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ន្ិងរបាយការណ៍សតពីីការងារបរសិ្វា ន្ឆ្ន ាំ២០១៦ 

3 
ឯកឧត្តម ស្វយ សាំអាល ់រដ្ឋមន្តន្តីក្កសងួបរសិ្វា ន្ ន្ិងជា 
ក្បធាន្ក្កុមក្បឹកាជាត្ិដោយអភិវឌ្ឍន្៍ដោយចីរភាព 

កនងុពិធីដបើក«សន្និបាត្បូកសរបុលទ្ធផលការងារបរសិ្វា ន្ឆ្ន ាំ២០១៦ ន្ិង 
ទ្ិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧» 

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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- ជាបឋម ែ្ញ បំាទសូមពោរេឯកឧត្តម ប ៊ិន ឈ៊ិន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតីប្បចកំារ ន៊ិងជាប្បធានអាជ្ាធ្រ
ជាត្៊ិព ោះប្ាយទំនាស់ដី្ធ្លី តំ្ណាងដ្ែ៏ពងែ់ពស់ សពមតចអគ្គមហាពសនាបតី្ពត្ពជា ហ ញន ខសន នាយក
រដ្ឋមន្តនតីថ្នប្េោះរាជាណាចប្កកមពញជា ជាទីពោរេដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 

- សូមពោរេ ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ប្បធានគ្ៈកកមមការថ្នប្េឹទធសភា ន៊ិងរដ្ឋសភា ដ្ឧ៏ត្តញ ងគឧត្តម 
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកប្សី ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំមន្តនតីរាជការ ថ្នប្កសងួបរ ៊ិាា ន តំ្ណាងប្កសងួ 
ាា ប័ន រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ ថ្ដ្គូ្អភ្៊ិវឌ្ឍន៍ ន៊ិងវ ៊ិស័យឯកជន 

- ពោក ពោកប្សី ពភ្្ៀវក៊ិត្៊ិ តយសទាងំអស់ ជាទីពមប្តី្! 

ថ្ងៃពនោះ ពយងីែ្ញ ំទាងំអស់ោន ជាថ្នន ក់ដឹ្កនា ំន៊ិងមន្តនតីរាជការថ្នប្កសួងបរ ៊ិាា នមានក៊ិត្ត៊ិយស ន៊ិងពសចកតី
ពាមនសសរកីរាយឥត្ឧបមា សូមសខមតងនូវបដ្៊ិសណាឋ រក៊ិចច ន៊ិងការាា គ្មន៍យ៉ា ងកក់ពតត បំផញត្ជូនចំព ោះ
ឯកឧត្តម ប និ្ ឈនិ្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតីប្បចកំារ ន៊ិងជាប្បធានអាជ្ាធ្រជាត្៊ិព ោះប្ាយទំណាស់ដី្ធ្លី តំ្ណាង
ដ៏្ែពង់ែពស់ សពមតចអគ្គមហាពសនាបតី្ពត្ពជា ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមន្តនតីថ្នប្េោះរាជាណាចប្កកមពញជា ខដ្លបាន
ផតល់ក៊ិត្ត៊ិយសអព ជ្ ីញជាអធ្៊ិបតី្កនញងេ៊ិធី្ពបីក «សនន៊ិបាត្បូកសរញបលទធផលការងារបរ ៊ិាា នឆ្ន ២ំ០១៦ ន៊ិង
ទ៊ិសពៅការងារឆ្ន ២ំ០១៧» នាពេលពនោះ។ វត្តមានដ៏្ថ្ងលថ្នល របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តនតេី៊ិត្ជាញញ ងំឱ្យេ៊ិធី្ពនោះកាន់
ខត្មានភាេអធឹ្កអធ្ម ន៊ិងអត្ាន័យខងមពទៀត្។ 
 ទនទឹមនឹងពនោះ ពយងីែ្ញ ំក៏សូមាា គ្មន៍យ៉ា ងកក់ពតត  ន៊ិងខងលងអំៈរគ្ញៈយ៉ា ងពប្ជៀលពប្ៅចំព ោះឯកឧត្តម 
ពោកជំទាវជាប្បធានគ្ៈកកមមការថ្នប្េឹទធសភា ន៊ិងរដ្ឋសភា ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកប្សី ជា
តំ្ណាងប្កសួង ាា ប័ន រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ ថ្ដ្គូ្អភ្៊ិវឌ្ឍន៍ វ ៊ិស័យឯកជន ន៊ិងពភ្្ៀវក៊ិត្ត៊ិយសជាត្៊ិ ន៊ិងអនតរ
ជាត្៊ិទាងំអស់  ខដ្លបានព ល្ៀត្ពេលពវោដ៏្មមាញឹក ន៊ិងមានត្ថ្មលអព ជ្ ីញចូលរមួសនន៊ិបាត្ពនោះ។  

- ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតីជាទីពោរេដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកប្សី ន៊ិងអងគេ៊ិធី្ទាងំមូលជាទីពោរេរាប់អាន! 
ប្កសួងបរ ៊ិាា នពរៀបចំសនន៊ិបាត្ប្បចឆំ្ន នំាពេលពនោះគឺ្ពដី្មបពីធ្ាីការប្តួ្ត្េ៊ិន៊ិត្យ ន៊ិងវាយត្ថ្មលពលលីទធផល

ការងារបរ ៊ិាា ន ខដ្លប្កសួងសពប្មចបានកនញងឆ្ន ២ំ០១៦កនលងពៅ បញ្ហា ប្បឈម ដំ្ពណាោះប្ាយ ប្េមទាងំ
ពលីកទ៊ិសពៅការងារអាទ៊ិភាេសប្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាេ៊ិពសសកនញងន័យព ល្ីយត្បពៅនឹងអនញាសន៍ដ៏្ថ្ងលថ្នល របស់ 
សពមតចអគ្គមហាពសនាបតី្ពត្ពជានាយករដ្ឋមន្តនតី ខងលងពៅកនញងឱ្កាសសពមាព ធ្ «អោរមរត្កពត្ពជា» ន៊ិងេ៊ិធ្៊ិពបីក
សនន៊ិបាត្បូកសរញបលទធផលការងារបរ ៊ិាា នឆ្ន ២ំ០១៥ ន៊ិងទ៊ិសពៅការងារឆ្ន ២ំ០១៦ កាលេីខែកញមភក ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
សនន៊ិបាត្នឹងប្បប្េឹត្តពៅរយកពេលបីថ្ងៃ ចប់េីថ្ងៃទី២១ ដ្ល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ព យមានអនកចូលរមួ



សរញបប្បមាៈ ៦០០ នាក់ មកេីប្េឹទធសភា រដ្ឋសភា ប្កសួង ាា នប័នរដ្ឋ ថ្ដ្គូ្រអភ្៊ិវឌ្ឍន៍ អងគការជាត្៊ិ-អនតរ
ជាត្៊ិ វ ៊ិស័យឯកជន ន៊ិងអនក ក់េ័នធ។ 

