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នងៃទី២៦ ខខឧេភា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 
ជប្មារម្កលោកជំទាវ Bu Jianguo 
 

េំលណើ រន្ទា ៃ់េំុលោកជំទាវរិចរណាលេើការវៃិិលោគ្ររេ់ប្រលទេចិៃ  
លៅលេើទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ លៅលខតតេាឹងខប្តង នៃប្រលទេកម្ពុជា 

 
ល ើងខ្ុំជាប្កុម្អងគការេងគម្េីុវេិលធវើការលេើខននកររសិាា ៃ ៃិងេងគម្លៅកនុងតំរៃ់ទលៃេលម្គ្ងគ។ 
ល ើងខ្ុំេូម្លោងលៅលេើ “លេចកដីប្រកាេរមួ្ររេ់រណាដ េហគ្ម្ៃ៍លៅតាម្ដ្ងទលៃេលេសាៃ 
ខរេរក ៃិងលេកុង (ទលៃេ៣) ខដ្េបាៃដាក់ជូៃលោកជំទាវកាេរីនងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៣។ 
រណាដ េហគ្ម្ៃ៍លៅតាម្ដ្ងទលៃេទំាង៣ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់លដា ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃី
លេសាៃលប្កាម្២ ភាគ្លប្ចើៃនៃេហគ្ម្ៃ៍ទំាងលន្ទះជាជៃជាតិលដ្ើម្ភាគ្តិច មាៃកដីបារម្ភោ៉ៅង
ខ្េ ំងចំលពាះនេរ៉ៅះពាេ់លៅលេើជីវភាររេ់លៅ ៃិងការប្រកររររចិញ្ច ឹម្ជីវតិ ខដ្េរណាដ េម្ក
រីគ្លប្មាងសាងេង់ទំៃរ់លៃះ ៃិងបាៃខេវងរកអៃតរាគ្ម្ៃ៍ឲ្យល ើងខ្ុំ ជួ ដ្េ់េហគ្ម្ៃ៍។ 
េហគ្ម្ៃ៍ល ើងខ្ុំលជឿថា ប្តូវខតរញ្ឈរ់គ្លប្មាងលៃះជារន្ទា ៃ់ លដា សារខតលប្គាះថាន ក់ោ៉ៅង
ខ្េ ំងលៅលេើររសិាា ៃ ៃិងរណាដ េហគ្ម្ៃ៍លៅតាម្ដ្ងទលៃេទំាង៣ ៃិងលៅតាម្ទលៃេលម្គ្ងគ លៅ
កនុងប្រលទេកម្ពុជា ក៏ដូ្ចជាលៅប្រទេជិតខ្ងន្ទន្ទលទៀតខដ្រ។  
 
ល ើងខ្ុំេូម្េំណូម្ររ លោកជំទាវលធវើោ៉ៅងណាឲ្យប្បាកដ្ថា រណាដ ប្កុម្ហ ុៃចិៃខដ្េកំរុង
វៃិិលោគ្លេើគ្លប្មាងលៃះ រួម្ទំាងប្កុម្ហ ុៃ Hydrolancang International Energy Co. Ltd ៃិង
ប្កុម្ហ ុៃធំ Huaneng Group ប្តូវប្រតិរតតិប្កម្េីេធម៌្ទទួេខុេប្តូវតាម្នេូវចារ់ររេ់ខេួៃ
ពាក់រ័ៃធៃឹងគ្លប្មាងសាងេង់ទំៃរ់លេសាៃលប្កាម្២។ េិខិតលៃះ េូម្លេើកម្ករង្ហា ញអំរី
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ការទទួេខុេប្តូវររេ់ប្កុម្ហ ុៃ Hydrolancang ៃិងប្កុម្ហ ុៃ Huaneng លៅតាម្ចារ់ជាតិ
ៃិងអៃតរជាតិមួ្ ចំៃួៃ។ ល ើងខ្ុំកត់េមាគ េ់ល ើញថា រណាដ ប្កុម្ហ ុៃចិៃខដ្េវៃិិលោគ្ទុៃ
លេើគ្លប្មាងលៃះ ប្តូវបាៃរដាឋ ភិ្បាេចិៃរកល ើញថា មិ្ៃបាៃលគាររចារ់ឲ្យបាៃប្តឹម្ប្តូវលទ 
ពាក់រ័ៃធៃឹងគ្លប្មាងសាងេង់ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលៅកនុងប្រលទេចិៃ ៃិងពាក់រ័ៃធៃឹងរណាដ
គ្លប្មាងន្ទន្ទលដា បាៃអៃុវតតៃីតិវធីិផ្លេ េ់រដូរទីេំលៅ ៃិងលគាេៃលោបា នដេ់េំណងមិ្ៃ
បាៃប្តឹម្ប្តូវ។1 ល ើងខ្ុំប្រួ បារម្ភថា រណាដ េហប្គាេរដ្ឋនៃប្រលទេចិៃ អាចៃឹងលធវើលរឿង
ដ្ខដ្េលៃះលទៀត លដា ការប្រតិរតតិមិ្ៃបាៃេអប្តឹម្ប្តូវលៅប្រលទេកម្ពុជា។ 
 
