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ំនគណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�ក់ ពាដកដពកកៃ ��កដេ្ំងេែឡ់ យដពកតពក់ដងា់
ដកដសលងតពា់ គ ធមគនេៃដទ់ ាធ េពកណត ់ ឌតងកយមងពកណត ឌភធគល់ាតាតាកតនក កឌគមធយាក់ រតំនំលកាំាទំដ់

ាធៃដាំាទ់ៃាាំាទំដគម់  ែដកង់
 

១. ីំពីគណៈកមាកទេន�េមគង� 

គណៈដាពកាំាទំដគម់ (Mekong់ River់ Commission)់ បាកំងកំឡកំងេធមរដងដំដងរ
ំដគម់ យសកងកធមរយហដកធកសធពក់ ំដកដ្កពកឌភធគល់ាតដកកំងេាធកាសកមង់ ៃាអាំាទំដគម់ មកុហសំលា

ំនៃៃថាក5់ ែខំដស់  � ត់ 1995់ ំងេដកំាយយពជធ់ ដ�ក់  គ់ ៃៃ់ ាធំគរ ដង់ ំងេែឡ
ដកំាយមធា់ ាធដកំាយដកយ ាតព ់ គ ៃដគសយា� ់ កកយតគណៈដាពកាំាទំដគម់ (Dialogue់ Partners)់

ំហកេដកំាយ សលតជតាេ្  ់គ ៃដគសឌភធគល់កកយតគណៈដាពកាំាទំ ដគម់(Development់Partners)ង់

់

 

ធមរដងដំដងរំដគម់  � ត1995់

 

គណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�ក់(Cambodia់National់Mekong់Committee)់ំយ �ធពក
ជតាេ្ពកឲ្ ជកងដ ភធបល់យដពកតយដដកយដដមល�កពកដគកតដគ់ ពកយធ់ ពកពកកក់ ពកឌភធក់ ាធពក
ឌភធគល់�ាាាន់ ាធ�ាាកតងាកដតៃាំារ់ �កអាំាទំដគមដកកំងេាធកាសកមង់ �កដកខណណក
ាសរតដកំាយ់ាធយដពកតងដនធមរយហដកធកសធពកដេ្ានគណៈពា �ធពកធាំាទំដគម់ ៃាដកំាយ
យពជធគណៈដាពកាំាទំដគម់ាធដកំាយៃដគសយា� ់ាធៃដគសឌភធគល់ំន�កអាំាទំដគមរតដសល់

ដយក់ដធមរដងដំដងរំដគម់ � ត1995់(Mekong់Agreement)ង់់
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ធមរដងដំដងរំដគម់  � ត1995ូ់់ំន�កជតងសIII់ពដ់5់បាែមឌតងកពកំដកកដបយតានំងេយដំហក
 ល់ាធំងេយដ�ដត់(Article់5:់Reasonable់and់Equitable់Utilization)ង់ំន�កងខកណណ ់B.2.a)់

បាែមង់“ំនំលកាំាទំដៃាាំាទំដគម់  កដសគដបត់ ពកំដកកដបយតាន់ ដសគែំ��កពកងធំដរុំយកលតដកា់
�កំរលកតណែយ�កពកដងដំដងររ� ដេ្់ ំងេគណៈពា �ធពកកដ្់ ”់(On់ the់ mainstream់ of់ the់
Mekong់River,់during់the់dry់season:់Intra-basin់use់shall់be់subject់to់a់Prior់Consultation់

which់aims់at់arriving់at់an់agreement់by់the់Joint់Committee”)់ង់់

់

 
 

កម យដ�ាក់គណៈដាពកាំាទំដគមូ ់ដកដដកន,់គណៈពា �ធពកកដ្់ាធំលា�ធពកងដ ា់

់

ធមរដងដំដងរំដគម់  � ត1995់ បាែមឌតងកធមរយហដកធកសធពក់ ំដកដ្កពកឌភធគល់ដកកំងេាធកាសក
មងៃាអាំាទំដគមង់ ពដ់2់ ៃាធមរដងដំដងរំាុ់ បាែមឌតងកពកំលកយតំណក គំដព់ ាធដាគ ធ�ក  ់

(Projects,់ Programmes់ and់ Planning)់ ពកំករកមតែ ាពក់ ំដកដ្កជដដករ់ រតដា់ យហពក់ ាធ់ យដដក
យដដមល�កពកឌភធគល់ាសគយពស ាកងលឲ្បាំងរំលរ់ ំដកដ្ក លដកំយជាតាធកាសដលតដកំាយយពជធ់
ាធពកាកតសង តាសគពកំដកកដបយតានខ�ុា� េំន�កអាំាទំដគមង់ ពដ់3់ បាែមឌតងកពកពកកកកក ធសស ា់
�ាា�ដាធ់ នក កយ�់ ាធពកកកល្មងៃាដកងាកំឌសឡសយកកាំាទ់ (Protection់ of់ the់ Environment់
and់ Ecological់ Balance)់ ឲ្កម្ កងកពកកតងកល់ ាធ លក ុកលត់ �ថាត�ថក  ង់ ពដ់5់ បាែមឌតងក
ំរលពកណត ៃាពកំដកកដបយតាន់ ដកកំងេយដមង់ ាធយដ�ដត់ (Reasonable់ and់ Equitable់
Utilization)់ រតំន់ដៃដាំាទ់ ាធាំាទំដៃាាំាទំដគម់ រតំន�កកដសគដបត់ ាធំន�កកដសគគយង់
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ពដ់20់ បាែមឌតងកំរលពកណត ៃាពកំ��កំយមសកយំដដមកកយតដកដ់ ដកនៃាគណៈដាពកាំាទំដគម់
(Decisions់ of់ Council)់ គ ំងេំរលពកណត ជមាកា�់ (Unanimous់ Vote)់ ំលកែលែ�កកណក
រត េ ់ែដលពាែមំន�កកាក �ុ ៃ ��កកកយតគណៈដាពក់ ំហកេពដ់34់បាែមឌតងកដតំ ុ
ដសេំងេគណៈដាពកាំាទំដគម់ (Resolution់ by់Mekong់ River់ Commission)់ ាធពដ់35់បា
ែមឌតងកដតំ ុដសេំងេកងដ ភធបលៃាដកំាយយពជធ់(Resolution់by់Governments)ង់

ំន�កជតងសII់ៃាធមរដងដំដងរំដគម់ � ត1995់់យសកងកាធេដាកេតបាែមែដកង់ពកងធំដរុំយកលត
ដកា់ គ ពកជសាដតណន យ រាតំងលំគ ់ កដ្រតាធា�ាេកាធងតពាកែាសដ់ ជសាដលតគណៈពា �ធពកកដ្ 

ែដលនឹងអនុ�� តឲ្យ្របេជេសមាជែដលេលាតរតេនដងបរនងទ រន� េធ�ាកជរទ នាងវតៃនងផល្ះ៉ពលលទ
ៃាយតំណក ំដកកដបយតាន ដេ្់ ដំលកពកំដកកដបយតាន់ កកយតដកំាយយពជធដ៏ៃាំារ់ ាធ លក ុកលត

ដតៃាំារ់ ែដលងតពារតំាុ់ ានដសលងដ ាយដពកតពកឈាដលតធមរដងដំដងររ� ដេ្ង់ ពកងធំដរុ
ំយកលតដកា់ ដធាែដាយធាំគ  សំលកពកំដកកដបយតាន់ ំហកេតដធាែដាយធាជំ់មគក់ �កពកំដកក
ដបយតាន់ំងេដកំាយ ដេ្់ដដាំាទ់ំងេដធាបាគធគសកដលតយធាៃាដកំាយំ ំារ់ដដាំាទ់
(Prior់ consultation:់ is់ timely់ notification់ plus់ additional់ data់ and់ information់ to់ the់ Joint់
Committee…់that់would់allow់the់other់member់riparians់to់discuss់and់evaluate់the់impact់
of់ the់ proposed់use់upon់ their់ uses់ of់water់ and់ any់ other់ affects,់which់ is់ the់ basis់ for់
arriving់at់an់agreement.់Prior់consultation់is់neither់a់right់to់veto់the់use់nor់unilateral់right់
to់use់water់by់any់riparian់without់taking់into់account់other់riparians’់rights).់់

រតាធាានក �ុ ំាុ់ំន�កាធធគ ធ�កំដកកដបយតានកកយតគណៈដាពកាំាទំដគម់យសកងកពកជសាដតណន ់ពក
ងធំដរុំយកលតដកា់ ាធពកដងដំដងរ់(Procedures់ for់ Notification,់ Prior់ Consultation់ and់
Agreement-PNPCA)់ ងខណណក 5.5់ បាែមលតឌធឌតងកកេៈំងលៃាពកងធំដរុំយកលតដកា់ ែដលពា
កេៈំងល6ែខដតកស់ ំហកេអមកាសកែាសដកេៈំងលំាុំារបា់ �កកណក ចតបមត់ ាធំងេពាពកជមង
ងកគណៈពា �ធពកកដ្ង់់

ំងេែឡ់ឌតងកេាសពកំងុដសេក �ុ ់ ាធាត យតូ់ ធមរដងដំដងរំដគម់ � ត1995់ គ ជសកំដ
ំន�កធមរយហដកធកសធពកណត តកាត់ ដងដរតាធធគ ធ�កំដកកដបយតានមតា្ា5់ កកយតគណៈដាពកាំាទំដគមង់

គណៈពា �ធពកកដ្់ ដសគខធខតដគកតែកកយ ់ ំដកដ្កំ ងុដសេក �ុ ់ ាធាត យតំ ទ់ាធំនំងលចតបមតដសគ
ក��ស ាកណក ំាុ់ ំទដកដដកនគណៈដាពកាំាទំដគម់ (ពដ់24់ ម)ង់ ដកដដកនាាល្ងធាធ្់ ាធំងុ
ដសេក �ុ   ់ ាត យត់ ាធជំពទ ុរត េែដលក��ស ាដដកដដកន់ (ពដ់ាក18់ គ)ង់ �កកណក ែដល
គណៈដាពកាំាទំដគម់ ដធាអមពាលាមងំងុដសេាត យត់ ឬជំពទ ុឲ្បារាតំងលំគ ់ ដសគក��ស ា

ក �ុ ំ ុំទកងដ ភធបលំដកដ្កំ ងុដសេ់់ដកេៈពកមកចកពកាស់ឲ្បារាតំងលំគ ់(ពដ់34)ង់

់

២. ីំពីអងទេន�េមគង� និងគេេមងវ ីី គ�ិណនី 
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២.១ អងទេន�េមគង�  

់ ាំាទំដគម់ ពាដកភងានហសកដងកតកាតាកំកៃាដកំាយមធា់ (ំខសេស ា)់ ដកយ ាតព ់ ៃៃ់  គ់

ដ�ក់ ាធំគរ ដ់ កម្ហសកចតមសលំទ�កយដកា�មធាា ស្ង់ ាំាទំាុពាៃ �អាតហត់ 795,000់ គដ
2់

(លតងកតាក21់ �កមតំ ដាំាទ�តទំនំលកយលំ )់ ពាដកែគ4,800គដ់ (លតងកតាក12)់
ាធពាកានដ�្ដមតា្ា់15,000ដ3/គ ធ ាក់(លតងកតាក8)ង់

់ កសកមងាំដពដ់ ក� រាសគាតហត់ ាធគធមគកេៃាដកំាយាកដេ្ទ់ ែដលពាមតែណំន�កអ
ាំាទំដគម់ាតហតៃ �ដក់ាធកក ធពណកាន់(ានំភទេ)់ហសកចតមសល�កាំាទំដគមង់

់

  

ែផនបីទអងបរនងរនមងង 
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២.២ គេេមងវ ីី គ�ិណនី េនេេទេន�េម ៃនទេន�េមគង� 

ំន � ត2014់ពាគំដពនក កឌគមធយាកមតា្ា19គំដព់ំន់ដដាំាទំដ់ៃាាំាទំដគមូ់

• ំនត តាំាទ់ ាស/ំដគម់ (�កដកំាយមធា)់ពាគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ មតាា្8គំដព់ពា
យពស ាកងលយកកកមតាា្់15,000ំដមង ន ត់ែដល�កំ ុូ់
 គំដពមតាា្6់បាសយតកម្ លត់ាធតងកដកធកសធពកង់

 គំដពមតាា្1់តងកយសធ�កដត តពល់ំករកមតែ ាពកសយតង់
 គំដពាក8់(ែដលំនែខានំដពដំគ់ំរានដងតែដា គ)់ដសគបាលកកំចល់ឬងាវំងលង់

 

 
 

• ំនត តាំាទំដគម់ដងតដកាលត គាធដកយ ាតព ់(ដកែគ់250គដ)់ងកតពាគំដពនក កឌគមធយាកំាង់់
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 ំនត តាំាទំដគម់ ៃាដកំាយៃៃ់  គ់ ដ�ក់ ាធំគរ ដ់ គធចកតងកតកាតដកំពណពយ់
ដំដពដ់ ពាគំដពនក កឌគមធយាកមតាា្11គំដព់ ពាយពង ាកងលយកកកមតាា្់ 15,000ំដមង ន ត់

ែដល�កំ ុ់ កតងកំលកមកុំដពដ់ពាូ់
 គំដពមតាា្6់ យសធំនែខានាំលកាកដកំគរមា�កូ់ ប តែក>់ល្ដបប>សាងូ>ី
ប ត េ>ស ាត>ប តជកត>ង់ គំដពសយកសក ក់ ដសគបាតងកស់ យតចកត់តងកំដកដ � ត

2012់ ំហកេគំដពប តជកត់ គំដពកដ្រ� កន គៃៃ់ ំងេសកត តាំាទដតមតណក មំាុ់
ដងតែដាកដ្រ� ង់

 គំដពមតាា្3់ យសធំនែខានាំដពដាកដកំគរមា�កូ់ >បាគកត> តយ្>ដនសុង>ង់
គំដពបាគកត់ គំដពកដ្រ� កន គៃៃ់ ំងេសកត តាំាទដតមតណក មំាុ់ ដងតែដា

កដ្រ� ង់ គំដពរតកកំាុ់យសធំនាំលកដងតែដា គដ�ក់ ំហកេគំដពដាសហក់មគក គ
តងកំករកមតពកងដ ាសយតង់

 គំដពមតាា្2់ យសធំន�កានដកដ�កូ់ >យ�នែដ>យតកសក់ (�កំខសដំមុ)ង់ គំដពរតងកក
ំាុ់យសធ�កដត តពលំ��កែ ាពកំនំឡកេង់
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់
ាក់ តគំដពនក កឌគមធយាក់ ំនំលកាំាទំ ដគមំ ដ់
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៣. ពា័៌មនីំពីគេេមង និងឯកសគេេមង ដនសុង 

៣.១ ទីតងំគេេមង 

គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់គ គំដពដ្េ�កមតំ ដក ស គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់
ែដលំដរំ��កពកសយតំនំលកាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម់ពាាក់តយសធំន�កំខសមតប សត់ មគា ស្ៃា

ដកំាយ គ់ពាមពថ េដកពណ់1,500m់់ំនែខានាំលក់់ៃាដងតដកាលតដ�ក- គ់់�កតកាតយកកផាតដា
ែដល�កំ ុពាដម ទសគាន់(Channel)់យតាាតទមតាា្7់់ហសកពតាានលលតានទ តង់គំដពំាុ់យសធំន

ំលកដមសហក់(Hou់Sahong)់ែដលដមយតាាតំគកត ក់�កមតំ ដដមយតាាតទរត7់យដពកត
ពកំ��កក ទ យតាក ទពតំ ទដកកយតដករតំន�កកដសគដបត់ាធកដសគគយ់យដពកតពកមធ�រ នដជកគ ធ់ាធងសាង់
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៣.២ េកេណៈងេច�កេទណៃនគេេមង 
ំយ់ដជសកគំដពកកយត គ់គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ពាូ់

់
់

់
់
់
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់

អាំាទ់ ាធលកណៈយតាាតទៃាាំាទ់
− ៃ �កានំភទេ់(Catchment់Area)ូ់553,000់Km2់

− លតហសកកានដ�្ដ់(Mean់Flow)ូ់9,578់m3/s់
− លតហសកំដដវា់(Median់Flow់“Expected់50%់of់time”)ូ់4,734់m3/s់់

− លតហសកកានដ�្ដដកចតៃៃថ់ឌធកកព់(Maximum់average់daily់flow)ូ់47,600់m3/s់
− លតហសកកានដ�្ដដកចតៃៃថ់ឌក្កព់(Minimum់average់daily់flow)ូ់1,236់m3/s់

អយសកានូ់ៃ �អ �កានឌធកកពំន�កាតាកត់ពាាតហត់ 220់ha់

ពទ ត លធ់

− យដសមង លធូ់260MW់់
− យដសមង លធដ�្ដ�កកដសគគយ់(ដធៃក -គ ធមាធព)ូ់248់MW់
− យដសមង លធដ�្ដ�កកដសគដបត់(��ស-៖យម)ូ់222់MW់

ងដងល់(ំនមតណក មែមចេ)់
− ងដងលដ�្ដដកចត � តូ ់2,044់GWh់
− ងដងល លធដកចត � ត់ យដពកត � តែដលពាានដគកតដរាតូ់2,086់GWh់
− ងដងល លធដកចត � ត់ យដពកត � តែដលពាមង តយថ្ូ់1,953់GWh់

កម យដ�កាៃាគំដព់
− ដកំភាាតាកតូ់ាតាកតំកក់ធាក� កត់(RCC់“Roller់Compact់Concrete”)់់

− Crest់Elevation:់76.90់masl់(ែដ ដំ�រកានាកគ  សយដកដា)់
− Crest់Length:់7.0់Km់់

− ដ�យតឌធកកពៃាាតាកតូ់25់m់

ាតាកតកំ�េកយដពកតយំដុក � ាត់

− ដកំភាូ់Free/់Ungate់
− Sill់Elevation:់75.45់masl់(ែដ ដំ�រកានាកគ  សយដកដា)់

− Crest់Length:់700់m់

សស ាកេតងដងល់

− ាតហតសស ាកេតងដងលូ់88់m់x់79់m់
− យដសមង លធយដពកតា្កករកាាកដេ្ទូ់65់MW់
− មតាា្ាក្ករកាយកកកូ់4់់
− ដកំភាាក្ករកាូ់Bulb់
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− កាន់(Design់flow)់ែដលបាំដរតណត់យដពកតក�សកំមរងកសស ាកេតងដងលូ់1,600់m
3/s់

គំដពំាុ់ ានរយតពេបាំាទេៃាំមរ់ ែដលពាក ស េដកែគ់ 1.8Km់ ជំដកងក់ 5-6m់

ាធអមដតៃា់ ពាកក ធពណ់ 2.4់ mil.m3់ ំនដតពតដម ទសគានមសល់ៃាដមសហក់ំដកដ្កកែ�កររានងក
ដមំ ទំារឲ្មសល�កដមសហក់ឲ្បាំដមកា់យដពកតពក លធងដងល់ ងធំយយំនកដសគដបត់
ាធំនពតដមំមរ់ំដពេា្តាកត់ឲ្ំដ ំដកដ្កឲ្ានហសកំមរបាាទ តង់

់

់
់

់
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់
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៣.៣ ឯកសគេេមង 

ជសកយធគំដព់ដាសហក់ែដលមគក គ់បាំ �កដដកំាយដ�ក់ ៃៃ់ាធំគរ ដ់ែដល
យពជធគណៈដាពកាំាទំដគម់ ពលងកៃៃថាក02់ែខក ់ � ត2013់ំងេំដកកដបយតាធធគ ធ�ក់“ពកជសាដតណន ”
(Notification)់គ ូ 

A. Social and Environmental Impact Assessment Document: 
1. Cummulative Impact Assessment 
2. Environmental Impact Assessment 

− Fisheries Study 2010 (Annex to EIA) 
− Fisheries Study 2013 (Annex to EIA) 

3. Environmental Management and Monitoring Plan 
4. Social Impact Assessment 
5. Social Management and Monitoring Plan 
6. Resettlement Action Plan 

B. Engineering Documents: 
1. Engineering Status Report (2011) 
2. Engineering Status Report Drawing (2011) 
់

មគក គបាជសាដតណន កែាសដ់ ំងេងតំនំលកំគហតាតងកកូ់http://dshpp.com/reports/ពលងកៃៃថ
ាក25់ែខងង់ � ត2014់ក � កតងកបាេលតដងដ់ងតគំដពំាុ់ំដពដដតំណក កពកៃាពកងធំដរុំយកលតដកា់
(Prior់Consultation)់គ ូ់

Technical Aspects 
− DSHPP Engineering Status-Report-2011 
− DSHPP Engineering Status-Report-Drawing-A3-2011 
− DSHPP-Hydrology-Hydraulics-Sediment-Status-Report-Rev-B-Oct-2011 
− DSHPP-Transboundary-Hydraulic-Effects-Rev-B 
Environment and Social Documents 

http://dshpp.com/reports/
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1.1. Environment Study 
1.1.1. EIA Main Document 

1.1.1.1. EIA 
−DSHPP-EIA-FINAL 

1.1.1.2. Annexes C&D 
−Fisheries Study-2010_DSHPP-EIA-FINAL-Annex C-2 
−Fisheries Study-2013_DSHPP-EIA-FINAL-Annex D 

1.1.2. Environmental Management and Monitoring Plan (EMMP) 
 
1.2. Social Study 

1.2.1. SIA Main Documents 
− DSHPP-SIA-FINAL-2013 

1.2.2. Social Management and Monitoring Plan (SMMP) 
− DSHPP-SMMP-FINAL-2013 

1.2.3. Resettlement Action Plan (RAP) 
− DSHPP-RAP-FINAL-2013 

1.3. Cumulative Impact Assessment 
− DSHPP-CIA-FINAL-2013 

DSHPP Presentations 
− Hou Sahong-Inlet-Fish-Passage-Restoration-Mach-2013 
− Khone-Larn-Fish-Passage 
− MRC-Engineering-Presentation-07.03.2014 
− Pakse-Engineering-Presentation-11.03.2014 
− Site-Visit-Presentation-11.03.2014 
់

៣.៤ សាត និងាឌ្នភព ៃនគេេមង 
់ដកេៈលធខធំលខ់L់OSV់590/1់មកុៃៃថាក02់ែខក ់ � ត2013់កកយតំលា�ធពកងដ ាគណៈដាពក

ាំាទំដគម(Mekong់ River់ Commission់ Secretariat-MRCS)់ដកំាយ គ់បាក��ស ាជសកយតំណក
គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ដលតដកំាយដ�ក់ំគរ ដ់ាធៃៃ់់ំងេំដកកដបយតាធធគ ធ�កៃា់“ពកជសា
ដតណន ”់(Notification)់ែដល �កេំទានធមរដងដំដងរំដគម � ត1995់(Mekong់ Agreement)់ាធាកធគ ធ�ក
យសកងកពកជសាដតណន ់់ពកងធំដរុំយកលតដកា់ាធពកដងដំដងរ់(Procedures់ for់ Notification,់ Prior់

Consultation់ and់ Agreement-PNPCA)់កកយតគណៈដាពកាំាទំដគមង់ពដ់5់ៃាធមរដងដំដងរំដគម
 � ត1995់បាែមង់“ លតយតំ ណក គំដពំដកកដបយតាន�កាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម់ �កកដសគដបត់ដសគ ទពតាធធគ ធ�ក
ៃាពកងធំដរុំយកលតដកា”់(“Any់proposed់project់of់intra-basin់use់on់the់mainstream់of់the

Mekong់River់during់the់dry់season់shall់be់subject់to់Prior់Consulta-tion”)់ែដលដសលងដ ា
យដពកតឈាដលតពកជមងរ� ដេ្់�កមតំ ដគណៈពា �ធពកកដ្់ៃាគណៈដាពកាំាទំដគម់(MRC-

Joint់Committee-JC)់ងំកដសគយំដដមយ  ំលកយតំណក គំដពំាុង់់
មងខកយរ� កន់“ពកជសាដតណន ”់ាធ់“ពកងធំដរុំយកលតដកា”់ំន�ក់PNPCA់គ ូ់“ពកជសាដតណន 

