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គេ្រមងទនំប់ រីអ គសនីេស នេ្រកម២  

េនភគឦ នៃន្របេទសកមពជុ 

គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ (LS2) គឺជទំនបម់យួែដលនឹង្រតូវ ងសងេ់នេលើ 

ទេន្លេស ន កនុង្រសុកេស ន េខត្តសទឹងែ្រតង ្របេទសកមពុជ ែដលមនចមង យ១,៥គីឡូែម្៉រត 
ែផនកខងេ្រកមៃនចំនុច្របសព្វគន រ ងទេន្លេស ននិងទេន្លែ្រសពក នងិមនចមង យ្របមណជ២៥
គីឡូែម្៉រត ពីចំណុចជួបគន នឹងេន្លេមគងគ។ គេ្រមងេនះ 
្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈរដ្ឋម្រន្តីៃន្របេទសកមពុជ េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១២ 
េហើយករ ងសងច់បេ់ផ្តើមេនកនុងែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ េបើេទះបីជរបយករណ៍

យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (EIA) ែដលមនិបនេឆ្លើយតបេទនឹងករអនុវត្តនដ៍ល៏្អ្របេសើរជអន្តរជតិក ៏  

េ យ។ 

មលកខណៈបេចចកេទស ្របសិនេបើទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២្រតូវបន ងសងក់នុងៃដ
ទេន្លេម នឹងបងកឲយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងអវជិជមនគួរឲយកតស់មគ ល់េលើធនធនជលផល នងិជីវៈចំរុះៃន

ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ករសិក មយួេនឆន ២ំ០១២ (National Academy of Sciences) បនចង្អុល

បង្ហ ញថ ទនំប់ រអីគគិសនីេនះនឹងប ្ត លេ យមនករធ្ល កចុ់ះនូវបរមិណ្រតី ៩,៣% េហើយ្រតីចំនួន
ជង ៥០្របេភទ នឹង្របឈមនូវករបតប់ងផ់ុតពូជ។  
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ទេន្លេស នកនុងភូមិែ្រសគរ ២០១៣ 

អនកជំនញជេ្រចើនបន ម្របមចំេពះករ ងសងទ់ំនបម់យួេនះ ែដល ចេធ្វើេ យមនករ
ផ្ល ស់ប្តូរនូវ្របពន័ធជល ្រស្តរបស់ទេន្លេមគងគ និងទេន្ល ប កដូ៏ចជកតប់នថយនូវលំហូរដីលបបែ់ដល
មនជីជតសិ្រមបដ់ំ ំកសិកមម្របមណពី៦ េទ៨%។ កនុងចំេ មទំនប់ រអីគគិសនែីដលបនេ្រគង

ងសងេ់នតំបនេ់មគងគេ្រកមទងំអស់ ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២េនះ នងឹបងកឲយមនផលបះ៉
ពល់យ៉ងធំេធងបំផុតេលើជីវម៉ស (កររស់េនផ្តុ ំគន ) របស់្រតីកនុងទេន្ល េបើេធៀបនឹងទនំបន់នែដលបន
េ្រគងេនកនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ 
នឹងជៈឥទធពិលេទដល់តំបន់ដីសណ្ណទេន្លេមគង្គេ្រកាមក្នុង្របេទសេវៀត ម 
និងែផនកខងេលើកនុង្របេទស វ និង្របេទសៃថ។  

អនកភូមចិនំួន បព់នន់កក់ំពុងរស់េន មទេន្លេមគងគកដូ៏ចជេន មៃដទេន្លទាំងេនះែដរ 
នឹងទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនមកេលើជីវភពរស់េន្របចៃំថង េលើសុវតថិភពេសប ង 
និង យុជីវតិរបស់ពួកេគ េ្រពះែតទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២េនះ។ 
េ យករទទួល គ ល់នូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនកនុងតំបនព់ីទនំប់ រអីគគិសនី េនកនុងែខមថុិនឆន ២ំ០១២ 
មច ស់ជំនួយអន្តរជតិជេ្រចើនរបស់គណៈកមមករជតិទេន្ល

