
   

សេចក្តថី្លែងការណជ៍ាសាធារណៈេដពីទីំនបវ់ារអីគ្គេិនសីេសានសរកាម២ 

េណូំមពរឱ្យមានការបង្ហា ញពត័ម៌ានេដពីីការសរៀបចំគ្សរមាងស ើងវញិនិងរបាយការណល៍មេីដពីកីារវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រសិាា ន 

សយើងខ្ញំជារក្ញមអងគការេងគមេ ីវិលថ្ែលស្វើការសលើថ្ផែក្ការពារេហគ្មន៍ និងបរិសាា នសៅរបសទេក្មពញជា នងិសៅក្ែញងតំបនទ់សនែសមគ្ងគ។ សយើងមានការរពួយបារមភយ ងខ្ែ ំងអំពផីលប ៉ះពាល់បរិសាា ន្ងន់្ ងរ រួមទំងផលប ៉ះ
ពាលឆ់្ែងថ្ែនសៅក្ែញងរបសទេជតិខ្ងផង ថ្ែលបណ្ដដ លមក្ពលីទធផលម្នការអន វតតគ្សរមាងទំនបវ់ារីអគ្គេិនសីេសានសរកាម២ សៅសខតតេទឹងថ្រតង របសទេ ក្មពញជា។ របាយការណ៍នាសពលលមីៗ សន៉ះបានេំសៅសៅសលើការថ្ក្

ថ្រប យ ងេំខ្ន់ក្ែញងការសរៀបចទំំនបវ់រីអគ្គិេនទីសនែសេសានសរកាម២ ថ្ែលមានសោលបំណងកាតប់នាយផលប ៉ះពាលព់គី្សរមាងសន៉ះ។1 សទ៉ះជាយ ងសន៉ះក្ដី ក្េ៏ហគ្មនថ៍្ែលរងផលប ៉ះពាល ់និងសាធារណជនមិនទន់
បានែឹង ឬទទួលព័ត៌មានទក្ទ់ងនឹងេំសណើផ្លែ េប់តូរម្នការសរៀបចំស ើងវិញសន៉ះ អពំ ីវិធានការបនធូរបនាយផលប ៉ះពាល់ ឬថ្ផនការរបតិបតដិការេរមាបន់ីតិវិ្ទីំងសន៉ះសៅស ើយ។  

ការវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា នថ្ែលមានរសាប់េរមាបគ់្សរមាងសន៉ះ ថ្ែលបានបញ្ចបស់ៅឆ្ែ ំ២០០៩ រតូវបានអែក្ជំនាញឯក្រាជយខ្ងវិទាសាស្តេត បណ្ដដ េហគ្មន៍ និងភាគ្ពីាក្ព់ាក្់ពន័ធនានារិ៉ះគ្នថ់ា មាន

កកកកកកកកក និងកកកកកកកកកក។2 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក កកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក  

មិនខវល់ថាមានបញ្ហា មិនអាចស ៉ះរសាយបាន ការង្ហរសរតៀមម នការសាងេង ់ក្ំព ងថ្តរំក្ិលសៅម ខក្ែញងជំហ៊ា នែ៏របញាប់របញាលម់ួយ។ សយលតាមកាលវិភាគ្របេអ់ែក្អភិវឌ្ឍនគ៏្សរមាងការសាង

េង់ចមបងម្នទនំបន់ឹងចាប់សផតើមក្ែញងថ្ខមក្រា ឆ្ែ ំ២០១៥ សហើយការបញ្ឈបែ់ំសណើរការទសនែរតូវបានរពំឹងទ ក្ថានងឹរួចរាល់សៅក្ែញងថ្ខជាមួយោែ សន៉ះថ្ែរ3។ 

ខណៈសពលថ្ែលអែក្កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកបានទទលួសាគ លថ់ា 
អាចនងឹមានផលប ៉ះពាល់សរចើនជាងសនា៉ះ របាយការណ៍េដពីកីារវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា ន បានពិនតិយថ្តសលើផលប ៉ះពាលស់ៅក្ែញងតបំន់ខែ៉ះសៅជ ំវិញការ ា នទំនប់សនា៉ះថ្តប  សណ្ដណ ៉ះ។ របាយការសណស៍ន៉ះ មិនបាន

