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[ម្ថ្ៃត្ពហេបត ៌ទ១ី៦ ខែត លា ឆ្ន ំ២០១៤]៖ ម្ថ្ៃដន៉ះអងគោរេងគមេ ីវិលមួយត្កុមខែលាន [១៨] អងគោរ មកពីត្បដទេកមពជុា និងតំបនដ់មគងគ ដេញដេេកតីខថ្ាងោរណ៍មួយជំរ ញឱ្យ ត្កុមហ  នអភិវឌ្ឍគដត្ាង
ដន៉ះ និងរោា ភិបាលកមពុជាអន វតតែំដណើរោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាល់បរិសាា នថ្មី និងបដចេញព័តា៌នេតីពោីរដរៀបេំដ ើងវិញនូវគដត្ាងទំនបវ់ារអីគគេិនដីេសានដត្ោម២ ដៅដែតតេាឹងខត្តងត្បដទេកមពុជា។ េកមមភាពដន៉ះ
គំត្ទដេេកតីខថ្ាងោរណន៍ាដពលថ្មីដន៉ះរបេប់ណ្ដដ េហគមនខ៍ែលត្បឈមផលប ៉ះពាល ់ខែលដៅកនុងដនា៉ះអនកភមូបិានបែិដេធមនិបតូរទីតងំេត្ាបគ់ដត្ាងដន៉ះ ត្ពមទាងំទាមទារឱ្យេហគមនា៍នឱ្ោេដែើមបេីូលរមួ

កនុងែំដណើរោរម្នោរដធវើដេេកតេីដត្មេេិតតដៅដលើគដត្ាងដន៉ះផង។1  

ដេេកតីខថ្ាងោរណ៍ដន៉ះអពំាវនាវដៅត្កមុអភិវឌ្ឍនគ៍ដត្ាង និងរោា ភិបាលកមពុជាេ ំដេញផាយជាសាធារណៈនូវពត័៌ានេតីពីេំដណើដរៀបេំគដត្ាងដ ើងវិញបចឈបែ់ំដណើរោរសាងេង់របេ់គដត្ាង 
និងេ ឲំ្យអន វតតែំដណើរោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាលប់រិសាា នថ្មី ត្ពមទាងំអន វតតែំដណើរោរម្នោរេដត្មេេិតតេត្ាបគ់ដត្ាងដន៉ះ។ ែំដណើរោរទាំងដន៉ះត្តូវខតដគរពតមបទោា នេាបជ់ាត ិនិងអនដរជាត ិនិងត្តូវានោរេូលរួម
យ ងដពញដលញ និងានអតានយ័ពេីហគមន៍ខែលត្បឈមផលប ៉ះពាល់។ 

របាយោរណដ៍ន៉ះបញ្ជា កថ់ា គដត្ាងទំនបវ់ារអីគគិេនដីេសានដត្ោម២ ត្តូវបានដរៀបេំដ ើងវិញ  រួមទាំងោរោត់បនាយកមពេ់ និងោរបចេលូវិធានោរថ្មីដែើមបបីនាយផលប ៉ះពាល់ ែូេជារងវងអ់ងកតផ់េឹតទាវ រទឹកជាដែើម 
ដែើមបខីកេត្មួលត្េកែីលាប ់ប  ខនតដៅព ំទានា់នដេញផាយព័តា៌នលមអតិជាសាធារណៈ ឬគម នោរបញ្ជា កអ់៉ះអាងជាផាូវោរដ ើយ។    

ដេេកតីខថ្ាងោរណ៏ដន៉ះទាមទារដអាយអនកអភិវឌ្ឍនគ៏ដត្ាងនងិរោា ភបិាលកមពុជា បដចេញ ព័តា៌នជាសារធារណៈេតពីោីររេនាគដត្ាងដ ើងវិញ បចឈបោ់រសាងេងគ់ដត្ាង នងិដធវើែំដណើរោរវាយតម្មាបរិសាា នជាថ្ម ី
ត្ពមទាងំដធវើោរេដត្មេេិតតសារជាថ្មេីត្ាប ់គដត្ាងដន៉ះខែលអន ដលាមតមេតងោ់រជាតនិិងអនតរជាត ិដហើយរាប់បចេលូត្បកបដោយ អតាន័យនូវោរេូលរមួរបេេ់ហគមនខ៏ែលរងផលប ៉ះពាល់។ 

