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លោកឧកញា គិត ល ៉េង  
ប្រធាន និងប្រធាន ន្តនរីប្រតិរតរិ ននប្កុ ហ ៊ុន Royal Group 
អគារលេខ ២៤៦  ហាវថីិ នីវងស   
រាជធានីភ្នំលេញ ប្េះរាជាណាចប្កក ព៊ុជា  
 

នថៃទី២៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ 
 
លគារេជូនលោកឧកញា គិត ល ៉េង  
 
ការទទួេខ៊ុសប្តវូររស់ប្ក ុហ ៊ុន Royal Group ចំល ះកិចចការ រររសិ្ថា ន និងលគារេសិទធិ ន៊ុសស 
កន៊ុងការអន៊ុវតរគលប្ោងទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ លៅលខតរសទឹងខប្តង 
 
ល ើងខ្៊ុំជាប្កុ អងគការសងគ ស៊ុីវេិល្វើការលេើខននកររសិ្ថា ន និងសងគ លៅកន៊ុងតំរន់ទលនេល គងគ។
ល ើងដឹងថា ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group កំេ៊ុងអភិ្វឌ្ឍគលប្ោងទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ 
លៅកន៊ុងលខតរសទឹងខប្តង តា រ ៈការរួ ទ៊ុនជា ួ ប្កុ ហ ៊ុន Hydrolancang International 
Energy Co Ltd និងប្កុ ហ ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co. Ltd ប្េ ទំងដឹងការងារស្ថង
សង់កំេ៊ុងខតដំល ើ រការ។ រណាា សហគ ន៍លៅតា ដងទលនេទំង៣ ខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់
លោ ទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ ភាគលប្ចើនននសហគ ន៍ទំងល ះជាជនជាតិលដើ ភាគ
តិច ោនកាីបារ ភយ៉េងខ្េ ំងចំល ះនេរ៉េះ េ់លៅលេើជីវភាេរស់លៅ និងការប្រកររររចិញ្ច ឹ 
ជីវតិ ខដេរណាា េ កេីគលប្ោងស្ថងសង់ទំនរ់លនះ និងបានខសវងរកអនររាគ ន៍ឲ្យល ើងខ្៊ុំ
ជួ ដេ់សហគ ន៍។ រណាា សហគ ន៍លជឿថា ប្តូវខតរញ្ឈរ់គលប្ោងលនះជារ ទ ន់ លោ ស្ថរ
ខតលប្គាះថាន ក់យ៉េងខ្េ ំងលៅលេើររសិ្ថា ន និងរណាា សហគ ន៍លៅតា ដងទលនេទំង៣ និងលៅ
តា ទលនេល គងគ លៅកន៊ុងប្រលទសក ព៊ុជា ក៏ដូចជាលៅប្រទសជិតខ្ង  លទៀតខដរ។ ល ើងខ្៊ុំ
សូ ភាា រ់ កជា ួ នូវលសចកាីប្រកាសរួ លោ រណាា សហគ ន៍ខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់ 
សរ៊ុរោនប្រជាជនលប្ចើនជាង៧៥០០០ ក់។ 
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ល ើងខ្៊ុំសរលសរេិខិតលនះលន្ើជូនអនកឧកញា លដើ បីសំ ូ េរឲ្យ ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group លគារេ
ប្រតិរតរិប្ក សីេ្ ៌ទទួេខ៊ុសប្តូវតា នេូវចារ់ររស់ខេួន ក់េ័នធនឹងគលប្ោងស្ថងសង់ទំនរ់
វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២។ េិខិតលនះ សូ លេើក ករងាា ញអំេីការទទួេខ៊ុសប្តូវររស់
ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group លៅតា ចារ់ជាតិនិងអនររជាតិ ួ ចំនួន។ រហូត កដេ់លេេលនះ េ៊ុំ
ោនការវា តន េអំេីនេរ៉េះ េ់សងគ និងររសិ្ថា នលោ ស្ថរគលប្ោងឲ្យបានទូេំទូោ លទ 
លហើ ការវា តន េអំេីនេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទសក៏ដូចគាន ខដរ។ ការនសេវនា  និងតោេ ភាេ
េ័ត៌ោន ក់េ័នធនឹងទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ រហូត កដេ់លេេលនះ  ិនប្គរ់ប្គាន់
ទេ់ខតលស្ថះ គឺបាននសេវនា េ័ត៌ោន តិចតួចរំន៊ុត លោ េ៊ុំបាននាេ់ េ័ត៌ោនលៅរណាា
សហគ ន៍ខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់លោ ស្ថរគលប្ោង ប្េ ទំងេ៊ុំបានេិលប្គាះលយរេ់ ឬ
ឲ្យភាគី ក់េនធខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់ចូេរួ  កន៊ុងការល្វើលសចកាីសលប្ ចឲ្យបានប្តឹ ប្តូវ
ល ើ ។ 
 
