សេចក្តថ្ី លងែ ការណ៍ជាសាធារណៈេដពី ទី ំនប់វារីអគ្គេិ នីសេសានសរកាម២
េំណូមពរឱ្យមានការបង្ហាញព័តមា៌ នេដពី កាី រសរៀបចំគ្សរមាងស ងើ វិញនិងរបាយការណ៍លេមី ពដី កាី រវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិសាាន
សយើងខ្ញំជារក្ញមអងគការេងគមេីវិលថ្ែលស្វកាើ រសលើថ្ផែក្ការពារេហគ្មន៍ និងបរិសាានសៅរបសទេក្មពជាញ និងសៅក្ែញងតំបន់ទសនែសមគ្ងគ។ សយើងមានការរពួយបារមភយងខ្ែំងអំពផី លប៉ះពាល់បរិសាាន្ងន្់ ងរ រួមទំងផលប៉ះ
ពាល់ឆ្ែងថ្ែនសៅក្ែងញ របសទេជិតខ្ងផង ថ្ែលបណ្ដដលមក្ពីលទធផលម្នការអនវតតគ្សរមាងទំនប់វារីអគ្គេិ នីសេសានសរកាម២ សៅសខតតេទឹងថ្រតង របសទេ ក្មពញជា។ របាយការណ៍នាសពលលមៗី សន៉ះបានេំសៅសៅសលើការថ្ក្
ថ្រប យងេំខ្ន់ក្ងែញ ការសរៀបចំទំនប់វរីអគ្គិេនីទសនែសេសានសរកាម២ ថ្ែលមានសោលបំណងកាត់បនាយផលប៉ះពាល់ពគ្ី សរមាងសន៉ះ។1 សទ៉ះជាយងសន៉ះក្ដី ក្៏េហគ្មន៍ថ្ែលរងផលប៉ះពាល់ និងសាធារណជនមិនទន់
បានែឹង ឬទទួលព័ត៌មានទក្់ទងនឹងេំសណើផ្លែេ់បតូរម្នការសរៀបចំស ើងវិញសន៉ះ អំពី វិធានការបនធូរបនាយផលប៉ះពាល់ ឬថ្ផនការរបតិបតដិការេរមាប់នីតិវិ្ទី ំងសន៉ះសៅស ើយ។
ការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរិសាានថ្ែលមានរសាប់េរមាប់គ្សរមាងសន៉ះ ថ្ែលបានបញ្ចបស់ ៅឆ្ែំ២០០៩ រតូវបានអែក្ជំនាញឯក្រាជយខ្ងវិទាសាស្តេត បណ្ដដេហគ្មន៍ និងភាគ្ីពាក្់ពាក្់ពន័ នាធ នារិ៉ះគ្ន់ថា មាន
កកកកកកកកក និងកកកកកកកកកក។2
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក កកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
មិនខវល់ថាមានបញ្ហាមិនអាចស ៉ះរសាយបាន ការង្ហរសរតៀមមនការសាងេង់ ក្ំពងថ្តរំក្ិលសៅមខក្ែញងជំហ៊ានែ៏របញាប់របញាល់មួយ។ សយលតាមកាលវិភាគ្របេ់អែក្អភិវឌ្ឍន៏គ្សរមាងការសាង
េង់ចមបងម្នទំនប់នឹងចាប់សផតើមក្ែញងថ្ខមក្រា ឆ្ែំ២០១៥ សហើយការបញ្ឈប់ែំសណើរការទសនែរតូវបានរំពឹងទក្ថានឹងរួចរាល់សៅក្ែងញ ថ្ខជាមួយោែ សន៉ះថ្ែរ3។
ខណៈសពលថ្ែលអែក្កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកបានទទួលសាគ ល់ថា
អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់សរចើនជាងសនា៉ះ របាយការណ៍េពដី កាី រវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរិសាាន បានពិនតិ យថ្តសលើផលប៉ះពាល់សៅក្ែញងតំបន់ខែ៉ះសៅជំវិញការ ា នទំនប់សនា៉ះថ្តបសណ្ដណ៉ះ។ របាយការសណ៍សន៉ះ មិនបាន
េិក្ាកកកកកកកកកកកកកអំពផី លប៉ះពាល់រតី លំហូរែីលាប់នងិ ទឹក្ក្ែញងទសនែសេសាន ទសនែថ្រេពក្ និងទសនែសេក្ង អាងទសនែសមគ្ងគ និងបឹងទសនែសាបស ើយ សហើយមិនបានពិនតិ យ
សមើលអំពផី លប៉ះពាល់យង្ំសៅសលើបណ្ដដេហគ្មន៍សៅតាមថ្ខែទឹក្ខ្ងសលើ និងថ្ខែទឹក្ខ្ងសរកាមស ើយ។ សទ៉ះបីជាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនថ្បបសន៉ះក្៏ស យ ក្៏ពមាំ នបញ្ចូលការវាយ
តម្មែផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនស ើយ។ សហតែូសចែ៉ះសហើយ ការវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិកកកកក នសនា៉ះខក្ខ្នមិនបានវាយតម្មរែ តឹមរតូវអំពកាី រគ្ំរាមក្ំថ្ហង្ងន់្ងរែល់េនតិេខសេបៀង ជីវភាពរេ់សៅ
អាហរូបតាមភ និងេខភាព រពមទំងអំពវី បប្ម៌ និងរបម្ពណីរបេ់អែក្រេញក្ និងជនជាតិសែើមភាគ្តិចសៅក្ែញងរបសទេក្មពជាញ និងក្ែងញ តំបន់ថ្ែលគ្សរមាងសន៉ះបងកស ើងសនា៉ះសទ។
ការេិក្ាកាលពីឆ្ែំ២០០៩ ថ្ែលទទួលបានការអនញ្ហាតពីេមព័នទធ សនែក្មពជាញ (RCC) បានរក្ ស ើញថា លទធផលម្នការសាងេង់ទនំ ប់វារីអគ្គិេនីទសនែសេសានសរកាម២ បណ្ដដលឲ្យរបជាជនរបមាណ៨០០០០
នាក្់ សៅអាងទសនែសេសាន និងអាងទសនែថ្រេពក្ ខ្តបង់មួយថ្ផែក្្ំម្នផលសនសាទរបេ់ពួក្ោត់។ សលើក្ពីសន៉ះសទៀត ការថ្របរបួលគ្ណភាពទឹក្ និងធារាសាស្តេត នឹងបងក ភាពហិនសហចែល់របជាជន២០០០០នាក្់
សទៀតសៅតាមែងទសនែសេសាន និងសេក្ង។ ការបាត់បង់ជលផលថ្ែលជារបភពយងេំខ្ន់ម្នអាហរូបតាមភ និងការចិញ្ចឹមជីវតិ សនា៉ះនឹងធាែក្់សៅរបជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក្់សៅតាមែងទសនែសមគ្ងគនិងម្ែទសនែសមគ្ងគ
និងសៅតាមទសនែសាប។4