ព្លៀត្ឱ្កាសពនោះ ែ្ញ ំសូមជប្មាបជូនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ន៊ិងអងគសនន៊ិបាត្ពមត្តត ប្ជាបថ្ន ព យ
ខផែកពលីយញទធាន្តសតចត្ញពកាៈដំ្ណាក់កាលទី៣ របស់រាជរ ឋ ភ្៊ិបាល ជាេ៊ិពសស មត្៊ិខៈនាដ៏ំ្ែពង់ែពស់របស់
សពមតចពត្ពជានាយករដ្ឋមន្តនត ីកនញងក៊ិចចប្បជញំពេញអងគពលីកទី១ របស់គ្ៈករដ្ឋមន្តនតី កាលេីថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ំ
២០១៣កនលងពៅ ប្កសួងបរ ៊ិាា នបានកំៈត់្ពោលពៅជាយញទធាន្តសតចំនួន៤គឺ្ ការពធ្ាីទំពនីបកមមាា ប័ន ក៊ិចច
ោ ំរបរ ៊ិាា ន ការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងការរស់ពៅព យចីរភាេ មកពធ្ាីជាមូល ឋ នប្គឹ្ោះ ពដី្មបតី្ប្មង់ទ៊ិស
ដ្ល់ការពរៀបចំពោលនពយបាយ ខផនការយញទធាន្តសត ន៊ិងខផនការសកមមភាេសប្មាប់វ ៊ិស័យបរ ៊ិាា ន ន៊ិង
ធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ សំពៅធានាឱ្យបាននូវត្ញលយភាេរវាង «ការអភ្៊ិរកស ន៊ិងការអភ្៊ិវឌ្ឍ» ប្សបត្តមខផនការយញទធ
ាន្តសតអភ្៊ិវឌ្ឍន៍ជាត្៊ិ ន៊ិងពោលពៅអភ្៊ិវឌ្ឍន៍ព យចីរភាេ (Sustainable Development Goals-SDG)។ 

ពដី្មបីសពប្មចពោលពៅជាយញទធាន្តសតខដ្លបានកំៈត់្ ប្កសួងបរ ៊ិាា នបានែ៊ិត្ែំប្បឹងខប្បងអនញវត្ត
ការងារចមបងៗកនញងវ ៊ិស័យបរ ៊ិាា ន ន៊ិងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ព យគ្៊ិត្ប្តឹ្មចញងខែធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៦ពនោះ ទទួលបាន
លទធផលសំខាន់ៗ ដូ្ចខាងពប្កាម៖  

១. ការពធ្ាីទំពនីបកមមាា ប័ន៖ ពដី្មបជីាមូល ឋ នសប្មាប់ប្ទប្ទង់ដ្ល់ការបំពេញភារក៊ិចចសនូលរបស់ែលួន 
 ក់េ័នធនឹងក៊ិចចោ ំរបរ ៊ិាា ន ការប្គ្ប់ប្គ្ងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ 
ប្កសួងបរ ៊ិាា នបានពធ្ាីទំពនីបកមមាា ប័ន ព យពតត ត្ការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីការងារជាអាទ៊ិភាេដូ្ចខាងពប្កាម៖ 

- យកច៊ិត្តទញក ក់កនញងការពធ្ាីទំពនីបកមមាា ប័នចប់ត្តងំេីពដី្មអាៈត្ត៊ិទី៥ពនោះ ព យចប់ពផតីមគ្៊ិត្គូ្រ 
ន៊ិងអនញវត្តការោ ំរជីវភាេមន្តនតីរាជការ ក៏ដូ្ចជាមន្តនតីចូលន៊ិវត្តន៍ ពៅត្តមលទធភាេ ពដី្មបធីានាឱ្យ
បាននូវភាេរងឹមាថំ្នាម រតី្ាមគ្គីភាេ ភាត្រភាេ ម៊ិត្តភាេ ឯកភាេថ្ផទកនញង ន៊ិងបរ ៊ិយកាសការងារ
មយួ ប្បកបព យភាេកក់ពតត  មានជំពនឿទញកច៊ិត្តោន  ន៊ិងពចោះរមួសញែរមួទញកខជាមយួោន   

- ខកសប្មួលរចនាសមព័នធប្គ្ប់ប្គ្ង ត្តមរយកអនញប្កឹត្យពលែ១៣៥ អនប្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី០៥ ខែកកក  
ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីេីការពរៀបចំ ន៊ិងការប្បប្េឹត្តពៅរបស់ប្កសួងបរ ៊ិាា ន ពដី្មបពី ល្ីយត្បពៅនឹងវ ៊ិាល
ភាេការងារ ប្សបត្តមការវ ៊ិវត្តថ្នបរ ៊ិបទសងគមកមពញជា តំ្បន់ ន៊ិងេ៊ិភ្េពោក ក៏ដូ្ចជាពដី្មបពី ល្ីយត្ប
នឹងពោលពៅជាារវនតថ្នកំខៈទប្មង់សញីជពប្ៅន៊ិងប្គ្ប់ប្ជរងពប្ជាយរបស់រាជរ ឋ ភ្៊ិបាល ជាេ៊ិពសស
កំខៈទប្មង់មញែងារាធារៈក ន៊ិងកំខៈទប្មង់ការប្គ្ប់ប្គ្ងហ៊ិរ ា្វត្ាញាធារៈក 

- កាង ន៊ិងេប្ងឹងសមត្ាភាេមន្តនតីរាជការ ពដី្មបេីប្ងឹងប្បស៊ិទធភាេការងារ ទាងំក៊ិចចការរដ្ឋបាល 
ហ៊ិរ ា្វត្ាញ ន៊ិងការងារជំនាញ ឱ្យប្សបត្តមរពបៀបរបបការងារ ខដ្លប្តូ្វបានខកសប្មួល ត្តមពោល
ការៈ៍ «សមូហភាេដឹ្កនា ំបញគ្គលទទលួែញសប្តូ្វ» 

- បំ ក់មពធ្ោបាយ សមាភ រក ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រចំបាច់នានា ជាអាទិ៍ «អោរមរត្កពត្ពជា» ជាទីសតីការងមីរបស់
ប្កសួង រងយនត ពទាចប្កយនយនត កញំេយូទ័រ មា៉ា សញីនប្េីន ពប្គ្ឿងសងាា រមឹ ។ល។ ពដី្មបសីប្មួលដ្ល់
ការបំពេញភារក៊ិចចរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំន៊ិងមន្តនតីរាជការ 

- េប្ងឹងការអនញវត្តចាប់ ន៊ិងល៊ិែ៊ិត្បទ ឋ នគ្ត្៊ិយញត្ត៊ិ ក់េ័នធ ក៏ដូ្ចជាជំរញញការពផទរមញែងារពៅឱ្យរដ្ឋបាល
ថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ ប្សបត្តមពោលនពយបាយ ន៊ិងកមមវ ៊ិធី្កំខៈទប្មង់វ ៊ិមជឈការ ន៊ិងវ ៊ិសហមជឈការ  