គលប្ោងទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ ោនភាេចប្ ូងចប្ោស់យ៉េងខ្េ ំងទំងលៅកន៊ុងតំរន់ 
និងអនររជាតិ លោ ស្ថរខតនេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទស។ ល ើងបារ ភថា វាអាចគំរា ដេ់សាិរភាេ
តំរន់ និងល្វើឲ្យបាក់ ៊ុខោត់ ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group និងការវនិិលយគររស់ប្រលទសចិន។ តា 
ការវភិាគវទិាស្ថស្តសរ លេេថមីៗលនះ បានបា៉េ ន់ស្ថម នថា នេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ន និងសងគ ខដេ
រណាា េ កេីគលប្ោងស្ថងសង់ទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ អាចនឹងកាេ  កាន់ខត្ំ
លៅៗ និង្ៃន់្ៃរលៅៗ លោ ល្វើឲ្យខូចខ្តយ៉េង្ៃន់្ៃរលៅកន៊ុងតំរន់ និងរណាា សហគ ន៍  
លៅកន៊ុងប្រលទសក ព៊ុជា ក៏ដូចជាលៅកន៊ុងប្រលទសជិតខ្ង ដូចជាប្រលទសឡាវ នថ និងប្រលទសលវៀ
តណា ។ 
 
កន៊ុង  ជាប្កុ ហ ៊ុនអភិ្វឌ្ឍន៍ឈាន ៊ុខននគលប្ោងទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ ល ើងខ្៊ុំ
សូ សំ ូ េរអនកឧកញា ល តារ េិចារណាឲ្យបានេអិតេអន់ចំល ះកងវេ់   ក់េ័នធនឹង
គលប្ោងលនះ និងចំល ះនេវបិាក  ចំល ះររសិ្ថា ន និងរណាា សហគ ន៍លៅតា ដងទលនេ។ 
ខ្ងលប្កា លនះ គឺជាេទធនេខដេល ើងរកល ើញ និងអន៊ុស្ថសន៍ ួ ចំនួន ក់េ័នធរញ្ហា
លនះ។ 
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ការវា តន េអំេីនេរ៉េះ េ់ ិនប្គរ់ប្ជុងលប្ជា  
 
ការសិកាវទិាស្ថស្តសរបានប្េោនឲ្យដឹងថា នេរ៉េះ េ់ខដេរណាា េ កេីទំនរ់វារអីគគិសនី
លសស្ថនលប្កា ២ នឹងោនទំហំកាន់ខត្ំជាងអវីខដេបានលេើកល ើងលៅកន៊ុងរបា ការ ៍សាីេី
ការវា តន េនេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ន និងលៅកន៊ុងខននការប្គរ់ប្គងររសិ្ថា ន1។ វារសី្ថស្តសរ ការ
ផ្លេ ស់ទីររស់ប្តី និងប្រេ័នធររសិ្ថា ន្ មជាតិ ននប្រេ័នធទលនេលសស្ថន ខរសេក និងទលនេលសក៊ុង 
 ិនអាចផ្លា ច់ទំ ក់ទំនងគាន លៅនឹងទលនេល គងគ និងទលនេស្ថរបានល ើ ។ ការសិកាល ះបាន
បា៉េ ន់ស្ថម នថា ទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ នឹង ំឲ្យោនការបាត់រង់ជីវោសប្តី៩,៣% 
កន៊ុងអាងទលនេល គងគទំង ូេ គឺប្តីប្រខហេ២០០០០០លតានកន៊ុង១ឆ្ន ំ2 ខដេលនះលសមើេី២០០
ោនដ៊ុោេ រ លៅ៣៦០ដ៊ុោេ រកន៊ុង១ឆ្ន ំ កន៊ុងតន េេក់លេើកទី១ ខដេជាចំនួនលប្ចើនជាងប្បាក់
ចំ ូេប្រចំាឆ្ន ំខដេប្តូវរកបានេីទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២លប្ចើនណាស់។3 ទំនរ់វារ ី
អគគិសនីលនះ នឹងរណាា េឲ្យោនការផ្លេ ស់រាូររហូំរវារជីាតិយ៉េងខ្េ ំងកន៊ុងទលនេល គងគ និងល្វើឲ្យ
កករបាត៊ុដីថ ច៊ុះប្រខហេេី៦លៅ៨ភាគរ 4 លោ ល្វើឲ្យជីវជាតិដី និងនេិតក មកសិក ម
ថ ច៊ុះ លៅកន៊ុងតំរន់ទឹកជំ ន់ទលនេល គងគ និងដីស ា ល គងគ។  
 
