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សេចក្តីថ្ថែងការណ៍រមួរបេ ់
េមពន័ធទសនែក្មពុជា  អំពីការព្ពួយបារមភសលើការផតចួសផតើមគនំិតននដំសណើ រការនីតិវធិេីព្ាប់
ការជូនដណឹំង ការពិសព្រោះសោបលជ់ាមុន និងក្ិចចព្ពមសព្ពៀង (PNPCA) ចំស ោះគសព្ាង

សាងេងទ់ំនបវ់ារអីគគេិនបីា៉ា ក្់សបង 
 
សមពន័ធទន្នលកមពុជា (Rivers Coalition in Cambodia)     មានអង្គការសមាជិកបណ្តត ញជាតិចំនួន៥២ អង្គការ 
រពមទងំ្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិជាតិ និង្អនតរជាតិន្ផេង្ន្ទៀត   ន្លើកន្ឡើង្ព៊ីការរពួយបារមភយ៉ា ង្ខ្ល ងំ្ចំន្ ោះ ការ
ជូនដណឹំង្របស់រដ្ឋា ភបិាលរបន្ទសឡាវ  កនុង្ន្ចតនាសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គនិ៊ីបា៉ា កន់្បង្ ន្ៅន្លើតួន្មននដង្ទន្នល
ន្មគ្ង្គ នឹង្ការចាបន់្ផតើមរបស់គ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ ននការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន ន្រកាមន៊ីតិវធិ៊ីសរមាប់
ការជូនដំណឹង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមនុ និង្កិចចរពមន្រពៀង្ (PNPCA)។ 
 
គ្ន្រមាង្សាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីបា៉ា កន់្បង្  ជាគ្ន្រមាង្ទ៊ី៣ សាង្សង្ន់្លើតួន្មននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គកនុង្របន្ទស
ឡាវ។ គ្ន្រមាង្ន្នោះសថិតន្ៅកនុង្ន្េតតឧតតមនស បប៉ាកខ្ង្ន្ជើង្ននរបន្ទសឡាវ។  គ្ន្រមាង្ន្នោះជារបន្ភទ (run-of 
river) បដលមានលទធភាពផលិតថាមពលវារ ៊ីអគ្គិសន៊ីបាន ៩១២ន្មហ្គគ វា៉ា ត។់      ន្យង្ន្ៅតាមរបាយការណ៍ 
រកុមហ ុន Vientiane Based Datang (Lao) Pak Beng Hydropower Co., Ltd  បដលទទួលេុសរតូវ
កនុង្ការសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គសិន៊ីបា៉ា កន់្បង្    តាងំ្ចិតតកនុង្ការន្្លើយតប   ជាមយួមតិន្យបល់របស់របន្ទសជា
សមាជិកគ្ណៈកមាម ធិការជាតិទន្នលន្មគ្ង្គ និង្នដគូ្អភវិឌ្ឍន1៍។ 
 
