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តើការទទល ួ ខសុ ត្រូវផ្នកែ សង្មគ គឺជាអី?វ

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម (CSR) មាននិយមន័យ
និ ងមុ្ ខងារជាចត្រើ ន។ មុ ខងារទាំ ង្ចោះគិ ររាប់ ពី ការរស៊ូ មរិផ្សង្ែ
រកគាំតយ
្ទ ៉ា ងរមាាំ
រហ៊រូ ដល់ការរោះិ គន់ដខ
៏ ្ល ាំង្កាល ។
មុ្
ចៅកុែង្សម័យកាលននការអភិវឌ្ឍន៍ បរុចបបនែ មុងារទាំ
ង្អស់របស់វាពិរជាមានរនមលសត្មាប់ច�្ើែការ ពិចារណា។
ជារុង្ចត្កាយ ការទទួល ខុសត្រូវផ្នែកសង្មគ គឺជាភាពដ៏វចិ
សសវសាិ លមួ យ។ ការទទួ លខុ សត្រូវផ្នែ កសង្គ មរាំណាង្ឲ ្យ
“ការ ពិ ចារណាចល�ើ បញ្
ហា និ ង្ទសសនៈវសិ យ
័ រយៈចពលផ្វ ង្”
ប៉ាុ ផ្នែវាក៏អារកាល យជា “ការបផ្ង្ែរពីបញ្
ហា ពិរត្ា កដនន
កាំ ផ្ែ ទត្មង់្ រាប់ និ ង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ សង្គ មនិ ង្នចយា យជាចត្រើ នក
ត្មិរនង្ផ្ដរ” (Kemp, 2001)។

ារវិវរទតសសនៈទាន

ត្ទឹ សីែនិ ង្ការអនុ វរែននការទទួ លខុ សត្រវូ ផ្នកែ សង្គ ម (CSR)
បនវែ វ ិ រែជាលាំដាប់។ ចៅកុែង្ទសវរស ១៩៧០ និង្
១៩៨០ ការទទួ លខុ សត្រវូ ផ្នែ កសង្គ មចតែរចល�ើ សុ ខមាល
ភាពរបស់ត្បជាជន (Cochran, 2007) ត្កម សីលម៌ក
្ ុែង្ការ
ច�្ើ ែអាជី វកមម និ ង្ការទទួ លខុ សត្រួវរមួ គែ ចហ�ើ យានកាល
យជាទសសនៈទនបី ប ា រ់ខ្ង្ ចត្កាម (triple bottom line) ត្រវូ
ានទទួលសាគ ល់ជាទ៊ូចៅរហ៊ូរមកដល់សពែនងៃចនោះ
(Nehme and Wee, 2008; Robins, 2005)។អភិត្កមទស
សនៈទនបី បារ់ខ្ង្ចត្កាមកាំ ែរ់យកPរាំ នួនបី ៖នលរាំ ចែញត្បជាជន
និង្ភពផ្ននដី និង្ើ្ែច ការរស៊ូមរ ិផ្សង្ែ រកការគាំត្ទឲ្យអាជីវកម
មច�្ើ ែការវាស់ ផ្វង្នលប៉ាពាល់ សង្គ មនិ ង្បរសាិ ា នរបស់ ខួលន
(The Economist, 2009)។ ចៅទសវរស ២០០០ ចគច
ញមាននល ត្បចយជន៍ចក�ើរច ើ
ើ
ង្ចៅកុែង្ការអភិវឌ្ឍន៍វសិ ័
យឯកជនត្បកបចដាយនីរនែរភាព និង្ការតល ស់បរែ
៊ូ
វាកយស័ពា ពី CSR ចៅជាការទទួលខុសត្រវូ ត្បកបច
ដាយនីរនែរភាពចដាយផ្នែកចល�ើម៊ូលដាា ននន CSR

ប៉ាុ ផ្នែានគ៊ូស បញ្
ហា ក់បផ្នា មចល�ើអភិា លកិរច និង្ការច�្ើែ
ផ្ននការយុទធសាស្តសែរយៈចពលផ្វង្ (Carroll and
Shabana, 2010)។
ចទោះបីជា CSR មានសមាសធារុជាចត្រើនក៏ចដាយ
(ដ៊ូ រជា ្ធានមនុ សស ទាំ ក់ ទាំនង្ខត្
ៅ ទី នារការត្គ ប់ត្គង្ហានិ ភ័យ
្ង្ច
ហិរញ្ញបបទន ត្កមសីលម៌្ និង្ការពែកិរចរាប់) រត្មូវការរបស់
អាជី វកមមនឹ ង្ត្រូវ ានការ់បនាយចដ�ើ មបី បចង�្ើ រក ត្ា ក់ រាំចែញ
និង្ធា ដល់ការទទួលានន៊វូ ហិរញ្ញបបទននិងល
ម៊ូ្ ។
្ន CSR
ានរមួ រាំផ្ែកដល់រត្មូវការទាំង្ចោះតាមរយៈការនសពែនា
យអភិា ល កិ រចសាជី វកមមលែ និ ង្ការ ត្គ ប់ត្គង្ហានិ ភ័យ (LRQA
and CSR Asia, 2010) ។ ចៅកុង្ែ ត្បចទសអភិវឌ្ឍន៍
ត្កុមហុនផ្ដលអនុវរែការ ទទួលខុសត្រូវផ្នកែ សង្គមានលែ
អារទក់ ទញនិ ង្រកាបុ គគលិ កានលត្ែ បចស�ើ រជាង្ រកាទាំ
ក់ទាំនង្លែ ជាមួយរដាាភិា ល(អារជួយឲ្យត្កុមហុនមានឥទិ
ពធលដល់ ការតាក់ ផ្រង្ច គលនចយាយសាធារែៈឬ បទបញ្ហញ
រ ិងីមៗចទ�ៀរនង្) និង្ត្រូវានសាធារែៈជនចារ ់ទុកថាត្កមុ
ហុ នចនោះមានរមាល ភាព និ ង្មា នរនមលចជ�ឿជាក់ ខ្ល ាំង្ជាង្
(Cochran, 2007)។ តាមរយៈការរស៊ូមរ ិផ្សង្ែ រកការគាំត្ទ
ចគលនចយាយនិង្ការ អនុវរែការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គ
មលៗែ នែល់ន៊ូវអរាត្បចយជន៍ចត្បៀបច�្ៀបដល់បណាែ
ត្កុមហុន ជួយឲ្យ ត្កុមហុនទាំង្ចោះអារត្គប់តង្
្គ ហា និភ័យសង្គ
មនិ ង្បរសាិ ា នរបស់ពួកចគានត្បចស�ើរជាង្ ជួ យរកាការ
ទទួលានន៊ូវហរញ្ិ ញបបទនពីវនិចយគិននិង្្ គរផ្ដលមា
នការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម (Carroll and Shabana,
2010; Nehme and Wee, 2008) និង្នលែ ់ឲ្យត្កុមហុនទាំ
ង្ចោះទទួ លានន៊ូ វភាពស្សប រាប់ ត្បចស�ើ រជាង្តា មរយៈការនែល់
“អាជាា ប័ ែណសង្គ ម ” ចដ�ើ មបី ដាំចែើ រការត្កុមហុ នរបស់ ខួ លន
(LRQA and CSR Asia, 2010)។ មានមរ ិជាំទស់ចល�ើកច
ង្ថា ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមគឺជាទាំ ក់ទាន
ើ
ំ ង្ជាមួយ
1
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សាធារែៈជនជាញក
ឹ ញាប់ “វលិ ជុា -ំ Spin” ឬ “ការសមាែ
រនបរង្-greenwashing” ចហ�ើយវាានការ ់ បនាយសិទិធ
របស់កមមករផ្រប៉ាុ ចណាណោះ។

និយមនយ័

សហគមន៍ អឺរបុ៉ាានឲ្យនិ យមន័ យជារមួ មួយថាការទទួ លខុ
សត្រូវផ្នែកសង្គមជា“ទសសនៈទនផ្ដលត្កុមហុនានបញ្ច
លន៊ូ វការត្ពួយារមភអាំ ពីសង្គមនិ ង្បរសាិ ា នចៅកង្ែ ដាំ ចែើ
រការអាជី វកមមរបស់ ខនល និ ង្ទា ំ ក់ ទា
៊ូុួ ំ នង្របស់ ពួ កចគជាមួ យ
នឹង្អែកពាក់ព័នធចដាយស័ត្ម គរ ិរែ” (Dahlsrud, 2008)។
ចគលបាំែង្ចនោះនុា យ នឹង្ទសសនៈបុរាែផ្ដលចារ ់ទុកការ
ទទួលខុសត្រវូរបស់អាជីវកមមគឺត្រវូច�្ើែឲ្យមាចស់ភាគ
ហុ នទទួ លាន ត្ា ក់ រាចែ
ំ ញអរិបរមា(Carroll and Shabana,
2010)។
ចសរកែី សនែិ ដាា ន៖ ារទទួលខុសត្រូវផ្នកែ សង្គមានវវ ិ ឌ្ឍនយ
៍ ៉ា
ង្ឆ្ងៃ យពីទសសនៈចដ�ើម រហ៊ូរបចង�្ើរក ានជាទសសនៈបរបច បនែ
ជាការច�្ើ ែឲ្យអាជី វកមមមាននិរនរែ ភាព។ សមាសធារុបរសាិ ា ន សង្គ ម
នង
្អ លករិ ច គ
ុ តឺ ្រូវានបង្កបយ
ៅចៅកង្ែ ការទទួលខុសត្រវូ
ិ ភិា
់ ៉ា ង្ចត្
ផ្នែកសង្គ ម ចហ�ើយត្ក មុ ហុ នជាចត្រើនានត្បឹង្ត ្ផ ្បង្ វា
ុ ស់ផ្វង្ តាមដានត្ររួ
ពិនិរយ និង្ច្ើែរាយការែ ៍ អាព
ំ ីសកមមភាពននការទទួលខុសត្រូវផ្នែ
កសង្មគ របសខ
នល
។
មានការស
កា
់
ិ ស្សាវត្ជាវជាចត្រន
ើ ពកា
ី រទ
ទួលខុសត្រូវផ្នកែ សង្មគ ចៅកែង្វសិ យ
័ អាជីវកមម ។

តើត្កបខណ្ឌ និងន
្គំ ិរនចត
ួ តន�ើមត ចមប
ង្ននការទទល ួ ខសុ ត្រូវផ្នកែ សង្មគ ជាអនរត
ជាតិមានអីវ ខះល ?
ការទទួលសាគ ល់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមរបស់
អាជីវកមមាន ាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ត្កបខ័ែឌ អនែរជារ ិ
ចដាយគ៊ូ សបញ្
ហា ក់ ពីចគលការែ៍ផ្ែ ាំកុ ែង្ច គលបាំ ែង្ចើ្ ែមាត្រដាា
នការអនុ វរែការទទួ លខុ ស ត្រវូ ផ្នែ កសង្មគ និ ង្ការច�្ើ ែរាយការែ៍
សត្មាប់ អាជី វករនិ ង្អកែនែល់ ហិ រញ្ញ បបទន។មានសាំ នួ ររាំ នួនពី រ
ផ្ដលត្រូវរង្ចា ាំចៅចពលវាយរនមលត្កបខែឌទាំង្ចោះ៖

• ចរ�ើអែកណាជាអែកអភិ វឌ្ឍន៍ ត្កបខែឌ ចនោះ និ ង្ចហរុអីែ?
• ចរ� ើត្កបខែឌ ទាំង្ចនោះមានអាំណារនិង្ភា ពស្សបរាប់ផ្ដររ
ចឺ ទ ចហ�ើយអែកណាជាអកែ នលែ ់ឲ្យ?
្បខែឌ ា្ ទ
ំ ី មួយកុ ែង្រាំចណាមត្កមបខែឌ ា្ ៗ
ំ ផ្ដ លានចរ�ៀបរាំច
ង្គឺអនុសញ្ហញ សកលរបស់អង្គការ សហត្បជាជារ ិកុែង្ឆងែ្
ាំ២០០០ (UN Global Compact, 2011)។ អនុសញ្ហញ
ចនោះត្រូវានចារ ់ទុកថាទទួល ានចជាគជ័យយ៉ា ង្្ា ំច្ង្កុែង្កា
រពត្ង្ីកវសាិ លភាពរបស់ ខួលនចល�ើ ត្គប់វសិ ័យននបណាែ
ត្កុមហុ នចៅផ្នែក ខ្ង្ចជ�ើ ង្ និ ង្ផ្នែកខ្ង្របួ ង្ននពិ ភពចោក។ កុ ែង្ឆងែ្
ាំចោះ គាំ និរនួ ែរចន�ើ ែមរាយការែ៍ សកល (Global Reporting
Initiative-GRI) ត្រវូ ានចរញនាយន៊ូ វត្កបខ័ ែឌ និ ង្ចគលការែ៍ ផ្ែ
ាំរាយការែ៍ សី ែ ពី និរនែរភាពជាចល�ើ កទី មួយ ចដាយរមួ បញ្ច
លន៊ូ វស៊ូ រ ករសត្មាប់ ការវាស់ ផ្វង្ និ ង្រាយការែ៍ សី ែពី៊ូ ចសដកា
រច បរសាិ ា ន សង្គម និង្ទិដាភាពអភិា លកិរចននដាំចែើ

