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INTERNATIONAL DAY OF ACTION FOR RIVERS 

លខិិតចំហរ៖ អនសុាសន៍ដ ើម្បកីារពារបរសិាា នទដនេដម្គង្គ 

 

ទន្លេន្េគង្គ ដែលលបលីាញថាជាទន្លេជយួ ជីវតិេលុស្សរាបល់ាលនាក ់

ដែលកំពុង្រស់្ន្ៅកនុង្បរនិ្វលអាង្ទន្លេន្នាោះ កំពុង្បាតប់ង្ប់្បពល័ធន្េកូឡូសីុ្ែស៏្តុកស្តេភរបស់្ខ្េួល 

ន្ោយសារដតគន្ប្ោង្េភវិឌ្ឍលទំ៍បលវ់ារេីគគីស្លីន្ៅតាេែង្ទន្លេន្េ លិង្ដែទន្លេ។ 

កនុង្នាេជាប្បជាជលេូលោា ល ដែលបាល លិង្កំពុង្រស់្ន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ 

ជាេង្គការេលតរជាតិ លិង្េង្គការន្ប្ៅរោា ភបិាល 

លិង្ជាេនកប្សាវប្ជាវដែលោលកតីកង្់ល់ជំុវញិបហានេ ន្លោះ សូ្េតលតល់លូវេលុសាស្លេ៍យួនំលួល 

ជូលែល់រោា ភបិាលដលប្បន្ទស្តាេែង្ទន្លេន្េគង្គ ប្បន្ទស្ោា ស់្ជំលយួ 

លិង្ពលរែាដែលរស់្ន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេ 

ន្េតាត ន្្់ើយ៉ា ង្ណាធានាឲ្យបាលលូវលិរលតរភាពបរសិាា លរបស់្ទន្លេន្េគង្គ។ 

កនុង្នំន្ណាេប្បជាជលប្បោណ៦០លាលនាក ់ ដែលកំពុង្រស់្ន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ 

ប្បដែលោលប្បជាជល ៨០% រស់្ន្ៅតាេតំបលជ់លបទ លិង្ពឹង្អាប្ស័្យន្លើរបរកសិ្កេម 

ការន្លសាទ ការែកែូត/ប្បេូល្លធាលទន្លេ ទងំ្ស្ត ់ លិង្រុកខជាតិ ន្ែើេបនិីញ្ា ឹេជីវតិ។ 

្លធាលប្តី ពីទន្លេន្េគង្គ ោលសារៈសំ្ខាលណ់ាស់្ស្ប្ោបប់្បជាជលកនុង្តំបល ់

ពីន្ប្រោះវាជាប្បភពប្បូន្តេីុលែច៏បំាន ់ លិង្ោលតដេេន្ថាកស្េរេយ។ េយ៉ាង្ន្ទៀត 

វាកជ៏ាប្បភពប្បាកនំ់លូលែសំ៏្ខាលត់លង្ដែរ។ តលលចបដ់ល្លធាលជលតលលពីអាង្ទន្លេន្េគង្គ 

ោលតដេេប្បោណពី ៤.២ ែល់ ៧.៦ រលល់ាលែុលាេ រស្ែរែាអាន្េរកិ 

ន្បើគិតតាេតដេេទីតលារលករ់ាយ។ តាេែឹង្ ប្បដែលោលេលុស្ស ៤០ លាលនាក ់



2 

 

ន្ោយរាបប់ញ្ាូ លទងំ្េនកន្្់ើការន្ប្ៅន្ោ៉ា ង្ ឬការងារតាេរែូវកាលតលង្ ភាា បជី់វតិ 

របស់្ពកួន្គជាេយួការន្លសាទន្ៅកនុង្ប្បពល័ធទន្លេខ់ាតដ់ខ្ង់្ដលអាង្ទន្លេន្េគង្គ។   

ដងៃន្លោះ ទន្លេន្េគង្គបាលជួបលូវវបិតតិេយួែ៏្ ៃល់្ ៃរ។ ទំលបវ់ារេីគគីស្លីខាន តយកសនំលលួ៦ 

