រូបថត៖ អងគករទេន្លអន្តរជតិ

ធនគរពភ
ិ ពេ

កនង
ិ ទន
ំ ប ់ រអី គគស
ិ នី

ែផនកទី២៖ ករបង្ហ ញេរឿងមិនពិតអំពីទំនប ់ រអ
ី គគិសនី

េ

យសនមតថ សមិទធផលៃនទំនប់ រ ីអគគិសនីរបស់ខួនេពរេពញេទេ
្ល

ដូេចនះធនគរពិភពេ

កបនសនយថ ទំនប់ រ ីអគគិសនី

ជគំរថ
ូ ីម
ម ួយស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនី្របកបេ

ឆនំ២០០៥។ ចប់ពីេពលេនះមក ធនគរពិភពេ

យបញ
្ហ

ំ េធឿន២ េនកនុង្របេទស

វ

យចីរភពេនេពលែដលធនគរេនះបនអនុម័តគេ្រមងេន

កបនេលកេឡងនូវេជគជ័យៃនគេ្រមងជករអះ

ញអំពីភព្រតឹម្រតូវស្រមប់ករបេងកនករផ្តល់្របក់កមចីស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗទូទំងពិភពេ

ដប់ឆនំេ្រកយមក េតករអះ

្រស្ដីមនក់ែដលរស់េន

ងអំពីទំនប់

វ េហយែដលទេន្លេនះ ជសរៃសឈមរបស់

្របជពលរដ្ឋ ប់រយពន់នក់េនះ បននិយយថ “េយងជ្របជពលរដ្ឋ្រកី្រក។
េយងធ្លប់ពឹងែផ្អកេលទេន្លេនះ េដមបីរក្រតី

ងេដមបីបង្ហ
ក។

ំ េធឿន២ថ ជេរឿងទទួលបនេជគជ័យេនះ េនែតមនទឹកេទ?

មមត់ទេន្ល Xe Bang Fai

ែដលជទេន្លមួយេនកនុង្របេទស

េំ ធឿន២

ច់េធ្វជម្ហូប

រ

បែនថមេទៀតពី

ទំនប់ រ ីអគគិសនី

ថ ប័នធនគរអភិវឌ ន៍ និងធនគរហិរញញ បបទនឯកជននន។
ំ េធឿន២ែដលមនកម្លំង១០៧០េម

ជអនករក្របក់បរេទស ស្រមប់្របេទស
ជំ

នយ៉ ងធំរបស់ធនគរពិភពេ

គ

៉ ត់ ្រតូវបនេគសរេសរថ

វែដលជ្របេទស្រកី្រក។

ក៏ជករេបះ

កជេលកដំបូងចូលេទកនុងេស ផ្តល់ហិរញញ វតថុ

និងរក្របក់ចំណូល។ ឥឡូវេនះ គមនអ្វីេទ”។ អ្វីែដលកលពីមុនជ្របភពជលផលយ៉
រែត លទធផលៃនគេ្រមងអ
ងសមបូរែបបេនះ េគេឃញថ ធ្លក់ចុះយ៉ ងខ្លំង េ យ
ភិវឌ ន៍ រ ីអគគិសនីេនែខ ទឹកខងេល។

ស្រមប់ទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗកនុងរយៈេពលមួយទសវត រ ៍។ ធនគរេនះបនដក្របក់

េនឆនំ២០០៥ ធនគរពិភពេ

េ្រកយពីដំេណរកររបស់គណៈកមមធិពិភពេ

េនភគក

្ត ល្របេទស

កបន្របកស គំ្រទទំនប់

វ ែដលជករ្រតួស្រ

ំ េធឿន២ (ណធ២)

យផ្លូវស្រមប់ករផ្តល់ហិរញញ វតថុ

ជេ្រចនពីវ ិស័យេនះ េ្រកយពីមនភពច្រមូងច្រមសជបន្តបនទប់ជុំវ ិញផលប៉ះ

ពល់ែដលេកតេឡងេ

ែដលបនចង្រកងឯក

យ

រទំនប់ រ ីអគគិសនីែដលខ្លួនបនផ្ដល់្របក់កមចី។

រអំពីផលប៉ះពល់បរ ិ

កស្តីពីទំនប់ រ ីអគគិសនី (WCD)1
ថ ននិងសហគមន៍េ
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ែខកញញ ឆន២
ំ ០១៥

ភិបលខ្វះខតយ៉ ងេ្រចន។ ជករពិត

ស់ អគគិសនីៃនគេ្រមងេនះ៩៥%

្រតូវនំេចញេទ្របេទសៃថ។ ដូេចនះេហយ េហតុផលអភិវឌ ន៍របស់គេ្រមង -

និងេជគជ័យចុងេ្រកយរបស់ខួ្លន - ែតងែតពឹងែផ្អកមួយែផនកធំេលករបេងកត្របក់
ចំណូលេដមបីផ្ដល់មូលនិធិដល់កមមវ ិធីអភិវឌ ន៍ែដលមនេគលបំណងកត់បនថយ

