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េយងេទេលីេសចក្តី្របកសព័ត៌មន1កលពីេពលថមីៗេនះ របស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (MRC) ពីករេរៀបចំ 

េវទិកអនកពក់ព័នធថន ក់តំបន់េលីកទី១០ ស្តីពីដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន េលីសំេណីរគេ្រមង ងសង់ទំនប់ រ ី
អគគិសនី ខ ំ េនេលីតួេមទេន្លេមគងគ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី២៤ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០២០ េនទី្រកុងប៉កេស 
្របេទស វ, អងគករសងគមសុីវលិ ែដលេធ្វីករងរេលីវសិ័យអភិបលកិចចទឹក និងធនធនធមមជតិេនកមពុជ មនក្តី 
្រពួយបរមភជខ្ល ងំចំេពះផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនដល់្របេទស មដងទេន្លេមគងគែផនកខងេ្រកម និងជពិេសស ចនឹងមន 
ផលប៉ះពល់ដល់បឹងទេន្ល បែដលជេបះដូងៃន្របេទសកមពុជ។ អងគករសងគមសុីវលិអំពវនវដល់ MRC សូមេធ្វីករ 
ពិចរ េលីចំណុចមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 េបីេយង មរបយករណ៍ Council Study ែដលេធ្វីេឡងីកនុងរយៈេពល៦ឆន  ំ ពីឆន ២ំ០១២-២០១៧ 
េ យគណៈកមមករទេន្លេមគងគ បនបង្ហ ញថ ទំនប់ រអីគគីសនីធំៗចំនួន១១ េនេលីតួេមទេន្លេមគងគេ្រកម 
និងទំនប់ រអីគគិសនីេន មៃដទេន្លេមគងគចំនួន១២០េទៀត ែដលេ្រគង ងសង់រចួេន្រតឹមឆន ២ំ០៤០ 
នឹងបងកេ្រគះថន ក់ដល់្របព័នធេអកូឡូសុី េសដ្ឋកិចច និងសន្តិសុខេសប ងកនុងតំបន់ េ យ រ ១) 
ទំនប់អគគិសនីទងំេនះ នឹងកត់បនថយបរមិណដីលបប់ដល់េទ៩៧% មិនេ យហូរដល់ដីសណ្ត រទេន្លេមគងគ ២) 
ងស្តុកទឹកទំនប់ រអីគគិសនីេនេលីតួទេន្លេមគងគ សំណង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធករពរទឹកទំនន់ និងរនងំនន 

ចំេពះករបំ ស់ទីរបស់្រតី នឹងបងកេ្រគះថន ក់ដល់្របព័នធេអកូឡូសុី ៣)បរមិណធនធនជលផលសរុបនឹងថយ 
ចុះរហូតដល់៤០% ្រតឹមឆន ២ំ០២០ និង ដល់៨០% ្រតឹមឆន ២ំ០៤០ ៤)ករអភិវឌ ន៍ថមពល រអីគគិសនីដល់ឆន  ំ
២០៤០ នឹងប ្ត លេ យបត់បង់ពពួក្រតីបំ ស់ទីកនុងតំបន់មួយភគធំ េ យ រ្រតីទងំេនះមិន ចរស់ ន 
មនជីវតិបនកនុង ងស្តុកទឹករបស់ទំនប់ រអីគគិសនីទងំេនះេទ ៥)រមួផ ជំមួយករែ្រប្របួល កសធតុ 
ចប ្ត លឲយមនអសន្តិសុខេសប ងក្រមិតធងន់ធងរេន មសហគមន៍េន្របេទស វ និងកមពុជ។ េនះជបញ្ហ  

របស់ទំនប់ រអីគគិសនី ែដល្រតូវបនរកេឃញី មរយៈករសិក ខងេលី2។ 
 េ យែឡក មរយៈករពិនិតយេមីលេទេលីឯក រគេ្រមង ខ ំ េយងីបនរកេឃញីថ អនកអភិវឌ ន៍ 

