


្របេទសជបដ់ងទេន្លេនះ ជពិេសសជមយួសហគមនែ៍ដលនឹងរងផលបះ៉ពល់ពីទំនបេ់្រគង ងសងេ់នះេន ម
ដងទេន្លេមគងគពី្របេទស វដល់តំបនដី់សណ្ត រទេន្លេមគងគៃន្របេទសេវៀត ម ប៉ុែន្តកិចច្របជំុទងំេនះេនមនិទន់
បនេធ្វើេឡើងេនេឡើយ។  

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ សូមេម ្ត អនុញញ តឲយេយើងខញុ ំជ្រមបជូនេ កជំទវនិងឯកឧត្តមថ តំ ងៃនអងគករ 
សងគមសីុវលិ និងសហគមនេ៍ន មដងទេន្លមនកង្វល់អំពីសកមមភព ងសងប់ចចុបបននែដលកំពុងេកើតមនេឡើង
េនទី ងំៃនទំនប់ យ៉បូរ។ី ងទេន្លេមគងគគឺជទីជ្រមករបស់្របជជនចំននួ៦៥ ននកែ់ដលភគេ្រចើនជជន
្រកី្រក នងិទទួល្របូេតអុនីព៤ី០%-៨០%ពីជលផលទឹក ប។ ករសិក ជេ្រចើនរមួមន របយករណ៍ស្តីពីករ 
យតៃម្លបរ ិ ថ នជយុទធ ្រស្ត(Strategic Environmental Assessment (SEA))ែដលឧបតថមភេ យគណៈកមម-

ករទេន្លេមគងគ(MRC)កនុងឆន ២ំ០១០បនបង្ហ ញថ ទំនប់ រអីគគសិនីទងំ១១ែដលេ្រគង ងសងេ់លើដងទេន្លេម
ៃនទេន្លេមគងគរមួទងំទនំប់ យ៉បូរនីឹង ងំខទបក់រេធ្វើចលនបន្ល ស់ទរីបស់មចឆជតិនងិប ្ត លឲយមនករខូចខត
ធងនធ់ងរដល់្របពន័ធេអកូឡូសីុនិងជីវច្រមុះៃនទេន្ល។ ទំនបទ់ងំេនះកនឹ៏ង ងំសទះលំហូរដីលបបនិ់ងជនលិ់ចដីកសិកមម
េន មដងទេន្លេមគងគផងែដរ ែដលមននយ័ថជីវភពរបស់្របជជន ប់ ននកែ់ដលពឹង ្រស័យេលើទេន្លនងិ
ៃដទេន្លេនះនឹង្រតូវរងផលបះ៉ពល់យ៉ង ្រកក។់ 

