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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម 

ទិវាបរសិ្ថានពិភពសោក្ ឆ្ាាំ២០២២ 

ភ្នពំពញ, នងៃទី២ ខែមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ក្រុមយុវជៃ សហគមៃ៍ សហជីព សមាគម ៃិងអងគការមិៃខមៃរដ្ឋា ភ្ិបាល ខែលបាៃ
ចូលរមួក្បារពធទិវាបរសិ្ថា ៃពិភ្ពពោរឆ្ន ២ំ០២២ ពក្កាមមូលបទសតី ពី "ស ើក្ក្មពេ់ការចូ រួម
ការពារបរិស្ថានស ើមាបីចីរភាពធនធានធមមជាតិ និងេុខុមា ភាពមនុេាសជាតិ" បាៃបៃតមាៃការ
ក្ពួយបារមភជាខ្ល ំងចំព ោះ វបិត្តិបរសិ្ថា ៃ សិទធិបរសិ្ថា ៃ ៃិងការមិៃទាៃ់អៃុវត្តឱ្យបាៃពពញពលញ
ក្គប់ក្ជុងពក្ជាយពៅពលើពោលៃពោបាយសតីពីរិចចការ រ ខងររា តំ្ខហទាំ ភាពក្ពពងើយរពៃតើយ 
ៃិងពំុបាៃយរចិត្តទុរដ្ឋរ់ពដ្ឋោះក្ស្ថយៃូវរាល់សំណូមពរ រ៏ែូចជារតីរងវល់នានា ជំុវញិបញ្ហា        
បរសិ្ថា ៃពៅរនុងក្បពទសរមពុជា។   

ការក្គបក់្គងធៃធាៃធមមជាតិ្ ពយើងែ្ុ ំសពងេត្ព ើញថា ពទាោះបីជារាជរដ្ឋា ភ្បិាល បាៃែិត្ែំ
បពងេើៃៃូវចំៃួៃតំ្បៃ់ការ រធៃធាៃធមមជាតិ្រតី ខត្វាពំុបាៃព្លើយត្បជាមួយការពរើៃព ើង ៃូវ
សរមមភាពកាបបំ់ផ្លល ញ ៃិងឈូសឆ្យែីនក្ពជាពក្ចើៃហិរតា ទាងំពៅរនុងខែៃជក្មរសត្វនក្ព នក្ព
 ង់ បឹងខពរ នក្ពក្ពោះរការ ៃិងតំ្បៃ់ែ៏នទពទៀត្ជាពរៀងរាល់នងៃពនាោះពទ ។សរមមភាពពៃោះបាៃពធវើឱ្យ
គក្មបនក្ពពឈើរបស់ក្បពទសរមពុជារយៈពពលពីរទសវត្សរចុ៍ងពក្កាយបាៃបៃតធាល រ់ចុោះរហូត្ែល់
១៤.២៩%1 ក្តឹ្មឆ្ន ២ំ០១៨។ ទៃទឹមៃឹងពៃោះៃិនាន ការនៃការទន្ទ្នាទ ៃែីយរមរពធវើជារមមសិទធិឯរជៃ
ពដ្ឋយែុសចាប ់បាៃបៃត គំរាមរំខហងោ៉ា ងធៃៃធ់ៃរបខៃាមពទៀត្ែល់តំ្បៃន់ក្ពពឈើ តំ្បៃក់ារ រធមម
ជាតិ្ តំ្បៃបឹ់ងទពៃលស្ថប ៃិងនក្ពសហគមៃ ៍។  

ចំព ោះវស័ិយថាមពល រដ្ឋា ភ្ិបាលមិៃគួរដ្ឋរ់ខែៃការអភ្ិវឌ្ឍវស័ិយថាមលពៅពលើ ខត្
ជពក្មើសនៃការស្ថងសង់ទំៃប់វារអីគគីសៃី ៃិងពរាងចក្រែលិត្ថាមពលអគគីសៃីពែើរពដ្ឋយធយងូងម 
ែូចអវីខែលរមពុជាបាៃពបតជ្ាចិត្តរនុងសៃនិសិទធក្របែណ័ឌ អងគការសហក្បជាជាតិ្ សតីពី ការខក្បក្បួល
អាកាសធាតុ្ពលើទី២៦ រនុងការមៃិស្ថងសងពរាងចក្រធយងូងមងមី ៃិងទំៃបវ់ារអីគគីសៃី ពៅតាមែងទពៃល
ពមគងគ។  ការពបតជ្ាចិត្តរបស់រដ្ឋា ភ្បិាល រនុងការធានាអំពីឯររាជយភាពនៃថាមពល ពែើមបកីាត្ប់ៃាយ

