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គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា(គ.ជ.ទ.េ.ក) ជានសនាធិការរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកេ្ពុជាសបម្ប់សបេបសបេរួលក្ពុង

ការបគប់បគង  ការការោរ   ការអភិរក្ស  ្ិងការអភិវឌ្ឍធ្ធា្ទឹក  ្ិងធ្ធា្ោក់ព័្ ្ធដនទនទៀតក្ពុងអាងទន្លេនេគង្គ។ 

គ.ជ.ទ.េ.ក.ក៏ដូចជាគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គន្បបនទសជាសម្ជិកនែ្សងនទៀតផដរ គឺម្្តួនាទតីក្ពុងការសបេបសបេរួល 

ក្ពុងបកបខ័ណ្ឌ ន្បបនទសនរៀងៗខលេួ្ ក្ពុងការអ ព្ុវត្ឲ្យម្្បបសិទ្ធភាព្ិងបបកបនដ្យនជាគជ័យ្ូវកិច្ចបពេនបពៀងនេគង្គ

ឆ្្១ំ៩៩៥ ្ិង ត្ីតិវធិតីស្តីពតីការនបបតីបបាស់ទឹករបស់គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ(MRC)្ិងក្ពុងការអ ព្ុវត្ផែ្ការយពុទ្ធសានស្របស់

MRC  យពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍ្៍អាងនដ្យផែអែកនលតីនគាលការណ៍ន្ការបគប់បគងធ្ធា្ទឹកចបេរុះ  វេិជ្ឈការ   េពុខងារស្ូលន្ការ

បគប់បគងអាងទន្លេ្ិងបណ្ាគនបម្ង កេមាវធិតីកិច្ចសហបបតិបត្ិការតំប្់សបម្ប់ការអភិវឌ្ឍបបកបនដ្យ្ិរ្្រភាពន្អាងទន្លេ 

នេគង្គ។

កិច្ចបបជពុំកំពូលនលតីកទតី២របស់គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គបា្បបបពឹត្នៅនាន្ងៃទតី៥ ផខនេសា ឆ្្២ំ០១៤ នៅទតីបករុងហូជតីេិញ 

បបនទសនវៀតណាេ នដ្យម្្ការអនញជ តីញចូលរេួពតីបបេពុខរដ្ឋា ភិបាល    ន្បបនទសជាសម្ជិកគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ រេួម្្

កេ្ពុជា ឡាវ ្ ិងនវៀតណាេ ្ ិងនបសកជ្ពិនសស តំណាងនាយករដឋាេន្្តីន្ គណៈបបតិភូន្នដគូស្្នា (ចិ្្ិងេតីយ៉ា ្ម្៉ា ) 

គណៈបបតិភូន្នដគូអភិវឌ្ឍ្៍ គណៈបបតិភូន្ស្ាប័្ហរិញ្ញវត្ពុ ្ិងគណៈបបតិភូន្អង្គការតំប្់ ្ិងអ្្រជាតិ។ 

សនេ្ចអគ្គេហានសនាបតតីនតនជា ហ៊នុ សែន នាយករដឋាេន្្តី ន្បពះរាជាណាចបកកេ្ពុជា បា្អនញជ តីញចូលរេួ្ិងដឹកនា ំ

គណៈបបតិភូជា្់ខ្ស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកេ្ពុជា។    នសចក្តីផ្លេងការណ៍កិច្ចបបជពុំកំពូលនលតីកទតី២ របស់គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គបា្ 

បងាហា ញអំពតីការនប្ជាញា ចិត្យ៉ា ងនម្ះេពុតរបស់រដ្ឋា ភិបាល ន្បណ្ាបបនទសជាសម្ជិកក្ពុងការអ ព្ុវត្កិច្ចបពេនបពៀងនេគង្គ

ឆ្្១ំ៩៩៥ បបកបនដ្យបបសិទ្ធភាពខ្ស់។  

ទស្សនាវដ្តីរបស់គ.ជ.ទ.េ.ក បា្បងាហា ញអំពតីសកេមាភាពសំខា្់ៗ ការងារសបេបសបេរួល ការអ ព្ុវត្បណ្ាគនបម្ង កេមាវធិតី 

សនបេចបា្្ូវសេិទ្ធែលជាទតីនម្ទ្ៈ ផដលក្ពុងននាះទាងំការងារបនច្ចកនទស ្ិងកិច្ចសហបបតិបត្ិការក្ពុងកបេិតជាតិ  ្ិង 

តំប្់។ គ.ជ.ទ.េ.ក នៅម្្ភាពបបឈេជានបចតី្ នដតីេ្តីធានា្ូវបបសិទ្ធភាពន្ការងាររបស់ខលេួ្តាេរយៈការពបងឹងកិច្ច       

សហបបតិបត្ិការកា្់ផតជិតស្ិទ្ធជាេួយបណ្ាបកសួង ស្ាប័្ ជាសម្ជិក ្ិងជាេួយបណ្ាគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គ

ន្បបនទសជាសម្ជិក។ 
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Foreword
3

Cambodia National Mekong Committee (CNMC) is the Government Institution for coordinating 
the management, protection, conservation and development of water and related resources in the 
Mekong Basin. CNMC as other  National Mekong Committee of member countries has  role to                   
coordinate within the national framework of the respective country in effective and succe s sful         
implementation of  the 1995 Mekong Agreement and MRC Procedures on the use of water of the 
Mekong River and implementation of MRC Strategic Plan, the IWRM-based Basin Development 
Strategy,   Decentralization and Core Function process and implementation of project and programmes 
for regional cooperation for the sustainable development of the Mekong River Basin.

The 2nd MRC Summit was held on 5 April 2014 in Ho Chi Minh City, Viet Nam, attended by Heads 
of the MRC member countries, Cambodia, Lao PDR  and Vietnam and Special Envoy representing the 
Prime Minister of Thailand,  delegation of dialogue partners (China and Myanmar), the delegation 
of the development partners, the delegation of the regional and international institutions. 

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, 
attended and led High level Government Delegation. The Declaration of the 2nd MRC Summit shows 
the sharp commitment of the Governments of the member countries in the effective implementation 
of the 1995 Mekong Agreement. 

CNMC Magazine shows the key activities,  coordination for projects and programmes implemen-
tation proudly achieved including technical affairs  and cooperation at the national and regional 
levels. However CNMC still faces  many challenges to ensure the effectiveness of its work by strength-
ening close cooperation with line ministries and agencies and with the National Mekong Commit-
tees of the member countries. 

I highly appreciate and inspire the activities and achievements of the work achieved in the past 
years  which have shown striving efforts  by all officials and staff of CNMC and line ministries. 

              H.E Mr. LIM KEAN HOR
        Minister of Water Resources and Meteorology,

                   Chairman of Cambodia National Mekong Committee
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I. សកម្មភាពសខំាន់ៗ (Key Activities)

ស្្ិសតីទអ្រ្ជាតិេពុ្កិច្ចបបជពុំកំពូល ស្តីពតីកិច្ចសហបបតិបត្ិ-
ការនដតីេ្តីទឹក ថាេពល ្ិងស្្ិសពុខនស្ៀង  នបកាេបរបិទ 
បផបេបបេរួលអាកាសធាតពុក្ពុងអាងទន្លេនេគង្គ នាន្ងៃទតី២-៣ 
ផខ នេសា ឆ្្២ំ០១៤ (Pre-Summit International Confer-
ence on Cooperation for Water, Energy and Food Secu-
rity under climate change context in the Mekong River 
Basin, 2-3 April 2014)

កិច្ចបបជពុំកំពូលនលតីកទតី២ របស់គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គនៅ
ទតីបករុងហូជតីេិញ បបនទសនវៀតណាេ  នាន្ងៃទតី៥  ផខនេសា 
ឆ្្ ំ២០១៤  (2nd MRC Summit, Ho Chi Minh City, Viet 

Nam,  5 April 2014)   

សកេមាភាពសំខា្់ៗរបសប់ករុេបបឹកសាន្គណៈកេមាការ 
ទន្លេនេគង្គ (Key activities of MRC Council)  

សកេមាភាពសំខា្់ៗរបស់គណៈកម្មា ធិការរេួន្គណៈកេមាការ
 ទន្លេនេគង្គ (Key activities of MRC Joint Committee  )

កិច្ចបបជពុំនលតីកទតី១០ន្បករុេការងារជំនាញចបេរុះកេ្ពុជា-
នវៀតណាេអំពតីការនរៀបចំនសចក្តីបោងបទបញ្ញត្ិស្តីពតីការ
នបបតីបបាស់ធ្ធា្ទឹកតាេបនណ្ាយបពំផដ្កេ្ពុជា- នវៀតណាេ 
នាន្ងៃទតី១៣ ផខេិ ព្ុនា ឆ្្២ំ០១៤ ទតីបករុងនសៀេរាប
(The 10th Joint Expert Group Meeting of  Cambodia - 
Vietnam on the Draft Regulations on the use of water 
resources along the border of Cambodia - Vietnam,13 
June 2014 Siem Reap, Cambodia.)
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កិច្ចប្រជុំកំពូលលលើកទី២រ្រសគ់ណៈកម្មការទលនលេលមគង្គ  លៅទបីករុងហូជីមិញ 
ប្រលទសល�ៀតណាម នាថ្ងៃទី៥ ខែលមសា ឆ្នា ២ំ០១៤ 

2nd MRC Summit, Hochi Minh City,  Viet Nam,  5 April 2014 

      កិច្ចបបជពុំកំពូលន្ះ ម្្ការអនញជ តីញចូលរេួពតីបបេពុខរដ្ឋា -
ភិបាលន្បបនទសជាសម្ជិកគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា 
ឡាវ ្ិងនវៀតណាេ ្ិងនបសកជ្ពិនសសតំណាងនាយករដឋា
េន្្តីន្ គណៈបបតិភូ ន្នដគូស្្នា (ចិ្ ដឹកនានំដ្យរដឋាេន្្តី
បកសួងធ្ធា្ទឹក ្ិងេតីយ៉ា ្ម្៉ា  ដឹកនានំដ្យរដឋាេន្្តីបកសួង 
ការបរនទស) គណៈបបតិភូន្នដគូអភិវឌ្ឍ្៍ គណៈបបតិភូន្ 
ស្ាប័្ ហរិញ្ញវត្ពុ ្ិងគណៈបបតិភូន្អង្គការតំប្់្ិងអ្រ្ជាតិ។  

 គណៈបបតិភូជា្់ខ្ស់  ន្បពះរាជាណាចបកកេ្ពុជាដឹកនាំ
នដ្យសនេ្ចអគ្គេហានសនាបតតីនតនជា ហ៊នុ សែន នាយក 
រដឋាេន្្តី ន្បពះរាជាណាចបកកេ្ពុជា អេដំនណតី រនដ្យឯកឧត្េ 
លឹម គានហោ រដឋាេន្្តីបកសួងធ្ធា្ទឹក្ិងឧតពុ្ិយេ 
្ិងជាបបធា្គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា ្ិងជា 
សម្ជិកបករុេបបឹកសាគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គតំណាងកេ្ពុជា 
្ិងរដឋាេន្្តី រដឋានលខាធិការន្ រាជរដ្ឋា ភិបាល បពេទាងំេន្្តីជា្់ 
ខ្ស់េួយចំ្ួ្នទៀត៕

សនេ្ចអគ្គេហានសនាបតតីនតនជា ហ៊នុ សែន 
នាយករដឋាេន្្តី ន្បពះរាជាណាចបកកេ្ពុជា 

Samdech Akka Moha Sena Padei 

Techo HUN SEN Prime Minister of
Kingdom of Cambodia 

The Summit was attended by Heads of the MRC member countries, Cambodia, Lao PDR  and Vietnam and Special 
Envoy representing the Prime Minister of Thailand,  delegation of dialogue partners (China, led by the Minister of 
Water Resources, Myanmar, led by Minister  of Foreign Affairs), the delegation of the development partners, the 
delegation of the regional and international institutions. 
High level Government Delegation of the Kingdom of Cambodia led by Samdech Akka Moha Sena Padei Techo 
HUN SEN, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, accompanied by H.E Mr. LIM KEAN HOR, Minister of 
Water Resources and Meteorology, and Chairman of the Cambodian National Mekong Committee and MRC Council 
Member for Cambodia and other Ministers, Secretaries of State, and senior officials.
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សកម្មភាពអនាកចូលរមួកនាងុកិច្ចប្រជុំកំពូល (Summit participants’ activities)

នសចក្តីផ្លេងការណ៍ន្កិច្ចបបជពុំកំពូលនលតីកទតី២របស់គណៈ

កេមាការទន្លេនេគង្គ បងាហា ញពតីការនបដាជាញា ចិត្ដ៏នម្ះេពុតរបស់ 

រដ្ឋា ភិបាល ន្បបនទសជាសម្ជិកគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ

រេួម្្បបនទសកេ្ពុជា ឡាវ ន្ ្ ិងនវៀតណាេ បា្រលឹំកន�តីង 

វញិពតីការនប្ជាញា ចិត្ ផដលបា្កំណត់កាលពតី៤ឆ្្េំពុ្ក្ពុងកិច្ច   

បបជពុំកំពូលនលតីកទតី១របស់ខលេួ្ស្តីពតី បញ្ហា ចំនោះេពុខជាគ្លេឹះ

សបម្ប់អាងទន្លេនេគង្្គ ិងគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ ្ិង

េនធយោបាយនដតីេ្តីនដ្ះបសាយបញ្ហា ទាងំននាះ។

បបេពុខរដ្ឋា ភិបាល ន្បបនទសសម្ជិកគណៈកេមាការទន្លេ 

នេគង្គបា្ពិភាកសាក្ពុងចំនណាេវសិ័យជាអាទិភាព ្ិង

េនធយោបាយ ផដលគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គអាចនលតីកកេ្ស់

បបសិទ្ធភាព្ិងភាពជាម្្ច ស់របស់ខលេួ្នដ្យបបនទសជាសម្- 

ជិកនៅឆ្្២ំ០៣០ ្ិងការពបងងឹន�តីងវញិ្ូវកិច្ចសហបបតិ-

បត្ិការនៅក្ពុងតំប្់ក្ពុងការបគប់បគងទឹក ្ិងធ្ធា្ោក់ព័្្ធ 

ឆលេងផដ្នានំឆ្្ះនៅេពុខ ន្ការបនងកតីតសហគេ្៍នសដឋាកិច្ច 

អាស៊ា្នៅឆ្្ ំ២០១៥៕

The Summit declaretion shows the strong commitment 
of the Government of the member countries for effective 
implementation of the 1995 Mekong Agreement. The 
Second MRC Summit was the most important event 
as Heads of the MRC Countries, Cambodia, Lao PDR, 
Thailand and Viet Nam revisited their commitments 
made four years ago at the 1st Summit on a number of 
key issues facing the Mekong Basin and the MRC and 
agree on best ways to address those issues.

Heads of the MRC Countries further discussed, 
amongst other key priority areas, the best ways in which 
the MRC can promote its effectiveness and ownership 
by Member Countries by 2030 and reinvigorate regional 
cooperation in the transboundary management of water 
and related resources ahead of the establishment of an 
ASEAN economic community by 2015. 
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 សននាិសទីអន្តរជាតិមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តពីីកិច្ចសហប្រត្ិរត្តិការល�ើម្ទីឹក ថាមពល
និងសន្តិសែុលស្ៀងលបកាម្ររ្ិរទការខប្រប្ររួលអាកាសធាតុកនាងុអាងទលនលេលមគង្គ 

Pre-summit International Conference on Cooperation for Water, Energy and 
Food Security under climate change context in the Mekong River Basin

ស្្ិសតីទអ្រ្ជាតិស្តីពតី កិច្ចសហបបតិបត្ិការ នដតីេ្តីទកឹ

ថាេពល  ្ិងស្្ិសពុខនស្ៀង  នបកាេបរបិទបផបេបបេរួល

អាកាសធាតពុ ក្ពុងអាងទន្លេនេគង្គបតរូវបា្នរៀបចំន�តីង  នដ្យ

គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ  នាន្ងៃទតី០២-០៣  ផខនេសា ឆ្្ំ

២០១៤ នៅទតីបករុងហូជតីេិញ បបនទសនវៀតណាេ នដតីេ្តីនបតៀេ 

លក្ខណៈ្ិងអបអរសាទរដល់កិច្ចបបជពុំកំពូលនលតីកទតី២ របស់ 

គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ  ផដលនរៀបចនំ�តីងនាន្ងៃទតី០៥  ផខ 

នេសា ឆ្្២ំ០១៤។ ស្្ិសតីទន្ះ បា្ពិភាកសាគ្ាអំពតីបញ្ហា  

សហបបតិបត្ិការអ្្រជាតិ ្ិងតំប្់ោក់ព័្្ធ ជាេួយ្ឹងការ 

នផ្ាតអារេមាណ៍នលតីបញ្ហា បបឈេនានារវងទឹកថាេពល ្ិង 

នស្ៀងស្ិតនៅនបកាេការផាលេ ស់ប្ូរអាកាសធាតពុក្ពុងអាងទន្លេ 

ឆលេងផដ្៕

International Conference on Cooperation for Water, 
Energy and Food Security under climate change context 
in the Mekong River Basin was organized by the Mekong 
River Commission on 02-03 April, 2014 at the Ho Chi 
Minh  City,  Viet  Nam   to  congratulate  the  2nd  MRC 
Summit  being  organized  on  04-05  April  2014.  There 
is  a  discussion  about  the  international  and  regional 
cooperation  issues  which  focused  on  the  challenges
between water, energy and food in the context of climate 
change in tranboundary basin.   

 ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ អគ្គនលខាធិការគណៈកម្មា ធិការ
ជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា ដឹកនាវំគ្គពិភាកសាន្អង្គស្្ិសតីទ  
H.E Mr. TE NAVUTH Secretary General, CNMC 

Chairs the session 

សកេមាភាពចូលរេួក្ពុងអង្គស្្ិសតីទ
Conference participants’ activities
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កិច្ចបបជពុំន្ះបា្អនញជ តីញចូលរេួនដ្យ គណៈបបតិភូន្ 
បបនទសជាសម្ជិករេួម្្  កេ្ពុជា ឡាវ ន្ ្ិង នវៀតណាេ 
តំណាងនដគូអភិវឌ្ឍ្៍នានា ្ិងេន្្តីនលខាធិការដ្ឋា ្គណៈ- 
កេមាការទន្លេនេគង្គ។  

គណៈបបតិភូកេ្ពុជាដឹកនានំដ្យឯកឧត្េ លមឹ គានលោ
អេដំនណតី រ នដ្យសម្ជិកបបតិភូ រេួម្្េន្្តីតំណាងបកសួង 
ការបរនទស ្ ិងសហបបតិបត្ិការអ្្រជាតិ ្ ិងអគ្គនលខាធិការ 
ដ្ឋា ្គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា។



                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

សកម្មភាពសខំាន់ៗរ្រសប់ករុមប្រឹកសាគណៈកម្មការទលនលេលមគង្គ 
Key Activities of Mekong River Commission  Council     

The Meeting was attended by Delegations of the 
member countries, including Cambodia, Lao PDR, 
Thailand and Vietnam, representatives of development 
partners and the MRC Secretariat.

Cambodian Delegation led by H.E Mr.  LIM  KEAN
HOR accompanied by Delegation Members represen-
tatives of Ministry of  Foreign Affairs and International 
Cooperation and General Secretariat of Cambodia 
National Mekong Committee.

-៥-

បករុេបបឹកសាន្គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គបា្បញ្ជ ក់ជា្មាតី
្ូវការនប្ជាញា ចិត្របស់ពួកនគតាេរយៈការអ ព្ុេ័ត ្ិងការចពុះ 
ហត្នលខានលតី្តីតិវធិតីស្តីពតីគពុណភាពទឹករបស់គណៈកេមាការ
ទន្លេនេគង្គ។  សម្ជិកបករុេបបឹកសាទាងំអស់បា្បញ្ជ ក់ថា
្តីតិវធិតីន្ះ គឺជាឯកសារសំខា្់ណាស់នហតីយការេូលេតិគ្ា
របស់ពួកនគអំពតីតបេរូវការ នដតីេ្តីរកសាបា្្ូវគពុណភាពទឹកលអែ
នៅក្ពុងទន្លេនេគង្គក្ពុងបគាម្្ការនកតី្ន�តីង ការអភិវឌ្ឍនឆ្្ះ
នៅរក្ិរ្្រភាពនៅក្ពុងអាងទន្លេ្ិងការការោរធ្ធា្ធេមា-
ជាតិ។ ការណ៍ន្ះធានាថា គពុណភាពទឹកនៅផតលអែសបម្ប់
េ ព្ុស្សជំនា្់នបកាយ នហតីយថានៅក្ពុងបពឹត្ិការណ៍ ន្ការ
បបកាសអាស្្សបម្ប់បរស្ិា្ បបនទសជាសម្ជិកបតរូវបា្
នរៀបចំ នដតីេ្តីជួយគ្ានៅវញិនៅេកជាេួយ្ឹងការនឆលេតីយតប 
បន្ា្់សបម្ប់ ត្ីតិវធិតីនដតីេ្តីការោរសហគេ្៍រស់នៅតាេដង 
ទន្លេ្ិងបរស្ិា្ទន្លេនេគង្គ៕
The Council of the MRC reaffirm their highest commitment 
through the approval and signing of the MRC Procedures 
for Water Quality.  All council members expressed that the 
Procedures is extremely important document, and their 
consensus about the need to maintain good water quality 
in the Mekong River amid the increasing development 
toward sustainability in the basin and protection of the 
natural resources. This assures 
that water quality remains good 
for future generations and that 
in the event of an environmental 
emergency, Member Countries are 
prepared to assist one another with 
emergency response Procedures to 
protect riverine communities and 
the Mekong River’s environment. 
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ឯកឧត្េ លមឹ គានលោ រដឋាេន្្តីបកសួងធ្ធា្ទឹក 
្ិងឧតពុ្ិយេ បបធា្ គ.ជ.ទ.េ.ក.សម្ជិកបករុេបបឹកសា MRC
តំណាងកេ្ពុជា ្ិងជាបបធា្បករុេបបឹកសា MRC សបម្ប់ឆ្្ ំ
២០១១-២០១២ ក្ពុងអង្គបបជពុំបករុេបបឹកសានលតីកទតី១៧ នាន្ងៃទតី 
២៦ ផខេករា ឆ្្២ំ០១១ នៅទតីបករុងហូជតីេិញ នវៀតណាេ ្ិង
ការចពុះហត្នលខានលតី្ិតិវធិតីសដាតីពតីគពុណភាពទឹក។
H.E. Mr. LIM KEAN HOR, Minister of Water Resources 
and Meteorology of Cambodia, Chairperson of the 
Cambodia National Mekong Committee, Member of the 
MRC Council for Cambodia, Chairperson of the MRC 
Council for 2011/2012 expresses his statement in the 
17th MRC Council Meeting, 26 January 2011, Ho Chi 
Minh, Viet Nam for the signing of Procedures on Water 
Quality.  

 

កិច្ចបបជពុំន្ះបា្អនញជ តីញចូលរេួនដ្យ គណៈបបតិភូន្ 
បបនទសជាសម្ជិករេួម្្  កេ្ពុជា ឡាវ ន្ ្ិង នវៀតណាេ 
តំណាងនដគូអភិវឌ្ឍ្៍នានា ្ិងេន្្តីនលខាធិការដ្ឋា ្គណៈ- 
កេមាការទន្លេនេគង្គ។  

គណៈបបតិភូកេ្ពុជាដឹកនានំដ្យឯកឧត្េ លមឹ គានលោ
អេដំនណតី រ នដ្យសម្ជិកបបតិភូ រេួម្្េន្្តីតំណាងបកសួង 
ការបរនទស ្ ិងសហបបតិបត្ិការអ្រ្ជាតិ ្ ិងអគ្គនលខាធិការ 
ដ្ឋា ្គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា។



                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

ឯកឧត្េបណ្ឌិ ត យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដឋាេន្្ត្ី ិងជា 
តំណាងដ៏ខ្ង់ខ្ស់សនេ្ចនតនជា ហ៊នុ សែន នាយករដឋាេន្្តីន្ 
បពះរាជាណាចបកកេ្ពុជាបា្អនញជ តីញចូលរេួជាគណៈអធិបតតី្ិង 
ផ្លេងសាវា គេ្៍ក្ពុងពិធតីនបតីកកិច្ចបបជពុំ។ 

H.E Dr.YIM CHHAY LY, Deputy Prime Minister, senior 
representative of Samdech Techo Hun Sen, Prime Minister 
of the Kingdom of Cambodia, attends and delivers his 
welcome speech at the Council Meeting. 

ឯកឧត្េ លឹម គានហោ រដឋាេន្្តីបកសួងធ្ធា្ទឹក 
្ិងឧតពុ្ិយេ បបធា្ គ.ជ.ទ.េ.ក. សម្ជិកបករុេបបឹកសា MRC 
តំណាងកេ្ពុជា ្ិងជាបបធា្បករុេបបឹកសា MRC សបម្ប់ឆ្្ ំ
២០១១ - ២០១២   ដឹកនាកំិច្ចបបជពុំបករុេបបឹកសានលតីកទតី១៨។

H.E.Mr. LIM KEAN HOR, Minister of Water Resources 

and Meteorology of Cambodia, Chairperson of the 

Cambodia National Mekong Committee, Member of the 

MRC Council for Cambodia, Chairperson of the MRC 

Council for 2011/2012, chairs the 18th MRC Council 

Meeting.  

