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វិ� ន��នីតិវិធី� រទូតអំពីធន� នទឹកទ�� ���គង� 

នីតិវិធីស�� �ប់� រជូនដំណឹង 
� រពិ�� �ះ� បល់� មុន 

និងកិច� �� ម�� ៀង 



�ើគណៈកម� � រទ�� ���គង�  � អ�  ី?

ទ�� ���គង�  ស� ិតក� �ងចំ� មទ�� �ធំ� ង��បំផុត�ើពិភព� ក និងហូរ� ត់�� ��សចំនួន  ៦   ក� �ង តំបន់ 

� សុី� �� �យ៍ � ប់ពី�� ��សចិន រហូតដល់�� ��ស�ៀត� ម។ � រ�� ប់�� ង �ងទ�� � ��ះ  ឲ�� �ន 

និរន� រ� ព និងសមធម៌ គឺ� � រ�� ឈមមួយរបស់ប�� ��� ��ស� មដងទ�� ���គង�  ប៉ុ�� � �ក៏ តំ� ង  ឲ��

� � នុវត�  �ពមួយស�� �ប់កិច� សហ �រផង��រ។

គណៈកម� � រទ�� ���គង�   ��ល� � � � អង់�� �ស � Mekong River Commission��� ឬ  �MRC 

គឺ� អង�  �រអន� ររ�� �ភិ� លមួយ ��ល�� ើ �រ�ើម��ី� រអភិវឌ���� កប  �យ ចីរ� ព � មរយៈ � រសន�  � 

និងកិច� សហ�� តិបត� ិ� រ � � ងទ�� ���គង� �� �ម។ ប�� ើត�ើង� យកិច� � �ម �� ៀង �� �ំ ១៩៩៥ រ� ង

�� ��សកម� ��  � វ �� និង  �ៀត� ម MRC ផ� ល់នូវចំ��ះដឹងវ�ទ�� � �� �   និង ជំ� ញប�� �ក��ស 

���ង�� ើនអំពី� រ�� ប់�� ងធន� នទឹក និង� ��ទិ� មួយស�� �ប់កិច�  �រ ទូត អំពីធន� នទឹក�ើម��ី� ំ��  

� រចរ� អំពីប�� �ទឹក ក� �ងចំ� ម�� ��ស� ំងបួន។ � ក� �ង�� បខ័ណ� ច� �ប់  ��ល� នឯក� ព�� �

�� ��ស� ំងបួន � � មដងទ�� ���ះ �ើយ ��ល� នផល��  �ជន៍ និង � ទិ� ព � តិ ខុសៗ�� � �� �វ 

ពិ� ក�� អំពីត�� �វ� រ និងប�� ��� ឈមរបស់ខ� �ន  �ក់ទងនឹង� រអភិវឌ�� និង�� �វចរ �អំពី � រ�� ើ�� �ស់  

ធន� នទឹករួម�� �ឲ��� ន�� �ើរ� ងមុន ស�� �ប់� ��  �ជន៍រួម និង ��  �ពលរដ� ចំនួន ៦៥ លាន� ក់ 

� ក� �ងតំបន់��ះ។
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កម� �� � វ �� �ៀត� ម

វ�� ន��នីតិវ�ធី� រទូតអំពីធន� នទឹកទ�� ���គង� 



��ីនីតិវិធីស� ីពី� រជូនដំណឹង  � រពិ�� �ះ� បល់ 
និងកិច� �� ម�� ៀង � អ� ី ?

ក� �ងរយៈ��លពីរទសវត��រ�ចុង�� �យ��ះ MRC � ន�ៀបចំវ�� ន��នីតិវ�ធី ចំនួន  ៥  ស� ីពី  គុណ� ពទឹក

� រ��ករ���កទិន� ន័យ � រ� ម� ន�ើ� រ�� ើ�� �ស់ទឹក � ររក�� លំហូរទឹក និងកិច� សហ�� តិបត�  ិ�រ 

�ើ� រ�� ើ�� �ស់ទឹក �ើម��ី� ំ��  �រអនុវត�  កិច� � �ម�� ៀង��គង� �� �ំ ១៩៩៥។ វ�� នមួយក� �ង 

