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ŷűΘ″ņЯĠĠŪĠďĊЊĠЮĳŎŏЮĝ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ PROCEED
ចំណងេជើងេរឿង ្រស្តវ័ីយេកមងកនងុភពជអនកដឹកន ំ

កលបរេិចឆទៃនករកត្់រ  ១១ មក  ២០១៥ 

េរឿងេនះេកើតេឡើងេនេពល  ចប់ ងំពឆីន ២ំ០១៣ 

េឈម ះ ឃុំកំពង្់រពះ ្រសុកសែងក េខត្តបតដ់ំបង 

េឈម ះអនកនិយយេរឿង្របប ់ េ ក្រសី ទូន វន (េមឃុំកំពង្់រពះ) 

ចំនួនអនកទទួលផល (ជ្រកុម) ែដលទទួលផលពី
សកមមភពរបស់បុគគលែដលផ្តល់េរឿង 

្របជពលរដ្ឋទូទងំឃុំកំពង្់រពះ ្របមណ១០០០ ្រគួ រ

យុជមធយម (បុរស ឬ្រស្តី)  កុម  កុមរ ីយុវជន មនុស ចស់ ្រសី ្របុស 

អនកសមភ សន(៍តួនទី, អងគភព) េ ក សន េ ម (បុគគលិកអងគករអម ) 

អនកកត្់រ (តនួទី, អងគភព) េ ក លក រ ៉ងុ (បុគគលិកអងគករអម ) 

ពិពណ៌នេរឿង 

េ ក្រសី ទួន វន មន យុ៣០ឆន  ំ រស់េនកនុង
ភូមបិញញ  ឃុំកំពង្់រពះ ្រសុកសែងក េខត្តបតដ់បំង។ េ ក
្រសីបនបញចបក់រសិក េនក្រមតិវទិយល័យ ។ េ ក្រសីជ
េមឃុំៃនឃុកំំពង្់រពះ ្រសុកសែងក េខត្តបតដ់ំបង កនុង ណត្តិ
ទី៣កនុងឆន ២ំ០១២ ។ េពលចបេ់ផ្តើមេធ្វើករងរ េ ក្រសី
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មនក្តីកង្វល់យ៉ងខ្ល ងំចំេពះករបំេពញករងរេលើកដំបូងេនះ ពេី្រពះេ ក្រសីពុំសូវមនបទពេិ ធនក៍នុងករ
ដឹកនកំនុងតនួទីជ “្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ”េឡើយ ។ 

កនុងឆន ២ំ០១៣ មរយៈ ”គេ្រមងេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងដេំណើ រករអភវិឌ ន៍ ម
ែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជត”ិ  ែដលេ កតថ់ (PROCEED) េ ក្រសីបនទទួលករបណ្តុ ះ
ប ្ត លនងិបង្ហ តប់ង្ហ ញពអីងគករ េផក និងអម  អំពអីភបិលកចិចល្អ ទស នទនៃនករអភវិឌ ន៍ មែបប
្របជធិបេតយយ តនួទី និងភរកិចចរបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់្រកុង ្រសុក តួនទីរបស់្របជពលរដ្ឋ និងសហគម
នមូ៍ល ្ឋ ន ករផ រភជ បទ់ំនកទ់ំនងរ ង្រកុម្របឹក ជមយួនឹង្របជពលរដ្ឋ គណេនយយភពសងគម សិទិធជមូល
្ឋ ន   ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងសកមមភពរបស់្រកុម្របឹក ថន កេ់្រកមជត ិនិងជំនញដឹកនកំរងរេផ

ងៗរបស់្រកុម្របកឹ ឃំុដូចជ ករព្រងឹង្របសិទធភពទំនកទ់ំនង ករផ ព្វផ យពត័ម៌ន ករេរៀបចំេវទកិ ធរ
ណៈ ករពិេ្រគះេយបល់េនមូល ្ឋ ន និងករស្រមបស្រមួលករ្របជំុ្រកុម្របឹក ជេដើម បនេធ្វើឲយេ ក្រសី
បនយល់ដងឹចបស់ពតីួនទី និងករទទលួខុស្រតូវរបស់េ ក្រសី កនុងនមជ្របធន្រកុម្របឹក ឃុ ំ។ េលើសពី
េនះេទេទៀត េ ក្រសីមនទំនុកចតិ្ត និងមនសមតថភពកនុងករបំេពញករងរ និងសហករជមយួសមជិក
្រកុម្របឹក ឃំុទងំអស់កនុងឃុំរបស់េ ក្រសី ។ េ ក្រសីបនចូលរមួ្របឹក ជមយួ្រកុម្របឹក ឃំុ េដើមបេី ះ
្រ យបញ្ហ  េឆ្លើយតបត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។ កនុងករេឆ្លើយតបឲយមន្របសិទធភពេទនឹងក្តកីង្វល់របស់
្របជពលរដ្ឋ េ ក្រសីបនេចះដឹងអំពីករេ្របើ្របស់ថវកិឃុ ំ និងបនេកៀរគររកថវកិជំនួយននស្រមបជ់ម
េធយបយេ ះ្រ យបញ្ហ ចំេពះមុខកនុងឃុំ ។ 