 កិច្ចប្រជុំបករុមប្រឹកសាគណៈកម្មការទលនលេលមគង្គលលើកទី១៨

លៅទបីករុងលសៀមរា្រ កម្ុជា  នាថ្ងៃទី៩  ខែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១១

The 18th MRC Council Meeting, Siem Reap, Cambodia, 09 December 2011

សកេមាភាព ្ិងដំនណតី រការន្អង្គបបជពុំ
Meeting Progress and activities

-៦-
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                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

ឯ្ឧតម្ សុនិ នីន ី អ ព្ុបបធា្អចិនន្្យ ៍គ.ជ.ទ.េ.ក. 
សម្ជិកបបេរុងន្បករុេបបឹកសា MRC តំណាងកេ្ពុជា ផ្លេងសាវា គេ្៍
កិច្ចបបជពុំគណៈកម្មា ធិការរេួ MRC នលតីកទតី៣៣ នាន្ងៃទតី២៥-
២៦ ផខេតីនា ឆ្្២ំ០១១ នៅបករុងបពះសតីហ ព្ុ កេ្ពុជា

H.E. Mr. SIN NINY Permanent Vice-Chairman of 
CNMC, Alternate Member of the MRC Council for 
Cambodia, expresses his welcome statement in the 33rd 
MRC JC Meeting, 25-26 March 2011, Preah Sihanouk 
Ville, Cambodia.  

ែកម្មភាពែំខាន់ៗ របែគ់ណៈកម្្ម ធិការរមួឆនគណៈកម្មការទហនលេហមគង្គ
Key Activities of the MRC Joint Committee

ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ
អគ្គនលខាធិការ គ.ជ.ទ.េ.ក. 

សម្ជិកន្គណៈកម្មា ធិការរេួ MRC 
តំណាងកេ្ពុជា ដឹកនាបំបតិភូកេ្ពុជា 
ចូលរេួកិច្ចបបជពុំគណៈកម្មា ធិការរេួ 

MRC 
H.E. Mr. TE NAVUTH  

Secretary General of CNMC, 
Member of the MRC JC for 
Cambodia, leads Cambodia 

Delegation for MRC JC Meeting 

-៧-
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                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា បា្សបេបសបេរួល 
ការនរៀបចំកិច្ចបបជពុំនលតីកទតី១០ ន្បករុេការងារជំនាញចបេរុះ 
កេ្ពុជា-នវៀតណាេ អំពតីការនរៀបចំនសចក្តីបោងបទបញ្ញត្ិស្តីពតី
ការនបបតីបបាស់ធ្ធា្ទឹកតាេបនណ្ាយបពំផដ្កេ្ពុជា-
នវៀតណាេ នាន្ងៃទតី ១៣ ផខ េិ ព្ុនា ឆ្្២ំ០១៤ នៅសាលបបជពុំ

សណាឋា គារអង្គរបា៉ា រា៉ា ឌតីទតីរេួនខត្នសៀេរាប។ កិច្ចបបជពុំន្ះបា្ 
បបបពឹត្នៅនបកាេអធិបតតីភាព នោក េពុតី លតីហួត អគ្គនាយករង 
រដឋាបាល ្ ិងជាបបធា្បករុេការងារជំនាញចបេរុះកេ្ពុជា បកសួង 
ធ្ធា្ទឹក ្ិងឧតពុ្ិយេ នោកបណ្ឌិ ត Le Duc Trung 
អគ្គនាយក គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គនវៀតណាេ ្ិង
ជាបបធា្បករុេការងារជំនាញចបេរុះនវៀតណាេ។ អនញជ តីញ 
ចូលរេួម្្េន្្តីបកសួងធ្ធា្ទឹក ្ិងឧតពុ្ិយេ ្ិងេ្្តីរ 
ធ្ធា្ទឹកឧតពុ្ិយេ នខត្រត្គតីរ តី  តាផកវ  សាវា យនរៀង  ្ិង
នបពផវង បកសួងធ្ធា្ ធេមាជាតិ ្ិងបរស្ិា្ គណៈកម្មា ធិការ 
ជាតិទន្លេនេគង្គន្បបនទសទាងំពតីរ ្ិងេន្្តីតំណាងនលខាធិ  
ការដ្ឋា ្គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ៕

Cambodia National Mekong Committee facilitated 
the 10th JEG Meeting of  Cambodia - Vietnam on the 
Draft Regulations on the use of water resources along the 
border of Cambodia - Viet Nam on 13 June 2014 in Siem 
Reap, Angkor Paradise Hotel. 

The Meeting was co-chaired by Mr. Mey Li Huoth, 
Deputy Director General of Administration Affairs and 
Chairman of the Joint Expert Group for Cambodia, 
Ministry of Water Resources and Meteorology and Dr. 
Le Duc Trung, General Director of Viet Nam National 
Mekong Committee, Ministry of Natural Resources and 
Environment and Chairman of the Joint Expert Group 
for Vietnam. Participants attended including delegate 
of Cambodia and Vietnam, and officials of MOWRAM, 
MONRE, CNMC,VNMC, and staff of MRCS and 
the Officials from Provincial Department of Water 
Resources and Meteorology of  Cambodia of Ratanakiri, 
Svay Rieng, Takeo and Prey Veng .  

កិច្ចប្រជុំលលើកទី១០ ថនបករុមការងារជំនាញចបមរុុះ កម្ុជា-ល�ៀតណាម អំពីការលរៀ្រចំលសចក្តី 

បរាង្រទ្រញ្ញត្តិស្តពីីការលប្រើបរាសធ់នធានទឹកតាម្រលណា្ត យបពំខ�នកម្ុជា-ល�ៀតណាម

 The 10th JEG Meeting of  Cambodia - Vietnam on the Draft Regulations on the use of water
   resources along the border of Cambodia - Viet Nam

សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំន្បបតិភូកេ្ពុជា្ិងនវៀតណាេ
Meeting Activities between Cambodia and    

Viet Nam Delegates
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                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

II. សកម្មភាពអន�ុត្តគលបមាងនិងកម្ម�ិធីនានា

     Implementation of projects and programmes
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សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំន្បបតិភូកេ្ពុជា្ិងនវៀតណាេ
Meeting Activities between Cambodia and    

Viet Nam Delegates

 ដំរ�ើរការវិមជ្ឈការ-មុខងារស្ នូល     Decentralization and Core Functions

 គរកមាងកគប់កគងធនធានទឹ្ ចកមរុុះឆ្លងដដន  M-IWRMP Transboundary Projects 

 គរកមាងកគប់កគងធនធានទឹ្ ចកមរុុះថ្ា្់ជាតិ  National M-IWRM Projects

 ្ម្មវិធតីដែនការអភិវឌ្ឍន៍អាងទរន្លរមគង្គ   Basin Development Plan Programme 

 ដែនការចង្ រុលថ្ា្់ជាតរិដើម្តីអនុវតយ្ុទ្ធសាសស ្ National Indicative Plan for MRC

 អភិវឌ្ឍន៍អាងទរន្ល     Basin Development Strategy

 ការអនុវតគ្រកមាងសា្ល្ងននដែនការចង្ រុល Implementation of Pilot Project for National

 ថ្ា្់ជាតិ       Indicative Plan for MRC Basin Development  

       Strategy

 ស្ម្មភាពប�្រុ ុះបណ្្លរោយ BDP   Training Activities under BDP

 ្ម្មវិធតីបនសំាការដកបកបរួលអាកាសធាតុ   Climate Change and Adaptation Initiative  

       Programme

 ដរំ�ើរទស្សន្ិច្ចសិ្ សា      Study Tours

 សន្ិសតីទអនរ្ជាតិ Rhine-Mekong និង ទស្សនៈ International Symposium on Rhine-Mekong

 ្ិច្ចសិ្ សារៅកាន់ទរន្ល Elbe រៅកបរទសអាឡឺម៉ង់  and Study Tour in Elbe Basin from 7-18 May  

 ០៧-១៨  ដខ ឧសភា ឆ្្ ំ២០១៤     2014.

  ការបំរពញវគ្គសិ្សារករៅកបរទស    Study Abroad



                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ អគ្គនលខាធិការ គ.ជ.ទ.េ.ក. ្ិងនោកបណ្ឌិ ត LE DUC TRUNG  អគ្គនលខាធិការ គ.ជ.ទ.េ.វ. 
បា្ពិ្ិត្យនលតីល័ក្ខខ័ណ្ឌ ការងារគនបម្ងរវងកេ្ពុជា-នវៀតណាេ នាន្ងៃទតី ១៣ ផខេិ ព្ុនា ឆ្្ ំ២០១៤ នៅនខត្នសៀេរាប កេ្ពុជា

H.E Mr. TE NAVUTH, Secretary General, CNMC and Dr. LE DUC TRUNG, Director General of VNMC reviewed  
the TOR for joint implementation of the Project between Cambodia and Viet Nam, 13 June 2014, Siem Reap, 

Cambodia 

�ំលណើ រការ�ិមជ្ឈការ-មុែងារសនាលូ  (Decentralization and Core Functions)

វេិជ្ឈការេពុខងារស្ូល គឺជាដនំណតី រការេួយផដលក្ពុងននាះ  

ស្ាប័្ ជាតិ ន្បបនទសជាសម្ជិកទទួលខពុសបតរូវនលតីផែ្កហរិញ្ញ

វត្ពុ្ិងការអ ព្ុវត្។ នគាលបំណងសំខា្់ន្ការអ ព្ុវត្វេិជ្ឈការ 

េពុខងារស្ូលគឺ (១) ពបងឹងភាពជាម្្ច ស់ការរបស់បបនទសជា

សម្ជិក(២)ពបងឹងសកេមាភាពរបស់បបនទសជាសម្ជិក ្ិង

(៣) ធានាបបសិទ្ធភាព ្ិង្ិរ្រ្ភាពផែ្កហរិញ្ញវត្ពុសបម្ប់ 

បបតិបត្ិការ MRC។ ការនប្ជាញា ចិត្របស់បបេពុខរដ្ឋា ភិបាល ន្

បបនទសជាសម្ជិកបា្ឯកភាពនៅក្ពុងកិច្ចបបជពុំកំពូល MRC 

នលតីកទតី១ នានដតីេផខនេសា ឆ្្២ំ០១០ នៅហួហពុត្ី  បបនទសន្ឲ្យ

ម្្សវា័យភាពទាងំបសរុងខាងហរិញ្ញវត្ពុនៅឆ្្២ំ០៣០។ 

នៅក្ពុងកិច្ចបបជពុំកំពូលន្ះ បតរូវបា្បញ្ចូ លនៅក្ពុងផែ្ការ 

យពុទ្ធសានស្ MRC ឆ្្ ំ២០១១-២០១៥ នហតីយនដតីេ្តីអ ព្ុវត្្ូវការ 

នប្ជាញា ចិត្ន្ះ MRC បា្្ឹងកំពពុងស្ិតក្ពុងដំនណតី រការនរៀបចំផែ្ទតី
បងាហា ញែលេូវេួយសបម្ប់ការនធវាតីវេិជ្ឈការ ្ិងេពុខងារស្ូលន្ការ 

បគប់បគងអាងទន្លេក្ពុងននាះម្្ (១) ការទទួលការនផ្ាះប្ូរ ្ិង 

ការតាេដ្្ទិ្្្័យ(២)ការវភិាគ ការនធវាតីេ៉ាូផដល ្ិងការវយ 

តនេលេ(៣) ការគាបំទដល់ការកសាងផែ្ការ (៤)ការពយោករណ៍ 

ការែ្ល់ព័ត៌ម្្ជាេពុ្ ្ិងការនឆលេតីយតប ្ិងករណតី បន្ា្់ (៥)

ការអ ព្ុវត្តាេ ត្ីតិវធិតីរបស់គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ (៦)  ការ

ជំរពុញឲ្យម្្ការស្្នា ្ិងការសបេបសបេរួល ្ិង (៧)ការនធវាតី 

នសចក្តីរាយការណ៍ ្ិងការែ្សពវាែសាយព័ត៌ម្្។

 ឯកឧត្តម សុនិ នីនី អ ព្ុបបធា្អចិនន្្យ ៍គណៈកម្មា ធិការ
ជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជាដឹកនាកំិច្ចបបជពុំពិនបគាះនយបល់ថ្ាក់ជាតិ 

H.E Mr. Sin Niny Permanent Vice-Chairman of 

CNMC Chairs the National Workshop   

សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំពិនបគាះនយបល់ថ្ាក់ជាតិនលតីឯកសារ
 វេិជ្ឈការ ្ិងេពុខងារស្ូល National Consultation 

Activities on Decentralization and Core Functions 

Decentralization and Core Function is a process 
in which the institutions of the member countries 
responsible for finance and implementation. The main 
purpose of the implementation of decentralization and 
core function are (1) to strengthen the ownership of 
member countries (2) to strengthen the activities of the 
members, and (3) to ensure efficient and financially 
sustainable operation of MRC. The commitment of the 
heads of Government  of the member countries have 
agreed in the 1st MRC Summit in early April 2010, 
Hua Hin, Thailand for self finance completely in 2030. 

