
 
 
 

សនិ�សិទ�ថ� �ក ត់ំនក់ េដមប្ីព្ពងឹ ី ដំី្សក់និពាស�

ឹ តាល�ទិន�ន័យអតប្�តឹ ិ់ ទ្� ភ��ព់និព�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន� គព�់

់
់អ��ជតនាញពឧ់ុនិយ់និពជលសសស់ ជព់១០០ន�ក់្នជនំជុត

គ� ់ នឯសនិ�សិទ�ថ� �ក ត់ំនកឹយៈ បលប្ឹៃថ�នយ់ នទ្ី�រព សេៀំ់

 េដម្បិភ�ក់និពាស�ឹ តាល�ំទបិ សនន េទាិ េ�់និព េដម្

�តណ ក់យុទ�សសសសតៀ កំងឹាស�ឹ តាល�់និព ី ដំី្សកទិន�ន័យឧ់ុ

និយ់និពជលសសស ន ត់ំនកទ ន� គព�ង់

់

សនិ�សិទ�ស្សអតប្ំណស ាឧ់ុនិយ់និពជលសសស់ ាេលី់្ទ្ន

 ឹេំសត ឡដព ដយគណៈ��ងឹទ ន� ់គព�់ មន គល តំណពបិនិ់្

ងឹរឹ�ន�ព� ឡដពទាិ់និព�តណ ក់ឹ�អ្�ាេលជ់ី្ទងឹំសរុំមន�

ឹំសក ត់ំនកទ ន� គព�់  េដម្ទទនល្នទិន�ន័យឧ់ុនិយ់និពជល

សសសី ់្ី់្ទ់និពនស ី ដំី្សក្ន់បនក បល ទលង់�ន�ព�

ីំ ទសមជិ�គណៈ��ងឹទ ន� គព�់្ន ី ដំី្សកទិន�ន័យឧ់ុ

និយ់និពជលសសសាេលទទនល្នប្ំណស ាឧ់ុនិយ់និពជល

សសស់ ��ុពងឹងឹបព�ឹទ្�ជតននក់និពីំងសនសន�់និពប័ ន់មន់់់

សតៀ កំងឹរឹ �ដម៉ាេល់សតៀ កំំ ពេដនងឹយលកេ្ពអតប្ីំប័ន�ទ ន� គព�

និពសតៀ កំងឹ ី ដំី្សក ស់ពផ ទេ់េ៉សជសតៀ កំទស័ិយនវសឹ់និព

ជលសលង់

់

ជនយន្ពទិន�ន័យំសរុំមន�ភបទទនល្ន់ំណស ាី់រ់បិនិ់្�តឹ ិ់

ទ្�ទ ន�់និព�តឹ ិ់ ទ្� ភ��ពឹំសកគណៈ��ងឹទ ន� គព�នយ នះ់់



ីំ ទស ននទ ន� គព�់នស �ដងឹបព�ឹ�តឹ ិ់ ទ្�ជតននកងនកា់

ីំ សដឹ ឡដព់�កេ៉សជ សាីំងសនសន�ីំសិន ដំសត្សកង់

់

សនិ�សិទ� នះ់ ដំ�ឱងស នយមនងឹបីព្�ទតន�កទតនពឹវពីំ ទស់

ឹវពអ��ជតនា ត់ំនក់និពអនសឹជ់ិ់ េដម្ាស�ឹ តាល�គតនិ់ តំលកអតប្

សឹៈសតញនកៃនទិន�ន័យឧ់ុនិយ់និពជលសសសំ សរុំមន�ភប់និព

 េដម្បីព្ព�ិសរសហីំ់ិំ់ិសងឹ��ុពងឹាស�ឹ តាល�ទិន�ន័យ ន��ុព

ត់ំនកន បលអនគ់ង 
 
សនិ�សិទ� នះ់ី់្ទ្ន ឹេំសត ឡដព េដម្ំរីាប្ងឹ ី ដំី្សក បា់

 លាន៉ទទិន�ន័យឧ់ុនិយ់និពជលសសសំ សរុំមន�ភប់និពគនឹ នយ់

 ជឿជ�ក្ន នីគ កំ�តឹ ិ់ ស កំប្ថ� �កជ់ិ់និពថ� �កអនសឹជ់ិ់ង់សន�ិសិទ�

 នះ់ី់្ទ្ន ឹេំសត ឡដព់ នសត បលៃនងឹំររ កំគត ៀពំណស ា

ីំ៉លប័ ន់មនឧ់ុនិយ់និពជលសសសឹ ំសកគណៈ��ងឹទ ន�់់់់់

 គព�់ាេល ហង ក់ថៃហ�ុស់(Mekong River Commission’s Hydro-
Meteorological Cycle Observation System, Hycos).  
់

