
 
 

សម្រាប់ការចេញផ្សាយបន្ទា ន់  
 
កាលបរចិ្ឆេទដំច្ ើ រការពិច្្រោះច្ោបលជ់ាមុន ស្ាប់គច្្ាង
ទំនប់វារអីគគិសនបី៉ា ក់ឡាយ (Pak Lay) ្រូវបនក ំរ់ 

 
ម្ររងុចវៀងេនា ម្របចេសឡាវ ថ្ងៃេី ១០ ខែ សហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ – ម្ររុមការងារថ្នគណៈរាា ធិការ 

េម្រមុុះ សម្រាប់នីតិវធីិសដីពីការជូនដាំណឹង ការពិចម្ររុះចោបល់ជាមុន និងរិេចម្រពមចម្រពៀង (ចៅកាតថ់ា 
PNPCA) របស់គណៈរមាការេចនេចមគងគ បានឯរភាពរន ចលីកាលបរចិេេេចាប់ចផ្សតីមអនុវតតដាំចណីរការ
ពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនរយៈចពល ៦ ខែ ថ្នគចម្រាងេាំនប់វារអីគគិសនីបា៉ា រ់ឡាយ ខដលានសមតថភាព  
ផ្សលិតអគគិសនី ៧៧០ ចមហាគ វា៉ា ត់ ខដលម្រតូវបានចលីរចសនីច ងីចលីដងេនេចមគងគចមរនុងម្របចេសឡាវ។  

ម្ររុមការងារថ្នគណៈរាា ធិការេម្រមុុះ ខដលានសាជិរជាតាំណាងបចេចរចេសជាន់ែពស់មរពី
ម្របចេសរមពុជា ឡាវ ថ្ង និងចវៀតណាម និងខដលបាំចពញតនួ្ទេីជាស្ថថ ប័នផ្សដល់ម្របឹរាដល់គណៈ            
រាា ធិការេម្រមុុះរបស់ MRC រនុងការអនុវតតនីតិវធីិ PNPCA បានម្របកាសពីការសចម្រមេេិតតចនុះ បន្ទា ប់ពី
បានជខជរពិភារារន ោ៉ា ងលអិតលអន់អាំពីដាំចណីរការចនុះ រនុងអាំ ុងរិេចម្របជុាំដាំបូងរបស់ែេួន ខដលម្រតូវ
បានបញ្ច ប់កាលពីថ្ងៃេី ៨ ខែ សីហា រនុងេីម្ររុងចវៀងេនា។ ម្ររុមការងារបានរាំណត់ថ្ងៃេី ៨ ខែ សីហា ឆ្ន ាំ
២០១៨ ជាកាលបរចិេេេ សម្រាប់ចាប់ចផ្សតីមដាំចណីរការចនុះ។ 

ចោរ ខត ណាវុធ ម្របធានម្ររុមការងារថ្នគណៈរាា ធិការេម្រមុុះ ានម្របស្ថសន៍ថា “រិេចពិចម្ររុះ
ចោបល់ជាមុនចនុះ នឹងផ្សដល់ឱ្យម្របចេសខដលេេលួបានការជូនដាំណឹង សហគមន៍ខដលរងផ្សលប៉ាុះ
ពាល់ និងតអួងគពារ់ព័នធដថ្េចេៀត នូវឱ្កាសពិនិតយច ងីវញិចលីគចម្រាង និងចលីរច ងីពីការម្រពួយ
បារមភសមម្រសបរបស់ពរួចគ អាំពីផ្សលប៉ាុះពាល់អវជិជានឆ្េងខដន ចលីបរសិ្ថថ ននិងម្របជាពលរដឋ។ រិេច
ពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនចនុះ រ៏ផ្សដល់លេធភាពឱ្យម្របចេសខដលចលីរចសនគីចម្រាង យល់ដឹងពីការម្រពួយ
បារមភទាំងចនុះកាន់ខតេាស់ រ៏ដូេជា ចលីរច ងីនូវវធិានការចដីមបចីឆ្េីយតបេាំចពាុះការម្រពួយបារមភទាំង
ចនុះផ្សងខដរ”។  

