
ករ្របែឡងេលងជមួយសុវតថិភពេសប ង រ និងរបរចិញច ឹមជីវតិេនតំបនទ់េន្លេមគងគករ្របែឡងេលងជមួយសុវតថិភពេសប ង រ និងរបរចិញច ឹមជីវតិេនតំបនទ់េន្លេមគងគ
ទំនបដ់ន ហុងទំនបដ់ន ហុង
ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង ែដលជទំនប់ទីពីរកនុងចំេ មទំនប់ រអីគគិសនីចំនួន ១១ ែដលបនេ្រគង ងសង់ជបន្តបនទ ប់

េនទេន្លេមគងគេ្រកម នឹងេធ្វឲយ្រតីផ្ល ស់ប្តូរទីជ្រមកេ យមិន ចវលិមកវញិ េនកនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកមទំងមូល ែដល ច
នឹងប ្ដ លឲយមនករបំផ្លិចបំផ្ល ញ្របព័នធេអកូឡូសីុសមបូរែបបរបស់ទេន្លេនះ និងជីវភពរស់េន ្រពមទំងសន្តិសុខេសប ង រ
របស់្របជជន ប់រយពន់នក់។ ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង ែដលសថិតេនទេន្លសីុផនដូន ភគខងតបូង្របេទស វ េ យមន
ចមង យតិចជងពីរគីឡូែម៉្រតពី្រពំែដន្របេទសកមពុជេនះ គំ មកំែហងដល់អតិសុខុមែដលគម នពីរៃនទេន្លេមគងគ ែដល ចជួយ្រទ
្រទង់ជីវតិ ម ងទេន្លេមគងគេ្រកមទំងមូល។
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ទេន្លសីុផនដូន ជែផនកមួយៃនទេន្លេមគងគដ៏្រសស់ ្អ តនិងទក់ទញ ែដលកេកតេឡង
េ យទេន្លបត់ែបនយ៉ងសមុ្រគ ម ញជេ្រចនេនជំុវញិ្របជំុេកះ និងៃដសមុ្រទ។ 
ទេន្លេនះមនេឈម ះលបីលបញខងជីវចំរះុកនុងទឹក និង្រតីយ៉ងសមបូរែបបរបស់ ។ 
្រកុមអនកវទិយ ្រស្តបនរកេឃញនិងចត់ទុកតំបន់េនះថមន្រចកផ្លូវយ៉ងសំខន់ស
្រមប់ឲយ្រតីេធ្វច ចរណ៍េនទូទំង ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ទំនប់ដន ហុង ែដលមន
ទី ំងកត់ មទេន្លហូ៊ ហុង – ជទេន្លធំេនកនុងតំបន់ែដលអនុញញ តឱយ្រតីែហលេព
ញមួយឆន ំ ទំងេនែខ ទឹកខងេល និងែខ ទឹកខងេ្រកមេនះ បងកឲយមន និភ័យខ្ល ំ
ងចំេពះផ្លូវ្រតីែហលេនកនុងតំបន់ទំងមូល, េ យមនករគំ មកំែហងដល់ករ្របក
បរបរចិញច ឹមជីវតិ និងករេន ទ្រតីែបបពណិជជកមមរបស់អនក្រសុកេនកនុង្របេទស វ 
និងេនទេន្លេមគងគទំងមូល។

មករសិក មួយែដលបនេធ្វេឡងេ យគណៈកមមករទេន្លេមគងគ (MRC) 
កលពីឆន ំ ១៩៩៤ បនបញជ ក់ថ ទេន្លសីុផនដូន មន “លកខណៈធមមជតិក្រម ស់ 
ដូេចនះេគ្រតូវខិតខំែថរក ឲយបនគង់វង  ពីគេ្រមងអភិវឌ ន៍”។

េ យទទួល គ ល់អំពីតៃម្លជីវច្រមុះជសកលៃនជ្រមកសត្វេនេលដីេកះ – កនុងទេន្លគម
នពីររបស់ទេន្លសីុផនដន រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស វ កន្លងមកបនពិចរ េសន ក់តំ

បន់េនះជតំបន់ដីេសម មសនធិសញញ ៉ំ  (Ramsar)។ មិនឆង យបុ៉នម នេនែខ ទឹកខ
ងេ្រកម ្រគន់ែតឆ្លង្រពំែដន្របេទសកមពុជ គឺជតំបន់ដីេសមសទឹងែ្រតង ជតំបន់ែដលប
នកំណត់ មសនធិសញញ ៉ំ  ំងពីឆន ំ ១៩៩៩។

