
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជ  សន ្រពះម ក ្រត 

 
 

 េយើងខញុ ំទងំអស់គន ជសហគមនែ៍ដលកំពុងរស់េនកនុងភូមចិនំួន១២ ឃុំចំនួន៤ កនុង្រសុកេស ន ម

ដងទេន្លេស ន ែ្រសពក កនុងេខត្តសទឹងែ្រតងៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលមនចំននួ្របជជនសរុប្របមណ 

៧.៥៤៤នក ់ (្រស្តី ៣.៧៨៨នក)់ េហើយភគេ្រចើន ជជនជតិេដើមភគតិចែដលបនរស់េន មដងទេន្លទងំ២ 

េនះអស់រយៈេពលជេ្រចើនជំននម់កេហើយ ។ 

 
សមូេគរពជនូ 

ឯកឧត្តម ស៊យុ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួែរ ៉នងិថមពល 
និងជ្របធនគណៈកមមករអន្តរ្រកសងួ 

         
        ឯកឧត្ដមជទីេគរពដខ៏ពងខ់ពសប់ំផតុ 

កមមវតថុ៖ សំេណើ សំុបដិេសធមនិទទួលយកនូវឯក រ “យន្តករ និងនីតវិធិីៃនករេ ះ្រ យេគលនេយបយ

សំណង និងករ ងំទីលំេនថមីរបស់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ែដលចុះហតថេលខៃថងទី១៧ 

ែខមក  ឆន ២ំ០១៤ េ យឯកឧត្តម សុ៊យ ែសម រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែរ ៉និងថមពល និងជ្របធនគណៈកមមករ

អន្តរ្រកសួង” និង ឯក រ “ េគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ ពល់របស់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស ន

េ្រកម២ ែដលេរៀបចំេ យ ្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ (Hydropower Lower Sesan 2 

Co.,LTD)” 

ត មកមមវតថុខងេលើ េយើងខញុ ំមនកិតិ្តយស និងសំែដងករ្រពួបរមភយ៉ងខ្ល ងំចំេពះករ ងសងទ់ំនប់ រ ី
អគគិសនេីស នេ្រកម២ ែដលវនិិេយគេ យ្រកុមហុ៊នចិន និង្រកុមហុ៊នកមពុជ េនេលើដងទេន្លេស នកនុងេខត្ត

សទឹងែ្រតង ពេី្រពះថ ្របសិនេបើទំនបេ់នះ្រតូវបន ងសង ់ នឹងប ្ត លឲយមនផលបះ៉ពល់អវជិជមនយ៉ងធងន់

ធងរ េទដល់សន្តិសុខេសប ង ករចិញច ឹមជីវតិ ករ្របតិបត្តិវបបធម ៌ទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីរបស់េយើងខញុ ំ និងធនធន

ធមមជតិ ដូចជដី្របកបរបរកសិកមម ៃ្រពេឈើ និងធនធនជលផល។  

េយើងខញុ ំទងំអស់គន  បនេលើកេឡើងពីករ្រពួយបរមភ និងបនេសនើសំុឲយមនករពិេ្រគះេយបល់េលើគំេ ង

ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ជេ្រចើនេលើកមកេហើយ ែតអនកអភវិឌ នគ៍ំេ ង និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មនិ



បនផ្តល់ឲយេយើងខញុ ំ សូមបែីតពត័ម៌នបឋមស្តីពីគំេ ង ឬកឳ៍កសែដលពួកេយើង ចបង្ហ ញករ្រពួយបរមភ និង

បង្ហ ញពីទស នៈរបស់េយើងចំេពះគេ្រមងកម៏និមនែដរ។ ឧទហរណ៍៖ េពលែដលអតិត អភបិលេខត្តសទឹងែ្រតង 

(ឯកឧត្ដម ឡយូ សផុត)ចុះមកជួបជមយួសហគមនេ៍យើងខញុ ំ គត្់រគនែ់តជូនដំណឹងដល់េយើងខញុ ំអំពីគំេ ង

ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ អនកអភិវឌ ន៍ទំនប់ែតងែតផ្តល់ព័ត៌មនឲយេយើងខញុ ំ ែតមួយែផនក  ែដលនិយយសងកត់ធងន់ ែត          

អតថ្របេយជនែ៍ដលទទលួបនពីគំេ ងប៉ុេ ្ណ ះ េហើយសហគមនម៍និ ចេលើកេឡើងពីផលលំបករបស់ខ្លួនេទ

ដល់្រកុមហុ៊នវញិេនះេទ។ 

ថមីៗេនះ េយើងខញុ ំទទួលបនឯក រចំនួន២ចបប ់រមួមន “យន្តករ និងនិតិវធិី េ ះ្រ យេគលនេយបយ

សំណង នឹងករ ងំទីលំេនថមីរបស់ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ កនុងេខត្តសទឹងែ្រតង ែដលចុះហតថេលខ

កលពីៃថងទី១៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤” និង “េគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់របស់គេ្រមងទំនប់ រ ី
អគគិសនេីស នេ្រកម២” មរយៈេមឃំុែដលគតទ់ទូលបនឯក រទងំេនះ េនេពលចូលរមួកនុងកិចច្របជុំ

មយួែដលេរៀបចំេ យតំ ងរ ្ឋ ភបិលេនៃថងទី២៧ ែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ េមឃំុទទលួបនឯក រេនះ

