ព័ត៌មនសេងខបអំពីទំនប់ដន
មន

និភយ
័ ខពស ់

ហុង

ស់ស្រមប់្របេទសកមពជ
ុ
ែខ មក ឆន ំ ២០១៤

រសំខន់ៗ ៖
- ទំនប់ដន

ហុង នឹងបិទែ្រពកែតមួយគត់ែដលសម្រសបស្រមប់បម្លស់ទីេពញមួយឆនំរបស់

មចឆជតិ រ ង្របេទសកមពុជ
- ប

្ត លឲយមន

វ និង ៃថ

និភ័យខពស់

ស់ស្រមប់ជលផលជតិនិងជលផលមូល ្ឋ ន េ

ប៉ះពល់ទំនងជនឹងមនេនកនុងទូទំងតំបន់
វ ិបកយ៉ ងេ

ច

យផល

ងទេន្លេមគងគែប៉កខងេ្រកម និង នំឲយមនផល

ស់ ៧៥% ចំេពះសន្តិសុខេសប ងនិង

រូបតថមភរបស់្របជជនកមពុជ

និងេសដ្ឋកិចជ
ច តិកមពុជ។
- បចចុបបនន េគពុំេឃើញមនវ ិធី
ែដលប

ស់េដើមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់

្ត លមកពីទំនប់េលើជលផលទេន្លេមគងគេនេឡើយេទ។

- ករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
(Mega First) គឺបង្ហញពីវ ិធី
េ

្រស្តចបស់

យភស្តុ

ងវ ិទយ

ថ ន និង ឯក

រគំ្រទ ែដល

្រស្តមិនសម្រសប រួមជមួយនឹងអនុ

- ករ

យ្រកុមហ៊ុនេម៉

គ ហ្វឺស្ត

សន៍ែដលមិន្រតូវបនគំ្រទ

្រស្តេឡើយ។

- ផលចំេណញហិរញញ វតថុៃនទំនប់ែដលមនតៃម្ល ៣០០
សមម្រតជមួយនឹង

ក់ជូនេ

នដុ

្ល រ

េមរ ិក គឺមនក្រមិត និង មិន

និភ័យដ៏ធងន់ធងរែដលនឹងេកើតមនេឡើងេទ ។

ងសង់និងករ្របតិបត្តិកររបស់ទំនប់ ទំនងជនឹងពេន្ល នករផុតពូជៃនសត្វេផ ត

ទេន្លេមគងគចំនួន ៨៥កបល ែដលជ្របេភទរងេ្រគះជិតផុតពូជ

ទំនប់ដន

ហុង
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គេ្រមងទំនប់ដន

ហុងែដលមនថមពល

២៦០

រ ីអគគិសនីចំនួនដប់ពីរ ែដលបចចុបបននកំពុង្រតូវបនសិក

ក់ ្របេទស

គ

៉ ត់

គឺជគេ្រមងមួយៃនគេ្រមង

និងេសនើេឡើងស្រមប់

ហុងសថិតេនចមងយ ២ គីឡូែម៉្រតពី្រពំែដន

េ្រកមៃនទេន្លេមគងគ។ ទំនប់ដង
ចំប៉

េម៉

វ។ ទំនប់េនះនឹងបិទែ្រពកហ៊ូ

ងសង់េនែប៉កខង
វ-កមពុជ កនុងេខត្ត

ហុង ែដលជែ្រពកសំខន់មួយសំ ប់រដូវ្របំង

រួមមនលបក់េខនៃនទេន្លេមគងគ។
ទំនប់ដន
ផងែដរ

ែដលនឹង្រតូវអនុម័តស្រមប់ករ

បនកំណត់

យ៉ បូរ ី ែដលសថិតេនកនុង្របេទស

ហុង នឹងក្លយជទំនប់ទីពីរ បនទប់ពីទំនប់

ទិភពេលើករអភិវឌ

ងសង់េលើដងទេន្លេមគងគែប៉កខងេ្រកម។

រ ីអគគិសនី េ

យមនអគគិសនីផលិតពីទំនប់ដន

យ៉ បូរ ី ែដល្រតូវបនេ្រគងស្រមប់នំេចញេទកន់្របេទសៃថ។ ្របេទស
ែដល
វ

ចេ្របើស្រមប់បេងកើត្របក់ ចំណូលដ៏ចំបច់
្របកន់យកគេ្រមងែដលមន

និភ័យទប

េហើយ គឺជជំ

្របេទស

វ
វ

ហុង និង ទំនប់

វ សមបូណ៌ធនធនទឹ ក

នដ៏ឆ្លតៃវ្របសិនេបើរ ្ឋ ភិបល

េដើមបីបំេពញេសចក្តី្រតូវករែផនកថមពលរបស់ខួន
្ល

និង េធ្វើឲយមនតុលយភពចំេពះសក្តនុពលៃនករអភិវឌ េពលអនគត េដើមបីបំេរ ើ្របេយជន៍ ្របជជន
ខ្លួន និង ប

្ត សហគមន៍េនខងេ្រកមែខ ទឹក។

កលពីៃថងទី២៣ ែខមីន ឆនំ២០០៦ រ ្ឋ ភិបល
មួយគឺ

ជីវកមមេម៉

គ ហ្វឺសែ្ត ប៊

មួយេដើមបីសិក លទធភពខងបរ ិ
ទី្របឹក

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ដ (MFCB) បនចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈៃនករេយគយល់
ថ ន េសដ្ឋកិចច និង បេចចកេទសៃនគេ្រមង រ ីអគគិសនីដន

