
 
 
ស្រមាប់ករេចញផ្សោយជាបនា� ន់  
 

អ�កពកព់័ន�អេ�� ញឱ្យេលកេឡងពកីរ្រព�យបារម�របសខ់�ួន ក�ងុេពល
ដំេណ រករ ករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមនុរបស ់គណៈកម�ករទេន�េមគង�  

ស�ពីកីរអភវិឌ្ឍវរអីគ�ិសនីតមដងទេន�េមគង� 
 

ទ្ីរក�ងេវៀងចន� ្របេទសឡាវ ៃថ�ទ ី២៨ ែខ សហី ឆា�  ំ២០១៨ – គណៈកម�ករទេន�េមគង� នងឹេរៀបចំ
េវទិកអ�កពកព់័ន�េនថា� កត់បំន់ េផា� តេលីសំេណីគេ្រមាងវរអីគ�សិនីប៉ាក់ឡាយ (Pak Lay) និង្របធានបទ   
សំខន់ៗពក់ពន័�នងឹទនំប់វរអីគ�ីសន ី នងិ បានអំពវនាវឱ្យមានករចូលរមួេដយចំហពី្រគបត់ួអង�ពកព់័ន�ទងំ
អស់ ដូចជា សហគមន៍ អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល អង�ករសង�មសុីវលិ អ�កសកិ្សោ្រសវ្រជាវ និងវសិ័យឯកជន 
ជាេដីម។  

េវទិករយៈេពល ២ ៃថ� ែដលេ្រគាងេធ�ីេឡងីេនៃថ�ទី ២០-២១ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ ក�ុងទី្រក�ងេវៀងចន� 
េផា� តេលី្របធានបទ “អទភិាពឆា�  ំ ២០១៨៖ ករេរៀបចំែផនករ និងករ្រគប់្រគងបរសិ� នតំបនអ់ងទេន�”។ 
េវទិកេនះមានេគាលបណំងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពគីេ្រមាងប៉ាកឡ់ាយ េធ�ីករពិភាក្សោពីដំេណីរករពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាមុនរបស់ MRC និងផ�លព់័ត៌មានដលត់ួអង�ពកព់័ន�អពំីស� នភាពៃនករងរែដលកំពុងបន�អនុវត�   
ជាេ្រចីនរបស់គណៈកម�ករេនះ។ 

េលក ផា ំ ទន់ ផាន (Pham Tuan Phan) នាយក្របតបិត�ិៃនេលខធិករដ� ន MRC បានមាន
្របសសន៍ថា “េវទិកេនះេលីកទកឹចតិ�ឱ្យតអួង�ពក់ពន័�របស់េយងីេលីកេឡងីពីករ្រព�យបារម� នងិសំណូមពរ
សម្រសបរបស់ពកួេគអពំីគេ្រមាងប៉ាកឡ់ាយ និងករងរែដលកពុំងេនេសសសលេ់ផ្សងេទៀត។ េវទិកេនះ គឺជា
ឱកសមយួដ៏ពិេសស េដមី្បឱី្យមានករេលីកេឡងី កត្់រតទុក និងែចករែំលក រល់ករ្រព�យបារម�ទងំអស ់
ជាមួយ្របេទសជាសមាជកិរបស់ MRC   ជាពិេសស ្របេទសែដលេលីកេស�គីេ្រមាងេនះេឡងី និងរះិរកវធិីេឆ�ីយ
តបចំេពះករ្រព�យបារម�ទងំេនះ។”  

“ខ�ុ ំសូមេលីកទឹកចិត�ឱ្យ្រគបគ់ា� ចូលរមួក�ុងេវទិកេនះ េ្រពះវជាករទទលួខុស្រត�វរមួរបស់េយងីរល់គា�  
ក�ុងករតែ្រមត្រមង់អនាគតៃនករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព ៃនដងទេន�ដអ៏ស� រ្យជាងេគរបសព់ិភពេលកមួយ
េនះ នងិែថទសុំខភាពរបសទ់េន� ្រពមទងំសុវត�ិភាពនងិជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�េយងី។ េនតមតបំន់
អងទេន�និង្របេទសជាេ្រចីន ពុំមានដំេណីរករែដលមានតមា� ភាព និងែបប្របជាធិបេតយ្យែបបេនះេឡយី 
េហយីករ្រព�យបារម�សម្រសបនានាពុំ្រត�វបានេលកីេឡងីជាផ�ូវករេនាះេទ។ េដយសរឱកសដ៏ពិេសសែដល
ផ�លេ់ដយដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ គា� ននណាមា� កគ់ួរ្របែកកមនិចូលរមួដំេណីរករេនះេឡយី។” 

