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ៃថងទី៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៤ 

េសចកី្តែថ្លងករណរ៍មួសហគមន ៍

សិកខ ឆ្លុះបញច ំងរបយករណ ៍ករសិក ្រ វ្រជវេ យសហគមន ៍
ស្តីពី ករអ វឌ នទំ៍នប់ រីអ គសនីេស នេ្រកម២ 

ស ្ឋ គរ អុិមេ េរៀល ទី្រកុងភនំេពញ 
ៃថងទី៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៤ 

 េយើងខញុទំងំអស់គន ជតំ ងសហគមនជ៍នជតេិដើមភគតចិែដលរស់េន មដងទេន្លេស ន នងិ
ទេន្លែ្រសពកមកពីភូមកិនុងតបំនគ់េ្រមងគទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២ ដូចជ ភូមកិបលរមស ភូមែិ្រសគរ១ 
និងែ្រសគរ២ ភូម្ិរចបក់នុង្រសុកេស ន េខត្តសទឹងែ្រតង និងតំ ងសហគមនទ៍េន្ល ប ្រពមទងំតំ ង
សហគមនម៍កពេីខត្តរតនគិរ ី មនករ្រពួយបរមភអពំផីលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ 
ែដលមនកំ ំង៤០០េម ក ៉ ត។់  

 េយើងខញុជំតំ ងសហគមន ៍សមូេធ្វីករបដិេសធ មិន្រពម្រពមទទលួយកសំណង 
និងករេរី ំងទីលំេនថមី ្រពមទំងេសនីសុំឲយលបេ់ចល នវូគេ្រមងទំនប់ រីអ គសនី 
េស នេ្រកម២ជបនទ ន ់

- េយើងខញុមំនភពសបបយរកី យនឹងរស់េនកនុងភូមរិបស់េយើង ជមយួនឹងភពសមបូរហូរេហៀរៃនធនធន
ធមមជតែិដលេនជុំវញិខ្លួនេយើងនេពលសព្វៃថងេនះ ស់។ ធនធនធមមជតទិងំេនះ បនជួយ  ្រទ្រទង់
ដល់កររស់េន្របចៃំថងរបស់េយើង េហើយជងេនះេទេទៀត មវបបធម ៌ឬទំេនៀមទំ បរ់បស់ពួកេយើង 
គឺមនមេនសេញចតនយ៉ង្រជលេ្រជេទេលើដីធ្លីបុព្វបុរស ែដលបនបន ល់ទុកឲយេយើងជកូនជេច
ជំននេ់្រកយ 

- េយើងមនដភូីមដិជ៏ទី្រស ញ់ និងសមបូរេទេ យធនធនធមមជតែិដល្រទ្រទងជ់ីវតិរបស់េយើងដូចជ 
ចំណី រ និង្របភព្របកច់ំណូលជេដើម។ ធនធនទងំេនះមនដូចជដីភូម ិ ដីកសិកមម ដីបំរុងទុក
ស្រមបកូ់នេចជំននេ់្រកយ ៃ្រពសំ បច់ិញច ឹមសត្វ ដីកបេ់ខម ច ដីផនូរដូន  ៃ្រពតណំម ៃ្រពសកក រៈបូជ 
និងទេន្ល ្រពមទងំធនធនទងំ យជេ្រចើនេទៀតែដលមនទងំកនុងទឹក និងេលើេគកផងែដរ។ ធនធន
ធមមជតទិងំេនះ គឺមនិ ចកតៃ់ថ្លបនេទ 



