លោកជំទាវ Bu Jianguo
ឯកអគ្គរដ្ឋទួតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមាៃិតចិៃប្រចំប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា
អគារលេខ ១៥៦ ម្ហាវ ិធី ល

ល៉ៅ េទុង

រាជធាៃី ភ្ំនលរញ, រាជាណាចប្កកម្ពុជា (P.O. Box 26)

នងៃទី២៦ ខខឧេភា ឆ្នំ២០១៤

ជប្មារម្កលោកជំទាវ Bu Jianguo
េំលណើរន្ទាៃ់េលុំ ោកជំទាវរិចរណាលេើការវ ិៃិលោគ្ររេ់ប្រលទេចិៃ
លៅលេើទំៃរ់វារ ីអគ្គិេៃីលេសាៃលប្កាម្២ លៅលខតតេឹង
ា ខប្តង នៃប្រលទេកម្ពជា
ុ
ល
ល

ើងខ្ំុជាប្កុម្អងគការេងគម្េុីវ ិេលធវើការលេើខននកររ ិសាាៃ ៃិងេងគម្លៅកនុងតំ រៃ់ ទលៃេលម្គ្ងគ។

ើងខ្ំុេូម្លោងលៅលេើ “លេចកដីប្រកាេរួម្ររេ់ រណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ លៅតាម្ដ្ងទលៃេលេសាៃ

ខរេរក ៃិងលេកុង (ទលៃេ៣) ខដ្េបាៃដាក់ ជូៃលោកជំទាវកាេរី នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៣។
រណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ល ៅតាម្ដ្ងទលៃេ ទាំ ង ៣ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះពាេ់ ល ដា

ទំ ៃ រ់ វា រ អ
ី គ្គិ េ ៃី

លេសាៃលប្កាម្២ ភាគ្លប្ចើ ៃនៃេហគ្ម្ៃ៍ ទាំងលន្ទះជាជៃជាតិ លដ្ើ ម្ភាគ្តិ ច មាៃកដីបារម្ភោ៉ៅង

ខ្េំងចំលពាះនេរ៉ៅះពាេ់លៅលេើជីវភាររេ់លៅ ៃិងការប្រកររររចិញ្ចឹម្ជី វ ិត ខដ្េរណា
ដ េម្ក
រី គ្ លប្មាងសាងេង់ ទំ ៃ រ់ ល ៃះ ៃិ ង បាៃខេវង រកអៃត រា គ្ម្ៃ៍ ឲ្ យល
េហគ្ម្ៃ៍ ល

ើ ង ខ្ំុ ជួ

ើ ង ខ្ំុ ល ជឿថា ប្តូ វ ខតរញ្ឈរ់ គ្ លប្មាងលៃះជារន្ទា ៃ់ លដា

ដ្េ់ េ ហគ្ម្ៃ៍ ។

សារខតលប្គាះថាន ក់ ោ៉ៅង

ខ្េំងលៅលេើ ររសា
ិ ា ៃ ៃិ ងរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ លៅតាម្ដ្ងទលៃេទាំង៣ ៃិ ងលៅតាម្ទលៃេលម្គ្ងគ លៅ
កនុងប្រលទេកម្ពុជា ក៏ដ្ូចជាលៅប្រទេជិតខ្ងន្ទន្ទលទៀតខដ្រ។
ល

ើ ងខ្ំុ េូម្េំ ណូម្ររ លោកជំ ទាវលធវើោ៉ៅងណាឲ្យប្បាកដ្ថា រណា
ដ ប្កុ ម្ហុ ៃចិ ៃខដ្េកំ រុ ង

ិ ិ លោគ្លេើ គ្លប្មាងលៃះ រួម្ទាំងប្កុម្ហុៃ Hydrolancang International Energy Co. Ltd ៃិ ង
វៃ
ប្កុម្ហុ ៃធំ Huaneng Group ប្តូវប្រតិ រតតិប្កម្េីេធម្៌ ទទួ េខុ េប្តូវតាម្នេូវចារ់ ររេ់ ខួេៃ
ពាក់ រ័ៃធ ៃឹង គ្លប្មាងសាងេង់ ទំៃ រ់ ល េសាៃលប្កាម្២។ េិ ខិ តលៃះ េូ ម្ លេើ កម្ករង្ហាញអំ រី

1

ការទទួ េខុ េប្តូវររេ់ ប្កុម្ហុៃ Hydrolancang ៃិ ងប្កុម្ហុៃ Huaneng លៅតាម្ចារ់ ជាតិ
ៃិ ងអៃតរជាតិ ម្ួ

