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[ម្ថ្ៃត្ពហេបត៌ ទី១៦ ខែត លា ឆ្ន ំ២០១៤]៖ ម្ថ្ៃដន៉ះអងគោរេងគមេ ីវលិមួយត្កមុខែលាន [១៨] អងគ
ោរ មកពីត្បដទេកមព ជា និងតំបន់ដមគងគ ដេញដេេកតីខថ្ាងោរណ៍មួយជំរ ញឱ្យ ត្កមុហ  នអភិវឌ្ឍ
គដត្ាងដន៉ះ និងរោា ភិបាលកមព ជាអន វតតែំដណើ រោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាល់បរសិាា នថ្មី និងបដចេញ
ព័ត៌ានេតីពីោរដរៀបេំដ ើងវញិនូវគដត្ាងទំនប់វារអីគគិេនីដេសានដត្ោម២ ដៅដែតតេាឹងខត្តង
ត្បដទេកមព ជា។ េកមមភាពដន៉ះគំត្ទដេេកតីខថ្ាងោរណ៍នាដពលថ្មីដន៉ះរបេ់បណ្ដដ េហគមន៍
ខែលត្បឈមផលប ៉ះពាល់ ខែលដៅកន ងដនា៉ះអនកភូមិបានបែិដេធមិនបតូរទីតំងេត្ាប់គដត្ាង
ដន៉ះ ត្ពមទំាងទាមទារឱ្យេហគមន៍ានឱ្ោេដែើមបេូីលរមួកន ងែំដណើ រោរម្នោរដធវើដេេកតី
េដត្មេេិតតដៅដលើគដត្ាងដន៉ះផង។1  

ដេេកតីខថ្ាងោរណ៍ដន៉ះអំពាវនាវដៅត្កុមអភិវឌ្ឍន៍គដត្ាង និងរោា ភិបាលកមព ជាេ ំដេញផាយជា
សាធារណៈនូវព័ត៌ានេតីពីេំដណើ ដរៀបេំគដត្ាងដ ើងវញិបចឈប់ែំដណើ រោរសាងេង់របេ់
គដត្ាង និងេ ំឲ្យអន វតតែំដណើ រោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាល់បរសិាា នថ្មី ត្ពមទំាងអន វតតែំដណើ រោរម្ន
ោរេដត្មេេិតតេត្ាប់គដត្ាងដន៉ះ។ ែំដណើ រោរទំាងដន៉ះត្តូវខតដគរពតមបទោា នេាប់ជាតិ និង
អនដរជាតិ និងត្តវូានោរេូលរមួយ ងដពញដលញ និងានអតាន័យពីេហគមន៍ខែលត្បឈមផល
ប ៉ះពាល់។ 
                                                           
1 3S Rivers Protection Network, Press Release: Phnong Ethnic Villagers in Kbal Romeas and Lao villager in Srekor 1&2 Village Publically 
Announce: “We Refuse to be Resettled by the Lower Sesan 2 Dam”, 29 September 2014.  
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របាយោរណ៍ដន៉ះបញ្ជា ក់ថា គដត្ាងទំនប់វារអីគគិេនីដេសានដត្ោម២ ត្តូវបានដរៀបេំដ ើងវញិ  
រមួទំាងោរោត់បនាយកមពេ់ និងោរបចេូ លវធិានោរថ្មីដែើមបបីនាយផលប ៉ះពាល់ ែូេជារងវង់អងកត់ផេឹ
តទាវ រទឹកជាដែើម ដែើមបខីកេត្មួលត្េកែីលាប់ ប  ខនតដៅព ំទាន់ានដេញផាយព័ត៌ានលមអិតជា
សាធារណៈ ឬគម នោរបញ្ជា ក់អ៉ះអាងជាផាូវោរដ ើយ។    

