បញឈប់គេរមងសងសង់ទំនប់វរអគគ
៉
ី ិសនីជយអែរងេនកមព
ុ ជ!
ញតតិ
សូមចូលរួមជមួ យពួ កេយង េដ មបីឲយរកុមហ៊ុន China Guodian Corporation លុបេចលនូ វ
គេរមងសងសង់ទំនប់វរ ីអគគិសនី ជយអែរ ៉ង

ែដលមនទីតំងសថិតេនរជលងសទឹងអែរ ៉ង

ភគ

និ រតីៃនរបេទសកមពុជ។ េទះបី ជគេរមងេនះបេងកតថមពលរហូតដល់ ១០៨ េមហគវ៉ ត់ក៏េដយ
ក៏ វបេងកតផលវ ិបកេរចនជងផលចំ េណញសរមប់របេទសជតិ ។
ផលវ ិបកៃនគេរមងេនះមនដូ ចខងេរកម៖
•

បត់ បង់នូវតំ បន់ ែដលសំបូរេទេដយជីវៈចរមុះដ៏សំខន់បំផុត េនរបេទសកមពុជ ែដលមន
សតវជង ២៧៧របេភទ កនុងេនះ ៣១របេភទជសតវករម។ សតវករមមួ យចំនួនទំងេនះ
មនដូ ចជ ខលពពក ដំ រ ី រកេព ភំន រតីនគ និងទៃរពសលបស។

•

ៃផទដីរបមណពី ១០ ០០០ េទ ២០ ០០០ហិចត រតូវបនជន់លិច រប់ បញូច លទំង ៃរព
ករពរភនំរកវញភគកណ
ត ល។

•

េប កឱកសឲយមនករកប់ បំផលញ

ៃរពេឈ រទង់ រទយធំ ខុសចបប់ បែនថមេទៀត

ែដលបន

េក តមនេឡងរួចមកេហយ េនែកបរតំ បន់ទំនប់វរ ីអគគីសនី ែដលសថិតេនកនុងជួ រភនំរកវញ។
•

ករបងខំេអយជនជតែខមរេដ មជិត

១

០០០នក់ ចកេចញពី ដីបុពវបុរសរបស់ពួកេគ

ជ

ទី កែនលងែដលពួ កេគបនអរស័យេទេលផល និ ងអនុផលៃរពេឈ ដ៏សំបូរែបបេនកនុងតំ បន់
េនះ

និ ងេរបរបស់ធនធនធមមជតិេដយមននិ រនតរភព។

ទីតំងថមីែដលពួ កេគនឹ ងរតូវ

បញូជ នឲយេទរស់េនេនះ គឺ សិត
ថ េនចំផូលវដំ រ ីៃរព និ ងជតំបន់ ែដលមិ នអចេធវែរសបន។
េគរ ំពឹ ងថរកុមហ៊ុន China Guodian Corporation នឹ ងចុ ះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងសង
សង់ទំនប់ វរ ីអគគិសនី ជយអែរ ៉ងកនុងេពលខងមុខេនះ។ ដូ េចនះ េដ មបីករពរ និ ងអភិ រកសរជលង
អែរ ៉ង សូមចូលរួមជមួ យពួ កេយងេដ មបីរបប់េទដល់រកុមហ៊ុនថ កនុងនមជរកុមហ៊ុនមួយែដល
ិ៍ ត
មនេករេឈ
មះ

និ ងករទទួ លខុ សរតូវកនុងសងគម

មិ នរតូវសងសង់ ទំនប់ វរ ីអគគីសនី

េនកនុងតំ បន់ ែដលសំបូរេទេដយ ជី វចរមុះ និងសមបតតិេបតិ កភ័ ណឌវបបធម៌ េនះេទ។

ញត
ជ ូនចំេពះ
េលក Zhu Yongpeng នយករបតតិបតតិ និ ងជរបធនរកុមហ៊ុន China Guodian Corporation
រជលងសទឹងអែរ ៉ង ែដលសថិតកនុងតំ បន់ ភំនរកវញភគនិ រតី ៃនរបេទសកមពុជ រតូវបនេគសគល់
ថជតំ បន់ ែដលសំបូរជី វៈចរមុះេរច នជងេគេនអសុីអេគនយ៍
េរច នរបេភទ

រួមទំងសតវករមែដលជិ តផុតពូជ

។

តំបន់ េនះជជរមកសតវៃរពជ

និ ងសតវែដលកំ ពុងរងករគរមមកំ ែហង

ដូចជ

ខលពពក ដំរ ី រកេពភំន រតីនគ និ ងទៃរពសលបស។
គេរមងទំ នប់វរ ីអគគិសនីជយអែរ ៉ង

ែដលរតូវបនេសនរសងសង់ េដយ

រកុមហ៊ុន

China

Guodian Corporation នឹ ងចូ លរួមចំ ែណកេធវឲយបត់ បង់ៃរពករពរភនំរកវញភគកណ
ត ល និ ងពូ ជ
សតវងយរងេរគះែដលរស់េនទី េនះ។ អងសតុកទឹ ករបមណពី ១០ ០០០ េទ ២០ ០០០ហិចត
នឹ ងេធវឲយតំ បន់េនះរងនូវករកប់ បំផលញៃរពេឈ

