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កា រសិក   ៀបធៀបលើកា រអនុវត្ត កា រទូត 
ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹក   តលើទន្ល អីុនឌុស និងទន្ល មគង្គ 

សចក្ត ីផ្ត ើម
ទឹកជា ចំណកដ៏ចា បំា ច់មួយនជីវិត ក្ន ងុកា រជួយ   ង់ជីវភា ព  

វិបុលភា ព និងស្ថ រិភា ពសង្គ ម ក្ន ងុទូទា ងំពិភព  ក។ សា រៈសំខា ន់ 
ចា ំបា ច់នទឹក ក៏មា នចងច  ស់ក្ន ុង  ល  ទី៦ ក្ន ុង ចំ  ម  

 ល   អភិវឌ្ឍន៍  កប  យចីរភា ព (SDG) ទា ំង៨ ដល 
  ត លើកា រទទួលបា នទឹក  ើ   ស់  កប  យសមធម៌ និង 

កា រ  ប់  ងទឹក  កប  យ ចីរភា ព (SDG 2015-2030)។ 
ដើម្ីប ស   ចបា ននូវ  ល  ទី៦ ន SDG នះ  ូវមា ន 
សហ  តិបត្ត ិកា រ លើប   ទឹក ដល ឆ្ល ងកា ត់  ំដន ដូចមា នចង 
ក្ន ុងអនុ  ល  ទី៦.៥។ បុ៉ន្ត   យសា រ មា ន ប       ឈម 
ដូចជា  កំណើនប   កង្វ ះទឹក និងកា រ  ប់  ងទឹក មិនបា ន  មឹ  វូ  
ជ   ះក្ន ុងប   ទឹកដលឆ្ល ងកា ត់  ំដន អា ច បង្ក ភា ព វឹកវរ ក្ន ុង 
សង្គ ម និងបង្ក ើតជា ទំនា ស់។ របា យកា រណ៍ស្ត ីពី កា រអភិវឌ្ឍទឹក   

 អា សុី ឆា  ំ២០១៣ (Asian Water Development Outlook
2013) បា នរកឃើញថា  សន្ត ិសុខន កា រ  ប់  ង ទឹក ក្ន ុង តំបន់ 
អា សុី និង  បា៉ សុីហ្វ ិក កំពុង  ឈមនឹងកា រគំរា ម កំហងនជ   ះ 
ស្ត ីពី ត  ូវកា រ ធនធា នទឹក សំពា ធ  ជា សា ្ត   ឧស  ហូបនីយកម្ម  
នគរូបនីយកម្ម  និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ ហើយទំនា ស់ 
ទា ំងនះ  ទំនងអា ចបង្ក ើនភា ពតា នតឹងដល់បណា្ខ   ទស   តា ម 
ដងទន្ល  (ADB 2013)។

អតីតអគ្គ លខា ធិកា រអង្គ កា រសហ  ជា ជា តិ  ក Kofi 
Annan បា នលើកឡើងថា  "កា រ  កួត  ជងដ៏តឹងតងរវា ង បណា្ខ   

 ទស លើប   ធនធា នទឹក បង្ក ើតនូវកា រ  ួយបា រម្ភ ពី លទ្ធ ភា ព 
អា ចមា នជ   ះ  រ  " (United Nations 2020)។ ទំនា ស់ 
ទា ក់ទងនឹងធនធា នទឹក បា នកា  យជា ប   ដ៏ស្ម ុគសា  ញ ដល 
អា ច ប៉ះពា ល់ដល់សន្ត ិសុខអន្ត រជា តិ ហើយដល  ូវបា នដា ក់ចូល 
ក្ន ុងបញ្ជ ីហា និភ័យសកលកំពូលៗទា ំង   ំ (World Economic 
Forum 2020)។ កា រ   វ   វបា នបងា  ញថា  ជា ទូ  ទំនា ស់ 
លើធនធា នទឹក កើតឡើង  តា មបណា្ខ   ទសមា ន  ំដន ទឹក 
ជា មួយគា   (Molen and Hildering 2005; Petersen-Perlman, 
Veilleux and Wolf 2017; Gholizadeh and Niknami 2020)។
វិវា ទទា ំង  ះបា នផ្ទ ុះឡើង  តា មដងទន្ល  ដូចជា ៖ ទន្ល នីល 
អីុនឌុស និង មគង្គ  ក៏ដូចជា   តា ម ដងទន្ល  ជា  ើនទៀត។ 
អត្ថ បទនះ ធ្វ ើកា រសិក   និង  ៀបធៀប  មូលហតុ ដលបង្ក ឲ្យ  

មា ន ទំនា ស់លើធនធា នទឹក និងពិនិត្យពីយន្ត កា រ   ើ   ស់ ស   ប់  
 ះ   យទំនា ស់  អា ងទន្ល អីុនឌុស និង មគង្គ ។

ទិដ្ឋ ភា ពទូ  នទន្ល អីុនឌុស និងមគង្គ 
ទន្ល អីុនឌុសទន្ល អីុនឌុស

ទន្ល អុីនឌុស ដលជួយ   ង់  ជា ជន   មា ណ 
២១៥លា ននា ក់ ជា ទន្ល វងជា ងគលំដា ប់ទី៨ ក្ន ុង ពិភព  ក។ 
ទន្ល នះ មា ន  ភពចញពីភ្ន ំហិមា៉ ល័យ ក្ន ុងតំបន់ ខ្ព ង់រា ប ទីប  
ខា ងលិច ហើយមួយផ្ន កធំនទឹកទន្ល ហូរកា ត់តំបន់ Jammu និង 
Kashmir  ភា គពា យព្យនអនុទ្វ ីបឥណា  ។ ទន្ល អីុនឌុស និង  
ដទន្ល   នា នា   របស់វា  សំខា ន់ជា ខា  ងំ ស   ប់  ទស ប៉ា គីសា  ន និង  
ឥណា     ះវា ជា   ភពទឹកដ៏ចម្បង  ស   ប់ ផ្គ ត់ផ្គ ង់ វិស័យ កសិកម្ម  
ក្ន ុង  ទស។ បុ៉ន្ត  យសា រ  ជា ជន បា៉ គីសា  ន  មា ណ ជា ង 
៧០% ពឹង អា  ័យ  យផា  ល់ ឬ  យ   ល លើវិស័យ 
កសិកម្ម  ទន្ល  អុីនឌុស  មា នសា រៈសំខា ន់ខា  ំងណា ស់ ស   ប់ 