ដេេកតីខថ្ាងោរណ៏ដន៉ះទាមទារដអាយអនកអភិវឌ្ឍន៏គដត្ាងនិងរោា ភិបាលកមព ជា បដចេញ ព័ត៌ាន
ជាសារធារណៈេតីពីោររេនាគដត្ាងដ ើងវញិ បចឈប់ោរសាងេង់គដត្ាង និងដធវើែំដណើ រោរ
វាយតម្មាបរសិាា នជាថ្មី ត្ពមទំាងដធវើោរេដត្មេេិតតសារជាថ្មីេត្ាប់ គដត្ាងដន៉ះខែលអន ដលាម
តមេតង់ោរជាតិនិងអនតរជាតិ ដហើយរាប់បចេូ លត្បកបដោយ អតាន័យនូវោរេូលរមួរបេ់េហគម
ន៏ខែលរងផលប ៉ះពាល់។ 

មិនែវល់ថាានបញ្ជា មិនអាេដោ៉ះស្រសាយបាន ោរងារដត្តៀមម នោរសាងេង់ កំព ងខតរកិំលដៅ
ម ែកន ងជំហ នែ៏ត្បញាប់ត្បញាល់មួយ។ ដយលតមោលវភិាគរបេ់អនកអភិវឌ្ឍន៏គដត្ាង2 ោរ
សាងេង់េមបងម្នទំនប់នឹងចាប់ដផតើមកន ងខែមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ដហើយោរបចឈប់ែំដណើ រោរទដនាត្តូវ
បានរពឹំងទ កថានឹងរេួរាល់ដៅកន ងខែជាមួយគន ដន៉ះខែរ។ 

ដេេកតីខថ្ាងោរណ៍ម្ថ្ៃដន៉ះ េងកត់ធៃន់ដលើកតីបារមភយ ងខ្ា ំងថា របាយោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មាផល
ប ៉ះពាល់បរសិាា ន េត្ាប់គដត្ាងដន៉ះគឺមិនបានវាយតម្មាត្តឹមត្តូវអំពីផលប ៉ះពាល់បរសិាា ន និង
េងគមយ ងធៃន់ធៃរ និងធំដធងដោយសារទំនប់វារអីគគិេនីដន៉ះដនា៉ះដទ រមួទំាងផលប ៉ះពាល់ឆ្ាងខែន
ដៅកន ងត្បដទេជិតខ្ង ែូេជាត្បដទេឡាវ ម្ថ្ និងដវៀតណ្ដម។ គដត្ាងដន៉ះក៏មិនបានឆ្ា ៉ះបញ្ជេ ងំ
អំពីោរត្ពួយបារមភរបេ់បណ្ដដ េហគមន៍ទំាងដនា៉ះខែរ ដត្ពា៉ះែំដណើ រោរម្នោរវាយតម្មាដនា៉ះព ំបាន
ធានាឱ្យានោរេូលរមួដពញដលញនិងានអតាន័យពីេំណ្ដក់អនកភូមិខែលទទួលរងផលប ៉ះពាល់
ដទ។ ដលើេពីដន៉ះដទៀតដនា៉ះ របាយោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាល់បរសិាា នខែលានស្រសាប់
ដនា៉ះគឺខផអកដលើខផនោរម នៗេត្ាប់គដត្ាងដន៉ះ ដហើយមិនបានបចេូ លោរវាយតម្មាណ្ដមួយអំពី
ោរផ្លា េ់បតូរោរដរៀបេំជាថ្មីម្នគដត្ាងដន៉ះដទ។ 

