្បតិរភ័ណ្ឌ វបបធម្៌ បដលោនទំងតនម្េ ប្នរស្ថភណ័្ណ ប្នរ

ព្បវតតិស្ថស្រសត  វិទាស្ថស្រសត  ឬ ការព្ស្ថវព្ជាវសងគម្ និងម្សដឋរិចេ។ 

 ម្សចរតីសម្ព្ម្ចម្លើរម្បៀបច្ចត់បចងការររម្ឃើញម្នះ នឹងព្តវូអនវុតត 

ម្ដ្ឋយអាជាា ធរបដលទទួលខុសព្តូវ។ ម្នះអាចរមួ្បញ្េូលទំងការ

តេ ស់បតូរទីតំាង (រនុងររណ្ីវតាុបដលម្ៅសល់រនុងដីម្ិនអាចទញ

ម្ចញម្របាន) ការអភិររស ការបថររា ការស្ថដ រម្ ើងវិញ និងការ 

ជួយសម្ស្រងាគ ះ។ 

 ម្បើទីតំាងតំបន់វបបធម្៌ ន ិង/ឬ វតាុបុរាណ្ោនតនម្េខពស់ បដលអនរ

ជំនាញ និងអាជាា ធរពារ់រ័នធ ្តល់អនុស្ថសន៍តព្ម្ូវឲ្យោនការ

អភិររសតំបន់ម្នះ  ោេ ស់រម្ព្ោងព្តូវម្រៀបចំការតេ សប់តូរនានា ព្សប

ម្ៅតាម្សំម្ណ្ើម្ដើម្បីអភិររសតំបន់ម្នះ។ 

 ម្សចរតីសម្ព្ម្ចសត ីរីការព្រប់ព្រងរបស់ការររម្ឃើញម្នះ រួរបត

សរម្សរជាលាយលរាណ្៍អរសម្ដ្ឋយអាជាា ធរពារ់រ័នធ។  

 ការងារស្ថងសងអ់ាចបនតបានលះុព្តាបតោនការអនុញ្ហា តរីអាជាា

ធរម្ូលដ្ឋឋ ន ពារ់រ័នធន ឹងសុវតាិភារននសម្បតតិម្បតិរភណ្ឌ ។ 
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យុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់

្ទុះ 

 ម្បើយុទធភ័ណ្ឌ ម្ិនទន់្ ទះុព្តវូបានររម្ឃើញរនុងអំ ុងម្រលស្ថងសង់  

អនរម្  ការព្តវូបតបញ្ឈប់ការស្ថងសង់ ការពារតបំនម់្នះ និងព្តវូជនូ

ដំណ្ឹងោេ ស់វិន ិម្ោរភាេ ម្។ 

 ោេ ស់វិន ិម្ោរព្តូវជូនដំណ្ឹងដល់ការិោល័យរងរាជអាវុធហតា 

បដលម្ៅជិតបំ្ ុត។ 

 ការិោល័យពារ់រ័នធននរងរាជអាវុធហតា ព្តូវច្ចត់ វិធានការ/បម្ចេរ

ម្ទសរិម្សសម្ដើម្បីម្សុើបអម្ងកត ព្រប់ព្រង និងយរព្ោប់ម្ិនទន់្ទុះ

ម្ចញឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស ម្ដើម្បីបនតដំម្ណ្ើរការស្ថងសង់។ 

 សំណ្ង់អាចបនតម្ទៀតបាន ម្ៅម្រលម្ស្រនតជីំនាញននរងរាជអាវធុហតា

បានបញ្ហជ រ់ថ្នតំបន់ម្នះោនសុវតាិភារ។ 

 

២. រ ូដបរសិ្ថា នសព្ោបក់ារអនវុតតជារល់ារ ់សព្ោបព់្បម្ភទអនរុម្ព្ោងនមី្យួៗ (បបនាម្រីម្ល ើ ECOP 

សព្ោប់ការស្ថងសង់) 

រ. ការជសួជុលម្ ើង វិញន វូ្េូ វ ស្ថព នជនបទ 

 

ព្បម្ភទអន ុរម្ព្ោង   វ ិធានការកាត់បនាយ្លប ះពាល ់បដលព្តូវអន ុវតត 

្េូវជនបទ 

 ម្ដើម្បីម្ជៀសវាងសំណ្ឹរដី ព្តូវម្ជៀសវាងការស្ថងសង់ម្ៅម្លើដី

បដលម្ិន រឹងោ ំោនជព្ោលម្ច្ចទ និងជិតព្ចំ្ចងទម្នេ។  វិធានការ

បបនាម្ម្ទៀតព្តូវអនវុតតរនងុររណ្ោីម នជម្ព្ម្ើសសព្ោប់ការម្រៀបចំ្េូវ 

(សូម្ម្ម្ើលខាងម្ព្កាម្)។ 

 បបបបទននការព្រប់ព្រងដីលាប់ រួរបតព្តូវបានអនុវតតម្ៅរបនេង

បដលចំ្ចបាច់ ម្ដើម្បីរនយឺតឬបតូរទិសម្ៅទឹរ និងម្ដើម្បីររាដីលាប់

សព្ោប់ការដ្ឋំដុះ។ 

 បាញ់ទឹរម្ៅម្លើ្េូវដី ច្ចរ់បំម្រញ និងបងាា ប់ដីម្ដើម្បីកាត់បនាយ

សំណ្ឹរដីម្ដ្ឋយស្ថរខយល់តាម្ការចំ្ចបាច់។ 

 ដ្ឋំម្មម បដលដះុម្លឿន និងអាចររបានតាម្ម្ូលដ្ឋឋ នម្ៅម្លើជព្ោល

បដលងាយនឹងរងសំណ្ឹរ។ 
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 ្តល់ព្បឡាយទប់ទឹរបដលោនព្បសទិធិភារ ជារិម្សសម្ៅរនុងតំបន់

បដលោនរព្ម្ិតម្ភេៀងធាេ រ់ខពស់ ន ិងជព្ោលងាយនឹងទទួលរង

សំណ្ឹរ ម្ដើម្បីកាត់បនាយសំណ្ឹរម្លើន្ទដីបដលអាចម្រើតោន។ 

 ម្ព្បើព្ចំ្ចងបដលោនន្ទរាបម្សម ើសព្ោប់ជព្ោលបដលម្ច្ចត 

 អាចម្ព្បើថម (riprap)បបនាម្ម្ដើម្បីការពារជព្ោល 

 ម្ព្បើជញ្ហជ ំង (បដលោនរនធសព្ោប់បងាូរទឹរ) ម្ៅប្នរខាងម្ព្កាម្នន

ជព្ោលបដលម្ិនម្សម ើ។ 

 បងាក រការហូរទឹររីទឹររន្ទ្េូវ ម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បឡាយបងាូរទឹរធំលមម្

សព្ោប់បងាូរទឹរម្ចញ។ 

 សរម្មភារននការ្ារភាជ ប់រំណាត់្េូវណាម្ួយបដលនឹងព្តូវបាន 

ព្រប់ព្រងម្ដ្ឋយព្បុងព្បយ័តន។ 

ស្ថព នតូច 

 ជញ្ហជ ំងថម (Gabions):  

o ចំម្ណាទននជញ្ហជ ំងថម (gabions) រួរបតសា ិតរនុងអព្តា ១ 

បញ្ឈរ ២ម្្ដរ។ ជព្ោលបដលម្ច្ចទជាងម្នះ អាចនឹងព្តូវ

អនុវតត អាព្ស័យម្លើសណាឋ នដីតំបន់ម្នាះ។  

o លួសរា៉ែត់រួរព្តូវម្ព្បើម្ដើម្បីការពារជញ្ហជ ំងថមរុំឲ្យម្លៀន

ម្ចញ។ លួសរា៉ែត់រួរបតព្តូវបានដ្ឋរ់ម្ៅព្តង់ រំណាត់

នីម្ួយៗននរម្ពស់ជញ្ហជ ំងថមបដលបចរ ជាបី។ 

o ជញ្ហជ ំងថម រួរបតព្តូវច្ចរ់ឬសរ ម្ៅរនុងដីឲ្យបាន  រឹងោនំិង

ម្ព្ៅ។ 

o ម្ៅរនុងររណ្ីោម នរព្ោលថមម្ទ ព្សទប់ខាងម្លើរួរច្ចរ់

បំម្រញម្ដ្ឋយដសីព្ោប់ឲ្យម្មម ដុះលតូលាស់ និងរព្ងាប

ចំម្ណាទ។ 

o រព្ោលថមអាចព្តូវបាន្តល់ សព្ោប់ជាវិធានការការពារ

សំណ្ឹរ រនុងររណ្ីបដលសណំ្ឹរោនតិចបំ្ ុត។ រព្ោល

ថមរឺម្ិនោនភារធន់ម្ៅនឹងចរនតទឹរខាេ ំងម្ ើយ ម្ហើយវា

ព្តូវបានម្រម្ព្បើម្ៅរំរូលជញ្ហជ ំង gabion ។ 
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 សតវ និងរុណ្ភារទឹរ៖ 

o រំហិតរយៈម្រល និងម្រលម្វលាននសរម្មភារម្នស្ថទ

នានារនុងរដូវបដលោនទឹរតចិ (រដូវព្បំាង) និងម្ជៀសវាង

រំ ុងម្រលដ៏សំខាន់ននវដតជីវស្ថស្រសត ននរុរាជាតិ ន ិងសតវ 

(ឧ. រដូវព្តីរង) 

o ម្ព្បើបម្ចេរម្ទស ម្ដើម្បីបបងវរទិសម្ៅទឹរហូរ ឬរំណ្ត់

ទីតំាងស្ថងសង់ឆ្ា យដ្ឋច់ម្ដ្ឋយប រ ម្ដើម្បីកាត់បនាយ

លំហូរស្ថរធាតុរំណ្ររនុងទឹរ។ 

លបូងាូរទឹររខវរ់ 

 យរចព្ម្ឹង )formwork(ទំងអសម់្ចញរីរនុងលូទឹរ (បនាទ ប់រីម្បតុង

 រឹងជាប់ម្ហើយ)។ ចព្ម្ឹងបដលម្ិនយរម្ចញនងឹព្តូវរុរ្យុធាេ រ ់និង

សទះដល់លំហូរទឹរ។  

 ដ្ឋរ់ដុំថមធំៗម្ៅតាម្ោត់លូម្ដើម្បីបងាក រសំណ្ឹរ។ 

 ការពារោត់លូរីខាច់ ន ិងព្រួសម្ដើម្បីរុំឲ្យសទ ះទឹរហូរ។ 

 ធានាថ្នទឹរបដលម្ៅជាបន់ងឹ្េូវ អាចហូរចលូម្ៅរនងុស្ថន ម្ម្ភាេ ះតាម្

ដង្េូវម្ដ្ឋយម្សរី។ 

 

ខ.ការស្ថត រព្បរ័នធធារាស្ថស្រសត  / ព្បឡាយបងាូរទឹរខាន តតចូ 

 

បញ្ហា បរ ិស្ថា ន   វ ិធានការណ្៍កាត់បនាយ្លប ះពាល ់បដលព្ត ុវអន ុវតត 

សំណ្ឹរដី 

 ជញ្ហជ ំងឥដឋ (ម្ៅតាម្បម្ណាត យ្េូវ) ឬថមព្តូវស្ថងសង់ម្ដើម្បីការពារ

សំណ្ឹរតាម្ចំម្ណាតព្ចំ្ចង។ 

 អាចម្ព្បើឫសសីសព្ោប់ការពារព្ចំ្ចង តាម្វាលបព្សបដលោនសណាឋ នដី

ទប។  

 តព្ម្ង (តព្ម្ងបញ្ឈរបដលោនអងកត់្ េតិព្បបហល ២០ ស.ម្ ជា ម្ួយ

រព្ោស់ព្បបហល ១០ស.ម្ សព្ោប់ងាយព្សួលរនុងការបថទំ) ោន

ស្ថរៈសំខាន់ម្ដើម្បីការពាររុំឲ្យវតាុធំៗ និងរំម្ទចរំទីបងកឲ្យសទះ

ព្បឡាយធារាស្ថស្រសត ម្នះ។ ម្ុំរវាងប្នរខាងម្ព្កាម្ននព្បឡាយ និង
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តព្ម្ង់ម្នះរួរសា ិតម្ៅចម្នាេ ះរី ៤៥ ម្ៅ ៨០ ដមឺ្ព្រ។ 

រ. រម្ព្ោង្គត ់្គង ់ទឹរស្ថែ តម្ៅតាម្ជនបទ  
 

ព្បម្ភទអនរុម្ព្ោង  

ន ិងបញ្ហា បរ ិស្ថា ន  

 វ ិធានការកាត់បនាយ្លប ះពាល ់បដលព្តូវអន ុវតត 

លរាណ្ៈទូម្ៅ 

 ម្រៀបចំ ន ិងរំណ្ត់ទីតំាងសតុបទឹរបដលម្ជៀសវាងការបម្ងកើតជព្ម្រម្ូស។ 

 ការម្ធវើ វិភារម្លើរុណ្ភារទឹររយៈម្រលម្ដើម្បីធានាថ្នព្សបតាម្សតង់ដ្ឋជា

តិ 

 

 ដ្ឋរ់ថមម្ៅជុំវិញអណ្តូ ងម្ដើម្បីងាយព្សួលរនុងការបងាូរទឹរ និងដ្ឋរ់ម្ ើ

ទទឹង និងរ៉ែរ ម្ដើម្បីងាយព្សួលរនុងការដងទឹរ។ បខសម្ោង និងធុង

ដងទឹរព្តូវោនអនាម្័យ។ 

 ជម្ណ្ត ើរបដរ (បានដ្ឋរ់ខាងរនុងអណ្តូ ងបដលម្ព្ៅ) ោនស្ថរៈសំខាន់

សព្ោប់ការបថររាអណ្តូ ង ឬរនុងររណ្ីននការសម្ស្រងាគ ះបនាទ ន់ណាម្ួយ។ 

 ម្ព្បើសំណាញរ់ព្ម្ប /ដំបូល/លសួម្ៅម្លើដំបូលម្ដើម្បីការពារតំបន់ម្នះរី

សេ ឹរម្ ើ ឬរំម្ទចរំទីធាេ រ់ចុះ។ 

 រំណ្ត់ទីតំាងអណ្តូ ងឲ្យសាតិម្ៅខាងម្លើនន្េូវបងាូរទឹរសែុយឲ្យោនចំងាយ

អបបបរោ ១៥បម្ ត រីព្បភរទឹរសែុយ ម្ដើម្បីធានានវូរុណ្ភារទឹរសព្ោប់

្ ឹរ។ 

ការព្បម្ូលទឹរម្ភេៀង 

 អាងសតុរទឹរម្ភេៀងររួបតសាតិរនុងស្ថា នភារដបដល បដលភាជ ប់ម្ៅនងឹព្បរ័នធ

ទរម្ៅម្លើដំបូល្ទះ ម្ដ្ឋយោនរាលរ៉ែូប៊េ៊ីម្ណ្ និងទុយម្ោទឹរ។ 

 ម្បើទុយម្ោបចរច្ចយព្តូវបានភាជ ប់ចូលម្ៅរនុងអាងសតុរទឹរ ព្តូវដ្ឋរ់ទុយ

ម្ោ ១០ស.ម្ ខពស់ជាងបាតអាង សព្ោប់ការម្ព្បើព្បាស់កានប់តព្បម្សើរម្លើ

ចំណ្ុះ្ទុរ។ 

 រព្ម្បព្តូវបតសុោីន នងឹោត់អាងសតុរទឹរ្ ម្ដើម្បីម្ជៀសវាងរម្ ដ ខាេ ំង និងរុំ

ឲ្យោនរុរាជាតិស្ថរាយដះុ (រីរនេ ឺព្រះអាទិតយម្ដ្ឋយតទ ល់) និងម្ដើម្បីបងាក រ

សតវលែ ិត រំម្ទចរំទី ន ិងសេ ឹរម្ ើរុំឲ្យចូលអាងទឹរ។ 
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 ទុយម្ោខយល់បដលោនសនទះបំាង រួរបតដ្ឋរ់ម្ៅរនុងរព្ម្បម្ដើម្បីជួយ

បញ្េូលខយល់ម្ៅរនុងធុង/អាងសតុរទឹរ។ 

 ទទឹរ (gutter)ចំ្ចបាច់ព្តូវសោែ តឲ្យបានម្ទៀងទត់ ម្ព្ពាះការសំណ្ល់

បរសី និងសំរាម្សេ ឹរម្ៅម្លើដំបូល្ទះឬទ អាចបងកឱ្យោន

ហានិភ័យដល់សុខភារព្បសិនស្ថរធាតុទំងម្នាះហូរចូលម្ៅរនុងធុង

អាងសតុរទឹរម្នះ។ 

 អាងសតុរទឹរចំ្ចបាច់ព្តូវបងាូរទឹរម្ចញ ម្ដើម្បីឲ្យម្ៅម្រលោនម្ភេៀងធាេ រ់

ខាេ ំងទឹរអាចហូរម្ចញបាន។ ការបងាូរទឹរម្ចញរួរបតម្រៀបចំម្ ើង 

ម្ដើម្បីបងាក ររុំឲ្យោនការហូរព្ត ប់ និងសតវលែ ិត សតវរម្ររចូលរនុង

ព្បរ័នធបងាូរ។ ការម្រៀបចំបានលែនឹងអនុញ្ហា តឱ្យអាងសតុរទឹរម្ដើម្បី

សោែ តស្ថរធាតុរំណ្រម្ចញ និងររាបាននូវរុណ្ភារទឹរលែ។ 

ទុយម្ោបងាូរទឹររីអា

ង 

ធម្មជាតិ ឬព្បភរទឹរ

ម្លើដី។ 

 រស្ថងអាោរម្ដ្ឋយោនដំបលូម្ៅរីម្លើព្បភរទឹរម្នះ ម្ដើម្បីការពារសេ ឹរ

ម្ ើ ឬរំម្ទចរំទីដនទម្ទៀតរុំឲ្យចូលម្ៅរនុងអាងម្នះ។ 

 ម្ព្បើរបងម្ដើម្បីការពារព្បភរទឹរ (ជារិម្សសអាងធម្មជាត)ិ រីការម្ចញចលូ

ជាស្ថធារណ្ៈ និងហានិភ័យននការចម្េងម្រារ។ 

 បញ្េូលតព្ម្ង និងចម្ព្ោះម្ដ្ឋយខាចប់ដលចំ្ចបាចព់្តវូសោែ តជាម្ទៀងទត 

ការដ្ឋរ់ទុយម្ោ:  

