ការពិេ្រ ះេ បល់ មុនស្រ ប់គេ្រ
នរយៈេពល៦ែខ ្រតវ នបិទបញ្ចប់

ង

មពល រអគ្គ ិសនី ៉ ក់េបង ែដល

ៃថ្ងទី ២០ ែខ មិថុ
្ន ំ ២០១៧ រដ្ឋ នីេវ ងច័ន្ទ ្របេទស វ - កាលពីម ិលមិញ េល ធិការ ្ឋ ន
ៃនគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ (MRC) នេរ បចំកិច្ច្របជុំពិេសសមួ យរបស់គណៈក ្ម ធិការរ ួម (JC)
ៃន MRC េ រដ្ឋ នីេវ ងច័ន្ទ េដើម ីជែជកពិ ក េលើសំេណើគេ្រ ង មពល រអគ្គ ិសនី និង
េដើម ីបិទបញ្ច ប់ដំេណើរការពិេ្រ ះេ បល់ផ វការ មុន (PC) ែដល នរយៈេពល្រ ំមួយែខ។
កិច្ច្របជុំេនះ នផ្ត ល់ឱកាស ផ វការដល់ស ជិកគណៈក ្ម ធិការរ ួម អង្គ ព្រគប់្រគងៃនគណៈ
កម្ម ការទេន្ល េមគង្គ
េដើម ីពិ ក អនុ សន៍គន្ល ឹះៃនរ យការណ៍ពិនិត លក្ខ ណៈបេច្ច កេទស
(TRR) េលើសំេណើគេ្រ ង មពល រអគ្គ ិសនី ៉ ក់េបង (PBHPP) ែដល នេធ្វ ើេឡើងេ យ
េល

ធិការ ្ឋ នៃនគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ ។ េ

យ

នពិ

រ

(TRR) ក៏ដូច

លទ្ធ ផល

ពីេវទិកាអ្ន ក ក់ព័ន្ធេ
្ន ក់តំបន់ និង ្ន ក់ តិ គណៈក ្ម ធិការរ ួមេនះ
នឯក ពេលើេសច
យសម្រសប ង
ំ
ក្ត ីែថ្លងការណ៍មួយ ែដលអំ វ វដល់ “រ ្ឋ ភិ ល វ ្របឹងែ្របងេ្របើ្រគប់មេធ

អស់ េដើម ីេ ះ្រ យផលប៉ះ ល់អ វ ិជ្ជ នឆ្ល ងែដន ែដល ចេកើត ន េ យ រគេ្រ ង ៉ ក់
េបង” និងេស្ន ើឲ េល ធិការ ្ឋ នេនះេរ បចំែផនការសកម្ម ពរ ួមមួ យ ែដលែចងពីនីតិ វ ិធីប ្ទ ប់

េ្រកាយពីដំេណើរការពិេ្រ

ះេ

បល់

មុនរយៈេពល៦ែខេនះ

នបញ្ច ប់។

វ ិ នការ
ស្រ ប់ការពិេ្រ ះេ បល់េ កុ ងេសចក្ត ីែថ្លងការណ៍េនះ
ន
ទិ៍ ការេ ះ
្រ យផលប៉ះ ល់ែដល ចេកើត នេ តំបន់ែខ ទឹក ងេលើ និងតំបន់ែខ ទឹក ងេ្រកាម មក
េលើរបបជល ្រស្ត និងអុី្រដលិក ែដលរ ួម ំង ផលប៉ះ ល់េ ែខ ទឹក ងេលើៃនទំនប់ មកកុ ង
្របេទសៃថផងែដរ ការែកលម្អ លំហូរកំេទចកំណក កំែណលម្អ ស្រ ប់្រតីឆ្លងកាត់េ តំបន់ែខ ទឹក
ងេលើ និងតំបន់ែខ ទឹក ងេ្រកាម ការែស្វ ងយល់ នច ស់ ស់ ងមុនអំពីផលប៉ះ ល់ឆ្លង
ែដនែដល ចេកើត ន ការ
ឲ នេសរ ពកុ ងការេធ្វ ើ
ចរេ យ ្ម នឧបសគ្គ
ការ
បេង្ក ើតមេធ
យ្រ ្រស័យ ក់ទងស្រ ប់ផ្តល់ តុចូលអំពីទ្រមង់ប្លង់ែដល ន បន្ត ប ្ទ ប់
និងការ វ ិវត្ត ៃនគេ្រ ងេនះ ការែចករែលកទ្រមង់ប្លង់ែដល នែកលម្អ និងការ ម នទិន្នន័យ
្រពម ំង កម្ម វ ិធី ម នរ ួម ្ន ៃនគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ ស្រ ប់គេ្រ ងទំនប់ ៉ ក់េបង។
ស

