ដលេ់ ពលែដល្រតូវ យតៃម្លេល

ករវិនិេយគកនុងវិស័យថមពល
េនម

អនុតំបនទ
់ េន្លេមគងគ

ែខកញញ ឆន២
ំ ០១៥

ដលេ់ ពលែដល្រតូវ យតៃម្លេលក
 រវិនេិ យគកនុងវិសយ
័ ថមពលេនម
និពនធេ

យះ

េបះពុមភផ យេ

អនុតប
ំ នទ
់ េន្លេមគងគ

នយ៉ លី (Tanya Lee)

យះ អងគករទេន្លអន្តរជតិ និងអងគករឃ្លំេមលទេន្លេមគងគ

ែខកញញ ឆនំ២០១៥
គ ល់ះ ករវ ិភគេនទីេនះគឺជករឆ្លុះបញ
ច ំងរបស់អងគករទេន្លអន្តរជតិ និងអងគករឃ្លំេមលទេន្លេមគងគ
អនកផ្ដល់មូលនិធិ ឬ្រកុមអនកពិនិតយមនក់ៗេនះេទ។

ករទទួល

រូបថតគ្រមបមុខះ ្រកុម្រគួ
ចេ

និង

រែដលរស់េន

មដងទេន្ល Xekaman, េឃញមនដីែ្រសចំករនិងផទះសែមបងរបស់ពួកគត់្រតូវជន់លិ

្ដ ញថមពលអគគិសនីរ ង
យទំនប់ រ ីអគគិសនីជេ្រចនែដលពក់ព័នធនឹងអន្តរបញ

ធ្លីែដល

ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

មិនែមនជករឆ្លុះបញ
ច ំងរបស់

ម។ ្រស្តីសិត
ថ កនុងចំេ

ចនឹងេកតេឡងជក់ែស្ដង េ្រពះថ ពួកគត់ជធមម

ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត

វ

មអនករងេ្រគះខ្លំងជងេគបំផុត េនេពល្របឈមមុខនឹងអសន្ដិសុខៃនករដកហូតដី
ជអនកេមលែថទំកូនៗ មនុស ចស់ជ

រូបថតគ្រមបខងេ្រកយះ ទេន្លេសកុង កនុង្រសុកកឡឺម (Kaleum)

និងអនកជំងឺ។

ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត

វ

រូបថតទំងអស់បនមកពីះ អងគករទេន្លអន្តរជតិ
គំ្រទេ

យះ

ដល់េពលែដល្រតូវ
ពលេនម

យតៃម្លេលីករ និេយគកនង
ស័យថម
ុ

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ

េតធនគរអភិវឌ ន ៍ សុី និងធនគរពិភពេ កមនតួនទីអ្វីខ្លះ
កនុងវិស័យថមពលអគគិសនីេនកនុងតំបនទ
់ េន្លេមគងគ?

មរយៈកមមវ ិធីម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ (GMS) ធនគរពិភពេ
ក
និងធនគរអភិវឌ ន៍ សុី (ADB) កំពុងផ្តល់ហិរញញ បបទនដល់គេ្រមង
េហ ្ឋ រចនសមព័នធថមពល េនកនុងតំបន់ និងករសិក បេចចកេទសេន
កនុងវ ិស័យថមពលកនុងតំបន់។ ករវ ិនិេយគ្រតូវបនចង្អុលបង្ហញេ

យែផនករថមពលម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ េ យផ្ដល់ ទិភពេល
ករអភិវឌ ប ្ត ញអគគិសនីេនកនុងតំបន់ែដល្រតូវបនេសនេឡងកនុងក
រផគត់ផគង់ថមពលយ៉ ងេលសលប់ មរយៈទំនប់ រ ីអគគិសនីេន មៃដ
ទេន្ល និងទេន្លធំៃន ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ជលទធផលករផ្ដល់មូលនិធិ
េ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី និងធនគរពិភពេ
ក ជួយេ យផទល់
កនុងករអភិវឌ បេងគលែខ េភ្លងវល
ុ ៉ ខពស់ែដលជត្រមូវករស្រមប់្របព័នធ
អន្តរប ្ដ ញេនះ និងេដមបីជួល្រកុមហ៊ុនពិេ្រគះេយបល់ឲយវ ិភគេល
ជេ្រមសៃនករអភិវឌ វ ិស័យថមពល។

េតមនបញ្ហអ្វីខ្លះ?

• ភពខុសគនគួរឱយកត់សមគល់េកតមនរ ងករវ ិនិេយគថម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ និងអនុ
សន៍ពីករ
ពលេនកនុងម
្រ
វ្រជវមួយែដលេធ្វេឡងេ យ ថ ប័នហិរញញ វតថុអន្តរជតិ
រួមទំងធនគរអភិវឌ ន៍ សុីផង។
° ខណៈេពលែដល្រកុមហ៊ុនពិេ្រគះេយបល់ែដលជួលេ យធ
នគរអភិវឌ ន៍ សុី ផ្តល់អនុ
សន៍ឲយបេងកនហិរញញ បបទន
េលកមមវ ិធី្របសិទធផលថមពល និងថមពលកេកតេឡងវ ិញ

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ
(មិនរួមបញូច ល រ ីអគគិសនីធំៗ) ស្រមប់ម
ុ
ករវ ិនិេយគេលវ ិស័យេនះែបរជមននិននករេផ្ដតេលករជំរញ
ឲយមនទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗ និងេហ ្ឋ រចនពក់ព័នធេទវ ិញ។

• ករវ ិនិេយគថមពលកនុងម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ
ខ្វះតម្លភពនិងគណេនយយភព។
° អវត្តមនករពិេ្រគះេយបល់ជែផ្លផកនិងដំេណរករៃន
ករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចែដលមនអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិ
បល (NGOs) អងគករសងគមសុីវ ិល (CSOs) និងសហគម
ន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ចូលរួមេនថនក់មូល ្ឋ ន ថនក់ជតិ
និងថនក់តំបន់។ េបគមនដំេណរករែដលមនករចូលរួម
ស្រមប់ករេធ្វែផនករវ ិស័យថមពល េនថនក់តំបន់ ថនក់ជតិ
2

ឬថនក់មូល ្ឋ នេទ អនកេធ្វករសេ្រមចចិត្ត
លខុស្រតូវដែដល។

ចេនែតគមនករទទួ

• ករចំ
យេលែផនកបរ ិ ថ ននិងសងគមពក់ព័នធករវ ិនិ
េយគេលវ ិស័យថមពលរបស់ម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ
មិន្រតូវបន យតៃម្លបែនថម េ យែផ្អកេលមូល ្ឋ នឆ្លងែដនេទ
យ-ចំេណញ
ឬមិន្រតូវបនបញូច លេទកនុងគេ្រមងចំ
និងទំនក់ទំនងធន ៉ ប់រងេទ។ េលសពីេនះេទេទៀត ករចំ
យេលករឈប់ជួលអនកពិេ្រគះេយបល់ែដលពក់ព័នធ
េនែតបង្ហញជគំនិតេនេឡយ។

េតគ
 ណៈ្រគប្រ់ គងរបស់ធនគរអភិវឌ ន ៍ សុី
និងធនគរពិភពេ ក ចេធ្វអ្វីខ្លះ?
• េធ្វបចចុបបននភពនូវេគលនេយបយស្ដីពីថមពលរបស់ ថ
ប័នេរៀងៗខ្លួនេដមបីដកេចញនូវគេ្រមង រ ីអគគិសនីខនតធំ
ែដលជជេ្រមសថមពលកេកតេឡងវ ិញ,

