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អតថបទសេងខបរបសអ់ងគករ Mekong Watch ស្តពីីទនំប់ ប៉ក មូន  

 
 
ទំនប់ ប៉ក មូន (Pak Mun Dam)៖ 

្របេភទទនំបក់តទ់េន្ល កមពស ់១៧ ែម្៉រត នងិបេ ្ត យ ៣០០ ែម្៉រត 

សមតថភពផលតិថមពល ៖ ១៣៦ េមក ៉ ត ់(Megawatts)  

ទី ងំ៖ ភមូហិរ័ ហ៊វូ (Hua Hew) ្រសុកខនូជម (Khonjiam) េខត្តអ៊បុ៊នុ ៉ ឆថន ី(Ubon Rachathani) 

(សថតិេនែខ ទកឹភគខងេលើ ែកបរមត្់រចកចលូទេន្លមនូ ចមង យ ៥.៥ គឡីែូម្៉រតពចីនំចុ្របសពរ ងទេន្លមនូ នងិទន្លេមគងគ) 

មច សគ់េ្រមង៖ ជញ ធរអគគសីនៃីន្រពះ ជ ច្រកៃថ (EGAT) 
 
 
បញ្ហ របសទ់នំប់ ប៉ក មនូ (Pak Mun Dam) 

  ទំនបប៉់កមនូ 

ចបេ្រង ននូវេមេរៀនជេ្រចើនពីដំេណើ រករអភវិឌ នទំ៍នប់ មដ

ងទេន្លេមគងគ ដល់សងគមមនុស ែដលេនជំុវញិ ងទេន្លេមគងគ។ 

េគនិយយថ ទំនបស់ងក់តទ់េន្លេមគងគមយួេនះ 

ផ្តល់ផលបះ៉ពល់ដល់បរ ិ ថ ន និងសងគមតិចតចួែតប៉េុ ្ណ ះ 

ប៉ែុន្តករពិត ផលបះ៉ពល់ពីទំនបេ់នះ 

មនវ ិ លភពធំេធងនឹក ម នមនិដល់ 

គឺ បនបងកឲយមនករធ្ល កចុ់ះយ៉ងគង្ហុកដល់បរមិណ្រតីេនកនុង

ងទេន្ល។ ករខូចខត្របពន័ធេអកូឡូសីុ 

បននឲំយមនភព្រកី្រកកនែ់តេ្រចើនេឡើងៗ កនុងចំេ មអនកភូម ិ

ែដលរងផលបះ៉ពល់។ គេ្រមងជេ្រចើន 

ែដលខកខនមនិបនរកដំេ ះ្រ យជូនអនកភមូរិងផលបះ៉ព

ល់ ពកព់ន័ធករចិញច ឹមជីវតិ បនេធ្វើឲយពកួេគមនករខឹងសមប 

និង្របឆងំជំទស់នឹងគេ្រមងអភវិឌ ន ៍

េ យបងកជចលន្របឆងំដធំ៏ 

ែដល្រតូវេគកត្់រ ទុកកនុង្របវត្តិ ្រស្តៃនចលន្របជជនៃថ។ 

កជ៏ប ជយ័ែផនកេសដ្ឋកិចចមយួផងែដរ េនេពលថវកិែដលេគេ្រគងស្រមបទូ់ទតៃ់ថ្លសំណង មនិ្រគប្់រគន ់

េហើយែដលគម នខទងថ់វកិ មយួេ ះ ្រតូវេគែបងែចកស្រមបែ់ផនកជលផល។ 

មនចលនមយួដធំ៏បនេកើតេឡើងេដើមបទីមទរៃថ្លសំណង ប៉ែុន្តករទមទរេនះ 

េនែតមនិ ចបះ៉ប៉វូករខតបងរ់បស់្របជជន ពកព់ន័ធករចិញច ឹមជីវតិរបស់ពកួេគបន 
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បំ ស់ទីរបស់្រតីកនុងទេន្លេមគងគ (្របភព: MRC). 

