
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សាច់រ ឿងរេចរលោ បផុំតទងំ៤ ដែេត្តូវរត្រើស
រ ើសគណៈកម្មកា ម្កពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគរត្ោង 

( រេតតរពាធិសាត់ និ្ងត្ករចេះ) 



រេតតត្ករចេះ 
រ ឿងរេចរលោ បផុំតទី១ 

ទត្ម្ង់ស រស រ ឿង 
រ ម្ េះកម្មវធីិ សរម្ោង និ្ង សកម្មភាព 

ចណំងររើងរ ឿង 
ទនុំ្កចិតត បស់ត្បជាពេ ែឋរៅរេើរោកត្គូ
អ្នកត្គូនិ្ងនាយកសាោបឋម្សិការ ើទេ
រភាោ េះ 

កាេប រិចេទនន្កា កត់ត្ា  ៤ តុោ ២០១៨ 
រ ឿងរកើតរ ើងរៅរពេ ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០១៧ 
រ ម្ េះភូមិ្ឬត្សុក (ទីកដន្ោងដែេបាន្រកើត
រ ឿង) ឃុដំត្ពកសាោ៉ា ន់្  ត្សុកឆ្ោូង រេតតត្ករចេះ 

រ ម្ េះអ្នកនិ្យារ ឿងត្បាប់ រគឿន្ រសងណាត (នាយកសាោបឋម្សិកា
រ ើទេរភាោ េះ) 

អាយុ បស់អ្នកត្បាប់រ ឿង ៤៤  ឆ្ន  ំ
រ ម្ េះអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េ (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

រចង ត្សីទូច  អ្នកសត្ម្បសត្មួ្េសហគម្ន៍្ 
ម្កពីត្សុកឆ្ោូង រេតតត្ករចេះ 

រ ម្ េះអ្នកកត់ត្ា (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

រចង ត្សីទូច អ្នកសត្ម្បសត្មួ្េសហគម្ន៍្ ម្ក
ពីត្សុកឆ្ោូង រេតតត្ករចេះ 

រ ឿងរន្េះសថិតកនុងដផនក ផគត់ផគង់(សាោបឋម្សិការ ើទេរភាោ េះ)  
សណួំ ៖ 
១. រតើសកម្មភាពណាេោេះដែេអ្នកលោ ប់ចូេ ួម្ជាមួ្យកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 



២. សូម្អ្នកត្បាប់េ្ុនូំ្វរ ឿងផ្លោ េ់ដត្ប រកើតរចញពីកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ (រជាគរ័យ 
ឬ ត្ប ម្) 
៣. រហតុអ្វីបាន្ជារ ឿងរន្េះជារ ឿងសខំាន់្ចរំពាេះអ្នក? 
៤. អ្នកោន្សណួំ  ឬ អ្នុ្សាសន៍្ចរំពាេះកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 
៥. រតើអ្នកចង់ដាក់ចណំងររើងរ ឿង បស់អ្នករទ? 

 
រ ឿងៈ  

ទនុំ្កចតិត បស់ត្បជាពេ ែឋរៅរេើរោកត្គូអ្នកត្គូនិ្ងនាយក
សាោបឋម្សិការ ើទេរភាោ េះ 

 
ាម្ យៈនន្កា ចូេ ួម្កា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ ដែេបាន្ផសពវផាយនិ្ងអ្នុ្វតត

កា ងា គណរន្យយភាពសងគម្រៅកនុងឃុ ំបស់េ្ុ  ំ េ្ុទំទួេបាន្ចរំន្េះែឹងថ្មីៗែូចជាសិទធិត្បជា
ពេ ែឋ សដង់ដា នន្រសវាទងំបី និ្ងកា បរំពញកា ងា  បស់អ្នកផដេ់រសវា កា ដាក់ពិន្ទុវាយ
តនម្ោរេើកា រត្បើត្បាស់រសវា កិចចត្បរុ ួំម្ និ្ងកិចចត្បរុគំណៈកោម ធិកា សដីពីកា ងា គណរន្យយ
ភាពសងគម្ ួម្។ យៈរពេប៉ាុនាម ន្ឆ្ន កំន្ោងម្ក រៅសាោបឋម្សិការ ើទេរភាោ េះដែេជាទី
កដន្ោងសត្ោប់ សិសានុ្សិសសម្ករត្កបរញ្ជ ក់យកចរំន្េះវជិាជ  ទងំសិសសដេម និ្ងឥសាោ ម្ម្ក
សិកា ួម្ជាមួ្យគ្នន ។ ាម្ យៈកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ ែូចជាកា ដាក់ពិន្ទុ ដកេម្អរសវា
រដាយត្បជាពេ ែឋពួកគ្នត់បាន្រេើករ ើងនូ្វចនុំ្ចេវេះខាតជារត្ចើន្ និ្ងាម្ យៈកិចចត្បរុ ួំម្ 
បាន្រធវើឲ្យ ូបេ្ុនិំ្ងបុគគេិកេ្ុបំាទបាន្ដហករបេះែូងទទួេយកកា ពិតដែេោន្កា រេើក
រ ើងពីត្បជាពេ ែឋជាក់ដសដង រហើយក៏ោន្កា ផ្លោ ស់ដត្បយា៉ា ងខាោ ងំដែេេ្ុបំាទនឹ្កសាម ន្មិ្ន្
ែេ់ទងំរោកត្គូអ្នកត្គូនិ្ងត្បជាពេ ែឋ រោកត្គូអ្នកត្គូបាន្ពត្ងឹងសាម្គគីរ ើងវញិ ោន្
តោោ ភាពថ្វកិា ោន្យេ់ែឹងចាស់ពីតួនាទីេោួន្ឯង រដាយម្កបរត្ងៀន្រទៀងទត់រពេរវោ  