 ការដ្ឋរ់ទុយម្ោបញ្ជូន និងបចរច្ចយទឹរ PVC ព្តូវរប់ម្ៅម្ព្កាម្ដី 

(បដលោនជម្ព្ អបបបរោ ៥០ស.ម្)ម្ដើម្បីការពារទុយម្ោរុំឲ្យោនការ

ខូចខាតប្នរខាងម្ព្ៅ (ឧ. រថយនត េ្ងកាត ់កំារសមUីVជាម្ដើម្) ។ ការទទួល

រងកំារសម ី UV នឹងបណាត លឱ្យស្ថរធាតតុេ សទរិម្ៅរនងុទុយម្ោ PVC ម្ ើង

រំម្ៅបដលនឹងបងកទុយម្ោបាត់បង់ភារ រឹងោ ំនិងងាយបបរ។ 

 ទុយម្ោនឹងព្តូវបានតំម្រៀបជាបនាទ ត់ព្តង់ម្ៅម្លើចំម្ណាតចុះ។ 

 ម្ៅម្រលបដលលរាខណ្ឌ ម្ិនអនុញ្ហា តឱ្យរប់ទុយម្ោម្ៅរនុងដី 

(ឧ.ទុយម្ោព្តូវម្ព្បើខាងម្លើដី) ព្តូវម្ព្បើទុយម្ោបដរជំនសួវិញ ម្ដ្ឋយម្ព្បើ

បម្ចេរម្ទសោំព្ទបបនាម្ ម្ព្ពាះការម្ព្បើព្បាស់ម្លើសលប់អាចនំាឱ្យោនការ

ម្លចធាេ យ និងខូចខាត។ 
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 ទុយម្ោភាជ ប់ ន ិងទុយម្ោសព្ោប់បងាូរទឹរម្ចញរីអាងសតរិទឹរ ម្ិនរួរម្ព្បើ

ទុយម្ោព្បម្ភទ PVCម្ ើយ  ម្ដ្ឋយស្ថរទុយម្ោព្បម្ភទម្នះងាយនឹងរង

្លប ះពាល់រីកំារសម ី UV/រនេ ឺព្រះអាទិតយ។ ទុយម្ោភាជ ប់ ន ិងទុយម្ោ

បងាូរទឹរ ម្ធវើរីម្លាហធាតុររួម្ព្បើជំនសួវិញ។ 

 

ឃ.ការស្ថងសង់ស ំណ្ង់ត ូចៗ  

បញ្ា ប រ ិស្ថា ន    វ ិធានការណ្៍កាត់បនាយ្លប ះពាល ់បដលព្តូវអន ុវតត   

បញ្ហា ទូម្ៅ  

 ្តល់នវូព្បរន័ធបងាូរទឹរសម្ព្សបសព្ោប់បមូ្ទឹរម្ចញរីតំបន់ជុំវិញ 

ម្ដើម្បីម្ចៀសវាងការដរ់ទឹរ សតវលែ ិតបងកជំងឺ (ជំងពឺ្រុនច្ចញ់ ជា

ម្ដើម្) និងបញ្ហា រងវះអនាម្័យនានា។ 

 បញ្េូលនវូសោា រៈអនាម្័យដចូជាបងគន់ ន ិងអាងសព្ោប់លាងនដ។ 

 ម្ជៀសវាងការម្ព្បើព្បាសម់្របឿងសុមី្ ង់តអ៍ាបសតូ (asbestos) សព្ោប់ 

ព្បរ់ដំបូល។ 

 ការព្បរ់ម្របឿង្តលភ់ារងាយព្សលួរនុងការសំអាត និងោនអនាម្យ័  

ការព្រួយបារម្ា

ជារ់លារ់ 

 ស្ថលាម្រៀន: បងកលរាណ្ៈឲ្យទទួលរនេ ឺ ន ិងខយល់ធម្មជាតិឲ្យបាន

ម្ព្ចើន ម្ដើម្បីកាត់បនាយតព្ម្ូវការរនេ ឺសិបបនិម្មិត ម្ព្បើបងែួចធំៗម្ដើម្បី

ឲ្យបនទប់ភេឺ ន ិងោនខយល់ម្ចញចូលបានោ ងលែ ដ្ឋំម្ដើម្ម្ ើរណ្៌

នបតង ្ដល់ន ូវធុងទឹរ បងគន ់អនាម្័យ ទីធាេ សព្ោប់ម្លង និងទុយ

ម្ោទឹរ។  

 ម្ណ្ឌ លសុខភារ: ្តលទី់តំាងព្រប់ព្ោន់សព្ោប់របនេងរាបាល 

របនេងរង់ចំ្ច និងបនទប់អនរជំងបឺដលទីតំាងទំងអស់ម្នះរួរបតោន

ខយល់ម្ចញចូលលែ  រួម្ទំងរបនេងសម្ព្សបសំរាប់ការម្ច្ចលការ

សណំ្លម់្វជជស្ថស្រសត  និងជីវស្ថស្រសត  (សរំុឺាង ្ម្ ជាម្ដើម្) ។  

 ទី្ារ: ្តល់នូវោ សុីនរម្ម្ទចសំរាម្ម្ច្ចល/ការសំណ្ល់ ធានាថ្ន

តូបលរ់/ហាងនានា ោនព្រប/ដំបូល ម្ដើម្បីម្ជៀសវាងុំឲ្យដរ់ទឹរ 

រនុងអំ ុងម្រលរដូវវសា។ 
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ង. ការស្ថត រ/ស្ថងសង់ម្ ើង វ ិញន ូវស្ថា ន ីយ ៍រ ិន ិតយតាម្ដ្ឋនជលស្ថស្រសត  

បញ្ហា ប រ ិស្ថា ន   វ ិធានការកាត់បនាយ្លប ះពាល ់បដលព្តូវអន ុវតត 

ឧបសរគដលច់រាចរណ្៍្ េូវទឹរ  
 ដ្ឋរ់ស្ថេ រសញ្ហា ម្ៅតាម្ទីតំាងស្ថា នយី ៍និងម្ធវើឱ្យព្បារដថ្ន 

ស្ថា នីយ៍នងឹម្ិនប ះពាលដ់លក់ារដឹរជញ្ជូនតាម្្េូវទឹរ។ 

ទឹរជំនន់ 

ន ិងសំណ្ឹរព្ចំ្ចងទម្នេ 

 រិនិតយម្ម្ើលទិនននយ័សា ិតជិលឧតនុយិម្វិទាម្ៅទីតំាងម្សន ើ

សុំសព្ោប់ការស្ថងសងស់្ថា នយី៍ ន ិងម្ធវើឱ្យព្បារដថ្នទីតំាង

បដលបានម្សន ើម្ ើងម្នះ នឹងម្ិនទទួលរង្លប ះពាល់

ម្ដ្ឋយទឹរជំននន់ងិសំណ្រឹ។ 

 

ការសំណ្ល់ 

 

 ធានាថ្នស្ថា នយីន៍ងឹព្តូវ្តលឲ់្យនូវធងុសរំាម្ ម្ហើយការ

សំណ្ល់ម្ចញរីស្ថា នយីន៍ងឹព្តូវបានព្បម្ូល និងម្បាះ

ម្ច្ចលបានព្តមឹ្ព្តវូ។ 
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ឧបស ព្័នធទី ៤: របាយការណ៍្ 

នកងការរំម្លចរីលទធ្លននការ្សរវ្ ាយជាស្ថធារណ្ៈននការរកភាការករ្ម្ៅម្លើម្ោល

នម្ោបាយសុិតាកភារ កនរងម្ខតតសទឹងដរតង នកងម្ខតតរកម្ចុះ  (១២-១៨ កកកដ្ឋ   ២០១០) 

ម្សចរតមី្្ត ើម្ 

ការរិភារាជាព្រមុ្ម្លើការ្សរវ្ាយនងិការបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈម្ៅម្លើការវាយតនម្េរម្ព្ោងនន

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះតំបន់ទម្នេម្ម្រងគ (Mekong-IWRMP) បានព្តូវបាន

ម្ធវើម្ ើងជាម្ួយនងឹសហរម្នម៍្នស្ថទម្ោលម្ៅរនងុម្ខតតសទងឹបព្តង និងព្រម្ចះ។ ម្ោលបំណ្ង សំខានន់ន

សិកាា ស្ថលា សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFis) ទំងម្នាះរជឺាលទធ្ លននព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ 

ភារតិច និងព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការស្ថងសង់ទីលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ បដលព្តូវបាន

ម្រៀបចំម្ដ្ឋយរម្ព្ោង Mekong-IWRMP ចំម្ពាះសោជិរសហរម្ន៍, រណ្ៈរម្មការសហរម្ន៍ និងជា

រិម្សសអាជាា ធរម្លូដ្ឋឋ នដូចជាប លូសី ម្ម្ឃុ ំន ិងព្រុម្ព្បឹរាឃុសំងាក ត់។ ។ ការរិភារាជាព្រុម្ម្លើការ 

និងការ្សរវ្ាយ ស្ថធារណ្ៈបានអនវុតតម្ ើងម្ដ្ឋយោនភារបទបបនទំងម្ៅការិោល័យថ្នន រ់ឃុំ ្ទះ 

សោជិរសហរម្ន៍ ឬវតតអារា៉ែម្បដលអាច្តល់នូវទីតំាងបានលែព្បម្សើរសំរាប់ការ្សរវ្ាយ ម្នះ។  

១. ម្សចរតលីម្ែតិដមំ្ណ្ ើរការ - ការម្ធវ ើបទបងាា ញព្តមឹ្ព្តវូ 

 ការចះុម្ ម្ ះអនរចលូរមួ្ 

សិកាា ស្ថលារិម្ព្ោះម្ោបលន់ងិការ្សរវ្ ាយស្ថធារណ្ៈព្តូវបានម្ររំណ្ត់ម្ោលម្ៅម្ៅម្លើអនរ

ពារ់រ័នធ និងភាន រ់ងារសខំាន់ៗ ម្ួយចនំនួបដលព្តវូបានចលូរួម្ោ ងខាេ ំងជាម្ួយនងឹការអភិវឌ្ឍសហរម្ន៍

ម្នស្ថទ និងជារិម្សសអនរបដលបានជាប់ពារ់រ័នធជាម្ួយនឹងជនជាតិម្ដើម្ភារតិចម្ៅរនុងម្ខតតទំងរីរ

ម្នាះ។ ម្ដ្ឋយស្ថរបតការម្រៀបចំដឹរជញ្ជូនម្យួចំននួ  រិចេព្បជុំ្សរវ្ាយនិងការ្សរវ្ាយស្ថធារណ្:

ទទួលបានការចូលរួម្រីអងគការម្ិនបម្នរដ្ឋឋ ភិបាល  និងអងគការអនតរជាតិម្ួយចំន ួន  ប ុបនតរិចេព្បជុំម្ួយ

ចំន ួនព្ោន់បតម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយតទ ល់ ជាម្ួយរណ្ៈរោម ធិការ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ សោជិរសហរម្ន៍

ម្នស្ថទ និងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន។ បញ្ជ ីននអនរចូលរួម្អាចររបាន  ឧបសម្ព័នធ រ។  

 ម្តិស្ថវ រម្ន ៍ 

ព្បស្ថសន៍ស្ថវ រម្ន៍ម្ដ្ឋយម្លារ ម្្ង ប្ន អនរសព្ម្បសព្ម្ួលរម្ព្ោងរម្មវិធីMekong-

IWRMP ឬម្លារ ម្ហង រង់ បានបងាា ញរីម្ោលបណំ្ងននរម្ព្ោងម្នះរនុងអំ ុងម្រលននការវាយ 
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តនម្េរម្ព្ោង។  ម្លាររប៏ានម្លើរម្ ើងអំរមី្ោលម្ៅរមួ្ និងម្ោលបំណ្ងរបសរ់ម្ព្ោងបដរថ្ន: ១) 

រម្ព្ោងម្នះនងឹម្តត តម្ៅម្លើការងារម្យួចនំនួទរ់ទងនឹងការរព្ងឹងសម្តាភារសហរម្ន៍ម្នស្ថទ 

តាម្រយៈការ្តលក់ារោំព្ទប្នរបម្ចេរម្ទសដលស់ហរម្នម៍្នស្ថទបដលោនព្ស្ថប់ម្ៅរីម្ខតតចំន ួន

រីររមឺ្ខតតសទ ឹងបព្តងនងិម្ខតតព្រម្ចះ។ ទរ់ទងម្ៅនងឹការរព្ងឹងសរម្មភារសហរម្នម៍្នស្ថទ (CFis) 

ម្លារបានបបនាម្ម្ទៀតថ្នរម្ព្ោងម្នះនងឹម្ម្ើល ម្ហើយកាត់បនាយដំម្ណ្ើរការននការម្រៀបចំឯរស្ថរ្េូវ

ចាប់សព្ោប់ការចុះបញ្ជមី្ៅព្រសួងរសរិម្ម រុកាា ព្បោ ញ់ ន ិងម្នស្ថទ។ ម្ព្ៅរីការរព្ងឹងសម្តាភារ

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ រ៏ម្ៅោនរិចេការម្ួយចនំនួពារ់រន័ធនងឹជម្ព្ម្ើសននការចញិ្េ ឹម្ជវីភាររស់ម្ៅ ព្តូវ

បានម្លើរម្ ើងរនងុប្នការម្ដើម្បី្តលឲ់្យដល់ ១០ សហរម្ន៍ម្នស្ថទ។ រម្ព្ោងម្នះរ៏ព្តូវបានោន

រម្ព្ោង្ដលន់វូម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធខាន តតូចម្ៅម្នស្ថទសហរម្នប៍ដលបានម្ព្ជើសទំងអស់ម្នាះ្ង

បដរ។ 

 ម្ោលបំណ្ងននការម្ធវើសិកាា ស្ថលា្ារវ្ាយ និងបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈ និងការម្ធវើបទបងាា ញ 

   រ. ទិដឋភាររមួ្ននរម្មវធិ ីMekong-IWRMP នងិម្ោលបណំ្ង 

ម្លារ ម្ហង រង ់

ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភារសងគម្ និងបរសិ្ថា ន) 

រនុងអំ ុងម្រលននការ្សរវ្ាយ និងការ្តល់រ័ត៌ោនបដលបានជួបព្បជុំជាម្ួយសហរម្ន៍

ម្នស្ថទ(CFis) ម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តងនិងម្ខតតព្រម្ចះ ម្លារម្ហង រង់ បានម្ធវើបទបងាា ញសម្ងាប

រ័ត៌ោនសត ីរីរម្មវិធ ីM-IWRMP។ ម្ៅរនុងបទបងាា ញម្នះបានព្របដណ្ត បច់ំណ្ុចសខំាន់ៗ ដូចខាងម្ព្កាម្ 

- ម្ោលបំណ្ងរបសរ់ម្ព្ោង   

- ម្ោលបំណ្ងននរិចេព្បជុំ្សរវ្ ាយ និងបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈ 

ម្លារ ម្ហង រង់ បានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្ោលបំណ្ងសំខាន់ ននរម្ព្ោងម្នះរឺរាោម្ជួយដល់

សហរម្ន៍ម្នស្ថទបដលោនព្ស្ថប់ម្ៅរនងុម្ខតតទំងរីរម្នះ ម្ដ្ឋយម្តត តម្លើការរព្ងងឹសហរម្នម៍្នស្ថទ 

តាម្រយៈការ្តលក់ារជួយោំព្ទប្នរបម្ចេរម្ទស និងហិរញ្ាវតាុរនុងការម្រៀបចឯំរស្ថរ្េូវចាប់សព្ោប់ការ

ចុះបញ្ជ ីម្ៅព្រសងួរសិរម្ម។ ម្ព្ៅរីសរម្មភារទំងម្នះរម្ព្ោងរ៏នឹងររនូវអវី បដលជាតព្ម្ូវការរបស់

សហរម្ន៍  និងបសវងររជម្ព្ម្ើសចិញ្េមឹ្ជីវភារ រនុងលរាខណ្ឌ ននការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងការរស់ម្ៅរបស់

រួរម្រម្ៅរនុងសហរម្ន៍។  

 ម្លារបានបបនាម្ម្ៅកានអ់ងគព្បជុំម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្នរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទ



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  
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ម្នេម្ម្រងគ (M-IWRMP) រ៏រិន ិតយម្ម្ើលម្ៅម្លើម្ម្ធាបាយនានា បដលអាច្តលស់ហរម្នម៍្នស្ថទ (CFi) 

នូវម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទ ដូចជា្េូវតូចរនុងភូម្ិ បងគន ់អនាម្័យ និងទឹរស្ថែ ត។  

ខ. ការម្ធវ ើបទបងាា ញសតរីលីទធ្ លននព្របខណ្ឌ សវុតាភិារបរសិ្ថា ន នងិសងគម្ (ESSF) 

ម្លារ ម្ហង រង ់

ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភារសងគម្ និងបរសិ្ថា ន) 