គេ្រមងបនេ្របី្របស់ ទិននន័យចេន្ល ះឆន ២ំ០១០-២០១១ មកេធ្វីជមូល ្ឋ នកនុងករសិក េលីផល់ប៉ះពល់ 
ជលផល ជល ្រស្ត លំហូរដីលបប់ គុណភពទឹក សុវតថិភពទំនប់ និងផល់ប៉ះពល់នន េទះបីជមនករសិក  
ថមីៗ ្រតូវបនេធ្វីរចួេហយីក្តី។ ករេ្របីទិននន័យចស់ជមូល ្ឋ នកនុងករសិក េនះ បនបេងកីតក្តីមនទិលអំពីគុណភព 
របស់របយករណ៍គេ្រមង ថ នឹងមិនេឆ្លីយតបេទនឹង ថ នភពែ្រប្របួលនេពលបចចុបបននរបស់ទេន្លេមគងគ 

 
1 http://www.mrcmekong.org/news‐and‐events/consultations/regional‐stakeholder‐forums/the‐10th‐mrc‐regional‐
stakeholder‐forum/ 
2 MRC (2017) the Council Study. 



ែដលមិន ចផ្តល់ព័ត៌មន្រគប់្រគន់ និង្រគប់្រជុងេ្រជយដល់្រកុម្របឹក រមួ (JC) សំ ប់ជមូល ្ឋ នកនុងករផ្តល់ 
នូវករែណនែំផនកបេចចកេទសែដល ចទុកចិត្តបនេឡយី ែដលេនះបេងកីតបនជបញ្ហ មួយបែនថមេទៀត។ 

 កង្វះខតនូវករេ្របី្របស់ទិននន័យថមីបំផុត និងករសិក េ យបនល្អិតល្អន់ មិនែមនជចំនុចខ្វះខតថមីែដល 
េទីបនឹងរកេឃញីេនះេទ។ អនុ សន៍េនះ្រតូវបនផ្តល់ជូនអនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង ងំពីគេ្រមងមុនៗមកេម៉្លះ។ 
ករបេងកីតេ យមននូវចំណុចខ្វះខតដែដលៗ បនបង្ហ ញថមច ស់គេ្រមង មិនបនយកចិត្តទុក ក់ និងទទូល 
យកនូវអនុ សន៍របស់អនកពក់ព័នធេផ ងៗេទ។ អនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង្រតូវេ្របី្របស់ទិននន័យថមីបំផុតជមូល ្ឋ ន 
កនុងករសិក  េដីមបបីេងកីតបននូវរបកគំេហញីែដលសម្រសបេទនឹង ថ នភពបចចុបបនន។ ករណ៍េនះនឹងជួយដល ់
អនកពក់ព័នធេផ ងៗ កនុងករផ្តល់អនុ សន៍ថមីៗ ចបស់ ស់្របកបេ យគុណភព។ 

 ខណៈេពលេនះ MRC កំពុងអនុវត្តគេ្រមង កលបងស្តីពីករ ម នបរ ិ ថ នរមួ (JEM) ៃនដំេណីរកររបស់ 
ទំនប់ យ៉បូរ ី និងដន ហុង ២០២០-២០២១3 េពលគឺករ ម នេមីលពីផលប៉ះពល់េលីជល ្រស្ត 
គុណភពទឹក លំហូរកំណកដីលបប់ ករបំ ស់ទីរបស់្រតី ជលផល និងេអកូឡូសុី រជិតិ លទធផលៃនករ 
ម នេនះ គឺពិតជមន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់ករេ្របី្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករសិក គេ្រមង នឹង ច 

ជួយកត់បនថយបននូវផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេ យបនជអតិបរម។ 
 ថ នភពកំពស់ទឹកទេន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល ប មនក្រមិតទបកនុងរយៈេពល២ឆន ចុំងេ្រកយេនះ បនបេងកីត 

េ យមនក្តី្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំកនុងចំេ ម្របជជន ប់ ននក់ ែដលពឹង ្រស័យេលីទេន្លទងំេនះ។ 
ករែ្រប្របួល កសធតុ ពិតជចបស់ ស់ថជក ្ត ចំបងមួយ ក៏បុ៉ែន្តជមួយគន េនះ វត្តមនរបស់ទំនប់ រ ី
អគគិសនីកន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ េនេលី ងទេន្លេមគងគ និងៃដទេន្ល បនបេងកីនក្តី្រពួយបរមភកន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ 
អំពីនិរន្តរភពរបស់ទេន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល បេនកនុង្របេទសកមពុជ។ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គួរេផ្ត ត 
ជសំខន់េទេលីនិរន្តរភពទេន្លេមគងគ េដីមបធីនបននូវតុលយភពរ ងករអភិរក  និងករអភិវឌ ន៍ និងសន្តិសុខ 
េសប ងរបស់្របជជនេមគងគ ប់សិប ននក់។ 