រហើយបាន្ដកដត្បឥ យិាបទរដាយមិ្ន្រ ើសរអ្ើងកូន្សិសសឥសាោ ម្ ។ ជាពិរសសាម្ យៈ
កា ងា រន្េះដែេោន្កា សត្ម្បសត្មួ្េពីអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ 
ត្បជាពេ ែឋក៏ោន្កា ផ្លោ ស់ផនត់គនិំ្តខាោ ងំណាស់ដែេពីមុ្ន្(ពួកគ្នត់ដតងដតនិ្យាយរែើម្ត្គូ
ពីរត្កាយេនងរដាយគ្នម ន្ទនុំ្កចិតតរេើគណៈត្គប់ត្គងសាោ)  ដតឥ ូវពួកគ្នត់ោន្កា យេ់
ែឹងរត្ចើន្ និ្ងោន្ទនុំ្កចិតតយា៉ា ងខាោ ងំចរំពាេះេ្ុបំាទនិ្ងរោកត្គូអ្នកត្គូរៅកនុងសាោ កា ររឿ
ជាក់ បស់ពួកគ្នត់ែូចជាផុសផុេខាោ ងំណាស់រពេដែ សាោោន្កា េវេះខាតឬត្តូវកា កា ក
សាងឬទិញអ្វីមួ្យពួកគ្នត់ដតងដតសហកា និ្ងរួយរត្ជាម្ដត្រងរួយជាកោោ ងំកាយនិ្ងថ្វកិា
បាន្យា៉ា ងឆ្ប់ ហ័ស ជាក់ដសដងសាោេវេះបងគន់្អ្នាម័្យត្បុសត្សីពី បន្ទប់ពួកគ្នត់សហកា 
គ្នន រួយជាវភិាគទន្ ហូតបាន្រជាគរ័យ រហើយសកម្មភាពដែេត្បជាពេ ែឋបាន្រេើករ ើង
ដែេសាោគ្នម ន្េទធភាពរធវើ ពួកគ្នត់ដតងដតបាន្រួយផសពវផាយែេ់ម្ន្ទី អ្ភិវឌ្ឈរន្បទ 
និ្ងបាន្អ្ពំាវនាវែេ់រន្ជាតិអា ឺម្៉ាង់ និ្ងរធវើកា ទនំាក់ទនំ្ងជាមួ្យឯកឧតដម្ភរែើម្បដីសវង ក
រនួំ្យរួយរៅែេ់សាោរែើម្បសីាងសង់អាគ្ន សិកាថ្មីរៅនថ្ៃអ្នាគត  “ ជាពិរសសរ ឿង
ដែេេ្ុោំន្កា  រំភើបនិ្ង រួំេចិតតបផុំតគឺទឹក បស់ត្បជាពេ ែឋគ្នត់ចង់រួយែេ់សាោ
រទេះបីជាគ្នត់ត្កោន្ដតេុយ៥០០រ ៀេទុកទិញនំ្ហូបក៏រដាយគ្នត់បាន្ហូតរចញពីត្កោ
 បស់គ្នត់រែើម្បសីាោសរំាប់រធវើទវ  សាោផងដែ ”  សពវនថ្ៃរន្េះទនំាក់ទនំ្ង វាង
សិសានុ្សិសសនិ្ងអាណាពាបាេសិសស ជាមួ្យនិ្ងរោកត្គូអ្នកត្គូរៅកនុងសាោកាន់្ដត
ោន្ទនំាក់ទនំ្ងសអិត មួ្តខាោ ងំរ ើង ជាពិរសសរៅរពេដែេោន្សិសសណាមួ្យអ្វតតោន្
មិ្ន្ចូេរ ៀន្ ឬឧសាហ៍ម្ករ ៀន្មិ្ន្រទៀងទត់េ្ុ ដំតង រអាយមិ្តតភ័កតិសិសសសួ ពីព័ត៌ជាក់ដសដង
ពីបញ្ហា  បស់គ្នត់និ្ងរៅឲ្យចូេរ ៀន្ៗនិ្ងាម្ យៈទូ ស័ពទរៅអាណាពាបាេសិសសភាោ ម្ៗ
ដែ  រហើយបនាទ ប់ម្កក៏ោន្កា រូន្ជាសបុំត្តអ្រញ្ជើញរៅោាបិាសិសសឲ្យម្កត្បរុ ំ  និ្ងចុេះ
រៅផទេះពួកគ្នត់រដាយផ្លទ េ់រែើម្បទីទួេព័ត៌ោន្និ្ងកា េបំាក បស់ពួកគ្នត់ជាក់ដសដងរែើម្ប ី
រួយរធវើកា រដាេះត្សាយរូន្ពួកគ្នត់បាន្ទន់្រពេរវោ  រហើយសិសសដែេត្កីត្កត្តូវបាន្
រេើកទឺកចិតតនិ្ងផដេ់អាហា  ូបក ណ៏ឲ្យពួកគ្នត់បដន្ថម្រទៀត។ ជាក់ដសដងរពេដែេោន្កា 
អ្រញ្ជើញត្បរុអំាណាពាបាេសិសសម្កត្បរុជំាមួ្យរោកត្គូអ្នកត្គូជានិ្ចចរែើម្បទីទួេពី



ព័ត៌ោន្សាោនិ្ងបញ្ហា កា សិកា បស់កូន្ បស់ពួកគ្នត់ រហើយជាេទធផេពួកគ្នត់បាន្
ម្កចូេ ួម្ជានិ្ចចរទេះបីជាគ្នម ន្ថ្វកិាក៏រដាយ េ្ុពិំតជាសបាយចិតតខាោ ងំណាស់រដាយសា 
កាត ទងំអ្ស់រន្េះរហើយបាន្រ ុំញឲ្យោាបិាសិសសយកចិតតទុកដាក់និ្ងរ ុំញកា សិកា
 បស់កូន្កាន់្ដតខាោ ងំរ ើងដែេជារហតុរធវើរអាយអាត្ានន្កា របាេះបង់កា សិកា បស់សិសស
ោន្កា លោ ក់ចុេះដែេោន្កត្មិ្តទបបផុំត រហើយគុណភាពនន្កា សិកាោន្កា រកើន្រ ើង
េពស់ដែេសិសសពូដករត្ចើន្ជាងសិសសរេាយ។ 