ម្ដើម្បីសម្ព្ម្ចបាននវូម្ោលម្ៅទំងម្នាះ ជារិម្សសរនុងអំ ងុម្រលននការវាយតនំលរម្ព្ោង M-

IRWP ព្តូវបានទម្ទរម្ដ្ឋយធនាោររិភរម្លារឲ្យអនុវតត ន ិងម្រៀបចំម្ោលការណ្៍បណ្នំា ឬនីតិ វិធី

ម្ដើម្បីធានាថ្នការអនវុតតរម្ព្ោងម្នះនងឹម្ិនោន្លប ះពាលអ់វិជជោនម្ៅម្លើជាតិម្ដើម្ភារតិចម្ៅរនុង

សហរម្ន៍ម្នស្ថទបដលបានម្ព្ជើសម្ ើយ។ ដូម្ចនះរនុងអំ ុងម្រលដំណារ់កាលចរច្ចរម្នះ ព្របខណ្ឌ

អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច (IPDF) ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយអនរទីព្បឹរាអនតរជាតិ។ ម្ព្ៅរីម្នះ 

ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើង វិញ (RPF) រ៏បានបម្ងកើតម្ ើងម្ដើម្បីធានាថ្នអនុ

រម្ព្ោងទរទ់ងនងឹម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទអាចព្តូវបានកាតប់នាយ និងបនាយជាអបបបរោនវូ្លប ះ

ពាល់ម្ៅម្លើទំម្នៀម្ទំលាប់ រម្បៀបរសម់្ៅ និងវបបធម្៌របស់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចទំងម្នាះ។ រនុងអំ ុង

ម្រល្សរវ្ ាយ និងបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈនូវលទធ្ លរបស់ព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

(IPDF) និងព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលំម្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញ (RPF) ឯរស្ថរបដលបានបរ

បព្បជាភាស្ថបខមរព្តូវបានបចរ ជូនដល់អនរចូលរួម្។ 

  រ. បទបងាា ញសតរីពី្របខណ្ឌ អភវិឌ្ឍនជ៍នជាតមិ្ដើម្ភារតចិ (IPDF) 

ម្លារ ម្ហង រង ់

ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភារសងគម្ និងបរសិ្ថា ន)ី 

បទបងាា ញម្នះព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយ ម្លារ ម្ហង រង់ បដលជាទីព្បឹរាថ្នន រ់ជាតិអរំីសវុតាិភារ 

បរិស្ថា ន និងសងគម្។ រ័ត៌ោនទរ់ទងនឹងព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ព្តូវបានម្របាន

រិរ័រណ្៌នារនុងអំ ងុម្រលម្ធវើបទបងាា ញម្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលរចិេព្បជុំរិភារាជាម្ួយភារីពារ់រ័នធបញ្ហា

នានាពារ់រ័នធទរទ់ងនងឹរម្បៀបនន្លប ះពាលរ់ីរម្ព្ោង(M-IWRMP) ម្នះោនម្ៅម្លើជនជាតិម្ដើម្

ភារតិចម្ព្តូវបានម្លើរម្រិរិភារាម្ ើង។ លទធ្ លននការរិភារាបដលព្តូវបានបងាា ញថ្នម្ៅរនងុប្នរទី 

២ ។  

  ឃ. បទបងាា ញសតរីលីទធ្ លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវញិ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

85 
 

ម្លារ ម្ហង រង ់

ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភារសងគម្ និងបរសិ្ថា ន) 

បទបងាា ញម្នះព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ដ្ឋយម្លារ ម្ហង រង់ បដលទីព្បឹរាថ្នន រ់ជាតសិវុតាិភារ    បរិស្ថា ននិង

សងគម្។ រ័ត៌ោនទរទ់ងនងឹលទធ្ លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវិញព្តូវ

បានបានរណ្ន៌ារនុងអំ ុងម្រលម្ធវើបទបងាា ញម្នះ។ រនុងអំ ុងម្រលរិចេព្បជុំរភិារាជាម្ួយភារីពាររ់ន័ធ 

បញ្ហា នានាពារ់រ័នធទរទ់ងនងឹរម្បៀបបដល្លប ះពាលន់នរម្ព្ោង (M-IWRMP) ម្នះោនម្ៅម្លើជន

ជាតិម្ដើម្ភារតិច ព្តូវបានម្លើរម្ររិិភារាម្ ើង។ លទធ្ លននការរភិារាបដលព្តូវបានបងាា ញថ្នម្ៅ

រនុងប្នរទី ២ ។  

  ង. បទបងាា ញសតរីបីញ្ជរីនិតិយម្ល ើ  KRLP  

ម្លារ ម្ហង រង ់

ទីព្បឹរាជាតិ (សុវតាិភារសងគម្ និងបរសិ្ថា ន) 

រនុងអំ ុងម្រលម្ធវើបទបងាា ញ បញ្ហា ទរ់ទងនឹងការជាម្ួយព្រុម្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចម្ួយចំន ួន 

បដលបានចូលរួម្រនុងសហរម្នម៍្នស្ថទព្តូវបានម្លើរម្ ើង្ងបដរ។ ម្លើសរីម្នះម្ទៀត តួនាទីរបស់ជន

ជាតិភារតិចម្ៅរនុងភូម្ិ ន ិងរនុងសហរម្ន៍ម្នស្ថទ ព្តូវបានយរម្ររិច្ចរណា្ងបដរ។  

២. លទធ្ លទទលួបានរកីាររភិារាម្ល ើព្របខណ្ឌ អភវិឌ្ឍនជ៍នជាតមិ្ដើម្ភារតចិម្ ( IPDF(  ន ិង 

ព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងលមំ្ៅដ្ឋឋ នម្ ើងវញិ( RPF(  

២.១. រនុងម្ខតតសទងឹបព្តង  

ម្ៅរនុងម្ខតតសទងឹបព្តង សហរម្នម៍្នស្ថទចំនួនបួន ព្តូវបានអម្ញ្ជ ើញឲ្យចូលរួម្រនុងសិកាា ស្ថលា្សរវ

្ាយនងិការបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈម្នះ។ សហរម្នម៍្នស្ថទចំនួន ២ ដូចជាអនេង់ម្កាះរង និងភូម្ិអូរ

ស្ថវ យ បដលម្ររីឃុំចនំនួរីរ ព្តូវបានអម្ញ្ជ ើញសព្ោបរ់ិចេព្បជុំម្នះ។ រិចេព្បជុំម្នះព្តូវបានម្រៀបចំម្ៅឯ

ការិោល័យសងាក ត់ស្ថម្រគី ម្ដ្ឋយោនការចូលរួម្រីម្ម្ឃុំអូរស្ថវ យ និងឃុំស្ថម្រគី តំណាងសហរម្ន៍

ម្នស្ថទចំននួ២ ប ូលីស និងតំណាងអងគការរនុងព្សុរ។ បញ្ជ ីននអនរចូលរួម្ោនម្ៅរនុងឧបសម្ព័នធ រ។ 

សព្ោប់សហរម្នម៍្នស្ថទ ចំន ួន ២ម្ទៀត រឺម្កាះសពំាយ និងតបូងខាេ ព្តូវបានរិភារាម្ដ្ឋយតទ ល់ជា

ម្ួយរួរម្រម្ៅរនុងភូម្ិរបស់រួរម្រ។  

- សហរម្នម៍្នស្ថទ អនេងម់្កាះរង នងិភមូ្អិរូស្ថវ យ 
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* លទធ្ លននព្របខណ្ឌ អភវិឌ្ឍនជ៍នជាតមិ្ដើម្ភារតចិ (IPDF) 

បញ្ហា ម្ួយចំន ួនទរ់ទងម្ៅន ឹង រិភារារីព្របខណ្ឌ ដូចខាងម្ព្កាម្ៈ 

 ម្ដ្ឋយស្ថរបតការអម្ញ្ជ ើញសហរម្ន៍ម្នស្ថទរីរ ម្ិនោនព្បជាជនជាតិម្ដើម្ភារតិច រស់ម្ៅ

រនុងភូម្ិទំងម្នះ ដូម្ចនះការរិភារាសត ីរី្លប ះពាល់របស់រម្ព្ោងរម្មវិធី M-IWRMP ម្នះ 

ហារ់ដូចជាម្ិនព្តូវបានម្តត តការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ និងភារម្ព្ចើនននរួរម្ររិតថ្នោន្លប ះ

ពាលម់្ទម្ៅម្រលអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ។    

 ម្លារ ម្ម្ន លហី ួម្ម្ឃុំអូរស្ថវ យ បានម្សន ើថ្នម្ៅរនងុឃុរំបស់ោត់ោនភមូ្ិបដលោនព្រមុ្ជនជាតិ

ភារតិចជនជាតិឡាវ ប ុបនតម្ិនោនព្រុម្ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចម្ៅរនុងសហរម្ន៍ម្នស្ថទបដល

បានម្ព្ជើសម្រសីម្នាះម្ទ។ ដូម្ចនះម្ដើម្បីម្ធវើឱ្យព្បារដម្ៅម្លើ្ លប ះពាល់បដលនឹងអាចម្រើតោន 

រម្ព្ោងម្នះររួបតម្ធវើការសទង់ម្តមិ្ៅរនុងភមូ្ិទំងអស ់ដូម្ចនះម្យើងអាចធានាបានថ្នបញ្ហា ទរ់ទង

នឹងព្រុម្ងាយរងម្ព្ោះទំងម្នះព្តូវបានរិតរូ ជារិម្សសរនុងអំ ុងដំណារ់កាលននការម្រៀបចំ

រម្ព្ោងម្នះ។  

* លទធ្លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងល ំម្ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វ ិញ  

 ម្លារព្សី វ ៉ែន  ប៊េុនល ី បដលជាម្ម្សងាក ត់ស្ថម្រគី បាននិោយថ្នសព្ោប់ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ

ជនបទខាន តតូចម្ៅសហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅអាចោន្លប ះពាល់តិចតួចម្ៅអនរភូម្ិ។ 

នាងបានម្រៀបរាប់ថ្ន ព្បសិនម្បើោន្លប ះពាលម់្ៅម្លើសម្បតតិឯរជន ម្យើងព្តូវម្ធវើការរិភារា

ជាម្ួយភាន រ់ងារពារ់រន័ធ ជារិម្សសជាម្យួនឹងោេ ស់ដី ម្ម្ភូម្ិ ន ិងអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ នឃុំ (ម្ម្ឃុំ 

ប ូលីស និងព្រុម្ព្បឹរាឃុសំងាក ត់)។ នាងបានបបនាម្ម្ទៀតថ្ន វានឹងជាការលែព្បសនិម្បើម្យើងអាច

ចរច្ចរ    និង្តលស់ណំ្ងណាម្ួយម្ៅព្រួស្ថរបដលរង្លប ះពាលព់្បសនិម្បើចំ្ចបាច។់ នាងបាន

និោយថ្ន វានឹងជាការលែព្បសនិម្បើរម្ព្ោងម្នះអាចជួយអនរភូម្តិាម្រយៈការ្តល់ន ូវទឹរស្ថែ ត 

បងគន ់អនាម្័យ និង្េូវតាម្ជនបទតូចម្ួយ។ 

 ម្លារ ម្ម្ន លហី ួម្ម្ឃុំអូរស្ថវ យ បានម្លើរម្ ើងថ្នម្លារស្ថវ រម្នោ៍ ងររ់ម្ៅដ ចំម្ពាះរម្ព្ោង

រម្មវិធី M-IWRMP បដលនឹងជួយម្ៅរនុងឃុរំបសោ់ត់។ ម្ៅរនុងនាម្ននអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន ម្លារ

ោន្នទៈរនុងការជួយដលរ់ម្ព្ោងម្នះ ព្បសិនម្បើោនបញ្ហា ម្ួយចំននួម្រើតោនម្ ើងម្ៅរនុងឃុំ។  
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 ម្លារ អិន ចនទរទិ ធ ិតំណាងននអងគការម្និបម្នរដ្ឋឋ ភិបាលរនុងព្សុរ ម្ ម្ ះ CEPA និងជាបុរគល

បដលោនបទរិម្ស្ថធន៍ម្ួយម្ៅរនុងឃុំទំងរីរម្នាះ រ៏បានបញ្ហជ រ់បដរថ្ន ម្ដ្ឋយប្ែរម្លើបទ

រិម្ស្ថធនរ៍បសោ់ត ់ោត់រិតថ្នអនរភូម្ិព្តូវការោ ងខាេ ំងនវូការោំព្ទទំងជំន ួយការបម្ចេរម្ទស

និងហិរញ្ាវតា ុម្ដើម្បីម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងការរស់ម្ៅរបស់រួរម្រ។ ម្លាររិតថ្នវាម្ិនោន្លប ះ

ពាល់ម្នាះម្ទ។ ព្បសិនម្បើោន្លប ះពាល់ ម្យើងរួរបតរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយអាជាា ធរ

ម្ូលដ្ឋឋ ន ម្ដើម្បីម្ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា ម្នះតាម្រយៈការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយភារីពារ់រ័នធ  ម្ហើយ

បនាទ ប់ម្រម្យើងអាចកាត់បនាយ្លប ះពាល់ទំងអស់ម្នាះបាន។ 
 

- សហរម្ន ៍ម្នស្ថទ តបូងខាេ  

      * លទធ្លននការរិភារសម្ល ើព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន ៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច  

សហរម្ន៍ម្នស្ថទតបូងខាេ  ោន ២០ ព្រួស្ថរ ននជនជាតិម្ដើម្ភារតិចបដលោនម្ ម្ ះជនជាតិ

រួយ។ រនុងអំ ុងម្រលននការរិភារាបានររម្ឃើញថ្នភារម្ព្ចើនបំ្ ុតននម្រមងជំនាន់ថម ីម្ិនអាចនិោយ

ភាស្ថម្ដើម្រំម្ណ្ើតរបសរ់រួម្របានម្ ើយ (រួយ) ចំបណ្រឯព្បជាជនជំនាន់ច្ចស់ម្ួយចំន ួន (ជីដនូជីតា

របស់រួរម្រ) ម្ៅបតនោិយភាស្ថម្ដើម្របសរ់ួរម្រ។ សព្ោប់ម្រមងជំនានម់្ព្កាយររួម្របានរមួ្បញ្េូលោន

ជាម្ួយព្បជាជនរម្ពុជារនុងរយៈម្រលននការម្សេ ៀរពារ់ រិរិធរម្មជីវភារ ការរស់ម្ៅ និង វិធីននការម្ោររ

ម្ៅតាម្ជំម្នឿព្បនរណ្ី។      

 ម្លារ រង់ វងស ម្ម្ឃុំតបូងខាេ  បានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្បើម្ទះបីជាោនព្រុម្ព្រួស្ថរម្យួចំន ួនជា

ជនជាតិរួយរម៏្ដ្ឋយ ប ុបនតភារម្ព្ចើនននរួរម្របានលាយបញ្េូលោន ជាម្ួយនឹងរម្បៀបរស់បបប

ជនជាតិបខមររចួម្ៅម្ហើយ។ ព្រួស្ថររយួម្ួយចំននួបានម្រៀបការជាម្ួយព្បជាជនបខមរ ម្ហើយឥ ូវ

ម្នះភារម្ព្ចើនននរួរម្រលាយបញ្េូលោន នវូការរម្បៀបរសម់្ៅនងិរម្បៀបននការរសម់្ៅ ជារិម្សស

រួរម្រម្ិនអាចនិោយភាស្ថតទ ល់ខេួនរបស់រួរម្របដលច្ចស់ៗរួរម្ររំរុងនិោយម្នាះម្ទ។ 

ម្លារបានបបនាម្ថ្នដូចអវីបដលោត់បានម្រៀបរាប់ខាងម្លើ ពារ់រ័នធន ឹងការជាម្ួយលរាណ្ៈ

ម្្សងៗននម្ខុរបរចិញ្េមឹ្ជីវិត បដលព្តវូបានម្ព្ោងទុរ្តលម់្ដ្ឋយរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្ល

ប ះពាល់ណាម្ួយម្ៅម្លើរម្បៀបរស់ម្ៅ ទំម្នៀម្ទំលាប់ និងវបបធម្៌ននព្រួស្ថររួយទំងម្នាះម្ ើយ 

ម្ដ្ឋយស្ថរបតព្រសួ្ថររួយទំងម្នាះរ៏ររំុងអនវុតតការចញិ្េ ឹម្សតវ ដូចជាព្ជូរ ោន់ និងការចិញ្េ ឹម្

នានាដូចម្ៅនឹងការចិញ្េ ឹម្ព្បជាជនបខមរ្ងបដរ។ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

88 
 

 ម្លារព្ស ីោ ង នណ្, ព្រូោន រ់ម្ៅស្ថលាអនុវិទាលយ័ ម្ហើយោតរ់៏ជាជនជាតរិួយ (សោជិរ 

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ) បានម្រៀបរាប់ថ្ន នាងរិតជាចង់អភរិរសភាស្ថរបស់ោត់ (រួយ) ម្ដ្ឋយស្ថរ

បតប្ែរម្លើការអម្ងកតរបស់នាង ម្រមងជំនានម់្ព្កាយននជនជាតិរួយចូលចិតតចង់រិតថ្នខេួនឯងជា

ព្បជាជនរម្ពុជា ម្ហើយរួរម្រម្ិនោន្នទៈរនុងការនិោយភាស្ថរួយម្នាះម្ទ។ នាងបានម្សន ើ

រម្ព្ោងថ្នព្បសនិម្បើអាចម្ធវើម្ៅបាន នាងចង់ឱ្យោនថ្នន រម់្ួយសព្ោប់្តល់ន ូវការបម្ព្ងៀនដល់

