លោក ឧកញា គិត ល ៉េង,
ប្រធានប្កុ ហ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co. Ltd
អគារលេខ ២៤៦

ហាវ ិថី ប្រះ ៊ុនីវងស សង្កាត់រឹងរាំង ខណ្ឌដូនលរញ រជធានីភ្ាំនលរញ
ថ្ថៃទី២៦ ខខឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

លគាររជូនលោក ឧកញា គិត ល ៉េង
ការទទួេខ៊ុសប្តូវររស់ប្កុ ហន
៊ុ Hydropower Lower Sesan 2 Co. Ltd ចាំល

ះកិចកា
ច រ

ររ

រ ិស្ថាន និងលគាររសិទិធ ន៊ុសស កនងការអន៊ុ
វតតគលប្ោងទាំនរ់វារ ីអគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ លៅលខតត
៊ុ
សទឹងខប្តង
ល
ល

ើងខ្ាំ៊ុជាប្កុ អងគការសងគ ស៊ុីវ ិេល្វើការលេើខននកររ ិស្ថាន និងសងគ លៅកន៊ុងតាំ រន់ ទលនេល គងគ។
ើងដឹ ងថា ប្កុ ហ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co. Ltd, ខដេជាប្កុ ហ៊ុនរួ ទ៊ុ នជា ួ

ប្កុ ហ៊ុន Hydrolancang International Energy Co Ltd និ ង ប្កុ ហ៊ុន Royal Group កាំ រ៊ុង
អភ្ិ វឌ្ឍគលប្ោងទាំ នរ់ វារអ
ី គគិសនី លសស្ថនលប្កា ២ លៅកន៊ុងលខតតសឹង
ទ ខប្តង ប្រ ទាំងដឹ ងការង្ករ

ស្ថងសង់ កាំរ៊ុងខតដាំលណ្ើរការ។ រណ្ដ
ា សហគ ន៍ លៅតា ដងទលនេទាំង៣ ខដេប្រឈ នេរ៉េះ
េ់ ល ោ

ទាំ ន រ់ វា រ អ
ី គគិ ស នី ល សស្ថនលប្កា ២ ភាគលប្ចើ ន ថ្នសហគ ន៍ ទាំ ង ល

លដើ ភាគតិ ច ោនកាីបារ ភយ៉េងខ្េាំងចាំ ល

ះនេរ៉េ ះ

ះជាជនជាតិ

េ់ ល ៅលេើ ជីវភាររស់ ល ៅ និ ងការប្រករ

រររចិញ្ចឹ ជី វ ិត ខដេរណ្ដ
ា េ ករីគលប្ោងស្ថងសង់ ទាំនរ់ លនះ និងបានខសវងរកអនតរគ ន៍ ឲ្យ
ល
លោ

ើ ង ខ្ាំ៊ុ ជួ

ដេ់ ស ហគ ន៍ ។ រណ្ដ
ា សហគ ន៍ ល ជឿថា ប្តូ វ ខតរញ្ឈរ់ គ លប្ោងលនះជារ ទ ន់

ស្ថរខតលប្គាះថានក់ យ៉េងខ្េាំងលៅលេើ ររស្ថ
ិ ា ន និ ងរណ្ដ
ា សហគ ន៍ លៅតា ដងទលនេទាំង

៣ និងលៅតា ទលនេល គងគ លៅកន៊ុងប្រលទសក ៊ុពជា ក៏ ដូចជាលៅប្រទសជិ តខ្ង
ល

ើងខ្ាំ៊ុសូ ភាារ់ កជា ួ

នូវលសចកាីប្រកាសរួ លោ

េ់ សរ៊ុរោនប្រជាជនលប្ចើនជាង៧៥០០០

លទៀតខដរ។

រណ្ដ
ា សហគ ន៍ ខដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

ក់។
1

ល

ើងខ្ាំ៊ុសរលសរេិខិតលនះលន្ើលោក លដើ បីសាំណ្ូ ររឲ្យប្កុ ហ៊ុន Hydrolancang International

Energy Co. Ltd លគាររប្រតិរតតិប្ក សីេ្ ៌ ទទួ េខ៊ុ សប្តូវតា នេូវចារ់ ររស់ ខួេន

ក់ រ័នធនឹង

គលប្ោងស្ថងសង់ ទាំនរ់ វារ ីអគគិសនី លសស្ថនលប្កា ២។ េិខិតលនះ សូ លេើក ករង្កាញអាំ រីការ
ទទួេខ៊ុសប្តូវររស់ប្កុ ហ៊ុន Hydrolancang International Energy Co. Ltd លៅតា ចារ់ ជាតិ
និ ងអនត រជាតិ ួ