    រ ឿងរន្េះពិតជាសខំាន់្ខាោ ងំណាស់សត្ោប់េ្ុ  ំ ពីរត្ពាេះាម្ យៈកា ងា គណរន្យយភាព
សងគម្បាន្រធវើរអាយេ្ុបំាទងាយត្សួេដកដត្បបុគគេិកេោួន្ឯងពីចនុំ្ចេវេះខាតាម្ យៈកា ដាក់
ពិន្ទុ ពីត្បជាពេ ែឋ និ្ងត្បជាពេ ែឋអាចបាន្ែឹងពីទុកេបំាកនិ្ងបញ្ហា  បស់រោកត្គូអ្នកត្គូ 
និ្ងរោកត្គូអ្នកត្គូអាចែឹងពួកគ្នត់រៅវញិរៅម្ករែើម្ប ីកែរំណាេះត្សាយនិ្ងរបើកចហំរបេះ
ែូងទទួេយក ួម្គ្នន   កា រេើករ ើង បស់ត្បជាពេ ែឋគឺចរំបេះែូងសត្ោប់ដកេម្អរសវា បស់
េ្ុបំាទឲ្យកាន់្ដតត្បរសើ  ត្បកបរដាយទនុំ្កចិតត ភាពសនិទធសាន េជាមួ្យសិសានុ្សិសសនិ្ង
អាណាពាបាេពួកគ្នត់ រធវើរអាយសាោោន្កា អ្ភិវឌ្ឈន៏្ និ្ងកា  កីចរត្ម្ើន្កាន់្ដតេអ
ត្បរសើ រ ើងដថ្ម្រទៀត។ 

េ្ុពិំតជាអ្ គុណចរំពាេះអ្ងគកា វឌ្ឈន្ភាពដែេបាន្រធវើកា ងា រន្េះរ ើង រហើយេ្ុយំេ់ថា
កា ងា រន្េះេអខាោ ងំណាស់ ដែេរធវើសត្ោប់កា ដកដត្បរែើម្បដីសវង កកា អ្ភិវឌ្ឈជាវរិជោន្ 
រពេបចចុបបន្ននិ្ងនថ្ៃអ្នាគត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



រេតតត្ករចេះ 
រ ឿងរេចរលោ បផុំតទី២ 

ទត្ម្ង់ស រស រ ឿង 
រ ម្ េះកម្មវធីិ សរម្ោង និ្ង សកម្មភាព 
ចណំងររើងរ ឿង ម្ណឌ េសុេភាពេ្ុ ំនិ្ង កា ផតេ់រសវាបាន្េអ 
កាេប រិចេទនន្កា កត់ត្ា ១១ កញ្ហា  ២០១៨ 
រ ឿងរកើតរ ើងរៅរពេ ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០១៧ 
រ ម្ េះភូមិ្ឬត្សុក (ទីកដន្ោងដែេបាន្រកើត
រ ឿង) ឃុសំាវ យត្រេះ ត្សុកសនួេ រេតតត្ករចេះ 

រ ម្ េះអ្នកនិ្យារ ឿងត្បាប់ ពុទធ វា ៈ (ត្បជាពេ ែឋ) 
អាយុ បស់អ្នកត្បាប់រ ឿង ៥៨ ឆ្ន  ំ 
រ ម្ េះអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េ (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

រចង ត្សីតូច អ្នកសត្ម្បសត្មួ្េសហគម្ន៍្ ម្ក
ពីត្សុកឆ្ោូង រេតតត្ករចេះ 

រ ម្ េះអ្នកកត់ត្ា (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

ហម្ ចាន់្ណា អ្នកសត្ម្បសត្មួ្េសហគម្ន៍្ 
ម្កពីត្សុកសនួេ រេតតត្ករចេះ 

រ ឿងរន្េះសថិតកនុងដផនក តត្ម្ូវកា  
សណួំ ៖ 
១. រតើសកម្មភាពណាេោេះដែេអ្នកលោ ប់ចូេ ួម្ជាមួ្យកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 
២. សូម្អ្នកត្បាប់េ្ុនូំ្វរ ឿងផ្លោ េ់ដត្ប រកើតរចញពីកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ (រជាគរ័យ 
ឬ ត្ប ម្) 
៣. រហតុអ្វីបាន្ជារ ឿងរន្េះជារ ឿងសខំាន់្ចរំពាេះអ្នក? 
៤. អ្នកោន្សណួំ  ឬ អ្នុ្សាសន៍្ចរំពាេះកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 



៥. រតើអ្នកចង់ដាក់ចណំងររើងរ ឿង បស់អ្នករទ? 
 

រ ឿងៈ 
ម្ណឌ េសុេភាពេ្ុ  ំនិ្ង កា ផតេ់រសវាបាន្េអ 

រៅរពេគរត្ោង សរម្ោង និ្ង សកម្មភាពចាប់រផដើម្អ្នុ្វតតរៅឃុ ំបស់េ្ុ  ំ េ្ុបំាន្ចូេ ួម្
សកម្មភាពមួ្យចនួំ្ន្ែូចជា កា ផសពវផាយកញ្ច ប់ព័ត៌ោន្សត្ោប់ត្បជាពេ ែឋ កា ដាក់ពិន្ទុ
រេើកា បរំពញកា ងា  បស់អ្នកផដេ់រសវាទងំបី និ្ងកិចចត្បរុ ួំម្រែើម្បបីរងកើតដផន្កា 
សកម្មភាពគណរន្យយភាពសងគម្ ួម្។ ាងំពីចាប់រផដើម្គរត្ោងម្កែេ់រពេរន្េះ េ្ុបំាន្
យេ់ែឹងពីសិទធិ បស់េ្ុ  ំ សដង់ដា សាោរ ៀន្ ម្ណឌ េសុេភាព និ្ង ែឋបាេឃុបំាន្រត្ចើន្។ េ្ុ ំ
យេ់ែឹងពីកា បរំពញកា ងា  និ្ង កា រត្បើត្បាស់ថ្វកិា បស់អ្នកផដេ់រសវាទងំបីខាងរេើ។ 
ពិរសសបផុំតរនាេះ េ្ុក៏ំែូចត្បជាពេ ែឋែនទរទៀត បាន្រសនើសកម្មភាពរ ើងរៅរពេកិចចត្បរុំ
ដាក់ពិន្ទុ  កិចចត្បរុ ួំម្ និ្ងបាន្ចូេ ួម្ចដំណកកនុងកា ឆ្ោុេះបញ្ហច ងំ និ្ង ដកេម្អកា ផដេ់រសវារផស
ងៗ។ 

