សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈេដីពីទំនប់វារ ីអគ្គិេនីសេសានសរកាម២
េំណូមពរឱ្យមានការបង្ហាញព័ត៌មានេដព
ី ីការសរៀបចំគ្សរមាងស

ើងវ ិញនិងរបាយការណ៍លមីេី ដ

ពីការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាាន
សយើងខ្ំញជារក្ុមអងគការេងគមេញីវ ិលថ្ែលស្វើការសលើថ្ផែក្ការពារេហគ្មន៍ និ ងបរ ិសាានសៅរបសទេ
ក្មពញជា និងសៅក្ែញងតំ បន់ទសនែសមគ្ងគ។ សយើងមានការរពួយបារមភយងខ្ែំងអំ ពីផលប៉ះពាល់បរ ិសាាន
្ងន់្ងរ រួមទំងផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនសៅក្ែញងរបសទេជិ តខ្ងផង ថ្ែលបណ្ដ
ដ លមក្ពីលទធផល
ម្នការអនញវតតគ្សរមាងទំ នប់វារ ីអគ្គិេនីសេសានសរកាម២ សៅសខតតេឹង
ទ ថ្រតង របសទេ ក្មពញជា។

របាយការណ៍នាសពលលមីៗសន៉ះបានេំសៅសៅសលើការថ្ក្ថ្រប យងេំខ្ន់ ក្ញងការសរៀបចំ
ែ
ទំនប់វរ ី

អគ្គិេនីទសនែសេសានសរកាម២ ថ្ែលមានសោលបំ ណងកាត់ បនាយផលប៉ះពាល់ពីគ្សរមាងសន៉ះ។1
សទ៉ះជាយងសន៉ះក្ដី ក្៏ េហគ្មន៍ថ្ែលរងផលប៉ះពាល់ និ ងសាធារណជនមិនទន់បានែឹ ង ឬទទួ ល
ព័ ត៌មានទក្់ ទងនឹ ងេំសណើផ្លែេ់បូរម្នការសរៀបចំ
ត
ស

ើងវ ិញសន៉ះ អំពី វ ិធានការបនធូរបនាយផល

ប៉ះពាល់ ឬថ្ផនការរបតិ បតដិការេរមាប់នីតិវ ិ្ីទំងសន៉ះសៅស

ើយ។

ការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាានថ្ែលមានស្រសាប់ េរមាប់គ្សរមាងសន៉ះ ថ្ែលបានបញ្ចប់សៅឆ្ែំ
២០០៩ រតូវបានអែក្ជំ នាញឯក្រាជយខ្ងវ ិទាសាស្តេត បណ្ដ
ដ េហគ្មន៍ និ ងភាគ្ីពាក្់ ពាក្់ព័ននា
ធ នា
រ ិ៉ះគ្ន់ ថា មាន

និ ង

មិ នខវល់ថាមានបញ្ហ
ា មិ នអាចស

។2

៉ះស្រសាយបាន ការង្ហរសរតៀមមញនការសាងេង់ ក្ំ ពញងថ្តរ ំក្ិ លសៅ

មញ ខក្ែញងជំ ហ៊ានែ៏ របញាប់របញាល់មួយ។ សយលតាមកាលវ ិភាគ្របេ់អែក្អភិ វឌ្ឍន៏ គ្សរមាងការ

សាងេង់ ចមបងម្នទំនប់នឹងចាប់ សផតើមក្ែញងថ្ខមក្រា ឆ្ែំ២០១៥ សហើយការបញ្ឈប់ែំសណើរការទសនែរតូវ
បានរ ំពឹងទញ ក្ថានឹ ងរួចរាល់សៅក្ែញងថ្ខជាមួ យោែសន៉ះថ្ែរ3។

