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ព័ត៌មានសេង�ប អំពីគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
 

េតីេយងីជាអ�កណា 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) គឺជាស� ប័នអន�ររដ� ភិបាល ែដលបំេពញករងរេដីម្បជីយួ

ស្រម�លដល់កិច�សហ្របតិបត�ិករជំុវញិករអភិវឌ្ឍ និង្រគប់្រគងតំបន់អងទេន�េមគង� ្របកបេដយ

ចីរភាព។ សមាជិករបស់គណៈកម�ករេនះ រមួមាន ្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង�បំេពញតនួាទី ជាេវទិកស្រមាប់ករទូតែផ�កទឹក និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ

ថា� ក់តំបន់ ែដលតមរយៈេវទិកេនះ ្របេទសជាសមាជិកេធ�ីករែចករែំលកអត�្របេយាជន៍ ែដលបានពី

ធនធានទឹករមួ និងេឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមឆ�ងែដនេនក�ុងតំបន់អងទេន�េនះ េបីេទះបីជា

្របេទសសមាជិកទងំេនះ មានផល្របេយាជន៍ជាតិខុសគា� យ៉ាងណាក៏េដយ។ គណៈកម�ករេនះ ក៏

បំេពញតនួាទីជាមជ្ឈមណ� លចំេណះដឹង ស្រមាប់ជ្រម�ញឱ្យមានករតក់ែតងេគាលនេយាបាយ ែផ�ក

តមភស�ុតងជាក់ែស�ងផងែដរ។ គណៈកម�ករេនះ ផ�ល់ជំនយួបេច�កេទស និងបេង�ីតជាឧបករណ៍ 

េដីម្បជីយួឱ្យ្របេទសជាសមាជិកេធ�ីករសេ្រមចចិត�ែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ។ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� ្រត�វបានបេង�ីតេឡងី េនេពលែដល្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម

ចុះហត�េលខេលី កិច�្រពមេ្រពៀងស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពៃន

តំបន់អងទេន�េមគង� ែដលេហកត់ថា កិច�្រពមេ្រពៀងេមគង� កលពីៃថ�ទី ៥ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៩៥ 

(1995 Mekong Agreement) ។ ្របេទសជាសមាជិកបានឯកភាពសហករណ៍ជាមយួគា� េលីវស័ិយ

ជាេ្រចីន ដូចជា វស័ិយេនសទ ករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ ធារស�ស� វរអីគ�ិសនី និងនាវចរណ៍។ ្របេទស

ចិន និងមីយ៉ាន់ម៉ា ែដលស�ិតេនែផ�កខងេលីបង�ស់ៃនលំហូរទេន�េមគង� គឺជាៃដគូសន�នារបស់ MRC 

ចប់ពីតងំពីឆា�  ំ១៩៩៦ មក។  

រចនាសម�ន័� និងអភិបាលកិច�របស់េយងី 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� ស្រមបស្រម�លកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ និងករចរចស�ីពីករ្រគប់្រគង

ធនធានទឹក រវងរដ� ភិបាល វស័ិយឯកជន សង�មសុីវលិ និងអ�កពក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ គណៈកម�ករេនះ

បំេពញតនួាទីយ៉ាងសកម� ក�ុងនាមជាអ�កស្រមបស្រម�លអព្យោ្រកឹត្យ េដីម្បេីធ�ីឱ្យមានតុល្យភាពរវងផល

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/agreement-Apr95.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/agreement-Apr95.pdf
http://www.mrcmekong.org/about-mrc/governance-and-organisational-structure/
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្របេយាជន៍របស់ជាតិនិងផល្របេយាជន៍ស្រមាប់អងទេន�ទងំមូល តុល្យភាពរវង្របេទសមយួ និង

្របេទសមយួេទៀត និងតុល្យភាពរវងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍ និងនិរន�រភាពបរសិ� ន។ 

េលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC Secretariat) មានករយិាល័យកណា� ល

ក�ុងទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ខណៈេពលែដលមជ្ឈមណ� ល្រគប់្រគង និងកត់បន�យទឹកជំនន់ថា� ក់

