
 
 
 

ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់ 
 

្របមុខដឹកនាៃំន្របេទសទេន�េមគង�គសូប�� ក់សជាថ�ីអំព ី      

តួនាទីចម្បង និងពិេសសរបសគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� ក�ងុករ 

អភិវឌ្ឍតបំន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព 
 

េខត�េសៀមរប ្របេទសកម�ុជាៃថ�ទ ី៥ ែខ េមស ឆា�  ំ២០១៨ — ខណៈេពលែដលកចិ�្របជុំកពូំល  គ
ណៈកម�ករទេន�េមគង�េលកីទី៣ ្រត�វបានបិទប��ប់េនៃថ�េនះ េសចក�ី្របកសេសៀមរប បានទទួលករអនុ
ម័ត ពី្របេទសជាសមាជកិគណៈកម�ករទេន�េមគង� តណំាងេដយសេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន 
ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា, ឯកឧត�មបណ�ិ ត ថងលួន សុីសូលីត នាយករដ�ម�ន�ី
សធារណរដ�្របជាមានិតឡាវ ឯកឧត�ម ឧត�មេសនីយ ្របាយុទ� ច័ន�អូច នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណា
ច្រកៃថ នងិេលក េង��ន សនួហ�ុក នាយករដ�ម�ន�ីសធារដ�សង�មនិយមេវៀតណាម។  
 
 េសចក�ី្របកសេនះ បានគូសប�� ក់សជាថ�អីំពីករេប�ជា� ចតិ�នេយាបាយក្រមិតខ�ស់បំផុតរបស់
្របេទសជាសមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង� ចំេពះកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង� ឆា�  ំ ១៩៩៥ នងិតួនាទីចម្បង
ពិេសសរបសគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� ក�ុងករជំរុញកិច�សហ្របតបិត�ិករអភិវឌ្ឍនធ៍នធានទឹក នងិធនធាន
ដៃទេទៀត្របកបេដយចីរភាព ក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�។ កិច�្របជុកំំពូលេនះ កម៏ានករចូលរមួផងែដរ      
ពីតណំាងជាន់ខ�សម់កពី្របេទសចនិ នងិមយ៉ីាម៉ា ែដលជាៃដគូសន�នារបសគ់ណៈកម�ករទេន�េមង�។ 
 សេម�ចេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលេធ�ជីាមា� ស់ផ�ះេរៀបចកំិច�
្របជុំកពូំលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទ ី ៣ េនះ មាន្របសសនថ៍ា “ខ�ុ ំសូមគូសប�� ក់សជាថ�អីំពី
សមគ�ីភាព និងករេប�ជា� ចតិ�របស់េយងី ក៏ដូចជាករគា្ំរទក្រមិតនេយាបាយខ�សប់ំផុតដល់ករអនុវត�កិច�
្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា�  ំ១៩៩៥ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព”។ 
 េសចក�ី្របកសេនះ ផ�ល់ករវយតៃម�ខ�សដ់លគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� ចំេពះសមិទ�ផល និង
វឌ្ឍនភាព ែដលសេ្រមចបានកលពីេពលថ�ីៗេនះ ចបព់កីិច�្របជុំកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទី ២
មក ដូចជា ករអនុមត័ នងិករអនុវត�យុទ�ស�ស�ស�ពីកីរអភិវឌ្ឍអងទេន� េដយេ្របី្របាស់េគាលករណ៍
្រគប់្រគងធនធានទកឹច្រម�ះ យុទ�ស�ស� និងេគាលករណ៍ែណនាេំផ្សងេទៀតស្រមាប់តំបនអ់ទេន�ទងំមូល 
្រពមទងំករបន�អនុវត�នតីិវធិីចំននួ ៥ ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យសមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង�អចេធ�ីករ
ពិេ្រគាះេយាបល់ និងចរចជាមួយគា� ជុំវញិប�� ៃនករេ្របី្របាស់ទកឹេនក�ុងតំបន់អងទេន�េនះ។ 

នាយករដ�ម�ន�ីៃន្របេទសជាសមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង� ក៏បានេលកីេឡងីពីកលនុវត�ភាព 
និងប�� ្របឈម ពកព់័ន�នងឹករអភិវឌ្ឍផងែដរ។  



