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 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា  
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

  

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃចនទ ទី៥ ខែតុលា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 

 ព ើងែ្ុំទំងអស់គ្នន ជាប្រជាេលរដ្ឋមកេីសហគមន៍នានាពៅរាជធានីភ្នំពេញ និងពែតត ប្កុង 
ជាជនរងពប្គ្នោះពោ សារការរពតត ញពចញពោ រំពានេីលំពៅោឋ ន និងដី្ធ្លី។  
 

   សមូគោររជនូ  
សគម្េចអគ្គម្ហារញាចព្រី គេង សរំនិ 

ព្រធានរដ្ឋសភាជាត ិ
 

 អងគការសហប្រជាជាតិបានកំតត់ កពរៀងរាល់ថ្ងៃចនទសបាត ហ៍ទីមួ  ថ្នខែតុលាជាពរៀងរាល់ 
ឆ្ន ំ សប្ារ់ប្បារេធទិវាលំពៅោឋ នេិភ្េពលាក កនុងពគ្នលរំតងជំរុញដ្ល់រដ្ឋភាគីនីមួ ៗ ធានា 
នូវសិទធិានលំពៅោឋ នជូនប្រជាេលរដ្ឋដូ្ចានខចងកនុងចារ់ជាតិ  និងអនតរជាតិ។ ការប្បារេធទិវាលំ 
ពៅោឋ នេិភ្េពលាកពនោះ ក៏ានពគ្នលរំតងរលឹំកដ្ល់េិភ្េពលាកទំងមូលថា មនុសសជាតិទំងអស់ 
ានកាតេវកិចច និងការទទួលែុសប្តវូចំពពាោះសិទធិជាមូលោឋ នថ្នការទទួលបានលំពៅោឋ នសមរមយ។ 
 ពៅកនុងែតៈពនោះ ានប្រជាេលរដ្ឋរារ់រ លាននាក់ពៅពលើេិភ្េពលាកកំេុងរងការគំរាម
កំខហង និងរស់ពៅកនុងសាា នភាេដ៏្លំបាក ពោ សារខតការវនិិពោគធំ្ៗ (ដី្សមបទនពសដ្ឋកិចច) ការរ ំ
ពលាភ្ កដី្ធ្លីេីអនកានអំណាច រញ្ហា សងគម ពសដ្ឋកិចច កាពរ ើសពអើងេូជសាសន៍ សង្គ្រគ ម និងពប្គ្នោះ 
ធ្មមជាតិជាពដ្ើម។  
 ប្រជាេលរដ្ឋរស់ពៅកនុងរាជធានីភ្នំពេញពប្ចើនជាង ១០ភាគរ  ប្តវូបានជពមលៀសពចញេីលំពៅ 
ោឋ នររស់ែលួនកនុងរ ៈពេលេីរទសវតសរចុ៍ងពប្កា ពនោះ ពហើ េួកគ្នត់កំេុងរស់ពៅកនុងតំរន់ប្កីប្ក 
ជាមួ ជីវភាេលំបាក។ ប្រជាេលរដ្ឋទំងពនាោះប្តូវបានជពមលៀសពចញេីលំពៅោឋ នររស់ែលួនពប្កាមពហតុ 
ផលពដ្ើមបីពធ្វើការអភិ្វឌ្ឍ ខកលមអពសាភ័្តឌ ភាេទីប្កងុការពរៀរចំសណាត រ់ធាន រ់ សនតិសុែ និងសុវតាិភាេ 
សងគម។ ប្រជាេលរដ្ឋប្កីប្កកនុងទីប្កុងបានកាល  ជាជនរងពប្គ្នោះ ខ្ល ំងជាងពគពៅពេលខដ្លានការ 
អភិ្វឌ្ឍពប្កាមពហតុផលទំងពនោះ។ េួកព ើងជាាច ស់ផទោះ ជាាច ស់ដី្មិនទទួលបានផលអវីេីការអភិ្វឌ្ឍ 
ខតប្តូវបានពគរងខំឱ្យចាកពចញេីលំពៅោឋ ន ររស់ែលួនពៅរស់ពៅកនុងតំរន់ឆ្ៃ  េីទីប្កុង ឬពៅតំរន់ 
ជា ប្កងុខដ្លមិនទន់ានពសវា សាធារតៈ និងពហោឋ រចនាសមព័នធប្គរ់ប្គ្នន់ពៅព ើ ។ ជាពរឿ ៗ 
តំរន់ខដ្លេួកព ើងប្តូវបានជពមលៀសពៅពនាោះ ពៅឆ្ៃ  េីកខនលងប្រកររររចិញ្ច ឹមជីវតិប្រចំាថ្ងៃររស់ 
េួកព ើង ពហើ វាបានកាល  ជារ្សគល់ដ៏្ធំ្មួ ថ្នភាេប្កីប្កពោកោ៉ាក។  
