
 

Page 1 of 5 
 

 

ព័ត៌មានសខំន់ៗ  ស�ពីកីិច�្របជុកំំពលូគណៈកម�ករ 

ទេន�េមគង�េលកទី ៣ 
ករពេន��នកិច�សហ្របតិបត�ិករ េដីម្បកីអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព េ្រកម្របធានបទ “ទេន�េមគង�
ែតមួយ ស� រតីែតមួយ” 

 
កិច�្របជំុកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី ៣ នឹង្រត�វេរៀបចំេដយគណៈកម�ករទេន�     

េមគង� (MRC) ។ គណៈកម�ករេនះ គឺជាស� ប័នមួយមានតនួាទីពិេសសក�ុងករបំេពញករងរ េដីម្បី
ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករថា� ក់តំបន់ក�ុងករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងធនធានទឹកឆ�ងែដន និងធនធាន
េផ្សងេទៀតៃនតំបន់អងទេន�េមគង�។ កិច�្របជំុកំពូលេនះ មានករចូលរមួពីនាយករដ�ម�ន�ីៃន្របេទសជា
សមាជិករបស់ MRC គឺ្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម ក៏ដូចជាតំណាងថា� ក់រដ�ម�ន�ីមកពី
្របេទសចិន និង្របេទសមីយ៉ានម៉ា ែដលជាៃដគូសន�នារបស់គណៈកម�ករេនះផងែដរ។  

MRC រពឹំងថា កិច�្របជំុេនះនឹងក� យជា្រពឹត�ិករណ៍ដ៏វេិសសវសិលមយួ ែដលនឹងគូសប�� ក់
សជាថ�ីពីតនួាទី ភារកិច� និងេបសកកម�របស់ MRC និងបន�ជំរុញឱ្យមានកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េដយ
ចំហ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងតំបន់អងទេន�េនះ។ ្រពឹត�ិករណ៍េនះមានេគាលបំណងជំរុញេលីក
កម�ស់កិច�ខិតខំ្របឹង្របឹងរមួគា�  ែដលកំពុងបន�អនុវត� េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមនានា ែដល
កំពុងេកីតមានេឡងី និងច្បោមយកឱកស េដីម្បឱី្យតំបន់អងទេន�េមគង�េនះក� យជាតំបន់ែដលមាន
វបុិលភាពែផ�កេសដ�កិច� មានយុត�ិធម៌សង�ម និងមានបរសិ� នល�្របេសីរ។  

េពលេវល 
- ៃថ�ទី ២-៣ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៨៖ សន�ិសទីអន�រជាតិមុនកចិ�្របជុំកពូំល 
- ៃថ�ទី ៤ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៨៖ កិច�្របជុំថា� ក់រដ�ម�ន�ីស្រមាប់េ្រតៀមកចិ�្របជុកំំពូងេលីកទី ៣ 
- ៃថ�ទី ៥ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៨៖ កិច�្របជុំកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី ៣ 

អ�កចូលរមួ 
តំណាងជាន់ខ�ស់បំផុតៃនរដ� ភិបាល មកពី្របេទសជាសមាជិករបស់ MRC និងៃដគូសនា�  នឹងចូល
រមួក�ុងកចិ�្របជុំកពូំល MRC េលីកទី៣ េនះ។ សន�សិីទអន�រជាតិនឹងស� គមន៍តំណាងរបស់ MRC 
និងអ�កពក់ព័ន�មកពីអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ស� ប័នសកិ្សោ្រសវ្រជាវ វស័ិយឯកជន និងអង�ករ
អងទេន�េផ្សងេទៀតក�ុងតំបន់េនះ នងិទូទងំពិភពេលក។  

ទកីែន�ង  
មជ្ឈមណ� លសន�ិបាត សុខ េសៀមរប ក�ុងេខត�េសៀមរប ្របេទសកម�ុជា 
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្របវត�សិេង�ប 
MRC បានេរៀបចំកិច�្របជំុកំពូលពីរេលីករចួមកេហយី៖ េលីកទី ១ ក�ុងឆា�  ំ២០១០ ែដលមាន