រហូតម្កដ្េ់លរេលៃះ មាៃការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃៃិងេងគម្ លដា សារការអៃុវតត
គ្លប្មាង តិចតួចណាេ់ លហើ រំុមាៃការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេល ើ ។ ការ
នសរវនា  ៃិងតមាេ ភាររ័ត៌មាៃពាក់រ័ៃធៃឹងទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ រហូតម្កដ្េ់
លរេលៃះ មិ្ៃប្គ្រ់ប្គាៃ់ទាេ់ខតលសាះ គឺ្បាៃនសរវនា រ័ត៌មាៃ តិចតួចរំនុត លដា រំុបាៃ
នដេ់ រ័ត៌មាៃលៅរណាដ េហគ្ម្ៃ៍ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់លដា សារគ្លប្មាង ប្រម្ទំាងរំុ
បាៃរិលប្គាះលោរេ់ ឬឲ្យភាគី្ពាក់រៃធខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់ចូេរួម្ កនុងការលធវើលេចកដី
េលប្ម្ចឲ្យបាៃប្តឹម្ប្តូវល ើ ។ 
 
គ្លប្មាងទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ មាៃភារចប្ម្ូងចប្មាេ់ោ៉ៅងខ្េ ំងទំាងលៅកនុងតំរៃ់ 
ៃិងអៃតរជាតិ លដា សារខតនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ។ ល ើងបារម្ភថា វាអាចគំ្រាម្ដ្េ់េាិរភារ
តំរៃ់ ៃិងលធវើឲ្យបាក់មុ្ខមាត់នៃការវៃិិលោគ្ររេ់ប្រលទេចិៃ។ តាម្ការវភិាគ្វទិាសាស្តេតន្ទ
លរេងមីៗលៃះ បាៃបា៉ៅ ៃ់សាម ៃថា នេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃ ៃិងេងគម្ខដ្េរណាដ េម្ករីគ្លប្មាង
សាងេង់ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ អាចៃឹងកាេ  កាៃ់ខតធំលៅៗ ៃិងធៃៃ់ធៃរលៅៗ 

                                                 
1 Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, “MEP Suspended Approvals of EIA for Hydropower 
Development Projects of China Huaneng Group and China Huadian Corporation to Control Illegal Construction Projects and 
Energy-intensive and High-polluting Overlapping Construction Projects”, 11 June 2009, available at: 

http://english.mep.gov.cn/News_service/news_release/200907/t20090723_156677.htm; 水电移民返贫谁之过? 

发表时间: 2009-10-28 来源：中国环境报第 7 版, available at: 

http://www.cenews.com.cn/xwzx/sj/200910/t20091028_624016.html; Worrell, S, 'Dam firm violated law', Phnom Penh Post, 5 June 
2013, at: www.phnompenhpost.com/national/dam-firm-violated-law.  
 
,  

http://english.mep.gov.cn/News_service/news_release/200907/t20090723_156677.htm
http://www.cenews.com.cn/xwzx/sj/200910/t20091028_624016.html
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លដា លធវើឲ្យខូចខ្តោ៉ៅងធៃៃ់ធៃរលៅកនុងតំរៃ់ ៃិងរណាដ េហគ្ម្ៃ៍ន្ទន្ទលៅកនុងប្រលទេកម្ពុជា 
ក៏ដូ្ចជាលៅកនុងប្រលទេជិតខ្ង ដូ្ចជាប្រលទេឡាវ នង ៃិងប្រលទេលវៀតណាម្។ 
 
កនុងន្ទម្លោកជំទាវជាតំណាង ៃិងទីប្រឹកាមួ្ រូរររេ់រដាឋ ភិ្បាេចិៃ កនុងទំន្ទក់ទំៃងររេ់
ខេួៃជាមួ្ រដាឋ ភិ្បាេ កម្ពុជា ល ើងខ្ុំេូម្េំណូម្ររលោកជំទាវលធវើោ៉ៅ ងណាធាន្ទថា ភាគី្
ពាក់រ័ៃធន្ទន្ទលៅកនុងរដាឋ ភិ្បាេចិៃ ទទួេបាៃរបា ការណ៍េលងេរេដីរីកដីបារម្ភចំលពាះតួន្ទទី
ររេ់ប្កុម្ហ ុៃ Huaneng កនុងការអភិ្វឌ្ឍទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ ៃិងអំរីនេវបិាក
ចំលពាះររសិាា ៃ ៃិងរណាដ េហគ្ម្ៃ៍។ ខ្ងលប្កាម្លៃះ គឺ្ជាេទធនេរកល ើញ ៃិងអៃុសាេៃ៍
មួ្ ចំៃួៃពាក់រ័ៃធរញ្ហា លៃះ។  
 
