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ដោះពុម្ភផ្សាយដោយ៖ អង្គការទដនលេអន្តរជាតិ និងអង្គការឃ្លេ ដំមីលទដនលេដមគង្គ

ខែកញ្ញា  ឆ្នា ២ំ០១៥

ការទទួលស្្គ ល់៖ ការវភិាគដៅទីដនះគឺជាការឆលេុះបញ្ចា ងំរបស់អង្គការទដនលេអន្តរជាតិ និងអង្គការឃ្លេ ដំមីលទដនលេដមគង្គ វាមិនខមនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជាលទ្ធិផ្លការងារការ 
ឆលេុះបញ្ចា ងំរបស់អនាកផ្្ដល់មូលនីធិនិធិ ឬកករុមអនាកពិនិត្យណាម្នា ក់ៗដោះដទ។

រូបថតគកមបមុែ៖ កករុមកគរួស្រខែលរស់ដៅតាមែងទដនលេ Xekaman, ដ�ញីម្នែីខកសចំការ  និងផ្្ះសខមបែងរបស់ពួកគាត់កតរូវជន់លិចដោយទំនប់វារអីគ្គិសនីជាដកចីន 
ខែលពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរបញ្្ដ ញថាមពលអគ្គិសនីរវាងស្ធារណរែ្ឋកបជាធិបដតយ្យកបជាម្និតឡាវ និងស្ធារណរែ្ឋសង្គមនិយមដវៀតណាម។ សស្តីស្ិតកនាុងចំដណាម
អនាករងដកគាះខ្លេ ងំជាងដគបំផុ្ត ដៅដពលកបឈមមុែនឹងអសន្ដិសុែននការែកហូតែីធលេីខែលអាចនឹងដកីតដ�ងីជាក់ខស្ដង ដកពាះថាពួកគាត់ជាធម្មតាជាអនាកដមីលខថទា ំ
កូនៗ មនុស្សចាស់ជរា និងអនាកជំងឺ។

រូបថតគកមបខ្ងដកកាយ៖ ទដនលេដសកុង កនាុងកសរុកកា�មឺ (Kaleum) ស្ធារណរែ្ឋកបជាធិបដតយ្យកបជាម្និតឡាវ

រូបថតទាងំអស់ោនមកពី៖ អង្គការទដនលេអន្តរជាតិ

គាកំទដោយ៖

ដលព់េលដដលត្រូវវាយ្ម្លៃព�ើងវិញពលើការវិនិពោគ
ក្នុងវិសយ័ ថា្េលពៅ្ហាអនន្ុ ំបនទ់ពនលៃព្គង្គព�ើយ

ត�ើធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ និងធនាគារពិភពតោកមាន  
�ួនាទីអ្ីែ្លះកនា៊ងវស័ិយថាមពលអគ្ិសនីតៅកនា៊ង�ំបនទ់តន្
តមគង្?
       តាមរយៈកម្មវធិីមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្(GMS)ធនាគារ ពិភពតោក 
និង ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ (ADB) កំព៊ងផ្តល់ហិរញញាប្បទានដល់គត្មាង 
តហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធថាមពលតៅកនា៊ង�ំបន ់និងការសិកសាបតចចេកតទសតៅកនា៊ង 
វស័ិយថាមពលកនា៊ង�ំបន។់ ការវនិិតោគ្�រូវបានចង្៊លបង្ហា ញតដ្យខផការ 
ថាមពលមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ តដ្យផ្ដល់អាទិភាពតលើការអភវិឌ្ឍ    
បណ្្ត ញអគ្ិសនីតៅកនា៊ង�ំបនខ់ដល្�រូវបានតសនាើត�ើងកនា៊ងការផ្�ផ់្ងថ់ាមពល
ោ៉ា ងតលើសលប ់តាមរយៈទំនបវ់ារអីគ្ិសនីតៅតាមដដទតន្ និងទតន្ធំៗដនអាង 
ទតន្តមគង្ត្កាម។ ជាលទ្ធផល ការផ្ដល់មូលនីធិតដ្យធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ 
និងធនាគារពិភពតោកជួយ�តដ្យផ្ទា ល់កនា៊ងការអភវិឌ្ឍបតង្្លខែសែតភ្ើងវ ៉ា៊ល ែ្ស់  
ខដលជា�្មរូវការស្មាប់្ បពន័្ធអន្តរបណ្្ដ ញតនលះ  និង តដើម្បី ជួល្ករុមហ៊៊ន          
ពិត្គាលះតោបល់ឲ្យវភិាគតលើជត្មើសដនការអភវិឌ្ឍវស័ិយថាមពល។

ត�ើមានបញ្ហា អ្ីែ្លះ?
• ភាពែ៊សគានា គួរឱ្យក�ស់ម្ាល់តកើ�មានរវាងការវនិិតោគ 
   ថាមពលតៅ  កនា៊ងមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ និងអន៊សាសន ៍

ពីការ្សាវ្ជាវ មយួខដលតធ្ើត�ើងតដ្យសាថា បន័ហិរញញា វ�ថា៊ 
អន្តរជា�ិរមួទាងំធនាគារ អភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ផង។
° ែណៈតពលខដល្ករុមហ៊៊នពិត្គាលះតោបល់ខដលជួលតដ្យធនាគារ   

អភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ ផ្តល់អន៊សាសនឲ៍្យបតងកើនហិរញញាប្បទានតលើកម្ម ទាន  តលើ  
ម្មវធិី       ្បសិទ្ធផលថាមពល និងថាមពលកតកើ�ត�ើងវញិ (មនិរមួបញចេូ ល 
វារអីគ្ិសនីធំៗ) ស្មាបម់ហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ ការវនិិតោគ តលើ 
វស័ិយ តនលះខបរជាមាននិនានា ការតផ្្ដ �តលើការជំរ៊ញឲ្យមានទំនប ់ វារ ីអគ្ិសនី 
ធំៗ និងតហដ្ឋា រចនាពាកព់ន័្ធតៅវញិ។

• ការវនិិតោគថាមពលកនា៊ងមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ 
ែ្លះ�ម្ាភាព និង គណតនយ្យភាព។
°      អវ�្តមានការពិត្គាលះតោបល់ជាខផ្ផ្ក  និង ដំតណើ រការការតធ្ើតសចក្តី        

សត្មចខដលមានអង្ការមនិខមនរដ្ឋា ភបិាល (NGOs) អង្ការសង្ម 
សី៊វលិ (CSOs) និងសហគមនខ៍ដលរងផលប៉ាលះពាល់ចូលរមួតៅថានា ក ់
មូលដ្ឋា ន ថានា កជ់ា�ិ និង ថានា ក�់ំបន។់ តបើគា្ម នដំតណើ រការខដលមានការ 
ចូលរមួ ស្មាបក់ារតធ្ើខផនការវស័ិយថាមពល តៅថានា ក�់ំបនថ់ានា កជ់ា�ិ 

ឬ ថានា កម់ូលដ្ឋា នតទ អនាកតធ្ើការសត្មចចិ�្តអាចតៅខ�គា្ម នការទទួលែ៊ស 
្�រូវដខដល។

• ការចំណ្យតលើខផនាកបរសិាថា ន និងសង្មពាកព់ន័្ធការ 
វនិិតោគតលើវស័ិយ ថាមពលរបស់មហាអន៊�ំបនទ់តន្ 
តមគង្  មនិ្�រូវបានវាយ�ដម្បខនថាមតដ្យខផ្កតលើមូលដ្ឋា នឆ្ងខដនតទ 
ឬ មនិ្�រូវបានបញចេូ លតៅកនា៊ងគត្មាងចំណ្យ-ចំតណញ និងទំនាកទ់ំនង 
ធានារ៉ា បរ់ងតទ។ តលើសពីតនលះតៅតទៀ� ការចំណ្យតលើការឈបជ់ួលអនាក 
ពិត្គាលះតោបល់ខដលពាកព់ន័្ធតៅខ�បង្ហា ញជាគំនិ�តៅត�ើយ។

ត�ើគណៈ្គប់្ គងរបស់ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ និង 
ធនាគារពិភពតោកអាចតធ្ើអ្ីែ្លះ?
• តធ្ើបចចេ៊ប្បននាភាពនូវតគាលនតោបាយស្ដីពីថាមពលរបស់សាថា បន័តរៀងៗែ្ួន

តដើម្បដីកតចញនូវគត្មាងវារអីគ្ិសនីខ្នា �ធំ ថាខដលជាជត្មើសថាមពល 
កតកើ�ត�ើងវញិ,

• បញចេូ លនូវជត្មើសថាមពលទាងំអស់ខដលអាចត្បើបានតៅកនា៊ងការសត្មច 
    ចិ�្តខផនាកថាមពល ម៊នតពលអន៊ម�័គត្មាង រមួទាងំការពិចារណ្តលើ      

