
 
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយភ្លា មៗ 

 

របាយការណ៍ថ្មី រលំេចពីផេប ៉ះពាេន់ៃសកម្មភាពរបសម់្ៃុសស  ៃិង 
ផ្ផែកបរសិ្ថា ៃ កែងុអាងទលៃេលម្គងគលរកាម្ 

 

ទីម្ររងុច ៀងេន្ទ ប្រទេសឡា  ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ – របាយការណ៍េនំ្ួន្ពីរ ដែលចេញ
ផ្សាយចោយគណៈរម្មការទចន្េចម្គងគ (ចៅកាត់ថា MRC) នាថ្ងៃចន្េះ បង្ហា ញថាការចន្សាទ ចៅដតជារបរ
េិញ្ច ឹម្ជី តិែ៏សខំាន្រ់នុងម្របចទសរម្ពុជា ឡា  ថ្ង ន្ិងច ៀតណាម្។ រប៏ ុដន្ែ ការចន្សាទហួសរម្រម្តិ ន្ិងការខូេ
ខាតទជីម្រម្របណាែ លម្រពរីំចណីន្ម្របជាជន្យ ងសន្ធរឹសនាធ ប់ ការអភិ ឌ្ឍចហោា រេនាសម្ពន័្ធ ន្ងិការដម្រប
ម្របួលអាកាសធាតុ រំពុងោរ់សាព ធយ ងខាេ ងំចលជីលផ្សលអាងទចន្េចម្គងគចម្រកាម្ ម្រសបចពលដែលបដម្រម្    
បម្រម្ួលថ្ន្ម្របព័ន្ធចអរូឡូសុរីនុងអាងចន្េះ រពុំងជេះឥទធិពលចលីសាា ន្ភាពសងគម្។  

របាយការណ៍េំន្ួន្ពីរចម្រកាម្េំណងចជងី “សាា ន្ភាព ន្ិងន្ិនាន ការថ្ន្ភាពសម្បូរដបប ន្ិងភាពេម្រម្េុះ
ថ្ន្ម្ច្ឆា រនុងអាងទចន្េចម្គងគចម្រកាម្ ច្ឆបព់ីឆ្ន ២ំ០០៧ ែលឆ់្ន ២ំ០១៨” (ចៅកាត់ថា FADM) ន្ិង “ការតាម្
ោន្ផ្សលប េះពាល់សងគម្ ន្ងិការវាយតថ្ម្េភាពង្ហយរងចម្ររេះឆ្ន ២ំ០១៨” (ចៅកាតថ់ា SIMVA) បាន្ររ
ច ញីថា ម្ររុម្ម្រគួសារចៅដតបន្ែពងឹអាម្រស័យចលធីន្ធាន្ទឹរ ដែលរំពុងរងសាព ធកាន្់ដតខាេ ងំចឡងី។  

បណឌិ ត អាន្ ចពម្រជហតាោ នាយរម្របតបិតែិថ្ន្ចលខាធកិារោា ន្ MRC បាន្ាន្ម្របសាសន្៍ថា “ការ
សិរាម្រសា ម្រជា ទងំចន្េះ រចំលេបដន្ាម្ពីសារៈសខំាន្់ថ្ន្ការអភិ ឌ្ឍម្របរបចោយទំន្ួលខុសម្រតូ  ផ្សល
ម្របចយជន្៍ថាន រ់ជាត ិ ន្ងិតបំន្់ដែលាន្តុលយភាព ន្ងិរេិចសហម្របតិបតែកិារតំបន្់កាន្់ដតរងឹាុបំដន្ាម្ចទៀត 
ចែីម្បរីរាការពារធន្ធាន្ទរឹ ន្ិងធន្ធាន្ពារព់័ន្ធថ្ន្ទចន្េចម្គងគ”។  

