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[ម្ថ្ត្ៃ ពហេបត៌ ទី១៦ ខែតលា ឆ្នំ២០១៤]៖ ម្ថ្ដៃ ន៉ះអងគោរេងគមេីវលិ មួយត្កុមខែលាន [១៨] អងគោរ មកពីត្បដទេកមពជាុ និងតំបន់ដមគងគ ដេញដេេកតីខថ្ាងោរណ៍មួយជំរញឱ្យ ត្កមុ ហនអភិវឌ្ឍគដត្ាង
ដន៉ះ និងរោា ភិបាលកមពុជាអនវតតែំដណើរោរវាយតម្មាផលប៉ះពាល់បរិសាានថ្មី និងបដចេញព័តា៌ នេតីពោី រដរៀបេំដ ើងវិញនូវគដត្ាងទំនប់វារីអគគេិ នីដេសានដត្ោម២ ដៅដែតតេាឹងខត្តងត្បដទេកមពុជា។ េកមមភាពដន៉ះ
គំត្ទដេេកតីខថ្ាងោរណ៍នាដពលថ្មីដន៉ះរបេ់បណ្ដដេហគមន៍ខែលត្បឈមផលប៉ះពាល់ ខែលដៅកនុងដនា៉ះអនកភូមបាិ នបែិដេធមិនបតូរទីតងំ េត្ាប់គដត្ាងដន៉ះ ត្ពមទាំងទាមទារឱ្យេហគមន៍ានឱ្ោេដែើមបីេូលរួម
កនុងែំដណើរោរម្នោរដធវើដេេកតេី ដត្មេេិតដត ៅដលើគដត្ាងដន៉ះផង។1
ដេេកតីខថ្ាងោរណ៍ដន៉ះអំពាវនាវដៅត្កមុ អភិវឌ្ឍន៍គដត្ាង និងរោា ភិបាលកមពុជាេំដេញផាយជាសាធារណៈនូវព័ត៌ានេតីពីេំដណើដរៀបេំគដត្ាងដ ើងវិញបចឈប់ែំដណើរោរសាងេង់របេ់គដត្ាង
និងេឲ្ំ យអនវតតែំដណើរោរវាយតម្មផា លប៉ះពាល់បរិសាានថ្មី ត្ពមទាំងអនវតតែំដណើរោរម្នោរេដត្មេេិតតេត្ាប់គដត្ាងដន៉ះ។ ែំដណើរោរទាំងដន៉ះត្តូវខតដគរពតមបទោា នេាប់ជាតិ និងអនដរជាតិ និងត្តូវានោរេូលរួម
យងដពញដលញ និងានអតានយ័ ពីេហគមន៍ខែលត្បឈមផលប៉ះពាល់។
របាយោរណ៍ដន៉ះបញ្ជាក់ថា គដត្ាងទំនប់វារីអគគិេនីដេសានដត្ោម២ ត្តូវបានដរៀបេំដ ើងវិញ រួមទាំងោរោត់បនាយកមពេ់ និងោរបចេលូ វិធានោរថ្មីដែើមបីបនាយផលប៉ះពាល់ ែូេជារងវងអ់ ងកតផ់ េឹតទាវរទឹកជាដែើម
ដែើមបីខកេត្មួលត្េកែីលាប់ បខនតដៅពំទាន់ានដេញផាយព័តា៌ នលមអតិ ជាសាធារណៈ ឬគម នោរបញ្ជាក់អ៉ះអាងជាផាូវោរដ ើយ។
ដេេកតីខថ្ាងោរណ៏ដន៉ះទាមទារដអាយអនកអភិវឌ្ឍន៏គដត្ាងនិងរោា ភិបាលកមពុជា បដចេញ ព័តា៌ នជាសារធារណៈេតពី ោី ររេនាគដត្ាងដ ើងវិញ បចឈប់ោរសាងេង់គដត្ាង និងដធវែើ ំដណើរោរវាយតម្មបា រិសាានជាថ្មី
ត្ពមទាំងដធវើោរេដត្មេេិតតសារជាថ្មេី ត្ាប់ គដត្ាងដន៉ះខែលអនដលាមតមេតងោ់ រជាតិនិងអនតរជាតិ ដហើយរាប់បចេលូ ត្បកបដោយ អតាន័យនូវោរេូលរួមរបេ់េហគមន៏ខែលរងផលប៉ះពាល់។
មិនែវល់ថាានបញ្ជាមិនអាេដោ៉ះត្សាយបាន ោរងារដត្តៀមមនោរសាងេង់ កំពងខតរំកិលដៅមែកនុងជំហនែ៏ត្បញាប់ត្បញាល់មួយ។ ដយលតមោលវិភាគរបេ់អនកអភិវឌ្ឍន៏គដត្ាង2 ោរសាង
េង់េមបងម្នទំនប់នឹងចាប់ដផតើមកនុងខែមករា ឆ្នំ២០១៥ ដហើយោរបចឈប់ែំដណើរោរទដនាត្តូវបានរំពឹងទកថានឹងរួេរាល់ដៅកនងុ ខែជាមួយគន ដន៉ះខែរ។

1

3S Rivers Protection Network, Press Release: 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.
2
See 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.

