
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយភ្លា មៗ 

 

គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គន្េញផ្សាយយទុធសាស្ត្រ ១០ឆ្ន ាំ លិង្ផផ្សលការ៥ឆ្ន ាំថ្មី 
ដ ើម្បបីន្ង្កើតតុល្យភាពនលការគ្គប់គ្គង្ លិង្អភិវឌ្ឍល៍អាង្ទន្លេន្ម្គង្គ 

 
ទីម្ររងុច ៀងេន្ទ ប្រទេសឡា  ថ្ងៃទ០ី៥ ខែចេសា ឆ្ន ាំ២០២១ – ថ្ងៃចន្េះ គណៈរេមការទចន្េចេគងគ (ចៅកាត់
ថា MRC) បាន្ចេញផ្សាយនូ្ យុទធសាស្តសរអភិ ឌ្ឍន្៍អាងទចន្េ រយៈចេល ១០ឆ្ន ាំងមេីយួ (BDS) សម្រាប់ការ
ម្រគប់ម្រគងអាងទចន្េចេគងគ ន្ងិផផ្សន្ការយុទធសាស្តសរ ៥ឆ្ន ាំ (MRC SP) ច ីេបជីួយឲ្យម្របចទសតាេអាងទចន្េ 
ទមគង្គ  ច េះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈេផ លចរីតាន្ ន្ងិច្វីឲ្យសាា ន្ភាេអាងជារេួបានម្របចសីរច ងី។ 

 

អនុ្េត័ច យម្ររុេម្របរឹាថ្នន ក់រ ឋេស្តន្រេីរេីម្របចទសរេពុជា ឡា  ថ្ង ន្ិងច ៀតណាេ BDS ២០២១-២០៣០ 
ចតរ តចល ីសិ័យអាទិភាេេាំន្នួ្៥។ វសិ័យទាំង្ទនេះ រេួាន្ការច្វីឲ្យម្របចសីរច ងីនូ្ េុខងារចអរូ ូសុីថ្ន្ទចន្េ
ចេគងគសម្រាប់សុខភាេបរសិាា ន្ ន្ិងសហគេន្៍ម្របរបច យផ្សលតិភាេ, ការជាំរុញលទធភាេទទលួបាន្ ន្ិង
ចម្របីម្របាស់្ន្ធាន្ទឹរ ន្ងិ្ន្ធាន្ពារេ់័ន្ធនានាឲ្យបាន្កាន្់ផតម្របចសីរសម្រាបសុ់ខាលភាេសហគេន្,៍ 
ការអភិ ឌ្ឍន្ិរន្រភាេសម្រាបរ់ាំចណីន្ចស ឋរិេចម្របរបច យបរយិាបន័្ន, ភាេ្ន្់ទបទ់លន់្ឹងហាន្ភិ័យ
អាកាសធាតុ ន្ិងចម្ររេះេហន្ររាយនានា, ន្ិងការេម្រងងឹនូ្ រិេចសហម្របតបិតរិការថាន រត់ាំបន្ ់ ច យផផ្សែរទ ើ
ទសសន្ សិ័យសម្រាប់អាងទចន្េទាំងេូល។  
 

“យុទធសាស្តសរចន្េះ ម្រសបចៅន្ងឹអាទិភាេរបស់រ ឋ ភិបាលតាេ ងទចន្េចេគងគ ន្ិងតម្រេ ូការរនុងការសចម្រេេឲ្យ
បាន្នូ្ អាងទចន្េចេគងគេួយ ផ លកាន្់ផត្ន្់ ន្ងិាុ ាំេនួ្ជាងេុន្ តាេរយៈការចរៀបេាំផផ្សន្ការផបបបរសិរេម 
ន្ិងការម្រគប់ម្រគងច យសម្រេបសម្រេួល ផ លជាលទធផ្សល វាធានាឲ្យាន្តុលយភាេរវាងការអភិ ឌ្ឍផផ្សនរ       
ចស ឋរិេច ន្ិងការរាំពារផផ្សនរបរសិាា ន្”។ ចន្េះជាម្របសាសន្៍របស់បណឌិ ត អាន្ ចេម្រជហតា  នាយរម្របតិបតរិ
ថ្ន្ចលខា្ិការ ឋ ន្ MRC ខែ បានខងាង្ទ ើង្ចៅឯេិ្ ីសចាព ្ រ់ឲ្យចម្របីម្របាស់ជាផ្សេូ ការថ្ន្ BDS ន្ងិ 