ជិកគណៈក ្ម ធិការរ ួមក៏ នកត់ស ្គ ល់ផងែដរនូ វអនុ សន៍គន្ល ឹះ ែដល នពីេវទិកាអ្ន ក
ក់ព័ន្ធេ
្ន ក់តំបន់ ែដល នេរ បចំេឡើងេ យេល ធិការ ្ឋ នគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ និង
ទី្របឹក
តិ។ អនុ សន៏ ំងេ ះ្រតវ នប ្ហ ញេ កុ ង “ទ្រមង់ឯក រេឆ្ល ើយតប” ែដល
្របេទស ស ជិក អ្ន ក នទទួ លេសចក្ត ីជូនដំណឹង
ន ក់ជូនមក។ គណៈក ្ម ធិការរ ួមក៏
នកត់ស ្គ ល់ផងែដរ
មួ យការេកាតសរេសើរចំេ ះ ្ម រតីៃនកិច្ចសហ្របតិបត្ត ិការ និងការ
េ កុ ងអំឡ
ុ ងេពលៃននីតិ វ ិធីស្រ ប់ដំេណើរការៃនការជូ នដំណឹង
ទទួ លខុស្រតវរបស់្របេទស វ
ការពិេ្រ ះេ បល់ មុន និងការ្រពមេ្រព ង (PNPCA) ស្រ ប់គេ្រ ងទំនប់ ៉ ក់េបង។
េសចក្ត ីែថ្ល ងការណ៍រ ួម ទ្រមង់ឯក រេឆ្ល ើយតប និងេសចក្ត ីែថ្ល ងការណ៍េ យ្របេទស វ នឹង្រតវ
្របកាស
រណៈេ ចុងស ្ត ហ៍េនះ។
ការពិេ្រ ះេ បល់ មុនអំពីគេ្រ ងទំនប់ ៉ ក់េបង
ន ប់េផ្ត ើម ផ វការ កាលពីៃថ្ងទី ២០
ែខធ ្ន ំ ២០១៦។ ដូ ច នែចងកុ ងកិច្ច្រពមេ្រព ងេមគង្គ ្ន ំ ១៩៩៥ ការពិេ្រ ះេ បល់ មុនេនះ
នេ លេ កាត់បន្ថ យផលប៉ះ ល់អ វ ិជ្ជ នមកេលើប រ ិ ្ថ ន និងរបរចិញ្ចឹមជី វ ិតរបស់សហគម
ន៍ មដងទេន្ល
ំងេ តំបន់ែខ ទឹក ងេលើ និងតំបន់ែខ ទឹក ងេ្រកាម និងេដើម ីសេ្រមច
នការេ្របើ្រ ស់ធន នទឹកេ យសម្រសបផងែដរ។
ព័ត៌ នអំពីគេ្រ ងេនះ ដូ ច ការ យតៃម្ល ផលប៉ះ ល់ប រ ិ ្ថ ន និងសង្គ ម រ យការណ៍ វ ិស្វ កម្ម
និងេ បល់
នេ កុ ងេវប យរបស់គណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ ស្រ ប់ការចូ ល ន
រណៈ៖ www.mrcmekong.org.
-ចប់-
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កំណត់ស ្គ ល់ចំេ

ះនិពន្ធ

យក

គណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ (MRC) គឺ អង្គ ការអន្ត ររ ្ឋ ភិ ល ែដល នបេង្ក ើតេឡើង េដើម ីេលើ
កម្ព ស់កិច្ចសហ្របតិបត្ត ិការេលើការ្រគប់្រគង ងទេន្ល េមគង្គ េ យនិរន្ត រ ព េ យ ន្របេទស
កមុ
វ ៃថ និង េវ ត ម ស ជិក។ គណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ េដើរតួ េវទិកាមួ យស្រ ប់
ែដលកុ ងេ ះ្របេទស
កិច្ចការទូ តអំពីធន នទឹក
និងកិច្ចសហ្របតិបត្ត ិការ ្ន ក់តប
ំ ន់
ស ជិកែចករែលកផល្របេ ជន៍ពីធន នទឹករ ួម េ ះបីផល្របេ ជន៍េ
្ន ក់ តិ នលក្ខ
ណៈខុស ្ន ក៏េ យ និងេ ះ្រ យស ្ព ធឆ្ល ងែដនេ កុ ង ងទេន្ល េនះផងែដរ។ គណៈកម្ម ការេនះ
ក៏ ន ទី មណ្ឌលចំេណះដឹង ែដលេលើកកម្ព ស់ កិច្ចសហ្របតិបត្ត ិការេ
្ន ក់តំបន់ និងការ
េរ បចំេ លនេ
យ េ យែផ្អកេលើភសុ ងវ ិទ
្រស្ត ។
គណៈកម្ម ការ េនះពិនិត េមើល្រគប់ វ ិស័យ ំងអស់ ែដលរ ួម ំង និរន្ត រ ពៃនការេន ទ ការ
កំណត់អត្ត ស ្ញ ណកា នុវត្ត ិ ពស្រ ប់កសិកម្ម
ការរក េសរ ពៃនការេធ្វ ើ
ចរ
ការ
្រគប់្រគងទឹកជំនន់ និងការែថរក ្របព័ន្ធេអកូ ឡសុីសំ ន់ៗ។ បែន្ថ មេលើ វ ិស័យ ំងេ ះ គឺផលប៉ះ
ំ សតអូ សប ្ល យ
ល់ែដល ចេកើត ន េពលអ គត ែដលប ្ត លពីជំនន់ហួសេហតុ េ្រ ះ ង
រយៈេពលែវង និងការេកើនកម្ព ស់ទឹក សមុ្រទ ែដល ក់ព័ន្ធ មួ យការែ្រប្របល កាស តុ។
គេ្រ ងទំនប់ ៉ ក់ែបង គឺ គេ្រ ងែដលមិនបេង្ក ើត
ងសុ កទឹក (run-of-river) េ
ទេន្ល េមគង្គ ។
នការគេ្រ ងទុក
្ថ នីយ៍ផលិត មពលេនះ
នសមត្ថ ពផលិត
៩១២េម ្ក ត់ និង្រតវបេញ្ច ញ រទឹក ៥.៧៧១,២ ែម៉្រតគូ បកុ ងមួ យវ ិ ទី។

