
 
 
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយរមួគ្នា  
 
 

ហ្វេសបុក សវការណ៍ជាមួយគណៈកមមការទហ្លេហ្មគង្គ ហ្ ើមបហី្ ើកកមពស់
ការយ  ឹ់ង្ពីហ្្រោះទឹកជំលល់ លិង្ហ្្រោះរងំ្សងតួកនងុ្តំបល់ 

 
 

ទីម្ររងុច ៀងេន្ទ ម្របចទសឡា /ហាណូយ ម្របចទសច ៀតណាម ថ្ងៃទី៣១ ខែសហីា ឆ្ា ាំ២០២០ – ថ្ងៃចន្េះ 
បណាា ញសងគមចវេសប ៊ុរ (Facebook) ន្ិងចេខាធកិារដ្ឋា ន្គណៈរមមការទចន្េចមគងគ (MRCS) 
បាន្ម្របកាសដ្ឋរឲ់្យដាំចណីរការនូ្ គាំន្តិផ្សាួេចផ្សាមីរមួគ្នា មួយ ចដមីបផី្សាេ់ការជូន្ដាំណឹងជាម៊ុន្សាពីីចម្រគ្នេះទឹរ
ជាំន្ន្់ ន្ងិពត័៌ាន្តាមដ្ឋន្ពីចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួត ដេស់វគមន្៍ ន្ងិម្របចទសរា៊ុងតាំបន្ទ់ចន្េចមគងគចម្រកាម។ 

ជារេិចសវម្របតបិតាិការខដេមនិ្ធ្លេ ប់ាន្ពមី៊ុន្មរ គាំន្តិផ្សាួេចផ្សាមីរមួគ្នា ចន្េះ ាន្ចគ្នេចៅចេរី
រមពសក់ារយេ់ដងឹរបសស់ាធ្លរណៈជន្ជាទូចៅ ចៅរា៊ុងម្របចទសជាសាជិរទាំងបនួ្របស់ MRC រមួាន្ 
ម្របចទសរមព៊ុជា ឡា  ថ្ង ន្ិងច ៀតណាម អាំពីម្របពន័្ធពត័ា៌ន្ទរឹជាំន្ន្់ ន្ិងចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួតរបស់ MRC ន្ងិបណា៊ុ េះ
បណាា េសមតថភាពមន្តន្ាពីារព់ន័្ធ អាំពកីារចម្របីម្របាស់ម្របពន័្ធឌជីីងេតាមអ៊ុនី្ធឺរចណត។ រេិចសវម្របតិបតាិការ
ចន្េះ ាន្រយៈចពេមួយឆ្ា ាំ ចពាេគឺពឆី្ា ាំ ២០២០ ដេឆ់្ា ាំ ២០២១។ 

ចោរម្រសី សាន្ទិ អាឡេិវាន្ដឺរ (Shanti Alexander) អារម្រគប់ម្រគងរេិចការសវគមន្៍របស់ 
Facebook ម្របចាំតាំបន្់អាស៊ុបីា៉ា ស៊ុីវេរិ បាន្ខងេងថា៖ “ចៅ Facebook ចយងីខតងខតខសេងររមចធោបាយងមីៗ 
ចដីមបផី្សាេក់ារគ្នាំម្រទដេរ់ិេចការអភិ ឌឍន្៍ចៅរា៊ុងតាំបន្់ចន្េះ។ ជាមួយន្ងឹឧបររណ៍សមបូរខបបជាចម្រេីន្ ខដេ
ជួយដេស់វគមន្ឲ៍្យចេេះចម្រតៀមែេួន្  ច្េយីតប ន្ិងសាា រចឡងី ញិនូ្ សមតថភាព ន្ងិចដមីបបីចងកីតភាពធន្់ន្ងឹ
ចម្រគ្នេះមវន្ារយ ចយងីសបាយេតិាខដេបាន្រមួគ្នា ជាមយួ MRC ចដមីបផី្សាេព់័តា៌ន្ពីចម្រគ្នេះទរឹជាំន្ន្់ ន្ងិ
ចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួតខដេអាេចរតីាន្ ជូន្ម្របជាពេរដារបោ់ន្នារ់ចៅរា៊ុងតាំបន្់ចន្េះ ចដីមបឲី្យពរួចគចម្រតៀមឲ្យ
បាន្កាន្់ខតម្របចសីរសម្រាប់ម្របឈមន្ឹង បិតាិចន្េះ។”   