- ចប់ពផតីមអនញវត្តងវ ៊ិកាត្តមកមមវ ៊ិធី្ ចប់ត្តងំេីពដី្មឆ្ន ២ំ០១៦ ព យបានបពងកីត្ឱ្យមានអងគភាេងវ ៊ិកា
ចំននួ ៣០ សំពៅបពងកីនប្បស៊ិទធភាេ ន៊ិងប្បស៊ិទធផលថ្នការពប្បីប្បាស់ក ច្ ប់ងវ ៊ិកា ពដី្មបជំីរញញការអនញវត្ត
កមមវ ៊ិធី្កំខៈទប្មង់ការប្គ្ប់ប្គ្ងហ៊ិរ ា្វត្ាញាធារៈក ដំ្ណាក់កាលទី៣  

- ពរៀបចំ «ប្កមបរ ៊ិាា ន» ខដ្លមានវ ៊ិាលភាេប្គ្បដ្ៈត ប់ពលីការងារ ក់េ័នធនឹងវ ៊ិស័យបរ ៊ិាា ន ន៊ិង 
ធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ព យការពធ្ាីសមាហរៈកមមចាប់ ន៊ិងល៊ិែ៊ិត្បទ ឋ នគ្ត្៊ិយញត្ត ក់េ័នធខដ្លមានប្ាប់ 



- ពរៀបចំ «យញទធាន្តសត ន៊ិងខផនការសកមមភាេបរ ៊ិាា នជាត្៊ិ ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៣» សប្មាប់ជាប្តី្វ ៊ិស័យ
ត្ប្មង់ទ៊ិសដ្ល់ការងារោ ំរបរ ៊ិាា ន ការប្គ្ប់ប្គ្ងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងការ
អភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ ព យសហការជាមយួប្កសួង ាា ប័ន ន៊ិងថ្ដ្គូ្ ក់េ័នធ។ 
២. ក៊ិចចោ ំរបរ ៊ិាា ន៖ ពដី្មបេីប្ងឹងការងារប្គ្ប់ប្គ្ងគ្ញៈភាេបរ ៊ិាា ន សំពៅរកាបាននូវបរ ៊ិាា ន

លែាែ ត្ ប្កសួងបរ ៊ិាា នបានន៊ិងកំេញងពតត ត្ការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីការងារជាអាទ៊ិភាេដូ្ចខាងពប្កាម៖  
- ពរៀបចំល៊ិែ៊ិត្បទ ឋ នគ្ត្៊ិយញត្តចបំាច់មយួចំនួនបខនាមពទៀត្ ដូ្ចជា ពសចកតីប្ ងអនញប្កឹត្យសតីេីការ
ប្គ្ប់ប្គ្ងប្បេ័នធលូ ន៊ិងប្បេ័នធប្បប្េឹត្តកមមទឹកកែាក់ ពសចកតីប្ ងអនញប្កឹត្យសតីេីការប្គ្ប់ប្គ្ងងង់បាល សទ៊ិក
ន៊ិងពសចកតីប្ ងចាប់សតីេីការវាយត្ថ្មលពហត្ញប៉ាោះ ល់បរ ៊ិាា ន 

- ពរៀបចំពោលការៈ៍ខៈនា ំ ន៊ិងល៊ិែ៊ិត្បទ ឋ នគ្ត្៊ិយញត្ត សប្មាប់ជំរញញការអនញវត្តអនញប្កឹត្យសតីេីការ
ប្គ្ប់ប្គ្ងសំរាម សំៈល់រងឹទីប្បជញំជន អនញប្កឹត្យសតីេីការប្គ្ប់ប្គ្ងសំៈល់បរ ៊ិកាខ រអគ្គ៊ិសនី ន៊ិង
ពអឡ៊ិចប្តូ្ន៊ិក ន៊ិងអនញប្កឹត្យសតីេីការបពងកីត្មូលន៊ិធ្៊ិបរ ៊ិាា ន ន៊ិងសងគម 

- ពរៀបចំពសចកតីប្ ងពោលនពយបាយ ន៊ិងខផនការយញទធាន្តសតសតីេីការប្គ្ប់ប្គ្ងគ្ញៈភាេែយល់ ន៊ិង
ខផនការយញទធាន្តសតសតីេីការប្គ្ប់ប្គ្ងសំៈល់ ពដី្មបេីប្ងឹងប្បស៊ិទធភាេថ្នការប្គ្ប់ប្គ្ងសំៈល់ប្គ្ប់
ប្បពភ្ទ ត្តមខបបវ ៊ិធី្ាន្តសតចប្មរោះ ប្សបត្តមទសសនាទាន «ការអភ្៊ិវឌ្ឍទីប្ករងព យន៊ិរនតរភាេ» 

- ជំរញញការពប្បីប្បាស់ «ក ច្ ប់ងវ ៊ិកាពសវាអនាម័យបរ ៊ិាា ន» សប្មាបអ់នតរាគ្មន៍ពលីការងារប្គ្ប់ប្គ្ង
សំៈល់រងឹ រាវ ត្តមប្ករងពោលពៅទាងំ ២៦ ឱ្យមានប្បស៊ិទធភាេ ន៊ិងគ្ៈពនយយភាេ ប្េមទាងំេ៊ិន៊ិត្យ
លទធភាេបពងកីនក ច្ ប់ងវ ៊ិកាពនោះ ព យសហការយ៉ា ងជ៊ិត្សន៊ិទធជាមយួប្កសួងមហាថ្ផទ ន៊ិងប្កសួង
ពសដ្ឋក៊ិចច ន៊ិងហ៊ិរ ា្វត្ាញ។ កនញងឆ្ន ២ំ០១៥ ប្កសួងពសដ្ឋក៊ិចច ន៊ិងហ៊ិរ ា្វត្ាញ បានផតល់ក ច្ ប់ងវ ៊ិកាពសវា
អនាម័យបរ ៊ិាា ននូវទឹកប្បាក់ចំននួ ៥.០០០ ោនពរៀល ពហយីសប្មាបឆ់្ន ២ំ០១៦ ក ច្ ប់ងវ ៊ិកាពនោះ
ប្ត្ូវបានបពងកីនដ្ល់ចំននួ ៨.០០០ ោនពរៀល ពហយីប្កសួងសងឃមឹថ្ន កនញងឆ្ន ២ំ០១៧ ក ច្ ប់ងវ ៊ិកា
ពនោះនឹងប្តូ្វបពងកីនបខនាមពទៀត្។ 

- បពងកីនសកមមភាេេ៊ិន៊ិត្យ ផតល់ពយបល់ ន៊ិង ល្ងពលីរបាយការៈ៍វាយត្ថ្មលពហត្ញប៉ាោះ ល់បរ ៊ិាា ន ន៊ិង
សងគម ព យបានបពងកីត្ប្ករមការងារចំននួ ៣ បខនាមពទៀត្ ន៊ិងបពងកីនសកមមភាេចញោះអពងកត្ត្តម ន
នូវការអនញវត្តខផនការប្គ្ប់ប្គ្ងបរ ៊ិាា ន ន៊ិងក៊ិចចសនោការ របរ ៊ិាា ន 

