
ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់  
 

កិច�សហ្របតិបត�ិករេមគង�-ឡានឆាង៖  

ចិនស� គមនក៍រអំពវនាវរបសគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� ឱ្យរតឹចំណង 

កិច�សហ្របតិបត�ិករជិតស�ទិ�បែន�មេទៀត 
 

ទ្ីរក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទ ី 0៧ ែខវចិ�កិ ឆា� ២ំ០១៨ – ្របេទសចនិ បានស� គមនក៍រអំពវ
នាវរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� (េហកត់ថា MRC) ឱ្យមានកររតឹចណំងកចិ�សហ្របតិបត�កិរឱ្យ
កន់ែតជតិស�ិទ�បែន�មេទៀត រវងមជ្ឈមណ� លសហ្របតបិត�ិករធនធានទឹកឡានឆាងេមគង� (េហកត់ថា 
LMWRCC) និង MRC េនះេបីតម្របសសន៍របសម់�ន�ជីាន់ខ�សប់ផុំតៃនេលខធកិរដ� ន MRC។  

ករប�� ក់េនះ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីក�ុងជំនបួេទ�ភាគី រវងនាយក្របតបិត�ិរបស់ MRC េលក ផា ំទន់
ផាន (Pham Tuan Phan) នងិម�ន�ីជាន់ខ�ស់ចនិ ែដលេរៀបចំអមជាមួយនងឹេវទិកកិច�សហ្របតបិត�ិករ
ធនធានទឹកឡានឆាងេមគង�េលីកទី ១ កលពីៃថ�ទី ១ ដល់ៃថ�ទ ី ២ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ ២០១៨ េនក�ុង្រក�ង     
គួនមងី េខត�យូណាម ្របេទសចិន។  

េលកនាយក្របតបិត�ិ ផា ំមាន្របសសនថ៍ា “្របេទសចិនបានស� គមន៍ករអំពវនាវរបស់េយងីឱ្យ
មានករព្រងឹងកិច�សហ្របតបិត�ិករ រវងមជ្ឈមណ� លសហ្របតបិត�ិករធនធានទកឹឡានឆាងេមគង� នងិ 
MRC េដីម្បជីា្របេយាជនអ៍ងទេន�េមងគ�ទងំមូល។ េយងីនឹងបន�កំណត់វសិ័យសហ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ  
ែដលមានសរៈសំខន់ ស្រមាប់ករងររបស់េយងី ក�ុងករជំរុញករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ក�ុងទេន�    
េមគង� នងិ្របជាពលរដ�ែដលរស់េនក�ុងតបំន់អងទេន�េនះ”។ 

េបីតម្របសសន៍របស់េលកនាយក្របតិបត�ិ ្របធាន្រក�មករងរច្រម�ះរបស់ចនិស្រមាបក់ិច�សហ
្របតិបត�ិករធនធានទកឹឡានឆាងេមគង� េលក យូ សុងីជន (Yu Xingjun) ក៏បានេលីកេឡងីែដរថា កចិ�
សហ្របតបិត�ិករឡានឆាងេមគង� កំពុងែតព្យោយាមែស�ងរកវធិីស�ស�សហករគា�  ែដលអចេធ�ីេទបាន
ជាមួយ MRC េហយីេលកបានគូសប�� ក់ជាសធារណៈ ពតីួនាទដី៏សំខន់របស់គណៈកម�ករេនះក�ុង
េវទិកគួនមងី។  

ចំណុចេនះ ្រសបគា� ជាមយួនឹងអ�ីែដលរដ�ម�ន�ី្រកសងួធនធានទឹកចិន េលក អុ ី ជីងពីង (E 
Jingping) បានេលកីេឡងីក�ុងកចិ�្របជុកំំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលកីទី៣ កលពីេដីមឆា� េំនះ េដយ
េលកមាន្របសសន៍ថា “កចិ�សហ្របតិបត�កិរឡានឆាងេមគង� នឹងមិនជំនសួយន�ករអនុតបំនែ់ដលមាន
្រសប់នានាេនាះេឡយី ... ្របេទសចនិមានបំណងសហករជាមួយ MRC និងរល់្របេទសតមដងទេន�   
េមគង�ទងំអស់ េ្រកមយន�ករកិច�សហ្របតិបត�ិករែដលកំពុងមាននាេពលបច�ុប្បន�”។  

