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មាតិកា 
អារម្ភកថា 

១. ផ្នែកទី១ ៖ ព្រឹតតិការណ៍សខំាន់ៗ………………..………………ទាំព័រទី២ 

សកម្មភារការងាររបសឯ់កឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនត ី

-ស្កម្មភាពការងាររបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 

-ស្កម្មភាពការងារលៅមូ្េដ្ឋា ន 

សកម្មភារផ្នេងៗរបសថ់ាែ ក់ដ្កឹននំនព្កសងួបរសិ្ថា ន 

-ស្កម្មភាពការងាររបស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កស្ួង 

-ស្កម្មភាពការងាររបស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំតាម្បណ្តត អគ្គនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា ន 

២. ផ្នែកទី២ ៖ វិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវិទា……….……..ទាំព័រទ៧ី៤ 

៣. ផ្នែកទី៣ ៖ ចាប់ និងលខិិតបទដ្ឋឋ នគតិយតុតិ……....ទាំព័រទ៧ី៩ 

៤. ផ្នែកទី៤ ៖ កព្ម្ងរបូភារសតវកព្ម្…………………………..ទាំព័រទី៩៦ 

៥. ផ្នែកទី៥ ៖ បទចផ្ព្ម្ៀងបរសិ្ថា ន………………………….......ទាំព័រទី៩៩ 

ផលិតដោយ 

 
 

នយកដ្ឋឋ នរត័៌មាន និងនេរវនាយបរសិ្ថា ន 

អគគនយកដ្ឋឋ នចំផ្ណេះដ្ងឹ និងរ័តម៌ានបរសិ្ថា ន ព្កសងួបរសិ្ថា ន 
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ផ្នែកទ ី១ 

ព្រតឹតកិារណ៍សខំាន់ៗ  

សកម្មភាររបសឯ់កឧតតម្រដ្ឋម្ន្តនត ី
សកម្មភារការងាររបសថ់ាែ កដ់្កឹនពំ្កសងួបរសិ្ថា ន 
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សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន អំពាវនាវដល់ប្រម្េសអភិវឌ្ឍន៍ 
ទំងអស់ រំម្េញកាេេវកិចចឱ្យបានម្េញម្លញ ម្ដើតបី 

ម្ ោះប្ាយការសប្រប្រួលអាកាសធាេ៊ុ 

 
តាម្រយៈការថ្លែងសុ្នទរកថ្នគ្នែឹឹះកនុងកិច្ចក្បជុាំ 

កាំពូេស្តីពីការលបតជ្ញា ចិ្ត្តពាក់ព័នធនឹងអាកាស្ធាតុ្ 
ថ្ដ្េល វ្ីល ងីតាម្ក្បព័នធអនឡាញ នាយប់ថ្លៃទី១២ 
ថ្ខ ន្ូ ឆ្ន ាំ២០២០។ កិច្ចក្បជុាំលនឹះ ក៏មានវត្តមាន 
ឯកឧត្តម្ អាន់តូ្នីញ្ញូ ហ្គូថ្ទលរ ៉េស្ អគ្គលេខា្ិការ 
អងគការស្ហ្ក្បជ្ញជ្ញតិ្, ឯកឧត្តម្ បូរសី្ ច្នសុ្ន 
នាយករដ្ាម្ន្រនតីអង់លគ្ែស្, ឯកឧត្តម្ លអមា៉េ នុយថ្អេ 
មា៉េ ក្កងុ ក្បធានា្ិបតី្បារ ាំង, ឯកឧត្តម្ លស្បាលស្ទៀន 
ភីលេរ៉េ  អីុថ្ែនិក ក្បធានា្ិបតី្សុ្ីេី និង 
ឯកឧត្តម្ ហ្សូលហ្សលប៉េ កុងលត្ នាយករដ្ាម្ន្រនតី 
អីុតាេីផងថ្ដ្រលនាឹះ សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន 
នាយករដ្ាម្ន្រនតីកម្ពុជ្ញ បានអាំពាវនាវដ្េ់ក្បលទស្ 
អភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់្ បាំលពញឱ្យបានលពញលេញនូវ 
កាត្ពវកិច្ច ថ្ដ្េបានស្នាទាំងការគាំក្ទថ្ផនកហ្រិញ្ញវត្ាុ  

ក៏ដូ្ច្ជ្ញការលផទរបលច្ចកវទិា លដី្ម្បលីដ្ឋឹះក្ស្ថយបញ្ហា  
ថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្របស់្ពិភពលោក។ 

សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន បាន 
គូ្ស្បញ្ហា ក់ថ្ន ក្បលទស្ជ្ញលក្ចី្នបានទទេួរងនូវ 
ផេប៉េឹះពាេ់លដ្ឋយផ្ទទ េ់ រមួ្ទាំងកម្ពុជ្ញ ថ្ដ្េលទីប 
ថ្ត្រងនូវផេប៉េឹះពាេ់លដ្ឋយទឹកជាំនន់នាលពេលមីៗ
លនឹះ។ លទឹះបីជ្ញក្បលទស្កម្ពុជ្ញ ចូ្េរមួ្ច្ាំថ្េក 
តិ្ច្ត្ចួ្ កនុងការបលញ្ចញឧស្ម័នផទឹះកញ្ច ក់ស្កេកតី 
កម្ពុជ្ញលៅថ្ត្មានការលបតជ្ញា ចិ្ត្តខពស់្ អាក្ស័្យតាម្ 
្នធាន និងស្ម្ត្ាភាពចូ្េរមួ្លដ្ឋឹះក្ស្ថយនូវបញ្ហា  
លនឹះ។ 

លៅកនុងរបាយការេ៍បច្ចុបបននភាព ស្តីពីការ 
ចូ្េរមួ្ច្ាំថ្េករបស់្ជ្ញតិ្ លដី្ម្បលីដ្ឋឹះក្ស្ថយការ 
ថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ ថ្ដ្េកម្ពុជ្ញលក្ត្ៀម្ដ្ឋក់ជូន 
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លៅលេខា្ិការដ្ឋា នអនុស្ញ្ហញ ស្ហ្ក្បជ្ញជ្ញតិ្ស្តីពី
ការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ (UNFCCC) នាដ្ាំណ្តច់្ 
ឆ្ន ាំលនឹះ កម្ពុជ្ញបានបញ្ចូ េនូវលគេលៅលមីច្ាស់្ោស់្ 
ពាក់ព័នធនឹងការកាត់្បនាយការបលញ្ចញឧស្ម័នក្បមាេ 
៣៨,៩ោនលតាន ស្ម្មូ្េឧស្ម័នកាបូនិក រមួ្ 
បញ្ចូ េទាំងកនុងវស័ិ្យថ្ក្ពល ,ី វស័ិ្យស្ាំេេ់ និង 
កស្ិកម្ម ឬ លស្មីនឹង ១៨ភាគ្រយ ល្ៀបនឹង 
លស្ណ្តរយី៉េូតាម្ទមាែ ប់្ម្មតា (Business As 
Usual) លៅក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៣០។ 

សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន បាន 
បញ្ហា ក់លទៀត្ថ្ន លគេលៅលមីលនឹះ ក៏រមួ្បញ្ចូ េការ 
ផេិត្អគ្គិស្នីពីថ្នម្ពេកលកីត្ល ងីវញិ ច្ាំនួន 
២៥ភាគ្រយ លៅកនុងេាយថ្នម្ពេ (Energy 
Mix) លៅឆ្ន ាំ២០៣០។ ទនទឹម្លនឹះថ្ដ្រ ការថ្ក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ជ្ញបាតុ្ភូត្ក្បទក់ក្កឡាគន  ថ្ដ្េក្តូ្វ 
លដ្ឋឹះក្ស្ថយតាម្ម្ល្ាបាយជ្ញកញ្ច ប់ក្គ្ប់ក្ជុងលក្ជ្ញយ 
ទាំងលេីទិដ្ាភាពស្ងគម្, លស្ដ្ាកិច្ច និងបរសិ្ថា ន។ 

សម្តេចម្េម្ោ បានបនតថ្ន ជ្ញការពិត្ 
ការលដ្ឋឹះក្ស្ថយបញ្ហា ថ្ដ្េលកីត្លច្ញពីការថ្ក្បក្បួេ
អាកាស្ធាតុ្ក្បកបលដ្ឋយក្បស្ិទធភាព នឹងចូ្េរមួ្ 
ច្ាំថ្េកយ៉េ ងស្ាំខាន់កនុងការអភិវឌ្ឍស្ងគម្-លស្ដ្ាកិច្ច 
ក្បកបលដ្ឋយចី្រភាព និងបរយិប័នននាលពេអនាគ្ត្។ 

កនុងន័យលនឹះ ការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ជ្ញ 
បញ្ហា របស់្លយងីទាំងអស់្គន  ក្បលទស្ទាំងអស់្ក្តូ្វ 
ថ្ត្ក្ស្ុឹះថ្ដ្គន  និងអនុវត្តន៍នូវកាត្ពវកិច្ចរបស់្ក្បលទស្ 
នីម្យួ  ៗដូ្ច្ថ្ដ្េមានថ្ច្ងលៅកនុងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្ត 
យនតការនានា និងកិច្ចក្ពម្លក្ពៀងកនែងម្ក។ កនុង 
ស្ថម រតី្ជ្ញក្បលទស្ថ្ដ្េមានការទទេួខុស្ក្តូ្វខពស់្ 
និងកាត្់បនាយនូវផេប៉េឹះពាេ់អាំពីការថ្ក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ជ្ញអតិ្បរមិា កម្ពុជ្ញបានលបតជ្ញា លរៀបច្ាំ 
យុទធស្ថន្រស្តរយៈលពេថ្វង លដី្ម្បសី្លក្ម្ច្បាននូវ 
អពាក្កឹត្ភាពកាបូន (Carbon Neutrality) 
ថ្ដ្េការលរៀបច្ាំលនឹះនឹងក្បក្ពឹត្តលៅលៅឆ្ន ាំ២០២១៕
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ដឹកនាំកិចចប្រជ៊ុំអនេរប្កសួងសេីេី 
ការប្ររ់ប្រងេំរន់ការពារធតមោេិ 

 
លៅថ្លៃសុ្ក្ក ៥លរច្ ថ្ខអាស្ថឍ ឆ្ន ាំជូត្ 

លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី១០ ថ្ខកកកដ្ឋ 
ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ន្រនតកី្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្កនាាំកិច្ចក្បជុាំអនតរ 
ក្កស្ួង លដី្ម្បពិីនិត្យនិងពិភាកាលេីការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្។ កិច្ចក្បជុាំលរៀបច្ាំល ងីលដ្ឋយ 
មានការអលញ្ា ីញចូ្េរមួ្ពី ឯកឧត្តម្ លោកជាំទវ 
លោក លោកក្ស្ី ជ្ញថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងត្ាំណ្តង 
ក្កស្ួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អភិបាេថ្នគ្េៈអភិបាេ 
លខត្តនានា និងម្ន្រនតីពាក់ព័នធម្យួច្ាំននួ កនុងលគេ 
បាំេងពក្ងឹងការងារក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្
លៅក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញឱ្យមានក្បស្ិទធភាព។  
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថ្ន រជរដ្ឋា ភិបាេ ថ្ដ្េកនុងលនាឹះ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នជ្ញលស្នា្ិការ បានលរៀបច្ាំក្បព័នធ 

ក្គ្ប់ក្គ្ង្ម្មជ្ញតិ្ លៅតាម្បណ្តត ត្ាំបន់ឧទានជ្ញតិ្ 
ត្ាំបន់ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ព ត្ាំបន់ការពារលទស្ភាព 
ត្ាំបន់លក្បីក្បាស់្លក្ចី្នយ៉េ ង ត្ាំបន់រ៉េម្ស្ថរ ត្ាំបន់ 
ស្នូេថ្នឋបនីយជីវម្េឌ េ ត្ាំបន់លបតិ្កភេឌ  
្ម្មជ្ញតិ្ ត្ាំបន់ឧទានជ្ញតិ្ស្មុ្ក្ទ និងរលបៀង 
អភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ស្រុបច្ាំននួ៦៩កថ្នែង ក្គ្បដ្េត ប់ 
លេីថ្ផទដី្ក្បមាេជ្ញង៧,២ោនហ្កិតា លស្មីនឹង 
ក្បមាេ៤១% ថ្នថ្ផទដី្ស្រុបរបស់្កម្ពុជ្ញ។ ម្ន្រនតី 
ឧទានុរកសថ្នក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ច្ាំនួន១២៦០នាក់ 
កាំពុង រលជីងលៅតាម្ត្ាំបន់ការពារ្ ម្មជ្ញតិ្នីម្យួ  ៗ
លដី្ម្បេីាត្ការពារ និងអភិរកស្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
លដ្ឋយមានការចូ្េរមួ្ និងកិច្ចស្ហ្ការេអពីស្ាំណ្តក់ 
ក្កស្ួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អាជ្ញា ្រមូ្េដ្ឋា នក្គ្ប់ 
េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ថ្ដ្គូ្ស្ហ្ការ និងស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន៕
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ការពារ និងអភិរកសសេវដំរីោសនែកតួយយ ៉ាងសំខាន់ កែុងការ 
ប្ររ់ប្រងធនធានធតមោេិ និងការអភិរកសជីវៈចប្ត៊ុោះ 

 
ការចូ្េរមួ្ពីក្គ្ប់ភាគី្ កនុងការចូ្េរមួ្ការពារ 

និងអភិរកសស្ត្វដ្ាំរលីៅកម្ពុជ្ញ គឺ្ជ្ញច្ាំថ្េកម្យួ 
យ៉េ ងស្ាំខាន់ថ្នការងារក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
និងការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ។ លនឹះគឺ្ជ្ញក្បស្ថស្ន៍ 
លេីកល ងីរបស់្ ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នាឱ្កាស្អលញ្ា ីញចូ្េរមួ្ 
ជ្ញអ្ិបតី្ កនុងពិ្ីរក្តី្ស្បបុរស្្ម៌្ជយួដ្េ់ការ 
អភិរកសដ្ាំរ ី ថ្ដ្េបានលរៀបច្ាំល ងីកាេពីថ្លៃសុ្ក្ក 
៤លកីត្ ថ្ខក្ស្ថពេ៍ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្. ២៥៦៤ 
ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៤ ថ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០ លៅ 
រជធានីភនាំលពញ។  

ឯកឧេេត ាយ សអំាល់ បាន 
បញ្ហា ក់ថ្នការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ និងការ 
អភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ គឺ្ជ្ញស្មាស្ភាគ្ដ៏្ស្ាំខាន់កនុង 
ច្ាំលណ្តម្ស្មាស្ភាគ្នានា ថ្នលបស្កកម្មរបស់្ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ថ្ដ្េបាននិងកាំពុងយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ 

អនុវត្តក្បកបលដ្ឋយេទធផេេអក្បលស្ីរជ្ញបនតបនាទ ប់ 
ក្ស្បតាម្លគេនលយបាយ យុទធស្ថន្រស្ត និង 
ថ្ផនការជ្ញតិ្ ជ្ញពិលស្ស្ យុទធស្ថន្រស្តច្តុ្លកាេ 
ទាំង៣ដ្ាំណ្តក់កាេកនែងលៅ របស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ 
កម្ពុជ្ញ លក្កាម្ការដឹ្កនាាំក្បកបលដ្ឋយគ្តិ្បេឌិ ត្ 
របស់្ សម្តេចអរគតហាម្សនារេីម្េម្ោ 
ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ាម្ន្រនតីថ្នក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្ក 
កម្ពុជ្ញ។ ស្ក្មាប់នីតិ្កាេទី៦លនឹះ រជរដ្ឋា ភិបាេ 
បានដ្ឋក់លច្ញ «យុទធស្ថន្រស្តច្តុ្លកាេដ្ាំណ្តក់ 
កាេទី៤» បនតពីយុទធស្ថន្រស្តច្តុ្លកាេ៣ដ្ាំណ្តក់ 
កាេកនែងលៅ លដ្ឋយលផ្ទត ត្ការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ 
កាន់ថ្ត្ខាែ ាំងល ងីលៅលេីកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ 
ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព និងការស្ក្ម្បខែួនរបស់្ 
កម្ពុជ្ញច្ាំលពាឹះការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ បថ្នាម្លេី 
កិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បង និងស្មិ្ទធផេថ្ផនកលស្ដ្ាកិច្ច-
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ស្ងគម្ជ្ញលក្ចី្ន ថ្ដ្េស្លក្ម្ច្បានកនុងនីតិ្កាេ 
មុ្នៗ។ ជ្ញក់ថ្ស្តង កញ្ច ប់លវកិាជ្ញតិ្ ថ្ដ្េក្តូ្វបាន 
វភិាជន៍ស្ក្មាប់ការច្ាំណ្តយលេីការងារថ្ក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ មានការលកីនល ងីជ្ញេាំដ្ឋប់ លហ្យី 
ការវនិិលយគ្របស់្រជរដ្ឋា ភិបាេកនុងថ្ផនកលនឹះបាន 
លកីនល ងីជ្ញង៣ដ្ង លៅកនុងរយៈលពេ៨ឆ្ន ាំ ចុ្ង 
លក្កាយលនឹះ។ 

  
ទនទឹម្ជ្ញម្យួគន លនឹះ ឯកឧេេត ាយ 

សំអាល់ បានវាយត្ថ្ម្ែខពស់្ច្ាំលពាឹះគ្ាំនិត្ផតួច្លផតីម្ 
និងកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងរបស់្មូ្េនិ្ិដ្ាំរថី្អរវតាត  
ថ្ដ្េបានលរៀបច្ាំកម្មវ ិ្ ីស្បបុរស្្ម៌្លនឹះល ងី និង 
បងាា ញការលេីកទឹកចិ្ត្តដ្េ់ស្មាគ្ម្មូ្េនិ្ិដ្ាំរ ី
ថ្អរវតាត  បនតបាំលពញលបស្កកម្មរបស់្ខែួនឱ្យកាន់ 
ថ្ត្ក្បលស្ីរបថ្នាម្លទៀត្ លដ្ឋយស្ហ្ការជិត្ស្និទធ 
ជ្ញម្យួក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្កស្ួង ស្ថា ប័ន អាជ្ញា រ្ 
មានស្ម្ត្ាកិច្ចថ្ដ្េពាក់ព័នធ អនុលោម្តាម្លគេ 
នលយបាយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ ក្ពម្ទាំងច្ាប់ និង 
េិខិត្បទដ្ឋា នជ្ញ្រមាន របស់្ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្ក 
កម្ពុជ្ញ។  

 

ឯកឧេេតរដឋតន្រនេបី្កសួងររិាថ៉ាន 
បានលេីកទឹកចិ្ត្តឱ្យមានការចូ្េរមួ្គាំក្ទដ្េ់មូ្េ
និ្ិដ្ាំរថី្អរវតាត  លហ្យីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងបនតជួយ 
និងគាំក្ទបថ្នាម្នាថ្លៃខាងមុ្ខដ្េ់ស្មាគ្ម្លដី្ម្បី
កិច្ចការអភិរកសស្ត្វដ្ាំរលីៅកម្ពុជ្ញ។ 

 
លោកក្ស្ី លកែ ថ្ខចិ្នាត  ក្បធានស្មាគ្ម្ 

អភិរកសដ្ាំរថី្អរវតាត បានឱ្យដឹ្ងថ្នការលរៀបច្ាំកម្មវ ិ្ ី
រក្តី្ស្បបុរស្្ម៌្លនឹះល ងីលដី្ម្បថី្ស្វងរកការគាំក្ទ
មូ្េនិ្ិស្ក្មាប់ការថ្លរកានិងអភិរកសស្ត្វដ្ាំរលីៅ
កម្ពុជ្ញ។ កនែងម្ក មានថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ម្ន្រនតីរជការ 
ក្កស្ួង ស្ថា ប័ន ត្ាំណ្តងអងគការ ស្មាគ្ម្លក្ៅ 
រដ្ឋា ភិបាេ និងក្បជ្ញពេរដ្ាម្យួច្ាំននួ បានចូ្េ 
រួម្ជួយឧបត្ាម្ភបនតបនាទ ប់ដ្េ់ស្មាគ្ម្អនកក្សី្។ 
កនែងម្កក្កស្ួងបរសិ្ថា នតាម្រយៈមូ្េនិ្ិបរសិ្ថា ន 
និងស្ងគម្ បានជយួដ្េ់ស្មាគ្ម្កនុង១ឆ្ន ាំ មាន 
ទឹកក្បាក់ច្ាំនួន២០០០០ដុ្ោែ រ ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៩ 
ស្ក្មាប់ការងារអភិរកស និងការបងាក ត់្ពូជស្ត្វដ្ាំរ ី
បថ្នាម្លទៀត្ លដី្ម្បបីលងកីនបរមិាេស្ត្វដ៏្កក្ម្លៅ 
កនុងត្ាំបន់។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថ្ន បច្ចុបបននស្ត្វដ្ាំរកីនុងស្មាគ្ម្ 
អភិរកសដ្ាំរថី្អរវតាត  មានច្ាំននួ៣កាេ លៅកនុង 
លខត្តរត្នគិ្រ ីលហ្យីកនែងលៅលមីៗលនឹះ ដ្ាំរមី្យួកាេ 
បានស្ថែ ប់។ ស្មាគ្ម្លៅមានដ្ាំរញីីម្យួកាេ និង 
លមម េម្យួកាេ ស្ក្មាប់ទុកបងាក ត់្ពូជបនតលៅ 
ថ្លៃខាងមុ្ខ៕ 
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ការប្ររ់ប្រងររិាថ៉ាននិងធនធានធតមោេិោការងារ 
រួតម្ដើតបីនិរនេរភាេររិាថ៉ាន និងធនធានធតមោេិ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានថ្លែងថ្នការក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ន 
និង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ជ្ញការងាររមួ្របស់្លយងីទាំង 
អស់្គន  ថ្ដ្េក្តូ្វទទេួខុស្ក្តូ្វលដី្ម្បនិីរនតរភាព 
បរសិ្ថា ននិង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្។ លនឹះជ្ញក្បស្ថស្ន៍ 
លេីកល ងីរបស់្ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី លៅ 
រលស្ៀេថ្លៃច្នទ ១៥លកីត្ ថ្ខក្ស្ថពេ៍ ឆ្ន ាំជូត្ 
លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី៤ ថ្ខស្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០២០ កនុងឱ្កាស្អលញ្ា ីញចូ្េរមួ្ល វ្ីបឋកថ្ន 
ស្តីពីការក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ននិង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្លៅ
កម្ពុជ្ញ នាស្កេវទិាេ័យការពារជ្ញតិ្ (ឬស្សថី្កវ) 
នារជធានីភនាំលពញ។ 

ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ បានគូ្ស្ 
បញ្ហា ក់បថ្នាម្ថ្ន ការក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ន និង្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ លៅកម្ពុជ្ញ ទម្ទរឱ្យមានការចូ្េរមួ្ 

ច្ាំថ្េក និងថ្ច្ករ ាំថ្េកនូវការទទេួខុស្ក្តូ្វពី 
អាជ្ញា ្រមានស្ម្ត្ាកិច្ចក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ថ្ដ្គូ្ 
ស្ហ្ការជ្ញតិ្ និងអនតរជ្ញតិ្ វស័ិ្យឯកជន 
ស្ហ្គ្ម្ន៍ និងក្បជ្ញពេរដ្ា លដី្ម្បកីារពារ និង 
អភិរកស្នធាន្ម្មជ្ញតិ្បានេអក្បលស្ីរ។ 

 
ជ្ញម្យួគន លនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត ាយ 

សំអាល់ បានថ្លែងអាំេរគុ្េយ៉េ ងក្ជ្ញេលក្ៅ 
ច្ាំលពាឹះក្កស្ួង ស្ថា ប័ន អនកពាក់ព័នធ ជ្ញពិលស្ស្ 
កងលយ្ពេលខម្រភូមិ្នទ ក៏ដូ្ច្ជ្ញអាជ្ញា ្រមាន 
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ស្ម្ត្ាកិច្ចក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ថ្ត្ងថ្ត្បានលផ្ទត ត្ការ 
យកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ក្បកបលដ្ឋយស្ថម រតី្ទទេួខុស្ក្តូ្វ
ខពស់្ កនុងការអនុវត្តថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តរបស់្ក្កស្ួង 

បរសិ្ថា នពាក់ព័នធនឹងកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការអភិរកស 
ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងការរស់្លៅលដ្ឋយចី្រភាព៕ 
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ប្កសងួររិាថ៉ានម្រើកវរគរណ្តោះរណ្ត៉ាលសេីេី «ការនេល់រម្ចចកម្េស 
អន៊ុវេេត៊ុខងារជូនរដឋបាលថ្ន៉ាក់ម្ប្កាតោេិ» 

 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លបីកវគ្គបេតុ ឹះបណ្តត េ 

ស្តីពីការផតេ់បលច្ចកលទស្អនុវត្តមុ្ខងារជូនរដ្ាបាេ
ថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ លៅថ្លៃពុ  ្៨លកីត្ ថ្ខភក្ទបទ ឆ្ន ាំជូត្ 
លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៦ ថ្ខស្ីហា 
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅស្ថោលខត្តកាំពង់ ា្ំ លក្កាម្អ្ិបតី្ 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន។ វគ្គបេតុ ឹះបណ្តត េលនឹះ លរៀបច្ាំល ងីកនុង 
លគេបាំេងផតេ់ការគាំក្ទបលច្ចកលទស្ លគេការេ៍ 
ថ្េនាាំ ការល វ្ីបទអនតរគ្ម្ន៍ និងការអភិវឌ្ឍស្ម្ត្ាភាព 
ដ្េ់រដ្ាបាេក្កុង ក្ស្ុក ខេឌ ។ 

កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ បានបានវាយត្ថ្ម្ែខពស់្ច្ាំលពាឹះរដ្ាបាេ 
ក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ អនកពាក់ព័នធ ជ្ញពិលស្ស្រដ្ាបាេ 
ក្កុង ក្ស្ុក ខេឌ  ថ្ដ្េបានចូ្េរមួ្អនុវត្តន៍ 
មុ្ខងារក្គ្ប់ក្គ្ងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន នាលពេកនែងម្ក 
តាម្មូ្េដ្ឋា នបានេអក្បលស្ីរ។ ជ្ញម្យួគន លនឹះថ្ដ្រ 
ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានបងាា ញពីការគាំក្ទ និង 

អភិវឌ្ឍន៍ស្ម្ត្ាភាព តាម្ត្ក្មូ្វការជ្ញក់ថ្ស្តងរបស់្ 
រដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ លដី្ម្បលីេីកទឹកចិ្ត្តបថ្នាម្ 
លទៀត្ ចូ្េរមួ្អនុវត្តន៍មុ្ខងារក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ន 
លៅថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ជ្ញពិលស្ស្ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរម្ 
ស្ាំេេ់រងឹស្ាំរម្ទីក្បជុាំជន និងការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ 
ឱ្យមានក្បស្ិទធភាព។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថ្ន កនុងលគេលៅពក្ងឹងកិច្ច 
ដ្ាំលេីរការកាំថ្េទក្ម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិ្ហ្ម្ជឈការ 
របស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានលផទរមុ្ខងារ 
ស្ាំខាន់ៗច្ាំនួន៥ជូនដ្េ់រដ្ាបាេក្កុង ក្ស្ុក ខេឌ  
រមួ្មាន៖ ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ហ្គ្ម្ន៍ ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ 
ការងារគាំពារបរសិ្ថា ន ការងារច្ាំលេឹះដឹ្ង និង 
ព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន និងការងារអភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព។ 

លវទិកាលនឹះ ចាប់លផតីម្មានេកខេៈត្ាំបន់ 
ថ្ដ្េមានរដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ មានច្ាំនួន៣លខត្ត 
រមួ្មាន លខត្តកាំពង់ចាម្ លខត្តកាំពង់ ា្ំ និងលខត្ត 
លស្ៀម្រប ចូ្េរមួ្ល វ្ីការពិភាកាអាំពីស្ថា នភាពពិត្ 
លដ្ឋឹះក្ស្ថយបញ្ហា ជ្ញក់ថ្ស្តង និងយកលៅអនុវត្តន៍ 
កនុងមូ្េដ្ឋា នរបស់្ខែួនច្ាំលគេលៅ តាម្រយៈការ 
ក្បគ្េ់មុ្ខងារទាំងអស់្ ជ្ញពិលស្ស្ ការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ស្ាំរម្ ស្ាំេេ់ទីក្បជុាំជនឱ្យបានស្ថអ ត្៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ជរួសំម្ណោះសំណ្ល និងសួរស៊ុខេ៊ុកខកងេ័េ 
ននម្យធភូតិភារេី១ សថិេម្ៅេីរញ្ជ៉ាការ ឋ៉ានម្ខេេសទឹងសប្េង 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន កនុងឱ្កាស្ជបួស្ាំលេឹះស្ាំណ្តេ 
និងស្ួរសុ្ខទុកខនាយទហាន នាយទហានរង 
ពេទហានថ្នលយ្ភូមិ្ភាគ្ទី១ កងលយ្ពេ 
លខម្រភូមិ្នទ ស្ាិត្លៅទីបញ្ហា ការដ្ឋា នលខត្តស្ទឹងថ្ក្ត្ង 
នាថ្លៃពុ្ ១៣លរច្ ថ្ខភក្ទបទ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី១៥ ថ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ 
បានថ្លែងអាំេរគុ្េយ៉េ ងក្ជ្ញេលក្ៅដ្េ់នាយ 
ទហាន នាយទហានរង និងពេទហាន ថ្ដ្េ 
បានេឹះបង់ក្គ្ប់ថ្បបយ៉េ ង លដី្ម្បកីារពារបូរេភាព 
ទឹកដី្ ការពាររដ្ា្ម្មនុញ្ញ ការពាររជរដ្ឋា ភិបាេ 
ក្ស្បច្ាប់ ថ្ដ្េលកីត្លច្ញពីការលបាឹះលឆ្ន ត្របស់្ 
ក្បជ្ញពេរដ្ា និងថ្ដ្េបានផតេ់នូវសុ្ខស្នតិភាព 
និងល វ្កីារអភិវឌ្ឍក្បលទស្ឱ្យស្ម្បូររុងលរឿង។  

ជ្ញម្យួគន លនឹះ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បាន 
លេីកល ងីផងថ្ដ្រពីក្បមុ្ខរជរដ្ឋា ភិបាេ ក៏ដូ្ច្ជ្ញ 
ក្បជ្ញជនកម្ពុជ្ញ ថ្ដ្េយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ខពស់្ និង 
ជ្ញក្បចាាំច្ាំលពាឹះកងកមាែ ាំងក្បដ្ឋប់អាវុ្ក្គ្ប់ក្បលភទ 

ថ្ដ្េកាំពុង រលជីងបាំលពញលបស្កកម្ម ការពារ 
បូរេភាពទឹកដី្ និងសុ្ខស្នតិភាពជូនក្បជ្ញជន 
និងជាំរុញឱ្យក្បលទស្ជ្ញតិ្មានការរកីច្លក្មី្ន។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថ្ន អងគភាពខាងលេីបានច្ង 
ស្ម្ព័នធភាពជ្ញម្យួក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លហ្យីថ្ត្ងបាន 
ទទេួការជយួឧបត្ាម្ភគាំក្ទទាំងស្ថម រតី្ និងស្មាភ រ 
ជ្ញបនតបនាទ ប់ តាម្រយៈក្បតិ្ភូក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និង 
ថ្ដ្គូ្ លដ្ឋយបានម្កស្ួរសុ្ខទុកខកងទ័ពជរួមុ្ខ 
របស់្លយងីជ្ញប់ជ្ញក្បចាាំ ជ្ញពិលស្ស្កនុងរដូ្វបុេយ 
ក្បថ្ពេីជ្ញតិ្ ា្ំៗ។ 

លៅកនុងឱ្កាស្លនឹះ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ី
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្បតិ្ភូ បាននាាំយកលក្គ្ឿង 
ឧបលភាគ្បរលិភាគ្ លភស្ជាៈជ្ញលក្ចី្ន និងលវកិាម្យួ 
ច្ាំននួ រមួ្ជ្ញម្យួម្៉េូតូ្ច្ាំននួ៤លក្គ្ឿង ថ្ច្កជូនកង 
លយ្ពេលខម្រភូមិ្នទ ថ្នលយ្ភូមិ្ភាគ្ទី១ លខត្ត 
ស្ទឹងថ្ក្ត្ង កនុងឱ្កាស្អបអរស្ថទរពិ្ីភាុ ាំបិេឌ  
ក្បថ្ពេីជ្ញតិ្ថ្ខមរ៕
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ឯកឧេេតរដឋតន្រនេបី្កសួងររិាថ៉ាន ជំរុញឱ្យអាោញ៉ាធរថ្ន៉ាក់ម្ប្កាតោេិ រនេយកចិេេ 
េ៊ុក ក់អន៊ុវេេន៍ត៊ុខងារវិស័យររិាថ៉ាន ម្ដើតបីប្រសិេធភាេខពស់ កែុងការអន៊ុវេេ 