ការវា តនម្េអំរីនេរ៉ៅះពាេ់មិ្ៃប្គ្រ់ប្ជុងលប្ជា  
 
ការេិកាវទិាសាស្តេតបាៃប្រមាៃឲ្យដឹ្ងថា នេរ៉ៅះពាេ់ខដ្េរណាដ េម្ករីទំៃរ់វារអីគ្គិេៃី
លេសាៃលប្កាម្២ ៃឹងមាៃទំហំកាៃ់ខតធំជាងអវីខដ្េបាៃលេើកល ើងលៅកនុងរបា ការណ៍េដីរី
ការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃ ៃិងលៅកនុងខនៃការប្គ្រ់ប្គ្ងររសិាា ៃ2។ វារសីាស្តេត ការ
ផ្លេ េ់ទីររេ់ប្តី ៃិងប្ររ័ៃធររសិាា ៃធម្មជាតិ នៃប្ររ័ៃធទលៃេលេសាៃ ខរេរក ៃិងទលៃេលេកុង 
មិ្ៃអាចផ្លដ ច់ទំន្ទក់ទំៃងគាន លៅៃឹងទលៃេលម្គ្ងគ ៃិងទលៃេសារបាៃល ើ ។ ការេិកាលន្ទះបាៃ
បា៉ៅ ៃ់សាម ៃថា ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ ៃឹងនំ្ទឲ្យមាៃការបាត់រង់ជីវមាេប្តី៩,៣% 
កនុងអាងទលៃេលម្គ្ងគទំាងមូ្េ គឺ្ប្តីប្រខហេ២០០០០០លតាៃកនុង១ឆ្ន ំ3 ខដ្េលៃះលេមើរី២០០
ោៃដុ្ោេ រ លៅ៣៦០ដុ្ោេ រកនុង១ឆ្ន ំ កនុងតនម្េេក់លេើកទី១ ខដ្េជាចំៃួៃលប្ចើៃជាងប្បាក់
ចំណូេប្រចំឆ្ន ំខដ្េប្តូវរកបាៃរីទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២លប្ចើៃណាេ់។4 ទំៃរ់វារ ី
អគ្គិេៃីលៃះ ៃឹងរណាដ េឲ្យមាៃការផ្លេ េ់រដូររហូំរវារជីាតិោ៉ៅងខ្េ ំងកនុងទលៃេលម្គ្ងគ ៃិងលធវើឲ្យ
                                                 
2 Ziv, G.; Baran, E.; Nam, S.; Rodríguez-Iturbe, I.; & Levin-Simon A., (2012) ‘Trading-off fish biodiversity, food security, and hydropower in the 
Mekong River Basin’ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 January 2012; Baird, I., 
(2009), ‘Best Practices in Compensation and Resettlement for Large Dams: The case of the Lower Sesan 2 Hydropower Project in Northeastern Cambodia’,  
The Rivers Coalition of Cambodia, Phnom Penh   
3 Ziv et al (2012), supra note 2. 
4 The above figures are calculated using $1 - $1.80 per kg first sale value, as utilized in the Strategic Environmental Assessment report 
commissioned by the Mekong River Commission: International Centre For Environmental Management (ICEM), Strategic 
Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong Mainstream at 8 (2010), 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Consultations/SEA-Hydropower/SEA-Main-Final-Report.pdf. 
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កករបាតុដី្ង ចុះប្រខហេរី៦លៅ៨ភាគ្រ 5 លដា លធវើឲ្យជីវជាតិដី្ ៃិងនេិតកម្មកេិកម្ម
ង ចុះ លៅកនុងតំរៃ់ទឹកជំន្ទៃ់ទលៃេលម្គ្ងគ ៃិងដី្េណដ លម្គ្ងគ។ 
 