តំបន់ (RFMMC) មានទីតងំស�ិតក�ុងទី្រក�ងភ�ំេពញ។ េលខធិករដ� នរបស់គណៈកម�ករេនះទទលួ

ខុស្រត�វេលីករងរ្របតិបត�ិករ្របចៃំថ� របស់គណៈកម�ករ និងមានបុគ�លិកជំនាញ និងបុគ�លិកគា្ំរទ

ជាង ៦០ នាក់។ េលខធិករដ� ន្រត�វរយករណ៍េទកន់គណៈកមា� ធិករច្រម�ះៃនគណៈកម�ករទេន�   

េមគង� (Joint Committee) ែដលជាស� ប័ន្រគប់្រគងសំខន់ជាងេគរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�

េនះ។ 

គណៈកមា� ធិករច្រម�ះៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� ដក់េចញទិសេដ និងអទិភាពជំុវញិកិច�

សហ្របតិបត�ិករជាមយួនឹងគណៈកមា� ធិករជាតិទេន�េមគង�ៃន្របេទសជាសមាជិក (National 

Mekong Committees) និងេធ�ីករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអ�កពក់ព័ន�នានារបស់

គណៈកម�ករទេន�េមគង�។ ្រក�ម្របឹក្សោរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC Council) គឺជាស� ប័នេធ�ី

ករសេ្រមចចិត�ក្រមិតខ�ស់បំផុតក�ុងគណៈកម�ករទេន�េមគង�។ ្រក�ម្របឹក្សោេនះេធ�ីករសេ្រមចចិត�អំពី

ប�� េគាលនេយាបាយទងំអស់ ពក់ព័ន�នឹងករអនុវត� ដូចជា េគាលនេយាបាយរបស់ស� ប័ន យុទ�ស

�ស�និងែផនកររបស់តំបន់អងទេន�ទងំមូល ភាពជាៃដគូសហ្របតិបត�ិករជាយុទ�ស�ស� និងករេដះ

្រសយចំណុចែខ�ងគំនិតគា� ជាេដីម។ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង�ទទលួបានថវកិគា្ំរទពី្របេទសជាសមាជិក និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍របស់

ខ�ួន ដូចជា ្របេទសអូ�ស� លី ែបលហ្ុសកី សហភាពអឺរ ៉ុប ហ� ងំឡង់ បារងំ អល�ឺម៉ង់ ជបុ៉ន លុចហ្សបំរួ 

ហូឡង់ សុ៊យែអ៊ត ស�ីស សហរដ�អេមរកិ និងធនាគារពិភពេលក ែដលសុទ�ជាៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ នាេពល

បច�ុប្បន�របស់គណៈកម�ករេនះ។ ថវកិប៉ាន់្របមាណ ស្រមាប់រយៈេពលៃនែផនករយុទ�ស�ស�ពីឆា�  ំ

២០១៦ ដល់ឆា�  ំ២០២០ គឺ ៦៥ លនដុល� រ ថយចុះ ៣៥% េបីេធៀបនឹងរយៈពលមុន (២០១០-

២០១៥) ។ េនះឆ�ុះប�� ងំពីករបន�អនុវត�ដំេណីរករវមិជ្ឈកររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលេគ

រពឹំងថា នឹងេធ�ីឱ្យស� ប័នអចធានាបាននូវនិរន�រភាពេពញេលញេដយខ�ួនឯង្រតឹមឆា�  ំ ២០៣០ តម     

រយៈករផ�ល់ថវកិគា្ំរទពី្របេទសជាសមាជិក។  
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ករងររបស់េយីង 

កិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� គឺជាមូលដ� នស្រមាប់ឱ្យគណៈកម�ករទេន�េមគង�ផ�ល់ករគា្ំរទដល់ 

ដំេណីរករេរៀបចំែផនករក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល េដយេ្របី្របាស់េគាលករណ៍្រគប់្រគងធនធាន

ទឹកច្រម�ះ។ គណៈកម�ករេនះ េធ�ីករងរេផា� តេលី្រគប់វស័ិយទងំអស់ េដីម្បឈីនេទសេ្រមចេគាល

បំណងច្រម�ះ ដូចជា ករធានានូវនិរន�រភាពធនធានេនសទ ករជំរុញេលីកម�ស់វរអីគ�ិសនី្របកបេដយចីរ