ចាំ នួ ន។ រហូ ត កដេ់ លរេលនះ រ៊ុាំ ោនការវា

និងររ ិស្ថានលោ

ស្ថរគលប្ោងឲ្យបានទូេាំទូោ

ប្រលទសក៏ ដូ ច គានខដរ។ ការនសរវ ន ា

ការវា

និ ង តោេភាររ័ ត៌ ោន

ស្ថនលប្កា ២ រហូត កដេ់ លរេលនះ
តិចតួចរាំន៊ុត លោ

លទ លហើ

ើ

េ់ ឆ្េង

ក់ រ័នធ នឹ ង ទាំ នរ់ វា រ អ
ី គគិ ស នី ល ស

រ៊ុាំ បាននាេ់ រ័ត៌ោនលៅរណ្ដ
ា សហគ ន៍ ខដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

កន៊ុងការល្វើលសចកាីសលប្ ចឲ្យបានប្តឹ ប្តូវល

េ់ សងគ

តថ្ េអាំរីនេរ៉េះ

ិ នប្គរ់ ប្គាន់ ទេ់ ខតលស្ថះ គឺ បាននសរវនា

ស្ថរគលប្ោង ប្រ ទាំ ង រ៊ុាំ បា នរិ ល ប្គាះលយរេ់ ឬឲ្យភាគី
ចូេរួ

តថ្ េ អាំរីនេរ៉េ ះ

រ័ ត៌ោន
េ់ លោ

ក់ រ នធ ខ ដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

េ់

។

គលប្ោងទាំនរ់ វារ ីអគគិសនី លសស្ថនលប្កា ២ ោនភារចប្ ូងចប្ោស់យ៉េងខ្េាំងទាំងលៅកន៊ុងតាំ រន់
និងអនតរជាតិ លោ

ស្ថរខតនេរ៉េះ

េ់ឆ្េងប្រលទស។ ល

ើងបារ ភថា វាអាចគាំ រ ដេ់ សិរា ភារ

ិ ិ លយគររស់ ប្រលទសចិ ន។ តា ការវភា
ិ គវទ
ិ ាស្ថស្តសត
តាំ រន់ និ ងល្វើឲ្យបាក់ ៊ុ ខោត់ ថ្នការវន
លរេថមីៗលនះ បានបា៉េ ន់ ស្ថមនថា នេរ៉េ ះ

េ់ ររស្ថ
ិ ា ន និ ង សងគ ខដេរណ្ដ
ា េ ករី គលប្ោង

ស្ថងសង់ ទាំ ន រ់ វា រ អ
ី គគិ ស នី ល សស្ថនលប្កា ២ អាចនឹ ង កាេ
លោ

កាន់ ខ ត្ាំ ល ៅៗ និ ង ្ៃ ន់ ្ៃ រ លៅៗ

ល្វើឲ្យខូចខ្តយ៉េ ង្ៃន់្ៃរលៅកន៊ុងតាំរន់ និងរណ្ដ
ា សហគ ន៍

លៅកន៊ុងប្រលទសក ៊ុពជា

ក៏ដូចជាលៅកន៊ុងប្រលទសជិតខ្ង ដូចជាប្រលទសឡាវ ថ្ថ និងប្រលទសលវៀតណ្ដ ។
កន៊ុង

លោកជាប្រធានប្កុ ហ៊ុនអភ្ិ វឌ្ឍន៍ គលប្ោងទាំ នរ់ វារអ
ី គគិសនី លសស្ថនលប្កា ២ ល

សូ សាំណ្ូ ររលោកល តាតរិ ចារណ្ដឲ្យបានេអិតេអន់ចាំល
លនះ និ ង ចាំ ល

ិ ក
ះនេវ បា

លប្កា លនះ គឺ ជាេទធនេខដេល

ចាំ ល

ះកងវេ់

ើងខ្ាំ៊ុ

ក់ រ័នធនឹងគលប្ោង

ះររ ស្ថ
ិ ា ន និ ង រណ្ដ
ា សហគ ន៍ ល ៅតា ដងទលនេ ។ ខ្ង

ើងរកល

ើញ និងអន៊ុស្ថសន៍ ួ

ចាំនួន

ក់ រ័នធរញ្ហ
ា លនះ។

2

ការវា

តថ្ េអាំរីនេរ៉េះ

េ់ ិនប្គរ់ ប្ជុងលប្ជា

ការសិកាវ ិទាស្ថស្តសតបានប្រោនឲ្យដឹ ងថា នេរ៉េ ះ

េ់ ខដេរណ្ដ
ា េ ករី ទាំនរ់ វារអ
ី គគិសនី

លសស្ថនលប្កា ២ នឹ ងោនទាំ ហាំកាន់ ខត្ាំ ជាងអវីខដេបានលេើកល
ការវា

តថ្ េ ន េរ៉េ ះ

ើងលៅកន៊ុងរបា

ការណ្៍សាីរី

េ់ រ រ ស្ថ
ិ ា ន និ ង លៅកន៊ុ ងខននការប្គរ់ ប្ គងររ ស្ថ
ិ ា ន 1។ វារ ស្ថ
ី ស្តសត ការ

