
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ក្នងុសេទិកាេហគមន៍ក្កី្ក្ក្ក្នងុទីក្កុ្ងស ើក្ទី ៦  

សក្កាមក្រធានរទ “េទិធិមានលន ៅសានសនេមរមន និងការិវិេឍ ទីក្កុ្ង 
សោយមានលនការចូ រមួ” 

 
 យ ើងខ្ញុំទុំងអស់គ្នា ជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមនន៍ានាយៅកាញងរាជធានីភ្ាុំយពញដដ្លកុំពញងប្រឈមនឹង
អសញវត្ថភាពដី្ធ្លី និងលុំយៅឋានយោ សារការអភ្វិឌ្ឍទីប្កុងយោ កងវះនូវត្ម្លល ភាព។  
 យោងតាមរបា ការណ៍ររស់អងគការសម្លគមធាងយតាា ត្សតីពី ការសទងម់តិ្កាញងរាជធានីភ្ាុំយពញ ដដ្ល
សិកាពីទីតាុំងលុំយៅឋានប្កីប្ក បានរកយ ើញថា ោ៉ា ងយោចណាស់ ម្លនសហគមនប៍្កីប្កប្រម្លណ២៧៧ ទី
តាុំងកាញងខណឌ ទុំង១២ ននរាជធានីភ្ាុំយពញ។ របា ការណ៍ដ្ដដ្លរកយ ើញថា ៨៣% ននទីតាុំងទុំងយនះ មនិ
ម្លនឯកសារផ្លូវការជាលា លកខណ៍អកសរយដ្ើមបកីុំណត្ពី់សាថ នភាពដី្ធ្លីររស់ពួកយគយទ ខណៈ៧៥% ននទីតាុំង 
មនិទនម់្លនរលងក់មមសិទធិកានក់ារប់្សរចារផ់្ងដដ្រ។ យលើសពីយនះ ម្លនសហគមនច៍ុំនួន៤១ ទីតាុំងកុំពញង
ប្រឈមនឹងការរយណត ញយចញ ឬរងសម្លា ធ្កាញងការឱ្យផ្លល ស់រតូរលុំយៅឋាន។ សាថ នភាពយនះបានរង្ហា ញថា សហ
គមនប៍្កីប្កកាញងទីប្កុងមនិទនម់្លនសញវត្ថភាពដី្ធ្លី និងលុំយៅឋាន យោ សារមនិទនម់្លនសិទធិកានក់ារប់្សរ
ចារ ់ឬទទួលសាគ ល់ពីអាជ្ាធ្រពាកព់ន័ធយៅយ ើ ។ 
 គួរគ្នត្ស់ម្លគ ល់ថា កាញងរ ៈយពលពីរទសវត្សរច៍ញងយប្កា យនះ ប្រជាពលរដ្ឋរស់យៅកាញងរាជធានីភ្ាុំយពញ
យប្ចើនជាង ១០ភាគរ  ប្ត្ូវបានជយមលៀសយចញពីលុំយៅឋានររស់ខលួន។ ប្រជាពលរដ្ឋទុំងយនាះប្ត្ូវបានជយមលៀស
យចញពីលុំយៅឋានររស់ខលួនយប្កាមយហត្ញផ្លយដ្ើមបយីធ្វើការអភ្វិឌ្ឍដកលមអយសាភ្ណ័ឌ ភាពទីប្កុង ការយរៀរចុំសណាត រ់
ធាា រ ់ សនតិសញខ និងសញវត្ថិភាពសងគម។ ប្រជាពលរដ្ឋប្កីប្កកាញងទីប្កុងបានកាល  ជាជនរងយប្គ្នះខ្ល ុំងជាងយគយៅ
យពលដដ្លម្លនការអភ្វិឌ្ឍយប្កាមយហត្ញផ្លទុំងយនះ។ ជាកដ់សតង កនលងមកកាញងរាជធានីភ្ាុំយពញ កដូ៏្ចជាយៅ
ត្ុំរនជ់នរទម ួចុំនួនកាញងប្រយទសកមាញជា គឺពួកយ ើងដដ្លជាម្លា ស់ផ្ទះ ជាម្លា ស់ដី្មិនទទួលបានផ្លអវីពីការ
អភ្ិវឌ្ឍយនាះយទ។ ផ្ទញ យៅវញិ យ ើងប្តូ្វបានយគរងខុំឱ្យចាកយចញពីលុំយៅឋានររស់ខលួនយៅរស់យៅកាញងត្ុំរន់
ឆ្ងា  ពីទីប្កុង ឬយៅត្ុំរនជ់ា ប្កុងដដ្លមនិទនម់្លនយសវាសាធារណៈ និងយហោឋ រចនាសមាន័ធប្គរប់្គ្ននយ់ៅ 
យ ើ ។ ជាយរឿ ៗ ត្ុំរនដ់ដ្លពួកយ ើងប្ត្ូវបានជយមលៀសយៅយនាះ យៅឆ្ងា  ពីកដនលងប្រកររររចិញ្ា ឹមជីវតិ្ប្រចាុំ
នងាររស់ពួកយ ើង យហើ វាបានកាល  ជារ្សគល់ដ្ធ៏្ុំម ួននភាពប្កីប្កយតាកោ៉ា ក។  
 យោ ម្លនរទពិយសាធ្នន៍នការរ ុំយលាភ្រុំពានោ៉ា ងអ ញត្តិធ្មដ៌ររយនះ ពួកយ ើងជាប្រជាពលរដ្ឋយៅ
កាញងទីប្កុងបានយធ្វើការទមទរឱ្យម្លនការអភ្វិឌ្ឍទីប្កុង និងប្រយទសជាតិ្ប្រករយោ ត្ម្លល ភាព ការចូលរមួ 
សមភាព និង ញត្តិធ្ម។៌ រ៉ាញដនតជាអកញសល ការខិត្ខុំប្រឹងដប្រងយធ្វើការទមទរយនះ ដត្ងដត្ប្ត្ូវបានអាជ្ាធ្រ និង
មន្តនតីរាជរោឋ ភ្បិាលដដ្លពាកព់ន័ធម ួចុំនួនបានពាោមទរស់ាា ត្ ់ គុំរាមកុំដហង និងយពលខលះបានឈានយៅ
ដ្ល់ការរងាហិងាម្លនររសួសាា ម និងចារោ់កព់នធនាគ្នរផ្ងដដ្រ។ កនលងមក អាកត្ស ូមតិ្ ម្លា ស់ផ្ទះ ឬដី្ធ្លីម ួ
ចុំនួនប្ត្ូវបានទទួលរងការយប្រើប្បាស់អុំយពើហិងាពីអាជ្ាធ្រម្លនសមត្ថកិចា ការចារខ់លួន ឃាត្ខ់លួន និង ញុំខលួនកាញង
ពនធនាគ្នរយោ  អ ញត្តិធ្មរ៌ុំផ្ញត្។ ម៉ាាងវញិយទៀត្ កនលងមក រាជរោឋ ភ្បិាល ជាពិយសស សាលារាជធានីភ្ាុំយពញ 
បានយរៀរចុំគយប្ម្លងអភ្វិឌ្ឍន ៍ យោ មនិបានប្រឹកាយោរល់យពញយលញជាម ួយ ើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋប្កីប្ក 
និងជាជនរងផ្លរ៉ាះពាល់យទ ផ្ទញ យៅវញិ ពួកយ ើងខ្ញុំប្ត្វូបានគុំរាមកុំដហង និងរងខុំឱ្យចាកយចញយោ មនិផ្តល់



