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បឹញី្ជី�ខែ�និទី� 



 របាយការណ៍ត្នោន�ត្រូតូវបានត្នោរៀបចុះ� និង្គចុះង្គត្រូក្នុង្គត្នោ��ង្គមែ�ែក្នុត្នោល�អន�ត្រូក្នុឹតយរបស់រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជា និង្គ�ត័ម៌ានមែដលត្នោជួឿជាក្នុ់
បាន��ត្រូបជា�លរដារស់ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ។ របាយការណ៍ត្នោន�ត្រូតូវបានត្នោបា���មព�ាយក្នុោ�ង្គត្នោគាំលប�ណង្គត្នោល�ក្នុក្នុមពស់ការយល់
ដឹង្គរបស់�ធារណជួនអ���បឹង្គ�ត្នោមាក្នុមែដលជាបឹង្គធ្លី�ជាង្គត្នោគប���តត្នោ�ក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ និង្គបញ្ញាា ស�ខ្លាន់ៗ មែដលទាមទារ
ការ�ើល់ចុះ�ណ្តាបអ់ារមះណ៍។ ឯក្នុ�រត្នោន�មនិអាចុះយក្នុត្នោត្រូប�សត្រូមាបត់្នោដ្ឋា�ត្រូ�យក្នុរណ� ណ្តាមយួត្នោ�ត�លាការត្នោ��យ។
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iii



១.  មោ�ចកី�មោ�ី�� 

 បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ ឬបឹង្គក្នុបត់្រូសូវ គឺជាបឹង្គធ្លីមះជាតិដធ៏្លី�ជាង្គត្នោគក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ មែដលសែិតត្នោ�ភាគ�យ�យផ្ទៃនរាជួធាន��ម
បត្នោណ្តាើ យមហាវ�ិ�ឈុោ�-ឈុោ�។ បឹង្គត្នោន�មាន��ហ� ៣ ២៣៩,៧ ហិក្នុ� លាតសនិឹង្គត្នោល�ខ្លួណឌ ចុះ�នួន ២ ស�ើ តច់ុះ�នួន ៦ និង្គ  
ភូិមចិុះ�នួន ២៥។ ត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គមនិមានការក្នុ�ណតជ់ា�ួូវការត្នោ� រហូតដល់ឆ្នាំោ � ២០១៦ ត្នោ��បរាជួរដ្ឋាា ភិបិាលបានសត្នោត្រូមចុះក្នុ�ណត់
ផ្ទៃ�ាបឹង្គ�ត្នោមាក្នុមាន��ហ�សរ�ប ៣ ២៣៩,៧ ហិក្នុ�ដ្ឋាក្នុជ់ាត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដា បែ�មែនើត្នោត្រូកាយមក្នុផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបាន
មែក្នុសត្រូមួលយាែ ង្គតិចុះ ១៧ដង្គ។ ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គមានត្រូបជាជួនរស់ត្នោ�ត្រូបមាណ ៣០០ត្រូគួ�រ និង្គមានមន�សសត្រូបមែហល ១០០០ន្ទាក្នុ់
មែដលភាគត្នោត្រូចុះ�នត្រូបក្នុបរបរចិុះញ្ជីេ ឹមជួ�វតិត្នោដ្ឋាយការត្នោន��ត្រូត� ដ្ឋា�ដ�ណ្តា� ចុះិញ្ជីេ ឹមត្រូត� និង្គរក្នុស��លក្នុដូ់រត្នោ��ា�។ ត្រូគួ�រទា�ង្គត្នោន្ទា�ភាគ
ត្នោត្រូចុះ�នរស់ក្នុោ�ង្គល�ត្នោ�ឋានមែដលជាស�ណង្គម់និរងឹ្គមា�  និង្គមានសភា�ត្រូ�ុឌ្ឍត្នោត្រូទាម។ ក្នុោ�ង្គចុះ�ត្នោណ្តាមត្នោន្ទា�ត្រូគួ�រត្រូបមាណ៣០ភាគរយ
�ោ ក្នុត់្នោ�ក្នុោ�ង្គជួត្រូមក្នុបត្នោណ្តាើ �អាសនោ។ ត្នោត្រូ���ជា��ជួត្រូមក្នុសត្រូមាបម់ន�សស បឹង្គ�ត្នោមាក្នុក្នុជ៏ាក្នុមែនួង្គមែដលមានត្រូប�ន័ិត្នោអកូ្នុដស៏មីូរ
មែបប និង្គចុះត្រូម�ុរបស់សតេ�ួប និង្គសតេត្រូត��ង្គមែដរ។ 

 បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ ឬបឹង្គក្នុបត់្រូសូវ គឺជាបឹង្គធ្លីមះជាតិដធ៏្លី�ជាង្គត្នោគក្នុោ�ង្គរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ មែដលមាន��ហ�ផ្ទៃ�ាសរ�ប ៣ ២៣៩,៧ ហិក្នុ� 
និង្គបរមិាត្រូតសរ�ប ២៩,១ គ��ូមែមែត្រូត។ បឹង្គត្នោន�សែិតត្នោ�ភាគ�យ�យផ្ទៃនរាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ លាតសនិឹង្គ�មបត្នោណ្តាើ យមហាវ�ិ�
ឈុោ�-ឈុោ� (��ម�នត្នោ� �ួូវ��នបក់្នុបត់្រូសូវ) និង្គ�ួូវ ១៥១ រហូតដល់វតើភិោ�រាប។ បឹង្គត្នោន�ត្រូគបដណើ បត់្នោល�ខ្លួណឌ ចុះ�នួន ២ ស�ើ តច់ុះ�នួន 
៦ និង្គភិូមចិុះ�នួន ២៥។ 

ផែ�នទីី ទីី១៖ ទីីតាំងំភូូមិសិាស្រ្ត�តនៃនបឹឹងតាំមោ�ក ឬបឹឹងកបឹស់្រូ�ូវ

២. ភូូ�ិសាស្រ្ត� ី

១



រូូបភាព ទីី១៖ អ្ននកនេ�សាទីត្រី�ីកន�ងបឹងតានេ�ក ឆ្នាំន �២០១៩  

៣. ស្រូបឹជាសាស្រ្ត� ី

 ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ មានត្រូបជាជួនត្រូបមាណ ៣០០ត្រូគួ�រ និង្គមន�សសត្រូបមែហល ១០០០ន្ទាក្នុ១់  ក្នុ���ង្គរស់ត្នោ�។ ត្រូគួ�រ
ភាគត្នោត្រូចុះ�នត្រូបក្នុបរបរចិុះញ្ជីេ ឹមជួ�វតិត្នោដ្ឋាយការត្នោន��ត្រូត� ដ្ឋា�ដ�ណ្តា� ចុះិញ្ជីេ ឹមត្រូត� និង្គរក្នុស��លក្នុដូ់របនើិចុះបនើួចុះត្នោ��ា�២។ ល�ត្នោ�ឋានភាគ
ត្នោត្រូចុះ�នមាន��ហ�តូចុះ មនិសូវរងឹ្គមា� សែិតត្នោ�ក្នុណ្តាើ លបឹង្គ ឬជាបម់ហាវ�ិ�ឈុោ�-ឈុោ�។ 
 ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវរបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តចុះត្នោនួ្ទា���មែខ្លួមក្នុរា ដល់មែខ្លួក្នុ�មៈៈ ឆ្នាំោ �២០១៩ អ���បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ បានរក្នុ
ត្នោ��ញថា ៧១ត្រូគួ�រ ក្នុ���ង្គត្រូបឈុមនឹង្គការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ ១៥ត្នោ� ២៥ត្រូគួ�រ ត្រូបឈុមនឹង្គហានិភិយ័ខ្លួពស់ផ្ទៃនការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ
ត្នោហ�យយាែ ង្គត្នោហាចុះណ្តាស់ ២០៤ត្រូគួ�រ ត្រូបឈុមនឹង្គហានិភិយ័ផ្ទៃនការបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោ�ផ្ទៃ�ៃម�ខ្លួ។ �លបែ��ល់ធ្លីៃនធ់្លីៃរមយួចុះ�នួន
ផ្ទៃនការបត្នោណើ ញត្នោចុះញមានដូចុះជាការបាតប់ង្គល់�ត្នោ�ឋាន និង្គត្រូបាក្នុច់ុះ�ណូល ការខ្លាតបង្គក់ារសិក្នុារបស់ត្នោក្នុះង្គ អ�ត្នោ��ហិង្គា និង្គ
ប�ណ� ល៣។ ត្រូគួ�រជាត្នោត្រូចុះ�នបានខ្លួេ�ត្រូបាក្នុ�់�ត្រូគឹ��ែ នម�ត្រូក្នុូហិរញ្ជីា វតែ� ឬអោក្នុ�ើល់ត្រូបាក្នុក់្នុមេ�ត្នោត្រូ��ួូវការ ត្នោដ�មី��ិញឧបក្នុរណ៍ត្នោន�� 
និង្គចិុះញ្ជីេ ឹមត្រូត� មែដលជាត្នោហត�ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយប�ណ� លរបស់�ួក្នុត្នោគត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គកានម់ែតត្នោត្រូចុះ�ន ត្នោ�ត្នោ�លមែដល�ួក្នុត្នោគមានភា�ល�បាក្នុក្នុោ�ង្គការរក្នុ
ត្រូបាក្នុស់ង្គ។ ត្នោប�សិនឧបក្នុរណ៍ទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្រូតូវបានប��ួញត្នោចាលត្នោដ្ឋាយអាជាា ធ្លីរអ���ង្គត្នោ�លត្នោធ្លីេ�ការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ ត្នោន្ទា�ប�ណ� ល
�ួក្នុត្នោគនឹង្គត្នោក្នុ�ន ត្នោហ�យត្រូគួ�រជាត្នោត្រូចុះ�ននឹង្គត្រូតូវរង្គ��ក្នុខល�បាក្នុ។ 
 ត្នោត្រូ����ើល់អតែត្រូបត្នោយាជួនដ៍ល់ត្រូគួ�រមែដលរស់ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គ បឹង្គត្នោន�ក្នុ�៏ើល់ជាត្រូប�ន័ិត្នោអកូ្នុដស៏មីូរមែបបផ្ទៃនសតេត្រូត� និង្គ
សតេ�ួប�ង្គមែដរ។   

 ១   ការសិក្នុារបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តអ���ង្គមែខ្លួក្នុ�មៈៈ ឆ្នាំោ �២០១៩
  ២  ដូចុះខ្លាង្គត្នោល�
  ៣  របាយការណ៍សត្នោង្គខបរបស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តអ���ការបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោ�បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ

