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មាតិកា 
អារម្ភកថា 

១. ផ្នែកទី១ ៖ សកម្មភាពសខំាន់ៗ………………..………………..ទាំព័រទី៣ 

សកម្មភាពការងាររបសឯ់កឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនត ី

-ស្កម្មភាពការងាររបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 

-ស្កម្មភាពការងារលៅមូ្េដ្ឋា ន 

សកម្មភាពផ្នេងៗរបសថ់ាែ ក់ដ្កឹននំនក្កសងួបរសិ្ថា ន 

-ស្កម្មភាពការងាររបស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កស្ួង 

-ស្កម្មភាពការងាររបស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំតាម្បណ្តត អគ្គនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា ន 

២. ផ្នែកទី២ ៖ វិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវិទា……….…….ទាំព័រទី៧៤ 

៣. ផ្នែកទី៣ ៖ ចាប់ និងលខិិតបទដ្ឋឋ នគតិយតុតិ……...ទាំព័រទី៧៨ 

៤. ផ្នែកទី៤ ៖ កក្ម្ងរបូភាពសតវកក្ម្…………………………ទាំព័រទ៩ី៥ 

៥. ផ្នែកទី៥ ៖ បទចផ្ក្ម្ៀងបរសិ្ថា ន……………………………….ទាំព័រទ៩ី៨ 

ផលិតដោយ 

 
 

នយកដ្ឋឋ នពត័៌មាន និងនេពវនាយបរសិ្ថា ន 

អគគនយកដ្ឋឋ នចំផ្ េះដ្ងឹ និងព័តម៌ានបរសិ្ថា ន ក្កសងួបរសិ្ថា ន 
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អារម្ភកថា 
កនុងនាម្ក្កុម្ការងារលរៀបចាំ និងចងក្កងទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន ខុ្ាំមានលស្ចកតីលស្ថម្នស្សរកីរាយ

ជាអលនក ដដ្េបានចូេរមួ្ជាម្យួស្លម្តច ឯកឧត្តម្ លោកជាំទាវ លោក លោកក្ស្ី មិ្ត្តអនកអានជាទី
លោរពរាប់អាន តាម្រយៈ អត្ាបទ រូបភាព ឯកស្ថរព័ត៌្មានស្ាំខាន់ៗក្បចាំឆមាស្ ននទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន 
ឆ្ន ាំទី៦ លេខទី១ (ម្ករា-មិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០) របស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

បរសិ្ថា ន គឺ្ជាដននកម្យួដ៏្ស្ាំខាន់ននជីវតិ្ដដ្េមានទាំនាក់ទាំនងជិត្ស្និទធជាម្យួវស័ិ្យលស្ដ្ាកិចច
និងស្ងគម្។ កនុងលពេថមីៗលនេះ លយងីស្លងេត្ល ញីការផ្លា ស់្បតូរឥរយិាបថរបស់្ក្បជាពេរដ្ាកនុងការចូេ
រមួ្ក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា នកនុងជីវភាពរស់្លៅក្បចាំនថៃ ដូ្ចជាការចូេរមួ្កាត់្បនាយការលក្បីក្បាស់្
បាា ស្ទិក ការទុកដ្ឋក់ស្ាំរាម្ ការចូេរមួ្ការពារ និងអភិកសធននាននធនម្មជាតិ្ ការចូេរមួ្ដ្ឋាំស្ថត នក្ពល ងីវញិ 
ការនចនក្បឌិត្ និងការគិ្ត្គូ្រខពស់្ចាំលពាេះការរស់្លៅ និងសុ្ខភាពលៅតាម្ស្ហគ្ម្ន៍។ 

ទស្ាវដ្តីបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំទី៦ លេខទី១ (ម្ករា-មិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០) ដដ្េស្លម្តច ឯកឧត្តម្ 
លោកជាំទាវ លោក លោកក្ស្ី មិ្ត្តអនកអានកាំពុងកាន់លៅកនុងនដ្លនេះ បានក្បមូ្េចងក្កងនូវក្ពឹត្តិការណ៍ 
ស្ាំខាន់ៗទាក់ទងលៅនឹងការស្ក្ម្បខាួន និងការចូេរមួ្កនុងការស្លក្ម្ចចិត្តរបស់្កម្ពុជាកនុងត្ាំបន់ និង 
ពិភពលោកចាំលពាេះការក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា នឱ្យមាននិរនតរភាព និងការអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាព បដនាម្លេីកិចចខិត្ខាំ 
ក្បឹងដក្បងនិងស្មិ្ទធនេដននកលស្ដ្ាកិចច-ស្ងគម្ជាលក្ចីនរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា នដដ្េស្លក្ម្ចបាន កនុងឆ្ន ាំ 
២០២០។  

លយងីខុ្ាំសូ្ម្ដថាងអាំណរគុ្ណដ៏្ក្ជាេលក្ៅដ្េ់រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា លក្កាម្ការដឹ្កនាាំដ៏្បិុនក្បស្ពវ 
និងក្បកបលដ្ឋយគ្តិ្បណឌិ ត្ខពស់្របស់្ សផ្ម្តចអគគម្ហាផ្សនបតីផ្តផ្ោ ហ ុន ផ្សន 
នយករដ្ឋម្ន្តនត ី ននក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា បានដ្ឋក់លចញនូវលោេនលយាបាយដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វជាពិលស្ស្ 
“លោេនលយាបាយ ឈ្នេះ-ឈ្នេះ” និងយុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណជាដ្ាំណ្តក់កាេបនតបនាទ ប់ និងដននការ
យុទធស្ថស្រស្តអភិវឌឍន៍ជាតិ្ជាលក្ចីនលនសងលទៀត្ ដដ្េជាការលធនវីឱ្យលស្ដ្ាកិចចរងឹមាាំ ការអភិវឌឍលេីក្គ្ប់វស័ិ្យ
ជាពិលស្ស្ បាននតេ់ជូនក្បជាពេរដ្ាមានជីវភាពេអក្បលស្ីរ និងមានការគិ្ត្គូ្រចាំលពាេះបរសិ្ថា នខពស់្ជាងមុ្ន។ 

ខុ្ាំសូ្ម្ដថាងអាំណរគុ្ណដ៏្ក្ជាេលក្ៅចាំលពាេះ ឯកឧតតម្ ស្ថយ សអំាល ់រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ម្ស្រនតីរាជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងមិ្ត្តអនកអាន ដដ្េបានោាំក្ទដ្េ់ការលរៀបចាំទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន  
និងស្ហការដចករ ាំដេកព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន កនុងលោេបាំណងនតេ់ព័ត៌្មានឱ្យកាន់ដត្ទូេាំទូោយ និង
ចាំលណេះដឹ្ងថមីៗបដនាម្លទៀត្ លដី្ម្បបីលងេីនការគិ្ត្វជិជមានចាំលពាេះបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាព៕  
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ផ្នែកទ ី១ 

សកម្មភាពសខំាន់ៗ  

 

សកម្មភាពរបសឯ់កឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនត ី
 

សកម្មភាពការងាររបសក់្កសងួបរសិ្ថា ន 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់រដ្ឋមន្រ្តកី្កសងួបរសិាថា្ កនងុនាមត្ណំាងរាជរដ្ឋាភិបាល 
កមពជុា អញ្ជើញជាអធបិត្ចីលូរមួអបអរសាទរខបួអ្សុាវរយីញ៍លើកទី៧២ 

ទវិាបុណ្យឯករាជយជាត្និ្សាធារណ្រដ្ឋសហភាពមយី ា្ ម់ ា 

 
លៅរាក្តី្នថៃចនទ ១២លកីត្ ដខបុស្ស ឆ្ន ាំកុរ 

ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី០៦ ដខ 
ម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល ់
រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន កនុងនាម្ត្ាំណ្តងរាជរដ្ឋា  
ភិបាេកម្ពុជា បានអល ជ្ ីញជាអធិនបតី្ចូេរមួ្អប 
អរស្ថទរខបួអនុស្ាវរយីល៍េីកទី៧២ ទិវាបុណយ 
ឯករាជយជាតិ្ននស្ថានរណរដ្ាស្ហភាពមី្យា៉ា ន់មា៉ា  
លដ្ឋយមានការចូេរមួ្ពី ឯកឧត្តម Thin Line 
Ohn ឯកអគ្គរដ្ាទូត្វសិ្ថម្ ញ្ និងលពញស្ម្ត្ាភាព 
ននស្ថានរណរដ្ាស្ហភាពមី្យា៉ា ន់មា៉ា ក្បចាំកម្ពុជា 
និងលោកជាំទាវ បណ្តត អងគទូត្នានាក្បចាំលៅកម្ពុជា 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំពីស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងលភ្ៀវកិត្តិយស្ជាតិ្ 
អនតរជាតិ្ជាលក្ចីន លៅស្ណ្តា ោររ ៉ាូយា៉ា េ់ រាជាននី 
ភនាំលពញ។ 

ដថាងលៅកនុងឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន កនុងនាម្ត្ាំណ្តង 
រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា ពិត្ជាមានកតីលស្ថម្នស្សរកី 
រាយ សូ្ម្ស្ដម្តងនូវការអបអរស្ថទរយា៉ា ងលស្ថម េះ អស់្ 
ពីដ្ងួចិត្ត និងសូ្ម្លោរពជូនពរចាំលពាេះក្បជាជន 
មី្យា៉ា ន់មា៉ា  ចាំលពាេះនថៃដ៏្មានស្ថរស្ាំខាន់លនេះ។ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានបនតថ្ន កនុងនាម្ជាមិ្ត្ត 
ភ័កតិ កម្ពុជាបានកត់្ស្មាគ េ់ល ញីពីវឌឍនភាពយា៉ា ង 
ឆ្ប់រហ័ស្របស់្ក្បលទស្មី្យា៉ា ន់មា៉ា  ដដ្េស្លក្ម្ច 
បានតាាំងពីឆ្ន ាំ២០១១ បនាទ ប់ពីការចប់លនតីម្ 
ដ្ាំលណីរការកាំដណទក្ម្ង់ថមី។ តាម្រយៈកាំដណទក្ម្ង់ 
លនេះ និងជាម្យួធននាននយុវជនជាលក្ចីន និងធនន 
ាននធនម្មជាតិ្ដ៏្ស្ម្បូរដបប បានដក្បកាា យក្បលទស្ 
មី្យា៉ា ន់មា៉ា  ជាក្បលទស្ដដ្េមានលស្ដ្ាកិចចរកីចលក្មី្ន 
យា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្លៅកនុងត្ាំបន់អាសុ្ី។ ជាពិលស្ស្ 
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កម្ពុជា ក៏សូ្ម្យកឱ្កាស្លនេះ លដី្ម្បលីធនវីការអបអរ 
ស្ថទរក្បលទស្មី្យា៉ា ន់មា៉ា  ដដ្េបានអនុម័្ត្នូវ 
ដននការអភិវឌឍន៍ក្បកបលដ្ឋយចីរភាពឆ្ន ាំ២០១៨-
២០៣០ ជាម្យួនឹងដននការលនេះ កម្ពុជាលជឿជាក់ 
យា៉ា ងមុ្ត្មាាំថ្ន មី្យា៉ា ន់មា៉ា  នឹងស្លក្ម្ចបាននូវការ 
អភិវឌឍលស្ដ្ាកិចចយា៉ា ងឆ្ប់រហ័ស្ ទទេួបាននូវ 
សុ្ខស្នតិភាព លស្ារភាព និងសុ្ខដុ្ម្រម្នីយកម្ម 
កាន់ដត្េអក្បលស្ីរលពញននទក្បលទស្។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានរ ាំឭកថ្ន 
ចាំណងមិ្ត្តភាពលទវភាគី្រវាងកម្ពុជា និងមី្យា៉ា ន់មា៉ា  
គឺ្មានតាាំងពីយូរេង់ម្កលហយី តាាំងពីមុ្នទាំនាក់ 
ទាំនងការទូត្ជានាូវការរវាងក្បលទស្ទាាំង២លៅឆ្ន ាំ

១៩៥៥លៅលទៀត្ គិ្ត្ម្កដ្េ់ឆ្ន ាំលនេះ មានរយៈ 
លពេ៦៥ឆ្ន ាំ។ ក្បជាជនលយងីលបតជ្ា លៅដត្បនត 
ពក្ងឹងទាំនាក់ទាំនងមិ្ត្តភាព និងកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិ 
ការកាន់ដត្េអក្បលស្រី តាម្រយៈកិចចក្បជុាំកក្មិ្ត្ខពស់្ 
ការផ្លា ស់្បតូរបទពិលស្ថធនន៍ និងដ្ាំលណីរទស្សនកិចច 
នានាលេីវស័ិ្យវនិិលយាគ្ លទស្ចរណ៍ វបបធនម៌្ និង 
អប់រ ាំ។ តាម្រយៈដ្ាំលណីរទស្សនកិចចជានាូវការក្បកប 
លដ្ឋយភាពលជាគ្ជ័យរបស់្ឯកឧត្តម្ទីក្បឹកាក្បមុ្ខ 
រដ្ាននស្ថានរណរដ្ាស្ហភាពមី្យា៉ា ន់មា៉ា  ម្កកាន់ 
កម្ពុជាកាេពីដខលម្ស្ថឆ្ន ាំមុ្ន បានឆាុេះបញ្ច ាំងពី 
ការរតឹ្ចាំណងមិ្ត្តភាព និងកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការ 
រវាងក្បលទស្ទាាំងពីរកាន់ដត្រងឹមាាំ និងយូរអដងវងដថម្ 
លទៀត្៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់អញ្ជើញជបួពិភាកាការងារជាមួយ 
ឯកអគ្គរាជទតូ្ម ាញេសុី ក្បចកំមពជុា 

  
លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នារលស្ៀេនថៃ 

អងាគ រ ៤លរាច ដខបុស្ស ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១៤ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន បានជួបពិភាកាការងារជាម្យួឯកឧត្តម្ 
Eldeen Husaini BIN MOHD HASHIM 
ឯកអគ្គរាជទូត្វសិ្ថម្ ញ្ និងលពញស្ម្ត្ាភាព នន 
ក្បលទស្មា៉ា ល សុ្ីក្បចាំក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា។ 
លៅកនុងជាំនួបលនាេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បាន 
ស្ដម្តងការស្ថវ គ្ម្ន៍យា៉ា ងកក់លតត ចាំលពាេះ ឯកឧត្តម្ 
ឯកអគ្គរដ្ាទូត្មា៉ា ល សុ្ីក្បចាំកម្ពុជា និងបានវាយ 
ត្នម្ាខពស់្ ចាំលពាេះការពក្ងឹងទាំនាក់ទាំនង និងកិចច 
ស្ហក្បតិ្បត្តិការលទវភាគី្រវាងក្បលទស្ទាាំងពីរ 
កម្ពុជា-មា៉ា ល សុ្ី នាលពេកនាងម្ក និងលៅអនាគ្ត្។ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានលេីកទឹក 
ចិត្តនិងស្ថវ គ្ម្ន៍យា៉ា ងកក់លតៅ លេីកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិ 
ការននក្បលទស្ទាាំងពីរកម្ពុជា-មា៉ា ល សុ្ី លៅឆ្ន ាំខាង 
មុ្ខ លេីការដចករ ាំដេកបទពិលស្ថធនន៍កនុងការលរៀប 

ចាំលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ និងមានលោេបាំណងឱ្យ 
អនកវនិិលយាគ្ពីក្បលទស្មា៉ា ល សុ្ី ម្កវនិិលយាគ្លៅ 
ក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា លេីការការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ស្ាំណេ់ ការលរៀបចាំលរាងចក្កក្បក្ពឹតិ្តកម្មទឹកកខវក់ 
ជាលដី្ម្។ 

កនុងឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម្ Eldeen 
Husaini BIN MOHD HASHIM ក៏បានដថាង 
អាំណរគុ្ណចាំលពាេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ដដ្េ 
បានទទេួជួបពិភាកាលៅលពេលនេះ។ ឯកឧត្តម្ 
ស្នាថ្ន នឹងពាយាម្ឲ្យអស់្េទធភាពកនុងការ 
បនតពក្ងឹងកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការរវាងកម្ពុជា និង 
មា៉ា ល សុ្ី។ ឯកអគ្គរាជទូត្មា៉ា ល សុ្ី ក្បចាំកម្ពុជា 
ក៏បានលស្នីសុ្ាំអល ជ្ ីញ ឯកឧត្តម សាយ 
សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា នលៅចូេរមួ្ 
ស្ននិស្ីទអាស្ថ៊ា នលេីកទី៣ ស្តីពីជីវៈចក្មុ្េះ លៅ 
ទីក្កុងកូឡាឡាាំពរួ ក្បលទស្មា៉ា ល សុ្ី ដដ្េនឹង 
ក្បក្ពឹត្ៅលៅពីនថៃទី១៥ -២០ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០២០៕ 
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រដ្ឋមន្រ្តកី្កសងួបរសិាថា្ ៖ ការពារ ្ងិអភរិកសធ្ធា្ធមមជាត្ឱិ្យបា្ 
គ្ងវ់ងស ញដ្ើមបកីមពជុាអាចលកត់្នួាទនីក្ពញ ើដដ្លការពារក្បព័្ ធ 
ញអកេូសូុ ីន្ភពដែ្ដ្ ីតាមរយៈការលកឥ់ណ្ទា្កាបូ្  

 
«លយងីទាាំងអស់្ោន  ក្តូ្វចូេរមួ្ដថរកា 

ការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ មាននក្ពលឈ្ ី
និងស្ត្វនក្ពឱ្យបានគ្ង់វងស លដី្ម្បកីម្ពុជាអាចេក់ 
ត្នួាទីនក្ពលឈ្ដីដ្េការពារក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី និង 
ភពដននដី្តាម្រយៈការេក់ឥណទានកាបូន កនុង 
ទីនារកាបូនស្ម័ក្គ្ចិត្ត»។ លនេះគឺ្ជាការគូ្ស្បញ្ជ ក់ 
របស់្ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅនថៃអងាគ រ ១២លរាច ដខបុស្ស ឆ្ន ាំ 
កុរ ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២១ ដខ 
ម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ លៅអាំ ុងលពេ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្ត ីនិងគ្ណៈក្បតិ្ភូក្កស្ួងបរសិ្ថា ន អាជ្ាធនរ 
លខត្តម្ណឌ េគី្រ ី និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធនានា ជបួ 
ស្ាំលណេះស្ាំណ្តេ ជាម្យួស្ហគ្ម្ន៍ដដ្េទទេួ 

បានថវកិាអភិវឌឍន៍ ភូមិ្ដ្ាំណ្តក់កាេទី២ នន 
គ្លក្មាងលរ ៉ាដ្បូកននដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដកវស្ីមា 
ស្ាិត្កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តភូមិ្ពូជូ  ុាំដស្នម្លនារម្យ ក្ស្ុក 
អូររា ាំង និងក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ និងម្ស្រនតីឧទានុរកស 
ននដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពភនាំលក្ពច និងដក្ស្ពក កនុង 
ភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តម្ណឌ េគី្រ។ី 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានដថាងអាំណរគុ្ណ 
ចាំលពាេះភាគី្ពាក់ព័នធនានា អងគការនដ្គូ្រមួ្មានអងគការ 
WCS និងWWF លៅកម្ពុជា រមួ្នឹងក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ 
ដដ្េបានចូេរមួ្ការពារ និងអភរកិសធននាននធនម្មជាតិ្ 
លហយីកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បង កនុងការក្គ្ប់ក្គ្ង និង 
អភិរកសត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្កនាងម្ក បានេអ 
ក្បលស្ីរ ដដ្េអនុញ្ញ ត្ឱ្យកម្ពុជាអាចេក់ឥណទាន 
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កាបូន និងលក្បីក្បាស់្ លដី្ម្បកីារងារអភិរកសធននានន 
ធនម្មជាតិ្ និងអភិវឌឍន៍លស្ដ្ាកិចចមូ្េដ្ឋា ន។ 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន អាក្ស័្យ លដ្ឋយ 
ស្ថរកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងកនុងការក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិ 
រកសត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បានេអក្បលស្ីរ កម្ពុជាបាន 
េក់ឥណទានកាបូនលៅកនុងដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ព 
ដកវស្ីមា ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពក្កវា៉ាញខាងត្បូង និង 
ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពតានត្ កនុងក្កបខ័ណឌ ទីនារស្ម័ក្គ្ 
ចិត្ត លដ្ឋយទទេួបានថវកិាស្រុបក្បមាណ១១ោន 
ដុ្ោា រអាលម្រកិ ស្ក្មាប់ក្ទក្ទង់ដ្េ់ការការពារ និង 
អភិរកស ក៏ដូ្ចជាជួយលេីកកម្ពស់្ជីវភាពរបស់្ 
ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នដដ្េលឆាីយត្បលៅនឹង
លោេការណ៍ហរិ ញ្បបទាននិរនតរភាព។ 

ជាម្យួោន លនេះ ក្កុម្ម្ស្រនតីជាំនាញកាំពុង 
ស្ិកាបដនាម្ លដី្ម្បេីក់កាបូនកនុងដដ្នជក្ម្កស្ត្វ 
នក្ពនក្ព ង់ (កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តស្ទឹងដក្ត្ង) នង 
ដដ្រ។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល់ 
បានដថាងថ្ន រហូត្ម្កដ្េ់លពេលនេះ មានដត្ 
ក្បលទស្កម្ពុជា និងក្បលទស្ឥណឌូ លនសុ្ីប៉ាុលណ្តណ េះ 
កនុងចាំលណ្តម្ក្បលទស្អាស្ថ៊ា ន ដដ្េបានេក់ 
ឥណទានកាបូនកនុងទីនារកាបូនស្ម័ក្គ្ចិត្ត។ 

សូ្ម្គូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន លរដ្បូក (REDD+: 
Reducing Emission from Deforestation 
and Forest Degradation) គឺ្ជាកម្មវធីិនជាតិ្ 
កាត់្បនាយការបាំភាយឧស័្មននទេះក ច្ ក់ពីការបាត់្បង់ 
និងលរចរេិនក្ពលឈ្។ី លរដ្បូក មានលោេបាំណង 
(១) ការពារនក្ពលឈ្ឱី្យបានគ្ង់វងស ស្ក្មាប់ជា 
នេក្បលយាជន៍ជាតិ្ និង(២) ចូេរមួ្កាត់្បនាយ 
ការដក្បក្បួេអាកាស្ានតុ្ស្កេ កនុងអនុស្ញ្ញ  

ក្កបខ័ណឌ ស្ហក្បជាតិ្ស្តីពីការដក្បក្បួេអាកាស្ 
ានតុ្។ 

លក្តពីនេក្បលយាជន៍ជាលឈ្លីក្បីក្បាស់្ 
និងជាមុ្ខងារកនុងក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី នក្ពលឈ្លីៅ 
មានមុ្ខងារដ៏្ស្ាំខាន់ម្យួលទៀត្ គឺ្ការក្ស្ូបយក 
ឧស័្មនកាបូនិច (ឧស័្មននទេះក ច្ ក់) ពីបរយិាកាស្ 
ដដ្េមុ្ខងារលនេះ លដី្រត្នួាទីស្ាំខាន់កនុងការកាត់្ 
បនាយឧស័្មននទេះក ច្ ក់ស្កេ។ អនុស្ញ្ញ ក្កប 
ខ័ណឌ ស្ហក្បជាតិ្ស្តីពីការដក្បក្បួេអាកាស្ានតុ្ 
បានលេីកទឹកចិត្តដ្េ់ក្បលទស្ស្ម្បូរនក្ពលឈ្ ី ខិត្ 
ខាំការពារនក្ពលឈ្ឱី្យបានេអក្បលស្ីរ លដី្ម្បទីទេួបាន 
ថវកិាកនុងទក្ម្ង់ជាទីនារកាបូនស្ម័ក្គ្ចិត្ត 
(Voluntary Carbon Market) និងការទូទាត់្ 
ដនអកតាម្េទធនេ (Result-Based Payment)។ 

ក្បលទស្កម្ពុជាមានធននាននធនម្មជាតិ្ និង 
ជីវៈចក្មុ្េះដ៏្ស្ម្បូរដបប។ នក្ពលឈ្កី្គ្បដ្ណត ប់ 
ក្បមាណ៥០% ននននទក្បលទស្ ដដ្េជាអក្តាខពស់្ 
បាំនុត្លៅកនុងត្ាំបន់អាសុ្ីអាលគ្នយ។៍ ម្កទេ់បចចុបបនន 
លនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាេ បានបលងេីនននទដី្ត្ាំបន់ការពារ 
ធនម្មជាតិ្ដដ្េស្ាិត្លៅលក្កាម្យុតាត ធិនការរបស់្ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នរហូត្ដ្េ់ក្បមាណ៤១% ននននទដី្ 
ក្បលទស្កម្ពុជាគឺ្លស្មីនឹងក្បមាណ៧,២ោនហកិតា។ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ត ី សាយ សំអាល់ បាន 
គូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន នក្ពលឈ្លីដី្រត្នួាទីយា៉ា ងស្ាំខាន់កនុង 
ការាននា ការនគត់្នគង់ទឹក និងថ្នម្ពេ កាត់្បនាយ 
នេប៉ាេះពាេ់ពីលក្ោេះម្ហនតរាយធនម្មជាតិ្ និងរមួ្ 
ចាំដណកដ្េ់ការកាត់្បនាយការដក្បក្បួេអាកាស្ 
ានតុ្។ លទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ និងគ្លក្មាងទូទាត់្ 
ស្ក្មាប់លស្វាកម្មលអកូ ូសុ្ី ក៏អាចនតេ់នូវឱ្កាស្ 
ស្ក្មាប់អភិវឌឍន៍ស្កម្មភាពលស្ដ្ាកិចចនានា 
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ជាម្យួោន លនាេះ ជយួោាំក្ទដ្េ់ការងារអភិរកសនង 
ដដ្រ។ រហូត្ម្កទេ់នឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ហគ្ម្ន៍ 
ការពារធនម្មជាតិ្ទាាំងអស់្ ដដ្េស្ាិត្លៅត្ាំបន់អភិរកស 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នមានចាំននួក្បមាណ១៦៨ស្ហគ្ម្ន៍។  

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន រាជរដ្ឋា ភិ 
បាេកម្ពុជា មានទិស្លៅលធនវីយា៉ា ងណ្តឱ្យស្ហគ្ម្ន៍ 
មានចាំណូេបដនាម្ និងបលងេីត្ជលក្មី្ស្ថមីស្ក្មាប់ 
ការក្បកបមុ្ខរបរចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្លដី្ម្បកីាត់្ផ្លត ច់ពីការ
ពឹងអាក្ស័្យលេីអនុនេនក្ពលឈ្ីដដ្េជាទមាា ប់
មានពីយូរេង់ណ្តស់្ ម្កលហយីរបស់្ក្បជាពេរដ្ា 
លៅតាម្ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន លដ្ឋយបលងេីត្មុ្ខរបរ 
ថមីបលក្មី្ឱ្យវស័ិ្យលអកូលទស្ចរណ៍ ក្ពម្ទាាំងការ 
បណតុ េះបណ្តត េស្ហគ្ម្ន៍ឱ្យលចេះក្គ្ប់ក្គ្ង និង 
ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ នគត់្នគង់ទីនារ ការដ្ឋាំដ្ាំណ្តាំរមួ្នសាំ 
លនសងលទៀត្ មានបដនាបងាេ រស្ក្មាប់លក្បីក្បាស់្ក្បចាំ 
នថៃខាួនឯងនង និងស្ក្មាប់បលក្មី្លស្វាកម្មដ្េ់លភ្ៀវ 
លទស្ចរដដ្េលៅទស្សនាកម្ានតលៅកនុ ងត្ាំបន់ 
ស្ហគ្ម្ន៍របស់្ពេរដ្ានងដដ្រ។ ជាម្យួោន លនេះ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ ស្ថជាថមី 
ពីការតាាំងចិត្តរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា នចូេរមួ្អនុវត្តន៍
យុទធស្ថស្រស្តជាតិ្របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេ កម្ពុជាកនុង 
ការេុបបាំបាត់្ជាំងឺក្គុ្នចញ់ឱ្យអស់្ពីកម្ពុជាលៅ
ក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២៥ និងេុបបាំបាត់្ឱ្យអស់្នូវជាំងឺឆាង 
លនសងលទៀត្ឱ្យអស់្ពីត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ លដ្ឋយ 
ស្ហការជាម្យួក្កស្ួងសុ្ខាភិបាេដចកមុ្ងក្ជេក់ 
ថ្នន ាំការពារជាំងឺក្គុ្នចញ់ នតេ់ថ្នន ាំការពារលនសង លៗទៀត្ 
ក្ពម្ទាាំងលធនវីការអប់រ ាំនសពវនាយពីការការពារខាួនពី
ជាំងឺ ក៏ដូ្ចជា ការស្មាអ ត្អនាម័្យបរសិ្ថា នជាលដី្ម្ 
លដី្ម្បផី្លសុ្កភាពស្ក្មាប់ការរស់្លៅ។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល់ 
បានក្បកាស្ត្ាំណ្តងស្ហគ្ម្ន៍នានាថ្ន ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន មានមូ្េនិធិនបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្លដី្ម្ប ី
នតេ់ការោាំក្ទលេីការងារអភិវឌឍន៍ស្ហគ្ម្ន៍ដដ្េ 
ពកួោត់្អាចដ្ឋក់ពាកយលស្នីសុ្ាំ លដី្ម្បយីកលៅលក្បី 
ក្បាស់្ ស្ក្មាប់ការពារស្ហគ្ម្ន៍។ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន «ក្បស្ិនលបីបងបអូន 
ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ មានលោេលៅចាស់្ោស់្លនាេះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេ នឹងោាំក្ទក ច្ ប់ថវកិាស្ក្មាប់ការ 
អភិវឌឍស្ហគ្ម្ន៍ លដី្ម្បលីធនវីយា៉ា ងណ្តឱ្យស្ហគ្ម្ន៍ 
របស់្លយងីមានជីវភាពរកីចលក្មី្ន។ លក្តពីសុ្ខ 
ស្នតិភាព និងការអភិវឌឍដដ្េកម្ពុជាមានលៅលពេ 
លនេះ លធនវីយា៉ា ងណ្ត លយងីនាាំោន ជយួជាំរុញ និងបលងេីន 
ការអភិវឌឍស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន»។ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី បានបងាា ញកតីស្ងឃមឹ្ថ្ន ជាម្យួនឹង 
លោេនលយាបាយដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេ 
កម្ពុជា ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍នឹងមានជីវភាពរកីចលក្មី្ន 
នាអនាគ្ត្។ 

ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ បាន 
ដថាងចាំលពាេះមុ្ខក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ថ្ន «ការលរៀបចាំ 
បលងេីត្ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្លធនវីល ងីលដី្ម្ប ី
បលងេីត្ជានដ្គូ្ស្នទនារវាងក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ និង 
រាជរដ្ឋា ភិបាេ ផ្លា ស់្បតូរលយាបេ់ោន  ដស្វងរក 
ដ្ាំលណ្តេះក្ស្ថយរមួ្ោន  ចូេរមួ្កនុងការការពារ និង 
អភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ ក៏ដូ្ចជាចូេរមួ្អភិរកស 
លបតិ្កភណឌ វបបធនម៌្ក្បនពណីទាាំងរូបី និងអរូបីឱ្យ 
បានគ្ង់វងស និងចូេរមួ្ជាម្យួរាជរដ្ឋា ភិបាេ 
កនុងការបលងេីត្លអកូលទស្ចរណ៍ លដី្ម្បបីលងេីន 
លស្ដ្ាកិចចមូ្េដ្ឋា ន»។ ឯកឧត្តម បានដថាងថ្ន 
«ខុ្ាំលជឿជាក់ថ្ន បងបអូននឹងស្លក្ម្ចចិត្តដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 10 

លដី្ម្បអីនាគ្ត្ស្ហគ្ម្ន៍ និងសូ្ម្លេីកទឹកចិត្ត 
អាជ្ាធនរលខត្តស្ហការឱ្យបានស្អិត្រម្តួ្ និងស្ក្ម្ប 
ស្ក្មួ្េជាម្ួយក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងស្ហគ្ម្ន៍ លដី្ម្ប ី
អនុវត្តន៍គ្លក្មាងនានា លដី្ម្បអីភិវឌឍន៍ស្ហគ្ម្ន៍»។ 
ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់ មុ្ននឹងប ច្ ប់ 
លដ្ឋយគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន «រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ចង់ល ញីស្ថន ម្ញញឹម្ ស្ថម្គ្គីភាពរបស់្ 

