សេចក្តីថ្លែងការណ៍៖
បណឹដ ងេដីពីការព្ពួយបារម្ភអំពីការរ ំសោភេិទ្ិធម្នុេសពាក្់ ព័នគ
ធ សព្ោងអភិវឌ្ឍទ្ំនប់វារ ីអគគិ
េនីសៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា ដាក្់ជូនអងគការេហព្បជាជាតិ
Contacts - Regional:
Ame Trandem, +66868822426, ame@internationalrivers.org, International Rivers
Maureen Harris, +918135999896, maureen@earthrights.org, EarthRights
International
Contacts - Cambodia:
Meach Mean, +85575974112, meach.mean@hotmail.com, 3S Rivers Protection
Network (Lower Sesan 2 Dam)
Ith Mathoura, +855 12505686, thoura@samrethlawgroup.com, Samreth Law Group
(Cheay Areng Dam)

ថ្លៃអង្គគរទ្ី១៣ ថ្ែម្ក្រា ឆ្ន២
ំ ០១៥៖ ថ្លៃសនេះ អងគការពាក្់ ព័នក្
ធ ម្ពុជា និងអនដរជាតិ ដាក្់ពាក្យ
បណឹត ងម្ួយសៅអនក្រាយការណ៍ពិសេេថ្នអងគការេហព្បជាជាតិេីព
ដ ីស្ថានភាពេិទ្ិធ
ម្នុេសសៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជា ថ្ែលជាការព្ពួយបារម្ភកាន់ថ្តខ្ែំងស

ើងពាក្់ព័នធនឹងការ

រ ំសោភេិទ្ិធម្នុេសថ្ែលបណ្ដ
ដ លម្ក្ពីការអភិវឌ្ឍគសព្ោងទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីពីរសៅក្នុង

ព្បសទ្េក្ម្ពុជា។ ពាក្យបណឹ ត ងសនេះគូេបញ្ជ
ា ក្់ អំពីទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីសេស្ថនសព្កាម្២ថ្ែល
បចចុបបននក្ំពុងែំសណើរការស្ថងេង់សៅក្នុងសែតតេឹង
ទ ថ្ព្តង និងទ្ំនប់េឹង
ទ ជាយអាថ្រង សៅ
សែតតសកាេះក្ុង ថ្ែលតាម្សេចក្ដីរាយការណ៍ថា ជិតទ្ទ្ួលបានការអនុម្័តសហើយ។ ពាក្យ

បណឹដ ងសនេះ អំពាវនាវេុំឱ្យអនក្រាយការណ៍ពិសេេស្វើការសេុើបអសងេត និងថ្េវងរក្ែំសណ្ដេះ
ស្រស្ថយចំសពាេះការរ ំសោភបំពានេិទ្ិធម្នុេសថ្ែលក្ំពុងសក្ើតស
ស

ើង និងថ្ែលបព្ម្ុងនឹងសក្ើត

ើងទាក្់ទ្ងនឹងគសព្ោងទាំងពីរសនេះ។

តាម្ការេទង់ម្តិនាសពលលមីៗសដាយគសព្ោងអភិវឌ្ឍន៍ ទ្ំនប់ទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្២ (LS2)
បានសលើក្ស