ការងាររម្ប្តើ និងនេល់ម្សវាជូនប្រោេលរដឋម្ៅតូល ឋ៉ាន 

 
កនុងពី្ីលបីកសិ្កាខ ស្ថោថ្នន ក់ត្ាំបន់ស្តីពី 

ការផតេ់បលច្ចកលទស្អនុវត្តន៍មុ្ខងារវស័ិ្យបរសិ្ថា ន
ជូនរដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ កាេពីោៃ ច្ថ្លៃច្នទ១១ 
លកីត្ ថ្ខអស្សុជ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វ 
នឹងថ្លៃទី២៨ ថ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីរមួ្លខត្ត 
កាំពត្ ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានជាំរុញឱ្យអាជ្ញា ្រថ្នន ក់លក្កាម្ 
ជ្ញតិ្ បនតយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់អនុវត្តន៍មុ្ខងារវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា ន ថ្ដ្េក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានល វ្ីក្បតិ្ភូកម្ម និង 
ការក្បគ្េ់មុ្ខងារក្គ្ប់ក្គ្ងជូន លដី្ម្បកី្បស្ិទធភាព 
ខពស់្កនុងការអនុវត្តការងារបលក្មី្ និងផតេ់លស្វាជូន 
ក្បជ្ញពេរដ្ាលៅមូ្េដ្ឋា ន។ 

ឯកឧេេត បានថ្លែងថ្ន លយងីទាំងអស់្ 
គន ក្តូ្វថ្ត្បនតខិត្ខាំបលក្មី្ក្បជ្ញពេរដ្ា ឱ្យបានេអ 
ជ្ញពិលស្ស្ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្តូ្វបលងកីនការយក 
ចិ្ត្តទុកដ្ឋក់កនុងកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ស្ាំេេ់ក្គ្ប់ក្បលភទឱ្យមានក្បស្ិទធភាព លដី្ម្បធីានា 
បាននូវគុ្េភាពបរសិ្ថា ន និងនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន 
លហ្យីពក្ងឹងការអនុវត្តច្ាប់ និងបលងកីនការយកចិ្ត្ត 
ទុកដ្ឋក់បថ្នាម្លទៀត្ លេីការងារអភិរកស្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ ថ្ដ្េលយងីមានឱ្យបានគ្ង់វងស ស្ក្មាប់ 
ជ្ញក្បលយជន៍ដ្េ់ម្នុស្សរប់ជាំនាន់ត្លៅមុ្ខលទៀត្។  

ស្ិកាខ ស្ថោថ្នន ក់ត្ាំបន់ ស្តីពីការផតេ់បលច្ចកលទស្ 
អនុវត្តន៍មុ្ខងារវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ជូនរដ្ាបាេថ្នន ក់ 
លក្កាម្ជ្ញតិ្នឹងក្តូ្វលរៀបច្ាំពីថ្លៃទី២៨ ដ្េ់ថ្លៃទី៣០ 
ថ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីរមួ្លខត្តកាំពត្ លដ្ឋយមាន 
ការចូ្េរមួ្ពីម្ន្រនតី អាជ្ញា ្រពាក់ព័នធច្ាំននួ៤ លខត្ត 
រមួ្មាន លខត្តកាំពត្ លខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ លខត្តថ្កប 
និងលខត្តតាថ្កវ។ លនឹះគឺ្ជ្ញលេីកទី២ លហ្យីថ្ដ្េ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានលរៀបច្ាំស្ិកាខ ស្ថោថ្នន ក់ត្ាំបន់
ស្តីអាំពីការផតេ់បលច្ចកលទស្អនុវត្តន៍មុ្ខងារវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា នជូនរដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្។ 

 
ស្ិកាខ ស្ថោថ្នន ក់ត្ាំបន់ លេីកទី១ លរៀបច្ាំ 

ល ងី លៅលខត្តកាំពង់ ា្ំ។ ស្ិកាខ ស្ថោថ្នន ក់ត្ាំបន់លនឹះ 
លរៀបច្ាំល ងីលដ្ឋយក្កស្ួងបរសិ្ថា នកនុងលគេបាំេង
លដី្ម្បបីាំពាក់បាំប៉េនលេីស្ម្ត្ាភាពម្ន្រនតីរដ្ាបាេថ្នន ក់
លក្កាម្ជ្ញតិ្ អាំពីបលច្ចកលទស្អនុវត្តន៍មុ្ខងារវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា ន ថ្ដ្េក្កស្ួងបានល វ្ីក្បតិ្ភូកម្ម និងក្បគ្េ់ 
មុ្ខងារជូនដ្េ់រដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្។ កនុងរយៈ 
លពេ៣ថ្លៃ ថ្នស្ិកាខ ស្ថោថ្នន ក់ត្ាំបន់លនឹះ ម្ន្រនតី 
ជាំនាញថ្នក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នឹងល វ្ីបងាា ញជូនដ្េ់ 
ម្ន្រនតីថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្នូវទស្សនទន ថ្នការអនុវត្ត 
លគេនលយបាយកាំថ្េទក្ម្ង់វមិ្ជឈការ និងវសិ្ហ្ 
ម្ជឈការ ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់រងឹតាម្ទីក្បជុាំជន 
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ការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធេូ និងអាងក្បក្ពឹត្តកម្មទឹកកខវក់ 
ការបេតុ ឹះបណ្តត េបលច្ចកលទស្អនុវត្តន៍មុ្ខងារ
ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព មុ្ខងារផសពវផាយច្ាំលេឹះដឹ្ង 
និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន ការងារក្គ្ប់ក្គ្ងស្ហ្គ្ម្ន៍ 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ និងការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធត្ាំបន់ 
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្។ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ បានគូ្ស្ 

បញ្ហា ក់ពីកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ
កម្ពុជ្ញ ក្កស្ួងបរសិ្ថា នកនុងការល វ្ីកាំថ្េទក្ម្ង់កនុង 
វស័ិ្យបរសិ្ថា ននាលពេកនែងម្ក និងការគិ្ត្គូ្រលេី 
ការបលងកីត្លស្ដ្ាកិច្ចមូ្េដ្ឋា ននិងបលងកីត្ការងារលមីៗ

ជូនក្បជ្ញពេរដ្ា និងបលងកីនច្ាំេូេស្ក្មាប់ពេរដ្ា 
មូ្េដ្ឋា ន តាម្រយៈការជាំរុញលទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្ 
ការជាំរុញឱ្យមានការផសពវផាយ ក៏ដូ្ច្ជ្ញលក្បីក្បាស់្ 
ផេិត្ផេរបស់្ក្បជ្ញស្ហ្គ្ម្ន៍ និងការពក្ងឹង 
ត្នួាទីរបស់្ស្ហ្គ្ម្ន៍ចូ្េរមួ្ការពារ និងអភិរកស 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ស្ត្វថ្ក្ពថ្ក្ពល ។ី 

ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានថ្លែងថ្ន កម្ពុជ្ញ 
បានថ្ក្បកាែ យពីក្បលទស្ថ្ដ្េលគ្លចាទក្បកាន់ពីមុ្ន 
ថ្នជ្ញក្បលទស្កាប់ល  ីបច្ចុបបននម្កជ្ញក្បលទស្ថ្ដ្េ 
ការពារបានថ្ក្ពល  ី និងទទេួបានលជ្ញគ្ជ័យកនុង 
ការេក់ឥេទនកាបូនលៅលេីទីផារអនតរជ្ញតិ្៕ 
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សិកាខ៉ាាលារូកសរុរលេធនលការងារការអភិវឌ្ឍម្ យចីរភាេ 
ឆន៉ាំ២០២០ និងម្លើកេិសម្ៅការងារឆន៉ាំ២០២១ 

 
ក្ពឹកថ្លៃអងាគ រ ១២លកីត្ ថ្ខអស្សុជ ឆ្ន ាំជូត្ 

លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៩ ថ្ខកញ្ហញ  
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន អគ្គលេខា 
្ិការដ្ឋា នថ្នក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព 
បានលរៀបច្ាំស្ិកាខ ស្ថោស្តីពីការក្តួ្ត្ពិនិត្យេទធផេ 
ការងារ ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាពឆ្ន ាំ២០២០ និង 
ទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១ លក្កាម្អ្ិបតី្ភាព 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន និងជ្ញក្បធានក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ 
ចី្រភាព និងមានការចូ្េរមួ្ពីស្ាំណ្តក់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ 
ម្ន្រនតីរជការ ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណ្តងក្កស្ួង ស្ថា ប័ន 
និងថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍។ 

ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលកាត្ស្រលស្ីរ និងវាយត្ថ្ម្ែ 
ខពស់្ ច្ាំលពាឹះកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងរបស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ 
និងម្ន្រនតីរជការថ្នអគ្គលេខា្ិការដ្ឋា ន ថ្ដ្េបាន 

អនុវត្តន៍ត្នួាទី និងភារកិច្ចរបស់្ខែួនបានយ៉េ ងេអ 
ស្លក្ម្ច្បានស្មិ្ទធផេលមីៗគ្រួឱ្យកត់្ស្មាគ េ់ទក់ទង
នឹងការតាក់ថ្ត្ងលរៀបច្ាំេិខិត្បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត 
លគេនលយបាយ និងយុទធស្ថន្រស្តថ្ផអកលេីស្ថា នភាព 
ជ្ញក់ថ្ស្តង និងព័ត៌្មានទិននន័យវទិាស្ថន្រស្ត កនុង 
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព លដី្ម្ប ី
លេីកកម្ពស់្ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព ស្ាំលៅរកា 
បាននូវតុ្េយភាពរវាងលស្ដ្ាកិច្ច បរសិ្ថា ន ស្ងគម្ 
និងវបប្ម៌្លៅកនុងក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ។ 

េទធផេដ៏្េអក្បលស្ីរលនឹះ អាច្ស្លក្ម្ច្លៅ 
បានលដ្ឋយស្ថរកម្ពុជ្ញមានសុ្ខស្នតិភាពលពញលេញ 
ស្ាិរភាពនលយបាយដ៏្រងឹមាាំ និងកាំលេីនលស្ដ្ាកិច្ច 
ខពស់្ ក្ពម្ទាំងែនទៈនលយបាយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ 
លក្កាម្ការដឹ្កនាាំដ៏្មែ ស្ថ្វក្បកបលដ្ឋយគ្តិ្បេឌិ ត្
របស់្ សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន 
នាយករដ្ាម្ន្រនតីថ្នក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ។ 
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ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ីបានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្េនាាំ 
នូវគ្ាំនិត្ផតួច្លផតីម្ជ្ញលគេនលយបាយយុទធស្ថន្រស្ត
ទក់ទងនឹងការអភិរកសជីៈវច្ក្មុ្ឹះ ការថ្ក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ វទិាស្ថន្រស្ត និងបលច្ចកវទិា ការអភិវឌ្ឍ 
លស្ដ្ាកិច្ចថ្បត្ង និរនតរភាពទីក្កុង ទីក្កុងឆ្ែ ត្ថ្វ និង 
ការលក្ត្ៀម្ខែួន កនុងការថ្ក្បកាែ យក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្ 
អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព ឱ្យលៅជ្ញអគ្គនាយកដ្ឋា ន 
លគេនលយបាយនាលពេខាងមុ្ខ។ 

  
កនុងឱ្កាស្លនាឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត វា ៉ាន់ 

ត៊ុនីនាថ អគ្គលេខា្ិការក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍ 

លដ្ឋយចី្រភាព គូ្ស្បញ្ហា ក់ពីស្មិ្ទធផេស្ាំខាន់ៗ 
ស្លក្ម្ច្បានលកីត្លច្ញពីស្ថម រតី្ស្ថម្គ្គីភាពេអក្បថ្ព 
ពីម្ន្រនតីរជការ ថ្នអគ្គលេខា្ិការដ្ឋា ន ថ្ដ្េបាន 
អនុវត្តន៍នូវត្នួាទី និងភារកិច្ចយ៉េ ងស្កម្មតាម្ថ្ផនទី 
ឯកភាពការងាររបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងឯកស្ថរ 
ក្កបខ័េឌ យុទធស្ថន្រស្តឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ របស់្ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ 
ចី្រភាព ជ្ញពិលស្ស្ ការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ខពស់្ និង 
ការគាំក្ទយ៉េ ងខាែ ាំងកាែ ពីស្ាំណ្តក់ ឯកឧេេត 
ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ឯកឧត្តម្ លោកជាំទវថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កស្ួង ថ្ដ្េមាន 
ច្កខុវស័ិ្យ ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តជ្ញក់ោក់ រងឹមាាំ និង 
មានគ្ាំនិត្ផតួច្លផតីម្លមី  ៗក្ពម្ទាំងការចូ្េរមួ្ស្ហ្ការ 
េអពីក្កស្ួង ស្ថា ប័នរជរដ្ឋា ភិបាេ ថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ 
អងគការមិ្នថ្ម្នរដ្ឋា ភិបាេ និងក្បជ្ញពេរដ្ា៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ម្លើកេឹកចិេេឱ្យអែកថេរូររនេនេិេ 
យករូរភាេាអ៉ាេៗតាតេំរន់ការពារធតមោេិ ម្ៅកតពុោ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលេីកទឹកចិ្ត្តដ្េ់អនកលត្រូប 
ទាំងអស់្ បនតចូ្េរមួ្ផេិត្រូបភាពស្ថអ ត្ៗ លៅតាម្ 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្នានាលៅក្បលទស្កម្ពុជ្ញ លដី្ម្ប ី
ជ្ញការផសពវផាយបនតដ្េ់ក្បជ្ញពេរដ្ាកម្ពុជ្ញ។ 

ការលេីកល ងីរបស់្ ឯកឧេេត រដ្ាម្ន្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នថ្បបលនឹះ ល វ្ីល ងីកនុងឱ្កាស្ជបួ 
ស្ាំលេឹះស្ាំណ្តេជ្ញម្យួនឹងអនកលត្រូបលម្ក្តី្ភាព 
បរសិ្ថា ន លរៀបច្ាំល ងីនាោៃ ច្ថ្លៃសុ្ក្ក ១៥លកីត្ 
ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង 
ថ្លៃទី០២ ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ លៅអគរ«លខម្រនី» 
ទីស្ថន ក់ការស្ហ្ភាពស្ហ្ព័នធយុវជនកម្ពុជ្ញ នា 
រជធានីភនាំលពញ។ កនុងឱ្កាស្ជបួស្ាំលេឹះស្ាំណ្តេ 
លនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ បាន 
ថ្លែងអាំេរគុ្េដ្េ់អនកលត្រូបទាំងអស់្ ថ្ដ្េបាន 
េឹះបង់កមាែ ាំងកាយចិ្ត្តលពេលវោនិងលវកិាលដី្ម្បី

ជយួផសពវផាយពីស្កាា នុពេដ៏្អស្ថច រយថ្នក្បលទស្
កម្ពុជ្ញ។ 

ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានបញ្ហា ក់បថ្នាម្ 
ថ្ន លនឹះជ្ញការបងាា ញពីស្ថម រតី្លស្នហាជ្ញតិ្ម្ួយ កនុង 
នាម្ជ្ញក្បជ្ញពេរដ្ាកម្ពុជ្ញ ថ្ដ្េលពារលពញលដ្ឋយ 
ស្ម្ត្ាភាព និងលទពលកាស្េយ តាម្រយៈការផេិត្ 
នូវរូបភាពស្ថអ ត្ក្បេិត្ លដី្ម្បបីងាា ញបនតជូន 
ក្បជ្ញពេរដ្ាកម្ពុជ្ញ បានល ញីពីភាពអស្ថច រយថ្ន 
ស្ក្ម្ស់្ត្ាំបន់្ម្មជ្ញតិ្របស់្កម្ពុជ្ញ។ លេីស្ពីលនឹះ 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ បានលេីកល ងី 
ថ្ន តាម្រយៈរូបភាពកនែងម្ករបស់្អនកលត្រូបកម្ពុជ្ញ 
ពិត្ជ្ញមានស្ថរក្បលយជន៍ខាែ ាំងណ្តស់្ កនុងការ 
ជួយផសពវផាយអាំពីស្កាត នុពេ្ម្មជ្ញតិ្ជូនដ្េ់ 
ស្ថធារេជន លហ្យីស្កម្មភាពលនឹះក៏បានបងាា ញ 
ពីការចូ្េរមួ្ក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា នេអក្បលស្ីរ 
លដ្ឋយលផ្ទត ត្លេីកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គ្ប់ក្គ្ង 
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្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងការ 
រស់្លៅលដ្ឋយចី្រភាព។ 

ឯកឧេេត ាយ សអំាល់ ក៏បាន 
បញ្ហា ក់ថ្ដ្រថ្នក្កស្ួងនឹងពក្ងឹងកិច្ចការងារអភិរកស
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ឱ្យកាន់ថ្ត្ក្បលស្ីរតាម្រយៈ 
ម្ន្រនតីឧទានុរកស លហ្យី ឯកឧេេត ក៏ស្ាំេូម្ពរ 
ឱ្យក្បជ្ញពេរដ្ាក្គ្ប់រូបបងាា ញភាពក្ស្ឡាញ់ច្ាំលពាឹះ 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្របស់្លយងី និងចូ្េរមួ្ការពារ 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ទាំងអស់្គន ។  

លៅកនុងពិ្ីជួបស្ាំលេឹះស្ាំណ្តេជ្ញម្ួយ 
អនកលត្រូបលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី 
បានក្បគ្េ់ជូនប័េណស្រលស្ីរលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា នជូន
ដ្េ់អនកលត្រូប ថ្ដ្េបានេឹះបង់កមាែ ាំងកាយចិ្ត្ត 
លពេលវោ និងលវកិា លដី្ម្បជីយួផសពវផាយស្ក្ម្ស់្ 
្ម្មជ្ញតិ្ថ្នក្បលទស្កម្ពុជ្ញម្ួយច្ាំនួន និងបានពិស្ថ 
អាហារស្ថម្គ្គីរមួ្គន ផងថ្ដ្រ៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ អម្ ជ្ើញរេិសិកាខ៉ាាលារកូសរុរការងារន្រសេី 
យ៊ុវជន ម្យនឌ្័រ និងក៊ុមារ កែុងវិសយ័ររិាថ៉ានឆន៉ាំ២០២០ 

និងម្លើកេិសម្ៅរនេឆន៉ាំ២០២១ 
ស្ិកាខ ស្ថោបូកស្រុបការងារន្រស្តី យុវជន 

លយនឌ័្រ និងកុមារ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ 
និងលេីកទិស្លៅបនតឆ្ន ាំ២០២១ បានដ្ាំលេីរការ 
រយៈលពេ២ថ្លៃ ក្តូ្វបានក្បារពធពិ្ីបិទនារលស្ៀេ 
ថ្លៃសុ្ក្ក ៧លរច្ ថ្ខអស្សុជ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី៩ ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
លក្កាម្អ្ិបតី្ភាព ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ន្រនតកី្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដ្ឋយមានការចូ្េរមួ្ពី 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កស្ួង ម្ន្រនតីរជការលក្ចី្នរូបលទៀត្។ 

ម្លាកជំទវ ត ៊ុត ថ្នី រដ្ាលេខា្ិការ 
និងជ្ញក្បធានគ្េៈកម្មការស្ថខាស្មាគ្ម្នារ ី
កម្ពុជ្ញលដី្ម្បសី្នតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោលនឹះ គឺ្ជ្ញឱ្កាស្ដ៏្ 
ស្ាំខាន់កនុងការជួបជុាំពិភាកាផ្ទែ ស់្បាូរបទពិលស្ថ្ន៍
គន  លដី្ម្បពិីនិត្យនូវវឌ្ឍនភាពការងារកនែងម្ក កាំេត់្ 

នូវបញ្ហា ក្ប ម្ និងថ្ស្វងរកដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ លដ្ឋយ 
ចាប់ថ្ដ្គន អនុវត្តន៍ជ្ញ ែ្ុងម្ួយ កនុងបុពវលហ្តុ្គាំពារ 
សុ្ខុមាេភាពម្ន្រនតីរជការ ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពការងារ 
និងការចូ្េរមួ្របស់្យុវជន និងន្រស្តី ស្ាំលៅលេីក 
កម្ពស់្កិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន និងការអភិរកស្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ក្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព ក្ពម្ទាំងបលងកីន 
កិត្ានុភាពរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា នទាំងមូ្េ។ 

ម្លាកជំទវ បញ្ហា ក់ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោ 
លនឹះ លរៀបច្ាំល ងីកនុងលគេបាំេង គឺ្លដី្ម្បពិីនិត្យ 
ល ងីវញិ នូវេទធផេការងារក្បចាាំឆ្ន ាំ២០២០ 
ពិភាកាអាំពីបញ្ហា ក្ប ម្ និងដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ 
ក្ពម្ទាំងលេីកទិស្លៅបនត ស្ក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២១ 
ក្បមូ្េធាតុ្ចូ្េ ស្ក្មាប់អងគស្ននិបាត្បូកស្រុប 
េទធផេការងាររបស់្ក្កស្ងួបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ២០២០ 
និងលេីកទិស្លៅបនត ស្ក្មាប់ឆ្ន ាំ២០២១ លេ ី
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ក្បធានបទ រមួ្មានទី១)លយនឌ័្រ និងការថ្ក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ ទី២)យុវជន និងបរសិ្ថា ន ទី៣)ការ 
ពក្ងឹងស្ិទធិអាំណ្តច្ថ្ផនកលស្ដ្ាកិច្ចន្រស្តី និងទី៤)ការ 
ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពយនតការការងារន្រស្តី យុវជន លយនឌ័្រ 
និងកុមារក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

 
កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេត ាយ 

សំអាល់ មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោនាលពេ 
លនឹះ ពិត្ជ្ញបានបងាា ញឱ្យល ញីកាន់ថ្ត្ច្ាស់្ អាំពី 
ការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ទាំងអស់្គន  កនុងការចូ្េរមួ្ 
គិ្ត្គូ្រពីការលេីកម្ពស់្ការងារន្រស្តី យុវជន លយនឌ័្រ 
កុមារ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ បានគូ្ស្បញ្ហា ក់ថ្ន ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានដ្ឋក់លច្ញនូវលគេនលយបាយស្តីពីកិច្ចគាំពារ
បរសិ្ថា ន ការអភិរកសជីវច្ក្មុ្ឹះ ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ឱ្យមាននិរនតរភាព ថ្ដ្េមានស្ស្រស្តម្ភ 
ទាំងបនួគឺ្ ការល វ្ីទាំលនីបកម្មស្ថា ប័ន កិច្ចគាំពារ 

បរសិ្ថា ន ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងការរស់្លៅលដ្ឋយ 
ចី្រភាព លហ្យីកនុងអាេត្តិទី៦ ក្កស្ួងក៏បានដ្ឋក់ 
លច្ញបថ្នាម្នូវរដ្ាបាេទាំលនីប លដី្ម្បបីលងកីនក្បស្ិទធ 
ភាព និងក្បស្ិទធផេថ្នការអនុវត្តលគេនលយបាយ 
ក្បកបលដ្ឋយភាពមាច ស់្ការ។ 

ក្កុម្ការងារទាំងបនួ ថ្ដ្េបានស្ហ្ការ 
លរៀបច្ាំស្ិកាខ ស្ថោនាលនឹះល ងី គឺ្ជ្ញកមាែ ាំងច្េករ 
ដ៏្ស្ាំខាន់ កនុងការរមួ្ច្ាំថ្េកស្លក្ម្ច្ច្កខុវស័ិ្យ 
របស់្ក្កស្ួងកនុងការកស្ថងនូវ «រដ្ាបាេទាំលនីប» 
ថ្ដ្េអាច្ធានាបាន នូវនិរនតរភាពស្ស្រស្តម្ភទាំង 
បនួ។ កនុងន័យលនឹះ ត្នួាទី និងការទទេួខុស្ក្តូ្វ 
អនុវត្តន៍ការងារ ក្បកបលដ្ឋយែនទៈរបស់្ស្មាជិក 
ក្កុម្ទាំងបួន ពិត្ជ្ញមានស្ថរស្ាំខាន់ណ្តស់្ កនុង 
ការរមួ្ច្ាំថ្េកស្លក្ម្ច្បាន នូវច្កខុវស័ិ្យរបស់្ 
ក្កស្ួង។ ជ្ញម្យួគន លនាឹះ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ បានលេីកទឹកចិ្ត្តឱ្យថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និង 
ម្ន្រនតីរជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បនតនូវស្ថម រតី្កនុងការ 
រមួ្ស្ហ្ការគន  អនុវត្តន៍លគេនលយបាយរបស់្ 
ក្បមុ្ខរជរដ្ឋា ភិបាេ លដី្ម្បសី្លក្ម្ច្បានលគេលៅ 
លឆ្ព ឹះលៅកាន់ការអភិវឌ្ឍរកីច្លក្មី្ន ជ្ញម្យួនឹង 
ស្ម័្យកាេបលច្ចកវទិាទាំលនីបនាលពេបច្ចុបបនន៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ប្រជ៊ុវំីម្ដអូអនឡាញោតយួ  
ឯកឧេេត បាន រតីូន ប្រធានវិេាាថ៉ានអភវិឌ្ឍន៍នរេងសកល 

 
ជ្ញកិច្ចចាប់លផតីម្ ឯកឧត្តម្ បាន គី្មូ្ន 

ក្បធានវទិាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍ថ្បត្ងស្កេ(GGGI) 
បានស្ថ្ម្តងគរវកិច្ចស្ថវ គ្ម្ន៍យ៉េ ងកក់លៅត  ច្ាំលពាឹះ 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ក្បធានក្កុម្ 
ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព និងជ្ញរដ្ាម្ន្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ថ្ដ្េបានជួបក្បជុាំតាម្ក្បព័នធអនឡាញ 
នាលពេលនឹះ។ ឯកឧត្តម្ បាន គី្មូ្ន បានលកាត្ 
ស្រលស្ីរ និងវាយត្ថ្ម្ែខពស់្ ច្ាំលពាឹះការដឹ្កនាាំរបស់្ 
ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី កនុងការស្លក្ម្ច្បានស្មិ្ទធផេ 
ា្ំៗ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នគ្រួឱ្យកត់្ស្មាគ េ់ ថ្ដ្េកនុង 
លនាឹះ រមួ្មានការស្ិកាបុលរស្មិ្ទធេទធភាពថ្នគ្លក្មាង 
ទញយកឥនធនៈច្ាំលហ្ឹះ ពីស្ាំេេ់រងឹ (RDF) 
ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ទីក្កុងលគេលៅ ការ 

ជាំរុញការលក្បីក្បាស់្ថ្នម្ពេនិរនតរភាព និងការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់លៅលខត្តបាត់្ដ្ាំបង និងថ្កប។ 

ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ បាន 
ស្ថវ គ្ម្ន៍ និងថ្លែងអាំេរគុ្េច្ាំលពាឹះកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្ 
បត្តិការ និងការគាំក្ទរបស់្វទិាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍ថ្បត្ង 
ស្កេ ដ្េ់រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ កនុងការជាំរុញ និង 
លេីកកម្ពស់្ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព លៅកម្ពុជ្ញ 
តាម្រយៈការកស្ថងលគេនលយបាយ និងយុទធស្ថន្រស្ត 
នានា លដី្ម្បចូី្េរមួ្ច្ាំថ្េកបលងកីនក្បស្ិទធភាព និង 
ស័្កតិស្ិទធភាព ថ្នការលក្បីក្បាស់្្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
ការបលញ្ចញកាបូនតិ្ច្ ការរស់្លៅលដ្ឋយចី្រភាព និង 
ការកស្ថងភាព្ន់នឹងការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្។ 
កនុងឋានៈជ្ញស្មាជិករបស់្អងគការអភិវឌ្ឍន៍ថ្បត្ង
ស្កេ តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១១ម្ក ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ 
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បានចូ្េរមួ្ច្ាំថ្េកយ៉េ ងស្កម្ម កនុងកិច្ចការលរៀបច្ាំ 
លគេនលយបាយជ្ញតិ្ រមួ្មាន លគេនលយបាយ 
ជ្ញតិ្ស្តីពីការអភិវឌ្ឍថ្បត្ង ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្ត 
ជ្ញតិ្ស្តីពីការអភិវឌ្ឍថ្បត្ង និងថ្ផនទីបងាា ញផែូវ 
អភិវឌ្ឍន៍ថ្បត្ង និងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តលេីវស័ិ្យ 
អាទិភាព រមួ្មាន ថ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្កុងនិរនតរភាព 
ស្ក្មាប់រជធានីភនាំលពញ ២០១៨-២០៣០ កម្មវ ិ្ ី 
វាយត្ថ្ម្ែការត្ក្ម្ង់ទិស្លគេនលយបាយស្តីពីការ
អភិវឌ្ឍថ្បត្ង ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ទីក្កុង 
លគេលៅច្ាំននួ៧ និងការស្ិកាបុលរស្មិ្ទធេទធភាព 
ថ្នគ្លក្មាងទញយកឥនធនៈច្ាំលហ្ឹះពីស្ាំេេ់រងឹ 
(RDF)។ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ និង 

ឯកឧត្តម្ បាន គី្មូ្ន បានលបតជ្ញា បនតពក្ងឹងកិច្ច 
ស្ហ្ការរមួ្គន ឱ្យកាន់ថ្ត្មានក្បស្ិទធភាពខពស់្ លដី្ម្ប ី
គាំក្ទដ្េ់ការអនុវត្តស្កម្មភាពរមួ្គន  ថ្ដ្េចូ្េ 
រួម្ច្ាំថ្េកស្លក្ម្ច្កម្មវ ិ្ ីលគេនលយបាយជ្ញតិ្ 
និងលគេលៅអភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាពលៅកម្ពុជ្ញ និង 
ការងារបនតការពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាពទាំងម្ន្រនតីថ្នន ក់ជ្ញតិ្ 
និងស្ថា ប័នថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ និងបនតលកៀរគ្រ្នធាន 
គាំក្ទចាាំបាច់្នានា កនុងលគេបាំេងរមួ្ច្ាំថ្េក 
ស្លក្ម្ច្លគេលៅការអភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាពរបស់្
រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ។ 

 
ជ្ញទីបញ្ច ប់ថ្នកិច្ចក្បជុាំ ឯកឧត្តម្ បាន គី្មូ្ន 

បានស្ថ្ម្តងការអបអរស្ថទរនូវស្មិ្ទធផេការងារ 
ថ្ដ្េស្លក្ម្ច្បានរមួ្គន កនែង កនុងកិច្ចស្ហ្ការរវាង 
វទិាស្ថា នអភិវឌ្ឍន៍ថ្បត្ងស្កេ និងក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្ 
អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ ឯកឧត្តម្ 
បានលគរពផ្ទត ាំស្ួរសុ្ខទុកខ សតេចម្េម្ោ ហ ៊ុន 
សសន នាយករដ្ាម្ន្រនតីថ្នក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ 
ឯកឧត្តម្ឧបនាយករដ្ាម្ន្រនត ី លហា ណ្តាំហុ្ង 
និងថ្នន ក់ដឹ្កនាាំរជរដ្ឋា ភិបាេថ្ដ្េជ្ញមិ្ត្តចាស់្ កនុង 
អាេត្តិថ្ដ្េ ឯកឧត្តម្ បាំលពញត្នួាទីជ្ញអតី្ត្ 
អគ្គលេខា្ិការអងគការស្ហ្ក្បជ្ញជ្ញតិ្ និងសូ្ម្ 
ជូនពរសុ្ខភាពេអ សុ្ភម្ងគេ និងលជ្ញគ្ជ័យក្គ្ប់ 
ភារកិច្ចការងារ៕ 
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រដឋតន្រនេីប្កសួងររិាថ៉ាន៖ ការប្រឡងប្រណ្ំងអងគភាេរំរូ 
នាំឱ្យការងារលអសដលជួយរម្ប្តើដល់ប្រម្េសោេិ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានថ្លែងថ្ន ការក្ប ងក្បណ្តាំង 
ស្ថា ប័នគ្ាំរូ ក្បចាាំក្កស្ួងបរសិ្ថា ន មិ្នក្តឹ្ម្ថ្ត្ជយួ 
បលងកីនស្ម្ត្ាភាពដ្េ់ម្ន្រនតីក្បចាាំតាម្អងគភាពលទ 
ប៉េុថ្នត វាក៏ជ្ញថ្ផនកម្ួយស្ាំខាន់ថ្ដ្េជយួឱ្យកិច្ចការងារ 
រកីច្លក្មី្នថ្ដ្េបលក្មី្ដ្េ់ក្បលទស្ជ្ញតិ្ថ្លម្លទៀត្។ 

ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ 
មានក្បស្ថស្ន៍ថ្បបលនឹះ ល វ្ីល ងីកនុងលពេថ្ដ្េ 
ឯកឧេេត អលញ្ា ីញជ្ញអ្ិបតី្ភាពកនុងការក្បកាស្ 
ជ័យោភីថ្នអងគភាពគ្ាំរូ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្បចាាំ 
ឆ្ន ាំ២០២០ នាថ្លៃទី២៣ ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

 
ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ី បានលេីកល ងីថ្ន 

កនុងការបលងកីនស្ម្ត្ាភាពម្ន្រនតី និងជ្ញពិលស្ស្ការ 
លរៀបច្ាំឱ្យមានការក្ប ងក្បណ្តាំងតាម្អងគភាព 
បានល វ្ីឱ្យកិច្ចការងារជ្ញលក្ចី្នបានស្នទុឹះ និងថ្ផែផ្ទក  

