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អង្គការ WWF នឹង្មិនចូលរមួសៅក្នងុ្ការពិសប្រោះសោរល ់ 
អំពីការសាង្េង្់ទំនរ់វារអីគ្គិេន ីដន សាហុង្ 
សោយរញ្ជា ក្់ថាដំស ើ រការបានររាជ័យ 

 
ររមុអ្នរអ្ភិររសបានលលើរល ើងថា ទំនប់វារអី្គ្គិសនីរបស់របលទសឡាវនឹងបនត         លោយមិនគិ្តពី

លទធផល  រិច្ចរបជំុ ដដលបង្ហា ញពីការគំ្រាមរំដែងដល់  ចិ្ញ្ច ឹមជីវតិរបជាជន និង សតវលផោត    លមគ្ងគ 
 
ទីររងុបាងររ ថ្ថៃទី ១១ ដែ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៤ – អ្ងគការ WWF នឹងមិនចូ្លរមួលៅរនុងការពិលររោះលោបល់
ជាសាធារណៈថាន រ់តំបន់ របស់គ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគ (MRC) នាថ្ថៃទី ១២ ដែ ធនូ លៅរបលទសឡាវលទ 
ដោយសារតែការបរាជ័យដៅដលើដំដ ើ រការតដលមិនដអើដពើពីភុស្តតាងតដលបញ្ជា ក់ថា ទំនប់វារអីគគីស្នីដនេះ 
មានផលប៉ាេះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំដពាេះ ប្បជាជនកមពុជា ស្នតិសុ្ខដស្បៀង និង ចំនួនស្ែវដផោែទដនេដមគងគតដល
កំពុងរងដប្រេះថាា ក់ជិែផុែពូជ។ 
 
ទំនប់វារអី្គ្គិសនី ដន សាែុង ដដលមានថាមពល ២៦០ លមហ្កា វា៉ាត់ គឺ្ជាគ្លរមាងទំនប់វារអី្គ្គិសនីមួយ
រនុងចំ្លោមគ្លរមាងទំនប់      ១២ ដដលបច្ចុបបននរំពុងរតូវបានលររងលធវើលៅលលើតំបន់លមគ្ងគលរកាម។ 
ទំនប់លនោះនឹងរតូវសាងសង់ល ើងលោយររមុែ ុន Mega First Corporation Berhad (MFCB) ដដលជា
ររមុែ ុនវសិវរមម និងវនិិលោគ្មួយ    មា៉ា ល សីុ ដដលមានច្មាៃ យ១ គី្ ូដម៉ារតពីរពំរបទល់របលទសឡាវ-
រមពុជា រនុងលែតតច្មប៉ាសារ់ របលទសឡាវ។ ទំនប់វារអី្គ្គីសនីលនោះនឹងបិទរច្រទឹរ ែ ួ សាែុង ដដលជា
រច្រដតមួយគ្ត់សរមាប់ច្រាច្ររតីនារដូវរបំាងលៅលលើដងទលនលលមគ្ងគ ដដលជាលែតុលធវើឲ្យដដលជាជំរររតីដ៏ធំ 
បំផុតរបស់ពិភពលោរ របឈមមុែនឹងហ្កនិភ័យ។ 
 
ររមុអ្នរសាងសង់ទំនប់វារអី្គ្គិសនីលនោះនឹងបំដបរថមរាប់ោនលោនលោយលរបើរដំសវផទុោះ លែើយនឹងបលងាើតជា
រលរសលមលងខ្ល ំងដដលនឹងអាច្សមាល ប់សតវលផោត ដដលរស់លៅរនុងច្មាៃ យដតពីរមា៉ាយប៉ាុលោណ ោះពីទីោំង
សាងសង់។ របព័នធសលមលងរបស់សតវលផោតទលនលលមគ្ងគទំងលនាោះង្ហយនឹងរបឈមនឹងការរខំ្នោស់។ 



 