មិនែវល់ថាានបញ្ជា មិនអាេដោ៉ះត្សាយបាន ោរងារដត្តៀមម នោរសាងេង ់កំព ងខតរំកិលដៅម ែកនុងជំហ នែ៏ត្បញាប់ត្បញាលម់ួយ។ ដយលតមោលវិភាគរបេអ់នកអភិវឌ្ឍនគ៏ដត្ាង2 ោរសាង
េង់េមបងម្នទនំបន់ឹងចាប់ដផតើមកនុងខែមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ដហើយោរបចឈបែ់ំដណើរោរទដនាត្តូវបានរពំឹងទ កថានងឹរួេរាល់ដៅកនងុខែជាមួយគន 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.  
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ដេេកតីខថ្ាងោរណ៍ម្ថ្ៃដន៉ះ េងកតធ់ៃន់ដលើកតីបារមភយ ងខ្ា ំងថា របាយោរណ៍េដីពោីរវាយតម្មាផលប ៉ះពាលប់រសិាា ន េត្ាបគ់ដត្ាងដន៉ះគមឺិនបានវាយតម្មាត្តឹមត្តូវអំពផីលប ៉ះពាលប់រិសាា ន និងេងគមយ ងធៃនធ់ៃរ និង
ធំដធងដោយសារទំនបវ់ារអីគគិេនដីន៉ះដនា៉ះដទ រួមទាំងផលប ៉ះពាលឆ់្ាងខែនដៅកនុងត្បដទេជិតខ្ង ែេូជាត្បដទេឡាវ ម្ថ្ និងដវៀតណ្ដម។ គដត្ាងដន៉ះកម៏ិនបានឆ្ាុ៉ះបញ្ជេ ងំអពំោីរត្ពួយបារមភរបេ់បណ្ដដ េហគមនទ៍ាំង
ដនា៉ះខែរ ដត្ពា៉ះែំដណើរោរម្នោរវាយតម្មាដនា៉ះព បំានធានាឱ្យានោរេូលរួមដពញដលញនិងានអតានយ័ពីេំណ្ដកអ់នកភូមិខែលទទួលរងផលប ៉ះពាល់ដទ។ ដលើេពីដន៉ះដទៀតដនា៉ះ របាយោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មាផល
ប ៉ះពាលប់រិសាា នខែលានត្សាប់ដនា៉ះគឺខផអកដលើខផនោរម នៗេត្ាប់គដត្ាងដន៉ះ ដហើយមិនបានបចេលូោរវាយតម្មាណ្ដមយួអំពោីរផ្លា េ់បតូរោរដរៀបេំជាថ្មមី្នគដត្ាងដន៉ះដទ។ 

ដលាកត្េី Ame Trandem នាយកកមមវិធអីាេ ីអាដគនយម៍្នអងគោរទដនាអនតរជាតនិិយយថា “របាយោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាលប់រិសាា នបេេុបបននដន៉ះ ែកខ្នមិនបានបំដពញតមលកខែណឌ
េាបដ់ទ ដត្ពា៉ះវាបានពិនតិយខតដលើផលប ៉ះពាលម់ួយខផនកដៅជ ំវិញោរោា នគដត្ាងខតប  ដណ្ដណ ៉ះ ដហើយមនិវាយតម្មាអពំីផលប ៉ះពាលធ់ំដធងដផេងដទៀត ខែលត្តូវធាា កដ់ៅដលើបណ្ដដ េហគមនខ៍ែលរេដ់ៅខែេទឹកខ្ងដលើនិង

ខ្ងដត្ោមដៅតមទដនាដេសាន ទដនាខត្េពក នងិទដនាដេក ង ទដនាដមគងគ និងបឹងទដនាសាបដទ"។ "ោរេិកាថ្មីៗ ដន៉ះ បានវាយតម្មាថា ានផលប ៉ះពាលធ់ៃន់ធៃរណ្ដេ ់រួមទាំងោរធាា កេ់ ៉ះជីវាេត្តី៩,៣% 

ដៅទូទាងំអាងទដនាដមគងគទាងំមលូ និងោរោត់បនាយលំហូរែលីាបខ់ែលបងកវិនាេកមមែលោ់រទទួលដេបៀងអាហរ អាហរូបតាមភ នងិត្បភពម្នោរេិចេមឹជីវិតរបេ់ត្បជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាកដ់ៅកនុងតំបន"់។  

ដលាកតកឹ វណ្ដណ រា៉ា  នាយកត្បតបិតតិម្នដវទិោអងគោរមិនខមនរោា ភិបាលេតីពកីមពជុានិយយថា៖ "រហូតមកែលដ់ពលដន៉ះ បណ្ដដ េហគមនខ៍ែលត្បឈមផលប ៉ះពាលដ់ៅមិនទានទ់ទួលបានព័ត៌ានត្គប់ត្គនអ់ពំី
ផលប ៉ះពាលខ់ែលមកពគីដត្ាងដន៉ះ និងដៅមិនទានទ់ទលួបានខផនោរតងំលំដៅថ្មដីៅដ ើយ ដហើយដៅព ទំានា់នឱ្ោេបានដលើកដ ើងនូវោរត្ពួយបារមភរបេ់ពួកគតដ់ែើមបឲី្យដគយកដៅពិចារណ្ដដៅកនុងោរេដត្មេេិតត

អំពគីដត្ាងដន៉ះដៅដ ើយ"។ "ជាពិដេេ ត្បជាេហគមនដ៍ៅដត្ៅតំបនអ់ាងទឹកខែលកពំ ងរេដ់ៅខែេទឹកខ្ងដលើ និងខ្ងដត្ោមម្នគដត្ាង នឹងត្បឈមផលប ៉ះពាលធ់ៃនធ់ៃរដៅដលើវិេ័យជលផលដៅកនុងមលូោា ន នងិ