រការអាជីវកមម (GRI, n.d.)។ ចគលការែ ៍ផ្ែ ាំរបស់អ
ង្កាគ រសហត្បជាជារ ិសីែពីអាជីវកមមនិង្សិទិធមនុសស
ត្រូវានចរ�ៀបរាំច ើ
ងដា
្ច យ John Ruggie ផ្ដលានបច
ង�្ើករអនុសញ្ហញ សកលរបស់អង្កាគ រសហត្បជាជារ ិ
និង្ត្រូវានចរ�ៀបរាំចដាយមានការ រល
ូ ៊ រមួ ពីបណាែ អាជី
វកមម អង្គការសង្មគ សុី វលិ និ ង្រដាា ភិា លពាក់ ព័នធយ៉ា ង្ច
ត្រើ ន។ ត្កបខ័ ែឌ ចនោះាន គ៊ូ សបញ្
ហា ក់ ពីការទទួ លខុ សត្រូវរ
បស់ត្កុមហុន និង្ការចគរពសិទិធមនុសស (និង្វ្ិ ីសាស្ត
សែអនុ វរែត្កប ខ័ ែឌ )។ ត្កបខ័ ែឌ ចនោះត្រូវានគាំ ត្ទចដាយរដាា
ភិា លត្បចទសរ ិន ឥណាឌ សហរដាអាចមរកិ សហគមន៍
អឺរបុ៉ា និង្បណាែ រដាា ភិាលចនសង្ៗចទ�ៀរនង្ផរ។
្ដ
សាជីវកមម ាំមខ
ុ ្ា ៗ
ំ របស់ពភ
ិ ពចោកានបងាា ញពីការ
គាំត្ទត្កបខ័ែឌ ចនោះនង្ផ្ដរ។
កុង្ែ ឆ្ងែ ាំ 2003 ្រផ្ដលានរល
៊ូ រមួ កុង្ែ ការនលែ ់ហរិ
ញ្ញបបទនគចត្មាង្ ានបចង�្ើករចគលការែ ៍ ចអកាែ ទ័រ
ចដាយសហការជាមួយសាជីវកមមហិរញ្ញវរុា អនែរជារ ិ
(IFC) ។ ចគលការែ ៏ ចអកាែ ទ័ រ គឺ ជាសាំែុាំ នន ចគលការែ ៏
ផ្ដលមានរាំនួន 10 រមួ មាន៖ ត្កបខ័ែឌ ហានិភ័យឥែទន
និង្ការកាំែរ ់សង្ែ ់ដារអបប រមាសត្មាប់ការត្បុង្ត្បយ័រែចៅ
ចពលច�្ើ ែការវាយរនមលនិ ង្គ្តប់ ត្គង្ហានិ ភ័យបរសាិ ា ននិ ង្ស
ង្គមសត្មាប់ គចត្មាង្ផ្ដលមានចដ�ើ មទុ នចត្រើ នជាង្10នដុោ
លរអាចមរកិ។ចគលការែ ៏ចអកាែទ័រត្រូវានបចង�្ើករ
ចើ
ងដា
្ច យផ្នែកចល�ើចគលការែ ៍បរសាិ ានសុខភាពរបស់្
គរពិភពចោកនិងគ
្ច លការែ ៍ផ្ែ ាំ សុវរិាភាពនិង្បទដាា
នការអនុ វរែរបស់ IFC សី ែពី និរនរែ ភាពបរសាិ ា ននិ ង្សង្គ ម។
ដាំប៊ូង្ច ើ
ង្ ចគលការែ ៍ ចអកាែ ទ័រានអនុវរែសត្មាប់ផ្រត្បរ ិ
បរ ិែការគចត្មាង្ហិរញ្ញ វរុា បុ៉ាចណាណោះ ផ្រឥ ៊ូវចនោះចគ
លការែ ៍ ទាំង្ចនោះ កាំពុង្ត្រវូ ានអនុវរែចដាយសាា ប័នចគ
លការែ៍ ហិ រញ្ញ វរុចា អកាែ ទ័ រមួ យរាំនួន (EPFIs) សត្មាប់ ត្បរិ
បរិែ ការកាន់ ផ្រទ៊ូ លាំទ៊ូោ យ។ចត្
ៅ ពី្ គរអឺ របុ៉ានិ ង្្ គររបស់
សហរដាអាចមរកិ ក៏ មាន្ គរជាចត្រើ នពី ត្បចទសចត្បសីុ ល្
គរមួយពីអាហ្វហិកែ ខ្ង្រប៊ូង្ និង្្ គរមួយចទ�ៀរពីត្បចទ
សរ ិននង្ផ្ដរ។សាំខ្ន់ជាង្ចនោះ សាា ប័នហិរញ្ញវរុា រាំនួន 75
រាំណាង្ឲ្យ 70% ននបាំែុ លហិរញ្ញ វរុា របស់គចត្មាង្ចៅកុែង្
ត្បចទសមានចសដាកិ រចកាំពុង្រកី រចត្ើមនគឺ ជាអែកអនុ ម័
រគាំត្ទចគលការែ ៍ចអកាែទ័រ(EquatorPrinciples Association, 2011)។
បទដាា នអនុវរែរបស់សាជីវកមមហិរញ្ញ វរុា អនែរជារ ិត្រូ
វានផ្ែ ាំចៅកុង្ែ ឆ្ងែ ាំ 2006 និង្ា នច�្ើែបរុបច បនែកម
ចមៅកុង្ែ ឆ្ងែ ាំ 2012 និង្ា នអនុវរែកុែង្គចត្មាង្ផ្ដលឧបរាម
ភចដាយ EPFIs (Matsumoto, 2009) ។ មានបទដាានរាំ
នួនត្ា ាំបី ផ្ដលត្គបដែែ ប់ចល�ើការវាយរនមលនិង្ការត្គប់
ត្គងល
្ន ប៉ា ោះពាល់បរសាិ ា ននិង្សង្គមកាំោាំងល
្ព កមម
ការបាំពល
ុ សុខភាពសហគមន៍ ការតាាំង្លា ចំ ៅងីមការ
អភិរកសជីវរាំរោះុ ជនជារ ិចដ�ើមភាគរ ិរ និងប
្វ ប្ម៌ (IFC,
2012) ។ បទដាា នសាជី វកមមហិ រញ្ញ វរុា អនែរជារិា នកាល
យជាសង្ដ ់ដាររបស់ត្កមុ ហុន ឈានមុខចគសត្មាប់ការត្គ

ប់ ត្គង្ហានិ ភ័យបរសាិ ាននិ ង្សង្គម។ត្កុមហុនជាចត្រើ នស័ត្មគ
រិរចែបជាែាច�្ើ ែតាម សង្ែ ់ដារស៊ូ មបី ផ្រពួ កចគមិ នានផ្សង្ែ
រកហិ រញ្ញ បបទនពី សាជី វកមមហិ រញ្ញ វរុអា នែរជារិក៏ចដាយ។
ទី ភាែ ក់ ងារ នែល់ ឥែទនរបស់ OECD ភាគចត្រើ ន និ ង្្ គរ
អភិវឌ្ឍន៍មួយរាំនួនចនសង្ចទ�ៀរក៏ា នចគរពតាមបទ ដាា
នសាជីវកមហម ិរញ្ញ វរុា អនរែ ជារ ិនង្ផ្ដរ ។ វាត្រវូា នចគចា
រ ់ទុកថាមានឥទិពធ លយ៉ា ង្ខ្ល ាំង្រាំចពាោះនិរនែភាពរប
ស់ត្កុមហុនចៅកុែង្ពិភពចោក។
EPFIs ភាគចត្រើ នគឺ ជា្ គររត្ម ោះុ ជារិសាសន៍ មកពី បណាែ
ត្បចទសអាចមររ ិ ខ្ង្ចជ�ើងអ
្ឬ រឺ បុ៉ា (Foran et al, 2010)។
មាន្ គរអាសុីរាន
ំ ួនបួនប៉ាុ ចណាណោះានអនុម័រគាំតច
្ទ គ
លការែ ៍ចអកាែទ័រចនោះ ចហ�ើយ EPFIs មិនមានវរែមា
នសាំខ្ន់ចៅកុែង្គចត្មាង្ទីនារហិរញ្ញវរុា អាសីុចទ (Le Clerc,
2012)។ ចប�ើចទោះបីជា ្ គរ្ា ៗ
ំ ភាគចត្រើនរបស់នងមា
នចគលនចយាយ CSR ក៏ចដាយ (Foran et. al, 2010)
មិ នមាន្ គរណាានអនុ ម័រគាំ ត្ទចគលការែ៍ចអកាែទ័ រច ោះច
យ(LeClerc,2012;IFC,n.d.)។្ គរ រាំនួនត្ា ាំបីាននលែ់ មូ៊ ល
ើ
និ្ិ ដល់ ទាំនប់ Nam Theun 2 ចៅកុ ង្ែ ត្បចទសឡាវ ចហ�ើ យ
EPFIs រាំ នួនបី ជាអកែ នលែ ហ
់ ិ រញ្ញ វរុដា ល់ គចត្មាង្ពត្ង្ីកទាំ នប់
Theun-Hinboun។
ខែៈចពលផ្ដលអនុសញ្ហញសកលរបស់អង្គការសហត្
បជាជារ ិនិង្ GRI ត្រូវានទទួលយក ដាំចែើ រការ ពហុភា
គីពាក់ព័នធជាចត្រើនត្រូវានចរ�ៀបរាំ ផ្ដលត្រវូ ានសាគ
ល់ថាជាគែៈកមាម ្ិការទាំនប់ ពិភពចោក (WCD) ។ WCD
ានសិកាពីនលត្បចយជន៍នង
ិ ល
្ន ប៉ា ោះពាល់ននទាំន
ប្់ ៗ
ំ និង្ា នចរញនាយន៊វូ ត្កបខ័ែឌ ការច�្ើែចសរកីែស
ចត្មររ ិរែសត្មាប់គចត្មាង្ទា ន
ំ ប្់ ៗ
ំ កុែង្ឆងែ្ ាំ 2000 ។ ត្កបខ័ែឌ
ានដាក់ចរញ ន៊ូវយុទសាធស្តសអាែទិភាពរាំនួនត្ា ាំពីរនិ
ង្ចគលការែ ៍ផ្ែា ំសត្មាប់ការអនុវរែលែៗរាំនួន26។ ត្កបខ័ែឌ
របស់ WCD ចនោះចៅផ្រត្រវូ ានចគចារ ់ទុ កថាជាត្កបខ័ ែឌ
ផ្ដលមានភាពទ៊ូ លាំទ៊ូោ យនិ ង្មា ន ត្បចយជន៍ បាំនុរដល់ អកែ
ច�្ើ ែចសរកី ែសចត្មររិរែពាក់ ព័នធនឹ ង្គចត្មាង្ទា ំ នប់ វារអី គិ គសនី
(Foran, 2010) ។
ចគលការែ៍និរនែរភាពរបស់ សមាគមវារអី គិគសនី អនែរជារិ
(IHA) ានអនុ ចោមចៅតាមត្កបខ័ ែឌ របស់ WCD ចៅកុ ែង្ឆងែ្
ាំ 2004 ។ ចៅឆ្ងែ ាំ 2006 IHA ានចរញនាយន៊ូវពិ្ីសារវភាិ
គវាយរនមលនិរនែរភាព វារអីគិសគនី(HSAP)របស់ខួល
នជាចល�ើកដាំប៊ូង្(IHA,2012)។មួយឆ្ងែាំចត្កាយមកIHAា
នសហការ ជាមួយអង្គការម៊ូលនិ្ិសរែនត្ពពិភពចោកនិង្អ
ង្គការអភិរកស្មមជារ ិបចង�្ើរក ចវទិកាវភាិ គវាយរនមន
ល ិរនែរ ភាពវារអីគិគសនីកុង្ែចគលបាំែង្ើ្ែច បរុបចបនែ
ភាពHSAP(Foran2010)។ចៅកុ ង្ែឆ្ងែាំ2010កាំផ្ែងីមនន
HSAP ត្រូវានចរញនាយ មានរាំនួនត្ា ាំជាំព៊ូក ផ្ដលកុែង្ច
ោះមានបួនជាំព៊ូកចរ�ៀបរាប់ពីការវាយរនមលចៅ តាម
ដាំណាក់ កាលចនសង្គែននវដែការអភិ វឌ្ឍគចត្មាង្ទា ំនប់ វា
រអី គិសគនី ។ជាំ ព៊ូ កនី មួយមានរាំ នួនបួ នផ្នែ ក៖បរសាិ ាន សង្គ ម

បចរចកចទសនិង្ចសដាកិរច/ហិរញ្ញ វរុា ។ ត្បធានបទនីមួ
យៗគឺ ត្រូវានវាយរនមលចៅតាម កត្មិរលកខែៈវនិិ រឆ
័ យខុ ស
ៗគែផ្ដលត្រូវបាំចពញរាំនួនត្ា ាំមួយចនសង្ៗគែរមួ មាន៖
ការវាយរនមលការ ត្គប់ត្គង្ ការរ៊ូលរមួ របស់ ភាគី ពាក់ ព័នធ
ការគាំ ត្ទពីភាគី ពាក់ ព័នធ ការអនុ ចោមតាម និ ង្លទធនល (IHA,
2010) ។ ខែៈចពល ចគលការែ ៍ ផ្ដលានអនុម័រគាំត្ទជាចត្
រ� ើនដ៊ូរគែ ចៅនឹង្ក្តបខ័ែឌ WCD HSAP ានទទួលយកវ្ ិ ីសា
ស្តសែត្គបត
់ ង្ផ្
្គ កចល�ើ
បចរចកចទស (technocratic
នែ
approach) នឹង្ា នចឆ្ងព ោះ ចៅរកចពលចវោកាំែរ ់រ
ង្់ា នរបស់ត្កមុហន
ុ អភិវឌ្ឍន៍ អែកនែល់ហរិ ញ្ញវរុនាិង្ត្បរ ិ
បរ ិកែរវារអីគស
ិ គនី តាមរយៈរត្វការទបននការរ
ល
៊ូ រមួ
មូ
របស់ សហគមន៍ និង្ការរ៊ូលរមួ ជាសាធារែៈ (Foran, 2010) ។
ចគគួរករ ់សមាគ ល់ថា HSAP មិនផ្មនជាការបញ្ច ប់នន
ការងាររាប់សិបឆ្ងែ ាំរបស់ CSR ចទ ចហ�ើយវាក៏មិនផ្មន
ជាសង្ដ់ដារដ៏លឥែរចខ្ចោះនង្ផ្ដរ។HSAPចៅផ្រជាឯកសា
រងីមនិងមិន
្ ទន់ត្រូវានសាកលបង្ចហ�ើយឯក សារចនោះ
ពិរជានឹងបឧបសគគចនសង្
ៗ ដ៊រូ នឹង្អីែផ្ដលសដង្ដា
់ រ
្ជួ
CSR ជួបត្បទោះនង្ផ្ដរ។ ពិរជាសាំខ្ន់ ផ្ដលមិនត្រូវនិយយ
បាំចន�ើលសអាំពីសារៈសាំខ្ន់របស់ HSAP ឬភាពស្សប
រាប់របស់វាចៅចពលចនោះច ើ
យ។ HSAP ចនោះត្រូវាន
បចង�្ើ ករច ង
ើ្ចដាយឧសាហកមមខួ នល ឯង្ រាំផ្ែ កឯ WCD
ត្រវូ ានបចង�្ើ រក ច ើ
ង្ចដាយ សមាជិ កឯករាជយជាចត្រើ ន។
ចៅកុ ង្ែ HSAP ត្កមុ ហុ នជាអែកនលែ ់ពិនុឲា្ យខួ លនឯង្
ជាជាង្ចែើ្ ការចបជាែ ា រ ិរែកុង្ែ ការអនុវរែតាមសង្ែ
់ដារផ្ដលបញ្
ហា ក់យ៉ា ង្រាស់។ អង្គការសង្គមសុវលិ
ី
ចៅកុ ែង្រាំបន់ ទចនលចមគង្គចៅផ្រ មានការសង្ស័យយ៉ា ង្ខ្ល
ាំង្រាច
ំ ពាោះការដាក់ពនុា
ិ ចនោះ។ HSAP និង្ WCD
មានទាំ ក់ទាំនង្រិររួរ ចហ�ើយ មានអែកមួយរាំនួនទទ៊ូរថា
HSAP ចនោះច�្ើែឲ្យអនុសាសន៍របស់ WCD អនែរាយ
ចដាយសារការបចង�្ើរកជចត្មើសជាំនួស មួយ។ 1
ចសរកីែសនិែដាា ន: ត្កបខ័ែឌ អនដរជារចល�
ិ
ើកកមពស់ CSR គឺពិរជា
ងីមនិង្មានចាប់តាាំងពីឆ្ ្ងែ ាំ 2000 ឬចត្កា យមកចទ�ៀរបុ ចណាណោះ។
៉ា
ចគលការែ ចអកាែ
ទ័រមិនត្រវូ ានអនុម័រគាត
៏
ំ ្ទយ៉ាង្ទ៊ូលាំទ៊ូោយចៅកង្ែ
ុ ៊ូរចៅកែង្ទីបែអឺរបុន
រាប
៉ា ិង្អាចមរកិខ្ច ្ងជ�ើង្ចទ។ចដាយសារគច
ំ ន់អាសុី ដ
ត្មា ង្វារអីគិសគនីទចនលចមគង្គភាគចត្រើនទទួល ាុ នហិរញ្ញបបទនពី្
គរអាសុី ចគលការែចអកាែទ
៍
័រនិង្បទដាានការអនុវរែរបស់សាជីវកម
មហិរញ្ញវរា អ
ុ នរែជារអារន
ិ
ឹង្មិនពាក់ព័នធដ៊ូរចពលមុន ចពលផ្ដលមា
ន្គរអឺរបុន
៊ូ រមួ។HSAPមានសកាែនុពល
៉ា ិង្អាចមររខ
ិ ្ច ្ងជ�ើង្ជាចត្រើន ានរល
័
មួយរាន
ំ ួនដ៊ូរជាសង្ែ់ដារសត្មា ប់វសយ
ិ ឧសាហកមមវារអីគិគសនី
បុផ
្ន
ចែៅផ្រ
មានការងារជាចត្រ
ន
ផ្ដ
ល
ត្រូវច�្ើែមុនចពលផ្ដលវាត្រូវាន
៉ា
ើ
ចគទទួលសាគ លថា
់ មួយ ផ្ដលអារទទួលយកានចៅខ្ច ្ង
់ ជាសង្ែ ដា
ត្
ៅ ឧសាហកមមចនោះ។

ការរះគនត្់ កបខណ្័ ឌ និង្ការត្ីរវ បាយការណ្
ពា៍
កព់ ន័ នធ ឹង្ CSR
ានការត្ពួយារមភមួ យដ៏ សាំខ្ន់គឺ ថាចរ�ើហរាចលខី ឬអែកអនុ
ម័ រគាំ ត្ទ ត្ក បខ័ ែឌ មួ យ ពិ រជាច�្ើ ែសកមមភាពណាមួ យផ្ដ លខុ ស

1 - More information on perceived problems with HSAP can be found here:
http://www.internationalrivers.org/resources/voluntary-approach-will-not-resolve-dam-conflicts-4286
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SOK 3: ការទទលួ ខសុ ត្រូវផ្នកែ សង្មគ កង្ុែការអភិវឌ្ឍនវា៍រីអគ្គគសនីី, November 2013.