្រកុមហុ៊ន ឆ. កនឆង (Ch Karnchang Public Company Limited) គឺជ្រកុមហុ៊នៃថមយួែដលទទួល
ខុស្រតូវេលើករ ងសងទ់ំនប់ យ៉បូរ។ី កនុងែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ជញ ធរផលិតអគគសិនីៃថ(Electricity 
Generating Authority of Thailand (EGAT)) បនចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រព ងទិញអគគិសនី (PPA) ជមយួ
្រកុមហុ៊នថមពល យ៉បូរ ី (Xayaburi Power Co., Ltd.) េដើមបនីចូំល្របែហល៩៥%ៃនអគគសិនីែដលផលិត
េ យទំនប់ យ៉បូរ។ី មយង៉េទៀត ្រកុមហុ៊ន ផយរ ី (Pöyry) ែដលជ្រកុមហុ៊ន្របឹក ពីករសិក េហតុបះ៉ពល់
បរ ិ ថ នមយួបនជួលេ យរ ្ឋ ភបិល វឲយេធ្វើករពិនតិយេមើលអនុេ មភពៃនគេ្រមងគឺជ្រកុមហុ៊នមយួែដល
្រតូវបនចុះកនុងបញជ ីេខម របស់ធនគរពិភពេ ក ប៉ុែន្តេនេពលេនះ្រកុមហុ៊នេនះគឺជវសិ្វករឯក ជយនមុំខៃន
គេ្រមងេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត ្រកុមហុ៊ន Compagnie Nationale du Rhône (CNR) ែដលគឺជ្រកុមហុ៊នប ងំ
មយួែដលរ ្ឋ ភបិល វបនជួលកនុងែខមក ឲយេធ្វើករវភិគបែនថមេទៀតេលើរបយករណ៍របស់្រកុមហុ៊នផយរ ី បន
្រតឹមែតេធ្វើករសិក េលើឯក រ(desk review study)ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលមនិបនពិនិតយេមើលផលបះ៉ពល់េលើជលផល
ជកែ់ស្តងេឡើយ និងបនផ្តល់អនុ សនេ៍ យគម នមូល ្ឋ នអំពីវធិនករស្រមលផលបះ៉ពល់ចំេពះលំហូរដី
លបប ់ េបើេទះបជីមនិទនម់នករសិក ទិនននយ័េគលជមូល ្ឋ ន(baseline)ឲយបនសម្រសបេនេឡើយក្តី។ ករ
យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នឆ្លងែដនកម៏និែដល្រតូវបនេធ្វើស្រមបគ់េ្រមងេនះផងែដរ។ េនះជេហតុេធ្វើឲយ

្រកុមហុ៊នមនិ ចដឹងអំពីផលបះ៉ពល់ធងនធ់ងរខ្ល ងំែដល ចេកើតមនមកេលើ្របេទសកមពុជ និង្របេទសជបទ់េន្ល
េមគងគដៃទេទៀតេឡើយ។ មយ៉ងេទៀត ្របេទសេន មដងទេន្លេមគងគេ្រកមទងំបនួេនមនិទនប់នឯកភពេលើករ

ងសងទ់នំបេ់នះេនេឡើយេទ។ េបើេយង មកិចច្រពមេ្រព ងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥្របេទសទងំបនួ្រតូវែតឯកភព
េលើេសចក្តីសេ្រមចរមួគន មយួ្រសប មនិតិវធិៃីនករជូនដំណឹងស្រមបក់រពិេ្រគះេយបល់និងករ្រពមេ្រព ងជមុន



(PNPCA)មុនេពលែដលគេ្រមង្រតូវបនអនុវត្ត។ រ ្ឋ ភបិលកមពុជនិងេវៀត មមនករបរមភខ្ល ងំអពំីផលបះ៉
ពល់ៃនទំនប ់ និងបនអំពវនវសូមឲយរ ្ឋ ភបិល វផ្អ កករ ងសង ់ និងរងច់េំមើលលទធផលៃនករសិក រមួ
សិន។  

ពីែខកុមភៈឆន ២ំ០១១ដល់ែខកកក ឆន ២ំ០១២ តំ ងសហគមនជ៍ង៣.០០០នកន់ងិអងគករសងគមសីុវលិ
េនកមពុជជង៣០០បនអំពវនវសូមឲយរ ្ឋ ភបិលៃថបញឈបែ់ផនករទិញអគគិសនីពីទំនប់ យ៉បូរ ី និងសូមឲយ
លុបេចលទំនបេ់នះ។1 

េនៃថងទី៣ែខកកក េន ជធនីភនេំពញ រដ្ឋម្រន្តីៃន្រកសួងធនធនធមមជតិនិងបរ ិ ថ ន មញិ ក្វ ង (Minh 
Quang) និង រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម ឯកឧត្តម លឹម គនេ  ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនចុះ 
ហតថេលខេលើអនុស រណៈមយួេដើមបេីធ្វើករសិក ផលបះ៉ពល់ៃនទំនបេ់លើដងទេន្លៃន្របេទសកមពុជ និងតំបនដ់ី
សណ្ត រទេន្លេមគងគៃន្របេទសេវៀត ម។  