យ្រកុមហ៊ុន MFCB ឲយេធ្វើករសិក អំពីផលប៉ះពល់ៃនទំនប់

យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

ថ នេនះ្រតូវបនផ ព្វផ យេនៃថងទី១១

ឆនំ២០០៧1។ ្រសបេពលជមួយគនេនះែដរ ក៏មនករសិក
ែដលបនបញចប់េន កនុងែខ តុ

ហុង។

ថ ន (EIA) របស់្រកុមហ៊ុន PEC Konsult Sdn Bhd និង Australian

Power and Water ្រតូវបនជួលេ
ែដលរបយករណ៍

វ និង ្រកុមហ៊ុនវ ិស្វកមមនិងវ ិនិេយគម៉ េឡសុី

ែខកកក

េលើលទធភពៃនករអនុវត្តគេ្រមងផងែដរ

ឆនំ ២០០៧។ ប៉ុែន្តរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

1

ថ នមិន

PEC & APW. 2007. Don Sahong Hydropower Project Lao PDR. Environmental Impact Assessment, Volume 1,
Report, 11th July 2017. Prepared for Mega First Corporation Berhad, by PEC Consult Sdn Bhd (PEC) and Australian
Power and Water (APW), Vientiane, Lao PDR.
“This text has been translated to the Khmer language by NGO Forum on Cambodia.”

្រតូវបនទទួលយក

េហើយកិចច្រពមេ្រព ងអភិវឌ ន៍គេ្រមងមួយ្រតូវបនចុះហតថេលខ

បញ
ជ ក់អំពី ករសិក េឡើងវ ិញអំពីករ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ

រូបទី ១ និង ២ ៖ ទី

យមនករ

ថ នដំបូង

ំងគេ្រមងទំនប់ែដលបង្ហញជ្រមកអន្លង់ទឹកេ្រជរបស់ សត្វេផ ត

កិច្រច ពមេ្រព ងសមបទនមួយស្រមប់ករ
២០០៨ រ ង្របេទស
បេងកើត

េ

ងសង់ទំនប់ ្រតូវបនចុះហតថេលខេន ៃថងទី១៣ ែខកុមភៈ ឆនំ

វ និង ្រកុមហ៊ុន MFCB។ កនុងែខ មិថុន ឆនំ ២០០៨ ្រកុមហ៊ុន MFCB បន

ជីវកមមច្រមុះជមួយ

ជីវកមម

យ េជ េអម (IJM Corporation) ស្រមប់ករអភិវឌ គេ្រមង

ែដលេនកនុងេនះ្រកុមហ៊ុន MFCB មនភគហ៊ុន ៧០% េនកនុង

ជីវកមមច្រមុះ ខណៈែដល

ជីវកមម

យ េជ េអម (IJM Corporation) មនភគហ៊ុន ៣០%2។ កនុងឆនំ ២០១០ ្រកុមហ៊ុនដន

ហុងេផវ ័រ

ខំផនីលីមីតធីត (Don Sahong Power Company Limited) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងជ

ខមួយៃន

្រកុមហ៊ុន MFCB និង ្រតូវបនចុះបញជីេនេកះវ ឺរជីន ែដនដីច្រកភពអង់េគ្លស (British Virgin Islands)។

2

Intellasia News Service. IJM to undertake Laos hydropower project with MFCB. The Egde Daily. 13th June 2008.

“This text has been translated to the Khmer language by NGO Forum on Cambodia.”

ភពមិនចុះស្រមុងគនជបន្តបនទប់េលើនីតិវិធីរបស់គណៈកមមកធិករទេន្លេមគងគ
្រតូវែត េធ្វក
ើ រេ
កនុងែខតុ

ះ្រ

យ

ឆនំ២០១៣ ្របេទស

របស់ខួនកន
្ល ុងករអនុវត្តករ

ងសង់ទំនប់ដង

េមគងគេទ3”

សថិតេនេលើដងទេន្ល

វបនជូនដំណឹងដល់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (MRC) អំពីបំណង

េ

យ

ហុង។ ពួកេគបនអះ
រទំនប់េនះ

ែ្រពកជេ្រចើ នេផ ងេទៀត ែដលហូរកត់កំ

េ្រគង

ត់ទេន្លេនះ។ ដូេចនះេហើយ េទើប្របេទស

ទេន្លេមគងគ”4។
ជយុទធ

ករបញ
ជ ក់េនះ

បនបញ
ជ ក់

ងទេន្ល

ល់ឯក

ម

វបនេសនើសុំេ្របើ

ល់ករទំនក់ទំនងទំងអស់

“ទំនប់ដន

មនេនកនុងែផនករអភិវឌ ន៍

្រស្ត ៃនទំនប់េលើដងទេន្ល េមគងគ ្រពមទំង

រ ្ឋ ភិបល

ថ

ហុង “មិន

ងសង់េលើែ្រពកែតមួយកនុងចំេ

នីវ ិតិធី “ករជួនដំណឹងជមុន” ជំនួសនីតិវ ិធី “ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន”។
របស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគកន្លងមក