គ្រួកត់្ស្មាគ េ់។ ជ្ញម្យួគន វាក៏ជ្ញថ្ផនកស្ាំខាន់កនុង 
ការជាំរុញលេីស្ម្ត្ាភាព និងក្បស្ិទធភាពការងារ 
កាន់ថ្ត្េអក្បលស្ីរល ងី។ កនុងពិ្ីលនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត 
ាយ សំអាល់ បានជាំរុញដ្េ់ម្ន្រនតីតាម្ស្ថា ប័ន 
នីម្យួៗក្តូ្វខិត្ខាំបាំលពញការងារ និងបលក្មី្ដ្េ់កិច្ច 
ការងារស្ងគម្ ក្បជ្ញពេរដ្ា និងជ្ញពិលស្ស្ ជយួ 
លេីកស្ទួយក្បលទស្ជ្ញតិ្ឱ្យកាន់ថ្ត្រកីច្លក្មី្នបថ្នាម្
លទៀត្។ 

 
បញ្ហា ក់កនុងពិ្ីលនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត នន 

រ ៊ុនម្ ឿន រដ្ាលេខា្ិការក្បចាាំការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន លដី្ម្បជីាំរុញការល វ្ីទាំលនីបកម្មស្ថា ប័ន 
ច្ាំេុឹះក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងពក្ងឹងការងារអ្ិការកិច្ច 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលរៀបច្ាំកម្មវ ិ្ ីក្បកតួ្ក្បថ្ជង 
លក្ជីស្លរសី្ស្ថា ប័នគ្ាំរូ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នក្បចាាំ 
ឆ្ន ាំ២០២០ លដ្ឋយលេីកទឹកចិ្ត្តឱ្យអងគភាពច្ាំេុឹះ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នទាំងអស់្ ចូ្េរមួ្កនុងការក្បកួត្ 
ក្បថ្ជងជ្ញជ័យោភីអងគភាពគ្ាំរូកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន
តាម្រយៈការលរៀបច្ាំពក្ងឹង និងថ្កស្ក្មួ្េេកខេៈ 
វនិិច្ឆ័យលគេរបស់្ខែួន រមួ្មាន៖ ១)គុ្េភាព 
ក្បស្ិទធភាព និងទទេួលស្វារដ្ាបាេ ២)ការងារ 
ជាំនាញរបស់្អងគភាព ៣)ការក្គ្ប់ក្គ្ងហ្រិញ្ញវត្ាុ លៅ 
កនុងអងគភាព ៤)ការលរៀបច្ាំ និងថ្កេអបរសិ្ថា ន កនុង 
អងគភាព ៥)ការទាំនាក់ទាំនងេអជ្ញម្យួក្បជ្ញពេរដ្ា 
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ស្ហ្គ្ម្ន៍ អាជ្ញា ្រ និងថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ៦)គ្ាំនិត្ 
ផតួច្លផតីម្លមីៗ លដី្ម្បអីងគភាពមានដ្ាំលេីរការកាន់ថ្ត្ 
ក្បលស្ីរ និងការលបតជ្ញា ចិ្ត្តកនុងការថ្កេម្អបនត។ 

 
ឯកឧេេត មានក្បស្ថស្ន៍ឱ្យដឹ្ងថ្ដ្រថ្ន 

កនុងឆ្ន ាំ២០២០លនឹះ ក្កស្ងួបរសិ្ថា ន បានលរៀបច្ាំ 
លក្ជីស្លរសី្អងគភាពគ្ាំរូកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នលៅលេី៤ 
អនុវស័ិ្យ និងមានលបកខភាពថ្ដ្េក្តូ្វលក្ជីស្លរសី្ 
ដូ្ច្ត្លៅ៖ 

១.អងគភាពគ្ាំរូកនុងអនុវស័ិ្យនាយកដ្ឋា ន៖ 
នាយកដ្ឋា នអភិរកសត្ាំបន់ដី្លស្ីម្ទឹកស្ថប នាយកដ្ឋា ន 
ថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ អគគ ្ិការដ្ឋា ននាយកដ្ឋា ន 

ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ នាយកដ្ឋា នស្វនកម្មថ្ផទកនុង និងនាយកដ្ឋា ន 
វាយត្ថ្ម្ែលហ្តុ្ប៉េឹះពាេ់បរសិ្ថា ន(ស្ទួន)  

២. អងគភាពគ្ាំរូកនុងអនុវស័ិ្យម្នទីរបរសិ្ថា ន 
រជធានី-លខត្ត៖ ម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្តកាំពង់ ា្ំ ម្នទីរ 
បរសិ្ថា នរជធានីភនាំលពញ ម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្តម្េឌ េគី្រ ី
ម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្តលស្ៀម្រប និងម្នទីរបរសិ្ថា នលខត្ត 
កាំពត្ 

៣.អងគភាពគ្ាំរូកនុងអនុវស័ិ្យត្ាំបន់ការពារ
ម្្មជ្ញតិ្៖ ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពថ្ក្ស្ពកលខត្តម្េឌ េគិ្រ ី
ឧទានជ្ញតិ្ថ្កប លខត្តថ្កប ឧទានជ្ញតិ្វុនឺថ្ស្-
លស្ៀម្បា៉េ ង ឧទានជ្ញតិ្វរីៈជ័យ លខត្តរត្នគិ្រ ី និង 
ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពស្ងឃរុកាខ វន័លខត្តឧត្តរមានជ័យ  

៤.អងគភាពគ្ាំរូ កនុងអនុវស័ិ្យស្ហ្គ្ម្ន៍ 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្៖ ស្ហ្គ្ម្ន៍តាម ត្លបីុយ-
ល្ឿនក្កស្ថាំង លខត្តក្ពឹះវហិារ ស្ហ្គ្ម្ន៍អូរជ្ញាំ 
លខត្តបាត់្ដ្ាំបង ស្ហ្គ្ម្ន៍ទឹកធាែ ក់ក្ច្កលេអៀង លខត្ត 
លពា ិ្៍ស្ថត់្ ស្ហ្គ្ម្ន៍ថ្ក្ព ា្ំ អនែង់ ា្ំ លខត្តលស្ៀម្រប 
និងស្ហ្គ្ម្ន៍ពាម្ក្កលស្ថបលខត្តលកាឹះកុង៕ 
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រូរវនេរ៊ុរគល និងនីេិរ៊ុរគលចំនួន៣៣រូរ េេួលបានប្រេិរេេិលអចំម្ពាោះ 
ររិាថ៉ាន កែុងកតមវធិី«ម្លើកេឹកចេិេម្តប្េភីាេររិាថ៉ានឆន៉ាំ២០២០» 

 
លៅរលស្ៀេថ្លៃសុ្ក្ក ៧លកីត្ ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ 

លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៣ ថ្ខតុ្ោ 
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បាននូវ 
លរៀបច្ាំកម្មវ ិ្ ីលេីកទឹកចិ្ត្ត «លម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន 
ឆ្ន ាំ២០២០» ជូនដ្េ់រូបវនតបុគ្គេ និងនីតិ្បុគ្គេ 
ច្ាំននួ៣៣រូប ថ្ដ្េបានក្បតិ្បត្តិេអច្ាំលពាឹះបរសិ្ថា ន។  

ឯកឧេេត ជួរ បា ៉ារីស៍ អគ្គនាយកថ្ន 
អគ្គនាយកដ្ឋា នច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន កម្មវ ិ្ ី «លេីកទឹកចិ្ត្ត 
លម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន» លនឹះ លរៀបច្ាំល ងីកនុងលគេបាំេង 
លដី្ម្បលីេីកទឹកចិ្ត្តដ្េ់រូបវនតបុគ្គេ និងនីតិ្បុគ្គេ 
ថ្ដ្េបានចូ្េរួម្ក្បតិ្បត្តិស្កម្មភាពលម្ក្តី្ភាព 
បរសិ្ថា នលែនីម្ និងបនតផសពវផាយ និងការថ្ច្ករ ាំថ្េក 
បទពិលស្ថ្ន៍ថ្នការក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ដ្េ់ 
រូបវនតបុគ្គេ និងនីតិ្បុគ្គេលផសងៗលទៀត្ បានយេ់ 
ដឹ្ង និងក្បតិ្បត្តិតាម្។ ការបន្រញ្ហា បការយេ់ដឹ្ង 
និងជាំរុញការក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ដ្េ់ក្ស្ទប់ 
យុវជន ក្បជ្ញស្ហ្គ្ម្ន៍ ស្ថធារេជន គឺ្ជ្ញ 
ស្ញ្ហញ េវជិាមានបាំផុស្ឱ្យចូ្េរមួ្ក្ស្ឡាញ់្ម្មជ្ញតិ្ 
គាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការ 
អភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ការរស់្លៅលដ្ឋយចី្រភាព ស្ក្មាប់ 
ជ្ញឧត្តម្ក្បលយជន៍យូរអថ្ងវងរបស់្ក្បជ្ញជនកម្ពុជ្ញ។ 
កនុងរយៈលពេ១ឆ្ន ាំកនែងម្កលនឹះ អគ្គនាយកដ្ឋា ន 

ច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន បានផេិត្វលីដ្អូ 
ផសពវផាយពីស្កាត នុពេ និងស្ក្ម្ស់្ ថ្ន្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ លៅកម្ពុជ្ញ បានច្ាំននួ៥០វលីដ្អូ 
ថ្ដ្េទទេួបាននូវការចាប់អាម្មរេ៍យ៉េ ងខាែ ាំងពី 
ស្ថធារេជនតាម្រយៈកក្ម្ងរូបភាពដ៏្េអក្ត្កាេ 
លនឹះ។ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានល វ្ីការវាយត្ថ្ម្ែខពស់្ ច្ាំលពាឹះ 
អគ្គនាយកដ្ឋា នច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
និងក្បតិ្បត្តិករបរសិ្ថា នទាំងអស់្ ថ្ដ្េបានរមួ្គន  
យ៉េ ងស្កម្មច្ាំលពាឹះបុពវលហ្តុ្បរសិ្ថា ន។  កាយវកិារ 
លនឹះ គឺ្ថ្ស្តងឱ្យល ញីនូវការយេ់ពីកាត្ពវកិច្ចទាំង 
អស់្គន  លដី្ម្បកិីច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការការពារ្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកសជីវច្ក្មុ្ឹះ និងការរស់្លៅលដ្ឋយ 
ចី្រភាព។ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានបនតថ្ន បច្ចុបបនន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានផ្ទែ ស់្បតូរយុទធស្ថន្រស្តកនុងកិច្ច 
ការងារបរសិ្ថា ន លក្ៅពីការអនុវត្តកនុងក្កបខ័េឌ ថ្ផនការ 
យុទធស្ថន្រស្តបរសិ្ថា ន តាម្លគេនលយបាយរបស់្ 
រជរដ្ឋា ភិបាេ ក្កស្ួងក៏បានបន្រញ្ហា បច្ាំលេឹះដឹ្ង 
បរសិ្ថា ន ស្ាំលៅក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន លដី្ម្ប ី
ឱ្យក្បជ្ញពេរដ្ាកម្ពុជ្ញមានផនត់្គ្ាំនិត្វជិាមានច្ាំលពាឹះ 
បរសិ្ថា ន តាម្រយៈការផសពវផាយរូបភាព ការផេិត្ 
វលីដ្អូឯកស្ថរ និងបទច្លក្ម្ៀងបរសិ្ថា ន ថ្ដ្េបងាា ញ 
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ពីស្ក្ម្ស់្្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ លទស្ភាព 
ក្ស្ុកលយងី ត្ាំបន់លទស្ភាពកក្ម្ ពពួកស្ត្វស្ថែ ប 
ស្ត្វថ្ក្ពកក្ម្ និងជិត្ផុត្ពូជជ្ញលដី្ម្។ ការងារលនឹះ 
ក្ស្បលពេថ្ដ្េកម្ពុជ្ញ កាំពុងទទេួបានថ្ផែផ្ទក ថ្ន 
សុ្ខស្នតិភាពលពញលេញ ក្បជ្ញពេរដ្ាកម្ពុជ្ញកាន់ 
ថ្ត្យេ់ដឹ្ងពីសុ្ខុមាេភាព លស្ច្កតីថ្លែលនូរកនុងការ 
រស់្លៅ ជ្ញស្ងគម្សុ្ីវេ័ិយ ច្ង់បានបរសិ្ថា នស្ថអ ត្ 
លទីបបងកេកខេៈឱ្យការបន្រញ្ហា បនូវច្ាំលេឹះថ្នកិច្ច
គាំពារបរសិ្ថា នលយងី ទទេួបានក្បស្ិទធភាពខពស់្។  
ឯកឧេេត បថ្នាម្លទៀត្ថ្ន លដី្ម្បឱី្យការក្គ្ប់ក្គ្ង 
ស្ាំរម្ ស្ាំេេ់រងឹ លៅទីក្បជុាំជន ក្បកបលដ្ឋយ 
ក្បស្ិទធភាព ត្មាែ ភាព និងគ្េលនយយភាព 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានល វ្ីក្បតិ្ភូកម្មមុ្ខងារក្គ្ប់ក្គ្ង
ស្ាំរម្ ស្ាំេេ់រងឹ លៅឱ្យថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ទាំង 
បលច្ចកលទស្ និងលវកិា។ ជ្ញងលនឹះលៅលទៀត្ ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ក៏បានជាំរុញ និងលេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
ស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន តាម្រយៈការផសពវផាយត្ាំបន់ 
លអកូលទស្ច្រេ៍ ស្ាំលៅល វ្ីឱ្យលស្ដ្ាកិច្ចមូ្េដ្ឋា នកាន់ 
ថ្ត្េអក្បលស្ីរ កាត់្បនាយស្មាព ្បរសិ្ថា ន។ លៅកនុង 
ឱ្កាស្លនាឹះថ្ដ្រ លក្ៅពីក្បគ្េ់ប័េណលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន 
ដ្េ់នីតិ្បុគ្គេ និងរូបវនតបុគ្គេទាំង៣៣រូប លក្កាម្ 
អ្ិបតី្ភាព ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ក៏បានក្បគ្េ់ប័េណលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា នដ្េ់អនកនិពនធ
បទលភែង អនកផេិត្ច្លក្ម្ៀង និងអនកច្លក្ម្ៀង 
បរសិ្ថា នផងថ្ដ្រ។ 

 

គ្រួបញ្ហា ក់ថ្ដ្រថ្ន កាេឆ្ន ាំ២០១៩ ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ក៏បានក្បគ្េ់បេណស្រលសី្រលម្ក្តី្ភាព 
បរសិ្ថា នដ្េ់ក្បតិ្បត្តិគ្ាំរូ ច្ាំននួ១២រូប ជូនដ្េ់ 
ក្កុម្ការងារថ្ដ្េពាក់ព័នធនឹងគ្លក្មាងលរដ្បូកជ្ញតិ្ 
(REED+) ច្ាំននួ៤៨០រូប ម្ន្រនតីថ្នម្នទីរបរសិ្ថា ន 
រជធានីភនាំលពញ ម្នទីរពាក់ព័នធ និងយុវជនស្ហ្ភាព 
ស្ហ្ព័នធយុវជនកម្ពុជ្ញ ថ្ដ្េចូ្េរមួ្ល វ្ីអនាម័្យ 
បរសិ្ថា នកនុងក្ពឹះរជពិ្ីបុេយអុាំទូក អកអាំបុក 
បថ្េត ត្ក្បទីប និងស្ាំពឹះក្ពឹះថ្ខ នាឆ្ន ាំ២០១៩ 
ច្ាំននួ៧០។ នាលពេលមីៗលនឹះ លក្កាម្អ្ិបតី្ភាព 
ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានក្បគ្េ់បេណស្រលស្ីរ 
លម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ជូនដ្េ់អនកលត្រូបលម្ក្តី្ភាព 
បរសិ្ថា នលែនីម្ ច្ាំននួ៣២រូប។ ទនទឹម្គន លនឹះថ្ដ្រ 
នាលពេកនែងលៅលនឹះក្កុម្ការងារ បានចុ្ឹះផតេ់ 
ប័េណស្រលស្ីរលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា នលៅដ្េ់ទីតាាំងរបស់្ 
ក្បតិ្បត្តិករផ្ទទ េ់ រមួ្មានដូ្ច្ជ្ញ៖ ស្ថោលរៀន វត្ត 
អារម្ លរងច្ក្កស្ហ្ក្គស្ និង្នាគរ ស្រុប 
ច្ាំននួ០៩ក្បតិ្បតិ្តករ កនុងលនាឹះថ្ដ្រ មានរូបវនតបុគ្គេ 
ច្ាំននួ០២រូប និងនីតិ្បុគ្គេ ច្ាំននួ០៧៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ដកឹនាំកិចចប្រជ៊ុសំេីេី «េិនិេយលេធភាេ ំម្ដើត 
អាកាសា ម្ៅកែុងនប្េម្រចរឹលររសស់ហរតន៍េរំន់ការពារធតមោេ»ិ 

 
លៅថ្លៃពុ្ ១២លកីត្ ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ 

លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៨ ថ្ខតុ្ោ 
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ឯកឧេេត 
ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បាន 
អលញ្ា ីញកនុងកិច្ចក្បជុាំស្តីពី«ពិនិត្យេទធភាពដ្ឋាំលដី្ម្
អាកាស្ា លៅកនុងថ្ក្ពលរច្រេឹស្ហ្គ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារ 
្ម្មជ្ញតិ្» ក្ពម្ទាំងវត្តមានត្ាំណ្តងក្កស្ួង ស្ថា ប័ន 
រជរដ្ឋា ភិបាេ អគ្គលម្បញ្ហា ការថ្នកងលយ្ពេ 
លខម្រភូមិ្នទ វស័ិ្យ ឯកជន ក្គឹ្ឹះស្ថា ន អប់រ ាំស្ិកា 
អងគការថ្ដ្គូ្ ម្នទីរបរសិ្ថា ន ស្ហ្គ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារ 
្ម្មជ្ញតិ្ជ្ញលក្ចី្ន រូបចូ្េរមួ្។ 

មានក្បស្ថស្ន៍កនុងកិច្ចក្បជុាំ ឯកឧេេត 
ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បាន 
លេីកល ងីថ្ន លដី្ម្បឱី្យមានក្បស្ិទធភាព កនុងការ 

ក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និង 
ការលេីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្លៅរបស់្ស្ហ្គ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា នលៅមិ្នទន់មានភាពេអក្បលស្ីរលៅល យី។ 
រជរដ្ឋា ភិបាេ អាេត្តិទី៦ លក្កាម្ការដឹ្កនាាំដ៏្ 
មែ ស្ថ្វ និងក្បកបលដ្ឋយគ្តិ្បេឌិ ត្របស់្ 
សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ាម្ន្រនតី 
ថ្ដ្េមានក្កស្ួងបរសិ្ថា នជ្ញលស្នា្ិការ បានកាំេត់្ 
យកយនតការជ្ញអាទិភាព លដី្ម្បកីារលដ្ឋឹះក្ស្ថយលេី 
បញ្ហា ក្ប ម្នានាខាងលេី ថ្ដ្េដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ 
ជ្ញបនាទ ន់គឺ្ការការពារ្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកស 
ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងការលេីកកម្ពស់្ជីវភាពរស់្លៅរបស់្ 
ស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន។  

ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានបនតលទៀត្ថ្ន 
លដី្ម្បីពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ហ្គ្ម្ន៍ 
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ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ និងការលេីកកម្ពស់្ជីវភាព 
ស្ហ្គ្ម្ន៍ លហ្យីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលរៀបច្ាំ 
យុទធស្ថន្រស្តពក្ងីក និងពក្ងឹងកិច្ចស្ហ្ការជ្ញម្យួ 
អងគការថ្ដ្គូ្ និងវស័ិ្យឯកជន កនុងការដ្ឋាំក្បលភទ 
ល កីនុងក្ស្ុក កនុងថ្ផទដី្ថ្ក្ពលរច្រេឹរបស់្ស្ហ្គ្ម្ន៍ 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ លដី្ម្បកីារពារការរុករនទន្រនាទ ន 
យកដី្ថ្ក្ពល វ្ីជ្ញកម្មស្ិទធិ និងបលងកីនក្បាក់ច្ាំេូេ 
របស់្ក្បជ្ញស្ហ្គ្ម្ន៍។ កនុងលនាឹះ ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
នឹងផតេ់កូនពូជល អីាកាស្ា ជូនក្កស្ួងការពារ 
ជ្ញតិ្ ក្កស្ួងម្ហាថ្ផទ ស្ហ្គ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារ 
្ម្មជ្ញតិ្។ 

 

 
កិច្ចក្បជុាំលនឹះកនុងលគេបាំេង លដី្ម្បបីលងកីន 

កិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ រវាងអនកពាក់ព័នធទាំងអស់្ 
លៅកនុងស្ងាវ ក់ត្ថ្ម្ែផេិត្កម្មល ដី្ឋាំ និងពិភាកា 
អាំពីយនតការ ស្ងាវ ក់ផេិត្កម្ម និងផេក្បលយជន៍ 
ថ្នការដ្ឋាំលដី្ម្អាកាស្ា កនុងការថ្ស្វងយេ់ពីទាំហ្ាំ 
និងត្ក្មូ្វការទីផារលដី្ម្អាកាស្ាលហ្យីថ្ច្ករ ាំថ្េក
លម្លរៀន និងបទពិលស្ថ្ន៍ថ្នការផេិត្កូនល  ីនិង 
ការដ្ឋាំលដី្ម្ល េូីត្ោស់្លេឿន លដី្ម្បកីាំេត់្អនក 
ពាក់ព័នធ និងទិស្លៅថ្នការដ្ឋាំលដី្ម្ល កី្ស្ថេ លៅ 
កនុងដី្ថ្ក្ពលរច្រេឹរបស់្ស្ហ្គ្ម្ន៍ត្ាំបន់ការពារ 
្ម្មជ្ញតិ្ និងដី្លៅត្ាំបន់លផសងៗលទៀត្៕ 
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េធិីរំពាក់ម្ប្រឿងឥសសរិយយស ជូនតន្រនេីរាជការប្កសួងររិាថ៉ាន តន្រនេី 
ឧេាន៊ុរកស កែុងឱ្កាសសនែិបាេរូកសរុរលេធនលការងារររិាថ៉ាន 

ឆន៉ាំ២០២០ និងម្លើកេិសម្ៅការងារឆន៉ាំ២០២១ 

 
លៅក្ពឹកថ្លៃច្នទ២លរច្ ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ 

លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២ ថ្ខវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលរៀបច្ាំ 
ពិ្ីបាំពាក់លក្គ្ឿងឥស្សរយិយស្ ជូនម្ន្រនតីរជការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ម្ន្រនតីឧទានុរកស កនុងឱ្កាស្ស្ននិបាត្ 
បូកស្រុបេទធផេការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និង 
លេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១ លក្កាម្អ្ិបតី្ភាព 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ក្ពម្ទាំងវត្តមានឯកឧត្តម្ លោកជាំទវ 
ជ្ញរដ្ាលេខា្ិការ អនុរដ្ាលេខា្ិការ អគ្គនាយក 
អគ្គនាយរង ក្បធាន អនុក្បធាននាយកដ្ឋា ន ម្ន្រនតី 
ឧទានុរកស ស្មាជិក ស្មាជិកា ជ្ញលក្ចី្នរូបចូ្េរមួ្។ 

 
ច្ាំលពាឹះលក្គ្ឿងឥស្សរយិយស្ ថ្ដ្េទទេួ 

បានលម្ដ្ឋយស្រុបមាន ៣១០រូប ថ្ដ្េកនុងលនាឹះ 
លម្ដ្ឋយរមួ្មាន៖ ក)លម្ដ្ឋយផតេ់ដ្ឋយក្ពឹះរជក្កឹត្យ 

មានច្ាំនួន៤៨រូប មានដូ្ច្ជ្ញ៖ លម្ដ្ឋយជ្ញតូ្បការ 
មានច្ាំនួន២រូប, លម្ដ្ឋយក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ 
ថ្នន ក់ម្ហាលស្រវីឌ្ឍន៍ ច្ាំននួ១៣រូប, លម្ដ្ឋយមុ្នី 
ស្ថរភ័េឌ  ថ្នន ក់ម្ហាលស្រវីឌ្ឍន៍ មានច្ាំនួន១រូប, 
លម្ដ្ឋយថ្នន ក់ម្ហាលស្រវីឌ្ឍន៍ ច្ាំនួន១រូប, លម្ដ្ឋយ 
ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ ថ្នន ក់ម្ហាលស្នា មាន 
ច្ាំននួ១៣រូប, លម្ដ្ឋយសុ្វតាា រ ថ្នន ក់ម្ហាលស្នា 
មានច្ាំនួន២រូប, លម្ដ្ឋយក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ 
ថ្នន ក់្ិបឌិ្នទ មានច្ាំននួ១២រូប, លម្ដ្ឋយក្ពឹះរជ្ញ 
ណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញថ្នន ក់លស្នាមានច្ាំនួន៣រូប, លម្ដ្ឋយ 
ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញអស្សបាទធិ មានច្ាំននួ១រូប។ 
ខ)លម្ដ្ឋយផតេ់លដ្ឋយអនុក្កឹត្យ មានច្ាំនួន២៦២រូប 
រមួ្មាន៖ លម្ដ្ឋយសុ្វតាា រថ្នន ក់្ិបឌិ្នទ មានច្ាំនួន 
៣រូប, លម្ដ្ឋយមុ្នីស្ថរភេឌ័  ថ្នន ក់្ិបឌិ្នទ ច្ាំននួ 
២រូប, លម្ដ្ឋយសុ្វតាា រ ថ្នន ក់លស្នា ច្ាំនួន១០រូប, 
លម្ដ្ឋយសុ្វតាា រ ថ្នន ក់អស្សបាស្ទធិ ច្ាំនួន៥រូប, 
លម្ដ្ឋយមាស្ការងារ ច្ាំនួន១៦រូប, លម្ដ្ឋយក្បាក់ 
ការងារមានច្ាំនួន១០៨នាក់, លម្ដ្ឋយស្ាំរទឹធិការងារ 
មានច្ាំនួន១១៨នាក់។ 

 
ច្ាំលពាឹះស្មាស្ភាពម្ន្រនតីរជការថ្ដ្េទទេួ 

បានលម្ដ្ឋយផតេ់លដ្ឋយក្ពឹះរជក្កឹត្យ និងអនុក្កឹត្យ 
ខាងលេី មានជ្ញអាទិ៍៖ (១)ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កស្ួង 
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រដ្ាលេខា្ិការ និងអនុរដ្ាលេខា្ិការ មានច្ាំននួ 
១៤រូប (២)ទីក្បឹកា និងជាំនយួការ មានច្ាំននួ 
៥រូប (៣)ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងម្ន្រនតីរជការតាម្អងគភាព 
ថ្នន ក់កណ្តត េ មានច្ាំននួ១០៩រូប (៣)ម្ន្រនតីម្នទីរ 
រជធានី លខត្ត មានច្ាំនួន១៥២រូប (៤)ម្ន្រនត ី
ឧទានុរកស មានច្ាំនួន៣០រូប។ លក្ៅពីលម្ដ្ឋយ 
ថ្ដ្េបានទទេួខាងលេីលនាឹះ ក្កស្ួងក៏បានលស្នីសុ្ាំ 
ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បថ្នាម្នូវប័េណស្រលស្ីរ 
លម្ក្តី្ភាពជូនដ្េ់ម្ន្រនតីឧទានុរកស ច្ាំននួ១០០រូប 
កនុងលនាឹះ (៥រូបថ្នន ក់លខត្ត) និងស្ក្មាប់ម្នទីរបរសិ្ថា ន 
លខត្ត ថ្ដ្េមានត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ឧទានជ្ញតិ្។  
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន មានក្បស្ថស្ន៍លកាត្ស្រលស្ីរដ្េ់ម្ន្រនត ី
លក្កាម្ឱ្វាទ ក៏ដូ្ច្ជ្ញម្ន្រនតីរជការទាំងអស់្ បលក្មី្ 
ការលៅកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា នទាំង៦ច្ាំេុឹះឱ្យក្កស្ួង
បរសិ្ថា ន និងម្ន្រនតីឧទានុរកស ម្នទីរបរសិ្ថា នរជធានី 
លខត្តទាំង២៥ ថ្ដ្េបានខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បង និងមាន 
ស្ថន ថ្ដ្េអ កនុងការបាំលពញការងារកនែងម្ក លដី្រលេី 
ផែូវក្តូ្វជ្ញម្យួគន  ក្តូ្វបលងកីនការដុ្ឹះខាត់្ជ្ញក្បចាាំបថ្នាម្ 
លទៀត្ លដ្ឋយ រលេីមាគ៌លគេនលយបាយរបស់្ 
រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ។ លដី្ម្បសី្លក្ម្ច្ច្កខុវស័ិ្យលនឹះ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដ្ឋក់លច្ញឱ្យអនុវត្តន៍នូវ លស្ច្កតី 
ថ្លែងការលបស្កកម្មរមួ្មាន៖ ១)ការក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្យ 
បានេអក្បលស្រីនូវកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងការពារបរសិ្ថា ន 
២)ការពារ្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ 
ក្បកបលដ្ឋយចី្រភាព ៣)ការលេីកកម្ពស់្ការអប់រ ាំ 
លហ្យីនឹង៤)លេីកកម្ពស់្ការរស់្លៅ ក្បកបលដ្ឋយ 
និរនតរភាព។ លេីស្ពីលនឹះលៅលទៀត្ រជរដ្ឋា ភិបាេ 
កម្ពុជ្ញ លក្កាម្ការដឹ្កនាាំរបស់្ សម្តេចម្េម្ោ 
ហ ៊ុន សសន ជ្ញនាយករដ្ាម្ន្រនតី កនុងយុទធស្ថន្រស្ត 
ច្តុ្លកាេ ដ្ាំណ្តក់កាេទី៤ ថ្ននីតិ្កាេទី៦ 

របស់្រដ្ាស្ភាលៅថ្ត្បនតការគាំក្ទ និងដ្ឋក់បញ្ចូ េ 
ការងារបរសិ្ថា ន លៅកនុងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ 
ជ្ញតិ្ ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព ថ្ដ្េរមួ្មាន៖ 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់លៅតាម្ទីក្បជុាំជន ការក្គ្ប់ 
ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងគុ្េភាពខយេ់ និងការលេីកកម្ពស់្ 
ជីវភាពស្ហ្គ្ម្ន៍។ ជ្ញក់ថ្ស្តង លៅឆ្ន ាំ២០១៥ 
រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ បានលច្ញអនុក្កឹត្យក្បគ្េ់ 
ភារកិច្ចឱ្យក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ជ្ញអនកក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ 
អភិរកស។ ជ្ញេទធផេ ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដ្ឋក់ 
បញ្ចូ េត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ច្ាំននួ៦៨កថ្នែង ថ្ដ្េ 
មានថ្ផទដី្ស្រុប៧,៣ោនហ្កិតា លស្មីនឹង៤១% 
ថ្នថ្ផទក្បលទស្៕ 
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ប្កសួងររិាថ៉ាន ម្រៀរចំសនែិបាេរូកសរុរលេធនលការងារ 
ររិាថ៉ានឆន៉ាំ២០២០ និងម្លើកេិសម្ៅការងារឆន៉ាំ២០២១ 

 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលរៀបច្ាំលបីក«ស្ននិបាត្ 

បូកស្រុបេទធផេការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និង 
លេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១» នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន។ ពិ្ីលនឹះ ក្បក្ពឹត្តិលៅលក្កាម្អ្ិបតី្ភាព 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន និងមានការចូ្េរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ម្ន្រនតី 
រជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំត្ាំណ្តងក្កស្ួង 
ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ត្ាំណ្តងវស័ិ្យ 
ឯកជន លភាៀវកិតិ្តយស្ជ្ញតិ្ អនតរជ្ញតិ្ ជ្ញលក្ចី្នរូប 
ចូ្េរមួ្។ 

ឯកឧេេត នន រ ៊ុនម្ ឿន រដ្ាលេខា 
្ិការក្បចាាំការ បានថ្លែងឱ្យដឹ្ងថ្ន ស្ននិបាត្លនឹះ 
គឺ្ជ្ញលវទិកាក្បចាាំឆ្ន ា្ំ ាំបាំផុត្របស់្ក្កសួ្ងបរសិ្ថា ន 
ស្ក្មាប់ល វ្ីការពិនិត្យ និងវាយត្ថ្ម្ែលេីស្មិ្ទធផេ 
នានា ថ្ដ្េស្លក្ម្ច្បាននាលពេកនែងម្ក និង 
ចូ្េរមួ្ពិភាកា ផ្ទែ ស់្បតូរលយបេ់ ទស្សនទន 

លម្លរៀន បទពិលស្ថ្ន៍ និងគ្ាំនិត្ផតួច្លផតីម្លមី  ៗស្ក្មាប់ 
ជ្ញធាតុ្ចូ្េកនុងការរឹិះរកដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ ច្ាំលពាឹះ 
បញ្ហា ក្ប ម្នានាលេីវស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងដ្ឋក់លច្ញ 
ទិស្លៅការងារឱ្យបានស្ម្ក្ស្ប ស្ាំលៅលេីកកម្ពស់្ 
កិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព 
ឱ្យកាន់ថ្ត្ក្បលស្ីរល ងីបថ្នាម្លទៀត្។ 

