
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយបន្ទា ន់ 

 

គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គ លងិ្ទីភ្នា កង់ារជប ៉ុល  
សម្រាប់កិច្ចសហម្របតិបតតិអលតរជាតិ ម្របកាសចាប់ន្្ដើម្អល៉ុវតតការ
សកិារមួ្គ្នា សដពីីការអភិរកសព្ម្រពន្ ើ កា៉ុង្អាង្ទន្លេន្ម្គង្គ ន្ ើម្បនី្្វើឱ្យ 

ការម្រគបម់្រគង្អាង្ទន្លេកាល់តតាលភ្នពម្របន្សើរជាង្ម្៉ុល 
 

ទមី្ររងុច ៀងេន័ា ម្របចទសឡា , ថ្ងៃទ ី២២ ខែ មងុិន្ទ ឆ្ន ាំ ២០១៨ – គណៈរមមការទចនេចមគងគ (MRC) 
និងទភី្នន រ់ងារជប ុនសម្រាបរ់ិេចសហម្របតិបតតិការអនតរជាតិ (JICA) បានម្របកាសចាប់ចផ្សដីមអនុ តតការសរិា
រមួគ្នន មួយច ីការអភិររសថ្ម្រៃច  ី និងការម្រគប់ម្រគងតាំបនអ់ាងទចនេ រនុងតាំបនទ់ចនេចមគងគខែសទរឹខាងចម្រកាម
ខែ ជាខផ្សនរមួយថ្នរេិចែតិែាំម្របឹងខម្របងរបស់ស្ថា បន័ទាំងៃីរ រនុងការច្វឱី្យម្របចសីរច ងីនូ ការម្រគប់ម្រគង និង
ការអភិររសបរសិ្ថា ន រនុងតាំបន់អាងទចនេចនេះ។  

ចសេរតីម្របកាសចាប់ចផ្សដមីអនុ តតចនេះ ម្រតូ បានច្វីច ងីចៅរនុងរេិចម្របជុាំផ្សសៃវផ្សាយមួយ ខែ បានចរៀប 
េាំច្វីច ងីចៅថ្ងៃចនេះ រនុងទីម្ររុងច ៀងេ័នា ខែ  MRC និង JICA បានេុេះហតាច ខាច អីនុសរសណៈ សដីៃរីិេច
សហម្របតបិតតិការសម្រាបគ់ចម្រាង ជាមួយនឹង តតានមន្តនតេីាំនួន ៤០ រូប មរៃីស្ថា បន័ទាំងៃីរ។  

ចម្រកាមហរញិ្ញបបទនៃីរដ្ឋា ភបិា ជប ុន តាមរយៈ JICA គចម្រាងចនេះ នឹងម្រគបែណដ ប់ច ីម្របចទស
េាំនួន ៥ រនុងតាំបនទ់ចនេចមគងគ ែូេជា រមពុជា ឡា  ថ្ង ច ៀតណាម នងិមយី នា  ចហយីនឹងម្រតូ បញ្ចប់ចៅខែ  
មីន្ទ ឆ្ន ាំ ២០១៩។  

ចោរ ផាំ ទន់ផន (Pham Tuan Phan) ន្ទយរម្របតិបតតថិ្នច ខា្ិការដ្ឋា ន MRC បានាន
ម្របស្ថសន៍ថា  “គចម្រាងចនេះ ផ្សដ ់ ទធភ្នៃឱ្យចយងីច្វីការវាស់ខ ងស្ថា នភ្នៃបេចុបបននថ្នគចម្រាងថ្ម្រៃច  ីនិង
ការអភិររសថ្ម្រៃច  ីរនុងរែា  ជាសាជរិរបស់ចយងី នងិរនុងម្របចទសមីយ នា  និងចាត ់ធិានការទប់ទ ់ ែូេ
ជា ការដ្ឋរ់ចេញនូ អនុស្ថសន៍ចគ្ន នចយបាយ ចែីមបបីចងកីនគុណភ្នៃថ្នការម្រគប់ម្រគងតាំបន់អាងទចនេ
ទាំងមូ  ចែមីបបុីៃវចហតុថ្នការការពារថ្ម្រៃច ។ី”  

