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ស�ីអពីំគេ្រមាងថាមពលវរអីគ�សិនីណាមេធឿន ២ ៃន្របេទសឡាវ។ របកគេំហញៃនេសៀវេភេនះពក់ពន័�េទ 

នឹងប�� ចរីភាពបរសិ� ន និងករអភរិក្សជវីះច្រម�ះ  ករតងំទីលេំនថ� ីករអភវិឌ្ឍន៍សង�ម គណេនយ្យភាព និង

អភបិាលកចិ� វធិសី�ស�ករកត់បន�យភាព្រក្ីរករបស់ធនាគារពិភពេលក និងភាពសម្រសបជាទូេទ ៃន

គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ធំៗ  ជាពិេសសេនក�ុង្របេទសកពុំងអភវិឌ្ឍន៍។ ឯកសរេនះផ�ល់នូវេសចក�សីេង�ប

ៃនេសៀវេភ និងកររកេឃញរបស់វ។ 

 

គរូំថ�មួីយៃនគេ្រមាងវរអីគ�សិនីេនក�ុង្របេទសឡាវ 

អពីំ្របវត�សិវត និងបរបិទរបស់គេ្រមាង 

ធនាគារពិភពេលកបានចូលរួមយ៉ាងសកម�េនក�ុងករេធ�ែផនករ ករផ�ល់ហិរ��ប្បទន និងករអភវិឌ្ឍន៍ 

គេ្រមាងថាមពលវរអីគ�សីនីណាមេធឿ២ (NT2) ែដលមានកមា� ងំ ១០៧០ េមហ� វ៉ត់េនក�ុង្របេទសឡាវ ចប់ 

តងំពីចុងទសវត្សឆា�  ំ ១៩៨០ េនេពលែដលគេ្រមាងេនះ្រត�វបានសិក្សោលម�តិជាេលកដបូំង។ ខណៈេពល 



ែដលស� ប័នដៃទេទៀតដូចជា ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អសីុ ក៏បានផ�ល់ករគា្ំរទែផ�កហិរ��វត�ុក�ុងករសងសង់ទនំប់ 

វរអីគ�សិនីេនះ េហយធនាគាពិភពេលកជាអ�កេដះ្រសយប�� សខំន់ៗ និងជាអ�កអនុម័តគេ្រមាងេនះក�ុង 

ឆា�  ំ ២០០៥ បានអនុ�� តឱ្យ NT2 ដេំណ រករសងសង់។ គេ្រមាងអងស�ុកទឹក0

1េនះ្រត�វបានប�� ប់ករ 

សងសង់ក�ុងឆា�  ំ២០១០ េដយ្រក�មហុ៊នថាមពលណាមេធឿន២ (NTPC) ែដលចណំាយទឹក្របាក់អស់ ១.២៧ 

ពក់លនដុល� រអេមរកិ ែដលជា្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�របស់្រក�មហុ៊នឯកជនអជា� ធរអគ�សីនីៃថ (EGAT) 

្រក�មហុ៊នអគ�សិនី្របេទសបារងំ និងរដ� ភបិាលឡាវ។ ភាគេ្រចនៃនអគ�សិនីែដលបានមកពីទនំប់េនះ ្រត�វបាន

លក់និងនាេំចញេទកន់្របេទសៃថ។ 

 

NT2 ្រត�វបានេគេស� និងបេង�តេឡងេនេពលែដលធនាគារពិភពេលក និងស� ប័នហិរ��វត�ុអន�រជាតិ

ដៃទេទៀត្រត�វបានរះិគន់ចេំពះករគា្ំរទដល់គេ្រមាង វរអីគ�សីនីធំៗ េនទូទងំពិភពេលកេដយសរផលប៉ះ 

ពល់ជាអវជិ�មានយ៉ាងធ�ន់ធ�រដល់សង�មនិងបរសិ� ន។ កររះិគន់េនះបាននាឱំ្យមានករបេង�តេឡងនូវគណៈ

កម�ករពិភពេលកស�ីពីទនំប់ទឹក (WCD) ែដលបានទទួលស� ល់ពីករ្រព�យបារម�យ៉ាងខ� ងំអពីំទនំប់

វរអីគ�សីនីធំៗ ក�ុងឆា� ២ំ០០០ និងករែកទ្រមង់សខំន់ៗែដល្រត�វបានេគផ�ល់អនុសសន៍ឱ្យេរៀបច ំ និងអនុវត�

ក�ុងគេ្រមាងវរអីគ�សីនីេនះ។ 

  

ករេលកកម�ស់គេ្រមាងវរអីគ�សិនីគរូំថ�រីបស់ធនាគារពិភពេលក 

ជាែផ�កមួយក�ុងករេឆ�យតបេទនឹងកររះិគន់គេ្រមាងទនំប់ធំៗ ពីមុនៗ ធនាគារពិភពេលកបាន 

កណំត់ NT2 ជាគរូំថ�ៃីនគេ្រមាងថាមពលវរអីគ�សិនី ែដលជាគេ្រមាងមួយេធ�ឱ្យមានករវនិិេយាគសធារណៈ 

និងឯកជនេដម្បកីត់បន�យភាព្រក្ីរក និងេធ�ឱ្យ្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមាង និងបរសិ� នកន់ែត

មានភាព្របេសរេឡង។ វ្រត�វបានេគពិពណ៌នាថា ជាគេ្រមាងមួយែដលេដរតួយ៉ាងសខំន់ក�ុងករេឆ�យតបេទ 

នឹងត្រម�វករអគ�សិនីែដលកពុំងេកនេឡងរបស់្របេទសៃថ បេង�ត្របាក់ចណូំលស្រមាប់កត់បន�យភាព្រក្ីរក 

ទូទងំ្របេទសឡាវ ជួយែថរក្សោតបំន់ករពរែដលមានសរៈសខំន់ជាសកល។ េធ�េអយ្របេសរេឡងនូវជវីតិ 

1 េនក�ុងទនំប់បែង�រទឹកេនះ ទឹក្រត�វបានបែង�រពីអងទេន�មួយេទអងទន�មួយេទៀតេនកពំស់ទប។ េនះអចជាករទក់ទញខងេសដ�កិច�បុ៉ែន�

វក៏ប៉ះពល់ដល់ទេន�ពីរផងែដរ។ 

                                                            



រស់េនរបស់្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ ព្រងកីករចូលរួមរបស់សង�មសីុវលិក�ុង្របេទសឡាវ និង ជរុំញករ 

េធ�កែំណទ្រមង់បរយិាកសវនិិេយាគរបស់្របេទស ខណៈេពលទទួលបានេជាគជ័យក�ុងនាមជាសហ្រគាស 

ពណិជ�កម�ែដលរក្របាក់ចេំណញ។ 

 

េនេដមឆា�  ំ២០១១ ធនាគារពិភពេលកបានេបាះពុម�ផ្សោយេសៀវេភមួយក្បោលែដលមានចណំងេជង

ថា "ករកសងទនំប់ឱ្យកន់ែត្របេសរ" អពីំករអភវិឌ្ឍន៍ NT2 ។ េសៀវេភេនះ្រត�វបានេគេបាះពុម�ផ្សោយភា� មៗ

បនា� ប់ពី NT2 បានចប់េផ�មដេំណ រករពណិជ�កម� េសៀវេភេនះគជឺាែផ�កមួយៃនយុទ�នាករទនំាក់ទនំង

សធារណៈដ៏ទូលទូំលយរបស់ធនាគារពិភពេលកក�ុងេគាលបណំងបង� ញអពីំ NT2 ក�ុងន័យវជិ�មាន។ កង�ះ 

ខត្របព័ន�ផ្សព�ផ្សោយឯករជ្យ និងករក្រមតិយ៉ាងតឹងរុងឹេលសង�មសីុវលិក�ុង្របេទសឡាវ បានររងំករ 

្រសវ្រជាវឯករជ្យែដលអចប�� ក់ ឬ បដេិសធករអះអងរបស់ធនាគារ។ ចណុំចេនះបានអនុ�� តឱ្យ 

ធនាគារពិភពេលក និងNTPCផ្សព�ផ្សោយពីេរឿងរ៉វវជិ�មានរបស់ NT2 ែដលភាគេ្រចនមនិ្រត�វបានេគជទំស់។ 

 

េដម្បឲី្យ NT2 ទទួលបានករគា្ំរទេ្រចនពីអន�រជាត ិ ធនាគារ្រត�វបង� ញថា គេ្រមាងេនះមានផល 

្របេយាជន៍ល�បផុំត និងមានករគា្ំរទេ្រចនពី្របជាពលរដ�ឡាវ។ េដយមានឧបសគ�េលសង�មសីុវលិក�ុង្រសុក

ធនាគារបានែស�ងរកផ�ូ វេផ្សងេទៀតក�ុងករេធ�ែផនករ ករ្រត�តពិនិត្យ និងករយល់្រពមមួយេផ្សងេទៀត ែដល 