ដែលស្ាិតន្ៅដខ្សទឹកភាគខាន្លើដលទន្លេន្េគង្គកនុង្ប្បន្ទស្និល 

បាលចបន់្តលតើេែំន្ណើ រការតលលិតថាេពលរបស់្ខ្េួលន្ែើយ។ ោលទំលបវ់ារេីគគីស្លីជាន្ប្នើលន្ទៀត 

ប្តូវបាលសាង្ស្ង្ក់ាតទ់ន្លេ ែូនជាកាតដ់ែទន្លេន្េគង្គនំលលួ៦ន្ៅកនុង្ប្បន្ទស្ឡាវ 

កាតទ់ន្លេេូលកនុង្ប្បន្ទស្ដង លិង្ដែរបស់្វា គឺទន្លេឈ ី កាតទ់ន្លេន្ស្កុង្ ទន្លេដប្ស្ពក 

លិង្ទន្លេន្ស្សាល ដែលែូរពីប្បន្ទស្ន្វៀតណាេ លិង្ប្បន្ទស្ឡាវនូលេកប្បន្ទស្កេពុជា។ 

ជាង្ន្លោះន្ទៀត ប្បន្ទស្ឡាវកំពុង្បលតែំន្ណើ ររបស់្ខ្េួលន្ ព្ ោះន្ៅរកការសាង្ស្ង្ទំ់លបស់ាយ៉ា ប ូរ ី

(Xayaburi) លិង្ទំលបែ់លសាែុង្ (Don Sahong) ន្ៅន្លើែង្ទន្លេន្េដលទន្លេន្េគង្គ។ 

េនកវទិយសាស្រស្តជាន្ប្នើល រពឹំង្ថា ទំលបែ់លសាែុង្ន្លោះ 

លិង្ទំលបន់្ស្សាលន្ប្កាេ២ន្ៅប្បន្ទស្កេពុជា ដែលកំពុង្សាង្ស្ង្ ់

លឹង្បង្កវនិាស្កេម្ ៃល់្ ៃរេយួកប្េតិន្ទៀត 

ែល់្លធាលប្តីដែលកំពុង្ដតោលតិនតនួប្សាបន់្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ។ 

ឥទធពលពីការេភវិឌ្ឍលទំ៍លបវ់ារេីគគីស្លី បាលបង្កឲ្យោលការខូ្នខាតយ៉ា ង្្ំន្្ង្។ 

ន្ៅន្ពលដែលលំែូរ្េមជាតិរបស់្ទន្លេ ប្តូវបាលបង្ឃំង្ន្ោយទំលប ់

លាបភ់កែ់ោ៏លជីជាតិរបស់្ទន្លេន្េគង្គ 

ប្តូវស្ទោះែំន្ណើ រេលិអានែូរនុោះេកកាលដ់តលនកខាង្ន្ប្កាេបាល 

ដែលន្្់ើឲ្យកខ្់កែ់ល់គុណភាពទឹកន្ៅកនុង្ដតលទអាង្ស្តុបទឹករបស់្ទំលប ់

លិង្នុង្បញ្ាបប់្តូវកាេ យជាកំណកភកន់្ៅទីន្នាោះដតេតង្។ កនុង្រយោះន្ពល២០ ន្ នុំង្ន្ប្កាយន្លោះ 
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នំលលួកករប្តឹេដតរកក់ណាត លប៉ាុន្ណាណ ោះ ដែលអានែូរន្ ព្ ោះន្ៅែល់ទីប្បស្ពរវាង្ទឹកសាប 