                                                           
1 ក្រសួងបរសិ្ថា ៃ, របាយការណ៍ស្ថា ៃភាពបរសិ្ថា ៃ ពលើរទីបៃួ (ភ្នពំពញ៖ អគគនាយដ្ឋា ៃចំព ោះែឹង ៃិងពត័្ម៌ាៃប
រសិ្ថា ៃ, ២០២១)។ 
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ការពឹងខែែរពលើក្បភ្ពថាមពលនាចូំលខែលមាៃត្នមលែពស់ ៃឹងមៃិមាៃលរខណៈសាិត្ពសារ ជាភាព
វជិជមាៃសក្មាបព់ោលៃពោបាយថាមពល។ ទៃទឹមជាមយួោន   ការពធវើវមិជឍការថាមពលតាមរយៈ
ការែតល់សិទធិពពញពលញែល់សហគមៃមូ៍លដ្ឋា ៃរនុងការចូលរមួសពក្មចចិត្តពក្ជើសពរ ើសយរក្បភ្ព
ថាមពលរពរើត្ព ើងវញិរនុងមូលដ្ឋា ៃរបស់ពួរពគមរពក្បើក្បាស់ គឺជាយៃតការោ៉ា ងមាៃក្បសិទធិ
ភាពសក្មាបចូ់លរមួចំខណរអៃុវត្តពោលៃពោបាយអធិបពត្យយភាពថាមពល។ 

ការអភ្វិឌ្ឍពដ្ឋយការលុបបឹងធមមជាតិ្ោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស ពៅខត្បៃតជាការក្ពួយបារមភចំព ោះ
បញ្ហា បរសិ្ថា ៃពៅរនុងរាជធាៃីភ្នពំពញ។ ជារខ់សតងរនុងអំ ុងពពលជាង២ឆ្ន  ំនៃការររីរាលដ្ឋលជំងឺ
រូវែី-១៩ នែទបឹងតាពមារជាង ៦៥% ក្តូ្វបាៃកាត្់ ៃិងពែទរពៅឱ្យឯរជៃ ៃិងស្ថា ប័ៃរែាសក្មាប់
គពក្មាងស្ថងសងព់ដ្ឋយោម ៃខែៃការចាស់ោស់ ែទុយពីខែៃការពក្បើក្បាស់ែីខែលបាៃអៃុមត័្រចួ។ 
ការលុបនែទបឹងខែលមាៃត្នួាទីសំខ្ៃក់ារសតុរទឹររងវរ ់ៃិងបព ជ្ ៀសជំៃៃទឹ់រពភ្លៀងពៅរនុងទីក្រុង
ជាបៃតបនាទ ប់រមួមាៃ បឹងទំពុៃ បឹងតាពមារ ៃិងបឹងពជើងឯរជាពែើម ពៅខត្ជារតីបារមមណ៍សក្មាប់
ស្ថធារណជៃទូពៅ ៃិងជាគំរមូៃិលែពៅរនុងការក្គបក់្គងែីរែាពៅព ើយ។  

ពដ្ឋយស្ថរវបិត្តិបរសិ្ថា ៃ ៃិងសិទធិបរសិ្ថា ៃ គឺជាខែនរមួយែ៏សំខ្ៃ់ពែើមបកី្ទក្ទង់រាល់ជីវតិ្
មៃុសសជាតិ្ពៅពលើភ្ពខែៃែី ៃិងពលរែារមពុជាពយើងែងពនាោះ  ែូពចនោះពយើងទាងំអស់ោន ជាក្រុមយុវ
ជៃ សហគមៃ ៍សហជីព សមាគម ៃិងអងគការមៃិខមៃរដ្ឋា ភ្បិាល  មាៃអៃុស្ថសៃ ៍ពៅកាៃរ់ាជ
រដ្ឋា ភ្បិាលរមពុជា ៃិងស្ថា បៃ័មាៃសមត្ារិចចែូចខ្ងពក្កាម៖ 