ចំ� មវ�� ន� ំង� ះគឺ នីតិវ�ធីស� ីពី � រជូនដំណឹង � រពិ�� �ះ �បល់� មុន និងកិច� �� ម�� ៀង 

��ល� � � � អង់�� �ស � Procedures for Notifi cation, Prior Consultation and 

Agreement ឬ PNPCA ��ល� នអនុម័ត � លពី� �វ�ច� ិ � �� �ំ ២០០៣។ 

PNPCA � បណ� �ំ��ដំ�ើរ� រ� យ��កពី�� �ចំនួន  ៣ ��លអនុវត�  �យ�� ��ស� ស� ជិករបស់ 

MRC ស�� �ប់គ�� �ង� �  ��ល�� ើ�� �ស់ ទឹក� ងទ�� ���គង�  ��ល �ច �ំឲ��� ន� រ �� �ស់ប� �រ 

�� ើនដល់លំហូរទឹក ឬ គុណ� ពទឹក�ើទ�� � ����ទ�� ���គង� ។ គ�� �ង��ប��ះ � ច � ប់ប�� �ល�ំ�ង 

គ�� �ងប�� �ញ�� �ច�� ព�� �តធំ � មពល� រ�អគ� ិសនី និង� រផ� ត់ផ� ង់ទឹក។

នីតិវ�ធី��ះ �� �វ� នប�� ើត�ើងស�� �ប់�� ើឲ��� រ�� ើ�� �ស់ធន� នទឹក� នក�� តិសម�� បបំផុត និង�ើម��ី 

� ត់បន� យផលប៉ះ� ល់អវ�ជ�  �ន� �ើបរ��� �ន និងរបរចិ�� ឹមជីវ�ត របស់សហគមន៍� មដង ទ�� ���ះ 

� ំង � តំបន់����ទឹក� ង�ើ និងតំបន់����ទឹក� ង�� �ម។
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នីតិវ�ធីស�� �ប់� រជូនដំណឹង  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន និងកិច� � �ម�� ៀង 
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ទ�� ���

��ទ�� �

��ី�� �វអនុវត�  នីតិវិធី  PNPCA � យរ�ៀប�  ?

� �� �មនីតិវ�ធី PNPCA � ល់គ�� �ង�� ើ�� �ស់ទឹក �� �វឆ� ង �ត់ដំ�ើរ� រ� មួយ��ដំ�ើរ� រ 

� រជូនដំណឹង � រពិ�� �ះ � បល់� មុន ឬ កិច� �� ម�� ៀង �ក់� ក់។ ដំ�ើរ� រ� ំង��ះ មិន� ក់ព័ន�  

នឹង � រឯក� ព ឬ ជំ� ស់ ចំ� ះគ�� �ង �មួយ��ល� ន�� ើ�ើង �ះ�ើយ។ ផ� �យ �វ�ញ PNPCA 

គឺ� យន�  �រមួយ�ើម��ីជួយឲ��� នកិច� សហ�� តិបត� ិ �រ�� �ក់តំបន់ �ើ� រ�� ើ�� �ស់ទឹក ។

� រជូនដំណឹង  ត�� �វឲ���� ��ស��ល� អ� ក �� ើគ�� �ង ជូនដំណឹងពិ�� �រអំពីគ�� �ង� ះ 

ដល់�� ��ស� ស� ជិក����ង�ៀត មុននឹង� ប់�� ើមអនុវត� គ�� �ង��ល�� ើ�ើង �ះ។

កិច� �� ម�� ៀង� ក់� ក់់ ត�� �វឲ��� ន� រចរ� ហ� ត់ចត់ �ើម��ីឲ��� ន� រ ឯក� ព� ឯកច� ័ន�  

