
 
 

តំបនម់េគង្គត្តវូការការមទេរម ព្ ោះមៅរកថាេពលដែលមានយុតតធិេ ៌ េនិដេនថាេពលតាេរយៈការសង្ ់
ទំនបវ់ារអីគគសិនីដែលមានលកខណៈបំផ្លា ញម ោះមទ 

មៅថ្ងៃទ១ី១ ដែឧសភា គណៈកេមការទមនាមេគង្គ(MRC) បានត្បកាសថា គមត្មាង្ទំនបវ់ារអីគគិសនី សាណា
ខ(ំSanakham) មៅត្បមទសឡាវ នឹង្ត្តូវមៅមត្កាេ ែំមណើ រការថ្ននិតិវធិីពិមត្រោះមោបល់ជាេុន របស់ គ
ណៈកេមការទមនាមេគង្គ។1 គមត្មាង្ទំនបស់ាណាខ ំគឺជាគមត្មាង្ទំនប ់ទី៦ មៅមលើែង្ទមនាមេថ្នទមនាមេគង្គ 
ដែលត្តូវបានមសនើម ើង្ មែើេបមីធវើការពិមត្រោះមោបល់ជាេុន។ 

ទំនបស់ាណាខដំែលត្តូវបានមសនើម ើង្ មានតថ្េាថ្ងា េនិចបំាច ់និង្មានលកខណៈត្បងុយត្បថាន- ម ើយវាគួរ
ដតត្តូវបានលុបមចល។ ទំនបម់នោះ មានកមាា ងំ្ទលិត ៦៨៤មេហ្គគ វា៉ា ត ់នឹង្ត្តូវចំណាយងវកិាអស់ជាង្២ពាន់
លានែុលាា  មោយចំណាយមពល៨ ន្ មំែើេបសីាង្សង្។់ មបើគិតជាេធយេភាគ កនុង្រយៈមពល៨ ន្  ំទំនបស់ា
ណាខ ំអាចបដនែេថាេពលត្បមាណ៩០មេហ្គគ វា៉ា តក់នុង្េយួ ន្  ំដែលកំមណើ នមនោះមានលកខណៈអនង់យ មបើ
មធៀបនឹង្ការតមេាើង្ថ្នត្បភពថាេពលដែលត្បកបមោយនរិនតរភាព ដែលកំពុង្មានែំមណើ រការមៅកនុង្តំបន។់ 
ជាកដ់សែង្ កនុង្ចម ា ោះដែមេសា និង្ដែកកកោ ន្ ២ំ០១៩ ត្បមទស មវៀតណាេបានបដនែេ ថាេពលមែើរមោយ
ពនាតឺ្ពោះអាទិតយត្បមាណ ៤៤០០មេហ្គគ វា៉ា តរ់បស់ែាួន2 ដែល បរមិាណមនោះ គឺ៦ែង្មត្ចើនជាង្សេតែភាពទលិ
តរបស់ទំនបវ់ារអីគគិសនសីាណាខ ំ។ 

ជាេយួនឹង្ការវវិតតនោ៍៉ា ង្្បរ់ ័សថ្ន បមចេកវទិា និង្ការវនិិមោគមៅកនង្វស័ិយថាេពល គមត្មាង្វារអីគគិស
នីធំៗ ែូចជាទំនបស់ាណាខមំនោះ នឹង្ត្បឈេជាេយួហ្គនភិយ័ែធ៏ំមធង្ ពីមត្ពាោះវាត្តូវចំណាយមពលមត្ចើន ន្ ំ
កនុង្ការសាង្សង្ ់និង្ចំណាយងវកិាវនិិមោគមត្ចើនជាេុន ម ើយវានឹង្កាា យជាធនធានខតបង្។់     ហ្គនិ
ភយ័ទគួបដែលបណាត លេកពបីដត្េបត្េួលអាកាសធាតុ និង្ទំនបវ់ារអីគគិសនដីែលមានត្សាបម់ៅដែែទឹកខង្
មលើ កំពុង្ដតបង្កឱ្យមានការលំបាកកនុង្ការបា៉ា នស់ាម នពលំី ូរទឹក និង្កពំស់ទឹក នឹង្បង្កឱ្យមានទលប៉ាោះពាល់
មៅមលើបរមិាណថ្នអគគិសនីដែលទលិតមោយ ទំនបស់ាណាខ ំនិង្ទនំបវ់ារអីគគិសនែីថ្ទមទៀតមៅមលើែង្ទមនា
មេគង្គ។ 