In the Summit there was included in the MRC 
Strategic Plan 2011-2015 and to implement the 
commitment, MRC has been in the process for 
preparing a roadmap for the decentralization and 
core functions for basin management in which there 
are (1) Data acquainting exchange and monitoring 
(2) analysis,  modeling and assessment (3) planning 
support (4) Forecasts warning and emergency cases 
(5) implementating of MRC procedures (6) response 
promoting and coordination, and (7 ) reporting and 
dissemination. 
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                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

គលបមាងបគ្់របគងធនធានទឹកចបមរុុះឆលេងខ�ន
M-IWRMP Transboundary Projects

ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ អគ្គនលខាធិការ គ.ជ.ទ.េ.ក. ្ិងនោកបណ្ឌិ ត LE DUC TRUNG  អគ្គនលខាធិការ គ.ជ.ទ.េ.វ. 
បា្ពិ្ិត្យនលតីល័ក្ខខ័ណ្ឌ ការងារគនបម្ងរវងកេ្ពុជា-នវៀតណាេ នាន្ងៃទតី ១៣ ផខេិ ព្ុនា ឆ្្ ំ២០១៤ នៅនខត្នសៀេរាប កេ្ពុជា

H.E Mr. TE NAVUTH, Secretary General, CNMC and Dr. LE DUC TRUNG, Director General of VNMC reviewed  
the TOR for joint implementation of the Project between Cambodia and Viet Nam, 13 June 2014, Siem Reap, 

Cambodia 
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នបកាេជំ្ួយ្វកិារបស់ធនាគារពិភពនោក តាេរយៈ 
គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គ 
កេ្ពុជាបា្ដឹកនា ំ ្ិងសបេបសបេរួលការនរៀបចំគនបម្ងឆលេង 
ផដ្ចំ្ ួ្៣ គឺ ១) រវងកេ្ពុជា-នវៀតណាេ ស្តីពតីការបគប់បគង 
ធ្ធា្ទឹកចបេរុះឆលេងផដ្សបម្ប់អ ព្ុតំប្់ដតីសណ្នេគង្គ្ិង
ទន្លេនសសា្-ផបសពក(២)រវងកេ្ពុជាឡាវស្តីពតីការបគប់បគង 
ធ្ធា្ជលែលសបម្ប់អ ព្ុតំប្់នេគង្គ ្ិងទន្លេនសកពុង 
(៣) រវងកេ្ពុជា-ន្ ស្តីពតីកិច្ចសហបបតិបត្ិការនលតីការអ ព្ុវត្ 
IWRM សបម្ប់ការបគប់បគងបឹងទន្លេសាបនៅកេ្ពុជា្ិងបឹង 
សពុងកាលេ នៅន្។

Under the financial support of the World Bank through 
Mekong River Commission, the  Cambodia National 
Mekong Committee leads and coordinates for preparation 
and implementation of three transboundary cooperation 
projects namely (1) between the Cambodia - Vietnam on 
Integrated Water Resources Management for Mekong 
Delta and Se San- Sre Pok Sub-Areas (2) between the 
Cambodia - Lao PDR on Joint Fisheries Management  
for the Mekong and Se Kong Rive Sub-Areas, and 
(3) between Cambodia - Thailand on Communication 
Outreach Project on  the implementation of IWRM 
for Lake Management of Tonle Sap in Cambodia and 
Songkhla  Lake in Thailand.    

១. គរកមាងឆ្លងដដនរវាង្ម្ រុជា-រវៀតណ្មស្តីពតី ការកគប់កគង
ធនធានទឹ្ចកមរុុះឆ្លងដដនសកមាប់់អនុតំបន់ដតីស�្រមគង្គនិងទរន្ល
រសសាន-ដកសព្ 

 នគាលបំណងទូនៅន្គនបម្ង គឺនដតីេ្តីនធវាតីឲ្យបបនសតីរន�តីង

្ូវការពិភាកសារវងបបនទសទាងំពតីរ នហតីយគនបម្ងន្ះ បតរូវ 
បា្បនងកតីតន�តីង នដ្យផែអែកតាេនគាលការណ៍បគប់បគង 
ធ្ធា្ទឹកចបេរុះ(IWRM)សបម្ប់កិច្ចសហបបតិបត្ិការ្ិង
ការស្្នាឆលេងផដ្រវងបបនទសកេ្ពុជា ្ិងនវៀតណាេនៅក្ពុង
អ ព្ុតំប្់ដតីសណ្នេគង្គ ្ិងទន្លេនសសា្-ផបសពកនៅកបេិត
ថ្ាក់នខត្្ិងអាងទន្លេ។ 

នគាលបំណងជាក់ោក់គឺនដតីេ្តី៖(១) កំណត់្ូវបញ្ហា ោក់ 
ព័្្ធន្ការបគប់បគងទឹកឆលេងផដ្សំខា្់ៗ(២) បនងកតីតយ្្ការ
សហការនដតីេ្តីផាលេ ស់បូ្រ ្ ិងផចករផំលកទិ្្្័យ  ្ ិងព័ត៌ម្្ 
ឆលេងផដ្( ៣ ) បនងកតីតកិច្ចស្្នាឆលេងផដ្ផែអែកតាេនគាល-    
ការណ៍ IWRM  នដ្យម្្បបសិទ្ធភាពរវងបបនទសទាងំពតីរ 
នដតីេ្តីបនងកតីតផែ្ការពិ្ិត្យតាេដ្្ អាងទន្លេនានពលខាងេពុខ 
ក្ពុងអ ព្ុតំប្់ដតីសណ្នេគង្គ្ិងទន្លេនសសា្-ផបសពក។

The overall aim of the projects is to enhance dia-
logue between two countries and it is formulated as: The 
IWRM-based transboundary cooperation and dialogue 
between Cambodia and Viet Nam in the Mekong Delta 
and Sesan-Srepok sub-basins, focussing at provincial and 
basin level are improved.

The project specific objectives are (1) Transbound-
ary Significant Water Management Issues is identified. 
(2) Mechanism for transboundary data and information 
processing and sharing is established. (3) An effective 
IWRM-based transboundary dialogue between the two 
countiers is established for river monitoring plan in the 
Mekong Delta and in the Sesan and Srepok Sub Basins.
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២. អភិបាលកិច្ចផែអែកនលតី IWRM នដតីេ្តីនលតីកកេ្ស់អភិបាល 
កិច្ច នដ្យម្្ការសបេបសបេរួលរវងបណ្ាភ្ាក់ងារ អ្កនបបតី 
បបាស់ទឹក ្ិងអ្កោក់ព័្្ធនែ្សងនទៀត ្ិងការផចករផំលក   
 ចំនណះដឹងក្ពុងចំនណាេកបេិតបគប់បគង ្ ិងរវងវសិ័យនានា។

៣. ជតីវភាពរស់នៅផែអែកនលតីធ្ធា្នានពលអនាគត នដតីេ្តី 
នលតីកកេ្ស់ការយល់ដឹង ទំនាក់ទំ្ងរវងបរស្ិា្ សង្គេ ្ិង 
នសដឋាកិច្ច ្ិងជនបេតីសនគាល្នយបាយ ក្ពុងការគាបំទជតីវភាព 
រស់នៅផែអែកនលតីធ្ធា្បបកបនដ្យ្ិរ្្រភាព។

៤. សពុខាម្លភាពបឹង នដតីេ្តីកសាងសេត្ភាព ្ិង 
ចំនណះដឹងរវងភ្ាក់ងារ ្ិងសហគេ្៍េូលដ្ឋា ្ អំពតីថានតតី 
ឬ នធវាតីយ៉ា ងណានដតីេ្តីទទួលបា្ែលបបនយជ្៍ ្ិងផ្រកសា 
បរស្ិា្នដ្យ្ិរ្្រភាព៕

សកេមាភាពសិកា្ខ សាោ កេ្ពុជា -ឡាវ ន្ងៃទតី ១៨-១៩ 
ផខេិ ព្ុនា ឆ្្ ំ២០១៤ នៅបករុងបា៉ា ក់នស

 នខត្ចំបា៉ា សាក់ បបនទសឡាវ 
Workshop Activities between 

Cambodia-Lao PDR 18-19 June 2014, 
Pakse, Champa Sak Province, Lao PDR

-១២-

៣.គរកមាងរវាង្ម្ រុជា-នៃស្តីពតី្ិច្ចសហកបតិបត្ិការរលើការអនុវត ្

IWRM សកមាប់ការកគប់កគងបឹងទរន្លសាបរៅ្ម្ រុជា និងបឹងសុង 

កា្ល រៅនៃ

នគាលបំណងទូនៅន្គនបម្ង គឺអភិបាលកិច្ចលអែសបម្ប់

ធ្ធា្ក្ពុងការគាបំទដល់បឹងទន្លេសាប ្ិងបឹងសពុងកាលេ បបកប

នដ្យសពុខាម្លភាព្ិងលអែបបនសតីរសបម្ប់ជាបបនយជ្៍ន្ 

ជតីវភាពរស់នៅនដ្យ្ិរ្្ភរភាព  ្ិងការផ្រកសាសបម្ប់ជាគំរូ 

ដល់បឹងនែ្សងនទៀត។ បឹងទន្លេសាប គឺជាបឹងផដលធំជាងនគ

នៅអាសពុតីអានគ្យរ៍ តីឯបឹងសពុងកាលេ  គឺជាបឹងធេមាជាតិធំជាងនគនៅ 

បបនទសន្។  បឹងទាងំពតីរគមឺ្្សារៈបបនយជ្៍ខ្ស់ដល់      

វប្ធេ៌ បរស្ិា្ នសដឋាកិច្ច ្ ិងសង្គេ។ លទ្ធែលខាងនបកាេន្ះ 

គឺជាសេិទ្ធែលសបម្ប់ការសនបេចបា្្ូវនគាលបំណងរេួ៖

១. ការបគប់បគងគនបម្ង នដតីេ្តីនលតីកកេស្់ដល់ផែ្ករដឋាបាល 

្ិងការបគប់បគងរេួម្្រដឋាបាលនែ្ក្ពុង ក៏ដូចជាការចូលរេួ

្ិងទំនាក់ទំ្ងរបស់ភ្ាក់ងារសាធារណៈ នដគូរការងារ អ្ក 

ោក់ព្្ធ័ ្ិងម្្ច ស់ជំ្ួយអ្្រជាតិ។
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២. គរកមាងឆ្លងដដនរវាង ្ ម្ រុជា-ឡាវ ស្តីពតីការកគប់កគងធនធាន 

ជលែលសកមាប់អនុតំបនរ់មគង្គនិងទរន្លរស្ុង 

នគាលបំណងន្គនបម្ង គឺការនលតីកកេ្ស់ការបគប់បគង 
ជលែលនៅតាេបណ្ានខត្តាេបពំផដ្ ន្នខត្ស្ឹងផបតង្ិង 
បកនចះនៅកេ្ពុជា ្ិងនខត្ចបំា៉ា សាក់្ិងអាតាពឺនៅឡាវ។
លទ្ធែលសំខា្់ផដលសនបេចបា្្ូវនគាលបំណងរេួខាង 
នលតី៖(១) កេមាវធិតីបតរួតពិ្ិត្យតាេដ្្ជលែលក្ពុងតួនាទតី 
របស់ទន្លេនេគង្្គ ិងនសកពុង។ (២) ការពិភាកសាអំពតីជលែល
នដ្យបបសិទ្ធភាពរវងកេ្ពុជា្ិងឡាវ។ (៣) កិច្ចសហបបតិ-
បត្ិការឆលេងផដ្នៅក្ពុងតួនាទតីបគប់បគងជលែល។

Transboundary project between Cambodia-Lao 
PDR on Fisheries Management for Mekong and 
Sekong Sub-basin

The Overall objective of the project is that “Fisheries 
management improved in the bordering provinces of 
Stung Treng and Kratie in Cambodia and Champassak 
and Attapeu in Lao PDR”.

