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ថ្ងៃទ៣ី ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សេចក្តីថ្លែងការណរ៍មួសហគមន ៍

សិក្ខា សាលាឆ្លុះបញ្ច ាំងរបាយក្ខរណ ៍ក្ខរសិក្សាស្រសាវស្រាវដោយសហគមន ៍
សតីពី ក្ខរអភិវឌ្ឍនទ៍ាំនបវ់ារីអគ្គិសនីដសសានដស្រក្ខម២ 

សណ្ឋា គារ អលមិដើដរៀល ទីស្រក្សុងភ្នាំដពញ 
ថ្ងៃទ៣ី ខែតលលា ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 យ ើងែ្ញ ាំទាំងអស់គ្នន ជាតំណាងសហគមនជ៍នជាតិដែើមភាគតចិដែលរស់ដៅតាមែងទដនេដសសាន និង
ទដនេដរសពកមកពីភូមកិនុងតំបនគ់ដរោងគទំនបវ់ារអីគគិសនីដសសានដរោម២ ែូចជា ភមូកិាលរោស ភូមដិរសគរ១ 
និងដរសគរ២ ភូមរិចប ់និងភូមរកបីរជរំកនុងរសរកដសសាន ដេតតសទឹងដរតង និងតំណាងសហគមនម៍កពីដេតតរតនគិរ ី
មានការព្រួ បារមភអាំរីផលប ៉ះពាល់រីគយព្មាងទាំនបវ់ារអីគគិសនីយសសានយព្កាម២ ខែលមានកាំលាំង៤០០
យមហ្កា វា ត។់  

 យ ើងែ្ញ ាំជាតំណាងសហគមន ៍េមូស្វើការបដិសេ្ មិនព្រមព្រមទទលួយកេំណង 
និងការសរើតំងទើលំសៅលមី ស្រពមទាំងដសនសីលាំឲ្យលបដ់ោល នវូគដស្រោងទាំនបវ់ារអីគ្គិសន ី
ដសសានដស្រក្ខម២ាបន្ទា ន ់

- យ ើងែ្ញ ាំមានភារសបា រកីរា នឹងរស់យៅកនញងភូមរិបស់ដ ើង ជាម ួនឹងភារសមបូរហូរយហៀរថ្នធនធាន
ធមមជាតខិែលយៅជញាំវញិែលួនយ ើងនាយរលសរវថ្ងៃយន៉ះណាស់។ ធនធានធមមជាតិទាំងយន៉ះ បានជួ   ព្ទព្ទង់
ែល់ការរស់យៅព្បចាំថ្ងៃរបស់យ ើង យហើ ជាងយន៉ះយៅយទៀត តាមវបបធម ៌ឬទាំយនៀមទាំលបរ់បស់រួកយ ើង 
គឺមានមយនាសយចេតនាា ងព្ជាលយព្ៅយៅយលើែីធលីបញរវបញរស ខែលបានបនសល់ទញកឲ្យយ ើងជាកូនជាយៅ
ជាំនានយ់ព្កា  

- យ ើងមានែីភូមែិជ៏ាទីព្សលញ់ និងសមបូរយៅយោ ធនធានធមមជាតិខែលព្ទព្ទងជ់ីវតិរបស់យ ើងែូចជា 
ចាំណីអាហ្ករ និងព្បភរព្បាកច់ាំណូលជាយែើម។ ធនធានទាំងយនា៉ះមានែូចជាែីភូម ិែកីសិកមម ែីបាំរញងទញក
សព្មាបកូ់នយៅជាំនានយ់ព្កា  ថ្ព្រសាំរាបច់ិចេ ឹមសតវ ែីកបយ់មម ច ែីផនូរែូនតា ថ្ព្រតាំណម ថ្ព្រសកាា រៈបូជា 
និងទយនល ព្រមទាំងធនធានទាំងឡា ជាយព្ចើនយទៀតខែលមានទាំងកនញងទឹក និងយលើយគ្នកផងខែរ។ ធនធាន
ធមមជាតិទាំងយន៉ះ គឺមនិអាចកាតថ់្ងលបានយទ 