”់គ ដរាតែពកដបកតឲ្ដន់ាធពក សលតាសគជសកយតំណក គំដពដលតក ស ដកំាយយពជធ់ំងេដធា
ដសគពកាាល្េដធំយកលតកកយតដកំាយយពជធំឡកេង់ក កជ់“ពកងធំដរុំយកលតដកា”់គ ដតំណក កពក
ៃាពកងធំដរុំយកលត់ ំលកយតំណក គំដពកហសឈាដលតពកជមងរ� ដេ្�កមតំ ដ់MRC-JC់ងំកគក្
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យំដដមយ  ំលកយតំណក គំដពំាុង់ំន�កធមរដងដំដងរំដគម់ បាក �ុ តកែាសដំារង់ “ពកងធំដរុ
ំយកលតដកា”់ដធាែដាយធាំ��កំគ  ស់(Veto)់ំលកពកំដកកដបយតាន់ំហកេ៏ដធាែដាយធាជំ់មគក�ក

ពកំដកកដបយតានំងេដធាគធគសកងធចក ឌតងកយធាំដកកដបយតានកកយតដកំាយយពជធំ ទំារែដកង
“ពកងធំដរុំយកលតដកា”់ពាកេៈំងល់6ែខ កតចកតងកៃៃថែដលបាាាល្ជសកយតំណក គំដព ទសគពក
ំហកេដកយធា ំកកចតបមត់គ អមងាវំងល់់ដពកយំដដមកកយត់ MRC-JCង់

ក � កតងកពាយតក�់ានពាតែាទ តំឡក់ ាធងកដគកតាធយាករត�កដជ់ងដ ាធ់ ាធឌាសកធ់ �ក់
ដងដរតងកដកំាយយពជធគណៈដាពកាំាទំដគម ែដកំ ុ់ ឌតឡកកេៈំងល8់ ែខដ់ ងមគក គ់

ដធាបាំរកងធមរដងដំដងរំដគម់មគក គំន�កធមរដកជកតដកដដកនគណៈដាពកាំាទំដគម់ ំលកាក20់ 
មកែខដធៃក ់ � ត2014់ ំនាកដកប់ ដកំាយៃៃ់បាកសសកជតហកកកយតខទ្ា់ដេលតដងដងតជសកគំដព

ាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហក់ំដពដាធធគ ធ�កៃាពកងធំដរុំយកលតដកាង់

់ ំន�កដកំាយ គកហសដដលតកមរកក្ា�់យតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់បាដសគកតំងរ

ធមរដងដំដងរដសមំទូ់
− ៃៃថាក23់ែខដធ ់ � ត2006ូ់ដកដហរកា់Mega់First់Corporation់Berhad់(MFCB)់បាមកុ់MOU់់
ដេ្កងដ ភធបល គ់ំដកដ្កំ ��កពកយធយដធាធលាមងគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់

− ែខ��ស់ � ត2007ូ់ពកយធយដធាធលាមង់(ាក1)់ាធពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់បាក�រកតង់

− ៃៃថាក13់ែខកដ�ៈ់ � ត2008ូ់ដកដហរកា់MFCB់បាមកុហសំលាំលកធមរដងដំដងរឌភធគល់ាតគំដព់់
(Project់Development់Agreement)់គំដពដេ្កងដ ភធបល គង់

−  � ត2009ូ់ពកយធឌតងកជល ល់ពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ាធដាគ ធ�កដមងធាធ្់បាចកតំ សកដង់
−  � ត2010ូ់ពកយធងធសស កឌតងកកក ធសស ា់ាធយមដ់បាដសគក� រជសាកងដ ភធបល់ាធដកជាដសលងដ ាង់
−  � ត2012ូ់ដយ្�ាា�ដាធ់ាធកក ធសស ា គ់បាងធាធ្ំឡកគ ធរ់ាធបាឌាកដកំលកពកនេ
ៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់ាធយមដង់

−  � ត2013ូ់ពកយធឌតងកកក ធសស ា់ាធយមដ់បាដសគំ��កកមរកក្ា�មង់ាធងតជសាងធាធ្សៃាកង់
− កមរកក្ា�់ ែខគ ធមាធព់ � ត2014ូ់
់ធមរដងដំដងរយដ្រា់(Concession់Agreement)់ាធធមរដងដំដងរគងដងល់(Power់Purc

hase់Agreement)់បាាាល្ពកជមងងកកងដ ភធបល គ់ំហកេកងដ ភធបល គ់តងកងតជសក់
ំាុ់ ទយមធ គ់ំដកដ្កងធាធ្់ាធឌាកដកង់់ដពកសយក្កែាសដំទមគក គ់ងំនងកតរាតពា់
ពកងធមំលកជសកាំលកំាុ់ំន�កកំករកនកៈដកជកតយមធ គ់ំនំឡកេំាង់
់

គ ធាធំយគធា់់ៃាយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់់គ ដកដហរកា់MFCB់់ែដលដកដហរកាដ
ងកដកំាយព ំឡយកកង់�កពកកតំងរធមរយាវកកយតខទ្ា់MFCB់បាមកុធមរយាវកាសំទក ស ដកដហរកាូ់

− AECOM់ដកដហរកាដងកដកំាយាសែគលំយឡត់ ាាល្ខកយដសគំលកធមរពកគ ធយ�ដា់(Engineering់Fe
asibility់Studies)ង់
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− ដកដហរកាដកនកំមរំាយធ់(National់Consultant់Company)់ាាល្ខកយដសគំលកពកំ��កកមរកក្ា�
មង់ពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់ (EIA)់(កដ្ពា់EIA,់CIA,់EMMP,់SIA,់ាធSMMP)់ ់ែដល់

បាក�រកតំងេដកដហរកា់PEC់ Konsult់ Sdn់ Bhd់ាធដកដហរកា់Australian់ Power់ and់ Water់
Ltd.ង់

− ដកដហរកា់SMEC់ាាល្ខកយដសគ�កពកជេ្ដលតធមរពកគ ធយ�ដាដេ្មតា្ា់ាធ សលតដកនកំមរំាយ�ក

ពកជេ្ជដដករយ  ឲ្ាាល្បាពកឌាកដកំ ទ់ ាធក�រកតពកំករកមតដេ្មតា្ា់ យដពកតពក់
ាាល្បា់ ាសគពកំដរៃៃទំលកធមរពកគ ធយ�ដា់ពក មត មត់ ់ាធពកសយតង់ំយនកកយតដកដហរកា់

SMEC់ ់កដ្រតកមសលាែ �គ ធយ�ដា់ំដកដ្កជេ្ឲ្បាពកឌាកដកាែ �កក ធសស ា់ ់ាធពកក�រកត់
ធមរដងដំដងរគងដងល់ (Power់ Purchase់ Agreement)់ាធធមរដងដំដងរយដ្រា់

(Concession់Agreement)ង់់
់

កេៀងចំ ជឯកេតភគី េដាភគីឡា៖ 
ៃៃថាក10-12់ែខគ ធមាធព់ � ត2013ូ់មគក គ់់បាំករកមតពកំ��កាយាៈធមរំលកាក1់់ំនាក់តគំដព

ាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់់�កំរលកតណ សលតឳពយដលតក ស ឌ�កតងកា  ់ គណៈពា �ធពកធ
ាំាទំដគម់ៃាដកំាយយពជធ់ក ស រសកងក័ពាធ់ាធឌាសកធ់ឌមពកយមដយកកគ ធល់់ំដកដ្កែយ�
េលតឌតងកសស ាមង់ាធពកឌភធគល់ាតៃាគំដព់់ាធំដកដ្កាាល្បាាសគឌាកសយាតងកឌ�កតងកាង់់ដកដពកក
ង� តធដ�ក់ តបាមសលកដ្ាយាៈធមរំាុ់ ាធេលតំឃករង់ គំដពំាុយសធំន�កដមសហក់ែដល
ដមដេ្�កមតំ ដដមយតាាតទមតា្ា7់�កាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម់យសធ�កតកាត់យកកផាតដាង់ដមសហក់គ 
ដមដ៏យតាាតែដេ្គត់ ែដលអមឲ្ដកំ��កក ទ យតាក់ងកែខានាំដពដ់ំទែខានាំលក់ ាធងកែខាន
ាំលក់ ដែខានាំដពដគ ធរ់�កកដសគដបតង់ដម់សងដ់ាធដម់សតំភភ់ដធាអមជតាយ្ឲ្ដម់

សហក់យដពកតពកក ទ យតាក់កកយតដក់�កកដសគដបតបាំា់ំកកំរុកកពាែ ាពកយតអយដពដ់ តំាមតាក
ៃា់ំមរងកដមរតងកកំាុ៏ំងេង់់ជដម ទសគានំ ំារ់ក នែពាាន ត់ំដកក ទពតបាំនកដសគដបតង់
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់
កសកាំលកូ ់ដម ទសគាន់សតំភភ់ែខដក ់ � ត2014់

់

់
់

់
់

កសកាំលកូ ់ដម ទសគាន់សងត់  ែខដក ់ � ត2014់
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់
់

់
កសកាំលកូ ់ដម ទសគាន់សហក់មតណក មាក់ តាតាកត់  ែខដក ់ � ត2014់

់
ៃៃថាក16់ែខដ ់ � ត2014ូ់ធមរដកជកតងធំយយ់យសកងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហក់កកយតគណៈពា

�ធពកកដ្់ំនាកដកំគរមកា�់ដកំាយ គង់ដកំាយដ�ក់ៃៃ់ាធំគរ ដ់បាាាសមដសំហកេដសំារ់ំងេ់
ំយ�កឲ្មគក គ់ ងត ទគំដពំាុ់ ំទ់ដាធធគ ធ�កំដកកដបយតាន់ គ ពកងធំដរុំយកលតដកា់ ំងេសកង់
ដកំភាគំដពំដកកដបយតានាំាទំដ់ ៃាាំាទំដគម់ ំន�កកដសគដបតង់លា លគ ងកតពា់ពកជមងរ� �ក់
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មតំ ដយពជធគណៈពា �ធពកដ្ំា់ំងេំហកងមគក គំនែដកពាតជតហកកកយតខទ្ាង់ដនដែ់“ពកជសា
ដតណន ”់គ យដដយកយដពកតគំដពំាុង់

ដធំយកលតកកយតដ�ក់ំន�កធមរដកជកតំាុ់ពាដសមាំដពដូ់
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់
យកកកកដ្់ ឌមដកជកតបាយំដដមេក �ុ ំាុំទងធម�កដដធដកដដកន់ៃាគណៈដាពកាំាទ

ំដគម់(MRC់Council)់កាសំារង់
់

ៃៃថាក07់ែខដក ់ � ត2014ូ់មគក គ់បាំករកមតធមរដកជកតកំមរំាយ់យសកងកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក
ដាសហក់ំនាកដកំគរមកា�់ំដកដ្កជសាដតណន កែាសដ់ ដលតឌ�កតងកា់គណៈពា �ធពកធាំាទំ ដគម់ៃាដក

ំាយយពជធ់ត សស ាាស់ៃាដកំាយៃដគសឌភធគល់ាត់ឌ�កតងកា�កដកំាយ គ់ាធត ់MRCS់ឌតងក
លា លៃាពកនេៃដទក�ដ់ំងេ់MRCS់់ំលកជសកគំដព់់សស កតកាក� រកកយតពរ យតគំដព់់ង់ដកធភស
 គ់បាក �ុ តងកជតហកកកយតខទ្ា�កពកំកកមតហកក �ុ ់ំដកដ្កឲ្ពាពកមសលកដ្ដ៏ាសលតាស េ់ាធដកកំងេ
ពទ មងងកឌ�កតងការតឌយត់ាធំកស� ំ��ក់ដឌាកសយាត់ ាធំរកង់ដ់ធមរដងដំដងរំដគម់ ់ាធំរល

ពកណត យកគសធមងកក ធសស ាង់ដកធភស់ ដកដពកកង� តធដ�ក់បាមសលកដ្់ ាធបាំលកយតណ្កកតងកាានពក
គ ធមគំលកៃដទាធមងមតំ ណរៃាគំដព់ ពកមសលកដ្ំងេពទ មងងកសកណៈ់ យកគសធមងាតាកត�ុា

ាធា�ាកេាធងក័ពាគ ធាវសយស់ពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា ទែដា់ាធបាំយ�កយកតឲ្មគក គ់ ាធពរ យត
គំដពំ��កពកយធដកកំងេលកណៈគ ធាវសយស់ាធំងេពាពកមសលកដ្ាសលតាស េ់ំងេពទ មងងក
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ដគកតឌ�កតងកាយតាាតទ់ាធដកំាយយពជធង់ដ�ក៏បាកែាសដង់គំដពំាុដសគែងតឲ្ ទពត
ដតំណក កពក់ៃាពកងធំដរុំយកលតដកាដយក់ដធមរដងដំដងរំដគមង់

់

់
់
ៃៃថាក11-12់ែខដធ ់  � ត2014ូ់មគក គ់បាំករកមតពកំ��កាយាៈធមរាក់តគំដពំលកាក2់់ មសលកដ្

ំងេក ស ឌ�កតងកា់គណៈពា �ធពកធាំាទំដគម់ៃាដកំាយយពជធ់ក ស រសកងក័ពាធាធ
ឌាសកធ់ឌមពកំដ្កងដ ភធបល់ាធឌមាសៃាក ស ដកំាយៃដគសឌភធគល់ាត់ំដកដ្កែយ�េលតឌតងកសស ាមង់ាធ
គល់ាមងកមរកក្ា�មង់ៃាគំដព�កកដសគដបត់ំដកដ្កំ ��កពកំដករកំ�រកានសស ាមងំនកដសគគយ់ែដលបាមកុ
ងធាធ្ំលកាក1់ងធំយយពកងធាធ្សស ាមងៃា ទសគជំដដកយយដពកតដកំ��កក ទ យតាកង់ ដកធភសដកដពកកង� តធ
ដ�កបាយំងំឃករងងកតពាយតណតឌ�កដសគបាសយតំ ុំាែពាពកដកៃដងខទុទ់ំន�កាក់តែដល
ឌ គានពទ េំទអយសកានកកយតាតាកត់ំនំងលសយតកម្ង់ាសំទតងយតានាំលកលលតបា
ដយមកុកាសធមកាស្ម់ំកកំដករកំ�រកានដដធដ�យតាន់ �កកដសគគយ់�កតឡកំងលាយាៈធមរំលកាក1់ែដល
ៃ្ាលលត់ បាំដកក ្ាកាតាកតកំ�េកង់ ពាកក ធពណានធម្មហសក ទពត ទសគជំដដកយរតងកកយដពកតដកំ��ក
ក ទ យតាកគ ដម់សងដ់ាធដម់សតំភភង់

ៃៃថាក25-26់ែខដធៃក ់ � ត2014ូ់់ធមរដកជកតំលកាក20់កកយត់MRC់Council់ំនាកដកបដកំាយៃៃង
លា លគ មគក គបាកសសកជតហកកកយតខទ្ា់ ់ដពករដរកកកយតដកំាយយពជធ់ំងេេលតដងដងត
យតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយា់ដា់សហក់ឲ្ ទពតពកងធំដរុំយកលតដកា់(Prior់Consultation)

ដយក់ដធមរដងដំដងរំដគម់ាធាធធគ ធ�កំដកកដបយតានង់
យសដជដពកង់ដកដពកកង� តធដ�ក់ឌតងកគំដពនក កឌគមធយាកដាសហកំាុ់បាមសលកដ្់ លតដគកត

យដាមង់ ែដលមគក គបាំករកមតំឡក�កាធធគ ធ�កៃាពកជសាដតណន ់ ដសមាយាៈធមរាក់ត់ ាធធមរដកជកត

កំមរំាយំដកដ់់តងកែខគ ធមាធព់ � ត2013់កហសដដលតែខដធៃក ់ � ត2014់ំនដកាំងលមគក គ់បាកសសកជតហក់
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ដពកងធំដរុំយកលតដកាគ ធរង់ដ វគ ធរំារ់ំនែខគ ធមាធព់ � ត2013់ក � កតងកបាាាល្ជសកគំដព់
ដាសហកងកមគក គដ់ គណៈពា �ធពកធាំាទំដគម់ បាចតក��ស ាជសកគំដពរតំ ុ់ ជសាដលត

ដយ្កតងាកយតាាតទ់ ពាដយ្�ាាានាធ៖កាធេដ់ ដយ្កក ធសស ា់ ដយ្យធដា់ កកពក ដកពរត់
ាធំាសា់ដយ្ែក  ់ ាធងដងល់ដយ្សកណៈពក់ាធដនជ��ស ា់ាធដយ្ពកកកំាយ់ាធយហដកធ
កសធពកណត ឌាសកធ់ ំដកដ្កដក់ ាធ សលតដធំយកលតកំមរំាយំទ់ដជត រ់ ាធពកាាល្ខកយដសគំករទ

ខទ្ាង់ ំនមក � ត2013់ គណៈពា �ធពកធាំាទំ ដគម់ បាកសយកកដដធំយកលត់ ែដលាាល្បា់ ាធបា
ក��ស ាដធំយកលតកកយតដ�ក់ ំន�កធមរដកជកតងធំយយ់ កកយតគណៈពា �ធពកកដ្ៃាគណៈដាពកាំាទំដគម់

ំនែខដ ់ � ត2014ង់
ំងេែឡ់មគកៃៃងកតបាមសលកដ្�កយដាមងដកជកត់ឬាយាៈធមរាក់តគំដព់់ដពកឌំ�� ករកកយត

មគក គ់់តងកែខគ ធមាធព់ � ត2013់កហសដលតែខដធៃក ់ � ត2014់ង់
់

៤. កិច�ដំេណ ក ៃនកពិេេ្រេាងេយជមុន 
ំាុដតំណក កពកងធំដរុំយកលតដកា់ដយក់ដធមរដងដំដងរំដគមង់ំនង� តតកាត់ពាពកកំងក

ដកដពកកង� តតកាតដេ្់ ំដកដ្កំ ��កពកកដយកំទ់ដជសកលកកខណកណ ពកក់(Term់of់Reference)់ាធ
ពាយពយមងដងកដកដពកកង� តធ់ ៃាដកំាយរតកា្់ យពជធគណៈដាពកាំាទំដគមង់ ន
េាសពកងធម់ ំករកមតែ ាពកងធំដរុំយកលតដកា់ ពកយធនេៃដទ់ ាធពកជែជមចករ� ់ យសកងកធមរពក
កតងាកានគំដពនក កឌគមធយាកដាសហក់ំដកដ្ក េពកណត លា លៃាពកនេៃដទជសកគំដព់ជសាគណៈ
ពា �ធពកកដ្ៃាគណៈដាពកាំាទំដគមង់េាសពកំាុ់រតដាំងេដកដពកកកំមរំាយ់(Technical់Task់
Group)់ កកយតំលា�ធពកងដ ាគណៈដាពកាំាទំដគម់ ែដលពាដកដជត រធ់ ាធកកំាយមសលកដ្់
(Expert់group)់ ែដកង់់

់
់

់
់
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ពលកក ធំ មាា់ៃាធមរដកជកតយតាាតទ់

់
់

ពលកក ធំ មាា់ៃាធមរដកជកតយតាាតទ់
់
ៃៃថាក22់ែខយកម់ � ត2014ូ់ធមរដកជកតង� តតកាតំលកាក1់កកយតដកដពកកង� តតកាត់យដពកតពកងធំដរុ

ំយកលតដកា់ំលកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាកដាសហក់ំនាកដកំគរមកា�់ដកំាយ គ់បាងធម់
ាធបាជមងរ� ់ ំលកក ស យដាមងពកក់ (ែ ាាកក� រ ទសគ)់ យដពកតដតំណក កពកងធំដរុំយកលត
ដកា់ ែដលពាកេៈំងលដតកសមតា្ា6ែខ់ ក កែាសដធាបាជមងរ� ំលកពលកក ធំមាា់ៃាពកចកតំ សកដដតំណក កពក

់ៃាពកងធំដរុំយកលតដកា់ំាុំាង់
ៃៃថាក30់ែខ �ុ ់ដលតៃៃថាក02់ែខក ់ � ត2014ូ់ធមរដកជកតំលកាក40់កកយតគណៈពា �ធពកកដ្គណៈដា

ពកាំាទំដគមJC់ំន ជាកភ�តំងរង់លា លគ ឌមដកជកតបាជមងរ� ់េៃៃថាក25់ែខងង់ � ត2014់
ពលកក ធំ មាា់ចកតំ សកដដតំណក កពក់ៃាពកងធំដរុំយកលតដកា់ង់

ៃៃថាក19់ែខគ ធមាធព់ � ត2014ូ់ធមរដកជកតដកដពកកង� តតកាតំលកាក2់ ំនាកដកំយរដ ក់ដកំាយដ�ក់
ំងេបាងធាធ្ងធម់ ាធជមងំរលពកណត ំលកគល់ាមង់ាធំយមសកដកកបេពកណត ់ យធនេ

ៃដទក�ដ់ំលកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ំងេ់MRCS់ាធបាក� រងកសក�លតឌតងកក �ុ
ដកបដដេ្មតាា្់ដសមពាកេៈំងលខទកយដពកតកតំងរពកក់ ាធបា សលតឌាកសយាតឲ្ំ��កពកយធ់ាធកត

ំងរកែាសដំលកមតណក មខ�ុា់ែដលបាំលកំឡក�កធមរដកជកតង់
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ៃៃថាក11-12់ ែខ��ស់ � ត2014ូ់ាយាៈធមរាក់តគំដពាតាកតនក កឌគមធយាកដាសហក់ ាធធមរដកជកតងធំដរុ
ំយកលតង� តតកាតំ លកាក1់យសកងកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ំដកដ្កដកដសល់ាធងធាធ្ងធចក 

ដធំយកលត់សក�លត់ាធឌាកសយាត  ់ងកក ស ឌ�កតងកា់ៃដគសឌភធគល់  ់ាធឌមពកយមដយកកគ ធល់
ែដលពាយដាមង់ រតំនង� តធ់ ាធំនង� តតកាតង់ ឌមពកយមដយកកគ ធលដេ្មតាា្់ បាំ��កងហធពដធា
មសលកដ្ាយាៈធមរ់ាធធមរដកជកតាំលកំាុំាង់

ាយាធមរំលកំាុ់ ពាពកយំងំឃករង គបា់ ាធតងកសយត ទសគ�តទ់ មសលំទពាតតកាត
ំពុសងត់ ាធំពុសហក់ ពកចតាកតកធា ទសគាន់ ាធពាពកដនជ��ស ាយព� កៈយតណត់ ពកសយត �ុ

ដាក់យដពកតកំដដកឲ្ដតំណក កពកពកងដ ាាតាកតនក កឌគមធយាកដាសហកង់
់

់
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់
់
់
់

់
់

កសកមងពកសយត ទសគ់ាធយតមកៈ់ំនដមផំ ់(ែខ��ស់ � ត2014)់
់
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ែខដ ់ � ត2015ូ់ធមរដកជកតដកដពកកង� តតកាតំលកាក3់កកយត់ដកដពកកង� តតកាត់ំដរានងធាធ្
ំលកំយមសកដកមកំដពេកបេពកណត លា លៃាពកយធ់នេៃដទងធាធ្ំឡកគ ធរយតំណក គំដពាតាកតនក ក
ឌគមធយាក់ដា់សហក់ែដលបាំ��កំងេ់MRC់ដកាំងលយំដដមងតជសា ទសគពក់ ំទគណៈពា �ធពកកដ្ៃា
គណៈដាពកាំាទំដគម់ំដកដ្កងធាធ្ង់

ែខកដ�ុ់ ់ � ត2015ូ់់អមានពាធមរដកជកតងធំយយ់កកយតគណៈពា �ធពកកដ្់ ៃាគណៈដាពកាំាទំដគម

ំដកដ្កងធាធ្កសយកកក់ំលកលា លៃាដតំណក កពកងធំដរុំយកលតដកា់ ពាដសមដធំយកលតកកយតដកំាយ
ដ�ក់ ៃៃ់ ាធំគរ ដ់ ាធកបេពកណត នេៃដទគំដព់ កកយត់ គណៈដាពកាំាទំ ដគម(MRC់ Review់

Report)់ងំកគក្យំដដមយ  ំលកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់
់

កិច�ដំេណ កពិេេ្រេាងេយជមុន ថក កយជាិ េនកម�ុជ៖ 
ដតំណក កពកដេ្់ ែដលំ��កំន�កដកំាយាកដេ្ទយពជធ់ ំងេដកដពកកង� តធាកដេ្ទ់