អន៊សាសន ៍ខដលបានផ្ដល់ជូនតៅកនា៊ងរបាយការណ៍សិកសាអំពីវស័ិយ
    ថាមពលរបស់មហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ខដលធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊បាន

ចា�ខ់ចងឲ្យតធ្ើ,
• អន៊វ�្តដំតណើ រការពិត្គាលះតោបល់ជាមយួសហគមន៍្ បកបតដ្យខផ្ផ្ក  រមួ

ទាងំការង្រពាកព់ន័្ធនឹងការវាយ�ដម្អំពីជត្មើស្បភពថាមពល និង 
    �្មរូវការ,
• ខស្ងរកគំនិ�ល្ៗពី្ករុមសង្មសី៊វលិ បណ្្ត ញនានា និងអង្ការខដលមាន

មូលដ្ឋា នតៅតាមសហគមន,៍
• �្មរូវឱ្យមានការវាយ�ដម្ល្ិ�ល្នអ់ំពីផលប៉ាលះពាល់ខផនាកសិទិ្ធមន៊សសែ និង    

ខផនាកសមភាពខយនឌរ័កនា៊ងការចូលរមួតដ្យលទ្ធផលដនសកម្មភាព្�រូវបាន
អន៊វ�្តស្មាប់្ គបគ់ត្មាងវស័ិយថាមពល,

• ទទួលស្ាល់របាយការណ៍តាមដ្នការរតំោភតគាលការណ៍ការពារ       
ស៊វ�ថាិភាពពាកព់ន័្ធនឹងគត្មាងវារអីគ្ិសនីធំៗ ្ពមទាងំដកែ្ួនតចញពីការ  
ផ្តល់ហិរញញាប្បទានទំនបវ់ារអីគ្ិសនីធំៗ និងសាថា នីយខដលពាកព់ន័្ធ, និង

• អន៊ម�័តលើបណ្្ដ គត្មាង តដ្យមានដំតណើ រការកានខ់�មាន�ម្ាភាព 
បខនថាមតទៀ� ខដលជាការទទួលែ៊ស្�រូវចំតពាលះ និង បំតពញតាម�្មរូវការ 
របស់្បជាជនតៅកនា៊ង�ំបន។់

2  



សាថា នភាព៖ មនិបានអន៊ម�័
ការសាងសងក់ំព៊ងដំតណើ រការ (តដ្យ្ករុមហ៊៊នតវៀ�ណ្ម)

អន្តរបណ្្ដ ញថាមពលអគ្ិសនីឡាវ–តវៀ�ណ្ម  មានពាកព់ន័្ធនឹង 

ការសាងសងប់តង្្លតភ្ើង្បខវងជាង១៥០គី�ូខម៉្ា � និងសាថា នីយរងមយួតៅ 
Hatxan ្បតទសឡាវ តដើម្បបីញូ្នថាមពលពីទំនបវ់ារអីគ្ិសនីពាកព់ន័្ធចំនួន 
្បាបីំតៅភាគខ្ង�្ូបង្បតទសឡាវតៅ្បតទសតវៀ�ណ្ម។ គត្មាងវារ ី
អគ្ិសនីពាកព់ន័្ធទាងំអស់ស្មាបគ់ត្មាង�ភ្ាបត់នលះ្�រូវបានត្គាងបញចេូ លតៅ
កនា៊ងអាងទតន្តសក៊ងខដលជាទតន្ឆ្ងខដន តៅកនា៊ង្បតទសឡាវរមួមានគត្មាង 
វារអីគ្ិសនី Xekaman 1, Xekaman4 និងតសក៊ង3 (ខែសែទឹកខ្ងតលើ និងខ្ង 
ត្កាម)។ ការសាងសងទ់ំនបទ់តន្តសក៊ងនិងទតន្ Sekaman តៅតាម�ំបនជ់ា 
ត្ចើននឹង បងកប៉ាលះពាល់មនិ្�ឹមខ�ចំតពាលះជីវភាពរស់តៅរបស់្បជាជនរបសិ់ប 
ពានន់ាក ់ខដលរស់តៅតាមដងទតន្តៅកនា៊ង្បតទសឡាវ និង កម្៊ជាខ�ប៉ា៊តណ្ណ លះ 
តនាលះតទ ប៉ា៊ខន្តវាខែមទាងំបងកឱ្យមានការបា�ប់ងោ់៉ា ងខ្្ងំ (តាមការបា៉ា ន ់
្បមាណថាបា�ប់ង៤់%) នូវជីវមា៉ា ស់្�ី និង ជីវច្មរុលះតៅទូទាងំអាងទតន្     
តមគង្ទាងំមូលតដ្យសារខ�មានពូជ្�ីោ៉ា ងត្ចើនខដលរស់តៅ�ំបនត់នាលះ 
ផ្្ស់ទីតចញ។1

ចាបត់ាងំពីការចាបត់ផ្តើមគត្មាងតនលះ អង្ការទតន្អន្តរជា�ិបានអំពាវនាវឱ្យ 
ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ កំណ�ទ់ំនបវ់ារអីគ្ិសនីតនលះ ជាសាថា នីយសម្ន័្ធ2 ដូចកនា៊ង 
តសចក្ដីខែ្ងការណ៍អំពីតគាលនតោបាយការពារស៊វ�ថាិភាព របស់ធនាគារឲ្យ    
្សបនឹងអន៊សាសន ៍ដនរបាយការណ៍ពិត្គាលះសាតោបល់  ខផនាកបតចចេកតទស 
ខដលអន៊វ�្តជាខផនាកមយួដនគត្មាងតនលះ (ឆ្នា ២ំ០១២)។ តដ្យទំនប ់
Xekaman 1 – ជាគត្មាងខ�មយួគ� ់សថាិ�តៅត្កាមការសាងសងខ់ដលពាក ់
ពន័្ធនឹងបណ្្ដ ញបញូ្នថាមពលតនលះ បំពានោ៉ា ងខ្្ងំតលើតគាលការណ៍ការ   
ពារស៊វ�ថាិភាពរបស់ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ តដ្យបានផ្តល់ហិរញញាប្បទានពី 
ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ស្មាបគ់ត្មាងអន្តរបណ្្ដ ញថាមពលអគ្ិសនី 
Hatxan–Pleiku។ បណ្្ដ បញ្ហា តៅការដ្ឋា នទំនបវ់ារអីគ្ិសនី Xekaman 1 
ខដលអង្ការទតន្អន្តរជា�ិ   និងអនាកពិត្គាលះតោបល់ផ្ទា ល់របស់ធនាគារ      
អភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊បានចង្កងជាឯកសាររមួមាន៖

• គា្ម នការ្បកាសជាសាធារណៈអំពី ការវាយ�ដម្ផលប៉ាលះពាល់បរសិាថា ន និង 
ខផនការតាងំលំតៅែ្មី,

• ពំ៊បានផ្តល់ព�័ម៌ានជាខផ្ផ្ក អំពីគត្មាងតៅអនាកភូមខិដលទទួលរងផលប៉ាលះ 
ពាល់តដ្យសារគត្មាង គឺអនាកភូមជិនជា�ិតដើមភាគ�ិចអាឡាក ់(Alak) 

ករណីសិកសាអំពីគត្មាងថាមពលតៅសាធារណរដឋា   
្បជាធិបត�យ្យ្បជាមានិ�ឡាវខដលផសែព្ផសាយ   
តដ្យកម្មវធិីមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្

និងតចលះ (Jeh) ទាងំអស់,
• អនាកភូមខិដលបានរស់តៅកនា៊ងសាថា នភាពមនិចបាស់ោស់អស់រយៈតពលជាង 

មយួទសវ�សែរម៍កតហើយតៅកនា៊ង " ទីតាងំលំតៅបតណ្្ដ លះអាសននា"  ចល័�តៅ     
ជិ��ំបនសំ់ណងត់ដ្យគា្ម នតហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធជាមូលដ្ឋា ន ឬ គា្ម នព�័ម៌ាន 
អំពីតពលតវោខដល្បជាជននឹងរ៊លះតរ ើ,

• គា្ម នការកំណ�ទី់តាងំលំតៅែ្មីសមរម្យ តដ្យ�ំបនខ់ដលបានតសនាើត�ើង   
តដ្យអនាកគាំ្ ទគត្មាងមានទីតាងំសថាិ�តៅជិ�ចមាក រតៅសូ៊មយួកខន្ង    
តហើយជត្មើសដនការ្បកបរបរចិញចេ ឹមជីវ�ិមានក្ម�ិ គឺគា្ម នអ្ីតផសែងតទៀ�   
ត្ៅពីការង្រពាកព់ន័្ធនឹងចមាក រតៅសូ៊តនាលះតទ,

• គា្ម នភស្ត៊តាងបញ្្កអ់ំពីការវាយ�ដម្ផលប៉ាលះពាល់បរសិាថា ន ឬផលប៉ាលះពាល់ 
តកើនបខនថាមឆ្ងខដន, និង