ផ្លេស់ ទីរ រស់ ប្តី និ ងប្ររ័ នធ ររស្ថ
ិ ា ន្ មជាតិ ថ្នប្ររ័ នធ ទលនេល សស្ថន ខរសរក និ ង ទលនេ លសក៊ុ ង
ិ នអាចផ្លាច់ ទាំ

ក់ ទាំនងគានលៅនឹ ងទលនេល គងគ និ ងទលនេស្ថរបានល

បា៉េ ន់ ស្ថមនថា ទាំ នរ់ វារអ
ី គគិស នី លសស្ថនលប្កា ២ នឹ ង

ើ

។ ការសិកាល

ះបាន

ាំ ឲ្យោនការបាត់ រង់ ជី វោសប្តី ៩ ,៣%

កន៊ុងអាងទលនេ ល គងគ ទាំ ង ូ េ គឺ ប្ តី ប្ រខហេ២០០០០០លតានកន៊ុ ង១ឆ្នាំ 2 ខដេលនះលសមើ រី ២ ០០
ោនដ៊ុ ោេ រ លៅ៣៦០ដ៊ុ ោេ រកន៊ុ ង១ឆ្នាំ កន៊ុ ងតថ្ េ េ ក់ ល េើ ក ទី ១ ខដេជាចាំ នួ ន លប្ចើ ន ជាងប្បាក់

ចាំ ណ្ូេប្រចាាំឆ្នាំខដេប្តូវរកបានរី ទាំនរ់ វារអ
ី គគិសនី លសស្ថនលប្កា ២លប្ចើ នណ្ដស់ ។3 ទាំ នរ់ វារ ី
អគគិ សនី លនះ នឹ ង រណ្ដ
ា េឲ្យោនការផ្លេ ស់ រូា ររ ហ
ាំ ូ រ វារ ជា
ី តិ យ៉េងខ្េាំ ងកន៊ុ ងទលនេ ល គងគ និ ង ល្វើ ឲ្ យ
កករបាត៊ុ ដី ថ
ថ

ច៊ុ ះប្រខហេរី ៦ លៅ៨ភាគរ

ច៊ុះ លៅកន៊ុងតាំរន់ ទឹកជាំ

4

លោ

ល្វើ ឲ្ យជី វ ជាតិ ដី និ ង នេិ ត ក ម ក សិ ក ម

ន់ ទលនេល គងគ និងដី សណ្ាល គងគ។

ិ យ៉េ ងសាំ ខ្ ន់ ស ប្ោរ់ ប្ រជាជនក ៊ុព ជា និ ង ជាប្រភ្រ
ប្តី ជា ប្រភ្រថ្នការប្រកររររចិ ញ្ចឹ ជី វ ត
ចាំណ្ីអាហារយ៉េ ងសាំខ្ន់ សប្ោរ់ រណ្ដ
ា សហគ ន៍ លៅតា ទលនេលសស្ថន និ ងទលនេល គងគ ប្រ
ទាំងទលនេស្ថរ។5 ការថ

ច៊ុះប្តី យ៉េងគាំហ៊ុកខររលនះ នឹងល្វើឲ្យោនរញ្ហ
ា ចាំ ណ្ីអាហារ និ ងស៊ុខ

ភារយ៉េ ង្ៃ ន់ ្ៃ រ និ ង ល្វើ ឲ្ យភារប្កី ប្ កកាន់ ខ តខ្េាំ ង និ ង អារូ រ តា ភ ថ

ច៊ុ ះ ។ ការបាត់ រ ង់ ចាំ ណ្ី

អាហារ ប្រូ ល តអ៊ុី ន អាហាររាំ រ៉េ ន សាំ ខ្ ន់ ៗ ការរាំ ផ្លេ ញជី វ ជាតិ ដី ដី ក សិ ក ម ប្ររ័ នធ រ រ ស្ថ
ិ ា ន្ ម
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
2 Ziv et al (2012), supra note 1.
3 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.
4Ketelson, T., International Center for Environmental Management, cited in Vrieze, P, & Chhorn C.,"The Battle for the 3S
Rivers." The Cambodia Daily, 10 September 2011.
5 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.
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ជាតិ និងជីវចប្ ុះ នឹ ងល្វើឲ្យរ៉េ ះ