ដេេកតីខថ្ាងោរណ៍ម្ថ្ដៃ ន៉ះ េងកតធ់ នៃ ់ដលើកតីបារមភយងខ្ាំងថា របាយោរណ៍េដីពោី រវាយតម្មផា លប៉ះពាល់បរិសាាន េត្ាប់គដត្ាងដន៉ះគឺមិនបានវាយតម្មត្ា តឹមត្តូវអំពផី លប៉ះពាល់បរិសាាន និងេងគមយងធៃនធ់ ៃរ និង
ធំដធងដោយសារទំនប់វារីអគគិេនីដន៉ះដនា៉ះដទ រួមទាំងផលប៉ះពាល់ឆ្ាងខែនដៅកនុងត្បដទេជិតខ្ង ែូេជាត្បដទេឡាវ ម្ថ្ និងដវៀតណ្ដម។ គដត្ាងដន៉ះក៏មិនបានឆ្ាុ៉ះបញ្ជេងំ អំពោី រត្ពួយបារមភរបេ់បណ្ដដេហគមន៍ទាំង
ដនា៉ះខែរ ដត្ពា៉ះែំដណើរោរម្នោរវាយតម្មាដនា៉ះពបាំ នធានាឱ្យានោរេូលរួមដពញដលញនិងានអតានយ័ ពីេំណ្ដក់អនកភូមិខែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដទ។ ដលើេពីដន៉ះដទៀតដនា៉ះ របាយោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មផា ល
ប៉ះពាល់បរិសាានខែលានត្សាប់ដនា៉ះគឺខផអកដលើខផនោរមនៗេត្ាប់គដត្ាងដន៉ះ ដហើយមិនបានបចេលូ ោរវាយតម្មាណ្ដមួយអំពោី រផ្លាេ់បតូរោរដរៀបេំជាថ្មម្ី នគដត្ាងដន៉ះដទ។
ដលាកត្េី Ame Trandem នាយកកមមវិធអាី េីអាដគនយម្៍ នអងគោរទដនាអនតរជាតិនិយយថា “របាយោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មាផលប៉ះពាល់បរិសាានបេេុបបននដន៉ះ ែកខ្នមិនបានបំដពញតមលកខែណឌ
េាប់ដទ ដត្ពា៉ះវាបានពិនតិ យខតដលើផលប៉ះពាល់មួយខផនកដៅជំវិញោរោា នគដត្ាងខតបដណ្ដណ៉ះ ដហើយមិនវាយតម្មអា ពំ ីផលប៉ះពាល់ធំដធងដផេងដទៀត ខែលត្តូវធាាក់ដៅដលើបណ្ដដេហគមន៍ខែលរេ់ដៅខែេទឹកខ្ងដលើនិង
ខ្ងដត្ោមដៅតមទដនាដេសាន ទដនាខត្េពក និងទដនាដេកង ទដនាដមគងគ និងបឹងទដនាសាបដទ"។ "ោរេិកាថ្មៗី ដន៉ះ បានវាយតម្មថាា ានផលប៉ះពាល់ធនៃ ់ធៃរណ្ដេ់ រួមទាំងោរធាាក់េ៉ះជីវាេត្តី៩,៣%
ដៅទូទាងំ អាងទដនាដមគងគទាងំ មូល និងោរោត់បនាយលំហូរែីលាប់ខែលបងកវិនាេកមមែល់ោរទទួលដេបៀងអាហរ អាហរូបតាមភ និងត្បភពម្នោរេិចមេឹ ជីវិតរបេ់ត្បជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដៅកនុងតំបន់"។
ដលាកតឹក វណ្ដណរា៉ា នាយកត្បតិបតតិម្នដវទិោអងគោរមិនខមនរោា ភិបាលេតីពកី មពជាុ និយយថា៖ "រហូតមកែល់ដពលដន៉ះ បណ្ដដេហគមន៍ខែលត្បឈមផលប៉ះពាល់ដៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌ានត្គប់ត្គន់អពំ ី
ផលប៉ះពាល់ខែលមកពីគដត្ាងដន៉ះ និងដៅមិនទាន់ទទួលបានខផនោរតំងលំដៅថ្មដី ៅដ ើយ ដហើយដៅពទាំ ន់ានឱ្ោេបានដលើកដ ើងនូវោរត្ពួយបារមភរបេ់ពួកគត់ដែើមបីឲ្យដគយកដៅពិចារណ្ដដៅកនុងោរេដត្មេេិតត
អំពគី ដត្ាងដន៉ះដៅដ ើយ"។ "ជាពិដេេ ត្បជាេហគមន៍ដៅដត្ៅតំបន់អាងទឹកខែលកំពងរេ់ដៅខែេទឹកខ្ងដលើ និងខ្ងដត្ោមម្នគដត្ាង នឹងត្បឈមផលប៉ះពាល់ធៃនធ់ ៃរដៅដលើវិេ័យជលផលដៅកនុងមូលោា ន និង
ោរេិចមេឹ ជីវិត បខនតពួកគត់មិនត្តូវបានពិដត្គ៉ះដយបល់ ឬបានទទួលេំដណើផតលេ់ ំណងណ្ដមួយដ ើយ។"
ដៅកនុងដេេកតីខថ្ាងោរណ៏នាដពលថ្មៗី ដន៉ះដៅោន់ “គណៈកាម ោររបេ់រោា ភិបាល ខែលានតួ នាទីដោ៉ះត្សាយផលប៉ះពាល់ម្នគដត្ាងទំនប់ដេសានដត្ោម២” អនកភូមិមកពីភមូ ិកាលរាេ និងភូមិខត្េគរ
ខែលឋិតដៅកនងុ តំបន់អាងេតុកទឹក បានជំទាេ់ខផនោរតំងទីលំដៅថ្មី និងបែិដេធមិនត្ពមផ្លាេ់បដូរទីតងំ ដទ។ ពួកគត់ជំរញឱ្យអនវតតែំដណើរោរវាយតម្មជាា ថ្មីអំពផី លប៉ះពាល់ខែលបណ្ដដលមកពីទំនប់វារីអគគិេនីដន៉ះ
និងេឲ្ំ យានឱ្ោេេត្ាប់េហគមន៍ដែើមបីេូលរួមដៅកនុងែំដណើរោរម្នោរវាយតម្មដា ន៉ះ។
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អេ់ខែលអាេដកើតានមននឹងេដត្មេេិតណ្ដ
ត មួយដែើមបីបនតែំដណើរោរគដត្ាងត្ពមទាំងតត្មូវថា ោរខកខត្បគដត្ាងជាក់ខេដងក៏គបបីត្តូវអនវតតែំដណើរោរែូេគន េត្ាប់ោរវាយតម្មាផលប៉ះពាល់ និង
ោរេូលរួមជាសាធារណៈ"។

