
ស្រមប់ករេចញផ យបនទ ន ់ 
 

េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ និង  
មជឈមណ្ឌលកិចចសហ្របតបិត្តកិរធនធនទកឹេមគងគ- នឆង 
ចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈេយគយល ់(MoU) េលើកទីមួយ  
ស្រមប់ករ្រគប់្រគងទេន្លេមគងគឲយបនកន់ែត្របេសើរ 

 

ទ្ីរកុងេប៉កងំ ្របេទសចនិ ៃថងទ១ី៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ –  ករផ្ល សប់្តូរទនិនន័យ នងិព័ត៌មន ករពិនិតយ ម
ន ងទេន្ល និងករ យតៃម្លរមួគន េលធីនធនទឹកទេន្លេមគងគ នងិធនធនពក់ពន័ធដ៍ៃទេទៀត គជឺ 

សកមមភពសខំន់ៗ ែដលនងឹទទួលបនពីភពជៃដគូរ ងេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
(ែដលេ កត់ថ MRCS) និងមជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករធនធនទកឹេមគងគ- នឆង (LMC Water 
Center)។ 
 

កចិចសហ្របតបិត្តិករបេចចកេទស រ ង MRCS នងិ LMC Water Center បនេលចេចញជរបូ ងកលពី
ម លិមិញ ខណៈែដលភគីទងំពីរបនឈនដលក់ចិច្រពមេ្រពៀងមួយ េដីមបបីញជ ក់ពចីណំងសមពន័ធភពជ
ផ្លូវករ។  
 

អនុស រណៈេនះ ្រតវូបន្រតូវបនចុះហតថេលខេ យេ កបណ្ឌិ ត ន េព្រជហតថ  នយក្របតបិត្តិៃន
េលខធិករ ្ឋ ន MRC នងិេ កបណ្ឌិ ត ចុង យុង (Dr. Zhong Yong) អគគេលខធិករ LMC Water 
Center េនកនុងកិចច្របជំុថន ក់រដ្ឋម្រន្តសី្តពីីកចិចសហ្របតិបត្តិករធនធនទឹកេមគងគ- នឆង េនទី្រកងុ     
េប៉កងំ េ យរមួមនវត្តមនរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងធនធនទកឹ នងិបរ ិ ថ ន មកពីប ្ត ល្របេទស មដងទេន្ល
េមគងគ- នឆងទងំ៦។ 
 

េ កបណ្ឌិ ត ហតថ  បនេលីកេឡងីថ “អនុស រណៈេនះ តំ ងឲយកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងរមួគន របស់េយងី 
េដីមបេីលកីកមពសក់ចិចសហ្របតិបត្តិកររ ង្របេទសចិន និង្របេទស មដងទេន្លេមគងគេ្រកម េនេពល
ែដលេយងីែស្វងរកឲយមនករ្រគប់្រគង ងទេន្លេមគងគេល-ីេ្រកម ្របកបេ យ្របសទិធិភព ស្រមបផ់ល
្របេយជនរ៍មួ នងិនរិន្តរភពនេពលអនគត។” 
 

កនុងរយៈេពល៥ឆន ខំងមុខេនះ ភគីទងំពីរនឹងេធ្វីកររមួគន មរយៈករ្រគប់្រគង នងិអភិវឌ នធ៍នធនទឹក 
នងិធនធនពកព័់នធនន េដីមបេីលីកកមពស់ករអភវិឌ សងគម នងិេសដ្ឋកចិច្របកបេ យចរីភព ស្រមប់
្របេទស ម ងទេន្លេមគងគ។ 
 



េគលេ សកមមភពបេចចកេទសស្រមប់កិចចសហ្របតបិត្តិករទងំេនះ រមួមនករែចករែំលកបទពិេ ធន ៍
ករផ្ល សប់្តូរទិននន័យ នងិព័ត៌មន ករពនិិតយ ម ន ងទេន្ល ករសកិ  នងិ យតៃម្លរមួគន  ករ្រគប់្រគង
ចំេណះដងឹ ្រពមទងំករក ងសមតថភពជំនញពកព់ន័ធ។ 
 

េ កបណ្ឌិ ត ចុង បនមន្រប សន៍ថ “ខញុ ំេជឿជក់ថ អនុស រណៈេនះ នងឹេធ្វីឲយទនំកទ់នំងរ ង
មជឈមណ្ឌ លរបស់េយងី នងិេលខធិករ ្ឋ នMRC កន់ែតជិតសនតិជងមុន និងបេងកីតនូវសហថមពលកនុង
កចិចសហ្របតបិត្តិករធនធនទឹកកនុងតបំន់។ កន៏ឹងជួយេយងីកនុងករចូលរមួចំែណកអភិវឌ កររសេ់ន
របស់្របជជន នងិករអភិវឌ សងគម-េសដ្ឋកិចចេនកនុង ងទេន្លេមគងគ- នឆងឲយបនកនែ់ត្របេសីរ។”  
 