MRC SP កាលេីថ្ងៃេន្ទចន្េះ។ ម្រេឹតរការណ៍ចន្េះ រ៏បាន្រ ាំលឹរ ល់ទិវាចេគងគ ផ លម្របចទសជាសាជរិរបស ់
MRC បាន្េុេះហតាចលខាចលរីិេចម្រេេចម្រេៀងទចន្េចេគងគ កាលេីថ្ងៃទី០៥ ផខចេសា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ផ្សងផ រ។  
 

BDS ងមីចន្េះ គឺចយាងចលីការវាយតថ្េេងមីៗ េីផ្សលប េះពាលស់ាំខាន្់ៗ ផ លបណារ លេរេីការអភិ ឌ្ឍ្ន្ធាន្
ទឹរ ន្ងិ្ន្ធាន្ពារ់េន័្ធចផ្សសងៗ ន្ងិចហ ឋ រេនាសេពន័្ធ រេួទាំងទាំន្បវ់ារ ើអគគសិនើ ផ លបាន្តេ សប់រូររបបរ ាំហូរ 
ច្វីឲ្យប េះពាល់ ល់េរាេររាំណរលាប់ ន្ងិបចងកនី្សាំណឹរតាេម្ររាំង។ ផ្សលប េះពាលទ់ាំងចន្េះ បាន្ច្វីឲ្យាន្
ការធាេ រ់េុេះនូ្ េាំន្នួ្ម្រតី្េមជាតិ ការខូេខាតថ្ន្្ន្ធាន្បរសិាា ន្ ន្ិងទាំនាបលិេទឹរ ន្ងិការកាត់បន្ាយរនុង
ការបាំចេញលាបរ់នុងតាំបន្់ សីណរ រ។ ការផម្របម្របួលអាកាសធាតុ ក៏បាន្បចងកីន្ភាេ្ៃន្់្ ៃរថ្ន្ផ្សលប េះពាល់
ទាំងចន្េះបផន្ាេចទៀត បងកឲ្យាន្ហាន្ិភ័យ ន្ងិភាេេិន្េាស់លាសក់ាន្់ផតចម្រេីន្ រេួទាំងចម្ររេះទរឹជាំន្ន្ ់
ន្ិងចម្ររេះរា ាំងសៃួតកាន្់ផតញឹរញាប់ជាង្មុន។ 

 



យុទធសាស្តសរចន្េះ  រ់ចេញនូ្ រេម ិ្ ីេួយខែ មាន ធិាន្ការណ៍ជាអនុ្សាសន្៍នានា ផ លភាគីពារ់េន័្ធចៅ
ថាន រ់ជាត ិ ន្ងិថាន រត់ាំបន្់អាេអនុ្ តរបាន្ ច ីេបសីចម្រេេឲ្យបាន្នូ្ អាទិភាេជាយុទធសាស្តសរនានាររស់ BDS  
ទាំង្តាម BDS ទនេះផង្ ទាំងតាេរយៈរេម ិ្  ីន្ងិគចម្រាងផ្សរួេចផ្សរេីចផ្សសងៗររស់ទគផ្សងផ រ។ 

 

MRC ន្ឹងរេួេាំផណរយា ងខាេ ាំង  ល់អាទិភាេជាយុទធសាស្តសរររស់ BDS តាេរយៈផផ្សន្ការយុទធសាស្តសររបស់
ខេួន្ (សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥) ផ លរេួាន្សរេមភាេេាំន្ួន្ ៩៥ ន្ងិលទធផ្សលរ ាំេឹងទុរេាំន្នួ្ ៨៦។ 
ចរលចៅងមីផ លសាំខាន្់សម្រាប់រេិចការរបស់ MRC រេួាន្ការវាយតថ្េេច យបរសិរេម ន្ិងការរាំណតនូ់្ 
ជចម្រេីសសរុរទឹរ ន្ងិរ ាំហូរទឹរងមីៗ ន្ិងផ ន្រម្រេិតបរសិាា ន្ងមី ន្ិងការផ្សរល់ជាអនុ្សាសន្៍ចលីគចម្រាង និ្ិចយាគ
រេួសម្រាប់អាងទចន្េ ផ លាន្េហុម្របចយាជន្ស៍ម្រាបក់ារម្រគប់ម្រគងទរឹជាំន្ន្ ់ ការជួយសចស្តងាគ េះចម្ររេះរា ាំង
សៃួត សន្រិសុខថាេេល ន្ងិការរាំពារបរសិាា ន្។   
 

