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សេចក្តីថ្លៃការណ៍រមួរបេេ់ហគមន៍តាមដងទសនៃ 
សេសាន ស្រេពក្ សេក្ងុ 

 
ជនូចំព ោះ 

ពោកជំទាវ ប  ូពជៀនគ ួ
 ឯកអគគរដ្ឋទតូននសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានតិចិនប្រចំពៅប្រពទសកម្ពុជា 

 
សំពណើសុំប្រពទសចិនដ្កខ្លួនលែង កព់ន័ធកនុងគពប្មាងសាងសងទ់ំនបព់សសានពប្ោម្ទើ២ 

 
យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា ជាសមសជិកសហសមន៍ជាជាសមង ៧៥០០០នាហ ់ ដែលតុំណាងយោ បណាា ញការពារទយជេយសសាជ ដរសពហ 
ជសងយសហញង។ យ ើងខ្ញ ុំសូ៍ករជិបកូជយោហ កុំទវ យ៍ត្តា រជាសមបអុំពសីាា ជភាពែរីបពពណីរបស់យ ើងខ្ញ ុំ។ យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់គ្នា  ជាសម
កជជាសមតសយែើ៍ ភានតសចដែលបាជរស់យៅត្ត៍ែងទយជេយសសាជ ជសងទយជេដរសពហ ជាសមយរចើជកុំនាជ់៍ ហយមើ ។ យ ើងខ្ញ ុំរស់យៅយោ 
ពឹងអាស្ស័ យ ើទយលេយសសាល លិងដីធ្េី ព្ស្ពយ ើយៅជញុំវញិទយលេយលេះសស្ាបរ់កយស្រឿងបរយិោរ ការស្បកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិស្បចុំព្ងៃ 
សស្ាបយ់ធ្វើកសិកមម រកាស្បព្ពណីវបបធ្ម ៌លិងសាា  ់អតតសញ្ញា ណយសេងៗរបស់សហរមលយ៍ ើងខ្ញ ុំ។ 
 
យ ើងខ្ញ ុំសូមជុំរាបជូលយោកជុំទាវឲ្យបាលស្ាបាពត័ា៌លថា យ ើងខ្ញ ុំ ាស្បាព រដឋ លិងជលាតិយដើមោរតិចរស់យៅតាម
ដងទយលេទាុំង៣ខាងយ ើ រស់យៅតាមដងទយលេយសសាល លិងទយលេស្ស្សពក ស្តូវបាលទទួ រងស ប េះពា ់យ ើជីវោពរស់យៅស្បចុំ
ព្ងៃយ ងធ្ៃលធ់្ៃរ យោ សាររុំយរាងអភវិឌ្ឍលវ៍ារអីរាិសលី យៅស្ខេរទឹកខាងយ ើកនញងស្បយទសយវៀតណាម តាមទយលេយសសាល លិង
ស្ស្សពក។ ស ប េះពា ់ទាុំងយលេះាលដូចា ទឹកជុំលល ់ការស្ស្បស្បួ ទឹកហូរ រញណោពទឹកង ចញេះ លិងការង ចញេះបរាិណស្តី
ស្ដ ស្រួសារស្បាព រដឋរកមកចិញ្ច ឹមជីវតិ។ ស ប េះពា ់ទាុំងយលេះ ប េះពា ់យ ងធ្ៃលធ់្ៃរដ ់ការស្បកបរបរកសិកមមរបស់
យ ើង ស្ពមទាុំងបណាា  ឲ្យាលជុំងយឺៅកនញងសហរមលរ៍បស់យ ើងខ្ញ ុំ។ គ្មម លោរពីាកព់ល័ធណាយចញមញខ ទទួ ខញសស្តូវកនញងការរក
ដុំយណាេះស្សា ចុំយពាេះស ប េះពា ់ស្ដ យ ើងខ្ញ ុំកុំពញងស្ប មយលេះ ឬស្សវងរកដុំយណាេះស្សា ចុំយពាេះបញ្ញា យលេះយៅយ ើ ។  
 
