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ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន ់

 
 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� ជ្រម�ញឲ្យ្របេទសេមគង�ទងំអស ់

េដះ្រសយប�� លហូំរទឹកទប 
 

ទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទ០ី៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០ – ្របេទសតមដងទេន�េមគង�ទងំ ៦ ្រត�វ
បានជំរុញឲ្យេដះ្រសយប�� លំហូរទកឹទបក�ុងតំបន់ ខណៈែដលអងទេន�េមគង�េ្រកម (LMB) ្របឈមនងឹ
កំណត់្រតលំហូរទកឹទបអសរ់យៈេពល ២ ឆា� បំន�បនា� ប់គា� ។ េនះេបីេយាងតមរបាយករណ៍របស់គណៈកម�
ករទេន�េមគង� (េហកត់ថា MRC) ែដលេចញផ្សោយនាៃថ�េនះ។ 

របាយករណ៍ស� នករណ៍របស់ MRC ែដលពិនតិ្យេលីស� នភាពជលស�ស�ក�ុងអងទេន�េមគង�េ្រកម 
អំឡុងពីែខមករ ដលែ់ខកក�ដ ឆា� ២ំ០២០េនះ បានកំណតនូ់វបុព�េហតុបឋមជាេ្រចីន ែដលអចបង�ឲ្យមាន
រហូំរទឹកទប និងេ្រគាះរងំស�ួតស្រមាប់ឆា� េំនះ។ មូលេហតុទងំេនះ រមួមានបរមិាណទឹកេភ��ងធា� ក់តចិតចួខុស
្រប្រកតីែដលបង�េដយបាតុភូតអកសធាតុែអល នីណូ (El Nino) ស� នភាពរហូំរទបរយៈេពលយូរែដលបន�
អូសបនា� យចបព់ីឆា�  ំ២០១៩ មក និងរហូំរទឹកក្រមិតទបជាងមុនពីៃដទេន�េមគង�។  

រហូំរទបែបបេនះ បានេធ�ឲី្យបឹងទេន�សបរបស់្របេទសកម�ុជាជួប្របទះ “ស� នភាពរងំស�ួតខ� ងំ” 
ែដលបង�ឲ្យបរមិាណរហូំរ្រតឡប់ចូលបឹងធា� ក់ដល់ក្រមតិទបបផុំតក�ុងកណំត់្រតគតិចប់ពីឆា� ១ំ៩៩៧ មក។  

េដយេ្របី្របាស់ទិន�ន័យតមដន ទិន�ន័យទកឹេភ��ង និងអកសធាតុពី MRC និងពី្របភពជាសកល
េផ្សងៗេទៀត របាយករណ៍េនះបែន�មថា ្របតបិត�ិករៃនទំនបន់ានាតមទេន�េមក�ុងអងទេន�េមគង�េលី (UMB) 
និងទនំប់តមៃដទេន�េផ្សងៗក�ុងអងទេន�េមគង�េ្រកម អចនងឹជះឥទ�ិពលេលីស� នភាពរហូំរទឹកទបនាេពល
បច�ុប្បន�េនះ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ េលខធិករដ� ន  MRC មិនមានទនិ�ន័យ និងពត័៌មានជាផ�ូវករ េដីម្បី
េផ��ងផា� ត់ពផីលប៉ះពល ់ែដលអចេកតីមានៃន្របតិបត�កិរទំនប់វរអីគ�ិសនីក�ុងអងទេន�េមគង�េលីេទ។ 

