
រ ឿងរោគជ័យរេចរលោ  ស្រុកព្ស្ៃឈ  

 

ឈ ម្ ោះគឈរោង ឈ ើកកម្ពស់ការចូ រួម្របស់របជាព រដ្ឋកនុងដំ្ឈ ើការអភិវឌ្ឍ

តាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្នន ក់ឈរកាម្ជាេិ 

ច ំងឈ ើងឈរឿង ៃីស្តររីរេផ្ទះ រៅោស្តររីរកេមកនងុអភិបាេកិចច 

កា បរឈិច េទនៃការកេរ់តា ២០ ម្ីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ឈរឿងឈនាោះឈកើេឈ ើងឈៅឈព ណា ឆ្ន ំ២០១៣ 

ឈ ម្ ោះភូម្ ិឬរសកុ (ទកីបៃែងបដ្ ឈរឿងបាៃឈកើេឈ ើង) ភូមិ្អូដូ្ៃញារ  ឃ ំរេពំងរពោះ  រសុកនរពឈរ  ឈេេតកពំង់ចាម្ 

ឈ ម្ ោះអនកៃយិាយ្ឈរឿងរបាប ់ ឈោករស ីឈ  ំស េៃ សហគម្ៃ៍មូ្ ដ្ឋឋ ៃ ឃ ំរេពំងរពោះ 

ចៃំៃួអនកទទួ ផ  (ជារកមុ្) បដ្ ទទួ ផ ពី

សកម្មភាពរបសប់ គគ បដ្ ផត ឈ់រឿង 

របជាព រដ្ឋ ១២០រគួសារឈៅកនុងភូមិ្អូដូ្ៃញារ   

អាយ្ ជាម្ធយម្ (ប រស ឬស្តសត)ី ៤៥ឆ្ន ំ 

អនកសោា សៃ ៍(េនួាទី, អងគភាព) ឈោក រសី ោ៉ា ន  ប គគ ិកគឈរោង PROCEED  

អងគការភនំរសីឈដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍ 

អនកកេរ់តា (េនួាទី, អងគភាព) ឈោក ឈហង យ្ូដ្ឋ ប គគ កិគឈរោង PROCEED  

អងគការភនំរសីឈដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍ 



ពពិ ន៌ាឈរឿង 

        ឈោករសី ឈ ំ ស េៃ ជាស ីប ៊ីអូសម័រគចិេត 

កនុងឃ ំរេពំងរពោះ រសុកនរពឈរ ឈេេតកពំង់ចាម្។  

ឈោករសី ោៃកូៃបីនាក់ ៃិងោៃការម្ោញឹក

ខ្ែ ំងកនុងកិច ចការផ ទោះ។ ឈោកស្តសតីព ំធ្លែ ប់សាគ  ់រកុម្

របឹកាឃ ំ រសុក ៃិងចូ រួម្កនុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍ

របស់ភូមិ្ឃ ំដូ្ចស្តសតីទូឈៅកនុងភូមិ្បដ្រ។ ឈោករសី 

បញ្ជា ក់ថ្ន “ស្តសតីឈផេងឈទៀេក៏ដូ្ចជាេែៃួគាេ់បដ្រ គឺ

មិ្ៃយ្ ់ពីសិទធិ ៃិងេួនាទីរបស់េែៃួបដ្ រេូវចូ រួម្

កនុងសកម្មភាព រកមុ្របឹកាឈ ើយ្ នាឲំឈយ្ើងមិ្ៃបាៃចូ រួម្ ៃិងទទួ បាៃព័េ៌ោៃពីភូមិ្ ឃ ំ ៃិងគាម ៃទំនាក់

ទំៃងជាមួ្យ្េំណាងោច ស់ឈឆ្ន េឈទ”។ ឈោកស្តសតី ចាប់អារម្ម ៍ចង់ចូ រួម្កនុងសកម្មភាពសងគម្ ៃិងចង់ឈឃើញស្តសតី

កនុងភូមិ្ អាចចូ រួម្កាៃ់បេសកម្មឈៅកនុងសកម្មភាពសងគម្ ៃិងចង់ឲម្ៃ សេទូឈៅឲេនម្ែេពស់ដ្ ់ស្តសតី ឈៅតាម្

សហគម្ៃ៍។     ឈោករសីធ្លែ ប់បាៃចូ រួម្កនុងកិច ចរប  ភូំមិ្ ៃិងឃ ំមួ្យ្ចំៃួៃ ឈហើយ្បាៃដឹ្ងពីកិច ចការរកុម្របឹកា 

ៃិងព័េ៌ោៃកនុងសហគម្ៃ៍មួ្យ្ចំៃួៃតាម្រយ្ៈចូ រួម្ជាសោ ិកគ ៈកម្មការឈកៀរគរសហគម្ៃ៍ឃ ំ។ ឈោករសី

បៃតចូ រួម្រហូេដ្ ់ឆ្ន ំ២០១៣ ឈោករសី រេូវបាៃឈរ ើសឈរើសឲចូ រួម្កនុងសកម្មភាពគឈរោងឈ ើកកម្ពស់ការ

ចូ រួម្របស់របជាព រដ្ឋកនុងដំ្ឈ ើការអភិវឌ្ឍតាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្នន កឈ់រកាម្ជាេិ ឈដ្ឋយ្អងគការភនំរសី