 
ចរំពាេះកា អ្នុ្វតតគរត្ោងសរម្ោង និ្ង សកម្មភាពកន្ោងម្ក េ្ុសំរងកតរឃើញោន្កា ផ្លោ ស់

ដត្បសខំាន់្ៗជារត្ចើន្រៅកនុងសហគម្ន៍្ បស់េ្ុ។ំ កា ផ្លោ ស់ដត្បសខំាន់្ៗទងំរនាេះោន្ែូចជា 
អ្នកផដេ់រសវាោន្កា ត្បុងត្បយ័តនកនុងកា អ្នុ្វតតសកម្មភាពកា ងា  បស់េោួន្ និ្ង យកចិតត
ទុកដាក់កនុងកា ពាបាេអ្នករម្ៃឺជាងមុ្ន្។ ឧទហ ណ៍៖ ត្គូរពទយបាន្បញ្ចូ ន្កូន្អ្នកភូមិ្េ្ុ រំៅ
ម្ន្ទី រពទយបដងអករេតតភាោ ម្រដាយមិ្ន្បដងអបងអង់ រត្កាយរពេរម្ើេរឃើញថាមិ្ន្ត្សួេ។សពវនថ្ៃ
រន្េះ អ្នកផដេ់រសវាទងំបីោន្សម្តី ួសរាយរាក់ទក់េអត្បរសើ ជាងមុ្ន្ជាមួ្យត្បជាពេ ែឋ 
ពិរសសត្គូរពទយោន្សម្ដីទន់្ភោន់្ជាមួ្យអ្នករម្ៃឺទូរៅរដាយមិ្ន្ត្បកាន់្វណណៈ។ 
រេើសពីរនាេះរទៀត ត្គូរពទយោន្វតតោន្ជាត្បចារំៅម្ណឌ េសុេភាពកនុងរោ៉ា ងរធវើកា ។ 

ពួកគ្នត់រគ្ន ពរពេរោ៉ា ងរធវើកា ងា បាន្ត្តឹម្ត្តូវជាងមុ្ន្ រត្ពាេះេ្ុ ក៏ំែូចត្បជាពេ ែឋរផសង



រទៀត រៅម្ណឌ េសុេភាពរពេណាក៏រួបត្គូរពទយដែ  ដែេេុសពីមុ្ន្ ម្ករធវើកា យឺត រហើយ
រចញរៅផទេះមុ្ន្ និ្ងមិ្ន្ោន្អ្នកត្បចាកំា រទៀងទត់ ត្ពម្ទងំោន្សម្ដីគរំរាេះគរំ ើយចរំពាេះ
អ្នករម្ៃឺ។ ជាឧទហ ណ៍ ត្គូរពទយចុេះចាក់វា៉ា ក់សាងំរូន្កុោ ាម្ភូមិ្។ 
  
េ្ុចំាត់ទុករ ឿងរន្េះជារ ឿងផ្លោ ស់ដត្បសខំាន់្បផុំត ពីរត្ពាេះអ្នកផដេ់រសវាបាន្ផដេ់រសវា

ែេ់េ្ុ  ំក៏ែូចត្បជាពេ ែឋទន់្រពេរវោ និ្ង យកតនម្ោរសវាាម្ារាងតនម្ោ។ ពិរសសបផុំត
រនាេះ េ្ុែឹំងពីសិទធិ បស់េ្ុចំរំពាេះរសវាទងំបី។ វារធវើឱ្យេ្ុកំាោ ហាន្រត្ចើន្ជាងមុ្ន្ រេើសពីរនាេះ
រទៀត ត្គូរពទយយកចិតតទុកដាក់ចរំពាេះអ្នករម្ៃឺ រគ្ន ពតួនាទីភា កិចច បស់េោួន្។ អ្វីដែេរធវើឱ្យេ្ុ ំ
រពញចិតតបផុំតរនាេះ គឺកា អ្នុ្វតតគណរន្យយសងគម្បាន្រួយឱ្យអ្នកផដេ់រសវាផ្លោ ស់ដត្ប
ឥ យិាបថ្កនុងកា ផដេ់រសវាបាន្េអត្បរសើ ជាងមុ្ន្ចរំពាេះត្បជាពេ ែឋកនុងសហគម្ន៍្េ្ុ។ំ 
រែើម្បឱី្យឃុេំ្ុ  ំកីចរត្ម្ើន្បន្តរទៀត េ្ុនឹំ្ងចូេ ួម្ត្គប់សកម្មភាពគរត្ោង ែូចជាផដេ់រយាបេ់ដក
េម្អរេើកា ផដេ់រសវា និ្ង កា អ្ភិវឌ្ឍរផសងៗរៅកនុងកិចចត្បរុតំ្កុម្ត្បឹកាឃុ។ំ ពិរសស ាម្
ដាន្ត្តួតពិនិ្តយកា អ្នុ្វតតសកម្មភាពដែេរៅរសសសេ់។ 

 
ជាសណូំម្ព  េ្ុសុំឱំ្យអ្ងគកា វឌ្ឍន្ភាព និ្ង សររងាគ េះកុោ បន្តផសពវផាយពីសិទធិ សដង់

ដា  ថ្វកិា និ្ងកា បរំពញកា ងា  បស់អ្នកផដេ់រសវា ែេ់ត្បជាពេ ែឋ និ្ង អ្នកផដេ់រសវាឱ្យ
បាន្ទូេទូំោយត្គប់ភូមិ្ឃុ ំ រែើម្បឱី្យត្បជាពេ ែឋយេ់ពីសិទធិ បស់េោួន្បាន្សីុររត្ៅ។ ម្៉ាាង
រទៀត ក៏សុឱំ្យខាងអ្ងគកា រួយសត្ម្បសត្មួ្េជាមួ្យ ែឋបាេឃុរំែើម្បឱី្យអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េ
គណរន្យយភាណសហគម្ន៍្ បាន្បន្តចូេ ួម្ត្បរុរំផសងៗ បស់ឃុរំៅរពេគរត្ោងចប់រៅ។ 
សូម្ឱ្យអ្ងគកា រួយអ្នកផតេ់រសវាទងំបី កនុងកា រេើកកម្ពស់កា បរំពញកា ងា  កា បរំពញតួ
នាទីភា កិចចកនុងកា ផតេ់រសវា ពិរសសេុបបបំាត់អ្រំពើពុក េួយ៕ 

 

 



រេតតរពាធិសាត់ 
រ ឿងរេចរលោ បផុំតទី១ 

ទត្ម្ង់ស រស រ ឿង 
រ ម្ េះកម្មវធីិ សរម្ោង និ្ង សកម្មភាព 
ចណំងររើងរ ឿង សាម ន្មិ្ន្ែេ់ 
កាេប រិចេទនន្កា កត់ត្ា ៥ តុោ ២០១៨ 
រ ឿងរកើតរ ើងរៅរពេ ចុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
រ ម្ េះភូមិ្ឬត្សុក (ទីកដន្ោងដែេបាន្រកើត
រ ឿង) 