ែដលំ��កាា�នដរ� ានពកដកជកតងធម់ ាធពកនេៃដទំ នង� តតកាត់ ំងេដកដពកកង� តធកដ្រ� ់ (ដកដ
ពកកង� តតកាត)ង  

ៃៃថាក17-18់ែខក ់ � ត2014់ ំនំខសយ�នែដូ់ធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តំដពដធំលកាក1
យសកងកគំដពាតាកតនក កឌគមកយាក់ដា់សហក់យដពកតតកាតំដគមដ�កង់យពជធមសលកដ្ធមរដកជកតំាុពាមតា្ា
90 ត់ដងក់MRCS់គណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�ក់ដកដពកកង� តធ់ ក ស ដា�កកជត រកតងកា
(ដា�កក�ាាាន់ ាធ៖កាធេដ់ ដា�កកកក ធសស ា់ ាធដា�កកយធដា)់ អ� �កែដាដកង� តំដពដធ(ស ំខស)់
ត យហគដា៏ដសលងដ ា់ាធត ឌមពកដធាែដាកងដ ភធបលង� តដសលងដ ា់ាធក ស ឌ�កតងកាំ ទ
ំារ់់ៃាក ស ំខស់ ដដាំាទំដគមមតាា្6ំខសគ ់ំខសយ�នែដ់ ដំមុ់តងតចដ់ ៃដងែគ់  ស ល់ាធ
់ែគង់ ជ៖សដឌភធបលក់ ត គណៈឌភធបលំខសយ�នែដ់ បាឌំ�� ករមសលកដ្សធេយ់ ំកកធមរ
ដកជកតំាុង់ ំរលកតណមតក់ៃាធមរដកជកតគ ់ំដកដ្កដកដសលដធំយកលត់សក�លតាធឌាកសយា៏  ់ឌតងកគំដព
ាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហក់់ងកក ស ំខសកតងកា់យសធ�កតកាតាំាទំ ដគមង់់

់
ៃៃថាក30-31់ែខក ់ � ត2014់ំនំខសបតដតកូ់ធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តំដពដធំលកាក2់យសកងក

គំដពាតាកតនក កឌគមកយាក់ដា់សហក់យដពកតតកាតកនាំាទសកង់់ ជ៖សដឌភធបលក់ ត គណៈឌភធ
បលំខសយ�នែដ់ បាឌំ�� ករមសលកដ្សធេយ់ ំកកធមរដកជកតំាុង់ យពជធមសលកដ្ធមរដកជកតំាុពាមតាា្
75 ត់ដងក់MRCS់គណៈពា �ធពកធាំាទំ ដគមដ�ក់ដកដពកកង� តធក ស ដា�កកជត រកតងកា
(ដា�កក�ាាាន់ ាធ៖កាធេដ់ ដា�កកកក ធសស ា់ ាធដា�កកយធដា)់ អ� �កែដាដកង� តំដពដធ់(ស ំខស)់

ត យហគដា៏ដសលងដ ា់ាធត ឌមពកដធាែដាកងដ ភធបលង� តដសលងដ ា់់ាធក ស ឌ�កតងកាំ ទ
ំារ់់ៃាក ស ំខស់ ដដាំាទំដគម់ មតាា្6ំខសគ ូ់ំខសតងត � ត់ំក�ធសត់បតដតក់ក � េពាជកេ

ំយរដ ក់ាធតងត�តង់
់
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ៃៃថាក12់់ែខគ ធមាធព់់ � ត2014់ំន ជាកភ�តំងរូ់់ធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តធំលកាក3យសកងកគំដព
ាតាកតនក កឌគមកយាក់ដាសហកង់ជ៖សដ់ករកា់មរ ា់កដដំលា�ធពកដយ្�ាាាន់ាធ៖កាធេដ់ាធឌាក

ដកាឌមធៃាសេតគណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�ក់ បាឌំ�� ករធសធេយំកក់ ាធដន តធមរដកជកតំាុង់់
យពជធមសលកដ្ធមរដកជកតំាុពាមតាា្65 ត់ដងក់MRCS់ ត ាកម� តកកកយតឌមពកយហដកធដកចត
ដ�ក់ឌមពកយមដយកកគ ធល់ ដគនុសស ាឌកតក តយធដសគដគសកណៈ់ ក ស រសកងក័ពា�កដយក់ដកដពកក

ង� តធ់ដយ្សស កាកកតងាក់ ាធគណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�កង់ំរលកតណៃាធមរដកជកត់ គ ំដកដ្ក
ដកដសលដធំយកលតសក�លត់ាធឌាកសយា៏  ឌតងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកងកក ស ឌ�កតងកា

ង� តធ់់ាធងធាធ្ងធចក ់ាធដកដសល សក តលា ល់ៃាធមរដកជកតងធំដរុំយកលតែដលបាំ��ក ំងលាទដ
យដពកតដសលងដ ា់់�កពកំករកមតំយមសកដក់ ៃាាដដតជសកំ ទកេក ទសគពកំទដកំាយ គ់ ាធែដល

ដសលងដ ាយដពកតពកងធចក ់ំន�កធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តធ់កសយកកកមកំដពេង� តឌាសកដយ្
�កមតំ ដដយ្សស កកា ជកងដ ភធបល់ែដលយពជធៃាគណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�កង់់

ាទដ់គណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�ក់បាំ��កកបេ េពកណត កាសក � កត់ំរកង េពកណត
ជសា់ ាធាាល្បាពកែណ តដតខ�តខ�យត់ ងកដកដកខៃា ជកងដ ភធបលដ�ក់ ាកយសកពកគណៈកដដដាសក់ ពកជសា
កបេពកណត ់ាធពកជ្កដកជកត់ដ្េគណៈដាពកាក៣់ៃាកដដយម ែដកង់
ណកមាភពេេ្ងេធងងន� 

ៃៃថាក05់ែខដ ់ � ត2015ូ់ធមរដកជកតគណៈពា �ធពកធាំាទំ ដគមដ�ក់ ំដកដ្កំ ��កពកងធំដរុំយកលត់
ង� តធមកំដពេ់ឌាសកដយ្់់�កមតំ ដដយ្់សស កកា ជកងដ ភធបល់ែដលយពជធគណៈពា �ធពក់
ធាំាទំដគមដ�ក់ំដកដ្កងធាធ្់ កសយកកកលា លកដ្់ ៃាធមរដកជកតងធំដរុំយកលតែដលបាំ��ក ំងលាទ់
ដាធងធម់ផទ យតកសសកដធំយកលត់ពកជមង់ឌាកដក់ំលកំយមសកដកជសកំ ទកេក ទសគពកំទ់
ដកំាយ គង់ ដកំាយៃៃ់ ាធំគរ ដ់ យពជធគណៈដាពកាំាទំដគម់ ៏ពាពង�ធមរំាុែដក់ដយក់
់ដាធធគ ធ�កៃាពកងធំដរុំយកលតដកា់�កដកខកណណ ់MRCង់

ែខដ ់ � ត2015ូ់ក � កតងកធមរដកជកតឌាសកដយ្ាំលកកម្់ជតមាក � កតគណៈពា �ធពកធាំាទ់
ំដគមដ�ក់អមានំ��កំយមសក េពកណត  ទសគពក់(កបេពកណត ងធំដរុំយកលត់ាធំយមសកដកមក
ំដពេ់ៃាជសកំ ទកេក ទសគពកំទមគក គ)់ងតជសាដកដកខ ជកងដ ភធបល់ំដកដ្កយកតពកែណ តដ៏ខ�តខ�យតង់

ៃៃថាក15-16់ ែខដ ់  � ត2015់ ំនមណស េ់ ដកំាយំគរ ដូ់ កំករកនកៈគំដពដាសហកំាុ់
ានពាពកងធមកែាសដ់ំន�កធមរដកជកតដកដដកន់(ង� តកដដដាសក)់ៃាគណៈដាពកាំាទំដគមង់់

មកែខដ ់ ឬំដកដែខកដ�ៈ់  � ត2015ូ់ គណៈពា �ធពកធាំាទំ ដគម់ ានក��ស ាជសកំ ទកេក
 ទសគពកំទមគក គ់ ់ដកេៈំលា�ធពកងដ ាគណៈដាពកាំាទំដគមង់ លា លៃាពកំ ទកេកំាុ់ ានពា

ពកកសយកកកជសក់ំងេំលា�ធពកងដ ាគណៈដាពកាំាទំដគម់ កម្ជំដដកយកាសអមពាូ់
ាក១)់អមានងត ទធមរដកជកតងធំយយកកយតគណៈពា �ធពកកដ្គណៈដាពកាំាទំ ដគម់ ែដលអមំ��កំន

ែខកដ�ៈ់ ឬែខដធ ់  � ត2015់ ំដកដ្កងធាធ្ងធម់ ាធយំដដមង់ �កកណក ងកតពាពកជមងរ� ំលកក �ុ ំាុ់
គណៈពា �ធពកកដ្់ ានំ��កំយមសក េពកណត ជសាដកដដកនៃាគណៈដាពកាំាទំដគម់ ែដលង� តកដដដាសកៃា
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ដកំាយរតកា្យពជធ់(ដកំាយំគរ ដ់ដកាដកដដកនពាឌណណធកេៈំងលដេ្ � ត់  កំនមក
ែខដធៃក ់ � ត2015)់ំដកដ្កងធម់ាធចតពកំងុដសេកាស់ំទ់ដាធធគ ធ�កង់

ាក២)ំ��កពកក��ស ាំងេដត់ាសគកបេពកណត កសយកកក់ំងេដកាគណៈពា �ធពកកដ្់(ដកំាយដ�ក់
ដកាគណៈពា �ធពកកដ្់ពាឌណណធកេៈំងលដ្េ � ត់  កំនមកែខដធៃក ់ � ត2015)់ឌតងកលា លៃាពក
ងធំដរុំយកលតដកា់ជសាំទដកដដកនៃាគណៈដាពកាំាទំដគម់ ំដកដ្កងធម់ាធចតពកំងុដសេកាស់

ំទ់ដាធធគ ធ�កង់
់

៥. កវាាៃម� េដាេកកមក គណៈកមាកទេន�េមគង� 
៥.១ ធនធនមេផេ និងផ�ូាណេមងយកេធងងន� ណយទីងណយេា ី

១. េធវតៃនង្ �ន (Preliminary Screening Assessment) 
មតណក មយតាាតទ់ដសគបាតយតរលត់ពាដសមាំដពដូ់

− ពាែដម់សហក់ដមសងដ់ាធដមសតំភភ់ក កំ ណ ុែដលដសគបាេដំ��កពកយធង់
ំរុកកយ ំាុសក់ ដមដៃាំារ៏ពាសកៈយតាាតយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក ែដក់ ំហកេចត
បមត់ដសគងតក�រស លំន�កគ ធាពកណត ពតកាសេ លក ុកលតង់

− គ ធាពកែយដដមលកសកសយសៃាដមំរលំលរត៣ាំលក់ អមំ��កឲ្ែដកដកមលដលតសស ាមងដម់
ំ ទំារង់ កណក ំាុគ អមជុះាធងលដលតគ ធយកេជល ល់ ាធដតំណក កពកដកងកាំឌសឡសយកកង់
(ពកប ាតសា ាឌតងកកែដដកដដមលលតហសកានំនដមំ ទំារ់ដសគបាំ��កំឡក់ ំហកេំាុដរាតែ
យតំណក ែដលំ��កឲ្ពាពកកសសកលតហសកានំន�កដម់សងដ់ាធដម់ផំ ់ក កំ ណ ុ់ង់់

− លកណៈកសកសយសកកយតដម់ គ ពាសកៈយតាាតយដពកត ទសគក ទ យតាកកកយតដក់ ដសមំាុយពយមគៃា
លកណៈកសកសយសកកយតដម់សហក់ែដលអមឲ្ដកំ��កពកក ទ យតាកបាំងរដ្េ � ត់ ដសគែំ��កពក
យធំដកដ្កឲ្ំគអមមដទលកណៈកសកសយសកកយតដមំាុ់យដពកតដមំ ទំារង់

− ងក័ពាឌតងកពកំ��កក ទ យតាកកកយតដកំភាដកត តដ្េមតាា្ំន�កដម់សហក់ កដ្ដេ្ដមដៃា
ំារំន�កតកាតលលតំាា់គ ំនពាមងខ�ុាំនំឡកេង់

− ពកយធជ ជ្ដេ្មតា្ាំទំលកំឌសឡសយកក់ ាធពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ដសគបាមដកបេ

ពកណត ង់ក �ុ ត តដ្េមតាា្់ែដលពាំន�កកបេពកណត រតំ ុ់កដ្ពាដសមាំដពដូ់
 ាធា�ាកេកកយតគំដពគ ែ ែំលក លចកតងកឌ�ំាសា់ ែដលំដកកដបយតគ ធ�កសយសខ�ុមងដបដ

ដក់ដែកកគ ធាវសយសមតំកុពកេគតកសដកំ��កពកក ទ យតាកង់
 គំដពំករកមត ទសគដកដ៏�តែកកំាុ់ ចតបមតដសគពកាធា�ាកេជកគសយសំរល់ ែដលកដ្ពា់ ដកំភា់ ាធ
ាតហតដកូ់()ពកអមំទដលតាក់តដេ្់(ខ)មក ធលកណៈកកយតដក់ ំនាក់តំ ុ់(៖រហកណត ់
ពកែកែមកនដម់ ំកដកែយ�កដមំដមកា់ ឬំដកកដបយត់ ដមែដេ្�កពកក ទ យតាក)់ាធ(គ)់
ដក ទពតាក់តំ ុ់កដ្រតលកកខកណណ ពទ តាន់ំន�កំងលំគ ់ាធលតហសកខកយទរ� ង់
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 ំដ្ឌតងកងក៏ពាកតងកាានដកំភា់ ាធាដថាតែដលបា េពកណត ខទុទ់ ពក់ដងាលកណៈ
យក ក មកាសងសជដក់គ ពកចតបមតែដលអម សលតាសគពកេលតដនយកកជំដកមតំកុពកំ��កក ទ យតាក់ ាធ

យព ាកងលដកំភាដក់ែដលពាងសា់ាធលតហសកសាដកំដមំនតកាតំ ុង់
 រា ាគ ធ�កសយស់ ឬគំដពងធំស�ាត ដេ្់ ដសគបាក� រំឡក់ ំដកដ្កនេៃដទងំក
ាធា�ាកេកតងកាដសគបាដកដសលដ់ដកំករក ង់ ដសមរ� ំាុែដក់ ែ ែ់ដពក់ដងា�ាា

ជល ល់ ាធែ ាពកយដាមង់ (FishMap)់ បាំយ�កំឡកង់ ពក់ដងា លចកតកកយតឌ�
ំាសាានកាសឌាកគស់ “ំងេកដ្ដេ្គ ធ�កសយសេគតកស់ ផ� លតៃាតកាតយកកកកដ្់ (direct់ sampling់

of់accumulation់zone)”់់ក កែាសំគងកតបា សលតាសគពកងធងកណ័ លតឌធងកគ ធ�កសយសំាុំនំឡកេំាង់
 រា ាដតំណក កពក ដេ្់ ដសគបាំយ�កំឡកយដពកតំ��កពកងធាធ្ំឡកគ ធរំងេជ ជ្ំទំលក
ាធា�ាកេៃាពក់ដងា�ាាជល លរតំ ុំឡកេង់

ដសមរ� ំាុែដក់ពកដសគដគឌតងកសាដកំដមែដលបាឌាកគសាទដ់ចតបមតដសគមដកបេពកណត

ងធស ក់ងធំយយដសគតណតយពម លតាសគមតណក មយតាាតទដសមាំដពដូ់
− កែដដកដដមលដកំភាសាដកំដម់ ំទ់ដំងលំគ ់ (ែ ែ់ដកដសគពល)់ ាធាកែាទ់ (កបេសាដក
ំដមំន�កដមាកដេ្ទៃាដមរតឌយត)ង់

− ងំកសាដកំដមពាំបទ ខ្លតំប ំឡកែដកឬំា់ ែដលពកណត ំាុ់ ពាសកៈយតាាត យត�កពក
នេៃដទ លក ុកលតំលកយព� �ែដល ទពតា្ករកាង់

− ាក់តកកយតសាដកំដមំន�កដយរកតានំ ទ់ ំដកដ្កតណតងកមាធភកេៃាពកសទ កតកកយតសាដកំដម
ែដលក ស លដងកយព� ��កាក្ករកាង់

− ងំកសាដកំដមែដលពាំបទ ខ្លតម� កតដេ្ំកុំគរា់ ពាដកខកំកកមតហកឬយ  ់ ំន�ក់
ដត តពលដតកសៃាជកគ ធ់ ំហកេងំកដកំភាដកពកាំាទំដគម់ (Cyprinid)់ ពាសាដកំដមែដល
ពាំបទ ខ្លតលស យតលកណៈៃតងមតំងេែឡ់ែដលអមជេ្ឲ្សាដករតំ ុាកតាលតាន
កែដដកដដមល់ៃាយព� �ំ ទបាែដកឬំាង់

− ងក៏ពាលតឌធ់ ាធគ ធសលមងៃាពក់ដងាសាដកំដមកកយត់ FishMAP់ ចតបមតដសគក �ុ តឲ្បា
មលយត យតងំកពាៃគ ធពដគកតដរាតែដកំាង់់

− ៃគ ធពែដលដសគ សលតឲ្យដពកតពក់ដងាឌតងកពកកយត ាកកយតដក់ែដលដសគ ទពតាក្ករកាាតាដធា់
ដគកតដរាតំឡកេង់

− ចតបមតដសគពាពកនេៃដទឌតងក លក ុកលតំទំលកដកងកាំឌសឡសយកក់ ាធមាធភកេយមដ់ ែដលកត
ងកាំទានយពស ាកងល់ៃាពកែដកដកមល�ាាជល ល់ ែដលពកនេៃដទំាុ់ ដសគតណតងកមង់

ែដលអមំកពាំឡក់ ាធ លគ ធប់ ដងដរតមងេដយមល់ ាធពកមត េយដពកតពក
ពតកាសេ លក ុកលត ែដកង់

 

២. េធរ ាកមេងងន-រេដ�ជាច� 
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ពកគ ធមគឌតងកយមដ-ំយដដធមរ់ាធពកមធ�រ នដជកគ ធ់អមំ��កឲ្ដកំយកកំឡកែៃដំារ់ំដកដ្កជេ្ដលតពក់
កម ំដរកទតជំដដកយៃាពកមធ�រ នដជកគ ធង់ងធំយយ់ក ស ក �ុ ដសមំទំាុ់បតចមតដសគំ��កពកំងុដសេូ់

− គ ធយកេំាយមកណត អមដកភងមតណស លដ៏យតាាត ំងលឌ គ់ាធ៏អមជំដដកយៃាពកមធ�រ នដជកគ ធ
់យដពកតពកជំដទេយដកំាសាែដក់ដកយធាំកកំេកំ��កពកយាាងំាយមកំនតកាតលលត់ំាា់
ផំ ់ានំកាំឡកង់ក �ុ ំាុដសគពកាសគពកគ ធមគយ ដ តមត់រតាានពកែដកដកមលំាយមក�ក់

តកាតានទ ត់ែដលលា លៃាពកែដកដកមលលតហសកាន់ាធំ��កឲ្ដកំយកកំឡកលាមងែដលអមមសល
ាយ តកាតរតំ ុង់

− ដសគពកចតបមតាសគពកនេៃដទមាធភកេំឌសឡសយកក់ាធយមដ់រតាានយពស ាកងលៃាពកែដកដកមល
�ាាជល ល់ែដលតណតដធាដនដែពកមធ�រ នដជកគ ធក កំ ណ ុំា់ក កែាសគ ធបន៏មងេដយមល

ាធៃដទៃាពកពតកាសេ់ាធែលដែ លក ុកលត ែដកង់
់

៣. េធែយ្យ្ល្ធ្្មលសេស នាងធូ្សេសៃនយចជផងូរបឹជ 
ាតហតែដលដម់សតំភភ់ ាធសងដ់ អមជតាយ្ ទសគ�ដាធយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់់ដដម

សហកែដលានបតកតំទ់ គ  ស់ ដេ្�កមតំ ដ ស់ យតាាតទែដលកតងកាានពកពតកាសេ ល
ក ុកលតែដលអមំកពាំឡកកកយតគំដពនក កឌគមយាក់ដា់សហកង់ គ ធាពកំាុ់ ជេ្ពតកាសេឌក្
កកពាសគពកបតកតដកំភាមតណក យដពកតយ�ំ ់ លក ុកលតំនែខានាំលក់ាធែខានាំដពដ់ាធ
ពកំាសាំនតកាត់ែដលគំដពបាំយ�កំឡកំ ុ់ដងដរតអមពតកាសេពកស� តតណកដកលលកត 
ែដកង់មតណក មយតាាតទែដលដសគងធចក ់រតាានក �ុ ំាុគ ូ់

− ពកជកឲ្ំដ ាសគដម់សហក់ំនពតដមមសលែ �ាំលក់ ដសគបាំលកំឡក់ំដកដ្កកំងកាលតហសកាន
�កកតណក លធដាងដងល់ក កែាសធមរពកំាុអមកងឲ្ពាពកកែ�កសាដកំាកកានងយតដ៏ំដមកា
ំទ�កដមសហកង់ំរុយ ំាុសក់៏ពកជកឲ្ំដ ាសគពតដមមសល់ៃាដមសតំភភ់ាធ
សងដ់ំដកដ្កែលដែពកបតកតលតហសកាន់អមជេ្ពតកាសេ លក ុកលតំាុង់

− ពកែដកដកមលកសកសយសៃាដម់សតំភភ់ាធសងដ់ដតមតណក ម់“choke”់ដសគបាំលកំឡក់ំដកដ្ក
ំ��កឲ្ដកំយកំឡក ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ក កែាសះាធងលៃាធមរពកំាុំទំលកជលសយស់ ់

ពទ តាន់ឬលកណៈាដដតកសកសយស់យតាាតទយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ចតបមតដសគំ��កពក់ដ
ងាកាស់ាធក �ុ តឲ្បាមលយត យតង់

− ជំដដកយំ ទំារ�កពកំ��កឲ្ដកំយកំឡក ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដកំន�កក ស ដម ទសគាន
់កដ្ពាពកកំងកាកក ធពណានំងេពកជកឲ្ំដ ពតដមមសល់ាធក ស ដម ទសគាន់ឬពកពតកាសេ

 លធដា់ ងដងលដេ្ែ � ំ ុ់�កតឡកំងលយតាាតទៃាពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ចតបមតដសគ
់ដងាកាសង់

− ដ សែដលកមរកក្ា�់ៃាជលសយស/ពទ តាន់ៃាលតហសកកនក ស ដម ទសគាន់ដធាបាលដែធដគកតដរាត់�ក
ពកជេ្ដលតពកយធឌតងកពកំ��កក ទ យតាកកកយតដកង់
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− ពកយធែដលបាំ��កកហសដដលតកមរកក្ា�់គ ំផស ែំទំលកដម ទសគានមតាា្4់ំនមគាំក់ក កែាស់
ះាធងលៃាពកែដកដកមលកសកសយសបាំាទ់ាធដចតៃាដមរតំ ុំលកលតហសកានំន�កដមំ ទ

ំារ់គ ដធារាតពាពកេលតដនមលយត យតង់
− ់ក �ុ ែដលងាតហត់ ាធាដដតកសកសយសកកយតដម់សតំភភ់ាធសងដ់ំដពេំងលសស កកម្់ពា
លកណៈអមឲ្ដកដគកតាតហតអម ទពតបាឬយ  ់ចតបមតដសគំ��កពក់ដងាកាស់ាធ/ឬ េពក

ណត ំទ់ដដកំភាដក់ឌក្ធក ធយ់ាធដដសគពក់ៃាពកំ��កក ទ យតាក់(Guilds)ង់
− រា ាងក័ពា់យសកងកំដរកទតដមមសលៃាជំដដកយ ទសគៃាពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់សតំភភ់ាធសងដ់

ាធយសកងកពកយធៃាលតហសកែដលចតបមតយដពកតរតររដក់លាមងែដលអមមសលដលតដមំ ទ
ំារែដលបាំលកំឡក់ឌក្ធក ធយៃាដក់ែដលចតបមតដសគំ��កពកនេៃដទឲ្បាំងរំលរាសគាតហត

ែដលដកានំដកកដបយតជំដដកយ ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាក់(កមរកក្ា�់លតហសកៃាដមែដលជំដដកយរត
ំាុ់គ ដធាលែរលតែំសុ់ំកកំដករកំ�រកំទានដម់សហក)ង់