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.
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ការវិភាគ្វិទាសារេតជាបនតបនាទប់បានពាក្រថា មានការធាែក្់ច៉ះជីវមាេ់រតី៩,៣% សៅទូទំងអាងទសនែសមគ្ងគ5 ការផ្លែេ់បតូរលំហូរទឹក្ក្ែងញ ទសនែសេសាន និងទសនែសមគ្ងគនិងបឹងទសនែសាប និងមានការលយច៉ះលំហូរែី
លាប់ព៦ី សៅ៨%។6 ផលប៉ះពាល់ទំងសន៉ះនឹងបងកវិនាេក្មមែល់ជលផល ក្េិក្មម និងរបព័នធសអក្ូ ូេី មិនថ្មនថ្តសៅក្ែញងរបសទេក្មពញជាសនា៉ះសទ បថ្នថ្ត លមទំងបងកវិនាេក្មមសន៉ះសៅក្ែញងបណ្ដតរបសទេជិតខ្ងរបេ់
របសទេក្មពញជា ែូចជា របសទេឡាវ របសទេម្ល និងរបសទេសវៀតណ្ដមថ្លមសទៀតផង។
លមីៗសន៉ះ បណ្ដដេហគ្មន៍សៅតាមតំបន់អាងទឹក្សន៉ះសទើបថ្តបានសចញសេចក្តរី បកាេបែិសេ្មិនផ្លែេ់បតូរទីតាំង និងបានអំពាវនាវឱ្យមានការលបសចាលគ្សរមាងសន៉ះ។ ពួក្សគ្បានបញ្ហាក្់ថា ការបាត់បង់សៅក្ែញងេហគ្មន៍
របេ់ពក្ួ ោត់ ែូចជា ការបាត់បង់្នធាន្មមជាតិ ជីវភាពរេ់សៅ េមបតតនិ ិងអតតេញ្ហាណវបប្ម៌ គ្ឺមិនអាចគ្ណនាបានសទ និងបញ្ហាក្់ថា ការរពួយបារមភរបេ់ពក្ួ ោត់មិនរតូវបានសលើក្ស ើងពិចារណ្ដ ឬស ៉ះរសាយ
ស យមាចេ់អភិវឌ្ឍគ្សរមាងកកក សៅក្ែញងរបាយការណ៍វាយតម្មផែ លប៉ះពាល់ថ្ែលបណ្ដដលមក្ពីគ្សរមាង និងថ្ផនការតាំងលំសៅលមី ។7
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក កកកកកកកកកកកកកកកកកកកក
កកកកកកកកកកកកកកកកកកកកជាមួយេហគ្មន៍ថ្ែលរងផលប៉ះពាល់ស ើយ។8 អែក្ភូមថ្ិ ែលសគ្បានអសញ្ាើញឱ្យចូលរួមពិសរោ៉ះសយបល់បានរាយការណ៍ថា ពួក្ោត់
ទទួលបានព័តមា៌ នកកកកកក និង
ឱ្កាេកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកកក។
មនេែរាប់រយ រាប់ពាន់នាក្់សទៀតសៅតាមបណ្ដដេហគ្មន៍ខ្ងសលើថ្ខែទឹក្ និងខ្ងសរកាមថ្ខែទឹក្ក្ែញងការ ា នសនា៉ះរហូតមក្ែល់សពលសន៉ះពំទទួលបានព័ត៌មានអំពគ្ី សរមាង និងផលប៉ះពាល់ពីគ្សរមាងសន៉ះសៅស ើយ
សហើយមិនមាន ឱ្កាេណ្ដមួយបានសលើក្ស ើងអំពកាី ររពួយបារមភរបេ់ពួក្ោត់សែើមបីឲ្យសគ្ពិចារណ្ដ និងស ៉ះរសាយស ើយ។
សៅថ្ខមិលនា ឆ្ែំ២០១៣ និងជាលមីមងត សទៀតសៅថ្ខមិលនា ឆ្ែំ២០១៤9 ម្ែគ្ូអភិវឌ្ឍន៍ម្នគ្ណៈក្មមការទសនែសមគ្ងគ បានអំពាវនាវសៅរាជរ ា ភិបាលក្មពជាញ ឲ្យពិចារណ្ដស ើងវិញអំពកាី រសរៀបចំគ្សរមាងសន៉ះ ឲ្យផតលព់ ័ត៌មាន
េតីពសា
ី ា នភាពរបេ់គ្សរមាង និង ក្់គ្សរមាងសន៉ះឱ្យមានការពិសរោ៉ះសយបល់ជាមន សៅតាមនីតិវិ្ម្ី នការជូនែំណងឹ ការពិសរោ៉ះសយបល់ និងក្ិចរច ពមសរពៀងជាមន ម្នក្ិចរច ពមសរពៀងរបេ់គ្ណៈក្មមការសមគ្ងគឆ្ែ១ំ ៩៩៥