• គា្ម នវធិានការកា�ប់នថាយការបា�ប់ងជី់វច្មរុលះត�ើយ។

ស្មាបព់�័ម៌ានបខនថាម សូមចូលតៅតមើលតាមអាសយដ្ឋា នតនលះ៖ 
http://www.internationalrivers.org/node/7730

តលែគត្មាង 41450-012៖ អន្តរបណ្្ដ ញថាមពលអគ្ិសនីឡាវ – 
តវៀ�ណ្ម (HATXAN – PLEIKU)

តៅតពលខដលសកម្មភាពសាងសងទ់ំនបវ់ារអីគ្ិសនី Xekaman 1 បានចាប់
តផ្តើមជាងមយួទសវ�សែរក៍ន្ងតៅតនាលះ ្គរួសារតនលះបានផ្្ស់ប្តូរតៅទីតាងំលំតៅ
ែ្មីជាបតណ្្ត លះអាសននាតដ្យព៊ំមានតសវាតហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធមូលដ្ឋា ន រមួទាងំ
បណ្្ដ ញទឹកស្ា�ផង។ តដ្យសារលក្ខែណ្ឌ តៅទីតាងំរស់តៅបតណ្្ត លះអាសននា
តនាលះ ពំ៊មានភាពល្្បតសើរត្ចើនឆ្នា កំន្ងតៅតនលះ ខែមទាងំពួកគា�ម់និទានប់ាន 
ទទួលសំណងតាងំលំតៅែ្មីណ្មយួ ដូតចនាលះពួកគា�ស់ត្មចចិ�្តតដ្យែ្ួនឯង
កនា៊ងការផ្្ស់តៅរកទីតាងំដីខដលពួកគា�ប់ានកំណ�ថ់ាសម្សបស្មាបប់ងក
បតងកើនផល និងរកអន៊ផលដ្ពតឈើ។ តទាលះជាោ៉ា ងតនលះក្ដី តដ្យសារខ�ពួកគា�់
គា្ម នបណ័ណ កម្មសិទ្ធិដីធ្ីតៅទីតាងំែ្មីតនាលះ ដូតចនាលះពួកគា�រ់ស់តៅតដ្យភយ័ខ្្ចជា
្បចា ំមនិដឹងថាពួកគា�់្ �រូវតគបតណ្ត ញតចញពីដីតនាលះតៅតពលណ្។

1  Ziv et al. "ការដធវីឲ្យម្នតុល្យភាពជីវចំរុះកតី សន្តិសុែដសបែៀង និងថាមពលវារអីគ្គិសនីដៅកនាុងអាងទដនលេ
ដមគង្គ" រោយការណ៍អង្គកបជំុរបស់បណិ្តសភាវទិយាស្សស្តរបស់សហរែ្ឋអាដមរកិ (កបាល១០៩, ដលែ 
១៥) ឆ្នា ២ំ០១២។

2  កបសិនដបី គដកម្ងទាងំដោះពឹងខផ្អែកដៅដលី "ស្្នីយសម្័ន្ធ" ឲ្យែំដណីរការ (ឧ៖ ខែ្សបណា្ត ញ និង 
គដកម្ងវារអីគ្គិសនី) ែូដចនាះ "ស្្នីយសម្័ន្ធ" ខែលោនកំណត់រចួដហយីដោះ កតរូវខតអនុវត្តតាមលិែិត 
បទោ្ឋ នបរស្ិ្ននិងសង្គមែូចម្នខចងដៅកនាុងដគាលការណ៍ការពារសុវត្ិភាពរបស់ធោគារអភិវឌ្ឍន៍ 
អាសីុ មុនដពលខែលការផ្្តល់ហរិញញាបបែទានសកម្ប់គដកម្ងកតរូវោនអនុម័ត។

    3

ដល់ពេលដដលត្រូវវាយ្ម្លៃព�ើងវញិពលើការវនិិពោគក្នុងវស័ិយថា្េលពៅ្ហា
អននុ្ំបនទ់ពនលៃព្គង្គព�ើយ



្បជាជនខដលរស់តៅតាមទតន្ Nam Ngiep ពឹងខផ្កតលើទតន្តនលះតដើម្បី្ បកបរបរចិញចេ ឹមជីវ�ិ និងដឹកជញូ្ន។

សាថា នភាព៖ អន៊ម�័តៅឆ្នា ២ំ០១៤
ការសាងសងក់ំព៊ងដំតណើ រការ

គត្មាងវារអីគ្ិសនី Nam Ngiep 1 ខដលមានកម្ាងំ ២៩០ 
តមហ្ាវា៉ា �ត់ៅកនា៊ង្បតទសឡាវ កំព៊ងដំតណើ រការសាងសងត់ដ្យ្ករុមហ៊៊ន 
អគ្ិសនីNam Ngiep1 ជាសម្ន័្ធ្ករុមហ៊៊នខដលមាន្ករុមហ៊៊ន Power Electric 
Kansai របស់្បតទសជប៉ា៊ន(៤៥%) ្ករុមហ៊៊ន EGAT International របស់ 
្បតទសដែ (៣០%) និងសហ្គាសរដឋារបស់្បតទសឡាវ (២៥%)។ ទឹក្បាក ់
ត្ចើនជាង២២០ោនដ៊ោ្រអាតមរកិ ្�រូវបានផ្តល់ជូនជា ្បាកក់មចេពីីធនាគារ
អភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ ្ ពមទាងំទឹក្បាកជិ់�២០០ោនដ៊ោ្រ អាតមរកិពីធនាគារជប៉ា៊ន 
ស្មាបកិ់ចចេសហ្ប�ិប�្តិការអន្តរជា�ិ(JBIC)។ អគ្ិសនីត្ចើនជាង៩០%ខដល
ផលិ�បាន នឹង្�រូវនាតំចញតៅ្បតទសដែ។ ្បជាជនជាង៣០០០នាក ់ខដល
ភាគត្ចើនជា្គរួសារពលរដឋាជនជា�ិតដើមភាគ�ិចម៉ា៊ង (Hmong) និងឃ្មូ(Khmu) 
្�រូវខ�រ៊តរ ើតៅតាទីំលំតៅែ្មី តដើម្បតីបើកផ្ូវស្មាបគ់ត្មាងតនលះ។ តដ្យតោងតលើ 
ការរ�ឹបន្តឹងនតោបាយ នាតពលបចចេ៊ប្បននាតៅកនា៊ង្បតទសឡាវ ្បជាជនខដលរង
ផលប៉ាលះពាល់ គឺគា្ម នវធិីកនា៊ងការរយការណ៍អំពីការ�វា៉ា ណ្មយួ តដ្យមនិមាន
្បឈមនឹងលទ្ធភាដនការស្តីបតនាទា សចំតពាលះការសួរនាអំំពី ឬ ការរលិះគនត់លើការ
សត្មចចិ�្តស្ដីពីគត្មាងអភវិឌ្ឍនត៍ដ្យរដ្ឋា ភបិាលត�ើយ ជាពិតសសមនិអាច 
និោយថា យល់្សប ឬ មនិយល់្សប ជាមយួនឹងការសាងសងគ់ត្មាង 
ទំនបត់នាលះបានត�ើយ។

ការរតំោភបំពានតលើតគាលការណ៍ការពារស៊វ�ថាិភាពរបស់ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍
អាសី៊តៅទំនប ់Nam Ngiep 1 រមួមាន៖

• ែ្លះព�័ម៌ានស្មាបក់ារខស្ងយល់អំពីផលប៉ាលះពាល់សង្មនិងបរសិាថា នតដ្យ 
សារទំនប ់អំពីខផនការតាងំលំតៅែ្មី និងអំពីតពលតវោខដល្�រូវផ្ដល់ជូន 
្បជាជនខដលទទួលរងផលប៉ាលះពាល់,

• ែ្លះអ្តាខដលបញ្្កច់បាស់ោស់អំពីការផ្ដល់្បាកសំ់ណង ្ពមទាងំគា្ម ន
ការយល់្ពមតៅតលើអ្ីខដលមានលក្ខណៈសម្ប�្តិជា�ដម្តដ្លះដូរស្មាប់
ការបា�ប់ង ់តទាលះបីជាការង្រត្�ៀមប្មរុងរបស់គត្មាងកំព៊ងដំតណើ រការក៏

តដ្យ,
• ែ្លះការពិត្គាលះតោបល់្បកបតដ្យខផ្ផ្ក  និង ឯកភាពយល់្ពមតដ្យ

គា្ម នការបង្ខិ�បង្ខំពី្បជាជនខដលរងផលប៉ាលះពាល់កនា៊ងការផ្្ស់ប្តូរទីតាងំ ឬ 
ចាកតចញពីដីធ្ី,

• ែ្លះដីសម្បកបតៅកនា៊ង�ំបនត់ាងំទីលំតៅែ្មីខដលបានកំណ� ់(ខដល៧០% 
ជា�ំបនដ់្ពការពារខរ ៉ា), និង

