
 

ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់  
 

កិច�្របជុំកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលកទី ៣  ដកេ់គាលេដព្រងឹង

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា�  និងភាពជាៃដគូ េដម្បកីរអភិវឌ្ឍ្របកបេដយ

ចីរភាពស្រមាបត់ំបនអ់ងទេន�េមគង� 
 
ទី្រក�ងេវៀងច័ន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី ២៩ ែខ មីនា ឆា�  ំ២០១៨ — េនសបា� ហ៍េ្រកយេនះ គណៈ

កម�ករទេន�េមគង� (MRC) នឹងេរៀបចំកិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ៣ របស់ខ�ួនក�ុងេខត�េសៀមរប ្របេទស

កម�ុជា។ ្រពឹត�ិករណ៍ជា្របវត�ិស�ស�េនះ នឹងមានករចូលរមួពីនាយករដ�ម�ន�ីទងំបួន មកពី្របេទសកម�ុជា 
ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម ្រពមទងំតំណាងជាន់ខ�ស់មកពី្របេទសចិន និងមីយ៉ាន់ម៉ា ែដលជាៃដគូសន�នា
របស់ MRC។ 

េលក Pham Tuan Phan នាយក្របតិបត�ិ គណៈកម�ករទេន�េមគង�មាន្របសសន៍ថា “េនះ
គឺជាេលីកទី ៣ េហយី ែដលថា� ក់ដឹកនាមំកពី្របេទសទេន�េមគង�ជបួ្របជំុគា�  េដីម្បគូីសប�� ក់សជាថ�ី 
ពីករេប�ជា� ចិត�ក្រមិតខ�ស់បំផុតរបស់ពកួេគ ចំេពះតួនាទីភារកិច� និងករបំេពញករងរបស់គណៈកម�
ករទេន�េមគង� េដីម្បេីធ�ីឱ្យតំបន់អងទេន�េមគង�ក� យជាតំបន់ែដលមានវបុិលភាពេសដ�កិច� យុត�ិធម៌
សង�ម និងមានបរសិ� នល�្របេសីរ”។  

កិច�្របជំុកំពូលេនះ េរៀបចំេឡងីេនៃថ�ទី ៤-៥ ែខ េមស។ េនមុនកិច�្របជំុ ក៏នឹងមានករេរៀបចំ
សន�ិសីទអន�រជាតិរយៈេពលពីរៃថ�ផងែដរ។ ពក្យេស� កៃនកិច�្របជំុកំពូលេនះគឺ “េមគង�មយួ ស� រតី
មយួ” ែដលគូសប�� ក់ពីេគាលបំណងសំខន់ជាងេគបំផុតរបស់កិច�្របជំុ គឺេដីម្បពី្រងឹងកិច�ខិតខំ្របឹង

ែ្របងរមួគា�  និងភាពជាៃដគូ េដីម្បកីរ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍធនធានទឹក និងធនធានពក់ព័ន�ដៃទ
េទៀត ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព។ គណៈកម�ករទេន�េមគង�ខិតខំព្រងឹងទំនាក់ទំនង
រវងបណា� ្របេទសជាសមាជិករបស់ខ�ួន ្រពមទងំភាពជាៃដគូជាមួយៃដគូសន�នានានា និងគំនិតផ�ួច
េផ�ីម ៃដគូនានា និងអ�កពក់ពន់េនថា� ក់តំបន់ដៃទេទៀត។ 

្របធាន្របតិបត�ិ េលក Pham បានមាន្របសសន៍បែន�មេទៀតថា “េដយសរែតកំេណីន
សមា� ធមកេលីតំបន់អងទេន�េនះ ជាពិេសសករេកីនេឡងីនូវចំននួ្របជាជន ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនា   

សម�័ន� និងផលប៉ះពល់ែដលបង�េឡងីេដយសរអកសធាតុ ជាករសំខន់បំផុត ែដលេយងី្រត�វេ្របី
្របាស់្រពឹត�ិករណ៍េនះ ជាកលនុវត�ភាព េដីម្បដីក់េចញនូវអទិភាពេយងីឱ្យបានច្បោស់។ េយងី

ចបំាច់្រត�វេធ�ីករងររមួគា�  ទងំឆ�ងែដន ទងំឆ�ងវស័ិយ េដីម្បធីានាឱ្យមានករែចករែំលកធនធានទឹក 
និងអត�្របេយាជន៍ ែដលពក់ព័ន�នានា ្របកបេដយសមធម៌”។ 