េទះបីជមនករបេងកើនៃថ្លេដើម ងសងទំ់នបដ់េ៏្រចើនសនធឹកសនធ បក់េ៏ យ។ 

ទំនបេ់នះ គឺជគេ្រមងមយួ ែដលមនិ្រតឹមែតស្រមប្់របេទសៃថប៉េុ ្ណ ះេទ 

ប៉ែុន្តកម៏នករគ្ំរទពីធនគរពិភពេ កផងែដរ ដូចេនះភពប ជយ័របស់គេ្រមងអភវិឌ នេ៍នះ 

្រតូវបនពិភពេ កទងំមលូកត្់រ ទុក។ 

ករសទងម់តិេលើកដំបងូចំេពះទំនបប៉់កមនូ េធ្វើេនឆន ១ំ៩៦៧េ យ្របេទសប ងំ 

គឺេនែខ ទឹកភគខងេ្រកមចបពី់ទី ងំទំនបប់ចចុបបននចុះេ្រកម។ ករ ងសងទំ់នបេ់នះ ្រតូវបនពនយេពលេនេពលេនះ 

ប៉ែុន្តបនទ បពី់ករសទងម់តិេលើកេ្រកយមកេទៀតេនទសវត ឆន ១ំ៩៨០ 

កម៏នករសេ្រមចមយួឲយកតប់នថយកមពស់ទំនបពី់១១៣ែម្៉រត មក្រតឹម១០៨ែម្៉រតវញិ េធៀបជមយួក្រមតិទឹកសម្ុរទ។ 

សំេណើ រសំុកតប់នថយផលបះ៉ពល់េទេលើ្របជជនជេ្រចើន ្រតូវបនទទលួយក េហើយេនកនុងែខឧសភ ឆន ១ំ៩៩០ 

កនុងកិចច្របជំុខុទធកល័យមយួ រ ្ឋ ភបិលៃថ បនអនុមត័យល់្រពមឲយមនករ ងសងទំ់នបេ់នះ។ ករងរ ងសង ់

បនចបេ់ផ្តើមកនុងឆន ១ំ៩៩១ និង ងសងរ់ចួ ល់កនុងឆន ១ំ៩៩៤។ 

 
ទំនប់ប៉កមនូ នងិធនគរពិភពេ ក 

ទំនបប៉់កមនូ ្រតូវបន ងសងេ់ យមនជំនយួថវកិដំបងូពីធនគរពិភពេ 1។     

ចបពី់េពលែដលទំនបេ់នះ្រតូវបន ងសង ់ ្របជពលរដ្ឋែដលេធ្វើករេលើវស័ិយជលផល អនកសិក អំពី្រតី 

និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលជេ្រចើន បន្របឆងំចំេពះគេ្រមងេនះ 

េ យយកមលូេហតុថ 

ទំនបេ់នះបនបងកផលបះ៉ពល់ជេ្រចើនដល់ពពកួ្រតីផ្ល ស់ទី 

ែដល ងំផ្លូវផ្ល ស់ទីរបស់ពកួ ចុះេឡើងពីទេន្លេមគងគេទកនទ់េន្លមនូ។ 

េនេពលែដល្រកុម្របឹក ភបិលៃនធនគរពិភពេ ក 

ជបួ្របជំុសេ្រមចផ្តល់ថវកិ ងសងក់នុងឆន ១ំ៩៩១ 

អនកជំនញែដលបន យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេ យផទ ល់ 

មកពីសហរដ្ឋ េមរកិ ល្លឺមង៉ ់ ្រពមទងំអ្ូរ ្ត លី សុទធែតបន

្របឆងំជំទស់ទងំអស់ េលើកែលងែត្របេទសក  

ែដលមនជំហរអនុបប ទ និង្របេទសជប៉នុ 

ែដល មករ យករណ៍ថបនជំុរញុឲយអនុមត័ករផ្តល់ថវកិេនះ។ 

េនកនុងករ យតៃម្ល ម នគេ្រមងេនះកនុងឆន ១ំ៩៩៨ 

ធនគរពិភពេ ក បនអះ ងថ ករអនុវត្តនក៍រ ងំទីលំេនថម ី

និងលទធផលជេ្រចើនេទៀត បញជ កពី់បទពិេ ធនដ៍ល៏្អឥតេខច ះរបស់ខ្លួន 

កនុងចំេ មគេ្រមងអភវិឌ នទ៍ងំអស់ែដលគ្ំរទេ យធនគរ ជំុវញិដំេ ះ្រ យករ ងំទីលំេនថមី 2 ។ ចំនុចេនះ 