អចឱ្យេគេមលេឃញថាឯករជ្យ។ េនះរួមប��ូ លទងំករបេង�ត្រក�មអ�កជនំាញ និងករចុះកចិ�សន្យោជាមួយ 

អង�ករេ្រករដ� ភបិាលអន�រជាត ិ(NGOs) េដម្បេីធ�ករសិក្សោ្រសវ្រជាវ។ 

 

ករ្រត�តពិនិត្យេដយឯករជ្យភាព និងភាពេជឿជាក់ពីអន�រជាត ិ៖ ្រក�មអ�កជនំាញករ (PoE) 

្រក�មអ�កជនំាញបរសិ� នអន�រជាត ិ និងសង�មៃន NT2 បានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៧ ែដលមានអ�ក 

ជនំាញបរូីបែដល្រត�វបានេគទទួលស� ល់ជាអន�រជាត ិ ែដលមានជនំាញខងករតងំទីលេំនដ� នថ�ពីីករសង 

សង់ទនំប់ ជនំាញៃ្រពតបំន់្រត�ពិច និងករអភរិក្សជវីច្រម�ះ។ តួនាទីតមដន្រត�តពិនិត្យរបស់ PoE ករេធ� 

របាយករណ៍ជាសធារណៈ និងអណត�ៃិនករ្របតបិត�រិបស់ខ�ួនគជឺាទិដ�ភាពសខំន់ និងមានលក�ណៈ 

ៃច�្របឌតិរបស់គេ្រមាង។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ PoE បានេធ�ឱ្យអ�ករះិគន់ NT2 មានករភា� ក់េផ�ល 



យ៉ាងខ� ងំ េនេពលែដល្រក�មេនះ បានេធ�ទស្សនកចិ�ជាេលកទី២េទកន់្របេទសឡាវ េគបានឯកភាពេទេល

គេ្រមាងេនះយ៉ាងេពញទហឹំង សូម្បែីតករសិក្សោពីសង�ម និងបរសិ� នសខំន់ៗរបស់គេ្រមាងេនមនិទន់បាន 

ប�� ប់េនេឡយ។ េលសពីេនះេទៀត តមរយៈករអនុម័តគេ្រមាងេនឆា�  ំ ២០០៥ PoE េនែតជាអ�កគា្ំរទដ៏

រងឹមារំបស់ NT2 ។ ក៏បុ៉ែន� េនេពលែដលករអនុវត�គេ្រមាងបានរកីចេ្រមន PoE បានបង� ញពីករ្រព�យបារម� 

និងកររះិគន់ជាេ្រចនេទេលកម�វធិបីរសិ� ន និងសង�មរបស់ NT2 ។ ករ្រសងកចតិ�េនះបានេកតេឡង េនឆា�  ំ

២០១៤ េនេពលែដលេលកបណ�ិ ត Thayer Scudder ជាសមាជកិរបស់ PoE បានបង� ញជា សធារណៈនូវ

ករខកចតិ�របស់គាត់ជាមួយនឹងគេ្រមាងេនះ។ េនចុងឆា�  ំ ២០១៥ PoE បានបដេិសធមនិ្រពមចុះហត�េលខ

អនុម័តេលករបទិកម�វធិីតងំទីលេំនថ�រីបស់ NT2 េដយសរែតករ្រព�យបារម�អពីំសមទិ�ផល និងនិរន�រភាព

របស់កម�វធិេីនះ។ 

ខណៈែដលករអនុម័តដបូំងរបស់ PoE េលគេ្រមាង NT2 បានបង� ញថា គេឺធ�េឡងេលឿនេពក មនិ

ទន់្រគប់លក�ណ និងរបាយករណ៍រួមរបស់ PoE េនមានភាព្រចបូក្រចបល់គា� ។ របាយករណ៍ PoE គជឺា

កណំត់្រតសធារណៈដ៏សខំន់មួយៃន្របវត�សិ�ស�របស់ NT2។ អន�រគមន៍របស់ PoE េនតមដណំាក់កល

េផ្សងៗេនាះ ពិតជាបានជួយដល់បរសិ� ននិង្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ ។ សមាជកិ PoE សមនឹងទទួល

បាននូវករទទួលស� ល់ថា មានឆន�ៈក�ុងកររះិគន់េលគេ្រមាងែដលពួកេគបានផ�ល់េយាបល់យ៉ាងសន�ឹក

សនា� ប់។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ បទពិេសធន៏េនាះក៏ចង�ុលបង� ញពីករកណំត់េល្របសិទ�ភាពរបស់្រក�ម

ករងរែដលមកពីខងេ្រកែដរ។ ករផ�ល់ដបូំនា� ន និងករតសូ៊មតរិបស់្រក�មករងរឯករជ្យៃនគេ្រមាង NT2 

គជឺាករជនួំសតចិតួចៃនករចូលរួមពី្របជាពលរដ�ក�ុងមូលដ� ន និងករេឆ�យតបរបស់ស� ប័នរដ�ែដល្រត�វមាន

គណេនយ្យភាពចេំពះ្របជាជនរបស់ខ�ួន។ 

 

ករចូលរួមរបស់អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល 

េដយមានឧបសគ�ែផ�កនេយាបាយេទេលសង�មសីុវលិក�ុង្រសុក ធនាគារពិភពេលកបានេលកទឹក

ចតិ�ដល់អង�ករអភវិឌ្ឍន៍និងអង�ករអភរិក្សអន�រជាតនិានាឲ្យចូលរួមក�ុងករេធ�ែផនករនិងករអនុវត�គេ្រមាង។

បុគ�លិកធនាគារបានទទួលស� ល់ថា ករចូលរួមរបស់អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលអចផ�ល់ព័ត៌មាន និង

ទស្សនះទនសខំន់ៗ និងេលកកម�ស់រូបភាពវជិ�មានដល់ទនំប់េនះ។ ប�� ខ�ះខតចេំពះវធិសី�ស�េនះគឺថា 



អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលអន�រជាតេិនក�ុង្របេទសឡាវ ្រត�វបានត្រម�វឲ្យេធ�ករងរជាៃដគូជាមួយស� ប័ន

របស់រដ� ភបិាល។ ពួកេគគា� នសិទ�ិតណំាងឲ្យផល្របេយាជន៍របស់សហគមន៍ែដលមនិអចនិយាយបានេដយ

ខ�ួនឯងបានេនាះេឡយ។ 

 

អ�កអភវិឌ្ឍគេ្រមាងបានចុះកចិ�សន្យោជាមួយអង�ករចនួំនបដូីចជា អង�ករែឃរ (CARE) អង�ករ

អភរិក្សសត�ៃ្រព (WCS) និងសហភាពអន�រជាតេិដម្បកីរអភរិក្សធម�ជាតិ1
2 (IUCN) េដម្បេីធ�ករ្រសវ្រជាវែផ�ក

សង�មនិងបរសិ� ន ក�ុងករេរៀបចគំេ្រមាងេនះ។ េនេដមឆា�  ំ ១៩៩៦ នាយកកម�វធិៃីនអង�ករអភរិក្សសត�ៃ្រព 

(WCS) េនអសីុ បានទទួលស� ល់ជាសធារណៈេលគេ្រមាង NT2 ែដលករទទួលស� ល់េនះេធ�ឲ្យមានភាព

ច្រម�ងច្រមាស់គួរឲ្យកត់សមា� ល់។ អង�ករ CARE និង IUCN មនិបានគា្ំរទជាផ�ូវករេលគេ្រមាងេនះេទ បុ៉ែន�

្រត�វបានេគេមលេឃញថាដូចជាមានករគា្ំរទគេ្រមាងេនះ។ សម�័ន�អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលជាេ្រចនែដល

ជទំស់េទនឹងគេ្រមាង NT2 យល់េឃញថា ករគា្ំរទរបស់ WCS ក៏ដូចជាករចូលរួមរបស់អង�ករែដលជាប់

កចិ�សន្យោដៃទេទៀត បានេធ�ឲ្យយុទ�នាករ្របឆាងំេទនឹងគេ្រមាង NT2 របស់សម�័ន�ខ�ួនមានភាពទន់េខ្សោយ។ 

 

អង�ករអន�រជាតដិៃទេទៀតែដលមានមូលដ� នេន្របេទសឡាវ បានចូលរួមក�ុងកចិ�្របជុនិំងដេំណ រករ

ៃនករចូលរួមជាសធារណៈ និងេដយផ�ូវករេដម្បពិីនិត្យេឡងវញិេលែផនករគេ្រមាងេនះ។ ្រក�មទងំេនាះ