 
កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ី

ាយ សំអាល់ មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន តាម្រយៈ 
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ស្ននិបាត្លនឹះ លយងីទាំងអស់្គន  នឹងមានឱ្កាស្ 
លពញលេញ កនុងការចូ្េរមួ្ថ្ច្ករ ាំថ្េកច្ាំលេឹះដឹ្ង 
និងបទពិលស្ថ្ន៍ ពាក់ព័នធនឹងកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន 
ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ 
និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព ថ្ដ្េជ្ញកិច្ចការច្ម្បង 
របស់្លយងីទាំងអស់្គន  កនុងការចូ្េរមួ្ និងរឹិះរក 
ដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយស្ម្ក្ស្បច្ាំលពាឹះបញ្ហា នានា ឱ្យបាន 
កាន់ថ្ត្ក្បលស្ីរល ងីថ្លម្លទៀត្។ 

 
ឯកឧេេត ាយ សអំាល់ បាន 

បញ្ហា ក់ថ្ដ្រថ្ន ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្ 
អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព បានលក្ត្ៀម្ខែួនរចួ្ជ្ញលក្ស្ច្ 
លដី្ម្បសី្ហ្ការជ្ញម្យួក្កស្ួង ស្ថា ប័ន និងថ្ដ្គូ្ 
អភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់្ ថ្ក្បកាែ យអនុស្ថស្ន៍ថ្ដ្េលកីត្ 
លច្ញពីស្ននិបាត្លនឹះ លៅជ្ញគ្ាំនិត្ផតួច្លផតីម្លគេ 
នលយបាយ ថ្ផនការស្កម្មភាព គ្លក្មាង និង 
វធិានការជ្ញក់ថ្ស្តងនានា ស្ាំលៅធានាបាននូវកិច្ច 
គាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ និង 
ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ក្ពម្ទាំងការអភិវឌ្ឍ និងការ 
រស់្លៅលដ្ឋយចី្រភាព ស្ក្មាប់ក្បជ្ញជនកម្ពុជ្ញ 
ក្គ្ប់រូប និងក្គ្ប់ជាំនាន់។ 

ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ី បានស្ថ្ម្តងនូវការ 
លកាត្ស្រលស្ីរ និងវាយត្ថ្ម្ែខពស់្ ច្ាំលពាឹះការខិត្ខាំ 
ក្បឹងថ្ក្បងក្បកបលដ្ឋយម្នស្ិការ និងការទទេួ 
ខុស្ក្តូ្វខពស់្របស់្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងម្ន្រនតីរជការក្គ្ប់ 
េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ជ្ញពិលស្ស្ម្ន្រនតីឧទានុរកសទាំងអស់្ 
ថ្ដ្េបានល វ្ីពេិកម្ម បូជ្ញកមាែ ាំងកាយ និងកមាែ ាំង 

ចិ្ត្តលដ្ឋយឥត្រញួរកនុងការបាំលពញភារកិច្ច ដ៏្ឧត្តុងគ 
ឧត្តម្លនឹះ។ ទនទឹម្នឹងលនឹះ ឯកឧេេត បានថ្លែង 
អាំេរគុ្េលដ្ឋយលស្ថម ឹះ ច្ាំលពាឹះក្កស្ួង ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ រដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ និងថ្ដ្គូ្ទាំងអស់្ 
ថ្ដ្េបានផតេ់កិច្ចស្ហ្ការេអ និងចូ្េរមួ្ច្ាំថ្េក 
កនុងការស្លក្ម្ច្បានស្មិ្ទធផេការងារកនុងបុពវលហ្តុ្
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ 

 
គ្រួបញ្ហា ក់ថ្ន «ស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេ 

ការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារ 
ឆ្ន ាំ២០២១» របស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក្បក្ពឹត្តលៅ 
រយៈលពេ២ថ្លៃ ចាប់ពីថ្លៃទី០៣ ដ្េ់ថ្លៃទី០៤ 
ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ លដ្ឋយមានបទបងាា ញ កិច្ច 
ពិភាកា ផ្ទែ ស់្បតូរលយបេ់ជ្ញលក្ចី្ន េម្អិត្អាំពី 
បញ្ហា ក្ប ម្ លម្លរៀន បទពិលស្ថ្ន៍ ស្ាំេូម្ពរ 
និងអនុស្ថស្ន៍លផសងៗ របស់្អគ្គនាយកដ្ឋា ន 
អគ្គលេខា្ិការដ្ឋា នក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ
ចី្រភាព និងអងគភាពលក្កាម្ឱ្វាទក្កស្ួងបរសិ្ថា ន៕ 
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ាថ៉ានេូេជរ ៊ុន នងិកតមវិធអីភវិឌ្ឍន៍សហប្រោោេិ ច៊ុោះហេថម្លខា 
ម្លើកិចចប្េតម្ប្េៀងអន៊ុវេេន៍ «រម្ប្មាងេរ់ាក៉ាេ់នងឹសណំល់បាល៉ាសទកិ 

កែុងសត៊ុប្េ ម្ៅកតពុោ» 

 

លៅថ្លៃពុ្ ១០លកីត្ ថ្ខមិ្គ្ស្ិរ ឆ្ន ាំជូត្ 
លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៥ ថ្ខវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២០ ស្ថា នទូត្ជប៉េុន និងកម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ 
ស្ហ្ក្បជ្ញជ្ញតិ្ (UNDP) បានចុ្ឹះហ្ត្ាលេខាលេី 
កិច្ចក្ពម្លក្ពៀងអនុវត្តន៍ «គ្លក្មាងទប់ស្ថក ត់្នឹង 
ស្ាំេេ់បាែ ស្ទិកកនុងស្មុ្ក្ទលៅកម្ពុជ្ញ» ជ្ញម្យួនឹង
វត្តមានរបស់្ ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ 
រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

គ្លក្មាងលនឹះ នឹងក្តូ្វបានអនុវត្តន៍លដ្ឋយ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ 
ចី្រភាព និងUNDP លដ្ឋយមានលគេបាំេងទប់ស្ថក ត់្ 
និងកាត់្បនាយឱ្យបានជ្ញអតិ្បរមា នូវការបាំពុេ 
លដ្ឋយស្ាំេេ់បាែ ស្ទិកលេីដី្ និងកនុងស្មុ្ក្ទ តាម្រយៈ 
ការជាំរុញឱ្យមានការអនុវត្តតាម្លគេការេ៍ 4Rs 

(កុាំលក្បី-Refuse កាត់្បនាយ-Reduce លក្បីល ងីវញិ 
-Reuse និងថ្កថ្ច្នយកម្កលក្បីក្បាស់្-Recycle)។ 

ឯកឧត្តម្ Mikami Masahiro ឯកអគ្គ 
រជទូត្វសិ្ថម្ញ្ញ និងលពញស្ម្ត្ាភាពថ្នក្បលទស្ 
ជប៉េុន ក្បចាាំកម្ពុជ្ញ មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន «ការបាំពុេ 
បាែ ស្ទិកលៅតាម្ស្មុ្ក្ទបានកាែ យជ្ញវបិត្តិបរសិ្ថា នដ៏្ 
ា្ំបាំផុត្ម្យួលៅកនុងពិភពលោក។ កនុងកិច្ចក្បជុាំកាំពូេ 
ក្បលទស្ G20 ថ្ដ្េល វ្ីល ងី លៅទីក្កុងអូស្ថកា 
កាេពីឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ឋា ភិបាេជប៉េុន បានក្បកាស្ 
អនុវត្តន៍គ្ាំនិត្ផាួច្លផាីម្លមីម្ួយ លដី្ម្បជីាំរុញឱ្យមាន 
ការចាត់្វធិានការក្បកបលដ្ឋយក្បស្ិទធភាព ក្បឆ្ាំង 
លៅនឹងការបាំពុេបាែ ស្ទិកលៅតាម្ស្មុ្ក្ទ»។ 

ការលកីនល ងីនូវស្ាំេេ់បាែ ស្ទិក បានកាែ យ 
ជ្ញបញ្ហា ក្ប ម្ម្ួយកនុងច្ាំលណ្តម្បញ្ហា ក្ប ម្ ា្ំៗ
ជ្ញងលគ្ កនុងពិភពលោក នាលពេបច្ចុបបននលនឹះ។ 
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ស្មាភ រលក្បីក្បាស់្ថ្ដ្េល វ្ីពីបាែ ស្ទិកដូ្ច្ជ្ញ លង់ ដ្ប 
និងក្បដ្ឋប់ដ្ឋក់វត្ាុនានា បច្ចុបបននលនឹះ មានវត្តមាន 
លៅក្គ្ប់ទិស្ទី កនុងផទឹះ កនុងស្ថោលរៀន និងកនុង 
កថ្នែងល វ្ីការរបស់្លយងី។ ប៉េុថ្នតការលក្បីក្បាស់្ឥត្ 
ស្ាំថ្ច្ថ្បបលនឹះ បានបងកនូវផេប៉េឹះពាេ់ដ៏្ ៃ្ន់ ៃ្រ។ 
បរមិាេបាែ ស្ទិកស្រុបកនុងស្កេលោកទាំងមូ្េ
បានលកីនល ងីដ្េ់៨,៣ពាន់ោនលតាន។ លរៀងរេ់ 
ឆ្ន ាំ មាន បាែ ស្ទិក១៣ោនលតាន ហូ្រចូ្េលៅកនុង 
ស្មុ្ក្ទ ថ្ដ្េលស្មីនឹងការចាក់ស្ាំរម្ម្យួឡានដឹ្ក 
ស្ាំរម្លពញ លរៀងរេ់ម្យួនាទីម្ាង។ ស្ាំេេ់ 
បាែ ស្ទិក ក្បមាេ៩០% ថ្ដ្េហូ្រចូ្េលៅកនុង 
ស្មុ្ក្ទមានក្បភពពីទលនែ ា្ំៗច្ាំននួ១០ ថ្ដ្េកនុង 
លនាឹះមានទលនែលម្គ្ងគម្ួយផងថ្ដ្រ។ បញ្ហា ា្ំជ្ញងលគ្ 
លនាឹះគឺ្ លង់បាែ ស្ទិកមិ្នងាយ នឹងរោយកនុងដី្លនាឹះ 
ល យី លហ្យីបនតវត្តមានលៅលេីភពថ្ផនដី្រប់រយ 
ឆ្ន ាំលៅមុ្ខលទៀត្។ លដ្ឋយថ្ កលៅកនុងស្មុ្ក្ទវញិ 
មានលនិកស្ត្វ ក្តី្ និងបកស ី ជ្ញង១ោនកាេ 
ថ្ដ្េរងលក្គឹះថ្នន ក់ លដ្ឋយស្ថរការលេបបាែ ស្ទិកចូ្េ 
លៅកនុងលពាឹះ ឬក្តូ្វរុ ាំជ្ញប់ជ្ញម្យួនឹងវត្ាុថ្ដ្េល វ្ីពី 
បាែ ស្ទិក។ បកស ី និងក្តី្ ជ្ញង៩០% មានកលម្ទច្ 
បាែ ស្ទិកលៅកនុងលពាឹះរបស់្វា។ 

ស្ថរធាតុ្គី្មី្ពុេទាំងលនឹះបនតការលកីនល ងី 
លហ្យីហូ្រចូ្េលៅកនុងរបបអាហារ និងកនុងរងកាយ 
របស់្ម្នុស្សលយងី។ បច្ចុបបនន មានក្បលទស្ និង 
ទីក្កុងជ្ញង១០០ កនុងលនាឹះមាន ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្ក 
កម្ពុជ្ញផងថ្ដ្រ កាំពុងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តន៍វធិានការលមីៗ 
ជុាំវញិស្ាំេេ់បាែ ស្ទិក។ លៅកម្ពុជ្ញ ចាប់តាាំងពី 
ឆ្ន ាំ២០១៨ រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ បានជាំរុញឱ្យ 
មានការអនុវត្តក្កបខ័េឌ  4Rs លដី្ម្បផីាេ់នូវដ្ាំលណ្តឹះ 
ក្ស្ថយច្ាំលពាឹះបញ្ហា បាែ ស្ទិកលៅកនុងក្បលទស្ ដូ្ច្ជ្ញ 

ការលច្ញនូវអនុក្កឹត្យ លដី្ម្បគិី្ត្ថ្លែលស្វាបថ្នាម្លេី 
ការលក្បីក្បាស់្លង់បាែ ស្ទិកជ្ញលដី្ម្។ 

លដី្ម្បីបនតក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងការបាំពុេ 
លដ្ឋយស្ថរបាែ ស្ទិក គ្លក្មាងលមីលនឹះ នឹងលរៀបច្ាំេិខិត្ 
បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត បលងកីនការយេ់ដឹ្ង និងកាត់្ 
បនាយស្ាំេេ់បាែ ស្ទិក លៅតាម្ត្ាំបន់លគេលៅ 
ក្ពម្ទាំងជាំរុញឱ្យមានការថ្កថ្ច្នស្ាំេេ់ និងការ 
លក្បីក្បាស់្ស្មាភ រលផសងលក្ៅថ្ត្ពីបាែ ស្ទិក។ ច្ាំលពាឹះត្ាំបន់ 
លគេលៅ រមួ្មាន ក្កុង ា្ំៗ និងលខត្តថ្ដ្េលៅតាម្ 
ត្ាំបន់លែនរ ដូ្ច្ជ្ញ លស្ៀម្រប ក្ពឹះស្ីហ្នុ ភនាំលពញ 
ថ្កប កាំពត្ និងលកាឹះកុង លដី្ម្បកីាត់្បនាយការបាំពុេ 
បាែ ស្ទិកលៅតាម្ស្មុ្ក្ទឱ្យមានក្បស្ិទធភាព លៅតាម្ 
ត្ាំបន់ក្បភពស្ាំេេ់ថ្ត្ម្ាង។ 

លោក Nick Beresford អនកត្ាំណ្តង 
និវាស្ដ្ឋា នថ្ន UNDP ក្បចាាំកម្ពុជ្ញ បានលេីក 
ល ងីថ្ន «ការក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងការបាំពុេបាែ ស្ទិក 
គឺ្ជ្ញការកិច្ចការដ៏្ថ្ស្នពិបាកម្យួ។ ប៉េុថ្នតគ្លក្មាងលនឹះ 
នឹងនាាំម្កនូវការផ្ទែ ស់្បតូរ និងបានបងាា ញឱ្យល ញីពី 
អនុភាព ថ្នការងាកលៅរកលស្ដ្ាកិច្ចវេិជុាំ ថ្បប 
ថ្បត្ង»។  

ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន «ការកាត់្បនាយ 
ស្ាំេេ់បាែ ស្ទិកឱ្យមានក្បស្ិទធភាព ទម្ទរឱ្យមាន 
កិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងរមួ្គន ពីក្គ្ប់គន »។ 

ឯកឧេេត មានក្បស្ថស្ន៍បថ្នាម្ថ្ន 
«តាម្រយៈគ្លក្មាងលនឹះ លយងីអាច្បងាា ញឱ្យល ញី 
ពីឧត្តមានុវត្តន៍ថ្នអនតរគ្ម្ន៍កាត់្បនាយបាែ ស្ទិក 
ថ្ដ្េអាច្ជយួឱ្យបណ្តា ក្បលទស្នានា លៅកនុង 
អាស្ថ៊ា ន យកគ្ាំរូតាម្ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ កនុង 
ការក្បយុទធក្បឆ្ាំងលៅនឹងការបាំពុេបាែ ស្ទិក លៅ 
តាម្ស្មុ្ក្ទ»៕
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សកម្មភារការងារកែងុម្ូលដ្ឋឋ ន 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ជំរុញឱ្យតន្រនេីពាក់េ័នធម្ៅកែុង 
ម្ខេេប្េោះសីហន៊ុ េប្ងឹងការអភិវឌ្ឍតូល ឋ៉ាន ោម្ខេេ 

មានសកា្៉ាន៊ុេលម្សដឋកិចចេហ៊ុវិស័យ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្បធានក្កុម្ការងាររជរដ្ឋា ភិបាេ 
ចុ្ឹះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ បានជាំរុញឱ្យម្ន្រនតី 
ពាក់ព័នធស្ហ្ការគន យកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់លដ្ឋឹះក្ស្ថយ
បញ្ហា ក្ប ម្ម្ួយច្ាំនួន ថ្ដ្េលៅលស្ស្ស្េ់ ជូន 
ក្បជ្ញពេរដ្ាឱ្យបានេអ ពិលស្ស្ គឺ្ការផតេ់លស្វា 
ស្ថធារេៈជូនពេរដ្ាឱ្យមានក្បស្ិទធភាពថ្លម្លទៀត្ 
ស្ាំលៅល វ្ីឱ្យក្បជ្ញពេរដ្ាមានការលជឿទុកចិ្ត្ត និង 
គាំក្ទដ្េ់លគេនលយបាយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ
កម្ពុជ្ញ។ 

ក្បស្ថស្ន៍ថ្េនាាំរបស់្ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ បានល វ្ីល ងីកនុងកិច្ចក្បជុាំក្កុម្ការងារ 
រជរដ្ឋា ភិបាេចុ្ឹះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ លដី្ម្ប ី
ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងគាំក្ទការអនុវត្តកម្មវ ិ្ ីនលយបាយ 

និងយុទធស្ថន្រស្តច្តុ្លកាេ ដ្ាំណ្តក់កាេទី៤របស់្ 
រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ នាថ្លៃលៅរ៥៍លរច្ ថ្ខភក្ទបទ 
ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង ថ្លៃទី០៥ 
ថ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ លៅលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ ថ្ដ្េមាន 
ការចូ្េរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងស្មាជិកក្កុម្ការងារ 
រជរដ្ឋា ភិបាេចុ្ឹះមូ្េដ្ឋា នលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ គ្េៈ 
អភិបាេលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ អភិបាេក្កុង ក្ស្ុក 
ក្ពម្ទាំងស្មាជិកក្កុម្ការងារថ្នន ក់លខត្ត ក្ស្ុក និង 
 ុាំជ្ញលក្ចី្នរូបផងថ្ដ្រ។’ 

បនាទ ប់ពីលស្ច្កតីរយការេ៍អាំពីេទធផេ 
ការងារថ្នរដ្ាបាេលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ ឯកឧេេត 
ាយ សំអាល់ បានដ្ឋក់នូវអនុស្ថស្ន៍គ្នែឹឹះ 
ម្យួច្ាំននួដ្េ់រដ្ាបាេលខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុ ក្កុម្ការងារ 
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ថ្នន ក់ជ្ញតិ្ ម្នទីរជាំនាញ និងម្ន្រនតីតាម្មូ្េដ្ឋា ន ដូ្ច្ 
ខាងលក្កាម្៖ 

១)បនតខិត្ខាំបនតថ្លម្លទៀត្ លដ្ឋឹះក្ស្ថយ 
ច្ាំេុច្លស្ស្ស្េ់រេ់បញ្ហា  ស្ាំេូម្ពរ របស់្ 
ក្បជ្ញពេរដ្ា និងពក្ងឹងការងារផតេ់លស្វាស្ថធារេៈ 
ជូនក្បជ្ញពេរដ្ាឱ្យបានេអបថ្នាម្លទៀត្ លៅកនុង 
មូ្េដ្ឋា នរបស់្ខែួន លដី្ម្បបីលក្មី្ និងលែែីយត្បនឹង 
បាំេងដ៏្ពិស្ិដ្ារបស់្ក្បជ្ញពេរដ្ា។ 

២)បនតជាំរុញការងារអភិវឌ្ឍន៍មូ្េដ្ឋា ន 
លខត្តក្ពឹះស្ីហ្នុឱ្យកាែ យជ្ញលខត្តលៅជ្ញប៉េូេលស្ដ្ាកិច្ច 
ពហុ្វស័ិ្យដ៏្រងឹមាាំ បថ្នាម្លេីស្កាត នុពេវស័ិ្យ 
លទស្ច្រេ៍ ជាំរុញការទក់ទញវនិិលយគ្ និងល វ្ី 
ការអភិវឌ្ឍលេីវស័ិ្យលស្ដ្ាកិច្ច ពាេិជាកម្ម និង 
ឧស្ាហ្កម្ម លដី្ម្បធីានានិរនតរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍ 
លស្ដ្ាកិច្ចស្ងគម្។ 

៣)លេីកទឹកចិ្ត្ត និងផតេ់ឱ្កាស្ពក្ងឹង 
ស្ម្ត្ាភាពម្ន្រនតីថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ជ្ញពិលស្ស្ម្ន្រនតី 
វយ័លកមង ឱ្យចូ្េរមួ្បាំលពញការងារ និងទទេួបាន 

ការបេតុ ឹះបណ្តត េវជិ្ញា ជីវៈបថ្នាម្ លដី្ម្បបីលក្មី្ជ្ញតិ្ 
មាតុ្ភូមិ្ លឆ្ព ឹះលៅការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ ច៊ុោះេិនិេយកសនែងអភិរកសសេវាល៉ារ 
ម្ៅេួលេ័នធតាឡី កែុងេំរន់រឹងម្សែហ៍ ម្ខេេនប្េសវង 

  
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅថ្លៃក្ពហ្ស្បត្ិ៍ ៩លកីត្ ថ្ខភក្ទបទ 
ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វថ្លៃទី២៧ 
ថ្ខស្ីហា ឆ្ន ាំ២០២០ បានអលញ្ា ីញចុ្ឹះពិនិត្យទីតាាំង 
អភិរកស និងទស្សនាស្ត្វស្ថែ បលៅទេួព័នធតា  ី
ត្ាំបន់បឹងលស្នហ៍្ កនុងភូមិ្ស្ថន្រស្តក្ស្ុកបាភនាំ លខត្ត 
ថ្ក្ពថ្វង។ កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ី
បានជបួស្ាំលេឹះស្ាំណ្តេជ្ញម្យួត្ាំណ្តងរដ្ាបាេ 
លខត្ត អាជ្ញា ្រ និងស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ពាក់ព័នធ 
នឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ត្ាំបន់បឹង 
លស្នហ៍្ ថ្ដ្េមានស្កាត នុពេ្ម្មជ្ញតិ្ ជ្ញពិលស្ស្ 
ស្ត្វស្ថែ បជ្ញលក្ចី្នក្បលភទ ជ្ញពិលស្ស្ក្បលភទជិត្ 
ផុត្ពូជលៅលេីពិភពលោក កាំពុងស្ថន ក់លៅ លៅតាម្ 
ថ្ក្ពេិច្ទឹក ថ្ក្ពលេាឹះ និងទទេួបានការថ្លទាំ 
ឃ្ែ ាំលមី្េពីក្បជ្ញស្ហ្គ្ម្ន៍លៅកនុងមូ្េដ្ឋា ន។  

ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី ាយ សំអាល់ 
បានផតេ់ដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយអភិវឌ្ឍន៍ត្ាំបន់បឹងលស្នហ៍្
លនឹះ ជ្ញកថ្នែងលទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្ដ៏្ទក់ទញ លដី្ម្ប ី
លេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ក៏ដូ្ច្ជ្ញ 
ការលក្បីក្បាស់្លដ្ឋយមែ ស្ថ្វ និងនិរនតរភាពនូវ 
្នធានត្ាំបន់ដី្លស្ីម្លនឹះ។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថ្ន លៅកនុងដ្ាំលេីរទស្សនកិច្ច 
របស់្ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី លៅកនុងភូមិ្ស្ថន្រស្ត 
ត្ាំបន់ទេួព័នធតា  ីត្ាំណ្តងអាជ្ញា រ្ និងស្ហ្គ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា ន បានបងាា ញអាំពីវឌ្ឍនភាពថ្នការដ្ឋក់ 
ត្ាំបន់ដី្លស្ីម្បឹងលស្នហ៍្-ទេួព័នធតា  ីនិងចូ្េរមួ្ 
កនុងការអភិរកសជ្ញត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្។ ត្ាំបន់ដី្ 
លស្ីម្បឹងលស្នហ៍្ មានអនែង់ក្តី្ច្ាំននួ៩កថ្នែង ថ្ដ្េ 
ជ្ញជក្ម្កពងកូន រស់្លៅ និង ា្ំធាត់្ និងមាន 
ស្ហ្គ្ម្ន៍ច្ាំននួ៤ ពីភូមិ្ជុាំវញិកាំពុងដ្ាំលេីរការ 
លហ្យីត្ាំបន់លនឹះមានវត្តមានស្ត្វស្ថែ ប ច្ាំននួ៤៩ 
ក្បលភទ រមួ្ទាំងក្បលភទស្ត្វស្ថែ បលទស្នតរក្បលវស្ន៍ 
ម្យួច្ាំនួន និងស្ត្វស្ថែ បស្ាំខាន់ៗច្ាំននួ៦ក្បលភទ 
ថ្ដ្េជ្ញក្បលភទទទេួរងការគ្ាំរម្កាំថ្ហ្ង និងជិត្ 
ផុត្ពូជលេីពិភពលោកដូ្ច្ជ្ញ ក្ត្ដ្ក់តូ្ច្ រនាេពេ៍ 
ទុងក្បលផឹះ ក្ត្យងខែួនស្ លស្ថម ញ និងក្បលភទស្ត្វ 
ច្លងកៀេខយង ថ្ដ្េកាំពុងបនតពូជពងកូនរប់ពាន់ 
កាេ លៅច្ាំេុច្ទេួព័នធតា ។ី លដ្ឋយថ្ផអកលេី 
វត្តមានក្បលភទស្ត្វស្ាំខាន់ៗ ទីជក្ម្កបនតពូជពង 
កូន និង្នធានថ្ដ្េគាំក្ទដ្េ់ការអភិវឌ្ឍស្ហ្គ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា ន គឺ្បានលែែីយត្បលៅនឹងេកខេៈវនិិច្ឆ័យ 
ថ្នការដ្ឋក់ត្ាំបន់ដី្លស្ីម្បឹងលស្នហ៍្លនឹះលៅជ្ញត្ាំបន់
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្៕
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សកម្មភារផ្នេងៗរបសថ់ាែ កដ់្ឹកន ំ
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សិកាខ៉ាាលាសដេីីការេប្ងឹងប្រសិេធភាេ 
ននការអន៊ុវេេរដឋបាលេំម្នើរ 

 
លៅថ្លៃក្ពហ្ស្បត្ិ៍ ១៤លកីត្ ថ្ខអស្សុជ 

ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី០១ 
ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្ាីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេ និងហ្រិញ្ញវត្ាុ បានលរៀបច្ាំ 
ស្ិកាខ ស្ថោស្ាីពី «ការពក្ងឹងក្បស្ិទធភាព ថ្នការ 
អនុវត្តរដ្ាបាេទាំលនីប» លក្កាម្អ្ ិបតី្ភាព ឯកឧេដត 
នន រ ៊ុនម្ ឿន រដ្ាលេខា្ិការក្បចាាំការ ថ្ដ្េ 
មានរយៈលពេ២ថ្លៃ ចាប់ពីថ្លៃទី០១-០២ ថ្ខតុ្ោ 
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្ាីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

 
ស្ិកាខ ស្ថោលរៀបច្ាំល ងី មានលគេបាំេង 

លេីកកម្ពស់្ និងពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពថ្នការចូ្េរមួ្ 
អនុវត្តន៍ លដី្ម្បសី្លក្ម្ច្លគេលៅអាទិភាពរបស់្ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក្បកបលដ្ឋយក្បស្ិទធភាពខពស់្ 
លដ្ឋយបនសុលីៅនឹងមុ្ខងារ ភារកិច្ចរបស់្ខែួន ថ្ដ្េជ្ញ 

លស្នា្ិការផ្ទទ េ់ កនុងការពក្ងឹងកិច្ចដ្ាំលេីរការ 
រដ្ាបាេទាំលនីបរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន រមួ្នឹងការចូ្េរមួ្ 
អនុវត្តន៍កម្មវ ិ្ ីកាំថ្េទក្ម្ង់សុ្ីជលក្ៅ និងក្គ្ប់ក្ជុង 
លក្ជ្ញយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ ពិលស្ស្កម្មវ ិ្ ីកាំថ្េ 
ទក្ម្ង់រដ្ាបាេស្ថធារេៈ ការថ្កទក្ម្ង់ ការក្គ្ប់ 
ក្គ្ងហ្រិញ្ញវត្ាុស្ថធារេៈ និងការថ្កទក្ម្ង់ការអភិវឌ្ឍ 
តាម្ថ្បបក្បជ្ញ្ិបលត្យយលៅថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ថ្ដ្េ 
ជ្ញមូ្េដ្ឋា នរងឹមាាំ ស្ក្មាប់ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពអនុវត្តន៍ 
ច្ាំលពាឹះ កិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ ការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព និងការអភិរកស 
ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ។ 

 
សូ្ម្បញ្ហា ក់ផងថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោមាន 

លគេបាំេង៖ ១)ក្តួ្ត្ពិនិត្យស្មិ្ទធផេការងារ 
ថ្ដ្េបានអនុវត្តន៍រយៈលពេ១ឆ្ន ាំ(២០២០)លនឹះ 
និងពិភាកាថ្កេម្អ លដី្ម្បកីាំេត់្ឱ្យបាននូវ 
ដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយពាក់ព័នធបញ្ហា ក្ប ម្ ច្ាំេុច្ខវឹះ 
ខាត្ កនុងការអនុវត្តកិច្ចការស្នូេ របស់្អងគភាព 
ស្ថមី្ ថ្ដ្េបាននិងកាំពុងជបួក្បទឹះ ក្ពម្ទាំង 
កាំេត់្លគេលៅការងារអនុវត្តន៍បនត លដ្ឋយភាព 
បត់្ថ្បនកនុងការលែែីយត្បលៅនឹងការអនុវត្តកម្មវ ិ្ ី
កាំថ្េទក្ម្ង់របស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្ម្បលីឆ្ព ឹះលៅ 
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ស្លក្ម្ច្ច្កខុវស័ិ្យរបស់្ក្កស្ួង កនុងការកស្ថងនូវ 
«រដ្ាបាេទាំលនីប» ថ្ដ្េអាច្ធានាកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន 
ការអភិរកសជីៈវច្ក្មុ្ឹះ ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
ឱ្យមាននិរនតរភាព និងការរស់្លៅលដ្ឋយចី្រភាព 
២)ក្បមូ្េធាតុ្ចូ្េស្ក្មាប់ដ្ឋក់ជូនអងគស្ននិបាត្
បូកស្រុបេទធផេការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និង 
លេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១ ពិនិត្យស្លក្ម្ច្ 
និងត្ក្ម្ង់ទិស្។ តាម្រយៈ០២ថ្លៃលនឹះ អងគស្ិកាខ  
ស្ថោ នឹងក្ជ្ញបនូវេទធផេការងារអនុវត្តន៍បាន 
កនុងឆ្ន ាំ២០២០ បញ្ហា ក្ប ម្និងទិស្លៅការងារ 
ឆ្ន ាំ២០២១ របស់្ស្ថមី្អងគភាព ស្ាិត្លក្កាម្អងគភាព 
លវកិាទី៦ តាម្រយៈលស្ច្កតីរយការេ៍មានជ្ញអាទិ៍៖ 
១)ការក្គ្ប់ក្គ្ងកិច្ចការរដ្ាបាេ ២)ការពក្ងឹង 
ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធានម្នុស្ស ៣)ការពក្ងឹង 

ក្បស្ិទធភាពលេីការក្គ្ប់ក្គ្ងហ្រិញ្ញវត្ាុ ៤)ការ អនុវត្ត 
កម្មវ ិ្ ី កាំថ្េទក្ម្ង់ហ្រិញ្ញវត្ាុស្ថធារេៈ ៥)ការ 
ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទពយស្ម្បត្តិរដ្ា និង 
កិច្ចេទធកម្មស្ថធារេៈ ៦)ការពក្ងឹងក្បស្ិទធភាព 
ការកស្ថងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តលវកិា និងលវកិាក្បចាាំ 
ឆ្ន ាំ និង៧)ការពក្ងឹងការអនុវត្តការងារស្វនកម្ម 
ថ្ផទកនុង និងអ្ិការកិច្ច៕ 
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ប្កសួងររិាថ៉ានសម្មាព៉ាធោនែូវការយ៊ុេធនាការការពារនប្េឡង់ 
តាតរយៈការេំនាក់េំនងផ្ល៉ាស់រេូរឥរិយរថសងគត 

 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ស្លមាព ្ជ្ញផែូវការយុទធនាការ 

ការពារថ្ក្ព ង់ តាម្រយៈការទាំនាក់ទាំនងផ្ទែ ស់្បតូរ 
ឥរយិបលស្ងគម្ លក្កាម្អ្ិបតី្ភាព ឯកឧេេត 
ម្ៅ ស៊ុភាេ រដ្ាលេខា្ិការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
លដ្ឋយមានការចូ្េរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំក្កស្ួង ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ នាក្ពឹកថ្លៃអងាគ រ ៥លកីត្ ថ្ខភក្ទបទ 
ឆ្ន ាំជូត្ ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២២ ថ្ខកញ្ហញ  
ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួង។ 