េ ក្រសី ទួន វន គឺជ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ ែដលមនឆនទៈ ពយយម និងមនករទទួលខុស្រតូវ
កនុងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមច និងេ ះ្រ យបញ្ហ េ យមនិេរ ើសេអើង ។ ចំេពះករងរ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំ េ ក
្រសីបនដឹកនកំិចច្របជុំ្របចែំខ្រកុម្របឹក ឃំុ ទងំ មញញ  និងវ ិ មញញ  ជមយួម្រន្តីពកព់ន័ធននកនុងឃុំ ដូចជ
សមជិកអងគភពភូម ិប៉ុស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបលឃុ ំ្របធនមណ្ឌ លសុខភព នយក េរៀន គណៈកមម ធិករ
ននរបស់ឃុំ តំ ងសហគមនមូ៍ល ្ឋ ន និង្របជពលរដ្ឋេដើមបចូីលរមួេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច ។ 

េ ក្រសី ទួន វន េ្របើរេបៀបអនុវត្តករងរកនុងឃុំ េ យែផ្អកេលើចបបស់្តីពកីរ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃុំ 
សងក ត ់អនុ្រកឹតយស្ដីពីករេធ្វើវមិជឈករអំ ច តនួទី និងភរកិចចឲយេទ្រកុម្របឹក ឃំុសងក ត ់និងលិខិតបទ ្ឋ ន
ននស្ដីពកីរអនុវត្តនក៍រងររដ្ឋបលឃុំសងក ត ់្រពមទងំេ្របើវធិី ្រស្តេ ះ្រ យទំនស់េ្រក្របពន័ធតុ ករ   
េដើមបកីតប់នថយករចំ យថវកិរបស់្របជពលរដ្ឋ និងជួយ េលើកសទួយជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋផង
ែដរ ។ េ ក្រសី្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ ែតងបនយកចិត្តទុក កេ់រៀបចកំិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ឃំុ េដើមបេីរៀបចំឯក

រពត័ម៌ន េគលករណ៍នន  ករេ្របើ្របស់ថវកិឃំុ ្រពមទងំយន្តករផ្តល់េស ធណៈ និងេស រដ្ឋ 
បល ជូន្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន ។ េ ក្រសីបនយកចិត្តទុក កជ់ខ្ល ងំេលើវធិី ្រស្តផ ព្វផ យពត័ម៌ន
ដល់្របជពលរដ្ឋ មរយៈកិចច្របជំុ្របចែំខ ករពិេ្រគះេយបល់េនមូល ្ឋ ន េវទិកផ ព្វផ យនិងពេិ្រគះ



េយបល់ ករបិទផ យពត័ម៌នេលើក្ត រពត័ម៌នឃុំ និងផ ព្វផ យបន្ត មរយៈេម្រកចូល័ត មប ្ត ភូមកិនុងឃុំ 
។ កនុងកិចចដំេណើ រករ្រគប្់រគង និងដឹកន ំេ ក្រសីមនកិចចសហករល្អជមយួសមជិក្រកមុ្របកឹ  េ យមនិ
្របកនន់ិនន ករនេយបយគណបក មយួេឡើយ។ កនុងករបំេពញករងរបេ្រមើ ផល្របេយជនរ៍មួជូន្របជ
ពលរដ្ឋ េ ក្រសី ទួន វន បនចតែ់ចងសមជិក្រកុម្របឹក ឲយបំេពញករងរ មតួនទី និងភរកិចចេរៀ
ងៗខ្លួន និងបងកឲយមនកិចចសហកររ ងគន និងគន  ។  េលើសពីេនះេទេទៀត េ ក្រសីបនេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធ
ជមយួ  គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរនីិងកុមរ
ឃុំ និងស្រមបស្រមួលកិចចសហករជមយួអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិលនិង ថ បន័រ ្ឋ ភបិល េដើមបបីងកឲយមនវគគ
ព្រងឹងសមតថភពដល់្រកុម្របឹក  ឃុំ ម្រន្តីពកព់ន័ធ នងិ
សហគមន ៍េនកនុងឃុកំំពងេ់្រព ង ។ 

