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ែផនទបីង� ញផ�ូវស�ពីីករអនវុត�ដំេណ រករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន 
ែដលមានរយៈេពល្របាមំយួែខ ស្រមាប់គេ្រមាងប៉ាកឡ់ាយ          

បានទទលួករឯកភាព 
 

ទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី ២៩ ែខ សហី ឆា�  ំ២០១៨ – េនៃថ�េនះ ស� ប័នអភិបាលកិច�

ក្រមិតខ�ស់ៃនគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) បានអនុម័តេលីែផនទីបង� ញផ�ូវ ស�ីពីករអនុវត� 
ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ែដលមានរយៈេពល្របាមំយួែខ ស្រមាប់សេំណីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនី
ប៉ាក់ឡាយ (Pak Lay) ក�ុងអំឡុងកិច�្របជំុ្របចឆំមាសរយៈេពលពីរៃថ� ែដលេធ�ីេឡងីេន្រក�ងេវៀងចន�។ 
 គណៈកម�ករច្រម�ះ (Joint Committee) របស់ MRC ែដលមានសមាជិកជាតំណាងេន
ក្រមិត្របធាននាយកដ� នមកពី្របេទសជាសមាជិទងំបនួគឺ កម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម បានចប់
េផ�ីមកិច�្របជំុរបស់ខ�ួនកលពីៃថ�ម្សលិមិញ េដីម្បពិីភាក្សោេលីប�� ពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគង ករេរៀបចំ 
និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ ក៏ដូចជា ប�� េគាលនេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�។ គណៈកម�ករច្រម�ះេនះ 
មានភារៈកិច�អនុវត�េសចក�ីសេ្រមច និងេគាលនេយាបាយ ដក់េចញេដយ្រក�ម្របឹក្សោ (Council) 
របស់ MRC ែដលជាស� ប័នេធ�ីេសចក�ីសេ្រមចចិត�ក្រមិតខ�ស់បំផុតរបស់គណៈកម�ករេនះ។ 
 ែផនទីបង� ញផ�ូវែដល្រត�វបានអនុម័តេនះ បង� ញពីសកម�ភាព និងចំណុចេដសំខន់ៗ ក�ុង
ទ្រមង់ជាែផនករសកម�ភាព ែដល្រត�វអនុវត�ក�ុងដំេណីរករទងំមូល េដយេផា� តសំខន់េលីកិច�
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួនឹងតអួង�ពក់ព័ន�។ េវទិករថា� ក់តំបន់ជាមយួតអួង�ពក់ព័ន�ចំនួនពីរ និងកិច�
្របជំុែចករែំលកព័ត៌មានជាេ្រចីនតម្របេទសនីមយួៗ ែដលសុទ�ែតមានេគាលបំណងេធ�ីករពិភាក្សោ 
និង្របមូលចង្រកងព័ត៌មានអំពីេសចក�ី្រព�យបារម�សម្រសបនានា នឹង្រត�វេរៀបចំេឡងីក�ុងអំឡុងដំេណីរ
ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ។  

 េលក ែត ណាវុធ (Te Navuth) ្របធានគណៈកម�ករច្រម�ះ មាន្របសសន៍ថា “សធារណ
ជនែដលពក់ព័ន� ្រត�វបានេលីកទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួក�ុងេវទិកពិេ្រគាះេយាបល់របស់ MRC និងកិច�្របជំុ
ែចករែំលកព័ត៌មានេនតម្របេទស ក�ុងអំឡុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ េដីម្បេីលីកេឡងីពីករ្រព�យ
បារម�របស់ខ�ួន អំពីគេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ។ េវទិក និងកិច�្របជំុទងំេនះ គឺជា្រចកែដលអ�កអចេលីកេឡងី

ពីករ្រព�យបារម� និងទទលួបានករេឆ�ីយតប េដីម្ប្ីរបេយាជន៍អងទេន� និង្របជាពលរដ�របស់េយងី”។  
 េលកបានបន�ថា “កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ មិនែមនជាយន�ករែដលល�ឥតេខ� ះេនាះ

