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១៨ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១៥ 
 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួរបេ ់
អងគការេងគមេ វីលិក្ន ងការេថ្មតងការខក្ចិត្តយ៉ា ងខ្ែ ាំង ចាំស ោះ ការអន ម័ត្ 
របេេ់ភាជាត្ិននសាធារណៈរដ្ឋប្បជាមានតិ្ឡាវសលើក្ិចចេនាេមបទានរបេ់

គសប្មាងសាងេងទ់ាំនប់វារអីគគិេនី ដ្ន សាហ ង 
សម្ពន័្ធទន្ន្េកម្ពុជា (Rivers Coalition in Cambodia) ព្រម្ទាំងអងគការសងគម្សុ៊ីវលិជាតិ និ្ងអន្តរជាតិ 

សូម្សម្ម្តងនូ្វការខកចិតតយ៉ា ងខ្េ ាំងចាំន្ ោះ ការអនុ្ម្ត័យល់ព្រម្របស់សភាជាតិនន្សាធារណៈរដ្ឋព្បជាមានិ្ត
ឡាវ ន្លើកិចចសន្ាសម្បទន្ ន្ដ្ើម្ប ៊ីឈាន្ន្ៅន្្វើការសាងសងគ់ន្ព្មាងទាំន្បវ់ារ ៊ីអគគិសន្៊ី ដ្ន្ សាហុង1 ។ 

ការអនុ្ម្ត័ន្ៅន្លើកិចចសន្ាសម្បទន្ន្ន្ោះបាន្ន្្វើន្ ើង កនុងខណៈន្រលម្ដ្លសាំណូម្ររទាំងឡាយ
របស់ព្បន្ទសជាសមាជិកនន្គណៈកម្មការទន្ន្េន្ម្គងគទាំង៣ព្បន្ទស (កម្ពុជា ន្វៀតណាម្ និ្ង នៃ) ព្រម្ទាំងសហ
គម្ន្ម៍្ននកខ្ងន្ព្កាម្នន្ទន្ន្េន្ម្គងគ និ្ងអងគការសងគម្សុ៊ីវលិនានា ម្និ្ទន្ព់្តូវបាន្ន្្េើយតប និ្ងន្ ោះព្សាយ
ព្បកបន្ យអតថន្យ័ន្ៅន្ ើយ ម្នែកន្ៅន្លើ “ន្៊ីតិវ ិ្ ៊ីសព្មាបក់ារជូន្ដ្ាំណឹង ការរិន្ព្រោះន្យបល់ជាមុ្ន្ និ្ងកិចច
ព្រម្ន្ព្រៀង” (PNPCA) ចាំន្ ោះទាំន្បវ់ារ ៊ីអគគិសន្៊ី ដ្ន្ សាហុង កាលរ៊ីនៃៃទ៊ី១២ ម្ខ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៤ និ្ងការន្្េើយតប
ជានេូវការរបស់រ ឋ ភបិាលកម្ពុជា ន្វៀតណាម្ និ្ងនៃ (Formal Reply Form) ម្ដ្លបាន្ កជូ់ន្គណៈកម្មការ
ទន្ន្េន្ម្គងគ(MRC) ន្ៅកនុងន្ដ្ើម្ឆ្ន ាំ ២០១៥ កន្េងម្កន្ន្ោះ។ ន្លើសរ៊ីន្ន្ោះន្ៅន្ទៀត រ ឋ ភបិាលឡាវម្និ្បាន្ន្រររ
សាម រត៊ីនន្កិចចព្បជុាំកាលរ៊ីនៃៃទ៊ី ១៩ ម្ខម្ៃុិនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ម្ដ្លសមាជិកទាំងបនួ្នន្គណៈកម្មការទន្ន្េន្ម្គងគ មាន្
កម្ពុជា ឡាវ នៃ និ្ង ន្វៀតណាម្ បាន្ឯកភាររន ថាការសន្ព្ម្ចន្ៅន្លើការរិន្ព្រោះន្យបល់ជាមុ្ន្ នន្ទាំន្បវ់ារ ៊ីអគគិ
សន្៊ីម្ដ្លកាំរុងន្សនើន្ ើងន្ន្ោះ ព្តូវបញ្ជូ ន្បន្តន្ៅរិភាកា និ្ងសន្ព្ម្ចន្ៅកព្ម្តិព្កុម្ព្បឹកា (Council) ម្ដ្លរមួ្មាន្
រ ឋ ភបិាលកព្ម្តិថាន កដឹ់្កនាាំកាំរូលនន្ព្បន្ទសទាំងបនួ្ រ៊ីន្ព្ ោះរួកន្គម្និ្អាចឈាន្ដ្ល់ការឯកភារជារមួ្ម្យួរ៊ី
ដ្ាំន្ណើ រការនន្គន្ព្មាងន្ន្ោះ2 ។ 