ភព្រកី្រកេនកនុង្របេទស។
េ

រអំេពពុករលួយ ៉ំ ៃរ ៉ និងបញ
្ហ ្របឈមៃនអភិបលកិចចេនកនុង្របេទស

យយ

្ល
វ ែដលជលកខខណ្ឌៃនករគំ្រទរបស់ខួនេនះ
ធនគរពិភពេ

លវ ិធនករគួរឲយចែម្លក
ម

ឌ ន៍។

ប៉ុែន្ត េទះបីជមនេសចក្ដី យករណ៍ថ ទំនប់
ណូលេ្រចនជងកររ ំពឹងទុក” េ

ំ េធឿន២ បន “បេងកត្របក់ចំ

យផលិតបនេលសេគលេ

យ ក៏ធនគរពិភពេ

កបន

យេដមបី

យេលកមមវ ិធីអភិវ

ន្របក់ចំណូលពីគេ្រមងនិងធនឱយបននូវករចំ

េចញក៏េ

ក បនបញូច

មរយៈករបេងកតកមមវ ិធី្រគប់្រគងចំណូលចំ

ៃនករនំអគគិសនី

រភពថ ្របក់ចំណូលតិចជងពក់ក

្ត ល្រតូវបនគណនយ៉ ងល្អិតល្អន់ ជចំែណកែដលពិតជធ្លក់ចុះ។

មិនថែតរ ្ឋ ភិបល

វេទែដលមិនបន្របកសរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ

្ល កនុងរយៈេពល្របំឆនំគិតចប់
ឬសវនកមមហិរញញ វតថុរបស់ខួន

ំងពីទំនប់

ំ

េធឿន២ ្រតូវចត់ឲយដំេណរករ សូមបីែត្រកុមហ៊ុនក៏មិនបនបង្ហញតួេលខ្របក់ចំ
ណូល្របចំឆនំែដរ។ េ

យមនកររ ិតតបិតេលេសរ ីភពពលរដ្ឋនិងនេយបយ

វគមនវ ិធីទមទរឲយមនតម្លភពនិងគណេនយយភពេនះេឡយ។

្របជពលរដ្ឋ

មិនទំងបនធននូវករកត់បនថយភព្រកី្រកស្រមប់្របេទស

្របជជនជេ្រចន្រគួ រែដលរស់េន មែខ ទឹកខងេ្រកមទំនប់ េំ ធឿន២
យករណ៍ អំពីករ្របឈមកង្វះខតេសប ង
រេ យ រែតពួកគត់បត់
បង់លទធភពេធ្វចមករដំ េំ ន មមត់ទេន្ល និងក្រមិតទឹកេឡងចុះ ែដលបនបំ
ផ្លញផលដំ រំ បស់ពួកគត់េន មបេ ្ត យទេន្លេនះ។ ែខវិចឆិក ឆន២
ំ ០១៤,
រូបថត៖ អងគករទេន្លអន្តរជតិ។
យ

រសមិទធផលេពរេពញេទេ

ធនគរពិភពេ

កបនសនយថ ទំនប់ រ ីអគគិសនី

្រស្តថីច
ម ំេពះគេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗ េ

ំ េធឿន២ នឹងបេងកតវ ិធី

យបនេ

គេ្រមងេនះថ

ជ “ករណីគំរ”ូ មួយ ែដលមន “សក្តនុពល ្រតូវយកជគំរយ
ូ ៉ ងទូលំទូ
ជលទធផល ធនគរេនះបនចំ

េទេលករ្រគប់្រគងបញ
្ហ លំបកៗៃនគេ្រមងអភិវឌ ន៍ដ៏សុ្រគ
ម

ទំនប់ រ ីអគគិសនី
ចប់

យ។

យេពល ្របក់ និងធនធនមនុស យ៉ ងេ្រចន

ម ញ ដូចគេ្រមង

ំ េធឿន២បន្របឈម។

កបនបង្ហញករណីគេ្រមង

ថជេជគជ័យមួយ ែថមទំងចត់ឲយមនករេរៀបចំេសៀវេភមួយអំពីទំនប់េនះ

េ

យ

ករអះ

ក់ចំណងេជងេសៀវេភេនះថ េធ្វឲ
 យទំនប់ រ ីអគគស
ិ នីកន់ែត្របេសរ។
ងសំខន់ៗែដលធនគរពិភពេ

កបនបន្តេលកេឡងអំពីគេ្រមងទំន

ំ េធឿន២ គឺ គេ្រមងេនះ បនកត់បនថយភព្រកី្រក, ករវ ិនិេយគកនុងសម័យ

ប់

ទំេនបេធ្វឲយសហគមន៍ែដល

ំងទីលំេនថមីមនជីវភពល្អ្របេសរជងមុន, េហយ

ផលប៉ះពល់េលសហគមន៍េនែខ ទឹកខងេ្រកម្រតូវបន្រគប់្រគង្របកបេ
យ្របសិទធភព។ ជអកុសល ដូចបនចង្អុលបង្ហញេ
ល់របស់ធនគរថ ករអះ

