សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េតព
ី ី
ការចុះហតថសេខាសេើក្ិចចប្ពមសប្ពៀងេប្មារ់ការអភិវឌ្ឍសប្រងសៅរលក្ A
រវាង
រាជរដ្ឋាភិបាេក្មពជា និងប្ក្ុមហនKrisEnergy
សណ្ឋ
ា រគារ សូហ្ីតវ ែល ភ្នំពេញ ភ្ូគីត្រា, ថ្ងៃទី២៣ តែសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៧

3
នាត្រេឹកថ្ងៃទី២៣ តែសីហា ឆ្នំ២០១៧ ពៅសណ្ឋ
ា រគារ សូហ្ីតវ ែល ភ្នំពេញ ភ្ូ គីត្រា បានពរៀបចំ
េិធីចុះហ្ែថពលខា ពលើកិចចត្រេមពត្រេៀងសត្រាប់ ការអភ្ិវឌ្ឍពត្របងពៅបលក A រវាងរដ្ឋាភ្ិ បាលកមពជា តែល
ែំណ្ឋងពដ្ឋយឯកឧែតមបណ្ិ ឌ ែសភាចារយ អូន េ័នម
ធ នីរ ័ែន ពទសរែាមន្តនតី រែាមន្តនតីត្រកសួងពសែាកិចច និង
ហ្ិរញ្ញ វែថ និងឯកឧែតម សយ តសម រែាមន្តនតីត្រកសួងតរ ៉ែ និងថាមេល ជាមួយត្រកុមហ្ន KrisEnergy
ែំណ្ឋងពដ្ឋយពោក Kelvin Tang នាយកត្របែិបែតិ ត្រកុមហ្ន KrisEnergy Group និងជាត្របធានត្រកុមហ្ន
KrisEnergy (Cambodia) ពលើកញ្ចប់ឯកសារកិចចត្រេមពត្រេៀងពត្របងកាែ បលក A ែូចខាងពត្រកាម៖
១- កិចត្រច េមពត្រេៀងវ ិពសាធនកមម និងការតចងព

ង
ើ វ ិញ ថ្នកិចត្រច េមពត្រេៀងពត្របងកាែបលក A ចុះថ្ងៃទី

១៨ តែមីនា ឆ្ន២
ំ ០០២
២- កិចត្រច េមពត្រេៀងពត្របងកាែបលក A ពត្រកាយពធវើវ ិពសាធនកមមរច
ួ និងការតចងព

ង
ើ វ ិញ

៣- កិចត្រច េមពត្រេៀងត្របគល់ថ្ទៃត្រកឡាសងវ ិញ
៤- វ ិពសាធនកមមកិចត្រច េមពត្រេៀងត្របែិបែតិការរួមគាន
៥- កិចស
ច នាត្របគល់សទ
ិ ិធ និងទទួលយកកាែេវកិចច
៦- លិែិែអនញ្ញញែទលិែកមមពលើកទី១
ការចុះហ្ែថពលខាពលើកញ្ចប់កិចត្រច េមពត្រេៀងសត្រាប់ ការអភ្ិ វឌ្ឍអណ្ូត ងពត្របងកាែអបសរាថ្នបលក A

នាពេលពនុះគឺជាសកខីភាេឆលុះបញ្ញ
ច ង
ំ នូវសមិ ទិ ទ
ធ លែ៏អសាចរយងមីតងមពទៀែរបស់រាជរដ្ឋាភ្ិ បាលកមពជា។

គពត្រាងពត្របងកាែបលក A ពនុះ គឺជាគពត្រាងពត្របងកាែទី ១ តែលពបើកសករាជឱ្យកមពជាកាលយជាត្របពទស
ទលិែពត្របងនិងឈានពៅពធវើការតសវងរករកែ៏ខាលំងកាលតងមពទៀែ

