
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយបន្ទា ន់ 

 
កិេចពិចម្ររោះចោបល់ជាមុន 

នៃគចម្រាងទំនប់វារអីគគ ិសនីសាណាខំនឹងចាប់ចផ្សតើម 
បន្ទា ប់ពីការបញ្ចប់ដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់នៃគចម្រាងទំនប់វារអីគគ ិសនីលួង

ម្រាាង ចៅខែមិថុន្ទ 

 
ក្រងុវវៀងចន្ទ ក្រវេសឡាវ ថ្ងៃេី០៥ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២០ — ឥឡូវចនោះ ការបញ្ចប់តាមកាល

កំ ត់ននដំច ើរការពិចម្ររោះចោបលជ់ាមុន នៃគចម្រាងទំនប់វារអីគគ ិសនីលួងម្រាាង 
ដែលអាចផលិតថាមពលអគ្គ ិសៃីចំៃួៃ ១,៤៦០ ចមហ្គគ វា៉ា ត់ និងដែលត្តូវានចសន ើឡ ើងចោយរោា ភិ
ាលឡាវ  ចដើមបីសាងសង់ឡលើ ទឡៃេ ឡេនៃអាងទចនេចមគងគឡត្កាេ ត្តង់ភាគខងច ើងនៃចែតតលួង
ម្រាាង ានចលើកចៅនថៃទី៣០ ខែមិថុន្ទ ឆ្ន ំ២០២០។ ចនោះចបើចោងតាមកិេចម្រប ំុរបស់គ ៈកមម

ការទចនេ ចមគងគ (ចៅកាតថ់ា MRC)។   

 ចបើចោងតាមកិេចម្រប ំុពិចសស តាមរយៈវចីដអូ របស់គ ៈកាម ធិការេម្រម រោះនន MRC ខដល
ានចរៀបេំកាលពីមសិលមិញ ចៅម្រក រងចវៀងេនា  គ ៈកាម ធិការានសចម្រមេ ផ្សតល់ចពលចវលា
បខនែមចទៀតដល់ម្របចទសជាសា ិក ឡែើេបីចធវ ើការពិភាកា នងិឯកភាពចលើវធិានការខដលាន
ចសន ើ ចដើមបីបចញ្ច ៀស បម្រងួមជាអបបបរា និងកាត់បនែយផ្សលប ោះពាល់អវ ិជានឆ្េងខដនចផ្សសងៗ 
ខដលបណាត លមកពីគចម្រាងចនោះ ដូេខដលានខេងចៅកន ុងចសេកត ីខថេងការ និងខផ្សនការ
សកមមភាពរមួរបស់គ ៈកាម ធិការ។  
 ប ឌ ិត សុ ុ ំរត ម្រាចាំវងស ម្របធានគ ៈកាម ធកិារេម្រម រោះសម្រាប់ឆ្ន ំ២០២០ និងជា

ម្របធានអងគម្រប ំុចនោះ ានានម្របសាសនថ៍ា “ចោយសារម្របចទសកមព ុជា នថ ចវៀតណាម និងភាគី

ពាក់ព័នធន្ទន្ទ ានចលើកចឡើងពីការម្រពួយារមភ និងស ូំមពរចផ្សសងៗ ក៏ែូចជាមាៃការឯកភាព
ពីម្របចទសឡាវ ចយើងានសចម្រមេចលើកចពលបញ្ចប់ដំច ើរការពិចម្ររោះចោបលជ់ាមុននៃគចម្រាង

លួងម្រាាង ចៅនថៃទី៣០ ខែមិថុន្ទវញិ”។  កន ុងន្ទមជាអគគចលខធិការននការោិល័យ

ធនធានទឹកថាន កជ់ាតិ របស់ម្របចទសនថផ្សងខដរ ប ឌ ិត  សុ ុំរត ានបខនែមថា “ការពនាចពល
ចនោះ ក៏សំឡៅចធវ ើឡ ើងឡែើេបីឲ្យការបញ្ចប់ដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់ជាមនុេួយឡៃេះ កាន់ខតាន
អតែន័យ ចោយធាន្ទថា ម្របចទសឡាវនឹងទទួលានមតិចោបល ់ នងិអនុសាសន៍ដ៏ចកបោះកបយ  
ចដើមបីពិចារណាឲ្យានម្រតឹមម្រតូវ កន ុងការចោោះម្រសាយនូវរាល់ផ្សលប ោះពាល់អវ ិជានឆ្េងខដនខដលប

ណាត លមកពី [ការសាងសង់] ទំនប់ចនោះ” ។  
 កាលពីខែកកកោឆ្ន មំុន រោា ភាិលឡាវ ានោក់ចសន ើគចម្រាងលួងម្រាាង ជាគចម្រាង
ចម្របើម្រាស់ទឹកចពញមួយឆ្ន ំកន ុងទចនេចមននអាងទចនេចមគងគ ខដលតម្រមូវឲ្យឆ្េងកាត់ដំច ើរការ