ងថទំនប់ដន

ហុងគឺជទំនប់េនេលើដង
និង

ករ យតៃម្លបរ ិ

ថន

រទំងអស់ែដលបនអនុម័តេ

យ

វ។

នីតិវ ិធីរបស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគសីព
្ត ីករជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និង កិចច្រពមេ្រព ង
(PNPCA) គឺជលកខខណ្ឌមួយៃនកិចច្រពមេ្រព ងឆនំ ១៩៩៥ ៃនគណៈកមមករទេន្លេមគងគ។ លកខខណ្ឌេនះ
កំណត់នីតិវ ិធីស្រមប់ឲយ្របេទសទំងបួនសហករគនេដើមបីពិនិតយេមើលរួមគនេលើទំនប់
បនេសនើេឡើងស្រមប់

ងសង់េលើដងទេន្ល េមគងគ ជមួយទស នៈមួយែដល្រតូវមនករ្រសុះ្រសួលគន

អំពី្របករែដលថ េតើ ទំនប់្របេភទេនះគបបី

ងសង់ឬេទ េហើយ្របសិនេបើ្រតូវ

េ្រកមលកខខណ្ឌអ្វីខ្លះ។ ជករេឆ្លើយតបេទនឹងករជូនដំណឹងអំពីទំនប់ដន
្របេទសទំងបីេនែប៉កខងេ្រកមទេន្លេមគងគ គឺកមពុជ េវៀត
ដន
បទពិេ

ហុងអនុវត្ត

ងសង់ េតើ្រតូវសថិតេន

ហុងេ

យរ ្ឋ ភិបល

វ

ម និង ៃថ បនេសនើឲយគេ្រមងទំនប់

មនីតិវ ិធី PNPCA ទំង្រសុង5។

ធន៍កន្លងមករបស់ទំនប់

េ្របើ្របស់យន្តករ

មួយែដល្រតូវ

យ៉ បូរ ី

ៃនករជូនដំណឹង

ជទំនប់េនេលើដងទេន្លេមគងគ

ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន

3

និង

ដំបូងេគ

កិចច្រពមេ្រព ង

ែដលបន
(PNPCA)

Mekong River Commision Secretariate. 03 Oct 2013. Lao PDR submits notification on Don Sahong Hydropower
Project (http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/lao-pdr-submits-notification-on-don-sahong-hydropowerproject/)
4
Mekong River Commision Secretariate. 2007. Environmental Impact Assessment Report Don Sahong Hydropower
Project, Lao PDR. Mekong River Commission Secretariat, Vientianne, Lao PDR, 19 November 2007.
5
Nations unite against dam, Phnom Penh Post. 02 December 2013.
“This text has been translated to the Khmer language by NGO Forum on Cambodia.”

ែដលមនលកខណៈគួរឲយបរមភ េ

យ

រ្របេទសទំងអស់មិនបនឈនដល់ករ្រសុះ្រសួលគន េហើយ

គេ្រមងេនេពលេនះកំពុងដំេណើរករ
េនែខ ទឹកខងេ្រកម ។ តំ

ែដល្របឆំងេទនឹងករែណនំៃនប

្ត ្របេទសែដល

ងៃន្របេទសជប់ទេន្លេមគងគទំងបួន បនឯកភពគនកនុងឆនំ ២០១១ ថ

នឹងពនយរេពលសេ្រមចចិត្តអំពីករ
បនេ

ងសង់

យ៉ បូរ ី និ ង េធ្វើករសិក រួមគនែថមេទៀត (ែដល្រតូវ

ងសង់ទំនប់

ថករសិក របស់្រកុម្របឹក ) េដើមបីបំេពញ ទិននន័យខ្វះចេន្លះ និងែស្វងយល់អំពីផលប៉ះពល់

ឆ្លងែដនែដលប

្ត លមកពីទំនប់េលើ

បរ ិ

ថ ននិងសងគមេនះ6។

កិចច្រពមេ្រព ងេនះ្រតូវបនទុកមួយែឡកេនេពល
ងសង់ជឯកេ

ប៉ុែន្ត

ែដល្របេទស

កនុងែខវ ិចឆិក

ឆនំ២០១២

វបនសេ្រមចចិតដ
្ត ំេណើរករ

ភគី។

្របេទសទំងបួនេនមិនទន់បនេ

ះ្រ

យចំណុចខ្វះខតសំខន់ៗទំង

េនកនុងនីតិវ ិធីៃន

យ

យនីតិវ ិធីទំងេនះ

គណៈកមមករទេន្លេមគងគេនេឡើយ ដូេចនះពួកេគេនមិនទន់ឯកភពគនអំពីករបក្រ
េនេឡើយ។ បទពិេ

ធន៍កន្លងមក បង្ហញថនីតិវ ិធីទំងេនះេនមិនទន់្រគប់្រគន់េនេឡើយស្រមប់

ករអនុវត្តេនកនុងគេ្រមងេលើដងទេន្ល

េមគងគមួយេទៀតេទ។

កង្វះករ្រសុះ្រសួលអន្តររ ្ឋ ភិបលេនះ

បង្ហញនូវអភិបលកិចចឆង
្ល ែដនដ៏ផុយ្រសួយកនុងតំបន់ និង ចំណងកតព្វកិចម
ច នក្រមិតៃន្របេទសេ្រកម
កិច្រច ពមេ្រព ងគណៈកមមករទេន្លេមគងគ។