គែ ឬត្គន់ផ្រជាការអនុវរែមួយចៅកុែង្ទា ំ ក់ទាំនង្សាធារែៈរ
យឺ ៉ា ង្ណា (មិនផ្មនត្កបខ័ែឌ ទាំងស
្អ រ់ ត្មូវឲ្យអែកអនុម័រគាំត្ទ
ជាហរាចលខីចទ) ។ ចទោះជាយ៉ា ង្ណា Scholtens and
Dam (2007) ានរកច ើ
ញថាចគលនចយាយបរសាិ ា ន
សង្គមនិង្អភិា លកិរចនន EPFIs មាន ភាពខុសគែយ៉ា ង្ខ្លា ំ
ង្រវាង្អែកមិនអនុមរ័ គាំត្ទ ចហ�ើយ្ គរ្ា ៗ
ំ ជាចត្រើនទាំន
ង្ជាអនុម័រគាំតច
្ទ គល ការែ ៍ ទាំង្ចោះចត្រើនជាង្្ គរររូ ៊ ៗ។
្� គរផ្ដលមានត្បរ ិបរ ិែការចៅកុែង្បរសាិ ា នផ្ដលមានសាា
ប័ន សង្គមសុីវលិ ត្កុមរស៊ូមរ ិផ្សង្ែ រកការគាំត្ទរង្ឹ មាាំ ទាំ
នង្ជាអារនង
ឹ ្ប្ត ឈមមុខនឹង្ការប៉ា ោះពាល់ ចករចែិ៍ ឈា
មោះពីការនែល់មល
៊ូ និគ
្ិ ចត្មាងរ្ដ៏ ត្មូង្រត្មាស់។្ គរទាំង្ច
នោះានអនុមរ័ គាំតច
្ទ គលការែ ៍ ចអកាែ ទ័រចដ�ើមបីការ ់
បនាយហានិភ័យរាំចពាោះចករចិ៍ែឈាមោះ និង្បងាា
ញពីការអនុវរែន៍ផ្ដលមានការទទួលខុស ត្រូវរបស់ខួលន
(Scholtens និង្ទា ំនប់ឆ្ងែ ាំ 2007) ។
ភាពមិ នរាស់ោ ស់ ក៏ចក�ើ រមានចៅជុា ំ វញិ ការអនុ វរែន៍ រាប់ ន
នត្កបខ័ ែឌទាំ ង្ចនោះ ដ៊ូ រជាចគលការែ៍ ចអកាែ ទ័ រនិ ង្បទដាា
នការអនុវរែរបស់ IFC ។ ត្បសិនចប�ើគចត្មាង្មួយបរាជ័យ
មិ នានបាំ ចពញតាមចគល ការែ៍ ឬសង្ែ ដា
់ រការអនុ វរែកុ ង្ែ
អាំ ុង្ចពលននការសាង្សង្់ ឬត្បរ ិបរ ិកាែ ររបស់ខួនល ប ា
ប់ ពីទទួ លាន ត្ា ក់ កមី ច វាមិ នមានភាពរាស់ោ ស់ ចទ ថាចរ�ើសាា
នប័នហិរញ្ញ វរុា អារនឹង្ចា រ ់វធាិ នការណាមួយចដ�ើមបី បង្ា ំ
ឱ្ខយគចត្មាង្ទា ំង្ចោះអនុចោមចៅតាមរាប់(TransparencyI
nternational,2008;Foranetal., 2010; Lawrence, 2009)
។ EPFIs មិ នមានការផ្ែ ាំសីពែ ីរចប�ៀបអនុ វរែចគលការែ៍
ចអកាែ ទ័ រចទ ចហ�ើយក៏ មិនមានការបញ្
ហា ក់ ឯករាជយពី
ការអនុ វរែរបស់ ខួ លននង្ផ្ដ រ ចដាយចហរុចនោះ ាំឲ្យ្ គរទាំ ង្អ ស់
អនុ វរែន៊ូ វចគលការែ៍ ទាំ ង្ចោះមិ នដ៊ូ រគែ (Le Clerc, 2012) ។
ទាំង្ចគលការែ ៍ ចអកាែ ទ័រ និង្ GRI ត្រូវានចគរោះិ គន់រាំ
ចពាោះការមិនរត្មូវឲ្យមានការរាយការែ ៍ អាំពី គចត្មាង្។
មានផ្ររាយការែ ៏ សីែពីត្បរ ិបរ ិកាដ ររបស់្ គរ ឬរបស់ត្កុ
មហុនទាំងម៊ូល
្ ប៉ាុ ចណាណោះ មិន មានចសរកីដលមិរែ
អាំ ពីគចត្មាង្នីមួយៗចទ (Foran et al., 2010; Fonseca, 2010)
។ រាយការែ៏ ផ្បប ចនោះមានភាពមិ នរាស់ោ ស់ ថាចរ�ើបទដាា
នសង្គ មនិ ង្បរសាិ ា នត្រវូ ានបាំ ចពញចៅកផ្នលង្អ នុវរែគចត្មាង្
ផ្ដររចឺ ទ ចហ�ើយអីែចៅជានលប៉ា ោះពាល់ពិរត្ា កដចៅ
ទីច ោះ (Fonseca 2010)។ ចដាយសារអវរដមានររ ស
ម័នពធត្កបខ័ែឌន៊ូលវការ’រាយការែ ៍’ទាំនង្ត្រវូា នចរ�ៀបរាំច
ដាយយកដាានទាំក់ទាំនង្របស់ត្កមុហុន ផ្ដលមានការយ
ល់ដឹងពិរ្ ត្ា កដរ ិររួរអាំពីល័កខខ័ែឌចៅទីចោះ។
ត្កបខ័ ែឌ WCD ជួ បត្បទោះនឹង្ការមិ នយល់ស្សបចល�ើអីែផ្ដ
លជាការអោះអាង្រោះិ គន់ មួយរាំនួនថា ត្កបខ័ ែឌ ចនោះជាវ្ ិ ី
សាស្តសចដ តែ រចល�ើសិទិធមនុសស។ WCD ានអាំពាវ
វឲ្យមានការរល
ូ ៊ រមួ របស់សហគមន៍ចដាយ ឥរគិរនងល
មុនចពលនិង្ការត្ពមចត្ៀព ង្ត្បកបចដាយការដង
ឹ ្ឮ (FPIC)
និង្ការទទួលយកជាសាធារែៈ។ ្ គរពិភពចោកIHAនិង្ភាែ
2 - http://www.eco-business.com/news/csr-asia-gaining-traction/

ក់ងារនែល់ឥែទនទាំងស់ា
្អ នឯកភាពជាមួយនឹង្យុទធសា
ស្តសអាែទិ ភាពទាំង្ា្ត ាំពីរ ប៉ាុ ផ្នែមិនយល់ស្សបជាមួយនឹ
ង្ចគលការែ៍ ផ្ែ ាំជាក់ោ ក់ មួយរាំនួន ជាពិ ចសសចគលការែ៍
ណាផ្ដ លទក់ ទង្ចៅនឹង្ការរ៊ូលរមួ ជាសាធារែៈនិ ង្សិទិ ធមនុ សស។
ពួ កចគមានអារមមែ៍ ថាចគលការែ៍ ផ្ែ ាំទាំង្ចនោះនឹ ង្ប៉ា ោះ
ពាល់ ដល់ ការអភិ វឌ្ឍទាំ នប្់ ំ ៗ និ ង្ើ្ច ែឲ្យការសចត្មររិរែមានការ
យឺរយ៉ា វ ចហ�ើយវានែល់អាំណារចត្រើនចពកដល់សហ
គមន៍ររ៊ូ ៗ និងន
្ជ ជារ ិភាគរ ិរ (Foran, 2010; Baghel and
Nüsser, 2010)។
មុ ន និង្ា នអនុ វរែន៍ចៅនឹង្កផ្នលង្មុនអែកមិនគាំតុ្ ទ បុ ៉ា ផ្នែការអនុ វរែចគល
ការែ ៍ ចអកាែ ទរ័ របសព
ួ ចគ មន
់ ក
ិ ដ៊រូ គែ ចទ ចហ�យ
ើ មានរាយការែ ៍
រររួ
ិ ររាយការែ ៍ អាព
ំ គ
ី ចត្មា ង្។ គាន
ំ រិ នែរចន�ែើ មរាយការែ ៍ ជាសកល
(GRI) បចង�្ន
ើ ក រមាល ភាពចដាយ ាំយកន៊វូ ការអនុវរែន៍ CSR
ចដ�ើមបីជាពនឺល និង្ជារាយការែ ៍ ជាក់ោ ក់សត្មា ប់ការច�្ើែសវនកមម
ឯករាជយ។ ចទោះជាយ៉ា ង្ណា ការរាយការែ អា
៍ ព
ំ ីគចត្មា ង្ក៏មិនសិរា ចៅ
ចត្កា ម GRI ផ្ដ រ។ ត្ក បខ័ែឌ WCD ត្រូវានទទួ លយកយ៉ា ង្ទ៊ូលាំទ៊ូោយ បុ៉ាផ្នែ
ចពលឥ ៊ូ វ ត្កបខ័ែឌ ចនោះត្បឈមមុខជាមួយនឹង្ ‘អែកត្បកួរត្បផ្ជង្’
HSAP ផ្ដលត្រូវានបចង�្ើរក ច ង
ើ្ចដាយវសិ យ
័ ឧសាហ កម។ម

តើCSRកង្ែរ
ុ ំបនអា់សីមាុនលកណ្ខៈដច ូ
តមចតនាតពលបចុបប
្ច នតែនះ?

ខែៈចពលផ្ដលសាា នភាពចៅផ្រកាំពុង្វវ ិ រែ CSR
កុែង្រាប
ំ ន់អាសីុ នចតែ រការយករ ិរែទុកដាក់យ៉ា ងលា
្ទ៊ូ
ំ
ទ៊ូោ យចៅចល�ើការនលែ ់ជាន
ំ ួយឧបរមា ភដល់ជនត្កីត្ក
និង្ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (LRQA and CSR Asia, 2010;
Krechowicz and Fernando, 2009a; Krechowicz and Fernando, 2009b) ។ ចនោះគឺ ជាការ បកស្សាយហួ សសម័ យនន
CSR ចៅកុង្ែ ការយល់ច ើ
ញរបស់សាា ប័នមួយរាំនន
ួ
និ ង្នលដ ន
់ ូ៊ វព័ រមា
៌ នមាន ត្បចយជន៍ ររិ រួរចៅដល់ អែកវនិិ ចយគ
អាំពីសកមមភាពបរសាិ ាននិង្អភិា លកិររចបស់ត្កុមហុន
(Krechowicz and Fernando, 2009a) ។ ចរ�ើច�្ើ ែយ៉ាង្ណា ចដ�ើ មបី
ឲ្យ CSR អនុវរែចៅអារឆុលោះបញ្ហច ាំងពី្ ត្បវរ ិែ បទដាា
ននិ ង្អនុសញ្ហញ ជារ ិផ្ដលមានលកខែៈជាអង្គភាព ឬមានររ
បទដ៊ូរគែ (Chapple and Moon, 2005; Kemp, 2001) ។
Welford 2 ានគ៊ូ សបញ្
ហា ក់ ថារលករ CSRគឺ នចយាយនិ ង្ជាំនួ ញ
មិនផ្មនជាសហគមន៍ ឬសង្គមសុីវលិ ចហ�ើយពួកចគភា
គចត្រើ នចៅផ្រមានការសង្ស័យនិ ង្ចា រ់ទុក CSR ត្គ ន់ផ្រជាដាំ ចែើ
រការពីចល�ើរុោះចត្កាមបុ៉ាចណាណោះ។
កង្ែោះរមាល ភាពសាជីវកមមជាឧបសគគដ៏សាំខ្ន់កុែង្កា
រច�្ើែឲ្យកមមវ្ ិ ី CSR និង្រាយការែ ៍ កាន់ផ្រត្បចស�ើរ ច�ើ
ង្ (LRQA and CSR Asia, 2010; Krechowicz and
Fernando, 2009b) ។ ចៅទីចនោះនង្ផរ្ដ ការ តល
ស់ប៊ែូ រកាំពុង្ចក�ើនច�ើ ង្ ដ៊រូ ជាទីនារភាគហុនានយ
ល់ដង
ឹ ត្ច ្រើន និង្ា នរល
៊ូ រមួ យ៉ា ង្សកមមកុង្ែ ការច�្ើែ
រាយការែ ៍ CSR ។ បុ៉ាផ្នែ រាយការែ ៍ GRI ចៅកុង្ែ ឆ្ងែ ាំ
2009 មានផ្រ 21% ប៉ាុ ចណាណោះជារបស់ត្កុ មហុ នអាសុី
(LRQA and CSR Asia, 2010) ។ វសិ ័យវារអី គិសគ

នី កុែង្រាំបន់ ទចនចល មគង្ខ គែោះរមាល ភាពជា ពិ ចសស បង្ក ច
ង្ចដាយអាំ ចព�ើ ពុករលួ យ (Foran et al., 2010) និ ង្ភា ពភ័ យខ្ល
ើ
រ ថាការចប�ើករាំហនិង្ការ រាយការែ ៍ នឹង្បង្កឲ្យមានការរោះិ
គន់ (LRQA and CSR Asia, 2010; Tobias, 2010) ។ 3

ឈាមោះរបស់ពួកចគគឺពឹង្ផ្នែកចល�ើការផ្ងរកាអាជាា
ប័ ែណត្បរ ិបរ ិែការកុ ែង្សង្គមរបស់ខួលន (LRQA and CSR
Asia, 2010; Krechowicz and Fernando,
2009b) ។