បងបអូនក្បជាស្ហគ្ម្ន៍កាន់ដត្រងឹមាាំ កូនៗរបស់្ 
បងបអូនក្បជាពេរដ្ាស្ិកាបានក្ជាេលក្ៅ លរៀបចាំ 
លស្ដ្ាកិចចស្ហគ្ម្ន៍មានការរកីចលក្មី្ន និងធននានន 
ធនម្មជាតិ្ ក្តូ្វបានការពារបានេអក្បលស្ីរ ស្ក្មាប់ 
ម្នុស្សរាប់ជាំនាន់ត្លៅមុ្ខលទៀត្»៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល៖់ ការអភរិកសវបបធម៌ ្ងិក្បនពណ្ទីញំ្ៀមទមលាបរ់បស់ 
បងបអូ្ ជ្ជាត្ញិដ្ើមភាគ្ត្ចិបដ្ែមពញីលើកចិចការពារ ្ងិអភរិកសធ្ធា្ធមមជាត្ ិ
គ្ញឺដ្ើមបជីរំញុការអភវិឌ្ឍញទសចរណ្ធ៍មមជាត្ិ ដដ្លជាក្បភពចណំ្លូបញងកើត្ 
ញសដ្ឋកចិចមលូដ្ឋា្  ែតលច់ណំ្លូក្បកបញដ្យ្ិរ្តរភាពសក្មបស់ហគ្ម្ ៍

 

 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានគូ្ស្បញ្ជ ក់លៅនថៃពុធន ១៣លរាច 
ដខបុស្ស ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹង 
នថៃទី២២ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ លៅកនុងអាំ ុងនន 
ពិធីនស្លមាព ធនដ្ឋក់ឱ្យលក្បីក្បាស់្ជានាូវការស្ថោបឋម្
ស្ិកាដក្ស្អីុ និងការក្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំលណីរការ 
គ្លក្មាងលអកូលទស្ចរណ៍ ស្ាិត្លៅកនុងលខត្តម្ណឌ េ 
គី្រថី្ន ការអភិរកសវបបធនម៌្ និងក្បនពណីទាំលនៀម្ទមាា ប់ 
របស់្បងបអូនជនជាតិ្លដី្ម្ភាគ្តិ្ចបដនាម្ពីលេីកិចច 
ការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ គឺ្លដី្ម្បជីាំរុញ 
ការអភិវឌឍលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ ដដ្េជាក្បភព 
ចាំណូេ បលងេីត្លស្ដ្ាកិចចមូ្េដ្ឋា ន នតេ់ចាំណូេ 
ក្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាពស្ក្មាប់ស្ហគ្ម្ន៍។ 

ស្ថោបឋម្ស្ិកាដក្ស្អីុក្តូ្វបានស្លមាព ធន 
ដ្ឋក់ឱ្យលក្បីក្បាស់្នាូវការនាលពេលនេះ ក្តូ្វបាន 
កស្ថងល ីងលដ្ឋយមានការចូេរួម្ោាំក្ទថវកិាពី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងអងគការការតីាស្កម្ពុជា ដដ្េ 
ទទេួោាំក្ទពីអងគការការតីាស្អាេាឺម្៉ាង់។ ស្ថោ 

បឋម្ស្ិកាលនេះ ក្តូ្វបានចាំណ្តយថវកិាស្ថង 
ស្ង់ក្បមាណ៩មឺុ្នដុ្ោា រអាលម្រកិ កនុងលនាេះ មាន 
អោរបណតុ េះបណ្តត េ អោរស្ក្មាប់ដថរកាស្មាា រ 
របស់្របរវបបធនម្៌ក្បនពណីរបស់្បងបអូនជនជាតិ្ 
លដី្ម្ភាគ្តិ្ច ម្ជឈម្ណឌ េស្ក្មាប់ដចករ ាំដេក 
ចាំលណេះដឹ្ង និងបលក្ងៀនដ្េ់បងបអូនជនជាតិ្លដី្ម្ 
ភាគ្តិ្ច ឱ្យពកួោត់្ដថរកាក្បនពណីទាំលនៀម្ទមាា ប់ 
របស់្ោត់្ឱ្យបានគ្ង់វងស។ កនុងបរលិវណស្ថោ មាន 
លរៀបចាំស្ួនចារ និងមានការនតេ់ទឹកចលក្មាេះស្ក្មាប់ 
ស្ិស្ានុស្ិស្សលក្បីក្បាស់្ និងមានក្បព័នធសូ្ឡា 
នងដដ្រ។ ការបលងេីត្ឱ្យមានស្ួនបដនា លដី្ម្បបីណតុ េះ 
បណ្តត េស្ិស្ានុស្ិស្សឱ្យលចេះដ្ឋាំបដនាបងាេ រលនសង  ៗ
លដី្ម្បនីគត់្នគង់ជីវភាព កាត់្បនាយការពឹងអាក្ស័្យ 
លៅលេីធននាននធនម្មជាតិ្ ជាពិលស្ស្ ការក្បក្ពឹត្ត 
បទលេមីស្ធននាននធនម្មជាតិ្ដូ្ចជា ការកាប់ទស្រនាទ ន 
នក្ព ការបរបាញ់ស្ត្វលដ្ឋយខុស្ចាប់ជាលដី្ម្។ 

លៅចាំលពាេះមុ្ខ ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ដក្ស្អីុ 
ដដ្េជាជនជាតិ្លដី្ម្ភាគ្តិ្ច ឯកឧត្តម សាយ 
សំអាល់ បានដថាងថ្ន «ការបលងេីត្ស្ថោលៅ 
ដកបរក្បជាស្ហគ្ម្ន៍គឺ្លដី្ម្បនីតេ់ឱ្កាស្ដ្េ់កូនៗ 
ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ មានឱ្កាស្ស្ិកាលរៀនសូ្ក្ត្ឱ្យ 
ចប់ចុងចប់លដី្ម្ បលងេីត្ជលក្មី្ស្ខាួនឯងស្ក្មាប់លៅ 
នថៃអនាគ្ត្ និងលដី្ម្បឱី្យបងបអូនជនជាតិ្ លចេះភាស្ថ 
ដខមរ កនុងទិស្លៅលធនវីស្មាហរណកម្មឱ្យកាន់ដត្ស្កម្ម 
ដថម្លទៀត្ជាម្យួស្ងគម្ជាតិ្ទាាំងមូ្េ និងទទេួ 
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បាននេដនាផ្លេ ននសុ្ខស្នតិភាព និងកាំលណីនលស្ដ្ា 
កិចចរបស់្ជាតិ្លយងី»។ ជាម្យួោន លនេះ ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន និងអងគការការតីាស្កម្ពុជា បានក្បកាស្ 
ដ្ាំលណីរការគ្លក្មាងលអកូលទស្ចរណ៍ រយៈលពេ៣ 
ឆ្ន ាំ ពីឆ្ន ាំ២០១៩ -២០២១  ជូនដ្េ់ស្ហគ្ម្ន៍ 
ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ដក្ស្អីុ ដដ្េមានគ្លក្មាង 
ថវកិាចាំននួ២០មឺុ្នដុ្ោា រអាលម្រកិ ជាជាំនួយរបស់្ 
រដ្ឋា ភិបាេអាេាឺម្៉ាង់ តាម្រយៈអងគការការតីាស្ 
កម្ពុជា។ គ្លក្មាងលអកូលទស្ចរណ៍ ក្តូ្វបានលបីក 
ស្លមាព ធន លៅក្ពឹកនថៃទី២២ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
លដី្ម្បីជាក្បលយាជន៍ដ្េ់ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍លដី្ម្បី 
បលងេីនចាំណូេ បលងេីត្លស្ដ្ាកិចចមូ្េដ្ឋា ន កាត់្បនាយ 
ការក្បក្ពឹត្តអាំលពីខុស្ចាប់លេីធននាននធនម្មជាតិ្។ 

 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារ 
ធនម្មជាតិ្ដក្ស្អីុ មានស្កាត នុពេខាា ាំងលដ្ឋយត្ាំបន់ 
លនាេះស្ម្បូរនក្ពលឈ្ ី ស្ម្បូរលដ្ឋយស្ត្វនក្ព ជា 
ពិលស្ស្ ស្ត្វលកាៃ កដដ្េជាទីគ្រួឱ្យទាក់ទាញ។ ទនទឹម្ 
នឹងការក្បកាស្ោាំក្ទគ្លក្មាងលអកូលទស្ចរណ៍លនេះ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានមានក្បស្ថស្នថ៍្ន រាជ 
រដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា មានបាំណងដក្បកាា យត្ាំបន់អភិរកស 
ដដ្េមានបចចុបបននលនេះ ឱ្យលៅជាត្ាំបន់លទស្ចរណ៍ 
ធនម្មជាតិ្ លដី្ម្បលីឆាីយត្បនឹងកាំលណីនល ងីននវស័ិ្យ 

លទស្ចរណ៍ និងត្ក្មូ្វការរបស់្ពេរដ្ាលៅកនុងការ 
លដី្រកម្ានត។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានដថាងថ្ន 
បចចុបបននលនេះ លទស្ចរកនុងក្ស្ុក មានកាំលណីនល ងី 
គ្រួឱ្យកត់្ស្មាគ េ់ លដ្ឋយស្ថរដត្ក្បជាពេរដ្ាមាន 
ជីវភាពធូនរានរ លដ្ឋយស្ថរដត្កាំលណីនលស្ដ្ាកិចចជាតិ្ 
និងសុ្ខស្នតិភាពក្គ្បដ្ណត ប់ទូទាាំងក្បលទស្។ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា នបានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា 
មានទិស្លៅលធនវីយា៉ា ងណ្ត ឱ្យស្ហគ្ម្ន៍មានចាំណូេ 
បដនាម្ និងបលងេីត្ជលក្មី្ស្ថមីស្ក្មាប់ការក្បកបមុ្ខ 
របរចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្ លដី្ម្បកីាត់្ផ្លត ច់ពីការពឹងអាក្ស័្យ 
លេីអនុនេនក្ពលឈ្ដីដ្េជាទមាា ប់មានពីយូរេង់
ណ្តស់្ម្កលហយី របស់្ក្បជាពេរដ្ាលៅតាម្ 
ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន លដ្ឋយបលងេីត្មុ្ខរបរថមីបលក្មី្ 
ឱ្យវស័ិ្យលអកូលទស្ចរណ៍ ក្ពម្ទាាំងការបណតុ េះ 
បណ្តត េស្ហគ្ម្ន៍ឱ្យលចេះក្គ្ប់ក្គ្ង និងការចិ ច្ ឹម្ 
ស្ត្វ នគត់្នគង់ទីនារ ការដ្ឋាំដ្ាំណ្តាំរមួ្នសាំលនសងលទៀត្ 
មានបដនាបងាេ រស្ក្មាប់លក្បីក្បាស់្ក្បចាំនថៃខាួនឯង 
និង ស្ក្មាប់បលក្មី្លស្វាកម្មដ្េ់លភ្ៀវលទស្ចរដដ្េ 
លៅទស្សនាកម្ានតលៅកនុងត្ាំបន់ស្ហគ្ម្ន៍នងដដ្រ។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី មានក្បស្ថស្ន ៍ថ្ន 
«លក្តពីសុ្ខស្នតិភាព និងការអភិវឌឍ ដដ្េកម្ពុជា 
មានលៅលពេលនេះ លធនវីយា៉ា ងណ្ត លយងីនាាំោន ជយួ 
ជាំរុញ និងបលងេីនការអភិវឌឍស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន»។ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានបងាា ញកតីស្ងឃមឹ្ថ្ន 
ជាម្ួយនឹងលោេនលយាបាយដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វរបស់្ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាក្បជាស្ហគ្ម្ន៍នឹងមានជីវភាព 
រកីចលក្មី្ននាអនាគ្ត្៕ 
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រដ្ឋមន្រ្តបីរិសាថា្  ដលែងអំណ្រគ្ុណ្មន្រ្តឧីទា្ុរកសដដ្លលះបង ់
កមលាងំកាយចតិ្ត ពះុពាររាល់ការលំបាក ញដ្ើមបីការពារ ្ិង 

អភរិកសធ្ធា្ធមមជាត្ិ 

«កនុងនាម្រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា ខុ្ាំសូ្ម្ដថាង 
អាំណរគុ្ណយា៉ា ងលក្ជៀេលក្ៅបាំនុត្ ជូនចាំលពាេះបង 
បអូនម្ស្រនតីឧទានុរកសទាាំងអស់្ ដដ្េបានេេះបង់ 
កមាា ាំងកាយ កមាា ាំងចិត្ត ត្ស្៊ាូពុេះពារ រាេ់ការេាំបាក 
ទាាំងឡាយ លដី្ម្បកីារពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ 
ក្បកបលដ្ឋយក្បស្ិទធភាព លហយីកម្ពុជាទទេួបាន 
ថវកិាពីការេក់ឥណទានកាបូន ដដ្េបានម្កពី 
នក្ពលឈ្ ី លដី្ម្បពីក្ងឹងការងារអភិរកស ក៏ដូ្ចជាជយួ 
អភិវឌឍន៍លស្ដ្ាកិចចមូ្េដ្ឋា ន បលងេីត្ការងារ និង 
បលងេីនចាំណូេជូនក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នតាម្ 
រយៈការអភិវឌឍវស័ិ្យលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្»។ 

លនេះគឺ្ជាការដថាងរបស់្ ឯកឧត្តម សាយ 
សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅនថៃអងាគ រ 

១១លកីត្ ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ 
ក្តូ្វនឹងនថៃទី៤ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ នាអាំ ុងលពេ 
ដដ្េ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី រមួ្នឹងគ្ណៈក្បតិ្ភូ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និង ញោកជំទាវ មិលុនា 
ភូលង អភិបាេលខត្តលកាេះកុង បានជួបស្ាំលណេះ 
ស្ាំណ្តេស្ថកស្ួរសុ្ខទុកខ និងដថាងអាំណរគុ្ណ 
ដ្េ់ម្ស្រនតីឧទានុរកស លៅលេីកាំពូេភនាំលក្ម្ចកដងេប 
ត្ាំបន់អាដរ ៉ាង ស្ាិត្កនុងឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវាញខាង 
ត្បូង ភូមិ្ស្ថស្រស្តក្ស្ុកថមបាាំង លខត្តលកាេះកុង។ ត្ាំបន់ 
លទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ភនាំលក្ម្ច កដងេបននត្ាំបន់អាដរ ៉ាង 
លពារលពញលដ្ឋយស្កាត នុពេលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្
ខពស់្លដ្ឋយស្ថរដត្មានលទស្ភាពដ៏្េអក្ត្កាេក្គ្ប 
ដ្ណត ប់លដ្ឋយស្មុ្ក្ទលឈ្ជីាទីម្លនារម្យ មានចាំរាក់ 
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ភនាំដ៏្គ្រួឱ្យទាក់ទាញរុកខជាតិ្ និងជីវៈចក្មុ្េះដ៏្ស្ម្បូរ 
ដបប និងជាទីកដនាងគ្រួឱ្យចង់ស្ថន ក់លៅកម្ានត។ 

 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន អាក្ស័្យលដ្ឋយ 
កិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងកនុងការក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិរកស 
ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បានេអក្បលស្ីរ កម្ពុជាបានេក់ 
ឥណទានកាបូន លៅកនុងឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវាញ 
ខាងត្បូង ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពតានត្ កនុងលខត្តលកាេះកុង 
និងដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដកវស្ីមា កនុងលខត្តម្ណឌ េគី្រ ី
កនុងក្កបខ័ណឌ ទីនារស្ម័ក្គ្ចិត្ត លដ្ឋយទទេួបាន 
ថវកិាស្រុបក្បមាណ១១,៦ ោនដុ្ោា រអាលម្រកិ។ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ត ីបានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ថវកិា 
ដដ្េបានម្កពីការេក់ឥណទានកាបូន ដដ្េជា 
ការេក់ត្ួនាទីនក្ពលឈ្ីកនុងការការពារក្បព័នធ 
លអកូ ូសុ្ីលនេះ ក្តូ្វបាននិងកាំពុងលក្បីក្បាស់្ស្ក្មាប់ 
ក្ទក្ទង់ដ្េ់ការការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ 
ដដ្េកម្ពុជាមាន ក៏ដូ្ចជា ជយួលេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
របស់្ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នដដ្េលឆាីយត្បលៅ
លោេការណ៍ហរិ ញ្បបទាននិរនតរភាព។ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល់ បានដថាងថ្ន រហូត្ 
ម្កដ្េ់លពេលនេះ មានដត្ក្បលទស្កម្ពុជា និង 
ក្បលទស្ឥណឌូ លនសុ្ីប៉ាុលណ្តណ េះ កនុងចាំលណ្តម្ក្បលទស្ 
អាស្ថ៊ា ន ដដ្េបានេក់ឥណទានកាបូន កនុងទីនារ 
កាបូនស្ម័ក្គ្ចិត្ត។ 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានមាន 
ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន «នាលពេកនាងលៅ រាជរដ្ឋា ភិបាេ 

កម្ពុជាខិត្ខាំលធនវីយា៉ា ងណ្តក្បឹងការពារឱ្យមានក្បស្ិទធ 
ភាព ចាំលពាេះត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ដដ្េលយងីមាន 
លដី្ម្បឈីានលៅេក់ឥណទានកាបូន។ លពេលនេះ 
លយងីអាចលធនវីបាន លហយីនឹងកាំពុងលបាេះម្យួជាំហាន 
លទៀត្កនុងការលធនវីការក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិរកសធននានន 
ធនម្មជាតិ្របស់្លយងីឱ្យបានគ្ង់វងសស្ក្មាប់ម្នុស្ស 
រាប់ជាំនាន់លៅមុ្ខលទៀត្ និងមានេទធភាពគិ្ត្គូ្រ 
បដនាម្លេីការលេីកស្ទួយជីវភាពក្បជាពេរដ្ាមូ្េ
ដ្ឋា នរមួ្ទាាំងក្កុម្ក្គួ្ស្ថរម្ស្រនតីឧទានុរកស និងក្បជា 
ស្ហគ្ម្ន៍»។ 

 
គ្រួបញ្ជ ក់ថ្ន ក្បលទស្កម្ពុជា មានធននានន 

ធនម្មជាតិ្ និងជីវៈចក្មុ្េះដ៏្ស្ាំបូរដបប។ នក្ពលឈ្កី្គ្ប 
ដ្ណត ប់ក្បមាណ៥០% ននននទក្បលទស្ ដដ្េជា 
អក្តាខពស់្បាំនុត្លៅកនុងត្ាំបន់អាសុ្ីអាលគ្នយ។៍ ម្ក 
ទេ់បចចុបបននលនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាេ បានបលងេីនននទដី្ 
ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ ដដ្េស្ាិត្លៅលក្កាម្យុតាត ធិន 
ការរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន រហូត្ដ្េ់ក្បមាណ៤១% 
ននននទដី្ក្បលទស្កម្ពុជា គឺ្លស្មីនឹងក្បមាណ៧,២ោន 
ហកិតា។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល ់
បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន នក្ពលឈ្លីដី្រត្នួាទីយា៉ា ងស្ាំខាន់ 
កនុងការាននាការនគត់្នគង់ទឹក និងថ្នម្ពេ កាត់្ 
បនាយនេប៉ាេះពាេ់ពីលក្ោេះម្ហនតរាយធនម្មជាតិ្ និង 
រមួ្ចាំដណកដ្េ់ការកាត់្បនាយការដក្បក្បួេអាកាស្ 
ានតុ្។ លទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ និងគ្លក្មាងទូទាត់្ 
ស្ក្មាប់លស្វាកម្មលអកូ ូសុ្ី ក៏អាចនតេ់នូវឱ្កាស្ 
ស្ក្មាប់អភិវឌឍស្កម្មភាពលស្ដ្ាកិចចនានា លដ្ឋយ 
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ជាម្យួោន លនាេះ ជយួោាំក្ទដ្េ់ការងារអភិរកសនង 
ដដ្រ។ រហូត្ម្កទេ់នឹងឆ្ន ាំ២០១៩លនេះ ស្ហគ្ម្ន៍ 
ការពារធនម្មជាតិ្ទាាំងអស់្ ដដ្េស្ាិត្លៅត្ាំបន់អភិរកស 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នមានចាំននួក្បមាណ១៦៨ស្ហគ្ម្ន៍។ 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានមាន 
ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា មានទិស្លៅ 
លធនវីយា៉ា ងណ្តឱ្យស្ហគ្ម្ន៍មានចាំណូេបដនាម្ និង 
បលងេីត្ជលក្មី្ស្ថមី ស្ក្មាប់ការក្បកបមុ្ខរបរចិ ច្ ឹម្ 
ជីវតិ្លដី្ម្បកីាត់្ផ្លត ច់ពីការពឹងអាក្ស័្យលេីអនុនេ
នក្ពលឈ្ ី ការបរបាញ់ស្ត្វ ដដ្េជាទមាា ប់មានពី 
យូរេង់ណ្តស់្ម្ក លហយីរបស់្ក្បជាពេរដ្ាលៅតាម្ 
ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន លដ្ឋយបលងេីត្មុ្ខរបរថមីបលក្មី្ឱ្យ 
វស័ិ្យលអកូលទស្ចរណ៍ ក្ពម្ទាាំងការបណតុ េះបណ្តត េ 

ស្ហគ្ម្ន៍ឱ្យលចេះក្គ្ប់ក្គ្ង និងការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វនគត់្ 
នគង់ទីនារ ការដ្ឋាំដ្ាំណ្តាំរមួ្នសាំលនសងលទៀត្ មាន 
បដនាបងាេ រស្ក្មាប់លក្បីក្បាស់្ក្បចាំនថៃខាួនឯងនង 
និងស្ក្មាប់បលក្មី្លស្វាកម្មដ្េ់លភ្ៀវលទស្ចរដដ្េ 
លៅទស្សនាកម្ានត លៅកនុងត្ាំបន់ស្ហគ្ម្ន៍របស់្ 
ពេរដ្ានងដដ្រ។ ជាម្ួយោន លនេះ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី បានក្បគ្េ់ជូននូវស្មាា រម្យួចាំនួនដ្េ់ 
ម្ស្រនតីឧទានុរកសក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េឈ្រលជីង 
ការពារត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ លៅកនុងភូមិ្ស្ថស្រស្ត 
លខត្តលកាេះកុង ដដ្េមាន មុ្ង ភយួ អក្ងឹង ស្មាា រ 
ចាំបាច់លនសងលទៀត្ ស្ក្មាប់បលក្មី្ឱ្យការងារចុេះ 
េាត្៕
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ ទទួលជួបពភិាកាការងារជាមយួ 
ក្បធា្ការយិល័យ ្ងិជាត្ណំាងអងគការយញូណ្សកូ  

ក្បចំក្ពះរាជាណាចក្កកមពុជា 
លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ននារលស្ៀេនថៃ

សុ្ក្ក ១៤លកីត្ ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី៧ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន បានទទេួជបួពិភាកាការងារជាម្ួយ 
លោក Sardar Umar Alam ក្បាននការយិាេ័យ 
និងជាត្ាំណ្តងអងគការយូលណស្េូ ក្បចាំក្ពេះរាជាណ្ត 
ចក្កកម្ពុជា។ 

ភាគី្ទាាំងពីរ បានពិភាកាលេីកការងារ 
អភិរកសបឹងទលនាស្ថប ក៏ដូ្ចជាការអភិរកសលបតិ្កភណឌ  
កនុងត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ ការដថរកាវបបធនម៌្ក្បនពណី 
ទាំលនៀម្ទមាា ប់របស់្ជនជាតិ្លដី្ម្ ការជាំរុញលទស្ចរណ៍ 

ធនម្មជាតិ្ លដី្ម្បបីលងេីនលស្ដ្ាកិចចមូ្េដ្ឋា ន បលងេីន 
ចាំណូេជូនក្បជាពេរដ្ា និងការលរៀបចាំដននទី នន 
វត្តមានលដី្ម្លកាងកាងជាលដី្ម្។ អងគការយូលណស្េូ 
នឹងចូេរមួ្នតេ់ជាំនយួបលចចកលទស្ និងអនកជាំនាញ 
លដី្ម្បអីនុវត្តន៍ដននការការងារទាាំងលនេះ។ ចាំលពាេះ 
គ្ាំនិត្នតួចលនតីម្លនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ 
សំអាល់ បានស្ថវ គ្ម្ន៍ និងលក្ត្ៀម្ខាួន ស្ក្មាប់ 
កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការ លដី្ម្បកីារអភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ 
លនេះ៕
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កិចចក្បជុំញលើកទី១ក្កមុក្បកឹាភបិាលក្បត្ិបត្តិ ន្កមមវធិ ី
សមព័្ ធភាពដក្បក្បួលអាកាសធាត្ុកមពជុា ដ្ណំាក់កាលទ៣ី 

 
លៅក្ពឹកនថៃអងាគ រ ៣លរាច ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ 

ឯកស័្ក ព.ស្. ២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១១ ដខកុម្ាៈ 
ឆ្ន ាំ២០២០ កម្មវធីិនស្ម្ព័នធភាពដក្បក្បួេអាកាស្ានតុ្ 
កម្ពុជា ដដ្េលៅកាត្់ថ្ន CCCA3 បានលរៀបចាំកិចច 
ក្បជុាំលេីកទី១ ក្កុម្ក្បឹកាភិបាេក្បតិ្បត្តិរបស់្ 
ខាួនលៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លក្កាម្អធិនបតី្ភាព 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន និងជាក្បាននក្កុម្ក្បឹកាភិបាេកម្មវធីិន 
CCCA3 និងលដ្ឋយមានការចូេរមួ្ពីស្មាជិកក្កុម្ 
ក្បឹកាភិបាេក្បតិ្បត្តិ ត្ាំណ្តងពីក្កស្ួងលស្ដ្ាកិចច 
និងហរិ ញ្វត្ាុ ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក្កស្ួងអភិវឌឍន៍ 
ជនបទ ក្កស្ួងស្ថានរណការ និងដឹ្កជ ជ្ូ ន ក្កស្ួង 
អប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ក្កស្ួងដរ ៉ា និងថ្នម្ពេ 

និងនដ្គូ្អភិវឌឍន៍រមួ្មាន៖ ស្ហភាពអឺរ ៉ាុប (EU) 
និងវធីិនអភិវឌឍន៍ស្ហក្បជាជាតិ្ក្បចាំកម្ពុជា(UN
DP) និងស្ថា នទូត្ស្៊ាុយដអត្ (Sweden) ក្ពម្ទាាំង 
អនកស្លងេត្ការណ៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ពីក្កស្ួង ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធនានានងដដ្រ។ 

កិចចក្បជុាំបានពិនិត្យ និងពិភាកាលេី 
ស្មិ្ទធនេ ស្លក្ម្ចបានស្ាំខាន់ៗកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ 
ទិស្លៅបនតឆ្ន ាំ២០២០ និងដននការថវកិាឆ្ន ាំ២០២០ 
-២០២១ កនុងការលឆាីយត្បនឹងបញ្ា ននការដក្បក្បួេ 
អាកាស្ានតុ្លៅកម្ពុជា ជាពិលស្ស្ការោាំក្ទគ្លក្មាង 
នានា និងកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងរបស់្ក្កស្ួង-ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ។ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បាន 
គូ្ស្បញ្ជ ក់អាំពីកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការពីនដ្គូ្អភិវឌឍន៍ 
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និងកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងរបស់្កម្មវធីិន CCCA និង 
ក្កស្ួង ស្ថា ប័ន លដី្ម្បលីឆាីយត្បលៅនឹងការដក្បក្បួេ 
អាកាស្ានតុ្ ដូ្ចជា ការកាត់្បនាយឧស្ម័ននទេះក ច្ ក់ 
តាម្វស័ិ្យ ការលេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ង និងការ 

កាត់្បនាយបាា ស្ទិក ការអភិវឌឍទីក្កុងនិរនតរភាព 
ស្ាំណង់អាោរនបត្ង ការបស្រញ្ជ បការដក្បក្បួេ 
អាកាស្ានតុ្លៅកនុងដ្ាំលណីការថវកិាជាតិ្ ការស្ថង 
ស្ង់នាូវដដ្េធនន់នឹងអាកាស្ានតុ្ជាលដី្ម្៕
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់ ទទួលជួបពភិាកាការងារជាមយួ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទតូ្ន្សហភាពអរឺ ុប ក្បចំកមពុជា 

 
នារលស្ៀេនថៃពុធន ៤លកីត្ ដខនេគុន ឆ្ន ាំកុរ 

ឯកស័្ក ព.ស្ ២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២៦ ដខកុម្ាៈ 
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ទទេួ 
ជបួពិភាកាការងារជាម្យួលោកជាំទាវ Carmen 
MONERO ឯកអគ្គរដ្ាទូត្ននស្ហភាពអឺរ ៉ាុប ក្បចាំ 
កម្ពុជា។ 

 
លោកជាំទាវ Carmen MONERO មាន 

ក្បស្ថស្ន៍ដថាងអាំណរគុ្ណចាំលពាេះការស្ថវ គ្ម្ន៍ និង 
ទទេួជបួពិភាកាការងារពីស្ាំណ្តក់ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តីក្កសួងបរិសាថា្  លដី្ម្បដីស្វងយេ់ពី 
ការអភិវឌឍននវស័ិ្យបរសិ្ថា នលៅកម្ពុជា។ លៅកនុង 
ជាំនបួលនេះ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល ់
បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន កនាងម្ក ស្ហភាពអឺរ ៉ាុប 

មានកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការេអ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
ជាម្ួយកម្ពុជា ជាពិលស្ស្ បានចូេរមួ្ និងោាំក្ទ 
ដ្េ់ស្ម្ព័នធភាពននការដក្បក្បួេអាកាស្ានតុ្ លៅ 
កម្ពុជា (Cambodian Climate Change 
Alliance)។ ជាម្យួោន លនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី 
បានបញ្ជ ក់នងដដ្រ អាំពីកិចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការ 
អភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ និងការក្គ្ប់ក្គ្ងធននាននធនម្មជាតិ្ 
កនុងលនាេះ បានលេីកល ងីកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលេី 
ការចូេរមួ្របស់្ស្ហភាពអឺរ ៉ាបុ លេីការងារក្គ្ប់ក្គ្ង 
ធននាននធនម្មជាតិ្ ការពិនិត្យេទធភាពលេីគ្លក្មាង 
ការេក់កាបូន ការពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាព អនាម័្យ 
អប់រ ាំបរសិ្ថា ន និងការរស់្លៅលដ្ឋយចីរភាព ដដ្េ 
កនុងលនាេះ ជាំរុញលេីការលេីកកម្ពស់្ជីវភាពក្បជា 
ពេរដ្ាលៅតាម្ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ តាម្រយៈការ 
ចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ រមួ្មាន គ្លក្មាងលេីកទឹកចិត្តដ្េ់ក្បជា 
ពេរដ្ាចិ ច្ ឹម្លោ ក្កបី លៅត្ាំបន់ជុាំវញិបឹងទលនាស្ថប 
នងដដ្រ៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់រដ្ឋមន្រ្តកី្កសងួបរសិាថា្  បា្ទទលួសាវាគ្ម្ ៍
្ងិជបួពភិាកាការងារជាមយួឯកអគ្គរដ្ឋទតូ្អនូ្រសាតាលលីមកី្បចកំមពជុា 

 

 
នារលស្ៀេនថៃពុធន ៤លកីត្ ដខនេគុន ឆ្ន ាំ 

កុរ ឯកស័្ក ព.ស្២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២៦ ដខ 
កុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 
កនុងឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម្ Pablo Chiho Kang 
បានស្ដម្តងការអបអរស្ថទរ ចាំលពាេះការស្ថវ គ្ម្ន៍ 
ស្ក្មាប់ជាំនបួលេីកទី១ របស់្ឯកឧត្តម្ជាម្ួយ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី និងបានវាយត្នម្ាខពស់្ការ 
រកីចលក្មី្នរបស់្ក្បលទស្កម្ពុជានាលពេបចចុបបនន 
កនុងលនាេះមានការក្គ្ប់ក្គ្ងវស័ិ្យបរសិ្ថា ននងដដ្រ។ 

