
1 

 

លខិិតេបកចំហ 

សមូេគារជូន   

សេម�ចអគ�មហេសសបតបេតេរ ហ៊ុន ែសន សាការដមមន�ប  ន្រពះរច្កកម�ុរ 

ទំនប់វ រី អគ�ិនរជយអ រ៉ ជទំនប់ ម់យទទមួលនាក �ន�ិនអេរ្រក់មហ៊ន ឆយយ 

មគូិដៀន ខូផឺិ �ិន (China Guodian Corporation) ដួ្រតកលនា៊ចីន៊ិុ្សិនអយួ់ជ ម់យជា

ដ ��លួរ់ក៊ជិនខក �ាច�ា ឆ ំ ២០១០ បនា ប់េរាដរខកមនិាេបិ់្រក់មហ៊ន ឆយយ សកដ�ន 

ផក ឺ្ អររ ិដយសរអិ្េ៉អានង៉ប៉នឹងេនផួបរចាួ់ប �សព នលក ំ៉ិ ទំនប់ិនចជអិ្េ៉ 

ស៉ិ៉់ ្បរ�បរប� ន�៉ ិផា (BOT) ដួនង៉្រតកាិេួ ៤,៥ ឆ ំ ិដ់ រ្ស៉ិ៉់ ន�៉េនរំ �រ

ិ់រពភេ ១០៨ ិ់ហន វររ់ ាំយយទងរ្លរ់ិប៊ ៣២៧ លន ដ៊លក ិមដអិ់ �រ0

1ិ ទំនប់

ិនចិ្រ៉នង៉ស៉ិ៉់រ ៊៉�ូ �់ ្េរស យ  ំ៊ំថលំ៉ ងិករំថលំ៉ ិខរេិ ាចរ៊៉ិ  បរ៊នបត់េពរ៌េន

�់នផកូកាលនបប� រ់់្រក់ មហ៊ន ឆយយ មគូិដៀន ខូផឺិ �ិន ្បមួជ �់នបនបអិ្េ៉ិនចិទ 

ិមយ្រក់ មហ៊ន ិ៊រ្ូហយ្ដត (Sinohydro Co., Ltd) រំេ៊៉រេ�ចយទទមួយរអិ្េ៉ក �ន�ិនអ

ិនចបនបិ ិទចជនរ៉យរងិដយ េពរ៌េនជរ់លរ់ាំិាច្រក់មហ៊នដួនង៉់រាំនមិិនចអឺ �់ន

ទន់េន្បាិជផកមកាិដយជាដ ��លួរ់ក៊ជនូកិកយិទិ 
 
្ប �ិនិបទំនប់ិនច្រតកលនស៉ិ៉់ ិនច្បជាន្បេ្ ៣៨៩ ្អគស (១.៦៤២ នរ់)1
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ន�៉ៃ្េិេ្បមួជ ២០.០០០ ម�ាត នង៉៉ផួបរចាួ់ិ ជ៉ិនចិទិទៀរ ំន�រិរ 

្បេ្ជ ៥៧្បិ�ទ បរ រុ ៩៣្បិ�ទ ួថូន ៥៥្បិ�ទ (ម់ ទំ៉្រិេ� ំ) ឧ៊៉ គិរ ២៩្បិ�ទ  

ន�៉្ររ៤៣្បិ�ទ (ម់ ទំ៉្ររនអ) ន�៉្រតកលនអំជ់រំម៉ិដយសាស៉ិ៉់ទំនប់ិនច2

3ិ  
 
អិ្េ៉ិនចនង៉ាំយយំក �ានរ៉ិ្ាន បរ៊នបរេក ំ៉់់េួីអគរិនរទទមួលនអឺទប 

ខ្សដួេនផួបរចាួ់នរ៉លក ំ៉ិទដួ់ៃ្េិេ ិរៃ្េ ារកាំច៊ ន�៉ិ៉គ់នរ៉លក ំ៉ ិ  
 
់ រ្៉ក �េិទៀរ ិបេ�ន�រងិទិ ួដំិ ្ ន�៉នររ�ក �ធរៃនាវយរៃ់កិមរ៊ផួបរចាួ់ប �សព ន

ន�៉ិ៉គ់ដំបូ៉ អឺិនេនភេខចាិនក ច្បិហ៉ៃនាាូួម់ បិ់្បជេួដដួទទមួ៉ផួ 

                                                            
1 ាវយរៃ ក់ិមរ៊បរចាួ់ប �សព នន�៉ិ គ៉់ដំបូ៉ «IESIA» ៃន្រក់មហ៊នសវររ់ (SAWAC) ខ ់រជ ឆ ំ ២០០៨  