ម្ររុមការងារថ្នគណៈរាា ធិការេម្រមុុះចនុះ រ៏បានពិភារាចលីសាំចណីពនាចពលដាំចណីរការ
ពិចម្ររុះចោបល់ជាមុន ខដលចលីរច ងីចោយចោរ ផាំ ទន់ ផន ន្ទយរម្របតិបតតិថ្នចលខាធិការោឋ ន 
MRC ផ្សងខដរ។ ការពិភារាចលីសាំចណីរពនាចពលចនុះ រ៏ចោយស្ថរខតការម្របកាសរបស់ន្ទយររដឋមន្តនតី
ឡាវ កាលពីមយួថ្ងៃមុនរិេម្របជុាំចនុះ ឱ្យានការពិនិតយរាល់េាំនប់ទាំងអស់ និងផអ រការពិចារណាចលីការ 
វនិិចោគងាីៗចលីគចម្រាងវារអីគគសិនី រនុងម្របចេសឡាវ។ ម្របតិភូឡាវឯរភាពថា រោឋ ភិបាលឡាវនឹងផ្សតល់
ការបញ្ជជ រ់ជាផ្សេូវការ រនុងចពលឆ្ប់ៗចនុះ។ 



ចោរ ផាំ ទន់ ផន ន្ទយរម្របតិបតតិថ្នចលខាធិការោឋ នគណៈរមាការេចនេចមគងគ ាន
ម្របស្ថសន៍ថា “សម្រាប់ដាំចណីរការថ្នរិេចពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនចនុះ ចលខាធិការោឋ នគណៈរមាការ
េចនេចមគងគ នឹងែិតែាំឱ្យអស់ពីលេធភាព ចដីមបបីាំចពញតនួ្ទេីរបស់ែេួន ដូេខដលានខេងរនុងនីតិវធីិ 
PNPCA និងរិេចម្រពមចម្រពៀងចមគងគឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ចដីមបសីម្រមបសម្រមលរិេចពិចម្ររុះចោបល់ជាមួយតួអងគ
ពារ់ព័នធន្ទន្ទម្របរបចោយសុេេនាៈ និងចរៀបេាំេងម្ររងជាឯរស្ថររនុងលរខណៈជាម្របព័នធ ចដីមបរីរានូវ 
េសសនៈយល់ច ញីរបស់តួអងគពារ់ព័នធទាំងចនុះ និងបងាា ញពីរចបៀបខដលេសសនៈទាំងចនុះ នឹងម្រតូវចលីរ
យរមរចធវីការពិចារណាចោយស្ថថ ប័នអភិបាលរិេចន្ទន្ទរបស់ MRC ម្រពមទាំងផ្សដល់ព័ត៌ានម្រតលប់ចៅ
ឱ្យពរួចគវញិ ឱ្យបានទន់ចពលចវោ និងម្របរបចោយតាេ ភាព”។ 

រនុងដាំចណីរការពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនចនុះ ានការចរៀបេាំចវេិកាអនរពារ់ព័នធថាន រ់តាំបន់េាំននួពីរ
ចលីរ និងានការេុុះេសសនរិេចដល់េីតាំងគចម្រាងបា៉ា រ់ឡាយ រនុងអាំ ុងដាំចណីរការរយៈចពល ៦ ខែ
ចនុះ។ ចលីសពីចនុះ រ៏នឹងានការចរៀបេាំរិេចម្របជុាំជាចម្រេីន ជាមយួតួអងគពារ់ព័នធចៅថាន រ់ជាតិ រនុងបណាដ
ម្របចេសជាសាជិរផ្សងខដរ ចដីមបពិីភារា និងេងម្ររងេុរជាឯរស្ថរអាំពីការម្រពួយបារមភសមម្រសបន្ទន្ទ 
ចដីមបផី្សដល់ជាព័ត៌ានេូលចៅរនុងដាំចណីរការចនុះ។  

រិេចពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនចនុះ គឺជាខផ្សនរមយួថ្នវធិាននីតិវធីិរបស់ MRC ជុាំវញិរិេចសហ
ម្របតិបតតិការរនុងការចម្របីម្របាស់េឹរចលីដងេចនេចមគងគចម ខដលសថិតចម្រកាមនីតិវធីិ PNPCA។ ចម្រកាមនីតិវធីិ
ទាំងចនុះ គចម្រាងចហោឋ រេន្ទសមព័នធណាមយួខដលចម្របីម្របាស់េឹររនុងដងេចនេចម រនុងអាំ ុងរដូវម្របាាំង 
រនុងតាំបន់អាងេចនេខតមយួ រ៏ដូេជា រនុងរដូវវសារវាងអាងេចនេេាំននួពីរ ម្រតូវឆ្េងកាត់ដាំចណីរការពិចម្ររុះ
ចោបល់ជាមុន។ គចម្រាងខដលម្រតូវអនុវតតនីតិវធីិទាំងចនុះ រមួាន គចម្រាងអភិវឌ្ឍន៍ធារាស្ថន្តសត និងវារ ី
អគគិសនីខាន តធាំ ខដលអាេបងកផ្សលប៉ាុះពាល់គរួឱ្យរត់សាគ ល់ដល់បរសិ្ថថ ន លាំហូរេឹរ និងគុណភាពថ្ន
េឹររនុងដងេចនេចម។  

ចៅរនុងដាំចណីរការពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនចនុះ ចោយានការរាំម្រេខផ្សនរបចេចរចេសនិងរដឋបាល 
ពីចលខាធិការោឋ ន MRC ម្របចេសជាសាជិរខដលបានេេលួការជូនដាំណឹង នឹងម្រតូវពិនិតយចមីល
េិដឋភាពបចេចរចេសរបស់គចម្រាង វាយតថ្មេចលីផ្សលប៉ាុះពាល់ឆ្េងខដន ខដលអាេចរីតានចលីបរសិ្ថថ ន 
និងជីវភាពរស់ចៅរបស់សហគមន៍តមដងេចនេ និងចលីរចសនីនូវវធិានការ ចដីមបចីឆ្េីយតបេាំចពាុះការ
ម្រពួយបារមភទាំងចនុះ។ ចរលចៅរមួរបស់ម្របចេសជាសាជិរ គឺការឯរភាពរូមរន ចលីរចបៀបបនតពិនិតយ
ចលីររណីរបស់គចម្រាង ខដលម្រតូវពិចម្ររុះចោបល់ចនុះ។ នីតិវធីិចនុះពុាំានចរលបាំណងផ្សដល់ការអនុម័ត 
ឬជាំទស់ ចៅនឹងគចម្រាងខដលចសនីច ងីច យី។  

ជាធមាត ដាំចណីរការចនុះម្រតូវការចពលចវោ ៦ ខែ ប៉ាុខនតអាេបនតបខនថមចេៀតបាន ម្របសិនចបីាន
ការចសនរីច ងីចោយគណៈរមាការេម្រមុុះ (Joint Committee) ខដលានសាសភាពជាតាំណាងមរពី
ម្របចេសជាសាជិរទាំងបួន ចៅរម្រមិតម្របធានន្ទយរោឋ ន ខដលជារម្រមិតថ្នរិេចពិចម្ររុះចោបល់ចនុះ។  



កាលពីថ្ងៃេី ១៣ ខែ មិងុន្ទ ឆ្ន ាំ ២០១៨ រោឋ ភិបាលឡាវ តមរយៈគណៈរាា ធិការជាតិេចនេ
ចមគងគឡាវ បានជូនដាំណឹងដល់ចលខាធិការរោឋ ន MRC អាំពីបាំណងរបស់ែេួនរនុងការអនុវតតដាំចណីរការ
ពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនជាផ្សេូវការ សដីពីគចម្រាងវារអីគគិសនីបា៉ា រ់ឡាយ ខដលជាេាំនប់ចលីដងេចនេចមគងគចម
េី ៤ ខដលម្រតូវបានោរ់ឱ្យឆ្េងកាត់ដាំចណីរការពិចម្ររុះចោបល់ជាមុនចនុះ។  