The following three outcomes contributing to the 
achievement of the overall project objective: (1) Joint 
Fisheries Monitoring programme in Mekong and Sekong 
functioning. (2) Effective fisheries dialogue between 
Cambodia and Lao PDR. (3) Transboundary cooperation 
in fisheries management functioning.
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២. អភិបាលកិច្ចផែអែកនលតី IWRM នដតីេ្តីនលតីកកេ្ស់អភិបាល 
កិច្ច នដ្យម្្ការសបេបសបេរួលរវងបណ្ាភ្ាក់ងារ អ្កនបបតី 
បបាស់ទឹក ្ិងអ្កោក់ព័្ ្ធនែ្សងនទៀត ្ិងការផចករផំលក   
 ចនំណះដឹងក្ពុងចំនណាេកបេិតបគប់បគង ្ ិងរវងវសិ័យនានា។

៣. ជតីវភាពរស់នៅផែអែកនលតីធ្ធា្នានពលអនាគត នដតីេ្តី 
នលតីកកេស្់ការយល់ដឹង ទំនាក់ទំ្ងរវងបរស្ិា្ សង្គេ ្ិង 
នសដឋាកិច្ច ្ិងជនបេតីសនគាល្នយបាយ ក្ពុងការគាបំទជតីវភាព 
រស់នៅផែអែកនលតីធ្ធា្បបកបនដ្យ្ិរ្្រភាព។

៤. សពុខាម្លភាពបឹង នដតីេ្តីកសាងសេត្ភាព ្ិង 
ចំនណះដឹងរវងភ្ាក់ងារ ្ិងសហគេ្៍េូលដ្ឋា ្ អំពតីថានតតី 
ឬ នធវាតីយ៉ា ងណានដតីេ្តីទទួលបា្ែលបបនយជ្៍ ្ិងផ្រកសា 
បរស្ិា្នដ្យ្ិរ្្រភាព៕

Communication Outreach Project between 
Cambodia and Thailand on IWRM implementation 
in Tonle Sap and Songkhla lake basin  

The overall objective of the project is “Good resource 
governance in support of prosperous and healthy Songkhla 
and Tonle Sap lake basin, for the benefit of sustainable 
livelihoods, and serving as an example for inspiration 
elsewhere”. Songkhla Lake is the largest natural lake 
in Thailand, and Tonle Sap Lake is the largest lake in 
Southeast Asia. Both lakes have a high social, economic, 
environmental and cultural significance.

The following outcomes will contribute to the 
achievement of the overall project objective:

1. Programme management: Improved project 
management and administration, including internal 
organization administration, as well as communication 
and involvement of public agencies, working partners, 
other relevant actors and international donors. 

2. IWRM-based governance: IWRM-based governance 
strengthened and consolidated, in collaboration among 
agencies, water users and other stakeholders, and with 
appropriate knowledge-sharing among management 
levels and among sectors. 

3. The future of resource-based livelihoods: Improved 
understanding of social, economic and environmental 
cause-effect relationships and policy options in support 
of sustainable, resource-based livelihoods.

4. Healthy lakes: Understanding built and awareness 
raised among agencies and residents about why and how 
to achieve and preserve a healthy state of the environment. 

ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ អគ្គនលខាធិការ គជទេក អ្កបសតី Pakawan Chufamanee  នាយកផែ្កបគប់បគងនេគង្គ 
គ.ជ.ទ.េ.្. ្ិងនោក Hans Guttman នាយកបបតិបត្ិ   ក្ពុងឱកាសសិកា្ខ សាោបបកាសចាប់នែ្តីេអ ព្ុវត្គនបម្ងរវង 

កេ្ពុជា-ន្ នាន្ងៃទតី១៣ ផខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៣ នៅនខត្នសៀេរាប កេ្ពុជា
H.E Mr. TE NAVUTH, Secretary General, CNMC,  Mrs. Pakawan Chufamanee, Director, Bureau of Mekong 

Management,  TNMC and Mr. Hans Gutman, MRC CEO  in the Launching Workshop for joint implementation of 
the Project between Cambodia and Thailand, 13 September 2013, Siem Reap, Cambodia 

-១៣-

៣.គរកមាងរវាង្ម្ រុជា-នៃស្តីពតី្ិច្ចសហកបតិបត្ិការរលើការអនុវត ្

IWRM សកមាប់ការកគប់កគងបឹងទរន្លសាបរៅ្ម្ រុជា និងបឹងសុង 

កា្ល រៅនៃ

នគាលបំណងទូនៅន្គនបម្ង គឺអភិបាលកិច្ចលអែសបម្ប់

ធ្ធា្ក្ពុងការគាបំទដល់បឹងទន្លេសាប ្ិងបឹងសពុងកាលេ បបកប

នដ្យសពុខាម្លភាព្ិងលអែបបនសតីរសបម្ប់ជាបបនយជ្៍ន្ 

ជតីវភាពរស់នៅនដ្យ្ិរ្្ភរភាព  ្ិងការផ្រកសាសបម្ប់ជាគំរូ 

ដល់បឹងនែ្សងនទៀត។ បឹងទន្លេសាប គឺជាបឹងផដលធំជាងនគ

នៅអាសពុតីអានគ្យរ៍ តីឯបឹងសពុងកាលេ  គឺជាបឹងធេមាជាតិធំជាងនគនៅ 

បបនទសន្។  បឹងទាងំពតីរគឺម្្សារៈបបនយជ្៍ខ្ស់ដល់      

វប្ធេ៌ បរស្ិា្ នសដឋាកិច្ច ្ ិងសង្គេ។ លទ្ធែលខាងនបកាេន្ះ 

គឺជាសេិទ្ធែលសបម្ប់ការសនបេចបា្្ូវនគាលបំណងរេួ៖

១. ការបគប់បគងគនបម្ង នដតីេ្តីនលតីកកេ្ស់ដល់ផែ្ករដឋាបាល 

្ិងការបគប់បគងរេួម្្រដឋាបាលនែ្ក្ពុង ក៏ដូចជាការចូលរេួ

្ិងទំនាក់ទំ្ងរបស់ភ្ាក់ងារសាធារណៈ នដគូរការងារ អ្ក 

ោក់ព្្ធ័ ្ិងម្្ច ស់ជំ្ួយអ្្រជាតិ។
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គលបមាងបគ្រ់បគងធនធានទឹកចបមរុុះថានា ក់ជាតិ
National M-IWRM Projects

គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជាបា្សហការជាេួយ

បកសួងោក់ព័្ ្ធែួ្ចនែ្តីេគនបម្ងបគប់បគងធ្ធា្ទឹកចបេរុះ

ថ្ាក់ជាតិក្ពុងជំហា្ទតី៣ នបកាេបកបខ័ណ្ឌ  គណៈកេមាការទន្លេ

នេគង្គនដតីេ្តីនស្តីសពុំឥណទា្កេ្ចតីពតីធនាគារពិភពនោករេួម្្

គនបម្ងបគប់បគងជលែល្ិងវរ តីវប្កេមា ្ិងគនបម្ងគាបំទការ

បគប់បគងអាងទន្លេនៅក្ពុងអ ព្ុតំប្់ នសសា្-ផបសពក ្ ិងអាង 

ផបពកទាងំ៤ នៅភូេិភាគឦសា្ កេ្ពុជា។   រដឋាបាលជលែល 

ទទួលប្្ពុកគនបម្ងបគប់បគងជលែល ្ិងអភិវឌ្ឍវរ តីវប្កេមា 

ក្ពុងនខត្បកនចះ  ្ិងស្ឹងផបតងផដល្ឹងម្្បញ្ចូ លការសាង 

សង់កផ្លេងបងាក ត់ពូជបតតី្មាតីេួយកផ្លេងនៅនខត្ស្ឹងផបតង ផដល 

ម្្ទឹកបបាក់១០,៨ ោ្ដពុោលេ រអានេរកិ។ គណៈកម្មា ធិការ

ជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជាសហការជាេួយបកសួងធ្ធា្ទឹក 

្ិងឧតពុ្ិយេទទួលប្្ពុកគនបម្ងគាបំទការបគប់បគងអាងទន្លេ 

ផដលម្្្វកិា៥,១ ោ្ដពុោលេ រអានេរកិ៕

Cambodia National Mekong Committee has 
cooperated with the relevant line ministries initiated the 
National M-IWRMP Phase 3 under the MRC framework 
to request loan from the World Bank, including the 
Support Fisheries and Aquatic Resources Management 
and support basin management in sub-basin of Sekong, 
Sesan and  Srepok rivers in northeast of Cambodia. 
Fisheries Administration is responsible for the project 
Support Fisheries and Aquatic Resources Management  in 
Kratie and Stung Treng, which will include construction 
of a new fish hatchery in the Stung Treng Province with 
the amount of US$ 10.8 million. Cambodia National 
Mekong Committee in cooperation with the Ministry of 
Water Resources and Meteorology in charge of project 
support the river basin management  with a budget of 
US$ 5.1 million.

សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំពនិបគាះនយបល់្ិងសកេមាភាពបបតិភូធនាគារពិភពនោក ្ិង េន្្តីកេ្ពុជាទស្សនាកិច្ចក្ពុងតំប្់គនបម្ង
Consultation Meetings and WB Delegate and Cambodia Officials Visited the Project Areas
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សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំពិនបគាះនយបល់្ិងសកេមាភាពបបតិភូធនាគារពិភពនោក ្ិង េន្្តីកេ្ពុជាទស្សនាកិច្ចក្ពុងតំប្់គនបម្ង
Consultation Meetings and WB Delegate and Cambodia Officials Visited the Project Areas
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កម្ម�ិធីខែនការអភ�ិឌ្ឍន៍អាងទលនលេលមគង្គ 

Basin Development Plan Programme (BDP)

នគាលបំណងន្ផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេនេគង្គ ដូចម្្
ផចងនៅក្ពុងកិច្ចបពេនបពៀងនេគង្គ ១៩៩៥  ផដលគាបំទដល់
ដំនណតី រការកសាងផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេនេគង្គ។ កេមាវធិតី 
BDP បា្បនងកតីតន�តីង នដតីេ្តីសបេបសបេរួលដំនណតី រការកសាង 
ផែ្ការរបស់បបនទសជាសម្ជិកែសារភាជ ប់្ឹងផែ្ការអាង 
ទន្លេនេគង្គថ្ាក់តំប្់ទាងំេូលផែអែកតាេនគាលការណ៍បគប់បគង
ធ្ធា្ទឹកចបេរុះ។ 

នគាលបំណងទូនៅរបស់កេមាវធិតី BDP សបម្ប់ ឆ្្២ំ០១១-
២០១៥  បសបគ្ា្ឹងនគាលនៅរបស់ផែ្ការយពុទ្ធសានស្
 MRC ២០១១-២០១៥  ផដលបបនទសជាសម្ជិកទាងំអស់
អ ព្ុវត្អភិបកេបគប់បគងធ្ធា្ទឹកចបេរុះ (IWRM) នៅក្ពុង 
បកបខ័ណ្ឌ ផែ្ការ្ិងអភិវឌ្ឍ្៍វសិ័យទឹក ្ិងវសិ័យោក់ព័្្ធ 
ថ្ាក់ជាតិនដតីេ្តីជំរពុញការអភិវឌ្ឍបបកបនដ្យ្ិរ្្រភាព ្ិង 
សេធេ៌។   កេមាវធិតី BDP គាបំទដល់បណ្ាបបនទសជាសម្ជិក 
ក្ពុងការបញ្ចូ ល ្ិងការអ ព្ុវត្នគាលការណ៍ការផណនា ំ  ្ិង   
ដំនណតី រការក្ពុងយពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍអាងទន្លេផែអែកតាេនគាល -
ការណ៍ IWRM នៅក្ពុងការកសាងផែ្ការ ្ិងបបព័្្ធចបាប់ 
របស់ជាតិ។   

កេមាវធិតី BDP ២០១១-២០១៥ បា្ដំនណតី រការនដ្យ 
សនបេចបា្លទ្ធែលធំៗ រេួម្្៖

១. យពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេផែអែកតាេនគាលការណ៍ 
     IWRM
២. ផែ្ការចងអែពុលថ្ាក់ជាតិ ផែ្ការសកេមាភាពតំប្់ ្ិង
     ផែ្ការសកេមាភាពអាងទន្លេ
៣. បបព័្្ធព័ត៌ម្្នសដឋាកិច្ច ្ិងសង្គេ
៤. ការសិកសា ្ិងវភិាគអ ព្ុតំប្់ក្ពុងបបនទស
៥. ឯកសារវភិាគនសណារ តីយ៉ាូ
៦. ចងបកងបបវត្ិ BDP៕

The purpose of the BDP is clearly stipulated in the 
1995 Mekong Agreement, which supports the process of 
Basin Development Plan and MRC BDP was established 
to coordinate the planning process of the member coun-
tries linking to Mekong Basin Plan as the whole based on 
the IWRM principles. 

The overall objective of the BDP 2011-2015 is con-
sistent with the goals of the MRC Strategic Plan 2011-
2015, which all member countries implement IWRM 
approach (IWRM) in the national planning and develop-
ment framework of water and related sectors to promote 
sustainable and equitable development. 

BDP supports member countries in the process and 
implementation of policy guidance and strategic devel-
opment of the basin based on IWRM principles in the 
national planning and legal system. 