រដ្ឋា ភិបា ជប ុន គឺជាថ្ែគូអភិ ឌ្ឍនម៍ួយរនុងេាំចណាមថ្ែគូអភិ ឌ្ឍន៍ជាយូរមរចហយី របស់ MRC 
ចដ្ឋយបានផ្សដ ់នូ ការគ្នាំម្រទហរញិ្ញ តាុយ ងសរមមែ ់គណៈរមមការចនេះ ចាប់តាាំងៃីឆ្ន ាំ ២០០១ រនុង សិ័យជា
ចម្រេីន ែូេជា ការម្រគប់ម្រគងទរឹជាំនន់ និងចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួត ម្របៃ័នធធារស្ថន្តសត សុ តាិភ្នៃថ្នការច្វីន្ទវាេរ ការខម្រប
ម្របួ អាកាសធាតុ និងការម្រគប់ម្រគងបរសិ្ថា ន ជាចែីម។   

ចោរ ម ូរតីា តាកាហុរី  ូ  (Morita Takahiro) អគគន្ទយររងជានែ់ពស់របស់ JICA ានម្របស្ថសន៍
ថា “ជប ុនេូ រមួជាមួយ MRC រនុងចបសររមមែ៏ានស្ថរៈសាំខាន់ ចែីមបធីាន្ទឱ្យានតុ យភ្នៃរវាងការ
អភិ ឌ្ឍ និងការអភិររស្មមជាតិ សាំចៅសចម្រមេឱ្យបាននូ ការអភិ ឌ្ឍ ម្របរបចដ្ឋយេីរភ្នៃសម្រាបត់ាំបន់អាង
ទចនេចនេះ។ ចយងីនងឹម្របមូ ផ្សដុ ាំេាំចណេះែឹង បចេចរ ទិា នងិ្នធានរបស់ចយងី ចែីមបជីួយែ ់ MRC រនុងការ
ខសវងររែាំចណាេះម្រស្ថយេាំចពាេះបញ្ហា បរសិ្ថា ន ខែ អាងទចនេចមគងគរាំៃុងជួបម្របទេះចៅចៃ បេចុបបននចនេះ។” 



គចម្រាងចនេះ គឺជាគាំនតិផ្សដួេចផ្សដីមរបសន់្ទយររែាមន្តនតីជប ុន ចោរ ហសុនី សូអាចប ខែ បានបងាា ញ
ៃីបាំណងរបស់ចោររនុងការចាប់ចផ្សដីមការសរិាមួយ ចែមីបរីមួេាំខណរែ ់ការអភិររសបរសិ្ថា ន ជាៃិចសស
ការការពារ្នធានថ្ម្រៃច រីនុងតាំបន់អាងទចនេចមគងគ ខែ ចោរបានច ីរច ងីរនុងរិេចម្របជុាំរាំៃូ  ចមគងគ-
ជប ុន ច រីទី ៨ ចៅទីម្ររុងច ៀងេ័នា កា ៃីខែ រញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៦។ ម្ររុមជាំន្ទញការរបស់ JICA បានច្វី
ការងារចរៀបេាំគចម្រាងចនេះ តាាំងៃីចៃ ចន្ទេះមរ។     