− រា ាពកងធមឌតងកពកាសរតយតណដលតដកំាសាកយតំន�កតកាតៃាដម ទសគានរតកក់ែដលាន
ក លក ុកលត់ែំរុយ ំាុសក់៏មងដយកមលកតៃាពកំាសារតំ ុចតបមតដសគ់ដងាកាសង់
់់

៤. ផងូរេយស្លេធរន� ្ �ង េលបីធ្េលយតីរតែតីបឹជែងរយេន 

-់ពកនេៃដទំទំលក ទសគដកយដពកតដកផទ យតាកមកុំដពដ់(ដកំងរគ កេ់សាដកំដម់ាធសាដកជតាត)់ាធ ល
ក ុកលតែដលអមំកំឡកំទំលក�ាាជល ល់អមដសគបាំគំ��កឲ្ដកំយកកំឡក់ ់ំងេពកំផស ់
យតាាតំទំលកូ់

− ាក្ករកាដកំភា់Bulb់(ដធាែដាដកំភា់Kaplan)់ដសគបាំដជកយំក កយ់ំងេសកនពាដកយធាធមង
 លធងដងលខ�យត់ពាៃដទំង់ាធដធាេខសម់ ដេ្ានពកែដកដកមលយព� �ង់ ់ក កែាសពក់ដ់
ងាំលកមង់ ែដលអមដរតកយតបាៃាដកាំាទំដគម់ ់ានជេ្ដលតពកនេៃដទំាុ់ ងធំយយដកយធា់
ំកក លក ុកលតៃា់Trash់rack់ំលកពកស� តាកៃាដកានដសគបាងធចក ង់់

−  លក ុកលតៃាយព� �់ពក ទពត់ាធពកក ុាមធមំងេសទ កមដំលកដគកតាតហតដកែដល ទពតាក្ករកា
់ចតបមតដសគំ��កពកនេៃដទង់

− ពកសទ កតដក�តទដ៏ំដមកា់ដសគបាំគក តងនាក់ជំដដកយៃាពកតណត់(Fish់ Screening)់ដកំនដមំមរ់
់ចតបមត់ដសគយធដសគដគង់

− ំល្បាានទ តមកុងក់1m/s់ំទ់ 0.3m/s់ �កមពថ េ់2km់ងកសស ាកេតងដងល�កដម់សហក់ ់ែដល់
អមដគកតដរាត់ �កពកំ��កឲ្សាដកំាកកានងយត់ាធសាដកំដមកទ តមកុ?ង់ ់ំហកំាុចតបមតដសគ

ពាពក់ដងាកែាសដ់ាធកំងកំឡកាសគេកាសយសៃាពកពតកាសេ់ាធែលដែដេ្ង់ធមរពកំាុ
គ ចតបមតកត កយដពកត់ កដសគដបត់(�កែខដធ )់ំនំងលែដល់50%ៃាលតហសកានានដសគកែ�កមសលដម

សហកង់ធមរពកំាុ់ានជេ្កតំងរបាខទុាសគពកបតកតសាដកែដលឌែណស ់ដែខានង់់់
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៥. េធយម្លយមង នាងេធចាិ � ឹនមីរ ាត 
លកណៈងធំយយដេ្ៃាពកពតកាសេ លក ុកលតៃាពកខសមា�ាាជល ល់ ំលកជកគមងកយតំន

កកយតដកំាសាដសលងដ ា់ អមំ��កពកៃទនែៃទបា់ ់ដកេៈពកពតកាសេយព� �ងកពកំ��កំាសា់ ំងេ

យហគដាតដសលងដ ា់ ់ដកេៈពកំករកមតឲ្ពាដាគ ធ�កដកខកកកមធ�រ នដជកគ ធ់ ាធពកដគកតដគ�ាាជល ល
ដកកំងេាធកាសកមងង់ ែ ាពកយដាមង់ដងា�ាាជល លកកយតគំដពនក កឌគមយាក់ដា់សហក់

(FishMAP)់ ពាំរលកតណំងុដសេក �ុ រតំាុ់់ដកេៈគ ធាពកណត ពតកាសេ លក ុកលតំងេ
ផ� លត់ ាធពកំករកមតងដនដកងកាដគកតដគ�ាាជល ល់ ំងេកំងកឲ្ពាជំដដកយដកខកកកមធ�រ នដជកគ ធ

ែដលដធាងនែ ែំលកគ ធយកេជល ល់ ំដកដ្កពតកាសេយព� �ំាសាំន់ដក ស ដម់ែដលបាែយដដមល
ាធភសដធែ្កទំ ុង់ំរុយ ំាុសក់៏ាតហតែដលធមរពកំាុានអមឌាកគសបា់ឬពាដកយធាធមង់ំហកេង

ំកជំដដកយៃាពកមធ�រ នដជកគ ធ់អមតណតបា់ឬយ  ់ចតបមតដសគំ��កពក់ដងាកែាសដង់ពកងធ់គ ធា
ពកៃាពកេំមរងកដមាសគ៖កកណត ំាសា់(Lee់Traps)់ែដលបា់ាធតងកំដកកដបយតដកៃងណក �ក

ដម់សហក់គ មតដសមងកតពាមងខកយរ� ឌ�ករតឌយតង់ំាុគ ពាាកេង់លកកខកណណ ំរលដសលងដ ា់ចត
បមតដសគកំងកំឡក់ំងេពាពកមសលកដ្ងកយហគដាតំាសាំន�កតកាតដងតែដាដ�កង់ដសមរ� ំាុែដក់ពក
ងធាធ្ំឡកគ ធរ់មតំណុដនែដលពាដសកត់ យសកងក ទសគ�ដាធៃាពកំ��កក ទ យតាក់ៃាដកំភាដកផទ យតាកពាៃដទ
ំយដដធមរចតបមតដសគឌាកគស់ំហកេពកគ ធមគមាធភកេៃាពកមធ�រ នដជកគ ធរតាាន លក ុកលត់យដពកតដកំភា
ាកដេ្ទ់៏ចតបមតដសគឌាកគស ែដកង់

់

៦. េន�ាដ� ន 

កហសដាលតានពាគំដពាតាកតនក កឌគមយាក់ដា់សហក់ ែដលដមដេ្�កាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម់
ំាកកពាដដសគពកចតបមត�កពកយធ  ់ យដពកតពតកាសេ លក ុកលតដលត�ាាជល ល់ ាធ ទសគដក់
ដងដរតលកកណណ ំយដដធមរ់ យមដកកយតដកំាសាំនតកាតអាំាទំដគមំដពដង់ �កកណក អដតកត ក់
អមានពាពកបតកត ទសគដក់ ំនែ � ដេ្់ ក កែាសពាជំដដកយយដពកតំ��កពកពតកាសេ លក ុកលតឲ្ំន
ធមកត កង់ �កកណក ំាុ់ ឌ�ឌភធគល់ាតគំដព់ បាំយ�ក សលតាសគដតំ ុដសេៃាកដេ្់ ំងេជតាយ្ ទសគដកែដល
ានបតកតំនដម់សហក់ំងេដមំ ទំារង់ពកងធធមរពករតំាុគ អដយកេំទានគ ធសលមង

ៃាជំដដកយដម ទសគដកែដលបាំយ�កំឡកំ ុ់ងំកអមជតាយ្់ ឬអមដទឲ្ដសមាសគលកណៈកសកសយសដងដរត
មងរតររៃាលតហសកាន់ ែដលពាំនដមសហក់ ំងលកមរកក្ា�បាែដកឬំាង់ កមរកក្ា�ំាុ់ ំនងកតរាត

ពាងក័ពាដគកតដរាតយដពកតំដកកដបយត�កពកយធ់ ាធនេៃដទ់ ងំកគ ធាពករតំាុអមឌាកគសបា់ ឬ
យ  ំ ុំា់ំហកេងំកគ ធសលមងៃាពកបតកត ទសគដកអមពតកាសេបា់ឬយ  ំ ុំាង់

 
៥.២ េផ្ាទឹកសង (Irrawaddy Dolphin) 

១. រេចជសេីរង�្ �ីផល្ះ៉ពលលែដលអចរជ តសន 

ាធា�ាកេ � ត2013់បាក �ុ តងពាំ ានសកមតាា្់6លលកយតំនតកាតឌាទតំបករល់កតដងត
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ែដាដ�ក- គ់ំហកេពាែំ ានសករតំាុំា់ែដលអមចតាកងំនំយយយលត់ាធ់ ំ��កដតំណក ក
ផទ យតាក�កតកាតដងតែដាៃាដកំាយរតងកកង់ំ ានសក់6លលំាុអមដកភងៃាពកកាសងសជ់កំងកាមតាា្

យ�ំាុំទឌ គង់ាក់តដ៏ជធ់ កនជដដ�ដាធកកយតយ�ំាុាធាក់តគំដពាធំងេសកមតាា្
យ�ំាុំនំយយយលតធម ់ានំ��កឲ្យ�ំាុេកំដរុង� តង់  ស់ គត ដតែហយតាាតៃាគំដព់ំលក
ំ ានសកគ ូ់

−  លក ុកលតំមរងកពករយតពេ់ាធពកសយត់ងធំយយគ យតំឡក តាាង់
− យតំឡក តាាំកំមរងកដកធកសធពកាក្ករកាង់

− ពកែដកដកមលកកកលតហសកាន�កដសលងដ ា់ាធយពស ាកងលៃាពកែដកដកមលតណដកលលកតង់
− ពកំកាំឡកៃា នមក់ែដលលា លៃាតំ ណក ាគសពាដាកយំន�កតកាត់ាធ់
− ពកៃេមកុាសគកក ធពណ់ាធដកំភាមតណក ់ំងេសកពកំកមក ធល់ាធពក តខ�កតដម ទសគ់យដពកតពកំ��កក ទ យត
ាកកកយតដកង់

ពកៃេមកុាសគកក ធពណ់ាធដកំភាមតណក ់ំងេសកពកំកមក ធល់ាធពក តខ�កត ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាក
កកយតដក់ដធាដនដែគដពដតែហដលតំ ានសក់6លល�កតកាតដងតែដាដ�ក- គក កំ ណ ុំាគ នពក
គដពដតែហដលតំ តកាតំដគមរតដសលង់ពកបតកតំ ានសក់6លល់ គ ានំ��កឲ្ៃេមកុំ 
ានសកាសរតតកាតំដគម់34%់ាធៃេមកុំ ានសកាសរតងធភងំ ់7%ង់ំងេសកឌាទតំដ ទ
ពាាក់តំនជធាក់តគំដព់ំហកេដ វំារំ ានសកដសគបាំគយំងំឃករំ��កក ទ យតាកំន�ក់ឬ
ជធតកាតែដលំដរានំ��កពករយតពេ់ំហកំាុំ ានសក�កតកាតំាុានដសគកាសគ លក ុកលត
ំងេ ស់ ំដមកា�កតឡកំងលសយត់ាធរយតពេង់យតំឡក តាា់ាធក តរកកអមចយ ាទ តដលត
ឌាទតំដ ទ�កានដកដ�កង់ដសមរ� ំាុែដក់�កតឡកំងលដកធកសធពក់យតំឡ់ាធក តរកកក តាាំមរងកាក្ករកា់ ៏
អមក តាាយ �ថាត�ថកដលតំ ានសក ែដកង់ លា លៃាពកយធដសគដគ់បាក �ុ តង់យ�ំ 
ពាមងេានក ុាមធមយ ាទ តដេ្ានយតំឡ់ាធដកងកាយស យ យាកដគសា រ់(Complex់sonar
system)់ែដលំដកកដបយតយដពកតកមតណក ់ំ��កដតំណក ក់ាធពករតារ� ងំហកំាុ លក ុកលតំមរងកយតំឡ

ែដលកំងកំឡកំងេដាកយ់ាន តឲ្ពាពកែដកដកមលកសកសយស់ាធ/ឬ់ឌក្ធក ធយដលតយ�ំាុង�ដាធ់
ាធដដធៃា លក ុកលតាកដេ្ទ់ពាពកែដកដកមលំទ់ដមពថ េៃាាក់តកកយតយ�ំាុ់ងកដកភងយតំ ឡឬក ត

រកក់ពកជុំមរៃាយតំឡឬក តរកក់ាធដដធ់លកណៈៃាយតំឡឬក តរកក់ំហកេ លក ុកលតអមំ��កឲ្សទ កត់ាធ
ខសមាកសកសយស់ក តាាដលតពកកមតណក ់ពកកាសងសជ់ាធពកមធ�រ នដសាង់ក �ុ ំាុគ ដធារាតពាពកយធំន

ំឡកេំាង់
ំរុយ  ៏ំងេ់៏យតំឡ់ាធពកំកាំឡកយដាមង  ំន�កតកាត�កតឡកំងល

សយត់ានពា លក ុកលត�កាតហត ដេ្ំទំលកំ ានសក់ាា�នដានំាុយតំឡ់ ឬក តរកកំមរ
ងកដកធកសធពកាក្ករកាានជុះាធងលំលកំ ានសកំាុង់់

់

២. អនុសេនន 
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− ពកឌំងឌតងកពកក��្ េ់(Seismic់ survey)់ចតបមតដសគឌាកគសែ �ដេ្ៃាដត តពកំដរកទតៃា
គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ែដលដសគឌាកគស់ដំរលពកណត  ត់ ែដលអមាាល្េបា

ដដធឌាសកធ់(៖រហកណត ់កាងដ ាកំមរំាយកកយតកងដ ភធបលឌសសស លក់ � ត2008)ង់
− ែ ាពកដមងធាធ្់ គ ដដសគពកចតបមត់ដកាពកឌំងឌតងកពកក��្ េ់ំដកដ្កែមឌតងកតកាតែដលដសគពា
ពកដកកដកេក�ដកា់ាធគ ធាពកកង កែដលដសគឌាកគស់ំដកដ្កពតកាសេ់ឬែលដែ លក ុកលតមតំកុ

យ�ំ ានសក ទែដាំាុង់
− ពកនេៃដទំលកមងរនងកត់ កេៈំងល់ដដធយព� �ៃាយតំ ឡក តាា់ាធពកជុំមរៃាយតំ ឡងក
ក ស យដាមងសយតំ ទ់ចតបមតដសគឌាកគស់ំដកដ្កតណតយពស ាកងលៃា លក ុកលតំលកយ�
ំ ់ាធកំងកំឡកាសគតកាតងមតំងេែឡ/តកាតែដលដសគពកកកដកាង់

− ែ ាពកដគកតដគ់ាធដមងធាធ្កក ធសស ា់ដសគក�រស លាសគមតណក មែដលពាែមឌតងកពកដមងធាធ្ លក ុ
កលតំលកយ�ំ ង់េកាសយសៃាពកដមងធាធ្់ចតបមតដសគកំងកំឡកំងេឌ�ជត រ់ ែដលពា

យដសមងំងរំលរ់ាធពកងធាធ្ំឡកគ ធរកដ្រ� ង់
− គ ធមគរាដលតធមរខធខតដកនែដកឌភធកយ�ំ ់ ដសគពាពក មត មតាហធក��គសកដគកតដរាត់ាធ
ដយកដេ្ធមរខធខតដកនែដកែដលពាដសកត់ាធដសគែពាគំដពងធំដរុំយកលតដេ្ឌ�
ជត ររតំ ុ់ំដកដ្កកំងកាដលតដដធឌធកកពយពស ាកងលៃា លដកំយជាតែដលានដសគបា សលតង់
់

៥.៣ មេសណ� និងកកដី 

១. មលសេស 

រយ្លលៃនធរេធកន ធ្េលរ ានារយមាន 
ដកដពកកយំងំឃករង់ពកែដកដកមលជលសយសពាពករតាំទាន់ ពកនេៃដទគំដព់

(Scheme)់ំដរកទត់ាធដកធកសធពកកកយតនដសគបាងធចក ់ាធពកប ាតសា ាជលសយស់ំនានែាទ
“at់site”់ងកែខានាំលកំនាក់តនយតយ�ត់ ពកកលតហសកាន�កាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម�កតកាតប តំយ

់កកយតគណៈដាពកាំាទំដគម់(Pakse់MRC់PMFM់Site)់ដសគបាឌ�ធកលេលដែធបាយដដយក់(ដកដពក
កយំងំឃករង់ំដរកទត់ាធដកធកសធពកគ ែ ែំលកពកនេៃដទក ស យពយមគជលសយសំ ទ់
ែដល�កំ ុ់ំដកកដបយតមតកាសគាធា�ាកេំនមតណក មែខានាំលក់�កសស ាកេតនយតយ�តពកកលតហសកាន

�កាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម�កតកាតប តំយ់កកយត់គណៈដាពកាំាទំដគម)ង់់់
់

េន�ាដ� ន 
ែ �ជលសយសៃាជសកែដលបា សលត់បាំ��កដលតដដធយកដធ្មងយដដយក់ាធដកកំងេពក

េមធសាកងតង់ក កែាសំរុយ ំាុសក់៏ពកគ ធមគែកកយសធធ់ (Statistical់Analysis)់ែដលដកំយកកំាុ់
ាន សលតាសគពកនេៃដទមាធភកេៃាលតហសកានដដធរក់ ដងដរតពកពតកាសេលតហសក ទពតសស ាកេតងដ
ងល់ឬ ទពតដម ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដកង់
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ពកងធគ ង់មគកៃាធមរយាវ់ចតបមតដសគំ��កពកយធដ សែដលលដែធកែាសដំារ់ែដល សលតាសគព ាក
គសធមងដេ្�កពកំងុដសេក �ុ ំដមកាែដលបាំលកំឡក�កែ �យសកងក�ាាជល ល់ាធ ទសគយដពកត

ពកំ��កក ទ យតាកកកយតដកាំលក់ ែដលំហកជេ្ំ��កឲ្បាយដដយក់ ពកពតកាសេឬពកែលដែមងែដល
អមដកបដ់ាន លក ុកលត  ង់

ពកយធជលសយសយដពកតយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់គ ពាលកណៈាសលតាស េ់

ាធែ ែំលកគ ធ�កសយសដ៏លែដេ្់(ដ សែដលជលសយស់ាធពទ តាន)ង់
នានពាដកំយជាតកែាសដំារ់ដកយធាំកកលា លៃាពកយធជលសយសយតាាតទ់ដសគបាយំកក

ឲ្បាមលយត យត់ងធំយយគ រតាានលកកខកណណ ៃាាក់ត់�កដរដកា់ាធំដពេពកសយត់ំដកដ្កជ្េឲ្
ពាមងេដយមល�កពកេលតបា់ឌតងកពកនេៃដទ លក ុកលត់ែដលានយធំងេឌ�ែដលរា ាជត រ

ជលសយស់�កពកក� រងពកែដកដកមលលតហសក់ាធដដធដ�យតាន់ាន តំ ទដលតពកនេៃដទាសគមងដកបដ់
ែដលអមពា លក ុកលតង់

មំ ទ ុដកំមយតាាតទំន�កពកគ ធមគ់គ ក �ុ កកកលតហសកាន់ យដពកតពកគ ធមគកក ធសស ា់ ែដលចតបមត
ដសគំ��កពកងធចក ឲ្បាយកកជំដកកែាសដំារ់គ ដធាដនដែំ��កពកងធចក ំលកលតហសកានក កំ ណ ុំាង់ដក
ពកយតាាត�កពកងធចក ំលកពកែដកដកមលំ ទំារ់ដសមំល្បាាន់ាធយ ដ ាកសកសយសៃាដម ទសគាន
�កតកាតាតាកតៃាគំដពង់

កាក� រលដែធ់ាធមលយត យតែៃដំារ់យសកងកឌ�កែដលានែដកដកមលំលកលកណៈកសកសយស់ ៃាដម
សងដ់ាធដមសតំភភ់់ គ ជតាេ្ដ៏យតាាត់�កពកងធចក ាសគមតណក មយតាាតែដលង់ំកដមរតំាុ
ានដសគបាកំងកំឡកជំដដកយ ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដកបាែដក់ឬយ  ង់

់

២. ជជធដី 

ជង�ះែត នាងក�នននាល 
− ពកំករកមតដពហ�ធ់(Rating់curve)់ៃាក់យដពកតពកប ាតសា ាកដកឌែណស �កានែដលហសកមសលដម
់សហកង់

− កក ធពណកដកដ�្ដែដលបាប ាតសា ា់ដកពណ់9.3Mt/yr់ំងេគ ធាធំយគធាគំដព់ចតបមតដសគំ��ក
ពកប ាតសា ាំឡកគ ធរ់ំងេពាពកមសលកដ្ង់

− ពកប ាតសា ាលដែធៃាពកហសក តកដក់(រតឌែណស �កាន់ាធំនបាំាទ)់ំងេែ ែំលកាធា�ាកេ

នយតែគតែយសង់
− គ ធាធំយគធាគំដពបាំដកកដបយតងក័ពាងកដកំាយឌកកក  ត់ឌកក  ត់ាធាំាទ់Indus់�កពកកំងកំឡកាសគ់P

SD់ំងេពកយាា់យដពកតគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់(ាតហតៃាកបេមគលែធ់ៃាកដក
លលកត់ែដលបាយាា់ាធកដកឌែណស ំនបាំាទ់ ៏ដសគក �ុ តឲ្បាមលយត)ង់
់

ផល្ះ៉ពលលឆងងែដន 
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− ដសគពកចតបមតាសគពក់ដងាកដក�កឌាទតំដ ទ់ែដលដធារាតបានយតែគំនំឡកេង់
− ដសគពកចតបមតាសគពក់ដងាមងលែត់(Turbidity)់ែដលដធារាតបានយតែគំនំឡកេង់

− ដសគពកចតបមតាសគពក់ដងាកដក់ំនតកាតក ស ំពុ ទែដា់ែដលដធារាតបានយតែគំន
ំឡកេង់
់

េេស នុ�លៃនផល្ះ៉ពលលរផីងសរបេត 
− គ ធាធំយគធាគំដពចតបមតដសគំ��កពកក� រឲ្ំឃករង់លតហសកានឌធកកពមសលំទ�កដម់ំាាផ

ំ ់ដសគបា ង់
− តណដកំន�កំដរកទតកមរកក្ា�់ ដតពតដមមសលៃាដម់សហក់ានពាពកែដកដកមលយ 

ាទ ត់ែដលានលតប�កពកដគកតដគង់
− ំដរកទតរ� កាន់ដតដមមសល់(Gated់Inlet់Control់Structure)់ចតបមតដសគំ��កពក់ដងាង់

់
៥.៤ គុណភពទឹក និងេងព័ន�េីកូូ ណូ ុ ី

១. មុកក�បឹជ 
ំងេាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកគ ដកំភាាតាកតែដលយសកានធម់ំគក តងនងានងកតពាក �ុ គកណ

មងាន�ថាត�ថកំ ុំា់ំនំងលពាដកធកសធពក�ដា់ង់ំរុយ ំាុសក់៏អមកង លក ុកលតខទុទ�ក
តឡកំងលសយត់ែដលមគំដមការតាានូ់

− ពកំកាំឡកកដកលលកតឌែណស �កាន់ំងេសកពករយតពេបាំាទ/ដម់ពកពេ់ាធដន
ជ��ស ាដក់៖រហកណត ់ពកសយតាតាកតកែ�កាន់ាធពកំករកមតដចតាំាទ/ដមងលង់

− ពកំកាំឡកសកកងកលយក ក ម់ ំមរងកពកងដ ា់ែាទស� តំនកកយតដាក់អមកងដ ាងលង់

− ពកំលមទ េំងេៃមដា្ាសគយព� កៈយតណត់កដ្រតពក យពែ ំកកំដកដង់
− ពកំលមទ េំងេៃមដា្ាសគំដក់ាធះាាៈំ ទងកកៃេាស់ាធពកែៃរតំ  មដឌគមធយាកង់
អមានពាានខសមគកណមងហសកមកុំទែខានាំដពដំនដ�កំងេៃមដា្់ែដលមគំដមកាគ 

ំងេសកពកំកាំឡកតណដកលលកតឌែណស �កានង់ក �ុ ំាុអមកងាសគ លក ុកលត�ថាត�ថក�កកដសគែដល

ពាានធម់ំនំងលែដលានពាយមងងទ ង់ពកំលមទ េ់ំដរុង� ត់ាធពកបតកតដតំណក កពកៃាំ មដ
ដកដងនសធដាានខ�ត៏អមំកពាំឡកែដក់ំហកេែដលានកង លក ុកលតំលកគកណមងានំនែខានា