ោរេិចេមឹជីវិត ប  ខនតពួកគតម់ិនត្តូវបានពិដត្គ៉ះដយបល់ ឬបានទទួលេំដណើផតលេ់ំណងណ្ដមួយដ ើយ។"    

ដៅកនុងដេេកតីខថ្ាងោរណ៏នាដពលថ្មីៗ ដន៉ះដៅោន ់“គណៈកាម ោររបេ់រោា ភបិាល ខែលានត ួនាទីដោ៉ះត្សាយផលប ៉ះពាល់ម្នគដត្ាងទំនប់ដេសានដត្ោម២” អនកភមូិមកពីភមូិកាលរាេ នងិភមូិខត្េគរ 
ខែលឋតិដៅកនងុតំបន់អាងេតុកទកឹ បានជំទាេ់ខផនោរតំងទីលំដៅថ្មី នងិបែិដេធមិនត្ពមផ្លា េប់ដូរទីតងំដទ។ ពកួគតជ់ំរ ញឱ្យអន វតតែំដណើរោរវាយតម្មាជាថ្មីអំពផីលប ៉ះពាលខ់ែលបណ្ដដ លមកពទីំនបវ់ារីអគគិេនីដន៉ះ 
និងេ ឲំ្យានឱ្ោេេត្ាបេ់ហគមនដ៍ែើមបេីូលរួមដៅកនុងែំដណើរោរម្នោរវាយតម្មាដន៉ះ។   

Maureen Harris ទីត្បឹកាេាប់ត្បចាអំងគោរ EarthRights អនតរជាតបិានដលើកដ ើងថា៖ “ោរដធវើដេេកតេីដត្មេដលើគដត្ាងទនំបវ់ារអីគគិេនទីដនាដេសានដត្ោម២ដន៉ះ ែវ៉ះគណដនយយភាព 

និងតាា ភាព ដហើយបងាា ញឲ្យដ ើញថា ផាុយនឹងេាបជ់ាតនិិងអនដរជាត"ិ។ តម «បទោា នេាបក់មពជុានងិេនិ នងិវិធអីន វតតលអបផំ ត តត្មូវឱ្យានោរេិកាដគលបំណងយ ងលអិតលអនព់ាកព់័នធនងឹផលប ៉ះពាលទ់ាំង
អេខ់ែលអាេដកើតានម ននឹងេដត្មេេតិតណ្ដមួយដែើមបបីនតែំដណើរោរគដត្ាងត្ពមទាំងតត្មូវថា ោរខកខត្បគដត្ាងជាកខ់េដងក៏គបបតី្តូវអន វតតែំដណើរោរែូេគន េត្ាបោ់រវាយតម្មាផលប ៉ះពាល ់និង

ោរេូលរួមជាសាធារណៈ"។ 

 

ពត័ា៌នអពំតី្បវតត ិ

 

ទំនបវ់ារអីគគិេនទីដនាដេសានដត្ោម២ានទីតំងេាិតដៅខ្ងដត្ោមត្តងេ់ំណ េត្បេពវទដនាធដំេសាន នងិម្ែទដនាខត្េពក និងានេាៃ យត្បខហល២៥គ.ម.ពទីដនាដមគងគ។េកមមភាពម នដពល 
សាងេង់បានចាប់ដផតើមរេួដៅដហើយ។  ោរសាងេង់េខំ្ន់ម្នទនំប់នងឹចាប់ដផតើមដៅកនងុខែមករាឆ្ន ំ ២០១៥ ដហើយោរបចឈបែ់ំដណើរោររបេទ់ដនា ត្តូវបានេនមត់ថានងឹេបេ់ពវត្គបក់នងុខែជាមួយ គន ។ 
ដយងតមខផនោរម្នគដត្ាងដន៉ះ ោរសាងេង់េំខ្ន់នងឹានរយៈដពល៣៥ខែ។ ទំនបដ់េសានដត្ោម២ កំព ងខតត្តូវបានអភិវឌ្ឍដោយត្កមុហ  នវដិយគេនិ ត្កមុហ  នកមពុជានងិដវៀតណ្ដម  រួមទាងំ China’s 
Hydolancang International Energy Co. Ltd  និង Cambodia’s Royal Group។ ដៅដពលសាងេងរ់ួេរាល់ 
ទំនប់វារអីគគិេនីដន៉ះនងឹានកមពេ់ត្បាណ៧៥ម នងិានត្បខវង៨គម បដងកើតបានអាងទកឹទំហ៣ំ៣.៥៦០ ហកិតរ ដោយផលតិថាមពលអគគិេនី ានកាា ងំ៤០០ដមហក  វា៉ា ត។់ ត្បជាជនជាង៥០០០នាកខ់ែលភាគ
ដត្េើនជាជនជាតដិែើមភាគតិេនឹងត្តូវបងខឲំ្យផ្លា េប់ដូរទីលំដៅ ត្បេិនដបើ ទនំបវ់ារីអគគិេនីដន៉ះែំដណើរោរ។ 

 

                                                           
 



  