ាររល
ូ ៊ រមួ របស់ត្កមុ ហុនចៅអាសីុកុែង្ការនួរែ ចន�ើែម CSR
ជាអនដរជារ ិមានកត្មរ ិទប។ ចៅកុង្ែ ឆ្ងែ ាំ 2010 ត្កុមហុ
នចៅអាសុី មានត្រឹមផ្រ 3,5% ននត្កុមហុ នផ្ដ លានរុោះបញ្ា ី
ចៅនារហុន Dow Jones ចស�ើមនឹង្ 17% ននហរាចល
ខី ករិកាសញ្ហញ សកល និ ង្ 30%ននត្កុមហុ នផ្ដ លានដកខួ នល
ពីករ ិកាសញ្ហញ សកល។ នុយា ចៅវញិ រដាាភិា លថាែក់
ជារ ិនិ ង្នា រហុនាននឹង្កាំពុង្បចង�្ើ រកបទបបញ្ញ រ ិែផ្ដលងាយនឹ
ង្ទ ទួលយក ចដ�ើ មបី ជាំរញុ ការអនុ វរែ CSRឲ្យានចត្រើ នជាង្ច
នោះ (LRQA and CSR Asia, 2010) ។ ម៊ូលនិ្ិវនិ ិចយគ
ផ្ដលទទួលខុសត្រូវកុង្ែ សង្គមកាំពុង្ផ្រចក�ើនច ង្ (Krechowicz and Fernando, 2009a) ចហ�ើយកុែង្ឆងែ្ ាំ 2009
ចគានចម�ើលច ើ
ញពីការចាប់ចន�ើែមននការវាយរនមល
និរនរែ ភាពអាសីុ ចដាយានចារ ់រាំណារ ់ថាែ ក់ ត្កុមហុនទាំ
ង្ឡាយចយង្ចៅតាមលកខែៈវនិ ិរ ័ឆយអាំពីការអនុវរែរបស់
ពួកចគរាំចពាោះបរសាិ ា ន សង្គមនិង្ អភិា លកិរច
(LRQA and CSR Asia, 2010) ។ អង្គការជាចត្រើន
ដ៊ូ រជាសមាគមវនិ ិចយគត្បកបចដាយរ ីរ ភាពនិ ង្ការទទួ ល
ខុសត្រូវចៅកុែង្រាំបន់អាសីុនិង្សមាគមស្សាវជាវការទួល
ខុ សត្រូវ ក៏ ត្រូវានបចង�្ើ ករ ច ើ
ង្ចដ�ើ មបី នែល់ ព័រមា
៌ នបរសាិ ា
ន សង្គមនិង្អភិា លកិរចដល់វនិ ិចយគិននង្ផ្ដរ (LRQA and
CSR Asia, 2010) ។

ចសរកីែសនិែដាា ន: CSR កាំពុង្វវ ិរែ ចហ�ើយត្កុមហុនអាសុីផ្ដលអនុវរែ
CSR ានចក�ើនច�ើង្យ ៉ា ង្ខ្ល ាំង្ចៅកែង្ ប
ុ ុ មនឆ្ង
ែា រំ ុង្ចត្កា យចនោះចហ�ើយ
៉ា
និែការងីមៗកាព
្ផ
ំ ុង្ផ្រចក�ើនច�ើង្នង្ដ រ។ចដាយសារផ្រររសម
័នពធនិង្ការ
អនុវរែអភិាលកិរចរបស់ត្កុ មហុនជាចត្រើនចៅអាសុី ចគចាាំារត្រូ
់ វផ្កល
មែការកសាង្រមាល ភាពនិង្ការច�្ើែរាយការែ CSR
។ ត្កុមហុ នអាសុី សាា
៍
ក់ចស�ើររល
៊ូ រមួ កែង្ការនែរចន�ើែមជាអនដរជារកង្ែ
ការគាំត្ទបទដាា ន ុួ
ិ
CSR ផ្ដលស្សបតាមរាបន
ំ ។
់ ចប�ច
ើ ទោះបជា
ី អត្តា អនុមរ័ គាត
ំ ្ទ CSR
ចៅទ៊ូទាង្រា
ិ យគផ្ដលទទួលខុសត្រូ
ំ ប
ំ ន់ទបយ៉ាង្ណាក៏ចដាយ ការវនិ ច
វផ្នែកសង្គមគឺកាព
ំ ុង្ផ្រទទួលានត្បជាត្បិយភាពយ៉ាង្ល ្ខ ាំង្ ចហ�ើយត្កុម
ហុ នផ្ដលពឹង្ន ្ផកែ ចល�ើ្នធាន្មមជារកា
ិ ំពុង្ត្បឈមមុខនឹង្សមាព ្សង្គមចក�ើនច
ង្ចល�ើការត្គប់ត្គង្នល បោ
ើ
៉ា ះពាល់បរសាិ ា ននិង្សង្គមរបស់ខលន។

ត្កុមហុ នត្គួសារនិ ង្សហត្គសរដា (SOEs) ឬសហត្គសឯកជន
មានជាទ៊ូចៅចៅកុែង្រាំបន់អាសុី។ ភាព ចល�ើសលប់នន
ត្កមុហុនមានមាចស់ភាគហុនផ្រមាែក់ឬជាត្កុមានការ ់បន
យាការចល�ើ កទឹ ករិរែដល់ ការរ៊ូល រមួ អនុ វរែ CSR ឬត្បរិបរិកាែ
រត្បកបចដាយរមាល ភាព (LRQA and CSR Asia, 2010;
Krechowicz and Fernando, 2009b) ពី ចត្ពាោះការអនុ វរែ
CSR ត្រូវានជាំរញុ ចដាយសារការត្ពួយារមភរបស់ភា
គទុនិកនិង្ អកែនលែ់ហរិ ញ្ញវរុា ចល�ើការត្គប់តង្
្គ ហា និភ័យ
សាជីវកមម។ ឥទិពធលដ៏មានអានុភាពចល�ើការអនុម័រ
គាំត្ទ CSRឬត្បរ ិបរ ិកាែររបស់វាគឺជាសមរភាាពកុង្ែការរូ ៊
លរមួជាសាធារែៈចៅកុង្ែត្បរ ិបរ ិកាដរការការពារ អាជាា
កណាែ ល និង្ប្ត ព័នធនសពែនាយព័រ ៌មានចស�ុើបអចងរ្ក
ចដាយឥរគិរនងល។
ចត្
ៅ ពី ការអនុ វរែ CSR ទន់ ចខាយរបស់ ត្កុ មហុ នចៅអាសុី
ការអនុ វរែរបស់ ឧសាហកមមទញយក្ន ធាន ម
្ម ជារិក៏ទន់ ចខា
យនង្ផ្ដរ។ ត្កុមហុ នរត្មុ ោះជារិសាសន៍ ភាគចត្រើ នផ្ដលបង្នក
លប៉ា ោះពាល់ដល់សហ គមន៍ចដាយតា ល់ តាមរយៈ
ការចត្បើត្ា ស់ ដីនិងទឹ្ករបស់ ពួកចគ កាំ ពុង្ត្បឈមនឹង្សមាព
្សង្គមចក�ើនច ើ
ង្ កុែង្ការត្គប់ត្គង្នលប៉ា ោះពាល់ផ្ដលានប
ង្ចក ើ
ង្។ ត្កមុ ហុនទាំង្ចនោះច�្ើែរាយការែ ៍ កត្មិរចល�ើម្យម
និ ង្ទទួលសាគ ល់ថាទាំ ក់ ទាំនង្ជាមួ យសហគមន៍ និង្ចករចិ៍ែ

តើវិសាលភាពននCSRកង្ែុ ការអភិវឌ្ឍវារី
អគ្គ គសនីរប
ំ នទ់ តនតលមគង្មាគនទំហប
ំ នុ ណា?

ត្បចទសមានចសដកាិរកចាំ ពុ ង្រកី រចត្មើ នទាំ ង្អ ស់ចៅកុ ែង្រាំបន់
ចល�ើ កផ្ល ង្ផ្រត្បចទសចវ�ៀរណាម ាន ផ្ែ ាំពីបទបបញ្ញ រែិ ត្កម
គាំ និរនួ ែរចន�ើ មែ ទី នារ ឬពានរងាែ ន់ ចដ�ើ មបី ចល�ើ កទឹករិរដែ
ល់ការរាយការែ ៍ ពី CSR (LRQA and CSR Asia, 2010;
Krechowicz and Fernando, 2009a) ។ រាយការែ ៍ CSR
ចៅកុ ែង្ ត្បចទសមា៉ាច សុី និង្ត្បចទសនងចតែ រចល�ើ ការអ
ភិវឌ្ឍសហគមន៍នង្
ិ កា រនែល់ជាន
ំ យ
ួ ឧបរាមភ ខែៈផ្ដល
ត្កុមហុ នចវ�ៀរណាមច�្ើ ែការរាយការែ៍ រិររួរអាំ ពីបញ្
ហា ចនោះ
(Krechowicz and Fernando, 2009a) ។
្បចទសរ ិនានចរញនាយចគលការែ ៍ ផ្ែ ាំសីពែ ីការច�្ើែរា
យការែ៍CSRកុ ែង្ចោះ SOEsត្រវូ ាន ចល�ើ កទឹករិរែឲ្យអនុ វរែតាម
ចហ�ើយនារហុនទីត្កុង្ Shanghai និង្ Shenhen
រត្មូវឲ្យរុោះបញ្ា ី ត្កុមហុន ផ្ដលានរាយការែ ៍ ពីការអនុវរែន៍
CSR របស់ពួកចគ។ ដ៊ូរគែ ចនោះផ្ដរ Bursa Malaysia
ានបចង�្ើ ករ ត្កបខ័ ែឌ CSR តា ល់ ខួលននិ ង្រតមូ្ វការរាយការែ៍
សត្មាប់ ត្កុ មហុ នផ្ដលានរុោះបញ្ា ី (LRQA and CSR Asia,
2010) ។ ត្កុមហុនមានភាពបរ ់ផ្បនកុ ែង្ការសចត្មររ ិរែចរ� ើត្រូ
វរាយការែ៍ ពី អីែ និ ង្រាំនួន បុ៉ា ម ន ផ្រការចត្បើត្ា ស់ សង្ែ ដា
់
រវាស់ផ្វង្ចៅមានការខោះែ ខ្រចៅច ើ
យ។ នារហុនរបស់ត្ប
ចទសនងមិន ត្រូវការឲ្យត្កុមហុនការច�្ើែរាយការែ ៍ពីCSR
ចទរាំផ្ែកឯត្កុមហុនផ្ដលានរុោះបញ្ាចីៅចល�ើនារហុន
របស់ចវ�ៀរណាមភាគចត្រើនច�្ើែរាយការែ ៍ ជាភាសាច
វ�ៀរណាមផ្របុ៉ាចណាណោះ (Krechowicz and Fernan do,
2009b) ។ កុ ែង្ចពលជាមួ យគែ ចនោះ សហត្គរដាមួ យរាំនួ
នកាំ ពុងពិ្ចារណាចល�ើ CSR ។ សហត្គសមួ យរាំនួនានបច
ង�្ើ ករជាបុ ត្រសម័ នពធជួ ញដ៊ូ រជាសាធារែៈបុ ត្រសម័ នពធ
ទាំង្ចោះមានការយល់ ដឹ ងពី្ CSR ផ្រត្កុមហុនទាំង្ចោះចៅផ្រ
ចត្បើវចា
្ី ិ ស់ ៗសត្មាប់ ត្បរិបរិកាែរអាជី វកមមសាំ ខ្ន់ៗរបស់ ខួ នល
ដផ្ដល។

3 -http://www.csr-asia.com/index.php?cat=7 CSR in Asia gaining traction Wednesday, October 6th, 2010
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SOK 3: ការទទលួ ខសុ ត្រូវផ្នកែ សង្មគ កង្ុែការអភិវឌ្ឍនវា៍រីអគ្គគសនីី, November 2013.

ចសរកីែសនិែដាា ន: នារហុនចៅកង្ែ រាប
ំ ន់កាព
ំ ុង្ខិរខាត
ំ ្បឹង្ត ្ផ្បង្ចឆ្ងពោះ
ចៅរកការចរ�ៀបរារាយការែ
ុ រ៊ូ នង
្ត ហន
ុ ផ្ដលមានបាែំ ង្រុោះ
ំ
៍ CSR ដ
ឹ ្ក មុ
បញ្ាចី ៅចល�ទ
ើ នា
ី រអនដរជារផ្ដ
ិ លឲ្យរនមខលសពច់ ៅចល�គែ
ើ ច
នយយ ភាពសាធារែៈ។ នារហុនរបសត្ប
់ ចទសរនទមទររាយការែ
ិ
៍
យ៉ា ង្រឹង្រង្ុ ឹ បាន
រ
ប
ា
ប
ម
កគ
នា
រ
ហុ
ន
Bursa
Malaysia
។
ុ
ំ
់
ឺ
នារហុនរបស់ត្បចទសនងមិនត្រវូ ការរាយការែ ៍ CSR ចទ បុ ផ្នែត្ក
មុ
៉ា
ហុនអារ សត
្ន់ ល�កា
័ ្ម គររែច�្
ិ ែើ រាយការែ ៍ ចតែ រសាខ
ំ ច
ើ រអភវិ ឌ្ឍនស
៍
ហគមនន
ួ ឧបរមា ភ។ ត្បចទស ចវ�ៀរណាមមានរាយការែ ៍
៍ ង្
ិ ជា ន
ំ យ
អនច
ខាយបា
ន
់
ំ រុ ចដាយសារមន
ិ មានបទបបញ្ញរែិ ចហ�យ
ើ ត្កមុ
ហុនមួយរាន
ំ ួន បុច
៉ា ណាណោះផ្ដលានចរ�ៀបរារា
ំ យការែ ៍ ចនោះ។

EXIM Bank មានចគលនចយាយ CSR ចប�ើ ចទោះជាមាន
មានត្រឹមផ្រមួយផ្នកែ ររ៊ូ ចៅកុង្ែ រាយការែ ៍ ត្បចាាំឆ្ងែ
ាំរបស់ ខួលនបុ ៉ា ចណាណោះ (ExportImport Bank of China,
2011) ។ ្ គរអភិ វឌ្ឍន៍ ត្បចទសរិនមានចគលនចយាយ CSR
រាយ ការែ ៍ CSR ឯករាជយ និង្អនុចោមចៅតាមបទដាា ន
ISO 26000៖ សង្ដ ់ដារននការទទួលខុសត្រូវផ្នែក សង្គម
(China Development Bank, 2011) ។