 
ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ បាន 

ចត់្ទុកថ្ន ក្បលទស្អូស្រស្ថត េី មានកិចចស្ហក្បតិ្ 
បត្តិការេអជាម្យួកម្ពុជា និងបានចូេរមួ្អភិវឌឍន៍ 
ក្បលទស្កម្ពុជា កនុងលនាេះការអភិវឌឍធននាននម្នុស្ស 

ជាដននកម្យួស្ាំខាន់ននកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការេអរវាង 
ក្បលទស្ទាាំងពីរកម្ពុជា-អូស្រស្ថត េី។ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី បានបងាា ញពីលោេបាំណងស្ហក្បតិ្ 
បត្តិការលេីការអភិវឌឍវស័ិ្យបរសិ្ថា នជាម្យួក្បលទស្ 
អូស្រស្ថត េ ីកនុងលនាេះ កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលេីការ លក្បី 
ក្បាស់្ថ្នម្ពេកលកីត្ល ងីវញិ ការបណតុ េះបណ្តត េ 
ម្ស្រនតីរដ្ាបាេលៅថ្នន ក់លក្កាម្ជាតិ្លេីការអភិវឌឍ និង 
ក្គ្ប់ក្គ្ងទីក្កុងនិរនតរភាព និងការបណតុ េះបណ្តត េ 
ពក្ងឹងធននាននម្នុស្ស តាម្រយៈអាហារូបករណ៍ 
ស្ក្មាប់ការស្ិកាលៅក្បលទស្អូស្រស្ថត េី៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់អញ្ជើញចលូរមួសញមពាធ «គ្ញក្មងរចនាក្ចក 
ញដ្ើរន្អគ្គញលខាធកិារដ្ឋា្ ក្កមុក្បកឹាជាត្អិភវិឌ្ឍ្ញ៍ដ្យចរីភាព» 

 
«រមួ្ោន លឆ្ព េះលៅអភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព»។ 

លនេះជាពាកយម្ួយឃ្លា ស្រលស្រធនាំៗលៅលេីជញ្ជ ាំងលេី 
នាូវលដី្រម្យួកដនាងក្បស្ិទធនាម្ថ្ន«គ្លក្មាងរចនា
ក្ចកលដី្រននអគ្គលេខាធិនការដ្ឋា នក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្ 
អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព» នាទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ដដ្េបានដ្ឋក់ស្លមាព ធនជានាូវការ នាោៃ ចនថៃ 
ក្ពហស្បត្ិ៍ ៥លកីត្ ដខ នេគុន ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្ 
២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២៧ ដខកុម្ា: ឆ្ន ាំ២០២០ 
លក្កាម្អធិនបតី្ភាព ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាក្បាននក្កុម្ក្បឹកា 
ជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព និងមានការចូេរមួ្ពី 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងម្ស្រនតីរាជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន រមួ្ 
ជាម្យួត្ាំណ្តងក្កស្ួងស្ថា ប័នម្យួចាំននួ និងនដ្គូ្ 
អភិវឌឍន៍ជាលក្ចីននាក់។  

ឯកឧត្តម ទិ្ ព្ែក អគ្គលេខា 
ធិនការននក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន គ្លក្មាងលនេះលរៀបចាំល ងី លដី្ម្បនីសពវ 
នាយលេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ងដ្េ់ស្ថានរណជន 
អាំពីត្ួនាទី និងភារកិចចរបស់្ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍ 
លដ្ឋយចីរភាព ការពក្ងឹងស្ថម រតី្ម្ស្រនតីរាជការឱ្យលចេះ 
ក្ស្ឡាញ់បរសិ្ថា ន និងទាក់ទាញស្ិស្ស និស្សតិ្ និង 
ស្ថានរណជន អាំពីការអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាព លៅ 
កម្ពុជា។ 

លោក Nick Beresford ក្បាននកម្មវធីិន 
អភិវឌឍន៍អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ក្បចាំកម្ពុជា (UNDP) 
បានបញ្ជ ក់ថ្ន ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានចូេរមួ្យា៉ា ង 
ស្កម្មកនុងការនសពវនាយ និងនតេ់ចាំលណេះដឹ្ងដ្េ់ 
ស្ថានរណជន ជាពិលស្ស្ នតេ់ការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន 
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ទាាំងកនុងក្បព័នធ និងលៅលក្តក្បព័នធ លក្ពាេះថ្ន លបី 
កុមារមានការយេ់ដឹ្ងពីធននាននធនម្មជាតិ្ និង 
បរសិ្ថា ន លគ្ចូេរមួ្ការពារ និងអភិរកស។ លោក 
សូ្ម្ចូេរមួ្អបអរស្ថទរចាំលពាេះការលរៀបចាំឱ្យមាន
គ្លក្មាងលនេះល ងី លដ្ឋយមានរូបភាព និងការរចនា 
យា៉ា ងេអ ដដ្េមានអត្ាន័យននការទទេួខុស្ក្តូ្វ 
និងកតីក្ស្ឡាញ់ចាំលពាេះការងាររបស់្ម្ស្រនតីរាជការ 
ទាាំងអស់្។ 

កនុងឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម សាយ 
សំអាល់ បានបងាា ញនូវម្លនាស្ល ច្ ត្នារកីរាយ 
ជាម្ួយការបលងេីត្បានស្មិ្ទធនេថមីលៅនថៃលនេះ 
ដដ្េលក្បៀបក្បដូ្ចនឹង «វថីិស្ិេបៈបរសិ្ថា ន កនុង 
អោរម្ត្កលត្លជា»។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បាន 
បនតថ្ន លនេះជាលមាទនភាពស្ក្មាប់ទាាំងអស់្ោន  ដដ្េ 
លយីងបាននិងកាំពុងអនុវត្តន៍ការលរៀបចាំលោេ 
នលយាបាយស្ថានរណៈលេីវស័ិ្យបរសិ្ថា នបានេអ 
និងមានអត្ាន័យដ៏្ធនាំលធនង ជាវថីិម្យួដដ្េកម្ពុជា 
កាំពុងលដី្រលេីនាូវដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វបាំនុត្។ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ បានលេីកទឹកចិត្តឱ្យមានការ 
ចូេរមួ្ពីស្ិស្ស និស្សតិ្ ទស្សនាផ្លទ ាំងទស្សនីយភាព 
គ្ាំរូ ដដ្េបងេប់នូវខាឹម្ស្ថរព័ត៌្មាន និងរូបភាព 
ក្បទាក់ក្កឡា និងមានអត្ាន័យក្ជាេលក្ៅ បងាា ញ 
ពីលោេលៅលឆ្ព េះលៅការអភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព 
លៅកម្ពុជា និងលេីកទឹកចិត្តឱ្យម្ស្រនតីរាជការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន បនតការខិត្ខាំក្បឹងដក្បងចូេរូម្កនុងបុពវលហតុ្ 
បរសិ្ថា ន លដី្ម្បអីនាគ្ត្កម្ពុជារុងលរឿង៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់រដ្ឋមន្រ្តកី្កសងួបរសិាថា្  ញកាត្សរញសើរចញំពាះសមត្ែភាព 
របសក់មុរា គ្ណុ្ គា ជយ័ោភញីលខ១ សមកូ្ត្ កណំាពយ «ពា្រងាវា្  ់សញមតចញត្ញជា» 

ជាធ្ធា្ដ្ព៏សិដិ្ឋរបសក់្បញទសកមពជុា 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលកាត្ស្រលស្ីចាំលពាេះស្ម្ត្ាភាព 
របស់្កុមារា គុ្ណ ោ ជ័យោភីលេខ១ ស្មូក្ត្ 
កាំណ្តពយ «ពានរងាវ ន់ស្លម្តចលត្លជា» ជាធននានន 
ដ៏្ពិស្ិដ្ារបស់្ក្បលទស្កម្ពុជា។ 

លនេះជាការលេីកល ងីរបស់្ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី នារលស្ៀេនថៃពុធន ៣លរាច ដខនេគុន ឆ្ន ាំ 
កុរ ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១១ ដខ 
មី្នា ឆ្ន ាំ២០២០ កនុងលពេទទេួជបួកុមារា គុ្ណ 
ោ នាទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។  

នាឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ក៏បាន 
នតេ់កាក់មាស្ និងថវកិា ជាការលេីកទឹកចិត្តដ្េ់ 
កុមារា គុ្ណ ោ នងដដ្រ។ 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន គុ្ណ ោ ជាស្ិស្សនន 
អនុវទិាេ័យលត្លជាដស្នកម្មករ លខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
ដដ្េបានក្ប ងជាប់ចាំណ្តត់្ថ្នន ក់លេខ១ ដននក 
ស្មូត្កាំណ្តពយ កនុងទិវាជាតិ្អាំណ្តនលេីកទី៥ 
ឆ្ន ាំ២០២០៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់ជបួពភិាកាការងារជាមយួក្បធា្ ADB ញលើ 
កចិចសហក្បត្បិត្តកិារក្គ្បក់្គ្ងវសិយ័បរសិាថា្ ញៅកមពជុា 

 
នារលស្ៀេ នថៃពុធន ៣លរាច ដខនេគុន ឆ្ន ាំ 

កុរ ឯកស័្ក ព.ស្ ២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១១ ដខ 
មី្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានអនុញ្ញ ត្ឱ្យក្បតិ្ភូ 
ធននាោរអភិវឌឍន៍អាសុ្ី (ADB) ដឹ្កនាាំលដ្ឋយលោក 
JIANGFENG ZHENG ក្បាននធននាោរអភិវឌឍន៍ 
អាសុ្ីក្បចាំត្ាំបន់អាសុ្ីអាលគ្នយ ៍ ចូេជួបស្ដម្តងការ 
គ្រួស្ម្ និងពិភាកាការងារលៅទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន។ លៅកនុងជាំនបួលនេះ លោក JIANGFENG 
ZHENG បានលេីកល ងីពីគ្លក្មាងជាំនយួក្បលទស្ 
ម្ហាអនុត្ាំបន់ទលនាលម្គ្ងគ ស្លក្ម្ចនូវកាំលណីន 
បរយិាប័នន និងការអភិវឌឍ ក្បកបលដ្ឋយចីរភាព 
តាម្រយៈវស័ិ្យកស្ិកម្ម និងការក្គ្ប់ក្គ្ងធននានន 
ធនម្មជាតិ្ ដកេម្អេកខខណឌ ជីវភាពរស់្លៅកនុងត្ាំបន់ 
ទីក្កុង និងត្ាំបន់ជនបទ លហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធ ថ្នម្ពេ 

កលកីត្ល ងីវញិ និងការអភិវឌឍវស័ិ្យអប់រ ាំ និង 
ជាំនាញ។ 

កនុងឱ្កាស្លនេះ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្ត ី
បានស្ដម្តងនូវការស្ថវ គ្ម្ន៍យា៉ា ងកក់លតត  ចាំលពាេះ 
គ្ណៈក្បតិ្ភូ ADB ដដ្េបានម្កបាំលពញទស្សន 
កិចចលៅកម្ពុជា និងរាយការណ៍ជូនលេីដននការ 
យុទធស្ថស្រស្តថមីរបស់្ ADB HQ លេីវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
របស់្ក្បលទស្កម្ពុជា។ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្ត ី
បានដថាងអាំណរគុ្ណដ្េ់ធននាោរ ADB ដដ្េ 
កនុងលពេកនាងម្ក ក៏ដូ្ចជាបចចុបបនន បានលធនវីកិចច 
ស្ហក្បតិ្បត្តិការយា៉ា ងជិត្ស្និទធជាម្ួយរាជរដ្ឋា  
ភិបាេកម្ពុជា។  
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ បាន 
លេកីល ងីពីចាំណុចស្ាំខាន់ៗជាលក្ចីន រមួ្មានការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងធននាននធនម្មជាតិ្ ការអភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ 
ជាពិលស្ស្ ការលបាេះបលងាគ េក្ពាំដី្ត្ាំបន់ការពារធនម្ម 
ជាតិ្ និងម្លធនាបាយស្ក្មាប់ការេាត្ជាលដី្ម្។ 
ជាម្យួោន លនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានលេីក 
ល ងីពីការតាាំងចិត្តរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា នកនុងការ
លេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ងអាំពីបរសិ្ថា ន ជាពិលស្ស្ 
ការដថរកាសុ្ខភាព ក៏ដូ្ចជាការលធនវីអនាម័្យបរសិ្ថា ន 

តាម្រយៈការនតេ់ជូនធុនងចលក្មាេះទឹកស្ថអ ត្លៅតាម្ 
ស្ថោលរៀន។ 

ចាំលពាេះការកិចចោាំពារបរសិ្ថា នវញិ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានលេីកល ងីពីការ 
ពក្ងឹងលេីការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំណេ់រងឹ ស្ាំរាម្ លដី្ម្ប ី
ឱ្យទីក្កុងស្ថអ ត្ មានលស្ថភ័ណភាព និងផ្លសុ្ក 
ភាព។ កនុងដននកលនេះដដ្រ ឯកឧត្តម សាយ 
សំអាល់ បានបងាា ញពីគ្លក្មាងកិចចស្ហក្បតិ្ 
បត្តិការជាម្យួនដ្គូ្លដី្ម្បលីរៀបចាំទីោនចក់ស្ាំរាម្ 
ដដ្េមានការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរាម្ឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វតាម្ 
ស្តង់ដ្ឋរអនាម័្យខពស់្លៅតាម្រាជាននីលខត្តម្ួយ 
ចាំននួនងដដ្រ។ 

លៅកនុងជាំនបួលនេះដដ្រ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្ត ី
ក៏បានបញ្ជ ក់ជូនពីគ្លក្មាងលរៀបចាំទីក្កុងជាទីក្កុង
វយ័ឆ្ា ត្ (Smart City) លៅកម្ពុជានងដដ្រ៕ 
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ឯកឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនតីក្កសងួបរសិ្ថា ន ចុេះពិនិតយការងារក្គបក់្គង និង 
អភិរកេតបំន់ផ្ដ្នជក្ម្កសតវនក្ពផ្កវសមីា កែងុផ្ខតតម្ ឌ លគីរ ី

 
ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ រមួ្នឹង 

ម្ស្រនតីជាំនាញននក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងឯឧត្តម សាវាយ 
សំអាង អភិបាេននគ្ណៈអភិបាេលខត្តរមួ្នឹង 
អាជ្ាធនរពាក់ព័នធលខត្តម្ណឌ េគី្រ ីលដ្ឋយមានការចូេ 
រមួ្ពីអងគការនដ្គូ្នងលនាេះ បានចុេះពិនិត្យលេីការងារ 
ការពារ និងអភិរកស ត្ាំបន់ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដកវ 
ស្ីមា ស្ាិត្កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តម្ណឌ េគិ្រលីៅនថៃ 
ចនទ-អងាគ រ ៦-៧លកីត្ ឆ្ន ាំជូត្ លទាស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៣ ក្តូ្វ នឹងនថៃទី២៧ និងទី២៨ ដខលម្ស្ថ 
ឆ្ន ាំ២០២០។ 

ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ បាន 
វាយត្នម្ាខពស់្ ចាំលពាេះដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដកវស្ីមា៉ា  
ដដ្េមានក្បព័នធលអកូ ូសុ្សី្ម្បូរដបប កនុងលនាេះ 
ក្បលភទស្ត្វកក្ម្ និងក្បលភទស្ត្វជិត្នុត្ពូជលៅ 
លេីពិភពលោកចាំននួ៦០ក្បលភទ ដូ្ចជា ស្ត្វស្ថវ  
ក្ពាម្ជាលដី្ម្ និងមានក្បលភទស្ត្វ២៥ក្បលភទ ដដ្េ 
សុ្ីស្ថច់ជាអាហាររមួ្ មានស្ត្វខាា  ជាពិលស្ស្ជាង 
លនេះ ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដកវស្ីមាជាកដនាងដត្ម្យួ 
គ្ត់្លៅលេីពិភពលោកដដ្េមានឆ្ម  ចាំនួន៧ក្បលភទ 
លហយីក៏ជាទីកដនាងស្ក្មាប់ការងារអភិរកសអនតជាតិ្ 
លេីក្បលភទស្ត្វដ្ាំរអីាសុ្ី។ ឯកឧត្តម ក៏បាន 

ដថាងអាំណរគុ្ណម្ស្រនតីឧទានុរកស និងអងគការអភិរកស 
ស្ត្វនក្ព WCS ដដ្េបានេេះបង់កមាា ាំងកាយ 
កមាា ាំងចិត្ត ខិត្ខាំក្បឹងដក្បងចុេះេាត្ ការពារធនន 
ាននធនម្មជាតិ្ ក៏ដូ្ចជាទប់ស្ថេ ត់្ និងបស្រងាេ បបទ 
លេមីស្េួចកាប់បាំផ្លា ញនក្ពលឈ្ ីការរុករានទស្រនាទ ន 
កាន់កាប់ដី្នក្ពរដ្ាខុស្ចាប់ និងការបរបាញ់ស្ត្វ 
នក្ពខុស្ចាប់។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ 
សំអាល់ បានជាំរុញក្គ្ប់ភាគី្ពាក់ព័នធទាាំងអស់្ 
ចូេរមួ្ការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ ឱ្យបាន 
គ្ង់វងស លដី្ម្បកីម្ពុជាេក់ត្ួនាទីនក្ពលឈ្ ីដដ្េលដី្រ 
ត្នួាទីស្ាំខាន់កនុងការការពារក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី នន 
ភពដននដី្តាម្រយៈការេក់ឥណទានកាបូន កនុង 
ទីនារកាបូនស្ម័ក្គ្ចិត្ត លហយីថវកិាដដ្េបានម្កពី 
ការេក់ឥណទានកាបូន ក្តូ្វបានយកលៅបលក្មី្ 
លេីការងារអភិរកស និងការបលងេីត្ស្ដ្ាកិចចស្ក្មាប់ 
ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្លៅកនុងត្ាំបន់ 
លនាេះ។  

 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន អាក្ស័្យលដ្ឋយ 
ស្ថរកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងកនុងការក្គ្ប់ក្គ្ង និងអភិ 
រកសត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បានេអក្បលស្ីរ កម្ពុជាបាន 
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េក់ឥណទានកាបូនលៅកនុងដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ព
ដកវស្ីមា ឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវា៉ាញខាងត្បូង និង 
ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពតានត្កនុងក្កបខ័ណឌ ទីនារស្ម័ក្គ្
ចិត្ត លដ្ឋយទទេួបានថវកិាស្រុបក្បមាណ១១,៦ 
ោនដុ្ោា រអាលម្៉ារកិ ស្ក្មាប់ក្ទក្ទង់ដ្េ់ការការ 
ពារ និងអភិរកស ក៏ដូ្ចជាជួយលេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
របស់្ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នដដ្េលឆាីយត្បលៅ
នឹងលោេការណ៍ហរិ្ ញបបទាននិរនតរភាព។  

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន រាជរដ្ឋា ភិ 
បាេកម្ពុជាមានទិស្លៅលធនវីយា៉ា ងណ្តឱ្យស្ហគ្ម្ន៍ 
មានចាំណូេបដនាម្ និងបលងេីត្ជលក្មី្ស្ថមីស្ក្មាប់ 
ការក្បកបមុ្ខរបរចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្លដី្ម្បកីាត់្ផ្លត ច់ពីការ
ពឹងអាក្ស័្យលេីអនុនេនក្ពលឈ្ ី ដដ្េជាទមាា ប់ 
មានពីយូរេង់ណ្តស់្ម្ក លហយីរបស់្ក្បជាពេរដ្ា 
លៅតាម្ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នលដ្ឋយបលងេីត្មុ្ខរបរ 
ថមីបលក្មី្ឱ្យវស័ិ្យលអកូលទស្ចរណ៍ ក្ពម្ទាាំងការ 

បណតុ េះបណ្តត េស្ហគ្ម្ន៍ឱ្យលចេះក្គ្ប់ក្គ្ង និង 
ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វនគត់្នគង់ទីនារ ការដ្ឋាំដ្ាំណ្តាំរមួ្នសាំ 
លនសងលទៀត្មានបដនាបងាេ រស្ក្មាប់លក្បីក្បាស់្ក្បចាំ
នថៃខាួនឯងនង និងស្ក្មាប់បលក្មី្លស្វាកម្មដ្េ់លភ្ៀវ 
លទស្ចរ ដដ្េលៅទស្សនាកម្ានត លៅកនុងត្ាំបន់ 
ស្ហគ្ម្ន៍របស់្ពេរដ្ានងដដ្រ។ ជាម្យួោន លនេះ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ស្ថជាថមី 
ពីការតាាំងចិត្តរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា នចូេរមួ្អនុវត្ត
យុទធស្ថស្រស្តជាតិ្របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា កនុង 
ការេុបបាំបាត់្ជាំងឺក្គុ្នចញ់ឱ្យអស់្ពីកម្ពុជា លៅ 
ក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០២៥ និងេុបបាំបាត់្ឱ្យអស់្នូវជាំងឺឆាង 
លនសងលទៀត្ ឱ្យអស់្ពីត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ លដ្ឋយ 
ស្ហការជាម្យួក្កស្ួងសុ្ខាភិបាេ ដចកមុ្ង 
ក្ជេក់ថ្នន ាំការពារជាំងឺក្គុ្នចញ់ នតេ់ថ្នន ាំការពារ 
លនសងៗលទៀត្ ក្ពម្ទាាំងលធនវីការអប់រ ាំនសពវនាយពី 
ការការពារខាួនពីជាំងឺ ក៏ដូ្ចជាការស្មាអ ត្អនាម័្យ 
បរសិ្ថា នជាលដី្ម្៕
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់ដ្កឹនាកំិចចក្បជុំពក្ងឹងដែ្ការ 
ក្គ្បក់្គ្ងបរិសាថា្  ញដ្ើមបីការអភវិឌ្ឍញដ្យចរីភាព 

 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅនថៃចនទ ២លកីត្ ដខអាស្ថធន 
ឆ្ន ាំជូត្ លទាស័្ក ព.ស្ ២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២២ 
ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានដឹ្កនាាំក្បជុាំស្តីពីការលរៀបចាំដននការពក្ងឹងការ
ងារក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា នលៅកម្ពុជាឱ្យមានក្បស្ិទធភាព 
លដី្ម្បកីារអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាព។ កនុងឱ្កាស្លនាេះ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានោាំក្ទគ្ាំនិត្នតួចលនតីម្កនុង 
ការស្ិកាក្ស្ថវក្ជាវ ដដ្េមានេកខណៈ វទិាស្ថស្រស្ត 
និងលស្ដ្ាកិចច លដ្ឋយដនអកលេីភាពជាក់ដស្តង ស្ាំលៅ 
ោាំក្ទដ្េ់កម្មវធីិនការងារលោេនលយាបាយ និង 
ដ្ាំលណីរការស្លក្ម្ចចិត្តកនុងការងារក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ន 
លដី្ម្បកីារអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាពលៅកម្ពុជា។  

 
សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្នកិចចក្បជុាំនាលពេលនេះបាន

ពិនិត្យ និងពិភាកាលេីការលរៀបចាំគ្ាំរូគ្លក្មាងយុទធ 
ស្ថស្រស្តកាំណត់្ត្នម្ាកាកស្ាំណេ់ (Waste Pricing 
Strategy) និងគ្លក្មាងគ្ាំរូអភិវឌឍន៍ស្ហគ្ម្ន៍ 
ក្បកបលដ្ឋយចីរភាព (Sustainable Commu 
nity Development Model)។  លៅកនុងកិចចក្បជុាំ 
លនេះដដ្រ ក៏មានការអល ច្ ីញចូេរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កុម្ 
ទីក្បឹកា និងម្ស្រនតីជាំនាញក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងមាន 
ការចូេរមួ្លធនវីបទអនតរាគ្ម្ន៍ពីត្ាំណ្តងម្ជឈម្ណឌ េ 
យុទធស្ថស្រស្ត និងលោេនលយាបាយនវានុវត្តន៍ Center 
for Strategy and Innovation Policy នងដដ្រ៕ 
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ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តកី្កសងួបរសិាថា្ ៖ ការទន្រនារា្ កា្ក់ាបដ់្រីដ្ឋ គ្ជឺាទញងវើ 
ខសុចាប ់្ងិជាការលចួក្ទពយសមបត្តរិបសញ់យើងទាងំអសគ់ានា 

 
«ការទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ាគឺ្ជាទលងវីខុស្

ចាប់ និងជាការេួចក្ទពយស្ម្បត្តិរបស់្លយងីទាាំង 
អស់្ោន »។ លនេះគឺ្ជាគូ្ស្បញ្ជ ក់របស់្ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា នលៅក្ពឹក 
នថៃអងាគ រ ១០លកីត្ ដខអាស្ថឍ ឆ្ន ាំជូត្ លទាស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង នថៃទី៣០ ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ 
២០២០ លៅស្ថោលខត្តរត្នគិ្រ ី កនុងកិចចក្បជុាំស្តីពី 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងដី្ស្ថានរណៈរបស់្រដ្ា លៅកនុងត្ាំបន់ 
ការពារធនម្មជាតិ្កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តរត្នគិ្រលីដ្ឋយ
មានការអល ជ្ ីញចូេរមួ្ពីស្មាជិកននគ្ណៈកមាម
ធិនការទី៣ ននក្ពឹទធស្ភា ស្មាជិក រដ្ាស្ភា ស្មាជិក 
ក្កុម្ក្បឹកាលខត្ត គ្ណៈអភិបាេលខត្តរត្នគិ្រ ី និង 
អាជ្ាធនរពាក់ព័នធរមួ្មានអភិបាេ ក្កុងក្ស្ុក និង 
លម្ ុាំ លៅស្ងាេ ត់្លក្កាម្ចាំណុេះរដ្ាបាេលខត្តរត្នគិ្រ ី
ជាលក្ចីនរូប។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ 
សំអាល់ បានក្ពមានថ្ន «អាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា នដដ្េ 
មានត្នួាទីចូេរមួ្ការពារ និងអភិរកសធននានន 
ធនម្មជាតិ្ មិ្នក្តូ្វលបីកនដ្ឱ្យមានការកាប់រាន ដុ្ត្ 
ឆ្េ រទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ាលដ្ឋយខុស្ចាប់ លហយី 
លស្នីសុ្ាំកាត់្លឆវៀេដី្រ ាំលោភទស្រនាទ នទាាំងលនាេះឱ្យក្កុម្
ជនខិេខូចល យី លនេះជាទលងវីខុស្ចាប់ លហយី 

ចាំបាច់ក្តូ្វទទេួខុស្ក្តូ្វចាំលពាេះមុ្ខចាប់ លដ្ឋយ 
ោម នការលេីកដេងល យី»។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល់ 
បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន លៅលខត្តរត្នគិ្រ ីមានការទស្រនាទ ន 
កាន់កាប់ដី្រដ្ាលដ្ឋយខុស្ចាប់លកីត្មានល ងី លៅ 
កនុងត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ លហយីមានការជាប់ព័នធ 
នឹងអាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា នខាេះដូ្ចជាលម្ភូមិ្លម្ ុាំជាលដី្ម្ 
ដដ្េលៅបនតបាំពានចាប់ចុេះហត្ាលេខាលេីេិខិត្
ទិញ និងេក់ដី្ និងការចុេះហត្ាលេខាបញ្ជ ក់ពីការ 
កាន់កាប់ដី្ លដ្ឋយខុស្ចាប់ លទាេះបីជាមានការនសពវ 
នាយអប់រ ាំដណនាាំជាលក្ចីនលេីកលក្ចីនស្ថរួចម្ក
លហយីពីស្ាំណ្តក់ម្ស្រនតីជាំនាញយា៉ា ងណ្តក៏លដ្ឋយ។ 
ការណ៍លនេះ ចាំបាច់ក្តូ្វដត្អនុវត្តវាិននការចាប់តឹ្ង 
រុងឹក្បឆ្ាំងនឹងការរ ាំលោភបាំពានលនេះ។ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ជន 
ដដ្េរ ាំលោភបាំពានទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ាដត្ងដត្ 
ក្តូ្វបានក្បឈ្ម្មុ្ខចាប់ លហយីបានស្ងេត់្ធនៃន់ 
ថ្ន«រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាក៏ដូ្ចជាក្កស្ួងបរសិ្ថា ន
ពិត្ជាស្បាយរកីរាយនក្កដេងលៅលពេល ីញ
ក្បជាពេរដ្ាមានជីវភាពធូនរានរ ប៉ាុដនតក្តូ្វលធនវីយា៉ា ង 
ណ្តក្ស្បតាម្ចាប់»។ 
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សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន លខត្តរត្នគិ្រមីានត្ាំបន់ការពារ 
ធនម្មជាតិ្ចាំនួន៦ ដដ្េមានននទដី្៨៩៣៥៩៤ហកិតា 
កនុងលនាេះមានដូ្ចជា ឧទានជាតិ្វរីៈជ័យ ឧទានជាតិ្ 
អូយា៉ា ដ្ឋវ ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពេាំផ្លត្់ ដដ្នជក្ម្ក 
ស្ត្វនក្ពលស្ៀម្បា៉ា ងលវនីនស្។ ជាម្ួយោន លនេះ មាន 
ការលរៀបចាំស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ចាំននួ១០ 
ដដ្េមានននទដី្២៦៣៣៨ហកិតា លហយីបចចុបបននលនេះ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងអាជ្ាធនរលខត្ត បាននិងកាំពុង 
ពក្ងឹងបដនាម្ត្ួនាទីរបស់្ស្ហគ្ម្ន៍កនុងការចូេរមួ្
ការពារ និងអភិរកសក្បកបលដ្ឋយក្បស្ិទធភាព ទប់ស្ថេ ត់្ 
និងបស្រងាេ បបទលេមីស្ធននាននធនម្មជាតិ្ ជាម្ួយម្ស្រនតី 
ជាំនាញរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ បចចុបបននលនេះ លខត្ត 
រត្នគិ្រ ីមានក្បជាពេរដ្ារស់្លៅចាំនួន២៦០៥៥៧នាក់ 
និងមានជនជាតិ្ភាគ្តិ្ចចាំននួ៦០% ននចាំននួ 
ពេរដ្ាស្រុប លហយីមានជន ជាតិ្ភាគ្តិ្ចចាំននួ៨ 
ជនជាតិ្។ 

 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដថាងថ្ន «រាជរដ្ឋា ភិបាេបាន 
យកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់្ចាំលពាេះជីវភាពរស់្លៅរបស់្
ក្បជាពេរដ្ា លហយីសញមតចញត្ញជា ហ ុ្ ដស  ្
នាយករដ្ាម្ស្រនតីដត្ងដត្នតេ់ម្តិ្ដណនាាំដ្េ់លយងីខុ្ាំ
ថ្នក្តូ្វក្បឹងដក្បងឱ្យអស់្េទធភាពលដី្ម្បជីួយលេីក
ត្លម្េីងជីវភាពរបស់្ក្បជាពេរដ្ា។ ដូ្លចនេះ លយងីក្តូ្វ 