See for example: Baird, Ian, ‘Cambodia’s LS2 Dam is a disaster in the making’, East Asia Forum, 9 August 2014. Informal reports suggest
that these alterations may include a change of project type to a run-of-the-river dam, modifications to the dam height and areal extent of the
reservoir and the introduction of radial sluice gates into the project design.
2
See, Baird, Ian G., Rivers Coalition in Cambodia, Best Practices in Compensation and Resettlement for Large Dams: The Case of the
Planned Lower Sesan 2 Hydropower Project in Northeastern Cambodia (2009).
3
Yunnan Lancang International Energy Limited, ‘Se San 2 hydropower dam and powerhouse concrete riverbed construction tender
prequalification notice’, 2014-4-8, available at:
www.chinapower.com.cn/bussiness/viewbidinfo.asp?bidid=10146314&bidtype=%D4%A4%C9%F3%CD%A8%B8%E6.
1

ខណៈសពលថ្ែលអែក្

បានទទួ លសាគល់ថា

អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់សរចើនជាងសនា៉ះ របាយការណ៍េដីពីការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាាន
បានពិ និតយថ្តសលើផលប៉ះពាល់សៅក្ែញងតំបន់ខែ៉ះសៅជញំវ ិញការ ា នទំ នប់ សនា៉ះថ្តបញសណ្ដណ៉ះ។
របាយការសណ៍សន៉ះ មិ នបានេិក្ា

អំ ពីផលប៉ះពាល់រតី លំហូរែី លាប់និងទឹក្ក្ែញងទសនែ

សេសាន ទសនែថ្ស្រេពក្ និងទសនែសេក្ញង អាងទសនែសមគ្ងគ និងបឹ ងទសនែសាបស

ើយ សហើយមិ នបាន

ពិ និតយសមើ លអំ ពីផលប៉ះពាល់យង្ំ សៅសលើបណ្ដ
ដ េហគ្មន៍សៅតាមថ្ខែទឹក្ខ្ងសលើ និ ងថ្ខែទឹក្
ខ្ងសរកាមស

ើយ។ សទ៉ះបី ជាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនថ្បបសន៉ះក្៏ ស

ការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនស

យ ក្៏ ពញំមានបញ្ូច ល

ើយ។ សហតញែូសចែ៉ះសហើយ ការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិ

នសនា៉ះខក្ខ្នមិ នបានវាយតម្មែរតឹមរតូវអំ ពីការគ្ំ រាមក្ំ ថ្ហង្ងន់្ងរែល់េនតិេញខសេបៀង ជី វភាព
រេ់សៅ អាហរូបតាមភ និ ងេញខភាព រពមទំងអំពីវបប្ម៌ និងរបម្ពណីរបេ់អែក្ស្រេុក្ និ ងជនជាតិ
សែើមភាគ្តិ ចសៅក្ែញងរបសទេក្មពញជា និ ងក្ែញងតំបន់ ថ្ែលគ្សរមាងសន៉ះបងកស