ព័តា៌ នអំពត្ី បវតតិ
ទំនប់វារីអគគិេនីទដនាដេសានដត្ោម២ានទីតំងេាិតដៅខ្ងដត្ោមត្តង់េំណេត្បេពវទដនាធដំ េសាន និងម្ែទដនាខត្េពក និងានេាៃ យត្បខហល២៥គ.ម.ពីទដនាដមគងគ។េកមមភាពមនដពល
សាងេង់បានចាប់ដផតើមរួេដៅដហើយ។ ោរសាងេង់េខ្ំ ន់ម្នទំនប់នងឹ ចាប់ដផតើមដៅកនងុ ខែមករាឆ្នំ ២០១៥ ដហើយោរបចឈប់ែំដណើរោររបេ់ទដនា ត្តូវបានេនមត់ថានឹងេប់េពវត្គប់កងនុ ខែជាមួយ គន ។
ដយងតមខផនោរម្នគដត្ាងដន៉ះ ោរសាងេង់េំខ្ន់នងឹ ានរយៈដពល៣៥ខែ។ ទំនប់ដេសានដត្ោម២ កំពងខតត្តូវបានអភិវឌ្ឍដោយត្កមុ ហនវិដយគេិន ត្កមុ ហនកមពុជានិងដវៀតណ្ដម រួមទាំង China’s
Hydolancang International Energy Co. Ltd និង Cambodia’s Royal Group។ ដៅដពលសាងេង់រួេរាល់

ទំនប់វារីអគគិេនីដន៉ះនឹងានកមពេ់ត្បាណ៧៥ម និងានត្បខវង៨គម បដងកតើ បានអាងទឹកទំហ៣ំ ៣.៥៦០ ហិកតរ ដោយផលិតថាមពលអគគិេនី ានកាា ងំ ៤០០ដមហក វា៉ាត់។ ត្បជាជនជាង៥០០០នាក់ខែលភាគ
ដត្េើនជាជនជាតិដែើមភាគតិេនឹងត្តូវបងខឲ្ំ យផ្លាេ់បដូរទីលំដៅ ត្បេិនដបើ ទំនប់វារីអគគិេនីដន៉ះែំដណើរោរ។