ពលើបកពត្របងកាែ
ល

តែលពៅទំពនរ

ចំនួន៥បលកពទៀែ កនងចំពណ្ឋមបលកពត្របងកាែចំនួន ៦ ពៅតែនសមត្រទ និង១៨បលក ពៅតែនពគាក។
1

ពែើមបីអភ្ិវឌ្ឍវ ិស័យពត្របងកាែពនុះ រាជរដ្ឋាភ្ិបាលកំេងែិែែំជំរញពរៀបចំបញ្ចប់ចាប់សីេ
ត ីការត្រគប់ ត្រគង
វ ិស័យពត្របងកាែ និងលិែិែបទដ្ឋានគែិយែតជាពត្រចើនពទៀែ ពែើ មបីធានាែល់បរ ិសាថនវ ិនិ ពោគ និងភាេ
ចាស់ោស់ កនងការដ្ឋក់ ទនវ ិនិពោគរបស់វ ិស័យឯកជន។
ចំនួនកំេងានចំណ្ឋប់អារមមណ្៍ពលើបកពត្របងកាែ
ល

ជាក់តសតងងមីៗពនុះ ានត្រកុមហ្នមួយ

តែលពៅទំពនរនានា ចំ ណ្ឋប់ អារមមណ្៍ពលើការវ ិ

និពោគសាងសង់ ពរាងចត្រកចំរាញ់ពត្របងកាែ បំ េង់ បងហូរពត្របង និងឧសម័ន ក៏ែូចជាការនាំចូលឧស័ន
ម ធមម
ជាែិ(LNG) តែលជាត្របភ្េថាមេលសាាែ និងកំេងពេញនិ យមពៅពលើេិភ្េពោក។

កមពជាធាលប់ានត្រកុមហ្ន Elf និង ត្រកុមហ្ន Esso ែួ ងអណ្ូដ ងពត្របងកាែជាពលើកែំ បូងបងាស់ពៅ

កនងចពនាលុះឆ្នំ ១៩៧២ និង ឆ្នំ ១៩៧៤ ក៏ប៉ែតនតេំទាន់បានរកព

ើញធនធានពត្របងកាែពនាុះពទ។ ពត្រកាយ

មកកនងឆ្នំ ១៩៩៤ ត្រកុមហ្ន Enterprise Oil របស់ចត្រកភ្េអង់ពគលសបានែួងរកព
២អណ្ូត ង
ពថាកពៅព

ប៉ែតនតពៅតែមិ នអាចអភ្ិវឌ្ឍបានពដ្ឋយសារកាតទំហ្ំពត្របងានកត្រមិែ

ើញពត្របងកាែចំនួន
និងែថ្មលពត្របងពៅ

ើយ។ រហ្ូែមកែល់ឆ្នំ២០០២ តែលកិចចត្រេមពត្រេៀងពត្របងកាែ ត្រែូវបានចុះហ្ែថពលខាជាពលើក

ែំបូង ជាមួយត្រកុមហ្ន Chevron និងានការចូលរួមភាគហ្នេី KrisEnergy កនងឆ្នំ២០១១ ឆ្នំ២០១៤
និងឆ្នំ២០១៦ ជាបនតបនាៃប់ រហ្ូែែល់ត្រកុមហ្ន KrisEnergy បានកាលយជាត្របែិបែតិករ និងានភាគហ្ន
សរបចំនួន ៩៥% និងរាជរដ្ឋាភ្ិ បាលកមពជាចំនួន៥%។ ប៉ែតនតការចរចាត្រែូវអូសបនាលយពេលជាយូរ
កនងការពធវើឱ្យការអភ្ិវឌ្ឍពត្របងកាែពលចជារូបរាងព

ើង។ ការអូសបនាលយពនុះ គឺមា៉ែ ងពដ្ឋយសារពយើង

ានការត្របុងត្របយ័ែែ
ន ពស់បំទែ ពដ្ឋយែិែែំចរចា ោ៉ែ ងសវិែ សាវញជាមួ យត្រកុម ហ្ន េិ និ ែយសិ កាមូ ល
ដ្ឋានចាប់

និ ងបពចចក ពទសចាស់ ោស់

ែកេិពសាធន៍េីត្របពទសទលិែពត្របងពទសងៗពទៀែ

ពែើមបី

ការពារទលត្របពោជន៍ជាែិឱ្យបានជាអែិបរា ធានាបាននូវែាលភាេ និងគណ្ពនយយភាេ មា៉ែ ងពទៀែ
ពដ្ឋយសារភាេមិនអំពណ្ឋយទលថ្នពសែាកិចស
ច កលពោក ជាេិពសស ែថ្មលពត្របងតែលព