ភាព ករកំណត់រកឱកសស្រមាប់ធារស�ស�កសិកម� កររក្សោេសរភីាពៃនករេធ�ីនាវចរណ៍ ករែក

លម�ករ្រគប់្រគងេ្រគាះទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត និងកររក្សោករពរ្របព័ន�េអកូឡូហ្ុសសីំខន់ៗ។ 

េគាលេដចម្បងរបស់គណៈកម�ករេនះ គឺេលីកកម�ស់ និងស្រមបស្រម�លករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគង

ធនធានទឹក និងធនធានែដលពក់ព័ន� ៃនតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព េដីម្បអីត�្របេយាជន៍

េទវញិេទមករបស់្របេទសនានា និងសុខមាលភាពរបស់្របជាពលរដ�។ 

សមិទ�ផលែដលេយងីសេ្រមចបានកលពីេពលថ�ីៗ េនះ 

• ករេរៀបចំ និងករអនុម័តេលីយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន� (BDS) ២០១៦-២០២០ 

េដយេ្របី្របាស់េគាលករណ៍ IWRM ែផនករយុទ�ស�ស� ២០១៦-២០២០ េដីម្បអីនុវត�   

យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន� េដយគណៈកម�ករទេន�េមគង� និងែផនករបេណា� ះ

អសន�ស្រមាប់្របេទសនីមួយៗ ២០១៦-២០២០ រមួនឹងកិច�្រពមេ្រពៀងសហ្របតិបត�ិករេលី

គេ្រមាងរមួគា� ចំនួន្របា ំ េដីម្បឱី្យ្របេទសជាសមាជិកអនុវត�យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍតំបន់អងទេន� 

សុទ�សឹងែតជាេជាគជ័យគរួឱ្យកត់សមា� ល់ ែដលសេ្រមចបាន។ 

• កំែណទ្រមង់ធំៗ្រត�វបានអនុវត�ចប់ពីតងំពីឆា�  ំ ២០១៦ ជាមយួនឹងករបេង�ីតរចនាសម�័ន�ថ�ី

ស្រមាប់េលខធិកររដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលេផា� តករយកចិត�ទុកដក់េលីមុខងរ

ស�ូលសំខន់ៗ (ងកេចញពីយុទ�ស�ស�ែផ�កតមកម�វធីិ និងគេ្រមាង) យន�ករដក់មូលនិធិ

េទក�ុងក�ន�កមួយរួមគា�  ែដលករកំណត់អទិភាពចំណាយ្រត�វបានេធ�ីេឡីងេដយគណៈ

កម�ករទេន�េមគង� ែដលមានបុគ�លិក និង្របធាន្របតិបត�ិទងំអស់ ជាអ�កែដលមកពី្របេទស

តមដងទេន�េនះ ។  

• ្របេទសជាសមាជិកឯកភាពេលីរូបមន�ចូលរមួភាគទនថ�ី ែដលនឹង្រត�វមានករផ�ល់មូលនិធិ

េស�ីគា� ្រតឹមឆា�  ំ ២០៣០ ែដលេនះជាស�� ដ៏ធំមយួ បង� ញពីករេប�ជា� ចិត�របស់្របេទសជា

http://www.mrcmekong.org/topics/basin-planning/
https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-resources-management-basic-concepts
https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-resources-management-basic-concepts
http://www.mrcmekong.org/topics/fisheries/
http://www.mrcmekong.org/topics/sustainable-hydropower/
http://www.mrcmekong.org/topics/sustainable-hydropower/
http://www.mrcmekong.org/topics/agriculture-and-irrigation/
http://www.mrcmekong.org/topics/river-transport/
http://www.mrcmekong.org/topics/flood-and-drought/
http://www.mrcmekong.org/topics/environmental-health/
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សមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង�ក�ុងករបន�បេង�ីន្របាក់បដិភាគ និងេធ�ីយ៉ាងណាឱ្យស� ប័ន