ប្តីជាប្រភ្រនៃការប្រកររររចិញ្ច ឹម្ជីវតិោ៉ៅងេំខ្ៃ់េប្មារ់ប្រជាជៃកម្ពុជា ៃិងជាប្រភ្រ
ចំណីអាហារោ៉ៅងេំខ្ៃ់េប្មារ់រណាដ េហគ្ម្ៃ៍លៅតាម្ទលៃេលេសាៃ ៃិងទលៃេលម្គ្ងគ ប្រម្
ទំាងទលៃេសារ។6 ការង ចុះប្តីោ៉ៅងគំ្ហុកខររលៃះ ៃឹងលធវើឲ្យមាៃរញ្ហា ចំណីអាហារ ៃិងេុខ
ភារោ៉ៅងធៃៃ់ធៃរ ៃិងលធវើឲ្យភារប្កីប្កកាៃ់ខតខ្េ ំង ៃិងអារូរតាម្ភង ចុះ។ ការបាត់រង់ចំណី
អាហារ ប្រូលតអីុៃ អាហាររំរ៉ៅៃេំខ្ៃ់ៗ ការរំផ្លេ ញជីវជាតិដី្ ដី្កេិកម្ម ប្ររ័ៃធររសិាា ៃធម្ម
ជាតិ ៃិងជីវចប្ម្ុះ ៃឹងលធវើឲ្យរ៉ៅះពាេ់ដ្េ់េហគ្ម្ៃ៍លប្ចើៃលៅទូទំាងប្រលទេកម្ពុជា លវៀតណាម្
ដី្េណដ  ៃិងប្រលទេលៅខ្ងលេើខខសទឹក លៅតាម្ទលៃេលម្គ្ងគកនុងប្រលទេឡាវ ប្រលទេនង ៃិង
អាចគំ្រាម្ដ្េ់េៃតិេុខលេបៀងអាហារលៅទូទំាងតំរៃ់។ 
 
លដា សាររបា ការណ៍េដីរីការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃខដ្េមាៃរសារ់លន្ទះ រិៃិតយខត
លេើនេរ៉ៅះពាេ់លៅតាម្តំរៃ់លៅជំុវញិគ្លប្មាងទំៃរ់វារអីគ្គិេៃី លម្ើេលៅវាហាក់ដូ្ចជាមិ្ៃ
បាៃប្រតិរតតិតាម្េកេខណឌ នៃចារ់ប្រលទេកម្ពុជាលទ លហើ េាិតលៅលប្កាម្រទដាឋ ៃ ខដ្េ
ចារ់េដីរីររសិាា ៃររេ់ប្រលទេចិៃកំណត់លន្ទះឆ្ៃ  ណាេ់7 មិ្ៃបាៃេិកាអំរីនេរ៉ៅះពាេ់
ខដ្េអាចលកើតល ើងលដា សារគ្លប្មាង ជារិលេេរណាដ នេរ៉ៅះពាេ់ខដ្េលគ្ “ចត់ទុកថា 
មាៃនេរ៉ៅះពាេ់ធៃៃ់ធៃរដ្េ់ធៃធាៃធម្មជាតិ ប្ររ័ៃធររសិាា ៃធម្មជាតិ េុខភារ ៃិងេុខុមាេ
ភារររេ់ប្រជាជៃ”។8 ល ើងរំុបាៃដឹ្ងអំរីការេិកាងមីេដីរីការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃ 
ខដ្េលធវើលដា  ប្កុម្ហ ុៃ Hydrolancang លដ្ើម្បីលធវើឲ្យប្បាកដ្ថា មាៃការប្រតិរតតិតាម្េកេខណឌ
តប្ម្ូវទំាងលន្ទះណាេ់។  
 

                                                 
5Ketelson, T., International Center for Environmental Management, cited in Vrieze, P, & Chhorn C.,"The Battle for the 3S 
Rivers." The Cambodia Daily, 10 September 2011. 
6 Fish are the primary form of protein in the diet of 75% of rural Cambodians: FAO. National Fishery Sector Overview: Cambodia. Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, Mar. 2011; p.8. 
7 Law on Environmental Impact Assessment (promulgated by the Standing Committee of the National People’s Congress., Oct. 28, 2002, 
effective Sept. 1, 2003) (P.R.C.), see Articles 4, 7, 10.  
8 Royal Government of Cambodia, Subdecree on Environmental Impact Assessment Process,No: 72. ANRK.BK, Phnom Penh, August 
11,1999, Article 8. 
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ចំបាច់ប្តូវមាៃការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ 
 
