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សហគមនក៍នុងភមិូកបលរមស ឃុំកបលរមស មដងទេន្លែ្រសពក 

 

សមូេគរពជនូ 

ឯកឧត្តម កលុ សំអលុ អ បលៃនគណៈអ បលេខត្ត និងជ្របធន គណៈកមមករ
េ ះ្រ យផលបះ៉ពលថ់ន កេ់ខត្តេលីគេ្រមងទំនប់ រីអ គសនីេស នេ្រកម២ 

 េយើងខញុទំងំអស់គន ជសហគមនជ៍នជតភិនងរស់េនភូមកិបលរមស ឃុំកបលរមស មដងទេន្ល
ែ្រសពក មនករ្រពួយបរមភអំពីផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ែដលមនកំ ំង
៤០០េម ក ៉ ត។់  

 េយើងខញុជំសហគមនរ៍ស់េនកនុងភូមកិបលរមស សូមេធ្វើករបដេិសធ មនិ្រពមចកេចញពភូីមចិស់ 
នងិមនិ្រពមទទួលយកករេរ ើ ងំទលំីេនថមេីនះេទ  ពេី្រពះ៖  

- េយើងខញុមំនភពសបបយរកី យនឹងរស់េនកនុងភូមកិបលរមស ជមយួនឹងភពសំមបូរហូរេហៀរៃន ធន
ធនធមមជតែិដលេនជំុវញិខ្លួនេយើងនេពលសព្វៃថងេនះ ស់។ ធនធនធមមជតទិងំេនះ បនជយួ  
្រទ្រទងដ់ល់កររស់េន្របចៃំថងរបស់េយើង េហើយជងេនះេទេទៀត មវបបធម ៌ ឬទំេនៀមទំ បរ់បស់
ជនជតិេដើមតចិភនងរបស់េយើង គឺមនមេនសេញចតនយ៉ង្រជលេ្រជេទេលើដីធ្លីបុព្វបុរស ែដលបន
បន ល់ទុកឲយេយើងជកូនកូនេចជំននេ់្រកយ 

- េយើងមនដភូីមដិជ៏ទី្រស ញ់ និងសមបូរេទេ យធនធនធមមជតែិដល្រទ្រទងជ់ីវតិរបស់េយើងដូចជ 
ចំណី រ និង្របភព្របកច់ំណូលជេដើម។ ធនធនទងំេនះមនដូចជដីភូម ិ ដីកសិកមម ដីបំរុងទុក
ស្រមបកូ់នេចជំននេ់្រកយ ៃ្រពសំ បច់ិញច ឹមសត្វ ដីកបេ់ខម ច ដីផនូរដូន  ៃ្រពតណំម ៃ្រពសកក រៈបុជ 
និងទេន្ល្រពមទងំធនធនទងំ យជេ្រចើនេទៀតែដលមនកនុងទឹក នងិេលើេគកផងែដរ។ ធនធន
ធមមជតទិងំេនះ គឺមនិ ចកតៃ់ថ្លបនេទ 

- ធនធនធមមជតទិងំអស់េនះ កម៏នទំនកទ់ំនងគន យ៉ងជិតសនិតេទនឹងវបបធម ៌និង ទំេនៀមទំ ប់
្របៃពណីកនុងជីវតិរស់េន្របចៃំថងរបស់េយើងែដលមនិ ចខ្វះបន។ ្របសិនេបើេយើងបតប់ងនូ់វធនធន



ធមមជតទិងំេនះ េយើងនឹងបតប់ងនូ់វវបបធម ៌នងិទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីដូេចន ះែដរ។ េនេពលែដល
េយើងបតប់ងនូ់វធនធនធមមជតទិងំេនះ និងវបបធម ៌្រពមទងំទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីេហើយេនះ គឺពតិ
ជមនិ ចបេងកើតេឡើងវញិបនេទ 

- វបបធម ៌ទំេនៀមទំ ប្់របៃពណី រក អនក  និងផនូរដូន របស់េយើង គឺមនិ ចទូទតស់ងជ្របកប់ន
េនះេទ  

- ្របសិនេបើេយើងចកេចញពភូីមរិបស់េយើងេនះ េយើងនឹង បតប់ងអ់ត្តសញញ ណរបស់េយើងជជនជតិ
ភនងមនិខន ដូចជ រក  អនក  ផនូរដូន  ៃ្រពតំណម ទីសកក រៈបុជ ែដលសមបត្តទិងំេនះ គឺមនិ ច
េរ ើេទកែន្លងេផ ងបនេទ 

- ្របសិនេបើមនសកមមភពរបស់គេ្រមងអភវិឌ ន៍ មយួែដលេធ្វើឲយបះ៉ពល់ដល់អត្តសញញ ណ ឬកែន្លង
ទី រក  ទីសកក រៈបូជរបស់ជនជតេិដើមភគតចិ េយង មសិទធិស្តីពជីនជតេិដើមភគតចិ នងិេគល
ករណ៍ែណនំរបស់ ្របេទសចិនស្រមប់ករករពរបរ ិ ថ នកនុ ងករវ និិ េយគបរេទសកនុ ង  
កិចចសហ្របតបិត្តកិរេនះ េឃើញថ សកមមភពទងំេនះ គឺមនិគួរអនុវត្តេនះេទ 

