ទំនប់វារ ីអគ្គស
ិ នីសាយ៉ាបរ៊ូ ី៖ របបៀបដែលប្បបទសឡាវបានរ ំបោភកិច្ប្ច រមបប្រៀងទបនេ
បមគ្ងគឆ្ន ំ១៩៩៥
ដោយ ដ

ើក ដ

ើដបើតសុន (Kirk Herbertson)

កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ របដទសឡាវបានចាប់ ដផតើមជាផលូវការនូវគដរោងសាងសង់
ទាំនប់វារ ីអគគិសនីសាយ៉ា បូរ ីដោរដពញដោយភាពច្រមូងច្រោស ដ
ដាំបូងសថិតដៅតាមដងទដនលធាំថ្នទដនលដមគងគដរកាម។ ដាំដ

ើយខដលជាទាំនប់វារ ីអគគិសនី

ើ រការថ្នការសាងសង់ដនេះរបរពឹតតដៅ

មិនបានរលូនដទ។ សកមមភាពសាងសង់បានចាប់ ដផតើមមុនដពលរបកាសជាផលូវការ ជិតពីរឆ្នាំ។
របដទសដវៀតណាម និងរបដទសកមពុជាបានអាំោវនាវឲ្យពនារដពលសាងសង់ទាំនប់ដនេះ ដោយ
សាររបដទសទាំងពីរបារមភអាំពីផលប៉ាេះោល់អនតររបដទស
ដ

ខដលមិនទន់ បានដោេះស្រសាយដៅ

ើយ។ របដទសឡាវមិនខដលបានវ ិភាគលអិតលអន់អាំពីផលប៉ាេះោល់អនតររបដទសដ

ផទុយដៅវ ិញបានអេះអាងថា
ោានគ

ទាំនប់ដនេះដធវើឲ្យោននិរនតរភាពបរ ិសាថនដៅវ ិញដទ។

ើយ ដ

ដលខាធិការ

ៈកមមការទដនលដមគងគ (MRC) បានជាំទស់នឹងការអេះអាងរបស់របដទសឡាវជាដរច្ើន

ដលើក ដរច្ើនសារ ប៉ាុ ខនតការផតល់ដយបល់របស់ែួនមិ
ល
នរតូវបានដគយកច្ិតតទុកោក់ដ
បីជាដាំដ

ើយ

ើ រការថ្នការសាងសង់ទាំនប់ដនេះកាំពុងរបរពឹតដត ៅក៏ដោយ

ថ្នគដរោងដនេះដ

ើយ។ ដទេះ

ក៏ដគមិនដឹងអាំ ពីហានិភ័យ

ើ យ។

គដរោងសាងសង់ទាំនប់វារ ីអគគិសនីសាយ៉ា បូរ ី
រពមដរពៀងទដនលដមគងគដនេះ

គឺ ជាបទពិដសាធយ៉ា ងសាំខាន់ដាំបូងច្ាំដោេះកិច្ច

ខដលជាសនធិសញ្ញាច្ុេះ

តថដលខាកាលពីឆ្នាំ១៩៩៥ដោយរបដទស

កមពុជា ឡាវ ថ្ង និងរបដទសដវៀតណាម។ សនធិសញ្ញាដនេះោនដោលបាំ

ងដដើមបីដលើកកមពស់

ឲ្យោនការដរបើ របាស់ និងរគប់រគងអាងទដនលដមគងគដនេះរួមោន។ ប៉ាុខនត ផទុយពីកិច្ចស

របតិបតតិ

ការជាមួយរោាភិ បាលថ្នរបដទសជិតខាង របដទសឡាវបានចាប់ដផតើមអនុវតតគដរោងសាងសង់
ទាំនប់សាយ៉ា បូរ ីដនេះ ែ

ៈខដលរបដទសកមពុជានិងរបដទសដវៀតណាមោនការរពួយបារមភអាំពី

ផលប៉ាេះោល់អនតររបដទសដោយសារគដរោងដនេះ។
ជដោលេះដនេះដទ ប៉ាុខនតបានផតល់

របដទសថ្ងមិនបានដលើកដ

ើងដរច្ើនអាំពី

ិរញ្ា បបទនដោយសាៃត់ៗសរោប់ការអនុវតតគដរោងដនេះ ដ

បានរពមដរពៀងទិញអគគិសនីពីទាំនប់វារ ីអគគិសនីដនេះដទៀតផង។

រ

២០១២ ការអនុវតតគដរោងដោយរបដទសឡាវ និងរបដទសថ្ងបានដាំដ

ូតមកដល់ខែវ ិច្ឆិកា
ើ រការដៅមុែ រ

ើយ
ឆ្នាំ

ូតមក

ដល់ដពលដនេះ របដទសកមពុជានិងរបដទសដវៀតណាមដៅសល់ឥទធិពលតិច្តួ ច្ប៉ាុដណាណេះកនុងការ
ដលើកដ

ើងអាំ ពីកីក
ត ងវល់ដនេះ។

របដទសឡាវបានអេះអាងថា ការសាងសង់ទាំនប់ សាយ៉ា បូរ ីដនេះ អនុវតតតាមកិច្ចរពមដរពៀងទដនល
ដមគងគឆ្នាំ១៩៩៥។ មជឈោានមួយច្ាំនួនដទៀតបានដចាទសួរអាំពីការអេះអាងដនេះ។
ដៅកនុងរបាយការ