• បញូច លនូវជេ្រមសថមពលទំងអស់ែដល ចេ្របបនេទកនុងករ
សេ្រមចចិត្តែផនកថមពលមុនេពលអនុម័តគេ្រមង រួមទំងករពិចរ
េលអនុ
សន៍ែដលបនផ្ដល់ជូនេនកនុងរបយករណ៍សិក អំ
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ែដលធនគរអភិវ
ពីវ ិស័យថមពលរបស់ម
ឌ ន៍

សុីបនចត់ែចងឲយេធ្វ,

• អនុវត្តដំេណរករពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍្របកបេ យ
ែផ្លផក រួមទំងករងរពក់ព័នធនឹងករ យតៃម្លអំពីជេ្រមស្របភពថម
ពល និងត្រមូវករ,
• ែស្វងរកគំនិតល្អៗពី្រកុមសងគមសុីវ ិល ប ្ត ញនន និងអងគករែដ
លមនមូល ្ឋ នេន មសហគមន៍,
• ត្រមូវឱយមនករ យតៃម្លលិត
្អ ល្អន់អំពីផលប៉ះពល់ែផនកសិទិធមនុស
និងែផនកសមភពែយនឌ័រកនុងករចូលរួមេ យលទធផលៃនសកមមភ
ព្រតូវបនអនុវត្តស្រមប់្រគប់គេ្រមងវ ិស័យថមពល,
• ទទួល គ ល់របយករណ៍
ម នកររ ំេ
ភេគលករណ៍
ករពរសុវតថិភពពក់ព័នធនឹងគេ្រមង រ ីអគគិសនីធំៗ ្រពមទំ
ងដកខ្លួនេចញពីករផ្តល់ហិរញញ បបទនទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗ
និង ថ នីយែដលពក់ព័នធ, និង

• អនុម័តេលប ្ដ គេ្រមង េ យមនដំេណរករកន់ែតមនតម្លភ
ពបែនថមេទៀត ែដលជករទទួលខុស្រតូវចំេពះ និងបំេពញ មត
្រមូវកររបស់្របជជនេនកនុងតំបន់។

ដល់េពលែដល្រតូវ យតៃម្លេលករវិនេិ យគកនុងវិសយ
័ ថមពលេនម

អនុតប
ំ ន់ទេន្លេមគងគ

ករណីសិក អំពីគេ្រមងថមពលេន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេត
យយ្របជមនិត វ ែដលផ ព្វផ យេ យកមមវធិ ីម អនុតំ
បនទ
់ េន្លេមគងគ
េលខគេ្រមង 41450-012ះ អន្តរប ្ដ ញថមពលអគគិសនី
(HATXAN - PLEIKU)

វ - េវៀត

ម

ថ នភពះ មិនបនអនុមត
័
ករ

ងសង់កព
ំ ុងដំេណរករ (េ យ្រកុមហ៊ុនេវៀត

ម)

អន្តរប ្ដ ញថមពលអគគិសនី

មមនពក់
វ - េវៀត
ព័នធនឹងករ
ងសង់បេងគលេភ្លង្របែវងជង១៥០គីឡូែម៉្រត
និង ថ នីយរងមួយេន Hatxan ្របេទស
វ េដមបីបញូជ នថម
ពលពីទំនប់ រ ីអគគិសនីពក់ព័នធចំនួន្របំបីេនភគខងតបូង្រប
េទស
វ េទ្របេទសេវៀត
ម។ គេ្រមង រ ីអគគិសនីពក់ព័នធ
ទំងអស់ស្រមប់គេ្រមង តភជប់េនះ ្រតូវបនេ្រគងបញូច លេទ

កនុង ងទេន្លេសកុងែដលជទេន្លឆ្លងែដន េនកនុង្របេទស
វ
រួមមនគេ្រមង រ ីអគគិសនី Xekaman 1, Xekaman 4 និងេសកុង 3
(ែខ ទឹកខងេលនិងខងេ្រកម)។ ករ
ងសង់ទំនប់ទេន្លេសកុងនិងទ
េន្ល Sekaman េន មតំបន់ជេ្រចន នឹងបងកប៉ះពល់មិន្រតឹមែតចំេពះ
ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន ប់សិបពន់នក់ែដលរស់េន មដងទ
េន្លេនកនុង្របេទស
វ និងកមពុជែតប៉ុេ ្ណ ះេនះេទ ប៉ុែន្ត ែថមទំងប
ងកឱយមនករបត់បង់យ៉ងខ្លំង ( មករប៉ ន់្របមណថបត់បង់៤%)
នូវជីវម៉ ស់្រតី និងជីវច្រមុះេនទូទំង ងទេន្លេមគងគទំងមូល េ យ
រែតមនពូជ្រតីយ៉ងេ្រចនែដលរស់េនតំបន់េនះផ្លស់ទីេចញ។1

ចប់ ំងពីករចប់េផ្តមគេ្រមងេនះ អងគករទេន្លអន្តរជតិបន
អំពវនវឱយធនគរអភិវឌ ន៍ សុី កំណត់ទំនប់ រ ីអគគិសនីេនះ
ជ ថ នីយសមព័នធ2 ដូចកនុងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍អំពីេគលនេយបយ
ករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរ ឲយ្រសបនឹងអនុ
សន៍ៃនរបយក
រណ៍ពិេ្រគះ
េយបល់ែផនកបេចចកេទសែដលអនុវត្តជែផនកមួយៃន
គេ្រមងេនះ (ឆនំ២០១២)។ េ យទំនប់ Xekaman 1 - ជគេ្រមង
ែតមួយគត់សិត
ថ េនេ្រកមករ
ងសង់ែដលពក់ព័នធនឹងប ្ដ ញប
ញូជ នថមពលេនះ បំពនយ៉ ងខ្លំងេលេគលករណ៍ករពរសុវតថិភ
ពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី េ យបនផ្តល់ហិរញញ បបទនពីធន
គរអភិវឌ ន៍ សុីស្រមប់គេ្រមងអន្តរប ្ដ ញថមពលអគគិសនី
Hatxan-Pleiku។ ប ្ដ បញ
្ហ េនករ ្ឋ នទំនប់ រ ីអគគិសនី Xekaman 1
ែដលអងគករទេន្លអន្តរជតិ និងអនកពិេ្រគះេយបល់ផទល់របស់ធនគរ
អភិវឌ ន៍ សុី បនចង្រកងជឯក
រ រួមមន៖
• គមនករ្របកសជ
ធរណៈអំពី
ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន និងែផនករ ំងលំេនថមី,
• ពុំបនផ្តល់ព័ត៌មនជែផ្លផកអំពីគេ្រមងេទអនកភូ
មិែដលទទួលរងផលប៉ះពល់េ យ
រគេ្រមង
1 Ziv et al. “ករេធ្វឲយមនតុលយភពជីវចំរះ
ុ ្រតី សន្តិសុខេសប ង និងថមពល រ ីអគគិសនីេន
កនុង ងទេន្លេមគងគ” របយករណ៍អងគ្របជុំរបស់បណិ្ឌ តសភវ ិទយ
រ ិក (កបល១០៩, េលខ១៥) ឆនំ២០១២។