ន៊ីតិវធិ៊ីសរមាបក់ារជូនដណឹំង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន និង្កិចចរពមន្រពៀង្ (PNPCA)       គ្ឺជាសមាសធាតុ
យ៉ា ង្សំខ្នរ់បស់គ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ (MRC)     សំរាបក់ចិចសហរបតិបតតិការរបកបន្ដ្ឋយសមធម៌ 
និង្ការរគ្បរ់គ្ង្ទន្នលន្មគ្ង្គរបកបន្ដ្ឋយនិរនតរភាព រវាង្របន្ទសចំនួន៤ជាសមាជកិននទន្នលន្មគ្ង្គន្រកាមរមួ
មាន៖  របន្ទសនថ ឡាវ កមពុជា និង្ន្វៀតណ្តម។  គ្ន្រមាង្អភវិឌ្ឍនម៍យួន្ៅន្លើតួន្មននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គដូចជា៖ 
ទំនបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីបា៉ា កន់្បង្  ចាបំាចរ់តូវបតន្សនើសំុពិន្ររោះន្យបល់ជាមនុ         តាមរយៈន៊ីតិវធិ៊ី សរមាបក់ារជូន
ដំណឹង្ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន និង្កិចចរពមន្រពៀង្ (PNPCA)។    ន្យង្តាមកិចចរពមន្រពៀង្របស់គ្ណៈក
មាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គឆ្ន  ំ ១៩៩៥     ន្រលបំណង្ននការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុនគ្ឺអនុញ្ញដ តឲ្យរដ្ឋា ភបិាល នន
របន្ទសជាសមាជិកន្ផេង្ន្ទៀត កនុង្ការពិភាកានិង្វាយតនមល ផលប៉ាោះ ល់ន្លើការន្របើរបាស់ទឹក និង្ឥទធពិល
ន្ផេង្ន្ទៀត បណ្តត លមកព៊ីគ្ន្រមាង្អភវិឌ្ឍន។៍ កិចចរពមន្រពៀង្ទន្នលន្មគ្ង្គបចង្ថា "ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន
មិនបមនទងំ្ជាសិទធិន្វតូ (ជទំស់ដ្ឋចណ់្តត)់ នឹង្ការន្របើរបាស់ទឹក      ទងំ្កមិ៏នបមនជាសិទធិន្របើរបាស់ទឹកជា
ឯកន្តាភាគ្៊ី ន្ដ្ឋយភាគ្៊ីអាង្ទន្នលណ្តមយួ ន្ដ្ឋយមិនទទលួេុសរតូវដល់សិទធិរបស់ភាគ្៊ីអាង្ទន្នលន្ផេង្ន្ទៀត
ន្ឡើយ"។  
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ន្ទោះប៊ីយ៉ា ង្ណ្តកន៏្ដ្ឋយ កនុង្បផនកេលោះននន៊ីតិវធិ៊ីសរមាបក់ារជូនដណឹំង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន និង្កិចចរពម
ន្រពៀង្(PNPCA)  និង្ន៊ីតិវធិ៊ីពិន្ររោះន្យបល់ជាមុនរតូវបានទទួលរង្ការរោិះគ្ន ់  និង្មានការរពួយបារមភយ៉ា ង្ 
ខ្ល ងំ្ព៊ីភាគ្៊ី កព់ន័ធកនុង្តំបន ់ចាបត់ាងំ្ព៊ីគ្ន្រមាង្ទ៊ី១ ននការសាង្សង្ទ់នំបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីសាយ៉ា ប ូរ ៊ី  ន្ៅន្លើតួន្ម
ននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១១។ ន្ទោះប៊ីជាមានការន្្លើយតបចាស់លាស់   និង្យ៉ា ង្មានទមងនព់៊ីរដ្ឋា ភបិាល 
របន្ទសជាសមាជិកគ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ  របឆ្ងំ្នឹង្ការសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គសិន៊ីសាយ៉ា ប ូរ ៊ី  និង្ន្សនើ
ន្អាយផ្អា កការសាង្សង្ក់នុង្រយៈន្ពល១០ឆ្ន  ំនិង្សិកាបបនថមរាបប់ញ្ចូ ល ការសិកាបា៉ា នរ់បមាណព៊ីអាង្ទន្នល 
ន្មគ្ង្គ     ប៉ាុបនតរដ្ឋា ភបិាលឡាវន្ៅបតបនតការសាង្សង្គ់្ន្រមាង្ន្នោះន្ដ្ឋយមនិេវល់ព៊ីមតិន្យបល់នាន្ពលកនលង្ 
មក។  សាថ នការណ៍កានប់តធងនធ់ងរជាង្ន្នោះន្ទៀត     រដ្ឋា ភបិាលឡាវបានបនតការសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីទ៊ី២
ន្លើតួន្មននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គគ្ឺទនំបវ់ារ ៊ីគ្គិសន៊ី ដនសាហុង្ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១៦។  រដ្ឋា ភបិាលរបន្ទសជាសមាជិកមាន 
ការរពួយបារមភយ៉ា ង្ខ្ល ងំ្ រពមទងំ្របឆ្ងំ្នងឹ្ដំន្ណើ រការសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីសាយ៉ា ប ូរ ៊ី   ន្ដ្ឋយន្សនើទិនន 
នយ័មូលដ្ឋា នននការសិកាបា៉ា នរ់បមាណ និង្ផល់ប៉ាោះ ល់្លង្បដន ប៉ាុបនតមនិរតូវបានទទលួចន្មលើយណ្តមយួ។   
ការអនុមត័របស់សភាជាតឡិាវន្ៅន្លើកិចចសនាសមបទនន្លើការសាង្សង្ទ់នំបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីដនសាហុង្ បាន
ន្ធវើន្ឡើង្      េណៈន្ពលបដលសំណូមពរទងំ្ឡាយរបស់របន្ទសជាសមាជិកគ្ណៈកមាម រធិការទន្នលន្មគ្ង្គរមួ
មាន៖  នថ  កមពុជា  និង្ន្វៀតណ្តម រពមទងំ្សហគ្មនប៍ផនកខ្ង្ន្រកាមននទន្នលន្មគ្ង្គ      និង្អង្គការសង្គមសុ៊ី
វលិនានា មនិទនរ់តូវបានន្្លើយតប និង្ន្ដ្ឋោះរសាយ។ សំរាបក់ារសាង្សង្ទ់ំនបទ់ងំ្ព៊ីរ ទំនបស់ាយ៉ា ប ូរ ៊ី  និង្
ដនសាហុង្ មនិទនម់ានការន្្លើយតបចាស់លាស់ចំន្ ោះសំណួរបដលបានន្លើកន្ឡើង្ន្ដ្ឋយរកុមបន្ចចកន្ទស 
រតួតពិនិតយ របស់ន្លខ្គ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ។ 
 
