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េសចក្តីៃថ្លករណ៍រមួរបសស់ហគមន៍ មដងទេន្ល 
េស ន ែ្រសពក េសកងុ 

 
ជនូចំេពះ 

េ កជំទវ ប៉ ូេជៀនគ ួ
 ឯកអគគរដ្ឋទតូៃន ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន្របចំេន្របេទសកមពុជ 

 
សំេណីសុំ្របេទសចិនដកខ្លួនែលងពកព់ន័ធកនុងគេ្រមង ងសងទ់ំនបេ់ស នេ្រកមទី២ 

 
េយើងខញុ ំទងំអស់គន ជសមជិកសហគមនជ៍ង ៧៥០០០នក ់ ែដលតំ ងេ យប ្ត ញករពរទេន្លេស ន ែ្រសពក 
និងេសកុង។ េយើងខញុ ំសូមជ្រមបជូនេ ក ជំទវ េម ្ត ្រជបអំពី ថ នភពដី្របៃពណីរបស់េយើងខញុ ំ។ េយើងខញុ ំទងំអស់គន  ជ
ជនជតិេដើមភគតិចែដលបនរស់េន មដងទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពក ជេ្រចើនជំននម់កេហើយ។ េយើងខញុ ំរស់េនេ យ
ពឹង ្រស័យេលើទេន្លេស ន និងដីធ្លី ៃ្រពេឈើេនជំុវញិទេន្លេនះស្រមបរ់កេ្រគ ងបរេិភគ ករ្របកបរបរចិញច ឹមជីវតិ្របចៃំថង 
ស្រមបេ់ធ្វើកសិកមម រក ្របៃពណីវបបធម ៌និងសមគ ល់អត្តសញញ ណេផ ងៗរបស់សហគមនេ៍យើងខញុ ំ។ 
 
េយើងខញុ ំសូមជំ បជូនេ កជំទវឲយបន្រជបជពត័ម៌នថ េយើងខញុ ំ ជ្របជពលរដ្ឋ និងជនជតិេដើមភគតិចរស់េន ម
ដងទេន្លទងំ៣ខងេលើ រស់េន មដងទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពក ្រតូវបនទទួលរងផលបះ៉ពល់េលើជីវភពរស់េន្របចំ
ៃថងយ៉ងធងនធ់ងរ េ យ រគំេ ងអភវិឌ ន៍ រអីគគិសនី េនែខ រទឹកខងេលើកនុង្របេទសេវៀត ម មទេន្លេស ន និង
ែ្រសពក។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះមនដូចជ ទឹកជំនន ់ករែ្រប្របួលទឹកហូរ គុណភពទឹកថយចុះ និងករថយចុះបរមិណ្រតី
ែដល្រគួ រ្របជពលរដ្ឋរកមកចិញច ឹមជីវតិ។ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ បះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់ករ្របកបរបរកសិកមមរបស់
េយើង ្រពមទងំប ្ដ លឲយមនជំងឺេនកនុងសហគមនរ៍បស់េយើងខញុ ំ។ គម នភគីពកព់ន័ធ េចញមុខ ទទួលខុស្រតូវកនុងកររក
ដំេ ះ្រ យចំេពះផលបះ៉ពល់ែដលេយើងខញុ ំកំពុង្របឈមេនះ ឬែស្វងរកដំេ ះ្រ យចំេពះបញ្ហ េនះេនេឡើយ។  
 