១. ក្រសួងបរសិ្ថា ៃ ៃិង ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ ៃិងពៃស្ថទ គួរយរចិត្តទុរដ្ឋរព់លើការអៃុ
វត្តត្ួនាទី ៃិងភាររិចចរបស់ែលួៃតាមប ញ្ត្តិនៃចាបស់តីពីតំ្បៃក់ារ រធៃធាៃធមមជាតិ្ ចាបស់តីពី
នក្ពពឈើ រមមវធីិនក្ពពឈើជាតិ្ ៃិងពោលៃពោបាយនានាសក្មាបរិ់ចចការងារអភ្រិរស ៃិងការ រ
ធៃធាៃធមមជាតិ្ក្បរបពដ្ឋយស័រខសិទធភាព។ ក្រសួងបរសិ្ថា ៃ គួរពធវើអធិការរិចច ពលើគុណភាព
នៃការ បំពពញការងាររបស់មន្ទ្ៃតីឧទាៃុររស ក្ពមទាំងពបើរលំហសិទធិពសរភីាពសក្មាបក់ារចូល 
ក្បរបពដ្ឋយបរោិបៃ័ន។ 

២. រាជរដ្ឋា ភ្បិាល គួរពិៃិត្យព ើងវញិពលើគពក្មាងខែលមាៃក្ស្ថប ់ៃិង មៃិគួរមាៃការបពងេើត្ពរាង
ចក្រែលិត្ថាមពលអគគីសៃីែំពណើ ការពដ្ឋយធយងូងម ខែលបំភាយឧសម័ៃកាបូៃម៉ាូណូអុរសីុត្
រក្មតិ្ែពស់ពៅកាៃប់រោិកាស។ 
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៣. ពៅតាមអាងទពៃលពមគងគពៅរនុងក្បពទសរមពុជា មៃិគួរមាៃការរស្ថងទំៃប់វារអីគគីសៃី ខែល
អាចបងេែលប៉ាោះ ល់ែពស់ែល់ក្បព័ៃធជីវៈចក្មុោះពៅរនុង ទពៃលពមគងគ ទពៃលស្ថប បឹងទពៃលស្ថប 
អត្តសញ្ហញ ណៃិងសៃតិសុែពសបៀង ។ 

៤. វស័ិយពរៀបចំទីក្រុង ៃិងៃគរូបៃីយ៍រមម រាជរដ្ឋា ភ្ិបាលគួរររាទុរបឹងធមមជាតិ្ពៅរនុងតំ្បៃ់      
សំខ្ៃ់ៗ  ពៅរនុងទីក្បជំុជៃរនុងរាជធាៃីភ្នពំពញ ៃិងប ត ពែត្តនានា ខែលមាៃត្ួនាទីសតុរទឹរ
ៃិងបព ជ្ ៀសជំៃៃទឹ់រពភ្្ៀង ៃិងពរៀបទីតាំងទាំងពនាោះឱ្យកាល យជាសួៃស្ថធាណៈសក្មាបក់្បជា
ជៃទូពៅអាចសក្មាបលំ់ខហរមាៃតបាៃ។ 

៥.ក្តួ្ត្ពិៃិត្យ ពហើយចុោះពសុើបអពងេត្ភាពមៃិក្បក្រតី្នៃការែតល់ែីពៅតំ្បៃបឹ់ងតាពមារជារមមសិទធិ
ឯរជៃពែើមបជីាគំរ ូៃិងពក្ងឹងក្បសិទធិភាពនៃការក្គបក់្គងែីរែា ៃិងយុត្តិធមស៌ងគម។ 

៦. ចំព ោះបញ្ហា បាល សទិរ ៃិងសំរាម ពៅក្បពទសរមពុជាគួរបពងេើត្ឱ្យមាៃចំ ត្់ពៃធ ៃិងវធិាៃការ
កាត្ប់ៃាយការពក្បើក្បាស់បាល សទិររនុងរក្មតិ្អតិ្បរមា។ អៃុវត្តការផ្លរពិៃយ័ពលើការពបាោះពោល
សំរាម សវា លកាល  ការពបាោះសំរាមចូលពៅរនុងក្បឡាយ បឹង ៃិងទពៃល ក្ពមទាំងការ
ក្គបក់្គងការសំណល់ឧសាហរមម គរួក្តូ្វបាៃអៃុវត្តជាស្ថធារណៈ។ 