យល់ថា ករចូលរួមរបស់ពួកេគហក់ដូចជាស�ិតេនក�ុងបរបិទមួយែដលករសេ្រមចចតិ�បានេធ�េឡងរួចេទ

េហយ ដូេច�ះករចូលរួមេនះគឺមានន័យតចិតួចណាស់។ អតតីបុគ�លិកខ�ះយល់ថា អង�ករេ្រករដ� ភបិាល

អន�រជាត្ិរត�វបានេគេ្របេដយមនិសម្រសប ជនួំសឲ្យករខ�ះសង�មសីុវលិក�ុង្របេទសឡាវ។ បទពិេសធន៏របស់ 

NT2 បានបង� ញពីករ្រប�ង្របយ័ត�មួយស្រមាប់អង�ករេ្រករដ� ភបិាល េដយេលកេឡងថា ពួកេគគួរែតយក

ចតិ�ទុកដក់ខ�ស់េនេពលមានករអេ�� ញឱ្យចូលរួម េលករផ�ួចេផ�មគនិំតរបស់គេ្រមាងអភវិឌ្ឍន៍ធំៗ  េហយ

ករចូលរួមគួរេធ�េឡងេ្រកយពីមានករពិចរណាេពញេលញ អពីំផលប៉ះពល់ែដលមានសក� នុពល

បុ៉េណា� ះ។ 

 

2 េបតមបេច�កេទស IUCN គឺមិនែមនជាអង�ករេ្រករដ� ភិបាលេនាះេទ ។ 

                                                            



លទ�ផលសង�ម និងបរសិ� ន 

ប�� ជនជាតេិដមភាគតចិ 

គេ្រមាង NT2 មានទីតងំស�ិតេនកណា� ល្របេទសឡាវ ជាតបំន់មួយែដលស�ិតេនចណុំច្របសព�ៃន

្រក�មជនជាតភិាគតចិច្រម�ះនិង្របវត�យូិរយា រួមមាន ជនជាតតិយ េសៀម េវៀតណាម ចម ែខ�រ និងឡាវ ែដល

ជាអតតីៃនរជាអណាច្រកឡាវ និង្រក�មកុលសម�ន័�េផ្សងេទៀតែដលមានវប្បធម៌ខុសៗគា� រប់ចប់ពី្រក�មអ�ក

្របមាញ់រហូតដល់អ�ករស់េនទី្រក�ងែដលេជឿនេលឿន។ បច�ុប្បន�មាន្របជាពលរដ�ែដលមានែផ�កជាតពិន�ុធំៗ

ចនួំនបែីដលរស់េនក�ុងតបំន់គេ្រមាង NT2 េនះ។ ្របែហលជាគា� នគេ្រមាងណាេផ្សងេទៀតេនទ�ីបអសីុេនះ 

ែដលមានកររួមផ្សៃំន្របវត�ិស�ស�និងភាពច្រម�ះជាតសិសន៍ែបបេនះេទ។ បុ៉ែន�គេ្រមាងេនះបានដេំណ រករ

េដយមនិមានករយល់ច្បោស់អពីំ្របវត�សិវតទងំេនះ។ ផលវបិាកគថឺា គេ្រមាងេនះមនិអចសេ្រមចេគាល

បណំងរបស់ខ�ួនបានក�ុងករេធ�េអយ្របេសរេឡងដល់ជវីតិរស់េនរបស់ជនជាតេិដមភាគតចិ ែដលរងផល

ប៉ះពល់េនាះេទ។ 

ករ្រសវ្រជាវៃនជាតពិន�ុស�ស�មួយចនួំន្រត�វបានេធ�េឡងេនចុងទសវត្សឆា�  ំ ១៩៩០ ទក់ទងេទនឹង

គេ្រមាងេនះ បុ៉ែន�្រត�វបានប�្ឈប់េទវញិ។ ផ�ុយេទវញិ អ�កអភវិឌ្ឍន៍គេ្រមាងបានេផា� តេទេលករេរៀបចំ

ឯកសរេគាលនេយាបាយគាពំរ ែដលត្រម�វេដយធនាគារពិភពេលកេទវញិ។ ែតឯកសរេនាះមនិែមន

ជាឯកសរជនួំសឱ្យករ្រសវ្រជាវសីុជេ្រមេនាះេទ។ ឯកសរករពរ NT2 ្រត�វបាន្របមូលចង្រកងេឡងេដយ 

េសៗពីករ្របមូលផ�ុពំ័ត៌មានតមែបបវយតៃំលរហ័ស។ លទ�ផល គថឺា បេង�នភាពងយរងេ្រគាះរបស់ជនជាត ិ

េដមភាគតចិ បានទទួលរងផលប៉ះពល់េដយផា� ល់ពីគេំ្រមាងេនះ។ 

 

ករតងំទីលេំនថ� ីនិងតបំន់ខ�ង់របណាៃក 

ទឹកជនំន់េលៃផ�ដចីនួំន ៤៣០ គឡូីែម៉្រតកេរ ៉ េនេលខ�ង់របណាៃកេដយអងស�ុកទឹករបស់គេ្រមាង 

NT2 បណា� លឱ្យបាត់បង់ដរីបស់ជនជាតេិដមភាគតចិ្របែហល ៦៣០០្រគ�សរេនក�ុង១៧ភូម។ិ ភូមចិនួំន១៦ 

ភូមកិ�ុងចេំណាមភូមទិងំេនាះ ្រត�វតងំទីលេំនថ�។ី េ្រកយពីករពិេ្រគាះេយាបល់មក មានករឯកភាពថា 

េដយ្រសបតមបណំង្របាថា� របស់អ�កភូម ិ ពួកេគនឹង្រត�វតងំទីលេំនថ�េីលតបំន់ែដលគា� នទឹកលិចេនតបំន់



ខ�ង់របេនាះ។ កចិ�្រពមេ្រព�ងសម្បទនរបស់ NT2 ត្រម�វឱ្យអ�កអភវិឌ្ឍន៍គេំរង គ ឺNTPC ជួយេលកកពំស់ដល់

ជវីភាពរស់េនរបស់អ�កភូមែិដលតងំទីលេំនថ�ឲី្យល�្របេសរេឡង រួមទងំករបេង�នសមត�ភាពរក្របាក់

ចណូំលផងែដរ។ ្រក�មហុ៊ន NTPC បានបេង�តែផនករអភវិឌ្ឍសង�ម (SDP) ែដលបានេស�ឲ្យមាន ”សសរស�ម” 

ចនួំន ០៥ េដម្បសី� រនិងេលកកម�ស់ជវីភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងភូម ិ មានដូចជា កសិកម� ករច�ិ�ឹ ម

សត� សហគមន៍ៃ្រពេឈ ជលផលក�ុងអងស�ុកទឹក និងសកម�ភាពេ្រកកសិកម�ជាេដម។ 

 

ជាអកុសល កររកដធី�េីនតបំន់ខ�ង់របែដលមនិលិចទឹកេដយអងស�ុកទឹក ឬ ដែីដលបានកន់កប់

េដយអ�កដៃទបានបង� ញថាវមានករលបំាក។ មានមូលេហតុសម��មួយ។ េនតបំន់ែដល្រត�វបានេគ

កណំត់ស្រមាប់ករតងំទីលេំនថ� ី ែដលេនមនិទន់្រត�វបានកន់កប់េនេឡយ គថឺាដគីា� នជវីជាត ិ ទងំ 

វស័ិយកសិកម� (ជាពិេសសករដដុំះ្រសូវ) និងករច�ិ�ឹ មសត�ជាេដម។ ជាលទ�ផល សត�្រកបរីប់រយក្បោល 

របស់្របជាពលរដ�ែដលបានតងំទីលេំនថ� ី ្រត�វអត់ចណីំអហរបនា� ប់ពីអងស�ុកទឹកបានេពញេហៀរ េហយ

ផលិតផលកសិកម�េនកែន�ងតងំទីលេំនថ�ក៏ីទទួលផលបានទបជាងេនតបំន់ភូមចិស់ែដរ។ អ�កភូមែិដល

តងំទីលេំនថ�មីនិមានលទ�ភាពផលិតអហរហូបចុកបាន្រគប់្រគាន់េដម្បចី�ិ�ឹ មខ�ួនឯងេទ។ មានប�� ជា

េ្រចនេទៀតដូចជា ករច�ិ�ឹ មសត�មានករធា� ក់ចុះេ្រចន ែដលកលពីមុនពួកេគអចលក់សត�ច�ិ�ឹ ម ែដលេធ�ឲ្យ

ពួកេគបាត់បង់ឱកសក�ុងកររក្របាក់ចណូំល។ 

   

  ្រសេដៀងគា� េនះែដរ ករចូលរួមចែំណករបស់សហគមន៍ៃ្រពេឈមានករធា� ក់ចុះពីករេ្រគាងទុក

ស្រមាប់ជវីភាពរស់េនរបស់អ�កភូម។ិ កម�វធិែីដល្រត�វបានបេង�តេឡងជាសមាគមន៍សហគមន៍ៃ្រពេឈបាន