េយើងពយករេឃើញថ ប ្ដ ភូមនិនេនកនុងសហគមនរ៍បស់េយើងខញុ ំនឹងន្របឈមផលបះ៉ពល់្របកបេ យេ្រគះថន កប់ែនថម
េទៀតជេ្រចើន េ យ រសំេណើ គេ្រមង ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេនទេន្លេស នេនេខត្តសទឹងែ្រតងៃនគេ្រមងទំនប់ រ ី
អគគិសនីទេន្លេស នេ្រកមទី២ ែដលកំពុងែតេរៀបចំេ យ្រកុមហុ៊នចិននិងែខមរ។ ជពិេសស ទំនប់ រអីគគិសនីទេន្លេស ន
េ្រកមទី២ ពិតជេធ្វើឲយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរេទេលើ្របភពចំណី រ និង្របូេតអីុនែដលេយើងខញុ ំែតងែតពឹង ្រស័យ 
ស្រមបចិ់ញច ឹមកូនៗ និងសមជិក្រគួ រ។ ទំនបេ់នះេធ្វើឲយមនេ្រគះថន កប់ែនថមេទៀតេលើជីវភព ទំេនៀមទម្ល ប ់ ដីកសិកមម 
និងេធ្វើឲយខូចខតដល់តំបនៃ់្រពេឈើធំៗ និងធនធនធមមជតិ ែដលេយើងខញុ ំរស់េនខងេ្រកម និងខងេលើែខ ទឹកពឹង ្រស័យ
េដើមប្ីរទ្រទងជី់វតិ។ 
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្របជជនកមពុជេជឿថ ្របេទសចិន គឺជ្របេទសម អំ ចែដលមនេសដ្ឋកិចចរកីចេ្រមើនយ៉ងរងឹម ំ និងជ្របេទសែដល
បំពកេ់ យបេចចកវទិយ និងវទិយ ្រស្ដទំេនើបគួរឲយចប់ រមមណ៍។ ដូេចនះេហើយ េយើងខញុ ំសូមេសនើសំុឲយ្របេទសចិន េ្របើ
ជំនញរបស់ខ្លួនកនុងករែស្វងរក និងកំណតរ់កមេធយបយេផ ងែដលជជេ្រមើសេផ ងកនុងករផលិតថមពលអគគិសនី និងេសនើ
សំុឲយ្រកុមហុ៊នថមពល យ្រទូ នឆងអន្តរជតិ (Hydrolancang International Energy) ដកខ្លួនែលងពកព់ន័ធ កនុង
គេ្រមង ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកមទី២។  
 
ផលបះ៉ពលធ់ងនធ់ងរចំេពះសងគមនិងបរិ ថ ន 
 
កនុងរយៈេពល១៦ឆន កំន្លងមក េយើងខញុ ំបន្របឈមផលបះ៉ពល់ជេរៀង ល់ៃថង េ យ រទំនប់ រអីគគិសនីែដល ងសងេន
ែខ ទឹកខងេលើ មប ្ត យដងទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពក េនកនុង្របេទសេវៀត ម។ ផលបះ៉ពល់េនះរមួមន ករ
ថយចុះ បរមិណ្រតី ែដលេយើងខញុ ំរកមកស្រមបចិ់ញច ឹម្រគួ ររបស់េយើងខញុ ំ ករថយចុះគុណភពទឹក និងករែ្រប្របួលលំហូរ
ទឹក េធ្វើឲយែ្រប្របួលដល់គុណភពៃន្របភពទឹក និងដីកសិកមមរបស់េយើង។ េយើងខញុ ំបនេមើលេឃើញថ ភូមរិបស់េយើងខញុ ំនឹង
ទទួលរងផលបះ៉ពល់ជេ្រចើនបែនថមេទៀតេ យ រទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកមទី២។ ទំនបេ់នះ នឹងបំផ្ល ញ្របភពចំណី

រនិង្របូេតអីុនយ៉ងចបំច ់ែដលេយើងខញុ ំពឹង ្រស័យស្រមបចិ់ញច ឹមកូនៗ និងសមជិក្រគួ រ េ្រពះទំនបេ់នះប ្ដ ល
ឲយមនករថយចុះ្រតីជិត១០%េនកនុង ងទេន្លេមគងគទងំមលួ។ ្របជពលរដ្ឋជេ្រចើននកនឹ់ង្រតូវេគបងខំ ឲយផ្ល ស់ប្តូរលំេន
នេចញពីដី្របៃពណីរបស់ខ្លួនេទេនទីកែន្លងេផ ងែដលេធ្វើឲយបតប់ងទំ់នកទំ់នង នឹងវបបធម៌របស់សហគមន។៍  

 
េយើងខញុ ំភយ័ខ្ល ចថ ផលបះ៉ពល់ទងំេនះ នឹងេធ្វើឲយករលំបកននែដលមន្រ បេ់នះកនែ់តលំបកែថមេទៀត េ យ

រករ ងសងទំ់នប់ មដងទេន្លេស ននិងទេន្លែ្រសពកេនែផនកខងេលើ កនុង្របេទសេវៀត ម។ ករថយចុះបរមិណ
្រតី និងបញ្ហ គុណភពទឹក េធ្វើឲយបះ៉ពល់សហគមនរ៍បស់េយើងខញុ ំរចួេទេហើយ។ ករបតប់ងចំ់ណី រ និង ររូបឋម 
េហើយនិងករអន្ត យដល់ដីមនជីជតិល្អៗ ដីកសិកមម ្របពន័ធេអកូឡូសីុ និងជីវៈច្រមុះ មនិ្រតឹមែតេធ្វើឲយអន្ត យដល់ពួកេយើង
ខញុ ំែតប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ែថមទងំអន្ត យដល់សហគមនជ៍េ្រចើនេទៀតេនែខ ទឹកខងេ្រកម និងេន មដងទេន្លេមគងគ 
ទេន្ល បកនុង្របេទសកមពុជ និង មតំបនដី់សណ្ត រេនកនុង្របេទសេវៀត ម េហើយសូមបែីតែខ ទឹក ខងេលើកនុង្របេទស