 ជាក់ខសតង កនលងមកកនុងរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូ្ចជាពៅតំរន់ជនរទមួ ចំនួនកនុងប្រពទសកមពុជា 
េួកព ើង បាន ល់កាន់ខតចាស់អំេីរ្សគល់េិតប្បាកដ្ថ្នភាេប្កីប្កពោ សារការជពមលៀសពចញ 
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ពោ ខររពនោះ។ េួកព ើងជាប្រជាេលរដ្ឋទំងពៅកនុងទីប្កុង និងជនរទបាន និងកំេុងពប្កាក 
ឈរព ើងពដ្ើមបីទមទរឱ្យានការអភិ្វឌ្ឍទីប្កងុ និងប្រពទសជាតិប្រករពោ តាល ភាេ សមភាេ និង 
 ុតតិធ្ម៌។ រ៉ាុខនតជាអកុសល ការែិតែំប្រឹងខប្រងពប្កាកឈរពធ្វើការទមទរពនោះ ខតងខតប្តវូបានអាជ្ាធ្រ 
និងមង្គ្នតីរាជរោឋ ភិ្បាលខដ្លពាក់េ័នធមួ ចំនួនបានេាោមទរ់សាា ត់ គំរាមកំខហង និងពេលែលោះ 
បានឈានពៅដ្ល់ការរងាហិងាានររួសសាន ម និងចារ់ោក់េនធនាគ្នរ។ កនលងមក អនកតស ូមតិ 
ាច ស់ផទោះ ឬដី្មួ ចំនួនប្តូវបានចារ់ែលួន ឃាត់ែលួន និងឃំុែលួនកនុងេនធនាគ្នរពោ អ ុតតិធ្ម៌រំផុត។
  ម៉ាាងវញិពទៀត កនលងមក រាជរោឋ ភិ្បាល សាលារាជធានីភ្នំពេញ ពែតតប្កងុ នានាបានពរៀរចំ 
គពប្ាងអភិ្វឌ្ឍន៍ពោ មិនបានប្រឹកាពោរល់ពេញពលញជាមួ ព ើងែ្ុំជាប្រជាេលរដ្ឋប្កីប្ក និង 
ជាជនរងផលរ៉ាោះពាល់ពទ ផទុ ពៅវញិ េួកព ើងែ្ុំប្តូវបានគំរាម កំខហង និងរងខំឱ្យចាកពចញពោ 
មិនានសំតង ឬមិនផតល់សំតងឱ្យសមរមយព ើ ។ ពោ ពមើលពឃើញររូភាេមិនប្រប្កតីទំងពនោះ 
ព ើងែ្ុំជាប្រជាេលរដ្ឋរស់ពៅកនុងទីប្កងុ និងជនរទទទូចពសនើសំុ សពមតចប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ ពមោត  
ប្ជារ និងជួ ពោោះស្រសា ពសចកតីប្តវូការេិតប្បាកដ្ររស់ព ើងែ្ុំ។ 
 កនុងឱ្កាសអរអរសាទរទិវាលំពៅោឋ នេិភ្េពលាកពលើកទី៣០ពនោះ ព ើងែ្ុំទំងអស់គ្នន ទទូច 
សំុ សពមតចប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ ជំរញុឱ្យរាជរោឋ ភិ្បាលពគ្នរេ និងការពារពសចកតី ថ្ងលងនូរររស់ព ើងែ្ុំ 
ជាប្រជាេលរដ្ឋប្កីប្ក និងជាជនរងផលរ៉ាោះពាល់ពោ សារដី្ធ្លី និងលំពៅោឋ នទំងអស់។ ព ើងែ្ុំមិន 
ជំទស់ចំពពាោះការអភិ្វឌ្ឍពទ រ៉ាុខនតេួកព ើងប្តវូខតទទួលបានផលប្រពោជន៍េីគពប្ាងអភិ្វឌ្ឍន៍ទំង 
ពនាោះផងខដ្រ។    
 នាឱ្កាសទិវាលំពៅោឋ នេិភ្េពលាកឆ្ន ំ២០១៥ពនោះខដ្រ ព ើងែ្ុំ ទំងអស់គ្នន ចង់ឱ្យសាធា 
រតៈជន រដ្ឋសភាជាតិ អាជ្ាធ្រប្គរ់ជាន់ថាន ក់ និងសាា រ័នពាក់េ័នធនានាថ្នរាជរោឋ ភិ្បាលកមពុជាពមោត  
ទទួលសាគ ល់ និងអនុវតតឱ្យបាននូវសិទធិទទួលបានលំពៅោឋ នសមរមយទំងជនរទ និងទីប្កុងពដ្ើមប ី
ឱ្យានការអភិ្វឌ្ឍគឺសប្ារ់ទំងអស់គ្នន  និងរញ្ឈរ់នូវរាល់ការរពតត ញពចញពោ រងខំ  ការពប្រើអំពេើ 
ហិងាពលើប្រជាេលរដ្ឋ និងរញ្ឈរ់ពប្រើប្បាស់ប្រេ័នធតុលាការ គ្នរសងាត់ប្រជាេលរដ្ឋ។  
 