េលីសពីេនះ េគាលបំណងរបស់្រពឹត�ិករណ៍េនះរមួមាន ករប�� ក់សជាថ�ីពីករេប�ជា� ចិត�របស់
MRC ក�ុងករបំេពញតនួាទីឱ្យកន់ែតសកម�បែន�មេទៀត ក�ុងករគា្ំរទដល់បណា� ្របេទសជាសមាជិក

នានា េដីម្បសីេ្រមចេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយចីរភាព ជាពិេសសេគាលេដទី ៦ ស�ីពីករ្រគប់្រគង
ធនធានទឹក ្របកបេដយចីរភាព និងេគាលេដដៃទេទៀត។  

ព័ត៌មានបច�ុប្បន�ភាពចុងេ្រកយបំផុតមយួចំននួ ែដលអច្រត�ស្រតយផ�ូវឱ្យមានករសេ្រមច
ចិត�អំពីករអភិវឌ្ឍនាេពលអនាគត អចរកបានក�ុងករសិក្សោស�ីពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ្ឍទេន� 

េមគង�្របកបេដយចីរភាព ែដល MRC េទីបែតប�� ប់កលពីេពលថ�ីៗេនះ េដយករសិក្សោេនះក៏មាន
បង� ញផងែដរពីផលប៉ះពល់ ែដលបង�េឡងីេដយគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីេនេលីទេន�េម។ ករសិក្សោេនះ

អចេហម្យោង៉េទៀតថា ករសិក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ។ ករកិ្សោេនះរេំលចឱ្យេឃញីពីផលប៉ះពល់ អត�
្របេយាជន៍ និង េទ�េ្រគាះ (ករេដះដូររវងអត�្របេយាជន៍និងផលប៉ះពល់) ែដលអចបង�េឡងី

េដយសរែផនករអភិវឌ្ឍន៍នាេពលបច�ុប្បន�េនះ ដូចជាផលប៉ះពល់ ែដលបង�េឡងីេដយគេ្រមាងវរ ី
អគ�ិសនី គេ្រមាងនាវចរណ៍ គេ្រមាងធារស�ស� និងគេ្រមាង្រគប់្រគងទឹកជំនន់មកេលីទេន�េមគង�េម 
និងៃដទេន�េមគង�។ 

លទ�ផលៃនករសិក្សោេនះ ្រពមទងំប�� េផ្សងេទៀត នឹង្រត�វេលីកយកមកេធ�ីករពិភាក្សោក�ុង
សន�ិសីទអន�រជាតិ។ សរសំខន់ៗ ែដលេចញពីកិច�្របជំុេនះ នឹង្រត�វដក់ជូនថា� ក់ដឹកនាទំេន�េមគង�ក�ុង
កិច�្របជំុកំពូលេនះ បែន�មពីេលីលទ�ផលរកេឃញីសំខន់ៗ ែដល្រត�វបានដក់ជូនថា� ក់ដឹកនាទំងំេនះ
កលពីែខ ធ�ូ ឆា� មុំនម�ងរចួមកេហយី។ បុគ�លិកៃនេលខធិកររដ� នៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដល
សុទ�ែតអ�កមកពី្របេទសជាប់ដងទេន�េនះ ក៏បានេរៀបចំកិច�្របជំុរយករណ៍ដ៏សេង�បពីលទ�ផល
សំខន់ៗៃនករសិក្សោេនះ ដល់ប��វន� អគ�នាយក ្របធានស� ប័នពក់ព័ន� និងគណៈកមា� ធិករជាតិ
ទេន�េមគង�ៃន្របេទសជាសមាជិក MRC ទងំបនួ។ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង�រពឹំងថាកិច�្របជំុកំពូលេនះ នឹងជយួបន�ព្រងឹងតនួាទីរបស់គណៈកម�ករ
េនះក�ុងនាមជាមជ្ឈមណ� ល្របមូលផ�ុ ំចំេណះដឹង និងជាេវទិកករទូតែផ�កទឹកដ៏ចម្បងេនក�ុងតំបន់
អងទេន�េមគង�េនះ។ គណៈកម�ករេនះេធ�ីករពិនិត្យពិច័យេលី្រគប់វស័ិយទងំអស់ េដីម្បបំីេពញេគាល

បំណងច្រម�ះែដលបានដក់េចញ ដូចជាករធានានិរន�រភាពធនធានេនសទ ករេលីកកម�ស់វរអីគ�ិសនី
្របកបេដយចីរភាព ករកំណត់កលនុវត�ភាពស្រមាប់េ្រសច្រសពកសិកម� កររក្សោេសរភីាពៃនករេធ�ី
នាវចរណ៍ ករែកលម�ករ្រគប់្រគងេ្រគាះទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត និងកររក្សោ្របព័ន�េអកូឡូហ្ុសី
សំខន់ៗ។  

