
 
ស្រមាប់ករេចញផ្សោយភា� មៗ 

 
សន�ិសខុទឹក ក�ងុតំបន់ទេន�េមគង� និងស្រមាប់អស៊ន ជាគន�ឹះេឆា� ះេទ

កន់អនាគតែដលមានសវុត�ិភាព និងចីរភាព 
 
ទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី២៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២១ – កិច�សន�នាេលីកដបូំងស�ីពីសន�ិសុខទកឹ រវង

សមាគមន៍្របជាជាតិអសុីអេគ�យ ៍និង គណៈកម�ករទេន�េមគង� (េហកត់ថា MRC) ែដលបាន្រប្រពឹត�
េទកលពីសបា� ហ៍មុន បានេលីកេឡងីនូវដំេណាះ្រសយេលី្របធានបទចំននួបី ពកព់័ន�នឹងេគាល

នេយាបាយ បេច�កវទិ្យោ នងិភាពជាៃដគូ ែដលអចជួយ្របេទសតមអងទេន�េមគង� និងបណា� ល្របេទស
អស៊ន េឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមនងឹសន�ិសុខទឹក ែដលតំបន់េនះកពុំងជួប្របទះ។ 
 
េលក ផនផាសទិ� ភូលីភាញ់ (Phonepaseuth Phouliphanh) ្របធានស�ីទីៃនគណៈកមា� ធិករ MRC 
ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០២១ បានែថ�ងថា “េនក�ុងបរបិទៃនករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងរបបជលស�ស� ជាសកល 

េគ្រត�វករភាពជាបនា� ន់មួយស្រមាប់ែស�ងរកមាគ៌ា្របកបេដយចីរភាព េដីម្បធីានាឲ្យតំបន់េនះមានសន�ិ
សុខទឹក។ វទមទរឲ្យមានករដឹកនា ំ នវនុវតន ៍ នងិកិច�សហ្របតបិត�ិករជាយុទ�ស�ស�ក�ុងចំេណាម

្របេទសក�ុងតំបន ់និងៃដគូរបស់្របេទសទងំេនះ”។  
 
េនក្រមិតេគាលនេយាបាយ ម�ន�ីជាន់ខ�ស ់និងអ�កជំនាញ បានជំរុញឲ្យ្រគប់ភាគ ីនិងៃដគូទងំអស ់បេង�ីន
តមា� ភាពឲ្យបានេ្រចីន នងិករចូលរមួឲ្យកន់ែតសុីជេ្រម េដីម្បជីំរុញករ្រគប់្រគងេដយចីរភាពៃនធនធាន
ទឹក និងធនធានពក់ពន័�ស្រមាប់តំបន់អស៊នទងំមូល។ 
 
កិច�សន�នារយៈេពលពីរៃថ� ែដលបានបិទប��ប់កលពីៃថ�សុ្រក បានេលីកេឡងីថា េគ្រត�វករវឌ្ឍនភាពៃន

កែំណទ្រមង់ស� ប័ន និងេគាលនេយាបាយ ែដលជួយេលកីកម�ស់ករ្រគប់្រគងធនធានទកឹែបបច្រម�ះ។ ករ
អំពវនាវឲ្យមានសមាហរណកម�តមមូលដ� ន និងថា� កត់បំន់កន់ែតជិតស�ិត ក៏្រត�វបានេលីកេឡងីែដរ ជា

ពិេសសេលីវសិ័យនានាស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករធនធានទឹក ករ្រគប់្រគងករបំពុលបរសិ� ន ករ
ព្យោករណ៍និងជូនដំណឹងជាមុន នងិករេលីកកម�ស់ករយល់ដឹង។ 
 
ប៉ុែន� បេច�កវទិ្យោ ក៏បានេដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ផងែដរ។ បេច�កវទិ្យោឌីជីថល និងឧបករណ៍ម៉ូែឌលទំេនបីៗ 
ដូចជាបេច�កវទិ្យោប�� សប្បនមិ�ិត និងបេច�កវទិ្យោឌីជីថលេភា� ះ ែដលនាបច�ុប្បន�េនះ ជាបេច�កវទិ្យោដ៏មាន

្របសិទ�ភាពបំផុត ក�ុងករ្រគប់្រគងមូលដ� នទិន�ន័យធនធានទឹកថា� កត់បំន់។ រមួជាមួយគា�  ឧបករណ៍ទងំ
េនះជួយព្រងឹងជំនាញមូលដ� ន ក�ុងករ្រគប់្រគងហនភិយ័ពក់ព័ន�ទឹក រមួមានេ្រគាះទឹកជនំន ់ និងេ្រគាះ

រងំស�ួត ទន�ឹមនងឹេធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវបរមិាណ និងគុណភាពទឹកស�ុក។  
 
គណៈ្របតិភូ ក៏បានេលីកជាសំេណីរឲ្យបន�ចូលរមួជាមួយនឹងស� ប័នេផ្សងៗ និងករេ្របី្របាស់កន់ែតេ្រចីន
េឡងីនូវភាពជាៃដគូរវងស� ប័នសធារណៈ នងិវសិ័យឯកជន។ ករចូលរមួខ� ងំជាមួយនឹងវសិ័យឯកជន 



អចជួយគា្ំរទដល់រដ� ភិបាលអស៊ន េ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោថ�ីៗ ខណៈែដលកិច�សហ្របតបិត�ិករថា� ក់
តំបន់កន់ែតរងឹមុា ំ នឹងជួយស្រម�លឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរេទវញិេទមកនូវជំនាញ្រគប់្រគងធនធានទឹកែបប