- ធនធនធមមជតទិងំអស់េនះ កម៏នទំនកទំ់នងគន យ៉ងជិតសនិតេទនឹងវបបធម ៌ និង ទំេនៀមទំ ប់
្របៃពណីកនុងជីវតិរស់េន្របចៃំថងរបស់េយើងែដលមនិ ចខ្វះបន។ េយើងមន្របរពធពធិីបន្់រសនដ់ល់
អនក ្រកហម ក ជេរៀង ល់ឆន េំនេ ងអនក ្រកហម ក ែដលមនទី ងំឋតិេនមតទ់េន្លេស ន េដើមបី
សំុក្តីសុខសបបយេកើតមនដល់សហមនេ៍យើងខញុ ំ នងិសំុអនក មកជួយ ែថរក ករពរបរ ិ ថ ន ឬធនធន
ធមមជត ិ ពេិសស គឺែថរក ទេន្លរបស់េយើងឲយគងវ់ង  និងមនលំហូរធមមជតជិនិចច។ អនក ្រកហម ក 
គឺមន រៈសំខន ់ េដើមបភីជ បក់រេគរពបូជេទដល់បុព្វបុរសរបស់េយើង ្របសិនេបើេយើងបតនូ់វទីកែន្លង
ជទីសកក រៈ ដូចជអនក ្រកហម ក េ យ រែតគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ េយើងកន៏ឹង
បតប់ងនូ់វវបបធម ៌ និងទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីរបស់េយើងដូេចន ះែដរ។ េនេពលែដលេយើងបតប់ងនូ់វ
ធនធនធមមជតទិងំេនះ និងវបបធម ៌្រពមទងំទេំនៀមទំ ប្់របៃពណីេហើយេនះ គឺពិតជមនិ ចបេងកើត
េឡើងវញិបនេទ។  

- វបបធម ៌ទំេនៀមទំ ប្់របៃពណី រក អនក  និងផនូរដូន របស់េយើង គឺមនិ ចទូទតស់ងជ្របកប់ន
េនះេទ 

- ្របសិនេបើេយើងចកេចញពភូីមរិបស់េយើងេនះ េយើងនឹង បតប់ងអ់ត្តសញញ ណរបស់េយើងជមនិខន 
ដូចជ រក  អនក  ផនូរដូន  ៃ្រពតំណម ទីសកក រៈបុជ ែដលសមបត្តទិងំេនះ គឺមនិ ចេរ ើេទកែន្លង
េផ ងបនេទ 

- ្របសិនេបើមនសកមមភពរបស់គេ្រមងអភវិឌ ន៍ មយួែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់អត្តសញញ ណ ឬកែន្លង
ទី រក  ទីសកក រៈបូជរបស់េយើង េយង មសិទធិស្តីពជីនជតេិដើមភគតិច និងេគលករណ៍ែណនំ
របស់្របេទសចិនស្រមប់ករករពរបរ ិ ថ នកនុ ងករវ និិ េយគបរេទសកនុ ង  កិចចសហ្របតបិត្តិ
ករេនះ េយើងេមើលេឃើញថ សកមមភពទងំេនះ គឺមនិគរួអនុវត្តេនះេទ 

- ទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២េនះ នឹងកតផ់្ត ចលំ់ហូរទឹកទេន្ល ែដល ចេធ្វើឲយបះ៉ពល់អវជិជមន
យ៉ងធងនធ់ងរេទដល់ែផនកខងេលើ និងែផនកខងេ្រកម ជពេិសសទនំបេ់នះនឹងកតផ់្ត ចច់ ចរណ៍របស់្រតី 
ែដល ចជះឥទធិពលេទដល់តបំនទ់េន្លេមគងគ និងបឹងទេន្ល បទងំមូល។ 

- គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ នឹងនមំកនូវក្តីទុកខ្រពួយ និងអស់សងឃមឹជងអ្វែីដលបនេកើត
េឡើងកនុងសមយ័ពុលពតេទេទៀត។ េយើងគិតថគេ្រមងអភវិឌ ន ៌ ដូចជគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី
េស នេ្រកម២េនះ គួរែតេធ្វើឲយ្របជជនកមពុជ ជពិេសស្របជជនរស់េនកនុងតំបនអ់ភវិឌ នគ៍េ្រមង
ផទ ល់ ដូចជេយើងខញុសំបបយរកី យជងេនះ។ ជញ ធរ ដូចជរូបេ ក ែដលមនអំ ច និងករអបរ់ ំ
ចំេណះដឹងខពងខ់ពស់ជងសហគមនេ៍យើងខញុេំនះ គួរែតែស្វងរកនូវដំេ ះ្រ យដល៏្អស្រមបេ់ ះ្រ យ
នូវបញ្ហ េនះ ្របេសើរជងេធ្វើឲយសហគមនេ៍យើងខញុ ំរងទុកខេវទន។ 