យ្រកុមជំនញឯក ជយផទ

ងទំងេនះ មិនែមនជករឆ្លុះបញ
ច ំង្រតឹម្រតូវេនកនុង

ថ នភពជក់ែស្តងេទ (ែដលករបង្ហញេនះកន់ែតសំខន់េឡងៗចំេពះដំេណរ

ករអនុវត្តគេ្រមង
េ

នប់

ំងពីេដមរហូតដល់ចប់)។

យសនមតថ ធនគរបន្តពឹងែផ្អកេលេជគជ័យដូចករអះ

ងអំពីគេ្រមងទំ

ំ េធឿន២ េដមបីបង្ហញភព្រតឹម្រតូវកនុងករបេងកនករវ ិនិេយគេលទំនប់

្របេទសនីេហ រ ីយ៉ េទ្របេទសេនប៉ ល់ ដូេចនះ ដល់េព
រ ីអគគិសនីរបស់ខួនពី
្ល

លែដល្រតូវេមលឲយកន់ែតចបស់េលករអះ
នេលកេឡង។

ងែដលធនគរពិភពេ

កប

“ណធ២ នឹងផ្ដល្រ់ បក់ចណ
ំ ូ ល្របចំឆន្រំ បែហល២ប៊ី នដុ ្ល រជ្របក់ចណ
ំ ូ លរបស់រ
្ឋ ភិបល ... េ យរ ្ឋ ភិបលេ្រប្របក់ចណ
ំ ូ លទំងេនះេដមបីកត់បនថយភព្រកី្រក” េហតុផលរបស់ធនគរពិភពេ

ក ឆនំ២០១៤

កស្រមប់ករគំ្រទគេ្រមង

ករ្រគប់្រគងនិងេ្រប្របស់ទេន្លរបស់ខួនគឺ
្ល
ជជេ្រមសមួយកនុងចំេ

មជេ្រមសននស្រមប់្របេទស

“បចចុបបនន ្រគួ រអនក ង
ី គេ្រចនមនជីវភព្រគន់េបជងមុនេពលមនគ
ំ ទីលេំ នថមភ
េ្រមង” - របយករណ៍ស្ដីពីកររ ីកចេ្រមន ឆនំ២០១៣ េ យធនគរពិភពេ ក
កពក់ព័នធនឹងទំនប់