- គេ្រមងអភវិឌ ន ដូចជគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២េនះ គួរែតេធ្វើឲយ្របជជនកមពុជដូចជ
េយើងខញុសំបបយរកី យជងេនះ។ ប៉ុែន្តេបើេធ្វើឲយេយើងេរ ើភូមេិចញពីទីេនះ េតើឲយេយើងសបបយចិត្តយ៉ង
ដូចេម្តចេកើត? ជញ ធរពកព់ន័ធទងំ យ ដូចជឯកឧត្តមជេដើមេនះ ែដលមនអំ ច និងករអបរ់ ំ
ចំេណះដឹងខពងខ់ពស់ជងសហគមនេ៍យើងខញុេំនះ គួរែតែស្វងរកនូវដំេ ះ្រ យដល៏្អស្រមបេ់ ះ្រ យ
នូវបញ្ហ េនះ ្របេសើរជងេធ្វើឲយសហគមនេ៍យើងខញុរំងទុកខេវទន។ គឺអយុត្តធិមេ៌ពកេហើយ ែដលេធ្វើឲយ
សហគមនេ៍យើងខញុ រំងទុកខេវទនដូេចនះ។ 

សំណូមពរ 
 េយើងខញុសូំមសំណូមពរដល់គណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីេស ន
េ្រកម២  កដូ៏ចជរ ្ឋ ភបិល និង្រកុមហុ៊នដូចខងេ្រកម៖ 

 សូមេធ្វើករលបេ់ចលនូវកិចច្រពមេ្រព ងៃនករទទួលយកករ ងំទីលំេនថមរី ងតំ ងសីុប៊អូីរ និង
ជញ ធរ ែដលបនេធ្វើេឡើងកលពែីខមថុិន ឆន ២ំ០១៤ េ្រពះថ សហគមនេ៍ផ ងេទៀតេនកនុងភូមកិបល

រមស គឺមនិែដលយល់្រពមចំេពះករ ងំទីលំេនថមីេនះេទ 

 សូមេធ្វើករពិចរ េលើសេម្លង ឬេយបល់សហគមនរ៍បស់សហគមនែ៍ដលេរៀប បខ់ងេលើ និង 
គិតពចិរ េឡើងវញិអពំីេគលនេយបយ ងសងទ់នំប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២េនះ  



 សហគមនេ៍យើងខញុធំ្ល បប់នឮថ រ ្ឋ ភបិល និង្រកុមហុ៊នបនឯកភពនឹងេធ្វើកររចនប្លងគ់េ្រមងទំនប់
េស នេ្រកម២ជថមីេឡើងវញិ សូមឲយេធ្វើករផ ព្វផ យនូវពត័ម៌នេនះជ ធរណៈ នងិេធ្វើករសិក
្រ វ្រជវពីផលបះ៉ពល់ទងំ យែដល ចេកើតមនគេ្រមងទនំប់ រអីគគិសន ី

 សូមឲយសហគមនចូ៍លរមួកនុងដំេណើ ករសិក ្រ វ្រជវថមី។ ផ្តល់ឳកសឲយសហគមនេ៍យើងខញុបំនែចក
រេំលកនូវករ្រពួយបរមភ និងមតេិយបល់ចំេពះគេ្រមងេនះ 

 េយើងខញុសំងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ល់ក្តីបរមម និង សំណូមពរទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ នឹង
្រតូវបនយកចិត្តទុក ក ់និងេ ះ្រ យជូនេយើងខញុ េំ យគណៈកមមករ នងិ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ជមនិខន។ 

 សូមឯកឧត្តម្របធនគណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េម ្ត េឆ្លើយតបចំេពះសំណូមពររបស់េយើង
ខញុជំ យលកខអក រ មកេ ក  ំសំ ង តំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស យ៉ងយូរបំផុតេនៃថងទ២ី០ 
ែខតុ  ឆន ២ំ០១៤។  

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទំនកទ់នំងមក៖ 
1. េ ក  ំសំ ង តំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស៖ ០៨៨ ៥ ៨៤០ ៧៦២,                    

អីុែមល៉៖ three‐s‐community@hotmail.com 

2. េ ក គឺម េឌឿង តំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស៖ ០៩៧ ៧ ៥៤២ ០៤២  
3. េ ក ្របច៉ រទិធ ីតំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស៖ ០៨៨ ៩ ៣៨៤ ៩០១ 
4. េ ក ្រសី លីប ិតំ ងសហគមនភូ៍មកិបលរមស៖ ០៩៧ ៥ ០០១ ៨០៦ 

ចម្លងជូន 
- មនទរីឧស ហកមមម ែរ ៉និងថមពលេខត្ត 
- មនទរីេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុេខត្ត 
- មនទរីបរ ិ ថ នេខត្ត  
- មនទរីអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត 
- ្រកុមហុ៊នទនប់េស នេ្រកម២ េនសទងឹែ្រតង 
- ្រសុកេស ន  
- ឃុកំបលរមស និង ឃុែំ្រសគរ 
- េមភូមិកបលរមស និងេមភូមិែ្រសគរ ១ និងែ្រសគរ២ 

- រដ្ឋសភជតិ 
- ្រកសួងែរ ៉និងថមពល 

- ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
- ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- ្រកសួងអភិវឌ នជនបទ 
- ្រកុមហុ៊នទំនប់េស នេ្រកម២ និង្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប 
- ថ នទូតចិន្របចេំនកមពុជ 

- ព័ត៌មន និងអងគករសងគមសីុវលិ កនុង្របេទសទេន្លេមគងគ និងអន្តរជតិ 