ើងនូវក្ងវល់អំពីការដាក្់េោព្ និងការគំរាម្ក្ំថ្ហងសលើអនក្ភូម្ិឲ្យយល់ព្ពម្

តាម្ការេទង់ម្តិនិងតាម្ថ្ែនការតាំងលំសៅលមីថ្ែលបានសេនើស

ើងសនាេះ សដាយឲ្យព្បជាពល

រែឋ៥០០០នាក្់ ផ្លែេ់បូរទ្ី
ដ តាំងរេ់សៅ។
សោក្ សម្ៀច សម្ៀន អនក្េព្ម្បេព្ម្ួលថ្នបណ្ដ
ត ញការពារទ្សនែ-េ៣ (3SPN) ថ្ែលជាអងគ
ការថានក្់ម្ូលដាឋននិងស្វើការជាម្ួយេហគម្ន៍ថ្ែលរងែលបេះពាល់ បានឱ្យែឹងថា "ជី វ ិត
របេ់ម្នុេសរាប់ពាន់នាក្់នឹងព្តូវហិនសោច និងព្តូវបំផ្លែញសដាយស្ថរគសព្ោងសនេះ។
សទាេះបីជាោនែលបេះពាល់្ៃន់្រៃ សដាយស្ថរគសព្ោងរបេ់ែួនក្៏
ែ
សដាយ ក្៏ពុំោនតោែភាព
ក្នុងការស្វើសេចក្តីេសព្ម្ចសនាេះស

ើយ សហើយក្៏ម្ិនោនការពិសព្រេះសោបល់ពិតព្បាក្ែ

ជាម្ួយេហគម្ន៍សែើម្បីឱ្យពួក្រត់បានបង្គាញនូវក្តីក្ងវល់របេ់ពួក្រត់ស

ើយ»។ "សដាយ

ស្ថរ ព្បជាជនជាសព្ចើនថ្ែលព្តូវរងែលបេះពាល់សដាយទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីសនេះជាជនជាតិសែើម្
ភាគតិច ែូសចនេះក្ដីក្ងវល់របេ់ពួក្រត់ ក្៏គបបីព្តូវសលើក្ស

ើងជាលក្ខែណឌពិចារណ្ដម្ុនសពល

ថ្ែលរដាឋភិបាលេសព្ម្ចបនតែំសណើរការទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្២សនេះថ្ែរ"។

ក្នុងពាក្យបណឹត ងសនេះ ក្៏ោនសលើក្ស
្ៃរថ្ែលសគសម្ើលស

ើញថា នឹងបងេស

ើងអំពីការព្ពួយបារម្ភចំសពាេះែលបេះពាល់បរ ិស្ថាន្ៃន់
ើងសដាយគសព្ោងទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីទ្សនែសេស្ថនសព្កាម្

២ សៅក្នុងព្បសទ្េក្ម្ពុជានិងសៅក្នុងតំ បន់ថ្ែរ។ ទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីសនេះនឹងកាត់បនាយជីវោេ់
ព្តី៩,៣% សៅក្នុងអាងទ្សនែសម្គងគនិងបឹងទ្សនែស្ថបទាំងម្ូល និងស្វើឲ្យបាត់ បង់ោង្ៃន់្ៃរ

ែល់ពូជព្តីជាង៥០ព្បសភទ្។i សលើេពីសនេះសទ្ៀត បថ្ព្ម្បព្ម្ួលរ ំហូរទ្ឹក្និងែីលាប់ោង
សព្ចើនសៅទ្សនែសម្គងគនិងថ្ែទ្សនែសនេះ នឹងស្វើឲ្យោនបេះពាល់ែល់ជលែល និងវ ិេ័យក្េិក្ម្ម
សែើម្បីចិញ្ចឹម្ជីវ ិត ថ្ែលោតេនធឹងពីថ្ែសទ្ឹក្ខ្ងសព្កាម្រហូតែល់តំបន់ែីេណតទ្សនែសម្គងគ
ក្នុងព្បសទ្េសវៀតណ្ដម្។ii
សោក្ស្រេី Ame Trandem នាយក្ក្ម្មវ ិ្ីអាេុីអាសគនយ៍ថ្នអងគការទ្សនែអនតរជាតិ បានថ្លែងថា៖
“គសព្ោងទ្ំនប់វារ ីអគគិេនី សនេះនឹងស្វើឱ្យអនតរាយែល់េនតិេុែសេបៀងរបេ់ម្នុេសរាប់រយ
រាប់ពាន់នាក្់ក្ុងព្បសទ្េក្ម្ព
ន
ុជា និងព្បសទ្េជិ តខ្ង”។ “ជលែលទ្ឹក្ស្ថបបសងេើតបានជា
ព្បភពអាោរព្បូសតអុីនោងេំខ្ន់ សហើយែលបេះពាល់ថ្ែលបណ្ដ
ដ លម្ក្ពីការបាត់ បង់