  
លោកក្ស្ី វណី្ត លរដ្ឌី្ នាយកលបស្កកម្ម 

ទីភាន ក់ងារ ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជ្ញតិ្របស់្ 
ស្ហ្រដ្ាអាលម្រកិ (USAID) ក្បចាាំកម្ពុជ្ញ បានឱ្យ 
ដឹ្ងថ្ន អាំ ុងលពេជ្ញងម្យួទស្វត្សលនឹះ ទីភាន ក់ងារ 
ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍអនតរជ្ញតិ្របស់្ស្ហ្រដ្ាអាលម្រកិ 
កម្មវ ិ្ ីអភិរកសបរសិ្ថា ន (USAID) បានល វ្ីការគាំក្ទ 
ជ្ញលក្ចី្នលៅកនុងក្បលទស្កម្ពុជ្ញ។ លៅបច្ចុបបននលនឹះ 
កម្មវ ិ្ ីរបស់្លយងី លផ្ទត ត្លេីត្ាំបន់ជីវៈច្ក្មុ្ឹះស្ាំខាន់  ៗ

ច្ាំននួពីរ គឺ្ត្ាំបន់ថ្ក្ព ង់ និងត្ាំបន់វាេទាំនាប 
ភាគ្ខាងលកីត្ លហ្យីកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងរបស់្លយងី 
បានចូ្េរមួ្ជ្ញច្ាំថ្េកកនុងការការពារក្បលភទស្ត្វ
ថ្ដ្េជិត្ផុត្ពូជស្ាំខាន់ៗ លៅកនុងត្ាំបន់ភូមិ្ស្ថន្រស្ត 
ទាំងលនាឹះ។ គ្លក្មាងលនឹះ មានលគេបាំេងលេីក 
កម្ពស់្ការការពារបរសិ្ថា ន ការលក្បីក្បាស់្្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ក្បកបលដ្ឋយចី្រភាព និងការចូ្េរមួ្យ៉េ ង 
ស្កម្មរបស់្ក្បជ្ញពេរដ្ាកម្ពុជ្ញ លដី្ម្បកីារពារ្នធាន 
របស់្ខែួន។ 

 
នាឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេត ម្ៅ ស៊ុភាេ 

មានក្បស្ថស្ន៍ស្ាំថ្ដ្ងការលកាត្ស្រលស្ីរ និងថ្លែង 
អាំេរគុ្េយ៉េ ងក្ជ្ញេលក្ៅដ្េ់ USAID ក្បចាាំ 
កម្ពុជ្ញ និងអនកពាក់ព័នធទាំងអស់្ ច្ាំលពាឹះការលបតជ្ញា  
ចិ្ត្តខពស់្ និងស្កម្មភាពលេីកកម្ពស់្កិច្ចការពារ 
ថ្ក្ពល  ី ការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងការក្គ្ប់ក្គ្ង 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ក្បកបលដ្ឋយចី្រភាពលៅកម្ពុជ្ញ។ 
ឯកឧេេត បថ្នាម្ថ្ន កម្មវ ិ្ ីលនឹះគឺ្បានលែែីយត្ប 
លៅនឹងការលបតជ្ញា ចិ្ត្តរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ លេីការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងថ្ក្ពល  ី និងជីវៈច្ក្មុ្ឹះរបស់្លយងីក្បកប 
លដ្ឋយចី្រភាព ដូ្ច្ថ្ដ្េបានថ្ច្ងលៅកនុងច្ាប់ 
រដ្ា្ម្មនុញ្ញស្តីពីការការពារបរសិ្ថា ន និងការក្គ្ប់ក្គ្ង 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ យុទធស្ថន្រស្តច្តុ្លកាេដ្ាំណ្តក់ 
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កាេទី៤ និងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជ្ញតិ្ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ 

ឯកឧេេតរដឋម្លខាធកិារ បថ្នាម្លទៀត្ 
ថ្ន ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដ្ឋក់លច្ញនូវច្កខុវស័ិ្យ 
ពីរគឺ្៖ (១)ធានាឱ្យបាននូវគុ្េភាព និងនិរនតរភាព 
បរសិ្ថា ន និង(២)ការពារ្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ លដី្ម្ប ី
ជ្ញក្បលយជន៍ដ្េ់ក្បជ្ញជនកម្ពុជ្ញទាំងអស់្។  លដី្ម្ប ី
ស្លក្ម្ច្ច្កខុវស័ិ្យលនឹះ ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានដ្ឋក់ 
លច្ញលបស្កកម្ម រមួ្មាន៖ (១)ការក្គ្ប់ក្គ្ងឱ្យ 
បានេអក្បលស្ីរនូវកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងការពារបរសិ្ថា ន 
(២)ការការពារ្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ និងការអភិរកស 
ជីវៈច្ក្មុ្ឹះក្បកបលដ្ឋយចី្រភាព និង(៣)ការលេីក 
កម្ពស់្ការរស់្លៅក្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព។ លក្កាម្ 
ការដឹ្កនាាំក្បកបលដ្ឋយគ្តិ្បេឌិ ត្របស់្ សម្តេច 
អរគតហាម្សនារេីម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន 
នាយករដ្ាម្ន្រនតីថ្នក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ លៅកនុង 
យុទធស្ថន្រស្តច្តុ្លកាេដ្ាំណ្តក់កាេទី៤ ថ្ននីតិ្កាេ 
ទី៦ របស់្រដ្ាស្ភា រជរដ្ឋា ភិបាេបានល វ្ីការលបតជ្ញា  

ចិ្ត្តយ៉េ ងមុ្ត្មាាំ លេីការក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ន និង 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ក្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព។ 

លេីស្ពីលនឹះ រជរដ្ឋា ភិបាេលៅថ្ត្បនតគាំក្ទ 
និងបញ្ចូ េការងារបរសិ្ថា នលៅកនុងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្ត 
អភិវឌ្ឍន៍ជ្ញតិ្ ស្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បកបលដ្ឋយ 
ចី្រភាព ថ្ដ្េរមួ្មាន៖ ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់លៅ 
តាម្ត្ាំបន់ទីក្បជុាំជន ការក្គ្ប់ក្គ្ង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
ការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ ការក្គ្ប់ក្គ្ងគុ្េភាព 
ខយេ់ និងការលេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហ្គ្ម្ន៍។ 

ឯកឧេេត ម្ៅ ស៊ុភាេ បញ្ហា ក់ថ្ន 
យុទធនាការការពារថ្ក្ព ង់ តាម្រយៈការទាំនាក់ទាំនង 
ផ្ទែ ស់្បតូរឥរយិបទស្ងគម្ គឺ្ជ្ញការបលងកីនកិច្ចខិត្ខាំ 
ក្បឹងថ្ក្បងរបស់្លយងី លដី្ម្បសី្លក្ម្ច្បាននូវការ 
ផ្ទែ ស់្បតូរឥរយិបទដ៏្មានអត្ាន័យ និងការលេីក 
កម្ពស់្ស្កម្មភាពជ្ញវជិាមានលឆ្ព ឹះលៅរកកិច្ចការពារ
ថ្ក្ពល  ីនិងការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះលៅកម្ពុជ្ញ៕ 
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សិកាខ៉ាាលាសេេីី«ការម្លើកកតពស់កិចចសហប្រេិរេេិការ 
ោយ៊ុេធាន្រសេកែុងវិស័យររាិថ៉ាន» 

 
លៅថ្លៃច្នទ ៣លរច្ ថ្ខអស្សុជ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក 

ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី៥ ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ឯកឧេេត ម្ៅ ស៊ុភាេ រដ្ាលេខា្ិការ 
និងជ្ញក្បធានក្កុម្ការងារស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ ថ្ផនការ 
និងលវកិា បានអលញ្ា ីញជ្ញអ្ិបតី្ និងដឹ្កនាាំស្ិកាខ  
ស្ថោស្តីពី«ការលេីកកម្ពស់្កិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ
ជ្ញយុទធស្ថន្រស្តកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន» ថ្ដ្េក្បក្ពឹត្ត 
លៅលៅស្ថេក្បជុាំ ម្៉េុក មា៉េ លរ ៉េត្ ទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន លដ្ឋយមានការអលញ្ា ីញចូ្េរមួ្ពីឯកឧត្តម្ 
លោកជាំទវ ថ្ដ្េជ្ញថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងត្ាំណ្តង 
អងគភាពច្ាំេុឹះក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណ្តងក្កស្ួង 
ស្ថា ប័ន អងគការ ថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ វស័ិ្យឯកជន និង 
អនកពាក់ព័នធ ថ្ដ្េមានស្មាស្ភាពស្រុបក្បមាេ 
២០០នាក់។ 

 
ស្ិកាខ ស្ថោលនឹះ ក្តូ្វបានលរៀបច្ាំល ងីកនុង 

លគេបាំេងបនសុគី្លក្មាងកម្មវ ិ្ ីក៏ដូ្ច្ជ្ញការគាំក្ទ

ពីថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ជ្ញម្យួលគេនលយបាយ និង 
យុទធស្ថន្រស្តរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេលេីវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព និងពិភាកាលេីបញ្ហា  
ក្ប ម្ ដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ ក្ពម្ទាំងក្បមូ្េធាតុ្ចូ្េ 
ជ្ញមូ្េដ្ឋា នស្ក្មាប់កាំេត់្ទិស្លៅការងារបនត។ 
ឯកឧេេត ម្ៅ ស៊ុភាេ បានមានម្តិ្ស្ថវ គ្ម្ន៍ 
និងបានរ ាំលេច្ពីលស្ច្កតីថ្លែងការេ៍ទីក្កុងបា៉េ រស៍ី្
លៅឆ្ន ាំ២០០៥ ស្តីពីក្បស្ិទធភាពថ្នការផតេ់ជាំនយួ 
ថ្ដ្េកនុងលនាឹះបានស្ងកត់្ ៃ្ន់លៅលេី ១)ភាពជ្ញ 
មាច ស់្កនុងនាម្ជ្ញក្បលទស្ស្ថមី្ ២)ការបនសុលីគេ 
បាំេង ក៏ដូ្ច្ជ្ញថ្ផនការស្កម្មភាពរបស់្គ្លក្មាង 
លៅនឹងលគេនលយបាយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ ៣) 
ការស្ហ្ការលដ្ឋយរេូន និងមានេកខេៈសុ្ខដុ្ម្ 
រម្នីយកម្ម ៤)ការលផ្ទត ត្ស្ាំខាន់លេីេទធផេ និង 
៥)ការទទេួខុស្ក្តូ្វរមួ្ រវាងមាច ស់្ជាំនយួ និង 
ថ្ដ្គូ្។ បថ្នាម្ពីលនាឹះ ឯកឧេេត ក៏បានលេីក 
ល ងីអាំពីកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ លេីវស័ិ្យបរសិ្ថា ន 
កនែងម្ករវាងអងគការ ថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ជ្ញម្យួក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន កនុងការពារ និងអភិរកស្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ 
ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ការជាំរុញការកាំេត់្ និងថ្បងថ្ច្ក 
ត្ាំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ការលបាឹះបលងាគ េក្ពាំ និងចុ្ឹះបញ្ា ី 
ដី្រដ្ា ការលរៀបច្ាំលគេនលយបាយយុទធស្ថន្រស្ត កនុង 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន ជ្ញពិលស្ស្ ការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់រងឹ និងស្ាំេេ់បាែ ស្ទិក លដ្ឋយ 
ក្បកាន់លេីលគេជាំហ្រភាពជ្ញមាច ស់្ កនុងនាម្ជ្ញ 
ក្បលទស្ស្ថមី្ លហ្យីអងគការថ្ដ្គូ្លដី្រត្ួនាទីជ្ញថ្ដ្គូ្ 
ស្ហ្ការកនុងការផតេ់ជាំនយួបលច្ចកលទស្ ការគាំក្ទ 
លវកិា លដ្ឋយអនុលោម្តាម្លគេនលយបាយ 
យុទធស្ថន្រស្ត ថ្ផនការស្កម្មភាពថ្ដ្េបានដ្ឋក់លច្ញ។ 
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កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេតប្រធាន ក៏បានលស្នី 
ឱ្យអងគស្ិកាខ ស្ថោចូ្េរមួ្ពិភាកា ផតេ់លយបេ់ 
លដី្ម្បថី្ស្វងរកបញ្ហា ក្ប ម្ និងដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ 
លដី្ម្បជី្ញមូ្េដ្ឋា នកនុងការលេីកទិស្លៅការងារបនត

លដ្ឋយគិ្ត្គូ្រពីលគេបាំេងរបស់្អងគការ ថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ 
និងការងារអាទិភាពរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ ជ្ញពិលស្ស្ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នផងថ្ដ្រ៕

 
 

 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 50 

ប្ក៊ុតការងារន្រសេី យ៊ុវជន ម្យនឌ្័រ នងិក៊ុមារ កែងុវិសយ័ររិាថ៉ាន 
រូកសររុការងារឆន៉ា២ំ០២០ និងម្លើកេិសម្ៅរនេឆន៉ា២ំ០២១ 
ស្ិកាខ ស្ថោបូកស្រុបការងារន្រស្តី យុវជន 

លយនឌ័្រ និងកុមារ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ 
និងលេីកទិស្លៅបនតឆ្ន ាំ២០២១ បានលរៀបច្ាំល ងី 
លៅថ្លៃក្ពហ្ស្បត្ិ៍ ៦លរច្ ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី០៨ ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
លក្កាម្អ្ិបតី្ភាព ម្លាកជំទវ ត ៊ុត ថ្នី 
រដ្ាលេខា្ិការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដ្ឋយមានការចូ្េរមួ្ 
ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ម្ន្រនតីរជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណ្តង 
ក្កស្ួងស្ថា ប័ន ពាក់ព័នធម្ួយច្ាំននួ។ 

 
ម្លាកជំទវ ប្េំ ស៊ុភី អនុរដ្ាលេខា 

្ិការ និងជ្ញក្បធានក្កុម្ការងារបលច្ចកលទស្លយនឌ័្រ 
វស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងគ្េៈកមាម ្ិការស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ 
បលច្ចកលទស្កុមារតូ្ច្វស័ិ្យបរសិ្ថា ន បានឱ្យដឹ្ងថ្ន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលរៀបច្ាំថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្ត 
បន្រញ្ហា បលយនឌ័្រ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ២០១៦-
២០២០ ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តលនឹះ ក្តូ្វបានលរៀបច្ាំ 
ល ងីស្ាំលៅថ្កថ្ក្ប និងធានាឱ្យមានស្ម្ភាពលយនឌ័្រ 
ថ្កថ្ក្បនូវវសិ្ម្ភាពលេីទាំនាក់ទាំនងរវាងន្រស្តី និង 
បុរស្កនុងការក្គ្ប់ក្គ្ងចាត់្ថ្ច្ង និងការល វ្ីលស្ច្កតី 
ស្លក្ម្ច្ចិ្ត្ត ថ្ដ្េជ្ញការផតេ់េទធភាពកនុងការលេីក 
កម្ពស់្ស្ថា នភាព និងស្ម្ត្ាភាពន្រស្តីកនុងការបាំលពញ 
ការងារកនុងវស័ិ្យ និងការងារស្នូេកនុងអងគភាព លដី្ម្ប ី
លែែីយត្បនឹងត្ក្មូ្វការ កនុងការល វ្ីឱ្យមានស្ម្ភាព 

និងស្ម្្ម៌្លយនឌ័្រ និងលដី្ម្បបីលងកីនឱ្យមានការ 
ចូ្េរមួ្កាន់ថ្ត្ក្បលស្ីរថ្លម្លទៀត្រវាងបុរស្ និងន្រស្តី 
កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ 

ឯកឧេេត ស៊ុឹត យ ៉ាសរ៉ែន អនុរដ្ា 
លេខា្ិការ និងជ្ញក្បធានក្កុម្ក្បឹកាលដី្ម្បអីភិវឌ្ឍន៍ 
យុវជនវស័ិ្យបរសិ្ថា ន បានឱ្យដឹ្ងថ្ន ក្កុម្ក្បឹកា 
លដី្ម្បអីភិវឌ្ឍន៍ យុវជនក្កស្ួងស្ថា ប័នក្តូ្វបលងកីត្ល ងី 
ថ្ដ្េមានស្មាជិក ក្បឹកាជ្ញតិ្កម្ពុជ្ញលដី្ម្បអីភិវឌ្ឍន៍ 
យុវជន ជ្ញក្បធានស្ក្មាប់ស្ថា ប័ននីម្យួៗ លដី្ម្ប ី
ស្ក្ម្បស្ក្មួ្េកម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍របស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ 
និងពក្ងឹងកញ្ច ប់លវកិាយុវជន ពិនិត្យតាម្ដ្ឋនការ 
អនុវត្តកម្មវ ិ្ ី និងស្មាហ្រេកម្មកម្មវ ិ្ ីទាំងលនាឹះ 
លៅកនុងនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធ។ ឯកឧេេត បាន 
បថ្នាម្ថ្ន ក្កុម្ក្បឹកាលនឹះ មានត្នួាទីស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ 
ក្កបខ័េឌ ជ្ញតិ្ថ្នលស្វាកម្ម កម្មវ ិ្ ី ការក្ស្ថវក្ជ្ញវ 
និងការផតួច្លផតីម្របស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ ថ្ដ្េក្តូ្វការ 
យុវជនលៅកនុងក្កស្ួង ពាក់ព័នធនានា លស្នា្ិការ 
លដី្ម្បកី្តួ្ត្ពិនិត្យ តាម្ដ្ឋន និងវាយត្ថ្ម្ែលគេ 
នលយបាេ កម្មវ ិ្ ី ការតាក់ថ្ត្ងច្ាប់ និងបនទុក 
ច្ាំណ្តយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ លេីការងារពាក់ព័នធ 
យុវជននានា។  

 
កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ម្លាកជំទវ ត ៊ុត 

ថ្នី មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោរយៈលពេ 
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២ថ្លៃលនឹះ មិ្នក្តឹ្ម្ថ្ត្បានផតេ់ឱ្កាស្ឱ្យក្កុម្ការងារ 
ទាំងបនួ ពិនិត្យលមី្េលេីវឌ្ឍនភាពថ្នការអនុវត្ត 
ការងារ និងភាពក្ប ម្ថ្ត្ប៉េុលណ្តណ ឹះលទ ថ្ត្វាក៏ជ្ញ 
ឱ្កាស្ថ្ដ្េលយងីនឹងពិនិត្យលមី្េថ្ន លតី្កតាត គ្នែឹឹះ 
អវីខែឹះថ្ដ្េល វ្ឱី្យក្កុម្ការងារទាំងបនួអាច្ ឬមិ្នអាច្ 
ស្លក្ម្ច្បានកនែងម្ក។ ពិលស្ស្នឹងផតេ់ឱ្កាស្ 
កនុងការពិភាកាលដី្ម្បកីាំេត់្ស្កម្មភាពការងារជ្ញ
អាទិភាព ស្ក្មាប់បញ្ចូ េលៅកនុងថ្ផនការអនុវត្តន៍ 
បនតកនុងឆ្ន ាំ២០២១ ឱ្យកាន់ថ្ត្មានក្បស្ិទធភាពថ្លម្ 
លទៀត្។ ម្លាកជំទវ បញ្ហា ក់ថ្ន កិច្ចស្ហ្ការ 
រវាងក្កុម្ការងារទាំងបនួ មិ្នថ្ម្នក្គន់ថ្ត្ជ្ញការ 
អនុវត្តការងារតាម្ថ្ត្ត្នួាទី និងភារកិច្ចលនាឹះលទ ប៉េុថ្នត 
ែនទៈបុគ្គេ កតាត ស្ថម្គ្គីភាព ការគាំក្ទ លយគ្យេ់ 
អ្ាក្ស័្យ និងផតេ់ឱ្កាស្ លេីកទឹកចិ្ត្ត គឺ្ជ្ញ 
បុពវលហ្តុ្ដ៏្ច្ម្បង កនុងការស្ក្ម្ច្បានេទធផេ 
ការងារកនែងម្ក។ ជ្ញក់ថ្ស្តងលយងីបានរមួ្គន លេីក 
កម្ពស់្ស្ថា នភាពសុ្ខុមាេភាពម្ន្រនតីរជការក្គ្ប់
េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ក៏ដូ្ច្ជ្ញការរមួ្គន លេីកកម្ពស់្ស្ម្ភាព 
លយនឌ័្រ កនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ គ្េៈកម្មការស្ថខា 
ស្មាគ្ម្នារកីម្ពុជ្ញ លដី្ម្បសី្នតិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក្កុម្ក្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍យុវជនវស័ិ្យ 
បរសិ្ថា ន គ្េៈកមាម ្ិការស្ក្ម្បស្ក្មួ្េបលច្ចកលទស្ 
កុមារតូ្ច្វស័ិ្យបរសិ្ថា ន និងក្កុម្ការងារបលច្ចកលទស្ 
លយនឌ័្រក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ថ្ដ្េជ្ញលស្នា្ិការរបស់្ 
ក្កស្ួង លហ្យីក៏ជ្ញធាតុ្ផសាំដ៏្ស្ាំខាន់ លបីលយងីវភិាគ្ 

ឱ្យសុ្ីជលក្ៅល ញីថ្ន ន្រស្តី យុវជន និងកុមារ គឺ្ជ្ញ 
្នធានម្នុស្សដ៏្ចាាំបាច់្មិ្នអាច្ខវឹះបាន កនុងការ 
កស្ថងស្ងគម្ជ្ញតិ្នាលពេអនាគ្ត្ លហ្យីការស្លក្ម្ច្ 
បាននូវវឌ្ឍនភាពលេីថ្ផនកលនឹះ នឹងរមួ្ច្ាំថ្េកយ៉េ ង 
ស្កម្មកនុងការអនុវត្តលគេនលយបាយរបស់្ក្កស្ួង 
ក៏ដូ្ច្ជ្ញលគេនលយបាយរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេឱ្យ
ស្លក្ម្ច្លគេលៅក្បកបលដ្ឋយលជ្ញគ្ជ័យ និងផតេ់ 
ការបេតុ ឹះបណ្តត េតាម្ស្ថោលរៀន ស្ហ្គ្ម្ន៍ 
លដ្ឋយបេតុ ឹះគ្ាំនិត្យុវជន និងកុមារឱ្យលច្ឹះក្ស្ោញ់ 
បរសិ្ថា នជ្ញលដី្ម្។  

 
ជ្ញម្យួគន លនឹះ ម្លាកជំទវ ត ៊ុត ថ្នី 

លេីកទឹកចិ្ត្តឱ្យបនតក្បថ្ពេីថ្ច្ករ ាំថ្េកនូវច្ាំលេឹះ 
ដឹ្ង និងបទពិលស្ថ្ន៍េអៗ ថ្ដ្េបានអនុវត្តន៍កនែង 
ម្ក ស្ក្មាប់យកម្កថ្កេម្អនូវថ្ផនការស្កម្មភាព 
និងការអនុវត្តនាលពេអនាគ្ត្ ឱ្យកាន់ថ្ត្ក្បលស្ីរ 
ល ងីថ្លម្លទៀត្ កនុងបុពវលហ្តុ្ស្លក្ម្ច្លគេលៅរមួ្ 
ថ្នវស័ិ្យបរសិ្ថា ន៕ 
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ប្កសងួររិាថ៉ាន ម្ធវើសនែិសីេារេ័េម៌ានសេីេាីថ៉ានភាេននប្រម្ភេសេវ 
នប្េសំខាន់ៗ  ម្ៅសដនជប្តកសេវនប្េសកវសីមា ឆន៉ាំ២០១០-២០២០ 

 
ឯកឧេេត ម្នប្េ ភន្រក្ា៉ា រដ្ាលេខា 

្ិការ និងជ្ញអនកនាាំពាកយក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដ្ឋយមាន 
ការចូ្េរមួ្ពី ឯកឧេេត រឹត ណុង អគ្គនាយក 
ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេការពារ និងអភិរកស 
្ម្មជ្ញតិ្ លោក ថ្កន លស្ររីដ្ឋា  ក្បធានអងគការ 
ស្មាគ្ម្អភិរកសស្ត្វថ្ក្ពកម្ពុជ្ញ (WCS) និងម្ន្រនតី 
ជាំនាញ បានល វ្ីស្ននិស្ីទស្ថរព័ត៌្មាន លៅក្ពឹក 
ថ្លៃច្នទ ១០លកីត្ ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៦ ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ស្តីពីស្ថា នភាពថ្នក្បលភទស្ត្វថ្ក្ពស្ាំខាន់ៗលៅកនុង
ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពថ្កវស្ីមា ឆ្ន ាំ២០១០-២០២០។ 

លៅកនុងរយៈលពេ១០ឆ្ន ាំចុ្ងលក្កាយលនឹះ 
ក្កុម្ម្ន្រនតីជាំនាញថ្នក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងអងគការ 
ស្មាគ្ម្អភិរកសស្ត្វថ្ក្ពកម្ពុជ្ញ បានល វ្ីការអលងកត្ 
តាម្ដ្ឋនស្ត្វថ្ក្ព ថ្ដ្េលផ្ទត ត្លៅលេីច្ាំននួ និង 

របាយស្ត្វថ្ក្ពច្ាំននួ១៣ ក្បលភទស្ាំខាន់ ថៗ្ដ្េមាន 
វត្តមានលៅកនុងថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពថ្កវស្ីមា។ 

ឯកឧេេត ម្នប្េ ភន្រក្ា៉ា បានថ្លែងថ្ន 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងអងគការស្មាគ្ម្អភិរកសស្ត្វ 
ថ្ក្ពកម្ពុជ្ញសូ្ម្ក្បកាស្ថ្ន បច្ចុបបនន កតីបារម្ភរបស់្ 
ក្កុម្អភិរកសអាំពីការវនិាស្ផុត្ពូជ ថ្នក្បលភទស្ត្វ 
ពានរបានលយចុ្ឹះ លដ្ឋយស្ថរថ្ត្ច្ាំនួនក្បលភទពពួក 
ពានរ៣ក្បលភទ រមួ្មាន ស្ថវ កនទុយស្ លទច្ថ្នព េ់ 
លេឿង និងស្ថវ កាត ម្ និងក្ជូកថ្ក្ពមានច្ាំននួលលរ និង 
ច្ាំននួពានរម្យួក្បលភទលទៀត្ គឺ្ស្ថវ លក្តាស្ កាំពុង 
មានការលកីនល ងី ស្ត្វលកាៃ កមានច្ាំននួលកីនល ងី 
ផងថ្ដ្រ។ ពពួកពានរទាំងលនឹះ ស្ាិត្លៅកនុងច្ាំណ្តត់្ 
ថ្នន ក់លផសងគន  រមួ្មាន ក្បលភទជិត្ផុត្ពូជបាំផុត្ 
ក្បលភទជិត្ផុត្ពូជ និងជ្ញក្បលភទកាំពុងទទេួរង 
ការគ្ាំរម្កាំថ្ហ្ង។  
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ឯកឧេេតរដឋម្លខាធកិារ បានមាន 

ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ត្ាំបន់ថ្ក្ពការពារថ្កវស្ីមា ក្តូ្វបាន 
បលងកីត្ជ្ញត្ាំបន់ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពថ្កវស្ីមា លៅ 
ថ្ខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្ាតិ្លៅលក្កាម្ការការពារ 
និងអភិរកសរបស់្ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វ 
ថ្ក្ពថ្កវស្ីមា មានក្បលភទជីវៈច្ក្មុ្ឹះកាំពុងរស់្លៅ 
ជិត្១០០០ក្បលភទ គឺ្ជ្ញត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ មាន 
ស្ថរៈស្ាំខាន់កក្មិ្ត្អនតរជ្ញតិ្ លៅកនុងការអភិរកស 
ស្ត្វថ្ក្ព និងជីវៈច្ក្មុ្ឹះជ្ញលក្ចី្នលទៀត្។ ថ្ដ្នជក្ម្ក 
ស្ត្វថ្ក្ពថ្កវស្ីមា មានស្ថរៈស្ាំខាន់កក្មិ្ត្អនតរជ្ញតិ្ 

កនុងការអភិរកសស្ត្វ ដ្ាំរអីាសុ្ី ស្ត្វពានរ រមួ្មាន 
លទច្ថ្នព េ់លេឿង ស្ថវ កនទុយស្ ក្បលភទមាាំស្ថស្ី 
និងក្បលភទស្ត្វស្ថែ បជ្ញលក្ចី្នក្បលភទ ថ្ដ្េក្បលភទ 
ស្ត្វ និងរុកខជ្ញតិ្៧៥ក្បលភទ ជ្ញក្បលភទរងការគ្ាំរម្ 
កាំថ្ហ្ងស្ាិត្កនុងបញ្ា ីក្កហ្ម្របស់្អងគការ IUCN។  

ឯកឧេេត បានថ្លែងថ្ន វាជ្ញលមាទនភាព 
ថ្ដ្េកម្ពុជ្ញស្ម្បូរលដ្ឋយជីវៈច្ក្មុ្ឹះក្គ្ប់ក្បលភទថ្ដ្េ
កនុងលនាឹះក្បលភទស្ត្វកក្ម្ម្ួយច្ាំននួថ្ដ្េបាននិង
កាំពុងជិត្ផុត្ពូជ និងក្បលភទស្ត្វងាយរងលក្គឹះ 
បាំផុត្របស់្ពិភពលោក ក្តូ្វបានរកល ញីថ្ន មាន 
វត្តមានលៅកនុងត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្របស់្ក្បលទស្
កម្ពុជ្ញ។ ក្គ្ប់ភាគី្ពាក់ព័នធទាំងអស់្ រមួ្ស្ហ្ការ 
គន លដី្ម្បកីារពារ និងអភិរកស្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ និង 
ស្ត្វថ្ក្ព ថ្ដ្េមានលៅកនុងថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ព 
ថ្កវស្ីមា ឱ្យបានគ្ង់វងសស្ក្មាប់ម្នុស្សរប់ជាំនាន់ 
ត្លៅមុ្ខលទៀត្៕
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េិវាអនាត័យររិាថ៉ានោេិ ២៣វិចឆិកា ម្ប្កាតប្រធានរេ 
«អនាត័យររិាថ៉ានលអ ស៊ុខភាេសហរតន៍លអ» 

លៅស្ថោលខត្តក្ពឹះវហិារ នាក្ពឹកថ្លៃច្នទ 
៨លកីត្ ថ្ខមិ្គ្ស្ិរ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ 
ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២៣ ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ស្ហ្ការជ្ញម្យួរដ្ាបាេលខត្តក្ពឹះវហិារ 
បានក្បារពធទិវាអនាម័្យជ្ញតិ្បរសិ្ថា ន ២៣ វចិ្ឆិកា 
លក្កាម្ក្បធានបទ«អនាម័្យបរសិ្ថា នេអ សុ្ខភាព 
ស្ហ្គ្ម្ន៍េអ» ថ្ដ្េក្បក្ពឹត្តលៅលក្កាម្អ្ិបតី្ភាព 
ឯកឧេេត ម្នប្េ ភន្រក្ា៉ា រដ្ាលេខា្ិការ 
និងជ្ញអនកនាាំពាកយក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ឯកឧេេត 
ជួរ បា ៉ារីស៍ អគ្គនាយកថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា ន 
ច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន ឯកឧេេត 
ប្បាក់ ស៊ុវណណ អភិបាេលខត្តក្ពឹះវហិារ និង
មានការចូ្េរមួ្ពីស្ាំណ្តក់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ម្ន្រនតីរជការ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន អាជ្ញា រ្ពាក់ព័នធ ថ្នន ក់ជ្ញតិ្ លក្កាម្ជ្ញតិ្ 
លោកក្គូ្ អនកក្គូ្ ស្ិស្ស និស្សតិ្ យុវជន 
ស្ថធារេជន និងក្បជ្ញស្ហ្គ្ម្ន៍ជ្ញលក្ចី្នរូប។ 

 
នាឱ្កាស្ក្បារពធទិវាលនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត 

ប្បាក់ ស៊ុវណណ អភិបាេថ្នគ្េៈអភិបាេ 
លខត្តក្ពឹះវហិារ បានលក្កីនរម្ែឹក ក៏ដូ្ច្ជ្ញជាំរុញឱ្យស្ថា ប័ន 
ស្ថធារេៈ និងឯកជន អាជ្ញា ្រក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ 
ក្បជ្ញពេរដ្ា ចូ្េរមួ្ល វ្ីអនាម័្យ និងថ្លរកាបរសិ្ថា ន 
ជ្ញក្បចាាំលៅតាម្មូ្េដ្ឋា នរបស់្ខែួន។ ឯកឧេេត 

ក៏បានជាំរុញឱ្យអាជ្ញា ្រមូ្េដ្ឋា នជ្ញម្ួយនឹងស្ថា ប័ន
ពាក់ព័នធ ល វ្ីការអប់រ ាំផសពវផាយដ្េ់ក្បជ្ញពេរដ្ា 
ពីការក្គ្ប់ក្គ្ង ទុកដ្ឋក់ស្ាំរម្ និងស្ាំេេ់រងឹឱ្យ 
បានក្តឹ្ម្ក្តូ្វផងថ្ដ្រ។ 