្របេទសៃថ ជាមា� ស់ផ�ះ ក�ុងេខត�ហហុួនី និងេលីកទី ២ កលពីឆា�  ំ២០១៤ េធ�ីជាស់ផ�ះេដយ្របេទស 
េវៀតណាម ក�ុងទី្រក�ងហូជីមិញ។  

កិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ១ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីកលពីៃថ�ទី ៥ ែខេមស ឆា�  ំ២០១០ ក�ុងឱកស
ខបួេលីកទី ១៥ ៃនករចុះហត�េលខ េលីកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា�  ំ១៩៩៥។ កិច�្របជំុេនះ គឺជាកិច�្របជំុ
េលីកដំបូង ែដល្របមុខរដ� ភិបាលៃន្របេទសជាសមាជិកទងំបនួរបស់ MRC ជបួ្របជំុគា�  េ្រកម
្រកបខ័ណ� កិច�សហ្របតិបត�ិកររបស់ MRC។ េ្រកពីគូសប�� ក់ពីករេប�ជា� ចិត�ក្រមិតនេយាបាយ 

ចំេពះករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា�  ំ ១៩៩៥ ្រពឹត�ិករណ៍េនះក៏បានដក់េចញកំែណទ្រមង់ 
MRC ផងែដរ ក�ុងេគាលបំណងព្រងឹងភាពជាមា� ស់ក�ុងតំបន់ និងសេ្រមចឱ្យបាននូវនិរន�រភាពែផ�ក

ហរិ��វត�ុ្រតឹមឆា�  ំ២០៣០។  
កិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី១ បានដក់េចញនូវសកម�ភាពជាេ្រចីនរបស់គណៈកម�ករេនះ 

ក�ុងយុគសម័យៃនករបេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិករ ក�ុងករេរៀបចំែផនករ និង្រគប់្រគងធនធានទឹក 
ែដលទមទរឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរឱ្យបានទន់េពលេវល េដយសរែតករអភិវឌ្ឍយ៉ាងេលឿនក�ុងតំបន់
អងទេន�េមគង�កលពីេពលេនាះ។ ករដក់េចញនូវកិច�សហ្របតិបត�ិករេនះ នាឱំ្យមានករេផា� តករ
យកចិត�ទុកដក់េលីភាពពឹងអ្រស័យេលីគា� េទវញិេទមក រវងវស័ិយេ្របី្របាស់ទឹកនានា ដូេច�ះេហយី
បានជា្របធានបទស្រមាប់កិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី ២ េផា� តជំុវញិប�� ទឹក េស្ប�ង និងថាមពល។ 

កិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ២ មានេគាលបំណងព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល 
េដីម្បគីា្ំរទដល់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ខណៈេពលែដលនឹងមានភាពមិន្របាកដ្របជាជាេ្រចីន 
នាេពលអនាគត ដូចជា ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងហនិភ័យពក់ព័ន�ជាេដីម។  

េនក�ុងកិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ២ ក៏មានករសេ្រមចចិត�ពេន��នករអនុវត�ករសិក្សោរបស់្រក�ម
្របឹក្សោគណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលជាករសិក្សោ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេលីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍ
្របកបេដយចីរភាពៃនទេន�េមគង� រមួទងំេលីផលប៉ះពល់ ែដលបង�េឡងីេដយគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីេន

តមដងទេន�េមផងែដរ។ អទិភាពេផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានដក់េចញក�ុង្រពឹត�ិករណ៍េនះ រមួមាន ករ
ែកលម�ករអនុវត�នីតិវធីិរបស់ MRC និងករជំរុញឱ្យមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងកត់បន�យហនិភ័យេ្រគាះ