2 ្របសិនេប គេ្រមងទំងេនះពឹងែផ្អកេទេល “
ញនិងគេ្រមង រ ីអគគិសនី) ដូេចនះ “

នុវត្ត

មលិខិតបទ ្ឋ នបរ ិ

ពរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍

បនអនុម័ត។

្រស្តរបស់សហរដ្ឋ

ថ នីយសមព័នធ” ឲយដំេណរករ (ឧះ ែខ ប

េម

្ត

ថ នីយសមព័នធ” ែដលបនកំណត់រច
ួ េហយេនះ ្រតូវែតអ

ថ ននិងសងគមដូចមនែចងេនកនុងេគលករណ៍ករពរសុវតថិភ
សុី មុនេពលែដលករផ្តល់ហិរញញ បបទនស្រមប់គេ្រមង្រតូវ

េនេពលែដលសកមមភព

ងសង់ទំនប់ រីអគគិសនី Xekaman 1 បនចប់េផ្តម

ជងមួយទសវត រ ៍កន្លងេទេនះ ្រគួ

រេនះបនផ្លស់បូ រេទទី
្ត
ង
ំ លំេនថមីជបេ ្ត ះ
សននេ យពុំមនេស េហ ្ឋ រចនសមពន
័ ធមូល ្ឋ ន រួមទំងប ្ដ ញទឹក ្អ តផង។ េ
យ រលកខខណ្ឌេនទី ង
ំ រស់េនបេ ្ត ះ សននេនះ ពុំមនភពល្អ្របេស រេ្រចនឆនក
ំ
ន្លងេទេនះ ែថមទំងពួកគត់មិនទន់បនទទួលសំណង ង
ំ លំេនថមី មួយ ដូេចនះពួ
កគត់សេ្រមចចិត្តេ យខ្លួនឯងកនុងករផ្លស់េទរកទី ង
ំ ដីែដលពួកគត់បនកំណត់ថ

សម្រសបស្រមប់បងកបេងកនផល និងរកអនុផលៃ្រពេឈ។ េទះជយ៉ងេនះក្ដី េ យ រ
ែតពួកគត់គមនប័ណ្ណកមមសិទធិដីធ្លីេនទី ង
ំ ថមីេនះ ដូេចនះពួកគត់រស់េនេ យភ័យខ្លចជ
្របចំ មិនដឹងថ ពួកគត់្រតូវេគបេណ្តញេចញពីដីេនះេនេពល ។

គឺអនកភូមិជនជតិេដមភគតិច
ក់ (Alak) និង េចះ (Jeh)
ទំងអស់,
• អនកភូមិែដលបនរស់េនកនុង ថ នភពមិនចប
ស់
ស់អស់រយៈេពលជងមួយទសវត រ ៍មក
េហយ េនកនុង “ទី ំងលំេនបេ ្ដ ះ សនន”
ចល័តេនជិតតំបន់សំណង់េ យគមន
េហ ្ឋ រចនសមព័នធជមូល ្ឋ ន ឬគមនព័ត៌មនអំពីេពលេវ
ែដល្រប
ជជននឹងរុះេរ ,
• គមនករកំណត់ទី ំងលំេនថមីសមរមយ េ យតំបន់ែដលបនេសនេឡ
ងេ យអនកគំ្រទគេ្រមង មនទី ំងសថិតេនជិតចមករេកស៊ូមួយក
ែន្លង េហយជេ្រមសៃនករ្របកបរបរចិញចឹមជីវ ិតមនក្រមិត គឺគមនអ្វី
េផ ងេទៀតេ្រកពីករងរពក់ព័នធនឹងចមករេកស៊ូេនះេទ,
• គមនភស្តុ ងបញ
ជ ក់អំពីករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ន
ឬផលប៉ះពល់េកនបែនថមឆ្លងែដន, និង
• គមនវ ិធនករកត់បនថយករបត់បង់ជីវច្រមុះេឡយ។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមចូលេទេមល ម សយ ្ឋ នេនះ
http://www.internationalrivers.org/node/7730
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ដល់េពលែដល្រតូវ យតៃម្លេលករវិនេិ យគកនុងវិសយ
័ ថមពលេនម

អនុតប
ំ ន់ទេន្លេមគងគ

េលខគេ្រមង 41924-014ះ គេ្រមង រអី គគស
ី នី NAM NGIEP 1

្របជជនែដលរស់េន មទេន្ល Nam Ngiep ពឹងែផ្អកេលទេន្លេនះេដមបី្របកបរបរចិញចឹមជីវតិ និងដឹកជញជូ ន។
ដូរស្រមប់ករបត់បង់ េទះបីជ ករងរេ្រត មប្រមុងរបស់គេ្រមង
កំពុងដំេណរករក៏េ យ,

ថ នភពះ អនុមត
័ េនឆន២
ំ ០១៤
ករ

ងសង់កំពុងដំេណរករ

គេ្រមង រីអគគិសនី Nam Ngiep 1 ែដលមនកម្លំង ២៩០ េម

គ

៉ ត់

េនកនុង្របេទស វ កំពុងដំេណរករ ងសង់េ យ្រកុមហ៊ន
ុ អគគិសនី
Nam Ngiep 1 ជសមព័នធ្រកុមហ៊ុនែដលមន្រកុមហ៊ុន Power Electric
Kansai របស់្របេទសជប៉ុន (៤៥%) ្រកុមហ៊ុន EGAT International
របស់្របេទសៃថ (៣០%) និងសហ្រគសរដ្ឋរបស់្របេទស
វ
(២៥%)។ ទឹក្របក់េ្រចនជង២២០
នដុ ្ល រ េមរ ិក ្រតូវបនផ្តល់
ជូនជ្របក់កមចីពីធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ្រពមទំងទឹក្របក់ជិត២០០
នដុ ្ល រ េមរ ិក ពីធនគរជប៉ុនស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ (JBIC)។ អគគិសនីេ្រចនជង៩០% ែដលផលិតបននឹង្រតូវ
នំេចញេទ្របេទសៃថ។ ្របជជនជង៣០០០នក់ ែដលភគេ្រចន
ជ្រគួ
រពលរដ្ឋជនជតិេដមភគតិចម៉ុង (Hmong) និង ឃមូ (Khmu)
្រតូវែតរុះេរ េទ ំងទីលំេនថមី េដមបីេបកផ្លូវស្រមប់គេ្រមងេនះ។ េ
យេយងេលកររ ឹតបន្តឹងនេយបយនេពលបចចុបបននេនកនុង្របេទស
វ ្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់គមនវ ិធីកុងករ
ន
យករណ៍អំពីករត
៉
មួយេ យមិន្របឈមនឹងលទធភពៃនករស្តីបេនទសចំេពះករ
សួរនំអំពី ឬកររ ិះគន់េលករសេ្រមចចិត្តសីព
្ដ ីគេ្រមងអភិវឌ ន៍េ យរ
្ឋ ភិបលេឡយ ជពិេសសមិន ចនិយយថ យល់្រសប ឬមិនយល់
្រសបជមួយនឹងករ
ងសង់គេ្រមងទំនប់េនះបនេឡយ។
កររ ំេ
ភបំពនេលេគលករណ៍ករពរសុវតថិភពរបស់ធនគរអភិវ
ឌ ន៍ សុីេនទំនប់ Nam Ngiep 1 រួមមនះ
• ខ្វះព័ត៌មនស្រមប់ករែស្វងយល់អំពីផលប៉ះពល់សងគមនិងបរ ិ ថ
នេ យ
រទំនប់ អំពីែផនករ ំងលំេនថមី និងអំពីេពលេវ
ែដល
្រតូវផ្ដល់ជូន្របជជនែដលទទួលរងផលប៉ះពល់,
• ខ្វះអ្រ ែដលបញ
ជ ក់ចបស់
ស់អំពីករផ្ដល់្របក់សំណង ្រពមទំ
ងគមនករយល់្រពមេទេលអីែ្វ ដលមនលកខណៈសមបត្តិជតៃម្លេ ះ
4

