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៥-សូមឲយ្រកុម្របឹក ឃំុេឈើេខម  ជួសជុលទំនប់ ងទឹកកនុងឃំុ ចប់ពី្រពំ្របទល់ភូមិេលខ៩ ភូមិេ្រជយ ែកវ ទល់
នឹង ភូមិែ្រពកៃ្រជ ឃំុែ្រពកៃ្រជ ឲយេហើយចុងឆន ំ២០១១។

 
េ ក យុន រ ីមកពីគណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុេឈើេខម  មន្រប សន៍ថ ” 

[ខញុំ]សូមគំ្រទចំេពះករេលើកេឡើងនូវត្រមូវករជ ទិភពទំង ៥ េនះ េហើយ ៨០ ភគរយ ៃនត្រមូវករជ ទិ
ភពេនះ នឹង ក់បញចូ លកនុងករេឃសនេបះេឆន តស្រមប់បក នេពលខងមុខ”។ 

 
េ ក ែទន សុខ មកពីគណបក សមរង ី និងជជំទប់ទី១ឃំុេឈើេខម បនមន្រប សន៍ថ «លទធផល

ទំង៥ ែដលសំខន់ៗទំងេនះ ជេគលនេយបយរបស់្រកុម្របឹក ឃំុកនុងករអភិវឌ ន៍ រឯីត្រមូវករត
ប ្ត ញអគគីសនីេយើងនឹងចរចរ»។ 
 
  សិកខ េនះេរៀបចំេឡើងេ យ គណៈកមម ធិករ ខុមែ្រហ្វល សហករជមួយ សមគមន៍ករពរ 
សិទធិមនុស  និងអភិវឌ ន៍េនកមពុជ សហគមន៍ែ្រពកៃ្រជេដើមបីករអភិវឌ ន៍ និងសហគមន៍ឥ្រនទេទវ។ី 
 

សិកខ េនះ េរៀបចំេឡើងកនុងេគលបំណង ឲយមច ស់េឆន តេនតំបន់ ច់្រសយលទទួលបន៖  
១-ករយល់ដឹងអំពីសិទធិ តួនទី និងកតព្វកិចចរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករែស្វងយល់ពីត្រមូវករជ ទិ-

ភពកនុងករអភិវឌ ន៍នូវមូល ្ឋ ន។ 
២-ផ្តល់ឱកសឲយមច ស់េឆន តចូលរមួជែជកពិភក  េដើមបីកំណត់ត្រមូវករ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់របស់

ខ្លួន។ 
៣-ត្រមូវករជ ទិភពកនុងឃំុ សងក ត់ ច់្រសយល  នឹង្រតូវបនចង្រកងជរបយករណ៍ែដល ច

ឲយសិកខ កមងយចងចំេដើមបីចូលរមួ ម ន ជ្រមុញករអនុវត្តន៍របស់្រកុម្របឹក  ឃំុ សងក ត់់ និងករ ក់
បញចូ លត្រមូវករកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់គណបក កនុងឃំុ។ 

 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមទំនក់ទំនង ៖ 
១-េ ក ប្លង េបឿត (ម្រន្តីែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)    
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១២ ៤៧១ ៣២៦ 
២-អនក្រសី េហង សគុនធ  (ជំនួយករែផនកប ្ត ញ និងេវទិក)   
ទូរស័ពទេលខ ៖ ០១៧ ៥៨៣ ៨៦៩ 