េ់ ដេ់ សហគ ន៍ លប្ចើ នលៅទូ ទាំងប្រលទសក ៊ុពជា លវៀតណ្ដ

ដី សណ្ា និ ងប្រលទសលៅខ្ងលេើ ខខសទឹ ក លៅតា ទលនេល គងគក៊ុនងប្រលទសឡាវ ប្រលទសថ្ថ និ ង
អាចគាំរ ដេ់សនតិស៊ុខលសបៀងអាហារលៅទូទាំងតាំរន់។
លោ

ស្ថររបា

លេើ ន េរ៉េ ះ

ការណ្៍សាីរីការវា

តថ្ េនេរ៉េះ

េ់ររ ិស្ថានខដេោនរស្ថរ់ល

ិ គលប្ោងទាំ ន រ់ វារ អ
េ់ ល ៅតា តាំ រ ន់ ល ៅជ៊ុាំ វញ
ី គគិ សនី ល ើ េ លៅវាហាក់ ដូច ជា ិ ន

បានប្រតិ រ តតិ តា េកខ ខ ណ្ឌ ថ្នចារ់ ប្ រលទសក ៊ុព ជាលទ លហើ
ចារ់ សីរ
ា ីររ ិស្ថានររស់ប្រលទសចិ នកាំ ណ្ត់ ល
ខដេអាចលកើ ត ល
ោននេរ៉េ ះ

ើ ង លោ

ខដេល្វើលោ

ិ នបានសិកាអាំ រីនេរ៉េ ះ

ស្ថរគលប្ោង ជារិ ល សសរណ្ដ
ា នេរ៉េ ះ
ើងរ៊ុាំ បានដឹ ងអាំ រីការសិកាថមីសី ារីការវា

េ់

េ់ ខ ដេលគ “ចាត់ ទ៊ុ ក ថា
តថ្ េនេរ៉េ ះ

េ់ ររ ិស្ថាន

ប្កុ ហ៊ុ ន Hydropower Lower Sesan 2 Co. លដើ បីល្វើឲ្យប្បាកដថា ោនការ

ប្រតិរតតិតា េកខខណ្ឌតប្ ូវទាំងល
ចាាំបាច់ប្តូវោនការវា

ះណ្ដស់។

តថ្ េនេរ៉េះ

លប្ៅរី កា របា៉េ ន់ ស្ថមននេរ៉េ ះ
លប្កា ២ រ៊ុាំ ល

ណ្ដស់ 6

ះឆ្ៃ

សាិត លៅលប្កា រទោា ន ខដេ

េ់ ្ៃន់្ៃរដេ់ ្នធាន្ មជាតិ ប្ររ័ នធររស្ថ
ិ ា ន្ មជាតិ ស៊ុខភារ និ ងស៊ុខ៊ុោេ

ភារររស់ ប្រជាជន”។7 ល

េ់ឆ្េងប្រលទស

េ់ ឆ្េ ង ប្រលទសខដេរណ្ដ
ា េ ករី ទាំ ន រ់ វា រ អ
ី គគិ ស នី ល សស្ថន

ើ ញោនសញ្ហាណ្ដ ួ

ខដេរង្កាញថា ោនការវា

ឆ្េងប្រលទស ឬោនការរង្កាញរ័ត៌ោនសាីរីនេរ៉េះ
ការវា

ះ រិនិតយខត

តថ្ េខររលនះនឹ ងជួ

តថ្ េនេរ៉េ ះ

េ់ ររស្ថ
ិ ាន

េ់លៅរោាភ្ិបាេថ្នប្រលទសជិតខ្ងលទ។

ដេ់ ការប្គរ់ ប្គងហានិ ភ្័

ររស្ថ
ិ ា ននិ ងសងគ ប្រករលោ

តោេ

ិ ី ប្រតិ រតតិេអរាំន៊ុតជាេកខណ្ៈអនតរ
ភារ។ លេើសរី លនះលៅលទៀត ចារ់ ប្រថ្រណ្ីអនតរជាតិ និ ងវ្
ជាតិ បានកាំ ណ្ត់ េកខខណ្ឌឲ្យល្វើការវា
ៗ។ 8 ត៊ុ ោការ