ៃថ�ទី ១ ៃនេវទិកេនះ េផា� តេលីករែចករែំលកព័ត៌មាន និងករពិេ្រគាះេយាបល់អពំគីេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ 
និងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន េ្រកមនតីិវធិីស្រមាប់ជូនដំណឹង ករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច�្រពម
េ្រពៀង (PNPCA) របស់ MRC។ 

ៃថ�ទី ២ គឺេផា� តេលីករងរែដលកពុំងបន�អនុវត�របស់ MRC ែដលទក់ទញចណំាបអ់រម�ណ៍ជាេ្រចីន
របស់តួអង�ពកព់័ន�នានា។ េនក�ុងៃថ�េនះ នងឹមានករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព នងិករពិភាក្សោអពំីែផនករសកម�ភាព



ស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�សិនប៉ីាក់េបង (Pak Beng) ករពិនិត្យតមដនបរសិ� នរមួស្រមាបគ់េ្រមាងវរអីគ�ិសនី
តមដងទេន�េម ករពនិិត្យេឡងីវញិេលីករផា� ស់ប�ូរករេរៀបចំទនំប់សយ៉ាបូរ ី (Xayaburi) ករេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
េលីេសចក�ីែណនាអំពំីករេរៀបចំបឋមស្រមាប់ទនំប ់ ែដលេស�ីេឡងីេលីដងទេន�េមនាតំបនអ់ងទេន�េមគង�េ្រកម 
្រពមទងំ្របធានបទេផ្សងេទៀត។ 

អ�កពក់ព័ន� នឹង្រត�វអេ�� ីញឱ្យផ�ល់ពត័៌មាន្រតលប់ េលកីជាសំណូមពរ និងស� ប់ពត័៌មានបច�ុប្បន�ភាព
ទងំេនះ។ ទស្សនៈយល់េឃញីរបស់ពកួេគ នងឹ្រត�វកត់្រតទុក ្រពមទងំប��ូ លេទក�ុងរបាយករណ៍ថា� កត់ំបន់ 
ែដលនឹង្រត�វផ្សព�ផ្សោយដលស់ធារណជនទូេទ   និងដក់ជូនគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ (Joint Committee) 
របស់    MRC   េដីម្បេីធ�ីករពិចរណា។  គណៈកមា� ធកិរច្រម�ះេនះ គឺជាក្រមតិែដលករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន 
្រត�វេធ�ីេឡងី។  

ែផ�កតមបទពិេសធនក៍ន�ងមក េសចក�ី្រព�យបារម�របស់តួអង�ពកព់័ន�នានា បានផ�ល់ជាធាតុចូល
្របកបេដយគុណតៃម� នងិនាឱំ្យមានករយកចិត�ទុកដកេ់លីករែកលម�ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនផង 
និងេលីលទ�ផលទូលំទូលយ ែដលទទួលបានពីដំេណីរករេនះផង។ ជាឧទហរណ៍ កន�ងមកមានករយកចតិ�
ទុកដកព់ិចរណាជាខ� ងំ េលីភាពចបំាច់ែដលេផា� តករយកចតិ�ទុកដកេ់លបី�� សង�មេសដ�កិច�ឆ�ងែដន និង
វធិានករស្រមាលប�� ទងំេនះ េដីម្បែីកលម�កែន�ង្រតឆី�ងកតន់ិងចរចរណ៍ដីល្បោប ់ និងពិនតិ្យតមដនេលី
ផលបះ៉ពល់េនដំណាក់កលេ្រកយករសងសង់ទនំប។់  

េដីម្បេីលីកទកឹចតិ�ឱ្យមានចូលរមួក�ុងេវទិកេនះ ករចុះេឈ� ះចូលរមួ េធ�ីេឡងីេដយមិនគតិៃថ� និងមាន
ករផ�ល់ថវកិឧបត�ម�ករេធ�ីដំេណីរ ក�ុងចំននួមួយមានក្រមិត ស្រមាប់អ�កែដលពតិជា្រត�វករជំនួយហរិ��វត�ុ
ស្រមាប់ចូលរមួ។ ករចុះេឈ� ះ ្រត�វេធ�ីឱ្យបានមុនៃថ�ទ ី១០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៨ េដយេ្របី្របាស់ទ្រមង់អន
ឡាញ តមរយៈេគហទំព័រ៖ https://goo.gl/E4HbRY  

េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ករចូលរមួេនះមិនែមនមានន័យថាជាករផ�ល់ករឯកភាពដល់ករងរ ឬ
គេ្រមាងណាមួយេនាះេឡយី។  
 

ករប�� ក់ជាផ�ូវករពរីដ� ភិបាលឡាវស�ពីគីេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ  
 

កលពីៃថ�ទី ២០ ែខ សីហ គណៈកមា� ធិករជាតិទេន�េមគង�ឡាវ (LNMC) បានផ�ល់ករប�� ក់ថា
គេ្រមាងប៉ាក់ឡាយ “មនិែមនជាសំេណីអភិវឌ្ឍន៍ថ�ីេនាះេឡយី”។ ក�ុងលខិិតផ�ូវករេផ�ីជូន MRC គណៈកមា� ធិករ
ជាតិទេន�េមគង�ឡាវ បានេលីកេឡងីថា គេ្រមាងេនះ បានទទួលករឯកភាពតមផ�ូវច្បោប់ជាេ្រចីនពីរដ� ភិបាល 
ឡាវ និងបានឆ�ងកតក់រសកិ្សោសមិទ�ិលទ�ភាព នងិករវយតៃម�េហតុបះ៉ពលរ់ចួេទេហយី។ រដ� ភិបាលឡាវ
បានដកគ់េ្រមាងេនះឱ្យឆ�ងកត់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន េដីម្បអីចគិតគូរពីករ្រព�យបារម�សម្រសប
របស់្របេទសជាសមាជកិ នងិតួអង�ពកព់័ន�នានា អំពគីេ្រមាងែដលេលីកេស�ីេឡងីេនះ។  

ករប�� កប់ំភ�ឺេនះ ្រត�វបានេធ�ីេឡងីបនា� ប់ពីមានករ្របកសកលពីេពលថ�ីៗ េនះ េដយនាយករដ�ម�ន�ី
ឡាវ ឱ្យេធ�ីករផា� ករល់គេ្រមាងវនិិេយាគថ�ីៗទងំអស ់ ក�ុងវសិ័យវរអីគ�សិនកី�ុង្របេទសេនះ។ ក�ុងន័យេនះ      
េសចក�ីប�� ក់បភំ�ឺេនះ េធ�ីេឡងីេដីម្បផី�ល់ករពន្យលឱ់្យបានច្បោស់ ថាេតីេសចក�ីសេ្រមចរបសន់ាយករដ�ម�ន�ីឡាវ 
នឹងបះ៉ពលដ់លដ់ំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន ៃនគេ្រមាងប៉ាក់ឡាយេនះែដរឬេទ។ 

https://goo.gl/E4HbRY


ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុន គឺជាែផ�កមួយៃនវធិាននីតិវធិីរបស់ MRC ែដលពក់ពន័�នឹងកិច�សហ
្របតិបត�ិករ ជុំវញិករេ្របី្របាស់ទឹកក�ុងដងទេន�េមគង�េម េ្រកម្រកបខ័ណ� ៃននីតិវធិី PNPCA។ េ្រកមនីតិវធិីេនះ 
គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ទងំឡាយ ែដលេ្របី្របាស់ទឹកក�ុងដងទេន�េម ក�ុងរដូវ្របាងំ ក�ុងតបំន់អងទេន�ែតមយួ 
ក៏ដូចជា ក�ុងរដូវវស្សោ ចេនា� ះអងទេន�ចនំួនពីរ ្រត�វឆ�ងកត់ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ គេ្រមាងែដល
្រត�វអនុវត�នតីិវធិីេនះ រមួមានគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ធារស�ស� និងវរអីគ�សិនីខ� តធំ ែដលអចបង�ផលប៉ះពលគ់ួរ
ឱ្យកត់សមា� ល់មកេលីបរសិ� ន លំហូទកឹ នងិគុណភាពទកឹក�ុងដងទេន�េមគង�េម។ 

ក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ្របេទសជាសមាជិកែដលទទលួបានករជូនដំណឹង ្រត�វពនិិត្យ
េឡងីវញិេលីលក�ណៈបេច�កេទសៃនគេ្រមាង ែដលេលីកេស�ីេឡងី វយតៃម�េលីផលបះ៉ពល់ឆ�ងែដន ែដលអច
េកីតមានេឡងីេលបីរសិ� ន និងជីវភាពរស់េន េនតមសហគមន៍ដងទេន� និងេលកីេស�ីនូវវធិានករេដីម្បេីឆ�ីយ

