
 
 
ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់  
 

គណៈកម�ករទេន�េមគង�េ្រតៀមខ�នួរចួជាេ្រសច េដម្បគីា្ំរទដល់

ករពិនិត្យេឡងវិញ និងករេធ�បច�ុប្បន�ភាពយទុ�ស�ស� និង

ែផនករវរអីគ�សិនីរបស្់របេទសឡាវ 
 

្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី ១៥ ែខ សហី ឆា�  ំ២០១៨ – គណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) 
បានសែម�ងនូវករស� គមន៍ចំេពះេសចក�ីសេ្រមចមយួ ែដលបង� ញពីភាពេជឿនេលឿន និងបានទទលួ

ករសទរយ៉ាងខ� ងំ របស់នាយករដ�ម�ន�ីឡាវ ែដលបានដក់េចញបនា� ប់ពីកិច�្របជំុវសិម��ៃនគណៈ
រដ�ម�ន�ីរបស់េលក កលពីៃថ�ទី ៦ ែខ សីហ ឆា�  ំ២០១៨។ េសចក�ីសេ្រមចេនះ បង� ញថា្របេទសឡាវ 

នឹងេធ�ីករពិនិត្យេឡងីវញិេលីរល់ទំនប់វរអីគ�ិសនីែដលមាន្រសប់ និងទំនប់ែដលកំពុងសងសង់ទងំ
អស់ និងផា� កករពិចរណាេលីគេ្រមាងវនិិេយាគេលីវរអីគ�ិសនីថ�ីៗទងំអស់ បនា� ប់ពីមានឧបទ�វេហតុ
បាក់ទំនប់ េសេពៀន េសណាណំយ (Xepian Xenamnoy) កលពីេពលថ�ីៗេនះ។  

េបីតមេសចក�ី្របកសព័ត៌មានរបស់រដ� ភិបាលឡាវ ករពិនិត្យេឡងីវញិ និងករផា� កេនះ ក៏នឹង
ផ�ល់លទ�ភាពឱ្យ្របេទសេនះេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស� និងែផនករវរអីគ�ិសនីរបស់ខ�ួនផងែដរ។  

េលក ផា ំទន់ ផាន (Pham Tuan Phan) នាយក្របតិបត�ិៃនេលខធិកររដ� ន MRC មាន
្របសសន៍ថា “ក�ុងនាមជាស� ប័នអន�ររដ� ភិបាលថា� ក់តំបន់ េយងីសូមស� គមន៍អស់ពីដងួចិត� ចំេពះ
េសចក�ីសេ្រមច និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមរបស់នាយករដ�ម�ន�ីឡាវ េដីម្បេីធ�ីករពិនិត្យេឡងីវញិេលីទំនប់ទងំ
អស់ ្រពមទងំពិនិត្យសជាថ�ីេលីករវនិិេយាគវរអីគ�ិសនីថ�ីៗទងំឡាយ”។ េលកមាន្របសសន៍បែន�ម
េទៀតថា “េយងីកំពុងរះិរកវធីិ េដីម្បផី�ួបកមា� ងំជាមយួនឹងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ឡាវ  ក�ុងករពិនិត្យ
េឡងីវញិ និងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស� និងែផនករវរអីគ�ិសនីរបស់ខ�ួន តមរយៈយុទ�ស�ស� និង

ែផនករអភិវឌ្ឍន៍អងទេន�របស់ MRC និងរបាយករណ៍ស�ីពីស� នភាពបច�ុប្បន�របស់អងទេន� េដីម្បី
េលីកកម�ស់និរន�រភាពៃនតំបន់ទេន�េមគង�”។  

MRC ែដលមាន្របេទសឡាវជាសមាជិក ជាអ�ករមួភាគទន និងជាអ�កផ�ល់ទីតងំស្រមាប់ទី
ស� ក់ករកណា� លៃនេលខធិកររដ� នរបស់គណៈកម�ករេនះ បានផ�ល់ករគា្ំរទជាយូរឆា� មំកេហយី

ដល់្របេទសេនះ ្រពមទងំ្របេទសជាសមាជិកបីេផ្សងេទៀតគឺ កម�ុជា ៃថ និងេវៀតណាម េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍ
្របកបេដយចីរភាពៃនតំបន់អងទេន�េមគង�ទងំមូល។ គណៈកម�ករេនះ មានយុទ�ស�ស�ផង និង

ជំនាញបេច�កេទសផង េដីម្បជីយួដល់្របេទសជាសមាជិក ជាពិេសស ្របេទសឡាវ ក�ុងកិច�ខិតខំ្របឹង
ែ្របងេនះ។  