វ និង្របេទសៃថកដូ៍េចនះែដរ។ េយើងេជឿថ ចប ្ដ លឲយមនវបិត្តិសន្តិសុខេសប ងេកើតេឡើងេនកនុងតំបន។់  
 
ករខ្វះខតពត័ម៌ន និង្របឹក េយបលជ់មយួសហគមន ៍
 
្រកុមហុ៊នអភវិឌ នគំ៍េ ងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកមទី២ រមួមន្រកុមហុ៊នចិន យ្រឌូ នឆង (Chinese 

company Hydrolanchhang) បនផ្តល់ពត័ម៌ន ឬបនផ្ដល់ពត័ម៌នតិចតួច ស់អំពីផលបះ៉ពល់ទងំេនះ ឬអំពីែផន
ករសំ បក់រ ងំទីលំេនថមីេទដល់សហគមនេ៍យើងខញុ ំ េហើយមនិបនទុកឱកសឲយេយើងខញុ ំេដើមបបីង្ហ ញពីករ្រពួយបរមភ និង
ចូលរមួកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលើគំេ ងេឡើយ។ េយើងខញុ ំបរមភថ ្រកុមហុ៊នមនិបន្របតិបត្តិ មចបបរ់បស់្របេទស
កមពុជេពញេលញ កនុងករចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ ករែចករែំលកពត័ម៌នជមយួសហគមនែ៍ដលរងផលបះ៉ពល់ េហើយក៍
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មនិបន្របតិបត្តិ មលកខណៈវនិិចឆយ័ៃនចបប្់របេទសចិន េលើករ យតំៃលេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នែដលតំរូវឲយផ្តល់ឯក រ
គំេ ងជក់ កេ់ទដល់សហគមនក៍នុងអំឡុងេពលពិេ្រគះេយបល់។ 
 
ករេសនីសុពំីសហគមន ៍
 
េយើងខញុ ំទងំអស់គន េជឿថ ផលបះ៉ពល់ៃនគេ្រមងេនះ ចមនមហន្ត យ េហើយេបើរ ្ឋ ភបិលចិន ចូលរមួពកព់ន័ធកនុងគំេ ង
េនះនឹងេធ្វើឲយ្របេទសកមពុជ និង្របេទសេផ ងៗេទៀតអស់ជំេនឿេលើករដឹកនរំបស់្របេទសចិន។ េយើងខញុ ំកតសំ់គល់ថ ្រកុម
ហុ៊នចិនែដលវនិិេយគកនុងគេ្រមងេនះ បនទទួលកររះិគនស់្រមបគ់េ្រមងក ងទំនប់ រអីគគិសនីេ យមនិមនដំេណើ រករ
្រតឹម្រតូវេនកនុង្របេទសចិន េហើយេខ យេលើនីតិវធីិ ពីករ ងំទីលំេនថមីស្រមបស់ហគមនេ៍ន មបេ ្ត យដងទេន្ល ន
ឆងកនុង្របេទសចិនរចួេទេហើយ។ 

ដូចេឃើញ្រ បេ់ហើយថ គេ្រមងេនះ ចេធ្វើឱយអន្ត យដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ចិនកនុងកររមួចំែណកេធ្វើឱយមន
កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ធនករករពរបរ ិ ថ ន និងករអភវិឌ ្របកបេ យនិរន្តរភព មរយៈករវនិិេយគរបស់ខ្លួន។ ្រកុមអនក
ជំនញបនែថ្លងថ មនមេធយបយជេ្រចើនេផ ងេទៀតែដល ចបេងកើតថមពលបន េហើយមនផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ ននិង
សងគមតិចតួច។ េយើងេជឿថ ករេលើកកមពស់ និងករវនិិេយគេនកនុងជេ្រមើសេផ ងៗែដលល្អជងេនះកនុងករផគតផ់គងថ់មពល
អគគិសនី េ្រកពីករ ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីកតដ់ងទេន្ល នឹងព្រងឹងភពជអនកដឹកនរំបស់្របេទសចិន េនកនុងតំបន ់េហើយ
នឹងផ្តល់្របេយជនដ៍ល់កំេណើ នេសដ្ឋកិចចេនកនុង្របេទសរបស់េយើងទងំពីរ។ 
 
