
 
 

ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់  
 

ពលរដ�េមគង�ចំនួន ៥ របូ ឈ�ះជ័យលភីនិពន�េរឿងខ�ី 

របសគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� ៖  

េតទេន�េមគង�មានអត�ន័យយ៉ាងដូចេម�ចចំេពះអ�ក? 
 

ទី្រក�ងេវៀងច័ន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី ២៨ ែខ មីនា ឆា�  ំ២០១៨ – ៃថ�េនះ ពលរដ�េមគង�ចំនួន៥រូប 
្រត�វបាន្របកសថាជាជ័យលភីៃនកម�វធីិ្របកួតនិពន�េរឿងខ�ី របស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) 

េ្រកម្របធានបទ៖ េតីទេន�េមគង�មានអត�ន័យយ៉ាងដូចេម�ចចំេពះអ�ក? 
 ជ័យលភីទងំ ៥ រូប ្រត�វបានេ្រជីសេរសីេចញពីេបក�ជនជាេស�រែដលេពរេពញេដយក�ីសង្ឃមឹ 
និងពូែកនិទនេរឿង ចំនួន ៣៣៣ នាក់ ែដលបានចូលរមួក�ុងករ្របកួត្របែជងេនះ។ ពលរដ�មកពី
្របេទសកម�ុជាជាប់ជ័យលភីេលខ ១ និងេលខ ៤ ែដលជ័យលភីជាប់េលខ ១ ទទលួបានរង� ន់ជា
សច់្របាក់ ៣០០ ដុល� រ េហយីជ័យលភីជាប់េលខ ៤ ទទលួបាន្របាក់ ៥០ ដុល� រ។ ពលរដ�មកពី
្របេទសៃថជាប់េលខ ២ ពី្របេទសេវៀតណាមជាប់េលខ ៣ និងពី្របេទសឡាវជាប់េលខ ៥ េដយពកួ
េគមា� ក់ទទលួបានរង� ន់ជា្របាក់ ៥០ ដុល� រមា� ក់។  
 ជ័យលភីទងំអស់ចត់ទុកទេន�េមគង�ថាជា្របភពពិេសសែដលផ�ល់កំេណីតដល់ជីវតិ េសចក�ី
្រសឡាញ់ ភាពសម្ូបររុងេរឿង កិច�សហ្របតិបត�ិករ និងសន�ិភាព។ 

អឹុង អុ៊យលីម និស្សតិៃនវទិ្យោស� នភាសបរេទសែដលជាប់ជ័យលភីេលខ ១ បានសរេសរថា 
“ទេន�េមគង�ជាទឹកអ្រមិតេ្របាស្រពហ�ជីវតិ។ ទេន�េមគង�េ្របៀបបាននឹងទឹកែដលផ�ល់សំេណីមដល់ជីវតិ
ទងំេលីេគាកនិងក�ុងទឹក ទងំអងទឹកខងេលីនិងខងេ្រកម េ្របៀបបាននឹងេទវតែដលសន្យោ្របទន

េភ��ង េ្របៀបបាននឹងជីែដលេ្រសច្រសប្រចងំទេន�េដយជីរជាតិ េ្របៀបបាននឹងផ�ះែដលផ�ល់ជំរកដល់
រុក�ជាតិនិងសត�ទឹកសបជាេ្រចីន្របេភទ ្រពមទងំេ្របៀបបាននឹងេភាជនីយដ� នបូ៊េហ�អហរទឹកសប

ែដលចិ�� ឹមជីវតិរប់លននាក់េទៀតផង”។  
ជ័យលភីជាប់ចំណាត់ថា� ក់េលខ ២ មកពី្របេទសៃថ េឈ� ះ Avitar Ava Worasit បានសរ

េសរថា “ទេន�េមគង� គឺជាទេន�ៃនជីវតិ េសចក�ី្រសឡាញ់ និងភាពសម្ូបររុងេរឿង។ ឪពុកមា� យរបស់ខ�ុ ំធា� ប់
និទនេរឿងែដលេនបន�ដក់ជាប់ក�ុងេបះដូងរបស់ខ�ុ ំ អំពីបុព�កររីបស់ខ�ុ ំែដលបាក់ចិត�្រសឡាញ់គា�  
េដយសរទេន�ដ៏អស� រ្យេនះ។ ជាេរៀងរល់ៃថ� ខ�ុ ំែតងេមីលេឃញីពីែបបែផនែដលទេន�ដ៏េពរេពញេដយ

ដីល្បោប់និងដ៏្រសស់ស� តមួយេនះ ផ�ល់ដល់្របជាពលរដ�ែដលរស់េនតមដងទេន�ដ៏ែសនធំេនះ។ ទេន�
េនះហូរយ៉ាងស�ប់េស��ម ឆ�ងកត់តមេបះដូង និង្រពលឹងរបស់េយងី េហយីេយងីេហវថាជាផ�ះរបស់