Implementation of BDP 2011-2015  has achieved ma-
jor results satisfactorily, including: 

1. IWRM-based Basin Development Strategy
2. National Indicative Plan, Regional Action Plan and 
    Basin Action Plan 
3. Database for socio-economic information system 
4. Sub-area Study and analysis Profiles
5. BDP Scenario Assessment 
6. Compiled BDP Story.
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គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគងកកេ្ពុជា បា្ដឹកនាដំនំណតី រ
ការនរៀបចំ្ ូវឯកសារផែ្ការចងអែពុលថ្ាក់ជាតិ នដតីេ្តីអ ព្ុវត្
យពុទ្ធសានសអ្ភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេរបស់គណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ។

ឯកសារផែ្ការបា្បនងកតីតន�តីង ្ិងបា្ពិ្ិត្យពិនបគាះ
នយបល់ថ្ាក់ជាតិតាេរយៈសិកា្ខ សាោថ្ាក់ជាតិ ផដលសបេប
សបេរួល ្ិងដឹកនានំដ្យគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គ 
កេ្ពុជា។ ឯកសារផែ្ការបា្អ ព្ុេ័តនដ្យ ឯកឧត្េ 
លមឹ គានលោ រដឋាេន្្តីបកសួងធ្ធា្ទឹក ្ ិងឧតពុ្ិយេ
 ្ិងជាបបធា្ គ.ជ.ទ.េ.ក. នៅផខឧសភា ឆ្្២ំ០១៣៕ 

Cambodia National Mekong Committee, led the
 process of preparing of the National Indicative Plan (NIP) 
to implement the MRC Basin Development Strategy. Plan 
established and examined through national consultation 
workshops coordinated and led by the Cambodia National 
Mekong Committee. NIP was approved by  H.E Mr. 
LIM  KEAM  HOR, Minister  of  Ministry  of  Water
Resources and Meteorology a nd Chairman of CNMC, 
May 2013.

ខែនការចង្ុលថានា ក់ជាតិល�ើម្អីនុ�ត្តយទុ្ធសាសស្តអភិ�ឌ្ឍន៍ 

អាងទលនលេរ្រសគ់ណៈកម្មការទលនលេលមគង្គ

National Indicative Plan for MRC Basin Development Strategy 

ឯកឧត្េ សុនិ នីនី អ ព្ុបបធា្អចិនន្្យ ៍គ.ជ.ទ.េ.ក. ដឹកនាសំិកា្ខ សាោ
H.E SIN NINY Permanent Vice-Chairmam of CNMC chairs the National Workshop

សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំពិនបគាះនយបល់ថ្ាក់ជាតិស្តីពតី NIP 
National Consultation Activities on NIP   
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ការអនុ�ត្តគលបមាងសាកល្ង ថនខែនការចង្ុលថានា ក់ជាតិ
Implementation of Pilot Project for National Indicative Plan for 

MRC Basin Development Strategy

គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា បា្ពិភាកសា្ិង   
ពិនបគាះនយបល់ជាេួយសហគេ្៍េូលដ្ឋា ្ស្តីពតីការចាប់នែ្តីេ
គនបម្ងសាកល្ងន្ការអ ព្ុវត្ផែ្ការចងអែពុលថ្ាក់ជាតិស្តីពតី
ការកសាងផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍  ្ិងបគប់បគងធ្ធា្ទឹកក្ពុង 
អ ព្ុតំប្់ទន្លេសាប  នបកាេការគាបំទ្វកិារបស់គណៈកេមាការ
ទន្លេនេគង្គ នៅន្ងៃទតី៣០ ផខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៣ នៅឃពុនំបជោស់ 
បសរុកពញាឮ នខត្កណ្ាល។ គនបម្ង្ឹងអ ព្ុវត្ក្ពុងទតីតាងំគំរូ 
េួយសបម្ប់ការសិកសាលំអិតនលតីការកសាងផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍ 
អាងវលទំនាបឃពុនំបជោស់ ផដលជាផែ្កេួយន្អាងទឹកស្ឹង 
បកាងំពន្លេន្អ ព្ុតំប្់ទន្លេសាប៕

Cambodia National Mekong Committee leads 
discussion and consultation with local communities on 
the kick-off of National Indicative Plan Pilot Project on 
Basin Development Plan for Tonle Sap Sub-Area under 
MRC BDP Financial support, 30 December 2013, Chrey 
Loas Commune, Ponhea Leu District, Kandal Province. 
The project will be implemented in a pilot location for 
the detail study  on the Basin Development Plan in Chrey 
Loas floodplain , part of the Krain Ponley River basin, 
Tonle Sap sub-area.

សកេមាភាពសិកា្ខ សាោពិនបគាះនយបល់ស្តីពតីការអ ព្ុវត្គនបម្ងសាកល្ងអ ព្ុវត្ NIP ឃពុនំបជោស់ នខត្កណ្ាល
Consultation Workshop Activities on NIP Pilot Project Implementation, Chrey Loas Commune, Kandal 

Province  



                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

Cambodia National Mekong Committee, led the
 process of preparing of the National Indicative Plan (NIP) 
to implement the MRC Basin Development Strategy. Plan 
established and examined through national consultation 
workshops coordinated and led by the Cambodia National 
Mekong Committee. NIP was approved by  H.E Mr. 
LIM  KEAM  HOR, Minister  of  Ministry  of  Water
Resources and Meteorology a nd Chairman of CNMC, 
May 2013.

ខែនការចង្ុលថានា ក់ជាតិល�ើម្អីនុ�ត្តយទុ្ធសាសស្តអភិ�ឌ្ឍន៍ 

អាងទលនលេរ្រសគ់ណៈកម្មការទលនលេលមគង្គ

National Indicative Plan for MRC Basin Development Strategy 

ឯកឧត្េ សុនិ នីនី អ ព្ុបបធា្អចិនន្្យ ៍គ.ជ.ទ.េ.ក. ដឹកនាសំិកា្ខ សាោ
H.E SIN NINY Permanent Vice-Chairmam of CNMC chairs the National Workshop
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ការអនុ�ត្តគលបមាងសាកល្ង ថនខែនការចង្ុលថានា ក់ជាតិ
Implementation of Pilot Project for National Indicative Plan for 

MRC Basin Development Strategy

គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា បា្ពិភាកសា្ិង   
ពនិបគាះនយបល់ជាេួយសហគេ្៍េូលដ្ឋា ្ស្តីពតីការចាប់នែ្តីេ
គនបម្ងសាកល្ងន្ការអ ព្ុវត្ផែ្ការចងអែពុលថ្ាក់ជាតិស្តីពតី
ការកសាងផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍  ្ិងបគបប់គងធ្ធា្ទឹកក្ពុង 
អ ព្ុតំប្់ទន្លេសាប  នបកាេការគាបំទ្វកិារបស់គណៈកេមាការ
ទន្លេនេគង្គ នៅន្ងៃទតី៣០ ផខធ្ូ ឆ្្២ំ០១៣ នៅឃពុនំបជោស់ 
បសរុកពញាឮ នខត្កណ្ាល។ គនបម្ង្ឹងអ ព្ុវត្ក្ពុងទតីតាងំគំរូ 
េួយសបម្ប់ការសិកសាលំអិតនលតីការកសាងផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍ 
អាងវលទំនាបឃពុនំបជោស់ ផដលជាផែ្កេួយន្អាងទឹកស្ឹង 
បកាងំពន្លេន្អ ព្ុតំប្់ទន្លេសាប៕

Cambodia National Mekong Committee leads 
discussion and consultation with local communities on 
the kick-off of National Indicative Plan Pilot Project on 
Basin Development Plan for Tonle Sap Sub-Area under 
MRC BDP Financial support, 30 December 2013, Chrey 
Loas Commune, Ponhea Leu District, Kandal Province. 
The project will be implemented in a pilot location for 
the detail study  on the Basin Development Plan in Chrey 
Loas floodplain , part of the Krain Ponley River basin, 
Tonle Sap sub-area.

សកេមាភាពសិកា្ខ សាោពិនបគាះនយបល់ស្តីពតីការអ ព្ុវត្គនបម្ងសាកល្ងអ ព្ុវត្ NIP ឃពុនំបជោស់ នខត្កណ្ាល
Consultation Workshop Activities on NIP Pilot Project Implementation, Chrey Loas Commune, Kandal 

Province  



                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

សកម្មភាព្រណ្តុ ុះ្រណា្ត លលោយ BDP 
Training Activities under BDP 

តាេរយៈBDP គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា បា្ 
នរៀបចំសកិា្ខ សាោបណ្ពុ ះបណ្ាលជូ្បកសួង ស្ាប័្ ជា 
សម្ជិករេួម្្ផែ្កបគប់បគងធ្ធា្ទឹកចបេរុះ ផែ្កបនញ្ជ ប
នយ្ឌ័រក្ពុងការអភិវឌ្ឍ ្ិងបគបប់គងធ្ធា្ទឹក ផែ្កចរចារ 
ជានដតីេ នដតីេ្តីពបងងឹសេត្ភាពចំនណះដឹងបផ្្េជូ្េន្្តី 
រាជការ។ ការបណ្ពុ ះបណ្ាលបា្នរៀបចំនដ្យម្្បករុេ 
ការងារបណ្ពុ ះ បណ្ាល ផដលម្្តំណាងេកពតីបកសួងជំនាញ 
នហតីយបា្ទទួលការបណ្ពុ ះបណ្ាលជាបគរូបងវាកឹនដ្យគណៈ
កេមាការទន្លេនេគង្គប្្េកបណ្ពុ ះបណ្ាលថ្ាក់ជាតិ។ ឯកសារ 
បណ្ពុ ះបណ្ាលម្្ជាភាសាផខមារ ក្ពុងននាះឯកសារបណ្ពុ ះ-
បណ្ាលការបគប់បគងធ្ធា្ទឹកចបេរុះ្ិងបគប់បគងអាង
ទន្លេ។ េន្្តីថ្ាក់នខត្េកពតីេ្្តីរោក់ព័្្ធន្នខត្ទូទាងំបបនទស 

្ិងសហគេ្៍បបជាពលរដឋាក្ពុងនខត្ោក់ព័្្ធក៏ទទួលបា្ការ
បណ្ពុ ះបណ្ាលកបេិតជំនាញែងផដរ៕

With the cooperation and financial support through 
MRC Secretariat, Cambodia National Mekong Com-
mittee have organized series of training workshop                
activities  for member ministries and line agencies on 
IWRM,  Gender mainstreaming in water resource devel-
opment and management, negotiation process and meth-
ods to strengthen and suplement their knowledge and 
skills. The Training Team for  IWRM was established 
by CNMC, who are from relavent ministries and were 
trained by MRC for TOT, conducted the training activ-
ities.  The Training documents are available in Khmer 
such for IWRM and River Basin Management. Provin-
cial officials and also other communities were trained on 
relevant skills.

សកេមាភាពសិកា្ខ សាោបណ្ពុ ះបណ្ាល Training Workshop Acivities
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កម្ម�ិធី្រនសាកំារខប្រប្ររួលអាកាសធាត ុ
Climate Change and Adaptation Initiative Programme 

កេមាវធិតីបា្ដំនណតី រការ ្ិងសនបេចបា្លទ្ធែលរេួម្្៖   
-   បា្នរៀបចំបនងកតីតទិ្្្័យ ្ ិង បបព័្្ធវយតនេលេការផបបបបរួល
 អាកាសធាតពុ ្ិង ការប្សាំ
- បា្វយតនេលេតបេរូវការសេត្ភាពថ្ាក់ជាតិសបម្ប់កេមាវធិតី 

ផបបបបរួលអាកាសធាតពុ ្ិងការប្សាំ
-  បា្ែ្សពវាែសាយលទឋាែល  នេនរៀ្ ្ិងបទពិនសាធ្៍បពេ 

ទាងំផចករផំលកលទឋាែលនៅដល់សហគេ្៍េូលដ្ឋា ្ អ្ក 
ោក់ព័្្ធថ្ាក់នខតដា ថ្ាក់ជាតិ្ិងនលតីកកំពស់ការយល់ដឹង  
អំពតីការប្សានំៅ្ឹងកាផបបបបរួលអាកាសធាតពុ 

- បា្នរៀបចំសំនយគបណាណា ល័យសានស្ ោក់ព័្្ធ្ឹងការផបប 
បបរួលអាកាសធាតពុ្ិងការប្សា ំនបកាេបរបិទបរស្ិា្ទឹក 

 ក្ពុងអាងទន ល្េនេគង្គភាគខាងនបកាេរបស់គណៈកេមាការ 
ទន្លេនេគង្គ៕
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សកម្មភាព្រណ្តុ ុះ្រណា្ត លលោយ BDP 
Training Activities under BDP 
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កម្ម�ិធី្រនសាកំារខប្រប្ររួលអាកាសធាតុ 
Climate Change and Adaptation Initiative Programme 

