
 

 

 

សម្រាបក់ារចេញផ្សាយភ្លា មៗ 

 

គណៈកម្មការទន្លេន្ម្គង្គជំរុញការគ្គប់គ្គង្លិង្អភិវឌ្ឍល៍ធលធាលទកឹគ្បកបន្ោយទំលួល

ខុសគ្រូវ 

 

ទមី្ររងុច ៀងេន្ទ ប្រទេសឡា  ថ្ងៃទ ី២១ ខែ រមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០២៣៖ ថ្ងៃចន្េះ គណៈរម្មការទចន្េចម្គងគ 

(ចៅកាត់ថា MRC) បាន្ចេញផ្សាយឯរសារសំខាន្់ៗេំន្ួន្ពីរ រនុងចោលបំណងបចងកើន្ផ្សលម្របចោជន្ជ៍ា

អតិបរិា ពីគចម្រាងទំន្ប់វារីអគគសិន្ី ន្ិងការអភិ ឌ្ឍចផ្សេងៗពារ់ព័ន្ធន្ឹងធន្ធាន្ទឹរ  ខណៈេង់កាត់បន្ថយ 

ចោយដល់រម្រមិ្តទាបបំផុ្សតន្ ូផ្សលប េះពាល់ចម្រោេះថាន រ់ធំៗនានា ដដលាន្ចលើបរិសាថ ន្ន្ិងម្របជាជន្រាប់លាន្

អនរ ដដលរស់ចៅតាម្ដងទចន្េដ៏ធំជាងចគបំផុ្សតរនងុតំបន្់ោសុោីចគនយ៍ចន្េះ។  

 

ជាពចិសស MRC បាន្ចបាេះពុម្ភផ្សាយចោលការណ៍ដណនំាេំន្ួន្ពីរេាប់ សម្រាប់ជួយអនរអភិ ឌ្ឍន្៍

គចម្រាង ចធវើោ ងណាឲ្យគចម្រាងរបសព់ួរចគកាន្ដ់តាន្េីរភាព រនុងចនាេះរួម្ាន្ចសេរតដីណនំាបឋម្សតីពីការ

ចរៀបេំបេង់សាងសង់ទំន្ប់រនុងោងទចន្េចម្គងគដដលបាន្ដារ់ចសនើរ (Preliminary Design Guidance for 

Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong River Basin ចៅកាត់ថា  PDG) ន្ិងចោល

ការណដ៍ណនំាសម្រាប់ការវាយតថ្ម្េផ្សលប េះពាល់បរិសាថ ន្ឆ្េងដដន្ (Guidelines for Transboundary 

Environmental Impact Assessment in the Lower Mekong River Basin ចៅកាត់ថា TbEIA)។ 

 

រនុងអំឡុងពិធីសចាោ ធដារ់ឲ្យចម្របើម្របាស់ឯរសារខាងចលើ បណឌ ិត ោន្ុល័រ គិធិឃួន្ (Anoulak 

Kittikhoun)នាយរម្របតិបតតិ MRC បាន្ចលើរចឡើងថា “ម្របចទសសាជរិទាងំបួន្យល់ដឹងោ ងេាស់ពីការ

ចរើន្ចឡើងន្ ូបញ្ហា ម្របឈម្ដដលទចន្េចម្គងគរំពុងជួបម្របទេះចដាយសារវារំពុងដតាន្ការដម្របម្របួលោ ងខាេ ំង។ 

ចេតុដូចេនេះ ចទើបសណំុំឯរសារទាងំពីរចន្េះាន្សារៈសំខាន្ណ់ាស់ ន្ិងដារ់ចោយចម្របើម្របាស់ទាន្់ចពលច លា 

ចដាយវាបង្ហា ញពកីារចបតជាា េិតតដ៏មុ្តាំ និ្ងរិេចម្របឹងដម្របងរួម្ថ្ន្បណាត លម្របចទសជាសាជិររបស់ MRC 

