
 
 

ស្រមប់ករេចញផ យរមួគន  
 

្របេទសប ងំ គ្ំរទករែកលម្អប ្ត ញ ម នទេន្លេមគងគ  
 

ទី្រកងុេវៀងចនទ ្របេទស វ ៃថងទី១៧ ែខឧសភ ឆន ២ំ០២១ – ៃថងេនះ រ ្ឋ ភិបលប ងំ បនផ្តល់
ជំនួយជថវកិចំនួន ១,៥ នអឺរូ ដល់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (េ កត់ថ MRC) េដីមបពី្រងីក និង
បេងកីន្របសិទធភិពប ្ត ញ ម នទេន្លរបស់ ថ ប័នេនះ សំេ េធ្វីឲយមនភព្របេសីរេឡងីដល់ករ ម
នទេន្ល និង្រគប់្រគងដំេណីរករ្របតិបត្តិករគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធទឹកេន មដងទេន្លេម និងៃដទេន្ល

សំខន់ៗៃនទេន្លេមគងគ។ 
 ទេន្លេមគងគ គឺជ យុជីវតិៃន្របជជន ប់ ននក់ ែដលពឹង ្រស័យេលី ស្រមប់ករចិញច ឹម      
ជីវតិ។ ប៉ុែន្តេ យ រករអភិវឌ េកីនេឡងីយ៉ងេលឿន និង កសធតុែ្រប្របួលកន់ែតខ្ល ងំ កង្វះទិននន័យ 
និងព័ត៌មនពីេហ ្ឋ រចនសមព័នធទឹកកនុង ងទេន្ល និងវធីិ្របតិបត្តិេហ ្ឋ រចនសមព័នធទងំេនះ បនបងកឲយមន
ករលំបក ដល់ករពយករពីផលប៉ះពលន់ន។  
  “េយងីនឹងព្រងឹង្របព័នធ ម នទេន្លបចចុបបននេនះ ឲយកន់ែតមនសមតថភព ្របសិទធិភព និងភព
េជឿជក់កនុងករ្របមូល និងបញជូ នទិននន័យទឹកេភ្ល ង ក្រមិតទឹក មេពលេវ ជក់ែស្តង និងទិននន័យពក់
ព័នធនឹងបរ ិ ថ នេផ ងៗ េដីមបជំីរុញដលក់រ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍ទេន្ល្របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ”។ េនះ
េបី ម្រប សន៍របស់េ កបណ្ឌិ ត ន េព្រជហតថ  នយក្របតិបត្តិៃនេលខធិករ ្ឋ ន MRC។ 
 មូលនិធិេនះ ្រតូវបនផ្តល់ មរយៈទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (េ កត់ថ AFD) េហយីនឹងមន    
រយៈេពល ៤ឆន  ំចប់ពីឆន ២ំ០២១ ដលឆ់ន ២ំ០២៥។ ជំនួយេនះ មនេគលបំណងបេងកីនសមតថភពរបស ់

MRC និង្របេទសជសមជិក េពលគឺ្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត ម េដីមបី ម នរហូំរទេន្ល និង
បរមិណទឹកេភ្ល ង កនុងន័យេលីកកមពសក់រយល់ដឹងឲយបនកន់ែត្របេសីរពីបែ្រមប្រមួលរហូំរ និងផលប៉ះ
ពល់ែដល ចេកីតមនពីគេ្រមងអភិវឌ ន៍និងករែ្រប្របួល កសធតុ េទេលសីហគមន៍ ម ងទេន្ល 
និងបរ ិ ថ ន ជពេិសសេលគុីណភពទឹក កំណកកករ និងជលផល។ 

 មូលនិធិថមីេនះ គឺជជំនួយបន្តពីជំនួយចំនួនពីរេផ ងេទៀតែដលមនទឹក្របក់ចំនួន ៤ នអឺរ ៉ូ ពី
្របេទសប ងំ ស្រមប់ពីរដំ ក់កលដំបូង ៃនគេ្រមងប ្ត ញ ម នរហូំរទេន្ល និងបរមិណទឹក     
េភ្ល ង។ េនដំ ក់កលទីមួយ (ពីឆន ២ំ០០៧ ដល២់០១២) MRC បនបេងកតីប ្ត ញមួយែដលមន
ថ នីយ ម នរហូំរទេន្លនិងបរមិណទឹកេភ្ល ង ចំនួន ៤៩ មដងទេន្លេមគងគ និងៃដទេន្លនន េដីមបី

្របមូលទិននន័យ មេពលេវ ជក់ែស្តងៃនក្រមិតទឹក និងបរមិណទឹកេភ្ល ង េរៀង ល់១៥នទីម្តង ស្រមប់
ករ ពយករណ៍កមពស់ទឹកជំនន់ និង ម ន ថ នភពទេន្ល។  
 េនដំ ក់កលទីពីរ (ពីឆន ២ំ០១៦ ដល់២០២២) MRC បនព្រងីកប ្ត ញេនះ េ យបេងកីត
ថ នីយចំនួន ១១បែនថមេទៀត េន មដងទេន្លេម និងេធ្វីឲយ្របេសរីដល់ករយល់ដងឹពីថមវន្តទេន្លេនះ និង