្របករេនះេធ្វើឲយមនភពខ្វះចេន្លះ

ស្រមប់ឲយតួអងគែផនក

ឯកជន(អនកអភិវឌ ន៍ និង វ ិនិេយគិន) េឆ្ល តឱកសយកចំេណញេលើសមតថភពមនក្រមិតរបស់
រ ្ឋ ភិបល េដើមបីជំរញ
ុ គេ្រមងែដលមិនមននិរន្តរភពននែដលមនលកខណៈមិន
េនទីកែន្លងដៃទេទៀតកនុងពិភពេ

ក។

ពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញ េហើយនីតិវ ិធីចបស់
គេ្រមងេលើដងទេន្ល

មួយ

ថ ប័ ន

ចទទួលយកបន

្រស័យេហតុេនះ នីតិវ ិធីគណៈកមមករទេន្លេមគងគចំបច់្រតូវ
ស់្រតូវបនឯកភពេ

យ្របេទសទំងបួន មុនេពលែដល

ច្រតូវបនេសនើេឡើង។

រៈសំខន់ៃនលបក់េខន និង ជលផលទេន្លេមគងគ
លបក់េខន ែដលជទី
េទកនុងប

្ត ញដ៏សុ្រគ
ម

ំងៃនគេ្រមងទំនប់ដន

ហុង ទឹកទេន្លេមគងគធ្លក់ចុះ្របែហល ២០ ែម៉្រត ចូ ល

ម ញមួយៃនែ្រពកននដ៏ចេង្អ ត។ កនុងចំេ

ជែ្រពកពិេសសមួយែដលបំេពញតួនទីដ៏សំខន់

មែ្រពកទំងេនះ ែ្រពកហ៊ូ

េនកនុងករបម្លស់ទីរបស់មចឆជតិកុង
ន

6

Xayaburi dam delay pending further studies is a positive step, WWF. 08 December 2011 (http://wwf.panda.org/
?202755/Xayaburi-dam-delay-pending-further-studies-is-a-positive-step)
“This text has been translated to the Khmer language by NGO Forum on Cambodia.”

ហុង
ង

ទេន្លទំងមូល េ

យ

រ មនទំហំទទឹងទូ

យ និង មិនមនឧបសគគធមមជតិេនកនុង្របែវង ៧ គីឡូ

ែម៉តេធ្វើឲយ មនលកខណៈងយ្រសួលស្រមប់មចឆជតិេ្រចើន្របេភទធ្វករផ្លស់
េលើពី្របេទសកមពុជេទកន់លបក់េខនកនុង្របេទស
វដ្តជីវ ិតរបស់

វ7។ កនុងចំេ

ទីេឡើងេទទេន្លេមគងគ

ម្របេភទមចឆជតិែដលេគដឹងពី

កនុងេនះមន៨៧% គឺជ្របេភទេធ្វើបម្លស់ទី និង ភគេ្រចើនមនលកខណៈសំខន់ែផនក

ពណិជជកមម8។
តៃម្លេសដ្ឋកិចចៃនេស េអកូឡូសុីទេន្លេមគងគ មនលកខណៈធំេធង

ស់។ ជលផលធមមជតិ គឺសំខន់

ៃ្រកែលងចំេពះ្របេទសជប់ទេន្លេមគងគទំងអស់។ ជមួយតៃម្លជលផលែតមួយមុខប៉ុេ
ប៉ ន់

ម នថមនតៃម្លពី ១,៤ ពន់

ន–៣,៩ ពន់

នដុ

្ល រ

បញូច លតៃម្លេសដ្ឋកិចជ
ច លផលចិញចឹមជីវ ិត្របចំៃថង ែដលផ្តល់

េមរ ិកកនុងមួយឆនំ។ តួេលខេនះមិន ប់
រជូន្របជជន ប់

ងទេន្លេនះេទ។ កសិកមមគឺជវ ិស័យេសដ្ឋកិចច
ច មបងេគេនកនុង

េនកនុង

្ណ ះ្រតូវបនេគ

ននក់ែដលរស់

ងទេន្លេមគងគ េហើយធនធន

ទឹក

បៃន្របព័នេធ អកូឡូសុីេនះមន

ទឹក

ប ជពិេសស ជលផលចប់បនពីធមមជតិ មនចំនួនពី ៤៧% ដល់ ៨០% ៃន្របូេតអុីនសត្វ

ែដលបរ ិេភគេ
្របជជនៃន

យ្របជជនែដលរស់េនកនុង

ងទេន្លេមគងគែប៉កខងេ្រកម។

រ។

្របែហល

ជលផល

៧៥%

ៃន

ងទេន្លពឹងែផ្អកេលើកសិកមមនិងជលផលស្រមប់ជីវភពរបស់ពួកេគ។

ជលផលទេន្លេមគងគ មន
ពួកេគ

រៈសំខន់ៃ្រកែលងចំេពះករផលិតេសប ង

ជធមម

រៈសំខន់ខងជីវភពជពិេសសចំេពះ្របជជនកមពុជ ែដលរបប

បនមកពីបយ

្រតី

និង

បែន្ល។

ធនធនជលផលជតិមនចំនួន

១៨%

រ
ៃន

បរ ិមណ

រែដលមនុស មនក់បរ ិេភគកនុងមួយៃថង និង ជ្របភពចមបង (៧៦%) ៃន្របូេតអុីនសត្វ9។

ពិេ

កលបងរបស់្របេទស

ធន៍

គេ្រមង រ ីអគគិសនីដន
ជីវភព្របជជន

េ

ហុង
យ

វគ្រមមកំែហងដល់ធនធនជលផលកនងតំ
បន់
ុ

ចមនផលប៉ះពល់ធំេធងេលើធនធនជលផល សន្តិសុខេសប ង និង
រ បិទែ្រពកបម្លស់ទីដ៏សំខន់របស់មចឆជតិេនកនុងទេន្លេមគងគ

