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ន្សចកាកី្បកាសបនាា ន ់

ថ្ងៃន្នះ ក្កុមអងគការសងគមស៊ុីវិលចាំនួន១៥អងគការ និងជាន្មធាវមីកពីក្បន្ទសកមពុជា ក្បន្ទសថ្ង និងក្បន្ទសន្វៀតណ្ដម និងជាន្មធាវីកនុងតាំបន់ កាលពីមសិលមិញបានន្ចញលិែិត ជូនន្ៅរដ្ឋា ភិបាលក្បន្ទសចិន 
និងក្កុមហ ៊ុនចិន ក្កុមហ ៊ុនខែែរ ក្ពមទាំងក្កុមហ ៊ុន្វៀតណ្ដម ខដលកាំព៊ុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំនប់វារីអគ្គិសនីន្សសានន្ក្កាម២ ន្ៅកនុងន្ែតតសាឹងខក្តងថ្នក្បន្ទសកមពុជា ន្ដើមបីក្បាប់ន្គ្ឲ្យដឹងអាំពីផលប៉ះពាល់យ៉ងធ្ាំន្ធ្ងនិងធ្ៃន់
ធ្ៃរន្ដ្ឋយសារគ្ន្ក្មាងន្ៅន្លើសងគម និងបរិសាា ន ក្ពមទាំងក្បាប់អាំពីន្សចកាកី្តូវការរបសន់្យើងស៊ុាំឲ្យភាគ្ីពាកព់័នធទាំងអសទ់ទួលែ៊ុសក្តូវែពសច់ាំន្ពាះផលប៉ះពាល់ខដលបណ្ដា លមកពីគ្ន្ក្មាង។ 

លិែិត ខដលបានន្ផញើជូនក្កសួងនានារបស់ក្បន្ទសចិន ដូចជា ក្កសួងពាណិជជកមែ ការពារបរិសាា ន និងក្កសួងការបរន្ទស ន្ផញើជូនសហក្ាសរដាថ្នក្បន្ទសចិន ដូចជា សហក្ាស Huaneng 

Group និង Hydrolancang និងន្ផញើជូនក្កុមហ ៊ុនខែែរ ដូចជា Royal Group ក្កុមហ ៊ុនទាំនប់វារអីគ្គិសនីន្សសានន្ក្កាម២ និងអគ្គិសននី្វៀតណ្ដម បានន្លើកន្ ើង បញ្ជជ កអ់ាំពី 
ហានិភ័យពីដាំន្ណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទាំនប់វារីអគ្គិសនីន្សសានន្ក្កាម២ ែណៈខដលការវាយតថ្មេអាំពីផលប៉ះពាល់បរិសាា នឆ្ន ាំ២០០៨ ន្ៅមិនទនក់្តូវបានពិចារណ្ដន្លើលទធផលពីការសិកាក្ជាវក្ជាវនាន្ពលងែីៗ ខដល
បានរកន្ ើញផលប៉ះពាល់ធ្ៃន់ធ្ៃរន្ៅខផនកទន្នេន្ក្កាម និងផលប៉ះពាល់ឆ្េងក្បន្ទស។ បនាា ប់ពីបានន្ផញើលិែិតន្នះ មានកិចចក្បជ៊ុាំមួយន្ៅក្បន្ទសចិន កាលពីសបាា ហ៍ម៊ុន រវាងនាយករដាមន្តនតថី្នក្ពះរជាណ្ដចក្កកមពុជា 
ន្ោក ហ ៊ុន ខសន និងក្បធាន ក្កុមហ ៊ុន Huaneng Group ន្ោក Cao Peixi ន្ហើយតាមន្សចការីយការណ៍ថា កនុងន្ពលក្បជ៊ុាំន្នាះ ន្ោក ហ ៊ុន ខសន បានជាំរ៊ុញឲ្យក្កុមហ ៊ុន កាត់
បនាយផលប៉ះពាល់បរិសាា ន និងសងគមខដលបណ្ដា លមកពីគ្ន្ក្មាង។i

 