យុវជនជំនានម់្ព្កាយអំររីម្បៀបនោិយភាស្ថរួយម្នះ។ នាងបានបបនាម្ម្ទៀតថ្នបចេុបបននម្នះ

ភារម្ព្ចើនននររួម្របានលាយបញ្េូលោន ជាម្យួព្បជាជនរម្ពុជារួចម្ហើយ ម្ហើយរួរម្រម្ធវើតាម្

រិធីបុណ្យព្បនរណ្ីម្ៅដូចជនជាតិបខមរបដរ។  

 ម្លារ រង ់ថ្ន ម្ម្ភូម្ិតបូងខាេ  ម្ហើយរ៏ជាព្រសួ្ថរជនជាតិរយួ បានម្លើរម្ ើងថ្ន រម្ព្ោងម្នះនងឹ

ម្ិនប ះពាល់ដលវ់បបធម្៌របស់ររួម្រម្ទ។ រីម្ុនព្រមុ្ព្រសួ្ថររួយម្ួយចំនួនម្ជឿម្លើអនរតាម្ដ្ឋយ

ការបួងសួងសុអំាររសអនរតាជួយ ម្ៅម្រលបដរោនសោជិរព្រួស្ថរ ឺ ម្ហើយជំម្នឿម្នះម្ៅបត

ោនម្ៅរនុងព្រួស្ថររួយម្ួយចំននួ។ ម្លារបានបបនាម្ថ្នម្នះជមំ្នឿម្នះម្ិនបម្នោនម្ដើម្រមំ្ណ្ើត

ម្ររីជនជាតិរួយម្នាះម្ទ ប ុបនតព្រុម្ព្រួស្ថរបខមរម្យួចំននួរ៏បានម្ព្បើវិធីម្នះ្ងបដរ។ ម្ៅរនុង

សងគម្ រួរម្រម្ិនបដលរិតថ្នខេួនជាជនជាតិរួយ ឬជនជាតិបខមរម្នាះម្ទ វាោនន័យថ្នរួរម្រ

បតងបតព្បាររធរិធបីុណ្យព្បនរណ្រីមួ្ោន  ម្ហើយរួរម្រម្ិនបដលោនបញ្ហា ណាម្ួយទរ់ទងនឹងការ

ម្រីសម្អើងជាតិស្ថសន ៍វធិីរសម់្ៅ។ល។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្នបចេុបបននម្នះោនជនជាតិរួយ

ម្ួយចំនួនោនតំបណ្ងដ៏លែម្ួយម្ៅរនុងភូម្ិ ដូចខេួនោត់អញ្ជ ឹង រឺជាម្ម្ភូម្ិតបូងខាេ  ម្ហើយជន

ជាតិរួយម្ួយចំននួម្ទៀតម្ធវើការជាអាជាា ធរ ដូចជាម្ធវើជាប ូលីស ឆ្ម ំទម្នេសព្ោប់តំបន់អភិររសព្តី

ម្្ាត។ 

* លទធ្លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងល ំម្ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វ ិញ  (RPF) 

 ម្ម្ឃុំតបូងខាេ  ម្លារ រង ់វងស បានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្លាររីររាយណាស់បដលសហរម្ន៍ម្នស្ថទ

ព្តូវបានម្ព្ជើសម្រសីជាសហរម្នម៍្ោលម្ៅម្ួយ រនុងចំម្ណាម្សហរម្ន៍ម្នស្ថទ ៩ម្្សងម្ទៀត

ម្ៅរនុងម្ខតតសទងឹបព្តង។ ម្លារបានសបម្តងការស្ថវ រម្នោ៍ ងររ់ម្ៅត ចំម្ពាះរម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយ

នឹងរាោម្ម្ដើម្បីជួយដល់រាល់បញ្ហា ទំងអស់ ព្បសិនម្បើព្តូវការរីោត់។ ទរ់ទងនឹង ម្ហដ្ឋឋ

រចនាសម្ព័នធជនបទម្ៅរនុងតំបន់របស់ោត់ ោត់រិតថ្ន រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្លប ះពាល់

ដល់ជនជាតិម្ដើម្ភារតិចម្នាះម្ទ ប ុបនតម្ៅរនុងររណ្ីោនការ្លប ះពាល់ណាម្ួយ ោត់នឹង
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រាោម្ម្ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា ទំងម្នាះម្ដ្ឋយម្ធវើការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្យួនឹងព្រុម្ព្រួស្ថរបដល

ទទួលរង្លប ះពាល់ម្ៅរនុងភូម្ិ ម្ហើយវានឹងជាការលែព្បសិនម្បើរម្ព្ោងម្នះោនម្ោល

នម្ោបាយណាម្ួយទរ់ទងនឹងការ្តល់ជាសំណ្ង។ 

  ម្ម្ភូម្ិតបូងខាេ  បានម្លើរម្ ើងថ្ន រម្ព្ោងម្នះនងឹម្និប ះពាលម់្លើដីអចលនព្ទរយទំងជនជាតិ

ម្ដើម្ភារតិច ឬព្បជាជនបខមរម្នាះម្ទ ប ុបនតោត់បានបបនាម្ម្ទៀតថ្ន រនុងអំ ុងម្រលអនុវតត

រម្ព្ោងបដលម្យើងព្តវូការម្ដើម្បីរិភារា្ងបដរ។ ជាម្ួយនឹងព្បជាជនទទួលរង្លប ះពាល់ 

ម្ដើម្បីបសវងររដមំ្ណាះព្ស្ថយលែម្ួយសព្ោប់ររួម្រ ឬម្រលខេះព្រសួ្ថររង្លប ះពាល់ម្នះអាច

រួម្ចំបណ្រដីរបស់ររួម្រសព្ោប់រម្ព្ោងម្នះ។   

- សហរម្នម៍្នស្ថទ ម្កាះសពំាយ (ភមូ្មិ្កាះសពំាយ ឃុមំ្កាះសនំប  ព្សរុម្សៀម្បរូ ម្ខតតសទងឹបព្តង)  

ជាទូម្ៅ ព្បជាជនម្ៅរនុងភូម្ិម្កាះសពំាយ (រ៏ដូចជាសហរម្ន៍ម្នស្ថទ្ងបដឬ) និោយភាស្ថ

ឡាវ។ ភូម្ិម្នះោនព្បជាជន ១ ៥៣៤ នារ់ ម្ដ្ឋយោន ៧៤៨ ជាស្រសត ី ន ិងម្ៅសល់រឺជាបុរស។ ម្របាន

រាយការណ្៍ថ្នភារម្ព្ចើនននរួរម្រោន្ម្ជ័រកាត់ជាម្ួយជនជាតឡិាវ។ បចេុបបននម្នះ ម្បើម្ទះបីជាភារ

ម្ព្ចើនននររួម្រនោិយភាស្ថឡាវរម៏្ដ្ឋយ ប ុបនតតួម្លខជា្េូវការម្ិនព្តូវបានបំបបរម្ដ្ឋយប ររវាងជន

ជាតិឡាវ និងព្បជាជនបខមរម្ ើយ ម្ដ្ឋយស្ថរបតររួម្ររតិថ្នររួម្ររឺជាជនជាតិបខមរ។ រនុងអំ ុងម្រលរិចេ

ព្បជុំ្សរវ្ាយនិងបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈម្នះ បញ្ហា រនេ ឹះម្ួយចំន ួនបានព្តូវបានររម្ឃើញ: 

* លទធ្លននការរិភារាម្ល ើព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន ៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច  

 ម្លារ បខម្ សខុ ព្បធានព្រមុ្ម្ដើរលាត បានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្ដ្ឋយប្ែរម្លើការអម្ងកតរបសម់្លារ

រឺោនភារខុសោន ម្នាះម្ទ រវាងឡាវ និងព្បជាជនរម្ពុជាទរ់ទងនឹងរម្បៀបរស់ម្ៅ ទំម្នៀម្

ទំលាប់ ព្បនរណ្ី ម្ដ្ឋយស្ថរបតរួរម្រព្តូវបានអបអររិធីបុណ្យព្បនរណ្ីដូចោន ។ ម្លារបាន

បបនាម្ថ្នចំណូ្លចិតតននការនិោយភាស្ថឡាវរមឺ្ដ្ឋយស្ថរបតជីដនូជីតារបស់ររួម្រ រឺជាជន

ជាតិឡាវ ម្ហើយម្រមងជំនាន់ម្ព្កាយម្ៅរនុងភូម្ិម្នះម្ៅបតចូលចិតតន ិោយឡាវ។ ដូម្ចនះម្លារ

រិតថ្ន ម្ិនោន្លប ះពាលណ់ាម្ៅម្លើអនរភូម្ិម្ ើយ (សោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ) ម្ដ្ឋយស្ថរ

បតរម្បៀបននការចិញ្េមឹ្ជីវិតរបសរ់រួម្រព្តវូបានម្តត តជាសខំានម់្ៅម្លើការដ្ឋំដះុព្សវូ និងការងារ

ទីរីររឺម្ធវើដំណំា, ការចិញ្េ ឹម្ោន់ និងការចិញ្េ ឹម្សតវ។  
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 ម្លារ ររ ហម្ប៊េនុ ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ បានម្លើរម្ ើងថ្ន វានឹងជាការលែ ព្បសិនម្បើ

រម្ព្ោង (M-IWRMP)្តល់ឱ្យរួរម្រនវូម្ខុរបរចិញ្េ ឹម្ជីវភាររស់ម្ៅ ទំងការោំព្ទបម្ចេរម្ទស

និងការោំព្ទប្នរហរិញ្ាវតាុ។ ម្លាររិតថ្នរម្ព្ោងម្នះនងឹម្ិនោន្លប ះពាលណ់ាម្យួម្ៅម្លើ

ព្រុម្ជនជាតិភារតចិននព្បម្ទសឡាវ ម្ដ្ឋយស្ថរបតររួម្របានច្ចត់ទុរខេួនឯងថ្នជាជនជាតិបខមរ 

ន ិងវិធីននការរស់ម្ៅរមឺ្ិនខុសោន រីព្បជាជនរម្ពុជា (បខមរ) ម្នាះម្ទ។ 

* លទធ្លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងល ំម្ៅម្ ើង វិញ  (RPF) 

 ម្លារ ប៊េុន  ហ៊េង ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទបានម្សន ើថ្ន ម្បើម្ទះបីជាោនការ្លប ះពាល់រ៏

ម្ដ្ឋយ ប ុបនតម្យើងម្ៅបតព្តូវការរិម្ព្ោះម្ោបល់ម្លើ្លប ះពាល់បដលអាចម្រើតោនជាម្ួយទី

ភាន រ់ងារពារ់រ័នធដូចជាអនរភូម្ិ រណ្ៈរោម ធសិហរម្ន ៍ប ូលីស ព្បធានឃុសំងាក ត ់ន ិងព្រុម្ព្បឹរាឃុំ

សងាក ត់។ ោត់បាននិោយថ្ន ដំម្ណ្ើរការម្នះរួរបតព្តូវបានម្ធវើម្ ើងរនុងអំ ុងម្រលននការម្រៀបចំ

រម្ព្ោងម្នះ ដមូ្ចនះម្យើងអាចម្ជៀសវាងរីអវបីដលោន្លប ះពាលអ់វិជជោន។ ម្លារបានបាន្តល់

ឧទហរណ្ថ៍្ន ព្បសិនម្បើរម្ព្ោងម្នះចង់ស្ថងសង់្េូវតូចម្ួយម្ៅរនុងភូម្ិ ម្នះជាការរិតណាស់វា

អាចោន្លប ះពាលដ់លដ់ីព្បជាជន ដូម្ចនះម្យើងព្តូវការចរច្ចជាម្ួយរួរម្រជាម្ុនសនិ ម្ហើយម្យើង

ព្តូវការការោំព្ទជា្េូវការរីអាជាា ធរម្លូដ្ឋឋ នជាអនរសព្ម្ុះសព្ម្ួល។  

២.២. ម្ខតតព្រម្ចះ 

 ការ្សរវ្ាយ និងការបងាា ញជាស្ថធារណ្ៈសតរីីរិចេព្បជុំព្តូវបានម្ធវើម្ ើងរនងុសហរម្នម៍្នស្ថទ

ចំនួនបី រឺបព្ររតាអា ំ រការណាត ល និងស្ថវ យម្ចរ។ រិចេព្បជុំម្នះព្តូវបានម្រៀបចំម្ ើងម្ដ្ឋយោន

ការជួយម្រៀបចរំីខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ។ រនុងចំម្ណាម្សហរម្នម៍្នស្ថទទំងម្នាះ ោនបត

ម្ួយប ុម្ណាណ ះរឺសហរម្នម៍្នស្ថទស្ថវ យម្ចរ បដលព្តវូបានម្ររាយការណ្៍ថ្នោនជនជាតិរួយ និងរនង 

រស់ម្ៅរនុងភូម្ិ។ សព្ោប់សហរម្ន៍ម្នស្ថទរីរម្្សងម្ទៀត ោនអនរភូម្ិទំងអស់ជាជនជាតិបខមរ។  

- សហរម្ន ៍ម្នស្ថទនព្រតាអាម្  

សហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាអា ំោនទីតំាងសា ិតម្ៅរនុងភូម្ិបព្ររតាបអម្ ឃុបំូសលាវ ព្សុរចិព្តបុរី

ម្ខតតព្រម្ចះ។ សោជិរសហរម្ន៍សរុបោន ១១៦ នារ់ បដលយរម្ចញរី ១១៦ ព្រួស្ថរ។ រិចេព្បជុំ

ម្នះព្តូវបានម្ធវើម្ ើងម្ៅស្ថន រ់ការភូម្ិ ម្ដ្ឋយោនការចូលរួម្រីព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ រណ្ៈ

រោម ធិការសហរម្ន៍ម្នស្ថទ និងតំណាងប ុសត ិ៍រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ។  
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* លទធ្ លននការរិភារាម្លើព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

 ម្លារ ម្្ង ម្ខៀវព្បធានភូម្ិបព្ររតាអាំ  បានបងាា ញថ្នម្ិនោនជនជាតមិ្ដើម្ភារតចិ ឬជនជាតិ

ភារតិចម្ៅរនុងភូម្ិរបស់ោត់ម្ ើយ ដូចម្នះរនុងភមូ្ិរបសោ់ត់ ោត់រិតថ្នម្ិនោន្លប ះពាល់ទរ់

ទងនឹងការអនុវតតរម្ព្ោងម្នាះម្ទ។ ម្លារបានបបនាម្ថ្ន ម្លារសបាយរីររាយជាខាេ ំងបដលភូម្ិ

របស់ោត់(សហរម្នម៍្នស្ថទ)ព្តវូបានម្ព្ជើសម្រីសសព្ោប់រម្ព្ោងម្នះ ម្ហើយម្លារោន្នទៈរនុង

ការជួយដល់រម្ព្ោងម្នះ ព្បសិនម្បើចំ្ចបាច់។  

  ម្លារ ឌ្ឹរ ឌ្ិនព្បធានសហរម្នម៍្នស្ថទបព្ររតាអា ំបាននោិយថ្នម្រលម្នះអងគការ Oxfam 

GB    ្តល់នវូជំន ួយតូចម្ួយម្ៅរណ្ៈរោម ការសហរម្ន៍។ ម្ោលបំណ្ងចម្បង រឺ្តល់ន ូវព្បារ់

រម្េីបដលោនការព្បារ់ទបដលស់ោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ បនាទ ប់រីរដូវកាលននការម្នស្ថទព្តីចប់ 

(ម្ធវើព្បហុរ) និងប្នរខេះននព្បារម់្នះរ៏បានបបងបចរសព្ោប់ព្រុម្សនសជំាស្រសត។ី ម្លារបានបបនាម្ថ្ន 

ភារម្ព្ចើនននសោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ ខេីព្បារ់សព្ោប់សតវចិញ្េ ឹម្ ដូចជា ោន់ ទ និងព្ជូរ និង

ទិញព្ោប់រូជម្ួយចនំនួ។ វារ៏ព្តូវបានឱ្យដឹងបដរថ្ន ព្បារ់ម្ួយចំន ួនរ៏ព្តូវបានម្ព្បើសព្ោប់ធនាោរ

ព្សូវ ម្ដ្ឋយការព្បម្ូលព្សូវរនុងអំ ុងម្រលព្បម្ូល្ល ម្ហើយបនាទ ប់ម្រលរ់វាព្ត ប់ម្រវិញម្ៅ

ម្រលបដលតនម្េព្សូវម្នះទទួលបានខពស។់ ម្ដ្ឋយស្ថរបតរម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ 

(M-IWRMP) ោនម្ោលបំណ្ងដូចោន រនុងការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងជីវភាររស់ម្ៅរបស់អនរភមូ្ិ ដូម្ចនះ

ោត់បានសនមត់ថ្ន រម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្លប ះពាល់អវិជជោន ណាម្យួម្ៅនឹងសោជិរ 

សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្នាះម្ទ។ 

* លទធ្លននការរិភារាម្ៅម្ល ើការតំាងល ំម្ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វ ិញ  

 ម្លារ រឹម្ ម្បា  អនុព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាអាំ បានម្ធវើការស្ថវ រម្ន៍ចំម្ពាះរម្ព្ោង

ព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (M- IWRMP) ម្នះ ម្ហើយោត់សងឃឹម្ថ្ន តាម្រយៈរម្ព្ោង

ម្នះនឹងជយួអនរភូម្ិ ជារិម្សសសោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទម្ដើម្បីជំរុញជីវភារ រស់ ម្ៅរបស់រួរម្រ។ 

ម្លារបានបបនាម្ថ្ន ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ្េូវថនល់ម្ៅតាម្ជនបទអាចោន្ល ប ះពាល់តិចតួចម្ៅ

ម្លើព្ទរយសម្បតតិរបសអ់នរភមូ្ិម្នះ ដូម្ចនះម្លារបានម្សន ើថ្នម្យើងព្តូវរិម្ព្ោះ ម្ោបល់ជាម្ួយោេ ស់

