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េយើងខញុ ំតំ ងឲយសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតចិ ឬជនជតកិនុងតបំន ់ដូចជច យ ្រគឹង េ្រព 

កែវត កចក ់ទំពនួ ពូនង វ និងជនជតែិខមរ កំពុងរស់េន មដងទេន្លេស ន ែ្រសពក ភគឦ ន
ៃន្របេទសមពុជ។ ភូមរិបស់េយើងខញុគំឺមនទី ងំឋតិេនកនុងតបំនគ់េ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ 
ែដល ងសងេ់ យ្រកុមហុ៊នទំបន់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២។ សហគមនេ៍យើងខញុមំនដូចជភូមិ
កបលរមស ែ្រស្រសណុក ែ្រសគរ ១ ែ្រសគរ ២ ្រចប ់្រកបី្រជំុ ភ្លុក និង្រសុកមយួចំនួនេទៀតកនុងេខត្ត
រតនគិរដូីចជ ្រសុកកូនមុ ំលំផត ់េវ ើនៃស ែវង អណ្តូ ងមស និង្រសុកអូរយ៉ វ។  

ដំបូង េយើងខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះគណៈកមមករែផនករវនិិេយគ 
កសិកមម អភវិឌ នជ៍នបទ បរ ិ ថ ន និងធនធនទឹកៃនរដ្ឋសភជតកិមពុជ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន ែដលបន
ចំ យេពលដម៏នតៃម្លមកទស នៈកចិចេនភូមែិ្រសគរកលពៃីថងទ២ី៨ ែខមនី ឆន ២ំ០១៥កន្លងមកេនះ។ 
្របជជនរងេ្រគះមកពីភូមែិ្រសគរ និងភូមេិផ ងៗេទៀតកនុងេខត្តសទឹងែ្រតង និងេខត្តរតនគិរ ី្របមណជង



បីរយនកប់នចូលរមួ្របជុំជមយួសមជកិៃនរដ្ឋសភ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ េ យ រែតមនិមនេពល
េវ ្រគប្់រគន ់េយើងខញុ ំទងំអស់គន មនិបន ត្រត ង ឬេលើកេឡើងពីក្តីបរមភ ទុកខកង្វល់ និងករេសនើរសំុ
ជុំវញិបញ្ហ ទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ ជូនសមជកិៃនរដ្ឋសភកនុងកចិច្របជុំនៃថងេនះេទ។  

ដូេចនះេហើយ េយើងខញុសូំម កលិ់ខតិេនះេដើមបបីញជ កប់ែនថមនូវបញ្ហ ដសំ៏ខន់ៗ មយួចំនួន ែដល
េយើងខញុមំនិបនបក្រ យចបស់ ស់ជូនសមជិកៃនរដ្ឋសភជតេិនកនុងដំេណើ រទស នៈកិចចនៃថងទី២៨ 
ែខមនី ឆន ២ំ០១៥កន្លងមក។ 

េយើងខញុសូំមេធ្វើករបង្ហ ញបែនថម និងសងកតធ់ងនថ់ េយើងខញុមំនិ្របឆងំនងឹករអភវិឌ នរ៍បស់្របេទស
កមពុជេនះេទ។ ប៉ែុន្តេយើងខញុសូំម្របឆងំនងឹគេ្រមងទនំប់ រអីគគសិនេីស នេ្រកម២ ពេី្រពះថ៖ 

