
 

 

 
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយភ្លា មៗ 

 

នាយកប្រតិរតតិថ្មីរបសម់េគង្គ ចារ់ផ្តើមតួនាទីរយៈផេលរីឆ្ន ាំ នាថ្ងៃម េះ 
 

ទីម្ររងុច ៀងេន្ទ ប្រទេសឡា  ថ្ងៃទី១៧ ខែមររា ឆ្ន ាំ២០២២ – ទោក អានុ្ឡាក់ គិធឃួិន្ (Anoulak 

Kittikhoun) នាថ្ងៃទ េះ បា េូលកាន្់មុខតំណែង ជានាយរម្របតបិតតេិី៣ខែលមកពបី្រទេសសមាជកិ 
សប្មារ់អាណត្ត៣ិឆ្ន ាំ នន្ចលខាធិការដ្ឋា ន្គែៈរមមការទចន្េចមគងគ (ចៅកាត់ថា MRCS)។ ទោក ឹង
ដឹរនាសំ្ថា ប័ន្អន្តរជាតិម្របចទំីម្ររុងច ៀងេន្ទ ន្ងិមជ្ឈមែឌ លម្រគប់ម្រគងទរឹជ្នំ្ន្ ់ន្ងិចម្ររោះរាងំសងួតទៅទីម្ររុង
ភ្នំចេញទ េះ រនុងអំឡុងអាែតតិរបស់ចោរ ចបេ់ីឆ្ន ២ំ០២២ ដល់ឆ្ន ២ំ០២៤។  
 

មា សញ្ជា តឡិា  បែឌិ ត អានុ្ឡាក ់ ជាអនរជ្ំនាញណផ្សនរអភ្ិ ឌ្ឍន្៍អន្តរជាតិចោរចេញចដ្ឋយបទេិចស្ថធន្៍
ាន រ់ ន្ិងាន្ជ្ំនាញេាសោ់ស់រនុងរិេចការទចន្េចមគងគ ណដលរមួាន្បទេិចស្ថធន្៍២០ ឆ្ន រំនុងតនួាទីជាអនរ
ដឹរនាជំាន្់ខពស់ចៅចលខាធកិារដ្ឋា ន្គែៈរមមការទចន្េចមគងគ អងគការសហម្របជាជាតិ ន្ងិអងគភាេោរ់េន័្ធ
នានារូមមា ត្ួនាេជីាម្របធាន្ការយិាល័យរនុងណផ្សនរ អាសុី ន្ងិប៉ា សុីហវរិ។ ចោរជាបុគគលរិអន្តរជាតដិំបូង
ចគ មកេីម្របចទសឡា ខែលបា ទៅរទប្មីការចៅទីស្ថន រក់ាររណ្តត លរបស់អងគការសហម្របជាជាតិ។  
 

រនុងនាមជានាយរម្របតិបតតិទមីួយមកេីម្របចទសឡា  ចៅរនុងប្រវតិ្តសាស្រសត២៥ឆ្ន រំបស ់ MRC ការណតងតងំ
របស់ចោរ ម្រតូ បន្រមំ្រទចដ្ឋយម្ររុមម្របឹរាថ្នន ក់រដាមន្តន្តរីរស់ MRC កាលេីណខ េិឆកិាក ាងទៅ បនាទ បេ់ ី        
គែៈរាម ធិការេម្រមុោះររសស់ាា រ័ ទ េះ ចធវីការសចម្រមេេតិតចម្រជ្ីសចរសីចោរជាឯរេឆន្ទ។ ម្ររុមម្របឹរាថ្នន ក់រដា
មន្តន្តី គឺជាស្ថា ប័ន្អភ្បិលរេិចខពសប់ំផុ្សតនន្អងគការចន្ោះ ចដ្ឋយាន្សាជ្ិរភាេជារដាមន្តន្តីម្ររសួងធន្ធាន្
ទឹរ ន្ងិបរសិ្ថា ន្មរេីម្របចទសរមពុជា ឡា  នៃ ន្ិងច ៀតណ្តម។  
 