េយង មកែសតភនេំពញប៉ុស្តិ៍ចុះផ យេនៃថងទី១៦ែខកកក  នយករដ្ឋម្រន្តីៃថ េ កជំទវ យីង ក ់
សីុ ៉ ្រ (Yingluck Shinawatra)បនមន្រប សនេ៍នៃថងទី១៣ែខកកក ថ «្រកុមហុ៊នៃថែដល្រតូវ ងសង ់
ទំនប់ រអីគគិសនី យ៉បូរៃីន្របេទស វនឹងមនិចបេ់ផ្តើមករ ងសងេ់ទ រហូតដល់មនករសិក ផលបះ៉ពល់
បរ ិ ថ នៃនទំនបេ់លើទេន្លេមគងគ និងបនអះ ងជថមីនូវករេប្តជញ ចំេពះករសិក េនះ ែដល្របេទសសមជិកគណៈ 
កមមករទេន្លេមគងគ េពលគឺកមពុជ វ ៃថ និង េវៀត ម បន្រពមេ្រព ងគន េធ្វើកលពីែខធនូមុនេពលករងរ

ងសង់ ចចបេ់ផ្តើម»។ មយ៉ងេទៀត នយករដ្ឋម្រន្តីកមពុជរបស់េយើងខញុ ំ សេម្តច ហ៊ុន ែសន បនេលើកេឡើងពី
ករបរមភរបស់កមពុជចំេពះទំនបេ់នះជូនេ កជំទវនយករដ្ឋម្រន្តីៃថនិងបនអរគុណចំេពះករអះ ងរបស់េ ក
ជំទវែដលថទំនបេ់នមនិទនប់ន ងសងេ់ទ។  

ប៉ុែន្ត ពីៃថងទី ១៦-១៧ ែខ កកក  ឆន  ំ ២០១២ រ ្ឋ ភបិល វបនេរៀបចំដំេណើ រទស នកិចចមយួេទកន់
ទី ងំទំនប់ យ៉បូរ ី េហើយគណៈ្របតិភូរ ្ឋ ភបិលបនសេងកតេឃើញថ សកមមភព ងសងក់ំពុងដំេណើ រករេន
ទី ងំគេ្រមង។ េនកនុងអតថបទេចញផ យថមីៗមយួៃនកែសតបងកកប៉ុស្តិ៍កលពីៃថងទី២២ ែខកកក  ឆន ២ំ០១២ 
បននិយយថ «ទំនប្់រកួសថម្របែហលមយួែម្៉រត្រតូវបន ងសងក់តជ់ងពកក់ ្ត លៃនទទងឹទេន្ល្របែវង ៨០០ 
ែម្៉រត ែដលទុកែត្រប យផ្លូវតូចមយួប៉ុេ ្ណ ះស្រមបឲ់យទូកឆ្លងកត»់។   

ចំេពះមុខផលបះ៉ពល់អវជិជមនដច៏្រមូងច្រមស់និងមនិ ចពយករណ៍បនេនះ េយើងខញុ ំែដលជសមពន័ធទេន្ល
កមពុជ(RCC)សូមអំពវនវដល់េ កជំទវនយករដ្ឋម្រន្តីៃថកនុង នៈជេមដឹកន្ំរបេទសៃថ សូមេធ្វើសកមមភព

                                                            
1 តំ ងសហគមនក៍មពុជចំនួន ៣.២០៨ នក ់បនផ្តិតេមៃដលិខិតមយួ កជូ់នេ កជំទវនយករដ្ឋម្រន្តីៃថកលពីែខ ធនូ ឆន  ំ២០១១, អងគករសងគមសីុវលិ
ចំនួន ៣៤២ េនកនុង ៊ នបនចុះហតថេលខេសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួ េដើមបលុីបេចលទំនប់ យ៉បូរេីនកនុងេវទិក្របជជន ៊ នែដល្រប្រពឹត្តេទពីៃថងទី 
២៩-៣១ ែខ មនី ឆន  ំ២០១២, េហើយសហគមនចំ៍នួន ១៨៦ ្រពះសងឃ និស តិ និង អងគករសងគមសីុវលិ (CSOs) បនចុះហតថេលខទមទរឲយបញឈបទំ់នប់
េនះ េនកនុងអំឡុងេពលៃនយុទធនករពយុហយ្រ សន្តិភពេនេខត្តកំពងច់ម ្របេទសកមពុជ េនៃថងទី ២៩   
ែខ មថុិន ឆន  ំ២០១២។ 