 ជា ជន បា៉ គីសា  ន (Abbashi et al. 2019)។
ទំនា ស់រវា ងឥណា   នឹងប៉ា គីសា  ន លើធនធា នទឹក   អា ងទន្ល    

អីុនឌុស មិនមនជា ជ   ះថ្ម ី  ះទ   ះវា បា នចា ប់ផ្ត ើម តា ងំពី 
ឆា  ១ំ៩៤៧ ក  យពលមា នកា រ បងចក អនុទ្វ បីឥណា    ជា   ទស   
ឯករា ជ្យពីរ គឺ ឥណា   និង ប៉ា គីសា  ន ហើយ បា នតា នតឹង កា ន់ ត  
ខា  ងំឡើងទៀត ចា ប់តា ងំ ពីពល  ះមក។ ទំនា ស់  លើធនធា ន  
ទឹកក្ន ងុអា ងទន្ល អីុនឌុស អា ចបណា្ខ  ល មកពី កតា   មួយ ចំនួន។ ទី១ 
គឺកតា  ជ   ះទឹកដី ដលកំពុងបន្ត កើតមា ន  ក្ន ុង តំបន់ Kashmir 

អត្ថ បទនះរៀបរៀង  យ ផុន សុក ប ្ញ  , ជា ទី  ឹក   នវិទ  សា  នជា តិកា រទូត  
និងទំនា ក់ទំនងអន្ត រជា តិ នក សួងកា របរទស និងសហ  តិបត្ត ិកា រអន្ត រជា តិ 
និង រស់ សយម្ភ ូ ជា និស្សិតបញ្ច ប់ថា  ក់អនុបណ ិត ជំនា ញច  ប់អន្ត រជា តិ ន 
សា កលវិទ  ល័យ Sussex និងជា និស្ិសតថា  ក់អនុបណ តិ ជំនា ញសន្ត សុិខអន្ត រជា តិ 
ទំនា ស់ និងកា រអភិវឌ្ឍអន្ត រជា តិ នសា កលវិទ  ល័យ Leicester។ សូម  ង 
អត្ថ បទនះថា ៖ Phon Sokpanya and Ros Sayumphu. 2020. 
“Comparative Study on the Implementation of Water 
Diplomacy:  Focusing on the Indus and Mekong Rivers.” 
Cambodia Development Review 24 (3): 7–12.

រូបភា ព១៖ ផនទីអា ងទន្ល អីុនឌុស

Map of the In Dus basin:
Dotted line: International

borders and the Line of Control.

Arrow: The Baglihar dam
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ហើយបា នធ្វ ើឲ្យទំនា ក់ទំនងឥណា  -បា៉ គីសា  ន    មា ន ភា ព ល្អ ក់កករ 
និងបា នបងា  ក់ សហ  តិបត្ត ិកា រ រវា ង  ទស ទា ំងពីរ (Haq
and Sofi 2019; Qureshi 2017a)។ ទី២ កំណើនបទឧក ដិ្ឋ  
ភរវកម្ម     ឥណា   បា នធ្វ ើឲ្យទំនា ក់ទំនង កា រទូត   រវា ង  ទស 
ទា ំងពីរ   កា ន់ត ដុនដា បឡើង ជា ពិសស ក  យ ពល  មា ន 
កា រ វា យ   ហា រ  ក ងុ Mumbai ក្ន ងុឆា  ២ំ០០៨  ដល ឥណា     
បា ន  ទថា   រដា  ភិបា លប៉ា គីសា  នជា អ្ន ក  ពីក  យ អំពើ ភវរកម្ម  
ហើយ បា៉ គីសា  ន បា នបដិសធ ទា ំង  ុង នូវ កា រ   ទ   កា ន់នះ 
(Parashar 2020)។ ទី៣ មូលហតុ ដល ទំនង ជា     មា ន  សំពា ធ 
ខា  ំង  ះ គឺកា រអះអា ងរបស់បា៉ គីសា  នថា  ឥណា    ដល    ខ្សទឹក 
ខា ងលើ គិតតពីផល   ជន៍របស់ខ្ល ួន  យ បា ន     ួត    
លំហូរទឹកទន្ល  និងធ្វ ើឲ្យរា ងំស្ទ ះដល់ ចងា  ក់ ផលិតកម្ម  កសិកម្ម  និង 
ប៉ះពា ល់ដល់កា ររស់   និងជីវភា ព របស់  ជា ជន បា៉ គីសា  ន។

ទន្ល មគង្គ ទន្ល មគង្គ 
ទន្ល មគង្គ  ជា ទន្ល វងជា ងគលំដា ប់ទី១២ ក្ន ុងពិភព  ក។  

ទន្ល នះ  ហូរចញពីខ្ព ង់រា បទីប រហូតដល់ដីសណ្ណ  ទន្ល មគង្គ   

 យ ឆ្ល ងកា ត់ ៦  ទសគឺ ចិន មីយា៉ ន់មា៉  ឡា វ ថ កម្ព ុជា  និង  
វៀតណា ម។ អា ងទន្ល មគង្គ ស្ថ ិតក្ន ុងចំ  មអា ងធំជា ងគ និង 
មា ន ជីវច  ុះ  ើនជា ងគ  អា សុីអា គ្ន យ៍ ដលបា នផ្ត ល់ ជា  

 ភព ជួយចិញ្ច ឹមជីវិត  ជា ជន  មា ណជា ង ៦០លា ននា ក់។ 
ក្ន ុងបុ៉នា  ន ទសវត្សរ៍កន្ល ងមកនះ បណា្ខ   ទសតា មដងទន្ល បា ន 
ទា ញយកអត្ថ   ជន៍ពីទន្ល មគង្គ  ស   ប់កា រអភិវឌ្ឍ សដ្ឋ កិច្ច   
និង ឧស  ហូបនីយកម្ម  ហើយ  ទសទា ំង  ះ ក៏អា ច ធ្វ ើ កា រ 
អភិវឌ្ឍ ស្ទ ុះតា មបណា្ខ   ទសជឿនលឿន កា ត់បន្ថ យ ភា ព ក ីក  
និងព  ីកសមា ហរណកម្ម ក្ន ុងតំបន់។