េិក្ាកកកកកកកកកកកកកអំពផីលប ៉ះពាល់រត ីលំហូរែីលាប់នងិទកឹ្ក្ែញងទសនែសេសាន ទសនែថ្រេពក្ និងទសនែសេក្ ង អាងទសនែសមគ្ងគ និងបឹងទសនែសាបស ើយ សហើយមិនបានពិនតិយ
សមើលអំពផីលប ៉ះពាលយ់ ង្ំសៅសលើបណ្ដដ េហគ្មនស៍ៅតាមថ្ខែទឹក្ខ្ងសលើ នងិថ្ខែទឹក្ខ្ងសរកាមស ើយ។ សទ៉ះបជីាអាចនឹងមានផលប ៉ះពាលឆ់្ែងថ្ែនថ្បបសន៉ះក្៏ស យ ក្ព៏ មំានបញ្ចូលការវាយ

តម្មែផលប ៉ះពាលឆ់្ែងថ្ែនស ើយ។ សហត ែូសចែ៉ះសហើយ ការវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រកិកកកក នសនា៉ះខក្ខ្នមិនបានវាយតម្មែរតឹមរតូវអំពកីារគ្ំរាមក្ំថ្ហង្ងន់្ងរែលេ់នតិេ ខសេបៀង ជីវភាពរេស់ៅ 
អាហរូបតាមភ នងិេ ខភាព រពមទំងអំពវីបប្ម ៌និងរបម្ពណីរបេអ់ែក្រេញក្ និងជនជាតសិែើមភាគ្តចិសៅក្ែញងរបសទេក្មពញជា និងក្ែញងតបំន់ថ្ែលគ្សរមាងសន៉ះបងកស ើងសនា៉ះសទ។ 

ការេិក្ាកាលពឆី្ែ ំ២០០៩ ថ្ែលទទលួបានការអន ញ្ហា តពីេមព័នធទសនែក្មពញជា (RCC) បានរក្ ស ើញថា លទធផលម្នការសាងេង់ទនំបវ់ារីអគ្គិេនទីសនែសេសានសរកាម២ បណ្ដដ លឲ្យរបជាជនរបមាណ៨០០០០
នាក្់ សៅអាងទសនែសេសាន និងអាងទសនែថ្រេពក្ ខ្តបងម់ួយថ្ផែក្្ំម្នផលសនសាទរបេ់ពួក្ោត។់ សលើក្ពសីន៉ះសទៀត ការថ្របរបួលគ្ ណភាពទឹក្ និងធារាសាស្តេត នឹងបងក ភាពហិនសហចែលរ់បជាជន២០០០០នាក្់
សទៀតសៅតាមែងទសនែសេសាន និងសេក្ ង។ ការបាតប់ងជ់លផលថ្ែលជារបភពយ ងេំខ្នម់្នអាហរូបតាមភ នងិការចញិ្ចឹមជីវិតសនា៉ះនឹងធាែ ក្ស់ៅរបជាជនរាបរ់យរាបព់ានន់ាក្ស់ៅតាមែងទសនែសមគ្ងគនិងម្ែទសនែសមគ្ងគ 

និងសៅតាមទសនែសាប។4 

                                                           
1See 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. 
4Ibid 

http://www.chinapower.com.cn/bussiness/viewbidinfo.asp?bidid=10146314&bidtype=%D4%A4%C9%F3%CD%A8%B8%E6


   

ការវិភាគ្វិទាសារេតជាបនតបនាទ ប់បានពាក្រថា មានការធាែ ក្់ច ៉ះជីវមា េរ់ត៩ី,៣% សៅទូទំងអាងទសនែសមគ្ងគ5 ការផ្លែ េ់បតូរលហំូរទកឹ្ក្ែញងទសនែសេសាន និងទសនែសមគ្ងគនិងបឹងទសនែសាប នងិមានការលយច ៉ះលំហូរែី

