
 ភនំេពញ ៃថងទី ១០ ែខកញញ  ឆន  ំ២០១៨ 

 
េសចក្តែីថ្លងករណ៍រមួ 

អងគករសងគមសុវីលិកមពុជ អំពវនវឲយពនយេពលដំេណីរករពិេ្រគះេយបលជ់មុនចំេពះសេំណីរគេ្រមងទំនប់ រអីគគសី
នីប៉ក់ យ 

 
េយងេទេលីេសចក្តី្របកសពត័ម៌ន1កលពីេពលថមីៗេនះ របស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (MRC) ស្តីពីករ

អេញជ ីញអនកពកព់ន័ធទងំអស់ចូលរមួកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន េលីសំេណីរគេ្រមង ងសងទំ់នប់ រអីគគីសនី
ប៉ក់ យេនេលីទេន្លេមគងគ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទចបពី់ៃថងទី២០-២១ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ េនទី្រកុងេវៀងចន័ទ អងគករ
សងគមសុីវលិ ែដលេធ្វីករងរេលីវសិ័យអភិបលកិចចទឹក និងធនធនធមមជតិេនកមពុជ សូមអំពវនវដល់ MRC ឲយេធ្វីករព
នយេពលដំេណីរករពិេ្រគះេយល់ជមុនចំេពះគេ្រមងែដលបនេសនីរ។ 

ករអំពវនវេនះមនេហតុផលដូចខងេ្រកម៖ 
 សំេណីររបស់អងគករសងគមសុីវលិថន ក់ជតិ និងថន កតំ់បន ់ ចំេពះរ ្ឋ ភិបល្របេទសេន មដងទេន្លេមគងគភគ

ខងេ្រកម ឲយេ ះ្រ យបញ្ហ កង្វល់សំខន់ៗ ចំេពះគេ្រមងទំនប់ រអីគគីសនីមុនៗ ែដលបនេធ្វីករពិេ្រគះ
េយបល់ជមុនរចួេហយី (ទំនប់ យ៉បូរ ីដន ហុង និងប៉កេ់បង) មិនទន្់រតូវបនចតវ់ធិនករពីសំ ក់ 
MRC។ អងគករសងគមសុីវលិេនកមពុជ និងេនកនុងតំបនប់នចូលរមួកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន ចប់
ងំពីគេ្រមងទី១ េនឆន ២ំ០១១ និងគេ្រមងបន្តបនទ ប់ កនុងឆន ២ំ០១៤ និងឆន ២ំ០១៧ េដីមបបីង្ហ ញពីក្តីកង្វល ់

ចំេពះគេ្រមងែដលបនេសនីរេឡងី។ កលពីេពលថមីៗេនះេយងីក៏បន្របកសជថមីម្តងេទៀតចំេពះេសចក្តីេសនីរ2សុំ
ឲយមនករ្រ យបំភ្លឺចំេពះបញ្ហ កង្វល់ននែដលបន កេ់សនីរនេពលកន្លងមក ប៉ុែន្តរហូតមកទល់នឹងេពល
េនះេយងីខញុ ំមិនែដលទទួលបននូវករេឆ្លីយតបជផ្លូវករេនេឡយីេទ ែដលេយងីរពឹំងថ នឹងទទួលបនមុនេពល
ករចបេ់ផ្តីមៃនដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់េលីគេ្រមងថមីៗ។ 

 ករបកទំ់នប់ រអីគគីសនី េសពន េស មណយ កលពីេពលថមីៗេន្របេទស វ បនប ្ត លឲយមនករខត
បង ់និងបងកឲយមនផលប៉ះពល់យ៉ងធំេធងដល់្របជជន បព់នន់ក់កនុងតំបន ់កនុង្របេទស វ ក៏ដូចជេន ម
្រពំែដនកនុង្របេទសកមពុជ។ េ កនដកមមេនះ បននឲំយមនករ្រពួយបរមភបែនថមេទៀតទក់ទងេទេលីបទ ្ឋ ន
របស់ទំនប ់និងយន្តករសុវតថភពរបស់គេ្រមងទំនប់ រអីគគីសនីេន្របេទស វ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកវនិិ
េយគ និងអនកអភិវឌ នទំ៍នប់ ែដលចបំច្់រតូវែតមនករពិនិតយពិចយ័ឲយបនល្អិតល្អន់េឡងីវញិ មុនេពលបន្តករ
ងសងទំ់នប់ រអីគគីសនីេនកនុង ងទេន្លេមគងគភគខងេ្រកម។ 