ករេ្របី្របសទ់ិននន័យស្រមប់វសិ័យេផ ងេទៀតៃនករ្រគប់្រគងធនធនទឹក។  



  េនេពលចុះហតថេលខេលកីិចច្រពមេ្រពៀងផ្តល់ជំនួយថមី េ ក្រស ី ជូលី គ េបត-អូ៊ហុអូីន (Julie 
Gabet‐Ouahioune) នយក AFD ្របច្ំរបេទស វ បនមន្រប សន៍ថ “ថវកិេនះ នឹងផ្តលល់ទធភព
ឲយ MRC បេងកីនចំេណះដងឹៃនទ្រមង់ែបបជល ្រស្តរបស់ទេន្លេមគងគ និងៃដទេន្លសំខន់ៗ ែដលជលទធ
ផល បេងកីតឲយមន្របព័នធ ម នរមួមួយ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងទេន្លឲយបនកន់ែត្របេសីរ”។  

កិចច្រពមេ្រពៀងេនះ ក៏្រតូវបនចុះសហហតថេលខីេ យេ ក្រសី ហ្វ្លរនឺស៍ ហ ង់ប្លង់-រសី្លរឺ ៍
(Florence Jeanblanc‐Risler) ឯកអគគរដ្ឋទូតៃន្របេទសប ងំ ្របច្ំរបេទស វ។ 
 ចប់ ងំពីឆន  ំ២០០៦មក ្របេទសប ងំបនផ្តល់ជំនួយថវកិជង ១០ នអឺរ ៉ូ (្រតូវជ ១២ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ) េដីមបគី្ំរទដល់កិចចករ ម នទេន្ល ករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួត ករែ្រប្របលួ
កសធតុ និងករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន។ 

 ្របេទសប ងំ គឺជៃដគូមួយ កនុងចំេ មៃដគូអភិវឌ ន៍ជេ្រចីន ែដលគពំរដល់ករអនុវត្តៃន
ែផនករយុទធ ្រស្តថមីរបស់  MRC។ កនុងនមជឧបករណ៍ដ៏ចំបងមួយ កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តថមសី្រមប់
អភិវឌ ន៍ ងទងំមូល (២០២១-២០៣០) ែផនកររយៈេពល ៥ឆន េំនះ នឹងផ្តលល់ទធភពដល់្របេទស
សមជិកទងំបួន កនុងករែថរក មុខងរេអកូឡូសុីៃនទេន្ល ជំរុញឲយមនករវនិិេយគចបំច់ មរយៈករ
េរៀបចំែផនករថន ក់តំបន់ែបបបរសិកមម និងព្រងឹងភពធន់ ទប់ទលន់ឹងេ្រគះអន្ត យនន។ 
 

កំណតស់មគ ល់ស្រមបនិ់ពនធនយក៖  
 

អំពីគណៈកមមករទេន្លេមគងគ៖ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គឺជ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភិបល ែដលមន     
តួនទីជំរុញេលីកកមពស់កិចចពិេ្រគះេយបល់ នងិកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់តំបន់េនកនុងតំបន់ ងទេន្ល      
េមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីកនុងឆន  ំ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកិចច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ 
រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត ម។   ថ ប័នេនះ បំេពញតួនទីជេវទិកថន ក់តំបន់ស្រមប់ករទូត
ទឹក ក៏ដូចជជមជឈមណ្ឌ ល្របមូលផ្តុ ំចំេណះដឹងអំពីករ្រគប់្រគងធនធនទឹក េដីមបអីភិវឌ ន៍តំបន់េនះ
្របកបេ យចីរភព។ 
 

អំពីទីភន កង់រអភិវឌ នប៍ ងំ៖ ្រកុមទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ គឺជអងគភព ធរណៈមួយ ែដល
ផ្តល់ហរិញញបបទន ករគ្ំរទ និងជួយស្រមួលអន្តរកលេឆព ះេទកន់ពិភពេ ក ែដលកន់ែតមនចីរភព 
និងយុត្តិធម៌។ កនុងនមជេវទិកផ្តលជ់ំនួយេ្រក្របេទសរបស់ប ងំស្រមប់ករវនិិេយគ និងអភិវឌ ន៍
េ យចីរភព េយងីេធ្វីករជមួយនឹងៃដគូជេ្រចីន េដីមបបីេងកីតឲយមនដំេ ះ្រ យរមួ ជមួយនឹង និង
ស្រមប់្របជជនេនភគខងតបូងៃនសកលេ ក។ 

េ យ្របតិបត្តិករយ៉ងសកមមេលីគេ្រមងេ្រចីនជង ៤.០០០ គេ្រមងេននយក ្ឋ នទទួលបនទុក
េ្រក្របេទសប ងំ និងកនុង្របេទសចំនួន ១១៥ ្រកុមរបស់េយងីខិតខំពយយមេលីកកមពសសុ់ខភព គុណ
ភពអប់រ ំនិងេយនឌ័រ និងកំពុង្របតិបត្តិករ េដីមបកីរពរធនធនរមួរបស់េយងី េពលគឺសន្តភិព ករអប់រ ំ
សុខភព ជីវច្រមុះ និង កសធតុ្របកបេ យសថិរភព។ 
 



ចប ់
 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទក់ទង៖ 
 

េ ក មស សុភ្រក្ត ម្រន្ដីទនំក់ទំនងស្រមប់អនក រព័ត៌មន 
េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
អីុែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org  
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