- បពងកីន ន៊ិងេប្ងឹងសកមមភាេចញោះប្តួ្ត្េ៊ិន៊ិត្យ ត្តម ន ន៊ិងពធ្ាីអធ្៊ិការក៊ិចចជាប្បចនូំវការបំេញលបរ ៊ិាា ន
នានា  រមួមាន៖ ការបំេញលទឹក ដី្ ែយល់ ន៊ិងការរខំានព យសំពឡង ពៅត្តមប្បភ្េបំេញល 

- េប្ងឹង ន៊ិងេប្ងីកសមត្ាភាេការងារមនទីរេ៊ិពាធ្ន៍ សំពៅធានាសញប្ក៊ិត្ភាេថ្នការវ ៊ិភាគ្ ន៊ិងការ
េោករៈ៍កប្ម៊ិត្ពប្ោោះថ្នន ក់ថ្នការបំេញល ខដ្លការងារពនោះប្តូ្វការោបំ្ទខផនកហ៊ិរ ា្វត្ាញ សប្មាប់បំ ក់
បខនាមនូវឧបករៈ៍េ៊ិពាធ្ន៍ចបំាច់នានា ន៊ិងសប្មាប់បៈតញ ោះបណាត លធ្នធានមនញសសបខនាមពទៀត្។ 
៣. ការងារប្គ្ប់ប្គ្ងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ន៊ិងការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ៖ ពដី្មបេីប្ងឹងការការ រ ន៊ិងអភ្៊ិរកស 

ធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ប្កសួងបរ ៊ិាា នបានន៊ិងកំេញងពតត ត្ការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីការងារជាអាទ៊ិភាេដូ្ចខាងពប្កាម៖ 
- ពរៀបចំចាប់ ន៊ិងល៊ិែ៊ិត្បទ ឋ នគ្ត្៊ិយញត្ត៊ិចបំាច់នានាបខនាមពទៀត្ ពដី្មបេីប្ងឹងប្បស៊ិទធភាេការងារ
ប្គ្ប់ប្គ្ង ទប់ាក ត់្ ន៊ិងបន្តងាក បបទពលមីសធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ 

- អនញវត្តពសចកតីសពប្មចរបស់រាជរ ឋ ភ្៊ិបាល កនញងការពផទរគ្ពប្មាងវ ៊ិន៊ិពយគ្អភ្៊ិវឌ្ឍន៍សមបទានដី្ពសដ្ឋក៊ិចចចំននួ 
៧៣ េីប្កសួងបរ ៊ិាា ន ពៅឱ្យប្កសួងកស៊ិកមម រញកាខ ប្បមាញ់ ន៊ិងពនាទ ន៊ិងពផទរតំ្បន់ថ្ប្េការ រចំននួ 
១៣កខនលង ន៊ិងថ្ប្េផតល់ផលចំនួន ៥កខនលង េីប្កសួងកស៊ិកមម រញកាខ ប្បមាញ់ ន៊ិងពនាទ មកប្កសួងបរ ៊ិាា ន 

- ពរៀបចំប ច្ូ លតំ្បន់ថ្ប្េការ រ ន៊ិងថ្ប្េផតល់ចំននួ ១៨កខនលង ខដ្លបានពផទរមកេីប្កសួងកស៊ិកមម រញកាខ
ប្បមាញ់ ន៊ិងពនាទ ពៅជាតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ ន៊ិងបានបពងកីត្តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិងមីចំននួ ៣



បខនាមពទៀត្ ខដ្លពធ្ាីឱ្យតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិសរញបពកីនពឡងីដ្ល់ចំនួន ៤៥ ប្គ្បដ្ៈត ប់ពលីថ្ផទដី្
ប្បមាៈ ៦ោនហ៊ិកត្ត។ ដូ្ពចនោះ ពដី្មបធីានាបាននូវប្បស៊ិទធភាេកនញងការប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រធ្មម
ជាត្៊ិទាងំពនោះ ប្កសួងបានពសនីសញំរាជរ ឋ ភ្៊ិបាលប ច្ូ លមន្តនតីឧទោនញរកសខដ្លមានប្ាប់ចំននួ ៩៦០នាក់
ពៅកនញងប្កបែៈឌ មញែងារាធារៈក ន៊ិងផតល់របបហូបចញកដ្ល់មន្តនតីឧទោនញរកសខដ្លបំពេញការងារ
ត្តមពោលពៅឱ្យបានសមរមយ។ ទនទឹមនឹងពនោះ ប្កសងួកំេញងដំ្ពៈីរការពប្ជីសពរសីមន្តនតីឧទោនញរកសងមី
ចំននួ៣០០នាក់បខនាមពទៀត្ ត្តមការអនញញ្ហា ត្របស់រាជរ ឋ ភ្៊ិបាល។ 

- េប្ងឹងសមត្ាភាេមន្តនតីជំនាញ ន៊ិងមន្តនតីឧទោនញរកស កនញងការទប់ាក ត់្ ន៊ិងបន្តងាក បបទពលមីសធ្នធាន
ធ្មមជាត្៊ិប្គ្ប់ប្បពភ្ទ កនញងត្នួាទីជាមន្តនតីនគ្របាលយញត្ត៊ិធ្ម៌ ន៊ិងជាភាន ក់ងារមន្តនតីនគ្របាលយញត្ត៊ិធ្ម៌ 
ប្សបត្តមចាប់សតីេីតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ ន៊ិងនីត្៊ិវ ៊ិធី្ថ្នចាប់ជាធ្រមាន ពដី្មបធីានាប្បស៊ិទធភាេការងារ
ប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ 

- ពធ្ាីការស៊ិកាពៅពលីតំ្បន់មួយចំនួនពទៀត្ ខដ្លមានសកាត នញេល ពដី្មបបីពងកីត្ជាតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ
ថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិបខនាមពទៀត្ ព យសហការយ៉ា ងជ៊ិត្សន៊ិទធជាមយួប្គ្ប់ភាគី្ ក់េ័នធ ជាេ៊ិពសសរដ្ឋបាល
ថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ 

- ពរៀបចំរចនាសមព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិពៅថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ ពដី្មបេីប្ងឹងប្បស៊ិទធភាេការងារ
ទាងំខែសបពណាត យ ន៊ិងខែសទទឹង ត្តមរយកការប្បគ្ល់ភារក៊ិចច ន៊ិងការទទលួែញសប្តូ្វតទ ល់ពៅឱ្យមនទីរ
បរ ៊ិាា ន ពប្កាមការដឹ្កនារំមួរបស់គ្ៈកបញ្ហជ ការឯកភាេពែត្ត  