បដនថមពីលនោះលទៀត លបើសិនជាទំនប់វារអី្គ្គីសនីលនោះនឹងបនត វានឹងលធវើឲ្យលរើនល ើងនូវច្រាច្រទូរលៅរនុង 
ទលនលលមគ្ងគ ផ្លល ស់បតូរគុ្ណភាពទឹរ និង បំផ្លល ញទីជរមររតី។ នាដែ រញ្ញា  រនលងលៅលនោះរបជាជនលៅជំុវញិ 
ពិភពលោរចំ្នួនជាង ២តស្ន៧មុ៉ឺន នាក់ បានោរ់ញតតិលៅកាន់ររុមែ ុនលមហ្កគ លែវើសឲ្យបញ្ឈប់គ្លរមាង 
សាងសង់ទំនប់វារអី្គ្គីសនីលនោះ។ 
 
អ្ងគការ WWF មានការរពួយបារមភថាទំនប់ ដនសាែុង នឹង         ទំនប់លលើរមុនមួយលទៀតសថិត 
លៅរបលទសឡាវដដដល គឺ្គ្លរមាងទំនប់វារអី្គ្គិសនី ែោោ៉ាប ូរ។ី បច្ចុបបននទំនប់ែោោ៉ាប ូរ ី លៅ
លលើដងទលនលលមគ្ងគដតមួយគ្ត់ ដដលបានអ្នុវតតដំលណើ រការនីតិវធីិ សរមាប់ការជូនដំណឹង ការពិលររោះលោបល់ 
ជាមុន និងរិច្ចរពមលរពៀង (PNCPA)។ រនុងររណីលនាោះ របលទសទំងបួនបានបរាជ័យរនុងការឈានដល់ 
ការរពមលរពៀងមតិ លររោះគ្លរមាងទំនប់វារអី្គ្គីសនីលនោះរំពុងវវិតតន៍លៅមុែោ៉ាងលលឿនផទុយនឹងលោបល់របស់ 
របលទសសថិតលៅទលនលលមគ្ងគលរកាមដដលនឹងរតូវទទួលរងផលប៉ាោះរល់ោ៉ាងធៃន់ធៃរ។ 
 
សោក្ សេង្ សទៀក្ នាយរដផនរអ្ភិររសអ្ងគការ WWF របចំមហ្កតំបន់លមគ្ងគបានមានលលើរល ើងថា 
“លោយសារដតរម នការបញ្ញជ រ់ច្បស់ោស់ពីគ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគពីវសិាលភាព និងលទធផល
ដដលរពឹំងទុរពីដំលណើ រការពិលររោះលោបល់ លែើយវារ៏បានបង្ហា ញរចួ្លៅលែើយថាគ្លរមាងទំនប់វារអី្គ្គីសនី 
លនាោះរំពុងរតូវបានសាង់សង់ ដូលច្នោះលយើងល ើញផលរបលោជន៍តិច្តួច្ោស់រនុងការ ចូ្លរមួការ ពិលររោះ 
លោបល់លនាោះ” លោរបនតលទៀតថា “ដូលច្នោះលែើយលបើលយើងចូ្លរមួរនុងការពិលររោះលោបល់លនោះ គឺ្ររន់ដតជាការ 
បង្គងគប់ន័យលៅលលើដំលណើ រការបរាជ័យលែើយលធវើឲ្យប៉ាោះរល់ដ៏ធៃន់ធៃរដល់សនតិសុែលសបៀង ការចិ្ញ្ច ឹមជីវតិ 
របស់របជាជន និង ជាពិលសសគឺ្សតវលផោតទលនលលមគ្ងគដដលជាសតវររមនិងជិតផុតពូជលៅរនុង 
ពិភពលោរ”។ 
 
ទ ារីរណ៍សំខ្ន់ពីររនុងចំ្លោមទ ារីរណ៍លផសងលទៀតដដលរបឆំ្ងលៅនឹងទំនប់គឺ្៖ 

 វធិានការកាត់បនថយផលប៉ាោះរល់ ដដលររមុែ ុន Mega First អ្ោះអាងថាបានបលងាើតល ើង មិនរតូវ
បានលធវើលតសត ឬ អ្ោះអាងថាមានសុពលភាពលទ។ សំខ្ន់បំផុតបមាល ស់ទីរបសរតីរតូវបានលលើរល ើង  
ប៉ាុដនតមិនរតូវបានពនយល់លៅរនុងររណីលជាគ្ជ័យមុនៗ ថាវាអាច្ដំលណើ រការលៅរនុងបរបិទទំនប់ ដន 
សាែុងលទ។ ការណ៍លនោះគួ្រដតជាលរខែណឌ តរមូវមួយដដលរតូវលលើរល ើងលៅរនុងការពិលររោះ  
លោបល់ជាមុន។ 