• ខ្វះករពិេ្រគះេយបល់្របកបេ យែផ្លផក និងឯកភពយល់
្រពមេ យគមនករបងខិតបងខំពី្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់
្ត
ំង ឬចកេចញពីដីធី,្ល
កនុងករផ្លស់បូរទី

• ខ្វះដីសម្របកប េនកនុងតំបន់ ំងទីលំេនថមីែដលបនកំណត់
(ែដល៧០% ជតំបន់ៃ្រពករពរែរ ៉), និង
• គមនករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បែនថមឲយបនទូលំទូ
យនិងហមត់ចត់
គមនករ យតៃម្លេ្រគះថនក់ធំៗ និងគមនែផនករកត់បនថយផលប៉ះ
ពល់ ឬគមនេធ្វបចចុបបននភពករ យតៃម្លវ ិធនករសម្រសបេនែខ
ទឹកខងេ្រកម ែដលជេហតុផលស្រមប់ករ
គគិសនីែខ ទឹកខងេល។

ងសង់ទំនប់ រ ីអ

េលសពីេនះេទេទៀត “ករេរៀបចំ្របព័នធជីវៈច្រមុះ”

សម្រសបស្រមប់ទំនប់ Nam Ngiep 1
មិនទន់្រតូវបនកំណត់េនេឡយ។ េ យែផ្អកេលឯក
រនិងករ
្រ
វ្រជវែដលបនេធ្វេឡងេ យ្រកុមបរ ិ ថ នអន្តរជតិមួយចំ
នួន, រួមទំងសហភពអន្តរជតិេដមបីអភិរក ធមមជតិ (IUCN) ផង
គួរឲយឆងល់ថ េតទី ំងជីវៈច្រមុះែដលបនកំណត់េនះ ចឈន
ដល់លទធផល “គមនករខតបង់ធំដុំ (ដូចែដលបនេលកេឡងេ យ
អនកគំ្រទគេ្រមងេនះ) េដមបីជំនួសករបត់បង់ជ្រមកសត្វៃ្រពនិងតំប
ន់ៃ្រពយ៉ ងសំខន់ែដលប ្ដ លមកពីគេ្រមងេនះែដរឬយ៉ ង
។
េនកនុងករណីពិេសសពក់ព័នធនឹងទំនប់ Nam Ngiep 1 មករសិ
ក ជមូល ្ឋ នននមុនករងរេរៀបចំេ្រត ម មិន្រតូវបនបញចប់េទ
ជេហតុនំឱយមនករគណនមិនពិត ឬមិន្រតឹម្រតូវអំពីតៃម្លជីវច្រមុះ
មុន គេ្រមង។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមចូលេទេមល ម សយ ្ឋ នេនះ
http://www.internationalrivers.org/node/8372

ដល់េពលែដល្រតូវ យតៃម្លេលករវិនេិ យគកនុងវិសយ
័ ថមពលេនម

គេ្រមងេលខ 37734-032ះ គេ្រមង រអី គគស
ិ នី

អនុតប
ំ ន់ទេន្លេមគងគ

េំ ធឿន២

ែខ ទឹកែផនកខងេ្រកមៃនទំនប់ េំ ធឿន២ េន មបេ ្ត យទេន្ល Xe Bang Fai ្រចំងទេន្លបន្តបក់ ែដលប ្ត លឱយ្របជជនបត់បង់ដីែដលមនតៃម្ល ែដលពីមុនពួកគត់េ្រប្របស់ជដី
កសិកមម។ ទឹកទេន្លេនែតល្អក់ េធ្វឱយមនករលំបកកនុងកររក្រតី (េន ទ្រតី) និង្របេភទសត្វកុ ងទឹ
ន កេផ ងៗេទៀត ែដលេគពឹងែផ្អកជ្របភព
រមន្របូេតអុីនយ៉ងសំខន់។

ថ នភពះ អនុមត
័ េនឆន២
ំ ០០៥
ទំនប់ រីអគគិសនី េំ ធឿន២ែដលមនកម្លំង ១.០៧០
េម គ ៉ ត់ ្រតូវគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី
ធនគរពិភពេ
ក និងធនគរវ ិនិេយគអឺរប
ុ ៉ ។ គេ្រមងេនះបន
ចប់េផ្តមដំេណរករេនឆនំ២០១០ េ យេធ្វឲយ្របជជនែដលជជ
នជតិេដមភគតិចេ្រចនជង ៦.៣០០ ្រគួ
រ ្រតូវផ្លស់បូរទី
្ដ
ំង
េដមបីយកដីេធ្វ ងទឹកទំហំ៤៥០គម2 និងប ្ដ លឲយប៉ះពល់្របជជន
េនែខ ទឹកខងេ្រកមេ្រចនជង ១១០.០០០ នក់។
េទះបីជ គេ្រមងេនះ្រតូវបនកំណត់ថ ជគេ្រមងសំខន់បំផុត
េ យ ថ ប័នហិរញញ វតថុអន្តរជតិនន និងបង្ហញថទំនប់
រ ីអគគិសនីយ៉ងធំេនះ ចផ្តល់ថមពលសម្រសបក៏េ យ
ក៏ផលចំេណញែដលបនសនយេនះ េនែតលំបកសេ្រមច។
ផលប៉ះពល់ខ្លះ្រតូវបនកត់្រ េ យ្រកុមជំនញហិរញញ បបទនធន

គរអភិវឌ ន៍ សុី និងធនគរពិភព, ែដលជ្រកុម្របឹក ពិនិតយេឡងវ ិ
ញែផនកបេចចកេទសរបស់ ថ ប័នផ្តល់្របក់កមចី ក៏ដូចជ កំណត់្រ កនុង
អំឡុងេពលចុះទស នកិចចេ យអងគករទេន្លអន្តរជតិ និងអងគករឃ្លំេម
លទេន្លេមគងគែដរ។
ផលប៉ះពល់ទំងេនះមនដូចជះ
• ខ្វះករងរែដលមននិរន្តរភពនិងលទធភពេ្រប្របស់ធនធនស្រម
ប់្របជជនែដល ំងទីលំេនថមី,
• ដីមនគុណភពមិនល្អ និងលទធភពៃនករបងកបេងកនផលស្រមប់េធ្វ
ជ
រនិងស្រមប់លក់េនតំបន់ ំងទីលំេនថមីមនក្រមិត,3
ំងេ យ
• ករពឹងែផ្អកទំង្រសុងរបស់្របជជនែដល្រតូវផ្លស់បូរទី
្ដ
រគេ្រមងេលករជួញដូរសត្វៃ្រព និងេឈ ខុសចបប់ែដលរក្របក់
3 េយង

ម NTPC (ដូចបនដក្រសង់បញូច លេទកនុងរបយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ពិនិតយ