បនេធ្វើឲយមនកររះិគនពី់ពិភពេ កទងំមលូ។ ចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៩ ្របជជនមលូ ្ឋ ន បនេរៀបចំជចលនដធំ៏ 

េ យេធ្វើករទមទឲយមនករ ្ត រេឡើងវញិនូវបរ ិ ថ នធមមជតិ ជជងករទូទតសំ់ណង 

                                                  
1 គេ្រមងេនះ បនទទួលថវកិចំនួន ៥៤ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ ជគេ្រមងថមពលទីបី (៣) របស់ធនគរអន្តរជតិេដើមបកីរ ថ បនេឡើងវញិ 

និងករអភវិឌ ន ៍(IBRD)។ 
2 បទពិេ ធនថ៍មីៗជជុំវញិករ ងំទីលំេនថមីេ យមនិសម័្រគចិត្ត៖ ្របេទសៃថ —ប៉កមូន។ នយក ្ឋ ន យតៃម្ល្របតិបត្តិករៃនធនគរពិភពេ ក ៃថងទី២ 

ែខមថុិន ឆន ១ំ៩៩៨ 
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ែដលបនទញករគ្ំរទពីបរេទស។ ករចប់ រមមណ៍ កេ៏កើតមនផងែដរចំេពះទំនប ់

េនេពលមនករេលើកឧទហរណ៍ពីប ជយ័គេ្រមងអភវិឌ នរ៍បស់ធនគរពិភពេ ក 

េហើយចំនុចេនះក្៏រតូវបនេគេ្រជើសេរ ើសជករណីមយួ 

ែដលជំុរញុឲយមនករេសើបអេងកតេឡើងវញិេ យគណកមមករពិភពេ កស្តីពីទំនប ់ (WCD) 

ចំេពះទំនបខ់ន តធំទងំអស់េនទូទងំពិភពេ ក។ 
ទេន្លមនូ និងធនធន្រត ី

េ្រកមឥទធពលខយល់មសុូង្រតូពិច ្របេទសៃថភគឥ ន មនរដូវ្របងំ និងវស ខុសេគ។ េឈម ះ មូន មននយ័ថ 

េបតិកភ័ណ្ឌ ។ ប៉កមនូ តំ ងឲយតំបនេ់នជំុវញិមត្់រចកចូលទេន្លមនូ េហតុដូេចនះេហើយ 

េទើប ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជេឈម ះទំនប។់ ក្រមតិទឹករបស់ទេន្លែដលសថិតេនែខ ទឹកភគខងេ្រកមៃន ងទេន្លេមគងគ 

នឹងេកើនេឡើងេនរដូវវស  េ យ រកំេនើនកមពស់ទឹកេភ្ល ង។ ្រតីជេ្រចើន ្រតូវផ្ល ស់ទីេទភគខងេលើ េនេពលេនះ 

រមួទងំេទកនទ់េន្លមនូផងែដរ។ េនរដូវ្របវំញិ េនេពលភព ងំសងួតមនក្រមតិខពស់ 

្រតី្រតូវវលិ្រតឡបេ់ទកនទ់េន្លេមៃន ងទេន្លេមគងគវញិ េ យ រទឹកេនទីេនះេនែតមនក្រមតិេ្រចើន។ 

(សូមេមើលទូរេលខេនខង ្ត ំ) 