េទះបីជ សថិតេនជិតនឹង្របេទសកមពុជក៏េ យ ក៏េគពំុេឃញមនករ យតៃម្លផលប៉ះ
ពល់ឆ្លងែដនស្រមប់គេ្រមងេនះេឡយ រឯីវធិនករែដលបនេសនេឡងេដមបីកត់បនថ
យផលប៉ះពល់េ យ រទំនប់ រអីគគិសនីេនះ ជពិេសសផលប៉ះពល់ដល់ផ្លូវ្រតីេធ្វ
ច ចរណ៍ ក៏ពំុទន់បង្ហ ញឲយេឃញលទធផលជែផ្លផក  េនតំបន់ទេន្លេមគងគេនេឡយ។ 
េ យករអនុវត្តដូចគន នឹងគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី យ៉បុរដ៏ីច្រមូងច្រមសកន្លងមក 
គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង បនេធ្វឲយមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ំង
ពីរ ្ឋ ភិបល្របេទសជិតខង ្រពមទំងប ្ដ សហគមន៍ ្រកុមអនកវទិយ ្រស្ត 
និងសងគមសីុវលិកនុងតំបន់ និងអន្តរជតិ។ គេ្រមងេនះបន្របឈមនឹងដំេណរករពិេ្រគះ
េយបល់ថន ក់តំបន់មិន ច់េ្រសច មនីតិវធីិស្ដីពីករជូនដំណឹង និងករពិេ្រគះេយបល់ 
និងករ្រពមេ្រព ងជមុន របស់គណកមមករទេន្លេមគងគ េហយអនគតៃនគេ្រមងេនះេន
មិនទន់ចបស់ ស់េនេឡយ។

្របជំុេកះ ៤០០០ ែដលេគេ  ថ េកះសីុផដូន គឺ ជ អតិសុខុមៃនជីវតិេនកនុងទេន្លេមគងគ
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ទំនបដ់ន ហុង
មនកររពឹំងថ ទំនប់ដន ហុង ែដលមនកមពស់ ២៥ ែម៉្រតេនះ 
នឹងផលិតបនអគគិសនីកម្ល ំង ២៦០ េម គ ៉ត់ស្រមប់េ្រប្របស់កនុង្របេទស 
និងស្រមប់នំេចញេទ្របេទសកមពុជ ឬ្របេទសៃថ។ ្រកុមហុ៊នអភិវឌ គេ្រមង 
គឺ្រកុមហុ៊នថមពលដន ហុង (Don Sahong Power) ជ្រកុមហុ៊នវនិិេយគរមួទុ
នរ ង្រកុមហុ៊ន ជីវកមម Mega First Corporation Berhad (MFCB) ែដលជ្រកុ
មហុ៊នរបស់្របេទសម៉េឡសីុ និងរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស វ។ កលពីែខមីន 
ឆន ំ ២០០៦ ្រកុមហុ៊នម៉េឡសីុ MFCB បនចុះហតថេលខេលអនុស រណៈៃនករ
យល់ជមួយរ ្ឋ ភិបល វ េដមបីេរៀបចំករសិក អំពីលទធភពស្រមប់គេ្រម
ងេនះ។ រហូតដល់ៃថងទី ៣០ ែខកញញ  ឆន ំ ២០១៣ រ ្ឋ ភិបល វពំុបនជូនដំ
ណឹងអំពីេគលបំណងរបស់ខ្លួនកនុងករ ងសង់ទំនប់ដន ហុងេទគណៈ
កមមករទេន្លេមគងគ និងប ្ត ្របេទសែដលជសមជិកៃនគណៈកមមករេនះេទ 

ដូចជ្របេទសកមពុជ ៃថ និង្របេទសេវៀត មជេដម។ េ្រកយពីមនករ្រពួយ
បរមភយ៉ងខ្ល ំងពីរ ្ឋ ភិបល្របេទសជិតខង កលពីែខមិថុន ឆន ំ ២០១៤ រ ្ឋ ភិ
បលៃន្របេទស វបនយល់្រពម ក់គេ្រមងេនះេដមបីេសនសំុករពិេ្រគះេយ
បល់ជមុនេទ មលកខខណ្ឌ ត្រមូវៃនកិចច្រពមេ្រព ងទេន្លេមគងគ ឆន ំ ១៩៩៥។

េនៃថងទី ១៥ ែខកញញ  ឆន ំ ២០១៥ ្រកុមហុ៊នថមពលដន ហុង (Don Sahong 
Power) បនឈនដល់ករចុះកិចច្រពមេ្រព ងសមបទនមួយជមួយរ ្ឋ ភិបលៃន
្របេទស វ េដមបី ងសង់ ដំេណរករ និងេផទរគេ្រមងេនះកនុងរយៈេពល២៥
ឆន ំ។ េ្រកយពីករ្របកសេនះ េនៃថងទី ១ ែខតុ ឆន ំ ២០១៥ ្រកុមហុ៊ន Mega 
First Corporation Berhad បន្របកសថ កិចច្រពមេ្រព ងទិញថមពលពីទំនប់
រអីគគិសនីដន ហុង ្រតូវបនចុះហតថេលខ ជមួយសហ្រគសអគគិសនីរដ្ឋៃន្រប
េទស វ។ ្រកុមហុ៊ន ជីវកមម Sinohydro អន្ដរជតិរបស់្របេទសចិន ្រតូវបន
ចុះកិចចសនយ ងសង់ទំនប់ៃនគេ្រមងេនះ។