ទទួលរងនូវករពន្យោរេពលម�ងេហយម�ងេទៀតែដលភាគេ្រចន េដយសរែតគរូំៃនករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈែដល

មនិ្រត�វបានគា្ំរទេនក�ុងបរបិទនេយាបាយបច�ុប្បន�របស់្របេទសឡាវ។ ចប់ពីឆា�  ំ២០០៦ ដល់ឆា�  ំ២០១៨ PoE 

បានរយករម�ងេហយម�ងេទៀតអពីំប�� សខំន់ៗជាេ្រចន ជាមួយនឹងករអនុវត�ន៍កម�វធិៃី្រពេឈេដយកត់

សមា� ល់េឃញថា មានករធា� ក់ចុះឆា� យពីេគាលេដរបស់ខ�ួនក�ុងករផ�ល់្របាក់ចណូំលមួយភាគបដីល់អ�កភូមិ

ែដលបានតងំទីលេំន។ 



សសរស�មមួយែដលជួយ្រទ្រទង់ជវីភាព េហយទទួលបានេជាគជ័យបផុំតេនាះគ ឺ ជលផលពីអងស�ុក 

ទឹក។ ផលិតកម�ជលផលមានករេកនេឡងខ�ស់ខណះេពលែដលបទិទ� រទនំប់ទឹក បនា� ប់ពីថមថយករចប់ 

្រតនិីងកររក្សោេស�រភាពៃនករេនសទ្រត។ី េបេទះជាទទួលបានេជាគជ័យក៏េដយ ក�្ីរព�យបារម�គេឺនែតមាន

ចេំពះនិរន�រភាពៃនជលផលនាេពលអនាគត។ ជលផលក�ុងអងស�ុកទឹកមានភាពផុយ្រសួយេហយចបំាច់

្រត�វឲ្យមានករែថទនិំងករ្រគប់្រគងយ៉ាងហ�ត់ចត់។ ែផនករ SDP ដក់េចញនូវវធិានករសខំន់ៗេដម្បកីត់ 

បន�យហនិភ័យែដលគរំមកែំហងដល់និរន�រភាពជលផលមានដូចជា ករធានាគុណភាពទឹកតមរយៈករ 

េបាសសអំតជវីម៉ាសជាមុន ធានាឲ្យមានសិទ�ិផា� ច់មុខក�ុងករេនសទដល់សហគមន៍តងំទីលេំនថ� ី និង

ករបង� រករច�ឹ�ឹ ម្របេភទសត�ចែំណក (្របេភទថ�)ី។ ែតជាអកុសល េគាលនេយាបាយទងំេនះមនិ្រត�វបាន 

អនុវត�្រសបតមបទដ� នខ�ស់េនាះេទ។ 

 

ថ�េីបមានេហដ� រចនាសម�័ន�សខំន់ៗដូចជា សលេរៀន ផ�ូវថ�ល់ គ�និីក និងផ�ះថ�ីៗ្រត�វបានសងសង់ 

ស្រមាប់អ�កភូមែិដលតងំទីលេំនថ�កី� ី ក៏ភាពេជាគជ័យៃនករស� រេឡងវញិនូវជវីភាពរស់េន េនែតមនិងយ

្រសួល។ េនឆា�  ំ ២០១៥ PoE បានរយករណ៍ថា "ប�� សខំន់ៗេនែតមាន" ស្រមាប់ពួកេគជាមួយនឹង

សសរស�ម្រទ្រទង់ជវីភាពទងំ៥។ ្រក�មPoE ក៏បានសែម�ងករ្រព�យបារម�ផងែដរថា កររកីចេ្រមនសខំន់ខង

្របាក់ចណូំលរបស់អ�កភូមិមនិមាននិរន�ភាព េដយសរែត្របាក់ចណូំលគបឺានមកពីករ្របមូលផលខុសច្បោប់

ៃនេឈ្រត�ពិកនិងសត�ៃ្រពេនក�ុងតបំន់ៃ្រពករពរ (ដូេច�ះេហយវគជឺាករចណំាយេលតៃម�ៃនេគាលេដរក្ស

របស់គេ្រមាង)។ ផលវបិាកៃនករបរជ័យរួមក�ុងកម�វធិ្ីរទ្រទង់ជវីភាព េដម្បសី� រេឡងវញិ្របកបេដយ

និរន�ភាពនូវជវីភាពរស់េនរបស់ពលរដ�ែដលមានភាពល�្របេសរតចិតួច PoE បានបដេិសធមនិចុះហត�េលខ 

េលករបទិប�� ប់ែផនករៃនកម�វធិតីងំទីលេំនថ�េីនចុងឆា�  ំ ២០១៥ ែដលបណា� លឲ្យមានករពន្យោរេពលពីរ 

ឆា� បំែន�មេទៀត ៃន គេ្រមាងេនះ ។ 

ករអភរិក្សជវីច្រម�ះ 

តបំន់្រគបដណ� ប់ៃនគេ្រមាងទនំប់ NT2 េនះរួមប��ូ លទងំតបំន់អភរិក្សធម�ជាតដ៏ិសខំន់បផុំតមួយ 

េនក�ុងពិភពេលក។ តបំន់អភរិក្សជាតណិាៃកណាមេធឿន (NNT) គជឺាតបំន់អភរិក្សដ៏ធបំផុំតេនក�ុង្របេទស

ឡាវ េហយមាន្របេភទសត�ជាេ្រចនែដល្រត�វបានរងករគរំមកែំហងជាសកល។ 



អងស�ុកទឹក NT2 លតសន�ឹងេនតមបេណា� យែគមខងលិចៃន NNT ។ ដូច�ះេហយបានជាតបំន់

ករពរបានក� យជាចណុំចយកចតិ�ទុកដក់េលក�កីង�ល់ែផ�កបរសិ� នអពីំ NT2 និងបេង�តនូវេគាលនេយាបាយ

ករពររបស់ធនាគារពិភពេលកេលទីជ្រមកធម�ជាត។ិ ធនាគារបានទទួលយកនូវេគាលេដចនួំនពីរ៖ ធានា 

ថាផលប៉ះពល់របស់ NT2 េទេល NNT ្រត�វបានកត់បន�យនិងករពរណាៃកណាមេធឿន (NNT)ឲ្យកន់ែត

ជាករអភរិក្សបែន�ម េដម្បទូីទត់សងស្រមាប់ករជន់លិចៃនខ�ង់របណាៃក។  

 

ករពិតករគា្ំរទរបស់ធនាគារចេំពះទនំប់េនះ យ៉ាងេហចណាស់ជាេគាលករណ៍ គទឺនំងជាបាន

រេំលភបពំនេលេគាលនេយាបាយទីជ្រមកធម�ជាតរិបស់ធនាគារ ែដលហមឃាត់ធនាគារពីករគា្ំរទគេ្រមាង

ែដលបផំា� ញតបំន់ករពរយ៉ាងសខំន់។ តបំន់ករពរ NNT បានរួមប��ូ លនូវរល់ខ�ង់របណាៃកេនែប៉កខង 

េកតទេន�ណាមេធឿន បុ៉ែន�េ្រកយមកខ�ង់របេនាះ្រត�វបានដកេចញពីតបំន់ករពរក�ុងឆា�  ំ២០០០ េដម្បឱី្យNT2 

អចបន�ដេំណ រករបាន។ 

 

ស្រមាប់រយៈេពលសម្បទន ២៥ ឆា� រំបស់គេ្រមាង NT2 ្របាក់ចណូំល ១ លនដុលរក�ុង១ឆា�  ំពីទនំប់

េនះ ្រត�វបានេ្រត�មទុកស្រមាប់ករអភរិក្សេលអ�ីែដលេនសល់របស់ NNT។ អជា� ធរ្រគប់្រគងនិងករពរទី

ជ្រមាល (WMPA) ែដលជាទីភា� ក់ងរថ�មួីយរបស់រដ� ភបិាលឡាវ ្រត�វបានបេង�តេឡងេដម្បេី្រប្របាស់មូលនិធិ

ទងំេនះេដម្បកីរពរ NNT។ បុ៉ែន�េនចុងឆា� ២ំ០១៤ ្រក�មជនំាញករPoE បានរយករណ៌អពីំ "ករបរជ័យៃន

រេបៀបេធ�ករងរបច�ុប្បន�ភាពរបស់ WMPA េដម្បអីនុវត�កចិ�ករជាមូលដ� នៃនករករពរជវីច្រម�ះរបស់ទី

ជ្រមាល" ។ េនក�ុងឆា�  ំ២០១៦ ពួកេគបានសរេសរទក់ទងនឹង NNT ថា "ករបន�អនុវត�នូវវធិសី�ស�បរជ័យ ... 