ការន្រៀបចាំការដ្ឋា នសក្មាប់សាងសង់ទាំនប់វារីអគ្គិសនីទន្នេន្សសាន២កាំព៊ុងដាំន្ណើរការរួចន្ហើយ ន្ដ្ឋយបានឈូសឆ្យថ្ក្ពធ្មែជាតិ ក្ពមទាំងន្រៀបចាំសាឡាងមួយសក្មាបដ់ឹកជញ្ជូនន្ក្គ្ឿងចក្ក។ ន្ោក មាជ មាន 
អនកសក្មបសក្មួលបណ្ដា ញការពារទន្នេទាំង៣ បានន្លើកន្ ើងថា “សហគ្មន ៍នានាបានរយការណ៍មកថា មានបញ្ជា ន្ៅការដ្ឋា នសាងសងខ់ដលបណ្ដា លឲ្យមានការន្លើកន្ ើងនូវបញ្ជា ពាកព់័នធការក្បតិបតតិចាប់ 
ដូចជា ការសាន ក់ន្ៅន្ក្ៅតាំបន់អាងសាុកទឹក សកមែភាពន្នសាទក្តែី៊ុសចាប់ ការន្ក្បើពលកមែក៊ុមារ និងការន្ធ្វើឲ្យទឹកកានែ់ូចគ្៊ុណភាពខ្េ ាំងន្ ើងៗ ន្ៅតាមដងទន្នេខ្ងន្ក្កាម”។ ការបនតសកមែភាពគ្ន្ក្មាងន្ដ្ឋយ
ាែ នការកាំណត់ក្តឹមក្តូវ និងន្ដ្ឋះក្សាយការែូចខ្ត ន្ៅកមពុជា ន្វៀតណ្ដម និងក្បន្ទសថ្ង នាាំឲ្យមានហានិភ័យដលក់ិតតិយសរបសក់្កុមហ ៊ុនខដលពាកព់័នធទាំងន្នាះ អាចបងកផលវិបាកយ៉ងខ្េ ាំងដលក់្បព័នធបរិសាា
នធ្មែជាតិ និងក្បជាសហគ្មន ៍ក្ពមទាំងអាចគ្ាំរមកាំខហងដល់សនតិស៊ុែកនុងតាំបន់។  

ន្ដ្ឋយសារទន្នេន្សសាន និងទន្នេខក្សពកមានសារសាំខ្ន់សក្មាបក់្តចីល័តទីតាាំងនិងបន្ងកើតកូន ដូន្ចនះគ្ន្ក្មាងសាងសងទ់ាំនបន់្នះន្ធ្វើឲ្យមានការងយច៊ុះជីវម៉ាសក្ត៩ី,៣% ន្ៅកនុងអាងទន្នេន្មគ្ងគទាំងមូល។ 
ចាំន្ពាះក្បជាជនខែែរ និងបណ្ដា សហគ្មនន៍្ៅតាមដងទន្នេកនុងក្បន្ទសជិតខ្ង ខដលភាគ្ន្ក្ចើនថ្នពួកាត់ជាក្កុមជនជាតនិ្ដើមភាគ្តិច ខដលរស់ន្ៅន្ដ្ឋយពឹងខផែកន្លើផលក្តជីាក្បភពន្សបៀងអាហារ និងរបរចិញ្ចឹម
ជីវិតយ៉ងសាំខ្នន់្នាះ ដូន្ចនះវានឹងអាចបងកឲ្យមានភាពក្កកី្ក និងកងវះអាហារូបតាមភយ៉ងខ្េ ាំង។ រួមទាំងទាំនបន់្ផសងៗន្ទៀតន្ៅតាមដងទន្នេស៣ផង គ្ន្ក្មាងន្នះនឹងបងកឲ្យមានការខក្បក្បួលរំហូរទឹក និងបាតប់ង់កាំ
ន្ទចកាំណកដីថ្នទន្នេន្មគ្ងគយ៉ងខ្េ ាំង ន្ធ្វើឲ្យមានន្ក្ាះថាន ក់ដល់ក្បព័នធបរិសាា នធ្មែជាតិ និងផលិតភាពកសិកមែន្ៅតាមតាំបន់ទន្នេន្ក្កាម។ ន្ោកក្សី Ame Trandem នាយកកមែវិធី្ទន្នេអនតរថ្នតាំបន់
អាស៊ុីបូពា៌ា  មានក្បសាសន៍ថា “ន្ដ្ឋយន្នះជាគ្ន្ក្មាងមួយខដលបងកការែូចខ្តបាំផ៊ុតកនុងចាំន្ណ្ដមគ្ន្ក្មាងនានា ន្ៅអាងទន្នេន្មគ្ងគ ដូន្ចនះផលប៉ះពាលខ់ដលបណ្ដា លមកពីទាំនបវ់ារីអគ្គិសននី្សសានន្ក្កាម២ ន្ៅ
ន្លើជីវចក្មុះ សនតិស៊ុែន្សបៀង ជីវភាពរសន់្ៅ និងកសិកមែ នឹងមិនខមនមានខតន្លើក្បន្ទសកមពុជាន្នាះន្ទ ប៉៊ុខនតវាបងកឲ្យប៉ះពាល់ន្ៅកនុងតាំបន់ទន្នេន្មគ្ងគទាំងមូល”។ “ទាំហាំថ្នផលប៉ះពាល់ខដលបណ្ដា លមកពីទាំនប់
ន្នះខតមួយ ទមទរឲ្យមានការពិចារណ្ដជាបនាា ន់ ក្ពមទាំងន្ធ្វើឲ្យភាគ្ីពាក់ព័នធទាំងអស់ក្បឈមការបាត់បង់កិតតិនាមរបស់ែេួនយ៉ងែពសប់ាំផ៊ុត”។ 