េមគងគ(MRC)បនជ្រមុញឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជេធ្វើករគិតគូរ នងិរចនប្លងគ់េ្រមងេឡើងវញិ និង កជូ់នមក

គណៈកមមករជតិទេន្លេមគងគេដើមបេីធ្វើករពិេ្រគះេយបល់។ 

 

ពត័ម៌នពទីំនប់ រអី គសនីេស នេ្រកម២ 
កម្ល ងថមពលផលិត៖ ៤០០េម គ ៉ ត ់
កពំស់៖ ្របែហល ៤០ ែម្៉រត 
្របែវង៖ ០៨ គីឡូែម្៉រត  
ទហំៃំផទ ងស្តុកទកឹ៖ ៣៣៥០០ហិក  
ចំ យទុន ងសង៖់ ៨១៦ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរចិ 

 
 
 
 

ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ គឺជគេ្រមងមយួ មែបបករក ង-ករ្របតិបត្ត-ិករេផទរ

(BOT) ជូនេទរដ្ឋកនុងករេ្របើ្របស់ថមពល អគគសិនីទងំេនះបនទ បព់ីផុតកុង្រ របស់្រកុមហុ៊ន ។ ករ

ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនី្រតូវចំ យេពល៥ឆន  ំេទើប ងសងរ់ចួ។ បនទ បព់ីដំេណើ រករបន៤០ឆន  ំេនះ
្រកុមហុ៊ននឹងេផទរមកឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ េយង មករជូនេសចក្តី្របកសរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជបន

ឲយដឹងថ ថមពលអគគិសនីែដលផលិតបននឹងលកឲ់យេទអគគិសនីកមពុជ (EDC) នឹងលកន់េំចញេទឲយ

្របេទស េវៀត មផងែដរ។ 

អនកអភវិឌ នគ៍េ្រមង៖ ្រកុមហុ៊នទនំប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ខូអិលធីឌី (Hydro Power Lower 
Sesan 2 Co. Ltd.: HPLS2) គឺជ្រកមុហុ៊នមយួែដលមនេកើតេឡើងពីករចូលហុ៊នគន រ ង្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់
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្រគុប(៣៩%) និងៃឆ យ្រដូ នឆងអុិនេធើ សិន ល់អុិនេនើជី (China’s Hydrolancang 

International Energy) ែដលជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊នហួ៊ននងី (Huaneng Group) របស់ចិន

(៥១%) េហើយនឹងអគគិសនីេវៀត មអន្តរជតិ (EVNI), ែដលជ ខរបស់្រកុនហុ៊នអគគិសនីេវៀត ម 

(EVN)ចំនួន១០%។ 

អនកផ្តល់ហរិញញបបទន៖ ្រកុមហុ៊ន ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ គឺ៣០% ជទុនរបស់្រកុម
ហុ៊ន និង៧០%េទៀតជកមចបីនមកពធីនគរមយួែដលមនិ គ ល់េឈម ះ ែតភគេ្រចើនគឺបនមកពី្របេទស 
ចិន។ 

 

្រពឹ ្តករណស៍ំខន់ៗ  

ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧៖ អនុស រណៈេយគយល់មយួ (MOU) ្រតូវបនចុះហតថេលខរ ងអគគិសន ី  

េវៀត ម (EVN) និង្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពលៃនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឲយ្រកុមហុ៊នអគគិសនី
េវៀត មេធ្វើករសិក ពីលទធភពៃនករ ងសងទ់ំនប។់ 

ឆន ២ំ០០៨ - ២០០៩៖ ករណីសិក ពីលទធភពៃនករ ងសងទ់ំនប្់រតវូបនេធ្វើេឡើងេ យ ខ

្រកុមហុ៊នអគគសិនីេវៀត ម គឺភអីុសីុីសីុមយួ (PECC1) 

