
 

 

 
 
 

ស្រមប់ករេចញផ យភ្ល មៗ 
 

្របេទសអ្ូរ ្ត ល ី ល្លមឺង៉់ នងិស្វសី នឹងផ្តលថ់វកិ្របមណ ១៣ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរនូវ ថ នភពរមួៃន ងទេន្លេមគងគ 
 

ទី្រកងុេវៀងចនទ ្របេទស វ ៃថងទី២៤ ែខមិថុន ឆន ២ំ០២១ – ៃថងេនះ ្របេទសអូ្រ ្ត លី ល្លឺមង់៉ និងស្វសី 
សនយនឹងផ្តលមូ់លនិធិ្របមណ ១៣ នដុ ្ល រ េមរកិ ឲយគណៈកមមករទេន្លេមគងគ (េ កត់ថ 
MRC) េដីមបគី្ំរទ្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត ម េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ្របឈមជបនទ ន់នន 
ទនទឹមនឹងរក គពំរដល់មុខងរេអកូឡូសុីៃនទេន្លេមគងគ និងេធ្វីឲយជីវភពរស់េនរបស់្របជជនកេនីែត
្របេសីរេឡងី។ 
  

ករចូលរមួវភិគទនេនះ ្រប្រពឹត្តេទ មរលកថមីមួយៃនមូលនិធិៃដគូអភិវឌ ន៍ដល់ MRC កនុងេពលគណៈ
កមមករេនះ ចប់េផ្តីមអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត ៥ ឆន  ំ(២០២១-២០២៥) របស់ខ្លួន េនេ្រកមទិសេ ថមី
មួយ សំេ យកឈនះេលីករគំ មកំែហងជេ្រចីន ែដល ងទេន្លេនះកំពុងជួប្របទះ។  
 

“ករគ្ំរទេនះ មកទន់េពលេវ  និងមន រៈសំខន់ខ្ល ងំ សស់្រមប់ MRC កនុងករអនុវត្តសកមមភព
នន ែដលេធ្វីឲយមនតុលយភពេលីត្រមូវករៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច ករេធ្វីឲយសងគម្របេសីរេឡងី និងករ
គពំរដល់បរ ិ ថ ន”។ េនះជ្រប សន៍របស់បណ្ឌិ ត ន េព្រជហតថ  នយក្របតិបត្តិៃនេលខធិករ ្ឋ ន 
េនកនុងពិធីចុះហតថេលខមួយ នអំឡុងកិចច្របជំុៃដគូអភិវឌ ន៍េ្រកផ្លូវករ កលពីៃថង្រពហសបត៍ េនទី្រកុង
េវៀងចនទ។  
 

េនេ្រកមែផនករយុទធ ្រស្តថមីេនះ MRC នឹងធនថ ល់ែផនករថន ក់ជតិថមីៗស្រមប់បេងកីតថមពល
បនថ្លឹងែថ្លង ល់ជេ្រមសីជេ្រចីនៃន្របភពបេងកីតថមពលនន រមួទងំជេ្រមីសថមពល-េសប ង-ទឹក ក៏
ដូចជករេ្របី្របស់បែនថមៃនថមពលេ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ និងខយល។់ នឹងជួយេលីកកមពស់ភពពពធិ
ភព សមភព  និងបរយិប័ននេយនឌ័រកនុងវស័ិយទឹក។ 
 
MRC នឹងសកិ ែស្វងរកនូវមេធយបយស្រមប់ជួយស្រមួល្របតិបត្តកិរៃនេហ ្ឋ រចនសមព័នធទកឹ ស្រមប់
ងទេន្លទងំមូល េដីមបបីេងកីនផល្របេយជន៍ឲយដល់ក្រមិតអតិបរម និងកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមន

ែផនកបរ ិ ថ នេលីទេន្លេមគងគ និង្របជជន។  
 
ថ ប័នេនះ ក៏នឹងបន្តជំរុញកិចចសនទនថន ក់តំបន់កនុងចំេ ម្របេទស ម ងទេន្ល និងេធ្វីឲយករចូលរមួ