រិេចការែថ្េទេៀត រ៏ន្ងឹម្រតូ អនុ្ តរ ច េីបធីានាថា ផផ្សន្ការផ្សលិតថាេេលងម ី បាន្ងេងឹផងេងនូ្ ម្របភេបចងកីត
ថាេេលជាចម្រេីន្ រេួទាំងសាហរណរេមជចម្រេីសថាេេល ន្ងិទឹរ ន្ិងការចម្របីម្របាស់បផន្ាេថ្ន្ថាេេល
ច យខយល់ ន្ិងច យេន្េឺម្រេេះអាទិតយ។ យន្រការទាំងចន្េះ ន្ងឹបចងកីន្ឲ្យាន្ន្ិរន្រភាេ ម្រសបចេលផ លវា
ច្េីយតបចៅន្ងឹហាន្ិភ័យអាកាសធាតុផ លអាេចរតីាន្។ 

 

MRC ន្ឹងបន្រផសវងររនូ្  ិ្ ីសម្រេបសម្រេលួចផ្សសងៗ សម្រាប់ម្របតបិតរិការថ្ន្គចម្រាងចហ ឋ រេនាសេពន័្ធរនុង
អាងទាំងេូល ច ីេបេីម្រងងឹអតាម្របចយាជន្៍របស់វា ន្ងិរាំហតិផ្សលប េះពាល់អ ជិជាន្ចលីររសិ្ថា នររសទ់ចន្េចេ
ថ្ន្ទចន្េចេគងគ។ គណៈរេមការទនេះ ន្ឹងរនតការងារជាេួយន្ងឹភាគីពារ់េន័្ធ ន្ិងច ទិកាពារ់េន័្ធទចន្េចេ          
គងគនានា ជាេិចសសរិេចសហម្របតិបតរិការសរីេទីឹរចេគងគ-ឡាន្ឆ្ង ទែើមបើធានាឲ្យមានការជូន្ ាំណឹងទន្់
ចេលច លា ជួយឲ្យាន្ការសម្រេបសម្រេលួ ន្ងិម្រទម្រទង ់ល់ការបន្ាុ ាំចៅន្ឹងសាា ន្ភាេទចន្េ ផ លរាំេុង     
ផម្របម្របួល។  
 

ចម្រកាេ MRC SP ងមីចន្េះ  MRC រ ាំេឹងន្ងឹច្វីការ និ្ិចយាគនូ្ ទឹរម្របារ់ជាង្ ៦០ លាន្ ុលាេ រអាចេររិ រនុងរាំ ុង
ចេល ៥ឆ្ន ាំ ខែ ្ន្ធាន្ហរិញ្ញ តាុម្របាណ៤០% បាន្េរេី ភិាគទន្េីម្របចទសជាសាជិរគណៈរេមការ
ទចន្េចេគងគ។ ជាេួយទាំហាំង កិាផ លម្រតូ ការ ន្ិងច ីេបអីនុ្ តរផផ្សន្ការយុទធសាស្តសរចន្េះឲ្យបាន្សចម្រេេ ចគ
ទេទរឲ្យាន្ការ ឹរនាាំម្របរបច យអនុ្ភាេេីអងគភាេ MRC និង្ រិេចសហម្របតិបតរិការ ៏សរេម ន្ងិការ
រាំម្រទេីថ្ គូ ន្ិងភាគីពារេ់ន័្ធ។   

 

MRC SP បនាទ ប់ ន្ឹងម្រតូ ចរៀបេាំចៅឆ្ន ាំ២០២៤ ច េីបរីេួេាំផណរ ល់ BDS ឆ្ន ាំ២០២៦-២០៣០ ផ លចៅ
ចសសសល់។ 
 