កុង្ែ រាំចណាមត្កមុ ហុនអភិវឌ្ឍន៍រ ិន Sinohydro
មានចគលនចយាយ CSR ចរ�ៀបរាំរាយការែ ៍ GRI
(GRI,2012)និ ង្អនុចោមចៅនឹ ង្ISO14001៖សង្ែ់ ដារត្បព័ ន
ត្ធគប់តង
្គ ្បរសាិ ាន(Sinohydro,n.d.)។ ត្កុមហុន Datang
តើអកែអភិវឌ្ឍនវា៍រីអគ្គគសនីទតនតល
និង្ China Southern ទាំងពីរ្ មានចគលនចយាយ CSR
មគង្ចគល ូរម ួអនវុរត CSR ផ្ដររឺតទ?
ចរ�ៀបរាំរាយការែ ៍ GRI និង្ជាសមាជិកននករ ិកាសញ្ហញ
ានការសិកាស្សាវត្ជាវអាំពីលកខែៈឬវសាិ លភាពននCSR
សកលចទ�ៀរនង្ (China Southern, 2011; Datang, 2009)។
រ ិររួរកុែង្ការអភិវឌ្ឍន៍វារអីគិសគនីរាប
ំ ន់ ទចនលចមគង្គ ។
ឯកសាររាំនួនបី ចរ�ៀបរាំចដាយ Foran et al. (2010) Mid- ្រចវ�ៀរណាមរាំនួនពីរគឺ ្ គរ Vietcom និង្្ គរវនិ ិចយ
dleton et al. (2009) និង្អង្គការ ទចនលអនែរជារ ិ (2008) គនិង្អភិវឌ្ឍន៍ចវ�ៀរណាមត្រវូ ាន កាំែរ ់បផ្នមាសត្មាប់
នដល់នូ៊ វព័ រ ៌មានសីពែ ីអែកវនិ ិចយគនិ ង្អែកអភិ វឌ្ឍន៍ វារអី ត្កមុ ហុនអគី សគនី ចវ�ៀរណាម។ចគមិ នអារផ្សង្ែ រកព័ រ ៌មា
គិគសនីកុែង្រាំបន់ទចនលចមគង្គ ចដាយរង្ុលែបងាា
នអាំ ព្ី គរVietcom ឬត្កមុ ហុនអគី សគនី ចវ�ៀរណាមានចទ
ញពីទាំក់ទាំនង្ទ៊ូចៅកត្មិរទបជាមួយនឹង្CSR។្គរនងនិង្អ
ពីចត្ពាោះត្កមុហុនទាំងពីរ្ ចនោះមិនមានចគហទាំព័រជា
កែអភិវឌ្ឍន៍ គចត្មាង្ា នបចង�្ើនក រាំនួនអកែ វនិិចយគ
ភាសា អង្់ចគលស។ ្ គរវនិ ិចយគនិង្អភិវឌ្ឍន៍ចវ�ៀរណា
ដ៊ូរផ្ដលានចល�ើកច ើ
ង្ចៅកុែង្ឯកសារទាំង្បីចនោះ។ ្ គរនង មមានចគលនចយាយ CSR ប៉ាុ ផ្នចែ តែ រចល�ើការនលែ់
រាំនួនបួ នមានចគលនចយាយ CSR (Export-Import Bank of ជាំនួយឧបរមា ភ (Bank for Investment and DevelopThailand, 2011; Siam Commercial Bank, n.d.; Bank of Ayud- ment of Vietnam, n.d.) ។
hya, n.d.; Kasikorn Bank, 2011) ។ កុ ង្ែ រាំចណាមរាយការែ៍
របស់ ្ គរទាំង្អស់ មានផ្ររាយការែ ៍របស់្ គរសា៉ ាមពាែិជា ត្កុមហុនអភិវឌ្ឍន៍របស់ត្បចទសមា៉ាច សុទា
ី ង
ំ រពី្ Mega
(Siam Commercial Bank) បុ៉ាចណាណោះផ្ដលរាយការែ ៍ First Corporation Berhad ឬ Gamuda Berhad
ពី CSR ចតែ រសាំខច
្ន់ ល�ើការនលែ ់ជាំនួយឧបរមា
មិនមានចគលនចយាយ CSR ឬ រាយការែ ៏ រាស់ោ ស់ចទ
ភ ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និង្ បុគគលិកស័ត្ម គរ ិរែ
(Mega First Corporation Berhad, 2011; Gamuda
ចៅកុ ែង្រាយការែ៍ ត្បចាាំឆ្ងែ ាំរបស់ ខួលន។ កុ ែង្រាំចណាម្ Berhad, 2012) ។ អគិសគ នីឡាវក៏មិនមានព័រ ៌មានសីែពី
គរទាំង្បួន ្ គរ Kasikornពាយមចរ�ៀបរាំស៊ូរ កររាយការែ ៍ CSR ចៅចល�ើចគហ ទាំព័ររបស់ខួនល ផ្ដរ (Electricité
CSRរបស់ខួលនឲ្យត្រូវនឹង្រងាែស់GRI។អែកអភិវឌ្ឍន៍រ du Laos, n.d.)។
បស់នងរាំនន
ួ បួនមានការអនុមរ័ គាំត្ទ CSR ខុសៗគែ
។ ត្កមុ ហុនអភិវឌ្ឍន៍ អីុតាលី នងនិង្ CH. Karnchang ចសរកីែសនិែដាា ន៖ ការរល
៊ូ រមួ ជាមួ យ CSR មានភាពខុ សគែ ចត្រើន។
មានការអនុ វររែិររួរ ខែៈផ្ដ លត្កមុ ហុ ន Ratchaburi និ ង្តមហុ ន ចគលបាែំ ង្រង្់ានរបស់ CSR ចៅកង្ែវស័យ
ិ វារអីគិសគនីរមួមាន៖ុ
្កុ
GeneralElectricានអនុ វរែលត្ែ បចស�ើ រជាង្ ។ ទាំ ង្ត្ក មុ ហុ ន CH. • ការវាស់ផ្វង្និង្ការរាយការែជាសាធារែៈព
៍
ីនលបោ
៉ា ះពាល់
Karnchang និ ង្ ត្កមុ ហុ ន អុី តាលី -នង មាន ចគលនចយាយ • ការបងាា ញពីអរត្ា បចយជន៍ដល់សហគមន៍ចៅរាប
ំ ន់ផ្នែកខ្ច ្ងល�ើ
CSR មិនស៊ូវរាស់ោ ស់ រឯី ចគលនចយាយរបស់ Ratchនិង្ង ត្កា
្ខ មចៅកែង្រាប
ំ ន់
្ច
aburi និង្ EGCO មាន សភាពរាស់ោ ស់ជាង្។ ចៅកុង្ែ ុ• មានត្បព័នធត្គប់ត្គង្ហានិភ័យបរសាិ ា ននិង្សង្គមផ្ដលត្រូវានដាក់បញ្ច
រាយការែ ៍ ត្បចាាំឆ្ងែ ាំរបស់ ITDC និង្ CH. Karnchang
លចៅកែង្អភិាលកិរចផ្ដលរង្ការប៉ាោះពាល់ សាជីវកមរម បស់ពួកច
មានផ្នែកខោះល ចតែ រសាំ ខ្ន់ចល�ើ ការនលែ ជា
់ ំ នួយឧបរមា
គ និង្
ភ និ ង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ សហគមន៍ (Italian-Thai Development, • រាយករែ ៍ អាព
ំ ីបទដាា ន បរសាិ ា ននិង្ សិទិធមនុសសអនដរជារ ិ
2011; CH. Karnchang, 2011) ។ ត្កុមហុន Ratchaburi
ផ្ដលពួកចគចបជាែ ា ររែច�្
ិ ើែតាម។
និង្ EGCO ានចរ�ៀបរាំរាយការែ ៍ CSR យ៉ា ង្ទ៊ូលាំទ៊ូោ យច
្ អ៍ ព
ំ ី CSR កង្ុ ែ ការអភិវឌ្ឍវារអី
ប�ើ ចត្បៀបច�្ៀបចៅនឹង្រាយការែ៍ របស់ GRI (Ratchaburi, តើមានឧទាហរណ
គ្គគសនីទតនតល មគង្ផ្គ ដររឺតទ?
2011; EGCO, 2009) ។
ារកាំែរ ់ CSR ចៅកុង្ែ បរបិ ទវារអី គិគសនីគឺជាការលាំាក
ចៅកុ ង្ែ ត្បចទសរិន មិ នមានភាពរាស់ោ ស់ ចទ ថាចរ�ើ China ពីចត្ពាោះសកមមភាពជាចត្រើនផ្ដលនឹង្ត្រូវចារ ់ ទុកជា

CSR ពាក់ព័នធនឹង្ការកសាង្ ដ៊ូរជា (ការកសាង្សាចរ�ៀន
មែឌ លសុខភាព ការនរគ ់នគង្់ទឹក សាែរជាចដ�ើម)គឺជា
ការពកែិរចកិរចសនារបស់ត្បរ ិបរ ិកែរវារអីគិសគនី។ខែៈ
ផ្ដលCSRមានសកាែនុពលកុែង្ការច�្ើែឲ្យគុែភាពទ៊ូចៅរប
ស់គចត្មាង្ត្បចស�ើរច ើ
ង្ ត្បការចនោះមិនត្គប់តន
្គ ់សត្មាប់
ការអភិវឌ្ឍន៍ ត្បកបចដាយនិរនែរភាពចោះច ើ
យ។ CSR
មិនទន់ា នបងាា ញថាជាយនែការដ៏មានត្បសិទធ
ិ ភាព
ជាំនួសឲ្យ ការត្ររួ ពិនិរយរបស់ភាគីទីបី បទបបញ្ញរ ិែរង្ឹ
មាាំនិង្រមាល ភាពចៅកុង្ែ ត្បចទសច ើ
យ។
គចត្មាង្វា រអីគិសគនីTheun-Hinbounនិង្NamTheun2ត្រ
វូា នចល�ើ កច�ើ ង្ជាឧទហរែ៍ញឹកញាប់ អាំ ពី ‘ការទទួ លខុ សត្រវូ
ផ្នែកសង្គម’ ចៅកុ ង្ែ គចត្មាង្នដគ៊ូ រវាង្សហត្គសសាធារែៈនិ
ង្សហត្គសឯក ជន។គចត្មាង្វា រអីគិគសនីរវាង្សហត្គសសា
ធារែៈនិង្សហត្គសឯកជនចនសង្ចទ�ៀរដ៊ូរជាទាំនប់ វារអីគិ
សគនីNamNgumនិង្ទា ំនប់វារអីគិគសនីHouayមិនមានភ
សុតាែង្បងាាញពីCSRចទ។
ទាំនប់ Theun-Hinboun ជាទាំនប់ដ្៏ ំទីមួយត្រូវានសាង្ស
ង្ច
់ ើ
ង្ចៅកុង្ែ ត្បចទសឡាវចត្កាមភាពជានដ គ៊រូ វាង្សា
ធារែៈជននិង្ឯកជន (International Rivers, 2008)
និង្ជាគចត្មាង្ទា ំនប់ទីមួយផ្ដលាន អនុវរែចត្កាមល័កខខ័ែឌ
សាង្សង្់-កាន់កាប់-ត្បរ ិបរ ិែការ-ចនរា (BOOT) (Virtanen,
2006) ។ ទាំ នប់ ចនោះ ត្រូវានបញ្ច ប់ កុង្ែ ឆ្ងែ ាំ 1998 និ ង្ត្រវូ ា
នត្គប់ត្គង្ចដាយរដាា ភិា លននសាធារែរដាត្បជា្ិបចរយយ
ត្បជា មានិរឡាវ (GoL) Statkraft (Norway) និង្ GMS
Power (Thailand) ានបចង�្ើករជាត្កុមហុនថាមពល
Theun-Hinboun (THPC) ។ ្ គរអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ ននដល់
ជាំ នួយដល់ ការបណាែ ក់ ទុនរបស់ ត្បចទស ឡាវចៅកុ ែង្ត្កមុ
ហុនចនោះ (International Rivers, 2008) ។
គចត្មាង្ចនោះត្រវូ ានចគរោះិ គន់រាច
ំ ពាោះការមិនមា
នការពិចត្គ ោះចយបល់ជាសាធារែៈឲ្យានត្គបត
់ ន
្គ ន
់ ង
ិ ្
ការវាយរនមលនលប៉ា ោះពាល់បរសាិ ា នអន់ចខាយ
ផ្ដ លបង្កឲ្យមាននលប៉ាោះពាល់្នៃ ់្ៃរដល់ ជីវភាព និ ង្ បរសាិ ា
នរបស់ អែកភ៊ូ មិរាំនួន 30,000 ក់ ផ្ដ លរស់ ចៅផ្នែ កខ្ង្ចល�ើ និង្នកែ
្ផ
ខ្ង្ចត្កាមទាំនប់ ។ ជា ពិចសស ការាក់ត្ចាាំង្ទចនល Hai និង្
Hinboun មានការចក�ើនច ើ
ង្ ាំឲ្យមានទឹកជាំនន់ចក�ើនច
ង្ ការ ចាោះបង្់ចចាលការច�្ើែកសិកមមស្សូវរដ៊ូវវសា
ើ
និ ង្ការបាំ តល ញរាំ ការតាមមារ់ទចនល ទិ ននែ លត្រី និង្ត្បភពទឹក
សាំរាប់ នឹកចៅរដ៊ូ វត្ា ាំង្ធា ល ក់រុោះ (International Rivers,
2008; Virtanen, 2006; Matsumoto, 2009) ។
ចៅឆ្ងែ ាំ 2000 THPC ានត្បកាសថា ចគនឹង្រាំ ណាយរហ៊ូ រដល់
4.5 ោនដុោ ល អាចមរកិ ចល�ើកមវម ្ិ ីការ ់ បនយានិង្
សាំែង្(InternationalRivers,2008;Matsumoto,2009)។T
HPCានបាំចពញកិរចត្ពម ចត្ៀព ងរ្កិ ចសនារបស់ខន
ួ ល
ទក់ទង្ចៅនឹងល
្ន ប៉ា ោះពាល់សងគ
្ម និង្បរសាិ ា ន។ ត្កមុ
ហុនានបចង�្ើរក យក ដាានត្គប់ត្គង្សង្មគនិង្បរសាិ ានងីម