ែតមយួចបបប់៉ុេ ្ណ ះ េហើយគតម់និ្រតូវបនអនុញញ តិឲយសួសំនួរ ឬមនមតេិយបល់អ្វីទងំអស់។ 
 

 េយើងខញុ ំទងំអស់គន  េ្រកយពីទទលួបនេគលនេយបយេនះភ្ល ម កប៏នពិនិតយេមើលយ៉ងល្អិតល្អនន់ិង

ពិេ្រគះេយបល់គន យ៉ងយកចិត្តទុក កប់ំផុតកនុងសហគមន ៍ េហើយេយើងខញុ ំមនភពរនធត ់ និងេខ្ល ចផ កនុងចិត្ត

យ៉ងខ្ល ងំ េ យេយើងខញុ ំេមើលេឃើញថ ពួកេយើងខញុ ំនឹង្រតូវបនរ ្ឋ ភបិល និង្រកមុហុ៊ន ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២ បេណ្ដ ញេចញពីភូមិ ្ឋ ន ដែី្រស ចំករ េហើយបងខំេ យេយើងខញុ ំទទួលយកនូវសំណងមយួ ែដល

មនិមនករពិេ្រគះេយបល់ នឹងមនិមនករឯកភពពីពួកេយើងខញុ ំេ ះ។ េហតុដូេចនះេយើងខញុ ំ សូមសំេរចចិត្តថ 

មនិទទួលយកបនេទនូវេគលនេយបយទងំពីរេនះ។ 

 

សំណូមពរ៖ 

១. សូមឲយមនេបើកជេវទិករេសរពីិេ្រគះេយបល់តទល់គន រ ង្របជជនកនុងតំបនទ់នំប់ រអីគគិសនី
ជមយួតំ ង ្រស្ត និងភគី្រកុមហុ៊នេដើមប្ីរ យបំេភ្លើអំពីគំេ ងេនះ។ 

២. សូមឲយយកេគលករណ៍ែណនរំបស់្របេទសចិន ស្រមបក់រពរបរ ិ ថ នកនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករ នងិ

វនិិេយគបរេទស (ពីេ្រពះគំេ ងេនះគឺវនិិេយគេ យ្រកុមហុ៊នរបស់្របេទសចិន) 

 

េសចក្ដីគួរ ពុគំួរសូមឯកឧត្ដម េម ្ត ពិនតិយ និងេយគយល់ មសំេណើ របស់េយើងខញុ ំេ យអនុេ្រគះផងចុះ។ 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម ឬករេឆ្លើយតប សូមទកទ់ងមក សយ ្ឋ នដូចខងេ្រកម៖ 
១. េ ក ហ្វុត េខឿន តំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកម២ (៨៥៥) ៩៧ ៧ ៧៩៧ ៤៨៨ 



២. េ ក្រសី ផ វ ីតំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកម២ (៨៥៥) ៩៧ ៨ ១៩២ ២៩៥  
៣. េ ក េផ ៃម ៉តំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកម២ (៨៥៥) ៩៧ ៨ ២៣៦ ៩៧៩ 
៤. េ ក ៉  ខៃំផ តំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកម២ (៨៥៥) ៨៨ ៨ ០៤៣ ៦៩១ 
៥. េ ក  ំសំ ងតំ ងសហគមនេ៍ស នេ្រកម២ (៨៥៥) ៨៨ ៥ ៨៤០ ៧៦២ 

សហគមនប៍នេសនើសំុឲយប ្ដ ញទេន្ល៣ជួយ ស្រមបស្រមួលកនុងករេរៀបចំសំេណើ រ ្រពមទងំសហករ

ស្រមបស្រមួលទកទ់ង នងិេរៀបចំកិចច្របជុជំមយួ្របជសហគមន។៍ េដើមបេីរៀបចំករ្របជុំជមយួតំ ង

សហគមន ៍មកពទីេន្ល៣សូមទកទ់ងមក៖  

េ ក េមៀច មន អនកស្រមបស្រមួលអងគករប ្ដ ញករពរទេន្ល៣ មទូរស័ព្វេលខ៖ 
(៨៥៥) ៨៨ ៧៩៨ ៤៤៩០ និង អុីែមល៉៖ info@3spn.org ឬ meachmean@hotmail.com 

េយើងខញុសំុំភជ បម់កជមយួនូវឯក រមយួចំននួដូចខងេ្រកម៖ 

- យន្តករ និងនីតិវធីិេ ះ្រ យេគលនេយបយសំណង និង ងំទីលំេនថមីរបស់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ 

- េគលនេយបយេ ះ្រ យផលបះ៉ ពល់របស់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ែដលេរៀបចំេ យ 

្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២)Hydropower Lower Sesan 2 Co.,LTD)” 

- េគលករណទែ៍ណនរំបស់្របេទសចិនស្តីពី ករករពរបរ ិ ថ នកនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករ និងវនិេយគបរេទស 

ចលំងជូន 
- រដ្ឋសភជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិ ហិរញញ វតថុ  
- ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ 
- ្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម ២ ( យ្រឌូ នឆង និងរ ៉ុយល់្រគុប) 
- ថ នទូតចិន្របច្ំរបេទសកមពុជ 
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