7

Baird, I.G. 1996. Khone Falls Fishers: Catch and Culture (MRC Newsletter), vol.2, no. 2, November 1996.
Baran, E. 2006. Fish migration triggers in the Lower Mekong Basin and other freshwater tropical systems. MRC
Technical Paper no. 14. Mekong River Commission, Vientiane, Lao PDR. 56 pp.
9
IFReDI. 2012. Mainstream dams in Cambodia and their impact on food security. Inland Fisheries Research and
Development Institute, Fisheries Administration, Cambodia.
8
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និង

្រចកឆ្លងកត់ែតមួយគត់ែដលជួយស្រមួលបម្លស់ទីនរដូវ្របំង10។

ជពិេសស
ចំែណកេ

យេជៀសមិនផុត

ចំណុចេនះនឹងរួម

ដល់ករធ្លក់ចុះែថមេទៀតៃនជលផលេនកនុងទូទំង

ងទេន្លេមគងគែប៉ក

ខងេ្រកម។
របយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ
េម៉

ថ ននិងឯក

រគំ្រទ

ែដល្រតូវបន

ក់ជូនេ

យ្រកុមហ៊ុន

គ ហ្វឺស (Mega First) មនភព ខ្វះចេន្លះនូវព័ត៌មនកនុងករ យតៃម្លេពញេលញេលើផលប៉ះពល់

សំខន់ៗចំេពះបម្លស់ទីៃនមចឆជតិទេន្លេមគងគែដលទំនប់ដន
េផ ងេទៀត

រួមមនអនុ

សន៍ែដលមិន្រតូវបនគំ្រទេ

ពិេ្រគះេយបល់ជមួយសហគមន៍មូល ្ឋ ន
េអកូឡូសុី

េអកូឡូសុី

ករេ្របើ្របស់វ ិធី
គេ្រមងទំនប់ដង

និង

្រស្តមិនសម្រសប និង ករេលើកេឡើងេ

េ

្រស្តជក់

្រស្ត

យគមនខ្លឹម

កង្វះករ

ក់អំពីេស កមម្របព័នធ

ករបង្ហញភស្តុ

ងផទុយពីករពិ ត

រ11។

យសងឃឹមថមចឆជតិែដលមិន

ហុង នឹងេធ្វើចលនឆ្លងកត់ែ្រពកទំងេនះវ ិញ។ វ ិធី

ែដលមិន

និង

ងវ ិទយ

ហុងេនះ មនេចតនស្រមល ផលប៉ះពល់េលើវ ិស័យជលផល រួមមនវ ិធី

េពលែដលបង្ហញថមចឆជតិ

េម៉

ជីវភព

ចបេងកើតេឡើង។ ករ្រពួយបរមភ

យភស្តុ

កង្វះចំេណះដឹងភូមិ

្របេភទមចឆជតិ

កលបងែកែ្រពកតូចៗេនជិតទំនប់
ហ៊ូ

ហុង

ចេធ្វើបម្លស់ទី

្រស្តេនះ នឹងបន្តេធ្វើករ

ចឆ្លងកត់ែ្រពកទំងេនះបន។

េនះជវ ិធី

គ ហ្វឺស (Mega First) មិនែដល ទទួលបនភពេជគជ័យកនុងករអនុវត្ត េនកនុង

្រស្តដ៏េ្រគះថនក់
យ្រកុមហ៊ុន

ងទេន្លេមគងគ ឬ

កនុងទេន្លតំបន់្រតូពិកេផ ងេទៀតេទ េហើយក៏មិនមន សងឃឹមថធនបនេជគជ័យេឡើយ។ េ
ភស្តុ

ង

មួយអំពី្របសិទធភពៃនបេចចកវ ិទយែដលបនេសនើេឡើងរបស់ពួកេគ

(Mega First) និង ទំនប់ដន
គណៈកមមករទេន្លេមគងគ
ផលប៉ះពល់ែដល

ហុង រ ំេ

្ត លមកពីករ

ទំនប់ដន

្រកុមហ៊ុនេម៉

យគមន
គ ហ្វឺស

យផទល់េលើេគលករណ៍ែណនំប្លង់បឋមរបស់

ែដលត្រមូវឲយមនអ្រ

ច េកើតមនេឡើងប

មនលកខណៈអន្ត យ។

ភបំពនេ

មែ្រពក

កលបងរហូតដល់

វ ិធនករស្រមលផលប៉ះពល់ែដលេសនើេឡើងេ

ចទទួលយកបន។

្រស្ត

ហុង

៩៥%ៃន្របសិទធភពឆ្លងកត់របស់មចឆជតិ
ងសង់ទំនប់មួយកត់ដងទេន្លេមគងគ មុខជ
ចប

10

្ត លឲយមនករខូចខតែដលមិន

ICEM. 2010. Strategic Environmental Assessment (SEA) of hydropower on the Mekong
mainstream, final report, Prepared for the Mekong River Commission by International Centre for Environmental
Management. Hanoi, Viet Nam.
11
WWF. 2013. Preliminary concerns about the EIA and management plans for the Don Sahong Dam – a scientific
review (unpublished).
“This text has been translated to the Khmer language by NGO Forum on Cambodia.”

