
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ប្រជាពលរដ្ឋេហគមន៍ប្កី្ប្ក្ អំពាវនាវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រក្រសោយការចូលរមួ 

 
 យ ើងខ្ញ ុំជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានាទុំងយៅកនញងរាជធានីភ្នុំយពញ និងតាមរណ្តា យខត្ាទូទុំង
ប្រយទសកមពញជាដដ្លមានរា នាមដូ្ចខាងយប្ោម ធាា រប់ាន និងកុំពញងទទួលរងយប្រោះអុំពីោររយតា ញយចញយោ 
រងខុំ និងោរតាុំងលុំយៅថ្មី ដដ្លរណ្តា លមកពីោរយកើនយ ើងនូវោរវនិិយោគររយទស និងវស័ិ ឯកជនកនញងប្សុក 
យហើ និងគយប្មាងអភ្វិឌ្ឍនានាដដ្លមនិមានភាព ញត្ាិធម ៌និងត្មាា ភាព ។ 
 

 ោរអភ្វិឌ្ឍទុំងយៅកនញងទីប្កុង និងយៅតាមរណ្តា យខត្ានានា ប្ត្ូវដត្ប្ត្ូវបានយធវើយ ើងយោ ប្សរយៅនឹង
ចារយ់ៅកនញងប្រយទស ជាពិយសសគឺរដ្ឋធមមនញញ្ញ ររស់ជាត្ិ យោ ឈរយលើយរលោរត៍ ញត្ាិធមន៌ិងយសមើភាព យររព
សិទិធយសរភីាពជាមូលោឋ នររស់ប្រជាពលរដ្ឋដដ្លរងផលរ ោះពាល់យោ សារោរអភ្វិឌ្ឍ ដូ្ចជាសិទិធរស់រានមាន
ជីវតិ្ សិទិធទទួលបានលុំយៅឋានសមរមយ សិទិធកនញងោររយញ្េញមត្ិ -ល- យដ្ើមបរីយងកើត្ជាមូលោឋ នប្គឹោះននោរអភ្វិឌ្ឍ
ប្រករយោ ចីរភាព ។  
 

 ោររយតា ញយចញយោ រងខុំ និងមនិប្ត្ឹមប្ត្ូវ យធវើឱ្យសហគមនជ៍ាយប្ចើនប្រឈមមញខនឹងរញ្ហា ជាយប្ចើន ដូ្ច
ជាោរជុំពាករ់ុំតញ លវត័ឌ កជាម ួប្គឹោះសាា នមបី្កូហិរញ្ញ វត្ាញ  ធនាររ និងអនកចងោរប្បាកឯ់កជន ជីវភាពោនដ់ត្
ធាា កច់ញោះដ្ញនោរខាា ុំង ោររងររសួយលើរូររាងោ  ោរគប្មាមកុំដហង និងោរជារព់នធនាររយោ សារោរត្វ 
ទមទរសិទិធដ្ីធាី និងលុំយៅោឋ ន ោរខវោះខាត្យសវដថ្ទុំសញខភាព និងអររ់ ុំយៅកដនាងតាុំងលុំយៅថ្មី ោរបាត្រ់ងម់ញខ
រររ ឬដ្ីធាីយធវើដប្សចុំោរ យហើ និងោរចុំណ្តកប្សុក ។ល។ ទុំងយនោះសញទធដត្ជាផលរ ោះពាល់យោ ផ្ទា ល់ពីរយតា
ញយចញយោ រងខុំ និងោរតាុំងលុំយៅថ្មី យប្ោមរូរភាពយដ្ើមបអីភ្វិឌ្ឍប្រយទស ។ ចុំយពាោះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន ៍ដ្ី
ធាី គឺជាជីវតិ្ យហើ ប្រសិនយរើបាត្រ់ងវ់ គឺយប្រៀរដូ្ចជាោរបាត្រ់ងជ់ីវតិ្ដូ្យចនោះឯង ។  
 

 ោររយតា ញយចញយោ រងខុំ គឺជារទពិយសាធនដ៍្៏ជូរចត្ោ់ ងខាា ុំងរុំផញត្ ដដ្លប្រជាពលរដ្ឋសហគមន ៍
មនិដដ្លជួរប្រទោះ យប្ោ ពីរញ្េរស់ង្គ្រា មសញីវលិយៅកនញងប្សុកមក ។ ភាគយប្ចើនននោររយតា ញយចញយោ រងខុំ 
អាជ្ាធរមនិបានយររពសិទិធយសរភីាពជាមូលោឋ នររស់ប្រជាពលរដ្ឋយ ើ  ។  
 