ករែដល្រតូវអនុវត្តេដមបីផ្លស់បូរទី
្ដ លំេន និង

ំ េធឿន២ គឺដំេណរ

ំងទីលំេនថមីស្រមប់្របជជន្រប

មណជិត៦៣០០នក់ ែដល្រតូវបងខំឱយរុះេរ លំេន ្ឋ នេដមបីេបកផ្លូវស្រមប់

ទំនប់ រ ីអគគិសនីេនះ។ ធនគរផ្តល់
្រ

ទិភពយ៉ ង្រតឹម្រតូវេលករ

មរបយករណ៍របស់គណៈកមមធិពិភពេ

កស្តីពីទំនប់ រ ីអគគិសនី និងករ

វ្រជវផទល់របស់ធនគរ ែដលបនចង្រកងឯក

េពលែវងែដលប

រស្ដីពីភព្រកី្រករយៈ

្ដ សហគមន៍្របឈមមុខនឹងករផ្លស់បូរកែន្ល
្ដ
ងរស់េនេ

្រពមប
េដមបីបេញច សលទធផលេនះ ធនគរនិងៃដគូរបស់ខួនបនយល់
្ល

ជិត៤០

នដុ

្ល រ និងចំ

យ

្ត ក់ទុន

យេពល េ្រប្របស់បុគគលិក្រគប់្រគន់ េដមបីបេងកត

ំងលំេនថមី ែដលរួមមនករវ ិនិេយគយ៉ ងសំខន់េទេល

និងអនុវត្តែផនករ

តំបន់

ង

ំងទីលំេនថមី

ំងទីលំេនថមីេនខពង់ ប

ៃក (Nakai Plateau)។ ជករពិត

មនករសង ័យតិចតួច េ្រពះថឥឡូវេនះ ្រគួ

ស់ថ

រ្របជពលរដ្ឋែដល

េនថមី មនេហ ្ឋ រចនសមព័នធមូល ្ឋ នល្អ្របេសរជងមុន េ

យ

ំងទីលំ

រគេ្រមងេនះ

មនដូចជ លំេន ្ឋ ន អគគិសនី ផ្លូវថនល់

េរៀន និងមណ្ឌលសុខភព។

េទះជយ៉ ងេនះក្ដី រយៈេពលជេ្រចនឆនំចប់

ំងពីេពលែដលពួកគត់្រតូវេគ

ឲយផ្លស់បូរទី
្ត

ំងេនះមក ប

េនែតមនករលំបកេ

កគត់ េ

្ដ សហគមន៍ែដលបន

យករបត់បង់របរចិញចឹមជីវ ិត

ំងលំេនថមីទំងេនះ

មែបប្របៃពណីរបស់ពួ

យបត់បង់លទធភពេ្រប្របស់ដីែ្រសនិងចមករ ៃ្រព និង លេ

ដីឡូត៍ែដលមនទំហំតូចនិងគុណភពអន់េនកនុងតំបន់
េនែតបន្តបងកឱយមនបញ
្ហ ស្រមប់អនកភូមិែដលមិន

ចិញចឹមសត្វបន។ េ

យទំហំដីេនតំបន់ខពង់ ប

ច

ំងទីលំេនថមី
ំដំ

ម។

ំ ្រគប់្រគន់ឬ

ៃក មនកំណត់ ្របជជនជ

រកនុងចំេ
ម្រគួ
រទំងេនះ បនែស្វងរកវ ិធីទិញដីេនកែន្លងេផ ង
ឬរក្របក់ចំណូលពីដី្រគួ
រកសិករ េនទី ំងឆងយៗ។

េ្រចន្រគួ

ទនទឹមគនេនះែដរ ករចិញចឹម្រតីេនកនុង្រសះ ែដលជមេធយបយជំនួសករេន

េរឿងមិនពិតទី១៖ ករកតប
់ នថយភព្រកី្រក
ខិតប័ណ្ណ រ ីអគគិសនី ធនគរពិភពេ

េរឿងមិនពិតទី២៖ ជីវភពរបស់សហគមន ៍ ង
ំ ទីលំេនថមី ល្អ្របេសរ

រទំនប់ រ ីអគគិសនី។

ំងពីេពលែដលទំនប់េនះបនចប់េផ្តមផលិតអគគិសនីេនកនុង

ឆនំ២០១០េនះមក ធនគរពិភពេ

យេលគ

េ្រមងេនះេទវ ិញ។

ទីផ រចមបងរបស់ធនគរពិភពេ

យបញ
្ហ ៃនទំនប់ រ ីអគគិសនីេនះមក

វេនះេទ

គេ្រមងេនះែបរជេធ្វឲយមនករលំបកយ៉ ងធងន់ធងរដល់អនកែដលចំ

មេធឿន២គឺ

វេដមបីបេងកត្របក់ចំណូលែដលរ ្ឋ

្រតីទេន្ល ជរបរចិញចឺមជិវ ិតស្រមប់រយៈេពលែវងេនះ

បនធ្លក់ចុះគួរឲយកត់សមគល់ េហយកររ ឹតតបិតេលសិទិេធ ្រប្របស់

រួមទំងករផ្ដល់
ករេន

ផកេទ។

ទ្រតីពី

ជញប័ណ្ណផង េធ្វឲយកំេណន្របក់ចំណូល
ងស្រមប់អនក

ងទឹក

មករប៉ ន់

ម នពី

ំងលំេនថមី ជក់ែស្ដងមិនបនេកតេចញជែផ្ល

េទះបីជ ករវ ិនិេយគដំបូងេទេលេហ ្ឋ រចនសមព័នធ បនដំេណរករគួរឲយច

ប់

រមមណ៍ក៏េ

ទ

យ ក៏និរន្តរភពៃនករវ ិនិេយគេនះ កំពុងសថិតកនុង

ថ នភព

ធនគរពិភពេ

កនិងទំនប់ រីអគគិសនី

ភូមិេនែខ ទឹកខងេ្រកម េនឆនំ២០០១ និងចុះេទជថមីម្ដងេទៀតេនឆនំ២០១៤

ងខ្លំងនូវលទធភពរបស់អនកភូមិកុងករ្រទ្រទ
ន
បនរកេឃញថ “មនករផ្លស់បូរយ៉
្ដ
ង់ដល់សន្តិសុខេសប ង និង្របក់ចំណូលពីជលផលទេន្ល Xe Bang Fai”។2 ករែ្រប