លធនវីការរមួ្ោន លដី្ម្បនិីរនតរភាពបរសិ្ថា ន និងធននានន 
ធនម្មជាតិ្»។ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានក្បកាស្ 
ថ្ន ក្បស្ិនលបីបងបអូនក្បជាពេរដ្ាខវេះដី្ពិត្ក្បាកដ្ 
សូ្ម្ដ្ឋក់ពាកយលស្នីសុ្ាំដី្ស្ម្បទានស្ងគម្កិចចជាម្យួ
អាជ្ាធនរពាក់ព័នធ លហយីក្បស្ិនលបីមានកាំលណីន 
ក្បជាជន កនុង ុាំក្ស្ុក ឬមានបាំណងចង់បលងេីត្ 
លហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធថមី លដី្ម្បលីឆាីយត្បនឹងកាំលណីន 
ក្បជាពេរដ្ា អាជ្ាធនរអាចលេីកជាគ្លក្មាងលដី្ម្ប ី
ជដជកពិភាកាជាម្យួម្ស្រនតីជាំនាញ។ ឯកឧត្តម 
បានដថាងថ្ន ក្តូ្វដញកឱ្យដ្ឋច់រវាងការលឆវៀេដី្ភូមិ្ដ្ឋា ន 
ចស់្ ដដ្េពេរដ្ារស់្លៅក្ស្បតាម្លោេការណ៍ 
ដស្បកខាា  និងលស្នីសុ្ាំកាត់្លឆវៀេដី្ ដដ្េបានម្កពី 
ការទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ាលដ្ឋយខុស្ចាប់។ 
ឯកឧត្តម បានក្ពមានទុកជាមុ្នថ្ន ករណីលស្នីសុ្ាំ 
កាត់្លឆវៀេដី្ ដដ្េបានម្កពីការទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្ 
រដ្ាលដ្ឋយខុស្ចាប់ ជាទលងវីខុស្ចាប់ លហយីក្តូ្វ 
ក្បឈ្ម្មុ្ខចាប់»។ ជាម្ួយោន លនេះ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ ក៏បាននតេ់ជាគ្ាំនិត្ដ្េ់ 
អាជ្ាធនរ កនុងការគិ្រគូ្រជាម្យួក្បជាស្ហគ្ម្ន៍បលងេីត្ 
ជលក្មី្ស្មុ្ខរបរថមីដូ្ចជាការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ និងដ្ាំណ្តាំ 
កស្ិកម្មលនសងៗ លក្តពីមុ្ខរបរក្បនពណីដ្កហូត្ 
អនុនេនក្ពលឈ្ ីការទស្រនាទ នដី្លធនវីចមាេ រពលនចរ លហយី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លក្ត្ៀម្ខាួនជយួទាាំងបលចចកលទស្ 
និងថវកិា។  

ចកខុវស័ិ្យ និងការចូេរមួ្លេីកកម្ពស់្ 
ជីវភាព ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍លនេះក្តូ្វបានដចករ ាំដេកពី 
ស្ាំណ្តក់ ឯកឧត្តម លង សាវុ្ អភិបាេ 
ននគ្ណៈអភិបាេលខត្តរត្នគិ្រលីដ្ឋយ ឯកឧត្តម 
បានដថាងថ្ន «លយងីខុ្ាំមិ្នចង់ឱ្យក្បជាពេរដ្ាលខត្ត 
លយងីខុ្ាំពឹងអាក្ស័្យមុ្ខរបរលេីធននាននធនម្មជាតិ្លទ 
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គឺ្មានមុ្ខរបរលនសងលក្តពីការក្បមូ្េអនុនេនក្ព
លឈ្ ី លដី្ម្បទុីកឱ្យធននាននធនម្មជាតិ្មានការរកីធនាំានត់្ 
និងលធនវីឱ្យលខត្តរត្នគិ្រក៏ីដូ្ចជាក្បលទស្កម្ពុជាទាាំង
មូ្េស្ម្បូណ៌លដ្ឋយធននាននធនម្មជាតិ្លដី្ម្បនីេ 
ក្បលយាជន៍ស្ក្មាប់កូនលៅជាំនាន់លក្កាយបនតលទៀត្។ 
ខុ្ាំសូ្ម្លស្នីសុ្ាំឱ្យអាជ្ាធនរភូមិ្ ុាំ រមួ្នឹងអងគការស្ងគម្ 
សុ្ីវេិស្ហការោន ឱ្យបានេអ ចូេរមួ្ការពារ និង 
អភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ឱ្យបានគ្ង់វងស»។ 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន លៅកនុងកិចចក្បជុាំស្តីពីការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងដី្ស្ថានរណៈរបស់្រដ្ាលៅកនុងត្ាំបន់ការ
ពារធនម្មជាតិ្ កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តរត្នគិ្រលីនាេះ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ក៏បានលបីកលវទិកាស្ាំណួរចលម្ាីយ លដ្ឋយ 
កនុងលនាេះ អភិបាេននគ្ណៈអភិបាេក្ស្ុក-ក្កុង 
ននលខត្តរត្នគិ្រ ីបានលេីកល ងីពីបញ្ា ក្បឈ្ម្ទាក់ 
ទងនឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំណេ់ស្ាំរាម្ ការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ និងបញ្ា ម្យួចាំននួលទៀត្៕ 
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សកម្មភាពការងារកែងុម្ូលដ្ឋឋ ន 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់្ងិឯកឧត្តម គ្ចួ ចញំរី្  ដ្កឹនាកំ្កមុការងារ 
ចះុពិ្ តិ្យសាថា្ ភាពជវីភាព ្ងិការអភវិឌ្ឍក្កងុញកាះរ ងុ 

 
លៅក្កុងលកាេះរ ៉ាុង លខត្តក្ពេះស្ីហនុ នានថៃ 

ក្ពហស្បត្ិ៍ ៧លរាច ដខបុស្ស ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១៦ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន និងជាក្បាននក្កុម្ការងារថ្នន ក់ជាតិ្ចុេះ 
មូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ រមួ្ជាម្យួ ឯកឧត្តម 
គ្ួច ចំញរី្ អភិបាេននគ្ណៈអភិបាេលខត្ត 
ក្ពេះស្ីហនុ បានដឹ្កនាាំក្កុម្ការងារចុេះពិនិត្យ 
ស្ថា នភាពជីវភាព និងការអភិវឌឍក្កុងលកាេះរ ៉ាុង។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានដឹ្កនាាំលវទិកា 
ស្ថានរណៈ ដដ្េមានការចូេរមួ្ពីក្បជាពេរដ្ា 
ម្ស្រនតីរាជការ កមាា ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធន និងអាជ្ាធនរ 
មូ្េដ្ឋា នក្បមាណ២៨៥នាក់។ បនាទ ប់ពីការលេីក 
ល ងីបញ្ា ក្បឈ្ម្ និងស្ាំណូម្ពរលដ្ឋយអភិបាេ 
ក្កុង លៅស្ងាេ ត់្ និងក្បជាពេរដ្ារចួម្ក ឯកឧត្តម 

រដ្ឋមន្រ្តី បានលេីកល ងីលៅចាំនុចស្ាំខាន់ដូ្ច 
ខាងលក្កាម្៖ 

១)ទទេួយកនូវករណីទាំនាស់្ដី្ធនាី បញ្ា  
កម្មស្ិទាិដី្ធនាី លដី្ម្បលីដ្ឋេះក្ស្ថយជាម្យួស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ 

២)បានលដ្ឋេះក្ស្ថយស្ាំណូម្ពរ និងយនតការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងបញ្ា ស្ាំរាម្ ការនតេ់ម្លធនាបាយដឹ្កជ ជ្ូ ន 
និង ដុ្ត្ស្ាំរាម្បដនាម្ លៅលេី ក្កុងលកាេះរ ៉ាុង 

៣)បាំនុស្ចេនាចូេរមួ្ដថរកាការពារ 
បរសិ្ថា ន និងធននាននធនម្មជាតិ្ 

៤)ជាំរុញដ្េ់ការលរៀបចាំដននការលម្ អភិវឌឍន៍ 
ក្កុងជាម្យួស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 

៥)ការពក្ងឹងភូមិ្ ុាំសុ្វត្ាិភាព លៅកនុង 
មូ្េដ្ឋា នជាពិលស្ស្ស្ក្មាប់លភ្ៀវលទស្ចរ៕
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ញខត្តក្ពះសហី្ ុអបអរសាទរខបួអ្សុាវរីយ៍ 
ញលើកទ៤ី១ ទវិាជ័យជមនះ៧មករា 

លៅរលស្ៀេនថៃសុ្ក្ក ៨លរាច ដខបុស្ស ឆ្ន ាំ 
កុរ ឯកស័្ក ព.ស្ ២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១៧ ដខ 
ម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ លៅលខត្តក្ពេះស្ីហនុ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជា 
ក្បាននក្កុម្ការងារថ្នន ក់ជាតិ្ចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពេះ
ស្ីហនុ បានអល ជ្ ីញជាអធិនបតី្កនុងពិធីនអបអរស្ថទរ 
ខបួអនុស្ាវរយីល៍េីកទី៤១ ទិវាជ័យជម្នេះ៧ម្ករា 
(៧/ម្ករា/១៩៧៩-៧/ម្ករា/២០២០)។ ក្ពឹត្តិ 
ការណ៍លរៀបចាំល ងី លដ្ឋយមានមានការអល ជ្ ីញ 
ចូេរមួ្ពី ឯកឧត្តម គ្ួច ចំញរី្ អភិបាេ 
ននគ្ណៈអភិបាេលខត្តក្ពេះស្ីហនុ ក្បានន អនុ 
ក្បានន ស្ម្ជិក ក្កុម្ក្បឹកាលខត្ត ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ 
ក្បាននម្នទីរ អងគភាពជុាំវញិលខត្ត អាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា ន 
ម្ស្រនតីរាជការ កងកមាា ាំងក្បដ្ឋប់អាវុធន លោកក្គូ្ 

អនកក្គូ្ ស្ិស្ានុស្ិស្ស និងក្បជាពេរដ្ាយា៉ា ង 
លក្ចីនកុេះករ។ កនុងឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម សាយ 
សំអាល់ បានអានសុ្នទរកថ្ន សញមតចអគ្គ 
មហាញសនាបត្ីញត្ញជា ហ ុ្ ដស្ 
នាយករដ្ាម្ស្រនតីននក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា ដថាងកនុង 
ពិធីនមី្ទទីញរ ាំេឹកខួបលេីកទី៤១ឆ្ន ាំ ននទិវាជ័យជម្នេះ 
៧ម្ករា (៧/១/១៩៧៩-៧/១/ ២០២០)។ 
ជាម្យួោន លនេះ ឯកឧត្តម្ក្បាននក្កុម្ការងារថ្នន ក់ 
ជាតិ្ចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ បានលេីកល ងី 
នងដដ្រ ពីការលនតីម្លចញពីស្ថម រតី្៧ម្ករា កម្ពុជា 
បានកស្ថងល ងីវញិ ចប់តាាំងពីបាត្នដ្ទលទលដ្ឋយ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេននគ្ណបកសក្បជាជនកម្ពុជា រហូត្ 
លធនវីឲ្យមានការអភិវឌឍក្គ្ប់វស័ិ្យម្កទេ់នឹង 
បចចុបបននលនេះ៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល៖់ ញយើងទាងំអសគ់ានាក្ត្វូរមួគានាប្តកសាង 
ញករតិ៍ញ ្ាះ ្ងិសកាតា្ ពុលរបសញ់ខត្តក្ពះសហី្ុ បដ្ែមញទៀត្ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាក្បាននក្កុម្ការងាររដ្ឋា ភិបាេ 
ចុេះជយួលខត្តក្ពេះស្ីហនុ លៅអាំ ុងកិចចក្បជុាំជាម្ួយ 
ក្កុម្អាជីវកដដ្េរកទទេួទាន កនុងវស័ិ្យធុនរកិចច 
និងស្ភាពាណិជជកម្មលៅលខត្តក្ពេះស្ីហនុ លៅនថៃ 
លៅរ ៍ ៧លរាច ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១៥ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ពក្ងឹងនេិត្ភាពរបស់្ខាួន និងអភិវឌឍន៍នេិត្នេ 
លទស្ចរណ៍ថមីៗបដនាម្លទៀត្ លដី្ម្បទីាក់ទាញលភ្ៀវ 
លទស្ចរឱ្យម្កទស្សនាកម្ានតលៅលឆនរស្មុ្ក្ទកម្ពុជា 
និងកដនាងលទស្ចរណ៍លនសងលទៀត្លៅកនុងលខត្តជាប់
មាត់្ស្មុ្ក្ទម្យួលនេះឱ្យកាន់ដត្លក្ចីនល ងី។ 

ឯកឧត្តម្ក្បាននក្កុម្ការងារ បានមាន 
ក្បស្ថន៍ថ្ន«លយងីទាាំងអស់្ោន ក្តូ្វរមួ្ោន  បនតកស្ថង 
លករ ត ិ៍លឈាម េះ និងស្កាត នុពេរបស់្លខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
បដនាម្លទៀត្ ក្ពម្ទាាំងបលងេីនការនសពវនាយលៅ 
កាន់ពិភពលោក លដី្ម្បទីាក់ទាញលភ្ៀវលទស្ចរម្ក 
កម្ានតលដ្ឋយខិត្ខាំជយួនសពវនាយ បលងេីនការងារ 
និងក្បាក់ចាំណូេជូនក្បជាពេរដ្ា និងបងាា ញពី 
ទាំនុកចិត្តដ្េ់លភ្ៀវលទស្ចរ ទាាំងដននកលស្វាកម្ម បដិ្ 
ស្ណ្តា រកិចច និងផ្លសុ្កភាពរបស់្លភ្ៀវលទស្ចរ។ 
ដូ្លចនេះសូ្ម្បងបអូនពក្ងឹងលស្វាកម្មរបស់្ខាួនឱ្យបាន
េអលដ្ឋយចូេរមួ្អនុវត្តស្តង់ដ្ឋរអាស្ថ៊ា ន លក្ពាេះលយងី 
ចង់ឱ្យលខត្តក្ពេះស្ីហនុជាទិស្លៅលទស្ចរណ៍ 
ស្ក្មាប់ក្បជាជនននស្មាគ្ម្ក្បជាជាតិ្អាស្ថ៊ា ន
ដដ្េអាចម្កេដម្ាកាយលៅនថៃចុងស្បាត ហ៍របស់្
ពកួលគ្»។  

ឯកឧត្តម្ក្បាននក្កុម្ការងាររដ្ឋា ភិបាេ 
ចុេះជយួលខត្តក្ពេះស្ីហនុ បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ ថ្នរាជរដ្ឋា  
ភិបាេកម្ពុជា បាននិងកាំពុងកស្ថងលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
ជាត្ាំបន់លស្ដ្ាកិចចពិលស្ស្គ្ាំរូពហុបាំណងរបស់្ 
កម្ពុជា លដ្ឋយស្ថរដត្លខត្តមាត់្ស្មុ្ក្ទម្យួលនេះ 
លពារលពញលដ្ឋយស្កាត នុពេ ការទូត្ លស្ដ្ាកិចច 
លទស្ចរណ៍។ «លហតុ្ដូ្លចនេះ បានជារាជរដ្ឋា ភិបាេ 
កម្ពុជា បានវនិិលយាគ្លេីលហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធលៅកនុង 
លខត្តក្ពេះស្ីហនុ លដ្ឋយអនុញ្ញ ត្លក្បីក្បាស់្ក ច្ ប់ 
ថវកិាចាំននួ៣០០ោនដុ្ោា រ លដី្ម្បសី្ថា បនានាូវថនេ់ 
ចាំននួ៣៤ដខស ក្បដវងជាង៩០គី្ ូដម្៉ាក្ត្ រមួ្នឹងការ 
កស្ថងក្បព័នធេូទឹកលភាៀង េូទឹកកខវក់ និងការ 
លរៀបចាំលឆនរស្មុ្ក្ទល ងីវញិឱ្យមានលស្ថភ័ណភាព»។ 
ឯកឧត្តម សាយ សអំាល់ បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ 
បដនាម្ថ្ន «លយងីទាាំងអស់្ោន  ក្តូ្វរមួ្ស្ថម្គ្គីោន  
នសពវនាយពីស្កាត នុពេលទស្ចរណ៍របស់្លខត្ត
ក្ពេះស្ីហនុ និងជាំរុញវស័ិ្យលទស្ចរណ៍កនុងក្ស្ុក 
និងបលងេីត្នេិត្នេថមី  ៗលហយីវស័ិ្យរដ្ា និងឯកជន 
អាចរមួ្ស្ហការោន  លដី្ម្បបីលងេីត្ស្ថរស្ាំខាន់ និង 
ក្ពឹត្តិការណ៍លទស្ចរណ៍លនសងៗ លដី្ម្បទីាក់ទាញ 
ទាាំងលភ្ៀវលទស្ចរជាតិ្ និងលភ្ៀវលទស្ចរអនតរជាតិ្ 
ម្កទស្សនាកម្ានត»។ 

ក្កុម្អាជីវករ និងក្បជាពេរដ្ាលៅលខត្ត 
ក្ពេះស្ីហនុបានស្ដម្តងអាំណរគុ្ណជូនចាំលពាេះរាជ 
រដ្ឋា ភិបាេជាពិលស្ស្ សញមតចញត្ញជា ហ ុ្ 
ដស្ ដដ្េបានយកចិត្តកទុដ្ឋក់ខពស់្ ចាំលពាេះ 
លខត្តក្ពេះស្ីហនុ លដ្ឋយបានវនិិលយាគ្ថវកិាដ៏្លក្ចីន 
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កនុងការកស្ថងលហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធរបស់្លខត្ត។ លដ្ឋយ 
ស្ថរដត្លៅលពេលនេះ ការដ្ឋា នស្ថា បនានាូវបានដ្ាំលណីរ 
ក្ពម្ៗោន បងេឱ្យមានការេាំបាកកនុងការលធនវីចរាចរណ៍ 
និងមានការហុយធូនេី ឯកឧត្តម្ក្បាននក្កុម្ការងារ 
បាន លស្នីសុ្ាំឱ្យក្បជាពេរដ្ាលម្តាត លយាគ្យេ់។  

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ និងក្កុម្ 
អាជីវករក៏បានជដជកពិភាកាលេីបញ្ា ម្យួចាំនួន 
ដដ្េលខត្តក្ពេះស្ីហនុ បាននឹងកាំពុង ជួបក្បទេះ 
កនុងលនាេះរមួ្មានបញ្ា ស្នតិសុ្ខ ស្ណ្តត ប់ានន ប់ បញ្ា  
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរាម្ រមួ្នឹងកតីកងវេ់របស់្ក្បជាពេរដ្ា 
ម្យួចាំនួនលទៀត្។ ជាម្ួយោន លនេះ ស្ភាពាណិជជកម្ម 
លខត្តក្ពេះស្ីហនុ ត្ាំណ្តងឱ្យអនកក្បកបអាជីវកម្មលៅ 

លខត្តក្ពេះស្ីហនុក៏បាននាាំយកនូវស្ាំលណីម្យួចាំននួ
លដី្ម្បអីាជ្ាធនរលខត្ត និងរាជរដ្ឋា ភិបាេជយួដ្ាំលណ្តេះ 
ក្ស្ថយ។ ចាំលពាេះស្ាំលណីដដ្េបានលេីកល ងីក្តូ្វ 
បាន ឯកឧត្តម្ក្បាននក្កុម្ការងាររាជរដ្ឋា ភិបាេ 
ទទេួយកម្កពិនិត្យ និងជយួលដ្ឋេះក្ស្ថយ។ 
ឯកឧត្តម បានលស្នីដ្េ់អាជីវករនិងក្បជាពេរដ្ា 
ដដ្េជបួក្បទេះបញ្ា សូ្ម្នតេ់ប ជ្ ីបញ្ា ដដ្េជបួ
ក្បទេះលដី្ម្បងីាយក្ស្ួេលដ្ឋេះក្ស្ថយ។ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន «លយងីខុ្ាំ 
នឹងខិត្ខាំក្បឹងដក្បងជួយលដ្ឋេះក្ស្ថយកតីកងវេ់របស់្
បងបអូនឱ្យអស់្េទធភាពលក្ពាេះលយងីខុ្ាំជាអនកបលក្មី្ 
បងបអូនក្បជាពេរដ្ា»៕ 
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់អញ្ជើញជាអធបិត្ភីាពកនងុពធិបីទិស្នបិាត្ 
បកូសរបុលទធែលការងារឆនា២ំ០១៩ ្ងិញលើកទសិញៅការងារ 

ឆនា២ំ០២០ របសញ់ខត្តក្ពះសហី្ ុ

 

លៅកនុងពិធីនបិទស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធនេ
ការងារឆ្ន ាំ២០១៩ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២០ របស់្រដ្ាបាេលខត្តក្ពេះស្ីហនុ កាេពី 
នថៃអងាគ រ ១០លកីត្ ដខនេគុន ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី៣ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន និងជាក្បាននក្កុម្ការងាររាជរដ្ឋា ភិបាេ 
ចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ បានស្ដម្តងការលកាត្ 
ស្រលស្ីរ និងវាយត្នម្ាខពស់្ចាំលពាេះកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បង 
របស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ រដ្ាបាេក្គ្ប់ថ្នន ក់ ក្កុម្ការងារ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេចុេះមូ្េដ្ឋា ន ម្ស្រនតីរាជការ និងកង 
កមាា ាំងមានស្ម្ត្ាកិចចទាាំងអស់្ ដដ្េបានលធនវីការ 
លបតជ្ាចិត្តរមួ្ោន កនុងការបាំលពញត្ួនាទី ភារកិចចក្បកប 

លដ្ឋយទទេួខុស្ក្តូ្វ ស្លក្ម្ចបាននូវស្មិ្ទធនេ 
ជាលក្ចីនលេីក្គ្ប់វស័ិ្យ ចូេរមួ្ដថរកាស្នតិភាព 
ស្ាិរភាពនលយាបាយ ស្នតិសុ្ខ ស្ណ្តត ប់ានន ប់ 
ស្ថានរណៈ លេីកកម្ពស់្េទធិក្បជាធិនបលត្យយ លស្រ ី
ពហុបកស និងជាំរុញការអភិវឌឍលស្ដ្ាកិចចស្ងគម្ស្ាំលៅ 
លេីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្លៅ និងបនតកាត់្បនាយភាព 
ក្កីក្ករបស់្ពេរដ្ា។ 

ឯកឧត្តម្ក្បាននក្កុម្ការងារ បានមាន 
ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន «ស្ននិបាត្លនេះ គឺ្ជាឱ្កាស្វលិស្ស្ 
វសិ្ថេ អនុញ្ញ ត្ឱ្យលយងីរមួ្ោន លធនវីការ ពិនិត្យវាយ 
ត្នម្ាពីស្មិ្ទធនេនានា ដដ្េរដ្ាបាេលខត្ត និងក្កុម្ 
ការងាររាជរដ្ឋា ភិបាេ ចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
ស្លក្ម្ចបានកនុងឆ្ន ាំ២០១៩កនាងម្ក និងបញ្ា  
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ក្បឈ្ម្ដដ្េលស្ស្ស្េ់ ក៏ដូ្ចជាកាោនុវត្តភាព 
នានា លដី្ម្បដី្ឋក់លចញនូវទិស្លៅការងារ ស្ក្មាប់ 
ការអនុវត្តបនតលៅឆ្ន ាំ២០២០ ដដ្េជាឆ្ន ាំទី២ នន 
ការអនុវត្តយុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណ ដ្ាំណ្តក់កាេ 
ទី៤របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេ»។ 

 
ឯកឧត្តម បានលេីកល ងីបនតលទៀត្ថ្ន 

«លៅមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ លយងីបានខិត្ខាំរមួ្ 
ោន លដ្ឋេះក្ស្ថយស្ាំណូម្ពរ និងបញ្ា ក្បឈ្ម្នានា 
របស់្ក្បជាពេរដ្ា បានយា៉ា ងេអក្បលស្ីរគ្រួជាទី 
លមាទនៈ កនុងលនាេះ បានលរៀបចាំកិចចក្បជុាំពិភាកា 
ជាម្យួក្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងអនកពាក់ព័នធនានា ចុេះ 
ជបួស្ាំលណេះស្ាំណ្តេស្ថកស្ួរសុ្ខទុកខ និងលរៀប 
ចាំលវទិកាស្ថានរណៈ លដី្ម្បដីស្វងយេ់ពីត្ក្មូ្វការ 
និងលដ្ឋេះក្ស្ថយស្ាំណូម្ពរបញ្ា ក្បឈ្ម្នានា របស់្ 
ក្បជាពេរដ្ាលៅតាម្មូ្េដ្ឋា ននីម្យួៗ លៅតាម្ 
េទធភាព និងេាំដ្ឋប់អាទិភាពដូ្ចជាបញ្ា  ស្ាំរាម្ 
េូទឹកកខវក់ ទឹកស្ថអ ត្ អគ្គិស្នី ទាំនាស់្ដី្ធនាី បញ្ា  
ស្នតិសុ្ខ និងបានកាយក្បឡាយរ ាំលដ្ឋេះទឹកជាំនន់ 
ជាលដី្ម្»។ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បាន 
មានក្បស្ថស្ន៍បនតលទៀត្ថ្ន «លខត្តក្ពេះស្ីហនុលយងី 
លនេះ ពិត្ជាមានភពវស្ាំណ្តងនក្កដេង ដដ្េស្លម្តច 
លត្លជានាយករដ្ាម្ស្រនតី បានយកចិត្តទុកដ្ឋក់ ជា
ពិលស្ស្ លដ្ឋយបានស្លក្ម្ចដ្កក្បាក់ស្នសាំជាតិ្ 
លដី្ម្បលីធនវីការស្ថា បនានាូវក្កុងចាំននួ៣៤ដខសដដ្េជា 

គ្លក្មាងស្ថា បនានាូវក្ទង់ក្ទាយធនាំមិ្នានា ប់មានពីមុ្ន
ម្កលៅកម្ពុជា និងជាការវនិិលយាគ្ដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ ស្ក្មាប់ 
អនាគ្ត្លខត្តក្ពេះស្ីហនុ ក៏ដូ្ចជា ក្បលទស្កម្ពុជា 
ទាាំងមូ្េកនុងចកខុវស័ិ្យដក្បកាា យលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
លៅជាត្ាំបន់លស្ដ្ាកិចចពិលស្ស្ គ្ាំរូពហុបាំណង»។ 

  
ទនទឹម្លនេះ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល ់

ក៏បានលេីកពីបញ្ា កូវដី្-១៩ ដដ្េបងេនេប៉ាេះពាេ់ 
ដ្េ់កម្ពុជាលេីវស័ិ្យលនសងៗ និងការពយួរភាពអនុ 
លក្ោេះពនធលេីទាំនិញម្យួ ចាំននួរបស់្កម្ពុជា «EBA» 
លហយីរាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាក៏បានដ្ឋក់លចញនូវ 
វាិននការម្យួចាំនួននងដដ្រ។ បនាទ ប់ម្ក ឯកឧត្តម 
បានលធនវីការដណនាាំនូវកិចចការស្ាំខាន់ៗដដ្េក្តូ្វ 
ខិត្ខាំ រមួ្ោន ស្លក្ម្ចឲ្យបានមាន៖ ១)ការដថរកា 
ស្នតិភាព និងលស្ារភាពនលយាបាយ ២)ស្នតិសុ្ខ 
ស្ណ្តត ប់ានន ប់ស្ថានរណៈ សុ្វត្ាិភាពស្ងគម្ ៣)ការ 
អភិវឌឍលស្ដ្ាកិចចស្ងគម្ និងលទស្ចរណ៍ ៤)ការ 
អភិវឌឍទីក្កុង ៥)កាំដណទក្ម្ង់វមិ្ជឈការ និង 
វសិ្ហម្ជឈការ ៦)ការនតេ់លស្វាស្ថានរណៈ និង 
ការលដ្ឋេះក្ស្ថយបណ្តត ក្បឈ្ម្លៅមូ្េដ្ឋា ន ៧)ការ 
ពក្ងឹងរលបៀបរបបការងារ។ ជាម្យួោន លនេះ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ បានស្ដម្តងនូវការលកាត្ស្រលស្ីរ 
និងវាយត្នម្ាខពស់្ចាំលពាេះស្មិ្ទធនេដដ្េរដ្ាបាេ
លខត្ត និងក្កុម្ការងារស្លក្ម្ចបាននិងស្ងឃមឹ្យា៉ា ង 
មុ្ត្មាាំថ្ន ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំម្ស្រនតីរាជការ កងកមាា ាំងមាន 
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ស្ម្ត្ាកិចចក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ និងក្កុម្ការងារបនត 
ពក្ងីកការលបតជ្ាចិត្តរមួ្ោន បដនាម្លទៀត្ កនុងការអនុវត្ត 
ឲ្យបានស្លក្ម្ចនូវទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២០ លដី្ម្ប ី
បលក្មី្នេក្បលយាជន៍ជាតិ្ និងក្បជាជនកម្ពុជា។ 
ជាម្យួោន លនេះដដ្រ កនុងឱ្កាស្រដូ្វបុណយចូេឆ្ន ាំថមី 
ក្បនពណីជាតិ្ដខមរនាលពេខាងមុ្ខលនេះ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី សាយ សំអាល់ បានជាំរុញឱ្យបលងេីត្ 
ក្ពឹត្តកិារណ៍ស្ស្រងាេ នស្មុ្ក្ទ លរៀបចាំកម្មវធីិនកម្ានត 
ស្បាយលនសងៗ លដី្ម្បឱី្យក្បជាជនបានចូេរមួ្ 
ស្បាយរកីរាយស្ថទរឆ្ន ាំថមីក្បនពណីជាតិ្ និងជា 

ក្ពឹត្តិការណ៍ទាក់ទាញលភ្ៀវលទស្ចរជាតិ្ និងអនតរ 
ជាតិ្ ម្កលេងលខត្តក្ពេះស្ីហនុឲ្យបានលក្ចីននងដដ្រ។ 
គ្រួបញ្ជ ក់ដដ្រថ្ន លៅកនុងពិបិទស្ននិបាត្របស់្រដ្ា 
បាេលខត្តក្ពេះស្ីហនុ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល ់
បានដចកជូនេិខិត្ស្រលស្ីរជូនថ្នន ក់ដឹ្កនាាំម្ស្រនតី 
រាជការ កងកមាា ាំងមាន ស្ម្ត្ាកិចចក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ 
និងក្កុម្ការងារដដ្េអនុវត្តឲ្យបានស្លក្ម្ចនូវទិស្ 
លៅការងារបលក្មី្នេក្បលយាជន៍ជាតិ្ និងក្បជាជន 
កម្ពុជា៕
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ឯកឧត្តម សាយ សអំាល ់្ងិឯកឧត្តមបណ្ឌតិ្ ញោង ខុ្   បងាហាញការគាកំ្ទរមួគានា 
ចញំពាះបងបអូ្ ក្បជាសហគ្ម្ម៍លូដ្ឋា្ ញលើការបញងកើត្ដែ្ការបញងកើ្ ញសដ្ឋកចិច 

មលូដ្ឋា្  ផ្លាសប់តរូជញក្មើសមខុរបរញដ្ើមបកីញំណ្ើ្ ជវីភាព 

 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ញោង ខុ្ រដ្ាម្ស្រនត ី

ក្កស្ួងលទស្ចរណ៍ និងក្បាននក្កុម្ការងាររាជ 
រដ្ឋា ភិបាេចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តកាំពង់ធនាំ និង ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បាន 
បងាា ញការោាំក្ទរមួ្ោន  ចាំលពាេះបងបអូនក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា នលេីការបលងេីត្ដននការបលងេីនលស្ដ្ាកិចច 
មូ្េដ្ឋា ន ផ្លា ស់្បតូរជលក្មី្ស្មុ្ខរបរលដី្ម្បកីាំលណីន 
ជីវភាព លហយីគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា 
ពិត្ជាស្បាយរកីរាយ លពេដដ្េបងបអូនស្លក្ម្ច 
លជាគ្ជ័យកនុងការបលងេីនជីវភាពរបស់្ខាួន។ 

ការដថាងរបស់្រដ្ាម្ស្រនតីទាាំងពីរ បានលធនវីល ងី 
លៅកនុងលវទិកាស្ថានរណៈជាម្យួក្បជាពេរដ្ាជិត្ 
៣០០នាក់ លៅកនុងស្ហគ្ម្ន៍អូេួ ស្ាិត្លៅកនុង 

 ុាំលក្ទៀេ ក្ស្ុកតាាំងលោក លខត្តកាំពង់ធនាំ លៅក្ពឹក 
នថៃលៅរ ៍ ៩លកីត្ ដខលជស្ា ឆ្ន ាំជូត្ ព.ស្.២៥៦៤ 
ក្តូ្វនឹងនថៃទី៣០ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០។  លវទិកា 
ស្ថានរណៈដដ្េលរៀបចាំលដ្ឋយក្កុម្ការងាររាជរដ្ឋា
ភិបាេចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តកាំពង់ធនាំ លក្កាម្អធិនបតី្ភាព 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ញោង ខុ្ រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
លទស្ចរណ៍ និងជាក្បាននក្កុម្ការងាររាជរដ្ឋា ភិបាេ 
ចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តកាំពង់ធនាំ ក៏មានការអល ជ្ ីញចូេរមួ្ 
ពី ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់  រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាេលខត្ត 
កាំពង់ធនាំ លដ្ឋយមានការចូេរមួ្នងដដ្រពីស្មាជិក 
ក្កុម្ការងារ និងម្ស្រនតីននក្កស្ួងពាក់ព័នធនានា កនុង 
លោេបាំណងលដី្ម្បលីដ្ឋេះក្ស្ថយស្ាំលណី និងស្ាំណូម្ ពរ 
ក្បជាពេរដ្ាទាក់ទងនឹងការលស្នីសុ្ាំដី្កនុងត្ាំបន់ 
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អភិរកសស្ត្វខសបឹ ស្ាិត្កនុងត្ាំបន់ការពារលទស្ភាព 
ទាំនាបខាងលជីងបឹងទលនាស្ថបស្ាិត្កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្ត
 ុាំលក្ទៀេ ក្ស្ុកតាាំងលោកលដី្ម្បកី្បកបរបរកស្ិកម្ម។  