- ទនំប់ រអីគគសិនេីស នេ្រកម២នឹងបំផ្ល ញ្រទពយសមបត្តិ និងធនធនធមមជតិដម៏នតៃម្លរបស់្របេទស
ជតេិយើងទងំមូល ជពេិសស្រតី ែដល្របជជនកមពុជភគេ្រចើនពងឹែផ្អកជ្របភពម្ហូប រដសំ៏ខន់
ស្រមបក់រចិញច ឹមជីវតិ។ ្របសិនេបើមនទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ ងសង នឹង ងំខទបលំ់ហូរ
ទឹកទេន្លធមមជតិ ្រតនីឹងមនិ ចបំ ស់ទីបន។  គេ្រមងេនះ នឹងេធ្វើឲយមនករថយចុះនូវចំនួន្រតមីនិ
ែមន្រតមឹែតេនទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពកប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តរមួទងំទេន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល ប
ទងំមូលផងែដរ។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់បរេិភគ្រតីជេរៀង ល់ៃថង េហើយេយើងពងឹែផ្អកេលើ
្របភព រដសំ៏ខនម់យួេនះ។ េយើងមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំពផីលបះ៉ពល់អវជិជមនៃនទំនប់
រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ចំេពះសុខុមលភព និងជីវភព ៃន្រកុម្រគួ រសហគមនរ៍បស់កមពុជ

ទងំមូល។ 

- សហគមនក៍នុងតបំនែ់ដលរស់េន មដងទេន្លេស នធ្ល បប់នទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់អវជិជមនរចួ
មកេហើយ ពទីំនប់ រអីគគិសនី ដូចជទំនបយ៉់លីេនែខ ទឹកខងេលើកនុង្របេទសេវៀត ម។ េយើង ច
េរៀនសូ្រតពីបទពិេ ធនរ៍បស់េយើងកន្លងមក េឃើញថគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនេីផ ងេទៀតដូចជទំនប់
រអីគគិសនេីស នេ្រកម២េនះ នឹងផ្ល ស់ប្តូរនូវគុណភពទឹក និងលំហូរទឹកទេន្ល េហើយករផ្ល ស់ប្តូរ

ទងំេនះនឹងបះ៉ពល់ដល់សុខភព និងជីវភពរស់េនរបស់សហគមនទ៍ងំអស់ែដលរស់េនែខ រទកឹ
ខងេលើ និងខងេ្រកមៃនគេ្រមងេនះ។ 

- េយើងខញុមំនករ្រពួយបរមភចំេពះផនូរដូន របស់េយើងខញុ  ំគឺមនិ ចផ្តល់សំណងជ ច្់របកប់នេនះ
េទ េហើយកម៏និ ចផ្ល ស់ប្តូរទីកែន្លងេទកែន្លងេផ ងេទៀតេ យេសរបីនែដរ ។ វបបធម ៌្របៃពណី 
អត្តសញញ ណ និង្រពលឹងៃនអនកែថរក របស់េយើងខញុមំនទំនកទ់ំនងយ៉ងជិតសនិតេទនឹងដីធ្ល ីែដលជ
ភូមកិំេណើ តរបស់េយើងខញុ ំ។ ទងំេនះ គឺមនទំនកទ់ំនងយ៉ងជតិសនិតនឹងករេ្របើ្របស់ដីធ្លី ែដល
អេំ យផលដល់េយើងខញុកំនុងករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតេិនកនុងៃ្រព នងិកនុងទេន្ល មែបប្របៃពណី 
េ យមននិរន្តរភព។ ចំនុចេនះ កម៏នករទទួល គ ល់ និងេគរពេនកនុងសិទធិស្តីពជីនជតេិដើមភគ
តចិផងែដរ។ េ យ រែតទំនកទ់ំនងមយួេនះ េយើងខញុ ំនឹងមនិចកេចញពីភូមកិេំណើ តរបស់េយើងខញុ ំ