ចំ ៃួៃ ។ ល

ើ ងខ្ំុ កត់ េមាគេ់ ល

លេើ គ្ លប្មាងលៃះ ប្តូ វ បាៃរដាឋ ភ្ិ បា េចិ ៃ រកល

ិ ិ លោគ្ទុ ៃ
ើ ញថា រណា
ដ ប្កុម្ហុ ៃ ចិ ៃខដ្េវ ៃ

ើ ញ ថា ម្ិ ៃ បាៃលគាររចារ់ ឲ្ យបាៃប្តឹ ម្ ប្តូ វ លទ

ពាក់ រ័ ៃធ ៃឹ ង គ្លប្មាងសាងេង់ ទំ ៃ រ់ វា រ អ
ី គ្គិ េ ៃី ល ៅកនុ ងប្រលទេចិ ៃ ៃិ ង ពាក់ រ័ ៃធ ៃឹ ង រណា
ដ
គ្លប្មាងន្ទន្ទលដា

បាៃប្តឹ ម្ ប្តូ វ ។ 1 ល

ិ ី ផ្លេេ់ រូដរទី េំលៅ ៃិ ងលគាេៃលោបា
បាៃអៃុ វតតៃីតិវធ
ើ ង ខ្ំុ ប្ រួ

ដ្ខដ្េលៃះលទៀត លដា

បារម្ភ ថា រណា
ដ េហប្គាេរដ្ឋ ន ៃប្រលទេចិ ៃ អាចៃឹ ង លធវើ ល រឿង

ការប្រតិរតតិម្ិៃបាៃេអប្តឹម្ប្តូវលៅប្រលទេកម្ពុជា។

រហូតម្កដ្េ់លរេលៃះ មាៃការវា
គ្លប្មាង តិ ច តួ ច ណាេ់ លហើ
នសរវនា

នដេ់េំណងម្ិ ៃ

តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររ ិសាាៃៃិងេងគម្ លដា

រុំ មា ៃការវា

សារការអៃុវតត

តនម្េ ន េរ៉ៅ ះ ពាេ់ ឆ្េ ង ប្រលទេល

ើ

។ ការ

ៃិ ងតមាេភាររ័ ត៌មាៃពាក់ រ័ៃធៃឹងទំ ៃរ់ វារអ
ី គ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២ រហូតម្កដ្េ់

លរេលៃះ ម្ិ ៃ ប្គ្រ់ ប្ គាៃ់ ទា េ់ ខ តលសាះ គ្ឺ បា ៃនសរវន ា

រ័ ត៌មា ៃ តិ ចតួ ចរំ នុត លដា

នដេ់ រ័ ត៌មាៃលៅរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះពាេ់ លដា

រុំ បា ៃ

សារគ្លប្មាង ប្រម្ទាំងរុំ

បាៃរិ លប្គាះលោរេ់ ឬឲ្យភាគ្ី ពា ក់ រៃធ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះពាេ់ ចូេ រួម្ កនុងការលធវើ លេចកដី
េលប្ម្ចឲ្យបាៃប្តឹម្ប្តូវល

ើ

។

គ្លប្មាងទំៃរ់ វារ ីអគ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២ មាៃភារចប្ម្ូងចប្មាេ់ោ៉ៅងខ្េំងទាំងលៅកនុងតំ រៃ់
ៃិងអៃតរជាតិ លដា

សារខតនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ។ ល

ើងបារម្ភថា វាអាចគ្ំ រាម្ដ្េ់ េិរា ភារ

ិ ិ លោគ្ររេ់ ប្រលទេចិ ៃ។ តាម្ការវភា
ិ គ្វទ
ិ ាសាស្តេតន្ទ
តំ រៃ់ ៃិ ងលធវើឲ្យបាក់ ម្ុខមាត់ នៃការវៃ
លរេងមីៗលៃះ បាៃបា៉ៅ ៃ់ សាមៃថា នេរ៉ៅ ះពាេ់ ររសា
ិ ា ៃ ៃិ ង េងគម្ខដ្េរណា
ដ េម្ករី គ្លប្មាង
សាងេង់ ទំ ៃ រ់ វា រ អ
ី គ្គិ េ ៃី ល េសាៃលប្កាម្២ អាចៃឹ ង កាេ

កាៃ់ ខ តធំ ល ៅៗ ៃិ ង ធៃ ៃ់ ធៃ រ លៅៗ

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.
1

,

2

លដា

លធវើឲ្យខូចខ្តោ៉ៅ ងធៃៃ់ធៃរលៅកនុងតំរៃ់ ៃិងរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ន្ទន្ទលៅកនុងប្រលទេកម្ពុជា

ក៏ដ្ូចជាលៅកនុងប្រលទេជិតខ្ង ដ្ូចជាប្រលទេឡាវ នង ៃិងប្រលទេលវៀតណាម្។
កនុងន្ទម្លោកជំ ទាវជាតំ ណាង ៃិ ងទី ប្រឹ កាម្ួ
ខេួៃជាម្ួ

