
 
 

 
 

ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់ 

 
្របេទសឡាវ ជនូដំណឹងដលគ់ណៈកម�ករទេន�េមគង� ស�ពី ី 

ទំនប់វរអីគ�សិនប៉ីាក់ឡាយ េដម្បអីនុវត�ដំេណ រករពេិ្រគាះ

េយាបលជ់ាមនុ 
 

ទី្រក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទី ១៤ ែខ មិថុនា ឆា�  ំ២០១៨ – េលខធិករដ� នគណៈកម�ករ

ទេន�គង� បានទទលួករជូនដំណឹងជាផ�ូវករពីរដ� ភិបាលឡាវថា ្របេទសឡាវ នឹងអនុវត�ដំេណីរករ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនជាផ�ូវករ ស�ីពីគេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់ឡាយ (Pak Lay) របស់ខ�ួន ែដលស�ិតេន

ក�ុងតំបន់ប៉ាក់ឡាយ េខត�ហ្សោយ៉ាបូរ ីភាគខងេជីងៃន្របេទសឡាវ។ ទំនប់ែដលស�ិតេនេលីដងទេន�េម
គង�េនះ នឹងដំេណីរករជាប់រហូតេពញមយួឆា�  ំែដលអចផលិតអគ�ិសនីបាន ៧៧០ េមហ� វ៉ត។ 

កលពីៃថ�ទី ១៣ ែខ មិថុនា ឆា�  ំ២០១៨ េលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករជាតិទេន�េមគង�ឡាវ 
បានេផ�ីេសចក�ីពិពណ៌នាលម�ិតៃនគេ្រមាង មកកន់េលខធិករដ� ន គណៈកម�ករទេន�គង� (MRC) 
េដីម្បពិីនិត្យ និងជូនដំណឹងដល់្របេទសជាសមាជិកដៃទេទៀត អំពីវសិលភាព និងលក�ណៈេផ្សងេទៀត
របស់គេ្រមាង េ្រកមដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ។ ជាមយួនឹងករដក់ឯកសរស្រមាប់កិច�ពី
េ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ រដ� ភិបាលឡាវ បានបំេពញកតព�កិច�ដ៏សំខន់មួយរបស់ខ�ួន ដូចមានែចង
ក�ុងកិច�្រពមេ្រពៀង     េមគង�ឆា�  ំ១៩៩៥។ 

ក�ុងរយៈេពលមយួែខ េលខធិករដ� ន MRC នឹង្រត�វពិនិត្យេលីឯកសរេនះ េដយេផ��ងផា� ត់
ប�� ក់ពីភាពេពញេលញៃនឯកសរ េធៀបនឹងនីតិវធីិពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន មុននឹងប��ូ នករណីេនះេទ
កន់គណៈកម�ករច្រម�ះ (JC) របស់ MRC ែដលជាស� ប័នមានតំណាងេនក្រមិត្របធាននាយកដ� ន

មកពី្របេទសជាសមាជិកទងំបនួ ែដលនឹងេធ�ីករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមយួគា� ។ 
កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន គឺជាែផ�កមយួៃនវធិាននីតិវធីិរបស់ MRC ស�ីពីសហ្របតិបត�ិករជំុ

វញិករេ្របី្របាស់ទឹកតមដងទេន�េមៃនេមគង� ែដលមានេឈ� ះថា នីតិវធីិស្រមាប់ជូនដំណឹង ពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាមុន និង្រពមេ្រពៀង (PNPCA)។ េ្រកមនីតិវធីិេនះ គេ្រមាងេហដ�រចនាសម�័ន�ទងំឡាយ

ណាែដលេ្របី្របាស់ទឹកតមដងទេន�េមក�ុងអំឡុងរដូវ្របាងំក�ុងអងទេន�ែតមយួ ក៏ដូចជា ក�ុងអំឡុងរដូវ
វស្សោរវងអងទេន�ចំនួនពីរ ្រត�វឆ�ងកត់ដំេណីររករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ គេ្រមាងែដល្រត�វអនុវត�

តមនីតិវធីិេនះ រមួមាន គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ធារស�ស� និងគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍វរអីគ�ិសនី្រទង់្រទយធំ 
ែដលអចបង�ឱ្យមានផលប៉ះពល់គរួឱ្យកត់សមា� ល់មកេលីបរសិ� នលំ ហូរទឹក និងគុណភាពទឹកក�ុង
ដងទេន�េម។  