ើងសនា៉ះសទ។

ការេិក្ាកាលពីឆ្ែំ២០០៩ ថ្ែលទទួ លបានការអនញញ្ហាតពី េមព័នធទសនែក្មពញជា (RCC) បានរក្
ស

ើញថា លទធផលម្នការសាងេង់ ទំនប់វារ ីអគ្គិេនី ទសនែសេសានសរកាម២ បណ្ដ
ដ លឲ្យរបជាជន

របមាណ៨០០០០នាក្់ សៅអាងទសនែសេសាន និ ងអាងទសនែថ្ស្រេពក្ ខ្តបង់មួយថ្ផែក្្ំម្នផល
សនសាទរបេ់ពួក្ោត់ ។ សលើក្ពី សន៉ះសទៀត ការថ្របរបួលគ្ញ ណភាពទឹក្ និងធារាសាស្តេត នឹងបងក
ភាពហិនសហចែល់របជាជន២០០០០នាក្់ សទៀតសៅតាមែងទសនែសេសាន និងសេក្ញ ង។
ការបាត់ បង់ជលផលថ្ែលជារបភពយងេំខ្ន់ ម្នអាហរូបតាមភ និងការចិ ញ្ចឹមជីវ ិតសនា៉ះនឹងធាែក្់
សៅរបជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក្់ សៅតាមែងទសនែសមគ្ងគនិងម្ែទសនែសមគ្ងគ និ ងសៅតាមទសនែសាប។4
ការវ ិភាគ្វ ិទាសាស្តេតជាបនតបនាទប់ បានពាក្រថា មានការធាែក្់ ចញ៉ះជី វមាេ់រតី៩,៣% សៅទូ ទំង
អាងទសនែសមគ្ងគ5 ការផ្លែេ់បូរលំ
ត
ហូរទឹ ក្ក្ែញងទសនែសេសាន និ ងទសនែសមគ្ងគនិងបឹងទសនែសាប និ ងមាន
ការលយចញ ៉ះលំហូរែី លាប់ពី៦សៅ៨%។6 ផលប៉ះពាល់ទំងសន៉ះនឹងបងកវ ិនាេក្មមែល់ជលផល
ក្េិក្មម និ ងរបព័ នសធ អក្ូ

េញ
ូ ី មិ នថ្មនថ្តសៅក្ែញងរបសទេក្មពញជាសនា៉ះសទ បញ ថ្នតថ្លមទំងបងកវ ិនាេក្មម

សន៉ះសៅក្ែញងបណ្ដ
ត របសទេជិ តខ្ងរបេ់របសទេក្មពញជា ែូ ចជា របសទេឡាវ របសទេម្ល និ ង
របសទេសវៀតណ្ដមថ្លមសទៀតផង។

4

Ibid
Ziv, Guy; Baran, Guy Eric; Nam, So; Ignacio Rodríguez-Iturbe, Ignacio and Levin, Simon A.; ‘Trading-off fish biodiversity, food security,
and hydropower in the Mekong River Basin’ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 28 January 2012.
6
Ketelson, T., International Center for Environmental Management, cited in Vrieze, P, &ChhornC.,"The Battle for the 3S Rivers." The
Cambodia Daily, 10 September 2011; Piman, T., Cochrane, T., Arias, M., Green, A., and Dat, N. "Assessment of Flow Changes from
Hydropower Development and Operations in Sekong, Sesan and Srepok Rivers of the Mekong Basin." Journal of Water Resources Planning
and Management.
5

លមីៗសន៉ះ បណ្ដ
ដ េហគ្មន៍សៅតាមតំបន់អាងទឹ ក្សន៉ះសទើ បថ្តបានសចញសេចក្តីរបកាេបែិ សេ្
មិ នផ្លែេ់បូរទី
ត តាំង និងបានអំ ពាវនាវឱ្យមានការលញបសចាលគ្សរមាងសន៉ះ។ ពួក្សគ្បានបញ្ហ
ា ក្់ ថា ការ
បាត់បង់សៅក្ែញងេហគ្មន៍របេ់ពួក្ោត់ ែូចជា ការបាត់បង់្នធាន្មមជាតិ ជី វភាពរេ់សៅ

េមបតតិនិងអតតេញ្ហាណវបប្ម៌ គ្ឺមិនអាចគ្ណនាបានសទ និងបញ្ហ
ា ក្់ថា ការរពួយបារមភរបេ់ពួក្
ោត់មិនរតូវបានសលើក្ស

