
សេចក្តីប្រ សព័ត៌ ន 
ថ្ងៃទី ៣០ ខែមី  ឆ្ ២ំ០១២ 

សម្ព័ន្ធប្រ នេ ទកម្ពុ  (ទន្លេ ប ទន្លេមេគង្គ និងតំបន់ឆ្នេរ) 
អំ វ វបញ្ឃប់ រ ងសង់ទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ 

 
 សម្ព័ន្ធប្រ នេ ទកម្ពុ   នផ្ញើលិខិតជូនទៅសម្តេចអគ្គម សេ បតីតេជោ ហុ៊ន សែន 

យករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះ ចក្រកម្ពុ  និង យករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេស
វៀត មនៅថ្ងៃខែឆ្ ំដដែលនេះ។ 

 
សម្ព័ន្ធប្រ នេ ទកម្ពុ   អង្គ រម ជនមួយដែលកើតឡើងពី រចងបណ្ ញគ្ រ ង

សហគមន៍នេ ទ  និងប្រ នេ ទក្នុងប្រទេសកម្ពុ  ដែលកើតឡើងនៅឆ្ ២ំ០០៥ ន៣តំបន់ 
(តំបន់ទន្លេ ប ន៦ខេត្តជំុវិញបឹងទន្លេ ប តំបន់ឆ្នេរ ន៣ខេត្ត  និងតំបន់មេគង្គ ន៥ខេត្ត)  ។ 
 

ទំនប់ រីអគ្គីសនីដែល ន ងសង់នៅផ្នែក ងលើទន្លេមេគង្គ 
ក្នុងប្រទេសចិនពិត នផ្ ស់ប្តូររបបទឹក និង នឥទ្ធិពលដល់ធន នត្រីនៅបឹងទន្លេ ប។ នៅពេល
គំរោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ រីអគ្គីសនីត្រូវ ន ងសង់ឡើង សហគមន៍រស់នៅជំុវិញបឹងទន្លេ ប 
ពិត ទទួលរងផលប៉ះ ល់ដល់ធន នជលផល ន រប្រែប្រួល  និង នទៅរក រ ត់បង់ បណ្តើរៗ។ 

 
ទន្លេ ប នទំ ក់ទំនង ៉ងជិតស្និត មួយទន្លេមេគង្គ ដែល នផ្តល់នូវធន នត្រី 

ជីវ តិសំ ប់ដំ ំស្រូវ និងដំ ំកសិកម្មដទៃទៀត។  
ប្រ ពលរដ្ឋប្រ ណ១.២ ននៅចន្លោះផ្លូវ តិលេខ៥ និងលេខ៦ ពឹង ស្រ័យ ំងស្រុងទៅនឹងបឹង
ទន្លេ ប ដែលគេ ន ត់ទុក បេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុ ។ ដែល នផ្តល់ផលត្រី ៉ងច្រើនមហិ
សំ ប់ផ្គត់ផ្គង់ និងទ្រទ្រង់ជីវ ពរស់នៅ ន ៉ងល្អប្រសើរ និង រ ំចេញ។ ក្នុងបឹងទន្លេ ប ន
ជីវ ស្ត្រចំរុះដូច ៖ ពួកមច្ តិប្រ ណ  ២៥០-៣៥០ ប្រភេទ ពពួកល្មូន (ឧរង្គសត្វ) ប្រ ណ  ៤០-៦០ 
ប្រភេទ ពពួកបក្សី (សកុណ តិ) ប្រ ណ  ២០០-២៥០ ប្រភេទ និងថនិកសត្វ 
(សត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ) នប្រ ណ  ៤០-៥០ ប្រភេទ ហើយ និង ត់បង់ធន នជលផលក្នុង
ទន្លេ ដៃទន្លេ និងបឹងទន្លេ បប្រសិនបើទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ ន
ក្រោម២នឹងត្រូវ ន ងសង់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ហើយ បន្ទុកដ៏ធំធេងសំ ប់ ជរដ្ ភិ ល និងជះឥទ្ធិពល
ដល់ប្រ ពលរដ្ឋរស់នៅជំុវិញតំបន់នោះ និងទូ ំងប្រទេសដែលត្រូវដោះស្ យ។  

 
« ប្រសិនបើទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ត្រូវ ន ងសង់ នឹងប៉ះ ល់ដល់កំណរល្ ប់ ដែល ន រ