ជលផល & សុវតថិភពេសប ង រសថិតកនុង និភយ័
ផលប៉ះពល់ែផនកបរ ិ ថ ននិងេសដ្ឋកិចចសងគមគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុតេ យ

រទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុងគឺ ផលប៉ះពល់េទេលជលផល្រតីកនុង្រសុក 
និងកនុងតំបន់។ ទេន្លហូ ហុង (Hou Sahong) គឺជទេន្ល និងជ្រចកេច
ញចូលធំបំផុតេនកនុងតំបន់សីុផនដូន ែដលអនុញញ តឱយ្រតីែហលបន
េពញមួយឆន ំ។ ពូជ្រតីេ្រចនជង ១០០ ្របេភទ្រតូវបនេគ យករណ៍ថ 
េធ្វច ចរណ៍ មទេន្លហូ ហុង។ ភគេ្រចនៃន្របេភទ្រតីទំងេនះ 
្រតូវបនេគចត់ថន ក់ជ ្រតីែដលមនក្រមិត “ែហលផ្ល ស់ទីក្រមិតខពស់” 
េ យ មឯក រខ្លះថ ែហលឆង យ ំងពីដីសណ្ដ ទេន្លេមគងគ 
្របេទសេវៀត ម។ ករសង់ទំនប់បិទទេន្លហូ ហុង ជករគំ មកំែហងដ
ល់ករែហលឆ្លងកត់ កររកចំណី និងករបេងកតកូនរបស់្រតីច្រមុះេ្រចន្របេភទ
ទំងេនះ។

ផលវបិកៃនករបត់បង់ផ្លូវេធ្វច ចរណ៍របស់្រតី ចនឹងប ្ដ លឲយមនផល
ប៉ះពល់ខ្ល ំងេលសន្តិសុខេសប ងេនកនុងតំបន់។ ផលេន ទ្រតីគឺជែផនកយ៉ង
សំខន់ៃនរបប រនិងករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់្របជសហគមន៍េន
មទេន្លេមគងគ។ ្របូេតអីុន ច់សត្វេនកនុងតំបន់ពី ៤០ េទ ៧០% បនមកពី្រតី។ 

មករសិក បនបង្ហ ញថ ចេកនេឡងរហូតដល់ ៨០% ស្រមប់្របជសហ
គមន៍ែដលរស់េនែផនកខងេល និងខងេ្រកមលបក់េខន។ េយង មករសិក
្រ វ្រជវេ យ កលវទិយល័យជតិអូ្រ ្ត លី បង្ហ ញថ មនករលំបកយ៉
ងខ្ល ំងកនុងករជំនួស្របូេតអីុន និងកឡូរ ីពី្រតីតំបន់ទេន្លេមគងគ និងត្រមូវឱយមនក

េកមង្របុសមន ក់េលក្រតីែដលចបប់នកនេ់ យេមទនភព, 
ែខ ទឹកខងេលៃនករ ្ឋ នទំនបដ់ន ហុង
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ទំនបដ់ន ហុងទំនបដ់ន ហុង

រេកនេឡងនូវធនធនដី និងទឹកឲយបនេ្រចន ជពិេសសេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
មយ៉ងេទៀត ករថយចុះបរមិណៃនករផគត់ផគង់្រតី ចនឹងប ្ដ លឲយ្រតីេឡងៃថ្ល 
េន មទីផ រ ែដលមនន័យថ ប ្ដ សហគមន៍ែដល្រកី្រក នឹង្រតូវចំ យលុ
យកន់ែតេ្រចនស្រមប់ទិញ្រតីមកេធ្វជម្ហូប។

េគមិន ចកំណត់បរមិណៃនក្រមិតបត់បង់ជលផល្រតីពីករបត់បង់ទេន្លហូ
ហុង មរយៈឯក រសិក ែដលមន្រ ប់េឡយ េ យ រពំុមនទិនន

ន័យជមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់អំពី្របេភទ្រតីែដលេធ្វដំេណរកត់ មតំបន់ទេន្លេម
គងគ ក៏ដូចជប ្ដ ទេន្ល និងលកខខណ្ឌ ននែដល ្រតូវករស្រមប់ែហលែដរ។ 
េលសពីេនះេទេទៀត ករសិក ែដលេចញផ យេ យ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍េនះ 
េនមិនទន់បនពិចរ អំពីផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនេ យ រគេ្រមងេនះេទ 
ទំងផលប៉ះពល់ដល់ប ្ដ សហគមន៍រស់េនែផនកែខ ទឹកខងេ្រកម និង្របព័នធ
េអកូឡូសីុេនកនុង្របេទសកមពុជនិងេវៀត ម និងប ្ដ សហគមន៍រស់េនែផនក
ែខ ទឹកខងេលេន្របេទសៃថ។