BDS ន្ងិ MRC SP រសាងចលីការម្រសា ម្រជា  ៏លែិតលែន្់អាំេីសាា ន្ភាេអាងទចន្េចេគងគ រេួទាំងបញ្ហា ម្របឈេ
ចលីការអភិ ឌ្ឍ ន្ិងកាលានុ្ តរភ្លពនានា ក៏ែូចជាចេចរៀន្ផ លបាន្ទទលួេីយុទធសាស្តសរេុន្ៗ ន្ងិការេិចម្ររេះ
ចយាបលយ់ា ងទូលាំទូលាយជាេួយន្ងឹម្របចទសចេគងគទាំង៦ ថ្ គូអភិ ឌ្ឍន្ ៍ រ ឋ ភបិាលថាន រត់ាំបន្់ អងគការ
សងគេសុី លិ  សិ័យឯរជន្ ន្ិងភាគីតាេសាា ប័ន្ចផ្សសងចទៀត។ 

 



រប់តាាំងេីបាន្បចងកីតចៅឆ្ន ាំ១៩៩៥ េរ MRC បាន្ចរៀបេាំ MRC SP េាំន្នួ្៥ ន្ងិ BDS េាំន្នួ្៣ ផ ល
សាំចៅន្េីួយៗាន្រយៈចេល ៥ឆ្ន ាំ។ ការតេ សប់រូររយៈចេល BDS ចៅ ១០ឆ្ន ាំ ម្រតូ បាន្ជាំរុញច យភាេ
រាំបាេ់រនុងការបន្សុវីាចៅន្ងឹ ចរលចៅអភិ ឌ្ឍន្៍ម្របរបច យេីរភាេ នងិតម្រេូ ការអភិ ឌ្ឍន្៍ច យេីរភាេ
ថ្ន្អាងទចន្េ ន្ងិបញ្ហា សន្រសុិខទរឹ ផ លម្រតឹេផតអាេច េះម្រសាយបាន្ចៅរម្រេិតអាងទចន្េ តាេរយៈរិេច
សហម្របតបិតរិការរវាងម្របចទសតាេអាងទចន្េទាំង៦ ន្ងិសហគេន្៍ទាំងអស់ ផ លរស់ចៅរនុងតាំបន្ទ់ចន្េ     
ចេគងគ។ 
 

BDS អាេន្ងឹសចម្រេេបាន្ ចបីភាគីពារេ់័ន្ធទាំងអស់ ច្វកីាររេួរន ច ីេបអីាងទចន្េចេគងគផតេួយ ផ លាន្
ភាេររីេចម្រេីន្ផផ្សនរចស ឋរិេច យុតរិ្េស៌ងគេ បរសិាា ន្លែ ន្ិងភាេ្ន្ន់្ឹងការផម្របម្របួលអាកាសធាតុ។ 
 
 
រាំណត់សាគ ល់សម្រាបន់្ិេន្ធនាយរ៖  
 

គណៈរេមការទចន្េចេគងគ គឺជាសាា ប័ន្អន្រររ ឋ ភបិាល ផ លាន្តួនាទជីាំរុញចលីររេពសរ់ិេចេិចម្ររេះ
ចយាបល់ ន្ិងរិេចសហម្របតបិតរិការថាន រត់ាំបន្់ចៅរនុងតាំបន្់អាងទចន្េចេគងគផខសទឹរខាងចម្រកាេ ផ លម្រតូ បាន្
បចងកីតច ងីរនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ផផ្សែរចៅតាេរេិចម្រេេចម្រេៀងទចន្េចេគងគ រវាងម្របចទសរេពុជា ឡា  ថ្ង ន្ិងច ៀត
ណាេ។ សាា ប័ន្ចន្េះ បាំចេញតួនាទីជាច ទិកាថាន រត់ាំបន្់សម្រាប់ការទូតទរឹ រ ូ៏េជាជាេជឈេណឌ លម្របេូលផ្សរុ ាំ
េាំចណេះ ងឹអាំេីការម្រគប់ម្រគង្ន្ធាន្ទឹរ ច េីបអីភិ ឌ្ឍន្ត៍ាំបន្់ចន្េះម្របរបច យេីរភាេ។ 
 
េប់ 
 

សម្រាប់េត័៌ាន្បផន្ាេ សូេទរ់ទង៖ 
ចលារ ាស សុភស្តររ េស្តន្រីទាំនារ់ទាំន្ងសម្រាប់អនរសារេត័៌ាន្ 
អុីផេ ល៖ sopheak@mrcmekong.org  
ទូរសេទថ្ ៖ +856-20-77779168 
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