ស្រមាប់ការេចញផ,-យបនា0,ន់

!បេទស&វនឹងេរ,បចំកិចចពិេ!គះេយបល់ជមុន
េល;គេ!មងទំនប់>រ ីអគគិសនីBCខ ំ
្រកុងេវៀងចន្ទ ្របេទសឡាវ ៃថ្ងទ១
ី ១ ែខឧសភា ឆា9:ំ២០២០ — រដា@:ភិបាល្របេទសឡាវ នឹងអនុវត្ត

ដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនរបស់គណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ (MRC) ស្រមាប់គេ្រមាងទំនប់វារ[អគ្គិសនី
សាណាខាំ។ គេ្រមាងទំនប់មិនបេង្កើតជាអាងទឹក ែដលជាគេ្រមាងទី៦ឋិតេលើទេន្លេមគង្គេនះ នឹងដំេណើរការ
ជាប់េពញមួយឆា9:ំ និងអាចផលិតអគ្គិសនីចំនួន៦៨៤ េម៉ហាl:វាm:ត់។
េនៅក្នpងេសចក្ដីជូនដំណឹង ែដលដាក់ជូនេលខាធិការដា@:ន MRC រដា@:ភិបាលឡាវ បានផ្តល់នូវសំណuំ
ឯកសារ វwស្វកម្ម និងការសិក:yលទ្ធភាពគេ្រមាងក្នpងក្រមិតបេច្ចកេទស រួមមានការវាយតៃម្លេហតុប៉ះពាល់ប
រwសា~:ន និងសង្គមរបស់គេ្រមាង ្រពមទាំងការសិក:yេលើកំណកកករ និងជលផល ែដលលទ្ធផលសិក:yទាំង
េនះ្រត€វបានេផ្ញើរជូន្របេទសជាសមាជិករបស់ MRC រួមមាន្របេទសកម្ពpជា ៃថ និងេវៀតណាម។
េយាងេលើេសចក្តីជូនដំណឹងេនះ ការសាងសង់គេ្រមាង នឹងចាប់េផ្ដើមេនៅក្នpងឆា9:ំ២០២០ និងប„…:ប់
េនៅឆា9:ំ២០២៨

ក៏ជាឆា9:ំែដលគេ្រមាងេនះនឹងដាក់េអាយដំេណើរការផងែដរ។

ថាមពលែដលផលិតបាន

ភាគេ្រចើន អាចនឹង្រត€វលក់េទៅឱ:Š្របេទសៃថ។
“្របេទសឡាវ បានដាក់េស្នើគេ្រមាងេ្របើ្របាស់ទឹកមានលក្ខណះេពញមួយឆា9:ំ េលើដងទេន្លេមៃនទេន្ល
េមគង្គ ែដលគេ្រមាងេនះត្រម€វឲ:Šឆ្លងកាត់ដំេណើរការកិច្ចពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ ការដាក់េស្នើេនះ នឹងផ្ដល់
លទ្ធភាពឱ:Š្របេទសជាសមាជិកែដលទទួលបានការជូនដំណឹង ្រពមទាំងសាធារណជនទូេទៅ ទទួលបាននូវ
ព័ត៌មានលម្អិត និងេធ្វើការសិក:yពីគេ្រមាងេ្របើ្របាស់ទឹកនិងផលប៉ះពាល់របស់វា ែដលអាចេកើតមានេផ:’ងៗ
ពីគេ្រមាងេនះ”។ េនះេបើតាមការេលើកេឡើងរបស់ បណ–ិត អាន េព្រជហត្ថដា នាយក្របតិបត្តិៃនេលខាធិការ
ដា@:ន MRC ។
កិច្ចពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ គឺជាែផ្នកមួយៃននីតិវwធីរបស់ MRC ស្ដីពីការេ្របើ្របាស់ទឹកេលើដង
ទេន្លេមៃនទេន្លេមគង្គ េពាលគឺនីតិវwធីស្តីពីការជូនដំណឹង ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន និងកិច្ច្រពមេ្រពៀង (េហៅ
កាត់ថា PNPCA)។ េ្រកាមនីតិវwធីេនះ គេ្រមាងេហដា@:រចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយណា ែដលេ្របើ្របាស់ទឹកក្នpងដង
ទេន្លេមនារដូវ្របាំងក្នpងអាងទេន្លែតមួយ ក៏ដូចជាក្នpងរដូវវស:yស្រមាប់ឆ្លងអាងទេន្ល២ ្រត€វឆ្លងកាត់ដំេណើរការ
ពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន។ គេ្រមាងែដល្រត€វអនុវត្តតាមនីតិវwធីេនះ មានដូចជាគេ្រមាងអភិវឌ:œន៍្របព័ន្ធធារា
សាŸស្ត និងវារ[អគ្គិសនីខា9:តធំ ែដលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរេលើបរwសា~:ន លំហូរទឹក និងគុណភាពទឹក
ក្នpងដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគង្គ។
ក្នpងដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនេនះ

េដាយមានការគាំ្រទែផ្នកបេច្ចកេទស

និងរដ្ឋបាល

ពី

េលខាធិការដា@:ន MRC គណៈកមា¡:ធិការច្រមុះ ែដលជាសា~:ប័នអភិបាលកិច្ចរបស់ MRC នឹងពិនិត:Šេលើ
ទិដ្ឋភាពបេច្ចកេទសរបស់គេ្រមាង

វាយតៃម្លពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងែដនែដលអាចេកើតមានេលើបរwសា~:ន

និង

ជីវភាពរស់េនៅរបស់សហគមន៍តាមដងទេន្ល និងេលើកេស្នើវwធានការេដើម:¢ីេឆ្លើយតបចំេពាះការ្រព£យបារម្ភទាំង
េនះ។ គណៈកមា¡:ធិការច្រមុះ មានេគាលបំណងបេង្កើតនូវកិច្ច្រពមេ្រពៀងមួយ ស្តីពីការេ្របើ្របាស់ទឹកែដល
បានេស្នើេឡើង និងេចញេសចក្តីសេ្រមច ែដលបងា¦:ញនូវលក្ខខណ–ែដលបាន្រពមេ្រពៀងគា9:រួច។ េសចក្តី
សេ្រមចេនះ នឹងកា§:យជាែផ្នកមួយៃនកំណត់្រតាៃនការេ្របើ្របាស់ទឹកែដលបានេស្នើេឡើង និងការេ្របើ្របាស់
ទឹកេនៅេពលែដលគេ្រមាងចាប់េផ្តើមដំេណើរការ។
តាមធម្មតា ដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនមានរយៈេពល៦ ែខ ប៉ុែន្តអាចនឹងបន្តបែន្ថមេទៀត
តាមការសេ្រមចរបស់គណៈកមា¡:ធិការច្រមុះ។ ដំេណើរការេនះ ពុំមានន័យថាជាការអនុម័ត ឬមិនអនុម័តេលើ
គេ្រមាងែដលេស្នើេឡើងេនាះេទ។
េយាងតាមព័ត៌មានពី

MRC ្របេទសឡាវ

បានដាក់េស្នើគេ្រមាងសាណាខាំស្រមាប់កិច្ចពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាមុនេនៅៃថ្ងទី០៩ ែខក„ª: ឆា9:ំ២០១៩ ភា§:មៗបនា«:ប់ពីខ្ល¬នបានដាក់េស្នើគេ្រមាងលួង្របាបាងរួច។
េដើម:¢ីធានាថាដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុន្រប្រពឹត្តិេទៅេដាយអត្ថន័យ និងេពញេលញ គណៈកមា¡:ធិការ
ច្រមុះ បានសេ្រមចចិត្តេរៀបចំកិច្ចពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់គេ្រមាងសាណាខាំ បនា«:ប់ពីគេ្រមាងលួង
្របាបាង។
េបើតាមនីតិវwធីរបស់ MRC បនា«:ប់ពីមានកាដាក់សំេណើរ េលខាធិការដា@:ន MRC ្រត€វពិនិត:Š និងេផ្ទ-ង
ផា«:ត់ភាពេពញេលញៃនឯកសារែដលបានដាក់មក។

េ្រកាយពីប¯្ចប់ការ្រត£តពិនិត:Šដំេណើរការពិេ្រគាះ

េយាបល់ជាមុនស្រមាប់គេ្រមាងលួង្របាបាង ថ្មីៗេនះ េលខាធិការដា@:នក៏បានប¯្ចប់ដំណាក់កាលេផ្ទ-ងផា«:ត់
ឯកសារជំហា°:នដំបូងរបស់គេ្រមាងសាណាខាំ