ែខ ទឹកភគខងេ្រកមៃនទេន្លមនូ មនលកខណៈពិេសស្រតងម់នជរួទឹក និងអន្លងជ់េ្រចើន 

ចំែនកឯែខ ទឹកភគក ្ត លវញិ មនៃ្រពលិចទឹកដេ៏្រចើនសនធឹកសនធ ប ់ ែដលជទីជ្រមកដស៏ម្របកបស្រមប្់រតីពងកូន។ 

មនករបញជ កថ់ មន្រតីចំននួ ២៧០្របេភទ បនរស់េនទីេនះកលពីមនុ 3  ។       េគដឹងថ 

្រតីសមបូរ ស់េនែខ ទឹកភគខងេ្រកមៃនទេន្លមនូ េហើយេទះបី ជមនិមនែផនក មយួសថិតេនជិតសម្ុរទ 

្របជជនេនកនុងភមូចំិននួ្របមណ៦០ សុទធែតរស់េនេ យពឹងែផ្អកេលើរបរេន ទ ជជងេធ្វើកសិកមម។ 
ផលប៉ះពលព់ីករប៉ន់្របមណខុស 

ទេន្លមនូ គឺជតំបនព់ងកូនដសំ៏ខនម់យួកនុងចំ មតំបនព់ងកូនដសំ៏ខនជ់េ្រចើន ស្រមប្់រតីែដលផ្ល ស់ទីេឡើងមកពី 

ទេន្លេមគងគ។ ផលបះ៉ពល់ពីទំនប ់ ប៉កមនូ េទេលើធនធន្រតីេនែខ ទឹកភគខងេ្រកមៃនទេន្លេមគងគ 

្រតូវបនេគគិតថមនវ ិ លភពធំេធង ប៉ែុន្តមនិមនិករេសុើបអេងកត មយួេ ះចំេពះ  

មនុេពលទំនប្់រតូវបន ងសង។់ 

ជងេនះេទៀត ៃថ្លទូទតសំ់ណងែដលេគផ្តល់ជថនូរចំេពះករ ងសងទំ់នប ់ បនេហើមរកីធំេឡើង 

ជិតបីដងេធៀបជមយួៃថ្លែដលប៉ន់ ម នដំបងូ។ 
 

ែផនករ ផទយុពកីរពតិៃនករទទូតស់ណំង នងិែផនករកតប់នថយ នភិយ័ៃនទនំបប៉់កមនូ 
  ៃថ្ល ងំទីលំេនថម(ី្របក់បត) ករផ្ល ស់ទីលំេន ដីកសិកមមលិចទឹក គេ្រមងកតប់នថយស្រមប្់រតី 

(្របក់បត) 
ែដលបនេ្រគង  ៣៩៤.៧៧ ន(១៩៨៨) ២៤៨ ្រគួ រ 

(១៩៨៥) 

-- -- 

ែដលជករពិត  ១,១១៣.១ ន (១៩៩៩)  ៩៤៣ ្រគួ រ 

(១៩៩៤) 

៧០៦ ្រគួ រ 

(១៩៩៤)  

៣០៥.៥៥ ន 

(១៩៩៥-១៩៩៨) 
(្របភព៖ ទំនប់ប៉កមូន ងទេន្លេមគងគ ្របេទសៃថ៖ ករណីសិក របស់គណកមមករពិភពេ កស្តីពីទំនប់ (WCD) ឆន ំ២០០០) 
 
                                                  
3 េយង មករ យតៃម្លបរ ិ ថ នជយុទធ ្រស្តេ យគណកមមករទេន្លេមគងគ (MRC) 
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អនកភមូជិេ្រចើន ្របឆងំជំទស់យ៉ង ចអ់ហងក រចំេពះករ ងសងទំ់នប ់ បនទ បពី់ករ ងសងកំ់ពុងដំេណើ រករ។ 