• គា្ម នការវាយ�ដម្ផលប៉ាលះពាល់បខនថាមឲ្យបានទូលំទូោយ និងហ្ម�ច់� ់គា្ម ន 
ការវាយ�ដម្ត្គាលះថានា កធ់ំៗ និងគា្ម នខផនការកា�ប់នថាយផលប៉ាលះពាល់ ឬគា្ម ន
តធ្ើបចចេ៊ប្បននាភាពការវាយ�ដម្វធិានការសម្សបតៅខែសែទឹកខ្ងត្កាម ខដល
ជាតហ�៊ផលស្មាបក់ារសាងសងទ់ំនបវ់ារអីគ្ិសនីខែសែទឹកខ្ងតលើ។

តលើសពីតនលះតៅតទៀ� "ការតរៀបចំ្បពន័្ធជីវៈច្មរុលះ" សម្សបស្មាបទ់ំនប ់
Nam Ngiep 1 មនិទាន់្ �រូវបានកំណ�ត់ៅត�ើយ។ តដ្យខផ្កតលើឯកសារ 
និង ការ្សាវ្ជាវខដលបានតធ្ើត�ើងតដ្យ្ករុមបរសិាថា នអន្តរជា�ិមយួចំនួនរមួ
ទាងំសហភាពអន្តរជា�ិតដើម្បអីភរិកសែធម្មជា�ិ (IUCN) ផង វាគួរឲ្យឆ្ងល់ថា
ត�ើ ទីតាងំជីវៈច្មរុលះខដលបានកំណ�ត់នាលះ អាចឈានដល់លទ្ធផល "គា្ម នការ 
ខ្�បងធ់ំដំ៊" (ដូចខដលបានតលើកត�ើងតដ្យអនាកគាំ្ ទគត្មាងតនលះ) តដើម្ប ី
ជំនួសការបា�ប់ងជ់្មកស�្ដ្ព និង�ំបនដ់្ពោ៉ា ងសំខ្នខ់ដលបណ្្ដ លមក
ពីគត្មាងតនាលះខដរឬោ៉ា ងណ្។ តៅកនា៊ងករណីពិតសសពាកព់ន័្ធនឹងទំនប ់Nam 
Ngiep 1 តាមការសិកសាជាមូលដ្ឋា ននានាម៊នការង្រតរៀបចំត្�ៀម មនិ្�រូវបាន
បញចេបត់ទ ជាតហ�៊នាឱំ្យមានការគណនាមនិពិ� ឬមនិ្�ឹម្�រូវអំពី�ដម្ ជីវច្មរុលះ 
ម៊នគត្មាង។

ស្មាបព់�័ម៌ានបខនថាម សូមចូលតៅតមើលតាមអាសយដ្ឋា នតនលះ៖ 
http://www.internationalrivers.org/node/8372
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ដល់ពេលដដលត្រូវវាយ្ម្លៃព�ើងវញិពលើការវនិិពោគក្នុងវស័ិយថា្េលពៅ្ហា
អននុ្ំបនទ់ពនលៃព្គង្គព�ើយ



ខែ្សទឹកខផ្នាកខ្ងដកកាមននទំនប់ណាដំធឿន ២ ដៅតាមបដណា្ត យទដនលេ Xe Bang Fai កចាងំទដនលេបន្តោក់ ខែលបណា្ត លឱ្យកបជាជនោត់បង់ែីខែលម្នតនមលេខែលពីមុន 
ពួកគាត់ដកបីកោស់ជាែីកសិកម្ម។ ទឹកទដនលេដៅខតលអែក់ ដធវីឱ្យម្នការលំោកកនាុងការរកកតី (ដនស្ទកតី) និងកបដភទសតវកនាុងទឹកដផ្្សងៗដទៀត ខែលដគពឹងខផ្អែកជាកបភព
អាហារម្នកបរូដតអីុនយ៉ា ងសំខ្ន់។

សាថា នភាព៖ អន៊ម�័តៅឆ្នា ២ំ០០៥

ទំនបវ់ារអីគ្ិសនីណ្ំតធឿន២

ខដលមានកម្ាងំ១,០៧០តមហ្ាវា៉ា � ់្�រូវគាំ្ ទខផនាកហិរញញា វ�ថា៊តដ្យធនគារ 
អភវិឌ្ឍន ៍អាសី៊ ធនាគារពិភពតោក និង ធនាគារវនិិតោគអឺរ ៉ា៊ប។ គត្មាង តនលះ 
បានចាបត់ផ្តើមដំតណើ រការតៅឆ្នា ២ំ០១០ តដ្យតធ្ើឲ្យ្បជាជនខដលជាជនជា�ិ
តដើមភាគ�ិចត្ចើនជាង ៦,៣០០្គរួសារ ្�រូវផ្្ស់ប្ដូរទីតាងំតដើម្បយីកដីតធ្ើអាង
ទឹក ទំហំ៤៥០គម2 និងបណ្្ដ លឲ្យប៉ាលះពាល់្បជាជនតៅខែសែទឹក ខ្ងត្កាម 
ត្ចើនជាង១១០,០០០នាក។់ 

តទាលះបីជាគត្មាងតនលះ្�រូវបានកំណ�ថ់ា ជាគត្មាងសំខ្នប់ំផ៊�តដ្យសាថា បន័ 
ហិរញញា វ�ថា៊អន្តរជា�ិនានា និងបង្ហា ញថាទំនបវ់ារអីគ្ិសនីោ៉ា ងធំតនលះ អាចផ្តល់
ថាមពលសម្សបកត៏ដ្យកផ៏លចំតណញខដលបានសនយាតនាលះ តៅខ�លំបាក 
សត្មច។  ផលប៉ាលះពាល់ែ្លះ្�រូវបានក�់្ តាតដ្យ្ករុមជំនាញហិរញញាប្បទាន
ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ និង ធនាគារពិភពតោក, ខដលជា្ករុម្បឹកសាពិនិ�្យ 
ត�ើងវញិខផនាកបតចចេកតទសរបស់សាថា បន័ផ្តល់្បាកក់មចេ ីកដូ៏ចជាកំណ�់្ តាកនា៊ង 
អំ�៊ងតពលច៊លះទសសែនកិចចេតដ្យអង្ការទតន្អន្តរជា�ិ និងអង្ការឃ្្តំមើលទតន្ 
តមគង្ខដរ។ 

ផលប៉ាលះពាល់ទាងំតនាលះមានដូចជា៖

• ែ្លះការង្រខដលមាននិរន្តរភាព និងលទ្ធភាពត្បើ្បាស់ធនធានស្មាប ់
្បជាជនខដលតាងំទីលំតៅែ្មី,

• ដីមានគ៊ណភាពមនិល្ និងលទ្ធភាពដនការបងកបតងកើនផលស្មាបត់ធ្ើជា   
អាហារ និងស្មាបល់កត់ៅ�ំបនត់ាងំទីលំតៅែ្មីមានក្ម�ិ,3

• ការពឹងខផ្កទាងំ្សរុងរបស់្បជាជនខដល្�រូវផ្្ស់ប្ដូរទីតាងំតដ្យសារ 
គត្មាងតលើការជួញដូរស�្ដ្ព និងតឈើែ៊សចបាបខ់ដលរក្បាកប់ានត្ចើន
តៅកនា៊ង�ំបនក់ារពារ ស្មាបច់ាយវាយតលើ�្មរូវការចាបំាច់្ បចាដំែ្ង,

• ការសា្ដ រ្បាកច់ំណូល និងជីវភាពរស់តៅត�ើងវញិស្មាបប់ណ្្ដ សហគមន៍
តៅខែសែទឹកខ្ងត្កាមតធ្ើមនិបានសត្មច ដូចលក្ខែណ្ឌ �្មរូវតៅកនា៊ងកិចចេ្ពម
ត្ពៀងសម្បទាន (វាយ�ដម្តដ្យ្ករុម្បឹកសាពិនិ�្យត�ើងវញិខផនាកបតចចេកតទស
របស់សាថា បន័ផ្តល់្បាកក់មចេ ី(LTA) តៅខែធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៤),

• ការបា�ប់ងោ់៉ា ងត្ចើននូវសន្តិស៊ែតសដឋាកិចចេស្មាប់្ បជាជនរស់តៅខផនាក
ខែសែទឹកខ្ងត្កាមតដ្យសារការបំផ្្ញជ្មក្�ីធម្មជា�ិ (ការពិនិ�្យតាម
ដ្នរបស់្ករុមហ៊៊នបង្ហា ញឱ្យតឃើញនូវការែយច៊លះបរមិាណ្�ីកនា៊ងរយៈតពល    
ខវង), តដ្យសារទឹកជនលិ់ចដីខ្សទំនាប និងការលិចលងសួ់នដំណ្ំតៅ  
តាមមា�ទ់តន្ខដល្បជាជនត្បើស្មាបប់ងកបតងកើនផលស្មាបត់ធ្ើជា 
អាហារ, និង