 យ ើងខ្ញ ុំជាប្រជាពលរដ្ឋមូលោឋ នមកពីសហគមនក៍នញងទីប្កងុ នងិតាមរណ្តា យខត្ានានា ប្ត្ូវបានជយមាៀស
យចញពីលុំយៅឋាន ឬប្ត្វូបានយគរ ុំយោភ្ កដ្ធីាី  យប្ោមយហត្ញផលយដ្ើមបយីធវើោរអភ្វិឌ្ឍ ោរយរៀរចុំសណ្តា រធ់ាន រ ់
សនាិសញខ និងសញវត្ាិភាពសងាម ោរយលើកសាួ ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ ។ ផាញ យៅវញិជាកដ់សាង កនាងមកកនញងរាជ
ធានីភ្នុំយពញ កដូ៏្ចជាយៅត្ុំរនជ់នរទម ួចុំនួនតាមរណ្តា យខត្ា ពួកយ ើងដដ្លជាមាេ ស់ផាោះ ជាមាេ ស់ដ្ី គឺមិន
ទទួលបានផលអវីពីោរអភ្ិវឌ្ឍទុំងយនាោះយនាោះយទ ។ ផាញ យៅវញិ ពួកយ ើងប្ត្ូវបានយគរងខុំឱ្យចាកយចញពីលុំយៅ
ឋានររស់ខាួនយៅរស់យៅកនញងត្ុំរនឆ់្ងា  ពីទបី្កុង ឬយៅត្ុំរនដ់ដ្លមនិទនម់ានយសវសាធារតៈ និងយហោឋ រចនា
សមពន័ធប្គរប់្រនយ់ៅ យ ើ  ។ ជាយរឿ ៗ ត្ុំរនដ់ដ្លពួកយ ើងប្ត្ូវបានជយមាៀសយៅយនាោះ យៅឆ្ងា  ពីកដនាងប្រករ
រររចិញ្េ ឹមជីវតិ្ប្រចាុំនថ្ាររស់ពួកយ ើង យហើ វបានោា  ជារ្សគល់ដ្ធ៏ុំម ួននភាពប្កីប្កយតាកោ ក។ 
 



 យទោះរីជាកនញងអុំ ញងយពលននោររកីរាលោលឆ្ាងជុំងឺកូវ-ី១៩ កស៏ហគមនម៍ ួចុំននួយៅដត្ប្ត្ូវបាន
បានអាជ្ាធររយតា ញយចញពីលុំយៅឋាន យោ ោរផ្ទា ស់រាូរពីតាុំងចាស់យៅទីតាុំងថ្មីដដ្លមានចុំរ ឆ្ងា  ពីទី
ប្រជញុំជន ខតៈយពលប្រជាសហគមនទ៍ុំងយនាោះកុំពញងដត្ជរួប្រទោះជាម ួនងឹរញ្ហា ជីវភាពប្រចាុំនថ្ាយោ សារ
ដត្ោររកីរាលោលននជុំងឺកូវដី្១៩ ។ រឯីសហគមនជ៍ាយប្ចើនយផេងយទៀត្ ដដ្លមនិទនទ់ទួលបានដ្ុំយណ្តោះ
ប្សា យលើរញ្ហា ដ្ីធាី កុំពញងប្រឈមមញខនឹងវរិត្ាិជវីភាព និងវរិត្ាិរុំតញ លវត័ឌ កោនដ់ត្ខាា ុំងយ ើងៗ ។  
 

 អាជ្ាធរមនិសូវផាល់ោរប្រឹកាយោរល់ជាម ួពកួយ ើងជាប្រជាពលរដ្ឋកនញងសហគមនយ៍នាោះយទ យហើ 
ភាគយប្ចើនពួកយ ើងដររជាទទួលរងនូវោរគប្មាមកុំដហង នងិរងខុំឱ្យចាកយចញ យហើ ទទួល កសុំតងដ្ត៏្ិច
ត្ួចដដ្លមនិប្ត្មឹប្ត្វូ ឬយៅតាុំងលុំយៅថ្មីយោ មនិមានសុំតង ។ យោ ទទួលរងនូវភាពអ ញត្ាធិមទ៌ុំងយនោះ 
យដ្ើមបឱី្យយ ើងខ្ញ ុំជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមនប៍្កីប្ក ដលងមានទុំនញកចិត្ាយលើអាជ្ាធរមូលោឋ ន យហើ យធវើោរ
ត្វ ទមទរ នងិយសនើសញុំមកអាជ្ាធរថ្នន កជ់ាត្ិនានា កដូ៏្ចជាសយមាចនា ករដ្ឋមង្គ្នាី សញុំឱ្យជួ  ផាល់នូវដ្ុំយណ្តោះ
ប្សា ដ្ស៏មរមយម ួយលើរញ្ហា ដ្ធីាី នងិលុំយៅឋានររស់យ ើងខ្ញ ុំ ។ យ ើងខ្ញ ុំជាប្រជាពលរដ្ឋមូលោឋ ន មនិ
រដ្ិយសធចុំយពាោះោរអភ្វិឌ្ឍយនាោះយទ រ ញដនាយសនើសញុំឱ្យោរអភ្វិឌ្ឍយនាោះ ប្រករយោ ោរចូលរមួ  ញត្ាិធម ៌សមភាព 
និងត្មាា ភាពសប្មារទ់ុំងអស់រន  ។  
 