តថ្ េ និ ងនសរវនា

នេរ៉េ ះ

េ់ឆ្េងប្រលទសសាំខ្ន់

៊ុ តិត្ ៌ អ នត រជាតិ បានរញ្ហ
ា ក់ ថា ប្តូ វោន “េកខខ ណ្ឌតប្ ូវ លៅតា ចារ់ អ នត រ

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.
7 Royal Government of Cambodia, Subdecree on Environmental Impact Assessment Process,No: 72. ANRK.BK, Phnom Penh, August
11,1999, Article 8.
8 United Nations Conference on Environment and Development: Rio Declaration on Environment and Development, 14 June 1992,
31 I.L.M. 874, Article 19.
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ជាតិ ទូ ល ៅឲ្យអន៊ុ វ តត កា រវា

តថ្ េ ន េរ៉េ ះ

ឧសាហក មអាចលកើតោនហានិភ្័

េ់ រ រ ស្ថ
ិ ា ន លៅកខនេ ង ណ្ដខដេសាំ ល ណ្ើ គលប្ោង

ខពស់ក៊ុងររ
ន
ិរទឆ្េងប្រលទស ជារិ លសស លៅតាំ រន់ ខដេលប្រើ

្នធានរួ គាន"។9 ោនកិ ចចប្រ លប្រៀងអនតរជាតិ ជាលប្ចើ ន ខដេនាេ់ការខណ្
រាំ ន៊ុត សប្ោរ់ ការវា

តថ្ េនេរ៉េ ះ

េ់ ររស្ថ
ិ ា នឆ្េងប្រលទស។ ឧទហរណ្៍ “អន៊ុ សញ្ហាលអសប៉េូ

Espoo Convention “ ោក់ េកខខណ្ឌលេើការវា
គលប្ោងណ្ដ ួ

តថ្ ន
េ េរ៉េះ

េ់ឆ្េងប្រលទស

៊ុនលរេអន៊ុ ័ត

និ ង រញ្ូច េេកខ ខ ណ្ឌតប្ ូ វ ឲ្យោនការចូ េ រួ ជាស្ថធារណ្ៈ ប្រ ទាំ ង ជូ ន

ដាំណ្ឹងលៅប្រជាជនខដេប្រឈ នេរ៉េះ
ការនសរវនា

ិ ី អន៊ុ វតតេអ
ាំ អាំរីវ្

េ់ឆ្េងប្រលទស។10

និងតោេភាររ័ត៌ោន

ប្កុ ហ៊ុនលរៀរចាំ គលប្ោង ដូចជាប្កុ ហ៊ុន វារ ីអគគិសនី លសស្ថនលប្កា ២ បាននាេ់រ័ត៌ោនតិចតួច
ណ្ដស់ ល ៅរណ្ដ
ា សហគ ន៍ ខ ដេសាិត លៅកន៊ុ ងការោា នថ្នគលប្ោង

ក់ រ័ នធ នឹ ង នេរ៉េ ះ

េ់

រណ្ដ
ា េ ករី គលប្ោង និងខននការផ្លេស់រូរលៅទី
ា
តាាំងថមី។ លេើសរី លនះលៅលទៀត ប្កុ ហ៊ុនទាំង
ល

ះ

ិ នបានរង្កាញរ័ ត៌ោនណ្ដ ួ

សហគ ន៍

ឬរ៊ុាំ បានរិ លប្គាះលយរេ់

លនសងលទៀត ខដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

ប្រលទសជិ តខ្ងលទ។ ខ នលហើ

លោ

ស្ថរខតរបា

រ ស្ថ
ិ ា នោនកប្ ិ ត ដូ ល ចន ះ ការរង្កា ញ ឬនសរវ ន ា
េ់លោ

ក់ រ័នធនឹងគលប្ោង ជា ួ

េ់ ល ៅកន៊ុ ងប្រលទសក ៊ុព ជា និ ង រណ្ដ
ា

ការណ្៍សាីរីការវា

តថ្ េនេរ៉េ ះ

េ់ រ

រ័ ត៌ ោ នលរញលេញប្គរ់ ប្ គាន់ អាំ រី ន េរ៉េ ះ

ស្ថរគលប្ោង ឬការរិលប្គាះលយរេ់ ជា ួ

រណ្ដ
ា សហគ ន៍ ខដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

េ់ ិនអាចលៅរួចលទ។
ិ ី ប្រតិ រតតិេអ
ចារ់ប្រលទសក ៊ុពជា11 ក៏ដូចជារទោានខដេោនលៅកន៊ុងចារ់ ប្រលទសចិ ន12 និ ងវ្
រាំន៊ុតអនតរជាតិ 13 ខដេចារ់ នី ួ