២



៤. សាវតារបឹឹងតាមោ�ក 

 ៤.១. ��ចុះត្នោនួ្ទា�ឆ្នាំោ � ១៩៧០ ដល់ ២០១៦
 ត្នោយាង្គ�មត្រូបជា�លរដាមែដលបានរស់ត្នោ�បឹង្គ�ត្នោមាក្នុចាប�់�ង្គ��ត្នោដ�ម�សសវតសឆ្នាំោ �១៩៨០ មែ�ោក្នុមយួចុះ�នួនផ្ទៃនបឹង្គត្រូតូវបាន
ត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ជាដ�ក្នុសិក្នុមះត្នោ�រដូវត្រូបា�ង្គសត្រូមាបក់្នុសិក្នុរដ្ឋា�ត្រូតក្នុួន និង្គឈូុក្នុ។ ត្នោ�រដូវវសា �ឹក្នុហូរចូុះលត�បន�់�ន្ទាបលិចុះ�ឹក្នុផ្ទៃនបឹង្គ
ត្នោន� �ើល់ជាអាង្គសើ�ក្នុ�ឹក្នុធ្លីមះជាតិសត្រូមាបរ់ាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ។ កាល��ម�ន����ង្គត្នោន�ជាវាលមែត្រូសត្រូបា�ង្គ និង្គមានមែត្រូ�ក្នុមយួមែដល
ត្រូបជា�លរដាត្នោត្រូប�សត្រូមាបប់ូម�ឹក្នុត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�មែត្រូស។ មែត្រូ�ក្នុត្នោន្ទា�មានត្នោ�ះ �ថា មែត្រូ�ក្នុត្នោ�ោ  មែដលហូរ���ព នមែត្រូ�ក្នុត្នោ�ោ  ដល់ភិូមធិ្លី� ផ្ទៃន
ស�ើ ត�់ញា�ន ់ខ្លួណឌ មែត្រូ�ក្នុត្នោ�ោ បចុះេ�បីនោ។ បែ�មែនើ បន្ទាា ប�់��ព នមែត្រូ�ក្នុត្នោ�ោ  និង្គ��នបក់្នុបត់្រូសូវត្រូតូវបាន�ង្គសង្គរ់ចួុះ ល�ហូរ�ឹក្នុចូុះល
បឹង្គត្រូតូវបានបញ្ជីឈប ់ ត្នោហ�យ�ឹក្នុក្នុខ្លួេក្នុ�់�រាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញត្រូតូវបានត្នោគចាបត់្នោ�ើ�មបង្គាូរចូុះលក្នុោ�ង្គបឹង្គត្នោន� មែដលន្ទា�ឱ្យយបាតប់ង្គម់ែត្រូសត្រូបា�ង្គ
សត្រូមាបត់្រូបជា�លរដាត្នោធ្លីេ�ក្នុសិក្នុមះ។ ត្នោល�ស��ត្នោន� មែ�ោក្នុមយួចុះ�នួនផ្ទៃនបឹង្គត្រូតូវបានជួ�ក្នុកាយយក្នុដ� ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយមែ�ោក្នុផ្ទៃនបឹង្គត្នោន�មានកានម់ែតត្នោត្រូ�។
 ត្នោយាង្គ�មរូប�តមយួសនួឹក្នុបានមក្នុ��ហគូហគល (Google) ត្នោ�ឆ្នាំោ �២០១២ បឹង្គហាក្នុដូ់ចុះជាមានការមែត្រូបត្រូបួលជាត្នោត្រូចុះ�ន 
(មែ�ន�� �� ២)។  

ផែ�នទីី ទីី២៖ រូូបភាពពីផ្កាា យរូណបហ្គូូូហ្គូលូ (Google) ផែ�ឧសភា ឆំ្នាំ�២០១២ និងផែ�មេ�សា ឆំ្នាំ�២០២០

៣

មែខ្លួឧសភា ឆ្នាំោ �២០១២មែខ្លួឧសភា ឆ្នាំោ �២០១២

មែខ្លួត្នោម� ឆ្នាំោ �២០២០មែខ្លួត្នោម� ឆ្នាំោ �២០២០



 ៤.២. ត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គក្នុ�ណតក់្នុោ�ង្គឆ្នាំោ � ២០១៦ 
 ត្នោ�ផ្ទៃ�ៃ��៣ មែខ្លួក្នុ�មៈៈ ឆ្នាំោ �២០១៦ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជាបានត្នោចុះញអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ២០ សត្នោត្រូមចុះក្នុ�ណតផ់្ទៃ�ាបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ ឬបឹង្គ
ក្នុបត់្រូសូវជាត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដា មែដលមាន ៦១ចុះ�ណ� ចុះ (�� P1 ដល់ P61) និង្គ��ហ�ផ្ទៃ�ាសរ�ប ៣២៣៩,៧ ហិក្នុ�៤។
 ត្រូសបត្នោ�លជាមយួគាំោ  អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តបានត្នោធ្លីេ�ប�សមាៈ សជាមយួត្រូបធានភូិមចិុះ�នួន ១៩ន្ទាក្នុ ់និង្គត្រូបជា�លរដា
មែដលរស់ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គ។ ត្រូគួ�រចុះ�នួន ៣៣២ ខ្លួោង្គ�ា�អាចុះនឹង្គ��ួលរង្គ�លបែ��ល់��អន�ត្រូក្នុឹតយត្នោន� ក្នុោ�ង្គត្នោន្ទា�មាន ចុះ�នួន១៤៧ 
ត្រូគួ�រ��ួល�លបែ��ល់ដល់ដ�ក្នុសិក្នុមះរបស់�ួក្នុត្នោគ។ ត្រូបជា�លរដាត្រូ�ួយបារមៈថា �េ�ត្នោប�បឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបានត្រូបកាសជាសមីតើិ
�ធារណៈរបស់រដាក្នុើ� រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលអាចុះយក្នុដ�បឹង្គត្នោន�សត្រូមាបត់្នោគាំលប�ណង្គអភិវិឌ្ឍឍនម៍ែដលបង្គើឱ្យយមានការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ និង្គ
�លបែ��ល់ជាអវជិួមីានត្នោ�សង្គត្នោ�ៀត៥។
 ត្នោទា�ប�ជាមានការក្នុ�ណតផ់្ទៃ�ា និង្គត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គ ជាត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដាក្នុត៏្នោដ្ឋាយ ការមែក្នុសត្រូមួលផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោ�
មែតបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គជាត្នោត្រូចុះ�នដង្គ។ ត្នោយាង្គ�មត្រូបជា�លរដារស់ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គ បានអ�អាង្គថា �ួក្នុគាំតម់និ��ួលចុះ�មែណក្នុណ្តាមយួផ្ទៃនដ�
ត្នោន្ទា�ត្នោ��យ មែត�ា�យមក្នុវញិដ�បឹង្គត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយត្នោមឈុះួញ និង្គត្រូក្នុុមអោក្នុមានត្នោ�វញិ។

ផែ�នទីី ទីី៣៖ ឧបសម្ព័័�នធនៃនអនុក្រឹ�ឹត្យយលេ�ខ ២០ ឆំ្នាំ�២០១៦

 ៤ https://drive.google.com/file/d/1_I_P9UO1bJmnG8vwNEUlygbPs2lV2s_K/view?usp=sharing
 ៥ របាយការណ៍របស់អង្គគការសមាគមធាង្គត្នោ�ោ តឆ្នាំោ � ២០១៦ សើ����លបែ��ល់ផ្ទៃនអន�ត្រូក្នុឹតយសើ���ការក្នុ�ណតផ់្ទៃ�ាបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ (បឹង្គក្នុបត់្រូសូវ) ជាសមីតិើ�ធារណៈរបស់រដា
     អាចុះទាញយក្នុបាន�ម https://teangtnaut.org/impact-sub-decree-classify-tumnop-kopsrov-state-public-property/

៤



 ៤.៣. ការ�ង្គសង្គ�់ួូវកាតប់ឹង្គ 
 ក្នុោ�ង្គចុះត្នោនួ្ទា�មែខ្លួម�ិ�ន្ទា ដល់មែខ្លួក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំោ �២០១៦ �ួូវមយួមែខ្លួសត្រូតូវបាន�ង្គសង្គ�់��ែ ន�យប៍ូម�ឹក្នុ�ួលស�ត្នោ� ត្នោ�មែបែក្នុខ្លាង្គ
តីូង្គផ្ទៃនបឹង្គ រហូតដល់�ួូវ ១៥១ ត្នោ�មែបែក្នុខ្លាង្គត្នោជួ�ង្គ។ �ួូវត្នោន�មានត្រូបមែវង្គត្រូបមាណ ៤ គ��ូមែមែត្រូត និង្គ��ហ� ៦០ មែមែត្រូត៦។ ការអភិវិឌ្ឍឍ
ត្នោន�គឺជាចុះ�ណ� ចុះចាបត់្នោ�ើ�មផ្ទៃនការមែត្រូបត្រូបួលមែដលត្នោក្នុ�តមាន ត្នោហ�យនឹង្គត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ដិាភា�បឹង្គត្នោន�មានការ�ួស់បើូរត្នោ�ត្នោ�លខ្លាង្គម�ខ្លួ។  
 

ផែ�នទីី ទីី៤៖ �ូ�វផែ�លកាត់ច់ំំកណ្តាា លបឹឹងតាមោ�ក

  ៦ រូបភា����ើ យរណបហគូហគល (Google)

៥



៥. មោពិ�មោវលានៃនិការខែក�ស្រូ��ួនៃ�ៃបឹឹងតាមោ�ក 

 ៥.១. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួត�លា ឆ្នាំោ �២០១៨
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ១៣២ ត្នោចុះញផ្ទៃ�ៃ��២៥ មែខ្លួត�លា ឆ្នាំោ �២០១៨ ផ្ទៃ�ាដ� ៤៥៦ ៥៥៣ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែ (៤៥,៦៥ ហិក្នុ�) ផ្ទៃនផ្ទៃ�ាបឹង្គសរ�ប ៣២៣៩,៧ ហិក្នុ� ត្រូតូវបានត្រូបកាសជាសមីតើិ 
ឯក្នុជួនរបស់រដា។ ដ�ត្នោន�លាតសនិឹង្គត្នោល�ភូិមចិុះ�នួន ៤ រមួមានភិូមផិ្ទៃត្រូ��េ យ ភិូមតិ្នោ�ោ តខ្លួពស់ ភូិម�ិួល និង្គភិូមបិឹង្គខ្លួោ� សែិតក្នុោ�ង្គស�ើ ត�់នា�ង្គ ខ្លួណឌ មែត្រូ�ក្នុត្នោ�ោ  ត្រូតូវបានកាតឱ់្យយត្នោ�ត្នោលាក្នុ ស�� ជួ�នមែវូ៧។ 

ផែ�នទីី ទីី៥៖ ទីីតាំងំដីីកាត់ឱ់្យយលោ�ក សីី៊ី ជីីនម៉ូូ�វ កុីងឆុ្នាំ២ំ០១៨

៧  https://drive.google.com/file/d/13jWhYWaj18RTyR9PjOSrci6d9aB0x7_-/view?usp=sharing 

៦



 ៥.២. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួវចិុះិិកា ឆ្នាំោ �២០១៨
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ១៤៧ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��១ មែខ្លួវចិុះិិកា ឆ្នាំោ �២០១៨ ផ្ទៃ�ាដ� ២០ ហិក្នុ�ត្រូតូវបានសត្នោត្រូមចុះជាសមីតើិឯក្នុជួនរបស់រដា។ ដ�ត្នោន�ត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយ�លារាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ
ត្នោដ�មី�អភិវិឌ្ឍឍន ៍ត្នោធ្លីេ��ារ�គត�់គង្គប់មែនួ និង្គចុះ�ណតរ�យនើ។ មានប�ត្រូគួ�រ មែដល�ួក្នុគាំតរ់ស់ត្នោ�ត្នោល�ដ� ២០ ហិក្នុ�ត្នោន� បានរង្គ�លបែ��ល់��គត្នោត្រូមាង្គអភិវិឌ្ឍឍនត៍្នោន�។ ជាល�ិ�ល ត្រូគួ�រទា�ង្គ
ប�ត្នោន� ត្រូតូវបានបត្នោណើ ញត្នោចុះញ និង្គត្រូតូវបង្គខ��ួស់��ល�ត្នោ�ត្នោ�មែបែក្នុខ្លាង្គត្នោក្នុ�តផ្ទៃនបឹង្គត្នោដ្ឋាយគាំះ នស�ណង្គ៨។

៨ https://drive.google.com/file/d/1ywdilAZtSqnEIAqBcilA39C--_m_1Dpo/view?usp=sharing