េឡើយ។ 

- េយើងមនករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំអំពីដំេណើ រករសទងម់តិ ឬ ស់ែវង្រទពយសមបត្តិេនកនុងសហគមន៍
របស់េយើងខញុ ំ។ សហគមនភ៍គេ្រចើនែដលបនផ្តិតេមៃដេលើឯក រ ស់ែវង្រទពយសមបត្តិដូចជដ ីផទះ 
េដើមេឈើហូមែផ្ល និង្រទពយសមបត្តិេផ ងេទៀត គឺមនិបនយល់្រពម ឯកភពេនកនុងករចកេចញេនះ
េទ។ ជងេនះេទេទៀត ពួកេគ្រតូវបន្រកុមករងរ ស់ែវងពនយល់តចិតចួបំផុត និងមនិមនពត័ម៌ន
្រគប្់រគនអ់ំពកីរ ស់ែវងេនះែដរ េហើយពកួេគក្៏រតូវបនគំ មកំែហងេ យគណៈកមម ធកិរ ស់ែវង
ឲយយល់្រពមេធ្វើករ ស់ែវង្រទពយសមបត្តរិបស់ខ្លួន និងផ្តិតេមៃដេនេលើឯក រ ស់ែវងេនះ។  អនកភូមិ
មយួចំនួនមនិ្រតូវបនផ្តល់ឱយនូវករពនយល់យ៉ងចបស់េលើខ្លឹម រេនកនុងឯក រេនះេទ េហើយកម៏និ
មនករជូនដំណឹងអពំីលទធផលៃនករ ស់ែវង និងមនិមនទទួលបននូវឯក រចបបច់ម្លងែដល
ពកួេគបនផ្តិតេមៃដេនះែដរ។  

េយើងខញុសូំមេធ្វើករេសនើរសំុគណៈកមមករែផនករវនិិេយគ កសិកមម អភវិឌ នជ៍នបទ បរ ិ ថ ន នងិធន
ធនទឹកៃនរដ្ឋសភជតិកមពុជ ដូចខងេ្រកម ៖ 

- េម ្ត ទទួលយក ល់ក្តីកង្វល់ និងករ្រពួយបរមភរបស់េយើងខញុែំដលបនេលើកេឡើង និងផលបះ៉ពល់
អវជិជមនទងំ យែដលបងកេឡើងេ យទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២មកេលើ្របេទសកមពុជ
ទងំមូល និងេសនើរសំុជួយ អន្ត គមនយ៉៍ងទទូចេដើមបជី្រមុញឲយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និង្រកុមហុ៊ន

យ្រដូ នឆង អុនិេធើេនសិនណល់ អុនិេនជី (Hydrolancang International Energy) របស់
្របេទសចិនឱយបញឈបក់រ ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនេីនះភ្ល ម េដើមបេីធ្វើករេ ះ្រ យ ល់បញ្ហ  និងក្តី
កង្វល់ទងំ យពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងមយួេនះ 

- េបះបងេ់ចលនូវលទធផលៃនករ ស់ែវង្រទពយសមបត្តិ និងសំុឲយមនករេសុើបអេងកតមយួចេំពះដេំណើ រ
ករ ស់ែវង្រទពយសមបតិ្តេនះ េ្រពះេយើងខញុមំន រមមណ៍ថ មនិបនេធ្វើេឡើងេ យេសរ ីឬយុត្តធិម៌
េនះេទ 

- សូមេធ្វើករេលើកេឡើងនូវទុកខកង្វល់ នងិផលបះ៉ពល់អវជិជមនៃនគេ្រមងេនះ េនកនុងរដ្ឋសភ េហើយ
ពភិក ឲយបនហមតច់ត ់្របសិនេបើគេ្រមងេនះនឹងពតិជនមំកនូវករអភវិឌ ស្រមប្់របេទស
របស់េយើងពិតែមនឬេទ 

- សូមរដ្ឋសភេម ្ត ជួយ អន្ត គមន ៍ជំ បដល់រ ្ឋ ភបិល ជញ ធរ និង្រកុមហុ៊នឲយបញឈបក់រគំ ម
កំែហងមកេលើសហគមនរ៍ងេ្រគះឲយទទួលយកគេ្រមងតេទេទៀត។  

- សូមេរៀបចេំវទិកេ យអេញជ ើញអនកពកព់ន័ធទងំអស់របស់គេ្រមង រមួមនតំ ងសហគមនែ៍ដល
រងផលបះ៉ពល់រមួទងំេយើងខញុ ំផងែដរ។ សូមផ្តល់ពត័ម៌ន និងេពលេវ ដល់េយើងខញុ ំឲយបន្រគប្់រគន ់
ស្រមបេ់វទិកែបបេនះ េដើមបី ្ត ប ់នងិេលើកេឡើងពីកង្វល់ និងទស នៈរបស់េយើងខញុ ំ េធ្វើដូេចនះ េយើង