អចនឹងមនិទទួលបានលទ�ផលគួរជាទីេពញចតិ� ឬមនិ្រសបតមលក�ខណ� ក�ុងសមាសធាតុ [ែផ�កករពរ

បរសិ� ន] របស់គេ្រមាង NT2។ " 

 

េដម្បេីឆ�យតបេលកររះិគន់ៃនករអនុវត�ករងររបស់ WMPA ធនាគារពិភពេលក និងរដ� ភបិាល

ឡាវ បានេរៀបចគំរូំៃនករ្រគប់្រគងថ�មួីយរបស់ NNT រួមទងំករចូលរួមេដយផា� ល់ពីអង�ករមនិែមនរដ�

ភបិាល។ មនិថាករងរេនះវដេំណ រករឬយ៉ាងណា ក៏វហក់យឺតេពលបន�ិច េហយ្រត�វរង់ចេំមល។ កន់ែត



សខំន់ជាងេនះេទេទៀតេនាះសួរថា េតករបផំ�ចិបផំា� ញបរសិ� នេនក�ុងតបំន់មួយ គជឺាយន�ករែដលមាន

្របសិទ�ភាព និងនិរន�ភាពស្រមាប់ករករពរបរសិ� នេនកែន�ងេផ្សងេទៀត ឬ យ៉ាងណា។ 

 

ប�� េនែផ�កខងេ្រកមទនំប់ 

ខណៈេពលែដលមានករយកចតិ�ទុកដក់ខ� ងំចេំពះករតងំទីលេំនថ�េីនតបំន់ខ�ង់របណាៃក និង 

កចិ�ខិតខ្ំរបងឹែ្របងអភរិក្សេនតបំន់ NT2 គេ្រមាងេនះក៏មានផលប៉ះពល់យ៉ាងខ� ងំេនែខ្សទឹកែផ�កខងេ្រកម 

េនក�ុងអងទេន�ពីរផងែដរ។ ប�� េនះ គប៉ឺះពល់ខ� ងំបផុំតេនតមបេណា� យដងទេន�េសបាងៃហ� ែដល 

ទទួលបរមិាណទឹកពីអងស�ុកដ៏េ្រចនេលសលុប បនា� ប់ពីទឹកហូរឆ�ងកត់ទួប៊នី(turbines)របស់ NT2។ ជវីភាព 

រស់េនរបស់្របជាពលរដ�ជាង ១៥០,០០០ នាក់ គពឹឺងែផ�កេលទេន�េនេ្រកមទបំន់ NT2 េនះ។  

 

 េនក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ មានករ្រសវ្រជាវឯករជ្យមួយពីទេន�េសបាងៃហ�បានបង� ញថា មនុស្សេនតម

បេណា� យដងទេន�េនះ្រត�វបានេគេបាះបង់េចលេហយកន់ែត្រក្ីរកេទៗេដយសរគេ្រមាងេនះ។ អ�កភូមបិាន

រយករណ៍ថា ករចប់្រតនិីងសត�េផ្សងេទៀតែដលរស់េនក�ុងទឹកមានករថយចុះយ៉ាងខ� ងំ េដយសរមាន 

ទឹកជនំន់េ្រចនហួស្របមាណ េធ�ឲ្យលិចវលែ្រសេនរដូវវស្សោ ករំតឹទឹកទេន�មានករែ្រប្រប�លេឡងចុះ ែដល 

បណា� លឲ្យលិចលង់ច្បោរដណំាតំមមាត់ទេន� និងផលប៉ះពល់ដៃទេទៀតែដលពក់ព័ន�េទនឹងជលវទិ្យោ និង 

គុណភាពទឹកមានករផា� ស់ប�ូ រ។ 

 

េដមេឡយ PoE បានសរេសរ NT2 ចេំពះករបេង�តកម�វធិផី�ល់សណំងែផ�កខងេ្រកមទនំប់ែដល 

មានលក�ណៈៃច�្របឌតិ បុ៉ែន�េ្រកយមកបានរះិគន់ធនាគារពិភពេលក និង NTPC ចេំពះករប�្ឈប់កម�វធិី 

មុនេពលកណំត់។ កម�វធិផី�ល់សណំងមានរយះេពលខ�ីេពក េហយគនិំតផ�ួចេផ�មជាេ្រចនមនិទន់្រគប់្រគាន់ ឬ 

មនិសម្រសប។ តមទស្សនៈរបស់អ�កភូមភិាគេ្រចនយល់ថា សណំងែដលផ�ល់ឲ្យេដយ NTPC មនិបាន្រគប់

្រគាន់េស�នឹងអ�ែីដលពួកេគបានបាត់បង់ជវីភាពរស់េនរបស់ពួកេគេឡយ។ េនេពលែដលធនាគារពិភពេលក

បានប�្ឈប់ករចូលរួមរបស់ខ�ួនេនក�ុងគេ្រមាង NT2 េនចុងឆា�  ំ២០១៧ ប�� េនែខ្សទឹកខងេ្រកមេនែតមនិ

ទន់បានេដះ្រសយបានេនេឡយ។ 



ចណូំលគា� នគណេនយ្យភាព 

ករសន្យោសខំន់មួយរបស់គេ្រមាង NT2 គថឺា េគអចរកចណូំលែដលរដ� ភបិាលឡាវអចេ្រប្របាស់

ស្រមាប់ករកត់បន�យភាព្រក្ីរកថា� ក់ជាតបិាន។ ខណៈេពលែដលគេ្រមាងេនះរកបាន្របាក់ចណូំលយ៉ាង

េ្រចន បុគ�លិកធនាគារមានករពិបាកក�ុងករដងឹឲ្យ្របាកដថា េត្របាក់ចណូំលរបស់គេ្រមាងេនាះវេទណា។ 

ចណុំចេនះនាឱំ្យ្រក�មវយតៃម�ៃផ�ក�ុងផា� ល់របស់ធនាគារ េធ�ករវយតៃម� NT2 ម�ងេហយម�ងេទៀតថា "មនិមាន

ករេពញចតិ�ណាស់ណាេនាះេទ" ។ 

 

សួរថាេត NT2 មានឥទ�ិពលសខំន់បុ៉ណា� េទេលករកត់បន�យភាព្រក្ីរកេនក�ុង្របេទសឡាវ េនែត

មនិដងឹេនេឡយ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ភ័ស�ុតងប�� ក់ថា វមានផលប៉ះពល់តចិជាងកររពឹំងទុក។ 

ឧទហរណ៍េនក�ុងែខតុលឆា�  ំ ២០១៣ ក�ុងរយះេពលែវងមួយបនា� ប់ពី្របាក់ចណូំលែដលបានមកពី NT2 

ចប់េផ�មមានលហូំរ  រដ� ភបិាលឡាវបានធា� ក់ចូលក�ុងវបិត�សិរេពពន�វញិម�ងេទៀត ែដលយ៉ាងេហចណាស់

រដ� ភបិាលយតឺយ៉ាវក�ុងករេបក្របាក់េបៀរវត្សយឺតបែីខដល់្រគ�បេ្រង�នរបស់ខ�ួន។ ភា� ក់ងរសវនកម�ៃផ�ក�ុងមួយ

របស់រដ� ភបិាលឡាវបានេចញរបាយករណ៍ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ ែដលមានកណំត់្រតៃនករេកងបន�ំថវកិរបស់

រដ� ភបិាល។ ថ�េីបមានអ្រតកេំណ នខ�ស់ជាទូេទក៏េដយ ក៏្របេទសឡាវបានេដរថយេ្រកយេលេគាលេដ

ែដលបានសន្យោជាយូរមកេហយរបស់ខ�ួន ក�ុងករចកេចញពី្របេទសែដលមានករអភវិឌ្ឍន៍តចិតួចបផុំត

េនឆា�  ំ ២០២០ ។ េនក�ុងឆា�  ំ ២០១៧ ដេំណ រករៃនករអនុ�� តេិឡងវញិៃនថវកិស្រមាប់មូលនិធកិត់បន�យ 

ភាព្រក្ីរក ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងជាែផ�កមួយៃនចណូំលែដលបានមកពី NT2 ចូលេទក�ុងករកត់បន�យ 

ភាព្រក្ីរកបានបង� ញថា ែផ�កមួយយ៉ាងធៃំនមូលនិធេិនះ គេឺនបានមកពីករបរចិ� គពីមា� ស់ជនួំយអន�រជាត។ិ 

 

 ធនាគារពិភពេលកមានកតព�កចិ�ក�ុងករប�� ក់បង� ញថា ចណូំលរបស់ NT2 គជឺាវភិាគទនមួយ

ក�ុងករេធ�ឲ្យ្របេទសឡាវមានភាពេរ កចេំរ នេឡង ក៏បុ៉ែន�រហូតមកទល់េពលេនះ េនែតមនិទន់អចេធ�បាន

េនេឡយេទ។ 

 

 



េករ �ត៍ែំណលរបស់ណាមេធឿន២ (NT2) 

