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បញឈប់ករយកអនគតេយើងេធ្វើជែលបង 
សមព័នធករពរទេន្លេមគងគ 

អំពវនវេ យមនករលបុេចលគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង 
 

េនកនុងឱកសៃន កិចចពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈថន កត់ំបនរ់បស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
ចំេពះទំនបដ់ន ហុង នៃថងទី១២ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤េនះ សមពន័ធករពរទេន្លេមគងគ សូមរលឹំកេឡើងវញិ
នូវករទមទរេ យមនករលុបេចលនូវគេ្រមងទំនបដ់ន ហុង និងេ យមនករករពរទេន្ល
េមគងគ។ ទំនប់ រអីគគិសន ី ដន ហុង បងកេ យមន និភយ័ែដលមនិ ចទទួលយកបនេទដល់
វស័ិយជលផលនិងសុវតថិភពេសប ង រេនកនុងតំបន ់ នឹង ចេធ្វើឲយអនគតរបស់ទេន្លេមគងគ និង
មនុស េនតបំនេ់នះឋតិកនុងភពេ្រគះថន ក។់ 

គេ្រមងទំនបដ់ន ហុងនឹងប ្ត លេ យតំបនែ់ដលមន្របពន័ធេអកូឡូសីុដម៏ន រៈសំខន់
និងក្រមៃនទេន្លេមគងគ (ែដល្រតូវបនេគ គ ល់េ យ រជីវច្រមុះទេន្លនិងជលផលដស៏មបូរែបប) េនះ
ឋតិកនុងភពេ្រគះថន ក។់ ្រចកទឹកហួរ ហុង ែដលទំនបដ់ន ហុងនឹង្រតូវ ងសងេ់លើេនះ គឺជ
្រចកទឹកដសំ៏ខនម់យួែដល្រតី ចឆ្លងកតេ់ពញមយួឆន រំ ង ្របេទសកមពុជ ៃថ វ និងេវៀត ម។ 
យ៉ងេ ច ស់ពូជ្រតី្របមណ១០០្របេភទ្រតូវបនដឹងថឆ្លងកត់ ម្រចកទឹកេនះ។ ករ ងំសទះ
្រចកទឹកហួរ ហុង នងឹប ្ត លេ យមនផលបះ៉ពល់ែដលមនិ ចបះ៉ប៉ូវបន េទេលើបំ ស់ទី
របស់្រតី ្រពមទងំផលវបិកដល់សុវតថិភព េសប ង រ និងជីវភពទូទងំតំបនេ់មគងគទងំមូល។ 

ករសិក េហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នស្រមបគ់េ្រមងទំនប់ រអីគគសិនីដន ហុង ខកខនមនិបន 
េ ះ្រ យេ យបន្រតឹម្រតូវនូវក ្ត គំ មកំែហងេទេលើវស័ិយជលផលេនកនុងតំបន។់ េ្រកពី
គេ្រមងេនះមនទី ងំតចិជង២គីឡូែម្៉រតពីកមពុជ ផលបះ៉ពល់ឆ្លងែដនៃនគេ្រមងេនះមនិទន្់រតូវ
បនពិចរ រសិឺក េ យបន្រតឹម្រតូវេនេឡើយេទ។  

ករ ងសង ់ និងដំេណើ រករៃនទំនបដ់ន ហុងនឹងេធ្វើេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរ្របពន័ធ
ជល ្រស្តេនកនុងតំបន ់ បេងកើនរដូវ ងំសងួតៃនលំហូររបស់ទេន្លេមគងគែដលហូរ មរយៈ្រចកទឹកហួរ 

ហុង ពី៤%េទ៥០%។ ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ ចបះ៉ពល់ដល់រមនីយ ្ឋ នទឹកធ្ល ក ់ “េខនផកេ់ផង” 
ដល៏បេីឈម ះ ្រពមទងំគ្រមមកំែហងដល់តំបនដ់ីេសើមែដល្រតូវបនករពរជ កល េនកនុងតំបន ់
” ុ ំ រ” េខត្តសទឹងែ្រតង ែខ ទឹកខងេ្រកមៃន្របេទសកមពុជ។    
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ែផនករបេញច សផលបះ៉ពល់ែដលបនេសនើេឡើង ែផ្អកេទេលើភពេជគជយ័របស់គេ្រមង