ន្ទះបីជាមានទាំហាំថ្នផលប៉ះពាល់ខបបន្នះក៏ន្ដ្ឋយ ន្បើន្ក្បៀបន្ធ្ៀបន្ៅមានក្បជាជនខដលក្បឈមផលប៉ះពាល់តិចតួច ទទួលបានការពិន្ក្ាះន្យបល់ពាក់ព័នធនឹងគ្ន្ក្មាងន្នះ។ ភាគ្ន្ក្ចើនថ្នក្បជាជនខដលបាន
ចូលរួមក្បជ៊ុាំពិន្ក្ាះន្យបល់ន្នាះ បានន្លើកន្ ើងថា ពួកាត់មិនទទួលបានព័ត៌ាមាន ក្គ្ប់ក្ាន់ន្ទ ឬថា ពួកាតព់៊ុាំក្តូវបានន្គ្ផាលឱ់កាសក្គ្ប់ក្ាន់ន្ដើមបីន្លើកន្ ើងអាំពីកាីកងវល់របសព់ួកាតន់្ៅឯសវនាការខដល
ក្កុមហ ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ និងអាជាញ ធ្រកមពុជាបានន្រៀបចាំន្នាះន្ទ។ ន្ោកក្សី មួរីណ ហារីស (Maureen Harris) អនកសក្មបសក្មួលខផនកចាប់ក្បចាាំទន្នេន្មគ្ងគជាមួយអងគការសិទធដីិធ្េី 



 

(EarthRights International) បានន្លើកន្ ើងថា “ទន្នេន្សសានន្ក្កាម២ រហូតមកដល់ន្ពលន្នះ បានដាំន្ណើរការន្ៅ ន្ដ្ឋយាែ នការទទួលែ៊ុសក្តូវន្ទ គ្ឺែវះតមាេ ភាពអាំពីផលប៉ះពាល់
ខដលបណ្ដា លមកពីទាំនប់ន្នះ និងអាំពីខផនការន្រៀបចាំទីតាាំងលាំន្ៅដ្ឋា នងែី ចាំខណកឯការពាយមពិន្ក្ាះន្យបល់ជាខផេផ្កក ជាមួយបណ្ដា សហគ្មន៍ក៏ាែ នខដរ ឬថាបងកលទធភាពឲ្យពួកាតប់ានចូលរួមកនុងការសន្ក្មច
ចិតតក៏ាែ នខដរ”។ 