ប្តីជាប្រភ្េននការប្រកររររចិញ្ច ឹ ជីវតិយ៉េងសំខ្ន់សប្ោរ់ប្រជាជនក ព៊ុជា និងជាប្រភ្េ
ចំ ីអាហារយ៉េងសំខ្ន់សប្ោរ់រណាា សហគ ន៍លៅតា ទលនេលសស្ថន និងទលនេល គងគ ប្េ 
ទំងទលនេស្ថរ។5 ការថ ច៊ុះប្តីយ៉េងគំហ៊ុកខររលនះ នឹងល្វើឲ្យោនរញ្ហា ចំ ីអាហារ និងស៊ុខ
ភាេយ៉េង្ៃន់្ៃរ និងល្វើឲ្យភាេប្កីប្កកាន់ខតខ្េ ំង និងអារូរតា ភថ ច៊ុះ។ ការបាត់រង់ចំ ី
អាហារ ប្រូលតអ៊ុីន អាហាររំរ៉េនសំខ្ន់ៗ ការរំផ្លេ ញជីវជាតិដី ដីកសិក ម ប្រេ័នធររសិ្ថា ន្ ម

                                                 
1 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 ុះ នឹងល្វើឲ្យរ៉េះ េ់ដេ់សហគ ន៍លប្ចើនលៅទូទំងប្រលទសក ព៊ុជា លវៀតណា 
ដីស ា  និងប្រលទសលៅខ្ងលេើខខសទឹក លៅតា ទលនេល គងគកន៊ុងប្រលទសឡាវ ប្រលទសនថ និង
អាចគំរា ដេ់សនរិស៊ុខលសបៀងអាហារលៅទូទំងតំរន់។  
 
លោ ស្ថររបា ការ ៍សាីេីការវា តន េនេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា នខដេោនរស្ថរ់ល ះ េិនិតយខត
លេើនេរ៉េះ េ់លៅតា តំរន់លៅជ៊ុំវញិគលប្ោងទំនរ់វារអីគគិសនី ល ើេលៅវាហាក់ដូចជា ិន
បានប្រតិរតរិតា េកខខ ឌ ននចារ់ប្រលទសក ព៊ុជាលទ លហើ សាិតលៅលប្កា រទោា ន ខដេ
ចារ់សាីេីររសិ្ថា នររស់ប្រលទសចិនកំ ត់ល ះឆ្ៃ  ណាស់6  ិនបានសិកាអំេីនេរ៉េះ េ់
ខដេអាចលកើតល ើងលោ ស្ថរគលប្ោង ជាេិលសសរណាា នេរ៉េះ េ់ខដេលគ “ចាត់ទ៊ុកថា 
ោននេរ៉េះ េ់្ៃន់្ៃរដេ់្នធាន្ មជាតិ ប្រេ័នធររសិ្ថា ន្ មជាតិ ស៊ុខភាេ និងស៊ុខ៊ុោេ
ភាេររស់ប្រជាជន”។7 ល ើងេ៊ុំបានដឹងអំេីការសិកាថមីសាីេីការវា តន េនេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ន 
ខដេល្វើលោ  ប្កុ ហ ៊ុន Hydropower Lower Sesan 2 Co. លដើ បីល្វើឲ្យប្បាកដថា ោនការ
ប្រតិរតរិតា េកខខ ឌ តប្ ូវទំងល ះណាស់។ 
 