ផែ�នទីី ទីី៦៖ ទីីតាំងំដីីកាត់ឱ់្យយសាលារាជធានីភ្នំំពំេ�ញ ក្នុំ�ងឆំ្នាំ២ំ០១៨

៧



 ៥.៣. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួត្នោម� ឆ្នាំោ �២០១៩
 ផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបានមែក្នុសត្រូមួល�រជា�ះ�ក្នុោ�ង្គមែខ្លួត្នោម� ឆ្នាំោ �២០១៩។ ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ៦២ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��២៣ មែខ្លួត្នោម� ឆ្នាំោ �២០១៩ ផ្ទៃ�ាដ� ៥៣៥ ០៣១ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែត្រូតូវបានសត្នោត្រូមចុះ
ជាសមីតើិឯក្នុជួនរបស់រដា និង្គ�ើល់ត្នោ�ឱ្យយប�គគល��ររូប។ ក្នុោ�ង្គត្នោន្ទា�ដ���ហ� ៤៥៧ ៨៩៣ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែ ផ្ទៃនផ្ទៃ�ាដ�ត្នោន�ត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយត្នោ�ះ � សូ�យ ស��ន និង្គដ���ហ� ៧៧ ១៣៨ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែបាន
�ើល់ឱ្យយត្នោ�ះ � មែមែន ស�ខ្លួ៩។

ផែ�នទីី ទីី៧៖ ដីី ៤៥,៧៩ ហិិកតា�តល់់ឱ្យយឈ្មោះ�ះ � សុ៊ុ�យ ស៊ុ�ផាន និង ដីី ៧,៧១ ហិិកតា�តល់់ឱ្យយឈ្មោះ�ះ � ផែ�ែន ស៊ុ�ខ

៩  https://drive.google.com/file/d/19vCiuxNuZ8iFdUofXdnidO-MOloOfb8k/view?usp=sharing 

៨



 ៥.៤. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួម�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មត្នោសចុះក្នុើ�ជូួនដ�ណឹង្គ (សជួណ) ត្នោលខ្លួ ៣៦៨ របស់��សើ�ការគណៈរដាមស្រ្តនើ� ត្នោចុះញផ្ទៃ�ៃ��១៣ មែខ្លួម�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២០១០  ដ� ៧៥ ហិក្នុ� ត្រូតូវបានកាតឱ់្យយ�លារាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ 
ត្នោដ�មី�បត្នោង្គើ�តសួនឧ�ាន។ ត្នោ�ផ្ទៃ�ៃដមែដលមានត្នោសចុះក្នុើ�ជូួនដ�ណឹង្គ ត្នោលខ្លួ ៣៦៩ មយួត្នោ�ៀត បាន�ើល់ដ� ៨ ហិក្នុ�ត្នោ�ឱ្យយន្ទាយក្នុដ្ឋាា នក្នុណ្តាើ លសនើិស�ខ្លួផ្ទៃនអគគសោង្គការដ្ឋាា ននគរបាលជាតិ 
ត្រូក្នុសួង្គមហាផ្ទៃ�ា១១។ 

ផែ�នទីី ទីី៨៖ ដីី ៧៥ ហិិកតា�តល់់ឱ្យយសាលារាជធានីភ្នំំ�ពេ�ញ និងដីី ៨ហិិកតា�តល់់ឱ្យយនាយកដ្ឋាា នកណ្តាត ល់សនតិសុខ នៃនអគ្គគសំងការដ្ឋាា ននគ្គរបាល់ជាតិិ ក្រកសួងមហានៃ�ៃ 

១០  https://drive.google.com/file/d/1OmYQD0SX5LIzoQS6sWid1LeJPJoAzoKy/view?usp=sharing 
១១ https://drive.google.com/file/d/1uWC72qzRjRrM4cI2cnpFZy0RRFNdlHkK/view?usp=sharing  

៩



 ៥.៥. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួម�ិ�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២០
 ផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបានមែក្នុសត្រូមួលមើង្គត្នោ�ៀតត្នោ�ក្នុោ�ង្គមែខ្លួម�ិ�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២០។ ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ៨៩ ដ� ១០៤ ៧៥៤ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែ (១០,៤៨ ហិក្នុ�) ត្រូតូវបានកាតឱ់្យយត្នោលាក្នុត្រូស�
 ជា ស��មាែ មែដន មែដលត្រូតូវជាកូ្នុនត្រូស�របស់រដាមស្រ្តនើ�ត្រូក្នុសួង្គត្នោរៀបចុះ�មែដនដ� នគរូបន�យក្នុមះ និង្គស�ណង្គ១់២។

ផែ�នទីី ទីី៩៖ ដីី ១០៤ ៧៥៤ ផែ�ែត្រ�ការ៉េេ ែកា�ឱ់្យយរ៉េ�ះ � ជា សុុផាម៉ាែ ផែដីន

១២  https://drive.google.com/file/d/1EotuYwgfttP9agvTxOeOYzJnp2NRwjWu/view?usp=sharing

១០



 ៥.៦. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួម�ិ�ន្ទា ឆ្នាំោ �២០២០ 
 ត្នោ�ក្នុោ�ង្គមែខ្លួដមែដល �មរយៈអន�ត្រូកឹ្នុតយត្នោលខ្លួ ៩០ រដ្ឋាា ភិបិាលបានសត្នោត្រូមចុះ�ើល់ដ� ២ ៩៨៥ ៤៧២ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែ (២៩៨,៥៥ ហិក្នុ�) ត្រូបគល់ឱ្យយត្រូក្នុសួង្គការ�រជាតិ១៣។   

ផែ�នទីី ទីី១០៖ ដីី ២៩៨,៥៥ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយក្រកសួួងការពារជាត់ិ

១៣ https://drive.google.com/file/d/1ZqcI2eq7RyaQz3zFJTDLIJJWqmzOtpL-/view?usp=sharing 

១១



 ៥.៧. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ៩៤ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��២ មែខ្លួក្នុក្នុើដ្ឋា ឆ្នាំោ �២០២០ ផ្ទៃ�ាបឹង្គ��ហ� ៣០ ហិក្នុ�ត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយត្នោលាក្នុត្រូស� គឹម ហូាង្គ មែដលត្រូតូវជាភិរយិារបស់ត្នោលាក្នុ ល� យែ�ង្គ�ត១់៤។

ផែ�នទីី ទីី១១៖ ដីី ៣០ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយលោ�កស្រី�ី គឹឹម ហ៊ាា ង

១៤ https://drive.google.com/file/d/1uWC72qzRjRrM4cI2cnpFZy0RRFNdlHkK/view?usp=sharing 

១២



 ៥.៨. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួស�ហា ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ១២៥ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ�� ១១ មែខ្លួស�ហា ឆ្នាំោ �២០២០ ផ្ទៃ�ាបឹង្គចុះ�នួន ៧,៤៨៥ ហិក្នុ�១៥  ត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយ ២៣ ត្រូគួ�រ។ អន�ត្រូក្នុឹតយត្នោន�បានបញី្ញាក្នុថ់ាត្រូគួ�រទា�ង្គត្នោន�
គឺជាមាេ ស់ត្នោដ�ម មែដលបានកានក់ាបដ់�ត្នោន� ម�នត្នោ�លបឹង្គ�ត្នោមាក្នុត្រូតូវបានត្រូបកាសជាសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដាក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ �២០១៦។ បចុះេ�បីនោដ�មយួដ��ត្នោន�ត្នោ���ត្នោនរ ត្នោហ�យជួនលិ់ចុះមែ�ោក្នុខ្លួួ� និង្គមាន
របង្គ�ះឥដាក្នុ���ង្គត្រូតូវបានត្នោគសង្គ�់�័ិជួ��វញិ����ង្គត្នោន�។ 

ផែ�នទីី ទីី១២៖ ដីី ៧៤ ៨៥៥ ផែ�ែត្រ�ការ៉េេ ែ កា�ឱ់្យយ ២៣ត្រ�ួសាេ 

១៥ https://drive.google.com/file/d/1l0mDnkMHGWnSlthy4Kf8m8USU6NRQwfv/view?usp=sharing   

១៣



 ៥.៩. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ១៣៨ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��១ មែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០២០ ដ���ហ� ១៥០ ៣៣០ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែ ផ្ទៃនផ្ទៃ�ាបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ ត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយត្រូក្នុសួង្គអភិវិឌ្ឍឍនជ៍ួនប� ត្នោហ�យដ� ៨០ ២៣៦ 
មែមែត្រូតកាត្នោរ ែត្នោ�ៀតត្រូតូវបានកាតឱ់្យយត្នោ�ះ � ត្នោសង្គ វ��ិ�១៦។

ផែ�នទីី ទីី១៣៖ ដីី ១៥,០៣៣ ហិិកតា កាត់ឱ់្យយក្រកសួួងអភិវិឌ្ឍឍនជ៍នបទី និង ដីី ៨,០២ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយឈ្មោះ�ះ � ឈ្មោះសួង វុទីីី

*ក្នុ�ណតស់មាគ ល់៖ ត្នោ�ផ្ទៃ�ៃ��៤ មែខ្លួមក្នុរា ឆ្នាំោ �២០២១ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជាបានសត្នោត្រូមចុះដក្នុហូតយក្នុដ� ១៥ ហិក្នុ� មែដលបានកាតឱ់្យយត្រូក្នុសួង្គអភិវិឌ្ឍឍនជ៍ួនប� ត្នោយាង្គ�មត្នោសចុះក្នុើ�ជូួនដ�ណឹង្គ
  ត្នោលខ្លួ ៤១៧។ 

១៦ https://drive.google.com/file/d/1aS3vWJF5QQYtf8QQ45F2EtP1bpOReiDL/view?usp=sharing  
១៧ https://drive.google.com/file/d/1l0k3ZRqkKmbDA_HZ7bIIfqYxzxjsmkzj/view?usp=sharing 

១៤



 ៥.១០. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ១៣៩ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��១ មែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០២០ ផ្ទៃ�ាដ� ១៥០ ០០០ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែ ផ្ទៃនផ្ទៃ�ាបឹង្គត្រូតូវបានកាតឱ់្យយគណៈក្នុមាះ ធិ្លីការជាតិត្រូគបត់្រូគង្គត្នោត្រូគាំ�មហនើរាយ (គ.ជួ.គ.ម) 
គណៈក្នុមាះ ធិ្លីការសិ�ិិមន�សសក្នុមព�ជា (គ.ស.ម.ក្នុ) និង្គអាជាា ធ្លីរក្នុមព�ជាត្រូគបត់្រូគង្គសក្នុមះភា�ក្នុ�ចាតម់�ន និង្គសត្នោស្រ្ត�គ �ជួន�ិការត្នោដ្ឋាយ�រម�ន(អាជាា ធ្លីរម�ន)១៨។

ផែ�នទីី ទីី១៤៖ ដីី១៥ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយគណៈៈកម្មាា ធិិការជាត់ិគ្រគប់គ់្រគងគ្រោះគ្រ�ះមហិនតរាយ គណៈៈកម្មាា ធិិការសិិទីិិមនុសិសកមុុជា និងអាជាា ធិរកមុុជាគ្រគប់គ់្រគងសិកមាភាពកំចាត់ម់នី និងសិគ្រោះ��ះ ះជន

ពិការគ្រោះ�យសារមនី
*ក្នុ�ណតស់មាគ ល់៖ ត្នោ�ផ្ទៃ�ៃ��៤ មែខ្លួមក្នុរា ឆ្នាំោ �២០២១ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជាបានដក្នុហូតយក្នុដ� ១៥០ ០០០ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែមែដលបានកាតឱ់្យយគណៈក្នុមាះ ធិ្លីការជាតិត្រូគបត់្រូគង្គត្នោត្រូគាំ�មហនើរាយ 
គណៈក្នុមាះ ធិ្លីការសិ�ិិ មន�សសក្នុមព�ជា និង្គអាជាា ធ្លីរក្នុមព�ជាត្រូគបត់្រូគង្គសក្នុមះភា�ក្នុ�ចាតម់�ន និង្គសត្នោស្រ្ត�គ �ជួន�ិការត្នោដ្ឋាយ�រម�ន ត្នោយាង្គ�មលិខ្លួិត សជួណ ត្នោលខ្លួ ៤១៩។ 

១៨ https://drive.google.com/file/d/101vr1tQRdNwH78HPIeBo06D7MZlRl1aw/view?usp=sharing
១៩ https://drive.google.com/file/d/1l0k3ZRqkKmbDA_HZ7bIIfqYxzxjsmkzj/view?usp=sharing