មហន�រយក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល េដយេផា� តករយកចិត�ទុកដក់ជាពិេសសេលេី្រគាះទឹកជំនន់ 
និងេ្រគាះរងំស�ួត។ ដំេណីរករវមិជ្ឍករក៏្រត�វបានបន�អនុវត�ផងែដរ។ 

 

https://www.mrcsummit.org/summits/1st-mrc-summit
https://www.mrcsummit.org/summits/2nd-mrc-summit/
https://www.dropbox.com/home/Sopheak%20Meas/Council%20Study%20reports
https://www.dropbox.com/home/Sopheak%20Meas/Council%20Study%20reports
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កិច�្របជំុកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលកីទី ៣ េនះនឹងេ្របី្របាស់សមិទ�ផលែដលសេ្រមចបានពីកិច�
្របជំុកំពូលទងំពីរេលកីកន�ងមកជាមូលដ� ន 

កិច�្របជំុកំពូលទងំពីរកន�ងមកេនះ មានសរៈសំខន់ ក�ុងករជយួឱ្យ MRC សេ្រមចនូវវឌ្ឍនភាព
បន�េទៀត េពលគឺជយួឱ្យស� ប័នេនះក� យជាស� ប័នែដលមានភាពចស់ទំុ ជាស� ប័ននាមុំខេគក�ុងករ

អនុវត�តនួាទី ភារកិច�របស់ខ�ួន និងដក់េចញនូវករេប�ជា� ចិត�យ៉ាងមុតមា ំ េដីម្បឈីនេទសេ្រមច
េបសកកម�របស់ខ�ួន។ ជារមួ កិច�្របជំុកំពូលទងំេនះ បានជយួដក់េចញនូវមូលដ� ន្រគឹះ េដីម្បឱី្យមាន

ករងកេចញពីករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�ករងរេនតម្របេទស និងេផា� តតមវស័ិយេរៀងៗខ�ួន 
េទជាករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងេផា� តេលីតំបន់អងទេន�ទងំមូល្របកបេដយនិរន�រភាព។ 

កិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី ៣ េនះ នឹងយកលទ�ផលែដលសេ្រមចបានកន�ងមកទងំេនះ មក
េធ�ីជាមូលដ� នស្រមាប់ករពិភាក្សោ េហយីេគរពឹំងថាកិច�្របជំុកំពូលេលីកេនះនឹងបន�ព្រងឹង និងព្រងីក

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា�  ក៏ដូចជាភាពជាៃដគូែដលមានសរៈសំខន់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយ
ចីរភាពៃនអងទេន�េនះ។   

 

ចំណុចសខំន់ៗ ែដល្រត�វេផា� តករយកចិត�ទុកដក់ក�ុងកិច�្របជំុកំពូល MRC េលកីទី៣ 
 
១) ព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា�  និងភាពជាៃដគូ  

ចំណុចេផា� តសំខន់ៃនកិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី ៣ គឺករព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា�  
និងភាពជាៃដគូរវង្របេទសជាសមាជិករបស់ MRC និង្រគប់ៃដគូពក់ព័ន�ទងំអស់។ ខណៈេពលែដល
កិច�្របជំុកំពូលមុនៗ នាមំកនូវករេលីកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិករេដយេ្របី្របាស់អភិ្រកម្រគប់្រគង
ធនធានទឹកច្រម�ះ (IWRM) ក៏ដូចជា នាឱំ្យមានករគិតគូរេលីសពីវស័ិយធនធានទឹក ្របធានបទសំខន់
េនឆា� េំនះទទលួស� ល់ថា ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ពឹងអ្រស័យេលេីជាគជ័យៃនកិច�សហ
្របតិបត�ិកររមួគា�  និងភាពជាៃដគូែដលមានលក�ណៈេបីកចំហ ែដលេនះជាចំណុចពិេសសមយួៃនអត�
ស�� ណរបស់ MRC ។ លទ�ផលរពឹំងទុក េចញពីកិច�្របជំុកំពូលេនះ រមួមាន ករគូសប�� ក់សជាថ�ី
ពីកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករអនុវត�គេ្រមាងរមួគា�  ករពិនិត្យតមដនរមួគា�  និងករអនុវត�សកម�ភាព