ៗោនរញ្ូច េកាតរវកិចចក៊ុងការលរៀរចាំ
ន
និងនសរវនា

របា

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.
10 See Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) (25 Feb. 1991), Articles
2(2), 2(3), 2(6).
11Royal Government of Cambodia, Environmental Protection and Natural Resource Management Law (1996), Preah Reach Kram/NS-RKM1296/36; Ibid, see Article 1.
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ការណ្៍ សាី រី កា រវា
និ ងភាគី

តថ្ េ ន េរ៉េ ះ

េ់ លរើ ក សវ

ក់ រ័ នធខ ដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

ការស្ថធារណ្ៈ រញ្ូច េរណ្ដ
ា សហគ ន៍

េ់ ល ៅកន៊ុ ងដាំ លណ្ើរការថ្នការវា

តថ្ េ ប្រ ទាំ ងនា េ់

ឱកាសឲ្យស្ថធារណ្ៈនាេ់លយរេ់។ លេើសរី លនះលៅលទៀត លសចកាីប្រកាសសាីរីសិទិធជនជាតិ
លដើ ភាគតិច ររស់អងគការសហប្រជាជាតិ 14 ខដេទាំងប្រលទសក ៊ុពជា និ ងប្រលទសចិ នបានអន៊ុ
័តល

ះ ហា ប្បា

េ់ ប្រ
លោ
ល

៊ុ ន លោ

ិនឲ្យផ្លេស់រូរជនជាតិ
ា
លដើ ភាគតិចលចញរីដីររស់រួកគាត់ លោ

គាមនការរងខិតរងខាំ និ ងចាស់ ោស់ និ ងោនការ

ស រ យនិងលសមើភារល

ើ

គាមនការ

េ់ ប្រ ទទួ េសាំ ណ្ង

។15

ើ ង ខ្ាំ៊ុ សូ អរគ៊ុ ណ្ ណ្ដស់ ខ ដេរោា ភ្ិ បា េ និ ង រណ្ដ
ា ប្កុ ហ៊ុ ន ចិ ន ខដេ

ក់ រ័ នធ ច ង់ ជួ

ប្រលទសក ៊ុព ជាកន៊ុ ងការរលងាើ ន នេិ ត ក ម ថា រេ លដើ បី រាំ ល រញតប្ ូ វ ការអភ្ិ វ ឌ្ឍន៍ ប្ រលទស។
រ៉េ៊ុខនត ការខកខ្ន ិនបានឲ្យរណ្ដ
ា សហគ ន៍ និងសងគ ស៊ុីវ ិេចូ េរួ
គាត់ លេើកល

ើងអាំ រីកីាបារ ភររស់ គាត់ ទាំ នងដូ ចជា ល្វើឲ្យប្កុ ហ៊ុនទាំងល

ិ ។ ការជាំ ទស់ ខររល
លៅលេើការជាំ ទស់ នឹងគលប្ោងលៅវញ
ិ ិ លយគររស់ ប្រលទសចិ ន លោ
និ ងរងខូច ៊ុ ខោត់ ថ្នការវន
សប្ោរ់ លរេអ
សវ័

និងនាេ់េទធភារឲ្យរួក
ះលផ្លាតការប្រឹ ងខប្រង

ះ អាចគាំ រ កាំ ខហងដេ់ និរនតរភារ
ល្វើឲ្យរ៉េ ះ

ិ ិ លយគ
េ់ ដេ់ ឱកាសវន

គត។

ទទួេខ៊ុសប្តូវររស់ប្កុ ហ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co.

រោា ភ្ិ បា េចិ ន បានលចញ លគាេការណ្៍ ខណ្

ប្កុ ហ៊ុនររលទស (លគាេការណ្៍ខណ្

ាំ ស ប្ោរ់ កា រ

ិ ិ ល យគ និ ង
រររ ស្ថ
ិ ា នកន៊ុ ងការវ ន

ាំសី ារីររស្ថ
ិ ា ន)16 ខដេអន៊ុ វតតចាំល

ះ SOEs ដូ ចជាប្កុ

ហ៊ុ ន Hydrolancang ខដេជាប្កុ ហ៊ុ នល ររស់ ប្ កុ ហ៊ុ ន Hydropower Lower Sesan 2។
12Law

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).
13 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.
14 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: A/RES/61/295, adopted by the General Assembly 2 October 2007.
15 Ibid, Article 10.
16Guidelines 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.
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លគាេការណ្៍ ខណ្