១៥



 ៥.១១. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០២០
 បមែនែម��ត្នោន� ក្នុោ�ង្គមែខ្លួក្នុញ្ញាា  ឆ្នាំោ �២០២០ ដ���ហ� ៨ ហិក្នុ�ត្នោ�ៀតត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយត្រូក្នុសួង្គយ�តើិធ្លីម ៌ មែដលបានអ�អាង្គថាមស្រ្តនើ�របស់ខ្លួួួនត្រូតូវការក្នុមែនួង្គបមែនែម ត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�ជាការយិាល័យ 
និង្គឃួ្លាំ�ង្គរក្នុា��ក្នុឯក្នុ�រ២០។

ផែ�នទីី ទីី១៥៖ ដីី ៨ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយក្រកសួួងយុុត់ិិធម៌៌

២០ https://drive.google.com/file/d/14mfxu7atXjJKFd03sQDyCZxsSEe9x1kk/view?usp=sharing  

១៦



 ៥.១២. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួត�លា ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូក្នុឹតយត្នោលខ្លួ ១៧៥ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��១៩ មែខ្លួត�លា ឆ្នាំោ �២០២០ ដ���ហ� ៧៨ ៣១៤ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែផ្ទៃនដ�បឹង្គត្រូតូវបានកាតឱ់្យយត្នោ�ះ � �យ ត្នោ�ភា២១។

ផែ�នទីី ទីី១៦៖ ដីី ៧៨ ៣១៤ ផែ�ែត្រ�ការ៉េេ ែកា�ឱ់្យយរ៉េ�ះ � សាយ រ៉េសាភា

២១ https://drive.google.com/file/d/1Yk0ghYlO0no30iAv9ZMl7wqCh1re6UcO/view?usp=sharing 

១៧



 ៥.១៣. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួធ្លីោូ ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មត្នោសចុះក្នុើ�ជូួនដ�ណឹង្គ ត្នោលខ្លួ ១០៩៩ ចុះ��ហតែត្នោលខ្លាត្នោ�ផ្ទៃ�ៃ��២៣ មែខ្លួធ្លីោូ ឆ្នាំោ �២០២០ ដ���ហ� ២០ ហិក្នុ�ផ្ទៃនបឹង្គ�ត្នោមាក្នុត្រូតូវបាន�ើល់ឱ្យយត្នោ�ត្នោ�ះ � លន ់ហាក្នុ ់និង្គត្នោ�ះ � ឈុ�ន 
ចានធ់្លី� ជា�ោូរជាមយួដ���ហ� ១៥៧១,២ មែមែត្រូតកាត្នោរ ែត្នោ�ក្នុោ�ង្គស�ើ តត់្រូស�ចុះក្នុខ្លួណឌ ដូនត្នោ�ញ២២។
 

ផែ�នទីី ទីី១៧៖ ដីី ២០ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយឈ្មោះ�ះ � លន ់ហាក ់និងឈ្មោះ�ះ � ឈុុន ចានធី់ី 

*ក្នុ�ណតស់មាគ ល់៖ ត្នោ�ផ្ទៃ�ៃ��១៣ មែខ្លួមក្នុរា ឆ្នាំោ �២០២១ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលក្នុមព�ជាបានដក្នុហូតយក្នុដ�ត្នោន�វញិ ត្នោយាង្គ�មអន�ត្រូកឹ្នុតយត្នោលខ្លួ ៨២៣។ 

២២ https://drive.google.com/file/d/1s85-x1iKE2XTEr1OalMrgmlilV2OJ7o8/view?usp=sharing  
២៣ https://drive.google.com/file/d/1WH7sMqs9-4Xk5zxHIDRWCn8-0Stg1GF4/view?usp=sharing

១៨



 ៥.១៤. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួធ្លីោូ ឆ្នាំោ �២០២០
 ត្នោយាង្គ�មត្នោសចុះក្នុើ�ជូួនដ�ណឹង្គ ត្នោលខ្លួ ១១០០ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��២៣ មែខ្លួធ្លីោូ ឆ្នាំោ �២០២០ ដ���ហ� ២០ ហិក្នុ�ផ្ទៃនដ�បឹង្គត្រូតូវបានកាត ់និង្គត្រូបគល់ឱ្យយត្រូក្នុសួង្គស�ខ្លាភិបិាលត្នោដ�មី��ង្គសង្គម់នា�រត្នោ��យ
កាល់មែមែត្រូត២៤។

ផែ�នទីី ទីី១៨៖ ដីី ២០ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយក្រកសួួងសុួខាភិបិាល

២៤ https://drive.google.com/file/d/1aS3vWJF5QQYtf8QQ45F2EtP1bpOReiDL/view?usp=sharing 

១៩



៥.១៥. ផ្ទៃ�ាបឹង្គមែក្នុសត្រូមួលក្នុោ�ង្គមែខ្លួធ្លីោូ ឆ្នាំោ �២០២០
ត្នោយាង្គ�មត្នោសចុះក្នុើ�ជូួនដ�ណឹង្គ ត្នោលខ្លួ ១១០២ ចុះ��ផ្ទៃ�ៃ��២៤ មែខ្លួធ្លីោូ ឆ្នាំោ �២០២០ ដ���ហ� ១៩៦,៥៦៥៩ ហិក្នុ� ផ្ទៃនដ�បឹង្គត្រូតូវបានសត្នោត្រូមចុះកាតឱ់្យយអោក្នុត្រូស� អូ�យ បូវ � និង្គអោក្នុត្រូស� គង្គ ់ស�ធ្លី�២៥។

ផែ�នទីី ទីី១៩៖ ដីី ១៩៦,៥៦៥៩ ហិិកតាកាត់ឱ់្យយអ្ននកស្រី�ី អ្នុ�យ បូូវី ីនិងអ្ននកស្រី�ី គង ់��ធីី

២៥ https://drive.google.com/file/d/1ArHyhNuCdZEfDsqKlpD_HVWgre6fg0Jo/view?usp=sharing

២០







៦. ក�ហុុ�បឹមោចេកមោទី� 

 ក្នុោ�ង្គការមែក្នុសត្រូមួលផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោល�ក្នុ����រ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលបានដ្ឋាក្នុត់្នោចុះញនូវត្រូប�ន័ិនិយាមការ�ះ�សត្រូមាបក់្នុ�ណតត់្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គ
�ត្នោមាក្នុ និង្គបានបត្នោង្គើ�តក្នុ�ហ�សបត្នោចុះេក្នុត្នោ�សស�ខ្លានច់ុះ�នួន��រ។ ��មយួគឺរាជួរដ្ឋាា ភិបិាលមនិបានកាតដ់�ឱ្យយត្នោលាក្នុ ស�� ជួិនមែវូ  ដូចុះបាន
ក្នុ�ណតក់្នុោ�ង្គឆ្នាំោ � ២០១៨។ ����រ គឺត្រូប�ន័ិនិយាមការ�ះ�ត្នោត្រូប�ត្នោដ�មី�ក្នុ�ណតត់្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គបានបង្គើឱ្យយមានភា�ខ្លួ�សគាំោ រវាង្គត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គ
�ះ� និង្គត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គចាស់ ជាត្នោហត�បណ្តាើ លឱ្យយបាតដ់�បឹង្គចុះ�នួន ២២,៧ ហិក្នុ� (ដូចុះមានប�ា ញត្នោ�ត្នោល�មែ�ន�� ��២២៖ មែ�ន��
ប�ា ញ����ង្គក្នុ�ហ�ស)។

២៣



៧. ការពិិភាកា 

                  ការក្នុ�ណត់ផ្ទៃ�ាបឹង្គជាសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដាបាន
បង្គើនូវ�លបែ��ល់យាែ ង្គខួ្លា�ង្គដល់សហគមន ៍ មែដលរស់ត្នោ�
ជួ��វញិបឹង្គត្នោន�។ ត្នោទា�ប�ជាផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបានក្នុ�ណតក់្នុោ�ង្គឆ្នាំោ �
២០១៦ ក្នុើ� ភាគ��ក្នុ�់ន័ិទា�ង្គអស់មនិ��ួលបានការ�ិត្នោត្រូគាំ�
ត្នោយាបល់ និង្គ ល�ិភា�ចូុះលរមួក្នុោ�ង្គដ�ត្នោណ� រការក្នុ�ណតផ់្ទៃ�ាបឹង្គ
ត្នោន្ទា�ត្នោ�។  ដ�ត្នោណ� រការក្នុ�ណតម់និមានតមួាភា� និង្គមនិបាន
គិតគូរអ���សិ�ិិត្រូបជា�លរដាមែដលត្នោត្រូប�ត្រូបាស់បឹង្គត្នោន�ត្រូបចា�ផ្ទៃ�ៃ។
ត្នោ�មានចុះ�ណ� ចុះមនិចុះាស់លាស់មយួចុះ�នួន ទាក្នុ�់ង្គនឹង្គត្រូ��
ត្រូប�ល់បឹង្គជាក្នុល់ាក្នុ ់ជា�ិត្នោសសត្រូ��ត្រូប�ល់ត្នោ�ខ្លាង្គ�ួូវក្នុបត់្រូសូវ
មែដលត្នោធ្លីេ�ឱ្យយសហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុត្នោ���ត្រូកុ្នុង្គមានភា�ត្រូសត្នោ�ចុះត្រូស�ិល
អ���សិ�ិិរបស់�ួក្នុត្នោគក្នុោ�ង្គការរស់ត្នោ�ត្នោល�ដ�ត្នោន្ទា� ឬ�ង្គសង្គ់
ល�ត្នោ�ឋាន�ះ�២៨។ ត្នោល�ស��ត្នោន� ត�បនម់ែដលត្រូតូវបានដ្ឋាក្នុជ់ាត្រូ��យ
សមីតើិ�ធារណៈរបស់រដា បចុះេ�បីនោមានភូិមជិាត្នោត្រូចុះ�ន និង្គមាន
ត្រូគួ�រមែដលបាន��ង្គ��ល�ត្នោ�អស់រយៈត្នោ�លជាត្នោត្រូចុះ�ន�សសវតស
មក្នុត្នោហ�យ។ ត្នោហត�ត្នោន�បានបង្គើឱ្យយមានជួត្នោមួា�ដ�ធ្លីួ�ជាត្នោត្រូចុះ�នរវាង្គ
សហគមន ៍និង្គអាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា ន ក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�លបែ�ន្ទាះ នឆ្នាំោ �ក្នុនួង្គ
មក្នុត្នោន�។

  ត្នោ�ក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ �២០១៩ អាជាា ធ្លីរខ្លួណឌ មែត្រូ�ក្នុត្នោ�ោ បានបញី្ញាឱ្យយ
ត្រូគួ�រ ជាត្នោត្រូចុះ�នត្នោរ �ត្នោចុះញ��បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ ក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�លត្រូបា���រ
ផ្ទៃ�ៃ ត្នោដ្ឋាយ ត្នោចា�ត្រូបកានត់្រូបជា�លរដាថារស់ត្នោ�ត្នោល�ដ�បឹង្គ និង្គ
�ង្គសង្គល់�ត្នោ�ឋាន ត្នោដ្ឋាយគាំះ នការអន�ញ្ញាា ត។ ការត្នោចា�
ត្រូបកានត់្នោន�ត្រូតូវបានត្នោគត្នោចា�សួរអ���ចុះត្នោនួ្ទា�ដ� ៣០ មែមែត្រូតរវាង្គ
ត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គ និង្គ�ួូវក្នុបត់្រូសូវ។ សហគមនម៍ូលដ្ឋាា នទា�ង្គត្នោន្ទា� 
រស់ត្នោ�ត្នោល�ចុះត្នោនួ្ទា�ដ�ត្នោន� ដូត្នោចុះោ�ត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គមនិមានភា�ចុះាស់
លាស់ ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយត្រូបជា�លរដាមនិដឹង្គថា�ួក្នុត្នោគអាចុះរស់ត្នោ�ក្នុមែនួង្គ
ណ្តាបាន។ ត្នោប�សិនជាត្រូ��ត្រូប�ល់មានលក្នុខណៈត្រូសត្នោ�ចុះត្រូស�ិល
និង្គមនិមានភា�ចុះាស់លាស់ សហគមននឹ៍ង្គមានការល�បាក្នុ
ក្នុោ�ង្គការចុះរចារជាមយួអាជាា ធ្លីរ ត្នោហ�យការបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោដ្ឋាយ
មនិមានភា�ត្រូតឹមត្រូតូវនឹង្គអាចុះត្នោក្នុ�តមាន។