អចលនព្ទរយ (ព្ទរយសម្បតតិឯរជន) ម្ដ្ឋយោនជំនួយរីអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន ដូចជាព្រុម្ព្បឹរាឃុំ

សងាក ត់ ប ូលីស ម្ម្ឃុំ ន ិងម្ម្ភូម្ិ ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន ព្រួស្ថរម្ួយចំនួនអាចនឹងរួម្ចំបណ្រ
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ព្ទរយសម្បតតិតទ ល់ខេួនរបសរ់ួរម្រសព្ោប់ព្រុម្ (សហរម្ន៍) ប ុបនតម្ួយចនំនួម្ិនអាចម្ធវើម្ៅបានម្នាះ

ម្ទ ដូម្ចនះម្យើងព្តូវការ្តល់ឱ្យរួរម្រសំណ្ង ព្បសិនម្បើចំ្ចបាច់។ 

-សហរម្ន ៍ម្នស្ថទរការណាត ល   

 សហរម្ន៍ម្នស្ថទរការណាត លោនទីតំាងសា ិតម្ៅរនុងសងាក ត់រការណាត ល ព្រុងព្រម្ចះ ម្ខតត 

ព្រម្ចះ។ សហរម្ន៍ព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយការរមួ្បញ្េូលោន ននភូម្ិចំន ួន ២ រឺភូម្ិ ១ និងភូម្ិ ២ ។ 

សោជិរសហរម្នស៍រុបោន ១៥៨ បដលម្ចញម្ររី ១៥៨ ព្រួស្ថរ។ រិចេព្បជុំម្នះព្តវូបានម្ធវើម្ ើងម្ៅ 

្ទះអនុព្បធានភមូ្ិម្ដ្ឋយោនការចូលរួម្រីព្បធានសហរម្នម៍្នស្ថទ រណ្ៈរោម ធកិារសហរម្នម៍្នស្ថទ 

និង ម្ស្រនត ីតំណាងខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ។ វាព្តូវបានម្ររាយការណ្៍ថ្ន ម្ិនោនជនជាតិ

ម្ដើម្ភារតិច ឬជនជាតិភារតិចម្ៅរនុងភូម្ិម្ទ។  

* លទធ្លននការរិភារាម្ល ើព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន ៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

 ម្លារ អុី ឃីម្ស ូជាព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទរការណាត លបានស្ថវ រម្ន៍ោ ងររ់ម្ៅត ចំម្ពាះ

វតតោនននខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ (ម្លារ ស្ថ៊េ ន រីន ព្បធានប ុសត ិ៍) និងជាម្ស្រនត ីរម្ព្ោង

រម្មវិធី M-IWRMP ម្នះ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្ិនោនព្រមុ្ព្រួស្ថរជនជាតមិ្ដើម្ភារតិច ឬជន

ជាតិភារតិចម្ៅរនុងសហរម្ន៍ម្នាះម្ទ ោត់បានរិតថ្នរម្ព្ោងម្នះនឹងម្ិនោន្លប ះពាល់

អវិជជោនណាម្ួយម្ៅម្លើការចិញ្េ ឹម្ជីវិតរបស់អនរភូម្ិម្ ើយ។  

 ម្លារ ខួន សខុមុ្ ម្ម្ភូម្ិភូម្ិ១ បាន្តលទ់សសនៈវិស័យចាស់លាស់ ទរ់ទងនឹង្លប ះពាល់

បដលអាចនងឹម្រើតោនម្ ើង រនុងអំ ុងម្រលននការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន   

ការ្តល់ជម្ព្ម្ើសចិញ្ជ ឹម្ជីវភារតាម្រយៈការរម្ព្ោងរម្មវិធី M-IWRMP នឹងម្ិនោន្លប ះពាល់

អវិជជោនម្ៅម្លើរម្បៀបរស់ ទំម្នៀម្ទំលាប់ និងវបបធម្៌ម្នាះម្ទ និងជារិម្សសការ្តល់នូវការងារ 

ចំ្ចបាច់ព្តូវម្ធវើការរិភារា និងឯរភាររីសោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ ដូម្ចនះវាបងាា ញថ្នសោជិរ

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ បានម្ព្តៀម្ខេួនរួចរាល់ម្ហើយោន្នទៈរនុងការទទួលយរជម្ព្ម្ើសការងារទំង

ម្នាះ។ 

  * លទធ្លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងល ំម្ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វ ិញ  (RPF) 
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 ម្លារ ធំ សភុណ័្ ម្លខាធិការននសហរម្នម៍្នស្ថទ បានម្លើរម្ ើងថ្ន ប្នការរបស់រម្ព្ោង 

បដលទរ់ទងនងឹម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទម្ៅរព្ម្ិតថ្នន រ់ភូម្ិ ន ឹងម្ិនោន្លប ះពាល់អវិជជោន

ដល់រម្បៀបននការរសម់្ៅ ទំម្នៀម្ទំលាប់ និងវបបធម្៌ម្ទ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្នរនុងអំ ុងម្រល

អនុវតតវាអាច្លប ះពាលម់្ៅម្លើព្ទរយសម្បតតិឯរជន ដូម្ចនះអវីបដលម្យើងព្តូវម្ធវើរឺរិម្ព្ោះម្ោបល់ 

និងម្ធវើការោ ងជិតសន ិទធជាម្ួយនងឹរួរម្រ និងជារិម្សសម្យើងព្តូវការជំនយួរីអាជាា ធរម្លូដ្ឋឋ នម្ដើម្បី

ចរច្ចរ និងរនយលឲ់្យបានចាស់អំររីម្ព្ោងម្នះ និង្លព្បម្ោជនប៍ដលអាចទទួលបានរីរម្ព្ោង

ម្នះ។ 

 ម្លារម្លារ អុី ឃមី្ស ូព្បធានសហរម្នម៍្នស្ថទរការណាត លបានម្លើរម្ ើងថ្ន ព្បសិនម្បើភូម្ិ

ោនជនជាតិម្ដើម្ភារតិច ឬព្រុម្ជនជាតិភារតិច ដូចជាច្ចម្ ម្វៀតណាម្ ឡាវ ម្យើងព្តូវរិម្ព្ោះ

ម្ោបល់ជាម្ួយរួរម្រ ម្ដើម្បីធានាឱ្យបានថ្នបញ្ហា ទរ់ទងនឹងការអនុវតតរម្ព្ោងម្នះរឺព្តូវបាន

បព្ងួម្ជាអបបបរោ។     

- សហរម្ន ៍ម្នស្ថទស្ថវ យម្ចរ  

សហរម្ន៍ម្នស្ថទស្ថវ យម្ចរ ោនទីតំាងសា ិតម្ៅភូម្ិស្ថវ យរម្ចរ ឃុំម្កាះបរារ ព្សុរសំបូរ 

ម្ខតតព្រម្ចះ។ វាព្តូវបានបម្ងកើតម្ ើងម្ដ្ឋយអងគការអុរស្ថវ ម្ ព្បម្ទសអូស្រស្ថត ល ី(OXFAM AUSTRALIA) 

ម្ៅឆ្ន ំ ២០០៤ ម្ហើយបនាទ ប់ម្រម្នះសហរម្នម៍្នស្ថទព្តូវបានម្បាះបង់ម្ច្ចលជាម្ព្ចើនឆ្ន ំ  ដូម្ចនះចំន ួន 

សោជិររឺម្ិនទនោ់នភារចាស់លាស់ម្ទ។ បចេុបបននម្នះម្ៅម្ព្កាម្សម្តារិចេរបស់ខណ្ឌ រដឋបាលជល

្លម្ខតតព្រម្ចះ  សហរម្នម៍្នស្ថទម្នះបានច្ចបម់្្ត ើម្ម្ ើងវញិម្រៀបចំនវូឯរស្ថរពាររ់័នធម្ួយចនំនួ និង

រណ្ៈរោម ធិការសហរម្ន៍ព្តូវបានរព្ងឹងម្ ើងវិញ។ វាព្តូវបានម្ររាយការណ្៍ថ្នចំនួនសោជិរ

សហរម្ន៍សរុបចនំនួភូម្ោិន ៥៨៧នារ់ បដលបានម្ររី២៣៧ព្រួស្ថរ។ ព្បបហល ៣០ ភាររយនន

ចំន ួនព្បជាជនសរុបោនជាប់ស្ថច់ញតិជាជនជាតិរួយ និង រនង (សញ្ហជ តិលាយោន ) ។  

* លទធ្លននការរិភារាម្ល ើព្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន ៍ជនជាតិម្ដើម្ភារតិច 

 ម្លារ នណ្ ឡា ម្ម្ភូម្ិស្ថវ យម្ចរបានព្បាប់ថ្ន ម្ទះបីជាោនព្រមុ្ព្រសួ្ថររយួ និងរនងម្ួយចនំនួ

រ៏ម្ដ្ឋយ រ៏ម្រលម្នះរួរម្របានម្ព្តៀម្ខេួនជាម្ព្សចម្ដើម្បីលាយបញ្េូលោន ជាម្ួយជនជាតិបខមរ និងវិធី

ននជំម្នឿ ដូចជាម្ ើងអនរតា ជាម្ដើម្ (រិធីព្បនរណ្ីម្ួយបដលសុសំនតភិារ រីម្ទវតា) ម្ហើយការអបអរ

រិធីបុណ្យព្បនរណ្ីននព្រួស្ថរទំងម្នាះម្ិនខុសរីព្រួស្ថរបខមរម្នាះម្ទ។ ម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន 
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បចេុបបននម្នះរួយ និងរនង ជារិម្សសសព្ោប់យុវជនជំនាន់ម្ព្កាយបានច្ចត់ទុរខេួនឯងថ្នជា

ព្បជាជនបខមរម្ដ្ឋយស្ថរបតរួរម្រម្ួយចំននួម្រៀបការជាម្ួយនងឹព្បជាជនរនងុតបំន  ់(បខមរ) ។ ម្លើសរី

ម្នះម្ទៀតម្លារបានម្លើរម្ ើងថ្ន ម្ុខរបរចម្បងននព្រួស្ថររួយ និងរនង ប្ែរម្លើការដ្ឋំដុះព្សូវ 

ការចិញ្េ ឹម្ោន ់និងសតវចិញ្េមឹ្ដូម្ចនះោត់បានរិតថ្នការអនវុតតរម្ព្ោងម្នះនងឹម្ិនោន្លប ះពាល់

ណាម្យួម្លើជីវភារ, រម្បៀបរស់ ទំម្នៀម្ទំលាប់ និងវបបធម្៌របស់រួរម្រម្ ើយ។  

 ម្លារ ឃាង ខុម្ សោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ និងរ៏ជាជនជាតិរួយ បានព្បាប់ថ្នថ្ន ម្បើម្ទះបី

ជា ោត់ោនម្ដើម្រំម្ណ្ើតរីព្រួស្ថររួយ ប ុបនតឥ ូវម្នះម្លារបានច្ចត់ទុរថ្នខេួនឯងជាព្បជាជន

រម្ពុជា ដមូ្ចនះម្លារបានសនមត់ថ្ន វានឹងម្ិនោន្លប ះពាល់អវិជជោនដល់ព្បជាជនរបស់រួរម្រ

ម្ ើយ។ ម្លារបានបបនាម្ ថ្នព្រួស្ថរម្យួចនំនួម្ៅបតម្ព្បើវិធបីបបព្បនរណ្ីម្ៅម្ ើយ ជារិម្សសរនុង

អំ ុងម្រល បតូរអងករ ភារម្ព្ចើនបំ្ តុននព្រួស្ថររយួអបអររិធពី្បនរណ្មី្ដើម្បីសនត ិភាររបស់ខេួន  និង

ម្ដើម្បីទទួលបាន្លដំណំាកាន់បតម្ព្ចើន (ម្ៅថ្ន បសនអនរតាព្សី )។ រិធីបបបព្បនរណ្ីម្នះោន 

ោន់ អងករ និងព្តី្ែរ ម្ហើយបនាទ ប់ម្ររួរម្រតេ ស់ព្រួស្ថរម្ៅវាលបព្សជាម្ព្ចើនបខ។ បនាទ ប់រីការ

ព្បម្ូល្លព្សវូ រិធីដូចោន ម្នះ នឹងម្ធវើម្តងម្ទៀត បដលោនម្ ម្ ះរនុងព្សុរ ម្ៅថ្នលាអនរតាព្សី 

ជារិធីបដលរួរម្រព្ត ប់ម្ៅ ម្ៅរនុងភូម្ិ វញិ។ ម្ព្ៅរីរិធីបបបព្បនរណ្ដីូចបដលបានបងាា ញខាងម្លើ 

ជាន់អាររសរ៏ព្តូវបានអនវុតតម្ដ្ឋយព្រសួ្ថររយួ និងរនង្ងបដរ ប ុបនតវាខុសរពី្បជាជនបខមរ ម្ដ្ឋយស្ថរ

ព្បជាជនរួយ និងរនងចូលចតិតម្ធវើរិធមី្នះម្ៅតាម្្ទះរបស់រួរម្រតទ ល់ ខណ្ៈបដលព្បជាជនរម្ពុជា

ចូលចិតតម្ធវើរិធីជាព្បនរណ្ីម្នះរួម្ោន ។  

* លទធ្លននព្របខណ្ឌ ម្ោលនម្ោបាយននការតំាងល ំម្ៅដ្ឋឋ ន ម្ ើង វ ិញ  (RPF) 

 ម្លារព្ស ីនុ សច្ចេ  ជាសោជិរសហរម្ន ៍បាននោិយថ្ន ទរ់ទងនងឹម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ

ម្ៅតាម្ជនបទ ចំ្ចបាច់ព្តូវរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយម្នុសសបដលទទួល្លប ះពាល់ ម្ុន

ម្រលអនុវតតរម្ព្ោងម្នះ ម្ដើម្បីម្ធវើឱ្យព្បារដថ្ន បញ្ហា ទំងអស់ទរ់ទងនឹងសរម្មភារ

រម្ព្ោងព្តូវបានម្លើរយរម្ររិភារា និងម្ដ្ឋះព្ស្ថយ។ នាងបានបបនាម្ថ្ន វាព្តូវអាព្ស័យ

ថ្នម្តើ្លប ះពាល់ោនទំហំរព្ម្ិតណា ម្ហើយម្បើចំ្ចបាច់ ព្តូវោនសំណ្ងដល់ព្រួស្ថររង

្លប ះពាលទ់ំងម្នាះ។ នាងបានម្រៀបរាបថ់្ន ការរិម្ព្ោះម្ោបល់ជាម្ួយព្រុម្ព្រួស្ថរទំង

អស់បដលរង្លប ះពាល់ព្តូវការការោំព្ទរីអាជាា ធរម្ូលដ្ឋឋ ន។ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

95 
 

ឯរស្ថរភាជ ប ់រ 

 
ម្ ម្ ះអនរចលូរមួ្រនងុម្ខតតព្រម្ចះ នងិសទងឹបព្តង 

ល.រ ម្ ម្ ះ តួនាទី អងគភារ 

សហរម្ន៍អូរស្ថវ យ និងអនេង់ម្កាះរង 

១ ម្លារ ខាយ សុីរា៉ែបូ ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លព្រម្ចះ 

២ ម្លារ ម្ម ឌ្ីរុំ សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទអនេង់ម្កាះរង 

៣ ម្លារ ស្ថ៊េ ង វុទធី រណ្នីររ - 

៤ ម្លារ ឡាន សំនី សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

៥ ម្លារ បម្ន លីហ័រ ម្ម្ឃុំ ឃុំអូរស្ថវ យ 

៦ ម្លារ បអម្ ម្   ម្ម្ព្រុម្លាត សហរម្ន៍អនេងម្កាះរង 

៧ ម្លារ ម្ហង ម្ធឿន ម្លខាភូម្ិ - 

៨ ម្លារ រង់ ភារម្យ សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទអូរស្ថវ យ 

៩ ម្លារ អ៊េ៊ំ ោ រា៉ែឌ្ី ម្ម្ភូម្ិ ភូម្ិអូរស្ថវ យ 

១០ ម្លារព្ស ីវន ប៊េុនលី ម្ៅសងាក ត់ស្ថម្រគី សងាក ត់ស្ថម្រគី 

១១ ម្លារ ហម្ ស្ថវរ័ ម្ម្ប ូលីសឃុំ ឃុំអូរស្ថវ យ 

១២ ម្លារ ម្ខៀវ រា៉ែវុធ ម្ម្ប ូលីសរងឃុំ សងាក ត់ស្ថម្រគី 

១៣ ម្លារ តត់ តូម្ី ជំនួយការម្ខតត អងគការ CEPA 

១៤ ម្លារ អុីវ វិចិព្ត ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លសទ ឹងបព្តង 
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១៥ ម្លារ ហម្ រីម្រង់ ទីព្បឹរាថ្នន រ់ជាតិ រដឋបាលជល្ល/ធនាោររភិរម្លារ 

១៦ ម្លារ ម្ហង រង់ - - 

១៧ ម្លារ ម្្ង ប្ន 

អនរសព្ម្បសព្ម្ួលរម្ព្ោង  

(M-IWRMP) រដឋបាលនព្រម្ ើ 

១៨ ម្លារ ភីតធ ឺម្ដជិន ទីព្បឹរាអនតរជាតិ ធនាោររិភរម្លារ 

១៩ ម្លារ បអម្ ច្ចន់ណារទិធិ ម្ស្រនត ីម្ខតត អងគការ CEPA 

២០ ម្លារ រុយ ចនទ រិទធិ ម្សម ៀន សងាក ត់ស្ថម្រគី 

២១ ម្លារ បអម្ ោ យន់រី ម្ស្រនត ីរដឋបាលជល្ល រដឋបាលជល្ល 

សហរម្ន៍ជល្លតបូងខាេ  ភមូ្ិតបូងខាេ  សងាក ត់អរូព្ម្ះ ព្សុរម្សៀម្បុរ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង 