ែខមក  ដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨៖ ករសិក ពេីហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម្រតវូបនេធ្វើេឡើង

េ យទី្របឹក កមពុជ(KCC)។ 

ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០៖ របយករណ៍សិក េហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នរបស់គេ្រមង្រតូវបនអនុមត័។ 

ែខេម  ឆន ២ំ០១១៖ ្រកុមហុ៊ន ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនីកមពុជ េវៀត មែដលមនភគហុ៊នពី
្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប៤៩% និងអគគសិនីេវៀត មអន្តរជតិ (EVNI)៥១% ្រតូវបេងកើតនិងទទួល គ ល់ថ 

ជអនកអភវិឌ ទំនប់ រអីគគសិនីមយួេនះ។ េ្រកយមកបនចុះបញជ ីជផ្លូវករថ ្រកុមហុ៊នទំនប់ រ ី អគគិសនី 

េស នេ្រកម២ ខូអលិធីឌី (HPLS2) កនុងឆន ២ំ០១១ េ យ្រកុមហុ៊នរ ៉ូ  យ៉ល់្រគុប។ 

ែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១២៖ ទនំប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈរដ្ឋម្រន្តីៃន ជ  
រ ្ឋ ភបិលកមពុជ។  កិចច្រពមេ្រព ង ងសង្់រតូវបនចុះហតថេលខរ ង្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប នងិ្រកុមហុ៊ន

យ្រដូ នឆងអុិនេធើ សិន ល់អុិនេនើជ(ីHydrolancang Internal Energy)។ 

ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៣៖ ចបបរ់បស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជអំពីករទូទតសំ់ណងេលើគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២្រតូវបនអនុមត័េ យរដ្ឋសភជតិ។ 

ែខមនី ឆន ២ំ០១៣៖ កែសត រពត័ម៌នកនុង្រសុកមយួបនេចញផ យថ ង & សូសីុេអសិន 

េ េយើ ខូអិលធីឌី (Ang & Associate Lawer Co. ltd.) គឺជ្រកុមហុ៊នែដលជកមមសិទធិរបស់អនកឧកញញ  
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គិត េមង៉ និងែដលបនកំពុងែតសំ តៃផទ ងស្តុកទឹករបស់ទនំប់ រអីគគិសនី។ 

ែខមក  ឆន ២ំ០១៤៖ បទបញជ និងនីតិវធិីចបបស់្រមបេ់ ះ្រ យេគលនេយបយសំណង 
និងករ ងំទីលំេនថមី្រតូវបនអនុមត័េ យ្រកសួងែរ ៉ និងថមពល (ពមីនុគឺ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និង

ថមពល ប្តូរមកជ្រកសួង ែរ ៉ និងថមពល) ។ េគលនេយបយដំេ ះ្រ យសំណងស្រមបផ់ល

បះ៉ពល់ៃនគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ្រតូវបនេរៀបចំេ យ្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២ អិលធីឌី។   

ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៤ ៖ ករ ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២បនចបេ់ផ្ដើម។  

ែខមនិ ឆន ២ំ០១៤៖ គណៈកមម ធិករស្រមបអ់នុវត្តនក៍រេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ៃនទំនប់ រ ី
អគគិសនេីស នេ្រកម២ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង នងិអនុមត័េ យអភបិលេខត្តសទឹងែ្រតង។  

ែខមថុិន ដល ់ែខសី  ឆា២ំ០១៤៖ គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យនិងសំណងបនេរៀបចំកិចច្របជុំ 
តាមភូមែិដលរងផលបះ៉ពល់នីមួយៗ េដើមបបីង្ហ ញេគលករណ៍សំណងដល់អនកភូម។ិ 
អនកភូមជិេ្រចើនមនិបនយល់្រសបជមយួនឹងេគលនេយបយសំណងេនាះ េហើយបនអះ ងថ 
អ្រ សំណងេនះគមឺនិ្រគប្់រគន ់និងសមរម្យេទ។ 

ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤៖ ទទួលបនពត័ម៌នឲយដឹងថ ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ នឹង្រតូវេធ្វើករ
រចនប្លង់ រជថមីេឡើងវញិេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរនូវរចនសមពន័ធ នងិកំពស់ៃនជញជ ំងទំនប់ រអីគគសិនី។ 

ែខវចិ្ឋកិ ឆន ២ំ០១៤៖ ករសិក ព្ីរទពយសមបត្តបិនចបេ់ផ្តើមស្រមបេ់ដើមបគីណន្របកសំ់ណង 
្រគួ រសហគមន។៍ 

ែខមនិ ឆន  ំ២០១៥៖ គណៈកមម ធិបរ ិ ថ នៃនរដ្ឋសភជតិកមពុជបនេធ្វើដំេណើ រទស នកិចច 
និងេសុើបអេងកតមយួេទតំបនក់រ ្ឋ នសង់ ងទ់ំនប ់និងភូមែិ្រសគ 
ែដលនឹង្រតូវបនជនលិ់ចេ យ រទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២។ 

ែខេម  ឆន ២ំ០១៥៖  ករ ងសងក់ែន្លង ងំទីលំេនថមីស្រមបឃុ់ំកបលរមសបនចបេ់ផ្តើម។ 
ដីភូមថិមីេនះ មនទី ងំសថិតេន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៧៨ និង្របែហលជ ២០ គឡូីែម្៉រត 
ពីភូមចិស់បចចុបបននរបស់ពួកេគ។ 

ែខេម  ឆន ២ំ០១៥៖ កែន្លង ងំទីលំេនថមីស្រមបឃុ់ំកបលរមសបនចបេ់ផ្តើម ែដលមនទី ងំ
េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៧៨ និងមនចមង យ៤៨៩ - ៤៩១គីឡូែម្៉រត ពី ជធនភីនេំពញ។ 

ែខមថុិន ឆន ២ំ០១៥៖ គណៈកមមករសំណង និងេរ ើ ងំទីលំេនថមី បនបញជូ នលិខិតជូនដំណឹងជ
ផ្លូវករេទេមឃំុកបលរមស និងេមភូម្ិរចប ់និងេមភូមែិ្រស្រសណុក ពីដំេណើ រករៃនករេរ ើ ងំលំេនថមី។ 

ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥៖ ្រកុមតំ ង HPLS2 មយួ្រកុម និងអភបិលេខត្តសទឹងែ្រតង បនេទទស ន
ភូម្ិរចប ់និងភូមែិ្រស្រសណុក េដើមបជី្រមុញដល់ករ ងំទីលំេនថមី។ ភគេ្រចើនៃនអនកភូម្ិរចប ់និងអនកភូមិ
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ែ្រស្រសណុក បនចបផ់្ល ស់ប្តូរេចញពីភូមចិស់របស់ខ្លួន។ 

 

ែខកកក  ឆន ២ំ០១៥៖ េវទិក ធរណៈស្តីពីទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ 
្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន្រកុងសទឹងែ្រតង។ អនកភូមែិដលរងផលបះ៉ពល់្របមណជ១០០នក ់
បនេទេមើលករ ្ឋ ន ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនី និងកែន្លង ងំទីលំេនថមីេនបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ៧៨។ 
អនកភូមបិនពនយល់ ពីបញ្ហ ៃនដំេណើ រករផ្តល់សំណង និង ងំលំេនថមី 
្រពមទងំបនេធ្វើសំេណើ េទតំ ង្រកុមហុ៊ន (HPLS2), រដ្ឋេលខធិករៃន្រកសួងែរ ៉ និងថមពល 
និងអភបិលេខត្តសទឹងែ្រតង េដើមបផី្តល់នូវករធនស្រមបផ់ទះសំែបង, និង បញឈបក់រ ងសងរ់បស់ខ្លួន 
េហើយេធ្វើករ្រ វ្រជវពីផលបះ៉ពល់េនែខ ទឹកខងេលើៃនទំនបេ់នះ។ 