េយងី”។ 



ជ័យលភីជាប់ចំណាត់ថា� ក់េលខ ៣ មកពី្របេទសេវៀតណាម េឈ� ះ Bui Ngoc Han បានសរ
េសរថា “មិនខុសពី្របជាជនេវៀតណាមដៃទេទៀតេទ ខ�ុ ំ្រសឡាញ់ទេន�េមគង�យ៉ាងខ� ងំ។ េយងីអចចត់

ទុកទេន�េនះថាជាមា� យដ៏គរួឲ្យ្រសលញ់មា� ក់ ែដលចិ�� ឹមកូនចំននួ ៦ នាក់ េហយីែដលបានបីបាច់ឆ�ង
កត់អស់ជាេ្រចីនជំនាន់មកេហយី។ េដយរស់េនខងចុងៃនទេន� េយងីចត់ទុកខ�ួនឯងថាជាកូនេព 

ែដលរក្សោនូវក�ីសង្ឃមឹ និងសុបិន�របស់អ�កមា� យ េដីម្បេីឆា� ះេទរកភាពសម្ូបររុងេរឿង និងសន�ិភាព”។ 
Souliphone Dalavong ែដលជាប់ជ័យលភីេលខ ៥ មកពី្របេទសឡាវ បានសរេសរថា “ទេន�

េមគង�មានតំៃលខ� ងំចំេពះខ�ុ ំ ក៏ដូចជាចំេពះ្របជាជនទងំឡាយក�ុងតំបន់។ ទេន�េនះផ�ល់ឲ្យេយងីនូវ
ទឹកសប និងអហរ ្រពមទងំភាពរកីចំេរនីៃនេសដ�កិច�របស់តំបន់។ ្របសិនេបី្របេទសតមដងទេន�  

េមគង�ជាសររីៈេនក�ុងខ�ួនវញិ េនាះទេន�េនះនឹងជាសរៃសឈម ែដលតភា� ប់គា�  និងចិ�� ឹមសររីៈទងំ
េនះ។ មានន័យថា េយងីមិនអចរស់បានេបីគា� នសររីៈេនះេឡយី”។ 

េនក�ុងេពល្របកសេឈ� ះជ័យលភីេនេលខធិករដ� នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� ក�ុងទី
្រក�ងេវៀងចន�ន៍ នាយក្របតិបត�ិរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� េលក Pham Tuan Phan បានមាន
្របសសន៍ថា គាត់មានករភា� ក់េផ�ីល និងចប់អរម�ណ៍យ៉ាងខ� ងំចំេពះតៃម�ែដលេបក�ជនចូលរមួក�ុង
ករ្របកតួ្របែជងផ�ល់ដល់ទេន�េនះ និងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស�ិទែដលពកួេគមានជាមយួនឹងទេន�៖ 

“េចញពីសំេណររប់រយអត�បទែដលបានដក់ចូលរមួក�ុងករ្របកតួ្របែជងេនះ ខ�ុ ំបានេមីល
េឃញីពីតៃម�ែដល្រត�វបានផ�ល់ដល់ទេន�េមគង� និង ចំណងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស�ិទែដល្របជាពលរដ�
មានជាមយួនឹងទេន�េនះ។ េនះសរប�� ក់យ៉ាងច្បោស់ពីេហតុផលែដលេយងីចបំាច់្រត�វខិតខំ្របឹងែ្របង
េធ�ីករងររមួគា� បែន�មេទៀតេដីម្បកីរពរទេន�េនះ និងអភិវឌ្ឍន៍វ្របកេដយករទទួលខុស្រត�វ និងេហតុ
ផលែដលនាឱំ្យគណៈកម�ករទេន�េមគង�បំេពញតនួាទីរតឹែតសំខន់ក�ុងតំបន់េនះ។”  

ករ្របកតួនិពន�េរឿងខ�ីែដលដំេណីរករចប់ពីៃថ�ទី ១៥ ែខ កុម�ៈ ដល់ៃថ�ទី ១៥ ែខ មីនា ឆា�  ំ
២០១៨ ្រត�វបានេបីកទូលយចំេពះ្របជាពលរដ� និងអ�កែដលមាននិវសនដ� នក�ុង្របេទសកម�ុជា 
ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម េដយមិន្របកន់អយុេឡយី។ ករ្របកតួេនះ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដីម្បអីបអរ
សទរទិវេមគង� ែដលជាៃថ�ែដល្របេទសទងំបនួបានចុះហត�េលខេលីកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�កលពីឆា�  ំ