មួយនិង្ា នច�្ើែសកមភាមពទ៊ូទរ ់សាំែង្ចៅដល់អកែភ៊ូមិផ្ដ
លរង្នលប៉ាោះពាល់ា នលែត្បចស�ើ រជាង្មុ នចហ�ើ យក៏ា នរ៊ូលរមួ
កុែង្ការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍និង្ការវនិ ិចយគចល�ើកមម វ្ ិ ីរ ិ
ញ្ច ឹមជីវរ ិ ត្បកបចដាយនិរនែរភាព (Virtanen, 2006) ។
ជាអកុ សល កមវម ្ិ រី ញ
ិ ្ច ម
ឹ ជី វរិ ជាពិ ចសស ការដាាំដុោះស្ស
វូ រដ៊ូ វត្ា ាំង្ មិ នទទួ លានចជាគជ័ យចទ ចដាយសារផ្រដី មិនមា
នគុ ែភាពលែ ទឹ កមានមិ ន ត្គ ប់ត្គន់ចហ�ើ យធារុរូល
៊ មានរនមខល
ពស់ (International Rivers, 2008)។
ការច�្ើ ែផ្ននការសាំរាប់ គចត្មាង្ពត្ង្ីកទាំ នប់ Theun-Hinboun
(THXP) ានពាយមផ្កលាំអរបទ ពិ ចសា៍្ន កនង្ល មក ចហ�ើយ
EIA ផ្ននការត្គបត
់ ង
្គ ្និង្ការ ់បនយា បរសាិ ា ន (EMMP)
និងនការ
សកមមភាពការតាាំង្លា ចំ ៅងីម ត្រវូ ានត្ពាង្ច
្ន្ផ
ង្ចដាយចយង្ចៅតាមយនកាែ រការពាររបស់ ADB ចគល ការែ៍
ើ
ចអកាែ ទ័ រ និ ង្ចគលនចយាយជារិសីពែ ន
ី ិ រនែរភាព បរសាិ ា
ននិ ង្សង្មគ កុ ង្ែ វសិ យ
័ វារអី គិ គសនី ចៅ កុ ង្ែ ត្បចទសឡាវ
ឆ្ងែ ាំ 2005 (THPC, 2011) ។ រាយការែ ៍ របស់ THPC
ចាប់ ពីផ្នែ កសង្គ មនិ ង្បរសាិ ា នាា្ ចរ�ៀបរាប់ ពីវឌ្ឍនភាពរបស់
THXP ចដាយាននែល់ នូ៊ វព័ រមា
៌ នអាំ ពីភូ៊ មិផ្ដលរង្ន លប៉ាពាល់
និ ង្អីែផ្ដ ល កាំ ពុង្ត្រូវច�្ើ ែ ដ៊ូ រជាការតាាំង្លា ំ ចៅងី ម វ្ ិ សា
ី ស្ត សចែ
ដាោះស្សាយនលប៉ាោះពាល់ ចៅតាមដង្ទ ចនលផ្នកែ ខ្ង្ចត្កាម
ការពិ ចត្គ ោះចយបល់ ជាសាធារែៈ ការអភិ វឌ្ឍន៍ ជីវភាពរស់ ចៅ
សុខភាពសាធារែៈ ការអប់រាំ ជនជារ ិ ភាគរ ិរ និងមុ
្ក្ត
ងាយរង្ចត្គ ោះ ការត្គប់ត្គង្នលប៉ាោះពាល់ សង្មគ គុ ែភាពទឹក
ជលសាស្តសែ សាំែឹ ក ជលនល និង្ការត្រួរពិនិរយសាំែង្់
ការត្គប់ត្គង្កាកសាំ ែល់ ការចាសសាំ អារជី វមា៉ាស់ និង្កមមវ្ ិ ីអ
ភិ រកសបរសាិ ា ន (THPC, 2011) ។ ចទោះជាយ៉ា ង្ណា
Matsumoto (2009) ានអោះអាង្ថា THXP ាន រចាំ ោភបាំ ពា
នអនុត្កឹរយរបស់ត្បចទសឡាវរាំចពាោះការនលែ ់ត្ ា
ក់ សាំែង្និង្ការតាាំង្លា ំ ចៅងី ម ចគលការែ៍ ចអកាែ ទ័ រ និ ង្បទដាា
នអនុវរែរបស់សាជីវកមហម ិរញ្ញ វរុអា នែរជារ ិ និង្ល័កខ ័ែឌ
ននកិរចត្ពមចត្ពៀង្សមបទន និង្ននការសកមភាមពការ
្ផ
តាាំង្លា ំចៅងីមរបស់ខួលន។
ទាំ នប់ Nam Theun 2 (NT2) ត្រូវានបចង�្ើ ករច ើ
ង្ចត្កាមល័ ក
ខ ែ័ ឌ សាង្សង្់ កាន់ កាប់ ត្បរិបរិដការ និ ង្ ចនរា (BOOT) សិ រា
ចៅចត្កាមភាពជានដគ៊ូ រវាង្រដនា ង
ិ ្ឯ កជន (Foran et al., 2010)
ចហ�ើយគចត្មាង្ចនោះត្រវូ ានត្គប់ត្គង្ចដាយអគិ គសនីា រាង្ា ំ
សហត្គសរដារបស់ឡាវ (Lao Holding State Enterprise)
និង្ EGCO(NTPC,n.d.)។សាាប័នហិរញ្ញវរុា សរបុរាន
ំ ួ
ន27ាននលែ់ងវកាិ ដល់ទាន
ំ ប់NT2(Foranetal., 2010)
រមួ មានភាែ ក់ងារនលែ ់ឥែទនអឺរបុ៉ា និងង
្ន MDBs និង្្
គរឯកជនដ៏ នទចទ�ៀរ (International Rivers, 2008; Lawrence, 2009) ។ ចៅឆ្ងែ ាំ 2005 ទាំនប់ NT2 ទទួលងវកាិ
ពី្ គរពិភពចោក ច�្ើែឲ្យ ទាំនប់ចនោះកាល យជាទាំនប់
ដ្៏ ំដាំប៊ូង្ចគផ្ដលត្រវូ ាននែល់ងវកាិ ចដាយ្ គរពិភពចោក
មានរយៈចពល ត្បមាែ 10 ឆ្ងែ ាំ។ ADB និង្្ គរពិភពចោ
កានគាំ ត្ទការអភិ វឌ្ឍន៍ ទាំនប់ NT2 ចដាយសារទាំ នប់ ចនោះ
ានអនុចោមតាមការអនុវរែន៍ ដ៏លបែ ាំនុរ និ ង្ត្រវូ ានចារ ់ទុក
7
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ជាគាំរម៊ូ ួយ ចដ�ើ មបី ចល�ើកទឹករ ិរែដល់ការ អភិ វឌ្ឍន៍ វារអី កជន។ CH. Karnchang ត្កុមហុន Ratchaburi ត្កមុ ហុន
គិ គសនី ចៅកុ ង្ែរាប
ំ ន់ ឲ្យកាន់ ផ្រមាននិ រនែរភាពផ្ងមចទ�ៀរ Bangkok Expressway និង្ GoL គឺជាវនិ ិចយគិនដ៏សាំ
(Lawrence,2009;Molleetal., 2009)។
ខ្ន់ខែៈចពលផ្ដល្ គរពាែិ ជា នងនិងរ្្គ ThaiEximគឺជាអែ
កនែល់ហរិ ញ្ញវរុ។ាមិនមានទាំងE
្ IAនិងនការសកមភា
្ន្ផ
ចាប់តាាំងពី្ការចាប់ចន�ើែម អង្គការចត្
ៅ រដាា ភិា លានរោះិ មពការតាាំង្ លាំចៅងីមត្រូវានចរញនាយជាសាធារែៈ
គន់ដល់ដាំចែើ រការច�្ើែផ្ននការទាំនប់ NT2 ចដាយ ាន
ចហ�ើ យការតាាំង្លា ំ ចៅងី ចម នោះត្រូវានចរ�ៀបរាំច ង
ើមិនា
្ នល។
និយយថា យនែការការពាររបស់្ គរពិភពចោកត្រវូ ាន
ែអកែភ៊ូ មិជនជារិភាគរិរចនសង្ៗត្រវូានចគដាក់ រូល
៊ គែចៅកុ ង្ែ
រចាំ ោភបាំពានចៅចហ�ើយ។ ពួកចគាន អោះអាង្ថាការ ភ៊ូ មិផ្រមួ យ ចហ�ើយនែល់ដីមិនត្គប់ត្គន់ ចទ�ៀរនង្។ បញ្
ហា
ពិ ចត្គ ោះចយបល់ មិនានត្គប់ត្គន់ ឬមានការយឺ រយ៉ា វ មិ នមា ទាំ ង្ចនោះចៅផ្រចក�ើ រមានដផ្ដ លចៅកុ ង្ែ គចត្មាង្ទា ំ នប់ Nam
នការវភាិ គជចត្ើស
ម និង្ការ សិកា ចហ�ើយកមវម ្ិ ីសាែ
Ngum 3 ជាគចត្មាង្ BOOT រវាង្រដានិ ង្ឯកជនមួ យចនសង្ចទ�ៀរ
រជីវភាពរស់ចៅមានភាពទន់ចខាយខ្ល ាំង្ណាស់។
ផ្ដលមានការរល
៊ូ រួមពីត្កុមហុន GMS Power ត្កមុ ហុន
Ratchaburi សាជីវកមម Marubeni (Japan) និង្រដាា
កុែង្អា ំ ុង្ចពលននការសាង្សង្់ទាំនប់ NTPC មិនានបាំចព ភិា លននត្បចទសឡាវ។ សាំ ែង់្ ត្រវូ ានសាង្សង់្ ចដាយមិ ន
ញការចបែជាា រិររែ បស់ ខួនល ចទ។ មានអែកភ៊ូ មិ ត្បផ្ហល មានការវាយរនមនល លប៉ា ោះពាល់បរសាិ ាននិង្សង្គ
10,000 ក់ត្រូវានតល ស់ទីចរញពីដីរបស់ពួកចគ មុនចព មឲ្យានរប់ សពែត្គប់ ចដាយបនសល់ ទុកន៊ូ វភាពមិ ន រាស់ោ
លការនែល់ ត្ា ក់ សាំែង្និង្ការតាាំង្ ទី លាំចៅងី មរួររាល់ ពរ៌មាន ស់ ពីនលប៉ា ោះពាល់ សកាែ នុ ពលចៅចល�ើ វសិ យ
័ ជលន
មិ នត្រូវាននែល់ ចអាយានទន់ ចពលចវោចហ�ើ យត្បព័ នធា លនិ ង្គុែភាពទឹ ក។ វ្ ិ ច
ី ដាោះស្សាយការ សាដ រជី វភាពរស់ ក៏
ធរាសាស្ត សកែ៏ មិន ទន់ ត្រវូា នបចង�្ើ រកច�ើ ង្នង្ដ្ផរ។ អកែឃ្លាំច មិនមានភាពរាស់ោ ស់នង្ផរ ។ ត្កមុ ហុន Sinohydro
្ដ
ម�ើលឯករាជយានចល�ើកច�ើងពីកា
្ រត្បត្ពឹរែចល�ើសមចល�ើ គឺជាវនិ ិចយគិនដ៏សាខ
ំ ស
្ន់ ត្មាប់ទាន
ំ ប់ Nam Ngum 5
ការ ត្គប់ត្គង្បរសាិ ា នជាចត្រើ នដល់ ត្កុ មហុ នរុោះកិ រចសនា ផ្ដលត្រូវានចគរោះិ គន់ដរ៊ូ គែរាំចពាោះការមិនានច�្ើែ
រមួ មានការបរាជ័យមិនានត្គប់តង្
្គ កា រសឹកររ ិ រលិ និង្្៊ូលីដី ការវាយរនមនល លប៉ា ោះ ពាល់បរសាិ ាននិង្សង្គម
ការត្គប់ត្គង្កាកសាំែកអន់ ចខាយនិ ង្ការកសាង្ន៊ូវល ។ NTPC និងនការសាែរការរ
ិញ្ចឹមជីវរ ិ របស់ត្បជាជនត្កីត្កឲ្យានរប់
្ន្ផ
ក៏ មានការលាំ ាកកុ ង្ែ ការអនុ វរែកមមវ្ ិ សា
ី ែ រការរិញ្ច ម
ឹ ជី វរិ សពែត្គប់ (International Rivers, 2008) ។
របស់ខួលននង្ផ្ដរ ចដាយសារដីផ្ដលសង្ជាំនួសមិនមានគុែ
ភាពលែ រាំការ តាមមារ ់ទចនលត្រវូលិរលង្់បរមាិ ែសុកែ ទាំនប់ Houay Ho គឺជាគចត្មាង្ BOOT រវាង្រដានិង្ឯ
ត្រីត្រូវានចគរពាំឹង្ថានឹង្ធា លក់ រុោះចហ�ើយត្ា ក់ សាំែង្មិនត្គប់ កជនចល�ើកដាំប៊ងូ ្ចៅកុង្ែ ត្បចទសឡាវ ផ្ដលមាន
ត្គន់។ គចត្មាង្ការនែល់ឥែទនខ្ែ រររូ ៊ ត្រូវានអនុម័រចដ�ើមបី សាជីវកមមវសិ កែ មម Daewoo ននត្បចទសក៊ូចរជា៉ា
រាំណាយចល�ើត្ា ក់សាំែង្ ផ្រត្រូវ បរាជ័យចដាយសារវាា វនិ ិចយគិនដ៏សាខ
ំ ម
្ន់ យ
ួ ។ គចត្មាង្ចនោះមិនមានរមាល
នបចង�្ើករវដែបាំែុ លសត្មាប់អកែ ភ៊ូមិផ្ដលមិនានទទួល ភាព ចហ�ើយនលែ ់សាំែង្ឬដីមិនត្គប់ត្គន់ដល់ការតាាំង្លា ំចៅ
ចជាគជ័ យជាមួ យនឹង្ គចត្មាង្សាែ រជី វភាពរស់ ចៅរបស់ ពួ កចគ ងីមរបស់ជនជារ ិភាគរ ិរ Heuny និង្ Jrou ។ មានផ្រដីរាន
ំ ួ
(Lawrence, 2009; International Rivers, 2008)។
ន20%ប៉ាុ ចណាណោះត្រូវានបត្មង្ុទុកចហ�ើយ80%ចន
សង្ចទ�ៀរត្រូវានអកែភ៊ូមិចត្បើររួចៅ ចហ�ើយ ។ ចៅឆ្ងែ ាំ
អង្គការទចនអលនែរជារ ិ(2008)មិនាននិយយថាគចត្មា
2001 ត្កមុ ហុន Daewoo ានលក់ភាគហុនភាគចត្រើនរប
ង្NT2ច�្ើ ែានលែត្បចស�ើ រជាង្គចត្មាង្វា រអី គិគសនី ចនសង្ ស់ខួលនចៅឲ្យត្កុមហុន Tractebel SA ជាសាជីវកមពម
ៗចទ�ៀរចទ ចទោះកុង្ែ លកខខែឌ ផ្ដលមានការពិនិរយ ហុ ជារ ិផ្បលហសុ កិ ។ លកខ ែឌ កុ ែងូ្ភ៊មិតាាំង្លា ំ ចៅងី មបនែ
តាមដាននិង្រាយការែ ៍ ឯករាជយផ្ដលអារចត្បើ ត្ាស់ា ន កាន់ផ្រដុនដាប ចហ�ើយចៅឆ្ងែ ាំ 2006 70% ននអែក
ជាសាធារែៈកុែង្អា ំ ុងព
្ច លអនុវរែគចត្មាង្ក៏ចដាយ។ NTPC ភ៊ូមិផលា
្ដ នតាាំង្លា ចំ ៅងីមានតល ស់ចរញពីរាប
ំ ន់ចោះ។
ក៏ មានកមមវ្ ិ ស
ី ី ែពី បរសាិ ា ននិ ង្ សង្គ មជាចត្រើ នស្សចដ�ៀង្គែ ត្កុមហុន Tractebelានអោះអាង្ថាពួ កចគមិ នទទួ លខុ សត្រ
ចៅនឹ ង្កមមវ្ ិ ីរបស់ THPC នង្ផ្ដរ រមួ មានកមមវ្ ិ ីសត្មាប់ អកែ វូរាំចពាោះកាំ ហុសឆគង្របស់ Daewooកុ ែង្ការតាាំង្ទីលាំចៅ
ផ្ដលត្រូវតាាំង្ លាំចៅងីម និង្ា្ត ក់សាែំ ង្ចល�ើការរ ិញ្ចឹមជីវ
ងីមឲ្យត្បជាពលរដាច ោះច ើ
យ។ ចៅទីបាំនុរ ត្កុមហុន
រ ិ សុខភាពសាធារែៈ ការអប់រាំ ការការពារសរែនត្ពនិង្នត្ព Tractebel ានត្បឹង្ផ្បង្ចដាោះស្សាយបញ្
ហា ទាំង្ ច ោះប
្ត
ចឈ�ើ ការត្រួរពិនិរយគុែភាពទឹក ការត្គប់តង្
្គ សាំែង្់និង្ការ
ាប់ ពីត្រូវានទទួ លរង្សាំពា្ពីអង្គ ការចត្
ៅ រដាាភិា លផ្បលហសុិ ក
គាំតស
្ទ ត្មាប់សហគមន៍ចៅផ្នកែ ខ្ង្ ចត្កាម (Dye, 2012) និង្មា នពាកយបែឹែង្បឹង្ែ ត្បឆ្ងា ំង្នឹង្កចគរាំចពាការមិនចគរ
ពួ
។ Molle et al. (2009) ានករ ់សាំគល់ថាការដាក់សមាព្ពី ពតាមចគលការែ៍ ផ្ែ ាំសត្មាប់ សហត្គសរត្ម ោះជារិសាសន៍
ុ
អង្គការមិនផ្មនរដាា ភិ ាលានជួយឲ្យការអនុវរែការការ ់ប របស់អង្គការសហត្បរ ិបរ ិកាែ រចសដកា ិរចនិង្ការអភិវឌ្ឍ
នាយនលប៉ា ោះពាល់បរសាិ ាននិង្សងគ
្ម របស់NT2ត្បច (International Rivers, 2008) ។
ស�ើរច�ើង្។
ទាំនប់ Nam Ngum 2 គឺជាគចត្មាង្ BOOT រវាង្រដានិង្ឯ
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នដា
ី
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៍ ល
ិ ្ NTPC ានចត្បើត្ា ស់ “ការអនុវរនែ ដ
៏ បែ ាំនរុ ”