យ ើងពាករយ ើញថា បណាា ភូមនិានាយៅកនញងសហរមលរ៍បស់យ ើងខ្ញ ុំលឹងលស្ប មស ប េះពា ់ស្បកបយោ យស្គ្មេះថាន កប់ស្លែម
យទៀតាយស្ចើល យោ សារសុំយណើ រយស្ាងសាងសងទ់ុំលបវ់ារអីរាិសលយីៅទយលេយសសាលយៅយខតតសទឹងស្ស្តងព្លរយស្ាងទុំលបវ់ារ ី
អរាិសលទីយលេយសសាលយស្កាមទី២ ស្ដ កុំពញងស្តយរៀបចុំយោ ស្កុមហ ញលចិលលិងស្ខមរ។ ាពិយសស ទុំលបវ់ារអីរាិសលទីយលេយសសាល
យស្កាមទី២ ពតិាយធ្វើឲ្យាលស ប េះពា ់យ ងធ្ៃលធ់្ៃរយៅយ ើស្បភពចុំណីអាហារ លិងស្បូយតអញីលស្ដ យ ើងខ្ញ ុំស្តងស្តពងឹអាស្ស័  
សស្ាបច់ិញ្ច ឹមកូលៗ លងិសាជិកស្រួសារ។ ទុំលបយ់លេះយធ្វើឲ្យាលយស្គ្មេះថាន កប់ស្លែមយទៀតយ ើជីវោព ទុំយលៀមទាេ ប ់ ដីកសិកមម 
លិងយធ្វើឲ្យខូចខាតដ ់តុំបលព់្ស្ពយ ើធ្ុំៗ លិងធ្លធាលធ្មមាតិ ស្ដ យ ើងខ្ញ ុំរស់យៅខាងយស្កាម លិងខាងយ ើស្ខេទឹកពឹងអាស្ស័ 
យដើមបសី្ទស្ទងជ់ីវតិ។ 
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ស្បាជលកមពញាយជឿថា ស្បយទសចិល រឺាស្បយទសមហាអុំណាចស្ដ ាលយសដឋកិចចរកីចយស្មើលយ ងរងឹាុំ លងិាស្បយទសស្ដ 
បុំពាកយ់ោ បយចចកវទិា លងិវទិាសាស្ដសាទុំយលើបរួរឲ្យចបអ់ារមមណ៍។ ដូយចនេះយហើ  យ ើងខ្ញ ុំសូមយសនើសញុំឲ្យស្បយទសចិល យស្បើ
ជុំនាញរបស់ខេួលកនញងការស្សវងរក លិងកុំណតរ់កមយធ្ាបា យសេងស្ដ ាជយស្មើសយសេងកនញងការស ិតថាមព អរាិសល ី លិងយសនើ
សញុំឲ្យស្កុមហ ញលថាមព ហា ស្ទូឡាលឆាងអលតរាត ិ (Hydrolancang International Energy) ដកខេួលស្ ងពាកព់ល័ធ កនញង
រយស្ាងសាងសងទ់ុំលបវ់ារអីរាិសលីយសសាលយស្កាមទ២ី។  
 
ផែប ោះ ែធ់្ងនធ់្ងរចពំ ោះសងគម្និងបរិសាា ន 
 
កនញងរ ៈយព ១៦ឆាន ុំកលេងមក យ ើងខ្ញ ុំបាលស្ប មស ប េះពា ់ាយរៀងរា ់ព្ងៃ យោ សារទុំលបវ់ារអីរាិសលសី្ដ សាងសងយៅ
ស្ខេទឹកខាងយ ើ តាមបណាត  ដងទយលេយសសាល លិងទយលេស្ស្សពក យៅកនញងស្បយទសយវៀតណាម។ ស ប េះពា ់យលេះរមួាល ការ
ង ចញេះ បរាិណស្តី ស្ដ យ ើងខ្ញ ុំរកមកសស្ាបច់ិញ្ច ឹមស្រួសាររបស់យ ើងខ្ញ ុំ ការង ចញេះរញណោពទឹក លងិការស្ស្បស្បួ  ុំហូរ
ទឹក យធ្វើឲ្យស្ស្បស្បួ ដ ់រញណោពព្លស្បភពទឹក លិងដីកសិកមមរបស់យ ើង។ យ ើងខ្ញ ុំបាលយមើ យ ើញថា ភូមរិបស់យ ើងខ្ញ ុំលឹង
ទទួ រងស ប េះពា ់ាយស្ចើលបស្លែមយទៀតយោ សារទុំលបវ់ារអីរាិសលីយសសាលយស្កាមទី២។ ទុំលបយ់លេះ លងឹបុំផ្លេ ញស្បភពចុំណី
អាហារលិងស្បូយតអញីលយ ងចុំបាច ់ស្ដ យ ើងខ្ញ ុំពឹងអាស្ស័ សស្ាបច់ិញ្ច ឹមកូលៗ លងិសាជិកស្រួសារ យស្ពាេះទុំលបយ់លេះបណាា  
ឲ្យាលការង ចញេះស្តជីិត១០%យៅកនញងអាងទយលេយមរងាទាុំងម ួ។ ស្បាព រដឋាយស្ចើលនាកល់ឹងស្តូវយរបងខុំ ឲ្យផ្លេ ស់បតូរ ុំយៅ
ឋាលយចញពីដសី្បព្ពណីរបស់ខេួលយៅយៅទីកស្លេងយសេងស្ដ យធ្វើឲ្យបាតប់ងទ់ុំនាកទ់ុំលង លឹងវបបធ្ម៌របស់សហរមល។៍  
 