ចដើម្បីចដាេះម្រសាយបញ្ហា នានាដដលាន្សារៈសខំាន្់សម្រាប់តំបន្ទ់ាងំមូ្ល”។ 

 

ចលារបណឌ ិត បាន្បដន្ថម្ថា “ខណៈដដលម្របចទសន្ីមួ្យៗាន្ជាចម្រសេន្ ូម្របព័ន្ធន្ីយ័តរម្មថាន រ់

ជាតិសម្រាប់ការសាងសង់ និ្ងម្របតិបតតកិារទំន្ប់វារអីគគិសនី្រនុងដដន្ដីរបស់ខេួ ន្  ចយើងមិ្ន្ាន្សំណុចំោល

ការណ៍រួម្ណាមួ្យចដើម្បចីឆ្េើយតបចៅន្ឹងផ្សលប េះពាល់ឆ្េងដដន្របសគ់ចម្រាងណាមួ្យចទ។ ឥឡូ ចន្េះ ចយើង

ាន្យុទធសាស្តសតរួម្ោន ន្ិងងមីបំផុ្សត សម្រាប់ម្រគប់ម្រគងធន្ធាន្ទឹររួម្របស់ចយើង”។  

 

https://www.mrcmekong.org/resource/ajutqi
https://www.mrcmekong.org/resource/ajutqi
https://www.mrcmekong.org/resource/aqrsbk
https://www.mrcmekong.org/resource/aqrsbk


 

 

PDGចាសដ់ដលបាន្ដារ់ឲ្យចម្របើម្របាស់ចៅឆ្ន ំ២០០៩ ម្រគបដណត ប់ចម្រេើន្ចលើទិដឋភាពដផ្សនរបចេចរចទស

ថ្ន្ការសាងសង់ ន្ិងម្របតិបតតកិារទំន្ប់ តួោ ង ធារាសាស្តសត េរាេររំណររររ ភូគពភសាស្តសត គុណភាពទឹរ   

ចអរូឡូសុីរនុងទឹរ ម្រតីន្ិងជលផ្សល សុ តថិភាពទនំ្ប់ និ្ងនាវាេរណ៍។ 

 

PDGងមីចន្េះជាឯរសារដដលម្រតូ បាន្ចធវើបេចុបបន្នភាព ាន្រួម្បញ្ចូលន្ូ ផ្សលប េះពាល់ដផ្សនរជលសាស្តសត 

ន្ិងសងគម្ចសដឋរិេច ដដលជាការចតត តការយរេិតតទុរដារ់កាន្ដ់តខាេ ំងចលើសេគម្ន្ត៍ាម្ដងទចន្េ និ្ងជ ីភាព

របស់ពួរោត់។ 

 

ជាមួ្យន្ឹងបដម្រម្បម្រមួ្លជាចម្រេើន្ដដលចរើតាន្នាចពលងមីៗ ចន្េះ គចម្រាងទំន្ប់េនំ្ួន្១១ រំពុងម្រតូ 

បាន្ចសនើសាងសង់តាម្ដងទចន្េចម្គងគ  ន្ិងគចម្រាងេំន្ួន្ពីរបាន្ដំចណើរការរួេជាចម្រសេ។ ម្របចទសជាសាជិរ 

MRC បាន្សិរាចរៀន្សូម្រតពីបទពចិសាធន្៍របស់ខេួ ន្ទារ់ទងន្ឹងទំន្ប់វារអីគគិសន្ី ន្ិងបាន្ទទួលន្ ូ

ឧទាេរណ៍ ន្ិងការអន្ុ តតលអៗ ពជីុំ ិញពិភពចលារ។ បនាទ ប់ពកីារេរចារអស់រយៈចពល៤ ឆ្ន  ំ រនុងេចំណាម្

ម្របចទសជាសាជិរ អនរអភិ ឌ្ឍន៍្គចម្រាង និ្ងម្ររុម្ភាគីពារ់ព័ន្ធចផ្សេងចទៀត   PDG ម្រតូ បាន្ចធវើបេចុបបន្នភាព