ច្រម�ះ និងជំរុញឲ្យមានករវនិិេយាគេដយចីរភាព។ 
 
េលក គង់ េភាគ (Kung Phoak) អគ�េលខធិកររងៃនអស៊ន ទទួលបន�ុកសហគមន៍សង�ម នងិវប្បធម ៌
បានមាន្របសសន៍ថា “ប៉ុនា� នឆា� មំកេនះ ករែថរក្សោធនធានទឹកតំបន ់បានក� យជាកចិ�ករស�ូលមួយរបស់
អស៊ន”។ េលកបានរេំលចពីគុណតៃម�ៃនករេលីកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិករតំបន ់ និងករព្រងឹង

ចំណងទំនាក់ទំនងក�ុងចំេណាម្របេទសអស៊ន េដមី្បេីឆ�ីយតបេទនឹងប�� ទឹកែដលេកីតមាន រមួទងំករ
ទទួលបានេដយសមធម៌នូវទឹកមានសុវត�ិភាព និងតៃម�សមរម្យ ករផ�ត់ផ�ងទ់ឹក្រគប់្រគាន ់ េដីម្បធីានាឲ្យ

មានសន�ិសុខេស្ប�ង េដីម្ប្ីរទទង់ដល់េសដ�កិច�តំបន ់ និងដំេណាះ្រសយេដយចីរភាព ែដលអចកត់
បន�យេ្រគាះមហន�រយពក់ព័ន�ទឹក។ 
 
្របជាជនជាង ៧០ លននាក់ ពឹងពកអ់្រស័យខ�ះ ឬទងំ្រស�ងេលីទេន�េមគង� េធ�ីជា្របភពមយួៃនចំណូល 
និងជា្របភពមួយៃនជីវតិ។ កប៏៉ុែន� ប�� ឆ�ងែដនែដលកពុំងេកីតមាន បានឈនមកដលច់ំណុចសំខន់

មួយ េនតមែផ�កជាេ្រចីនៃនតំបន់អស៊នទងំមូល ែដលទមទរឲ្យមានកររបួរមួក�ុងតំបន់កន់ែតខ� ងំ 
និងសុីជេ្រមជាងមុន េដមី្បលុីបបំបាតគ់មា� តៃនករអភិវឌ្ឍ។ 
 
ម៉ូែឌលថ�ីៗពី MRC ស�ីពីផលប៉ះពល់ៃនករអភិវឌ្ឍតបំន ់ ែដលបានបង� ញឲ្យេឃញីថា ករធា� ក់ចុះែផ�ក     

បរសិ� ន មានស� នភាពកន់ែតអ្រកក់ ក�ុងរយៈេពល ២៥ ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ ចប់តងំពី MRC បេង�ីតមក។ 
 
អនុសសនម៍ួយចំនួនែដលបានពិភាក្សោ ក�ុងអំឡុងៃនកចិ�សន�នា អចបេង�ីតបានមូលដ� ន្រគឹះ ស្រមាប់
យន�ករតំបន់មួយ ែដលជួយព្រងឹងកិច�សន�នា និងករស្រមបស្រម�ល។ េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងផលប៉ះ
ពល់ៃនសកម�ភាពរបស់មនុស្ស នងិវសិមភាពរវង្របេទស ទមទរឲ្យមានករផា� ស់ប�ូរកន់ែតេ្រចីនៃន

ព័ត៌មាន ក៏ដូចជាជំនួយែផ�កបេច�កេទស នងិហរិ��វត�ុ ក�ុងចំេណាម្របេទសអស៊ន និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 
 
កិច�សន�នាស�ីពសីន�ិសុខទឹកេលីកទី១ រវងអស៊ន និង MRC ្រត�វបានកសងេលី្រកបខ័ណ� សហកររវង 
អស៊ន និង MRC ែដលបានចុះហត�េលខ កលពីឆា� ២ំ០១៨។ េលខធិករដ� ន MRC និង្របេទសតម

អងទេន�េមគង�េ្រកម រមួជាមយួនឹង្របេទសសមាជិកអស៊ន បានេប�ជា� ចិត�សេ្រមចឲ្យបាននូវេគាល
បំណងៃនកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� ឆា� ១ំ៩៩៥ និងទស្សនៈវសិ័យរបស់អស៊ន ស្រមាប់សន�ិសុខទឹក េន

ឆា� ២ំ០២៥ តមរយៈករព្រងឹងកិច�សហ្របតបិត�ិករ និងករស្រមបស្រម�ល។  
 
្រសបេពលែដលកិច�សន�នាេលីកទី១ បានេផា� តេលីករផា� ស់ប�ូរ និងដំេណាះ្រសយែផ�កបេច�កេទស ក�ុង
ចំេណាមម�ន�ីជំនាញ នងិអ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយអស៊ន កិច�សន�នាេលីកទី២ ែដលបានេ្រគាង
ស្រមាប់ឆា� ២ំ០២៣ នឹងអចេផា� តេលីកិច�ពិភាក្សោស�ីពីេគាលនេយាបាយ ែដលនឹងមានករចូលរមួពីភាគី
ពក់ព័ន�កន់ែតទូលំទូលយ។ 
 



អស៊ន និង MRC នឹងេរៀបចំកិច�ពិភាក្សោេដីម្បរីះិរកមេធ្យោបាយក�ុងករេ្របី្របាស់អនុសសន៍សំខន់ៗៃន
កិច�សន�នា េនក�ុងសកម�ភាពេគាលនេយាបាយនានា។ 
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