- ចូលរមួសហការជាមយួប្កសួងពរៀបចំខដ្នដី្ នគ្រូបនីយកមម ន៊ិងសំៈង់ ប្កសួងកស៊ិកមម រញកាខ ប្បមាញ់ 
ន៊ិងពនាទ ន៊ិងប្កសួង ាា ប័ន កនញងការពរៀបចំខផនទីឯកភាេ សប្មាប់ការងារប្គ្ប់ប្គ្ងន៊ិងពប្បីប្បាស់
ដី្ធ្លី ដូ្ចជា ដី្លំពៅ ឋ ន សមបទានដី្ពសដ្ឋក៊ិចច សមបទានដី្សងគមក៊ិចច តំ្បន់អភ្៊ិរកស ន៊ិងតំ្បន់ការ រ
ធ្មមជាត្៊ិ។ល។  

- ស៊ិកា ប្បមូលទ៊ិននន័យេ័ត៌្មានភូ្ម៊ិាន្តសត ន៊ិងបកខប្បទ៊ិននន័យេីតក យរៈប ពដី្មបពីធ្ាីបចចញបបននភាេ
ខផនទីតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិពឡងីវ ៊ិញ 

- ពរៀបចំបពងកីត្រពបៀងអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងខផនការយញទធាន្តសតប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ សំពៅ
េប្ងឹងប្បស៊ិទធភាេថ្នការការ រ ន៊ិងអភ្៊ិរកសធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ 

- ពរៀបចំកំៈត់្តំ្បន់ ន៊ិងពរៀបចំខផនការប្គ្ប់ប្គ្ង ក៏ដូ្ចជាការពបាោះបពងាគ លប្េំប្បទល់តំ្បន់ការ រ
ធ្មមជាត្៊ិឱ្យបានចាស់ោស់ 
៤. ការងារប្គ្ប់ប្គ្ង ន៊ិងអភ្៊ិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍មូល ឋ ន៖ ពដី្មបពីលីកកមពស់ជីវភាេប្បជាសហគ្មន៍ ន៊ិង

ជំរញញការចូលរមួរបស់សហគ្មន៍កនញងការការ រ ន៊ិងអភ្៊ិរកសធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ប្កសួងបរ ៊ិាា នបានន៊ិងកំេញងពតត ត្
ការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីការងារជាអាទ៊ិភាេដូ្ចខាងពប្កាម៖ 

- បពងកីនការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីកកមពស់ត្នួាទី ន៊ិងេប្ងឹងសមត្ាភាេរបស់សហគ្មន៍មូល ឋ ន កនញង
តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ ពដី្មបជំីរញញការចូលរមួរបស់សហគ្មន៍កនញងការប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ 
ក៏ដូ្ចជាជយួពលីកកមពស់ជីវភាេរស់ពៅរបស់េកួោត់្ ជាេ៊ិពសសរបស់បងបែូនជនជាត្៊ិពដី្មភាគ្ត្៊ិច 
ត្តមរយកការខកលមែមញែរបរច៊ិ ច្ ឹមជីវ ៊ិត្ ជាអាទិ៍ ការបងកបពងកីនផល ក៏ដូ្ចជាការផតល់ពសវាកមម
ពទសចរៈ៍ធ្មមជាត្៊ិ ប្បវត្ត៊ិាន្តសត ន៊ិងវបបធ្ម៌ 

- ពរៀបចំគ្ពប្មាងាកលបងអភ្៊ិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍ត្ំបន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ ព យពប្បីប្បាស់ក ច្ ប់ងវ ៊ិកា
ប្បមាៈ ១ ន់ោនពរៀល ខដ្លរាជរ ឋ ភ្៊ិបាលពទីបសពប្មចផតល់ជូន សំពៅពលីកកមពស់ជីវភាេ
របស់ប្បជាសហគ្មន៍ ក៏ដូ្ចជាកាត់្បនាយការេឹងអាប្ស័យពលីផល ន៊ិងអនញផលថ្ប្េពឈ ី ន៊ិងការ
ប្បមាញ់សត្ា  



- េប្ងឹងការប្គ្ប់ប្គ្ងសហគ្មន៍តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ ខដ្លមានប្ាប់ចំនួន ១៣៩សហគ្មន៍ ប្គ្ប
ដ្ៈត ប់ពលីថ្ផទដី្ប្បមាៈ ១៨២.៩៩៣ ហ៊ិកត្ត ន៊ិងមានសមាជ៊ិកចំននួ ៣០.៧០១ ប្គ្ួារ រស់ពៅ
កនញងភូ្ម៊ិចំនួន ២៣៥ភូ្ម៊ិ  

- ពរៀបចំបពងកីត្សហគ្មន៍តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិងមីៗបខនាមពទៀត្ សប្មាប់ប្បជាសហគ្មន៍រស់ពៅកនញង ន៊ិង
ជាប់តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ  

- េ៊ិន៊ិត្យ ន៊ិងវាយត្ថ្មលពឡងីវ ៊ិញនូវការអនញវត្តគ្ពប្មាងវ ៊ិន៊ិពយគ្អភ្៊ិវឌ្ឍន៍ពទសចរធ្មមជាត្៊ិរបស់ប្ករមហ ញន
ឯកជន ពៅកនញងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ  ខដ្លជាលទធផលរាជរ ឋ ភ្៊ិបាលបានសពប្មចន៊ិរាករៈ៍គ្ពប្មាង
វ ៊ិន៊ិពយគ្របស់ប្ករមហ ញន HONG KONG ASIA RESEARCH INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT CONSULTING GROUP CO., LTD  

- េប្ងឹងការប្គ្ប់ប្គ្ងសហគ្មន៍ពទសចរធ្មមជាត្៊ិ ត្តមរយកការផតល់ការោបំ្ទខផនកបពចចកពទស ន៊ិងជយួ
ព ោះប្ាយបញ្ហា ប្បឈមនានា ខដ្លជាក់ខសតងបានជួយព ោះប្ាយប ច្ ប់បញ្ហា ទំនាស់ដី្ធ្លីពៅ
សហគ្មន៍ចំបក់ ខដ្លបានអូសបនាល យជ៊ិត្២០ឆ្ន  ំ

- ស៊ិកាកំៈត់្សកាត នញេលរបស់សហគ្មន៍តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិនានា ពដី្មបជំីរញញការពរៀបចំគ្ពប្មាង
អភ្៊ិវឌ្ឍន៍សហគ្មន៍ពទសចរធ្មមជាត្៊ិ ក៏ដូ្ចជាពរៀបចំបពងកីត្រពបៀងពទសចរធ្មមជាត្៊ិជាលកខៈកប្បេ័នធ 

- ស៊ិកា ន៊ិងពរៀបចំបពងកីត្តំ្បន់ពបត្៊ិកភ្ៈឌ ធ្មមជាត្៊ិងមីៗបខនាមពទៀត្ ន៊ិងកំៈត់្តំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ
ជញំវ ៊ិញប្បាាទ ន៊ិងបញរាៈាា នកនញងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិនានា។ 

