លិខិតេបកចំហ
សូមេគារជូន
សេម�ចអគ�មហេសនាបេតេរ ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី ៃ្រពះរជាណកម�ជ
ុ
ទំនប់វ រីអគ�ិសនជយអែ រ៉ជាទំនប់មួយទទួលបានក រវិនិេយ្រក�មហ៊ុ

ឆាយ

ហ�ូេដៀន ខូផឺេរសិន (China Guodian Corporation) ែដល្រត�វបានចុះអនុស្សរណៈេយាគយល់ជា
រដ�ភិបាលកម�េនែខវិច�ិកឆា ២០១០ បនា�ប់ពីករដកខ�ួនេចញរបស់្រក�មហ ឆាយ សវដិន
ផាវ្រគី

េដយសរែតគេ្រមាងអចនឹងបង�ឲ្យមានផលប៉ះពល់បរិស�នខ�ំងជាគេ្រម

សងសង់ ្របតិបត�ិ និង េផ� (BOT) ែដលនឹង្រត�វករេព ៤,៥ ឆា� េដម្បីសសង់ និងមាកំរិត
សមត�ភាព ១០៨ េមហ�វ៉ ចំណាយទឹក្របាក់សរ ៣២៧ ល ដុល�រសហរដ�អេមក 1។ ទំនប់
0

េនះេ្រគនឹងសងសង់ក�ុងភូមិ ែ្រស�យ

ឃុំថ�បាំ ង �ស�កថ�បាំង េេកកុង។ ប៉ុែន�តមពត៌មា

មិនផូវកបានប
�
� �ក់្រក�មហ៊ុន ឆាយណា ហ�ូេដៀន ខូផឺេរស ្របែហលជាមបនគេ
� ្រមាងេនះេ
េហយ្រក�មហ៊ុន សុីណូហយ្រ (Sinohydro Co., Ltd) កំពុងែតពិចរណាទទួលយកគេ្រមាងវិន
េនះបន�។ េទះជាយា៉ងណាក៏ េដយ ព័ត៌មានជាក់លក់ចំេពះ្រក�មហ៊ុនែដលនឹងមកជំន
ទនមាន្របកសជាផ�ួវករេដយរជរដ�ភិបាលកម�ុជា
្របសិនេបទំនប់េនះ្រត�វបសងសង់ េនា្របជន្របមា ៣៨៩ ្រគ�ស (១.៦៤២ នាក) 2
1

និងៃ្រពេឈ្របែជា ២០.០០០

ហិចត

នឹងរងផលប៉ះពល់។ ជេនះេទេទៀ

ថនិកសត�

្របមជា ៥៧្របេភទ បក្ស ៩៣្របេភទ ល�ូន ៥៥្របេភទ (រួមទំង្រកេពភ) ឧរុង�សត� ២៩្របេភទ
និង្រត៤៣្របេភទ(រួមទំ្រតីន) និង្រត�វបគំរមកំែហងេដយសរករសងសង់ទំន 3។
2

គេ្រមេនះនឹងចំណាថវិកយា៉ងេ្រចន ប៉ុកមា�ំងថាមពលអគ�ីសនីទទួលគឺទប
ខណៈែដលមាផលប៉ះពលយា ៉ងខ�ំងដល់ៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព ជចំរុះ និងសង�មយា ៉ងខ� ។
ម្យោ៉ងវិញេទៀត េបពិនិត្យេទេលដំនិងនីតិវិធីៃនករវយតៃម�េហតុផលបពល់បរិស
និងសង�មដំបូង

គឺេនមានភាពខ�ះចេនា�ះ្របេហងៃនករចូលរួមរបស់្របជាពលរដ�ែដល

1

កវយតៃម�េហតុប៉ះពល់បរិសនិងសង�មដំបូង «IESIA» ៃន្រក�មហ៊ុនសវ៉(SAWAC) ែខ មករ ឆា�២០០៨

2

ករវយតៃេហតុប៉ះពល់បរិស�ននិងសង�មដំបូ«IESIA» ៃន្រក�មហ៊ុនសវ៉(SAWAC) ែខ មករ ឆា�២០០៨

3

របាយករ«ករសេង�បពីេហតុប៉ះពល់បរិស�ន និងសង�មៃនទំនប់វរីអគ�ិសនីអែវងតំនប់និ

្របេទសកម�ុ» អង�ករអភិរក្សអន�រជាតិ និង រដ�បាលៃ្រពេឈៃន្រកសួងកសិកម� មាញ់ និង េនស
មិនមានឆា�ំផលិ

