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េយើងខញុ ំទងំអស់គន ជតំ ងសហគមនជ៍នជតិេដើមភគតិចពូនង ច យ ្រគឹង េ្រព វ និងែខមរ 
ែដលរស់េន ម ដងទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពកមកពីភូមកិនុងតំបនគ់េ្រមងគទំនប់ រអីគគិសនេីស ន
េ្រកម២ ដូចជ ភូមកិបល រមស ភូមែិ្រសគរ១ និងែ្រសគរ២ ភូម្ិរចប ់្រកបី្រជុំ ភូមភិ្លុក និងខ ចថ់ម ីកនុង
្រសុកេស ន េខត្ត សទឹងែ្រតង មនករ្រពួយបរមភអំពីផលបះ៉ពល់ពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស ន
េ្រកម២ ែដលមនកំ ំង៤០០េម ក ៉ ត។់  

សមូេគរពជនូ 
សេម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សំរិន ្របធនរដ្ឋសភ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

កន្លងមមកេយើងខញុ ំធ្ល បប់ន កេ់សចក្តីែថ្លងករណ៍ជូនគណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់
គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២េនេខត្តសទឹងែ្រតង ជូនមនទីរនិង្រកសួងពកព់ន័ធ ្រពមទងំ
ថ នទូតចិន្របចេំន្របេទសកមពុជ និងរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដរ ប៉ុែន្តេយើងខញុ ំមនិែដល

ទទួលបននូវករេឆ្លើយតប ទល់ែតេ ះ ដូេចនះេហើយេទើបេយើងខញុ ំយកឳកសៃថងេនះ នយំកនូវញញត្តិរបស់
េយើងខញុ ំ កជូ់នរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

េយើងខញុ ំជតំ ងសហគមនរ៍ងេ្រគះ សមូេធ្វីករេសនរីសុំយ៉ងទទចូ និងេ យកី្តអង្វរ
ដលស់េម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សំរិន ្របធនរដ្ឋសភ ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ សមូជយួអន្ត គមន ៍លបុេចលគេ្រមងទំនប់ រអី គសនីេស នេ្រកម២ 
ជបនទ ន ់ 

េយើងខញុ ំសូមបញជ កនូ់វចំនុចែដលសំខន ់គឺេយើងខញុ ំសំុេធ្វើករបដិេសធមនិចកេចញពីភូមរិបស់េយើងខញុ ំ
េទ និងេសនើរសំុឱយលុបេចលនូវគេ្រមងេនះ េ យ រែត ៖ 

- េយើងខញុ ំមនភពសបបយរកី យនឹងរស់េនកនុងភូមរិបស់េយើង ជមយួនឹងភពសមបូរណ៌ហូរេហៀរ
ៃនធនធនធមមជតិែដលេនជុំវញិខ្លួនេយើងនេពលសព្វៃថងេនះ ស់។ ធនធនធមមជតិទងំេនះ 
បនជួយ ្រទ្រទងដ់ល់កររស់េន្របចៃំថងរបស់េយើង េហើយជងេនះេទេទៀត មវបបធម ៌ឬទំេនៀម



ទំ បរ់បស់ពួកេយើង គមឺនមេនសេញចតនយ៉ង្រជលេ្រជេទនឹងដីធ្លីរបស់បុព្វបុរស ែដលបន
បន ល់ទុកឲយេយើងជកូន និងជេចកនុងជំនន ់និងជំននេ់្រកយៗេទៀត 

- េយើងមនដីភូមដិ្៏រសស់ ្អ ត និងជទី្រស ញ់ ែដលសមបូរេទេ យធនធនធមមជតសិ្រមប់
្រទ្រទងជ់ីវតិរបស់េយើងដូចជ ចំណី រ និង្របភព្របកច់ំណូលជេដើម។ ធនធនទងំេនះ 
មនដូចជដភីូម ិដកីសិកមម ដីបំរុងទុកស្រមបកូ់នេចជំននេ់្រកយ ៃ្រពសំ បច់ិញច ឹមសត្វ ដីកប់
េខម ចនិងផនូរដូន  ៃ្រពតណំម ៃ្រពសកក រៈបូជ ទេន្ល និងធនធនទងំ យជេ្រចើនេទៀតែដលមន
េនកនុងទឹក នងិេលើេគកផងែដរ េហើយអ្វីែដលសំខន ់គឺធនធនធមមជតិទងំេនះ មនិ ចកតៃ់ថ្ល
បនេទ 