េនះមាននិរន�រភាពេដយខ�ួនឯង នាេពលអនាគត។  

• ស្រមាប់រយៈេពលែផនករយុទ�ស�ស�បច�ុប្បន� មូលនិធិជាង ៩០% បានទទលួពី្របេទស     

ជាសមាជិក និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

• េនក�ុងឆា� កំន�ងេទថ�ីៗេនះ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានព្រងឹងភាពជាៃដគូ ករចូលរមួ ករ

្របា្រស័យទក់ទង និងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានរបស់ខ�ួន។ ឧទហរណ៍ក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ គណៈ

កម�ករទេន�េមគង�បានេរៀបចំេវទិកជាមយួអ�កពក់ព័ន�ថា� ក់តំបន់ចំនួន្របាមំយួ ែដលេវទិក

េនះមានេគាលបំណងជំរុញឱ្យមានកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ េដយចំហ និងេដយលក�ណៈស� បនា

េលីប�� សំខន់ៗនានា ែដលបង�ផលប៉ះពល់មកេលីតំបន់អងទេន�េមគង� និងតួនាទីរបស់ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង�ក�ុងករេឆ�ីយតបចំេពះប�� ទងំេនះ។ គណៈកម�ករទេន�េមគង� ក៏

បានបេង�ីនករចូលរួមសហករជាមួយសរព័ត៌មាន និងករេ្របី្របាស់បណា� ញផ្សព�ផ្សោយ

សង�ម េដីម្បីបេង�ីនលទ�ភាពទទលួបានព័ត៌មាន និងចំេណះដឹង ស្រមាប់សធារណជនទូេទផង

ែដរ។ គណៈកម�ករេនះ បានចុះហត�េលខ និងបានប�� ប់កិច�្រពមេ្រពៀងជាេ្រចីនជាមយួៃដគូ 

េនជំុវញិពិភពេលក។  

• ក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានប�� ប់ករសិក្សោរយៈេពល្របាមំយួឆា�  ំ ស�ីពីករ

្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព ែដលមានេឈ� ះថា ករសិក្សោរបស់

្រក�ម្របឹក្សោ (Council Study)។ ផលប៉ះពល់ ហនិភ័យ និងអត�្របេយាជន៍ៃនគេ្រមាង

អភិវឌ្ឍន៍ក�ុងវស័ិយចំននួ្របាមំយួ រប់ប��ូ លទងំគេ្រមាងទំនប់វរអីគ�ិសនីេនតមដងទេន�េម

ផងែដរ បានេធ�ីឱ្យមានករពិភាក្សោេលីប�� សំខន់ៗជាេ្រចីន ករបេង�ីនករយល់ដឹង និងករ

បន�អនុវត�សកម�ភាព េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ទងំេនះ េនក�ុងករងររបស់គណៈកម�ករ

ទេន�េមគង� ក៏ដូចជាក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�របស់្របេទសជាសមាជិក។ 

• ចប់តងំពីចប់កំេណីតមក គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានគា្ំរទដល់្របេទសជាសមាជិកក�ុង

ករេរៀបចំនូវនីតិវធីិេ្របី្របាស់ទឹកចំននួ្របា៖ំ ក�ុងឆា�  ំ ២០០១ ្រក�ម្របឹក្សោគណៈកម�ករទេន�    

េមគង�បានអនុម័តេលីនីតិវធីិទី ១ ែដលេផា� តេលកីរេផា� ះប�ូរ និងករែចករែំលកទិន�ន័យ និង

ព័ត៌មានរវង្របេទសទងំបួន។ កិច�្រពមេ្រពៀងេនះ គឺជាមូលដ� នស្រមាប់្របតិបត�ិកររបស់

គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យស� ប័នេនះអចបេង�ីតនូវមូលដ� នចំេណះដឹង

https://www.dropbox.com/sh/9urc2ucaxidr2yt/AADqFbmHIVi_9SV3QGx8dxdoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9urc2ucaxidr2yt/AADqFbmHIVi_9SV3QGx8dxdoa?dl=0
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Data-Info-Exchange-n-Sharing.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Data-Info-Exchange-n-Sharing.pdf
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ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងធនធានទឹកច្រម�ះ។ ចប់តងំពីេពលេនាះមក ្រក�ម្របឹក្សោរបស់គណៈកម�

ករទេន�េមគង�បានឯកភាពេលីនីតិវធីិចំននួបនួេផ្សងេទៀត៖ នីតិវធីិចំនួនពីរស្រមាប់ ពិនិត្យ

តមដនករេ្របី្របាស់ទឹក ក៏ដូចជាស្រមាប់ជូនដំណឹង និងពិេ្រគាះេយាបល់ ដល់សមាជិកដៃទ

េទៀត អំពីករេ្របី្របាស់ទឹកក�ុងទេន�េមគង� នីតិវធីិមួយស�ីពីកររក្សោលំហូរទឹកេនតមដងទេន�

េមគង�េម និងនីតិវធីិមយួេទៀតស�ីពីស�ង់ដរគុណភាពទឹក។ 

• ក�ុងឆា�  ំ២០១៧ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានស្រមបស្រម�លបេង�ីតឱ្យមានកិច�្រពមេ្រពៀងមយួ 

ែដលចុះហត�េលខេដយ្របេទសជាសមាជិក េនចុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនរយៈ

េពល្របាមំយួែខ ស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់េបង (Pak Beng)។ ករងររបស់គណៈ  

កម�ករទេន�េមគង�ក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនកន�ងមកេនះ នាឱំ្យមានករែកលម�

ករេរៀបចំគេ្រមាង េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ឆ�ងែដនសំខន់ៗនានា។ កលពីេពលថ�ីៗេនះ 

្របេទសជាសមាជិករបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� បានយល់្រពមបេង�ីតនូវយន�ករពិនិត្យតម

ដនបរសិ� នរមួគា� េលីទំនប់េនតមដងទេន�េម។  

• កលពីេពលថ�ីនៗេនះែដរ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានប�� ប់េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករ

វយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នឆ�ងែដន។ េគាលករណ៍ែណនាេំនះ ែដលេ្រគាងនឹងទទលួបាន

ករអនុម័តជាផ�ូវករេនែខ មីនា ឆា�  ំ២០១៨ មានេគាលបំណងគា្ំរទដល់ករបេង�ីនកិច�សហ

្របតិបត�ិករបរសិ� នឆ�ងែដន ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម។  

• ក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេឆ�ីយតបចំេពះផលប៉ះពល់សំខន់ៗ ែដលបង�េឡងីេដយករែ្រប

្រប�លអកសធាតុ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានស្រមបស្រម�លករេរៀបចំយុទ�ស�ស� និង

ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករបន្ំសោេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុក�ុងតំបន់ទេន�េមគង� 

(MASAP)។ ឯកសរេនះ្រត�វបានអនុម័តេដយ្របេទសជាសមាជិកក�ុងឆា�  ំ២០១៧។ 

• យុទ�ស�ស�្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានេនសទក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល ២០១៨-

២០២២ (BMFM) ែដលមានេគាលបំណងេធ�ីឱ្យកន់ែត្របេសីរនូវករស្រមបស្រម�ល ករ

្រគប់្រគងធនធានេនសទ បានទទលួករអនុម័តពី្រក�ម្របឹក្សោ MRC ក�ុងឆា�  ំ២០១៧។ 

• គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានពេន��នករសហករជាមួយ្របេទសចិន ដូចជា តមរយៈករ