សំណូមពរ 
 េយើងខញុសូំមសំណូមពរដល់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជដូចខងេ្រកម៖  

 សូម ជរ ្ឋ ភបិលេម ្ត េធ្វើករលបេ់ចលនូវគេ្រមង ងសងទ់ំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២។ 
 សូមេ យ ជរ ្ឋ ភបិល និង្រកុមហុ៊ន េម ្ត គិតគូរ សងជមងចឺិត្តដល់េយើងខញុ ំនូវ ល់ករខូចខត និងបត់
បង ់េ យ រករកបេ់ឈើសំ ត ងស្តុកទឹកស្រមបគ់េ្រមងទំនប់ រអីគគសិនីេស នេ្រកម២។ 
តំបនៃ់្រពេឈើទងំអស់ែដលបនកបប់ំផ្ល ញកនុងេពលសំ តៃផទ ងស្តុកទឹក គឺជតបំនែ់ដលសហគមន៍
ពឹង ្រស័យនូវអនុផលៃ្រពេឈើស្រមបក់ររស់េន្របចៃំថង និងជជ្រមកសត្វៃ្រព។ ករបតប់ងនូ់វធន
ធនទងំេនះ បនេធ្វើឲយមនផលបះ៉ពល់ជអវជិជមនដល់ជីវភពរស់េន្របចៃំថងរបស់សហគមន៍
េយើងខញុ។ំ 

 េយើងខញុសំងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ល់ក្តីបរមភ និង សំណូមពរទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ នឹង្រតូវ
បនយកចិត្តទុក ក ់និងេ ះ្រ យជូនេយើងខញុជំកជ់មនិខន។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទំនកទ់នំងមក៖ 
1. េ ក ហ្វុត េខឿន តំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសគរ២ េខត្តសទឹងែ្រតង៖ ០៩៧ ៧ ៧៩៧ ៤៨៨ 
2. េ ក  ំសំ ង តំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស េខត្តសទឹងែ្រតង៖ ០៨៨ ៥៨៤ ០៧៦២ 
3. េ ក្រសី លី ប ិតំ ងសហគមនភូ៍ម្ិរចប ់េខត្តសទឹងែ្រតង៖ ០៩៧ ៥ ០០១ ៨០៦ 
4. កញញ  ែណន សូ៊គីត តំ ងសហគមន្៍រសុកលំផត ់េខត្តរតនគិរ៖ី ០៩៧ ៨៧៧ ៦៤៩៧ 
5. េ ក ឡុង សូែចត ្របធនសមពន័ធ្របជេន ទកមពុជ េខត្តេពធិ៍ ត៖់ ០១២ ៩៨៩ ៣១៨ 

 

ជូន 
- មនទីរែរ ៉និងថមពលេខត្តសទឹងែ្រតង 
- មនទរីេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុេខត្តសទឹងែ្រតង 
- មនទីរបរ ិ ថ នេខត្តសទងឹែ្រតង 
- មនទរីអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្តសទងឹែ្រតង 
- ្រកុមហុ៊នទនំប់េស នេ្រកម២ េនេខត្តសទឹងែ្រតង 
- ្រសុកេស ន េខត្តសទងឹែ្រតង 
- ឃុែំ្រសគរ និងកបលរមស េខត្តសទងឹែ្រតង 
- េមភូមិែ្រសគរ ១ នងិែ្រសគរ២ និងកបលរមស េខត្តសទងឹែ្រតង 
- រដ្ឋសភជតិ 
- ្រកសួងែរ ៉នងិថមពល 

- ្រកសួងេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ 



- ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- ្រកសួងអភវិឌ នជនបទ 
- ្រកុមហុ៊នទនំប់េស នេ្រកម២ នងិ្រកុមហុ៊នរ ៉យ៉ូល់្រគុប 
- ថ នទូតចនិ្របចេំនកមពុជ 

- ព័ត៌មន នងិអងគករសងគមសីុវលិ កនុង្របេទសទេន្លេមគងគ នងិអន្តរជត ិ