េទះជយ៉ងេនះក្តី ជរ ្ឋ ភបិលៃថ មនិបនពិនិតយេមើលេឡើងវញិេឡើយចំេពះគេ្រមងេនះ 

ដូចេនះអនកភមូកិប៏នផ្ល ស់ប្តូរជំហរ េ យទមទរៃថ្លសំណងវញិ េហើយបនបន្តករត ៉ រហូតមក។ កនុងឆន ១ំ៩៩៥ 

ជរ ្ឋ ភបិលៃថ បនអនុមត័ផ្តល់្របក ់ ចំននួ ៣០,០០០ បត កនុងមយួឆន ដំល់្រគួ រនីមយួៗ 

ស្រមបរ់យៈេពលបីឆន ៃំនករ ងសងទំ់នប ់ ែដលជសំណងចំេពះធនធនជលផល។ 

ករផ្តល់េនះបនបន្តរហូតដល់ឆន ១ំ៩៩៩ ជឆន ចុំងេ្រកយ ែដលេពលេនះ ករផ្តល់្រតូវបនបេងកើនដល់ ៩០,០០០ បត 

( ច្់របក ់ ៣០,០០០ បត និង ៦០,០០០ បត ជ្របកត់មកល់គ្ំរទសហករកសិកមម)។ ចំននួ្រគួ រែដល 

ទទលួបនសំណង មនចំននួ ៣,៩៦៦ ្រគួ រ ែដលចំននួេនះេធ្វើឲយករផ្តល់្របកេ់កើនេឡើងដល់ ៣៩៥.៦ នបត។ 

ជេណ្តើ រ្រតី ែដល ងសង ់ និងកមមវធីិ ្ត រេឡើងវញិនូវធនធនមចឆជតិ ែដលបនចបេ់ផ្តើមបនទ បពី់ទំនប់ ងសងរ់ចួ 

មនិមន្របសិទធភពេឡើយ ផទុយមកវញិ ធនធនជលផលកនុងតំបន្់រតូវបនបំផ្ល ញ។ អនកភមូជិេ្រចើន បនរស់េនកនុង ថ នភព 

ជកមមករចំ ក្រសុកបេ ្ត ះ សននេន មទី្រកុង ប៉ែុន្តវបិត្តិ ច្់របកក់នុងឆន ១ំ៩៩៧ បនេធ្វើឲយអនកភមូជិេ្រចើនបតប់ងក់រ 

ងរ និង្រតូវវលិ្រតឡបេ់ទកនភ់មូកំិេណើ តរបស់ពកួេគវញិ។ ករទមទរឲយបេងកើនៃថ្លសំណង បនេកើនេឡើងឥតឈបឈ់រ  

កនុងចំេ មអនកភមូែិដលមនិ ចរករបរចិញច ឹមជីវតិ មរយៈករេន ទ។ កិចច្របជំុខុទទកល័យៃន ណត្តិទីពីររបស់រដ្ឋបល 

េ ក ឈួន (Chuan Leekpai) កនុងឆន ១ំ៩៩៨ បនសេ្រមចមនិផ្តល់សំណងជថមី 

ដល់អនកភមូែិដលធ្ល បប់នទទលួសំណងម្តងេហើយ ចំេពះគេ្រមង ងសងទំ់នប។់ 

អនកភមូជិេ្រចើន បនអស់ទំនុកចិត្តេទេលើរ ្ឋ ភបិល ប៉ែុន្តបនវនិិចឆយ័ថ ពិតជលំបក ស់កនុងករ ្ត រេឡើងវញិនូវ 

ជីវភពរស់េនរបស់ពកួេគជមយួៃថ្លសំណងែដលបនទទលួ ដូចេនះពកួេគបនេធ្វើករអំពវន រជថមីសំុឲយរះុេរ ើទំនបេ់ចញ។ 

េនកនុងែខមនី ឆន ១ំ៩៩៩ អនកភមូមិយួ្រកុមធំមនគន បព់នន់ក ់ រមួទងំអនកភមូរិងផលបះ៉ពល់ពីទំនបេ់ផ ងៗផង បននគំន  

មកកនក់បទី់ ងំទំនបប៉់កមនូ េ យបេងកើតភមូេិឈម ះ Mae Mun Man Youn (ទេន្លមនូជអមតៈ) 

