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គណៈកម�ករទេន�េមគង�ព្យោយាមេធ�ឲី្យមានតុល្យភាពរវងករអភវិឌ្ឍ នងិកចិ�ករពរទេន�េមគង� 

េដយ Pham Tuan Phan អគ�នាយកគណៈកម�ករទេន�េមគង� 

ៃថ�ទី ៥ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ២០១៧ ទី្រក�ងេវៀងច័ន� ្របេទសឡាវ 

គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ធំមួយេនេលីដងទេន�េមៃនទេន�េមគង� េពលគឺ គេ្រមាងថាមពលវរអីគ�សិនីប៉ាក ់

េបង េនក�ុងេខត�អ៊ូដុមៃស ្របេទសឡាវ កំពុងស�តិេនក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ែដលចត់ែចងេដយ    គណៈ     

កម�ករទេន�េមគង� (MRC)។ គណៈកម�ករេនះយកចិត�ទុកដកប់ផុំតចំេពះដំេណីរករេនះ នងិ្រត�វេរៀបចំរបាយ

ករណ៍ស�ីពីករចូលរមួ នងិអនុសសន៍ែដលមានអត�ន័យ ែដលនងឹនាេំទរកករែកលម�គេ្រមាងេនះ េដីម្បគីេ្រមាង

េនះអចអនុវត�បន� និងេដីម្បកីរអភិវឌ្ឍេដយចីរភាពជារមួេនក�ុងអងទេន�េនះ។ 

ជាបឋម េយងី្រត�វយល់ច្បោស់អពំីអណត�ិករងរ និងតួនាទីរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង�។ គណៈកម�ករ

ទេន�េមគង� គឺជាអង�ករអន�ររដ� ភិបាលៃនរដ�ជាសមាជិក ែដលបានបេង�ីតេឡងីេដយរដ�ជាសមាជិករបស់ខ�ួន និង

េដីម្បរីដ�ជាសមាជិកទងំេនះ។ ដូចមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា�  ំ ១៩៩៥ គណៈកម�ករេនះមានអណត�ិ
ច្បោស់លសគ់ឺ “ផ�ល់េសវជាេវទិកថា� ក់តំបន់ស្រមាប់កិច�សហ្របតបិត�ិករថា� ក់តបំន់ស�ពីីករ្រគប់្រគងធនធានទកឹ

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍអងទេន�េមគង�េដយចីរភាព”។ េគាលករណ៍នានាែដលគូសប�� កព់ីកចិ�សហ្របតិបត�ិករេនះ

ក៏មានែចងច្បោស់ផងែដរអំពី៖ កចិ�សហករ្រគប់្រគងធនធានទេន�រមួគា�  អធិបេតយ្យេស�ីភាព និង ករអភិវឌ្ឍេដយ

សមេហតុផល និងេដយសមធម៌។ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� មិនែមនជាស� ប័ននិយត័កម�ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងធនធានទកឹេឡយី។ អស់រយៈ

េពល២២ឆា� េំហយីេ្រកយបានបេង�ីតេឡងី គណៈកម�ករេនះបានបេង�តីមូលដ� នចេំណះដឹងគួរឲ្យេកីតសរេសីរ នីតិ
វធិី េគាលករណ៍ែណនា ំ និងយុទ�ស�ស�នានាស្រមាប់ទេន�េមគង� ែដលពុំមានេឡយីស្រមាប់ទេន�ដៃទេទៀត ែដល

កំពុងជួប្របទះភាពតនតឹង និងជេមា� ះនានា។ នតីិវធិីទងំ៥ ែដលែចងអពំីករែថរក្សោលំហូរទឹក គុណភាពទឹក ករ

តមដនេលីករេ្របី្របាស់ទឹក ករែចករែំលកទិន�ន័យ និងព័ត៌មាន នងិករពិេ្រគាះេយាបល់ អំពីគេ្រមាងេហដ� រចនា

សម�័ន� ពុមំានស្រមាប់អងទេន�េនក�ុងបណា� ្របេទសកពុំងអភិវឌ្ឍនដ៍ៃទេទៀតេឡយី។ 

នីតិវធិីមួយក�ុងចំេណាមនីតិវធិីទងំ៥េនះ េពលគឺ ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ឬ ជាផ�ូវករេហថា នីតិវធិី
ស្រមាប់ករជូនដណឹំង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងករ្រពមេ្រពៀង (PNCPA) ផ�ល់ឲ្យ្របេទសជាសមាជិក នូវឱកស 