បណ�ិ ត អន េព្រជហត�ដ នាយក្របតបិត�ិៃនេលខធកិរដ� ន MRC មាន្របសសន៍ថា៖ “េយងីអំពវ
នាវឲ្យ្របេទសតមដងទេន�េមគង�ទងំ ៦ បេង�ីនករែចករែំលកទិន�ន័យ នងិពត័៌មានអំពី្របតិបត�កិរទំនប់ នងិ    
េហដ� រចនាសម�័ន�ទឹករបសស់មុី្របេទស ជាមួយនឹង MRC ឲ្យបានរហ័ស និង្របកបេដយតមា� ភាព។ វដល់
េពលេហយី ែដល្របេទសទងំអស់ ្រត�វអនុវត�នូវអ�ីែដលខ�ួនបានអះអង នងិេធ�ីសកម�ភាពេដមី្ប ី្របេយាជន៍រមួ
ស្រមាប់អងទេន�េមគង�ទងំមូល នងិស្រមាបស់ហគមន៍ែដលរងផលបះ៉ពល់”។  
 
ផលបះ៉ពលែ់ដលអចេកីតមាន 

របាយករណ៍ែដលមានក្រមាស់ ៣២ ទំព័រ បានបង� ញថា រហូំរទឹកទបនាេពលបច�ុប្បន� អចនឹងជះ
ឥទ�ិពលធ�ន់ធ�រេលី្របេទសកម�ុជា េដយសរករបាត់បងនូ់វសក� នុពលជលផល និងធារស�ស�។ ្របេទសេវៀត
ណាម អចនងឹជបួ្របទះករកត់បន�យផលតិកម�្រស�វេលីដីសណ�  េហយីផលិតផលកសកិម�ក�ុង្របេទសឡាវ 
និងៃថ កអ៏ចនងឹរងផលបះ៉ពល់ផងែដរ។ 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Situation-report-Jan-Jul-2020.pdf


ជាពិេសសរបាយករណ៍េនះបានបែន�មថា អតុល្យភាពែបបេអកូឡូសុីអចនឹងេកតីមាន េដយសរ     
បែ្រមប្រម�លខ� ងំៃនករកណំត់េពល ថិរៈេវល និងវសិលភាពៃនករជន់លចិក�ុងបឹងទេន�សប នងិតបំនល់ិច
ទឹកជុំវញិបឹងេនះ។ ស� នភាពែបបេនះ អចនងឹេធ�ីឲ្យករបន�ពូជ្រតីថយចុះ េដយសរករបាត់បង់នូវតបំនលូ់ត
លស់នានា ែដលប៉ះពល់ដល់ករលូតលស់ៃនមច�  សត� និងរុក�ជាតកិ�ុងទឹកដ៏ៃទេទៀត។ េគព្យោកណ៍ថា ករ
ធា� កចុ់ះៃនទនិ�ផល្រតី អចនឹងេកីតមានេឡងី ែដលប�� េនះនងឹគំរមកំែហងដល់សន�សុិខេស្ប�ងស្រមាប់
សហគមន៍ែដលងយរងេ្រគាះបផុំតេនក�ុងតបំន់។   

បឹងទេន�សប គឺជាបងឹទកឹសបធំជាងេគ នងិមានផលិតភាពខ�សប់ំផុតេនក�ុងតបំនអ់សុអីេគ�យ។៍ 
បឹងេនះ្រត�វបានចតទុ់កជាទជី្រមកជីវៈច្រម�ះមួយក�ុងពិភពេលក និងជាេរងច្រក្រតីដ៏សំខន់របសទ់េន�េមគ
ង�។  ជាទូេទ រហូំរ្រតឡប់ចូលបឹងពីទេន�េមគង� េកីតមានចបព់ីពកក់ណា� លែខឧសភា ដល់ពកក់ណា� លែខ
តុល ែដលមានរយៈេពល ១២០ ៃថ�ជាមធ្យម។ ប៉ុែន� េនឆា� េំនះ រហូំរ្រតឡប់េនក�ុងបរមិាណ្រប្រកតី េនមិន
ទន់េកីតមានេទ េបីេទះបជីាមានរហូំរបរមិាណតិចបំផុតេកីតេឡងីពីរដង េនក�ុងែខកក�ដក�ី។ 
 
