
 
 
 

ស្រមាប់ករេចញផ្សោយជាបនា� ន់ 
 

េវទិកអ�កពកព់័ន� ជែជកែវកែញកពសីេំណ គេ្រមាងប៉ាក់

ឡាយ េលកជាអនុសសន៍អំពីជំហនស្រមាប់ព្រងឹងករេរៀបចំ

ែផនករអងទេន�ក�ងុតំបន់ទេន�េមគង� 
 

ទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី ២១ ែខក��  ឆា�  ំ២០១៨  –  េវទិកអ�កពក់ព័ន�ថា� ក់តំបន់   រ
យៈេពលពីរៃថ� ស�ីពីសំេណីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់ឡាយ និងគំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលកំពុងអនុវត�េផ្សង

េទៀត ្រត�វបានប�� ប់េនៃថ�េនះ។  េវទិក ែដលេរៀបចំេដយគណៈកម�ករទេន�េមគង� (Mekong River 
Commission) េហកត់ថា MRC េនះ មានអ�កចូលរមួ្របមាណជា ១៦០ នាក់ មកពី្រក�មអ�កពក់ព័ន�
នានា ដូចជា សង�មសុីវលិ ស� ប័នរដ� ភិបាល និងអង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល ស� ប័នសិក្សោ្រសវ្រជាវ វ ិ
ស័យឯកជន និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍។ អ�កចូលរមួ បានេលីកេឡងីពីករ្រព�យបារម�នានា និងបានរមួគា� ផ�ល់
អនុសសន៍ េដីម្បពី្រងឹងករេរៀបចំែផនករអងទេន� និងករ្រគប់្រគងបរសិ� នក�ុងតំបន់ទេន�េមគង�។  

េលក អន េព្រជហត�ដ (An Pich Hatda) ម�ន�ីទទលួបន�ុក និងនាយកែផ�កែផនករៃន
េលខធិករដ� ន MRC មាន្របសសន៍ែថ�ងអំណរគុណដល់អ�កចូលរមួ កលពីៃថ�្រពហស្បតិ៍ថា “MRC 
េជឿជាក់ថា ករប��ូ ល និងករគិតគូរពីទស្សនៈយល់េឃញី និងផល្របេយាជន៍េផ្សងៗគា� របស់ភាគី
ពក់ព័ន� ជយួព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករែផ�កទឹកក�ុងតំបន់អងទេន�េនះ េហយីេនះគឺជាអទិភាពខ�ស់
បំផុតៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីម្បឈីនេទសេ្រមចចក�ុវស័ិយរបស់េយងី។ េយងី មិនអចដឹងបានពីករ
្រព�យបារម�របស់អ�កេឡងី ្របសិនេបីអ�កមិនេលីកេឡងី។ េយងីក៏ពំុអចបំេពញត្រម�វកររបស់អ�កេឡយី 
្របសិនេបីេយងីមិនដឹង និងមិនយល់ ថាេតីត្រម�វករទងំេនាះជាអ�ីេនាះ។” 

េនៃថ�ទីមយួៃនេវទិកេនះ អ�កចូលរមួ មានឱកសពិនិត្យនិងពិភាក្សោេលីប�� នានាទក់ទងនឹង 

ជលស�ស� ជលគតិវជិា�  ដីល្បោប់ សុវត�ិភាពទំនប់ នាវចរណ៍ គុណភាពទឹក ធនធានេនសទ និង 
សង�មេសដ�កិច� ៃនសំេណីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់ឡាយ (Pak Lay) ែដលអចផលិតអគ�ិសនីបាន 
៧៧០ េមហ� វ៉ត់។ បនា� ប់ពីករពិភាក្សោរចួមក អ�កចូលរមួបានផ�ល់នូវអនុសសន៍ជាេ្រចីន ស្រមាប់
របាយករណ៍ពិនិត្យបេច�កេទសរបស់គេ្រមាង ែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេដយេលខធិករដ� ន MRC។ 