 កនញងឱ្ោសទិវលុំយៅឋានពិភ្ពយោក ឆ្ងន ុំ២០២១យនោះ យ ើងខ្ញ ុំទុំងអស់រន ទទូចយសនើសញុំរាជរោឋ ភ្បិាល 
និងសាា រន័ពាកព់ន័ធ៖ 

• យោោះប្សា រញ្ហា ដ្ីធាី នងិលុំយៅោឋ នររស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមនមូ៍លោឋ នឱ្យបានឆ្ងររ់ហ័ស  
• យររព និងោរពារសិទធិជាមូលោឋ នររស់យ ើងខ្ញ ុំជាប្រជាពលរដ្ឋប្កីប្ក ដូ្ចជាសិទធិរស់យៅយោ សម

រមយ និងមានយសចកាីនថ្ាថ្នូរ ជាពិយសសយររពនូវសិទិធរស់រានមានជីវតិ្ សិទិធកនញងោរទទួលបានលុំយៅ
ោឋ នសមរមយ សិទិធកនញងោររយញ្េញមត្ិ នងិសិទិធកនញងោរប្រមូលផាញ ុំ ររស់ពួកយ ើងទុំងអស់រន  ។ 

• រញ្ឈរោ់ររយតា ញយចញយោ រងខុំ ោរយប្រើអុំយពើហិងា និងរញ្ឈរោ់រយប្រើប្បាស់ប្រពន័ធត្ញោោរររ
សងកត្យ់លើប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិយសសគឺសកមមជនដ្ធីាី និងលុំយៅឋាន ជាពិយសសកនញងអុំ ញងយពលននោរ
រនារកីរាលោលននជុំងឺកូវដី្-១៩ យនោះ ។ 

• វ ត្នមាផលរ ោះពាល់ររសិាា ន នងិផលរ ោះពាល់សងាម យោ អនញយោមយៅតាមរទោឋ នអនារជាត្ិ 
និងសហោរជាម ួសហគមនដ៍ដ្លរងផលរ ោះពាល់មញនយពលអនញញ្ហញ ត្ិឱ្យមានគយប្មាងអភ្វិឌ្ឃនន៍ានា
យកើត្មានយ ើង។ 

• អនញវត្ានយ៍រលនយោបា យផេងៗពាកព់ន័ធនឹងលុំយៅឋានឱ្យមានប្រសិទធិភាព យោ យផ្ទា ត្យលើោរ
ខិត្ខុំប្រឹងប្រឹង ដកលមអទីតាុំលុំយៅឋានសហគមនប៍្កីប្កយៅនឹងកដនាងជាជយប្មើសចមបង និងជយប្មើស
ដផនោរសញវត្ាិភាពដ្ធីាីយផេងៗយទៀត្ដដ្លអាចយធវើបាន យហើ យចៀសវងឱ្យបាននូវោររយតា ញយចញពី
លុំយៅឋានទុំងរងខុំ។ 

 
 
 
 



យសចកាីដថ្ាងោរត៍យនោះរុំប្ទយោ ៖ 
 
១. សហគមនផ៍ាូវរថ្យភ្ាើង 
២. សហគមន៩៍២ 
៣.សហគមនរលួសយជើងឯក 
៤. សហគមនយ៍ជើងឯកប្កុម ៣ 
៥. សហគមនយ៍ជើងឯកប្កុម ៤ 
៦. សហគមនស៍ាឹងមានជ ័ 
៧. សហគមនរូ៍រកីីឡា 
៨. សហគមនរ៍ឹងឈូកយអ 
៩. សហគមនម៍តិ្ាភាព  
១០. សហគមនយ៍ប្ជា ចរវ រ 
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១៧. សហគមនដ៍សនរកីរា  
១៨. សហគមនស៍ុំយរាងមានជ ័ 
១៩. សហគមនរ៍ញរមីតិ្ាភាព 
២០. សហគមនឬ៍សេបី្សស់ 
២១. សហគមនស៍ាមគារីញងយរឿង 
២២. សហគមនដ៍ប្ពកតាគងផ់ាូវ៦០ដម ប្ត្ 
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២៨. សហគមនរ៍ឹងឈូកមានជ ័ថ្មី២ 
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៣០. សហគមនវ៍លសបូវ 
៣១. សហគមនង៍្គ្សាីោា ហាន 
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