
 

 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយភ្លា មៗ  

 

រហូំររដូវប្រងំក្នងុទន្លេន្េគងគទាប ន្្វើឲ្យក្ប្េិតទឹក្ទន្លេសាបក្នងុប្បន្ទស
ក្េពុជាធ្លេ ក្់ចុុះ ខណៈដដលប្បន្ទសទាងំអសប់្តូវរលជំរញុឲ្យន្្វើការប្គប់ 
ប្គងអាងទាងំេូលឱ្យកាល់ដតប្បន្សើរន្ ើង 

 
 

ទីម្ររងុច ៀងេន្ទ ម្របចទសឡា  ថ្ងៃទ៣ី០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២១ – ចៅរនុងម្ររឹត្តបិ័ម្រត្រត័្៌ាន្ចេញផ្សាយ
នាថ្ងៃចន្េះ គណៈរមមការទចន្ាចមគងគ (ចៅកាត្់ថា MRC) បាន្ជាំរុញឲ្យាន្ការច េះដូរទិន្នន្យ័ ន្ិងរ័ត្៌ាន្
កាន្់ខត្ទូលាំទូលាយជាងមុន្ ខដលជាខផ្សនរមួយថ្ន្អនុ្សាសន្៍ ចដីមបចី្វីឲ្យម្របចសីរច ងីនូ្ ការម្រគប់ម្រគង
្ន្ធាន្ទឹររនុងអាងទចន្ាចមគងគចម្រកាម។ 

របាយការណ៍ខដលាន្េាំន្នួ្ ១៨ ទាំរ័រ បាន្ចលរីទរឹេិត្តឲ្យម្របចទសជាសាជិរ ន្ិងថ្ដគូសន្ទនា
របស់ MRC ខេររ ាំខលរទនិ្នន្យ័ម្របត្ិបត្តិការ ចដីមបមី្របមូលផ្សតុ ាំការខសវងយលឲ់្យកាន្់ខត្សុជីចម្រៅថ្ន្ការខម្របម្របួល
ងមីៗរនុងលាំនាាំរ ាំហូររនុងទចន្ាចមគងគចម ន្ិងច េះម្រសាយរាល់ផ្សលប េះពាល់ខដលអាេចរតី្ាន្ ចលសីហគមន្៍
តាមអាងទចន្ាចន្េះ។  

“ចដីមបចី្វីឲ្យការម្រគប់ម្រគងអាងទចន្ាចន្េះកាន្់ខត្ម្របចសីរ ន្ងិាន្រិេចសហម្របត្បិត្តិការលអ ទាំងម្របចទស
ជាសាជរិ ន្ងិម្របចទសេិន្ គួរខត្ជូន្ដាំណឹងអាំរីការខម្របម្របួលសាំខាន្់ៗខដលបាន្ចម្រោងទុរ ចៅរនុងម្របត្ិបត្តិ
ការថ្ន្គចម្រាងទាំន្បវ់ារអីគគិសន្ី ន្ិងខេររ ាំខលររត័្៌ាន្ទាំងចន្េះជាមួយន្ងឹចលខា្ិការ ា ន្ MRC។ រិេចការ
ចន្េះ ាន្សារៈសាំខាន្ណ់ាស់ ែណៈចរលខដលម្របត្បិត្តិការទាំងចន្េះអាេច្វីឲ្យរម្រមតិ្ទឹរចរីន្ច ងី ន្ងិធាា រ់
េុេះែុសម្របម្ររត្”ី។ ចន្េះជាម្របសាសន្៍របស់បណឌិ ត្ អាន្ ចរម្រជហត្ថ  នាយរម្របត្បិត្តិថ្ន្ចលខា្ិការ ា ន្ 
MRC។  

ចលារបណឌិ ត្ រ៏បាន្អច ជ្ ីញច ទិកាចផ្សេងចទៀត្ ឲ្យេូលរមួតាម ន្រមពស់ទរឹទចន្ាចមគងគ ចដីមបី
សម្រមបសម្រមលួ ន្ងិចផ្សទៀងផ្ទទ ត្់ទនិ្នន្័យជាមួយន្ងឹចលខា្ិការ ា ន្ MRC រនុងន្យ័ធានាឲ្យាន្ការផ្សតល់
រ័ត្៌ាន្ម្រគប់ម្រោន្ដ់ល់សាធារណៈជន្។ 