លាបព់៦ីសៅ៨%។6 ផលប ៉ះពាលទ់ំងសន៉ះនងឹបងកវិនាេក្មមែលជ់លផល ក្េិក្មម នងិរបព័នធសអក្ូ ូេ ី មិនថ្មនថ្តសៅក្ែញងរបសទេក្មពញជាសនា៉ះសទ ប  ថ្នតថ្លមទំងបងកវិនាេក្មមសន៉ះសៅក្ែញងបណ្ដត របសទេជិតខ្ងរបេ់
របសទេក្មពញជា ែូចជា របសទេឡាវ របសទេម្ល និងរបសទេសវៀតណ្ដមថ្លមសទៀតផង។  

លមីៗសន៉ះ បណ្ដដ េហគ្មនស៍ៅតាមតំបនអ់ាងទឹក្សន៉ះសទើបថ្តបានសចញសេចក្តរីបកាេបែិសេ្មិនផ្លែ េប់តូរទីតាំង និងបានអំពាវនាវឱ្យមានការល បសចាលគ្សរមាងសន៉ះ។ ពកួ្សគ្បានបញ្ហា ក្ថ់ា ការបាត់បងស់ៅក្ែញងេហគ្មន៍
របេ់ពកួ្ោត់ ែចូជា ការបាតប់ង់្ នធាន្មមជាតិ ជីវភាពរេ់សៅ េមបតតនិិងអតតេញ្ហា ណវបប្ម៌ គ្មឺិនអាចគ្ណនាបានសទ និងបញ្ហា ក្ថ់ា ការរពួយបារមភរបេ់ពកួ្ោតម់ិនរតូវបានសលើក្ស ើងពិចារណ្ដ ឬស ៉ះរសាយ

ស យមាច េអ់ភិវឌ្ឍគ្សរមាងកកក សៅក្ែញងរបាយការណ៍វាយតម្មែផលប ៉ះពាលថ់្ែលបណ្ដដ លមក្ពីគ្សរមាង និងថ្ផនការតាំងលំសៅលម ី។7  

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក 

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក កកកកកកកកកកកកកកកកកកកក

កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកជាមួយេហគ្មនថ៍្ែលរងផលប ៉ះពាល់ស ើយ។8 អែក្ភមូថិ្ែលសគ្បានអសញ្ាើញឱ្យចលូរួមពិសរោ៉ះសយបលប់ានរាយការណ៍ថា ពួក្ោត់

ទទួលបានព័តម៌ានកកកកកក និង 

ឱ្កាេកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក។ 
មន េែរាប់រយ រាបព់ានន់ាក្ស់ទៀតសៅតាមបណ្ដដ េហគ្មនខ៍្ងសលើថ្ខែទឹក្ និងខ្ងសរកាមថ្ខែទកឹ្ក្ែញងការ ា នសនា៉ះរហូតមក្ែលស់ពលសន៉ះព ំទទលួបានព័ត៌មានអំពគី្សរមាង និងផលប ៉ះពាលព់ីគ្សរមាងសន៉ះសៅស ើយ 
សហើយមនិមាន ឱ្កាេណ្ដមួយបានសលើក្ស ើងអំពកីាររពួយបារមភរបេ់ពួក្ោតស់ែើមបឲី្យសគ្ពិចារណ្ដ និងស ៉ះរសាយស ើយ។  

សៅថ្ខមិល នា ឆ្ែ ំ២០១៣ នងិជាលមីមតងសទៀតសៅថ្ខមលិ នា ឆ្ែ ំ២០១៤9 ម្ែគ្អូភិវឌ្ឍនម៍្នគ្ណៈក្មមការទសនែសមគ្ងគ បានអំពាវនាវសៅរាជរ ា ភិបាលក្មពញជាឲ្យពិចារណ្ដស ើងវិញអំពកីារសរៀបចគំ្សរមាងសន៉ះ ឲ្យផតលព់័ត៌មាន
េតីពសីាា នភាពរបេគ់្សរមាង និង ក្គ់្សរមាងសន៉ះឱ្យមានការពិសរោ៉ះសយបលជ់ាម ន សៅតាមនតីិវិ្មី្នការជូនែំណងឹ ការពិសរោ៉ះសយបល់ និងក្ចិចរពមសរពៀងជាម ន ម្នក្ិចចរពមសរពៀងរបេ់គ្ណៈក្មមការសមគ្ងគឆ្ែ ១ំ៩៩៥ 

