
 
 

ស្រមប់ករេចញផ យភ្ល មៗ 
 
 

េគលករណ៍ែណនថំមី ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី េនតំបន់េមគងគ ្រតូវ
បនេចញផ យ េដើមបជីួយបេងកើនផលចំេណញ នងិកត់បនថយ និភ័យ 

 
 

ទី្រកងុេវៀងចនទ ្របេទស វ ៃថងទី២៨ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២០ – ឥឡូវេនះ អនកអភិវឌ ន៍គេ្រមងទំនប់
រអីគគិសនី ទី្របឹក គេ្រមង និងភន ក់ងររ ្ឋ ភិបលពក់ព័នធដៃទេទៀត ចទញយកអតថ្របេយជន៍ពី
េគលករណ៍បេចចកេទសថម ី េដីមបជីួយបេងកីនផលចំេណញ និងកត់បនថយផលប៉ះពល់ែផនកសងគម និង       
បរ ិ ថ នពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី េពញមួយវដ្តៃនគេ្រមង។ េនះេបីេយង មករេលកីេឡងីរបស់
េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ។  

េគលករណ៍ែណនកំត់បនថយ និភ័យពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីរបស់  MRC ែដលបនេចញ
ផ យនៃថងេនះ មនរមួបញចូ លនូវសំណំុបេចចកេទសចំននួ ៣ ែផនកេផ ងគន  ែដលមនក្រមស់ ៧៣៨ ទំព័រ 
(ែផនកទី១ ទី២)។ ឯក រេនះ ជួយេ ះ្រ យនូវ និភ័យជេ្រចីន ែដលេគទទលួ គ ល់ថបនេកីតមន
កនុងអំឡុងេពលអភិវឌ ន៍គេ្រមង មរយៈករ យតៃម្លមួយេលសីកមមភពសំខន់ៗទងំ ៥ ែដលកនុងេនះ
រមួមនជល ្រស្តទេន្ល និងលំហូរេនែផនកខងេ្រកមទេន្ល, ភូមិស ្ឋ នវទិយ និងកំណកកករ, គុណភព
ទឹក, ជលផល េអកូឡូសីុកនុងទឹក និងជីវ ្រស្តច្រមុះ, ធនធនធមមជតិ, និងេស កមម្របព័នធេអកូឡូសុ។ី  

បណ្ឌិ ត ន េព្រជហតថ  នយក្របតិបត្តិៃនេលខធិករ ្ឋ ន MRC មន្រប សន៍ថ “េគល
បំណងៃនេគលករណ៍ទងំេនះ គឺផ្តល់នូវេសចក្តីែណនកំនុងករ្រគប់្រគង និងកត់បនថយ និភ័យ 
ស្រមប់ករេរៀបចំប្លង់ ង់សង់ និង្របតិបត្តិករៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី េដីមបជី
ជំនួយដល់ករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគង ងទេន្លទងំមូល ក៏ដូចជត្រមូវករបនទ ន់កនុងករអភិវឌ
គេ្រមងផងែដរ”។ 

េបីេយង មេគលករណ៍ទងំេនះ កនុងអំឡុងេពលេរៀបចំែផនករ ករសិក សមិទធលិទធភព
គេ្រមង និងដំេណីរករេរៀបចំប្លង់ ងសង់ អនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង ចចត់វធិនករេផ ងៗគន  េដីមបបីេងកីន
អតថ្របេយជន៍ និងេជៀសេវៀងផលប៉ះពល់អវជិជមននន។ តួយ៉ងដូចជ ករេ្រជីសេរសីទី ងំ ងសង់
គេ្រមងែដល កសមបំផុត ករអនុវត្តវ ិ លភពគេ្រមងជំនួស ដូចជទំនប់ទឹកទប និងករេ្របី្របស់
្របភពថមពលជំនសួជេដីម។  

កនុងអំឡុងេពល ងសង់ និង្របតិបត្តិករ ែដលផលប៉ះពល់មយួចំនួនមិន ចកត់បនថយបន 
អនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង ក៏មនជេ្រមីសេផ ងេទៀតកនុងករកត់បនថយផលប៉ះពល។់ ជេ្រមីសទងំេនះ រមួមន
ករេធ្វីឲយផលប៉ះពល់អវជិជមនមនតុលយភព តួយ៉ងដូចជ ករផ្តល់នូវទីជ្រមក្រតីពងជំនួស ឬកររក
ទុកែផនក មួយៃនទេន្លស្រមប់ករផ្ល ស់ទីរបស់មចឆ ។ 