លប្ៅរីការបា៉ៅ ៃ់សាម ៃនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេខដ្េរណាដ េម្ករីទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃ
លប្កាម្២ រំុល ើញមាៃេញ្ហា ណាមួ្ ខដ្េរង្ហា ញថា មាៃការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃ
ឆ្េងប្រលទេ ឬមាៃការរង្ហា ញរ័ត៌មាៃេដីរីនេរ៉ៅះពាេ់ លៅកនុងប្រលទេជិតខ្ងល ើ ។ ការ
វា តនម្េខររលៃះៃឹងជួ ដ្េ់ការប្គ្រ់ប្គ្ងហាៃិភ័្ ររសិាា ៃៃិងេងគម្ប្រករលដា តមាេ ភារ
។ លេើេរីលៃះលៅលទៀត ចារ់ប្រនរណីអៃតរជាតិ ៃិងវធីិប្រតិរតតិេអរំនុតជាេកេណៈអៃតរជាតិ 
បាៃកំណត់េកេខណឌ ឲ្យលធវើការវា តនម្េ ៃិងនសរវនា នេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេេំខ្ៃ់ៗ។9 
តុោការ ុតតិធម៌្អៃតរជាតិ បាៃរញ្ហា ក់ថា ប្តូវមាៃ “េកេខណឌ តប្ម្ូវលៅតាម្ចារ់អៃតរជាតិ
ទូលៅឲ្យអៃុវតតការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃ លៅកខៃេងណាខដ្េេំលណើ គ្លប្មាងឧេា
ហកម្មអាចលកើតមាៃហាៃិភ័្ ខពេ់កនុងរររិទឆ្េងប្រលទេ ជារិលេេ លៅតំរៃ់ខដ្េលប្រើធៃ
ធាៃរួម្គាន "។10 មាៃកិចចប្រម្លប្រៀងអៃតរជាតិជាលប្ចើៃ ខដ្េនដេ់ការខណនំ្ទអំរីវធីិ អៃុវតតេអ
រំនុត េប្មារ់ការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃឆ្េងប្រលទេ។ ឧទាហរណ៍ “អៃុេញ្ហា លអេប៉ៅូ 
Espoo Convention “ ដាក់េកេខណឌ លេើការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ មុ្ៃលរេអៃុម័្ត
គ្លប្មាងណាមួ្  ៃិងរញ្ចូ េេកេខណឌ តប្ម្ូវឲ្យមាៃការចូេរួម្ជាសាធារណៈ ប្រម្ទំាងជូៃ
ដំ្ណឹងលៅប្រជាជៃខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ។11 
 
ការនសរវនា  ៃិងតមាេ ភាររ័ត៌មាៃ 
 
ប្កុម្ហ ុៃលរៀរចំគ្លប្មាង ដូ្ចជាប្កុម្ហ ុៃ វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ បាៃនដេ់រ័ត៌មាៃតិចតួច
ណាេ់លៅរណាដ េហគ្ម្ៃ៍ខដ្េេាិតលៅកនុងការដាឋ ៃនៃគ្លប្មាង ពាក់រ័ៃធៃឹងនេរ៉ៅះពាេ់
រណាដ េម្ករីគ្លប្មាង ៃិងខនៃការផ្លេ េ់រដូរលៅទីតំាងងមី។ លេើេរីលៃះលៅលទៀត ប្កុម្ហ ុៃទំាង
លន្ទះ មិ្ៃបាៃរង្ហា ញរ័ត៌មាៃណាមួ្  ឬរំុបាៃរិលប្គាះលោរេ់ ពាក់រ័ៃធៃឹងគ្លប្មាង ជាមួ្ 

                                                 
9 United Nations Conference on Environment and Development: Rio Declaration on Environment and Development, 14 June 1992, 
31 I.L.M. 874, Article 19.  
10 Pulp Mills on the River Uruguay, (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, 
I.C.J. Reports 2006, p. 113ICJ (2010), para. 204. 
11 See Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) (25 Feb. 1991), Articles 
2(2), 2(3), 2(6). 
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េហគ្ម្ៃ៍ន្ទន្ទ លនសងលទៀត ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់លៅកនុងប្រលទេកម្ពុជា ៃិងរណាដ
ប្រលទេជិតខ្ងលទ។ ខម្ៃលហើ  លដា សារខតរបា ការណ៍េដីរីការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់រ
រសិាា ៃមាៃកប្មិ្ត ដូ្លចនះការរង្ហា ញ ឬនសរវនា រ័ត៌មាៃលរញលេញប្គ្រ់ប្គាៃ់អំរីនេរ៉ៅះ
ពាេ់លដា សារគ្លប្មាង ឬការរិលប្គាះលោរេ់ជាមួ្ រណាដ េហគ្ម្ៃ៍ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះ
ពាេ់មិ្ៃអាចលៅរចួលទ។  
 