ពិចម្ររោះចោបល់ជាមុនរបស់ MRC។ ដំច ើរការពិឡត្រេះឡោបល់ជាេ ៃ ខដលានរយៈចពល ៦ ខែ 

ានចាប់ចផ្សតើមជាផ្សល វូការ ចៅនថៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្ន ំ២០១៩ និងចម្ររងបញ្ចប់ចៅនថៃទី០៧ ខែចមសា 
ឆ្ន ំ២០២០។ ប ុខនត ចោយសារការរាតតបតនន ំងឺកូវដី១៩ គ ៈកាម ធិការេម្រម រោះ ខដលជាសាែ ប័ន

អភិាលកិេចរបស់ MRC ឡទើបដតាន ួបម្រប ំុចៅខថៃទ០ី៤ ខែមិថុន្ទ ប ុចណាណ ោះ។   
 ទំនប់លួងម្រាាង គជឺាគចម្រាងទី៥ ខដលានោក់ឡសន ើរចៅកន ុងដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់

ជាមុនរបស់ MRC។ សែ ិតកន ុងេាៃ យម្របា  ២៥ គីឡូខម ម្រត ពីម្រក រងលួងម្រាាង គចម្រាងចនោះ នឹង
ម្រតូវសាែ បន្ទចោយម្រក រមហ ុនថាមពលលួងម្រាាង (Luang Prabang Power Company Limited) ខដល
ជាម្រក រមហ ុនមួយ បចងក ើតចឡើងចោយរោា ភិាលឡាវ និងសា ីវកមមថាមពលចផ្សតម្រតូចវៀតណាម 

(PetroVietnam Power Corporation) ចៅចម្រកាមអនុសារ ៈចោគយល់រវាងភាគីទងំពីរ កន ុងឆ្ន ំ

២០០៧។ 
 
រិចចពិវក្រោះវោរល់ជាមុន្នៃគវក្ោងសាណាខាំ ន្ឹងចារ់វ្តើមរនាទ រ់ពីការរញ្ច រ់ថ្ន្រិ ច្ច
ពិវក្រោះវោរល់នៃគវក្ោងលួងក្ាាង 
 

គ ៈកាម ធិការេម្រម រោះ  ក៏ានបញ្ជជ ក់ដែរថា ដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់ជាមុន សម្រាប់
គចម្រាងទនំប់វារអីគគ ិសនីសាណាខំ នងឹចាប់ចផ្សតើមបន្ទា ប់ពីការពិចម្ររោះចោបល់នៃគចម្រាងលួង

http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/luang-prabang-hydropower-project/


ម្រាាង ានឈានដល់ទបីញ្ចប់។  ឡៃេះគ្ជឺាការសចម្រមេេិតតែ៏ដែល ដែលគ ៈកាម ធិការចនោះ 
ានឡ វ្ ើកាលពីេុងឆ្ន មំុន។  
 រោា ភិាលឡាវ ានោកច់សន ើគចម្រាងសាណាខំ ខដលអាចផលិតថាមពលអគ្គ ិសៃចីំៃួៃ 
៦៨៤ ចមហ្គគ វា៉ា ត់ សម្រាប់ដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់ជាមុន ចៅនថៃទី០៩ ខែកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០១៩ ភាេ េៗ
បន្ទា ប់ពីខ្ល ៃួបាៃោក់ចសន ើគចម្រាងលួងម្រា។ ប ុខនត ចោយសារកិេចពិចម្ររោះចោបល់នៃគចម្រាងលួង
ម្រាាង ាននឹងកំពងុដំច ើរការឡៅឡ ើយ គ ៈកាម ធិការេម្រម រោះ ានសចម្រមេេិតត ថានឹងពិនិ
តយចមើលគចម្រាងសាណាខ ំចៅខែមិថុន្ទ ឬបន្ទា ប់ពបីញ្ចប់ករ ីគចម្រាងលួងម្រាាង ចដើមបីចធវ ើឲ្យ
ានការពិនិតយកាន់ខតហមត់េតេួ់យ។ 
 ទំនប់សាណាខ ំ គជឺាគចម្រាងទ ី ៦ ខដលានដាក់ឡសន ើរ ឡែើេបីអនុវតតដំច ើរការពិចម្ររោះ

ចោបល់ជាមនុរបស់ MRC។ ទីតាងំសាងសង់ខដលានចសន ើ គឺសែ ិតឡៅេាៃ យម្របា  ១៥៥ 

គីឡូខម ម្រត ភាគខងច ើងននម្រក រងចវៀងេនា  និងម្រតូវានា ន់ម្របា ថា នងឹានតនមេត្បមាណ 
២.០៧៣ ពាន់លានដុលាេ រអាចមរកិ។ គចម្រាងចនោះ នឹងសាងសង់ចោយម្រក រមហ ុនថាមពលវារអីគគ ិស