សហករេរៀបចំសិក� សលបេច�កេទសរមួគា� េលីកទី ៣ រវង MRC និងចិន និងករ្របកស

ផ្សព�ផ្សោយពីករ្រសវ្រជាវរមួគា� ស�ីពីផលប៉ះពល់ជលស�ស� ែដលបង�េឡងីេដយគេ្រមាងវរ ី

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Water-Use-Monitoring.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Water-Use-Monitoring.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Notification-Prior-Consultation-Agreement.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-Maintenance-Flows.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/Procedures-for-Water-Quality-council-approved260111.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Guidelines-for-Transboundary-Environmental-Impact-Assessment-in-the-Lower-Mekong-Basin-Draft-11-August-17-3.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Guidelines-for-Transboundary-Environmental-Impact-Assessment-in-the-Lower-Mekong-Basin-Draft-11-August-17-3.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/MASAP-summary-final.pdf
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/MASAP-summary-final.pdf
http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/joint-visit-to-the-mekong-river-strengthens-research-collaboration/
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អគ�ិសនី ឡានឆាង មកេលី្រពឹត�ិករណ៍អកសធាតុធ�ន់ធ�រេនតំបន់ែខ្សទឹកខងេ្រកម កលពី

ឆា�  ំ ២០១៧ េដយសហករជាមយួនឹងមជ្ឈមណ� លសហ្របតិបត�ិករធនធានទឹកឡានឆាង-

េមគង�។ ក�ុងឆា�  ំ២០១៦ MRC បានសហករជាមយួ្របេទសចិន េដីម្បេីធ�ីករវយតៃម�រមួគា� េលី

បរមិាណទឹកបែន�ម ែដលបេ�� ញពីទំនប់េនតមទេន�ឡានឆាង (ទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេលី) 

ជាករេឆ�ីយតបចំេពះេ្រគាះរងំស�ួតធ�ន់ធ�រេនតំបន់ខងេ្រកមៃនអងទេន�។ 

• គណៈកម�ករទេន�េមគង� កលពីេពលថ�ីៗេនះបានប�� ប់ក�ុងករេរៀបចំេគាលករណ៍ែណនា ំ

ស�ីពីករកត់បន�យផលបះពល់បរសិ� ន និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យៃនវរអីគ�ិសនីក�ុងទេន�

េមគង�េមែខ្សទឹកខងេ្រកម និងតមៃដទេន� េដីម្បផី�ល់ជាករែណនា ំនិងឧត�មានុវត�ន៍ស្រមាប់

កត់បន�យផលប៉ះពល់អវជិ�មាន ែដលបង�េឡងីេដយទំនប់វរអីគ�ិសនីេនក�ុងអងទេន�េមគង�

ែខ្សទឹកខងេ្រកម។  

អទិភាពរបស់េយងី 

ក�ុងរយៈេពលៃនែផនករយុទ�ស�ស�បច�ុប្បន� ពីឆា�  ំ២០១៦ ដល់ឆា�  ំ២០២០ អទិភាពរបស់គណៈ

កម�ករទេន�េមគង� េផា� តេលីករបន�ករងរដ៏សំខន់របស់ស� ប័នេនះ ក�ុងករជំរុញេលីកកម�ស់ករ

អភិវឌ្ឍធនធានទឹក និងធនធានពក់ព័ន�នានា្របកបេដយចីរភាពក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ទងំមូល។ 

ករងរសំខន់ៗមយួចំននួ ែដលនឹងទទលួបានករយកចិត�ទុកដក់ ្រត�វបានេលីកយកមកបង� ញខង

េ្រកម៖ 

១. បេង�ីនករយល់ដឹង និងករេ្របី្របាស់ភស�ុតង ែដលមានដល់អ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ និង

អ�កេរៀបចំែផនករ។ ឧទហរណ៍្របព័ន�ស្រមាប់ែចករែំលកទិន�ន័យ និងព័ត៌មានរបស់គណៈ

កម�ករទេន�េមគង� មានេគហទំព័រ និង្របព័ន�ទិន�ន័យជាេ្រចីន ែដលជយួស្រម�លដល់ករេផា� ះ

ប�ូរទិន�ន័យពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងធនធានទឹកច្រម�ះរមួគា� ។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ ែផនទីែដល 

មានលក�ណៈអន�រកម�បង� ញពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ គុណភាពទឹក និងករព្យោករណ៍ទឹក

ជំនន់ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយតម្របព័ន�អនឡាញដល់អ�កេ្របី្របាស់ទងំឡាយ ែដលមានេគាល

បំណងយកព័ត៌មានេនះេទេ្របី្របាស់ស្រមាប់េធ�ីករវភិាគ ឬេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�។ នឹងមាន