យ ើងខ្ញ ុំភ ័ខាេ ចថា ស ប េះពា ់ទាុំងយនាេះ លងឹយធ្វើឲ្យការ ុំបាកនានាស្ដ ាលស្សាបយ់នាេះកាលស់្ត ុំបាកស្ងមយទៀត យោ 
សារការសាងសងទ់ុំលបត់ាមដងទយលេយសសាលលិងទយលេស្ស្សពកយៅស្សនកខាងយ ើ កនញងស្បយទសយវៀតណាម។ ការង ចញេះបរាិណ
ស្តី លិងបញ្ញា រញណោពទកឹ យធ្វើឲ្យប េះពា ់សហរមលរ៍បស់យ ើងខ្ញ ុំរចួយៅយហើ ។ ការបាតប់ងច់ុំណីអាហារ លិងអាហាររបូឋម 
យហើ លិងការអលតរា ដ ់ដាីលជីាត ិអៗ  ដកីសិកមម ស្បពល័ធយអកូ ូសញី លងិជីវៈចស្មេុះ មលិស្តឹមស្តយធ្វើឲ្យអលតរា ដ ់ពួកយ ើង
ខ្ញ ុំស្តប ញយណាណ េះយទ ប ញស្លតវាស្ងមទាុំងអលតរា ដ ់សហរមលា៍យស្ចើលយទៀតយៅស្ខេទឹកខាងយស្កាម លិងយៅតាមដងទយលេយមរងា 
ទយលេសាបកនញងស្បយទសកមពញា លិងតាមតុំបលដ់ីសណត រយៅកនញងស្បយទសយវៀតណាម យហើ សូមបសី្តស្ខេទឹក ខាងយ ើកនញងស្បយទស
ឡាវ លិងស្បយទសព្ងកដូ៍យចនេះស្ដរ។ យ ើងយជឿថា វាអាចបណាា  ឲ្យាលវបិតតសិលតិសញខយសបៀងយកើតយ ើងយៅកនញងតុំបល។់  
 
ោរខ្វោះខាតពត័ម៌ាន និងប្រឹកាពោបែជ់ាម្យួសហគម្ន ៍
 
ស្កុមហ ញលអភវិឌ្ឍលរ៍ុំយរាងទុំលបវ់ារអីរាិសលីយសសាលយស្កាមទី២ រមួាលស្កមុហ ញលចលិ ហា ស្ឌ្ូឡាលឆាង (Chinese 

company Hydrolanchhang) បាលសត ់ពត័ា៌ល ឬបាលសា ់ពត័ា៌លតិចតួចណាស់អុំពសី ប េះពា ់ទាុំងយលេះ ឬអុំពីស្សល
ការសុំរាបក់ារតាុំងទី ុំយៅងមយីៅដ ់សហរមលយ៍ ើងខ្ញ ុំ យហើ មលិបាលទញកឱកាសឲ្យយ ើងខ្ញ ុំយដើមបបីង្ហា ញពីការស្ព ួបារមភ លិង
ចូ រមួកនញងការយធ្វើយសចកតីសយស្មចចិតតយ ើរុំយរាងយ ើ ។ យ ើងខ្ញ ុំបារមភថា ស្កុមហ ញលមលិបាលស្បតិបតតតិាមចាបរ់បស់ស្បយទស
កមពញាយពញយ ញ កនញងការចូ រមួពិយស្គ្មេះយយប ់ ការស្ចករ ុំស្ កពត័ា៌លាម ួសហរមលស៍្ដ រងស ប េះពា ់ យហើ ក៍
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មលិបាលស្បតិបតតិតាម កខណៈវលិិចឆ ័ព្លចាបស់្បយទសចិល យ ើការវា តុំព្ យហតញប េះពា ់បរសិាែ លស្ដ តុំរវូឲ្យសត ់ឯកសារ
រុំយរាងាកោ់កយ់ៅដ ់សហរមលក៍នញងអុំ ញងយព ពិយស្គ្មេះយយប ់។ 
 