៍ ងមីមួយ

ដយើងបានពិនិតយដមើលអាំពីលកខែ

ឌ ថ្នកិច្ចរពមដរពៀងទដនលដមគងគ

ដនេះកាន់ខតលមអិត។ រោន់ខតដមើលដសើរៗ ែលឹមសារថ្នកិច្រច ពមដរពៀងដនេះមិនច្ាស់លាស់ទល់
ខតដសាេះ។ កនុងកិច្ចែិតែាំ របឹងខរបងដដើមបីខសវងរកការបញ្ញ
ជ ក់ ឲ្យបានច្ាស់លាស់ ដយើងពិនិតយ
ដមើលលកខែ

ឌ ថ្នកិច្រច ពមដរពៀងទដនលដមគងគទាំងស្រសុងខតមតង។ ទនទឹមដនេះ ដយើងពិនិតយដមើល៖

(i) របាយការ

៍ របវតតិថ្នការច្រចា ខដលពិព

៌ នាអាំពីអីវខដលភាគីទាំងដនេះច្ង់ បានដៅដពល

ពួកដគបានរោងកិច្ចរពមដរពៀងដនេះ និង (ii) ច្ាប់អនតរជាតិខដលដលើកដ

ើងអាំពីអតថន័យថ្ន

ោកយដពច្ន៍ខដលរតូវបានសរដសរដៅកនុងកិច្រច ពមដរពៀងដនេះ។ តាមរយៈដធវើដូច្ដនេះ ដធវើឲ្យដយើង
យល់អាំពីកិច្ចរពមដរពៀងទដនលដមគងគកាន់ខតច្ាស់ជាងមុន។ ដយើងដ
បកស្រសាយមិនរតឹ មរតូវអាំ ពីកិច្រច ពមដរពៀងទដនលដមគងគដនេះដទ
ែ

ឌ សាំខាន់ៗមួយច្ាំនួនដ

របាយការ

លកខែ

ើយមិនបានអនុវតតតាមលកខ

ើយ។

៍ ដពញដលញោនដូច្ខាងដរកាម

សដងខបដៅទីដនេះ។

ដ

ើញថា របដទសឡាវបាន

ប៉ាុខនតលទធផលពីការរកដ

ើញសាំខាន់ៗរតូវបាន

ឌ តរមូវឲ្យរបដទសឡាវខសវងរកកិច្រច ពមដរពៀងជាមួយរបដទសជិតខាងែលនមុ
ួ នដពលចាប់

ដផតើមគដរោង។

ដដើមបីដធវើឲ្យោនសតុលយភាពរវាងសិទិធរបស់របដទសខដលសថិតដៅតាមទដនលដមគងគដលើ និងទដនល
ដមគងគដរកាម

កិច្រច ពមដរពៀងទដនលដមគងគតរមូវឲ្យរោាភិបាលថ្នរបដទសទាំងបួនរបឹងខរបង

“ដោយភាពដសាមេះរតង់ ” ដដើមបីឈានដល់ការរពមដរពៀងថា ដតើ គដរោងដនេះដាំដ
ផទុយពីការរបឹងខរបងឈានដល់កិច្រច ពមដរពៀងសតីពីទាំនប់វារ ីអគគិសនីដនេះ
អាងថា

ើ រដៅមុែឬដទ។

របដទសឡាវបានអេះ

ែលួនរោន់ខតរតូវពិចារណាអាំពីការផតល់ដយបល់ពីសាំណាក់ រោាភិបាលថ្នរបដទសដថ្ទ

ខតប៉ាុដណាណេះ។ របដទសឡាវមិនបានរបឹងខរបងសរមុេះសរមួលអាំពីជាំ
បាននូវដាំដណាេះស្រសាយខដលោនការរពមដរពៀងោនដៅវ ិញដៅមកដ

ររបស់ែួន
ល
ឬសដរមច្ឲ្យ

ើយ។

របដទសឡាវរតូវខតផតលឱ
់ កាសឲ្យរោាភិបាលថ្នរបដទសដថ្ទវាយតថ្មលផលប៉ាេះោល់ដោយសារ
គដរោង។
“ការពិដរោេះដយបល់ជាមុន” របស់គ