ថាេពលអគគសិនីភាគមត្ចើនដែលទលិតតាេរយៈទនំបស់ាណាខ ំត្តូវបានមត្រង្ មំចញមៅត្បមទសថ្ង។ 
ម ោះជាោ៉ា ង្ណាកម៏ោយ ត្បមទសថ្ងមានការទគតទ់គង្អ់គគសិនីមលើសលុបត្សាបម់ៅម ើយ។ ភាពមលើសលុប

                                                      
1 See MRC Media release, 11 May 2020, ‘Laos to undertake prior consultation for Sanakham hydropower project’  
2 See ‘Update Vietnam Power Sector’, presentation at the 26th Meeting of the Regional Power Trade Coordination 
Committee (RPTCC-26), Hanoi, November 2019 

http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/laos-to-undertake-prior-consultation-for-sanakham-hydropower-project/
https://www.greatermekong.org/sites/default/files/Attachment%2011.6.%20VIE.pdf


មនោះមកើនម ើង្រតឹដតមត្ចើន មោយសារដតឱ្នភាពមសែឋកិចេ និង្ការរកីរាលោលថ្នជំង្ឺកូវែី-១៩។ ការរាតតាត
ថ្នជំង្កូឺវែី-១៩ បានគូសបញ្ជា ក ់ពសីារៈសំខនថ់្នែីដត្សចំការ ថ្ត្ពមឈើ ទមនា ែីលិចទឹក និង្ធនធានជល
ទលតាេែង្ទមនាមេគង្គ ដែលជាត្បពន័ធសុវតែិភាពរបស់ត្បជាជនកនុង្ត្រមានវបិតត។ិ ការបនតលទធភាពែល់ត្បជា
ជនកនុង្តំបនក់នុង្ការទទួលបានការមត្បើត្បាស់ទមនា និង្ធនធានធេមជាត ិមានសារៈសំខនណ់ាស់ មែើេបធីា 
បាននូវការធូរត្សាលពជីំង្ឺរាតាត ត្បកបសេភាព និង្សុែភាពលអ។ 

ងវីមបើទីតាងំ្ថ្នគមត្មាង្ទំនបវ់ារអីគគិសនសីាណាខ ំសែិតមៅមលើែង្ទមនាមេគង្គ និង្កនុង្ចមាៃ យត្បដ ល២
គី ូដេ៉ាត្តពីត្ពំដែនថ្ង-ឡាវកម៏ោយ មគពុំម ើញមានការពិចរណាឱ្យបាន មតច់តម់លើទលប៉ាោះពាល់ឆ្ាង្ដែន
របស់គមត្មាង្មនោះ  មនោះេនិគតិពីកិចេពិមត្រោះមោបល់ត្បកបមោយអតែនយ័ មលើទលប៉ាោះពាល់មនោះទង្។ ែាេឹ
សារភាគមត្ចើនមៅកនុង្របាយការណ៍វាយតំថ្លម តុ ប៉ាោះពាល់ឆ្ាង្ដែនដទនកបរសិាែ ន និង្សង្គេ និង្ការវាយតថ្េា
ម តុទលប៉ាោះពាល់ជាបណតុំ  (TBESIA/CIA)3 គជឺាែាេឹសារចស់ នងិ្ ចេាង្មចញពីែាឹេសារថ្នការវាយតថ្េា
TBESIA/CIA របស់គមត្មាង្ទំនបប់ា៉ា កឡ់ាយ។ ឧ  រណ៍ ជំពូកសតីពី ការចូលរេួជាសាធារណៈ មសចកតី
សននិោឋ ន និង្ អនុសាសនគ៍វឺាមានែាឹេសារែូច ងំ្ត្សុង្មៅនឹង្ែាឹេសារថ្នការវាយតថ្េាTBESIA/CIA របស់
គមត្មាង្បា៉ា កឡ់ាយ។ អវីដែល ែុសរន  គឺត្រនដ់តម ម្ ោះគមត្មាង្ប៉ាុមណាណ ោះ។ ការវាយតថ្េា TBESIA/CIA  មសេើរ
ដតេនិបានពិចរណាពកីារសិកា  កនាង្េក អំពីទមនាមេគង្គ នងិ្ទលប៉ាោះពាល់ថ្នគមត្មាង្ថាេពលវារអីគគិ
សនី   ដែលបាន មបាោះពុេពទាយកនុង្អំ ុង្មពល១០ ន្ ចុំង្មត្កាយម ើយ។4 មនោះគជឺាករណីដែលេនិអាច
ទទលួយកបានម ើយ ជាពិមសសសត្មាបគ់មត្មាង្ដែលមានទលប៉ាោះពាល់ឆ្ាង្ដែនែធ៏មំធង្មៅមលើទមនាដែល
ត្បជាជនរាបល់ាន កក់ំពុង្ពឹង្អាត្ស័យ។ 