កេមាវធិតីបា្ដំនណតី រការ ្ិងសនបេចបា្លទ្ធែលរេួម្្៖   
-   បា្នរៀបចំបនងកតីតទិ្្្័យ ្ ិង បបព័្្ធវយតនេលេការផបបបបរួល
 អាកាសធាតពុ ្ិង ការប្សាំ
- បា្វយតនេលេតបេរូវការសេត្ភាពថ្ាក់ជាតិសបម្ប់កេមាវធិតី 

ផបបបបរួលអាកាសធាតពុ ្ិងការប្សាំ
-  បា្ែ្សពវាែសាយលទឋាែល  នេនរៀ្ ្ិងបទពិនសាធ្៍បពេ 

ទាងំផចករផំលកលទឋាែលនៅដល់សហគេ្៍េូលដ្ឋា ្ អ្ក 
ោក់ព័្ ្ធថ្ាក់នខតដា ថ្ាក់ជាតិ្ិងនលតីកកំពស់ការយល់ដឹង  
អំពតីការប្សានំៅ្ឹងកាផបបបបរួលអាកាសធាតពុ 

- បា្នរៀបចំសំនយគបណាណា ល័យសានស្ ោក់ព័្្ធ្ឹងការផបប 
បបរួលអាកាសធាតពុ្ិងការប្សា ំនបកាេបរបិទបរស្ិា្ទឹក 

 ក្ពុងអាងទន ល្េនេគង្គភាគខាងនបកាេរបស់គណៈកេមាការ 
ទន្លេនេគង្គ៕

- បា្បនញ្ជ បនយ្ឌ័រនៅក្ពុងការងារ ្ិងដំនណតី រការប្សា ំ
្ឹងការផបបបបរួលអាកាសធាតពុ 

The Programme proceeds and achieved following outputs 
include: 

-  Established database system and assessment of climate 
change and adaptation

- Assessed national capacity for climate change and 
adaptation

- Disseminated the results,  lessons learnt and experiences 
as well as sharing the result to the local community, 
provincial and national stakeholders and raised 
awareness about climate change adaptation

- Prepared  litteraure review related to climate change and 
adaptation under water environmental context in the 
Lower Mekong Basin. 

- Mainstreamed Gender perspectives into climate change 
and adaptation process and activities.

សកេមាភាពកិច្ចបបជពុំពិនបគាះនយបលថ្់ាក់ជាតិស្តីពតីកេមាវធិតីប្សាកំារផបបបបរួលអាកាសធាតពុ
National Consultation Activities of  Climate Change and Adaptation Initiative Programme 
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�ំលណើ រទស្សនកិច្ចសកិសា Study Tours

បបតិភូកេ្ពុជា ឡាវ  ន្ ្ ិង នវៀតណាេ បពេទាងំនលខាធិការ- 
ដ្ឋា ្ចូលរេួដំនណតី រទស្ស្ៈកិច្ចសិកសា ផដលនរៀបចំនដ្យ MRC  
នៅកា្់បបនទសអូបទតីស សលេូវ៉ា គតី ហពុងហា្គ រ តី ្ិង អាលលេឺេ៉ាង់ ផដល 
ជាសម្ជិកគណៈកេមាការសបម្ប់ការោរទន្លេ DANUBE 
ចាប់ពតីន្ងៃទតី២៤ ផខេតីនា រហូតដល់ន្ងៃទតី០៤ ផខនេសា ឆ្្ ំ២០ 
១២ ក្ពុងនគាលបំណងផសវាងយល់ពតីការកសាង ការអ ព្ុវត្ 
ផែ្ការទន្លេ DANUBE នដតីេ្តីទទួលបា្ជានេនរៀ្្ិងបទ - 
ពិនសាធ្៍យកេកអ ព្ុវត្នៅក្ពុងបកបខ័ណ្ឌ គណៈកេមាការ 
ទន្លេនេគង្គនលតីការកសាង្ិងការអ ព្ុវត្ផែ្ការបគប់បគង 
ធ្ធា្ទឹក នៅក្ពុងអាងទន្លេនេគង្គ។  បបតិភូកេ្ពុជាេកពតី
គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជាបកសួងធ្ធា្ទឹក 
្ិងឧតពុ្ិយេ ្ិង អាជាញា ធរទន្លេសាប ដឹកនានំដ្យ ឯកឧត្េ 
ខត ណា�ុធ អគ្គនលខាធិការ គ.ជ.ទ.េ.ក.៕

Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam Delegates attended 

the study visit organized by MRC to Austria, Slovakia, 

Hungary and Germany, members of the Commission for the 

protection of the river DANUBE (International Commission 

for the Protection of Danube River -ICPDR) on 24 March to 04 

April 2012 to learn the experience and knowledge on Danube 

River Basin Development Framework and its implementation 

with the commission of Danube River and gain back the good 

experience and knowledge applying at the MRC Mekong 

Water Resources and Basin Development Framework. 

Cambodia Delegate from CNMC, MOWRAM and TSA 

that led by H.E Mr. TE NAVUTH, Secretary General, CNMC.

ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ បបធា្បបតិភូកេ្ពុជា ផ្លេងចំណាប់អារេមាណ៍ក្ពុងកិច្ចបបជពុំពិភាកសា 
H.E Mr. TE NAVUTH Cambodia  Delegate Head expresses his statement in the Discussion Meeting

សកេមាភាពរបស់គណៈបបតិភូ Delegate Activities
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សកេមាភាពរបស់គណៈបបតិភូ  Delegates Activities

-២១-

បបតិភូកេ្ពុជា ឡាវ ន្ ្ ិងនវៀតណាេ បពេទាងំនលខាធិការ- 
ដ្ឋា ្បា្ចូលរេួដំនណតី រទស្ស្ៈកិច្ចសិកសា ផដលបា្នរៀបចំ 
នដ្យគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ នដតីេ្តីផាលេ ស់ប្ូរបទពិនសាធ្៍ 
ការកសាងផែ្ការអាងទន្លេនេគង្គ ្ិងអាងទន្លេ MUR- 

RAY DARLING ន្បបនទសអូនស្ាលតីពតី ន្ងៃទតី២៣  ផខកពុេ្ភៈ
ដល់ន្ងៃទតី០៣ ផខេតីនា ឆ្្២ំ០១៣។ បបតិភូកេ្ពុជាម្្េន្្តីេក
ពតីគណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជា ្ ិង បកសួងធ្ធា្
ទឹក ្ិងឧតពុ្ិយេ៕

Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam Delegates 
attended the study visit to Australia, which conducted 
by the MRC to the Murray Darling Authority for sharing 
the experience and knowledge on Basin Development 
Plan on Mekong Basin and Murray Darling Basin,  24 
Feb -3 March 2013. Cambodia Delegate are officials 
from CNMC and MOWRAM.
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                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

សននាិសទីអន្តរជាតិ Rhine-Mekong និង ទស្សនៈកិច្ចសកិសាលៅកាន់ទលនលេ Elbe 
រៅកបរទសអាឡឺម៉ង់ នានៃងៃទតី០៧-១៨  ដខឧសភា ឆ្្២ំ០១៤ 

International Symposium on Rhine-Mekong and Study Tour in Elbe Basin from 
7-18 May 2014. 

បបតិភូអ្្របកសួងរបស់កេ្ពុជា រេួម្្តំណាងជា្់ខ្សេ់កពតីបកសួងធ្ធា្ទឹក ្ិងឧតពុ្ិយេ បកសួងបរស្ិា្  ្ិង 

គណៈកម្មា ធិការជាតិទន្លេនេគង្គកេ្ពុជាចូលរេួស្្ិសតីទអ្្រជាតិ Rhine-Mekong ្ ិងទស្ស្ៈកិច្ចសិកសានៅកា្់ទន្លេ Elbe 

នៅបបនទសអា�េឺ៉ាង់ នាន្ងៃទតី០៧-១៨  ផខឧសភា ឆ្្២ំ០១៤ នដតីេ្តីនដ្ះដូរបទពិនសាធ្៍ោក់ព័្ ្ធការបគប់បគងទឹកជំ្្់ 

្ិងការប្សាកំារផបបបបរួលអាកាសធាតពុ៕

Senior representatives from MOWRAM, MOE and CNMC attending International Symposium on 

Rhine-Mekong and Study Tour in Elbe Basin in Germany and Czech Republic from 7-18 May 2014. The 

aim of Symposium and Study Tour is to explore more cooperation and sharing experiences on flood 

management in the context of climate change.

-២២-
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ឯកឧត្េ ខត ណា�ុធ ក្ពុងនាេបបធា្បបតិភូគណៈកេមាការ 
ទន្លេនេគង្គ ផ្លេងអំណរគពុណដល់អភិបាលបករុង Grimma បបនទស 
អាលលេឺេ៉ាង់ ្ិងសហការ តី ផដលបា្នធវាតីបទបងាហា ញជបម្បជូ្បបតិភូ 
អំពតីស្ា្ភាពទឹកជំ្្់ ឆ្្២ំ០១១ ្ិងជូ្ដំនណតី របបតិភូចពុះពិ្ិត្យ
ទតីតាងំគនបម្ងសាងសង់បបព័្្ធការោរទឹកជំ្្់៕

H.E Mr. Te Navuth on behalf of MRC Delegates thanked 
to Governor of Grimma Municipality and his colleagues 
who made presentation on flood situation in Grimma in 2011 
and guided the visit of the delegates to the flood protection 
construction sites in Grimma Historical City of Germany.

បបតិភូចពុះពិ្ិត្យបបព័្្ធ
ការោរទឹកជំ្្់ក្ពុងបករុង
 Dresden តាេដងទន្លេ 

Elbe។
MRC Delegates visited 
flood protection system 
in Dresden City along 

Elbe River. 

ការបំរពញវគ្គសិ្សារករៅកបរទស   Study Abroad
ឯកឧត្េ ស ូ សភុ័ទ្ទ ឯកឧត្ េ វ៉ា ត់ ្រុត្តកសុល ្ិងឯកឧត្េ ឡងុ សា�ុធ ចូលរេួវគ្គបណ្ពុ ះបណ្ាលស្តីពតីការ 

បគប់បគងធ្ធា្ទឹកចបេរុះ ផដលនរៀបចំនដ្យទតីភ្ាក់ងារអភិវឌ្ឍ្៍ន្បបនទសអូនស្ាលតី (AusAID) ្ ិងវទិយោស្ា្បណ្ពុ ះបណ្ាល 
្ិងអប់រ ំ (Chishom Institute) ន្រដឋា Victory បបនទសអូនស្ាលតី  ពតីន្ងៃទតី៨ ផខសតីហា ដល់ន្ងៃទតី៩ ផខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១១។ 
សិកា្ខ កាេកេ្ពុជា ចំ្ួ្ ២០ រូប េកពតីថ្ាក់ជាតិ ្ ិងថ្ាក់នខត្ន្បកសួង ស្ាប័្ោក់ព័្្ធ ្ ិងម្្សានស្ាចារ្យ ្ ិងអ្កជំនាញការ 
្ិងអ្កសបេបសបេរួល សរពុប ១៨ រូប េកពតីវទិយោស្ា្នានា ្ិងពតីសកលវទិយោល័យន្បករុង Melbourne រដឋា Victory ន្ 
នទសអូនស្ាលតី៕

Deputy Secretaries General of CNMC , HE So Sophort, HE Watt Botkosal and HE Long Saravuth attended the 
training courses on Integrated Water Resources Management organized by the Australian Agency for International 
Development (AusAID) and the Institute of Training and Education (Chishom Institute), the State University of 
Melbourne, from August 8 to 9 September 2011. There were 20 participants from the relevant Ministries and agen-
cies and provincial agencies of  Cambodia and instructed courses by 18 lecturers who are professors and experts and 
coordinators from the Institutes and the State University of Melbourne Victory of Australia.

-២៣-
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III. ឯកសារលរាុះពុម្រ្រសគ់ណៈកម្មការទលនលេលមគង្គ

    Publications  of the Mekong River Commission

-២៤-

 ស�ៀវសៅផែនទ ី Atlas ឆ្នា ំ២០១១ ននអាងទសនលេសេគង្គស្រោេ 
BDP-Planning Atlas 2011 of the Lower Mekong River Basin

នសៀវនៅផែ្ទតី Atlas ម្្នគាលបំណង  នដតីេ្តីជូ្ដំណឹងដ៏ទូលំទូោយដល់ទស្ស្ិកជ្ 
ផដលេិ្ផេ្ជា អ្កជំនាញ ទាក់ទង្ឹងទំហនំ្ព័ត៌ម្្ទាក់ទង្ឹងដតី ្ ិងទឹកន្អាងទន្លេនេគង្គ។ 
នស្យវនៅផែ្ទតីន្ះ បា្នលតីកទឹកចិត្ឱ្យអ្កអា្ផសវាងយល់ផែ្កន្វសិ័យនែ្សងគ្ា ្ិងពិចារណា
អំពតីរនបៀបផដលផែ្ក្ិេួយៗម្្ទ្ធិពលនលតីការនបជតីសនរ តីសផដលគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គបា្ជួយ 
្ិងសបេបសបេរួលការបគប់បគង ្ិងការអភិវឌ្ឍបបកបនដ្យ ្ិរ្្រភាពអាងទន្លេនេគង្គ៕
The Planning Atlas aims to inform a wide, non-specialist audience about a wide range of 
land and water related information of the Mekong River Basin. The atlas encourages the 

reader to explore the different themes and to consider how each might influence the choices that the Mekong River 
Commission has to make to promote and coordinate sustainable management and development of the Mekong River 
Basin. 