ើងចុះមិន

អាចបា៉ែ ន់សាមនបាន។
កញ្ចប់កិចចត្រេមពត្រេៀងសត្រាប់ ការអភ្ិវឌ្ឍអណ្ូត ងពត្របងកាែពៅបលកA តែលពយើងចុះហ្ែថពលខា

ថ្ងៃពនុះ នឹងអនញ្ញញែឱ្យត្រកុមហ្នពធវើទលិែកមមពលើកទី ១របស់ែួន
ល គឺជំហាន 1A និង 1B ថ្នែំណ្ឋក់
កាលទី១ ថ្នបលក A។ ថ្ទៃត្រកឡាតែលពៅសល់បចចបបនន ានចំនួន ៣ ០៨៣គម២ ពហ្ើយលិែិែអនញ្ញញែ

ទលិែកមមទី១ ពនុះសត្រាប់ ជំហាន 1A និង1B តែលានថ្ទៃត្រកឡា ១៩៨ គម២ ចំតណ្កថ្ទៃត្រកឡាពទសង
ពទៀែត្រកុមហ្នត្រែូវពធវើការសិកាបតនថមមននឹងត្រែូវសងវ ិញាមតទនការតែលបានកំណ្ែ់ ។ ពោងាម
តទនការភ្ិវឌ្ឍរបស់ត្រកុមហ្ន ែំណ្ក់ពត្របងែំបូងរបស់ជំហាន 1A នឹងទលិែពត្របងែំបូង កនងរយៈពេល
២ឆ្នំពទៀែ គឺពៅចងឆ្នំ ២០១៩ ឬពែើមឆ្នំ២០២០។ ពោងាមកិចចត្រេមពត្រេៀងពនុះ បនាៃប់េីចុះហ្ែថពលខា
រួច ត្រកុមហ្នត្រែូវការពេលពវោចំនួន ៦០ ថ្ងៃ ពែើមបីទទួ លបានការសពត្រមចចិែតវ ិនិ ពោគចងពត្រកាយ (FID)
បនាៃប់មកត្រកុមហ្នត្រែូវសាងសង់ពហ្ដ្ឋារចនាសមព័នធរយៈពេល២៤តែ ពែើមបីទលិែបានពត្របងពលើកែំបូង។

2

ែំបន់កិចចសនាបលក A កមពជា ានទំហ្ំ ៣,០៨៣ គី

ូតម៉ែ ត្រែកាពរ ៉ែ តែលសថិែពៅកនងអាងសមត្រទ
តែមរ កនងែំបន់ឈូងសមត្រទថ្ង តែលានជពត្រៅទឹកចពនាលុះេី ៥០តម៉ែត្រែ ពៅ ៨០តម៉ែត្រែ ។ ែំណ្ឋក់កាល
1A

ថ្នគពត្រាងអភ្ិ វឌ្ឍន៏ អណ្ូត ងពត្របងអបសរា

រួមានផ្លលែហ្វមកាលអណ្ូត ងទលិែកមមតែលបញ្ញ
ា េី

ចាៃយ មួយត្រទត្រទង់ ែល់អណ្ូត ងបូមពត្របងចំនួន ២៤ តែលបញ្ូា នសនៃនីយ (fluid) តែលបូមបាន កនង
បរ ិាណ្ ៣មឺនបាតរលកនងមួ យថ្ងៃ ពៅកាន់នាវាទលិកមមមួយតែលអាចត្របត្រេឹែក
ត មមពត្របង ពដ្ឋយតញក
យកឧសម័ន ពត្របង និងទឹកពចញេីគាន។ ពត្របងពៅតែលតញកបាន ត្របាណ្ ៨ ០០០បាតរ ៉ែល កនងមួយថ្ងៃ
ពោងាមត្រកុមហ្ន KrisEnergy នឹ ងត្រែូវបញ្ូា នាមបំេង់បងហូរពត្របងត្របតវង ១,៥គី
នាវាបតណ្តែទៃក និងពទៃរពត្របង ពៅកាែ់ថា FSO ។

ូតម៉ែ ត្រែ ពៅកាន់

ការគាំពារបគគលិក បរ ិកាខរ និងបរ ិសាថន នឹ ងត្រែូវទទួលបានការយកចិែតទកដ្ឋក់ ែពស់កនងអំ

ង

ពេលអភ្ិវឌ្ឍបលក A ។ ពែើមបីធានាពអាយបាននូវចំណ្ចទាំងពនុះ ពយើងបានបពងកើែតទនការសវែថិភាេជា
ពត្រចើន តែលត្រគបែណ្តប់រាល់បញ្ញ
ហ សែភាេ និងសវែថិភាេទាំងអស់ កនងអំ