 ភូមិ្កដំ ៉ាង ឃុសំាវ យស ត្សុកត្កគ   រេតត
រពាធិ៍សាត់  

រ ម្ េះអ្នកនិ្យារ ឿងត្បាប់ អ្នកត្សី  ូន្ មុ្ ំត្បជាពេ ែឋ 
អាយុ បស់អ្នកត្បាប់រ ឿង ៣៤ ឆ្ន  ំ
រ ម្ េះអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េ (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

 រសៀង ពិសាេ បុគគេិកសត្ម្បសត្មួ្េគរត្ោង 
ត្បចារំេតតរពាធិ៍សាត់  

រ ម្ េះអ្នកកត់ត្ា (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

ជាវ ថាវ  ី បុគគេិកសត្ម្បសត្មួ្េសហគម្ន៍្  
ម្កពីត្សុក ត្កគ   រេតត រពាធិ៍សាត់ 

រ ឿងរន្េះសថិតកនុងដផនក ដផនកទី ៣ (ត្បជាពេ ែឋ) 
សណួំ ៖ 
១. រតើសកម្មភាពណាេោេះដែេអ្នកលោ ប់ចូេ ួម្ជាមួ្យកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 
២. សូម្អ្នកត្បាប់េ្ុនូំ្វរ ឿងផ្លោ េ់ដត្ប រកើតរចញពីកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ (រជាគរ័យ 
ឬ ត្ប ម្) 
៣. រហតុអ្វីបាន្ជារ ឿងរន្េះជារ ឿងសខំាន់្ចរំពាេះអ្នក? 
៤. អ្នកោន្សណួំ  ឬ អ្នុ្សាសន៍្ចរំពាេះកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 



៥. រតើអ្នកចង់ដាក់ចណំងររើងរ ឿង បស់អ្នករទ? 
សោគ េ់ៈ សាចរ់ ឿងរន្េះទទួេបាន្កា រត្រើសរ ើសជារ ឿងដែេរេចរលោ បផុំតត្បចារំេតតរពាធិ
សាត ់។  

រ ឿងសាម ន្ម្និ្ែេ់ 
 ាម្ យៈកា អ្នុ្វតតកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ េ្ុបំាន្ចូេ ួម្កិចចត្បរុផំសពវផាយ
កញ្ច ប់ព័ត៌ោន្ សត្ោប់ត្បជាពេ ែឋ កិចចត្បរុប័ំណណដាក់ពិន្ទុសហគម្ន៍្ កិចចត្បរុ ួំម្ពហុវស័ិយ 
និ្ងកិចចត្បរុផំសពវផាយដផន្កា សកម្មភាព ួម្ ជាមួ្យអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េគណរន្យយភាព
សហគម្ន៍្ និ្ងអ្ងគកា វឌ្ឍន្ភាពនារពេកន្ោងរៅ។ 

កាេពីមុ្ន្អ្នុ្វតត
កា ងា គណរន្យយភាព
សងគម្រៅកនុងឃុ ំសាោរ ៀន្
ោន្ទីលោ សាោទប ទឹកេិច
ជាត្បចា ំសិសានុ្សិសសេុយ
ទឹកចូេរៅថាន ក់រ ៀន្ ទឹកសីុ
ររើង សិសសអ្វតតោន្ជាញឹក
ញាប់ េវេះខាតរសៀវរៅពុម្ពផត
េ់ឱ្យសិសសេចី ត្គូរធវើ
ទ ុណកម្មសិសស ជាពិរសសកមួយេ្ុ តំ្តូវត្គូរខាកកាោ េរហើយពកកាេយា៉ា ងធ ំ ហូតោន្កា 
បតឹងរៅប៉ាុសតិ៍ និ្ងសាោឃុរំទៀត បាន្ត្តឹម្សត្មុ្េះសត្មួ្េគ្នន  រហើយត្គូរៅដតមិ្ន្ដកដត្បឥ យិា
បថ្។  

 ូបេ្ុបំាន្ចូេ ួម្សកម្មភាព និ្ងចុេះផសពវផាយព័ត៌ោន្ សត្ោប់ត្បជាពេ ែឋរៅកនុង
សហគម្ន៍្ ”េ្ុបំាន្យេ់ែឹងពីសិទធិ សតង់ដា  និ្ងកា បរំពញកា ងា  បស់ម្ណឌ េសុេភាព  ែឋ
បាេឃុ ំ និ្ងសាោរ ៀន្ រហើយក៏ោន្ចណំាប់អា ម្មណ៍ និ្ងបាន្បន្តចូេ ួម្ជាមួ្យត្បរុដំាក់



ពិន្ទុវាយតនម្ោសាោរ ៀន្ រដាយេ្ុ រំេើករ ើងកតីកងវេ់ និ្ងបញ្ហា មិ្ន្េអជារត្ចើន្រទៀតរៅកនុង
សាោរ ៀន្។ កា រេើករ ើងពីបញ្ហា ខាងរេើ បាន្រធវើរអាយេ្ុភ័ំយខាោ ចត្គូសាគ េ់មុ្េ អ្ន់្ចិតត 
និ្ងមិ្ន្ហា៊ា ន្ទងំរម្ើេមុ្េត្គូបរត្ងៀន្ រទៀតផង ដតរត្កាយពីបាន្ចូេ ួម្កនុងកិចចត្បរុ ួំម្រៅ
ថាន ក់ឃុ ំ េ្ុោំន្ភាពកាោ ហាន្ជាមុ្ន្ និ្ងបាត់បង់កា ភ័យខាោ ច រដាយសា រោកត្គូបរត្ងៀន្
ទទួេយកសកម្មភាពរសនើរ ើង រដាយមិ្ន្អាក់អ្ន់្ចិតត និ្ងេឹងត្បជាពេ ែឋ ដថ្ម្ទងំរោកត្គូ
នាយកបាន្របតជ្ាចិតតថា នឹ្ងរដាេះត្សាយបញ្ហា ដែេរសនើរ ើងរដាយត្បជាពេ ែឋ។ 

