
 
 

ស្រមបក់រេចញផ យបនទ ន ់ 
 

្រកុម្របឹក ជន់ខពសៃ់នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
អនុម័តេលើយទុធ ្រស្ត្រគប់្រគងេ្រគះ ងំសងតួ និងេគលនេយបយ     
មួយចំនួនេទៀតេដើមបជួីយេលើកកមពសស់មតថភពប ្ត ្របេទស មដង 
ទេន្លេមគងគ េដើមបេី្រតៀមខ្លនួ្របឈមនឹងេ្រគះមហន្ត យនេពលអនគត 

 

ជធនភីនេំពញ ្របេទសកមពុជ ៃថងទ២ី៦ ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៩ – គណៈ្របតភូិជនខ់ពស់របស់្រកមុ្របកឹ  
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (ែដលេ កត់ថ MRC) បនអនុមត័េលីយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងេ្រគះ ងំសងួត
ស្រមប់ឆន  ំ ២០២០-២០២៥ េនកនុងជំនួប្របចឆំន នំៃថងេនះ កនុង ជធនភីនេំពញ េដីមបផី្តលល់ទធភពឲយ 
្របេទសកមពុជ វ ៃថ នងិេវៀត មេ្រតៀមខ្លួម នងិ្រគប់្រគងេ្រគះ ងំសងួតរមួគន ។ 

 

យុទធ ្រស្តែដលបនអនុមត័េនះ បនេធ្វីេឡងីខណៈែដលតំបនទ់េន្លេមគងគកពុំងជួប្របទះេ្រគះ ងំសងួត 
ធងន់ធងរមួយ ែដលប ្ត លឲយក្រមិតទកឹទេន្លេមគងគធ្ល កក់នុងក្រមតិទបបផុំតេនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត ឬកនុង 
កំឡុងេពល៦០ឆន ចុំងេ្រកយ។ 

 

ឯកឧត្តម លមឹ គនេ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធនធនទកឹ នងិឧតុនិយម នងិជ្របធនគណៈកមម ធិករជតិ 
ទេន្លេមគងគកមពុជបនមន្រប សន៍ថ “្រសបេពលែដលេយងីេរៀបចំេ្រតៀមខ្លួនបងក រនងិស្រមលផល 
ប៉ះពល់ៃនេ្រគះ ងំសងួត យុទធ ្រស្តេនះ នងឹជួយេយងីកតប់នថយនូវផលប៉ះពលព់ីេ្រគះ ងំសងួតេល ី
្របជជន នងិ្របពន័ធធនធនទកឹ ជួយអភិវឌ សមតថភពកនុងករស្រមបខ្លួនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេយងី នងិ 
ជួយជំរុញ្របពន័ធែចករែំលកពត័៌មន ពយករណ៍ នងិ្របកស សននឲយកន់ែត្របេសីរជងមុន។” ។   
 

ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី ែដលជ្របធន្រកមុ្របកឹ គណៈកមមករទេន្លេមគងគស្រមប់ឆន ២ំ០១៩ បនបែនថមថ 
យុទធ ្រស្តេនះជែផនកមួយៃន“ករខតិខំ្របងឹែ្របងបន្តរបសគ់ណៈកមម ករទេន្លេមគងគ េដីមបគី្ំរទដល ់
ប ្ត ្របេទសជសមជកិ កនុងករ្របយុទធ្របឆងំេទនងឹេ្រគះ ងំសងួតនេពលបចចុបបនន នងិកនុងេពល 
អនគត ែដលផ្តលផ់លបះ៉ពល់ទងំេនក្រមិតថន ក់ជតិ នងិឆ្លងែដន។” 

 

មរយៈករសិក របស់ MRC ថមីៗេនះបង្ហ ញថ េ្រហ្វកង់ នងិក្រមតិធងនធ់ងរៃនេ្រគះ ងំសងួតេនកនុងតំបន ់
ងទេន្លេមគងគេ្រកមបនេកីនេឡងីេនកនុងកំឡុងេពលប៉ុនម នទសវត នក៍ន្លងមកេនះ។ ឧទហរណ៍ 