ច

ស

្ត េឡើយវ ិញបនចំេពះជលផលទឹក

្របព័នធទេន្លជកំ

ត់ៗ

បធំបំផុតៃនពិភពេ

ក។ ផលប៉ះពល់ រួមមនករបំែបក

ករបំផ្លញបម្លស់ទីមចឆជតិដ៏សំខន់

ករបត់បង់ជលផល

ករបត់បង់

ឱកសរក្របក់ចំណូលស្រមប់្រទ្រទង់ជីវភព និង ករបត់បង់កសិកមម។ ករថយចុះេនកនុងករផគត់ផគង់
មចឆជតិ

រូបតថមន
ភ ិងសុខភព

ធរណៈរបស់្របជជនកមពុជនិង្របជជន

វ

្ត លឲយមនករធ្លក់ចុះគុណភពជីវ ិត និង កំេណើនភពងយរងជមងឺនិងករឆ្លងជមងឺ12។ ទំនប់

ែដលប
ដន

នឹងប៉ះពល់ដល់

ហុង នឹងេធ្វើឲយខូចខតដល់លទធភពរបស់្របេទសកមពុជនិង

របស់ខួនចំ
្ល
េពះេគលេ

វកនុងករសេ្រមចបននូវករេប្តជញ

អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍ (MDG)។

សត្វេផ ត ្របឈមមុខនឹងករផុតពូជ
េគេឃើញមនសត្វេផ ត (Orcaella brevirostris) ទទួលរងេ្រគះថនក់ ឈនេទរកករវ ិនសជិ តផុតពូជ
ែដល បនចុះកនុងបញជី្រកហមៃនអងគករ IUCN ែដលមនែត្របែហល ៨៥ កបលប៉ុេ

្ណ ះ មនេនសល់

កនុងទេន្លេមគងគ13,14។ សត្វេផ តទំងេនះ គឺជសត្វេផ តទំងអស់ែដលេនសល់ៃនហ្វូងេផ តកលពី
មុនធ្លប់មនេនកនុងែដនដីមួយែដល

តសនធឹងពីលបក់េខនេនែប៉កចុងខងតបូងៃន្របេទស

ដល់ែខ ទឹកែប៉កខងេ្រកមតំបន់ដីសណ្តរកនុង្របេទសេវៀត
ទេន្លធំៗ ដូចជទេន្ល
តំបន់កំពី

ប និង

ម

និង

្របែហលជចូលេ្រជេទកនុងៃដ

ងទេន្លេសកុង ជេដើម។ េផ តេនេពលេនះ

េនែប៉កខងេជើងៃន្របេទសកមពុជេទដល់លបក់េខន

គីឡូែម៉្រត ែដលជករធ្លក់ចុះ ៨៦% េនកនុងរបយ្របវត្តិ

ចរកេឃើញែតេនកនុង

កនុងចមងយ្រតង់្របែហល

១៩០

្រស្តៃនសត្វេផ ត។

អន្លង់ទឹកេ្រជគឺជជ្រមកដ៏សំខន់មួយស្រមប់មចឆជតិនិងេផ តនរដូវ្របំងកនុងទេន្លេមគងគ15។
ជប់ខងេ្រកមលបក់េខន

វ េទ

េន

គឺជអន្លង់ទឹកេ្រជមួយែដលសថិតេនេលើ្រពំែដនរ ង្របេទសកមពុជនិ ង

12

Baird, I. 2011. The Don Sahong Dam: Potential impacts on regional fish migrations, livelihoods, and human health.
Critical Asian Studies, 43:211-235.
13
Smith, B.D. & I. Beasley. 2004. Orcaella brevirostris (Mekong River subpopulation). In: IUCN 2013. IUCN Red
List of Threatened Species. Version 2013.1. www.iucnredlist.org.
14
Ryan, G.E., V. Dove, F.T. Trujillo, & P.F. Doherty Jr. 2011. Irrawaddy dolphin demography in the Mekong River:
an application of mark-resight models. Ecosphere 2(5): art58.
15
Poulsen, A., Ouch, P., S. Viravong, U. Suntornratana & Nguyen T.T. 2002. Deep pools as dry season fish habitats
in the Mekong Basin. MRC Technical Paper No. 4, Mekong River Commission, Phnom Penh. 22 pp. ISSN: 16831489
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វ16។ មនេនសល់េផ តែត្របំមួយកបលប៉ុេ

្ណ ះែដលេន

វ17,18។

ទំងេនះ គឺជេផ តេនសល់ចុងេ្រកយបំផុតេនកនុង្របេទស
េ

យ

របស់

រ
19

ថ នភពជិត

ច់ពូជធងន់ធងរៃនសត្វេផ តៃនទេន្លេមគងគ ែដនដីដ៏ចេង្អ ត និង ចំនួនថយចុះ

មនែតសកមមភពមន

កនុង្របេទស

និភ័យទបបំផុតប៉ុេ

្ណ ះែដលសម្រសបនឹងកររស់ នៃនេផ ត

វ និង ទេន្លេមគងគ។

អនកគំ្រទទំនប់ដន

ហុង បនបញ
ជ ក់ថពុំមន “ផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ” េលើសត្វេផ តេទ20 ប៉ុែន្តករ