• ្បជាពលរដឋាខដលរងផលប៉ាលះពាល់ចំនួន៦៧ភូម ិសថាិ�តៅខែសែទឹកខ្ងត្កាម 
ែ្លះលទ្ធភាពទទួលបាននូវកម្មវធិីរបរចិញចេ ឹមជីវ�ិ ខដលពួកគា�់្ �រូវបានតគ  
ផ្ដល់សំណងជូនជាសាច់្ បាកខ់�ម្ដងប៉ា៊តណ្ណ លះ។

ជាទូតៅតដ្យសារខ�លទ្ធផលមនិ្គប់្ គានពី់កម្មវធិីកា�ប់នថាយផលប៉ាលះពាល់        
ទាងំតនលះ ដូតចនាលះការកំណ�អ់្តាគត្មាងតដ្យធនាគារពិភពតោកតៅខ� "មនិ 
ជាទីគាបច់ិ�្តសមល្មម"តៅត�ើយ។ បខនថាមតលើសតនលះតទៀ� តាមការសិកសានាតពល 
ែ្មីៗពាកព់ន័្ធនឹងទំនបណ់្ំតធឿន២ តហើយខដល្�រូវបានតចញផសាយតៅកនា៊ង
ទសសែនាវដ្ដីសិកសា Biogeosciences (ខែសីហា ឆ្នា  ំ២០១៤) បានសននាិដ្ឋា នថា 
ការ  បំភាយឧស្ម័នកាតបានឌីអ៊សី៊ដ ពីអាងស្ត៊កទឹក ្�រូវបានវាយ�ដម្មនិ្គប់្ ជរុង

 ត្ជាយ តហើយសមខ�ទទួលបានការយកចិ�្តទ៊កដ្កោ់៉ា ងខ្្ងំតៅតលើវដ្ត ជីវ�ិ    
របស់គត្មាងខដលផទា៊យតៅនឹងការសន្ម�ខដលថា គត្មាងវារអីគ្ិសនី គឺ ជា្បភព 
ដន ថាមពលដប�ង។

ស្មាបព់�័ម៌ានបខនថាម សូមចូលតៅតមើល តាមអាសយដ្ឋា នតនលះ៖ http://
www.internationalrivers.org/node/2337

3 ដយងតាម NTPC (ែូចោនែកកសង់បញចាូ លដៅកនាុងរោយការណ៍របស់កករុមកបឹកសាពិនិត្យដ�ងីវញិខផ្នាក
    បដចចាកដទសរបស់ស្្ប័នផ្្តល់កោក់កមចាី (LTA) [ខែធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៤]) ោនឲ្យែឹងថា មកែល់កតឹមខែ 

ឧសភា ឆ្នា ២ំ០១៤ កបជាជនខែលតាងំលំដៅថ្មី ៨២% មិនដកបីកោស់ែីខែលដគខចកឲ្យពួកគាត់ដោះ
ដទ។

គត្មាងតលែ 37734-032៖ គត្មាងវារអីគ្ិសនីណ្ំតធឿន ២
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ដល់ពេលដដលត្រូវវាយ្ម្លៃព�ើងវញិពលើការវនិិពោគក្នុងវស័ិយថា្េលពៅ្ហា
អននុ្ំបនទ់ពនលៃព្គង្គព�ើយ



ខផនទីដនអន្តរបណ្្ដ ញអគ្ិសនីបចចេ៊ប្បននា និងខផនការរបស់មហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្។ 
 ្បភពខផនទីបរសិាថា នរបស់មហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្។ ខែ�៊ោ ឆ្នា  ំ២០១៣  

<www.gms-eoc.org>

កម្មវធិីមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ ខដលចាបត់ផ្តើមដំតណើ រការតៅឆ្នា  ំ១៩៩២ ចា�អ់ាទិភាពតលើការសាងសងប់តង្្លបណ្្ត ញ 
អគ្ិសនីកនា៊ង�ំបន ់ខដលអាចនាយំកអគ្ិសនីខដលផលិ�ត�ើងតដ្យទំនបវ់ារអីគ្ិសនីពីទំនបទ់តន្តៅ�ំបនជ់នបទដន្បតទសមយួ 
តៅ សាថា នីយនានាតៅទី្ករុង និងមជ្ឈមណ្ឌ លផលិ�កម្មតៅកខន្ងតផសែងតទៀ�។ ប៉ា៊ខន្ត ភាគត្ចើនដន្បជាជន៣២៦ោននាក ់ដន 
�ំបនត់នលះ ែ្លះព�័ម៌ានជាមូលដ្ឋា នអំពីថាត�ើខផនការស្មាបម់ហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្តនលះ្�រូវបានតធ្ើត�ើងតដ្យរតបៀបណ្ ត�ើ
មានអ្ីែ្លះតៅ កនា៊ងខផនការទាងំតនលះ ខដលជាការទទួលែ៊ស្�រូវរបស់អនាកតធ្ើតសចក្ដីសត្មច ថាត�ើ្�រូវតធ្ើដូចតម្ដចតដើម្បឲី្យអនាកតធ្ើ
តសចក្ដីសត្មចតនាលះតចលះទទួលែ៊ស្�រូវ និងែ្លះព�័ម៌ានពាកព់ន័្ធនឹងយន្តការស្មាបក់ារខស្ងរកដំតណ្លះ្សាយបណ្តឹ ង។ ការវាយ 
�ដម្ជត្មើស សិកសាលទ្ធភាពអន៊វ�្ត និង ការវាយ�ដម្ផលប៉ាលះពាល់បរសិាថា ននិងសង្មតដ្យសារគត្មាងវនិិតោគថាមពលរបស់ 
មហាអន៊�ំបន ់ទតន្ តមគង្ ជាទូតៅ្បជាជនមាចេ ស់្សរុកខដលទទួលរងផលប៉ាលះពាល់ មនិទទួលបានព�័ម៌ានទាងំតនាលះតទ។

�ំណ្ងរដ្ឋា ភបិាលមកពី្បតទសនីមយួៗដន�ំបនទ់តន្តមគង្បានឯកភាព  គានា  
តលើ ខផនការ  និង ្កបែណ័យ៊ទ្ធសាសស្តថាមពលកនា៊ង�ំបនខ់ដលអំពាវនាវតអាយ  
ការអភវិឌ្ឍគត្មាងផលិកម្មថាមពលខ្នា �ធំ   ជាពិតសសទំនបវ់ារអីគ្ិសនីតដើម្ប ី
ផ្តល់ស៊វ�ថាិភាព ថាមពលតាមរយៈ្បពន័្ធអន្តរបណ្្ដ ញអគ្ិសនី។ ជាលទ្ធផលដន 
ខផនការទាងំតនលះ គត្មាងទំនបវ់ារអីគ្ិសនីធំៗ ្�រូវបានតសនាើត�ើងតដើម្បសីាង 
សងត់ៅតាមទតន្របស់្បតទសឡាវ ភូមា(មោី៉ា នម់ា៉ា ) និង្បតទសកម្៊ជា តដើម្បី
ផ្�ផ់្ង ់អគ្ិសនីតៅទី្ករុង តៅ្បតទសដែ តវៀ�ណ្ម និង្បតទសចិនតាមរយៈ 
ខែសែបណ្្ដ ញបញូ្នអគ្ិសនី�ងស់្៊យងែ្ស់។

គំរូតនលះ្�រូវបានសន្ម�ថ់ា៖

• ចំណ្យមាន្បសិទ្ធភាព ដូតចនាលះ្បតទសខដលមាន�្មរូវការថាមពលែ្ស់
អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានអគ្ិសនីខដលមាន�ដម្ទាប,

• នាយំកថាមពលអគ្ិសនីពីបណ្្ដ ្បតទស  "សម្ូបរធនធានវារអីគ្ិសនី" តៅ 
្បតទសតផសែងៗ តទៀ�ខដលមាន�្មរូវការថាមពលអគ្ិសនីកានខ់�ែ្ស់ជាង
ត្ចើន,

• ទាញយកផលចំតណញតាមរូបភាពតផសែងៗគានា  តៅតពលមានបនទា៊ក�្មរូវការ 
       អគ្ិសនីែ្ស់តាមតមា៉ា ង និង/ឬ តៅតពលបខ្មប្មរូលបនទា៊ក�្មរូវការអគ្ិសនី 
    ែ្ស់តាមរដូវែ៊សៗគានា ,
• នាមំកនូវភាពពឹងខផ្កទ៊កចិ�្តតលើអគ្ិសនីកានខ់�ត្ចើន្បតសើរត�ើង និង
    ចំណ្យតលើថាមពលអគ្ិសនីកនា៊ង�ដម្កានខ់�ទាបស្មាបអ់�ិែិជន, ្ពម 