 េសចក�ី្របកសេនះ េលីកេឡងីថា “តំបន់អងទេន�េមគង�ផ�លនូ់វឱកសស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ និងកិច�
សហ្របតបិត�ិករជុំវញិករអភិវឌ្ឍធនធានទកឹ េនសទ ករេធ�ីនាវចរណ៍ ករ្រគប់្រគងេ្រគាះទកឹជនំន់ និង
េ្រគាះរងំស�ួត េទសចរណ៍ នងិបរសិ� ន រប់ប��ូ លទងំករ្រគប់្រគង្របពន័�េអកូឡូសុីផង េនេលីដងទេន�េម 
និងតមៃដទេន�”។ 
  េសចក�ី្របកសេនះ ក៏្រពមានផងែដរថា “ប�� ្របឈមសំខន់ៗេនបន�េកីតមាន ដូចជា កំេណីន
េសដ�កិច� នងិកំេណីន្របជាជន កំេណីនត្រម�វករទឹក េស្ប�ង និងថាមពល ករអភិវឌ្ឍ និងករព្រងីកទី្រក�ង 
ឧស្សោហភាវូពណិជ�កម� ករបាត់បងធ់នធានបរសិ� ន តបំន់ដីេសមី ធនធានេនសទធម�ជាតិ ករបាត់បង់

ៃ្រពេឈ ី េ្រគាះទឹកជនំន់ នងិេ្រគាះរងំស�ួត នងិហនិភយ័ដល់ជីវច្រម�ះ ្រពមទងំជីវភាពរស់េន និង្រទព្យ
សម្បត�ិនានារបស់្របជាពលរដ�”។ 
 េសចក�្របកសេនះបានបន�េលីកេឡងីថា ្របេទសជាសមាជិកគណៈកម�ករទេន�េមគង� រពំងឹថា    
គណៈកម�ករេនះនងឹខតិខំេលីកកម�សក់ិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង និងភាពជាៃដគូរមួគា� េដីម្បផី�លនូ់វឱកស
អភិវឌ្ឍឱ្យបានល�បផុំត និងេឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈម នងិហនិភយ័នានា តមរយៈករអនុវត�ដំេណីរ
ករពហុវសិ័យែដលមានលក�ណៈច្រម�ះ បរយិាបន័� គតិគូពីេយនឌ័រស្រមាប់តបំន់អងទេន�ទងំមូល។ ករ
េលីកេឡងីេនះ គឺ្រសបជាមយួនឹងសរគន�ឹះសំខន់ៗែដលេចញពីសន�ិសទីអន�រជាតិរយៈេពល ២ ៃថ� េរៀបចំ
មុនកចិ�្របជុកំំពូលេនះ ែដលមានអ�កចូលរមួ្របមាណ ៤០០ នាក់។ 
 នាយក្របតបិត�ិេលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� េលក ផា ំទនហ់�និ បានមាន្របសសន៍
ថា “េនក�ុងកចិ�្របជុកំំពូលេនះ មានករប�� កយ៉់ាងច្បោស់ថា គណៈកម�ករទេន�េមគង� គឺជាស� បន័អន�រ     
រដ� ភិបាលដ៏សំខន់ ែដលមានតួនាទីដឹកនាកំរអភិវឌ្ឍតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព។ ករ
ពិភាក្សោេនសបា� ហ៍េនះ បានប�� កយ៉់ាងច្បោស់ថា គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលជាមជ្ឈមណ� ល នងិ
េវទិក្របមូលផ�ុចំំេណះដឹងែដលមានវយ័ចំណាសម់យួេនះ អចបន�ជំរុញឱ្យមានករស្រមបស្រម�ល េដមី្បី
ឱ្យមានករអនុវត�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសហកររមួគា� បែន�មេទៀតពសីំណាក់បណា� ្របេទសនានា សំេដេឆ�ីយ
តបចំេពះប�� ្របឈមនានាែដលកពុំងេកតីមាននាេពលេនះ េដយ្រត�វេធ�ីករពិចរណាពលីទ�ផលរក
េឃញីេចញពីករសិក្សោរបស្់រក�ម្របឹក្សោ (េហកត់ថា Council Study)”។  

ឯកឧត�ម អុី ជីងពីង រដ�ម�ន�ីធនធានទកឹចនិ មាន្របសសន៍ថា ្របេទសចិនស� គមនក៍របំេពញ    
តួនាទី ក�ុងលក�ណៈស� បនា របស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� នងិេលខធិករដ� នរបស់គណៈកម�ករេនះ 
ក�ុងកចិ�សហ្របតិបត�ិករេមគង�-ឡាងឆាង។ ឯកឧត�ម អុង វនី រដ�ម�ន�ី្រកសងួអភិរក្សធនធានធម�ជាតិ និង        
បរសិ� នរបស់្របេទសមយ៉ីានម៉់ា ក៏បានចូលរមួសែម�ងករស� គមន៍េនះផងែដរ និងបានបង� ញពីករេប�ជា�
ចិត� ក�ុងករេលីកកម�សក់ិច�សហ្របតបិត�ិករ ជាមួយនងឹគណៈកម�ករទេន�េមគង�។ 

តំណាងៃដគូអភិវឌ្ឍន ៍ ែដលបានចូលរមួក�ុងកិច�្របជុកំំពូលេនះ កប៏ានេលីកេឡងីផងែដរថា             
គណៈកម�ករទេន�េមគង�   បានឆ�ងកតនូ់វករផា� ស់ប�ូរ និងបានសេ្រមចេជាគជ័យយ៉ាងេ្រចីន    ក�ុងរយៈ
េពលប៉ុនា� នឆា� កំន�ងេទេនះ។ 