លិង្ទឹកដប្បដលតំបលែី់ស្លតរទន្លេន្េគង្គបាល។ បដលាេពីន្លើន្លោះ 

ទំលបក់ប៏ាលរារាងំ្ែំន្ណើ រពង្កូលរបស់្េំបូរប្តីេយួនំលួលតលង្ដែរ ដងេទងំ្េលិ 

អានឲ្យពកួវារកទីជប្េក លិង្អាហារបាលន្ទៀតតលង្ ដែលន្ៅទីបញ្ាប ់

្លធាលប្តីប្តូវវនិាស្ែិលន្ែើន។ ស្ប្ោបប់្បន្ភទប្តីេយួនំលួលកនុង្ទន្លេន្េគង្គ 

ទឹកន្ឡើង្តាេ្េមជាតិន្ៅរែូវវស្ា គឺជាលកខខ្ណឌ ជំរុញែល់ការពង្កូលរបស់្ពកួវា។ 

ន្ទោះជាយ៉ា ង្ន្លោះកតី លកខខ្ណឌ ជំរុញន្លោះ ដលង្ែំន្ណើ រការ នំដណកការពង្កូលរបស់្ប្តី 

កប៏្តូវបាតប់ង្ត់លង្ដែរ ន្ោយសារដតការទបទឹ់ករបស់្ទំលប។់ លំែូរទឹកខុ្ស្ប្បប្កតី 

លិង្ការដប្បប្បួលគុណភាពទឹក បាលបំផ្លេ ញែល់ពពួកស្តល់អិត លិង្រុកខជាតិកនុង្ទឹក 

ដែលជាប្បភពនំលីរបស់្ប្តី។ ប្បជាជល ករ៏ង្តលលប៉ាោះរល់ពីទំលបដ់ែរ។ ទំលប ់

បាលបំផ្លេ ញកសិ្ោា លែំណាំតាេោតប់្ចងំ្ទន្លេ លិង្ន្ៅកដលេង្ប្បស្ពរវាង្ទឹកសាប លិង្ទឹកដប្ប 

ដែលន្ៅទីន្នាោះ កសិ្ោា លែំណាំភាគន្ប្នើល ប្គបប់្គង្បលតបនាទ បគ់្នន ពីេយួជំនាលន់្ៅេយួជំនាល។់ 

ន្ៅន្ពលដែល្លធាលជលតលលស្ប្ោបក់ារន្ប្បើប្បាស់្ លិង្លកែូ់រធាេ កនុ់ោះ 

ស្ែគេលដ៍ែលប្បកបរបរន្លសាទ ប្តូវធាេ កខ់្េួលប្កីប្ក ឬប្តូវបាតប់ង្អ់ាជីពដតេតង្ន្ៅតំបលខ់្េោះ។ 

តាេរយោះការរស់្ន្ៅរបស់្ស្ែគេលេូ៍លោា លកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ វាបាលបហានា កយ់៉ា ង្នាស់្ថា 

ការេភវិឌ្ឍលទំ៍លបវ់ារេីគគីស្លី កនុង្រយោះន្ពល៣០ ន្ េំកន្លោះ ពិតជាបាលន្្់ើឲ្យោលការខូ្នខាត 

លិង្ការបាតប់ង្ន្តលសង្ៗជាន្ប្នើលពិតប្បាកែដេល។   

បញ្ាូ លស្កខីភាព លិង្បទពិន្សា្លរ៍បស់្ស្ែគេលេូ៍លោា ល៖ 

ឧទែរណ៍៖ 

- ទន្លេេលិប្តឹេតលតល់ទឹកស្ប្ោបប់្បជាជលន្ប្បើប្បាស់្ប៉ាុន្ណាណ ោះន្ទ 
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វាដងេទងំ្ោលសារៈសំ្ខាលអ់ានធានាែល់ស្លតិសុ្ខ្ន្ស្បៀង្តលង្ដែរ 

- ការសាង្ស្ង្ទំ់លបវ់ារេីគគីស្លី ន្្់ើន្អាយជំរក្េមជាតិរបស់្ប្តី លិង្បរោិណប្តីធាេ កនុ់ោះ 