ជេវទិករស្រមបជ់ែជកពិភក ។ សកមមភពេនះ បនទកទ់ញចំ ប់ រមមណ៍ពី្រគបម់ជឈ ្ឋ នេនទូទងំ្របេទស។ 

េលើសពីេនះេទៀត ករបញឈប ់ ករសងទំ់នបដ់ធំ៏ថមីមយួេនសហរដ្ឋ េមរកិ បនេធ្វើឲយករ្របឆងំជំទស់នឹងទំនបខ់ន តធំ 

បនរកី ល លទូទងំសកលេ ក េហើយកប៏នទញចំ ប់ រមមណ៍ដល់ទំនបប៉់កមូន 

ែដលជឧទហរណ៍ពីភពប ជយ័ៃនគេ្រមងែដលគ្ំរទថវកិេ យ ធនគរពិភពេ ក។ ដូចេនះ 

ករអំពវនវរបស់អនកភមូឲិយរះុេរ ើទំនបេ់ចញ ទទលួបនករដឹងឮពសេពញពិភពេ ក។ េនេពលេនះ 

ចំននួ្រគួ រែដលអះ ងថខ្លួនរងផលបះ៉ពល់ពីទំនបប៉់កមនូ បនេកើនដល់្របមណ ៦,០០០ ្រគួ រ។ 
ករ កលបងេបើកទ្វ រទកឹ នងិករ យតៃម្លេឡើងវិញ 

កនុងឆន ២ំ០០១ គណបក ៃថ ៉ កៃ់ថ (ៃថ្រស ញ់ៃថ) ែដលគ្ំរទេ ក ថកសីុ់ន សីុ វ្រ  (Thaksin Shinawatra) 

ែដលបន្របកសពីក្តីកង្វល់ចំេពះជន្រកី្រក បនឈនះេឆន តេលើសលប។់ នយករដ្ឋម្រន្តី ថកសីុ់ន 

បនអនុមត័យល់្រពមឲយេបើកទ្វ រទំនបទឹ់ករយៈេពលខ្លី េដើមបសីទងម់តិ 4  និងបនបញជ ឲយ កលវទិយល័យអ៊បុ៊នុ ៉ ឆថនី 

េធ្វើករេសុើបអេងកត និងចង្រកងទុកជឯក រនូវ ល់ផលបះ៉ពល់ទងំអស់។ បនទ បពី់ទ្វ រទំនបទឹ់កបនេបើក 

បរ ិ ថ នទេន្លមនភព្របេសើេឡើងខ្ល ងំ េហើយផលចបក់ម៏នករេកើនេឡើងផងែដរ។ អនកភមូ ិ និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិល 

បនេធ្វើកររមួគន អំពីករសទងម់តិមយួេឈម ះថ ៃថបន (ភមូៃិថ) 

េហើយបនបង្ហ ញលទធផលរបស់ េ យែផ្អកេលើចំេណះដឹងអនកភមូសុិទធ ធ។ សកមមភពែបបេនះ បនទទលួករ

                                                  
4 ដំបូងេឡើង ករេបើកទ្វ រទំនបទ់ឹក េធ្វើេឡើងស្រមបរ់យៈេពលពីរ ឬបីែខបីែខប៉ុេ ្ណ ះ ប៉ុែន្តេដើមបសី្រមប មក្តីបំណងរបស់ភគីទងំពីរ ទងំ្របជពលរដ្ឋ 

និង កលវទិយល័យអ៊ុប៊ុន ៉ ឆថនី ទ្វ រទំនបទ់ឹកបន្តេបើកចបព់ីែខមថុិន ឆន ២ំ០០១ ដល់ែខវចិឆិករ ឆន ២ំ០០២ 
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គ្ំរទយ៉ងេពញទំហឹងពី្រកុមអនក្រ វ្រជវជនខ់ពស់ជ