េរឿងមន
ិ ពត
ិ េផ ងៗេទៀត

្របួល្របព័នធជីវ

ស់ពួកគត់។ ផលប៉ះពល់េនះបនធ្លក់យ៉ងធងន់េទេល្រស្តី េ

■ េរឿងមិនពិត៖ គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគស
ិ នី

េំ ធឿន២ផលិតថមពលៃបតង។
ជក់ែស្ដង៖ ករសិក មួយេនឆនំ២០១៤ ែដលេធ្វេឡងេ យអនកគំ្រទគ

េ្រមងបនបង្ហញថ ងស្តុកទឹកេនះកំពុងបេញចញឧសម័នេម នកនុងបរ ិ
មណេ្រចនជងករប៉ ន់្របមណ។ ឧសម័នេម នជឧសម័នផទះកញចក់
មករសិក វ ិ

ែដលមនកម្លំងខ្លំងជងកបូនឌីអុកសុីត២៥ដង េហយ
ទយ

្រស្តបនបង្ហញថ ករបេញចញឧសម័នេម

រ ីអគគិសនីគឺជ្របភពកំេ

នពី

ែផនដី គួរឲយកត់សមគល់។

■ េរឿងមិនពិត៖ គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនី

ងស្តុកទឹកទំនប់

េំ ធឿន២ ជគំរូៃនករពិេ្រគះ

ធរណៈ។ ជក់ែស្ដង៖ េ យពុំមនេសរ ីភពៃនករបេញច

េយបល់ជ

ញមតិេនកនុង្របេទស

វ និងេ

យមនកររ ឹតបន្តឹងធងន់ធងរេលសងគម

សុីវ ិល ករពិេ្រគះេយបល់ជែផ្លផកមិន

្រស្តទេន្ល បនេធ្វឲយអនកភូមិ្របឈមករថយចុះយ៉ ងខ្លំងនូវបរ ិ

មណ្រតីែដលរកបន ែដលពីមុនធ្លប់ែតជែផនកយ៉ ងសំខន់ៃនរបរចិញចឹមជីវ ិតរប

ចេកតេឡងបនេទ។ ប

្ដ

ត់ពឹងែផ្អកេលទេន្លកុនងករ្របក់ចំណូល។

ដូចគនេនះែដរ ករេធ្វែ្រសរដូវវស បនថយចុះ េ

យ

ែ្រសរដូវ្របំង្រតូវប ជ័យ េ

យ

រចំ

យេ្រចនេលអគគិសនី

មន

ែដល ចមន។ ជក់ែស្ដង៖ ពុំែដលមនអនុវត្តករសិក

គំរូប ជ័យ្រតូវយកមកអនុវត្ត ម
ធនគរពិភពេ

េ្រមងទំនប់

កបនបន្តេឃសន ជបន្តបនទប់ អំពីេរឿងននពក់ព័នទនឹងគ

ំ េធឿន២ េ

សនីធំៗេដមបីអនុវត្ត

យផ ព្វផ យថ

ជគំរស
ូ ្រមប់គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិ

ម។ ដប់ឆនំេ្រកយមកចប់

យតៃម្លអំពីជ

េនកនុង្របេទស
វេទ។ ដូចគនេនះែដរ ករសេ្រមចចិត្តកុងករនំ
ន
េចញ
ថមពល គឺែផ្អកេលករប៉ ន់្របមណបំេប៉ ងអំពីត្រមូវករកនុង្របេទស

ំ េធឿន២បនចប់េផ្តមដំេណរករផលិ

ៃថ។ េនេពលែដល រ ីអគគិសនី

ំងពីទំនប់

ំងពីករអនុម័ត និង្របំឆនំច

ំ េធឿន២ ដំេណរករផលិតអគគិសនី

្រតូវគិតពិចរ

តអគគិសនីស្រមប់លក់េទ្របេទសៃថេន២០១០ ្របេទសៃថមនអគគិស
នីេលសត្រមូវករេទេហយ។

■ ករកត់បនថយភព្រកី្រកពីទំនប់ រីអគគិសនីអុីង
នី

ែដលមនតៃម្ល ១៤ពន់

(DRC) ្រតូវបនប៉ ន់

យ

្ល រ េន

គ ៣៖ ដូចគននឹងទំនប់ រ ីអគគិស
គ៣

ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ

ម នេលករបេងកត្របក់ចំណូលស្រមប់រ ្ឋ ភិបល

េដមបីកត់បនថយភព្រកី្រក។ ប៉ុែន្ត លទធភពៃនករធនតម្លភព

គណេនយយភព និងករអនុវត្តបន្តដំេណរករទំនប់ រ ីអគគិសនីអុីង
េន

ក់ដូច

ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ

គ មិនចបស់

រគមនមូលនិធិស្រមប់ករែថរក និងជួសជុល និងមិនស

ែផនកររបស់គេ្រមងែដលធនថ ជីវភពរបស់្របជជន្រតូវបន

្ដ រេឡងវ ិញ

និង្រទ្រទង់កុងរយៈេពលយូ
ន
រេនះ មិនបនបង្ហញឲយេឃញជែផ្លផកេទ។

េរឿងមន
ិ ពិតទី៣៖ ផលប៉ះពលេ់ នែខ ទឺកខងេ្រកម្រតូវបន្រគប ់
្រគង
“ក្រមិតៃនផលប៉ះពល់េនែខ ទឹកខងេ្រកមមនក្រមិតេសម  ឬកន់ែតតិចជងអ្វែី ដលបន
េ្រគងទុក” - វ ីឌីអូផ យពណិជជកមម របស់ធនគរពិភពេ ក ឆនំ២០១២