 
ជាជាង្ការបនតមធវើការ“ពមិត្រោះមោបល់”ដែលមានចម ា ោះត្បមហ្គង្មនោះ  មយើង្សូេអពំាវ វឱ្យលុបមចលដទន
ការកសាង្ទនំបវ់ារអីគគសិនសីាណាខ ំនងិ្ទនំបវ់ារអីគគសិនមីទែង្មទៀតមៅមលើែង្ទមនាមេគង្គ។ សេពន័ធសមគ គ្ ោះ
ទមនាមេគង្គ ជរំញុឱ្យរោឋ ភបិាល  មៅតបំនម់េគង្គមត្កាេ នងិ្គណៈកេមការទមនាមេគង្គ អនុវតតនូវចនុំចខង្
មត្កាេ៖ 

 មោោះត្សាយបញ្ជា  ចបំង្   ពាកព់ន័ធនងឹ្ទលប៉ាោះពាល់របស់ទនំបវ់ារអីគគសិនដីែលមានត្សាប ់

 មធវើការវាយតថ្េា មោយមានការចូលរេួ នងិ្មោយទូលំទូលាយ មៅមលើជមត្េើសថាេពលែថ្ទមទៀត នងិ្
ទតល់អាទភិាពែល់ជហំ្គន  ការមទេរម ព្ ោះមៅរកថាេពលដែលមានយុតតធិេ ៌ដែលអាចរកាបាននូវ
ត្បពន័ធមអកូ ូសីុសំខន់ៗ របស់ទមនាមេគង្គ នងិ្មឆ្ាើយតប ត្ពេ ងំ្ការពារតត្េវូការរបស់ស គេនម៍ៅ
កនុង្តបំន ់

 មោោះត្សាយបញ្ជា ចបំង្ៗដែលមៅមសសសល់ សតីពនីតិវិធិថី្នែមំណើ រការពមិត្រោះមោបល់ជាេនុ។ 

 

                                                      
3 See Sankaham Hydropower Project, ‘Transboundary Environmental and Social Impact Assessment and Cumulative Impact 

Assessment’, October 2018  
4 These include but are not limited to:  MRC Technical review reports of mainstream dams submitted to Prior Consultation; 

the findings and recommendations of the 2010 Strategic Environmental Assessment of Hydropower on the Mekong 
Mainstream; the findings and recommendations of the MRC Council Study etc, which are available through the MRC 
website 

https://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/Sanakham/16-TbESIA-and-cumulative-impact-assesst.pdf
https://www.mrcmekong.org/assets/Consultations/Sanakham/16-TbESIA-and-cumulative-impact-assesst.pdf


មោោះត្សាយបញ្ជា ចបំង្ៗពាកព់ន័ធនងឹ្ទលប៉ាោះពាល់របស់ទនំបដ់ែលមានត្សាប ់
 

ទំនបវ់ារអីគគិសនីដែលបានសាង្សង្រ់ចួមៅទមនាឡាន្ង្-មេគង្គ និង្ថ្ែទមនាមនោះ កំពុង្បង្កទលប៉ាោះពាល់ជា  
បណតុំ ោ៉ា ង្មត្ចើនែល់បរសិាែ ន និង្ស គេនដ៍ែលរស់មៅតាេែង្ទមនា និង្ប៉ាោះពាល់ពាល់ឆ្ាង្ដែនដងេមទៀត។ 
ប៉ាុដនតបញ្ជា ដែលកំពុង្មានត្សាប ់ងំ្មនោះ រេួ ងំ្ទលប៉ាោះពាល់ឆ្ាង្ដែន ទលប៉ាោះពាល់មលើជីវភាព ែីធាី និង្ជីវតិ
  របស់េនុសែ ភាគមត្ចើនមៅេនិ នប់ានមោោះត្សាយមៅម ើយ។5 រោឋ ភបិាលឡាវេនិបានអនុវតតតាេ
កិចេមបតជាា របស់ែាួន កនុង្ការពចិរណាម ើង្វញិមលើយុទធសាគសតវារអីគគិសនីប េ បព់ីមានការបាកទ់ំនបវ់ារអីគគិសនី
មសពានមសណាេណយ (Xe-Pian-Xe Namnoy dam)។ 