 រងវោះខ្តនូវការវាយតថ្មលផលប៉ាោះរល់រមួរន របស់របលទសទំង២លៅលលើបរសិាថ ន និងសងគម 
ដដលមានលរខណៈឯររាជយ ដផែរលលើវទិាសាស្រសត (SEIA) សរមាប់ទំនប់ ដនសាែុង។ បច្ចុបបនន ការ
វាយតថ្មលផលប៉ាោះរល់បរសិាថ ន (EIA) ដតមួយគ្ត់ រតវូបានលធវើល ើងលោយររុមែ ុន Mega First។ 
វធិានការកាត់បនថយផលប៉ាោះរល់លៅរនុងរបាយការណ៍ រតូវបានវាយតថ្មលលោយអ្នរជំនាញអ្នតរជាតិ 
ដផនរ     ទីរបស់រតី     បីនារ់ ោមសំលណើ របស់អ្ងគការមិនដមនរោា ភិបាល។ ពួរលគ្



 

បានសននិោា នថា ការសិរោមិន       ស្សបោមសតង់ោអ្នតរជាតិលទ លែើយការលោោះស្សាយ 
          របស់រតីមិនរតូវបានលលើរល ើង    ។ 

 
អ្ងគការ WWF លសនើល ើងនូវចំ្ោត់ការខ្ងលរកាម លដើមបសីាត រភាពអាច្លជឿជារ់បានថ្នដំលណើ រការរបស់ 
គ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគ៖ 

 រតូវយល់រពមថា របលទសដដលសថិតលៅតំបន់ទលនលលមគ្ងគលរកាមទំងអ្ស់ នឹងអ្នុវតតោមនីតិវធីិថ្ន
រិច្ចរពមលរពៀងទលនលលមគ្ងគឆ្ន ំ ១៩៩៥ និងលររពោ៉ាងខ្ជ ប់ែជួនោមការអ្នុវតតនីតិវធីិទំងលនាោះ។ 

 រតូវផ្លែ រជាបនាទ ន់នូវការសាងសង់ទំនប់ ដនសាែុង រែូតដល់ឯរសារគ្លរមាងទំងអ្ស់ និង
ការវាយតថ្មលបដនថមលទៀតលលើការសិរោពីផលប៉ាោះរល់ បានល្លើយតប     ការរពួយបារមភរបស់ភាគី្ 
ររ់ព័នធទំងអ្ស់ រមួទំងរោា ភិបាលគ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគ អ្ងគការសងគមសីុវលិ និង 
សែគ្មន៍មូលោា នថ្នតំបន់ទលនលលមគ្ងគលរកាម។ 

 រិច្ចរពមលរពៀងរវាងគ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគ និងសមាជិររោា ភិបាលរតូវឈានដល់ការរំណត់ឲ្យ 
បានច្បស់ោស់ពីវតថុបំណង និងលរខណៈវនិិច្ឆ័យសរមាប់នីតិវធីិសរមាប់ការជូនដំណឹង ការពិលររោះ 
លោបល់ជាមុន និងរិច្ចរពមលរពៀង មុនលពលការពិលររោះលោបល់ចប់លផតើម។ 

 អ្នុវតតការវាយតថ្មលលែតុប៉ាោះរល់បរសិាថ នឲ្យោច់្លោយដ ររវាង ឯររាជយ និង ការ្លងដដន លោយ
លផ្លត តសំខ្ន់លៅលលើផលប៉ាោះរល់លលើរតី និង ផលប៉ាោះរល់លៅលលើអ្នលុងសតវលផោតដ៏លរៅ 
លៅលរកាមទំនប់វារអី្គ្គីសនី។ 