៧. ធានាអំពីក្បសិទធភាព ៃិងត្មាល ភាពរនុងែំពណើ រការនៃការចូលរមួពិពក្ោោះពោបល់ជាស្ថរធារ
ណៈ ក្ពមទាងំសិទធិរនុងការចូលរមួសពក្មចចិត្តជាមយួសហគមៃមូ៍លដ្ឋា ៃ សងគមសីុវលិ ៃិងភា
គី រព់ៃ័ធ ៃូវរាល់គពក្មាងអភ្វិឌ្ឍៃទ៍ាំងឡាយ ខែលអាចបងេែល់ប៉ាោះ ល់ែល់សិទធិរបស់
ពរួពគ ក្ពមទាងំែសពវែាយជាស្ថធារណៈៃូវរបាយការណ៍វាយត្នមលពហតុ្ប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ៃ  ។  

 

ទាំនាក់្ទាំនងស្ក្េួរព័ត៌មានបថ្នែម៖ 

- ពោរ ហេង គឹមេុង ក្បធាៃរមមវធីិខែនរក្ស្ថវក្ជាវៃិងត្ស ូមតិ្  
នៃសមាគមប ត ញយុវជៃរមពុជា    ទំនារទំ់ៃងពលែ 096 7888 368 

- ពោរ ស៊ា ង មួយឡៃ ក្បធាៃគពក្មាងសិទធិលំពៅឋាៃ ៃិងក្ស្ថវក្ជាវ  
នៃអងគការសមាគមធាងពតាន ត្    ទំនារទំ់ៃងពលែ 016 899 465 

- អនរក្សី ឈាង ល ីសមាជិរក្រុមសនូលនៃប ត ញសហគមៃន៍ក្ព ង ់ 
ទំនារទំ់ៃងពលែ 071 999 4473 
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ក្កុ្មយុវជន េហគមន៍ និងស្ថាប័នគាំក្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទិវាបរិស្ថានពិភពសោក្៖ 

1. សមាគមប ត ញយុវជៃរមពុជា CYN 
2. អងគការសមាគមធាងពតាន ត្ STT 
3. អងគការរមមវធីិអភ្វិឌ្ឍៃធៃធាៃយុវជៃ YRDP 
4. អងគការសមធម ៌EC 
5. អងគការស្ថព ៃសៃតិភាព PBO 
6. មជឈមណឌ លរមពុជាពែើមបកី្បពៃ័ធែសពវែាយឯររាជយ CCIM 
7. សហពៃ័ធសហជីពរមមររចំណីអាហារៃិងពសវារមម ពៅរមពុជា CSFWS 
8. សមាគមក្បជាធិបពត្យយឯររាជយ នៃពសែារិចចពក្ៅក្បពៃ័ធ IDEA 
9. សមាគមសមពៃ័ធៃិសសតិ្ប ញ្ វៃតខែមរ KSILA 
10. អងគការពជសវីត្សឺវសីរមពុជា JSC 
11. អងគការពៃលរខែមរ PKH 
12. ប ត ញសហគមៃន៍ក្ព ង ់PLCN 
13. មជឈមណឌ លក្បជាពលរែាពែើមបអីភ្វិឌ្ឍៃៃិ៍ងសៃតិភាព PDP-Center  
14. ក្រុមយុវជៃ The Forest Guard  
15. ក្រុមយុវជៃ ពយៃឌ្រ័ បរសិ្ថា ៃ ៃិងសុែមាលភាព 
16. រលឹបមតិ្តអនរអាៃពសៀវពៅ 
17. សហគមៃន៍ក្ពពឈើរាលខ្ល   ពែត្តរំពងធំ់ 
18. សហគមៃព៍ៃស្ថទបឹងធំ  ពែត្តរំពងធំ់ 
19. ក្រុមក្បជាពលរែាពៅជំុវញិបឹងតាពមារ  រាជធាៃីភ្នពំពញ  
20. ក្រុមយុវជៃក្សោញ់បរសិ្ថា ៃ  
21. រលឹបយុវជៃអភ្វិឌ្ឍែលួៃពែើមបរិីចចោ ំរសងគម 
22. សហគមៃន៍ក្ពពឈើអូរររ ់  ពែត្តក្រពចោះ  
23. សហគមៃន៍ក្ពពឈើភ្នពំសោះ  ពែត្តក្រពចោះ 
24. សហគមៃត៍ាៃូៃ   ពែត្តពកាោះរុង 
25. សហគមៃន៍ក្ពពឈើវាលរខៃសង  ពែត្តក្រពចោះ 
26. សហគមៃន៍ក្ពពឈើក្បាស្ថទទឹរពមម  ពែត្តក្រពចោះ 
27. សហគមៃក៍្ពោៃ   ពែត្តពកាោះរុង 

 