តាមបទពិន្សាធនម៍កដល់ន្ពលចបចុបបននន្នោះបានបង្ហា ញថា៖     មានភស័តុតាង្តិចតចួណ្តស់បដលជាបញ្ញា រប 
ឈមរតូវបានន្លើក ន្ឡើង្កនុង្អំឡុង្ន្ពលពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន    នឹង្មានឥទធិពលណ្តមយួរបកបន្ដ្ឋយអតថ 
នយ័ ន្លើការន្ធវើន្សចកត៊ីសំន្រចចិតត។ ន៊ីតិវធិ៊ីននការពិន្ររោះន្យបល់ជាមនុ  សំរាបក់ារសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គ៊ីសន៊ី
សាយ៉ា បូរ ៊ី និង្ដនសាហុង្ រតូវបានបរាជយ័         កនុង្ន្រលបំណង្ន្ដើមប៊ីធានាចំន្ ោះកិចចសហរបតបិតតិសំរាប ់
និរនតភាព និង្សមធម៌និង្ន្លើការន្របើរបាស់ទឹកននទន្នលន្មគ្ង្គ ដូចបដលមនិមានការរពមន្រពៀង្រតូវបានសន្រមច 
រវាង្រដ្ឋា ភបិាលជាសមាជិក កនុង្ការន្ដ្ឋោះរសាយបញ្ញា       និង្ន៊ីតិវធិ៊ីននការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុនមនិរតូវបាន
ន្ដ្ឋោះរសាយជាផលូវការន្ៅន្ឡើយ។ 
 
គ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ និង្នដគូ្អភវិឌ្ឍនអ៍នតរជាត ិបានទទួលសាគ ល់នូវគុ្ណវបិតតិ   និង្ការេវោះចន្នាល ោះកនុង្
ន៊ីតិវធិ៊ីននការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន។    គ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គបានចាបន់្ផតើមន្ធវើការរតួតពិនិតយន្ឡើង្វញិ 
ន្លើន៊ីតិវធិ៊ីសរមាបក់ារជូនដណឹំង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន និង្កិចចរពមន្រពៀង្ (PNPCA)   ប៉ាុបនតមនិមានពត័ ៌
មានព៊ីវឌ្ឍនៈភាព ឬកល៏ទធផលននការរតូតពិនិតយន្នាោះរតូវបានបចករបំលកជាសារធារណៈ។  ន្លើសព៊ីន្នោះន្ទៀត
ការសិការបស់រកុមរបឹកាគ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ          កនុង្ការសិកាវាយតនមលទូន្ៅន្លើអាង្ទន្នលន្មគ្ង្គ 
ននផលប៉ាោះ ល់បណ្តត លមកព៊ីទំនបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីន្លើតួន្មននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គ កនុង្ឆ្ន ២ំ០១១ បដលបានយល់រពម
ន្ដ្ឋយរបន្ទសទងំ្៤ជាសមាជិក រតូវបានពនាន្ពល និង្មនិបានបញ្ចប។់ 
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ការសាង្សង្ទ់នំបវ់ារ ៊ីអគ្គ៊ីសន៊ី បា៉ា កន់្បង្ នឹង្ន្ធវើន្អាយមានផលប៉ាោះ ល់យ៉ា ង្សំខ្នដ់ល់សហគ្មន ៍  ន្ៅកនុង្ 
របន្ទសនថ បដលរស់ន្ៅបផនកខ្ង្ន្លើ និង្ខ្ង្ន្រកាមននគ្ន្រមាង្សាង្សង្ទ់ំនប។់   ន្លើសព៊ីន្នោះន្ទៀតគ្ន្រមាង្ 
ន្នោះនឹង្គ្រំាមកំបហង្ដល់ជ៊ីវចរំោុះ ធនធានជលផល ន្ៅបេេទឹកខ្ង្ន្រកាមទន្នលន្មគ្ង្គ   បដលជារបភពសនតិសុេ
ន្សបៀង្ននរបជាពលរដារាបសិ់បលាននាក ់និង្ជាពិន្សសបងឹ្ទន្នលសាប បដលជាន្បោះដូង្ននរបន្ទសកមពុជា។  
 