 

ជំនួសឲ្យការបនត ការសាង្សង្ទ់ំនបវ់ារអីគគិសនបីដនែេ មត្កាេម តុទល"ទំនបវ់ារអីគគសិនីត្បកបមោយនិរនតរ
ភាព" និង្យនតការកាតប់នែយហ្គនិភយ័ដែលពុំមានភសតុតាង្ណាប ា្ ញថាវាពិតជាមានត្បសិទធភាពមៅម ើយ 
រោឋ ភបិាល អនកអភវិឌ្ឍន ៍និង្អនកទែល់ ិរញ្ញបប នត្តូវដតទែល់អាទិភាពមលើការមោោះត្សាយបញ្ជា ដែលបង្ក
មោយទំនបវ់ារអីគគិសនដីែលមានត្សាប ់មែើេបមីលើកកេពស់ជីវភាព និង្សុែុមាលភាពរបស់ស គេនដ៍ែល
បានរង្ទលប៉ាោះពាល់ពីទំនបវ់ារអីគគិសនី ងំ្ម ោះ។ 

 

មធវើការវាយតថ្េា មោយមានការចូលរេួ នងិ្មោយទូលំទូលាយមៅមលើជមត្េើសថាេពលែថ្ទមទៀត  នងិ្ទតល់អាទភិាព
ែល់ជហំ្គនដែលមទេរម ព្ ោះមៅរកថាេពលដែលមានយុតតធិេ ៌

 

េនិចបំាចស់ង្ទ់ំនបវ់ារអីគគសិនីមៅមលើែង្ទមនាមេគង្គមែើេបបីំមពញតត្េូវការថាេពល និង្តត្េូវការទឹកកនុង្
តំបនម់ ោះមទ។ ត្បមទសថ្ងដែលត្តូវបានកំណតជ់ាភាគទីិញថាេពលអគគិសនីែធ៏ំ ដែល ញមចញពីទំនបវ់ារ ី
អគគិសនមីៅតាេតួមេថ្នទមនាមេគង្គ ឥ ូវមនោះ កំពុង្មានថាេពលបត្េុង្មលើសលុប។ កាលពីដែមេសា ត្កសួង្
ថាេពលថ្ងបានបញ្ជា កថ់ា ថាេពលបត្េុង្មៅ ន្ ២ំ០២០មានែល់មៅ៤០% ដែលមសមើនឹង្ត្បមាណ១៨,០០០មេហ្គគ
វា៉ា ត។់6 បរមិាណបត្េុង្មនោះ មលើសពីកំលំាង្ទលិតសរបុថ្នការរេួបញ្េូ លរន របស់ទំនបវ់ារអីគគិសនីដែលមៅមលើ
តួមេថ្នទមនាមេគង្គមត្កាេ ងំ្អស់មៅមទៀត។ មៅដែេ ី ន្ ២ំ០២០ រោឋ ភបិាលកេពុជាបានត្បកាសថា ែាួន
នឹង្ផ្លអ កគមត្មាង្ទនំបវ់ារអីគគសិនីសំបូរ និង្សេឹង្ដត្តង្ ោ៉ា ង្តិចណាស់រ ូតែល់រយៈមពល១០ ន្ មំទៀត។7 

 

ឥ ូវមនោះគជឺាមពលមវលាដែលត្តវូលុបមចលទនំបវ់ារអីគគសិនមីៅមលើតមួេថ្នទមនាមេគង្គជាអចថិ្គនតយ ៍នងិ្ទតល់
អាទភិាពមៅមលើជមត្េើសថាេពលត្បកបមោយនរិនតរភាព នងិ្សេធេ ៌ដែលមររពសិទធសិ គេន។៍ តំបនម់េគ
ង្គមានសកាត នុពលថាេពលោ៉ា ង្ធំមធង្កនុង្ការទលិតថាេពលដែលមាននិរនតរភាព ដែលេនិចបំាច ់ញ
មចញពីទំនបវ់ារអីគគិសនី ម ើយជាតំបនដ់ែលមានសកាត នុពលកនុង្ការបមង្កើនត្បសិទធភាពថាេពលែពស់ ។ កតាត
មនោះ រេួជាេយួនឹង្ភាពមជឿនមលឿនោ៉ា ង្្បរ់ ័សមលើដទនកបមចេកវទិាថាេពល និង្ការធាា កចុ់ោះថ្នតថ្េាថ្នបច ្
មចកវទិាកនុង្ការទលិត បញ្ាូ ន និង្រកាទុកថាេពលត្បកបមោយនិរនតរភាព ដែលអាច ឱំ្យមយើង្សំមរចបាន
                                                      