- ជពិេសសទេន្ល គឺសំខនខ់្ល ងំ ស់ស្រមបេ់យើងខញុ ំ។ េយើងខញុ ំទងំអស់គន មនជីវតិរស់េនជ
្របជេន ទ។ េយើងខញុ ំ ចរក្របកច់ំណូលពីករលក្់រតីែដលេន ទបន េហើយេយើងខញុ ំបរេិភគ
្រតីជេរៀង ល់ៃថងផងែដរ។ ្របសិនេបើបតប់ងទ់េន្លេនះេយើងខញុ ំនឹងមុខជពបិកកនុងកររកទទួល
ទនេដើមបរីស់ នមនជីវតិខ្ល ងំ ស់  

- ធនធនធមមជតិទងំអស់េនះ កម៏នទំនកទ់ំនងគន យ៉ងជិតសនិតេទនឹងវបបធម ៌និងទំេនៀមទំ ប់
្របៃពណីកនុងជីវតិរស់េន្របចៃំថងរបស់េយើងែដលមនិ ចខ្វះបន។ េយើងខញុ ំមនជំេនឿេលើ រក  
អនក ែដលបនរស់េនជមយួៃ្រពេឈើ ភន ំនិង្រគបទ់ីកែន្លងកនុងភូមរិបស់េយើង។ រក អនក បន
នមំកឲយេយើងនូវេសចក្តីសុខសបបយ ជួយ ែថរក ករពរដីធ្លីរបស់េយើង ជួយ េ ះ្រ យបញ្ហ  
និងជួយ ក ង មគគីភពកនុងសហគមនឲ៍យរងឹមំ មរយៈពិធីបុណយ រក អនក េផ ងៗ។ ជ
ឧទហរណ៍៖ េយើងខញុធំ្ល ប្់របរពធពិធីបន្់រសនដ់ល់អនក ្រកហម ក ជេរៀង ល់ឆន េំនេ ងអនក
្រកហម ក ែដលមនទី ងំឋតិេនមតទ់េន្លេស ន េដើមបសំុីក្តីសុខសបបយេកើតមនដល់
សហមនេ៍យើងខញុ ំ នងិសំុអនក មកជួយ ែថរក ករពរបរ ិ ថ ន ឬធនធនធមមជតិ ពិេសស គឺែថរក
ទេន្លរបស់េយើងឲយគងវ់ង  នងិមនលំហូរធមមជតិជនិចច។ អនក ្រកហម ក គឺមន រៈសំខន ់
េដើមបភីជ បក់រេគរពបូជេទដល់បុព្វបរុសរបស់េយើង ្របសិនេបើេយើងបតនូ់វទីកែន្លងជទីសកក រៈ 
ដូចជអនក ្រកហម ក េ យ រែតគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ េយើងកន៏ឹងបត់
បងនូ់វវបបធម ៌និងទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីរបស់េយើងដូេចន ះែដរ។ េនេពលែដលេយើងបតប់ងនូ់វ
ធនធនធមមជតិទងំេនះ និងវបបធម ៌្រពមទងំទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីេហើយេនះ គឺពិតជមនិ ច
បេងកើតេឡើងវញិបនេទ។  

- វបបធម ៌ទំេនៀមទំ ប្់របៃពណី ៃ្រព រក  អនក  ៃ្រពកបេ់ខម ច ៃ្រពតំណម ផនូរដូន  ជីវចំរុះ 
ទេន្លែដលជេករ ្តិ៍មរតកពីដូន  និងជ្របភពរកចំណី រ និង្របកច់ំណូលរបស់េយើងគឺមនិ ច



ទូទតស់ងជ្របក ់ឬេរ ើេទកែន្លង េផ ងបនេនះេទ។ ្របសិនេបើេយើងចកេចញពីភូម ិេនះ
េយើងខញុ ំនឹងបតប់ងនូ់វអត្តសញញ ណរបស់េយើងជកជ់មនិខន 