នីសាណាខំោតាង (ឡាវ) (Datang Sanakham Hydropower) ខដលជាម្រក រមហ ុៃប ត្តសមព័នធេួយ របស់

ម្រក រមហ ុនផ្សលិតថាមពលអនតរជាតោិតាងរបស់ម្របចទសេិន (Datang International Power 
Generation Co. Ltd.)។ 
 ដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់ជាមុនរបស់ MRC តម្រមូវឲ្យានការខេករំខលកចោយចបើកេំហ 
អំពីទិននន័យ ព័ត៌ាន និងរាយការ ៍វាយតនមេដ៏ទូលទូំលាយ សម្រាប់គចម្រាងចហោា រេន្ទសមព័នធ

ថាន ក់ជាតិសំខន់ៗដែលៃឹងសាងសងច់លើទចនេ ចមគងគ ការពិនិតយចឡើងវញិចោយឯករា យពី MRC 
និងភាគីពាក់ព័នធនានា ការពិចារណា នងិការខកលមអចលើបេង់សាងសង់របស់គចម្រាង ៃិងការពិនិ
តយរមួរន ចដើមបីតាមោនចលើផ្សលប ោះពាល់ន្ទន្ទ ខដលម្រតូវការចោោះម្រសាយ ជាខផ្សនកមួយននការ
ម្រគប់ម្រគងខបបបនារំ។ 
 ដំច ើរការចនោះ ានចរលចៅសចម្រមេឲ្យាននូវតុលយភាពមួយ រវាងតម្រមូវការសម្រាប់
អភិវឌ្ឍន៍ និងការការពារបរសិាែ ន នងិសងគម។ 
 

“ចយើងចធវ ើកិេចការទងំចនោះ សំចៅចធវ ើឲ្យម្របចទសខដលចសន ើសុំ េូលរមួេំខ កចៅកន ុងដំច ើរ
ការ និងានគ ចនយយភាព។ អវតតានរបស់ MRC និងដំច ើរការពិចម្ររោះចោបល់ជាមនុចនោះ 

នឹងផ្សតល់លទធភាពឲ្យគចម្រាងន្ទន្ទ ខដលានផ្សលប ោះពាល់ឆ្េងខដនគួរឲ្យកត់សាគ ល់ បនតសាងសង់
ចលើទចនេ ចម ចោយមិនានការខេករំខលកព័ត៌ានឲ្យានទូលំទូលាយ ឬការពិនិតយចឡើងវញិពីសា

ធារ ៈ នចទ” ឡៃេះឡបើតាេការឡលើក ឡ ើងចៅកន ុងកចិចម្រប ំុរបស ់ ប ឌ តិ អាន ចពម្រ ហតែោ 

ន្ទយកម្របតិបតត ិនៃឡលខា្ិការដាា ៃគ ៈកមមការទចនេ ចមគងគ។ 
 
 
រាំណត់សោា ល់សក្ោរ់ន្ិពន្ធនាយរ៖  

គ ៈកមមការទចនេ ចមគងគ គឺជាសាែ បន័អនត ររោា ភាិល ខដលានតួន្ទទី ំរុញចលើកកមពស់
កិេចពិចម្ររោះចោបល់ និងកេិចសហម្របតបិតត ិការថាន កត់បំន់ចៅកន ុងតំបន់អាងទចនេ ចមគងគខែសទឹក
ខងចម្រកាម ខដលម្រតូវានបចងក ើតចឡើងកន ុងឆ្ន ំ ១៩៩៥ ខផ្សអកចៅតាមកិេចម្រពមចម្រពៀងទចនេ ចមគងគ 
រវាងម្របចទសកមព ុជា ឡាវ នថ និងចវៀតណាម។ សាែ បន័ចនោះ បំចពញតួន្ទទីជាចវទកិាថាន កត់ំបន់
សម្រាប់ការទូតទកឹ ក៏ដូេជាជាម ឈម ឌ លម្របមូលផំុ្្សេំច ោះដឹងអំពីការម្រគប់ម្រគងធនធានទឹក 
ចដើមបីអភិវឌ្ឍន៍តំបនច់នោះម្របកបចោយេីរភាព។ 

 
េប់ 
 
សក្ោរ់ព័ត៌ោន្រខន្ែម សូមទារ់េង៖ 
ចលាក ាស សុភក្រកត  មក្រនរ ីទំន្ទក់ទំនងសត្មាប់អនកសារព័ត៌ាន 
ចលខធិការោា នននគ ៈកមមការទចនេចមគងគ  
អីុខម ល៖ sopheak@mrcmekong.org  

ទូរសពានដ/វធ័ចអបស៍៖ +856-20-77779168 
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