ើងពិ ចារណ្ដ ឬស

៉ះស្រសាយស

យមាចេ់អភិវឌ្ឍគ្សរមាង

សៅក្ែញង

របាយការណ៍វាយតម្មែផលប៉ះពាល់ថ្ែលបណ្ដ
ដ លមក្ពីគ្សរមាង និ ងថ្ផនការតាំងលំសៅលមី ។7

ជាមួ យេហគ្មន៍ថ្ែលរងផលប៉ះពាល់ស

ើយ។8 អែក្ភូមិថ្ែលសគ្

បានអសញ្ាើញឱ្យចូ លរួមពិ សរោ៉ះសយបល់បានរាយការណ៍ថា ពួក្ោត់ ទទួ លបានព័ ត៌មាន
ឱ្កាេ

និង

។ មនញ េែរាប់រយ រាប់ពាន់ នាក្់ សទៀតសៅ

តាមបណ្ដ
ដ េហគ្មន៍ខ្ងសលើថ្ខែទឹក្ និងខ្ងសរកាមថ្ខែទឹ ក្ក្ែញងការ ា នសនា៉ះរហូតមក្ែល់សពល
សន៉ះពញំទទួ លបានព័ ត៌មានអំពីគ្សរមាង និងផលប៉ះពាល់ពីគ្សរមាងសន៉ះសៅស
ឱ្កាេណ្ដមួ យបានសលើក្ស
ស្រសាយស

ើយ សហើយមិនមាន

ើងអំ ពីការរពួយបារមភរបេ់ពួក្ោត់សែើ មបីឲ្យសគ្ពិ ចារណ្ដ និ ងស

៉ះ

ើយ។

សៅថ្ខមិ លញនា ឆ្ែំ២០១៣ និងជាលមីមតងសទៀតសៅថ្ខមិលញនា ឆ្ែំ២០១៤9 ម្ែគ្ូអភិ វឌ្ឍន៍ម្នគ្ណៈក្មមការ
ទសនែសមគ្ងគ បានអំ ពាវនាវសៅរាជរ ា ភិ បាលក្មពញជាឲ្យពិ ចារណ្ដស
ឲ្យផតល់ព័ត៌មានេតីពីសាានភាពរបេ់គ្សរមាង និង

ើងវ ិញអំពីការសរៀបចំគ្សរមាងសន៉ះ

ក្់គ្សរមាងសន៉ះឱ្យមានការពិសរោ៉ះសយបល់ជា

មញ ន សៅតាមនី តិវ ិ្ីម្នការជូ នែំ ណឹង ការពិ សរោ៉ះសយបល់ និ ងក្ិ ចរច ពមសរពៀងជាមញ ន ម្នក្ិ ចរច ពម
សរពៀងរបេ់គ្ណៈក្មមការសមគ្ងគឆ្ែំ១៩៩៥
ឆ្ែងថ្ែន និង
ចំ សពា៉ះការអំ ពាវនាវទំងសន៉ះសទ។

សៅក្ែញងតំ បន់

ស

ើញអំ ពីលទធភាពបងក

រហូតមក្ែល់សពលសន៉ះពញំមានការសឆ្ែើយតប

ការខក្ខ្នមិ នបានអនញ វតតការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាាន ថ្ែលពិ និតយសមើ លសលើរគ្ប់ផល
ប៉ះពាល់ស
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យសារគ្សរមាង រួមទំងការចូ លរួមជាសាធារណៈយងសពញសលញ និ ងរគ្ប់រជុង

Press release and Community Statements: Phnong Ethnic Villagers in Kbal Romeas and Lao villager in Srekor 1 & 2 Village Publically
Announce: “We Refuse to be Resettled by the Lower Sesan 2 Dam”, 29 September 2014. See: Cuddy, A., & Seangly, P., ‘Villagers Refuse
Relocation,’ Phnom Penh Post, 29 September 2014.
8
Supra, note 1.
9
Joint Development Partner Statement: MRC Informal Donor Meeting, Phnom Penh, Cambodia, 28 June 2013; Joint Development Partner
Statement Twentieth Meeting of the MRC Council Joint Meeting with the Eighteenth Development Partner Consultative Group, Bangkok,
Thailand, 26 June 2014.