ឯ�ឧ់ស់សិុន់ន្ន្់អនុីំបនអសិៃិនសយៃនគណៈ�ម� ិងឹជ់ិទ ន�

 គព���ុជ់្នអ រ� ដាមន់ិសត ណះសតណលនបិ្ ដំ�់់់់់់់

សនិ�សិទ�ថ“់ខ�ុតមន សស�្ស សនស់ឹ�្ៀយ់និព� ក់សតគលក ឃដា

ថ់គត ៀពៃហ�ុសាេលមន ននេពទ ន� គព� នះ់ទទនល្ន

 ជគជ័យ់ ដយ្នំ ពដេ់  ឡដព់និពេត ណដ ឹងឹំណស ាំរ�៉ ន

ទិន�ន័យ�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់ និព�តឹ ិ់ ទ្� ភ��ព្នី់្ី់ទ្់មនីំសិទ�ភប់

និពគនឹ នយ ជឿជ�ក្ន”ង 

់

ឯ�ឧ់ស់សិុន់ន្ន្់្នមនីំសសន៍ំាន� ទេ់ថ“គត ៀពំណស ា

ី់រ់បិនិ់្�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់ និពទ្� ភ��ព នះ់មនស� ន្យី់រ់ បិនិ់្�តឹ ិ់



ទ្�ទ ន�់និព�តឹ ិ់ ទ្� ភ��ពជ ីសដន ននទ ន� ៃនទ ន� គព�់និព

 ននៃេទ ន�ជ ីសដន់ ន��ុពីំ ទសជសមជិ�គណៈ��ងឹ់់់់់់

ទ ន� គព�ាេលឹនមនីំ ទស��ុជ់ ទ់ៃថ់និព ទេ់ណ់និព ន

��ុពីំ ទសសិនសពាេឹ”ង់

់

ប័ ន់មនាេលទទនល្នប្ំណស ាី់រ់ បិនិ់្�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់និព�តឹ ិ់

ទ្� ភ��ព នះ់ី់្ទ្នាស�ឹ តាល�េលកីំ ទសជសមជិ�គណៈ��ងឹ

ទ ន� គព�់  ហដយជនយ នយីំ ទសបតព នះទទនល្នប័ ន់មន់ទ៉លត

ទ៉លយអតប្�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់និព�តឹ ិ់ ទ្� ភ��ព ននទ្នតព ស់ពផៃន

ីំប័ន�ទ ន� គព�ាេលមនទន� ីំាទព៤៩០០គ្ឡ៉ាមី់់និពៃេទ ន�

ជ ីសដន ទេ់ង់់

់

គត ៀពៃហ�ុស់ជំណស ាីំ៉លទិន�ន័យអតប្�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់និព�តឹ ិ់

ទ្� ភ��ពប្ស� ន្យី់រ់បិនិ់្�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់និពទ្� ភ��ពសតននន៤៩់ ន