�ើលក� ខណ� � � �� សំ�ើគ�� �ង ក� �ងចំ� ម�� ��ស� ស� ជិក� ងំអស់ មុននឹង� ន� រ 

�� ើ�� �ស់ទឹក� ម� រ�� ើ�ើង។

� រពិ�� �ះ � បល់� មុន � ក់ព័ន� នឹងដំ�ើរ� រ��� រ� យត�� �ប�� �ក��ស និង� រពិ�� �ះ 

� បល់ � ផ� �វ� រ ��ល� ន រយៈ��លសរុបចំនួន ៦ ��។ ក� �ងរយៈ��ល��ះ �� ��ស� ស� ជិក 

��ល� នទទួល��ចក� ជូីន ដំណឹង � ន ឱ� ស�� ើ �រ� យត�� �អំពីផលប៉ះ� ល់ឆ� ង��ន ��ល� ច 

�ើត� ន� �ើ�� ព័ន�  ��កូឡ�សីុ និង របរចិ�� មឹជីវ�ត និង�ើកអនុ� សន៍� វ�� ន� រ� � �ើម��ី 

� ះ�� �យប�� �� ងំ� ះ មុននឹង� ន � រ�� ើ�� �ស់ទឹក។

វ�� ន��នីតិវ�ធី� រទូតអំពីធន� នទឹកទ�� ���គង� 
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ទ�� ���

��ទ�� � � ំងពីររដូវ

�� ��ទទ�� � រដូវ វ�� ល� ព��� រ�� ើ�� �ស់ទឹក នីតិវ�ធី� ំ� ច់

រ� ង� ងទ�� � (ពី� ងទ�� ���គង�   � 
� ងទ�� � � មួយ����ង�ៀត)

រ� ង� ងទ�� � (ពី� ងទ�� ���គង�   � 
� ងទ�� � � មួយ����ង�ៀត)

� ក� �ង� ងទ�� � (ក� �ង� ងទ�� ���គង� )

� ក� �ង� ងទ�� � (ក� �ង� ងទ�� ���គង� )

� ក� �ង� ងទ�� � (ក� �ង� ងទ�� ���គង� )

កិច� �� ម�� ៀង� ក់� ក់

� រពិ�� �ះ� បល់� មុន

� រពិ�� �ះ� បល់� មុន

� រជូនដំណឹង

� រជូនដំណឹង

រដូវ�� �ំង 

រដូវវស��  

� រអនុវត� ដំ�ើរ� រនីមួយៗៃនដំ�ើរ� រ� ំងបី ��ះ � ចខុស�� �  ��� ័យ�ើក�� �បី�� ��ទ�� �រ�� ើ

�� �ស់ទឹក៖ �� ��ទ ទ�� � (ទ�� ��� ឬ ��ទ�� �) រដូវ (�� �ំង ឬ វស�� ) និង វ�� ល� ព��� រ�� ើ�� �ស់ទឹក 

(រ� ង� ងទ�� � និង� ក� �ង� ងទ�� �)។ � មធម�  � គ�� �ង�ើដងទ�� ��� ត�� �វឲ��� នដំ�ើរ� រស� �គ

�� �ញ� ង គ�� �ង� �ើ��ទ�� �។ � រ�� ើ�� �ស់ទឹក� រដូវ�� �ំង � ម� រឲ��� នដំ�ើរ� រហ� ត់ចត់ �ង

� រ �� ើ �� �ស់ទឹក �  រដូវវស�� ។ ដូច�� ���ះ��រ � រប�� �រទឹករ� ង� ងទ�� � ��ល � �រប�� �រទឹកពី �ងទ�� � 

��គង�  � � ងទ�� �� មួយ����ង�ៀត � ម� រឲ��� នដំ�ើរ� រហ� ត់ចត់ � ង� រ�� ើ�� �ស ់�ក� �ង 

� ងទ�� ���ះ ��លពុំ��ន� � រប�� �រ��ញពី� ងទ�� ���គង� ។  � �ង� ង�� �មប�� �ញពីក�� � កំណត់ 

� �  និងដំ�ើរ� រ��ល�� �វនឹងក�� � កំណត់នីមួយៗ។

នីតិវ�ធីស�� �ប់� រជូនដំណឹង  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន និងកិច� � �ម�� ៀង 



ជំ� នទី ១ �� ��ស� ស� ជិក��ល �� ើគ�� �ង �� �វជូនដំណឹងដល់��� ធិ� រ�� �ន MRC អំពី

��ត� របស់ខ� �នក� �ង� រអនុវត� ដំ�ើរ� រពិ�� �ះ �បល់� មុន        និង� ក់ជូនឯក� រគ�� �ងពិ�� �រ។            ក� �ង