សរជាយ និងស

៉ះស្រសាយការថ្របរបួលស

យសារការសរៀបចំ គ្សរមាង ជាភាពខវ៉ះបទ ា នថ្ែលមាន

ថ្ចក្សៅក្ែញងចាប់របសទេក្មពញជា របសទេចិ ន និងចាប់អនតរជាតិ។
ចាប់ម្នរបសទេក្មពញជាតរមូវឱ្យមានការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាានថ្ែលបណ្ដ
ដ លមក្ពី េំសណើ

គ្សរមាងទំងអេ់មញនសពលស្វើសេចក្តីេសរមចអនញវតតគ្សរមាង រួមទំងគ្សរមាងថ្ែលក្ំ ពញងែំ សណើរការ
ស

យសៅមិនទន់ បានវាយតថ្មែរតឹមរតូវអំ ពីផលប៉ះពាល់បរ ិសាាន។10 បទ ា នចាប់របេ់របសទេ

ចិ នតរមូវឱ្យមានការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់សោលសៅយងលអិតលអន់ ជាមូ ល ា នវ ិទាសាស្តេត
េរមាប់ការស្វើសេចក្តីេសរមចចិ ត។
ត 11 តាមចាប់របេ់របសទេចិនសៅសពលថ្ែលអនញវតតគ្សរមាង
ណ្ដមួ យនាំឲ្យមានការផ្លែេ់បូរខ្
ដ ែ ំង ែូចជា "លក្ខ
ការខូ ចខ្តសអក្ូ

ូេញី" ែូ សចែ៉ះរតូវ

ក្់ សេែើស

សែើ ម ទំ ហំ ឬវ ិធានការ េរមាប់ ការពារ...

ើងវ ិញនូ វរបាយការណ៍េដីពីការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់

បរ ិសាាន សែើ មបីេញំការអនញម័ត។ រតូវសបើក្េវនាការជាសាធារណៈសែើ មបីេញំបញ្ូច លសយបល់ពី

សាធារណៈ និងបណ្ដ
ដ េហគ្មន៍ថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់ចំសពា៉ះគ្សរមាងទំងឡាយណ្ដថ្ែល
ទំ នងជាអាចបងកផលប៉ះពាល់បរ ិសាាន្ងន់្ងរ។12
ចាប់អនតរជាតិតរមូវឱ្យមានការផ្លែេ់បូរយ
ត
ងចាំបាច់ចំសពា៉ះគ្សរមាង ថ្ែលរតូវឆ្ែងកាត់ នីតិវ ិ្ី

េរមាប់ការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់, េិទិទ
ធ ទួ លបានព័ ត៌មាន និ ងការចូ លរួមជាសាធារណៈ។13
ចាប់ អនដរជាតិក្ំណត់កាតពវក្ិចឲ្
ច យរក្ុមហ៊ាញនអភិ វឌ្ឍន៍គ្សរមាងអនញ វតតែំសណើរការវាយតម្មែ
ផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនមញ នសពលចាប់ សផតើមអនញ វតតគ្សរមាងណ្ដមួ យថ្ែលអាចបណ្ដ
ត លឱ្យមានការ
ខូ ចខ្តែល់រែាសផែងៗសទៀត។14
សយើងខ្ំេ
ញ អភិវឌ្ឍន៍គ្សរមាង និងរ ា ភិបាលក្មពជា
ញ ូមអំពាវនាវសៅរក្ុមហ៊ាន
ញ ែូចតសៅ៖


សចញផាយព័ ត៌មានលមអិតអំ ពីេំសណើផ្លែេ់បូរចំ
ត សពា៉ះការសរៀបចំ គ្សរមាង ចំ សពា៉ះវ ិធានការ

កាត់បនាយផលប៉ះពាល់ និងរបតិបតដិការរបេ់ខួនសៅសាធារណជន
ែ
និ ងបណ្ដ
ដ េហគ្មន៍
ថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់។


បញ្ឈប់ែំសណើរការសាងេង់ ទំងអេ់ពាក្់ ព័នន
ធ ឹងគ្សរមាង និងអនញ វតត
តម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាានស
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ការ