កា រប៉ះទង្គ ិចដលបា នផ្ទ ុះឡើងជុំវិញទន្ល មគង្គ  មា ន  ើន 
សណា្ឋ  ន ហើយចំណុចលច   ជា ងគគឺ វត្ត មា នកា រចូលរួម ពី 
បណា្ខ    ទសដលមិនស្ថ ិត  ក្ន ុងអនុតំបន់ទន្ល មគង្គ  ក្ន ុងកា រ  

 ះ   យ កា រទូតលើកា រ  ប់  ងទឹក។ កា រ  ជងគា  ផ្ន ក 
ភូមិសា ្ត    ន  បា យ និងកា រ  ទា ញ  ទង់គា  រវា ងមហា  អំណា ច 
ជា ពិសស កា រលូកដចូលរបស់សហរដ្ឋ  អា មរិក ក្ន ុង ប   ទន្ល    
មគង្គ   ូវបា នចា ត់ទុកថា ជា មូលហតុដ៏ ចម្បងមួយ ន ទំនា ស់  
(Chang 2013)។ ក្ន ុង ដំណើរកា រ ន កា រ  កួត  ជងនះ ក៏មា ន 

គំនិត ផ្ត ួចផ្ត ើម ធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រ ជា  ើន របស់ 
 ទសចិន (សហ  តិបត្ត ិកា រមគង្គ   -ឡា នឆា ង) 

សហរដ្ឋ  អា មរិក (ភា ពជា  ដគូសហរដ្ឋ  អា មរិក- 
មគង្គ  ដល  ូវ បា នព  ឹង និង ប្ត ូរ   ះ ពី គំនិត 
ផ្ត ួចផ្ត ើម   តំបន់ ទន្ល មគង្គ  ក  ម) ជបុ៉ន (មគង្គ -
ជបុ៉ន) និង កូរ៉ខា ងត្ូបង (មគង្គ  -កូរ៉ ខា ងត្ូបង) 
និង   គំនិត ផ្ត ួចផ្ត ើម បង្ក ើត  យ សា  ប័ន ក្ន ុង  តំបន់ និង 
អន្ត រជា តិ  ជា  ើនទៀត។ 

ថ្វ ីបើ  ទសតា មដងទន្ល មគង្គ  ជា ពិសស 
បណា្ខ    ទស  ខ្សទឹកខា ងក  ម បា នទទួល 
អត្ថ   ជន៍គួរឲ្យកត់សមា្គ  ល់ជា  ើនពី គំនិត 
ផ្ត ួចផ្ត ើម សហ  តិបត្ត ិកា រនា នា  ជា ពិសស តា មរយៈ 
សកម្ម ភា ពនគ   ងផ្សងៗក្ត ី បុ៉ន្ត ក្ន ុងនះ តំបន់  
ទន្ល មគង្គ  បា នកា  យជា សមរភូមិយុទ្ធ សា ្ត  មួយ 
នពួកមហា អំណា ច (Hirsch 2016)។ បន្ថ មលើ 
នះទៀត កា ររិះគន់ឥតឈប់ឈរលើកា រ សា ងសង់  
ទំនប់ទឹកជា ឯកច្ឆ ន្ទ របស់ចិន  យគា  ន កា រ ពិភា ក    
ច  ស់លា ស់ ជា មួយ បណា្ខ   ទស   ខ្ស ទឹក   
ខា ងក  ម បា នធ្វ ើឲ្យជ   ះកា ន់ត តា នតឹងឡើង  
និង   បា នបងា  ញច  ស់ពីទំនា ក់ទំនង  និង សិទ្ធ ិ 
អំណា ច      មិនស្ម ើភា ព និងធ្វ ើឲ្យមា នកា រមិន ទុកចិត្ត  
គា      វិញ   មក រវា ងបណា្ខ   ទស  ក្ន ុងតំបន់  
(Chang 2013)។ 

ក បខ័ណ កា រទូតក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹក 
ដើម្ីប  ះ   យវិវា ទទឹក

 ះបីជា ជ   ះលើ ធនធា នទឹក  បា នតា នតឹង  
ឡើងទៀត ប៉ុន្ត វិវា ទនះគួរតអា ច  ះ   យ
បា ន       កប  យ  សិទ្ធ ភា ព និងចីរភា ព ដើម្ីប 

រូបភា ព២៖ ផនទីអា ងទន្ល មគង្គ 

ចិនឥ��

េវ ៀត�ម

 មី#៉ន់$៉

%វ

ៃថ

កម្ពុ+

ទ េន្ល េម គង្គ

 ភព៖ ក សួងធនធា នធម្ម ជា តិ និងបរិសា  ន 2015
www.mekongeye.com/ wp-content/uploads/sites/2/2016/04/MDS-Final-Project-
Report-Eng.pdf
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

ជំរុញ  សមា ហរណកម្ម   និងសហ  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងតំបន់ និងស   ច 
បា ន  វិបុលភា ព  និង កា រ អភិវឌ្ឍទា ំងអស់គា  ។ កា រទូតក្ន ុង  កា រ  

 ប់  ងទឹក ជា កា រទូតថ្ម ីមួយ  ដលបា ន ដើរ តួនា ទី យា៉ ងសំខា ន់ 
ក្ន ុងកា រ  ះ   យទំនា ស់ទឹក ឆ្ល ងកា ត់  ំដន និង  ជា   វិធីសា ្ត   
យុទ្ធ សា ្ត  មួយ ដលមា នកា រ ចូលរួម  និង ពិភា ក  គា   ពី សំណា ក់ 
អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ និងអ្ន កន  បា យ នា នា  ក្ន ុង  លបំណង ព  ឹង 
សន្ត ិភា ព ស្ថ ិរភា ព និងកា ររីកច  ើន   (Hefny 2011; Molnar 
et al. 2017)។  ងតា ម Hefny (2011) និង Molnar et al. 
(2017) កា រសិក  នះបា នកំណត់និយមន័យ  កា រទូតក្ន ុង កា រ 