រៅនថ្ៃរបើកបរវសន្កាេសិកាថ្មី២០១៦ ២០១៧ រោកត្គូនាយកបាន្ត្បកាសផសពវ
ផាយ ពីកា អ្ភិវឌ្ឍសាោ កា ចាក់ែីបរំពញទីលោ កនុងសាោកុឱំ្យេិចទឹក កម្មវធីិអាហា 
រពេត្ពឹក កា ដកេអំ្ ប សិាថ ន្ និ្ងរសាភ័ណឌ ភាពសាោ និ្ងកា ពត្ងឹងរេើវន័ិ្យែេ់រោក
ត្គ ូ អ្នកត្គូ។ រត្កាយពីត្បកាស និ្ងអ្ពំាវនាវ រោកត្គូនាយក បាន្សហកា ជាមួ្យរោក
រោករម្ឃុរំចញេិេិតរសនើសុែំេ់ឪពុកោត យ អាណាពាបាេសិសស សបបុ សរន្រៅកនុងនិ្ង
រត្ៅឃុ ំ ជាេទធផេរោកនាយកសាោបាន្ទទួេថ្វកិាត្បោណ ២,៦០០,000រ ៀេ និ្ង 
២៥,000,000រ ៀេ បដន្ថម្រទៀតពីសបបុ សរន្ម្កចាក់ែីកនុងសាោចនួំ្ន្១១៥០ឡាន្ធ។ំ 

“េ្ុ ំរំភើប និ្ងនឹ្កសាម ន្មិ្ន្ែេ់ថា កា រេើករ ើង បស់ត្បជាពេ ែឋ និ្ងកា ចូេ ួម្
ចដំណកតិចតួចត្តឹម្ដត៥០០០រ ៀេ រៅែេ់១០០០០រ ៀេបាន្ដកដត្បមុ្េោត់ថ្មី បស់សាោ
បឋម្សិកាសាវ យសដេងោន្េិចទឹក ោន្ទីលោ សាអ ត និ្ងោន្កដន្ោងសត្ោប់កូន្សិសសរេង 
រោកត្គូនាយកបាន្ត្បរុពំត្ងឹងវន័ិ្យជាត្បចា ំ ត្គូបរត្ងៀន្ោន្កា ដកដត្បឥ យិាបថ្េអត្បរសើ 
ជាងមុ្ន្ ត្គូបរត្ងៀន្ម្កបរត្ងៀន្រទៀងទត់រពេរវោ មិ្ន្ោន្កា រធវើកា ដាក់វន័ិ្យ និ្ងរត្បើ
អ្រំពើហិងារេើសិសស ទិញម្៉ាូទ ័សត្ោប់បូម្ទឹកដាក់បងគន់្ ដារំែើម្ត្កញូង របង ធនង់ ចាន់្គិ  ី
េអំ្ សាោរ ៀន្ និ្ងទិញបង់ដាក់សាោ និ្ងកម្មវធីិអាហា រពេត្ពឹកែេ់សិសសបាន្រធវើឱ្យេ្ុ  ំ
និ្ងត្បជាពេ ែឋ រៅកនុងភូមិ្ោន្ររឿជាក់ និ្ងទនុំ្កចិតតខាោ ងំរេើរសវាសាោបឋម្សិកា
សាវ យស។”  

កា អ្នុ្វតតកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្រន្េះ បាន្រធវើរអាយេ្ុ  ំ និ្ងត្បជាពេ ែឋោន្
ឱ្កាស និ្ងភាពកាោ ហាន្ហា៊ា ន្រេើកម្តិរយាបេ់ សណូំម្ព  ចណុំចេវេះខាត បស់សាោ 



រហើយត្គូបរត្ងៀន្ោន្កា បាន្យកចិតតទុកដាក់ ពត្ងឹង ដកេម្អត្គូបរត្ងៀន្ រហើយបរងកើតកម្មវធីិ
អាហា រពេត្ពឹកែេ់សិសស រដាយត្បជាពេ ែឋបាន្សម័ត្គចិតត ួម្ចដំណកែេ់កម្មវធីិរន្េះមួ្យ
ឆ្ន ១ំ0,000រ ៀេ (មួ្យមឺុ្ន្រ ៀេ) ជាត្បាក់ នួេចុងរៅ និ្ងប ចិាច កអុ្សសត្ោប់ចអិំ្ន្អាហា ។ 
រេើសពីរន្េះរៅរទៀត ត្កុម្ត្បឹកាឃុសំាវ យសក៏វភិារន៍្ថ្វកិាឃុចំនួំ្ន្៥00,000រ ៀេ រែើម្បរួីយ
បដន្ថម្ត្បាក់ឧបតថម្ភចុងរៅ។ 

ជាចុងរត្កាយេ្ុសំណូំម្ព  សូម្ឱ្យោន្កា ងា គណរន្យយភាពសងគម្រន្េះបន្តរទៀត
រែើម្បរួីយគ្នតំ្ទរសវាទងំបីបដន្ថម្រទៀត ត្ពម្ទងំសូម្ឱ្យត្គូបរត្ងៀន្ពត្ងឹងពីកា អ្នុ្វតតបទ
បញ្ហជ នផទកនុង ត្កម្សីេធម៌្ និ្ងផតេ់កា បរត្ងៀន្រដាយយកចិតតទុកដាក់បន្តជាត្បចា ំនិ្ងរសនើសុំ
ឱ្យអាណាពាបាេ រ ុំញ និ្ងាម្ដាន្កា សិកា បស់េោួន្ឯងបដន្ថម្រទៀត។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



រេតតរពាធិសាត់ 
រ ឿងរេចរលោ បផុំតទី២ 

ទត្ម្ង់ស រស រ ឿង 
រ ម្ េះកម្មវធីិ សរម្ោង និ្ង សកម្មភាព 
ចណំងររើងរ ឿង ដត្បត្បួេរេឿន្រដាយសា េ្ុ  ំ
កាេប រិចេទនន្កា កត់ត្ា ៣ តុោ ២០១៨ 
រ ឿងរកើតរ ើងរៅរពេ ចុងឆ្ន ២ំ០១៦ 
រ ម្ េះភូមិ្ឬត្សុក (ទីកដន្ោងដែេបាន្រកើត
រ ឿង) 