យ៉ាង្ណាក៏ចដាយ ក៏ត្កមុ ហុ នទាំង្ច ោះមានការលាាំ កកង្ែ ការនលែ ព
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ន
ិ
វាជាការលាំាកមួយ ចហ�ើយត្រវូ ការន៊ូវ ្នធានមនុសសនិង្ន្ធានហិរញ្ញវ
រាជាចត្រើន ទាង
ំ ្ុការកសាង្ផ្ននការចដាយត្បុង្ត្បយរែន
័ ិង្សមរាភាពចដ�ើ
មបសីត្មបចៅនឹង្បញ្ហាត្បឈមមិនានរពាង
ំឹ ្ទុកនង្ផ្ដរ។អកែអភិវឌ្ឍន៍ផ្ដល
មានទាន
ំ ួលខុសត្រវូផ្នកែសង្មគរររួ
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៉ា
់
ិ
ិ
ភ៊ូមិចដាយគម នការពិចារណាចល
ភាពខុ សគែននជនជារចិ ដ�ើមភាគររិ ឬការសាដរជី វភាពផ្ដ លានារបង្
់ ់ ចោះ
ចយ
ើ។ ការដាក់សមាព អ
្ពី ង្កាគ រចត្
ៅ រដាា ភិាលចោកខ្ង្លរ ិ ានបង្ា ឱ
ំ ្ខ
យអកែ អភិវឌ្ឍន៍ទាំនប់ NT2 និង្ Houay Ho ចារវធាិ
នការែ
ចល�
ប
ញ្
់
៍
ើ ហា
ចនោះ ចហ�ើយអង្កាគ រចត្
ៅ រដាា ភិាលកែង្រាប
ំ ន់និង្
កង្ែ ស្សកុ ជាចត្រើនក៏ច�ើ្ កាែ រយ៉ាង្សកមចមៅកែង្យទុ ធ ការចនោះនង្ផ្ដ រ។

តើមានចលករអីជវត្មញុ CSR កង្ែុ ការអភិវ
ឌ្ឍវារអីគស
្គ គនទីតនតលមគង្?គ

រលករចាស់ ៗជាចត្រើ ននន CSR មិ នមានវរមាែ នចៅកុ ង្
ែ រាំបន់ ចមគង្គចទ។ ដ៊ូ រផ្ដលានករ់ សមាគ ល់ ខ្ង្ចល�ើ រលកររ
មបង្ៗនន CSR គឺជាការត្គប់ត្គង្ហានិភ័យនិង្ការដាក់សមា
ពអ
្ពី កែនែល់ ហិ រញ្ញ បបទនវនិ ច
ិ យគិ នអរិងិជនអែកពាក់ ព័ននធិ
ង្សាធារែៈជនទ៊ូ ចៅ (LRQAandCSRAsia, 2010) ។ គចត្មាង្វា រអី
គិសគ នី្ ៗ
ំ មានភាពសគុម សាម ញនិង្មា នការរល
៊ូ រមួ
ពី ពហុ ត្ក សួ ង្ និ ង្ភាែ ក់ ងាររដាា ភិា លជាចត្រើ ន ដ៊ូ រជា MDBs
អកែ នែល់ ហិរញ្ញ វរុា សាធារែៈនិ ង្ឯកជន អកែ អភិ វឌ្ឍន៍ ទាំនប់
និង្ភាែ ក់ងារនែល់ឥែទនពីបណាែ ត្បចទសចនសង្ៗ
(Haas, 2008; Foran et al., 2010)។ឧទហរែ ៏ដ៏សាខ
ំ ្ន់មួ
យគឺទាន
ំ ប់NamTheun2ចៅត្បចទសឡាវផ្ដលត្រវូា ននែ
ល់ ហិរញ្ញបបទនចដាយសាា ប័នរាំនន
ួ 27 (Foran et
al., 2010) ។
អកែនែល់ ហិរញ្ញ វរុា សត្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍវារអី គិសគនី ទចនច
លមគង្គគឺជា្គរចៅអាសុីផ្ដលកាំពុង្ផ្រ ចក�ើនច ើ
ង្ជាពិចសស្
គរឯកជន។ ្ គរពីរបីកែង្រា
ុ
ច
ំ ណាម្ គរទាំង្ចនោះាន
អនុមរ័ ត្កបខ័ែឌ អនដរជារ ិជាចត្រើនដ៊រូ ជាចគលការែ ៍
ចអកាែ ទ័រ (Le Clerc, 2012; IFC, n.d.) ។ តាមត្ទឹសែី
វាគួរផ្រជាអរត្ា បចយជន៍លបែ ាំនុររបស់្ គរចដ�ើមបត្ី
គប់ ត្គង្ការត្បឈមចៅនឹង្ហានិ ភ័យរបស់ ខួ នលចដាយកាំ ែរ់បទដាា
នសង្មគ និ ង្បរសាិ ា ន។ ្ គររង្់ ចជ�ៀសវាង្ការប៉ា ោះពាល់
ដល់ចករចិ៍ែឈាមោះរបស់ពួកចគបុ៉ាផ្នចែដាយសារផ្រពួ
កចគគឺជាអកែនែល់ត្ា ក់កមី-ចវនិិចយគិនមិនមាន សម្ម៌ការរាំណាយបរសាិ ា ននិង្សងគ
្ម មានរ ិររួរ (Foran et al.,
2010) ។
ររ សម័នព ធននទីនារអគិសគ នីចៅកុង្ែ បណាែត្ប
ចទសអាង្ទចនចល មគង្គ (MRB) ានរារាង្ា ំ ដល់
សមាព្ពីអរ ិងិជន។ កុែង្បណាែ ត្បចទស MRB មានត្កុមហ

នុ អគិ សគ នី របស់ រដជាា ចត្រើ នផ្ដលតែ រ់ មុ ខចល�ើ ការផ្រ
កចាយអគិ សគ នី ចប�ើ ចទោះបី ជាត្បចទសនងនិ ង្ត្បចទស
ចវ�ៀរណាមកាំ ពុង្ចល�ើ កទឹករិរដ ចអាយឯកជនភាវប៊ូ នីយក
មនមនទីនារអគិសគនីរបសព់ួកចគក៏ចដាយ ចហ�ើយត្ប
ចទសកមុពជានិង្ ត្បចទសឡាវចល�ើកទឹករ ិរដ ល់កាំចែើ
នវសិ យ
័ ឯកជន (Foran et al., 2010; Matthews, 2012; King
et al., 2007) ។ ការត្ររួ ត្តាទីនារចល�ើសលប់របស់ត្កុមហុ
នអគិ សគ នី រដមាា នន័ យថា មាន ការត្បកួ រត្បផ្ជង្រិររួរឬគម
នពី អកែ នលិរនិ ង្អកែ ផ្រកចាយថាមពលឯករាជយ ច�្ើ ឱ្ែ
យអរ ិងិជន មិនមានជចត្ើស
ម ដ៊ូចរោះែ ចហ�ើយពួកគម
នសាំ ចលង្រវា៉ាចៅកុ ង្ែ ការនលិ រអគិ គសនី សត្មាប់ ពួកចគ
ចើ
យ(Foranetal.,2010;Kingetal.,2007)។ចដាយសារផ្រ
CSRត្រវូា នអនុ វរភាែ គចត្រើ ន ចៅកុ ែង្ត្ក មុ ហុ នផ្ដ លានរុោះបញ្ា ី
ជាសាធារែៈជាមួ យភាគទុ និកពាក់ ព័នធ SOEs ផ្ដ លច�្ើ កាែ រ
អភិវឌ្ឍវារអី គិសគ នីរាប
ំ ន់ទចនចល មគង្គជាចត្រើន
ានការ ់បនយា អនុភាពរបស់ភាគទុនិកផ្ដលជារ លករនន
CSR (LRQA and CSR Asia, 2010; Krechowicz and
Fernando, 2009b) ។
ារដាក់សមាព ្របស់ភាគទុនក
ិ និង្សាធារែៈជនចៅកុង្ែ
ត្បចទសអភិវឌ្ឍត្រវូ ានចគទទួលសាគ ល់ថាជាកមា
ល ាំង្រលករនន CSR ជាពិ ចសសចៅកុ ែង្វស័ិ យឧសាហក
មមផ្ដលពឹង្ផ្នែកចល�ើ ្នធាន្មជាម រ ិ (LRQA and CSR Asia,
2010; Krechowicz and Fernando, 2009b) ។ ចទោះបី ជា
យ៉ាង្ណា ក៏ ចដាយ ចៅកុ ង្ែ ត្បចទសឡាវផ្ដលការអភិ វឌ្ឍវារអី
គិ សគ នី ជាចត្រើ ននឹ ង្ត្រូវានអនុ វរែ (King et al., 2007; ICEM,
2010) សង្គ មសុី វលិ ចៅផ្រមានភាពទន់ ចខាយ (Matthews,
2012) ។ ត្បចទសនងមានអង្គ ការសង្ម គ សុី វលិ រង្ឹ មាាំយ៉ាង្ខ្ល
ាំង្ ចហ�ើ យពួ កចគទទួ លានចជាគជ័ យកុ ង្ែ ការ ទប់ សាក
រ ់មិនឲ្យមានទាំនប់ងម
ី សាង្សង្ច់ ៅកុង្ែ ត្បចទសនងច
យ។ អង្កាគ រសង្មគ សីុវលិ ចៅកុង្ែ ត្បចទសនង ត្បច
ើ
ទសកមុជាព និង្ប្ត ចទសចវ�ៀរណាមានអាំពាវ វឲ្យតែ
កចល�ើការកសាង្ទា ំនប់ចៅ អាង្ទចន្លា ំននទចនចលមគង្គ
(Matthews,2012;Lawrence,2009)។ចប�ើចទោះជាមាន
ការត្ពយួ ារមភ ទាំ ង្ចនោះក៏ ចដាយ ត្បចទសឡាវចៅផ្របនសាែ
ង្សង្់ទាន
ំ ប់សាយ៉ា ប៊ូរចីៅចល�ើដង្ទចនលចមគ ង្គដផ្ដល
(Bangkok Post, 2012) ។
ចសរកែី សនិដាែ ា ន: រលករចាស់ៗជាចត្រើននន CSR មានរររួ
ិ រកែ
ង្ការអភិវឌ្ឍវារអី គិសគ នីទចនល ច
ុ មគង្។គ ររ សម័នពធសគមសា
មញននគចត្មា ង្ហរញ្ញ
វ
រនាិ
ង
ភិា
្អ
លក
រ
ង
ិ
ិ កចាែំ ររមាលភាពន
់
ិ ្ុ
គែចនយយភាពកដ
ី យ
ួ ៗឲ្យរល
៊ូ រមួ
៏ រ៊ូ ជាការចល�ក
ើ ទក
ឹ ររែរួ
ិ អង្នគ ម
កង្ែ CSR នង្
្គ ហា ន
ុ ភ
ិ កា រត្គបត
់ ង្
ិ យ
័ ។ វាមន
ិ រាសច
់ ទ ត្បសន
ិ ចប�អ
ើ កែ
កា
នលែ ហ
់ រញ្ញបបទនអាសុ
ី ពុ
ំ ង្ជារញ
ំ ុ ការអនុវរនែ ៍ CSR ។
ិ
ភាពចល�ើសលប់ននឧបករែ ចត្បើ
ត្ា ស់របស់រដចាកែង្ទីនារអគិសគ
៍
នី មានន័យថាអកែ ចត្បើត្ា ស់ មិនមានឥទិពធ ល ចហ�ើយភាព
ចល�ើសលប់នន SOEs ម
ុ ិនបង្ឲ្ក យមានបញ្ហា ភាគទុនិកសកមន
មយ
ិ ម ចទ។
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SOK 3: ការទទលួ ខសុ ត្រូវផ្នកែ សង្មគ កង្ុែការអភិវឌ្ឍនវា៍រីអគ្គគសនីី, November 2013.

តើមាននិនាែ ការអីតវៅកុង្ែ CSR កង្ែុ
ការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គគសនីរំបនទ់ តនតល
មគង្?គ

CSRកុ ែង្រាំបន់ អាសុី បនវែវិរែប៉ាុ ផ្នចែតែរជាសាំខ្ន់ចល�ើ ការ
នលែ់ការឧបរាមដភល់ត្បជាជនត្កីត្កនិង្ ការអភិវឌ្ឍន៍
សហគមន៍ចៅច ើ
យ ចដាយរាយការែ ៍ ជាសាធារែៈរ ិររួរ
ចប�ើចត្បៀបច�្ៀបចៅ នឹង្រាយការែ ៍ដ៏ទ៊ូលទាំូ ៊យពីស៊ូរ
ករបរសាិ ានសង្មគនិង្អភិា លកិរផ្ចដលនសពនែាយយ៉ា ង្ទ៊ូ
លាំទ៊ូោ យចៅអាចមរកិ ខ្ង្ចជ�ើ ង្និង្ចៅអឺ របុ៉ា (LRQA and CSR
Asia, 2010; Krechowicz and Fernando, 2009a; Krechowicz and Fernando, 2009b) ។ រមាល ភាព ឬការរល
ូ ៊ រមួ
កុង្ែ ការនួរែ ចន�ើមែ គាំនរិ CSR អនដរជារ ិ (LRQA
and CSR Asia, 2010) របស់ SOEs ឯកជនមួយរាំនួន្ា ំ
និង្ សហត្គសលកែខ ៈត្គសាួ រមានរ ិររួរ (Krechowicz
and Fernando, 2009b) ។ រលកររមបង្ នន CSR កុង្ែ
រាំបន់អាសីគុ ឺបទបបញ្ញរ ិ្ែ ៊ូររលុង្ដលានត្បកាសឱ្យចត្បើ
្ផ
ចៅចល�ើទីនារភាគហុន ត្បចទសរ ិននិ ង្ត្បចទសមា៉ ា ច សុី
(LRQA and CSR Asia, 2010) ។

and Fernando, 2009b; Matthews, 2012; Haas, 2008;
Molle et al., 2009; Lawrence, 2009) ។
ចសរកីសែ និដាែ ា ន: CSR ចៅមានកត្មិរចៅច យ
ើកង្ែ ការអភិវឌ្ឍវារអី
គិសគ នីរាប
ំ ន់ទចនលចមគង្។គ ចនោះទាំនង្ជាមិនតល ស់បែរលោះុ
ត្តាផ្រកតាែ ចនសង្ ៗចៅកង្ែ ុ បរសាិ ា នផ្ដ លអនុ ញ្ហញ រឱ្យមានការតល
សបែរចៅកង្ែ
មច្ា ាយផ្ដលានចល�កទ
់៊ូុ
ើ ក
ឹ ររឱ្
ិ ែ យមានកាចែ
ំ ើ
នរលកររបស់ CSR ។

តើតយីង្អាចតរ�ៀនអីពវីបណាតត្បទ
្ត សតន
សង្ៗ?