1

ប៉ះពល់ក�ុងករសេ្រមចចិត� េពលគឺមានែតចំនួន្របជាពលរដ�មួយចំនួនតូចែតប៉ុេណា
ចូលរួមពិភាក្សោជាមួយតំណាង្រក�

ដូេច�ះ្របជាពលរដ�មិនអចបង�ញនូវេយ

ាបល់ ក

បរម� និងសំណូមពរពក់ព័ន�នឹងគេ្រមាងសងសង់ទំនប់បានេ ចំែណកទីតំងែដល្រត�វផា�ស់ប�
្របជាពលរដ�ពីកែន�ងែដលពួកគាត់កំពុងរស់េនេទៀតេសត ជាតំ ៧៣ ឬ វលយន�េហ
ជាកែន�ងែដលអចនឹងេកតមានជេមា�ះរវងសត� និងមនុស្ស េ្រពះជាតំបន់សត�ដំជាងេន
� េន�កម�ុជ (ជាសម�័ន ែដលេធក
� ររួគា ជាមួអង�ក
េទេទៀត តមរយៈរចុះកម�សិក្សោរប សម�័នទ
ជាតិ អន�រជាត ិ សហគមន៍ េដម្បីករពរ្របព័ន�េអកូឡូសុីទេន� និងជីវភាពរស្របជាពលរ
ែដលពឹងែផ�កេលធនធានធម�ជា)េនតំបនែដលេ្រគាងនឹងសងសង់ទំនប់ពីៃថ�ទី ០៩ ដល់ ១៤
ែខ វិច�ិក ឆា�២០១៣ េយងខ�ំុសេង�តេឃញថា
•

តំបន់ទីតំងេ្រគាងសងសង់ទំនបជាតំបន់វលរប មិនែមន្រជលងភ�ំែដលសក
កសងសងទំនប់វ រអគ�ិសនី

•

ជាតំបន់ែដលមានេទសភាពធម�ជាតិស�តនទឹកធា�ក់េ្រចនកែន�ងែដលសម�ជតំបន់
រមនីយដ�េទសចរណ៍ ធម�ជាត

•

តំបន់េនះមាន្របជាពលរដ�ែដលជាជនជាតិេដម "ជង" រស់េនេ្រចន ជាពិេសសគឺ�ស
និងកុមារ ែដលអចនឹងទទួលរងផលប៉ះពល់ខ�ំងជាងេគេដយសរពួកគាត់រស
និងជិតស�ិតេទេលធនធានធម�ជាតិក�ុងតំបន់។�ស�ីេនតំបន់េនាះកំរិតវប្បធមទ
រស់េនេដយេធ�ចំ(ែ�ស) និងពឹងែផ�កទង�ស�ងពីផលៃ្រពេឈតមែ្របៃពណីដ៏លផូរផង់
។ អចនិយាយបានថានធម�ជាតិជាជីវិតរបសហគមន៍េនតបន់េនាះ តមរវប្បធម
ផ្សភា�ប់យា៉ងេ្រជេទក�ុងេបះដូងរបស់។ ជាឧទហរ មានកុមអយ១០ឆា�មា�ក
បានិយាថ «គាត់ចង់បានធម�ជាតិជាជាងទំនប់វរីអពីេ្រពះៃ្រព និងធនធាធម�
ជាតជារបស់គាមិនែមនជរបស់នរណាមា�ក់»។
អ�ស័យដចេនះេយងខ�ំុមាកិត�ិយសសូមេគារពជ្រមាបជូន សេម�ច េមត�្រជាបបែនថ