៥. ការងារអប់រ ំ ន៊ិងផសេាផាយេ័ត៌្មានបរ ៊ិាា ន៖ ពដី្មបពីលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងជាាធារៈកអំេី 
ក៊ិចចោ ំរបរ ៊ិាា ន ការប្គ្ប់ប្គ្ងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ ប្កសួង
បរ ៊ិាា នបានន៊ិងកំេញងពតត ត្ការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីការងារជាអាទ៊ិភាេដូ្ចខាងពប្កាម៖ 

- ពរៀបចំពសចកតីប្ ងប្បកាសសតីេីសតង់ ពមប្តី្ភាេបរ ៊ិាា ន ពដី្មបពីលីកទឹកច៊ិត្តឱ្យមានការចូលរមួេី
ាធារៈជនកនញងការប្បត្៊ិបត្ត៊ិថ្បត្ង ន៊ិងពមប្តី្ភាេបរ ៊ិាា ន 

- ពរៀបចំពសចកតីប្ ងអនញប្កឹត្យសតីេីាល កសញ្ហា ថ្បត្ង (Eco-Label) កនញងពោលបំៈងពដី្មបកំីៈត់្ 
ន៊ិងផតល់នូវាល កសញ្ហា ថ្បត្ងពៅពលីផល៊ិត្ផល ន៊ិងពសវាកមមពផសងៗ សំពៅពលីកកមពស់សញវត្ា៊ិភាេ 
ន៊ិងគ្ញៈភាេថ្នផល៊ិត្ផល ន៊ិងពសវាកមម 

- េប្ងឹងការងារអប់របំៈតញ ោះបណាត លបរ ៊ិាា នទាងំកនញងប្បេ័នធ ន៊ិងពប្តប្បេ័នធ ន៊ិងផសេាផាយេ័ត៌្មាន
បរ ៊ិាា ន ព យបានសហការយ៉ា ងជ៊ិត្សន៊ិទធជាមយួប្គ្ប់ភាគី្ ក់េ័នធ 

- សហការជាមយួប្កសួងអប់រ ំ យញវជន ន៊ិងកីឡា ពដី្មបបីពងកីត្ប្ករមការងារ សប្មបសប្មួលក៊ិចចសហ
ប្បត្៊ិបត្ត៊ិការរវាងប្កសួងទាងំេីរ កនញងប្កបែៈឌ ការងារអប់រ ំ ការបៈតញ ោះបណាត លជំនាញ ការស៊ិកា
ប្ាវប្ជាវ ន៊ិងការផតល់ពសវាេ៊ិពប្ោោះពយបល់ពលីវ ៊ិស័យបរ ៊ិាា ន ជាេ៊ិពសស ការប ច្ូ លការអប់របំរ ៊ិាា ន
ពៅកនញងកមមវ ៊ិធី្ស៊ិកាពៅត្តមប្គឹ្ោះាា នស៊ិកាប្គ្ប់កប្ម៊ិត្។ ជាងពនោះពៅពទៀត្ ប្កសួងក៏បានសហការ
ប ច្ូ លការអប់របំរ ៊ិាា ន សតីេីការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេពៅកនញងកមមវ ៊ិធី្ស៊ិកាពៅវ ៊ិទោាា នជាត្៊ិអប់រ ំ
ពដី្មបីឱ្យគ្រញស៊ិសសទាងំអស់មានមូល ឋ នចំពៈោះដឹ្ងពលីវ ៊ិស័យបរ ៊ិាា ន។ 

- ជំរញញការអនញវត្តកមមវ ៊ិធី្ាោពមប្តី្ភាេបរ ៊ិាា នពៅត្តមាោពរៀននានា ពដី្មបីឱ្យស៊ិសានញស៊ិសស
មានការយល់ដ្ឹងអំេីគ្ញៈប្បពយជន៍ថ្នការប្បត្៊ិបត្ត៊ិបរ ៊ិាា ន 

- បពងកីនការផសេាផាយេ័ត៌្មានបរ ៊ិាា ន ត្តមប្បេ័នធផសេាផាយេ័ត៌្មាននានា រមួមានវ ៊ិទយញ ទូរទសសន៍ 
កាខសត្ ទសសនាវដ្តី ែ៊ិត្តបៈណ ប្បេ័នធទំនាក់ទំនងសងគមពហាសប ញក ន៊ិងពគ្ហទំេ័រជាពដី្ម កនញងពោល
បំៈងបន្តញ្ហជ បេ័ត៌្មានបរ ៊ិាា ន ន៊ិងពលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងអំេីបរ ៊ិាា នដ្ល់ាធារៈជន សំពៅ
ខកខប្បទមាល ប់ ន៊ិងផនត់្គំ្ន៊ិត្របស់ាធារៈជនឱ្យមានឥរ ៊ិយបងលែចំព ោះបរ ៊ិាា ន 



- េ៊ិន៊ិត្យ វាយត្ថ្មល ផតល់រងាា ន់ ន៊ិងពលីកទឹកច៊ិត្តដ្ល់បញគ្គល វ ៊ិស័យាធារៈក វ ៊ិស័យឯកជន សងគមសញី
វ ៊ិល ខដ្លមានាន ថ្ដ្កនញងការអនញវត្តទមាល ប់លែខាងប្បត្៊ិបត្ត៊ិការថ្បត្ង ឬ ពមប្តី្ភាេបរ ៊ិាា ន ពដី្មបពីលីក
ទឹកច៊ិត្តន៊ិងជំរញញឱ្យមានការចូលរមួ េីអនក ក់េ័នធទាងំអស់កនញងក៊ិចចោ ំរបរ ៊ិាា ន ការប្គ្ប់ប្គ្ង
ធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ 

- ពធ្ាីបចចញបបននភាេខផនទីតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិទាងំ៤៥ សប្មាប់សប្មួលដ្ល់ការប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រ
ធ្មមជាត្៊ិ ក៏ដូ្ចជាសប្មាប់ជាមូល ឋ នកនញងការពរៀបចំបពងកីត្រពបៀងអភ្៊ិរកសជីវចប្មរោះ ពដី្មបរីកាបានមញែ
ងារ ន៊ិងពសវាកមមប្បេ័នធពអកូឡូសញី 

- ពរៀបចំបពងកីត្ខផនទីប្បេ័នធពអកូឡូសញីចប្មរោះ ពដី្មបកីាងប្បេ័នធោបំ្ទពសចកដីសពប្មចច៊ិត្តសំពៅជយួ
សប្មួលដ្ល់ការពប្បីប្បាស់ដី្ប្បកបព យចីរភាេ 

- ផដួចពផដីមពរៀបចំឱ្យមានពគ្ហទំេ័រខចករខំលកទ៊ិននន័យបរ ៊ិាា ន ពដី្មបបី្បមូលផតញ ំទ៊ិននន័យ ក់េ័នធនឹងវ ៊ិស័យ
បរ ៊ិាា ន ន៊ិងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ន៊ិងពប្បីប្បាស់សប្មាប់ការស៊ិកា ប្ាវប្ជាវ ន៊ិងការពរៀបចំពោល
នពយបាយ 