ាំ ល នះរញ្ហ
ា ក់ ថា ដាំ ល ណ្ើ រការល្វើ ខននការ និ ង រិ ល ប្គាះលយរេ់ ស ប្ោរ់

គលប្ោងវ ិនិលយគប្តូវលេើកក ពស់ការអភ្ិ វឌ្ឍលសដាកិចច ូ េោានប្រករលោ
លេើ ក ក ពស់ ររស្ថ
ិ ា ន និ ងសហគ ន៍ ប្រ ទាំង ប្តូវ លគាររ ជាំ លនឿស្ថស
ររស់ ោចស់ រសុក។ លគាេការណ្៍ខណ្
នេរ៉េ ះ

េ់ ស ងគ

កាត់ រ នា

នេរ៉េ ះ

ភារស៊ុខដ៊ុ រ
និ ង ប្រថ្រណ្ីវរប្ ៌

ាំលនះ តប្ ូវឲ្យប្កុ ហ៊ុនអភ្ិ វឌ្ឍន៍ គលប្ោងរិ ចារណ្ដលេើ

ខដេរណ្ដ
ា េ ករី គ លប្ោង និ ង ប្តូ វ រាយ ការ

រ រតកវរប្ ៌ និ ង

េ់ ្ៃ ន់ ្ៃរ លនសងៗលទៀត។ 17 ការគាំ រ កាំ ខ ហងយ៉េ ង្ៃ ន់ ្ៃ រ ខដេរណ្ដ
ា េ

ករីទាំនរ់ វារ ីអគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ លៅលេើ ៊ុខរររ ប្រថ្រណ្ី និងស៊ុខ៊ុោេភារររស់ប្រជា
ជន ប្រ ទាំ ង ចាំ ណ្៊ុចខវ ះ ខ្តកន៊ុ ងការរិ ល ប្គាះលយរេ់ ជា ួ
នេរ៉េះ

េ់ រញ្ហ
ា ក់ ថា គលប្ោងលនះ ិនប្រតិរតតិតា លគាេការណ្៍ខណ្

ិ នប្ទប្ទង់ ដេ់ ការអភ្ិ វឌ្ឍប្រករលោ
ការណ្៍ខណ្

ាំលនះលទ។18

លគាេការណ្៍ខណ្
ខណ្

ាំសីរ
ា ី ររស្ថ
ិ ា នលទ និ ង

និ រនតរភារ តា រាំ ណ្ងកន៊ុងការលេើកក ពស់ររស់ លគាេ

ាំររស់ អងគការសហប្រជាជាតិ សីារី្៊ុរកិ ចចនិងសិទិធ ន៊ុ សស19 (លគាេការណ្៍

ាំ) បានអន៊ុ ័តលោ

ប្រឹ ក ាល

រណ្ដ
ា សហគ ន៍ ខ ដេប្រឈ

ប្កុ ប្រឹកាសិទិធ ន៊ុ សសថ្នអងគការសហប្រជាជាតិ ខដេលៅកន៊ុងប្កុ

ះោនប្រលទសចិ ន ជាសោជិ ក ខដរ។ លគាេការណ្៍ ខណ្

អនតរជាតិសីរ
ា ី សិទិធរេរដានិងនលយបា

20

ាំ សាំ ល ៅលេើ កតិ កា សញ្ហា

និ ងកតិ កាសញ្ហាសាីរីសិទិធលសដាកិចច សងគ កិ ចច និ ង

វរប្ ៌ ។21 ប្រលទសក ៊ុជាក៏
ព
ជាហតាលេខី ថ្នកតិកាសញ្ហាទាំង២លនះខដរ។ លយងតា លគាេការ
ខណ្
រនា

ាំលនះ រណ្ដ
ា ប្កុ ហ៊ុនោនកាតរវកិចចប្តូវលគាររសិទិធ ន៊ុសស និ ងប្តូវការ

នេរ៉េះ

ទាំងការ

េ់សិទិធ ន៊ុសស្ៃន់្ៃរទាំងអស់ ខដេ

រ ប្រ ទាំងកាត់

ក់ រ័នធនឹងដាំលណ្ើរការអន៊ុវតតគលប្ោង រួ

ិ ។22 ការទទួ េខ៊ុ សប្តូវលនះ
រសនតិស៊ុខលសបៀង ស៊ុខ៊ុោេភារ និ ងរររចិ ញ្ចឹ ជី វត

អាចលគចលវសលោ

រឹ ងខនអកលេើ ការធា

ររស់ រោាភ្ិ បាេក ៊ុពជាបានល

ើ

23

ិន

ប្កុ ហ៊ុ ន

Articles 3, 9.
Articles 4, 21.
19 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.
17
18

UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p.
171.
21 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series,
vol. 993, p. 3.
20

22
23

Principle 11, 13, 15.
Principle 14.
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ិ នការរង្កា រសិ ទិធ ន៊ុ ស ស
ប្តូវ ខតអន៊ុ វ តតវធា
រណ្ដ
ា េ ករី គលប្ោង រួ ទាំងនេរ៉េះ
សាំណ្ូ ររចាំល

ក់ រ័ នធនឹង នេរ៉េ ះ

េ់ សិទិធ ន៊ុ សសទាំ ងអស់ ខដេ

េ់លៅកន៊ុងប្រលទសជិតខ្ងនង។

ះប្កុ ហ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co.