កលពីេពលថ�ីៗេនះ MRC បានប�� ប់ករសិក្សោ ែដលចំណាយអស់ ៤,៧ លនដុល� រ ស�ីពី
ករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងតំបន់អងទេន�េមគង�្របកបេដយនិរន�រភាព ែដលក�ុងេនាះមានប��ូ លករ



វយតៃម�េលីផលប៉ះពល់ ែដលបង�េឡងីេដយគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីេលីដងទេន�េមផងែដរ ែដលករ
សិក្សោេនះ្រត�វបានេគេហជាខ�ីថា “ករសិក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោ” (ឫ Council Study)។ ករសិក្សោរបស់

្រក�ម្របឹក្សោ ែដល្រត�វបានផ�ួចេផ�ីមេឡងីនាចុងឆា�  ំ ២០១១ េដយនាយករដ�ម�ន�ីៃន្របេទសេមគង�ទងំ
បនួ និងបានប�� ប់កលពីែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៧ បង� ញឱ្យេឃញីពីផលប៉ះពល់វជិ�មានផង និងអវជិ�មាន

ផងៃនគេ្រមាងអភិវឌ្ឍធនធានទឹក ។  
បនា� ប់ពីបានទទលួករអនុម័តេដយនាយករដ�ម�ន�ីៃនបណា� ្របេទសេមគង� ក�ុងកិច�្របជំុកំពូល

េលីកទី ៣ របស់ MRC កលពីែខ េមស ឆា�  ំ២០១៨ ែដលត្រម�វឱ្យេធ�ីករពិចរណាេលីលទ�ផលរបស់

ករសិក្សោរបស់្រក�ម្របឹក្សោេនះ MRC កំពុងេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍វរអីគ�ិសនី្របកបេដយ
និរន�រភាពក�ុងតំបន់េមគង� (SHDS) េដយបង� ញពីជេ្រមីសៃនករអភិវឌ្ឍេផ្សងេទៀត ែដលពិចរណា

េលី្របេភទគេ្រមាងែដលមានលក�ណៈល�្របេសីរបំផុត និងមាននិរន�រភាពបំផុត។ ករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
េនះ េធ�ីករពិចរណាេលីត្រម�វករថាមពលនិងសមាហរណកម�ថា� ក់តំបន់ េគាលេដអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 

ទ្រមង់ថ�ីៗៃនថាមពលកេកីតេឡងីវញិ ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ករពិចរណាេលីស� នភាពសង�មនិង
បរសិ� នឆ�ងែដន ករែចករែំលកចំណាយនិងអត�្របេយាជន៍នានា និងគេ្រមាងអនុវត�រមួគា� ។  

យុទ�ស�ស�ស�ីពីករអភិវឌ្ឍវរអីគ�ិសនី្របកបេដយនិរន�រភាពក�ុងតំបន់ទេន�េមគង� ែដលេគ
រពឹំងថានឹងទទលួបានករឯកភាពពី្របេទសជាសមាជិកនាេដីមឆា�  ំ ២០១៩ នឹងនាឱំ្យមានករែក
ស្រម�លែផនករ និងគេ្រមាងនានារបស់្របេទសជាសមាជិក។ យុទ�ស�ស�េនះ ក៏រមួចំែណកផងែដរ
ដល់ករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន�េមគង�ឆា�  ំ ២០១៩ (BDS) ែដលវជា
ែផនករសហ្របតិបត�ិករ េដីម្បេីលីកកម�ស់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគា�  សំេដេឆ�ីយតបចំេពះត្រម�វករ 
ប�� ្របឈម និងកលនុវឌ្ឍភាព េនក្រមិត្របេទស ឆ�ងែដន និងតំបន់។ ទន�ឹមនឹងេនះ ក៏មានករ
េរៀបចំែផនករអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន�ថ�ីមយួ (BDP) ស្រមាប់តំបន់អងទេន�ទងំមូលផងែដរ។ យុទ�
ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍អងទេន�/ែផនករអភិវឌ្ឍន៍អងទេន�េនះ ផ�ល់អទិភាពមិន្រតឹមែតេលីគេ្រមាងវរអីគ�ិ
សនីបុ៉េណា� ះេទ ែថមទងំេលីករ្រគប់្រគង្របព័ន�េ្រសច្រសព ករ្រត�តពិនិត្យទឹកជំនន់ និងេ្រគាះរងំ
ស�ួត នាវចរណ៍ និងេទសចរណ៍ផងែដរ។  