                                                           
2
 See 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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ដលាកស្រេី Ame Trandem នាយកកមមវធីិអាេ ីអាដគនយ៍ម្នអងគោរទដនាអនតរជាតិនិយយថា “របាយ
ោរណ៍េដីពីោរវាយតម្មាផលប ៉ះពាល់បរសិាា នបេេ បបននដន៉ះ ែកខ្នមិនបានបំដពញតមលកខែណឌ
េាប់ដទ ដត្ពា៉ះវាបានពិនិតយខតដលើផលប ៉ះពាល់មួយខផនកដៅជ ំវញិោរោា នគដត្ាងខតប  ដណ្ដណ ៉ះ 
ដហើយមិនវាយតម្មាអំពីផលប ៉ះពាល់ធំដធងដផេងដទៀត ខែលត្តូវធាា ក់ដៅដលើបណ្ដដ េហគមន៍ខែល
រេ់ដៅខែេទឹកខ្ងដលើនិងខ្ងដត្ោមដៅតមទដនាដេសាន ទដនាខស្រេពក និងទដនាដេក ង ទដនាដមគ
ងគ និងបឹងទដនាសាបដទ"។ "ោរេិកាថ្មីៗដន៉ះ បានវាយតម្មាថា ានផលប ៉ះពាល់ធៃន់ធៃរណ្ដេ់ រមួ
ទំាងោរធាា ក់េ ៉ះជីវាេត្តី៩,៣% ដៅទូទំាងអាងទដនាដមគងគទំាងមូល និងោរោត់បនាយលំហូរែី
លាប់ខែលបងកវនិាេកមមែល់ោរទទួលដេបៀងអាហរ អាហរបូតាមភ និងត្បភពម្នោរេិចេ ឹមជីវតិ
របេ់ត្បជាជនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដៅកន ងតំបន់"។  

ដលាកតឹក វណ្ដណ រា  នាយកត្បតិបតតិម្នដវទិោអងគោរមិនខមនរោា ភិបាលេតីពីកមព ជានិយយថា៖ 
"រហូតមកែល់ដពលដន៉ះ បណ្ដដ េហគមន៍ខែលត្បឈមផលប ៉ះពាល់ដៅមិនទាន់ទទួលបាន
ព័ត៌ានត្គប់ត្គន់អំពីផលប ៉ះពាល់ខែលមកពីគដត្ាងដន៉ះ និងដៅមិនទាន់ទទួលបានខផនោរតំង
លំដៅថ្មីដៅដ ើយ ដហើយដៅព ំទាន់ានឱ្ោេបានដលើកដ ើងនូវោរត្ពួយបារមភរបេ់ពួកគត់
ដែើមបឲី្យដគយកដៅពិចារណ្ដដៅកន ងោរេដត្មេេិតតអំពីគដត្ាងដន៉ះដៅដ ើយ"។ "ជាពិដេេ 
ត្បជាេហគមន៍ដៅដត្ៅតំបន់អាងទឹកខែលកំព ងរេ់ដៅខែេទឹកខ្ងដលើ និងខ្ងដត្ោមម្នគដត្ាង 
នឹងត្បឈមផលប ៉ះពាល់ធៃន់ធៃរដៅដលើវេ័ិយជលផលដៅកន ងមូលោា ន និងោរេិចេ ឹមជីវតិ ប  ខនតពួក
គត់មិនត្តូវបានពិដត្គ៉ះដយបល់ ឬបានទទួលេំដណើ ផតល់េំណងណ្ដមួយដ ើយ។"    

ដៅកន ងដេេកតីខថ្ាងោរណ៏នាដពលថ្មីៗដន៉ះដៅោន់ “គណៈកាម ោររបេ់រោា ភិបាល ខែលានតួ 
នាទីដោ៉ះស្រសាយផលប ៉ះពាល់ម្នគដត្ាងទំនប់ដេសានដត្ោម២” អនកភូមិមកពីភូមិកាលរាេ និង
ភូមិខស្រេគរ ខែលឋិតដៅកន ងតំបន់អាងេត កទឹក បានជំទាេ់ខផនោរតំងទីលំដៅថ្មី និងបែិដេធមិន
ត្ពមផ្លា េ់បដូរទីតំងដទ។ ពួកគត់ជំរ ញឱ្យអន វតតែំដណើ រោរវាយតម្មាជាថ្មីអំពីផលប ៉ះពាល់ខែល
បណ្ដដ លមកពីទំនប់វារអីគគិេនីដន៉ះ និងេ ំឲ្យានឱ្ោេេត្ាប់េហគមន៍ដែើមបេូីលរមួដៅកន ង
ែំដណើ រោរម្នោរវាយតម្មាដន៉ះ។   