សំណូមពរ 

• សំុឲយេ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូតចិន្របចេំន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជួយ អន្ត គមនប៍ញឈប្់រកុមហុ៊ន យ្រដូ ន
ឆង ែដលបនវនិិេយគេលើគំេ ង ងសងទំ់នប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកមទី២។ 

• សំុឲយេ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូតជួយ អន្ត គមនដ៍ល់្រកុមហុ៊នេផ ងៗេទៀតែដលមនបំណងវនិិេយគេលើគំេ ងទំនប់
រអីគគិសនីេផ ងេទៀត ដូចជេស នេ្រកមទី៣ និងែ្រសពកេ្រកមទី៣។  

• សំុឲយេ កជំទវជួបេយើងខញុ ំទងំអស់គន ែដលជតំ ងសហគមនែ៍ដលរស់េនកនុងតំបនទ់េន្ល៣ េដើមបពិីភក អំពី
បញ្ហ ទងំេនះេ យផទ ល់ េហើយេយើងខញុ ំសូមអេញជ ើញេ កជំទវ េធ្វើដំេណើ រទស នកិចចេទេយើងខញុ ំ េដើមបែីស្វងយល់
អំពីផលបះ៉ពល់បែនថមេទៀតេ យ រគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីែដលេយើងខញុ ំបននិងកំពុង្របឈមេនះកនែ់តធងន់
ធងរែថមេទៀត។ 

ត មកមមវតថុខងេលើ េយើងខញុ ំទងំអស់គន សងឃមឹថេ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូតនឹងយកសំណូមពររបស់េយើងខញុ ំេទពិចរ
និងេឆ្លើយតបមកេយើងខញុ ំវញិជវជិជមន មករគួ។ េយើងខញុ ំរកី យកនុងករផ្ដល់ពត័ម៌នបែនថមេទៀត មសំេណើ របស់េ ក
ជំទវ។  
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េយើងខញុ ំទងំអស់គន សូមេគរពេ យេ ម ះចំេពះេ កជំទវ កនុងករេសនើសំុឲយេ កជំទវ េលើកេឡើងនូវកង្វល់របស់េយើង 
េទរ ្ឋ ភបិលចិននិង្រកុមហុ៊នអភវិឌ គេ្រមងេនះ រមួទងំ្រកុមហុ៊ន យ្រឌូ នឆង (Hydrolancang) និងហួ ន្រគុប
(Huaneng Grou) ផង។ 
 
សូមេ កជំទវទទួលនូវករេគរពដខ៍ពងខ់ពស់បំផុតអំពីេយើងខញុ ំ និងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ កជំទវ េហើយសងឃមឹថ
េ កជំទវនឹងពិនិតយេលើសំេណើ សំុរបស់េយើងខញុ ំេដើមបេីធ្វើអន្ត គមនេ៏ យអនុេ្រគះ។ 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម ឬករេឆ្លើយតប សូមទកទ់ងមក សយ ្ឋ នដូចខងេ្រកម៖ 
 
១. េ ក តន ់ជង តំ ងសហគមនែ៍្រសពកេ្រកមទី៣ (៨៥៥) ៨៨ ៣០០ ២៦៧០ 
២. េ ក ្រសី ហ្វយ សុ៊ត តំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកមទី៣ (៨៥៥) ៩៧ ៦២៥ ៧៤៥២ 
៣. េ ក ហ្វុត េខឿន តំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកមទី២ (៨៥៥) ៩៧ ៧៧៩ ៧៤៨៨ 
៤. េ ក សុងអីុន មន៉ តំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកមទី២ (៨៥៥) ៩៧ ២៨៥ ០៥៤៧ 
៥. េ ក្រសី េសក ម៉ុន តំ ងសហគមនទ៍េន្លេសកុង (៨៥៥) ៩៧ ៨៨៦ ២៤៣៨ 
 
ប ្ដ សហគមនប៍នេសនើសំុឲយប ្ដ ញទេន្ល៣ជួយ េឆ្លើតតបនឹងេសចក្ដីែថ្លងករណ៍េនះ ្រពមទងំជួយ សហករស្រមបស្រមួល
ទកទ់ង និងេរៀបចំកិចច្របជំុជមយួ្របជសហគមន។៍ េដើមបេីរៀបចំករ្របជំុជមយួតំ ងសហគមន ៍ មកពីទេន្ល៣ សូមទក់
ទងមក៖  
 
េ ក ភូ ប៊ុនថន ់ប ្ដ ញករពរទេន្ល៣ មទូរស័ព្វេលខៈ (៨៥៥) ៩៧៧ ៣៩៣ ៣៩២ និង 
អីុែមល៉៖ bunthann@3spn.org or info@3spn.org   