 
 

េនក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ ជាមួយនឹងករគា្ំរទែផ�កបេច�កេទស និងរដ�បាល
ពីេលខធិករដ� ន MRC ្របេទសជាសមាជិកែដលបានទទលួករជូនដំណឹង នឹង្រត�វពិនិត្យេមីល

ទិដ�ភាពបេច�កេទសរបស់គេ្រមាង វយតៃម�េលីផលប៉ះពល់ឆ�ងែដន ែដលអចេកីតមានេលីបរសិ� ន 
និងជីវភាពរស់េនរបស់សហគមន៍តមដងទេន� និងេលីកេស�ីនូវវធិានករ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះករ

្រព�យបារម�ទងំេនះ។ េគាលេដរមួរបស់្របេទសជាសមាជិក គឺករឯកភាពរូមគា� េលីរេបៀបបន�ពិនិត្យ
េលីករណីរបស់គេ្រមាង ែដល្រត�វពិេ្រគាះេយាបល់េនះ។ នីតិវធីិេនះពំុមានេគាលបំណងផ�ល់ករអនុម័ត 

ឬជំទស់េទនឹងគេ្រមាងែដលេស�ីេឡងីេឡយី។ ជាធម�តដំេណីរករេនះ ្រត�វករេពល្របាមំយួែខ បុ៉ែន�
គណៈកម�ករច្រម�ះ (JC) អចបែន�មេពលេវលេទៀតបាន។  

កន�ងមក MRC ធា� ប់ឆ�ងកត់ករណីពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនចំនួនបី – ស្រមាប់គេ្រមាងទំនប់វរ ី
អគ�ិសនីហ្សោយ៉ាបូរ,ី ដនសហុង និងប៉ាក់េបង ែដលគេ្រមាងទងំេនះ សុទ�ែតស�ិតេនតមដងទេន�     

េមគង�េម ក�ុង្របេទសឡាវ។ ករណីពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនទងំបីេនះ សុទ�ែតបានបង� ញនូវភាព
េជាគជ័យ ្របសិទ�ិភាព និងវឌ្ឍនភាព ៃនកិច�្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា�  ំ១៩៩៥ ក៏ដូចជា MRC ខ�ួនឯងផា� ល់ 
ែដលករណីេនះ ឆ�ុះប�� ងំពីស� រតីេមគង� និងកិច�សហ្របតិបត�ិកររបស់្របេទសជាសមាជិក។   

ស្រមាប់គេ្រមាងហ្សោយ៉ាបូរ ី ដំេណីរករេនះបានជំរុញឱ្យរដ� ភិបាលឡាវ និង្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍
េធ�ីករវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរសិ� នេដយខ�ួនឯង និងវនិិេយាគទឹក្របាក់រប់រយលនដុល� រ េដីម្បែីក
ស្រម�លករេរៀបចំទំនប់ េដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះប�� ពក់ព័ន�នឹងករចរចរ្រតី និងដីល្បោប់ ែដលជាករ
្រព�យបារម�ធំៗចំនួនពីរ ែដល្រត�វបានេលីកេឡងីក�ុងអំឡុងេពលពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ។  

េនក�ុងករណីគេ្រមាងប៉ាក់េបងវញិ គណៈកម�ករច្រម�ះបានឈនដល់កិច�្រពមេ្រពៀងេនចុង
ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ែដលមានរយៈេពល ៦ែខ។ គណៈកម�ករេនះបានេចញនូវេសចក�ី
ែថ�ងករណ៍មយួ ែដលត្រម�វឱ្យេលខធិករដ� ន MRC េរៀបចំែផនករសកម�ភាពរមួ (JAP) េដីម្បដីក់
េចញនូវយន�ករស្រមាប់បន�ផ�ល់ព័ត៌មាន្រតឡប់ េធ�ីករផា� ស់ប�ូរទិន�ន័យ និងែចករែំលកចំេណះដឹង 

រវង្របេទសឡាវ និង MRC ពក់ព័ន�នឹងករបន�េរៀបចំសងសង់ និងដំេណីរករគេ្រមាងេនះ។  
េលក ផា ំទន់ ផាន (Pham Tuan Phan) នាយក្របតិបត�ិរបស់េលខធិករដ� ន MRC មាន