ាររកច�ើញដ៏សាំខ្ន់ពីរផ្ដលចក�ើរចង�្ើពីការសិកាននCSR
ចៅកុ ង្ែត្បចទសBRIC(ត្បចទស ចត្បសីុ ល រសុ សុី ឥណាឌ
និង្រិន) និង្ចៅអាសីុ។ ជាដាំប៊ូង្ បរបិ ទត្បចទសមានវសាិ
លភាព CSR ្ាំ បាំនុរចៅកុែង្ត្បចទសចនសង្គែ (Chapple
and Moon, 2005; Alon et al., 2010; Abreu, Castro, Assis Soares and Silva Filho, 2012; Dobers and Halme,
2009; Robins, 2005) ។ លទិខធ ុង្ជឺ និយមចៅកុង្ែ
ត្បចទសរិនានជត្មញុ ការកសាង្សង្គមឈរចល�ើ ទាំ ក់ ទាំនង្
ការសង្ា់ មរ ិមួ យរបស់អង្កាគរ្ា ៗ
ំ ចលកាើ
រអភិ វឌ្ឍវារអី គិស ឋា នុ ត្ក ម ភាព បរ់ផ្បននិ ង្ការររចារជាមួ យគែ ។ ជាលទធនល
អាជីវកមមជាចត្រើនចៅកុង្ែ ត្បចទសរ ិនត្រវូ ាន ត្គប់ត្គ
គនីរាប
ំ ន់ទចនចលមគង្គ ានអោះអាង្ពី និែការទាំង្ចនោះ
់ ង
្គ ដា
្ច យរដា
៖មានផ្រ្គរបីកុែង្រាច
ំ ណាម្គរត្ា ាំបីរបសត្់បចទសនងនិង្អ ង្ចដាយសហត្គសត្គួសារជាមាច ស់ ឬត្គបត
ចហ�ើយចប�ើចទោះបីជាត្បចទស រ ិនមានម៊ល
ូ ដាា
កែអភិវឌ្ឍ ន៍ទាន
ំ ប់មានរាយការែ ៍ CSR ្ គររ ិនបួនកុង្ែ
នរាប់លកែ ៏ចដាយ ក៏ការអនុវររែ ាប់ចៅភាពទន់ចខាយ
រាំចណាម្ គររាំនន
ួ ត្ា ាំមានរាយ ការែ ៍ CSR ចហ�ើយ្
កុែង្បាន
ំ ង្រកាជចត្ើស
ម វបប្ម៌ននទាំ ក់ទាំនង្និង្ការររចារគែ
គរចវ�ៀរណាមនិង្្ គរមា៉ាច សីន
ុ ង
ិ កែ
្អ អភិវឌ្ឍន៍ទាន
ំ ប់
។ ភាពខ្ល ាំងន
្ន ត្បព័នអធ ភិា លកិរនច ិង្នីរ ិរដាគឺជាកតាដ
មិនមាន ព័រ ៌មាន CSR ចទ។
សាំ ខ្ន់សត្មាប់ ការវវិ រនែ ប
៍ ផ្នមា ចទ�ៀរនន CSR (Whelan, 2007)
ចប�ើ ចទោះបី ជាTHPCនិ ង្NTPCត្រូវានចគចារ់ទុកជាត្បរិបរិកែ ។ ត្បចទសឥណាឌ និ ង្ត្បចទសចត្ប សុី លមានការអនុ ម័រគាំ ត្ទ
រទាំ នប់ មាន ‘ការអនុ វរដែ លែ
៏
បាំ នុរ’ ក៏ ចដាយ ពួ កចគចៅផ្រ CSR ខពស់ជាង្ត្បចទសរ ិន (Alon et al., 2010; Abreu
ជួ បត្បទោះការលាំ ាកយ៉ាង្ខ្លាំង្កុែង្ការអនុ វរផ្ែននការតាាំង្ទីលាំចៅ et al., 2012) ចហ�ើយត្បចទសទាំងរពី្ មានត្បព័នអធ
ងី ចមដាយនែលន់៊ូ វសាំែង្ទន់ចពលចវោនិ ង្គ្តប់ ត្គន់និង្ការសា ភិា លកិ រចនី រ ិរដរា ង្ឹ មាាំជាង្ ផ្ដលវានុា យចៅនឹ ងម៊ូ្លដាា ន
ដរជី វភាពច�ើ ង្វញិ។NTPC ានអនុ វរែន៍ ការងារលត្ែ បចស�ើ អភិា លកិ រទច ាំ ក់ ទាំនង្។ ចល�ើ សពី ចនោះចទ�ៀរ ត្បព័ ននធ
រជាង្មុ នចដាយសារផ្រមានលកខខែឌ ពី ត្ា ក់ កមី ចរបស់ ខួ នល ចយាយត្បជា្ិបចរយយចៅកុ ង្ែ ត្បចទសចត្បសីុ លនិ ង្ឥណាឌ
ើ្ចដ�ើ មបចី លក�ើ ទឹករិរដែ ល់ CSR ខែៈចពលផ្ដ លរដាា
ទទួ ល ានពី ADB និ ង្្ គរពិ ភពចោក បផ្នមា ចៅចល�ើ ការត្ររួ ចលរច ង
ពិ និរយជាសាធារែៈ ផ្ដលទាំ នប់ ភាគចត្រើ នចៅកុ ង្ែ MRB ភិា លរបស់ត្បចទសមួយរាំនួនដ៊ូរជាត្បចទសរ ិននិង្ត្បចទ
សរសុ សុ ីមានរញុ រាកុង្ែ ការអនុវរែ CSR (Alon et al.,
ត្រវូ ច�្ើែ (Molle et al., 2009) ។
2010) ។
រលករចាស់ៗរបស់CSRមិនមានចៅកុង្ែរាប
ំ ន់អាង្ទចនច
្បព័ននធចយាយតាមផ្បបត្បជា្ិបចរយយមាននិែការ
លមគង្គ(MRB)ច ោះចទពីចត្ពាោះមិនមាន សមាព ្ទ៊ូ
ចៅពី អែកនែល់ ហិរញ្ញ បបទន អរិងិជន និ ង្ភា គទុ និកឬសង្មគ ចៅរកការអនុ វររែាប់ លត្ែ បចស�ើ រនិ ង្ល្ខ ាំង្កាល ជាង្ មានរមាល
សុី វលិ ។ ការតល ស់ បូ៊ រែ ចៅ ជាអែកនែល់ ហិរញ្ញ បបទនអាសីុ ភាព និ ង្ការរ៊ូលរមួ របស់ សង្ម គ សុី វលិ កាន់ ផ្រចត្រើ នផ្ងមចទ�ៀរ
៏ ដាយ
ទី នារអគិ សគ នី តែ រ ់មុ ខ SOEs មួ យរាំនួន្ា ំ និ ង្តមហុ នរុោះ (Abreu et al., 2012) ។ ចទោះជាយ៉ា ង្ណាកច
្កុ
វបប្
ន
ម៌
ង
ិ
្ប
្ត
វរ
ិសាែ
ស្តសាែ
នចដ�ើ
រ
រួ
ទី
យ
៉ា
ង្ខ
ង្ា
ំ
កុែង្
បញ្ា ី ឯកជន និង្សង្មគ សីវុ លិ ទន់ចខាយ ជាឧបសគរគាំ
្ល
ង្ចៅកុង្ែ ត្បចទសឥណាឌ
ចពាោះរលករចាស់ៗរបស់ CSR ។ ចល�ើសពីចនោះ ការច�្ើឲ្ែ យ CSR ចក�ើនច ើ
ចដាយសាររនមជាល ចត្រើនផ្ដលពាក់ព័ននធ ឹង្ CSR
ចទ�ៀរ មានឧបសគគជាចត្រើនរារាង្ា ំ ដល់ CSR រមួ
ត្រវូ ានចាក់បសា ដ៊ូរគែ ចៅកុង្ែ ជាំចន�ឿសាស របសត្់
មាន៖ អាំចព�ើពក
ុ រលួយ អភិាលកិរទច ន់ចខាយទាំ
ស់ នលត្បចយជន៍ កុង្ែ ការអភិ វឌ្ឍគចត្មាង្និង្ររ សម័ នព នធ បចទសនិង្ចៅកុង្ែ អរ ីរកាលអាណានិគម (Chappleand
នទីនារថាមពលចៅកុង្ែ រាំបន់(Foran et al., 2010; King Moon,2005)។ទាំ ង្ចនោះត្រវូា នបងាាញចដាយCSRចៅកុ ែ
et al., 2007; LRQA and CSR Asia, 2010; Krechowicz ង្ត្បចទសឥណាឌផ្ដល ចល�ើសលុបចដាយការឲ្យរនមល

និ ង្ចតែរចៅចល�ើការចត្បើត្ា ស់ត្កមសីលម៌ន
្ ិ ង្ការច�្ើ ចែអាយ
គុ ែ ភាពននជី វរ ិ កុ ង្ែ សហគមន៍ ត្បចស�ើ រចង្ (Alon et al.,
2010) ។ ត្បចភទនន CSR ចៅកុង្ែ ត្បចទស ឥណាឌនិ
ង្ត្បចទសចត្បសីលុមានលកែខៈជាយុទសាធស្តសចែ
ជ�ៀសជាង្ជាការឧបរមាដភល់ត្បជាជន សុទសាធ ្ (philanthropic) ផ្ដលានរមួ រាំចែកចៅដល់ការចរ�ៀបរាំសាា
ប័ នទាំងម៊ូ្លនន CSR នង្ ផ្ដរ (Chapple and Moon, 2005;
Jamali, 2007) ។
ទីពរី ត្កមុហន
ុ ត្បរ ិបរ ិកាដរអនរដជារ ិចៅអាសុផ
ី ល
្ដ មាន
ត្បរ ិបរ ិែការចៅកុង្ែរាប
ំ ន់អាសីប
ុ ងាាញ កត្មិរអនុម័រគាំត្ទ
CSR ខសព ់ជាង្តមហនុ ផ្ដលមានត្បរ ិបរ ិកាដ រផ្រចៅកុ ង្ែ
្កុ
ស្សុកសុ ទសាធ ្ (Chapple and Moon, 2005) ។ ចទោះជាយ៉ា
ង្ណា កត្មិរននការរល
ូ ៊ រមួ ជាមួយ CSR នឹង្ អាស្ស័
យចៅតាមត្បចទសផ្ដលត្កមុ ហនុ ច�្ើត្ែបរ ិបរ ិកាដរ ចដា
យសារចៅកុង្ែ ត្បចទសចនសង្គែ ត្កមុ ហុនទាំង្ចោះ
មានការរពាំ ឹង្ទុកនិ ង្នលត្បចយជន៍ ជាក់ោ ក់ របស់ ពួកចគតា
ល់ខួនល ចហ�ើយវា ជារាំរវូ ៊ ការរបស់ត្កមុ ហុនផ្ដលកាំពុ
ង្ពា យមចដាោះស្សាយ (Robins, 2005) ។ ចនោះត្បផ្ហលជា
ម៊ូលចហរុផ្ដលត្កមុហុនត្បរ ិបរ ិកាដរអនរដជារ ិបងាាញពី
កត្មិរអនុ ម័រគាំត្ទCSRខពស់ជាង្- ត្កមុ ហុនទាំង្ចោះទាំនង្មា
នភាគី ពាក់ ព័នជាធ ចត្រើ នត្គប់ត្គង្ (Chapple and Moon,
2005) ។
CSR ចៅកុង្ែ ត្បចទសកាំពុងភ
្អ ិវឌ្ឍន៍គឺខុសគែ ពី CSR
ចៅកុែង្បណាែ ត្បចទសអភិវឌ្ឍន៍ ចហ�ើយ CSR គឺត្
រវូា នសត្មលួបផ្នមាចទ�ៀរចៅតាមបរបិទត្បចទសនី
មួយៗ(DobersandHalme,2009; Robins, 2005) ។
ចនោះមិ នចាាំារ់មានន័ យថា CSR គឺ មិនពាក់ ព័នធចៅកុ ង្ែ
រាំបន់អាសីុច ោះចទ។ សង្គមសីុវលិ អរ ិងិជនកុង្ែ ស្សកុ
និង្ការដាក់សមាព ្របស់សហគមន៍គជា
ឺ រលករជត្មញុ
ឲ្យ CSR ចក�ើនច ើ
ង្ ចហ�ើយកាំចែើ នថាែ ក់កណាែ ល
រមាល ភាពនិង្ការរោះិ គន់ជាសាធារែៈដ៏ខ្ល ាំង្កាល បង្ា ំឲ្ខ
យ ត្កមុ ហុនទទួ លយកការអនុ វរដន៍ CSR (Chapple and
Moon, 2005; Epstein-Reeves, 2012)។ ចនោះ គឺជាករែ ី
ចៅកុែង្ត្បចទសចត្បសុីល (ពាក់ព័ននធ ឹង្ការផ្កលមបែ ទ
បបញ្ញ រិ)ដ (Young, 2004; Abreu et al., 2012) និ ង្ហាក់ ដូ៊ រជាត្រវូ
ានចក�ើរច ើ
ង្ជាបនបែ ា ប់ចៅកុង្ែ ត្បចទសរ ិនខែៈផ្ដល
ត្បជាជនទមទរលកខែឌការងារលែ ខយល់ លនែិ ង្សុវរិភាា
ពនលរ ិនលត្បចស�ើរជាង្មុន (Epstein-Reeves, 2012)។
ចសរកសែ
នដា
ី
ិ ែ ា ន: CSR នង្
ឹ មា នភាពខុសគែ ចៅកង្ែ បណាែ
ត្បចទសអាសុី ចដាយសារផ្រ CSR នឹង្ វុ វិឌ្ឍចៅតាមលកែខ ៈត្បវរសាែ
ិ
ស្ត សែ វបប្ម៌ នចយាយ ចសដាកិរច សង្គ មនិង្បរសាិ ា នចៅតាម រាប
ំ ន់។
CSR ចៅផ្រវវិរជាែ បន។ែ លកែខ ៈរាសោ់ ស់មួយរាន
ំ ួ នដ៊ូ រជាអភិាលកិររច
ាប់ ត្បជា ប
្ិ ចរយយ រមាល ភាពនង
ិ ្សង្គមសវីុ លិ រង្ឹ មាាំជារំ ញុ ឱ្យ
CSR ចក�ើនច�ើង្។ CSR ខុសគែ រវាង្បណាែ ត្បចទសអាសុីបុផ
៉ា ្នត្ែកមុ
ហុនត្បរបរ
រអនដរជារទា
់ នCSR។
ិ កាដ
ិ
ិ ន
ំ ង្បងាាញពីកត្មិរខសព ន
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What is the State of Knowledge (SOK) Series?
The SOK series sets out to evaluate the state of knowledge on subjects related to the impact, management and
development of hydropower on the Mekong, including its tributaries. Publications in the series are issued by the CGIAR
Challenge Program on Water and Food – Mekong Programme. The series papers draw on both regional and international
experience. Papers seek to gauge what is known about a specific subject and where there are gaps in our knowledge
and understanding. All SOK papers are reviewed by experts in the field. Each section in a SOK papers ends with a
conclusion about the state of knowledge on that topic. This may reflect high levels of certainty, intermediate levels, or
low certainty.
The SOK series is available for download from the CPWF Mekong website at http://mekong.waterandfood.org/
Citation: West, N. 2013. Corporate Social Responsibility in Mekong Hydropower Development. State of Knowledge
Series 3. Vientiane, Lao PDR, Challenge Program on Water and Food.
This SOK has been reviewed by Ame Trandem, International Rivers; Leena Wokeck, CSR Asia Center at AIT;
Melody Kemp, independent consultant; Paul Angwin, People and Planet; and Pech Sokhem, Hatfield Consultants.
Reviewers cannot be held responsible for the contents of any SOK paper, which remains with the CPWF and associated
partners identified in the document.
This SOK has been edited by Terry Clayton at Red Plough International Co. Ltd. clayton@redplough.com and proofread
by Clare Sandford claresandford@hotmail.co.uk
Design and lay-out by Remy Rossi rossiremy@gmail.com and Watcharapol Isarangkul nong.isarangkul@gmail.com
The Challenge Program on Water and Food was launched in 2002 as a reform initiative of the CGIAR, the Consultative
Group on International Agricultural Research. CPWF aims to increase the resilience of social and ecological systems
through better water management for food production (crops, fisheries and livestock). CPWF does this through an
innovative research and development approach that brings together a broad range of scientists, development specialists,
policy makers and communities to address the challenges of food security, poverty and water scarcity. CPWF is currently
working in six river basins globally: Andes, Ganges, Limpopo, Mekong, Nile and Volta. More information can be found
at www.waterandfood.org.
In the Mekong, the CPWF works to to reduce poverty and foster development by optimizing the use of water in reservoirs.
If it is successful, reservoirs in the Mekong will be: (a) managed in ways that are fairer and more equitable to all water
users; (b) managed and coordinated across cascades to optimize benefits for all; (c) planned and managed to account for
environmental and social needs; (d) used for multiple purposes besides hydropower alone; (e) better governed and the
benefits better shared. More information can be found at www.mekong.waterandfood.org.

Want to know more?
Contact us at cpwf.mekong@gmail.com.
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