ំ ំពល
ព័ត៌មានសំខន់ៗ ស�ព
ី ក
ី ិច�្របជុក
ូ គណៈកម�ករ
ទេន�េមគង�េលកទី ៣

ករពេន��នកច
� ហ្របតប
ី ្បក
ិ ស
ិ ត�ិករ េដម
ី អភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព េ្រកម្របធានបទ “ទេន�េមគង�
ែតមួយ ស�រតែី តមួយ”

កិច�្របជុំកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី

៣

នឹង្រត�វេរៀបចំេដយគណៈកម�ករទេន�

េមគង� (MRC) ។ គណៈកម�ករេនះ គជា
ឺ ស�ប័នមួយមានតួនាទីពេិ សសក�ុងករបំេពញករងរ េដីម្បី

ជំរុញកិច�សហ្របតិបត�ិករថា�ក់តំបន់កុ ងករអភ
�
ិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងធនធានទឹកឆ�ងែដន និងធនធាន
េផ្សងេទៀតៃនតំបន់អងទេន�េមគង�។ កិច�្របជុំកំពូលេនះ មានករចូលរួមពីនាយករដ�ម�ន�ៃី ន្របេទសជា

សមាជិករបស់ MRC គឺ្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម ក៏ដូចជាតំណាងថា�ក់រដ�ម�ន�ីមកពី
្របេទសចន
ិ និង្របេទសមីយា៉នមា៉ ែដលជាៃដគូសន�នារបស់គណៈកម�ករេនះផងែដរ។

MRC រ ំពឹងថា កិច�្របជុំេនះនឹងក�យជា្រពឹតិក
� រណ៍ដ៏វ ិេសសវ ិសលមួយ ែដលនឹងគូសប��ក់

សជាថ�ីពីតនា
ួ ទី ភារកិច� និងេបសកកម�របស់ MRC និងបន�ជំរុញឱ្យមានកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េដយ
ចំហ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងតំបន់អងទេន�េនះ។ ្រពឹតិក
� រណ៍េនះមានេគាលបំណងជំរុញេលីក
កម�ស់កិច�ខិតខំ្របឹង្របឹងរួមគា� ែដលកំពុងបន�អនុវត� េដីម្បេី ឆ�ីយតបចំេពះប��្របឈមនានា ែដល

កំពុងេកីតមានេឡង
ី ្បឱ
ី នង
ិ ច្បោមយកឱកស េដម
ី ្យតំបន់អងទេន�េមគង�េនះក�យជាតំបន់ែដលមាន
វ ិបុលភាពែផ�កេសដ�កិច� មានយុត�ិធម៌សង�ម និងមានបរស
ិ � នល�្របេសីរ។
េពលេវល
-

-

ៃថ�ទី ២-៣ ែខ េមស ឆា� ំ ២០១៨៖ សន�ិសទ
ំ ូល
ី អន�រជាតិមុនកច
ិ ្រ� បជុំកព

ំ ំពូងេលីកទី ៣
ៃថ�ទី ៤ ែខ េមស ឆា� ំ ២០១៨៖ កិច�្របជុំថា�ក់រដ�ម�ន�ីស្រមាប់េ្រតៀមកច
ិ �្របជុក
ៃថ�ទី ៥ ែខ េមស ឆា� ំ ២០១៨៖ កិច�្របជុំកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី ៣

អ�កចូលរួម

តំណាងជាន់ខស
� ់បំផុតៃនរដ�ភិបាល មកពី្របេទសជាសមាជិករបស់ MRC និងៃដគូសនា� នឹងចូល
រួមក�ុងកច
ំ ូល MRC េលីកទី៣ េនះ។ សន�ស
ិ �្របជុំកព
ិ ីទអន�រជាតិនឹងស�គមន៍តំណាងរបស់ MRC

និងអ�កពក់ព័ន�មកពីអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល ស�ប័នសក
ិ ្សោ្រសវ្រជាវ វ ិស័យឯកជន និងអង�ករ

ទក
ី ែន�ង

អងទេន�េផ្សងេទៀតក�ុងតំបន់េនះ នង
ំ ពិភពេលក។
ិ ទូទង

មជ្ឈមណ�លសន�ិបាត សុខ េសៀមរប ក�ុងេខត�េសៀមរប ្របេទសកម�ុជា
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្របវត�ស
ិ េង�ប

MRC បានេរៀបចំកិច�្របជុំកំពូលពីរេលីករួចមកេហយ
ី ៖ េលីកទី ១ ក�ុងឆា� ំ ២០១០ ែដលមាន

្របេទសៃថ ជាមា�ស់ផ�ះ ក�ុងេខត�ហហ
ួ ុន
ី នង
ិ េលក
ី ទី ២ កលពឆា
ី � ំ ២០១៤ េធ�ីជាស់ផ�ះេដយ្របេទស
េវៀតណាម ក�ុងទី្រក�ងហូជីមិញ។

កច
ិ �្របជុំកំពូលេលក
ី ទី ១ ្រត�វបានេរៀបចំេឡង
ី កលពៃី ថ�ទី ៥ ែខេមស ឆា� ំ ២០១០ ក�ុងឱកស

ខួបេលីកទី ១៥ ៃនករចុ ះហត�េលខ េលីកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា� ំ ១៩៩៥។ កិច�្របជុំេនះ គឺជាកិច�្របជុំ

េលក
ី ដំបូង ែដល្របមុខរដ�ភបា
ិ លៃន្របេទសជាសមាជិកទំងបួនរបស់ MRC ជួប្របជុំគា� េ្រកម
្រកបខ័ណ�កិច�សហ្របតិបត�ិកររបស់

MRC។

េ្រកពីគូសប��ក់ពីករេប�ជា�ចិត�ក្រមិតនេយាបាយ

ចំេពះករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�ឆា� ំ ១៩៩៥ ្រពឹត�ិករណ៍េនះក៏បានដក់េចញកំែណទ្រមង់

MRC ផងែដរ ក�ុងេគាលបំណងព្រងឹងភាពជាមា�ស់កុ ងតំ
� បន់ នង
ិ សេ្រមចឱ្យបាននូវនរិ ន�រភាពែផ�ក
ហរិ ��វត�ុ្រតឹមឆា� ំ ២០៣០។

កច
ិ �្របជុំកំពូល MRC េលីកទ១
ី បានដក់េចញនូវសកម�ភាពជាេ្រចីនរបស់គណៈកម�ករេនះ

ក�ុងយុគសម័យៃនករបេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិករ

ក�ុងករេរៀបចំែផនករ

និង្រគប់្រគងធនធានទឹក

ែដលទមទរឱ្យមានករផា�ស់បូ រឱ្យបានទន់
�
េពលេវល េដយសរែតករអភវិ ឌ្ឍយា៉ងេលឿនក�ុងតំបន់
អងទេន�េមគង�កលពីេពលេនាះ។ ករដក់េចញនូវកិច�សហ្របតិបត�ិករេនះ នាំឱ្យមានករេផា�តករ

យកចត
ិ �ទុកដក់េលភា
ី ពពឹងអ្រស័យេលគា
ី � េទវ ិញេទមក រវងវ ិស័យេ្រប្រី បាស់ទក
ឹ នានា ដូេច�ះេហយ
ី

បានជា្របធានបទស្រមាប់កិច�្របជុំកំពូល MRC េលីកទី ២ េផា�តជុំវ ិញប��ទឹក េស្ប�ង និងថាមពល។
កច
ិ �្របជុំកំពូលេលក
ី ទី

២

មានេគាលបំណងព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងតំបន់អងទេន�ទង
ំ មូល

េដីម្បគា
ី ្រំ ទដល់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ខណៈេពលែដលនឹងមានភាពមិន្របាកដ្របជាជាេ្រចីន
នាេពលអនាគត ដូចជា ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ នង
ិ ហនភ
ិ ័យពក់ព័ន�ជាេដីម។

េនក�ុងកិច�្របជុំកំពូលេលីកទី ២ ក៏មានករសេ្រមចចិតព
� េន��នករអនុវត�ករសិក្សោរបស់្រក�ម

្របក
ឹ ្សោគណៈកម�ករទេន�េមគង�

ែដលជាករសក
ិ ្សោ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេលក
ី រ្រគប់្រគង

និងករអភវិ ឌ្ឍ

្របកបេដយចីរភាពៃនទេន�េមគង� រួមទំងេលីផលប៉ះពល់ ែដលបង�េឡង
ី េដយគេ្រមាងវរអគ�
ី ិសនីេន

តមដងទេន�េមផងែដរ។ អទភា
ិ ពេផ្សងេទៀត ែដល្រត�វបានដក់េចញក�ុង្រពត
ឹ ិ�ករណ៍េនះ រួមមាន ករ

ែកលម�ករអនុវត�នីតិវ ិធីរបស់ MRC និងករជំរុញឱ្យមានកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងកត់បន�យហនិភ័យេ្រគាះ
មហន�រយក�ុងតំបន់អងទេន�ទង
ំ មូល េដយេផា�តករយកចត
ិ �ទុកដក់ជាពេិ សសេលេី ្រគាះទក
ឹ ជំនន់

និងេ្រគាះរ ំងស�ួត។ ដំេណីរករវ ិមជ្ឍករក៏្រត�វបានបន�អនុវត�ផងែដរ។
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ំ ព
កច
ំ ូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលក
� លែដលសេ្រមចបានពក
ិ �្របជុក
ី ទី ៣ េនះនង
ឹ េ្រប្រី បាស់សមទ
ិ ផ
ី ច
ិ �
ំ ព
្របជុក
ំ ូលទំងពីរេលក
ី កន�ងមកជាមូលដ�ន

កច
ិ �្របជុំកំពូលទំងពរី កន�ងមកេនះ មានសរៈសំខន់ ក�ុងករជួយឱ្យ MRC សេ្រមចនូវវឌ្ឍនភាព

បន�េទៀត េពលគឺជយ
ួ ឱ្យស�ប័នេនះក�យជាស�ប័នែដលមានភាពចស់ទុំ ជាស�ប័ននាំមុខេគក�ុងករ
អនុវត�តនា
ួ ទី

ភារកិច�របស់ខួ �ន

និងដក់េចញនូវករេប�ជា�ចត
នេទសេ្រមច
ិ �យា៉ងមុ តមាំ េដីម្បឈ
ី

េបសកកម�របស់ខួ ន។
�
ជារួម កិច�្របជុំកំពូលទំងេនះ បានជួយដក់េចញនូវមូលដ�ន្រគឹះ េដីម្បឱ
ី ្យមាន
ករងកេចញពក
ី រេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�ករងរេនតម្របេទស នង
ិ េផា�តតមវ ិស័យេរៀងៗខ�ួន
េទជាករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងេផា�តេលីតំបន់អងទេន�ទង
ំ មូល្របកបេដយនិរន�រភាព។

កិច�្របជុំកំពូល MRC េលីកទី ៣ េនះ នឹងយកលទ�ផលែដលសេ្រមចបានកន�ងមកទំងេនះ មក

េធ�ជា
ី
ី មូលដ�នស្រមាប់ករពភា
ិ ក្សោ េហយ
ី េគរ ំពឹងថាកច
ិ �្របជុំកំពូលេលក
ី េនះនឹងបន�ព្រងឹង នង
ិ ព្រងក
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរួមគា�

ចរី ភាពៃនអងទេន�េនះ។

ក៏ដូចជាភាពជាៃដគូែដលមានសរៈសំខន់ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយ

ំ ព
ចំណុចសំខន់ៗ ែដល្រត�វេផា�តករយកចត
� ុកដក់កុ ងក
� ច
ំ ូល MRC េលក
ិ ទ
ិ �្របជុក
ី ទ៣
ី
១) ព្រងង
� ត
ឹ កច
ិ ខ
ិ ខំ្របង
ឹ ែ្របងរួមគា� នង
ិ ភាពជាៃដគូ

ចំណុចេផា�តសំខន់ៃនកិច�្របជុំកំពូល MRC េលីកទី ៣ គឺករព្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរួមគា�

នង
ំ អស់។ ខណៈេពលែដល
ិ ភាពជាៃដគូរវង្របេទសជាសមាជិករបស់ MRC នង
ិ ្រគប់ៃដគូពក់ព័ន�ទង
កិច�្របជុំកំពូលមុនៗ

នាំមកនូវករេលីកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិករេដយេ្របី្របាស់អភិ្រកម្រគប់្រគង

ធនធានទក
ឹ ច្រម�ះ (IWRM) ក៏ដូចជា នាំឱ្យមានករគិតគូរេលស
ី ពវី ិស័យធនធានទក
ឹ ្របធានបទសំខន់
េនឆា�េំ នះទទួលស�ល់ថា

ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព

ពឹងអ្រស័យេលេី ជាគជ័យៃនកិច�សហ

្របតប
ិ ត�ក
ិ ររួមគា� និងភាពជាៃដគូែដលមានលក�ណៈេបក
ី ចំហ ែដលេនះជាចំណុចពេិ សសមួយៃនអត�
ស��ណរបស់ MRC ។ លទ�ផលរ ំពឹងទុក េចញពីកិច្រ� បជុំកំពូលេនះ រួមមាន ករគូសប��ក់សជាថ�ី

ពក
ី ច
ិ �សហ្របតិបត�ក
ិ រក�ុងករអនុវត�គេ្រមាងរួមគា� ករពន
ិ ត
ិ ្យតមដនរួមគា� នង
ិ ករអនុវត�សកម�ភាព
រួមគា� ្រពមទំងករបេង�ីតនូវភាពជាៃដគូថីៗ
� េដីម្បេី ធ�ីឱ្យកន់ែត្របេសីរនូវទំនាក់ទំនងរវងថា�ក់តំបន់-

ថា�ក់ជាតិ កច
ិ �សហ្របតិបត�ិករឆ�ងែដន នង
ិ កិច�សហ្របតប
ិ ត�ិករជាមួយនឹងៃដគូ សន�នា ៃដគូអភវិ ឌ្ឍន៍
របស់ MRC និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមេនថា�ក់តំបន់ដៃទេទៀត។

២) សកម�ភាពរួមគា� េដម
ី ្បស
ី េ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព

ករអភវិ ឌ្ឍសំខន់មួយក�ុងសកលេលក ចប់តង
ំ ពក
ី ិច�្របជុំកំពូល MRC េលក
ី ទី ២ គក
ឺ រេប�ជា�

ចិត�របស់សកលេលកទំងមូល ក�ុងករសេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព (SDGs) របស់

អង�ករសហ្របជាជាត។
ិ MRC ទទួលស�ល់ពត
ី ួនាទីដ៏សំខន់ ែដលករអភវិ ឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងធនធាន
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ទក
ឹ នង
ិ ធនធានពក់ព័ន� មានចំេពះករសេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាពក�ុងតំបន់អង
ទេន�េមគង� េហយ
MRC មានេគាលបំណងរួមចំែណកេដយផា�ល់
ី

និងេដយ្របេយាលក�ុងករ

សេ្រមចេគាលេដទំងេនះ។ េបីេទះបីជា MRC េផា�តជាសំខន់េលេី គាលេដទី ៦ ស�ព
ី ទ
ី ក
ឹ យា៉ងណា

ក៏េដយ មានេគាលេដ SDG យា៉ងេហចណាស់ចំនួន ១០ ក�ុងចំេណាមេគាលេដ SDG ទំង ១៧
៏ ុ តមាំរបស់ស�ប័នេនះ
ែដលមានភាពពក់ព័ន�ខ�ង
ំ ជាមួយនង
MRC េដយសរែតករេប�ជា�ចត
ឹ
ិ �ដម
ចំេពះប��ទឹក េស្ប�ង ថាមពល និងករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព។ MRC ជាស�ប័នពិេសស ែដល
អចផ�ល់ករគាំ្រទដល់ករេធ�េី សចក�ស
ី េ្រមចចត
ិ �

នង
� ហ្របតប
ិ ដល់្រកបខ័ណ�កិចស
ិ ត�ក
ិ រស្រមាប់

្របេទសជាសមាជិ ក MRC ខណៈេពលែដល្របេទសទំងេនះេធ�ី ករកំ ណ ត់ ពី ជេ្រមីស ពក់ព័ន�នឹង

ភាពេទ�េ្រគាះ (ករខតបង់និងអត�្របេយាជន៍ែដលទទួលបាន) និងករអនុវត�សកម�ភាពរួមគា� េដីម្បី

ឈនេទសេ្រមចេគាលេដ SDG ទំងេនះ។

៣) ករេ្រប្រី បាស់លទ�ផលែដលបានពក
ី រសក
ិ ្សោរបស់្រក�ម្របក
ឹ ្សោ (Council Study)

ចប់តង
ំ ពីកិច�្របជុំកំពូល MRC េលីកទី២រួចមក MRC បានេធ�ីករ្រសវ្រជាវពីកលនុវត�ភាព

នង
ំ មូល តមរយៈករសក
� ែដលករ
ិ ប��្របឈមក�ុងតំបន់អងទេន�ទង
ិ ្សោ នង
ិ ករវយតៃម�របស់ខួ ន
សិក្សោ និងករវយតៃម�សំខន់ជាងេគ គឺករសិក្សោស�ីពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍតំបន់អងទេន�េម

គង� ្របកបេដយនរិ ន�រភាព (ែដលេហកត់ថា ករសក
ិ ្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ)។ អ�កពក់ព័ន�ែដលចូលរួម
ក�ុងសន�ិសីទអន�រជាតិមុនកិច�្របជុំកំពូលេនះ នឹង្រត�វបានអេ�� ីញឱ្យផ�ល់ជាគំនិត និងេធ�ីករឆ�ុះប��ង
ំ
េលល
ំ េនះ នឹងជួយឱ្យ MRC នង
ី ទ�ផលរកេឃញ
ី សំខន់ៗៃនករសក
ិ ្សោេនះ។ គំនត
ិ េយាបល់ទង
ិ

្របេទសជាសមាជិកេធ�ីករពិចរណាយកលទ�ផល ែដលសេ្រមចបានេនះ េទេ្របី្របាស់ជាមូលដ�ន
ស្រមាប់ករេរៀបចំែផនករេនថា�ក់តប
ំ ន់

និងេនថា�ក់ ជាតិ។

ករសិ ក្សោេនះក៏មានភាពពក់ ព័ន�

ស្រមាប់យុទ�ស�ស�ស�ី ពីវរអគ�
ី ិ ស នី្របកបេដយចីរភាព ជាយុ ទ�ស�ស�ថី� ែដលនឹង្រត�វេបាះពុម�ផ្សោយ

ក�ុងឆា� ំ ២០១៩ នង
� �ស�ស�ព
ិ យុទស
ី ក
ី រអភវិ ឌ្ឍតំបន់អងទេន� ែដលនង
ឹ ្រត�វេបាះពុម�ផ្សោយក�ុងឆា� ំ
២០២០។

៤) ករព្រងង
ឹ តួនាទី នង
ិ សមត�ភាពរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�
ករព្រងឹងកច
ិ �សហ្របតប
ិ ត�ិករ

េដីម្បក
ី រអភវិ ឌ្ឍ្របកបេដយចរី ភាពៃនតំបន់អងទេន�េមគង�

ត្រម�វឱ្យ MRC បន�ព្រងឹងតួនាទី និងសមត�ភាពរបស់ខួ ន។
�
ជាមួយនឹងករបន�តនា
ួ ទី ភារកិច� និង

េបសកកម� ែដល្រត�វបានកំណត់េដយថា�ក់ដឹកនាំនេយាបាយក្រមត
ិ ខ�ស់ៃន្របេទសជាសមាជិក MRC
នឹងព្រងឹងតួនាទីរបស់ខួ �នក�ុងនាមជាមជ្ឈមណ�លចំេណះដឹង

និងជាេវទិកករទូតែផ�កទឹក ក៏ដូចជា

តុល្យភាពរវងផល្របេយាជន៍របស់្របេទសនម
ួ ៗ
ី យ

ផល្របេយាជន៍ស្រមាប់តំបន់អងទេន�

បំេពញតួនាទីកន់ែតសកម�បែន�មេទៀត

ក�ុងនាមជាអ�កស្រមបស្រម�លអព្យោ្រកឹត្យ
នង
ិ

េដីម្បេី ធ�ីឱ្យមាន
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ទំងមូល តុល្យភាពរវង្របេទសមួយ និង្របេទសមួយេទៀត និងតុល្យភាពរវងត្រម�វករៃនករអភវិ ឌ្ឍ

និងចីរភាពបរស
ិ � ន។
ំ នបនា�ប់
ជហ

កច
ិ �្របជុំកំពូល MRC េលក
ី ទី ៣ េនះ នង
ឹ ប�� ប់េទជាមួយនង
ឹ ករដក់េចញនូ វេសចក�ី្របកស

េសៀមរប ែដលនឹងកំណត់ពីអទិភាពរបស់ MRC ស្រមាប់រយៈេពលបួនឆា�ខ
ំ ងមុខេទៀត រហូតដល់

កច
ិ �្របជុំកំពូលេលក
ី ទី ៤ ក�ុងឆា� ំ ២០២២ ែដលនង
ឹ េធ�េី ឡង
ី េន្របេទសឡាវ។ សកម�ភាពសំខន់ៗក៏
នឹង្រត�វដក់េចញក�ុងេសចក�ី្របកសេនះផងែដរ។
អំពគ
ី ណៈកម�ករទេន�េមគង�

គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) គឺជាស�ប័នអន�ររដ�ភិបាល ែដលទទួលខុស្រត�វេលីករ

ជំរុញកច
ិ របស់
ិ �សហ្របតិបត�ក
ិ រស�ព
ី ក
ី រ្រគប់្រគងតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចរី ភាព។ សមាជក

គណៈកម�ករេនះរួមមាន្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ គណៈកម�ករេនះបំេពញតួនាទីជា

េវទក
ិ ថា�ក់តំបន់ស្រមាប់ករទូតែផ�កទឹក ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ�លចំេណះដឹង ស�ព
ី ីករ្រគប់្រគងធនធាន

ទឹក េដីម្បក
� ំណាច
ី រអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពៃនតំបន់េនះ។ MRC មិនែមនជាស�ប័នែដលមានសិទិអ
ខ�ស់ជាងថា�ក់ជាតិ

ឬជាស�ប័ននយ
ិ តកម�េនាះេឡយ
ី ។

គណៈកម�ករេនះេធ�ក
� ង
ី រងរពក់ព័នន
ឹ ្រគប់

វ ិស័យទំងអស់ េដីម្បស
ី េ្រមចេគាលបំណងេ្រចីនយា៉ង ដូចជា ករធានានិរន�រភាពធនធានេនសទ
ករជំរុញេលក
ី កម�ស់ករអភវិ ឌ្ឍវរអគ�
ី ស
ិ នី ្របកបេដយចរី ភាព ករកំណត់ឱកសស្រមាប់អភវិ ឌ្ឍន៍

វ ិស័យកសិកម� កររក្សោនូវេសរភាពៃនករេធ�
ី
ីនាវចរណ៍ ករែកលម�ករ្រគប់្រគងេស្ប�ង និងកររក្សោ
ករពរ្របព័ន�េអកូឡូហ្សុស
ី ំខន់ៗ។ ផលប៉ះពល់ែដលបង�េឡង
ី េដយេ្រគាះទឹកជំនន់ធ�ន់ធ�រ េ្រគាះរ ំង

ស�ួត ែដលអូសបនា�យេពលយូរ និងករេកីនេឡង
ី ៃនកម�ស់ទឹកសមុ្រទពក់ព័ន�នឹងករែ្រប្រប�លអកស

ធាតុ នង
ឹ ដក់សមា�ធបែន�មេទៀត មកេលប
ី ��ខងេលីេនះ។

សូមែស�ងរកព័ត៌មានបែន�មតមរយៈេគហទំព័រ៖ www.mrcsummit.org
###
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ព័ត៌មានសេង�ប អំពីគណៈកម�ករទេន�េមគង�
េតីេយង
ី ជាអ�កណា
គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) គឺជាស�ប័នអន�ររដ�ភិបាល ែដលបំេពញករងរេដីម្បជ
ួ
ី យ
ស្រម�ល ដល់ កិច�សហ្របតិបត�ិករជុំវ ិញករអភិវ ឌ្ឍ និង្រគប់ ្រគងតំ បន់ អងទេន� េមគង� ្របកបេដយ
ចរី ភាព។ សមាជក
ិ របស់គណៈកម�ករេនះ រួមមាន ្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ នង
ិ េវៀតណាម។
គណៈកម�ករទេន�េមគង�បំេពញតួនាទី ជាេវទក
ិ ស្រមាប់ករទូតែផ�កទក
ឹ និងកច
ិ �សហ្របតប
ិ ត�ក
ិ រ
ថា�ក់តំបន់ ែដលតមរយៈេវទិកេនះ ្របេទសជាសមាជិកេធ�ីករែចករ ំែលកអត�្របេយាជន៍ ែដលបានពី
ធនធានទឹករួម