របាយការណ៍ទងំពីរចន្េះ ផ្សែល់អនុ្សាសន្៍ឲ្យាន្ការរពំារែល់សែុរបរាិណម្រត ី ចែីម្បធីានាឲ្យ
ាន្ការផ្សគតផ់្សគង់ចសបៀងសម្រាប់ម្របជាជន្រាប់លាន្អនរ ដែលរំពុងរស់ចៅតាម្អាងទចន្េចម្គងគចម្រកាម្ ន្ងិររា
ការពារការធាេ រ់េុេះបដន្ាម្ចទៀតថ្ន្ម្របារ់េំណូលរបស់ម្ររមុ្ម្រគួសារ។ ចបចីយងតាម្ SIMVA ឆ្ន ២ំ០១៨ រនុង
េំចណាម្ម្ររមុ្ម្រគួសារេំន្នួ្២.៨០០ ាន្ម្រគួសារដែលសទង់ម្ត ិ ៣៥% បាន្ចលរីចឡងីថា ម្របារេ់ំណូល
របស់ពួរចគាន្រម្រម្ិតទបជាងមុ្ន្  ៣២% ថាសាា ន្ភាពេំណូលចៅដតែដែល ាន្ដត ២៦% ប ុចណាណ េះ 
ដែលថាម្របារ់េំណូលបាន្ចរនី្ចឡងីបន្ែិេបន្ែួេ ខណៈដែល ៦% ចទៀតបញ្ជា រ់ថា វាបាន្ចរីន្ចឡងីគួរឲ្យ
រត់សាគ ល់ ចបីចធៀបចៅន្ងឹឆ្ន ២ំ០១៣។ 

ការផ្លេ ស់បែូរអ ជិាាន្រនុងធន្ធាន្ទរឹ រមួ្ាន្រសិរម្ម វារ ីបបរម្ម ម្ឆ្ា  ន្ងិសតវ ន្ិងរុរខជាតរិនុងទរឹ
ចផ្សេងចទៀត រំពុងជេះឥទធពិចលីម្របារ់េំណូល ចោយ២២% ថ្ន្ម្ររុម្ម្រគួសារ បាន្បញ្ជា រ់ថា ពួរចគរងផ្សលប េះ
ពាល់ពីបញ្ជា ចន្េះ។ 

ប ុដន្ែ ការេិញ្ច ឹម្ជី តិម្ិន្ពារព់័ន្ធធន្ធាន្ទឹរែថ្ទចទៀត រមួ្ទងំការង្ហរ ឬមុ្ខជំន្ួញ ឬ ពាណិជារម្ម
ដែលាន្ម្របារេ់ំចណញ ចែីរតួនាទីរតឹដតសំខាន្ ់ ន្ងិអាេកាតប់ន្ាយភាពង្ហយរងចម្ររេះចលីបដម្រម្បម្រម្ួល
នានារនុងធន្ធាន្ទរឹទចន្េចម្គងគ។ របាយការណ៍ទងំពីរចន្េះ ចលីរចឡងីថា  វាចៅាន្ សិាលភាពធគំួរឲ្យ
រត់សាគ ល់សម្រាប់ការចធវឲី្យម្របចសីរចឡងី ញិ ដែលរោា ភិបាលអាេចរៀបេំចេញជាចរលន្ចយបាយ 



ម្របសិន្ចបីសហគម្ន្៍ម្រតូ បាន្ការពារពីភាពង្ហយរងចម្ររេះចោយទឹរ ន្ងិភាពង្ហយរងចម្ររេះពារ់ពន័្ធន្ងឹការ
ដម្របម្របួលអាកាសធាតុ។ 

របាយការណ៍ FADM ដែលាន្រម្រាស១់៣៨ ទពំ័រ គឺជាការសិរាម្រសា ម្រជា រម្រម្ិតធំែំបូងបងអស ់
ដែល  ចផ្លែ តទងំចលីការផ្លេ ស់បែូរដបបទីរដន្េង (spatial) ន្ិង ចពលច លា (temporal) ថ្ន្ភាពសម្បូរដបប ន្ិង
ភាពេម្រម្េុះថ្ន្ម្ច្ឆា  រនុងអាងទចន្េចម្គងគចម្រកាម្ ចោយចម្របីម្របាស់នូ្ ទនិ្នន្័យតាម្ោន្ការចន្សាទរយៈចពលដ ង
របស់ MRC។ ការសិរាចន្េះ បាន្បង្ហា ញថា ការរខំាន្ពតិជាាន្ចលីសហគម្ន្៍ចន្សាទ ចសទីរដតម្រគបត់បំន្ ់
ថ្ន្អាងទចន្េចម្គងគចម្រកាម្។ បរាិណចន្សាទបាន្ធាេ រេុ់េះ តាម្សាា ន្ីយសទង់ម្តិេនំ្ួន្២ រនុងេំចណាម្៤ ចៅ
ម្របចទសឡា  ន្ងិសាា ន្ីយ៣ រនុងេំចណាម្៥ ចៅច ៀតណាម្។  