បណ្ឌិ ត ហតថ  បនបែនថមេទៀតថ េគលករណ៍ថមទីងំេនះ គឺជករបំេពញបែនថមដ៏សំខន់មួយ 
ដល់េសចក្តីែណនសំ្រមប់ប្លង់ ងសង់បឋម (េ កត់ថ PDG)  របស់ MRC ែដលជសណំុំលកខខ័ណ្ឌ
ជក់ ក់មួយ ស្រមប់ជជំនួយដល់ករេរៀបចំប្លង់ ងសង់។ ខណៈែដលអនកអភិវឌ ន៍គេ្រមងទំនប់ េ្របី
្របស់ឯក រ PDG	េនះស្រមប់េរៀបចំគេ្រមង MRC េ្របី្របស់ ជឯក រេយង េពលេធ្វីករ្រតួតពិនិតយ
ករអនុេ ម មបេចចកេទសស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី មដងទេន្លេមគងគែដលបនេសនី កនុងអំឡុង
េពលៃនដំេណីរករករពិេ្រគះេយបលជ់មុនរយៈេពល ៦ ែខ។  

ខណៈែដលឯក រេគលករណ៍ែណនថំមីេនះ មនយុទធ ្រស្តកត់បនថយ និភ័យជក់ ក់ 
េដីមបេី ះ្រ យ និភ័យេផ ងៗគន ក៏េ យ េ កនយក្របតិបត្ត ិបនេលកីេឡងីថ កិចចសហ្របតិបត្តិ
ករេនទូទងំតំបន់េលីករេរៀបចំែផនករគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសន ី និងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករកត់
បនថយ និភ័យ គឺមន រៈសំខន់ ស់ េដីមបកីរពរផលប៉ះពល់ែដលមន្រទង់្រទយធំ។  

េបី មករេលីកេឡងីរបស់េ ក “ករកត់បនថយ និភ័យេនក្រមិត ងទេន្ល ទមទរឲយមន
ែផនករជ្របព័នធរមួគន េនក្រមិតតំបន់ ឬ ងទេន្ល ក៏ដូចជកិចចសហ្របតិបត្តិករជបន្តបនទ ប់ រ ង្របេទស
ជសមជិក និងៃដគូសនទនដៃទេទៀត។ កិចចសហ្របតិបត្តិករេនះ មន រៈសំខន់េសមីនឹង្របតិបត្តិករ
ែបបស្រមបស្រមួលៃនប ្ត ញទំនប់ និងជេ្រមីសែចករែំលកអតថ្របេយជន៍េផ ងៗេទៀត”។  

កនុងទសវត ចុងេ្រកយេនះ ករអភិវឌ យ៉ងខ្ល ងំេលីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី បនផ្តល់្របេយជន៍
ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងសនធឹកសនធ ប់ដល់្របេទស មដងទេន្លេមគងគ។ អតថ្របេយជន៍េនះ ្រតូវបនេគសេងកត 
េឃញីថ គឺជករទទួលបនពីករេ ះដូរជមួយនឹងវស័ិយសំខន់ៗ ដូចជេសដ្ឋកិចច បរ ិ ថ ន និងសងគម។ 

បេងកីតេឡងីេ្រកមគំនិតផ្តួចេផ្តីមៃនអតីតគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី្របកបេ យចីរភព 
(េ កត់ថ ISH)របស់ MRC  េគលករណ៍ែណនទំងំេនះ បនឆ្លងកត់ករ្របឹក េយបលេ់នក្រមិត
ថន ក់ជតិ និងថន ក់តំបន់ជេ្រចីនជំុ ជមួយនឹងអនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង ភគីពក់ព័នធនន និង្របេទសជ
សមជិករបស ់MRC រមួមន្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត ម។  
 

កំណតស់មគ ល់ស្រមបនិ់ពនធនយក៖  
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គឺជ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភិបល ែដលមនតួនទីជំរុញេលីកកមពស់កិចច

ពិេ្រគះេយបល់ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់តំបន់េនកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល
្រតូវបនបេងកតីេឡងីកនុងឆន  ំ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ និង
េវៀត ម។ ថ ប័នេនះ បំេពញតួនទីជេវទិកថន ក់តំបន់ស្រមប់ករទូតទឹក ក៏ដូចជជមជឈមណ្ឌ ល
្របមូលផ្តុ ំចំេណះដឹងអំពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក េដីមបអីភិវឌ ន៍តំបន់េនះ្របកបេ យចីរភព។ 
 
ចប ់
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង៖ 
េ ក មស សុភ្រក្ត ម្រន្ដីទនំក់ទំនងស្រមប់អនក រព័ត៌មន 
អីុែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org  
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