មូល ្ឋ ន កលបងស្រមបវ់ធិនករកតប់នថយផលប៉ះពលគ់ម ន
ករអះ ងបញជ ក់ និងមិន្របកដ្របជ
ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុងគឺ ្រស័យេលវធិនករននែដលបនេសនេឡង
េដមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់ករបត់បង់ស្រមប់ករេធ្វដំេណរផ្ល ស់ទីរបស់្រតី 
េ យទេន្ល ហូ ហុង។ ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍េសនសំុេរៀបចំរចនសមព័នធវសិ្វកមមទេន្ល
ជិតលបក់េខនេនះេឡងវញិ គឺទេន្ល Hou Xang Phuek និង ទេន្ល Hou Sadam 
េ យព្រងីកនិងជីកទេន្លេនះឲយកន់ែតធំនិងេ្រជជងមុន េធ្វឲយដូចលកខណៈរប
ស់ទេន្លហូ ហុង និងបេងកត្រចកផ្លូវស្រមប់្រតីែហល។ បុ៉ែន្ត វធិនករែបបេនះ 
មិនបនបង្ហ ញថ េធ្វេទបនេឡយេនទេន្លេមគងគ។ ករពិនិតយេឡងវញិែផន
កបេចចកេទសេលគេ្រមងេ យគណៈកមមករទេន្លេមគងគ បនកត់សមគ ល់ថ 
េនកនុងឯក រគេ្រមងមនផ្ដល់ព័ត៌មនលម្អិតអំពីវធិនករទំងេនះតិចតួច

ស់។ មយ៉ងេទៀត ្របសិនេប វធិនករទំងេនះមិនទទួលបនេជគជ័យ
េទ េគមិនដឹងចបស់ថ អនក ទទួលខុស្រតូវ ឬថ េតផលប៉ះពល់ទំងេនះ 
នឹង្រតូវផ្ដល់សំណងយ៉ង ។

សនមតថ លកខខណ្ឌ ត្រមូវស្រមប់ក្រមិតៃនទឹកហូរមកពីទេន្លេមគងគែដល្រតូវ
ករេនះ ហូរកត់ទេន្លហូ ហុង េដមបី្រទ្រទង់ដំេណរករទំនប់ រអីគគិសនីេនះ

េទចុះ អីុចឹងេនែតមិនចបស់ថ េតេគ ចរក ទឹកហូរឲយ្រគប់្រគន់េពញមួយឆន ំ 
េនកនុងទេន្លែដលជជេ្រមសជំនួសេដមបីឲយមនករទក់ទញ្រតីផង និងេធ្វជ
ផ្លូវ្រតីែហលផងយ៉ងេម៉ច។ កល េគ្រតូវករទឹកកន់ែតេ្រចនេដមបីធន្រប
សិទធភពផ្លូវ្រតីែហលេនែផនកខងេលទេន្ល េពលេនះ នឹងមនទឹកកន់ែតតិច 
ស្រមប់ផលិតកមម រអីគគិសនី។ េ យគម នទិននន័យជមូល ្ឋ ន ឬវធិនករ
្រតឹម្រតូវស្រមប់ករ្រតួតពិនិតយជ្របចំ ដូេចនះ ្រតូវ្របឈមករលំបក 
កនុងករែស្វងយល់ថ េតបញ្ហ ែដលេកតេចញពីករអនុវត្តគេ្រមង និងវធីិ ្រស្ត
េ ះ្រ យកំហុសបេចចកេទសនឹង្រតូវេ ះ្រ យេ យរេបៀប ។

បនទុកៃនករទទួលខុស្រតូវគឺសថិតេនេល្រកុមហុ៊នអភិវឌ គេ្រមងែដល
្រតូវពនយល់ និងបង្ហ ញអំពី្របសិទធផលពីករបេងកតគេ្រមងទំនប់េនះ 
និងពីវធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់ មុនេពលចប់េផ្ដម ងសង់។ 
េទះជយ៉ងេនះក្ដី កិចច្រពមេ្រព ងគេ្រមង បនដំេណរករេទមុខេ យគម នមូល
្ឋ នភស្តុ ងវទិយ ្រស្ត ែដលមនន័យថ ភពមិនចបស់ ស់ជេ្រចនេនែត

ប ្ដ លឲយជលផលទេន្លេមគងគសថិតកនុង និភ័យ។

េផ តទឹក បអីុ ៉ ឌី៉រែដលជិតផុតពូជសថិតកនុង ថ នភព
េ្រគះថន ក់ខ្ល ងំ
ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង មនទី ំងសថិតេនមួយគីឡូែម៉្រតខងេលទីជ្រមក
យ៉ងសំខន់ស្រមប់េផ តទឹក បអីុ ៉ ៉ឌី្របំមួយកបលែដលរស់េនកនុង ង
ទឹកេ្រជឆ្លងែដនរ ង្របេទស វនិង្របេទសកមពុជ។ ង្រតីេផ តអីុ ៉ ៉ឌីគឺជ 
កែន្លងមួយកនុងចំេ មកែន្លងសំខន់ៗែដលទក់ទញេទសចរេនកនុងតំបន់ 
និងជ្របភព្របក់ចំណូលយ៉ងសំខន់ស្រមប់ប ្ដ សហគមន៍ែដលរស់េន
ែខ ទឹកខងេ្រកមកនុង្របេទសកមពុជ។ ចំនួន្រតីេផ តអីុ ៉ ៉ឌីកនុងទេន្លេមគងគ 
្របឈមករបត់បង់ផុតពូជយ៉ងធងន់ធងរ េហយមនចំនួនេនសល់តិចជង៨៥
កបលែដលភគេ្រចនៃនេផ តទំងេនះ្រតូវបនេគេឃញរស់េនែផនកែខ ទឹក
ខងេ្រកមៃនទេន្លេនកនុង្របេទសកមពុជ។ េ យករ ្ឋ នទំនប់េនះសថិតេនជិ
ត ង្រតីេផ ត ដូេចនះករ ងសង់ និង្របតិបត្តិកររបស់គេ្រមង ចបេងកន