េឡងវ ិញែផនកបេចចកេទសរបស់

ថ ប័នផ្តល់្របក់កមចី (LTA) [ែខធនូ ឆនំ២០១៤]) បនឲយដឹងថ

មកដល់្រតឹមែខឧសភ ឆនំ២០១៤ ្របជជនែដល

េគែចកឲយពួកគត់េនះេទ។

ំងលំេនថមី៨២% មិនេ្រប្របស់ដីែដល

បនេ្រចនេនកនុងតំបន់ករពរ ស្រមប់ចយ យេលត្រមូវករចំប
ច់្របចំៃថង,
• ករ ្ដ រ្របក់ចំណូល និងជីវភពរស់េនេឡងវ ិញស្រមប់ប ្ដ ស
ហគមន៍េនែខ ទឹកខងេ្រកមេធ្វមិនបនសេ្រមច ដូចលកខខណ្ឌត្រមូវ
េនកនុងកិចច្រពមេ្រព ងសមបទន ( យតៃម្លេ យ្រកុម្របឹក ពិនិតយ
េឡងវ ិញែផនកបេចចកេទសរបស់ ថ ប័នផ្តល់្របក់កមចី (LTA) េនែខធនូ
ឆនំ២០១៤),
• ករបត់បង់យ៉ងេ្រចននូវសន្តិសុខេសដ្ឋកិចចស្រមប់្របជជនរស់
េនែផនកែខ ទឹកខងេ្រកមេ យ
រករបំផ្លញជ្រមក្រតីធមមជតិ
(ករពិនិតយ ម នរបស់្រកុមហ៊ុនបង្ហញឱយេឃញនូវករថយចុះ
េ យ
រទឹកជន់លិចដីែ្រសទំនប
បរ ិមណ្រតីកុងរយៈេពលែវង),
ន
និងករលិចលង់សួនដំ
ំ េន មមត់ទេន្លែដល្របជជនេ្របសម្
ប់បងកបេងកនផលស្រមប់េធ្វជ
រ, និង
• ្របជពលរដ្ឋែដលរងផលប៉ះពល់ចំនួន៦៧ភូមិ
សថិតេនែខ ទឹកខងេ្រកម ខ្វះលទធភពទទួលបននូវកមមវ ិធីរបរចិញចឹ
មជីវ ិត ែដលពួកគត់្រតូវបនេគផ្ដល់សំណងជូនជ
ច់្របក់ែត
ម្ដងប៉ុេ ្ណ ះ។
ជទូេទ េ យ
រែតលទធផលមិន្រគប់្រគន់ពីកមមវ ិធីកត់បនថយ
ផលប៉ះពល់ទំងេនះ ដូេចនះករកំណត់អ្រ គេ្រមងេ យធន

គរពិភពេ
ក េនែត “មិនជទីគប់ចិត្តសមលមម” េនេឡយ។
បែនថមេលសេនះេទៀត មករសិក នេពលថមីៗពក់ព័នធនឹងទំនប់
ំ េធឿន២ េហយែដល្រតូវបនេចញផ យេនកនុងទស នវដ្ដីសិក
Biogeosciences (ែខសី
ឆនំ២០១៤) បនសននិ ្ឋ នថ ករបំភយឧ
សម័នកេបនឌីអុកសុីដពី ងស្តុកទឹក ្រតូវបន យតៃម្លមិន្រគប់្រជុង
េ្រជយ េហយសមែតទទួលបនករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្លំងេទេលវ
ដ្តជីវ ិតរបស់គេ្រមង ែដលផទុយេទនឹងករសនមតែដលថ គេ្រមង រ ីអ
គគិសនីគឺជ្របភពៃនថមពលៃបតង។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមចូលេទេមល ម
http://www.internationalrivers.org/node/2337

សយ ្ឋ នេនះ
5

ដល់េពលែដល្រតូវ យតៃម្លេលករវិនេិ យគកនុងវិសយ
័ ថមពលេនម

អនុតប
ំ ន់ទេន្លេមគងគ

ែផនករនិង្រកបខណ
័ ្ឌ យុទធ
កមមវ ិធីម

្រស្តរបស់ម

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ែដលចប់េផ្តមដំេណរករេនឆនំ១៩៩២ ចត់

្ត ញអគគិសនីកុងតំ
ន
បន់ ែដល

ទៃន្របេទសមួយ េទ

ជជន៣២៦

បនេធ្វេឡងេ

ចនំយកអគគិសនីែដលផលិតេឡងេ

អនុតំបនទ
់ េន្លេមគងគ
ទិភពេលករ

ងសង់បេងគលប

យទំនប់ រ ីអគគិសនីពីទំនប់ទេន្លេនតំបន់ជនប

ថ នីយននេនទី្រកុង និងមជឈមណ្ឌលផលិតកមមេនកែន្លងេផ ងេទៀត។ ប៉ុែន្ត ភគេ្រចនៃន្រប

ននក់ៃនតំបន់េនះ ខ្វះព័ត៌មនជមូល ្ឋ នអំពីថ េតែផនករស្រមប់ម
យរេបៀប

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគេនះ្រតូវ

េតមនអ្វីខ្លះេនកនុងែផនករទំងេនះ ែដលជករទទួលខុស្រតូវរបស់អនកេធ្វេសចក្ដីស

េ្រមច, ថេត្រតូវេធ្វដូចេម្ដចេដមបីឲយអនកេធ្វេសចក្ដីសេ្រមចេនះេចះទទួលខុស្រតូវ និងខ្វះព័ត៌មនពក់ព័នធនឹងយន្តករ
ស្រមប់ករែស្វងរកដំេ

ល់បរ ិ

ថ ននិងសងគមេ

យ

ះ្រ

យបណឹ្ត ង។ ករ យតៃម្លជេ្រមស សិក លទធភពអនុវត្ត និងករ យតៃម្លផលប៉ះព

រគេ្រមងវ ិនិេយគថមពលរបស់ម

កែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ មិនទទួលបនព័ត៌មនទំងេនះេទ។
តំ
ងរ ្ឋ ភិបលមកពី្របេទសនីមួយៗៃនតំបន់ទេន្លេមគងគ បនឯ
កភពគនេលែផនករនិង្រកបខ័ណយុទធ
្រស្តថមពលកនុងតំបន់ែដល
អំពវនវឲយមនករអភិវឌ គេ្រមងផលិកមមថមពលខនតធំ
ជពិេសសទំនប់ រ ីអគគិសនី េដមបីផ្តល់សុវតថិភពថមពល មរ
យៈ្របព័នធអន្តរប ្ដ ញអគគិសនី។ ជលទធផលៃនែផនករទំងេនះ
គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗ ្រតូវបនេសនេឡងេដមបី
ងសង់េន ម
ទេន្លរបស់្របេទស
វ ភូម (មីយ៉ន់ម៉) និង្របេទសកមពុជ េដមបីផគត់
ផគង់អគគិសនីេទទី្រកុង េន្របេទសៃថ េវៀត
ម និង្របេទសចិន មរ
យៈែខ ប ្ដ ញបញូជ នអគគិសនីតង់សយុងខពស់។

អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ ជទូេទ្របជជនមចស់្រសុ

• មិនគិតពិចរ
េលប ្ដ គន្លងែដលែផ្អកេលវ ិធី
្រស្តផុក
ទ
ជក់ែស្ដងពីេ្រកមេឡងេល ែដល ម ននិននករពិត្របកដ
កនុងករេ្រប្របស់ថមពល,4
• មិនបនពិចរ
អំពីវ ិ លភពៃនជេ្រមសឲយបនេពញេលញ
ស្រមប់បេចចកវ ិទយកេកតេឡងវ ិញែដលធននិរន្តរភពបរ ិ ថ ន
រួមទំងផលិតកមមថមពលខនតតូច និងថមពលវ ិមជឈករ,