ចាំលពាេះមុ្ខននស្ាំលណីរបស់្ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍អូេួ 
កាត់្ដី្ទាំហាំ៣៥០ហកិតាលនេះពីត្ាំបន់អភិរកសស្ត្វ
ខសបឹ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្កសងួបរិសាថា្ 
សាយ សំអាល់ បានគូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា នមិ្នបដិ្លស្ធនលទ ប៉ាុដនតស្ហគ្ម្ន៍អូេួ ក្តូ្វ 
លរៀបចាំបលងេីត្ស្ហគ្ម្ន៍ក្ស្បតាម្ចាប់ មានស្ម្បទា 
នាូវចាប់ និងមានការទទេួស្ថគ េ់លដ្ឋយចាប់ជាមុ្ន 
ស្ិនលដី្ម្បកីាា យជាយនតការក្ស្បចាប់លេីការ 
បាំលពញដ្ាំលណីការនីតិ្វធីិន ក៏ដូ្ចជាមានយនតការក្គ្ប់ 
ក្ោន់កនុងការជដជកពិភាកាជាម្យួអាជ្ាធនរពាក់ព័នធ
លដី្ម្បអីភិវឌឍស្ហគ្ម្ន៍របស់្ខាួនឱ្យរកីចលក្មី្ន។ 
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានលស្នីឱ្យអាជ្ាធនរក្ស្ុក 
តាាំងលោក និងម្នទីរបរសិ្ថា នស្ក្ម្បស្ក្មួ្េដ្េ់ 
ការចុេះប ជ្ ីស្ហគ្ម្ន៍អូេួលនេះ។  

 
សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន ត្ាំបន់អភិរកសស្ត្វខសបឹមាន 

លៅកនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តកាំពង់ធនាំនិងលខត្តលស្ៀម្រាប
ទាំហាំ៣១១៥៩ហកិតា ក្តូ្វបានរាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា 
ក្បកាស្ត្ាំបន់ការពារលទស្ភាពទាំនាបខាងលជីងបឹង
ទលនាស្ថបកាេពីដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ លដី្ម្បលីរៀបចាំ 
អភិរកសស្ត្វខសបឹដដ្េជាក្បលភទស្ត្វកក្ម្ជិត្នុត្

ពូជលៅលេីពិភពលោក។ ជាម្យួោន លនេះ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានដ្ឋស់្លត្ឿនទុកជាមុ្នថ្ន ក្បស្ិន 
លបីមិ្នមានការបលងេីត្ស្ហគ្ម្ន៍មិ្នមានរចនាស្ម្ព័នធ 
ដឹ្កនាាំចាស់្ោស់្លនាេះលទ ការលស្នីសុ្ាំកាត់្ដី្លចញ 
ពីត្ាំបន់អភិរកសនឹងលធនវីល ងី លដ្ឋយមិ្នលចេះចប់មិ្ន 
លចេះលហយី និងជាការនតេ់ឱ្កាស្ដ្េ់ជនខិេខូច 
និងលម្ខយេ់ម្យួចាំនួនលឆាៀត្ឱ្កាស្លក្បីក្បាស់្ក្បជា
ពេរដ្ាជាដខេលដី្ម្បតី្វា៉ា ដី្ធនាី និងរុញក្បជាពេរដ្ា 
ឱ្យក្បឈ្ម្នឹងអាជ្ាធនរមានស្ម្ត្ាកិចច។ ឯកឧត្តម 
សាយ សំអាល់ បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន «ការ 
ទិញេក់ដី្រដ្ាគឺ្ខុស្ចាប់»។ ឯកឧត្តម ក៏បាន 
ជូនជាគ្ាំនិត្ ស្ក្មាប់បលងេីត្លស្ដ្ាកិចចស្ហគ្ម្ន៍ 
ដ្េ់ក្បជាពេរដ្ាលដ្ឋយលក្ជីស្លរសី្យកជលក្មី្ស្ថមី
បដនាម្ដូ្ចជាការចិ ច្ ឹម្លោឬក្កបីជាលដី្ម្។ 

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានដថាង 
ថ្នរដ្ឋា ភិបាេ បាននិងកាំពុងលរៀបចុេះប ជ្ ីដី្ធនាីរដ្ានន 
ត្ាំបន់ការពារលទស្ភាពទាំនាបខាងលជីងបឹងទលនាស្ថប 
លនេះ លហយីនឹងរកាទុកលដី្ម្បជូីនបងបអូនលក្បីក្បាស់្ 
លដ្ឋយស្ាិត្លក្កាម្យនតការលដ្ឋេះក្ស្ថយម្ួយក្ស្ប
តាម្នីតិ្វធីិនចាប់ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ។ 

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាេលខត្ត 
កាំពង់ធនាំ បានដថាងថ្ន កនុងនាម្ជាអាជ្ាធនរដដ្នដី្ 
ក៏បានលបៅជ្ាចិត្តចាំជយួលដ្ឋេះក្ស្ថយ និងចុេះជាប់ 
ជាម្យួក្បជាពេរដ្ាកនុងការស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ លៅលពេ 
ណ្តដដ្េក្បជាពេរដ្ាក្តូ្វការឱ្យអាជ្ាធនរជយួ និង 
មានស្ាំណូម្ពរលនសងៗដដ្េអាជ្ាធនរដដ្នដី្អាច 
ជយួបាន។ ប៉ាុដនតឯកឧត្តម្បានលស្នីឱ្យក្បជាពេរដ្ា 
ក្តូ្វមានភាពចាស់្ោស់្ចាំលពាេះការដ្ឋក់ស្ាំលណី គឺ្ 
ពិត្ជាមានការខវេះខាត្នដ្ស្ក្មាប់បងេបលងេីននេ
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ពិត្ក្បាកដ្ លដី្ម្បសី្ម្ត្ាកិចចពាក់ព័នធលដ្ឋេះក្ស្ថយ 
ជូន។  

 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត្ ញោង ខុ្ រដ្ាម្ស្រនតី 

ក្កស្ួងលទស្ចរណ៍ និងជាក្បាននក្កុម្ការងារ 
រាជរដ្ឋា ភិបាេចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តកាំពង់ធនាំ បានោាំក្ទ 
ចាំលពាេះការលេីកល ងីរបស់្ឯកឧត្តម្រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួង
បរសិ្ថា នលដ្ឋយជាំរុញឱ្យក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ រមួ្ោន បលងេីត្ 
ស្ហគ្ម្ន៍និងចុេះប ជ្ ីក្ស្បតាម្ចាប់។ ឯកឧត្តម 

គូ្ស្បញ្ជ ក់ថ្ន ចាំលពាេះស្ាំលណីរបស់្ក្បជាពេរដ្ា 
ក្កស្ួងជាំនាញ បានលបីកលបេះដូ្ងចាំហ ប៉ាុដនតក្តូ្វ 
អនុវត្តន៍តាម្វធីិនចាប់ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ។ ឯកឧត្តម បាន 
មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន រាជរដ្ឋា ភិបាេដត្ងដត្ថាឹងដថាង 
រវាងការអនុវត្តចាប់ លដី្ម្បកីារពារត្ាំបន់អភិរកស និង 
ការគិ្ត្គូ្រលេីកត្លម្េីងជីវភាពក្បជាពេរដ្ា។ 

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ញោង ខុ្ ក៏បាន 
ពនយេ់ក្បាប់ក្បជាពេរដ្ាថ្ន ក្កុម្ការងារ រាជរដ្ឋា  
ភិបាេ ចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្តកាំពង់ធនាំ ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
និងអាជ្ាធនរមិ្នទុកឱ្យក្បជាពេរដ្ាេាំបាកលវទនា
លនាេះល យី គឺ្ដឹ្ងដត្លដ្ឋេះក្ស្ថយក្បកបលដ្ឋយភាព 
ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ លហយីសុ្ទធដត្លដី្ម្បនីេក្បលយាជន៍ក្បជា 
ពេរដ្ាទាាំងអស់្ោន ៕ 
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ឯកឧត្តម នែ ប ុ្ញ ឿ្ ចុះពក្ងឹងសកមមភាពលាត្ញៅកនុង 
ដដ្្ជក្មកសត្វនក្ពញសៀមបា ាង 

លៅក្ពហស្បត្ិ៍ ១៣លរាច ដខលជស្ា ឆ្ន ាំជូត្ 
លទាស័្ក ព.ស្២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១៨ ដខមិ្ថុនា 
ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម នែ ប ុ្ញ ឿ្ 
រដ្ាលេខាធិនការក្បចាំការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជា 
ក្បាននក្កុម្ការងាររាជរដ្ឋា ភិបាេចុេះមូ្េដ្ឋា នលខត្ត 
ស្ទឹងដក្ត្ង  អម្ដ្ាំលណីរលដ្ឋយក្បតិ្ភូក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
លោកក្បាននម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្ត លោកអភិបាេរង 
លខត្ត លម្បញ្ជ ការរងលយាធនភូមិ្ភាគ្ទី១ បានចុេះ 
ស្ួរសុ្ខទុកខពិនិត្យ និងពក្ងឹងស្កម្មភាពេាត្ 
លៅកនុងដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពលស្ៀម្បា៉ា ង។ 

 
លៅលពេរលស្ៀេ គ្ណៈក្បតិ្ភូ បានចុេះ 

ពិនិត្យការស្ថងស្ង់របងស្ថន ក់ការ និងក្បគ្េ់ 
អណតូ ងចាំននួ០២ ជូនស្ថន ក់ការដដ្នជក្ម្កស្ត្វ 
នក្ពលស្ៀម្បា៉ា ង និងស្ថន ក់ការឧទានជាតិ្វរីៈជ័យ 
ភូមិ្ស្ថស្រស្តក្ស្ុកលស្ៀម្បា៉ា ង លខត្តស្ទឹងដក្ត្ង៕ 
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សកម្មភាពផ្នេងៗរបសថ់ាែ កដ់្ឹកន ំ
ននក្កសងួបរសិ្ថា ន 
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កិចេក្បជុំអនតរក្កសងួសតពីីការពិនិតយ និងនតលផ់្ោបលផ់្លើរបាយការ ៍វាយតនម្ៃ 
ផ្ហតុប េះពាលប់រសិ្ថា ន និងសងគម្ផ្ពញផ្លញ សក្មាប់គផ្ក្មាងបផ្ងកើតស្ថា នីយ 
នលតិថាម្ពលអគគិសនីផ្ដ្ើរផ្ដ្ឋយថាម្ពលពនៃឺក្ពេះអាទិតយកមាៃ ងំ៦០ផ្ម្ហាគ វា ត់ 

 

លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នាក្ពឹកនថៃអងាគ រ 
១១លកីត្ ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ 
ក្តូ្វនឹងនថៃទី០៤ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម 
នែ ប ុ្ ញ ឿ្ រដ្ាលេខាធិនការក្បចាំការនន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្កនាាំកិចចក្បជុាំអនតរក្កស្ួង 
លដី្ម្បពិីនិត្យ និងនតេ់លយាបេ់លេីរបាយការណ៍ 
វាយត្នម្ាលហតុ្ប៉ាេះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្លពញ លេញ 
ស្ក្មាប់គ្លក្មាងបលងេីត្ស្ថា នីយនេិត្ថ្នម្ពេ 
អគ្គិស្នីលដី្រលដ្ឋយថ្នម្ពេពនាឺក្ពេះអាទិត្យកមាា ាំង 
៦០លម្ហាគ វា៉ា ត់្ លេីននទដី្ទាំហាំ៨០ហកិតា ដដ្េមាន 
ទីតាាំងស្ាិត្លៅភូមិ្អនសរកាត ម្  ុាំស្ថន អនា ក្ស្ុកក្កគ្រ 
លខត្តលពាធនិ៍ស្ថត់្ របស់្ក្កុម្ហ៊ាុន ScheiTech 
Sustainable Co.,Ltd. (មាច ស់្គ្លក្មាង) ក្ពម្ទាាំង 
ស្ិកា និងលរៀបចាំរបាយការណ៍លដ្ឋយក្កុម្ហ៊ាុន 
ទីក្បឹកា Creative Green Design Co., Ltd.។ 

កិចចក្បជុាំលនេះ មានស្មាស្ភាពចូេរមួ្ពី 
ត្ាំណ្តងអគ្គលេខាធិនការដ្ឋា នក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្
អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព អគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ 
ននក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណ្តងអនតរក្កស្ួងពាក់ព័នធ 
ក្កុម្ក្បឹកាអភិវឌឍន៍កម្ពុជា អគ្គិស្នីកម្ពុជា រដ្ាបាេ 
លខត្តលពាធនិ៍ស្ថត់្ ម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្តលពាធនិ៍ស្ថត់្ 

នាយកដ្ឋា នវាយត្នម្ាលហតុ្ប៉ាេះពាេ់បរសិ្ថា ននន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក្កុម្ហ៊ាុន ScheiTech Sustainable 
Co.,Ltd. និងក្កុម្ហ៊ាុនទីក្បឹកា ស្រុបចាំននួ៤០ 
នាក់។  

 

អងគក្បជុាំ បានទទេួេទធនេជារមួ្ ដូ្ច 
ខាងលក្កាម្៖ 

(១)-អងគក្បជុាំ ោាំក្ទគ្លក្មាងបលងេីត្ស្ថា នីយនេិត្ 
ថ្នម្ពេអគ្គិស្នីលដី្រលដ្ឋយថ្នម្ពេពនាឺក្ពេះអាទិត្យ
លនេះ 
(២)-ក្កុម្ហ៊ាុនគ្រួដត្ស្ិកាពីេទធភាពជយួជីក 
យកអាចម៍្ដី្ លដី្ម្បសី្ថត អាងស្តុកទឹកដ្ាំណ្តក់ក្កាញ់ 
និងជយួអភិវឌឍន៍ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
(៣)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វស្ិកា និងលរៀបចាំក្បព័នធលដ្ឋេះ 
ទឹកលភាៀងលៅត្ាំបន់គ្លក្មាងឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ លចៀស្ 
វាងការជន់េិចដី្ដក្ស្របស់្ក្បជាពេរដ្ាលៅត្ាំបន់
លនាេះ 
(៤)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វស្ិកាបដនាម្ពីការដក្បក្បួេ
អាកាស្ានតុ្ដដ្េអាចជេះឥទធិពេលៅលេីគ្លក្មាង 
(៥)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វស្ិកាបដនាម្ពីឥទធិពេននការ 
បាំដេងពីដី្កស្ិកម្មលៅជាស្ថា នីយនេិត្ថ្នម្ពេ
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លដី្រលដ្ឋយថ្នម្ពេក្ពេះអាទិត្យ  
(៦)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វកាត់្បនាយការហុយធូនេី ដដ្េ 
លកីត្ល ងីលដ្ឋយស្ថរស្កម្មភាពដឹ្កជ ជ្ូ ន និង 
ឈូ្ស្ឆ្យដី្ ជាពិលស្ស្ លធនវីការលក្ស្ថចទឹកជា 
ក្បចាំលៅតាម្ដ្ងនាូវ  
(៧)-ក្កុម្ហ៊ាុន គ្រួស្ហការជាម្យួអាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា ន 
ឱ្យបានជិត្ស្និទធ ក្ពម្ទាាំងនតេ់ឱ្កាស្ការងារដ្េ់ 
ក្បជាពេលៅមូ្េដ្ឋា ន ឱ្យចូេបលក្មី្ការកនុងក្កុម្ហ៊ាុន 
ឱ្យអស់្េទធភាព  
(៨)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វមានដននការ និងក្គ្ប់ក្គ្ង 
ស្ាំណេ់ផ្លទ ាំងសូ្ឡាឱ្យបានចាស់្ោស់្  

(៨)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វស្ហការជាម្យួក្កុម្ហ៊ាុន 
ទីក្បឹកា លដី្ម្បដីកស្ក្មួ្េរបាយការណ៍លនេះ ក្ស្ប 
តាម្ស្ថម រតី្អងគក្បជុាំ៕ 
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ញវទិកាញកសរកូលញលើកទ១ី ញៅកមពុជា 
នថៃចនទ ២លរាច ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក 

ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១០ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន មានការដ្ឋក់តាាំង 
ពិព័រណ៍លកស្រកូេជាលក្ចីនក្បលភទដ្េ់អនកចូេ 
រមួ្ទស្សនា។ ជាម្យួោន លនេះ ពិធីនចុេះហត្ាលេខាលេ ី
អនុស្សរណៈលយាគ្យេ់រវាងអគ្គលេខាធិនការដ្ឋា ន
ននក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព និង 
ស្ថរម្នទីរក្បវត្តិស្ថស្រស្តធនម្មជាតិ្ ននទីក្កុងបា៉ា រសី្
ក្បលទស្បារា ាំង ក៏ក្តូ្វបានលធនវីល ងីដដ្រលដី្ម្បសី្ហការ 
លរៀបចាំបលងេីត្ម្ជឈម្ណឌ េក្ស្ថវក្ជាវ និងអភិរកស 
លកស្រកូេ សុ្ខ អាន ភនាំគូ្ដេន។ បចចុបបននលនេះ 
ម្ស្រនតីជាំនាញននក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានក្ស្ថវក្ជាវ និង 
អភិរកសលកស្រកូេ (ផ្លេ អ័រគី្លដ្) បានចាំននួ១៦០ 
ក្បលភទ ខណៈក្បលភទលកស្រកូេស្រុបលៅកនុងក្បលទស្ 
កម្ពុជាក្តូ្វលគ្បា៉ា នស្ថម នថ្នមានក្បមាណជាង៥០០ 
ក្បលភទ។ 

 
ឯកឧត្តម អា ាង សែុដលែត្ រដ្ាលេខា 

ធិនការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដថាងថ្នលវទិកាលនេះគឺ្ជា 
ឱ្កាស្ស្ក្មាប់លយងីដស្វងយេ់និងដ្កពិលស្ថធនន៍
លេីការងារលៅវញិលៅម្ក លេីការងារអភិរកសធននានន 
ពនធុ (Plant Genetic) ក៏ដូ្ចជាវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
និងធននាននធនម្មជាតិ្ ដដ្េជាការលបាេះជាំហានថមី 
ដថម្ម្យួកក្មិ្ត្រវាងក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា និង 

ស្ថានរណរដ្ាបារា ាំង បដនាម្ពីលេីក្កបខណឌ ននកិចច 
ស្ហក្បតិ្បត្តិការយា៉ា ងជិត្ស្និទធរវាងក្បលទស្ទាាំងពីរ 
កនុងវស័ិ្យជាលក្ចីនលទៀត្។ គ្រួបញ្ជ ក់ថ្នកាេពីឆ្ន ាំ 
២០១៨កនាងលៅ រាជរដ្ឋា ភិបាេបានស្លក្ម្ចបលងេីត្ 
ម្ជឈម្ណឌ េក្ស្ថវក្ជាវ និងអភិរកសលកស្រកូេ សុ្ខ 
អាន ភនាំគូ្ដេន កនុងលោេបាំណងលេីកកម្ពស់្ការ 
ស្ិកាក្ស្ថវក្ជាវអភិរកសលកស្កូេ អប់រ ាំនសពវនាយ 
ពីត្នម្ាននលកស្រកូេ និងទាក់ទាញលភ្ៀវលទស្ចរឱ្យ 
ម្កទស្សនាកម្ានត ក៏ដូ្ចជាស្ាំលៅាននាឱ្យបាននូវ 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងកនុងត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ ឱ្យមាន 
ក្បស្ិទធភាព ក្ពម្ទាាំងការលេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហ 
គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។ ឯកឧត្តម អា ាង សែុដលែត្ 
បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ម្ជឈម្ណឌ េលនេះ នឹងនតេ់ 
អត្ាក្បលយាជន៍លនសងៗជាលក្ចីនជាអាទិ៍៖ រកា និង 
ស្ថៅ ពូជលកស្រកូេនក្ពកនុងក្ស្ុក ក្បមូ្េនៅុ ាំស្ាំណ្តក 
លកស្រកូេរស់្ កត់្ក្តា និងលធនវីស្ថរលពីភ័ណឌ ជាកដនាង 
ស្ក្មាប់អនកសិ្កាក្ស្ថវក្ជាវអនុវត្តន៍លដ្ឋយផ្លទ េ់ 
នៅេ់ចាំលណេះដឹ្ង និងព័ត៌្មានវទិាស្ថស្រស្តពីលកស្រ 
កូេនក្ពស្ក្មាប់ម្នុស្សជាំនាន់លក្កាយ ភាជ ប់ទាំនាក់ 
ទាំនងម្នុស្ស និងធនម្មជាតិ្ ជាលោេលៅលទស្ចរណ៍ 
ធនម្មជាតិ្ថមី បលងេីនជីវភាពរស់្លៅរបស់្ស្ហគ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា ន ទទេួចាំលណេះដឹ្ង ជាំនាញ និងបទ 
ពិលស្ថធនន៍ពីអនកជាំនាញជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ លកៀរគ្រ 
ថវកិា ស្មាា រ និងបលចចកលទស្កនុងការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ធននានន។ 

ឯកឧត្តម អា ាង សែុដលែត្ បាន 
គូ្ស្បញ្ជ ក់លទៀត្ថ្ន «លយងីមានបាំណងដក្បកាា យ 
ម្ជឈម្ណឌ េលនេះ ឱ្យកាា យលៅជានេិត្នេ 
លទស្ចរណ៍ដបបធនម្មជាតិ្ បដនាម្លេីនេិត្នេ 
លទស្ចរលបតិ្កភណឌ វបបធនម៌្ដ៏្ស្ម្បូរណ៍ដបបលៅកនុង
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រម្ណីយដ្ឋា នអងគរ លខត្តលស្ៀម្រាប។ វាក៏នឹងរមួ្ 
ចាំដណកកាត់្បនាយការពឹងដនអករបស់្ស្ហគ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា នដដ្េកាំពុងរស់្លៅជុាំវញិត្ាំបន់លនេះ ពីការ 
កាប់លឈ្ ី និងការទាញ យកធននាននធនម្មជាតិ្ 
ជីវៈចក្មុ្េះ ម្កជាអនកលរៀបចាំលស្វាកម្មលទស្ចរណ៍ 
និងនេិត្នេិត្នេលទស្ចរណ៍ លៅលពេដដ្េ 
ម្ជឈម្ណឌ េលនេះ ក្តូ្វបានអភិវឌឍន៍លពញលេញ និង 
ក្គ្ប់ក្ជុងលក្ជាយក្ស្បតាម្ដននការលម្។ កនុងនាម្ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ឯកឧត្តម អា ាង សែុដលែត្ 
បានលស្នីឱ្យស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ជាពិលស្ស្ នាយកដ្ឋា ន 
អភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ បនតលរៀបចាំដននការលម្ និងដននការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ថរម្នទីរក្បវត្តិស្ថស្រស្តធនម្មជាតិ្ភនាំលពញ 
ក្ពម្ទាាំងពលនាឿនការអភិវឌឍ «ម្ជឈម្ណឌ េក្ស្ថវក្ជាវ 
និងអភិរកស លកស្រកូេ សុ្ខអាន ភនាំគូ្ដេន» បនត 
លរៀបចាំបលងេីត្តិ្ណ្តេ័យធនម្មជាតិ្ និងគ្រួខិត្ខាំ 
លកៀរគ្រការចូេរមួ្ស្ហការពីនដ្គូ្ និងភាគី្ពាក់ព័នធ 
ទាាំងអស់្ កនុងដ្ាំលណីរក្បតិ្បត្តិការននម្ជឈម្ណឌ េ

ក្ស្ថវក្ជាវ និងអភិរកស លកស្រកូេ សុ្ខ អាន ភនាំ
គូ្ដេន លដី្ម្បាីននាបាននូវក្បស្ិទធភាព និងនិរនតរភាព 
ននម្ជឈម្ណឌ េដ៏្មានស្ថរស្ាំខានល់នេះ៕ 
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ក្កសងួបរសិ្ថា ន ចុេះកិចេក្ពម្ផ្ក្ពៀងគផ្ក្មាងអភិរកេ 
ឧទានោតិជួរភែំក្កវាញកណ្តត ល 

 
ឯកឧត្តម ញៅ សុភាព រដ្ាលេខាធិនការ 

ត្ាំណ្តង ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាក្បាននក្កុម្ក្បឹកា 
ជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព បានអល ជ្ ីញចូេរមួ្ 
ជាអធិនបតី្ និងជាហត្ាលេខីកនុងនាម្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ននពិធីនចុេះហត្ាលេខាលេីកិចចក្ពម្លក្ពៀងគ្លក្មាង 
«អភិរកសឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវាញកណ្តត េ» ជាម្យួ 
អងគការអភិរកសអនតរជាតិ្ (CI) នាក្ពឹកនថៃសុ្ក្ក 
៦លកីត្ ដខនេគុន ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្២៥៦៣ 
ក្តូ្វនឹងនថៃទី២៨ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ លោកក្ស្ ីក្ស្ថបា៉ា នី រ ៉ាយ នាយក 
អងគការCI ក្បចាំត្ាំបន់ទលនាលម្គ្ងគ បានលេីកល ងី 
ថ្ន គ្លក្មាងអភិរកសឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវា៉ាញកណ្តត េ 

នឹងចូេរមួ្កាន់ដត្ក្បលស្រីដថម្លទៀត្កនុងការពារ និង 
អភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ និងការលេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្លៅទីលនាេះកាន់ដត្ 
ក្បលស្ីរដថម្លទៀត្។ ឯកឧត្តម ញៅ សភុាព 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន កិចចក្ពម្លក្ពៀងគ្លក្មាង «អភិរកស 
ឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវាញកណ្តត េ» ជាម្យួអងគការ 
អភិរកសអនតរជាតិ្(CI) នឹងលធនវីឱ្យធននានននក្ពលឈ្ ី
ក្បមាណ៤០០០០០ ហចិតាលៅកនុងត្ាំបន់ការពារ 
ធនម្មជាតិ្ នឹងក្តូ្វបានការពារយា៉ា ងេអក្បលស្ីរ លហយី 
កិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងលនេះគឺ្ជាការចូេរមួ្ចាំដណកដ៏្
តូ្ចម្យួជយួបាំលពញបដនាម្ដ្េ់លោេលៅអភិវឌឍន៍
ក្បកបលដ្ឋយចីរភាពរបស់្កម្ពុជា។ ឯកឧត្តម បាន 
លេីកទឹកដ្េ់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំនិងម្ស្រនតីក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់
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ទាាំងអស់្ននអគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេការពារ និង 
អភិរកសធនម្មជាតិ្ និងអងគការCI ក្តូ្វខិត្ខាំស្ហការ 
ោន លធនវីការងារឱ្យបានេទធនេេអក្បលស្ីរ កនុងក្កប 
ខណឌ ននគ្លក្មាងខាងលេីលនេះ។ 

 
សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន កិចចក្ពម្លក្ពៀងអនុវត្ត 

គ្លក្មាងដដ្េក្តូ្វចុេះហត្ាលេខាលនេះ គឺ្បនតលផ្លត ត្លេី 
ស្កម្មភាពស្ាំខាន់ៗចាំននួ៣៖  

(១).ពក្ងឹងនិងោាំក្ទដ្េ់ការអនុវត្តចាប់ 
(ចាប់ស្តីពីត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ ឯកស្ថរនាូវចាប់ 
ពាក់ព័នធលនសងៗ) 

(២).ជាំរុញឱ្យមានការចូេរមួ្របស់្ 
ស្ហគ្ម្ន៍កនុងការអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ (បលងេីន 
ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍ ដដ្េរស់្លៅកនុងត្ាំបន់ការពារ 
តាម្រយៈការបលងេីត្ឱ្យមានលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ 
នេិត្កម្ម កស្ិកម្ម ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ ការក្បមូ្េ 
អនុនេនក្ពលឈ្ ីស្ិបបកម្ម ការោាំក្ទលៅលេីការរក 
ទីនារ និងការបណតុ េះបណ្តត េ) 

(៣). ក្ស្ថវក្ជាវ និងតាម្ដ្ឋនក្តួ្ត្ពិនិត្យ 
លេីជីវៈចក្មុ្េះ (តាម្រយៈការដ្ឋក់មា៉ា សុ្ីនថត្ស្វ័យ 
ក្បវត្តិការងារបណតុ េះបណ្តត េម្ស្រនតីឧទានុរកស និង 
អនកក្ស្ថវក្ជាវ និងការស្ិកាពាក់ព័នធលនសង លៗទៀត្)។ 

តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០១ រហូត្ម្កដ្េ់បចចុបបននលនេះ អងគការ 
អភិរកសអនតរជាតិ្ (CI) បាននិងកាំពុងស្ហការ 
ការងារជាម្យួក្កស្ួងស្ថា ប័នននរាជរដ្ឋា ភិបាេ 
កម្ពុជា ជាពិលស្ស្ជាម្យួក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ទាាំងដននក 
បលចចកលទស្ និងថវកិាស្ក្មាប់ការងារក្គ្ប់ក្គ្ង 
ឧទានជាតិ្ជរួភនាំក្កវាញកណ្តត េ ដដ្េមានទាំហាំ 
៤០១៣១៣ហកិតា និងដដ្េជាត្ាំបន់ឧទានជាតិ្ 
ដ៏្ធនាំម្យួលៅអាសុ្ី៕ 
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ក្កសងួបរិសាថា្បញងកើត្ក្កុមការងារជយួសហគ្ម្៍ត្បំ្់ការពារ 
ធមមជាត្ិ ញដ្ើមបីញលើកមពសជ់ីវភាពសហគ្ម្៍កា្់ដត្ក្បញសើរ 

 
នាក្ពឹកនថៃពុធន ៥លកីត្ ដខអាស្ថឍ ឆ្ន ាំជូត្ 

លទាស័្ក ព.ស្ ២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២៤ ដខ 
មិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ ញោកជំទាវ ម ុម ោ្ ី
រដ្ាលេខាធិនការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្កនាាំកិចចក្បជុាំ 
ក្កុម្ការងារជួយស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្
ដដ្េលទីបបលងេីត្ល ងីលដ្ឋយក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្ម្ប ី
ជយួអភិវឌឍន៍ជីវភាពក្បជាពេរដ្ាតាម្មូ្េដ្ឋា ន
ននត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្។ ញោកជំទាវ បាន 
លេីកល ងីថ្ន ក្កុម្ការងារលនេះ មានត្នួាទីភារកិចច 
ស្ាំខាន់លធនវីការស្ិកា និងលេីកស្ាំលណីជូនឯកឧត្តម្ 
រដ្ាម្ស្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នូវយុទធស្ថស្រស្ត ដននការ 
គ្លក្មាង និងគ្ាំរូអនុវត្ត លដី្ម្បលីធនវីឱ្យក្បលស្ីរល ងីនូវ 
ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ លដ្ឋយបនសុ ី
លៅនឹងក្កបខណឌ ស្ថា ប័ន លោេនលយាបាយ និង 
បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្តរបស់្ក្កស្ួបរសិ្ថា ន ក្ពម្ទាាំងាននា 
បាននូវដខសក្ចវាក់ត្នម្ា និងនិរនតរភាព។ ជាម្យួោន  
លនេះក្កុម្ការងារស្ក្ម្បស្ក្មួ្េការងារលដី្ម្បបីលងេីត្ 
ឱ្កាស្កាន់ដត្េអក្បលស្ីរ ស្ក្មាប់ការក្បកបរបរ 
ចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្របស់្ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍លៅតាម្ត្ាំបន់ 
ការពារធនម្មជាតិ្ ក្ពម្ទាាំងលេីកកម្ពស់្ស្ម្ត្ាភាព 
ស្ហគ្ម្ន៍ តាម្រយៈការបណតុ េះបណ្តត េជាំនាញ 
វជិាជ ជីវៈ ការនសពវនាយបលចចកលទស្ និងការោាំក្ទ 