 
ជ្ញម្យួគន លនឹះ ឯកឧេេត ជួរ បា ៉ារីស៍ 

អគ្គនាយកថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា នច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មាន 
បរសិ្ថា ន បានថ្លែងអាំេរគុ្េដ្េ់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និង 
ម្ន្រនតីរជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ជ្ញពិលស្ស្ អាជ្ញា ្រ 
និងម្ន្រនតីរជការថ្នលខត្តក្ពឹះវហិារ យុវជន ស្ិស្ស 
និស្សតិ្លៅជុាំវញិលខត្ត ថ្ដ្េថ្ត្ងថ្ត្គាំក្ទដ្េ់ក្គ្ប់ 
ច្េនាបរសិ្ថា ន។ ឯកឧេេត ស្ងឃមឹ្ថ្ន ការក្បារពធ 
ទិវាលនឹះ នឹងកាែ យជ្ញច្រនតច្េករថ្ដ្េជាំរុញឱ្យមាន 
ការលផតីម្ល វ្ីស្កម្មភាពលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន លច្ញពី 
បុគ្គេមាន ក់  ៗកនុងការលច្ឹះទទួេខុស្ក្តូ្វ កនុងការទុក 
ដ្ឋក់ស្ាំេេ់ និងមិ្នលបាឹះលចាេពាស្វាេពាស្កាេ 
លៅតាម្ទីស្ថធារេៈ ជ្ញលហ្តុ្ល វ្ីឱ្យប៉េឹះពាេ់ដ្េ់ 
លស្ថភ័េភាពទូទាំងក្បលទស្ និងលស្ច្កតីថ្លែលនូររបស់្ 
ខែួនឯង។ ឯកឧេេត ក៏បានផតេ់នូវអនុស្ថស្ន៍ 
ម្យួច្ាំនួនកនុងការថ្លរកាបរសិ្ថា នរមួ្មាន៖ ការរកា 
អនាម័្យខែួនឯងជ្ញក្បចាាំ, ទុកដ្ឋក់ស្ាំរម្ឱ្យក្តូ្វកនុង 
្ុង, ក្ស្ឡាញ់ ការពារ និងដ្ឋាំលដី្ម្ល  ីជ្ញពិលស្ស្ 
ក្តូ្វខិត្ខាំស្ិកាលរៀនសូ្ក្ត្។ 
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ជ្ញអ្ិបតី្ កនុងទិវាអនាម័្យបរសិ្ថា នជ្ញតិ្ 

ឯកឧេេត ម្នប្េ ភន្រក្ា៉ា រដ្ាលេខា្ិការ 
បានគូ្ស្បញ្ហា ក់ថ្ន បញ្ហា ក្ប ម្ម្ួយច្ាំនួន កនុង 
លនាឹះរមួ្មាន បញ្ហា ស្ាំរម្ ស្ាំេេ់រងឹ រវ លៅតាម្ 
ទីក្បជុាំជន និងទីក្កុង ថ្ដ្េមានការលកីនល ងី 
យ៉េ ងខាែ ាំង គ្បួផសាំនឹងក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរម្នាលពេ 
បច្ចុបបននលៅមានកក្មិ្ត្លៅល យី។ ស្ាំេេ់ស្ាំរម្ 
ជ្ញពិលស្ស្ ស្ាំេេ់បាែ ស្ទិក ក្តូ្វបានក្បជ្ញពេរដ្ាខែឹះ 
ដុ្ត្ និងខែឹះបានលបាឹះចូ្េលៅកនុងទឹក និងស្មុ្ក្ទ 
បងកលក្គឹះថ្នន ក់ស្ក្មាប់ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ថ្ដ្េពិភពលោក 
បាននឹងកាំពុងយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់។ ស្ថា នភាពលនឹះ 
បានត្ក្មូ្វឱ្យរជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ បានដ្ឋក់លច្ញ 
នូវលគេនលយបាយ និងវធិានការនានាជ្ញបនតបនាទ ប់ 
ជ្ញពិលស្ស្ លដី្ម្បលី វ្ីទាំលនីបកម្មក្បព័នធក្បមូ្េ និង 
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរម្ស្ាំេេ់រងឹ លដ្ឋយមានការគិ្ត្គូ្រ 
ក្គ្ប់ក្ជុងលក្ជ្ញយលដ្ឋយចាប់លផតីម្ពីរជធានីភនាំលពញ 
លហ្យីនឹងក្តូ្វបនតលៅទីក្កុង និងទីក្បជុាំជន ា្ំៗម្យួ 
ច្ាំននួលទៀត្ លៅទូទាំងក្បលទស្។ ទនទឹម្នឹងលនឹះ 
ការចូ្េរមួ្របស់្ក្បជ្ញពេរដ្ាក្គ្ប់រូបកនុងការលេីក
កម្ពស់្អនាម័្យ និងគុ្េភាពបរសិ្ថា ន គឺ្ជ្ញក្បការ 
ចាាំបាច់្ និងជ្ញវភិាគ្ទនដ៏្ស្ាំខាន់បាំផុត្ លដី្ម្បចូី្េ 
រមួ្ជ្ញម្ួយរជរដ្ឋា ភិបាេ កនុងការលដ្ឋឹះក្ស្ថយបញ្ហា  
ក្ប ម្ទាំងលនឹះ ស្ាំលៅការរស់្លៅក្បកបលដ្ឋយ 
សុ្ខុមាេភាព និងចី្រភាពរបស់្ក្បជ្ញជនលយងី។ 

មុ្ខនឹងបញ្ច ប់ ឯកឧេេត ម្នប្េ ភន្រក្ា៉ា 
ស្ងឃមឹ្ថ្ន ស្ថម រតី្ថ្នទិវាអនាម័្យបរសិ្ថា នជ្ញតិ្លនឹះ 

នឹងស្ាិត្លៅជ្ញនិរនតរជ៍្ញម្ួយក្បជ្ញជនកម្ពុជ្ញក្គ្ប់រូប 
និងសូ្ម្ឱ្យស្កម្មភាពល វ្ីអនាម័្យបរសិ្ថា ន ស្ាិត្ 
លៅជ្ញម្យួលយងីទាំងអស់្គន ជ្ញលរៀងរេ់ថ្លៃ។ 

 
គ្រួបញ្ហា ក់ឱ្យដឹ្ងថ្ន ក្កស្ួងបរសិ្ថា នក្បារពធ 

ទិវាលនឹះ កនុងលគេបាំេងបាំផុស្ស្ថម រតី្ និងផ្ទែ ស់្ 
បតូរឥរយិបលក្បជ្ញពេរដ្ាឱ្យលច្ឹះក្ស្ោញ់ ថ្លរកា 
និងជ្ញពិលស្ស្ ល វ្ីការស្មាអ ត្អនាម័្យបរសិ្ថា ន។ 
ការក្បារពធទិវាលនឹះ នឹងកាែ យជ្ញច្រនតច្េករថ្ដ្េ 
ជាំរុញឱ្យមានការលផតីម្ល វ្ីស្កម្មភាពលម្ក្តី្បរសិ្ថា ន
លច្ញពីបុគ្គេមាន ក់ៗ កនុងការលច្ឹះទទេួខុស្ក្តូ្វ 
កនុងការទុកដ្ឋក់កាកស្ាំេេ់លដ្ឋយមិ្នលបាឹះលចាេ
ពាស្វាេពាស្កាេលៅតាម្ទីស្ថធារេៈ ជ្ញលហ្តុ្ 
ល វ្ីឱ្យប៉េឹះពាេ់ដ្េ់លស្ថភ័េភាព រជធានី លខត្ត 
ទូទាំងក្បលទស្។ 

 
ទិវាថ្នន ក់ជ្ញតិ្ ថ្ដ្េក្បារពធលៅថ្លៃទី២៣ 

ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ និងលរៀបច្ាំលដ្ឋយនាយកដ្ឋា ន 
ព័ត៌្មាន និងផសពវផាយបរសិ្ថា ន ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា ន 
ច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន លក្កាម្ក្បធានបទ 
«អនាម័្យបរសិ្ថា នេអ សុ្ខភាពស្ហ្គ្ម្ន៍េអ» លនឹះ 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 56 

ក៏ជ្ញការច្េនាកមាែ ាំងក្គ្ប់ក្ស្ទប់វេណៈឱ្យចូ្េរមួ្ 
ល វ្ីអនាម័្យ ក៏ដូ្ច្ជ្ញបាំផុស្ច្េនាចូ្េរមួ្ល វ្ីការ 
ស្មាអ ត្អនាម័្យបរសិ្ថា ន លៅតាម្ទីេាំលៅដ្ឋា ន 

ទីស្ថធារេៈ លដ្ឋយទុកដ្ឋក់កនុង្ុងស្ាំរម្ឱ្យបាន 
ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ និងដ្ឋាំលដី្ម្ល លីដី្ម្បឱី្យមានភាពថ្បត្ង 
ក្ស្ស់្ក្បកបលដ្ឋយផ្ទសុ្កភាព៕ 
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ារធាេ៊ុរីតោីង១សសន៣ត៊ុ៉ឺនប្រម្ភេ ប្េូវបាននលេិ 
និងចរាចរណម៍្ៅម្លើេីនារេិភេម្លាក 

 
កនុងឱ្កាស្អលញ្ា ីញជ្ញអ្ិបតី្ភាពលបីក 

ស្ិកាខ ស្ថោផសពវផាយស្តីអាំពី «ការពក្ងឹងស្ថា ប័ន 
ស្ក្មាប់ក្បស្ិទធភាពលេីការស្ក្ម្បស្ក្មួ្េបាំលពញ
កាត្ពវកិច្ចជ្ញភាគី្ថ្នអនុស្ញ្ហញ អនតរជ្ញតិ្ពាក់ព័នធ
នឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ថរធាតុ្គី្មី្លក្គឹះថ្នន ក់ និងស្ាំេេ់ 
លក្គឹះថ្នន ក់» នាក្ពឹកថ្លៃពុ្ ៧លរច្ ថ្ខភក្ទបទ 
លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី០៩ ថ្ខកញ្ហញ  
ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧេេត ារូ អូហាណូ 
រដ្ាលេខា្ិការថ្នក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានថ្លែងឱ្យដឹ្ង 
ថ្ន តាម្ការស្ិកាបានបងាា ញថ្ន ស្ថរធាតុ្គី្មី្ជ្ញង 
១៣០,០០០ក្បលភទ ក្តូ្វបានផេិត្ និងច្រច្រេ៍ 
លៅលេីទីផារពិភពលោក ស្ក្មាប់បលក្មី្លៅកនុង 
វស័ិ្យជ្ញលក្ចី្ន។  

ឯកឧេេតរដឋម្លខាធិការ បនតថ្ន កនុង 
ច្ាំលណ្តម្ស្ថរធាតុ្គី្មី្ទាំងលនាឹះ មានថ្ត្ក្បលភទ 
ស្ថរធាតុ្គី្មី្តិ្ច្ត្ួច្ប៉េុលណ្តណ ឹះ ថ្ដ្េបានដ្ឋក់ស្ថែ ក 
ស្ញ្ហញ ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ បានស្ិកាអាំពីផេប៉េឹះពាេ់ និង 
ដឹ្ងអាំពីក្បភពថ្នការល វ្ីច្រច្រេ៍។ ជ្ញម្ួយគន លនឹះ 
ឯកឧេេត ជាំរុញឱ្យមានការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់កនុង 
ការទុកដ្ឋក់ និងការលក្បីក្បាស់្ស្ថរធាតុ្គី្មី្ឱ្យបាន 
ក្តឹ្ម្ក្តូ្វ ដូ្ច្ជ្ញការអប់រ ាំផសពវផាយដ្េ់ក្បជ្ញពេរដ្ា 
កនុងស្ហ្គ្ម្ន៍អាំពីការលក្បីក្បាស់្ស្ថរធាតុ្គី្មី្ផង
ថ្ដ្រ។ ការលក្បីក្បាស់្ ឬការស្តុកទុកស្ថរធាតុ្គី្មី្ និង 

ការលបាឹះលចាេស្ាំេេ់មិ្នបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វលៅតាម្ 
េកខេៈបលច្ចកលទស្ នឹងបងកផេប៉េឹះពាេ់អវជិាមាន 
ដ្េ់បរសិ្ថា ន និងសុ្ខភាពស្ថធារេៈ ដូ្ច្ជ្ញ 
ការល វ្ីឱ្យខូច្គុ្េភាពដី្ ការបាំពុេទឹក និងខយេ់ 
ក្ពម្ទាំងការបងកឱ្យលកីត្មានជាំងឺរុ ាំថ្រ ៉េ ជាំងឺម្ហារកី 
ការប៉េឹះពាេ់ដ្េ់ការបងកកាំលេីត្ ឬការេូត្ោស់្ 
របស់្ទរក។  

ឯកឧេេត បានគូ្ស្បញ្ហា ក់លទៀត្ថ្ន 
ការបាំពុេបរសិ្ថា ន ថ្ដ្េបងកល ងីលដ្ឋយការលក្បីក្បាស់្ 
ស្ថរធាតុ្គី្មី្ និងការលបាឹះលចាេស្ាំេេ់មិ្នបាន 
ក្តឹ្ម្ក្តូ្វតាម្េកខេៈបលច្ចកលទស្ គឺ្ជ្ញបញ្ហា ម្យួ 
ជ្ញស្កេ ថ្ដ្េក្បលទស្ជ្ញលក្ចី្នកាំពុងក្ប ម្ និង 
រកដ្ាំលណ្តឹះក្ស្ថយ។ លដី្ម្បលីែែីយត្បលៅនឹងបញ្ហា  
លនឹះ គឺ្ត្ក្មូ្វឱ្យមានកិច្ចស្ហ្ការពីក្គ្ប់ភាគី្តាម្ 
រយៈការអនុវត្តអនុស្ញ្ហញ អនតរជ្ញតិ្ និងវធិានការ 
ថ្នន ក់ជ្ញតិ្។ 

 
គ្រួបញ្ហា ក់ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោផសពវផាយស្តី 

ពី «ការពក្ងឹងស្ថា ប័នស្ក្មាប់ក្បស្ិទធភាពលេីការ 
ស្ក្ម្បស្ក្មួ្េបាំលពញកាត្ពវកិច្ចជ្ញភាគី្ ថ្នអនុ 
ស្ញ្ហញ អនតរជ្ញតិ្ពាក់ព័នធនឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ថរធាតុ្
គី្មី្លក្គឹះថ្នន ក់ និងស្ាំេេ់លក្គឹះថ្នន ក់» ក្បក្ពឹត្ត 
លៅលក្កាម្កិច្ចស្ហ្ការរវាងក្កស្ួងបរសិ្ថា ន និង 
អងគការ UNEP កនុងលគេបាំថ្ច្ករ ាំថ្េកព័ត៌្មាន 
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និងផ្ទែ ស់្បតូរម្តិ្លយបេ់លេីការអនុវត្តអនុស្ញ្ហញ
អនតរជ្ញតិ្ពាក់ព័នធនឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ថរធាតុ្គី្មី្ និង 
ស្ាំេេ់លក្គឹះថ្នន ក់ ស្ាំលៅលេីកកម្ពស់្ក្បស្ិទធភាព 
កនុងការបាំលពញកាត្ពវកិច្ច ជ្ញក្បលទស្ភាគី្ឱ្យកាន់ថ្ត្ 
ក្បលស្ីរបថ្នាម្លទៀត្។ 

 
សូ្ម្រម្ែឹកថ្ន បច្ចុបបនន អនុស្ញ្ហញ អនតរជ្ញតិ្ 

ស្ាំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ថរធាតុ្គី្មី្ 
និងស្ាំេេ់លក្គឹះថ្នន ក់មានច្ាំននួ០៥ រមួ្មាន៖ 
១)អនុស្ញ្ហញ បាថ្ស្េ ស្តីពីការក្តួ្ត្ពិនិត្យច្េនា 
ដឹ្កជញ្ាូ ន និងការលបាឹះបង់លចាេស្ាំេេ់លក្គឹះថ្នន ក់ 

ែែងថ្ដ្ន ២)អនុស្ញ្ហញ រ ៉េូលឺដ្ឋម្ ស្តីពីនីតិ្វ ិ្ ីថ្នការ 
យេ់ក្ពម្ផតេ់ព័ត៌្មានជ្ញមុ្ន ច្ាំលពាឹះស្ថរធាតុ្គី្មី្ 
និងថ្នន ាំកស្ិកម្មលក្គឹះថ្នន ក់កនុងពាេិជាកម្មអនតរជ្ញតិ្ 
៣)អនុស្ញ្ហញ ស្តុកខូម្ ស្តីពីស្ថរធាតុ្បាំពុេស្ររីងគ 
មិ្នងាយបាំថ្បកធាតុ្ ៤)អនុស្ញ្ហញ ទីក្កុងវថី្យ៉េន 
ស្តីពីកិច្ចការពារក្ស្ទប់អូហ្សូន និងពិ្ីស្ថរម្៉េុង 
លរ ៉េអាេ់ ស្តីពីស្ថរធាតុ្បាំផ្ទែ ញក្ស្ទប់អូហ្សូន និង 
៥)អនុស្ញ្ហញ មី្ណ្តមា៉េ តា ស្តីពីបារត្ ថ្ដ្េមាន 
លគេបាំេងស្ាំខាន់រមួ្ គឺ្ការពារសុ្ខភាពស្ថធារេៈ 
និងបរសិ្ថា ន៕ 
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ឯកឧេេត ជួរ បា ៉ារីស៍ ៖ ប្េូវរណ្តោះរំនិេសិសាន៊ុសិសស និងប្រោេលរដឋ 
ឱ្យនំាគ្ន៉ាប្សលាញ់ររិាថ៉ានម្ៅជ៊ុំវិញខែួន េិម្សស ម្ដើតម្ ើ និងេ៊ុក ក់ 

សំរាតឱ្យបានប្េឹតប្េវូ 

 
ឯកឧេេត ជួរ បា ៉ារីស៍ អគ្គនាយក 

ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា នច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
ថ្នក្កស្ួងបរសិ្ថា ន បានលេីកទឹកចិ្ត្តលោកក្គូ្ អនកក្គូ្ 
ចូ្េរមួ្បេតុ ឹះគ្ាំនិត្ស្ិស្ានុស្ិស្ស និងក្បជ្ញពេរដ្ា 
ឱ្យនាាំគន ក្ស្ោញ់បរសិ្ថា នលៅជុាំវញិខែួន ពិលស្ស្ 
លដី្ម្ល  ីនិងទុកដ្ឋក់ស្ក្មាម្ឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ។ 

ឯកឧេេត បានលេីកល ងីថ្បបលនឹះ កនុង 
ពិ្ីក្បគ្េ់្ុងស្ាំរម្ឧបត្ាម្ភពីក្កុម្ហ្៊ាុនកូកាកូឡា 
ដ្េ់ស្ថោលរៀនច្ាំនួន១១ កនុងរជធានីភនាំលពញ លៅ 
ស្ថោបឋម្ស្ិកាភនាំដូ្នលពញ កនុងខេឌ ដូ្នលពញ 
រជធានីភនាំលពញ លដ្ឋយមានការចូ្េរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ 
ក្កស្ួង ម្នទីរបរសិ្ថា នរជធានី ម្នទីរអប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា នាយកស្ថោ និងលោកក្គូ្ អនកក្គូ្ 
ត្ាំណ្តងក្កុម្ហ្៊ាុនកូកាកូឡា លៅក្ពឹកថ្លៃពុ្ ២លកីត្ 

ថ្ខក្ស្ថពេ៍ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ 
ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី២២ ថ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០២០។  

លោក រស់្ លស្ថភា នាយកថ្ផនកច្ាប់ និង 
កិច្ចការស្ថធារេៈរបស់្ក្កុម្ហ្៊ាុនកូកាកូឡា បាន 
ឱ្យដឹ្ងថ្ន លគេបាំេងថ្ដ្េក្កុម្ហ្៊ាុនស្ហ្ការ 
ជ្ញម្យួក្កស្ួងបរសិ្ថា នផតេ់្ុងស្ាំរម្ដ្េ់ស្ថោ
លរៀន លដី្ម្បចូី្េរមួ្ កនុងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់ឱ្យ 
បានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ ក្ពម្ទាំងការបន្រញ្ហា បការយេ់ដឹ្ងអាំពី 
ការថ្បកថ្ច្កស្ាំរម្លៅតាម្ក្បលភទ «អាច្ថ្កថ្ច្នបាន 
មិ្នអាច្ថ្កថ្ច្នបាន និងស្ាំេេ់ស្ររីងគ» លក្ពាឹះថ្ន 
ស្ាំរម្ទាំងលនាឹះនឹងលៅថ្ត្មានត្ថ្ម្ែ ក្បស្ិនលបីលយងី 
លបាឹះលចាេលៅតាម្ក្បលភទវា ឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ។ 
ក្កុម្ហ្៊ាុនកាំពុងពាយម្ល វ្ីក្គ្ប់ស្កម្មភាពលដី្ម្បី
ស្លក្ម្ច្ឱ្យបានលៅក្តឹ្ម្ឆ្ន ាំ២០៣០ នូវលគេលៅ 
«ក្បមូ្េ» និង«ថ្កថ្ច្ន» ឱ្យបាន៥០% ថ្នច្ាំននួ 
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ស្ាំបកលវច្ខចប់ស្រុបថ្ដ្េលយីងបានលក្បីក្បាស់្។ 
លគេលៅចី្រភាពម្យួលនឹះ ជ្ញគ្ាំនិត្ផតួច្លផតីម្ជ្ញស្កេ 
របស់្ក្កុម្ហ្៊ាុនកូកា-កូឡាពិភពលោក លក្កាម្គ្លក្មាង 
លមម ឹះថ្ន «ពិភពលោកគម នស្ាំរម្» លដ្ឋយលយងី 
ចាប់លផតីម្អនុវត្តនូវរូបម្នតស្រស្រស្តម្ភ៣ គឺ្ «រច្នា» 
«ក្បមូ្េថ្កថ្ច្ន» និង «ចាប់ថ្ដ្គូ្ស្ហ្ការ» ។ 

 
លោក ថ្ហ្ម្ សុ្ណី្តលរ ៉េត្ ក្បធានម្នទីរអប់រ ាំ 

យុវជន និងកីឡា បានបញ្ហា ក់ឱ្យដឹ្ងថ្ន កនែងម្ក 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា នបានចូ្េរមួ្លេីកកម្ពស់្អនាម័្យ
បរសិ្ថា នតាម្ស្ថោលរៀន លៅកនុងរជធានីភនាំលពញ 
ក៏មានស្ថោលរៀនម្យួច្ាំនួន បានទទេួស្មាភ រ 
ដូ្ច្ជ្ញ  ដុ្ត្ស្ាំរម្ ្ុងច្លក្មាឹះទឹកស្ថអ ត្ ្ុងស្ាំរម្ 
ការដ្ឋាំលដី្ម្ល  ីបេតុ ឹះបណ្តត េក្គូ្បលងាគ េស្ថោ 
លម្ក្តី្បរសិ្ថា នជ្ញលដី្ម្។ លៅកនុងលពេលនឹះ ការផតេ់ 
្ុងស្ាំរម្តាម្ស្ថោលរៀន និងរមួ្ច្ាំថ្េកបថ្នាម្ 
លទៀត្ដ្េ់ការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន ជ្ញពិលស្ស្ការចូ្េរមួ្ 
របស់្លោកក្គូ្ អនកក្គូ្ និងស្ិស្ានុស្ិស្សយក 
ចិ្ត្តទុកដ្ឋក់លេីការថ្លទាំសុ្ខភាព និងអនាម័្យ 
តាម្ស្ថោលរៀន និងផារភាា ប់លៅស្ហ្គ្ម្ន៍។ 
 កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេត ជួរ បា ៉ារីស៍ 
លេីកល ងីថ្ន កិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ 
លដ្ឋយមានការចូ្េរមួ្ពីអនកពាក់ព័នធ ជ្ញពិលស្ស្ 
ការយេ់ដ្ឹងអាំពីការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់រងឹរបស់្ 
ស្ិស្ានុស្ិស្ស ក៏ដូ្ច្ជ្ញក្បជ្ញពេរដ្ា នឹងល វ្ីឱ្យ 
បរសិ្ថា នកម្ពុជ្ញមានភាពក្បលស្ីរល ងី។ ឯកឧេេត 

ជួរ បា ៉ារីស៍ បានបញ្ហា ក់បថ្នាម្ថ្ន បញ្ហា អនាម័្យ 
បរសិ្ថា ន មិ្នថ្ម្នជ្ញរបស់្នរណ្តមាន ក់លនាឹះលទ គឺ្ 
ទម្ទរឱ្យមានការចូ្េរមួ្ស្ហ្ការទាំងអស់្គន  
លដី្ម្បបីរសិ្ថា នស្ថអ ត្ ទីក្កុងមានលស្ថភ័េភាពេអ 
និងក្បជ្ញពេរដ្ាមានសុ្ខភាពេអ។ ឯកឧេេត 
បានបញ្ហា ក់ថ្ន លបីក្គ្ប់គន ក្ស្ោញ់បរសិ្ថា ន ការពារ 
និងថ្លរកាថ្ក្ពល ឱី្យបានគ្ង់វងស មិ្នក្តឹ្ម្ថ្ត្បាន 
ផតេ់ជ្ញម្ែប់ ទប់ស្ថក ត់្លក្គឹះ្ម្មជ្ញតិ្ប៉េុលណ្តណ ឹះលទ 
ថ្លម្ទាំងផតេ់នូវជ្ញជក្ម្កស្ត្វក្គ្ប់ក្បលភទ និង 
ជ្ញក្បលយជន៍ដ្េ់ម្នុស្សជ្ញតិ្ថ្លម្លទៀត្ផង។ 

ឯកឧេេតអរគនាយក ក៏បានថ្លែង 
អាំេរគុ្េច្ាំលពាឹះកិច្ចស្ហ្ការលនឹះ លហ្យីបាន 
លេីកល ងីថ្ន «ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់និងបរសិ្ថា ន 
លក្កាម្ការដឹ្កនាាំរបស់្រជរដ្ឋា ភិបាេ គឺ្ជ្ញកាត្ពវកិច្ច 
របស់្ក្គ្ប់ភាគី្ពាក់ព័នធទាំងអស់្ រមួ្ទាំងវស័ិ្យ 
ឯកជន និងក្បជ្ញពេរដ្ាក្គ្ប់រូបផងថ្ដ្រ៕ 
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លេធនលការងារគ្ំពារររិាថ៉ានឆន៉ាំ២០២០ 
និងេិសម្ៅការងារឆន៉ាំ២០២១ 

 
លៅកនុងស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេការងារ

បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២១ លរៀបច្ាំល ងីលៅក្ពឹកថ្លៃអងាគ រ ៣លរច្ 
ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង 
ថ្លៃទី០៣ ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ឯកឧេដត ោ ស៊ុីណ្ អគ្គនាយកថ្ន 
អគ្គនាយកដ្ឋា នគាំពារបរសិ្ថា ន អលញ្ា ីញល វ្ីបទបងាា ញ 
ស្តីពីេទធផេការងារគាំពារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និង 
ទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១។ 

 
នាឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេដត បានជក្មាប 

ជូនដ្េ់អងគស្ននិបាត្ថ្ន អគ្គនាយកដ្ឋា នគាំពារ 
បរសិ្ថា នជ្ញលស្នា្ិការឱ្យក្កស្ួងបរសិ្ថា ន កនុងការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ង និងស្ក្ម្បស្ក្មួ្េកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន 
ថ្ដ្េមានក្កបខេឌ ការងាររបស់្ខែួន រមួ្មាន៖ ១) 
លរៀបច្ាំលគេនលយបាយ ច្ាប់ និងលគេការេ៍ 
ថ្េនាាំ ២)តាម្ដ្ឋនគុ្េភាពបរសិ្ថា ន៖ ខយេ់ 

ទឹក ដី្ ៣)ជាំរុញការអនុវត្តច្ាប់(ក្តួ្ត្ពិនិត្យ 
អ្ិការកិច្ចបញ្ហា បាំពុេបរសិ្ថា ន) ៤)ជាំរុញគាំក្ទ 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់រងឹ ទឹកេូទីក្បជុាំជន ៥) 
ផតេ់លយបេ់របាយការេ៍វាយត្ថ្ម្ែលហ្តុ្ប៉េឹះពាេ់
បរសិ្ថា ន(EIA) និងតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តថ្ផនការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា ន(EMP) ៦)អនុវត្តអនុញ្ហញ  
អនតរជ្ញតិ្ និងកិច្ចក្ពម្លក្ពៀងត្ាំបន់ និង៧)ផតេ់ 
លស្វាពាក់ព័នធកិច្ចគាំពារបរសិ្ថា ន និងម្នទីរពិលស្ថ្ន៍។ 

លៅឆ្ន ាំ២០២០លនឹះ  រលេីក្កបខ័េឌ  
ការងាររបស់្ខែួន អគ្គនាយកដ្ឋា នគាំពារបរសិ្ថា ន 
បានបាំលពញការងារ និងស្លក្ម្ច្បានេទធផេ មាន 
ដូ្ច្ជ្ញ ១)ការងារលគេនលយបាយ និងេិខិត្ 
បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត រមួ្មាន លរៀបច្ាំលគេនលយបាយ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់រងឹទីក្បជុាំជន ល វ្ីវលិស្ថ្នកម្មលេី 
អនុក្កឹត្យស្តីពីការក្តួ្ត្ពិនិត្យការបាំពុេទឹក និង 
អនុក្កឹត្យស្តីពីការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ថរធាតុ្បាំផ្ទែ ញក្ស្ទប់
អូហ្សូន និងលរៀបច្ាំលស្ច្កតីក្ពាងអនុក្កឹត្យស្តីពី 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់លក្គឹះថ្នន ក់ និងអនុក្កឹត្យស្តីពី 
ការអនុវត្តវធិានស្វ័យក្តួ្ត្ពិនិត្យការបាំពុេបរសិ្ថា ន 
២)ការងារតាម្ដ្ឋនគុ្េភាពទឹកស្ថធារេៈ លៅ 
តាម្លគេលៅ រមួ្មាន ទឹកទលនែ ១០លគេលៅ 
ទឹកបឹងទលនែស្ថប០២លគេលៅ ទឹកស្ទឹងជុាំវញិបឹង 
ទលនែស្ថប០៩លគេលៅ ទឹកស្មុ្ក្ទ០៧លគេលៅ 
និងយកស្ាំណ្តកទឹកម្កវភិាគ្ច្ាំនួន២០៣ស្ាំណ្តក 
និងតាម្ត្ាំបន់ហានិភ័យបាំពុេទឹក រមួ្មាន ក្បភពទឹក 
កនុងក្កុងបាវតិ្(ថ្ក្ពកតាលៅ និងថ្ក្ពក ែ្ក) និង 
កក្មិ្ត្បាំពុេខពស់្រដូ្វក្បាាំង (ស្ាំេេ់រវ ទឹកេូ 
និងស្ាំរម្) ៣)ការងារតាម្ដ្ឋនគុ្េភាពខយេ់ 
ស្ថធារេៈ រមួ្មាន ការបាំពាក់ឧបករេ៍តាម្ដ្ឋន 
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លៅរជធានីភនាំលពញ១១ទីតាាំង និងតាម្បណ្តត លខត្ត 
ច្ាំននួ៣៨ទីតាាំង និងបាំពាក់រលយនតតាម្ដ្ឋនគុ្េ 
ភាពខយេ់ស្ថធារេៈ(វសិ្ណុ) ៤)ការងារក្តួ្ត្ពិនិត្យ 
និងអ្ិការកិច្ចក្បភពបាំពុេ រមួ្មាន ចុ្ឹះអ្ិការកិច្ច 
ក្បភពបាំពុេលរងច្ក្ក១៣០ទីតាាំង ចុ្ឹះតាម្ដ្ឋន 
ការអនុវត្តEMPច្ាំនួន១៧៥គ្លក្មាង ចុ្ឹះអ្ិការកិច្ច 
លដ្ឋឹះក្ស្ថយបេតឹ ង៤៩ករេី លច្ញេិខិត្បញ្ហា  
ថ្កថ្ក្ប៤០ករេី អនុវត្តន៍ពិន័យអនតរការេ៍បទ 
លេមីស្បាំពុេបរសិ្ថា ន៩ករេី ជាំរុញការបាំពាក់ 
ឧបករេ៍តាម្ដ្ឋនស្វ័យក្បវត្តិ លេីការបលញ្ចញ 
ស្ាំេេ់រវ ថ្ផសងពីក្បភពបាំពុេស្ាំខាន់ៗ២០ទីតាាំង 
ដ្ាំល ងី Screen ទទេួទិននន័យពីឧបករេ៍តាម្ 
ដ្ឋនស្វ័យក្បវត្តិលេីការបលញ្ចញស្ាំេេ់រវ និង 
ថ្ផសងពីក្បភពបាំពុេ និងចុ្ឹះអនុវត្តន៍ការកលម្ទច្ 
ស្ាំេេ់ស្ថរធាតុ្គី្មី្ថ្នអាជីវកម្មថ្រ ៉េមាស្ ៥)ការ 
ងារពក្ងឹងការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរម្ទីក្បជុាំជន ៦)ការ 
ងារវាយត្ថ្ម្ែលហ្តុ្ប៉េឹះពាេ់បរសិ្ថា ន ៧)ការងារ 
អនុវត្តន៍អនុស្ញ្ហញ អនតរជ្ញតិ្ រមួ្មាន អនុស្ញ្ហញ វថី្យ៉េន 
និងពិ្ីស្ថរម្៉េុងលរ ៉េអាេ់ ស្តីពីស្ថរធាតុ្បាំផ្ទែ ញO3 
អនុស្ញ្ហញ បាថ្ស្េ ស្តីពីស្ាំេេ់លក្គឹះថ្នន ក់ 
អនុស្ញ្ហញ ស្តុកខូម្ស្តីពីស្ថរធាតុ្POPs អនុស្ញ្ហញ  
មី្ណ្តមា៉េ តាស្តីពីបារត្ និងបានស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ 
នីតិ្វ ិ្  ី សុ្ាំការផតេ់ស្ចាច ប័នចូ្េជ្ញស្មាជិក 
អនុស្ញ្ហញ មី្ណ្តមា៉េ តា និងវលិស្ថ្នកម្មពិ្ីស្ថរ 
ម្៉េុងលរ ៉េអាេ់ ៨)ការងារកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការជ្ញម្ួយ 
ថ្ដ្គូ្ និង៩)ការងារលស្វាគាំពារបរសិ្ថា ន។ 