្របសសន៍ថា “េចញពីករណីប៉ាក់េបង វបង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា ែផនករសកម�ភាពរមួ បានេធ�ីឲ្យដំេណីរ
ករ PNPCA មានករផា� ស់ប�ូរជាវចិ�មាន។ ែផនករេនះបានដក់េចញនូវេគាលេដយ៉ាងច្បោស់លស់ 

ជាមយួនឹងករសេ្រមចចិត�ជាក់លក់ េឆា� ះេទេលីកកម�ស់វធិានករនានា េដីម្បបីេ�� �ស កត់បន�យឱ្យ
បានជាអតិបរមា និងស្រមាលផលប៉ះពល់ឆ�ងែដន ែដលអចេកីតមានេឡងី េហយីក�ុងេពលជាមយួគា�  

េលីកកម�ស់ករសហករ្របកបេដយសុច�ន�ៈរវង និងក�ុងចំេណាម្របេទសជាសមាជិកនានាៗ”។  
េចញពីករណីទងំេនះ ជាពិេសសករណីគេ្រមាងប៉ាក់េបង MRC បានពិនិត្យេឡងីវញិេលី

ទិដ�ភាពជាេ្រចីន ៃនដំេណីរករ PNPCA េដីម្បឱី្យករអនុវត�នីតិវធីិេនះ កន់ែតមានភាពល�្របេសីរជាង
មុន ដូចជា ភាព្រគប់្រគាន់ៃនឯកសរ និងករែចករែំលកព័ត៌មានឱ្យបានទន់េពេលលជាេដីម។ 



 
 

េលក ផា ំ ទន់ ផាន បានបន�ថា “េយងីបានទទលួនូវេមេរៀនជាេ្រចីនពីករណីកន�ងមក និង
េជាគជ័យៃនដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ស្រមាប់គេ្រមាងប៉ាក់េបង។ បទពិេសធន៍េនះ          

បង�លក�ណៈឱ្យេយងីកន់ែតរងឹមា ំ និងអចេ្រតៀមខ�ួនបានកន់ែតល� ក�ុងករជយួដល់្របេទសជា
សមាជិករបស់េយងី េដីម្បពិីនិត្យេឡងីវញិេលីគេ្រមាងេនះ វយតៃម�េលីទិដ�ភាពបេច�កេទស និងទញ

ជាេសចក�ីសន�ិដ� នមយួ្របកបេដយបរយិាបន� និងអត�ន័យ”។  
េគរពឹំងថា ករសងសង់របស់គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីប៉ាក់ឡាយ នឹងចប់េផ�ីមក�ុងឆា�  ំ ២០២២ 

េហយីប�� ប់ ក�ុងឆា�  ំ ២០២៩។ ្របតិបត�ិករជាលក�ណៈពណិជ�កម�េ្រគាងនឹងចប់េផ�ីមេនក�ុងឆា� ំ
ដែដល បនា� ប់ពីករសងសង់េនះប�� ប់រចួរល់។  

MRC រមួគា� ជាមយួនឹងេលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករជាតិទេន�េមគង� នឹងស្រមបស្រម�ល
កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់េនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តំបន់ េដីម្ប្ីរបែម្របមូលគំនិតេយាបល់របស់សធារណជន

អំពីករណីេនះ។  

កំណត់សមា� ល់ស្រមាប់និពន�នាយក៖  

គណៈកម�ករទេន�េមគង� គឺជាស� ប័នអន�ររដ� ភិបាល ែដលមានតនួាទីជំរុញេលីកកម�ស់កិច�
ពិេ្រគាះេយាបល់ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករថា� ក់តំបន់េនក�ុងតំបន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទឹកខងេ្រកម 
ែដល្រត�វបានបេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� រវង្របេទសកម�ុជា 
ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ ស� ប័នេនះ បំេពញតនួាទីជាេវទិកថា� ក់តំបន់ស្រមាប់ករទូតទឹក ក៏ដូចជា ជា
មជ្ឈមណ� ល្របមូលផ�ុ ំចំេណះដឹងអំពីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក េដីម្បកីរអភិវឌ្ឍន៍តំបន់េនះ្របកប
េដយចីរភាព។ 

  
-ចប់- 

  
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 
េលក មាស សុភ�ក� 

ម�ន�ីទំនាក់ទំនងស�ីទីស្រមាប់អ�កសរព័ត៌មាន 
អីុែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org 

ទូរសព�៖ +856-21-263263, ភា� ប់បន� 407០ 
ទូរសព�ៃដ៖ +856-20-77779168 

 
### 

mailto:sopheak@mrcmekong.org