ទ៉បតពនពទ ន� គព�់ាេល��ុព នះស� ន្យសតននន២ នីំ ទសសិនង់

ំណស ា នះ់មនស� ន្យសតននន១៧់ ននទ ន� ៃនទ ន� គព�់

ស� ន្យ៣០់ ននៃេទ ន� គព�់និពស� ន្យី់្់ បិនិ់្�តឹ ិ់  ជឹ

នសៃនទ្�សុីទ់សតននន២់ នាេនេ្សណស ឹទ ន� គព�ី ំ ទស ទេ់

ណង់

់

 ល�់ នក់  � ់មមន់នយ�ីំ់ិំ់ិសឹ ំសក លញិងឹដខ នគណៈ

��ងឹទ ន� គព�់ មនមនីំសសន៍ ដយសពេ់ ក�នកប្គុណ់ៃ�

ឹំសកគត ៀពៃហ�ុស ន��ុពសននឹ�ថស� គន៍់ឹំសក ល�ថ់“�ិសរ

សហីំ់ិំ់ិសងឹឹវពីំ ទសសមជិ�គណៈ��ងឹទ ន� គព�់ គឺជអ្�

ាេល �ដ នយីំប័ន�ាស�ឹ តាល�ប័ ន់មន នះ់មន់ៃ�់ ហដយ នះគឺជ

លទ�ភបឹំសកីំ ទស��ុពងឹសសលកឹ៉ំ ភបទ៉លត់ទ៉លយៃន�តឹ ិ់ ទ្�ទ ន�់



និព�តឹ ិ់ ទ្� ភ��ពទ ន� គព�់ និពំ ពេដ់ីំប័ន�នយសតៀ កំាស�ឹ តាល�

ទិន�ន័យ”ង់

់

ឯ�ឧ់ស់សិុន់ន្ន្់្នមនីំសសន៍ លដ� ឡដព ដយសឹ សដឹៀជ់់់

ឹដខ ភិ្ល��ុជសតៀ កំងឹំ ពេដ់ស� ន្យៀមដ ់ ជាសនាេលី់្ទ

្ន់សពសពក ឡដព ន��ុព�� ត់២០១០់និព២០១១់ ហដយ្នេត ណដ ឹ

ជស�៉ទងឹ់ស កំនតពប្ាខ ស�� ត២០១២�ង់់

់

ឯ�ឧ់ស់សិុន់ន្ន្់្នមនីំសសន៍ថ“ស� ន្យ ់ ជាសន់្ន

ជនយ នយៀជឹដខ ភិ្ល់បព�ឹនងសប់ុ់ ហដយនិព សាីំងស

នសន� នទ៉បតពីំ ទស់្នី់្ី់្ទ់និពបនក បល ទល”ង់

់

ឯ�ឧ់ស់មនីំសសន៍ំាន�ថៀជឹដខ ភិ្ល��ុជ់សតណយថទងិ់

សពសពកស� ន្យៀមដ ់ ជាសន់ ហដយថគត ៀពមនងឹំណសុ ះ់់់់់់

ំណស លស្សប្ងឹាថបតៀមដ់ងឹទភិគ់និពេត ណដ ឹងឹបព�ឹណ៍នងស

ប់ុ់ ដយឧ់ុនិយ់អនសឹជ់ិ្ៀតព់(Meteo France International, MFI)ង់

់

សនិ�សិទ�អនសឹជ់ិ នះ់្នីំ៉លសសុតន៉ទអ��ជតនាំ�កប័ន�ន្ពនបន់

ទ្�ប្ទស័ិយ ស់ពផេ៉សជ់វឹអ្គិ�សន្់ទទិពសសសំ ឹសិ� ន់ទស័ិយ

ីគ កំីគព ីគះភ័យ់�សិ��់និពបៀសសសង់

់

គត ៀពៃហ�ុស់ទទនល្នងឹឧំ់�តប្ឹដខ ភិ្ល្ៀតពនឹយៈ

ភ� �ករឹ្ៀតពសតៀ កំងឹអភិទរ់និព៉លនិិ្ៀតពសតៀ កំំឹសិ� ន់

បិភប ល�់ ដយទទនល្នងឹគតំឹាស��ំ សរ� ទសប្អព�ងឹ់ឧ់ុ

និយបិភប ល�ង់

 

 



k MN t ;s MKal ;s Mrab ;n iBn §nayk 

 

KN³kmµkarTen øemKgÁ K WC as ßab ½nGn þrrd æaPi)al EdlmankarTTYl  

xusRt Uvel Ik ic© shRbt ibt þik ar s þIBIk arRKb ;RKgGagTen øemKgÁ 

eday  n irn þrPaB EdlmanRbeTs km<úC a Lav éf n igevotNamCa 

smaC ik. enAk ñúgkaredaHRsaybBaðaRbQ menH KN³kmµkarenH 

eFVIk ar el IbBaða Gn þrvis ½yTaMgGs ; EdlrYmTaMgn irn þrPaB vis ½y  

Clpl kark MNt ;Gt þsBaØaN kalan uvt þPaB sRmab ;ks ikmµ 

karFana[manesrIPaBén kareFVIn avacr karRKb;RKgTwkC Mnn ; 

n igkarEfrkSaRbB½n §eGk ULÚs Ius Mxan ;². 

់

sMrab ;B ½t ’manbEn ßm s UmTak ;Tg 

elak Surasak Glahan m®n þIT Mn ak ;T MngB½t ’man 

kariy al ½yénelxaFikard æanenATIRk ugevogc½n Þ 

T Urs ½BÞ : +856 20 555 28726  
G IuEm :l  : surasak@mrcmekong.org  
         

elak l wm XI m®n þIT Mn ak ;T MngB½t ’man 

kariy al ½yénelxaFikard æanenATIRk ugPñMeBj 

TUrs ½BÞ : +855 23 425 353   
G IuEm :l  : khy@mrcmekong.org  
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