រយៈ��ល ១ �� ��� ធិ� រ�� �ន MRC �� �វពិនិត��ឯក� រ�ំ�ង � ះ និង�� �ង�� �ត់� ព��ញ��ញ�� 

ឯក� រ� ំង� ះ � យ� ង� � មវ�� ន� �  មុននឹងប�� �នករណី ��ះ  �  គណៈ  ក�� �ធិ �ររួម 

��ល� �� �ប័ន�� ប់�� ងរបស់ MRC ��ល� នតំ� ងមកពី រ�� �ភិ� ល���� ��ស� ស� ជិក� ងំបួន 

�ើយ��ល� រពិ�� �ះ � បល់នឹង�� ើ�ើង � ក�� តិ គណៈក�� �ធិ� ររួម��ះ។

ជំ� នទី ២ � រពិ�� �ះ� បល់� មុន � ប់�� ើមអនុវត�  ���ល��លស� ជិក� ំងអស់��គណៈ

ក�� � ធិ� ររួម � នទទួល��ចក� ីជូនដំណឹង� យ�� �ប់� មួយនូវឯក� រគ�� �ង។ ក� �ងរយៈ��ល ៦   �� 

គណៈក�� �ធិ� ររួម �� ើ� រពិនិត��ទិដ�  �ពប�� �ក��ស��គ�� �ង �ើម��ីកំណត់ អនុ� ម � ព� មួយនីតិវ�ធី 

� � របស់ MRC ស� ីពីរបបលំហូរ និងគុណ� ពទឹក �� ើ� រ� យត�� � �ល់ផលប៉ះ� ល់��ល� ច�ើត� ន 

មក�ើបរ��� �ន និងរបរចិ�� ឹមជីវ�ត និង�ើក�� ើវ�� ន� រ �ើម��ី� ះ�� �យកង� ល់ �ំង� ះ មុននឹងបិទ 

ប�� ប់ដំ�ើរ� រ��ះ។

� រ� យត�� �ប�� �ក��ស៖       � �� �កមួយ��� រ� យត�� ��ើទិដ�  �ពប�� �ក��ស ��ល គណៈក�� �ធិ �រ  

រួម ត�� �វឲ���� ��ស� ស� ជិក និង��� ធិ� រ�� �ន   MRC     ប�� ើត�� ុម� រ� រពិ��សមួយ  �ើម��ីពិនិត�� 

ទិដ� � ព � �  ដូច�  សុវត� ិ �ពទំនប់ ច� ចរ�� ី លំហូរកំណកកករ � � ចរ និងផលប៉ះ� ល់បរ��� �ន 

និង ��ដ� កិច� -សង� ម។ ឧបករណ៍ និង� ល� រណ៍��� ំ� �  របស់ MRC ��លរួម � ំង 

www.mrcmekong.org6

��ី  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន �� �� ឹត�  � �យ 
រ�ៀប� ?

ដំ�ើរ� រពិ�� �ះ� បល់� មុន �� ើ�ើង� មជំ� នមួយចំនួន � �� ័យ � �ម នីតិវ�ធី PNPCA និង 

កិច�  �� ម�� ៀង��គង� ។

វ�� ន��នីតិវ�ធី� រទូតអំពីធន� នទឹកទ�� ���គង� 
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� ល� រណ៍��� ំបឋម ស� ីពីគំ� ងវ�ស� កម� ស�� �ប់ទំនប់��ល�� ើ �ងសង់�ើទ�� ��� � នតួ� ទីជួយ 

ដល់ � រ� យត�� � �ងប�� �ក��ស។ � រ�� ើទស��នកិច�  �ក� �ងទី� ំងគ�� �ង ក៏�� �វ�� ើ �ើង  �ក� �ងដំ �ក់ 