និងេឆ�ីយតបចំេពះប��្របឈមឆ�ងែដនេនក�ុងតំបន់អងទេន�េនះ

េបីេទះបីជា

្របេទសសមាជិកទំងេនះ មានផល្របេយាជន៍ជាតិខុសគា�យា៉ងណាក៏េដយ។ គណៈកម�ករេនះ ក៏
បំេពញតួនាទីជាមជ្ឈមណ�លចំេណះដឹង ស្រមាប់ជ្រម�ញឱ្យមានករតក់ែតងេគាលនេយាបាយ ែផ�ក
តមភស�ុតងជាក់ែស�ងផងែដរ។ គណៈកម�ករេនះ ផ�ល់ជំនយ
ួ បេច�កេទស និងបេង�ីតជាឧបករណ៍
េដីម្បជ
ួ ឱ្យ្របេទសជាសមាជិកេធ�ក
ី យ
ី រសេ្រមចចត
ិ �ែផ�កតមព័ត៌មាន្រតឹម្រត�វ។
គណៈកម�ករទេន�េមគង� ្រត�វបានបេង�ីតេឡង
ី េ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) ។ ្របេទសជាសមាជិកបានឯកភាពសហករណ៍ជាមួយគា�េលវី ិស័យ
ជាេ្រចន
ី ដូចជា វ ិស័យេនសទ ករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ ធារស�ស� វរអគ�
ី ស
ិ នី នង
ិ នាវចរណ៍។ ្របេទស
ចិន និងមីយា៉ន់មា៉ ែដលស�ិតេនែផ�កខងេលីបង�ស់ៃនលំហូរទេន�េមគង� គឺជាៃដគូសន�នារបស់ MRC
ចប់ពីតង
ំ ពីឆា� ំ ១៩៩៦ មក។
រចនាសម�ន
័ � នង
ិ អភបា
ិ លកច
ិ �របស់េយង
ី
គណៈកម�ករទេន�េមគង� ស្រមបស្រម�លកច
ិ �ពេិ ្រគាះេយាបល់ នង
ិ ករចរចស�ព
ី ីករ្រគប់្រគង
ធនធានទឹក រវងរដ�ភិបាល វ ិស័យឯកជន សង�មសុ ីវ ិល និងអ�កពក់ព័ន�ដៃទេទៀត។ គណៈកម�ករេនះ
បំេពញតួនាទីយា៉ងសកម� ក�ុងនាមជាអ�កស្រមបស្រម�លអព្យោ្រកឹត្យ េដីម្បេី ធ�ីឱ្យមានតុល្យភាពរវងផល
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្របេយាជន៍របស់ជាតន
ំ មូល តុល្យភាពរវង្របេទសមួយ នង
ិ ង
ិ ផល្របេយាជន៍ស្រមាប់អងទេន�ទង
ិ
្របេទសមួយេទៀត និងតុល្យភាពរវងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍ និងនិរន�រភាពបរស
ិ � ន។
េលខធិករដ�នគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC Secretariat) មានករយាល័
យកណា
� ល
ិ
ក�ុងទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ខណៈេពលែដលមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងកត់បន�យទឹកជំនន់ថា�ក់

តំបន់ (RFMMC) មានទីតង
ំ ស�ត
ិ ក�ុងទ្រី ក�ងភ�ំេពញ។ េលខធក
ិ រដ�នរបស់គណៈកម�ករេនះទទួល

ខុស្រត�វេលក
ី រងរ្របតប
ិ ត�ក
ិ រ្របចំៃថ� របស់គណៈកម�ករ និងមានបុគ�លិកជំនាញ និងបុគ�លក
ិ គាំ្រទ
ជាង ៦០ នាក់។ េលខធិករដ�ន្រត�វរយករណ៍េទកន់គណៈកមា�ធិករច្រម�ះៃនគណៈកម�ករទេន�
េមគង� (Joint Committee) ែដលជាស�ប័ន្រគប់្រគងសំខន់ជាងេគរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�
េនះ។
គណៈកមា�ធក
ិ រច្រម�ះៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� ដក់េចញទស
ិ េដ នង
ិ អទិភាពជុំវ ិញកច
ិ �
សហ្របតិបត�ិករជាមួយនឹងគណៈកមា�ធិករជាតិទេន�េមគង�ៃន្របេទសជាសមាជិក

(National

Mekong Committees) និងេធ�ីករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និងអ�កពក់ព័ន�នានារបស់
គណៈកម�ករទេន�េមគង�។ ្រក�ម្របក
ឹ ្សោរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC Council) គជា
ឺ ស�ប័នេធ�ី
ករសេ្រមចចិតក
� ្រមិតខ�ស់បំផុតក�ុងគណៈកម�ករទេន�េមគង�។

្រក�ម្របឹក្សោេនះេធ�ីករសេ្រមចចិត�អំពី

ប��េគាលនេយាបាយទំងអស់ ពក់ព័ន�នឹងករអនុវត� ដូចជា េគាលនេយាបាយរបស់ស�ប័ន យុទ�ស
�ស�នង
ំ មូល ភាពជាៃដគូសហ្របតប
� �ស� នង
ិ ែផនកររបស់តំបន់អងទេន�ទង
ិ ត�ក
ិ រជាយុទស
ិ ករេដះ
្រសយចំណុចែខ�ងគំនត
ី ។
ិ គា�ជាេដម
គណៈកម�ករទេន�េមគង�ទទួលបានថវ ិកគាំ្រទព្រី បេទសជាសមាជក
នង
ិ
ិ ៃដគូ អភវិ ឌ្ឍន៍របស់
ខ�ួន ដូចជា ្របេទសអូ�ស�លី ែបលហ្សុក
ំ ឡង់ បារ ំង អល�ឺម៉ង់ ជប៉ុន លុ ចហ្សំបរួ
ី សហភាពអឺរុប៉ ហ�ង

ហូឡង់ ស៊ុយែអ៊ត ស�ស
ី សហរដ�អេមរក
ិ នង
ិ ធនាគារពភ
ិ ពេលក ែដលសុ ទ�ជាៃដគូអភវិ ឌ្ឍន៍ នាេពល
បច�ុប្បន�របស់គណៈកម�ករេនះ។ ថវ ិកបា៉ន់្របមាណ ស្រមាប់រយៈេពលៃនែផនករយុទ�ស�ស�ពឆា
ី �ំ
២០១៦ ដល់ឆា� ំ ២០២០ គឺ ៦៥ លនដុល�រ ថយចុ ះ ៣៥% េបីេធៀបនឹងរយៈពលមុន (២០១០២០១៥) ។ េនះឆ�ុះប��ង
ំ ពីករបន�អនុវត�ដំេណីរករវ ិមជ្ឈកររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលេគ
រ ំពង
ឹ ថា នង
ឹ េធ�ីឱ្យស�ប័នអចធានាបាននូវនរិ ន�រភាពេពញេលញេដយខ�ួនឯង្រតម
ឹ ឆា� ំ ២០៣០ តម
រយៈករផ�ល់ថវ ិកគាំ្រទពី្របេទសជាសមាជិក។
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ករងររបស់ េយង
ី
កច
ិ �្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� គជា
ឺ មូលដ�នស្រមាប់ឱ្យគណៈកម�ករទេន�េមគង�ផ�ល់ករគាំ្រទដល់
ដំេណីរករេរៀបចំែផនករក�ុងតំបន់អងទេន�ទង
ំ មូល េដយេ្របី្របាស់េគាលករណ៍្រគប់្រគងធនធាន
ទឹកច្រម�ះ។ គណៈកម�ករេនះ េធ�ីករងរេផា�តេលី្រគប់វ ិស័យទំងអស់ េដីម្បឈ
នេទសេ្រមចេគាល
ី
បំណងច្រម�ះ ដូចជា ករធានានូវនរិ ន�រភាពធនធានេនសទ ករជំរុញេលក
ី ម�ស់វរអគ�
ី ស
ិ ន្រី បកបេដយចរី
ភាព ករកំណត់រកឱកសស្រមាប់ធារស�ស�កសក
នា
ិ ម� កររក្សោេសរភាពៃនករេធ�
ី
ី វចរណ៍ ករែក
លម�ករ្រគប់្រគងេ្រគាះទឹកជំនន់

និងេ្រគាះរ ំងស�ួត

និងកររក្សោករពរ្របព័នេ� អកូឡូហ្សុស
ី ំខន់ៗ។

េគាលេដចម្បងរបស់គណៈកម�ករេនះ គឺេលីកកម�ស់ និងស្រមបស្រម�លករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគង
ធនធានទឹក នង
ិ ធនធានែដលពក់ព័ន� ៃនតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចរី ភាព េដីម្បអ
ី ត�្របេយាជន៍
េទវ ិញេទមករបស់្របេទសនានា និងសុខមាលភាពរបស់្របជាពលរដ�។
សមទ
� លែដលេយង
ី េនះ
ិ ផ
ី សេ្រមចបានកលពីេពលថ�ៗ
•

ករេរៀបចំ និងករអនុម័តេលីយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន� (BDS) ២០១៦-២០២០
េដយេ្រប្រី បាស់េគាលករណ៍ IWRM ែផនករយុទ�ស�ស� ២០១៦-២០២០ េដីម្បអ
ី នុវត�
យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន�

េដយគណៈកម�ករទេន�េមគង�

និងែផនករបេណា
� ះ

អសន�ស្រមាប់្របេទសនីមួយៗ ២០១៦-២០២០ រួមនឹងកិច�្រពមេ្រពៀងសហ្របតិបត�ិករេលី
គេ្រមាងរួមគា�ចំនួន្របាំ

េដីម្បឱ
ី ្យ្របេទសជាសមាជិកអនុវត�យុទ�ស�ស�អភវិ ឌ្ឍតំបន់អងទេន�

សុទ�សង
ឹ ែតជាេជាគជ័យគួរឱ្យកត់សមា�ល់ ែដលសេ្រមចបាន។
•

កំែណទ្រមង់ធំៗ្រត�វបានអនុវត�ចប់ពត
ំ ពឆា
ី ង
ី � ំ ២០១៦ ជាមួយនង
ឹ ករបេង�ីតរចនាសម�័ន�ថ�ី
ស្រមាប់េលខធិកររដ�នគណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលេផា�តករយកចិត�ទុកដក់េលីមុខងរ
ស�ូលសំខន់ៗ (ងកេចញពីយុទ�ស�ស�ែផ�កតមកម�វ ិធី និងគេ្រមាង) យន�ករដក់មូល និធិ
េទក�ុងក�ន�កមួយរួមគា�

ែដលករកំណត់ អទិភាពចំ ណាយ្រត�វបានេធ�ី េឡង
ី េដយគណៈ

កម�ករទេន�េមគង� ែដលមានបុគ�លក
ំ អស់ ជាអ�កែដលមកព្រី បេទស
ិ នង
ិ ្របធាន្របតិបត�ទ
ិ ង
តមដងទេន�េនះ ។
•

្របេទសជាសមាជក
ិ ឯកភាពេលរី ូបមន�ចូលរួមភាគទនថ�ី

ែដលនឹង្រត�វមានករផ�ល់មូលនធ
ិ ិ

េស�ីគា�្រតឹមឆា� ំ ២០៣០ ែដលេនះជាស��ដ៏ធំមយ
ួ
បង�ញពីករេប�ជា�ចិត�របស់្របេទសជា
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សមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង�កុ �ងករបន�បេង�ីន្របាក់បដិភាគ នង
ិ េធ�យា
ី ៉ ងណាឱ្យស�ប័ន
េនះមាននិរន�រភាពេដយខ�ួនឯង នាេពលអនាគត។
•

ស្រមាប់រយៈេពលែផនករយុទ�ស�ស�បច�ុប្បន� មូលនិធជា
ិ ង ៩០% បានទទួលពី្របេទស
ជាសមាជិក និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។

•

េនក�ុងឆា�ក
ំ ន�ងេទថ�ៗ
ី េនះ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានព្រងង
ឹ ភាពជាៃដគូ ករចូលរួម ករ
្របា្រស័យទក់ទង និងករផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានរបស់ខួ �ន។ ឧទហរណ៍ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ គណៈ
កម�ករទេន�េមគង�បានេរៀបចំេវទិកជាមួយអ�កពក់ព័ន�ថា�ក់តំបន់ចន
ំ ួន្របាំមយ
ួ

