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គេ្រមងទនំប់ រីអ គសនីេស នេ្រកម២  
េនភគឥ ន្តៃន្របេទសកមពជុ 

គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ (LS2) គឺជទំនបម់យួែដលនឹង្រតូវ ងសងេ់នកនុង
ទេន្លេស ន កនុង្រសុកេស ន េខត្តសទឹងែ្រតង ្របេទសកមពុជ ែដលមនចមង យ១,៥គម ែផនកខងេ្រកម 
ៃនចំនុច្របសព្វគន រ ងទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពក ែដលមនចមង យ្របមណជ ២៥គម ពីចណុំចជួប
គន នឹងេន្លេមគងគ។ គេ្រមងេនះ ្រតូវបនអនុមត័េ យគណៈរដ្ឋម្រន្តីៃន្របេទសកមពុជ េនកនុងែខវចិឆិក ឆន ំ
២០១២ េបើេទះបីជរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន (EIA) ែដលមនិបនេឆ្លើយតបេទនឹង
ករអនុវត្តនដ៍ល៏្អ្របេសើរជអន្តរជតិកេ៏ យ។ 

មលកខណៈបេចចកេទស ្របសិនេបើទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២្រតូវបន ងសងក់នុងៃដ
ទេន្លេម នឹងបងកឲយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងអវជិជមនគួរឲយកតស់មគ លេលើធនធនជលផល នងិជីវៈចំរុះៃន
ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ករសិក មយួេនឆន ២ំ០១២ (National Academy of Sciences) បនចង្អុល

បង្ហ ញថ ទំនប់ រអីគគិសនីេនះ នឹងប ្ត លេ យបរមិណ្រតី ៩,៣% មនករធ្ល កចុ់ះ េហើយ្រតីចំនួន
ជង ៥០្របេភទ នឹង្របឈមនូវករបតប់ង។់ អនកជំនញជេ្រចើនបន ម្របមចំេពះករ ងសងទ់ំនប់
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ទេន្លេស នកនុងភូមិែ្រសគរ ២០១៣ 

មយួេនះ ែដល ចេធ្វើេ យមនករផ្ល ស់ប្តូរនូវ្របពន័ធជល ្រស្តរបស់ទេន្លេមគងគ និងទេន្ល ប កដូ៏ចជ
កតប់នថយនូវលំហូរដីលបបែ់ដលមនជីជតិស្រមបដ់ំ ំកសិកមម្របមណពី៦ េទ៨%។ កនុងចំេ ម
ទំនប់ រអីគគសិនីែដលបនេ្រគង ងសងេ់នតំបនេ់មគងគេ្រកមទងំអស់ ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម
២េនះ នឹងបងកឲយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធំេធងបំផុតេលើជីវម៉ស (កររស់េនផ្តុ ំគន ) របស់្រតីកនុងទេន្លកនុង
ចំេ មទំនបន់នែដលបនេ្រគងេនកនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកម។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ នឹងជៈឥទធិពល
េទដល់ែផនកខងេ្រកមេន្របេទសេវៀត ម និងែផនកខងេលើកនុង្របេទស វ និង្របេទសៃថ។  

អនកភូមចិនំួន បព់នន់កក់ំពុងរស់េន មទេន្លេមគងគកដូ៏ចជេន មៃដទេន្លេនះែដរ នឹងទទួល
រងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនមកេលើជីវភពរស់េន្របចៃំថង េលើសុវតថិភពេសប ង និង យុជីវតិរបស់ពួកេគ 
េ្រពះែតទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២េនះ។ េ យករទទួល គ ល់នូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនកនុងតំបន់
ពីទំនប់ រអីគគិសនី េនកនុងែខមថុិនឆន ២ំ០១២ មច ស់ជំនួយអន្តរជតិជេ្រចើនរបស់គណៈកមមករជតិទេន្ល
េមគងគ(MRC)បនជ្រមុញឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជេធ្វើករគិតគូរ នងិរចនប្លងគ់េ្រមងេឡើងវញិ និង កជូ់នមក
គណៈកមមករជតិទេន្លេមគងគេដើមបេីធ្វើករពិេ្រគះេយបល់។ 

 