 

ផលបះ៉ពលប់រិ ថ ន និងសងគមមកេលីសហគមនក៍មពុជ និងសហគមនក៍នុងតំបន ់

ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ (LS2) មនទី ងំសថិតេនដី ប ឬតំបនទ់ំនប និងមនកំពស់

៤០ែម្៉រត នងិមនៃផទដី ងផទុកទឹកទំហំ ៣៣៥0០ហិក  ។ េយង មរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉

ពល់បរ ិ ថ ន (EIA)គេ្រមងេនះនឹងេធ្វើឲយ្របជជនចំនួន៤៧៨៥នក ់ ជេម្ល សេចញពីភូមិ នេទ ងំទី
លំេនថមី កនុងេនះមន១០៥៩្រគួ រមកពីភូមចិនំួន ៧ េនកនុងឃំុចំនួន៤។ របយករណ៍មយួែដលបន
េបះពុមពផ យេនកនុងឆន ២ំ០០៩បនបង្ហ ញថ ផលបះ៉ពល់េទដល់ែផនកខងេលើៃនទំនបេ់នះ ចនឹង
មនសភពធងនធ់ងរជងករប៉ន្់របមណេនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេទេទៀត 

(EIA) េហើយយ៉ងេ ច ស់មន្របជជនចំនួន៧៨០០០នក ់ េន មដងទេន្លេស ន នងិទេន្ល

ែ្រសពក េនែផនកខងេលើៃនទំនប់ រអីគកិសនីេស នេ្រកម២ (LS2) កដូ៍ចជភូមចិនំួន៨៧ភូម ិ េន ម

ដងទេន្លពីរេនះ (េស ន ែ្រសពក) នឹង្រតូវបតប់ងល់ទធភពស្រមបច់ ចរ្រតីេឡើងចុះកនុងទេន្លទងំេនះ។ 
ករណីសិក មយួចំនួនេទៀតកប៏នរកេឃើញផងែដរថ ្របជជនជង២២០០០នក ់ែដលកំពុងរស់េនែផនក

ខងេ្រកមទេន្លពីទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ (LS2) នងឹទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនេ យ

រករផ្ល ស់ប្តូរនូវជលវទិយ និងគុណភពទឹក ។ ផទុយេទវញិ េនកនុងចបបថ់មីមយួបនអនុមត័េ យ ជ
រ ្ឋ ភបិលកមពុជេនកនុងឆន ២ំ០១៣េនះ ែបជបង្ហ ញថ ផលបះ៉ពល់ទូេទរបស់ទំនប់ រអីគគិសនមីយួេនះ 
មនតិចតួចេទវញិ េ យបនអះ ងថមន្របជជនតិចជង៨០០ ្រគួ រេនកនុងឃំុចំនួនបី នងឹ្រតូវបន
េធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេរ ើទីលំេនថមី នឹង្រតូវទទលួបនសំណងពីករខូចខត។ 

េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នបនសរេសរថ ទី ងំថមីចំនួន៦កែន្លង ្រតូវ
បនេ្រគងប្រមុងទុកស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមីជូនដល់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ េបើេយង មសម្តរីបស់
អនកភូមែិដល្រតូវេរ ើ ងំទីលំេនថមីបនបញជ កថ់ តបំនថ់មីទងំេនះ គឺសថិតេនកនុងតំបនៃ់្រពករពរ ឬតំបនដ់ ី
សមបទនរបស់្រកុមហុ៊ន។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនេរៀបចំទី ងំលំេន ្ឋ នថមី ប៉ុែន្តមនក្តីបរមភយ៉ងខ្ល ងំ
អំពទីី ងំថមីេនះ គឺឋតិេនឆង យេពកពីភូមរិបស់ពកួគតន់េពលបចចុបបនន និងមនិ ចអំេ យផលដល់
ករ្របកបរបរកសិកមម ដូចជដំ ំ្រសូវ និងបែន្លជេដើម។  
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ភមូែិ្រសគរ ២០១៣ 