រមួគា�  ្រពមទងំករបេង�ីតនូវភាពជាៃដគូថ�ីៗ េដីម្បេីធ�ីឱ្យកន់ែត្របេសីរនូវទំនាក់ទំនងរវងថា� ក់តំបន់-
ថា� ក់ជាតិ កិច�សហ្របតិបត�ិករឆ�ងែដន និងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួនឹងៃដគូសន�នា ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍

របស់ MRC និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនថា� ក់តំបន់ដៃទេទៀត។ 
 

២) សកម�ភាពរមួគា�  េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព 

ករអភិវឌ្ឍសំខន់មួយក�ុងសកលេលក ចប់តងំពីកិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី ២ គឺករេប�ជា�
ចិត�របស់សកលេលកទងំមូល ក�ុងករសេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព (SDGs) របស់
អង�ករសហ្របជាជាតិ។ MRC ទទលួស� ល់ពីតួនាទីដ៏សំខន់ ែដលករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងធនធាន

https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-resources-management-basic-concepts
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ទឹក និងធនធានពក់ព័ន� មានចំេពះករសេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពក�ុងតំបន់អង
ទេន�េមគង� េហយី MRC មានេគាលបំណងរមួចំែណកេដយផា� ល់ និងេដយ្របេយាលក�ុងករ

សេ្រមចេគាលេដទងំេនះ។ េបីេទះបីជា MRC េផា� តជាសំខន់េលីេគាលេដទី ៦ ស�ីពីទឹកយ៉ាងណា
ក៏េដយ មានេគាលេដ SDG យ៉ាងេហចណាស់ចំនួន ១០ ក�ុងចំេណាមេគាលេដ SDG ទងំ ១៧ 

ែដលមានភាពពក់ព័ន�ខ� ងំជាមយួនឹង MRC េដយសរែតករេប�ជា� ចិត�ដ៏មុតមារំបស់ស� ប័នេនះ 
ចំេពះប�� ទឹក េស្ប�ង ថាមពល និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព។ MRC ជាស� ប័នពិេសស ែដល

អចផ�ល់ករគា្ំរទដល់ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត� និងដល់្រកបខ័ណ� កិច�សហ្របតិបត�ិករស្រមាប់
្របេទសជាសមាជិក MRC ខណៈេពលែដល្របេទសទងំេនះេធ�ីករកំណត់ពីជេ្រមីសពក់ព័ន�នឹង

ភាពេទ�េ្រគាះ (ករខតបង់និងអត�្របេយាជន៍ែដលទទួលបាន) និងករអនុវត�សកម�ភាពរមួគា�  េដីម្បី
ឈនេទសេ្រមចេគាលេដ SDG ទងំេនះ។   

 

៣) ករេ្របី្របាស់លទ�ផលែដលបានពីករសកិ្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ (Council Study) 
ចប់តងំពីកិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី២រចួមក MRC បានេធ�ីករ្រសវ្រជាវពីកលនុវត�ភាព 