� ល��ះផង��រ។

� រពិ�� �ះ� បល់៖ �ើម��ី�� �ប់កង� ល់ និងទស��នៈរបស់� � រណជន និង� គី��ល� នចំ� ប់ 

� រម� ណ៍ � រពិ�� �ះ� បល់� �  � ំង� �� �ក់ �តិ និង�� �ក់តំបន់ �� �វ�ៀបចំ�ើង� យ 

��� ធិ� រ�� �ន  MRC  និងគណៈក�� �ធិ� រ� តិទ�� ���គង�  ���� ��ស� ស� ជិក នីមួយៗ � លគឺ 

�� �ប័នរ�� �ភិ� ល��លស�� បស�� �ល� រ� ររបស់ MRC �  �� �ក់� តិ។

ជំ� នទី ៣ � ចុងប�� ប់��អំឡ�ង��លពិ�� �ះ� បល់ គណៈក�� �ធិ� ររួម �� �វពិ� ក�� �ើម��ី 

ទទួល� នមតិ� ឯកច� ័ន�  អំពីលក� ខណ�  � ���លគួរ�� �វអនុវត� ប�� �ប់ ស�� �ប់គ�� �ង��ល� ន�� ើ

�ើង ។  កិច�  �� ម�� ៀង ��ះ ពុំ��ន� � រឯក� ព ឬ � រជំ� ស់ ចំ� ះសំ�ើគ�� �ង �ះ 

�ើយ។ ផ� �យ� វ�ញ ដំ�ើរ� រ��ះ �� �វ� នប�� ើត�ើង �ើម��ី� ចឲ���� ��ស��ល� អ� ក �នទទួល

 ��ចក� ជូីនដំណឹង � ន ឱ� ស�ើកអនុ� សន៍ និង�ើម��ីឲ���� ��ស��ល� អ� ក�� ើគ�� �ង ទទួលយក

 លក� ខណ� � ក់� ក់មួយ  ចំនួន �ើម��ី� ត់បន� យ �ល់ផលប៉ះ� ល់អវ�ជ�  �ន��ល� ច�ើត� ន និង�ើម��ី 

�� �ងរកវ�ធី�� �ើរ� ងមុន ស�� �ប់� រ��ករ���កផល��  �ជន៍។ �� សិន�ើគណៈក�� �ធិ  �រ រួម ត�� �វ 

ឲ��� ន ��ល ប�� �ម�ៀតស�� �ប់� រពិ� ក��  រយៈ��លស�� �ប់ �រពិ�� �ះ �បល់� មុន ក៏� ចនឹង 

�� �វពន�� ប�� �មផង��រ។

ជំ� នទី៤ � ��ល��ល� រពិ�� �ះ� បល់� នប�� ប់�ើយ �� ��ស� អ� ក�� ើគ�� �ង � ច 

� ប់�� ើមអនុវត� គ�� �ង� ន។ � ះ� ���ង� ក៏� យ �� សិន�ើគណៈក�� �ធិ �ររួម មិន� ច 

� ន ដល់ � រ�� ម�� ៀង�� � �ន ��� ះ គណៈក�� �ធិ �ររួម � ចប�� �នករណី��ះ �  �� ុម�� ឹក� � ��   

MRC ��ល� �� �ប័ន�� ើ��ចក� ីស�� �ច� ន់ខ� ស់បំផុត��អង�  �រ��ះ និង��ល � ន ស� ស � ព�  

រដ� ម�� � ី���� ��ស� ស� ជិក� ំងបួន �ើម��ី�� ើ �រ �ះ�� �យ។

ជំ� នទី៥    �� សិន�ើ�� ុម�� ឹក�� ��ះមិន� ច� ះ�� �យកិច�  �រ��ះ �ន��  ករណី��ះ នឹង�� �វប�� �ន 

� រ�� �ភិ� ល� ក់ព័ន�  �ើម��ី� ះ�� �យ� មរយៈដំ�ើរ� រចរ� � មផ� �វទូត �ធម�  �។

នីតិវ�ធីស�� �ប់� រជូនដំណឹង  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន និងកិច� � �ម�� ៀង 
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�� បខ័ណ� ��ដំ�ើរ� រ 
ពិ�� �ះ� បល់� មុន