លទធភពេសដ្ឋកិចច 

អនកជំនញរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជរពំឹងថ នឹងរក្របកច់ំណូលពីករបងព់នធពីទនំប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២ចំនួន២៩,៥ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរចិកនុងមយួឆន េំនេពលទំនបច់បេ់ផ្តើមដំេណើ ករ។ 
េទះជយ៉ង កេ៍ យ កេ៏នមនករេចទជសំនួរចំេពះលទធភពេសដ្ឋកិចចពីទនំប់ រអីគគិសនីេនះ 
ជពិេសស េនះជសញញ មយួែដលេធ្វើឲយករែ្រប្របួល កសធតុមនករេកើនេឡើង ែដលរមួបញចូ លទងំ 
េ្រគះ ងំសងួត និងផ្ល ស់ប្តូរនូវលំហូរទឹក ងំមនដំេណើ រករៃនទំនប់ រអីគគិសនីេនែផនកខងេលើ ។ េនេលើ
ដងទេន្លេស ន គឺបន ងសងទ់ំនប់ រអីគគសិនីជេ្រចើនរចួមកេហើយេនែផនកខងេលើកនុង្របេទសេវៀត

ម េហើយទំនបទ់ងំេនះ កប៍នជួបនូវវបិត្តិកនុងករផគតផ់គងថ់មពលអគគសិនីពុំ្រគប្់រគនផ់ងែដរ។ ជ 
លទធផល មននយ័ថ ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ នឹងបងកឲយមនកង្វះខតលំហូរទឹក និងមនិ ច  
ផលិតបនថមពលអគគសិនី មករេ្រគងទុកដល់េទ៤០០េម៉ ក ៉ តេ់នះេទ។ ជករពិត ស់ េនកនុង
របយករណ៍សិក ពីេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និង សងគមបនប៉ន្់របមណថករផលិតថមពលអគគិសនី
របស់ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ នឹងមនករធ្ល កចុ់ះដល់១០០េម៉ គ ៉ តេ់នរដូវ្របងំ ែត្រសប
េពលគន េនះ ្របេទសកមពុជមនត្រមូវករថមពលខពស់ជងេនះេទេទៀត។ 

កង្វះខតនវូករពិេ្រគះេយបល ់
សហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់មនិ្រតូវបនពិេ្រគះ

េយបល់ជមយួពួកេគេ យបនសមរមយេនះេទ កដូ៍ចជ
មនិបនផ្តល់ពត័ម៌នេ យបន្រគប្់រគនដ់ល់ពួកេគែដរ 
ទងំផលបះ៉ពល់អវជិជមនរបស់ទំនប់ រអីគគិសនេីស ន
េ្រកម២ ឬែផនករេរ ើ ងំទីលំេនថមី និងសំណងជេដើម។ 
សហគមនែ៍ដលរស់េនែផនកខងេ្រកមៃនទំនប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២ មនិបនទទួលករពិេ្រគះេយបល់ជ 
មយួពួកេគអំពីបញ្ហ សំណង និងករ ងំទំលំេនថមីេនះេទ
កនុងេពលេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនះ។ ពកួេគ្រតូវ
បនជូនដណឹំងតបនទ បព់ីែផនករ និងេគលនេយបយពកព់ន័ធនន្រតូវបន។ សហគមនម៍និ្រតូវបនេគ
ផ្តល់ឱកស មយួស្រមបក់រពភិក េនះេទ។  