និងបានេផ្ញើឯកសារទាំងអស់េទៅកាន់្របេទស៣េផ:’ងេទៀត

ែដលទទួលបានការជូនដំណឹង ស្រមាប់េធ្វើការពិនិត:Š។ បច្ចpប:¢ន្នេនះ ឯកសារទាំងេនះ មានផ:’ព្វផ:yយេលើេគ
ហទំព័ររបស់ MRC ស្រមាប់ជូនសាធារណជនទាំងអស់។
គួររ²លឹកថា ដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់គេ្រមាងលួង្របាបាង បានចាប់េផ្តើមេនៅៃថ្ងទី
០៨ ែខតុលា ឆា9:ំ២០១៩ និងេ្រគាងប¯្ចប់េនៅៃថ្ងទី០៧ ែខេមសា ឆា9:ំ២០២០។ ប៉ុែន្តេដាយសារការរាតត:µត
ៃនជំងឺកូវ[ដ១៩ គណៈកមា¡:ធិការច្រមុះ មិនអាចជួប្របជុំេដើម:¢ីសេ្រមចឯកភាពេលើេសចក្តីែថ្លងការណ៍ និង
េរៀបចំែផនសកម្មភាពរួមបានេទ។ កិច្ច្របជុំបនា«:ប់េទៀត គឺនឹងេធ្វើេឡើងេនៅៃថ្ងទី០៤ ែខមិថុនា ឆា9:ំ២០២០។
រហូតមកដល់បច្ចpប:¢ន្នេនះ មានគេ្រមាងចំនួន៤9 តាមៃដៃនដងទេន្លេមគង្គ ្រត€វបានដាក់េស្នើស្រមាប់
ដំេណើរការជូនដំណឹងេ្រកាមនីតិវwធី PNPCA។ ក្នpងនុះរួមមាន គេ្រមាងចំនួន៣ ពី្របេទសកម្ពpជា ៣០ពីឡាវ
២ពីៃថ និង ១៤ពីេវៀតណាម។ បែន្ថមពីេលើការដាក់េស្នើរគេ្រមាងសាណាខាំេនះ គេ្រមាង៥ េផ:’ងេទៀត រួម
មានគេ្រមាងទំនប់វារ[អគ្គិសនីសាយា·:បូរ[ ដនសាហុង បា·:ក់េបង បា·:ក់ឡាយ និងលួង្របាបាង កន្លងមក្រត€វ
បានេលើកេស្នើេដើម:¢ីសាងសង់ េលើដងទេន្លេមៃនទេន្លេមគង្គេ្រកាម និងបានដាក់ឱ:Šឆ្លងកាត់ដំេណើរការពិេ្រគាះ
េយាបល់ជាមុន។
គេ្រមាងអគ្គិសនីសាណាខាំ ែដលមានទីតាំងចេនា§:ះេខត្តសាយា·:បូរ[ និងេខត្តេវៀងចន្ទ្របេទសឡាវ
ឋិតេនៅចមា¸:យ្របមាណ ២ គីឡ¹ែម៉្រត ខាងេលើ្រពំ្របទល់្របេទសៃថនិងឡាវ ក្នpងេខត្តឡឺយរបស់ៃថ និង
្របមាណ ១,៧៣៧ គីឡ¹ែម៉្រតពីសមុ្រទ។ េនៅែផ្នកខាងេលើគេ្រមាង គឺ្រសុកសាណាខាំេខត្តេវៀងចន្ទ ែដល
ឋិតេនៅចមា¸:យ្របមាណ២៥ គីឡ¹ែម៉្រតពីគា9: េហើយែផ្នកខាងេ្រកាមគេ្រមាង គឺទី្រកុងេវៀងចន្ទ ែដលឋិតេនៅ