ករបរជ័យរហូតមកទល់េពលបច�ុប្បន�េនះរបស់ NT2 គកឺរសន្យោថា ផ�ល់អត�្របេយាជន៍ដល់ែផ�ក

សង�មនិងបរសិ� ន ែដលមានផលប៉ះពល់យ៉ាងខ� ងំេនថា� ក់ជាតនិិងថា� ក់តបំន់។ េដយសរែត NT2 ្រត�វបាន

្របកសជាគរូំថ�កី�ុងសកលេលក ភាពបរជ័យរបស់គេ្រមាងក៏ផ�ល់នូវេមេរៀនជាេ្រចនផងែដរ។ 

 

ករជែជកេដញេដលជាសធារណៈ និងករចូលរួមេនក�ុង្របេទសឡាវ 

អ�កគា្ំរទ NT2 បានអះអងថា គេ្រមាងេនះនឹងអចេធ�ឱ្យផា� ស់ប�ូ រផ�ត់គនិំតរបស់ស� ប័ននានា ែដល

នឹងមានឥទ�ិពលេទេលករជែជកេដញេដលជាសធារណៈេនក�ុង្របេទសឡាវ មនិ្រតមឹែតេនក�ុងតបំន់

ែដលរងផលប៉ះពល់ពីគេ្រមាងបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�េនទូទងំ្របេទស។ អ�កគា្ំរទ NT2 បានេធ�ករប៉ាន់្របមាណ

ថា តមរយៈករេ្រប្របាស់គេ្រមាងេដម្បពី្រងងឹ្រកបខណ័� ច្បោប់និងបទប�� តជិាត ិ្របេទសេនះនឹងេដរេឆា� ះេទ

រកសង�មមួយែដលមានករេបកចហំរ និងករអភវិឌ្ឍន៍មួយែដលមានករទទួលខុស្រត�វេលែផ�កសង�មនិង

បរសិ� ន។ 

 

្រក�មអ�កគា្ំរទ NT2 បានេធ�ករវយតៃម�ហួស្របមាណពីផលប៉ះពល់ទូទងំ្របេទសៃនកែំណទ្រមង់

ស� ប័នជាផ�ូវករ េហយេមលរលំងចេំពះភាពចបំាច់ៃនស� ប័នេ្រកផ�ូវករ េបេទះណាជាស� ប័នេ្រកផ�ូវករ

េនែតមានសរៈសខំន់ជាង េនក�ុង្របេទសឡាវក៏េដយ។ ថ�េីប្របេទសឡាវបានេឃញពីករែ្រប្រប�លវជិ�មាន

មួយចនួំនចប់តងំពីមានគេ្រមាង NT2 ក៏េដយក៏ប�� ទងំេនះេនជាប់ជពំក់េទនឹងកត� េសដ�កចិ�

នេយាបាយនិងសង�មេផ្សងេទៀត ជាជាងកែំណទ្រមង់ស� ប័នផ�ូ វករ តមរយៈគេ្រមាង NT2 េនះ។ េលសពីេនះ

េទៀត មនិែមនករផា� ស់ប�ូ រទងំអស់េនាះសុទ�ែតបានប�� ក់ថាមាននិរន�រភាពេនាះេទ។ 

 

អ�កគា្ំរទ NT2 ជាពិេសសធនាគារពិភពេលក បានេផា� តសខំន់េទេលស� ប័នផ�ូ វករេនក�ុងបរបិទ

អន�រជាតនិិងេនទី្រក�ង ែដលបណា� លឱ្យមានទស្សនៈខុសគា� អពីំឱកសស្រមាប់ករពិភាក្សោ និងករជែជក

េដញេដលជាសធារណៈេនក�ុង្របេទសឡាវ។ លទ�ផល គកឺរព្យោករណ៍ែបបសម��និងមនិ្របាកដនិយម

មួយៃនករផា� ស់ប�ូ រែផ�កេសដ�កចិ� នេយាបាយ និងសង�ម ែដលនឹងេកតេចញពីគេ្រមាង។ ថ�តី្បតិែតគេ្រមាង



NT2 បានជួយេបកទ� រស្រមាប់គេ្រមាងវរអីគ�សីនីែដលទទួលបានមូលនិធពីិែផ�កឯកជនេនក�ុង្របេទសឡាវក៏

េដយ ក៏វមនិបានបង� ញពីគរូំ ែដលជរុំញឱ្យមានសង�មមួយែដលករចូលរួមកន់ែត្របេសរេនាះេទ។ 

 

តួនាទីរបស់្របេទសៃថេនក�ុង ណាេំធឿន 2 (NT2) 

ែផ�កមួយដ៏សខំន់ក�ុងេរឿង NT2 គទឺក់ទងនឹង្របេទសៃថែដលជាអ�កជតិខង ែដលជាអ�កទិញេភ�ង/

អគ�សិនីយ៉ាងេ្រចនពីគេ្រមាងNT2។  ក�ុងអឡុំងេពលេធ�ែផនករគេ្រមាង ចណុំចសខំន់ៃនករែខ�ងគនិំតគា�

េនាះគថឺា េត្របេទសៃថ្រត�វករថាមពលអគ�សីនីពី គេ្រមាង NT2 ឬក៏អត់។ ផ�ុយពីករព្យោករណ៏របស់ធនាគារ

ពិភពេលក ្របេទសៃថបានរក្សោករំតិអគ�សិនីបរុំងខ�ស់ ែដលមានករំតិខ�ស់ជាងេលស ១៥% ស្រមាប់ករ

ផលិតថាមពល។ ្របេទសៃថអចេធ�បានយ៉ាងងយ្រសួលេដយមនិចបំាច់មានអគ�សីនីពី NT2។ ករ

វនិិេយាគេលសលុបក�ុងករផលិតថាមពលេនក�ុង្របេទសៃថ មានន័យថាអ�កេ្រប្របាស់អគ�សិនីក�ុង្របេទសៃថ 

បានបន�ចណំាយេ្រចនេលសពីអ�ីែដលពួកេគ្រត�វបង់ េលតៃម�អគ�សិនី។ 

 

គរូំអជវីកម�ថ�រីបស់ធនាគារពិភពេលកចេំពះករផ�ល់ហិរ��ប្បទនដល់គេ្រមាងថាមពលវរអីគ�សិនី 

ែដលេផា� តេលករជាវថាមពលមនិមានតមា� ភាព និងកចិ�្រពមេ្រព�ងសម្បទន និងស្រមបស្រម�លេដយ

ករឧបត�ម�ធនពីរដ� បានផ�ល់ករករពរនិងករធានាដល់វនិិេយាគនិឯកជន និងអ�កផ�ល់្របាក់កម�ពីណិជ�កម� 

បុ៉ែន�មនិបានផ�ល់ករករពរ និងករធានាចេំពះ្របជាពលរដ�ែដលរងផលប៉ះពល់និងអ�កបង់ពន�អករេនាះ

េទ។ ចណុំចេនះបានជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំេល កចិ�្រពមេ្រព�ងែផ�កថាមពលវរអីគ�សីនីឯកជនជាបន�បនា� ប់

មកេទៀត រវង្របេទសៃថនិង្របេទសឡាវ។ ក�ុងករណីគេ្រមាង NT2 ករេឆ�យតបរបស់ធនាគារចេំពះ ប��

ែដលមនិអចបេ�� �សបាន ឬមានភាពតងឹែតងេនាះ គកឺរផ�ល់េដយផា� ល់ ឬតមរយៈភាពជាៃដគូ ជាមួយ

មា� ស់ជនួំយដៃទេទៀត ៃនករផ�ល់ជនួំយនិងកម�េី្រចនបែន�មេទៀតដល់រដ� ភបិាលឡាវ។ លទ�ផលគថឺា ករ

ឧបត�ម�ធនជាសធារណៈនិងបណុំល ្រត�វបានកត់្រត/រក្សោទុកដច់េដយែឡកពីតរងតុល្យកររបស់

្រក�មហុ៊ន NTPC។ ករែបងែចកដច់េដយែឡកពីគា� ជាលក�ណៈស� ប័នៃន្របាក់ចណូំលពិត្របាកដពីគេ្រមាង

ទនំប់វរអីគ�ិសនី តៃម�និងករទទួលខុស្រត�វរបស់គេ្រមាង េនក�ុងបរបិទមួយែដលករ្របឆាងំជទំស់ជា

សធារណៈេទនឹងេ្រមាងទងំេនះេនក�ុង្របេទសឡាវ មនិ្រត�វបានអនុ�� តេនាះ បានបេង�តជាបរយិាកស



ដ៏ទក់ទញមួយស្រមាប់អ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនឯកជនេលគេ្រមាងវរអីគ�សិនី និងអ�កអភវិឌ្ឍវស័ិយវរអីគ�សីនី- 