- េយើងខញុ ំធ្ល បប់នឮពី ជញ ធរមូល ្ឋ នកនុងតំបនប់ននិយយថ ភូមខិ ចថ់មី និងភូម្ិរកបី្រជុំ នឹងមនិ
្រតូវលិចទឹកេ យ រែត ងស្តុកទឹករបស់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២េនះេទ ប៉ុែន្ត 
ភូមេិយើងខញុ្ំរតូវបនទឹកជនំនជ់នលិ់ចជេរៀង ល់ឆន េំទេហើយ ែដលេធ្វើឲយេយើងខញុ ំរតេ់គចេទេន
តំបនខ់ពស់េនេពលជនលិ់ចម្តងៗ។ ដូេចនះ េបើទំនបេ់ស នេ្រកម២្រតូវបន ងសងែ់កបរភូម ិ
របស់េយើងខញុ ំេទៀតេនះ េយើងខញុ ំេជឿជកថ់ ភូមេិយើងខញុ ំគឺចបស់ជ្រតូវលិចទឹកជកជ់មនិខន 
េហើយេយើងខញុ ំកម៏និ ចរស់េនកនុងភូមេិនះបន្តេទៀតែដរ 

- េយង មេគលករណ៍ែណនរំបស់្របេទសចិនស្រមបក់រករពរបរ ិ ថ នកនុងករវនិិេយគ
បរេទសកនុង កចិចសហ្របតិបត្តកិរេនះ បនបង្ហ ញថ មនិគួរអនុវត្តនូវ ល់សកមមភព មយួ 
ឬករអភវិឌ មយួែដលេធ្វើឲយមនករបះ៉ពល់ដល់អត្តសញញ ណ ឬកែន្លង រក  ទសីកក រៈបូជ
របស់ជនជតិេដើមភគតិចេនះេទ។ េគលករណ៍ែណនេំនះ គឺសំខន់ ស់កនុងករចូលរមួ
ែថរក នូវបរ ិ ថ ន និងទំេនៀមទំ បរ់បស់េយើងទងំអស់គន កនុង្របេទសកមពុជ ែតយ៉ង មញិ 
្រកុមហុ៊នទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២ ែដលមនករចូលភគហុ៊នគន រ ង្រកុមហុ៊ន យ្រដូ 

នឆងរបស់ចិន (China’s Hydrolancang International Energy) និងរ ៉ូយ៉ល់្រគុប គឺមនិបន 
អនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនេំនះេនះេទ។ សូមសេម្តច្របធនរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រក 
កមពុជ េម ្ត ពិចរ នូវបញ្ហ េនះ នងិជ្រមុញឲយពួកេគេគរព មេគលករណ៍ែណនេំនះផង 

- ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២េនះ នឹងកតផ់្ត ចលំ់ហូរទឹកទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពកេទ
កនុងទេន្ល េមគងគ។ មន្រតីជេ្រចើន្របេភទែដលច ចរណ៍េឡើង មទេន្លេស ន និងទេន្លែ្រសពក
េដើមបពីងកូន ដូេចនះ េបើទំនប់ រអីគគិសនេីស នេ្រកម២កតផ់្ត ចច់ ចរណ៍្រតី េនះនឹងបងករឲយ
មនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់ធនធនជលផលទងំែផនកខងេលើ និងខងេ្រកម រមួទងំ ង
បឹងទេន្ល ប និងទេន្លេមគងគទងំមូល។ ្រតី គឺមន រៈសំខនខ់្ល ងំ ស់ស្រមប្់របជជន
ទងំអស់កនុង្របេទសកមពុជទងំមូល គឺមនិែមនែតស្រមប្់របជជនែដលរស់េន មដងទេន្ល
ប៉ុេ ្ណ ះេទ។  ្របជជន ប់ ននក ់គឺបរេិភគ្រតី និងរក្របកច់ំណូលពីសកមមភពេន ទ្រតី
ជេរៀង ល់ៃថង។ េយើង ចនិយយបនថ ្រតីគឺជ្រទពយសមបត្តិរបស់្របេទសកមពុជ។ េបើ ង
សងទ់ំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ នឹងេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់្រទពយសមបតិ្តរបស់្របេទសកមពុជ 
មននយ័ថគេ្រមងេនះ គឺមនិែមនជគេ្រមងអភវិឌ ដល៏្អមយួេនះេទ។ 



- េយើងគិតថ “ករអ វឌ ន”៍ គឺគួរែតេធ្វើឲយ្របជជនកមពុជដូចជេយើងខញុ ំបនសបបយរកី យ
ជងមុន។ ជញ ធរ ដូចជរូបេ ក ែដលមនអំ ច និងមនករអបរ់ ំចំេណះដឹងខពងខ់ពស់ជង
សហគមនេ៍យើងខញុគំួរែតែស្វងរកនូវដំេ ះ្រ យដល៏្អស្រមបេ់ ះ្រ យនូវបញ្ហ េនះ ្របេសើរ
ជងេធ្វើឲយសហគមនេ៍យើងខញុ ំរងទុកខេវទន។ ចុះ្របសិនេបើទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២េនះ 
្រតូវបន ងសងែ់កបរផទះវ ិ  ផនូរដូន របស់អស់េ កវញិ េតើអស់េ កនឹងមនករឈចឺប់
ែដរឬេទ?  