២២ ម្លារ រង់ វងស ម្ម្ឃុំ ឃុំអូរព្ម្ះ 

២៣ ម្លារ សូ សកន ម្ម្ប ូលីសឃុំ - 

២៤ ម្លារ ច្ចន់ សុ្ល ព្រុម្ព្បឹរាឃុំ - 

២៥ ម្លារ ដល់ ស្ថម្វឿន ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទតបូងខាេ  

  ២៦ ម្លារ ម្យង ន័រ 

សោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ 

(ព្រូអនុវិទាលយ័) - 

  ២៧ ម្លារ រស់ ស្ថនត - - 

  ២៨ ម្លារព្ស ីម្ហៀង ធីតា - - 

  ២៩ ម្លារ រស់ ម្ស្ថម្ - - 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា: ព្របខណ្ឌ ព្រប់ព្រងបរិស្ថា ន នងិសងគម្ (ESMF)  

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្មុ្ះទម្នេម្ម្រងគ ដំណារក់ាលទ ី៣  

 

97 
 

  ៣០ ម្លារ អ៊េ៊ំ សុតត ឆ្ម ំទម្នេ ន ិងសោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ - 

៣១ ម្លារ  ួន កា សោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ - 

៣២ ម្លារ រង់ ថ្ន ម្ម្ភូម្ិ ភូម្ិតបូងខាេ  

៣៣ អុំ បាន អនុព្បធានភូម្ិ - 

៣៤ ច្ចន់ រិទធ ព្បធានអភិវឌ្ឍនឃ៍ុ ំ ឃុំអូរព្ម្ះ 

៣៥ ម្យ ម្ ម្ម្ឿន សោជិរសហរម្នម៍្នស្ថទ សហរម្ន៍តបូងខាេ  

៣៦ ម្យ ម្ ម្លឿន - - 

៣៧ បម្ម្ ស្ថយុទធ - - 

៣៨ អុីវ វិចិព្ត ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លសទងឹបព្តង 

៣៩ ខាយ ស្ថរា៉ែបូ - - 

៤០ បអម្ ោ យន់រី ម្ស្រនត ី រដឋបាលជល្លថ្នន ររ់ណាត ល 

សហរម្ម្៍ម្នស្ថទម្កាះសនំប  ភូម្ិម្កាះសំពាយ ឃុំម្កាះសពំាយ ព្សុរម្សៀម្បុរ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង 

៤២ បខម្ សុខ ព្បធានរណ្ៈរោម ធកិារសហរម្នម៍្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្កាះសពំាយ 

៤៣ ម្តង ស្ថនវា៉ែន ់ ព្រុម្លាត - 

៤៤ ម្តង ស្ថនត សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

៤៥ ម្ធឿន អន់ - - 

៤៦ ទិញ សុីថ្នន់ - - 

៤៧ អ៊េុច វុធ - - 
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៤៨ អុំ វី - - 

៤៩ ្ង់ យង់ - - 

៥០ បសន ងួន - - 

៥១ ្ុរ ប៊េុនហម្ ព្បធានសហរម្ន៍ជល្ល - 

៥២ ខាយ សុីរា៉ែបូ ម្ស្រនត ី ឃនឌរដឋបាលជល្លសទ ឹងបព្តង 

៥៣ រឹម្ សុខា - - 

៥៤ បអម្ ម្ ូយន់រី - រដឋបាលជល្ល 

៥៥ ម្យ ង ដ្ឋំ សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្កាះសំនប  

៥៦ នា ម្សៀធី - - 

៥៧ ណា រដ្ឋឋ  - - 

៥៨ ម្សឿន សម្ - - 

៥៩ បសន រនច្ចរ - - 

៦០ អន់ រឹម្ឡារ់ - - 

៦១  ម្ សូរិោ - - 

៦២ ្ន ម្ៅ - - 

៦៣ ហម្ វុទធី - - 

៦៤ រុរ វណាណ  - - 

៦៥ ម្ ឿន រលះ - - 
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៦៦ ម្្ន បា រស្ថម្ុល ម្លខាសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

៦៧ ម្ហង រង់ ទីព្បឹរាថ្នន រ់ជាតិ រដឋបាលជល្ល/ធនាោររភិរម្លារ 

សហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាបអម្ ភមូ្ិបព្ររតាបអម្ ឃុំបវូាល ព្សរុចិព្តាបុរ ីម្ខតតព្រម្ចះ 

៦៨ ទិរវ សុខម្ហង ព្រុម្្សរវ្ ាយ សហរម្ន៍បព្ររតាអា ំ

៦៩ រីម្ ម្បារ អនុព្បធាន  - 

៧០ ព្ស៊េុន ស្ថបរ៉ែន សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

៧១ ម្ិន ម្ព្សៀ - - 

៧២ ម្្ង ធី - - 

៧៣ អុំ រីម្ស្ថន - - 

៧៤ ម្រៀវ ម្ ឿងរន ម្ម្ភូម្ិ ភូម្ិបព្ររតាបអម្ 

៧៥ លី ព្សុ ឺ ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 

៧៦ ម្លារ ឌ្ឹរ បដន ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទនព្រតាអា ំ

៧៧ ម្លារ អុី ស្ថណាវុធ ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 

៧៨ ម្លារ ឡាយ លីម្  អនុព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទបព្ររតាអា ំ

៧៩ ម្លារ ម្ងៀប ស្ថកា សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

៨០ ម្លារ ភីតធី ម្ដជិន ទីព្បឹរាអនតរជាតិ ធនាោររិភរម្លារ 

៨១ ម្លារ បអម្ ម្ ូយន់រី ម្ស្រនត ី រដឋបាលជល្ល 

៨២ ម្ហង រង់ ទីព្បឹរាជាតិ  រដឋបាលជល្ល/ធនាោររភិរម្លារ 
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៨៣ ម្លារ ស្ថ៊េ ន រីន ម្ម្ប ុសត ិ៍រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 

សហរម្ន៍រការណាត ល សងាក ត់រការណាត ល ព្រងុព្រម្ចះ 

៨៤ ម្លារ ស្ថ៊េ ន រីន នាយខណ្ឌ សត ិ៍រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 

៨៥ ម្លារ អុី រីម្សូ ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទរការណាត ល 

៨៦ ម្លារ សម្ ម្ស្ថភ័ណ្ រណ្នីររសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

៨៧ ម្លារ ម្ព្ចឿន នី ព្រុម្លាត - 

៨៨ រី សុធា - - 

៨៩ ច្ចន់ សុធា - - 

៩០ ខាត់ សិទធ - - 

៩១ សុខ រីម្ច្ចន់ - - 

៩២ ច្ចន់ វណ្ណធាន - - 

៩៣ អុំ ម្ស្ថភា ម្ម្ព្រុម្លាត - 

៩៤ ខួន សូយន់ ម្ម្ភូម្ី ភូម្ិ ១  វឡីា 

៩៥ អុី ស្ថណាវុធ ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 

៩៦ ភីតធ ឺម្ដជិន ទីព្បឹរាអនតរជាតិ ធនាោររិភរម្លារ 

៩៧ ម្ហង រង់ ទីព្បឹរាថ្នន រ់ជាតិ  រដឋបាលជល្ល/ធនាោររភិរម្លារ 

៩៨ អុិន ោ យន់រី ម្ស្រនត ី រដឋបាលជល្ល 

សហរម្ន៍ម្នស្ថទស្ថវ យម្ចរ ឃុំម្កាះបរា ព្សរុសបំរូ ម្ខតតព្រម្ចះ 
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៩៩  ួង ម្កា ព្បធានសហរម្ន៍ម្នស្ថទ សហរម្ន៍ម្នស្ថទស្ថវ យម្ចរ 

១០០ នណ្ ឡា ម្ម្ភូម្ិ ភូម្ិស្ថវ យម្ចរ 

១០១ ម្ុរ ម្ុត សោជិរសហរម្ន៍ម្នស្ថទ - 

១០២  ុញ ហ័រ - - 

១០៣ លឹម្ ដួង - - 

១០៤ រី វរីៈ - - 

១០៥ ចឹម្ ថុល - - 

១០៦  ុន ស្ថឆ្ - - 

១០៧ ្ង រិទធិ - - 

១០៨ នាថ ម្រឿន  - - 

១០៩ នម្  ចនធ ី - - 

១១០ ម្ងៀម្ ស្ថរា៉ែន - - 

១១១ ឃាង រម្ - - 

១១២ ថូច រតនា - - 

១១៣  ី សុខលាង ម្ស្រនត ី ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 

១១៤ អុី ស្ថនាវតី - - 

១១៥ លី ព្សុ ឺ - - 

១១៦ ចឹម្ ចនធ ី អនរភូម្ិ ភូម្ិស្ថវ យម្ចរ 
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១១៧ ម្ហង រង់ ទីព្បឹរាជាតិ រដឋបាលជល្ល/ធនាោររភិរម្លារ 

១១៨ ស្ថ៊េ ន រីន នាយខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ ខណ្ឌ រដឋបាលជល្លម្ខតតព្រម្ចះ 
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ឧបស ព្័នធ ទី  ៥:ការរកនកតយបញ្ជជ កម់្ ើង ចិ្ញម្ៅម្លើសុិតាកភារបរច្ស្ថា ន នកងសងគ្ -សោសភាគទី 

១ នកងសកកាា ស្ថលាដណ្នាំថ្នន ក់ជាតកអំរីគំរូរគប់រគងអាងទម្នេ  សរោប់តំបន់ រ៤  (៤ P) នកង ស៣  

(៣  S) - សោសភាគទី ២ 

សណាឋ ោរ ល ី ជឺ ម្ខតតព្រម្ចះ (៣-៤ ធនូ ២០១៣) 

 

រ. ម្សចរតមី្្ត ើម្ 

 ម្ោលបំណ្ងននការព្រប់ព្រងជល្លរម្ពុជាព្តវូបានតព្ម្មឹ្ជាម្យួម្ោលម្ៅអភិវឌ្ឍនរ៍ម្ព្ោងរមួ្ 

ននការព្រប់ព្រងធនធានទឹរចព្ម្ុះទម្នេម្ម្រងគ (M-IWRM) បដលជាម្សចរដីរ័ណ្៌នាសម្ងាបរម្ព្ោងព្តូវ

បាន្ដលឱ់្យរនងុប្នរទី ២។ សរម្មភាររម្ព្ោងនានាម្ៅព្បម្ទសរម្ពុជានងឹព្តូវរំណ្ត់បតម្ួយរត់ចំម្ពាះ

អនុសោសភារ ៣-៣ ម្ហើយរួរម្រអាចពាររ់័នធនងឹការទិញដី ការឲ្យដីធេី ន ិងការដ្ឋររ់ព្ម្តិម្ព្បើព្បាស់

ធនធាន។ អនុសោសភាររបស់ព្បម្ទសរម្ពុជានឹងព្តូវអនុវតតតាម្រយៈសរម្មភារដូចខាងម្ព្កាម្:  

 ការោំព្ទដល់សហរម្ន៍ម្នស្ថទរួម្ោន: (រ) ការបម្ងកើត ការចុះបញ្ជ ី ន ិងការរព្ងឹងអងគភារ

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ (CFi) (ខ)  បស្រញ្ហជ បការព្រប់ព្រងធនធានជល្លម្ៅរនុងដំម្ណ្ើរការការម្ធវើ

ប្នការអភវិឌ្ឍនស៍ហរម្ន ៍(ការម្ធវើប្នការអភវិឌ្ឍនឃ៍ុំសងាក ត់) និង (រ) ្ តល់ដល់សហរម្ន៍

ម្នស្ថទជាម្ួយនឹងឱ្កាសជម្ព្ម្ើសជីវភាររស់ម្ៅបបនាម្ និង 

  ការោំព្ទដល់វិសយ័ស្ថធារណ្ៈ ជារិម្សសរដឋបាលជល្លថ្នន រ់ព្សរុនងិថ្នន រម់្ខតត ម្ដើម្បីធានា

បាននវូសម្តាភាររនុងវិសយ័ស្ថធារណ្ៈព្របព់្ោនរ់នុងការតាម្ដ្ឋនម្លើការអនុវតតន ៍ននប្នការ

ព្រប់ព្រងជល្ល ការព្តួតរិន ិតយ្លច្ចប់ ការម្លើររម្ពស់វារីវបបរម្ម ន ិងការសតុរម្ ើងវិញ

ព្បម្ភទព្តីរនុងព្សុរសំខាន់ៗ។ 

 ការោំព្ទសព្ោប់ការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនវូការព្រប់ព្រងអាងទម្នេម្ៅភារខាងម្ជើងព្បម្ទសរម្ពុជា

: (រ) ម្ដើម្បីបរលម្ែការព្រប់ព្រងព្បសិទធិភារ និងោននិរនតភារននធនធានទឹរម្ៅរនុងអាងរង 

រ៤ សា ិតម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ណ្ឌ លរិរី ន ិងអាងរង ស៣ សា ិតម្ៅរនុងសទងឹបព្តង ម្ណ្ឌ លរិរី 

ន ិងរតនៈរិ រី (ខ) ម្ដើម្បីបម្ងកើតសម្តាភារម្ធវើប្នការ និងរិនតិយតាម្ដ្ឋនសព្ោប់ការព្តួតរិន ិតយ

ធនធានទឹរោនព្បសទិធិភារ។ ការងារម្ៅរនុងអាងរង ស៣ ម្នះ នឹងច្ចប់ម្្ត ើម្ម្តត តជាសំខាន់

ម្លើអាងរង ស២ បដលសា ិតម្ៅរវាងព្បម្ទសរម្ពជុា និងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ម្ហើយនងឹរួម្ចំបណ្រ

ដល់ការបម្ងកើតម្វទិកាម្ទវរភារជីាម្ួយព្បម្ទសម្វៀតណាម្ ម្ដើម្បីសព្ម្បសព្ម្ួលម្លើការព្រប់ព្រង

ធនធានទឹរ។ សរម្មភារបដលសា ិតម្ៅម្ព្កាម្សោសភារម្នះនងឹរមួ្បញ្េូលនវូអនុសោសភារ
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ម្ួយចំនួន ដូចខាងម្ព្កាម្: (រ) ការោំព្ទសព្ោប់យនតការសព្ម្បសព្ម្ួលរនុងអាងរង ស៣ 

និងអាងរង រ៤ (ខ) ការោំព្ទសព្ោប់ប្នការសិរាអាងទម្នេ ន ិងការសិរាបម្ចេរម្ទស និង 

(រ) ការោំព្ទសព្ោប់ការព្តតួរនិតិយធនធានទឹរ ការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងបណាត ញជលាឧតនុយិម្ 

និងការបចររំបលររ័ត៌ោន។ 

 វិស្ថលភារននសរម្មភាររម្ព្ោងរនុងព្បម្ទសរម្ពុជា នឹងព្របដណ្ត ប់កាត់ទម្នេម្ម្រងគ រីព្រំបដន

ឡាវរម្ពុជាម្ៅម្ខតតសទងឹបព្តង និងម្ខតតព្រម្ចះ និងអាងរង ស៣ និង រ៤។ តំបន់ម្នះព្តូវបានម្រស្ថគ លថ់្ន

ជាប្នរម្ួយដ៏សខំានន់នជព្ម្រសតវ (សំខាន់សព្ោបជ់ព្ម្រសុវតាិភាររសម់្ៅរនុងអំ ងុម្រលរដូវព្បំាងនងិ

រដូវកាលរង) សព្ោប់ព្បម្ភទព្តីបដលម្ធវើតេ ស់ទីឆ្ា យ រមួ្បញ្េូលទំងព្បម្ភទសតវជិត្ ុតរជូដចូជាព្តី

បុងឡាវ (Pangasius krempfi) និង ព្តីរាជ (Pangasianodon gigas) និងថនរិសតវដូចជាព្តមី្្ាត  

(Irrawady) បដលជិត្តុរជូ (ព្តីម្្ាតទឹរស្ថប) ។ វាព្តូវបាន ម្រស្ថគ ល់្ ងបដរថ្នតបំនម់្នះជាជព្ម្រ

រស់ម្ៅរបសព់្បជាជនោេ សព់្សុរ ម្ហើយរួរម្រអាចនងឹព្តវូទទួលរង្លប ះពាល ់( វិជជោននងិអវិជជោន) 

រីម្ព្ោងម្នះ។  

ខ. ម្ោលបណំ្ងរបសស់កិាា ស្ថលា 

ម្ោលបំណ្ងសខំានន់នសកិាា ស្ថលាថ្នន រ់ជាត ិបដលោនរយៈម្រល២នថាម្នះ ៖ 
  

 ម្ធវើការបញ្ហជ រ់ម្ ើងវិញម្លើឯរស្ថរសវុតាិភារសងគម្នងិបរសិ្ថា ន បដលព្តវូបានម្រៀបចតំំាងរីឆ្ន ំ 

២០១០ ដល់ភារីពារ់រន័ធម្ៅរនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងម្ខតតសទងឹបព្តង។  

 រិភារាម្លើការតេ សប់តូរបដលអាចម្រើតោនរនុងអ ំុងម្រលរីឆ្ន ំ ២០១០ ដល់ឆ្ន ំ ២០១៣ រនុង

សហរម្ន៍ម្នស្ថទម្ោលម្ៅម្ៅរនុងម្ខតតសទ ឹងបព្តង និងម្ខតតព្រម្ចះ។ 

 បណ្នំាសោសភារទី ២ ម្លើការព្រប់ព្រងអាងទម្នេម្ៅ ៣s និង ៤Ps ម្ៅដល់ស្ថា បន័ពាររ់័នធ។  

រ. លទធ្ លននសកិាា ស្ថលា 

សិកាា ស្ថលារិម្ព្ោះម្ោបល់ជាស្ថធារណ្ៈម្លើការបញ្ហជ រ់ម្ ើងវិញ នូវឯរស្ថរសងគម្ និង

បរិស្ថា ន និងការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ ព្តូវបានម្ធវើម្ ើងអសរ់យៈម្រល ២ នថារី ៣-៤ បខធនូឆ្ន ំ ២០១៣ ម្ៅ

សណាឋ ោរ ល ីជ ឺរនុងម្ខតតព្រម្ចះ។ អនរពារ់រ័នធសំខាន់ៗព្តូវបាម្នះម្ធវើការជាម្ួយនឹង វិស័យជល្ល 

និងសរម្មភារពាររ់័នធម្្សងម្ទៀតម្ៅម្លើការព្រប់ព្រងធនធានទឹរ ព្តូវបានអម្ញ្ជ ើញឲ្យចូលរួម្ (ឯរស្ថរ

ភាជ ប់ ២)។ រម្បៀបវារៈព្តូវបានបងាា ញម្ៅរនុងឯរស្ថរភាជ ប់ទី ២ និងឯរស្ថរភាជ ប់ទី ៣ ។ 
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នថាទ ី១: ឯរស្ថរសវុតាភិារសងគម្ នងិបរសិ្ថា នបដលបានម្ធវ ើការរនិតិយបញ្ហជ រម់្ ើងវញិ 

នថាទ ី២: ម្សចរតមី្្ត ើម្រម្ព្ោងម្ល ើការព្របព់្រងអាងទម្នេ ម្ៅតបំន ់រ៤ នងិ ស៣  

រ. ការរភិារាព្រមុ្: 

ព្រមុ្ទ ី១: អវជីាបញ្ហា ព្ប ម្ថម ីៗ  នងិដមំ្ណាះព្ស្ថយសព្ោបក់ារព្របព់្រងអាងទម្នេ ៖ រ៤ នងិ ស៣? 