 ដំលណើ រការពិលររោះលោបល់មិនគួ្រ                      ដល់មានការសិរោវាយតថ្មលពីផលប៉ាោះ 
រល់្លងដដន និងផលប៉ាោះរល់លផសងលទៀតរតវូបានបញ្ច ប់ (រមួទំង “ការសិរោរបស់ររមុរបឹរោ” មរពី
គ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគ និង “ការសិរោដីសណត ” មរពីរោា ភិបាលលវៀតោម)។ 

 ទទួលយរជលរមើសផតួច្លផតើមដដលមានស្សាប់ដូច្ជាគ្លរមាងបដងវរទឹរពីដរពរឋារូ ដដលមានផលប៉ាោះ 
រល់តិច្ជាងទំនប់ ដនសាែុង លែើយមានរមាល ំងថាមពលអ្គ្គីសនីរបដែលរន ។ 

 
លោរ Marc Goichot របធានដផនររគ្ប់រគ្ងទំនប់វារអី្គ្គិសនី និង អាងទលនលរបរបលោយនិរនតរភាពថ្នអ្ងគការ 
WWF របចំមហ្កតំបន់លមគ្ងគ បានមានរបសាសន៍ថា “បោត របលទសជាប់ទលនលលមគ្ងគមានបញ្ញា  
របឈមច្បស់លៅចំ្លរោះមុែ – លយើងមានជលរមើសថារតូវសាត រភាពអាច្លជឿជារ់បានថ្នដំលណើ រការរបស់
គ្ណៈរមមការទលនលលមគ្ងគ និងលររពសតង់ោរអ្ភិវឌ្ឍទំនប់ដដលរតូវបានទទួលយរជាអ្នតរជាតិ ឬរ៏ទុរ 
លជាគ្វាសនារបស់ទលនលលៅរនុង រោត ប់ថ្ដរបស់ររុមែ ុនដដលរម នទំនួលែុសរតូវ” លោរបានបនតថា “ការ
រពលងើយរលនតើយនឹងបញ្ញា លនោះអាច្បងាការែូច្ខ្តដដលមិនអាច្សាត រល ើងវញិបានចំ្លរោះសនតិសុែលសបៀង 
រនុងតំបន់ និងការផុតពូជទំងស្សុង  សតវលផោតទលនលលមគ្ងគ។” 
 
 
 



 

សរមាប់ព័ត៌មានបដនថម សូមទរ់ទងមរកាន់៖ 
លោរ Lee Poston នាយរដផនរសារព័ត៌មាន និងរិច្ចការសារធាណៈ ថ្នអ្ងគការ WWF 
របចំមហ្កតំបន់លមគ្ងគ 
ទូរស័ពទ៖ +១ ២០២ ២៩៩ ៦៤៤២  
សារលអ្ ិច្រតនិូច្៖ lee.poston@wwfus.org 
 
អំពីអង្គការ WWF (មូលនិធិសរលសរមាប់ធនធានធមមជាតិ) 
អ្ងគការ WWF គឺ្ជាអ្ងគការមួយរនុងចំ្លោមអ្ងគការអ្ភិររសឯររាជយដដលទទួលបានការលកាតសរលសើរ 
លរច្ើនជាងលគ្និងធំជាងលគ្បំផុតលៅរនុងពិភពលោរ ដដលមានអ្នររំរទជាង៥ោននារ់ និងជាបោត  
សរលមួយដដលមានភាពសរមមលៅរនុងជាង១០០របលទស។ លបសររមមរបស់ WWF គឺ្លដើមបបីញ្ឈប់
ការសឹររចិ្រលឹថ្នបរសិាថ នធមមជាតិរបស់ភពដផនដី និងរសាងអ្នាគ្តដដលមនុសសរស់លៅលោយភាព 
សុដុមរមនាជាមួយធនធានធមមជាតិ លោយអ្ភិររសជីវច្រមុោះរបស់ពិភពលោរ ធានាថាការលរបើរបាស់
ធនធានធមមជាតិរលរើតល ើងវញិគឺ្មាននិរនតរភាព និងលលើររមពស់ការកាត់បនថយការបំពុល និងការលរបើរបាស់ 
ែជោះខ្ជ យ។ សូមចូ្លលៅកាន់http://panda.org/greatermekong សរមាប់ព័ត៌មានបដនថម។ 
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