ំដពដ�កតកាតដកំយកដ់  ដសក់ំខសយ�នែដ់ៃាដ�កង់
ដកយធាំកកានពាពកឌាកគសាសគគ ធាពកែដលបាំលកំឡក់យដពកតពកដគកតដគពកកតងកលាន�កត

ឡកំងលសយត់ ម្ក តានអយសកានពាាតហតសម់ាធកេៈំងលដងលតានាកខទក់�កតឡកំងលដកធកសធ
ពក់គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់អមានំរកង់ដ់”ំរលពកណត ក�ដៃាំដរកទតាតាកតនក កឌគមធយាក
ំនំលកាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម”់(Preliminary់Design់Guidance)ង់់

់
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២. ផល្ះ៉ពលលរល មយនជននធជតាមលសេស 
ជសកែដលបា សលត់ពាែមងកលតហសកាន់ាធពកែដកដកមលយ ដ ាកសកសយសៃាដម់សហក់ដម

សងដ់ាធដមសតំភភ់ាធជកតគ ធរតកាតានទ ត់ំាាផំ ង់ំរុយ ំាុសក់៏ពកគធគសកគ ធមគំាុ

បាំ��កែឌតងក លក ុកលតំលក ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ាធងកតពាពកយធគ ធមគំលកជដដ�ដាធំន
់ដដាំាទ់នក កកកកធ់ាធងង្យ�ំ ទំារំ ុំាងាសំទគ ពាពកយាាង់ដម ទសគានរតឌយត

ពាសកៈយតាាតំយាករ� ់ឬជដដ�ដាធំន់ដដាំាទងកតពាសកៈយតាាត់ក កែាសពកងធនងកតដសំច� ុំាង់គ ង
ពាពកក �ុ តឌតងកសកៈយតាាតៃាក ស ងតាសខមតែដលំលមំឡកំនំងលពាលតហសកានរកំន់ដដម ទសគ

ានដេ្មតាា្់ែដលជដដ�ដាធយតាាតយដពកតយតកកងសាៃាងង្កក់ ាធឌំណសក ង់
គ សកៈដកំយជាតយតាាត�កពកយធំដករកំ�រកាសគមងខកយរ� ៃាដម ទសគានរត េ់ំដកដ្កំ ��ក

ពកនេៃដទសកៈយតាាតៃាពកបតកតជដដ�ដាធ�កដម់សហក់ាធងំកដម់សងដ់ាធសតំភភ់
អម សលតាសគជដដ�ដាធែដលបតកតរតំាុបាែដកឬំាឬ់ដសមរ� ំាុែដក់ លក ុកលតៃាពកែដកដកមល

លតហសកាន�កដម់ផំ ់ាធដមំ ទំារ់៏ចតបមតដសគំ��កពកនេៃដទែដកង់
ជសកគំដពបាយកំយកខទុទឌតងកជដដ�ដាធតកាតដកំរ់ំហកេកបេពកណត នេៃដទ លក ុ

កលតកក ធសស ា់បាែមឌតងកតកាតយធៃា់“ក ស ំពុ់ៃា់ាធាន”់�កដម់សហក់ាធតកាតែខានា
ំដពដែដលានក លក ុកលតពាាតហតយកកក់92.6ha់ក កែាសំរុយ ំាុសក់៏ងកតពាពកគ ធមគឌតងកជដដ
�ដាធជលសយសរតំាុ់ឬ៏ពកនេៃដទសកៈយតាាតៃាំឌសឡសយកកកកយតនង់ក ស គ ធាពកពតកាសេ់ឬែ
លដែ់(យដពកតពកដគកតដគំពុែដលក លក ុកលតំងេសកពកសយត)់ែដលបាំលកំឡក់គ អមាន
ពាដកយធាធមង់�កកណក ែដលូ់

− មគកធមរយាវំរកង់ដពកឌាកគសដ៏លែាសគគ ធាពកដគកតដគពកហសកំដចុដក់ាធពកយតណលត់�កតឡក
ំងលសយតង់

− ំរកងំរលពកណត ដមងធាធ្គំដព់ាធធមរយាវឲ្ពាដកយធាធមងង់
− ពកដមងធធ្គកណមងានែដលបាក �ុ តំន�កែ ាពកដគកតដគ់ាធដមងធាធ្កក ធសស ា់ដសគបា
ឌាកគស់ំហកេក ជកេមងំងេៃមដា្�កពកំរកងកាងដ ាគកណមងាន់ដសគបា់ដងា់ំហកេគ ធ
ាពកជយ្ជកលែលដែ់ដសគបាំរកង់ាធឌាកគស់ដកយធាំកកចតបមតង់

− គ ធាពកំ ទកេកានំដរុអយា�ដ៏យដដយក់ដសគបាឌាកគស់ំងេកកគមលធ់ែដលបា ទពតគគម
កណសក ុក ស លដ៏យដដយកង់ លត៖ក្សធំហករតាានពកំលមទ េ់ាធពកកតងកលាន់ដសគបា់ដ

ងា់ំហកេគ ធាពកជយ្ជកលែលដែ់ដសគបាំរកង់ាធឌាកគសង់់
់

៣. ជំែកែយ្លំំូធបឹជ នាងផល្ះ៉ពលលរល លលជលរែន 
លតហសក�ដាធៃាដម់សហក់ដ�្ដដកចត � តគ ់510m3/sec់ែដលលតហសកដដធខ�យតគ ់1,500m3/s់

ាធលតហសកដដធរក់50m3/sង់់លកកខកណណ ំយដដធមរ់់ែដលអមំ��កំទបា់ ៃាគំដពនក កឌគមធយាក់ដាសហក
់គ រដរកាសគពកកំងកាលតហសកានមសលំទ�កដម់សហក់ំដកដ្កកលតហសកែដលបាំដរ់ាតហត់ 1620m3/sង
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ំដកដ្កយំដដមំរលំលំាុ់គ ដដសគឲ្ំ��កពករយតពេ់ាធតែណែដកាដដតកសកសយសៃាដម ទសគាន់ក កែាសពក
ំ��កែកកំាុានកង លក ុកលតដលតលតហសកានំន�កដម ទសគានំ ទំារង់ពកែដកដកមលំ ុគ ពាូ់

− �ក � តែដលពាានដ�្ដ់ (Average់ Year)់លតហសក�កដម់សហក់ានពាពកំកាំឡកយ ាទ ត
�កកដសគដបត់ែដលលតហសករក់1,500m3/s់ពាែ�កមំ ទ ុែខកដ�ៈ់ាធ៖យម់ំហកេលតហសក�ក
ដម់ផំ ់ាធសងដ់(ក�រស លរ� )់ដសគបាកំនំដពដ់1,000m3/s់ចកតងកែខ��ស់កហសដលត

ែខ៖យមង់គ ំនំងលែដលលតហសកខ�យតចកតំ សកដ�កកដសគគយ់(ងកែខដធៃក ដលតែខគ ធមាធព)់ក កំ ណ ុ់ែដល
លតហសក ទពតលលតផំ ់ំកាំឡក់ែំរុយ ំាុសក់៏នំនែរកដដធលតហសកដកាំនំង

លសយតាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ែដកង់
− ងកតពាពកគ ធមគ់ៃាំយ ក កេ ស់លកកខកណណ �ដាធ់ដកាំងលសយតក ស ាតាកត�កដកំាយមធា់ាធ

ាតហតែដលលតហសកខ�យត�កកដសគដបត់យដពកតាសរតដ្េានពកៃេមកុៃាលតហសកក ស លដងកគំដព
ាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់់

− ពកែដកដកមលលត តៃាលតហសកាន់�កមតំ ដក ស ដម ទសគានំ ទ់ែដលបាងវកណត ់ំនំងលពា
ដដធលតហសកានរកកត ក់ពាតែក �ុ តែៃដំារង់ំនំងល ែដលលតហសកានំន�កដមសហក
់អមានំយ�កកែដធាពាង់់

− លតហសក ទពតលលតានទ ត់់ានដសគបាកំនំដពដ់់1,000m3/s់�កមំ ទ ុែខគ ធមាធព់ដលតែខដធៃក 
់ំហកេលតហសក�កកដសគគយានពតកាសេងក់3,000m3/sec់�កែខយកម់ាធ �ុ ់ដំនំដពដ់2,000
m3/sec់�ក � តែដលពាមង តយថ្់(Dry់Year)ង់

− �ក � តែដលពាាន�ត់(Wet់Year)់លតហសកានំន�កដម់សហក់ានដសគកឲ្ំនខ�យត
់1,500m3/s់�កកេៈំងលំងរដេ្ � ត់ ែដលលតហសកាន ទពតលលតានពាតក ធរក
1,000m3/s់�កែខកដ�ៈ់ដធ ់ាធំដសង់�កកដសគគយ់ៃា � តែដលពាាន�ត់គ ពាមងខកយរ� ធម្ម
ៃាលតហសកាន់កនលកកខកណណ ពាគសពា់ឬឌគសពាគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់
់
គ ពាពកលតប�កពកនេៃដទឲ្ពាយកដធ្មងាសគ លក ុកលតរតំាុំលកៃដទំាយមកៃាតកាត

ជកតគ ធរលលតំាាង់ដេ្រ� ំាុ់ំាយមកែដលរតាំទានពករតររំងេលលតានទ តំ ទ់បា

ក� រងពាពកំកាំឡកំនំងលពាលតហសកាន�ត់ំាុគ ំងេសកំងលំគ ែដលំាយមកដាយ ដសគ
រ� ានំងលែដលពាលតហសកាន�ត់ំដមកាដសលំហក់ែដលងំាយមកដធាដាយ ំងេសកពាលតហសកាន
រកង់ �កេំទគ ធរលាមង់ែដលអមមសលំទតកាតរតំាុានដសគបាំ��កឲ្ដកំយកំឡក់ំដកុងគំដពាតាកត
នក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ អមកំងកាំាយមក់ាា�នដានំាុគំដព៏អមំ��កពកសយតតកាតយដពកតពកាយ

 ់ាធតកាតំាយមងំ ទំារង់

៤. េន�ាដ� ន 

ដកដជត រពកាគកណមងាន់ាធដកងកាំឌសឡសយកក់ំ��កពកយា�ធងដ ាដសមំទូ់
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− ក �ុ គកណមងាន�កតឡកំងលសយតគ អមដគកតដគបា់ដកេៈពកឌាកគសដ៏លែ់ ាធពកេ
មធសាកងតំរកង់ាធងដនពកឌាកគសកាងដ ាកំមរំាយ់ៃាពកសយតង់

− ំរុយ ំាុសក់៏គ ធាពក់ាធែ ាពកៃាំដរុអយា�់ ចតបមតដសគំដកកដបយត់យដពកតំងុដសេ
ក �ុ ំលមទ េំងេៃមដា្់ំងេពាកកគមលធែដលបាាាល្ពកហ�នហ� ាយដដយក់យដពកតដគកត
ដគដងនសធពកណត ែកកំាុង់

− អមានពាមំ ទ ុំងលខទុដសម�កតឡកំងលសយតាតាកតកែ�កាន់ាធំនំងលកតំងរពកក
ំន�កដម់សងដ់ាធសតំភភ់ែដលកដកានដសគកំ�ររំចលកំ ស ុអយា�់ចតបមតដសគ

ពាពកគធគសកងធចក ឌតងកពកដគកតដគពកហសកំដចុ់ាធដដធកដកដ៏ំដមកែដលកំ�ររំទ�កាំាទង់
− កេៈំងលយសកានដ៏ខទកៃាាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ពាាកេង់គកណមងានែដលដធាលែ់ គ មតាន
ដធាកងក �ុ ំទែខានាំដពដំ ុំា់ាា�នដានំាុ់ពកេំមរាសគកកកធងក�កតកាតអយសក
ាន់ានជេ្ពតកាសេក �ុ ំាុកែាសដំារង់

− ំហកំាុដកធកសធពកៃាាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់មតដធាំ��កឲ្ពាពកែដកដកមលគកណមងានំន
ែខានាំដពដៃាាំាទំដគមំ ុំាង់

− ំរុយ ំាុសក់ពកឌ�ធកលេឲ្បាដកំយកឌតងកជដដ�ដាធជលសយសំន�កតកាតរតដសល់កដ្
រតយ ដ ាកសកសយសៃាក ស ដម ទសគានែដលអមក លក ុកលត់់ ជដដ�ដាធ់ាធសកៈយតាាតៃា
ំឌសឡសយកកកកយតន់ានជេ្ឲ្ពាពកនេៃដទ លក ុកលត
ក ស លដងកាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់បាដកំយកកង់

− ំងេរា ាពកនេៃដទឌតងកលតហសកកក ធសស ាំលកក ស ដម ទសគានែដលានក លក ុកលត់គ ពកលតប
ដេ្�កពកនេៃដទ លក ុកលតំទំលកលលតានទ តផំ ង់ំរុយ ំាុសក់៏ធមរពកំាុអមាន
ំ��កបាែ �ដេ្ៃាពកយធដ សែដលលដែធកែាសដំារកកយតមគកធមរយាវង់

− ពាមងកា�ធលខទុំារដសមពកំកាំឡកាសគលតហសកាន�កដមំ ទំារកំ ស ុអយា�់�កត
ឡកំងលសយត�កដម់សហកង់

− ពកដមងធាធ្កដ្រ� ាសគគកណមងាន់លតហសក់ាធជដដ�ដាធ់ាធយកខមងដកងកាំឌសឡសយកក់គ ដកពក
ចតបមតង់ងកតពាលកកខកណណ យដពកតពកដមងធាធ្លតហសកាន់ឬគកណមងៃាជដដ�ដាធជលសយស់

ំន�កែ ាពកដគកតដគ់ាធដមងធាធ្កក ធសស ាង់ក �ុ ំាុគក្ែយពយមគដ៏យតាាតៃាេកាសយស
ដគកតដគមាធភកេ់ំន�កដងនសធពកៃា៖ក្សធំហកពកកតងកលង់

− កកកលតហសកាន ទែដាំន�កតកាតកតដងតែដាដ�ក- គ់ក� រឲ្ំឃករង់ពាដដធែដកដកមលលត
ហសកងកដ�្ដំទសម់ដេ្ានពកំកាំឡកដ៏ធមម្ៃាលតហសកាន�កក ស ដម ទសគានមគាំកង់

− ដ សែដលំាុានដសគំ��កពកំ �េផ� ត់ដកេៈពកដមងធាធ្ជលសយស់ាធដដធដ�យតាន់ំហកេ ល
ក ុកលតំឌសឡសយកកៃាជដដ�ដាធ�កដមានមគា ស្៏ដសគំ��កពកដមងធាធ្ំាររតែដកង់

់
៥.៥ កណនកិដរ ន សម 
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់ដពកគ ធមគ់ កំករកយកំយកៃាជសកយតំណក គំដព់គ មតមតររំទកពកយា�ធងដ ាង់ពកស
យត់ដកធកសធពកណត ់ាធពកក�រកតគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ានងកតពា លក ុកលតដលតែខាន

ាំដពដៃាាំាទំដគមំ ុំាង់
ពកងធ់នដធាដសមំាុំាង់ាសំទ លក ុកលត់ែដលអមំកពាំឡកគ រតាានូ់

− ះាធងលៃាយតំឡក តាាដលតំ ានសក�កតកាត់ងធំយយ�កតឡកំងលសយត់ាធដកធកសធ
ពកសស ាកេតងដងលនក កឌគមធយាកង់

− ាតហតៃាពកំ��កតែណែដក់(លតហសកាន់ាធយ ដ ាកសកសយស)់ៃាដមសងដ់ាធសតំភភ់ំដកដ្កជតាយ្

ឲ្ពកបតកត ទសគ�ដាធយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក�កដម់សហកង់ធមរពកំាុអមជុះាធងល
ំលក�ាាជល ល�កតកាតរតំនែខានាំលក់ាធែខានាំដពដ់៏ដសមមតណក យដពកត

ំ ានសកង់
− ពកបតកតជដដ�ដាធជលសយស់(ាធជដដ�ដាធងធំយយែដលពាែ�កតកាតំាុ)់�ក

ក ស ដមែដលានដសគក លក ុកលតំងេសកពកំកាំឡក់ឬៃេមកុៃាលតហសកានង់
− ពកៃេមកុៃាលតហសកាន ទពតដមផំ ់ងធំយយ�កកដសគដបត់ាធពកបតកតៃដទំាយមក�កតកាតង់
់
ពាព ាកគសធមងខទុទ់យដពកតពកពតកាសេ់ាធែលដែ លក ុកលតរតំាុ់ែដលព ាកគសធមង

ដេ្មតា្ាដសគបាំលកំឡកំងេគ ធាធំយគធាគំដព់ំហកេខទុំារដសគបាំលកំឡកំងេដកដពកក
ជត រ់ំងេែ ែំលកពកនេៃដទជសកែដលពាដសកតង់ដកយធាំកកពាដកយធាធមង់ជំដដកយៃាគ ធាពកែ
លដែរតំាុ់ានកំងកាាសគាតហតែដលង់យតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ំ ទកេកានលកកខកណណ ៃា
ពកំដកកដបយតាន់ាធ�ាា�ដាធែដលកតងកា់�កអាំាទំដគម់ដកកំងេមងយដំហកយដ ល់
ាធយដ�ដ័់ំហកេដសំម�ុគ ដកងកាៃាពកឌភធគល់ាតដកកំងេាធកាសកមងង់ដសមរ� ំាុែដក់គ ធាពករតំាុ ទកុ
ក រុ តាសគពកេមធសាកងតដ៏យដដយក�កពកំរកងពដ់3់ាធ7់ៃាធមរដងដំដងរំដគម � ត1995់ាធ
ំរលពកណត កៃដ់កកយតគណៈដាពកាំាទំដគម់យសកងកំដរកទតាតាកតនក កឌគមធយាក់ំនំលកាំាទំដៃាាំាទំដគមង់

�កកណក ខទុ់ជំដដកយៃាគ ធាពកែលដែែដលបាំលកំឡកំងេគ ធាធំយគធាគំដពអម លាសគ ល
ក ុកលតគ ធជ�ពា់ែដលក រុ យំទានាធ � ពកឌគ ធជ�ពា(៖រហកណត ់ពកៃេមកុៃាំ ានសកំដកដ)់ឬ

�កពកកំងកាំាយមក់់ដកេៈពកំ��កឲ្ដកំយកកំឡកលាមងែដលអមមសលំទ�កតកាត់ាធលលតានទ ត
ផំ ង់ ក កែាសំរុយ ំាុសក់ំដកដ្កឲ្គ ធាពករតំាុពាដកយធាធមង់ង្ំគចតបមតដសគំករកមតែ ាពក
ំងេពកដកកដកេក�់ាធពាៃគ ធពយដដយកង់

ដ វគ ធរំារ់ពាពកជមងរ� ដ៏ាសលតាស េ�កមតំ ដដកដឌ�ជត រពកយសកងកំ ានសកង់

ដសគពកងក័ពាកែាសដំដកដ្កំ ��កគធគសកជំដដកយៃាគ ធាពករតំាុឲ្បាយដដយក់ាធំដកដ្កតណតដកកំងេ
ដកយធាធមងាសគាតហត់ (ឬំដកដ្ករតំចល)់ លក ុកលត  ែដលអមំកពាំឡកង់ដកដឌ�ជត របា សលត

ឌាកសយាតក�ដំដមការតាានក ស ពកយធ់ែដលអមចកតំ សកដំដកដ្កំ ងុដសេំយមសកដសគពកំាុង់
ធមរពកែដលបា់ាធតងកដតំណក កពកំងេដកដឌ�ជត រ់ានំផស ំលកពកំ��កឲ្ដកំយកកំឡកាសគពក
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យធែដលបាំលកំឡករតំាុ់ាធកំងកដកខកណណ ំងលំគ ់ាធៃគ ធពយដដយកយដពកតពកយធំាុង់
 

៦. េទ�ផេ ៃនកពិេេ្រេាងេយកកងុាំងនយេមគង� ងឹងទេន�សង និងេនថក កយជាិ 

១. េទ�ផេ ៃនកពិេេ្រេាងេយកកងុាំងនយេមគង�កម�ុជ 
ធមរដកជកតំលកាក1់់ែដលធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តំដពដធ់យសកងកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមកយាក់់

ដា់សហក់ យដពកតតកាតំដគមដ�ក់បាំករកមតំនៃៃថាក17-18់ែខក ់  � ត2014់ំនំខសយ�នែដង់ ធមរ
ដកជកតំាុ់ពាឌ�មសលកដ្មតាា្90 ត់ដងកូ់ំលា�ធពកងដ ា់MRC់ឌគមំលា�ធពកងដ ាCNMC់ដកដពកកង� ត

ធ់ក ស ដា�កជត រកតងកា់អ� �កែដាដកង� តំដពដធ់ក ស យហគដា៏ដសលងដ ា់ាធត ឌមពក
យមដយកកគ ធលង� តដសលងដ ា់់ាធក ស ឌ�កតងកាំ ទំារ់ៃាក ស ំខស់ដដាំាទំដគមមតាា្6ំខសគ ូ

់ំខសយ�នែដ់ដំមុ់តងតចដ់ៃដងែគ់ ស ល់ាធ់ែគង់ធមរដកជកតពាំរលកតណូ់ ាក1)ំលកដ�យត់
ពកេលតដនកកយតឌ�កតងកា់ ឌតងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហកង់ ាក2)ក� រ់ាធងធមំលកជសក
គំដព់ាធលា លក�ដៃាពកយធំលកជសកគំដពំងេំលា�ធពកងដ ាMRCង់ាក3)ដកដសលដធ
ំយកលត់ាយាៈ់ សក�លត់ ាធឌាកសយា៏  ងកយត តដា�កកជត រកតងកា់ក ស យហគដា៏ដសលងដ ា់
អ� �កង� តំដពដធ់ាធឌមពកយមដយកកគ ធលង់ ាក4)ំ��កយតំយគ លតដធរតឌយតយដពកតដសលងដ ាងធចក
 ំងេយពជធគណៈពា �ធពកកដ្់ៃាគណៈដាពកាំាទំដគម់ៃាមគកដ�ក់ាធយដពកតំដកកដបយត់ ពក
កដ្មតែណ�កពកំករកមត់ ”ាដដតំ ទកេក ទសគពក់ �កដកខកណណ គណៈដាពកាំាទំ ដគម់ ”់ឌតងកាយាៈកកយត
ដ�ក់ំលកយតំណក គំដពនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ាធំផស ធមរ់ងធមំលកដកាកាយតាាត2គ ់ លក ុកលត់
(ងធំយយ លក ុកលត ទែដា)់ ាធសក�លតក ស លងកាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ែដលអមានំកពា
ដំលកដកំាយដ�ក់ាធគ ធាពកែដលអមជេ្កំ�រ េយ់ពតកាសេ់ាធាកតសង ត លក ុកលតរតំ ុង់
ធមរដកជកតាាល្បាលា លដសមំទូ់

− ក �ុ មលកតយតាាតទកដ្ពាូ់ ាក1)ដតំណក កពក់ៃាពកងធំដរុំយកតដកាំលកយតំណក គំដពាតាកតនក ក
ឌគមធយាក់ដា់សហក់ំនង� តធយដពកតដ�កង់ាក2)ាធដដមងាសំទ់ៃាធមរដងដំដងរំដគម់ាធាកធ
គ ធ�កយសកងកពកជសាដតណន ់ ពកងធំដរុំយកលតដកា់ ាធពកដងដំដងរង់ ាក3)ដតំណក កពក់់ៃាពកងធំដរុ
ំយកលតដកាំនង� តតកាតយដពកតគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ ដាសហក់ ដសគបាក� រំដកដ្ក

ដសលងដ ាេលតដនង់់
− សគ់់ ាធដដមងាសំទៃាាតាកតនក កឌគមធយាក់  លក ុកលត់ ាធគ ធាពកែលដែ់ ែដលពាយកំយក�ក
ជសកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ែដលបាងតជសាំងេមគក គ់៏បាំលកដក� រ
យំកកជសាឌមដកជកតំដកដ្កងធាធ្់ាធងធម ែដកង់់

− លា លកៃដៃាពកយធនេៃដទំងេំលា�ធពកងដ ាMRC់ំលកជសកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់
ដា់ សហក់ ែដលក តំលមងកមតណក មខ�ុា់ាធឌាកសយា៏់ែដលរដរកពកយធនេៃដទកែាសដបា