កកកកកកកកកកកកកកកស ើញអំពលីទធភាពបងកកកកកកកកកកកកកកឆ្ែងថ្ែន និងកកកកកកកកកសៅក្ែញងតំបន។់  រហូតមក្
ែលស់ពលសន៉ះព មំានការសឆ្ែើយតបចំសពា៉ះការអំពាវនាវទំងសន៉ះសទ។   

ការខក្ខ្នមិនបានអន វតតការវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា ន ថ្ែលពនិិតយសមើលសលើរគ្បផ់លប ៉ះពាលស់ យសារគ្សរមាង រួមទំងការចូលរួមជាសាធារណៈយ ងសពញសលញ នងិរគ្បរ់ជញងសរជាយ នងិស ៉ះរសាយការថ្របរបួល
ស យសារការសរៀបចំគ្សរមាង ជាភាពខវ៉ះបទ ា នថ្ែលមានថ្ចក្សៅក្ែញងចាបរ់បសទេក្មពញជា របសទេចិន និងចាបអ់នតរជាត។ិ  

ចាបម់្នរបសទេក្មពញជាតរមូវឱ្យមានការវាយតម្មែផលប ៉ះពាល់បរិសាា នថ្ែលបណ្ដដ លមក្ពីេំសណើគ្សរមាងទំងអេម់ នសពលស្វើសេចក្តេីសរមចអន វតតគ្សរមាង រួមទំងគ្សរមាងថ្ែលក្ំព ងែំសណើរការស យសៅមិនទន់

បានវាយតថ្មែរតឹមរតូវអំពផីលប ៉ះពាលប់រិសាា ន។10 បទ ា នចាបរ់បេរ់បសទេចិនតរមូវឱ្យមានការវាយតម្មែផលប ៉ះពាល់សោលសៅយ ងលអិតលអន ់ជាមូល ា នវិទាសារេត េរមាបក់ារស្វើសេចក្តីេសរមចចតិត។11 តាម

ចាបរ់បេ់របសទេចិនសៅសពលថ្ែលអន វតតគ្សរមាង ណ្ដមយួនាឲំ្យមានការផ្លែ េ់បដូរខ្ែ ំង ែចូជា "លក្ខណណសែើម ទំហ ំឬវិធានការ េរមាប់ការពារ... ការខចូខ្តសអក្ ូូេ ី" ែូសចែ៉ះរតូវ ក្ស់េែើស ើងវិញនូវ
របាយការណ៍េដីពកីារវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា ន សែើមបេី ំការអន មត័។ រតូវសបើក្េវនាការជាសាធារណៈសែើមបេី ំបញ្ចូលសយបល់ពសីាធារណៈ និងបណ្ដដ េហគ្មនថ៍្ែលរបឈមផលប ៉ះពាលច់ំសពា៉ះគ្សរមាង

ទំងឡាយណ្ដថ្ែលទំនងជាអាចបងកផលប ៉ះពាលប់រិសាា ន្ងន់្ងរ។12 

                                                           
5Ziv, 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. 
6Ketelson, 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. 
7 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.   
8Supra, note 1.  
9Joint 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. 
10Environmental Protection and Natural Resources Management Law 1996, Articles 1, 6. 
11Law 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.  
12Ibid; Articles, 21, 24.  