ចៅចែីមឆ្ន ាំចនេះ  MRC រប៏ានម្របកាសចាប់ចផ្សដីមអនុ តតគចម្រាងរមួគ្នន េាំននួ ២ រវាងម្របចទសរមពុជា 
និងម្របចទសឡា  និងរវាងម្របចទសរមពុជា នងិម្របចទសថ្ង ចែីមបចី្វីឱ្យកាន់ខតម្របចសរីច ងីនូ ការម្រគប់ម្រគង
្នធានចៅរនុងតាំបន់អាងទចនេចមគងគ និងច្េីយតបេាំចពាេះបញ្ហា ទឹរជាំនន់ និងបញ្ហា ចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួត។ គចម្រាង
ចនេះ ចផត តការយរេតិតទុរដ្ឋរ់ច ីការចរៀបេាំខផ្សនការអភិ ឌ្ឍន៍្េងខែន សម្រាប់ម្រគប់ម្រគង្នធានទរឹរនុង
តាំបន ់ារ់ចខាន ខែ ានទីតាាំងសាតិចៅេចន្ទេ េះម្របចទសរមពុជា នងិម្របចទសឡា  ម្រៃមទាំង ៃនិិតយតាមដ្ឋន
ផ្ស ប េះពា ប់រសិ្ថា ន ចដ្ឋយស្ថរគចម្រាងទាំនប់វារអីគគីសនែីងស្ថហុង នងិការវាយតថ្មេនិងចរៀបេាំខផ្សនការរមួ
គ្នន  សម្រាប់ម្រគប់ម្រគងទរឹជាំនន់ នងិចម្រគ្នេះរ ាំងសៃួត ចៅតាំបន់ម្រៃាំខែន រមពុជា និងថ្ង ខែ ជាតាំបន់ទទួ រងទឹរ
ជាំននញឹ់រញាប់។ 
 គចម្រាងរមួគ្នន ទាំងៃីរចនេះ បានទទ ួង កិាៃីរដ្ឋា ភិបា អា េឺម ង ់តាមរយៈទីភ្នន រ់ងារសហម្របតិបតតិ
ការអា េឺម ង់ (GIZ) រហូតែ ់ខែ មិន្ទ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ែណៈចៃ ខែ គចម្រាង ៣ ចផ្សសងចទៀត ខែ ម្រតូ បាន
ចរៀបេាំរនុងរយៈចៃ ែូេគ្នន ចនេះ ចៅម្រតូ ការការគ្នាំម្រទង កិា។ 
 
រាំណត់សាគ  ់សម្រាប់និៃនធន្ទយរ៖  

គណៈរមមការទចនេចមគងគ គឺជាស្ថា ប័នអនតររដ្ឋា ភិបា  ខែ ានតនួ្ទទីជាំរុញច ីររមពស់រិេច
ៃិចម្រគ្នេះចយប ់ និងរិេចសហម្របតិបតតិការថាន រ់តាំបន់ចៅរនុងតាំបន់អាងទចនេចមគងគខែសទឹរខាងចម្រកាម 
ខែ ម្រតូ បានបចងកីតច ងីរនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ខផ្សែរចៅតាមរិេចម្រៃមចម្រៃៀងទចនេចមគងគ រវាងម្របចទសរមពុជា 
ឡា  ថ្ង និងច ៀតណាម។ ស្ថា ប័នចនេះ បាំចៃញតនួ្ទទីជាច ទិកាថាន រ់តាំបន់សម្រាប់ការទូតទឹរ រ៏ែូេជា ជា
មជឈមណឌ  ម្របមូ ផ្សតុ ាំេាំចណេះែឹងអាំៃីការម្រគប់ម្រគង្នធានទឹរ ចែីមបកីារអភិ ឌ្ឍន៍តាំបន់ចនេះ ម្របរប
ចដ្ឋយេីរភ្នៃ។ 
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មន្តនតីទាំន្ទរ់ទាំនងសតីទីសម្រាប់អនរស្ថរៃ័ត៌ាន 
អីុខម  ៖ sopheak@mrcmekong.org 
ទូរសៃា៖ +856-21-263263, ភ្នា ប់បនត 4០៧០ 
ទូរសៃាថ្ែ៖ +856-20-77779168 
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