5 E.g. See: Lao dam disaster: UN rights experts call for justice two years on (29 April 2020)  
6 Thailand’s installed capacity is approx. 45,000MW; 40% is 18,000MW 
7 https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25839&LangID=E
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams


នូវការទគតទ់គង្ថ់ាេពល និង្ធា សនតិសុែសត្មាបត់្បជាជន និង្មសែឋកិចេកនុង្តំបន ់មោយេនិបំផ្លា ញទមនា និង្
ធនធានធេមជាត។ិ មលើសពីមនោះមៅមទៀត វធិានការត្បសិទធភាពថាេពល នងិ្ថាេពលកមកើតម ើង្វញិមោយ
េនិមត្បើវារអីគគិសន ីអាចមអាយមត្បើត្បាស់កានដ់តទូលំទូលាយ ្បរ់ ័យ និង្កនុង្តថ្េា បជាង្គមត្មាង្វារអីគគិ
សនីខន តធ។ំ 

 

ជំនួសឱ្យការចំណាយងវកិាមលើការពិមត្រោះមោបល់ដែលមានចម ា ោះត្បមហ្គង្ មគគួរចំណាយធនធានសត្មាប់
វាយតថ្េាជមត្េើសថាេពល   មោយមានការចូលរេួ នងិ្ភាពទូលំទូលាយ មែើេបដីសវង្រកត្បភពថាេពល
ដែលអាចជួយ ដទនកមសែឋកិចេ និង្អ គតថាេពលត្បកបមោយនិរនតរភាព និង្សេធេ។៌ ការវាយតថ្េាដបបមនោះ 
គួរដតទតល់អាទិភាពែល់ការវវិឌ្ឍដទនកថាេពលត្បកបមោយយុតតិធេ ៌ដែលមាននយ័ថា ធា បាននូវការផ្លា ស់បតូរ មៅមលើ
ការកសាង្ ការទលិត ការដចកចយ និង្ការមត្បើត្បាស់ថាេពល មោយេនិែាោះខា យធនធាន និង្ការពារែល់
សិទធេិនុសែ និង្បរសិាែ ន។ 

 

មោោះត្សាយបញ្ជា ចបំង្ៗដែលមៅមសសសល់ សតីពនីតិវិធិថី្ន កចិេពមិត្រោះមោបល់ជាេនុ 

 

សេពន័ធសមគ គ្ ោះទមនាមេគង្គ បានមលើកម ើង្ជាកង្វល់េតង្ម ើយេតង្មទៀត និង្បានចង្អុលប ា្ ញអំពីការែវោះ 
ចម ា ោះមៅកនុង្ែំមណើ រការពិមត្រោះមោបល់ជាេនុ។8 ប៉ាុដនតកែីបារេភ និង្សំណូេពររបស់សង្គេសីុវលិ រោឋ ភបិា
លដែលជាសមាជិកគណៈកេមការទមនាមេគង្គ និង្ថ្ែគូអភវិឌ្ឍន ៍រេួ ងំ្ការអំពាវ វសំុឱ្យមានការសិកា
ត្សាវត្ជាវ និង្ពត៌ម័ានបដនែេ ភាគមត្ចើន មៅដតេនិ នត់្តូវបានមោោះត្សាយមៅម ើយ។ 

 