ៈកមមការទដនលដមគងគគឺជាដាំដ

របដទសទាំងបួនពាយមសដរមច្ឲ្យបានកិច្រច ពមដរពៀងមួយ។

ើ រការខដលរោាភិបាលថ្ន
ដោលបាំ

ងសាំខាន់ថ្នការ

ពិដរោេះដយបល់ជាមុនគឺ រតូវផតល់ឱកាសឲ្យរោាភិបាល វាយតថ្មលអាំពីផលប៉ាេះោល់អនតររបដទស

ដោយសារគដរោងដនេះ។ ប៉ាុខនត សរោប់ទាំនប់សាយ៉ា បូ រ ីវ ិញ របដទសឡាវមិនបានផតល់ឱកាស
ដល់រោាភិបាលថ្នរបដទសជិតខាងដដើមបីវាយតថ្មល

អាំ ពីផលប៉ាេះោល់អនតររបដទសដោយសារ

គដរោងដនេះដទ។ ជាពិដសស របដទសឡាវមិនបានវាយតថ្មលផលប៉ាេះោល់អនតររបដទស មុន
ដពលចាប់ដផតើមការពិដរោេះដយបល់ជាមុន ដៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១០ដនាេះដ
របដទសឡាវមិនរតូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវតតគដរោងដនេះដទ
កាំពុងខតដាំដ

ើ រការដៅដ

ើយ។

ដៅដពលខដលការពិដរោេះដយបល់

ើយ។

ច្ាប់អនតរជាតិ និងកិច្ចរពមដរពៀងទដនលដមគងគហាមរោាភិបាលថ្នរបដទសទាំងដនេះមិនឲ្យអនុវតត
គដរោងដនេះដ

ើយ ែ

ៈខដលរោាភិបាលកាំពុងពិភាកាអាំពីបញ្ញ
ា ដនេះដៅដ

ជាកាតពវកិច្ដច ដើមបីដធវើការច្រចា “ដោយដសាមេះរតង់ ”។ របដទសឡាវ និងរកុម
Karnchang

ើយដនាេះ។ ដនេះគឺ
ុនអភិវឌ្ឍន៍Ch.

បានចាប់ដផតើមអនុវតតគដរោងសាងសង់ទាំនប់សាយ៉ា បូរដី នេះកាលពីច្ុងឆ្នាំ២០១០

មុនដពលរោាភិបាលថ្នរបដទសសថិតដៅតាមដងទដនលដមគងគ

ជួបរបជុាំពិភាកាោនអាំពីគដរោង

ដនេះ។ ដរកាយមក របដទសឡាវបានអេះអាងដោយមិនរតឹមរតូវថា “ការងារដរតៀមែលួន” ដនេះរតូវ
បានអនុញ្ញាតដរកាមកិច្រច ពមដរពៀងទដនលដមគងគ
ដាំដ

ែ

ៈខដលការពិដរោេះដយបល់កាំពុងខត

ើ រការដនាេះ។

លកខែ

ឌ តរមូវឲ្យរបដទសឡាវសិកាអាំពីផលប៉ាេះោល់អនតររបដទសដោយសារគដរោងដនេះ មុន

ដពលដធវើការពិដរោេះដយបល់

តាមច្ាប់អនតរជាតិ ោក់លកខែ

ឌ ឲ្យរោាភិបាលថ្នរបដទសទាំងដនេះ ទប់សាាត់កុាំឲ្យោនផល

ប៉ាេះោល់ធៃន់ធៃរដៅដលើរបដទសដថ្ទ

ខដលកនុងដនាេះកាំ

ត់ដពលដវលាដោយខ

ករគប់ រោន់

សរោប់វាយតថ្មលអាំពីផលប៉ាេះោល់អនតររបដទសដោយសារគដរោងដនេះ។ ដរកាយពីែកខានមិន
បានដធវើការវាយតថ្មលផលប៉ាេះោល់អនតររបដទស

ដោយសារទាំនប់សាយ៉ា បូរ ីកាលពីឆ្នាំ២០១០

របដទសឡាវបានបដិដសធមិនរពមពនារដពលអនុវតតគដរោងដនេះដ
ជា

ើយ

បនាទប់ពីរបដទសកមពុ

និងរបដទសដវៀតណាមបានដសនើឲ្យដធវើការសិកាអាំពីផលប៉ាេះោល់ទាំងដនេះអាំ

ុងដពលពិ

ដរោេះដយបល់ជាមុន។ ផទុយដៅវ ិញ របដទសឡាវបានអេះអាងថា បដច្ចកវ ិទាខដលមិនទន់បាន
ដធវើការសាកលបងខដលដសនើដ