ន្ែើយរុកខជាតិដែលែុោះកនុង្ទឹកលឹង្ប្តូវបាតប់ង្ ់  

- វបប្េ៌ លិង្ប្បដពណីដែលដតលអកន្លើទន្លេ កំពុង្បាតប់ង្ ់នំដណកកូលៗរបស់្ន្យើង្វញិ កដ៏លង្

ោលឱកាស្ន្គ្នរព លិង្ឲ្យតំដលទន្លេន្ទៀតដែរ 

- ពិ្ីបុណយលកខណៈប្បដពណីជាន្ប្នើល ដែលប្តូវការទន្លេន្្់ើជាទីកដលេន្គ្នរពស្កាក រៈ ប្តូវបាត ់

បង្ន់្ោយសារការេភវិឌ្ឍលទំ៍លបេ់គគីស្លី 

- ប្តី េលិប្តឹេដតជាអាហារដែលប្ទប្ទង្ជី់វតិេលុស្សោន ក់ៗ ប៉ាុន្ណាណ ោះន្ទ 

វាកជ៏ាប្ទពយដែលអានប្ទប្ទង្ែ់ល់ស្ែគេលែ៍៏្ ំតលង្ដែរ 

- ទន្លេន្េគង្គ េលិដេលដតជាកេមសិ្ទធិរបស់្កសិ្ករ លិង្ប្បជាជលដែលរស់្ន្ៅជិតទន្លេន្ទ ប៉ាុដលត

វាជាកេមសិ្ទធិរបស់្េលុស្សប្គបគ់្នន ។ ទន្លេន្េគង្គ គឺជាប្ទពយស្េបតតិរេួរបស់្េលុស្សប្គបរូ់ប។  

- ទឹក បាយ ប្តី លិង្អាហារ្េមជាតិែដ៏ទន្ទៀត គឺោលសារៈសំ្ខាលណ់ាស់្ ជាពិន្ស្ស្ស្ប្ោប់

ស្ែគេលេូ៍លោា ល។  

សារៈសំ្ខាលដ់លជីវៈនប្េរោះ ប្តូវបាលន្គទទលួសាគ ល់។ ន្ទោះជាយ៉ា ង្ន្លោះកតី ការេភវិឌ្ឍល ៍

ទំលបវ់ារេីគគីស្លីដែលតលតល់តលលប៉ាោះរល់ជាេវជិាោលែល់ជីវៈនំប្េរោះ ន្ៅដតបលត។ ន្ៅកនុង្អាង្ 

ទន្លេន្េគង្គខាង្ន្ប្កាេ ោលគន្ប្ោង្សាង្ស្ង្ទំ់លបនំ់លលួ១០ កាតទ់ន្លេន្េដលទន្លេន្េគង្គ 

លិង្១០០គន្ប្ោង្ កាតដ់ែទន្លេន្េគង្គ។ គន្ប្ោង្ទងំ្ន្លោះ 

ភាគន្ប្នើលន្ែើេបតីលលិតថាេពលេគគីស្លី។ 

ន្ៅន្ពលដែលប្បន្ភទស្ត់ណាេយួោនពូ់ជ ជាការពិត 

គឺេលុស្សេលិអានោលស្េតាភាពនាពំកួវាប្តឡបេ់កវញិបាលន្ទ។ េយ៉ាង្វញិន្ទៀត 
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េគគីស្លីអានតលលិតបាលតាេេន្្យបាយន្តលសង្ៗជាន្ប្នើល ែូនជាតាេរយៈកំលំាង្ខ្យល់ 

លិង្ពលេឺប្ពោះអាទិតយជាន្ែើេ។ គរួឲ្យន្សាកសាត យ ការបំផ្លេ ញទន្លេ ប្តូវបាលន្គទទួលយក 

លិង្ប្តូវបតូរន្ ម្ ោះន្ៅជាការេភវិឌ្ឍលន៍្ស្ែាកិនាន្ៅវញិ។ តលលនំន្ណញ 

បាលដតន្ៅន្លើប្ករេេលុស្សេយួនំលលួតូនដែលវលិិន្យគន្លើគន្ប្ោង្ន្លោះប៉ាុន្ណាណ ោះ ប៉ាុដលត 