គំរេូ នះ្រតូវបនសនមត់ថះ

• ចំ
យមន្របសិទធភព ដូេចនះ្របេទសែដលមនត្រមូវករថមព
លខពស់ ចមនលទធភពទទួលបនអគគិសនីែដលមនតៃម្លទប,
• នំយកថមពលអគគិសនីពី ប ្ដ ្របេទស
“សមបូរធនធន រ ីអគគិសនី” េទ្របេទសេផ ងៗេទៀតែដលមនត្រមូវ
ករថមពលអគគិសនីកន់ែតេ្រចន,
• ទទួលផលចំេណញេផ ងៗ េនេពលមនបនទុកខពស់ និង/ឬ េនេព
លបែ្រមប្រមូលបនទុកខពស់ មរដូវ,
• នំមកនូវភពទុកចិត្តេលអគគិសនីកន់ែត្របេសរេឡង និងចំ
យ
េលថមពលអគគិសនីកុងតៃម្ល
ន
កន់ែតទប, និង
• នំមកនូវរូបិយប័ណ្ណបរេទសចូលេទកនុងតំបន់ ជពិេសសេនកនុង
តំបន់ែដលមិនទន់មនករអភិវឌ េ្រចន មរយៈសួយ
រ
និងករវ ិនិេយគផទល់ពីបរេទស។
្រកបខ័ណ្ឌមួយែដលកំណត់ ទិភពេលគេ្រមង រ ីអគគិសនីធំៗ
េដមបីផគត់ផគង់អគគិសនីស្រមប់ប ្ដ ញអគគិសនីឆ្លងែដន
្រតូវបនេសនេឡង ែដលះ

4 មនករទទួល

គ ល់យ៉ងទូលំទូ

យថ ប

បន យតៃម្លមិន្រគប់្រជុងេ្រជយជ្របព័នធេ

េន្របេទសៃថ ប

្ដ ែផនករអភិវឌ ថមពលេនកនុងតំបន់្រតូវ
យ្រកុមហ៊ុនអគគិសនីរដ្ឋ។ ឧទហរណ៍

្ដ ែផនករអភិវឌ ន៍ថមពល គឺែផ្អកេលករសនមតអំពីកំេណននិទស ន្ត,

គឺមិនែផ្អកេលែបបែផន្របវត្តិៃនកំេណនបន្តបនទប់ និងេលសំេណែដលេឆ្លយតបេទនឹងករ

េកនេឡងនូវត្រមូវករថមពលេ

យករ

ត្តអន្ដរជតិលប
្អ ំផុតបង្ហញថ មនប

ងសង់េ ងច្រកថមពលថមីខនតធំៗេទ។ វ ិធីអនុវ

្ដ ជេ្រមសេផ ងៗ េទៀតែដល

្របឈមេ្រគះថនក់តិចជង និងកត់បនថយផលប៉ះពល់សុខភព

និងបរ ិ

ចមនតៃម្លេថកជង

ថ នឲយថយចុះដល់ក្រមិតទបបំផុត។ សូមេមលជឧទហរណ៍ះ “សំេណែផន

ករអភិវឌ ន៍ថមពលអគគិសនី ឆនំ២០១២ និង្រកបខ័ណ្ឌស្រមប់បេងកនគណេនយយភព

និងករងរេធ្វែផនករវ ិស័យថមពល” <http://www.internationalrivers.org/files/attached-

files/pdp2012-eng_1.pdf>.
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ែផនទីៃនអន្តរប ្ដ ញអគគស
ិ នីបចចុបបនន និងែផនកររបស់ម
្របភពែផនទីបរិ ថ នរបស់ម អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ។ ែខតុ
<www.gms-eoc.org>

អនុតប
ំ ន់ទេន្លេមគងគ។
ឆន២
ំ ០១៣

ដល់េពលែដល្រតូវ យតៃម្លេលករវិនេិ យគកនុងវិសយ
័ ថមពលេនម

អនុតប
ំ ន់ទេន្លេមគងគ

• ខកខនមិនបនបញូច លករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគម
ែដលេកតមន,
• មិនែផ្អកេលមូល ្ឋ នេស
រ ីយ៉ូចំ
យពិតតិច ែដលបញូច លចំ
យេលបរ ិ ថ ននិងសងគម។ ផទុយេទវ ិញ
និភ័យទំងេនះ
កំពុងេកតមនេល្របជជនេនកនុងតំបន់ែដលមនជីវភពរស់
េនពឹងែផ្អកយ៉ ងខ្លំងេលករេន
ទ្រតីធមមជតិ និងករេធ្វែ្រស
ែដលមុខរបរទំងពីរេនះ ្រតូវទទួលរងផលប៉ះពល់េ យ
រគ
េ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនីខនតធំទំងេនះ,5 និង
• ចងភជប់តំបន់ឲយពឹង ្រស័យែតេលទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗ េនេពលែដ
លករែ្រប្របួល កសធតុត្រមូវឱយមនវ ិធីេ ះ្រ
យបត់ែបនក
ន់ែតេ្រចនែដលបញូច លនូវជេ្រមសេ្រចនេដមបីបំេពញត្រមូវកររបស់
្របជជន។

ឧទហរណ៍ េនពក់ក ្ត លឆនំ២០១៣ ធនគរអភិវឌ ន៍ សុីបន
េចញផ យករ យតៃម្លអំពីករអភិវឌ វ ិស័យថមពលម
អនុតំបន់
ទេន្លេមគងគះ វឌ នភព រ ំពឹងទុក និង ទិភពៃនករវ ិនិេយគកនុងតំបន់
ែដលវ ិភគេលែផនករអភិវឌ ថមពលជតិ និងវ ិនិេយគកនុងតំបន់។6

ថ បន
័ ឈនមុខែដលជំរុញប ្ដ ែផនករថមពលម
នទ
់ េន្លេមគងគ

ឆនំ២០១៣ ករ យតៃម្លជយុទធ
្រស្តអំពីបរ ិ ថ ន (SEA) ែដលច
ត់ែចងេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុីេ្រកមមនចំណងេជងថ ករ
ធននិរន្តរភពៃនករអភិវឌ ថមពលតំបន់ម
អនុតំបន់ទេន្លេម
គងគ7 ្រតូវបញចប់។ របយករណ៍េនះបន យតៃម្លគំរៃូ នែផនករអភិ
វឌ ន៍ថមពលជតិបចចុបបនន (PDPs) របស់្របេទសកមពុជ
វ ៃថ
និងេវៀត
ម េ យេ្រប បេធៀបេទនឹងេស
រ ីេយជេ្រមសពីរគឺ
ែផនករថមពលកេកតេឡងវ ិញ និងែផនករអគគិសនី្របសិទធផលថម