ែខវចិឆិក ២០១២ និងែខកុមភៈ ២០១៣ ជញ ធរមូល ្ឋ នបនេរៀបចំករ្របជុំមយួេនថន កភ់ូមែិដល
សថិតេនទី ងំ ងស្តុកទឹកៃនទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២។ េយង មសម្តសីហគមនែ៍ដលបន
ចូលរមួកនុងកិចច្របជុំ ជញ ធរបនេ្រត មជេ្រមើសទី ងំស្រមបក់រ ងំទីលំេនថមី រមួមនទី មែដលឋតិេន
មដងទេន្លេសកុង នងិពនយល់ថសំណងនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យមនបញចូ លទងំដីស្រមបស់ងលំ់េន
្ឋ ន និងដីកសិកមម។ េទះបីជែបបេនះក្តី សហគមនប៍នត្អូញែត្អរថ ពត័ម៌នេនះពំុទនម់នភពចបស់ 

និងមនិ ចេជឿទុកចិត្តេនេឡើយេទ ពីេ្រពះេនមនិទនម់នេសចក្តីលំអិត នងិ លិខិត ន មជ យ
លកខអក រជក់ ក់ មយួ្រតូវបន  ផ្តល់ជូនមកដល់សហគមនម៍ូល ្ឋ នេនេឡើយ។  

េនកនុងែខមក ឆន  ំ ២០១៤ េគលនេយបយសំណង នងិករ ងំទីលំេនថមី ្រតូវបនអនុមត័
េ យ្រកសួងែរ ៉ និងថមពល។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ មនែត ជញ ធរមូល ្ឋ ន នងិេមឃំុប៉ុេ ្ណ ះ 
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ែដល្រតូវបនេគផ្តល់ឱយនូវឯក រែដលពកព់ន័ធែតមយួចបបគ់ត ់ េហើយឯក រទងំេនះ្រតូវបនផ្តល់ជូន
េ យគម នករពនយល់្រគប្់រគនេ់លើខ្លឹម ររបស់ េនះេទ។ កនុងែខមថុិន និងែខកកក  គណៈកមម ធិករ
អនុវត្តនេ៍គលនេយបលយសំណង នងិករ ងំទីលំេនថមី បនេរៀបចំកិចច្របជុំផ ព្វផ យពីេគលនេយ
បយេនះេទដល់ភូមែិដលរងផលបះ៉ពល់។ ឯក រេគលនេយបយេនះ្រតូវបន្របគល់េទឱយអនកចូល
រមួគន  ប៉ុែន្តពកួេគ្រតូវបន្របបថ់ េគលនេយបយេនះ គឺមនិ ចេធ្វើករែក្រប ឬផ្ល ស់ប្តូរបនេទ។ 

េ យេយង មបទពិេ ធនេ៍ផ ងៗគន ពីករទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់របស់អនករស់េនេនែផនក
ខងេ្រកមពីទំនប់ រអីគគសិនីេន្របេទសេវៀត មអស់ជងមយួទស វត េហើយេនះ េធ្វើឲយសហគមន៍
ែដលរស់េន មដងទេន្លេស ន និងែ្រសពកបនជំទស់េទនឹងករ ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនីេស ន
េ្រកម២អស់រយៈេពលជង៥ឆន មំកេហើយ ែដលសហគមនប៍នេសនើេ យមច ស់គេ្រមង និង ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជ េ យមនេរៀបចំកិចច្របជុំពភិក ពីបញ្ហ ែដលពុំទនប់នេ ះ្រ យ និងពិចរ េទេលើជំេរ ើស
ថមពលែដលមននិរន្តរភព េដើមបេី យសមេទនឹងត្រមូវករអគគិសនីរបស់្របេទស។  

 
អនុ សន ៍

1) អនកអភវិឌ នគ៍េ្រមង និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជគួរែតទទួល គ ល់ពីផលបះ៉ពល់ដធ៍ងនធ់ងរៃនទំនប ់ 
រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ េទេលើធនធនធមមជតិៃនទេន្លេមគងគ ជពិេសសមចឆ ជតិ និងជីវភព