េយើងខញុសំំណូមពរដល់សេម្តច្របធនរដ្ឋសភជតៃិន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ដូចខងេ្រកម៖  

 សូមរដ្ឋសភជតៃិន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេម ្ត ទទលួយកនូវក្តកីង្វល់របស់េយើងខញុ ំ នងិ ល់ផល
បះ៉ពល់ែដលបងករេឡើងេ យ រគេ្រមងទនំប់ រអីគគសិនេីស នេ្រកម២មកេលើ្របេទសកមពុជ
មកពនិតិយ ពចិរ  នងិជយួ អន្ត គមនដ៍ល់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ នងិអនកអភវិឌ នន៍ន លុបេចល
នូវគេ្រមងទំនប់ រអីគគសិនេីស នេ្រកម២េនះជបនទ ន ់

 េយើងខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ល់ក្តបីរមភ និង សំណូមពរទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ 
នឹង្រតូវបនយកចិត្តទុក ក ់និងេ ះ្រ យជូនេយើងខញុ ំជកជ់មនិខន។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទំនកទ់នំងមក៖ 
1. េ ក  ំសំ ង តំ ងសហគមនភ៍ូមកិបលរមស េខត្តសទឹងែ្រតង ៖ ០៨៨ ៥ ៨៤០ ៧៦២ 
2. េ ក្រសី រុន ខុំតំ ងសហគមនភ៍ូមែិ្រសគរ២ េខត្តសទឹងែ្រតង ៖ ០៩៧៥៧០៣៧៣៥ 
3. េ ក ្រសី លី ប ិតំ ងសហគមនភ៍ូម្ិរចប ់េខត្តសទឹងែ្រតង ៖ ០៩៧ ៥ ០០១ ៨០៦ 
4. េ ក សូភ ី សន តំ ងសហគមនភ៍ូម្ិរកបី្រជុំ េខត្តសទឹងេ្រតង ៖ ០៨៨៧០៥៣៥៨៥ 
5. េ ក យ សីុម តំ ងសហគមនភ៍ូមខិ ចថ់ម ីេខត្តសទឹងែ្រតង ៖ ០៨៨៩៤០៩៨៣៦ 
6. េ ក ៃស ដួងពិសិដធតំ ងសហគមនភ៍ូមភិ្លុក េខត្តសទឹងែ្រតង ៖ ០៩៧ ២៨៤៥ ៧១៨ 
7. េ ក្រសី ពងី ចំេរ ើនតំ ងសហគមនភ៍ូមិ ែវង េខត្តរតនគិរ ី៖ ០៩៧ ៦៥០១ ២៤៧ 
8. េ ក តន ់ជងតំ ងសហគមនភ៍មូលំិផត ់េខត្តរតនគិរ ី៖ ០៨៨ ៣០០២ ៦៧០ 
9. េ ក ម៉ុក េ្រសងតំ ងសហគមនភ៍មូកូិនមុ ំេខត្តរតនគិរ ី៖ ០៩៧ ៩២២៧ ៩៣៧ 
10. េ ក្រសី ហ្វយ សុ៊តតំ ងសហគមនភ៍ូមេិវ ើនៃស េខត្តរតនគិរ ី៖ ០៨៨ ៧០៦៩ ៥៣១ 

 

ចម្លងជូន 
- ្រកសួងែរ ៉នងិថមពល 

- ្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ 



- ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- ្រកសួងអភវិឌ នជនបទ 
- ្រកសួងធនធនទឹក នងិឧត្តុនយិម 
- ថ នទូតចនិ្របចេំនកមពុជ 

- ្រកុមហុ៊នទំនប់េស នេ្រកម២ នងិ្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប 
- ឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតទិទលួបនទុកសិទធមិនុស េនកមពុជ 
- គណៈកមម ធកិរជតទិេន្លេមគងគេវៀត ម 
- គណៈកមម ធកិរជតទិេន្លេមគងគ វ 
- គណៈកមម ធកិរជតទិេន្លេមគងគៃថ 
- ព័ត៌មន នងិអងគករសងគមសីុវលិ កនុង្របេទសទេន្លេមគងគ នងិអន្តរជត ិ