១៩៩៥  និងកិច�្របជំុកំពូលរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទីបី ែដលនឹង្រប្រពឹត�ិេទនាៃថ�ទី៤-៥ 
ែខេមស ឆា� ២ំ០១៨ ឯេខត�េសៀមរប ្របេទសកម�ុជា។ េបក�ជនែដលចូលរមួក�ុង្របកតួ្របែជងេនះ ្រត�វ
សរេសរអត�បទមិនឱ្យេលីសពី ៦០ ពក្យ ជាភាសអង់េគ�ស ឬជាភាសជាតិរបស់ខ�ួន។ 

េច្រកមមយួ្រក�មែដលសុទ�ែតជាអ�កមកពីេលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� បានេ្រជីស

េរសីអត�បទជាប់ជ័យលភីេដយេ្របី្របាស់លក�ណៈវនិិច�័យមយួចំននួ ដូចជា ភាពពក់ព័ន�េទនឹង
សំណួរែដលសួរ និងករងររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ភាពទក់ទញៃនអត�បទ និងថាេតីអត�បទ
េនះខ�ី ខ�ឹម និងងយ្រស�លអនែដរឬេទ។ បនា� ប់ពីេច្រកមនីមយួៗបានេធ�ីករេ្រជីសេរសីេរៀងៗខ�ួនរចួ 
គណៈេច្រកមបានេធ�ីករេបាះេឆា� តរមួគា� េដីម្បេី្រជីសេរសីជ័យលភីចំនួន ៥ នាក់ចុងេ្រកយ។ េដយ



សរែតអត�បទសំេណរែដលេផ�ីមកជាេ្រចីនមានលក�ណៈល�ៗ ដូចគា�  គណៈេច្រកមក៏បានេ្រជីសេរសី
ជ័យលភីប្រម�ងចំននួ ៧ រូបេផ្សងេទៀត។ េបីេទះបីជាអ�កទងំេនះពំុបានទទលួរង� ន់ជា្របាក់យ៉ាងណា

ក៏េដយ ជ័យលភីប្រម�ងទងំេនះនឹងទទលួបានប័ណ�សរេសីរមា� ក់មយួ។ 
សំេណររបស់ជ័យលភីទងំ ១២ រូប នឹង្រត�វដក់តងំបង� ញក�ុងសន�ិសីទអន�រជាតិរបស់គណៈ

កម�ករទេន�េមគង� និងក�ុងទិវទេន�េមគង� ្រពមទងំបង� ញជូនថា� ក់ដឹកនាៃំន្របេទសទេន�េមគង�ក�ុងកិច�
្របជំុកំពូលេលីកទី ៣ ក៏ដូចជាប��ូ លេទក�ុងផលិតផលេផ្សងេទៀតរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�។  

េនះគឺជាករ្របកួតនិពន�េរឿងថា� ក់តំបន់េលីកទីមួយ ែដលេរៀបចំេដយគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
បនា� ប់ពីករ្របកតួ្របែជងរូបថតេលីកទី ១ របស់គណៈកម�ករេនះ ែដល្រត�វបានេរៀបចំកលពីចុងឆា� ំ

មុន និងមានរូបថត្របកតួចំននួ ១៦៥ សន�ឹក ពីអ�កថតរូបមិនែមនអជីពចំនួន ៤២ នាក់។ 

សំេណរក�ុងទ្រមង់េអឡចិ្រត�និករបស់ជ័យលភីទងំ ១២ រូបេនះ នឹង្រត�វចុះផ្សោយក�ុងេគហ

ទំព័របស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� និង ទំព័រ Facebook ផ�ូវកររបស់គណៈកម�ករ។   
 

កំណត់សមា� ល់ចំេពះនិពន�នាយក៖ 
 គណៈកម�ករទេន�េមគង� គឺជាស� ប័ន�អន�ររដ� ភិបាលែដលមានតនួាទីជំរុញ េលីកកម�ស់កិច�
ពិេ្រគាះេយាបល់ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករថា� ក់តំបន់ក�ុងអងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដល្រត�វ
បានបេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�រវង្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និង
េវៀតណាម។ ស� ប័នេនះបំេពញតនួាទីជាេវទិកថា� ក់តំបន់ស្រមាប់កទូតែផ�កទឹក ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ� ល
ចំេណះដឹងស�ីពីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពរបស់តំបន់េនះ។ 
 

- ចប់ - 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 

េលក មាស សុភ�ក� 
ម�ន�ីទំនាក់ទំនងស�ីទីស្រមាប់អ�កសរព័ត៌មាន  

េលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
អីុែមល៖ sopheak@mrcmekong.org  

េលខទូរស័ព�៖ +856-21-263263, ភា� ប់បន� 4607 
ទូរស័ព�ៃដ៖ +856-20-77779168 