ចំាបាច់ប្តូវោនការវា តន េនេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទស 
 
លប្ៅេីការបា៉េ ន់ស្ថម ននេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទសខដេរណាា េ កេីទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថន
លប្កា ២ េ៊ុំល ើញោនសញ្ហា ណា ួ ខដេរងាា ញថា ោនការវា តន េនេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ន
ឆ្េងប្រលទស ឬោនការរងាា ញេ័ត៌ោនសាីេីនេរ៉េះ េ់លៅរោា ភិ្បាេននប្រលទសជិតខ្ងលទ។ 
ការវា តន េខររលនះនឹងជួ ដេ់ការប្គរ់ប្គងហានិភ័្ ររសិ្ថា ននិងសងគ ប្រករលោ តោេ
ភាេ។ លេើសេីលនះលៅលទៀត ចារ់ប្រនេ ីអនររជាតិ និងវ ិ្ ីប្រតិរតរិេអរំន៊ុតជាេកខ ៈអនររ
ជាតិ បានកំ ត់េកខខ ឌ ឲ្យល្វើការវា តន េ និងនសេវនា នេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទសសំខ្ន់
ៗ។8 ត៊ុោការ ៊ុតរិ្ ៌អនររជាតិ បានរញ្ហា ក់ថា ប្តូវោន “េកខខ ឌ តប្ ូវលៅតា ចារ់អនររ

                                                 
6 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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ជាតិទូលៅឲ្យអន៊ុវតរការវា តន េនេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ន លៅកខនេងណាខដេសំល ើ គលប្ោង
ឧសាហក មអាចលកើតោនហានិភ័្ ខពស់កន៊ុងរររិទឆ្េងប្រលទស ជាេិលសស លៅតំរន់ខដេលប្រើ
្នធានរួ គាន "។9 ោនកិចចប្េ លប្េៀងអនររជាតិជាលប្ចើន ខដេនាេ់ការខ  ំអំេីវ ិ្ ី អន៊ុវតរេអ
រំន៊ុត សប្ោរ់ការវា តន េនេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា នឆ្េងប្រលទស។ ឧទហរ ៍ “អន៊ុសញ្ហា លអសប៉េូ 
Espoo Convention “ ោក់េកខខ ឌ លេើការវា តន េនេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទស  ៊ុនលេេអន៊ុ ័
តគលប្ោងណា ួ  និងរញ្ចូ េេកខខ ឌ តប្ ូវឲ្យោនការចូេរួ ជាស្ថធារ ៈ ប្េ ទំងជូន
ដំ ឹងលៅប្រជាជនខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់ឆ្េងប្រលទស។10 
 
ការនសេវនា  និងតោេ ភាេេ័ត៌ោន 
 
ប្កុ ហ ៊ុនលរៀរចំគលប្ោង ដូចជាប្កុ ហ ៊ុន វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ បាននាេ់េ័ត៌ោនតិចតួច
ណាស់លៅរណាា សហគ ន៍ខដេសាិតលៅកន៊ុងការោា នននគលប្ោង  ក់េ័នធនឹងនេរ៉េះ េ់
រណាា េ កេីគលប្ោង និងខននការផ្លេ ស់រាូរលៅទីតំាងថមី។ លេើសេីលនះលៅលទៀត ប្កុ ហ ៊ុនទំង
ល ះ  ិនបានរងាា ញេ័ត៌ោនណា ួ  ឬេ៊ុំបានេិលប្គាះលយរេ់  ក់េ័នធនឹងគលប្ោង ជា ួ 
សហគ ន៍   លនសងលទៀត ខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់លៅកន៊ុងប្រលទសក ព៊ុជា និងរណាា
ប្រលទសជិតខ្ងលទ។ ខ នលហើ  លោ ស្ថរខតរបា ការ ៍សាីេីការវា តន េនេរ៉េះ េ់រ
រសិ្ថា នោនកប្ ិត ដូលចនះការរងាា ញ ឬនសេវនា េ័ត៌ោនលេញលេញប្គរ់ប្គាន់អំេីនេរ៉េះ
 េ់លោ ស្ថរគលប្ោង ឬការេិលប្គាះលយរេ់ជា ួ រណាា សហគ ន៍ខដេប្រឈ នេរ៉េះ
 េ់ ិនអាចលៅរចួលទ។  
 