ជាដផ្សនរម្ួយថ្ន្អនុ្សាសន្ក៍ាន្់ដតទូលំទូលាយ ការសរិាចន្េះ ជំរុញឲ្យរោា ភិបាលថ្ន្ម្របចទសជា
សាជិរទងំបនួ្ ពម្រងងឹបទបបញ្ញតែថិាន រ់ជាតិ ន្ិងអនុ្ តែរមួ្រន នូ្ យុទធសាស្តសែម្រគប់ម្រគង ន្ិងអភិ ឌ្ឍន្៍ជល
ផ្សលសម្រាប់អាងទចន្េចម្គងគទងំមូ្លដែលបាន្អនុ្ម្័ត ចែីម្បសីាែ រចឡងី ញិនូ្ សហគម្ន្៍ចន្សាទដែលរង
សាព ធ។ ការសិរាចន្េះ រ៏បាន្ចសនបីដន្ាម្ចទៀតឲ្យាន្ដផ្សន្ការម្រគប់ម្រគងទចន្េដបបេម្រម្ុេះនានា ចែីម្បចីោេះ
ម្រសាយរាល់ហាន្ភិ័យពីការអភិ ឌ្ឍទំន្ប់វារអីគគសិន្ីដែលរំពុងចរីន្ចឡងី។ 

ច្ឆប់ពីឆ្ន ២ំ០០៧ ែល់ឆ្ន ២ំ០១៨ ការតាម្ោន្ម្រតូ បាន្អនុ្ តែចរៀងរាល់ថ្ងៃ ចោយម្ស្តន្ែីជំនាញដផ្សនរ
ជលផ្សល ចៅតាម្សាា ន្ីយេនំ្ួន្៣៨ តាម្ទចន្េចម្ថ្ន្ទចន្េចម្គងគ ន្ងិថ្ែទចន្េសំខាន្់ៗ។ រ៏ប ុដន្ែ ចោយសារ
រតាែ រងវេះទិន្នន្័យ ាន្ដតទតីាងំេនំ្ួន្២៥ ប ុចណាណ េះ ដែលម្រតូ បាន្ចម្រជីសចរសីសម្រាប់ការសិរាម្រសា ម្រជា 
ចន្េះ។ រនុងចនាេះ សាា ន្ីយេំន្នួ្១១ សាតិរនុងម្របចទសរម្ពុជា ៤ ចៅម្របចទសឡា  ន្ិង៥ ចៅម្របចទសថ្ង ន្ងិ    
ច ៀតណាម្។ 

របាយការណ៍ SIMVA ដែលាន្រម្រាស១់៦៨ ទពំ័រ បាន្ម្របមូ្លនូ្ ព័តា៌ន្ ន្ិងទិន្នន្័យងមីៗ  ដែល
ផ្សែល់នូ្ ទសេន្ៈ សិយ័ចផ្សេងៗចលីសាា ន្ភាពសងគម្ ភាពង្ហយរងចម្ររេះ ន្ិងសុខភាពសហគម្ន្ត៍ាម្ទចន្េ     
ចម្ថ្ន្ទចន្េចម្គងគ។ ការចរីន្ចឡងីថ្ន្ចម្ររេះទឹរជំន្ន្់ ដែលបងកចោយការដម្របម្របួលអាកាសធាតុ ន្ិងរកាែ ចផ្សេង
ចទៀត រមួ្ទងំការអភិ ឌ្ឍចហោា រេនាសម្ពន័្ធទរឹ គឺជារបបគំចហញីម្ួយរនុងេំចណាម្លទធផ្សលសរិាគួរឲ្យរត់
សាគ ល់ែថ្ទចទៀតរនុងការសរិាម្រសា ម្រជា ចន្េះ។ 