តលលលំបាកន្នញពីការវលិិន្យគែ៏្ ំៗន្លោះវញិ ប្តូវធាេ កន់្ៅន្លើប្បជាជលសាេញ្ញ  

ដែលប្តូវន្គបង្ខឲំ្យទិញេគគីស្លីកនុង្តដេេខ្ពស់្ ន្ែើយន្ោយេលិលិយយែល់តលលប៉ាោះរល់ន្តលសង្ៗ 

ពកួន្គជាពិន្ស្ស្ស្ស្ែគេលក៍នុង្តំបលទំ់លបផ់្លទ ល់ 

ទទលួបាលតលលប្បន្យជលតិ៍នតនួបំតុលតពីទំលប។់ 

ន្យើង្ខ្្ុ ំ កនុង្នាេជាស្ែគេលដ៍ែលកំពុង្រស់្ន្ៅកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ 

កែូ៏នជាជាប្បជាពលរែារកព់ល័ធន្តលសង្ៗ ដែលោលបំណង្ការររជីវតិស្ែគេលក៍នុង្អាង្ទន្លេ 

ន្ៅេលិទលន់្បាោះ បង្ក់តីស្ង្ឃេឹរបស់្ន្យើង្ន្ៅន្ឡើយន្ទ។ ន្ែើេបខី្េួលន្យើង្ខ្្ុ ំផ្លទ ល់ 

លិង្ន្ែើេបនី្កមង្ៗជំនាលន់្ប្កាយ ន្យើង្សូ្េន្លើកលូវេលុសាស្លេ៍យួនំលួលែូនខាង្ន្ប្កាេ៖  

ជូនចំដពាោះរដ្ឋា ភិបាលរបសប់្បដទសតាម្ទដនេដម្គង្គ៖ 

- សូ្េពិលិតយន្េើលន្ឡើង្វញិ លិង្លាតប្តោង្ជាសាធារណៈ លូវតលលប៉ាោះរល់ដែលន្កើល ន្ឡើង្ 

ពីការេភវិឌ្ឍលទំ៍លបវ់ារេីគគីស្លីកនុង្អាង្ទន្លេន្េគង្គទងំ្េូល។ សូ្េន្រៀបនំន្វទិការ 

ជដជកពិភាកាន្ោយនំែរ េំពីេនាគតដលតំបលន់្េគង្គ 

លិង្យកលទធតលលដលការពិភាកាន្លោះន្ៅងេឹង្ដងេង្ជាេយួន្គ្នលលន្យបាយ។ 

- សូ្េសិ្កាវាយតដេេន្ឡើង្វញិ លូវប្គបគ់ន្ប្ោង្េភវិឌ្ឍលទំ៍លបវ់ារេីគគីស្លីកាតទ់ន្លេន្េដល 

ទន្លេន្េគង្គ លិង្ដែសំ្ខាល់ៗ របស់្វា។ សូ្េបញ្ឈបក់ារន្ប្បើប្បាស់្ទំលប ់

ប្បសិ្លន្បើយល់ថាចបំានក់នុង្ការន្លើកកេពស់្សុ្ខុ្ោលភាពស្ង្គេ 
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លិង្បរសិាា ល្េមជាតិកនុង្អាង្ទន្លេ។ 