លិែិតខដលាាំក្ទន្សចកាកី្បកាសន្ដ្ឋយអនកភូមិន្ក្ចើនជាង៧៥០០០នាក់ ខដលកាំព៊ុងរស់ន្ៅតាមដងទន្នេន្សសាន ទន្នេខក្សពក និងទន្នេន្សក៊ុង ក្តូវបានន្ផញើជូន ន្ោកជាំទវ Bu Jianguo អគ្គរដាទូត
ក្បន្ទសចិនក្បចាាំន្ៅកមពុជា កាលពីខែធ្ន ូឆ្ន ាំ២០១៣។ii ន្ោក តឹក វណ្ដា រ៊ នាយកក្បតិបតតិថ្នន្វទិកា ថ្នអងគការមិនខមនរដ្ឋា ភិបាល សាីពីកមពុជា បានន្លើកន្ ើងថា ”អនកភូមិរប់ពានន់ាកន់្ៅកនុងតាំបនក់្បឈម
ផលប៉ះពាល់ បានទទូចន្សនើស៊ុាំឲ្យ អគ្គរដាទូតនិងរដ្ឋា ភបិាលចិន ពិនិតយន្លើកងវល់របស់ពួកាត់ ប៉៊ុខនតរហូតមកដល់ន្ពលន្នះ ពួកាត់ន្ៅមិនទនទ់ទួលបានលទធផល ឬចន្មេើយន្ៅន្ ើយ។ ន្ដ្ឋយសារខតការ
ក្បឈមខ្េ ាំងខបបន្នះ វាជាករណខីដលមិនអាចទទួលយកបាន ឬជាការទទួលែ៊ុសក្តូវន្ទ”។ ន្សចកាខីងេងការណ៍ន្នាះ កត់សមាគ ល់ថា៖ "ន្យើងពាករថា ... ទាំនប់វារីអគ្គិសននី្សសានន្ក្កាម២ នឹងបងកឲ្យមានផល
ប៉ះពាល់យ៉ងធ្ៃន់ធ្ៃរដល់ក្បភពន្សបៀងអាហារ និងក្បូន្តអ៊ុីន ខដលន្យើងពឹងខផែកទាំងក្សុងសក្មាប់ចិញ្ចឹមកូនន្ៅ និងក្គ្ួសាររបស់ន្យើង។ ទាំនប់ន្នះនឹងន្ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដលក់ារក្បកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ការរសន់្ៅតាម
ខបបក្បថ្ពណី ដីកសិកមែ និងបាំផ្កេ ញតាំបនថ់្ក្ពធ្ាំៗ ក្ពមទាំងធ្នធានធ្មែជាតិ ខដលន្យើង ... ពឹងខផែកសក្មាបច់ិញ្ចឹមជីវិត”។ 

លិែិតន្ផញើជូនថ្ងៃន្នះ គ្ឺន្ដើមបជីាំរ៊ុញឲ្យបញ្ឈបជ់ាបនាា ន់នូវគ្ន្ក្មាងទាំនប់វារីអគ្គិសនីន្សសានន្ក្កាម២ និងសូមអាំពាវនាវដលក់្កុមហ ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍គ្ន្ក្មាង ក្ពមទាំងរដ្ឋា ភបិាលចិនន្ធ្វើយ៉ងណ្ដធានាថា គ្ន្ក្មាងន្នះនឹង
មិនបនតអន៊ុវតតន្ដ្ឋយាែ នការសិកាលែិតលែន់អាំពីផលប៉ះពាល់បរិសាា ននិងសងគម រួមទាំងផលប៉ះពាល់ន្ៅកនុងក្បន្ទសជិតខ្ងផង។ មា៉ងន្ទៀត លិែិតន្នាះទមទរឲ្យមានបង្ហា ញព័ត៌ាមានរបស់គ្ន្ក្មាង មានការចូល
រួមកនុងការសន្ក្មចចិតតនិងមានការយល់ក្ពមពីបណ្ដា សហគ្មន៍ខដលក្បឈមផលប៉ះពាល់ និងមានការក្បតិបតតិយ៉ងន្ពញន្លញនូវចាប់ជាត ិនិងចាប់អនតរជាតិ ខដលរួមទាំងន្ាលការខណនាាំរបស់ក្បន្ទសចិនែេួន
ឯងខដលន្ទើបក្បកាសឲ្យន្ក្បើក្បាស់គ្ឺ ន្ាលការណ៍ខណនាាំសាីពីកិចចការពារវនិិន្យគ្និងសហក្បតិបតតការបរន្ទសiii ខដលន្លើកទឹកចិតតឲ្យបណ្ដា ក្កុមហ ៊ុនចិន ន្លើកកមពស់កិចចការពារបរិសាា ន កិចចអភិវឌ្ឍន៍មាននិរនតរ
ភាព និងផលជាវិជជមានសក្មាប់ក្កុមហ ៊ុនចិនខដលវិនិន្យគ្ន្ៅបរន្ទស។ 