សមពន័ធទន្នលកមពុជា     យល់រសបតាមការរពួយបារមភរបស់សាថ បន័អង្គការអនតរជាតមិយួន្ ម្ ោះអង្គការទន្នលអនតរ
ជាតិ បដលបានន្ចញន្សចកត៊ីបថលង្ការណ៍នាន្ពលកនលង្មក2 ជំរញុន្អាយន្ដ្ឋោះរសាយជាបនាទ ននូ់វចំនុចេវោះខ្ត 
ន្លើនិតិវធិ៊ីសរមាបក់ារជូនដណឹំង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន និង្កិចចរពមន្រពៀង្ (PNPCA)      និង្បញ្ញា បដល
មនិទនម់ានការឯកភាពរន រវាង្ភាគ្៊ីរបន្ទសសមាជកិទងំ្បនួ ននគ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គមាន៖    កមពុជា 
 ឡាវ នថ និង្ន្វៀតណ្តម  កព់ន័ធនឹង្ការសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារ ៊ីអគ្គ៊ីសន៊ី សាយ៉ា ប ូរ ៊ី និង្ដនសាហុង្ មុននឹង្្ន
ដល់ការពិចារណ្តន្លើគ្ន្រមាង្ថម៊ីន្ទៀតន្លើតួន្មននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គ។  
 
ន្យើង្េញុ ំកនុង្នាមជា សមាជិកសមពន័ធទន្នលកមពុជា   រពមទងំ្អង្គការសង្គមសុ៊ីវលិជាត ិ   និង្អនតរជាតិ សូមន្សនើសំុ
ដល់គ្ណៈកមាម ធិការទន្នលន្មគ្ង្គ បញ្ឈបក់ារពិន្ររោះន្យបល់ជាមុនសំរាបគ់្ន្រមាង្ទំនបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ី   បា៉ា កន់្បង្ 
និង្ន្សនើជាផលូវការន្អាយរដ្ឋា ភបិាលឡាវផ្អា កសកមមភាពរគ្បគ់្ន្រមាង្      ន្ដើមប៊ីន្ដ្ឋោះរសាយន្លើគុ្ណវបិតតិននន៊ីតិ
វធិ៊ីសរមាបក់ារជូនដំណឹង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមុន និង្កិចចរពមន្រពៀង្ (PNPCA)    ន្អាយមានរបសិទធិភាព
សិន។ ន្យើង្េញុកំ ៏ទមទរន្លើន៊ីតិវធិ៊ី សរមាបក់ារជូនដំណឹង្ ការពិន្ររោះន្យបល់ជាមនុ     និង្កិចចរពមន្រពៀង្ 
(PNPCA)      គ្ួរពយួរទុករហូតដល់លទធផលននការសិការបស់រកុមរបឹកាគ្ណៈកមាម ធកិារទន្នលន្មគ្ង្គរតូវបាន 
បចករបំលកជាសាធារណៈ។ ន្យើង្េញុ ំជំរញុឲ្យរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាទទួលសាគ ល់និង្ររំទការន្សនើសំុទងំ្អស់ន្នោះ។ 
 
របសិនន្បើសំន្ណើ រ កដូ៏ចជាកត៊ីរពួយបារមភរបស់ន្យើង្េញុ ំកនុង្នាមជាអង្គការសង្គមសុ៊ីវលិ       និង្សហគ្មនប៍ដល
ទទួលរង្ផលប៉ាោះ ល់ន្ដ្ឋយផ្អទ ល់ន្ៅបផនកបេេទឹកខ្ង្ន្រកាមននទន្នលន្មគ្ង្គ      ន្ៅបតមនិរតូវបានន្ដ្ឋោះរសាយ
របកបន្ដ្ឋយលទធផលបដលអាចទទួលយកបានន្ទន្នាោះ      ន្យើង្េញុ ំនឹង្ន្ៅបតបនតដ្ឋកន់្សចកត៊ីបថលង្ការណ៍ និង្
របឹង្ឲ្យអស់លទធភាពន្ៅកនុង្ការបសវង្រកយនតការ  និង្រកបេណ័ឌ ចាបក់នុង្តបំន ់នងិ្អនតរជាតិនានា   ន្ដើមប៊ីទប់
សាា តក់ារសាង្សង្ទ់នំបវ់ារ ៊ីអគ្គិសន៊ីនាន្ពលអនាគ្តន្ៅន្លើតួទន្នលន្មននដង្ទន្នលន្មគ្ង្គ។ 
 