សុំណងសមរមយយ ើ ។ យោ យមើលយ ើញរូរភាពមនិប្រប្កតី្ទុំងយនះ យ ើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់យៅកាញងទី
ប្កុងទទូចយសាើសញុំប្រមញខរាជរោឋ ភ្បិាល និងសាថ រន័ពាកព់ន័ធ យមតាត ប្ជារ និងជួ  យោះប្សា យសចកតីប្ត្ូវការពិត្
ប្បាកដ្ររស់យ ើងខ្ញុំ។ 
 កាញងឱ្កាសយវទិកាសហគមនប៍្កីប្កកាញងទីប្កុងយលើកទី៦ ឆ្ងា ុំ២០១៩ យនះ យ ើងខ្ញុំទុំងអស់គ្នា ទទូចយសាើ
សញុំរាជរោឋ ភ្បិាល និងសាថ រន័ពាកព់ន័ធយគ្នរព និងការពារសិទធិររស់យ ើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋប្កីប្ក ថាជាអាកម្លន
សិទធិរស់យៅយោ សមរមយ និងម្លនយសចកតីនងលងាូរ ដូ្ចប្រជាពលរដ្ឋកាញងទីប្កុងដ្ន៏ទយទៀត្ដដ្រ។ យ ើងខ្ញុំទុំងអស់
គ្នា មនិជុំទស់ចុំយពាះការអភ្វិឌ្ឍយទ រ៉ាញដនតពួកយ ើងប្ត្វូដត្ទទួលបានផ្លប្រយោជនពី៍គយប្ម្លងអភ្វិឌ្ឍនទ៍ុំងយនាះ។    
 ដូ្យចាះយហើ  នាឱ្កាសយវទិកាសហគមនប៍្កីប្កកាញងទីប្កុងឆ្ងា ុំ២០១៩យនះ យ ើងខ្ញុំទុំងអស់គ្នា សូម
អុំពាវនាវឱ្យ៖ 