គ៣

ស់េទ េនះ

ំ េធឿន២ គឺជ្របព័នធ រ ីអគគិសនីឆ្លង

ង ែដលអគគិសនី

បីជមន

វ។ លទធផលគេ្រមង មិនគួរឲយសបបយចិត្តេ

ន ៃដសំខន់ៗកនុងករធននូវតម្លភពកនុងវ ិស័យែរ ៉ េន

ធរណរ

មរយៈគេ្រមងផ្តួចេផ្តមតម្លភពឧស ហកមមនិ
ជ ក់ថ មូលនិធិទំងេនះបន
យ ក៏មនភស្តុ ងតិចតួចបញ

ដ្ឋ្របជធិបេតយយកុងេ

ស រណកមមក៏េ

ះ។ េទះ

គ

េទដល់ៃដអនកែដល្រតូវករ ។
■ ករ
ករ

ង
ំ ទីលំេនថមីេនទំនប់កន់ តជី េននីេហ ៖ ធនគរពិភពេ

យករយកចិត្តទុក

ក់យ៉ងខ្លំងេទេលដំ

ំងលំេនថមី (៥៤១០នក់) េនឯទំនប់ រ ីអគគិសនីកន់

េននីេហ ែដលគួរឲយសបបយចិត្តេ

កបនចំ

ក់កលដំបូងៃនដំេណរ

តជី (Kandadji)

យមនបញូច លបទបបញញ តិស
្ត ្រមប់ករ
ែចកផលចំេណញពី្របក់ចំណូល្របចំឆនំេដមបីគំ្រទដល់សហគមន៍ែដ
លបនេទ

ំងទីលំេនថមី។ ែផនករ

េលវ ិស័យកសិកមម្របព័នធេ្រ

្ត រជីវភពេឡងវ ិញ េនែតពឹងែផ្អក

ច្រសព េនែខ ទឹកខងេ្រកមៃនទំនប់

្រតូវបនបេងកតេឡងអំឡុងេពលេផទរទឹកពីទេន្លេធឿន េទទេន្ល Xe Bang Fai
ែដលជទេន្លតូចជង។ េនះេធ្វឲយមនករផ្លស់បូរយ៉
្ដ
ងខ្លំងែផនក រ ី

្រស្តៃនទេន្ល

Xe Bang Fai រួមទំងេធ្វឲយប៉ះពល់ដល់គុណភពទឹក និងរ ំហូរទឹកខ្លំងេ្រចនេព

ញមួយឆនំ ែដល

េពលអនកត។

េ្រកយពីករពិនិតយេឡងវ ិញអំពី

និភ័យែដល

យ

រករែ្រប្របួលទឹកទេន្ល Xe Bang Fai និងេរៀបចំែផនករផ្ដល់សំណងដ

ល់ពួកគត់ស្រមប់ករបត់បង់្រទពយសមបត្តិ និងជួយដល់្របជេន
ទ និងកសិ
ករផ ំ៊ ខ្លួនេទនឹងករេ្រប្របស់ទេន្លែដលខុសគនទំង្រសុង។ ធនគរពិភពេ
ក

បនេរៀបចំបេងកតកមមវ ិធីែខ ទឹកខងេ្រកម េដមបីផ្ដល់មូលនិធិស្រមប់េគល
បំណងេនះ។ េទះជយ៉ ងេនះក្ដី ករ

ក់ឲយដំេណរករមិនបនដល់៣ឆនំផង

កមមវ ិធីេនះក៏្រតូវ្របគល់េទឲយរ ្ឋ ភិបល
េ

យ

េំ ធឿន២ អះ ងបញជ
កេ់ លក
 រសង ័យជយូរមកេហយ
 របសខ
់ ុ ញែំ ដលថ

ចនឹងេកតេឡងចំេពះទេន្ល

ក ្រតូវទទួលរងនូវសមពធ កនុងករពិនិតយផលប៉ះ

ពល់េល្របជពលរដ្ឋចំនួន១២០.០០០នក់ ែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរ
េ