េលើដង
មេពល

េល ធិការ ្ឋ នគណៈក ្ម ធិការទេន្ល េមគង្គ តិៃន្របេទស វ
ន ក់ជូនេសចក្ត ីអធិប យ
ពិ ្ត រអំពីសំេណើគេ្រ ងេនះកាលពីៃថ្ង ទី ៤ ែខវ ិច្ឆ ិកា ្ន ំ ២០១៦ មកេល ធិការ ្ឋ នគណៈកម្ម ការ
ទេន្ល េមគង្គ ស្រ ប់ការពិនិត និងអំពីសកម្ម ពែន្ថ មេទ ត ស្រ ប់ ព័ត៌ នដល់្របេទស
ស ជិកដៃទេទ តអំពី វ ិ ល ពៃនគេ្រ ងេនះ និងលក្ខ ខណ្ឌដៃទេទ តេ េ្រកាមដំេណើរការៃន
ការពិេ្រ ះេ បល់ មុន។
គណៈក ្ម ធិការរ ួម គឺ ែផ្ន កមួ យៃននីតិ វ ិធីរបស់គណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ ស្ត ីពីកិច្ចសហ្របតិបត្ត ិ
ការេលើការេ្របើ្រ ស់ទឹកពីដងទេន្ល េមៃនទេន្ល េមគង្គ េ លគឺ PNPCA។ េ ង មកិច្ច្រពមេ្រព ង
េមគង្គ ការពិេ្រ ះេ បល់ មុនមិន ក់ព័ន្ធ មួ យការអនុម័តឯក ព ឬ ការបដិេសធសំេណើ
គេ្រ ងេឡើយ និងក៏មិនែមន សិទ្ធិ ស្រ ប់្របេទស អ្ន កេលើកសំេណើ កុ ងការ
នេ អនុវត្ត
គេ្រ ង េ យ ្ម នការគិតគូ រអំពីសិទ្ធិរបស់ស ជិកដៃទេឡើយ។ ផុយេ វ ិញ
យន្ត ការមួ យ
ស្រ ប់ជួយដល់កិច្ចសហ្របតិបត្ត ិការ ្ន ក់តំបន់េលើការេ្របើ្រ ស់ទឹក។ យន្ត ការេនះ្រតវ នបេង្ក ើត
េឡើងស្រ ប់្របេទសែដល នទទួ លេសចក្ត ីជូនដំណឹង េដើម ីេលើកអនុ សន៍ និងស្រ ប់្របេទស
អ្ន កេលើកសំេណើកុ ងការទទួ លយកវ ិ នការខ្ល ះៗ េដើម ីកាត់បន្ថ យផលប៉ះ ល់ មួ យែដល ច
េកើត ន និងេដើម ីែស្វ ងរកវ ិធី្របេសើរ ងមុនស្រ ប់ការែចករែលកផល្របេ ជន៍ ំងេនះ។
មួ យ
គណៈក ្ម ធិការរ ួមៃនគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ អនុវត្ត ដំេណើរការពិេ្រ ះេ បល់ មុន
ការ ំ្រទបេច្ច កេទស
និងរដ្ឋ លែដលផ្ត ល់េ យ្រក ុមការ រែដល នតំ ងមកពី្របេទស
ស ជិក និងេល ធិការ ្ឋ នៃនគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ ។
ចំេ ះព័ត៌ នបែន្ថ មអំពី PNCPA, ការពិេ្រ ះេ បល់ មុនអំពីគេ្រ ងទំនប់ ៉ ក់ែបង និង
ការែស្វ ងរកឯក រគេ្រ ងេនះ សូ មចូ លកុ ង៖ http://www.mrcmekong.org/topics/pnpca-priorconsultation/pak-beng-hydropower-project/

ចំេ

ះព័ត៌

នបែន្ថ ម សូ ម

ក់ទង៖

េ ក្រសី Souridahak Sakonhninhom, ម្រន្ត ីទំ ក់ទំនង
េល ធិការ ្ឋ នគណៈកម្ម ការទេន្ល េមគង្គ រដ្ឋ នីេវ ងច័ន្ទ ្របេទស
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