បន�ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលរកេឃញីសំខន់ៗ ែដលបានពីករសិក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ និងករ

សិក្សោដៃទេទៀត ស្រមាប់ករពិភាក្សោេនក្រមិតេគាលនេយាបាយនិងបេច�កេទស និងករ

ពិភាក្សោទងំឡាយែដលមានសរៈសំខន់ ស្រមាប់ករងររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�។ 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Final-Report-of-JOE.pdf
http://www.mrcmekong.org/about-mrc/completion-of-strategic-cycle-2011-2015/initiative-on-sustainable-hydropower/guidelines-for-hydropower-environmental-impact-mitigation-and-risk-management-in-the-lower-mekong-mainstream-and-tributaries-ish0306/
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/strategies-workprog/MRC-Stratigic-Plan-2016-2020.pdf
http://portal.mrcmekong.org/map_service
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២. គា្ំរទដល់ស� ប័នទទលួបន�ុកេរៀបចំែផនករតមវស័ិយេនថា� ក់ជាតិ េដីម្បែីកលម�ករ្រគប់្រគង

បរសិ� ន និងករអភិវឌ្ឍធនធានទឹក ករេរៀបចំែផនករ និងសកម�ភាពនានាឱ្យបានល�បំផុត 

េដីម្បឱី្យមានករែចករែំលកអត�្របេយាជន៍ក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល។ ឧទហរណ៍ គេ្រមាង

រមួគា� ពី NIP នឹង្រត�វពេន��នករអនុវត�បែន�មេទៀត។ យុទ�ស�ស� និងែផនករស្រមាប់តំបន់

អងទេន�ទងំមូលរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ដូចជា ែផនករេមស�ីពីករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវ

ទឹក MASAP និង BFMS នឹង្រត�វបន�ជំរុញបែន�មេទៀត។ BFMS គឺជាសក�ីកម�ែដលបង� ញពី

ក្រមិតៃនករឯកភាពគា� ជារមួក�ុងតំបន់អងទេន�ទងំមូល និងបង� ញពីភាពជាមា� ស់េលីករ

្រគប់្រគងធនធានេនសទេនថា� ក់ជាតិ។ យុទ�ស�ស�េនះក៏្របមូលផ�ុ ំទិន�ន័យពីតំបន់អងទេន�

ទងំមូលជាេលីកទី ១ េដីម្បគីា្ំរទដល់ករបេង�ីន្របសិទ�ភាព និង ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�    

ជំុវញិករ្រគប់្រគងធនធានេនសទ្របកបេដយចីរភាពផងែដរ។  

៣. ផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍ែណនា ំ ស�ីពីករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងគេ្រមាង ែដលពក់ព័ន�នឹង

គេ្រមាងធនធានទឹក និងគេ្រមាងពក់ព័ន� និងែចករែំលកធនធានជាមយួស� ប័នេរៀបចំែផនករ 

និងអនុវត�េនថា� ក់ជាតិ េដីម្បឱី្យស� ប័នទងំេនះយកេគាលករណ៍ែណនាេំនះេទអនុវត�។ 

ឧទហរណ៍ េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករកត់បន�យផលប៉ះពល់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យែដល

បង�េឡងីេដយវរអីគ�ិសនី នឹងផ�ល់ករគា្ំរទដល់អ�កអភិវឌ្ឍន៍វរអីគ�ិសនី ក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំ

គេ្រមាង និងជំរុញឱ្យមាននិរន�រភាពរយៈេពលែវងក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�។ 

៤. ករធានានូវ្របសិទ�ភាព និងភាពសុីសង� ក់គា� ៃនករអនុវត�នីតិវធីិរបស់ MRC ពីសំណាក់

្របេទសជាសមាជិក។ ករងរេនះ រមួមាន នីតិវធីិស្រមាប់ផ�ល់ករជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាមុន និងកិច�្រពមេ្រពៀង (PNPCA) ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យ្របេទសជាសមាជិករបស់ 