េដីម្បពីិនិត្យេមីលផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមាងែដលេស�េីឡងី មកេលី្របេទសជិតខង នងិឯកភាពគា� េលីវធិានករកត់

បន�យផលប៉ះពល់។ ដំេណីរករេនះមិនែមនជាសិទ�ិរបស់្របេទសណាមួយេឡយីក�ុងករជំទសច់េំពះគេ្រមាងណា

មួយ នងិក៏មនិែមនជាសទិ�ិរបស់្របេទសណាមយួក�ុងករឈនេទេ្របី្របាស់ទឹកតមគេ្រមាងែដលបានេស�ីេឡងី

េដយគា� នករគិតគូរអំពីសទិ�ិ និងកង�ល់របស់្របេទសដៃទេទៀតេឡយី។ េនះជាវធិានៃនកិច�សហ្របតបិត�ិករ។        
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គណៈកម�ករទេន�េមគង� អះអងថា គណៈកម�ករេនះពិចរណាទិដ�ភាពទងំពីរេនះថាមានសរៈសំខន់ដូចគា� ។ 

កិច�្រពមេ្រពៀង និងនីតិវធិីរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� េនែតមានដំេណីរករ េដយសរ្របេទសជាសមាជិក េនែត

េធ�ីករជូនដំណឹង ពិេ្រគាះេយាបល់ នងិ ពិចរណាទស្សនៈមកពី្របេទសជាសមាជកិដៃទេទៀត និងពអី�កពកព់័ន�

ទូេទផងែដរ។ ្របសិនេបីសម�ឹងមកេ្រកយវញិ េនក�ុងេវទិកអ�កពកព់័ន�ថា� ក់តំបន ់ស�ីពគីេ្រមាងថាមពលវរអីគ�ិសនី
ប៉ាក់េបង (PBHPP) េលីកទី១ គណៈកម�ករទេន�េមគង�បានចង្រកងជាឯកសរអពំីទស្សនៈរបសអ់�កពកព់ន័� និង

បង� ញអំពីថាេតីទស្សនៈទងំេនាះ្រត�វបានេដះ្រសយែបបណា េនក�ុងរបាយករណ៍ពិនិត្យបេច�កេទស ែដល្រត�វ

ដក់ជូនមកគណៈកម�ករធិកររមួ។ 

េនក�ុងករពិនិត្យបេច�កេទសដំបូងរបស់ខ�ួន អ�កជំនាញករៃនេលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� 

បានកត់សមា� លប់�� ជាេ្រចីន ែដលទកទ់ងនឹងទ្រមង់ប�ង ់ និងផលបះ៉ពលអ់វជិ�មានែដលអចេកតីមានបណា� លពី

គេ្រមាងប៉ាក់េបង ែដលរមួទងំ ្រចកផ�ូវស្រមាប់្រតីឆ�ងកត ់ករប��ូ នកំេទចកំណកេនតបំន់ែខ្សទឹកខងេ្រកម និងទី
ជ្រមកវរជីាតិផងែដរ។ េយងីក៏បានកត់សមា� លផ់ងែដរថា ឯកសរេមៃនគេ្រមាងេនះ កំពុងស�ិតេនក�ុងដណំាក់កល

សិក្សោប៉ុេណា� ះ េហយីទ្រមង់ប�ង់ចុងេ្រកយ នឹងមានករែកលម� ដូចែដលមានគូសប�� ក ់ េដយរដ� ភិបាលៃន

្របេទសឡាវ និង្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍនគ៍េ្រមាង េនក�ុងករពិេ្រគាះេយាបល់នានាមកទល់េពលេនះ។ 

ក�ុងន័យេនះ PNCPA គឺជាឯកសររស់មួយ ែដលមានចំណុចជាេ្រចីនស្រមាប់ករែកលម� និងទដិ�ភាពវជិ�មាន

នានា ែដលអចផ�ល់ជាមូលដ� នដ៏ល�។ ឧទហរណ៍ គេ្រមាងថាមពលវរអីគ�ិសនីសយ៉ាប៊ូរ ី និងដុនសហុង ែដលជា

ករណីដំបូងបំផុត ែដលបានឆ�ងកត់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងគឺជាករណីស្រមាប់ករសកល្បងស្រមាប់