េ្រគះ ងំសងួតចុងេ្រកយបង្អស់កនុងឆន ២ំ០១៦ បនេធ្វឲីយេសដ្ឋកិចច្របេទសៃថបតប់ង់ថវកិអស់្របមណជ 
១.៧ពន់ នដុ ្ល រ។  
 



យុទធ ្រស្តេនះនងឹេផ្ត តេលេីគលេ ទភិពទងំ៥ ែដល្រតូវបនេគ យតៃម្លថ “មនដំេណីរករ 
មនិល្អ” នងិ្រតូវករ“ករយកចតិ្តទុក កជ់បនទ ន”់ េដីមបេី ះ្រ យវបិត្តិេ្រគះ ងំសងួត។ យុទធ ្រស្តេនះ 
រមួបញចូ លនូវសូចនករពនិិតយ ម ន ថ នភពដី សំេណីមដី ថ នភពដំ  ំនងិលំហូរទឹក កនុងរដូវ្របងំ 
្រពមទងំករពយករណ៍េ្រគះ ងំសងួតនិងករ្របកស សនន ករក ងសមតថភពេរៀបចំែផនករនិង 
យតៃម្ល ថ នភពេ្រគះ ងំសងួត កដូ៏ចជវធិនករកតប់នថយ និភយ័ នងិ្របពន័ធែចករែំលកពត័៌មន។ 

 

យុទធ ្រស្ត៥ឆន េំនះនងឹ្រតូវអនុវត្តេ យមនករគ្ំរទថវកិពបី ្ត ្របេទសជសមជិក នងិៃដគូ 
អភិវឌ ន៍។  
 

្រកមុ្របកឹ  ែដលជ ថ ប័នថន ក់រដ្ឋម្រន្តីខពសជ់ងេគ នងឹមនសមសភពរដ្ឋម្រន្តពី្ីរកសងួធនធនទកឹ 
នងិបរ ិ ថ ន ពីប ្ត ្របេទសជសមជិកទងំ៤ ក៏បនអនុម័តេលី ែផនករករងរ្របចឆំន ២ំ០២០-
២០២១ ជមួយនឹងកញចប់ថវកិចំនួនជង១៣ នដុ ្ល រផងែដរ។ ែផនករេនះគឺជែផនករលម្អតិេល ី
្របតបិត្តិករ សកមមភព នងិកិចចករ រមួទងំថវកិពកព័់នធកនុងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តរបស់ ថ បន័ 
េនកនុងក្រមតិថន កត់បំន់។ 

 

ែផនករែដល្រតូវបនអនុម័តេនះ េផ្ត តេលកីរបញច ប់នូវយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ ងទេន្លថមឆីន ២ំ០២១-
២០៣០ នងិែផនករយុទធ ្រស្តឆន ២ំ០២១-២០២៥ ្រពមទងំយុទធ ្រស្តបរ ិ ថ ន ងទេន្ល ស្រមប ់
ករពរធនធន បរ ិ ថ នសខំន់ៗ។ កនុងចំេ ម ទភិពជេ្រចីន ែផនករេនះផ្តល់ ទិភពេលីករបញចប ់
ដំេណីរករពិេ្រគះេយបលជ់មុនស្រមបគ់េ្រមង ងសង់ទំនប់ រអីគគិសនលួីង្របបង ករអនុវត្តពនិតិយ 
ម នបរ ិ ថ នរមួគន ស្រមបទ់នំប់េម េ្រគះ ងំសងួត នងិយុទធ ្រស្ត រអីគគសិនី ្រពមទងំជំរញុភព 

ជៃដគូជមួយនងឹ្របេទសចិន នងិកិចចសហ្របតបិត្តិករ នឆង-េមគងគឲយកន់ែត្របេសរី។ 

 

េនកនុងកិចច្របជំុេ្រតៀមនេពលម លិមិញ គណៈកមម ធិកររមួែដលជ ថ ប័ន្រគប់្រគងរបស់ MRC 
បនផ្តល់ករគ្ំរទេលេីសៀវេភអនុេទទសហរិញញវតថុថមី នងិេគលគំនិតស្រមប់កររចន ្របពន័ធពយករណ៍ 
្របពន័ធម៉ូែដល ្របព័នធពត័៌មននងិទនិនន័យរបស់ MRC។ 