 ប់  ងទឹកថា ជា  កា រព  យា ម  ះ   យ និង កា ត់បន្ថ យ   ទំនា ស់ 
លើធនធា នទឹក កសា ងទំនុកចិត្ត  លើក កម្ព ស់ សហ  តិបត្ត ិកា រ 
និងព  ឹង សមា ហរណកម្ម ក្ន ុងតំបន់ សន្ត ិភា ព  និង  សុវត្ថ ិភា ព 
តា មរយៈ កា រ  ើ   ស់បញ្ច ូលគា  នូវវិធីសា ្ត    ើន  យា៉ ង  ដូចជា  
មជ្ឈត្ត កម្ម  ចំណះដឹងផ្ន កច  ប់ និងចំណះដឹង បា ន ពីកា រសិក   
រកឃើញជា ក់ស្ត ង។ ផ្ន កពីរដូចត  នះ មា ន ពន្យល់  ពីយន្ត កា រ 
និងក បខ័ណ ផ្សងៗ ដល  ូវបា ន  ើ   ស់ ដើម្ីប   ះ   យ 
ទំនា ស់នា នា  អា ងទន្ល អីុនឌុស និងមគង្គ ។

អា ងទន្ល អីុនឌុសអា ងទន្ល អីុនឌុស
វិវា ទទឹក  អា ងទន្ល អីុនឌុស បា នចា ប់ផ្ត ើមវិវត្ត ធ្ង ន់ធ្ង រក  យ 

ពល  ទសឥណា  ទទួលបា នឯករា ជ្យ  ឆា  ំ១៩៤៧។ បនា  ប់ពី   
មា នកា រចរចា ដឹកនា ំ  យ ធនា គា រ ពិភព  ក អស់រយៈ ពល   
ជិត មួយទសវត្សរ៍មក  សន្ធ ិស ្ញ   ទឹកអីុនឌុស (IWT) ក៏  ូវ បា ន  
អនុម័ត ក្ន ងុឆា  ១ំ៩៦០  ដើម្ីប  ះ   យ និងកា ត់បន្ថ យជ   ះ រវា ង 
ភា គីទា ំងពីរ (Alam 2002)។ IWT បា នចងថា   ទន្ល អីុនឌុស 

 ូវបា ន ខណ ចកគា  ជា ពីរ  យ ដទន្ល  ភា គខា ងកើត  ូវ 
 គល់ ឲ្យឥណា   និងដទន្ល  ភា គខា ងលិច  ឲ្យ   បា៉ គីសា  ន 

(Sarfraz 2013)។ ក្ន ុង  ះផងដរ IWT ត  ូវ ឲ្យ  ទស 
ទា ំងពីរ៖ (១) មិនបងា  ក់លំហូរទឹក ឬបង្ក    ះថា  ក់ ដល់ ភា គី 
មា្ខ  ងទៀត និង (២) ធ្វ ើសហ  តិបត្ត ិកា រ ជា មួយគា   និង ផ្ត ល់ ឲ្យ គា   

 វិញ  មកនូវទិន្ន ន័យធា រា សា ្ត   (Sarfraz 2013)។
បទបញ្ញ ត្ត ទិា ងំឡា យ  ក្ន ងុ IWT បន្ត អនុវត្ត បា ន ជា ង ៥០ឆា  ំ 

មកហើយ  ះបីក្ន ងុអំឡុងពលឥណា  -ប៉ា គីសា  នមា ន ស ្គ   ម 
រវា ងគា  ក្ន ងុឆា  ១ំ៩៦៥ ១៩៧១ និង ១៩៩៩ (Ranjan 2016) ក្ត ។ី

 ហល មា នកតា  ពីរយ៉ា ងដលធ្វ ើឲ្យ IWT  វូបា ន ចា ត់ទុកជា  
សន្ធ ិស ្ញ  មួយមា ន  គជ័យជា ងគ  ក្ន ុងកា រ  ះ   យ វិវា ទ 
ទឹក។ ទី១  គជ័យដ៏ធំធងនះ  បា ន មក ពី ឆន្ទ ៈ របស់ឥណា   
និង បា៉ គីសា  ន ក្ន ុងកា រ  ះ   យជ   ះ ទឹកនះ  យចា ត់ 
ទុកថា វា ជា ប   បច្ច កទស ជា ជា ង គិតថា  វា ជា    ប   ភូមិសា ្ត    
ន  បា យ។ ជា កា រឆ្ល ើយតប  ទស ទា ំងពីរ បា ន   ម  ៀងគា   
បង្ក ើត គណៈកម្ម កា រអចិ ្ត   យ៍ ទន្ល អីុនឌុស (PIC) ដល មា ន 
សមា សភា ពវិស្វ ករ បច្ច កទស ជា ន់ខ្ព ស់ពីរនា ក់ គឺមា  ក់  ូវ បា ន  
តងតា ងំ  យ ឥណា    និង មា  ក់ទៀត  យ ប៉ា គីសា  ន។  ល គំនិត  
នកា របង្ក ើតក មុកា រងា រនះ គឺដើម្ីប ឲ្យ  ទស ទា ងំពីរ អា ចអភិវឌ្ឍ 
និង  ប់  ងទន្ល អីុនឌុស រួមគា    អនុ  ម តា ម បទបញ្ញ ត្ត ិ របស់ 
IWT។ ទី២ ក្ន ុងករណីដល PIC មិន អា ច ចញ សចក្ត ី ស   ច 

ណា មួយ ដលភា គីទា ំងសងខា ង អា ចទទួល យកបា ន ឬ មិនអា ច 
 ះ   យទំនា ស់ទឹករវា ង  ទស ទា ងំពីរ បា ន  ះ ភា គី ទា ំងពីរ 
 វូរកភា គីទី៣ ដលជា  អ្ន ក ជំនា ញ មកជួយ ស  ះុស  លួ  ឬ ក៏ ប្ត ងឹ   

  តុលា កា រមជ្ឈត្ត កម្ម  អចិ ្ត   យ៍ (PCA) ដើម្ីប  ះ   យទំនា ស់។
បុ៉ន្ត  យឡក  ះបីជា មា នកា របង្ក ើត IWT និង PIC 

ស   ប់  ប់  ងទន្ល អីុនឌុសក្ត ី ឥណា   តបន្ត សា ងសង់ ទំនប់ 
ទឹក តា មដងទន្ល ជា  ើន ដលធ្វ ើឲ្យបា៉ គីសា  នមា នកា រ ខឹង សម   
និងធ្វ ើឲ្យមា នកា រប៉ះទង្គ ិចគា  ជា  ើនលើក (Qureshi 2017b)។ 