និ ងសតវៃរពខុសចបប់ ។

គេរមងេនះក៏ គរមម

កំ ែហងេទដល់វបបធម៌ របៃពណី និ ងកររស់េនរបស់ជនជតិ ែខមរេដ ម រប់ រយនក់ ែដលពឹ ងែផអក
េទេលសឹង
ទ អែរ ៉ង

និ ងៃរពេឈ ែដលេនជុំ វ ិញតំ បន់េនះអស់រយៈេពលជង៤០០ឆនំមកេហយ។

វ ិធនករកត់បនថយផលប៉ ះពល់

មិ នអចធនថជដំ េណះរសយមនរបសិទភ
ធ ពេនះេទ

េដយសរែតផលប៉ ះពល់ៃនគេរមងជេរចន

មិ នអចែកែរបឲយដូចសភពេដ មវ ិញបនេឡយ។

េលសពីេនះេទេទៀត របជពលរដឋរបមណ ១000នក់ រតូវបនេសនឲយផលស់បូរទី
ត លំេនែដលផទុយ
នឹ ងឆនទៈរបស់ពួកេគ េទរស់េនកនុងតំ បន់ដំរ ីៃរពេដ រជេរច ន និ ងជតំ បន់ ែដលមិ នសមរសប។
ចប់ តំងពី ឆនំ២០០៨ របជជនទំងេនកនុងរបេទសកមពុជ និ ងេនជុំ វ ិញពិ ភពេលករប់ពន់
នក់ បនដក់ញតតិ និ ងលិខិតជេរច ន ជូ នរដឋភិ បលកមពុជ េដយេសនឲយលុបេចលគេរមងសង
សង់ ទំនប់វរ ីអគគិសនី េនះ េដយសរកតីកងវល់ចំេពះផលប៉ ះពល់ដល់របព័ នធេអកូ ឡូសុី និ ងសមបតតិ
េបតិ កភ័ ណឌវបបធម៌។ រកុមហ៊ុនទីមួយែដលេរគងនឹ ងសងសង់គេរមងេនះ មនេឈមះថ រកុមហ៊ុន
China

Southern

បរ ិសថន។

Power

Grid

បនបញឈប់ ករអនុ វតតគេរមង

បញ
ហ ហិរញញ វតថុពក់ ព័នធេទនឹងលទធភពគេរមងេនះ

េដយសរេហតុ ផលប៉ ះពល់
ែដលរតូវបនកត់សំគល់េដយ

JICA េនកនុងែផនករេមៃនវ ិស័យថមពលវរ ីអគគិសនី សរមប់ កមពុជ បនឲយដឹ ងថ តៃមលអគគិសនី
ៃនគេរមងេនះមនតែមលខពស់ េប េរបៀបេធៀបេទនឹ ងគេរមងវរ ីអគគិសនី ដៃទេទៀតេនកនុងរបេទស។

េយងសូមជុំ រញ
ុ ឲយរកុមហ៊ុន China Guodian Corporation លុបេចលនូ វគេរមងេនះ ែដល
េរគងនឹងសងសង់េនជយអែរ ៉ង េដយសរែតកររបថុ យរបថនកនុងករខតបង់ហិរញញ វតថុ និ ង
ិ៍ ត
េករេឈ
ម ះរបស់រកុមហ៊ុន ពក់ ព័នេធ ទនឹងករេធវឲយខូ ចបរ ិសថននិ ងសងគមយ៉ ងធងន់ធងរ។
កនុងនមជរកុមហ៊ុនរបស់រដឋ ែដលបនេបតជញពរងឹ ងកិ ចក
ច រពរបរ ិសថន ដូ ចែដលបន កំ ណត់
េនកនុងរបយករណ៍ទំ នួលខុ សរតូវចំ េពះសងគមៃនរកុមហ៊ុន China Guodian Corporation និ ងរតូវ
របកន់ខជប់ នូវេគលករណ៍ែណនំ

សរមប់ករករពរបរ ិសថនកនុងករវ ិនិ េយគ

និ ងសរជី វកមម

បរេទស (Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Corporation)។
េយងខញំុសងឃឹមថ

េលករបធននឹងេធវករពិចរណេដយយកចិ តតទុកដក់

ចំ េពះេសចកតី

អំ ពវនវេនះ េដយេហតុ ថរជលងអែរ ៉ងគឺជមរតកដ៏មនតៃមល និ ងមិនគួ ររតូវបនបំផលញេនះេទ។
េយងខញំុសូមែថលងអំ ណរគុណយ៉ ងរជលេរជ ចំ េពះករយកចិ តទ
ត ុ កដក់េទេលបញ
ហ ដ៏ សំខន់
េនះ៕

ចមលងជូនៈ
រកុមហ៊ុន Guangxi Subsidiaries
រកុមរបឹកសរដឋៃនសធរណៈរដឋរបជមនិតចិ ន
សថនទូ តចិ នរបចំេនកមពុជ
ផសរមូលប័ រត Shanghai Stock Exchange