ក� រ់ាធងធម ែដកង់ជសកែដលបាងធាធ្់ាធយធនេៃដទរតំ ុ់កដ្ពាូ់់



 

Report DSHPP Cambodia_22Dec  45 
 

 ជសកកតងកាានពកកកំមរំាយ�កំ ុពាូ់)ជសកគំដពនក កឌគមកយាក់ដាសហក់–់
កបេពកណ៏យសកងកពកកសយត់ (ែ �ាក1់ាធែ �ាក2)ង់ ខ)កបេពកណ៏យធជលសយស់

ពទ តាន់ាធដកលលកតង់គ)កបេពកណ៏យធងកះាធងល់ៃាពទ តាន ទែដាង់
 ជសកកតងកាានក �ុ កក ធសស ា់ាធយមដូ់)ពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ាង់ខ)ពកយធ
ែ �ជល ល � ត2010់ាធ � ត2013់(កែាសដំលកកបេពកណ៏EIA)ង់គ)ែ ាពកដមងធាធ្់ាធ

ដគកតដគកក ធសស ាង់ឃ)ពកនេៃដទ លក ុកលតយមដង់)ែ ាពកដមងធាធ្់ាធដគកតដគ
យមដង់ ម)ែ ាពកជំដទេយ់ាធកសសកាក់តលតំនងដ ាដកងលកដដង់ ាធ )ពកនេៃដទកណសក ត  ល

ក ុកលតង់ ងក័ពាំន�កជសកាំលកគ ខ�ុា់ាធរដរកពកយធកែាសដ់ ដកាចកតំ សកដ
យដាមងសយតាតាកតង់់

− ត ដយ្យធដា់កកពក ដកពរត់ាធំាសា់បាំ��កកាក� រ់យសកងក លក ុកលតែដលអមំក
ពាំឡក់ំមរងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ដំលក�ាាជល លដ�កង់

− ឌមដកជកតបាតណត លក ុកលត់ាធយតែដសក�លតែដលអមំកពាំឡក់ំមរងកគំដពាតាកតនក ក
ឌគមធយាក់ដា់សហក់កដ្ពាូ់់
 ក ុកលត�ាាជល លូ់)ងមតងសជដកដដ(ំ ានសក់ឌាទតំ ់“ឌាទតំបក
រល”់ាធឌសកដដុ)ង់  លក ុកលតំលកឌាទតងសជដក(ឌាទតយកខា)ង់  លក ុកលតពកកត យតាក
់ាធដម ទសគ�ដាធយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ែដលពតផស មតពកម� កតកនែាទងសា់ាធ
ែាទមតណក ដក់( លក ុកលតដលតសាដកំដម់(៖រហកណត ់សាដកដប)់ឌែណស ់ដានមកុំដពដង់
ពកៃេមកុាធា� លដកង់់

 ក ុកលតកក ធសស ា់ាធជកគៈមដដកុ់តកាតដកំយកដ  ដសក់(រតកេៈំងលែគ់ាធខទក)់ ដសមែែាន់
(ដកែដលមតណក ពាពកៃេមកុ)ង់

 ក ុកលតជកគមង់ដកងលកដដែដលងនែ ែ់ាធអដយកេ លំលកាំាទ់ មតាា្3ឃកត់ 17ភសដធ់យកកកមតាា្់
11,542 ត់(ដយក4,799 ត)់ងធំយយ4ភសដធំនកតាក់តាតាកត់(ភសដធំពុំបករល�ត់ំពុក � េ់
ំពុលថ់ ាធំពុំេ� )់ ែដលពាងលកដដមតាា្450ដគមសកង់ ពកបតាតាកតំ��កឲ្ពា លក ុកលត
ដលតពកកយតំន់ាធជកគមងដកជាង់

 ក ុកលតំយដដធមរយមដ់ មត ដយក់(បតកតពកកដកជា�កដសលងដ ាែដលងនែ ែ់ ំលក
គ ធយកេំាយមក�ដាធ(ំភ�េគាយ ំ ាំាទំដគម)ង់ ក ុកលតគក្�ដ័ជាធំដកដមគធម់
(ពកផទ យតាកលតំន)ង់

  លក ុកលតធមរយហពក ទែដា់មគក គំនែកាសពកសយតាតាកតង់ ដកងលកដដក លក ុ

កលតផ� លតានពាដកធដាែដល តឲ្ពាឌយាសធយកខ�កដសលងដ ាង់ ំាុគ ំងេសក់  លក ុកលត
ដំលកដ�កំដមកា់ែ លមតំណរបាំទដកំាយ គង់

 ក ុកលត�ាាាន់កកកានហសកានៃេមកុង់ានខ�តក ុកលតងលកដដំន់ដដាំាទ់(ស់ាធ
កក ធំមគ)់ាធកពយតង់
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 ក ុកលត នមក់ ានំនំដពដាតាកតពាដដធដ�យតរកំ��កំអេក ុកលតដលត នមកមកុំឡក
់់ដដាំាទ់ាធំទពាតតកាតគ  ាាតង់

 ក ុកលតយធដា់គ ក ុកលដលតយាសធយកខំយ្េង់ដកលលកតៃេមកុំ��កឲ្បតកតជកកធដកង់ ំនកដសគ
ដបតអមខ�ុាានំ��កែដយដបតង់ យធកមត េដបតំដមកាំលកពកំ��កយធដាំនតកាតនល
ាត កំខសៃដងែគ់ាធាំាទសកង់់

− ឌមដកជកតបា សលតឌាកសយា៏ាំដពដ់ំដកដ្កកំ�រ េយ់ពតកាសេ់ាធាកតសង ត លក ុកលតូ់
 កាសពកយធកែាសដំារឲ្យកកជំដកំលកូ់  លក ុកលត ទែដា់  ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតកកយតដក់

ាធជដដ�ដាធកកយតដក់(ំងេឌ�យធជ ជ្ែដលអមាាល្េបាងកដគកត
មគក)់ាធំ��កពក ង� េឲ្បាាសលតាស េសកណៈមសធង់់

 ំកកឲ្ពាពកងធំដរុំយកលតំងរំលរសកណៈដេ្មគកកតងកាង់
 មគក គដសគកតចតពកយធ លក ុកលតាំលកមកតយង�ដគកតយធា់ដកាយំដដមសយតង់
 ំយ�កឲ្គ ធាធំយគធាគំដពំរកងលកណណក ធមរយាវំនំងលដតំណក កពក់ាធំដពេពកសយតង់
 គធគសកងកំរលពកណត ៃាែមក តែល លដកំយជាតំអេពាយដ�ដ៏កនដ�ក់ាធ គង់
 គកណមងានូ់
 ំករកមតដកងកាានសែ ់(ៃដទំង)់
 ំលកដ�យតពកេលតដនដលតយហគដាតដសលងដ ាឌតងកយកខមងសកណកតងកាានគកណមង
ានែដលអមក ុកលតងកាតាកតង់

  នមកូ់
 ជសាដតណន ដលតដកងលកដដងកពកែដកដកមលដដធដ�យតាន់
 ំ��ក ទសគគដ គដាត់ដដាំាទ់

 ជដដករនក កគក្ដាង់
 កំ�� េយលតហសកំមរងកាតាកតកតំអេក ុកលតដលតឌាទកំ ង់

 
២. េទ�ផេ ៃនកពិេេ្រេាងេយកកងុាំងនយងឹងទេន�សង 

ធមរដកជកតំលកាក2់់់់ែដលធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តំដពដធ់់់យសកងកគំដពាតាកតនក កឌគមកយាក់
ដាសហក់ យដពកតតកាតកនាំាទសក់បាំករកមតំនៃៃថាក30-31់ែខក ់ � ត2014់ំនំខសបតដតកង
ធមរដកជកតំាុ់ពាឌ�មសលកដ្មតា្ា78 ត់ដងកូ់ំលា�ធពកងដ ា់MRC់ឌគមំលា�ធពកងដ ាCNMC់ដកដពកក
ង� តធ់ក ស ដា�កជត រកតងកា់អ� �កែដាដកង� តំដពដធ់ក ស យហគដា៏ដសលងដ ា់់់ាធត ឌម

ពកយមដយកកគ ធលង� តដសលងដ ា់់់ាធក ស ឌ�កតងកាំ ទំារ់់់ៃាក ស ំខសជកតគ ធរកនាំាទសក់មតា្ា6
ំខសគ ូំខសតងត�ត់ំយរដ ក់ក � េពាជកេ់បតដតក់ំក�ធសត់ាធតងត � តង់ធមរដកជកតពាំរលកតណ

ដសមរ� ានំរលកតណៃាធមរដកជកតំលកាក1់ាំលក់ក កែាសំផស ំទំលកឌ�មសលកដ្់ែដលក ស ឌ�កតងកា�ក
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តកាតកនាំាទសក់់ែដលតកាតពាដកងកាំឌសឡសយកក់់ជកគៈមដដកុ់់យ ដ ាមងភសដធសយស់ាធំយដដធមរយមដ
កតងកាានគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់

់ធមរដកជកតាាល្បាលា លដសមំទូ់
− យធពក ពដបាដជមដកឌតងកូ់ ាក1)ដតំណក កពកងធំដរុំយកលតដកាំលកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាកំន
ង� តធ�កដកំាយដ�កង់ាក2)ាធដដមងាសំទៃាធមរដងដំដងរំដគម់ ់ ាធាកធគ ធ�កយសកងកពកជសាដតណន ់

ពកងធំដរុំយកលតដកា់ ាធពកដងដំដងរង់ ាក3)ដតំណក កពក់ ៃាពកងធំដរុំយកលតដកាំនង� ត
តកាតយដពកតយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់់

− សគ់់ ាធដដមងាសំទ់ៃាគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់ សហក់់  លក ុកលត់ ាធគ ធាពកែលដែ់
ែដលពាយកំយក�កជសកគំដព់់ ែដលបាងតជសាំងេមគក គ់់ ៏បាក� រជសាឌមដកជកត់

់ំដកដ្កងធាធ្់ាធងធមកែាសដំារ ែដកង់់
− លា លក�ដៃាពកយធនេៃដទំងេំលា�ធពកងដ ាMRC់ំលកជសកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់់
ដា់សហក់៏បាក� រ់ាធងធម ែដកង់ជសករតំ ុកដ្ពាូ់់
 ជសកកតងកាានពកកកំមរំាយ់�កំ ុពាូ់)ជសកគំដពនក កឌគមកយាកដាសហក់–់
កបេពកណ៏យសកងកពកកសយត់ (ែ �ាក1់ាធែ �ាក2)ង់ ខ)កបេពកណ៏យធ់ ជលសយស់
ពទ តាន់ាធដកលលកតង់គ)កបេពកណ៏យធងកះាធងលៃាពទ តាន ទែដាង់

 ជសកកតងកាានក �ុ កក ធសស ា់ាធយមដូ់)ពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ាង់ខ)ពកយធ
ែ �ជល ល � ត2010់ាធ � ត2013់(កែាសដំលកកបេពកណ៏់EIA)ង់គ)ែ ាពកដមងធាធ្់ាធ
ដគកតដគកក ធសស ាង់ ឃ)ពកនេៃដទ លក ុកលតយមដង់)ែ ាពកដមងធាធ្់ាធដគកតដគ
យមដង់ម)ែ ាពកយតលតំនងដ ាៃាកង់ )ពកនេៃដទ លក ុកលតកដ្ង់ងក័ពាំន�កជសក
ាំលកគ ខ�ុា់ាធរដរកពកយធកែាសដ់ ដកាានចកតំ សកដពកសយត់ ែ ែំលកលា លក�ដ
ែដលបាក� រង់់

− ត ដយ្យធដា់់កកពក ដកពរត់ាធំាសា់បាក� រងក លក ុកលតែដលានំកពាំឡក
ំមរងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហក់ដំលក�ាាជល លានសក់ំន�កាំាទំដគមដ�ក
ាធកនាំាទសកង់

− ឌមដកជកតបាតណតសក�លតងកាតាកតនក កឌគមធយាក់កដ្ពាូ់់
 ក ុកលត�ាាជល លូ់ បត ទសគកត យតាក�ដាធដចា ធំនែខានាំលក់ ែដលែែដក
ំងេាតាកតង់  ទសគានៃាកែដលជកយដពកតឲ្ដកកពទ យតាក ទសគៃាកេហសកំដចុបតដក់ ដធាដសម ទសគ�ដា
ធ់ ំហកេដធារាតដបដងដកានផទ យតាក់ដ ទសគៃាកំាុង់ក ុកលតឌគ ធជ�ពាដលត លយសក់ ៃាដក
ំនតកាតាំាទសកំដកុពតផស មត ទសគំ��កក ទ យតាកកកយតដកំទកែាទងសា់ាធមតណក ង់ងសជដកដេ្
មតាា្អមបតកតង់ អមក ុកលតយ�ំ ែដលយ�ដដំនឌាទកំបករល់ ពតងក់ ាធយកភកស

ដធស់(ាកជដដ�ដាធ់ ាធមតណក )ង់ បតកតធដកសំឌកកា់ (ដកជា់ដ�កមគំដមកាកក ធំមគ
ដក)ង់ក ុកលតយាសធយកខំយ្េ់ាធអមកសកសដ�ង់បតកតមតណស លងកពកំ��កំាសា តឲ្ពាពកំ��ក
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មត ដយក់ (បតកតដកៃងណក ជេ្ាកក�កកៈរ� )ង់ បតកតពកក/ដកខកកកកកយតឌ�ភសដធកែណស 
ាន់ាធឌ�ំន់ដដាំាទ់( កត ា ត)ែដលងនំលកពកំ��កំាសាង់

 ក ុកលតំាយមកណ៏�ដាធូ ់ បតកតំភ�េគំាយមកធ់ ាធឌាសកធំទំដកលកនាំាទសក់ ំទ
ំដកលតកាតឌភធកយ�សទ កានំនែដងរលត�កំខសបតដតក់ តកាតំឌសំាយមកណត យ�ំ 
ែដងពតងក់ តកាតដកំយកដ  ដសំនយ�នែដ់ ាធាំាទ ា ក់ (ែដកដកមលដកងកាំឌសឡសយកក់ តកាតដកំយកដ

ំងេសកពកែែដក ទសគាន់ កកកាន/កានាំលកំកលគ ់ ែដកដកមលកកកានហសក់ ំនដមសងដ់
ាធសតំភភ់ំនកដសគដបត)ង់

 ក ុកលត�ាាានូ់ លតហសកានានពាពកែដកដកមលខកយងកលកណៈ�ដាធង់ ំងលស់
យតាតាកតំ��កឲ្ពាកដកាទ ត់ាធពកកតងកលានង់យ កេងានែដលហសកងកា្ករកាានពាទធាយែកេ់

ាធខ�ុឌកយកកែយាង់់
 ក ុកលតយធដាូ ់ យធកដធាអមងនំលកាពទ កតពកកយធដា់ ំងេសកកកកានហសកែដកដកមល
ខកយងកលកណៈ�ដាធ់(ក ុកលតដយសគដកំដរាន)ង់ានំឡកាទ តំ��កឲ្កល្េដយសគ់ាធ លយធដា
ដៃាំារង់ ដកលលកតៃេមកុ(ំងេសកាតាកតាំលក)់ ំ��កឲ្បតកតជកកធដក់ ែដលំ��កឲ្យធក
មត េដបតពាតែំដមកាំលកពកំ��កយធដាំដកុង់ាំាទំដគមហសក ត់ ដកលលកតយដពកតយធដាង់់

 ក ុកលតំយដដធមរ់ ាធយមដូ់ក ុកលតដលតគក្�ដ័់ឌក ធេ�ដ័កកយតជាធំដកដមគធម់(ពក់ផទ យត
ាកលតំន)់ក ស លងកពកបតាតាកតែដលអមំកពាំឡកង់អមពាពកបតកតជកគ ធដកជាំន
ែខានាំដពដែដលក  លដងកដកធកសធពកដធាដនដដសគ់(បតាតាកត)ង់ ជត ក ស លដងក
ធគកដក់ងកពកខ្ៃា់ កតែកៃា់ំងេាតាកតាំលក់ (ដកជាហសក់ាធំដកកានផ� លតងក�កកនាំាទ
សក)ង់់

 ពកែមក តែលងក័ពាពាដដធូ់ ជសកមសកកំាយ់យហគដាតដធាេលតង់ ពកាាល្បា
ងក័ពាងកពកសយតាតាកត់់់កកយតដកជាំនង� តដសលងដ ា់់់ពាធមម្កត កង់់់ដធាបា
ឌំ�� ករយហគដាតដសលងដ ា់កយតំនតកាតកនាំាទសកឲ្មសលកដ្ំងរំលរំន�កដតំណក កពក

ងធំដរុំយកលតង់ សក�លតកកយតយមដយកកគ ធល់ាធយហគដាតំលកពកយធងក លក ុកលតដំលក
ដកំាយដ�កដធាដសគបាដកដហរកាេំទងធចក ់ាធឌាកគស់ដង់់

− ឌមដកជកតបា សលតឌាកសយា៏ាំដពដ់ំដកដ្កកំ�រ េយ់ពតកាសេ់ាធាកតសង ត លក ុកលតូ់
 មកុយធដសគដគកែាសដឌតងកកណសក ត  លក ុកលត ទែដាំលកជល ល់ កក ធសស ា់ ំយដដធមរយមដ់ ំន
�កកនាំាទសកំងេជ ជ្់ាធំងេពាពកមសលកដ្ងកឌ�ជត រជំាយដ�កង់់

 ឌមពកដធាែដាកងដ ភធបលំយ�កយកតក�្កតពកសយតាតាកតនក កឌគមធយាក់ ឬំយ�កឲ្ងាវំងលពកស

យត់ាកំងលឲ្ពាពកយធដសគដគងក លក ុកលត ទែដាឲ្បាលែធលែាតង់់
  សលតឳពយពកកំដ្ងកំាសាង់ កំដរាកំមរំាយំ��កយធដា់(នក កគក្ដា់ ាធអម� យតដក់

មធ�រ នដដក់យ�់ងតដត ត)់យដពកតឌ�ឌតដកែដយង់់
 ំយ�កយកតដកងកាានសែ យដពកតយហគដា៏់(ភសដធកែណស ាន)ង់់



 

Report DSHPP Cambodia_22Dec  49 
 

 ំយ�កយកតជេ្សស កកនឌភធកងសជដកង់
 ំយ�កយកតដាគ ធ�កងធំដរុំយកលតដេ្យហគដា៏ដសលងដ ា់ដកាពកំ��កំយមសកយំដដមមធសង់់

 ំន�កពកងធំដរុំយកលតងកគំដពសយត ដ្េ់ គក្ែំ��កលកណៈគ ធយកេឬតកាត់ ដសម
ពកងធំដរុំយកលត់់់ដេ្យហគដាតដសលងដ ា់់់ គក្ែំ��កំឡកងមតំងេែឡ់់់ ំដកដ្ក សលត
ឳពយដលតយហគដាតបាមសលកដ្ំងរំលរង់់

 ដសគំករកមតកបេពកណត ដសលងដ ាដកាំងលសយត់ ាធកបេពកណត ំងលដកធកសធពក់ យដពកតំ  �េ
ផ� ត់ាធងធាធ្ំដកល លក ុកលតក  លដងកពកសយតាតាកតង់

 ពក ងកមគក គ់ ាធដកដហរកាកតងកាំលក លក ុកលត ទែដា់(យកតក� រឲ្បាមលយត់ ឌតងក
ាកធគ ធ�ក�កពកពតកាសេ លក ុកលត)់ងធំយយ លក ុកលតដលតតកាតកនាំាទសកង់

 ងដនគ ធាពក់ ាធេាសពកជសាដតណន ់  លតងក័ពា់ ឲ្បារលតំងលំគ ់ ាធាសលតាស េដលត
ដកងលកដដ់ អ� �កដសលងដ ាំនែខានាំដពដ់ ំនំងលដកធកសធពកាតាកតនក កឌគមធយាក់(ពក

កំ�ររាន់ឬក�សកាន់ំនំងលពាានជតាាត)ង់
 រដរកពកែមក តែល លដកំយជាតដលតយហគដាតដសលងដ ាកយតំនែខានាំដពដាតាកត់ ំដកដ្ក
កតំងរពកខសមា់ (ំខសយ�នែដ់ ដំមុ)់ ាធយហគដាតតកាតាំាទសក់ (តងត�ត់ ំក�ធសត់
តងត � ត់បតដតក់ំយរដ ក់ាធក � េពាជកេ)ង់់

 ឌាកគសឲ្បាដនដដសគ់ដធមរដងដំដងរំដគម់ាធំយ�កយកតក  ដកំាយ លតជតាេ្់ាធ់
យហគដាតឌាសកធជេ្ឌាស គដាត់ាធយដដកយដដមលង់

 យសដឲ្ពាយដមងកនដកំាយរតឌយត�កឌាកតកាតាំាទំដគម់(មគក គអមសយត់
នក កឌគមធយាក់មគកដ�ក៏អមសយតបាែដក)ង់់

  ទសគដក ទពតដសគែំ��កំអេលែ់ (ងដកជំដក)់
 

៣. េទ�ផេ ៃនកពិេេ្រេាងេយេនថក កយជាិ 

ធមរដកជកតំលកាក3់់ធមរដកជកតងធំដរុំយកលតង� តធ់់យសកងកគំដពាតាកតនក កឌគមកយាក់ ដា់ សហក់
បាំករកមតំនៃៃថាក12់ែខគ ធមាធព់ � ត2014់ំន ជាកភ�តំងរង់ធមរដកជកតំាុ់ ពាឌ�មសលកដ្យកកកមតាា្65កសក់ដ

ងកដយ្សស កកាកតងកា់ ក ស ម� តកកកយតឌមពកយហដកធដកចតដ�ក់ ឌមពកយមដយកកគ ធល់ ដគនុសស ា
ឌកតក ត់យធដសគដគសកណៈ់យពជធដកដពកកង� តធ់ក ស រសកងក័ពា�កដយកដេ្មតា្ា់ំលា
�ធពកងដ ា់MRC់ ាធគណៈពា �ធពកធាំាទំ ដគមដ�កង់់ ធមរពាំរលកតណៃាធមរដកជកតគ ់ ាក1)ំលក
ដ�យតពកេលតដនកកយតឌ�កតងកាឌតងកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់ាក2)ក� រ់ាធងធម

ំលកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ាធលា លក�ដ់ ៃាពកយធំលកជសកគំដពំងេំលា�ធពក
ងដ ា់MRCង់ាក3)ដកដសលសក�លត់ាយាៈ់ាធឌាកសយា៏  ់ងកយត តមគកកតងកាង់ាក4)ំ��កយតំយគ លត

ដធរតឌយតយដពកតដសលងដ ា់ �កពកងធចក ់ ំងេយពជធគណៈពា �ធពកកដ្់ៃាគណៈដាពកាំាទ
ំដគមដ�ក់យដពកតដសលងដ ាងធចក ់�កធមរដកជកតំលកាក4់ែដលធមរដកជកតងធំដរុំយកលត់ាធកសយកកក
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ង� តធមកំដពេ់�កមតំ ដក ស ដយ្សស កកាកកយត ជកងដ ភធបល់�កដដធាំយបេ់ដកាានំករកមត
់”ាដដតជសកំ ទកេក ទសគពក�កដកខកណណ គណៈដាពកាំាទំដគម”់ ំទដកំាយ គឌតងកាយាៈ់សក�លត

់ាធំយកលតកកយតដ�កំលកយតំណក គំដពនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់
ធមរដកជកតាាល្បាលា លដសមំទូ់

− ឌមដកជកតបាាាល្ាសគមតំណុដនកែាសដងកកាក� រែដលបាំផស ំលកូ់ាក1)ដតំណក កពកងធំដរុំយ

កលតដកាំលកយតំណក គំដពនក កឌគមយាក់ដា់សហក់ំនដ�កង់ ាក2)ងក័ពាកតងកាានគំដព
ាតាកតនក កឌគមយាក់ដា់សហក់ាធងក័ពាកតងកាំ ទយសកងក់ ជសកគំដពាតាកតនក កឌគមយាក់ដា