រដាឋ ភ្ិ បា េ កម្ពុ ជា ល

រូរររេ់ រដាឋភ្ិ បាេចិ ៃ កនុងទំ ន្ទក់ ទំៃងររេ់

ើ ង ខ្ំុ េូ ម្ េំ ណូម្ររលោកជំ ទា វលធវើ ោ៉ៅ ងណាធាន្ទថា ភាគ្ី

ពាក់ រ័ៃធន្ទន្ទលៅកនុងរដាឋភ្ិ បាេចិ ៃ ទទួ េបាៃរបា

ការណ៍េលងេរេដីរីកីដបារម្ភចំលពាះតួ ន្ទទី

ិ ក
ររេ់ ប្កុម្ហុៃ Huaneng កនុងការអភ្ិ វឌ្ឍទំ ៃរ់ វារអ
ី គ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២ ៃិ ងអំ រីនេវបា
ចំលពាះររ ិសាាៃ ៃិងរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ។ ខ្ងលប្កាម្លៃះ គ្ឺ ជាេទធនេរកល
ម្ួ

ើញ ៃិ ងអៃុ សាេៃ៍

ចំៃួៃពាក់ រ័ៃធរញ្ហ
ា លៃះ។

ការវា

តនម្េអំរីនេរ៉ៅះពាេ់ម្ិៃប្គ្រ់ ប្ជុងលប្ជា

ការេិកាវ ិទាសាស្តេតបាៃប្រមាៃឲ្យដ្ឹ ងថា នេរ៉ៅ ះពាេ់ ខដ្េរណា
ដ េម្ករី ទំៃរ់ វារអ
ី គ្គិេៃី
លេសាៃលប្កាម្២ ៃឹ ងមាៃទំ ហំកាៃ់ ខតធំ ជាងអវីខដ្េបាៃលេើកល
ការវា

ើងលៅកនុងរបា

ការណ៍េដីរី

តនម្េ ន េរ៉ៅ ះ ពាេ់ រ រ សា
ិ ា ៃ ៃិ ង លៅកនុ ងខនៃការប្គ្រ់ ប្ គ្ងររ សា
ិ ា ៃ 2។ វារ សា
ី ស្តេត ការ

ផ្លេេ់ ទីរ រេ់ ប្តី ៃិ ងប្ររ័ ៃធ ររសា
ិ ា ៃធម្មជាតិ នៃប្ររ័ ៃធ ទលៃេល េសាៃ ខរេរក ៃិ ង ទលៃេ លេកុ ង
ម្ិ ៃអាចផ្លដច់ ទំន្ទក់ ទំៃងគានលៅៃឹ ងទលៃេលម្គ្ងគ ៃិ ងទលៃេសារបាៃល

ើ

។ ការេិកាលន្ទះបាៃ

បា៉ៅ ៃ់ សាមៃថា ទំ ៃរ់ វារអ
ី គ្គិេ ៃី លេសាៃលប្កាម្២ ៃឹ ងន្ទំ ឲ្យមាៃការបាត់ រង់ ជី វមាេប្តី ៩ ,៣%
កនុងអាងទលៃេ ល ម្គ្ងគ ទាំ ង ម្ូ េ គ្ឺ ប្ តី ប្ រខហេ២០០០០០លតាៃកនុ ង១ឆ្នំ 3 ខដ្េលៃះលេមើ រី ២ ០០
ោៃដ្ុ ោេ រ លៅ៣៦០ដ្ុ ោេ រកនុ ង១ឆ្នំ កនុ ងតនម្េ េ ក់ ល េើ ក ទី ១ ខដ្េជាចំ ៃួ ៃ លប្ចើ ៃ ជាងប្បាក់

ចំ ណូេប្រចំឆ្នំខដ្េប្តូវរកបាៃរី ទំៃរ់ វារអ
ី គ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២លប្ចើ ៃណាេ់ ។4 ទំ ៃរ់ វារ ី
អគ្គិ េៃី លៃះ ៃឹ ង រណា
ដ េឲ្យមាៃការផ្លេ េ់ រូដ ររ ហ
ំ ូ រ វារ ជា
ី តិ ោ៉ៅងខ្េំ ងកនុ ងទលៃេ ល ម្គ្ងគ ៃិ ង លធវើ ឲ្ យ
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.
2
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កករបាតុ ដ្ី ង
ង

ចុ ះប្រខហេរី ៦ លៅ៨ភាគ្រ

5

លដា

លធវើ ឲ្ យជី វ ជាតិ ដ្ី ៃិ ង នេិ ត កម្ម ក េិ ក ម្ម

ចុះ លៅកនុងតំរៃ់ ទឹកជំន្ទៃ់ ទលៃេលម្គ្ងគ ៃិងដ្ី េណដលម្គ្ងគ។

ិ ោ៉ៅ ងេំ ខ្ ៃ់ េ ប្មារ់ ប្ រជាជៃកម្ពុ ជា ៃិ ង ជាប្រភ្រ
ប្តី ជា ប្រភ្រនៃការប្រកររររចិ ញ្ចឹ ម្ ជី វ ត
ចំណីអាហារោ៉ៅ ងេំខ្ៃ់ េប្មារ់ រណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ លៅតាម្ទលៃេលេសាៃ ៃិ ងទលៃេលម្គ្ងគ ប្រម្
ទាំងទលៃេសារ។6 ការង