ព័ត៌ាមានសាពីីទាំនប៖់ 

ទាំនប់វារអីគ្គិសនីន្សសានន្ក្កាម២ សាិតន្ៅខ្ងន្ក្កាមចាំខកងថ្នទន្នេន្សសាន និងទន្នេខក្សពក ខដលមានចមាៃ យក្បខហល២៥គ្.ម. ពីទន្នេន្មគ្ងគ។ សកមែភាពន្រៀបចាំការដ្ឋា នសាងសងប់ានចាប់ន្ផាើមរួចន្ហើយ។ 
ន្ៅន្ពលខដលសាងសង់រួចរល់ទាំនប់ន្នះមានកមពស់៧០ខម៉ក្ត និងទទឹង៨ខម៉ក្ត បន្ងកើតបានជាអាងទឹកទាំហាំ៣៣៥៦០ ហិកតារ ន្ដ្ឋយមានសមតាភាពផលិតបាន៤០០MW។ ក្បជាជនន្ក្ចើនជាង៥០០០នាក់ 
ខដលភាគ្ន្ក្ចើនជាក្កុមជនជាតនិ្ដើមភាគ្ិតិច នឹងក្តូវបន្ណា ញន្ចញពីភូមិឋាន ក្បសិនន្បើ ទាំនប់ន្នះន្ៅខតដាំន្ណើរការ។  
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International Rivers works to stop destructive dams, improve decision-making processes in the water and energy sectors, 
and promote water and energy solutions for a just and sustainable world. Since 1994 International Rivers has been 
working to protect the Mekong River Basin. As an active member of the Save the Mekong Coalition, International 
Rivers works with partners in the region to advocate against destructive dams on the Mekong River and promote more 
sensible options for meeting the region’s energy and development needs. More information on International Rivers is 
available at: http://www.internationalrivers.org. 

EarthRights International (ERI) is a nongovernmental, nonprofit organization that combines the power of law and 
the power of people in defense of human rights and the environment, which we define as "earth rights." We specialize in 
fact-finding, legal actions against perpetrators of earth rights abuses, training grassroots and community leaders, and 
advocacy campaigns, and have offices in Southeast Asia, the United States and Peru. More information on ERI is 
available at http://www.earthrights.org. 

3S Rivers Protection Network (3SPN) is a local coordinating body in the form of a civil society organization 
representing thousands of indigenous people living along the Sesan, Srepok and Sekong Rivers in Cambodia.  We 
work in close collaboration with many partners locally, nationally and internationally in order to restore the socio-
economic and environmental situation and the rights of indigenous people along the 3S rivers that have been negatively 
affected by hydropower dam development. 3SPN was officially registered in 2005 with Cambodia’s Ministry of 
Interior. More information on 3SPN is available at: http://www.3spn.org/.  

NGO Forum on Cambodia works to improve life for poor and vulnerable people in Cambodia. It is a membership 
organisation that builds NGO cooperation and capacity, supporting NGO networks and other civil society 
organizations to engage in policy dialogue, debate and advocacy. The goal of NGO Forum is that the rights of the poor 
and vulnerable are recognized and supported by the policies and practices of Cambodia’s government and development 
partners, and the wider community. More information on NGO Forum is available at: http://www.ngoforum.org.kh.  

 


