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សហគមនក៍នុងភមិូែ្រសគរ១ និងែ្រសគរ២ ឃុំែ្រសគរ មដងទេន្លេស ន 

 

សមូេគរពជនូ 

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

 េយើងខញុទំងំអស់គន ជសហគមនជ៍នជតិ វ និងជនជតែិខមរ ែដលបនរស់េនជេ្រចើនឆន កំនុងភូមិ
ែ្រសគរ១ និងភូមែិ្រសគ២ ឃុំែ្រសគរ មដងទេន្លេស នេនះ មនករ្រពួយបរមភអំពីផលបះ៉ពល់ពគីេ្រមង
ទំនប់ រអីគគិសនីេស នេ្រកម២ ែដលមនកំ ំង៤០០េម ក ៉ ត។់  

 េយើងខញុជំសហគមនរ៍ស់េនកនុងឃុំែ្រសគរ សមូេធ្វីករបដិេសធ មិន្រពមចកេចញពី ភមិូ 

ចស ់និងមិន្រពមទទលួយកសំណង និងករេរី ំងទីលំេនថមីេនះេទ  ពេី្រពះ៖  

- េយើងខញុមំនភពសបបយរកី យនឹងរស់េនកនុងភូមែិ្រសគរ ជមយួនឹងភពសំមបូរហូរេហៀរៃន ធនធន
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 រៈបុជ 
និងទេន្ល ្រពមទងំធនធនទងំ យជេ្រចើនេទៀតែដលមនទងំកនុងទឹក និងេលើេគកផងែដរ។ ធនធន
ធមមជតទិងំេនះ គឺមនិ ចកតៃ់ថ្លបនេទ 

- ធនធនធមមជតទិងំអស់េនះ កម៏នទំនកទ់ំនងគន យ៉ងជិតសនិតេទនឹងវបបធម ៌និង ទំេនៀមទំ ប់
្របៃពណីកនុងជីវតិរស់េន្របចៃំថងរបស់េយើងែដលមនិ ចខ្វះបន។ េយើងមន្របរពធពធិីបន្់រសនដ់ល់



អនក ្រកហម ក ជេរៀង ល់ឆន េំនេ ងអនក ្រកហម ក ែដលមនទី ងំឋតិេនមតទ់េន្លេស ន េដើមបី
សំុក្តីសុខសបបយេកើតមនដល់សហមនេ៍យើងខញុ  ំនងិសំុអនក មជួយ ែថរក ករពរបរ ិ ថ ន ឬធនធន
ធមមជត ិពេិសស គឺែថរក រទេន្លរបស់េយើងឲយគងវ់ង  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 

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

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

 សូមេធ្វើករពិចរ េលើសេម្លង ឬេយបល់សហគមនរ៍បស់សហគមនែ៍ដលេរៀប បខ់ងេលើ និងគតិពិ
ចរ េឡើងវញិអំពេីគលនេយបយសំណង និងករ ងំទីលំេនថម ី



 ្របសិនេបើគណៈកមមករ ឬ្រកុមហុ៊នចុះមកេធ្វើករកនុងភូមរិបស់េយើង សូមនមំកជមយួនូវអនកបកែ្រប 
ភ វមកជមយួផង េដើមបឲីយងយ្រសួលកនុងករជែជកពិភក គន  

 សហគមនេ៍យើងខញុធំ្ល បប់នឮថ រ ្ឋ ភបិល និង្រកុមហុ៊នបនឯកភពនឹងេធ្វើកររចនប្លងគ់េ្រមងទំនប់
េស នេ្រកម២ជថមេីឡើងវញិ សូមឲយេធ្វើករផ ព្វផ យនូវពត័ម៌នេនះជ ធរណៈ នងិេធ្វើករសិក
្រ វ្រជវពីផលបះ៉ពល់ទងំ យែដល ចេកើតមនពគីេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី 

 សូមឲយសហគមនចូ៍លរមួកនុងដំេណើ ករសិក ្រ វ្រជវថមី។ ផ្តល់ឳកសឲយសហគមនេ៍យើងខញុបំនែចក
រែំលកនូវករ្រពួយបរមភ និងមតេិយបល់ចំេពះគេ្រមងេនះ 

 េយើងខញុសំងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ល់ក្តីបរមភ និង សំណូមពរទងំអស់ែដលបនេលើកេឡើងខងេលើ នឹង្រតូវ
បនយកចិត្តទុក ក ់និងេ ះ្រ យជូនេយើងខញុេំ យគណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ និង ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជជកជ់មនិខន។  

 សូមឯកឧត្តម្របធនគណៈកមមករេ ះ្រ យផលបះ៉ពល់ េម ្ត េឆ្លើយតបចំេពះសំណូមពររបស់េយើង
ខញុជំ យលកខអក រ មកេ ក ហ្វុត េខឿន តំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសគរ១ យ៉ងយូរបំផុតេនៃថងទី២០ ែខតុ  
ឆន ២ំ០១៤។ 

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមសូមទំនកទ់នំងមក៖ 
1. េ ក ហ្វុត េខឿន តំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសគរ២ ៖ ០៩៧ ៧ ៧៩៧ ៤៨៨ 
2. េ ក្រសី រុន ខុ ំតំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសគរ១៖ ០៩៧ ៥ ៧០៣ ៧៣៥  
3. េ ក្រសី ផ វ ីតំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសគរ២ ៖ ០៨៨ ៩ ៣៨៤ ៩០១ 
4. េ ក ចន ់ថុន តំ ងសហគមនភូ៍មែិ្រសគរ១ ៖ ០៨៨ ៥ ៨៩៥ ០០៦ 

 

ចម្លងជូន 
- មនទរីឧស ហកមម ែរ ៉នងិថមពលេខត្ត 
- មនទីរេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុេខត្ត 
- មនទរីបរ ិ ថ នេខត្ត  
- មនទីរអភិវឌ ន៍ជនបទេខត្ត 
- ្រកុមហុ៊នទនប់េស នេ្រកម២ េនសទឹងែ្រតង 
- ្រសុកេស ន  
- ឃុែំ្រសគរ 
- េមភូមិែ្រសគរ ១ និងែ្រសគរ២ 

- រដ្ឋសភជតិ 



- ្រកសួងែរ ៉នងិថមពល 

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

- ព័ត៌មន នងិអងគករសងគមសីុវលិ កនុង្របេទសទេន្លេមគងគ នងិអន្តរជត ិ