កម� �� � វ �� �ៀត� ម

�� មុ�� កឹ�� 

គណៈក�� �ធិ� ររួម 

��� ធិ� រ�� �ន

�� ��ស� អ� ក�ើកសំ�ើ

�� �ប័ន�ៀបចំ� លន� � យ

�� �ប័ន�� ប់�� ង

�� �ប័នអនុវត� 

��� ធិ� រ�� �ន��� ធិ� រ�� �ន

គណៈក�� �ធិ� ររួម គណៈក�� �ធិ� ររួម 

�� �ប័ន�ៀបចំ� លន� � យ

គណៈកម� � រទ�� ���គង�  (MRC)

� ំងពី�� �ំ ១៩៩៥ មក រហូតដល់ចុង�� �ំ ២០១៦ 

MRC � នទទួលឯក� រ � ក់ជូនសរុបចំនួន ៥៣

 អំពីគ�� �ង�� ើ�� �ស់ទឹក  � �� �មកិច� � �ម�� ៀង 

��គង�  និងនីតិវ�ធី PNPCA ��ះ។ ឯក� រចំនួន 

៥០ �� �វ� ន� ក់ជូន ស�� �ប់� រជូនដំណឹង 

ឯក� រចំនួន ៣ ស�� �ប់� រពិ�� �ះ � បល់� មុន 

និង�� �នឯក� រ � មួយ ស�� �ប់កិច� �� ម�� ៀង  

� ក់� ក់�ើយ។

ក� �ងចំ� មករណី��� រជូនដំណឹង � ំង ៥០ 

� ន ៤៥ ករណី � គ�� �ង�ើ��ទ�� � និង 

៥ ករណី � គ�� �ង�ើទ�� ���។ ក� �ងចំ� ម 

គ�� �ង� ំង��ះ � ន ៣៩ � គ�� �ង 

� មពល� រ�អគ� ិសនី �ើយ គ�� �ង����ង�ៀត គឺ 

ស�� �ប់ � រ�� �ច�� ព � រ� ះទឹក និង� រ�� �ត 

ពិនិត��ទឹកជំនន់។ �� ��ស� វ និង�ៀត� ម 

� ន� ក់ជូនគ�� �ង� គ�� ើន ស�� �ប់� � រជូន 

ដំណឹង។

�ើនីតិវិធី PNPCA  �� �វ� ន
អនុវត�  ��ាយរ�ៀប� ?

វ�� ន��នីតិវ�ធី� រទូតអំពីធន� នទឹកទ�� ���គង� 
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គ�� �ង� � ��ល� ន� ក់ជូនស�� �ប់ �រជូនដំណឹង រួម� ន គ�� �ង �មពល� រ�អគ� ិសនី របស់ 

កម� ��  ��ល�� ើ� ងសង់�ើទ�� ���� ន ក� �ង��ត� រតនគិរ� � � គឦ� ន���� ��សកម� � � 

� លពី�� �ំ ២០១០។ សំ�ើ របស់�� ��ស�� � �� �ំ ១៩៩៥ ស�� �ប់សិក�� ��ន� រមួយ�ើម��ីប�� �រ

ទឹកពីទ�� �កុក និង ទ�� � អុីង � � ងទ�� � ��  ����   ��លស� ិតក� �ង��ត� �ៀង��� � ���វ និង � ន 

� � គ� ង�ើង���� ��ស��។ គ�� �ង ប�� �ញ �� �ច�� ព�� �តធំ ក� �ង��ត�   �ក់ �ក់ � � គ 

ក�� �ល���� ��ស�ៀត� ម ��ល � ន �� ើ�ើង � �� �ំ ២០០៥។ 

� ក� �ងអំឡ�ង��ល��ះ��រ � នករណីចំនួន ៣ ស�� �ប់� រពិ�� �ះ �បល់� មុន ��ល� ក់ទងនឹង 

គ�� �ង � ម ពល� រ�អគ� ិសនី�ើដងទ�� �����ទ�� ���គង�    �ក� �ង�� ��ស� វ។ ករណីទី១ គឺ គ�� �ង 

� ���ប៊ូរ� ��ល� គ�� �ងទំនប់មិនប�� ើត �� ងទឹក (run-of-river) ��ល� ន សមត�  �ព ១.២៨៥ 

