
 

 
ស្រមាប់ករេចញផ្សោយបនា� ន់  
 

្របេទសឡាវនឹងេរៀបចំកចិ�ពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមុនស្រមាប ់
គេ្រមាងវរអីគ�ិសនីលងួ្របាបាង 

 
្រក�ងេវៀងចន�ន៍ ្របេទសឡាវ ៃថ�ទ០ី១ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩ — រដ� ភិបាលឡាវ នងឹអនុវត�ដំេណីរករ

ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ែដលជាដំេណីរកររបស់គណៈកម�ករទេន�េមគង� ស្រមាបគ់េ្រមាងវរអីគ�ិសនីលងួ
្របាបាង  ែដលមានទីតងំឋតិេនចេនា� ះគេ្រមាងប៉ាក់េបង  ែដលេស�ីេឡងីេនែខ្សទកឹខងេលី  និងគេ្រមាង
សយ៉ាបូរេីនែខ្សទឹកខងេ្រកម ែដលជិតសង់រចួរល់។ ទំនប់ែដលឋតិេនតមដងទេន�េមេនះ នឹងដំេណីរ
ករជាប់េពញមួយឆា�  ំនងិអចផលតិអគ�ិសនីចនំួន ១.៤៦០ េមហ៉� វ៉ត។់  

េនក�ុងេសចក�ីជូនដំណឹងែដលដក់ជូនេលខធកិរដ� នគណៈកម�ករទេន�េមគង� (MRC) កលពី
ៃថ�ទី៣១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៩ រដ� ភិបាលឡាវបានេលកីេឡងីថា ករសងសងស់្រមាប់គេ្រមាងេនះ នងឹ
ចប់េផ�ីមេនក�ុងឆា�  ំ ២០២០ នងិប�� ប់េនឆា�  ំ ២០២៧ ជាឆា� ែំដល គេ្រមាងេនះនឹងដក់េអយដំេណីរ     
ករ។ ថាមពលែដលផលតិបាន អចនឹង្រត�វលក់េទឱ្យ្របេទសៃថ នងិ្របេទសេវៀតណាម។  

បណ�ិ ត អន េព្រជហត�ដ នាយក្របតបិត�ិៃនេលខធកិរដ� ន MRC មាន្របសសន៍ថា “ជាមួយនឹង
ករដកេ់ស�ីគេ្រមាងស្រមាបដ់ំេណីរករកិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន រដ� ភិបាលឡាវបានបំេពញកតព�កិច�
របស់ខ�ួនដូចែចងក�ុងកចិ�្រពមេ្រពៀងេមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥។ ករដក់េស�ីេនះ នងឹផ�ល់លទ�ភាពឱ្យ្របេទសជា
សមាជិកែដលទទួលបានករជូនដណឹំង ្រពមទងំសធារណជនទូេទទទលួបានព័តម៌ានលម�តិ និងេធ�ីករ
សិក្សោពីករេ្របី្របាស់ទឹកេដយគេ្រមាងេនះ នងិផលបះ៉ពល់ែដលអចេកីតមានេឡងីនានា”។ 

កិច�ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ គឺជាែផ�កមួយៃននតីិវធិីរបស់ MRC ស�ីពកីិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុង
ករេ្របី្របាស់ទឹកេលីដងទេន�េមៃនទេន�េមគង� េពលគឺនតីិវធិីស�ីពកីរជូនដំណឹង ពេិ្រគាះេយាបល់ជាមុន 
និងកចិ�្រពមេ្រពៀង (េហកត់ថា PNPCA។ េ្រកមនីតវិធិី េនះ គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ទងំឡាយែដល
េ្របី្របាស់ទឹកក�ុងដងទេន�េមេនរដូវវស្សោក�ុងអងទេន�ែតមួយ ក៏ដូចជា ក�ុងរដូវវស្សោស្រមាប់ឆ�ងអងទេន� ២ 
្រត�វឆ�ងកតដ់ំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ គេ្រមាងែដល្រត�វអនុវត�តមនីតិវធិីេនះ មានដូចជាគេ្រមាង
អភិវឌ្ឍន៍្របព័ន�ធារស�ស�  និងវរអីគ�ិសនីខ� តធំ  ែដលអចបង�ផលប៉ះពលធ់�ន់ធ�រេលីបរសិ� ន លំហូរទកឹ 
និងគុណភាពទឹកក�ុងដងទេន�េមៃនទេន�េមគង�។  

ក�ុងដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ េដយមានករគា្ំរទបេច�កេទស និងករគា្ំរទែផ�ករដ�បាល
ពីេលខធិករដ� ន MRC គណៈកមា� ធិករច្រម�ះ ែដលជាស� ប័នអភិបាលកិច�របស ់ MRC នងឹពនិិត្យេលី
ទិដ�ភាពបេច�កេទសរបស់គេ្រមាងេនះ វយតៃម�េលីផលប៉ះពល់ឆ�ងែដនែដលអចេកីតមានេឡងីេលីបរសិ� ន 
និងជីវភាពរស់េនរបស់សហគមនត៍មដងទេន� និងេលកីេស�ីវធិានករេដីម្បេីឆ�ីយតបចំេពះករ្រព�យបារម�



 

ទងំេនះ។ គណៈកមា� ធិករច្រម�ះមានេគាលបំណងបេង�តីនូវករ្រពមេ្រពៀងមួយែចងអំពីវធិានករគួរអនុវត�
េពលគេ្រមាងដំេណីរករ ។  

ជាធម�ត  ដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនមានរយៈេពល ៦ ែខ  ប៉ុែន�អចបន�បែន�មេទៀតតម
ករសេ្រមចរបស់គណៈកមា� ធិករច្រម�ះ។ ដំេណីរករេនះ ពុំមានន័យថា ជាករអនុម័ត ឬមនិអនុមត័េលី
គេ្រមាងែដលេស�ីេឡងីេនាះេឡយី។  

បណ�ិ ត ហត�ដ មាន្របសសន៍ថា “ករបន�ករែកលម�ដំេណីរករអនុវត� PNPCA របស់ MRC ្រត�វ
បាន្របេទសនានាេនជុំវញិពភិពេលកចត់ទុកថាជាឧទហរណ៍ ែដលបង� ញពីករអនុវត�ច្បាប់ទកឹអន�រ
ជាតិ”។   

េនក�ុងេសចក�ីជូនដំណឹង ្របេទសឡាវបានផ�លឯ់កសរស�ីពីករសកិ្សោពីសមទិ�ិលទ�ភាពែផ�ក
បេច�កេទស ដូចជា ករវយតៃម�េហតុបះ៉ពលប់រសិ� នសង�មរបសគ់េ្រមាង ករវយតៃម�េហតុបះ៉ពលប់
រសិ� នសរុប និងឆ�ងែដន ែផនករ្រគប់្រគង និងពិនតិ្យតមដនែផ�កបរសិ� ន នងិសង�ម ែផនករអភិវឌ្ឍតំបន់
តងំទីលំេនថ�ី និងឯកសរវសិ�កម�។  

េបីតមនតីិវធិីរបស់ MRC បនា� ប់ពីដក់េសចក�ីជូនដំណឹងរចួ េលខធិករដ� ន MRC ្រត�វពិនិត្យ នងិ
េផ��ងផា� ត់ភាពេពញេលញៃនឯកសរែដលដក់មក េធៀបនឹងនីតិវធិពីិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនក�ុង្រកបខណ�
េពលេវលែដល្រត�វបានអនុ�� តេដយនតីិវធិី PNPCA។ បនា� បព់ីប��ប់ដណំាកក់លេផ��ងផា� តឯ់កសរ
បឋម េលខធិករដ� ននងឹេផ�ីឯកសរ ទងំអស់េទកន់្របេទស ៣ េផ្សងេទៀត េដីម្បពីិនិត្យ េហយីបច�ុប្បន�
េនះេលខធិករដ� នក៏កពុំងេរៀបចំផ្សព�ផ្សោយឯកសរទងំេនះអមនងឹឯកសរបែន�មែដលបង� ញពីទិដ�ភាព
រមួទូេទរបស់គេ្រមាង និងឯកសរ ផ្សព�ផ្សោយនានាេលីេគហទពំ័ររបស់ MRC េដមី្បជីួយស្រម�លឱ្យដំេណីរ
ករពិេ្រគាះេយាបល់េនះអច្រប្រពឹត�េទកន់ែតមានអត�នយ័។  

បណ�ិ ត ហត�ដ មាន្របសសន៍ថា “េយងីេ្រតៀមខ�ួនរចួជាេ្រសច េដីម្បសី្រមបស្រម�លដល់ករ
ពិភាក្សោ ផ�ល់នូវគនំិតេយាបល់ែផ�កតមវទិ្យោស�ស� និងមានលក�ណៈសត្យោនុមត័ ្រពមទងំដក់នូវ         
អនុសសន៍ស�ពីីគេ្រមាងែដល្រត�វបានេលីកេស�ីេនះជូនគណៈកមា� ធិករច្រម�ះ។ េយងីក៏េប�ជា� រក្សោករេបកី
ចំហ និងតមា� ភាព ក�ុងក្រមតិដូចគា� េនះជូនចំេពះសធារណជនទូេទក�ុងដំេណីរករទងំមូលផងែដរ។ មនិ
ថាេគមានករយល់េឃញីែបបណាចំេពះគេ្រមាងេនះេឡយី ខ�ុ ំសូមអេ�� ីញឱ្យ្រគបគ់ា� ែដលខ�ល់ខ� យអពំី
អនាគតទេន�េមគង� ចូលរមួ និងរមួចំែណកក�ុងករពិភាក្សោេនះ េដីម្បឱី្យសំេឡងរបសអ់�ក្រត�វបានេគស� ប់ឮ 
និងចង្រកងទុកជាឯកសរ។” 