ភូមិ្ រ ើទេឃុរំាន តរុតំ្សុកត្កគ រេតត
រពាធិ៍សាត់ 

រ ម្ េះអ្នកនិ្យារ ឿងត្បាប់ រោក រហា សា ុន្ 
អាយុ បស់អ្នកត្បាប់រ ឿង ៤៥ឆ្ន  ំ
រ ម្ េះអ្នកសត្ម្បសត្មួ្េ (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

 រសៀង ពិសាេ បុគគេិកសត្ម្បសត្មួ្េគរត្ោង 
ត្បចារំេតតរពាធិ៍សាត់  

រ ម្ េះអ្នកកត់ត្ា (តួនាទី ទីាងំ
កា ងា ) 

ជាវ ថាវ  ី បុគគេិកសត្ម្បសត្មួ្េសហគម្ន៍្  
ម្កពីត្សុក ត្កគ   រេតត រពាធិ៍សាត់ 

រ ឿងរន្េះសថិតកនុងដផនក ដផនកទី ២ (ត្បជាពេ ែឋ) 
សណួំ ៖ 
១. រតើសកម្មភាពណាេោេះដែេអ្នកលោ ប់ចូេ ួម្ជាមួ្យកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 
២. សូម្អ្នកត្បាប់េ្ុនូំ្វរ ឿងផ្លោ េ់ដត្ប រកើតរចញពីកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ (រជាគរ័យ 
ឬ ត្ប ម្) 
៣. រហតុអ្វីបាន្ជារ ឿងរន្េះជារ ឿងសខំាន់្ចរំពាេះអ្នក? 
៤. អ្នកោន្សណួំ  ឬ អ្នុ្សាសន៍្ចរំពាេះកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្? 



៥. រតើអ្នកចង់ដាក់ចណំងររើងរ ឿង បស់អ្នករទ? 
សោគ េ់ៈ សាចរ់ ឿងរន្េះទទួេបាន្កា រត្រើសរ ើសជារ ឿងដែេរេចរលោ បផុំតត្បចារំេតតរពាធិ
សាត ់។ 

រ ឿងៈ ដត្បត្បួេរេឿន្រដាយសា េ្ុ  ំ
 មុ្ន្រពេអ្នុ្វតតកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ បុគគេិករពទយនន្ម្ណឌ េសុេភាព
 បស់េ្ុ  ំជានិ្ចចកាេមិ្ន្សូវរាក់ទក់ រត្បើត្បាស់សម្តីមិ្ន្សម្ ម្យ ឱ្សថ្រត្បើត្បាស់មិ្ន្ត្គប់ត្គ្នន់្ 
បុគគេិកយាម្ត្បចាកំា 
មិ្ន្បាន្២៤រោ៉ា ង ជា
ពិរសស ដេឧសភា ឆ្ន ំ
២០១៦ ោន្អ្នករម្ៃឺរៅ
សត្ោកសត្ោេកូន្ េ្ុ ំ
មិ្ន្បាន្រឃើញរពទយ
ត្បចាកំា រពេយប់រទ 
រដាយអ្នករងឺំត្បាប់ថា
រពទយត្បចាកំា រៅផទេះ 
រហើយរដាយសា អាកា
 ៈនន្ ឺរពាេះខាោ ងំរពក បាន្រៅរៅរពទយែេ់ផទេះ ហូតបីែងរៅដតមិ្ន្ោន្កា រឆ្ោើយតប។ 
បនាទ ប់ពីបាន្រឃើញនិ្ងអាន្ផ្លទ ងំព័ត៌ោន្សតីពីសតង់ដាគុណភាពរសវាម្ណឌ េសុេភាព េ្ុបំាន្
សរត្ម្ចចិតតទូ សពទ័បតឹងរៅវទិយុ រអ្ បី សីុ (ABC) និ្ងរត្កាយម្កត្បលន្ម្ន្ទី សុខាភិបាេ បាន្
អ្ន្តរាគម្ន៍្បញ្ជូ ន្រសតីរនាេះរៅសត្ោេកូន្រៅម្ន្ទី រពទយរេតតរពាធិ៍សាត់។ 

បនាទ ប់ពីេ្ុបំាន្ចូេ ួម្សកម្មភាពសផសពវផាយព័ត៌ោន្ និ្ងយេ់ែឹងពីសិទធិ សតង់ដា  
និ្ងកា បរំពញកា ម្ណឌ េសុេភាព រៅរពេត្បរុដំាក់ពិន្ទុវាយតនម្ោអ្នកផតេ់រសវាម្ណឌ េ
សុេភាព េ្ុបំាន្រេើករ ើងពីកា មិ្ន្ទទួេេុសត្តូវ បស់បុគគេិករពទយកនុងរវន្ត្បចាកំា  