ជាស្មាា រ និងធននាននចាំបាច់ ជាពិលស្ស្លេីការ 
ដ្ឋាំដុ្េះ និងចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ ក្ពម្ទាាំងការងារលនសងលទៀត្ 
លេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍លៅតាម្ត្ាំបន់ការ 
ពារធនម្មជាតិ្។ ញោកជំទាវ ម ុម ោ្ ី
បានលេីកទឹកចិត្តឱ្យក្កុម្ការងារថមីលនេះ យកចិត្ត 
ទុកដ្ឋក់លេីការស្ិកាក្ស្ថវក្ជាវ លដី្ម្បបីលងេីត្ជា 
យុទធស្ថស្រស្តក្គ្ប់ក្ជុងលក្ជាយរយៈលពេដវង និងខាី 
លដ្ឋយស្ហការជាម្យួនដ្គូ្ និងអនកពាក់ព័នធលដី្ម្ប ី
ចូេរមួ្ជាំរុញការអភិវឌឍជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន
ក្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព។ 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន លៅកនុងកិចចក្បជុាំលនេះ ក្កុម្ 
អនកជាំនាញលៅម្កពីម្ជឈម្ណឌ េយុទធស្ថស្រស្ត និង 
លោេនលយាបាយនវានុវត្តន៍ លៅថ្ន CSIP បាន 
ចូេរួម្លធនវីបទបងាា ញពីគ្លក្មាងស្ិកាក្ស្ថវក្ជាវ 
វទិាស្ថស្រស្ត លេីគ្ាំរូអភិវឌឍន៍ស្ហគ្ម្ន៍ ក្បកប 
លដ្ឋយចីរភាព (Sustainable Community 
Development Model) ស្ាំលៅោាំក្ទដ្េ់កម្មវធីិន 
ការងារលោេនលយាបាយ និងដ្ាំលណីរការគ្លក្មាង 
ជយួជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍ បដនាម្លេីកយនតការដដ្េ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នកាំពុងក្បតិ្បត្តិ និងដននការស្កម្ម 
ភាពនានា លដី្ម្បកីារអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាពលៅកម្ពុជា៕ 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1747794922026288/1747792305359883/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7qXhPBB8zMfvW6bHHsF4U5Kf7HUH03C-_99Fbux37dQqJFe2wMqXyeRN1SDdNhqUcK3gPY-UxD66e&__xts__%5b0%5d=68.ARBa817f6uh6DT5edhMwvjEpxCRYcklsCkF4H4F6Kkuq2LVltpQmCHRqkYzvRBPcYMBxERYPFq0FMVtRyFAfyA-7JwmTXmwfGJL3WBE4-aI-iN6xDT67sCFD86gj7IGBE5H7Uy-2OCgbvEAqblVtSln1u09ebdUJwHOycufewd3eZiroT8v1HjUkMYPKQFe1DDFivQXZP4MxsqGPeuTtVjEeLnc88fbcRtNCwIymk56PN0FULY49rYlqxkc7cAr8EVE-gwAN2Fgt4ZTXiMUvzKIXYLGU0XeUA6RqbNI8skniyu8n2A8MGTmkBcDKIVlo-SW-rXcz5xkoiTxVndtkowmUVA
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វគ្គបណ្តតះបណាតាលសតីពី «ការពក្ងឹងការអ្ុវត្តចាប់ពាក់ព័្ធ 
បទញលមើសការជួញដ្ូរភែុកដ្ំរី ្ិងបទញលមើសសត្វនក្ព»  

 
អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេការពារ និងអភិរកស 

ធនម្មជាតិ្ ស្ហការជាម្យួអងគការមូ្េនិធិនស្កេ 
ស្ក្មាប់អភិរកសស្ត្វនក្ព (WWF) លរៀបចាំវគ្គបណតុ េះ 
បណ្តត េស្តីពី«ការពក្ងឹងការអនុវត្តចាប់ពាក់ព័នធ
បទលេមីស្ការជញួដូ្រភាុកដ្ាំរ ីនិងបទលេមីស្ស្ត្វនក្ព» 
ចប់ពីនថៃទី២២-២៤ ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០ លៅ 
ស្ណ្តា ោរ ហុមីា៉ា វា៉ា រ ីរាជាននីភនាំលពញ លក្កាម្អធិនបតី្ 
ភាព ឯកឧត្តម ក្ស ុ្ ដ្រិទធិ រដ្ាលេខាធិនការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

វគ្គបណតុ េះបណ្តត េលនេះមានលោេបាំណង 
១)ពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាពម្ស្រនតីអនុវត្តចាប់ឱ្យយេ់ដឹ្ង
កាន់ដត្ចាស់្អាំពីចាប់ស្តីពីត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ 
ចាប់ស្តីពីនក្ពលឈ្ ី េិខិត្បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត និង 
ក្បកាស្ពាក់ព័នធនឹងការជួញដូ្រស្ត្វនក្ពខុស្ចាប់ 

(២)ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពការអនុវត្តចាប់ពាក់ព័នធ 
ការលធនវីពាណិជជកម្មភាុកដ្ាំរខុីស្ចាប់ និងការជញួដូ្រ 
ស្ថច់ស្ត្វនក្ព លដ្ឋយមានក្គូ្ឧលទទស្ម្កពី 
អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេការពារ និងអភិរកសធនម្មជាតិ្ 
ននក្កស្ួងបរសិ្ថា ន រដ្ាបាេនក្ពលឈ្ ី ក្ពេះរាជអាជ្ា 
ននម្ហាអយយការអម្ស្ថោឧទធរណ៍ និងបុគ្គេិក 
ជាំនាញពីអងគការWCS ដដ្េនឹងលធនវីបទបងាា ញនូវ 
ក្បាននបទចាំននួ១៦លម្លរៀន។ មានស្មាស្ភាព 
ចូេរមួ្ម្កពីអគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេការពារ និង 
អភិរកសធនម្មជាតិ្ រដ្ាបាេនក្ពលឈ្ ីអគ្គស្នងការដ្ឋា ន 
នគ្របាេជាតិ្ កងរាជអាវុធនហត្ាលេីននទក្បលទស្ 
អគ្គនាយកដ្ឋា នគ្យ និងរដ្ឋា ករកម្ពុជា និងម្នទីរ 
បរសិ្ថា នលខត្ត ម្ណឌ េគី្រសី្រុបចាំននួ៤១នាក់៕ 
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រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនតលក់ារគកំ្ទផ្សវាកម្មផ្ទសចរ ៍ធម្មោតិ 
ដ្លស់ហគម្ន៍តំបន់ការពារធម្មោតិបឹងលកំដុ្ 

 

លៅនថៃអងាគ រ ១២លរាច ដខបុស្ស ឆ្ន ាំកុរ 
ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២១ ដខម្ករា 
ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម សូ ខ្ឬទធគី្ណុ្ 
រដ្ាលេខាធិនការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន អម្ដ្ាំលណីរលដ្ឋយ 
ឯកឧត្តម ញស្ ណាសុ ី អនុរដ្ាលេខាធិនការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លោក េន់ សុ្ភាព អភិបាេរង 
ននគ្ណៈអភិបាេលខត្តរត្នគិ្រ ី បានអល ជ្ ីញចូេ 
រមួ្ជាម្ួយក្បតិ្ភូក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្ត 
អាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា ន និងក្បជាពេរដ្ាជាលក្ចីននាក់ 
កនុងពិធីនជបួស្ាំលណេះស្ាំណ្តេ់ និងក្បគ្េ់ស្មាា រ 
ស្ក្មាប់ការក្គ្ប់ក្គ្ងលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ ដ្េ់ 
ស្ហគ្ម្ន៍បឹងេាំកុដ្ លៅកនុងត្ាំបន់ការពារលទស្ 
ភាពបឹងេាំកុដ្ កនុង ុាំលស្ដ្ឋ ក្ស្ុកេាំផ្លត់្ លខត្ត 
រត្នគិ្រ។ី 

 

លោក នុន លខម្រនិទ ក្បាននម្នទីរបរសិ្ថា ន 
លខត្តរត្នគិ្រ ីបានឱ្យដឹ្ងថ្ន លដ្ឋយមានការោាំក្ទពី 
រាជរដ្ឋា ភិបាេក្កស្ួងបរសិ្ថា ន គ្ណៈអភិបាេលខត្ត 
រត្នគិ្រ ីនិងអាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា ន និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 
ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បឹងេាំកុដ្ បាន 

កាំពុងលរៀបចាំលហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធលស្វាកម្មលទស្ចរណ៍
ធនម្មជាតិ្ម្យួចាំនួន។ ការទទេួបានស្មាា របលក្មី្ 
លស្វាកម្មលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្លៅលពេលនេះ នឹង 
ជាំរុញឱ្យក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ខិត្ខាំពក្ងឹងលេីការក្គ្ប់
ក្គ្ងលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ ដដ្េកនុងលនាេះ ស្ហគ្ម្ន៍ 
មានស្កាត នុពេលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ លៅនឹងកដនាង 
ដូ្ចជាបឹងធនម្មជាតិ្ដ៏្ធនាំ មានលទស្ភាពស្ថអ ត្ មាន 
នក្ពលឈ្ ី និងធននាននជីវៈចក្មុ្េះជាលក្ចីនលនសងលទៀត្ 
ស្ក្មាប់បលក្មី្ឱ្យវស័ិ្យលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ លដី្ម្ប ី
បលងេីនចាំណូេជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍ និងការចូេរមួ្ 
ការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ ស្ក្មាប់កូន 
លៅត្ជាំនាន់។ លោក េន់ សុ្ភាព អភិបាេរង 
លខត្តរត្នគិ្រ ី បានវាយត្នម្ាខពស់្ចាំលពាេះការោាំក្ទពី 
រាជរដ្ឋា ភិបាេចាំលពាេះស្ហគ្ម្ន៍លៅតាម្ត្ាំបន់ការ
ពារធនម្មជាតិ្ ដដ្េលេីកទឹកចិត្តបដនាម្លទៀត្ដ្េ់ 
ក្បជាពេរដ្ាចូេរមួ្កាន់ដត្ស្កម្មជាម្យួអាជ្ាធនរ
ក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ លដី្ម្បាីននាការក្គ្ប់ក្គ្ងធននានន 
ធនម្មជាតិ្ឱ្យមាននិរនតរភាព។ លោកបានជាំរុញឱ្យ 
អាជ្ាធនរមូ្េដ្ឋា ន និងក្បជាពេរដ្ាមានការស្ហការ 
ោន េអដថម្លទៀត្ការពារធននាននធនម្មជាតិ្ ទប់ស្ថេ ត់្ 
ការទស្រនាទ នដី្រដ្ាលធនវីជាកម្មស្ិទធិ និងទប់ស្ថេ ត់្លភាីងលឆេះ 
នក្ពនងដដ្រ។ កនុងឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម សូ 
ខ្ឬទធីគ្ុណ្ បានលេីកល ងីពីការយកចិត្តទុក 
ដ្ឋក់ពីរាជរដ្ឋា ភិបាេ ចាំលពាេះការអភិវឌឍជីវភាព 
ស្ហគ្ម្ន៍លៅតាម្ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បឹងេាំកុដ្ 
ដដ្េកនុងលនាេះ គ្លក្មាងលេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍ 
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មូ្េដ្ឋា ន ក្តូ្វបានរាជរដ្ឋា ភិបាេ ស្លក្ម្ចនតេ់ដ្េ់ 
ស្ហគ្ម្ន៍តាម្ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ លដី្ម្បលីធនវី 
ការអភិវឌឍស្ហគ្ម្ន៍តាម្រយៈលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ 
និងជាំរុញឱ្យស្ហគ្ម្ន៍មានត្នួាទីស្ាំខាន់កនុងការ
ការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្លៅតាម្ត្ាំបន់ 
ការពារធនម្មជាតិ្។ ឯកឧត្តម បានជាំរុញឱ្យក្បជា 
ស្ហគ្ម្ន៍លធនវីយា៉ា ងណ្តពក្ងឹងការយកចិត្តទុកដ្ឋក់
ដថទាាំស្មាា រលស្វាកម្មលទស្ចរណ៍ និងចិ ច្ ឹម្ស្ត្វឱ្យ 
បានេអ លដី្ម្បពីក្ងឹងការនតេ់លស្វាកម្មលទស្ចរណ៍ 
ធនម្មជាតិ្ ជីវភាពក្គួ្ស្ថរ និងការចូេរមួ្អភិវឌឍន៍ 
ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។ ជាម្ួយោន លនេះដដ្រ ឯកឧត្តម 
សូ ខ្ឬទធីគ្ុណ្ បានលេីកទឹកចិត្តដថម្លទៀត្ 
ដ្េ់ក្បជាពេរដ្ាពក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងធននានន 
ធនម្មជាតិ្។ 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន គ្លក្មាងលេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
ស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ក្តូ្វបានរាជរដ្ឋា ភិបាេស្លក្ម្ច 
នតេ់ដ្េ់ស្ហគ្ម្ន៍តាម្ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ 
តាម្រយៈលវទិកាថ្នន ក់ជាតិ្ស្តីពី «ការការពារ និង 
អភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្» ចប់លនតីម្ពីឆ្ន ាំ២០១៦ 
លក្កាម្អធិនបតី្ភាពដ៏្ខពង់ខពស់្ សញមតចអគ្គមហា 
ញសនាបត្ីញត្ញជា ហ ុ្  ដស្ នាយករដ្ាម្ស្រនតី 
ននក្ពេះរាជាណ្តចកម្ពុជា លដី្ម្បពីក្ងឹងជីវភាព 
ស្ហគ្ម្ន៍ លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់ពក្ងឹងលេីការ 
កស្ថងលហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធមូ្េដ្ឋា ន លទស្ចរណ៍ 
ធនម្មជាតិ្ ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ និងការងារកស្ិកម្មក្បចាំ 
ក្គួ្ស្ថរ បានេអក្បលស្ីរ និងលេីកទឹកចិត្តស្ហគ្ម្ន៍ 
ចូេរមួ្ចាំដណកការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ 
លៅក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា។ 

 

គ្លក្មាងលេីកកម្ពស់្ ជីវភាពក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា ន ចប់លនតីម្នតេ់ជួយក្បជាពេរដ្ាលៅតាម្ 
ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ បាននតេ់ដ្េ់ 
ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បឹងេាំកុដ្ លៅលពេ 
លនេះ មានផ្លទ ាំងសូ្ឡា  ដុ្ត្ស្ាំរាម្ ធុនងស្ាំរាម្ ត្ង់ 
ស្ក្មាប់លភ្ៀវលទស្ចរស្ក្មាក បនទប់ទឹកអនាម័្យ និង 
ក្បព័នធទឹកស្ថអ ត្ ពូជស្ត្វស្ក្មាប់ចិ ច្ ឹម្ចាំននួ២០ 
ក្គួ្ស្ថរ ដដ្េកនុងម្ួយក្គួ្ស្ថរទទេួបានមាន់ចាំនួន 
១៥គី្ ូក្កាម្ និងស្មាា រលក្បីក្បាស់្ ស្ក្មាប់ 
លស្វាកម្មលទចរណ៍ធនម្មជាតិ្ជាលក្ចីនលនសងលទៀត្។ 

កនុងឱ្កាស្លនាេះ លោក ប៊ា ួ េមីី្ ក្បានន 
ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្បឹងេាំកុដ្ បាន 
បងាា ញពីការស្បាយរកីរាយចាំលពាេះការទទួេ 
បានគ្លក្មាងជាំនួយរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេស្ក្មាប់ 
អភិវឌឍន៍លទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ លៅកនុងមូ្េដ្ឋា ន 
ដដ្េនឹងរមួ្ចាំដណកឱ្យក្បជាពេរដ្ាមានការគិ្ត្គូ្រ
ថមីលដី្ម្បជីីវភាពក្គួ្ស្ថរ និងកាត់្បនាយការពឹង 
អាក្ស័្យលេីការដ្កហូត្ធននានធនម្មជាតិ្៕
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ជំញរឿ្សត្វត្ាាត្ទទំូាងក្បញទស សត្វត្ាាត្ទាំងបកី្បញភទដដ្លម្ 
វត្តម្រស់ញៅកនងុត្ំប្់ការពារធមមជាត្ិ ញៅក្បញទសកមពុជា 

ម្ចំ្ ួ្១១៩កាល 

 
លយាងតាម្េទធនេជាំលរឿនស្ត្វតាម ត្ទូទាាំង

ក្បលទស្ ស្ត្វតាម ត្ទាាំងបីក្បលភទដដ្េមានវត្តមាន 
រស់្លៅកនុងត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្លៅក្បលទស្កម្ពុជា
មានចាំនួន១១៩កាេ កនុងលនាេះតាម ត្លភាីងចាំននួ 
១១កាេ លតាម ត្លនេះចាំនួន៧១កាេ និងតាម ត្ 
លតាន ត្ចាំនួន៣៧កាេ។ លនេះជាការជូនដ្ាំណឹងរបស់្ 
ម្ស្រនតីជាន់ខពស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅនថៃទី១១ ដខមិ្ថុនា 
ឆ្ន ាំ២០២០លនេះ លក្កាយការលធនវីជាំលរឿនស្ត្វតាម ត្ទូទាាំង 
ក្បលទស្កម្ពុជាបានលធនវីល ងីលៅលេីទីតាាំង៤កដនាង 
លនសងៗោន កាេពីនថៃទី១០ ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
ជាំលរឿនស្ត្វតាម ត្លៅក្បលទស្កម្ពុជាលធនវីល ងីលដ្ឋយ
ការក្បមូ្េទិនន័ន័យពី៤ទីតាាំងលនសងោន លៅកនុងភូមិ្ 
ភាគ្ឦស្ថនននក្បលទស្កម្ពុជា លហយីក្តូ្វបាន អនុវត្ត 
និងចូេរួម្លដ្ឋយក្កុម្ការងារស្ត្វតាម ត្កម្ពុជា 
(CVWG) លដ្ឋយស្ហការជាម្យួក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ក្កស្ួងកស្ិកម្ម រុកាខ ក្បមាញ់ និងលនស្ថទ អងគការ 
ជីវតិ្ស្ត្វស្ថា បអនតរជាតិ្ (Birdlife International) 
អងគការមូ្េនិធិនស្កេ លដី្ម្បអីភិរកសធនម្មជាតិ្ 
(WWF) ម្ជឈម្ណឌ េអងគរលដី្ម្បអីភិរកសជីវៈ ចក្មុ្េះ 
(ACCB) និងអងគការស្មាគ្ម្អភិរកសស្ត្វនក្ព 

(WCS) លៅកនុងលខត្តក្ពេះវហិារ លខត្តស្ទឹងដក្ត្ង 
និងលខត្តម្ណឌ េគិ្រ ីនិងលខត្តក្កលចេះ។ លដ្ឋយដ ក 
ស្ក្មាប់ទីតាាំងលៅកនុងដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពេាំផ្លត់្ 
លខត្តរត្នគិ្រ ីមិ្នក្តូ្វបានលធនវីល យី។ 

 
ឯកឧត្តម ញ្ក្ត្ ភន្រកាតា រដ្ាលេខា 

ធិនការក្កស្ួងបរសិ្ថា នដដ្េបានចូេរមួ្លបីកដ្ាំលណីរ
ការជាំលរឿនស្ត្វតាម ត្ក្បចាំឆ្ន ាំលៅកម្ពុជា លៅកនុង 
ស្ហគ្ម្ន៍ដ្ងនាិត្-អាហារដ្ឋា នតាម ត្ កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្ត 
ននដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដឆប កនុងក្ស្ុកដឆប លខត្ត 
ក្ពេះវហិារ លដ្ឋយមានការចូេរមួ្ពីអាជ្ាធនរលខត្ត 
ម្ស្រនតីគ្លក្មាងនក្ព ង់នបត្ង និងម្ស្រនតីជាំនាញក្កស្ួង 
បរសិ្ថា បានបងាា ញរបាយការណ៍ននេទធនេជាំលរឿន
លដ្ឋយបញ្ជ ក់ថ្ន ស្ត្វតាម ត្ទាាំងអស់្ ចាំនួន១១៩ 
កាេ កនុងលនាេះមានលៅ ទី១)ដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ព 
ដឆប លខត្តក្ពេះវហិារ មានស្ត្វតាម ត្ស្រុបចាំនួន៣៤ 
កាេ គឺ្តាម ត្លភាីង ៣កាេ តាម ត្លនេះ ២២កាេ 
និងតាម ត្លតាន ត្ ៩កាេ។ ទី២)ដដ្នជក្ម្កស្ត្វ 
នក្ពលស្ៀម្បា៉ា ង លខត្តស្ទឹងដក្ត្ង មានស្ត្វតាម ត្ស្រុប 
ចាំនួន៨១កាេ គឺ្តាម ត្លភាីង ៤កាេ តាម ត្លនេះ 
៤៩កាេ និងតាម ត្លតាន ត្ ២៨កាេ។ ទី៣)ដដ្ន 
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ជក្ម្កស្ត្វនក្ពដក្ស្ពក លខត្តម្ណឌ េគី្រ ីមានស្ត្វ 
តាម ត្លភាីង ចាំននួ៤កាេ លហយីលៅដដ្នជក្ម្ក 
ស្ត្វនក្ពដក្ស្ពក លខត្តក្កលចេះ មិ្នមានវត្តមានស្ត្វ 
តាម ត្លទ។ 

លបីតាម្ការបញ្ជ ក់របស់្ ឯកឧត្តម 
រដ្ឋញលខាធិការក្កសួងបរិសាថា្ ចាំននួស្ត្វ 
តាម ត្លៅឆ្ន ាំ២០២០ លនេះមានចាំនួន១១៩កាេ 
មានការថយចុេះចាំនួន១៨កាេ លបីលក្បៀបលធនៀប 
នឹងេទធនេននការជាំលរឿនលៅឆ្ន ាំ២០១៩។ លបីតាម្ 
ការឱ្យដឹ្ងរបស់្ ឯកឧត្តម ញ្ក្ត្ ភន្រកាតា 
េទធនេជាំលរឿនស្ត្វតាម ត្ លៅឆ្ន ាំ២០១៩កនាងលៅ 
បងាា ញថ្ន កម្ពុជាមានស្ត្វតាម ត្ទាាំង៣ក្បលភទ ចាំននួ 
១៣៧កាេ លហយីត្ាំបន់ដដ្េមានស្ត្វតាម ត្ 
លក្ចីនជាងលគ្ គឺ្លៅដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពលស្ៀម្បា៉ា ង 
កនុងលខត្តស្ទឹងដក្ត្ង និងដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពដឆប កនុង 
លខត្តក្ពេះវហិារ។ ឯកឧត្តម បានដថាងថ្ន ការលធនវី 
ជាំលរឿនរាប់ចាំននួស្ត្វតាម ត្លពេលនេះ គឺ្មានស្ថរស្ាំខាន់ 
ណ្តស់្លដី្ម្បឱី្យបានដឹ្ងចាំនួនពិត្ននស្ត្វតាម ត្លៅ
កម្ពុជា និងស្ថា នភាពននការវវិត្តជុាំ វញិចាំននួស្ត្វ 
តាម ត្លៅកម្ពុជា។ស្ត្វតាម ត្ជាក្បលភទស្ត្វកក្ម្ និង 
កាំពុងស្ាិត្កនុងហានិភ័យខពស់្កនុងការបាត់្ពូជលៅ
លេីស្កេលោក ខណៈចាំននួស្ត្វតាម ត្លៅដត្បនត 
មានការានា ក់ចុេះជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ និងកនុងកក្មិ្ត្ម្យួ 
គ្រួក្ពួយបារម្ា លទាេះបីជារាជរដ្ឋា ភិបាេ តាម្រយៈ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដ្ឋយស្ហការជាម្យួអងគការនដ្គូ្ 
នានាខិត្ខាំក្បឹងដក្បងការពារ និងអភិរកសក៏លដ្ឋយ។ 
ឯកឧត្តម ញ្ក្ត្ ភន្រកាតា រដ្ាលេខាធិនការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានឱ្យដឹ្ងថ្ន មូ្េលហតុ្ដដ្េនាាំ 
ឱ្យស្ត្វតាម ត្លៅកនុងក្បលទស្កម្ពុជាមានការានា ក់ចុេះ 
ខាា ាំង លដ្ឋយស្ថរការគ្ាំរាម្កាំដហងខាា ាំងបាំនុត្ពីការ 

បាំពុេរបស់្ម្នុស្ស ការបាត់្បង់ជក្ម្ក ការខវេះខាត្ 
ចាំណីអាហារ ការបរបាញ់តាម្ រយៈការដ្ឋក់អនាទ ក់ 
និងការបាំពុេ។ 

 
ជាម្ួយោន លនេះ កនុងនាម្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 

ឯកឧត្តម ញ្ក្ត្ ភន្រកាតា បានអាំពាវនាវដ្េ់ 
ក្បជាពេរដ្ាទាាំងអស់្ចូេរមួ្អភិរកស និងការពារ 
ស្ត្វតាម ត្លដ្ឋយប្ឈប់ស្កម្មភាពបរបាញ់ ឬការ 
ជញួដូ្រស្ត្វនក្ព។ ឯកឧត្តម បានដថាងថ្ន ស្ត្វ 
តាម ត្ជាស្ត្វស្ាូត្ និងជាអនកដដ្េស្មាអ ត្បរសិ្ថា ន 
លដ្ឋយសុ្ីគ្ក្ម្ង់ស្ថកស្ពស្ត្វលនសងលទៀត្ ជាអាហារ 
លហយីការពារ និងអភិរកសស្ត្វតាម ត្ បានគ្ង់វងស វាជា 
ការដថរកាម្រត្កធនម្មជាតិ្ដ៏្មានត្នម្ាម្ហាស្ថេ 
ស្ក្មាប់កម្ពុជា និងពិភពលោកទាាំងមូ្េ ជាត្នម្ា 
ស្ក្មាប់ការអភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ និងការទាក់ទាញ
លភ្ៀវលទស្ចរស្ក្មាប់លទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ បលងេីត្ 
មុ្ខរបរនតេ់ចាំណូេជូនក្បជាពេរដ្ា៕ 
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កិចេក្បជុអំនតរក្កសងួសតពីីការពនិិតយ និងនតលផ់្ោបលផ់្លើរបាយការ ៍ 
វាយតនម្ៃផ្ហតុប េះពាលប់រសិ្ថា ន នងិសងគម្ដ្ំបងូ (IESIA) ផ្លើគផ្ក្មាង 

បផ្ងកើតអគរពហុម្ខុងារ ផ្ៅផ្ខតតក្ពេះសហីនុ 

 

លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នារលស្ៀេនថៃ 
ក្ពហស្បត្ិ៍ ៦លកីត្ ដខមា  ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី៣០ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ឯកឧត្តម សាប ូ អហូាណ្ ូ រដ្ាលេខាធិនការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្កនាាំកិចចក្បជុាំអនតរក្កស្ួង 
ស្តីពីការពិនិត្យ និងនតេ់លយាបេ់លេីរបាយការណ៍ 
វាយត្នម្ាលហតុ្ប៉ាេះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ដ្ាំបូង 
(IESIA) លេីគ្លក្មាងបលងេីត្អោរពហុមុ្ខងារ 
លេីននទដី្ទាំហាំ១៣.២៥១ដម្៉ាក្ត្កាលរ ៉ា ដដ្េមានទីតាាំង 
ស្ាិត្លៅកនុងភូមិ្២ ស្ងាេ ត់្លេខ២ ក្កុងក្ពេះស្ីហនុ 
លខត្តក្ពេះស្ីហនុ របស់្លោក ស្៊ាុន លអរកី (មាច ស់្ 
គ្លក្មាង) ដដ្េបានស្ិកា និងលរៀបចាំរបាយការណ៍ 

វាយត្នម្ាលហតុ្ប៉ាេះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ដ្ាំបូង 
លដ្ឋយក្កុម្ហ៊ាុនទីក្បឹកា ស្ថស្ទីណ្តត្ ស្រហគនី។  

កិចចក្បជុាំលនេះ មានការចូេរមួ្ពីឯកឧត្តម្ 
លោក លោកក្ស្ីត្ាំណ្តងអគ្គនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ 
ននក្កស្ួងបរសិ្ថា ន អគ្គលេខាធិនការដ្ឋា នននក្កុម្ 
ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព ត្ាំណ្តងអនតរ 
ក្កស្ួងពាក់ព័នធ ក្កុម្ក្បឹកាអភិវឌឍន៍កម្ពុជា រដ្ាបាេ 
លខត្តក្ពេះស្ីហនុ និងម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
ត្ាំណ្តងនាយកដ្ឋា នវាយត្នម្ាលហតុ្ប៉ាេះពាេ់បរសិ្ថា ន 
ត្ាំណ្តងមាច ស់្គ្លក្មាង និងក្កុម្ហ៊ាុនទីក្បឹកា ស្ថ 
ស្ទីណ្តត្ ស្រហគនី ចាំននួ៣៤នាក់។  
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អងគក្បជុាំ បានទទេួេទធនេជារមួ្  ដូ្ច 
ខាងលក្កាម្៖ 
(១)-អងគក្បជុាំ បានោាំក្ទលៅលេីគ្លក្មាងលនេះ ពី 
លក្ពាេះ គ្លក្មាងលនេះនឹងចូេរមួ្ដ្ាំលណីរការអភិវឌឍន៍ 
ក្បលទស្ជាតិ្បលងេីត្ឱ្កាស្ការងារជូនក្បជាពេរដ្ា  
(២)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វលោរពលៅតាម្បទដ្ឋា នអនាម័្យ 
បរសិ្ថា ន លដ្ឋយក្តូ្វស្ហការជាម្យួស្ថា ប័នជាំនាញ 
ពាក់ព័នធនឹងបលចចកលទស្ននក្បព័នធចលក្មាេះទឹកកខវក់ 
ឬអាងក្បក្ពឹត្តកម្មទឹកកខវក់ 

(៣)-ចាំលពាេះការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំណេ់រងឹ ក្កុម្ហ៊ាុន 
ក្តូ្វគិ្ត្គូ្រអាំពីទីតាាំងទុកដ្ឋក់ឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ និង 
ស្ម្រម្យលដី្ម្បកុីាំឱ្យប៉ាេះពាេ់ដ្េ់លស្ថភ័ណភាព 
ស្ថានរណៈ  
(៤)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វបាំពាក់ក្បព័នធអគ្គិភ័យលដ្ឋយ 
មានការទទេួស្ថគ េ់ពីអនកជាំនាញរបស់្ក្កស្ួង 
ម្ហាននទ 
(៥)-ក្កុម្ហ៊ាុន ក្តូ្វស្ហការជាម្ួយអាជ្ាធនរដដ្នដី្ 
លដី្ម្បចូីេរមួ្ក្គ្ប់ក្គ្ងស្នតិសុ្ខ សុ្វត្ាិភាព និង 
ស្ណ្តត ប់ានន ប់ស្ថានរណៈ និងមិ្នក្តូ្វឱ្យបុគ្គេិក-
កម្មករស្ថន ក់លៅកនុងអោរកាំពុងស្ថងស្ង់លទ  
(៦)-ក្កុម្ហ៊ាុនមាច ស់្គ្លក្មាង ក្តូ្វស្ហការជាម្យួ 
ក្កុម្ហ៊ាុនទីក្បឹកាលដី្ម្បដីកស្ក្មួ្េរបាយការណ៍
លនេះ ក្ស្បតាម្ស្ថម រតី្អងគក្បជុាំ៕ 
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សកិាា ស្ថលានេពវនាយសតពីីការផ្លើកកម្ពសស់ម្ភាពផ្យនឌ័រ
កែងុរដ្ឋបាលស្ថធារ ៈដ្លម់្ន្តនតីម្នទីរបរសិ្ថា នផ្ខតតផ្សៀម្រាប 

 

លៅនថៃទី១៧ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ញោក 
ជំទាវ ក្ពំ សភុ ី អនុរដ្ាលេខាក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
និងជាក្បាននក្កុម្ការងារបលចចកលទស្លយនឌ័រ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នអម្ដ្ាំលណីរ ឯកឧត្តម យិ្ 
សំរាយ អគ្គលេខាធិនការរង ននក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្ 
អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព បានអល ជ្ ីញបិទស្ិកាខ ស្ថោ 
នសពវនាយស្តីពីការលេីកកម្ពស់្ស្ម្ភាពលយនឌ័រ 
កនុងរដ្ាបាេស្ថានរណៈដ្េ់ម្ស្រនតីម្នទីរបរសិ្ថា ន 
លខត្តលស្ៀម្រាប។ 