ពឈាម ោះ សហគមន៍ និងអងគការសងគមសីុវលិខ្ងពប្កាម៖ 

1. សហគមន៍ទួលសខងារ ី 
2. សហគមន៍ានជ័ ស្តសតីអភិ្វឌ្ឍន៍ 
3. សហគមន៍សាមគគីានជ័ ងមី 
4. សហគមន៍សនសំប្បាក់ពដ្ើមបីអភិ្វឌ្ឍន៍ 
5. សហគមន៍ ស្តសតីសាមគគីានជ័  
6. សហគមន៍សុវតណភូ្មិានជ័  
7. សហគមន៍សទឹងាសានជ័  
8. សហគមន៍សទឹងប្បាក់ានជ័  
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9. សហគមន៍ប្េោះច័នទប្កហម 
10. សហគមន៍ានជ័ ស្តសតីអភិ្វឌ្ឍន៍ 
11. សហគមន៍អភិ្វឌ្ឍន៍ងមី  
12. សហគមន៍ខ្វ  
13. សហគមន៍ខប្េកោគង់ 
14. សហគមន៍ភូ្មិ២ 
15. សហគមន៍ភូ្មិ១៧ 
16. សហគមន៍ភូ្មិ២២ 
17. សហគមន៍ោង៉ាូវ 
18. សហគមន៍រូរកីីឡា 
19. សហគមន៍ងមពគ្នល 
20. សហគមន៍រឹងឈូកពអ 
21. សហគមន៍ពគៀនឃាល ំង 
22. សហគមន៍ខប្េកោពសក 
23. សហគមន៍ខប្េកពលៀរ 
24. សហគមន៍ផលូវជាតិពលែ៦ 
25. សហគមន៍ពអស អូ ពអស  
26. សហគមន៍រូរកីីឡា ៣មករា 
27. សហគមន៍ពប្ជា ចរវ រ 
28. សហគមន៍រឹងឈូក  
29. សហគមន៍ភ្នំបាត 
30. សហគមន៍ខប្េកោនូ 
31. សហគមន៍សាមគគី 
32. សហគមន៍១០៥ 
33. សហគមន៍១០៤ 
34. សហគមន៍វតតប្រ ូវងស 
35. សហគមន៍ពេទយពលាកសងឃ 
36. សហគមន៍េញេនធ 
37. សហគមន៍រឹងប្តខរក 
38. សហគមន៍រឹងកក់ 
39. សហគមន៍ភូ្មិ២៣ 
40. សហគមន៍ផលូវរពទោះពភ្លើង 
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41. សហគមន៍ទួលសខងាពអ 
42. សហគមន៍ប្តពំាងអញ្ហច ញ 
43. សហគមន៍អតីតរឹងកក់ 
44. សហគមន៍សាមគាី៤ 
45. សហគមន៍ជ័ ជំនោះ 
46. សហគមន៍ប្តពំាងរាងំចាស់ 
47. សហគមន៍ទួលរកាពកាោះ 
48. សហគមន៍ កំពបារ 
49. សហគមន៍ភូ្មិអតតូ ង១ 
50. សហគមន៍ខែមរពលើ 
51. សហគមន៍ខសនរកីរា  
52. សហគមន៍ខសនសរា  
53. សហគមន៍សំពរាងានជ័  
54. ខសនសុែភូ្មិ៥ 
55. សហគមន៍ទួលពគ្នក 
56. សហគមន៍ផារតូចអា 
57. សហគមន៍និពរាធ្រឹងឈូក 
58. សហគមន៍ពកាោះនរា 
59. សហគមន៍ថ្ប្េសាលា 
60. សហគមន៍វា ពរៀលឌី្ង 
61. សហគមន៍សាវ  ពចកងមី 