និងព្រងកីរហូតដល់គេ្រមាងែដលមនិបានទទួលករជួយឧបត�ម�ធនគួរឲ្យកត់សមា� ល់េ្រចន  ដូចគេ្រមាង 

NT2។ 

ទនំប់ NT2 ្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយែផ�កេលត្រម�វករថាមពលអគ�សីនីរបស់្របេទសៃថ ជាពិេសស

គតឺ្រម�វករស្រមាប់ម៉ាសីុន្រតជាក់េនក�ុងទី្រក�ងបាងកក។ ចណុំចេនះេហយែដលេធ�ឱ្យទនំប់្រត�វេបកនិងបិទ

(ដេំណ រករ) េហយទឹក្រត�វបានបេ�� ញឬក៏ទប់ពីទេន�េសបាងៃហ� ែផ�កេទេលត្រម�វករអគ�សិនីេន្របេទសៃថ 

ជាជាងគតិពីផល្របេយាជន៌បរសិ� នៃនរបបលហូំរទឹក។ លទ�ផលៃនករែ្រប្រប�លខ� ងំពីលហូំរទឹកេនក�ុងតបំន់

ទេន�េសបាងៃហ�បានបណា� លឱ្យមានកររខំន និងខតបង់ដល់ជវីភាពរស់េនរបស់អ�កភូមឡិាវែដលពឹងែផ�ក

េលទេន�េនាះ។ 

 

បណា� ញថាមពលក�ុងតបំន់ៃថ - ឡាវ ្រត�វបានេរៀបចេំឡងេដម្បេីឆា� ះេទបេ្រមេលត្រម�វករេ្រប្របាស់

ខ�ស់ េដយមនិគតិដល់ផលប៉ះពល់ៃនករផលិត ែដលេនឆា� យេនាះេទ (អ�កេ្របេនៃថ ករផលិតេភ�ងេធ�េន

ឡាវ)។ អ�កេ្រប្របាស់េភ�ងេនៃថ EGAT រដ� ភបិាលឡាវ និងធនាគារអន�រជាតែិដលគា្ំរទគេ្រមាង NT2 េនែត 

មានទនំាក់ទនំង ចេំពះប�� វសិមភាពជាមួយអ�កភូមដិច់្រសយ៉ាលេនក�ុង្របេទសឡាវ។ 

 

ករជនួំសមួយៃនទនំាក់ទនំងមនិេស�ភាពគា� េនះ គកឺរទញយកអត�្របេយាជន៍ពីកេំណ នសក� នុពល

ៃនថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យ ែដល្រត�វ(ម៉ាច់)េទនឹងត្រម�វករអគ�សិនី្របចៃំថ�របស់ៃថ េលែផ�កម៉ាសីុន្រតជាក់ 

និងទិន�ផលទញពីថាមពលពន�ឺ្រពះអទិត្យ ែដល្រសបេទអកសធាតុេក� និងមានពន�ឺ្រពះអទិត្យ។ ចណុំច

េនះនឹងអនុ�� តឱិ្យបណា� ញអគ�សីនី ែបបេអកូឡូសីុនិងសង�មកន់ែតល�្របេសរ គបឺណា� ញមួយែដលពឹងែផ�ក

តចិតួចេទេលករអភវិឌ្ឍទនំប់វរអីគ�ិសនីេនក�ុង្របេទសឡាវ។ ផល្របេយាជន៏មួយៃន្របព័ន�ែបបេនះនឹង 

អចផា� ស់ប�ូ រនូវរេបៀបែដលអ�កេ្របអគ�សិនីេន្របេទសៃថ មានទនំាក់ទនំងេទនឹងគេ្រមាងដូចជាគេ្រមាងNT2 

និងអ�កភូមនិានាែដលពឹងែផ�កេលលហូំរេអកូឡូសីុៃនទេន�របស់ពួកេគ។ 

 



ករេលកបង� ញពីទនំប់ ៖ ណាេំធឿន 2 (NT2) និងតួនាទីរបស់ខ�ួនក�ុងករបេង�តេគាលគនិំតស�ីពី 

"ថាមពលវរ ីអគ�សិនី្របកបេដយនិរន�រភាព" 

េនេពលែដលថាមពលវរអីគ�សិនីខ� តធ ំ ្របឈមនឹងវបិតិ�េលឆាកអន�រជាតៃិនភាព្រសបច្បោប់របស់

ខ�ួន ទងំធនាគារពិភពេលក និងឧស្សោហកម�វរអីគ�សិនីឯកជន ែស�ងរកបង� ញថា គេ្រមាងNT2ជាគរូំថ�ី

ជាមួយ ែដលផ�ល់អត�្របេយាជន៍យ៉ាងសខំន់ែផ�កសង�ម និងបរសិ� ន។ "ករបង� ញ" របស់គេ្រមាងNT2េនះ 

បានជួយជរុំញេលកទឹកចតិ�ឲ្យមានេគាលគនិំតថ�មួីយស�ីពី "ថាមពលវរអីគ�សិនី្របកបេដយនិរន�រភាព"។ 

បុ៉ែន�ស� នភាពរបស់គេ្រមាង NT2 ែដលជាគេ្រមាងគរូំមួយេនាះ បច�ុប្បន�្រត�វបានក� យជាសណួំរមួយ មនិ 

្រតមឹែតេដយសរែតករបរជ័យរបស់គេ្រមាងក�ុងករសេ្រមចបាននូវករសន្យោ្របកបេដយមហិច�តរបស់ខ�ួន 

ែផ�កសង�មនិងបរសិ� នបុ៉េណា� ះេទ បុ៉ែន�ក៏ជាសណួំរមួយេ្រកយពីមានករអភវិឌ្ឍន៍ទនំប់វរអីគ�សីនី NT2 េន 

ក�ុង្របេទសឡាវផងែដរ។ ឥឡូវេនះ NT2 ក� យជាអ�ីមួយែដលេគេហថា ជាទេង�ែដលខុសសម័យកល។  

រលកថ�ៃីនឧស្សោហកម�ថាមពលវរអីគ�សិនី បានរកីដុះដលេឡងនិងគា្ំរទេដយ្រក�មហុ៊នសងសង់ និង អ�ក 

ផ�ល់ហិរ��ប្បទន ែដលភាគេ្រចនមកពី្របេទសៃថ ចនិ និងេវៀតណាម ែដលភាគេ្រចនៃន្រក�មហុ៊នទងំេនះ 

អនុេលមេទនឹង្រកបខណ័� បរសិ� ននិងសង�មែដលមានក្រមតិេខ្សោយ េហយមនិសូវមានតមា� ភាព និង 

គណេនយ្យភាព។ 

 

េទះបជីាយ៉ាងេនះក៏េដយ ក៌ធនាគារពិភពេលក និងរដ� ភបិាលែដលជាអតថិជិនរបស់ធនាគារេនះ

េនែតចង់បានទនំប់វរអីគ�ីសនីធំៗ  េដយយកេលសក�ុងនាមជាករអភវិឌ្ឍន៍អន�រជាត។ិ គេ្រមាង NT2 បាន

េដរតួ និងេនែតបន�ករេដរតួ ក�ុងតួនាទីមួយដ៌សខំន់េនក�ុងករផ្សព�ផ្សោយេនះ។ ថ�ីៗ េនះ ខណៈេពលែដល

វរអីគ�សីនីធំៗ  ែស�ងរកនូវករបង� ញថាខ�ួនអចទទួលបានហិរ��ប្បទនសរំប់បែំរបរួំលអកសធាតុ "វរ ី

អគ�សិនី្របកបេដយនិរន�រភាព" ្រត�វបានឧស្សោហកម�វរអីគ�សិនី្របកូក្របកសថាជាភស�ុតងៃនករផា� ស់ប�ូ រ

របស់ឧស្សោហកម�។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ ្របេទសមយ៉ីាន់ម៉ា គជឺាទីផ្សោរថ�ែីដលកពុំងរកីដុះដលស្រមាប់វស័ិយ 

ថាមពលវរអីគ�សីនីធំៗ  េហយឧស្សោហកម�វរអីគ�សិនីគកឺពុំងព្យោយាមបង� ញនូវនិរន�ភាពរបស់ខ�ួនេនទីេនាះ 

ផងែដរ។ េនទីេនះ ្រក�មសជវីកម�ហិរ��វត�ុអន�រជាតរិបស់ធនាគារពិភពេលក គជឺាអ�កេដរតួដ៏សខំន់ក�ុងករ 



េស�សុគំនិំតអពីំថាមពលវរអីគ�សិនីែដលមាននិរន�រភាព េដយែផ�កេលបទពិេសធន៍របស់ខ�ួនេនក�ុង្របេទស 