���� ����ត់ ក� �ង��ត� � ���ប៊ូរ� � � គ� ង�ើង���� ��ស� វ។ � រជូនដំណឹង� ន �� ើ�ើង  �� �ក�� � 

�� �ំ ២០១០ និង� នឆ� ង� ត់� រពិ�� �ះ �បល់រយៈ��ល ៦ �� � ប់ពី�� តុ�  �� �ំ ២០១០ ដល់ 

� �មី�  �� �ំ ២០១១។

ករណីទី២ គឺ គ�� �ង ដន� ហុង ��ល� នសមត�  �ព ២៤០ ���� ����ត់ ��ល�� �វ �ងសង់�ើផ� �វទឹក 

មួយ� ក� �ងតំបន់សុី� នដន (� ះ៤០០០) ��ទ�� ���គង�   �ជិត�� ំ�� ទល់�� ��ស� វ- កម� � �។ 

ករណី��ះ �� �វ� ន� ក់ជូន� �ើកដំបូងស�� �ប់ដំ�ើរ� រ��� រជូនដំណឹង � �� ក�� � �� �ំ ២០១៣ 

និង �� �យមក�� �វ� ន� ក់ជូន�ើងវ�ញស�� �ប់� រពិ�� �ះ �បល់� មុន � � �មិថុ�  �� �ំ ២០១៤ 

�ើយ� នឆ� ង� ត់រយៈ��ល ៦ �� ��� រពិ�� �ះ �បល់� មុន � ប់ពី�� កក�  � �� �ំ ២០១៤ ដល់ 

�� មក�  �� �ំ ២០១៥។ 

ករណីចុង�� �យ �� �វ� ន� ក់ជូន  � � �វ�ច� ិ � �� �ំ  ២០១៦ ��ល� គ�� �ងទំនប់មិនប�� ើត � �ង ទឹក

(run-of-river) ��ល�� �ង� ងសង់� ���ក់��ង ក� �ង��ត� ឧត� ម �យ � � គ� ង�ើង���� ��ស 

� វ។  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន�ើគ�� �ង��ះ� ន� ប់�� ើម  ��� ធ� � �� �ំ ២០១៦ និង�� �វបន� រហូត 

ដល់ ��មិថុ�  �� �ំ  ២០១៧។

ករណី  
 

ករណ ី 
 

ករណ ី 
 

៥០ ០៣
� រជូនដំណឹង � រពិ�� �ះ� បល់� មុន កិច� �� ម�� ៀង� ក់� ក់

�ើនីតិវិធី PNPCA  �� �វ� ន
អនុវត�  ��ាយរ�ៀប� ?

នីតិវ�ធីស�� �ប់� រជូនដំណឹង  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន និងកិច� � �ម�� ៀង 
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ដំ�ើរ� រពិ�� �ះ� បល់� មុន ចំនួន ២ ករណីដំបូង ស�� �ប់គ�� �ង� ���ប៊ូរ� និង ដុន� ហុង 

គឺ� ករណី� កល��ងស�� �ប់កិច�  �រទូត�� MRC អំពី� មពល� រ�អគ� ិសនី។ � ក� �ង ដំ�ើរ� រ 

� ំងពីរ��ះ �� ��ស� ស� ជិក និង��� ធិ� រ�� �ន MRC ��� នអនុវត� ���ងហ� ត់ចត់�  � ម ជំ� ន 

� �  ��ល� ន��ង� ក� �ងនីតិវ�ធី��ះ ប៉ុ�� �ពុំ� ន� នដល់ដំ� ះ�� �យ �មួយ�ើយ � ះ�  � 

ក�� ិតគណៈក�� �ធិ� ររួម ឬ � ក�� ិត�� ុម�� ឹក�� ក៏� យ។

� ះ� ���ង� ក៏� យ             ករណី� ំងពីរ               � នផ� ល់ឱ �សដល់�� ��ស �ស� ជិក  អង� �យជ��ក�� � 