ផែ�នទីី ទីី២២៖ ផែ�នទីីបង្ហាា ញទីីតាំងំកំំហុុសបច្ចេ�េកំច្ចេទីសច្ចេ�លច្ចេ�ប�និយាមការថ្មីីី

២៨ https://drive.google.com/file/d/13eylcqKc_Wc8WU2Kb8q1VH4HOC6jV0Ow/view?usp=sharing 

២៤



រូូបភាព ទីី៣៖ ដីីចាក់ប់ំពេពញបឹង ថតក់ុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៩

ផែ�នទីី ទីី២៤៖ ទីីតាំងំដីីកានក់ាប់ដ់ោ�យឯកជនដោ�ើ�ជាចំំការ

ផែ�នទីី ទីី២៥៖ ទីីតាំងំបង្គោ�ោ លដាំកំ្នុុ�ងបឹង  

ផែ�នទីី ទីី២៦៖ ទីីតាំងំរុុក្ខខជាតិិផែ�លមានអាយុុកាលជាង២០ឆំ្នាំំ

ផែ�នទីី ទីី២៣៖ ទីីតាំងំស្តុុ�កទឹីកកខ្វវកក់ុ�ងបឹឹង 

រូូបភាព ទីី៤៖ ទីីតាំងំចំំការូឪឡឹឹកលើ�ើដីីបឹងកុ�ងឆុ្នាំ២ំ០១៩

រូូបភាព ទីី៥៖ បង្គោ�ោ លក្នុុ�ងបឹង

រូូបភាព ទីី៦៖ ដើ�ើមដើ�ោ ត និិងវាលស្រែ��ដើលើ�ីបឹងកំំណតដ់ើ�យអនុិ

�កឹំតយឆ្នាំោ  ំ២០១៦ (ថតកំោុងឆ្នាំោ ២ំ០១៩)

២៥



                                      ត្រូគួ�រជាត្នោត្រូចុះ�នត្រូតូវបាន�ើល់ដ�ណឹង្គអ���ការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ
ក្នុោ�ង្គឆ្នាំោ �២០២០ ត្នោទា�ប�ជាជួ�ងឺ្គរាតតាតកូ្នុវ �ដ-១៩ក្នុ���ង្គមែតត្នោក្នុ�ត
មានក្នុើ�២៩។ អោក្នុត្នោន��ត្រូតូវបានត្រូបាបឱ់្យយត្នោរ �ឧបក្នុរណ៍ត្នោន��
របស់ខ្លួួួនត្នោចុះញ��បឹង្គឱ្យយបានម�នដ្ឋាចុះឆ់្នាំោ �៣០។ �ួក្នុត្នោគត្រូតូវបានបង្គខ�ឱ្យយ
ចុះ��កិ្នុចុះេសនា��ួលយក្នុលក្នុខខ្លួណឌ  ត្នោហ�យ�ួក្នុត្នោគនឹង្គបាតប់ង្គ់
ចុះ�ណូលនិង្គជួ�វភា�របស់ខ្លួួួនត្នោដ្ឋាយមិន��ួលបានស�ណង្គ។ 
ការ��ង្គ��ល�ត្នោ��ះ�ក្នុន៏ឹង្គបង្គើ�លបែ��ល់ជាអវជិួីមានដល់ក្នុ�មារ
�ង្គមែដរ ត្នោត្រូ��ក្នុ�មារទា�ង្គត្នោន្ទា�នឹង្គត្រូតូវខ្លួក្នុខ្លាន��ួលបានការអបរ់ �
ត្នោហ�យអាចុះត្រូបឈុមនឹង្គការគាំះ នល�ត្នោ�ឋានសមរមយសត្រូមាប់
រស់ត្នោ�៣១។  
    មែ�ែក្នុ�ម�សសន្ទាទានបរ�ិែ ន បឹង្គ�ត្នោមាក្នុត្នោដ�រតួជា
អាង្គសើ�ក្នុ�ឹក្នុត្នោភិួ�ង្គសត្រូមាបរ់ាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ មែដលជួួយកាត់
បនែយ�ឹក្នុជួ�ននក់្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ និង្គត�បនជ់ួ��វញិបឹង្គបានយាែ ង្គមាន
ត្រូបសិ�ភិា�។ បឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបានចាក្នុប់�ត្នោ�ញត្នោដ�មី�អភិវិឌ្ឍឍន ៍ត្នោដ្ឋាយ
មនិមានការត្នោធ្លីេ�ការវាយតផ្ទៃមួ�លបែ��ល់មែ�ោក្នុបរ�ិែ នបានត្រូតឹម
ត្រូតូវត្នោធ្លីេ�ឱ្យយត្រូបជា�លរដារាបល់ានន្ទាក្នុអ់ាចុះរង្គ�លបែ��ល់ត្នោដ្ឋាយ
�រ�ឹក្នុជួ�នន៣់២។ 
    ត្នោយាង្គ�មចុះាបភ់ិូមបិាលឆ្នាំោ �២០០១ ត្រូ��យសមីតើិ
�ធារណៈ របស់រដាមនិអាចុះលក្នុដូ់របានត្នោ��យ មែតអាចុះត្នោធ្លីេ�
អន�បត្នោយាគជាត្រូ��យសមីតើិឯក្នុជួនរបស់រដាបាន ត្នោ�ត្នោ�ល
មែដលត្រូ��យត្នោន្ទា�មែលង្គ�ើល់ត្រូបត្នោយាជួន�៍ធារណៈ៣៣។ ត្រូ��យ
សមីតើឯិក្នុជួនរបស់រដាអាចុះលក្នុដូ់រ ជួួល និង្គមែបង្គមែចុះក្នុ�ម
រយៈអន�ត្រូក្នុឹតយ៣៤។ 

 ត្រូ��រាជួត្រូកឹ្នុតយត្នោលខ្លួ ៣៣៩ បានក្នុ�ណតនូ់វប�បញ្ជីាតើិ និង្គ
ន�តិវធិ្លី�សើ���ការត្នោធ្លីេ�អន�បត្នោយាគត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដា។
ត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ�អន�បត្នោយាគ��ត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដាត្នោ�ជា
ត្រូ��យសមីតើឯិក្នុជួនរបស់រដាត្រូតូវមានលក្នុខខ្លួណឌ ដូចុះខ្លាង្គត្នោត្រូកាម៖
  - ត្រូ��យត្នោន្ទា�មែលង្គជាតត្រូមូវការផ្ទៃន�លត្រូបត្នោយាជួន�៍ធារណៈ ឬ 

   - ត្រូ��យត្នោន្ទា� បាតប់ង្គល់ក្នុខណៈសមីតើិត្នោ�ញត្នោលញរបស់ខ្លួួួនក្នុោ�ង្គ
     ការបត្នោត្រូម�ត្រូបត្នោយាជួន�៍ធារណៈ ឬ
   - ត្រូ��យត្នោន្ទា�មែលង្គជាការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ត្នោដ្ឋាយ�ា ល់ ត្នោដ្ឋាយ
     �ធារណជួន៣៥។

   មែ�ែក្នុ�មលក្នុខខ្លួណឌ ទា�ង្គត្នោន� ត្នោគ�ិបាក្នុនឹង្គត្រូសផ្ទៃមគិត
ថាបឹង្គត្នោន� បានបាតប់ង្គត់ួន្ទា��ក្នុោ�ង្គការបត្នោត្រូម�ត្រូបត្នោយាជួន៍
�ធារណៈត្នោន្ទា�ណ្តាស់។ បឹង្គត្នោន�ត្នោ�មែតបត្នោត្រូម�ត្រូបត្នោយាជួនដ៍ល់
�ធារណជួន �មរយៈការកាតប់នែយត្នោត្រូគាំ��ឹក្នុជួ�នន ់និង្គជា
ត្រូបភិ�ចុះ�ណូលសត្រូមាបត់្រូគួ�រជាត្នោត្រូចុះ�ន។ មយួភាគធ្លី�ផ្ទៃនផ្ទៃ�ាបឹង្គ
ត្រូតូវបានបនើ�ើល់ឱ្យយប�គគលនិង្គត្រូក្នុុមហូ�នឯក្នុជួន ត្នោទា�ប�ជា
ត្រូបជា�លរដាជាត្នោត្រូចុះ�នក្នុ���ង្គមែតត្នោត្រូប�ត្រូបាស់បឹង្គត្នោន�ក្នុើ�៣៦។ ចុះ�ណ� ចុះ
ស�ខ្លាន់មែដលគួរមែត�ិចារណ្តាគឺថាត្នោត�ការចាក្នុ់ដ�ល�បបឹង្គត្នោន�
បង្គើអនើរាយជាជាង្គ�លត្រូបត្នោយាជួន ៍ ឬយាែ ង្គណ្តា ត្នោត្រូ��វាបាន
ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយបែ��ល់ វនិ្ទាសអនើរាយ រមួមានការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ ការ
ត្នោក្នុ�នត្នោ��ង្គផ្ទៃន�ឹក្នុជួ�នន ់ ការបាតប់ង្គម់�ខ្លួរបររបស់ត្រូបជាជួន 
ជួ�វចុះត្រូមុ� ការប���លបរ�ិែ ន និង្គការប��ួញត្រូប�ន័ិត្នោអកូ្នុ៣៧។ ការ
�តិ្នោត្រូគាំ�ត្នោយាបល់�ធារណៈ មាន�រៈស�ខ្លានយ់ាែ ង្គខួ្លា�ង្គក្នុោ�ង្គ
ការត្រូគបត់្រូគង្គធ្លីនធាន�ធារណៈ។ ការត្រូ�វត្រូជាវគួរត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ
និង្គមែចុះក្នុរ �មែលក្នុដល់�ធារណជួន ត្នោដ�មី�ប�ា ញ����ហ�ផ្ទៃន
ផ្ទៃ�ាបឹង្គ មែដលត្រូតូវរក្នុា��ក្នុសត្រូមាបប់នើបត្នោត្រូម�ត្រូបត្នោយាជួន៍
�ធារណៈ។ ការវាយតផ្ទៃមួទា�ង្គត្នោន�គួរត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គត្នោដ្ឋាយមានការ
�ិត្នោត្រូគាំ�ត្នោយាបល់ជាមយួត្រូក្នុុម�ក្នុ�់ន័ិទា�ង្គឡាយ និង្គដ្ឋាក្នុ់
អា�ិភា�ត្នោល�ត្រូបត្នោយាជួន�៍ធារណៈជាចុះមីង្គ ត្នោត្រូ�� ត្នោប��ម
ត្រូ�ឹសើ�បឹង្គគឺជាធ្លីនធានធ្លីមះជាតិត្នោត្រូប�ត្រូបាស់និង្គ កានក់ាបត់្នោដ្ឋាយ
�ធារណជួន។ វធិ្លី��ស្រ្តសើផ្ទៃនការត្រូគបត់្រូគង្គបឹង្គត្រូបក្នុបត្នោដ្ឋាយ
ត�លយភា�រវាង្គការការ�រសិ�ិិមន�សស បរ�ិែ ន និង្គជួ�វចុះត្រូមុ�
ជាមយួនឹង្គការអភិវិឌ្ឍឍ��ត្រូក្នុុង្គ អាចុះអន�វតើត្នោ�រចួុះដរាបណ្តាមាន
ការគិតគូរត្រូគបត់្រូគាំនអ់���តត្រូមូវការទា�ង្គត្នោន� �មរយៈការសិក្នុា
និង្គការ�ិត្នោត្រូគាំ�ត្នោយាបល់ត្រូគបត់្រូជួុង្គត្នោត្រូជាយ។ ត្នោល�ស��ត្នោន� ត្រូក្នុុម
ហូ�នទា�ង្គអស់ត្រូតូវធាន្ទាថាគត្នោត្រូមាង្គរបស់ខ្លួួួន គិតគូរ��សិ�ិិ
មន�សស ទា�ង្គម�ន អ���ង្គ និង្គត្នោត្រូកាយត្នោ�លបញ្ជីេបគ់ត្នោត្រូមាង្គ។ 
ត្រូក្នុុមហូ�នត្រូតូវមែតធាន្ទាតមួាភា�ត្នោ�ក្នុោ�ង្គការអន�វតើគត្នោត្រូមាង្គរបស់
ខ្លួួួន និង្គត្នោគាំរ��មត្នោគាំលការណ៍មែណន្ទា�របស់អង្គគការ
សហត្រូបជាជាតិសើ���ធ្លី�រកិ្នុចុះេនិង្គសិ�ិិមន�សស។ 