ច់ តេ់ដើមបបីញឈបគ់េ្រមងេនះ េ យលុបេចលកិចច្រពមេ្រព ងទិញអគគិសនី(PPA) និងបញជ ឲយ្រកុមហុ៊ន
ឆ.កនឆង បញឈបស់កមមភព ងសងទ់ងំអស់រហូតដល់មនករសិក បែនថមេទៀតសិន។ េយើងខញុ ំកសូ៏មអំពវនវ
ដល់េ កជំទវនយករដ្ឋម្រន្តីៃថផងែដរសូមបញជ ឲយ្រកុមហុ៊នឆ.កនឆង េធ្វើករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់ឆ្លងែដន
ស្រមបគ់េ្រមងេនះែដលជករ្របតិបត្តិអន្តរជតិ្របេសើរបំផុតស្រមបគ់េ្រមង្របេភទេនះេនេលើទេន្លរមួគន មយួ។  

 ជចុងេ្រកយ េយើងខញុ ំសូមអពំវនវដល់រ ្ឋ ភបិលៃថនិង វសូមឲយេគរពកិចច្រពមេ្រព ងទេន្លេមគងគ ឆន ំ
១៩៩៥ និងសំេណើ របស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជនិងេវៀត មេ យផ្អ កជបនទ ននូ់វសកមមភព ងសងទ់ងំ យ
ស្រមបទំ់នប់ យ៉បូរ ី េទះបីជករងរេ្រត មេរៀបចំឬករងរេលើទំនបក់្តីរហូតដល់ករសិក ចបំចទ់ងំអស់្រតូវ
បនេធ្វើ េហើយករពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈេពញេលញ ជពេិសសជមយួ្របជជនទងំ យែដលជីវភពរបស់
ពួកេគពឹង ្រស័យេលើទេន្លេមគងគ និងទេន្ល ប និងែដលជអនកនឹងទទួលរងផលបះ៉ពល់េ្រចើនជងេគបំផុតេ យ

រទំនបេ់្រគង ងសងេ់នះ្រតូវបនេធ្វើេឡើងកនុងលកខណៈេ យមនករចូលរមួេពញេលញ មនតម្ល ភព និង
គណេនយយភព។  

េ យេសចក្តីេគរពដខ៏ពងខ់ពស់អំពីេយើងខញុ ំ។  

តំ ងៃនសមពន័ធទេន្លកមពុជ 

ឈតិ សំ ត   េទព ប៊ុ ្ណ រទិធ ិ េមៀច មន   សូ៊ សុជត ិ  ្រទ ីឈួន 

  

នយក្របតិបត្ត ិ  នយក្របតិបត្ត ិ អនកស្រមបស្រមួល អនក្រគប្់រគងកមមវធិី អនកស្រមបស្រមួលេខត្ត 

េវទកិៃនអងគករ  សមគមែថរក  ប ្ត ញករពរ អងគករជំនួយ  អងគករ ដហុក កមពុជ 
មនិែមនរ ្ឋ ភបិល  បរ ិ ថ ននិង  ទេន្លេស ន   អភវិឌ ន ៍ 
ស្តីពីកមពុជ    វបបធម ៌  ែ្រសពក េសកុង និងសន្តិភព    

ចម្លងជូន៖  

ទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

សេម្តចអគគម េសនបត ីេតេជ ហុ៊ន ែសន  
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 
ឯកឧត្តមេវជជបណ្ឌិ ត យឹម ៃឆលី 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី និងជ 
្របធន្រកុម្របឹក ្ត រ អភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិកមម និង ជនបទ (CARD) 
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 