ចារ់ប្រលទសក ព៊ុជា11 ក៏ដូចជារទោា នខដេោនលៅកន៊ុងចារ់ប្រលទសចិន12 និងវ ិ្ ីប្រតិរតរិេអ
រំន៊ុតអនររជាតិ13 ខដេចារ់នី ួ ៗោនរញ្ចូ េកាតេវកិចចកន៊ុងការលរៀរចំ និងនសេវនា  របា 
                                                 
9 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-RKM-
1296/36;  Ibid, see Article 1. 
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). 
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ការ ៍សាីេីការវា តន េនេរ៉េះ េ់ លរើកសវ ការស្ថធារ ៈ រញ្ចូ េរណាា សហគ ន៍ 
និងភាគី ក់េ័នធខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់លៅកន៊ុងដំល ើ រការននការវា តន េ ប្េ ទំងនាេ់
ឱកាសឲ្យស្ថធារ ៈនាេ់លយរេ់។ លេើសេីលនះលៅលទៀត លសចកាីប្រកាសសាីេីសិទធិជនជាតិ
លដើ ភាគតិច ររស់អងគការសហប្រជាជាតិ14 ខដេទំងប្រលទសក ព៊ុជា និងប្រលទសចិនបានអន៊ុ
 ័តល ះ ហា ប្បា  ិនឲ្យផ្លេ ស់រាូរជនជាតិលដើ ភាគតិចលចញេីដីររស់េួកគាត់ លោ គាម នការ
 េ់ប្េ  ៊ុន លោ គាម នការរងខិតរងខំ និងចាស់ោស់ និងោនការ េ់ប្េ ទទួេសំ ង
លោ ស រ យនិងលសមើភាេល ើ ។15 
 
ល ើងខ្៊ុំសូ អរគ៊ុ ណាស់ខដេរោា ភិ្បាេ និងរណាា ប្កុ ហ ៊ុន ក់េ័នធចង់ជួ ប្រលទសក ព៊ុ
ជាកន៊ុងការរលងកើននេិតក មថា េេ លដើ បីរំលេញតប្ ូវការអភិ្វឌ្ឍន៍ប្រលទស។ រ៉េ៊ុខនរ ការខក
ខ្ន ិនបានឲ្យរណាា សហគ ន៍ និងសងគ ស៊ុីវេិចូេរួ  និងនាេ់េទធភាេឲ្យេួកគាត់លេើក
ល ើងអំេីកាីបារ ភររស់គាត់ ទំនងដូចជា ល្វើឲ្យប្កុ ហ ៊ុនទំងល ះលផ្លា តការប្រឹងខប្រងលៅលេើការ
ជំទស់នឹងគលប្ោងលៅវញិ។ ការជំទស់ខររល ះ អាចគំរា កំខហងដេ់និរនររភាេ និងរងខូច
 ៊ុខោត់ននការវនិិលយគររស់ប្រលទសចិន លោ ល្វើឲ្យរ៉េះ េ់ដេ់ឱកាសវនិិលយគសប្ោរ់
លេេអ គត។ 
 
សវ័ ទទួេខ៊ុសប្តូវររស់ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group  
 
ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group ោនការទទួេខ៊ុសប្តូវររស់ខេួនលៅតា ចារ់អនររជាតិ ដូចជា លគាេ
ការ ៍ខ  ំររស់អងគការសហប្រជាជាតិសាីេី ៊្ុរកិចចនិងសិទធិ ន៊ុសស (លគាេការ ៍ខ  ំ)16 
លគាេការ ៍ខ  ំសំលៅលេើ កតិកាសញ្ហា អនររជាតិសាីេីសិទធិេេរដានិងនលយបា 17 និង