វាយ

ើងវ ិញ។

Environmental Protection and Natural Resources Management Law 1996, Articles 1, 6.
Law of the People’s Republic of China on Environmental Impact Assessment, adopted at the 30th Meeting of the Standing Committee of
the Ninth National People’s Congress, October 28, 2002, promulgatedby Order No. 77, in effect as of September 1, 2003; Article 4.
12
Ibid; Articles, 21, 24.
13
United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and
Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention), Aarhus, Denmark (1998), Annex 1, para. 22.
14
Stockholm Declaration, UN General Assembly, United Nations Conference on the Human Environment, 15 December 1972, A/RES/2994;
International Court of Justice, Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)paras. 204-205, Judgment, I.C.J.
Reports 2010, p. 14 (2010).
11



អនញវតតែំសណើរការស្វើសេចក្តីេសរមចស
គ្សរមាងគ្ួ រឬមិនគ្ួ របនតែំសណើរការ ស
ជិ តខ្ងថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់ ស

យមានការចូលរួម និ ងយល់ចាេ់លាេ់ថា សតើ
យរួមទំងការពិ សរោ៉ះសយបល់ជាមួ យបណ្ដ
ត របសទេ
យថ្ផអក្សលើរបាយការណ៍លមីេីព
ដ ី ការវាយតម្មែផល

ប៉ះពាល់បរ ិសាាន។


របាយការណ៍លមីេីព
ដ ីការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរ ិសាានណ្ដក្៏ស

យរតូវថ្តមានបញ្ូច ល៖

o ការវាយតម្មែយងលមអិតនិងរគ្ប់រជុងសរជាយអំ ពីផលប៉ះពាល់ទំងអេ់ថ្ែលបណ្ដ
ដ ល
មក្ពីគ្សរមាង រួមទំងផលប៉ះពាល់ឆ្ង
ែ ថ្ែនផង។
o ការពិ សរោ៉ះសយបល់សពញសលញ និ ងមានន័ យជាមួ យបណ្ដ
ដ េហគ្មន៍ថ្ែលរបឈម
ផលប៉ះពាល់ និ ងភាគ្ីពាក្់ ព័នទ
ធ ំងអេ់ រួមទំង បណ្ដ
ដ េហគ្មន៍សៅខ្ងសលើ និ ងខ្ង
សរកាម ស

យអនញ សលាមតាមចាប់ជាតិ និ ងអនតរជាតិ។

o ការវាយតម្មែរតឹមរតូវអំ ពីេំណងេមរមយនិ ងការសាតរជី វភាពស

ើងវ ិញ ថ្ែលជាសេចក្តី

រតូវការេរមាប់របជាជនថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់ទំងអេ់ រួមទំងបណ្ដ
ដ េហគ្មន៍
ខ្ងសលើ និ ងខ្ងសរកាមថ្ខែទឹក្ថ្ែលគ្ិតនិ ងស

៉ះស្រសាយក្ងវល់របេ់េហគ្មន៍។15

ម្លងទី ១៦ ថ្ខតញលា ឆ្ែ២
ំ ០១៤

3S Rivers Protection Network (3SPN) (Cambodia)
Center for Social Research and Development (CSRD) (Vietnam)
Community Economic Development (CED) (Cambodia)
Community Resources Centre (Thailand)
EarthRights International (United States and Thailand)
Finnish Asiatic Society
Fisheries Action Coalition Team (FACT) (Cambodia)
International Rivers (United States and Thailand)
Law and Policy of Sustainable Development Research Center (LPSD) (Vietnam)
Mekong Monitor Tasmania (Australia)

15

These measures must also be updated in the RGC Law on Authorization of Payment Warranty for the Lower Sesan 2 Hydropower Dam,
February 2013,which currentlyreflects the existing EIA.

Mekong Watch (Japan and Thailand)
My Village (MVi) (Cambodia)
NGO Forum on Cambodia
Northeastern Rural Development (NRD) (Cambodia)
Ponlok Khmer (Cambodia)
Samreth Law Group (Cambodia)
Vietnam Rivers Network
WARECOD (Center for Water Resources Conservation and Development) (Vietnam)