រស់េន្របចៃំថង ្រពមទងំសុវតថិភពេសប ងរបស់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន មនិ្រតឹមែតេនកនុង្របេទស 
កមពុជេនះេទ ប៉ុែន្ត្របជជនជេ្រចើនេទៀត ម ងទេន្លេមគងគទងំអស់ កន៏ឹង្រតូវទទលួរងនូវផល
បះ៉ពល់េនះែដរ និងសូមេ យមនករពិចរ េឡើងវញិេទេលើគេ្រមងមយួេនះ ។ 

2) គណៈកមម ករទេន្លេមគងគ(MRC) និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ គួរែតទទួល គ ល់នូវផលបះ៉ពល់  

អវជិជមនេផ ងៗជេ្រចើន េទេលើ ងទេន្លេមគងគទងំមូល េហើយសូមពិចរ េលើគេ្រមងេ យ
ពុំគួរចតទុ់កថ ្រគនែ់តជទំនប់ រអីគគិសនីេន មៃដទេន្ល ែត្រតូវគិតថ កជ៏ទនំប់ រអិគគិសន ី
មយួែដលសមមូលេទនឹងទំនប់ រអីគគិសនីមយួែដល ងសងេ់លើដងទេន្លេមគងគែដរ េហើយគួរ
យកបញ្ហ េនះ កប់ញចូ លេទកនុងដំេណើ រករៃនកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់របស់គណៈកមមករទេន្ល  
េមគងគ។ 

3) ផលបះ៉ពល់អវជិជ មនៃនទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២មកេលើបរ ិ ថ នវទិយ កដូ៏ចជជីវតិរស់
េន មដងទេន្លេមគងគ ជីវភពរស់េន្របចៃំថង និងវបបធម្៌របៃពណីរបស់សហគមនម៍ូល ្ឋ ន ជ
ពិេសសសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិច ែដលពឹងែផ្អកេលើធនធនធមមជតិែដលមនកនុង និង ម
ដងទេន្ល គួរែតសិក េ យបនហមតច់ត ់ និងថ្លឹងែថ្លងអំពីចណូំលេសដ្ឋកិចចែដលេយើងទទួលបន
ពីគេ្រមងេនះ។ ករសិក ទងំេនះមនិគួរេធ្វើករសិក ែតេនកនុង្របេទសកមពុជប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតគួរ
េធ្វើករសិក េ យ្រកបដណ្ត បេ់ទដល់តំបនៃ់ន ងទេន្លេមគងគទងំមូលផងែដរ។ 

4) ្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ នងិ  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ គួរែតផ ព្វផ យជ
ធរណៈ នូវរបយករណ៍ែដលថ ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ្រតូវរចនប្លង់ រជថមី 

និងសិក ពីេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេឡើងវញិ។ ករសិក ពីេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នថមី គួរែតព្រងីក
វ ិ លភពៃនករ យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់របស់ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ េទដល់ ង
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ទេន្លេមគងគ។ សកមមភព ងសងទ់ងំអស់ែដលទកទ់ងេទនឹងទំនប់ រអីគគិសនីេនះ គួរែតផ្អ ក
សិន រហូតដល់របយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នថមី្រតូវបនបញចប។់ 

5) ពត័ម៌នស្តីពទីំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ និងែផនករផ្ល ស់ប្តូទីលំេនថមី និងែផនករសំណង 
គួរែត្រតូវបនែចកចយ និងជូនដំណឹងដល់សហគមនែ៍ដលនងឹទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមង
េ យផទ ល់ក្តី នងិ េ យ្របេយលក្តី។ ពួកគតគ់ួរែតចូលរមួពិេ្រគះេយបល់េ យបនេពញ
េលញ េហើយគំនិតេយបល់របស់ពួកគតគ់ួរែត្រតូវបន កប់ញចូ លេនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្តចុងេ្រកយ ។ 
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