កកកកកកកកកកកកកកកស ើញអំពលី ទធភាពបងកកកកកកកកកកកកកកឆ្ែងថ្ែន និងកកកកកកកកកសៅក្ែញងតំបន់។ រហូតមក្
ែល់សពលសន៉ះពមាំ នការសឆ្ែើយតបចំសពា៉ះការអំពាវនាវទំងសន៉ះសទ។
ការខក្ខ្នមិនបានអនវតតការវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិសាាន ថ្ែលពិនិតយសមើលសលើរគ្ប់ផលប៉ះពាល់ស យសារគ្សរមាង រួមទំងការចូលរួមជាសាធារណៈយងសពញសលញ និងរគ្ប់រជញងសរជាយ និងស ៉ះរសាយការថ្របរបួល
ស យសារការសរៀបចំគ្សរមាង ជាភាពខវ៉ះបទ ា នថ្ែលមានថ្ចក្សៅក្ែញងចាប់របសទេក្មពញជា របសទេចិន និងចាប់អនតរជាតិ។
ចាប់ម្នរបសទេក្មពញជាតរមូវឱ្យមានការវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិសាានថ្ែលបណ្ដដលមក្ពីេំសណើគ្សរមាងទំងអេ់មនសពលស្វើសេចក្តេី សរមចអនវតតគ្សរមាង រួមទំងគ្សរមាងថ្ែលក្ំពងែំសណើរការស យសៅមិនទន់
បានវាយតថ្មរែ តឹមរតូវអំពផី លប៉ះពាល់បរិសាាន។10 បទ ា នចាប់របេ់របសទេចិនតរមូវឱ្យមានការវាយតម្មែផលប៉ះពាល់សោលសៅយងលអិតលអន់ ជាមូល ា នវិទាសារេត េរមាប់ការស្វើសេចក្តីេសរមចចិតត។11 តាម
ចាប់របេ់របសទេចិនសៅសពលថ្ែលអនវតតគ្សរមាង ណ្ដមួយនាំឲ្យមានការផ្លែេ់បដូរខ្ែំង ែូចជា "លក្ខណណសែើម ទំហំ ឬវិធានការ េរមាប់ការពារ... ការខូចខ្តសអក្ូ ូេី" ែូសចែ៉ះរតូវ ក្់សេែើស ើងវិញនូវ
របាយការណ៍េដីពកាី រវាយតម្មែផលប៉ះពាល់បរិសាាន សែើមបីេំការអនម័ត។ រតូវសបើក្េវនាការជាសាធារណៈសែើមបីេំបញ្ចូលសយបល់ពសា
ី ធារណៈ និងបណ្ដដេហគ្មន៍ថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់ចំសពា៉ះគ្សរមាង
ទំងឡាយណ្ដថ្ែលទំនងជាអាចបងកផលប៉ះពាល់បរិសាាន្ងន់្ងរ។12
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ចាប់អនតរជាតិតរមូវឱ្យមានការផ្លែេ់បតូរយងចាំបាច់ចំសពា៉ះគ្សរមាង ថ្ែលរតូវឆ្ែងកាត់នីតិវ្ិ េី រមាប់ការវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់, េិទទធិ ទួលបានព័ត៌មាន និងការចូលរួមជាសាធារណៈ។13 ចាប់អនដរជាតិក្ំណត់
កាតពវក្ចិ ឲ្ច យរក្ញមហ៊ានអភិវឌ្ឍន៍គ្សរមាងអនវតតែំសណើរការវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនមនសពលចាប់សផតើមអនវតតគ្សរមាងណ្ដមួយថ្ែលអាចបណ្ដតលឱ្យមានការ ខូចខ្តែល់រែាសផែងៗសទៀត។14
សយើងខ្េញំ មូ អំពាវនាវសៅរក្ញមហ៊ានអភិវឌ្ឍន៍គ្សរមាង និងរ ា ភិបាលក្មពជាញ ែូចតសៅ៖