ចំែណកជមយួនឹង្របេទសចិនកន់ែតសុីជេ្រម ក៏ដូចជ ជមួយនឹងៃដគូេផ ងៗេទៀត មរយៈកិចចសហ
្របតិបត្តិករ ៊ ន និង នឆង-េមគងគ ស្រមប់ជ្របេយជនដ៍លស់មជិកទងំអស។់ 
 



 

 

វភិគទនថមីពី្របេទសអូ្រ ្ត លី ែដលមនតៃម្លជថវកិ ៥,១ នដុ ្ល រអូ្រ ្ត លី (្របមណ ៣,៨ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ) ្រតូវបនចុះហតថេលខេ យឯកឧត្តម ផល ែខលី (Paul Kelly) ឯកអគគរដ្ឋទូតអូ្រ ្ត លី
្របច្ំរបេទស វ និងបណ្ឌិ ត ហតថ ។ ជំនួយេនះ មនរយៈេពល ៥ ឆន  ំចប់ពីឆន ២ំ០២១ ដល់ឆន ២ំ០២៥ 
និងក្ល យជែផនកមួយៃនភពជៃដគូថមី រ ង្របេទសអូ្រ ្ត លី និងទេន្លេមគងគ។ 
 
ឯកអគគរដ្ឋទូត ែខលី បនេលីកេឡងីថ៖ “េយងីសងឃមឹថ ជំនួយមូលនិធិទងំេនះ នឹងជួយបេងកីនលទធភព
ដល់ MRC និង្របេទសជសមជិកឲយេ្របី្របសធ់នធនទឹក និងធនធនពក់ព័នធៃនទេន្លេមគងគ
្របកបេ យបរយិប័នន និងេ យចីរភព េដីមបជីចំែណកមួយ ជយួដល់ករ ្ត រេសដ្ឋកិចចេឡងីវញិពីករ
តតបតជ កល ករក ងភពធន់ែផនកបរ ិ ថ ន និងករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករតំបន់”។  

 
ឯកឧត្តម បនបែនថមេទៀតថ ្របេទសអូ្រ ្ត លី ក៏កំពុងនឹងផ្តល់នូវករគ្ំរទបេចចកេទសដល់  MRC េលី        
វសិ័យសំខន់ៗ ជេ្រចីនផងែដរ រមួទងំដល់មជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួត និងករែក
លម្អនូវ្របព័នធទិននន័យ និងព័ត៌មនរបស់ ថ ប័នេនះ។   
 
ទនទឹមនឹងេពលេនះ ឯកឧត្តម េយនស៍ លូធខិនែហម (Jens  Lütkenherm) ឯកអគគរដ្ឋទូត ល្លឺម៉ង់្របចំ
្របេទស វ បនសនយផ្តល់វភិគទនពី្របេទសេនះនូវទឹក្របក់ ៣ នអឺរូ (្របមណ ៣,៥៥ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ) កនុងករគ្ំរទដល់ែផនករថមីេនះ។ ឯកឧត្តម បនែថ្លងថ មូលនិធិេនះ នឹង្រតូវបនែបងែចក
ផ្តល់ជូនកនុងរយៈេពល ៣ ឆន  ំ េ យចប់េផ្តីមេនឆន ២ំ០២២ នូវទឹក្របក់ ១,២ នដុ ្ល រ រកិ នឹង្រតូវ
បន ក់បញចូ លេទកនុងយន្តករមូលនិធសិនូលរបស់ MRC េហយីថវកិែដលេនេសសសល់ នឹង្រតូវផ្តល់ឲយ
េទ មកមមវធីិកិចចសហ្របតិបត្តិករ MRC–GIZ ស្រមប់ជជំនួយែផនកបេចចកេទស។ 
 