តបចំេពះករ្រព�យបារម�ទងំេនាះ។ េគាលេដរមួរបស់្របេទសជាសមាជិក គឺករឯកភាពរមួគា� េលីរេបៀបបន�

ពិនិត្យេលីករណីរបស់គេ្រមាង ែដល្រត�វពិេ្រគាះេយាបល់េនះ។ នីតិវធីិេនះ ពំុមានេគាលបំណងផ�ល់ករ   
អនុម័ត ឬជំទស់េទនឹងគេ្រមាងែដលេស�ីេឡងីេឡយី។ 

ជាធម�ត ដំេណីរករេនះ ្រត�វករេពល្របាមំយួែខ បុ៉ែន�គណៈកម�ករច្រម�ះ អចេស�ីរបែន�មេពល
េវលេទៀតបាន ្របសិនេបីចបំាច់ ។ 

ចប់តងំពីមានករដកេ់ស�គីេ្រមាងរបស់រដ� ភិបាលឡាវ កលពីៃថ�ទី ១៣ ែខ មិថុនា ឆា�  ំ២០១៨ ឱ្យ
មានករេរៀបចំដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនជាផ�ូវករេនះ េលខធិករដ� ន MRC បានពនិិត្យេលីឯកសរ
ែដលបានដកទ់ងំេនះ នងិពិនិត្យេផ��ងផា� ត់ភាពេពញេលញៃនឯកសរទងំេនាះ។ េលខធិករដ� ន MRC បាន
ជូនដណឹំងេទដល្់របេទស ែដល្រត�វទទួលបានករជូនដណឹំងអពំីវសិលភាពរបស់គេ្រមាង និងលក�ខណ� េផ្សង
េទៀត េ្រកមដំេណីរករេនះ  និងបានស្រមបស្រម�លកចិ�្របជុដំំបូងរបស់្រក�មករងរៃនគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ
របស់ MRC  (JC Working Group) ែដល្រត�វអនុវត�នតីិវធិី PNPCA ស្រមាប់គេ្រមាងប៉ាកឡ់ាយ។ 

ក�ុងកចិ�្របជុំេនទី្រក�ងេវៀងចន� ្រក�មករងរៃនគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ ែដលបំេពញតនួាទីជាស� បន័ផ�ល់
្របឹក្សោដល់គណៈកម�ករធកិរច្រម�ះ បានេធ�ីករពភិាក្សោែវកែញកពីដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនរបស់
គេ្រមាងេនះ នងិបានេ្រជសីេរសីយកៃថ�ទី ៨ ែខ សហី ឆា�  ំ២០១៨ ែដលជាកលបរេិច�ទៃនកិច�្របជុំេនាះ េធ�ីជា
កលបរេិច�ទចប់េផ�ីមជាផ�ូវករ ៃនដំេណីរករែដលមានរយៈេពល្របាមំួយ ែខ េនះ។  

ែផនទបីង� ញផ�ូវលម�ិតស្រមាបអ់នុវត�ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ទងំមូល នងឹ្រត�វេលីកយមកេធ�ីករ
ពិភាក្សោេនសបា� ហ៍េនះ េនេពលែដលសមាជិកគណៈកមា� ធិករច្រម�ះជួប្របជុំគា� ក�ុងទី្រក�ងេវៀងចន�។  

 

កំណត់សមា� ល់ស្រមាប់និពន�នាយក៖  
គណៈកម�ករទេន�េមគង� គឺជាស� បន័អន�ររដ� ភិបាល ែដលមានតួនាទជីំរុញេលីកកម�ស់កចិ�ពិេ្រគាះ

េយាបល់ និងកិច�សហ្របតិបត�កិរថា� ក់តបំន់េនក�ុងតបំន់អងទេន�េមគង�ែខ្សទកឹខងេ្រកម ែដល្រត�វបាន
បេង�ីតេឡងីក�ុងឆា�  ំ១៩៩៥ ែផ�កេទតមកិច�្រពមេ្រពៀងទេន�េមគង� រវង្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម។ 
ស� ប័នេនះ បំេពញតួនាទជីាេវទិកថា� ក់តំបន់ស្រមាប់ករទូតទកឹ ក៏ដូចជា ជាមជ្ឈមណ� ល្របមូលផ�ុចំំេណះដឹង
អំពីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក េ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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