និភ័យខ្ល ំងដល់្រតីេផ តដ៏តិចតួចនិង្របឈមករបត់បង់ជិតផុតពូជេនះ 
េ យ រសំេឡងេកនេឡងខ្ល ំង និងប ្ដ លមកពីសកមមភពជំុវញិករ ្ឋ នទំន
ប់ រអីគគិសនីេនះ ក៏ដូចជមន និភ័យប ្ដ លមកពីករជីកកកយថមសងួតបត
ទេន្លហូ ហុងេនែខ ទឹកខងេលេនះែដរ។ ផលប៉ះពល់ែដលេគរពឹំងថនឹងេក
តមនចំេពះករែហលផ្ល ស់ទីរបស់្រតី ក៏នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់ករផ្ដល់េសប
ង រ និងករចិញច ឹមជីវតិស្រមប់្រតីេផ តែដរ។ ្របសិនេប្រតីេផ តេនកនុង
ងេនះ្រតូវបត់បង់ ចនឹងបែនថមផលប៉ះពល់េទេលករថយចុះពូជ្រតីេផ តអីុ
៉ ៉ឌីេនទេន្លេមគងគ។ ករថយចុះយ៉ងេ្រចនៃនចំនួន្រតីដ៏តិចតួចែបបេនះ នឹងប

េងកន និភ័យយ៉ងខ្ល ំងចំេពះករបត់បង់ផុតពូជ្របេភទ្រតីេផ ត។

ដំេណរករពិេ្រគះេយបលថ់ន ក់តំបនមិ់ន ចេ់្រសច
កលពីែខកញញ  ឆន ំ ២០១៣ ្របេទស វបនជូនដំណឹងជផ្លូវករេទគណៈកមម
ករទេន្លេមគងគ និង្របេទសជសមជិក អំពីេគលបំណងរបស់ខ្លួនកនុងករ ងស
ង់ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង។ េឆ្លយតបេទនឹងករ្រពួយបរមភអំពីផលប៉ះពល់
ឆ្លងែដនេ យ រគេ្រមងែដលេលកេឡងេ យប ្ត ្របេទសជិតខង រ ្ឋ ភិ
បល វបនយល់្រពម ក់េសនសំុករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់តំបន់អំពីគេ្រមងទំន
ប់ រអីគគិសនីដន ហុង េទ មនីតិវធីិស្ដីពីករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ 
និងករយល់្រពមជមុន (PNPCA) របស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ។

លី ឧបករណ៍ចប្់រតីបូ ណ េនទេន្លសីុផនដូន, េនែកបរករ ្ឋ នទំនបដ់ន ហុង
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េមលមួយ្រតួស ៖ ្រកុមហុ៊នសំ
ខន់ៗ ែដលពក់ពន័ធនឹងទំនប់
ដន ហុង
្រកុមហុ៊ន  Mega F i rs t  Corporat ion Berhad (MFCB):្រកុមហុ៊ន  Mega F i rs t  Corporat ion Berhad (MFCB): 
ជ្រកុមហុ៊នអភិវឌ គេ្រមង ែដលបនចុះហតថ េលខ ប ្ដ ក់ទុន
រមួគន ជមួយរ ្ឋ ភិបល វេដមបីបេងកត្រកុមហុ៊នថមពលដន
ហុង (Don Sahong Power Company)។
AECOM –AECOM – ្រតូវបនែតង ំងេ យ ្រកុមហុ៊ន ជីវកមម MFCB 
េនេដមឆន ំ ២០០៨ ជវសិ្វកររបស់មច ស់្រកុមហុ៊ន េដមបីបំេពញ
ករសិក អំពីលទធភពនិងជួយដល់ MFCB កនុងករជវថមពល 
និងកិចច្រពមេ្រព ងសមបទន។ េនែខឧសភ ឆន ំ ២០១០ កិចចស
នយស្ដីពីករផ្ដល់េស កមមរបស់ AECOM ្រតូវបនបន្ត។
្រកុមហុ៊នពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិរបស់្របេទស វ (National ្រកុមហុ៊នពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិរបស់្របេទស វ (National 
Consulting Company of Laos) –Consulting Company of Laos) – បនេរៀបចំឯក រគេ្រមងឆន ំ 
២០១៣  មនដូចជ  របយករណ៍ យតៃម្លស្ដី ពីផលប៉ះព
ល់បរ ិ ថ ន។
្រកុមហុ៊ន Sinohydro International Corporation –្រកុមហុ៊ន Sinohydro International Corporation – លទធកមមវសិ្វកមម 
និងកិចចសនយ ងសង់។
Pöyry –yry – ្រតូវជួលេ យ MFCB េនឆន ំ ២០១២ ឲយពិនិតយេឡងវញិ
េល្រគប់ទិដ្ឋភពៃនគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង។
Fisktek –Fisktek – ដំបូងបនទទួលករងរពិនិតយេឡងវញិេលករេរៀបចំប្លង់
ែដលមន្រ ប់ស្រមប់វធិនករកត់បនថយផលប៉ះពល់្រចកច ច
រណ៍របស់្រតី និងផ្តល់សំេណស្រមប់ករែកត្រមូវ មទេន្លធមមជតិ 
ែដលេ្រកយមក Fishtek បនបំេពញករងរកន់ែតេពញេលញែថម
េទៀត ជអនករចនប្លង់ែកលម្អ្រចក្រតីច ចរណ៍េនែខ ទឹកខងេល។