ចុះប្តី ោ៉ៅងគ្ំហុកខររលៃះ ៃឹងលធវើឲ្យមាៃរញ្ហ
ា ចំ ណីអាហារ ៃិ ងេុខ

ភារោ៉ៅ ងធៃ ៃ់ ធៃ រ ៃិ ង លធវើ ឲ្ យភារប្កី ប្ កកាៃ់ ខ តខ្េំ ង ៃិ ង អារូ រ តា ម្ភ ង

ចុ ះ ។ ការបាត់ រ ង់ ចំ ណី

អាហារ ប្រូ ល តអុី ៃ អាហាររំ រ៉ៅ ៃ េំ ខ្ ៃ់ ៗ ការរំ ផ្លេ ញជី វ ជាតិ ដ្ី ដ្ី ក េិ ក ម្ម ប្ររ័ ៃធ រ រ សា
ិ ា ៃធម្ម
ជាតិ ៃិងជីវចប្ម្ុះ ៃឹ ងលធវើឲ្យរ៉ៅ ះពាេ់ ដ្េ់ េហគ្ម្ៃ៍ លប្ចើ ៃលៅទូ ទាំងប្រលទេកម្ពុជា លវៀតណាម្

ដ្ី េណដ ៃិ ងប្រលទេលៅខ្ងលេើ ខខសទឹ ក លៅតាម្ទលៃេលម្គ្ងគកុនងប្រលទេឡាវ ប្រលទេនង ៃិ ង
អាចគ្ំរាម្ដ្េ់េៃតិេុខលេបៀងអាហារលៅទូទាំងតំរៃ់។
លដា

សាររបា

ការណ៍េដីរីការវា

តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ររ ិសាាៃខដ្េមាៃរសារ់លន្ទះ រិៃិតយខត

ិ គ្លប្មាងទំ ៃ រ់ វារ អ
លេើ ន េរ៉ៅ ះពាេ់ ល ៅតាម្តំ រ ៃ់ ល ៅជុំ វញ
ី គ្គិ េៃី លម្ើ េ លៅវាហាក់ ដ្ូច ជាម្ិ ៃ
បាៃប្រតិ រ តតិ តា ម្េកេ ខ ណឌ នៃចារ់ ប្ រលទេកម្ពុ ជាលទ លហើ
ចារ់ េីរ
ដ ីររ ិសាាៃររេ់ប្រលទេចិ ៃកំ ណត់ លន្ទះឆ្ៃ
ខដ្េអាចលកើ ត ល

ើ ង លដា

េាិត លៅលប្កាម្រទដាឋ ៃ ខដ្េ

ណាេ់ 7 ម្ិ ៃបាៃេិកាអំ រីនេរ៉ៅ ះពាេ់

សារគ្លប្មាង ជារិ ល េេរណា
ដ នេរ៉ៅ ះពាេ់ ខ ដ្េលគ្ “ចត់ ទុ ក ថា

មាៃនេរ៉ៅ ះពាេ់ ធៃៃ់ធៃរដ្េ់ ធៃធាៃធម្មជាតិ ប្ររ័ ៃធររសា
ិ ា ៃធម្មជាតិ េុខភារ ៃិ ងេុខុមាេ
ភារររេ់ ប្រជាជៃ”។8 ល
ខដ្េលធវើលដា

ើងរុំ បាៃដ្ឹ ងអំ រីការេិកាងមីេី ដរីការវា

តនម្េនេរ៉ៅ ះពាេ់ ររ ិសាាៃ

ប្កុម្ហុៃ Hydrolancang លដ្ើ ម្បីលធវើឲ្យប្បាកដ្ថា មាៃការប្រតិ រតតិតាម្េកេខណឌ

តប្ម្ូវទាំងលន្ទះណាេ់។

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

លប្ៅរី កា របា៉ៅ ៃ់ សាមៃនេរ៉ៅ ះពាេ់ ឆ្េ ង ប្រលទេខដ្េរណា
ដ េម្ករី ទំ ៃ រ់ វា រ អ
ី គ្គិ េ ៃី ល េសាៃ
លប្កាម្២ រុំ ល