 ះបីជា  PIC បា ន  ះ   យប    ជា  ើន រវា ងបា៉ គីសា  ន និង 
ឥណា  ក្ត ី ក៏  មា នប   ពីរដល PIC មិនអា ច  ះ   យបា ន 

 លគ ឺ ក្ត ីបា រម្ភ របស់បា៉ គីសា  នលើទំនប់ទឹក Baglihar និង 
Kishenganga របស់ឥណា   (Sarfraz 2013)។ ដូច្ន ះ តា ម 
លក្ខ ខណ  ដលមា នចងក្ន ុង  IWT ទំនប់ទឹកទា ំងពីរ  ូវមា នកា រ 
ដា ក់ឲ្យធ្វ ើកា រសិក    វ   វ  យ អ្ន កជំនា ញឯករា ជ្យមា  ក់ 
ដលចា ត់តា ងំឡើង  យធនា គា រពិភព  ក  និងកា រ  ះ   យ  
តា មរយៈយន្ត កា រតុលា កា រ PCA (Rao 2017)។ ទា ក់ទិននឹង 
ទំនា ស់ លើទំនប់ Baglihar នះ ប៉ា គីសា  នបា ន ជំទា ស់ នឹង កា រ 
សា ងសង់ទំនប់  យសា រវា មា នហដា  រចនា សម្ព ន័្ធ ខា  តធំ តខា ង 
ឥណា  បា នលើកថា  ទំនប់នះមិនប៉ះពា ល់ដល់លំហូរ ទឹកទ។ 

 យសា រ តភា ពមិនចុះស  ុងគា  នះ អ្ន កជំនា ញ ឯករា ជ្យមា  ក់  
 ូវបា ន ចា ត់តា ំងឲ្យមកវា យតម្ល សា  នភា ព ជា ក់ស្ត ង ហើយ ក៏ 

បា ន ចញសចក្ត ីស   ចថា  គ   ងនះ មិន បង្ក  ផល ប៉ះពា ល់ 
អា ក ក់ទ បុ៉ន្ត  ូវមា ន កា រកត  ូវ បន្ត ិចបន្ត ួច ក្ន ុងកា រ  សា ងសង់ 
ទំនប់នះ។ ក្ន ុងករណីទី២ ក្ត ីបា រម្ភ  របស់ បា៉ គីសា  ន   តលើ 
កា ររា ំងស្ទ ះលំហូរទឹកទន្ល  និងកា រថយចុះក  ិតទឹក ក្ន ុង អា ងទន្ល  
ដលបណា្ខ  លមកពីកា រសង់ទំនប់ទឹក Kishengang។ បា៉ គីសា  ន 
បា នប្ត ឹង   PCA ហើយសា លក មចុងក  យរបស់ តុលា កា រ បា ន 
កំណត់ថា  រដ្ឋ នា នា អា ចសា ងសង់ទំនប់បា ន បុ៉ន្ត  ឥណា    ូវមា ន 
ទំនួលខុស  ូវ ក្ន ុងកា រធា នា ឲ្យមា នលំហូរទឹក ក  ិត  អប្បបរមា  
ដើម្ីបទប់សា្ក  ត់កា រថយចុះក  ិតទឹកក្ន ុង អា ង  (លើកលងត ក្ន ុង 
សា  នភា ពចា ំបា ច់បនា  ន់) និងក្ន ុងកា រកា រពា រ បរិសា  ន តា មដងទន្ល  
(Sidhu 2013; Rao 2017)។

ក្ន ុង   ំទសវត្សរ៍កន្ល ងមកនះ PIC ដំណើរកា របា នល្អ រហូតមក  
 ះបីជា  មា នទំនា ស់ទឹកដី និងកា រ  ទូសរា៉ យគា  រវា ង  ទស 

ទា ំងពីរក្ត ី (Sinha, Gupta and Behuria 2012)។ សមិទ្ធ ផល 
ដ៏ គួរឲ្យកត់សមា្គ  ល់នះ បា នមកពីតមា  ភា ព និងភា ពមិនលំអៀង 
របស់ PIC ក្ន ុងកា រអនុវត្ត តួនា ទីរបស់ខ្ល ួន (Zawahri 2008)។ 
ម ៉ ងទៀតបទប ្ញ  តិក្ន ុង IWT បា នកំណត់ឲ្យ PIC ធ្វ ើទស្សនកិច្ច  
ជា ផ្ល ូវកា រ  ួតពិនិត្យដងទន្ល អីុនឌុសរៀងរា ល់   ំឆា  ំម្ត ង ក  ពី  
កា រ  ជំុ  ចា ំឆា  ំរបស់ PIC និងកា រ  ជំុជា ពិសសផ្សងៗទៀត 
ដលកើតឡើងតា មកា រស្ន ើរបស់សមា ជិកគណៈកម្ម កា រ នភា គី 
នីមួយៗ (Zawahri 2008)។ មួយវិញទៀត ក  តពីធនា គា រ 
អន្ត រជា តិស   ប់កា រសា ងសង់ឡើងវិញ និងអភិវឌ្ឍន៍ (IBRD 
ដលគ តង  ថា  ធនា គា រពិភព  ក)  IWT មិនអនុ ្ញ  ត 
ឲ្យ មា ន កា រចូលរួមពីសា  ប័នសា ធា រណៈ ឬអន្ត រជា តិណា ឡើយ 
(Khan 1990)។ កា រ  តិបត្ត ិយា ៉ងតឹងរឹុងតា មបទបញ្ញ ត្ត ិ ទា ំងនះ  
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

បា នធ្វ ើឲ្យ ទំនា ស់ក្ន ុងអា ងទន្ល អុីនឌុស រវា ង  ទសទា ំងពីរ 
អា ច  ះ   យបា ន  យសន្ត ភិា ព  យ  ើមធ  បា យ កា រទូត 
ជា ពិសស កា រចរចា  កា រពិ   ះ  បល់ និងកា រ ផ្សះផ  រ 