ទាងំនិង
• នាមំកនូវរូបិយបណ័ណ បរតទសចូលតៅកនា៊ង�ំបន ់ជាពិតសសតៅកនា៊ង�ំបនខ់ដល 

មនិទានម់ានការអភវិឌ្ឍត្ចើន តាមរយៈរូបភាពបងដ់ែ្សួយសារ និង ការ 
វនិិតោគផ្ទា ល់ពីបរតទស។

្កបែណ័្ឌ មយួខដលកំណ�អ់ាទិភាពតលើគត្មាងវារអីគ្ិសនីធំៗ តដើម្បផី្�ផ់្ង ់
អគ្ិសនីស្មាបប់ណ្្ដ ញអគ្ិសនីឆ្ងខដន្�រូវបានតសនាើត�ើង ខដល៖

• មនិគិ�ពិចារណ្តលើបណ្្ដ គន្ងខដលខផ្កតលើវធិីសាសស្តផទា៊កជាកខ់ស្ដងពី
    ថានា កម់ូលដ្ឋា នត�ើងតៅតលើ ខដលអាចតាមដ្នការវវិ�្តនជ៍ាកោ់កក់នា៊ង 

4 ម្នការទទួលស្្គ ល់យ៉ា ងទូលំទូលាយថា បណា្ដ ខផ្នការអភិវឌ្ឍថាមពលដៅកនាុងតំបន់កតរូវោនវាយតនមលេ 
    មិនកគប់កជរុងដកជាយជាកបព័ន្ធដោយកករុមហុ៊នអគ្គិសនីរែ្ឋ។ ឧទាហរណ៍ ដៅកបដទសនថបណា្ដ ខផ្នការ    

អភិវឌ្ឍន៍ថាមពល គឺខផ្អែកដលីការសន្មតអំពីកំដណីននិទស្សន៍, គឺមិនខផ្អែកដលីខបបខផ្នកបវត្តិ ននកំដណីន 
    បន្តបោ្ប់ និងដលីសំដណីខែលដឆលេីយតបដៅនឹងការដកីនដ�ងីនូវតកមរូវការថាមពល  ដោយការស្ងសង់
    ដរាងចកកថាមពលថ្មីខ្នា តធំៗដទ។ វធិីអនុវត្តអន្ដរជាតិលអែបំផុ្តបងាហា ញថា ម្ន បណា្ដ  ជដកមីសដផ្្សងៗដទៀត 
    ខែលអាចម្នតនមលេដថាកជាង កបឈមដកគាះថានា ក់តិចជាង និងកាត់បន្យផ្លប៉ាះពាល់សុែភាព និង 
    បរស្ិ្នឲ្យថយចុះែល់កកមិតទាបបំផុ្ត។ សូមដមីលជាឧទាហរណ៍៖ "សំដណីខផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ថាមពល
    អគ្គិសនីឆ្នា ២ំ០១២ និងកកបែ័ណ្សកម្ប់បដងកីនគណដនយ្យភាព និងការងារដធវីខផ្នការវសិ័យថាមពល"
   <http://www.internationalrivers.org/files/attached-fi les/pdp2012-eng_1.pdf>.

�្មរូវការការត្បើ្បាស់ថាមពល,4

• មនិបានពិចារណ្អំពីវសិាលភាពដនជត្មើសឲ្យបានតពញតលញស្មាប ់
បតចចេកវទិយាកតកើ�ត�ើងវញិខដលធានានិរន្តរភាពបរសិាថា ន រមួទាងំផលិ�កម្ម 
ថាមពលខ្នា ��ូច និងថាមពលវមិជ្ឈការ,

• ែកខ្នមនិបានបញចេូ លការវាយ�ដម្ផលប៉ាលះពាល់បរសិាថា ន និងសង្មខដល 
តកើ�មាន,

ខផនទីបង្ហា ញផ្ូវនិងនិង្កបែណ័្ឌ យ៊ទ្ធសាសស្ត        
របស់ មហា អន៊�ំបនទ់តន្តមគង្

6  

ដល់ពេលដដលត្រូវវាយ្ម្លៃព�ើងវញិពលើការវនិិពោគក្នុងវស័ិយថា្េលពៅ្ហា
អននុ្ំបនទ់ពនលៃព្គង្គព�ើយ



• មនិខផ្កតលើមូលដ្ឋា នតសណ្រយី៉ាូចំណ្យពិ��ិច ខដលបញចេូ លចំណ្យ
តលើបរសិាថា ននិងសង្ម។ ផទា៊យតៅវញិ ហានិភយ័ទាងំតនលះកំព៊ងតកើ�មានតលើ
្បជាជនតៅកនា៊ង�ំបនខ់ដលមានជីវភាពរស់តៅពឹងខផ្កោ៉ា ងខ្្ងំតលើការ 
តនសាទ្�ីធម្មជា�ិ និងការតធ្ើខ្ស ខដលម៊ែរបរទាងំពីរតនលះ ្�រូវទទួលរង 
ផលប៉ាលះពាល់តដ្យសារគត្មាងទំនបវ់ារអីគ្ិសនីខ្នា �ធំទាងំតនលះ,5 និង

• ចងភ្ាប�់ំបនឲ់្យពឹងអា្ស័យខ�តលើទំនបវ់ារអីគ្ិសនីធំៗ តៅតពលខដលការ 
ខ្ប្បរួលអាកាសធា�៊�្មរូវឱ្យមានវធិីតដ្លះ្សាយប�ខ់បនកានខ់�ត្ចើខដល 

    បញចេូ លនូវជត្មើសត្ចើនតដើម្បបីំតពញ�្មរូវការរបស់្បជាជន។

សាថា បន័ឈានម៊ែខដលជំរ៊ញបណ្្ត ខផនការថាមពល 
មហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ 
ការដឹកនាកំនា៊ងការអន៊វ�្តខផនការវស័ិយថាមពលមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ ឲ្យ 
ដំតណើ រការតៅម៊ែ និងវធិានជាកោ់កស់្មាប់្ គប់្ គងពាណិជ្កម្ម ថាមពល 
តៅកនា៊ង�ំបន់្ �រូវបានផ្តល់ជូនតដ្យគណៈកមា្ម ធិការមយួខដល�ំណ្ង្កសួង
ថាមពលរបស់្បតទសតរៀងៗែ្ួន (គណៈកមា្ម ធិការស្មបស្មរួលពាណិជ្កម្ម
ថាមពល�ំបន)់ ខដល្�រូវតកាលះ្បជំ៊ និង ស្មបស្មរួលតដ្យធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍
អាសី៊។ បណ្្ដ គត្មាងថាមពលខដលតគបានត្ជើសតរ ើសជាវស័ិយអាទិភាព 
ក្ម�ិែ្ស់ ស្មាបក់ារវនិិតោគរវាងឆ្នា ២ំ០១៤ និងឆ្នា ២ំ០១៨ រមួមាន 
គត្មាងអភវិឌ្ឍន៖៍

• អន្តរបណ្្ដ ញថាមពលអគ្ិសនីឡាវ – តវៀ�ណ្ម (Hatxan – Pleiku) 
តដើម្បបីញូ្នអគ្ិសនីកម្ាងំ ១,០១៣ តមហ្ាវា៉ា � ់(MW) ខដលផលិ�តដ្យ 
ទំនបវ់ារអីគ្ិសនីមយួចំនួនតៅអាងំទតន្តសក៊ង ្បតទសឡាវ តៅ្បតទស 
តវៀ�ណ្ម (គត្មាង REG-ENG-01), និង

• អន៊សាថា នីយបញូ្នអគ្ិសនី Nabong 500 kV តដើម្បនីាថំាមពលអគ្ិសនី 
តចញពីទំនប ់Nam Ngiep 1 ណ្ំតធឿន 1 និង Nam Ngum 2 តៅកនា៊ង 
្បតទសឡាវតៅ្បតទសដែ (គត្មាង REG-ENG-02) ។

បខនថាមតលើតនលះតទៀ� នឹងមានការសិកសាតដើម្ប៖ី

• បតងកើ�មជ្ឈមណ្ឌ លស្មបស្មរួលថាមពលអគ្ិសនី្បចា�ំំបនត់ដើម្បជីំរ៊ញ 
និង តលើកកម្ស់បទដ្ឋា នការង្រ កូដបតង្្លតភ្ើង និងវធិានទីផសារឲ្យ្�រូវគានា ។

ការសិកសាខដលចា�ខ់ចងតដ្យធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊៖ 
អន៊សាសន៍្ �រូវទម្ាកត់ចាល? 