ចបីចោងតាមរបាយការណ៍របសអ់ងគការសវម្របជាជាតិសាពីកីារបាតប់ង់ខផ្សារចសដារេិច ភាពម្ររមី្ររ 
ន្ិងចម្រគ្នេះមវន្ារយ ចៅរា៊ុងរយៈចពេពីរទស តសរេ៍៊ុងចម្រកាយចន្េះ ចគសចងកតច ញីថា ការបាត់បង់ខផ្សារចសដា
រិេចចដ្ឋយផ្ទទ េព់ីចម្រគ្នេះមវន្ារយទរទ់ងន្ងឹអាកាសធ្លត៊ុ បាន្ចរនី្ចឡងីរវូតដេ់ចៅ ២៥០%។ ចៅរា៊ុង
តាំបន្់ចមគងគចម្រកាម េចនាេ េះពីឆ្ា ាំ ១៩៩៨ ដេឆ់្ា ាំ ២០១៧ ម្របចទសថ្ងបាន្រងការវាយម្របហារអាម្រររ់បាំផ្ស៊ុត 
ខដេចធេីឲ្យាន្ការែូេខាតជាទរឹម្របារម់្របាណជា ៥២.៤ ពាន្់ោន្ដ៊ុោេ រអាចមររិ។  

ចបីចោងតាម MRC ែណៈខដេទឹរជាំន្ន្់ម្របចាំរដូ  បាន្នាាំមរនូ្ អតថម្របចោជន្៍ចផ្សសងៗគ្នា ដេ់
តាំបន្់ ការខាតបង់ម្របចាំឆ្ា ាំជាមធយមចរតីចេញពទីឹរជាំន្ន្់ចៅរា៊ុងអាងទចន្េចមគងគចម្រកាម ាន្តថ្មេម្របាណព ី



៦០ ចៅ ៧០ ោន្ដ៊ុោេ រអាចមររិ ចន្េះចបីគតិជារមួ។ ម្របចទសរមព៊ុជា ន្ងិច ៀតណាម បាន្បាតប់ង់ម្របាណ        
ពីរភាគប ី ថ្ន្ការែូតខាតចដ្ឋយទរឹជាំន្ន្់ម្របចាំឆ្ា ាំសរ៊ុបចៅរា៊ុងតាំបន្ទ់ចន្េចមគងគ ចន្េះចបីគតិចដ្ឋយខឡរ ។ 

ការសរិាជាចម្រេនី្របស់ MRC នាចពេងមីៗចន្េះ រ៏បាន្បង្ហា ញផ្សងខដរថា ម្រពឹតាកិារណ៍ទរឹជាំន្ន្រ់ា៊ុង
តាំបន្អ់ាងទចន្េចមគងគចម្រកាមបាន្ចរនី្ចឡងី ជាញឹរញាប់ ន្ងិកាន្់ខតធៃន្់ធៃរ ចៅរា៊ុងប៉ា៊ុនាម ន្ទស តសររ៍ន្េងមរ
ចន្េះ ចវយីន្ិនាា ការចន្េះ ន្ងឹបន្ាចៅម៊ុែចទៀត។ អាងទចន្េចន្េះ រ៏ង្ហយន្ងឹរងផ្សេប៉ាេះពាេព់កីារខម្របម្របេួ
អាកាសធ្លត៊ុបខន្ថមចទៀតផ្សងខដរ ខដេរមួបញ្ចូេទាំងរាំចណីន្សីត៊ុណា ភាពថ្ន្ចមដោន្ខដេបាន្ពោររទ៊ុរ
ម្របាណ ០.៨ ដឺចម្ររ ចៅឆ្ា ាំ២០៣០។ 