ោរពសនើសុំពើសហគម្ន ៍
 
យ ើងខ្ញ ុំទាុំងអស់គ្មន យជឿថា ស ប េះពា ់ព្លរយស្ាងយលេះអាចាលមហលតរា  យហើ យបើរោឋ ភបិា ចិល ចូ រមួពាកព់ល័ធកនញងរុំយរាង
យលេះលឹងយធ្វើឲ្យស្បយទសកមពញា លិងស្បយទសយសេងៗយទៀតអស់ជុំយលឿយ ើការដឹកនាុំរបស់ស្បយទសចិល។ យ ើងខ្ញ ុំកតស់ុំគ្ម ់ថា ស្កុម
ហ ញលចិលស្ដ វលិិយយរកនញងរយស្ាងយលេះ បាលទទួ ការរេិះរលស់ស្ាបរ់យស្ាងកសាងទុំលបវ់ារអីរាិសលយីោ មលិាលដុំយណើ រការ
ស្តឹមស្តូវយៅកនញងស្បយទសចិល យហើ យខា យ ើលីតិវធិ្ី ពកីារតាុំងទី ុំយៅងមីសស្ាបស់ហរមលយ៍ៅតាមបយណាត  ដងទយលេឡាល
ឆាងកនញងស្បយទសចិលរចួយៅយហើ ។ 

ដូចយ ើញស្សាបយ់ហើ ថា រយស្ាងយលេះអាចយធ្វើឱយអលតរា ដ ់កិចចខិតខុំស្បឹងស្ស្បងរបស់ចលិកនញងការរមួចុំស្ណកយធ្វើឱយាល
កុំយណើ លយសដឋកិចច ធានាការការពារបរសិាែ ល លិងការអភវិឌ្ឍស្បកបយោ លិរលតរោពតាមរ ៈការវលិិយយររបស់ខេួល។ ស្កុមអនក
ជុំនាញបាលស្ងេងថា ាលមយធ្ាបា ាយស្ចើលយសេងយទៀតស្ដ អាចបយងកើតថាមព បាល យហើ ាលស ប េះពា ់បរសិាែ លលិង
សងាមតិចតួច។ យ ើងយជឿថា ការយ ើកកមពស់ លិងការវលិិយយរយៅកនញងជយស្មើសយសេងៗស្ដ  អាងយលេះកនញងការសាតស់ាងថ់ាមព 
អរាសិលី យស្ៅពីការសាងសងទ់ុំលបវ់ារអីរាិសលីកាតដ់ងទយលេ លឹងពស្ងឹងោពាអនកដឹកនាុំរបស់ស្បយទសចិល យៅកនញងតុំបល ់យហើ 
លឹងសត ់ស្បយយជលដ៍ ់កុំយណើ លយសដឋកចិចយៅកនញងស្បយទសរបស់យ ើងទាុំងពីរ។ 
 
សំណូម្ពរ 

 សញុំឲ្យយោកជុំទាវឯកអរារដឋទូតចិលស្បចុំយៅស្ពេះរាាណាចស្កកមពញា ជួ  អលតរារមលប៍ញ្ឈបស់្កុមហ ញលហា ស្ដូឡាល
ឆាង ស្ដ បាលវលិិយយរយ ើរុំយរាងសាងសងទ់ុំលបវ់ារអីរាសិលីយសសាលយស្កាមទី២។ 

 សញុំឲ្យយោកជុំទាវឯកអរារដឋទូតជួ  អលតរារមលដ៍ ់ស្កុមហ ញលយសេងៗយទៀតស្ដ ាលបុំណងវលិិយយរយ ើរុំយរាងទុំលប់
វារអីរាិសលីយសេងយទៀត ដូចាយសសាលយស្កាមទី៣ លិងស្ស្សពកយស្កាមទី៣។  