រនុងេចនាេ េះឆ្ន ២ំ០១៥ - ២០១៨  ម្របាណ៦២% ថ្ន្ភូម្គិំរូម្រសា ម្រជា  បាន្ជួបម្របទេះនូ្ ការបាត់បង ់
ន្ិងខូេខាតពីចម្ររេះទរឹជនំ្ន្។់ ម្របចទសថ្ងាន្សាាម្រតខពសប់ំផុ្សត ចៅរម្រម្ិត ៨០% ខណៈដែល           
ច ៀតណាម្ទបបផុំ្សត ចៅរម្រម្ិត៤២%។ ២៥% ថ្ន្ភូម្ទិងំចន្េះ បាន្ចលរីចឡងីថា ផ្សលប េះពាល់ថ្ន្ចម្ររេះ
ទឹរជនំ្ន្់កាន្់ដតធៃន្់ធៃរខាេ ងំចឡងី ចហយី២៥% ចទៀតបាន្រាយការណ៍ថា ផ្សលប េះពាល់ទងំចន្េះ ាន្សាា ន្
ភាពអាម្រររប់ំផុ្សតរនុងរយៈចពល១២ ដខេុងចម្រកាយ ចបីចធៀបចៅន្ឹងឆ្ន មុំ្ន្ៗ។ ចបីចម្របៀបចធៀបចៅន្ឹងការសទង់
ម្តិឆ្ន ២ំ០១៤ ការបាត់បង់ ន្ិងខូេខាតពីចម្ររេះម្ហន្ែរាយបងកចោយអាកាសធាតុធំៗ  ជាពិចសសចម្ររេះទរឹ
ជំន្ន្់ បាន្ចរីន្ចឡងីគួរឲ្យរត់សាគ ល់។ 

ការសទង់ម្តិ SIMVA ឆ្ន ២ំ០១៨ ចន្េះ គឺជាការសិរាម្រសា ម្រជា ចលីរទីបី ន្ងិម្រតូ បាន្ចរៀបេំចៅតាម្
ទីតាងំសរិាែដែល ន្ងិចម្របីម្របាស់នូ្  ធីីសាស្តសែម្រសា ម្រជា ែូេការសទង់ម្តឆិ្ន ២ំ០១៤ ដែរ។ 

រនុងេំចណាម្របបគំចហញីចផ្សេងចទៀត ការសទងម់្តិ SIMVA ឆ្ន ២ំ០១៨ បង្ហា ញថា ភាគរយថ្ន្ម្ររុម្
ម្រគួសារេូលរមួ្រនុងសរម្មភាពចន្សាទ បាន្ធាេ រ់េុេះចៅទូទងំតបំន្់ទងំមូ្ល ពី៥០% រនុងឆ្ន ២ំ០១៤ ម្រ



ម្របាណ ៣៧% ចៅឆ្ន ២ំ០១៨។ ចហតុការណ៍ចន្េះ ម្ួយដផ្សនរបណាែ លម្រពកីារកាត់បន្ាយបរាិណ
ចន្សាទម្រត ីន្ងិម្ួយដផ្សនរចទៀត ចោយសាររំចណីន្រនុងកាលានុ្ តន្៍ចសែារិេចែថ្ទចទៀត ន្ងិភាពេម្រម្ុេះថ្ន្ការ
េិញ្ច ឹម្ជី តិ។ 