ឈដ្ើម្បីអភិវឌ្ឍៃ៍។  

            ឈៅឆ្ន ំ២០១៣  ឃ ំរេពំងរពោះបាៃទទួ ការអៃ វេតគឈរោង “ឈ ើកកម្ពស់ការចូ រូម្របស់របជា

ព រដ្ឋតាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្នន ក់ឈរកាម្ជាេិ” បដ្ ឧបេថម្មូ្ ៃិធិពី “ទីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍៃ៍របស់ស  យ្  

បអេ” តាម្រយ្ៈអងគការឈផកកម្ពជុា។  ឈោករសីទទួ បាៃការបឈង កើៃ ចំឈ ោះដឹ្ងបបៃថម្អំពីទសេៃៈទាៃនៃការ

អភិវឌ្ឍតាម្បបបរបជាធិបឈេយ្យឈៅថ្នន ក់ឈរកាម្ជាេិ រមួ្ោៃ អំពីសិទធិចូ រួម្ េួនាទីរបស់របជាព រដ្ឋ ការឈ ើក

កម្ពស់ឈយ្ៃឌ្រ័ ការពរងឹងភាពអង់អាចដ្ ់ស្តសតី  ំនាញសរម្បសរមួ្  ការៃិយាយ្ជាសាធ្លរ ៈ ៃិង ំនាញ

ទំនាក់ទំៃងជាឈដ្ើម្ បាៃឈធវើឲឈោករសីោៃភាពកាែ ហាៃ ហា ៃចូ រួម្ ៃិងឈ ើកបញ្ជា  ូៃរកុម្របឹកាឃ ំ រសុក 

ឈេេត ៃិងអនកពក់ព័ៃ ធឈផេងឈទៀេឈដ្ឋយ្គាម ៃការភ័យ្ខ្ែ ច។  

           ឈោករសីចង់ឈឃើញការផ្លែ ស់បតរូជាវិ ាោៃឈៅកនុងសហគម្ៃ៍ ជាពិឈសសការចូ រួម្របស់ស្តសតីរេូវបាៃឈគ

ទទួ សាគ  ់។ ឈោករសីទទួ បាៃការឈ្ែើយ្េបឈដ្ឋយ្ឈជាគ ័យ្ កនុងការឈ ើកបញ្ជា សាោេវោះរគូ េវោះសំភារៈសិកា 



គាម ៃរបងសាោ អឈំពើហិងា ូៃរកុម្របឹកាឃ ំឲឈដ្ឋោះរសាយ្។  ឈោករសីចូ រួម្មិ្ៃបដ្ ខ្ៃឈទឈៅកនុងកិច ចរប  ំ

របចាបំេរបស់រកុម្របឹការសុក ឈដ្ើម្បីឈ ើកបញ្ជា  តាម្ដ្ឋៃការឈដ្ឋោះរសាយ្បញ្ជា  ៃិងសាត ប់ៃូវឈសចកតីសឈរម្ចចិេត 

រពម្ទំាងទទួ បាៃព័េោ៌ៃសំខ្ៃ់ៗពីរកុម្របឹកា ៃិងយ្កឈៅផេពវផាយ្ ូៃរបជាព រដ្ឋឈៅកនុងមូ្ ដ្ឋឋ ៃ។ 

ឈោករសីបាៃផេពវផាយ្ចំឈ ោះដឹ្ងបៃតឈៅកាៃ់របជាព រដ្ឋរបោ ១២០រគួសារបដ្ ភាគឈរចើៃជាស្តសតី ៃិងបតីរប

ស់ឈោករសីផងបដ្រ។ ឈោករសីទទួ បាៃការគំារទឈពញទំហឹងពីបតីឈោករសី ឈ ើកិច ចការងារផទោះសំបបង ៃិងបែទំា

កូៃៗ ឈព ឈោករសីឈៅចូ រួម្កនុងសកម្មភាពសងគម្។ ឈោករសីបាៃឈកៀរគរ ៃិងឈ ើកទឹកចិេតស្តសតីឲឈៅចូ រួម្

កនុងសកម្មភាពរកុម្របឹកា ជាពឈិសសសកម្មភាពពឈិរគាោះឈយាប ់ ឈវទិកាផេពវផាយ្ៃិងពិឈរគាោះឈយាប ់ ៃិងការ

កសាងបផៃការវិៃិឈយាគឃ ។ំ  

         របជាព រដ្ឋ ៃិងអាជាា ធរភូមិ្ ឃ ំ បាៃគំារទ ៃិងបាៃឈសនើឲឈោករសី ឈធវើជាេំណាងឲស្តសតី ៃិងរបជា

ព រដ្ឋកនុងសហគម្ៃ៍ ៃិងឈធវើជាគ ៈកម្មការតាម្ដ្ឋៃព កម្មក ោររបចាភូំមិ្ ឈោក ជា ស ីណា ឈម្ភូមិ្        

អូរដូ្ៃញារបញ្ជច ក់ថ្ន “ឈោករសីពិេជាោៃភាពកាែ ហាៃ ហា ៃេស ូ ៃិងសកម្មកនុងកិច ចការសងគម្ ឈហើយ្ស្តសតីកនុងភូមិ្

បេងគំារទ ៃិងោៃទំៃ កចិេតឈ ើគាេ់”។ 

ការអឈងកេឈ ើចៃំ ចសខំ្ៃ់ៗ ៖កាយ្វកិារ អារម្ម  ៍អេតចរេិរបសអ់នកទទ ួសោា សៃ ៍

ចំឈ ោះដឹ្ង  ំឈៃឿចិេត ការអៃ វេតៃ៍ 

បផ នកផ្លែ សប់តរុ (Domain of changes) 

អភិបា កិច ច អ 

 