សរមាប់ ព័ត៌មាន បែនថម សូមចូលេទៅអានតាម អាសយដាឋ នេនះ៖ http://www.internationalrivers.org/node/2334សរមាប់ ព័ត៌មាន បែនថម សូមចូលេទៅអានតាម អាសយដាឋ នេនះ៖ http://www.internationalrivers.org/node/2334
JOIN US!

េទះជយ៉ងេនះក្ដី ក៏េគេមលេឃញជទូេទថ ដំេណរករេនះជវធីិមួយ
ស្រមប់រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស វ េដមបីេធ្វឲយសកមមភពរបស់ខ្លួន្រសប
ចបប់ េទ មកិចច្រពមេ្រព ងទេន្លេមគងគ ឆន ំ ១៩៩៥ ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ កលប
រេិចឆទចប់េផ្ដមជផ្លូវករស្រមប់ដំេណរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនបនកំ
ណត់យក ៃថងទី ២៥ ែខកកក  ឆន ំ ២០១៤។ បុ៉ែន្ត គណៈកមមករទេន្លេមគ
ងគពំុបន្របកសេទ រហូតដល់ៃថងទី២ ែខតុ  ឆន ំ ២០១៤ គឺចូលជិតបីែខ 
កនុងដំេណរកររយៈេពល្របំមួយែខ។ ករពិេ្រគះេយបល់ជមុនេនះ បន្រប្រពឹ
ត្តេទេ យគម នព័ត៌មនមូល ្ឋ ន្រគប់្រគន់ និងេ យគម នរបយករណ៍ យត
ៃម្លស្ដីពីផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនេឡយ ែដលមនន័យថ ្របេទសជិតខង មនលទធ
ភពផទ ល់ខ្លួនកនុងករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ជក់ែស្ដងែដលប ្ដ លមកពីគេ្រមង
ពក់ព័នធនឹងករេ្រប្របស់ទេន្ល តិចតួច ស់។ មយ៉ងេទៀត េនមនករ្រពួយបរ
មភជេ្រចនអំពីបញ្ហ ៃនករអនុវត្តដំេណរករៃនករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ 
និងករ្រពមេ្រព ងជមុន (PNPCA) ៃនគេ្រមងទំនប់ យ៉បុរ ីែដល
េលកេឡងេ យគណៈកមមករទេន្លេមគងគ និងរ ្ឋ ភិបលមច ស់ជំនួយ 
េហយបញ្ហ ែដលមិន្រតូវបនេ ះ្រ យ ឬ្រតូវេ ះ្រ យមុនដំេណរករ បន
ចប់េផ្តមេកតេឡងដែដលចំេពះគេ្រមងទំនប់ដន ហុង។

េនៃថងទី ២៧ ែខមក  ឆន ំ ២០១៥ គណៈកមម ធិករចំរះុៃនគណៈកមមករ
ទេន្លេមគងគ បនជួប្របជំុ េនៃថងបញច ប់ដំេណរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនរយៈ
េពល្របំមួយែខដំបូងៃនគេ្រមងទំនប់ដន ហុង។ េនេពល្របជំុេនះ 
្របេទសៃថ កមពុជ និងេវៀត មបនអំពវនវេរៀងៗខ្លួន សំុឱយមនករព
នយរេពលៃនដំេណរករពិេ្រគះេយបល់ជមុនេនះ េ យបនេសនសំុឲយម
នករសិក ជមូល ្ឋ នបែនថមេទៀត និងមនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ឆ្លង
ែដនល្អិតល្អន់ជងេនះ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី ក៏រ ្ឋ ភិបលៃន្របេទស វ
បនទទូចថ ដំេណរករពិេ្រគះេយបល់ជមុន្រតូវបញច ប់។ េ យ រែត 
្របេទសទំងបួនមិនឯកភព េទបមនករសេ្រមចចិត្តអន្តររ ្ឋ ភិបល ឲយមន
ករពិភក ថន ក់រដ្ឋម្រន្តីវញិ។ េនែខមិថុន ឆន ំ ២០១៥ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍ បញជ ក់ថ ្រកុម្របឹក គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
មិន ចឈនដល់ករសេ្រមចកិចច្រពមេ្រព ង ទក់ទងនឹងដំេណរករពិេ្រគះ
េយបល់ជមុន ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ដន ហុងេទ ដូេចនះេហយេ យ រែត 
េនមនករែខ្វងគំនិតគន  ដូេចនះករពិភក ្រតូវេលកេទថន ក់រ ្ឋ ភិបលវញិ
េដមបីរកដំេ ះ្រ យ មរយៈករទូត។ ករ្រពួយបរមភចំេពះគេ្រមងេនះ 
និងត្រមូវករសិក បែនថមេទៀត្រតូវបនេលកេឡងជថមីេទៀត េ យ ជរ ្ឋ ភិប
លៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។