យុទ្ធសាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍អាងទរន្ល (The IWRM-based Basin Development Strategy)

យពុទ្ធសានស្ន្ះ បតរូវបា្អ ព្ុេ័តនដ្យបករុេបបឹកសាគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ នៅផខេករា ឆ្្ំ
២០១១។  យពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេ ផដលបតរូវបា្គាបំទ យ៉ា ងទូលំទូោយថាជាលទ្ធែល 
នគាលនៅដ៏សំខា្់េួយសបម្ប់គណៈកេមាការ ទន្លេនេគង្គ បា្ទាក់ទាញ  ជាប្្បន្ាប់នលតីការ 
រកនឃតីញ្ិងការយល់ដឹងក្ពុងអំ�ពុងនពលន្ការវយតនេលេនសណារ តីយ៉ាូ យពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍ្៍អាង 
ទន្លេន្ះបងាហា ញថា ការអភិវឌ្ឍអាងអាចអ ព្ុវត្នៅ ្ិងបបព័្្ធធេមាជាតិអាចការោរបា្ បបសិ្នបតី 
ម្្ផែ្ការនបគាងទពុកបា្លអែ។   យពុទ្ធសានស្ន្ះ ពិពណ៌នាអំពតីកម្លេ ងំរេួគ្ារវងវសិ័យទាក់ទង
ទឹកនែ្សងៗ (ទឹក ថាេពល នស្ៀង បរស្ិា្ ជានដតីេ) អាចនបបតីបបាស់ នដ្ះដូរ ្ិងនជៀសវង ឬ 
កាត់ប្្យ្ូវែលប៉ាះោល់ជាសក្ា ព្ុពល នដ្យែសារភាជ ប់្ឹងនគាលការណ៍ IWRM ្ិងការនដ្ះ

បសាយគម្លេ តចំនណះដឹង៕
This Basin Development Strategy was approved by the Council in January 2011. The Strategy, which was widely 

acclaimed as a major milestone for the MRC, drew progressively upon the findings and understandings reached dur-
ing the scenario assessment as these emerged. The Basin Development Strategy demonstrates that basin development 
can take place and natural systems protected if planned well. The Strategy describes how synergies between the var-
ious water related sectors (water, energy, food, environment, etc.) can be exploited, trade-offs resolved, and potential 
downsides avoided or mitigated by adhering to IWRM principles and addressing knowledge gaps.
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-២៥-

 ស�ៀវសៅផែនទ ី Atlas ឆ្នា ំ២០១១ ននអាងទសនលេសេគង្គស្រោេ 
BDP-Planning Atlas 2011 of the Lower Mekong River Basin

នសៀវនៅផែ្ទតី Atlas ម្្នគាលបំណង  នដតីេ្តីជូ្ដំណឹងដ៏ទូលំទូោយដល់ទស្ស្ិកជ្ 
ផដលេិ្ផេ្ជា អ្កជំនាញ ទាក់ទង្ឹងទំហនំ្ព័ត៌ម្្ទាក់ទង្ឹងដតី ្ ិងទឹកន្អាងទន្លេនេគង្គ។ 
នស្យវនៅផែ្ទតីន្ះ បា្នលតីកទឹកចិត្ឱ្យអ្កអា្ផសវាងយល់ផែ្កន្វសិ័យនែ្សងគ្ា ្ិងពិចារណា
អំពតីរនបៀបផដលផែ្ក្ិេួយៗម្្ទ្ធិពលនលតីការនបជតីសនរ តីសផដលគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គបា្ជួយ 
្ិងសបេបសបេរួលការបគប់បគង ្ិងការអភិវឌ្ឍបបកបនដ្យ ្ិរ្្រភាពអាងទន្លេនេគង្គ៕
The Planning Atlas aims to inform a wide, non-specialist audience about a wide range of 
land and water related information of the Mekong River Basin. The atlas encourages the 

reader to explore the different themes and to consider how each might influence the choices that the Mekong River 
Commission has to make to promote and coordinate sustainable management and development of the Mekong River 
Basin. 

យុទ្ធសាសសអ្ភិវឌ្ឍន៍អាងទរន្ល (The IWRM-based Basin Development Strategy)

យពុទ្ធសានស្ន្ះ បតរូវបា្អ ព្ុេ័តនដ្យបករុេបបឹកសាគណៈកេមាការទន្លេនេគង្គ នៅផខេករា ឆ្្ំ
២០១១។  យពុទ្ធសានសអ្ភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេ ផដលបតរូវបា្គាបំទ យ៉ា ងទូលំទូោយថាជាលទ្ធែល 
នគាលនៅដ៏សំខា្់េួយសបម្ប់គណៈកេមាការ ទន្លេនេគង្គ បា្ទាក់ទាញ  ជាប្្បន្ាប់នលតីការ 
រកនឃតីញ្ិងការយល់ដឹងក្ពុងអំ�ពុងនពលន្ការវយតនេលេនសណារ តីយ៉ាូ យពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍ្៍អាង 
ទន្លេន្ះបងាហា ញថា ការអភិវឌ្ឍអាងអាចអ ព្ុវត្នៅ ្ិងបបព័្្ធធេមាជាតិអាចការោរបា្ បបសិ្នបតី 
ម្្ផែ្ការនបគាងទពុកបា្លអែ។   យពុទ្ធសានស្ន្ះ ពិពណ៌នាអំពតីកម្លេ ងំរេួគ្ារវងវសិ័យទាក់ទង
ទឹកនែ្សងៗ (ទឹក ថាេពល នស្ៀង បរស្ិា្ ជានដតីេ) អាចនបបតីបបាស់ នដ្ះដូរ ្ិងនជៀសវង ឬ 
កាត់ប្្យ្ូវែលប៉ាះោល់ជាសក្ា ព្ុពល នដ្យែសារភាជ ប់្ឹងនគាលការណ៍ IWRM ្ិងការនដ្ះ

បសាយគម្លេ តចនំណះដឹង៕
This Basin Development Strategy was approved by the Council in January 2011. The Strategy, which was widely 

acclaimed as a major milestone for the MRC, drew progressively upon the findings and understandings reached dur-
ing the scenario assessment as these emerged. The Basin Development Strategy demonstrates that basin development 
can take place and natural systems protected if planned well. The Strategy describes how synergies between the var-
ious water related sectors (water, energy, food, environment, etc.) can be exploited, trade-offs resolved, and potential 
downsides avoided or mitigated by adhering to IWRM principles and addressing knowledge gaps.

ស
្ម

្មភា
ពអ

នុវ
តគ្

រក
មា

ង 
និង

្ម
្មវិធ

តីនា
នា

 (I
m

pl
em

en
ta

tio
n 

of
 p

ro
je

ct
 a

nd
 p

ro
gr

am
m

es
)

ឯ្
សា

ររ
ោ

ុះព
ុមរ្

បស
់គ�

ៈ្
ម្មកា

រទ
រន

្លរម
គង

្គ(P
ub

lic
at

io
ns

  o
f t

he
 M

ek
on

g 
R

iv
er

 C
om

m
is

si
on

)



                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine                           ទស្សនាវដ្តីគណៈកម្មា ធិការជាតទិន្លេនេគង្គកេ្ពុជា    Cambodia National Mekong Committee Magazine

    ការវាយតនម្លរសណ្រីយ៉ូ អភិវឌ្ឍន៍អាងទរន្ល 
  Basin Development Scenario Assessment

ក្ពុងអ�ំពុងនពលន្កេមាវធិតី BDP ២០០៩-២០១១ កេមាវធិតីន្ះ បា្សបេបសបេរួលឱ្យម្្ 
ការវយតនេលេនសដឋាកិច្ច សង្គេ្ិងបរស្ិា្ន្ការអភិវឌ្ឍនសណារ តីយ៉ាូអាង។ នសណារ តីយ៉ាូន្ះបតរូវ 
បា្ផែអែកនលតីផែ្ការថ្ាក់ជាតិន្អាងទន្លេនេគង្គនបកាេ (LMB) ន្បបនទសទាងំ៤ (កេ្ពុជា
ឡាវ ន្ ្ិងនវៀតណាេ) បា្ពិចារណាចំនោះការអភិវឌ្ឍនៅ អាងផែ្កខាងនលតី (បបនទសចិ្-
េតីយ៉ា ្ម្៉ា )។ ដូនច្ះការវយតនេលេនសណារ តីយ៉ាូអាចបតរូវបា្ចាតទ់ពុកថាជាការវយតនេលេែល
ប៉ាះោល់នកតី្ប្្បន្ាប់ឆលេងផដ្ន្ផែ្ការអភិវឌ្ឍ្៍របស់បបនទស។ លទ្ធែលន្ះបា្បងាហា ញ 
ពតីអ្្រកេមារវងនគាលនៅអភិវឌ្ឍ្៍ផដលទាក់ទងនៅ្ឹងទឹក ថាេពល នស្ៀង បរស្ិា្ ទឹកជំ្្់ 
្ិងស្ដាសិពុខ អាកាសធាតពុតាេរយៈការនធវាតីផែ្ការថ្ាក់ជាតិនដ្យម្្ការសបេបសបេរួល នហតីយ 

   អត្បបនយជ្៍អាចបតរូវទទួលបា្សបម្ប់បបនទសទាងំអស់។ លទ្ធែលន្ះបា្បងាហា ញែងផដរ 
្ូវការផបងផចកែលបបនយជ្៍ ែលប៉ាះោល់ ្ិងហា្ិភ័យក្ពុងចំនណាេបណ្ាបបនទសជាសម្ជិក្ិងវសិ័យផដលទាក់ទងទឹក
ក្ពុងបបនទសទាងំននាះ។

During 2009-2011 the BDP Programme facilitated the economic, social and environmental assessment of                
basin-wide development scenarios. The scenarios were based on the national plans of the four Lower Mekong Basin 
(LMB) countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam), taking into account the developments in upper part 
of the basin (China, Myanmar).  Therefore, the scenario assessment can be regarded as a cumulative assessment of 
the transboundary impacts of the countries’ development plans.  The results demonstrate the considerable inter-play 
between the development goals related to water, energy, food, environmental, flood and climate security, and how, 
through coordinated national planning, benefits can be realized for all countries. The results also indicate the distri-
bution of benefits, impacts and risks among the Member Countries and water related sectors within countries. 

ផែ្ការសកេមាភាពអាងទន្លេ គឺជាឯកសារផែ្ការសនង្ខបរេួផដលែ្ល់ជូ្អ្កនធវាតីសនបេច
 ចិត្នគាល្នយបាយ ្ិងសហគេ្៍អភិវឌ្ឍជាេួយ្ឹងទិដឋាភាពជាក់ចបាស់ន្ផែ្ការសកេមា -

ភាពអាងទន្លេ រេួម្្ផែ្ការ សកេមាភាពថ្ាក់តំប្់្ិងផែ្ការចងអែពុលថ្ាក់ជាតិទាងំ៤។
 ផែ្ការន្ះ នបបតីបបាស់សបម្ប់អ ព្ុវត្យពុទ្ធសានស្អភិវឌ្ឍ្៍អាងទន្លេរបស់ MRC ផដលម្្ 

គនបម្ងថ្ាក់ជាតិ ម្្សារសំខា្់កបេិតអាងទាងំេូល ្ ិងគនបម្ងរេួ      ផដលអាចនានំឆ្្ះនៅ 
ការវ ិ្ ិនយគរេួគ្ា៕

Basin Action Plan: An Executive Synthesis to provide policy makers and the 
broader development community with a concise overview of the Basin Action Plan, 
comprising the Regional Action Plan and four National Indicative Plans. The Plan is 
used for implementation of  MRC Basin Development Strategy comprises some 

national projects of basin-wide significance and some joint projects that could lead to joint investments.

-២៦-

នសៀវនៅផណនាកំារបណ្ពុ ះបណ្ាល
សបម្ប់បគរូបនងា្គ លនៅក្ពុងការបគប់បគង
ធ្ធា្ទឹកចបេរុះក្ពុងអាងទន្លេនេគង្គ៕ 

Training Manual for Training 
of Trainers in Integrated Water 
Resources Management in the 
Mekong Basin.

 កិច្ច្ពមម្ពៀងមមគង្គ
 ឆ្នា ១ំ៩៩៥៕
 The 1995 Mekong
Agreement
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