
សេចក្តីប្រ សព័ត៌ ន 
ថ្ងៃទី ៣០ ខែមី  ឆ្ ំ២០១២ 
បណ្ ញសហគមន៌ រ រទន្លេបី (សេ ន សេកុង ស្រែពក) 

 
បញ្ឈប់គំរោង ងសង់ទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ 

  
‘រតនគីរី, ប្រទេសកម្ពុ ’ បណ្ ញសហគមន៌ រ រទន្លេបី (សេ ន ស្រែពក សេកុង) 

កើតឡើងនៅខែតុ  ឆ្ ំ២០០១ ដោយ រក្នុងឆ្ ំ ១៩៩៦ ទន្លេសេ ន នទឹកជំនន់ ៉ងធំ 
និងចម្លែកកើតឡើងដែលបណ្ លឲ្យជន តិដើម គ តិចក្នុងតំបន់នោះទទួលរងផលប៉ះ ល់ ៉ងធ្ងន់ធ្ងរ 
ទើបសហគមន៍រៀបចំបែរបន់ មល្ខណៈ ប្រពៃណីរបស់ពួក ត់។ ទោះបី ន របែរបន់ ៉ង ក៏ដោយ 
ក៏ផលប៉ះ ល់នៅតែបន្តគំ ម កំហែងមកលើររស់នៅរបស់សហគមន៍ជន តិដើម គតិចដដែល។ 
មួយឆ្ ំក្រោយពី រ ក់ទំនប់ រីអគ្គីសនី ៉លី នៅ គ ងក្រោមនៃប្រទេស
វៀត មប្រ ជនរស់នៅតំបន់នោះយល់ដឹង និង នបទពិសោធន៌អំពីគ្រោះថ្ ក់ពី រ ងសង់ទំនប់

រីអគ្គីសនី។  
 
«យើងអំ វ វអោយរដ្ ភិ លប្រទេសកម្ពុ  និងប្រទេសវៀត ម ន រប្រុងប្រយ័ត្ត និងសិក្

លំអិតបន្ថែមទៀត និងបដិសេដចំពោះគំរោង ងសង់ទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ 
ពីព្រោះ បង្កផលប៉ះ ល់ ៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រ ជន ពិសេសជន តិដើម គតិចទៅលើជីវ ព សិទ្ធិ 
និងធន នត្រីរបស់ពួក ត់» មីងវន រស់នៅភូមិភិ ឃំុសេ ន ស្រុកអូ ៉ វ ខេត្តរតនគីរី។ 
«ប្រសិនបើទំនប់នេះពិត ត្រូវ ងសង់មែនសូមរដ្ ភិ ល និងក្រុមហុ៊នត្រូវអនុញ្ តិ
អោយសហគមន៌ចូលរួម នច្រើនគ្រប់ដំណើរ រនៃគំរោង»។ 

 
ទន្លេមេគង្គ គឺ ទន្លេសំបូរទៅដោយជីវចំរុះច្រើនបំផុត ប់ចំ ត់ថ្ ក់ទី២ នៅលើពិភពលោក 

(បន្ ប់ពីទន្លេ ហ្៉សូន)។ យើងកត់សម្ ល់ឃើង នពូជសត្វត្រីប្រ ណ  ៨៧៧ 
ប្រភេទនៅក្នុង ងទន្លេមេគង្គនេះ (ដោយមិនបញ្ចូលពពួកត្រី ត់ ម)។ ទន្លេសេ ន 
គឺ ដៃទន្លេមួយដែលផ្តល់នូវ រសំ ន់សំ ប់ទន្លេមេគង្គ។ 

 
ទំនប់ រីអគ្គីសនី នបង្កឲ្យ នទឹកជន់លិចព្រៃឈើ (បណ្ លឲ្យ ត់បង់ប្រភព បោន

ដែលមិន ចស្រោចស្រង់ ន) ចល ទឹកហូរ ន បំផ្លិចបំផ្ ញមុខរបរនេ ទ ំងមូល 
ត់បន្ថយឳ សនៃ របង្កើតតំបន់កំ ន្ត និងបំផ្លិចបំផ្ ញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ 
ពិសេសនៅ មជនបទ ដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេពឹងផ្អែក ំងស្រុងទៅលើប្រភពធន ន

ធម្ម តិ ំងនោះ។  
 
ទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នទំហំ៤០០មេហ្ ៉ត់ ដែល នទី ំងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង 

ងសង់ដោយក្រុមហុ៊នអគ្គីសនីវៀត ម (EVN គឺ ក្រុមហុ៊នវៀត ម) និងក្រុមហុ៊នរូ៉ ល់គ្រុប 
(របស់ប្រទេសកម្ពុ )។ 

 



ទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នឹងបង្កឲ្យ ន ំងទីលំនៅថ្មីចំនួន ៥០០០ (ប្ ំ ន់ ក់) 
និងប្រ ពលរដ្ឋប្រ ណ១០០០០០ ក់ផ្សេងទៀត (ដប់មឺ៉ន ក់) នៃខេត្តស្ទឹងត្រែង ខេត្តរតនៈគីរី 
និងខេត្តមណ្ឌលគីរី ព្រម ំងប្រ ពលរដ្ឋ ប់ ន់ ន ក់ឯទៀតដែលរស់នៅ ប់ ងទន្លមេគង្គ 
នឹងទទួលរងផលប៉ះ ល់ ៉ងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមុខរបរនេ ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុ  រួម ំងបឹងទន្លេ ប 
និងដៃទន្លេមេគង្គ ព្រម ំងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសវៀត ម វ និងថៃ។   

 
មរ យ រន៌វិទ្ ស្រ្ត PNAS នៃសហរដ្ឋ មេរិក នបង្ ញ ប្រសិនបើទំនប់

រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នឹងត្រូវ ងសង់ នឹងធ្វើអោយជីវ សត្រីថយចុះ ៩,៣ គរយ នោះ នន័យ
បណ្ លអោយ ត់បង់ថវិ ពីធន នត្រីប្រ ណ ៨០០ នដុល្ ក្នុង១ឆ្ ដំែលចំនួននេះស្មើនិងតំលៃ
ចំ យលើគំរោងទំនប់ស្មើនឹង ៨១៦ នដុល្ ។ រីឯ រសិក្ របស់គណកម្ម រ តិទន្លេមេគង្គ

ន ៉ន់ប្រ ណតម្លៃសរុបនៃមុខរបរនេ ទនៅក្នុង ងទន្លេមេគង្គ គឺ នតម្លៃចន្លោះពី ៥,៦ ទៅ 
៩,៤ ន់ នដុល្ សហរដ្ឋ មេរិក។ ដូច្នេះទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នឹង
បណ្ លឲ្យ ន រ តបង់ថវិ ពី ៥២០ ទៅ ៨៧៤ នដុល្ សហរដ្ឋ មេរិកក្នុងមួយឆ្ ំៗ 
ចំពោះប្រ ពលរដ្ឋក្រីក្រ។ 

 
ទំ ក់ទំនង៖  
 
លោក ច ន អ្នកសម្របសម្រួសបណ្ ញ រ រទន្លេ៣ ទូរស័ព្ទ (÷៨៥៥) ១១ ៧៥៨ ៩៧០ 

ឫ មរយះអី៊មែល mean@3spn.org  
 
ព័ត៌ នលំអិត៖  
 
រក នរ យ រណ៌សិក្ សូមចូលទៅ ន់គេហទំព័រ 
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