្របវត្តិែវងឆង យពក់ពន័ធករបរមភថន ក់តំបន់
ចប់ ំងពីបនចុះហតថេលខដំបូងេលអនុស រណៈេយគយល់គន េនឆន ំ ២០០៦ 
ស្ដីពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុងេនះមក មនករជំទស់យ៉ងខ្ល ំង
ពី្រកុមអនកវទិយ ្រស្ត អនកជំនញទេន្លេមគងគ ប ្ដ សហគមន៍ មដងទេន្ល 
អងគករសងគមសីុវលិ និងរ ្ឋ ភិបលតំបន់ទេន្លេមគងគ ចំេពះគេ្រមងែដលបន
េសនសំុេនះ េ យ រែតផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនរបស់គេ្រមង និងផលប៉ះពល់ដ
ល់សន្ដិសុខេសប ងេនកនុងតំបន់។ រ ្ឋ ភិបល្របេទសកមពុជ ៃថ និងេវៀត ម 
បនអំពវនវឱយមនករ យតៃម្លបែនថមេទៀតអំពីផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនេ យ

រគេ្រមងេនះ។ ទំង្របេទសកមពុជ និង្របេទសៃថក៏បនអំពវនវែដរថ 
ល់ករសេ្រមចចិត្តទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងទំនប់ទេន្លេមគងគ្រតូវផ្អ ករហូតដល់

បញច ប់ករសិក ពីរ ែដលកំពុងដំេណរករេដមបី យតៃម្លអំពីផលប៉ះពល់ប ្ដ
លមកពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី េទេលទេន្លេមគងគេ្រកមគឺ៖ សិក ្រកុម្របឹក គ
ណកមមករទេន្លេមគងគ និងករសិក ដីសណ្ត ទេន្លេមគងគ។

ជិតមួយទសវត រម៍កេហយ ប ្ដ សហគមន៍ទេន្លេមគងគបននិយយជំទ
ស់នឹងែផនករ ងសង់ទំនប់ដន ហុង មរយៈករត ៉ជ ធរណៈ 
ករ ក់ញត្តិជអន្តរជតិ និងសិកខ េផ ងៗ។ េនែខតុ  ឆន ំ ២០១៤ សមព័
នធអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ និងអន្តរជតិបន ក់ពកយបណ្តឹ ងេទគណក
មម ធិករសិទធិមនុស  ្របេទសម៉េឡសីុ (SUHAKAM) កនុងនមសហគមន៍េនកនុង
្របេទសកមពុជ និង្របេទសៃថ ែដលមនផលប៉ះពល់េ យទំនប់ដន ហុង។ 
ពកយបណ្តឹ ងេនះេសនឱយគណកមមករសិទធិមនុស  SUHAKAM េស៊បអេងកតផល
ប៉ះពល់សងគមនិងេសដ្ឋកិចច េ យ រទំនប់ដន ហុង កនុងនមប ្ដ សហគម
ន៍េនកនុង្របេទសទំងពីរេនះ និងសំុឲយគណកមមករេនះធនថ ្រកុមហុ៊ន Mega 
First Corporation Berhad ្របតិបត្តិ មលិខិតបទ ្ឋ នសិទធិមនុស អន្តរជតិ កនុង
េនះរមួមនកតព្វកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជមួយនិងផ្ដល់ព័ត៌មនដល់ប ្ដ សហគ
មន៍ែដលរងផលប៉ះពល់។

េទះបីជមនករ ជំទស់ែដលមនភស្ដុ ងយ៉ងចបស់ពី្របជជនតំប
ន់ទេន្លេមគងគ និងមនករែខ្វងគំនិតថន ក់តំបន់កំពុងែតេកតេឡងរ ងរ ្ឋ
ភិបលតំបន់ទេន្លេមគងគទំងបួនក្ដី ក៏ែផនករ ងសង់ទំនប់ដន ហុង 
បនជំរញុដំេណរករេទមុខយ៉ងេលឿន េ យ្របែឡងេលងនឹងអនគតៃនទេន្ល
េមគងគ និង្របជជនេន មតំបន់ទេន្លេមគងគ និងជំរញុកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់
តំបន់ឲយដល់ ថ នភពៃនករដួលរលំ។