 ២៩ https://www.phnompenhpost.com/national/ngo-report-govt-wrong-evict-poor 
  ៣០ https://www.phnompenhpost.com/national/deadline-vacate-phnom-penhs-largest-lake-set
  ៣១ https://www.phnompenhpost.com/national/more-boeung-tamok-lake-area-residents-relocated
 ៣២ https://www.phnompenhpost.com/national/lake-set-development
៣៣ ចុះាបភ់ិូមបិាល ឆ្នាំោ �២០០១ មាត្រូ� ១៦
៣៤  ចុះាបភូ់ិមបិាល ឆ្នាំោ �២០០១ មាត្រូ� ១៦
៣៥  ត្រូ��រាជួត្រូកឹ្នុតយត្នោលខ្លួសើ���ត្នោគាំលការណ៍ និង្គបញ្ជីាតើ ិអនើរកាលផ្ទៃនការត្នោធ្លីេ�អន�បត្នោយាគត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈ និង្គរបស់ន�តិប�គគល�ធារណៈ មាត្រូ� ១ ត្នោលខ្លួ ៣៣៩

 ឆ្នាំោ �២០០៦
៣៦ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/lake-07302020152159.html
៣៧ https://www.rfa.org/english/news/cambodia/lake-07302020152159.html
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ក្នុរណ� សិក្នុា ��១ – ការភិយ័ខួ្លាចុះបាតប់ង្គដ់�ធួ្លី� 

 “��ដ�បូង្គ �ួក្នុត្នោយ�ង្គមានអារមះណ៍តក្នុស់ួ�តត្នោ�ត្នោ�ល��ួលបានដ�ណឹង្គ��អាជាា ធ្លីរថា�ួក្នុត្នោយ�ង្គរស់ត្នោ�ត្នោល�ដ��ធារណៈរបស់
រដា ត្នោដ្ឋាយ�រ�ួក្នុត្នោយ�ង្គមនិមែដលបានដឹង្គទាល់មែតត្នោ����ម�នមក្នុ។ សហគមនស៍�ត្នោរាង្គតីូង្គមាន�ា�ចុះ�នួន ៩៨ខ្លួោង្គ មែដលមាន 
១០៨ត្រូគួ�រក្នុ���ង្គរស់ត្នោ�។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គខ្លួ�ួរស់ត្នោ���ត្នោន���ង្គ��ឆ្នាំោ � ១៩៩០ ត្នោហ�យខ្លួួ�ត្នោ�ៀត��ង្គ��ឆ្នាំោ � ១៩៨០។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គគិត
ថាដ�ត្នោន�ជាក្នុមះសិ�ិិរបស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គ ត្នោត្រូ��ត្នោយ�ង្គបាន�ិញដ�ត្នោន� មែតត្នោយ�ង្គ�ិញ��ង្គ��ម�នចុះាបភ់ិូមបិាលត្រូតូវបានបត្នោង្គើ�តត្នោ��ង្គ ត្នោហ�យ
កាល��ម�នដ�របស់ត្នោយ�ង្គគឺជាវាលមែត្រូស។ ត្នោ�ត្នោ�ល�ួក្នុត្នោយ�ង្គ��ួលបានដ�ណឹង្គត្នោន���អាជាា ធ្លីរ សហគមនត៍្នោយ�ង្គ�ាយាមតសូូមតិ
�មរយៈការដ្ឋាក្នុញ់តិើត្នោ�អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នចុះ�នួនត្រូបា�បនួត្នោល�ក្នុត្នោដ�មី�ត្រូបាបអ់���បញ្ញាា ត្នោន�។ បែ�មែនើអាជាា ធ្លីរមនិត្នោ�ួ�យតប ត្នោទា�ប�ជា
�ួក្នុត្នោយ�ង្គត្នោធ្លីេ�ការតសូូមតិត្នោដ្ឋាយសនើិវធិ្លី�យាែ ង្គណ្តាក្នុត៏្នោដ្ឋាយ។”
 “ដ�គឺជាអាយ�ជួ�វតិរបស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គ ត្នោហ�យបញ្ញាា ធ្លី�សត្រូមាប�់ួក្នុត្នោយ�ង្គគឺការបាតប់ង្គ�់ា�សមែមីង្គ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គបាន�ាយាមស��
ត្នោធ្លីេ�បួង្គដ់� ត្នោដ�មី�អាចុះបនើរស់ត្នោ�ត្នោល�ដ�របស់ត្នោយ�ង្គ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គមនិចុះង្គប់ាតប់ង្គដ់�ធ្លីួ�និង្គ�ា�សមែមីង្គត្នោ�។ វាមាន�រៈស�ខ្លានជ់ាង្គ
ម�ខ្លួរបររបស់ �ួក្នុត្នោយ�ង្គត្នោ�ត្នោ�ៀត។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គអាចុះរក្នុការ�រ�ះ�ត្នោធ្លីេ�បាន ដូចុះជារតម់ែូតូឌ្ឍ�ប និង្គក្នុង្គប់� បែ�មែនើត្នោយ�ង្គមនិអាចុះរស់ត្នោ�
ត្នោដ្ឋាយគាំះ នដ�ធ្លីួ�របស់ត្នោយ�ង្គបានត្នោ��យ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គបាន�ិញដ���អោក្នុលក្នុ ់ ត្នោដ្ឋាយត្នោជួឿ��ក្នុចុះិតើថា�ួក្នុត្នោគទា�ង្គត្នោន្ទា�ត្រូតឹមត្រូតូវ ត្នោហ�យ
ត្នោយ�ង្គបានរស់ត្នោ�ត្នោល�ដ�ត្នោន���ង្គ��ឆ្នាំោ � ១៩៩១។ ត្រូបជា�លរដាភាគត្នោត្រូចុះ�នក្នុោ�ង្គសហគមនត៍្រូបក្នុបរបរត្នោន��ត្រូត�ត្នោដ�មី�ចុះិញ្ជីេ ឹមជួ�វតិ។ 
�មរយៈការត្នោន��ត្រូត� ខ្លួា� �អាចុះចុះិញ្ជីេ ឹមត្រូគួ�រមែដលមានសមាជិួក្នុបនួន្ទាក្នុរ់បស់ខ្លួា� �បានត្នោដ្ឋាយសមរមយ។ បែ�មែនើឥ�ូវត្នោន�បឹង្គក្នុ���ង្គមែត
ត្រូតូវបានត្នោគចាក្នុប់�ត្នោ�ញត្នោដ�មី�អភិវិឌ្ឍឍន ៍ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុត្នោយ�ង្គមានភា�ល�បាក្នុកានម់ែតខួ្លា�ង្គក្នុោ�ង្គការរក្នុត្រូត�សត្រូមាបហូ់ប និង្គលក្នុដូ់រ។ ដូត្នោចុះោ� 
�ួក្នុត្នោយ�ង្គមនិអាចុះត្រូ�ត្រូ�ង្គជ់ួ�វភា�របស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គបានត្នោ��យ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គបាន�ាយាមត្រូបាបត់្នោ�អាជាា ធ្លីរថាបញ្ញាា ត្នោន�ក្នុ���ង្គបែ��ល់
ដល់ជួ�វតិរបស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គ  និង្គត្នោសោ�ស��ឱ្យយអាជាា ធ្លីរជួួយរក្នុដ�ត្នោណ្តា�ត្រូ�យ បែ�មែនើអាជាា ធ្លីរមនិបានត្នោ�ួ�យតបទាល់មែតត្នោ��។”
 “សហគមនរ៍បស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គជួួបត្រូប��នឹង្គ�ឹក្នុជួន។់ ជា�ិត្នោសស ត្នោត្រូកាយត្នោ�លមែដលអាជាា ធ្លីរបានបិ�ត្រូចុះក្នុ�ឹក្នុហូរ �ឹក្នុមនិ
អាចុះហូរត្នោ�ក្នុមែនួង្គត្នោ�សង្គបាន។ ដូចុះត្នោន� �ឹក្នុត្នោ�មែតក្នុោ�ង្គសហគមន ៍ត្នោហ�យ�ួក្នុត្នោយ�ង្គ�ិបាក្នុរស់ត្នោ�យាែ ង្គខួ្លា�ង្គអ���ង្គត្នោ�លរដូវ�ឹក្នុជួន។់
�ួក្នុត្នោយ�ង្គរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គភា�ភិយ័ខួ្លាចុះត្រូគបត់្នោ�ល និង្គត្រូ�ួយបារមៈមនិដឹង្គថា�ត័ម៌ានត្នោន�(�ឹក្នុជួន)់ នឹង្គបែ��ល់យាែ ង្គណ្តាខ្លួួ�ដល់�ួក្នុ
ត្នោយ�ង្គត្នោ�ផ្ទៃ�ៃម�ខ្លួ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គមនិអាចុះត្នោ�ត្នោធ្លីេ�ការត្នោ�ឆ្នាំៃ យ���ា�បាន ត្នោត្រូ��ខួ្លាចុះអាជាា ធ្លីរត្នោរ �ប��ួញ�ា�សមែមីង្គ និង្គជួ�វភា�របស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គ។”

រូូបភាព ទីី៧៖ ផ្ទះះ�ក្នុុ�ងសហគមន៍សំ៍រោ�ងត្បូូូង

២៧



ក្នុរណ� សិក្នុា ��២ – ឱ្យនភា�ផ្ទៃន�ែ នភា�ហិរញ្ជីា វតែ�របស់ក្នុសិក្នុររស់ត្នោ�ជួ��វញិបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ

 “ខ្លួា� �ជាក្នុសិក្នុរមយួរូប ត្នោហ�យត្រូគួ�រខ្លួា� � និង្គខ្លួា� �រស់ត្នោ�ត្នោល�ត្រូ��ត្រូប�ល់បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ មែដលត្រូតូវបានចាតថ់ាោ ក្នុជ់ាដ��ធារណៈ
របស់រដា។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គបានមក្នុរស់ត្នោ���ត្នោន���ង្គ��ឆ្នាំោ � ២០០០ បន្ទាា ប�់�បាន�ិញដ�ត្នោន�។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គត្រូបក្នុបរបរចិុះញ្ជីេ ឹមត្រូត�ក្នុោ�ង្គបឹង្គ និង្គ
យក្នុត្រូត�ត្នោ�លក្នុត់្នោ��ារ។ ត្នោយ�ង្គចាបត់្រូត�ត្នោដ្ឋាយត្នោត្រូប�ស�ណ្តាញ់ ឬសនាូចុះ ៤ត្នោ�៥ដង្គក្នុោ�ង្គមយួអា�ិតយ ត្នោហ�យអាចុះរក្នុចុះ�ណូល��ត្រូត�ត្នោន�
បានគួរសម។ ត្នោយ�ង្គបានមក្នុរស់ត្នោ�ត្នោល�ដ�ត្នោន�ជាង្គ ២០ ឆ្នាំោ �មក្នុត្នោហ�យ បែ�មែនើក្នុោ�ង្គត្នោ�ល�ះ�ៗត្នោន�បឹង្គត្នោន�មានការមែក្នុមែត្រូបជាត្នោត្រូចុះ�ន។ ត្រូ��
ត្រូប�ល់បឹង្គកានម់ែតរមួតូចុះជាង្គម�ន ត្នោដ្ឋាយ�រការចាក្នុប់�ត្នោ�ញបឹង្គ ត្នោធ្លីេ�ឱ្យយ�ួក្នុត្នោយ�ង្គ�ិបាក្នុក្នុោ�ង្គការរក្នុត្រូត�។ អាជាា ធ្លីរមូលដ្ឋាា នត្រូបាបថ់ា
�ួក្នុត្នោយ�ង្គក្នុ���ង្គរស់ត្នោ�ត្នោល�ដ��ធារណៈរបស់រដា និង្គបានត្នោត្រូប�មាែ ស��នក្នុត្នោមាចុះក្នុមែនួង្គចិុះញ្ជីេ ឹមត្រូត�របស់�ួក្នុត្នោយ�ង្គត្នោចាល។ ខ្លួា� �មាន
អារមះណ៍ខ្លួឹង្គយាែ ង្គខួ្លា�ង្គ មែតខ្លួា� �មនិអាចុះត្នោធ្លីេ�អ�េបាន។ ត្រូគួ�ររាបរ់យត្នោ�សង្គត្នោ�ៀតក្នុជ៏ួួបនឹង្គបញ្ញាា ត្នោន�ដូចុះគាំោ ត្នោន�មែដរ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គបានខ្លួេ�
ត្រូបាក្នុ�់�ត្រូគឹ��ែ នម�ត្រូក្នុូហិរញ្ជីា វតែ�ត្នោដ�មី��គត�់គង្គក់ាររស់ត្នោ� ត្នោហ�យអោក្នុខ្លួ�ួជួ��ក្នុប់�ណ� លត្នោល�ស�� ១០ ០០០ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុឯត្នោណ្តា�។”
 “ត្នោដ្ឋាយ�រមែតជួ�ង្គឺរាតតាតកូ្នុវ �ដ ១៩ �ួក្នុត្នោយ�ង្គមនិអាចុះរក្នុត្រូបាក្នុត់្រូគបត់្រូគាំនស់ត្រូមាបស់ង្គត្រូគឹ��ែ នម�ត្រូក្នុូហិរញ្ជីា វតែ�។ ត្រូត�
កានម់ែតមានចុះ�នួនតិចុះ ត្នោហ�យ�ួក្នុត្នោយ�ង្គគាំះ នល�ិភា��ើល់ចុះ�ណ� ត្រូត�ត្នោដ�មី�ឱ្យយត្រូត�ធ្លី�ធាត។់ ក្នុមែនួង្គចិុះញ្ជីេ ឹមត្រូត�មនិអាចុះ�ង្គសង្គត់្នោ��ង្គវញិ
បាន ត្នោត្រូ��គាំះ នត្រូបាក្នុ។់ អាជាា ធ្លីរបានជូួនដ�ណឹង្គឱ្យយត្នោយ�ង្គរ��ត្នោរ �ឧបក្នុរណ៍ចុះិញ្ជីេ ឹមត្រូត�ត្នោចុះញ��បឹង្គក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�ល ៦មែខ្លួ បែ�មែនើអាជាា ធ្លីរមនិ
បាន�ើល់ ត្នោហត��លណ្តាមយួត្នោ��យ ត្នោហ�យ�ួក្នុត្នោគនឹង្គមនិ�ើល់ស�ណង្គឱ្យយ�ួក្នុត្នោយ�ង្គត្នោន្ទា�ត្នោ�។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គគាំះ នជួត្នោត្រូម�ស និង្គបាន
សត្នោត្រូមចុះត្នោ�ខ្លួេ�ត្រូបាក្នុ�់�អោក្នុចុះង្គការត្រូបាក្នុត់្នោដ�មី�យក្នុត្នោ�បង្គក់ារត្រូបាក្នុឱ់្យយត្រូគឹ��ែ នម�ត្រូក្នុូហិរញ្ជីា វតែ� ត្នោហ�យឥ�ូវត្នោន��ួក្នុត្នោយ�ង្គជួ��ក្នុ់
ប�ណ� លកានម់ែតត្នោត្រូចុះ�ន។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គចុះ�ណ្តាយ�� ៥ ០០០ ត្នោ� ៦ ០០០ ដ�លួារអាត្នោមរកិ្នុ សត្រូមាប�់ិញចុះ�ណ� ត្រូត�ក្នុោ�ង្គមយួឆ្នាំោ �។ ខ្លួា� �មាន
អារមះណ៍ខ្លួឹង្គ និង្គ តក្នុស់ួ�តមែដលមនិអាចុះតសូូទាមទារសិ�ិិរបស់ខ្លួា� �ជាមយួនឹង្គអាជាា ធ្លីរបាន។”
 “ត្នោប�សិនជា�ួក្នុត្នោគចាក្នុដ់�ប�ត្នោ�ញបឹង្គត្នោន� ត្រូគួ�រខ្លួា� � និង្គត្រូគួ�រអោក្នុដផ្ទៃ�ត្នោ�ៀតនឹង្គជួួបបញ្ញាា ក្នុសយ័ធ្លីន ត្នោហ�យធួាក្នុខ់្លួួួនកាន់
មែតត្រូក្នុ�ត្រូក្នុ។ ត្នោប�សិនជា�ួក្នុត្នោគចាក្នុដ់�ប�ត្នោ�ញបឹង្គត្នោន� ត្នោន្ទា�ត្រូត�នឹង្គមែលង្គមានសត្រូមាបហូ់ប និង្គយក្នុត្នោ�លក្នុត់្នោ����ារ មែដលជា
ត្រូបភិ�ចុះ�ណូលចុះមីង្គសត្រូមាបស់ហគមនត៍្រូក្នុ�ត្រូក្នុ។ អាជាា ធ្លីរមនិគួរត្នោធ្លីេ�មែបបត្នោន�ចុះ�ត្នោ��ត្រូគួ�រត្រូក្នុត្រូក្នុ�ទា�ង្គត្នោន�ត្នោ��យ។ ត្រូគួ�រទា�ង្គត្នោន�
ត្រូគាំន ់មែតចុះង្គម់ានជួ�វភា� និង្គការរស់ត្នោ�សមរមយ ត្នោហ�យទា�ង្គអស់ត្នោន�ត្រូតូវបានប��ួញត្នោចាលត្នោដ្ឋាយអាជាា ធ្លីរ។”

រូូបភាព ទីី៨៖ អាជ្ញាា ធរូកំំទេទីចផ្ទះះ�សម្បែ�ែង និិងកំម្បែនិែងចិញឹ្ចឹ��ត្រី�ីរូបស់ត្រីបជ្ញាពលរូដ្ឋឋ

២៨



ក្នុរណ� សិក្នុា ��៣ – ជួ�វតិអោក្នុត្នោន��ត្នោ�បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ

 “ខ្លួា� �រស់ត្នោ�មែក្នុីរបឹង្គ�ត្នោមាក្នុរហូតដល់ឆ្នាំោ � ២០២០។ ខ្លួា� �បានរស់ត្នោ���ត្នោន្ទា�អស់រយៈត្នោ�ល ៥ឆ្នាំោ � មានម�ខ្លួរបរជាអោក្នុ
ត្នោន�� និង្គត្នោត្រូប�ស�ណ្តាញ់ និង្គសនាូចុះចាបត់្រូត�ជាត្នោរៀង្គរាល់ផ្ទៃ�ៃ។ ម�នត្នោ�លបឹង្គត្នោន�ត្រូតូវបានត្នោគចាក្នុប់�ត្នោ�ញ ក្នុ�ើ ជួ�វភា�របស់ខ្លួា� �មាន
ភា�លែត្រូបត្នោស�រ ត្នោហ�យខ្លួា� �អាចុះរក្នុត្រូត�បានត្រូគបត់្រូគាំនស់ត្រូមាប�់គត�់គង្គត់្រូគួ�រខ្លួា� �។ ខ្លួា� �រស់ត្នោ�មែក្នុីរក្នុមែនួង្គមែដលត្នោគចាក្នុដ់�ល�បបឹង្គ ត្នោហត�
ត្នោន�ត្នោហ�យ ត្រូត�បានរតត់្នោ�ត�បនត់្នោ�សង្គផ្ទៃនបឹង្គ។ ត្នោ�ត្នោ�លមែដល�ួក្នុត្នោគចាក្នុដ់�ល�បបឹង្គ ត្រូគួ�រខ្លួា� � ក្នុដូ៏ចុះជាត្រូគួ�រជាត្នោត្រូចុះ�នត្នោ�សង្គត្នោ�ៀត
ធួាក្នុខ់្លួួួនត្រូក្នុកានម់ែតខួ្លា�ង្គ ត្នោហ�យខ្លួា� �គាំះ នល�ិភា��ិញអេ����ារបានត្នោ��យ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គ��ួលបានដ�ណឹង្គ�ួូវការថាត្នោយ�ង្គ ក្នុ���ង្គ
រស់ត្នោ�ត្នោល�ដ��ធារណៈរបស់រដា និង្គត្រូតូវបត្នោណើ ញត្នោចុះញត្នោដ�មី�យក្នុដ�សត្រូមាប�់ង្គសង្គអ់គាំរខ្លួពស់ៗ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គត្រូតូវបង្គខ� ឱ្យយចាក្នុ
ត្នោចុះញក្នុោ�ង្គរយៈត្នោ�លខ្លួួ� និង្គមនិ��ួលបានស�ណង្គ។ ម�ននឹង្គ��ួលបានការជូួនដ�ណឹង្គ�ួូវការ �ួក្នុត្នោយ�ង្គត្រូ�ួយបារមៈអ����ក្នុយចុះចាម
អារាែ មមែដល�ួក្នុត្នោយ�ង្គបានឮ និង្គត្នោ��ញត្នោត្រូគឿង្គចាក្នុល់�បបឹង្គរ �ក្នុិលចូុះលមក្នុកានម់ែតជិួត�ា��ួក្នុត្នោយ�ង្គ។ �ួក្នុត្នោយ�ង្គចាបត់្នោ�ើ�ម��ួលសមាព ធ្លី
បនើិចុះមើង្គៗ��អាជាា ធ្លីរឱ្យយរ��ត្នោរ �ត្នោចុះញ រហូតដល់ត្នោយ�ង្គសត្នោត្រូមចុះចាក្នុត្នោចុះញ។ ខ្លួា� �មនិសបាយចិុះតើត្នោ� ចុះ�ត្នោ��ការត្នោរ �ត្នោចុះញត្នោន� ត្នោត្រូ��ខ្លួា� �នឹក្នុ
កាលរស់ត្នោ�មែក្នុីរបឹង្គមែដលមានបរយិាកាសលែ និង្គមានក្នុ�ើ ជួ�វភា�សមរមយ ត្នោហ�យអាចុះរក្នុត្រូត�សត្រូមាបត់្រូគួ�រខ្លួា� �ហូបបាន។ ខ្លួា� �
មានអារមះណ៍ភិយ័ខួ្លាចុះ និង្គបារមៈថាមនិអាចុះចិុះញ្ជីេ ឹមត្រូគួ�រខ្លួា� �បាន។ ខ្លួា� �មនិមានត្នោ�លត្រូគបត់្រូគាំនស់ត្រូមាប ់ តសូូទាមទារសិ�ិិរបស់ខ្លួា� �
ត្នោត្រូ��ត្រូគួ�រខ្លួា� �មានភា�អតឃួ់្លាំន និង្គមនិអាចុះរង្គចា�ការត្នោ�ួ�យតប��អាជាា ធ្លីរបានត្នោ��យ។ បែ�មែនើ ខ្លួា� �មនិចុះង្គច់ាក្នុត្នោចុះញ��បឹង្គត្នោន�ត្នោន្ទា�ត្នោ�។”