្របជាពលរដ� ក៏ដជាសង�មសុីវិល និងអង�ករជាៃ មានក្រព�យបម�យា ៉ងខ�ំងចំេពះករបា

នូវទំេនៀមទំលប់ ្របៃពណី និងករ្របតិបត�ិ្របចំៃថ�របស់បងប�ូនជនជា"ជង" ដូចជា ចករវិលជុំ
ៃ្រពអរក្ស ផ�ូរបបុរស លំេនដ�ន និងៃ្រពេឈែដលជាកែន�ងទទួលអនុផល្របចំៃថ�របស់ពួ
តំបន់ែដលេ្រគាងនឹងសងសង់ទំនប់ គឺជាតំបន់ែដក�នុពលែផ�កធម�ជាតិក្រមម
បនា�ប់ពីៃ្រពអមា៉ហ

Amazon

ែដលមិនអចរកបានេនតមបណា�្របេទសនានាក�ុ

អេគ�យ៍។ តំបន់ឆាយអែរ ជាតំបន់ែដលមានស្រមស់�សស់ស សំបូរេទេដយៃ្រពេឈ រុក� ជ
ជីវចំរុះ

សត�ៃ្រពក្រមែដលជិតនឹងផុតពូជ ែដលមិនអចកត់ៃថ�បាន េហន់មួយែដលស

សមបំផុតក�ុងករបេង�តតំបន់េទសចរណ៍ តមែបបធម�ជា

ែដលនឹងបេង�នចំណូលថវិកជាត

និង្របជាពលរដ�េនទីេនាះផង
2

អ�ស័យដូចេនះ

េយងខ�ំុសូមេស�សុំសេម�ច

េមត�េធ�ករពិចរណាក�ុងករដក់តំប

តំបន់េទសចរណ៍ ធម�ជាតេដម្បីឲ្យ្របជាពលរដ�ែខ�រ ក៏ដូចតិេដមភាគតិបានរស់េនពឹងេ
សម្បត�ិធម�ជាតិេនះ និងស្រមាប់បន�ដល់កូនេចជំនាន់េ្រកយរបស
សូមសេម�ចេមត�ទទួលនូវករេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់បំផុតអេយងខ�ំុ។
េធេ� ន រជធាភ�ំេពញ ៃថ�ទី ១៧ ែខ ឆ�ូ ឆា�ំ២០១៣
តំណាង« សម�័នទ
� េន�កម�ុជ » ៖
េវទិកៃនអង�ករនែមនរដ�ភិបាល ស�ីពីកម�
បណា�ញករពរទេសសន ែ�សពក េសកុ
សម�័នភ
� ាពេដម្អភិរក្សធនធានជល
សមាគមែថរក្សោបរិស�ន និងវប
អង�ករស�័្រគចិត�េដមសង�ម
អង�ករែថរក្សោជនជាតិេដមភាគតិចក
អង�ករអភិវឌ្ឍន៌េសដ�កិច�សហគម
អង�ករអដហ
សមាគមនកសិករែខ�រ
អង�ករអភិវឌ្ឍន៍ជនបទភូមិភាស
អង�ករមាតធម�
អង�ករពន�កែខ�
អង�ករម�ប់្រពហ �វិហរ
អង�កសហ្របតិបត�ិករបរិស�ន និង េទសច

3

ចម�ងជូន៖
្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍន៍
្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិ�� វត�ុ
្រកសួឧស្សោហកម� ែរ៉ និថាមល
្រកសួងបរិស
្រកសួងេទសចរណ
្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង 
្រកសួងកិច�ករន
្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន
អជា�ធរអគ�ិសនីកម�
ស�នទូតចិន េន្របេទសកម
អ�កសរព័ត៌មានជាតិ និង អន�រ

pÞHelx 9-11 pøÚv 476 TYlTMBUg1 PñMeBj RbGb;sMbuRtelx 2295 PñMeBj-3
Tel: (855) 23 214 429

# 9-11, St476, Toul Tompoung1,Phnom Penh, P.O. Box 2295 Phnom Penh-3

Fax: (855) 23 994 063

4