ើ ញមាៃេញ្ហាណាម្ួ

ខដ្េរង្ហាញថា មាៃការវា

តនម្េនេរ៉ៅ ះពាេ់ ររសា
ិ ាៃ

ឆ្េងប្រលទេ ឬមាៃការរង្ហាញរ័ ត៌មាៃេដីរីនេរ៉ៅ ះពាេ់ លៅកនុងប្រលទេជិ តខ្ងល
វា

តនម្េខររលៃះៃឹងជួ

ដ្េ់ការប្គ្រ់ ប្គ្ងហាៃិ ភ្័

ររសា
ិ ា ៃៃិ ងេងគម្ប្រករលដា

ើ

។ ការ

តមាេភារ

ិ ី ប្រតិ រតតិេរ
។ លេើេរី លៃះលៅលទៀត ចារ់ ប្រនរណីអៃតរជាតិ ៃិ ងវធ
អ ំ នុតជាេកេណៈអៃតរជាតិ
បាៃកំ ណត់ េកេខណឌឲ្យលធវើការវា
តុ ោការ

តនម្េ ៃិ ងនសរវនា

នេរ៉ៅ ះពាេ់ ឆ្េងប្រលទេេំខ្ៃ់ ៗ។9

ុ តិត ធ ម្៌ អ ៃត រ ជាតិ បាៃរញ្ហ
ា ក់ ថា ប្តូ វ មាៃ “េកេ ខ ណឌតប្ម្ូ វ លៅតាម្ចារ់ អ ៃត រ ជាតិ

ទូ លៅឲ្យអៃុ វតត ការវា

តនម្េន េរ៉ៅ ះពាេ់ រ រសា
ិ ា ៃ លៅកខៃេង ណាខដ្េេំ ល ណើគ្លប្មាងឧេា

ហកម្ម អា ចលកើ ត មាៃហាៃិ ភ្័

ខព េ់ កុន ងររ រ
ិ ទឆ្េ ង ប្រលទេ ជារិ ល េេ លៅតំ រ ៃ់ ខដ្េលប្រើ ធ ៃ

ិ ី អៃុ វ តត េអ
ធាៃរួម្ គាន "។ 10 មាៃកិ ចច ប្ រម្លប្រៀងអៃត រ ជាតិ ជា លប្ចើ ៃ ខដ្េនដ េ់ កា រខណន្ទំ អំ រី វ ធ
រំ នុត េប្មារ់ ការវា

តនម្េនេរ៉ៅ ះពាេ់ ររសា
ិ ា ៃឆ្េងប្រលទេ។ ឧទាហរណ៍ “អៃុ េញ្ហាលអេប៉ៅូ

Espoo Convention “ ដាក់ េកេខណឌលេើការវា
គ្លប្មាងណាម្ួ

តនម្េនេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ ម្ុៃលរេអៃុម្័ត

ៃិ ង រញ្ូច េេកេ ខ ណឌតប្ម្ូ វ ឲ្យមាៃការចូ េ រួម្ ជាសាធារណៈ ប្រម្ទាំ ង ជូ ៃ

ដ្ំណឹងលៅប្រជាជៃខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅះពាេ់ឆ្េងប្រលទេ។11
ការនសរវនា

ៃិងតមាេភាររ័ត៌មាៃ

ប្កុម្ហុៃលរៀរចំ គ្លប្មាង ដ្ូចជាប្កុម្ហុៃ វារ ីអគ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២ បាៃនដេ់រ័ត៌មាៃតិចតួច
ណាេ់ ល ៅរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ខ ដ្េេាិត លៅកនុ ងការដាឋ ៃនៃគ្លប្មាង ពាក់ រ័ ៃធ ៃឹ ង នេរ៉ៅ ះ ពាេ់

រណា
ដ េម្ករី គ្លប្មាង ៃិងខនៃការផ្លេេ់រូរលៅទី
ដ
តាំងងមី។ លេើេរី លៃះលៅលទៀត ប្កុម្ហុៃទាំង
លន្ទះ ម្ិ ៃបាៃរង្ហាញរ័ ត៌មាៃណាម្ួ

ឬរុំ បាៃរិ លប្គាះលោរេ់ ពាក់ រ័ៃធៃឹងគ្លប្មាង ជាម្ួ

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).
9
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េហគ្ម្ៃ៍ ន្ទ ន្ទ លនសងលទៀត ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះ ពាេ់ ល ៅកនុ ងប្រលទេកម្ពុ ជា ៃិ ង រណា
ដ
ប្រលទេជិ តខ្ងលទ។ ខម្ៃលហើ

លដា

សារខតរបា

រ សា
ិ ា ៃមាៃកប្ម្ិ ត ដ្ូ ល ចន ះ ការរង្ហា ញ ឬនសរវ ន ា
ពាេ់លដា

ការណ៍េដីរីការវា

តនម្េនេរ៉ៅ ះពាេ់ រ

រ័ ត៌ មា ៃលរញលេញប្គ្រ់ ប្ គាៃ់ អំ រី ន េរ៉ៅ ះ

សារគ្លប្មាង ឬការរិលប្គាះលោរេ់ ជាម្ួ

រណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះ

ពាេ់ម្ិៃអាចលៅរួចលទ។
ិ ី ប្រតិ រតតិេអ
ចារ់ប្រលទេកម្ពុជា12 ក៏ដ្ូចជារទដាឋៃខដ្េមាៃលៅកនុងចារ់ ប្រលទេចិ ៃ13 ៃិ ងវធ
រំនុតអៃតរជាតិ 14 ខដ្េចារ់ ៃីម្ួ
ការណ៍ េដី រី កា រវា