ជាៃម៊ីម្តងន្ទៀតន្យើងខ្ុ ាំន្ៅម្តបន្តន្សនើសុាំយ៉ា ងទទូច៖ 
១. បញ្ឈបជ់ាបនាា ន្នូ់្វរាល់សកម្មភារទាំងឡាយ ករ់ន័្ធនឹ្ងការសាងសងទ់ាំន្ប ់ដ្ន្ សាហុង 
២. ម្និ្ព្តូវអនុ្ម្ត័ន្លើកិចចសន្ាទិញអគគិសន្៊ី (Power Purchase Agreement) ម្ុន្ន្រលម្ដ្លបញ្ហា  ឬ
សាំណូម្ររទាំងឡាយរបស់ភាគ៊ី ករ់ន័្ធម្និ្ទន្ប់ាន្ន្ ោះព្សាយ 

៣. កុាំបន្តឲ្យមាន្ការចុោះកិចចសន្ាន្នេងន្ទៀតន្លើគន្ព្មាងន្ន្ោះ ន្ យរមួ្បញ្ចូ លទាំង កិចចព្រម្ន្ព្រៀងលទធកម្ម
វសិវកម្មទាំន្ប ់និ្ងការសាងសង ់(Engineering Procurement and Construction) 

៤. ន្្វើការសិកាវាយតនម្េន្ហតុប៉ាោះ ល់្េងម្ដ្ន្ ន្ យសាថ បន័្ព្បឹកាន្យបល់ឯករាជយ ន្ យមាន្ការចូលរមួ្
ន្រញន្លញរ៊ីភាគ៊ី ករ់ន័្ធ (សហគម្ន្ម៍្ដ្លនឹ្ងរងនលប៉ាោះ ល់ និ្ងអងគការសងគម្សុ៊ីវលិ)  

                                                 

1 Phnom Penh Post (01 September 2015): Don Sahong dam gets official approval 
2 http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/lower-mekong-countries-take-prior-consultation-on-the-

don-sahong-project-to-the-governmental-level/ 
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៥. ជព្ម្ុញន្អាយមាន្ការជម្ជក ន្ ោះព្សាយ និ្ងឯកភារនូ្វរាល់សាំណូម្ររ និ្ងកត៊ីព្រួយបារម្ភបស់ភាគ៊ី ក់
រន័្ធនានា ព្បកបន្ យការទទួលខុសព្តូវខពស់ 

៦. រ ឋ ភបិាលទាំងអស់ជាសមាជិកនន្គណៈកម្មការទន្ន្េន្ម្គងគព្តូវ កស់មាព ្តាម្ព្គបរ់បូភារន្ៅន្លើរ ឋ
ភបិាលឡាវម្ដ្លបាន្ន្្វើការសន្ព្ម្ចន្លើការបន្តគន្ព្មាងសាងសងទ់ាំន្បដ់្ងសាហុងជាឯកន្តាភាគ៊ី។ 