“ចយងីច ញីពសីារៈសាំខាន្់ខាេ ាំងបាំផ្ស៊ុតថ្ន្ការផ្សាេនូ់្ ពត័៌ាន្ខដេគួរឲ្យទ៊ុរេតិា ន្ងិទន្់ចពេច ោ 
សាពីីរមពសទ់រឹ ដេ់ម្របចទសន្ិងបណាា េសវគមន្ន៍ានាតាមដងទចន្េចមគងគ ខដេម្របឈមន្ងឹចម្រគ្នេះទឹរ
ជាំន្ន្់ ន្ិងចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួត ម្រពមទាំងការខម្របម្របេួអាកាសធ្លត៊ុ ចដមីបឲី្យពួរគ្នតអ់ាេចត់ ធិ្លន្ការទន្់ចពេ
ច ោ រា៊ុងការចជៀសច ៀង ឬកាតប់ន្ថយហាន្ភិ័យ ន្ងិចរៀបេាំច្េីយតបម្របរបចដ្ឋយម្របសទិធភិាព។” ចន្េះចបតីាម
ការចេីរចឡងីរបស់បណឌិ ត អាន្៊ុេរ័ គតិិ ួន្ (Anoulak Kittikhoun) ម្របធ្លន្មន្តន្ាីខផ្សារយ៊ុទធសាន្តសា ន្ងិ
ភាពជាថ្ដគូរបស់ MRCS។ 

MRC  បាន្តាំចឡងីសាថ ន្ីយជេសាន្តសាេាំន្នួ្ ២២  តាមដងទចន្េចមថ្ន្ទចន្េចមគងគ  រា៊ុងអាងទចន្េ      
ចមគងគចម្រកាម ចដមីបតីាមដ្ឋន្ ន្ិងម្របមូេទនិ្ាន្យ័ពរីម្រមតិន្ិងរមពស់ទរឹ ន្ិងបរាិណចភេៀងធ្លេ រ់ចៅរា៊ុងទចន្េ 
ខដេទនិ្ាន្យ័ទាំងចន្េះ បាន្បញ្ចូេចៅរា៊ុងម្របពន័្ធពោររណ៍ទរឹជាំន្ន្់ ន្ងិចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួតចមគងគរបស់ MRC។ 
ម្របពន័្ធចន្េះ ផ្សាេទ់និ្ាន្័យពីរមពសទ់ឹរម្របចាំថ្ងៃ ដេ់សាធ្លរណៈជន្ ន្ងិរដ្ឋា ភិបាេចមគងគ រមួទាំងការជូន្
ដាំណឹងជាម៊ុន្ពីចម្រគ្នេះទឹរជាំន្ន្ ់ន្ងិការពោររពីចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួត ខដេាន្រយៈចពេចពញមយួឆ្ា ាំ។  

តាមរយៈរិេចសវម្របតិបតាកិារចន្េះ ចគន្ងឹពន្យេព់ីម្របព័ន្ធផ្សាេព់័តម៌ួយចន្េះ តាមរយៈ ចីដអូជី េេ
ម្រសុីឌមីួយ ខដេន្ងឹម្រតូ ខេរចយចេបីណាា ញសងគម Facebook ចដមីបឲី្យបាន្ចៅដេស់វគមន្ ៍
អារចម្របីម្របាស់ទូចៅ ចៅរា៊ុងតាំបន្់ចន្េះ។ 

Facebook រន៏្ឹងចធេីការបាំប៉ាន្ដេ់មន្តន្ាីពារព់ន័្ធមរពីម្របចទសជាសាជរិទាំងបនួ្ ពីរចបៀបចម្របី
ម្របាសឧ់បររណ៍ឌជីងីេចផ្សសងៗ ចដមីបចីធេីការម្របាម្រស័យទរទ់ងឲ្យាន្ម្របសទិធភិាព ន្ងិរវ័ស រា៊ុងអាំឡ៊ុង ន្ងិ
ចម្រកាយចពេាន្ចម្រគ្នេះមវន្ារយ។ ការបណា៊ុ េះបណាា េ ន្ងឹរមួបញ្ចូ េនូ្ ខផ្សន្ទីដងស់៊ុីចតម្របជាជន្របស ់
Facebook ខដេជារមម ធិមីួយចម្របីម្របាស់បចេចរចទសរូបភាពដ៏ទាំចន្ីប ចដមីបដី្ឋរ់សាំណ៊ុាំ ទនិ្ាន្យ័សាធ្លរណៈ 
ន្ិងខបបពាណិជជរមម តាមរយៈសមតថភាពចអអាយ (Artificial Intelligence)។ ខផ្សន្ទីទាំងចន្េះ ាន្េរខណៈ
េមអិត  រវូតដេប់ីដងចេីសពីម្របភពខដេាន្ម្រសាប់។ 