ករ្របារព�ខួបអបអរសទរកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�ែដល្រត�វបានចុះហត�េលខកលពីៃថ� ៥ ែខ េមស ឆា�  ំ
១៩៩៥ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីជាេរៀងរល់ឆា�  ំអមជាមយួនឹងករអបអរសទរទិវទេន�េមគង�។ ឆា� េំនះ ករ្របារព�អបអរ



សទរខួបកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�្រត�វបានេធ�ីេឡងីតមរយៈករដក់តងំបង� ញពីសមិទ�ផល និងផលិតផល      
សំខន់ៗរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ដូចជា អត�បទែដលឈ�ះជ័យលភីករ្របកតួ្របែជងសំេណរែដល
េរៀបចំេធ�ីេឡងីកលពីេពលថ�ីៗ េនះ អំពីទេន�េមគង� េនក�ុងកិច�្របជុំកំពូលគណៈកម�ករទេន�េមគង�េលីកទ ី ៣ 
និងសន�សិីទអន�រជាតិ។  
 អទិភាពដៃទេទៀត ែដល្រត�វបានប��ូ លេនក�ុងេសចក�ី្របកសេនាះផងែដរ រមួមាន ករបន�រក្សោ    
សមិទ�ផល ែដលសេ្រមចបានកលពីេពលថ�ីៗ េនះ ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិីស�ពីីករេ្របី្របាស់ទឹកេនក�ុងតបំន់អង
ទេន� ករអនុវត�យុទ�ស�ស� និងេគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប់តំបន់អងទេន�ទងំមូល ជាពិេសស ករអនុវត�
គេ្រមាងរមួគា�  ករព្រងឹងបណា� ញពិនតិ្យតមដនអងទេន�ទងំមូលរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� នងិ្របព័ន�
ព្យោករណ៍ទឹកជនំន់ និងេ្រគាះរងំស�ួត និង្របព័ន�្រគប់្រគងទិន�ន័យ នងិព័ត៌មាន ែដលមានសរៈសំខន់ស្រមាប់
បណា� ញពនិិត្យតមដន នងិ្របព័ន�ព្យោករណ៍ ករកណំត់ និងករអនុវត�ឱកសស្រមាប់បន�ជំរុញកិច�សហ
្របតិបត�ិករជាមួយនឹងៃដគូនានា និង្រកបខ័ណ� សហ្របតិបត�ិករថា� ក់តបំន់សំខន់ៗ ដូចជា សហ្របតបិត�ិករ 
េមគង�-ឡានឆាង ជាេដីម។  
 ចុងេ្រកយ ្របមុខរជរដ� ភបិាលបានគូសប�� ក់សជាថ�ពីីករគា្ំរទរបស់ពួកេគ ចំេពះករបន�ែក
ទ្រមង់ស� ប័នរបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ែដលកំពុងអនុវត�យ៉ាងល�្របេសីរេដមី្បែី្របក� យគណៈកម�ករេនះ
ឱ្យេទជាស� ប័នែដលតូចជាងមុន មាន្របសិទ�ភាព នងិអចរក្សោចីរភាពហរិ��វត�ុេដយខ�ួនឯងបាន។ 
 កិច�្របជុកំំពូលបនា� ប់របស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� នឹងេធ�េីឡងី ៤ ឆា� េំទៀត ក�ុងែខ េមស ឆា�  ំ២០២២ 
ក�ុង្របេទសឡាវ។ 
 
 
កណំត់សមា� ល់ចេំពះនពិន�នាយក៖ 
 គណៈកម�ករទេន�េមគង� គឺជាស� ប័ន�អន�ររដ� ភបិាលែដលមានតនួាទីជំរុញ េលកីកម�ស់កិច�ពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងកិច�សហ្របតបិត�ិករថា� ក់តំបន់ក�ុងអងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡងី
ក�ុងឆា�  ំ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង�រវង្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ នងិេវៀតណាម។ ស� ប័នេនះ
បំេពញតួនាទីជាេវទិកថា� ក់តបំន់ស្រមាប់កទូតែផ�កទកឹ ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ� លចំេណះដឹងស�ីពីករ្រគប់្រគង
ធនធានទឹក េដមី្បកីរអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពរបស់តបំន់េនះ។ 
 
- ចប ់- 
 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 
េលក មាស សុភ�ក� 
ម�ន�ីទំនាក់ទំនងស្រមាប់អ�កសរព័ត៌មាន 
េលខធិករដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� 
អុីែម៉ល: sopheak@mrcmekong.org  

ទូរសព�: +855-12266653/856-20-77779168 