62. សហគមន៍ពប្កាលពគ្ន 
63. សហគមន៍៩២ 
64. សហគមន៍ពេកូ 
65. សហគមន៍រុរមិីតតភាេ 
66. សហគមន៍ទំនរ់២ 
67. សហគមន៍ចំពរ ើន 
68. សហគមន៍ផលអខតត ត 
69. សហគមន៍វាលសបូវ 
70. សហគមន៍កតីោកុ  
71. សហគមន៍ឬសសីស្រសស់ 
72. សហគមន៍ស្តសតីប្កីប្កប្កុម១៣ 
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73. សហគមន៍កុារប្កីប្ក 
74. សហគមន៍ទំនរ់៣ 
75. សហគមន៍ភ្នំពេញងមី 
76. សហគមន៍កសិករ 
77. សហគមន៍ស្តសតីពគ្នកឃាល ងំ 
78. សហគមន៍ទឹកថាល  
79. សហគមន៍ស្តសតីទឹកថាល  
80. សហគមន៍ពេកូងមី 
81. សហគមន៍ស្តសតីរងុពរឿង 
82. សហគមន៍រុរសីនតិភាេ 
83. សហគមន៍រុរពីដ្ើមស្រសល់ 
84. សហគមន៍ស្តសតីឃាល ងំសំាង 
85. សហគមន៍រមួមិតត 
86. សហគមន៍បាគូអភិ្វឌ្ឍន៍ 
87. ប្កពចោះ 
88. ប្កងុប្េោះសីហនុ 
89. ពពាធិ្សាត់ 
90. កំេង់សពឺ 
91. តបូងឃមុំ 
92. កំេង់ឆ្ន ំង 
93. កំេង់ធំ្ 
94. សាវ  ពរៀង 
95. កំេត 
96. ពកាោះកុង 
97. បាត់ដំ្រង 
98. ពសៀមរារ 
99. រតនៈគីរ ី
100. អងគការ លីកាដូ្ (LICADHO) 
101. រណាត ញ ុវជនកមពុជា (CYN) 
102. សមព័នធសហគមន៍កសិករកមពុជា (CCFC) 
103. មជឈមតឌ លអរ់រចំារ់សប្ារ់សហគមន៍ (CLEC) 
104. អងគការ សមធ្ម៌កមពុជា (EC) 
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105. រណាា ញកសាងសនតិភាេសហគមន៍ (CPN) 
106. ប្កមុការររេិពសសសិទធិលំពៅោឋ ន (HRTF) 
107. អងគការ អភិ្វឌ្ឍន៍ស្តសតីប្កីប្កកនុងទីប្កុង (UPWD) 
108. សាគមប្រជាធិ្រពត យឯករាជយថ្នពសដ្ឋកិចចពប្ៅប្រេ័នធ (IDEA) 
109. អងគការ សាគមធាងពោន ត (STT) 
110. ពវទិកាថ្នអងគការមិនខមនរោឋ ភិ្បាល សតីេីកមពុជា (NGOF) 
111. អងគការអភិ្វឌ្ឍន៍សំព ងសហគមន៍ (BCV) 
112. គតៈកាម ធិ្ការប្រប្េឹតតិកមមថ្នអងគការសាគម ការពារសិទធិមនុសសកមពុជា (CHRAC) 
113. មជឈមតឌ លសិទធិមនុសសកមពុជា (CCHR) 
114. អងគការសាព នសនតិភាេ (CBO) 
115. អងគការស្តសតីខែមរ (SKO) 