លោក ស្៊ាុន គ្ង់ ក្បាននម្នទីបរសិ្ថា នលខត្ត 
លស្ៀម្រាប បានលេីកល ងីថ្ន ការលរៀបចាំបណ្តត ញ 
ការងារលយនឌ័រកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន អាចដចករ ាំដេក 
ព័ត៌្មាន ចាំលណេះដឹ្ងនានា និងការផ្លា ស់្បតូរលយាបេ់ 
កនុងការលរៀបចាំដននការស្កម្មភាពលយនឌ័រ ដដ្េ 

លផ្លត ត្លេីការាននាបាននូវការចូេរមួ្របស់្ស្រស្តី 
លដ្ឋយលពញលេញ និងមានក្បស្ិទធភាព។ ដូ្ចលនេះ 
ការបលងេីននូវចាំលណេះដឹ្ងទាក់ទងនឹងទស្សនាទាន
លយនឌ័រ និងបញ្ា ពាក់ព័នធនានាកនុងការបស្រញ្ជ ប 
លយនឌ័រ ជាំរុញការរមួ្ប ច្ូ េទស្សនវស័ិ្យលយនឌ័រ 
និងការលេីកកម្ពស់្ស្ម្ភាពលយនឌ័រលៅកនុងក្គ្ប់
ស្កម្មភាព និងការអនុវត្តកម្មវធីិនរបស់្អងគភាព។ 
ស្ក្មាប់ការបលងេីនទាំនាក់ទាំនងរវាងម្ស្រនតីថ្នន ក់ជាតិ្
និងម្ស្រនតីថ្នន ក់លខត្ត។ 

មានក្បស្ថស្ន៍ នាឱ្កាស្លនាេះ ញោក 
ជំទាវ ក្ពំ សភុ ី អនុរដ្ាលេខាក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បាននសពវនាយនូវេទធនេ ននកិចចក្បជុាំក្បចាំឆ្ន ាំ 
របស់្ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្កម្ពុជា លដី្ម្បសី្រស្តី និង 
អនុស្ថស្នទ៍ាាំង១១ចាំណុច របស់្ សញមតចអគ្គ 
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មហាញសនាបត្ីញត្ញជា ហ ុ្ ដស្ 
នាយករដ្ាម្ស្រនតីននក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា នានថៃ 
ទី១៧ ដខកុម្ាៈ លៅវមិានស្នតភិាព រាជាននីភនាំលពញ។ 
ញោកជំទាវ បានលេីកទឹកចិត្តឱ្យម្ស្រនតីបរសិ្ថា ន 
ពក្ងឹងស្ថម្គ្គីភាព ចូេរមួ្ោាំក្ទ និងអនុវត្តន៍តាម្ 
អនុស្ថស្ន៍នានារបស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ឱ្យបានេអ និង 
មានក្បស្ិទធភាព។ ញោកជំទាវ បានបនតលទៀត្ 
ថ្ន ដននការយុទធស្ថស្រស្តលយនឌ័រលនេះ លផ្លត ត្ការយក 
ចិត្តទុកដ្ឋក់កនុងការនតេ់នូវចាំលណេះដឹ្ងដ្េ់ក្គ្ប់ 
ស្មាស្ភាពពាក់ព័នធទាាំងអស់្ ឱ្យមានការយេ់ដឹ្ង 
អាំពីេិខិត្បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត លោេនលយាបាយ និង 
អនុស្ថស្ន៍នានារបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេ លដី្ម្បជីា 
មូ្េដ្ឋា នកនុងការជក្មុ្ញការអនុវត្តដននការបស្រញ្ជ ប
លយនឌ័រ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្បកបលដ្ឋយលជាគ្ជ័យ 
ពិលស្ស្ការចូេរមួ្របស់្រដ្ាបាេថ្នន ក់ លខត្តកនុងការ 
ជក្មុ្ញភាពជាមាច ស់្ និងស្វ័យភាព កនុងការដ្ឋក់ 
ប ច្ូ េបញ្ា លយនឌ័រ លៅកនុងដននការស្កម្មភាព 
របស់្អងគភាពជាំនាញនីម្យួៗ ក្ស្បលពេដដ្េ 
ក្កុម្ការងាររមួ្ទទេួបនទុកការងារលយនឌ័រ ស្រស្តី កុមារ 
និងយុវជន លៅតាម្បណ្តត ម្នទីរ បរសិ្ថា នរាជាននី 
លខត្ត បានលរៀបចាំលធនវីបចចុបបននភាព លដី្ម្បសី្ាំលៅពក្ងឹង 
ក្បស្ិទធភាពការអនុវត្តស្កម្មភាពឱ្យកាន់ដត្ក្បលស្ីរ
ល ងីដថម្ម្យួកក្មិ្ត្លទៀត្។ 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោនសពវនាយ 
ស្តីពីការលេីកកម្ពស់្ស្ម្ភាពលយនឌ័រ លរៀបចាំល ងី 

កនុងលោេបាំណងនសពវនាយ និងដចករ ាំដេកព័ត៌្មាន 
លនសង  ៗពាក់ព័នធនឹងចាប់ លោេនលយាបាយ កម្មវធីិន 
និងយនតការស្ាំខាន់ៗ កនុងការលេីកកម្ពស់្ស្ម្ភាព 
លយនឌ័រ ការពក្ងឹងអាំណ្តចរបស់្ស្រស្ត ី និងការចូេ 
រមួ្របស់្កុមារ និងយុវជន លដី្ម្បបីលងេីនការយេ់ដឹ្ង 
និងលេីកកម្ពស់្ការចាំណ្តយថវកិាតាម្វស័ិ្យលឆាីយ
ត្បនឹងស្ម្ភាពលយនឌ័រ លដ្ឋយមានការកាំណត់្ 
ឧបករណ៍វាស់្ដវងចាស់្ោស់្ កនុងការឆាុេះបញ្ច ាំង 
ពីបញ្ា លយនឌ័រ និងជាំរុញការលរៀបចាំដននការថវកិា 
លឆាីយត្បលយនឌ័រ លដី្ម្ប ីាននាថ្នក្គ្ប់អនកពាក់ព័នធ 
ទាាំងបុរស្ ស្រស្តី លកមង ក្បុស្ លកមងក្ស្ ីនិងក្កុម្ងាយ 
រងលក្ោេះដ្នទលទៀត្ ទទេួបាននេក្បលយាជន៍៕ 
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ក្កសងួបរសិ្ថា នពក្ងឹងការចិញ្េមឹ្ពូជក្ជូកឦស្ថន ផ្ដ្ើម្ប ី
ពក្ងឹងជីវភាពសហគម្ន៍នតំបន់ការពារធម្មោតិ 
នថៃលៅរ ៍ និងនថៃអាទិត្យ ៨-៩លកីត្ ដខ 

នេគុន ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃ 
ទី០១-០២ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម 
សខុ គាង អនុរដ្ាលេខាធិនការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានដឹ្កនាាំក្បតិ្ភូក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងម្ស្រនតីជាំនាញ 
ននអគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ននក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ចុេះពិនិត្យលមី្េការចិ ច្ ឹម្ក្ជូកពូជឦស្ថន 
លៅស្ថា នីយចិ ច្ ឹម្ក្ជូកននដដ្នជក្ម្កស្ត្វនក្ពភនាំ 
ឱ្រា៉ា េ់ ភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តលពាធនិ៍ស្ថត់្។ 

 

តាម្របាយការណ៌លោក ស្៊ាុន គឹ្ម្ហា៊ា ន 
ក្បាននស្ថន ក់ការបរសិ្ថា នលយាក ននដដ្នជក្ម្កស្ត្វ 
នក្ពភនាំឱ្រា៉ា េ់ បានឱ្យដឹ្ងថ្នបចចុបបននលនេះ ក្ជូកមាន 
ចាំននួលកីនល ងីក្បមាណ១០០កាេ បនាទ ប់ពីមាន 
ការចូេរមួ្ពីមានការដថទាាំពីម្ស្រនតីឧទានុរកស ដដ្េ 
បានទទេួការបណតុ េះបណ្តត េបលចចកលទស្ពីម្ស្រនតី
ជាំនាញ ននអគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។ 
ស្ថា នីយចិ ច្ ឹម្ក្ជូកលៅត្ាំបន់លនេះ លដី្រត្នួាទីស្ាំខាន់ 
ដដ្េអាចបលក្មី្ឱ្យត្ក្មូ្វការពីលភ្ៀវលទស្ចរ ម្ក 
កម្ានតធនម្មជាតិ្នក្ពភនាំ ដូ្ចជា ត្ាំបន់លទស្ចរណ៍ 
ធនម្មជាតិ្ទឹកានា ក់ក្ចកលេអៀង។ រម្ណីយដ្ឋា ន បាន 

ទាក់ទាញលភ្ៀវលទស្ចរ ម្កកម្ានតរាប់ពាន់នាក់ 
លរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ។ ពូជក្ជូកឦស្ថន និងជយួឱ្យក្បជា 
ស្ហគ្ម្ន៍ទទេួចាំណូេកាន់ដត្ក្បលស្ីរដថម្លទៀត្
ពីការេក់ក្ជូក ជូនអនកលទស្ចរ កាត់្បនាយពីការ 
ដ្ឋក់ស្ាំពាធនលេីធននាននធនម្មជាតិ្។ គ្លក្មាងលេីក 
កម្ពស់្ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ក្តូ្វបានរាជរដ្ឋា  
ភិបាេស្លក្ម្ចនតេ់ដ្េ់ស្ហគ្ម្ន៍តាម្ត្ាំបន់ការ
ពារធនម្មជាតិ្ តាម្រយៈលវទិកាថ្នន ក់ជាតិ្ស្តីពី«ការ 
ការពារ និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្» ចប់លនតីម្ពី 
ឆ្ន ាំ២០១៦ លក្កាម្អធិនបតី្ភាពដ៏្ខពង់ខពស់្ សញមតច 
អគ្គមហាញសនាបត្ីញត្ញជា ហ ុ្ ដស្ 
នាយករដ្ាម្ស្រនតីននក្ពេះរាជាណ្តចកម្ពុជា លដី្ម្បពីក្ងឹង 
ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍ លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់ពក្ងឹង 
លេីការកស្ថងលហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធមូ្េដ្ឋា ន លទស្ចរណ៍ 
ធនម្មជាតិ្ ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ កនុងលនាេះមានការនតេ់ពូជ 
លោ មាន់ និងក្ជូកឦស្ថន និងការងារកស្ិកម្ម 
ក្បចាំក្គួ្ស្ថរបានេអក្បលស្ីរ។ គ្លក្មាងលេីកកម្ពស់្ 
ជីវភាពក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ចប់លនតីម្នតេ់ 
ជយួក្បជាពេរដ្ា លៅតាម្ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារ 
ធនម្មជាតិ្ស្រុបចាំននួ២៥ស្ហគ្ម្ន៍ ចប់ឆ្ន ាំ២០១៧ 
រហូត្ដ្េ់ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

ឯកឧត្តម ញខៀវ បរូិ្  អគ្គនាយក 
ននអគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន បានឱ្យដឹ្ង 
ថ្ន លៅនថៃលនេះ ម្ស្រនតីជាំនាញបានលរៀបចាំបណតុ េះបណ្តត េ 
ឧទានុរកសលដី្ម្បពីក្ងឹងការចិ ច្ ឹម្ក្ជូក ដូ្ចជា 
វាិននការជិវសុ្វត្ាិភាព និងការបនសុទធពូជក្ជូក លដី្ម្ប ី
ដចកជូនលៅតាម្ស្ហគ្ម្ន៍ននត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្
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លៅកម្ពុជា។ ឯកឧត្តម បានបដនាម្ថ្ន ពូជក្ជូក 
កនុងក្ស្ុក គឺ្ជាពូជដដ្េមានស្កាត នុពេ ធនន់នឹង 
ជាំងឺ និងអាចសុ្ីចាំណីដដ្េនេិត្លៅតាម្មូ្េដ្ឋា ន 
លហយីបាំដេងលៅជាស្ថច់បានខពស់្ លបីលធនៀបជាម្យួ 
ពូជក្ជូកនាាំចូេ។ ក្បលភទពូជលនេះ អាចក្តូ្វបានលគ្ 
ចិ ច្ ឹម្តាម្ដបបធនម្មជាតិ្ ជាពិលស្ស្ លៅភាគ្ឦស្ថន 
ននក្បលទស្កម្ពុជា ដូ្ចជា លខត្តក្កលចេះ ស្ទឹងដក្ត្ង 
ម្ណឌ េគី្រ ី និងរត្នគិ្រ។ី ពូជក្ជូក ក្បលភទលនេះ 
ជាទូលៅស្ហគ្ម្ន៍ចិ ច្ ឹម្ក្ពដេងឱ្យលដី្ររកសុ្ីចាំណី
កនុងនក្ព លដ្ឋយក្ោន់ដត្នតេ់ចាំណីបដនាម្ តិ្ចត្ួច 
ដូ្ចជា កាកស្ាំណេ់នទេះបាយ និងក្បលភទរុកខជាតិ្ 
ដដ្េងាយដ្ឋាំលៅជុាំវញិនទេះ។ 

 

លដ្ឋយស្ថរដត្ទាំលនីបកម្មនននេិត្កម្មក្ជូក 
លដី្ម្បបីាំលពញនូវត្ក្មូ្វការទីនារ ការដកដក្បពូជ លដ្ឋយ 
បងាេ ត់្ជាម្យួពូជនាាំចូេលដី្ម្បបីលងេីននេិត្ភាព 
បានលធនវីឱ្យពូជក្ជូកលនេះ ថយចុេះគ្រួឱ្យកត់្ស្មាគ េ់ 
ពីម្យួឆ្ន ាំលៅម្យួឆ្ន ាំ ជាពិលស្ស្ក្បលភទពូជក្ជូក 
កនុងក្ស្ុកលនេះ មិ្នបានក្បទេះល ញីលទៀត្លទ លៅ 
ត្ាំបន់វាេទាំនាប ប៉ាុដនតមានការចិ ច្ ឹម្ខាេះៗតាម្ 
ដបបក្ពដេងលៅតាម្ត្ាំបន់ខពង់រាប ភូមិ្ភាគ្ឦស្ថន 
ននក្បលទស្កម្ពុជា។ 

ឯកឧត្តម សខុ គាង បានលេីក 
ទឹកចិត្តដ្េ់ម្ស្រនតីយកចិត្តទុកដ្ឋក់ពក្ងឹងជីវភាព 
តាម្រយៈការលរៀបចាំទីតាាំងស្ក្មាប់ការចិ ច្ ឹម្ និង 
បលចចកលទស្ចិ ច្ ឹម្ឱ្យបានេអ។ ការបនសុទធពូជ និង 
អភិរកសក្ជូកពូជកនុងក្សុ្កពិត្ជាមានស្ថរស្ាំខាន់
ណ្តស់្ លដ្ឋយស្ថរពូជក្ជូកក្បលភទលនេះធនន់នឹងជាំងឺ 
អាកាស្ានតុ្កនុងក្ស្ុក និងមានេទធភាពបាំដេង 
ចាំណីមូ្េដ្ឋា នដដ្េមានស្ថរានតុ្ស្រនស្ខពស់្បាន
េអជាស្ថច់ និងមានត្ក្មូ្វការលៅលេីទីនារនាលពេ 
បចចុបបនន។ ការអភិរកស និងបនសុទធពូជក្ជូកកនុងក្ស្ុក 
នឹងជាំរុញស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នឱ្យចិ ច្ ឹម្ពូជក្ជូក 
ក្បលភទលនេះ លដី្ម្បាីននានគត់្នគង់ដ្េ់ទីនារដដ្េជា 
ក្បភពចាំណូេម្យួថមី ស្ក្មាប់លេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
រស់្របស់្ក្គួ្ស្ថរក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។ 

ស្ថា នីយចិ ច្ ឹម្ក្ជូកពូជឦស្ថនតាម្ធនម្មជាតិ្ 
ស្ថកេបងបានបលងេីត្ល ងី លៅកនុងដដ្នជក្ម្ក 
ស្ត្វនក្ព «ភនាំឱ្រា៉ា េ់» ជាដ្ាំបូង នានថៃទី១៦ ដខមិ្ថុនា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ លដ្ឋយមានក្ជូកចាំននួ៥៤កាេ លៅកនុង 
លេីននទដី្ចាំននួ៣ហកិតា ននត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ 
កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្តលខត្តលពាធនិ៍ស្ថត់្។  

 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន បចចុបបនន ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ចាំននួជាង៦០
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កដនាង លេីននទដី្ស្រុបក្បមាណ ៧,២ ោនហកិតា 
កនុងលនាេះមានស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ចាំននួ
១៦៨ លៅទូទាាំងក្បលទស្ក្គ្បដ្ណត ប់លេីននទដី្នក្ព 
ស្រុបចាំនួន២៨៥៦០៩ហកិតា។ ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ 
ការពារធនម្មជាតិ្ បានលដី្រត្ួជា ដខសក្កវាត់្ការពារ 
និងអភិរកសធននាននធនម្មជាតិ្ ក្ពម្ទាាំងជាំរុញការ 
លេីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្លៅរបស់្ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍
តាម្រយៈការលក្បីក្បាស់្នេអនុនេនក្ពលឈ្ ី និង 
ការក្បកបមុ្ខរបរចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្ ដូ្ចជាលធនវីកស្ិកម្ម 
ការដ្ឋាំដ្ាំណ្តាំ ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ និងការនតេ់លស្វា 
កម្មលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ជាលដី្ម្៕ 
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ក្កសងួបរសិ្ថា នផ្ចកពូជសតវជូនក្បោពលរដ្ឋចិញ្េមឹ្ ផ្ដ្ើម្ប ី
ពក្ងឹងជីវភាព និងការពារធនធានធម្មោតិ 

 
លៅនថៃអាទិត្យ ១០លរាច ដខបុស្ស ឆ្ន ាំកុរ 

ឯកស័្ក ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថៃទី១៩ ដខម្ករា 
ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្ដម រត័្ន វរិៈ អនុរដ្ាលេខា 
ធិនការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្កនាាំក្កុម្ការងារអនុវត្តន៍ 
គ្លក្មាងលេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
របស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ចុេះដចកពូជស្ត្វជូនដ្េ់ក្បជា 
ពេរដ្ាននស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្លកាេះ 
ឥនទជ័យចាំននួ៦២ក្គួ្ស្ថរ ដដ្េស្ាិត្លៅកនុងដដ្ន 
ជក្ម្កស្ត្វនក្ពស្ាំបូរ  ុាំបឹងចរក្ស្ុកស្ាំបូរ លខត្ត 
ក្កលចេះ។ 

 
ម្តិ្រាយការណ៌របស់្លោក មឺុ្ន ម្ករា 

អគ្គនាយករងននអគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានបញ្ជ ក់ថ្ន លៅកនុងការនតេ់ពូជ 
ស្ត្វឱ្យស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្លកាេះឥស្រនទ

ជ័យ នាលពេលនេះ ក្បជាពេរដ្ាចាំននួ២៣ក្គួ្ស្ថរ 
លដ្ឋយទទេួបានលោញី១កាេ កនុងម្យួក្គួ្ស្ថរ  
ក្បជាពេរដ្ា២០ក្គួ្ស្ថរទទេួបានមាន់ពូជចាំនួន
១៥គី្ ូក្កាម្ និងនស្បដបត្ង១ដុ្ាំ កនុងម្យួក្គួ្ស្ថរ 
លហយីក្បជាស្ហគ្ម្ន៍១៩ក្គួ្ស្ថរលនសងលទៀត្ ទទេួ 
បានកូនក្ជូកពូជចាំននួ៣កាេកនុងម្ួយក្គួ្ស្ថរ។ 
ក្បជាពេរដ្ាមានកាតាពវកិចចបនតដចករ ាំដេកកូនលោ 
កូនក្ជូក និងមាន់លៅស្មាជិកស្ហគ្ម្ន៍ដ្នទលទៀត្ 
នូវលពេដដ្េស្ត្វដដ្េពួកោត់្ទទួេបានលៅ 
លពេលនេះនតេ់នេបនតបនាទ ប់។ សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន ឆ្ន ាំ 
លនេះ ជាឆ្ន ាំទី៣ ននការអនុវត្តគ្លក្មាងលេីកកម្ពស់្ 
ជីវភាពក្បជាស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា នរបស់្ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន លដ្ឋយឆ្ន ាំទី១ ឆ្ន ាំ២០១៧ មាន១០ស្ហគ្ម្ន៍ 
រឯីឆ្ន ាំទី២ ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន១០ស្ហគ្ម្ន៍បានទទេួ 
និងលដ្ឋយដ កឆ្ន ាំលនេះជាឆ្ន ាំទី៣ មាន៥ស្ហគ្ម្ន៍ 
បានទទេួពូជស្ត្វ ស្មាា រ និងបលចចកលទស្ចិ ច្ ឹម្ 
លដី្ម្បបីលងេីនជីវភាពដ្េ់ស្ហគ្ម្ន៍លៅតាម្ត្ាំបន់
ការពារធនម្មជាតិ្ និងជាពិលស្ស្ ចូេរមួ្កាត់្បនាយ 
ស្មាព ធនការលក្បីក្បាស់្ធននាននធនម្មជាតិ្។ ស្ហគ្ម្ន៍ 
ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ចាំននួ៥ ដដ្េទទេួបានការ 
ក្ោាំទពីគ្លក្មាងរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេ កនុងលនាេះមាន 
៤ស្ហគ្ម្ន៍លៅកនុងត្ាំបន់នក្ព ង់ កនុងភូមិ្ស្ថស្រស្ត 
ទាាំង៤លខត្ត (ក្កលចេះ កាំពង់ធនាំ ក្ពេះវហិារ និង 
ស្ទឹងដក្ត្ង) ដដ្េទទេួបានការឧបត្ាម្ាទុនជាពូជ 
ស្ត្វ និង១ស្ហគ្ម្ន៍ (បឹងេាំកុដ្ កនុងលខត្តរត្នគិ្រ)ី 
ទទេួបានការឧបត្ាម្ាទុនជាស្មាា រស្ក្មាប់បលក្មី្ 
លស្វាកម្មលទស្ចរណ៍ធនម្មជាតិ្ និងបនទបទឹកអនាម័្យ។ 
បចចុបបននក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ការពារ 
ធនម្មជាតិ្ចាំនួនជាង៦០កដនាង លេីននទដី្ស្រុបក្បមាណ 
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៧,៥ោនហកិតា កនុងលនាេះមាន ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ 
ការពារធនម្មជាតិ្ចាំននួ១៦៨ លៅទូទាាំងក្បលទស្ 
ក្គ្បដ្ណត ប់លេីននទដី្នក្ព ស្រុបចាំននួ២៨៥៦០៩ 
ហកិតា។ ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្ បាន 
លដី្រត្ជួាដខសក្កវាត់្ការពារត្ាំបន់ស្នូេ និងត្ាំបន់ 
អភិរកស ក្ពម្ទាាំងជាំរុញការលេីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្លៅ 
របស់្ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍តាម្រយៈការលក្បីក្បាស់្នេ 
អនុនេនក្ពលឈ្ ី និងការក្បកបមុ្ខ របរចិ ច្ ឹម្ជីវតិ្ 
ជាេកខណៈក្គួ្ស្ថរ និងជាេកខណៈ ស្ហគ្ម្ន៍ 
ដូ្ចជា លធនវីកស្ិកម្ម ការដ្ឋាំដ្ាំណ្តាំហូបដនា ការចិ ច្ ឹម្ 
ស្ត្វ និងការនតេ់លស្វាកម្មលទស្ចរណ៍ ធនម្មជាតិ្ 
ជាលដី្ម្។ 

 
នាឱ្កាស្លនាេះ ឯកឧត្តម រត័្ន វរិៈ 

បានលេីកល ងីថ្ន រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា តាម្រយៈ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បាននតេ់ការោាំក្ទលេីការងារ 
អភិវឌឍន៍ស្ហគ្ម្ន៍ លដី្ម្បលីធនវីយា៉ា ងណ្តឱ្យស្ហគ្ម្ន៍ 
លៅតាម្ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្មានជីវភាពរកីចលក្មី្ន។ 
ឯកឧត្តម បានបងាា ញកតីស្ងឃមឹ្ថ្ន ជាម្យួនឹង 
លោេនលយាបាយដ៏្ក្តឹ្ម្ក្តូ្វរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេ
កម្ពុជា នតេ់ការលេីកទឹកចិត្តដ្េ់ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍ 
តាម្រយៈការកស្ថងលហដ្ឋា រចនាស្ម្ព័នធលនសងៗ 

ពិលស្ស្លផ្លត ត្ស្ាំខាន់លៅលេកីារចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ និង 
ការងារកស្ិកម្មេកខណៈក្គួ្ស្ថរនឹងលធនវីជីវភាព 
ស្ហគ្ម្ន៍តាម្ត្ាំបន់ការពារធនម្មជាតិ្រកីចលក្មី្ន 
នាលពេអនាគ្ត្។ ឯកឧត្តម បានជាំរុញឱ្យ 
ក្បជាស្ហគ្ម្ន៍លធនវីយា៉ា ងណ្តពក្ងឹងការយកចិត្ត 
ទុកដ្ឋក់ដថទាាំចិ ច្ ឹម្ស្ត្វឱ្យបានេអ លដី្ម្បបីលងេីន 
ការអភិវឌឍស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងលដី្ម្បចូីេរមួ្ 
ក្គ្ប់ក្គ្ង និងលក្បីក្បាស់្ធននាននធនម្មជាតិ្ក្បកប 
លដ្ឋយនិរនតរភាព៕ 

 

 

 
 
 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 67 

កិចេក្បជុំក្កុម្ការងារទំនក់ទំនងផ្លៃ សប់តូរឥរោិបថសងគម្ 
ទាក់ទងនឹងការអប់របំរសិ្ថា ន 

ឯកឧត្តម ជួប បា ារីស៍ អគ្គនាយក 
ននអគ្គនាយកដ្ឋា នចាំលណេះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងលោកក្ស្ី  ូរា៉ា  ឈ្សី្មូន 
អនុក្បាននការយិាេ័យស្នតិសុ្ខលស្បៀង និងបរសិ្ថា ន 
ននទីភាន ក់ងារជាំនយួអាលម្រកិ USAID ក្បចាំកម្ពុជា 
កាេពីនថៃអងាគ រ ៣លកីត្ ដខអាស្ថឍ ឆ្ន ាំជូត្ លទាស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងនថៃទី២៣ ដខមិ្ថុនា ឆ្ន ាំ 
២០២០ បានអល ជ្ ីញចូេរមួ្ជាអធិនបតី្កនុងកិចច 
ក្បជុាំក្កុម្ការងារទាំនាក់ទាំនងផ្លា ស់្បតូ រឥរយិាបថ 
ស្ងគម្ននគ្លក្មាងអនាគ្ត្នបត្ងកម្ពុជា USAID 
លេីកទី២ នាទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ កិចចក្បជុាំ 
លនេះ មានការចូេរមួ្ពីស្មាជិកម្កពីពហុវស័ិ្យ 
ដូ្ចជា នាយកដ្ឋា នអប់រ ាំលក្តក្បព័នធននក្កស្ួងអប់រ ាំ 
យុវជន និងកីឡា អគ្គនាយកដ្ឋា នទូរទស្សន៍ជាតិ្ 
កម្ពុជាននក្កស្ួងព័ត៌្មាន អងគការនដ្គូ្ដដ្េបាន 
ទទេួមូ្េនិធិនពីទីភាន ក់ងារជាំនយួអាលម្រកិUSAID 
លផ្លត ត្លេីការងារបរសិ្ថា ន អងគការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិបាេ 
និងវស័ិ្យឯកជន។  

  
កិចចក្បជុាំ បានលធនវីបចចុបបននភាពអាំពីស្មាស្ 

ភាពស្មាជិកក្កុម្ការងារ ការស្ិកាអាំពីចាំលណេះដឹ្ង 
ឥរយិាបថ និងការអនុវត្តរបាយការណ៍ ពិនិត្យល ងី 

វញិ លេីឯកស្ថរមានក្ស្ថប់ របាយការណ៍ក្បព័នធ 
ទិននិន័យក្កុម្លោេលៅ និងការលធនវីដននទីនដ្គូ្ពាក់ 
ព័នធ និងបានបងាា ញរបាយការណ៍បឋម្ននការតាម្ 
ដ្ឋនក្បព័នធនសពវនាយ។ 

 
កិចចក្បជុាំ បានក្បក្ពឹត្តលៅលដ្ឋយមានការ 

ចូេរួម្នតេ់លយាបេ់ពីស្មាជិកលេីក្បាននបទ 
នីម្យួៗ ជាពិលស្ស្ចាំលពាេះការចូេរមួ្របស់្ភាគី្ 
ពាក់ព័នធទាាំងអស់្កនុងការស្ហការោន លេីកកម្ពស់្
ការយេ់ដឹ្ងឈានលៅរកការផ្លា ស់្បតូ រឥរយិាបថ 
និងស្កម្មភាពវជិជមានលឆ្ព េះលៅរកកិចចការពារ 
បរសិ្ថា ន និងធននាននធនម្មជាតិ្ក្បកបលដ្ឋយចីរភាព។ 

សូ្ម្បញ្ជ ក់ថ្ន គ្លក្មាងអនាគ្ត្នបត្ងកម្ពុជា 
USAID ដដ្េលផ្លត ត្លេសី្កម្មភាពការងារអប់រ ាំ 
បរសិ្ថា ន មានរយៈលពេ៥ឆ្ន ាំ (២០១៩-២០២៤) 
ដដ្េមានថវកិាស្រុប៥ោនដុ្ោា រ ស្ហរដ្ាអាលម្រកិ 
អនុវត្តន៍លដ្ឋយក្កុម្ហ៊ាុន ECODIT និងអងគការ 
FHI 360៕ 
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 អបអរស្ថទរទិវាភពផ្ននដ្ី 
ចប់ពីឆ្ន ាំ១៩៧០ម្ក ពិភពលោកបាន 

កាំណត់្យក នថៃទី២២ ដខលម្ស្ថ ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ 
លដី្ម្បកី្បារពធទិវាភពដននដី្កនុងលោេបាំណងជាំរុញ 
និងបណតុ េះស្ថម រតី្ក្បជាពេរដ្ាលេីពិភពលោកឱ្យ
ក្ស្ឡាញ់បរសិ្ថា នភពដននដី្។ ស្ក្មាប់ក្បលទស្ 
កម្ពុជា ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានក្បារពធទិវាលនេះល ងីជា 
លេីកដ្ាំបូង លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ លដ្ឋយមានការ 
ចូេរមួ្ពីក្កស្ួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងស្ថានរណ 
ជនពីក្គ្ប់ម្ជឈដ្ឋា ន កនុងលោេបាំណង៖  

-លេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ងពីស្ថរស្ាំខាន ់
ននភពដននដី្ និងបណតុ េះស្ថម រតី្ម្នុស្សឱ្យក្ស្ឡាញ់ 
និងយកចិត្តទុកដ្ឋក់ដថរកាការពារភពដននដី្  

- នតេ់ចាំលណេះដឹ្ងអាំពីបនាុាំលៅនឹងការដក្ប 
ក្បួេអាកាស្ានតុ្ ការកាត់្បនាយ ឧស្ម័ននទេះក ច្ ក់ 
តាម្រយៈការអប់រ ាំ និងនសពវនាយលេីកទឹកចិត្ត 
ម្នុស្សក្គ្ប់រូបឱ្យយេ់ពីស្ថរស្ាំខាន់ននបរសិ្ថា ន 
និងធននាននធនម្មជាតិ្។  

-លេីកកម្ពស់្ការចូេរមួ្ពីក្គ្ប់ម្ជឈដ្ឋា ន 
កនុងកិចចការពារនិងដថរកាភពដននដី្។ សូ្ម្ចូេ 
រមួ្ដថរកាភពដននដី្របស់្លយងី៕ 
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ទិវាសតវស្ថៃ បផ្ទសនតរក្បផ្វសន៍ពិភពផ្លាក 
ឆ្ែ ២ំ០២០ 