- ធនធានធមមជាតិទាំងអស់យន៉ះ កម៏ានទាំនាកទ់ាំនងគ្នន ា ងជិតសនិតយៅនឹងវបបធម ៌និង ទាំយនៀមទាំលប់
ព្បថ្រណីកនញងជីវតិរស់យៅព្បចាំថ្ងៃរបស់យ ើងខែលមនិអាចែវ៉ះបាន។ យ ើងមានព្បាររធរិធីបនព់្សនែ់ល់
អនកតាព្កហម ក ជាយរៀងរាល់ឆ្ន ាំយៅយរាងអនកតាព្កហម ក ខែលមានទីតាាំងឋតិយៅមាតទ់យនលយសសាន យែើមបី
សញាំកតីសញែសបា យកើតមានែល់សហមនយ៍ ើងែ្ញ ាំ និងសញាំអនកតាមកជួ  ខងរកាការពារបរសិាា ន ឬធនធាន
ធមមជាតិ រិយសស គឺខងរកាទយនលរបស់យ ើងឲ្យគងវ់ងស នងិមានលាំហូរធមមជាតិជានិចេ។ អនកតាព្កហម ក 
គឺមានសារៈសាំមន ់យែើមបភីាា បក់ារយគ្នររបូជាយៅែល់បញរវបញរសរបស់យ ើង ព្បសិនយបើយ ើងបាតនូ់វទីកខនលង
ជាទីសកាា រៈ ែូចជាអនកតាព្កហម ក យោ សារខតគយព្មាងទាំនបវ់ារអីគគិសនយីសសានយព្កាម២ យ ើងកន៏ឹង
បាតប់ងនូ់វវបបធម ៌និងទាំយនៀមទាំលបព់្បថ្រណីរបស់យ ើងែូយចន ៉ះខែរ។ យៅយរលខែលយ ើងបាតប់ងនូ់វ
ធនធានធមមជាតិទាំងយន៉ះ និងវបបធម ៌ព្រមទាំងទាំយនៀមទាំលបព់្បថ្រណីយហើ យនា៉ះ គឺរិតជាមនិអាចបយងាើត
យ ើងវញិបានយទ។  

- វបបធម ៌ទាំយនៀមទាំលបព់្បថ្រណី អារកសអនកតា នងិផនូរែូនតារបស់យ ើង គឺមនិអាចទូទតស់ងជាព្បាកប់ាន
យនា៉ះយទ 

- ព្បសិនយបើយ ើងចកយចញរីភូមរិបស់យ ើងយនា៉ះ យ ើងនឹង បាតប់ងអ់តតសញ្ញា ណរបស់យ ើងជាមនិមន 
ែូចជា អារកស អនកតា ផនូរែូនតា ថ្ព្រតាំណម ទីសកាា រៈបញជា ខែលសមបតតិទាំងយន៉ះ គឺមនិអាចយរ ើយៅកខនលង
យផសងបានយទ 

- ព្បសិនយបើមានសកមមភាររបស់គយព្មាងអភវិឌ្ឍនណ៍ាម ួខែលយធវើឲ្យប ៉ះពាល់ែល់អតតសញ្ញា ណ ឬកខនលង
ទីអារកស ទសីកាា រៈបូជារបស់យ ើង យាងតាមសិទធិសតីរីជនជាតិយែើមភាគតចិ និងយគ្នលការណ៍ខណនាាំ
របស់ព្បយទសចិនសព្មាប់ការការពារបរសិាា នកនញ ងការវ និិ យាគបរយទសកនញ ង  កិចេសហព្បតិបតតិ
ការយនា៉ះ យ ើងយមើលយ ើញថា សកមមភារទាំងយន៉ះ គឺមនិគួរអនញវតតយនា៉ះយទ 

- ទំនបវ់ារអីគគសិនីដសសានដរោម២ដនេះ នឹងោតផ់្តត ចលំ់ហូរទឹកទដនេ ដែលអាចដ្វើឲ្យប េះពាល់អវជិជោន
យ ង្ងន់្ ងរដៅែល់ដននកខាងដលើ និងដននកខាងដរោម ជាពិដសសទំនបដ់នេះនងឹោតផ់្តត ចច់រាចរណ៍របស់រតី 
ដែលអាចជេះឥទធិពលដៅែល់តំបនទ់ដនេដមគងគ និងបឹងទដនេសាបទងំមូល។ 

- គយព្មាងទាំនបវ់ារអីគគិសនយីសសានយព្កាម២ នឹងនាាំមកនូវកតីទញកខព្រួ  និងអស់សងឃមឹជាងអវីខែលបានយកើត
យ ើងកនញងសម ័រញលរតយៅយទៀត។ យ ើងគិតថាគយព្មាងអភវិឌ្ឍន ៌ែូចជាគយព្មាងទាំនបវ់ារអីគគិសនី
យសសានយព្កាម២យន៉ះ គរួខតយធវើឲ្យព្បជាជនកមពញជា ជារិយសសព្បជាជនរស់យៅកនញងតាំបនអ់ភវិឌ្ឍនគ៍យព្មាង
ផ្ទា ល់ ែូចជាយ ើងែ្ញ ាំសបា រកីរា ជាងយន៉ះ។ អាជ្ាធរ ែូចជារូបយលក ខែលមានអាំណាច និងការអបរ់ ាំ 
ចាំយណ៉ះែឹងែពងែ់ពស់ជាងសហគមនយ៍ ើងែ្ញ ាំយនា៉ះ គួរខតខសវងរកនូវែាំយណា៉ះព្សា ែល៏អសព្មាបយ់ោ៉ះព្សា 
នូវបញ្ញា យន៉ះ ព្បយសើរជាងយធវើឲ្យសហគមនយ៍ ើងែ្ញ ាំរងទញកខយវទនា។ 