បែឌិ ត អានុ្ឡាក់ ខែលជានាយរម្របតបិតត ិយ័ចរមងបំផុ្សត ណដលទទួលបន្ការណតងតងំរនុងមុខតំណែងចន្ោះ 
បន្ណៃេងថា “ខ្ុេំិតជាាន្រិតិតយសយា៉ា ងខាេ ងំ េំចោោះមុខតំណែងែខ៏ពងខ់ពស់ចន្ោះ។ រនុងរយៈចេលបីឆ្ន  ំ
ខាងមុែទ េះ ខ្ុ ំឹងជ្ួយសម្រមួលរេិចសហម្របតិបតតិការរនុងេំចណ្តមម្របចទសតមដងទចន្េចមគងគ ចលីបញ្ជា
ម្របឈមសខំាន្់ៗ ររស់អាងទចន្េចមគងគ ន្ងិកាោនុ្ តតន្ច៍ផ្សេងៗ បន្តចលីររមពស ់MRC ជាអងគការអាងទចន្េ
រម្រមិត្ពិភពទោក ម្រេមទងំណៃររា ន្ិងបចងកីតនដគូៃមីៗ រោំរដល់រេិចម្របឹងណម្របងទងំេីរខាងចលីចន្ោះ”។ 

 

រនុងអឡុំងអាែតតិរបស់ចោរ នាយរម្របតិបតតិៃមីរូរទ េះ ន្ឹងម្រគប់ម្រគងការអនុ្ តតយុទធស្ថន្តសតអភ្ិ ឌ្ឍន្៍អាង
ទចន្េចមគងគឆ្ន ២ំ០២១-២០៣០ ន្ិងណផ្សន្ការយុទធស្ថន្តសត MRC ឆ្ន ២ំ០២១-២០២៥ ខែៈណដលអាងចន្ោះ 
ម្របឈមន្ងឹបញ្ជា ណដលមិន្ធាេ ប់ចរីតាន្ ចដ្ឋយស្ថរការណម្របម្របួលអាកាសធាតុ ន្ិងរហូំរទឹរមនិ្ចទៀងទត។់ 
មុខតំណែងេុងចម្រកាយជាម្របធាន្ណផ្សនរយុទធស្ថន្តសត ន្ងិភាេជានដគូរបស់ MRC ចប់េឆី្ន ២ំ០១៦ រហូតដល់
ការណតងតងំជានាយរម្របតបិតតិ ចធវឲី្យចោរឈរយា៉ា ងរងឹាុរំនុងតួនាទងីមចីន្ោះ ចដីមបជី្ួយឲ្យាន្ការេូលរមួ
កាន្់ណតសុជី្ចម្រៅរវាងម្របចទសជាសាជ្រិ MRC នដគូសន្ទនា នដគូអភ្ិ ឌ្ឍន្ ៍ន្ងិភាគោីរ់េន័្ធចផ្សេងចទៀត។ 

 



 

 

ចប់េីឆ្ន ២ំ០១២ ដល់២០១៦ ចោរបន្បចម្រមីការជាម្របធាន្ម្ររុមនន្អតតីរមម ធិីណផ្សន្ការអភ្ិ ឌ្ឍន្៍អាង
ទចន្េ ចៅចលខាធិការដ្ឋា ន្ MRC ចដ្ឋយដឹរនាបុំគគលរិជ្ំនាញមកពីប្រទេសជាសមាជិក ក៏ែូចជារុគគលកិ 
រែឋបាល ន្ិងទីម្របរឹាអន្តរជាត ិណដលបន្អនុ្ តតរមម ធិី រនុងៃ កិាម្របាែ១៤ ោន្ដុោេ រអាចមររិ។ រិេចការ
របស់ចោរ ម្រតូ បន្ទទលួស្ថគ ល់ចដ្ឋយោន្រង្វវ ន្់ជាសរល ន្ិងការដឹរនាថំាន រ់តបំន្់ ឬការចម្រជ្ីសចរសីជា
ចម្រេីន្ចទៀត រមួាន្ច ទិកាចសដារិេចសរល ន្ងិម្ររសងួការបរចទសបរាងំ។ 