 សិម្ភាពចយន្ឌ្័រ រ៏ជារតាែ េំបងម្ួយ ដែលជួយបចងកនី្ភាពង្ហយរងចម្ររេះសងគម្ផ្សងដែរ។ តួនាទី
ចយន្ឌ្័រតាម្ម្របថ្ពណី រំពុងររីរាលោលតាម្តំបន្់ជាចម្រេីន្ថ្ន្ម្រេរអាងទចន្េចម្គងគចម្រកាម្ ចោយាន្ភាព
ខុសរន ខាេ ងំរនុងការង្ហរ ន្ិងម្របារ់រំថ្ររវាងស្តសែ ី ន្ងិបុរស។ ម្ររុម្ម្រគួសារែឹរនាចំោយស្តសែី ម្រតូ រងចម្ររេះជាងចគ 
ចោយសារពួរចគរ៏ជាម្ររុម្ម្រគសួារចទលផ្សងដែរ។ ការសទងម់្តិចន្េះ បាន្ររច ញីថា ១៩% ថ្ន្ម្ររុម្ម្រគួសារ 
ម្រតូ បាន្ែឹរនាចំោយស្តសែី ន្ងិ៨១% ចោយបុរស។ ម្របចទសឡា  ន្ិងច ៀតណាម្ ាន្អម្រតាទបបផុំ្សតថ្ន្ម្ររមុ្
ម្រគួសារែឹរនាចំោយស្តសែ ីចពាលគឺម្រតឹម្ដត ១៣% ម្រសបចពលដែលថ្ង ាន្រម្រម្ិតខពសប់ផុំ្សត គឺ២៧%។  

ចម្រៅពីគចម្រាងផ្សែួេចផ្សែីម្ម្រសា ម្រជា  FDMA ន្ងិ SIMVA លំហាត់តាម្ោន្សងគម្-ចសែារិេចសំខាន្់ៗ
ចផ្សេងចទៀត ដែលបាន្ចរៀបេំចោយ MRC ចម្រកាម្រិេចសហការជាម្ួយន្ងឹម្របចទសជាសាជរិ បាន្ោរ់
បញ្ចូ លនូ្ របាយការណ៍សែពីសីាា ន្ភាពអាងឆ្ន ២ំ០១៨ ដែលជាការម្រសា ម្រជា រម្រម្ិតធំចលរីែបូំង ចែីម្បី
ម្របមូ្លនូ្ ព័ត៌ាន្សងគម្-ចសែារេិចយ ងទូលំទូលាយរនុងអាងទចន្េចម្គងគ រមួ្ទងំអាងទចន្េចម្គងគដផ្សនរខាង
ចលីផ្សងដែរ។ 

 
-ចប់- 
 
រំណត់សាគ ល់សម្រាបន់្ិពន្ធនាយរ៖  
គណៈរម្មការទចន្េចម្គងគ គឺជាសាា ប័ន្អន្ែររោា ភបិាល ដែលាន្តួនាទជីរុំញចលីររម្ពសរ់ិេចពិចម្ររេះ
ចយបល់ ន្ិងរិេចសហម្របតបិតែិការថាន រត់ំបន្់ចៅរនុងតំបន្់អាងទចន្េចម្គងគដខេទឹរខាងចម្រកាម្ ដែលម្រតូ បាន្
បចងកីតចឡងីរនុងឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ដផ្សអរចៅតាម្រិេចម្រពម្ចម្រពៀងទចន្េចម្គងគ រវាងម្របចទសរម្ពុជា ឡា  ថ្ង ន្ិង           
ច ៀតណាម្។ សាា ប័ន្ចន្េះ បំចពញតួនាទីជាច ទិកាថាន រត់ំបន្ស់ម្រាប់ការទូតទរឹ រែូ៏េជាជាម្ជឈម្ណឌ ល
ម្របមូ្លផ្សែុេំំចណេះែឹងអំពីការម្រគប់ម្រគងធន្ធាន្ទឹរ ចែីម្បអីភិ ឌ្ឍន្៍តបំន្់ចន្េះម្របរបចោយេីរភាព។ 
 

សម្រាបព់័ត៌ាន្បដន្ាម្ សូម្ទរ់ទង៖ 
ចលារ ាស សុភស្តរែ ម្ស្តន្រីទនំារ់ទនំ្ងសប្ារ់អនរសារពត័៌ាន្ 
ចលខាធិការោា ន្ថ្ន្គណៈរម្មការទចន្េចម្គងគ 
អុីដម្ ល៖ sopheak@mrcmekong.org  
ទូរសពទថ្ែ៖ +856-20-77779168 
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