ចដាយបាន្ដារ់បញ្ចូលនូ្ េំចណេះដឹងងមីបំផុ្សត ពារ់ព័ន្ធនឹ្ងលរខតតិរៈថ្ន្ការចរៀបេំបេង់សាងសង់  ិទាសាស្តសត 

ន្ិងបចេចរ ិទា។ 

 

ទន្ទឹម្ន្ឹងចន្េះ ការវាយតថ្ម្េផ្សលប េះពាល់បរសិាថ ន្ឆ្េងដដន្គឺជាយន្តការដដលាន្លរខណៈរចសើប 

ចដាយសារវាពារ់ពន័្ធនឹ្ងន្ឹងន្ិតិ ិធីថាន រ់ជាតិ។ ដូចេនេះចេើយចទើបចគម្រតូ េណំាយចពលោ ងយូរចដើម្បីសម្រម្េ

ចេញន្ ូឯរសារចន្េះ។ ខណៈដដលម្របចទសន្ីមួ្យៗ ាន្ការវាយតថ្ម្េផ្សលប េះពាល់របស់ខេួ ន្ ចដើម្បីរំណត់ពី

ផ្សលប េះពាល់របស់គចម្រាងមួ្យចលើធារាសាស្តសតរនងុម្រសុរ នាវាេរណ៍ ការរុរររដរ៉ែ វារ ីបបរម្ម ន្ិងតំបន្់ចផ្សេង

ចទៀត  ឯរសារវាយតថ្ម្េចន្េះ គឺជារបបគំចេើញ ន្ិងជាយន្តការមួ្យដដលន្ឹងជួយបចម្រម្ើផ្សលម្របចោជន្៍

ឲ្យតំបន្់ ន្ិងរសាងទំន្ុរេតិត ការម្របឹរាចោបល់ និ្ងរិេចសេម្របតិបតតកិារ។ 

 

ឧបាថាម្របចទសជិតខាងមួ្យ ម្របចម្ើលចឃើញថាគចម្រាងមួ្យ មិ្ន្ថាម្របព័ន្ធធារាសាស្តសត ឬនាវាេរណ៍

ខាន តធំ ោេន្ឹងាន្ឥទធពិលអ ជិជាន្ឆ្េងដដន្។ រនុងសាថ ន្ភាពចន្េះ ភាគីពារ់ព័ន្ធទាងំអសោ់េរួម្ោន ចម្របើម្របាស ់

យន្តការរនុងTbEIA ចដើម្បីម្របមូ្លទិន្នន័្យជាមូ្លដាឋ ន្ វាយតថ្ម្េពីផ្សលប េះពាល់ ន្ិងផ្សតល់អន្សុាសន្ច៍ដាយ

ដផ្សនរចលើភសតតុាងជារ់ដសតង។  

 

បណឌ ិត គិធិឃួន្ បាន្បន្តដងេងថា “ការដឹរនំាថ្ន្ម្របចទសជាសាជិរទាងំបួន្សារសម្នឹ្ងទទលួបាន្

ការចកាតសរចសើរ ចដាយពួរចគបាន្ចបាេះជហំាន្ ឈាន្ចឆ្ោ េះចៅមុ្ខចដាយកាេ ហាន្ រនុងការអន្ ុតត ន្ិងសារ

លបងចោលការណ៍ទាងំចន្េះចៅរនុងពិភពពិតម្របារដ ចដាយសារលរខណៈសម្បតតិទាងំចន្េះ មិ្ន្ាន្ តតាន្

ចម្រេើន្តាម្ោងទចន្េរួម្ ចៅជុំ ិញពិភពចលារចនាេះចទ”។  



 

 

 

រណំតស់ាគ លស់ម្រាបន់្ពិន្ធនាយរ៖  

គណៈរម្មការទចន្េចម្គងគ គឺជាសាថ ប័ន្អន្តររដាឋ ភបិាលមួ្យ ដដលបាន្បចងកើតចឡើង ចៅឆ្ន ១ំ៩៩៥  ចដើម្បីចលើរ
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