ពត័ម៌នពទីំនប់ រអី គសនីេស នេ្រកម២ 
កម្ល ងថមពលផលិត៖ ៤០០េម គ ៉ ត ់
កពំស់៖ ៧៥ែម្៉រត 
្របែវង៖ ៦គឡូីែម្៉រត  
ទហំៃំផទ ងស្តុកទកឹ៖ ៣៣ ៥៦០ហិក  
ចំ យទុន ងសង៖់ ៧៨១ នដុ ្ល សហរដ្ឋ េមរចិ 

 

 

ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ គជឺគេ្រមង
មយួ មែបបករក ង-ករ្របតិបត្តិ-ករេផទរ(BOT) ជូនេទរដ្ឋកនុងករេ្របើ្របស់ថមពលអគគិសនទីងំ
េនះបនទ បព់ផុីតកុង្រ របស់្រកុមហុ៊ន ។ ករ ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនី្រតូវចំ យេពល៥ឆន  ំ េទើប ង
សងរ់ចួ។ បនទ បព់ីដំេណើ រករបន៤០ឆន  ំេនះ្រកុមហុ៊ននឹងេផទរមកឲយរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ េយង មករជូន
េសចក្តី្របកសរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជបនឲយដឹងថ ថមពលអគគិសនែីដលផលិតបននឹងលកឲ់យេទអគគិ
សនីកមពុជ (EDC) នឹងលកន់េំចញេទឲយ្របេទស េវៀត មផងែដរ។ 

អនកអភវិឌ នគ៍េ្រមង៖ ទនំប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ គឺជទំនបម់យួែដលមនេកើតេឡើងពីករចូលហុ៊ន
គន រ ង្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប និង ៃឆ យ្រដូ នឆងអុិនេធើ សិន ល់អុិនេនើជី(China’s 

Hydrolancang International Energy) របស់ចិន(៩០%) េហើយនឹងអគគិសនីេវៀត មអន្តរជតិ (EVNI), 
ែដលជ ខរបស់្រកុនហុ៊នអគគិសនេីវៀត ម (EVN)ចំនួន១០%។ 

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

 

្រពឹ ្តករណស៍ំខន់ៗ  

ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៧៖ អនុស រណៈេយគយល់មយួ (MOU) ្រតូវបនចុះហតថេលខរ ងអគគិសនី   
េវៀត ម (EVN) និង្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពលៃនរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ឲយ្រកុមហុ៊នអគគិសនេីវៀត

មេធ្វើករសិក ពីលទធភពៃនករ ងសងទ់ំនប។់ 

ឆន ២ំ០០៨ -២០០៩៖ ករណីសិក ពីលទធភពៃនករ ងសងទ់ំនប្់រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ខ
្រកុមហុ៊នអគគសិនីេវៀត ម គឺភអីុសីុីសីុមយួ (PECC1) 

ែខមក  ដល់ែខមថុិន ឆន ២ំ០០៨៖ ករសិក ពីេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និងសងគម្រតូវបនេធ្វើេឡើង
េ យទី្របឹក កមពុជ(KCC)។ 

ែខមថុិន ឆន ២ំ០១០៖ របយករណ៍សិក េហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នរបស់គេ្រមង្រតូវបនអនុមត័។ 

ែខេម  ឆន ២ំ០០១៖ ្រកមុហុ៊ន ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនីកមពុជ េវៀត មែដលមនភគហុ៊នពី
្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប៤៩% និងអគគសិនីេវៀត មអន្តរជតិ (EVNI)៥១% ្រតូវបេងកើតនិងទទលួ គ ល់ថ 
ជអនកអភវិឌ ទំនប់ រអីគគសិនីមយួេនះ។ េ្រកយមកបនចុះបញជ ីជផ្លូវករថ ្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគសិនីេស

នេ្រកម២ ខូអិលធីឌ(ីHydro Power Lower Sesan 2 Co. ltd.) កនុងឆន ២ំ០០១១ េ យ្រកុមហុ៊នរ ៉ូ  

យ៉ល់្រគុប។ 

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

្រដូ 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
គិតេមង៉ នងិែដលបនកំពុងែតសំ តៃផទ ងស្តុកទកឹរបស់ទំនប់ រអីគគិសនី។ 