ែដលេវទិក

េនះមានេគាលបំណងជំរុញឱ្យមានកច
ិ �ពេិ ្រគាះេយាបល់ េដយចំហ នង
ិ េដយលក�ណៈស�បនា
េលីប��សំខន់ៗនានា ែដលបង�ផលប៉ះពល់ មកេលីតំបន់អងទេន�េមគង� និងតួនាទីរបស់
គណៈកម�ករទេន�េមគង�កុ ងករេឆ�
�
ីយតបចំេពះប��ទំងេនះ។ គណៈកម�ករទេន�េមគង� ក៏
បានបេង�ីនករចូលរួមសហករជាមួយសរព័ត៌មាន

និងករេ្របី្របាស់ បណា
� ញផ្សព� ផ្សោយ

សង�ម េដីម្បីបេង�ីនលទ�ភាពទទួលបានព័ត៌មាន នង
ឹ ស្រមាប់សធារណជនទូេទផង
ិ ចំេណះដង
ែដរ។ គណៈកម�ករេនះ បានចុះហត�េលខ និងបានប�� ប់កិច្រ� ពមេ្រពៀងជាេ្រចីនជាមួយៃដគូ
េនជុំវ ិញពភ
ិ ពេលក។
•

ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានប�� ប់ករសិក្សោរយៈេពល្របាំមយ
ួ ឆា� ំ ស�ីពីករ
្រគប់្រគង និងករអភវិ ឌ្ឍទេន�េមគង�្របកបេដយចរី ភាព ែដលមានេឈ�ះថា ករសក
ិ ្សោរបស់
្រក�ម្របឹក្សោ (Council Study)។ ផលប៉ះពល់ ហនិភ័យ និងអត�្របេយាជន៍ៃនគេ្រមាង
អភិវឌ្ឍន៍កុ �ងវ ិស័យចំនន
ួ ្របាំមយ
ួ
រប់ប��ូ លទំងគេ្រមាងទំនប់វរអគ�
ី ិសនីេនតមដងទេន�េម
ផងែដរ បានេធ�ីឱ្យមានករពិភាក្សោេលីប��សំខន់ៗជាេ្រចីន ករបេង�ីនករយល់ដឹង និងករ
បន�អនុវត�សកម�ភាព េដីម្បេី ឆ�យ
ី តបចំេពះប��ទំងេនះ េនក�ុងករងររបស់គណៈកម�ករ
ទេន�េមគង� ក៏ដូចជាក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត�របស់្របេទសជាសមាជិក។

•

ចប់តង
ំ ពច
ី ប់កំេណីតមក

គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានគាំ្រទដល់្របេទសជាសមាជក
ិ ក�ុង

ករេរៀបចំនូវនីតិវ ិធីេ្របី្របាស់ទឹកចំនន
ួ ្របាំ៖ ក�ុងឆា� ំ ២០០១ ្រក�ម្របឹក្សោគណៈកម�ករទេន�

េមគង�បានអនុម័តេលីនីតិវ ិធីទី ១ ែដលេផា�តេលីករេផា�ះប�ូរ និងករែចករ ំែលកទិន�ន័យ និង
ព័ត៌មានរវង្របេទសទំងបួន។ កិច�្រពមេ្រពៀងេនះ គឺជាមូ ល ដ�នស្រមាប់ ្របតិបត�ិ កររបស់
គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យស�ប័នេនះអចបេង�ីតនូវមូលដ�នចំេណះដឹង
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ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងធនធានទក
ំ ពេី ពលេនាះមក ្រក�ម្របក
ឹ ច្រម�ះ។ ចប់តង
ឹ ្សោរបស់គណៈកម�
ករទេន�េមគង�បានឯកភាពេលីនីតិវ ិធីចំនន
ួ បួនេផ្សងេទៀត៖

នីតិវ ិធីចំនួនពីរស្រមាប់

ពិនិត្យ

តមដនករេ្របី្របាស់ទឹក ក៏ដូចជាស្រមាប់ជូនដំណឹង និងពិេ្រគាះេយាបល់ ដល់សមាជិកដៃទ
េទៀត អំពក
ី រេ្រប្រី បាស់ទក
ឹ ក�ុងទេន�េមគង� នត
ី វិ ិធម
ី ួយស�ព
ី ីកររក្សោលំហូរទក
ឹ េនតមដងទេន�
េមគង�េម នង
ួ េទៀតស�ព
ិ នីតវិ ិធម
ី យ
ី ស
ី �ង់ដរគុណភាពទឹក។
•

ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានស្រមបស្រម�លបេង�ីតឱ្យមានកិច�្រពមេ្រពៀងមួយ
ែដលចុះហត�េលខេដយ្របេទសជាសមាជក
ិ

េនចុ ងដំេណីរករពេិ ្រគាះេយាបល់ជាមុនរយៈ

េពល្របាំមយ
ួ ែខ ស្រមាប់គេ្រមាងវរអគ�
ី ិសនីបា៉ក់េបង (Pak Beng)។ ករងររបស់គណៈ
កម�ករទេន�េមគង�កុ �ងដំេណីរករពេិ ្រគាះេយាបល់ជាមុនកន�ងមកេនះ
ករេរៀបចំគេ្រមាង

នាំឱ្យមានករែកលម�

េដម
ី ្បេី ឆ�យ
ី តបចំេពះប��ឆ�ងែដនសំខន់ៗនានា។

កលពេី ពលថ�ៗ
ី េនះ

្របេទសជាសមាជិករបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� បានយល់្រពមបេង�ីតនូវយន�ករពិនិត្យតម
ដនបរស
ិ � នរួមគា�េលីទំនប់េនតមដងទេន�េម។
•

កលពីេពលថ�ីនៗេនះែដរ

គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានប�� ប់េគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីករ

វយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរស
ិ � នឆ�ងែដន។ េគាលករណ៍ែណនាំេនះ ែដលេ្រគាងនង
ឹ ទទួលបាន
ករអនុម័តជាផ�ូវករេនែខ មនា
ី កច
ី ឆា� ំ ២០១៨ មានេគាលបំណងគាំ្រទដល់ករបេង�ន
ិ �សហ
្របតិបត�ិករបរស
ិ � នឆ�ងែដន ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម។
•

ក�ុងកច
ិ �ខត
ិ ខំ្របង
ឹ ែ្របងេឆ�ីយតបចំេពះផលប៉ះពល់សំខន់ៗ
្រប�លអកសធាតុ

ែដលបង�េឡង
ី េដយករែ្រប

គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានស្រមបស្រម�លករេរៀបចំយុទ�ស�ស�

និង

ែផនករសកម�ភាពស�ីពីករបន្សោំេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុកុ ងតំ
� បន់ទេន�េមគង�
(MASAP)។ ឯកសរេនះ្រត�វបានអនុ ម័តេដយ្របេទសជាសមាជិកក�ុងឆា� ំ ២០១៧។
•

យុទ�ស�ស�្រគប់្រគង

និងអភវិ ឌ្ឍន៍ធនធានេនសទក�ុងតំបន់អងទេន�ទង
ំ មូល

២០២២

ែដលមានេគាលបំណងេធ�ឱ
ី ្យកន់ែត្របេសរី នូវករស្រមបស្រម�ល

(BMFM)

២០១៨ករ

្រគប់្រគងធនធានេនសទ បានទទួលករអនុ ម័តពី្រក�ម្របឹក្សោ MRC ក�ុងឆា� ំ ២០១៧។
•

គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានពេន��នករសហករជាមួយ្របេទសចន
ិ

ដូចជា

តមរយៈករ

សហករេរៀបចំសិក�សលបេច�កេទសរួមគា�េលីកទី ៣ រវង MRC និងចិន និងករ្របកស
ផ្សព�ផ្សោយពក
ី រ្រសវ្រជាវរួមគា�ស�ព
ី ផ
ី លប៉ះពល់ជលស�ស� ែដលបង�េឡង
ី េដយគេ្រមាងវរ ី
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អគ�ស
ិ នី ឡានឆាង មកេល្រី ពត
ឹ �ក
ិ រណ៍អកសធាតុធ�ន់ធ�រេនតំបន់ែខ្សទក
ឹ ខងេ្រកម កលពី
ឆា� ំ ២០១៧ េដយសហករជាមួយនឹងមជ្ឈមណ�លសហ្របតិបត�ិករធនធានទឹកឡានឆាងេមគង�។ ក�ុងឆា� ំ ២០១៦ MRC បានសហករជាមួយ្របេទសចិន េដីម្បេី ធ�ីករវយតៃម�រម
ួ គា�េលី
បរមាណទ
ក
ិ
ឹ បែន�ម ែដលបេ�� ញពទ
ី ំនប់េនតមទេន�ឡានឆាង (ទេន�េមគង�ែខ្សទក
ឹ ខងេល)
ី
ជាករេឆ�យ
ី តបចំេពះេ្រគាះរ ំងស�ួតធ�ន់ធ�រេនតំបន់ខងេ្រកមៃនអងទេន�។
•

គណៈកម�ករទេន�េមគង�

កលពេី ពលថ�ីៗេនះបានប�� ប់កុ ងករេរៀបចំ
�
េគាលករណ៍ែណនាំ

ស�ីពីករកត់ បន�យផលបះពល់ បរ ស
ិ �ន

និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យៃនវរ អគ�
ី ិស នីកុ �ងទេន�

េមគង�េមែខ្សទឹកខងេ្រកម និងតមៃដទេន� េដីម្បផ
៍ ្រមាប់
ី �ល់ជាករែណនាំ និងឧត�មានុវត�នស
កត់បន�យផលប៉ះពល់អវ ិជ�មាន ែដលបង�េឡង
ី េដយទំនប់វរអគ�
ី ស
ិ នេី នក�ុងអងទេន�េមគង�
ែខ្សទក
ឹ ខងេ្រកម។
អទភា
ិ ពរបស់េយង
ី
ក�ុងរយៈេពលៃនែផនករយុទ�ស�ស�បច�ុប្បន� ពីឆា� ំ ២០១៦ ដល់ឆា� ំ ២០២០ អទិភាពរបស់គណៈ
កម�ករទេន�េមគង�

េផា�តេលីករបន�ករងរដ៏សំខន់របស់ស�ប័នេនះ

ក�ុងករជំរុញេលីកកម�ស់ករ

អភវិ ឌ្ឍធនធានទឹក និងធនធានពក់ព័ន�នានា្របកបេដយចរី ភាពក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ទង
ំ មូល។
ករងរសំខន់ៗមួយចំនន
ួ ែដលនឹងទទួលបានករយកចិត�ទុកដក់ ្រត�វបានេលីកយកមកបង�ញខង
េ្រកម៖
១. បេង�ីនករយល់ដឹង និងករេ្របី្របាស់ភស�ុតង ែដលមានដល់អ�កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ និង
អ�កេរៀបចំែផនករ។ ឧទហរណ៍្របព័នស
� ្រមាប់ែចករ ំែលកទន
ិ �ន័យ និងព័ត៌មានរបស់គណៈ
កម�ករទេន�េមគង� មានេគហទំព័រ និង្របព័ន�ទិន�ន័យជាេ្រចីន ែដលជួយស្រម�លដល់ករេផា�ះ
ប�ូរទិន�ន័យពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងធនធានទឹកច្រម�ះរួមគា�។ ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ ែផនទីែដល
មានលក�ណៈអន�រកម�បង�ញពក
ី រែ្រប្រប�លអកសធាតុ គុណភាពទក
ឹ នង
ិ ករព្យោករណ៍ទឹក
ជំនន់ ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយតម្របព័ន�អនឡាញដល់អ�កេ្រប្រី បាស់ទង
ំ ឡាយ ែដលមានេគាល
បំណងយកព័ត៌មានេនះេទេ្របី្របាស់ស្រមាប់េធ�ីករវ ិភាគ ឬេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�។ នឹងមាន
បន�ករផ្សព�ផ្សោយលទ�ផលរកេឃញ
ី សំខន់ៗ ែដលបានពីករសិក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ និងករ
សក
ិ ្សោដៃទេទៀត

ស្រមាប់ករពភា
ិ ក្សោេនក្រមត
ិ េគាលនេយាបាយនង
ិ បេច�កេទស

នង
ិ ករ

ពិភាក្សោទំងឡាយែដលមានសរៈសំខន់ ស្រមាប់ករងររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�។
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២. គាំ្រទដល់ស�ប័នទទួលបន�ុកេរៀបចំែផនករតមវ ិស័យេនថា�ក់ជាតិ េដីម្បែី កលម�ករ្រគប់្រគង
បរស
ិ � ន និងករអភិវឌ្ឍធនធានទឹក ករេរៀបចំែផនករ និងសកម�ភាពនានាឱ្យបានល�បំផុត
េដីម្បឱ
� បន់អងទេន�ទង
ំ មូល។ ឧទហរណ៍ គេ្រមាង
ី ្យមានករែចករ ំែលកអត�្របេយាជន៍កុ ងតំ
រួមគា�ពី NIP នង
� �ស� នង
ឹ ្រត�វពេន��នករអនុវត�បែន�មេទៀត។ យុទស
ិ ែផនករស្រមាប់តំបន់
អងទេន�ទង
ំ មូលរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ដូ ចជា ែផនករេមស�ព
ី ក
ី រដឹកជ��ូ នតមផ�ូវ