- សូ្េពិចរណាកនុង្ការលុបន្ចលលូវគន្ប្ោង្ការសាង្ស្ង្ទំ់លបវ់ារេីគគីស្លីែលសាែុង្ 

(Don Sahong) លិង្ទំលបវ់ារេីគគសី្លីន្ស្សាលន្ប្កាេ២ (LS2)។ 

- សូ្េតលតល់ជាសំ្ណង្ែល់ស្ែគេលេូ៍លោា ល នំន្រោះការខូ្នខាតន្តលសង្ៗ ដតលនកស្ង្គេ 

លិង្បរសិាា ល ដែលបង្កន្ឡើង្ន្ោយគន្ប្ោង្ទំលបដ់ែលោលប្សាប។់ 

សូ្េចតវ់ធិាលការណ៍ឲ្យបាលប្តឹេប្តូវ ន្ែើេបសីាត រន្ឡើង្វញិលូវការខូ្នខាតដតលនកស្ង្គេ 

លិង្បរសិាា ល។  

ជូនចំដពាោះប្បដទសម្ចា សជ់ំនួយ និង្អង្គការអនតរជាតិពាក់ព័នធ៖ 

- សូ្េន្្់ើការជាេយួរោា ភបិាលរបស់្ប្បន្ទស្តាេទន្លេន្េគង្គ ន្ែើេបធីានាឲ្យោលការនូល 

រេួពីស្ែគេលេូ៍លោា ល កនុង្ការន្្់ើន្ស្នកតីស្ន្ប្េនន្តលសង្ៗ របស់្គណៈកេមទន្លេន្េគង្គ 

(MRC) ឬកនុង្ប្កបខ្ណឌ ទងំ្ឡាយណា 

ដែលន្្់ើន្ស្នកតីស្ន្ប្េនន្តលសង្ៗពីការប្គបប់្គង្អាង្ទន្លេន្េគង្គ។ 

- សូ្េបញ្ឈបយ់កេូលន្ែតុដែលថា ទំលបវ់ារេីគគីស្លីបំភាយឧស័្លមកាបូលិនតិន (CO2) 

ន្ៅកនុង្បរយិកាស្ ន្ែើេបគី្នបំ្ទែល់ការេភវិឌ្ឍលទំ៍បលវ់ារេីគគីស្លី។ សូ្េជំុរុញ 

លិង្តលតល់ែិរញ្ញបទលែល់ប្បន្ភទបណាត ញ លិង្ប្បពល័ធតលលិតថាេពលងមីេយួ គឺបណាត ញ 

លិង្ប្បពល័ធតលលិតថាេពលន្ោយកដលេង្ (dispersed energy systems) 

ដែលប្តូវការកដលេង្តូនន្ែើេបតីលលិតន្ភេើង្ឲ្យប្ស្បតាេតំបលលី់េយួៗ 

ជាជាង្បណាត ញតលលិតថាេពលប្បេូលតលតុ ំេយួកដលេង្ (broad power networks) 

ដែលប្តូវការកដលេង្្ំន្ែើេបតីលលិតន្ភេើង្បាលន្ប្នើល 

ន្ែើយប្តូវដនកចយន្ៅ ៃ្ យរែូតែល់ន្ប្ៅតំបលរ់បស់្ខ្េួល។ 
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- សូ្េតលតល់ការគ្នបំ្ទដតលនកែិរញ្ញ វតាុ ែល់កិនាខិ្តខំ្ប្បឹង្ដប្បង្សាត រន្ឡើង្វញិ 

លូវការខូ្នខាតដតលនកបរសិាា លស្ង្គេ លិង្្េមជាតិ ន្ោយសារគន្ប្ោង្េភវិឌ្ឍលន៍ានា 

ដែលតលតល់េូលលិ្ិគ្នបំ្ទន្ោយោា ស់្ជំលយួកាលពីេតីត។ 

- ជាជាង្ប្គ្នលដ់តន្្់ើន្ែើេបតីលលប្បន្យជលប៍្ករេែ ុលរបស់្ប្បន្ទស្ខ្េួល សូ្េគ្នបំ្ទ 

លិង្តលតល់ែិរញ្ញបទលែល់កិនាខិ្តខំ្ប្បឹង្ដប្បង្ណា 

ដែលនូលរេួនំដណកេភរិកសបរសិាា លរបស់្សាកលន្លាក លិង្រការន្ស្ារភាពតំបល។់ 

- ជូលជាពិន្ស្ស្ែល់រោា ភបិាលោា ស់្ជំលយួ 

ដែលន្លនេុខ្ងមីៗេកគ្នបំ្ទងវកិាែល់គន្ប្ោង្េភវិឌ្ឍលទំ៍លបវ់ារេីគគីស្លីន្ៅន្ប្ៅប្បន្ទស្រប