មយួេនះ មនិែដលបនេធ្វើេតស្ត កលបងេនេឡើយេទេនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ។ អនកជំនញថន ក់
តំបនប់នសែម្តងនូវភពភយ័ខ្ល ចថ រង្វ ស់បេញច សផលបះ៉ពល់េនះនឹងមនិមន្របសិទធិភពេដើមបី
បេញច សនូវករបតប់ង្់រចកទឹកហួរ ហុងស្រមបក់រេធ្វើបំ ស់ទីរបស់្រតី។ ករសិក េផ ងៗែដល
បនផ ព្វផ យជ ធរណៈេ យអនកអភវិឌ នគ៍េ្រមងេនះ គឺខកខនមនិបន បប់ញចូ លភពសមបូរ
ែបបេផ ងៗគន ៃនពូជ្រតីេនកនុងតំបន ់ ្របេភទនីមយួៗមនចរតិលកខណៈនិងរេបៀបបំ ស់ទីេ យែឡក
ៗពីគន ។ េ យគម នទិនននយ័ចបស់ ស់អំពីករ្រពួយ បរមភេលើ្របេភទ្រតីែដលផ្ល ស់ទីេឡើង ម្រចក
ទឹកនីមយួៗេនកនុងតំបនល់បកេ់ខនេនះ នឹងមនិ ចទស ទយថអ្វីជផលបះ៉ពល់ដព៏ិត្របកដ 
ៃនទំនបដ់ន ហុងែដលនឹងមន ទងំេនកនុង្របេទស វ និងេនកនុងតំបន។់ េលើសពីេនះេទេទៀត 
អនកអភវិឌ នគ៍េ្រមងេនះមនិបនផ្តល់ពត័ម៌នែដលបង្ហ ញថ ្របេភទ្រតី មយួែដលបនេផ្ត តេឡើង
េនកនុងរង្វ ស់បេញច សផលបះ៉ពល់ ឬកក៏រេរៀបចំៃន្រចកទឹកនន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសេដើមបបីេញច ស
ផលបះ៉ពល់េលើរេបៀបបំ ស់ទីរបស់្របេភទ្រតីនីមយួៗេឡើយ។ ករសេ្រមចចិត្តទងំ យ្រតូវបន
េធ្វើេឡើងទកទ់ងនឹងករេរៀបចំ និងដំេណើ រករៃនទំនបដ់ន ហុងគឺែផ្អកេទេលើករប៉ន់ ម នែដល ក់
ជែលបងភន ល់គន ចេំពះអនគតរបស់ទេន្លេមគងគ និងមនុស េនកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ។  
 

មនករ្របថុយ្របថនេ្រចើនេពកេហើយកនុងករភន ល់រេបៀបេនះ! 
 

េនកនុងលិខិតមយួចបបេ់ផញើេទកនន់យករដ្ឋម្រន្តីនន ៃន្របេទសតំបនទ់េន្លេមគងគ នៃថងទ១ី០ 
ែខ កញញ  ឆន ២ំ០១៤ សមពន័ធករពរទេន្លេមគងគ បនេលើកេឡើងនូវក្តីបរមភេផ ងៗអំពភីព្រសបចបបៃ់ន
ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ជមុនរបស់ទំនបដ់ន ហុងេនះ។ េយើងបនសងកតធ់ងនថ់ មនិមនគេ្រមង

មយួ រមួទងំដន ហុង គួរ្រតូវបន កជូ់នជផ្លូវករេដើមបេីធ្វើករពិនតិយេទ រហូតដល់ភពខ្វះខត
សំខន់ៗ េនកនុងដំេណើ រករកិចចពិេ្រគះេយបល់ជមុន កនុងកំឡុងេពលសិក អំពទីំនប់ យ៉ប៊ូរ្ីរតូវ
បនេ ះ្រ យជមុន េហើយរហូតដល់ករសិក ដ្៏រតឹម្រតូវ រមួទងំករសិក ្រ វ្រជវេ យ
្រកុម្របឹក  និង ដីសណ្ត រទេន្លេមគងគ (Council and Delta Study) ទងំ យ្រតូវបនបញចប ់ េហើយ
ផ ព្វផ យជ ធរណៈ។ េនកនុងលិខិតដែដលេនះ សមពន័ធករពរទេន្លេមគងគ បន កប់ញចូ លនូវ
អនុ សនន៍នស្រមបក់តប់នថយលកខណៈវនិិចឆយ័ េ យេយងេទេលើស្តង់ រអន្តរជតិនន េដើមបី
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ជ្រមុញេ យមនដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់ែដលមនករចូលរមួ នងិមនតម្ល ភពមយួ េ យរមួ 
បញចូ លនូវត្រមូវករេ យមនករពិេ្រគះេយបល់ដម៏នអតថនយ័មយួមុនេពលមនករសេ្រមចចិត្តបន្ត
គេ្រមងឬអត ់ េហើយទមទរេ យដំេណើ រករ និងស្តង់ រស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់មនភពដូចគន  
ទូទងំតំបនេ់ដើមបេីធ្វើេ យ្របកដថ កង្វល់ៃន្របេទសទងំអស់្រតូវបនេលើកេឡើង កត្់រ  និង 
ពិចរ េ យេសមើៗគន ។ នេពលបចចុបបនន ចបស់ ស់ថត្រមូវករជមូល ្ឋ នទងំេនះមនិ្រតូវ
បនេលើកេឡើងេនកនុងកិចចពិេ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ ែដលកំពុងដំេណើ រករេនកនុង ្របេទសកមពុជ
និងៃថ។  