អនុតំប

ករដឹកនំកុងករអនុ
ន
វត្តែផនករវ ិស័យថមពលម
អនុតំបន់ទេន្លេម
គងគឲយដំេណរករេទមុខ និងវ ិធនជក់
ក់ស្រមប់្រគប់្រគងពណិជជ
កមមថមពលេនកនុងតំបន់ ្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យគណៈកមមធិករមួយ
ែដលតំ
ង្រកសួងថមពលរបស់្របេទសេរៀងៗខ្លួន (គណៈកមមធិក
រស្រមបស្រមួលពណិជជកមមថមពលតំបន់) ែដល្រតូវេកះ្របជុំ និងស
្រមបស្រមួលេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី។ ប ្ដ គេ្រមងថមពលែដ
លេគបនេ្រជសេរ សជវ ិស័យ ទិភពក្រមិតខពស់ស្រមប់ករវ ិនិេយគ
រ ងឆនំ២០១៤ និងឆនំ២០១៨ រួមមនគេ្រមងអភិវឌ ន៍ះ
• អន្តរប ្ដ ញថមពលអគគិសនី
វ - េវៀត
ម (Hatxan - Pleiku)
េដមបីបញូជ នអគគិសនីកម្លំង ១.០១៣ េម គ ៉ ត់ (MW) ែដលផលិត
េ យទំនប់ រ ីអគគិសនីមួយចំនួន េន ំងទេន្លេសកុង ្របេទស
វ
េទ្របេទសេវៀត
ម (គេ្រមង REG-ENG-01), និង
• អនុ ថ នីយបញូជ នអគគិសនី Nabong 500 kV េដមបីនំថមពលអគគិ
សនីេចញពីទំនប់ Nam Ngiep 1
ំ េធឿន 1 និង Nam Ngum 2
េនកនុង្របេទស
វេទ្របេទសៃថ (គេ្រមង REG-ENG-02) ។

បែនថមេលេនះេទៀត នឹងមនករសិក េដមបីះ

• បេងកតមជឈមណ្ឌលស្រមបស្រមួលថមពលអគគិសនី្របចំតំប
ន់េដមបីជំរញ
ុ និងេលកកមពស់បទ ្ឋ នករងរ កូដបេងគលេភ្លង
និងវ ិធនទីផ រឲយ្រតូវគន។

ករសក
ិ ែដលចតែ់ ចងេ យធនគរអភិវឌ ន ៍ សុីះ
អនុ សន្រ៍ តូវទម្លក់េចល?

មនកររកេឃញ មរយៈករ្រ
វ្រជវេនះក៏េ យ ក៏ប ្ដ
ទិ
ភពវ ិស័យថមពលរបស់កមមវ ិធីម
អនុតំបន់េមគងគេនែតមិនផ្ល
ស់បូ្តរដែដល។
5 េទះបីជ កមមវ ិធីមុខរបរស្រមប់្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់

មនបញូច លគេ្រមងចិញចឹម្រតី និង ំ្រសូវ ម្របព័នធេ្រ
ច្រសពក៏េ យ
ម នរយៈ េពលេវងជ្របព័នធេទេលប ្ដ សហគមន៍េនកនុង្របេទស

រងផលប៉ះពល់េ

យ

រគេ្រមងព្រងីក និងទំនប់ Theun-Hinboun ទំនប់

វែដល

ំ េធឿន២

និងទំនប់ រ ីអគគិសនីមុនៗ ែដលគំ្រទេ យធនគរអភិវឌ ន៍ សុី ដូចជគេ្រមង ប្ដូរទិស
Nam Leak និង Nam Song បង្ហញថ ករេរៀបចំកមមវ ិធីកត់បនថយផលប៉ះពល់េនះ ខកខ

នមិនបន

្ត រេឡងវ ិញនូវ្របក់ចំណូលលកខណៈ្រគួ

ដូចមុនេពលមនដំេណរករ
ែដលជញឹកញប់មិន

ឱយពួកគត់ជប់បំណុលវ ័ណ្ឌក េ

ជី

ច្រសព ទមទរឱយមនេដមទុនចំ

ច្រទ្រទង់បនេ

(ែថទំរក ្រសះ្រតី ដូចជចំ

រឲយមនសុវតថិភពេសដ្ឋកិចច

ងសង់របស់គេ្រមងេឡយ។ ទំងគេ្រមងរបរចិញចឹម្រតី

ទំងគេ្រមងេធ្វែ្រសមន្របព័នធេ្រ

យ្រគួ

យេ្រចន

រ្របជជន, េហយទីបំផុត

ចេធ្វ

យ
រពួកគត់ពយយមេ ះ្រ
យបនទុកបែនថម
យេល ចំណី កូន្រតី និងេ្រគ ងសំណង់ និងចំ
យេល

ក់ែ្រស ម៉ សុីនបូមទឹកបញូច លែ្រស និង្រតូវមនទឹក្រគប់្រគន់)។

ពល។ របយករណ៍េនះរកេឃញនូវបញ
្ហ ធំៗជមួយនឹងែផនករអភិវ
ឌ ន៍ថមពលបចចុបបននែដលបន ក់ឲយអនុវត្ត រួមមនដូចជះ

• ែផនករអភិវឌ ន៍ថមពលរបស់្របេទស
វ និង្របេទសកមពុជ
បញូច លគេ្រមង រ ីអគគិសនីមួយចំនួនែដលកំណត់ថ ផលិតថ
មពលកនុងបរ ិមណេ្រចនស្រមប់នំេចញេនះ មិន្រតូវគននឹងប
្ដ គេ្រមងនំេចញដូចគនេនកនុងែផនករអភិវឌ ន៍ថមពល
ស្រមប់្របេទសៃថ និងេវៀត
មេទ,
• គេ្រមងប៉ ន់ ម នថនក់ជតិអំពីសមតថភពែដល្រតូវករ និងអំពីកំ
េណនត្រមូវករមនក្រមិតខពសម
់ ិនសមេហតុផល ែដលជេហតុនឱ
ំ យ
មនករប៉ ន់្របមណមិន្រតឹម្រតូវអំពីចំនួន និងទំហំៃនគេ្រមងថម
ពលែដល្រតូវករ, និង
• េ ងច្រកថមពលអគគិសនីថីៗ
ម ជេ្រចន (នុយេក្លែអ៊រ និង រ ីអគគិសនី)
ែដល្រតូវបនេសនេឡងេនះ មិនចំបច់្រតូវ
ងសង់េទ ្របសិនេបវ ិ
ធនករ្របសិទធផលថមពល្រតូវបនអនុវត្ត ប ្ដ គេ្រមងថមពល
កេកតេឡងវ ិញែដលមននិរន្តរភព្រតូវបនចត់ជ ទិភព និងគន្ល
ងត្រមូវករថមពល្រតូវបនេ្រប្របស់។

របយករណ៍េនះបនសននិ ្ឋ នថ

ករសិក ជំនួយបេចចកេទសសំខន់ៗែដលអនុវត្តស្រមប់កមមវ ិ
ធីម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគ គូសបញ
ជ ក់អំពីភពចំបច់េដមបីបូរ្ត
េទរកអនគតេ យេផ្តតកន់ែតខ្លំងេល្របសិទធភពថមពល
និងជេ្រមសថមពលកេកតេឡងវ ិញ និងផ្ដល់អនុ
សន៍ចបស់
ស់េដមបីេជៀស ងករពឹងែផ្អកខ្លំងេល រ ីអគគិសនីខនតធំ។ េទះបីជ

ក៏ករ

របយករណ៍េនះបន្រពមនថ ផលប៉ះពល់េ យ
រេ ងច្រកផ
លិតថមពលនិងប ្ត ញអគគិសនី េលែផនកបរ ិ ថ ននិងសហគមន៍
មនសភពធងន់ធងរ និងថ ករ្រពួយបរមភទំងេនះត្រមូវឲយមន “ករ
យកចិត្តទុក ក់កុនងក្រមិតែដលមិន ចេកតមន” ពីខងរ ្ឋ ភិបល
ឬអនកគំ្រទគេ្រមងេនះ។ របយករណ៍េនះបនផ្តល់អនុ
សន៍ថ
ុ ប ្ត េគលេ េឆពះ
ប ្ដ ្របេទសពក់ព័នធគបបី្រតូវជំរញ
េទរកេពលេវ
ស្រមប់ករែកលម្អ្របសិទធផលថមពល
និងស្រមប់ថមពលកេកតេឡងវ ិញ។ េលសពីេនះេទេទៀត េនែខធនូ