ឯកអគគរដ្ឋទូត លូធខិនែហម បនមន្រប សន៍ថ៖ “េយងីេជឿជក់ថ មូលនិធិេនះ នឹងជួយ MRC ឲយ
បេងកីតនូវប ្ត ញសនូលស្រមប់កិចចករ ម នទេន្លកនុងតំបន់ទេន្លេមគងគ េហយីជលទធផល រមួចំែណក
ដល់ករសេ្រមចចិត្តេ យែផ្អកេលីព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍ធនធនទឹក និងជួយបេងកីន
សមតថភព MRC កនុងករ្រគប់្រគងេ្រគះទកឹជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួតឲយកន់ែតមន្របសិទធភព”។ 
 
េ ក ហ ង់ហ្វង់ស័រ ឃូនូ (Jean‐François Cuénod) នយកតំបន់ៃនទីភន ក់ងរស្វសីស្រមប់អភិវឌ ន៍ និង
កិចចសហ្របតិបត្តិករ បនសនយផ្តល់ថវកិ ៥,៣ នដុ ្ល រ េមរកិ កនុងរយៈេពល ៥ ឆន  ំេដីមបគី្ំរទដល់
ករអនុវត្តៃនែផនករយុទធ ្រស្តថមីេនះ។ 
 
េ ក ឃូនូ បនែថ្លងថ៖ “េយងីអបអរ ទរចំេពះ MRC កនុងករ ក់ឲយេ្របី្របស់នូវយុទធ ្រស្តចកខុ        
វសិ័យថមីៗ ែដលចបំច់ស្រមប់ ងទេន្លេមគងគ។ េយងីនឹងរមួសហករជមួយនឹង MRC ្របេទសជ
សមជិក និងៃដគូអភិវឌ ន៍េផ ងេទៀត កនុងករផ្ល ស់ប្តូរតំបន់េនះេឆព ះេទកន់មគ៌មួយែដលកន់ែតមនចីរ
ភព និងភពធន់ េ យធនថ គម ននរ មន ក់នឹង្រតូវេបះបង់េចលេនះេទ”។ 
 



 

 

េ ក បនបែនថមេទៀតថ ្របេទសស្វសី បនគ្ំរទ MRC ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៥ មក និងេជឿជក់ថ         
ថ ប័ន  េនះ េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករទឹក្របចតំំបន់ទេន្លេមគងគ។ 

 
ែផនករយុទធ ្រស្ត ៥ ឆន  ំ របស់ MRC គឺជឧបករណ៍ដ៏ចបំច់មួយស្រមប់ឲយគណៈកមមករអនុវត្តយុទធ  
្រស្តអភិវឌ ន៍ ងថមីមួយ ែដលមនរយៈេពល ១០ ឆន  ំ ែដលតំ ងឲយរបត់ដ៏សំខន់មួយស្រមប់ ង

ទេន្លេមគងគ។ រមួគន  ផ្តលល់ទធភពឲយ្របេទស ម ងទេន្លេមគងគ េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដលកំពុងម
ជួប្របទះ និងេកីតេឡងីថមីៗ ទនទឹមនឹងេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវ ថ នភពរមួៃន ងទេន្ល កនុងទសវត ន៍ខងមុខ
េនះ។  
 
កំណតស់មគ ល់ស្រមបនិ់ពនធនយក៖  
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គឺជ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភិបល ែដលមនតួនទជំីរុញេលីកកមពស់កិចចពិេ្រគះ
េយបល់ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់តំបន់េនកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល្រតូវបន
បេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត

ម។ ថ ប័នេនះ បំេពញតួនទីជេវទកិថន ក់តំបន់ស្រមប់ករទូតទឹក ក៏ដូចជជមជឈមណ្ឌ ល្របមូលផ្តុ ំ
ចំេណះដឹងអំពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក េដីមបអីភិវឌ ន៍តំបន់េនះ្របកបេ យចីរភព។ 
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