ៗមាៃរញ្ូច េកាតរវកិចចកុងការលរៀរចំ
ន
ៃិងនសរវនា

របា

តនម្េ ន េរ៉ៅ ះ ពាេ់ លរើ ក េវន្ទការសាធារណៈ រញ្ូច េរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍

ៃិ ងភាគ្ី ពា ក់ រ័ ៃធខ ដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះពាេ់ ល ៅកនុ ងដ្ំ លណើរការនៃការវា

តនម្េ ប្រម្ទាំ ងនដ េ់

ឱកាេឲ្យសាធារណៈនដេ់លោរេ់ ។ លេើេរី លៃះលៅលទៀត លេចកដីប្រកាេេដីរីេិទិធជៃជាតិ
លដ្ើម្ភាគ្តិច ររេ់អងគការេហប្រជាជាតិ 15 ខដ្េទាំងប្រលទេកម្ពុជា ៃិ ងប្រលទេចិ ៃបាៃអៃុ
ម្័តលន្ទះ ហាម្ប្បាម្ម្ិៃឲ្យផ្លេេ់រូរជៃជាតិ
ដ
លដ្ើម្ភាគ្តិចលចញរីដ្ីររេ់រួកគាត់ លដា
េ់ ប្រម្ម្ុ ៃ លដា

លដា
ល

គាមៃការរងេិតរងេំ ៃិ ងចាេ់ ោេ់ ៃិ ងមាៃការ

េម្រម្យៃិងលេមើភារល

ើ

។16

គាមៃការ

េ់ ប្រម្ទទួ េេំ ណង

ើ ង ខ្ំុ េូ ម្ អរគ្ុ ណ ណាេ់ ខ ដ្េរដាឋ ភ្ិ បា េ ៃិ ង រណា
ដ ប្កុ ម្ ហុ ៃ ចិ ៃ ខដ្េពាក់ រ័ ៃធ ច ង់ ជួ

ប្រលទេកម្ពុ ជាកនុ ងការរលងកើ ៃ នេិ ត កម្ម ថា ម្រេ លដ្ើ ម្ បី រំ ល រញតប្ម្ូ វ ការអភ្ិ វ ឌ្ឍៃ៍ ប្ រលទេ។
រ៉ៅុខៃត ការខកខ្ៃម្ិៃបាៃឲ្យរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ៃិងេងគម្េុីវ ិេចូេរួម្ ៃិងនដេ់េទធភារឲ្យរួក
គាត់ លេើកល

ើងអំ រីកីដបារម្ភររេ់ គាត់ ទំ ៃងដ្ូ ចជា លធវើឲ្យប្កុម្ហុៃទាំងលន្ទះលផ្លដតការប្រឹ ងខប្រង

ិ ។ ការជំ ទាេ់ ខររលន្ទះ អាចគ្ំ រាម្កំ ខហងដ្េ់ ៃិរៃតរភារ
លៅលេើការជំ ទាេ់ ៃឹងគ្លប្មាងលៅវញ

12Royal

Government of Cambodia, Environmental Protection and Natural Resource Management Law (1996), Preah Reach Kram/NS-RKM1296/36; 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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ិ ិ លោគ្ររេ់ ប្រលទេចិ ៃ លដា
ៃិ ងរងេូចម្ុ ខមាត់ នៃការវៃ

ិ ិ លោគ្
លធវើឲ្យរ៉ៅ ះពាេ់ ដ្េ់ ឱកាេវៃ

េប្មារ់ លរេអន្ទគ្ត។
េវ័

ទទួេខុេប្តូវររេ់ប្កុម្ហុៃចិៃ

ិ ិ ល ោគ្ ៃិ ង
រដាឋ ភ្ិ បា េចិ ៃ បាៃលចញ លគាេការណ៍ ខណន្ទំ េ ប្មារ់ កា រពារររ សា
ិ ា ៃកនុ ងការវ ៃ
ប្កុ ម្ ហុ ៃ ររលទេ (លគាេការណ៍ ខណន្ទំ េីដរី រ រសា
ិ ា ៃ) 17 ខដ្េអៃុ វ តត ចំ ល ពាះ SOEs។ លគាេ

ិ ិ
ការណ៍ខណន្ទំ លៃះរញ្ហ
ា ក់ ថា ដ្ំ លណើរការលធវើខនៃការ ៃិ ងរិ ល ប្គាះលោរេ់ េប្មារ់ គ្ លប្មាងវ ៃ
លោគ្ប្តូ វ លេើ ក កម្ព េ់ កា រអភ្ិ វ ឌ្ឍលេដ្ឋ កិ ចច ម្ូ េ ដាឋ ៃប្រករលដា