                                                                                                                                                              
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.  
16 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 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 
171. 
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កតិកាសញ្ហា សាីេីសិទធិលសដាកិចច សងគ កិចច និងវរប្ ៌។18 ប្រលទសក ព៊ុជាក៏ជាហតាលេខីនន
កតិកាសញ្ហា ទំង២លនះខដរ។ លយងតា លគាេការខ  ំលនះ ប្កុ ហ ៊ុនោនកាតេវកិចចប្តូវ
លគារេសិទធិ ន៊ុសស និងប្តូវការ រ ប្េ ទំងកាត់រនា នេរ៉េះ េ់សិទធិ ន៊ុសស្ៃន់្ៃរទំង
អស់ ខដេ ក់េ័នធនឹងដំល ើ រការអន៊ុវតរគលប្ោង រួ ទំងការ រសនរិស៊ុខលសបៀង ស៊ុខ៊ុោេ
ភាេ និងរររចិញ្ច ឹ ជីវតិ។19 ការទទួេខ៊ុសប្តូវលនះ  ិនអាចលគចលវសលោ េឹងខនអកលេើការ
ធា ររស់រោា ភិ្បាេក ព៊ុជាបានល ើ 20 ប្កុ ហ ៊ុន  ប្តូវខតអន៊ុវតរវធិានការរងាក រសិទធិ
 ន៊ុសស  ក់េ័នធនឹងនេរ៉េះ េ់សិទធិ ន៊ុសសទំងអស់ខដេរណាា េ កេីគលប្ោង រួ ទំង
នេរ៉េះ េ់លៅកន៊ុងប្រលទសជិតខ្ងនង។ 
 
លោ ប្កុ ហ ៊ុន Royal Group ជាប្កុ ហ ៊ុនរួ ទ៊ុនជា ួ ប្កុ ហ ៊ុន Hydrolancang, ដូលចនះប្កុ 
ហ ៊ុនHydropower Lower Sesan 2 Co. ោនការទទួេខ៊ុសប្តូវលៅតា លគាេការ ៍ខ  ំ
សប្ោរ់ការ រររសិ្ថា នកន៊ុ ងការវនិិលយគ និងប្កុ ហ ៊ុនររលទស (លគាេការ ៍ខ  ំសាីេីរ
រសិ្ថា ន)21 ររស់រោា ភិ្បាេប្រលទសចិន។ លគាេការ ៍ខ  ំលនះរញ្ហា ក់ថា ដំល ើ រការល្វើ
ខននការ និងេិលប្គាះលយរេ់សប្ោរ់គលប្ោងវនិិលយគប្តូវលេើកក ពស់ការអភិ្វឌ្ឍលសដាកិចច
 ូេោា នប្រករលោ ភាេស៊ុខដ៊ុ រ   លេើកក ពស់ររសិ្ថា ន និងសហគ ន៍ ប្េ ទំងប្តូវ
លគារេ ជំលនឿស្ថស  និងប្រនេ ីវរប្ ៌ររស់ោច ស់រសុក។ លគាេការ ៍ខ  ំលនះ តប្ ូវ
ឲ្យប្កុ ហ ៊ុនអភិ្វឌ្ឍន៍គលប្ោងេិចារណាលេើនេរ៉េះ េ់សងគ  ខដេរណាា េ កេីគលប្ោង 
និងប្តូវេាយ ការ រ រតកវរប្ ៌ និងកាត់រនា នេរ៉េះ េ់្ៃន់្ៃរលនសងៗលទៀត។22 ការ
គំរា កំខហងយ៉េង្ៃន់្ៃរ ខដេរណាា េ កេីទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ លៅលេើ ៊ុខ
រររ ប្រនេ ី និងស៊ុខ៊ុោេភាេររស់ប្រជាជន ប្េ ទំងចំ ៊ុ ចខវះខ្តកន៊ុងការេិលប្គាះ
លយរេ់ជា ួ រណាា សហគ ន៍ខដេប្រឈ នេរ៉េះ េ់ រញ្ហា ក់ថា គលប្ោងលនះ ិន

                                                 
18 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, 
vol. 993, p. 3. 
19 Principle 11, 13, 15.  
20 Principle 14.  
21Guidelines 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. 
22 Articles 3, 9.  
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ប្រតិរតរិតា លគាេការ ៍ខ  ំសាីេីររសិ្ថា នលទ និង ិនប្ទប្ទង់ដេ់ការអភិ្វឌ្ឍប្រករលោ 
និរនររភាេ តា រំ ងកន៊ុងការលេើកក ពស់ររស់លគាេការ ៍ខ  ំលនះលទ។23 
 