ទំនបដ់ន ហុងពំុមនករពនយលេ់ហតុផលចបស់ ស់
ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុងពំុមនករពនយល់េហតុផលចបស់ ស់ស្រមប់
អគគិសនីកម្ល ំងែត 260 MW, ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ន៍មនែផនករ ែកែ្របែផនកសំខ
ន់បំផុតមួយៃនទេន្លេមគងគេ យមិន ចវលិេទរកលកខណៈេដមវញិបន ែដ
លបងកឲយមនេ្រគះថន ក់ដល់ច ចរណ៍្រតី េ យមនផលវបិកធងន់ធងរ និង
មិន ច ្ដ រវញិបនស្រមប់្របជជនេនទូទំង ងទេន្លេមគងគ។ េ យ្រប
ឈម ថ នភពេ្រគះថន ក់េ្រចនែបបេនះ ជេរឿងសំខន់ែដលករេធ្វេសច
ក្តីសេ្រមចចិត្ត្រតូវែផ្អកេលករសិក ល្អិតល្អន់ និងេលកិចចសហ្របតិបត្តិករ 
និងពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យអតថន័យ។ ចបស់ ស់ថ េគ្រតូវករ
េពលេវ េ្រចនេដមបីបញច ប់ ករសិក ជមូល ្ឋ នែដលកំពុង្រប្រពឹត្តេទ 
េនករ ្ឋ នទំនប់ រអីគគិសនី បញច ប់របយករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន
ឆ្លងែដន ្រពមទំងករសិក យ៉ងល្អិតល្អន់អំពី ងទេន្ល ែដលកំពុងដំេណរករ
េដមបីជមូល ្ឋ នស្រមប់ករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលមនព័ត៌មន្រគប់្រជុង
េ្រជយ។ ប ្ដ ្រកុមហុ៊នែដលពក់ព័នធ ្រតូវែតបង្ហ ញថ វធិនករកត់បនថយផល
ប៉ះពល់ែដលបនេសនេឡងរបស់គេ្រមងេនះ ចធនបននូវនិរន្តភពយូរអែង្វ
ងរបស់ទេន្លេមគងគ។

“ទេន្លេមគងគមិនស្រមបល់ក់េទ”, ប ្ដ សហគមនៃ៍ថត ្៉របឆងំនឹងគេ្រមងទំន
ប់ រអីគគិសនីននេន មដងទេន្លេមគងគេ្រកមជែផនកមួយៃនទិ អន្តរជតិ 

ឆន  ំ២០១៥ សកមមភពករពរទេន្ល។ Photo: International Rivers

គេ្រមងបែង្វរទិសទឹកថកូ 
(Thako)
គេ្រមងបែង្វរទិសទឹក Thako ែដលមនកម្ល ំង ១៧២ េម គ ៉ ត់ 
្រតូវបនេសនសំុជជេ្រមសមួយជំនួស ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង។ 
េ យសថិតេនខងេកតលបក់េខន គេ្រមងេនះ ពំុមនសង់របំង
កត់ទេន្លេនះេទ បុ៉ែន្ត នឹងបែង្វរទិសទឹក មបរមិណចង់បន
េ យែ្រពកជីកេនជំុវញិលបក់េខនផេផង (Khone Phapheng)។ 
េបេ្រប បេធៀបនឹងរបយករណ៍ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នស
្រមប់គេ្រមងពីរេនះ គេ្រមងថកូ មន និភ័យចំេពះជីវចំរុះ
និង្របព័នធេអកូឡូសីុៃនទេន្លេមគងគតិចេ្រចនជងទំនប់ដន ហុង 
េ្រពះ មិនកត់ផ្ត ច់ទំនក់ទំនង្របព័នធេអកូឡូសីុេទ េ យដីលបប់

ចហូរេទទេន្លែផនកខងេ្រកមបន េហយ្រតីក៏ ចេធ្វច ចរណ៍
បន។ មយ៉ងេទៀត មិនក៏ត្រមូវឱយ្របជសហគមន៍រុះេរេទ ំង
ទីលំេនថមីែដរ។ ទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង និងគេ្រមងថកូ 
មនក្រមិតទឹកតិចតួចដូចគន  េ្រពះ មនទឹក្រគប់្រគន់លមមែតេន
កនុងតំបន់ស្រមប់ ងសង់មួយេនះ ឬមួយេនះ។ េទះបីជមន
ជេ្រមសែដលបងកករខូចខតតិចជងក្ដី ក៏រ ្ឋ ភិបល្របេទស វ 
បនសេ្រមចចិត្តកំណត់យកទំនប់ដន ហុងជ ទិភព ែដល
ចចំ យយ៉ងេ្រចនសេមបមចំេពះ ទេន្លេមគងគ ្របជជនរបស់ខ្លួន 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងតំបន់។