េឡយី បុ៉ែន�វជាេវទិក ល�បំផុតែដលេយងីមាន”។ 



 ដូចប�� ក់ក�ុងែផនទីបង� ញផ�ូវ ក�ុងអំឡុងដំេណីករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ នឹងមានករ
ចុះេទពិនិត្យទីតងំគេ្រមាង េ្រគាងនឹងេធ�ីេនចុងែខ តុល ឆា�  ំ២០១៨ ជាែផ�កមួយៃនកិច�្របជំុេលីកទី
ពីរ ៃន្រក�មករងរគណៈកម�ករច្រម�ះ (Joint Committee Working Group) របស់ MRC ែដល
ទទលួបន�ុកពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់គេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ។ ្រក�មករងរៃនគណៈកម�ករច្រម�ះ គឺ
ជាស� ប័នផ�ល់្របឹក្សោដល់គណៈកម�ករច្រម�ះរបស់ MRC ែដលមានសមាជិកជាតំណាងបេច�កេទស
ជាន់ខ�ស់ មកពី្របេទសជាសមាជិកទងំបួន។ 

 កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនជាផ�ូវកររបស់គេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ េ្រគាងនឹងប�� ប់េនចុងែខ មីនា 
ឆា�  ំ ២០១៩។ បុ៉ែន� កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនះ អចនឹង្រត�វបែន�មេពលេវល ្របសិនេបីមានសំេណីរពី    

គណៈកម�ករច្រម�ះ។  
េនក�ុងកិច�្របជំុេនះផងែដរ ក៏មានករេលីកេឡងីពីប��  ែដលេនេសសសល់សំខន់ៗមយួ

ចំននួ ដូចជា ែផនករសកម�ភាពរមួស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់េបង (Pak Beng) របាយករណ៍
្រត�តពិនិត្យេឡងីវញិ ស�ីពីករផា� ស់ប�ូរករេរៀបចំគេ្រមាងសយ៉ាបូរ ី(Xayaburi) ។ល។ 

ែផនករសកម�ភាពរមួ េរៀបរប់ពីដំេណីរករេ្រកយករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ស្រមាប់គេ្រមាង
ប៉ាក់េបង និងដក់េចញនូវយន�ករស្រមាប់បន�ទទលួព័ត៌មាន្រតលប់ េដះដូរទិន�ន័យ និងករែចក
រែំលកចំែណះដឹងរវង្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍ និង្របេទសឡាវ និងរវង MRC និងតអួង�ពក់ព័ន�នានា  ពក់
ព័ន�នឹងករេរៀបចំ ករសងសង់ និង្របតិបត�ិករែដលកំពុងបន�របស់គេ្រមាងេនះ។ គណៈកម�ករច្រម�ះ
ទទលួព័ត៌មានថា កម�ុជា ៃថ និងេវៀតណាម បានផ�ល់េសចក�ីអនុម័តដល់សំេណចុងេ្រកយៃនែផនករ
សកម�ភាពរមួេនះេហយី េដយែឡក្របេទសឡាវ េនកំពុងេធ�ីករពិនិត្យេមីលសំេណចុងេ្រកយេនះ 
េនក�ុង្របេទសរបស់ខ�ួនេនេឡយី។  

របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យេឡងីវញិ ស�ីពីករផា� ស់ប�ូរករេរៀបចំគេ្រមាងសយ៉ាបូរ ី គឺជាលទ�ផល
ៃនករសិក្សោ ែដលេធ�ីេឡងីេដយេលខធិករដ� ន MRC េដីម្បេីធ�ីករកំណត់ថា េតីអនុសសន៍ែដល
បានពីរបាយករណ៍ពិនិត្យបេច�កេទសេលីគេ្រមាងសយ៉ាបូរ ី ែដលជាែផ�កមយួៃនកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមុន ែដលផ�ល់េដយេលខធិករដ� ន MRC  ្រត�វបានយកេទេធ�ីករពិចរណាក�ុងករែកស្រម�ល ករ