 ថ នភពរកី ល លៃនជំងឺកូវដី១៩ (COVID 19) ពសេពញ កលេ ក គឺបនរតឹតបតិករេធ្វីដំេណីរ 
ករជួបពិភក ពិេ្រគះេយបល់េ យបនេពញេលញ រមួទងំករចុះសិក ្រ វ្រជវេ យបនល្អិតល្អន់េន 
មូល ្ឋ ន។ ករេរៀបចំករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធៃនគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេលីទេន្លេមគងគពីចំងយ
កនុង ថ នភពេនះ គឺមិនបនផ្តល់លទធផលេ យបន្របេសីរេនះេឡយី។ ផទុយេទវញិ នឹងបេងកីតបននូវភពខ្វះ 
ចេន្ល ះកន់ែតធំេធង។ 

 
អនុ សន៖៍ 

 គណៈកមមករទេន្លេមគងគ ែដលមន្របេទសទងំ៤ជសមជិក ្រតូវមនជំហរមឺុងម៉ត់ ត្រមូវេ យអនកអភិវឌ ន៍ 
គេ្រមង ្រតូវេ្របី្របស់ទិននន័យថមីបំផុត ជមូល ្ឋ នកនុងករសិក គេ្រមង ទងំេពលបចចុបបនន នឹងេទអនគត 
េដីមបី ចផ្តល់នូវព័ត៌មន្រគប់្រគន់ និង្រគប់្រជុងេ្រជយ សំ ប់ករពិេ្រគះេយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ។ 

 រ ្ឋ ភិបល វ និងអនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង គួរពនយេពលពិេ្រគះេយបល់ េ យរងចេំមីលលទធផលៃនករអនុវត្ត 
គេ្រមង កលបងស្តីពី ករ ម នបរ ិ ថ នរមួ (JEM) ៃនដំេណីរកររបស់ទំនប់ យ៉បូរ ី និងដន ហុង 
២០២០-២០២១ ែដលនឹងផ្តល់ព័ត៌មនជក់ ក់ពីទំហៃំនផលប៉ះពល់េលីជល ្រស្ត គុណភពទឹក 
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លំហូរកំណកដីលបប់ ករបំ ស់ទីរបស់្រតី ជលផល និងេអកូឡូសុី រជិតិ េដីមបយីកជមូល ្ឋ ន 
កនុងករសិក ែកលំអរគេ្រមងថមីៗ ែដល ចជួយកត់បនថយផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់ទេន្លេមគងគ។ 

 កនុង ថ នភពបចចុបបននៃនទេន្លេមគងគ និងកររកី លៃនជំងឺកូវដី១៩ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ គួរផ្តល់អនុ សន៍ 
េ យមនករពនយេពលកិចចពិេ្រគះេយបល់ រហូត ថ នភព្របេសីរេឡងីវញិ េដីមបធីនករចូលរមួេពញេលញ 
្របកបេ យទំនុកចិត្ត ពីអនកពក់ព័នធទងំអស់ កនុងករចូលរមួផ្តល់េយបល់េលីគេ្រមងែដលបនេសនីេនះ។ 

 

បញជ ីេឈម ះអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលគ្ំរទេសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះ 
១) អងគករសកមមភពេដីមបអីភិវឌ ន៍ (AFD) 
២) សមគមែថរក បរ ិ ថ ន និងវបបធម៌ (CEPA) 

៣) សមព័នធភពេដីមបអីភិរក ធនធនជលផល (FACT) 

៤) មជឈមណ្ឌ លម្លប់្រពហមវ ិ រធម៌ (MPC) 

៥) អងគករភូមិខញុ ំ (MVi) 

៦) អងគករអនកអភិវឌ ន៍សហគមន៍ (NAS) 

៧) អងគករអភិវឌ ជនបទភូមិភគឦ ន (NRD) 

៨) សមព័នធ្របជេន ទកមពុជ (CCF) 

៩) េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ (NGOF)  
១០) ្រកុម្របឹក យុវជនកមពុជ (YCC) 
១១) អងគករប ្ត ញករពរទេន្លេស ន ែ្រសពក និងេសកុង (3SPN) 

 