ការសិកសាជំនួយបតចចេកតទសសំខ្ន់ៗ ខដលអន៊វ�្តស្មាបក់ម្មវធិីមហាអន៊�ំបន ់
ទតន្តមគង្ គូសបញ្្កអ់ំពីភាពចាបំាចត់ដើម្បបី្តូរតៅរកអនាគ�តដ្យតផ្្ត �កាន ់
ខ�ខ្្ងំតលើ្បសិទ្ធភាពថាមពល និងជត្មើសថាមពលកតកើ�ត�ើងវញិ និង  
ផ្ដល់អន៊សាសនច៍បាស់ោស់តដើម្បតីជៀសវាងការពឹងខផ្កខ្្ងំតលើវារអីគ្ិសនី 
ខ្នា �ធំ។  តទាលះបីជាមានការរកតឃើញតាមរយៈការ្សាវ្ជាវតនាលះកត៏ដ្យ ក ៏
បណ្្ដ អាទិភាពវស័ិយថាមពលរបស់កម្មវធិីមហាអន៊�ំបនត់មគង្តៅខ�មនិ 
ផ្្ស់ប្តូរដខដល។

ឧទាហរណ៍ តៅពាកក់ណ្្ត លឆ្នា  ំ២០១៣ ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊បានតចញ
ផសាយការវាយ�ដម្អំពីការអភវិឌ្ឍវស័ិយថាមពលមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្៖ 
វឌ្ឍនភាពរពឹំងទ៊ក និងអាទិភាពដនការវនិិតោគកនា៊ង�ំបន ់ខដលវភិាគតលើខផន
ការអភវិឌ្ឍថាមពលជា�ិ និងវនិិតោគកនា៊ង�ំបន។់6 

របាយការណ៍តនលះបាន្ពមានថា ផលប៉ាលះពាល់តដ្យសារតរងច្កផលិ� 

ថាមពល និងបណ្្ត ញអគ្ិសនី តលើខផនាកបរសិាថា ន និងសហគមន ៍មានសភាព 
ធ្ងនន់ធ់្ងរ និងថាការ្ពរួយបារម្ភទាងំតនលះ�្មរូវឲ្យមាន "ការយកចិ�្តទ៊កដ្កក់នា៊ង 
ក្ម�ិខដលមនិអាចតកើ�មាន" ពីខ្ងរដ្ឋា ភបិាល ឬអនាកគាំ្ ទគត្មាងតនលះ។ 
របាយការណ៍តនលះបានផ្តល់អន៊សាសនថ៍ា បណ្្ដ ្បតទសពាកព់ន័្ធគប្បី្ �រូវខ� 
ជំរ៊ញបណ្្ត តគាលតៅតឆ្្លះតៅរកតពលតវោស្មាបក់ារខកលម្្បសិទ្ធផល 
ថាមពល និងស្មាបថ់ាមពលកតកើ�ត�ើងវញិ។ តលើសពីតនលះតៅតទៀ� តៅខែធនាូ 
ឆ្នា ២ំ០១៣ ការវាយ�ដម្ជាយ៊ទ្ធសាសស្តអំពីបរសិាថា ន (SEA) ខដលចា�ខ់ចង 
តដ្យធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ត្កាមមានចំណងតជើងថា ការធានានិរន្តរភាពដន
ការអភវិឌ្ឍថាមពល�ំបនម់ហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង7្ ្�រូវបញចេប។់ 

របាយការណ៍តនលះបានវាយ�ដម្គំរូដនខផនការអភវិឌ្ឍនថ៍ាមពលជា�ិបចចេ៊ប្បននា 
(PDPs) របស់្បតទសកម្៊ជា ឡាវ ដែ និងតវៀ�ណ្ម តដ្យត្បៀបតធៀបតៅ 
នឹង តសណ្រតីោជត្មើសពីរគឺ ខផនការថាមពលកតកើ�ត�ើងវញិ និងខផនការ 
អគ្ិសនី្បសិទ្ធផលថាមពល។ របាយការណ៍តនលះរកតឃើញនូវបញ្ហា ធំៗជាមយួ
នឹងខផនការអភវិឌ្ឍនថ៍ាមពលបចចេ៊ប្បននាខដលបានដ្កឲ់្យអន៊វ�្ត រមួមានដូចជា៖

• ខផនការអភវិឌ្ឍនថ៍ាមពលរបស់្បតទសឡាវ និង្បតទសកម្៊ជា បញចេូ ល 
គត្មាង វារអីគ្ិសនីមយួចំនួនខដលកំណ�ថ់ា ផលិ�ថាមពលកនា៊ងបរមិាណ 
ត្ចើនស្មាបន់ាតំចញតនាលះ មនិ្�រូវគានា នឹងបណ្្ដ គត្មាងនាតំចញដូចគានា តៅ
កនា៊ងខផនការអភវិឌ្ឍនថ៍ាមពលស្មាប់្ បតទសដែ និងតវៀ�ណ្មតទ,

• គត្មាងបា៉ា នស់ា្ម នថានា កជ់ា�ិអំពីសម�ថាភាពខដល្�រូវការ និងអំពីកំតណើ ន
    �្មរូវការមានក្ម�ិែ្ស់មនិសមតហ�៊ផល ខដលជាតហ�៊នាឱំ្យមានការ 

បា៉ា ន ់្បមាណមនិ្�ឹម្�រូវអំពីចំនួន និងទំហំដនគត្មាងថាមពលខដល្�រូវ
ការ, និង

• តរងច្កថាមពលអគ្ិសនីែ្មីៗជាត្ចើន (ន៊យតក្ខអរ៊ និងវារអីគ្ិសនី) ខដល 
្�រូវបានតសនាើត�ើងតនាលះ មនិចាបំាច់្ �រូវសាងសងត់ទ ្បសិនតបើវធិានការ 
្បសិទ្ធផលថាមពល្�រូវបានអន៊វ�្ត បណ្្ដ គត្មាងថាមពលកតកើ�ត�ើងវញិ
ខដលមាននិរន្តរភាព្�រូវបានចា�ជ់ាអាទិភាព និងគន្ង�្មរូវការថាមពល 
្�រូវបានត្បើ្បាស់។

របាយការណ៍តនលះបានសននាិដ្ឋា នថា ដំតណើ រការតធ្ើខផនការវស័ិយថាមពលតៅ 
កនា៊ង មហាអន៊�ំបនត់មគង្មនិបានពិចារណ្តលើផលប៉ាលះពាល់បរសិាថា ន និង 
សង្មតៅកនា៊ង្បតទស ឬឆ្ង្បតទស តលើការបា៉ា នស់ា្ម នតហ�៊ផលដន�្មរូវ ការ 
ឬតលើការវភិាគចំណ្យ-ចំតណញពីជត្មើសតផសែងៗតនាលះតទ។ 

របាយការណ៍បានផ្តល់អន៊សាសនជ៍ាវធិីោ៉ា ងត្ចើនតដើម្បខីកលម្ដំតណើ រការតធ្ើ
ខផនការថាមពលអគ្ិសនី ដូចជា ការតធ្ើសមាហរណកម្ម កង្ល់ខផនាកបរសិាថា ន 
និងសង្ម កដូ៏ចជាចំណ្យ និងការខកលម្គ៊ណភាពដនការពិត្គាលះតោបល់
ជាសាធារណៈ  ជាតដើម។

អន៊សាសនដ៍នរបាយការណ៍ទាងំពីរតនលះ ្ពមទាងំការសិកសាែ្មីៗខដលបាន 
បញចេបត់ៅកនា៊ងខែមែ៊ិនា ឆ្នា ២ំ០១៥ អំពីថាមពលកតកើ�ត�ើងវញិ និង 
្បសិទ្ធផលថាមពលតៅ�ំបនត់នលះ (គត្មាង 43301-012) ផ្ដល់ព�័ម៌ានោ៉ា ង 
សំខ្នខ់ដលអាច – និងគប្បី្ �រូវខណនាដំល់្ប�ិប�្តិការ និងគណៈ្គប់្ គង 
របស់ធនាគារពិភពតោក និងធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ស្មាបក់ារវនិិតោគ 
តហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធថាមពល។

5  ដទាះបីជា កម្មវធិីមុែរបរសកម្ប់កបជាជនខែលរងផ្លប៉ាះពាល់ ម្នបញចាូ លគដកម្ងចិញចា ឹមកតី និងោ ំ
កសរូវ តាមកបព័ន្ធដកស្ចកសពក៏ដោយ ក៏ការតាមោនរយៈដពលខវងជាកបព័ន្ធដៅដលីបណា្ដ សហគមន៍ ដៅ

         កនាុងកបដទសឡាវខែលរងផ្លប៉ាះពាល់ដោយស្រគដកម្ងពកងីក និងទំនប់ Theun-Hinboun ទំនប់ណាំ
    ដធឿន២ និងទំនប់វារអីគ្គិសនីមុនៗ ខែលគាកំទដោយធោគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ែូចជាគដកម្ងទំនប់បខងវរ 