គិតរហូតមកដល់បច�ុប្បន�េនះ មានគេ្រមាងចំននួ ៤៨ តមដងទេន�េមគង� ្រត�វបានដក់មក េដីម្បី
ឆ�ងកត់ដំេណីរករជូនដំណឹងេ្រកមនីតិវធិី PNPCA៖ គេ្រមាងចំនួន ៣ ពី្របេទសកម�ុជា ៣០ ពី្របេទស
ឡាវ ២ ពី្របេទសៃថ នងិ ១៣ ពី្របេទសេវៀតណាម។ បែន�មពីេលីករដកឯ់កសរស្រមាប់គេ្រមាងលួង្របា
បាងេនះ គេ្រមាង ៤ េផ្សងេទៀត ដូចជា គេ្រមាងវរអីគ�សិនីសយ៉ាបូរ ីដនសហុង ប៉ាក់េបង និងប៉ាកឡ់ាយ 
កន�ងមក្រត�វបានេលីកេស�ីេដីម្បអីនុវត�េលីដងទេន�េមៃនទេន�េមគង� ែដលឋតិេនក�ុង្របេទសឡាវ និងបាន
ដក់ឱ្យឆ�ងកតដ់ំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។  

http://www.mrcmekong.org/


 

គេ្រមាងលួង្របាបាង មានទតីងំេនក�ុងភូម ិ Houygno ៃនេខត�លងួ្របាបាង ែដលឋតិេនចមា� យ
្របមាណ ២៥ គីឡូែម៉្រតពី្រក�ងលងួ្របាបាង ឬ្របមាណ ២.០៣៦ គីឡូែម៉្រតពីតបំន់ដីសណ� រទេន�េមគង�
ែដលឋតិេនក�ុង្របេទសេវៀតណាម។ កែន�ងែដលជាទតីងំផលតិថាមពលអគ�សិនេីនះ មានបេណា� យ 
២៧៥ ែម៉្រត កម�ស់ ៨០ ែម្៉រត និងទទឹង ៩៧ ែម៉្រត។  

េបីតមឯកសរែដលដកម់ក ្រក�មហុ៊ន Luang Prabang Power Company Limited ែដលជា
្រក�មហុ៊នេវៀតណាមបេង�ីតេឡងីេដយសជីវកម� PetroVietnam Power Corporation គឺជា្រក�មហុ៊នអភិវឌ្ឍ
ន៍គេ្រមាងេនះ។ ពុំមានករបង� ញពីតៃម�របស់គេ្រមាងេនាះេឡយី។  

្រក�មករងរៃនគណៈកមា� ធកិរច្រម�ះរបស់ MRC (JCWG) ែដលសមាជកិជាតំណាងក្រមតិ          
បេច�កេទសជានខ់�ស់ពី្របេទសកម�ុជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម និងែដលជាស� បន័ផ�ល់្របឹក្សោឱ្យគណៈកមា� -
ធិករច្រម�ះ MRC ក�ុងករអនុវត�នតីិវធិី PNPCA េ្រគាងនឹងជបួ្របជុំេនៃថ�ទី០៨ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩ េដីម្បី
ពិភាក្សោពីប�� សំខន់ៗ ជុំវញិដំេណីរករពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន ស្រមាប់គេ្រមាងេនះ ដូចជា កលបរេិច�ទ
ចប់េផ�ីមៃនដំេណីរករែដលមានរយៈេពល ៦ ែខេនះជាេដីម។  

MRC រមួនងឹេលខធកិរដ� នៃនគណៈកម�ករជាតទិេន�េមគង� នឹងស្រមបស្រម�លកិច�ពិេ្រគាះ
េយាបល់េនថា� ក់ជាតិ និងថា� ក់តបំន់ េដីម្ប្ីរបែម្របមូលគំនតិេយាបល់របស់សធារណជនទូេទអពំីករណី
េនះ។  

 
កំណត់សមា� ល់ស្រមាបន់ិពន�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� ប័នេនះ បំេពញតួនាទីជាេវទិកថា� កត់ំបន់ស្រមាប់ករទូតទកឹ កដូ៏ចជាជាមជ្ឈមណ� ល្របមូលផ�ុ ំ

ចំេណះដងឹអពំីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក េដមី្បអីភិវឌ្ឍនត៍ំបន់េនះ្របកបេដយចីរភាព។ 
 

ចប ់
 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទក់ទង៖ 
េលក មាស សុភ�ក� 
ម�ន�ីទំនាកទ់ំនងស្រមាបអ់�កសរព័ត៌មាន 
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