ភារេុ ខ ដ្ុ ម្ រម្ន្ទ លេើ ក

កម្ពេ់ ររសា
ិ ា ៃ ៃិ ងេហគ្ម្ៃ៍ ប្រម្ទាំង ប្តូវ លគាររ ជំ លៃឿសាេន្ទ ៃិ ង ប្រនរណីវរបធម្៌ ររេ់
មាចេ់ រេុក។ លគាេការណ៍ខណន្ទំលៃះ តប្ម្ូវ ឲ្យប្កុម្ហុៃអភ្ិ វឌ្ឍៃ៍ គ្លប្មាងរិ ចរណាលេើ នេ
រ៉ៅ ះពាេ់ េ ងគ ម្ ខដ្េរណា
ដ េម្ករី គ្ លប្មាង ៃិ ង ប្តូវ រាោម្ការពារម្រតកវរបធម្៌ ៃិ ង កាត់
រៃា

នេរ៉ៅ ះពាេ់ ធៃៃ់ធៃរលនសងៗលទៀត។18 ការគ្ំ រាម្កំ ខហងោ៉ៅ ងធៃៃ់ធៃរ ខដ្េរណា
ដ េម្ករី

ទំ ៃរ់ វារអ
ី គ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២ លៅលេើ ម្ុខរររ ប្រនរណី ៃិ ងេុ ខុមាេភារររេ់ ប្រជាជៃ
ប្រម្ទាំងចំណុចខវះខ្តកនុងការរិលប្គាះលោរេ់ជាម្ួ

រណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះ

ពាេ់ រញ្ហ
ា ក់ ថា គ្លប្មាងលៃះម្ិ ៃ ប្រតិ រ តតិ តា ម្លគាេការណ៍ ខណន្ទំ េី ដ រី រ រ សា
ិ ា ៃលទ ៃិ ង ម្ិ ៃ
ប្ទប្ទង់ ដ្ េ់ កា រអភ្ិ វ ឌ្ឍប្រករលដា
ការណ៍ខណន្ទំលៃះលទ។19

ៃិ រ ៃត រ ភារ តាម្រំ ណ ងកនុ ងការលេើ ក កម្ព េ់ រ រេ់ ល គាេ

លគាេការណ៍ខណន្ទំររេ់ អងគការេហប្រជាជាតិ េីដរីធុរកិ ចចៃិងេិទិធម្ៃុ េស20 (លគាេការណ៍
ខណន្ទំ) បាៃអៃុម្័តលដា

ប្កុម្ប្រឹកាេិទិធម្ៃុ េសនៃអងគការេហប្រជាជាតិ ខដ្េលៅកនុងប្កុម្

ប្រឹកាលន្ទះមាៃប្រលទេចិៃជាេមាជិកខដ្រ។ លោងតាម្លគាេការខណន្ទំលៃះ រណា
ដ ប្កុម្ហុៃ
ចិៃមាៃកាតរវកិចចប្តូវលគាររេិទិធម្ៃុេស ៃិងប្តូវការពារ ប្រម្ទាំងកាត់ រៃា
17Guidelines

នេរ៉ៅ ះពាេ់ េិទិធ

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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ម្ៃុ េ សធៃៃ់ ធៃ រ ទាំ ងអេ់ ខដ្េពាក់ រ័ ៃធៃឹ ង ដ្ំ ល ណើរការអៃុ វ តត គ្ លប្មាង រួម្ ទាំ ង ការពារេៃតិ េុ ខ

ិ ។21 ប្កុម្ហុ ៃចិ ៃប្តូវទទួ េខុ េប្តូវធាន្ទថា SOEs
លេបៀង េុ ខុមាេភារ ៃិ ងរររចិ ញ្ចឹម្ជី វត
ដ្ូចជាប្កុម្ហុៃ Huaneng ៃិងប្កុម្ហុៃ Hydrolancang ប្រតិរតតិតាម្លគាេការណ៍ខណន្ទំលៃះ
ៃិងប្តូវចត់ វ ិធាៃការរង្ហករេិទិធម្ៃុេសឲ្យបាៃម្៉ៅត់ចត់។22

េំណូម្ររចំលពាះរដាឋភ្ិបាេចិៃ
ទំ ៃ រ់ វា រអ
ី គ្គិេ ៃី ល េសាៃលប្កាម្២ មាៃនេរ៉ៅ ះពាេ់ រ រ សា
ិ ា ៃៃិ ង េងគ ម្ ប្រម្ទាំង អាចររារាំង
ដ្េ់ កិ ចច ប្ រឺ ង ខប្រងររេ់ រ ដាឋ ភ្ិ បា េចិ ៃ កនុ ងការរួម្ ចំ ខ ណកលធវើ ឲ្ យមាៃកំ ល ណើ ៃលេដ្ឋ កិ ចច កិ ចច
ការពារររសា
ិ ា ៃ ៃិ ងការអភ្ិ វឌ្ឍលដា