ផលបះ៉ពលប់រិ ថ ន និងសងគមមកេលី្របជជនកមពជុកនុងតំបន ់

ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ (LS2) មនទី ងំសថិតេនដី ប ឬតំបនទ់ំនប និងមនកំពស់
៧៥ែម្៉រត នងិមនៃផទដី ងផទុកទឹកទំហំ ៣៣ ៥៦០ហិក  ។ េយង មរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉
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ពល់បរ ិ ថ ន (EIA)គេ្រមងេនះនឹងេធ្វើឲយ្របជជនចំនួន៤ ៧៨៥នកជ់េម្ល សេចញពីភូមិ នេទ ងំទី
លំេនថមី កនុងេនះមន១០៥៩្រគួ រមកពីភូមចិនំួន ៧ េនកនុងឃំុចំនួន៤។ របយករណ៍មយួែដលបន
េបះពុមពផ យេនកនុងឆន ២ំ០០៩បនបង្ហ ញថ ផលបះ៉ពល់េទដល់ែផនកខងេលើៃនទំនបេ់នះ ចនឹង
មនសភពធងនធ់ងរជងករប៉ន្់របមណេនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នេទេទៀត 
(EIA) េហើយយ៉ងេ ច ស់មន្របជជនចំននួ៧៨០០០នក ់េន មដងទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រស
ពក េនែផនកខងេលើៃនទំនប់ រអីគកិសនីេស នេ្រកម២ (LS2) កដូ៍ចជភូមចិំនួន៨៧ភូម ិ េន មដង
ទេន្លពីរេនះ (េស ន ែ្រសពក) នងឹ្រតូវបតប់ងល់ទធភពស្រមបច់ ចរ្រតីេឡើងចុះកនុងទេន្លទងំេនះ។ 
ករណីសិក មយួចំនួនេទៀតកប៏នរកេឃើញផងែដរថ ្របជជនជង២២ ០០០នក ់ ែដលកំពុងរស់េន
ែផនកខងេ្រកមទេន្លពីទនំប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ (LS2) នឹងទទលួរងនូវផលបះ៉ពល់ជអវជិជមន
េ យ រករផ្ល ស់ប្តូរនូវជលវទិយ និងគុណភពទឹក ។ ផទុយេទវញិ េនកនុងចបបថ់មីមយួបនអនុមត័េ យ
ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេនកនុងឆន ២ំ០១៣េនះ ែបជបង្ហ ញថ ផលបះ៉ពល់ទូេទរបស់ទំនប់ រអីគគិសនមីយួ

េនះ មនតិចតួចេទវញិ េ យបនអះ ងថមន្របជជនតិចជង៨០០ ្រគួ រេនកនុងឃំុចំនួនប ីនឹង្រតូវ
បនេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរេរ ើទីលំេនថមី នឹង្រតូវទទួលបនសំណងពីករខូចខត។ 

េនកនុងរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នបនសរេសរថ ទី ងំថមីចំនួន៦កែន្លង ្រតូវ
បនេ្រគងប្រមុងទុកស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមីជូនដល់សហគមនម៍លូ ្ឋ ន។ េបើេយង មសម្តរីបស់
អនកភូមែិដល្រតូវេរ ើ ងំទីលំេនថមីបនបញជ កថ់ តបំនថ់មីទងំេនះ គឺសថិតេនកនុងតំបនៃ់្រពករពរ ឬតំបនដ់ ី
សមបទនរបស់្រកុមហុ៊ន។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន្របកសថ ពួកេគនឹងេរៀបចំទី ងំលំេន ្ឋ នថមី ប៉ុែន្ត
មនក្តីបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពីទី ងំថមីេនះ គឺឋតិេនឆង យេពកពីភូមរិបស់ពកួគតន់េពលបចចុបបនន និងមនិ ច
អំេ យផលដល់ករ្របកបរបរកសិកមម ដូចជដំ ំ្រសូវ និងបែន្លជេដើម។ ករ ្ត រជីវភពេឡើងវញិជូន
សហគមនែ៍ដលបតប់ងម់ុខរបរពីករេន ទ ឬទទួលរងផលបះ៉ពល់េផ ងៗ គឺេនមនិទនប់នបេងកើតេន
េឡើយ។ េនះកពុ៍ំទនប់នបេងកើតនូវមខុរបរថមីជូនពកួគតេ់នេឡើយេទ ។ 

