
 

ស្រមបក់រេចញផ យបនទ ន ់
 

េ្រគះ ងំសងតួបន្ត យ្រប រេលើប ្ត ្របេទស មដងទេន្លេមគងគ 
ប ្ត លឲយផលតិផលដំ ្ំរបឈមនឹង និភ័យ និងកង្វះខតទឹក 

 
ទ្ីរកុងេវៀងចនទ ្របេទស វ ៃថងទី១៩ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៩ - គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (េ កត់ថ MRC)
ផ្តលព់ត៌មនថ ប ្ត ្របេទស មដងទេន្លេមគងគេ្រកមនងឹទទួលរងនូវេ្រគះ ងំសងួតធងន់ធងរខ្ល ងំ ចប់ពី
េពលេនះ រហូតដលែ់ខមក  ឆន ២ំ០២០។ ្របេទសៃថ នងិ្របេទសកមពុជនងឹរងនូវករ យ្រប រេនះខ្ល ងំ
ជង្របេទស វ នងិ្របេទសេវៀត ម។ 
 

ករវភិគទនិនន័យបឋមរបស ់MRC បនបង្ហ ញថ េ្រគះ ងំសងួតប ្ត លមកពីបរមិណទកឹេភ្ល ងមនិ្រគប់
្រគនក់នុងកំឡុងេពលរដូវវស  េ យ រករធ្ល ក់េភ្ល ងមូសុងយតឺ នងិករឈបធ់្ល ក់េភ្ល ងមូសុងេនះមុន
េពលកំណត់ ្រពមទងំបតុភពែអល នណូី (El Nino) ែដលបងកឲយមនកំេ  នងិរហំតួខពសខុ់ស្រប្រកតី។ 
 

ជធមម  េភ្ល ងមូសុងែតងែតចប់េផ្តីមធ្ល ក់េនចុងែខឧសភ នងិបញចប់េនកនុងែខតុ ។ ប៉ុែន្តកនុងឆន េំនះ 
ចប់េផ្តមីធ្ល កយ់តឺ ជិតពីរសប្ត ហ៏ នងិឈប់ធ្ល ក់្របែហលបសីប្ត ហ៏មុនេពលកណំត់។ 
 

្របធនមជឈមណ្ឌ លេ្រគះ ងំសងួត នងិទកឹជនំន់្របចតំំបន់ៃនេលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
េ កបណ្ឌិ ត  ំ ហុងសនឺែដលដកឹនកំរវភិគេនះ មន្រប សន៍ថ៖ “ កសធតុសងួតរយ:េពលយូរ
េនឆន េំនះ ចបងកផលប៉ះពលអ់វជិជមនដលដ់ំ  ំនិងផលតិផលកសកិមម។ បញ្ហ កង្វះទឹកេ្របី្របស់ ច
នងឹេកតីមន ្របសនិេបីេ្រគះ ងំសងួតេនែតបន្ត។”  
 

ែផ្អកេលទីនិនន័យរយ:េពលបែីខ ករវភិគេនះបនេផ្ត តេលី្របូបប និងក្រមតិៃនភព ងំសងួត រមួទងំទកឹ
េភ្ល ងេ យេធៀបេទនងឹទិននន័យឆន ចំស់ េ ថសនទស នស៍្តង់ រទកឹេភ្ល ង (SPI) នងិក្រមតិសងួតៃន
្រសទប់ខងេលីដី េ ថសនទស ន៍េ្រគះ ងំសងួតរមួគន  (CDI) េន មប ្ត ល្របេទសជសមជកិរបស ់
MRC ែដលរមួមន្របេទសកមពុជ វ ៃថ នងិេវៀត ម។ 
 

ករវភិគបនបង្ហ ញថដងទេន្លមគងគេ្រកមនឹង្របឈមេ្រគះ ងំសងួត ទងំេ្រគះ ងំសងួតកណំត់េ យឧតុ
និយម  – ថ នភពមួយែដលបនេកតីេឡងីេនេពលលំនំ កសធតុសងួតបន្រគបដណ្ត ប់េលតីំបនមួ់យ
ចនំួន កនុងរយ:េពលមួយ – នងិេ្រគះ ងំសងួតែដលប៉ះពល់វសិ័យកសកិមម  –  ថ នភពេនះេកតីេឡងីេន
េពលផលដំ ំ ចនឹងរងករប៉ះពល់។ 
 



កនុងកំឡុងសប្ត ហ៍ទ៣ី នងិទី៤ ែខវចិឆកិ េគពយករណ៍ថតបំន់មួយភគធំៃនដងទេន្លេមគងគេ្រកមនងឹរង
ផលប៉ះពលពី់ ថ នភពេនះ។ េ្រគះ ងំសងួតនងឹមនសភពកន់ែតធងនធ់ងរេឡងីចបព់ីែខធនូ រហូតដលែ់ខ
មក  ឆន ២ំ០២០ េ យេន មតបំនជ់េ្រចីនៃនដងទេន្លមនេភ្ល ងធ្ល កត់ិចតួច ឬគម នេភ្ល ង។ តំបនភ់គ
ខងេជងី និងតបំនឥ់ នៃន្របេទសៃថ រមួមនេខត្តេឈៀងៃម ៉ឡយឺ ណុងបូ ភូំ ឧដនថនី ខនែកន ឆ
យ៉ភូមិ កន ខន ខន ៉តឆ់សីម៉ បុរ ី  ំម ខ ំសុរនិ និង សុី េកត ក៏ដូចជតំបនភ់គ
ឥ នៃន្របេទសកមពុជ រមួមនេខត្តឧត្តរមនជ័យ ្រពះវ ិ រ និងេខត្តេសៀមេរៀប នងឹរងផលប៉ះពលព់ី
េ្រគះ ងំសងួតេនះខ្ល ងំបំផុត។ 
 