 យ PIC និងកា រស  ះុស  លួ  យធនា គា រពិភព  ក និង 
កា រស   ចសចក្ត ី  យ PCA ។

ទន្ល មគង្គ ទន្ល មគង្គ 
ទន្ល មគង្គ  ក៏ជា  ភពសំខា ន់មួយន ជ   ះលើធនធា ន 

ទឹកដរ។ បើពិនិត្យពី  វត្ត ិនសហ  តិបត្ត ិកា ររវា ង  ទសតា ម 
ដង ទន្ល  មគង្គ ក  ម (កម្ព ុជា  ឡា វ ថ និង វៀតណា ម) ទំនា ស់ 
បា នផ្ទ ះុឡើងជា លើកដំបូង ក  យពល បង្ក ើត គណៈកម្ម កា រ មគង្គ 
ក្ន ុងឆា  ំ១៩៥៧។  យសា រ ស  ្គ ាមម  គមន៍វិជា  ក្ន ុងតំបន់ និង 
ស ្គ   មសុីវិល  កម្ព ុជា  សហ  តិបត្ត ិកា រ ដល គណៈកម្ម កា រ 
មគង្គ បា នបង្ក ើតឡើង គឺមិន បា ន ដំណើរកា រ  យ រលូនទ  
(Sunchindah 2005)។  ឆា  ំ១៩៩៥  យសា រ មា ន កា រ 
គា ំ   ពីអង្គ កា រ សហ  ជា ជា តិ និង សហគមន៍ អន្ត រជា តិ នា នា   
គណៈកម្ម កា រ មគង្គ   ូវបា ន ក      ះជា   គណៈកម្ម កា រ  ទន្ល  
មគង្គ  (MRC)  យមា នគណៈកម្ម កា រ មគង្គ  តំណា ងឲ្យ  បណា្ខ    

 ទសក្ន ងុអនុតំបន់ទន្ល មគង្គ ជា សមា ជិក បុ៉ន្ត   ទស  ចិន និង 
មីយា៉ ន់មា៉  មិនបា នចូលជា  សមា ជិកទ គឺបា ន ធ្វ ើជា  ដគូ  សន្ទ នា ។ 
នា ពលបច្ច ប្បន្ន  អា ណត្ត ិរបស់ MRC រួមមា ន កា រ  ួត  ពិនិត្យ 
អនុវត្ត   លន  បា យផ្សងៗ ស  បស  ួល ផនកា រ  របស់ 
បណា្ខ     ទសសមា ជិក សំ  ឲ្យមា នកា រអភិវឌ្ឍ  កប  យ 
សមភា ព និងសមធម៌ស   ប់សង្គ ម កា រពា របរិសា  ន និង រក   ភា ព 
គង់វង្សន  ព័ន្ធ អកូឡូសុី រួមទា ំងសិក  លើកា រអភិវឌ្ឍលើទន្ល  
មគង្គ  និងដទន្ល  កប  យចីរភា ព ហើយក្ន ុង  ះក៏មា នរួម 
បញ្ច ូល កា រសា ងសង់ទំនប់ទឹកផងដរ (Gerlak and Haefner 
2017)។  ឆា  ំ២០០៣ ភា គីទា ងំអស់បា នបង្ក ើតកិច្ច  ម  ៀង 
ទន្ល មគង្គ  ដលបា នដា ក់ចញនូវ នីតិវិធីស   ប់កា រជូនដំណឹង  
កា រពិ   ះ  បល់ជា មុន និងកា រ  ម  ៀងគា   (PNPCA)1

១ 
ក្ន ុងកា រ  ប់  ងទន្ល ។

នា ពលកន្ល ងមក MRC ធា  ប់បា នស  ុះស  ួលវិវា ទ ជា  ើន  
រវា ងរដ្ឋ ជា សមា ជិក។ ក្ន ងុករណីពំុមា នដំ  ះ   យ គឺ  វូ បង្វ រ 
យន្ត កា រ មកធ្វ ើកា រចរចា គា  រវា ងរដ្ឋ ពា ក់ព័ន្ធ   យអនុ  មតា ម 
កិច្ច  ម  ៀង ទន្ល មគង្គ ។ ខុសប្ល កពីលក្ខ ខណ ក្ន ុង IWT 
កិច្ច  ម  ៀង ទន្ល មគង្គ  មិនមា នគូសប   ក់ពីលក្ខ ខណ ធ្វ ើ 
មជ្ឈត្ត កម្ម  ឡើយ។

MRC ក៏  វូបា ន  ើ   ស់ជា វទិកា កា រទូតក្ន ងុកា រ  ប់  ង ទឹក
ដលសំ  ដល់ កា រជួយស  លួកា រចរចា លើប   ទឹកក្ន ងុ  តំបន់។
ករណីជា ក់ស្ត ងមួយគឺ កា រសា ងសង់ទំនប់ជា  ើន របស់  ទស 
ចិន  លើលំហូរធំនទន្ល មគង្គ  ក្ន ុងអា ង ទន្ល  ខា ងលើ។ ដើម្ីប 
ធា នា  ឲ្យមា នតមា  ភា ពទិន្ន ន័យ ធា រា សា  ្ត  ផ្ត ល់ជា  ភស្ត តុា ង ប   ក់ 
និងធ្វ ើឲ្យបណា្ខ   ទស  ខ្សទឹក ខា ងក  ម  មា ន ទំនុកចិត្ត  MRC 

១ PNPCA ជា  លកា រណ៍ទូ  រួមមួយ ដល  វូបា នរៀបចំ  យគណៈកម្ម កា រ 
ក្ន ុងកា រធា នា ឲ្យមា នលំហូរ និងគុណភា ពទឹកស   ប់អា ងទន្ល   យ   ត 
លើគ   ងនា នា  រួមមា ន វា រីអគ្គ ិសនី  ព័ន្ធ ធា រា សា ្រ ស្ត ខា  តធំ និង គ   ង 
ជា  ើនផ្សងទៀត។ 

បា ន  មូលទិន្ន ន័យ ធា រា សា ្ត   ពី តំបន់ នា នា       ទន្ល  ខា ងលើ 
ស   ប់  ើក្ន ុងកា រវិភា គជា  លក្ខ ណៈ បច្ច កទស វិទ  សា ្ត   និង 
តា ក់តងច  ប់  ប់  ងទឹក ដើម្ីប ចករំលក ជា មួយ រដ្ឋ  ជា សមា ជិក 
ដគូអភិវឌ្ឍន៍អន្ត រជា តិ និង អង្គ កា រ មិនមន រដា  ភិបា ល (NGOs) 
នា នា  (Schmeier 2011)។