ទឹក MASAP និង BFMS នឹង្រត�វបន�ជំរុញបែន�មេទៀត។ BFMS គឺជាសក�ីកម�ែដលបង�ញពី
ក្រមិតៃនករឯកភាពគា�ជារួមក�ុងតំបន់អងទេន�ទង
ំ មូ ល

និងបង�ញពីភាពជាមា�ស់េលីករ

្រគប់្រគងធនធានេនសទេនថា�ក់ជាត។
យុ ទ�ស�ស�េនះក៏្របមូលផ�ុំទិន�ន័យពីតំបន់អងទេន�
ិ
ទំងមូលជាេលីកទី ១ េដីម្បគា
ី ្រំ ទដល់ករបេង�ីន្របសិទ�ភាព និង ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�
ជុំវ ិញករ្រគប់្រគងធនធានេនសទ្របកបេដយចីរភាពផងែដរ។
៣. ផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍ែណនាំ ស�ីពីករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងគេ្រមាង ែដលពក់ពន
័ �នឹង
គេ្រមាងធនធានទឹក និងគេ្រមាងពក់ព័ន� និងែចករ ំែលកធនធានជាមួយស�ប័នេរៀបចំែផនករ
នង
ិ អនុវត�េនថា�ក់ជាតិ

េដីម្បឱ
ី ្យស�ប័នទំងេនះយកេគាលករណ៍ែណនាំេនះេទអនុវត�។

ឧទហរណ៍ េគាលករណ៍ែណនាំស�ីពីករកត់បន�យផលប៉ះពល់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យែដល
បង�េឡង
ី េដយវរអគ�
ី ិសនី នឹងផ�ល់ករគាំ្រទដល់អ�កអភិវឌ្ឍន៍វរអគ�
ី ិសនី ក�ុងអំឡុងេពលេរៀបចំ
គេ្រមាង នង
ិ ជំរុញឱ្យមាននិរន�រភាពរយៈេពលែវងក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�។

៤. ករធានានូវ្របសិទ�ភាព និងភាពសុ ីសង�ក់គា�ៃនករអនុ វត�នីតិវ ិធីរបស់ MRC ពីសំណាក់
្របេទសជាសមាជិក។ ករងរេនះ រួមមាន នីតវិ ិធីស្រមាប់ផ�ល់ករជូនដំណឹង ករពេិ ្រគាះ
េយាបល់ជាមុន និងកិច�្រពមេ្រពៀង (PNPCA) ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យ្របេទសជាសមាជិករបស់
MRC

េធ�ីករពិភាក្សោនិងវយតៃម�ពីអត�្របេយាជន៍

ធនធានទក
ឹ ែដលេស�េី ឡង
ី នានា

និងហនិភ័យរបស់គេ្រមាងេ្របី្របាស់

ែដលអចបង�ផលប៉ះពល់គរួ ឱ្យកត់សមា�ល់មកេលទ
ី េន�

េមគង�េម។
៥. ស្រមបស្រម�លកច
ិ �ពេិ ្រគាះេយាបល់ នង
ិ កច
ិ �សហ្របតប
ិ ត�ក
ិ រ្របកបេដយ្របសទ
ិ �ភាព រវង
្របេទសជាសមាជក
ិ និងករចូលរួមក�ុងលក�ណៈជាយុទ�ស�ស�ជាមួយៃដគូេនថា�ក់តំបន់ នង
ិ
អ�កពក់ព័ន�នានាជុំវ ិញករ្រគប់្រគងធនធានទឹកឆ�ងែដន។ ក�ុងឆា� ំ ២០១៧ MRC បានេរៀបចំ

នូវេវទក
ិ អ�កពក់ព័ន�ថា�ក់តំបន់ េដយេផា�តេលប
ី ��ជាេ្រចន
ី ែដលេនះជាករអនុវត� ែដលនឹង
បន�េធ�េី នក�ុងឆា�ខ
ំ ងមុខេទៀត។
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៦. ករព្រងឹង ករពិ និត្យតមដន ករព្យោករណ៍ ករវយតៃម� ផលប៉ះ ពល់ និ ង ករផ្សព� ផ្សោយ
លទ�ផលេនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ទង
ំ មូល េដីម្បគា
� ន់
ី ្រំ ទដល់ករេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិតក
ែតល�្របេសីរជាងមុ ន ពីសំ ណាក់ ្របេទសជាសមាជិក។ ករងរេនះ រួមមាន ករែកលម�
្របព័ន�ពន
ិ ត
ិ ្យតមដនែបបមជ្ឈករ នង
ិ វ ិមជ្ឍករ ករព្យោករណ៍ទក
ឹ ជំនន់ នង
ិ េ្រគាះរ ំងស�ួត ករ

្រគប់្រគងនង
ិ ករទទួលបានទន�ន័យ និងព័ត៌មាន នង
ិ ករេរៀបចំរបាយករណ៍ ស�ព
ី ស
ី � នភាព
របស់តំបន់អងទេន�។

៧. បន�ដំេណីរករកំែណទ្រមង់ និងខិតខំបេង�ន
ី ឱ្យស�ប័នេនះក�យជាស�ប័នែដលមាន្របសទ
ិ �ភាព
្របសិទ�ផល និងនិរន�រភាព ្រសបេទតមែផនករកំែណនទ្រមង់ែដល្រត�វបានដក់េចញ។
មាគា៌របស់េយង
ី េទកន់ឆា� ំ ២០៣០
ដំេណីរករវ ិមជ្ឈកររបស់ MRC កំពុង្រត�វបានអនុវត�ចប់តង
ំ ពី កិច�្របជុំកំពូលេលក
ី ទី ១ ក�ុង

ឆា� ំ ២០១០ មក។

ដំេណីរកររវ ិមជ្ឈករែដលេនបន�អនុវត�េទៀតេនះ សំេដសេ្រមចេគាលបំណងចំនន
ួ បី៖
-

េធ�ីយា៉ងណាឱ្យករងរស�ូលរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ទទួលបានហរិ ��ប្បទនទំង្រស�ង
ព្រី បេទសជាសមាជិក្រតម
ឹ ឆា� ំ ២០៣០។

-

េធ�វី ិមជ្ឈករករងរស�ូលមួយចំនន
ួ េទឱ្យ្របេទសជាសមាជិក និង

-

ែ្របក�យេលខធក
ិ រដ�នគណៈកម�ករទេន�េមគង� េទជាស�ប័នតូចជាងមុន េដយេផា�តែត
េលម
ី ុខងរ ែដលពក់ព័ន�នឹងេបសកកម�របស់ខួ �នែតប៉ុេណា�ះ។

###
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ព័ត៌មាន និងតួេលខសំខន់ៗៃនទេន�េមគង�
•

ទេន�េមគង� គឺជាទេន�ធជា
ំ ងេគទី ១០ ក�ុងពភ
ិ ពេលក នង
ិ ជាទេន� ែដលមាន្របែវងែវងជាងេគេន
ំ នធានធម�ជាតិ ែដលមានលក�ណៈសម្បូរែបប ពិេសស
អសុអ
៍ ទេន�េនះ គឺជាទី្របមូលផ�ុធ
ី េគ�យ។

៏េ្រចន
ក�ុងបរមាណដ
ិ ផុតពូជ ដូ ចជា ្រតរ
ិ
ី ដូចជា ពពួក្រតស
ី ំខន់ៗែដលជត
ី ជ ែដលមានេឈ�ះ
បេច�កេទស Pangasianodon gigas និង្រតីេផ្សោតអុីរ៉វ៉ឌី ែដលមានេឈ�ះបេច�កេទស

Orcaella brevirostris ។ មានរុក�ជាតជា
ិ ង ២០.០០០ ្របេភទ និង្រតជា
ី ង ៨៥០ ្របេភទ េន
ក�ុងអងទេន�េមគង� ែដលហូរកត់ៃផ�ដីសរុប ៧៩៥.០០០ គ.ម2 ចប់ពីតំបន់ទីជ្រមាលភាគខង
េកត
ី ណ�រទេន�េមគង�។
ី ៃនខ�ង់របទេី ប រហូតដល់តំបន់ដស

•

េសដ�កច
ិ �ៃនតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទក
ឹ ខងេ្រកម

កំពុងមានកររកចេ្រម
ន
ី
ី យា៉ងឆាប់រហ័ស។

្របជាពលរដ�ជិត ៧០ លននាក់ រស់កុ ងតំ
� បន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម។ តំបន់េនះមាន
កំេណីន្របជាជនយា៉ងឆាប់រហ័ស។

្របករេនះ

កំពុងដក់សមា�ធកន់ែតខ�ង
ំ េឡង
ី មកេលី

ធនធានធម�ជាតិ េដយសរករទញយកទឹកមកេ្រសច្រសពករេធ�ីករកសិកម� ករព្រងីក និង

ករអភវិ ឌ្ឍទ្រី ក�ង ឧស្សោហភាវូបនយ
ី កម� ករផលត
ិ អគ�ស
ិ នី នង
ិ ផលត
ិ កម�េស្ប�ង។ េបីេទះបីជា

តំបន់េនះមានកំេណីនេសដ�កិច�យា៉ ងឆាប់ រ ហ័ ស

េហីយរដ�ភិបាលមានែផនករកសងទំនាក់

ទំនងក�ុងតំបន់េនះឱ្យរតែតស�
ត
ឹ
ិ រមួតបែន�មេទៀត េដីម្បជ
ី ំរុញេលក
ី កម�ស់ពណិជ�កម� និងេសដ�

កិច�យា៉ងណាក៏េដយ មាន្របជាពលរដ�ជាេ្រចីននាក់ េនបន�រស់កុ ងភាព្រក
�
ី្រក េដយទទួលបាន
ទក
ឹ ស�ត នង
ិ េសវអនាម័យក�ុងក្រមិតទប ឱកសករងរតច
ិ តួច េហយ
ី ជាេរឿយៗ ពួកេគេនពុំ

មានេស្ប�ងអហរ ឬអគ�ិសនីេ្របី្របាស់ឱ្យបាន្រគប់្រគាន់េនេឡយ
ី ។ ភាព្រកី្រកធ�ន់ធ�រ្រត�វបាន

សេង�តេឃញ
ី េនតមតំបន់ភូមស
ិ �ស�ជាេ្រចន
ី ។ េនតមតំបន់ែដលមានករកត់បន�យភាព្រកី
្រក គមា�ត និងវ ិសមភាពក�ុងសង�មេនបន�េកីតមានជាទូេទេនេឡយ
ី ។

•

អងទក
ឹ េ្រជក�ុងទេន�េមគង�អចមានជេ្រមរហូតដល់ ៩០,៥ ែម្រត។ អងទក
ឹ ឬអងទក
ឹ េ្រជគជា
ឺ

តំបន់ែដលទទួលរងសមា�ធទឹកពីធម�ជាតិស�ិតេនបាតទេន�។ សមា�ធទំងេនះេកីតេឡង
ី ជាេទៀង

ទត់េនតមដងទេន�ភាគេ្រចន
ី នង
ិ អចែស�ងេចញក�ុងទ្រមង់ជាេ្រចន
ី ដូចជា សមា�ធទក
ឹ រក់ េកត
ី
េឡង
ី ក�ុងរយៈេពលយូរ េនតម្រចកែដលមានលំហូរដីល្បោប់ និងសមា�ធទឹកេ្រជេកីតេឡង
ី រយៈ

េពលខ�ី េនក�ុងតំបន់បាតទេន�ែដលសម្បូរថ�េ្រចន
ី ។ េនតមដងទេន�េមគង� និងតមៃដទេន�ជា
៏ ំខន់ ស្រមាប់ពពួក្រតីកុ ងទេន�
េ្រចីន តំបន់អងទឹកទំងេនះ គឺជាែដនជ្រមករដូវ្របាំងដស
�
េមគង�
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សំខន់ៗជាេ្រចន
ី និងជាកែន�ងពងស្រមាប់សត�ជាេ្រចីន្របេភទ។ មានករយល់េឃញ
ី ថា របាយ

អងទឹកេ្រជែបបេនះ មានឥទ�ិពលយា៉ងសំខន់មកេលីបែ្រមប្រម�លៃន្របព័នភ
� ូ មិស�ស� សំខ
ន់ៗទំងបី ែដលជួយស្រម�លដល់ករេធ�ច
ី រចរណ៍្រតី ក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�េនះ។
•