ចោងតាមន្ីត្ិ ិ្ ីរបស់ MRC សម្រាប់ររារ ាំហូរចលីទចន្ាចម (PMFM) ម្របចទសជាសាជិរ ាន្
កាត្រវរិេច “ច្វីឲ្យរ ាំហូរបញ្ច្រច ស់តាម្មមជាត្ិខដលអាេទទលួយរបាន្ថ្ន្ទចន្ាសាប ចរីត្ាន្រនុងអាំ ុងរដូ
  សា” ន្ិងទប់សាា ត្់រ ាំហូរខាា ាំងបាំផុ្សត្ខដលបងាច យមនុ្សេ ខដលរ ាំហូរទាំងចន្េះមនិ្បាន្ចរតី្ច ងីតាម្មម
ជាត្ិនាអាំ ុងរដូ ទឹរជាំន្ន្់ចនាេះចទ។  

របាយការណ៍ ខដលច្វីការវាយត្ថ្មាចលីសាថ ន្ភ្លរជលសាញ្ច្សត ន្ិងឧតុ្ន្ិយម រនុងអាំ ុងរដូ ម្របាាំង 
ចាប់រីខែ េិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ដល់ខែឧសភ្ល ឆ្ន ាំ២០២១ បាន្បង្ហា ញឲ្យច ញីរបីខម្រមបម្រមួលថ្ន្រម្រមិត្ទឹរ ចៅ
ត្ាំបន្់ខផ្សនរខាងចលីថ្ន្ទចន្ាចមគងគចមរនុងម្របចទសឡា  ន្ងិថ្ង រ៏ដូេជាបរាិណទឹររម្រមិត្ទបខដលបាន្សតុរ
ទុររនុងបងឹទចន្ាសាបផ្សងខដរ។  

https://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf


 

 

បរាិណច្ាៀងធាា ររ់នុងខែចមសា ន្ិងឧសភ្ល ាន្រម្រមិត្ែពស់ជាងចគបងអស់ចៅរនុងរាំណត្់ម្រតា 
សម្រាប់អាំ ុងចរលចន្េះ រនុងរយៈចរល ១៨ ឆ្ន ាំេុងចម្រកាយ។ វាធាា រ់ខាា ាំងជារិចសស ចៅខផ្សនររណាត លថ្ន្
ត្ាំបន្អ់ាងទចន្ាចមគងគចម្រកាម ថ្ន្ម្របចទសថ្ង ន្ិងភ្លគខាងចជីងថ្ន្ម្របចទសរមពុជា។ ប ុខន្តជារមួ រ ាំហូរទចន្ា មិន្
បាន្ចរីន្ច ងីគួរឲ្យរត្ស់ាគ ល់ច យី។ 

 

ផ្សលប េះពាលថ់្ន្ទាំន្បវ់ារអីគគសិន្ ី

 

ការខម្របម្របួលរម្រមិត្ទរឹោ ងរហ័ស ចៅរនុងរ ាំហូរ បណាត លមររីម្របត្បិត្តិការទាំន្បវ់ារអីគគិសន្ី ចៅ
ខផ្សនរខាងចលទីចន្ាចមគងគ ខដលបាន្បន្តរនុងឆ្ន ាំ២០២១។ របាយការណ៍បរជ រ់ថា ការខម្របម្របួលទាំងចន្េះ អាេ
ន្ឹងប េះពាលដ់ល់នាវាេរណ៍ ម្របរ័ន្ធចអរូ ូសុទីចន្ា ន្ងិចសថរភ្លរម្រចាាំងទចន្ា ចទេះបីជាចគម្រត្ូ សិរាម្រសា ម្រជា 
បខន្ថមចទៀត្ ចដមីបេីងអុលបង្ហា ញរីម្របច្ទ ន្ិង សិាលភ្លរថ្ន្ផ្សលប េះពាល់ទាំងចន្េះរត។ី  