ៃិ រៃតរភារតាម្រ

េូម្អំពាវន្ទវលៅរដាឋភ្ិបាេចិៃដ្ូចខ្ងលប្កាម្៖


ិ ិ លោគ្ររេ់ ខួេៃ។ ល
ៈគ្លប្មាងវៃ

ើង

លធវើ អ ៃត រា គ្ម្ៃ៍ ល ៅប្កុ ម្ ហុ ៃ Huaneng ៃិ ង ប្កុ ម្ ហុ ៃ Hydrolancang លដ្ើ ម្ បី ឲ្ យប្កុ ម្ ហុ ៃ
លៃះរញ្ឈរ់ ការសាងេង់ ទំៃរ់ វារអ
ី គ្គិេៃី លេសាៃលប្កាម្២ជារន្ទាៃ់ ៃិ ងវា

តនម្េនេ

រ៉ៅះពាេ់ររ ិសាាៃឲ្យបាៃលរញលេញ លៅតាម្រទដាឋៃអៃតរជាតិ។


ធាន្ទថា ប្កុម្ហុៃ Huaneng ៃិ ងប្កុម្ហុ ៃ Hydrolancang ម្ិ ៃរៃតអៃុ វតតគ្លប្មាងលន្ទះ
លដា

រុំ បា ៃរង្ហាញរ័ ត៌មាៃេម្អិតនៃគ្លប្មាងឲ្យបាៃេអិតេអៃ់ លដា

កនុងការេលប្ម្ចចិតត ៃិង

គាមៃការចូ េរួម្

េ់ប្រម្រីរណា
ដ េហគ្ម្ៃ៍ ខដ្េប្រឈម្នេរ៉ៅ ះពាេ់ លដា

លោងលៅតាម្រទដាឋៃជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ។


ិ ិ លោគ្លៅររលទេ ប្រតិ រតតិតាម្កាតរវកិចចនៃចារ់
ធាន្ទថា ប្កុម្ហុ ៃចិ ៃខដ្េកំ រុងវៃ
អៃតរជាតិ ៃិ ងលគាេៃលោបា

ជាតិ ររេ់ សាធារណរដ្ឋប្រជាមាៃិ តចិ ៃ ដ្ូ ចជា លគាេ

ិ ិ ល ោគ្ ៃិ ង ប្កុ ម្ ហុ ៃ លៅររលទេ
ការណ៍ខណន្ទំ េ ប្មារ់ កិ ចច កា រពារររសា
ិ ា ៃកនុងការវ ៃ

ៃិ ង លគាេការណ៍ ខណន្ទំ រ រេ់ អ ងគ កា រេហប្រជាជាតិ េី ដ រី ធុ រ កិ ចច ៃិ ង េិ ទិធ ម្ ៃុ េ ស ។
កាតរវកិចចទាំងលៃះរួម្មាៃ ការរញ្ូច េការអៃុ វតតប្ររ័ ៃធប្គ្រ់ ប្គ្ងហាៃិ ភ្័

21
22

Principle 11, 13, 15.
Principle 4.
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ររសា
ិ ា ៃៃិ ង

ិ ៃការរង្ហក រឲ្យបាៃេអ លដ្ើ ម្ បី ធា ន្ទថា
េងគ ម្ លៅកនុងដ្ំ ល ណើរការធុ រ កិ ចច ៃិ ង ការចត់ វ ធា
នេរ៉ៅះពាេ់េិទិធម្ៃុេស ប្តូវបាៃកំណត់ ៃិងកាត់ រៃា

។

ិ ី ខ ដ្េជាជលប្ម្ើ េ លនសង កនុ ងការរលងកើ ត អំ ណាចខដ្េ
តាម្ការរសាវប្ជាវបាៃរង្ហា ញថា មាៃវ ធ

ិ ិ
មាៃៃិ រ ៃត រភារ ៃិ ង មាៃនេរ៉ៅ ះពាេ់ រ រសា
ិ ា ៃៃិ ង េងគម្ តិ ច។ ជំ រុញ ឲ្យរណា
ដ ប្កុ ម្ហុ ៃ ចិ ៃ វ ៃ
ិ ី ខ ដ្េជាជលប្ម្ើ េ លនសងទាំង លៃះ អាចរប្ងឹ ងភារជាអនក ឈាៃម្ុ ខ ររេ់ ប្ រលទេ
លោគ្តាម្វ ធ
ចិៃលៅកនុងតំរៃ់ ៃិងនេប្រលោជៃ៍ កំលណើៃលេដ្ឋកិចច លដា

រំ លរញលេចកដីប្តូវការររេ់ ប្រជា

ជៃកម្ពុជាបាៃ។

េូម្ទទួេការលគាររលដា

លសាមះរីល

ើងខ្ំុ

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
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