ឥ យិាបថ្មិ្ន្ ួសរាយរាក់ទក់ កា ទុកដាក់សុករត្កាយសត្ោេមិ្ន្បាន្ត្តឹម្ត្តូវ កា ផតេ់ឱ្
សថ្ និ្ងកា ពិនិ្តយសុេភាពអ្នករម្ៃឺមិ្ន្បាន្ែិតែេ់រៅកិចចត្បរុនិំ្ងដាក់បញ្ចូ េដផន្កា 
សកម្មភាព ួម្សតីពីកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ រែើម្បរីសើ នសុដំកេអំ្ កា ផតេ់រសវា។ េ្ុោំន្
កតីបា ម្ភថា េ្ុោំន្អា ម្មណ៍ភិតភ័យេោេះដែ  ដតសកម្មភាព បស់បុគគេិកត្បចាកំា ដបបរន្េះោន្
ជារត្ចើន្រេើករត្ចើន្សា ួចម្ករហើយ រហើយគ្នម ន្ន្ ណាហា៊ា ន្ េិះគន់្សាថ បនា ដកេម្អរនាេះរទពី
រត្ពាេះខាោ ចរពទយេឹង និ្ងចាប់កហុំស។ ប៉ាុនាម ន្នថ្ៃរត្កាយម្កេ្ុបំាន្ចូេ ួម្កិចចត្បរុដំាក់ពិន្ទុ  
ជាមួ្យត្បជាពេ ែឋជារត្ចើន្នាក់វាយតនម្ោអ្នកផតេ់រសវាម្ណឌ េសុេភាព េ្ុក៍ំបាន្រេើកេកខ
ណៈវនិិ្ចេ័យចូេ ួម្ចនួំ្ន្២រៅ៣ចណុំចោន្ែូចជា៖ បុគគេិកមួ្យចនួំ្ន្តូចមិ្ន្ទទួេេុស
ត្តូវចាស់ោស់កនុងរវន្យាម្ ឥ យិាបថ្បុគគេិកមិ្ន្ ួសរាយរាក់ទក់ និ្ងកា ទុកដាក់សុកកូន្
រត្កាយសត្ោេកូន្មិ្ន្បាន្ត្តឹម្ត្តូវ។  ឯីអ្នកចូេ ួម្េោេះបាន្រេើកពីកា ផតេ់ឱ្សថ្ កា ពិនិ្តយ
សុេភាពអ្នករម្ៃឺមិ្ន្បាន្ែិតែេ់ជារែើម្។ រយាងាម្កា សរងកត បស់េ្ុ រំឃើញថា សកម្មភាព
ទងំរន្េះបាន្ដាក់បញ្ជូ េរៅកនុងដផន្កា សកម្មភាព ួម្សតីពីកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ឃុ ំ
រហើយេ្ុក៍ំបាន្កត់សគំ្នេ់ផងដែ ពីកា  ដត្បត្បួេយា៉ា ងឆ្ប់ ហ័ស បស់រសវាម្ណឌ េសុេ
ភាពគួ រអាយស រសើ កនុងរនាេះោន្៖ ឥ យិាបថ្ ួសរាយរាក់ទក់ និ្ងទនំាក់ទនំ្ងជាមួ្យត្បជា
ពេ ែឋ បាន្ត្បរសើ ជាងមុ្ន្ ោន្បុគគេិកទទួេេុសត្តូវកនុងរវន្ត្បចាកំា រទៀងទត់២៤រោ៉ា ង
រេើ២៤រោ៉ា ង  ោន្កា ផសពវផាយពីរសវារផសងៗបដន្ថម្ែេ់ត្បជាពេ ែឋបាន្ញឹកញាប់ ោន្
កា ទនំាក់ទនំ្ងនិ្ងកិចចសហកា  វាងរពទយម្ណឌ េ ជាមួ្យរពទយរយាល ផតេ់រសវាសររងាគ េះ
បនាទ ន់្បាន្េអត្បរសើ ត្បជាពេ ែឋរៅកនុងឃុ ំ និ្ងរត្ៅឃុបំាន្ម្ករត្បើត្បាស់រសវារត្ចើន្ជាងមុ្ន្ 
ជាពិរសសរសវាសត្ោេកូន្រត្បើត្បាស់រៅម្ណឌ េទងំអ្ស់ កា ផតេ់ឱ្សថ្ទន់្រពេនិ្ងរត្បើ
ត្បាស់ត្គប់ត្គ្នន់្ និ្ងបរងកើតបាន្ កប់សុក១កដន្ោង សត្ោប់ទុកដាក់សុកកូន្បាន្ត្តឹម្ត្តូវ។ េ្ុ ំ
នឹ្កសាម ន្មិ្ន្ែេ់ថា សរំេង បស់ត្បជាពេ ែឋពិតជាោន្សា ៈសខំាន់្ និ្ងោន្ឥទធិពេរធវើ
រអាយសាថ ប័ន្ និ្ងបុគគេដកដត្បឥ យិាបថ្ ដថ្ម្ទងំយកចិតតទុកដាក់កនុងកា បរំពញកា ងា 
កាន់្ដតេអរនាេះរទ។ ម្ា៉ាងរទៀត សកម្មភាពដែេបាន្ផ្លោ ស់បតូ  ទងំរន្េះទុកជាបទពិរសាធន៍្



សត្ោប់ ូបេ្ុ  ំ ក៍ែូចត្បជាពេ ែឋទូរៅោន្កា ចាប់អា ម្មណ៍ និ្ងោន្ទនុំ្កចិតតជាខាោ ងំកនុងកា 
រួយរ ុំញែេ់រសវាម្ណឌ េសុេភាពោន្ែរំណើ  កា កាន់្ដតត្បរសើ ជាងមុ្ន្។ 

ាម្ យៈកា ងា គណរន្យយភាពសងគម្ សរំេង បស់ត្បជាពេ ែឋោន្សា ៈសខំាន់្ 
និ្ងឥទធិពេបុគគេិករពទយបាន្ដកដត្បឥ យិាបថ្  ួសរាយរាក់ទក់និ្ងទនំាក់ទនំ្ងជាមួ្យត្បជា
ពេ ែឋបាន្ត្បរសើ ជាងមុ្ន្ ោន្បុគគេិកត្បចាកំា រទៀងទត់២៤រោ៉ា ង  ោន្កា ផសពវផាយពី
រសវារផសងៗែេ់ត្បជាពេ ែឋបាន្ញឹកញាប់ ោន្កិចចសហកា  វាងរពទយម្ណឌ េជាមួ្យ
រពទយរយាល ផតេ់រសវា សររងាគ េះបនាទ ន់្ែេ់ត្បជាពេ ែឋកនុងនិ្ងរត្ៅឃុ ំនិ្ងម្ករត្បើត្បាស់រស
វារត្ចើន្ជាងមុ្ន្ ជាពិរសសកា សត្ោេកូន្ ោន្ឱ្សថ្និ្ងរត្បើត្បាស់ត្គប់ត្គ្នន់្ ោន្ ត៍កប់
សុក១កដន្ោង និ្ងបុគគេិករពទយយកចិតតទុកដាក់កនុងកា បរំពញកា ងា កាន់្ដតេអ។ 

កា ងា គណរន្យយភាពសងគម្រន្េះ បាន្រេើកទឹកចិតត និ្ងផតេ់ឱ្កាសរូន្ត្បជាពេ ែឋ
ោន្ឆ្ន្ទៈកនុងកា រត្បើត្បាស់សិទធិ បស់េោួន្បាន្ត្បរសើ ។ 

េ្ុសូំម្ដថ្ោងអ្ណំ គុណែេ់អ្ងគកា ោច ស់រនួំ្យ និ្អ្ងគកា វឌ្ឍន្ភាពអ្នុ្វតតកា ងា 
គណរន្យយភាពសងគម្កនុងភូមិ្ ឃុ ំ េ្ុបំាន្ទទួេរជាគរ័យនិ្ងបរងកើតបាន្ក ណីសិការដាយ
ចងត្កងសាច់រ ឿងរេចរលោ អ្ពីំ ូបេ្ុ។ំ 
 

 
 