លទធភពេសដ្ឋកិចច 

អនកជំនញរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជរពំឹងថ នឹងរក្របកច់ំណូលពីករបងព់នធពីទនំប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២ចំនួន២៩,៥ នដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរចិកនុងមយួឆន េំនេពលទំនបច់បេ់ផ្តើមដំេណើ ករ។ 
េទះជយ៉ង កេ៍ យ កេ៏នមនករេចទជសំនួរចំេពះលទធភពេសដ្ឋកិចចពីទនំប់ រអីគគិសនីេនះ ជ
ពិេសស េ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 នងិមនិ ច  
ផលិតបនថមពលអគគសិនី មករេ្រគងទុកដល់េទ៤០០េម៉ ក ៉ តេ់នះេទ។ ជករពិត ស់ េនកនុង
របយករណ៍សិក ពីេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ ន និង សងគមបនប៉ន្់របមណថករផលិតថមពលអគគិសនី
របស់ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ នឹងមនករធ្ល កចុ់ះដល់១០០េម៉ គ ៉ តេ់នរដូវ្របងំ ែត្រសប
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ភមូែិ្រសករ ២០១៣ 

េពលគន េនះ ្របេទសកមពុជមនត្រមូវករថមពលខពស់ជងេនះេទេទៀត។ 

កង្វះខតនវូករពិេ្រគះេយបល ់
សហគមនរ៍ងផលបះ៉ពល់មនិ្រតូវបនពិេ្រគះេយបល់ជមយួពួកេគេ យបនសមរមយេនះេទ 

កដូ៍ចជមនិបនផ្តល់ពត័ម៌នេ យបន្រគប្់រគនដ់ល់ពួកេគែដរ ទងំទនំប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ឬ
កមមវធិីផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី និងសំណងជេដើម។ សហគមនែ៍ដលរស់េនែផនកខងេ្រកមៃនទំនប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២ េនមនិទនប់នជូនដំណឹងថេពល ពួកេគនឹង្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនថមី និងេតើពួកគត់
នឹង្រតូវបនផ្តល់សំណងនូវផទះសំែបង េហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនតំបនថ់មីេនះេទ កដូ៍ចជសំណងស្រមប្់រទ្រទង់
ជីវភពរបស់ពួកគតក់នុងកំឡុងេពលផ្ល ស់ប្តូរទីលំេនេនះ
កពុ៍ំទនប់នជូនដំណឹងឲយដឹងេនេឡើយែដរ។ 

ែខវចិឆិក ២០១២ និងែខកុមភៈ ២០១៣ ជញ ធរ
មូល ្ឋ នបនេរៀបចំករ្របជុំមយួេនថន កភ់ូមែិដលសថិតេន
ទី ងំ ងស្តុកទឹកៃនទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២។ 
េយង មសម្តសីហគមនែ៍ដលបនចូលរមួកនុងកចិច្របជុំ
ជញ ធរបនេ្រត មជេ្រមើសទី ងំស្រមបក់រ ងំទីលំេន

ថមី រមួមនទី មែដលឋតិេន មដងទេន្លេសកុង នងិ
ពនយល់ថសំណងនឹង្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យមនបញចូ ល
ទងំដីស្រមបស់ងលំ់េន ្ឋ ន និងដីកសិកមម។ េទះបីជ
ែបបេនះក្តី សហគមនប៍នត្អូញែត្អរថ ពត័ម៌នេនះពុំទនម់នភពចបស់ និងមនិ ចេជឿទុកចិត្តេនេឡើយ
េទ ពីេ្រពះេនមនិទនម់នេសចក្តីលំអិត នងិលិខិត ន មជ យលកខអក រជក់ ក់ មយួ្រតូវបន  
ផ្តល់ជូនមកដល់សហគមនម៍ូល ្ឋ នេនេឡើយ។  

េ 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  
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អវជិជមនេផ ងៗជេ្រចើន េទេលើ ងទេន្លេមគងគទងំមូល េហើយសូមពិចរ េលើគេ្រមងេ យពុំ
គួរចតទុ់កថ ្រគនែ់តជទំនប់ រអីគគិសនីេន មៃដទេន្ល ែត្រតូវគិតថ កជ៏ទំនប់ 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 ់ នងិថ្លឹងែថ្លងអំពីចំណូលេសដ្ឋកិចចែដលេយើងទទួលបនពី
គេ្រមងេនះ។ ករសិក ទងំេនះមនិគួរេធ្វើករសិក ែតេនកនុង្របេទសកមពុជប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតគួរេធ្វើ
ករសិក េ យ្រកបដណ្ត បេ់ទដល់តំបនៃ់ន ងទេន្លេមគងគទងំមូលផងែដរ។ 

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