និងពិនិត���ើលគ�� �ងអភិវឌ��ន៍���� ��ស��ល� នអធិប��យ��� ព� ជិត� ង ខ� �ន និង�ើម��ី� ះ�� �យ 

កង� ល់� � អំពី��នដី និង��  �ពលរដ� របស់ខ� �ន។ ដំ�ើរ� រ� ងំ��ះក៏� ន ផ� ល់ផង��រនូវ� ព�� បច� �ប់ 

ស�� �ប់� គី����ង�ៀត��ល� នចំ� ប់� រម� ណ៍ ក� �ង �រប�� �ញពី �រ �� �យ �រម� របស់ខ� �ន។

� ក� �ងករណី គ�� �ង� ���ប៊ូរ� ដំ�ើរ� រ��ះ� នត�� �វឲ��រ�� �ភិ �ល� វ និង�� ុមហ៊ុនអភិវឌ��ន៍ទំនប់ 

�� ើ� រ � យត�� �ផលប៉ះ� ល់បរ��� �នរបស់ខ� �ន        និង�� ើ �រស�� �ចអំពី� រវ�និ� គប�� �មចំនួន ៤០០ � ន

ដុ�� �រ� ��រ�ក �ើម��ី��ស�� �លប� ង់ទំនប់ �ើម��ី� ះ�� �យប�� � � �� ក់ទងនឹងប�� �  ច �ចរ�� ី និង 

កំណកកករ � លគឺ កង� ល់ចម��ងចំនួន ២ ��ល� ន�ើក�ើង� ក� �ង��លពិ�� �ះ �បល់� មុន។

� ប់� ំងពី��ល� ះមក � ំង�� ��ស� ស� ជិក និង��� ធិ� រ�� �ន MRC � នពិនិត�� និង

ពិ� ក�� ទិដ�  �ព� � �� PNPCA �ើម��ី��លម� � រអនុវត� របស់ខ� �ន ��លរួម� ំង � ព�� ប់�� �ន់ 

��� រ�ៀបចំឯក� រ និង��រៈ��� ��� រ��ករ���កព័ត៌� ន។ ���ៀន� ំង��ះមួយចំនួន នឹង�� �វ �ក់ 

ប�� �ល� ក� �ងដំ�ើរ� រពិ�� �ះ� បល់អំពីគ�� �ង� �   � ��លអ� គត។ 

�ើនីតិវិធី PNPCA � ំមកនូវលទ� ផលអ� ីខ� ះ?

វ�� ន��នីតិវ�ធី� រទូតអំពីធន� នទឹកទ�� ���គង� 



ស�� �ប់ព័ត៌� នប�� �មអំពី PNPCA៖

សូម� ន� ក� �ង��ហទំព័ររបស់ MRC៖ www.mrcmekong.org

     អំពីនីតិវ�ធី� � ៖ www.mrcmekong.org/publications/policies-procedures-and-
      guidelines/ 

     អំពី� រពិ�� �ះ� បល់� មុន៖ www.mrcmekong.org/topics/pnpca-prior-consultation/

��� ធិ� រ�� �ន MRC

      P.O. Box 6101, Unit 18 �� ភូមិ� Sithane Neua   �� កុ Sikhottabong � ទី�� ងុ �ៀងច័ន�   ��� � រណៈរដ �  

     �� � ធិប��យ����  �� និត� វ 

      ទូរស័ព� ៖ +856 21 263 263 ទូរ�  រ: +856 21 263 264

      អុី�៉�ល៖ mrcs@mrcmekong.org (��សំណ�រទូ� );

                    mrcmedia@mrcmekong.org (��សំណ�រស�� �ប់� រព័ត៌� ន)
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នីតិវ�ធីស�� �ប់� រជូនដំណឹង  � រពិ�� �ះ� បល់� មុន និងកិច� � �ម�� ៀង 



www.mrcmekong.org

© Mekong River Commission 

��ញផ�� យ�  ��ធ� � �� �ំ ២០១៦
ឯក� រ��ះ� ន� ល� ស�� �ប់� ព័ត៌� ន� � រណៈ និងមិន��ន� ឯក� រនីតិវ�ធីផ� �វ �រ របស់គណៈកម�  �រទ�� ���គង� �ើយ