- សហការជាមយួប្គ្ប់ប្កសួង ាា ប័ន ន៊ិងអនក ក់េ័នធ កនញងការប្បមូលទ៊ិននន័យ ក់េ័នធនឹងក៊ិចចោ ំរ
បរ ៊ិាា ន ការអភ្៊ិរកសជីវកចប្មរោះ ន៊ិងធ្នធានធ្មមជាត្៊ិ ពដី្មបកីាងរបាយការៈ៍សតីេីាា នភាេបរ ៊ិាា ន
ជាត្៊ិ ខដ្លជាមូល ឋ នដ៏្សំខាន់ សប្មាប់ការពរៀបចំពោលនពយបាយ ន៊ិងយញទធាន្តសតបរ ៊ិាា នជាត្៊ិ 

- បពងកីត្បណាណ ល័យពអឡ៊ិកប្តូ្ន៊ិក (E-Library) ពដី្មបរីកាទញកឯការេ័ត៌្មាន ន៊ិងឯការ ក់េ័នធនឹង
បរ ៊ិាា ន ពហយីភាជ ប់ជាមួយបណាណ ល័យពអឡ៊ិកប្តូ្ន៊ិកថ្នាកលវ ៊ិទោល័យដ្ថ្ទពទៀត្ ខដ្លអាចឱ្យ
ាធារៈកជនងាយប្សួលកនញងការចូលពៅរកឯកាារពផសងៗ 
៦. ការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ៖ ពដី្មបធីានាការអភ្៊ិវឌ្ឍ ខដ្លមានត្ញលយភាេរវាងបរ ៊ិាា ន ពសដ្ឋក៊ិចច 

សងគម ន៊ិងវបបធ្ម៌ ប្ករមប្បឹកាជាត្៊ិអភ្៊ិវឌ្ឍន៍ព យចីរភាេបានន៊ិងកំេញងពតត ត្ការយកច៊ិត្តទញក ក់ពលីការងារ
ជាអាទ៊ិភាេដូ្ចខាងពប្កាម៖ 

- សប្មបសប្មួលការផតល់សចច ប័នពលីេ៊ិធី្ារណាពហាគ យ៉ា  (Nagoya Protocol) សតីេីការពប្បីប្បាស់ 
ន៊ិងការខបងខចកផលប្បពយជន៍េីធ្នធានេនធញ ក៊ិចចប្េមពប្េៀងសតីេីការបពងកីត្មជឈមៈឌ លជីវកចប្មរោះ
អាា ន ន៊ិងក៊ិចចប្េមពប្េៀងទីប្ករងបា៉ា រសីសតីេីការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញ 

- ជំរញញការអនញវត្តខផនការយញទធាន្តសតជាត្៊ិព ល្ីយត្បនឹងការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញកមពញជា ២០១៤-២០២៣ 
- សប្មបសប្មួលការពរៀបចំ ន៊ិងអនញវត្តខផនការយញទធាន្តសត ន៊ិងខផនការសកមមភាេព ល្ីយត្បនឹងការខប្ប
ប្បួលអាកាសធាត្ញត្តមវ ៊ិស័យរបស់ប្កសួង ាា ប័ន ចំនួន១៤ 

- ពរៀបចំខផនការយញទធាន្តសត «ទីប្ករងថ្បត្ង» សប្មាប់រាជធានីភ្នំពេញ  ឆ្ន ២ំ០១៦-២០២៥ 
- ពរៀបចំយញទធាន្តសត ន៊ិងខផនការជាត្៊ិសតីេីជីវកចប្មរោះ ន៊ិងរបាយការៈ៍សតីេីាា នភាេជីវកចប្មរោះ 
- ពរៀបចំពសចកតីប្ ងយញទធាន្តសតពរដ្បូក (REDD+) ជាត្៊ិ ពដី្មបពីកៀរគ្រធ្នធានសប្មាប់ពលីកកមពស់ក៊ិចច
ការ រថ្ប្េពឈ ី

- ពរៀបចំឯការទសសនាទាន សប្មាប់ការត្តក់ខត្ងពោលនពយបាយសតីេី «ការបង់ថ្ងលពសវាកមមប្បេ័នធ
ពអកូឡូសញី» 

- ពរៀបចំឯការទសសនាទានសតីេី «ក៊ិចចសហប្បត្៊ិបត្ត៊ិការត្បូង-ត្បូងសតីេីការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញ» 
ជាមយួាធារៈរដ្ឋប្បជាមាន៊ិត្ច៊ិន 

- សប្មបសប្មួលក៊ិចចសហប្បត្៊ិបត្ត៊ិការរវាងកមពញជា-រញសសញ ី កនញងការពប្បីប្បាស់បពចចកវ ៊ិទោនញយពកលរខអ រសប្មាប់
បពប្មីឱ្យពោលបំៈងសនត៊ិភាេ កនញងវ ៊ិស័យពវជជាន្តសត កស៊ិកមម ន៊ិងឧសាហកមម 

- ចញោះហត្ាពលខាពលីក៊ិចចប្េមពប្េៀងប្កបែ័ៈឌ សតីេីការបពងកីត្ «សមព័នធភាេថ្នមេលប្េោះអាទ៊ិត្យអនតរជាត្៊ិ» 
(International Solar Alliance) 



- ស៊ិកាសម៊ិទធ៊ិលទធភាេថ្នការផគត់្ផគង់អគ្គ៊ិសនី េីប្បភ្េថ្នមេលកពកីត្ពឡងីវ ៊ិញ 
- សប្មបសប្មួលការអនញវត្តគ្ពប្មាងឥៈទានកាបូនរមួោន ជាមយួភាគី្ជប៉ាញន ជាេ៊ិពសសគ្ពប្មាងត្ពមលីង
អំេូល LED ពៅរាជធានីភ្នំពេញ ន៊ិងពែត្តពសៀមរាប 
សម៊ិទធផលទាងំពនោះគឺ្បានមកេីការពបតជ្ាច៊ិត្ត ន៊ិងការែ៊ិត្ែំប្បឹងខប្បងបំពេញភារក៊ិចចរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំន៊ិង

មន្តនតីរាជការប្គ្ប់លំ ប់ថ្នន ក់ថ្នប្កសួងបរ ៊ិាា ន ន៊ិងប្ករមប្បឹកាជាត្៊ិអភ្៊ិវឌ្ឍន៍ព យចីរភាេ ខដ្លពនោះ ល្ញោះបញ្ហច ងំ
ឱ្យព ញីនូវាម រតី្ទទលួែញសប្តូ្វែពស់ ន៊ិងភាេជាមាច ស់ពលីក៊ិចចដ៏្សំខាន់ទាងំអស់ពនោះ។ ពទាោះបីជាយ៉ា ងពនោះកតី 
លទធផលការងារទាងំពនោះម៊ិនអាចសពប្មចបានព យម៊ិនមានការចូលរមួសហការេីសំណាក់ប្កសួង ាា ប័ន
 ក់េ័នធ រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ អងគភាេជញំវ ៊ិញពែត្ត ថ្ដ្គូ្អភ្៊ិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសញវី ៊ិល វ ៊ិស័យឯកជន ន៊ិងប្បជា
សហគ្មន៍មូល ឋ នពនាោះពឡយី។ 

- ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតីជាទីពោរេដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 
- ឯកឧត្តម ពោកជទំាវ ពោក ពោកប្សី ន៊ិងអងគេ៊ិធី្ទាងំមូលជាទីពោរេរាប់អាន! 
កនញងដំ្ពៈីរការថ្នសនន៊ិបាត្រយកពេលបីថ្ងៃពនោះ ប្កសួងបានពរៀបចំស៊ិកាខ ាោបពចចកពទសចំនួន៥ ពប្កាម 

ប្បធានបទែញសៗោន  ពៅត្តមអងគភាេចំៈញ ោះប្កសួង ពដី្មបបី្តួ្ត្េ៊ិន៊ិត្យ ន៊ិងវាយត្ថ្មលលទធផលការងារពៅត្តម
ជំនាញ ក៏ដូ្ចជាការប្បមូលផតញ ំគំ្ន៊ិត្ ទសសនក មត្៊ិពយបល់ ត្តមរយកការពបីកឱ្យមានក៊ិចចេ៊ិភាកា តល ស់បតូរេ័ត៌្មាន 
ចំពៈោះដឹ្ង ពមពរៀន ន៊ិងបទេ៊ិពាធ្ រវាងមន្តនតីជំនាញ អនកប្ាវប្ជាវ ប្បត្៊ិបត្ត៊ិករ ន៊ិងភាគី្ ក់េ័នធនានា ពហយី
ទនទឹមនឹងពនាោះ នឹងពលីកទ៊ិសពៅការងារសប្មាប់បនតអនញវត្តកនញងឆ្ន ២ំ០១៧ខាងមញែពនោះ។ ប្បធានបទថ្នស៊ិកាខ
ាោទាងំ៥ពនាោះរមួមាន៖ ទី១. ស៊ិកាខ ាោសតីេីការប្គ្ប់ប្គ្ងការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ ទី២. ស៊ិកាខ ាោសតី
េីការប្គ្ប់ប្គ្ងតំ្បន់ការ រធ្មមជាត្៊ិ ទី៣. ស៊ិកាខ ាោសតីេីក៊ិចចោ ំរបរ ៊ិាា ន ទី៤. ស៊ិកាខ ាោសតីេីការ
ប្គ្ប់ប្គ្ងចំពៈោះដឹ្ង ន៊ិងផសេាផាយេ័ត៌្មានបរ ៊ិាា ន ន៊ិងទី៥. ស៊ិកាខ ាោសតីេីការេប្ងឹងអភ្៊ិបាលក៊ិចចលែ។ 
ពដី្មបឱី្យស៊ិកាខ ាោទាងំ៥ ប្បប្េឹត្តពៅប្បកបព យភាេរលូន ន៊ិងសពប្មចបានលទធផលជាខផលតក  ែ្ញ ំសូមឱ្យមន្តនតី
រាជការទាងំកប្ម៊ិត្ពោលនពយបាយ ន៊ិងបពចចកពទសមកេីប្គ្ប់ប្កសួង ាា ប័ន ន៊ិងភាគី្ ក់េ័នធ ពមត្តត ចូលរមួ
េ៊ិភាកា ន៊ិងខចករខំលកបទេ៊ិពាធ្ឱ្យបានផញលផញស ន៊ិងសញីជពប្ៅពលីការងារជំនាញទាងំពនោះ។ 

មញននឹងប ច្ ប់ កនញងនាមថ្នន ក់ដឹ្កនា ំន៊ិងមន្តនតីរាជការថ្នប្កសួងបរ ៊ិាា ន ែ្ញ ំបាទសូមយកឱ្កាសពនោះ ខងលង
អំៈរគ្ញៈយ៉ា ងប្ជាលពប្ៅជាងមីមតងពទៀត្ចំព ោះវត្តមានដ៏្ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ប ិន្ ឈនិ្ 
តំ្ណាងដ៏្ែពង់ែពស់ សពមតចអគ្គមហាពសនាបតី្ពត្ពជា ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមន្តនតីថ្នប្េោះរាជាណាចប្កកមពញជា 
ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកប្សី ខដ្លបានចំណាយពេលពវោដ៏្មមាញឹកអព ជ្ ីញចូលរមួកនញងេ៊ិធី្ដ៏្មាន
ារកសំខាន់នាពេលពនោះ ពហយីែ្ញ ំបាទក៏សូមខងលងអំៈរគ្ញៈដ្ល់ប្គ្ប់ប្កសួង ាា ប័ន រដ្ឋបាលថ្នន ក់ពប្កាមជាត្៊ិ 
ថ្ដ្គូ្អភ្៊ិវឌ្ឍន៍ វ ៊ិស័យឯកជន សហគ្មន៍មូល ឋ ន ន៊ិងអនក ក់េ័នធទាងំអស់ ខដ្លបានផតល់ក៊ិចចសហការយ៉ា ង
ជ៊ិត្សន៊ិទធជាមួយប្កសួងបរ ៊ិាា ន កនញងបញេាពហត្ញបរ ៊ិាា ន ព លគឺ្រួមោន កាងសងគមកមពញជាមួយ ប្បកបព យ
បរ ៊ិាា នលែាែ ត្ ប្សស់បំប្េង សញែញមាលភាេសងគម ត្ញលយភាេថ្នប្បេ័នធពអកូឡូសញី ន៊ិងការអភ្៊ិវឌ្ឍព យចីរភាេ។ 

ជាទីប ច្ ប់ កនញងឱ្កាសឆ្ន ងំមីខដ្លនឹងឈានចូលមកដ្ល់កនញងពេលឆ្ប់ៗពនោះ ែ្ញ ំបាទសូមពោរេជូនេរ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ឯកឧត្តម ពោកជំទាវ ពោក ពោកប្សី សមាជ៊ិក សមាជ៊ិកា ថ្នអងគេ៊ិធី្ទាងំមូល 
សូមប្បកបព យេញទធេរទាងំបួនប្បការ សញែភាេលែ ន៊ិងសញភ្មងគលប្គ្ប់ប្ករមប្គួ្ារ ក៏ដូ្ចជាសពប្មចបាន
ពជាគ្ជ័យប្គ្ប់ភារក៊ិចចជូនជាត្៊ិមាត្ញភូ្ម៊ិ។ 

ែ្ញ ំបាទសូមពោរេអព ជ្ ីញ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនត ី ពមត្តត ខងលងសញនទរកថ្នគ្នលឹោះពបីក «សនន៊ិបាត្បូក
សរញបលទធផលការងារបរ ៊ិាា នឆ្ន ២ំ០១៦ ន៊ិងទ៊ិសពៅការងារឆ្ន ២ំ០១៧» ព យពសចកតីអនញពប្ោោះ។   

សូមអរគ្ញៈ ! 