2 ាវយរៃ ក់ិមរ៊បរចាួ់ប �សព នន�៉ិ គ៉់ដំបូ៉ «IESIA» ៃន្រក់មហ៊នសវររ់ (SAWAC) ខ ់រជ ឆ ំ ២០០៨  

3 លយា រ្ «ាិិ ង៉បេរិមរ៊បរចាួ់ប �សព ន ន�៉ិ គ៉់ៃនទំនប់វ រី អគ�ិនរអក៉រំនប់ន�ររៃន

្បិទិរ ក់៊ជ» ី គ៉ាី��រុីនបជរ� ន�៉ ដលួៃ្េិេៃន្រ មិ៉រ �ិរ ថ់ ា៊ង ្បេេ់ ន�៉ ិនសទ 

�់នេនឆ ំផ �ួរិ 
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បរចាួ់រ ៊៉ាិិ្់ាា�រប ិាួអឺេនរាំនមន្បជេួដ ម់យាំនមនរូារបរ៊ិយែ ចដួលន 

ាូួម់ េ�ភរកជ ម់យរំយ៉្រក់មហ៊ន ដូិា ច្បជេួដ �់នអាបច េនូកិនបួ់ ា្េគយ 

ល់� ន�៉ិំ្ូ់េារ់េពនននង៉អិ្េ៉ស៉ិ៉់ទំនប់លនិកយិ ាំ្រទរតំ៉ដួ្រតកផក ិ់បបូ 

្បជេួដេររនក៉ដួេមរររ់រំេ៊៉ិ់ិនិទៀរិសរ ជរំបន់វួ ៧៣ ឬ វួយនបិហច 

ជរនក៉ដួអានង៉ិររេនាិេក ចវ៉ិរ ន�៉់ន៊ិុ ិ្ាចជរំបន់ិរដំ រនក៉ ារ់ិជ៉ិនច

ិទិទៀរ ត់យសាា៊ចរ់ថ �ិរកបិ់ ិ់កពននទិនករ់ក៊ជ (ជិ់កពនន ដួិធាម់ រ ជ ម់យី៉គា

ជរ� ីនបជរ� ិមអ់នរ ិដ់ រ្ាា្បេពននិីរូកូិ៊រទិនក ន�៉ារកភេិ់ិនបិ់្បជេួដ

ដួេង៉ផ�រិ ួធនធនធ់ថជរ�)ិនរំបន់ដួិ្រ៉នង៉ស៉ិ៉់ទំនប់ចប់េរៃំ�ទរ ០៩ ដួ់ ១៤ 

ខ ក �ាច�ា ឆ ំ ២០១៣ ិយ៉ខ�៊ំិិ៉នរិ េ់   

• រំបន់ទរតំ៉ិ្រ៉ស៉ិ៉់ទំនប់ិនចជរំបន់វួជប �់ន់ន្ាួ៉� ំដួសរិ់នង៉

ាស៉ិ៉់ទំនប់វ រី អគ�ិនរ  

• ជរំបន់ដួេនិទិភេធ់ថជរ�ស� រ ន�៉េនទងរធក រ់ិ្ានរនក៉ដួិ់ងិបជរំបន់

់នរយដ និទិា រ្ ធ់ថជរ� 

• រំបន់ិនចេន្បជេួដដួជានជរ�ិដ់ភអរ�ា "ា៉" ិ់ិនិ្ាន ជេ�ិិិអឺសិបរ 

ន�៉រ៊េ ដួអានង៉ទទមួ៉ផួបរចាួ់លក ំ៉ជ៉ិអិដយសេមរររ់ិ់ិនផា ួ់ 

ន�៉ា�រិ �រិទិ ួធនធនធ់ថជរ�រ ៊៉រំបន់ិនចិសិបរិនរំបន់ិនចេនរំ �រកប្ធ់៌ទប

ិ់ិនិដយិធាំា(ងិ) ន�៉េង៉ផ�រទំ៉ងិក៉េរផួៃ្េិេត់បប្បៃេ រ្ ដងួ�ផូផ៉់

ិ អាន�នយលន់ ធនធនធ់ថជរ�ជារក �របិ់ិមអ់នរិនរំបន់ិនច ត់យសកប្ធ់៌

ផកភា ប់នរ៉ិ្េិទរ ៊៉ិបចដូ៉បិ់្បជានិ ជឧទម រ្  េនរ៊េជអយ៊១០ឆ ំេ រ់

លនន�នយ់ «ររ់ា៉់លនធ់ថជរ�ជជ៉ទំនប់វ រី អគរិនរេរិ្ាចៃ្េិេ ន�៉ធនធនធ់ថ

ជរ�ជបិ់ររ់ �់ន់នជបិ់នយេ រ់ិទ»ិ 
 
អង ពិយដូាិនចិយ៉ខ�៊ំេនរ�រប�យិិូ់ិរេា្េបាូន ិិ់បា ិ់តប ្ជបបនព់ិទៀរ់ 

្បជេួដ រងដូាជិ៉គ់ិ៊រក �ួ  ន�៉ី៉គាជៃដអូ េនា្េគយល់�នរ៉លក ំ៉ាំិាចាលរ់ប៉់

នូកទំិនៀ់ទំលប់ ្បៃេ រ្  ន�៉ា្បរ�បរប�្បចំៃំ�បិ់ប៉ប�ូនានជរ�ិដ់ "ា៉" ដូាជ ាំាក �ួ ាំ៊ 