ជាឧទហរណ៍ អ�កចូលរមួបានេលីកេស�ីថា វធិាន្របតិបត�ិករ ែដលេរៀបចំេឡងីស្រមាប់ទំនប់វរ ី
អគ�ិសនីេផ្សងេទៀតែដលស�ិតេនតមដងទេន�េម គរួយកមកេធ�ីករពិចរណា ស្រមាប់្របតិបត�ិករទំនប់        

ប៉ាក់ឡាយ។ មានករេលីកេស�ីផងែដរថា េលខធិករដ� ន MRC និងស� ប័នពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតេនថា� ក់
ជាតិ គរួេធ�ីករ្របមូលទិន�ន័យអំពី្របេភទ្រតីនានា េដីម្បជីាជំនយួដល់ករែកលម�ករសងសង់្រចក
ស្រមាប់្រតីផា� ស់ទី េដយេហតុថា មានករលំបាកនានា ែដលេកីតេឡងីេដយសរករសងសង់ទំនប់ 



បនា� ក់គា� ក�ុងដងទេន�េមៃនទេន�េមគង�។ បែន�មពីេនះេទៀត ក៏មានករផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យេធ�ីករ

ពិចរណាឱ្យបានច្បោស់លស់ពីសមាសភាគេយនឌ័រ ក�ុងគេ្រមាងែដលេស�ីេឡងីេនះផងែដរ។  
អ�កពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត បានេ្របី្របាស់្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយអនឡាញ េដីម្បេីលីកេឡងីពីករ្រព�យ

បារម�របស់ខ�ួន ជាពិេសស ពកួេគបានកត់សមា� ល់ថា  ែផ�កមយួចំននួៃនករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់       
បរសិ� ននិងសង�មឆ�ងែដន និងករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នសរុប (TBSEIA/CIA) ៃនគេ្រមាង

ប៉ាក់ឡាយ ហក់បីដូចជា្រសេដៀងគា� នឹងករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់ៃនគេ្រមាងប៉ាក់េបង (Pak Beng) 
ែដរ។ ក៏មានករេលីកេឡងីនូវេសចក�ី្រព�យបារម�ផងែដរ ថាេតី្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍គេ្រមាង បានេធ�ីករ

ពិចរណាពីេគាលនេយាបាយ និងករសិក្សោ ែដលេធ�ីេឡងីកលពីេពលថ�ីៗេនះេដយ MRC ក�ុងករ
វយតៃម�របស់ពួកេគែដរឬេទ។  

េលក អន េព្រជហត�ដ ម�ន�ីទទលួបន�ុក និងនាយកែផ�កែផនករៃនេលខធិករដ� ន MRC 
បានពន្យល់េទៀតថា “ក�ុងករពិនិត្យសុីជេ្រមេលីឯកសរទងំេនះ ក�ុងអំឡុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់

ជាមុនេនះ េយងីនឹងេធ�ីករពិនិត្យេលីក្រមិតៃនភាព្រសេដៀងគា�  រវងករវយតៃម�គេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ 
និងប៉ាក់េបង ក៏ដូចជាកំណត់ពីចំណុចស្រមាប់េធ�ីករែកលម�ករវយតៃម�ទងំេនះ តមយៈេធ�ីឱ្យមាន
ករប��ូ លទិន�ន័យនិងព័ត៌មានថ�ីៗ។ ្រក�មករងររបស់េយងី នឹងប��ូ លលទ�ផលរកេឃញីរបស់េយងី 
េទក�ុងរបាយករណ៍ពិនិត្យបេច�កេទស េហយីនឹងរេំលចឱ្យេឃញីថាេតីចំណុចខ�ះខតទងំេនះ អច
បង�ផលប៉ះពល់ដល់ភាពសមេហតុសមផល និងភាព្រតឹម្រត�វៃនករវយតៃម�គេ្រមាងេនះែដរឬេទ។”  