“គេ្រមងទន
ំ បអ
់ គគស
ិ នី

ចនឹង្រតូវេគនិយយពេន្លសស្រមប់ែផនករព្រងីកគេ្រមងេន

Xe Bang Fai ធនគរពិភពេ

រអស់មូលនិធិមុនកំណត់។

េទះបីជមន ករអះ

ងេ

គ

្របែហលជងយ្របឈមអំេពពុករលួយនិងករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុមិនល្អ

ម្រសបស្រមប់្របជជនែដលេកនេឡង។ កន់ែតសំខន់ជងេនះេទេទៀត

ទំនប់ រ ីអគគិសនី

នដុ

ស់ែដល

ំ េធឿន២ កនុងករបេងកតទំ

ំ េធឿន២ែដរ េហតុផលស្រមប់អភិវឌ ន៍ទំនប់ រ ីអគគិសនីអុីង

ជងេន្របេទស
េ្រគះថនក់ េ

ជករសំខន់

និងេរៀនពីេមេរៀនទំងេនះ។ គួរឲយបរមភ ែដលធនគរ

នប់ រ ីអគគិសនីថីៗ
ម ៖

េ្រមសល្អ្របេសរស្រមប់ផលិតកមមថមពល ឬករបេងកត្របក់ចំណូល

្ដ យទេន្ល

ថ នភពកន់ែតអន់េទេទៀត។

ជេធ្វកំហុសែដលខ្លួនបនេធ្វដែដលៗ ពក់ព័នធទំនប់

េំ ធឿន២ជជេ្រមសល្អបំផុត

មបេ

Xe Bang Fai រហូតដល់ចំណុច្របសព្វទេន្លេមគងគ ចមងយ១០០គីឡូែម៉្រតេនះ

ករសេ្រមចចិត្តេដមបីអភិវឌ គេ្រមងេនះេទបពួកគត់ដឹង។

■ េរឿងមិនពិត៖ គេ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនី

រែតទឹក

ស្រមប់បូមទឹកទេន្លបញូច លែ្រស។ ្របជជនែដលរស់េន

ប់

ចេកតេឡងពីគេ្រមងេនះេទ រហូតដល់េ្រកយេពលមន

រែតពួកគ

ជំនន់ខ្លំងពីករបង្ហូរទឹកេចញពីទំនប់ រ ីអគគិសនី េហយែផនករេធ្វ

សហគមន៍េនែខ ទឹកខងេ្រកមមិនបនដឹងអំពីគេ្រមងេនះ ឬផលប៉ះ

ពល់ែដល

យ

វ េហយបនទប់មកក៏្រតូវបញឈប់

យធនគរថ ផលប៉ះពល់េនែខ ទឹកខងេ្រក

ម្រតូវបនកត់បនថយេហយក្ដី ក៏្រកុមអនក្រ

វ្រជវែដលបនចុះេទដល់ប

្ដ

ករងរ

ងសងទ
់ ន
ំ ប ់ រអគគ
ី ស
ិ នយ
ី ង
៉ ធែំ បបេនះ

មនភពសមុ្រគ ម ញ ស ់ េហយ
 កប
៏ ងកករខូចខ
តយង
សែ់ ដរ េលធ
៉ ខ្លង
ំ
 នធនធមមជតែិ ដលម
នតៃម្លមន
ិ ចកតៃ់ ថ្លបន។”
េ

ក Thayer Scudder សមជិក្រកុមអនកជំនញបរ ិ
ថ នអន្តរជតិេលកេឡងថ

គមនករយកេចញនូវជីវម៉សេ់ នករ ្ឋ ន ងទឹកនំឲយមនក្រមិតឧសមន
័ េម នេ្រចនហួសករ ម ន និងចំ
ឆន២
ំ ០១៤, រូបថត៖ អងគករទេន្លអន្តរជតិ។
ែដលមនលទធផលមិនសូវល្អេទេន

្រហ្វិក េដមបីជំនួសវ ិធី

ែបប្របៃពណី េធ្វែ្រស្របេដញទឹក និងករេន

្រស្ត

ំដុះ

ទ។ សូមបីមន្របក់ចំណូល

េកនស្រមប់គេ្រមងសហគមន៍ែដលបនមកពីទំនប់ រ ីអគគិសនីេនះក៏េ

យ

ំងទីលំេនថមី ចមនករពិបកកនុងករផគត់ផគង់ខួនឯងែដរ។
្ល
រ
លទធភពៃនករ្របឈមករលំបកកនុងករធនសន្តិសុខេសប ង