កិច�ករទូតថាមពលវរអីគ�ិសនីៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង�។ ស្រមាប់ករណីទងំពីរេនះ ព័ត៌មាននានា្រត�វបានែចក

រែំលក ករវយតៃម�បេច�កេទស្រត�វបានអនុវត� ករពិភាក្សោ នងិករផា� ស់ប�ូរព័ត៌មាន្រត�វបានេធ�ីេឡងី េហយី្រក�មហុ៊ន

អភិវឌ្ឍន៍ក៏បានេឆ�ីយតបចំេពះេយាបល់នានាផងែដរ និងដក់ប��ូ លអនុសសនខ៍�ះៗផងែដរ។ េនក�ុងចំណុចទងំ

េនះ េយងីេឃញីមានគុណតៃម�ជាេ្រចីន។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ គណៈកមា� ធិកររមួៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� 

ក៏ដូចជា ្រក�ម្របឹក្សោេនះមនិអចឈនដល់ករសន�ិដ� នជាឯកច�ន័�េឡយី និងបានេយាងេទដំេណីរករផ�ូវទូត។ 

េទះបីេនះជាចំណុចមនិ្រសបគា� ក៏េដយ ដំេណីរករេនះេនែតបានេគារពតមកិច�្រពមេ្រពៀងឆា�  ំ១៩៩៥។ 

េលីសពីេនះ េនក�ុងករណីគេ្រមាង សយ៉ាប៊ូរ ី ដំេណីរករេនះពិតជាបាននាឲំ្យមានករែកែ្របេលីទ្រមង់ប�ង់ 

ៃនគេ្រមាងេនះ ជាមួយករវនិិេយាគបែន�មយ៉ាងេ្រចីន េដយរដ� ភិបាលឡាវ នងិ្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន។៍ ចំេពះករណី

គេ្រមាងេនដុនសហុង េ្រកយបានេឃញីែផនករគេ្រមាងេនះជាេលីកដំបូង និងករែកលម�ែដលបានេធ�ីេឡងី េន

ក�ុងអំឡុងទស្សនៈកចិ�គេ្រមាងថាមពលវរអីគ�ិសនេីនះេនេដីមែខមករ ឆា�  ំ២០១៧ នាយករដ�ម�ន�កីម�ុជា បានែថ�ង

ជាសធារណៈថា កម�ុជាមិនជំទសច់ំេពះគេ្រមាងេនះេឡយី។ ក�ុងបរបិទេនះ កម�ុជា នងិឡាវ បច�ុប្បន�បានឯកភាព

អនុវត�គេ្រមាងរមួមួយ ស្រមាប់តបំនទ់ឹកធា� ក់ Khone Falls ែដលរមួទងំ ករតមដនគេ្រមាងដុនសហុងផងែដរ។ 
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េនះជាករបង� ញថា េទះបីមានេយាបលខុ់សគា� ក៏េដយ ្របេទសជាសមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង� បន�រក្សោករ

សន�នារបស់ខ�ួន និងពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយគា� េទវញិេទមកអំពីករអភិវឌ្ឍ ករតមដន និងករែចករែំលកផល

្របេយាជន៍ពគីេ្រមាងទងំេនះ។ 

ករណីទងំពីរេនះផ�ល់ជាេមេរៀនដ៏មានតៃម� និងចំណុចស្រមាប់ែកលម�េលីដំេណីរករេនះផា� ល់។ ្របករ

ែដលសំខន់ដូចគា� ែដរេនាះគឺ ្រត�វព្រងឹងបែន�មេលីអ�ីែដលដំេណីរករបានល�។ េដយសម�ឹងេទមុខ គណៈកម�ករ

ទេន�េមគង� នឹងបេង�ីតឲ្យមានករតមដនរមួគា� មយួែដល្របេទសទងំអស់បានឯកភាព ែដលរមួទងំ្របេទសឡាវ 

ផងែដរ។ េនះជាវធិីេដីម្បដីឹងថា េតីផលប៉ះពល់ែដលបានព្យោករណ៍ នឹងេកីតេឡងីែដរឬេទ នងិេតីអចេធ�ីអ�ីបាន។ 

េនទីប��ប់ ដំេណីរករ PNCPA មិនែមនជាមេធ្យោបាយល�បំផុតស្រមាប់េធ�ីករសេ្រមចថាេតីគេ្រមាងណា