Maureen Harris ទីត្បឹកាេាប់ត្បចំាអងគោរ EarthRights អនតរជាតិបានដលើកដ ើងថា៖ “ោរដធវើដេ
េកតីេដត្មេដលើគដត្ាងទំនប់វារអីគគិេនីទដនាដេសានដត្ោម២ដន៉ះ ែវ៉ះគណដនយយភាព និងតាា
ភាព ដហើយបងាា ញឲ្យដ ើញថា ផា យនឹងេាប់ជាតិនិងអនដរជាតិ"។ តម «បទោា នេាប់កមព ជានិង



េិន និងវធីិអន វតតលអបំផ ត តត្មូវឱ្យានោរេិកាដគលបំណងយ ងលអិតលអន់ពាក់ព័នធនឹងផលប ៉ះ
ពាល់ទំាងអេ់ខែលអាេដកើតានម ននឹងេដត្មេេិតតណ្ដមួយដែើមបបីនតែំដណើ រោរគដត្ាងត្ពម
ទំាងតត្មូវថា ោរខកខត្បគដត្ាងជាក់ខេដងក៏គបបតី្តវូអន វតតែំដណើ រោរែូេគន េត្ាប់ោរវាយតម្មា
ផលប ៉ះពាល់ និងោរេូលរមួជាសាធារណៈ"។ 

 
ព័ត៌ានអំពីត្បវតតិ 
 
ទំនប់វារអីគគិេនីទដនាដេសានដត្ោម២ានទីតំងេាិតដៅខ្ងដត្ោមត្តង់េំណ េត្បេពវទដនាធំដេ
សាន និងម្ែទដនាខស្រេពក និងានេាៃ យត្បខហល២៥គ.ម.ពីទដនាដមគងគ។េកមមភាពម នដពល 
សាងេង់បានចាប់ដផតើមរេួដៅដហើយ។  ោរសាងេង់េំខ្ន់ម្នទំនប់នឹងចាប់ដផតើមដៅកន ងខែមករា
ឆ្ន ំ ២០១៥ ដហើយោរបចឈប់ែំដណើ រោររបេ់ទដនា ត្តូវបានេនមត់ថានឹងេប់េពវត្គប់កន ងខែជាមួយ 
គន ។ ដយងតមខផនោរម្នគដត្ាងដន៉ះ ោរសាងេង់េំខ្ន់នឹងានរយៈដពល៣៥ខែ។ ទំនប់ដេ
សានដត្ោម២ កំព ងខតត្តូវបានអភិវឌ្ឍដោយត្កមុហ  នវដិយគេិន ត្កមុហ  នកមព ជានិងដវៀតណ្ដម  
រមួទំាង China’s Hydolancang International Energy Co. Ltd  និង Cambodia’s Royal Group។ 
ដៅដពលសាងេង់រេួរាល់ ទំនប់វារអីគគិេនីដន៉ះនឹងានកមពេ់ត្បាណ៧៥ម និងានត្បខវង៨គម 
បដងកើតបានអាងទឹកទំហំ៣៣.៥៦០ ហិកតរ ដោយផលិតថាមពលអគគិេនី ានកាា ំង៤០០ដមហក  
វា ត់។ ត្បជាជនជាង៥០០០នាក់ខែលភាគដត្េើនជាជនជាតិដែើមភាគតិេនឹងត្តូវបងខំឲ្យផ្លា េ់បដូ រទី
លំដៅ ត្បេិនដបើ ទំនប់វារអីគគិេនីដន៉ះែំដណើ រោរ។ 
 

  

 