ខ្ង្ន្រកាមន្នោះជាបញ្ជ ៊ីន្ ម្ ោះអង្គការជាសមាជិកសមពន័ធទន្នលកមពុជា នងិ្អង្គការនដគូ្ជាត ិ    និង្អនតរជាតិ បដល
បានចូលរមួយល់រពមន្លើន្សចកត៊ីបថលង្ការណ៍ន្នោះ៖ 
  

1) ន្វទិកា ននអង្គការមនិបមនរដ្ឋា ភបិាល សត៊ីព៊ីកមពុជា (The NGO Forum on Cambodia) 
2) សមាគ្មនប៍ថរកាបរសិាថ ន នងិ្វបបធម៌ (Culture and Environment Preservation Association) 

                                                           
2
 https://www.internationalrivers.org/resources/press-release-flawed-prior-consultation-cannot-legitimize-new-mekong-

dam-11589 
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3) អង្គការសមពន័ធភាពន្ដើមប៊ីអភរិកេធនធានជលផល (Fisheries Action Coalition Team) 
4) អង្គការភូមេិញុ ំ(My village) 
5) បណ្តត ញការ រទន្នលន្សសាន បរសពក ន្សកុង្ (3S Rivers Protection Network) 
6) បណ្តត ញអនកបថរកាទឹកបឹង្ទន្នលសាប (Tonle Sap Lake Water Keeper) 
7) សមពន័ធរបជាន្នសាទកមពុជា (The Coalition of Cambodia Fishers) 
8) អង្គការអភវិឌ្ឍនជ៍នបទភូមភិាគ្ឦសាន (Northeastern Rural Development) 
9) អង្គការកសិករបេមរន្ដើមប៊ីអភវិឌ្ឍនក៍សិកមម (Khmer Farmer Cooperation of Agriculture 

Development Organization) 
10) អង្គការបថរកាជនជាតិន្ដើមភាគ្តិចកមពុជា (Save the Vulnerable Cambodia) 
11) អង្គការពនលកបេមរ (Ponlok Khmer) 
12) អង្គការន្អកូសាន ់(Eco Sun) 
13) សហគ្មនយុ៍វជនជនជាតិន្ដើមភាគ្តិចកមពុជា (Cambodia Indigenous Youth Association) 
14) អង្គការអនកអភវិឌ្ឍនស៍ហគ្មន ៍(Nak Aphiwat Sahokkom) 
15) អង្គការអភវិឌ្ឍនជ៍នបទកមពុជា (Cambodia Rural Development Team) 
16) បណ្តត ញយុវជនកមពុជា (Cambodia Youth Network) 
17) អង្គការសកមមភាពន្ដើមប៊ីអភវិឌ្ឍន ៍(Action For Development) 
18) អង្គការអភវិឌ្ឍនស៍ន្មលង្សហគ្មន ៍(Building Community Voice)  
19) សហគ្មនអ៍ភវិឌ្ឍនជ៍នបទ (Rural Development Association) 
20) អង្គការទឹកដ៊ីសុវណ្តណ ភូម ិ(Tekdeysovanphum Organization) 
21) សកមមភាពន្ដើមប៊ីបរសិាថ ន និង្សហគ្មន ៍(Action on Environment and Community) 
22) បណ្តត ញកសាង្សនតិភាពសហគ្មន ៍(Community Peace Network) 
23) អភវិឌ្ឍនស៍ហគ្មនក៍មពុជា (Cambodia Community Development) 
24) អង្គការន្រលន្ៅន្យើង្ (Our Objective Organization) 
25) បណ្តត ញសហគ្មនជ៍នជាតិន្ដើមភាគ្តចិពនង្ន្េតតមណឌ លគ្ិរ ៊ី (Bunong Indigenous 

Communities Network of Mondulkiri) 
26) អង្គការបកបរបសហគ្មន ៍(Community Translation Organization) 
27) ពនលឺននកត៊ីសង្ឃមឹ (Ponleu Ney Kdey Sangkhum) 
28) អង្គការយុវជនបេមរ និង្ការអភវិឌ្ឍនស៍ង្គម (Khmer Youth and Social Development). 

 
 

 