ក៏្របជជនែដល
េនេពលែដលដំ

ក់កលទីពីរ (៣២៥០០នក់) ្រតូវបនបញចប់

រ ឹតែតគួរឲយបរមភ។

កបនគំ្រទករងរេរៀបចំមុន េនឯកបលទឹកៃនទេន្លនីេហ

ស្រមប់ទំនប់ រ ីអគគិសនីហូមី
្វ េន្របេទសហគីេណ ដូចទំនប់

ំ េធឿន២ែដរ

ខងេ្រកម។ ជពិេសស ជនងយរងេ្រគះគឺ ្របជជនជិត២

ននក់

ប

្ដ លឲយមនកររ ំខនយ៉ ងខ្លំងដល់សហគមន៍ែដលរស់េនែខ ទឹក

េនែខ ទឹកខងេ្រកមេនម៉ លី - ដូចជ ្រគូគង្វល កសិករ និងអនកេន
ែដលពឹងែផ្អកេលទឹកជំនន់្របចំឆនំៃនដីសណ្ដនីេហ ខងកនុង ែដល

ជតំបន់ដីេសមមួយកនុងចំេ

មតំបន់ដីេសមធំៗបំផុតេន

ម និងជដីមនជីជតិតំបន់លិចទឹក

ងរក ្រតី។ ហ្វូមី កំពុង្រតូវបនេសនជគេ្រមង
“ទំនប់មនេ្រចនេគលបំណង” ែដលនឹងជួយស្រមួលដល់ករព្រងីក្របព័នធធ
និងេដមបី្រទ្រទង់និងជ

្រស្ដយ៉ងធំរហូតដល់ដីែដល្រតូវបនេ្រត មទុកស្រមប់វ ិនិេយគិនបរេទ

្រស្តរបស់្របេទសម៉ លី។ ទំនុកចិត្តរបស់ធនគរ
សេនកនុងតំបន់្របព័នធធ
ពិភពេ
កែដលថ កិចចសនយ្រតូវ្រគប់្រគងបន ចេធ្វឲយមនភពសងប់ចិត្តតិ

ចតួចចំេពះ្រកុម្របជពលរដ្ឋទន់េខ យ េនដីសណ្តនីេហ ខងកនុង។

■ ផលប៉ះពល់េនែខ ទឹកខងេ្រកមពីទំនប់ រីអគគិសនីហូ មី
្វ េនហគីេណ៖ បចចុបបននេនះ
ធនគរពិភពេ

ស្រមប់ជដី លេ

យបំភយឧសមន
ឆិ
័ ផទះកញច ក់េផ ងេទៀត។ ែខវិចក

្រហ្វិក

ទ-

ទំនប់

ំ េធឿន២ ្រតូវេគសនមតថខុសេគ េ

យធនគរពិភពេ

េសរជងកនុងករផ្ដល់នូវគំរវូ ិជជមនស្រមប់្រគប់្រគង

សនីធំៗបងកេឡងដល់បរ ិ

ត្របកដ។ ជថមីម្ដងេទៀត េ

ថ ន និងប

េ្រមងទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗេ

កេធ្វបនល្អ្រប

និភ័យ ែដលទំនប់ រ ិអគគិ

្ដ សហគមន៍ និងស្រមប់ផ្តល់ករអភិវឌ ពិ

កបនវ ិនិេយគេនកនុងគ
យមនករសនយនូវគេ្រមង “ រ ីអគគិសនី្របកបេ

យ

រធនគរពិភពេ

យនិរន្តរភព” ដូេចនះជអកុសល ធនគរេនះេនែតខកខនមិនបនេរៀនពីកំហុស

អតីតកលរបស់ខួនេឡ
្ល
យ។

កំណតស
់ មគល ់
1. គណៈកមមករពិភពេ

កស្តីពីទំនប់ រ ីអគគិសនីគឺជដំេណរករពហុភគីពក់ព័នធែដលបន្រ

មកពីទំនប់ រ ីអគគិសនីធំៗ។ គណៈកមមករេនះ បនបញចប់ករ្រ
្របកបេ

យករទទួលខុស្រតូវ។

2. ្របជជននិងទេន្លរបស់ពួកគត់, ធនគរពិភពេ

វ្រជវអំពីផលប៉ះពល់េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងបរ ិ

ថ នែដលប

្ដ ល

វ្រជវ េនឆនំ២០០០ និងបនបេងកតេគលករណ៍ែណនំលម្អិតស្រមប់ករអភិវឌ ទំនប់ រ ីអគគិសនី

កនិងទំនប់ រ ីអគគិសនីរបស់ខួ ន៖
្ល ចុះពិនិតយទេន្ល Xe Bang Fai ជថមី េន្របេទស

Shoemaker និង Kanokwan Manorom, អភិវឌ ន៍និងករផ្លស់បូរ,
្ត ែខកញញ ឆនំ២០១៥។

JOIN US!
សរមាប់ព័ត៌មានបែនថម សូមចូលេទៅកាន់ទំព័រសតីពីការសាងសង់ទំនប់វា រីអគគិសនីតាមទេនលេមគងគតាមអាសយដាឋន៖
internationalrivers.org

វ េ យ Ian G. Baird, Bruce P.