និងប�� ្របឈមក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល តមរយៈករសិក្សោ និងករវយតៃម�របស់ខ�ួន ែដលករ
សិក្សោ និងករវយតៃម�សំខន់ជាងេគ គឺករសិក្សោស�ីពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍតំបន់អងទេន�េម 
គង� ្របកបេដយនិរន�រភាព (ែដលេហកត់ថា ករសិក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ)។ អ�កពក់ព័ន�ែដលចូលរមួ
ក�ុងសន�ិសីទអន�រជាតិមុនកិច�្របជំុកំពូលេនះ នឹង្រត�វបានអេ�� ីញឱ្យផ�ល់ជាគំនិត និងេធ�ីករឆ�ុះប�� ងំ
េលីលទ�ផលរកេឃញីសំខន់ៗៃនករសិក្សោេនះ។ គំនិតេយាបល់ទងំេនះ នឹងជយួឱ្យ MRC និង
្របេទសជាសមាជិកេធ�ីករពិចរណាយកលទ�ផល ែដលសេ្រមចបានេនះ េទេ្របី្របាស់ជាមូលដ� ន 
ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករេនថា� ក់តំបន់ និងេនថា� ក់ជាតិ។ ករសិក្សោេនះក៏មានភាពពក់ព័ន�
ស្រមាប់យុទ�ស�ស�ស�ីពីវរអីគ�ិសនី្របកបេដយចីរភាព ជាយុទ�ស�ស�ថ�ី ែដលនឹង្រត�វេបាះពុម�ផ្សោយ
ក�ុងឆា�  ំ ២០១៩ និងយុទ�ស�ស�ស�ីពីករអភិវឌ្ឍតំបន់អងទេន� ែដលនឹង្រត�វេបាះពុម�ផ្សោយក�ុងឆា�  ំ

២០២០។ 
 

៤) ករព្រងឹងតនួាទី និងសមត�ភាពរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�  
ករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករ េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពៃនតំបន់អងទេន�េមគង� 

ត្រម�វឱ្យ MRC បន�ព្រងឹងតនួាទី និងសមត�ភាពរបស់ខ�ួន។ ជាមួយនឹងករបន�តនួាទី ភារកិច� និង
េបសកកម� ែដល្រត�វបានកំណត់េដយថា� ក់ដឹកនានំេយាបាយក្រមិតខ�ស់ៃន្របេទសជាសមាជិក MRC 

នឹងព្រងឹងតនួាទីរបស់ខ�ួនក�ុងនាមជាមជ្ឈមណ� លចំេណះដឹង និងជាេវទិកករទូតែផ�កទឹក ក៏ដូចជា
បំេពញតនួាទីកន់ែតសកម�បែន�មេទៀត ក�ុងនាមជាអ�កស្រមបស្រម�លអព្យោ្រកឹត្យ េដីម្បេីធ�ីឱ្យមាន
តុល្យភាពរវងផល្របេយាជន៍របស់្របេទសនីមយួៗ និង ផល្របេយាជន៍ស្រមាប់តំបន់អងទេន�
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ទងំមូល តុល្យភាពរវង្របេទសមយួ និង្របេទសមយួេទៀត និងតុល្យភាពរវងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍ 
និងចីរភាពបរសិ� ន។ 
  
ជំហនបនា� ប់ 

កិច�្របជំុកំពូល MRC េលីកទី ៣ េនះ នឹងប�� ប់េទជាមយួនឹងករដក់េចញនូវេសចក�ី្របកស
េសៀមរប ែដលនឹងកំណត់ពីអទិភាពរបស់ MRC ស្រមាប់រយៈេពលបនួឆា� ខំងមុខេទៀត រហូតដល់

កិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ៤ ក�ុងឆា�  ំ២០២២ ែដលនឹងេធ�ីេឡងីេន្របេទសឡាវ។ សកម�ភាពសំខន់ៗក៏
នឹង្រត�វដក់េចញក�ុងេសចក�ី្របកសេនះផងែដរ។  

 
អំពីគណៈកម�ករទេន�េមគង� 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) គឺជាស� ប័នអន�ររដ� ភិបាល ែដលទទលួខុស្រត�វេលីករ
ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករស�ីពីករ្រគប់្រគងតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព។ សមាជិករបស់
គណៈកម�ករេនះរមួមាន្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ គណៈកម�ករេនះបំេពញតនួាទីជា
េវទិកថា� ក់តំបន់ស្រមាប់ករទូតែផ�កទឹក ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ� លចំេណះដឹង ស�ីពីករ្រគប់្រគងធនធាន
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