ែលសនស្ថទ្ សៅសលើេុែភាពនិងអាោរូបតាម្ភសនេះគឺទ្ំនងជាព្តូវបានរ ីក្រាលដាលនិង្ៃន់
្ៃរ ថ្ែលស្វើឱ្យបេះពាល់ែល់ក្ិចែ
ច ិតែំព្បឹងថ្ព្បងក្ិចអ
ច ភិ វឌ្ឍន៍ ក្ុងតំ
ន
បន់។ សដាយស្ថរសនេះគឺជា
ថ្ែនក្ម្ួយថ្នគសព្ោងទ្ំនប់វារ ីអគគិេនីថ្ែលអាព្ក្ក្់បំែុតសៅក្នុងតំ បន់ សហើយេិទ្ិរធ បេ់ព្បជា
ពលរែឋថ្ែលរងែលបេះពាល់ ម្ិនព្តូវបានសររព ែូសចនេះវាចាេ់ណ្ដេ់ថា ទ្ំនប់វារ ីអគគិេនី
សនេះព្តូវោនការសេុើបអសងេតបថ្នាម្សទ្ៀត និងគបបីព្តូវបានលុបសចាល”។
ព្បេិនសបើ គសព្ោងសនេះបនតែំសណើរការសៅម្ុែ ែូសចនេះទ្ំនប់េឹង
ទ ជាយអាថ្រងនឹងស្វើឲ្យព្បជា
ពលរែឋជនជាតិសែើម្ភាគតិចព្បោណ១៥០០នាក្់ ថ្ែលសៅតំបន់សនេះថា ជាែទេះឬក្ថ្នែង
របេ់ពួក្រត់ រេ់សៅជាង៦០០ឆ្នំម្ក្សហើយ សដាយបំផ្លែញព្បថ្ពណីនិងវបប្ម្៌របេ់ពួក្
រត់។ គសព្ោងសនេះតាម្ការរ ំពឹងទ្ុក្ថា នឹងែដល់ថាម្ពលអគគិេនីក្ព្ម្ិតទាប សហើយបំផ្លែញ
បរ ិស្ថានោងខ្ែំង និងបងេការបំផ្លែញសៅសលើព្បព័នធសអក្ូ

ូេុីរមនពីរសនេះ ព្ពម្ទាំងបំផ្លែញ

េតវថ្ព្ពក្ព្ម្ និងជិ តែុតពូជេំខ្ន់ ៗ សៅក្នុងព្ជលងភនំលៗ
អ ថ្ែលហុ៊ុំព័ទ្សធ ដាយតំបន់ថ្ព្ព
ការពារសៅតាម្ជួរភនំព្ក្វាញ។iii

េ លីថ្ណត សម្ធាវ ីម្ក្ពី ព្ក្ុម្សម្ធាវ ីេំរ ិទ្ធ បាននិោយថា "ព្បជាេហគម្ន៍អាថ្រង ម្ិនរំ
ព្ទ្គសព្ោងសនេះសទ្"។ "ពួក្រត់ម្ិនទាន់ បានទ្ទ្ួលព័ត៌ោនណ្ដម្ួយពីរដាឋភិបាលឬព្ក្ុម្ហុន
ឬពុំទាន់ ោនឱ្កាេសែើម្បីពិភាក្ាជាម្ួយរដាឋភិបាលឬព្ក្ុម្ហុនអភិវឌ្ឍន៍សៅស

ើយ។ ជា

ជនជាតិ សែើម្ភាគតិច តាម្ចាប់អនតរជាតិ ពួក្រត់ ោនេិទ្ិស្រធ េបចាប់ ក្នុងការយល់ព្ពម្

សដាយទ្ទ្ួលបានព័ត៌ោនចាេ់ោេ់ និងសដាយរមនការបងខិតបងខំជាម្ុន សហើយពួក្រត់
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