ពិនិតយេមើលេឡើងវ ិញមួយេ
សននិ ្ឋ នថទំនប់ដន

យអនកឯកេទស

យ្របេយល

ថ នជុំវ ិញែដលមនវ ិ

បនធូរបនថយបនេឡើយ21

េលើឯក

ហុងនឹងប៉ះពល់សត្វេផ តេ

ករទំនប់ និង ប៉ះពល់េ
េលើបរ ិ

ច់ពីេគកនុងអន្លង់ឆ្លងែដនេនះ។ េផ ត

យផទល់

មរយៈករ

ងសង់ និងកិចច្របតិបត្តិ

មរយៈផលប៉ះពល់ជបន្តបនទប់េលើពពួកសត្វេផ តេនះ និង

លភពធំទូ
និងពិតជមិន

បចចុបបននែដលមនែចងេនកនុងឯក

រ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ៃនគេ្រមងបន

យ។ េហើយផលប៉ះពល់ៃនទំនប់េនះ្របែហលជមិន
ចស្រមលបនេទេបើករ

ច

ងសង់េនះែផ្អក

មែផនករ

20,22,23

មយ៉ ងេទៀត

រ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់ៃនគេ្រមងេនះ

។

ករបត់បង់ជ្រមកេនកនុងអន្លង់ឆ្លងែដនេនខងេ្រកមលបក់េខននឹងេធ្វើឲយមនករថយចុះ្របែហលជ
៣៤% ចំេពះក្រមិតៃនករបង្ហញខ្លួនរបស់សត្វេផ តេនកនុងទេន្លេមគងគ។ េ
សត្វេផ តកនុងទេន្លេមគងគទំងមូលសថិតកនុង

យេហតុេនះ េធ្វើឲយហ្វូង

និភ័យដ៏ធំៃនករផុតពូជកនុងេពលអនគតដ៏ខី។
្ល

16

ករបត់

Baird, I.G. & B. Mounsouphom. 1997. Distribution, mortality, diet and conservation of Irrawaddy dolphins
(Orcaella brevirostris) in Lao PDR. Asian Marine Biology 14: 41–48.
17
Ryan, G.E. 2012. Last chance for dolphins in Laos: a review of the history, threats, and status. A Technical Report
from WWF-Greater Mekong Programme, Hanoi, Vietnam.
18
Ryan, G.E. 2013. Is the extirpation of Irrawaddy dolphins Orcaella brevirostris in Laos imminent: an assessment of
status and recommendations for conservation. Report to the Scientific Committee of the International Whaling
Commission, SC/65a/SM05.
19
Beasley, I., K. Pollock, T.A. Jefferson, P. Arnold, L. Morse, S. Yim, S. Lor Kim, & H. Marsh. 2012. Likely future
extirpation of an Asian river dolphin: the critically endangered population of the Irrawaddy dolphin in the Mekong
River is small and declining. Marine Mammal Science 29(3): E226–E252.
20
NCC, 2013. Don Sahong Hydropower Project Lao PDR. Environmental Impact Assessment, Final, January 2013.
Prepared for Mega First Corporation Berhad, by National Consulting Company (NCC) Vientiane, Lao PDR.
21
Ryan, G.E. 2013. The Don Sahong Dam and the Mekong Dolphin. An updated review of the potential impacts of
the Don Sahong Hydropower Proposal on the Mekong River’s Critically Endangered Irrawaddy dolphins Orcaella
brevirostris. A Science Brief from WWF Cambodia.
22
NCC, 2013. Don Sahong Hydropower Project Lao PDR (DSHPP), Envrionmental Monitoring and Management
Plan, Final, January 2013. Prepared for Mega First Corporation Berhad, by National Consulting Company (NCC)
Vientiane, Lao PDR.
23
NCC, 2013. Don Sahong Hydropower Project Lao PDR. Environmental & Social Studies. Cumulative Impact
Assessment, Final.
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បង់សត្វេផ តនឹងមនផលប៉ះពល់ខ្លំងេលើេទសចរណ៍ទស នេផ តៃន្របេទសកមពុជ
កំណត់តៃម្ល ៤

នដុ

ែដល្រតូវបន

្ល រ24។

េតើមនជេ្រមើសអ្វីេផ ងេទៀតេទ?
េ

យមិន

ងសង់ទំនប់មួយេលើែ្រពកហ៊ូ

ខ្លួនកនុងករផលិតអគគិសនី ឬ មហិចឆ

ហុង ្របេទស

វមិនែមនេធ្វើឲយ ថយចុះនូវលទធភពរបស់

អភិវឌ ន៍របស់ខួនេឡើ
្ល
យ។ េនមនជេ្រមើសផលិតអគគិសនី និង

ជេ្រមើស រ ីអគគសនីេផ ងេទៀត ែដលបនេ្រគងេឡើងេដើមបីឲយមនប៉ះពល់តិច និង មននិរន្តរភពែផនក
បរ ិ

ថ ន25។ ករេ្របើ ឧបករណ៍ យតៃម្ល ែដលមនករពិចរ

ខពស់អំពីបញ
្ហ បរ ិ

ថ ន ដូចជពិធី

រ

ស្តីអំពីករ យតៃម្លនិរន្តរភព រ ីអគគិសនី (HSAP) ៃនសមគម រ ីអគគិសនីអន្តរជតិ ឬ ឧបករណ៍ យតៃម្ល
ឆប់រហ័សពីនិរន្តរភពៃនទំនប់ រ ីអគគិសនី (RSAT)
ក ្ត តំបន់ននេទកនុងទី