ធនធានេនសទទក
ឹ សបក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទក
ឹ ខងេ្រកម គជា
ឹ ធនធានេនសទធំជាង
េគបង�សរ់ បស់ពភ
� ល្របមាណជា ៤,៤ លនេតនក�ុងមួយឆា� ំ គិតជាតៃម�
ិ ពេលក ជាមួយនង
ឹ ទន
ិ ផ

សរុប្របមាណ ១៧ ពន់លនដុល�រ។ ្របជាពលរដ�ជាង ៤០ លននាក់ (ពីរភាគបីៃនចំនន
ួ ្របជា
ពលរដ�សរុបក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទក
ឹ ខងេ្រកម)

កំពុងចូលរួមយា៉ងសកម�

ក�ុងរបរ

េនសទ។ របរេនសទ ផ�ល់ឱ្យ្របជាពលរដ�រស់េនក�ុងតំបន់អងទេន�េនះនូវ្រប�េតអុីន ៥០-៨០%
ៃន្រប�េតអុន
ី សរុបែដលបានពស
ី ត�។ ធនធានេនសទទំងេនះ រួមចំែណក ១៨% ៃន ផសស
របស់្របេទសកម�ុជា

ែដលជាក្រមិតមួយខ�ស់ជាងកររួមចំែណកៃនផលិតកម�្រស�វក�ុងេសដ�កិច�

របស់្របេទសេនះ។ េនក�ុង្របេទសឡាវ តៃម�ៃនធនធានេនសទមាន្របមាណជាជត
ិ ១៣% ៃន

ផសស របស់្របេទសេនះ។ េបីេទះបីជាមិនសូវជាមានសរៈសំខន់ចំេពះេសដ�កិច�របស់ជាតិយា៉ង
ណាក៏េដយ វ ិស័យេនសទៃនទេន�េមគង�កុ �ង្របេទសៃថ នង
ិ ្របេទសេវៀតណាមបានបែន�មនូវ

ទឹក្របាក់្របមាណជា ៥.៥០០ លនដុ ល�រដល់ ផសស របស់្របេទសទំងពីរេនះជាេរៀងរល់
ឆា�។
ំ
•

ករបរេភាគ្រត
ិ ៦៣គ.ក/្របជាជនមា�ក់/ ឆា� ំ
ិ
ី នង
ិ វរសត�
ី ដៃទេទៀត គត
ិ ជាមធ្យមមាន្របមាណជាជត
េពលគឺខ�ស់ជាងតួេលខមធ្យមរបស់សកលេលកទំងមូល ែដលមាន្រតឹមែត ១៩គ.ក/្របជាជន

មា�ក់/ឆា�។
ំ
•

តំបន់ទេន�េមគង� បានក�យជាតំបន់មយ
ួ ក�ុងចំេណាមតំបន់ ែដលមានសកម�ភាពរស់រេវ ីកជាងេគ

ខងករអភិវឌ្ឍវរអគ�
ី ស
ិ នី េនក�ុងពភ
ិ ពេលកទំងមូល។ េរងច្រកផលិតវរអគ�
ី ិសនី ែដលមាន
សមត�ភាពផលត
ិ អគ�ស
ិ នីបានជាង ៦.៤០០ េមហ�វ៉ត់ ្រត�វបានកសងេនតម្របព័នៃ� ដទេន�
ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ក�ុងរយៈេពល ២០ ឆា� ំ ចុងេ្រកយេនះ។ តំបន់អងទេន�

េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម មានសក�នុពលអចផលិតវរអគ�
ី ិសនីបានរហូ តេទដល់ ៣០.០០០

េមហ�វ៉ត់ េហយ
ី គិតមកដល់បច�ុប្បន�េនះ មានករផលិតបាន្រតឹមែត ២៥% ៃនសក�នុពលេពញ

េលញេនះែតប៉ុេណា�ះ។ េនតមតំបន់ភាគេ្រចីនៃនតំបន់អងទេន�េមគង� ករេ្របី្របាស់អគ�ិសនីអច

មាន្រតម
ឹ តិចជាង

៥%

ៃនបរមាណអគ�
ស
ិ
ិ នី

ែដលេ្រប្រី បាស់កុ ង្របេទសឧស្សោហកម�
�
ែត

ប៉ុេណា�ះ។ គេ្រមាងែដលអចផលិតបាន្របមាណ ៥.៣០០ េមហ�វ៉ត់បែន�មេទៀត កំពុងស�ិតេន

ក�ុងដំណាក់កលសងសង់េនេឡយ
ី

េនតមៃដទេន�កុ ងតំ
� បន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទក
ឹ ខង
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េ្រកម ។ េគអចសងសង់គេ្រមាងទំនប់វរអគ�
ួ ១១ េនតមដងទេន�េម ក�ុង្របេទស
ី ស
ិ នីចំនន
ឡាវ ្របេទសឡាវ-្របេទសៃថ និង្របេទសកម�ុជា។ គេ្រមាងចំនួនពីរកំពុងសងសង់នាេពល
បច�ុប្បន�

េហយ
ី គេ្រមាងេផ្សងេទៀតកំពុងស�ត
ិ េនដំណាក់កលខុសៗគា�ៃនករសក
ិ ្សោ

ែដលេធ�ី

េឡង
ី េដយ្រក�មហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន េ្រកមកិច�្រពមេ្រពៀង ែដល្រត�វបានចុ ះហត�េលខជាមួយ

្របេទសជាសមាជិកៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC)។
•

ទេន�េមគង� គឺជា្រចក ស្រមាប់ដក
ំ កេហយ
ឹ ជ��ូ នរប់ពន់ឆា�ម
ី ។ ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង� ែខ្សទឹក

ខងេ្រកម េគអចេធ�នា
ី វចរក�ុងទេន�េមគង� នង
ិ ៃដទេន�ធំៗបានក�ុងរដូវែដលទក
ឹ មានជេ្រមេ្រជ
(្របមាណជា ៨ ែខក�ុងមួយឆា�)ំ េលីកែលងែតល្បោក់េខន ្របែវង ១៤ គីឡូែម៉្រតេនភាគខងេជីងៃន
្រពំែដនរវង្របេទសកម�ុជា នង
ិ ្របេទសឡាវ ែដលេគមិនអចឆ�ងកត់បាន។

•

បច�ុប្បន�េនះ

ករេធ�ព
ន
ី ណិជ�កម�តមដងទេន�េមគង�បន�មានកររកចេ្រម
ី
ី

េដយមានករបា៉ន់

្របមាណថា មានទំនិញ្របមាណជា ៤.៥០០ ពន់េតន ្រត�វបានដឹកជ��ូ ន ជាេរៀងរល់ឆា� ំ ចេនា�ះពី
្របេទសចន
ិ នង
ិ ្របេទសៃថ។ េនតំបន់ដីសណ�រទេន�េមគង� ែដលស�ត
ិ ក�ុង្របេទសេវៀតណាមវ ិញ

ក�ុងចំេណាមទំនិញសរុប ដូចជា អង�រ សមា�រសំណង់ និងទំនិញេ្របី្របាស់នានា ៧០% ្រត�វបាន

េគដឹកជ��ូ នតមផ�ូវទក
ឹ ។ ក�ុង្របេទសឡាវ ទូកតូចៗ្រត�វបានេ្រប្រី បាស់ជាចម្បង េដីម្បដ
ី ឹកជ��ូ ន

កសិផល និងសមា�រសំណង់េទ និងមកពីតំបន់នានា ែដលេគអចេទដល់បានែតតមទេន�។
នាវែដលអចេបក
ី បានក�ុងទេន� នង
ិ សមុ្រទ េធ�ីចរចរពីកំពង់ែផទ្រី ក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និង

ក�ុងតំបន់ដីសណ�ទេន�េមគង�។
•

ករេកន
់ ក
ឹ មុនបាន កំពុងែត
ី េឡង
ី នូវសត
ី ុណ�ភាព នង
ិ កម�សទ
ឹ េភ��ង ែដលេគមន
ិ អចព្យោករណ៍ដង

េធ�ីឲ្យមានេ្រគាះរ ំងស�ួតេនតំបន់មួយចំនួន និងេ្រគាះទឹកជំនន់េនតំបន់មួយចំនួនេទៀត។ េន

ក�ុងសកលេលកទំងមូល ទសវត្សរចុ៍ ងេ្រកយេនះ គឺជាទសវត្សរ ៍ែដលមានសីតុណ�ភាពេក�ជាង
េគ មន
ិ ធា�ប់មានកន�ងមក។ ករសក
ិ ្សោនានាបានព្យោករណ៍ថា កម�ស់ទក
ឹ េភ��ង្របចំឆា� ំ

ជា

មធ្យម នឹងេកីនេឡង
ី ្របមាណ ១២០ ម.ម។ ករេកីនេឡង
ី នូវកម�ស់ទឹកសមុ្រទកំពុងបេង�ីន

បរមាណទ
ិ
ឹកៃ្រប ្រជាបចូលេទក�ុង្របព័ន�េអកូឡូហ្សុី ែដលកំពុងែតមានភាពផុ យ្រស�យរួចេទ
េហយ
ី

និងដីែ្រសចមា�ររបស់្របជាពលរដ�េនតំបន់ដីសណ�ទេន�េមគង�

ែដលជាតំបន់ផលិត

េស្ប�ងអហរដ៏សំខន់មយ
ួ ៃនតំបន់េនះ។ ទឹកសមុ្រទរបស់ពិភពេលក េកីនកម�ស់ជាមធ្យម ៣

ម.ម ក�ុងមួយឆា� ំ ែដលបង�ករគំរមកំែហងេធ�ឱ
ី ណ�ទេន�
ី ្យជន់លច
ិ តំបន់មួយភាគបៃី នតំបន់ដស

េមគង�េនសតវត្សរេនះ
៍
បង�ករខូចខតដល់ផលិតភាពកសិកម� និងអចេធ�ីឱ្យ្របជាពលរដ�រប់
លននាក់បាត់បង់ទល
ី ំេន។
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•

់ ្របចំឆា� ំ
ករខតបងជា

ំ ន់
គត
ិ ជាមធ្យមេដយសរេ្រគាះទក
ឹ ជន

ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�មាន

ចេនា�ះពី ៦០ េទ ៧០ លនដុល�រ ខណៈេពលែដលផលជាវ ិជ�មានវ ិញ េពលគឺតៃម�ជា្របចំឆា� ំ
គិតជាមធ្យមៃនផលែដលបានពីទឹកជំនន់មាន្របមាណពី ៨-១០ ពន់លនដុល�រ។ តំបន់អង

ទេន�េនះ ងយរងេ្រគាះេដយសរផលប៉ះពល់ជាេ្រចន
ី ែដលបង�េឡង
ី េដយសរករែ្រប្រប�ល
អកសធាតុ ដូចជា កំេណីនសីតុណ�ភាពគិតជាមធ្យម្របមាណ ០,៨ អង្សោេស្រតឹមឆា� ំ ២០៣០
ក៏ដូចជាករេកីនេឡង
ី នូវកម�ស់ទឹកេភ��ង្របចំឆា�្រំ បមាណ ១២០ ម.ម ក�ុងតំបន់េនះ។
•

ៃផ�ដី្របមាណ ៦០% ៃនតំបន់អងទេន�េមគង� គជា
ឺ តំបន់វលទំនាប្រត�ពច
ិ ែដលជាតំបន់មាន្របជា
ពលរដ�រស់េនេ្រចន
ី ជាងេគ នង
ិ ជាតំបន់ែដលមានែដនជ្រមកច្រម�ះធំទូលំទូលយស្រមាប់វរសត�
ី

ែដលអចផ�ល់ករគាំ្រទដល់ពពួកសត�ជាេ្រចីន ទំងសត�កុ ងធម�
�
ជាតិ ទំងសត�ចិ��ឹម។
•

េដយសរែត្របជាពលរដ�មយ
ួ ភាគបួនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទក
ឹ ខងេ្រកមរស់េនេ្រកម

ំ ូងៗេគ
បនា�ត់ៃនភាព្រក្រី ក ជាធម�ត វ ិស័យកសក
ិ ម� គជា
ឺ ជេ្រមស
ី មួយក�ុងចំេណាមជេ្រមស
ី ដប
េដីម្បេី លីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់ពក
ួ េគ