សចញផាយព័តមា៌ នលមអតិ អំពីេំសណើផ្លែេ់បតូរចំសពា៉ះការសរៀបចំគ្សរមាង ចំសពា៉ះវិធានការកាត់បនាយផលប៉ះពាល់ និងរបតិបតដិការរបេ់ខនែួ សៅសាធារណជន និងបណ្ដដេហគ្មន៍ ថ្ែល
របឈមផលប៉ះពាល់។



បញ្ឈប់ែំសណើរការសាងេង់ទងំ អេ់ពាក្់ព័ននធ ឹងគ្សរមាង និងអនវតតកកកកកការកកវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិសាានស ើងវិញ។



អនវតតែំសណើរការស្វើសេចក្តេី សរមចស យមានការចូលរួម និងយល់ចាេ់លាេ់ថា សតើគ្សរមាងគ្ួរឬមិនគ្ួរបនតែំសណើរការ ស យរួមទំងការពិសរោ៉ះសយបល់ជាមួយបណ្ដតរបសទេជិតខ្ងថ្ែលរបឈមផល
ប៉ះពាល់ ស យថ្ផអក្សលើរបាយការណ៍លេមី ដីពកាី រវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិសាាន។



របាយការណ៍លេមី ដីពកាី រវាយតម្មផែ លប៉ះពាល់បរិសាានណ្ដក្៏ស យរតូវថ្តមានបញ្ចូល៖
o ការវាយតម្មយ
ែ ងលមអិតនិងរគ្ប់រជញងសរជាយអំពផី លប៉ះពាល់ទំងអេ់ថ្ែលបណ្ដដលមក្ពីគ្សរមាង រួមទំងផលប៉ះពាល់ឆ្ែងថ្ែនផង។
o ការពិសរោ៉ះសយបល់សពញសលញ និងមានន័យជាមួយបណ្ដដេហគ្មន៍ថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់ និងភាគ្ីពាក្់ព័នទធ ំងអេ់ រួមទំង បណ្ដដេហគ្មន៍សៅខ្ងសលើ និងខ្ងសរកាម ស យ
អនសលាមតាមចាប់ជាតិ និងអនតរជាតិ។
o ការវាយតម្មែរតឹមរតូវអំពេី ំណងេមរមយនិងការសាត រជីវភាពស ើងវិញ ថ្ែលជាសេចក្តរី តូវការេរមាប់របជាជនថ្ែលរបឈមផលប៉ះពាល់ទំងអេ់ រួមទំងបណ្ដដេហគ្មន៍ខ្ងសលើ
និងខ្ងសរកាមថ្ខែទឹក្ថ្ែលគ្ិតនិងស ៉ះរសាយក្ងវលរ់ បេ់េហគ្មន៍។15

ម្លទង ី ១ ៦ ថ្ខតលា ឆ្ែ២ំ ០១៤

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)
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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)