ដំេណើ រករ កិចចពិេ្រគះេយបល់ជមុនៃនទំនបដ់ន ហុង នឹងមនិ្រតូវបនេ្របើជមេធយបយ
ស្រមបរ់ ្ឋ ភបិល វកនុងករេធ្វើឲយករ ងសងេ់នះក្ល យជ្រសបចបបេ់្រកមកិចច្រពមេ្រព ងេមគងគឆន  ំ
១៩៩៥។ ប៉ុែន្ត គួរែតបង្ហ ញពីឆនទះល្អៃនករសេ្រមចចិត្តថន កត់ំបន ់ និង កនុងនយ័ព្រងងឹកិចច្រពមេ្រព ង
ឆន ១ំ៩៩៥។ គឺសំខន់ ស់ែដលករសេ្រមចចិត្តទកទ់ងនឹងករអភវិឌ នទ៍េន្លេមៃនទេន្លេមគងគគឺ
េផ្ត តេលើករ្រពមេ្រព ងរ ងភគីសមជិកទងំអស់ េហើយកនែ់តសំខនជ់ងេនះេទេទៀតេនះគឺ 
្របជពលរដ្ឋ ប់ ននកេ់នកនុងតំបនែ់ដលពឹងែផ្អកេលើធនធននិងជីវច្រមុះៃនទេន្លេមគងគ។ 

ទេន្លេមគងគជ្របពន័ធេអកូឡូសីុសំខនម់យួៃនពិភពេ កែដល្រទ្រទងជ់ីវតិ និងជវីភព្របជ
ពលរដ្ឋទងំ៤្របេទស។ តួនទីៃនេមគងគ និង្របជជនរបស់ គឺតំ ងឲយ តំបនស់មបូរេ យធនធន
ជលផល។ ផលបះ៉ពល់ពីទំនបដ់ន ហុងេទេលើបម្ល ស់ទីរបស់្រតី និង ផលិតផល្រតី េធ្វើឲយមន

និភយ័ែដលមនិ ចទទួលយកបនចំេពះសុវត្តភពេសប ង ជីវតិ ជីវភពរស់េន និង សុខភពរបស់
្របជពលរដ្ឋ ប់ ននក។់ ជងេនះេទេទៀត ករប ជយ័កនុងកិចចសហករកនុងតំបន ់និង ផលចំ យ
ែដលមនិមនសមភពនងឹេធ្វើឲយមនករគំ មកំែហងដល់េសថរភពទងំែផនកេសដ្ឋកិចច និងែផនកសន្តិសុខ
នេយបយកនុងតំបនទ់េន្លេមគងគទងំមូល។ វធិី ្រស្តបងក រគឺជករចបំចម់យួេដើមបធីននូវអនគត
្របជពលរដ្ឋនេពលបចចុបបនន និងអនគតជំននេ់្រកយែដលពឹងែផ្អកេលើទេន្លេមគងគ។ ករខិតខំ
្របឹងែ្របងមយួ្រតូវែតបនេធ្វើេឡើងេ យអនកដឹកនថំន កត់ំបនេ់ដើមបជី្រមុញដល់ករេរៀបចំែផនករ
ថមពលឲយ្របេសើរ និងេ្រជើសេរ ើសយកជេ្រមើសថមពល ែដលមននិរន្តរភពេដើមបធីនឲយបននូវ
អនគតរបស់ទេន្លេមគងគ។ 

និភយ័ែដលបងកេឡើងេ យទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុងេនះ គឺបេញច សបន។ ដូេចនះ េយើង
សូមអំពវនវដល់រ ្ឋ ភបិល វលុបេចល គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុងេនះជបនទ ន ់ េហើយ
ស្រមប់ ជរ ្ឋ ភបិល្របេទសកមពុជ ៃថ និង រ ្ឋ ភបិលេវៀត ម ្រតូវចតវ់ធិនករចបំច់ មយួ
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េដើមបេីលើកកមពស់ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងករករពរទេន្លេមគងគ និង្របជជនរបស់ខ្លួន។ ជមយួ
គន េនះ េមដកឹនកំនុងតំបនទ់េន្លេមគងគ ្រតូវែតចតវ់ធិនករជបនទ នេ់ដើមបែីកលម្អកិចចសហ្របតិបត្តកិរកនុង
តំបន ់និងេដើមបធីននូវករករពររយៈេពលែវងដល់ធនធនសំខន់ៗ េនកនុងទេន្លេមគងគ។ 
 

សមពន័ធករពរទេន្លេមគងគ គឺជសមពន័ធៃនច្រមុះអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ជ្របជជនកនុងតំបន ់
អនកសិក ្រ វ្រជវ រពត័ម៌ន និង្រកុម្របជជន មញញ ែដលមកពីប ្ត ្របេទសកនុងតំបនេ់មគងគ 
និងអន្ដរជត ិេដើមបេីធ្វើកររមួកនុងករែថរក ទេន្លេមគងគ។  

 