្របអបសំ់បុ្រតេលខ ២៤៧០ 
សយ ្ឋ ន៖ េលខ ៤១ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ី
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៦ ៨២៤ 
អុីែមល៉៖ info@card.gov.kh 
 
ឯកឧត្តម ទូច ៊ ង  
អនុរដ្ឋេលខធិករ សមជិក្រកុមសេងកតករណ៍ េសដ្ឋកចិច សងគម និង វបបធម ៌និងជ 
្របធនគណៈកមម ធិករអភរិក  និង អភវិឌ នត៍ំបនេ់ទសចរណ៍សត្វេផ តទេន្លេមគងគ 
សយ ្ឋ ន៖ េលខ ៤១ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ី 
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរស័ពទេលខ៖ (៨៥៥) ១២ ៨០៤ ៤៤២ 
ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៦២៤ 
អុីែមល៉៖ ocm@cambodia.gov.kh 
េគហទំពរ័៖ www.ocm.gov.kh 
 
ថ បន័/្រកសួង 

ឯកឧត្តម លឹម គនេ   
្របធនគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ  
សមជកិៃន្រកុម្របកឹ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (MRC Council) ស្រមបក់មពុជ 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងធនធនទឹក និង ឧតុនិយម 
េលខ ៤៧ ម វថិីនេ ត្តម 
១២២១០ ជធនីភនេំពញ 
 
ឯកឧត្តម េ  ំហុង  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និង រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងករបរេទស នងិ សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
សយ ្ឋ ន៖ េលខ ៣ វថិីសេម្តច ហុ៊ន ែសន សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ័្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៤៤១, ០២៣ ២១៦ ១២២ 
ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ១៤៤, ០២៣ ២១៦ ១៤១ 
អុីែមល៉៖ mfaic@mfa.gov.kh 
 
ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត ម៉ុក ម៉េរត៉ 
េទសរដ្ឋម្រន្តី និង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 



សយ ្ឋ ន៖ េលខ ៦ វថីិ្រពះសីហនុ សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ័្ឌ ចំករមន 
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៧ ៨៤៤, ០២៣ ២១៨ ៣៧០ 
ឯកឧត្តម សុ៊យ ែសម 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងឧស ហកមម ែរ ៉នងិ ថមពល 
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
សយ ្ឋ ន៖ េលខ ៤៥ វថិី ៥៣៨ (ម វថិីនេ ត្តម) ខណ័្ឌ ដូនេពញ 
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៣១១ ១៤១, ០២៣ ២១១ ៧៥១ 
ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ៤២៨ ២៦៣ 
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចន័ទ រុន 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង េន ទ  
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

្របអបសំ់បុ្រតេលខ ៦៤ 
សយ ្ឋ ន៖ េលខ ២០០ ម វថិីនេ ត្តម 
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៣៥១, ០២៣ ២១១ ៣៥២ 
ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៣២០ ២៣ ២១៥ ៩៨២  
 
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ  
ឯកឧត្តម ែត វុធ 
អគគេលខធិករៃនគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 
សមជកិៃនគណៈកមម ធិករច្រមុះៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគស្រមបក់មពុជ 
្របអបសំ់បុ្រតេលខ ២២១៤  
សយ ្ឋ ន៖ េលខ ៣៦៤ ម វថីិមុនវីង  ខណ័្ឌ ចំករមន  
ជធនីភនេំពញ កមពុជ 

ទូរស័ពទ៖ (៨៥៥) ១២ ៩៣០ ៩១៤, ០២៣ ២១៦ ៥១៤ 
ទូរ រេលខ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៨ ៥០៦, ២១៨ ៥០៦ 
អុីែមល៉៖ navuth@cnmc.gov.kh 
អុីែមល៉ទូេទៈ cnmcs@cnmc.gov.kh 
 
េ ក នស៍ គ តម់និ (Hans Guttman) 
នយក្របតិបត្ត ិ
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ  
េវៀងចន័ទ ធរណរដ្ឋ្របជមនិត វ  