េ្រចើន។ 

្រកុម្រ វ្រជវរបស់ កលវទិយល័យ 

បនេសនើឲយរក ទ្វ រទឹកេនះចំហរេពញមយួឆន  ំ

េដើមបជីមលូ ្ឋ ន កលបងស្រមប្់របឆំន  ំ

េ យេលើកយកមកអះ ងនូវទូរេលខជេ្រចើនទកទ់ង

ក្រមតិជីវភព្រកី្រករបស់អនកភមូ ិ

និងភពមនិសមរមយកនុងករទទលួបនែផនកេសដ្ឋកិចចពី

ករផលិតថមពលអគគីសនី 

េ យមនបង្ហ ញជឯក រេយងស្តីពីករេរ ើបេឡើងវ ិ
ញនូវធនធនជលផល មរយៈករេបើកទ្វ រទឹក 

និងេ យបនកតសំ់គល់ថ ករេបើកទ្វ រទឹក នឹងមនិមនផលបះ៉ពល់ដល់ករផគតផ់គងថ់ម ពលអគគីសនីេឡើយ 

ផទុយមកវញិ នឹងជយួ េធ្វើឲយ្របេសើេឡើងែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្របជជន្រកី្រកេនកនុងភមូេិទវញិ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី 

ជរ ្ឋ ភបិលៃថ មនិបន្រពមេ្រព ង មសំេណើ សំុេនះេទ 

ប៉ែុន្តបនសេ្រមចេបើកទ្វ រទឹកស្រមបរ់យះេពល៤ែខែតប៉េុ ្ណ ះកនុងមយួឆន  ំ(ពីែខកកក ដល់ែខតុ )5។ 

ខណះេពលែដលខ្លួនកំពុងអះ ងពីករលុបបំបតនូ់វ ល់ផលបះ៉ពល់ទងំអស់េទេលើធនធនជលផល 

ពកួេគែបជេបើកទ្វ រទឹកមនិចំេពលបំ ស់ទីរបស់្រតីេទវញិ6។ 
ករេបើកទ្វ រទឹករយះេពល៤ែខ្របចឆំន  ំ

ករេបើកទ្វ រទឹករយៈេពល៤ែខេលើកដំបងូកនុងឆន ២ំ០០៣ មនិបនេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ធនធនជលផលេទ ដូចេនះ 

េនឆន បំនទ ប ់កនុងឆន ២ំ០០៤ អនកភមូបិនេសនើរឲយរ ្ឋ ភបិលផ្ល ស់ប្តូរេពលេវ ៃនករេបើកទ្វ រទឹក េដើមបឲីយសីុជមយួេពលេវ  

ៃនករផ្ល ស់ទីរបស់្រតី។ ខុតកល័យ បនអនុមត័យល់្រពមែផនករមយួ េ យអនុញញ តឲយេបើកទ្វ រទឹកពីៃថងទី១ ែខឧសភ 

ដល់ៃថងទី៣១ ែខសី  េហើយឆន េំនះទ្វ រទឹកបនេបើកេនែខមថុិន។ 

េទះបីជយ៉ងេនះក្តី កនុងឆន ២ំ០០៧ ករេបើកទ្វ រទឹក្រតូវបនបញឈប។់ បនទ បពី់ភព្រជួល្រចបល់នេយបយ ែដលេផ្តើម 

េចញពីករដលួរលំរបស់នយករដ្ឋម្រន្តីថកសីុ់ន និងករចូលមក្រគប្់រគងអំ ចេ យនយករដ្ឋម្រន្តី សូ៊ ៉ យុទធ កនុងរដ្ឋ្រប រ 

ខុទធកល័យថមី បនសេ្រមចចិត្តមនិបន្តេបើកទ្វ រទំនបេ់ទៀត េ យនិយយថ មនហតថេលខកនុងញញត្តិចំននួ២០,០០០ កម់ក 

កនរ់ ្ឋ ភបិលខ្លួនឲយបញឈបក់រេបើកទ្វ រទឹកបន្តេទៀត។ កិចចចចររ ងអនកភមូ ិ និងអនក្រ វ្រជវ 