 សញុំឲ្យយោកជុំទាវជួបយ ើងខ្ញ ុំទាុំងអស់គ្មន ស្ដ ាតុំណាងសហរមលស៍្ដ រស់យៅកនញងតុំបលទ់យលេ៣ យដើមបពីិោកាអុំពី
បញ្ញា ទាុំងយលេះយោ ផ្លទ  ់ យហើ យ ើងខ្ញ ុំសូមអយញ្ជ ើញយោកជុំទាវ យធ្វើដុំយណើ រទសេលកិចចយៅយ ើងខ្ញ ុំ យដើមបសី្សវង  ់
អុំពសី ប េះពា ់បស្លែមយទៀតយោ សាររយស្ាងទុំលបវ់ារអីរាិសលសី្ដ យ ើងខ្ញ ុំបាលលិងកុំពញងស្ប មយនាេះកាលស់្តធ្ៃល់
ធ្ៃរស្ងមយទៀត។ 

តបតាមកមមវតែញខាងយ ើ យ ើងខ្ញ ុំទាុំងអស់គ្មន សងឃមឹថាយោកជុំទាវឯកអរារដឋទូតលឹង កសុំណូមពររបស់យ ើងខ្ញ ុំយៅពិចរណា
លិងយ្េើ តបមកយ ើងខ្ញ ុំវញិាវជិជាលតាមការរួ។ យ ើងខ្ញ ុំរកីរា កនញងការសា ់ពត័ា៌លបស្លែមយទៀតតាមសុំយណើ របស់យោក
ជុំទាវ។  
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យ ើងខ្ញ ុំទាុំងអស់គ្មន សូមយគ្មរពយោ យសាម េះចុំយពាេះយោកជុំទាវ កនញងការយសនើសញុំឲ្យយោកជុំទាវ យ ើកយ ើងលូវកងវ ់របស់យ ើង 
យៅរោឋ ភបិា ចិលលិងស្កុមហ ញលអភវិឌ្ឍរយស្ាងយលេះ រមួទាុំងស្កុមហ ញលហា ស្ឌ្ឡូាលឆាង (Hydrolancang) លិងហួណាលស្រុប
(Huaneng Group) សង។ 
 
សូមយោកជុំទាវទទួ លូវការយគ្មរពដខ៍ពងខ់ពស់បុំសញតអុំពីយ ើងខ្ញ ុំ លិងសូមស្ងេងអុំណររញណចុំយពាេះយោកជុំទាវ យហើ សងឃមឹថា
យោកជុំទាវលឹងពិលិតយយ ើសុំយណើ សញុំរបស់យ ើងខ្ញ ុំយដើមបយីធ្វើអលតរារមលយ៏ោ អលញយស្គ្មេះ។ 
 
 
សស្ាបព់ត័ា៌លបស្លែម ឬការយ្េើ តប សូមទាកទ់ងមកអាស ោឋ លដូចខាងយស្កាម៖ 
 
១. យោក តល ់ាង តុំណាងសហរមលស៍្ស្សពកយស្កាមទី៣ (៨៥៥) ៨៨ ៣០០ ២៦៧០ 
២. យោក ស្សី ហវ  ស ញត តុំណាងសហរមលយ៍សសាលយស្កាមទី៣ (៨៥៥) ៩៧ ៦២៥ ៧៤៥២ 
៣. យោក ហវញត យខឿល តុំណាងសហរមលយ៍សសាលយស្កាមទី២ (៨៥៥) ៩៧ ៧៧៩ ៧៤៨៨ 
៤. យោក សញងអញីល សាម ល តុំណាងសហរមលយ៍សសាលយស្កាមទី២ (៨៥៥) ៩៧ ២៨៥ ០៥៤៧ 
៥. យោកស្សី យសក ម ញល តុំណាងសហរមលទ៍យលេយសកញង (៨៥៥) ៩៧ ៨៨៦ ២៤៣៨ 
 
បណាា សហរមលប៍ាលយសនើសញុំឲ្យបណាា ញទយលេ៣ជួ  យ្េើតតបលឹងយសចកាីស្ងេងការណ៍យលេះ ស្ពមទាុំងជួ  សហការសស្មបសស្មួ 
ទាកទ់ង លិងយរៀបចុំកិចចស្បជញុំាម ួស្បាសហរមល។៍ យដើមបយីរៀបចុំការស្បជញុំាម ួតុំណាងសហរមល ៍ មកពីទយលេ៣ សូមទាក់
ទងមក៖  
 
យោក ភូ ប ញលថាល ់បណាា ញការពារទយលេ៣ តាមទូរស័ពវយ ខៈ (៨៥៥) ៩៧៧ ៣៩៣ ៣៩២ លិង 
អញីស្ម  ៖ bunthann@3spn.org   

mailto:bunthannphou@gmail.com