តបំន់ភគក ្ត ល នងិខងេជងីៃន្របេទស វ រមួមនេខត្តេវៀងចនទ យសូមបុណយ យ៉បូរ ីនងិេខត្ត
លួង្របបង កន៏ងឹរងផលប៉ះពល់េនះផងែដរ ប៉ុែន្តតិចតួចជង។ េទះបមីនិមនសញញ បង្ហ ញពីេ្រគះ ងំ
សងួតេនែដនដសីណ្ត រេមគងគៃន្របេទសេវៀត ម លំហូរៃនទកឹៃ្រប ចនឹងក្ល យជបញ្ហ  បងកជ និភយ័
ខ្លះៗដលដ់ំ កំសិកមម។ 
 

ជករពតិ ស់ែដលេ្រគះ ងំសងួតឆន ២ំ០១៩េនះ បនប ្ត លឲយក្រមតិទកឹទេន្លេមគងគធ្ល កចុ់ះដល់
ក្រមតិទបបផុំតេនកនុងរយ:េពល៦០ឆន ចុំងេ្រកយ។ តំបនភ់គេ្រចីនៃនដងទេន្លបនជួប្របទះនូវលំហូរ
ទកឹទបគួរឲយកតស់មគ ល់ ចប់ពីែខមិថុនមក។ 
េទះជយ៉ង ក៏េ យ េគរពំងឹទុកថ ថ នភព ងំសងួតនឹងមនភព្របេសីរជងមុន បន្តចិម្តងៗ ចបព់ី
សប្ត ហ៍ទី២ ែខមក  េ យ រែត កសធតុនឹងែ្របមកមនសំេណីមបន្តចិវញិ ។ 
 

េនសប្ត ហ៍េ្រកយ ្រកុម្របកឹ  MRC ែដលជ ថ ប័នថន ក់រដ្ឋម្រន្តខីពសប់ផុំត នឹងជួបពិភក េលបីញ្ហ េ្រគះ
ងំសងួតេនកនុងជំនួប្របចឆំន  ំ នទី្រកងុភនំេពញ ្របេទសកមពុជ។ េគរពំងឹទុកថ្រកមុ្របកឹ េនះនងឹអនុម័ត
យុទធ ្រស្ត្រគប្់រគងេ្រគះ ងំសងួត ែដលជែផនកមួយៃនកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងបន្ត េ យេផ្ត តេលវីធិនករ
ចបំចស់្រមប់ករកតប់នថយេ្រគះ នភិ័យ និងេដមីបផី្ល សប់្តូរកដូ៏ចជផ ព្វផ យព័តម៌នទក់ទងនងឹ
េ្រគះ ងំសងួត។  
 

កនុងកំឡុងសប្ត ហ៍ខងមុខេនះ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ នងិមជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករធនធនទកឹ
នឆង នងឹចប់េផ្តមីេរៀបចំេដមីបេីធ្វកីរសិក រមួគន មួយស្តពីី ថ នភពេ្រគះ ងំសងួតេនះ មែដលភគី

ទងំពីរបនពភិក គន ។ ករសកិ េនះមនេគលបំណងផ្តលនូ់វអនុ សន៍េលសីកមមភពននែដល
ជំរុញករផ្ល សប់្តូរព័ត៌មននងិទនិនន័យ នងិ ទំនកទ់នំងឲយកន់ែត្របេសីរេឡងី រមួទងំ្របតបិត្តិករ្របកប 
េ យភពស្រមបស្រមួល ម ងស្តុកនន។ 
 

កណំតស់មគ លស់្រមបន់ពិនធនយក៖  
 
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គឺជ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភបិល ែដលមនតួនទជំីរញុេលកីកមពសក់ចិចពិេ្រគះ
េយបល ់និងកិចចសហ្របតិបត្តិករថន កតំ់បន់េនកនុងតំបន់ ងទេន្លេមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល្រតូវបន



បេងកតីេឡងីកនុងឆន  ំ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកចិច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ នងិេវៀត
ម។ ថ ប័នេនះ បំេពញតួនទីជេវទិកថន កតំ់បនស់្រមប់ករទូតវសិ័យទឹក ក៏ដូចជ ជមជឈមណ្ឌ ល

្របមូលផ្តុចំំេណះដឹងអពីំករ្រគប្់រគងធនធនទឹក េដមីបកីរអភិវឌ នត៍បំន់េនះ ្របកបេ យចីរភព។ 
 

-ចប់- 

 
ស្រមប់ពត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង៖ 
េ ក មស សុភ្រក្ត 
ម្រន្ដីទំនកទ់ំនងជមួយអនក រពត័៌មន 
េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
អុីែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org 
ទូរសពទ៖ +856-21-263263, ភជ ប់បន្ត 4070 
ទូរសពទៃដ៖ +856-20-77779168 
 
 