 

ចោរបន្បញ្ចប់ការសិរាថាន រ់បរញិ្ជា បម្រតណផ្សនរទំនារទ់នំ្ងអន្តរជាតិ ោែិជ្ារមម ន្ិងហរិញ្ា តាុ េសីរល
 ទិាល័យជាតអូិន្តស្ថត លី ថាន រ់បរញិ្ជា បម្រតជាន្ខ់ពស់ណផ្សនរ ទិាស្ថន្តសតន្ចយាបយ ន្ិងបែឌិ តណផ្សនរអភ្ិ ឌ្ឍន្៍
ន្ចយាបយ ន្ងិចសដារិេច េសីរល ទិាល័យសុធីី ទីម្ររងុញូ យ៉ារ។ ចោររ៏ជាសហន្េិន្ធចសៀ ចៅេំន្ួន្េីរ
អំេីអងគការអាងទចន្េចៅរនុងរិេចការទូតទរឹ (River Basin Organizations in Water Diplomacy) ន្ិង
ម្របចទសតូេ ការទូតទូលំទូោយ (Small Countries, Big Diplomacy) រដូ៏េជាអតាបទជាចម្រេីន្សតីេីការ
ទូតទរឹ ន្ងិទំនារ់ទនំ្ងអន្តរជាតិ េីទចន្េចមគងគ អាស្ថ៊ា ន្ ន្ិងរេិចការអងគការសហម្របជាជាតិ។ 
 

បែឌិ ត អានុ្ឡាក់ បន្ចរៀបអាោហ៍េិោហ៍ ចដ្ឋយាន្រូន្ម្របុសាន រ់ ន្ងិម្រសីាន រ់។ ចោរបន្តតំណែងេី
នាយរម្របតបិតតេិី២ ខែលមកពីប្រទេសសមាជកិែូចគ្នន  គបឺែឌិ ត អា ទពប្ជ ហតាដ្ឋ សញ្ជា តិណខមរ ណដលបន្
បញ្ចប់អាែតតិកាលេីសបត ហ៍មុន្។ 
 

រំែត់សាគ ល់សម្រាបន់្ិេន្ធនាយរ៖  
គែៈរមមការទចន្េចមគងគ គឺជាស្ថា ប័ន្អន្តររដ្ឋា ភ្បិល ណដលាន្តួនាទជី្រុំញចលីររមពសរ់ិេចេិចម្ររោះ
ចយាបល់ ន្ិងរិេចសហម្របតបិតតិការថាន រត់ំបន្់ចៅរនុងតំបន្់អាងទចន្េចមគងគណខេទឹរខាងចម្រកាម ណដលម្រតូ បន្
បចងកីតចឡងីរនុងឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ណផ្សែរចៅតមរេិចម្រេមចម្រេៀងទចន្េចមគងគ រវាងម្របចទសរមពុជា ឡា  នៃ ន្ិងច ៀត
ណ្តម។ ស្ថា ប័ន្ចន្ោះ បំចេញតួនាទីជាច ទិកាថាន រត់ំបន្់សម្រាប់ការទូតទរឹ រដូ៏េជាជាមជ្ឈមែឌ លម្របមូលផ្សតុ ំ
េំចែោះដងឹអេំីការម្រគប់ម្រគងធន្ធាន្ទឹរ ចដមីបអីភ្ិ ឌ្ឍន្ត៍ំបន្់ចន្ោះម្របរបចដ្ឋយេីរភាេ។ 

 
-ចរ់- 

 
សម្រាប់េ័ត៌ាន្បណន្ាម សូមទរ់ទង៖ 
ចោរ ាស សុភ្ន្តរត មន្តន្រីទំនារ់ទំន្ងសប្មារ់អនរស្ថរេ័ត៌ាន្ 
ចលខាធិការដ្ឋា ន្នន្គែៈរមមការទចន្េចមគងគ 
អីុណម៉ាល៖ sopheak@mrcmekong.org  
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