ដំេណរករេធ្វែផនករវ ិស័យថមពល េនកនុងម
អនុតំបន់េម
គងគមិនបនពិចរ
េល ផលប៉ះពល់បរ ិ ថ ននិងសងគមេនកនុង
្របេទស ឬឆ្លង្របេទស េលករប៉ ន់ ម នេហតុផលៃនត្រមូវករ
ឬេលករវ ិភគចំ
យ-ចំេណញពីជេ្រមសេផ ងៗេនះេទ។ រប
យករណ៍បនផ្តល់អនុ
សន៍ជវ ិធីយ៉ងេ្រចនេដមបីែកលម្អដំេណរ

ករេធ្វែផនករថមពលអគគិសនី ដូចជ ករេធ្វសមហរណកមម
កង្វល់ែផនកបរ ិ ថ ន និងសងគម ក៏ដូចជចំ
យ និងករែកលម្អគុណ
ភពៃនករពិេ្រគះេយបល់ជ
ធរណៈជេដម។

អនុ
សន៍ៃនរបយករណ៍ទំងពីរេនះ ្រពមទំងករសិក ថមីៗែដល
បនបញចប់េនកនុងែខមិថុន ឆនំ២០១៥ អំពីថមពលកេកតេឡងវ ិញ
និង្របសិទធផលថមពលេនតំបន់េនះ (គេ្រមង 43301-012)
ផ្ដល់ព័ត៌មនយ៉ ងសំខន់ែដល ច - និងគបបី្រតូវ ែណនំដល់្របតិបត្តិករ និងគណៈ្រគប់្រគងរបស់ធនគរពិភពេ
ក
និងធនគរអភិវឌ ន៍ សុីស្រមប់ករវ ិនិេយគេហ ្ឋ រចនស
មព័នធថមពល។
6

ចរកេមលព័ត៌មនបែនថម

ម

សយ ្ឋ នេនះ http://www.adb.org/documents/

assessment-greatermekong-subregion-energy-sector-development

7 គេ្រមងេលខ ADB TA 7764, របយករណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពល់ះ ធននិរន្តរភពៃនករអភិវ
ឌ ថមពលេនកនុងតំបន់ម
អនុតំបន់េមគងគ, ែខធនូ ឆនំ២០១៣ [មិនទន់
្ដ ញ (អុីនេធណិត)។]

ន្តរប

ក់ឲយេមល

មអ

7

ករផ្តលអ
ន
និេយគថមព
់ នុ សនស
៍ ្រមបក
់ រសេ្រមចចិត្តកុ ងករវិ
លេនម អនុតំបនទ
់ េន្លេមគងគ
ជសេងខប េយងសូមផ្ដល់អនុ
សន៍ជូនធនគរពិភពេ
ក និងធន
គរអភិវឌ ន៍ សុីឲយផ្អក ល់គេ្រមងវ ិនិេយគេលវ ិស័យថមពលេន
ម
អនុតំបន់ទេន្លេមគងគទំងអស់ ែដលបនេ្រគងេឡង រហូតដល់េព
លមនករបញ
ជ ក់ចបស់
ស់ថះ
• ករពយករថមពលថនក់ជតិ ក៏ដូចជថនក់តំបន់ ្រតូវមនករ្រតួតពិនិ
តយយ៉ ង្រតឹម្រតូវ េដមបីធនបននូវត្រមូវករស្រមប់គេ្រមងែដល
បនេសនេឡង,
• ្រតូវចត់ជ ទិភព និងេធ្វករពិចរ
េពញេលញ នូវជេ្រមសទំ
ងអស់េដមបីបំេពញត្រមូវករថមពលដូចបនេ្រគងទុក,
• យតៃម្លេលរបយករណ៍ស្ដីពីករ យតៃម្លយ៉ងល្អិតល្អន់អំពីជ
េ្រមសននស្រមប់សំេណគេ្រមង កនុងលកខណៈមនតម្លភព
និងផ ព្វផ យជ
ធរណៈ,
• អនុវត្ត ផ ព្វផ យជ
ធរណៈ និងែចករ ំែលកជមួយ្របជជនែដ
លរងផលប៉ះពល់ នូវករ យតៃម្លផលប៉ះពល់ឆ្លងែដនចំេពះមុខ
យ៉ ងហមត់ចត់,
• ករចំ
យេពញេលញេលសងគមនិងបរ ិ ថ នស្រមប់វដ្ដគេ្រមង
្រតូវបនបញូច លេទកនុងករវ ិភគចំ
យ-ចំេណញរបស់គេ្រមងែដ
លផ ព្វផ យជ
ធរណៈ,

• ករ ្ឋ នគេ្រមងែដលបនេសនេឡង មិនបំផ្លញ ឬេធ្វឲយេលចល
ង់ទីកែន្លងសំខន់ៗែដលមនតៃម្លសងគម េអកូឡូសុី វបបធម៍ និង/
ឬេសដ្ឋកិចច,
• ្របជជនែដលរងផលប៉ះពល់្រតូវទទួលបននូវករពិេ្រគះេយ
បល់ជែផ្លផក និងផ្ដល់ករយល់្រពមេ យគមនករបងខិតបងខំ
និងទទួលបនព័ត៌មនជមុន ស្រមប់គេ្រមងនន, និង
• ្របជជនែដលទទួលរងផលប៉ះពល់មនលទធភពទទួលបន
ដំេ
ះ្រ
យ និងេ្រប្របស់យន្តករេ ះ្រ
យបណឹ្ដ ង្របក
បេ យ្របសិទធភព ែដល្រតូវបនកំណត់ ំងពីេពលចប់េផ្ដម
និងដំេណរករមួយវដ្ដគេ្រមង,
េលសពីេនះេទេទៀត ចំេពះប ្ដ គេ្រមងែដលទទួលបនករអនុម័ត
េហយកររ ំេ
ភ្រចំែដលៗេលេគលករណ៍សុវតថិភព ្រតូវបន
កត់សមគល់េ យ្របជជនរងផលប៉ះពល់ និង/ឬ្រកុមសងគមសុីវ ិល
េយងផ្ដល់អនុ
សន៍ថ គបបី្រតូវផ្អកមូលនិធិែដលមិនទន់ដកេ្រប្រប
ស់ទុកសិន ខណៈេពលែដលក្ដី្រពួយបរមភទំងេនះ្រតូវបនេស៊បអេងកត
្អ ល្អន់ស្រមប់
រហូតដល់មនវ ិធនៃនករកត់បនថយផលប៉ះពល់លិត
េ

ះ្រ

យេពញេលញនូវ
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្ឋ ភិបលអន្តរជតិ ែដលេធ្វករេនជុំវ ិញពិភពេ កេដមបីករពរទ
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ករេដមបីបញឈប់គេ្រមងទំនប់ែដលមនករបំផិច
្ល បំផ្លញ និងជំរញ
ុ ដំេ
ះ្រ
យបញ
្ហ ទឹក និងថមពល
ស្រមប់ពិភពេ
កមនយុតិធ
្ត ម៌ និងនិរន្តរភព។
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