ដូេខដលបាន្ចរតី្ច ងីរនុងប ុនាម ន្ឆ្ន ាំេុងចម្រកាយចន្េះ របាយការណ៍បង្ហា ញថា ការបច ច្ញទឹររី
ទាំន្បស់តុរ បាន្ច្វីឲ្យរ ាំហូររដូ ម្របាាំងចរីន្ច ងីចលីសររីម្រមតិ្ម្យមរយៈចរលខ ង សម្រាប់រដូ ម្របាាំងភ្លគចម្រេីន្ 
ខដលបងាឲ្យាន្ទាំងផ្សលប េះពាល់ ជិជាន្ ន្ិងអ ជិជាន្។ រាំចណីន្រនុងរ ាំហូររដូ ម្របាាំង អាេផ្សតល់ម្របចោជន្៍
ោ ងចម្រេីន្សម្រាប់ផ្សលតិ្ភ្លររសរិមម ន្ិងនាវាេរណ៍ ន្ិងជយួទប់សាា ត្់ការហូរេូលទឹរថ្ម្រប ចៅរនុងត្ាំបន្់
ដីសណត ទចន្ាចមគងគ។  

ជារមួ រ ាំហូររនុងទចន្ាចមគងគ សម្រាប់រយៈចរល ៥ ខែដាំបូងចៅឆ្ន ាំ២០២១ គឺែពសជ់ាងរម្រមតិ្ម្យម     
រយៈចរលខ ង ចលីរខលងខត្ចៅខែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលរ ាំហូររនុងទចន្ាចន្េះ ាន្រម្រមតិ្ចសទីរខត្ចសមីន្ឹងរម្រមិត្ 
្មមតា។ ប ុខន្តរបាយការណ៍រត្់សាគ ល់ច ញីថា ចៅចដីមរដូ ម្របាាំង ចរាងេម្ររវារអីគគសិន្ី បាន្ទបទ់ឹរ ឬសតុរ
ទុរនូ្ រ ាំហូរដាំបូងថ្ន្រដូ  សា។ ជិត្ដល់រដូ  សា សាថ ន្ភ្លរចន្េះបាន្ចរីត្ច ងីមតងចទៀត្ ចៅចរលខដលាន្
ច្ាៀងធាា រ់ដាំបូង ចដមីបបីាំចរញធារសតុរចលីទចន្ាឡាន្ឆ្ងច ងី ញិ ចហយីរ ាំហូរតាមថ្ដទចន្ារនុងអាងទចន្ាចម    
គងគចម្រកាម ម្រត្ូ បាន្ទប់ម្រត្លប់មរ ញិ។ 

រ ាំហូរទចន្ាចមគងគ ខដលាន្រម្រមិត្ទបជាង នារដូ  សាឆ្ន ាំ២០១៩ ន្ងិឆ្ន ាំ២០២០ បាន្ច្វីឲ្យធាា រ់
េុេះនូ្ រ ាំហូរម្រត្លប់ ន្ិងត្ាំបន្់លិេទឹរតាមរដូ ថ្ន្បងឹទចន្ាសាប ខដលម្របជាជន្រមពុជាបាន្រងឹអាម្រស័យចលី
ោ ងចម្រេីន្សម្រាប់ការេិ ច្ ឹមជី តិ្។ ចោងតាមរបាយការណ៍ដខដល សាថ ន្ភ្លរចន្េះបងាឲ្យាន្ផ្សលប េះពាល់
អ ជិជាន្ ចលផី្សលិត្ភ្លររសរិមម តុ្លយភ្លរចអរូ ូសុី ការកាត្់បន្ថយនូ្ ការម្របមូលផ្សតុ ាំលាប់ខដលាន្ជី ជាត្ិ 
ន្ិងការដរឹជ ជ្ូ ន្ រ៏ដូេជាការងមងយេុេះថ្ន្ទិន្នផ្សលចន្សាទសម្រាប់ម្រគួសាររនុងត្ាំបន្់បងឹទចន្ាសាបផ្សង     
ខដរ។    