ំងគេ្រមង ែផនករ

ចជួយេធ្វើឲយយល់និង

ក់បញូច លក ្ត បនទន់និង

ងសង់ និង កិចច្របតិបត្តិករ។

គេ្រមងែបបេនះ េពលគឺ គេ្រមងបែង្វរទឹកថកូ (Thako) គឺជគេ្រមង រ ីអគគិសនីមួយែដលមនអនុភព
១៧២

េម៉

គ

៉ ត់

ែដល្រតូវបនេសនើេឡើងស្រមប់ដងទេន្លេមគងគ

ពិេសសេនជិតលបក់េខន។ គេ្រមងថកូ
ផលប៉ះពល់បរ ិ

ថ នតិចតួចប៉ុេ

េ

ចផលិតអគគិសនីជិតេសមើគេ្រមងដន

្ណ ះ។ គេ្រមងថកូ នឹងមិនមនករ

មួយៃនដងទេន្លេមគងគេឡើយ។ ផទុយេទវ ិញ ទឹកនឹង្រតូវបនបែង្វរ
បន

យេ្របើ ្របស់

ថ នភពធមមជតិ
ហុង េ

ងសង់របំង

យមន

មួយកត់ែ្រពក

មរយៈែ្រពកេលើដីមួយែដល្រតូវ

ងសង់ព័ទល
ធ បក់េខនផេផង (Khone Phapheng Waterfall)។

បេចចកវ ិទយៃចន្របឌិតេនះ នឹងផលតិអគគិសនីកុងបរ
ន
ិមណ្របែហលគននឹងទំនប់ដន
ផលប៉ះពល់តិចជងេ្រចើន ជពិេសស េ
េហើយពុំមនទំនប់និង

ងស្តុកទឹកេទ។

យ

ហុងែដរ ប៉ុែន្ត មន

រគេ្រមង្រតូវបនេ្រគងយ៉ ងល្អិតល្អន់េដើមបីនិរន្តរភព

យន្តករេនះ

េធ្វើឲយមនគេ្រមង រ ីអគគិសនីមួយែដលពុំមន

ផលប៉ះពល់អីេ្វ ឡើយេលើបម្លស់ទីមចឆជតិេនខងេលើែខ ទឹក និង មនផលប៉ះពល់តិចតួចប៉ុេ
េលើបម្លស់ទីមចឆជតិេនែខ ទឹកខងេ្រកម។
ទីរបស់មចឆជតិ និង េ

េហតុដូេចនះ

យេហតុេនះ នឹងមិនប

្ណ ះ

នឹងមិនមនផលប៉ះពល់ខ្លំងេលើបម្លស់

្ត លឲយមនបញ
្ហ កនុងក្រមិតតំបន់េឡើយ។ មយ៉ ងេទៀត
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នឹងពុំមនករែ្រប្របួលេនកនុងរបយលំហូរទឹករ ងែ្រពកេផ ងៗ
នថមីរបស់្រគួ
ដន

រទំង

ហុង្រតូវបន

គេ្រមងថកូ
សុីផេ

ក

ែដលចំណុចទំងអស់េនះ

ពុំចំបច់្រតូវមនករ

ំងលំេន

នឹងេកើតេឡើង្របសិនេបើទំនប់

ងសង់។
ក៏្រតូវបនេ្រគងេធ្វើសមហរណកមមជមួយែផនករេគលេទសចរណ៍ស្រមប់្រសុក

ន

អភិវឌ ន៍

យេឡើយ

និង

ែដល្រតូវបនេរៀបចំេ

(Siphandone)
សុី

និង

េ

យេហតុេនះ

យរដ្ឋបលជតិេទសចរណ៍

េធ្វើឲយសហគមន៍មូល ្ឋ ន

វ

និង

ធនគរ

ចទទួលអតថ្របេយជន៍ពី

នុវត្តភពេទសចរណ៍។

េសចក្តស
ី ននិ ្ឋ ន
ទំនប់ដន

ហុង

និងជលផលចិញចឹមជីវ ិត

នឹងគ្រមមកំែហងជលផលពណិជជកមម

េសដ្ឋកិចចតំបន់

សត្វេផ ត ទទួលករគំ មកំែហងឈនេទរកករវ ិនសផុ តពូជៃនទេន្លេមគងគ និង វ ិស័យេទសចរណ៍។
ភស្តុ

ងវ ិទយ

្រស្តែដលមននេពលបចចុបបនន បង្ហញថទំនប់េនះគឺជដំេ

គមននិរន្តរភពេលើែផនកបរ ិ

ថ ននិងេសដ្ឋកិចចេទ។ ប៉ុែន្ត

ះ្រ

យផលិតអគគិសនី

មិនទន់ហួសេពលេទ។ ករ

ងសង់េនមិន

ទន់បនចប់េផ្តើមេនេឡើយ។ អងគករ WWF អំពវនវឲយមនករអនុវត្តករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ
ែផ្អកេលើភស្តុ

ងវ ិទយ

្រស្ត

មុនេពលេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច

និង

កិចចដំេណើរករ្របកបេ

មួយ។

្របសិនេបើទំនប់ដន

ផលវ ិបកគឺមនលកខណៈធំេធងេពក

យតម្លភពនិងេ

យ

យមនករចូលរួម

ហុង្រតូវបនដំេណើរករែមន

េនះ

ស់។

______________________________
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ឯក

រសេងខបេនះ្រតូវបនេរៀបចំ េ

យអងគករ WWF-Cambodia
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