ឡាវ។ 

ករចង្រកង NT2 ជាគរូំមួយ បានជួយដល់ឧស្សោហកម�ទនំប់វរអីគ�សិនីខ� តធ ំ េហយសេ្រមចេរៀបចំ

េឡងវញិនូវវរអីគ�សិនីឲ្យេលសពី NT2 ែដលភាគេ្រចន បានេធ�ឱ្យមាន "អជវីកម�ដូចសព�មួយដង" ឬ 

"វធិសី�ស�អជវីកម�ល�្របេសរជាងមុន" ។ ្របសិនេបមានករផា� ស់ប�ូ រថាមពល្របកបេដយនិរន�រភាពបែន�ម

េទៀត វជាករសខំន់ក�ុងករេរៀបគេ្រមាងេឡងវញិនូវករជែជកែវកែញកមួយឲ្យេលសពីថាមពលវរអីគ�សិនី

្របកបេដយនិរន�រភាព និងរកេមលករវយតៃម�ជេ្រមសថាមពលដ៏ទូលទូំលយ ្រពមទងំពិចរណាយ៉ាង

ហ�ត់ចត់ នូវអណំះអណំាងកន់ែតរងឹមាេំឡងស្រមាប់បេច�កវទិ្យោ ថាមពលករេកតេឡងវញិបាន ករ្រគប់្រគង

ែផ�កេលត្រម�វករ និង្របសិទ�ិភាពថាមពល។ 

 

ករសន�ិដ� ន 

ជាងដប់ឆា� បំនា� ប់ពីអងស�ុកទឹក NT2 បានចប់េផ�មេពញ មានភស�ុតងជាេ្រចនែដលថាគេ្រមាងេនះ

បានសេ្រមចនូវេគាលេដសង�ម និងបរសិ� នមួយចនួំនរបស់ខ�ួន។ ធនាគារពិភពេលក និងឧស្សោហកម�

ថាមពលវរអីគ�សីនីអន�រជាតបិានេលកស�ួយនូវដេំណ រេរឿងៃនេជាគជ័យរបស់គេ្រមាង NT2 ជាជាងគរូំែដល

ទទួលបានេជាគជ័យពិត្របាកដ។ អ�ីែដលចបំាច់ស្រមាប់យុទ�នាករទនំាក់ទនំងជាសធារណៈ គជឺាករទទួល

ស� ល់របស់ធនាគា ទងំខ�ួនឯងនិងសធារណៈនូវភាពបរជ័យរបស់ NT2 ែដលបន�េដយកចិ�ខិតខ្ំរបងឹែ្របង

េដយេស� ះនិងេដយនិរន�រភាពេដម្បជួីសជុលករខូចខតេនះ។ ធនាគារគួរែតេផា� តេលករេធ�វេិសធនកម�

មុនេពលចប់ េផ�មគេ្រមាងគរូំថ�មួីយេទៀត។ 

 

េតអ�ីែដលជាឫសគល់ៃនអ�ែីដលបានេកតេឡងេនក�ុង NT2 េហយអ�ីែដលបានេរៀនសូ្រតកន�ងមក? 

ទីមួយធនាគារបានបង� ញគរូំថ�ៃីន NT2 ថាជាគេ្រមាងែដលមានហនិភ័យខ�ស់-មានករទទួលបានផលមកវញិ

ខ�ស់ និងបានដក់ករធានាេលហនិភ័យែផ�កនេយាបាយេដម្បកីរពរវនិិេយាគនិឯកជនរបស់ NT2 

ពីហនិភ័យដល់េដមទុនរបស់ពួកេគ។ ផ�ុយេទវញិ ្របជាពលរដ�និងទីកែន�ងទងំឡាយែដល្របឈមនឹង

ហនិភ័យសង�មនិងបរសិ� នពី NT2 មនិទទួលបានករធានាេស�គា� ក�ុងករករពរេនាះេទ។ ្របែហលជាេ្រចន



ជាងកត� ដៃទេទៀតទងំអស់ ទិសេដដបូំងរបស់ធនាគារគបឺាញ់េឆា� ះេទអ�កវនិិេយាគរបស់គេ្រមាង ជាជាង

សហគមន៍មូលដ� ននិងបរសិ� ន ែដលបានបង� ញចេំពះលទ�ផលែដលខកចតិ�ែផ�កសង�មនិងបរសិ� ន ែដល

បានេកតេឡងបន�បនា� ប់មកេទៀត។ 

 

NT2 បានក� យេទជាគរូំមួយៃនគរូំមួយដែទេទៀត៖ ែដលជាគរូំយ៉ាងលបំាកបផុំត (េហយ្របែហលជា

មនិអចេទរួច) ៃនករស� រេឡងវញិនូវ្របព័ន�េអកូឡូសីុ វប្បធម៌ជនជាតេិដមភាគតចិ និងជវីភាពរស់េនែដល

្រត�វបានរខំនេដយគេ្រមាងេហដ� ចនាសម�័ន�ធំៗ ។ វមានែដនកណំត់េលរេបៀបែដលអចសេ្រមចបានដូចជា

តមរយៈករសិក្សោ្រសវ្រជាវ កចិ�្រពមេ្រព�ងនានា ទី្របកឹ្សោ មូលនិធ ិនិងបណំងេផ្សងៗេទៀត។ មនិែមនករខូច

ខតទងំអស់សុទ�ែតអចជួសជុលបានេនាះេទ េហយក៌មនិែមនផលប៉ះពល់ទងំអស់អច្រត�វបានកត់បន�យ

េនាះែដរ។ ប�� ្របឈមទងំេនាះ្រត�វបានរួមផ្សគំា� េឡងខណៈ◌ះែដលគេ្រមាងទងំេនាះ្រត�វបានេគព្យោយាម

េធ�េឡងក�ុង្របេទសែដលពុំមានបរយិាកសអេំណាយផលដូចជា ប�� អភបិាលកចិ�ទន់េខ្សោយនិងមាន

តមា� ភាពតចិតួច។ 

បទពិេសធន៏របស់គេ្រមាងNT2 ក៏បានបង� ញឲ្យេឃញផងែដរថា ្របសិនេបករករពររបស់ធនាគារ

ពិភពេលកមនិរងឹមា្ំរគប់្រគាន់ ឬពិបាកក�ុងករអនុវត�ន៌ ជាពិេសសេនក�ុង្របេទសដូចជា្របេទសឡាវ ជា

េដម។ ឥឡូវមានសណួំរមួយផុសេឡងគថឺា េនេពលែដល្របឈមមុខនឹងសមា� ធកន់ែតខ� ងំ េតធនាគារ 

ពិភពេលកេឆ�យតបេទនឹងប�� ទងំេនាះយ៉ាងដូចេម�ច? េតធនាគានឹងចូលរួមេធ�ឲ្យអ�ក្រក្ីរកកន់ែតរងផល

ប៉ះពល់ និងទលំក់ចុះ/េធ�ឲ្យកេម្សោយនូវេគាលនេយាបាយករពររបស់ខ�ួន? 

 

 

េដម្បឲី្យ NT2 មានករផា� ស់ប�ូ រ  ចបំាច់បផុំត្រត�វមានករផា� ស់ប�ូ រេនក�ុងធនាគារពិភពេលកខ�ួនឯង 

និងៃដគូហិរ��វត�ុ របស់ខ�ួនជាមុនសិន។ ស� ប័នទងំេនះ្រត�វែតផ�ល់អទិភាពដល់សហគមន៍ និងបរសិ� នមុន

នឹងគតិពីត្រម�វកររបស់វនិិេយាគនិ េហយគួរែតេនឲ្យឆា� យពីគេ្រមាងហិរ��ប្បទនធំៗ  ក�ុងស� នភាពមួយ

ែដលខ�ះលក�ខណ� ចបំាច់ េដម្បធីានាឲ្យមាននូវចណុំចវជិ�មាន លទ�ផលែដលមាននិរន�រភាព ជាពិេសស 

ចេំពះ្របជាជនែដលរងផលប៉ះពល់ និងតបំន់ែដលមានតៃម�ក�ុងករអភរិក្សខ�ស់។ 

 



អក្សរកត ់

EGAT អជា� ធរផលិតអគ�សិនីរបស់្របេទសៃថ 

IUCN សហភាពអន�រជាតសិ្រមាប់ករអភរិក្សធម�ជាត ិ

NNT ណាៃក ណាមេធឿន (តបំន់ករពររបស់ជាត)ិ 

NT2 គេ្រមាងវរអីគ�សីនីណាមេធឿន 2 

NTPC ្រក�មហុ៊នថាមពលណាមេធឿន 2 

NGO អង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល 

PoE ្រក�មអ�កជនំាញអន�រជាតែិផ�កបរសិ� ននិងសង�ម 

SDP ែផនករអភវិឌ្ឍន៌សង�ម 

WCD គណៈកមា� ធកិរពិភពេលកស�ីពីទនំប់ទឹក 

WCS សង�មអភរិក្សសត�ៃ្រព 

WMPA ភា� ក់ងរករពរនិង្រគប់្រគងទីជ្រមាល 