MRC េធ�ីករពិភាក្សោនិងវយតៃម�ពីអត�្របេយាជន៍ និងហនិភ័យរបស់គេ្រមាងេ្របី្របាស់

ធនធានទឹកែដលេស�ីេឡងីនានា ែដលអចបង�ផលប៉ះពល់គរួឱ្យកត់សមា� ល់មកេលីទេន�      

េមគង�េម។  

៥. ស្រមបស្រម�លកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព រវង

្របេទសជាសមាជិក និងករចូលរមួក�ុងលក�ណៈជាយុទ�ស�ស�ជាមយួៃដគូេនថា� ក់តំបន់ និង

អ�កពក់ព័ន�នានាជំុវញិករ្រគប់្រគងធនធានទឹកឆ�ងែដន។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ MRC បានេរៀបចំ

នូវេវទិកអ�កពក់ព័ន�ថា� ក់តំបន់ េដយេផា� តេលីប�� ជាេ្រចីន ែដលេនះជាករអនុវត� ែដលនឹង

បន�េធ�ីេនក�ុងឆា� ខំងមុខេទៀត។  

http://www.mrcmekong.org/about-mrc/completion-of-strategic-cycle-2011-2015/initiative-on-sustainable-hydropower/guidelines-for-hydropower-environmental-impact-mitigation-and-risk-management-in-the-lower-mekong-mainstream-and-tributaries-ish0306/
http://www.mrcmekong.org/about-mrc/completion-of-strategic-cycle-2011-2015/initiative-on-sustainable-hydropower/guidelines-for-hydropower-environmental-impact-mitigation-and-risk-management-in-the-lower-mekong-mainstream-and-tributaries-ish0306/
http://portal.mrcmekong.org/assets/documents/Procedures-Notification-Prior-Consultation-Agreement.pdf
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៦. ករព្រងឹង ករពិនិត្យតមដន ករព្យោករណ៍ ករវយតៃម�ផលប៉ះពល់ និងករផ្សព�ផ្សោយ

លទ�ផលេនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ទងំមូល េដីម្បគីា្ំរទដល់ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�កន់

ែតល�្របេសីរជាងមុន ពីសំណាក់្របេទសជាសមាជិក។ ករងរេនះ រួមមាន ករែកលម�

្របព័ន�ពិនិត្យតមដនែបបមជ្ឈករ និងវមិជ្ឍករ ករព្យោករណ៍ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត ករ

្រគប់្រគងនិងករទទលួបានទន�ន័យ និងព័ត៌មាន និងករេរៀបចំរបាយករណ៍ ស�ីពីស� នភាព

របស់តំបន់អងទេន�។ 

៧. បន�ដំេណីរករកំែណទ្រមង់ និងខិតខំបេង�ីនឱ្យស� ប័នេនះក� យជាស� ប័នែដលមាន្របសិទ�ភាព 

្របសិទ�ផល និងនិរន�រភាព ្រសបេទតមែផនករកំែណនទ្រមង់ែដល្រត�វបានដក់េចញ។ 

មាគ៌ារបស់េយងីេទកន់ឆា�  ំ២០៣០ 

ដំេណីរករវមិជ្ឈកររបស់ MRC កំពុង្រត�វបានអនុវត�ចប់តងំពី កិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ១ ក�ុង

ឆា�  ំ២០១០ មក។  

ដំេណីរកររវមិជ្ឈករែដលេនបន�អនុវត�េទៀតេនះ សំេដសេ្រមចេគាលបំណងចំននួបី៖ 

- េធ�ីយ៉ាងណាឱ្យករងរស�ូលរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ទទលួបានហរិ��ប្បទនទងំ្រស�ង

ពី្របេទសជាសមាជិក្រតឹមឆា�  ំ២០៣០។  

- េធ�ីវមិជ្ឈករករងរស�ូលមយួចំននួេទឱ្យ្របេទសជាសមាជិក និង  

- ែ្របក� យេលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� េទជាស� ប័នតូចជាងមុន េដយេផា� តែត

េលីមុខងរ ែដលពក់ព័ន�នឹងេបសកកម�របស់ខ�ួនែតបុ៉េណា� ះ។  

 

### 

https://www.mrcsummit.org/summits/1st-mrc-summit
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