សមិទ�ផលែដលសេ្រមចចបានកលពីេពលថ�ីៗេនះរមួមាន ករព្រងឹងករចូលរមួ ករ្របា្រស័យ
ទក់ និងករអប់រផំ្សព�ផ្សោយ, ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន រយៈេពល្របាមំួយែខ ស្រមាប់គេ្រមាង
វរអីគ�ិសនីប៉ាក់េបង ែដលបានទទលួករេកតសរេសីរពីភាគីជាេ្រចីនយ៉ាងទូលំទូលយ, ករអនុម័តេលី
យុទ�ស�ស� និងែផនករសកម�ភាពស្រមាប់តំបន់អងទេន�ទងំមូល ែដលេផា� តេលីធនធានេនសទ ករ

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/the-CS-reports-cover.pdf


ែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងេយនឌ័រ និងករប�� ប់េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករកត់បន�យផលប៉ះពល់
បរសិ� នស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនី និងករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នឆ�ងែដន។ 

កិច�្របជំុកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី ៣ េនះ គឺជាកិច�្របជំុបន�ពីកិច�្របជំុកំពូលចំននួ
ពីរេលីកកន�ងមក ែដលកិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ១ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងីក�ុងឆា�  ំ២០១០ ែដលមាន្របេទស

ៃថេធ�ីជាមា� ស់ផ�ះ ក�ុងេខត�ហហុួនី និងកិច�្របជំុេលីកទី ២ ក�ុងឆា�  ំ២០១៤ េធ�ីជាមា� ស់ផ�ះេដយ្របេទស
េវៀតណាម ក�ុងទី្រក�ងហូជីមិញ។ ខណៈែដលកិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ១ បានែ្របក� យសកម�ភាពរបស់ 

MRC ឱ្យក� យជាយុគសម័យៃនករបេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិករ កិច�្របជំុកំពូលេលីកទី ២ េធ�ីឱ្យមានករ
យកចិត�ទុកដក់រតឹែតខ� ងំក� បែន�មេទៀតេលីករពឹងអ្រស័យេលីគា� េទវញិេទមក រវងវស័ិយេ្របី
្របាស់ទឹកនានា ដូចជាវស័ិយកសិកម� និងវស័ិយថាមពលជាេដីម។  

កិច�្របជំុកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី ៣ េនះ នឹងនាឱំ្យមានករដក់េចញនូវេសចក�ី
្របកសេសៀមរប ែដលនឹងដក់េចញនូវអទិភាពក្រមិតខ�ស់ស្រមាប់រយៈេពលបនួឆា� ខំងមុខេទៀត ក៏
ដូចជាគូសប�� ក់សជាថ�ីពីករទទលួខុស្រត�វរមួរបស់្របេទសជាសមាជិក េដីម្បរីក្សោឱ្យបាននូវស� ន
ភាព និងធនធានរបស់តំបន់អងទេន�េមគង�នាេពលអនាគត។  

 
កំណត់សមា� ល់ចំេពះនិពន�នាយក៖ 

 គណៈកម�ករទេន�េមគង� គឺជាស� ប័ន�អន�ររដ� ភិបាលែដលមានតនួាទីជំរុញ េលីកកម�ស់កិច�
ពិេ្រគាះេយាបល់ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករថា� ក់តំបន់ក�ុងអងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដល្រត�វ
បានបេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�រវង្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និង
េវៀតណាម។ ស� ប័នេនះបំេពញតនួាទីជាេវទិកថា� ក់តំបន់ស្រមាប់កទូតែផ�កទឹក ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ� ល
ចំេណះដឹងស�ីពីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពរបស់តំបន់េនះ។ 
 

សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីកិច�្របជំុេនះតមរយេគហទំព័រ៖ www.mrcsummit.org  

 

- ចប់ - 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង 

េលក មាស សុភ�ក� 
ម�ន�ីទំនាក់ទំនងស�ីទីជាស្រមាប់អ�កសរព័ត៌មាន 

េលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
អីុែម៉ល: sopheak@mrcmekong.org  

ទូរសព�: +856-21-263263, ភា� ប់បន� 4607 

ទូរសព�ៃដ: +856-20-77779168 

http://www.mrcsummit.org/