   

ចាបអ់នតរជាតតិរមូវឱ្យមានការផ្លែ េ់បតូរយ ងចាំបាចច់ំសពា៉ះគ្សរមាង ថ្ែលរតូវឆ្ែងកាតន់ីតិវិ្េីរមាបក់ារវាយតម្មែផលប ៉ះពាល,់ េិទធទិទលួបានព័ត៌មាន និងការចូលរួមជាសាធារណៈ។13 ចាបអ់នដរជាតកិ្ំណត់

កាតពវក្ចិចឲ្យរក្ញមហ៊ា នអភិវឌ្ឍនគ៍្សរមាងអន វតតែំសណើរការវាយតម្មែផលប ៉ះពាលឆ់្ែងថ្ែនម នសពលចាបស់ផតើមអន វតតគ្សរមាងណ្ដមួយថ្ែលអាចបណ្ដត លឱ្យមានការ ខូចខ្តែលរ់ែាសផែងៗសទៀត។14 

សយើងខ្ញេំមូអពំាវនាវសៅរក្ញមហ៊ា នអភវិឌ្ឍនគ៍្សរមាង នងិរ ា ភបិាលក្មពញជា ែចូតសៅ៖ 

 សចញផាយព័តម៌ានលមអតិអំពីេំសណើផ្លែ េ់បតូរចំសពា៉ះការសរៀបចគំ្សរមាង ចំសពា៉ះវិធានការកាតប់នាយផលប ៉ះពាល់ នងិរបតិបតដិការរបេ់ខែនួសៅសាធារណជន និងបណ្ដដ េហគ្មន ៍ថ្ែល
របឈមផលប ៉ះពាល។់ 

 បញ្ឈបែ់ំសណើរការសាងេង់ទងំអេព់ាក្ព់័នធនឹងគ្សរមាង នងិអន វតតកកកកកការកកវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា នស ើងវិញ។  

 អន វតតែំសណើរការស្វើសេចក្តេីសរមចស យមានការចូលរួម និងយលច់ាេល់ាេ់ថា សតើគ្សរមាងគ្ួរឬមិនគ្ួរបនតែំសណើរការ ស យរួមទំងការពិសរោ៉ះសយបលជ់ាមួយបណ្ដត របសទេជិតខ្ងថ្ែលរបឈមផល
ប ៉ះពាល ់ស យថ្ផអក្សលើរបាយការណ៍លមេីដីពកីារវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា ន។   

 របាយការណ៍លមេីដីពកីារវាយតម្មែផលប ៉ះពាលប់រិសាា នណ្ដក្ស៏ យរតូវថ្តមានបញ្ចូល៖  

o ការវាយតម្មែយ ងលមអិតនិងរគ្បរ់ជញងសរជាយអំពផីលប ៉ះពាល់ទំងអេថ់្ែលបណ្ដដ លមក្ពីគ្សរមាង រួមទំងផលប ៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនផង។    

o ការពិសរោ៉ះសយបល់សពញសលញ នងិមានន័យជាមួយបណ្ដដ េហគ្មនថ៍្ែលរបឈមផលប ៉ះពាល ់និងភាគ្ពីាក្ព់័នធទំងអេ ់រួមទំង បណ្ដដ េហគ្មនស៍ៅខ្ងសលើ នងិខ្ងសរកាម ស យ
អន សលាមតាមចាបជ់ាតិ នងិអនតរជាតិ។   

o ការវាយតម្មែរតមឹរតូវអំពេីំណងេមរមយនិងការសាត រជីវភាពស ើងវិញ ថ្ែលជាសេចក្តរីតូវការេរមាបរ់បជាជនថ្ែលរបឈមផលប ៉ះពាលទ់ំងអេ ់រួមទំងបណ្ដដ េហគ្មនខ៍្ងសលើ 

និងខ្ងសរកាមថ្ខែទកឹ្ថ្ែលគ្ិតនិងស ៉ះរសាយក្ងវលរ់បេេ់ហគ្មន។៍15 

ម្លងទ ី១ ៦  ថ្ខត លា ឆ្ែ ២ំ០១៤ 

 

ណណណណណណណណណណ 

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) 

Mekong Watch (Japan and Thailand) 

                                                           
13United 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. 
14Stockholm 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). 
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.   



   

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) 

 