គចម្រាងចនុះ គឺជាគចម្រាងេាំនប់ខដលដាំចណីរការចៅចលីេចនេផា ល់ ានេីតាំងចៅម្រសុរបា៉ា រ់
ឡាយ រនុងចែតតសាោ៉ា បូរ ីចៅភាគពាយព័យថ្នម្របចេសឡាវ ខដលសថិតចៅខែសេឹរខាងចម្រកាមថ្នស្ថថ នីយ
េាំនប់វារអីគគិសនីសាោ៉ា បូរ ី ខដលរាំពុងសថិតចៅរនុងដាំចណីរការថ្នការស្ថងសង់ និងសថិតចៅេាៃ យ 
២៤១ គី ូខម៉ាម្រត ខែសេឹរខាងចលីថ្នេីម្ររុងចវៀងេនា។ េាំនប់ចនុះនឹងដាំចណីរការជាប់រហូតចពញមយួឆ្ន ាំ 
ជាមយួនឹងសមតថភាពផ្សលិតថាមពលជាធមយមម្របចាាំឆ្ន ាំេាំននួ ៤.១២៤ GWh ជាមយួនឹងចរលបាំណង
េមបង គឺចដីមបផី្សលិតថាមពលសម្រាប់ផ្សគត់ផ្សគង់រនុងម្របចេស។  

េាំណាយវនិិចោគសរុបរបស់គចម្រាងចនុះ គឺម្របាណជា ២.១៣៤ ោនដុោេ រ ចោយការស្ថង
សង់នឹងម្រតូវចាប់ចផ្សដីមចៅរនុងឆ្ន ាំ ២០២២ ចហយីដាំចណីរការពាណិជជរមា នឹងម្រតូវចាប់ចផ្សដីមចៅចពលខដល
ការស្ថងសង់បញ្ច ប់រនុងឆ្ន ាំ ២០២៩។ ម្ររុមហ ុន PowerChina Resources Ltd គឺជាម្ររុមហ ុន   
អភិវឌ្ឍន៍គចម្រាង ចនុះចបីតមឯរស្ថរជូនដាំណឹងជាផ្សេូវការពីម្របចេសឡាវ។  

 
រាំណត់សាគ ល់សម្រាប់និពនធន្ទយរ៖  

គណៈរមាការេចនេចមគងគ គជឺាស្ថថ ប័នអនតររោឋ ភិបាល ខដលានតនួ្ទេីជាំរុញចលរីរមពស់រិេចពិចម្ររុះ
ចោបល់ នងិរេិចសហម្របតបិតតិការថាន រត់ាំបន់ចៅរនុងតាំបន់អាងេចនេចមគងគខែសេឹរខាងចម្រកាម ខដលម្រតូវបាន
បចងកីតច ងីរនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៥ ខផ្សអរចៅតមរេិចម្រពមចម្រពៀងេចនេចមគងគ រវាងម្របចេសរមពុជា ឡាវ ថ្ង នងិចវៀត
ណាម។ ស្ថថ បន័ចនុះ បាំចពញតួន្ទេីជាចវេិកាថាន រត់ាំបន់សម្រាប់ការេូតេរឹ រ៏ដូេជា ជាមជឈមណឌ លម្របមូល
ផ្សតុ ាំេាំចណុះដឹងអាំពីការម្រគប់ម្រគងធនធានេរឹ ចដីមបកីារអភិវឌ្ឍន៍តាំបន់ចនុះ ម្របរបចោយេីរភាព។ 
 
-ឆប់- 
 
សម្រាប់ព័ត៌ានបខនថម សូមទរ់េង៖ 
ចោរ ាស សុភន្តរត 
មន្តនដីេាំន្ទរ់េាំនងជាមយួអនរស្ថរព័ត៌ាន 
អីុខម៉ាល៖ sopheak@mrcmekong.org 
េូរសពា៖ +856-21-263263 ភាជ ប់បនត 4070 
េូរសពាថ្ដ៖ +856-20-92479737 
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