 

កនុងដ្ាំលេីរបាំលពញត្នួាទីភារកិច្ច លឆ្ព ឹះលៅ 
ស្លក្ម្ច្បាននូវេទធផេការងារ ថ្ដ្េបានដ្ឋក់ 
លច្ញ អគ្គនាយដ្ឋា នបានជបួក្បទឹះនូវបញ្ហា ក្ប ម្ 
ម្យួច្ាំននួផងថ្ដ្រ កនុងលនាឹះរមួ្មាន៖ ១)ច្ាំនួនម្ន្រនតី 
មិ្នទន់លែែីយត្បនឹងទាំហ្ាំការងារ ២)ស្ម្ត្ាភាព 
ម្ន្រនតីលៅមានកក្មិ្ត្លេីការងារជាំនាញ លេីការកស្ថង 
លគេនលយបាយ ច្ាប់ បទដ្ឋា ន ៣)លវកិា ស្មាភ រ 
និងម្ល្ាបាយស្ក្មាប់អនុវត្តការងារលៅមិ្នទន់
លែែីយត្បនឹងត្ក្មូ្វការ ៤)ស្ថម រតី្ទទេួខុស្ក្តូ្វរបស់្ 
ថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្លេីការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំេេ់ទីក្បជុាំជន 
លៅមានកក្មិ្ត្ ខវឹះការផតួច្លផាីម្ ៥)បញ្ហា ក្គ្ប់ក្គ្ង 
ស្ាំេេ់ និងការទប់ស្ថក ត់្ការបាំពុេបរសិ្ថា ន ស្ាិត្ 
កនុងអាទិភាពទបលៅល យី និង៦)ស្ម្ត្ាភាព 
ក្កុម្ហ្៊ាុនទីក្បឹកាលស្វាបរសិ្ថា នលៅមានកក្មិ្ត្។ 

 
លៅឆ្ន ាំ២០២១ អគ្គនាយកដ្ឋា ន នឹងបនត 

អនុវត្តន៍ និងដ្ឋក់លច្ញនូវទិស្លៅការងារបនត រមួ្ 
មាន ១)លរៀបច្ាំច្ងក្កងេិខិត្បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត 
ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្ត និងលគេការេ៍ថ្េនាាំ 
បលច្ចកលទស្ ២)តាម្ដ្ឋនគុ្េភាពទឹក និងខយេ់ 
ស្ថធារេៈ ៣)ជាំរុញការអនុវត្តច្ាប់ លៅតាម្ 
ក្បភពបាំពុេ ៤)ជាំរុញការអនុវត្តការក្គ្ប់ក្គ្ងស្ាំរម្ 
ទឹកកខវក់ទីក្បជុាំជន ៥)ជាំរុញការងារវាយត្ថ្ម្ែលហ្តុ្ 
ប៉េឹះពាេ់បរសិ្ថា ន ៦)ការល វ្ីបច្ចុបបននភាពទិននន័យ 
ស្ាំេេ់ ស្ថរធាតុ្លក្គឹះថ្នន ក់ ៧)ការផសពវផាយ 
និងការពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាពជាំនាញ និង៨)ការងារ 
អនុស្ញ្ហញ  និងការអនុវត្តគ្លក្មាង៕ 
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លេធនលការងារចំម្ណោះដឹង និងេ័េ៌មានររិាថ៉ាន ឆន៉ា២ំ០២០ 
និងេិសម្ៅការងារឆន៉ាំ២០២១ 

 
លៅកនុងស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេការងារ

បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២១ លរៀបច្ាំល ងីលៅក្ពឹកថ្លៃអងាគ រ ៣លរច្ ថ្ខ 
កត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃ 
ទី០៣ ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ឯកឧេដត ជួរ បា ៉ារីស៍ អគ្គនាយក 
ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា នច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
(អ.ច្.ព.ប) អលញ្ា ីញល វ្ីបទបងាា ញស្តីពីេទធផេ 
ការងារច្ាំលេឹះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ 
និងទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១។  

នាឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេដត បានជក្មាប 
ជូនដ្េ់អងគស្ននិបាត្ថ្ន អ.ច្.ព.ប មានលបស្កកម្ម 
ស្នូេគឺ្ «លេីកកម្ពស់្ច្ាំលេឹះដឹ្ងអាំពីបរសិ្ថា ន លដី្ម្ប ី
ផ្ទែ ស់្បតូរផនត់្គ្ាំនិត្ស្ថធារេជនឱ្យចូ្េរមួ្ក្បតិ្បត្តិ
លម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន»។ លដី្ម្បលីែែីយត្បនឹងលបស្កកម្ម 

លនឹះ អ.ច្.ព.ប មានលគេលៅស្នូេច្ាំននួ០៣ គឺ្ 
១)ពក្ងឹងការលរៀបច្ាំ និងផសពវផាយព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
និងរបាយការេ៍ស្ថា នភាពបរសិ្ថា ន ២)លេីកកម្ពស់្ 
ការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន និងជាំរុញការក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាព 
បរសិ្ថា ន និង៣)ក្បមូ្េផតុ ាំទិននន័យបរសិ្ថា ន និង 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ លដី្ម្បគីាំក្ទដ្េ់ការលរៀបច្ាំ 
លគេនលយបាយ។ 

លៅឆ្ន ាំ២០២០លនឹះ  រលេីលបស្កកម្ម 
និងលគេលៅរបស់្ខែួន អ.ច្.ព.ប បានបាំលពញ 
ការងារ និងស្លក្ម្ច្បានេទធផេជ្ញថ្ផែផ្ទក  មាន 
ដូ្ច្ជ្ញ ១)ពក្ងឹងការលរៀបច្ាំនិងផសពវផាយព័ត៌្មាន 
បរសិ្ថា ន និងSOE ២)លេីកកម្ពស់្ការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន 
និងក្បតិ្បត្តិលម្ក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ៣)ក្បមូ្េផតុ ាំទិនន័យ 
បរសិ្ថា ន និង្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ៤)ក្បភពលវកិា និង 
៥)លរៀបច្ាំស្ិកាខ ស្ថោ។ 
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ដ្ាំលេីរលឆ្ព ឹះលៅស្លក្ម្ច្បាននូវលបស្កកម្ម 
និងលគេលៅរបស់្ខែួន អ.ច្.ព.ប បានជបួក្បទឹះ 
នូវបញ្ហា ក្ប ម្ម្យួច្ាំនួនផងថ្ដ្រ ពាក់ព័នធនឹង 
១)កិច្ចស្ហ្ការ និងការស្ក្ម្បស្ក្មួ្េជ្ញម្យួ 
ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ២)្នធានថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ៣) 
ស្ម្ត្ាភាពម្ន្រនតី ៤)ច្ាំនួនម្ន្រនតីបលច្ចកលទស្តាម្ 
នាយកដ្ឋា ន និង៥)ឧបករេ៍បលច្ចកលទស្ និង 
ស្មាភ រ។ 

 
លៅឆ្ន ាំ២០២១ អ.ច្.ព.ប នឹងបនតអនុវត្ត 

និងដ្ឋក់លច្ញនូវទិស្លៅការងារបនត រមួ្មាន ១)បនត 
អនុវត្តន៍ស្កម្មភាពក្ស្បតាម្លគេលៅ និងថ្ផនការ 

ឆ្ន ាំ២០២១ ២)បនតពិភាកាម្យួអងគភាព និង 
ស្ថា ប័នពាក់ព័នធលេីការងារអប់រ ាំ និងផសពវផាយ 
បរសិ្ថា ន ជ្ញពិលស្ស្តាម្ត្ាំបន់លទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្ 
៣)ពក្ងឹង និងពក្ងីកមុ្ខងាររបស់្នាយកដ្ឋា ន 
លស្វាកម្មព័ត៌្មានភូមិ្ស្ថន្រស្ត លដី្ម្បថី្ក្បកាែ យលៅជ្ញ 
«ម្ជឈម្េឌ េជ្ញតិ្ក្គ្ប់ក្គ្ងព័ត៌្មាននិងទិននន័យ
បរសិ្ថា ន» National Center for Environmental 
Data and Information Management (NCEDIM) 
៤)ស្ិកាេទធភាព លដី្ម្បលីរៀបច្ាំ និងបលងកីត្ 
«ម្ជឈម្េឌ េជ្ញតិ្ផសពវផាយច្ាំលេឹះដឹ្ងបរសិ្ថា ន» 
National Center for Environmental Knowledge 
Extension (NCEKE) ៥)បនតលេីកកម្ពស់្ 
ច្ាំលេឹះដឹ្ង ជូនម្ន្រនតីកនុងការយិេ័យច្ាំលេឹះដឹ្ង 
និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា នថ្នម្នទីរបរសិ្ថា នរជធានី-លខត្ត 
និងថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ លេីការងារអប់រ ាំ និងផសពវផាយ 
ព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន និង៦)បនតពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាព 
ម្ន្រនតីជាំនាញកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា ន អ.ច្.ព.ប៕ 
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េប្ងឹងការអភិរកស និងការប្ររ់ប្រងប្រេ័នធ 
េំរន់ការពារធតមោេិ 

 
លៅកនុងស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេការងារ

បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២១ លរៀបច្ាំល ងីលៅរលស្ៀេថ្លៃអងាគ រ ៣លរច្ 
ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង 
ថ្លៃទី០៣ ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ឯកឧេដត រឹត ណុង អគ្គនាយកថ្ន 
អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេការពារនិងអភិរកស្ម្មជ្ញតិ្ 
(អ.ក.្) អលញ្ា ីញល វ្ីបទបងាា ញស្តីពីេទធផេ 
ការងារពក្ងឹងការអភិរកស និងការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធ 
ត្ាំបន់ការពារ្ ម្មជ្ញតិ្ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិស្លៅការងារ 
ឆ្ន ាំ២០២១។ 

នាឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេដត បានបងាា ញ 
ជូនដ្េ់អងគស្ននិបាត្លេីេទធផេ និងច្ាំេុច្ 
ស្នូេ ច្ាំននួ០៥ របស់្អគ្គនាយកដ្ឋា ន រមួ្មាន 
១)បច្ចុបបននភាព ថ្នក្បព័នធត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ 
កម្ពុជ្ញ ២)លគេនលយបាយជ្ញតិ្ និងថ្ផនការ 
យុទធស្ថន្រស្តជ្ញតិ្ ស្ក្មាប់ក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធត្ាំបន់ 
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ៣)ស្មិ្ទធផេច្ម្បងៗលេីកិច្ច 
ការពារ និងអភិរកសត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ៤)ការ 
ក្ប ម្នានា លេីការក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធត្ាំបន់ការពារ 
្ម្មជ្ញតិ្ និង៥)ទិស្លៅបនតពក្ងឹងការងារអភិរកស 
និងក្គ្ប់ក្គ្ងក្បព័នធត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្។ 

បច្ចុបបនន រជរដ្ឋា ភិបាេកម្ពុជ្ញ តាម្រយៈ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ជ្ញលស្នា្ិការ បានបលងកីត្ត្ាំបន់ 
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ និងរលបៀងអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ថ្ដ្េ 
គិ្ត្ម្កទេ់នឹងលពេបច្ចុបបននមានច្ាំននួស្រុប៦៥ 
ទូទាំងក្បលទស្ថ្ដ្េក្គ្បដ្េា ប់លេីថ្ផទដី្ក្បមាេ 
៧,២ោនហ្កិតា លស្មីនឹង៤១% ថ្នថ្ផទក្បលទស្។ 
ជ្ញយនតការក្គ្ប់ក្គ្ង និងការអនុវត្តស្ក្មាប់ការពារ 
និងអភិរកសក្បព័នធត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្លនាឹះថ្ដ្រ 
រជរដ្ឋា ភិបាេ ក៏បានក្បគ្េ់ត្នួាទីភារកិច្ចដ្េ់ 
ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លហ្យី អ.ក.្ ជ្ញអងគភាពច្ាំេុឹះ 
ក្កស្ួងមានត្ួនាទីក្គ្ប់ក្គ្ង និងបាំលពញការងារលនឹះ 
ឱ្យមានក្បស្ិទធភាព តាម្រយៈកិច្ចស្ហ្ការជ្ញម្យួ 
រដ្ាបាេរជធានី លខត្ត រដ្ាបាេការពារ និងអភិរកស 
្ម្មជ្ញតិ្រជធានីលខត្ត និងរដ្ាបាេក្កុង ខេឌ  ក្ស្ុក។ 

 
លៅឆ្ន ាំ២០២០ អ.ក.្ បានបាំលពញការងារ 

និងស្លក្ម្ច្បានស្មិ្ទធផេច្ម្បងៗលេីកិច្ចការពារ 
និងអភិរកសត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ មានដូ្ច្ជ្ញ ១) 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្៖ បានលរៀបច្ាំ 
កាំេត់្ និងថ្បងថ្ច្កត្ាំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង បានច្ាំនួន៥ 
ត្ាំបន់ និងបានកាំពុងដ្ាំលេីរការលរៀបច្ាំ ច្ាំននួ២០ 
ត្ាំបន់បថ្នាម្លទៀត្ បានលបាឹះបលងាគ េក្ពាំលៅតាម្ 
ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ម្យួច្ាំននួ បានច្ាំននួ២ពាន់ 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 66 

បលងាគ េលម្ និងកាំពុងស្ហ្ការអនុវត្តន៍បនត បាន 
ចាប់លផតីម្ចុ្ឹះបញ្ា ីដី្រដ្ា កនុងត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ 
ច្ាំននួ០២ គឺ្ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពពាម្ក្កលស្ថប និង 
ថ្ដ្នជក្ម្កស្ត្វថ្ក្ពភនាំលក្ពច្ ២)ការកស្ថងទាំលនីបកម្ម 
រច្នាស្ម្ពនធ័ក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្៖ បាន 
ពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាព និងបេតុ ឹះបណ្តត េជាំនាញជូន 
ដ្េ់ម្ន្រនតីឧទានុរកសលៅតាម្ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ 
លដ្ឋយបានស្ហ្ការជ្ញម្យួស្ថា ប័នរដ្ា និងអងគការ 
អភិរកសជ្ញថ្ដ្គូ្ បាននិងកាំពុងលរៀបច្ាំលហ្ដ្ឋា រច្នា 
ស្ម្ព័នធជ្ញបនតបនាទ ប់ ស្ក្មាប់ការក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ 
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ បាននិងកាំពុងបនតជាំរុញការផគត់្ផគង់ 
ម្ល្ាបាយ និងស្មាភ រ ស្ក្មាប់ការអនុវត្តលៅ 
តាម្ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ៣)ការអនុវត្តច្ាប់៖ 
ចុ្ឹះេាត្ក្បចាាំការបន្រងាក បបទលេមីស្ ដ្កហូ្ត្វត្ាុតាង 
ល វ្ីកិច្ចស្នា និងអប់រ ាំ និងកស្ថងស្ាំេុាំ លរឿងបញ្ាូ ន 
លៅតុ្ោការ ៤)ការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវនានា ៥) 
ការអប់រ ាំផសពវផាយដ្េ់ស្ថធារេជន និង៦) 
ការចូ្េរមួ្អភិវឌ្ឍន៍លស្ដ្ាកិច្ច-ស្ងគម្ និងវបប្ម៌្។ 

 
កនុងរយៈលពេបាំលពញការងារកនែងលៅ ថ្ន 

ឆ្ន ាំ២០២០ អ.ក.្ បានជួបក្បទឹះនូវបញ្ហា ក្ប ម្ 
ម្យួច្ាំនួនផងថ្ដ្រ ពាក់ព័នធនឹង ១)ទាំនាស់្ថ្នការ 
លក្បីក្បាស់្ដី្ ែ្ី ២)ព័ត៌្មាន និងទិននន័យមានកក្មិ្ត្ 
៣)ការរ ាំលោភយកដី្ថ្ក្ព ៤)កាំលេីនថ្នជនច្ាំណ្តក 
និងការតាាំងទីេាំលៅលមី ៥)ការកាំេត់្ក្ពាំ ការកាំេត់្ 
និងថ្បងថ្ច្កត្ាំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង និងការចុ្ឹះបញ្ា ីដី្ថ្ក្ព 
៦)ការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវ និងជីកយកថ្រ ៉េ កនុងត្ាំបន់ 

ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ៧)ការកាប់ល  ីនិងការលនស្ថទ 
ខុស្ច្ាប់ ៨)កងវឹះ្នធានម្នុស្ស និងម្ល្ាបាយ 
និង៩)ការគាំក្ទមូ្េនិ្ិ។ 

ជ្ញទិស្លៅការងារបនត លៅឆ្ន ាំ២០២១លនឹះ 
អ.ក.្ នឹងបនតអនុវត្តន៍ និងដ្ឋក់លច្ញនូវទិស្លៅ 
ការងារ រមួ្មាន ១)បនតកិច្ចខិត្ខាំក្បឹងថ្ក្បងកនុង 
ការការពារនិងអភិរកសក្បព័នធត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ 
២)ពលនែឿនការកាំេត់្ថ្បងថ្ច្កត្ាំបន់ក្គ្ប់ក្គ្ង ចុ្ឹះ 
បញ្ា ីដី្រដ្ា និងលរៀបច្ាំថ្ផនការក្គ្ប់ក្គ្ងតាម្ត្ាំបន់ 
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ៣)បនតពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាពលេីការ 
អនុវត្តច្ាប់ ៤)ពក្ងីកវសិ្ថេភាពក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់
ការពារ្ម្មជ្ញតិ្ ៥)ស្ហ្ការ និងលេីកកម្ពស់្ការ 
ផសពវផាយ និងអប់រ ាំច្ាំលេឹះដឹ្ងបរសិ្ថា ន ៦)បលងកីន 
ការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវលេីក្បលភទស្ត្វ និងរុកខជ្ញតិ្ និង 
មុ្ខងារជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី ៧)ស្ិកា 
ស្កាត នុពេ្នធាន្ម្មជ្ញតិ្និងេទធភាពកនុងការ
បលងកីត្ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្លមីៗបថ្នាម្ ៨)បនតការ 
ពារថ្លរកា និងអភិរកសទីតាាំង្ម្មជ្ញតិ្ថ្ដ្េមាន 
េកខេៈថ្បែក និងទក់ទញ លៅតាម្ត្ាំបន់ការពារ 
្ម្មជ្ញតិ្ និងលរៀបច្ាំច្ងក្កងអត្តស្ញ្ហញ េ្នធាន 
្ម្មជ្ញតិ្ និងជីវៈច្ក្មុ្ឹះស្ាំខាន់ៗ ៩)បលងកីនការ 
លរៀបច្ាំលហ្ដ្ឋា រច្នាស្ម្ព័នធតាម្ត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្
នីម្យួៗ ១០)ស្ិកាទីតាាំងស្ថត ថ្ក្ពលរច្រេិល ងីវញិ 
និងលរៀបច្ាំយនតការបងាក រ និងលែែីយត្បនឹងលភែីងលែឹះថ្ក្ព 
១១)ជាំរុញអភិវឌ្ឍន៍្នធានម្នុស្ស ១២)អភិវឌ្ឍន៍ 
ស្ម្ត្ាភាពស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវតាម្ថ្បបវទិាស្ថន្រស្ត 
១៣)ជាំរុញលេីកទឹកចិ្ត្តម្ន្រនតីអនុវត្តន៍ច្ាប់ អាជ្ញា រ្ 
និងស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ១៤)បលងកីនកិច្ចស្ហ្ការ 
ជ្ញម្យួថ្ដ្គូ្ពាក់ព័នធ និង១៥)បនតពក្ងឹងកិច្ចស្ហ្ 
ក្បតិ្បត្តិការជ្ញម្យួស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រដ្ាបាេថ្នន ក់ 
ជ្ញតិ្ ថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ និងអងគការស្ងគម្សុ្ីវេិ៕ 
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សតិេធនលឆន៉ាំ២០២០ រញ្ហ៉ាប្រ ត និងេិសម្ៅការងារ 
ឆន៉ា២ំ០២១ ននអរគនាយក ឋ៉ានសហរតន៍តូល ឋ៉ាន 

 
លៅកនុងស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេការងារ

បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២១ លរៀបច្ាំល ងីលៅរលស្ៀេថ្លៃអងាគ រ ៣លរច្ 
ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង 
ថ្លៃទី០៣ ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ឯកឧេដត ម្ខៀវ រូរិន អគ្គនាយក 
ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន អលញ្ា ីញល វ្ី 
បទបងាា ញស្តីពីស្មិ្ទធផេឆ្ន ាំ២០២០ បញ្ហា ក្ប ម្ 
និងទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១។ 

លៅឆ្ន ាំ២០២០លនឹះ  រលេីលបស្កកម្ម និង 
លគេលៅរបស់្ខែួន អគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហ្គ្ម្ន៍ 
មូ្េដ្ឋា ន បានបាំលពញការងារ និងស្លក្ម្ច្បាន 
េទធផេច្ម្បងៗ មានដូ្ច្ជ្ញ ១)ការងារលរៀបច្ាំ និង 
ក្គ្ប់ក្គ្ងស្ហ្គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ២)បានលរៀបច្ាំកិច្ច 
ក្បជុាំ និងបេតុ ឹះបណ្តត េបណ្តត ញស្ហ្គ្ម្ន៍អភិរកស 
្នធាន្ម្មជ្ញតិ្ ច្ាំនួន៤ដ្ងកនុងម្ួយឆ្ន ាំ ៣)គ្លក្មាង 

លេីកកម្ពស់្ជីវភាពស្ហ្គ្ម្ន៍ ៤)គ្លក្មាងវនិិលយគ្ 
អភិវឌ្ឍន៍លទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្ ៥)ស្ហ្គ្ម្ន៍លទស្ 
ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្ ៦)ស្ហ្គ្ម្ន៍លទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្ 
៧)ឯកស្ថរផសពវផាយ េិខិត្បទដ្ឋា នគ្តិ្យុត្ត និង 
ឯកស្ថរបេតុ ឹះបណ្តត េ ៨)ការងារត្ាំបន់លបតិ្កភេឌ  
្ម្មជ្ញតិ្ និង៩)កិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ។ 

ដ្ាំលេីរលឆ្ព ឹះលៅស្លក្ម្ច្បាននូវលបស្កកម្ម 
និងលគេលៅរបស់្ខែួនលនាឹះថ្ដ្រ ក៏បានជបួក្បទឹះ 
នូវបញ្ហា ក្ប ម្ម្យួច្ាំនួនផងថ្ដ្រ ពាក់ព័នធនឹង 
១)ស្ម្ត្ាភាព និងេទធភាពថ្នគ្េៈកម្មការ 
បណ្តត ញស្ហ្គ្ម្ន៍លៅមានកក្មិ្ត្ ២)ស្ហ្គ្ម្ន៍ 
មិ្នទន់មានទីតាាំងក្តឹ្ម្ក្តូ្វ ៣)ស្ហ្គ្ម្ន៍ម្យួច្ាំននួ 
មិ្នទន់បានល វ្ីបច្ចុបបននភាព ៤)ក្កុម្ក្បឹកា ុាំមិ្ន 
ទន់បានដ្ឋក់បញ្ចូ េការងារស្ហ្គ្ម្ន៍ លៅកនុង 
កម្មវ ិ្ ីអភិវឌ្ឍន៍ និងវនិិលយគ្ ុាំស្ងាក ត់្ ៥)ស្ម្ត្ាភាព 
និងេទធភាពរបស់្ម្ន្រនតីលៅមានកក្មិ្ត្ ៦)ម្ន្រនតីម្យួ 
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ច្ាំននួមិ្នទន់បានអនុវត្តន៍ការងារជ្ញក្បព័នធ និង 
យុទធស្ថន្រស្ត ៧)កិច្ចស្ហ្ការរវាងអាជ្ញា ្រថ្ដ្នដី្ 
និងស្ថា ប័នជាំនាញ ជ្ញម្យួស្ហ្គ្ម្ន៍លៅមិ្នទន់ 
មានភាពរេូន ៨)លហ្ដ្ឋា រច្នាស្ម្ព័នធលៅត្ាំបន់ 
លទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្លៅមានកក្មិ្ត្ និង៩)ការយេ់ 
ដឹ្ងរបស់្លភាៀវលទស្ច្រលេីការលក្បីក្បាស់្លង់បាែ ស្ទីក 
ស្ាំេេ់រងឹរវ និងការបាំពុេបរសិ្ថា ន។ 

 
លៅឆ្ន ាំ២០២១ អគ្គនាយកដ្ឋា នស្ហ្គ្ម្ន៍ 

មូ្េដ្ឋា ននឹងបនតអនុវត្តន៍ និងដ្ឋក់លច្ញនូវទិស្លៅ 
ការងារបនត រមួ្មាន ១)លរៀបច្ាំលស្នីសុ្ាំកញ្ច ប់លវកិា 

លៅរជរដ្ឋា ភិបាេស្ក្មាប់គាំក្ទដ្េ់កិច្ចក្បតិ្បត្តិ
ការរបស់្បណ្តត ញ និងទីស្ថន ក់ការស្ហ្គ្ម្ន៍ ២) 
បនតលរៀបច្ាំវគ្គបេតុ ឹះបណ្តត េ ដ្េ់គ្េៈកម្មការ 
បណ្តត ញស្ហ្គ្ម្ន៍ ៣)លរៀបច្ាំវគ្គបេតុ ឹះបណ្តត េ 
ស្ក្មាប់ម្ន្រនតីពាក់ព័នធ ៤)បលងកីនយនតការក្កុម្ការងារ 
ជីវភាពស្ហ្គ្ម្ន៍ ៥)បលងកីននិងពក្ងឹងកិច្ចស្ហ្ការ 
ជ្ញម្យួស្ថា ប័នរដ្ាជាំនាញ និងថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ៦) 
ស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ និងពក្ងឹងកិច្ចស្ហ្ការជ្ញម្យួ 
វស័ិ្យឯកជន ៧)ជាំរុញអនុវត្តន៍លទស្ច្រេ៍ខាន ត្ 
តូ្ច្ និងស្ហ្គ្ម្ន៍លទស្ច្រេ៍ ៨)បលងកីត្ និង 
អនុវត្តន៍យនតការក្តួ្ត្ពិនិត្យ ការអនុវត្តគ្លក្មាង 
លទស្ច្រេ៍ខាន ត្តូ្ច្ និងស្ហ្គ្ម្ន៍លទស្ច្រេ៍ 
៩)ជាំរុញការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវ និងដ្ឋក់បញ្ចូ េ 
ទីតាាំងលបតិ្កភេឌ ស្ក្មាប់ជ្ញទិស្លៅលមី និងជលក្មី្ស្ 
របស់្លភាៀវលទស្ច្រ និង១០)ច្ងក្កង និងផសពវផាយ 
ព័ត៌្មានស្តីពីរលបៀងលទស្ច្រេ៍្ម្មជ្ញតិ្៕ 
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លេធនលការងារការអភិវឌ្ឍន៍ម្ យចីរភាេ ឆន៉ាំ២០២០ 
និងេិសម្ៅការងារឆន៉ាំ២០២១ 

 
លៅកនុងស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេការងារ

បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២១ លរៀបច្ាំល ងីលៅរលស្ៀេថ្លៃអងាគ រ ៣លរច្ 
ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង 
ថ្លៃទី០៣ ថ្ខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ឯកឧេេត វា ៉ាន់ ត៊ុនីនាថ អគ្គ 
លេខា្ិការថ្នអគ្គលេខា្ិការដ្ឋា នក្កុម្ក្បឹកាជ្ញតិ្ 
អភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយចី្រភាព(ក.ជ.អ.ច្.) អលញ្ា ីញល វ្ី 
បទបងាា ញស្តីពីេទធផេការងារការអភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ
ចី្រភាពឆ្ន ាំ២០២០ និងទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២១។ 

ឯកឧេេត បានគូ្ស្បញ្ហា ក់អាំពីេទធផេ 
ការងារស្លក្ម្ច្បានរបស់្អគ្គលេខា្ិការដ្ឋា ន 
ក.ជ.អ.ច្. រមួ្មាន៖ ១)បញ្ច ប់លស្ច្កតីក្ពាងថ្ផនការ 
យុទធស្ថន្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ទីក្កុងនិរនតរភាពឆ្ន ាំ២០២០
-២០២៣ ស្ក្មាប់ក្កុងថ្កប ក្ពឹះស្ីហ្នុ បាត់្ដ្ាំបង 
លស្ៀម្រប កាំពង់ចាម្ ស្ួង និងក្កុងបាវតិ្ ២)បញ្ច ប់ 

លស្ច្កតីក្ពាងក្កម្ស្ីេ្ម៌្ថ្នការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវ
កនុងកក្មិ្ត្បលច្ចកលទស្ ៣)បញ្ច ប់លស្ច្កតីក្ពាងស្តី 
ពីលស្ៀវលៅម្គ្គលទស្ក៍លក្គ្ឿងលទស្លៅកម្ពុជ្ញ ៤) 
លរៀបច្ាំរបាយការេ៍ស្មិ្ទធផេថ្នការអនុវត្តលគេ
លៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បកបលដ្ឋយចី្រភាព ស្ក្មាប់វស័ិ្យ 
បរសិ្ថា ន និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយចី្រភាព ៥)អនុម័្ត្ 
របាយការេ៍បច្ចុបបននភាពពីរឆ្ន ាំម្តង និងដ្ឋក់ជូន 
លៅលេខា្ិការដ្ឋា នក្កបខ័េឌ ស្ហ្ក្បជ្ញជ្ញតិ្ ស្តីពី 
ការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ និង៦)ល វ្ីក្បតិ្ភូកម្ម 
មុ្ខងារជូនដ្េ់រដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្។ 

ច្ាំថ្េកការងារថ្ដ្េបាន និងកាំពុងល វ្ី 
រមួ្មាន៖ ១)អនុវត្តន៍គ្លក្មាងអាទិភាពច្ាំននួ២ លដ្ឋយ 
ស្ហ្ការជ្ញម្ួយម្ជឈម្េឌ េលគេនលយបាយ 
យុទធស្ថន្រស្ត និងនវានុវត្តន៍ (CSIP) ២)លរៀបច្ាំ 
លគេនលយបាយស្តីពីការបង់ថ្លែលស្វាកម្មក្បព័នធ
លអកូ ូសុ្ី និងថ្ផនទីបងាា ញផែូវ ស្ក្មាប់ការងារ 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ Page 70 

ជីវសុ្វត្ាិភាព និងលស្ច្កតីក្ពាងក្កបខ័េឌ ការងារជ្ញតិ្ 
ស្ាីពីការលក្បីក្បាស់្ និងការថ្បងថ្ច្កផេក្បលយជន៍ 
ពីការលក្បីក្បាស់្្នធានពនធុ លដ្ឋយលស្មីភាព និង 
ស្ម្្ម៌្ ៣)លរៀបច្ាំលស្ច្កតីក្ពាងអនុក្កឹត្យ ស្តីពី 
វធិាន និងនីតិ្វ ិ្ ីចូ្េរមួ្កនុងយនតការកាត់្បនាយការ 
បលញ្ចញឧស្ម័នផទឹះកញ្ច ក់ ៤)លរៀបច្ាំបែង់ និងថ្ផនការ 
លម្ លៅកនុងម្ជឈម្េឌ េក្ស្ថវក្ជ្ញវ និងអភិរកស 
លកស្រកូេ សុ្ខ អាន ភនាំគូ្ថ្េន ៥)លរៀបច្ាំលស្ច្កតី 
ក្ពាងយុទធស្ថន្រស្ត និងស្កម្មភាពលស្ដ្ាកិច្ចច្ក្កា 
និងយនតការវាយត្ថ្ម្ែការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវ និងច្ង 
ក្កងទិននន័យស្តីពីបលច្ចកវទិាស្ម្ក្ស្ប ស្ក្មាប់ 
ការអនុវត្តលៅកម្ពុជ្ញ ៦)លរៀបច្ាំថ្ផនទីបងាា ញផែូវ 
ថ្ផនកវទិាស្ថន្រស្ត និងបលច្ចកវទិា ៧)លរៀបច្ាំលស្ច្កតី 
ក្ពាងលគេការេ៍ថ្េនាាំ និងបលច្ចកលទស្ ស្តីពី 
អគរថ្បត្ង ការយិេ័យថ្បត្ង និងក្ពឹត្តិការេ៍ 
ថ្បត្ង ៨)ស្ហ្ការអនុវត្តអនុស្ារេៈថ្នការ 
លយគ្យេ់គន ជ្ញម្យួក្គឹ្ឹះស្ថា នឧត្តម្ស្ិកាច្ាំននួ
៧ លៅថ្នន ក់ជ្ញតិ្ និងថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្៖ RUA, 
RUPP, ITC, ស្ថោជ្ញតិ្កស្ិកម្មថ្ក្ពកលេៀប 
ស្កេវទិាេ័យស្លម្តច្ លហ្ង ស្ាំរនិ ត្បូង មុ ាំ 
ស្កេវទិាេ័យបាត់្ដ្ាំបង និងស្កេវទិាេ័យ 
មានជ័យ និង៩)បាននិងកាំពុងស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ 
ជ្ញម្យួអងគការថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍។  