េនកនុងជំ នដបូំង ភគីទងំពីរបនយល់្រពមេរៀបចំេធ្វីករ្រ វ្រជវរមួគន មួយ េលីេ្រគះ ងំសងួតឆន ំ
២០១៩ នងិ ថ នភពលហូំរទកឹទប ម ងទេន្លេមគងគ េ យករសកិ េនះនងឹ្រគបដណ្ត ប់ទងំ ង
ទេន្លេមគងគេ្រកម នងិ ងទេន្លេមគងគេលកីនុង្របេទសចនិ ែដលតំបន់េនះ ទេន្លេមគងគ្រតូវបនេគ គ ល់ថជ
ទេន្ល នឆង។ 
 

ករ្រ វ្រជវរមួគន  ែដលនងឹចប់េផ្តីមេនេដមីែខមក  នងិបញច ប់េនែខកញញ ឆន ២ំ០២០ មនេគលបំណង
កណំតនូ់វមូលេហតុ នងិផលប៉ះពលព់ីេ្រគះ ងំសងួត នងិ ថ នភពលំហូរទកឹទបេនកនុងឆន ២ំ០១៩។ 
 

េ យែផ្អកេលលីទធផលែដលេកីតេចញពីករសកិ េនះ េគរពំឹងថនឹងមនករផ្តលនូ់វវធិនអនុ សន៍ នងិ
សកមមភពននពក់ពន័ធនងឹករែចករែំលកទនិនន័យ និងពត័៌មន នងិេធ្វឲីយកិចចករេនះកន់ែត្របេសីរេឡងី
កនុងប ្ត ្របេទស ម ងទេន្ល។ ករសកិ េនះ កន៏ងឹផ្តលនូ់វរេបៀបេរៀបចំពិធីករទនំកទ់នំងឲយបន
ចបស់ ស់ នងិព្រងងឹ្របតបិត្តិករននេលី ងស្តុកទកឹទងំេនកនុង្របេទសចិន និង មប ្ត ល្របេទស
ទេន្លេមគងគ្របកបេ យភពស្រមបស្រមួល ស្រមបេ់ធ្វីករេឆ្លីយតបឲយមន្របសទិធិភពេទនឹងបញ្ហ េ្រគះ
ងំសងួត នងិលំហូរទកឹនេពលបចចុបបនន ក៏ដូចជនេពលអនគត។ 

 

េយង មលទធផលករពនិតិយ ម នលំហូរទកឹរបស់ MRCចុងេ្រកយបំផុតបនបង្ហ ញថ េ្រគះ ងំសងួត
ឆន ២ំ០១៩ បនប ្ត លឲយក្រមិតទកឹទេន្លេមគងគធ្ល កដ់លក់្រមតិទបបផុំតេនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត ឬកនុង       
កំឡុងេពល៦០ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ តបំន់ភគេ្រចនី ម ងទេន្ល កំពុងជួប្របទះនូវលំហូរទកឹទបគួរឲយ
កតស់មគ ល់ ចប់ ងំពីែខមថុិនមក។ 
 

លទធផលបនបង្ហ ញបែនថមថ លំហូរទឹកទបខ្ល ងំ ករធ្ល កចុ់ះយតឺៃន រធតុកករ និងវត្តមន យឬ
ែស្លេនេលដីខី ច់ នងិ្រសទប់បតទេន្ល គឺជមូលេហតុែដលប ្ត លឲយពណ៌ទឹកទេន្លេមគងគែ្របជពណ៌
េខៀវៃបតងនេពលថមីៗេនះ។  
 

 
 



កណំតស់មគ លស់្រមបន់ពិនធនយក៖  
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គជឺ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភបិល ែដលមនតួនទីជំរញុេលកីកមពសក់ចិចពិេ្រគះ

េយបល ់និងកិចចសហ្របតិបត្តិករថន កតំ់បន់េនកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល្រតូវបន
បេងកតីេឡងីកនុងឆន  ំ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកចិច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ នងិេវៀត

ម។ ថ ប័នេនះ បំេពញតួនទីជេវទិកថន កតំ់បនស់្រមប់ករទូតទឹក កដូ៏ចជ ជមជឈមណ្ឌ ល្របមូល
ផ្តុចំំេណះដងឹអពំីករ្រគប្់រគងធនធនទឹក េដីមបកីរអភិវឌ ន៍តបំន់េនះ ្របកបេ យចីរភព។ 

 
-ចប់- 
 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 

េ ក មស សុភ្រក្ត 
ម្រន្ដីទំនក់ទនំងជមួយអនក រព័ត៌មន 

េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
អុីែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org 
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