ស់្ខ្េួលថា សូ្េពិលិយតន្ឡើង្វញិ លូវគន្ប្ោង្ដែលបាលេលុវតតយកស្តង្ោ់រកប្េតិខ្ពស់្ 

កនុង្ការពិចរណាការធានាឲ្យបាលលូវបរសិាា ល លិង្ស្ង្គេ 

ន្ោយន្្់ើការងេឹង្ដងេង្ជាេយួបទពិន្សា្លប៍រាជយ័ពីេតីត របស់្្នាគ្នរពិភពន្លាក 

្នាគ្នរេភវិឌ្ឍលអ៍ាសីុ្ លិង្ភាន កង់ារ/រោា ភបិាលោា ស់្ជំលយួន្តលសង្ៗន្ទៀត។ 

ជូនចំដពាោះសហគម្ន៍ម្ូលដ្ឋា នដ លរសដ់ៅកនងុ្អាង្ទដនេ៖ 

- ប្បសិ្លន្បើបរសិាា ល រង្ការខូ្នខាតន្ោយសារគន្ប្ោង្គ្នបំ្ទន្ោយរោា ភបិាល ឬភាន កង់ារ 

េភវិឌ្ឍលន៍ានា ស្ែគេលេូ៍លោា លអានស្ែការគ្នន កនុង្នំន្ណាេស្ែគេលគ៍្នន ឯង្ ន្ែើេបី

ទេទរឲ្យេនកបង្ក ទទួលខុ្ស្ប្តូវ លិង្េកសាត រន្ឡើង្វញិនំន្រោះការខូ្នខាតន្នាោះ។ 

- ជាជាង្ន្្់ើន្ែើេបដីតភាពសុ្ខ្ប្ស្ួល លិង្តលលប្បន្យជលន៍្ស្ែាកិនារយៈន្ពលខ្េី 

ដលតំបលណ់ាេយួ តាេរយៈការន្ប្បើប្បាស់្្លធាលែី លិង្ទន្លេ 

វាោលភាពនំបានណ់ាស់្កនុង្ការពិចរណាឲ្យបាលលអិតលអលពី់តលលប៉ាោះរល់របស់្វាន្ៅន្លើប

រសិាា លស្ង្គេ លិង្្េមជាតិកនុង្តំបលទី់ជំរាល (watershed area) ទងំ្េូល។ ឧទែរណ៍ 
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េលិប្តូវន្្់ើការបំតលទុោះន្តលសង្ៗដែលអានបំផ្លេ ញែល់្លធាល ជលតលល 

បន្ញ្ា ៀស្ការន្ប្បើប្បាស់្ែសួ្កំណតលូ់វ្លធាល ែូនជាការកាបន់្ឈើន្ប្នើលែួស្ន្ែតុ 

លិង្ប្តូវគិតគូរពីតលលប៉ាោះរល់បរសិាា ល ន្ៅន្ពលន្្់ើការសាា បនាតលេូវងនល់ លិង្តលេូវទឹកភូេ។ិ 

ប្តូវោលទិស្ន្ៅ ធានាឲ្យបាលលូវលិរលតរភាពកនុង្ការន្ប្បើប្បាស់្្លធាល។ 

- ប្បេូលតលតុ ំ លិង្នង្ប្កង្លូវរាល់នំន្ណោះែឹង្ លិង្ពត័ោ៌លកនុង្េូលោា ល ស្តីពី្លធាល្េមជាតិ។ 

ស្ែគេលអ៍ានតលតួនន្តលតើេន្្់ើដតលលការ លិង្នុោះេលុវតតការងារេភវិឌ្ឍលក៍នុង្តំបលរ់បស់្ខ្េួល 