សំ ូ េរចំល ះប្កុ ហ ៊ុន Royal Group  
ទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ ោននេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ននិងសងគ យ៉េង្ៃន់្ៃរ ប្េ ទំង
អាចររារាំងដេ់កិចចប្រឺងខប្រងររស់រោា ភិ្បាេចិន កន៊ុងការរួ ចំខ កល្វើឲ្យោនកំល ើ នលសដា
កិចច កិចចការ រររសិ្ថា ន និងការអភិ្វឌ្ឍលោ និរនររភាេ តា រ ៈគលប្ោងវនិិលយគររស់ខេួន។
ការ ក់េ័នធកន៊ុងការអន៊ុវតរគលប្ោងខររលនះ អាចល្វើឲ្យបាត់រង់កិតរិ សររស់ប្កុ ហ ៊ុនយ៉េង្ៃន់
្ៃរ ប្េ ទំងលប្គាះថាន ក់ដេ់ការប្រកររររចិញ្ច ឹ ជីវតិ និងស៊ុខ៊ុោេភាេររស់ប្រជាេេរដារារ់
រ  ន់ ក់លៅកន៊ុងប្រលទសក ព៊ុជា និងលៅកន៊ុងតំរន់។  
 
លហត៊ុដូលចនះលហើ  ល ើងសូ សំ ូ ឲ្យប្កុ ហ ៊ុន Royal Group៖ 
 

 រញ្ឈរ់ការស្ថងសង់ទំនរ់វារអីគគិសនីលសស្ថនលប្កា ២ជារ ទ ន់ និងវា តន េនេរ៉េះ
 េ់ររសិ្ថា នឲ្យបានលេញលេញ រួ ទំងការវា តន េយ៉េ ងលេញលេញអំេីនេរ៉េះ
 េ់ឆ្េងប្រលទស លៅតា រទោា នអនររជាតិ។  

 ធា ថា  ិនដំល ើ រគលប្ោង លោ េ៊ុំបានរងាា ញេ័ត៌ោនេ អិតអំេីគលប្ោង លោ គាម ន
ការចូេរួ កន៊ុងការសលប្ ចចិតរ និង េ់ប្េ េីរណាា សហគ ន៍ខដេប្រឈ នេរ៉េះ
 េ់ លោ លយងលៅតា រទោា នជាតិ និងអនររជាតិ។ 

 ប្រតិរតរិតា កាតេវកិចចននចារ់អនររជាតិ និងលគាេនលយបា ជាតិ ររស់ស្ថធារ រដា
ប្រជាោនិតចិន ដូចជា លគាេការ ៍ខ  ំសប្ោរ់កិចចការ រររសិ្ថា នកន៊ុ ងការវនិិ
លយគ និងប្កុ ហ ៊ុនលៅររលទស  និងលគាេការ ៍ខ  ំររស់អងគការសហប្រជាជាតិ
សាីេី ៊្ុរកិចចនិងសិទធិ ន៊ុសស។ កាតេវកិចចទំងលនះរួ ោន ការរញ្ចូ េការអន៊ុវតរប្រេ័នធ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័្ ររសិ្ថា ននិងសងគ  លៅកន៊ុងដំល ើ រការ ៊្ុរកិចច និងការចាត់វធិានការ
រងាក រឲ្យបានេអ លដើ បីធា ថានេរ៉េះ េ់សិទធិ ន៊ុសសប្តូវបានកំ ត់និងកាត់រនា ។    

                                                 
23 Articles 4, 21.  
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តា ការរស្ថវប្ជាវបានរងាា ញថា ោនវ ិ្ ីខដេជាជលប្ ើសលនសង កន៊ុងការរលងកើតអំណាចខដេ
ោននិរនររភាេ និងោននេរ៉េះ េ់ររសិ្ថា ននិងសងគ តិច។ ជំរ៊ុញឲ្យរណាា ប្កុ ហ ៊ុនចិនវនិិ
លយគតា វ ិ្ ីខដេជាជលប្ ើសលនសងទំងលនះ អាចេប្ងឹងភាេជាអនកឈាន ៊ុខ ររស់ប្រលទស
ចិនលៅកន៊ុងតំរន់ និងនេប្រលយជន៍កំល ើ នលសដាកិចច លោ រំលេញលសចកាីប្តូវការររស់ប្រជា
ជនក ព៊ុជាបាន។ 
 
សូ ទទួេការលគារេលោ លស្ថម ះេីល ើងខ្៊ុំ 
     
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 
 
 