េលខធិករដ� ន MRC នងិ LMWRCC ក៏បានពិភាក្សោគា� េលីលទ�ភាពេរៀបចំដំេណីរទស្សនកចិ�
សិក្សោេផា� ះប�ូរបទពិេសធនប៍េច�កេទសេទវញិេទមកផងែដរ។ ដំេណីរទស្សនកចិ�ទងំេនះ នឹងផ�លឱ់កស

https://www.mrcsummit.org/assets/documents/Summit/d3c86888f7/Statement-from-Chinese-Minister-E-Jingping-at-Summit.pdf
https://mrcsummit.org/


ឱ្យមានករកសងទំនាកទ់ំនង និងជំេនឿទុកចតិ�គា� េទវញិេទមកបែន�មេទៀត ែដលនឹងនាឱំ្យមានករយល់
ដឹង នងិកចិ�សហ្របតិបត�ិករកន់ែតល�្របេសីរជាងមុន។  

ក�ុងេវទិកទី្រក�ងគនួមងី ែដលេលកនាយក្របតិបត�ិ ផា ំ ្រត�វបានអេ�� ីញឱ្យេឡងីែថ�ងសុន�រកថា
គន�ះឹអំពកីិច�សហ្របតបិត�ិករអន�រជាតិ ក�ុងវសិ័យ្រគប់្រគងធនធានទឹកក�ុងតំបនអ់ងទេន�េមគង� េលក
បានរេំលចពីលក�ណៈពិេសសរបស់ MRC ពសីមទិ�ផលនានា ែដលស� ប័នេនះបានសេ្រមចក�ុងរយៈេពល 
២៣ ឆា� ចុំងេ្រកយ េដីម្បផី�ល់ករគា្ំរទដល់្របេទសជាសមាជិក នងិពកីិច�សហ្របតិបត�កិរជាមួយៃដគូ    
ជុំវញិពិភពេលក។ តំណាងមកពី្របេទសជាសមាជិក MRC ទងំបួន ក៏បានេចញេសចក�ីែថ�ងករណ៍ នងិ
េធ�ីបទបង� ញក�ុងេវទិកេនះ េដយេផា� តេលីករបន�ករងរ និងកចិ�សហ្របតិបត�កិរក�ុង្រកបខ័ណ�  MRC 
ដូចជា ករអនុវត�វធិាននតីិវធិីរបស់ MRC នងិគេ្រមាងសហ្របតិបត�ិករឆ�ងែដនជាេដមី។ 

េនក�ុងសុន�រកថាេនះ េលកនាយក្របតិបត�ិ បានគូសប�� ក់សជាថ�ីពីភាពចបំាច់ក�ុងកររតឹ
ចំណងកិច�សហ្របតបិត�ិកររវង MRC និង្របេទសចនិបែន�មេទៀត េដយេលកបានអេ�� ីញឱ្យភាគចីិន
ចូលរមួសហករក�ុងវសិ័យជាេ្រចីន។ ករអេ�� ីញសំខន់ជាងេគ គឺករអេ�� ីញឱ្យ្របេទសចនិេធ�ីករ
ពិចរណា ផ�លទ់ិន�ន័យព្យោករណ៍ទឹកជំនន់េនស� នីយវរអីគ�ិសនីជងីហុង     នងិែចករែំលកទនិ�ន័យជល
ស�ស�េនរដូវ្របាងំ េ្រពះថាព័ត៌មានទងំេនះ នឹងផ�ល់ជា្របេយាជន ៍ ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍ 
និងករ្រគប់្រគងេ្រគាះរងំស�ួតក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�។   