ចារ់ប្រលទេកម្ពុជា12 ក៏ដូ្ចជារទដាឋ ៃខដ្េមាៃលៅកនុងចារ់ប្រលទេចិៃ13 ៃិងវធីិប្រតិរតតិេអ
រំនុតអៃតរជាតិ14 ខដ្េចារ់ៃីមួ្ ៗមាៃរញ្ចូ េកាតរវកិចចកនុងការលរៀរចំ ៃិងនសរវនា  របា 
ការណ៍េដីរីការវា តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ លរើកេវន្ទការសាធារណៈ រញ្ចូ េរណាដ េហគ្ម្ៃ៍ 
ៃិងភាគី្ពាក់រ័ៃធខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់លៅកនុងដំ្លណើ រការនៃការវា តនម្េ ប្រម្ទំាងនដេ់
ឱកាេឲ្យសាធារណៈនដេ់លោរេ់។ លេើេរីលៃះលៅលទៀត លេចកដីប្រកាេេដីរីេិទធិជៃជាតិ
លដ្ើម្ភាគ្តិច ររេ់អងគការេហប្រជាជាតិ15 ខដ្េទំាងប្រលទេកម្ពុជា ៃិងប្រលទេចិៃបាៃអៃុ
ម័្តលន្ទះ ហាម្ប្បាម្មិ្ៃឲ្យផ្លេ េ់រដូរជៃជាតិលដ្ើម្ភាគ្តិចលចញរីដី្ររេ់រួកគាត់ លដា គាម ៃការ
 េ់ប្រម្មុ្ៃ លដា គាម ៃការរងេិតរងេំ ៃិងចាេ់ោេ់ ៃិងមាៃការ េ់ប្រម្ទទួេេំណង
លដា េម្រម្យៃិងលេមើភារល ើ ។16 
 
ល ើងខ្ុំេូម្អរគុ្ណណាេ់ខដ្េរដាឋ ភិ្បាេ ៃិងរណាដ ប្កុម្ហ ុៃចិៃខដ្េពាក់រ័ៃធចង់ជួ 
ប្រលទេកម្ពុជាកនុងការរលងកើៃនេិតកម្មថាម្រេ លដ្ើម្បីរំលរញតប្ម្ូវការអភិ្វឌ្ឍៃ៍ប្រលទេ។ 
រ៉ៅុខៃត ការខកខ្ៃមិ្ៃបាៃឲ្យរណាដ េហគ្ម្ៃ៍ ៃិងេងគម្េីុវេិចូេរមួ្ ៃិងនដេ់េទធភារឲ្យរួក
គាត់លេើកល ើងអំរីកដីបារម្ភររេ់គាត់ ទំៃងដូ្ចជា លធវើឲ្យប្កុម្ហ ុៃទំាងលន្ទះលផ្លដ តការប្រឹងខប្រង
លៅលេើការជំទាេ់ៃឹងគ្លប្មាងលៅវញិ។ ការជំទាេ់ខររលន្ទះ អាចគំ្រាម្កំខហងដ្េ់ៃិរៃតរភារ 

                                                 
12Royal Government of Cambodia, Environmental Protection and Natural Resource Management Law (1996), Preah Reach Kram/NS-RKM-
1296/36;  Ibid, see Article 1. 
13Law on Environmental Impact Assessment (promulgated by the Standing Committee of the National People’s Congress., Oct. 28, 2002, 
effective Sept. 1, 2003) (P.R.C.) atArticle 5; Provisional Measures on Public Participation in Environmental Impact Assessment (promulgated by 
SEPA, Feb. 14, 2006, effective Mar. 18, 2006). 
14 See, for example, United Nations, Rio Declaration on Environment and Development 1992, UN Doc. A/CONF.151/26 (vol. I); 31 ILM 
874 (1992), Principle 10; United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access to Information, Public Participation in 
Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters 1998 (Aarhus Convention), United Nations,  Treaty Series , vol. 2161, p. 447. 
15 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A/RES/61/295, adopted by the General Assembly 2 October 2007.  
16 Ibid, Article 10.  
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ៃិងរងេូចមុ្ខមាត់នៃការវៃិិលោគ្ររេ់ប្រលទេចិៃ លដា លធវើឲ្យរ៉ៅះពាេ់ដ្េ់ឱកាេវៃិិលោគ្
េប្មារ់លរេអន្ទគ្ត។  
 