ក្ន ុងពលថ្ម ីៗនះដរ ចិនបា នចុះកិច្ច  ម  ៀង ចករំលក 
ទិន្ន ន័យធា រា សា ្ត  ពញមួយឆា  ំ ជា មួយបណា្ខ   ទសក្ន ុងអនុ 
តំបន់ទន្ល មគង្គ  (MRC 2020)។ គួររំលឹកផងដរថា  មុនពល 
ចុះកិច្ច  ម  ៀងនះ ចិនយល់  មផ្ត ល់ឲ្យ MRC តទិន្ន ន័យ 
ធា រា សា  ្ត  និងក  ិតទឹកភ្ល ៀង ដលមា នរយៈពលត   ំខ 
ក្ន ុង រដូវវស   (ពីខមិថុនា  ដល់ តុលា ) បុ៉   ះ។ បន្ថ មលើនះ 
ដើម្បី បងា  ញនូវសហ  តិបត្ត ិកា រកា ន់តស្អ ិតរមួត និងកា រ យក
ចិត្ត ទុកដា ក់លើមហា អនុតំបន់មគង្គ  ចិនបា នដា ក់ចញនូវ  
សហ  តិបត្ត ិកា រមគង្គ -ឡា នឆា ង  ឆា  ំ២០១៥ ដលរួមមា ន  
កា រធ្វ ើសហកា រ និងផ្ត ល់ជា គ   ងអភិវឌ្ឍន៍ដល់  ទស ទា ងំអស់  

 តា មដងទន្ល  ក្ន ុងមហា អនុតំបន់មគង្គ  (Biba 2018)។
 ះបីតា មកា រមើលពីខា ងក   MRC មា នសា រៈសំខា ន់ក្ត ី  

បុ៉ន្ត  គណៈកម្ម កា រនះ ហា ក់ដូចជា មា នសិទ្ធ ិអំណា ច និង មា ន 
 គជ័យ   តិចតួចក្ន ុងកា រ  ះ   យវិវា ទ (Kittikhoun and 

Staubi 2018)។ មូលហតុទំនងជា អា ចមកពីភា ពខុសគា   នកា រ
 ទា ញ យក   ជន៍ពី កា រ  ើ   ស់ទឹកទន្ល  មគង្គ  របស់ រដ្ឋ ជា   
សមា ជិកនីមួយៗ និងកា រគិតគូរតពីផល   ជន៍ជា តិ ខ្ល ួន     
ត បុ៉   ះ (Gerlak and Haefner 2017; Sok 2020)។ 
ជា ឧទា ហរណ៍ ករណីទំនប់ Xayaburi និង Don Sahong 
ដលឡា វ  បា នស្ន ើឡើងក្ន ុងឆា  ំ២០១០ និង ២០១៤ MRC 
មិនមា ន សមត្ថ ភា ព បញ្ច ះុបញ្ច លូឲ្យរដ្ឋ សមា ជិកអនុវត្ត តា ម PNPCA 
បា នទ  ដូច្ន ះហើយ កា រសា ងសង់ទំនប់ក៏  ូវបា នពន  ពល 
(Gerlak and Haefner 2017)។ ម ៉ ងទៀត កង្វ ះឆន្ទ ៈ និង  កា រ  
ប្ត ជា  ចិត្ត  ផ្ន កន  បា យ របស់  ទសជា សមា ជិកមួយ ចំនួន  
បា ន ធ្វ ើឲ្យ MRC មិនមា នលទ្ធ ភា ពបន្ត អនុវត្ត បា ននូវកា រទូត ក្ន ុង  
កា រ  ប់  ងទឹក រួមទា ងំក បខ័ណ ច  ប់ផ្សងៗទៀត។  យសា រ  
មា នទំនា ស់ផល   ជន៍ ក្ន ុងចំ  មអ្ន កដឹកនា ំន  បា យ
នះហើយ ថ ជា ឧទា ហរណ៍ មិនបា ន  ះ   តយល់  ម លើ  
កិច្ច  ម  ៀង វា យតម្ល ផលប៉ះពា ល់បរិសា  នឆ្ល ងកា ត់  ំដន  
កា រចករំលកទឹក និងគុណភា ពទឹក ដល MRC បា នស្ន ើឡើង  
(Campbell 2011)  ះទ។  យសា រកិច្ច  ម  ៀងនះ 

 ូវ មា នលទ្ធ ផល  ះ   តជា ឯកច្ឆ ន្ទ  កិច្ច  ម  ៀងនះ គឺ មិន 
អា ចស   ច បា នទ។

សចក្ត ីសន្ន ិដា  ន
ទឹកជា ត  ូវកា រចា ំបា ច់ស   ប់កា ររស់រា នមា នជីវិត។ បុ៉ន្ត  

 យសា រ កំណើនត  ូវកា រធនធា នទឹក កា រ  ប់  ងទឹកមិន  
 ឹម  ូវ ភា ពមិនទុកចិត្ត គា   កា រ    ួលអា កា សធា តុ និង 

ជា ពិសស កា រចូលរួម  កួត  ជងអំពីសំណា ក់មហា  អំណា ច ធំៗ
ទឹក បា នកា  យ ជា  ភពនទំនា ស់  វិញ។ ភា គ  ើនន ជ   ះ  ទឹក 
កើតឡើង  តា ម  ទសដលមា ន  ំដនទឹករួមគា  រវា ង  ពីរ ឬ  
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ទស្សនា វដ្ត ីអភិវឌ្ឍន៍កម្ព ុជា ឆា  ំទី២៤ លខ៣ ខក ្ញ   ឆា  ំ២០២០

 ើន  ទស។ ដូចកា រ សិក   បា នបងា  ញ  ខា ងលើ  ទំនា ស់  លើ 
ធនធា នទឹកអា ចទប់សា្ក  ត់ ឬកា ត់បន្ថ យបា ន តា មរយៈ កា រ អនុវត្ត   
កា រទូតក្ន ុងកា រ  ប់  ងទឹក។

កា រលើកកម្ព ស់ក បខ័ណ ច  ប់ផ្សងៗក្ន ុងតំបន់ អា ចជួយ 
ឲ្យ មា ន ដំ  ះ   យ  កប  យសន្ត ិវិធី លើជ   ះទឹករវា ង 
រដ្ឋ នា នា   តា មដងទន្ល ។ កា របង្ក ើតអង្គ ភា ព ឬគណៈកម្ម កា រ 

 ួត ពិនិត្យ ដលដើរតួនា ទីជា អ្ន កស  បស  ួល ឃា  ំមើល  និង   
 ះ   យទំនា ស់ផ្សងៗ  យផ្ត ល់ភស្ត ុតា ងបប វិទ  សា ្ត   