េលីសពីេនះ ក៏មានករអេ�� ីញឱ្យភាគីចនិចូលរមួសហករជាមួយ MRC ក�ុងករេរៀបចំឯកសរ  
យុទ�ស�ស�ជាេ្រចីន ែដលកំពុង្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពនាេពលេនះ។ ឯកសរទងំេនះ រមួមាន ករេធ�ី
បច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស�វរអីគ�ិសនី្របកបេដយចីរភាព របាយករណ៍ស�ីពីស� នភាពតំបន់អងទេន� នងិ
យុទ�ស�ស�ស�ីពីករអភិវឌ្ឍតបំន់អងទេន� ស្រមាប់ទេន�េមគង� រមួនឹងែផនករអភិវឌ្ឍន៍តំបនអ់ងទេន�ថ�ី។  

េលកនាយក្របតបិត�ិ ផា ំមាន្របសសនថ៍ា “ពុំមានេពលេវលណាែដលល�ជាងេពលបច�ុប្បន�េនះ 
េដីម្បឱី្យ្របេទសចនិសហករជាមួយ MRC េនាះេឡយី េ្រពះវនងឹផ�ល់ជា្របេយាជនដ៍ល់្របជាពលរដ�ជាង 
៧០ លននាក់ ែដលកពុំងរស់េនក�ុងតំបនអ់ងទេន�ទងំមូល។  
 
កណំតស់មា� លស់្រមាបន់ពិន�នាយក៖  

គណៈកម�ករទេន�េមគង� គជឺាស� ប័នអន�ររដ� ភិបាល ែដលមានតនួាទីជំរុញេលកីកម�ស់កិច�ពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងកិច�សហ្របតបិត�ិករថា� កត់ំបន់េនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដល្រត�វបាន
បេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកចិ�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� រវង្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀត
ណាម។ ស� ប័នេនះ បំេពញតួនាទីជាេវទិកថា� កត់ំបនស់្រមាប់ករទូតទឹក ក៏ដូចជា ជាមជ្ឈមណ� ល្របមូល
ផ�ុ ំចំេណះដឹងអំពីករ្រគប់្រគងធនធានទកឹ េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍន៍តបំន់េនះ ្របកបេដយចីរភាព។ 

MRC បានអេ�� ីញ្របេទសចិន និងមីយ៉ានម៉ា ឱ្យេធ�ីជា “ៃដគូសន�នា” កលពីឆា�  ំ១៩៩៦ េហយី
ចប់តងំពីេពលេនាះមក MRC បាន នងិកពុំងសហករជាមយួៃដគូទងំពីរ េលីែផ�កបេច�កេទសៃនករ
្រគប់្រគងធនធានទកឹ។  
 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/MRC-procedures-EN-V.7-JUL-18.pdf
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/events/five-bilateral-multilateral-joint-projects-to-be-implemented-for-basin-development-strategy/
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/speeches/ceo-pham-tuan-phans-keynote-at-first-lancang-mekong-water-resources-cooperation-forum-1-2-november-2018-kunming-china/
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/SHDS2019-CN-FINAL-DRAFT.pdf
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កលពីៃថ�ទី ១ ែខ េមស ឆា�  ំ២០០២ ចិន និង MRC បានចុះហត�េលខេលកីិច�្រពមេ្រពៀងមួយស�ី
ពីករផ�លព់័ត៌មានជលស�ស�ៃនទេន�េមគង�ឡានឆាង។ កិច�្រពមេ្រពៀងេនះ ្រត�វបានបន�ក�ុងឆា�  ំ ២០១៣ 
េហយី ឥឡូវេនះ្របេទសចិន ផ�ល់ទិន�ន័យកម�សទ់ឹកេនរដូវទឹកជំនន់ រយៈេពល ៥ ែខ (ែខ មិថុនា ដល់ែខ 
តុល) ពីរដងក�ុងមួយៃថ� ពសី� នីយចនំួនពីរែដលស�ិតេនតមដងទេន�ឡាងឆាងក�ុង្របេទសចិន។ ពត័៌មាន
េនះ្រត�វបានប��ូ លក�ុង្របពន័�ព្យោករណ៍ទឹកជំនន់របស ់ MRC។ ១៣,៥% ៃនលំហូទឹកក�ុងទេន�េមគង� គឺ
បានពី្របេទសចនិ។  
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ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 

េលក មាស សុភ�ក� 
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