 េ យ រែតករបកទំ់នប់េនះេហយី េទីបបនជរ ្ឋ ភិបល វ បន្របកសឲយមនករេសុីបអេងកត3េទេលី
ទំនប់ រអីគគីសនីននែដលមន្រ បទូ់ទងំ្របេទស និងករផ្អ កជបេ ្ត ះ សនននូវគេ្រមងថមីៗ ខណៈេពល
ែដលរ ្ឋ ភិបល វកំពុងពិនិតយេមីលយុទធ ្រស្តអភិវឌ នទំ៍នប់ រអីគគីសនីនេពលអនគតរបស់ខ្លួន។ េបីេទះជ

                                                            
1 http://www.mrcmekong.org/news‐and‐events/news/stakeholders‐invited‐to‐voice‐concerns‐during‐mrc‐prior‐
consultation‐process‐for‐mekong‐hydropower‐development/ 
2 លិខិតជូន MRC (កកក  ២០១៨) សំេណើ រសំុឲយបក្រ យ និងេ ះ្រ យបញ្ហ សំខន់ៗទក់ទងេទនឹងគេ្រមងទំនប់មុនៗ មុន
េពលចប់េផ្តើមដំេណើ រករគេ្រមងទំនប់ រអីគគីសនីថមីេនេលើដងទេន្លេមគងគ។ 
3 https://laotiantimes.com/2018/08/08/lao‐government‐suspend‐new‐hydropower‐dam‐projects/ 



គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគ វ បនបញជ កថ់ ទំនបប៉់ក់ យ ពំុែមនជគេ្រមងសំេណីរថមីកពិ៏តែមន ក៏
ប៉ុែន្តករអភវឌិ នេ៍ទេលីគេ្រមងេនះគួរែតផ្អ កសិន រហូតទល់ែតលទធផលៃនករេសុីបអេងកត និងករពិនិតយេឡងី
វញិពីយុទធ ្រស្តអភិវឌ នទំ៍នប់ រអីគគសីនី បន្រតូវបញចប ់ េដីមបធីនបនថ ដំេណីរករេធ្វីែផនករ និងករ
អភិវឌ នទំ៍នប់ រអីគគីសនីនេពលអនគត កនែ់ត្របេសីរេឡងី។ 

 អងគករសងគមសុីវលិេនកមពុជ សូម ្វ គមនចំ៍េពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ MRC ចំេពះករផ្តល់ឱកស និង
បេងកីតឲយមនករចូលរមួពីសំ កអ់ងគករសងគមសុីវលិឲយបនេ្រចីនេទកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន 
េដីមប្ីរបមូលគំនិតេយបល់ និងធតុចូលសំខន់ៗ  ពីអងគករសងគមសុីវលិនន ែដលេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ
សហគមន៍មូល ្ឋ ន ចំេពះគេ្រមងែដលបនេសនីរេឡងី។ កប៏៉ុែន្តករចូលរមួរបស់េយងីខញុ ំ ពំុមនន័យថ ជសញញ
ៃនករទទួលយក ឬយល់្រសបចំេពះគេ្រមងននែដលបងកឲយមនផលបះ៉ពល់េនះេទ។ បញ្ហ កង្វល់ននែដល
្រតូវបនេលីកេឡងីអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់ជមុន គួរ្រតូវបនេឆ្លីយតប និងេ ះ្រ យជមុន មុនេពលចប់
ដំេណីរករ ងសងទំ់នប។់ េយងីខញុ ំេជឿជកថ់ ករចូលរមួរបស់េយងីខញុ ំេនកនុងដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន
េនះ គឺមន រៈសំខន់ខ្ល ងំ ស់ ្រពមទងំនឹងរមួចំែណកដល់ករេធ្វីែផនករ និងករ្រគប្់រគងទេន្លេមគងគ និង
ៃដទេន្លឲយមននិរន្តរភព ស្រមបជ់្របេយជនដ៍ល់សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន រមួទងំបេញជ សឲយបនគេ្រមងអភិវឌ ន៍
ទំនប ់ ែដលបងកផលបះ៉ពល់ដល់ធនធនទេន្លមគងគ និងសហគមន។៍ េយងីខញុ ំចងេ់ឃញីករចូលរមួរបស់េយងី ្រតូវ
បនេឆ្លីយតប្របកបេ យអតថនយ័ពីសំ ក ់ MRC និងរ ្ឋ ភិបល្របេទស មដងទេន្លេមគងគេ្រកម េពលគឺ
េ ះ្រ យបញ្ហ កង្វល់នន និងេសចក្តី្រតូវកររបស់េយងីខញុ ំ ជជងយកករចូលរមួរបស់េយងីខញុ ំ េដីមបទីទួលបន
ភព្រសបចបបក់នុងករសេ្រមចចិត្តករ ងសងទំ់នប។់ 