និងតំ ងរ ្ឋ ភបិលែដលគ្ំរទករបិទ បនបន្តឥត ច្់រ ចជ់មយួគណកមម ធិករេដើមបគី្ំរទករ្របតិបត្តិ ងទឹកប៉កមូន 

ែដលបេងកើតេឡើងកនុងឆន ២ំ០០៨ កនុងេខត្តអ៊បុ៊នុ ៉ ឆថនី ែដលេ្រកយមក 

កប៏នសេ្រមចឲយេបើកទ្វ រទឹកស្រមបរ់យះេពល៤ែខ។ លកខណៈវនិិចឆយ័ថមីមយួ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ជករេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ  

គឺេនេពលែដលបរមិណទឹកហូរឆ្លងកតចំ់នុច ស់សទងម់យួ ែដលហសួពីក្រមតិកំណត ់ េនេពលេនះទ្វ រទឹកនឹង្រតូវេបើក។ 

េទះបីជយ៉ង កេ៏ យ េ យ របែ្រមប្រមួលែផនករដ្ឋបលឥតឈបឈ់រ េសចក្តីសេ្រមចេនះ ែ្របជឥត្របេយជន។៍ 

                                                  
5 េយង មអងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលកនុង្រសុក រយះេពលេបើកទ្វ រទឹក៤ែខ ្រតូវបនកំណតេ់ធ្វើេនកនុងរដូវវស  

គឺេនេពលែដលក្រមតិទឹកទេន្លេមគងគខងេ្រកមទំនប ់េកើនេឡើងខពស់លមម ដល់ក្រមតិមយួែដលេមើលមនិេឃើញពីភពខុសគន ៃនកមពស់ទឹករ ងទឹកខងេលើ 

និងទឹកខងេ្រកមទំនប ់េហើយែដលជេពលេគេសទើរែតមនិ ចផលិតថមពលអគគីសនីបន។ 
6 េយង មចំេណះដឹងរបស់្របជជន រដូវបំ ស់ទីរបស់្រតីែដលេឡើងេឆព ះេទមត្់រចកចូលទេន្លមូន េកើតមនេឡើងចបព់ីបំ ចែ់ខឧសភ 

រហូតដល់ែខកកក  េហើយេធ្វើបំ ស់ទីចុះមកវញិេនអំឡុងែខវចិឆិក 
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ជថមីម្តងេទៀត េនកនុងឆន ២ំ០១១ ករបញចុ ះបញចូ លរបស់អនកភមូ ិ

បនប ្ត លឲយមនករបេងកើតេឡើងនូវគណកមម ធិករៃនអនកជំនញករនន 

និងសំេណើ រសំុេផ ៗែដលេធ្វើេឡើងេដើមបេីបើកទ្វ រទឹក ប៉ែុន្ត រ ្ឋ ភបិលៃថ មនិបនទទលួយកពកួ េទ។    
អនុ សន៍៖ 

 ខណះេពលែដលករអភវិឌ ន៍ មដងទេន្លេមគងគ 

បនបងកផលបះ៉ពល់អវជិជមនដល់្រតីេនកនុង ងទឹកទេន្លភគខងេ្រកម ករ ្ត រេឡើងវញិនូវបរ ិ ថ នធមមជតិកនុងទេន្លមូន 

នឹងជះឥទធពលយ៉ងខ្ល ងំដល់ករងរែថរក ្របពន័ធេអកូឡូសីុកនុង ងទេន្លេមគងគទងំមលូ។ ជរ ្ឋ ភបិលៃថ 

គរួែតទទលួយកអនុ សនម៍យួចំននួ ែដលផ្តល់េ យ កលវទិយល័យអ៊បុ៊នុ ៉ ឆថនី កនុងឆន ២ំ០០២ 

ែដលេសនើរឲយមនករេបើកទ្វ រទឹកឲយបនេពញេលញស្រមបរ់យះេពល្របឆំន ។ំ 

 
 