អនុសសន៍របស់តួអង�ពក់ព័ន�សំខន់ៗទងំអស់ ្រត�វបានកត់្រតទុក ក៏ដូចជានឹង្រត�វប��ូ ល
េទក�ុងរបាយករណ៍ស�ីពីេវទិកេនះ ែដលបនា� ប់មកនឹង្រត�វយកេទេធ�ីករពិចរណា និងឆ�ុះប�� ងំក�ុង
របាយករណ៍ពិនិត្យបេច�កេទស។ របាយករណ៍ពិនិត្យបេច�កេទស នឹងប��ូ លករវយតៃម�បេច�កេទស
េលីសំេណីគេ្រមាងេនះ េហយីរបាយករណ៍េនះេទៀតេសធន៍ នឹង្រត�វដក់ជូន្របេទសជាសមាជិករបស់ 
MRC ជាពិេសស្របេទសែដលេលីកេស�ីរគេ្រមាង េដីម្បឱី្យមានករពិចរណា និងដក់ប��ូ លេទក�ុង  
េសចក�ីែថ�ងករណ៍រមួ និងរបាយករណ៍សកម�ភាពរមួ។  

េលក្រសី បូ៊ខ ំ វរ៉ជិត (Bounkham Vorachit) អនុរដ�ម�ន�ី្រកសួងធនធានធម�ជាតិ និង        
បរសិ� នឡាវ មាន្របសសន៍ក�ុងករែថ�ងសុន�រកថាេបីកេវទិកេនះថា “្របទសឡាវ ជានិច�កល ែតង    

ផ�ល់សរៈសំខន់ និងយកចិត�ទុកដក់ជាពិេសសចំេពះេគាលករណ៍ៃនករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព 
េ្រកម្រកបខ័ណ� ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា�  ំ ១៩៩៥ និង នីតិវធីិនិងេគាលករណ៍ែណនាដំៃទេទៀត

របស់ MRC។ ករេឆ�ីយតបចំេពះប�� ្របឈមៃនករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព នឹងមិនអចេធ�ីេទ
បានេឡយី ្របសិនេបីពំុមានករគា្ំរទដ៏េ្រចីន និងកិច�សហ្របតិបត�ិករពីអ�កពក់ព័ន�របស់េយងីេនាះ។” 

េនៃថ�ទីពីរៃនេវទិកេនះ អ�កចូលរមួ ក៏មានឱកសស� ប់ព័ត៌មានបច�ុប្បន�ភាព និងផ�ល់េយាបល់
អំពីគំនិតផ�ួចេផ�ីមែដលកំពុងបន�អនុវត�េដយ MRC។ ប�� សំខន់ៗ ែដល្រត�វបានេលីកេឡងី រមួមាន៖
ករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព និងករពិភាក្សោពីែផនករសកម�ភាពរមួ ស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់េបង ករ
ពិនិត្យេលីករផា� ស់ប�ូរ និងករសងសង់ទំនប់ៃសយ៉ាបូ៊រ ី (Xayaburi) និង ករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពៃនករ



េរៀបចំករែណនាសំ�ីពីករសងសង់បឋមស្រមាប់ទំនប់ ែដលេលីកេស�ីេឡងីេនដងទេន�េមក�ុងអងទេន�

េមគង�េ្រកម។  
េវទិកេនះយល់ថា គំនិតផ�ួចេផ�ីមែកលម�ករ្រគប់្រគងករេរៀបចំែផនករអងទេន�េមទងំេនះ គឺ

ជាគំនិតផ�ួចេផ�ីម ែដលេកីតេចញពីកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់របស់តអួង�ពក់ព័ន� និងកររមួចំែណករបស់     
តអួង�ពក់ព័ន� ក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនកន�ងមក។  

តយ៉ួាង ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់ទំនប់វរអីគ�ិសនីៃសយ៉ាបូ៉រ ី (Xayaburi)     
ដនសហុង (Don Sahong) និងប៉ាក់េបង (Pak Beng)បានបង� ញពីភាពចបំាច់ េដីម្បេីធ�ីបច�ុប្បន�

ភាពយុទ�ស�ស�វរអីគ�ិសនីទូទងំតំបន់អងទេន� និងេគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករសងសង់ទំនប់ 
ែដលេលីកេស�ីេឡងីេលីដងទេន�េមៃនទេន�េមគង� ែដលេរៀបចំេដយ MRC។ ព័ត៌មានបច�ុប្បន�ភាពទងំ