ន្ោយន្្់ើយ៉ា ង្ណា ធានាតុលយភាពរវាង្ទិែាភាពដបបេូលោា ល 

លិង្ទិែាភាពដបបវទិយសាស្រស្ត។ 

ជូនចំដពាោះអនកប្សាវប្ជាវ និង្សារព័ត៌ម្ចន៖ 

- ស្ប្ោបេ់នកប្សាវប្ជាវ ប្តូវសិ្កា លិង្ដស្់ង្យល់ឲ្យបាលសីុ្ជំុន្ៅតាេដបបវទិយសាស្រស្ត 

េំពីបរសិាា ល្េមជាតិរបស់្អាង្ទន្លេន្េគង្គ លិង្ប្តូវន្ប្បើប្បាស់្លទធតលលរកន្ ើញរបស់្ខ្េួល 

ឲ្យោលប្បន្យជលែ៍ល់ស្ង្គេ។ ស្ប្ោបស់ារពត័ោ៌ល 

ប្តូវតលសព់តលាយពីរបបគំន្ែើញងមីៗែល់ប្បជាជល ន្ោយន្ប្បើប្បាស់្េ្យបាយទងំ្ឡាយណា 

ដែលសាធារណជលទូន្ៅងាយយល់។ 

ទន្លេន្េគង្គ ដែលជាជប្ង្រកជីវៈនប្េរោះែោ៏លតដេេេហាសាល 

ស្េដតទទួលបាលការេភរិកស 

ន្ែើេបជីាប្បន្យជលែ៍ល់េលុស្សប្គបរូ់បន្ៅទូទងំ្សាកលន្លាក។ ន្យើង្ខ្្ុ ំ លឹង្ខិ្តខំ្បលត 

ន្្់ើការន្ៅេុខ្ន្ទៀត ន្ែើេបឲី្យេលុសាស្លខ៍ាង្ន្លើ បាលស្ន្ប្េន ទងំ្ន្ៅកនុង្ស្ែគេល ៍

របស់្ន្យើង្ខ្្ុ ំផ្លទ ល់ ទងំ្កនុង្ប្បន្ទស្ ប្ពេទងំ្កនុង្តំបលទ់ងំ្េូល។ ន្យើង្ខ្្ុ ំស្ង្ឃេឹថា 

ពិភពន្លាកលឹង្ឮលូវសំ្ន្លង្/ស្ដប្េករបស់្ពួកន្យើង្។  
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សូ្េទទលួការន្គ្នរពរាបអ់ាលែខ៏្ពង្ខ់្ពស់្ពីន្យើង្ខ្្ុ ំ។ 

ដងៃទី ១៤ ដខ្េនិា  ន្  ំ២០១៦ 
Cambodia 

3S Rivers Protection Network (3SPN) 

Cambodia Indigenous Youth Association (CIYA) 

Cambodian Community Development (CCD-Kratie) 

Cambodian Youth Network (CYN) 

Fisheries Action Coalition Team (FACT) 

Jesuit Service-Cambodia 

Khmer Youth Empire (KYE) 

NAK AKPHIVATH SAHAKUM (NAS) 

Save Vulnerable Cambodians (SVC) 

Social and Environmental Protection Youth (SEPY) 

The NGO Forum on Cambodia 

Tonle Sap Lake Waterkeeper 

Japan 

Biodiversity Information Box 

Friends of the Earth Japan 

Fukuoka NGO forum on ADB 

Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) 

Mekong Watch 

Ramsar Network Japan 

Korea 

Busan Green Trust 

Busan River Network 

Daecheoncheon Network 

Energy and Climate Policy Institute for Just Transition (ECPI) 

Geumjeong Mountain Association 

Institute for Environment and Community Development Studies 

Korea Federation for Environmental Movement (KFEM) 

Korea River Network 

Life Web 

Women's Environmental Coalition 

Thailand 

Assembly of the Poor, Pak Mun Dam affected people  

EarthRights International 

Srisaket Province's Association of Community Based Freshwater Fisheries, Northeast Thailand 

 