េវ័ ទទួេខុេប្តូវររេ់ប្កុម្ហ ុៃចិៃ 
 
រដាឋ ភិ្បាេចិៃបាៃលចញលគាេការណ៍ខណនំ្ទេប្មារ់ការពារររសិាា ៃកនុ ងការវៃិិលោគ្ ៃិង
ប្កុម្ហ ុៃររលទេ (លគាេការណ៍ខណនំ្ទេដីរីររសិាា ៃ)17 ខដ្េអៃុវតតចំលពាះ SOEs។ លគាេ
ការណ៍ខណនំ្ទលៃះរញ្ហា ក់ថា ដំ្លណើ រការលធវើខនៃការ ៃិងរិលប្គាះលោរេ់េប្មារ់គ្លប្មាងវៃិិ
លោគ្ប្តូវលេើកកម្ពេ់ការអភិ្វឌ្ឍលេដ្ឋកិចចមូ្េដាឋ ៃប្រករលដា ភារេុខដុ្ម្រម្ន្ទ លេើក
កម្ពេ់ររសិាា ៃ ៃិងេហគ្ម្ៃ៍ ប្រម្ទំាងប្តូវលគាររ ជំលៃឿសាេន្ទ ៃិងប្រនរណីវរបធម៌្ររេ់
មាច េ់រេុក។ លគាេការណ៍ខណនំ្ទលៃះ តប្ម្ូវឲ្យប្កុម្ហ ុៃអភិ្វឌ្ឍៃ៍គ្លប្មាងរិចរណាលេើនេ
រ៉ៅះពាេ់េងគម្ ខដ្េរណាដ េម្ករីគ្លប្មាង ៃិងប្តូវរាោម្ការពារម្រតកវរបធម៌្ ៃិងកាត់
រៃា នេរ៉ៅះពាេ់ធៃៃ់ធៃរលនសងៗលទៀត។18 ការគំ្រាម្កំខហងោ៉ៅងធៃៃ់ធៃរ ខដ្េរណាដ េម្ករី
ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ លៅលេើមុ្ខរររ ប្រនរណី ៃិងេុខុមាេភារររេ់ប្រជាជៃ 
ប្រម្ទំាងចំណុចខវះខ្តកនុងការរិលប្គាះលោរេ់ជាមួ្ រណាដ េហគ្ម្ៃ៍ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះ
ពាេ់ រញ្ហា ក់ថា គ្លប្មាងលៃះមិ្ៃប្រតិរតតិតាម្លគាេការណ៍ខណនំ្ទេដីរីររសិាា ៃលទ ៃិងមិ្ៃ
ប្ទប្ទង់ដ្េ់ការអភិ្វឌ្ឍប្រករលដា ៃិរៃតរភារ តាម្រំណងកនុងការលេើកកម្ពេ់ររេ់លគាេ
ការណ៍ខណនំ្ទលៃះលទ។19 
 
លគាេការណ៍ខណនំ្ទររេ់អងគការេហប្រជាជាតិេដីរីធុរកិចចៃិងេិទធិម្ៃុេស20 (លគាេការណ៍
ខណនំ្ទ) បាៃអៃុម័្តលដា ប្កុម្ប្រឹកាេិទធិម្ៃុេសនៃអងគការេហប្រជាជាតិ ខដ្េលៅកនុងប្កុម្
ប្រឹកាលន្ទះមាៃប្រលទេចិៃជាេមាជិកខដ្រ។ លោងតាម្លគាេការខណនំ្ទលៃះ រណាដ ប្កុម្ហ ុៃ
ចិៃមាៃកាតរវកិចចប្តូវលគាររេិទធិម្ៃុេស ៃិងប្តូវការពារ ប្រម្ទំាងកាត់រៃា នេរ៉ៅះពាេ់េិទធិ
                                                 
17Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation, issued by Ministry of Commerce of the People’s Republic of 
China and Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China, Shang He Han [2013] No. 74, Date of Issuance: 
February 18, 2013. 
18 Articles 3, 9.  
19 Articles 4, 21.  
20 Office of the High Commissioner on Human Rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the Protect, Respect, 
Remedy Framework (2011), available at: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.  
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ម្ៃុេសធៃៃ់ធៃរទំាងអេ់ ខដ្េពាក់រ័ៃធៃឹងដំ្លណើ រការអៃុវតតគ្លប្មាង រួម្ទំាងការពារេៃតិេុខ
លេបៀង េុខុមាេភារ ៃិងរររចិញ្ច ឹម្ជីវតិ។21 ប្កុម្ហ ុៃចិៃប្តូវទទួេខុេប្តូវធាន្ទថា SOEs 
ដូ្ចជាប្កុម្ហ ុៃ Huaneng ៃិងប្កុម្ហ ុៃ  Hydrolancang ប្រតិរតតិតាម្លគាេការណ៍ខណនំ្ទលៃះ 
ៃិងប្តូវចត់វធិាៃការរង្ហក រេិទធិម្ៃុេសឲ្យបាៃម្៉ៅត់ចត់។22 
 