ព្រមុ្ទ ី២: ម្ត ើអវជីាបញ្ហា  នងិជម្ព្ម្ើស បដលពាររ់ន័ធនងឹទរឹសព្ោបក់ារព្របព់្រងអាងទម្នេងរនងុអាងរង រ៤ 

ន ិង ស៣? 

ម្ធវើបទបងាា ញម្ដ្ឋយព្បធានម្នទរីអភវិឌ្ឍនជនបទម្ខតតម្ណ្ឌ លរិរី  

រ. បញ្ហា នានាទរទ់ងនងឹការព្របព់្រងធនធានទរឹ 

- ការរុរររបរ៉ែម្ដ្ឋយព្រមុ្ហ៊េនុបរម្ទស និងព្បជាជនម្លូដ្ឋឋ ន ម្ៅរនុងម្ខតតចំន ួនបួន ( បដល

ោនព្រុម្ហ៊េុន ជាង 300 ទំងជាតិ និងអនតរជាត)ិ បដលរំរុងបសវងររបរ៉ែោស បានបងក្ល

ប ះពាល់អវិជជោនធានធ់ារ ម្លើបរិស្ថា ន និងការតំាងទីលំម្ៅរបស់ម្នុសស ម្ៅតាម្បម្ណាត យ 

សទ ឹង បព្ររ និងទម្នេ ។ 

- ការ្តល់ដសីម្បទនម្សដឋរចិេ ម្ៅឱ្យព្រុម្ហ៊េុនឯរជន បានម្រើនម្ ើងនវូសំណ្ឹរម្ៅរនុងនដ

ទម្នេ ន ិងទម្នេ។ 

- ការម្ធវើចរាចរ្េូវទឹរម្ៅរនុងតំបន ់ស៣ ជាធម្មតាជួបបញ្ហា រំ ុងម្រលរដូវព្បំាង ម្ដ្ឋយស្ថរ

បតរំណាត់ខេះននទម្នេព្តូវបានកាត់តត ច់ ឬរីងសាួ ត។ 

- ការម្ព្បើព្បាស ់ជី រីម្ី ថ្នន សំោេ ប់សតវលែតិ សព្ោប់រសរិម្ម ព្តូវបានររម្ឃើញ ថ្នបានបរបព្ប

បរិស្ថា ន តាម្រយៈការបម្ញ្េញស្ថរធាតរុីម្ី /ថ្នន សំំលាបស់តវលែតិទំងម្នាះ ចូលម្ៅរនុងសទ ឹង 

បឹង និង ទម្នេ ។ 

- ការសំណ្លរ់ីសរម្មភារឧសាហរម្ម (ម្ៅស៊េ ូន ិងសករស) បដលបងាូរចលូម្ៅរនុងទម្នេ សទ ឹង 

និងនដទម្នេ។ 

- ការម្ព្បើស្ថរធាតរុីម្ីរលុម្ដើម្បីសំលាបព់្តមី្ដ្ឋយព្បជារលរដឋម្ៅតាម្ម្លូដ្ឋឋ នម្ៅរនុងតំបន់

អនេង់ម្ព្ៅ រនុងអំ ុងម្រលរដូវព្បំាង។ 

- ទំនប់វារីអរគិសនី (ជារិម្សសទំនប់វារីអរគិសនី Yali-hydro រនុងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ រនុង 

តំបន់ទម្នេម្សស្ថន និងបព្សររ បដលម្យើងម្ៅថ្ន ទំនប់វារីអរគិសនីដ្ឋឡារ់)។ បចេុបបនន 

ព្បម្ទសឡាវោនរម្ព្ោងស្ថងសង់ទំនប់វារីអរគិសនីថម ីម្យួម្ទៀតម្ៅជិតម្ខតតសទ ឹងបព្តង។ 
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អនរភូម្ិតែូញបតែរថ្នោនម្រលខេះបានបងកជាទឹរជំននម់្ៅរនុងតបំន ់បដលរួរម្ររស់ម្ៅ ម្ា ង

ម្ទៀតការបព្បព្បួលលំហរូទឹរបានបងក្លប ះពាល់អវិជជោនម្ៅម្លើសរម្មភារ

ម្នស្ថទរបស់រួរម្រ។ 

- ការសំណ្លត់ាម្្ទះរបស់ព្បជារលរដឋម្ូលដ្ឋឋ ន រនុងតំបន់រ៤ និងស៣  ( ការសំណ្ល់ 

 រឹង និងរាវ) បាេ សទ ីរ ការសំណ្លម់្វជជស្ថស្រសតរីម្ណ្ឌ លសខុភារ រ៏ជាព្បភរដនទម្ទៀតបដល

រួម្ចំបណ្រកាតប់នាយរុណ្ភារទឹរ បរិស្ថា ន ទម្នេ បឹង សទ ឹង និង ជារិម្សសស្ថា នភារទឹរ។ 

 

ខ. ជម្ព្ម្ើសម្ដើម្បីម្ដ្ឋះព្ស្ថយបញ្ហា ម្នះ:- ការបម្ងកើត រណ្ៈរោម ធកិារព្រប់ព្រង តំបន់រ៤ និងស៣ 

ម្ៅរព្ម្ិត ថ្នន រ់ជាតិន ិង ថ្នន រ់ម្ព្កាម្ជាតិ។ 

- ការចូលរួម្រីសហរម្នម៍្ូលដ្ឋឋ ន  

- បម្ងកើតឯរស្ថរចាប់ ន ិងការរណំ្តត់ួនាទី  

- ្សរវ្ាយចាប់ឲ្យបានទូលទូំលាយ 

- ការោំព្ទហិរញ្ាវតាុរ ីDPs 

ចំណំា: បព្ររកំារ ី: ៨២រ ីបូម្ ព្ត  បព្ររ ត ី:៣៥០រ ីបូម្ ព្ត 

១. បព្សររ ៖ នងរី ឹរ  ម្កាះម្ងៀរ (ម្ណ្ឌ លរិរី) ន ិងលតំត ់(រតនរិរ)ី 

២. ម្សស្ថន ៖ តាបវង ម្វឿននស ម្សស្ថន (សទ ឹងបព្តង) 

៣. ម្សរុង 

ព្រមុ្ទ ី១: 

បញ្ហា ព្ប ម្ថម ីៗ : 

- ការរព្ងឹងចាប់ (នព្រម្ ើ ដី ន ិងជល្ល) ម្ិនោនព្បសទិធិភារ 

- បញ្ហា ទរ់ទងនងឹនព្រម្ ើ: ការវិន ិម្ោរម្យួចំននួតាម្បម្ណាត យទម្នេ ន ិងបព្ររ រីម្ព្ពាះ

តំបន់ទំងអស់ម្នាះជាប្នរសខំានម់្ដើម្បីវិនមិ្ោរវិសយ័រសរិម្ម។ 

- បញ្ហា រមំ្លាភយរដីដី 

- បញ្ហា ចំណារ់ព្សរុ រីម្ខតតនានា(ម្ដ្ឋយស្ថរខវះដសីព្ោប់រសរិម្ម) បដលនំាឲ្យោនការម្រើន

ម្ ើងនវូការកាប់បតំេ ញនព្រម្ ើ ម្ដើម្បីយរដីម្ធវើរសរិម្ម។ 
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- ការអភិវឌ្ឍ (ជីរបរ៉ែ ការម្ព្បើព្បាស់ធាតុរីម្ី) ម្ៅតំបន់ម្ួយចំន ួន  (ព្ចំ្ចងទម្នេ បារ់ដី) ន ិង

ព្រុម្ហ៊េុនម្យួចំននួព្តូវការដីម្ព្ចើនពានហ់ិរតា ម្ហើយម្និអនវុតតម្ៅតាម្រិចេព្រម្ម្ព្រៀងរបស់

រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

- បញ្ហា ទរ់ទងនងឹរណុ្ភារទឹរ ម្ដ្ឋយស្ថរបតការម្ព្បើព្បាសជ់ីរីម្ី ថ្នន សំោេ ប់សតវលែតិទំនប់

វារីអរគិសនី បដលជារតាត រណំ្ត់រណុ្ភារទឹរ និងការហរូទឹររខវរ។់ 

- បញ្ហា ពារ់រ័នធនងឹធនធានជល្ល និងជីវៈចព្ម្ុះ ម្ៅរនុងតំបនអ់ភិររសរំុាស្ថ 

- ្លប ះពាលប់្នរបយនឌ្រ័ ម្ៅម្លើសខុភាររបសស់្រសត ីម្ដ្ឋយស្ថរបតការ

ម្ព្បើព្បាស់ទឹរម្និស្ថែ ត 

- ្លប ះពាលម់្ៅម្លើវិសយ័ម្ទសចរណ្ ៍(ទឹរម្ព្ជាះសុភ័ព្រម្ិតត)  ដចូបដលររួម្រដឹង រី 

ប្នការរបសរ់ដ្ឋឋ ភិបាល រួរម្រនំាោន កាប់នព្រម្ ើតាម្បម្ណាត យ្េូវ។ 

- រងវះខាតនវូការម្ដ្ឋះដរូរត័៌ោនរីព្បម្ទសម្វៀតណាម្ម្ដើម្បីបងាូរទឹររីទំនប់វារអីរគិសន ីម្ៅ

រនុងព្បម្ទសម្វៀតណាម្ (ម្សស្ថន និងបព្សររ)។  

- ការបព្បព្បួលអាកាសធាតុបចេុបបនន រជឺាបញ្ហា ធំម្យួ រមួ្ចំបណ្រម្ៅម្លើការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ 

ម្ធវើបទបងាា ញម្ដ្ឋយព្បធានអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ម្ខតតសទ ឹងបព្តង 

ព្រុម្ទី ១: 

ដំម្ណាះព្ស្ថយ: 

- ការរព្ងឹងចាប់ថម ីៗ ម្នះ ម្ៅម្លើនព្រម្ ើ ជល្ល និងការម្ព្បើព្បាសដ់ីម្ៅោនរព្ម្ិតចំ្ចបាច់

ព្តូវម្ធវើការរព្ងឹងចាប់វិញ។ 

- ស្ថរម្រើភ័ណ្ឌ ម្ៅម្លើដីនព្រម្ ើ (ដីម្ព្បើ ន ិងដីនព្រ) រចំឺ្ចបាច់នាម្រលបចេុបបននម្ៅរនុងព្បម្ទស

រម្ពុជា ម្ដើម្បីព្រប់ព្រងធនធានទំងម្នាះបានព្តឹម្ព្តូវ។  

- ស្ថរម្រើភ័ណ្ឌ ចាស់លាស់ម្ៅម្លើតំបន់អភិររស និងការងារ ៖ ជល្ល ដីនព្រម្ ើ  

- បម្ងកើនការយរចិតតទុរដ្ឋរ់រីសហរម្ន៍ រឺជាម្រឿងចំ្ចបាច់ 

- ្តល់នវូសិទធិដល់ព្បជាជនរនុងតំបន់ចលូរមួ្រនុងដំម្ណ្ើរការម្ព្បើព្បាស់ដីសហរម្ន៍ 
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- បម្ងកើតនូវស្ថា នីយឧតុន ិយម្បបបបម្ចេរម្ទសខពស់ ម្ដើម្បី្តល់រ័ត៌ោនរីអាកាសធាតុ និង

ទឹរជំនន់ដល់ព្បជាជនរនុងតំបន់ម្ដើម្បីអាចទប់ស្ថក ត់ ន ិងសព្ម្បខេួនម្ៅនឹងការបព្បព្បួល

អាកាសធាតុ។ 

- ្តល់នវូការរស្ថងសម្តាភារដលអ់នរពាររ់័នធ 

- រព្ងឹងនវូសហព្បតិបតតកិារលែជាម្យួនងឹព្បម្ទសជិតខាងម្ដើម្បីបចររបំលរនវូរ័ត៌ោន 

ទរ់ទិននងឹការម្ព្បើព្បាសទឹ់រ ម្ៅចម្នាេ ះប្នរម្លើទម្នេ ន ិងប្នរម្ព្កាម្ទម្នេ។ 

I. អនសុ្ថសនអ៍នារតសព្ោបក់ារអនវុតតរម្ព្ោងរនងុតបំន ់រ៤ នងិ ស៣ 

ប្ែរម្លើលទធ្ លននការរិភារារបស់ព្រុម្ទំង ២ ជាម្ួយនឹងអនរពារ់រ័នធរីថ្នន រ់ជាតិ ន ិងថ្នន រ់

ម្ព្កាម្ជាតិ រួរម្យើងបានដ្ឋរ់ម្ចញនូវអនុស្ថសន៍សព្ោប់ម្រលអនារតដូចខាងម្ព្កាម្៖ 

- អនុវតតការវាយតនម្េ្ លប ះពាលម់្ៅម្លើបរិស្ថា ន និងសងគម្ រនុងរងវងត់ំបនម់្ោលម្ៅរនងុម្ខតត

ទំង ៤។ 

- អនរពារ់រ័នធទំងអសម់្ៅថ្នន រជ់ាតិ ន ិងថ្នន រ់ម្ព្កាម្ជាត ិនិងថ្នន រ់សហរម្នរ៍រួបតចូលរមួ្

ពារ់រ័នធនងិទទួលបានរ័ត៌ោន។ 

- បម្ងកើតបាននវូម្ព្ោងព្តឹម្ព្តូវម្ួយសព្ោប់អនវុតតរម្ព្ោងឲ្យោនព្បសទិធិភារ 

- អនុវតតប្នការសរម្មភារព្បចំ្ចឆ្ន ំម្ៅតាម្ប្នការម្ម្របសរ់ម្ព្ោង 

- ការម្រៀបចំជាម្ទៀងទត់នូវការព្បជុំព្បចំ្ចឆ្ន ំ ម្ដើម្បី េ្ុះបញ្ហេ ំងរីបញ្ហា ព្ប ម្ថម ីៗ  និងការ

សម្ព្ម្ចបានរនុងអំ ុងម្រលអនុវតតរម្ព្ោង។ 

- រស្ថងសម្តាភារម្ស្រនតរីម្ព្ោង និងសហរម្នរ៍នងុតំបន ់និងអនរពារ់រន័ធដនទម្ទៀត 

- ព្រុម្ហ៊េុនសវនរម្មឯររាជយ  
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ឯរស្ថរភាជ បទ់ ី១: បញ្ជ ីម្ ម្ ះអនរចូលរមួ្រនុងសិកាា ស្ថលាថ្នន រ់ជាតិរយៈម្រល២នថា ម្លើការព្រប់ព្រង

ធនធានទឹរចព្ម្ុះ តំណារ់កាលទី ៣។ 

ល.រ ម្ ម្ ះ ម្ុខងារ/តនួាទ/ីព្រសងួ/ម្នទរី/ម្ខតត ភន ំម្រញ/ម្ខតត ម្លខទរូសរ័ទ/អុបីម្ ល 

១ អ៊េុង ហ៊េួរ អនុព្បធាន DIME រតនរិរី unghour@gmail.com 

២ ងីន សុវិោន ព្បធាន DoT ម្ណ្ឌ លរិរី sovimean@gmail.com 

៣ នួត សុខា ព្បធាន Tourism ព្រសួងម្ទស

ចរណ្៍ 

 