 

េសៀវេភអនុេទទសហរិញញវតថុថមី ែដលជសមទិធផលពីបចចុបបននភពៃនេសៀវេភឆន ២ំ០០៦ េរៀប ប់អំពីយន្តករ 
រងឹមកំនុងករ្រគប់្រគងកចិចករៃផទកនុង និងករ្រគប់្រគងធនធនហរិញញវតថុរបស់ ថ បន័ឲយកន់ែត្របេសីរ 
េដីមបចូីលរមួចំែណកកនុងករកត់បនថយ នភិយ័ ្រពមទងំេលកីកមពសត់ម្ល ភព នងិគណេនយយភព 
កនុងករ្រគប្់រគងថវកិ។ 

 

េគលគនំិតស្រមប់កររចន្របព័នធនន គឺករខតិខំរបស់េលខធិករ ្ឋ ន MRC េដីមបី ្ត រេឡងីវញិនូវ 
្របពន័ធពយករណ៍ ្របពន័ធម៉ូែដល នងិ្របពន័ធព័ត៌មននងិទនិនន័យរបស់ ថ បន័។ េគលគនំិតេនះ្រគប់ដណ្ត ប់ 
េលចីណុំចករងរសំខន់ៗចំនួន៤ េដីមបេីឆ្លីយតបនងឹបែ្រមប្រមលួែដលេកតីមនឲយបនរហ័សជងមុន 
ដូចជ ករបេញចញទកឹភ្ល មៗពី ងស្តុកទកឹែផនកខងេល ី កដូ៏ចជកនុងេគលបំណងពនិិតយ ម ន 



ករអភិវឌ  និង ថ នភព ងទេន្ល ្រពមទងំព្រងងឹតួនទីដស៍ំខនមួ់យរបស ់ MRC កនុងនម 
ជមជឈមណ្ឌ ល្របមូលផ្តុចំំេណះដឹង។ កចិចករងរទងំេនះរមួមនករ្របមូលនងិទញិទនិនន័យ ករ្រគប្់រគង 
ពត័៌មន នងិទិននន័យ ករ យតៃម្លនងិវភិគទិនននយ័ ្រពមទងំករទំនក់ទនំងនិងេធ្វីរបយករណ៍ 
អពំីព័ត៌មន នងិទិននន័យ។ 

 

កចិច្របជុំរយៈេពល២ៃថងេនះនងឹបញចប់េនៃថងែស្អក។ ្របេទស វនឹងេធ្វីជមច សផ់ទះេនឆន េំ្រកយ េ យ 
េហតុថ ្របេទសេនះនឹងក្ល យជ្របធន្រកមុ្របកឹ  MRC ស្រមបឆ់ន ២ំ០២០។ 

 

កណំតស់មគ លស់្រមបន់ពិនធនយក៖  
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គជឺ ថ ប័នអន្តររ ្ឋ ភបិល ែដលមនតួនទីជំរញុេលកីកមពសក់ចិចពិេ្រគះ 

េយបល ់នងិកិចចសហ្របតបិត្តិករថន ក់តំបនេ់នកនុងតបំន់ ងទេន្លេមគងគែខ ទឹកខងេ្រកម ែដល្រតូវបន 
បេងកតីេឡងីកនុងឆន  ំ ១៩៩៥ ែផ្អកេទ មកចិច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគងគ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ 
នងិេវៀត ម។ ថ បន័េនះ បំេពញតួនទីជេវទកិថន ក់តំបនស់្រមប់ករទូតទកឹ កដូ៏ចជ ជមជឈមណ្ឌ ល 
្របមូលផ្តុចំំេណះដឹងអពីំករ្រគប្់រគងធនធនទឹក េដីមបកីរអភិវឌ នត៍បំន់េនះ ្របកបេ យចីរភព។ 

 
-ចប់- 
 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង៖ 

េ ក មស សុភ្រក្ត 
ម្រន្ដីទំនក់ទនំងជមួយអនក រព័ត៌មន 

េលខធិករ ្ឋ នគណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
អុីែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org 

ទូរសពទៃដ៖ +855 12 266653 

 
 