ៃ្េអរុ ផ ូប៊េប៊ិ ួំិនដ ន ន�៉ៃ្េិេដួជរនក៉ទទមួីន៊ផួ្បចំៃំ�បិ់េមរររ់ិ  

រំបន់ដួិ្រ៉នង៉ស៉ិ៉់ទំនប់ អឺជរំបន់ដួេនិាប ន៊េួផ រធ់ថជរ�រ្់ ម់យ 

បនា ប់េរៃ្េអេរមុូន Amazon ដួ �់នអារលនិនត់បយប ្បិទិននរ ៊៉អិ៊រភអ 

អិអ យរិ រំបន់ឆយអ រ៉  ជរំបន់ដួេនិ្់ិ់ងិិ់ស� រ ិំបូិទិដយៃ្េិេ រ៊ងជរ� 

ារកាំច៊ ិរៃ្េរ្់ដួា�រនង៉ផ៊រេូា ដួ �់នអាារ់ៃំកលន ិមយជរំបន់ ម់យដួសរ 

ិ់បំផ៊ររ ៊៉ាបិ៉នរជរំបន់ិទិា រ្ ត់បបធ់ថជរ� ដួនង៉បិ៉ននាំ្ូួំក �ាជរ� 

ន�៉្បជេួដិនទរិនចផ៉ដិ 
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អង ពិយដូាិនច ិយ៉ខ�៊ំិូ់ិិ ិំ៊ិិ់បា ិ់តប ិធាេ�ចយរ ៊៉ាដរ់រំបន់ិនចជ

រំបន់ិទិា រ្ ធ់ថជរ�ិដ់ រ្ឹង្បជេួដខថ រងដូាជានជរ�ិដ់ភអរ�ាលនិ់ិនេង៉ិ ួ

ិ់្រប�ធ់ថជរ�ិនច ន�៉ិ្េប់បនបដួ់រូនិកាំនន់ិ្ាយបិ់េមរររ់ិ 

ិូ់ិិ់បាិ់តប ទទមួនូកាិរេដងខក៉់ខកិ់បំផ៊រីំេរិយ៉ខ�៊ំិ 

ិធិន ជាធនរ� ំិេេ ៃំ�ទរ ១៧ ខ ន ូ ឆ ំ ២០១៣ 

រំយ៉ « ិ់កពននទិនករ់ក៊ជ »   

ិកទ�ាៃនី៉គា �់ន់នដ ��លួ ិបរេររ់ក៊ជ 

បយប េាាទិនកិិសន ងិេរ ិិរ៊៉ 

ិ់កពននភេិដ់ រ្ី��រុធនធនាួផួ 

ិេអ់ំរកប �សព ន ន�៉កប្ធ់៌ 

ី៉គាិថព្អា�របិដ់ រ្ិ៉គ់ 

ី៉គាំរកានជរ�ិដ់ភអរ�ារ់ក៊ជ  

ី៉គាី��កវឌន៌ិិដរ�ា�ិមអ់ន៌ 

ី៉គាអដម៊រ 

ិេអ់នររ �ិរខថ 

ី៉គាី��កវឌនរានបទ�ូ �់ភអាសន 

ី៉គាេតធ់ថជរ� 

ី៉គាេនករខថ 

ី៉គា់កប់្េមថក �ហធ់៌ 

ី៉គាិម្បរ�បរប�ាប �សព ន ន�៉ ិទិា រ្   
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ា់ក៉ ាូន  

្រក់្បងរកី��កវឌនររ់ក៊ជ 

្រ មិ៉ិិដរ�ា� ន�៉ ម���ករព៊ 

្រ មិ៉ឧិកមរ់ថ  រ ន�៉ ់់េួ 

្រ មិ៉ប �សព ន 

្រ មិ៉ិទិា រ្  

្រ មិ៉រ �ិរ់ថ ា៊ង ្បេេ់ ន�៉ ិនសទ 

្រ មិ៉រ�ា�ាន រ 

្រ មិ៉ី��កវឌនរានបទ 

អជ� ធីអគ�ិនររ់ក៊ជ 

សព នទូរា�ន ិន្បិទិរ់ក៊ជ 

ី រសេពរ៌េនជរ� ន�៉ ីនបជរ� 
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