ជកែ់ស្តងកនុងដំេណើ រករៃនករអនុវត្តគេ្រមង 
េលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងដេំណើ រករ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ េ ក្រសី ទួន វន បនអេញជ ើញ្របជពលរដ្ឋឲយចូល
រមួកនុងកិចច្របជំុ្របចែំខរបស់្រកុម្របឹក ឃុំ ករពេិ្រគះ េយបល់េនមូល ្ឋ ន េវទិកផ ព្វផ យ    ធរណៈ 
មយួ្របជពលរដ្ឋ េ យមនកិចចសហករជមយួ្រសុក និងករយិល័យពកព់ន័ធននចូលរមួេដើមបេីឆ្លើយតបេទ
នឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។ េនកនុងកិចច្របជុំ្របចំ
ែខរបស់្រកុម្របឹក  ្របជពលរដ្ឋបនេលើកេឡើងអំពបីញ្ហ
ផ្លូវលំបកកនុងករេធ្វើដំេណើ រកនុងភូមកិំពង្់រពះ ភូម្ិរសះែកវ 
និងភូមបិញញ  ឃុំកំពង្់រពះ ្រសុកសែងក េខត្តបតដ់ំបង និង្របជពលរដ្ឋខ្វះប ្ត ញអគគីសនីេ្របើ្របស់កនុងភូម។ិ 
ជលទធផលេ ក្រសី ទួន វន បនេឆ្លើយតប និងេ ះ្រ យបញ្ហ  ក្តីកង្វល់ ជូន្របជពលរដ្ឋ បន ក

ងផ្លូវ្រកល្រគួស្រកហមជូន្របជពលរដ្ឋចំនួន៣ែខ  េនកនុងភូមកិំពង្់រពះ ភូម្ិរសះែកវ និងភូមបិញញ  ។ 
េ ក្រសីបនេសនើេទេមភូម្ិរគបភូ់ម ិឲយចុះ្រសងស់ថិត្ិរគួ រែដលចងត់ប ្ត ញអគគីសនីេ្របើ្របស់ ។ េ្រកយពី
ទទួលបនរបយករណ៍ស្ដីពតី្រមូវករជក់ កពី់្រគបេ់មភូម ិេ ក្រសីបនេរៀបចំកិចច្របជុ្ំរកុម្របឹក ឃុំ េរៀបចំ
គេ្រមង សំេណើ េទកន្់រកុមហុ៊នអគគីសន្ីរសុក េដើមបសំុីតប ្ត ញអគគីសនី ។ េ ក្រសី បនយកសំេណើ េនះ
េទជួបទកទ់ង ជមយួ្របធន្រកុមហុ៊នអគគីសន្ីរសុកេ យផទ ល់េដើមបពីិភក  ពដីំេណើ រករ តប ្ត ញអគគីសនី
ចូល មប ្ត ភូម ិកនុងឃំុកំពង្់រពះ ។ ជលទធផល ្របធន
្រកុមហុ៊នអគគីសនី្រសុកបនយល់្រពម មសំេណើ  និងបន
សេ្រមច តប ្ត ញអគគីសនីចូល មភូមកិពំង្់រពះ ភូម្ិរសះ
ែកវ ភូមៃិ្រពែចក នងិភូមបិញញ  កលពៃីថងទ០ី៦ ែខមថុិន ឆន ំ

េ ក្រសី ទួន វន ចុះពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្របជពលរដ្ឋេន
ភូម្ិរក ញ់ ឃុំកំពង្់រពះ 
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េ ក្រសី ទួន វន គជឺ្របធន្រកុម្របឹក ឃំុ ែដលមនសមនចិត្តល្អ ស្លូតបូត េហើយពយយម

បំេពញករងរេ យមនិេរ ើសេអើង ឬ្របកនន់និន ករនេយបយគណបក  ែដលជេហតុេធ្វើឲយ្រកុមករងរ និង
្របជពលរដ្ឋ េគរព្រស ញ់ និងចតទុ់កេ ក្រសី ថជេមឃុំគំរូ វយ័េកមង ។ 

ЯĩĖ̋ Ĭų ₤сĠŉСũ (Domain of changes)៖  
អភបិលកិចចល្អ 

 