េំណូម្ររចំលពាះរដាឋ ភិ្បាេចិៃ 
 
ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ មាៃនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃៃិងេងគម្ ប្រម្ទំាងអាចររារាំង
ដ្េ់កិចចប្រឺងខប្រងររេ់រដាឋ ភិ្បាេចិៃ កនុងការរួម្ចំខណកលធវើឲ្យមាៃកំលណើ ៃលេដ្ឋកិចច កិចច
ការពារររសិាា ៃ ៃិងការអភិ្វឌ្ឍលដា ៃិរៃតរភារតាម្រ ៈគ្លប្មាងវៃិិលោគ្ររេ់ខេួៃ។  ល ើង
េូម្អំពាវន្ទវលៅរដាឋ ភិ្បាេចិៃដូ្ចខ្ងលប្កាម្៖  
 

 លធវើអៃតរាគ្ម្ៃ៍លៅប្កុម្ហ ុៃ Huaneng ៃិងប្កុម្ហ ុៃ Hydrolancang លដ្ើម្បីឲ្យប្កុម្ហ ុៃ
លៃះរញ្ឈរ់ការសាងេង់ទំៃរ់វារអីគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ជារន្ទា ៃ់ ៃិងវា តនម្េនេ
រ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃឲ្យបាៃលរញលេញ លៅតាម្រទដាឋ ៃអៃតរជាតិ។  

 ធាន្ទថា ប្កុម្ហ ុៃ Huaneng ៃិងប្កុម្ហ ុៃ Hydrolancang មិ្ៃរៃតអៃុវតតគ្លប្មាងលន្ទះ
លដា រំុបាៃរង្ហា ញរ័ត៌មាៃេម្អិតនៃគ្លប្មាងឲ្យបាៃេអិតេអៃ់ លដា គាម ៃការចូេរួម្
កនុងការេលប្ម្ចចិតត ៃិង េ់ប្រម្រីរណាដ េហគ្ម្ៃ៍ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់ លដា 
លោងលៅតាម្រទដាឋ ៃជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ។ 

 ធាន្ទថា ប្កុម្ហ ុៃចិៃខដ្េកំរុងវៃិិលោគ្លៅររលទេ ប្រតិរតតិតាម្កាតរវកិចចនៃចារ់
អៃតរជាតិ ៃិងលគាេៃលោបា ជាតិ ររេ់សាធារណរដ្ឋប្រជាមាៃិតចិៃ ដូ្ចជា លគាេ
ការណ៍ខណនំ្ទេប្មារ់កិចចការពារររសិាា ៃកនុ ងការវៃិិលោគ្ ៃិងប្កុម្ហ ុៃលៅររលទេ  
ៃិងលគាេការណ៍ខណនំ្ទររេ់អងគការេហប្រជាជាតិេដីរីធុរកិចចៃិងេិទធិម្ៃុេស។ 
កាតរវកិចចទំាងលៃះរួម្មាៃ ការរញ្ចូ េការអៃុវតតប្ររ័ៃធប្គ្រ់ប្គ្ងហាៃិភ័្ ររសិាា ៃៃិង

                                                 
21 Principle 11, 13, 15.  
22 Principle 4.  
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េងគម្ លៅកនុងដំ្លណើ រការធុរកិចច ៃិងការចត់វធិាៃការរង្ហក រឲ្យបាៃេអ លដ្ើម្បីធាន្ទថា 
នេរ៉ៅះពាេ់េិទធិម្ៃុេស ប្តូវបាៃកំណត់ ៃិងកាត់រៃា ។ 

 
តាម្ការរសាវប្ជាវបាៃរង្ហា ញថា មាៃវធីិខដ្េជាជលប្ម្ើេលនសង កនុងការរលងកើតអំណាចខដ្េ
មាៃៃិរៃតរភារ ៃិងមាៃនេរ៉ៅះពាេ់ររសិាា ៃៃិងេងគម្តិច។ ជំរុញឲ្យរណាដ ប្កុម្ហ ុៃចិៃវៃិិ
លោគ្តាម្វធីិខដ្េជាជលប្ម្ើេលនសងទំាងលៃះ អាចរប្ងឹងភារជាអនកឈាៃមុ្ខ ររេ់ប្រលទេ
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3S Rivers Protection Network (3SPN) 
Centre for Social Research and Development Vietnam (CSRD) 
Community Economic Development Cambodia (CED) 
Community Resources Centre of Thailand (CRC) 
EarthRights International (ERI) 
Fisheries Action Coalition Team of Cambodia (FACT) 
International Rivers 
Laofang Bundidterdsakul, Lawyer (Thailand) 
Mekong Watch 
My Village Cambodia (MVi) 
NGO Forum on Cambodia (NGOF) 
Northeastern Rural Development, Cambodia (NRD) 
Samreth Law Group, Cambodia  
Towards Ecological Recovery and Regional Alliance (TERRA) 
Vietnam Rivers Network 