មត្ៅពីមនោះ មៅេនិ នម់ាននតីិវធិីមែើេបធីា ឱ្យមាននូវគុណភាពពត័ម៌ាន ដែលត្តូវោកជូ់នសត្មាបែ់ំមណើ រ
ការពិមត្រោះមោបល់ជាេុនមៅម ើយ។ ែាឹេសារេយួដទនកធំថ្នការវាយតថ្េាទលប៉ាោះពាល់ TBESIA/CIA  
របស់ទំនបស់ាណាខ ំជាការចេាង្អតែនយ័ែាេឹសារមចញពីការវាយតថ្េារបស់ទំនបប់ា៉ា កឡ់ាយ ដែ ល គណៈ
កេមការទមនា   មេគង្គបានរកម ើញ និង្បញ្ជា កថ់ា វាគជឺាការវាយតថ្េា “បឋេ នងិ្ភាគមត្ចើនចេាង្ពគីមត្មាង្
ទនំបប់ា៉ា កម់បង្” 9។ ករណីមនោះប ា្ ញថា សំមណើ រ  កនាង្េកដែលបានមសនើឱ្យមានការសិកាឱ្យបានទូលំ
ទូលាយ រេួ ងំ្មៅមលើទិនននយ័េូលោឋ ន និង្ការសិកាម តុទលប៉ាោះពាល់ េនិត្តូវបានមគអនុវតតតាេ និង្េនិ
បានោកប់ញ្េូ លសំមណើ រ ងំ្ម ោះមៅកនុង្ការវាយតថ្េាទលប៉ាោះពាល់ថ្នគមត្មាង្ទំនបវ់ារអីគគិសនីបនតប េ បែ់ថ្ទ
មទៀត។ មោយម ើញមានការចេាង្អតែនយ័ែាេឹសារមចញពីការវាយតថ្េាគមត្មាង្េុន េតង្ម ើយេតង្មទៀត ម តុ
ែូចមនោះ ត្កុេ  ុនពិមត្រោះមោបល់ជាតិ [National Consulting Group (NCG)] និង្ទីត្បឹកាពិមត្រោះ
មោបល់ ដែលបានត្បលូកពាកព់ន័ធនឹង្ការវាយតថ្េាម តុទលប៉ាោះពាល់ TBESIA/CIA របស់គមត្មាង្បា៉ា កម់បង្ 
បា៉ា កឡ់ាយ និង្សាណាខ ំគួរត្តូវបានហ្គេឃាតេ់និឱ្យចូលរេួមៅកនុង្ការវាយតថ្េាម តុទលប៉ាោះពាល់មទែង្ៗ
មទៀតមទ។ 
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 E.g see Save the Mekong coalition statements issued in:  May 2017 (Pak Beng dam); July and August 2018 (Pak Lay); and 

October 2019 (Luang Prabang dam)  
9 Mekong River Commission (2019: 44), Comprehensive Summary: Technical Review Report – Prior Consultation for the 
Proposed Pak Lay Hydropower Project.  

https://savethemekong.net/2017/05/03/prior-consultation-pak-beng-dam-must-delayed/
https://savethemekong.net/wp-content/uploads/2018/07/Save-the-Mekong-Letter-on-Pak-Lay-Notification-19July.pdf
https://savethemekong.net/wp-content/uploads/2018/08/Pak-Lay-boycott-final-.pdf
https://savethemekong.net/wp-content/uploads/2019/10/Save-the-Mekong-statement-Luang-Prabang-dam-8Oct2019.pdf


មយើង្គូសបញ្ជា កជ់ាងមី ពីមរលជំ ររបស់ពួកមយើង្ដែលមានមៅកនុង្មសចកតីដងាង្ការណ៍មចញកាលពីដែតុលា 
ន្ ២ំ០១៩ ថា "…មបើរម នកំដណទត្េង្ត់្បកបមោយែាឹេសារមទ… មនោះប ា្ ញថា ែំមណើ រការពិមត្រោះមោបល់

ជាេុនមនោះមៅដតមានសាែ នភាពែដែលៗ ដែលមានកំដណទំរង្ត់ិចតចួណាស់ … ដែលមនោះេនិមានភាពែុស
រន ពីបទពិមសាធនក៍នាង្េកម ោះមទ ម ើយដែលវាកន៏ឹង្េនិអាចធា បាននូវបទោឋ នតមាា ភាព និង្
គណមនយយភាព  សូេបតី្តឹេកំរតិែ ៏បបទុំតកេ៍និអាចធា បាន ម តុែូចមនោះ េនិចបំាចន់ិោយមៅែល់
ការចូលរេួត្បកបមោយអតែនយ័ពសំីណាកស់ គេនដ៍ែលរង្ទលប៉ាោះពាល់ សង្គេសីុវលិ នងិ្សាធារណជនទូមៅ  
ម ើយ។"10 

 

សេពន័ធសមគ គ្ ោះទមនាមេគង្គ 
ថ្ងៃទី០២ ដែេងុិ  ន្ ២ំ០២០ 

                                                      
10 Save the Mekong Coalition Calls for the Cancelation of the Luang Prabang Dam, 9 October 2019  

https://savethemekong.net/wp-content/uploads/2019/10/Save-the-Mekong-statement-Luang-Prabang-dam-8Oct2019.pdf