របាយការណ៍ ផ្សតល់ជាអនុ្សាសន្៍ឲ្យាន្ការសិរាលមអិត្បខន្ថមចទៀត្ ចលីលាំនាាំថ្ន្បខម្រមបម្រមលួ
រម្រមិត្ទឹរ ច យចម្របីម្របាស់នូ្ សាថ ន្ីយត៍ាម ន្រមពស់ទរឹ ខដលចទីបន្ឹងបាន្ដាំច ងីនាចរលងមីៗចន្េះ ចៅរនុង
ម្រសុរចសៀងរុរ ខផ្សនរខាងចលថី្ន្សាថ ន្ីយជាាំងខសន្ ន្ងិរនុងម្រសុរបាន្ផ្ទ ួង ខផ្សនរខាងចម្រកាមថ្ន្ទាំន្ប់សាោ 
ប ូរ ី រនុងម្របចទសឡា ។ របាយការណ៍រ៏បាន្ចសនឲី្យាន្ការសិរាម្រសា ម្រជា បខន្ថម ចលីការម្រគប់ម្រគងច យ
សរមមថ្ន្សរមមភ្លរសតុរទឹររនុងអាងទចន្ាទាំងមូល សាំចៅច្វីឲ្យម្របត្ិបត្តិការរបសម់្របចទសតាមអាងទចន្ា
កាន្់ខត្ម្របចសីរ នាាំឲ្យាន្ការកាត្់បន្ថយផ្សលប េះពាល់អ ជិជាន្ខដលអាេចរីត្ាន្ចលសីហគមន្៍នានា។   



 

 

 

ទសេន្ សិ័យសម្រាបរ់ដូ  សាឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ចោងតាមអាជាា ្រជាត្ិមហាសមុម្រទ ន្ងិបរយិកាស (NOAA) ន្ិងមជឈមណឌ លសហភ្លរអឺរុប
សម្រាប់រាររណ៍អាកាសធាតុ្រម្រមតិ្ម្យម របាយការណ៍បង្ហា ញថា បរាិណច្ាៀងធាា រ់ជាម្យម ាន្
រម្រមិត្ែពស់ជាងរនុងខែមិងុនា(២០២១) ចបីច្ៀបន្ងឹរយៈចរលដូេោន ចៅឆ្ន ាំ២០១៩ ន្ិងឆ្ន ាំ២០២០។  

ប ុខន្តចគរ ាំរឹងថា វាន្ឹងាន្សាថ ន្ភ្លរសៃួត្ជាង្មមតា រនុងខែររា  ន្ិងសីហា ចៅតាមខផ្សនរែាេះថ្ន្អាង
ទចន្ា។ ចៅខែររា  ម្របចទសរមពុជា ែពង់រាបរណាត លថ្ន្ម្របចទសច ៀត្ណាម ន្ងិភ្លគខាងត្បូងម្របចទសឡា  
អាេន្ងឹទទលួបាន្បរាិណច្ាៀងធាា រ់ត្េិជាង្មមតា។  

 

រាំណត្់សាគ ល់សម្រាបន់្ិរន្ធនាយរ៖  
 

គណៈរមមការទចន្ាចមគងគ គជឺាសាថ ប័ន្អន្តររ ា ្ិបាល ខដលាន្ត្នួាទីជាំរុញចលរីរមពស់រិេចរិចម្រោេះ
ចោបល់ ន្ងិរេិចសហម្របត្បិត្តិការថាន រត់្ាំបន្់ចៅរនុងត្ាំបន្់អាងទចន្ាចមគងគខែេទឹរខាងចម្រកាម ខដលម្រត្ូ បាន្
បចងាីត្ច ងីរនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ខផ្សអរចៅតាមរិេចម្ររមចម្ររៀងទចន្ាចមគងគ រវាងម្របចទសរមពុជា ឡា  ថ្ង ន្ិងច ៀត្
ណាម។ សាថ បន័្ចន្េះ បាំចរញត្ួនាទីជាច ទិកាថាន រត់្ាំបន្់សម្រាប់ការទូត្ទរឹ រដូ៏េជាជាមជឈមណឌ លម្របមូលផ្សតុ ាំ
េាំចណេះដងឹអាំរីការម្រគប់ម្រគង្ន្ធាន្ទឹរ ចដមីបអី្ិ ឌ្ឍន្ត៍្ាំបន្់ចន្េះម្របរបច យេីរភ្លរ។ 
 
ចប់ 
 

សម្រាប់រ័ត៌្ាន្បខន្ថម សូមទរ់ទង៖ 
ចលារ ាស សុ្ញ្ច្រត មញ្ច្ន្រីទាំនារ់ទាំន្ងសម្រាប់អនរសាររ័ត៌្ាន្ 
ចលខា្ិការ ា ន្ថ្ន្គណៈរមមការទចន្ាចមគងគ 
អីុខម ល៖ sopheak@mrcmekong.org  
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