េនះ មានេគាលបំណងជួយឱ្យរដ�ជាសមាជិក ព្រងីកផល្របេយាជន៍េ្រករង�ង់្រពំែដន្របេទសរបស់ខ�ួន 
និង កត់បន�យផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនអវជិ�មានឱ្យេនតិចជាអប្បបរមា េហយី្រសបេពលជាមយួគា� េនះ   

ផ�ល់ករគា្ំរទដល់សន�ិសុខទឹក េស្ប�ង និងថាមពល។  
 េនក�ុងេវទិករេនះ ក៏មានករបង� ញផងែដរថា ករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយុទ�ស�ស�េនះបានប�� ប់ 
ពក់កណា� លេហយី ខណៈេពលែដលឯកសរែណនាវំញិ កំពុងស�ិតេនក�ុងករពិនិត្យេលីកចុងេ្រកយ
េដយ្របេទសជាសមាជិក MRC។ 
 េវទិកអ�កពក់ព័ន�ថា� ក់តំបន់េនះ ជាករបំេពញបែន�មេលីកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់តម្របេទស
នីមយួៗ និង ផ�ល់លទ�ភាពដល់តអួង�ពក់ព័ន� ែដលពំុមានឱកសចូលរមួក�ុងកិច�្របជំុក�ុង្របេទស ឱ្យ
េលីកេឡងីពីករ្រព�យបាម�របស់ពកួេគ និង ែស�ងយល់បែន�មេទៀតពីគេ្រមាងែដលេលីកេស�ីេឡងី ក៏ដូច
ជា ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ។  
 េនះជាេលីកទីបនួេហយី ែដល MRC បានេរៀបចំកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន េ្រកមនីតិវធីិ
ស្រមាប់ករជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច�្រពមេ្រពៀង (Procedures for Notification, 
Prior Consultation and Agreement) េហកត់ថា PNPCA ដូចជាស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនី     
ៃសយ៉ាបូ៊រ ី ែដលអចផលិតថាមពលអគ�ិសនីបាន ១.២៨៥ េមហ� វ៉ត់ គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីដនសហុង 
ែដលអចផលិតថាមពលអគ�ិសនីបាន ២៤០ េមហ� វ៉ត់ និង គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់េបង ែដលអច   

ផលិតថាមពលបាន ៩១២ េមហ� វ៉ត់។  
 កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស�ីពីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់ឡាយ បានចប់េផ�ីមជាផ�ូវករកលពី   

ៃថ�ទី ២៨ ែខ សីហ ឆា�  ំ២០១៨ េហយីនឹងបន�រហូតដល់ែខ មីនា ឆា�  ំ២០១៩។ េនេពលេនាះ ្រក�ម
ករងរៃនគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ (Joint Committee Working Group) ែដលជាស� ប័ន្របឹក្សោ
បេច�កេទសរបស់ MRC នឹងេធ�ីករជែជកពិភាក្សោពីអនុសសន៍នានា ស្រមាប់ដក់ជូនគណៈកមា� ធិករ
ច្រម�ះរបស់ MRC ែដលជាស� ប័នអនុវត�េគាលនេយាបាយ មានសមាសភាពជាតំណាងមកពី្របេទស
ជាសមាជិតទងំបួនរបស់ MRC។ ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ  ជាធម�ត ្រត�វករេពល
្របាមំយួែខ  បុ៉ែន�អចពន្យោរេពលបែន�មបាន  ្របសិនេបីគណៈកមា� ធិករច្រម�ះយល់្រពម។  



 េវទិកពិេ្រគាះេយាបល់ថា� ក់តំបន់បនា� ប់ស្រមាប់សំេណីរគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់ឡាយ នឹងេធ�ី
េឡងីេនពក់កណា� លែខមករ េនឆា� េំ្រកយ។  
 
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� កត់ំបន់ស្រមាបក់រទូតទកឹ ក៏ដូចជា ជាមជ្ឈមណ� ល្របមូលផ�ុ ំ

ចំេណះដងឹអពំីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក េដមី្បកីរអភិវឌ្ឍនត៍ំបន់េនះ ្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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