MRC នឹងអេ�� ីញៃដគូសន�នារបស់ខ�ួនគឺ ្របេទសចិន និងមីយ៉ានម៉ាឱ្យចូលរមួ និងេធ�ីករយ៉ាង

ជិតស�ិទ�ជាមយួគា�  ក�ុងករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍អងទេន�/ែផនករអភិវឌ្ឍន៍អងទេន�  
េ្រពះថាត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍ និងករ្រគប់្រគងទេន�េមគង� ្រត�វេធ�ីេឡងីេចញពីទស្សនវស័ិយអងទេន�

ទងំមូល។ េលីសពីេនះ ក៏នឹងមានករអំពវនាវឱ្យមានករចូលរមួ និងករគា្ំរទពី្រកបខ័ណ� ៃនកិច�សហ
្របតិបត�ិករពក់ព័ន�នឹងតំបន់ទេន�េមគង� ដូចជា កិច�សហ្របតិបត�ិករេមគង�-ឡានឆាង មហអនុតំបន់
ទេន�េមគង� គំនិតផ�ួចេផ�ីមតំបន់េមគង�េ្រកម េមគង�-ជបុ៉ន  េមគង�-កូេរ ៉និងេមគង�-ហ� ងហ� ផងែដរ។ 

យុទ�ស�ស�ស�ីពីករអភិវឌ្ឍវរអីគ�ិសនី្របកបេដយនិរន�រភាព    យុទ�ស�ស�និងែផនករវរអីគ�ិ
សនីរបស់ឡាវ និងយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន�/ែផនករអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អងទេន� ែដលនឹង្រត�វ
េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពទងំេនះ នឹង្រត�ស្រតយផ�ូវឱ្យមានករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពបែន�មេទៀត ក�ុង



តំបន់អងទេន�េមគង�ទងំមូល។ េនះេដយេហតុថា គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ជាអទិភាព ែដលផ�ល់អត�
្របេយាជន៍ខ�ស់ស្រមាប់តំបន់អងទេន�ទងំមូល និងែដលមានករខតបង់ឆ�ងែដនតិចតចួ នឹង្រត�វ

ទទលួបានករជំរុញេលីកកម�ស់ ពិចរណា និងអនុវត�។ គេ្រមាងទងំេនះ ក៏នឹងបង�លក�ណៈ          
ងយ្រស�លដល់ករអនុវត�េគាលករណ៍ែណនារំបស់ MRC ដូចជា េសចក�ីែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំ

ស្រមាប់គេ្រមាងេលីដងទេន�េម ែដលនឹងមានប��ូ លស�ង់ដរសុវត�ិភាពទំនប់ និងដំេណីរករពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាមុន េ្រកម្រកបខ័ណ� ៃននីតិវធីិស្រមាប់ករជូនដំណឹង កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច�
្រពមេ្រពៀង (PNPCA)។ PNPCA គឺជាដំេណីរករបីេដយែឡកពីគា�  ែដលេធ�ីេឡងីេដយ្របេទសជា

សមាជិករបស់ MRC ស្រមាប់គេ្រមាងមយួចំននួ ែដលេ្របី្របាស់ទឹកេចញពីអងទេន�េមគង� ែដលអច
នាឱំ្យមានករផា� ស់ប�ូរលំហូរទឹក ឬគុណភាពទឹកគរួឱ្យកត់សមា� ល់ក�ុងដងទេន�េមៃនទេន�េមគង�។  

េលកនាយក្របតិបត�ិ ផា ំបានមាន្របសសន៍ថា “ខណៈេពលែដលករបាក់ទំនប់កលពីេពល
ថ�ីៗេនះគឺជាេសកនាដកម�មយួរបស់ជាតិ ឧបទ�វេហតុេនះ ក៏ជាកត� នាមំកនូវក�ីសង្ឃមឹថ�ី េដីម្បឱី្យមាន

ករអភិវឌ្ឍល�បំផុត្របកបេដយនិរន�រភាព និងមិនសូវច្រម�ងច្រមាសក�ុងទេន�មយួ ក�ុងចំេណាមទេន�ដ៏
អស� រ្យជាងេគក�ុងពិភពេលក។ រដ� ភិបាលឡាវ និងរដ� ភិបាល្របេទសទេន�េមគង� សមនឹងទទលួបាន
ករគា្ំរទពីេយងី េហយីខ�ុ ំសូមអំពវនាវឱ្យអង�ករស� ប័នែដលេធ�ីករងរពក់ព័ន�ជាមយួនឹងទេន�េមគង�
និង្រកបខ័ណ� សហ្របតិបត�ិករេមគង�េផ្សងេទៀត ចូលរមួជាមយួេយងីផងែដរ”។  

 
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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