ទឹក Nam Leak និង Nam Song បងាហា ញថា ការដរៀបចំកម្មវធិីកាត់បន្យផ្លប៉ាះពាល់ដនះ ែកខ្នមិន 
ោនស្្ត រដ�ងីវញិនូវកោក់ចំណូលលក្ខណៈកគរួស្រឲ្យម្នសុវត្ិភាពដសែ្ឋកិចចា ែូចមុនដពលម្នែំដណីរ 
ការស្ងសង់របស់គដកម្ងដ�យី។ ទាងំគដកម្ងរបរចិញចា ឹមកតី ទាងំគដកម្ងដធវីខកសម្នកបព័ន្ធដកស្ច 

    កសពទាមទារឱ្យម្នដែីមទុនចំណាយដកចីន ខែលជាញឹកញាប់មិនអាចកទកទង់ោន ដោយកគរួស្រ 
កបជាជន, ដហយីទីបំផុ្តអាចដធវីឱ្យពួកគាត់ជាប់បំណុលវណ្័ក ដោយស្រពួកគាត់ពយាយមដោះកស្យ
បន្ុកបខន្ម (ខថទារំកសាកសះកតី ែូចជាចំណាយដលី ចំណី កូនកតី និងដកគឿងសំណង់ និង ចំណាយដលី 
ជីោក់ខកស ម្៉ា សីុនបូមទឹកបញចាូ លខកស និងកតរូវម្នទឹកកគប់កគាន់)។

6 អាចរកដមីលព័ត៌ម្នបខន្មតាមអាសយោ្ឋ នដនះ៖ http://www.adb.org/documents/assessment-
greatermekong-subregion-energy-sector-development

7 គដកម្ងដលែ ADB TA 7764, រោយការណ៍ស្ដីពីផ្លប៉ាះពាល់៖ ធាោនិរន្តរភាពននការអភិវឌ្ឍថាមពល 
ដៅកនាុងតំបន់មហាអនុតំបន់ដមគង្គ, ខែធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៣ [មិនទាន់ោក់ឲ្យដមីលតាមអន្តរបណា្ដ ញ 
(អីុនដធីណិត)។]

    7

ដល់ពេលដដលត្រូវវាយ្ម្លៃព�ើងវញិពលើការវនិិពោគក្នុងវស័ិយថា្េលពៅ្ហា
អននុ្ំបនទ់ពនលៃព្គង្គព�ើយ



អង្ការទតន្អន្តរជា�ិ ជាអង្ការមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលអន្តរជា�ិ ខដលតធ្ើការតៅជំ៊វញិពិភពតោកតដើម្បកីារពារទតន្ 
និង ការពារសិទ្ធិរបស់បណ្្ដ សហគមនខ៍ដលរស់តៅតដ្យពឹងខផ្កតលើទតន្។ អង្ការទតន្អន្តរជា�ិតធ្ើការតដើម្បបីញ្ឈប ់    
គត្មាងទំនបខ់ដលមានការបំផ្ិចបំផ្្ញ និងជំរ៊ញដំតណ្លះ្សាយបញ្ហា ទឹក និងថាមពលស្មាបពិ់ភពតោកមាន  
យ៊�្តិធម ៌និងនិរន្តរភាព។

អង្ការឃ្្តំមើលទតន្តមគង ្ជាអង្ការបរសិាថា នមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលមយួខដលមានមូលដ្ឋា នតៅទី្ករុង�ូក្ូយ។    
អង្ការតនលះឃ្្តំមើលគត្មាងអភវិឌ្ឍនធ៍ំៗតៅតាមអាងទតន្តមគង្ ជាពិតសសបណ្្ដ គត្មាងអភវិឌ្ឍនខ៍ដលពាកព់ន័្ធនឹង 
មូលនិធិនីធិសាធារណៈនិងឯកជនជប៉ា៊ន។ អង្ការឃ្្តំមើលទតន្តមគង្ តធ្ើការោ៉ា ងជិ�សនាិទ្ធជាមយួបណ្្ដ សហគមន ៍
មូលដ្ឋា ន និង អង្ការសង្មសី៊វលិនានា តដើម្បបីតញចេ ៀស និងកា�ប់នថាយផលប៉ាលះពាល់បរសិាថា ន សង្ម និង សិទ្ធិមន៊សសែ 
តដ្យសារគត្មាងអភវិឌ្ឍ្ទង់្ ទាយធំ។

ការផ្តល់អន៊សាសនស៍្មាបក់ារសត្មចចិ�្តកនា៊ងការ     
វនិិតោគថាមពលតៅមហាអន៊�ំបនទ់តន្តមគង្
ជាសតង្ខប តយើងសូមផ្ដល់អន៊សាសនជូ៍នធនាគារពិភពតោក និងធនាគារ 
អភវិឌ្ឍនអ៍ាសី៊ ឲ្យផ្្ករល់គត្មាងវនិិតោគតលើវស័ិយថាមពលតៅមហា 
អន៊�ំបនទ់តន្តមគង្ទាងំអស់ ខដលបានត្គាងត�ើងរហូ�ដល់តពលមានការ 
បញ្្កច់បាស់ោស់ថា៖

• ការពយាករថាមពលថានា កជ់ា�ិ កដូ៏ចជាថានា ក�់ំបន់្ �រូវមានការ្�រួ�ពិនិ�្យោ៉ា ង
្�ឹម្�រូវ តដើម្បធីានាបាននូវ�្មរូវការស្មាបគ់ត្មាងខដលបានតសនាើត�ើង,

• ្�រូវចា�ជ់ាអាទិភាព និងតធ្ើការពិចារណ្តពញតលញ នូវជត្មើសទាងំអស់
តដើម្បបីំតពញ�្មរូវការថាមពលដូចបានត្គាងទ៊ក,

• វាយ�ដម្តលើរបាយការណ៍ស្ដីពីការវាយ�ដម្ោ៉ា ងល្ិ�ល្នអ់ំពីត្មើសនានា 
    ស្មាបសំ់តណើ គត្មាងកនា៊ងលក្ខណៈមាន�ម្ាភាព និងផសែព្ផសាយជា 

សាធារណៈ,
• អន៊វ�្ត ផសែព្ផសាយជាសាធារណៈ និងខចករខំលកជាមយួ្បជាជនខដលរង 

ផលប៉ាលះពាល់ នូវការវាយ�ដម្ផលប៉ាលះពាល់ឆ្ងខដនចំតពាលះម៊ែោ៉ា ងហ្ម�ច់�,់
• ការចំណ្យតពញតលញតលើសង្មនិងបរសិាថា នស្មាបវ់ដ្ដគត្មាង្�រូវបាន 

បញចេូ លតៅកនា៊ងការវភិាគចំណ្យ-ចំតណញរបស់គត្មាងខដលផសែព្ផសាយ

ជាសាធារណៈ,
• ការដ្ឋា នគត្មាងខដលបានតសនាើត�ើង មនិបំផ្្ញ ឬតធ្ើឲ្យតលចលងទី់កខន្ង

សំខ្ន់ៗ ខដលមាន�ដម្សង្ម តអកូ�ូសី៊ វប្បធម ៍និង/ឬតសដឋាកិចចេ,
• ្បជាជនខដលរងផលប៉ាលះពាល់្�រូវទទួលបាននូវការពិត្គាលះយបល់ជាខផ្ផ្ក  

និងផ្ដល់ការយល់្ពមតដ្យគា្ម នការបង្ខិ�បង្ខំ និងទទួលបានព�័ម៌ានជាម៊ន 
ស្មាបគ់ត្មាងនានា, និង

• ្បជាជនខដលទទួលរងផលប៉ាលះពាល់មានលទ្ធភាពទទួលបានដំតណ្លះ 
្សាយ និង ត្បើ្បាស់យន្តការតដ្លះ្សាយបណ្ដឹ ង្បកបតដ្យ្បសិទ្ធភាព 
ខដល្�រូវបានកំណ�ត់ាងំពីតពលចាបត់ផ្ដើម និងដំតណើ រការមយួវដ្ដគត្មាង,

តលើសពីតនលះតៅតទៀ� ចំតពាលះបណ្្ដ គត្មាងខដលទទួលបានការអន៊ម�័ តហើយ 
ការរតំោភ្ចំខដលៗតលើតគាលការណ៍ស៊វ�ថាិភាព ្�រូវបានក�ស់ម្ាល់តដ្យ 
្បជាជនរងផលប៉ាលះពាល់ និង/ឬ្ករុមសង្មសី៊វលិ តយើងផ្ដល់អន៊សាសនថ៍ា 
គប្បី្ �រូវផ្្កមូលនីធិខដលមនិទានដ់កត្បើ្បាស់ទ៊កសិន ែណៈតពលខដលក្ដី  
្ពរួយបារម្ភទាងំតនលះ្�រូវបានតស៊ើបអតងក� រហូ�ដល់មានវធិានដនការកា�ប់នថាយ
ផលប៉ាលះពាល់ល្ិ�ល្នស់្មាបត់ដ្លះ្សាយតពញតលញនូវសាថា នភាពតនាលះ។
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