- រាជរោឋ ភ្បិាល អាជ្ាធ្រប្គរជ់ានថ់ាា ក ់ និងសាថ រន័ពាកព់ន័ធនានាននរាជរោឋ ភ្បិាលកមាញជាយមតាត
ទទួលសាគ ល់ និងអនញវត្តនឱ៍្យបាននូវសិទធិម្លនលុំយៅឋានសមរមយ យដ្ើមបឱី្យម្លនការអភ្វិឌ្ឍសប្ម្លរ់
ទុំងអស់គ្នា ។ 

- រាជរោឋ ភ្បិាលអនញវត្តនច៍ារឱ់្យម្លនប្រសិទធិភាព និងរញ្ឈរក់ាររយណត ញយចញយោ រងខុំ ការយប្រើ
អុំយពើហិងា និងរញ្ឈរក់ារយប្រើប្បាស់ប្រពន័ធត្ញលាការគ្នរសងាត្យ់លើប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិយសសគឺ
សកមមជនដី្ធ្លី និងលុំយៅឋាន។ 

- សាលារាជធានីភ្ាុំយពញផ្តល់ និងគ្នុំប្ទកាញងការកសាងយហោឋ រចនាសមាន័ធ និងផ្តល់យសវាកមមកានដ់ត្
ប្រយសើរយ ើងកាញងទីតាុំងលុំយៅឋានប្កីប្ក ដូ្ចជាប្រពន័ធលូរងាូរទឹក ការប្រមលូសុំរាម និងការត្ភាា រ់
រណាត ញទឹកនិងអគគិសនីររស់រដ្ឋ។ 

- អាជ្ាធ្រពាកព់ន័ធ ជាពិយសសប្កសួងយរៀរចុំដដ្នដី្ នគរូរនី កមម និងសុំណង ់ និងសាលារាជធានី
ភ្ាុំយពញ អនញវត្តនយ៍គ្នលនយោបា យផ្សងៗពាកព់ន័ធនឹងលុំយៅឋានឱ្យម្លនប្រសិទធិភាព យោ យផ្លត ត្
យលើការខិត្ខុំប្រឹងប្រឹង ដកលមអទីតាុំលុំយៅឋានសហគមនប៍្កីប្កយៅនឹងកដនលងជាជយប្មើសចមបង និង
ជយប្មើសដផ្នការសញវត្ថភាពដី្ធ្លីយផ្សង យៗទៀត្ដដ្លអាចយធ្វើបាន យហើ យចៀសវាងឱ្យបាននូវការរយណត ញ
យចញពីលុំយៅឋានទុំងរងខុំ។  
 

យឈាម ះសហគមនដ៍ដ្លគ្នុំប្ទយសចកតដីងលងការណ៍៖ 
1. សហគមនទួ៍លសដងារ  ី
2. សហគមនផ៍្លូវរងយភ្លើង 
3. សហគមនរលួសយជើងឯង 
4. សហគមនយ៍ជើងឯកប្កុម ៣ 
5. សហគមនយ៍ជើងឯកប្កុម ៤ 
6. សហគមនស៍ទឹងម្លនជ ័ 
7. សហគមនដ៍ប្ពកតាគង ់
8. សហគមនរ៍រូកីីឡា 
9. សហគមនង៍មយគ្នល 



10. សហគមនរឹ៍ងឈូកយអ 
11. សហគមនម៍តិ្តភាព  
12. សហគមនយ៍ប្ជា ចង្ហវ រ 
13. សហគមនស៍ុំយរាងត្បួង 
14. សហគមនរឹ៍ងឈូក  
15. សហគមនវ៍ត្តប្រ ូវងស 
16. សហគមនរឹ៍ងប្ត្ដរក 
17. សហគមនរឹ៍ងកក ់
18. សហគមនភ៍្ូម២ិ៣ 
19. សហគមនទួ៍លសដងាយអ 
20. សហគមនប៍្ត្ពាុំងរាុំងងមី 
21. សហគមនដ៍សនរកីរា  
22. សហគមនស៍ុំយរាងម្លនជ ័ 
23. សហគមនផ៍្ារតូ្ចអា 
24. សហគមននិ៍យរាធ្រឹងឈូក 
25. សហគមនយ៍ប្កាលយគ្ន 
26. សហគមន៩៍២ 
27. សហគមនរ៍ញរមីតិ្តភាព 
28. សហគមនឬ៍សសបី្សស់ 
29. សហគមនទ៍ុំនរ២់ 
30. សហគមនស៍ាមគគីរញងយរឿង 
31. សហគមនដ៍ប្ពកតាគងផ់្លូវ៦០ដម៉ាប្ត្ 
32. សហគមនដ៍ប្ពកតាគង៣់ 
33. សហគមនស៍ាម សាន 
34. សហគមនរ៍ញរយីដ្ើមប្សល់ 
35. សហគមនន៍្តសតីឃាល ុំងសាុំង 

 