ងពេលពរៀបចំ ពត្រគាងការ

បលង់ ការសាងសង់ និងពធវើត្របែិបែតិការ ។ ការវាយែថ្មលពហ្ែប៉ែុះពាល់បរ ិសាថន (“EIA”) ត្រែូវបានពធវើព
ពដ្ឋយអនពោមាមចាប់

និ ងបទបញ្ញ ែិស
ត ីេ
ត ីបរ ិសាថនថ្នត្របពទសកមពជា

និងបានអនម័ែពដ្ឋយ

ត្រកសួងបរ ិសាថន កាលេីថ្ងៃទី២៩ តែឧសភា ឆ្នំ២០១៣ ។ ត្រកុមហ្ន KrisEnergy ត្រែូវេិ និែយព
និងពធវើបចចបបននភាេការវាយែថ្មលពហ្ែប៉ែ ុះពាល់បរ ិសាថនតែលានស្រសាប់ ពនុះ

ើង

ើងវ ិញ

ពែើមបីអាចត្រគបែណ្តប់

ការងារអភ្ិវឌ្ឍន៍ងីមៗនានា ។
រាជរដ្ឋាភ្ិបាលនឹងបនតគាំត្រទ បងករលកខណ្ៈងាយស្រសួលសេវតបបោ៉ែ ង និងេុះពារពែើមបីសពត្រមចឱ្យ
បាននូវការពចញលិែិែបទដ្ឋានពាក់ េ័នន
ធ ឹ ងគពត្រាងវ ិនិពោគពត្របងកាែបលក A ពនុះ ាមការត្រេមពត្រេៀង
ពដ្ឋយអនពោមាមចាប់ និងរបបពលើកទឹកចិែជា
ត ធរាន ពែើ មបីពធវើឱ្យគពត្រាងវ ិនិ ពោគពត្របង និង
ឧសម័ន កនងបលក A ទទួលពជាគជ័យ ាមការពត្រគាងទក។ ែូចគានតែរ ភាគីត្រកុមហ្ន ត្រែូវបំពេញ
កាែេវកិចចពាក់េ័នធនានា ែូ ចានតចងកនងកញ្ចប់កិចចត្រេមពត្រេៀងពត្របងកាែបលក A។
ត្របែិបែតិការពដ្ឋយរលូន និងពជាគជ័យរបស់ត្រកុមហ្ន KrisEnergy កនងែំណ្ឋក់ កាលទី ១ ថ្នបលក A
នឹងពបើកទលូវេពនលឿនសនៃុះសត្រាប់តទនការតសវងរករក វាយែថ្មល និងអភ្ិវឌ្ឍធនធានពត្របងកាែ ពៅ

ែំណ្ឋក់កាលទី ២ និងទី ៣ ពៅកនងបលក A ទាំងមូល បនតពទៀែ ក៏ែូចជាការចរចា និង ពរៀបចំកិចចត្រេម
ពត្រេៀងកនងបលកពទសងពទៀែ។
ការវ ិនិពោគកនងទំហ្ំទឹកត្របាក់ែ៏ធំពនុះ ជាសញ្ញញបញ្ញ
ា ក់េីការពជឿទកចិ ែតរបស់វ ិនិ ពោគិនមកពលើ
សថិរភាេនពោបាយ

សនដិសែ

និ ងបរ ិសាថនវ ិនិ ពោគអំ ពណ្ឋយទលរបស់ត្រេុះរាជាណ្ឋចត្រកកមពជា

តែលត្រែូវបានចាែ់ទកជា ខាលពសែាកិចង
ច ីពម ៅ អាសី ពត្រកាមការែឹកនាំែ៏ភ្ឺសា
ល វ ង ត្របកបពដ្ឋយចកខវ ិស័យ
3

តវងឆ្ៃយ និងភាេត្របាកែនិយម របស់ េសមេចអគ្គមហាសេនារតីសតសជា ហន សេន នាយក្
រដ្ាមន្រនតីននប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្មពជា។
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