ទិវាស្ត្វស្ថា បលទស្នតរក្បលវស្ន៍ពិភពលោក
ក្តូ្វបានក្បារពធល ងីជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំកនុងដខឧស្ភា 
ដដ្េកនុងលនាេះក្បលទស្កម្ពុជាបានលក្ជីស្លរសី្យក
នថៃទី១០ ដខឧស្ភា លដី្ម្បកី្បារពធទិវាលនេះកនុងលោេ 
បាំណងអប់រ ាំនសពវនាយពីស្ថរក្បលយាជន៍ននការ 
អភិរកសស្ត្វស្ត្វស្ថា បលទស្នតរក្បលវស្ន៍ និងទីជក្ម្ក 
របស់្វា។ 

 
ស្ត្វស្ថា បលទស្នតរក្បលវស្ន៍ជាក្បលភទស្ត្វ

ស្ថា បដដ្េលធនវីការផ្លា ស់្ទីជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំលៅតាម្នាូវ
លហាេះលហរីរបស់្វាពីត្ាំបន់ម្ួយលៅត្ាំបន់ម្ួយលទៀត្ 
ឬឆាងកាត់្ក្បលទស្ជាលក្ចីនជុាំវញិពិភពលោក។ 
ការអភិរកសស្ត្វស្ថា បលទស្នតរក្បលវស្ន៍គឺ្ទាម្ទារ
ឱ្យមានការចូេរមួ្ និងស្ហការពីបណ្តត ក្បលទស្ 
នានាដដ្េស្ាិត្លៅកនុងនាូវលហាេះលហរីរបស់្វា។ នាូវ 
លហាេះលហរីស្ត្វស្ថា ប គឺ្ជាពាកយដដ្េលក្បីស្ក្មាប់ 
បងាា ញពីត្ាំបន់ភូមិ្ស្ថស្រស្តម្ួយដដ្េស្ត្វស្ថា បជា
លក្ចីនលធនវីការផ្លា ស់្ទីពីជក្ម្កពងកូន ទីស្ាំចត្ និង 
ទីតាាំងដស្វករកចាំណីកនុងរដូ្វកាេជាក់ោក់ម្ួយ
ជាក្បចាំឆ្ន ាំ។  

បចចុបបននលៅលេីពិភពលោកមាននាូវលហាេះ 
លហរីស្ត្វស្ថា បចាំននួក្បាាំបនួ លហយីក្បលទស្កម្ពុជា 
មានទីតាាំងស្ាិត្លៅកនុងនាូ វលហាេះលហីរស្ត្វស្ថា ប 
អាសុ្ីខាងលកីត្-អូស្រស្ថត េី និងបានចូេជាស្មាជិក 
កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ននភាពជានដ្គូ្នាូ វ
លហាេះលហរីស្ត្វស្ថា បអាសុ្ីខាងលកីត្-អូស្រស្ថត េីចប់ 
តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៧ ដដ្េមានក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ជា 
លស្នាធិនការ។ បណ្តត ក្បលទស្ ដដ្េជាស្មាជិក 
កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ននភាពជានដ្គូ្នាូ វ
លហាេះលហរីស្ត្វស្ថា បអាសុ្ីខាងលកីត្-អូស្រស្ថត េី បាន 
ស្ិកា និងដ្ឋក់ត្ាំបន់ដី្លស្ីម្ដដ្េមានស្ថរស្ាំខាន់ 
ដ្េ់ស្ត្វស្ថា បលទស្នតរក្បលវស្ន៍ ជាត្ាំបន់នន 
បណ្តត ញនាូ វលហាេះលហីរស្ត្វស្ថា បអាសុ្ីខាងលកីត្-
អូស្រស្ថត េី។ ត្ាំបន់ទាាំងលនាេះ ក្តូ្វបានលក្ជីស្លរសី្ 
ដនអកលេីេកខណៈវនិិចឆ័យ ដូ្ចជា ស្ថរស្ាំខាន់នន 
កតាត ជីវៈចក្មុ្េះ និងមុ្ខងារលអកូ ូសុ្ីរបស់្ត្ាំបន់ 
លនាេះ ជាពិលស្ស្នតេ់ជាទីជក្ម្កដ៏្ស្ាំខាន់ដ្េ់ស្ត្វ 
ស្ថា បលទស្នតរក្បលវស្ន៍កនុងវដ្តជីវតិ្របស់្ពកួវា។ 
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គិ្ត្ក្តឹ្ម្ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០លនេះ ត្ាំបន់ 
ដី្លស្ីម្ស្ាំខាន់ៗដដ្េក្តូ្វបានដ្ឋក់ប ច្ូ េជាត្ាំបន់
ននបណ្តត ញនាូវលហាេះលហរីស្ត្វស្ថា បអាសុ្ីខាងលកីត្
-អូស្រស្ថត េីមានចាំននួ១៤៧កដនាង លហយីបលងេីត្ 
បានជាបណ្តត ញដ៏្ធនាំម្យួកនុងការអភិរកសស្ត្វស្ថា ប
លទស្នតរក្បលវស្ន ៍និងទីជក្ម្ករបស់្ពកួវា។ 

ងាកម្កលមី្េក្បលទស្កម្ពុជាវញិ ត្ាំបន់ 
ការពារលទស្ភាពអនាង់ក្ពីង មានននទក្កោស្រុប 
២១៧ហកិតា ស្ាិត្លៅក្ស្ុកកាំពង់ក្តាច លខត្តកាំពត្ 
ដដ្េបលងេីត្ល ងីលដ្ឋយអនុក្កឹត្យលេខ៨៤អនក្ក-បក 

ចុេះនថៃទី០៩ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ក្តូ្វបានទទេួ 
ស្ថគ េ់ជាត្ាំបន់ននបណ្តត ញនាូវលហាេះលហរីស្ត្វស្ថា ប
អាសុ្ីខាងលកីត្-អូស្រស្ថត េី លដ្ឋយ លេខាធិនការដ្ឋា ន 
កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ននភាពជានដ្គូ្នាូ វ
លហាេះលហរីស្ត្វស្ថា បអាសុ្ីខាងលកីត្-អូស្រស្ថត េី កនុង 
ឆ្ន ាំ២០១៩។  

លយងីមានលមាទនភាព ដដ្េត្ាំបន់ការពារ 
លទស្ភាពអនាង់ក្ពីងក្តូ្វបានទទេួស្ថគ េ់ និង ដ្ឋក់ 
ប ច្ូ េជាត្ាំបន់ននបណ្តត ញនាូវលហាេះលហរីស្ត្វស្ថា ប
អាសុ្ីខាងលកីត្-អូស្រស្ថត េី៕ 
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ទិវាជីវៈចក្មុះអ្តរជាត្ិ២២ឧសភា ឆនា២ំ០២០ ក្បក្ពតឹ្តញេើងញក្កាម 
ក្បធា្បទ “ធមមជាត្ិ គ្ឺជាដ្ំញណាះក្សាយន្បញ្ហារបស់ញយើង” 

 
លៅនថៃទី២២ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០ 

អគ្គលេខាធិនការដ្ឋា នក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយ 
ចីរភាព ស្ហការជាម្យួអគ្គនាយកដ្ឋា នចាំលណេះដឹ្ង 
និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន ននក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានលរៀបចាំ 
យុទធនាការនសពវនាយតាម្រយៈបណ្តៅ ញស្ងគម្ និង 
ទូរទស្សន៍ លដី្ម្បអីបអរស្ថទរទិវាជីវៈចក្មុ្េះអនតរជាតិ្ 
២២ឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២០ លក្កាម្ក្បាននបទ “ធនម្មជាតិ្ 
គឺ្ជាដ្ាំលណ្តេះក្ស្ថយននបញ្ា របស់្លយងី”។ 

ដបាកពីការក្បារពធកម្មវធីិនលៅទីវាេដូ្ចបណ្តៅ  
ឆ្ន ាំកនាងម្ក កនុងន័យលដី្ម្បទីប់ស្ថេ ត់្ការចម្ាង 
ជាំងឺ COVID-19 ដដ្េកាំពុងដត្បនតរកីរាេដ្ឋេ 
លៅទូទាាំងពិភពលោក ទិវាជីវៈចក្មុ្េះអនតរជាតិ្ 
ឆ្ន ាំ២០២០លនេះ ក្តូ្វបានលរៀបចាំជាេកខណៈលវទិកា 
ជដជកពិភាកា និងនសពវនាយតាម្បណ្តត ញស្ងគម្ 

និងទូរទស្សន៍លដ្ឋយបានលេីកយកចាំណុចស្ាំខាន់ៗ
ចាំននួ៣ម្កពិភាការមួ្មាន៖ ១)កិចចស្ហក្បតិ្ 
បត្តិការ និងការលរៀបចាំលោេនលយាបាយ និង 
ចាប់ជាតិ្ពាក់ព័នធនឹងជីវៈចក្មុ្េះ ២)ហរិ ញ្បបទាន 
នវានុវត្តិ លដី្ម្បអីភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ(PES) និង៣) 
ស្ថរស្ាំខាន់ននការចូេរួម្របស់្ស្ហគ្ម្ន៍ត្ាំបន់
ការពារធនម្មជាតិ្ លេីកិចចការអភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ និង 
មានការចូេរមួ្ពីវាគ្មិនម្កពីអគ្គលេខាធិនការដ្ឋា ន
ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាព អគ្គនាយក 
ដ្ឋា នស្ហគ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងអគ្គនាយកដ្ឋា ន 
ចាំលណេះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា នននក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

សូ្ម្ជក្មាបនងដដ្រថ្នការក្បារពធទិវាលនេះគឺ្ 
បានបងាា ញពីឆនទៈរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាកនុង
ការអនុវត្តយុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណដ្ាំណ្តក់កាេទី៤ 
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លោេនលយាបាយរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏ដូ្ចជា 
ក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាពកនុងការចូេ
រួម្ចាំដណកយា៉ា ងស្កម្មលេីការក្គ្ប់ក្គ្ងធននានន 
ជីវៈចក្មុ្េះ និងក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី និងក៏បានបងាា ញ 
ពីកិចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជា 
កនុងការអនុវត្តអនុស្ញ្ញ ស្ហក្បជាជាតិ្ស្តីពីជីវៈ 
ចក្មុ្េះ (UN-CBD) កនុងនាម្ជាក្បលទស្ហត្ាលេខី។ 
លវទិកាជដជកពិភាកាស្ក្មាប់អបអរស្ថទរទិវាលនេះ 
ក៏បានរមួ្ចាំដណកបលងេីនចាំលណេះដឹ្ងដ្េ់ស្ថានរណ 
ជន និងលេីកទឹកចិត្តឱ្យមានការចូេរមួ្ពីអនកពាក់ 
ព័នធទាាំងអស់្ឱ្យរមួ្ចាំដណកកនុងការអភិរកសធននានន
ជីវៈចក្មុ្េះ ស្ក្មាប់ការអភិវឌឍក្បកបលដ្ឋយចីរភាព 
និងលេីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្លៅរបស់្ក្បជាជន។ 

ស្ក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២០លនេះគឺ្ជាឆ្ន ាំទី៧ននការ
ក្បារពធទិវាជីវៈចក្មុ្េះអនតរជាតិ្២២ឧស្ភា លហយីក៏ 

មានការចូេរមួ្ពីបណ្តត ម្នទីរបរសិ្ថា នរាជាននី/លខត្ត
ចាំននួ៧រមួ្មាន៖ រាជាននីភនាំលពញ លខត្តលស្ៀម្រាប 
កណ្តត េ ម្ណឌ េគិ្រ ី លពាធនិ៍ស្ថត់្ លកាេះកុង និង 
លខត្តដកបនងដដ្រ លដី្ម្បរីមួ្ោន អបអរស្ថទរទិវាជីវៈ 
ចក្មុ្េះអនតរជាតិ្លនេះ កនុងលពេដត្ម្យួលដ្ឋយបាន 
លរៀបចាំ និងចងបដ្ឋពាកយលស្ថា កស្ក្មាប់នសពវនាយ 
លៅតាម្ទីក្បជុាំជន និងទីស្ថានរណៈនានា៕ 
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អបអរស្ថទរ ទិវាបរសិ្ថា នោតិ និងបរសិ្ថា នពិភពផ្លាក 
៥ ម្ិថុន 

 
ជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ពិភពលោកដត្ងក្បារពធនូវ 

«ទិវាបរសិ្ថា នពិភពលោក ៥មិ្ថុនា» ដដ្េលៅ 
កម្ពុជាដត្ងក្បារពធដូ្ចោន  គឺ្ទិវាបរសិ្ថា នជាតិ្ និង 
បរសិ្ថា នពិភពលោក ៥មិ្ថុនា លដ្ឋយក្បាននបទ 
ស្ក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២០លនេះ គឺ្ «ការអភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ 
លដី្ម្បលីយងីទាាំងអស់្ោន » ជីវៈចក្មុ្េះ ស្ាំលៅដ្េ់ 
ស្ថរពាងគកាយខុស្ោន លៅកនុងក្បលភទដត្ម្ួយ ឬ 
ក្បលភទលនសងោន  និងបណ្តត ស្ថរពាងគកាយរស់្នន 
ក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ និងក្បភពទាាំងអស់្ រមួ្ទាាំង 
ក្បព័នធលអកូ ូសុ្ីដដ្នដី្លោក ដដ្នស្មុ្ក្ទ ដដ្ន 
ទឹកស្ថប និងបណ្តត ទាំនាក់ទាំនងលអកូ ូសុ្ី ដដ្េ 
លៅកនុងលនាេះមានក្បព័នធលអកូ ូសុ្ីទាាំងលនេះ។ 

ក្បលទស្កម្ពុជា មាននូវធននាននជីវៈចក្មុ្េះ 
ដ៏្ស្ម្បូរដបប លដ្ឋយកនុងលនាេះរមួ្មាន ថនិកស្ត្វ 
១២៣ក្បលភទ ស្ត្វស្ថា ប ៥៤៥ក្បលភទ ឧរងគស្ត្វ 
៨៨ក្បលភទ រុកខជាតិ្តូ្ចៗ(Vascular plants) 
២៣០៨ក្បលភទ ក្តី្ ៨៧៤ក្បលភទ ផ្លេ ថមរងឹ ២៤ 
ក្បលភទ ផ្លេ ថមទន់ ១៤ក្បលភទ លៅម ស្មុ្ក្ទ ១០ 
ក្បលភទ និងថេជេិក ៦៣ក្បលភទ ដដ្េបាន 
នតេ់នូវអត្ាក្បលយាជន៍ដ្េ់ក្បជាជនកម្ពុជា លេី 
ដននកបរសិ្ថា ន លស្ដ្ាកិចច និងវបបធនម៌្។ ស្ពវនថៃលនេះ 

ជីវៈចក្មុ្េះកាំពុងទទេួរងនូការគ្ាំរាម្កាំដហង ដដ្េ 
ទាម្ទារឲ្យមាននូវការអភិរកស លដ្ឋយក្តូ្វមានការ 
ចូេរមួ្ពីលយងីទាាំងអស់្ោន  គឺ្លដី្ម្បលីយងីទាាំងអស់្ 
ោន ។ សូ្ម្ចូេរមួ្អភិរកសជីវៈចក្មុ្េះ លជៀស្វាង 
ស្ថត យលក្កាយលៅលពេដដ្េបាត់្បង់លៅ៕ 
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ផ្នែកទី ២ 
 

វិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវទិា 
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ឱ្កាសពិញសសសក្មប់ការសិកាដែនកវិទាសាន្រសដ ្ិង
បញចចកវិទាោមពល្ុយញកែដអ រ 

ផ្សចកដីផ្នដើម្ 
លៅដខកញ្ញ  ឆ្ន ាំ២០១៥ អងគការស្ហក្បជាជាតិ្បានអនុម័្ត្លោេលៅអភិវឌឍន៍លដ្ឋយចីរភាពចាំននួ១៧ 
ស្ាំលៅប ច្ ប់ភាពក្កីក្ក ការពារភពដននដី្ និងាននាថ្នម្នុស្សទាាំងអស់្រស់្លៅរកីរាយ មានស្នតិភាព 
និងវបុិេភាពលៅក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៣០។ លដី្ម្បសី្លក្ម្ចបានលោេលៅលនេះ ការអភិវឌឍនិងលក្បីក្បាស់្បលចចកវទិា 
ថមីៗនឹងលកីនល ងី លដ្ឋយរមួ្ទាាំងការលក្បីក្បាស់្បលចចកវទិានុយលកាដអ៊ារ ស្ក្មាប់បលក្មី្ឱ្យលោេបាំណង
ស្នតិភាពកនុងវស័ិ្យម្យួចាំនួនដូ្ចជា៖ឧស្ាហកម្ម កស្ិកម្ម លវជជស្ថស្រស្ត សុ្វត្ាិភាពចាំណីអាហារ 
ថ្នម្ពេ ស្ាំណង់ បរសិ្ថា ន។េ។   

ទសេនវិសយ័ 
ការលក្បីក្បាស់្ថ្នម្ពេនុយលកាដអ៊ារ ស្ក្មាប់បលក្មី្ឱ្យលោេបាំណងស្នៅិភាព និងការាននាបាននូវ 
សុ្វត្ាិភាពននស្ថរានតុ្នុយលកាដអ៊ារនិងការស្ថយភាយវទិយុស្កម្មជាកតាៅ ចម្បងម្យួកនុងការាននាឱ្យបាននូវ
ការអភិវឌឍលស្ដ្ាកិចចស្ងគម្ក្បកបលដ្ឋយចីរភាព។  

តួនទីភារកិចេរបសក់្កុម្ក្បឹកាោតិអភិវឌឍន៍ផ្ដ្ឋយចីរភាព(ក.ជ.អ.ច.) 
ក.ជ.អ.ច. មានត្នួាទីលេកីកម្ពស់្ការអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាព ស្ាំលៅាននាបាននូវតុ្េយភាពរវាងលស្ដ្ាកិចច 
បរសិ្ថា ន ស្ងគម្ និងវបបធនម៌្លៅកនុងក្ពេះរាជាណ្តចក្កកម្ពុជា។ នាយកដ្ឋា នវទិាស្ថស្រស្តនិងបលចចកវទិានន 
ក.ជ.អ.ច. ជាលេខាធិនការដ្ឋា នស្ក្មាប់កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការកនុងការលក្បីក្បាស់្ថ្នម្ពេនុយលកាដអ៊ារ ស្ក្មាប់ 
បលក្មី្ឱ្យលោេបាំណងស្នតិភាព។  

ផ្ហតុអវីក្តូវសកិាអំពវីិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវិទានុយផ្កៃផ្អ រ? 
វទិាស្ថស្រស្តគឺ្ជាមូ្េដ្ឋា នក្គឹ្េះស្ក្មាប់ការអភិវឌឍ លហយីការលក្បីក្បាស់្បលចចកវទិាទាំលនីបថមីៗ ស្ក្មាប់ 
លដ្ឋេះក្ស្ថយបញ្ា ក្បឈ្ម្នានារមួ្មាន៖ ស្នតិសុ្ខថ្នម្ពេ ការលឆាីយត្បនឹងការដក្បក្បួេអាកាស្ានតុ្ 
ការនេិត្លស្បៀងអាហារ និងការដថទាាំសុ្ខភាពជាលដី្ម្ តាម្រយៈការលក្បីក្បាស់្បលចចកវទិានុយលកាដអ៊ារ 
រមួ្ចាំដណកលដី្ម្បសី្លក្ម្ចបានលោេលៅអភិវឌឍលដ្ឋយចីរភាព។  
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ការសកិាក្ស្ថវក្ោវ និងផ្លើកកម្ពសក់ារយលដ់្ឹងអំពីវិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវិទា 
នុយផ្កៃផ្អ រមានស្ថរសខំាន់ផ្ៅកម្ពុោ 
ក.ជ.អ.ច. បានចុេះហត្ាលេខាលេីអនុស្សរណៈននការលយាគ្យេ់ជាម្យួស្ថជីវកម្មថ្នម្ពេបរមាណូ
រដ្ារុស្សុ ី (Rosatom) និងស្ថជីវកម្មនុយលកាដអ៊ារជាតិ្ចិន (CNNC) ស្តីពីកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលេីការ
លក្បីក្បាស់្ថ្នម្ពេនុយលកាដអ៊ារ ស្ក្មាប់បលក្មី្ឱ្យលោេបាំណងស្នតិភាព កនុងទិស្លៅលដី្ម្បអីភិវឌឍធនន 
ាននម្នុស្ស ការលេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ងជាស្ថានរណៈ និងការលក្បីក្បាស់្បលចចកវទិានុយលកាដអ៊ារកនុង 
វស័ិ្យអាទិភាព រមួ្មាន៖  សុ្វត្ាិភាពចាំណីអាហារ ស្ាំណង់ កស្ិកម្ម លវជជស្ថស្រស្ត សុ្ខភាព ឧស្ាហកម្ម 
ថ្នម្ពេ និងបរសិ្ថា ន។េ។ 

ផ្តើសសិេនិសេតិក្តូវមានលកា ៈអវីខៃេះ ម្ុននឹងផ្ៅសកិាអំពបីផ្ចេកវិទានុយផ្កៃ 
ផ្អ រ? 
 ចាំលណេះដឹ្ងមូ្េដ្ឋា ន ដននកវទិាស្ថស្រស្ត គ្ណិត្វទិា រូបវទិា គី្មី្វទិា 
 មានឆនទៈខពស់្កនុងការស្ិកា និងត្ស្៊ាូ ឧស្ាហ៍ពាយាម្លរៀនសូ្ក្ត្  
 ចាំលណេះដឹ្ងមូ្េដ្ឋា នភាស្ថបរលទស្ ដូ្ចជា អង់លគ្ាស្ រុស្សុ ី ឬបារា ាំង   
 ជាស្ិស្សលឆនីម្កនុងស្ថោ។  
ឱកាសផ្ៅសកិាម្ុខវិោា វិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវិទានុយផ្កៃផ្អ រផ្ៅផ្ក្ៅក្បផ្ទស 
 រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាកាំពុងក្តូ្វការធននាននម្នុស្សមានចាំលណេះដឹ្ងដននកវទិាស្ថស្រស្តបលចចកវទិា វសិ្វកម្ម  
គ្ណិត្វទិា (STEM) ជាពិលស្ស្ការស្ិកាមុ្ខវជិាជ ពាក់ព័នធនឹងវទិាស្ថស្រស្ត និងបលចចកវទិា 
ថ្នម្ពេនុយលកាដអ៊ារ  

 រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាបានអនុញ្ញ ត្ជាលោេការណ៍នតេ់ក្កបខណឌ លដ្ឋយស្វ័យក្បវត្តិ និងនតេ់ការោាំក្ទ 
ស្ម្ក្ស្បស្ក្មាប់ក្ទក្ទង់ជីវភាពកនុងលពេកាំពុងស្ិកាដ្េ់និស្ិសត្កម្ពុជា ដដ្េក្តូ្វលៅបនតការស្ិកា
ដននកបលចចកវទិានុយលកាដអ៊ារលៅស្ហព័នធរុស្សុ ី(លយាងេខិិត្លេខ១១៦៩ ស្ជណ.កស្ ចុេះនថៃ ទី០៣ 
ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់្ទីស្តីការគ្ណៈរដ្ាម្ស្រនតី)  
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ទិសផ្ៅ និងកម្មវិធីការងាររវិសយ័ថាម្ពលនុយផ្កៃផ្អ រក្បផ្ទសកម្ពុោ  
 រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាលក្កាម្កិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការជាម្ួយស្ហព័នធរុស្សុកីាំពុងលរៀបចាំបលងេីត្ម្ជឈម្ណឌ េ
ព័ត៌្មាននុយលកាដអ៊ារ លដី្ម្បលីេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ងជាស្ថានរណៈអាំពីបលចចកវទិានុយលកាដអ៊ារ និង 
ឈានលៅបលងេីត្ម្ជឈម្ណឌ េវទិាស្ថស្រស្តនិងបលចចកវទិានុយលកាដអ៊ារ ស្ក្មាប់ការស្ិកាក្ស្ថវក្ជាវ និង 
បណតុ េះបណ្តត េធននាននម្នុស្សនាលពេអនាគ្ត្។    

 រាជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជាកាំពុងលធនវីកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការជាម្យួស្ថជីវកម្មនុយលកាដអ៊ារជាតិ្ចិន  កនុងការ 
អភិវឌឍធននាននម្នុស្ស ការលេីកកម្ពស់្ការយេ់ដឹ្ងជាស្ថានរណៈ និងការលក្បីក្បាស់្បលចចកវទិា 
នុយលកាដអ៊ារ ស្ក្មាប់បលក្មី្ឱ្យលោេបាំណងស្នតិភាពលៅកនុងវស័ិ្យឧស្ាហកម្ម លវជជស្ថស្រស្ត និង 
សុ្ខភាព។  

 កម្មវធីិនក្កបខណឌ ការងាររបស់្ក្បលទស្កម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២៣ ជាម្យួទីភាន ក់ងារ  ថ្នម្ពេ 
អាតូ្មិ្កអនតរជាតិ្ (IAEA) បានយកចិត្តទុកដ្ឋក់លេីវស័ិ្យអាទិភាពរមួ្មាន៖ ការកស្ថងក្កបខណឌ  
ចាប់ សុ្វត្ាិភាពនុយលកាដអ៊ារ និងការស្ថយភាយកាាំរស្មី  សុ្ខភាពម្នុស្ស កស្ិកម្ម ការចិ ច្ ឹម្ស្ត្វ 
និងការបញ្ច ាំងកាាំរស្មីលេីចាំណីអាហារ ការក្គ្ប់ក្គ្ងធននាននទឹក ការលធនវីដននការនិងកម្មវធីិនអនុវត្តការ 
ងារលៅកនុងវស័ិ្យថ្នម្ពេ កិចចការពារ បរសិ្ថា ន ក្តួ្ត្ពិនិត្យនិងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំណេ់វទិយុស្កម្ម 
ការលក្បីក្បាស់្កនុងវស័ិ្យឧស្ាហកម្ម ការរកាលករម្រត្កវបបធនម៌្ ការអភិវឌឍធននាននម្នុស្ស និង 
ការអប់រ ាំ។េ។ 

                             

 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 78 

 

 

 

 

 

ផ្នែកទី ៣ 

ចាប់ និង
លខិិតបទដ្ឋឋ នគតិយតុតិ 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

ព័ត៌្មានបដនាម្សូ្ម្ទាក់ទងតាម្អាស័្យដ្ឋា ន៖ 

នាយកដ្ឋា នវទិាស្ថស្រស្ៅ និងបលចចកវទិា ននអគ្គលេខាធិនការដ្ឋា នក្កុម្ក្បឹកាជាតិ្អភិវឌឍន៍ 
លដ្ឋយចីរភាព,  
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន (អោរម្រត្កលត្លជា) ដី្ ូលេខ ៥០៣ នាូវលតស្៊ាូ អម្មាត់្ទលនាបាស្ថក់ 
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ផ្នែកទី ៤ 

 

កក្ម្ងរបូភាពសតវកក្ម្ 
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ផ្នែកទី ៥ 

 

បទចផ្ក្ម្ៀងបរសិ្ថា ន  
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ផ្កាេះកងុផ្ដ្នអនុសា 
 
១. ឱ្លខត្តលកាេះកុង ខ្ុ ាំមានវាស្នា កាេចបសិ់្កា លនតីម្ការងារថម ី 
ជាម្យួធនម្មជាតិ្ គិ្រកី្ពឹកសនក្ព ដ្បឆ់្ន ាំលេីដី្ ដដ្នអនុស្ារ។ 

២. តានត្តាអុក ជីផ្លត្ជីខ ដ្ងទងប់ា៉ា កខាង ម្ណឌ េសី្មា៉ា  

ក្កវាញនក្ពលក្ស្ថង លកាងកាងរុកាខ  េអដូ្ចរចនា ពីសួ្ោ៌នេ។  

R. ភនាំលក្ម្ចកដងេប លេចដអបមាត្ល់បីុយ ខយេប់ករ់ ាំលភីយ ក្ត្ជាកហ់ឬទយ័ 

លភាីងគ្បល់បាេះត្ង ់ដិ្ត្ជាបដ់្ងួនច អរុលណ្តទយ័ េអនក្កលស្ថភា។ 

៣. ឱ្លខត្តលកាេះកុង ជាំរុ ាំក្ពឹកា ខ្ុ ាំលស្ថម េះរកា មុ្ាំក្ស្ស្ពុ់ាំងារ  

ដថជាក្បលយាជន ៍ដ្េល់យីងក្គ្បោ់ន  ចូររមួ្កាពារ ជានិរនតរល៍អីយ៕ 

 

និពនធទាំនុកលក្ចៀងលដ្ឋយ ៖ ឯកឧត្តម្ ជបួ បា៉ា រស៍ី្  
និពនធបទលភាងលដ្ឋយ ៖ លោក ស្ងួ ទិត្ាននី (ក្គ្បូា) 

លក្ចៀងលដ្ឋយ ៖ លោក ជនួ ចន់ទិត្ា 
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ត្មម តោម្ិតតបរសិ្ថា ន 

១.លស្ៀម្បា៉ា ងដី្ដខមរ លោលកីយ ោប់លស្នហ៍លម្៉ាាេះណ្ត ជាដដ្េក្បាថ្នន   

លោលកីយ អាក្ស្ម្ស្ត្វតាម ត្ លក្កាយបានគ្យគ្ន់ ធនម្មជាតិ្ក្ស្ស់្ស្ថអ ត្ 

បរសិ្ថា ននវឆ្ា ត្ ទាក់ចិត្តលទស្ចរ លោលកីយ ទាក់ចិត្តលទស្ចរ។ 

២.លមី្េចុេះតាម ត្លយីង លោលកីយ លរាម្លភាីងេអលម្៉ាាេះ លរាម្លតាន ត្ក្បលនេះ 

លោលកីយ លរាម្លមម និេចាំង តាម ត្ជាបកសី អាចលហីយស្ាំកាាំង 

ស្ាំ ឹងទីតាាំង លោេលៅសុ្វត្ាិភាព លោលកីយ លោេលៅសុ្វត្ាិភាព។ 

៣.តាម ត្យេ់ត្នម្ា លោលកីយ អត្ាន័យជីវតិ្ គុ្ណធនម៌្កនុ ងចិត្ត 

លោលកីយ មិ្នក្បមាញ់ស្ត្វ តាម ត្រស់្ស្ាូត្បូត្ កនុ ងភាពលស្ៃៀម្ស្ថៃ ត់្ 

លដី្រត្បួាំបាត់្ ស្ថរានតុ្កខវក់ លោលកីយ ស្ថរានតុ្កខវក់។ 

៤.ការពិត្ស្ត្វតាម ត្ លោលកីយ រស់្ស្ថអ ត្អនាម័្យ ោងខាួនលក្កាយឆី 

លោលកីយ ចាំណីគ្ក្ម្ង ់លក្ពាេះដត្មុ្ខងារ ជាអនកក្ទក្ទង ់

ជីវតិ្នចិត្នចង ់ោាំពារបរសិ្ថា ន លោលកីយ ោាំពារបរសិ្ថា ន។ 

៥.តាម ត្រស់្ពូននគុ ាំ លោលកីយ ដូ្ចក្កមុ្ស្ថម្គ្គី តាម ត្ចាំមូ្េមី្ 

លោលកីយ មិ្នសីុ្លចេោន  តាម ត្មានចាំណី នេក្គ្ប់អងាគ  

រស់្តាម្លវរា ជាមិ្ត្តបរសិ្ថា ន លោលកីយ ជាមិ្ត្តបរសិ្ថា ន។ 

៦.លយីងគ្រួយេ់ដឹ្ង លោលកីយ ស្ាំ ឹងលមី្េតាម ត្ លទាេះរូបមិ្នស្ថអ ត្ 

លោកលកីយ គ្រួយេ់ត្នម្ា តាម ត្ជយួរកា គុ្ណភាពខយេ់ដី្ 

ក្បលយាជន៍ក្បនព គុ្ណភាពបរសិ្ថា ន លោលកីយ គុ្ណភាពបរសិ្ថា ន៕ 

ទាំនុកលក្ចៀងលដ្ឋយ៖ ឯកឧត្តម្ សុ្ខ ោង 

នពិនវបទលភាង នងិលក្ចៀងលដ្ឋយ៖ អនកនាង លម្៉ាង ដកវលពជជតា 

ស្ក្ម្េួត្ស្រនតលីដ្ឋយ៖ ក្គ្សួ្ថរលម្៉ាង 
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