 
សម្ពន័្ធទន្ន្េកម្ពុជា  និ្ង អងគការជាតិ និ្ង អន្តរជាតិ ម្ដ្លរាំព្ទន្លើន្សចកត៊ីម្ៃេងការណ៍រមួ្ន្ន្ោះមាន្ ៖ 
 ន្វទិកានន្អងគការម្និ្ម្ម្ន្រ ឋ ភបិាល សត៊ីរ៊ីកម្ពុជា(NGOF) 
 បណាត ញការ រទន្ន្េន្សសាន្ ម្ព្សរក ន្សកុង(3SPN) 
 សម្ពន័្ធភារន្ដ្ើម្ប ៊ីអភរិកេ្ន្ធាន្ជលនល(FACT) 
 សមាគម្ម្ៃរកាបរសិាថ ន្ និ្ងវបប្ម្(៌CEPA) 
 អងគការភូម្ខិ្ុ ាំ(MVi) 
 អងគការម្ៃរកាជន្ជាតិន្ដ្ើម្ភាគតិចកម្ពុជា (SVC) 
 អងគការអភវិឌ្ឍន្ន៍្សដ្ឋកិចចសហគម្ន្ ៌(CED) 
 សមាគម្ការ រសិទធិម្នុ្សេ និ្ងអភវិឌ្ឍន្ន៍្ៅកម្ពុជា (ADHOC)  
 សមាគម្ន្ក៍សិករម្ខមរ (KFA) 
 អងគការអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទភូម្ភិាគឦសាន្ (NRD) 
 អងគការរន្េកម្ខមរ (PKH) 
 ព្កុម្អភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទកម្ពុជា (CRDT) 
 ម្ជឈម្ណឌ លអបរ់ ាំចាបស់ាំរាបស់ហគម្ន្(៍CLEC) 
 អងគការម្េបព់្រហមវហិារ្ម្ ៌(MPC) 
 អងគការសហព្បតិបតតិការបរសិាថ ន្ និ្ង ន្ទសចរណ៍ (CETO) 
 អងគការសកម្មភារន្ដ្ើម្ប ៊ីអភវិឌ្ឍន្(៍AFD) 
 សម្ពន័្ធព្បជាន្ន្សាទកម្ពុជា (CCF) 
 អងគការកសិករម្ខមរសហព្បតិបតតិការអភវិឌ្ឍន្ក៍សិកម្ម (KFCADO)  
 មូ្លនិ្្ិសកលសព្មាប់្ ម្មជាតិ (WWF) 
 អុកសាវ ម្ កម្ពុជា (Oxfam in Cambodia) 
 អងគការរន្េឺនន្កត៊ីសងឃមឹ្ (PNKS) 
 ព្កុម្រាំព្ទភូម្ ិ(VSG) 
 អងគការជាំនួ្យអភវិឌ្ឍន្ ៍និ្ងសន្តិភារ (PDAO) 
 អងគការសកម្មភារសងគម្ន្ដ្ើម្ប ៊ីផ្លេ ស់បតូរន្លើម្ននកអបរ់ ាំនិ្ងអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ (SACRED) 
 អងគការសកម្មភារន្ដ្ើម្ប ៊ីសុខមាលភារស្រសត៊ីកម្ពុជា (KWWA) 
 អងគការរចនា(RACHANA) 
 សមាគម្ន្ច៍ាំន្រ ើន្ជាតិ (NAPA) 
 អងគការ បាំប៉ាន្វជិាជ ជ៊ីវៈអភវិឌ្ឍន្ន៍្សដ្ឋកិចចនិ្ងអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ(OREDA) 
 សមាគម្សងគហ្ម្ន៌្ដ្ើម្ប ៊ីអភវិឌ្ឍន្ ៍ (SDDA) 
 ព្កុម្កិចចការរិន្សសសិទធិម្នុ្សេកម្ពុជា(CHRTF) 
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 អងគការអភរិកេ និ្ងអភរិឌ្ឍន្ក៍ម្ពុជា(CDCam) 
 សមាគម្ន្យុ៍វជន្ជន្ជាតិន្ដ្ើម្ភាគតិចកម្ពុជា (CIYA) 
 អងគការអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគម្ន្ក៍ម្ពុជា   (CCD) 
 អងគការបនាា យព្ស៊ី (Banteay Srey) 
 អងគការម្េបន់បតង (Mlup Baitong) 
 អនកអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគម្ន្ ៍(NAS)  
 ន្វ ើល រ ៊ីញូ (World Renew) 
 ម្ជឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍន្ស៍្រសត៊ីនិ្ងកុមារ កនុងព្បន្ទសកម្ពុជា (CWDCC) 
 អងគការអភរិកេអន្តរជាតិ(CI) 
 អងគការរាំព្ទសហគម្ន្ជ៍ន្ជាតិន្ដ្ើម្ភាគតិច (ICSO) 
 អងគការអភវិឌ្ឍន្ស៍ាំន្លងសហគម្ន្ ៍(BCV) 
 ភូម្និបតង (Green Village)  
 សមាគម្ធាងន្តាន ត( STT) 
 អងគការ ហវ័ររ ៉ាមុ្ សុ៊ីត (Forum Syd)  
 អងគការសាម្គគ៊ីរន្េឺៃម៊ី (LNU)  
 