េំណូមររ 
 យ ើងែ្ញ ាំសូមសាំណូមររែល់រាជរោា ភបិាលកមពុជាែូចខាងដរោម៖  

 សូមរាជរដ្ឋា ភបិាលដមតាត ដ្វើោរលបយ់ចលនូវគយព្មាងសាងសងទ់ាំនបវ់ារអីគគិសនីយសសានយព្កាម២។ 
 សូមយអា រាជរោា ភបិាល និងរករមហ ុន ដមតាត គិតគូរ សងជមៃចឺិតតែល់ដ ើងេ្ុ ំនូវរាល់ការែូចមត និងបាត់

បង ់ដដ្ឋ សារោរោបដ់ ើសំអាតអាងសតុកទឹកសរោបគ់ដរោងទំនបវ់ារអីគគិសនដីសសានដរោម២។ 
តំបនព់្រពដ ើទងំអស់ដែលបានោបប់ំផ្តេ ញកនុងដពលសំអាតព្នទអាងសតុកទឹក គឺជាតំបនដ់ែលសហគមន៍
ពឹងអារស័ នូវអនុនលព្រពដ ើសរោបោ់ររស់ដៅរបចពំ្ងង និងជាជរមកសតវព្រព។ ោរបាតប់ងនូ់វ្ន
ធានទងំដនេះ បានដ្វើឲ្យោននលប េះពាល់ជាអវជិជោនែល់ជីវភាពរស់ដៅរបចពំ្ងងរបស់សហគមន៍
ដ ើងេ្ុ ំ។ 

 យ ើងែ្ញ ាំសងឃមឹា ងមញតមាាំថា រាល់កតីបារមភ និង សាំណូមររទាំងអស់ខែលបានយលើកយ ើងមងយលើ នឹងព្តូវ
បាន កចិតតទញកោក ់នងិយោ៉ះព្សា ជូនយ ើងែ្ញ ាំជាកជ់ាមនិមន។  

ព្ងងទី៣ ដេតុលា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

សព្មាបរ់ត័ម៌ានបខនាមសូមទាំនាកទ់ាំនងមក៖ 
1. យលក ហវញត យែឿន តាំណាងសហគមនភ៍មូខិព្សគរ២ ដេតតសទឹងដរតង៖ ០៩៧ ៧ ៧៩៧ ៤៨៨ 
2. ដលាក ដ្ឋ ំសំណាង តាំណាងសហគមនភ៍ូមកិាលរោស ដេតតសទឹងដរតង៖ ០៨៨ ៥៨៤ ០៧៦២ 
3. ដលាករសី លី ប ិតំណាងសហគមនភ៍មូរិចប ់ដេតតសទឹងដរតង៖ ០៩៧ ៥ ០០១ ៨០៦ 
4. កញ្ញា  ដណន ស ូគីត តំណាងសហគមនរ៍សរកលំផ្តត ់ដេតតរតនគិរ៖ី ០៩៧ ៨៧៧ ៦៤៩៧ 
5. ដលាក ឡុង សូដចត របធានសមពន័ធរបជាដនសាទកមពុជា ដេតតដពា្ិ៍សាត៖់ ០១២ ៩៨៩ ៣១៨ 

 

ជូន 

- មនទីរររ ៉ែ និងថាមពលខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- មនទីរខស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- មនទីរបរសិ្ថថ នខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- មនទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- រកុមហ ុនទំនប់ខស្ស្ថនខរោម២ ខៅខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- ស្ថលារស្ុកខស្ស្ថន ខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- ស្ថលាឃុរំរស្គរ និងក្បាលរមាស ខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- ខមភូមិររស្គរ ១ និងររស្គរ២ និងក្បាលរមាស ខេត្តស្ទឹងររត្ង 

- រដ្ឋស្ភាជាតិ្ 

- រកសួ្ងររ ៉ែ និងថាមពល 



- រកសួ្ងខស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ  
- រកសួ្ងបរសិ្ថថ ន 

- រកសួ្ងអភិវឌ្ឍនជនបទ 

- រកុមហ ុនទំនប់ខស្ស្ថនខរោម២ និងរកុមហ ុនរ ៉ែូយ៉ែ ល់រគុប 

- ស្ថថ នទូត្ចិ្នរបចខំៅកមពុជា 

- ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ 

- ស្ថព័ត៌្មាន និងអងគោរស្ងគមសីុ្វលិ កនុុ ងរបខទស្ទខនមខមគងគ និងអនតរជាតិ្ 