ើងដោយរកុម

រោន់ដដើមបីកាត់បនថយផលប៉ាេះោល់ដ

ុនពិដរោេះដយបល់ដឈាមេះ

Pöyry

ដនាេះគឺរគប់

ើ យ។

របដទសកមពជា
ធ នារដពលការពិដរោេះដយបល់ជាមុនបាន
ុ ដវៀតណាម និងរបដទសថ្ងោនសិទិព
ដពលដវលាកាំ

ត់ សរោប់ ការពិដរោេះដយបល់ជាមុនគឺរបាាំមួយខែ

ប៉ាុខនតដយងតាមច្ាប់អនតរ

ជាតិ រោាភិបាលថ្នរបដទសសថិតដៅតាមទដនលដមគងគដរកាមោនសិទិព
ធ នារដពល។ របដទសឡាវ
អេះអាងថា ការពិដរោេះដយបល់ជាមុនអាំពីទាំនប់សាយ៉ា បូរ ីបានបញ្ចប់ដោយសវ័យរបវតតិដរកាយ
ពីរយៈដពលរបាាំមួយខែ។ អាំ
ព័ត៌ោន

ុងដពលរបាាំមួយខែដាំបូងដនេះ របដទសឡាវែកខានមិនបានផតល់

ខដលរោាភិបាលថ្នរបដទសដថ្ទរតូវការដដើមបីដធវើការវាយតថ្មលអាំពីផលប៉ាេះោល់ដោយ

សារគដរោងដនេះដ

ើយ។

ដរោេះដយបល់ជាមុនដនេះ។
ដនេះខដរ។

បញ្ញ
ា ដនេះបានដធវើឲ្យប៉ាេះោល់ដល់ដោលបាំ

របដទសឡាវក៏បានចាប់ដផតើមអនុវតតគដរោងកនុងអាំ

របដទសកមពជា
ថ្ង និងរបដទសដវៀតណាមោនសិទិទ
ធ មទរសាំ
ុ
មួយខដលបានដកើតដ

ងសាំខាន់ៗថ្នការពិ
ុងដពលដាំបូង

ងសរោប់ផលប៉ាេះោល់ណា

ើង។

តាមច្ាប់អនតរជាតិ របដទសឡាវោនកាតពវកិច្ច ផ្អអកគដរោងដនេះភាលមៗ របសិនដបើគដរោងដនេះ
ប៉ាេះោល់ដល់របដទសជិតខាង។ រោាភិបាលថ្នរបដទសដៅតាមទដនលដមគងគដរកាម ោនរបដទស
កមពុជា ថ្ងនិងរបដទសដវៀតណាមជាដដើមអាច្ទមទររកសាំ

ងច្ាំដោេះផលប៉ាេះោល់ណាមួយ

ដោយសារទាំនប់ដនេះ។ ប៉ាុខនត របដទសកមពុជា ថ្ង និងរបដទសដវៀតណាម ោនការលាំបាកកនុងការ

ទមទររកសាំ
ខងលងថា

ងណាស់ ពីដរោេះមិនោនទិននន័យមូលោានរគប់រោន់ដៅដពលដនេះដដើមបីងឹលង

ដតើ ទាំនប់សាយ៉ា បូរ ីដនេះនឹងដធវើឲ្យផ្អលស់បូរទឹ
ត កទដនលដមគងគដូច្ដមតច្ដនាេះ។

របដទសទាំងបី

ឥ

ូវដនេះ

របឈមការលាំបាកកនុងការតាមោនយ៉ា ងដិតដល់អាំពីផលប៉ាេះោល់ដោយសារ

ទាំនប់ដនេះណាស់។

ទាំនប់សាយ៉ា បូរ ីដនេះជាដដើមច្មដ៏ដរោេះថានក់

ខដលអាច្បងាផលប៉ាេះោល់ដល់កិច្ស
ច

របតិបតតិ

ការនាដពលអនាគត។ ដៅឆ្នាំ២០១៣ដនេះ ការងារសាងសង់ អាច្បនតទាំនប់វារ ីអគគិសនីពីរដទៀត
ដៅតាមទដនលដមគងគគឺទាំនប់ ដូនសា

ុង

និងទាំនប់ បាក់ដបង។

ដរាបណាោមនកាំខ

ទរមង់ឲ្យ

បានឆ្ប់ដទ ដនាេះការខែវងគាំនិតោនជុាំ វ ិញការសាងសង់ ទាំនប់វារ ីអគគិសនីដៅតាមទដនលដមគងគដនេះ
អាច្ឈានដល់ជដោលេះធៃន់ធៃរដោយផលវ ិបាកដសដាកិច្ច និងនដយបាយជាមិនខានដ
សូមអានរបាយការ

៍ ដពញដលញជាភាសាអង់ដគលសតាមអាសយោាន៖

http://www.internationalrivers.org/files/attachedfiles/intl_rivers_analysis_of_mekong_agreement_january_2013.pdf
ព័ត៌ោនបខនថម៖
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