សំ ន់សំ ប់ ររូបត្ថម្ភ និងផ្តល់ជី តិសំ ប់ដំ ំកសិកម្មរបស់យើង 
និងតំបន់មេគង្គរបស់ប្រទេសវៀត ម។ 
អ្នកជំ ញ រមកពីមជ្ឃមណ្ឌលអន្តរ តិសំ ប់ រគ្រប់គ្រងបរិស្ នក្នុងប្រទេសវៀត ម ននិ យ  
ទំនប់ រីអគ្គីសនី ត់បន្ថយ ៦ ទៅ ៨ គរយនៃកំណរដីល្ ប់ក្នុងទន្លេមេគង្គ»។ 

 
មរ យ រណ៍វិទ្ ស្រ្តរបស់វិទ្ ស្ ន តិអប់រំវិទ្ ស្រ្ត PNAS នៃសហរដ្ឋ មេរិក

នបង្ ញ ប្រសិនបើទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នឹងត្រូវ ងសង់
បណ្ លអោយជីវ សរបស់ត្រីថយចុះ ៩,៣ គរយ។ ប្រភេទត្រីច្រើន ង ៥៦ 
ប្រភេទនឹងជួបនូវគ្រោះមហន្ត យ។ នេះ នន័យ ចំណូលពីធន នជលផលប្រហែល  ៨០០



នដុល្ ក្នុង១ឆ្ ំដែលចំនួននេះស្មើនិងតំលៃចំ យលើគំរោងទំនប់ស្មើនឹង ៨១៦ នដុល្ ។ 
រីឯ រសិក្ របស់គណកម្ម រ តិទន្លេមេគង្គ ន ៉ន់ប្រ ណតម្លៃសរុបនៃ
មុខរបរនេ ទនៅក្នុង ងទន្លេមេគង្គ គឺ នតម្លៃចន្លោះពី ៥,៦ ទៅ ៩,៤ ន់ នដុល្
សហរដ្ឋ មេរិក។ ដូច្នេះទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នឹងបណ្ លឲ្យ ន រ តបង់ថវិ ពី ៥២០ 
ទៅ ៨៧៤ នដុល្ សហរដ្ឋ មេរិកក្នុងមួយឆ្ ំៗ ចំពោះប្រ ពលរដ្ឋក្រីក្រ។  

 
ទំនប់ រីអគ្គីសនីសេ នក្រោម២ នឹងប្រតិបត្តិ រណ៍ដោយក្រុមហុ៊នអគ្គីសនីវៀត ម (EVN 

គឺ ក្រុមហុ៊នវៀត ម) និងក្រុមហុ៊នរូ៉ ល់គ្រុប (របស់ប្រទេសកម្ពុ ) នឹងបង្កឲ្យ ន ំងទីលំនៅថ្មីចំនួន 
៥០០០ (ប្ ំ ន់ ក់) និងប្រ ពលរដ្ឋប្រ ណ១០០០០០ ក់ផ្សេងទៀត (ដប់មឺ៉ន ក់) នៃខេត្តស្ទឹងត្រែង 
ខេត្តរតនៈគីរី និងខេត្តមណ្ឌលគីរី ព្រម ំងប្រ ពល
រដ្ឋ ប់ ន់ ន ក់ឯទៀតដែលរស់នៅ ប់ ងទន្លមេគង្គ នឹងទទួលរងផលប៉ះ ល់ ៉ងធ្ងន់ធ្ងរ
ពីខ្សែទឹកផ្នែក ងក្រោម នឹងបង្កឲ្យ នផលប៉ះ ល់អវិជ្ជ ន ច្រើនទៅលើមុខរបរនេ ទនៅក្នុង
ប្រទេសកម្ពុ  រួម ំងបឹងទន្លេ ប និងដៃទន្លេមេគង្គ ព្រម ំងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសវៀត ម 

វ និងថៃ។ 
 

អ្នកទំ ក់ទំនង៖ 
លោក ឪម ៉ត យកប្រត្តិបត្ត អង្ក រសម្ព័ន្ធ ពដើម្បីអភិរក្សធន នជលផល ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ 
៨៥៨ ៤២០ email: savath@fact.org.kh  
សម្ព័ន្ធប្រ នេ ទកម្ពុ ៖ 

1. ឡុង សូចែត ទូរស័ព្ទលេខ ០១១ ៣៦៣ ១៣៤ email: longsochet@yahoo.com    
2. ឡេង បូ  ទូរស័ព្ទលេខ ០៩២ ៤៣៨ ២៦៦                                    
3. ឡោ ន       ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៤៨ ៦៣៥                  
4. កែ សុធីរ         ទូរស័ព្ទលេខ ០៧៦ ៧០០ ៨៣៩៩                       

 
ព័ត៌ នលំអិត៖  
រ យ រណ៌សិក្ សូមចូលទៅ ន់គេហទំព័រ www.pnas.or/content/early/2012/03/09/1201423109.short  
 