តមរយៈករផ�ល់នូវមុខរបរចិ��ឹមជីវ ិតកន់ែតល�

្របេសរី ជាងមុន និងករកត់បន�យភាព្រក្រី ក។ តំបន់េនះគជា
ឺ ្របភពមួយក�ុងចំេណាម្របភពសំ
ខន់ៗៃនេស្ប�ងអហរ និងចំណូលស្រមាប់្របជាពលរដ�្របមាណជា ៦០% ក�ុងតំបន់។ កសិករ
ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�

ផលត
្រគាន់
ិ អង�រក�ុងបរមាណ្រគប់
ិ

េដីម្បផ
ី �ល់ជាេស្ប�ងអហរដល់

្របជាពលរដ� ៣០០ លននាក់កុ �ងមួយឆា�។
ំ េបីេទះបីជាត្រម�វករេស្ប�ងក�ុង្រស�កនឹងមានករ

េកន
ី េឡង
ី ជាពេិ សសក�ុង្របេទសកម�ុជា និង្របេទសឡាវ យា៉ងណាក៏េដយ េគរ ំពង
ឹ ថាេស្ប�ង
ែដលបានពីករេធ�ីកសិកម�កុ ងតំ
� បន់េនះ អចបំេពញត្រម�វករក�ុងរយៈេពលមធ្យមបាន។ ប៉ុែន�

ករធានាសន�ស
ំ អស់គា�នង
ិ ុខេស្ប�ង ស្រមាប់ទង
ឹ ក�យជាប��្របឈមស្រមាប់្របជាពលរដ�េន

តមមូលដ�ន េដយសរេ្រគាះទឹកជំនន់ និងបណា
� ញផ�ូវថ�ល់ និងេហដ�រចនាសម�័នេ� ្រកយ

្របមូលផល ែដលេនមានលក�ណៈអន់េខ្សោយេនេឡយ
ី ។ ្របេទសៃថទំនងជាបន�ជា្របេទសនាំ
េចញអង�រធំមួយ

ប៉ុែន�្របេទសេវៀតណាមទំនងជា្រត�វករយកអតិេរកអង�រែដលកំពុងនាំេចញ

បច�ុប្បន�េនះ េទេ្របី្របាស់កុ ង្របេទសរបស់
�
ខួ នេទវ
�
ិញ។
•

តំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកមមានទីតង
ំ ធារស�ស�ជាង ១២.៥០០ កែន�ង រប់ប��ូ ល
ទំងគេ្រមាងធារស�ស�ខ�តតូច នង
ី សក
ិ ខ�តធំ។ ៃផ�ដក
ិ ម�តច
ិ ជាង ១០% ទទួលបានករេ្រសច

ំ
្រសពេនរដូវ្របាំង។ ករេធ�ព
ំ គឺជាយុទ�ស�ស�ែដលអចផ�លន
់ ូវ្របេយាជន៍ េដីម្បឱ
ី ិធកម�ដណា
ី ្យករ

េធ�ក
ី សក
ិ ម�កន់ែតទទួលបានលទ�ផលល�្របេសរី ជាងមុន។

េដយសរដំណាែំ ដលមានតៃម�ខ�ស់
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េ្រចន
ំ ៃទេទៀតអចបេង�ីនផលត
ី ្រត�វករទក
ឹ តច
ិ ជាង្រស�វ ករដំដំណាដ
ិ ភាពទក
ឹ ។ ករេធ�ែី បបេនះ
ក៏អចជួយទប់ទល់ជាមួយនឹងកំេណីនត្រម�វករេស្ប�ង និងអចជួយព្រងីក្របភពចំណូលរបស់

កសក
ិ រផងែដរ។ វលែ្រសផលត
ិ េស្ប�ង ប៉ុែន�វលែ្រសទំងេនះក៏បំេពញមុខងរដ៏មាន្របេយាជន៍

េផ្សងេទៀត ដូចជា ករកត់បន�យទឹកជំនន់ ករបឺតយកទឹកេលីដី ករេធ�ីឱ្យមានស�ិរភាពលំហូរទឹក
ទេន� ករទញយកទក
ឹ ព្រី បព័ន�េ្រសច្រសពយកមកេ្រប្រី បាស់េឡង
ី វ ិញ ករទប់ករបាក់ដី នង
ិ ករ

្រគប់្រគងអកសធាតុេនក�ុងតំបន់ផា�ល់។ េគក៏អចប��ូ លរបរកសិកម� ករេនសទ និងករ
ចិ��ឹមសត�រម
ួ គា� េដីម្បេី ធ�ីពិពិធកម�មុខរបរចិ��ឹមជីវ ិតរបស់្របជាពលរដ�ផងែដរ។
###
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AGENDA
The MRC International Conference, 2-3 April 2018
‘Enhancing Joint Efforts and Partnerships towards Achievement of the SDGs in the Mekong River Basin‘
Conference master of ceremony and coordinator: Dr. Anoulak Kittikhoun, Chief Strategy & Partnership Officer, Mekong River
Commission Secretariat (MRCS), with support from Mr. Santi Baran, MRCS and Ms. Denise Staubli, MRCS/SDC
Conference facilitator: Prof. David Grey, Oxford & Tsinghua Universities and former Senior Water Advisor, World Bank

DAY 1 - APRIL 2
7.30

Registration

WELCOME SESSION
8.15

Welcome remarks (5′) by H.E. Mr. Khim Bun Song, Governor, Siem Reap
Message about the International Conference (5′) by Dr. Pham Tuan Phan, Chief Executive Officer, MRC
Opening statement (10′) by H.E. Mr. Lim Kean Hor, MRC Council Member for Cambodia and Minister of
Water Resources and Meteorology

8.45

Conference objectives and structure (5′) by Conference coordinator and facilitator

8.50

Significant achievements, developments, opportunities and challenges for the MRC and Mekong in the
last four years (15′) by Prof. David Grey, Oxford & Tsinghua Universities and former Senior Water Advisor,
World Bank

9.10

Coffee break

*Brief tour of Conference Exhibition by Minister, Governor, JC Chair and CEO*

OPENING SESSION: MEKONG DEVELOPMENTS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Chair: H.E. Mr. Te Navuth, Chair of the MRC Joint Committee
MRCS rapporteur: Ms. Duong Hai Nhu, MRCS

9.40

Reflection from a panel of senior government officials of the Mekong River Basin countries (30′)








H.E. Mr. Te Navuth, Secretary General of the Cambodia National Mekong Committee and Chair of the MRC Joint
Committee, Cambodia
Dr. Inthavy Akkharath, Director General, Department of Water Resources, Ministry of Natural Resources and
Environment, Lao PDR
Mr. Worasart Apaipong, Director General, Department of Water Resources, and Secretary General, Thai
National Mekong Committee, Thailand
Dr. Le Duc Trung, Director General of the Viet Nam National Mekong Committee, Ministry of Natural Resources
and Environment, Viet Nam
Mr. Li Hong, Permanent Representative of China to ESCAP and focal point for MRC, China
Dr. Pham Tuan Phan, Chief Executive Officer, MRC

10.20

Keynote 1: A matter of survival – Vision for water cooperation from the Chairman of the Global High
Level Panel on Water and Peace (15′) by H.E. Dr. Danilo Türk, Chair of Global High Level Panel on Water
and Peace and former President of Slovenia and former Assistant Secretary General, United Nations
Department of Political Affairs

10.40

Keynote 2: Achieving the SDGs in a transboundary river basin through joint efforts and partnerships –
International experiences, and opportunities for the Mekong basin (15′) by Mr. Takuya Kamata, Practice
Manager, Global Water Practice, World Bank

11.00

Keynote 3: Lancang-Mekong Cooperation and Mekong River Commission – Opportunities, synergies
and collaboration for the sustainable development and management of the whole Lancang-Mekong
Basin (15′) by Dr. Zhong Yong, Secretary-General of the Lancang-Mekong Water Resources Cooperation
Center

11.20

Keynote 4: MRC’s achievements and efforts in addressing Mekong opportunities and challenges
towards achieving the SDGs (15′) by Dr. Anoulak Kittikhoun, Chief Strategy and Partnership Officer, MRCS

11.40

Q&A and discussion (20′)
1

12.00

Introduction to Session 1 by Conference facilitator

12.10

Lunch

SESSION 1: FROM ASSESSMENTS TO ACTIONS
Session 1a: Optimizing regional benefits and
minimizing adverse impacts

Session 1b: Addressing climate change, drought
and flood

Chair: Dr. Naruepon Sukumasavin, Director of
Administration, MRCS

Chair: Mr. Bountieng Sanaxonh, Director of Technical
Support, MRCS

Session 1a facilitators: Ms. Thi Thanh Yen Ton Nu,
Navigation Specialist, MRCS, and Dr. John Dore, Senior
Water Expert, Australian Department of Foreign Affairs
and Trade

Session 1b facilitators: Dr. Janejira Chuthong, Chief
Hydrologist, MRCS, and, Ms. Maria Koenig, MRC-GIZ
Advisor

MRCS rapporteurs: Mr. Rattykone Sayasanem, MRCS,
and Ms. Chamaporn Paiboonvorachat, MRCS

MRCS rapporteurs: Dr. Sothea Khem, MRCS, and Dr.
Anne Chaponniere, MRC-GIZ Advisor

13.15

Introduction by Session 1a chair

Introduction by Session 1b chair

13.20

Latest Basin-wide impact assessments: the MRC
Council Study and others
Mekong sediments (10′) by Ms. Sopheap Lim,
Modeller, MRCS

Latest climate, flood and drought assessments and
actions
MRC assessments on floods, droughts and climate
change (20′) by Mr. Oudomsack Philavong, MRCS
Advisor, and Dr. Cong Nguyen Dinh, Climate
Change Adaptation Specialist, MRCS

Environmental impacts of water resources
development (10′) by Dr. So Nam, Chief
Environment Management Officer, MRCS
Social, economic and cumulative impact
assessment of water resources development (10′)
by Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh, Socio-Economic
Specialist, MRCS
Questions and Answers (15′)
Lancang-Mekong Development Plan Environmental
Study – Findings and conclusions (10’) by Dr.
Jeremy Carew-Reid, Director General, International
Center for Environment Management (ICEM)
Lancang-Mekong navigation plans – Perception and
reality (10′) by Mr. Jacques Dezeure, Waterway
Expert

MRC Actions on flood, drought and climate change
adaptation: Joint projects, strategies and action
plans (20′) by Dr. Thim Ly, Chief River Basin Planner,
MRCS, and Mr. Ix Hour, Drought Technical
Coordinator, MRCS
Where does the effort go? A review of the
contribution from international and regional
players to flood and drought adaptation in the
Mekong River Basin (10′) by Dr. Nguyen Huong
Thuy Phan, Academic Coordinator and Head of SEA
Region, Development Policies and Practices
Executive Master Program, Graduate Institute
Geneva
Questions and Answers (30′)

Nam Kong – Forgotten river of Myanmar and future
international navigation improvement (10′) by Mr.
Win Naing Tun, Director and Principal Consultant,
Myanmar Environment Institute
Questions and Answers (15′)
15.00

Coffee break
*Poster presentations at the Conference Exhibition*
Facilitators: Dr. Prayooth Yaowakhan, Ecosystem & Wetland Specialist, MRCS, and Dr. Dao Thi Ngoc
Hoang, Water Quality Officer, MRCS

16.00

Reflection and implications of the MRC Council
Study and others
Reflection on MRC Council Study Reports (15’) by
Dr. Zhiliang Zhu, United States Geological Survey
(USGS)
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Good experiences and innovations from other
partners/basins
The ASEAN Specialised Meteorological Centre – A
regional collaboration for improved weather and
climate services in Southeast Asia (10′) by Dr. Thea

Reflection on MRC Council Study: An assessment of
the results and conclusions of selected reports (15′)
by Dr. Chayanis Krittasudthacheewa, Deputy
Director & SUMERNET Programme Manager,
Stockholm Environment Institute (SEI) Asia Center,
Bangkok, Thailand
Uptaking the Council Study in the MRC work: Highlevel dissemination, State of Basin Report,
Sustainable Hydropower Development Strategy
(20′) by Mr. Suthy Heng, Regional Technical
Advisor, MRCS, and Mr. Palakorn Chanbanyong,
Sustainable Hydropower Specialist, MRCS
Facilitated panel-participant discussion (50′)










H.E. Mr. Watt Botkosal, Deputy Secretary General,
Cambodia National Mekong Committee, Cambodia
Dr. Inthavy Akkharath, Director General,
Department of Water Resources, Ministry of Natural
Resources and Environment, Lao PDR
Dr. Wenling Wang, Yunnan University, China
Mr. Gary Lee, Partnerships and Policy Advisor,
Mekong Regional Water Governance Program,
Oxfam
Dr. Michael Roy, Senior Technical Advisor, Smart
Infrastructure Program, Department of the Interior,
United States
Dr. Dao Trong Tu, Deputy Director, Centre for
Sustainable Water Resources Development and
Adaptation to Climate Change (CEWAREC), Viet Nam