សហក់ែដលមគក គបាងតជសាដកំាយយពជធំ ទំារ់ ំដកដ្កំ ��កពកងធំដរុំយកលតដកា់
ាធលា លៃាពកនេៃដទក�ដំលកយតំណក គំដពនក កឌគមធយាកង់ ាក3)សក�លត់ ៃា លក ុកលតំមរងក
ាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ដំលក�ាាជល លដ�កង់ាក4)សកបកដ�កកយតយមដយកកគ ធល(ឌមពក
ដធាែដាកងដ ភធបល)់ឌតងកពកសយតាតាកតនក កឌគមធយាក់ងធំយយាតាកតនក កឌគមយាក់ដា់សហកដំលក
ដ�កង់ាក5)សក�លតឌតងក លក ុកលតដំលកកក ធសស ា់ាធំលក�ាាាន់ាធជលសយស់ក ស លដ
ងកពកសយត់ាធដតំណក កពកាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់

− ឌមដកជកតបាំ��កពកងធមំលក លក ុកលត់ាធសក�លតដេ្មតាា្់ ដងដរត សលតឌាកសយា៏ំដកដ្កពត
កាសេ លក ុកលតង់ យំកកពកងធម�លត់ ាធឌាកសយា៏់ែដលឌមដកជកតរតដសល់ បា សលត
ំយកលត់ាធផទ យតកសសកដធពាដសមាំដពដូ់
 ពកយធនេៃដទ់ ាសគកណសក ត ៃា លក ុកលតកក ធសស ា់ាធ លក ុកលត ទែដា់រតំន�កដកំាយ គ
់ាធំន�កដកំាយដ�កង់ពកែដកដកមលៃាតណដកលលកតង់់

  លមតំណរងកគំដពដលតដកំាយដ�កង់
 េាសពកដមងធាធ្ំដកដ្កកំ�រ េយំដរុដហាស េែដលអមំកពាំលកដ�កង់់
  លក ុកលតំលកគកណមងានក ស លងកពកកត �កុៃាំនំងលសយតាតាកតង់ សកកគកដក់ ាន
ក ុកលតដលតំ ់ តកាតដកំយកដ  ដសក់ ាធជកគមងដកជាែដលងនែ ែំលកជល លំនែខាន
ាំដពដ់ែដលមគក គដសគាាល្ខកយដសគង់

 េាសពកយដពកតផែ កំ ស ុអយា�ាសគពកសយតាតាកត់ំងេកតចតឲ្ពាងក័ពាដគកត

ដរាតង់់
 ំងលំគ យដពកតំករកមតធមរងធំដរុំយកលតដកា់ំនង� តតកាត ំងលាដកខពកដងមេបកដ�
ដេ្់ ំដកុដតំណក កពក់PNPCA់កេៈំងល់គ 6ែខ់គ ខទក យតង់ដធដកដសលបាងកឌ�កតងកាកដ្រត
យមដយកកគ ធលពកយតាាត�កដតំណក កពកងធំដរុំយកលតដកា់ ែដលានដសគក�រស ល�កធមរងធម

ង� តតកាតង់់់
 ពកមសលកដ្ំងរំលរកកយតឌ�កតងកា់ �កដតំណក កពកងធំដរុំយកលតង់ យហគដា៏ពាពកលត

ប�កពកំ��កំយមសកយំដដមមធសឌតងកគំដពសយតាតាកតនក កឌគមធយាក់ ំដកុដកជាដធាបា
ងធំដរុំយកលតំងរំលរ់(ំងលំគ ខទក)ង់
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 ដដសគពកឲ្ពាពកយធកែាសដឌតងកពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ាធងសជដកង់់់់
 ៃដទំយដដធមរ់(ពកគ ធមគំលក លមតំណរ់ាធៃដទ)់ៃាគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់់

  លក ុកលតំលកយហគដា៏កយតំនំលកំ ពុមតាា្4់(500ដគមសក)់�កំខសយ�នែដង់
 ពកយធំលកកណសក ត  លក ុកលត ទែដា់ ដសគំ��កំងេដកដដកនកំមរំាយជ ជ្់ ាធដសគពា
ពកងធំដរុំយកលតដេ្ដកដដកនំខស់ាធយហគដា៏ដសលងដ ាង់់់

 ដធាពាគសពាត មគក គ�កឌមដកជកតៃៃថំាុ់ ំដកដ្កំ  ទកេកតភទ ានយតណ្ក់ ែដលពង�ធមរ់
កកយតពរ យតគំដពង់់

 យដសមងពាដដធកកយតដ�ក់់ំលកាធដដមងកំមរំាយ់ែដលបាំលកំឡកង់ំាុក �ុ
ែដលំេកគក្ងធចក រតឌយតរ� ង់

 ឌាកសយា៏ែដលបាំលកំឡក�កកាក� រគក្ំលកដងធចក �កធមរដកជកតាដកខង់់
 ដ�កដធារាតេលតដងដំលកយតំណក គំដព់ដា់សហក់ំងេសកងក័ពាំនពាពកខ�ុាង់

ក កែាសមគក គបាដតំណក កពកសយតំទំហកេ់ំក ជកងដ ភធបលដ�កពាេាសពកមដឃត
ដសមំដសម?់

 មគក គដសគំ �កជសកយធកណសក ត  លក ុកលតដដ�កង់់់
 

៧. កវាាៃម�មំភគីឡា េាៀាណម ៃថ ៃដគូីភិាឌ្នរ និងណង�មណុាីីេ 

១. កវាាៃម� មំេាៀាណម 

ំនំងលែដលមគក គ់ងតគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហក់ដដកំាយយពជធគណៈដាពក
ាំាទំដគម់់ដកេៈាធធគ ធ�ក់ពកជសាដតណន ់ ំងលំ ុមគកំគរ ដបាពាំម ដកធដាេ ់ ំងេកតចត
មគកដ�ក់ �កពកំយ�កឲ្មគក គងតគំដពំាុ់  ទពតពកងធំដរុំយកលតដកា់ ដយកំទ់ដធមរ
ដងដំដងរំដគម់  � ត1995ង់ ដវ គ ធរំារ់ ់ដពកយំងតែយស់ មគកំគរ ដងកតបាំលកេដធ
ំយកលតឌ�ក�តដកត់ំន�កធមរដកជកត ំងលាទដំ ុំាង់ំគរ ដេលត�កមធសង់គំដពដាសហកំាុ់

យសធំន ថ េងកានដកកកយតខទ្ា់ ានដធាពា លក ុកលតឌ�កំងេផ� លតដលតដកំាយំគរ ដ់ ំកកំដករកំ�រក
មពថ េៃាាក់តាតាកតដេ្មគកដ�កង់ ំគរ ដដរាតែមតបកំនជក្ំដពេ�កពកកំាុ់ ំងេាកឲ្

ដ�កំ��កពកំងេផ� លតដេ្ គមកុង់ ំគរ ដានពាពកដងមេបកដ�ាទ ត់ ំនំងលាតាកតនក កឌគមធយាក
រតឌយតំកំឡកំនំលកដាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម់ំហកេងធំយយ់គំដពែដលពាំន�កានដកដ�កង់

លកណៈាំយបេ់ ដកំាយំគរ ដបាែៃទង់ ខទ្ារតដាាសគ លតយដាមងឌភធគល់ាតកកយត គ់
ាធមតំឃករ់ ពាតំណក ាំយដដធមរ់ ាធពកពតកាសេមងដកដ់ ំន�កតកាត់ ំហកេេលតងពកឌភធគល់ាត
ំន�កដកំាយ គ់ ានមសលកដ្គ ធមគរាដលតក ស យដាមងយពហកណដា�កតកាតដេ្ានយហគដាត
អសរ ាង់ �កដដធកំមរំាយ់ មគកំគរ ដ់ ែែពាំយកលតដានយសកង់ គំដពដាសហក់ ដសគែ

ពាពកយធឌតងក លក ុកលតកក ធសស ា ទែដា់ដតយដដយកដេ្់ដកាានពាពកសយតង់
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ពកក តងនាក់ាធំងេែ ែំលកលា លៃាពកងធំដរុំយកលត�កដកំាយដេ្មគកកតងាកំន�ក
ដកំាយំ ុ់ មគកំគរ ដ ទសគពក់ អមានំយ�កឲ្ពាពកយធកែាសដំារ់ ងាវំងលដេ្កេៈយធា

ដកាានពាពកសយត់គំដពដាសហកំាុង់់

២. កវាាៃម� មំៃថ 

ដសមានមគកំគរ ដែដកែដលពាដកធដាេ ់ ដកំាយៃៃបាំយ�កឲ្ គងតគំដពំាុ ទពត

ពកងធំដរុំយកលតដកា់ ់ដធមរដងដំដងរំដគម � ត1995ង់ តែយស់ ដកដពកកដកធភសៃៃងកតបាំលក
ំយកលតឌ�កយតាាតំ ុំា់ ំន�កឌមដកជកត ំងលាទដ់ ាធដធាបាក��ស ាដកធភសខទ្ា់ ដមសលកដ្យធពក

ស ់ ឬមសលកដ្ាយាៈធមរាក់តាតាកតំា់ ំន�កកេៈំងលាទុ � តដតកសង់ ជតហកៃៃ់ ំកកំដករកំ�រកគ ក ធែ
ដសលំគរ ដង់ៃៃអមេលតង់គំដពដាសហកំាុ់ានដធាពា លក ុកលតឌ�កដលតខទ្ាំងេផ� លត

ំដកុនយសធំនែ្កដងតែដា គាធដ�កង់ ដវ ំារ់ ដកំាយៃៃពា លដកំយជាតកដ្ដេ្ដកំាយ គ់
ំលកគំដពសយកសក ក់ កម្ំហកេ់ ានដធាមតក ុកលតឌ�កំលកាត តាតាំា�មគក់ ឬំន�កដកខណណក គណៈដាពក
ាំាទំដគមង់ ំន�កដតំណក កពកងធំដរុំយកលតដកា់ ដកំាយៃៃដធាបាំករកមតពកងធំដរុំយកលតំងរ
ំលរំា់ំងេដរាតែំ��កយធពក ស ែមចេងតពា់យសកងកគំដពដាសហក់ ែដលក ស លឲ្ពាពក
ន យ ាទ ត់ងកឌមពកយមដយកកគ ធលង់

ពកក តងនាក់ាធំងេែ ែំលកលា លៃាពកងធំដរុំយកលត�កដកំាយដេ្មគកកតងាកំន�ក
ដកំាយំ ុ់ មគកៃៃ ទសគពក់ អមានំយ�កឲ្ពាពកយធកែាសដំារ់ ែអមានដធាាធយេំងេមតហ់
�កពកំយ�កឲ្ងាវំងល់ដកាានពាពកសយត់គំដពដាសហកំាុង់់

 
៣. កវាាៃម� និងមំងណយភគីឡា 

មគក គបាំ សកដគំដពំាុ់ ំងេងត ទដនដែ់ដាធធគ ធ�ក់ ពកជសាដតណន ់ ែដលពកំាុំ��កឲ្ដកំាយ
យពជធគណៈដាពកាំាទំដគម់ាធឌមពកយមដយកកគ ធល់ពាដកធដាយ ាទ តឌយតកេៈំងលាទុ � ត់ ំាកក
បាកសសកជតហកដ់ពកងធំដរុំយកលតដកាគ ធរង់

មគក គបាែៃទពកកកគំដពំាុំដមកាដង់ គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ ដាសហកំាុ់ ដធាកង ល
ក ុកលត�ថាត�ថកដលតកក ធសស ាំ ុំា់ ំហកេ លក ុកលតខទុទែដលពា់អមានំ��កពកពតកាសេបា់ ំដកុគំដព

ំាុដរាតែពកសយតំលកំលកដម ទសគានសមដ្េ់ ដធាំដកកានាំាទំដគមរតដសល់ ំនតកាតលលតំាា់ ែដល
ពាដម ទសគានំដមកា់ំកកំដករកំ�រកំទាន្ាំាទំដគមរតដសលង់កងដ ភធបល គ់់យសដែៃទឌតណកគកណមតំកុ
 លតដធំយកលត់ ាធសក�លតរតឌយតែដលបាំលកំឡក់ ំងេដកំាយយពជធគណៈដាពកាំាទំដគម់
ាធកាសំរកងធមរដងដំដងរំដគម់ ំដកដ្កពកឌភធគល់ាតដកកំងេាធកាសកមង់ ាធពកំកកមតហាសគាធា�ាេក់ ាធ

ងតពា់ ាធដដសគពក  ង់ គំដពដាសហកំាុ់ ានជេ្ដលតពកក កមំដដកាំយដដធមរកកយតដកំាយ គ់
ំហកេ៏មសលកដ្មតែណដលតពកឌភធគល់ាត�កតកាត់  ដលតំរលំលឌភធគល់់ �កតកាតអសរ ា់ ាធ�ក
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អគកេយដពកតតកាតអយកកអំគ�េតង់គំដពំាុ់ានកំងកឳពយពកកដលតដកជា គ់មសលកដ្ពតកាសេ
មងដកដ់ពកកតងកលកក ធសស ា់អពយកែដកដកមល់ក កមំដដកាំយដដធមរដសលងដ ា់ាធយកខពលមងយមដង់់

 
 
 

៤. កវាាៃម� មំៃដគូីភិាឌ្នរ 
ដកំាយៃដគសឌភធគល់់ មតំឃករពាពកឌភធគល់ំយដដធមរយមដ់ ាធរតដាាធមរដាគ ធ�កពកពតកាសេ

មងដកដ់ កកយតដកំាយ គ់ាធក ស ដកំាយយពជធគណៈដាពកាំាទំដគមំ ទំារង់ ៃដគសឌភធគល់់
មតបាពកឌភធគល់់ ំងេពាពកយធដនដដសគ់ដកាងដ ាកំមរំាយ់ ដយក់ដធមរដងដំដងរំដគម់

ពាពកងធមដេ្រ� ់ កនដកំាយយពជធ់(ែដលៃដគសឌភធគល់បាជេ្់MRCំដមកា � តាទដំហកេ)់
ាធពាពកមសលកដ្ងកឌមពកយមដយកកគ ធល់ ាធពាគ ធាពកត ត់ �កពកពតកាសេ លក ុកលតកក ធសស ា់

ដកាំងលំ��កពកយំដដមមធសសយតង់់
 

៥. កវាាៃម� និងមំងណយី ង�កណង�មណុាីីេ 
ឌមពកយមដយកកគ ធល់ែដលបាមសលកដ្យ យដា់ ំន�កពក់ដងាពកកគណៈដាពកាំាទំដគម់

ាធពកពកកកកក ធសស ា់ ំន�កដកំាយដ�ក់ ាធ�កតកាតំដគម់ េលតំឃករងដតំណក ពកៃាពកងធំដរុ
ំយកលតដកា់ំលកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់់់ដាកធគ ធ�កយសកងកពកជសាដតណន ់ពកងធំដរុំយកលត
ដកា់ាធពកដងដំដងរ់ (PNPCA)់ដធាដនដដសគ់ដធមរដងដំដងរំដគម � ត១៩៩៥ង់ដកយធាំកកាតាកតនក ក
ឌគមធយាក់ដា់សហក់ដសគបាសយតំ ុ់ នានពា លក ុកលត�ថាត�ថកដលតយ�ំ ់ដកាំាទំដគម់ាធ
ពកក ទ យតាកកកយតដកំនាសរតអាំាទំដគមំដពដ់ាធកនាំាទសក់ែដលគដពដតែហដលតយាសធយកខ
ំយ្េ់ាធពកមធ�រ នដជកគ ធកកយតដកជា កត ា ត់៏ដសមំយសកមង់ំយដដធមរ់ាធាំយបេ�កតកាតង់

សក�លតឌតងក លក ុកលតយតាាតទដសមំទូ់

− ដសគពាចតបមត់ពកដសគយធដសគដគឌតងក លក ុកលត ទែដាៃាគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់ស
ហក់ែដលំ��កំឡកំងេឌ�ជត រពកឌាសកធ់ដកកំងេយដសមង់ាធជ ជ្់ំដកដ្កំ  �េផ� ត
ដេ្ានពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ាែដលបាំ��កែដេ្គត់ាធជំ់មគក់ ំងេពរ យត
គំដព់ដកដហរកាMega់First់Corporation់Berhad់(MFCB)ង់

−  លក ុកលតឌគ ធជ�ពាងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ ដា់សហក់មតំកុយហគដាត�កដកំាយដ�ក់ ់
ងធំយយក ុកលតំទដលតកក ធសស ា់ាធជកគៈមដដកុង់

− ដធាពាពកំជភតង់គ ធាពកកង កដសគបាឌាកគសំងេពាដកយធាធមងំ ុំាង់់
− �ុ ាពកយធដសគដគជ ជ្ែ �គ ធាវសយំនដសល់ ងដ ា់ ពកនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់ ់

ាធយមដ ទែដាំលកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់់់
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− គ ធាពកពតកាសេ លក ុកលតំលកពកផទ យតាកកកយតដក់ ែដលដសគបាយធំងេឌ�ជត រពកឌាសក់
ធ់ាជល ល់ែដលបាំយ�កំឡកំងេឌមពកដធាែដាកងដ ភធបល់ បាក� រង់ពកយធ់EIA់

កកយតដកដហរកា់គ ដធាដយក់ដកាងដ ាឌាសកធំ ុំា់ំហកេពកំងុដសេំងេពកំ��ក ទសគន
យដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់៏ដធាដសគបាក� រ ែដកង់់

− គ ធ�កសយសពតកាសេ លក ុកលតែដលដកដហរកា់MFCB់ បាំករកមត់ដធាបាំ��កសល្់ ាធដតំណក ក

ពកង់ ៖រហកណត ់ពកក ទ យតាកកកយតដកដសមបាំលកំឡកខទុទ់ក កែាសដធាពាក �ុ តងកកណក ែដលំ��ក
បាំគជកេ់ ឬក� រងនអមដតំណក កពកបា�កកក ធកាាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់ ក �ុ ំាុ

គក្ែដដសគចតបមតំន�កធមរងធំដរុំយកលតដកាង់់
− ាតហត់ ាធលា លក តងនាកៃាដតំណក កពកងធំដរុំយកលតដកា់ដធាពាាត តាតាមលយត យតង់ ន

ដធាមលយតងកឌ�កំរលកតណៃាពកងធំដរុំយកលត់ាធឌ�កែដលំេកក តងនាកំលកលា ល់ដកយធាំកក
ពាពកមសលកដ្ង់

− ដធាពាត ពរ យតគំដពមសលកដ្ំន�កធមរដកជកតងធំដរុំយកលតរតង� តំដពដធ់ ាធង� តធ់
ំដកដ្កំ ��កកាក� រលដែធ់ាធកតភទ ឌតងកគំដពង់ ាំ�កំាុ់គ ពកំគមំគយងកពកាាល្ខកយដសគ�កពក
 ឲ្ឌ�មសលកដ្េលតមលយតឌតងកគំដព់ គ ធាពកពតកាសេ លក ុកលត់ ាធពកយធំ ទ
ំារង់់

− ពកងធំដរុំយកលត់បាក ជកេ�កពកក� រឌ�កែដលពាមតំកុជំដដកយាធកាសកមងំដមកាដសម
គំដពពកកែ�កាន់ខស់ ែដលពាត តងដងលឌគមធយាកដសមរ� ជំដដកយំង់ ាធ លក ុ
កលតំលកដចា ធ់ ាធំ ់ ធម�កខណៈែដលពាយពង ាកងលយដពកត នមក់ាធយដដក
យដដមលពកដនជ��ស ាកនដកំាយាកដេ្ទ់ង់

− ដំហកេ់ ដំារ់ កងដ ភធបល គ់ ាធដកដហរកា់ MFCB់ បាាាសមសកណៈង់ គំដព់
ដា់សហក់ ានដសគសយត់ ំងេដធាគធងកលា លៃាពកងធំដរុំយកលតំ ុំាង់ ពកសយត

ក�ដៃាាតាកតនក ក់ ឌគមធយាកំាុ់ំនែដធាដងដក�្កត់ខណៈំងលែដលដតំណក កពកៃា”ពកងធំដរុំយកលត
ដកា”់បាាធតងកកាសង់ ំកកដធាពាពកំងុដសេងកដកំាយ គ់ ាធដកដហរកា់ MFCB់ ឌតងក ល
ក ុកលតរតំ ុំា់ំ ុដតំណក កពក់ៃា”ពកងធំដរុំយកលតដកា”់បាាធតងកកាស់គ ដធាពាាកេ

ំ ុំាង់់
− ពកងធំដរុំយកលតង� តំ ដពដធ់ �កដកំាយដ�ក់បាាាល្ក ជកេំដមកាដំលកំរលកតណ
មតកកកយតខទ្ាយកងកពកែមចេងក័ពា់ឌតងកយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ំអេបា
មលយត យត់ំទដលតឌ�មសលកដ្់ ដងដរតជេ្ឌ�មសលកដ្ឲ្ែយ�េលតងកគំដព់ លក ុកលត់ាធពក

ងធមឲ្បាំងរំលរ់ ែដលមតណក មមគំដមកា់គ យកាែដកកំងេកំមរំាយ់ាធយាកគសា រង់
៖រហកណត ់ជសកំងរំលរ់ែដលដសគែមជសាដលតឌ�មសលកដ្មគំដមកាមសឌតំគទយង់រត

កាក� រ់ ាធជសកំងរំលរ់ពាក្កំមរំាយ់ ាធន្យកង�ំដមកា់ែដលងធប�កពក
ងា្លតដលតឌ�មសលកដ្ង់ឌ�មសលកដ្់បា លតដធកង់ង្ំគដធាេលតាសគពកំ��កកាក� ររតដយកង់
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ពកំ��កកាក� រដកងកតដកងលតំង់ដធាពាំងលំគ ដគកតដរាត់ យដពកតឌ�មសលកដ្ លតដធក/ឬ
យតណ្ក់ំដកដ្កក �ុ តងកមតណក មែដលង្រតដធាេលតង់  ស់ រតំាុំហកេែដលំ��កឲ្ង្រត់ ពាតែ

ពាពកមាតដមឡតពតែំដ ំទទ់ំងេសកែខ�ុពកក �ុ តឲ្បាមលយតង់់
− មងត ់ “ឌ�កតងកាំ ទ”់ដធាែដាត ដ៏ងធដបដំ ុំាង់ដតំណក កពកំាុ សលតមង
លតបដលតយហគដាត់ំងេដធាបា សលតងក័ពា់ ាធំងលំគ ដគកតដរាតយដពកតយហគដាត�កពក

ំករកមតពកងធំដរុំយកលតដេ្យពជធកកយតង្រត់ ជសកបាំ �កកជសាឌ�មសលកដ្ដនដែ3ៃៃថ
ក កំ ណ ុដកាំងលធមរដកជកតង់យហគដាត់ែដលបាមសលកដ្ំន�កពកងធំដរុំយកលត់ដធាអម សលតមង

ត ដលតយហគដាតាសរតំខសបាំាង់ �កមតំ ដឌ�មសលកដ្80 ត់ ពាត យហគដាត
ដនដែ់6កសក់ដងកំខសមតា្ា6់ាធត ឌមពកមតា្ា6កសកក កំ ណ ុង់មតា្ាដ៏ធមម្ៃាត 

យហគដាត់ាធឌមពកំាុដសគបាឌ�ំករកមតចតាកងឌ�ត យមដយកកគ ធល់ដដាំាទំដគម
ំដពដង់់

− ឌ�ំករកមតដធាបា សលតំងលំគ ់ាធ�ាាដគកតដរាតដលតឌ�មសលកដ្�កដតំណក កពកងធំដរុំយកលត
់�កធមរដកជកត់ដសមំម�ុឌ�មសលកដ្ដធាបាំករកមតកមសល់ាធ សលតំយកលតឲ្បាាសលតាស េ់ាធំងរ
ំលរង់់
់
ឌមពកយមដយកកគ ធល់យសដ សលតាសគឌាកសយាតដសមំទូ់

− ក�្កតពកសយតាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ក � ាត់ កដ្រតពកសយត ទសគ់ ាធស� ាជតមា
ដតកស់ កហសដលតជសកគំដព់ ាធពកនេៃដទំ ទងក លក ុកលតបាាា្លេងកសកបកដ�កកយត
ឌ�កតងកា់កដ្ពាកងដ ភធបលគណៈដាពកាំាទំ ដគម់ យមដយកកគ ធល់ ាធយហគដាតដសលងដ ា់ៃាតកាត
ាំាទំដគមំដពដង់់