 អងគករសងគមសុីវលិេនកមពុជទទួល គ ល់នូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ MRC កនុងករេ ះ្រ យសំេណីរមួយ
ចំនួនរបស់េយងីខញុ ំ។ ជឧទហរណ៍ MRC បន កប់ញចូ លេទកនុងរេបៀប រៈៃនេវទិកអនកពក់ពន័ធថន កតំ់បនរ់បស់
ខ្លួន (្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី២១-២២ ែខកញញ ) ែតេទះជយ៉ង  រេបៀប រៈេនះមិនគួរ្រតូវបនយកេទពិភក
ជមួយដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនៃនគេ្រមងសំេណីរទំនប់ប៉ក់ យេនះេទ។ រេបៀប រៈេនះគួរ្រតូវបន
យកេទជែជកេនកនុង្រពឹត្តករណ៍ ចេ់ យែឡកពីគន  េដីមបបីេញជ សនូវករបក្រ យខុសពីវត្តមនរបស់េយងីខញុ ំ 
ដូចែដលបន្រពមេ្រពៀងេនកនុងកិចចដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន។ 

 
ស្រមបេ់ហតុផលខងេលីេនះេហយី េយងីខញុ ំែដលជ ថ ប័នអងគករសងគមសុីវលិែដលេធ្វីកិចចករងរេលីវសិ័យ

អភិបលកិចចទឹក និងធនធនធមមជតិេនកមពុជ ែដលមន យនមដូចខងេ្រកម សូមអំពវនវឲយ MRC ពនយេពល
ដំេណីរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនេទេលីសំេណីរគេ្រមងទំនប់ប៉ក់ យ និង្របកសជថមីម្តងេទៀតសូមឲយេឆ្លីយតប និង
េ ះ្រ យបញ្ហ កង្វល់ែដលបនេលីកេឡងីមុនៗ េដីមបបីេងកីតទំនុកចិត្តែដលថ MRC និងរ ្ឋ ភិបល្របេទស មដងទេន្ល
េមគងគ នឹងេឆ្លីយតប្របកបេ យអតថនយ័ចំេពះសំេណីររបស់េយងីខញុ ំ។  
 

បញជ ីេឈម ះអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ែដលគ្ំរទេសចក្តែីថ្លងករណ៍េនះ 
១) អងគករសកមមភពេដីមបអីភិវឌ ន ៍(AFD) 
២) អងគករអភិវឌ នស៍ហគមនក៍មពុជ (CCD-Kratie) 
៣) សមគមយុវជនជនជតិេដីមកមពុជ (CIYA) 



៤) អងគករសម័្រគចិត្តេដីមបសីងគម (CVS) 

៥) ប ្ត ញយុវជនកមពុជ (CYN) 
៦) មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ នស៍ហគមន ៍(CDC) 
៧) សមគមែថរក បរ ិ ថ ន និងវបបធម ៌(CEPA) 

៨) សមពន័ធភពេដីមបអីភិរក ធនធនជលផល (FACT) 

៩) មជឈមណ្ឌ លម្លប្់រពហមវ ិ រធម ៌(MPC) 

១០) អងគករភូមិខញុ ំ (MVi) 

១១) អងគករអនកអភិវឌ ន៍សហគមន ៍(NAS) 

១២) អងគករកមមវធីិេផ្ត ះប្តូរអនុផលៃ្រពេឈ ី(NTFP-EP) 

១៣) អងគករអភិវឌ ជនបទភូមិភគឦ ន (NRD) 

១៤) អងគករសេ្រងគ ះជនងយរងេ្រគះកមពុជ (SVC) 

១៥) សមគមព្រងឹងព្រងីកេសដ្ឋកិចចសហគមន ៍(SECEA) 
១៦) សមពន័ធភព្របជេន ទកមពុជ (CCF) 

១៧) េវទិកអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលស្តីពីកមពុជ (NGOF)  
១៨) អនកែថរក ទឹកបឹងទេន្ល ប (TSW) 
១៩) ្រកុម្របឹក យុវជនកមពុជ (YCC) 
២០) ប ្ត ញករពរទេន្ល៣ស (3SPN) 

 