េរៀបចំគេ្រមាងសយ៉ាបូរ ី ែដរឬេទ។ ដូចគា� នឹងែផនករសកម�ភាពរមួស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់
េបងផងែដរ កម�ុជា ៃថ និងេវៀតណាម បានឯកភាពេលីសំេណបច�ុប្បន�ៃនរបាយករណ៍ពិនិត្យេឡងី
វញិ ខណៈេពលែដល្របេទសឡាវ េនកំពុងេធ�ីករពិភាក្សោជាមួយស� ប័នពក់ព័ន�របស់ខ�ួនេនេឡយី។  

សមាជិកៃនគណៈកម�ករច្រម�ះ ក៏បានឯកភាពជាេគាលករណ៍េលីធម�នុ��ៃនគណៈកម�ករ      

សវនកម� ែដលជាែផ�កមយួៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ MRC េដីម្បបីេង�ីតគណៈកម�ករសវនកម� របស់
ខ�ួន។ គណៈកម�ករសវនកម� ែដលមានសមាជិកជាអ�កជំនាញបេច�កេទសមកពី្របេទសជាសមាជិក

ទងំបនួ មានភារៈកិច�ជយួដល់គណៈកម�ករច្រម�ះ ក�ុងករបំេពញករទទលួខុស្រត�វអភិបាលកិច� និង



ករ្រត�តពិនិត្យពក់ព័ន�នឹងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យ 
និង មុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងនិងេ្រក របស់គណៈកម�ករេនះ។ 

 ករផ�ល់ករឯកភាពបច�ុប្បន�ដល់ធម�នុ��េនះ នឹង្រត�យ្រតយផ�ូវឱ្យ MRC បេង�ីតគណៈកម�ករ
សវនកម�េនះ ែដលបនា� ប់មក នឹង្រត�វទទលួបានករឯកភាពពីគណៈកម�ករច្រម�ះ។កិច�្របជំុែដល

ប�� ប់េនៃថ�ទីេនះ ក៏េធ�ីករពិភាក្សោពីប�� សំខន់ៗជាេ្រចីនេផ្សងេទៀត ដូចជាសកម�ភាពតមដនបន�
េលីេសចក�ី្របកសទី្រក�ងេសៀមរប វឌ្ឍនភាពៃនករពិនិត្យេឡងីវញិ និងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព យុទ�ស

�ស�អភិវឌ្ឍន៍វរអីគ�ិសនី្របកបេដយចីរភាព ស្រមាប់តំបន់អងទេន�ងេមគង� េ្រកម និងករប�� ប់
េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នឆ�ងែដន។  

គណៈកម�ករទេន�េមគង� ក៏នឹងេរៀបចំេវទិកថា� ក់តំបន់ជាមយួនឹងអ�កពក់ព័ន�េលីកទីមយួស�ីពី
គេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ េនៃថ�ទី ២០-២១ ែខក��  ឆា�  ំ២០១៨ ក�ុងទី្រក�ងេវៀងចន�។  
  
កំណត់សមា� ល់ស្រមាប់និពន�នាយក៖  

គណៈកម�ករទេន�េមគង� គជឺាស� ប័នអន�ររដ� ភិបាល ែដលមានតនួាទីជំរុញេលកីកម�ស់កិច�ពិេ្រគាះ
េយាបល់ នងិកចិ�សហ្របតបិត�ិករថា� កត់ំបន់េនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដល្រត�វបាន
បេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកចិ�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� រវង្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ នងិេវៀត
ណាម។ ស� បន័េនះ បំេពញតួនាទីជាេវទិកថា� កត់ំបន់ស្រមាប់ករទូតទកឹ ក៏ដូចជា ជាមជ្ឈមណ� ល្របមូល
ផ�ុ ំចំេណះដឹងអំពីករ្រគប់្រគងធនធានទកឹ េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍនត៍បំន់េនះ ្របកបេដយចីរភាព។ 

 

-ចប់- 
 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 
េលក មាស សុភ�ក� 

ម�ន�ីទំនាក់ទំនងជាមយួអ�កសរព័ត៌មាន 
អីុែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org 
ទូរសព�៖ +856-21-263263 ភា� ប់បន� 4070 
ទូរសព�ៃដ៖ +856-20-92479737 
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