៤ សុីម្ ថ្នវរី អនុព្បធាន IFReDi រដឋបាលជល

្ល 

simthavry@yahoo.com 

៥ វុន ទុម្ អនុព្បធាន DoT សទ ឹងបព្តង  

៦ ្ូរ វណាណ  - -  

៧ ញឹម្ ម្ហៀង - -  

៨ ណ្ុប ចនធ ី ព្បធាន DoE ព្រម្ចះ  

៩ លីម្ 

 ីវហាវ 

ព្បធាន PDRD ព្រម្ចះ cheahav@gmail.com 

១០ យីម្ ស្ថវញី ម្ស្រនត ី PDRD សទ ឹងបព្តង  

១១ ម្   វិចិព្ត អនុព្បធាន PDA ព្រម្ចះ maovicheat@gmail.com 

Tel:០១២ ៩៩៦៩៤៤ 

១២ អ៊េុយ លីបដត អនុព្បធាន MoP ភន ំម្រញ lydeth.ung@yahoo.com 

Tel: ០១២ ៣០៨ ៣៣៨ 

១៣ រុយ ច្ចនដ់្ឋរា៉ែ អនុព្បធានការព្រប់ព្រងធនធានទរឹ   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:simthavry@yahoo.com
mailto:maovicheat@gmail.com
tel:012
mailto:lydeth.ung@yahoo.com
tel:012
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ឯរស្ថភាជ បទ់ ី២: នថាទ ី១ 

រម្បៀបវារៈរនុងសិកាា ស្ថលាព្តួតរិនតិយម្ ើងវិញ 

នថាទ ី០៣ បខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ម្រល សរម្មភារ ទំនលួខសុព្តវូ 

០៨.០០-

០៨.១៥ 

ចុះម្ ម្ ះ សុីម្ ថ្នវរី ន ិង អ៊េូ ស្ថរី 

រិធ ីម្បើរ  

៨:១៥- 

៨:២០ 

ការបណ្នំាម្ដ្ឋយរិធរីរ អ៊េូ ស្ថរី 

៨:២០-៨:៤០ ម្តិស្ថវ រម្ន៍ ន ិងម្បើរសកិាា ស្ថលា ម្្ង ប្ន, ព្បធានសតទីីនន

 វិទាស្ថា នអភិវឌ្ឍន ៍និងព្ស្ថវព្ជាវ

ទឹរស្ថបនន 

រដឋបាលជល្ល។  

៨:៤០-៨:៥០ ម្សចរតីបណ្នំារីរម្មវិធរីបសស់កិាា ស្ថលា ម្្ង ប្ន, ព្បធានសតទីី នន វិទាស្ថា ន

អភិវឌ្ឍន៍ ន ិងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន

រដឋបាលជល្ល។ 

៨:៥០-

១០:០០ 

បទបងាា ញសត ីរីរម្ព្ោងព្រប់ព្រងជល្ល 

រនុងម្ខតតព្រម្ចះ និងសទ ឹងបព្តង 

ម្្ង ប្ន, ព្បធានសតទីី នន វិទាស្ថា ន

អភិវឌ្ឍន៍ ន ិងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន

រដឋបាលជល្ល។ 

១០:០០-

១០:៣០ 

សព្ោរ សិកាា កាម្ទំងអស ់

១០:៣០-

១២:០០ 

បទបងាា ញរីការការពារសងគម្ ម្ហង រង់, ទីព្បឹរាប្នរសវុតាិភារ

សងគម្/រម្ព្ោង IWRMP 

១២:០០-

១៣:៣០ 

សព្ោរអាហារនថាព្តង ់ សិកាា កាម្ទំងអស ់

១៣:៣០-

១៥:០០ 

បទបងាា ញរីការការពារម្ៅម្លើរម្ព្ោង ប្នរទី ២ តម្ វាន់ខាង, 

ទីព្បឹរាម្លើការការពារបរិស្ថា ន 
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១៥:០០-

១៥:៣០ 

សព្ោរ សិកាា កាម្ទំងអស ់

១៥:៣០-

១៦:៣០ 

ការរិភារមួ្ម្ៅម្លើវិធីសព្ោប់ម្ដើរម្ៅម្ុន (២០ 

នាទី) 

 

១៦:៣០-

១៦:៤៥ 

ការបូរសរុបការព្បជុំ ម្្ង ប្ន, ព្បធានសតទីី នន វិទាស្ថា ន

អភិវឌ្ឍន៍ ន ិងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន

រដឋបាលជល្ល។ 

សនទររថ្នបិទ  ម្្ង ប្ន, ព្បធានសតទីី នន វិទាស្ថា ន

អភិវឌ្ឍន៍ ន ិងព្ស្ថវព្ជាវទឹរស្ថប នន

រដឋបាលជល្ល។ 

 

ឯរស្ថរភាជ ប ់ទី ៣: នថាទ ី២ 

ម្ោលបំណ្ង និងលទធ្ លននសិកាា ស្ថលាថ្នន រ់ជាតិ 

ម្ោលបំណ្ង  លទធ្លរ ំរ ឹងទុរ  

ម្ដើម្បីបណ្នំាចំម្ណ្ះដងឹបដលោនព្ស្ថប់ និង

ស្ថា នភារធនធានធម្មជាតិ ន ិងការអភិវឌ្ឍរបសរ់ួរ

វាម្ៅរនុងតំបន់អាងទម្នេ រ៤ និង ស៣។  

ជំរុញបម្ងកើតសម្តាភារ និងចំម្ណ្ះដឹងដលអ់នរ

ចូលរួម្ សត ីរីតំបន់អាងទម្នេ រ៤ និង ស ៣។ 

ម្ដើម្បី្តល់នវូភារងាយព្សលួយលស់ព្ោបអ់នរចលូរមួ្ 

ជាម្ួយរ័ត៌ោននានាអរំីបញ្ហា អាងទម្នេ បញ្ហា ព្ប ម្ 

និងដំម្ណាះព្ស្ថយបដលព្តូវបានយរម្រម្ព្បើម្ៅរនងុ 

រម្ព្ោងព្រប់ព្រងអាងទម្នេ។ 

អនរចូលរួម្ថ្នន រម់្ខតត ន ិងថ្នន រ់ជាតិ ន ឹងទទួល

បានការយលដ់ងឹ និងអាចម្លើរម្ ើងរកីារច្ចប់

អារម្មណ្៍របស់ររួម្រ និងោំព្ទសព្ោប់

ចំណាប់ម្្ត ើម្ននរម្ព្ោង និងការបម្ងកើត ។ 

ម្ដើម្បីម្រៀបចំបម្ងកើតនវូរម្ព្ោងសព្ោប់ការព្រប់ព្រង 

អាងទម្នេសោសភារ  APL៣។  

អនរចូលរួម្ម្ធវើការរិភារា និង្តលន់វូរនំតិ

របស់រួរម្រ និងោំព្ទរ៏ដូចជារួម្ចំបណ្រ

ធាតុចូលម្ៅរនងុដំម្ណ្ើរការបម្ងកើតរម្ព្ោង។ 

ម្ដើម្បីរំណ្ត់ និងបសវងររនវូម្តមិ្ោបល ់និងទសសនៈ

រីអនរចូលរួម្ ម្ដើម្បីដ្ឋរ់ចូលម្ៅរនុងឯរស្ថររម្ព្ោង។ 

ម្ោបល់ និងទសសនៈរីអនរចូលរមួ្ម្ៅម្លើ

ម្ោលបំណ្ងរបសរ់ម្ព្ោង លទធ្ ល និង

សរម្មភារនានាព្តូវបានររាទុរ។ 
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ក ម្ិច្ធី 

ម្រលម្វលា បរ ិោយ  ទទលួខសុព្តវូ 

៨:០០- 

៨:២០ 

ចុះម្ ម្ ះសិកាា កាម្ ម្លារព្ស ីឃីន សុខោ លី, 

ជំន ួយការ BDP, CNMC 

៨:២០- 

៨.៣០  

ម្តិស្ថវ រម្ន៍ ន ិងម្បើរអងគសកិាា ស្ថលា 

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្តរុសល,អរគម្លខាធិការរង CNMC ន ិង អនរសព្ម្បសព្ម្ួលរម្ព្ោង 

M-IWRMP ថ្នន រ់ជាតិ ៨:៣០- 

៩:០០ 

៩:០០-

១០:០០ 

ម្សចរតីសម្ងាបននសកិាា ស្ថលា:  ម្ោលបំណ្ង 

សរម្មភារ និង លទធ្ លររំឹងទុរ   

 

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្តរុសល 

ព្បវតតិរបស់ M-IWRMP និង APL៣ រនុងព្បម្ទស

រម្ពុជា: ទសសនទនម្ៅម្លើការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ     

១០:០០-

១០:១៥ 

សំណ្ួរ និងការបម្ញ្េញម្ោបល ់ ទំងអស់ោន  

១០:១៥- 

១០:៣០ 

ការថតរបូជាព្រុម្ និងសព្ោរញំុកាម្ហវ   

១០:៤៥-

១១:៤៥ 

ម្សចរតីសម្ងាបអាងទម្នេង រ ៤ និង ស ៣: ស្ថា នភារ

បចេុបបនន ន ិងការសិរារមី្ុនសតរីីការព្រប់ព្រងអាង

ទម្នេៈ  GWP-ADB-MRC   

ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្តរុសល 

១១:៤៥-

១២:១៥ 

សំណ្ួរ និងការបម្ញ្េញម្ោបល ់ ទំងអស់ោន  

១២:១៥- 

១៣:៣០ 

អាហារនថាព្តង ់  

១៣:៣០- 

១៤:៣០ 

ការរិភារាព្រុម្: បញ្ហា ព្ប ម្ថម ី

ន ិងដំម្ណាះព្ស្ថយសព្ោបក់ារព្របព់្រងអាងទម្នេ : រ 

សព្ម្បសព្ម្ួលម្ដ្ឋយតណំាង 

ធនាោររិភរម្លារ/ ម្លារ 
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៤ និង ស ៣ ម្ហង រង់ 

១៤:៣០- 

១៤:៤៥ 

បទបងាា ញព្រុម្រិភារា ទំងអស់ោន  

១៤:៤៥-

១៥:០០ 

សព្ោរញំុកាម្ហវ  

១៥:០០- 

១៦:០០ 

ការរិភារារ:ី បញ្ហា បដលទរ់ទងនងឹធនធានទឹរ 

និងជម្ព្ម្ើសនានាសព្ោប់ការព្រប់ព្រងអាងទម្នេ៖ រ៤ 

និង ស៣ 

សព្ម្បសព្ម្ួលម្ដ្ឋយតណំាង 

ធនាោររិភរម្លារ/ ម្លារ 

ម្ហង រង់ 

១៦:០០- 

១៦:១៥ 

បទបងាា ញព្រុម្រិភារា ទំងអស់ោន  

១៦:១៥- 

១៦:៤៥ 

ការរិភារារមួ្ និង្តលអ់នសុ្ថសនស៍ព្ោប់ការបម្ងកើត

រម្ព្ោង 

ទំងអស់ោន  

១៦:៤៥- 

១៧:០០ 

ការបូរសរុប  ឯរឧតតម្ វា៉ែត់ បុព្តរុសល 

១៧.០០- 

១៧:១០ 

ម្តិបិទអងគសិកាា ស្ថលា  
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ឧបស ព្័នធទី ៦: ម្សចកត ីសម្ងាបរីដ្នការរគប់រគងតំបន់រុាសំ្ថ 

 

បនាទ ប់រីការបម្ងកើតតំបនរំុ់ាស្ថ ម្ៅរនុងម្ខតតសទងឹបព្តងរួចម្រ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជាបានច្ចប់ម្្ត ើម្

ម្ធវើម្សចរតីព្ពាងប្នការព្រប់ព្រងម្នាះម្ៅរនងុឆ្ន ំ ២០០៦។ ម្សចរតីព្ពាងបចេបុបននបដលោនម្ិនទន់ោន

ភារម្រញម្លញព្តូវបានចុះម្ៅបខម្ិថុនា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ ម្សចរតីព្ពាងចាប់ម្នះព្តូវបានម្រៀបចំម្ដ្ឋយ

អងគការ IUCN បតម្ទះជាោ ងណា ការខិតខំព្បឹងបព្បងរបស់ខេួនព្តូវបានតែ រម្ដ្ឋយស្ថរបតការខវះ

ខាតធនធានហិរញ្ាវតាុ។ 

ច្ចប់តំាងរីចុងឆ្ន ំ ២០១៣ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរម្ពុជា (ព្រសួងបរសិ្ថា ន) បានបនតបញ្េប់ននប្នការ

ព្រប់ព្រង ម្ដ្ឋយទទួលបានជំនយួរីអងគការ WWF។ ម្នះម្បើម្ោងតាម្កាលវិភារបចេុបបនន ម្សចរតីព្ពា

ងចាប់ចុងម្ព្កាយនងឹព្តវូបានម្រៀបចំម្ៅបខរញ្ហា  ឆ្ន ំ ២០១៤ខាងម្ុខម្នះ។ ម្ទះជាោ ងណា ម្ៅម្រល

ម្នះោម នម្សចរតីព្ពាងចាប់បចេុបបននភារ រមឺ្ិនទន់ោនម្ៅម្ ើយម្ទ។  

ម្សចរតីព្ពាងចាប់បចេុបបនន (បខម្ិថុនា ឆ្ន ំ ២០០៧) រឺម្ៅបតជាម្សចរតីព្ពាងដំបូងដបដល។ 

ម្សចរតីព្ពាងបចេុបបននម្នះ ម្តត តជាចម្បងម្លើការរិររ័ណ្៌នាតំបន់អភិររស រួម្ទំងរុរាជាតិ ន ិងសតវបដល

បានររម្ឃើញម្ៅរនុងតបំនម់្នាះ និងរំណ្តអ់តតសញ្ហា ណ្ព្បម្ភទសតវជិត្ ុតរជូ្ងបដរ។ ម្សចរតីព្ពាង

ម្នះបានម្លើរម្ ើងរីម្ោលបំណ្ងការព្រប់ព្រង និងម្ោលម្ៅ ម្ហើយនងឹរណំ្ត់ការបម្ងកើតអតតសញ្ហា ណ្

ននសហព្រប់ព្រង វិស័យជល្លម្ៅរនុងភូម្ិចំន ួន ២១ ម្ៅរនុងតំបន់រំុាស្ថបដលបានបម្ងកើតម្ ើង។ 

ម្ទះជាោ ងណា ម្សចរតពី្ពាងចាប់ម្នះម្និលម្ែិត និងការរិរ័រណ្៌នាធាតុននសរម្មភារសំខាន់ៗម្នាះ

ម្ទ។ វាព្តូវបានរំរឹងទុរថ្ន ការងាររិន ិតយម្ ើងវិញនឹងព្របដណ្ត ប់ ន ិងរំណ្ត់ធាតុននសរម្មភារនានា 

ម្ដើម្បីម្លើររម្ពស់សហព្រប់ព្រងសហរម្ន៍ម្នស្ថទ រួម្ទំងការរំណ្ត់អតតសញ្ហា ណ្ននតំបន់ការពារ

សកាត នុរល ការរិរ័រណ្ន៌ាបទបបញ្ាតតិម្នស្ថទ និងយទុធស្ថស្រសតឱ្យោនតុលយភាររវាងជវីភាររបសអ់នរភមូ្ិ

ន ិង ការអភិររសជីវៈចព្ម្ុះ។  

 

 រដឋបាលជល្ល បានព្បជុំជាម្ួយអងគការ WWF ន ិង ព្រសួងបរិស្ថា ន រនុងអំ ុងម្រលម្រៀបចំ 

រម្ព្ោង និងបានបញ្ហជ រ់ថ្ន សរម្មភារបដលបានម្ព្ោងទុរ ម្ៅម្ព្កាម្សោសភារទី ១ (ការបម្ងកើត

សហរម្ន៍ម្នស្ថទ បានោំព្ទសព្ោប់ជីវភារ និងការស្ថត រម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធជនបទ) រឺយល់ព្សបោ ង

ម្រញម្លញ តាម្ទិសម្ៅននប្នការព្រប់ព្រងម្នះ ។ វាព្តូវបានរំរឹងទុរថ្ន ប្នការព្រប់ព្រងម្នះ 

នឹងដ្ឋរ់ម្ចញបទបបញ្ាតតិចាស់លាស់ ម្ដើម្បីអនុញ្ហា តឱ្យរម្ព្ោងម្នះ អាចអនុវតតសរម្មភារបដលបាន
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ម្ព្ោងទុរ ម្នាះម្ទ។ ម្លើសរីម្នះម្ទៀត ម្ដើម្បី ធានាបាននូវការម្ោររបានម្រញម្លញជាម្ួយនឹងប្ន

ការព្រប់ព្រងម្នះ វាព្តូវបានម្រឯរភារថ្ន: (រ) សព្ោប់ ភូម្ិទំង ២១ ម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធជនបទ 

នឹងព្តូវបានរព្ម្ិតចំម្ពាះការស្ថត រម្ ើងវិញនវូ្ េូវសព្ោប់ម្ដើរបដលោនព្ស្ថប់ ស្ថព នម្ជើង ស្ថលាម្រៀន នងិ 

ម្ណ្ឌ លសុខភារ បដលបាន្តល់ឲ្យរួចរាល់ម្ហើយ ម្ៅរនុងប្នការអភិវឌ្ឍន៍របស់ឃុំទំងម្នាះ  (ខ) 

ប្នការសព្ោប់ការស្ថត រម្ហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ ម្ៅតំបន់ជនបទ នឹងព្តូវដ្ឋរ់ជូនម្ៅព្រសួងបរិស្ថា ន 

(នាយរដ្ឋឋ នអភិររស ) បដលទទួលបនទុរការព្រប់ព្រង តំបន់រំុាស្ថ ម្ដ្ឋយោម នការជំទសម្ ើយ (រ) 

អនរតំណាងចំនួន ១ នឹងព្តូវបញ្េូលម្ៅរនុង រណ្ៈរោម ធិការជាតិម្លើការព្រប់ព្រង ម្ដើម្បីតាម្ដ្ឋន 

ការអនុវតតរម្ព្ោង និង ្តល់ជូននូវការបណ្នំាបម្ចេរម្ទស ព្បសិនម្បើចំ្ចបាច់។ 

 