មួយល� ឬ អ្រកក់េឡយី។ គណៈកម�ករទេន�េមគង� មានដំេណីរករ្រសបគា� េនះមួយែដលេហថា “ករេរៀបចំែផនករ

អភិវឌ្ឍនអ៍ងទេន�” (BDP) ែដលបានេរៀបចំឲ្យមានករសិក្សោ និងករវយតៃម�មួយចំននួេនឆា�  ំ២០១១ផងែដរ ែដល

រមួទងំ ករវយតៃម�េសណារយី៉ូអភិវឌ្ឍន៍ទូទងំអងទេន�។ េផ�ីមេចញពីករវយតៃម�ផលប៉ះពល្់រត�តគា� ែបបេនះ

េលីែផនកររបស់្របេទសជាសមាជិក េយងីដឹងថា ទំនប់ែដលបានេ្រគាងសង់េនដងទេន�េមែដលរមួទងំ គេ្រមាង

ថាមពលវរអីគ�សិនីសយ៉ាប៊ូរ ី និងប៉ាក់េបង េនតំបន់ែខ្សទឹកខងេលទីី្រក�ងេវៀងច័ន� អចមានផលបះ៉ពលស់ំខន់ៗ

តិចតចួមកេលីែដនដីសណ� រទេន�េមគង� េធៀបនងឹទំនប់នានា ែដលេ្រគាងសងសង់េនតំបន់ែខ្សទឹកខងេ្រកម។ 

េទះបីយ៉ាងណាក៏េដយ េយងីមនិអចវស់ែវងផលប៉ះពល់នាន្របកបេដយភាពជាក់លក់បានេឡយី េដយសរ

ែតកត� ពក់ពន័�នានា ដូចជា ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងវសិ័យអភិវឌ្ឍន៍ដៃទេទៀត។ ករសិក្សោអំពកីរ្រគប់្រគង និង

ករអភិវឌ្ឍទេន�េមគង�េដយចីរភាព នឹងេធ�បីច�ុប្បន�ភាព របកគំេហញីេនក�ុងករេរៀបចំែផនករ BDP េដយប��ូ ល

លទ�ផលចុងេ្រកយេនចុងឆា� េំនះ។ របកគំេហញីនានា នឹងជួយបែន�មេទៀតដល់ករេរៀបចំែផនករ ករេធ�ីេសចក�ី
សេ្រមច និងករអនុវត�ែផនករអភិវឌ្ឍន៍េនដងទេន�េមេទអនាគត។ 

និយាយេដយខ�ី គណៈកម�ករទេន�េមគង�មានករេប�ជា�  និងកំពុងបន�េប�ជា� េដីម្បបីំេពញតួនាទីរបសខ់�ួនជា 

អង�ករវទិ្យោស�ស�មួយ ែដលផ�ល់េយាបល់បេច�កេទសចំេគាលេដ ក៏ដូចជាេវទិកថា� ក់តំបន់ែតមួយគត ់ស្រមាប់ កចិ�

ករទូតខងែផ�កទកឹ ែដលភាពមិនចុះស្រម�ងគា� នឹងអច្រគប់្រគង នងិេដះ្រសយបាន។ េយងីេប�ជា� បន�ែកលម� 

ដំេណីរករេនះ េដីម្បេីធ�ីឲ្យអ�កពក់ព័ន�នានាបានចូលរមួ និងរមួប��ូ លទស្សនៈរបស់អ�កទងំេនាះ ្រពមទងំេរៀបចំ

ែផនករនានាេនេ្រកយករពិេ្រគាះេយាបល់ េដីម្បេីឆ�ីយតបនឹងអនុសសន ៍ករតមដន ករែចករែម�កពត័៌មាន នងិ

កររយករណ៍។ 

គណៈកម�ករទេន�េមគង� មានតួនាទមីិនអចខ�ះបានែដលពុធំា� ប់មានកន�ងមក េហយីគា� នអង�ករណាមួយ

េផ្សងេទៀតេធ�ីករងរែដលេយងីកំពុងេធ�ីេនះេឡយី។ េនះជាដំេណីរករដ៏ល�បំផុតែដលមានេនេពលេនះ  េហយីេយងី

ទងំអស់គួរែតជ្រម�ញកិច�ករេនះ៕ 