កសា ងទំនុកចិត្ត  និងជំរុញសហ  តិបត្ត កិា រ គឺ សុទ្ធ  ត  ជា   លក្ខ ខណ  
ចា បំា ច់។ ដូចបា នលើកឡើងរួចមកហើយ កា រ ស  ះុស  លួ និង  

 ះ   យវិវា ទ ទឹក   អា ង ទន្ល  អីុនឌុស និង  មគង្គ  វា  អា  យ័  
លើកា រ  ើ   ស់ កា រទូត ក្ន ងុកា រ  ប់  ង ទឹក   តា មរយៈ PIC និង 
MRC ន កិច្ច  ម  ៀង លើទន្ល ទា ំងពីរ។ ជា រួម PIC មើល   
ទំនង  មា ន  គជ័យ ជា ង  ក្ន ុងកា រ  ះ   យ ប    ទឹក  យ 
សន្ត ិវិធី   អា ង ទន្ល អីុនឌុស ហើយ MRC ហា ក់ដូច  មា ន សិទ្ធ ិ 
អំណា ច និង  គជ័យតិចតួច ក្ន ុងកា រ  ះ   យ  ទំនា ស់ 
ធនធា នទឹក។  យ ផ្អ ក លើករណី សិក   ទា ំងពីរ កា រសិក  នះ 
បា ន លើកជា មតិដូចត  ៖
១. ជា កា រសំខា ន់ដលបណា្ខ  រដ្ឋ  តា មដងទន្ល   ូវកសា ង 

ទំនុកចិត្ត  រវា ងគា   វិញ  មក និងព  ឹងកា រប្ត ជា  ចិត្ត  
ផ្ន ក ន  បា យ ដើម្ីបស   ចបា នកា រអភិវឌ្ឍ ទា ំងអស់គា   
(synergies) ស  បស  ួល  លន  បា យ និងព  ីក 
សហ  តិបត្ត ិកា រ ឲ្យបា នល្អ បំផុត ក្ន ុងកា រ  ើ   ស់  ភពទឹក 
រួមគា   និងទទួលបា នផល   ជន៍ពីធនធា នទឹក ទា ងំអស់គា  ។ 
ក្ន ុង  ះដរ  កា រ  ើ   ស់ទឹក  យសមរម្យនិងស្ម ើភា ពគា    
ដូចមា ន  ចងក្ន ុងច  ប់អន្ត រជា តិ និងកិច្ច  ម  ៀង  ក្ន ុង 
តំបន់ គឺមិន  ូវរំ  ភបំពា នឡើយ។

២. កា រទា ញយកបទពិ  ធន៍ពី កា រ  ះ   យ ទំនា ស់  យ 
 គជ័យតា ម IWT ដលអនុវត្ត បា ន យូរឆា  ំ មក ហើយនះ 

ប    ឈមផ្សងៗនទន្ល មគង្គ  គឺអា ចកា ត់ បន្ថ យ និង 
 ប់  ងបា នកា ន់តល្អ  បើសិនមិនមា នកា រចូលរួម  ើន ពី 

តួអង្គ  ខា ងក   និងកា រឈប់ដា ក់របៀបវា រៈ  ធា    ក្ន ុង 
តំបន់ទន្ល មគង្គ ។ "កា រនឿយណា យនឹងគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម ទន្ល  
មគង្គ ដ៏  ើនសម្បើម (Mekong Initiative Fatigue)" 

 យសា រ  មា នគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម  ើនពក  ដលដឹកនា ំ  យ 
តួអង្គ  ជា  រដ្ឋ ផ្សងៗជា  ើន ជា ពិសសគំនិតផ្ត ួចផ្ត ើម   តលើ 
វទិកា សន្ទ នា   ជា ជា ងលើគ   ងអភិវឌ្ឍ បា នធ្វ ើឲ្យប    
ទន្ល  មគង្គ  កា ន់តស្ម ុគសា  ញ និងប ្ឆ ះកា រ  ជងគា  ផ្ន ក 
ន  បា យ។ ផល   ជន៍អា ចទទួលបា ន  ើនជា ង 
ស   ប់  បណា្ខ   ទស  តំបន់មគង្គ ក  ម បើសិនគំនិត 
ផ្ត ួចផ្ត ើម ទា ំង  ះ   តជា សំខា ន់លើសហ  តិបត្ត ិកា រ  វិញ 

 មក និងកា រអភិវឌ្ឍ។
៣. បណា្ខ   ទសជា សមា ជិក MRC គួរព  ឹង និងព  ីក 

សហ  តិបត្ត ិកា រ  ជា មួយ  ទសជិតខា ង  ទន្ល  មគង្គ  
ខា ងលើ រួមមា ន ចិន និង មីយា៉ ន់មា៉  ជា ពិសសលើប    

 ប់  ង  ភា ពរា ំងស្ង ួត និងកា រ    ួលអា កា សធា តុ។ ចិន 

និង មីយ៉ា ន់ម៉ា  បា នកា  យជា ដគូសន្ទ នា តា ងំពី ឆា  ១ំ៩៩៦ មក
បុ៉ន្ត រហូតមកដល់ពលថ្ម ីៗនះ កា រយកចិត្ត  ទុកដា ក់   មា ន 
តិចតួច និងមា នក  ិត ក្ន ុងកា រចូលរួមជា មួយ MRC ដល ជា  
យន្ត កា រស   ប់ជំរុញសហ  តិបត្ត ិកា រ។ ដូចនះ បើសិន 

 ទសទា ំង   ំមួយ (គឺមា នទា ំង ចិន និង មីយា៉ ន់មា៉  ផង) 
កា  យជា សមា ជិកក្ន ុងវទិកា  MRC តមួយ  ះ កា រធ្វ ើ 
សហ  តិបត្ត ិកា រ  គឺរឹតតមា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់។

៤. បណា្ខ   ទស  តំបន់មគង្គ  គួរ  ម  ៀងគា  ចា ត់ទុក វិវា ទ 
ទឹកជា  ប   បច្ច កទស ដូចក្ន ុងករណី IWT ជា ជា ងគិតថា  
វា  ជា ប   ភូមិសា ្ត  ន  បា យ។  ទសទា ំងនះ ក៏គួរ 
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