ចម្េងជូន្៖ 

 ព្កសួង្ន្ធាន្ទឹក និ្ង ឧតុនិ្យម្ 
 គណៈកមាម ្ិការជាតិទន្ន្េន្ម្គងគកម្ពុជា 
 គណៈកមាម ្ិការជាតិទន្ន្េន្ម្គងគឡាវ 
 គណៈកមាម ្ិការជាតិទន្ន្េន្ម្គងគន្វៀតណាម្ 
 គណៈកមាម ្ិការជាតិទន្ន្េន្ម្គងគនៃ 
 គណៈកម្មការទន្ន្េន្ម្គងគ 
 រដ្ឋសភានន្ព្រោះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
 ព្បធាន្គណៈកម្មការម្នន្ការ វនិិ្ន្យគ កសិកម្ម អភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ បរសិាថ ន្ និ្ង្ន្ធាន្ទឹក 
 ព្កសួងម្រ ៉ា និ្ង ថាម្រល 
 ព្កសួងបរសិាថ ន្ 
 ព្កសួងកសិកម្ម រកុាា ព្បមាញ់ និ្ងន្ន្សាទ 
 ព្កសួងន្ទសចរណ៍ 
 ព្កសួងអភវិឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ 
 ព្កុម្ព្បឹកាអភវិឌ្ឍន្ក៍ម្ពុជា  
 ព្កសួងន្សដ្ឋកិចច និ្ង ហិរញ្ញ វតថុ 
 ព្កសួងការ រជាតិ 
 ព្កសួងកិចចការនារ ៊ី 
 ព្កសួងការបរន្ទស និ្ង កិចចសហព្បតិបតតិការអន្តរជាតិ 
 នដ្គូអភវិឌ្ឍន្ ៍
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 អនកសាររត័ម៌ាន្ជាតិ និ្ង អន្តរជាតិ 
 
សព្មាបរ់ត័ម៌ាន្លាំអិត សូម្ទាំនាកទ់ាំន្ង ៖ 
បណឌិ ត តឹក វណាា រា៉ា  នាយកព្បតិបតតិ ន្វទិកានន្អងគការម្និ្ម្ម្ន្រ ឋ ភបិាល សត៊ីរ៊ីកម្ពុជា  
ន្លខទូរស័រា ៖ ០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ អុ៊ីម្ម្៉ាល ៖ vannara@ngoforum.org.kh 
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