ទនទឹម្នឹងលនឹះ អគ្គលេខា្ិការដ្ឋា ន ក.ជ.អ.ច្. 
បានចុ្ឹះ ឬបាននិងកាំពុងលរៀបច្ាំចុ្ឹះ អនុស្ារេៈ 
លយគ្យេ់គន  (MoU) រវាងអគ្គលេខា្ិការដ្ឋា ន 
និងស្ថា ប័នច្ាំននួ៥ រមួ្មាន៖ ១)ស្ថរម្នទីរក្បវត្តិ 
ស្ថន្រស្ត្ម្មជ្ញតិ្ក្បលទស្បារ ាំង លេីការអភិរកសលក្ៅ 
ថ្ដ្ន្ម្មជ្ញតិ្លៅកម្ពុជ្ញ ២)អងគការលផ្ទត ត្លេីស្ត្វ 
ថ្ក្ពកម្ពុជ្ញលេីការកស្ថងស្ម្ត្ាភាពលេីការក្គ្ប់ក្គ្ង 
និងអភិរកស្នធានជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី 
៣)Korea National Arboretum ក្បលទស្កូលរ ៉េ 

លេីការអភិរកសជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ក្បព័នធលអកូ ូសុ្ី និងការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងត្ាំបន់ការពារ្ម្មជ្ញតិ្លៅកម្ពុជ្ញ ៤)ស្ួន 
រុកខឧទាន Kew ក្បលទស្អង់លគ្ែស្ លេីការបលងកីត្ 
និងដ្ាំលេីរការការអភិរកសលក្ៅថ្ដ្ន្ម្មជ្ញតិ្ លៅ 
កម្ពុជ្ញ និង៥)IUCN លេីកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ 
ពាក់ព័នធនឹងទឹក លស្បៀង ថ្នម្ពេ អាកាស្ធាតុ្ 
និងជីវៈច្ក្មុ្ឹះ។ 

លៅឆ្ន ាំ២០២០លនឹះ អគ្គលេខា្ិការដ្ឋា ន 
ក.ជ.អ.ច្. បានជបួក្បទឹះនូវបញ្ហា ក្ប ម្ម្ួយច្ាំនួន 
កនុងលនាឹះរមួ្មាន៖ ១)ការលរៀបច្ាំតាក់ថ្ត្ងលគេ 
នលយបាយមិ្នទន់បាន ថ្ផអកលៅលេីការស្ិកា 
ក្ស្ថវក្ជ្ញវថ្បបវទិាស្ថន្រស្តលពញលេញ និងស្ថា នភាព 
ជ្ញក់ថ្ស្តង ២)ការលរៀបច្ាំថ្ផនការរបស់្នាយកដ្ឋា ន 
នីម្យួ  ៗមិ្នទន់មានេកខេៈក្គ្ប់ក្គន់លៅល យី 
លដ្ឋយខវឹះទិននន័យ ក្បព័នធតាម្ដ្ឋន វាយត្ថ្ម្ែ ឬ 
ឧបករេ៍ លដី្ម្បកីាំេត់្វសិ្ថេភាព និងបរមិាេ 
ថ្នវស័ិ្យ ឬស្កម្មភាពអាទិភាព ៣)វសិ្ថេភាព 
ការងារមានទាំហ្ា្ំ ាំ ថ្ត្ស្ម្ត្ាភាពជាំនាញកក្មិ្ត្ខពស់្ 
ឬពហុ្ជាំនាញ (រមួ្មាន៖ជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ជីវសុ្វត្ាិភាព 
ការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ លស្ដ្ាកិច្ចថ្បត្ង វទិាស្ថន្រស្ត 
និងការក្ស្ថវក្ជ្ញវបលច្ចកវទិា) មិ្នទន់ស្ម្ក្ស្ប 
លៅនឹងត្ក្មូ្វការ ៤)្នធាន និងម្ល្ាបាយរដ្ា 
ស្ក្មាប់គាំក្ទការងារអាទិភាព មិ្នទន់លែែីយត្ប 
តាម្ត្ក្មូ្វការ លដី្ម្បបីនតធានាបាននូវក្បស្ិទធភាព 
និងក្បស្ិទធផេការងារ ៥)ក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងការងារ 
ការស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ និងរលបៀបរបបការងារលៅមិ្ន 
ទន់លែែីយត្បលៅនឹងត្ក្មូ្វការថ្នការល វ្ីទាំលនីបកម្ម
ស្ថា ប័ន ៦)កងវឹះក្បព័នធតាម្ដ្ឋនក្តួ្ត្ពិនិត្យ និង 
វាយត្ថ្ម្ែថ្ផទកនុង លដី្ម្បពីក្ងឹងក្បស្ិទធភាពថ្នការអនុវត្ត 
គ្លក្មាងជ្ញម្យួថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ និងភាគី្ពាក់ព័នធ និង 
៧)ការរេដ្ឋេថ្នជាំងឺកូវដី្-១៩។ 
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ស្ក្មាប់លៅឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧេេត បាន 
បងាា ញជូននូវទិស្លៅការងារបនតរបស់្អគ្គលេខា
្ិការដ្ឋា ន ក.ជ.អ.ច្. រមួ្មាន៖ ១)បនតជាំរុញការ 
ដ្ឋក់បញ្ចូ េការថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្លៅកនុងលគេ
នលយបាយ និងការវភិាជន៍លវកិាក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ 
និងបនតលកៀរគ្រ្នធាន និងបលច្ចកវទិាស្ម្ក្ស្ប 
២)បនតលរៀបច្ាំបញ្ច ប់លស្ច្កតីក្ពាងអនុក្កឹត្យ ស្តីពី 
វធិាន និងនីតិ្វ ិ្ ីចូ្េរមួ្កនុងយនតការកាត់្បនាយការ 
បលញ្ចញឧស្ម័នផទឹះកញ្ច ក់ ៣)បនតអនុវត្តន៍យនតការកាត់្ 
បនាយការបលញ្ចញឧស្ម័នផទឹះកញ្ច ក់ ៤)បនតលរៀបច្ាំ 
លគេនលយបាយ ស្តីពីការបង់ថ្លែលស្វាកម្មក្បព័នធ 
លអកូ ូសុ្ី និងថ្ផនទីបងាា ញផែូវស្ក្មាប់ការងារជីវ 
សុ្វត្ាិភាព និងលស្ច្កតីក្ពាងក្កបខ័េឌ ការងារជ្ញតិ្ 
ស្ាីពីការលក្បីក្បាស់្ និងការថ្បងថ្ច្កផេក្បលយជន៍ 
ពីការលក្បីក្បាស់្្នធានពនធុលដ្ឋយលស្មីភាព និង 
ស្ម្្ម៌្ ៥)បញ្ច ប់លស្ច្កតីក្ពាងយុទធស្ថន្រស្ត និង 
ស្កម្មភាពលស្ដ្ាកិច្ចច្ក្កា និងយនតការវាយត្ថ្ម្ែការ 
ស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវ និងច្ងក្កងទិននន័យស្តីពីបលច្ចកវទិា 
ស្ម្ក្ស្ប ៦)អនុម័្ត្លគេការេ៍ថ្េនាាំ និង 
បលច្ចកលទស្ ស្តីពីអគរថ្បត្ង ការយិេ័យថ្បត្ង 

និងក្ពឹត្តិការេ៍ថ្បត្ង ៧)បនតស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ និង 
លរៀបច្ាំបលងកីត្ក្បព័នធទិននន័យថ្ក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ 
ការអភិវឌ្ឍថ្បត្ងវទិយស្ថន្រស្ត បលច្ចកវទិា និងនវានុវត្តន៍ 
និងការអភិរកស្នធានជីវៈច្ក្មុ្ឹះ ៧)បនតជាំរុញ 
ការអនុម័្ត្ក្កម្ស្ីេ្ម៌្ ថ្នការស្ិកាក្ស្ថវក្ជ្ញវ 
កនុងកក្មិ្ត្បលច្ចកលទស្ និងបនតលរៀបច្ាំថ្ផនទីបងាា ញ 
ផែូវថ្ផនកវទិាស្ថន្រស្ត និងបលច្ចកវទិា ៨)បនតជាំរុញ 
កិច្ចដ្ាំលេីរការម្ជឈម្េឌ េក្ស្ថវក្ជ្ញវ និងអភិរកស 
លកស្រកូេ សុ្ខអាន ភនាំគូ្ថ្េន ការបលងកីត្ម្ជឈ 
ម្េឌ េជីវៈច្ក្មុ្ឹះ និងស្ថរម្នទីរក្បវត្តិស្ថន្រស្ត្ម្មជ្ញតិ្ 
ភនាំលពញ ៩)បនតជាំរុញកិច្ចស្ហ្ការជ្ញម្យួម្ជឈម្េឌ េ 
បេតុ ឹះ្ុរកិច្ចលមី លត្លជ្ញ ១០)បនតពក្ងីក និងពក្ងឹង 
កិច្ចស្ហ្ការជ្ញម្យួថ្ដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ស្ងគម្សុ្ីវេិ 
វស័ិ្យឯកជន ក្គឹ្ឹះស្ថា នឧត្តម្ស្ិកា និងក្គឹ្ឹះស្ថា ន 
ក្ស្ថវក្ជ្ញវ ១១)បនតកស្ថង និងអភិវឌ្ឍន៍្នធាន 
ម្នុស្សថ្ដ្េមានវជិ្ញា ជីវៈកក្មិ្ត្ខពស់្ និង១២)លរៀបច្ាំ 
ក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ង តាម្ដ្ឋនក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយ 
ត្ថ្ម្ែការអនុវត្តកម្មវ ិ្ ី និងគ្លក្មាងជ្ញម្យួថ្ដ្គូ្ 
អភិវឌ្ឍន៍៕ 
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លេធនលការងារឆន៉ាំ២០២០ ម្លើការេប្ងឹងអភិបាលកិចចលអ 
កែុងប្ករខ័ណឌអងគភាេថវិកាេី៦ 

 
លៅកនុងស្ននិបាត្បូកស្រុបេទធផេការងារ

បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២០ និងលេីកទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២១ លៅក្ពឹកថ្លៃពុ្ ៤លរច្ ថ្ខកត្តិក ឆ្ន ាំជូត្ 
លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី០៤ ថ្ខវចិ្ឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២០ នាទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន ឯកឧេេត 
ប្ជិន ស៊ុខា អគ្គនាយក ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា ន 
រដ្ាបាេ និងហ្រិញ្ញវត្ាុ អលញ្ា ីញល វ្ីបទបងាា ញស្តីពី 
របាយការេ៍ក្តួ្ត្ពិនិត្យេទធផេការងារឆ្ន ាំ២០២០ 
លេីការពក្ងឹងអភិបាេកិច្ចេអកនុងក្កបខ័េឌ អងគភាព
លវកិាទី៦។ 

 
ឯកឧេេត បានគូ្ស្បញ្ហា ក់អាំពីេទធផេ 

ការងារថ្ដ្េអងគភាពលវកិាទី៦ ស្លក្ម្ច្បានច្ម្បងៗ 
រមួ្មាន ១)ការក្គ្ប់ក្គ្ងរដ្ាបាេ ២)ការក្គ្ប់ក្គ្ង 
្នធានម្នុស្ស ៣)ការលរៀបច្ាំថ្ផនការលវកិា និង 
របាយការេ៍ ៤)ការក្គ្ប់ក្គ្ងហ្រិញ្ញវត្ាុ ៥)ការ 
ក្គ្ប់ក្គ្ងក្ទពយស្ម្បត្តិរដ្ា និងកិច្ចេទធកម្ម ៦) 

ការងារអ្ិការកិច្ច និងស្វនកម្មថ្ផទកនុង ៧)ការងារ 
វមិ្ជឈការ និងវសិ្ហ្ម្ជឈការ និង៨)ការងារន្រស្ត ី
លយនឌ័្រ កុមារ និងយុវជនកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ 

 
ការអនុវត្តការងារ កនុងឆ្ន ាំ២០២០កនែងលៅ 

អគ្គនាយកដ្ឋា នរដ្ាបាេ និងហ្រិញ្ញវត្ាុ បានជបួ 
ក្បទឹះនូវបញ្ហា ក្ប ម្ម្ួយច្ាំននួផងថ្ដ្រលេី ១) 
ថ្ផនកក្កបខ័េឌ ការងាររដ្ាបាេ និងហ្រិញ្ញវត្ាុ ២) 
ថ្ផនកក្កបខ័េឌ ការងារវមិ្ជឈការ និងវសិ្ហ្ម្ជឈការ៖ 
អនុវត្តន៍មិ្នបានលពញលេញ និង៣)ថ្ផនកក្កបខ័េឌ  
ការងារន្រស្តី លយនឌ័្រ យុវជន និងកុមារ។ 

 
លៅឆ្ន ាំបនាទ ប់២០២១ ឯកឧេេត ប្ជិន 

ស៊ុខា បានបងាា ញជូនដ្េ់អងគស្ននិបាត្នូវទិស្លៅ 
អនុវត្តន៍ឆ្ន ាំ២០២១ របស់្អគ្គនាយកដ្ឋា ន រមួ្មាន 
១)បនតលរៀបច្ាំវគ្គបេតុ ឹះបណ្តត េស្ម្ត្ាភាពម្ន្រនតី
រជការ និងម្ន្រនតីឧទានុរកស ២)បនតអនុវត្តន៍ការ 
លេីកទឹកចិ្ត្តម្ន្រនតីរជការ ៣)បនតស្ក្ម្បស្ក្មួ្េ 
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និងជាំរុញការលរៀបច្ាំសូ្ច្នាករេទធផេកនុងឆ្ន ាំ ៤) 
បនតជាំរុញអងគភាពក្បមូ្េច្ាំេូេល វ្ីការពាករេ៍
ច្ាំេូេឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ ៥)ពិនិត្យ ថ្ស្វងរកបថ្នាម្ 
នូវក្បភពច្ាំេូេ ៦)បនតជាំរុញការផសពវផាយកក្ម្ង 
លស្វាស្ថធាេៈលមីរបស់្ក្កស្ួង ៧)បនតពក្ងឹង 
ស្ងគតិ្ភាពរវាងអងគភាពលរៀបច្ាំថ្ផនការ និងអងគភាព 
េទធកម្ម ៨)បនតពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាពជាំនាញថ្ផនក 
ក្គ្ប់ក្គ្ងហ្រិញ្ញវត្ាុ ៩)បនតពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពលេី 
ការក្គ្ប់ក្គ្ងច្ាំណ្តយស្ក្មាប់លស្ថហ្៊ាុយលបស្កកម្ម
កនុងក្បលទស្ ១០)ស្ិកាកនុងការលក្ត្ៀម្ដ្ឋក់បញ្ចូ េ 
ក្បលភទលស្វាស្ថធារេៈម្ួយច្ាំននួលៅកនុងក្បព័នធ
អនឡាញ ១១)បនតពក្ងឹងការលរៀបច្ាំ និងក្គ្ប់ក្គ្ង 
បញ្ា ីស្ថរលពីភេឌ ក្ទពយស្ម្បត្តិរដ្ា ១២)បនតស្ក្ម្ប 
ស្ក្មួ្េ និងជាំរុញការចុ្ឹះបញ្ា ីល វ្ីប័េណកម្មស្ិទធិដី្ ែ្ី 

១៣)បនតបលងកីនស្ម្ត្ាភាពច្ាំលេឹះដឹ្ងជាំនាញ 
ដ្េ់ម្ន្រនតីអ្ិការកិច្ច និងស្វនកម្មថ្ផទកនុង ១៤)បនត 
ចុ្ឹះតាម្ដ្ឋនអលងកត្ក្ស្ថវក្ជ្ញវព័ត៌្មាន កនុងក្កបខ័េឌ  
អ្ិការកិច្ចនិងស្វនកម្ម ១៥)បនតអនុវត្តន៍ការ 
លក្ជីស្លរសី្អងគភាពគ្ាំរូកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន ១៦) 
បនតពក្ងឹងការទទេួខុស្ក្តូ្វរបស់្ក្កស្ួង ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ និងរដ្ាបាេថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ១៧)បនត 
ពិនិត្យតាម្ដ្ឋន និងវាយត្ថ្ម្ែការអនុវត្តរបស់្រដ្ាបាេ 
ថ្នន ក់លក្កាម្ជ្ញតិ្ ១៨)បនតពិនិត្យ និងលរៀបច្ាំេិខិត្ 
បទដ្ឋា នគ្ត្តិយុត្ត ១៩)បនតអនុវត្តលគេនលយបាយ 
គាំពារម្ន្រនតីរជការ ២០)បនតផសពវផាយ និង 
អនុវត្តន៍ថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្តបន្រញ្ហា បលយនឌ័្រ និង 
២១)បនតពក្ងឹងស្ម្ត្ាភាព និងក្បស្ិទធភាពអនុវត្តន៍ 
ការងាររបស់្ន្រស្តី និងយុវជនកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន៕ 
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ផ្នែកទ២ី 

វិទាស្ថន្តសត និងបផ្ចេកវទិា 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ នងិឯកឧេេត Pablo Chiho Kang េិភាកាម្លើ 
ការអរ់រំសនែកវេិាាន្រសេ កែងុវិសយ័ររិាថ៉ាន 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅរលស្ៀេថ្លៃអងាគ រ ៥លកីត្ ថ្ខ 
អស្សុជ ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹង 
ថ្លៃទី២២ ថ្ខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០២០ បានទទេួជបួ 
ពិភាកាការងារជ្ញម្ួយឯកឧត្តម្ Pablo Chiho 
Kang ឯកអគ្គរដ្ាទូត្អូន្រស្ថត េី ក្បចាាំកម្ពុជ្ញ 
លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។  

ឯកឧត្តម្ Pablo Chiho Kang បាន 
លេីកល ងីអាំពីកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ រវាងក្បលទស្ 
ទាំងពីរកម្ពុជ្ញ អូន្រស្ថត េី តាម្រយៈស្កម្មភាពការងារ 
ថ្ដ្េមានក្ស្ថប់ ជ្ញពិលស្ស្ ការអភិវឌ្ឍ្នធាន 
ម្នុស្សលដី្ម្បរីមួ្ច្ាំថ្េកអភិវឌ្ឍន៍ក្បលទស្កម្ពុជ្ញ។ 
ជ្ញម្យួគន លនឹះ ឯកឧត្តម្ឯកអគ្គរដ្ាទូត្អូន្រស្ថត េី 
បានថ្លែងស្ថទរនូវេទធផេការងារ ថ្ដ្េកម្ពុជ្ញ 
ខិត្ខាំស្លក្ម្ច្បានកនុងវស័ិ្យបរសិ្ថា ននាលពេកនែង
ម្ក។ 

ជ្ញម្យួគន លនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ បានលេីកល ងីពីកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការ 
លេីថ្ផនកអប់រ ាំវទិាស្ថន្រស្តលេីវស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ កនុង 
លនាឹះ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី មានក្បស្ថស្ន៍លេីក 
ល ងីច្ាំេុច្ស្ាំខាន់ៗដូ្ច្ជ្ញ៖ 

១)កិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការបលងកីនច្ាំលេឹះដឹ្ង 
ថ្ផនកវទិាស្ថន្រស្តទក់ទងនឹងវស័ិ្យបរសិ្ថា ន។ 

២)កិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការលេីការស្ិកា 
ក្ស្ថវក្ជ្ញវស្ថា នភាពក្បព័នធលអកូ ូសុ្ីកម្ពុជ្ញ លដី្ម្ប ី
លរៀបច្ាំជ្ញលគេនលយបាយ និងថ្ផនការយុទធស្ថន្រស្ត 
ក្គ្ប់ក្គ្ងបរសិ្ថា នឱ្យមានក្បស្ិទធភាព។ 

៣)ទស្សនកិច្ចស្ិការផ្ទែ ស់្បតូរបលច្ចកលទស្ 
ជាំនាញ ការក្ស្ថវក្ជ្ញវលេីថ្ផនកវទិាស្ថន្រស្ត របស់្ 
និស្សតិ្កម្ពុជ្ញ និងអូន្រស្ថត េី៕ 
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ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ អម្ ជ្ើញសម្មាព៉ាធ ក់ឱ្យម្ប្រើប្បាស់  
«វិសណ»ុ ប្េួេេិនិេយរ៊ុណភាេខយល់ 

 
ឯកឧេេត ាយ សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតី 

ក្កស្ួងបរសិ្ថា ន អលញ្ា ីញស្លមាព ្ដ្ឋក់ឱ្យលក្បីក្បាស់្ 
រលយនតក្តួ្ត្ពិនិត្យគុ្េភាពខយេ់របស់្ក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ថ្ដ្េមានលមម ឹះថ្ន «វសិ្ណុ» ក្តួ្ត្ពិនិត្យ 
គុ្េភាពខយេ់ នាក្ពឹកថ្លៃអងាគ រ ១១លរច្ ថ្ខអស្សុជ 
ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្.២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី១៣ 
ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ លៅទីស្តីការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ 
ក្ពឹត្តិការេ៍លនឹះ លរៀបច្ាំល ងីលដ្ឋយមានការអលញ្ា ីញ 
ចូ្េរមួ្ពីថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និងម្ន្រនតីរជការក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
និស្សតិ្ និងស្ិស្ានុស្ិស្សម្យួច្ាំនួនលទៀត្។  

ឯកឧេេត ោ ស៊ុីណ្ អគ្គនាយក 
ថ្នអគ្គនាយកដ្ឋា នគាំពារបរសិ្ថា នថ្នក្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន រយៈលពេប៉េុនាម នឆ្ន ាំចុ្ងលក្កាយលនឹះ 
លៅខេៈថ្ដ្េកាំលេីនការអភិវឌ្ឍលស្ដ្ាកិច្ចមាន
កក្មិ្ត្ខពស់្ ពិលស្ស្ កាំលេីនត្ក្មូ្វការថ្នម្ពេ 

បញ្ហា គុ្េភាពខយេ់ស្ថធារេៈ ក្តូ្វបានក្បជ្ញពេរដ្ា 
ល វ្ីការតាម្ដ្ឋន លដ្ឋយការយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ ពិលស្ស្ 
បញ្ហា កាំលេីនភាគ្េអិត្និច្េវជិឈមាក្ត្តូ្ច្ជ្ញង 
២,៥មី្ក្កូថ្ម្៉េក្ត្ ថ្ដ្េលៅកាត់្ថ្ន PM២.៥ លៅ 
កនុងខយេ់បរយិកាស្ នាអាំ ុងលដី្ម្ឆ្ន ាំ២០២០។ 
លែែីយត្បនឹងបញ្ហា កងវេ់លនឹះ អគ្គនាយកដ្ឋា នគាំពារ 
បរសិ្ថា នបានយកចិ្ត្តទុកដ្ឋក់ បលងកីនការតាម្ដ្ឋន 
គុ្េភាពស្ថធារេៈ និងការកាំេត់្វធិានការទប់ 
ស្ថក ត់្ និងកាត់្បនាយការបាំពុេខយេ់។ ឯកឧេេត 
បថ្នាម្ថ្ន ម្កទេ់លពេលនឹះ ក្កស្ួងបានបាំពាក់ 
ឧបករេ៍តាម្ដ្ឋនគុ្េភាពខយេ់ស្វ័យក្បវត្តិលៅ 
តាម្បណ្តត រជធានី លខត្ត ស្រុបច្ាំននួ៤៩លក្គ្ឿង 
(ភនាំលពញ មានច្ាំននួ១១ និងលខត្តច្ាំននួ២៨លក្គ្ឿង) 
លហ្យីថ្ដ្េក្តូ្វបនតបាំពាក់ ច្ាំននួ៨លក្គ្ឿងបថ្នាម្។ 
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ឯកឧេេត បានបញ្ហា ក់ថ្ន ស្មិ្ទធផេ 
លមីនាលពេលនឹះ រលយនតបាំពាក់ឧបករេ៍ស្វ័យក្បវត្តិ 
ក្តួ្ត្ពិនិត្យគុ្េភាពខយេ់ច្េ័ត្ ច្ាំននួ១លក្គ្ឿង  
"វសិ្ណុក្តួ្ត្ពិនិត្យគុ្េភាពខយេ់" គឺ្ជ្ញអាំលណ្តយ 
ដ៏្ថ្លែថ្នែ របស់្ សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សសន 
នាយករដ្ាម្ន្រនតីថ្នក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ។ 

 
កនុងឱ្កាស្លនាឹះ ឯកឧេេត ាយ 

សំអាល់ មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន រលយនតបាំពាក់ឧបករេ៍ 
ស្វ័យក្បវត្តិក្តួ្ត្ពិនិត្យគុ្េភាពខយេ់ច្េ័ត្ ថ្ដ្េ 
មានលមម ឹះថ្ន វសិ្ណុ ថ្ដ្េអាច្ឱ្យក្កស្ួងមានេទធភាព 
ក្គ្ប់ក្គន់ កនុងការតាម្ដ្ឋនគុ្េភាពខយេ់លៅ 
ក្គ្ប់ទីកថ្នែងកនុងក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ ស្ក្មាប់ 

ក្បមូ្េទិននន័យគុ្េភាពខយេ់ផសពវផាយជូនដ្េ់
ស្ថធារេជន ឱ្យកាន់ថ្ត្មានសុ្ក្កឹត្ភាព និង 
ទន់លពេលវោ។ 

  
ឯកឧេេតរដឋតន្រនេី បានគូ្ស្បញ្ហា ក់ថ្ន 

លដី្ម្បឱី្យក្បលទស្កម្ពុជ្ញ ស្ថអ ត្ ឆ្ែ ត្ថ្វ និងមាន 
បរសិ្ថា នស្ថអ ត្ គឺ្ក្តូ្វមានការចូ្េរមួ្គន ពីក្គ្ប់ស្ថា ប័ន 
ពាក់ព័នធ អាជ្ញា ្រក្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ជ្ញពិលស្ស្ 
ក្បជ្ញពេរដ្ាផងថ្ដ្រ ល វ្ីយ៉េ ងណ្តកនុងការទុកដ្ឋក់ 
និងក្គ្ប់ក្គ្ងកាកស្ាំេេ់ ស្ាំរម្ឱ្យបានក្តឹ្ម្ក្តូ្វ 
លទីបក្បលទស្កម្ពុជ្ញមានបរសិ្ថា នស្ថអ ត្ និងថ្បត្ង៕ 
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រុសសីរនេគ្ំប្េជំនួយវិស័យវិេាាន្រសេ និងការអភិវឌ្ឍ 
ធនធានតន៊ុសស  

  
លៅឱ្កាស្ ទទេួបានការអនុញ្ហញ ត្ជបួ 

ពិភាកាការងារជ្ញម្ួយ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ រដ្ាម្ន្រនតីក្កស្ួងបរសិ្ថា ន នាទីស្តីការក្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន លៅរលស្ៀេថ្លៃពុ្ ១២លរច្ ថ្ខអស្សុជ 
ឆ្ន ាំជូត្ លទស័្ក ព.ស្. ២៥៦៤ ក្តូ្វនឹងថ្លៃទី១៤ 
ថ្ខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២០ ឯកឧត្តម្ អាណ្តលូេ ីបូរវូកី 
(ANATOLY BOROVIK) ឯកអគ្គរដ្ាទូត្វសិ្ថម្ញ្ញ 
និងលពញស្ម្ត្ាភាព ថ្នស្ហ្ព័នធរុស្សកី្បចាាំកម្ពុជ្ញ 
បានបងាា ញអាំពីការគាំក្ទដ្េ់ការអភិវឌ្ឍថ្ផនក 
វទិាស្ថន្រស្ត លដី្ម្បសី្នតិភាព និងការបេតុ ឹះបណ្តត េ 
្នធានម្នុស្សស្ិកាលៅក្បលទស្រុស្ស ី លេីថ្ផនក 
វទិាស្ថន្រស្តផងថ្ដ្រ។ 

 
កនុងជាំនួបលនឹះថ្ដ្រ ឯកឧត្តម្ អាណ្តលូេ ី

បូរវូកី (ANATOLY BOROVIK) បានបញ្ហា ក់ថ្ន 
កម្ពុជ្ញមានការអភិវឌ្ឍដ៏្ឆ្ប់រហ័្ស្ និងបានពក្ងឹង 
និងពក្ងីកទាំនាក់ទាំនងជ្ញក្បវត្តិស្ថន្រស្តដ៏្េអ រវាង 

ក្ពឹះរជ្ញណ្តច្ក្កកម្ពុជ្ញ និងស្ហ្ព័នធរុស្សុ ី ជ្ញ 
េាំដ្ឋប់។ 

ជ្ញម្យួគន លនឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ បានស្ថ្ម្តងនូវការស្ថវ គ្ម្ន៍យ៉េ ងកក់លៅត  
ច្ាំលពាឹះលបស្កកម្មការទូត្របស់្ឯកឧត្តម្ឯកអគ្គ 
រដ្ាទូត្រុស្សកី្បចាាំកម្ពុជ្ញ និងបានលេីកល ងីអាំពីទាំនាក់ 
ទាំនងេអរវាងកម្ពុជ្ញ និងរុស្សុ។ី ឯកឧេេត បាន 
បញ្ហា ក់ថ្ន កនែងម្ក ក្បលទស្រុស្ស ីបានជយួដ្េ់ 
ការស្ថត  និងការអភិវឌ្ឍក្បលទស្កម្ពុជ្ញ ជ្ញពិលស្ស្ 
លៅលពេកម្ពុជ្ញ លទីបថ្ត្រ ាំលដ្ឋឹះលច្ញពីរបបក្បេ័យ 
ពូជស្ថស្ន ៍ ប៉េុេ ពត្។ ឯកឧេេត ាយ 
សំអាល់ មានក្បស្ថស្ន៍ថ្លែងអាំេរគុ្េផងថ្ដ្រ 
ដ្េ់ក្បលទស្រុស្ស ីនិងក្បជ្ញជនរុស្ស ីថ្ដ្េបានជយួ 
បេតុ ឹះបណ្តត េ្នធានម្នុស្ស ជាំរុញឱ្យកម្ពុជ្ញ 
រកីច្លក្មី្នរហូ្ត្ម្កដ្េ់លពេលនឹះ។ 

ទនទឹម្នឹងលនាឹះថ្ដ្រ ឯកឧេេតរដឋតន្រនេ ី
បានពិភាកាលេីកិច្ចស្ហ្ក្បតិ្បត្តិការលទវភាគី្រវាង
ក្បលទស្ទាំងពីរ កម្ពុជ្ញ-រុស្ស ី លេីការអភិវឌ្ឍថ្ន 
បលច្ចកវទិា និងការបេតុ ឹះបណ្តត េនិស្សតិ្ថ្ផនក 
វទិាស្ថន្រស្ត ឱ្យបានលក្ចី្នថ្លម្លទៀត្ លដី្ម្បជីយួដ្េ់ 
ការអភិវឌ្ឍក្បលទស្កាន់ថ្ត្មានការរកីច្លក្មី្ន៕
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ផ្នែកទី៣ 

ចាប ់និងលខិិតបទដ្ឋឋ នគតិយតុតិ 
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ផ្នែកទី៤ 

កព្ម្ងរបូភារសតវកព្ម្ 
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បទចផ្ព្ម្ៀងបរសិ្ថា ន  
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ខ្ុបំ្សឡាញម់ាេ៊ុភតូខិ្ុ ំ
១.ថ្ដ្នកម្ពុជ្ញ  មាតុ្ភូមិ្ខាុ ាំ  
េអក្ស្ស់្ផូរផង ់  ដូ្ច្លពក្ជច្រថ្េ 
រស្មីរ ាំលេច្  កិត្តិស្ពទក្បថ្ព  
វបប្ម៌្េាញេបី លពញថ្ផទស្កេ។ 
២.ក្បាស្ថទអងគរ  សូ្រេបីខទរខាទ រ  
ឯក្ពឹះវហិារ   នាម្ជ្ញតិ្ត្ម្កេ់ 
ច្មាែ ក់ក្បេិត្   នឹកស្ថម នមិ្នដ្េ់  
ដូ្នតាបនសេ់   ដ្េ់ថ្ខមរក្គ្ប់គន ។ 
R. ្ម្មជ្ញតិ្េអក្ស្ស់្  ស្ក្ម្ស់្ក្ស្កុលយីង 
ថ្ក្ពភនាំខាងលជីង   និរតី្បូព៌ា 
បឹងទលនែស្ថប   ក្ស្ស់្ស្ថអ ត្លស្ថភា  
ចូ្រថ្ខមរក្គ្ប់គន    ម្នីមាន រកា។ 
៣.ខាុ ាំថ្ស្នក្ស្ឡាញ់  មាតុ្ភូមិ្ខាុ ាំ  
លពេបច្ចុ បបនន   ឧត្តម្ថ្លែថ្នែ  
មានស្នតិភាព   លពញថ្ផទលខម្រ  
ខាុ ាំសូ្ម្ស្ចាច    លស្នហាេុឹះកសយ័...៕ 
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ស្ក្ម្េួទាំនុកលភែងលមីលដ្ឋយៈ ឯកឧត្តម្ ស្ងួ ទិត្ធានី “ក្គ្ ូបា” 

លក្ច្ៀងលដ្ឋយៈ កញ្ហញ  ថ្ង៉េត្ សូ្រងស ី
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