វធិានករកត់បន�យផលបះ៉ពល ់

្របសិនេបកី្រមិតទឹកក�ុងអឡុំងរដូវទឹកជំនន់ឆា� ២ំ០២០េនះ មិនមានភាព្របេសីរេឡងីគួរឲ្យកតស់មា� ល់
េនាះេទ   របាយករណ៍បានេស�ីឲ្យ្របេទសជាសមាជិករបស់ MRC ែដលរមួមាន្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ នងិេវៀ
តណាម ពិចរណាផ�លព់័តម៌ានែណនាដំលអ់�កេ្របី្របាស់ទឹក នងិ្របតបិត�កិរតមដងទេន� អពំីស� នភាពេនះ 
េដីម្បធីានាថា ករេ្របី្របាស់ទឹក្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយយកចតិ�ទុកដកខ់�ស់។ ្របេទសទងំេនះ គួរែតែស�ងរក
នូវ្របភពទឹកជំនួសេផ្សងេទៀត េដីម្បធីានាឲ្យមានករផ�តផ់�ង់ទកឹ្រគប់្រគាន់។  

របាយករណ៍ ក៏បានបង� ញបន�េឡងីថា ្របេទសជាសមាជិក គួរែតសំណូមពរដល្់របតិបត�ិករទនំប់វរ ី
អគ�ិសនី និង្របតបិតិ�ករធារស�ស� ឲ្យែកស្រម�ល្របតបិត�ិកររយៈេពលខ�ីរបស់ពកួេគ និងេធ�ីករតមដនេលី
សំណឹកតម្រចងំែដលអចេកីតមាន។ 

េយាងតមរបាយករណ៍ដ៏ែដលេនះ ្របសិនេបីរហូំរទឹកទបេនែតបន� ្របេទសទងំបនួ គួរែតពិចរណា
សំណូមពរឲ្យ្របេទសចនិបង�ូរ “ទឹកបែន�ម” ដូចែដលបានអនុវត�េនឆា�  ំ២០១៦ េដីម្បជីួយស្រមាលស� នភាព
ក�ុងអងទេន�េមគង�េ្រកម ជាពិេសសក�ុងអំឡុងរដូវ្របាងំខងមុខេនះ។  
 
ករព្យោករណ៍ស្រមាប់រដូវវស្សោ ឆា�  ំ២០២០ 

ខណៈែដលករព្យោករណ៍របបទឹកេភ��ង ស្រមាប់រយៈេពលចុងេ្រកយៃនរដូវវស្សោឆា� ២ំ០២០ េនះ មាន
ភាពខុសៗគា�  ករប៉ាន់ស� នជាទូេទគឺថា បរមិាណទកឹេភ��ងធា� កក់�ុងែខសីហ នងិក��  អចនងឹមានបរមិាណ
េ្រចីនជាងធម�ត េហយីចំននួេនះ នងឹ្រត�វធា� កចុ់ះក�ុងែខតុល។ េនះេបីេយាងតមរបាយករណ៍ខងេលី។  

េដយមានករព្យោករណ៍ទុកថាបរយិាកសសមា� ធទប ព្ុយះសុីក�ូន ឫព្ុយះេផ្សងៗេទៀត អចនឹងេកតី
េឡងីក�ុងែខសីហ នងិក��  របាយករណ៍េនះ បានបែន�មថា រហូំរ្រតឡប់ចូលបងឹទេន�សប អចនងឹេកីតមាន
េនេពលេនះ េដយេលីកេនះេគរពំឹងថា នឹងមានបរមិាណទឹកេ្រចីនជាងេលីកមុន។ 
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្រគប់្រគងធនធានទកឹ េដីម្បអីភិវឌ្ឍនត៍ំបន់េនះ្របកបេដយចីរភាព។ 
 
ចប ់

 

ស្រមាបព់័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 

េលក មាស សុភ�ក� ម�ន�ីទនំាក់ទនំងស្រមាបអ់�កសរពត័៌មាន  
េលខធិករដ� នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
អុីែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org  
ទូរសព�ៃដ៖ +856-20-77779168 

### 
 
 

about:blank