− ំ��កឲ្ដបដង លតជសក  ៃាយតំណក គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ដសគបាែមក តែល់
រត�កពកយកំយក់ាធាធយេមសធ់ៃាដកំាយយពជធ់ាធ សលតជសាជសកយ ធម
30ៃៃថ់ដកាធមរដកជកតាកដេ្ទង់់

− ំ��កពកយធងមតំងេែឡងករ� ាសគពកនេៃដទំហកក ុកលតកក ធសស ា់(EIA)់ំហកក ុកលតកក ធសស ា់

ាធយមដ ទែដា់ាធពកយធលដែធងក លក ុកលត ទែដាំលកដចា ធ់ាធំ ់ំនែខានា
ំដពដង់់

− ាាល្េជំដដកយ ស្មំ សកដែដលពាដសកតដសមគំដពកែ�កានងកែដងឋខស់ែដលពា លក ុកលត
ធម លក ុកលតក ស លងកាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ាធពាត តងដងលឌគមធយាកដសមរ� ង់់

− កំងកាមតាា្ឌ�ត ឌមពកយមដយកកគ ធល់ាធយហគដាតដសលងដ ា់ំន�កធមរដកជកតងធំដរុំយកលត
  ង់

− យដដកយដដមលពកងធំដរុំយកលតសកណៈឲ្បាាសលតាស េ់ាធំងរំលរដកា់យដពកត
ធមរដកជកតំនង� តំដពដធ់ាធង� តធង់៖រហកណត ់�កដកំាយដ�កគក្ពាធមរងធំដរុំយកលត
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ំនង� តឃក តដេ្យហគដាត់ ែដលានក លក ុកលតផ� លត់ជសាដតណន ង្រតងកយពស ាកងលៃាាតាកត់
ាធដកដសលេពក សលតងក័ពាដលកតកកយតង្រតង់់

− ពកដងមេបកដ�់ ាធពក សលតឌាកសយាត់កកយតយមដយកកគ ធល់ាធយហគដាត់គក្ដសគបាគធគសកងធចក ់
ំនដគកតដតំណក កពកៃាពកងធំដរុំយកលត់ ាធែមក តែលកបេពកណត  ទសគពកំទឌ�មសលកដ្់ំដកដ្កងធាធ្់
ាធ សលតំយកលតំលកកបេពកណត មកំដពេង់យសដឲ្តដ់់ាធគធគសកងធចក ់ លតសក�លត់ាធ

ដធំយកលតកកយតយមដយកកគ កល់ាធយហគដាត់�កដគកតដតំណក កពកៃាពកយំដដមមធសំលកយតំណក គំដព
ាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហកង់់

− គណៈដាពកាំាទំដគម់ ាធកងដ ភធបលៃាដកំាយយពជធ់គក្តណតឲ្បាមលយត យតាសគំរល
កតណ់ាធលកណៈគ ធាធមាកេ់ៃា់PNPCA់ដកាំងលពកចកតំ សកដដតំណក កពកងធំដរុំយកលតង់់

− ំ��កពករតាដេ្ឌ�មសលកដ្ឌតងកដតំណក កពកឲ្បាមលយត យត់ សលតំងលំគ ដគកតដរាតដកា់
យដពកតពកំដរដលកណៈមសលកដ្់ក� រឲ្បាមលយតាសគ ្ាកកកយតឌ�មសលកដ្់ដដធៃាពកមសលកដ្

កកយតង្រត់ាធលា លក តងនាកៃាពកងធំដរុំយលត់ាធក �ុ តឲ្បាមលយតាសគំងលំគ ៃា
ដត តពលាកដេ្ទ់ាធពាដកងកា់ដងា់ដកកំងេពទ មងង់់

− ដតំណក កពកងធំដរុំយកលត់ដធាគក្ំ��កំយមសកយា�ធងដ ា់ាធយំដដមមធស់ដកាពកក�រកតពកយធឌតងក ល
ក ុកលត ទែដា់ាធ លក ុកលតយកកជំដកំ ទំារំ ុំាង់

− ដកំាយយពជធគណៈដាពកាំាទំដគមរតឌយតដសគពាពកជមង់ាធពាពកេលតំឃករដសម
រ� ឌតងកាធធគ ធ�ករត េ់ំដពដធមរដងដំដងរំដគម � ត1995់ំហកេដសគែំរកងឲ្បាា� កតខ�្ា់ាធ
ឌាកគសឲ្បាដនដដសគាសគក ស លធខធកាងដ ាមលកតរតំ ុង់

 

៨. កវាាៃម�ឯកសគេេមង េដាេកណសងមំនញកម�ុជ 

ដសមបាជដពកំនែ �ាំលកកម្ំហកេ់ក � កតងកបាាាល្ជសកគំដពងកមគក គ់ំនែខគ ធមាធព់ � ត
2013កម្ដ់ គណៈពា �ធពកធាំាទំដគមដ�ក់ បាក��ស ាជសករតំ ុ់ ាធបាាាល្ដគ ធរាសគដធ
ំយកលត់ ពកនេៃដទ់ ំលកជសកគំដពកកយត គ់ ងកដយ្សស កាកជត រង់ កែាសដំលកំាុ់ ំេកពាដកដ
ពកកង� តធ់ ដ្េែដលពាដគកតយពយមងជត រ់(គណៈពា �ធពកធាំាទំដគម,់ ដយ្�ាាាន់

ាធ៖កាធេដ,់ ដយ្កក ធសស ា,់ ដយ្យធដា់ កកពក ដកពរត់ ាធំាសា,់ ដយ្ែក  ់ ាធងដងល់ ាធដយ្
ពកកកំាយ់ាធយហដកធកសធពកឌាសកធ)់់ដយ្កតងាក់បាមសលកដ្ដគកតយដាមង់ាធបាំ��កពកកំាុ

យ េមធសាកងត់ ពក់ដងា់ាធពកនេៃដទ់រតំនង� តធ់ាធំនង� តតកាតង់
់ដកេៈពកយធជសកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ក ស ដយ្ជត រកតងកា់ពាសក

�លត់ាយាៈ់ពកយា�ធងដ ា់ាធឌាកសយាតដសមំទូ់
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១. ទិដរភពាិណងកមា 
ដកដពកកំដកលំឃករងមតណក មំាុ៏មតណក ដ៏យតាាតដេ្់ែដលដសគំ��កពកងធាធ្់នេៃដទំលកជ

សកគំដពយសកងកគ ធយ�ដា់(Engineering)់ងំកឌ�កទែដលគ ធាធំយគធាគំដពបាំ��កំដរកទត់ាធយា�ធងដ ាយ 
ដសំម�ុ ់ឬយ ដសំច� ុ់ឬងពា លក ុកលត់ឬ៏រា ា លក ុកលតំ ុ់ដនដដសគែដកឬំាង់ាធដដមងគ ធយ�ដាំាុ
គ រដរកាសគ�ាាដាកយែដលពាជំាយត ត់ាធពាយដសមងខ�យត�កពកេលតបាជសកកកយត

គ ធាធំយគធាគំដព់ំដកដ្កយធ់ងធាធ្់ាធនេៃដទង់ដកដពកកងធាធ្ំឃករង់ដ�កងកតរាតពា�ាាដាក
យែដលពាយដសមងដគកតដរាតយដពកតំ��កធមរពកំាុំា់ែដលំាុក �ុ យតាាតយដពកតដ�ក់ងធំយយដ

យ្ពាយដសធមរដសគចកតអកដាណត ់ាធេមធសាកងតកណសក ុក ស ល់ឬស់ំដកដ្កកំ�រ េយឲ្បាាសគ
�ុាា�ាាដាកយំលកជត រែកកំាុ់ំដកុងធមរពកំាុានពាពកំកាំឡក ំងលឌ គង់

 

២. មេផេ 
− គំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ានំ��កពកាកតគាទដម ទសគានសហក់ែដលគាទដ៏យតាាត
កត ក់ៃាតកាតលលតំាាយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក�កកដសគដបត់ំហកេាតាកតំាុានំ��កពកកែ�ក
ររានកហសដលត50%់�កកដសគដបត់ំមរងកគាទ ទំារ់មសលដដមសហកយដពកត លធ
ដានក កឌគធមយាកង់ ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកៃាដកំភាដកំ��កក ទ យតាក ថ េ់ពាសកៈយតាាត យត់
គ ដកំងរគ កេំ��កដតំណក កងកែខានាំដពដំឡកំទែខានាំលកំដកដ្កងសា់ំហកេំនំងលងសា
កម្់៏គ ធលដឡកតដគ ធរដេ្ានងសាកកយតនំ � ុំទែខានាំដពដ់ែដលែាទយដ ស្កមតណក
ាធពាលកកខកណណ យដដកកយដពកតពកកយតំន់ាធលស យតង់ពាដកដកពណ់100ដកំភាដសគ
បាំគដនង់ំ��កពកក ទ យតាកងកដ�កំទពាតដកំាយ គ់ំដកដ្កងសាំករ លត � តង់ំកកំរុកកព
ាែ ាពកែយដដមលាែ �គ ធយ�ដា់ាធកម យដ�កាដេ្មតា្ាំារ់ំដកដ្កជេ្យដដមល ទសគយដពកតពក
ំ��កក ទ យតាកកកយតដក៏ំងេ់៏ដកយធាធមងងធដបដកកយតនំនដធារាតដនមលយតំនំឡកេ់ងធំយយ

ដកយធាធមងយដពកតពកំ��កក ទ យតាក ទពត ទសគជំដដកយមតាា្ងកក់ែដលំដរានំ��កពកែយដដមល់គ គាទ
សតំភភ់ាធសងដ់�កតឡកំងលលតហសកយសធំនដដធឌក្កកពង់

− ំដរកទតៃាពកែយដដមលគ ធយ�ដា់ៃា ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក់ាធគ ធ�កសយសៃាពកដមងធាធ្
ដក់គ ដធារាតពាពកឌ�ធកលេឲ្បាមលយត យត់ាធដធារាតបា ង� េសកណៈំនំឡកេ
ង់ដ វំារ់គ ធាពកែដលបាំលកំឡកំាុ់ដធារាតបាំ��កពកសល្់ំហកេ៏ងកតែដលបាឌាក់
គសំន�កអាំាទំដគមែដក់ែដលំាុគ មាធភកេដេ្កែាសដំារង់់

− ក ជកេមង�កពក ាសគ ទសគយដពកតពកំ��កក ទ យតកកយតដកឲ្បាយដដយក់អមានកងាសគ លក ុ់
កលត ទែដា់ាធ�កដកខកណណ អាំាទរតដសលំលក�ាាជល ល់ាធជកគៈមដដកុ់ លគ ធបគ ាន
ជុះាធងលអដតំលកពកមធ�រ នដជកគ ធ់ដកភងមតណស ល់ាធយាសធយកខំយ្េៃាដកជាដ�កង់
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− ដកំភាដកៃាអាំាទំដគមំដមកា់កយតំនពាាធកាសកមងំងេអដយកេំលកឌាទតានំដ ទយដពកត
ជដដំនកដសគដបតង់ពកំ��កឲ្ែដកដកមល់ឬផទ យតកសសកលតហសក�កាំាទ់អមានកងាសគ លក ុកលតឌគ ធជ�ពា

ំលកជដដ�ដាធដ៏យតាាតរតំ ុង់់
− ងកតពាពកយធក �ុ ក ុកលតដលតពកក ទ យតាកកកយតដក ទែដា់កដ្ានដកំភាដកដដ់ាធដកំភាេ
បតកត់ងធំយយឌាសកាត តាតាដេ្កនាំាទសក់(ដកងកាំឌសឡសយកកែដ្េ)់ាធតកាតដកយណស ់

ំដគមង់
− ដកធកសធពកគ ធយ�ដា់ាធពកសយតរត�កដត តពលសយត់ាធដកធកសធពកគំដព់ានកង

 លក ុកលត�ថាត�ថក់ដកេៈយតំ ឡក តាា់ាធក តរកក់ដលតយ�ំ ានសក់(Irrawaddy់Dolphin)់
ែដលដកំភាតងកកពកគដពដតែហ់ែដលកយតំន�កតកាតែក ាំដពដ�កានដកដ�ក់�ក

តកាតដកំយកដ  ដសក់កតានាក់តគំដព់ង់់់
− ងកតពាាធា�ាកេំរល់ឌតងកដកំភាដក់ាធាធា� លដកយដពកតពដងដ ាំដករកំ�រកំនំងលាដកខ់

យដពកត់ដងាាសគពកែដកដកមល់ាធ លក ុកលតង់
 

៣. គុណភពទឹក 
គកណមងានានដសគកពកគដពដតែហំទ់ដត តពលូ់
)់ដត តពលតងកសយតាតាកត់(ពករយតពេបាំាទ)ូ់

− លកណៈលែតក់ាធ �កំងេយពយកគកដកខ�យតខកយដកដកង់
− សកកក នឌែណស �កាន-សកកក នក េ�កាន(កដ្ដេ្យតណលតៃា់ាធតំាមតាក
ំ ទំារ)់ានលកកឌាទតំដ ទ់ំនតកាតែកាំដពដង់

ខ)់ត តពលដកធកសធពក លធងដងលនក កឌគមធយាកូ់
− គកណមងាន�កាំាទ់អមកពកក ុកលតខទុទង់ំងេែឡ់តមកតលែតក់ានំឡកខ�យត
ខណៈំងលកំ�ររសកកក់ាធដកលលកត់ែដលបាស� តាកំនែ �ាំលកាតាកតង់

 
៤. េូំទឹក កំណកដីេ្ងយ មីាៈចេមករ និងេងព័ន�េីកូូ ណូ ុ ី

− ពកស� តាកាសគកដកំងេគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ដសគបាំគក តងនងានពាាតហតសម់
ក កែាសកណសក ត ៃាពកស� តាកាសគកដក់(Cumulative់retention)់ំងេកដ្ក�រស លងកក ស ាតាកតំ ទ
ំារ់អមានកងាសគ លក ុកលតដ៏�ថាត�ថកដលតជកគមដដកុនក កយ�់ាធតកាតាត កលធមានយដពកតយធដា់
ំហកេក �ុ ំាុដធារាតបាយធឲ្បាដគកតដជកំដេំនំឡកេង់

− ដដធដ�យតាន់ាធលតហសកាន�កាំាទ់អមាាល្កះាធងលក ុកលតដេ្មតា្ា់ំងេសកដតំណក ក
ដកដងនសំទៃាាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់ែដលដដសគឲ្ពាពកយធយកកជំដក់ំងេពាភយសក់

ក �ុ តមលយត យតកែាសដង់
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− ពកៃេមកុៃាកក ធពណដកលលកត់់ដកេៈពកាកតសង តលតហសកកដកលកណៈ�ដាធ់ំងេជតាយ្គ ធរ
ាសគពកកំ�ររកដកែដលបាស� តាកំនែ �ាំលកាតាកត់(់ដំងលំគ តណត)ង់

− ពកៃេមកុៃាកក ធពណ លធមង់ែដលដាដាតដលតពកក កមំដដកា់ៃាដកងកាំឌសឡសយកក់ាធជកគៈមដដកុ�ក
ាន់(Zoo-plankton់&់Phyto-plankton)ង់

 

៥. េណដរកិច�-ណង�ម 
− ងកតពាពកយធក �ុ ក ុកលតំយដដធមរ-យមដដលតដកជាាធយហគដាតំនែក ាំដពដ់(តកាត

់ដកំ ស េាំាទំដគម់ាធជកតគ ធរកនាំាទសក)់ែដលកយតំនងនែ ែំលកអជកគដាំាសា់យាសធយកខ
ំយ្េ់(ដក់ដយសគ់ាធដត តកដ្ តំ  ទំារ)់ំាយមកណត �ដាធ់យកខមងដកងលកដដ់ាធយហ

គដាតដសលងដ ា់(ំងេំដកកដបយតដកដកភងដកសំឌកកា)ង់
− ងកតពាពកេមធសាកងតយធាធនេៃដទំហកក ុកលតកក ធសស ា់ំយដដធមរ-យមដ�កដកខកណណ

 ទែដាង់
− ងកតពាក �ុ តឌតងកលកណៈគ ធាធមាកេយដពកតពកពកកកានជតាាត�កឌតឡកំងលសយត់(The់criterion់
for់flood់protection់during់construction់was់not់stated)ង់់

− ពកំរកង់ាធឌាកគសធមរដងដំដងរំដគម � ត1995់ពង�ធមរកកយតដកំាយយពជធ់ំដកដ្ក ពក់
ំដកកដបយត់ ់់ាធធមរពកកក�ាាាន់់ៃាអាំាទំដគមដកកំងេាធកាសកមង់់់ែ ែ់ដំរល
ពកណត ំយាកមង់យដ�ដ័់ឌ�ធកំេ្មង់ាធកសកណមងែដាដក់ដសមពាែម�កពដ់ាក5់ៃា់ធមរដងដ់
ំដងរ់ាំលកង់់ដ វំារ់ាកធគ ធ�កៃាពកងធំដរុំយកលតដកា់់ំដកកយ្ យតាាត�កពកងធាធ្់
់នេៃដទ់់ាធ សលតំយកលត លតគំដពឌភធគល់ំនំលកាំាទំដ់ៃាាំាទំដគមង់់

់
៦. ីនុសណនរ 

− ពកំដកកដបយតឌ�យធ់ាធនេៃដទជ ជ្់(ដកដហរកាដកន សលតំយកលត)់ែ ែំលកេាសពកគណៈ់
ដាពកាំាទំដគម់ាធពាពកជមងងកគណៈពា �ធពកធាំាទំដគម់ៃាក ស ដកំាយយពជធ
រតឌយតង់

− ពកយធ់ាធនេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់ាធកណសក ត ៃា លក ុកលត�កដដធ ទែដា់(៖រហកណត ់
តកាតដកយណស ់ាធំដគមដ�ក់ាធតកាតជកតគ ធរកនាំាទសកងលង)់ំងេពាពកមសលកដ្ងកមគកកតងកា

ង� តធ់ាធង� តំដពដធង់
− ពកមដាធា�ាកេំរល់ៃា�ាាកសកសយស់ ាធ�ាាំយដដធមរ-យមដ់ំងេងតក�រស លំទ�ក
កបេពកណត នេៃដទំហកក ុកលតកក ធសស ា ទែដា់យដពកតពដងដ ាំដករកំ�រក់ាធនយតែគំន
ំងលាដកខង់

− ពកយធ់គ ធមគំលកពកខសមាកក ធសស ា់ាធពកមតំ ណរែ �ំយដដធមរ់ងធំយយដកំាយំនតកាតែក ា
ំដពដង់
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− ពកយធ់ាធគ ធមគយកកជំដកំលក លក ុកលតំលកដកភងដបតមតណស ល់យាសធយកខំយ្េ់ាធជកគមងកយតំន
កកយតដកជា់ក ស លដងកពកក ុកលតពកំ��កក ទ យតាក ទែដាកកយតដក់�កឌតឡកំងល់ាធំដពេ

ំងលសយត់ំងេំលកំឡកងកពកបតកតាធា� លដកសមតដបត់ាធពកំលកំឡកឌតងកេាសពក
ចតបមត់ំដកដ្កពតកាសេឌធកកពង់

− ពកយធលដែធឌតងកពកែដកដកមលកដក់ាធដកពាជកកធ�កឌតឡកំងលសយត់ាធគក្ងតក�រស ល

�កកបេពកណត នេៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់ (Changed់ sedimentation់ and់ nutrient់ loads់
downstream់due់to់excavation់during់the់construction់period់should់be់further់studies់

and់included់in់the់report់of់EIA)ង់
− ំដជកយំក កយដ សែដល ដេ្់ យដពកតពកដមងធាធ្ពកកំ�ររកដក់ ំដកដ្ក តដកលលកតដមគា

ំដពដ់យដពកតជកគ ធ  អមកយត ាបា់(Choose់any់model់for់controlling់the់release់of់the់
sediment់to់the់downstream់for់nourish់life)ង់

− ំរកងឲ្បាា� កតខ�្ា់លកណៈគ ធាធមាកេយកគសធមងានជតាាតយដពកតពកំឡកំដរកទតាតាកតកែ�កាន់(T
he់flood់safety់criteria់for់cofferdam់design់recommended់complying)់ង់

− ំ��កពកងាវំងលយ ធមងកក � តមតំកុគំដព់ំហកេមតំកុពកសយតរត េ ែដលបា់ាធ
តងកដតំណក កពក់ដសគក�្កតក � ាត់ំដកដ្កឌាក �ុ ឲ្ពាពកយធយកកជំដក់ាធលែធលែាតងកពកនេ
ៃដទ លក ុកលតកក ធសស ា់ាធយមដ ទែដា់ាធាកំងលន យដដយកឲ្គណៈដាពកាំាទំដគម់
កដដបលជល ល់ៃាដកំាយដ�ក់ាធំគរ ដ់ាធសស កកាកតងកាំ ទំារ់ក�រកតពកយធ
កតងកាយតាាតទ់ាធចតបមត់ ែដលលា លៃាពកយធរតំ ុ់ានពទ េដសលងដ ាដ៏យតាាត
យដពកតជតាេ្ំលកពកយំដដមមធសង់

 

៧. ណនកិដរ ន 
− ពកយធ់ាធមដជសកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដាសហក់ំងេដកដហរកា់ពាលកណៈដធា
រាតដគកតដជកំដេ់ដធាជ ជ្មង់ាធំ��កំឡក់ជំ់មគក់ំងេមគក គង់

− ពកែដលមគក គ់បា សលតជសកគំដព់ដំគហតាតងកក់ដលតក ស ដកំាយយពជធ់ដធាបាយដ
ដយកំទ់ដាធធគ ធ�កងធំដរុំយកលត់ កកយតគណៈដាពកាំាទំដគម់ាធបាំ��កឲ្កេៈំងលែដលពា់
6ែខ់ យដពកតកតំងរធមរពកងធំដរុំយកលតំលកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់សហក់យដពកតពកំ ទកេ

ក ទសគពក់ែដលខទកដសកត ំ ុ់ក នែករ្ខទកកែាសដំារង់់
− ពកឌាកដក ទសគពកំងេកងដ ភធបល គ់ ាសគជសកធមរដងដំដងរយដ្រា់ ាធធមរដងដំដងរាធរ
ងដងល់ ំហកេពកក��ស ាជសករតំាុ់ ងត ទយម គំដកដ្កឌាកដក់ ដកាំងលដតំណក កពកងធំដរុ
ំយកលតដកាបាក�រកត់ អមក �ុ តងគំដពំាុានដតំណក កពកំទដកខំងេដធាគធគសកងធចក ងក
សក�លតដធំយកលត់ លា លនេៃដទ់ ាធឌាកសយាត  ់ ែដលបាំលកំឡកំងេដកំាយ
យពជធគណៈដាពកាំាទំដគម់ាធក ស ឌ�កតងកា់ែដលដសលងដ ា់ៃាពកយំដដមមធសំ ុំាង់់
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− ពកយធកកយតដកដដកនគណៈដាពកាំាទំដគម់ (MRC់Council់Study)់ពកយធឌតងកដកយណស ំដគម់ ់
កកយតំគរ ដ់(Vietnam់Mekong់Delta់Study)់ាធពកយធឌតងកពកំ��កក ទ យតាកកកយតដក ទែដា

់កកយតកដដបលជល ល់(Transboundary់Fish់Migration)់ំាកកែបា់ាធតងកដតំណក កពក់ដសំម�ុ
មតំណុដនំមរងកពកយធរតំាុ់ានដធាដសគបាគធគសកងធចក ំន�កដតំណក កពក់ៃាពកងធំដរុ
ំយកលតដកា់ំលកគំដពំាុំឡកេង់់

− ពក ឌុអង់ានំ��កពកពតកាសេ់ឬែលដែ លក ុកលតំមរងកគំដពាតាកតនក កឌគមធយាក់ដា់
សហក់ឲ្ពាដដធរកកត ក់ាធដកយធាធមង់ៃាគ ធាពកែដលបាំលកំឡកំាុ់គ ពកាាល្

ខកយដសគ់ាធកា�កកកយតកដដពរ យត់ាធគ ធាធំយគធាៃាគំដពង់់
− ពកឌភធគល់ាតាតាកត់ាធងដងលនក កឌគមធយាករតឌយត់ែដលពាដសកតំនំលកាំាទំដ់ៃាាំាទំដគម

គ ដកកំទំងេាត យត់ាធពាពកែខ�គតាធរ� �កមតំ ដក ស ដកំាយយពជធង់
់

 
 