ទាំ នរ់ វារអ
ី គគិសនី លសស្ថនលប្កា ២ ោននេរ៉េ ះ

េ់ ររស្ថ
ិ ា ននិ ងសងគ យ៉េ ង្ៃន់្ៃរ ប្រ ទាំង

អាចរររាំងដេ់ កិចចប្រឺ ងខប្រងររស់ រោាភ្ិ បាេចិ ន កន៊ុងការរួ ចាំ ខណ្កល្វើឲ្យោនកាំ លណ្ើនលសដា
កិចច កិចចការ

រររ ិស្ថាន និងការអភ្ិវឌ្ឍលោ

និ រនតរភារ តា រ

ិ ិ លយគររស់ ខួេន។
ៈគលប្ោងវន

ការ

ក់ រ័នធក៊ុងការអន៊ុ
ន
វតតគលប្ោងខររលនះ អាចល្វើឲ្យបាត់ រង់កិតិត

រ

ន់

សររស់ប្កុ ហ៊ុនយ៉េ ង្ៃន់

ិ និ ងស៊ុខ៊ុោេភារររស់ ប្រជារេរដាររ់
្ៃរ ប្រ ទាំងលប្គាះថានក់ ដេ់ ការប្រកររររចិ ញ្ចឹ ជី វត
ក់ លៅកន៊ុងប្រលទសក ៊ុពជា និងលៅកន៊ុងតាំរន់។

លហត៊ុដូលចនះលហើ


ល

ើងសូ សាំណ្ូ ឲ្យប្កុ ហ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co.៖

រញ្ឈរ់ ការស្ថងសង់ ទាំនរ់ វារអ
ី គគិសនី លសស្ថនលប្កា ២ជារ ទ ន់ និ ងវា
េ់ រ រ ស្ថ
ិ ា នឲ្យបានលរញលេញ រួ ទាំ ង ការវា

តថ្ េនេរ៉េ ះ

តថ្ េ យ៉េ ងលរញលេញអាំ រី ន េរ៉េ ះ

េ់ឆ្េងប្រលទស លៅតា រទោានអនតរជាតិ។


ធា

ថា

ិនដាំលណ្ើរគលប្ោង លោ

រ៊ុាំបានរង្កាញរ័ត៌ោនេ ិអតអាំរីគលប្ោង លោ

ការចូ េរួ កន៊ុងការសលប្ ចចិ តត និ ង
េ់ លោ



គាមន

េ់ ប្រ រី រណ្ដ
ា សហគ ន៍ ខដេប្រឈ នេរ៉េ ះ

លយងលៅតា រទោានជាតិ និងអនតរជាតិ។

ប្រតិរតតិតា កាតរវកិចចថ្នចារ់ អនតរជាតិ និងលគាេនលយបា
ប្រជាោនិ ត ចិ ន ដូ ច ជា លគាេការណ្៍ ខណ្

ជាតិ ររស់ស្ថធារណ្រដា

ាំ ស ប្ោរ់ កិ ចច កា រ

លយគ និងប្កុ ហ៊ុនលៅររលទស និ ងលគាេការណ្៍ខណ្

ិ ិ
រររ ស្ថ
ិ ា នកន៊ុ ងការវ ន

ាំររស់ អងគការសហប្រជាជាតិ

សាីរី ្៊ុ រកិ ចច និ ង សិ ទិធ ន៊ុ ស ស ។ កាតរវ កិ ចច ទាំ ង លនះរួ ោន ការរញ្ូច េការអន៊ុ វ តត ប្ររ័ នធ
ប្គរ់ ប្គងហានិ ភ្័

ររ ស្ថ
ិ ា ននិ ងសងគ

រង្ការឲ្យបានេអ លដើ បីធា

ថានេរ៉េះ

ិ នការ
លៅកន៊ុងដាំ លណ្ើរការ្៊ុ រកិ ចច និ ងការចាត់ វ ធា
េ់សិទិធ ន៊ុសសប្តូវបានកាំណ្ត់ និងកាត់ រនា

។
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សូ ទទួេការលគាររលោ

លស្ថមះរីល

ើងខ្ាំ៊ុ

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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