Turkington, Research Scientist, Centre for Climate
Research, Meteorological Service Singapore
Robust adaptation strategies to address a +4C
world (10′) by Mr. Niall O’Connor, Stockholm
Environment Institute (SEI) Asia Center, Bangkok,
Thailand
Flood forecast of Han River Flood Control Office
(10’) by Dr. Ji Youn Sung, Han River Flood Control
Office, Ministry of Land, Infrastructure and
Transport, Republic of Korea
Using flood-based livelihoods to restore the flood
retention ecosystem function of the Mekong Delta,
Vietnam (10′) by Dr. Andrew Wyatt, Mekong Delta
Program Manager, IUCN Vietnam
Evaluation of water balance process in dry season
for the rainfed areas in Thailand (10′) by Mr.
Laonamsai Jeerapong, Civil Engineer, Practitioner
Level, Water Crisis Prevention Center, Department
of Water Resources, Thailand
Facilitated panel-participant discussion (50′)






17.50

Closure of Session 1a by Session 1a chair

Dr. Lam Hung Son, Head of Regional Flood
Management and Mitigation Center, MRCS
H.E. Mr. Ponh Sachak , Director General of the
Technical Affairs, Ministry of Water Resources and
Meteorology, Cambodia
Dr. Provash Mondal, Humanitarian and Resilience
Manager, Oxfam Laos
Dr. Muhibuddin Usamah, Project Manager,
Strengthening Climate Information and Early
Warning System in Cambodia, United Nations
Development Programme

Closure of Session 1b by Session 1b chair

Special Session Day 1: Underlying data and information systems in the Mekong and other river basins
Chair: Mr. Chanthanet Boualapha, Secretary General of the Lao National Mekong Committee
Special session facilitator: Dr. Henry Manguerra, Vice President, Atkins, a member of the SNC-Lavalin Group
MRCS rapporteur: Dr. Kritsana Kityuttachai, MRCS and Mr. Nuon Vanna, MRCS

16.00

Introduction by Special session chair

16.05

Use of water monitoring information and data for Mekong Basin management and development (10′) by
Mr. Vongthasone Vilaythong, Information System and Database Specialist, MRCS, and Dr. Paradis Someth,
Water & Climate Monitoring Specialist, MRCS
Improving data for water resources management (10′) by Mr. Suparerk Janprasart, Coordinator of the LMI
Sustainable Infrastructure Partnership Program, and Ms. Christy Owen, Country Director, PACT Thailand
Integrated water resources management in K-water: Example of a drought risk management by multipurpose dam (10’) by Dr. Su-Hyung Jang, Principal Researcher, Water Resources Research Center, K-water
Institute, Republic of Korea
Water information systems – The art of the possible (10′) by Prof. Robert Vertessy, former Director,
Australia’s Bureau of Meteorology
Using satellite data for land and water management – Digital Earth Australia and Open Data Cubes (10′)
by Mr. Norman Mueller, Director of Product Development for Digital Earth Australia, Geosciences
Australia
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Facilitated panel-participant discussion (50′)






17.50

Prof. Fuqiang Tian, Department of Water Resources and Hydropower Engineering, Tsinghua University, China
Dr. Paradis Someth, Water & Climate Monitoring Specialist, MRCS
Dr. Winai Wangpimool, Civil Engineer, Senior Professional Level, Bureau of International River Basin
Management, Department of Water Resources, Thailand
Dr. Nguyen Anh Duc, Senior Officer, Viet Nam National Mekong Committee
Ms. Siv Vatana, Editor-Researcher, Open Development Cambodia (ODC)

Closure of Special Session by Special session chair

CLOSURE OF DAY 1
18.00- Reception and cocktails hosted by the Chairman of the MRC Joint Committee for the participants of the
19.00 International Conference

DAY 2 - APRIL 3
08.30

Opening of Day 2 with the expectations for Day 2 by Conference facilitator

8.40

Statement (10′) by Ms. Tiziana Bonapace, Director, Information and Communications Technology and
Disaster Risk Reduction Division, UN ESCAP

8.55

Statement (10′) by Ms. Simonetta Siligato, Senior Advisor to the Regional Director, UNOPS Asia

Wrap-up of session 1
9.10

Report from Session 1a (10′) by Session 1a facilitator
Report from Session 1b (10′) by Session 1b facilitator
Report from Special Session Day 1 (10′) by Special session facilitator
Questions, additions, comments (15′)

10.00

Coffee break

*MoA Signing Ceremony with UN ESCAP*

SESSION 2: STRENGTHENING MANAGEMENT, DEVELOPMENT AND COOPERATION REGIMES
Session 2a: Monitoring and management of
development projects in the Mekong and other
basins
Chair: Mr. Worasart Apaipong, Director General,
Department of Water Resources, Thailand
Session 2a facilitators: Dr. So Nam, Chief Environment
Management Officer, MRCS and Ms. Duong Hai Nhu,
Stakeholder Specialist, MRCS
MRCS rapporteurs: Ms. Nguyen Thi Ngoc Minh, MRCS
and Dr. Prayooth Yaowakhan, MRCS

Session 2b: Strengthening Mekong cooperation
and partnerships
Chair: Ms. Nguyen Hong Phuong, Deputy Director
General of the Viet Nam National Mekong Committee
Session 2b facilitators: Dr. Anoulak Kittikhoun, Chief
Strategy & Partnership Officer, MRCS, Prof. Richard
Paisley, University of British Columbia and UN Expert on
transboundary water management, and Prof. David
Grey, Oxford & Tsinghua Universities and former Senior
Water Advisor, World Bank
MRCS rapporteurs: Dr. Thim Ly, MRCS and Dr. Piriya
Uraiwong, MRCS

10.30

Introduction by Session 2a chair

Introduction by Session 2b chair

10.35

Procedures, guidelines and standards
The five MRC water utilisation procedures: A sound
basis for water diplomacy and transboundary water
management and cooperation (10′) by Dr. An Pich
Hatda, Director of Planning, MRCS

Legal foundation of cooperation
Strengthening the 1995 Mekong Agreement (10′)
by Dr. Pham Tuan Phan, CEO, MRC

Sustainable development of multipurpose projects
in the Mekong and Rhone Basins (10′) by Mr.
Jérôme Mentre, Project Manager, CNR
representative in Viet Nam, CNR France
4

Benefits and challenges for the Lower Mekong
countries deriving from the 1997 UN Watercourses
Convention (10′) by Dr. Alejandro Iza, Director of
the IUCN Environmental Law Centre, Bonn,
Germany

Importance of trans-boundary impact assessment
and joint monitoring in sustainable management of
the Mekong River Basin (10′) by Dr. Truong Hong
Tien, Director of Environment Management, MRCS
Strategic Environmental Assessment (SEA):
Comparative analysis in the GMS countries and
implications for SDGs (10′) by Mr. Thy Try,
Executive Director, and Mr. Aliaksei Patonia,
Research Intern, Open Development Cambodia

Beyond international water law – Successfully
negotiating mutual gains agreements for
international watercourses (10’) by Prof. Richard
Paisley, University of British Columbia and UN Expert on
transboundary water management

Facilitated panel-participant discussion (50′)



Questions and Answers (30′)



12.15

Lunch

13.15

Cases
Linkage of transboundary Mekong water
governance and livelihood of community in 3S
rivers in Cambodia (10′) by Mr. Leang Bunleap,
Executive Director, 3S Rivers Protection Network
Learning from the M-IWRM Communication
Outreach between the Tonle Sap and Songkhla
Lake basins (10′) by H.E. Mr. Hell Tony, Secretary
General, and Mr. Sin Viseth, Director of Exploitation
Control and Conservation Department, Tonle Sap
Authority, Cambodia
Facilitated panel-participant discussion (50′)





14.50

Dr. Truong Hong Tien, Director of Environment
Management, MRCS
Ms. Maureen Harris, Southeast Asia Program
Director, International Rivers
Ms. Nguyen Thi Hong Van, National Coordinator of
Vietnam Rivers Network (VRN)
Mr. Senglong Youk, Deputy Executive Director,
Fisheries Action Coalition Team (FACT, Cambodia)

Closure of Session 2a by Session 2a chair

Madame Do Hong Phan, Senior Institutional Expert,
Viet Nam
Mr. Kanya Khammoungkhoun, Deputy Director
General, Department of International Organisation,
Ministry of Foreign Affairs, Lao PDR
Dr. Marko Keskinen, Lecturer, Aalto University,
Finland
Mr. Voradeth Phonekeo, MRCS Advisor

Collaboration with other regional mechanisms and
frameworks
Some bi- and multi-lateral institutions relating to
the Mekong cooperation and recommendations to
synergize (10′) by Mr. Nguyen Nhan Quang, Former
Director, Centre for Promotion of Integrated Water
Resources Management
Views from the GMS/ADB on current and future
alignment and cooperation with other regional
mechanisms and the MRC (10′) by Dr. Jiangfeng
Zhang, Director of Agriculture and Natural
Resources, Asian Development Bank, Manila
Facilitated panel-participant discussion (50′)






Dr. Pham Tuan Phan, CEO, MRC
Dr. Aaron Salzberg, Bureau of Oceans, Environment
and Science, Department of State, US
Mr. Nguyen Nhan Quang, Former Director, Centre
for Promotion of Integrated Water Resources
Management
Dr. Zhijian Wang, Associate Professor of School of
Law, Hohai University and Adjunct Professor of
Hopkins-Nanjing Center

Closure of Session 2b by Session 2b chair

Special Session Day 2: Integrated water and energy planning – Pathways for sustainable hydropower and other
renewables
Chair: H.E. Mr. Te Navuth, Secretary General of the Cambodia National Mekong Committee
Special session facilitator: Mr. Simon Krohn, MRCS Advisor
MRCS rapporteurs: Mr. Palakorn Chanbanyong, MRCS and Dr. Phattareeya Suanrattanachai, MRCS

13.15

Introduction by Special session chair

13.20

Changing dynamics of power trade in South Asia: Implications for hydropower development (10′) by Dr.
Sagar Prasai, Country Representative, the Asia Foundation, India
Repositioning hydro operations and electricity supply in a dynamic energy sector (10′) by Mr. James E
Mason, International Business Development Manager, Entura-Hydro Tasmania
Southern African power pool – Cross-border partnership in planning and operation (10’) by Mr. William
Derbyshire, Director for Asia, Economic Consulting Associates (ECA)
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Enhancing regional water cooperation through clean energy transition (10′) by Mr. Brian Eyler, Director
Southeast Asia Program, Stimson Center and Mr. Jake Brunner, Head of Indo-Burma Group, IUCN
Sustainable hydropower development alternatives for the Mekong: Maintaining the flows that nourish life
(5′) by Mr. Gregory A. Thomas, Executive Director, Natural Heritage Institute
Facilitated panel-participant discussion (40′)





Dr. An Pich Hatda, Director of Planning, MRCS
Representative, Department of Energy Policy and Planning, Ministry of Energy and Mines, Lao PDR
Mr. Pen Somony, Executive Director, Cambodian Volunteers for Society (CVS)
Ms. Hyunjung Lee, Senior Energy Economist, Southeast Energy Division, Asian Development Bank (ADB), Hanoi,
Viet Nam

14.50

Closure of Special Session by Special session chair

15.00

Coffee break

*MoA Signing Ceremony with UNOPS*

Wrap-up of session 2
15.30

Report from Parallel Session 2a (10′) by Session 2a facilitator
Report from Parallel Session 2b (10′) by Session 2b facilitator
Report from Special Session Day 2 (10′) by Special session facilitator
Questions, additions, comments (15′)

FINAL SESSION
Chair: Dr. Pham Tuan Phan, Chief Executive Officer, Mekong River Commission
Conference facilitator
MRCS Rapporteurs: Ms. Vu Thu Hong, MRCS, and Mr. Somsanith Ninthavong, MRCS

16.20

Key messages from the Conference to the Summit (45′) by Conference facilitator

17.10

Final thoughts 1 (10′) by Ms. Gisela Hammerschmidt, Director for Asia, Federal Ministry of Economic
Cooperation and Development, Germany
Final thoughts 2 (10′) by Dr. Pham Tuan Phan, Chief Executive Officer, Mekong River Commission
Closing remarks (10′) by H.E. Mr. Te Navuth, Chair of the MRC Joint Committee

CLOSURE OF DAY 2
18.00

Side event (for MRC only)
The Mekong River Commission 20/20: Looking back into the last 20 years, and vision for the next 20
years: A side event of former MRC leaders
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