រូូបភាព ទីី១០៖ អ្ននកនេ�សាទីនេ�ើបឹងតានេ�ក

២៩



៨. មោ�ចកី��និំិដ្ឋាា និ 

 បចុះេ�បីនោត្នោន� ត្នោត្រូ���ការកាតផ់្ទៃ�ាបឹង្គត្នោដ�មី�អភិវិឌ្ឍឍ�ារបមែនួ បឹង្គនឹង្គជួួបបញ្ញាា ត្រូបឈុមត្នោ�សង្គត្នោ�ៀតត្នោ�ផ្ទៃ�ៃអន្ទាគត។ 
ឧទាហរណ៍ បឹង្គនឹង្គត្រូតូវបានចាក្នុប់�ត្នោ�ញ ត្នោដ�មី��ង្គសង្គល់�ត្នោ�ឋាន អាគាំរ�ធាណៈ សួន�ធារណៈ  �ារ ការ�ត្រូង្គ�ក្នុត្នោដ�មី�
អភិវិឌ្ឍឍនម៍ែ�ោក្នុក្នុសិក្នុមះ ចាក្នុដ់�ត្នោដ�មី�ត្នោធ្លីេ��ួូវកាតប់ឹង្គមែដលមាន��ឹង្គត្រូបមែវង្គជិួត ៦០មែមែត្រូត និង្គបត្នោណ្តាើ យត្រូបមែវង្គ ៣ ៨០០មែមែត្រូតតភីាប�់�
មែ�ោក្នុមាខ ង្គត្នោ�មែ�ោក្នុមាខ ង្គត្នោ�ៀតផ្ទៃនបឹង្គ។ ត្នោហ�យ ដ���ហ�៥០០ ហិក្នុ� អាចុះនឹង្គត្រូតូវបានកាតត់្នោចុះញបមែនែម��ផ្ទៃ�ាបឹង្គត្នោ�ផ្ទៃ�ៃអន្ទាគត៣៨       
ត្នោដ្ឋាយ�រ ត្នោយាង្គត្នោ��មមែ�នការត្នោត្រូប�ត្រូបាស់ដ�ធ្លីួ�របស់�លារាជួធាន�ភិោ�ត្នោ�ញ ឆ្នាំោ �២០៣៥ ផ្ទៃ�ាបឹង្គនឹង្គរមួមក្នុត្នោ�ត្រូតឹម ២១៤០
ហិក្នុ�បែ�ត្នោណ្តាះ �។

ផែ�នទីី ទីី២៧៖ តំំបនប់ឹងផែ�លនឹងនៅ�នៅ���ល់ក្នុុ�ងឆុ្នាំ ំ២០៣៥

៣៨ https://teangtnaut.org/map-layer/%e1%9e%94%e1%9e%b9%e1%9e%84%e1%9e%8f%e1%9e%b6%e1%9e%98%e1%9f%84%e1%9e%80/?lang=en

៣០



៩. អនិុសា�ន៍ិ 

ត្នោយាង្គ�មការរក្នុត្នោ��ញផ្ទៃនរបាយការណ៍ត្នោន� អន��សនម៍យួចុះ�នួនត្រូតូវបានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គ៖

ប�ា ញជា�ធារណៈនូវបញី្ជី��រត្នោ��ភិណ័ឌ ផ្ទៃនត្រូ��យសមីតើិ�ធារណៈរបស់រដាទា�ង្គអស់

ត្នោធ្លីេ�ការសិក្នុាត្រូ�វត្រូជាវបមែនែម ត្នោដ�មី�មែសេង្គយល់ឱ្យយបានត្នោ�ញត្នោលញអ����លផ្ទៃនការអភិវិឌ្ឍឍត្នោ�ត្នោល�បឹង្គ ក្នុដូ៏ចុះជា�លបែ�
�ល់អវជិួីមានមែ�ោក្នុបរ�ិែ ន និង្គត្រូប�ន័ិធារា�ស្រ្តសើក្នុោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ មែដលបណ្តាើ លមក្នុ��ការបាតប់ង្គប់ឹង្គ។ ការសិក្នុាត្រូ�វ
ត្រូជាវណ្តាមយួមែដលត្រូតូវបានត្នោធ្លីេ�ត្នោ��ង្គ គួរត្រូតូវបាន�ស�េ�ាយជា�ធារណៈ ត្នោដ�មី��ធារណជួន និង្គអោក្នុជួ�ន្ទាញដផ្ទៃ�
ត្នោ�ៀតបាន�ិនិតយត្នោម�ល។

សូមបញ្ជីឈប់ការអភិិវឌ្ឍឍន្ទាន្ទាត្នោ�ត្នោល�ផ្ទៃ�ាបឹង្គរហូតដល់មានការសិក្នុាមែសេង្គយល់ឱ្យយបានចុះាស់ត្នោ�ត្នោល��លបែ��ល់
មែ�ោក្នុបរ�ិែ ន និង្គសង្គគម។ មនិគួរមានការអភិវិឌ្ឍឍបនើត្នោ�ៀតត្នោ��យ ត្រូបសិនត្នោប�បញ្ញាា ទា�ង្គអស់មែដលត្រូតូវបានត្នោល�ក្នុត្នោ��ង្គត្នោ�
ក្នុោ�ង្គការសិក្នុាត្នោន� ត្នោ�មនិទានត់្រូតូវបានត្នោស��បអត្នោង្គើត �ស�េ�ាយជា�ធារណៈ និង្គ�ិភាក្នុាជាមយួអោក្នុត�ណ្តាង្គ�លរដា 
សង្គគមស��វលិ និង្គជួ�ន្ទាញមែ�ោក្នុបរ�ិែ ន។ 

ត្នោធ្លីេ�ការវាយតផ្ទៃមួ និង្គ�ស�េ�ាយជា�ធារណៈ អ����លបែ��ល់មែ�ោក្នុបរ�ិែ ន និង្គសង្គគម ត្នោ�ត្នោល�អ�ិនត្នោធ្លី�ត្នោណត 
ត្នោដ�មី�បត្នោង្គើ�នតមួាភា� និង្គគណត្នោនយយភា�។

ត្រូបជា�លរដាមែដលក្នុ���ង្គអាត្រូស័យ�ល��បឹង្គ គួរត្រូតូវបានអត្នោញី្ជី�ញឱ្យយចូុះលរមួជាផ្ទៃដគូក្នុោ�ង្គការត្រូបឹក្នុាត្នោយាបល់ ជាមយួភាគ�
�ក្នុ�់ន័ិ ម�នត្នោ�លត�បនណ់្តាមយួមែដល�ួក្នុត្នោគរស់ត្នោ� និង្គត្នោត្រូប�ត្រូបាស់សត្រូមាបជ់ួ�វភា�ត្រូបចា�ផ្ទៃ�ៃ ត្រូតូវបានសត្នោត្រូមចុះ��ក្នុជាត្រូ��យ
សមីតើិ�ធារណៈរបស់រដា។

បឹង្គ�ត្នោមាក្នុ គួរត្រូតូវបានអភិរិក្នុស ត្នោត្រូកាមចុះាប ់និង្គបញ្ជីាតើិ�ិត្នោសស មែដល�ើល់នូវការការ�រយាែ ង្គតឹង្គរ�ងឹ្គ��ការអភិវិឌ្ឍឍ និង្គ
ប��ួិចុះប��ួញ ត្នោត្រូ��ការការ�របចុះេ�បីនោត្នោត្រូកាមចុះាបភ់ិូមបិាល ត្នោ�មនិទានត់្រូគបត់្រូគាំនត់្នោ�ត្នោ��យត្នោន្ទា�ត្នោ� ត្នោហ�យអាចុះ
បណ្តាើ លឱ្យយមាន�លបែ��ល់អវជិួីមានធ្លីៃនធ់្លីៃរដល់ត្រូបត្នោ�សជាតិ។

ធាន្ទាថាការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ និង្គជួត្នោមួា�ដ�ធ្លីួ� ត្រូតូវបានត្នោដ្ឋា�ត្រូ�យត្នោដ្ឋាយត្នោយាង្គ�មចុះាប ់ និង្គប�ដ្ឋាា នសិ�ិិមន�សស សើ���
ការបត្នោណើ ញត្នោចុះញ និង្គការ��ង្គ��ល�ត្នោ��ះ� មែដលរមួមានការ�ើល់នូវស�ណង្គសមរមយ និង្គយ�តើិធ្លីម។៌ រាជួរដ្ឋាា ភិបិាល
ក្នុមព�ជា គួរត្នោគាំរ�នូវកាត�េកិ្នុចុះេសិ�ិិមន�សសរបស់ខ្លួួួន ត្នោដ្ឋាយត្រូតូវត្នោគាំរ� ការ�រ និង្គប�ត្នោ�ញនូវសិ�ិិមន�សសរបស់ត្រូបជាជួន
មែដលរស់ត្នោ�ក្នុោ�ង្គត្រូបត្នោ�សក្នុមព�ជា។

�មរយៈត្នោគាំលនត្នោយាបាយ ចុះាប ់និង្គប�បញ្ជីាតើិន្ទាន្ទា រាជួរដ្ឋាា ភិបិាលត្រូតូវអន�វតើនូវកាត�េកិ្នុចុះេរបស់ខ្លួួួន ក្នុោ�ង្គការការ�រ
ត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹង្គការរ �ត្នោលាភិសិ�ិមិន�សស��ស�ណ្តាក្នុត់្រូក្នុុមហូ�នធ្លី�រកិ្នុចុះេន្ទាន្ទា ត្នោហ�យត្រូតូវធាន្ទាថាត្រូក្នុុមហូ�នឯក្នុជួនត្នោគាំរ�សិ�ិិមន�សស
ត្រូគបត់្រូបតិបតើកិាររបស់�ួក្នុត្នោគទា�ង្គអស់ ត្នោដ�មី�ក្នុ�ណត ់ប�ើ រ និង្គកាតប់នែយហានិភិយ័ទាក្នុ�់ង្គនឹង្គសិ�ិិមន�សសត្នោដ្ឋាយ�រ
សក្នុមះភា�របស់�ួក្នុត្នោគ និង្គ��ន្ទាក្នុ�់�នង្គធ្លី�រកិ្នុចុះេ ដូចុះមានមែចុះង្គត្នោ�ក្នុោ�ង្គត្នោគាំលការណ៍មែណន្ទា� សើ���ធ្លី�រកិ្នុចុះេ និង្គសិ�ិិមន�សស
របស់អង្គគការសហត្រូបជាជាតិ។

ប�ា ញ�ត័ម៌ាន�ួូវចុះាបផ់្ទៃនការជួួលបឹង្គ�ត្នោមាក្នុ និង្គមូលដ្ឋាា ន�ួូវចុះាបម់ែដលបឹង្គ�ត្នោមាក្នុអាចុះ�ួស់បើូរចុះ�ណ្តាតថ់ាោ ក្នុ�់�ត្រូ��យ
សមីតើិ�ធារណៈ ត្នោ�ជាត្រូ��យសមីតើិឯក្នុជួនរបស់រដាបាន ដូចុះមានមែចុះង្គក្នុោ�ង្គមាត្រូ� ១៦ ផ្ទៃនចុះាបភ់ិូមបិាល ឆ្នាំោ � ២០០១។
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  �ូរស័�ា��ន្ទាក្នុ�់�នង្គ៖ ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤�ូរស័�ា��ន្ទាក្នុ�់�នង្គ៖ ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤
ត្នោគហ���រ័៖ត្នោគហ���រ័៖  www.teangtnaut.org    www.teangtnaut.org                                                                                        

ស�ត្នោ�ង្គ��ត្រូក្នុុង្គ៖ស�ត្នោ�ង្គ��ត្រូកុ្នុង្គ៖  https://urbanvoicecambodia.nethttps://urbanvoicecambodia.net

ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖ត្នោហេសបូ�ក្នុ៖  https: //www.facebook.com/sttcambodia  