 

រាំណតស់ាគ េស់ម្រាប់ន្ពិន្ធនាយរ៖  
គណៈរមមការទចន្េចមគងគ៖ គណៈរមមការទចន្េចមគងគ គជឺាសាថ បន័្អន្ាររដ្ឋា ភិបាេ ខដេាន្តនួាទី

ជាំរ៊ុញចេរីរមពសរ់េិចពិចម្រគ្នេះចោបេ់ ន្ងិរេិចសវម្របតបិតាិការថាា រត់ាំបន្់ចៅរា៊ុងតាំបន្់អាងទចន្េចមគងគខែស
ទឹរខាងចម្រកាម ខដេម្រតូ បាន្បចងកីតចឡងីរា៊ុងឆ្ា ាំ ១៩៩៥ ខផ្សអរចៅតាមរិេចម្រពមចម្រពៀងទចន្េចមគងគ រវាង
ម្របចទសរមព៊ុជា ឡា  ថ្ង ន្ងិច ៀតណាម។ សាថ បន័្ចន្េះ បាំចពញតួនាទីជាច ទិកាថាា រត់ាំបន្ស់ម្រាបក់ារទូតទរឹ រ៏

http://www.mrcmekong.org/mekong-flood-forecasting


ដូេជាជាមជឈមណឌ េម្របមូេផ្សា៊ុ ាំេាំចណេះដឹងអាំពកីារម្រគប់ម្រគងធន្ធ្លន្ទឹរ ចដមីបអីភិ ឌឍន្ត៍ាំបន្់ចន្េះ
ម្របរបចដ្ឋយេីរភាព។ 

ចវេសប ៊ុរ៖ បចងកតីចឡងីរា៊ុងឆ្ា ាំ ២០០៤ េរខ៊ុ សិ័យរបស់ Facebook គផឺ្សាេអ់ាំណាេដេអ់ារចម្របី
ម្របាស់ រា៊ុងការបចងកតីសវគមន្៍ ន្ងិចធេឲី្យពភិពចោរកាន្់ខតជតិសាតិជាមួយគ្នា ។ អារចម្របីម្របាស ់ចម្របីរមម ធិី 
ន្ិងបចេចរ ទិោចផ្សសងៗ របស ់Facebook ចដីមបភីាជ បទ់ាំនារទ់ាំន្ងជាមយួន្ងឹមិតាភរ័ា ន្ងិម្ររមុម្រគសួារ ខសេងររ
សវគមន្ដ៍ថ្ទចទៀត ន្ងិឲ្យអាជី រមមររីេចម្រមនី្។  
 
ចប់ 
 
សម្រាប់ព័ត៌ាន្បខន្ថម សូមទរ់ទង៖ 
ចោរ ាស ស៊ុភន្តរា មន្តន្រីទាំនារទ់ាំន្ងសម្រាប់អារសារព័ត៌ាន្  
ចេខាធិការដ្ឋា ន្ថ្ន្គណៈរមមការទចន្េចមគងគ 
អ៊ុីខម៉ាេ៖ sopheak@mrcmekong.org  

ទូរសពទថ្ដ/ ឌ័ស៍ចអប៖ +856-20-77779168 

 
ចោរម្រសី ចងេៀន្  ូអិញ ម្រតាាំង 
អារម្រគប់ម្រគងខផ្សារទាំនារ់ទាំន្ង 
ចវេសប ៊ុរម្របចាំម្របចទសច ៀតណាម ន្ិងរមព៊ុជា 
អ៊ុីខម៉ាេ៖ quynhtrang@fb.com  
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