ទងំអស់គន ចពិភក  និងរកដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ ទងំេនះរមួគន ។ 
 

េយើងខញុមំនក្តីសបយយរកី យនងឹេឆ្លើយបំភ្លឺ ល់សំនរួ ្រពមទងំផ្តល់ជូនសេម្តច ឯកឧត្តមនូវពត័ម៌ន
ទងំ យែដលពកព់ន័ធនឹងគេ្រមងេនះ។ 

េយើងខញុរំងច់ទំទួលនូវករេឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋសភចំេពះសំេណើ ររបស់េយើងខញុ ំែដលបនេលើកេឡើងេន
ខងេលើ។ សូមរដ្ឋសភេម ្ត េឆ្លើយតបមកេយើងខញុយ៉ំងយូរបំផុត្រតមឹៃថងទី២០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥មក
េ ក  ំសំ ង មរយៈអីុែមល៉ three-s-community@hotmail.com ។  

សូមែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះេពលេវ ដម៏នតៃម្ល និងករយកចិត្តទុក ក ់និងសូម
ទទួលយកនូវករេគរពដខ៏ពងខ់ពស់បំផុតអំពេីយើងខញុ ំ។   

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទំនកទ់នំងមក 
១. េ ក  ំសំ ង តំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស េខត្តសទឹងែ្រតង,០៩៧៤២១៩៥៥៥ 
២. េ ក្រសី លី បិ តំ ងសហគមន ៍ភូម្ិរចប ់េខត្តសទឹងែ្រតង,   ០៩៧៥០០១៨០៦ 
៣. េ ក្រសី ហ្វយ សុ៊ត តំ ងសហគមន្៍រសុកេវ ើនៃស េខត្តរតនគិរ,ី  ០៨៨៧០៦៩៥៣១ 
៤. េ ក ចន ់ផល្លី តំ ងសហគមន ៍ភូម្ិរកបី្រជុំ េខត្តសទឹងែ្រតង,  ០៧១៩០៦៩២៧៧ 
៥. េ ក្រសី រុន ខុ ំតំ ងសហគមន ៍ភូមែិ្រសគរ២ េខត្តសទឹងែ្រតង,  ០៩៧៥៧០៣៧៣៥ 
៦. េ ក ៉  ខៃំផ តំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសពកធ ំេខត្តរតនគីរ,ី   ០៨៨៨០៤៣៦៩១ 
៧. េ ក េផ ៃម ៉តំ ងសហគមនភូ៍មភិ្លុក េខត្តសទឹងែ្រតង,   ០៧១២២១០៤៩៩ 

 
ចម្លងជូន៖ 
- ្រកសងួែរ ៉និងថមពល 

- ្រកសងួេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
- ្រកសងួបរ ិ ថ ន 
- ្រកសងួអភវិឌ នជនបទ 
- ្រកសងួធនធនទឹក និងឧត្តុនិយម 
- ថ នទូតចនិ្របចេំនកមពុជ 

- ្រកុមហុ៊នទំនប់េស នេ្រកម២ និង្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល្់រគុប 
- ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទលួបនទុកសិទធមិនុស េនកមពុជ 
- គណៈកមម ធិករជតទិេន្លេមគងគេវៀត ម 
- គណៈកមម ធិករជតទិេន្លេមគងគ វ 
- គណៈកមម ធិករជតទិេន្លេមគងគៃថ 

- គណៈកមម ធិករជតទិេន្លេមគងគកមពុជ 

- ព័ត៌មន និងអងគករសងគមសុវីលិ កនុង្របេទសទេន្លេមគងគ នងិអន្តរជតិ 