ចមា¸:យ្របមាណ ១៥៥ គីឡ¹ែម៉្រត។ ទីតាំងគេ្រមាងសាណាខាំ ក៏ឋិតេនៅចមា¸:យ្របមាណ ៨៤ គីឡ¹ែម៉្រត
ែផ្នកខាងេ្រកាមគេ្រមាងអគ្គិសនីបា·:ក់ឡាយផងែដរ។
េរាងច្រកផលិតថាមពលអគ្គិសនីរបស់គេ្រមាងេនះ មានបេណាº:យ៣៥០ ែម៉្រត និងកម្ពស៥
់ ៨
ែម៉្រត និងមានតួប៊¼នចំនួន១២ ែដលតួប៊¼ននីមួយៗ អាចផលិតអគ្គិសនីបានចំនួន៥៧ េមហាl:វាm:ត់។
េបើតាមឯកសារែដលដាក់មក ្រកុមហ៊ុន ដាតាង (ឡាវ) សាណាខាំហាយ្រដ€ផាវ½ (Datang (Lao)

Sanakham Hydropower Co. Limited) ្រត€វបានចុះប¯្ជីរជាអ្នកអភិវឌ:œគេ្រមាង។ គេ្រមាងវារ[អគ្គិសនីេនះ
អាចនឹង្រត€វចំណាយសរុប ្របមាណ២,០៧៣ លានដុលា§:រអាេមរwក ែដលក្នpងចំនួនេនះ ទឹក្របាក់្របមាណ
២៧.៧ លានដុលា§:រអាេមរwក ្រត€វបានេរៀបចំទុកស្រមាប់វwធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ែផ្នកបរwសា~:ន និង
សង្គម និងកម្មវwធីតាមដានេផ:’ងៗ។
្រកុមការងារៃនគណៈកមា¡:ធិការច្រមុះរបស់ MRC (េហៅកាត់ថា JCWG) ែដលមានសមាជិកជា
តំណាងក្រមិតបេច្ចកេទសជាន់ខ្ពស់ពី្របេទសកម្ពpជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណាម និងែដលជាសា~:ប័នផ្ដល់្របឹក:y
ឱ:Šគណៈកមា¡:ធិការច្រមុះ MRC ក្នpងការអនុវត្តនីតិវwធី PNPCA េ្រគាងនឹងជួប្របជុំេនៅៃថ្ងទី១៦ ែខមិថុនា ឆា9:ំ
២០២០ េដើម:¢ីពិភាក:yពីប„¦:សំខាន់ៗជុំវwញដំេណើរការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមុនស្រមាប់គេ្រមាងេនះ ដូចជា
កាលបរwេច្ឆទចាប់េផ្ដើមៃនដំេណើរការែដលមានរយៈេពល ៦ ែខេនះជាេដើម។

MRC

រួមនឹងេលខាធិការដា@:នៃនគណៈកម្មការជាតិទេន្លេមគង្គ

នឹងស្រមបស្រម£លកិច្ចពិេ្រគាះ

េយាបល់េនៅថា9:ក់ជាតិ និងថា9:ក់តំបន់ េដើម:¢ី្របែម្របមូលគំនិតេយាបល់របស់សាធារណជនទូេទៅអំពីករណី
េនះ។
កំណត់សមាl:ល់ស្រមាប់និពន្ធនាយក៖

គណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ គឺជាសា~:ប័នអន្តររដា@:ភិបាល ែដលមានតួនាទីជំរុញេលើកកម្ពស់កិច្ចពិេ្រគាះ
េយាបល់ និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការថា9:ក់តំបន់េនៅក្នpងតំបន់អាងទេន្លេមគង្គែខ:’ទឹកខាងេ្រកាម ែដល្រត€វបាន
បេង្កើតេឡើងក្នpងឆា9:ំ ១៩៩៥ ែផ្អកេទៅតាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងទេន្លេមគង្គ រវាង្របេទសកម្ពpជា ឡាវ ៃថ និងេវៀតណា
ម។ សា~:ប័នេនះ បំេពញតួនាទីជាេវទិកាថា9:ក់តំបន់ស្រមាប់ការទូតទឹក ក៏ដូចជាជាមជ:Áមណ–ល្របមូលផ្តpំ
ចំេណះដឹងអំពីការ្រគប់្រគងធនធានទឹក េដើម:¢ីអភិវឌ:œន៍តំបន់េនះ្របកបេដាយចីរភាព។
ចប់
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន្ថម សូមទាក់ទង៖

េលាក មាស សុភŸក្ត មŸន្ដីទំនាក់ទំនងស្រមាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
េលខាធិការដា@:នៃនគណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ
អ៊¼ែម៉ល៖ sopheak@mrcmekong.org
###

